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കാര്മ്മിപാഥത്തിില് എംത്തിിച്ച്ിട്ടുള്ള പാദ്ധതികാളംിലും ഈ കാാലയംളംവിില് അക്ഷരാര്ത്ഥാത്തിില് 
തടെന്ന വിന് മുനേന്നറ്റംം �െത്തിിയംിട്ടുള്ളത് വിസ്തുതാപാരമാായംി തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് വിിലയംിരുത്തുംന്ന ഏടെതാരാള്ക്കും നേ�ാധ്ാടെപ്പ്ടുന്നതാണ്. ഏകാീകൃത 
തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് യംാഥാര്ത്ഥാാമാായംനേതാടെെ അധ്ികാാര വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണ പ്രക്രിി
യംയുംം �മ്മുടെെ തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളും കൂടുതല് കാരുത്തി് ആര്ജ്ജിക്കുകായംാണ്.

 കാാലാനുസൃതമാായം മാാറ്റംങ്ങള് സ്വവാംശീകാരിച്ച്് കാാലത്തിിടെ�ാപ്പ്വുംം ജ�ങ്ങള്ടെക്ക്ാ
പ്പ്വുംമാാണ് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് എംന്ന് ടെതളംിയംിച്ചുക്ക്ഴിിഞ്ഞു. തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങ
ളംിടെല നേസ്വവി�ങ്ങള് ഓണ്സൈലന് സ്വംവിിധ്ാ�ത്തിിനേലക്്ക് മാാറിക്ക്ഴിിഞ്ഞു. അശരണര്ക്കും 
ആലം�ഹീ�ര്ക്കും സൈകാത്തിാങ്ങായംി നേസ്വവി�ങ്ങളുമാായംി അവിരുടെെ വിാതില്പ്പ്െിയംില് 
എംത്തുംന്ന ഈ വികുപ്പ്് ആര്ദ്രതയുംടെെ സ്വാന്ത്വവ� സ്പര്ശമാാണ്. അഞ്ച്് വിര്ഷംങ്ങള്ക്കുള്ളില് 
നേകാരളംത്തിില് �ിന്ന് അതിദാരിദ്രാം തുെച്ച്് �ീക്കുകാടെയംന്ന സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� പ്രഖാാപാിത 
ലക്ഷാത്തിിനേലക്കുള്ള പ്രയംാണത്തിില് തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് �ല്കുന്ന പാിന്തുണ എം� 
വിലുതാണ്. ഭൂരഹിത -ഭവി� രഹിതര്ക്ക്് കൂെി സ്വവന്ത്വമാായംി വിീെ് എംന്ന സ്വവപ്നംം സ്വാക്ഷാ
ത്ക്ക്രിക്ക്ാന് സൈലഫ്് പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി സുമാ�സ്സുകാളുടെെ സ്വഹകാരണനേത്തിാടെെ 
�െപ്പ്ാക്കുന്ന ‘മാ�നേ�ാെിത്തിിരി മാണ്ണ്്’ കാാാമ്പയംിന് സ്വമാാ�തകാളംില്ലാാത്തി പാദ്ധതി 
തടെന്നയംാണ്. �ഷ്ടടെപ്പ്ട്ടുനേപാായം ജലനേ�ാതസ്സുകാള് വിീടെ�ടുത്തുംം മാലി�ീകാരിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടവി 
ജ�പാങ്കാാളംിതവനേത്തിാടെെ ശുദ്ധീകാരിച്ചും വിഴിിയംരികാിടെല മാാലി�ാക്കൂ�കാള്ക്ക്് വിിെ പാറഞ്ഞും 
പാരിസ്ഥിിതി സ്വൗഹാദത്തിിടെ� ജ�കാീയം മുഖം ഏടെറ ആകാര്ഷംണീയംമാായംി �മുക്്ക് മുന്നില് 
അ�ാവിരണം ടെചിയ്യടെപ്പ്ടുന്നും. കുടും�ശ്രീീ എംന്നത് നേകാരളംത്തിിടെ� തടെന്ന ശ്രീീ ആയംി 
മാാറിയംിരിക്കുന്നും. സ്തീീപാക്ഷ സ്വാമൂഹാ സ്വാക്ഷരത എംല്ലാാതലങ്ങളംിലും എംത്തിിക്ക്ാന് സ്ത്രീീ
ധ്�ത്തിിനും സ്ത്രീീ പാീഡ�ത്തിിനും എംതിടെര കുടും�ശ്രീീയുംടെെ നേ�താതവത്തിിലുള്ള സ്ത്രീീപാക്ഷ 
�വി നേകാരളംം കാാാമ്പയംിന് �വി നേകാരളം �ിര്മ്മിിതിക്കുള്ള ചിി�ത്തൂണുകാളംില് ഏറ്റംവുംം മാനേ�ാ
ഹരമാായം ഒന്നാണ്.

അങ്ങടെ� ജ�നേക്ഷമാകാരമാായം സ്വമാസ്തീ നേമാഖലകാളംിലും നൂത� പാദ്ധതികാള് ആവിി
ഷ്കരിച്ച്് വിിജയംകാരമാായംി �െപ്പ്ിലാക്ക്ിടെക്ക്ാ�് ഈ സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ആദാ വിര്ഷംത്തിില് 
തിളംങ്ങുകായംാണ് തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്്. തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� നേ�ട്ടങ്ങ
ളുടെെ ടെപാാന്പ്രഭ വിരുംവിര്ഷംങ്ങളംിലും കൂടുതല് നേപ്രാജ്ജവലമാാക്ക്ാന് ഒടെത്തിാരുമാനേയംാടെെ 
�മുക്ക്് കൂടുതല് കാര്നേമ്മിാത്സുകാരാകാാം.

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പാഞ്ച്ായംത്തി് ഡയംറക്ടര്

ഭാോവിി പ്രവിചിിക്കാോൻ ഏ�വുംം �ല്ല രീീതിി
അതി് സ്വയം �ിര്മ്മിിച്ചെച്ച്ടുക്കുക എന്നുള്ളതിോണ്്.

                                                               - എം�ഹാം ലിങ്കാണ്
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�ഹുമാാ�ാനേര,
ര�ാം പാിണറായംി വിിജയംന് സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ഒന്നാം വിാര്ഷംികാ നേവിളംയംാണിത്. ജ�പാക്ഷത്തി് �ിന്നുംടെകാാ�് 

ഭരണമാികാവിിടെ� നേകാരളം നേമാാഡലി�് ശക്തിിപാകാരാന് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ി�് ഈ കാാലയംളംവിില് സ്വാധ്ിച്ചു. 
നേകാാവിിഡ് മാഹാമാാരിയുംം പ്രകൃതിനേക്ഷാഭങ്ങളും മാാ�മാല്ലാ, �ിക്ഷിപ്ത രാഷ്ട്രീീയം ലക്ഷാനേത്തിാടെെയുംളംളം എംതിര്പ്പുകാടെളംയുംം 
നേ�രിട്ടാണ് വിികാസ്വ� ജ�നേക്ഷമാ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളുമാായംി സ്വര്ക്ക്ാ ര് മുനേന്നാട്ടുനേപാായംത്. സ്വമാാ�കാളംില്ലാാത്തി ജ�പാി
ന്തുണനേയംാടെെ, എംതിര്പ്പുകാടെളംടെയംല്ലാാം അതിജീവിിച്ച്്, ദൃഢ�ിശ്ചയംനേത്തിാടെെ, ജ�ങ്ങള്ക്ക്് നേവി�ി �ിലയുംറപ്പ്ിക്ക്ാ ന് 
സ്വര്ക്ക്ാരി�് സ്വാധ്ിച്ചു. രാജാത്തിി�് മാാതൃകായംാവുംന്ന വിികാസ്വ� �ദലുകാളംാണ് നേകാരളംം �െപ്പ്ിലാക്കുന്നത്.

�വിനേകാരളം �ിര്മ്മിിതിയുംടെെ പുതിടെയംാരു ഘട്ടത്തിി�ാണ് തുെക്ക്മാിട്ടിരിക്കുന്നത്. പാാവിങ്ങള്ക്കുളംളം നേക്ഷമാ
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങ ള് വിിപുലടെപ്പുടുത്തിിയുംം വിരുംതലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധു�ികാ ടെതാഴിിലവിസ്വരങ്ങ ള് സൃഷ്ടിച്ചും 
നേകാരളംടെത്തി ജ്ഞാാ�സ്വമൂഹമാാക്ക്ി മാാറ്റംാനുതകുന്ന വിികാസ്വ� മാാതൃകാകാള് �ാം സ്വഫ്ലമാാക്കുകായംാണ്. നേകാരളം
ത്തിിടെല ആദാടെത്തി സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� കാാലം ടെതാട്ട് ഭരണതലത്തിി ല് ഇെടെപാട്ട സ്വമ്പന്നമാായം പാാരമ്പരാടെത്തി മുന്�ി
ര്ത്തിി മുനേന്നാട്ടു നേപാാകുന്നതിടെ� അെയംാളംടെപ്പ്ടുത്തിലുകാ ള് ര�ാം പാിണറായംി സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ഒന്നാം വിാര്ഷംികാ 
നേവിളംയംി ല് കാാണാ�ാവുംം. സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ�വുംം വിളംര്ച്ച്യുംം സ്വാമൂഹികാ �ീതിയുംം തുലാതയുംം കാരുത്തിാക്ക്ി 
മുനേന്നറുന്ന വിികാസ്വ� സൈശലിയുംടെെ തുെര്ച്ച്കാളംാണ് സൃഷ്ടിക്ക്ടെപ്പ്ടുന്നത്. തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� കാഴിിഞ്ഞ 
ഒരു വിര്ഷംടെത്തി പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളംിലും ഇതാണ് കാാണാ�ാവുംകാ. 

�ിരവിധ്ി കാാരാങ്ങള് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിലൂടെെ യംാഥാര്ത്ഥാാമാാക്ക്ാ ന് കാഴിിഞ്ഞ ഒരു വിര്ഷംം ടെകാാ�് 
സ്വാധ്ിച്ചു. അതില് ടെതരടെഞ്ഞടുത്തിവി പാഞ്ച്ായംത്തി് രാജ് മാാസ്വികായുംടെെ ഈ പ്രനേതാകാ പാതിപ്പ്ിലൂടെെ ജ�ശ്രീദ്ധയംി
നേലക്ക്് ടെകാാണ്ടുവിരുന്നും.

നേ�ഹാദരങ്ങനേളംാടെെ,

എം. വിി. റ്റോ�ോവിിന്ദൻ മാോസ്റ്റ ര് 
തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ എംസൈക്സിസ്വ് വികുപ്പ്് മാന്ത്രിി

നേ�ട്ടങ്ങളുന്റെെ �ിറവിന്റെ�
വാഗ്ദാാ��ാല�ത്തിിന്റെ� വര്ഷംം



കൂടുതല് ജ��ക്ഷമാാകാാന്കൂടുതല് ജ��ക്ഷമാാകാാന്
ഏകാീകൃത തനേ�ശ സവയിംഭരിണ വകുപ്പ്്ഏകാീകൃത തനേ�ശ സവയിംഭരിണ വകുപ്പ്്
കൂടുതല് ജ��ക്ഷമാാകാാന്
ഏകാീകൃത തനേ�ശ സവയിംഭരിണ വകുപ്പ്്
2022 ടെഫ്ബ്രുവിരി 19 �് തനേ�ശ 

സ്വ വയം ം ഭര ണ ദ ി � ത്തി ി ല് 
�ഹു. മുഖാമാന്ത്രിി ശ്രീീ. പാിണറായംി വിിജയംന് 
ഏകാീകൃത തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� 
ഉദ്ഘാെ�ം �ിര്വ്വഹിച്ച്ത് അധ്ികാാര 
വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണത്തിിടെ� ഭരണമൂലാങ്ങള് 
പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ� ഭരണത്തിില് ഉറപ്പ്് 
വിരുത്തുംന്ന പ്രക്രിിയംക്ക്് കൂടുതല് ചിാരുത 
പാകാരുന്നതായംിരുന്ന. ഏകാീകൃത തനേ�ശ 
സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� നേസ്റ്ററ്റം് സ്വര്വ്വീസ്വി
ടെ�യുംം സ്വനേ�ാഡിനേ�റ്റം് സ്വര്വ്വീസ്വിടെ�യുംം 
കാരെ് വിിനേശഷംാല് ചിട്ടങ്ങള് തസ്തീികാ സൃഷ്ടി
ക്ക്ലിനും അപാ്ഗ്രനേഡഷംനുള്ള അനുമാതിയും
മാായംി അം�ീകാരിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടടെതാടെെ വികുപ്പ്് 
സ്വംനേയംാജ�ം സ്വമ്പൂര്ണ്ണ്മാാവുംകായംാണ്.

ഏകാീകൃത തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് 
യംാഥാര്ത്ഥാാമാാക്ക്ിയംതിലൂടെെ അഞ്ച്് വികു
പ്പുകാളുടെെ വിിവിിധ് രീതിയംില് �ിര്വ്വഹണം 
�െത്തിി വിന്നിരുന്ന വിികാസ്വ� പ്രവൃത്തിികാള് 
ഏനേകാാപാിപ്പ്ിച്ച്് പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ� പാദ്ധ
തികാള് കൂടുതല് ജനേ�ാപാകാാരപ്രദമാായുംം 
ഫ്ലപ്രദമാായുംം �െപ്പ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള 
ഒരു ഏകാീകൃത പ്ലാാറ്റം്നേഫ്ാം ആണ് സ്വര്ക്ക്ാര് 
സ്വാധ്ാമാാക്ക്ിയംിട്ടുള്ളത്. വിിവിിധ് തട്ടുകാളംിലു
ള്ള തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്ക്് 
കാാലാനുസൃതമാായം മാാറ്റംങ്ങള് ഉള്ടെക്ക്ാ�് 
�വി കാാലടെത്തി നേകാരളംം സൃഷ്ടിക്കുന്നതി�് 
പാരാാപ്തമാായം ടെപ്രാഫ്ഷംണല് - സ്വാനേങ്കാതികാ 
സൈവിദഗ്ദ്ധ്യംാം �ല്കുന്നതി�് വികുപ്പ്ിടെ� 
ഉയംര്ന്ന ഉത്തിരവിാദിതവതലത്തിിനേലക്ക്് 
എംത്തിിക്കുന്നതി�് അനുനേയംാജാമാായം സ്വമാഗ്ര 
ഭരണ പാരിഷ്കാരത്തിിടെ� പ്രാനേയംാ�ികാ പ്ര
വിര്ത്തി�മാാണ് ഏകാീകൃത തനേ�ശസ്വവയംം

ഭരണ വികുപ്പ്് രൂപാീകാരണത്തിിലൂടെെ നേകാരളം 
സ്വര്ക്ക്ാര് ആതാന്ത്വികാമാായംി നേ�െിടെയംടുത്തിി
ട്ടുള്ളത്.

സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് �ില�ിന്നിരുന്ന പാഞ്ച്ാ 
യംത്തി്, ഗ്രാമാ വിികാസ്വ�ം, ��രകാാരാം, 
തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ എംഞ്ച്ി�ീയംറിം�് 
വിിഭാ�ം, ��ര – ഗ്രാമാാസൂ�ണം എംന്നീ 
വികുപ്പുകാടെളം ഒറ്റം കുെക്ക്ീഴിില് എംത്തിിച്ച്് 
തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെ വിിഷംയം- പ്രവി
ര്ത്തി� നേമാഖലകാളംില് ആവിശാമാായംി വിരുന്ന 
സ്വഹായംവുംം പാിന്തുണയുംം �ല്കുന്നതി�് 
വിാതാസ്തീങ്ങളംായം നേശഷംികാളുള്ള സ്വംസ്ഥിാ� 
ജില്ലാാ കാാരാാലയംങ്ങള് ഒരുക്ക്ി അധ്ികാാര 
വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണ ലക്ഷാങ്ങള് സൈകാവിരിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഭരണ സ്വംസ്കാാരം രൂപാടെപ്പ്ടു
ത്തുംകായംാണ് ടെചിയ്തിിട്ടുള്ളത്. തനേ�ശ സ്വവയംം
ഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� വിിവിിധ് വിിഭാ�ങ്ങളംില് 
ലഭാമാായം മാനുഷംാവിിഭവിനേശഷംിയുംം ഉനേദാാ�
സ്ഥി സ്വംവിിധ്ാ�വുംം ഏനേകാാപാിതമാായംി പ്ര
നേയംാജ�ടെപ്പ്ടുത്തിാന് കാഴിിയുംന്നനേതാടെെ 
വിലിയം മാാറ്റംങ്ങള്ക്ക്് അത് വിഴിിതുറക്കുടെമാ
ന്നുംള്ളതില് സ്വംശയംമാില്ലാ.

വിികാസ്വ�, നേസ്വവി�, നേക്ഷമാ സ്വന്നദ്ധപ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങളംാണ് ഒരു തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ത്തിി�് മുഖാമാായുംം �ിര്വ്വഹിനേക്ക്
�ടെതന്നിരിടെക്ക് ജ�പ്രതി�ിധ്ികാനേളംാടെൊ
പ്പ്ം തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് ജീവി�ക്ക്ാ
ര്ക്കും ജ�ങ്ങളംിനേലക്ക്് ഇറങ്ങിടെച്ച്നേല്ലാ�തു
�്. ഏകാീകൃത തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് 
രൂപാീകാരിച്ച്നേതാടെെ വിികാസ്വ�, നേസ്വവി�, 
സ്വന്നദ്ധ, നേക്ഷമാ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളുമാായംി 
�ന്ധടെപ്പ്ട്ട് തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ
�ങ്ങളും ജ�പ്രതി�ിധ്ികാളും ജീവി�ക്ക്ാരും 

നേ�രിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പാരിഹരിച്ചുടെകാാടുക്കുകാ 
എംന്ന കാെമായംാണ് ജില്ലാാ നേ�തൃതവത്തിിനും 
അവിടെര സ്വഹായംിക്കുന്ന സ്വംസ്ഥിാ� നേ�തൃ
തവത്തിിനുമുള്ളത്. കൂട്ടായം പ്രവിര്ത്തി�വുംം 
കൂട്ടായം പ്രശ്നപാരിഹാരവുംം എംന്ന രീതിയംിലു
ള്ള പ്രവിര്ത്തി� സ്വംസ്കാാരം പാൗരനേകാന്ദ്രീീകൃത 
ജ�പാക്ഷ സ്വര്വ്വീസ്വ് സ്വംസ്കാാരവുംം രൂപാടെപ്പ്
ടുത്തുംം.

സ്വംസ്ഥിാ�ത്തിിടെ� വിാര് ഷംികാ പാദ്ധതി 
വിിഹിതത്തിിടെ� ഇരുപാത്തിിയംാറ് ശതമാാ�ം 
തുകാ ടെചിലവിഴിിക്കുന്നത് തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�
ങ്ങള് മുനേഖ�യംാണ്. പാദ്ധതി രൂപാീകാരണ 
പ്രക്രിിയംയംില് തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്ക്ിെ
യംില് മാികാച്ച് ഏനേകാാപാ�ം ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതി
നും കൂടുതല് സ്വംയുംക്തി നേപ്രാജക്ടുകാള് ഏടെറ്റം
ടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഹചിരാം സ്വാഷ്ടിക്കുന്ന
തിനും വികുപ്പ്് ഏകാീകാരണം കാളംടെമാാരുക്കും.

തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങടെളം 
ശക്തിിടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതിലൂടെെ മാാ�നേമാ ഒരു 
സ്വര്ക്ക്ാരി� ്  ജ�പാക്ഷത്തി് �ിലയുംറ
പ്പ്ിക്ക്ാന് കാഴിിയുംകായുംള്ളൂ എംന്ന അകാം 
ടെപാാരുള് വിാക്തിമാായംി ഉള്ടെക്ക്ാ�ാണ് 
ജ�ങ്ങളുമാായംി ഏറ്റംവുംം അടുത്തും�ില്ക്കുന്ന 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാരുകാടെളം ശക്തിിടെപ്പ്
ടുത്തുംകാ എംന്നതി�് സ്വര്ക്ക്ാര് അതിടെ� 
പ്രഖാാപാിത �യംങ്ങളംില് ഏറ്റംവുംം പാരമാ 
പ്രധ്ാ�മാായം സ്ഥിാ�ം �ല്കാിയംിട്ടുള്ളത്. 
താനേഴിതലം മുതല് ടെസ്വക്രിട്ടറിനേയംറ്റം് വിടെര 
ശക്തിമാായം ഒരു പാിന്തുണാ സ്വംവിിധ്ാ�ം 
തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്ക്് പ്രദാ�ം ടെചിയ്യുകാ 
എംന്നത് തടെന്നയംാണ് വികുപ്പ്് ഏകാീകാര
ണത്തിിലൂടെെ സ്വര്ക്ക്ാര് ലക്ഷാം ടെവിക്കു
ന്നത്.                                               1
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അതി ദ്യരിിദ്രരിില്ലാാത്തി നേകാരിളംംഅതി ദ്യരിിദ്രരിില്ലാാത്തി നേകാരിളംംഅതി ദ്യരിിദ്രരിില്ലാാത്തി നേകാരിളംം

പാൗരടെ� അന്ത്വസ്വാര്ന്ന ജീവിിതമാാണ് 
രാജാത്തിിടെ�, വിികാസ്വ�ത്തിിടെ� 

മുഖാ ലക്ഷാമാാനേവി�ത്. വിിദാാഭാാസ്വം, 
ആനേരാ�ാം, വിിനേകാന്ദ്രീീകൃത ആസൂ�ണം 
എംന്നിവിയംില് വിികാസ്വിത രാജാങ്ങള്ടെക്ക്ാ
പ്പ്മാാണ് നേകാരളംം. 2015 ടെസ്വപാ്റ്റംം�ര് 25�് 
ഐകാാരാഷ്ട്രീസ്വഭ ജ�റല് അസ്വംബ്ലിി ഇന്ത്വാ 
അെക്ക്ം നേലാകാരാഷ്ട്രീങ്ങള് 2030 �കാം 
നേ�െിടെയംടുക്കുവിാനുള്ള 17 ലക്ഷാങ്ങളംില് 
ഒന്നാമാതായംി ദാരിദ്രാം ഇല്ലാാതാക്കുകാ എംന്ന 
ലക്ഷാംമുനേന്നാട്ടുവിച്ചു. ആയംത് സ്വമായംപാരിധ്ി
ക്ക്് മുനേമ്പ തടെന്ന നേ�െി നേലാകാടെത്തി വിിസ്മയംി
പ്പ്ിച്ച് നേകാരളംം, ജ�കാീയംാസൂ�ണ പ്രസ്ഥിാ�
ത്തിിടെ� രജത ജൂ�ിലി ആനേഘാഷംിക്കുന്ന 
സ്വമായംത്തി് അതി ദരിദ്രരില്ലാാത്തി പ്രനേദശമാാ
കാാന് നേപാാകുന്നതിടെ� മുടെന്നാരുക്ക്ത്തിി
ലാണ്. സ്വാമ്പ്രദായംികാ വിികാസ്വ� സ്വങ്കാല്പ
ത്തിിടെ� സൂചിികാകാളംില് ടെപാാളംിടെച്ച്ഴുത്തി് 
�െത്തിിയം നേകാരളംം ഇന്ത്വാക്ക്് മാാതൃകായംായംി 
ഒരു പുതിയം ലക്ഷാത്തിിനേലക്ക്് സ്വാമൂഹികാ 
�ീതി കൂെി പാരി�ണിച്ചുള്ള വിികാസ്വ�പാരി
നേപ്രക്ഷാവുംമാായംി മുനേന്നാട്ടു നേപാാകുകായംാണ്.

ദിോരീിദ്ര്യയ ലഘൂകരീണ്ം റ്റോകരീള
ത്തിിച്ചെ� ഇടച്ചെ�ടലുകൾ

ദാരിദ്രാം ലഘൂകാരിക്കുന്നതി�് നേകാരളംം 
സ്വഞ്ച്രിച്ച്ത് ദുര്ഘെമാായം പാാതയംിലൂടെെ
യംാണ്. 1973-74 കാാലഘട്ടത്തിില് നേകാരളം
ത്തിിടെ� ജ�സ്വംഖായംില് 59 .79 % ദരിദ്ര
രായംിരുന്നും, അതില്�ിന്ന് പാതി�ായംിരം 
ജ�ങ്ങളംില് 71 നേപാര് മാാ�ം ദരിദ്രരായംിട്ടു
ള്ള സ്വംസ്ഥിാ�മാായംി രൂപാടെപ്പ്ട്ടത് വിിവിിധ് 
സ്വര്ക്ക്ാരുകാളുടെെ ശക്തിമാായം ഇെടെപാെലു
കാളും, നേലാകാം തടെന്ന ശ്രീദ്ധിച്ച് 1998ടെല 
കുടും�ശ്രീീ പ്രസ്ഥിാ�ത്തിിടെ� കാെന്നുംവിര
വുംം ടെകാാ�ാണ് .ടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതിയുംം 
തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെ 
ഇെടെപാെലുകാളും, മാറ്റം് സ്വാമൂഹാ നേക്ഷമാ പാദ്ധ
തികാളും ദാരിദ്രാം കുറച്ചുടെകാാണ്ടുവിരുവിാന് 
സ്വഹായംകാമാായംി. 2011 ല് നേകാരളംത്തിിടെ� 
ജ�സ്വംഖായംില് ദരിദ്രരുടെെ എംണ്ണ്ം 7.5% 
ആയംി കുറയുംകായുംം ഇനേപ്പ്ാളംത് 0.71% എംന്ന 
സ്വവപ്നം തുലാമാായം നേ�ട്ടത്തിിടെലത്തിി നേകാരളംം 
തലയുംയംര്ത്തിി �ില്ക്കുകായംാണ്.ഭക്ഷണം 

ഇല്ലാാത്തിവിരുടെെയുംം വിസ്ത്രീം ഇല്ലാാത്തിവിരു
ടെെയുംം വിീെില്ലാാത്തിവിരുടെെയുംം അവിസ്ഥി 
മാാ�മാല്ലാ ദാരിദ്രാം. മാറിച്ച്് ഹിംസ്വയുംടെെ 
നേമാാശടെപ്പ്ട്ട രൂപാമാാണ് ദാരിദ്രാം എംന്ന 
മാഹാത്മാാ�ാന്ധിയുംടെെ ആശയംം ഉള്ടെക്ക്ാ
ണ്ടുടെകാാ�് പ്രവിര്ത്തിിച്ച്തിടെ� ഫ്ലമാായുംം, 
എംല്ലാാ വിിപ്ലാവിങ്ങളുടെെയുംം രക്ഷിതാവി് ദാരിദ്രാ
മാാണ് എംന്ന അരിനേസ്റ്റാട്ടിലിടെ� സ്വനേന്ദശം 
ആവിാഹിച്ച്ത് ടെകാാണ്ടും, ഒറ്റംടെപ്പ്െല് ദാരി
ദ്രാത്തിിടെ� ഭീകാരമാായം മുഖമാാണ് എംന്ന മാദര് 
ടെതനേരസ്വയുംടെെ ജീവിിത കാാഴ്ചപ്പ്ാെ് ഉള്ടെക്ക്ാ
�് പാദ്ധതികാള് ആവിിഷ്കരിച്ച്ത് ടെകാാണ്ടും, 
നേലാകാപ്രശസ്തീ നേ�ാ�ല് സ്വമ്മിാ� നേജതാവി് 
സ്വാമ്പത്തിികാ വിിദ�്ധ്ന് �ംഗ്ലാാനേദശിടെല 
മുഹമ്മിദ് യൂനുസ്വ് പാറഞ്ഞതുനേപാാടെല കാരുണ 
മാാ�ം ടെകാാ�് ദാരിദ്രാടെത്തി ഇല്ലാാതാക്കു
വിാന് സ്വാധ്ിക്ക്ില്ലാ എംന്ന യംാഥാര്ത്ഥാാം 
തിരിച്ച്റിഞ്ഞു സ്വാമൂഹാ സുരക്ഷ ഒരുക്ക്ി 
കൃതാമാായംി കാാരാങ്ങള് മാ��ിലാക്ക്ി പ്ര
വിര്ത്തിിച്ച്തിടെ�യുംം ഫ്ലമാായംാണ് ദാരിദ്രാ
ത്തിിടെ� നേതാത് നേകാരളംത്തിി�് കുറച്ചുടെകാാണ്ടു
വിരുവിാന് സ്വാധ്ിച്ച്ത്.

 ടി. ഷാോഹുൽ ഹമാീദി്
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ആരീോണ്് അതിിദിരീിദ്ര്യര്
 നേ�ട്ടത്തിിടെ� ടെ�റുകായംില് നേകാരളംം 

എംത്തിിയംിട്ടും മുഖാധ്ാരാ ദൃഷ്ടി പാഥത്തിില് 
പാതിയംാത്തി അനേ�കാം ഹതഭാ�ാര് �മ്മുടെെ 
ചുറ്റംിലും ഉ�്. ദാരിദ്രാം �ഹുമുഖമാാണ്. 
ഏറ്റംവുംം കൂടുതല് സ്വാമൂഹികാ സുരക്ഷാ 
പാദ്ധതികാള് ഉ�ായംിട്ടും അവിയുംടെെ ഗുണ
ഫ്ലങ്ങള് നേ�രിട്ട് അനുഭവിിക്ക്ാന് കാഴിിയംാ
ത്തിവിര് �മുക്ക്ിെയംില് ഉ�്. ടെതരുവിില് 
അഭയംം പ്രാപാിച്ച്വിര്, മാാ�സ്വികാ ടെവില്ലുവിിളംി 
�ിമാിത്തിം സ്വമൂഹം ഒറ്റംടെപ്പ്ടുത്തിിയംവിര്, 
കാെത്തിിണ്ണ്കാളംിലും, പുറനേമ്പാക്കുകാളംിലും, 
നേമാല്പ്പ്ാലങ്ങളുടെെ അെിയംിലും ജീവിിതം 
തള്ളി�ീക്കുന്നവിര്, ഒറ്റംടെപ്പ്ട്ട് താമാസ്വിക്കു
ന്നവിര് ഇങ്ങടെ�യുംള്ള 64006 നേപാടെരയംാണ് 
അതിദരിദ്രരായംി നേകാരളംം കാടെ�ത്തിിയംിരി
ക്കുന്നത്. ഐകാാരാഷ്ട്രീസ്വഭയുംടെെ കാണക്ക്് 
പ്രകാാരം ഒരു ദിവിസ്വം 144രൂപാ 70 സൈപാസ്വ 
വിരുമാാ�ം (1.90 യുംഎംസ്വ് നേഡാളംര്)ഇല്ലാാ
ത്തിവിരാണ് ദരിദ്രര് എംന്നാല് നേകാരളംം 
മുനേന്നാട്ടുടെവിക്കുന്ന അതിദരിദ്രര് വിരുമാാ�ം 
മാാ�മാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട് കാിെക്കുന്നതല്ലാ, 
പാകാരം മാനുഷംാ�ായംി ജീവിിക്ക്ാന് വിിഘാതം 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന എംല്ലാാ തെ�ങ്ങടെളംയുംം 
സ്വാമൂഹാ സുരക്ഷാകാവിചിം ഒരുക്ക്ി ഇല്ലാാതാ
ക്ക്ി ദൃഢമാായം സ്വാമൂഹികാ വിലയംം സൃഷ്ടിച്ച്് 
അതി ദരിദ്രരില്ലാാത്തി നേകാരളംം എംന്ന സ്വവപ്നം 
തുലാമാായം ലക്ഷാം ദാരിദ്രാം ലഘൂകാരിച്ച്തി
ടെ� അനുഭവിസ്വാക്ഷാത്തിില് �ിന്ന് നേ�െിടെയം
ടുക്കുവിാനുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ം ആരംഭിച്ച്ിരിക്കു
കായംാണ്. നേലാകാത്തി് 700 ദശലക്ഷം നേപാര് 
അതായംത് നേലാകാ ജ�സ്വംഖായുംടെെ 11% 
നേപാര് യംാടെതാരുവിിധ് അെിസ്ഥിാ� ജീവിിത 
സ്വൗകാരാങ്ങളും ഇല്ലാാടെത ജീവിിക്കുന്നും എംന്ന 
വിസ്തുത മാ��ിലാക്കുനേമ്പാഴിാണ് ഇന്ത്വായംില് 
ഏറ്റംവുംം കുറവി് ദരിദ്രരുള്ള നേകാരളംം മാടെറ്റംാരു 

ചുവിടുടെവിപ്പ്് കൂെി �െത്തുംവിാന് നേവി�ി 
നേപാാകുന്നത്. ദാരിദ്രാത്തിിടെ� ഏറ്റംവുംം അപാകാ
െകാരവുംം പാരിതാപാകാരവുംമാായം അതിദാരിദ്രാ
ടെത്തി സ്വാമൂഹാാധ്ിഷ്ഠിിത സ്വമാീപാ�ത്തിിലൂടെെ 
ഇല്ലാാതാക്കുവിാനുള്ള ഏറ്റംവുംം മാനുഷംാ നേ�
ഹപാരമാായം ഒരു ശ്രീമാമാാണ് തുെങ്ങിക്ക്ഴിി
ഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2021ടെല �ീതി ആനേയംാ�ിടെ� 
റിനേപ്പ്ാര്ട്ട് പ്രകാാരം �ീഹാറില് 51.91% 
ജാര്ഖണ്ഡിില് 42.16% ഉത്തിര്പ്രനേദശില് 
37.79% മാധ്ാപ്രനേദശില് 36.65% ദരിദ്രരുള്ള 
ഇന്ത്വായംിലാണ്, നേകാരളംം രാജാത്തിി�് തില
കാക്കുറിയംായംി പുതിയം വിികാസ്വ� �ാമ്പുകാള് 
വിിരിയംിക്കുവിാന് നേപാാകുന്നത്. നേലാകാടെത്തി 
അക്ഷരാര്ത്ഥാത്തിില് വിിറപ്പ്ിച്ച് നേകാാവിിഡ് 
19 അതിദരിദ്രടെര സൃഷ്ടിക്കുന്നതി�് വിലിയം 
കാാരണമാായംതി�ാല് നേകാരളംത്തിിടെ� 
പുതിയം കാാല്വിയം്പ്പ്് നേലാകാം സ്വാകൂതം 
�ിരീക്ഷിക്കുകായംാണ്.

അതിിദിരീിദ്ര്യരുച്ചെട പ്രശ്നങ്ങൾ
 നേകാരളംത്തിിടെ� ജ�സ്വംഖായുംടെെ 0.64% 

വിരുന്ന 64006 അതി ദരിദ്രരുടെെയുംം സ്വവിിനേശ
ഷംമാായം പ്രശ്നം ഏതാണ് എംന്ന് മാ��ിലാ
ക്ക്ി സൂക്ഷ്മതല പാങ്കാാളംിത്തി ആസൂ�ണത്തിി
ലൂടെെ പുതുജീവിിതം ഉ�ാക്കുകാ എംന്ന ശ്രീമാ
കാരവുംം താാ�സുരഭിലവുംമാായം ദൗതാമാാണ് 
സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാര് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാ
റുകാളുടെെ സ്വഹായംനേത്തിാടെെ ഏടെറ്റംടുത്തിിരി
ക്കുന്നത്. അതിദരിദ്രരുടെെ ലിസ്റ്റില് 1735 
നേപാര്ക്ക്് സ്വവന്ത്വമാായംി ഭക്ഷണം ഉ�ാക്കുവിാ
നുള്ള സ്വൗകാരാം ഇല്ലാ എംന്ന് കാടെ�ത്തിിയം
തും 1622 നേപാര് മാാരകാനേരാ�ത്തിിലാണ് എംന്ന 
വിസ്തുതയുംം പാദ്ധതി യുംദ്ധകാാലാെിസ്ഥിാ�
ത്തിില് ഏടെറ്റംടുനേക്ക്�തിടെ� ആവിശാകാത 
വിിളംിനേച്ച്ാതുന്നും. കൂൊടെത അതി ദരിദ്രരുടെെ 
ലിസ്റ്റില് 68 % നേപാരും ഒറ്റംടെപ്പ്ട്ട് താമാസ്വി

ക്കുന്നവിരാണ് എംന്ന കാടെ�ത്തില് സ്വമൂഹ
ത്തിിടെ� കാരുതല് താമാസ്വംവിി�ാ ഉ�ാക്ക്ി 
അതിദരിദ്രടെര നേചിര്ത്തുംപാിെിച്ച്് നേലാകാടെത്തി 
ഏറ്റംവുംം വിലിയം സ്വാംസ്കാാരികാ ജീവിിയംായം 
മാനുഷംാരുടെെ ജീവിിത പ്രയംാസ്വത്തിില് പാങ്കു 
നേചിര്ന്ന് ആരുടെെയുംം സ്വഹായംം ലഭിക്ക്ാടെത 
�ിരാശ്രീയംരും �ിരാലം�രുമാായംവിര്ക്ക്് 
സൈകാത്തിാങ്ങായംി �ില്ക്കുന്നതി�് പാദ്ധതി 
ഈ വിര്ഷംം തടെന്ന ആരംഭിക്കുവിാ�ാണ് 
സ്വര്ക്ക്ാര് �ിര്നേ�ശം �ല്കാിയംിരിക്കുന്നത്. 
അതി ദരിദ്രരില് 12763 എംസ്വ് സ്വി .വിിഭാ
�ക്ക്ാരും 3201 എംസ്വ് െി വിിഭാ�ക്ക്ാരും 
2737 തീരനേദശവിാസ്വികാളുമാാണ് ഉള്ളത്.
ഇത് നേകാരളംത്തിില് ഇനേപ്പ്ാഴും ദാരിദ്രാത്തിി
ടെ� തുരുത്തുംകാളംായംി കാാണുന്ന പ്രനേദശങ്ങ
ളംിടെല ജ�ങ്ങളംാണ് അതി ദരിദ്രരായംിട്ടുള്ളത് 
എംന്ന് കാാണാന് സ്വാധ്ിക്കും, സ്വാമൂഹാമാായം 
ഇെടെപാെല് �െത്തുംന്നതി�് അമാാന്ത്വിച്ച്് 
�ിന്നാല് �മ്മുടെെ ലക്ഷാം അകാന്നുംനേപാാകും 
എംന്നതി�ാല് ടെ�ാെിയംിെക്കുള്ളില് ടെചിയ്തു 
തീര്നേക്ക്� ഏറ്റംവുംം വിലിയം മാഹത്തിരമാായം 
ലക്ഷാമാായംി അതിദരിദ്രരില്ലാാത്തി നേകാരളംം 
എംന്ന ലക്ഷാം ഏടെറ്റംടുനേക്ക്�തായംിട്ടു�്. 
നേകാാട്ടയംം ജില്ലായംില് ദരിദ്രര് ആരും തടെന്ന 
ഇല്ലാ എംന്ന അഭിമാാ�ാഹര്ഹമാായം വിസ്തുത 
�മ്മുടെെ മുമ്പില് പ്രനേചിാദ�മാായംി �ില്
ക്കുന്നും, കൂൊടെത അതി ദരിദ്രരുടെെ നേക്ഷമാ
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്ായംി 100 നേകാാെിരൂപാ 
സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാര് �ഡ്ജറ്റംില് വികായംി
രുത്തിിയംതും അതി ദാരിദ്രാം ഇല്ലാാതാക്കുകാ 
എംന്ന ലക്ഷാത്തിി�് സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാര് 
�ല്കുന്ന വിലിയം മുന്�ണ�യംാണ് കാാണി
ക്കുന്നത്. വിാര്ഡ് തലത്തിില് എംല്ലാാ രാഷ്ട്രീീയം 
പാാര്ട്ടി പ്രതി�ിധ്ികാള്, വിാതാസ്തീ സ്വാമൂഹാ 
സ്വംഘെ� സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളുടെെ പാിന്തുണ
നേയംാടെെ ചുറ്റുവിട്ടത്തുംള്ളവിടെര �ിരീക്ഷിച്ചു 
നേഫ്ാക്ക്സ്വ് ഗ്രൂപ്പുകാള് ഇരുന്ന് ചിര്ച്ച് ടെചിയ്തിി
ട്ടാണ് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം കാടെ�ത്തിി
യംത്. നേകാരളംത്തിിടെ� �വിാാനുഭവിവുംമാായംി 
സൂക്ഷ്മതയുംം തയ്യാടെറടുപ്പും ജ�പാങ്കാാളംി
ത്തിനേത്തിാടെെയുംമാാണ് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം 
ടെതരഞ്ഞടുത്തിത്. �ാളംിതുവിടെര മാടെറ്റംാരു 
പാദ്ധതിയുംടെെയുംം ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളംയുംം 
ഇ� സൂക്ഷ്മതനേയംാടെെ തിരടെഞ്ഞടുത്തിിട്ടി
ല്ലാ എംന്നത് ഈ പാദ്ധതിയുംടെെ പ്രാധ്ാ�ാം 
വിിളംിനേച്ച്ാതുന്നും ആദാഘട്ടത്തിില്118326 
നേപാടെര കാടെ�ത്തുംകായുംം സ്വ�് കാമ്മിിറ്റംികാള് 
നേചിര്ന്ന് 87158 നേപാരായംി ചുരുക്കുകായുംം 73747 
നേപാരുടെെ മുന്�ണ� പാട്ടികായംില് �ിന്നാണ് 
�ിലവിില് 64,006 നേപാടെര അതി ദരിദ്രരായംി 
കാടെ�ത്തിിയംിരിക്കുന്നത്. ഇതില്17265 
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നേപാടെര ഉനേദാാ�സ്ഥിര് സൂപ്പ്ര് ടെചിക്ക്് �െത്തും
കായുംം ടെചിയ്തിിട്ടു�്. ഒരു വിരുമാാ�വുംം ഇല്ലാാ
ത്തിവിര്, ആനേരാ�ാം ഭീഷംണിയംായംി �ില്
ക്കുന്നവിര്, രണ്ടുനേ�രം ഭക്ഷണം കാഴിിക്ക്ാന് 
കാഴിിയംാത്തിവിര്, നേറഷംന് കാിട്ടുന്നുംടെവിങ്കാിലും 
പാാകാം ടെചിയ്തി് കാഴിിക്ക്ാന് കാഴിിയംാത്തിവിര്, 
ഇവിടെരല്ലാാമാാണ് അതിദരിദ്രരുടെെ പാട്ടികാ
യംില് ഇെം പാിെിച്ച്ത്. സ്വമൂഹം മുനേന്നാട്ടു 
ടെവിച്ച്വിരുടെെ നേപാരാണ് അതി ദരിദ്രരുടെെ 
പാട്ടികായംില് ഉള്ളത്. ആശ്രീയംപാദ്ധതിയംില് 
ചിില സ്ഥിലങ്ങളംില് കാ�തുനേപാാടെലയുംള്ള 
ആനുകൂലാ സ്വമ്പാദ�ത്തിിനുള്ള പാട്ടികായംല്ലാ 
അതിദരിദ്രരുടെെ പാട്ടികാ എംന്നത് പാദ്ധതി
യുംടെെ മാാറ്റുകൂട്ടുന്നും.

ദിരീിദ്ര്യരും അതിി ദിരീിദ്ര്യരും
തിമ്മിിലുള്ള വിയതിയോസ്ം:-

 ദാരിദ്രാവുംം അതിദാരിദ്രാവുംം തമ്മിില് 
വിാതാാസ്വമു�്. മാനുഷംാന് നേ�രിടുന്ന വിിവിി
ധ്തരത്തിിലുള്ള നേശഷംിയംില്ലാായ്മയംാണ് 
ദാരിദ്രാം എംന്നാല് സ്വാമൂഹികാ സ്വാമ്പത്തിികാ 
ദുര്�ലത അഥവിാ ദാരിദ്രാം എംന്നത് �ിര
ന്ത്വരമാായംി അനുഭവിടെപ്പ്ട്ട് അതിജീവി�ത്തിി�് 
ആവിശാമാായം അെിസ്ഥിാ� സ്വൗകാരാങ്ങള് 
നേ�െിടെയംടുക്കുവിാന് കാഴിിയംാത്തിവിരാണ് 
അതിദരിദ്രര്. ഭക്ഷണം, സുരക്ഷിതമാായം 
താമാസ്വം ,  ആനേരാ�ാം ,  അെ ിസ്ഥിാ� 
വിരുമാാ�ം എംന്നീ �ാല് അെിസ്ഥിാ� ഘെകാ
ങ്ങളംില് ഉള്ടെപ്പ്ടുന്നവിരുടെെ തീവ്രമാായം 
അവിസ്ഥി പാരിനേശാധ്ിച്ചു തയ്യാറാക്ക്ിയം 
അതി ദരിദ്രരുടെെ പാട്ടികായംില് ഉള്ടെപ്പ്ട്ട
വിര്ക്ക്് പുതിയം ജീവിിതസ്വൗകാരാം ഉ�ാക്ക്ി 
ടെക്ക്ാടുനേക്ക്�ത് ആധു�ികാ നേകാരളംത്തിിടെ� 
ഉത്തിരവിാദിത്തിമാാണ്. ഇതിടെല പാങ്കാാളംിത്തി 
രീതി, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളംിടെല പ്രക്രിിയം, ഉപാഘ
െകാങ്ങള് തയ്യാറാക്ക്ിയംിട്ടുള്ള മുനേന്നാട്ടു
നേപാാക്ക്്, ആദിവിാസ്വികാള്, മാത്സ്യാടെത്തിാ
ഴിിലാളംികാള്, ��ര ദരിദ്രര്, കാെ�ാധ്ാത 
കാാരണം ദാരിദ്രാത്തിിനേലക്ക്് വിഴുതിവിീണവിര് 
എംന്നിവിടെര ഈ ലിസ്റ്റില് കൃതാമാായംി പാരി�
ണിച്ച്ിട്ടു�്. അതി ദാരിദ്രാത്തിിടെ� ഏറ്റംവുംം 
വിാക്തിമാായം ലക്ഷണം വിിശപ്പ്ാണ്. അതിടെ� 
സ്വാമൂഹാാധ്ിഷ്ഠിിത സ്വമാീപാ�ം ടെകാാ�് ഇല്ലാാ
താക്ക്ണം. നേകാാവിിഡ് കാാലത്തി് ഉ�ാക്ക്ിയം 
മാാതൃകായുംടെെ പുതിയം ശ്രീമാമാാണ് ഉ�ാനേകാ
�ത്, ഓനേരാ കുടും�ശ്രീീ അയംല്ക്കൂട്ടവുംം 
ചുറ്റുവിട്ടടെത്തി അതി ദരിദ്രരുടെെ വിിശപ്പ്ില്ലാാതാ
ക്ക്ണം അതി�ായുംള്ള വിിഭവിങ്ങള് തനേ�ശ 
സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് �ല്കുന്നത് 
പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാാക്ക്ണം. നേകാരളംത്തിില് 

അഞ്ചുവിര്ഷംത്തിിലധ്ികാം സ്ഥിിരതാമാസ്വമാാ
ക്ക്ിയം അതിഥി ടെതാഴിിലാളംികാടെളംയുംം അതി
ദരിദ്രരുടെെ ലിസ്റ്റില് ഉള്ടെക്ക്ാള്ളിക്കുവിാന് 
സ്വാധ്ിച്ചു എംന്നത് നേകാരളംം മുനേന്നാട്ടുവിച്ച് 
വിിശാലകാാഴ്ചപ്പ്ാെിടെ� �ിദര്ശ�മാാണ്.

ആശ്രയ �ദ്ധതിിയുച്ചെട 
അനുഭാവിസ്ോക്ഷ്യംയം

 1.54 ലക്ഷം ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള് ഉള്ള 
ആശ്രീയം പാദ്ധതി �െത്തിിയംതിടെ� അനുഭ
വിത്തിിടെ� ടെവിളംിച്ച്ത്തിിലാണ് അതി ദരിദ്ര
രുടെെ സ്വംരക്ഷണം ഏടെറ്റംടുക്കുവിാന് നേവി�ി 
നേപാാകുന്നത്. കുടും�ശ്രീീ വിഴിി വിിവിിധ് ഘെകാ
ങ്ങളുടെെ പാരിനേശാധ്�യുംം തുെര്ന്ന് ചിലഞ്ച്് 
ഫ്ണ്ടും �ല്കാി �െപ്പ്ിലാക്ക്ിയം ആശ്രീയം 
പാദ്ധതിയംിടെല �െത്തിിപ്പ്ിലു�ായം പ്രയംാ
സ്വം,അതി ദരിദ്രരുടെെ നേക്ഷമാപ്രവിര്ത്തി�
ങ്ങളംില് ഉ�ാവിാന് പാാെില്ലാ എംന്ന ദൃഢ�ി
ശ്ചയംം സ്വര്ക്ക്ാരിനു�്, അതി�ാലാണ് 
സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാര് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം 
തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിില് തടെന്ന 
വിളംടെരനേയംടെറ ശ്രീദ്ധയുംം കാാരാക്ഷമാതയുംം 
പ്രകാെിപ്പ്ിച്ച്ത്. അര്ഹരായംവിര് മുഴുവിനും 

പാട്ടികായംില് ഉള്ടെപ്പ്ട്ടിട്ടു�് എംന്ന് സ്വര്ക്ക്ാര് 
ഉറപ്പുവിരുത്തുംകായുംം, അ�ര്ഹര് ലിസ്റ്റില് 
കാെന്നുംകൂട്ടിയംിട്ടില്ലാ എംന്ന് സ്വമൂഹടെത്തി 
നേ�ാധ്ാടെപ്പ്ടുത്തിിയുംമാാണ് പാദ്ധതിയുംമാായംി 
സ്വര്ക്ക്ാര് മുനേന്നാട്ട് നേപാാകുന്നത്

നേകാരളംം നേലാകാത്തിി�് മുന്പാില് കാാഴ്ച
വിച്ച് സ്വാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥിാ�ം, ജ�കാീയം 
ആസൂ�ണം, കുടും�ശ്രീീ, ആശ്രീയം പാദ്ധത, 
അ�തിരഹിത നേകാരളംം, വിിശപ്പ്് രഹിത 
നേകാരളംം, സ്വാമൂഹികാ അടുക്ക്ളം എംന്നിവിയ്ക്ക്് 
നേശഷംം പുതിയം കാാല്ടെവിപ്പ്ായംി അതി ദരി
ദ്രരുടെെ നേക്ഷമാം നേകാരളംം ഏടെറ്റംടുത്തിിരിക്കുന്നും.

 വിരുമാാ�ത്തിിടെ�യുംം ഉല്പാാദ�ത്തിി
ടെ�യുംം മാാ�ം പുനേരാ�തി നേ�ാക്ക്ി രാജാ 
പുനേരാ�തിയുംടെെ അളംവി് �ിശ്ചയംിക്കുന്ന 
ആധു�ികാ സ്വമൂഹത്തിിടെ� മുമ്പില് നേകാരളം 
നേമാാഡല് എംന്ന പുതിയം കാാല്ടെവിപ്പുമാായംി 
അതിനേവി�ം മുനേന്നറിയം നേകാരളംം നേലാകാത്തിി�് 
മുമ്പില് �ല്കുന്ന പുതിയം ഒരു നേമാാഡല് 
പാദ്ധതിയംാണ് അതി ദരിദ്രരുടെെ ഉന്നമാ�ം.                                                         
                                                           1

ലേ�ഖകന് ലേകോഴിിലേ�ോട്്,  
നാോദാോപുരംം ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്ത്്, സെ�ക്രട്ടറിിയോണ്്.
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�വനേകാരിളം �ിര്മ്മിിതിക്കാ് 
മാ�നേ�ാെിത്തിിരിി മാണ്ണ്്

�വി നേകാരളം �ിര്മ്മിിതിക്ക്് 2016 ല് നേകാരളം 
സ്വര്ക്ക്ാര് ടെചിത്തിിമാിനുക്ക്ി പാാകാിയം 

ആധ്ാരശിലയംാണ് സൈലഫ്് മാിഷംന് എംന്ന 
പാദ്ധതി. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളംിലായംി �െപ്പ്ിലാ
ക്കുന്ന ഈ �ാഹത് പാദ്ധതി �ാളംിതുവിടെര 
ഒരു സ്വാന്ത്വവ� സ്പര്ശമാായംി ഒപ്പ്ിടെയംടുത്തിത് 
സ്വവന്ത്വമാായംി ഒരു കാിെപ്പ്ാെം എംന്നത് ഒരു സ്വവ
പ്നംമാായംി മാാ�ം താനേലാലിച്ച്ിരുന്ന �ിരവിധ്ി 
നേപാരുടെെ ടെ�ഞ്ച്ിടെല ടെപാാള്ളുന്ന വിിങ്ങലു
കാളംാണ്. സൈലഫ്് പാദ്ധതിയംില് ഇതുവിടെര 
2,95,006 വിീടുകാള് �ിര്മ്മിാണം പൂര്ത്തിീകാരി
ച്ച്് താമാസ്വമാാരംഭിച്ചു. 34374 വിീടുകാള് �ിര്മ്മിാ
ണത്തിിടെ� വിിവിിധ് ഘട്ടത്തിിലാണ്. 27 
ഭവി� സ്വമുച്ച്യംങ്ങളും �ിര്മ്മിാണത്തിിലു�്. 
ര�ാം പാിണറായംി വിിജയംന് സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� 

ഒന്നാം വിാര്ഷംികാനേത്തിാെനു�ന്ധിച്ച്് ര�ാം 
നൂറ് ദി�പാരിപാാെിയംില് 20808 വിീടുകാളുടെെ 
പൂര്ത്തിീകാരണ പ്രഖാാപാ�ം �െത്തിിയംിരു
ന്നും. സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ഒന്നാം നൂറ് ദി� പാരിപാാ
െിയുംടെെ ഭാ�മാായംി നേ�രടെത്തി 12000 സൈലഫ്് 
ഭവി�ങ്ങള് പൂര്ത്തിിയംാക്ക്ി താനേക്ക്ാല്ദാ�
വുംം �ിര്വ്വഹിച്ച്ിരുന്നും. 

സൈലഫ്് സ്വമ്പൂര്ണ്ണ് പാാര്പ്പ്ിെ സുര
ക്ഷാപാദ്ധതിയുംടെെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഭൂരഹിത 
ഭവി� രഹിതരുടെെ പു�ഃരധ്ിവിാസ്വമാാണ്. 
അര്ഹരായം എംല്ലാാ ഭൂരഹിത ഭവി� രഹിത
ര്ക്കും ഭൂമാി ലഭാമാാക്കുകാ എംന്നത് സ്വാക്ഷാ
ത്കാരിക്ക്ാന് സ്വര്ക്ക്ാറി�് മുന്നിലുള്ളത് 
ദുഷ്ക്കരമാായം ടെവില്ലുവിിളംികാള് തടെന്നയംാണ്. 
എംന്നാല് ഭൂരഹിത ഭവി� രഹിതരുടെെ പു�

രധ്ിവിാസ്വം സ്വാദ്ധാമാാക്ക്ാന് പ്രതിജ്ഞാാ
�ദ്ധമാായം സ്വര്ക്ക്ാര് ഉറച്ച് ചുവിടുകാളുമാായംി 
മുനേന്നാട്ട് തടെന്നയംാണ്. വിമ്പിച്ച് �ഹുജ� 
പാങ്കാാളംിത്തിം ആവിശാടെപ്പ്ടുന്ന ‘മാ�നേ�ാെി
ത്തിിരി മാണ്ണ്് ’എംന്ന കാാാമ്പയംിന് സ്വര്ക്ക്ാര് 
വിിഭാവി�ം ടെചിയ്തിിരിക്കുന്നത് മാഹത്തിായം 
ഈ ലക്ഷാത്തിിടെ� സ്വാക്ഷാത്കാാരത്തിി
�ാണ്. ഈ കാാാമ്പയംിടെ� ഭാ�മാായംി ഭൂമാി 
മാ�നേ�ാടെെ പാങ്കാ് വിയ്ക്കുന്നതി�് �ിരവിധ്ി 
നേപാര് മുനേന്നാട്ട് വിരുന്നും എംന്നത് ഏടെറ ആശാ
വിഹമാാണ്. വിാക്തിമാായം കാാഴ്ചപ്പ്ാടുമാായംി 
മുന്നില് �ിന്ന് �യംിക്ക്ാന് ഒരു സ്വര്ക്ക്ാര് 
ഉള്ളനേപ്പ്ാള് ലക്ഷാത്തിിനേലക്കുള്ള ദുര്ഘെപാാ
തകാളംില് നേപാാലും യംാ� ലഘൂകാരിക്ക്ടെപ്പ്ടും 
എംന്നുംള്ളത് സ്വതാമാാണ്. 

‘മനാലേ�ോട്ിത്ത്ിരംി മണ്ണ്് കാോമ്പയിന് �ംസ്ഥാോനാത� ഉദാ്ഘാോട്നാം എറിണ്ോകുളംം ഠൗ�ണ് ഹാോളംില് ബഹു. തലേ�ശ�വയംഭരംണ് വകുപ്പ്് മന്ത്രിി ശ്രീീ. എം.വി ലേ�ോവിന്ദന് 
മോസ്റ്റര് നാിര്വ്വഹാിക്കുന്നു.’

 അ�ിൽകുമാോര് ച്ചെക.






 അംര്ഹരായ എംല്ലാ 

ഭൂരഹിതി ഭവിന രഹിതിര്ക്കുംം 
ഭൂമിി �ഭയമിാക്കുംക എംന്നിതി് 

സാക്ഷാാതി്കരിക്കാാന് 
സര്ക്കാാറിിന് മുന്നിിലുംള്ളതി് 
ദുഷ്ക്കരമിായ ചെവില്ലുവിിളീികള് 

തിചെന്നിയാണ് ഈ 
കയാമ്പയിചെന്റ് ഭാ�മിായി 
ഭൂമിി മിനദേ�ാചെട പങ്ക്് 

വിയ്ക്കുന്നിതിിന് നിരവിധി ദേപര് 
മുദേന്നിാട്ട് വിരുന്നു എംന്നിതി് 
ഏചെറി ആശാവിഹമിാണ്. 

വിയക്തമിായ കാഴ്ചപ്പ്ാടുമിായി 
മുന്നിില് നിന്നി് നയിക്കാാന് 
ഒരു സര്ക്കാാര് ഉള്ളദേപ്പ്ാള് 
�ക്ഷായത്ത്ിദേ�ക്കുംള്ള ദുര്ഘട
പാതികളീില് ദേപാലുംം യാത്ര 

�ഘൂകരിക്കാചെപ്പ്ടും എംന്നുള്ളതി് 
സതിയമിാണ്. 
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സുമാ�സ്സുകാളംായം വിാക്തിികാനേളംാടെൊപ്പ്ം 
ചിാരിറ്റം�ിള്/നേകാാര്പ്പ്നേററ്റം് സ്ഥിാപാ�ങ്ങളും, 
രാഷ്ട്രീീയം സ്വാമൂഹാ സ്വാംസ്കാാരികാ �ായംകാരും 
മാ�നേ�ാെിത്തിിരി മാണ്ണ്് കാാാമ്പയംിനുമാായംി 
സ്വഹകാരിച്ചുവിരുന്നും. ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി 
ഇതുവിടെര 13 ജില്ലാകാളംില് 34 തനേ�ശ സ്വവയംം
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംിലായംി 40 സ്ഥിലങ്ങള് 
(1763 ടെസ്വ�് ) സൈലഫ്് മാിഷം�് ലഭാമാായംിട്ടു
�്/ വിാഗ്ദാാ�ം ടെചിയ്യടെപ്പ്ട്ടിട്ടു�്. 

�ഹു. തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് 
മാന്ത്രിിയുംടെെ �വിനേകാരളംം തനേ�ശകാം പാരിപാാ
െിയംിലൂടെെ വിാഗ്ദാാ�ം ടെചിയ്യടെപ്പ്ട്ട ഇരുപാത് 
സ്ഥിലങ്ങളും ഇതില് ഉള്ടെപ്പ്ടുന്നും. പാത്തി് 
ജില്ലാകാളംിലായംി പാതി�ാറ് തനേ�ശസ്വവയംം
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് വിാഗ്ദാാ�ം ടെചിയ്യ
ടെപ്പ്ട്ട ഇരുപാത് സ്ഥിലങ്ങളുടെെ കാാരാത്തിില് 
തുെര്�െപാെികാള് തവരിത�തിയംില് സ്വവീകാ
രിച്ചുവിരുന്നും. 

തിരുവി�ന്ത്വപുരം ജില്ലായംിടെല പൂവിച്ച് 
ല് ഗ്രാമാ പാഞ്ച്ായംത്തിിലും ടെകാാല്ലാം ജില്ലാ 
യംിടെല കാെയ്ക്ക്ല് ഗ്രാമാ പാഞ്ച്ായംത്തിിലും 
എംറണാകുളംം ജില്ലായംിടെല ടെ�ല്ലാിക്കുഴിി ഗ്രാമാ 
പാഞ്ച്ായംത്തിിലും ലഭാമാായം ഭൂമാിയംില് ഭവി� 
സ്വമുച്ച്യം �ിര്മ്മിാണത്തിിനുള്ള പ്രാരംഭ 
�െപാെികാള് ആരംഭിച്ചുകാഴിിഞ്ഞു. ടെകാാല്ലാം, 
നേകാാട്ടയംം ജില്ലാകാളംിടെല മൂന്ന് തനേ�ശ സ്വവയംം
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് ലഭാമാായം ഭൂമാി ഗുണ
നേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ഭവി� �ിര്മ്മിാണത്തിി�് 
�ല്കാിക്ക്ഴിിഞ്ഞു. 

ടെകാ. ചിിറ്റംിലപ്പ്ിള്ളി ഫ്ൗനേ�ഷംന് ആയംി 
രം ഭൂരഹിത ഭവി�രഹിത കുടും�ങ്ങള്ക്ക്് 
ഭൂമാി വിാങ്ങുന്നതി�് ഒരു കുടും�ത്തിി�് 
പാരമാാവിധ്ി 2.5 ലക്ഷം രൂപാ �ിരക്ക്ില് 
ഇരുപാത്തിിയംഞ്ച്് നേകാാെി രൂപാ ധ്�സ്വഹായംം 
�ല്കുന്നതി�് സ്വര്ക്ക്ാരുമാായംി ധ്ാരണാ
പാ�ം ഒപ്പ്ിട്ടിട്ടു�്. ഇതിന്പ്രകാാരം ആറ് 

തിരുവനാന്തപുരംം പൂവച്ച�ില് ��ജനാാമോയി നാ�് കുന്ന 2.75 ഏ�ര് ഭൂമിയുസെട് ലേരംഖ ശ്രീീ. പന്നിലേയോട്് 
സുകുമോരംന് വൈവദാാര് ബഹു.മുഖാമന്ത്രിി�് വൈകമോറുന്നു.

പത്ത്നാംതിട്ട ആറിന്മുളംയില് ശ്രീീ. ഹാനാീഫ റിോവുത്ത്റും ഭോരംാ ശ്രീീമതി. ജോസ്മിിനുംം ��ജനാാമോയി നാല്കുന്ന 28 
സെ�ന്റി് ഭൂമിയുസെട് ലേരംഖ ബഹു. ആലേരംോ�ാ വകുപ്പ്് മന്ത്രിി�് വൈകമോറുന്നു. 

ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ഇതിനേ�ാെകാം ഭൂമാി 
വിാങ്ങി �ല്കുകായുംം ഭൂമാി കാടെ�ത്തിിയം മുപ്പ്
ത്തിിര�് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളുടെെ രജിനേ�
ഷംന് �െപാെികാള് പുനേരാ�മാിച്ചുവിരുകായുംം 
ടെചിയ്യുന്നും. 

ത�ിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും സുരക്ഷി
തമാായംി കാിെന്നുംറങ്ങാന് ടെകാട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു 
വിീെില്ലാ എംനേന്നാര്ത്തി് ഒരമ്മിയുംനേെയുംം മാിഴിികാള് 
��യംാതിരിക്ക്ാന് ആ മാിഴിികാളംില് പ്രതാാ 
ശയുംടെെ തിളംക്ക്മാായംി ഈ സ്വര്ക്ക്ാരും സുമാ
�സ്സുകാളും എംന്നുംം ഒപ്പ്ം ഉ�ാകുടെമാന്നത് 
‘മാ�നേ�ാെിത്തിിരി മാണ്ണ്്’  നേപാാലുള്ള കാാാ
മ്പയംിനുകാള് �ടെമ്മി ഒാര്മ്മിടെപ്പ്ടുത്തുംന്നും.  
               1

ലേ�ഖകന് വൈ�ഫ് മിഷന് ലേ�ോഗ്രാോം 
മോലേനാജരംോണ്്.



പ്രവിര്ത്തി�ം �െപ്പ്ിലാക്കുന്നത്. തനേ�ശ 
സ്വവയംം ഭരണ സ്ഥിാപാ�തലത്തിില് ഈ 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് ജ�കാീയംമാായംി �െപ്പ്ി
ലാക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്ന ഒരു ഉനേദാാ�സ്ഥിടെ� 
നേകാാ-ഓര്ഡിനേ�റ്റംറായുംം ഇത്തിരം പ്രവി
ര്ത്തി�ങ്ങടെളം ആര്ദ്രതനേയംാടെെ കാാണാന് 
കാഴിിയുംന്ന ഒരു സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാടെ� 
ജ�റല് കാണ്വിീ�റായുംം അക്ഷയം നേകാന്ദ്രീ 
പ്രതി�ിധ്ിടെയം നേജായംി� ് കാണ്വിീ�റായുംം 
ടെതരടെഞ്ഞടുക്കുന്നും.

സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാരിലൂടെെ നേസ്വവി�ം 
വിീട്ടുപാെിക്ക്ടെലത്തിിക്കുകാ എംന്ന മാഹ�ീയം 
ആശയംം �െപ്പ്ിലാക്കുകാ വിഴിി ജ�നേക്ഷമാ 
സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� മുഖം കൂടുതല് തിളംക്ക്മാാര്ന്ന
താക്ക്ി മാാറ്റുകായംാണ് വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�
ത്തിിലൂടെെ ലക്ഷാമാാക്കുന്നത്.

വിോതിിൽപ്പടി റ്റോസ്വി�ം �ദ്ധതിി 
- ലക്ഷ്യംയം

ജ�കാീയം സ്വര്ക്ക്ാര് എംന്നത് എംല്ലാാ 
തലത്തിിലും സ്വാര്ത്ഥാകാമാാക്ക്ി അശരണ
ര്ക്കും �ിരാലം�ര്ക്കും സ്വാന്ത്വവ� സ്പര്ശ
മാായംി നേകാരളം സ്വര്ക്ക്ാര് �െപ്പ്ിലാക്കുന്ന 
പാദ്ധതിയംാണ് വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം .

പ്രായംാധ്ികാാം, ഗുരുതര നേരാ�ം, അതി
ദാരിദ്രാം തുെങ്ങിയം പാലവിിധ് കാാരണങ്ങ
ളംാല് അവിശത അനുഭവിിക്കുന്നവിരുടെെയുംം, 
അറിവിില്ലാായ്മയുംം മാറ്റം് �ി�ഹായംവിസ്ഥിയുംം 
മൂലം സ്വര്ക്ക്ാര് നേസ്വവി�ങ്ങള് യംഥാസ്വമായംം 
ലഭിക്ക്ാതിരിക്കുന്ന ജ�വിിഭാ�ങ്ങളുടെെ 
അടുനേത്തിക്ക്് സ്വന്നദ്ധ നേസ്വവിാം�ങ്ങനേളംാ 
അനു�ന്ധ നേസ്വവി�ദാതാക്ക്നേളംാ വിീടു 
കാളംില് നേ�രിടെട്ടത്തിി സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� സ്വാമൂ

വാതില്പ്പ്െി നേസവ�ം
ഹാനേക്ഷമാ നേസ്വവി� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് ലഭി
ക്കുന്നതി�ാവിശാമാായം സ്വഹായംം പ്രദാ�ം 
ടെചിയ്യുവിാന് ലക്ഷാമാിട്ട് രൂപാീകാരിച്ച്ിട്ടുള്ള 
പാദ്ധതിയംാണ് "വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം"

കൃതാവുംം സൂക്ഷമാവുംമാായം സ്വംഘെ�ാ 
സ്വംവിിധ്ാ�നേത്തിാടുകൂെിയംാണ് വിാതി
ല്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം �െപ്പ്ിലാക്കുന്നത്. വിാര് ഡ് 
ടെമാമ്പര്/കാൗണ്സ്വിലര് അദ്ധാക്ഷ�ായുംള്ള 
വിാര്ഡ്തല സ്വമാിതി, നേമായംര്/ടെചിയംര്നേപാ
ഴ്സണ്/ ടെചിയംര്മാാന്/പാഞ്ച്ായംത്തി് പ്രസ്വിഡ
�്/സ്റ്റാ�ിം�് കാമ്മിിറ്റംി ടെചിയംര്മാാന്/ടെചിയം
ര്നേപാഴ്സണ് അദ്ധാക്ഷ�ായുംള്ള പാഞ്ച്ായംത്തി് 
തല സ്വമാിതി, സ്വംസ്ഥിാ� സ്വന്നദ്ധനേസ്വ�ാ 
ഡയംറക്ടര് അദ്ധാക്ഷ�ായുംള്ള സ്വംസ്ഥിാ� 
സ്വമാിതി എംന്നിങ്ങടെ� കൃതാതനേയംാടെെയുംള്ള 
സ്വംഘെ�ാ സ്വംവിിധ്ാ�ത്തിിലൂടെെയംാണ് 

 റ്റോ�സ്യോമ്മി ആ�ണ്ി
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�ൽകുന്ന റ്റോസ്വി�ങ്ങൾ
ജ�ങ്ങള്ക്ക്് ഏറ്റംവുംം കൂടുതല് നേസ്വവി�ം 

ലഭിക്കുന്നത് തനേ�ശഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങ
ളംില് �ിന്നാണ്. അത് ടെകാാ�് തടെന്ന 
നേസ്വവി�ം സ്വമായം�ന്ധിതമാായംി ജ�സ്വൗഹൃ
ദമാായംി �ല്കുകാടെയംന്ന ചുമാതലയുംം തനേ�ശ 
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്കു�്. തനേ�ശ ഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട അഞ്ച്് 
നേസ്വവി�ങ്ങള് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിിയംാണ് ആദാ
ഘട്ട ത്തിില് വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി� പാദ്ധതി 
�െപ്പ്ിലാക്ക്ിയംിട്ടുള്ളത്. 

1)  മാസ്റ്ററിം�്
2)  സൈലഫ്് സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്
3) സ്വാമൂഹികാ സുരക്ഷാ ടെപാന്ഷംന്  

അനേപാക്ഷ
4)  മുഖാമാന്ത്രിിയുംടെെ ദുരിതാശവാസ്വ �ിധ്ിയംില് 

�ിന്നുംള്ള സ്വഹായംത്തിിനുള്ള അനേപാക്ഷ
5)  ജീവിന് രക്ഷാ മാരുന്നുംകാള്

ആച്ചെരീല്ലോമാോണ്് 
ഗുണ്റ്റോഭാോക്താോക്കാൾ
• പ്രായംാധ്ികാാം ഉളംളംവിര്
• ഗുരുതര നേരാ�ം �ാധ്ിച്ച്വിര്
• അതിദരിദ്രര്
• കാിെപ്പ്ിലായംവിര്
• ചില� പാരിമാിതി അഭിമുഖീകാരിക്കുന്നവിര്, 

തുെങ്ങിയം പാലവിിധ് കാാരണങ്ങളംാല് 
അവിശത അനുഭവിിക്കുന്നവിര്

• അ�തി രഹിത നേകാരളംം പാദ്ധതി ഗുണ
നേഭാക്തിാക്ക്ള്

• �ഡ്സ്വ് സ്കൂളംില് വിരുന്ന കുട്ടികാളുടെെ 
കുടും�ാം�ങ്ങള്

• വിനേയംാ മാി�ം ഡാറ്റംാ നേ�സ്വില് ഉള്ടെപ്പ്
ട്ടവിര്

• അറിവിില്ലാായ്മയുംം മാറ്റം ്  �ി�ഹായംാ
വിസ്ഥികാളും കാാരണം നേസ്വവി�ങ്ങള് 
യംഥാസ്വമായംം കൃതാമാായംി ലഭിക്ക്ാതിരി
ക്കുന്നവിര്

• അതിദാരിദ്രാ �ിര്ണ്ണ്യം പ്രക്രിിയംയംിലൂടെെ 
കാടെ�ത്തിിയം വിാക്തിി കാള്.

റ്റോസ്വി�ങ്ങൾ എങ്ങച്ചെ� 
ലഭാിക്കും

വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി �ം എംന്ന ആശയംം 
യംഥാര്ത്ഥാാമാാക്കുന്നത് ഒരു നേസ്വവി�ം സ്വവയംം 
നേ�െി ടെകാാടുക്കുന്നതിനേ�ാ ഓഫ്ീസുകാളംില് 
നേ�രിട്ട് നേപാായംി സ്വവായംത്തിമാാക്കുവിാനേ�ാ 
കാഴിിയംാത്തി ജ�വിിഭാ�ങ്ങള്ക്ക്് അവിരുടെെ 
ജീവിിതവുംമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട ഏടെതാരു 

നേസ്വവി�വുംം അവിരുടെെ വിാതി
ല്പ്പ്െിയംില് എംത്തുംനേമ്പാഴിാണ്.
വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം പാദ്ധതി
യുംടെെ സു�മാമാായം �െത്തിിപ്പ്ി�് 
നേകാാര്പ്പ്നേറഷംന്/മുന്സ്വിപ്പ്ാലിറ്റംി/
പാഞ്ച്ായംത്തി് തലത്തിിലും, വിാര്ഡു
തലത്തിിലും കാമ്മിിറ്റംികാള് രൂപാീകാ
രിച്ച്ിട്ടു�്. തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�തല 
കാമ്മിിറ്റംിയുംടെെ അദ്ധാക്ഷന് നേകാാര്പ്പ്
നേറഷംന് നേമായംര്/മുന്സ്വിപ്പ്ല് 
ടെചിയംര്മാാന്/ ഗ്രാമാപാഞ്ച്ായംത്തി് 
പ്രസ്വിഡന്റുംം, വിാര്ഡുതല കാമ്മിി
റ്റംിയുംടെെ അദ്ധാക്ഷന് ഡിവിിഷംന് 
കാൗണ്സ്വിലര്/വിാര്ഡ് ടെമാമ്പറു
മാാണ്. വിാര്ഡുതല സ്വമാിതിയുംടെെ 
കാീഴിില് എംല്ലാാ ഡിവിിഷം�ിലും/
വിാര്ഡിലും സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തി
കാടെര �ിനേയംാ�ിച്ച്ിട്ടു�്. നേപാാലീസ്വ് 
ക്ലീിയംറന്സ്വ് സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം് ലഭി
ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്്  എംല്ലാാ സ്വന്നദ്ധ 
പ്രവിര്ത്തികാര്ക്കും തിരിച്ച്റിയംല് 
കാാര്ഡ് വിിതരണം ടെചിയ്യുന്നും. 
വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി� പാദ്ധതി 
ഗുണനേഭാക്തിാവിി�് ഏടെതങ്കാിലും 
തരത്തിിലുളംളം നേസ്വവി�ം ആവിശാ
മുളംളം പാക്ഷം സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തി
കാര് ഗുണനേഭാക്തിാവിിടെ� ഗൃഹസ്വ
ന്ദര്ശ�ം �െത്തുംന്ന നേവിളംയംിനേലാ 
അടെല്ലാങ്കാില് ആശാ പ്രവിര്ത്തികാ
ടെയംനേയംാ, സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാ
ടെ�നേയംാ നേഫ്ാണ് മുഖാന്ത്വിരനേമാാ 
�ന്ധടെപ്പ്ട്ട് ആവിശാം അറിയംി
ക്ക്ാവുംന്നതാണ്. ഏടെതങ്കാിലും 
കാാരണവിശാല് നേമാല്പ്പ്റഞ്ഞ 
ആശാ പ്രവിര്ത്തികാടെയംനേയംാ, 
സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാടെ�നേയംാ 
നേഫ്ാണ് മുഖാന്ത്വിരം �ന്ധടെപ്പ്
ൊന് കാഴിിയംാടെത വിന്നാല് വിാര്ഡ് 
ടെമാമ്പടെറനേയംാ, നേകാാ-ഓര്ഡിനേ�റ്റം
ടെറനേയംാ, തനേ�ശ സ്ഥിാപാ� ടെസ്വക്രി
ട്ടറിടെയംനേയംാ വിിളംിച്ച്് ആവിശാം 
അറിയംിക്ക്ാവുംന്നതാണ്.

�ദ്ധതിി �ടത്തിിപ്പിച്ചെ� 
�ോൾവിഴിി

സൈപാലറ്റംെിസ്ഥിാ�ത്തിില് 50 
തനേ�ശ ഭരണസ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 
പാദ്ധതി �െപ്പ്ിലാക്ക്ി. 39 ഗ്രാമാ
പാഞ്ച്ായംത്തുംകാള് 10 മു�ിസ്വിപ്പ്ാ
ലിറ്റംികാള്, 1 നേകാാര്പ്പ്നേറഷംന്. 5 
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നേസ്വവി�ങ്ങളംാണ് സൈപാലറ്റംെിസ്ഥിാ�ത്തിില് 
െി തനേ�ശസ്വവയംം ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 
�െപ്പ്ിലാക്ക്ിയംത്.സൈപാലറ്റംെിസ്ഥിാ�ത്തിില് 
വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം �െപ്പ്ിലാക്ക്ിയം 50 
തനേ�ശ സ്വവയംം ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 
ആടെകാ 23266 ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം ടെതര
ടെഞ്ഞടുത്തും. 2512 നേവിാളം�ിനേയംഴ്സ് ഇതിടെ� 
ഭാ�മാായംി ടെതരടെഞ്ഞടുക്ക്ടെപ്പ്ടുകായുംം പാരി 
ശീല�ം നേ�ടുകായുംം ടെചിയ്തു. ടെതരഞ്ഞടുക്ക്ടെപ്പ്
ട്ട ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്്ക് ആവിശാമുള്ള നേസ്വവി
�ങ്ങള് സ്വമാര്പ്പ്ിക്കുന്നതി�ായംി ഐഡ�ി�ി 
- കാം- നേമാാണിറ്റംറിം�് കാാര്ഡ് നേവിാളം�ീനേയംഴ്സ് 
മുനേഖ� എംല്ലാാ ഗുണനേഭാക്തിക്ക്ള്ക്കും �ല്കാി. 
1321 ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് മാസ്റ്ററിം�്, 759 
ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് സ്വാമൂഹാസുരക്ഷാ 
ടെപാന്ഷംന്, 178 നേപാര്ക്ക്് മുഖാമാന്ത്രിിയുംടെെ ദുരി
ദാശവാസ്വ �ിധ്ിയംില് �ിന്നുംള്ള ധ്�സ്വഹായംം, 
12434 നേപാര്ക്ക്് ജീവിന് രക്ഷാ മാരുന്നുംകാള് 
എംന്നിവി ലഭാമാാക്ക്ി.

സ്വ.ഉ (സ്വാധ്ാ) �ം.1066/2021/തസ്വവഭവി 
തീയംതി 31.05.2021 �മ്പര് ഉത്തിരവിില് 
സൂചിിപ്പ്ിച്ച്ിട്ടുള്ള 5 നേസ്വവി�ങ്ങള്ക്ക്് പുറനേമാ 
കാാട്ടാക്ക്െ (തിരുവി�ന്ത്വപുരം ജില്ലാ), ക്ലീാപ്പ്� 
(ടെകാാല്ലാം), കാരുവിാറ്റം (ആലപ്പുഴി), മാാെപ്പ്ള്ളി 
(നേകാാട്ടയംം), �ാറാത്തി് (കാണ്ണൂര്), മാാെിസൈക്ക് 
(കാാസ്വര്നേ�ാഡ് ) എംന്നീ ഗ്രാമാപാഞ്ച്ായംത്തും
കാള് മാറ്റം് നേസ്വവി�ങ്ങളും �ല്കാിയംിട്ടു�്.

പാദ്ധതി �െപ്പ്ിലാക്ക്ിയം 50 തനേ�ശസ്വവ
യംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 47% സ്ഥിാപാ
�ങ്ങളംിലും ഒരു സ്ഥിിരം സ്വംവിിധ്ാ�മാായംി 
മാാറ്റംാന് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് 
മുന്സൈകാ എംടുത്തും പ്രവിര്ത്തിിച്ചു. അര്ഹരായം 
ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം കാടെ�ത്തിി അവിര്ക്ക്ാവി
ശാമാായം നേസ്വവി�ം അവിശാഘട്ടങ്ങളംിടെലല്ലാാം 

അവിര്ക്ക്് �ല്കുകായുംം നേസ്വവി�ം ആവിശാ
മാായംി വിരുനേമ്പാള് �ന്ധടെപ്പ്നേെ� നേഫ്ാണ് 
�മ്പരുകാള് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിി ഐഡ� ിറ്റംി 
കാാര്ഡുകാള് വിിതരണം ടെചിയ്തുടെകാാണ്ടും 
ഓനേരാ വിാര്ഡിനേലയ്ക്കും ഒരു സ്വന്നദ്ധ പ്രവി
ര്ത്തികാടെ� കാടെ�ത്തിി കൃതാമാായം ഇെനേവിളം
കാളംില് അവിരുടെെ ഭവി� സ്വന്ദര്ശ�ം �െത്തിി 
ലഭാമാാക്ക്ിയംതി�ാലും കാൗണ്സ്വിലര്മാാര്, 
അം�ന്വിാെി വിര്ക്ക്ര്മാാര്, ആശാവിര്ക്ക്
ര്മാാര്, സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാര് എംന്നിവിരുടെെ 
ഇെടെപാെലിലൂടെെയുംമാാണ് സ്വാധ്ാമാായംത്.

സൈപാലറ്റംെിസ്ഥിാ�ത്തിില് പാദ്ധതി 
�െപ്പ്ിലാക്ക്ിയം തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാ
പാ�ങ്ങളുടെെ അനുഭവിപാാഠങ്ങള് ഉള്ടെക്ക്ാ
ണ്ടുടെകാാ�് സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി 941 ഗ്രാമാപാ
ഞ്ച്ായംത്തുംകാളും 6 നേകാാര്പ്പ്നേറഷംനുകാളും, 87 
മുന്സ്വിപ്പ്ാലിറ്റംികാളും വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം 
പ്രാനേയംാ�ികാ തലത്തിില് വിി�ാസ്വിക്കുന്നതി
നുള്ള �െപാെി പൂര്ത്തിിയംായംി വിരികായംാണ്. 
ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളുടെെ സൈദ�ംദി� ജീവിി
തവുംമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട് ആവിശാടെപ്പ്ടുന്ന 
ഏടെതാരു നേസ്വവി�വുംം വിീട്ടുപാെിക്ക്ല് എംത്തിി
ക്കുന്നതി�ാണ് സ്വര്ക്ക്ാര് ലക്ഷാമാിടുന്നത്.

ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളുടെെ എംണ്ണ്ത്തിി�് 
ആനുപാാതികാമാായംി നേവിാളം�ിയംര്മാാടെര ലഭാ
മാാകാാത്തിതും ചിില സ്ഥിലങ്ങളംില് നേ�രിയം 
പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുംടെ�ന്ന് ചിില തനേ�ശ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് ചൂ�ിക്ക്ാട്ടിയംിട്ടു�്. പ്രാനേദ
ശികാമാായംി കൂടുതല് സ്വന്നദ്ധ പ്രവിര്ത്തികാടെര 
കാടെ�ത്തുംകായുംം നേപാാര്ട്ടലില് രജിസ്റ്റര് 
ടെചിയ്യിപ്പ്ിക്കുകായുംം പാരിശീല�ം �ല്കാി 
നേസ്വവി�സ്വജ്ജരാക്കുകായുംമാാണ് ഇതിനുള്ള 
പാരിഹാരമാാര്ഗ്ഗംം.

പാഞ്ച്ായംത്തി്/��രസ്വഭകാളംില്�ിന്നുംം 
 ടെപാാതുജ�ങ്ങള്ക്ക്് നേസ്വവി�ങ്ങള് �ില 
വിില് ഓണ്സൈല�ായംി ലഭിക്കുന്നതി�ാവി
ശാമാായം �െപാെിക്രിമാങ്ങള് പൂര്ത്തിീകാരിച്ച്ിട്ടു
�്. ഓണ്സൈലന് നേസ്വവി�ങ്ങള്ക്ക്് ഫ്ീസ്വ് 
അെയ്ക്കുനേമ്പാള് താല്പരാമുള്ളവിര്ക്ക്് വിാതില്
പ്പ്െി പാദ്ധതിക്ക്ാവിശാമാായം സ്വംഭാവി�കാള് 
കൂെി �ല്കാാന് സ്വാധ്ിക്കുന്നതാണ്.

പ്രായംാധ്ികാാത്തിാല് അവിശത അനുഭ
വിിക്കുന്നവിര്, കാിെപ്പ്് നേരാ�ികാള്, മാറ്റം് പാല 
കാാരണങ്ങളംാലും വിീെിടെ� �ാല് ചുവിരുകാ
ള്ക്കുള്ളില് ഒതുനേങ്ങ�ി വിരുന്ന �ിസ്വഹാ
യംതവത്തിി�് ജ�കാീയം സ്വര്ക്ക്ാറിടെ� ഈ 
കാരുതല് ഏടെറ പ്രശംസ്വ�ീയംമാാണ്.      1

(ലേ�ഖിക പഞ്ചാോയത്ത്് വകുപ്പ്ിസെ� ലേജോയിന്റ് ് 
ഡിയറിക്ടറും പഞ്ചാോയത്ത്് ഡിയറിലേ�റ്റിസെ� 

ജനാനാ- മരംണ് വിഭോ�ം ചീീഫ് രംജിസ്ട്രാോറുമോണ്്.) 


വിാതിില്പ്പ്ടി ദേസവിനം 

എംന്നി ആശയം 
യഥാാര്ത്ഥ്യയമിാക്കുംന്നിതി് ഒരു 

ദേസവിനം സവയം ദേനടി 
ചെകാടുക്കുംന്നിതിിദേനാ 

ഓഫ്ീസുകളീില് ദേനരിട്ട് ദേപായി 
സവായത്ത്മിാക്കുംവിാദേനാ 

കഴിിയാത്ത് ജ്നവിിഭാ�ങ്ങള്ക്കാ് 
അംവിരുചെട ജ്ീവിിതിവുമിായി 

ബ്ന്ധചെപ്പ്ട്ട ഏചെതിാരു 
ദേസവിനവും അംവിരുചെട 

വിാതിില്പ്പ്ടിയില് 
എംത്തുദേമ്പാഴിാണ്. 

വിാതിില്പ്പ്ടി ദേസവിനം 
പദ്ധീതിിയുചെട സു�മിമിായ 

നടത്ത്ിപ്പ്ിന് ദേകാര്പ്പ്ദേറിഷന്/
മുന്സിപ്പ്ാ�ിറ്റിി/പഞ്ചാായത്ത്് 

തി�ത്ത്ിലുംം, വിാര്ഡുതി�ത്ത്ിലുംം 
കമ്മിിറ്റിികള് രൂപീകരിച്ച്ിട്ടുണ്ട്്. 
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�ഗരി ന്റെതാഴിില് നേമാഖലയിില് പുതുമായിായിി 
അയ്യങ്കാാളംി ന്റെതാഴിിലുറപ്പ്് �ദ്ധതി

ഒന്നാം യും.  പാി.  എം സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� കാാലത്തി് 
ഇെതുപാക്ഷത്തിിടെ� സ്വമ്മിര്�ടെത്തി 

തുെര്ന്ന് �െപ്പ്ിലാക്ക്ിയം ടെതാഴിിലുറപ്പ്് 
പാദ്ധതി �ിലവിില് മാാതാകാാപാരമാായംി �െപ്പ്ി
ലാക്ക്ി വിരുന്ന സ്വംസ്ഥിാ�ം നേകാരളംമാാണ്. 
നേകാാവിിഡ് മാഹാമാാരി കാാലത്തി് ടെതാഴിില് 
�ഷ്ടടെപ്പ്ട്ടവിര്ക്ക്് ടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതിയംി
ലൂടെെ ആശവാസ്വം പാകാര്ന്ന് �ല്കാാന് �മുക്ക്് 
സ്വാധ്ിച്ചു എംന്നത് സ്വമാാ�തകാളംില്ലാാത്തി 
നേ�ട്ടം തടെന്നയംാണ്. മാഹാത്മാാ�ാന്ധി 
നേദശീയം ഗ്രാമാീണ ടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതിയുംടെെ 
ഭാ�മാായംി 2021-22 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷം
ത്തിില് നേകാന്ദ്രീ മാന്ത്രിാലയംം അം�ീകാരിച്ച്ത് 
1000 ലക്ഷം ടെതാഴിില് ദി�ങ്ങളംാടെണങ്കാിലും 
നേകാരളംം 1053.13 ലക്ഷം ടെതാഴിില് ദി�ങ്ങള് 
ലഭാമാാക്ക്ി മാികാവി് പുലര്ത്തിി. 

രാജാത്തി് ��ര നേമാഖലയംില് ടെതാഴിിലു
റപ്പ്് പാദ്ധതി ആരംഭിക്ക്ാന് മാറ്റം് സ്വംസ്ഥിാ�
ങ്ങള്ടെക്ക്ാന്നുംം സ്വാധ്ിച്ച്ിട്ടില്ലാാത്തി സ്വാഹ 
ചിരാത്തിില് നേകാരളംം അവിിടെെയുംം വിാതാസ്ഥി
മാാവുംകായംാണ്. ��ര പ്രനേദശത്തി് കാായംികാാ

ദ്ധവാ�ത്തിി�് തയ്യാറുളംളംവിര്ക്ക്് ടെതാഴിില് 
ലഭാമാാക്കുന്നതി�് നേവി�ി 2010 മുതലാണ് 
അയ്യങ്കാാളംി ��ര ടെതാഴിിലുറപ്പു പാദ്ധതി 
നേകാരളംത്തിില് �െപ്പ്ാക്ക്ി വിരുന്നത്. ��ര
സ്വഭയംിടെല താമാസ്വക്ക്ാരായം അവിിദഗ്ദ്ധ്യം 
കാായംികാാദ്ധവാ�ം ടെചിയ്യുവിാന് തയ്യാറുള്ള 
ഓനേരാ കുടും�ത്തിിടെലയുംം പ്രായംപൂര്ത്തിി
യംായം കുടും�ാം�ങ്ങള്ക്ക്് ഒരു സ്വാമ്പ
ത്തിികാ വിര്ഷംം കുറഞ്ഞത് 100 ദിവിസ്വം 
ടെതാഴിില് �ല്കുകാ എംന്നുംള്ളതാണ് ഉനേ�ശ
ലക്ഷാം. തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് (��രം) 
മുനേഖ�യംാണ്  പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണം 
�െത്തുംന്നത്. 

സ്വംസ്ഥിാ�തലത്തിില് പാദ്ധതിയുംടെെ 
� ിര് വ്വഹണ ചു മാതല ത നേ �ശ സ്വവയംം
ഭരണ (��രം) വികുപ്പ്് ഡയംറക്ടര്ക്ക്ാണ്. 
സ്വംസ്ഥിാ� ��ര മാിഷംടെ� ചുമാതലകാള് 
ചുവിടെെ നേചിര്ക്കുന്നും.
I. പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണം സ്വംസ്ഥിാ�തല 

ഏനേകാാപാ�ം
II. സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാരി�് �യംരൂപാീകാ

രണത്തിി�് പാിന്തുണ �ല്കാല്
III. പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണത്തിി�ാവിശാമാായം 

സ്വംസ്ഥിാ� വിിഹിതം യംഥാസ്വമായംം 
അതതു ��രസ്വഭകാള്ക്ക്് സൈകാമാാറു
ന്നതി�് �െപാെികാള് സ്വവീകാരിക്ക്ല്

IV. പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണം നേമാല്നേ�ാട്ടവുംം 
ദിശാ�തി �ിയംന്ത്രിണവുംം വിിലയംിരുത്തി
ലും

V. ഉനേദാാ�സ്ഥി സ്വംവിിധ്ാ�ത്തിിനും 
ജ�പ്രതി�ിധ്ികാള്ക്കും സ്വമായം�ന്ധി
തമാായംി പാരിശീല�ങ്ങള് �ല്കുന്നതിനു
ചിിതമാായം �െപാെി സ്വവീകാരിക്ക്ല്

VI. പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണത്തിി�ാവിശാമാായം 
ഔനേദാാ�ികാ സ്വംവിിധ്ാ�ം ഓനേരാത
ലത്തിിലും ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതിനുനേവി� 
�െപാെി സ്വവീകാരിക്ക്ല്

VII. പാദ്ധതി �െത്തിിപ്പ്ി� ്  വിിവിരസ്വാ
നേങ്കാതികാ വിിദാ ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് ടെവി�് 
നേ�യം്സ്വ്ഡ് ആയം മാാനേ�ജ്ടെമാ� ് 
ഇന്ഫ്ര്നേമാഷംന് സ്വിസ്റ്റം സ്ഥിാപാിക്ക്
ലും തുെര് �െത്തിിപ്പും.

 സുറ്റോ�ോധ്് എസ്സ്്.

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജൂണ് 2022 15



നേമാല് പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് �ിര്വ്വഹിയ്ക്കു
ന്നതി�ായംി തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ (��രം) 
വികുപ്പ്് ഡയംറക്ടടെറ സ്വഹായംിക്കുന്നതിനു 
നേവി�ി മു�ിസ്വിപ്പ്ല് ടെസ്വക്രിട്ടറി നേകാഡ
റിലുള്ള ഒരു ഉനേദാാ�സ്ഥിടെ� നേപ്രാജക്ട് 
ഓ ഫ്ീ സ്വ റ ാ യും ം  വി ി വിര  സ്വ ാ നേ ങ്കാ ത ി കാ 
വിിദായംില് പ്രാവിീണാമുള്ള ഒരു വിാക്തിിടെയം 
ഐ.െി. ഓഫ്ീസ്വറായംി കാരാര് അെിസ്ഥിാ
�ത്തിിലും തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ (��രം) 
വികുപ്പ്ില് �ിയംമാിച്ച്ിട്ടു�്.

പാദ്ധതി �ിര്വ്വഹണം അവിനേലാകാ�ം 
�െത്തിി സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാരി�് നേവിണ്ടുന്ന 
ഉപാനേദശങ്ങള് �ല്കുകാ,  പാദ്ധതിയുംടെെ 
ദിശാ�തി �ിയംന്ത്രിണവുംം വിിശകാല�വുംം 
അവിനേലാകാ�വുംം, പാദ്ധതിയുംടെെ കാീഴിില് 
ഏടെറ്റംടുക്ക്ാവുംന്ന പുതിയം ഇ�ം പ്രവൃത്തിികാള് 
�ിര്ണ്ണ്യംിച്ച്് സ്വര്ക്ക്ാരിനേലക്ക്് ശിപാാര്ശ 
ടെചിയ്യുകാ, ��രസ്വഭകാളുടെെ വിാര്ഷംികാ 
കാര്മ്മി പാദ്ധതിയുംം നേല�ര് �ഡ്ജറ്റും 
അന്ത്വിമാമാായംി അം�ീകാരിക്കുകാ തുെങ്ങിയം 
ചുമാതലകാള് �ിര്വ്വഹിയ്ക്കുന്നതി�ായംി തനേ�
ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് മാന്ത്രിിയുംടെെ അധ്ാ
ക്ഷതയംില് സ്വംസ്ഥിാ� ��ര ടെതാഴിിലുറപ്പു 
കാൗണ്സ്വിലും പ്രവിര്ത്തിിയ്ക്കുന്നും�്.

2021-22 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം 100 
നേകാാെി രൂപായംാണ് അയ്യങ്കാാളംി പാദ്ധതി പ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്ായംി സ്വംസ്ഥിാ� �ഡ്ജ
റ്റംില് വികായംിരുത്തിിയംിരുന്നത്. ഈ തുകായംില് 
99 ശതമാാ�ം തുകായുംം സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം 
ടെചിലവിഴിിക്ക്ാന് സ്വാധ്ിച്ചു.

സുഭിക്ഷ നേകാരളംം മാാലി�ാ സ്വംസ്കാരണം, 
മാഴിക്ക്ാലപൂര്വി ശുചിീകാരണം, ആനേരാ�ാ 
ജാഗ്രത, ജലസ്വംരക്ഷണം, വി�വിത്കാ
രണം, പാി.എംം.എം.സൈവി ഭവി� �ിര്മ്മിാണം, 
മൃ�സ്വംരക്ഷണം എംന്നീ നേമാഖലകാളംിടെല 
പാദ്ധതികാളംാണ് പ്രധ്ാ�മാായുംം ��രസ്വ
ഭകാള് ഏടെറ്റംടുത്തി് �െപ്പ്ിലാക്കുന്നത്.

2016-17 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം മുതല് 
അയ്യങ്കാാളംി ��രടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതി 
�െത്തിിപ്പ്ില് ശ്രീനേദ്ധയംമാായം പുനേരാ�തി
യംാണ് സൈകാവിരിയ്ക്കുവിാന് സ്വാധ്ിച്ച്ിട്ടുളംളംത്. 
2015-16 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം സ്വംസ്ഥിാ� 
�ഡ്ജറ്റംില് അയ്യങ്കാാളംി ��ര ടെതാഴിിലു
റപ്പ്് പാദ്ധതിയ്ക്ക്ായംി 15 നേകാാെി രൂപായംാണ് 
അനുവിദിച്ച്് �ല്കാിയംത്. എംന്നാല് 2022-
23 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം �ഡ്ജറ്റം് വിിഹിതം 
വിര്ദ്ധിച്ച്് 125 നേകാാെി രൂപാ പാദ്ധതി പ്രവിര്
ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്ായംി അനുവിദിച്ച്ിട്ടു�്. പാദ്ധ
തിയുംടെെ ടെചിലവി് 2015-16 സ്വാമ്പത്തിികാ 
വിര്ഷംം 7.48 നേകാാെി ആയംിരുന്നത് 2021-
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വിര്ഷംം
�ഡ്ജറ്റം് 

വിിഹിതം (തുകാ 
നേകാാെിയംില്)

��രസ്വഭകാള്
ക്ക്് വിിതരണം 

ടെചിയ്തി തുകാ 
(നേകാാെിയംില്)

��രസ്വഭകാള് 
ടെചിലവിഴിിച്ച് 

തുകാ 
(നേകാാെിയംില്)

സൃഷ്ടിച്ച് 
ടെതാഴിില് 
ദി�ങ്ങള്

2016-17 15.00 15.00 9.1784 383325
2017-18 25.10 25.10 24.8871 846432
2018-19 48.92 48.92 45.9734 1668195
2019-20 75.00 34.2849 64.9553 2680660
2020-21 105.21 105.21 90.52 3250000
2021-22 100.00 99.00 113.34 4633552
2022-23 125.00 39.20 35.00 715000

ടെചിലവിഴിിച്ച്ിട്ടുള്ളതുമാാണ്. അധ്ികാമാായംി 
നേവി�ിവിന്ന തുകാ ��രസ്വഭകാള് ത�തുഫ്
�ില് �ിന്നാണ് കാടെ�ത്തിിയംത്. 2015-16 
സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം നേകാവിലം 3 ലക്ഷം 
ടെതാഴിില് ദി�ങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിാ�ത്തി് 
�ിന്നാണ്  ശ്രീനേദ്ധയംമാായം പുനേരാ�തി 
നേകാവിലം 5 വിര്ഷംങ്ങള് ടെകാാ�് സൈകാവി
രിക്കുവിാന് സ്വാധ്ിച്ച്ത്. �ാളംിതുവിടെര രണ്ടു 
ലക്ഷത്തിി അറുപാതി�ായംിരം കുടും�ങ്ങ
ളംാണ് (2,60,000) നേകാരളംത്തിിടെല വിിവിിധ് 
��രങ്ങളംിലായംി അയ്യങ്കാാളംി പാദ്ധതിയുംടെെ 
കാീഴിില് രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്തിിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 
ടെതാണ്ണൂറ്റംി ആറായംിരം (96,000) ടെതാഴിിലാ
ളംികാള് സ്ഥിിരമാായംി ഈ പാദ്ധതിടെയം ആശ്രീ
യംിക്കുന്നവിരാണ്. 

2019-20 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം മുതല് 
ക്ഷീര കാര്ഷംകാനേരയുംം അയ്യങ്കാാളംി ടെതാഴിിലു
റപ്പ്് പാദ്ധതിയുംടെെ ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളംായംി 
ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിിയംിട്ടു�്. ര�ില് കൂടുതല് 
കാന്നുംകാാലി ഉളംളംവിര് പ്രതിദി�ം 10 ലിറ്റംറില് 
കുറയംാടെതയുംളംളം പാാല് ക്ഷീര സ്വഹകാരണ 
സ്വംഘത്തിി�് �ല്കുന്ന ക്ഷീര കാര്ഷംകാര്
ക്ക്് ഒരു ദിവിസ്വടെത്തി നേവിത�ം അയ്യങ്കാാളംി 
��രടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതിയംില് ഉള്ടെപ്പ്ടു
ത്തിി �ല്കുന്നും (പാരമാാവിധ്ി 100 ദിവിസ്വം). 
�ിലവിില് വിിവിിധ് ��രങ്ങളംിലായംി 6000 
ക്ഷീര കാര്ഷംകാര്ക്ക്് ഈ പാദ്ധതിയുംടെെ 
ആനുകൂലാം ലഭിക്കുന്നും�്. 

പാി എംം എം സൈവി ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള് 
ക്കുളംളം ഭവി� �ിര്മ്മിാണ സ്വാമാഗ്രികാള് അയ്യ
ങ്കാാളംി ��ര ടെതാഴിിലുറപ്പ്് പാദ്ധതിയംിലൂടെെ 
�ിര്മ്മിിച്ച്് വിിജയംകാരമാായം രീതിയംില് ഗുണ
നേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് വിിതരണം ടെചിയ്തു വിരുന്നും. 
2018-19 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം 1225 കുടും�
ങ്ങള്ക്കും 2019-20 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം 
3299 കുടും�ങ്ങള്ക്കും 2020-21 സ്വാമ്പ
ത്തിികാ വിര്ഷംം 4418 കുടും�ങ്ങള്ക്കും 2021-
22 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം 9096 കുടും�ങ്ങള്
ക്കും 100 ദിവിസ്വം ടെതാഴിില് �ല്കുന്നതി�് 
സ്വാധ്ിച്ച്ിട്ടു�്. അങ്ങടെ� സ്വമാസ്തീ നേമാഖലയംി
ടെലയുംം ജ�ജീവിിതത്തിിടെ� ഗുണ�ിലവിാരം 
ഉയംര്ത്തുംന്നതില് പ്രതിജ്ഞാാ�ദ്ധമാായം ഒരു 
സ്വര്ക്ക്ാര് ��ര നേമാഖലയംിടെല അശരണ
ര്ക്കും സൈകാത്തിാങ്ങായംി മാാറുന്ന ചിി�ം അഭി
മാാ�കാരം തടെന്നയംാണ്.                                     1

(ലേ�ഖകന് അയ്യങ്കാോളംി നാ�രം സെതോഴിിലുറിപ്പ്് 
പദ്ധതി ലേ�ോജക്ട് ഓഫീ�റും മുന്�ിപ്പ്ല് 

സെ�ക്രട്ടറിി (ലേഗ്രാഡി് 1) യുമോണ്്.22 സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം (ടെഫ്ബ്രുവിരി 
വിടെരയുംള്ള കാണക്കുകാള് പ്രകാാരം) 100 
നേകാാെി രൂപാ ആയംി വിര്ദ്ധിച്ച്ിട്ടു�്. 2021-22 

സ്വാമ്പത്തിികാ വിര്ഷംം �ാളംിതു വിടെര 46.33 
ലക്ഷം ടെതാഴിില് ദി�ങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകായുംം 
113 നേകാാെി രൂപാ ��രസ്വഭ തലത്തിില് 
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ഊര്ജ്ജസവലതനേയിാന്റെെ
കുടുംബശ്രീീ ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാള്

ഓക്സിിലറിി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന 
നൂതി� ആശയം

രജത ജൂ�ിലിയംിനേലക്ക്് �െന്നടുക്കുന്ന 
കുടും�ശ്രീീ സ്വമൂഹത്തിി�് മുന്നില് അണി
�ിരത്തുംന്ന ഊര്ജ്ജസ്വവലമാായം ടെപാണ്കൂട്ടാ
യ്മയംാണ് കുടും�ശ്രീീ ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാള്. 
നേകാരളംത്തിിടെല സ്ത്രീീകാള് സ്വാമൂഹാവുംം സ്വാമ്പ
ത്തിികാവുംമാായം മുനേന്നറ്റംം സൈകാവിരിക്കുന്നതില് 
കുടും�ശ്രീീ വിഹിക്കുന്ന പാങ്കാ് ആനേ�ാളംത
ലത്തിില് തടെന്ന ശ്രീദ്ധയംാകാര്ഷംിച്ച്ിട്ടുള്ള
താണ്. ശാക്തിീകാരണ വിഴിികാളംില് കാാല്നൂ

റ്റംാ�ിടെ� ശ്രീനേദ്ധയം ചിരി�ടെമാഴുതുന്ന ഈ 
അവിസ്വരത്തിില് യുംവിതികാള് ഉള്ടെപ്പ്ടുന്ന 
ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ രം�പ്രനേവിശം ഏടെറ 
അഭിമാാ�കാരമാാടെണന്നും പാറയംാ�ാകും. 
ഇല്ലാായ്മകാളംില് �ിന്നുംം ടെപാാരുതി മുനേന്ന
റുന്നതിനും കാരുതനേലാടെെ ജീവിിക്ക്ാനും 
ആയംിരക്ക്ണക്ക്ി�് സ്ത്രീീകാടെളം പാഠിപ്പ്ിക്കു
കായുംം അതുവിഴിി നേകാരളംത്തിിടെല സ്വാമൂഹാ 
രം�ത്തി് വിിപ്ലാവികാരമാായം മാാറ്റംം സൃഷ്ടിക്ക്ാ
നും സ്വാധ്ിച്ച് പ്രസ്ഥിാ�ം മുനേന്നാട്ടു വിയ്ക്കുന്ന 
പുതിയം ആശയംവുംം സ്വമൂഹം ഏടെറ പ്രതീക്ഷ
കാനേളംാടെെയംാണ് ഉറ്റു നേ�ാക്കുന്നത്. 

വിികസ്�ത്തിിനു റ്റോവിണ്ടിി 
കോറ്റോലോചിിതിമാോയ �വിീകരീണ്ം

സ്വമൂഹത്തിിടെ� സ്വര്വ്വതലസ്പര്ശിയംായം 
ഉന്നമാ�ം ലക്ഷാമാിട്ടു ടെകാാ�് പ്രവിര്ത്തിിക്കു
ന്ന ഏടെതാരു പ്രസ്ഥിാ�വുംം കാാനേലാചിിത
മാായംി സ്വവയംം �വിീകാരിനേക്ക്�ത് തികാച്ചും 
അ�ിവിാരാമാാണ്. പ്രനേതാകാിച്ച്് സ്ത്രീീശാ
ക്തിീകാരണത്തിി�ായംി �ിലടെകാാള്ളുന്ന പ്ര
സ്ഥിാ�ങ്ങള്. കാാലഘട്ടം ആവിശാടെപ്പ്ടുന്ന 
തരത്തിിലുള്ള സ്വാമൂഹാവിികാസ്വ� സ്ത്രീീശാ
ക്തിീകാരണ പാദ്ധതികാള് ആവിിഷ്ക്കരിക്കുകായുംം 

 ആശ എസ്്. �ണ്ിക്കാര്
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സമൂഹത്ത്ിചെന്റ് 

സര്വ്വതി�സ്പര്ശിയായ 
ഉന്നിമിനം �ക്ഷായമിിട്ടു ചെകാണ്ട്് 
പ്രവിര്ത്ത്ിക്കുംന്നി ഏചെതിാരു 

പ്രസ്ഥാാനവും കാദേ�ാ�ിതിമിായി 
സവയം നവിീകരിദേക്കാണ്ട്തി് 
തിികച്ചുംം അംനിവിാരയമിാണ്. 

പ്രദേതിയകിച്ച്് 
സ്ത്രീീശാക്തീകരണത്ത്ിനായി 

നി�ചെകാള്ളുന്നി 
പ്രസ്ഥാാനങ്ങള്

അവി പ്രാവിര്ത്തിികാമാാക്കുന്നതി�് വിാതാസ്തീ
മാായം ലക്ഷാങ്ങളും സ്വമാീപാ�ങ്ങളും സ്വവീകാ
രിക്കുകായുംം ടെചിയ്തു ടെകാാ�് മാാ�നേമാ ഈ 
�വിീകാരണം സ്വാധ്ാമാാകൂ. ഈ വിസ്തുതടെയം 
അെിസ്ഥിാ�മാാക്ക്ിയംാണ് ഓക്സിിലറി ഗ്രൂ
പ്പുകാള് എംന്ന �വിീ�വുംം ഉദാത്തിവുംമാായം 
ആശയംം കുടും�ശ്രീീ ആവിിഷ്ക്കരിച്ച്തും 
അതിടെ� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളുമാായംി മുനേന്നാട്ടു 
നേപാാകുന്നതും. കുടും�ശ്രീീക്ക്് ശക്തിമാായം 
ഒരു യുംവി�ിരടെയം വിാര്ടെത്തിടുക്കുകാ എംന്ന 
ലക്ഷാവുംമാായംി 2021 ഒനേക്ടാ�ര് ര�ി�് 
തുെക്ക്മാിട്ട ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്് രൂപാീകാരണം 
അതാധ്ികാമാായം ആനേവിശനേത്തിാടെെയംാണ് 
പ്രാനേദശികാതലത്തിില് സ്വവീകാരിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടത്. 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് �ിലവിില് 19555 ഓക്സിിലറി 
ഗ്രൂപ്പുകാള് രൂപാീകാരിച്ചു കാഴിിഞ്ഞു. മൂന്നും 
ലക്ഷത്തിിനേലടെറ വി�ിതകാളംാണ് ഇതിടെല 
അം�ങ്ങള്. വിിദാാസ്വമ്പന്നരായം യുംവിതികാള് 
ഉള്ടെപ്പ്ടുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകാള് കുടും�ശ്രീീക്ക്് 
യുംവിതവത്തിിടെ� ഊര്ജ്ജവുംം പ്രസ്വരിപ്പും 
�ല്കുടെമാന്ന് തീര്ച്ച്യംാണ്. 

 
ഓക്സിിലറിി ഗ്രൂപ്പുകളുച്ചെട 
ശോക്താീകരീണ്ത്തിി�് 
വിിവിിധ് �രീിശീല�ങ്ങൾ

ഏടെറ പ്രതീക്ഷകാനേളംാടെെ ഓക്സിിലറി 
ഗ്രൂപ്പ്ിനേലക്ക്് കാെന്നും വിരുന്ന അം�ങ്ങടെളം 
ശാക്തിീകാരിക്കുന്നതി�ായംി വിിവിിധ് പാരി
ശീല�ങ്ങളംാണ് കുടും�ശ്രീീ �ല്കുന്നത്. 
സ്വമൂഹത്തിില് സ്ത്രീീകാള്ടെക്ക്തിനേര �െക്കു
ന്ന വിിവിിധ് അതിക്രിമാങ്ങള്ടെക്ക്തിടെര പ്ര
തിനേഷംധ്ിക്ക്ാനും പ്രതിനേരാധ്മുയംര്ത്തിാനും 
കാഴിിയുംന്ന സ്വംഘെിത ശക്തിിയംായംി ഈ 
കൂട്ടായ്മടെയം പാരിവിര്ത്തി�ം ടെചിയ്യാനുളംളം 
പ്രവിര്ത്തി� രൂപാനേരഖയുംടെെ അെിസ്ഥിാ�
ത്തിിലായംിരുന്നും പാരിശീല� പാരിപാാെികാ
ളുടെെ ആസൂ�ണം. ആദാഘട്ട ജില്ലാാതല 
പാരിശീല�ത്തിിലൂടെെ ലക്ഷാമാിട്ടത് സ്ത്രീീധ്� 
-�ാര്ഹികാ പാീഡ�ം, മാദാം, മായംക്കുമാരുന്ന് 
എംന്നിവിടെയ്ക്ക്തിടെര പ്രതിനേരാധ്ിക്കുന്ന കാരു
ത്തുംറ്റം പ്രാനേദശികാ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളംായംി 
ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാടെളം മാാറ്റുകാ എംന്നതാണ്. 
ഈ പാരിശീല�ത്തിില് മൂന്നും ലക്ഷത്തിി
നേലടെറ അം�ങ്ങള് പാടെങ്കാടുത്തും. സ്ത്രീീധ്�ത്തിി
നും സ്ത്രീീപാീഡ�ത്തിിനും എംതിനേര കുടും�ശ്രീീ 
മുനേഖ� �െത്തുംന്ന 'സ്ത്രീീപാക്ഷ �വിനേകാരളംം' 
കാാാമ്പയംിടെ� കാരുത്തുംറ്റം കാണ്ണ്ികാളംായംി 
ഈ ഗ്രൂപ്പുകാള് പ്രവിര്ത്തിിക്കും. സ്വമൂഹ
ത്തിില് �ില�ില്ക്കുന്ന അ�ീതികാള്, 
അതിക്രിമാങ്ങള്, ചൂഷംണങ്ങള് എംന്നിവി 

തിരിച്ച്റിയുംന്നതിനും പ്രതികാരിക്കുന്നതി
നും സ്ത്രീീകാടെളം പ്രാപ്തരാക്കുകാ, �ിലവിിലുള്ള 
�ിയംമാങ്ങള്, നേസ്വവി� സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങള്, 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് എംന്നിവിടെയംക്കുറിച്ചുള്ള 
അവിനേ�ാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുകാ, ലിം�പാദവിി, ലിം
�സ്വമാതവം, ലിം��ീതി എംന്നിവിടെയംക്കുറിച്ച്് 
അവിനേ�ാധ്ം �ല്കാാന് ഈ പാരിശീല� 
പാരിപാാെിയംിലൂടെെ സ്വാധ്ിച്ചു. വി�ിതാ കാമ്മിീഷം

ടെ� നേ�തൃതവത്തിില് പാഞ്ച്ായംത്തി്തലത്തിില് 
പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന ജാഗ്രതാ സ്വമാിതികാളുമാായംി 
നേചിര്ന്നുംടെകാാണ്ടുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്കും 
കുടും�ശ്രീീ രൂപാം �ല്കുന്നും�്. 

രീണ്ടിോംഘട്ട �രീിശീല�ം
കു ടു ം � ശ്രീീ  � ി ത ല  സ്വ ം ഘ െ � ാ 

സ്വംവിിധ്ാ�ം, കുടും�ശ്രീീ മുനേഖ� �െപ്പ്ാക്കു
ന്ന വിിവിിധ് നേകാന്ദ്രീ സ്വംസ്ഥിാ� പാദ്ധതികാള്, 
�ല്കുന്ന ആനുകൂലാങ്ങള് എംന്നിവി സ്വം�
ന്ധിച്ച്് വിാക്തിമാായം അവിനേ�ാധ്ം �ല്കുന്ന 
ര�ാംഘട്ട പാരിശീല�വുംം വിിജയംകാര
മാായംി സ്വംഘെിപ്പ്ിച്ചു. �ിലവിില് ഓക്സിിലറി 
ഗ്രൂപ്പ്് അം�ങ്ങള്ക്ക്് നേ�തൃതവ പാാെവിം 
�ല്കുന്നതി�ായുംള്ള പാരിശീല�ം ജില്ലാാ- 
ഏരിയം ടെഡവിലപാ്ടെമാ� ് ടെസ്വാസൈസ്വറ്റംി(എം.
ഡി.എംസ്വ് ) -ഓക്സിിലറിതലത്തിിലും �െന്നും 
വിരികായംാണ്. കൂൊടെത വിരും മാാസ്വങ്ങളംില് 
ടെപ്രാസൈഫ്ലിങ്ങ്, കാാര്ഷംികാ-കാാര്ഷംി
നേകാതര ഉപാജീവി� സ്വംരംഭങ്ങള്, ടെതാഴിില് 
സൈ�പുണാ പാരിശീല�ം,  സ്വാമൂഹികാ 
വിികാസ്വ�ം,  ടെജന്ഡര് എംന്നിങ്ങടെ� 
ഓനേരാ വിിഷംയംങ്ങള് അെിസ്ഥിാ�മാാക്ക്ി 
തുെര്പാരിശീല�ം �ല്കുന്നതിനും തീരുമാാ
�മാായംിട്ടു�്. കുടും�ശ്രീീ സ്വംസ്ഥിാ� ജില്ലാാ 
മാിഷംനുകാളംിടെല ഉനേദാാ�സ്ഥിര്, റിനേസ്വാഴ്സ് 
നേപാഴ്സണ്മാാര്, ടെ�യംി�ിങ്ങ് െീം അം�ങ്ങള്, 
തനേ�ശ സ്ഥിാപാ� പ്രതി�ിധ്ികാള് എംന്നിവിര് 
ഉള്ടെപ്പ്ടുന്ന വിലിടെയംാരു വിിഭാ�മാാണ് 
പാരിശീല� പാരിപാാെികാള് വിിജയംിപ്പ്ിക്കുന്ന
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തിനു പാിന്നില് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്നത്. കൂൊടെത 
കൃതാമാായം ഇെനേവിളംകാളംില് ഇതുമാായംി �ന്ധ
ടെപ്പ്ട്ട പുനേരാ�തിയുംം വിിലയംിരുത്തിലും 
�െത്തുംന്നും. 

 
സ്ര്ക്കാോരീിച്ചെ� �ിന്തുണ് �ജ�് 
പ്രഖ്യായോ��ത്തിിലൂച്ചെട 

ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ സ്വജീവിമാായം പ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്് സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� പൂര്ണ 
പാിന്തുണയുംമു�്. ഇതിടെല അം�ങ്ങളുടെെ 
ഉപാജീവി� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്ായംി 500 
നേകാാെി രൂപായുംടെെ ലിനേങ്കാജ് വിായ്പ �ല്കു
ടെമാന്നുംം ഇതിടെ� പാലിശ സ്വ�്സ്വിഡി 
ഇ�ത്തിില് 18 നേകാാെി രൂപാ �ീക്ക്ി വിയ്ക്കുടെമാന്ന 
ഇക്ക്ഴിിഞ്ഞ �ജറ്റം് പ്രഖാാപാ�ം അതിടെ� 
ടെതളംിവിാണ്. സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� പാിന്തുണനേയംാ
ടെൊപ്പ്ം കുടും�ശ്രീീയുംടെെ നേ�തൃതവത്തിില് 
മാികാച്ച് ടെതാഴിില് സൈ�പുണാ പാരിശീല�വുംം 
ആത്മാവിിശവാസ്വവുംം പ്രനേചിാദ�വുംം �ല്കാി 
അവിടെര സ്വവയംംടെതാഴിില് നേമാഖലകാളംിനേലക്ക്് 
സൈകാപാിെിച്ചുയംര്ത്തിാന് കാഴിിയുംം. പ്രാനേദശി

കാതലത്തിില് കാാര്ഷംികാ വിാാവിസ്വായംികാ 
നേസ്വവി� നേമാഖലകാളംിടെല വിിഭവി സ്വാധ്ാത
കാള് മാ��ിലാക്ക്ി അതി�നുസൃതമാായം 
ടെതാഴിില് രം�ങ്ങളംിനേലക്ക്് കാെന്നും ടെചില്ലാാന് 
ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്് അം�ങ്ങടെളം സ്വഹായംി
ക്കുകായംാണ് കുടും�ശ്രീീയുംടെെ ലക്ഷാം. 
ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാള് 
എംന്ന സ്വംവിിധ്ാ�ടെത്തി ശക്തിമാാക്കുന്നതി
നുള്ള കാര്മ്മിപാദ്ധതികാള് വിിഭാവി�ം ടെചിയ്തു 
വിരികായംാണ്. വിിവിിധ് വികുപ്പുകാളുടെെയുംം 
സൈ�പുണാപാരിശീല� നേകാന്ദ്രീങ്ങളുടെെയുംം 
സ്വഹകാരണവുംം ഇക്ക്ാരാത്തിില് ഉറപ്പു 
വിരുത്തുംം. 

ച്ചെതിോഴിിലില്ലോയ്മ  �രീിഹരീിക്കാോൻ
സ്ര്ക്കാോര് �ദ്ധതിിയും 
�ിന്തുണ്യും

അഭാസ്തീവിിദാരായം യുംവിജ�ങ്ങളുടെെ 
ടെതാഴിിലില്ലാായ്മ പാരിഹരിക്കുന്നതി�ായംി 
സ്വര്ക്ക്ാര് സൈവിവിിധ്ാമാാര്ന്ന പ്രവിര്ത്തി
�ങ്ങള് ആസൂ�ണം ടെചിയ്തി് �െപ്പ്ാക്ക്ി 

വിരികായംാണ്. മാനുഷംാവിിഭവിനേശഷംിക്ക്് അനു
നേയംാജാമാായം ടെതാഴിിലവിസ്വരങ്ങള് ലഭാമാാക്കു
ന്നതി�ായംി സ്വര്ക്ക്ാര് ആരംഭിച്ച് നേ�ാളംജ് 
എംക്ക്നേണാമാി മാിഷംടെ� ‘എംടെ� ടെതാഴിില് 
എംടെ� അഭിമാാ�ം’ കാാാമ്പയംിടെ� ര�ാം 
ഘട്ട പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് ആരംഭിച്ചു കാഴിിഞ്ഞു. അഭാ
സ്തീവിിദാര്ക്ക്് ടെതാഴിിടെലാരുക്കുന്നതില് 
സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ഇച്ഛാാശക്തിി പ്രകാെമാാക്കുന്ന
താണ് ഈ പാദ്ധതി. പ്രാനേദശികാതലത്തിില് 
ഇതി�് സ്വഹായംം �ല്കുന്നത് കുടും�
ശ്രീീയംാണ്. 18നും 40നും ഇെയംില് പ്രായം
മുള്ള �ിരുദ, �ിരുദാ�ന്ത്വര, ഡിനേപ്ലാാമാ, 
ഐ.െി.ഐ നേയംാ�ാതയുംള്ളവിരുടെെ ടെപ്രാ
സൈഫ്ലിങ്ങ് ആണ് ര�ാം ഘട്ടത്തിിടെല 
പ്രധ്ാ� പ്രവിര്ത്തി�മാായം ടെപ്രാസൈഫ്ലി
ങ്ങില് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിിയംിട്ടുള്ളത്. ഓക്സിിലറി 
ഗ്രൂപ്പുകാളംിടെല �ടെല്ലാാരു വിിഭാ�വുംം ഉന്നത
വിിദാാഭാാസ്വം നേ�െിയം വി�ിതകാളംാടെണന്നി
രിനേക്ക്, വിലിയം രീതിയംിലുളംളം ടെതാഴിിലവിസ്വ
രമാായംിരിക്കും ഇവിര്ക്കു ലഭാമാാകുകാ. 

ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�
ങ്ങള് ശക്തിമാാകുന്നനേതാടെെ സ്ത്രീീകാള്ക്ക്് 
പ്രാനേദശികാതലത്തിില് കൂടുതല് ക്രിിയംാ
ത്മാകാവുംം സൈവിവിിധ്ാവുംമാായം ഇെടെപാെലുകാ
ള്ക്ക്് അവിസ്വരം ലഭാമാാകും. കൂട്ടായ്മയുംടെെ 
പാിന്�ലം സൈകാവിരിക്കുന്നതു വിഴിി ഈ 
ആശയംം വിലിടെയംാരു ഭൗതികാ ശക്തിിയംായംി 
മാാറുടെമാന്നത് തീര്ച്ച്യംാണ്. തനേ�ശ സ്ഥിാപാ
�ങ്ങളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളംില് പാങ്കാാളംിത്തിം 
വിഹിക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്ന തരത്തിിലുള്ള സ്വംവിി
ധ്ാ�മാായംി മാാറാന് ഈ ഗ്രൂപ്പുകാടെളം ശക്തിി
ടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതിനുള്ള ക്രിിയംാത്മാകാമാായം സ്വമാീ
പാ�മാാണ് കുടും�ശ്രീീ സ്വവീകാരിച്ചു വിരുന്നത്. 

 
ഓക്സിിലറിി ഗ്രൂപ്പ് 
രൂ�ീകരീണ്വുംമാോയി �ന്ധച്ചെപ്പട്ട് 
പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന വിിവിിധ് 
കമ്മിി�ികളും അവിയുച്ചെട 
ചുമാതിലകളും 

ജില്ലോതില റ്റോകോര് കമ്മിി�ി- 
ചുമാതിലകൾ
1.  വിിവിിധ് വികുപ്പുകാള്, ഏജന്സ്വികാള്, 

സ്വംഘെ�കാള് എംന്നിവിയുംമാായുംള്ള 
സ്വംനേയംാജ� സ്വാധ്ാതകാള് കാടെ�
ത്തില്

2.  കുടും�ശ്രീീ �ിതല സ്വംഘെ�ാ ഭാരവിാ
ഹികാള്ക്കും നേബ്ലിാക്ക്് റിനേസ്വാഴ്സ് നേപാഴ്സ
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ണ്മാാര്ക്കും ആവിശാമാായം സ്വാനേങ്കാതികാ 
സ്വഹായംങ്ങള് �ല്കാല്

3.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ തുെര് പ്രവിര്ത്തി
�ങ്ങള്ക്ക്് ആവിശാമാായം ജില്ലാാതല 
നേപ്രാഗ്രാമുകാളുടെെ ആസൂ�ണവുംം �െപ്പ്ാ
ക്ക്ലും

4.  മുഴുവിന് മാിഷംന് സ്റ്റാഫുകാടെളംയുംം കാമാൂ
ണിറ്റംി റിനേസ്വാഴ്സ് നേപാഴ്സണ്മാാടെരയുംം 
�ിതല സ്വംഘെ�ാ ഭാരവിാഹികാടെളംയുംം 
ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്ിടെ� കാാരാക്ഷമാമാായം പ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്് ഫ്ലപ്രദമാായംി വിി�ി
നേയംാ�ിക്കുകാ

5.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങ
ളംില് പാിന്നാക്ക്ം �ില്ക്കുന്ന സ്വി.ഡി.
എംസുകാളംില് പ്രനേതാകാ ഇെടെപാെല് 
�െത്തുംകാ

6.  സ്വി.ഡി.എംസ്വ് തലത്തിില് വിിലയംിരു
ത്തില് സ്വമാിതിയംില് ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്ി
ടെ� പ്രാതി�ിതാം ഉറപ്പ്ാക്കുകാ, വിിലയംി
രുത്തില് സ്വമാിതി സ്വമായം�ന്ധിതമാായംി 
നേചിരുന്നുംടെ�ന്ന് ഉറപ്പ്ാക്കുകാ

7.  തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംിടെല 
ജ�പ്രതി�ിധ്ികാള്ക്കും ഉനേദാാ�സ്ഥി
ര്ക്കും ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്ിടെ� രൂപാീകാരണ
ടെത്തിക്കുറിച്ചും തുെര്പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങടെളം 
ക്കുറിച്ചും സ്വംനേയംാജ� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങ
ടെളംക്കുറിച്ചും കൃതാമാായം ധ്ാരണ സൃഷ്ടി
ക്കുകാ

റ്റോ�ോക്കാ്തില റിിറ്റോസ്ോഴ്സ്് ടീം
1.  �ിതല സ്വംഘെ�ാ ഭാരവിാഹികാള്, 

ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്് അം�ങ്ങള് എംന്നിവി

ര്ക്കുള്ള പാരിശീല�ങ്ങള് �ല്കാല്
2.  ചുമാതലയുംള്ള സ്വി.ഡി.എംസുകാളംിലും 

എം.ഡി.എംസുകാളംിലും ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്് 
രൂപാീകാരണം, കാാരാനേശഷംി വിികാസ്വ�
വുംമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്

3.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പ്ിടെ� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്് 
ആവിശാമാായം ഉള്ക്ക്ാഴ്ച �ല്കാല്

4.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാടെളം കുടും�ശ്രീീ �ിതല 
സ്വംഘെ�ാ സ്വംവിിധ്ാവുംമാായംി �ന്ധിപ്പ്ി
ക്കുന്ന കാണ്ണ്ിയംായംി പ്രവിര്ത്തിിക്കുകാ

5.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
ഏനേകാാപാിപ്പ്ിക്കുകാ, അവിര്ക്കു നേവി� 
സ്വാനേങ്കാതികാ സ്വഹായംങ്ങള് ഉറപ്പു 
വിരുത്തുംകാ

സ്ംസ്ഥാോ�തില 
റ്റോകോര് കമ്മിി�ി-ചുമാതിലകൾ
1.  വിിവിിധ് വികുപ്പുകാളുമാായുംള്ള സ്വംനേയംാജ� 

സ്വാധ്ാതകാള് കാടെ�ത്തില്
2.  ജില്ലാാ മാിഷംനുകാള്ക്കും സ്വംസ്ഥിാ� 

റിനേസ്വാഴ്സ് നേപാഴ്സണ്മാാര്ക്കും ആവിശാ
മാായം സ്വാനേങ്കാതികാ സ്വഹായംങ്ങള് 
�ല്കാല്

3.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ തുെര്പ്രവിര്ത്തി�
ങ്ങള്ക്ക്് ആവിശാമാായം സ്വംസ്ഥിാ�തല 
നേപ്രാഗ്രാമുകാളുടെെ ആസൂ�ണവുംം �െപ്പ്ാ
ക്ക്ലും

4.  നേലണിങ്ങ് മാാനേ�ജ്ടെമാ� ് സ്വിസ്റ്റം വിികാ
സ്വിപ്പ്ിക്ക്ലും അതിടെ� പാരിശീല�വുംം

5.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങടെളം 
സ്വം�ന്ധിച്ച്് പാഠ�ം �െത്തിി ആവിശാ
മാായം �യംരൂപാീകാരണം �െത്തുംകാ

റ്റോസ്റ്റ�് റിിറ്റോസ്ോഴ്സ്് ടീം
1.  ഓക്സിിലറി ഗ്രൂപ്പുകാളുടെെ പാരിശീല�ത്തിി�് 

ആവിശാമാായം ടെമാാഡൂളുകാള് വിികാസ്വി 
പ്പ്ിക്ക്ല്

2.  നേബ്ലിാക്ക്് റിനേസ്വാഴ്സ് നേപാഴ്സണ്മാാര്ക്കുള്ള 
പാരിശീല�ങ്ങള് �ല്കാല്.

3.  ചുമാതലയുംള്ള ജില്ലാകാളംിടെല ഓക്സിിലറി 
ഗ്രൂപ്പ്് രൂപാീകാരണം കാാരാനേശഷംി വിികാ 
സ്വ�ം എംന്നിവിയുംമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട മുഴു 
വിന് പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്കും ആവിശാ
മാായം സ്വാനേങ്കാതികാ സ്വഹായംം ജില്ലാാ
മാിഷംനുമാായംി കൂെിയംാനേലാചിിച്ച്് �െപ്പ്ാ 
ക്ക്ല്.                              1

(ലേ�ഖിക കുടുംംബശ്രീീ �ംസ്ഥാോനാ ദാോരംിദ്ര്യാ നാിര്മ്മാോ
ര്ജനാ മിഷന് പബ്ലിിക് റിിലേ�ഷന്�് വിഭോ�ം 

എഡിിലേറ്റോറിിയല് അ�ിസ്റ്റന്റ്ോണ്് )
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തനേ�ശകാങ്ങളംി ല് �ിന്നുംം ന്റെതാഴിി ല്

ജ�സ്വംഖായുംടെെ ആയംിരത്തിി ല് അഞ്ചുനേപാ
ര്ക്ക്് ടെതാഴിില് �ല്കാാ ന് തനേ�ശസ്വവയംം

ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങ ള് തയ്യാറാകുന്നും. ഒരു 
പ്രസ്തീാവി�യ്ക്ക്് മാാ�മാല്ലാ, പാതി�ാലാം പാഞ്ച്
വിത്സ്യര പാദ്ധതിയുംടെെ ചിിന്ത്വ തടെന്നയംാണ് 
ഇതിടെ� ഉളംളംെക്ക്ം. നൂത� ടെതാഴിില് 
സ്വംരംഭങ്ങടെളം ആധ്ാരമാാക്ക്ി സ്വമ്പദ് 
ഉല്പാദ� രം�ത്തി് കാാലാനുസൃതമാായം മാാറ്റംം 
അ�ിവിാരാമാാക്കുന്ന പ്രക്രിിയംയംാണത്. 
പാരമ്പരാ�ത പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ� ചിിന്ത്വ
കാളംില് �ിന്നുംളംളം മാാറ്റംത്തിി�ാണ് ഊന്നല്. 
പ്രാനേദശികാ മാാ�വിവിിഭവിനേശഷംിടെയം ഉല്പാദ� 
നേമാഖലയുംടെെ വിളംര്ച്ച്യ്ക്ക്് പ്രനേയംാജ�ടെപ്പ്ടുത്തും
കാടെയംന്നതാണ് മുഖാം.

കാാല്നൂറ്റംാ�് പാിന്നിടുന്ന ജ�കാീയംാ
സൂ�ണത്തിിടെ� വിികാസ്വ� നേ�ട്ടങ്ങള് 
നേകാരളംടെത്തി സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� സൂചിികാകാ
ളംില് ഒന്നാം സ്ഥിാ�ത്തി് �ാലാം തവിണയുംം 
�ീതി ആനേയംാ�ിടെ� വിിലയംിരുത്തിലി ല് 
എംത്തിിച്ച്ിട്ടു�്. അതിടെ� മുഖാ പാങ്കും തനേ�ശ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങ ള്ക്ക്് അവികാാശടെപ്പ്ട്ടതാണ്. 
പ്രാനേദശികാ ആസ്തീികാള് അത്ഭുതകാരമാായം 

നേവി�തയംില് വിളംര്ന്നും. നേക്ഷമാ-സ്വാമൂഹികാ 
സുരക്ഷാനേമാഖലകാള് മാികാച്ച് നേ�ട്ടങ്ങ ള് 
സൈകാവിരിച്ചു. പ്രാനേദശികാ നേസ്വവി�നേമാഖല 
വിിപുലമാായംി .  വി�ിതാ ശാക്തിീകാരണ
വുംം, ദളംിത് – പാിനേന്നാക്ക് വിിഭാ�ങ്ങളുടെെ 
സ്വാമൂഹികാ ഉയംര്ച്ച്യുംം പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ
�ാസൂ�ണത്തിിടെ� നേ�ട്ടങ്ങളംാണ്.

സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� സൂചിികായംില് (2021 
വിടെരയുംളംളം) �ീതി ആനേയംാ�് പ്രസ്വിദ്ധീകാ
രിച്ച് നേരഖകാള് പ്രകാാരം നേകാരളംം ഒന്നാം 
സ്ഥിാ�ത്തിാണ് (82 .2) തമാിഴി് �ാെ് ര�ാം 
സ്ഥിാ�ത്തിാണ്. (72.4) . മുനേന്നറ്റംമു�ാക്ക്ിയം 
നേകാരളംം, തമാിഴി് �ാെ്,  ടെതലുങ്കാാ�, മാഹാരാ
ഷ്ട്രീ, ആന്ധ്രാാപ്രനേദശ് എംന്നീ സ്വംസ്ഥിാ�ങ്ങള് 
ദക്ഷിനേണന്ത്വായംിലാണ്. ഉത്തിനേരന്ത്വായംില് 
�ിന്നുംം വിാതാസ്ഥിമാായംി സ്വാമൂഹാ സുരക്ഷാ 
രീതിയംിലും ജീവിിതരീതിയംിലും തികാച്ചും മാികാ
ച്ച്താണ് ദക്ഷിനേണന്ത്വാ എംന്നതു ശരിയംാണ്. 
�ിലവിിലുളംളം മാികാച്ച് സൂചികാങ്ങള് �ില�ി
ര്ത്തിാനും, അവിടെയം സുസ്ഥിിരമാാക്ക്ാനും, 
പുതിയം നേമാഖലകാളംില് മാികാച്ച് നേ�ട്ടങ്ങള് 
സൈകാവിരിക്ക്ാനും �ിതാന്ത്വ ജാഗ്രത നേവിണം. 

നേദാസൈഷംകാദാക്കുകാള് നേ�ട്ടങ്ങടെളംയംല്ലാ നേകാാട്ട
ങ്ങടെളംയംാണ് പാര്വ്വതീകാരിച്ച്് വിിമാര്ശിക്കു
ന്നത്. പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ� സൂചിികായംില് 
നേ�ട്ടങ്ങള് ഉയംര്ത്തിാനുളംളം കാര്മ്മി പാരിപാാ
െികാളംി ല് ഏറ്റംവുംം പ്രധ്ാ�ം പുതിയം ടെതാഴിില് 
സ്വാധ്ാതകാടെളം കാടെ�ത്തിി ആനേളംാഹരി വിരു
മാാ�ത്തിില് ഉയംര്ച്ച് രൂപാടെപ്പ്ടുത്തുംകായംാണ്.

�വിനേകാരളം കാര്മ്മി പാരിപാാെിയുംടെെ 
ഭാ�മാായംി സൈവിജ്ഞാാ�ികാ സ്വമ്പദ് ഘെ� 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതി�് പ്രനേതാകാ കാര്മ്മി പാരിപാാെി 
സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാ ര് ആരംഭിച്ചു കാഴിിഞ്ഞു. 
കാഴിിഞ്ഞ രണ്ടു വിര്ഷംമാായുംളംളം പാരിശ്രീമാങ്ങള് 
ഏറ്റംവുംം ദാശാമാായം അവിസ്ഥിയംിലാണ്. വിിവി
രസ്വാനേങ്കാതികാ വിിദാ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയം 
ടെതാഴിിലുകാടെളം സ്വവായംത്തിമാാക്ക്ാന് അഭാ
സ്ഥിവിിദാടെര പ്രാപ്തമാാക്ക്ണം. പുറടെത്തി 
ടെതാഴിിലിനേലക്കു മാാ�മാല്ലാ, സ്വംസ്ഥിാ�
ത്തിി�കാത്തുംം ടെപാാതു-സ്വവാകാാരാ പാങ്കാാളംി
ത്തിനേത്തിാടെെ ടെതാഴിില് സ്ഥിാപാിക്ക്ാന് 
മാികാച്ച് തയ്യാടെറടുപ്പ്് �െക്കുന്നും. അനു�ന്ധ 
ടെതാഴിില് നേമാഖല രൂപാടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതി�് തനേ�
ശഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്ക്് പാിന്തുണയുംം 
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ലഭാമാാക്കുന്നും.
നേകാരളം ഡവിലപാ്ടെമാ� ് ആ� ് ഇന്ന

നേവിഷംന് �ാറ്റംജി കാൗണ്സ്വി ല് (K-DISC) 
നേ�തൃതവത്തിില് ആരംഭിച്ച്താണ് നേകാരളം 
നേ�ാളംജ് ഇനേക്ക്ാണമാി മാിഷംന് (KKEM). 
നേകാരളംത്തിിടെല അഭാസ്തീവിിദാരുടെെ ടെതാഴിി  ല് 
സ്വാധ്ാത വിിപുലടെപ്പ്ടുത്തിാനും, �വിടെതാഴിി
ലുകാളംില് സ്വജ്ജരാക്കുന്നതിനും നേ�തൃതവം 
�ല്കും. ഇതി�ായംി നേകാരളം ഡിജിറ്റംല് യൂണി
നേവിഴ്സിറ്റംി (DUK) തയ്യാറാക്ക്ിയം ഡിജിറ്റംല് 
വിര്ക്ക്് നേഫ്ാഴ്സ് മാാനേ�ജ്ടെമാ� ് സ്വിസ്റ്റം 
(BWMS) പ്രനേയംാജ�ടെപ്പ്ടും. പാരിശീല� 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്, ടെതാഴിില് അനേ�വഷംകാ ര്, 
ടെതാഴിില്ദാതാക്ക് ള്, സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് 
എംന്നിവിയുംടെെ ടെപാാതു ഇെമാാണ്. ഭാവിിയംില് 
ഉ�ാകാാനുളംളം ടെതാഴിില് സ്വാധ്ാത മുന്കൂട്ടി 
അറിയംാനും തയ്യാടെറടുക്ക്ാനും കാഴിിയുംന്ന
താണിത്. സ്വര്ക്ക്ാര്-സ്വവകാാരാ ടെതാഴിില് 
സ്വാധ്ാതയുംം, വിിദ�്ധ് ടെതാഴിിലുകാള് ലഭാ
മാാക്കുന്നതിനുളംളം നേവി�ത വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്ക്ാനും 
കാഴിിയുംം. ടെമാച്ച്ടെപ്പ്ട്ട ആനുകൂലാങ്ങളും, 
സുരക്ഷിതതവവുംം ഉനേദാാ�ാര്ത്ഥാികാള്ക്ക്് 
ലഭാമാാക്കും. ഇതിലൂടെെ മാികാച്ച് ടെതാഴിില് 
സ്വാഹചിരാവുംം സൃഷ്ടിക്കുന്നും�്.

ഇക്ക്ഴിിഞ്ഞ നേമായം് മാാസ്വത്തിില് �െന്ന 
ഗൃഹസ്വന്ദര്ശ� പാരിപാാെിയുംം, പ്രചിരണ
വുംം കൂടും�ശ്രീീയുംടെെ നേ�തൃതവത്തിിലായംിരു
ന്നും. ‘എംടെ� ടെതാഴിില് എംടെ� അഭിമാാ�ം’ 
എംന്ന നേ�ാധ്വിത്കാരണവുംം 18 വിയംസ്സു 
മുത ല് 59 വിയംസ്സുവിടെരയുംളംളം ടെതാഴിിലനേ�വ
ഷംകാരുടെെ പ്രാഥമാികാ വിിവിരനേശഖരണവുംം 
പുതിയം സൈവിജ്ഞാാ�ികാ സ്വമ്പദ് ഘെ�യുംടെെ 
ഭാ�മാാണ്. ജാലകാം എംന്ന ടെമാാസൈ�ല് 
ആപ്പ്ിലൂടെെ ഡിജിറ്റംല് പ്ലാാറ്റം് നേഫ്ാമാില് 
രജിനേ�ഷംന് �െത്തിാം. ഇതിലൂടെെ ലഭിക്കു
ന്ന പ്രാനേദശികാ വിിഭവികാണക്കുകാള് തനേ�
ശഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെ അവിസ്ഥിാ 
വിിശകാല�ത്തിിനും ടെതാഴിിലവിസ്വരങ്ങള് 
രൂപാടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതിനും സ്വഹായംകാരമാാകും.

�വിനേകാരളംം എംന്നത് ദീര്ഘ വിീക്ഷ
ണനേത്തിാടെെയുംള്ള പ്രവിര്ത്തി� പാഥമാാണ്. 
സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകാള് രൂപാടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതില് 
ഏറ്റംവുംം മാികാച്ച് സ്ഥിാ�ം നേകാരളംത്തിി�ാണ്. 
ഇങ്ങടെ� അനുകൂലമാായം പാശ്ചാത്തില
ത്തിില് തനേ�ശസ്വവയംം ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങ ള് 
പ്രാനേദശികാ തലത്തിി ല് വിിജ്ഞാാ� സ്വമ്പദ് 
ഘെ�യ്ക്ക്ായംി ടെചിറുപാദ്ധതികാള് ആസൂ�ണം 
ടെചിയ്യണം. ഇത് ടെപാാതുവിായംി നൂത� 
ടെതാഴിില് സ്വാധ്ാ തടെയം വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കും.

അവിസ്ഥി നേരഖയംില് കൃതാമാായം നേരഖ
ടെപ്പ്ടുത്തിലുകാ ള് ഉള്ള തനേ�ശഭരണ സ്ഥിാ

പാ�ങ്ങള്ക്ക്് പുതിയം സ്വംരംഭ
സ്വാദ്ധാതകാള് �ിര്ണ്ണ്യംിക്ക്ാ
�ാകും. അവിസ്ഥിാ നേരഖയുംടെെ 
അെിസ്ഥിാ�ത്തിില് അനുനേയംാ
ജാമാായം സ്വംരംഭങ്ങള് �ിശ്ച
യംിക്ക്ാം .  സൈവിജ്ഞാാ�ികാ 
നേമാഖലയുംടെെ സ്വാദ്ധാതകാള് 
നേപാാടെല തടെന്ന പ്രാനേദശികാ 
ഇതര സ്വംരംഭവുംം ആകാാം. 
�താ�തം ,  സ്വാനേങ്കാതികാ 
സ്വൗകാരാങ്ങള്,  ഭൂമാ ിയുംടെെ 
ലഭാത എംന്നിവിടെയം ആധ്ാ
രമാ ാ ക്ക് ി  മാ ാ � വി വി ി ഭ വി 
നേ ശ ഷം ി ടെയം  വി ി � ി നേയം ാ � ി
ക്ക്ണം. പ്രാനേദശികാ ടൂറിസ്വം 
സ്വാധ്ാമാാകും .  ഉള്�ാെന് 
ഗ്രാമാങ്ങളംിടെല ഹരിതാഭമാായം 
പ്രനേദശങ്ങ ള്, ജലാശയംങ്ങ ള്, 
നേകാന്ദ്രീീകാരിച്ചും ടെതാഴിില്സ്വാധ്ാത ലഭാമാാ
ക്കുന്ന ടെചിറുപാദ്ധതികാള് ആകാാം. വിിനേ�ാദ 
സ്വഞ്ച്ാര നേകാന്ദ്രീത്തിിനേലക്ക്് വിരുന്നവിര്ക്കുളംളം 
വിിശ്രീമാനേകാന്ദ്രീങ്ങ ള് ഇടെതല്ലാാം ചിില ഉദാഹര
ണങ്ങ ള് മാാ�ം. 

വിാതാസ്തീവുംം, അനേതസ്വമായംം സുസ്ഥിിരവും
മാായം ടെതാഴിില് ലഭാമാാക്കുന്ന നേപ്രാജക്ടുകാ ള് 
കാടെ�ത്തുംകായംാണ് മുഖാം. അത് ഉത്തിര
വിാദിതവമാാകാണം. സൈവിദഗ്ദ്ധ്യംാം ഉളംളംവിടെര 
കാടെ�ത്തിി അവിടെര അനുനേയംാജാമാായം 

ടെതാഴിിലുകാള് ഏടെറ്റംടുക്ക്ാ ന് പ്രാപ്തരാ
ക്ക്ണം. മുനേന്നാട്ടു വിരുന്ന സ്വന്നദ്ധതയുംളംളം
വിടെര നേപ്രാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുകായുംം, പാിന്തുണ 
�ല്കുകായുംം, പാരിശീല�ം �ല്കുകായുംം 
നേവിണം. ഇതിനു നേവി�ി തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്ക്ക്് വിിദ�്ധ്രെങ്ങിയം ഉപാസ്വ
മാിതികാ ള് രൂപാീകാരിക്ക്ാം. സ്വാധ്ാതകാള് പാരി
നേശാധ്ിച്ച്്, വിിലയംിരുത്തില് �െത്തിി സ്വംരം
ഭങ്ങള് ആരംഭിക്ക്ാം. നേകാന്ദ്രീ-സ്വംസ്ഥിാ� 
പാദ്ധതികാള്, �ാങ്കാ് സ്വഹായം പാദ്ധതികാള് 
എംന്നിവിയംിലൂന്നി മാികാച്ച് സ്വംരംഭങ്ങ ള് ഏടെറ്റം
ടുക്ക്ാം. 

ഭരണസ്വമാിതികാളുടെെ മാനേ�ാഭാവിമാാ
റ്റംം പ്രധ്ാ�മാാണ്. ജ�കാീയംാസൂ�ണം 
തുെങ്ങിയം കാാലടെത്തി അവിസ്ഥി ഇന്നില്ലാ. 
പാരമ്പരാ�ത സൈശലിയംിലുളംളം പാദ്ധതി 
ആസൂ�ണ നേപ്രാജക്ട് ഇ�ി നേവി�തില്ലാ. 
പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ�ത്തിിടെ� പുതിയം 
ലക്ഷാങ്ങള് സൈകാവിരിക്ക്ാനും, സ്വദ്ഭരണ
ത്തിി�ായുംളംളം ഇെടെപാെലും മുഖാപാരി�ണ�
യംില് ഉ�ാകാണം. അതിടെ� ഭാ�മാാണ് 
ടെതാഴിില് പാദ്ധതികാള്. അതിദാരിദ്രാം ഒഴിി
വിാക്ക് ല്, വിാതില്പ്പ്െി നേസ്വവി�ം എംന്നിവി
യംിലൂടെെ ഒരു ചുവിെ് മുനേന്നറ്റംമു�ാക്കുനേമ്പാ ള് 
സുസ്ഥിിര ടെതാഴിില്-വിരുമാാ� സ്വാധ്ാകാളംി
ലൂടെെ മാികാച്ച് നേ�ട്ടമാാണ് ലക്ഷാം. പ്രാനേദശികാ 
ജ�സ്വംഖായുംടെെ ആയംിരത്തിില് അഞ്ചുനേപാ
ര്ക്ക്് ടെതാഴിി ല് ലഭാമാാക്കുന്നതി�് അനുനേയംാ
ജാമാായം ആനേലാചി�കാളും വിിഭവിസ്വമാാഹര
ണവുംം �ിര്�ാധ്ം തുെനേര�തു�്.        1

. 
(ലേ�ഖകന് മുന് ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്ത്് 

സെ�ക്രട്ടറിിയോണ്് ) 


കാല്നൂറ്റിാണ്ട്് പിന്നിിടുന്നി 
ജ്നകീയാസൂത്രണത്ത്ിചെന്റ് 

വിികസന ദേനട്ടങ്ങള് 
ദേകരളീചെത്ത് സുസ്ഥാിര വിികസന 

സൂ�ികകളീില് ഒന്നിാം 
സ്ഥാാനത്ത്് നാ�ാം തിവിണയും 
നീതിി ആദേയാ�ിചെന്റ് വിി�യിരു

ത്ത്�ി ല് എംത്ത്ിച്ച്ിട്ടുണ്ട്്. 
അംതിിചെന്റ് മുഖയ പങ്കുംം തിദേ�ശ 

സ്ഥാാപനങ്ങ ള്ക്കാ് 
അംവികാശചെപ്പ്ട്ടതിാണ്.

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജൂണ് 2022 3



ജ�കാീയിാസൂത്രണത്തിിന്റെ� രിജത ജൂബിലി വര്ഷംം:
അധിികാാരി വിനേകാന്ദ്രീീകാരിണന്റെത്തി ശക്തിിന്റെപ്പ്ടുത്തുംം
 ഹുസൈസ്ൻ. എം. മാിന്നത്തി് 

വിിറ്റോകന്ദ്രീീകൃതിോസൂ�ണ്ത്തിിച്ചെ� 
കോൽ നൂ�ോണ്ടി് 

1996 ആ�സ്റ്റ്-17 �് തുെക്ക്ം കുറിച്ച് 
ജ�കാീയംാസൂ�ണം ഇന്ന് രജതജൂ�ിലി 
യുംടെെ �ിറവിിലാണ് .  ഒമ്പതാം പാഞ്ച്
വില്സ്വര പാദ്ധതിയംില് ജ�കാീയംാസൂ�ണ 
പ്രക്രിിയം ആരംഭിച്ച്നേപ്പ്ാള് ഏടെറ പ്രാധ്ാ�ാം 
പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ�ം, അെിസ്ഥിാ� 
സ്വ ൗ കാര ാ ം ,  സ്വ ാ മൂ ഹ ി കാ  വി ി കാ സ്വ � ം , 
ആനേരാ�ാ വിിദാാഭാാസ്വ നേമാഖല ഉള്ടെപ്പ്ടെെ 
പ്രാനേദശികാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്് പാരിഹാരം കാാണു
ന്നതി�ായംിരുന്നും. എംന്നാല് തുെര്ന്ന് ഓനേരാ 
പാഞ്ച്വിത്സ്യര പാദ്ധതികാള് പാിന്നിട്ടനേപ്പ്ാഴും 
പ്രാനേദശികാ പാദ്ധതിയംിടെല വിികാസ്വ� സ്വമാീപാ
�ങ്ങള്ക്കും, കാാഴ്ചപ്പ്ാടുകാള്ക്കും വിന്ന മാാറ്റംം 
വിളംടെര വിലുതായംിരിക്കുന്നും. 

ഇന്ന് �ാം പാതി�ാലാം പാദ്ധതിയംിനേല
ക്ക്് കാാടെലടുത്തി് ടെവിക്കുനേമ്പാള് കാഴിിഞ്ഞ 
കാാല് നൂറ്റംാ�് കാാലയംളംവിില് സ്വംസ്ഥിാ�

ത്തിിടെ� സ്വാമൂഹികാ സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ
�ത്തിില് ജ�കാീയംാസൂ�ണവുംം പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാറുകാളും വിഹിച്ച് പാങ്കാ് വിളംടെര വിലുത് 
തടെന്നയംാടെണന്നാണ് സ്വാമൂഹികാ, സ്വാമ്പ
ത്തിികാ, മാാ�വി നേമാഖലകാളംില് സ്വംസ്ഥിാ�ം 
നേ�െിയം മുനേന്നറ്റംങ്ങള് തുറന്ന് കാാണിക്കു
ന്നത്. ആനേരാ�ാം, വിിദാാഭാാസ്വം, വി�ിതാ 
ശാക്തിീകാരണം, പാട്ടികാജാതി-പാട്ടികാവി
ര്ഗ്ഗം വിികാസ്വ�ം, വിനേയംാജ�, യുംവിജ�, 
ശിശുനേക്ഷമാം, കുെിടെവിള്ളം, പാാര്പ്പ്ിെം, 
ശുചിിതവം, അെിസ്ഥിാ� സ്വൗകാരാ വിികാസ്വ�ം, 
ഉത്പാാദ�, വിാവിസ്വായം, നേസ്വവി�ം തുെങ്ങി 
ഒനേട്ടടെറ  നേമാഖലകാളംില് സ്വംസ്ഥിാ�ം 
�െത്തിിയം മുനേന്നറ്റംങ്ങളുടെെ പാിന്നിടെല ചിാല
കാശക്തിി വിിനേകാന്ദ്രീീകൃതാസൂ�ണവുംമാാണ്. 
അതിനും അപ്പുറം സ്വംസ്ഥിാ�ം അഭിമു
ഖീകാരിച്ച് പ്രളംയംം, നേകാാവിിഡ് മാഹാമാാരി 
അെക്ക്മുള്ള ദുരന്ത്വങ്ങടെളം നേ�രിടുന്നതിലും 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് വിഹിച്ച്ിട്ടുള്ള 

പാങ്കാ് വിളംടെര വിലുത് തടെന്നയംാണ്. 1200 
ഓളംം വിരുന്ന പ്രനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാരുകാ
ള്ക്ക്് നേ�തൃതവം �ല്കുകാ എംന്നത് വിികാസ്വ
�ത്തിില് സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� മുന്നി
ലുളംളം ചുമാതല കൂെിയംായംിരിക്കുന്നും.

പ്രോറ്റോദിശിക 
വിികസ്�ത്തിിൽ �ിന്നും 
സുസ്ഥാിരീ വിികസ്�ത്തിിറ്റോലക്കാ്:

ആനേ�ാളം തലത്തിില് സ്വാമ്പത്തിികാ 
വിളംര്ച്ച്ക്ക്പ്പുറം രാഷ്ട്രീീയം,  സ്വാമൂഹികാ 
പാാരിസ്ഥിിതി വിികാസ്വ�ം എംന്നിവിടെയംല്ലാാം 
വിളംര്ച്ച്യുംടെെയുംം വിികാസ്വ�ത്തിിടെ�യുംം 
അളംവുംനേകാാലായംി മാാറിയംിരിക്കുന്നും. 2015 
ല് �ൂനേയംാര്ക്ക്ില് �െന്ന ഐകാാരാഷ്ട്രീസ്വ
ഭയുംടെെ സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� ഉച്ച്നേകാാെി 17 
സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ�ലക്ഷാങ്ങള്ക്ക്് (SDG) 
രൂപാം �ല്കുകായും�ായംി. ഈ ലക്ഷാ
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ങ്ങള് അജ� 2030 ആയംി ഐകാാരാഷം� 
സ്വഭ പ്രഖാാപാിക്കുകായുംമു�ായംി. വിികാസ്വ� 
പ്രക്രിിയംയംില് ഭാവിി തലമുറടെയം പാരി�ണി
ക്കുന്നനേതാടെൊപ്പ്ം മാാ�വിപ്രകൃതി വിിഭവി
ങ്ങളുടെെ സ്വമാ�വയംം ഉറപ്പ്ാക്ക്ിടെകാാണ്ടുള്ള 
സ്വാമ്പത്തിികാ -സ്വാമൂഹികാ പാാരിസ്ഥിികാ 
വിളംര്ച്ച് സ്വാധ്ാമാാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
വിികാസ്വ� മുനേന്നറ്റംമാാണ് ഐകാാരാഷം�സ്വഭ 
സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ�ം വിഴിി ലക്ഷാംടെവിക്കു
ന്നത്. നേലാകാരാജാങ്ങള് പാലരും സുസ്ഥിിര 
വിികാസ്വ� ലക്ഷാങ്ങള് നേ�െി എംടുക്കുന്ന
തി�ായംി നേകാന്ദ്രീീകൃതമാായം രീതിയംില് ചിില 
ഇെടെപാെലുകാള് �െത്തുംനേമ്പാള് നേകാരളംമാാകാ
ടെട്ട പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാടെളം മുന്�ിര്ത്തിി 
വിിനേകാന്ദ്രീീകൃത സ്വാധ്ാതകാള് ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് 
സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� ലക്ഷാങ്ങള് നേ�െിടെയം
ടുക്കുന്നതി�ായംി നേ�ാധ്പൂര്വ്വമാായം ചിില 
ഇെടെപാെലുകാള് �െത്തുംകായംാണ് ടെചിയ്യു
ന്നത്. കാാലാകാാലങ്ങളംായംി പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാരുകാള് ഏടെറ്റംടുത്തി് �െപ്പ്ിലാക്കു
ന്ന അവിരുടെെ വിാര്ഷംികാ പാദ്ധതികാളംില് 
സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� ലക്ഷാങ്ങള് കൃതാമാായംി 
വിി�ാസ്വിപ്പ്ിച്ച്് �െപ്പ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള 
�െപാെികാളംാണ് �ാം സ്വവീകാരിച്ചുവിരുന്നത്. 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് ഏടെറ്റംടുത്തി് 
�െപ്പ്ിലാക്കുന്ന ഒട്ടു മാിക്ക് പാദ്ധതികാളുടെെയുംം 
ആതാന്ത്വികാ ലക്ഷാം സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ�ം 
നേ�െി എംടുക്കുകാ എംന്ന തലത്തിിനേലക്ക്് 
മാാറിയംിരിക്കുന്നതായംി കാാണാവുംന്നതാണ്. 
രാജാടെത്തി വിിവിിധ് സ്വംസ്ഥിാ�ങ്ങള് ഏടെറ്റം
ടുത്തി് �െത്തിിയം പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് വിിലയംി
രുത്തിിയംാല് 2018-ടെല SDG India Index 
പ്രകാാരം നേകാരളംം രാജാടെത്തി പ്രഥമാ റാങ്കാില് 
�ില്ക്കുന്ന സ്വംസ്ഥിാ�മാാണ്. ഐകാാരാ
ഷം�സ്വഭ 2030-ഓെ് കൂെി സുസ്ഥിിര വിികാ
സ്വ�ലക്ഷാങ്ങള് നേ�െി എംടുക്ക്ാന് ലക്ഷാം 
ടെവിക്കുനേമ്പാള് സ്വംസ്ഥിാ�ം പാതി�ാലാം 
പാദ്ധതിയുംടെെ അവിസ്വാ�നേത്തിാടെെ ഈ 
ലക്ഷാം നേ�െി എംടുക്ക്ാനുള്ള തയ്യാടെറടുപ്പ്ി
ലാണ്. സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� ലക്ഷാങ്ങളുടെെ 
പ്രാനേദശികാവിത്ക്ക്രണം ഒരു പാനേക്ഷ 
ആനേ�ാളംതലത്തിില്തടെന്ന നേ�ാക്ക്ിയംാല് 
സ്വംസ്ഥിാ�ം �െത്തിിയം ഏറ്റംവുംം വിലിയം 
ഇെടെപാെല് തടെന്നയംായംിരിക്കും. 

തിറ്റോ�ശ സ്ഥാോ��ങ്ങളിൽ�ിന്നും 
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ര്ക്കാോറുകളിറ്റോലക്കാ് 

കാഴിിഞ്ഞ കാാല് നൂറ്റംാണ്ടുകാാല പ്രാനേദ 
ശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
�ിരീക്ഷിച്ച്ാല് നേകാവിലം തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�

ങ്ങള് എംന്ന �ിലയംില് �ിന്നുംം പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാര് എംന്ന തലത്തിിനേലക്ക്് അവി 
മാാറിയംതായംി കാാണാവുംന്നതാണ്. മാാറിമാാറി 
വിരുന്ന സ്വാഹചിരാത്തിിനും കാാലഘട്ടത്തിി
നും അനുസ്വരിച്ച്് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാ
ളുടെെ ഇെടെപാെലുകാളും മാറ്റം് ഉത്തിരവിാദിതവങ്ങ
ളും ചുമാതലകാളും ചില�ാത്മാകാവുംം അതിവിി
ശാലവുംം ആകുന്നതായുംം �മുക്ക്് മാ��ിലാ
ക്ക്ാന് സ്വാധ്ിക്കും. പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ�ം 
എം ന്ന  ത ല ത്തി ി ല്  � ി ന്നും ം  സു സ്ഥി ിര 
വിികാസ്വ�ം എംന്ന തലത്തിിനേലക്ക്് ഓനേരാ 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാളും തങ്ങളുടെെ 
വിികാസ്വ� പാദ്ധതികാള് രൂപാകാല്പ� ടെചിയ്തി് 
തുെങ്ങിയംിരിക്കുന്നും. സ്വംസ്ഥിാ�ം അഭിമുഖീ
കാരിക്കുന്ന കുെിടെവിള്ളം, ദുരന്ത്വ�ിവിാരണം, 
മാാലി�ാ സ്വംസ്കാരണം, ��രവില്ക്ക്രണം, 
വിനേയംാജ� സ്വംരക്ഷണം, അെിസ്ഥിാ� 
സ്വൗകാരാ വിികാസ്വ�ം, ആനേരാ�ാം തുെങ്ങി ഒട്ട
�വിധ്ി നേമാഖലകാളുമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട ര�ാം 
തലമുറ വിികാസ്വ� പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്് പാരിഹാരം 
കാാണാനുള്ള പാദ്ധതികാളും പാരിപാാെികാളും 
ആവിിഷ്കരിക്ക്ാന് മാാ�ം അവിര് ശാക്തിീകാ
രിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടിരിക്കുന്നും.

13-ാം പാദ്ധതി ആസൂ�ണ പ്രക്രിിയം 
മുതല് സ്വര്ക്ക്ാര് �െത്തിിയം �യംപാരമാായം 
മാാറ്റംങ്ങളും ഉദാമാങ്ങളും വിിനേകാന്ദ്രീീകൃത 
വിാവിസ്ഥിടെയം പു�രുജ്ജീവിിക്കുന്നതിനും 
വി ികാസ്വ�ത്തിി� ്  പുതിയം ഒരു തലം 
�ല്കുവിാനും കാാരണമാായംിട്ടു�്. പാദ്ധതി 
രൂപാീകാരണത്തിിടെലയുംം �ിര്വ്വഹണത്തിി

ടെലയുംം കാാലതാമാസ്വം ഒഴിിവിാക്ക്ാന് പാദ്ധതി 
മാാര്ഗ്ഗംനേരഖയംില് വിരുത്തിിയം പാരിഷ്കരണങ്ങ
ളും, കൂടുതല് �ിര്വ്വഹണ ഉനേദാാ�സ്ഥി
ടെരയുംം പാരിനേശാധ്�ാ ഉനേദാാ�സ്ഥിടെരയുംം 
�ല്കാിടെക്ക്ാ�് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറു
കാളുടെെ പാദ്ധതി അം�ീകാാര �െപാെി ക്രിമാ
ങ്ങള് ലഘൂകാരിക്കുകായുംം നേവി�ത്തിിലാക്കു
കായുംം ടെചിയ്യുകായും�ായംി. ഈ മാാറ്റംങ്ങള് 
ആസൂ�ണ പ്രക്രിിയംയംിടെല ജ�പാങ്കാാളംിത്തിം 
വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുവിാനും പാദ്ധതികാളുടെെ ഗുണവുംം 
സ്വാനേങ്കാതികാ നേമാന്മയുംം വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുവിാനും 
സ്വഹായംിച്ച്ിട്ടു�്. പാദ്ധതി വിിഹിത അെങ്കാ
ലിടെല വിര്ദ്ധ�വുംം, ഉല്പാാദ� നേമാഖലയംില് 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് വികായംിരുനേത്തി
� വിിഹിതത്തിില് വിരുത്തിിയം �ിര്�ന്ധിത 
വിര്ദ്ധ�വുംം, സ്വ�്സ്വിഡിയുംടെെ വിാാപ്തി വിിശാ
ലമാാക്ക്ിയംതും, പാരിനേശാധ്� ഉനേദാാ�സ്ഥിര് 
�ിരസ്വിക്കുന്ന പാദ്ധതികാള് പാരി�ണിക്കു
ന്നതിനുള്ള അപ്പ്ീല് കാമ്മിറ്റംിക്ക്് ജ�കാീയം 
മുഖം �ല്കാിയംതും, പാാര്ശവവില്കൃതര്, 
വി�ിതകാള്, കുട്ടികാള്, വൃദ്ധര്, മാാ�സ്വികാ 
ടെവില്ലുവിിളംികാള് നേ�രിടുന്നവിര് എംന്നിവിര്
ക്ക്് പ്രാനേദശികാ പാദ്ധതികാളംില് കൂടുതല് 
ശ്രീദ്ധയുംം വിിഹിതവുംം വികായംിരുത്തിിയംതും, 
�ാ�രികാ പ്രശ്നങ്ങള് പാരിഹരിക്ക്ാ�ായംി 
മുനേന്നാട്ട് ടെവിച്ച് ഉറച്ച് കാാല്ടെവിയം്പ്പുകാളും, 
ജില്ലാകാളുടെെ വിികാസ്വ�ത്തിി�് ജില്ലാാ പാദ്ധതി
കാളംില് (District Plan) സ്വവീകാരിച്ച് സ്വമാഗ്ര 
സ്വംനേയംാജിത സ്വമാീപാ�വുംം, നൂത� പാദ്ധതി
കാള്ക്ക്ായംി �ല്കാിയം പ്രനേതാകാ പാരി�ണ
�യുംം, ടെെ�ര് നേസ്വവിിംഗുകാള് കാടെ�ത്തിി 
ആ തുകാ കൂെി വിികാസ്വ� പാദ്ധതികാള്
ക്ക്ായംി ഫ്ലപ്രദമാായംി വിി�ിനേയംാ�ിക്ക്ാന് 
സ്വാധ്ിച്ച്തും എംല്ലാാംതടെന്ന�മ്മുടെെ ജ�കാീ
യംാസൂ�ണത്തിിനും പ്രാനേദശികാ ആസൂ�ണ 
പ്രക്രിിയംക്കും പുതിയം ദിശാനേ�ാധ്ം �ല്കുന്ന
തിനും പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാര് എംന്ന തലത്തിി
നേലക്കുള്ള തനേ�ശസ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെ വിളംര്ച്ച് 
തവരിതടെപ്പ്ടുത്തുംകായുംം ടെചിയ്യുകായും�ായംി.

വിിറ്റോകന്ദ്രീീകൃതിോസൂ�ണ്ത്തിിച്ചെല 
ശോക്താീകരീണ്ത്തിിച്ചെ� വിഴിികൾ: 

 വി ിനേകാന്ദ്രീീകൃതാസൂ�ണ പ്രക്രിിയം 
അഞ്ച്് പാഞ്ച്വിത്സ്യര പാദ്ധതിക്ക്ാലയംളംവി് 
പാിന്നിടുനേമ്പാള് പുതിയം കാാലത്തിിടെല ടെവില്ലു
വിിളംികാടെളം നേ�രിൊന് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാ
റുകാടെളം സുസ്വജ്ജവുംം പാരാാപ്തമാാക്കുന്ന
നേതാടെൊപ്പ്ം കൂടുതല് ഗുണകാരവുംം ഫ്ലപ്ര
ദവുംം സ്വര്വ്വതല സ്പര്ശിയംായുംം പാദ്ധതി 
രൂപാീകാരണവുംം �ിര്വ്വഹണവുംം സ്വാധ്ാമാാ


കഴിിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റിാണ്ടുകാ� 
പ്രാദേ�ശിക സര്ക്കാാറുകളുചെട 

പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങള് നിരീക്ഷാിച്ച്ാല് 
ദേകവി�ം തിദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങള് 

എംന്നി നി�യില് നിന്നും 
പ്രാദേ�ശിക സര്ക്കാാര് എംന്നി 

തി�ത്ത്ിദേ�ക്കാ് അംവി 
മിാറിിയതിായി 

കാണാവുന്നിതിാണ്.
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ക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള ചിില ചുവിടുടെവിയ്പുകാള് 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാരുകാളുടെെ ഭാ�ത്തും�ി
ന്നുംം ഉ�ാനേകാ�ിയംിരിക്കുന്നും. ഒപ്പ്ം കാഴിിഞ്ഞ
കാാല �ൂ�തകാള് പാരിഹരിച്ച്് ടെകാാണ്ടുള്ള 
ഒരു മുനേന്നറ്റംമാാണ് വിരും �ാളുകാളംില് �ാം 
ലക്ഷാം ടെവിക്കുന്നത്. സ്വര്ക്ക്ാര് �വിനേകാരളം
ത്തിി�് ജ�കാീയംാസൂ�ണം എംന്ന നേപാരില് 
ഇതി�ാവിശാമാായം ഇെടെപാെലുകാള്ക്ക്് 
തുെക്ക്മാിട്ട് കാഴിിഞ്ഞിരിക്കുന്നും. ഒട്ട�വിധ്ി 
വിികാസ്വ� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളും നേസ്വവി�ങ്ങ
ളും പാക്ഷപാാതരഹിതമാായംി ടെപാാതുജ�
ങ്ങള്ക്ക്് �ല്കുകാ വിഴിി അവിരുടെെ ജീവിി
തത്തിില് �ിര്ണ്ണ്ായംകാ ഇെടെപാെലുകാള് 
�െത്തുംകായുംം വിിഭിന്ന തലത്തിിലുള്ള ദാരി
ദ്രാവുംം, ഇല്ലാായ്മയുംം (Deprivation) കുറച്ച്് 
ടെകാാ�് വിരുന്നതിലും സുസ്ഥിിരമാായം 
ജീവിനേ�ാപാാധ്ികാള് കാടെ�ത്തുംന്നതിലും 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് വിലിയം പാങ്കാ് 
വിഹിക്കുന്നുംടെ�ങ്കാില് തടെന്നയുംം സുസ്ഥിി
രമാായം ഒരു മാത്സ്യരക്ഷമാത പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാറുകാള്ക്ക്ിെയംില് ഇ�ിയുംം വിന്നിട്ടി
ല്ലാ എംന്നത് വിിവിിധ് നേകാാണുകാളംില്�ിന്നുംം 
ചൂ�ിക്ക്ാണിക്ക്ടെപ്പ്ടുന്ന ഒരു വിസ്തുതയംാണ്. 
വിിനേകാന്ദ്രീീകൃതാസൂ�ണം വിഴിി എംല്ലാാവിിധ് 

അെിസ്ഥിാ� സ്വൗകാരാങ്ങളും സ്വംസ്ഥിാ�
ത്തി് ഉറപ്പ്ാക്കുവിാന് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറു
കാള്ക്ക്് സ്വാധ്ാമാായംിട്ടുമു�്. നേകാരളംത്തിിടെ� 
വിരുമാാ�വുംം വിളംര്ച്ച്ാ�ിരക്കും നേദശീയം 

ശരാശരിനേയംക്ക്ാള് മുകാളംിലാടെണങ്കാിലും 
ജ�കാീയംാസൂ�ണം നേപാാടെലാരു വിികാസ്വ� 
മാാതൃകാ പാരീക്ഷിച്ച്ിട്ടില്ലാാത്തി �ിരവിധ്ി 
സ്വംസ്ഥിാ�ങ്ങളംിലും നേകാരളംത്തിിനേ�ത് 
നേപാാടെലനേയംാ, അതിനും മുകാളംിനേലാ ആയം 
വിളംര്ച്ച്ാ�ിരക്കുള്ളതായംി �മുക്ക്് കാാണാന് 
സ്വാധ്ിക്കും. പാിന്നിലായംിനേപ്പ്ായം വിഴിികാാട്ടി 
എംന്ന �ിലയംിലും സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി ചിില 
നേകാാണുകാളംില് �ിന്നുംം വിിശകാല�വിിനേധ്
യംമാാക്കുന്നും�്. ദ്രുത�തിയംില് മാാറ്റംങ്ങള് 
സ്വംഭവിിക്കുന്ന ആനേ�ാളംവില്കൃത നേലാകാ
ത്തിിടെ� ഭാ�മാായംി �മ്മുടെെ സ്വംസ്ഥിാ�വുംം 
മാാറുനേമ്പാള്, ആനേ�ാളം �ിലവിാരത്തിിലുള്ള 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംായംി �മ്മുടെെ പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് മാാറുന്ന തലത്തിിലുള്ള 
തന്ത്രിങ്ങള് �ാം ആവിിഷ്കരിനേക്ക്�തായംിട്ടു
�്. ഇതി�ായംി വിികാസ്വ� കാാഴ്ചപ്പ്ാടുകാളും 
സ്വമാീപാ�ങ്ങളും രൂപാീകാരിക്കുനേമ്പാള് കാാല് 
നൂറ്റംാ�് പാിന്നിടുന്ന വിിനേകാന്ദ്രീീകൃതാസൂ�ണ
ടെത്തി കൂടുതല് ശക്തിിടെപ്പ്ടുനേത്തി�തിടെ� 
അ�ിവിാരാത തളംളംിക്ക്ളംയംാ�ാവിില്ലാ. 2027 
ആകുന്നനേതാടെെ സുസ്ഥിിരവിികാസ്വ� ലക്ഷാ
ങ്ങള് നേ�െിടെയംടുക്കുവിാന് സ്വംസ്ഥിാ�ം 
ലക്ഷാം വിയ്ക്കുനേമ്പാള് സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ� 
ലക്ഷാങ്ങള് പ്രാനേദശികാവിത്ക്ക്രിക്കുകാ വിഴിി 
ആനേ�ാളം വിികാസ്വ� ലക്ഷാങ്ങള്ക്ക്നുസൃത
മാായംി പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ�ം മാാറുനേമ്പാള് 
അതി�നുസ്വരിച്ച്് �മ്മുടെെ പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാരുകാളും വിളംനേര�തും ശക്തിിടെപ്പ്ടു
നേത്തി�തായംിട്ടുമു�്. 

 പാന്ത്രി�ാം പാദ്ധതിനേയംാടെെ നേകാന്ദ്രീ 
സ്വര്ക്ക്ാര് നേദശീയം തലത്തിില് പാഞ്ച്വി
ത്സ്യര പാദ്ധതിക്ക്് വിിരാമാം കുറിടെച്ച്ങ്കാിലും 
നേകാരളംം പാതി�ാലാം പാദ്ധതിയുംടെെ മുടെന്നാ
രുക്ക്ങ്ങള്ക്ക്് തുെക്ക്മാിട്ട് കാഴിിഞ്ഞിരിക്കുന്നും. 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തിിടെ� വിികാസ്വ� സ്വമാീപാ�
ങ്ങളുടെെ സ്വമാ�വയംം പ്രാനേദശികാ പാദ്ധതി
കാളംില് കൃതാമാായംി ഉറപ്പ്ാനേക്ക്�ിയംിരി
ക്കുന്നും. ധ്�കാാരാ നേ�ട്ടങ്ങള്ക്കും അപ്പുറം 
ഭൗതികാ നേ�ട്ടങ്ങള് നേ�െി എംടുക്കുന്നതി�് 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് കൂടുതല് ശ്രീദ്ധ 
�ല്നേകാ�തായംിട്ടുമു�്. സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് 
ഗ്രാമാ -��ര ജ�സ്വംഖാാ അനുപാാതം 
ഏടെറക്കുടെറ തുലാമാായം രീതിയംില് ആടെണ
ന്നിരിടെക്ക് �മ്മുടെെ പ്രാനേദശികാ ഭരണ സ്വംവിി
ധ്ാ�ത്തിില് ��രഭരണ സ്വംവിിധ്ാ�ത്തിി�് 
കൂടുതല് പ്രാധ്ാ�ാം �ല്നേകാ�തും അവി 
കൂടുതല് ചില�ാത്മാകാം ആനേകാ�തായംിട്ടുമു
�്. സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി ആടെകാ �ാധ്ിക്കുന്ന 
ദുരന്ത്വ�ിവിാരണം, മാാലി�ാസ്വംസ്കാരണം, 
കുെിടെവിള്ളം, ��രവില്ക്ക്രണം, വിനേയംാജ� 




ചുരുക്കാത്ത്ില് സംസ്ഥാാനചെത്ത് 

ഒരു ബൈവിജ്ഞാാനിക 
സമൂഹമിാക്കാി വിളീര്ത്തുകയും 

വിിജ്ഞാാനാധിഷ്ഠിിതിമിായ 
സമ്പ�് വിയവിസ്ഥായായി 

സംസ്ഥാാനചെത്ത് പരിവിര്ത്ത്ന
ചെപ്പ്ടുത്തുകയും ചെ�യ്യുക എംന്നിതി് 

ആതിയന്തിക �ക്ഷായം 
തിചെന്നിയാണ്.
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സ്വംരക്ഷണം,  അെിസ്ഥിാ� സ്വൗകാരാ 
വിികാസ്വ�ം, ര�ാം തലമുറ വിികാസ്വ� പ്രശ്ന
ങ്ങള് തുെങ്ങി ഏതിനും പാരിഹാരം കാടെ�
ത്തിാന് പാറ്റുന്ന തലത്തിിനേലക്ക്് �മ്മുടെെ 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാടെളം മാാനേറ്റം�താ
യംിട്ടു�്. ഏടെതാരു സ്വാഹചിരാത്തിി�നുസ്വ
രിച്ചും പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാളുടെെ ഇെടെപാ
െലുകാളും ഉത്തിരവിാദിതവങ്ങളുംചുമാതലകാളും 
ചില�ാത്മാകാവുംം അതിവിിശാലവുംം ആകുന്ന 
രീതിയംില് പ്രവിര്ത്തി� സ്വവാതന്ത്രിാം �ല്കു
ന്നനേതാടെൊപ്പ്ം �ഹുതല ആസൂ�ണ 
സ്വാധ്ാതകാളും കാടെ�നേത്തി�തായംിട്ടും 
പാരീക്ഷിനേക്ക്�തായംിട്ടുമു�്.  ഇതിനും 
പുറനേമാ മുന്കാാല �ൂ�തകാള് പാരിഹരിച്ച്് 
ടെകാാ�് സ്വമായം�ന്ധിതമാായംി കൂടുതല് 
ഗുണകാരവുംം ഫ്ലപ്രദവുംം സ്വര്വ്വതല സ്പര്
ശിയംായം പാദ്ധതി രൂപാീകാരണവുംം �ിര്വ്വ
ഹണവുംം സ്വാധ്ാമാാക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള 
ചുവിടുടെവിയ്പുകാള് പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് 
�െനേത്തി�തായംിട്ടു�്. അനേത നേപാാടെല ദാരി
ദ്രാത്തിിടെ� �ഹുമുഖ തലങ്ങനേളംാെ് പ്രതികാരി
ക്ക്ാനും ജീവിടെ�യുംം ജീവിനേ�ാപാാധ്ികാളുടെെ
യുംം സ്വമ്പൂര്ണ്ണ് പാരിവിര്ത്തി�ം സ്വാധ്ാമാാക്കു
ന്നതിനും പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ
�ത്തിി�് ആക്ക്ംകൂട്ടുന്നതിനും, സൈ�പുണാ 
വിികാസ്വ�ം, ടെതാഴിില്സൃഷ്ടി, വിാവിസ്വായം 
വിികാസ്വ�ം തുെങ്ങിയം നേമാഖലകാളംില് എംല്ലാാം
തടെന്ന കൂടുതല് സ്വമാഗ്രവുംം നൂത�മാായം പാരി
പാാെികാള്ക്ക്് രൂപാം �ല്നേകാ�തായംിട്ടു�്. 
ചുരുക്ക്ത്തിില് പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ 
വിികാസ്വ�ത്തിിടെ� നേകാന്ദ്രീ�ിന്ദുവിായംി വിിനേകാ 
ന്ദ്രീീകൃത ആസൂ�ണ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളും 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാളും മാാറുന്ന തലത്തിി
ലുള്ള ശാക്തിീകാരണമാാണ് ഇ�ി �മുക്ക്ാ 
വിശാം. 

പ്രോറ്റോദിശികസ്ര്ക്കാോരുകൾ 
സ്ോമ്പത്തിിക വിികസ്�ത്തിിച്ചെ� 
റ്റോകന്ദ്രീ�ിന്ദു 

പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ വിളംര്ച്ച്യുംടെെ 
പ്രഭവി നേകാന്ദ്രീങ്ങളംായംി പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാ
റുകാടെളം മാാറ്റുകാ എംന്നതാണ് പാതി�ാലാം 
പാദ്ധതി ആതാന്ത്വികാമാായംി ലക്ഷാംവിയ്ക്കുന്നത്. 
ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ 
വികുപ്പ്ി�് കാീഴിില് പാഞ്ച്ായംത്തി്, ��രകാാ
രാം, ഗ്രാമാവിികാസ്വ�ം, ൌണ് പ്ലാാ�ിം�്, 
എംഞ്ച്ീ�ിയംറിം�് എംന്നീ അഞ്ച്് വികുപ്പുകാടെളം 
ഏകാീകാരിച്ച്് സ്വംനേയംാജിത തനേ�ശ സ്വവയംം
ഭരണ വികുപ്പ്് രൂപാീകാരിക്കുകായും�ായംി. 
സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി ഏറ്റംവുംം വിലിയം വികുപ്പു

കാളംില് ഒന്നായംി തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ 
വികുപ്പ്് ഇനേതാടെെ മാാറിയംിരിക്കുകായംാണ് . 
പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ� പ്രക്രിി
യംയംില് ഏനേകാാപാ�ം സ്വാധ്ാമാാക്കുവിാന് 
ഇത് വിഴിി സ്വാധ്ിക്കും എംന്നതി�ാല് തടെന്ന 
പ്രാനേദശികാഭരണ രം�ത്തി് സ്വര്ക്ക്ാര് 
�െത്തിിയം വിലിടെയംാരു ഇെടെപാെലായംിട്ടാണ് 
ഏകാീകാരണടെത്തി പാലരും നേ�ാക്ക്ിക്ക്ാണു
ന്നത്. ഏകാീകാരണം വിഴിി ലക്ഷാം ടെവിക്കുന്ന 
ഉനേ�ശാ ലക്ഷാങ്ങള് നേ�െി എംടുക്കുകാ വിഴിി 
വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണ ആസൂ�ണ പ്രക്രിിയംടെയം 
കൂടുതല് ശക്തിിടെപ്പ്ടുത്തുംവിാന് സ്വാധ്ിക്കും 
എംന്ന കാാരാത്തിില് ഒരു സ്വംശയംവുംം നേവി�. 
വിിവിിധ് വികുപ്പുകാളുടെെയുംം കുടും�ശ്രീീ 
അെക്ക്മുള്ള വിികാസ്വ� ഏജന്സ്വികാളും 
നേകാന്ദ്രീ, സ്വംസ്ഥിാ�, പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാര് 
പാദ്ധതികാളും കൂടുതല് ഏകാീകൃതമാായം ഒരു 
പ്ലാാറ്റം്നേഫ്ാമാില് കൂെി �ിര്വ്വഹണം �െത്തി
ടെപ്പ്ടുനേമ്പാള് അത് വിികാസ്വ� പ്രക്രിിയംയംില് 
ഉ�ാക്കുന്ന മാാറ്റംം വിളംടെര വിലുത് തടെന്നയംാ
യംിരിക്കും. വികുപ്പുകാളുടെെ ഏനേകാാപാ�ം വിിനേകാ
ന്ദ്രീീകൃത ആസൂ�ണ പ്രക്രിിയംടെയം കൂടുതല് 
ശക്തിിടെപ്പ്ടുത്തുംം എംന്ന് തടെന്നയംാണ് 
കാരുതുന്നത്. ഏകാീകാരണം വിഴിി ദുരന്ത്വ 
�ിവിാരണ പാദ്ധതികാളുടെെ �ിര്വ്വഹണം, 
പ്രനേതാകാ പാദ്ധതികാളുടെെ �ിര്വ്വഹണം, 
നേകാന്ദ്രീധ്�കാാരാ ഫ്�ിടെ� വിി�ിനേയംാ�ം, 
നേകാാവിിഡ് അതിജീവി�ം അെക്ക്മുളംളംവി
യംില് ഓനേരാജില്ലായ്ക്കും സ്വമാഗ്രമാായം ഒരു 
വിികാസ്വ� കാാഴ്ചപ്പ്ാെ് മുനേന്നാട്ട് വിയ്ക്ക്ാന് 
സ്വാധ്ിക്കും. �ാളംിത് വിടെര �ാം പാിന്തു
െര്ന്ന് വിന്നിരുന്ന പാല വിികാസ്വ� തന്ത്രി
ങ്ങളംിലും കാാതലായം മാാറ്റംം വിരുനേത്തി� 
സ്വമായംം അതിക്രിമാിച്ച്ിട്ടു�്. മാാറുന്ന സ്വാഹ
ചിരാങ്ങള്ക്ക്നുസ്വരിച്ച്് പുതിയം തന്ത്രിങ്ങള് 
ആവിിഷ്കരിനേക്ക്� തലത്തിിനേലക്ക്് �മ്മുടെെ 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് മാാനേറ�ിയംിരി
ക്കുന്നും. പ്രാനേദശികാ വിികാസ്വ� തലത്തിിനും 
അപ്പുറം പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ
�ത്തിിടെ�യുംം സൈ�പുണാ വിികാസ്വ�ത്തിി
ടെ�യുംം നേകാന്ദ്രീ�ിന്ദുക്ക്ളംായംി പ്രാനേദശികാ 
സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് മാാറുനേമ്പാള് അതിനുള്ള 
പാിന്തുണ�ാ സ്വംവിിധ്ാ�ം എംന്ന �ിലയംില് 
വിിനേകാന്ദ്രീീകൃതാസൂ�ണ പ്രക്രിിയം കൂടുതല് 
ശക്തിിടെപ്പ്ടുനേത്തി�തായംിട്ടു�്. ടെപാാതു 
ജ�ങ്ങള്ക്ക്് �ല്കുന്ന നേസ്വവി�ം സ്വമായം
�ന്ധിതമാായംി അവിര്ക്ക്് എംത്തിിക്കുന്ന
നേതാടെൊപ്പ്ം അതിടെ� ഗുണ�ിലവിാരവുംം 
പ്രാനേദശികാ സ്വര്ക്ക്ാറുകാള് ഏടെറ്റംടുക്കുന്ന 
പാദ്ധതികാളുടെെ ഫ്ലപ്രാപ്തിയുംം ഇതി�ായംി 
ഉറപ്പ്ാനേക്ക്�തായംിട്ടു�്. 

�വിറ്റോകരീള സൃഷ്ടിിയും 
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ര്ക്കാോറുകളും: 

പാ ത ി � ാ ല ാ ം  പാ ദ്ധ ത ിയം ി നേ ല ക്ക് ് 
സ്വംസ്ഥിാ�ം കാാടെലടുത്തി് ടെവിക്കുനേമ്പാള് 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തിിടെ� സുസ്ഥിിര വിികാസ്വ�വുംം 
�വിനേകാരളം സൃഷ്ടിയുംമാാണ് ആതാന്ത്വികാ
മാായംി �ാം ലക്ഷാം ടെവിക്കുന്നത്. സ്വാമൂഹികാ 
രം�ത്തി് �ാളംിത് വിടെര നേകാരളംം ആര്ജ്ജിടെച്ച്
ടുത്തി നേ�ട്ടങ്ങള് വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുന്നനേതാടെൊപ്പ്ം 
സ്ഥിായംിയംായം സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ�വുംം 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് ഉറപ്പ്ാനേക്ക്�തായംിട്ടു�്. 
സ്വമ്പദ്  വിാവിസ്ഥിടെയം സൈവിജ്ഞാാ�ികാ 
അധ്ിഷ്ഠിിതമാായംി വിികാസ്വിപ്പ്ിക്കുകാ വിഴിി 
പ്രകൃതി വിിഭവിങ്ങളുടെെ ശ്രീദ്ധാപൂര്വ്വമാായം 
വിി�ിനേയംാ�വുംം മാനുഷംാവിിഭവി വിികാസ്വ�വുംം 
ഉറപ്പ്ാക്ക്ിടെക്ക്ാണ്ടുള്ള സുസ്ഥിിരമാായം 
വിികാസ്വ�വുംം, പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ 
വിികാസ്വ�വുംം, കൂടുതല് ടെതാഴിിലവിസ്വരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിച്ച്് ടെകാാ�് സ്വാമ്പത്തിികാ വിികാസ്വ�
ത്തിി�് �തിനേവി�ം �ല്കാാനും, ഉല്പാാദ�
വുംം ഉല്പാാദ�ക്ഷമാതയുംം വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്ക്ാനും, 
ദുരന്ത്വ അതിജീവി� ക്ഷമാത ഉറപ്പ്ാക്കുവിാനും, 
പാാര്ശവവില്കൃത സ്വമൂഹങ്ങളുടെെ സ്വമാഗ്രവിികാ
സ്വ�വുംമാാണ് ആതാന്ത്വികാമാായംി �വിനേകാരളം 
സൃഷ്ടിയംിലൂടെെ സ്വര്ക്ക്ാര് ലക്ഷാമാിടുന്നത്. 
ചുരുക്ക്ത്തിില് സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി ഒരു 
സൈവിജ്ഞാാ�ികാ സ്വമൂഹമാാക്ക്ി വിളംര്ത്തുംകാ
യുംം വിിജ്ഞാാ�ാധ്ിഷ്ഠിിതമാായം സ്വമ്പദ് വിാവി
സ്ഥിയംായംി സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി പാരിവിര്ത്തി�
ടെപ്പ്ടുത്തുംകായുംം ടെചിയ്യുകാ എംന്നത് ആതാന്ത്വികാ 
ലക്ഷാം തടെന്നയംാണ്. ആധു�ികാ സ്വമൂഹം 
ഭരണ പ്രക്രിിയംടെയം നേ�ാക്ക്ിക്ക്ാണുന്നത് 
നേകാവിലം ഒരു പ്രക്രിിയം എംന്നതില്�ിന്നുംം 
ഫ്ലാധ്ിഷ്ഠിിതമാായം (Result Oriented) 
ഒരു പ്രക്രിിയം എംന്ന രീതിയംിലാണ്. ജ�ങ്ങള്
ക്ക്് സ്വമായം�ന്ധിതമാായുംം കൃതാമാായുംം 
നേസ്വവി�ങ്ങള് ലാമാാക്കുന്നിെത്തിാണ് ഭരണ 
സ്വംവിിധ്ാ�ടെത്തി വിിലയംിരുത്തിടെപ്പ്ടുന്നത് 
തടെന്ന. ഇതിടെ�ടെയംല്ലാാം നേകാന്ദ്രീ�ിന്ദുക്ക്
ളംായംി �മ്മുടെെ ഭരണ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങള് 
മാാനേറ�തായംിട്ടു�്. ഈ ലക്ഷാങ്ങള് നേ�െി
ടെയംടുക്ക്ണടെമാങ്കാില് അധ്ികാാര വിിനേകാന്ദ്രീീ
കാരണ പ്രക്രിിയം ഇ�ിയുംം കൂടുതല് ശക്തിി
ടെപ്പ്ടുത്തിി മുനേന്നനേറ�തിടെ� അ�ിവിാരാത
യംിനേലക്ക്് തടെന്നയംാണ് വിിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. 
അതിനുളംളം കാാല്ടെവിയം്പ്പുകാള്ക്ക്് സ്വര്ക്ക്ാര് 
ഇതിനേ�ാെകാം തടെന്ന തുെക്ക്മാിട്ട് കാഴിിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നും.                                            1

(ലേ�ഖകന് ലേസ്റ്ററ്റ് പ്ലാോനാിം�് ലേബോര്ഡിില് 
സെഡിപൂട്ടി ഡിയറിക്ടറിോണ്് ) 

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജൂണ് 2022 7



ക്ലീീ�ാവുംം നേകാരിളംം

ഒരു കാാലത്തി് �മ്മുടെെ യംാ�ാനേവിളംകാ
ളംില് വിഴിിയംരികാിലുള്ള മാാലി�ാക്കൂ�കാള് 

�മ്മുടെെ കാണ്ണുകാള്ക്ക്് ഏടെറ പാരിചിിത കാാഴ്ച 
തടെന്നയംായംിരുന്നും. �മ്മുടെെ ദാശാപാഥത്തിില് 
�ിന്നുംം അത്തിരം കാാഴ്ചകാള് ഏടെറക്കുടെറ 
മാാഞ്ഞ് തുെങ്ങി എംന്നത് ക്ലീീന് നേകാരളം എംന്ന 
സ്വംസ്ഥിാ� സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ലക്ഷാ യംാ� 
യംില് �ിര്ണ്ണ്ായംകാ �ാഴിികാക്ക്ല്ലുകാള് പാിന്നിട്ടു 
കാഴിിഞ്ഞുടെയംന്നതിടെ� ശുഭസൂചികാമാായം 
ടെതളംിവി് തടെന്നയംാണ്.

ഈ മാണ്ണും ജലവുംം ജീവിവിായുംവുംം 
ഉള്ടെപ്പ്ടുന്ന പ്രകാാതി സ്വമ്പത്തുംകാള് �മുക്ക്് 
ആനേവിാളംം ആസ്വവദിക്ക്ാനും ഉപാനേയംാ�ിക്ക്ാ
നും പൂര്ണ്ണ് അവികാാശമു�്. ഒപ്പ്ം അതിടെ� 
മാലി� രഹിതമാായംി വിരും തലമുറക്ക്് 

സൈകാമാാറാനും �ാം പ്രതിജ്ഞാാ�ദ്ധമാാണ്, 
ഇടെല്ലാങ്കാില് �മ്മുടെെ കുട്ടികാളും അവിരുടെെ 
കുട്ടികാളും അ�ന്ത്വര തലമുറകാളും ഇവിിടെെ 
ജീവിിക്ക്ാനുള്ള കാാലാവിധ്ി തികായ്ക്ക്ാടെത 
തടെന്ന തിരിച്ച്് നേപാാനേകാ�ി വിരും. മാലി�ര
ഹിതമാായം ഒരു പാരിസ്ഥിിതിടെയം തലമുറകാ
ള്ക്ക്് സൈകാമാാറാന് �ാം �ാദ്ധാസ്ഥിരാണ്. 
ഇവിിടെെയംാണ് നേകാരളംസ്വര്ക്ക്ാരും �മ്മുടെെ 
ത നേ � ശ സ്വ വയം ം ഭര ണ  സ്ഥി ാ പാ � ങ്ങ ളു ം 
‘ക്ലീീ�ാവുംം നേകാരളംം’ എംന്നത് പ്രതാാശയംല്ലാ 
ഒരു യംാഥാര്ത്ഥാാം തടെന്നയംാടെണന്ന് �ടെമ്മി 
നേ�ാദ്ധാടെപ്പ്ടുത്തുംന്നത്.

എംന്ത്വാണ് മാാലി�ാം എംന്ന് �ാം വിാ
ക്തിമാായംി തിരിച്ച്റിനേയം�തു�്. ശ്രീനേദ്ധയം
മാായം ര�് �ിര്വ്വചി�ങ്ങള് നേ�ാക്ക്ാം. (1 ) 

waste is not a waste, it is misplaced 
resource and an unrecognised wealth. 
(2) waste is not a waste until you 
waste it. 

സൂക്ഷമാമാായംി �ിരീക്ഷിച്ച്ാല് ഒന്നുംം മാാലി
�ാമാടെല്ലാന്ന് �ാം തിരിച്ച്റിയുംം. ഭാ�ികാമാായംി 
ഉപാനേയംാ�ിച്ചും പൂര്ണ്ണ്മാായംി ഉപാനേയംാ�ിച്ചു 
എംന്ന് വിിശവസ്വിക്കുന്നതുമാായം ഒരു വിസ്തു 
�ാം ഉനേപാക്ഷിച്ച്ാല് അത് മാടെറ്റംാരാള്ക്ക്് 
വിിലപാിെിപ്പുള്ള സ്വവത്തിായംി മാാറിനേയംക്ക്ാം. 
കാഴിിച്ച് നേശഷംം �ാക്ക്ി വിരുന്നതും ഉനേപാ
ക്ഷിക്കുന്നതുമാായം ഭക്ഷണം പാന്നി ഉള്ടെപ്പ്
ടെെയുംള്ള മൃ�ങ്ങള്ക്കും �നേയംാ �ാാസ്വ് പ്ലാാ
ന്റുകാള്ക്കും സ്വവത്തി് തടെന്നയംാണ്. മാനുഷംാ 
വിിസ്വര്ജ്ജാം ടെസ്വപാ്നേറ്റംജ് പ്ലാാന്റുംകാള്ക്കും 

 ച്ചെക. എൻ. സ്ഹജൻ
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അവിയംില് �ിന്നുംം സൈജവി വിളംത്തിിനും 
ഉപാനേയംാ�ിക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്നും. വിിവിിധ് പ്ലാാ
സ്റ്റികാ് നേ�ാട്ടിലുകാള്ക്ക്് കാിനേലാ ഗ്രാമാി�് 
20 മുതല് 30 രൂപാ വിടെര വിില കാിട്ടുന്നും. പു�
രുപാനേയംാ� സ്വാധ്ാമാല്ലാാത്തിതും തരം 
തിരിക്ക്ാത്തിതുമാായം മാാലി�ാങ്ങള് സ്വിമാ� ് 
ഫ്ാക്ടറികാള്ക്കും ആവിശാമാാണ്.

പാരിസ്ഥിിതിക്ക്് നേദാഷംകാരമാാകുന്ന 
സ്വാധ്�ങ്ങള് പാരമാാവിധ്ി വിാങ്ങാതിരി
ക്ക്ാനും ഉപാനേയംാ�ിക്ക്ാതിരിക്ക്ാനും ശ്രീദ്ധി
ക്കുകാ. ഉദാഹരണങ്ങള് �ിരവിധ്ിയംാണ്. 
ഒനേന്നാ രനേ�ാ പ്രാവിശാം ഉപാനേയംാ�ിക്കുകാ
യുംം പാിന്നീെ് ആവിശാമാില്ലാാതാകുന്നതുമാായം 
പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഉത്പാന്നങ്ങള്, പ്ലാാസ്റ്റിക്ക്ില് 
ടെപാാതിഞ്ഞ മാിഠായംികാള്, ലാമാിനേ�റ്റംഡ് 
പ്ലാാസ്റ്റിക്ക്ില് ടെപാാതിഞ്ഞതും കുട്ടികാളുടെെ 
ആനേരാ�ാടെത്തി സ്വാരമാായംി �ാധ്ിക്കുന്നതു
മാായം ലാമാിനേ�റ്റംഡ് നേകാാട്ടിങ്ങുള്ളതും വിില 
കുറഞ്ഞതുമാായം ആസ്വക്തിി ഉ�ാക്കുന്ന 
പാലഹാരങ്ങള്, വിിവിിധ് കാാാരി �ാഗുകാള്, 
ടെതര്നേമ്മിാനേക്ക്ാള്, നേതാരണങ്ങള് തുെങ്ങി 
സൂക്ഷ്മമാായംി നേ�ാക്കുനേമ്പാള് അത്തിരം 
�ിരവിധ്ി സ്വാധ്�ങ്ങള് നേവിടെ�ന്ന് വിച്ച്് 
അവിയ്ക്ക്് പാകാരമുള്ള സ്വാധ്�ങ്ങള് �മുക്ക്് 
ശീലമാാക്ക്ാം. സ്കൂള് കുട്ടികാള്ക്ക്് ഭക്ഷണ
നേത്തിാടെൊപ്പ്ം ടെകാാടുത്തുംവിിടുന്ന കുെിടെവിള്ള 
നേ�ാട്ടില് �ീ�് �ില്ക്കുന്നതാണങ്കാിലും 
പ്ലാാസ്റ്റിക്ക്ി�് പാകാരം സ്റ്റീല് ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് 
�മുക്ക്് മാാതൃകായംാകാാം. ഒരു �ല്ലാ ഈടുള്ള 
തുണി /  ചിണം സ്വഞ്ച്ി സൈകായംിനേലാ 
�ാ�ിനേലാ കാരുതിയംാല് �മുക്ക്് എം�മാാ
�ം അ�ാവിശാവിസ്തുക്ക്ടെളം ഉനേപാക്ഷിക്ക്ാം 
എംന്ന് പാരീക്ഷിക്ക്ാവുംന്നനേത ഉള്ളു. വിാങ്ങുന്ന 
പ്ലാാസ്റ്റികാ് സ്വാധ്�ങ്ങള്ക്ക്് ഈടുടെ�ങ്കാിലും 
അവിയ്ക്ക്് പാകാരം സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങള് ഉടെ�
ങ്കാില് അവിയംിനേലക്ക്് �ാം മാാറുകാ തടെന്ന 
നേവിണം. പ്ലാാസ്റ്റികാ് കാനേസ്വരകാള്ക്കും നേെ�ി
ളുകാള്ക്കും പാകാരം തെി, സ്റ്റീല് ഉപാനേയംാ�ി
ക്ക്ാം.

മാാനേറ�ത് മാലയംാളംിയുംടെെ മാനേ�ാഭാവി
മാാണ്. മാാലി�ാമാില്ലാാത്തി ക്ലീീന് നേകാരളംത്തിി�് 
�ാം മാ��് വിയ്ക്ക്ണം. 95 ശതമാാ�ത്തിി
ലധ്ികാം മാാലി�ാ പ്രശ്നവുംം �ാം മാ�സ്സുവി
ച്ച്ാല് ഇല്ലാാതാകും. പാരിസ്ഥിിതിക്ക്് നേദാഷം
കാരമാായംവി വിാങ്ങാടെതയുംം മാാലി�ാമാാകുന്ന 
എംല്ലാാം തരം തിരിച്ച്് വിച്ച്് സൈകാമാാറിയുംം 
പാരിപാാലിച്ചും �മുക്ക്് നേകാരളംടെത്തി ക്ലീീ�ാ
ക്ക്ാന് മുന്നില് �ിന്ന് �യംിക്ക്ാ�ാവുംം. 
ഒപ്പ്ം സ്വര്ക്ക്ാരുകാളുടെെയുംം തനേ�ശസ്വവയംം
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെയുംം ഭാരിച്ച് ടെചിലവുംം 
കുറയ്ക്ക്ാ�ാകും. �മുക്ക്് ആവിശാമാില്ലാാത്തിവി 

പാച്ച്ക്ക്റികാള്ക്കും വിളംമാാക്ക്ാന് കാഴിിയുംം. 
ടെ�യ്യപ്പ്ം തിന്നാല് ര�് ഗുണം എംന്ന് 
പാഴിമാക്ക്ാര് പാറയുംന്നത് നേപാാടെല, ഇതി�് 
മൂന്ന് ഗുണങ്ങളു�്. ഒന്ന് വിീട്ടിടെല ഭക്ഷണ
മാാലി�ാം പാരിഹരിക്കുന്നും എംന്നത് തടെന്ന. 
ര�ാമാനേത്തിത് പാച്ച്ക്ക്റിക്കും പൂടെച്ച്െിക്കും 
�ല്ലാ വിളംം ഒരു ടെചിലവുംം ഇല്ലാാടെത കാിട്ടുന്നും 
എംന്നത്. മൂന്നാമാടെത്തി ഗുണം തനേ�ശസ്ഥിാ
പാ�ങ്ങളുടെെ സ്വാമ്പത്തിികാ ടെചിലവി് കൂെിയം 
വിലിടെയംാരു ടെവില്ലുവിിളംിക്ക്് �ാം പാരിഹാര
മു�ാക്കുന്നും എംന്നതും പാരിസ്ഥിിതി മാലി�ര
ഹിതമാാകുന്നും എംന്നതും അത് വിഴിി ടെതരുവി് 
�ായ്ക്ക്ളും മാറ്റും ഇല്ലാാതാകും എംന്നതുമാാണ്. 
ഉറവിിെത്തിില് �മുക്ക്് നേപാാലും സൈകാകാാരാം 
ടെചിയ്തി് പാരിഹരിക്ക്ാനേ�ാ തരം തിരിച്ച്് 
സൂക്ഷിച്ച്് സൈകാമാാറാനേ�ാ കാഴിിയംാത്തിവി 
പാരമാാവിധ്ി വിാങ്ങാതിരിക്ക്ാന് �മുക്ക്് 
ശീലിക്ക്ാം. ടെമാന്സ്റ്റര് കാപ്പുകാള് ഉള്ടെപ്പ്ടെെ
യുംള്ള സ്വാ�ിറ്റംറി �ാപാ്കാിനുകാള് ഇനേപ്പ്ാള് 
പ്രചിാരത്തിിലായംി കാഴിിഞ്ഞു.

വിീട്ടിലു�ാകുന്ന ദ്രവി മാാലി�ാം വിളംടെര 
കുറവി് മാാ�മാാണ്. അടുക്ക്ളം ടെവിള്ളവുംം 
കുളംിമുറി ,  വിാഷം് നേ�സ്വിന് ടെവിള്ളവുംം 
കാക്കൂസ്വ് മാാലി�ാവുംം. കാക്കൂസ്വ് മാാലി�ാം 
ഇന്ന് ടെപാാതുഇെങ്ങളംിനേലക്ക്് ഒഴുക്ക്ിവിിെി
ടെല്ലാന്ന് കാാണാം. എംല്ലാാ ദ്രവി മാാലി�ാടെത്തി
യുംം ഒരു കുഴിി കുത്തിി അതിനേലക്ക്് എംത്തിിച്ച്് 
സ്വംസ്കാരിക്ക്ാന് �ി�ാര ടെചിലവി് മാാ�ം. 
പാദ്ധതി സ്വഹായംവുംം കാിട്ടും എംല്ലാാവിടെര


മിാദേറിണ്ട്തി് മി�യാളീിയുചെട 

മിദേനാഭാവിമിാണ്. 
മിാ�ിനയമിില്ലാത്ത് 

ക്ലീന് ദേകരളീത്ത്ിന് 
നാം മിന�് വിയ്ക്കണം. 

95 ശതിമിാനത്ത്ി�ധികം 
മിാ�ിനയ പ്രശ്നവും നാം 

മിനസ്സുവിച്ച്ാല് ഇല്ലാതിാകും. 

എംല്ലാാം ഒരു �ാ�ില് എംടുത്തും
വിച്ച്് വിഴിിയംില്വിലിടെച്ച്റിയുംന്ന 
ശീലടെത്തി �ാം ഇല്ലാാതാക്കു
ന്നനേതാടെൊപ്പ്ം മാറ്റുള്ളവിരും 
അങ്ങടെ� ടെചിയ്യാതിരിക്ക്ാന് 
�മുക്ക്് ശ്രീമാിക്ക്ാം. വിീട്ടിലും 
�ിതാജീവിിതത്തിിലും ആവിശാ
മാില്ലാാതായംിമാാറുന്ന എംല്ലാാം 
ഒന്ന് തരം തിരിച്ച്് വിയ്ക്കുകാ. 
പ്ലാാസ്റ്റികാ്, തുണി, ടെറക്സിിന്, 
�ാ�്, ടെചിരുപ്പ്്, ഗ്ലാാസ്വ് ചിില്ലാ്, 
ഇ നേവിസ്റ്റ് തുെങ്ങിയം എംല്ലാാ
ത്തിരം സൈ� നേവിസ്റ്റുംം നേശഖരി
ക്ക്ാന് തനേ�ശസ്ഥിാപാ�ങ്ങള് 
ടെറഡി. �ാടെമാല്ലാാം സ്വവന്ത്വം 
വിീട്ടിടെല ഭക്ഷണ മാാലി�ാത്തിി
ടെ� അളംവി് കുറക്ക്ാന് അടെല്ലാ
ങ്കാില് ആവിശാത്തിില് കൂടുതല് 
ഭക്ഷണം പാാചികാം ടെചിയ്യാടെത 
ശീലിച്ച്ാല് അത് വിിശന്നി
രി ക്കു ന്ന വി ര് ക്ക് ്  മാ ടെ റ്റം ാ രു 
രീത ിയംില് �ാമാറ ിയംാടെത 
തടെന്ന അനുഗ്രഹമാായംി മാാറും. സ്വവന്ത്വം 
വിീട്ടിടെല വിളംടെര ടെചിറിയം ഭക്ഷണ മാാലി�ാ
ടെത്തി വിളംമാാക്ക്ാന് ഇന്ന് �ിരവിധ്ി ടെചിലവി് 
കുറഞ്ഞ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളു�്.

ഇവി ടെതരുവി് �ായ്ക്ക്ളും എംലിയുംം മാറ്റും 
ഭക്ഷിക്ക്ാടെത റിം�് കാനേമ്പാസ്റ്റ്, �നേയംാ 
�ാാസ്വ്, കാിച്ച്ണ് �ിന്, മാണ്കാല കാനേമ്പാ
സ്റ്റ് തുെങ്ങിയം ലളംിതമാായം രീതിയംിലൂടെെ 
വിളംമാാക്ക്ി  �മ്മുടെെ പൂടെച്ച്െികാള്ക്കും 
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ടെക്ക്ാണ്ടും ടെചിയ്യിപ്പ്ിക്ക്ാ�ായംാല് ടെകാാതുകാ് 
ഇല്ലാാതാകും, നേരാ�ങ്ങളും.

ടെതരുവി് �ായ്ക്ക്ടെളം ഇല്ലാാതാക്ക്ാന് എം 
�ി സ്വി പാദ്ധതിയംാണ് �ാം മുനേന്നാട്ടുവി
യ്ക്കുന്നത്. ടെതരുവിില് അക്രിമാകാാരികാളംായം 
�ായ്ക്ക്ള് ആക്രിമാിച്ച്് �ിരവിധ്ി മാരണങ്ങ
ളും അപാകാെങ്ങളും പാതിവിാണ്. ഇവിടെയം 
എംങ്ങടെ� ടെതരുവിില് �ിന്നുംം ഇല്ലാാതാക്ക്ാം. 
എംങ്ങടെ�യംാണ് ടെതരുവി് �ായ്ക്ക്ള് ഉ�ാ
കുന്നത്. പാരിഹാരം വിളംടെര സ്വിമ്പിളംാണ്. 
�ാം മാ��് വിയ്ക്ക്ണം. അ�മാാ�ം. മാറ്റം് 
സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങള് ഒന്നുംം ആവിശാമാില്ലാ. അവി 
താടെ� ഇല്ലാാതാവുംം. �ായ്ക്ക്ള്ക്ക്് ടെസ്മല്ലാ് 
സ്വവീകാരിക്കുന്നതി�് �മ്മുടെെതിനേ�ക്ക്ാള് 
പാതിന്മെങ്ങ് നേശഷംിയും�്. അവിര്ക്ക്ിഷ്ട
ടെപ്പ്ട്ട ഇറച്ച്ിയുംടെെ ഉള്ടെപ്പ്ടെെയുംള്ള �ന്ധം 
സ്വമാീപാടെത്തിവിിടെെയുംടെ�ങ്കാിലും ലഭിക്കും. 
ടെതരുവിില് വിലിടെച്ച്റിയുംന്ന ഭക്ഷണ മാാലി 
�ാവുംം ഇറച്ച്ിയുംടെെ അവിശിഷ്ടങ്ങളും അവിടെ� 
മാത്തി് പാിെിപ്പ്ിക്കും. അവിന് വിീെ് ഉനേപാക്ഷിച്ച്് 
ടെതരുവിിടെലത്തുംം, ടെതരുവിില് കാഴിിയുംം, 
ഭക്ഷണം കാഴിിക്കുന്നതി�ടുത്തി് വിരുന്ന
വിടെര ആക്രിമാിക്കും. ടെതരുവിില് കാഴിിക്ക്ാന് 
ഒന്നുംം കാിട്ടാത്തി സ്വാഹചിരാം വിന്നാല് 
അവിന് വിീണ്ടും വിീട്ടിനേലക്ക്് തിരിച്ച്് നേപാാകും. 
സ്വിമ്പിള്. ടെതരുവിില് എംങ്ങടെ� മാാലി�ാം 
ഇല്ലാാതാക്ക്ാം. അതിനേലക്ക്് നേപാാകാാം 
�മുക്ക്്, കൂട്ടായംി.

നേകാന്ദ്രീീകൃത മാാല ി�ാ  സ്വംസ്കാരണ 
സ്വ ം വി ി ധ് ാ � ങ്ങ ടെ ളം  ആ ശ്രീയം ി ക്ക് ാ ടെ ത 
�മുക്ക്് മുനേന്നാട്ട് നേപാാകാാ�ാകാില്ലാ. ടെപാാതു 
ടെസ്വപാ്നേറ്റംജ്, സ്വവീനേവിജ് പ്ലാാന്റുംകാള് അ�ിവിാ
രാമാാണ്. ഇടെല്ലാങ്കാില് �മ്മുടെെ പുഴികാളും ജലാ

ശയംങ്ങളും ജല നേ�ാതസുകാളും സ്വര്വ്വ� 
മാലി�മാാകും.

സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് �ിലവിിലുള്ള �ിയംന്ത്രി
ണങ്ങളും �ിനേരാധ്�ങ്ങളും വിിനേകാന്ദ്രീീകൃത 
മാാലി�ാ സ്വംസ്കാരണ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളും 
അവിയ്ക്കുള്ള സ്വ�്സ്വിഡികാളും കൂൊടെത 
�ിയംമാ ലംഘ�ങ്ങള്ക്കുള്ള ശിക്ഷകാളും 
ഒനേരാ കുടും�നേത്തിയുംം നേ�രിട്ട് നേ�ാധ്ാടെപ്പ്
ടുത്തിണം.

ക്ലീീന് നേകാരളം കാമ്പ�ിയുംടെെ ആഭിമുഖാ
ത്തിില് തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് 
മാാലി�ാ, പാാഴി് വിസ്തു നേശഖരണം, സ്വംഭരണം, 
തരംതിരിക്ക്ല്, സൈകാടെയംാഴിിയംല് എംന്നീ പ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങള് ഊര്ജ്ജിതമാായംി തുെര്ന്ന് 

വിരുന്നും. �ാല്പത്തിിടെയംാമ്പത് ��രസ്വഭകാള് 
ഉള്ടെപ്പ്ടെെ എംണ്ണൂറ്റംി പാതിമൂന്ന് തനേ�ശസ്വവയംം
ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുമാായംി �ിഷ്ക്രിിയം മാാലി
�ാങ്ങളും പാാഴി് വിസ്തുക്ക്ളും �ീക്ക്ം ടെചിയ്യാന് 
ക്ലീീന് നേകാരളം കാമ്പ�ി ഇതി�കാം കാരാറിനേല
ര്ടെപ്പ്ട്ട് കാഴിിഞ്ഞു. �ാക്ക്ിയുംള്ള തനേ�ശസ്ഥിാ
പാ�ങ്ങളും കാരാറിനേലര്ടെപ്പ്ടും. ഹരിത 
കാര്മ്മി നേസ്വ�ടെയം ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് നേശഖരിക്കു
ന്ന പാാഴി് വിസ്തുക്ക്ളുടെെ മൂലാം കാണക്ക്ാക്ക്ി 
തരംതിരിക്ക്ാനുള്ള പാരിശീല�ം �ല്കാി 
വിരുന്നും. മൂവിായംിരത്തിി അഞ്ഞൂനേറാളംം െണ് 
പാാഴി് വിസ്തുക്ക്ള് നേശഖരിച്ചു കാഴിിഞ്ഞു. ഹരി
തകാര്മ്മിനേസ്വ�ാം�ങ്ങള്ക്ക്് പ്രതിഫ്ലമാായംി 
1.99 നേകാാെി രൂപാ സ്വര്ക്ക്ാര് �ല്കാിയംിട്ടു�്. 
ജി.പാി.എംസ്വ് ഘെിപ്പ്ിച്ച് വിാഹ�ങ്ങള് വിഴിി 
�ിഷ്ക്രിിയം മാാലി�ാങ്ങള് �ീക്ക്ം ടെചിയ്യാന് 
ഏജന്സ്വികാള്ക്ക്് ക്ലീീന് നേകാരളം കാമ്പ�ി 
കാരാര് �ല്കാി കാഴിിഞ്ഞു. ആയംിരത്തിി 
അറുന്നൂറ്റംി ഇരുപാത്തിിനേയംഴി് െണ് മാാലി�ാം 
കാഴിിഞ്ഞ ര�് മാാസ്വങ്ങളംിലായംി �ീക്ക്ം 
ടെചിയ്തു. 

പ്ലാാസ്റ്റികാ് മാാലി�ാം പാരിസ്ഥിിതിക്ക്് 
ഉയംര്ത്തുംന്ന ഭീഷംണി ഏടെറ വിലുതാണ്. പ്ലാാ
സ്റ്റികാ് വിസ്തുക്ക്ളുടെെ ഉപാനേയംാ�ം പാരമാാവിധ്ി 
കുറക്ക്ാനുള്ള �െപാെി �ാം ഇതി�കാം സ്വവീ
കാരിച്ച്് കാഴിിഞ്ഞു. കൂൊടെത നേറാ ഡ് �ിര്മ്മിാ
ണത്തിി�ായംി ടെപാാെിച്ച് പ്ലാാസ്റ്റികാ് മാാലി�ാ
ങ്ങള് ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് തുെങ്ങിയംിട്ടു�്. �ാലാ
യംിരത്തിി അഞ്ഞൂറ്റംി ഇരുപാത്തിി ഏനേഴിാളംം 
കാിനേലാമാീറ്റംര് നേറാ ഡ് �ിര്മ്മിാണത്തിി�ായംി 
ര�ായംിരത്തിി അഞ്ഞൂനേറാളംം െണ് പ്ലാാസ്റ്റികാ് 
മാാലി�ാം ഉപാനേയംാ�ിച്ചു.

മാാലി�ാ �ിര്മ്മിാര്ജ്ജ� നേമാഖലയംിടെല 
സ്വര്ക്ക്ാര് പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്് സ്വാമൂഹികാ 
പാിന്തുണയുംം അ�ിവിാരാമാാണ്. ഉയംര്ന്ന 
സ്വാനേങ്കാതികാ വിിദാകാള് ഉപാനേയംാ�ിച്ച്് �െപ്പ്ി
ലാക്കുന്ന പാദ്ധതികാളംില് മുന്കാാല അനുഭ
വിങ്ങള് വിച്ച്് പ്രതിനേഷംധ്ിക്കുന്നതിനും മാറ്റും 
�ാെി�് ഗുണം ടെചിയ്യില്ലാ. ഒരു പാരിധ്ി വിടെര 
മാലയംാളംി ഇത് തിരിച്ച്റിഞ്ഞിട്ടു�്.

�ാം കുെിക്കുന്ന  ജലവുംം ശവസ്വിക്കുന്ന 
വിായുംവുംം ചിവിിട്ടി �ില്ക്കുന്ന മാണ്ണും മാാലി�ാ
മുക്തിമാായംി പാരിപാാലിക്ക്ാനുള്ള സ്വര്ക്ക്ാറി
ടെ� പ്രതിജ്ഞാാ�ദ്ധത നേമാഖലയംിടെല ശക്തി
മാായംതും �ിരന്ത്വരമാായുംള്ളതുമാായം ഇെടെപാ
െലുകാളംിലൂടെെ ഹരിതാഭമാായംി തുെരുന്നും 
എംന്നുംള്ളതാണ് വിരും തലമുറക്ക്് നേകാരളംം 
കാരുതിവിച്ച്ിട്ടുള്ള �ന്മ.                        1

(ലേ�ഖകന് മൂന്നോര് ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്ത്് 
സെ�ക്രട്ടറിിയോണ്്.)




പ്ലാാസ്റ്റിക് മിാ�ിനയം 

പരിസ്ഥാിതിിക്കാ് ഉയര്ത്തുന്നി 
ഭീഷണി ഏചെറി വിലുംതിാണ്. 

പ്ലാാസ്റ്റിക് വിസ്തുക്കാളുചെട 
ഉപദേയാ�ം പരമിാവിധി 
കുറിക്കാാനുള്ള നടപടി

 നാം ഇതിിനകം 
സവീകരിച്ച്് കഴിിഞ്ഞു. 
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�നേവാത്ഥാാ�ം 
സിവില് രിജിനേ�ഷംന് രിംഗത്തുംം
  �ി�ിൽ എസ്്.

�നേവിാത്ഥാാ� മൂലാങ്ങളുടെെ ടെതളംിമാ 
പാെരുന്ന മാണ്ണ്ില് �വി ചിിന്ത്വകാള് 

പാാകാാന് കാളംം ഒരുക്കുന്ന നേകാരളം സ്വര്ക്ക്ാര് 
സ്വിവിില് രജിനേ�ഷംന് രം�ത്തുംം �വി നേകാരളംം 
എംന്ന സ്വവപ്നംം മുനേന്നാട്ടു ടെവിയ്ക്കുകായംാണ്. ഒരു 
വിാക്തിിയുംടെെ ജീവിിത �ാള്വിഴിികാളംിടെല 
�ിര്ണ്ണ്ായംകാ സ്വംഭവിങ്ങളുടെെ �ിര്�ന്ധിത 
നേരഖടെപ്പ്ടുത്തില് സ്വംവിിധ്ാ�മാായം സ്വിവിില് 
രജിനേ�ഷംന് ആ വിാക്തിിയുംടെെ ജീവിിതത്തിി
ടെലയുംം ഏടെറ പ്രധ്ാ�ടെപ്പ്ട്ട ഒരു സ്വംഭവിം 
തടെന്നയംാണ്. തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 
വിിവിാഹം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധി
മുട്ട് സ്വം�ന്ധിച്ച്് 23/11/2021 ല് നേകാരളം 
സ്വര്ക്ക്ാര് പുറടെപ്പ്ടുവിിച്ച്ിട്ടുള്ള സ്പഷ്ടീകാരണം 
�വിനേകാരളംം എംന്ന സ്വവപ്നം യംാ�യംില് പുതിയം 
മാാറ്റംത്തിിടെ� ചിിന്ത്വകാള് മാലയംാളംിയുംടെെ 
മാ��ില് പ്രതിഷ്ഠിിക്ക്ാന് പ്രനേചിാദ�മാാകും 
എംന്നുംള്ളതില് തര്ക്ക്മാില്ലാ.

 വിിവിാഹ രജിനേ�ഷം�് മാതാചിാര 
പ്രകാാരമാാണ് വിിവിാഹം �െന്നടെതന്ന 
നേരഖ ഇ�ി നേകാരളംത്തിില് ആവിശാമാില്ലാ. 
വിിവിാഹ രജിനേ�ഷം�ായംി കാക്ഷികാള് 
�ല്കുന്ന നേഫ്ാറം 1 ല് ഉള്ള ടെമാനേമ്മിാറാ
�ത്തിില് കാക്ഷികാളുടെെ മാതനേമാാ, വിിവിാഹം 
�െന്ന രീതിനേയംാ നേരഖടെപ്പ്ടുനേത്തി�തില്ലാ. 
വിിവിാഹ രജിനേ�ഷംനുള്ള ടെമാനേമ്മിാറാ�
ത്തിിടെ�ാപ്പ്ം വിിവിാഹം ടെചിയ്യുന്നവിരുടെെ 
ജ��തീയംതി ടെതളംിയംിക്കുന്ന അം�ീകാാത 
നേരഖകാളും വിിവിാഹം �െന്നത് ടെതളംിയംി
ക്കുന്ന നേരഖയുംം മാതിയംാവുംം. കാക്ഷികാള് 
ജ��തീയംതി ടെതളംിയംിക്കുന്നതി�ായംി 
�ല്കുന്ന സ്കൂള് സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം് തുെങ്ങിയം 
നേരഖകാളംിടെല മാതം സ്വം�ന്ധിച്ചുള്ള നേരഖ
ടെപ്പ്ടുത്തിലിടെ�യുംം അവിരുടെെ നേപാരിടെ�യുംം 
മാറ്റും അെിസ്ഥിാ�ത്തിില് രജി�ാര്മാാര് 
മാതം �ിര്ണ്ണ്യംിക്കുന്ന പാതിവും�ായംിരു

ന്നും. അങ്ങടെ� വിിവിരങ്ങള് ലഭാമാടെല്ലാങ്കാില് 
അധ്ികാ വിിവിരങ്ങള് ആരായുംന്ന പാതിവുംം 
ഉ�്. ഇത്തിരം പ്രവിണതകാള് ഒഴിിവിാക്കുകാ 
എംന്ന ലക്ഷാനേത്തിാടെെയംാണ് പുതിയം സ്പഷ്ടീ
കാരണം സ്വര്ക്ക്ാര് പുറടെപ്പ്ടുവിിച്ച്ിട്ടുള്ളത്. 
സ്ത്രീീ സുരക്ഷ പാരമാ പ്രധ്ാ�മാായംി പാരി�ണി
ക്കുകായുംം �നേവിാത്ഥാാ� മൂലാങ്ങടെളം ചിട്ട
ക്കൂടുകാളംില് �ിന്ന് പുറത്തി് എംത്തിിക്കുന്ന 
പ്രക്രിിയം അനുസ്വൂതം തുെരുകായുംം ടെചിയ്യുന്ന 
ഒരു സ്വര്ക്ക്ാരില് �ിന്ന് ഏടെറ പ്രതീക്ഷിച്ച് 
ഒരു മാാറ്റംം തടെന്നയംാണിത്. 

സ്വിവിില് രജിനേ�ഷംന് രം�ത്തി് പുതുമാ
യംാര്ന്ന ഒരു നേ�ട്ടത്തിിനും സ്വര്ക്ക്ാര് തുെ
ക്ക്മാിട്ടുകാഴിിഞ്ഞു. വിിവിാഹം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യു
ന്നത് നേപാാടെല വിിവിാഹ നേമാാചി�വുംം രജിസ്റ്റര് 
ടെചിയ്യുന്നതിനുള്ള �ിയംമാവുംം ചിട്ട നേഭദ�തിയുംം 
തയ്യാറാക്കുകായംാണ് സ്വര്ക്ക്ാര്. നേകാരളം 
�ിയംമാ സ്വഭയുംടെെ സ്ത്രീീകാളുനേെയുംം കുട്ടികാളു
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നേെയുംം �ാന്സ്വ്ജന്ഡറുകാളുനേെയുംം ഭിന്ന
നേശഷംിക്ക്ാരുനേെയുംം നേക്ഷമാം സ്വം�ന്ധിച്ച് 
സ്വമാിതിയുംടെെ ശുപാാര്ശ പ്രകാാരമാാണ് ഈ 
�െപാെിക്രിമാങ്ങള്. വിിവിാഹ�ന്ധം �ില
�ില്ക്കുന്നുംടെ�ന്ന ടെതറ്റംിദ്ധാരണ ഒഴിിവിാ
ക്കുന്നതി�ായംി വിിവിാഹ നേമാാചി�ത്തിിടെ� 
വിിവിരം വിിവിാഹ രജിനേ�ഷം�ില് നേരഖടെപ്പ്
ടുത്തിണം എംന്ന് നേകാരളം സൈഹനേക്ക്ാെതി 
വിിധ്ി�ാായംം പുറടെപ്പ്ടുവിിച്ച്ിട്ടുള്ളതാണ്. 

ഇന്ത്വായംില് വിിവിാഹനേമാാചി�ം �ിര്�
ന്ധമാായുംം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യുന്നതിനുള്ള �ിയംമാം 
ഒരു സ്വംസ്ഥിാ�ത്തുംം �ിലവിിലില്ലാ. ചിില 
സ്വംസ്ഥിാ�ങ്ങളംില് ചിില മാതവിിഭാ�ങ്ങള്ക്്ക് 
ഹിതാനുസ്വരണം വിിവിാഹനേമാാചി�ം രജിസ്റ്റര് 
ടെചിയ്യുന്നതിനുള്ള �ിയംമാങ്ങള് മാാ�മാാണ് 
�ിലവിിലുള്ളത്. സ്വിവിില് രജിനേ�ഷം�ില് 
വിിവിാഹനേമാാചി�ം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യുന്നതിനു
ള്ള സ്വംവിിധ്ാ�ം �ിലവിിലില്ലാാടെയംന്നത് ഒരു 
നേപാാരായ്മ തടെന്നയംാണ്. ഇതി�് പാരിഹാരം 
കാടെ�ത്തുംന്ന ആദാ സ്വംസ്ഥിാ�ം എംന്ന 
ഖാാതി ഈ �െപാെി ക്രിമാങ്ങള് പൂര്ത്തിിയംാ
കുന്നനേതാടുകൂെി നേകാരളംം നേ�ടും. 

വിിവിാഹ നേമാാചി�ം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യുന്നത് 
വിഴിി രജിനേ�ഷംന് സ്വമായംത്തി് കുഞ്ഞുങ്ങളു
ടെ�ങ്കാില് അവിരുടെെ സ്വംരക്ഷണം സ്വം�
ന്ധിച്ചുള്ള വിിവിരങ്ങള് കൂെി രജിനേ�ഷം�ില് 
ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിാടെമാന്നുംള്ളത് ശ്രീനേദ്ധയംമാാണ്. 
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ ഭാവിിസുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പ്് 
വിരുത്തുംന്നതിനുള്ള �ിയംമാ �ിര്മ്മിാണം കൂെി 
ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി വിരുന്നതി�ാല് ഈ 
ചുവിെ് വിയ്പ് മാാതാപാിതാക്ക്ളുടെെ വിിവിാഹ 
നേമാാചി�ത്തിിടെ� യംഥാര്ത്ഥാ ഇരകാളംായംി 
ത്തിീരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ ഭാവിിയുംടെെ കാരു 
തല് കൂെിയംാവുംം. 

 വിിവിാഹിതരായംി നേകാാവിിഡ് വിാാപാ� 
സ്വാഹചിരാത്തിില് തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംില് 
നേ�രിട്ട് എംത്തിി വിിവിാഹം രജിസ്റ്റര് ടെചിയ്യാന് 
സ്വാധ്ിക്ക്ാത്തിവിരുമാായം ദമ്പതിമാാര്ക്ക്് 
വിീഡിനേയംാ നേകാാണ്ഫ്റന്സ്വ് ഉള്ടെപ്പ്ടെെ
യുംള്ള ആധു�ികാ സ്വൗകാരാങ്ങള് ഉപാനേയംാ
�ിച്ച്് വിിവിാഹം ഒാണ്സൈല�ായംി രജിസ്റ്റര് 
ടെചിയ്യാന് സ്വര്ക്ക്ാര് അനുമാതി �ല്കാിയംത് 
കൂെി ഈ സ്വാഹചിരാത്തിില് പാരി�ണി
നേക്ക്�തു�്. ചുരുക്ക്ത്തിില് കാാനേലാചിിത
മാായം മാാറ്റംങ്ങളുടെെ ചിരി�വിഴിികാള് താ�ി 
മുനേന്നറാന് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ിടെ� 
പ്രാപ്തമാാക്കുന്ന കാാരാത്തിില് സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� 
ആദാ വിര്ഷംം എംടെറ സ്വനേചിത�മാായംിരുന്നും.   1

 (ലേ�ഖകന് സെചീട്ടിക്കുളംങ്ങരം 
ഗ്രാോമ പഞ്ചാോയത്ത്് സെ�ക്രട്ടറിിയോണ്്.)
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“�ോണ്മാിറ്റോല്ല ആണ്ച്ചെതിന്നു
റ്റോ�രു ച്ചെചിോല്ലുവിോൻ
�ി�ക്കു റ്റോവിച്ചെറിോരീോൾ വിിയര്ത്തിതിിച്ചെ�
ഉപ്പ് തിിന്ന് വിോഴുവിോൻ”

(ശ്രീീ. മുരുകന് കാട്ടാാക്കട - കനല്പ്പൊ�ാട്ടാ് ) 

�വിനേകാരളംം സൃഷ്ടിക്കുനേമ്പാള് മാാ�വിി
കാതയുംടെെ ഭൂപാെത്തിില് അതിടെ� 

സ്ഥിാ�ം സ്ത്രീീപാക്ഷത്തി് തടെന്നയംാകാണടെമാന്ന് 
�ിര്�ന്ധബുദ്ധിയും�് നേകാരളംസ്വര്ക്ക്ാറി�്. 
�ിലവിില് �ാല്പത്തിി�ാലായംിരത്തിിലധ്ികാം 
സ്ത്രീീകാള് അം�ങ്ങളംായുംള്ള കുടും�ശ്രീീ എംന്ന 
മാഹാ പ്രസ്ഥിാ�ത്തിിടെ� നേ�തൃതവത്തിില്  
സ്ത്രീീധ്�ത്തിിടെ�തിടെര,  സ്ത്രീീപാീഡ�ത്തിിടെ�
തിടെര സ്ത്രീീപാക്ഷ �വിനേകാരളംം യംാഥാര്ത്ഥാാ
മാാക്ക്ാന് നേകാരളംത്തിിടെല സ്ത്രീീകാള് മുനേന്നാട്ട് 
വിരുന്ന കാാഴ്ച സ്ത്രീീ സ്വമാതവത്തിില് �ിലവിില് 
മുന്നില് �ില്ക്കുന്ന നേകാരളംത്തിില് സ്ത്രീീപാക്ഷ 
സ്വാമൂഹാ സ്വാക്ഷരത എംല്ലാാ തലങ്ങളംിലും 
എംത്തിിക്കുകാ എംന്ന ലക്ഷാത്തിിനേലക്കുള്ള 
�ിര്ണ്ണ്ായംകാ ചുവിടുവിയ്പാണ്. സ്വമൂഹത്തിില് 
സ്വംഭവിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ വിിരുദ്ധ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങ
ടെളംയുംം ചിിന്ത്വകാടെളം തടെന്നയുംം ഇല്ലാാതാക്ക്ാ
നുതകുന്ന സ്വര്വ്വതല സ്പര്ശിയംായം കാാാമ്പ
യംി�ാണ് സ്ത്രീീ പാക്ഷ �വിനേകാരളംത്തിിടെ� 
ഭാ�മാായംി സ്വര്ക്ക്ാര് ഉയംര്ത്തുംന്നത്. 

2021 ഡിസ്വം�ര് 13 �് കാണ്ണൂരില് 
സ്ത്രീീപാക്ഷ �വിനേകാരളംത്തിിടെ� നേലാനേ�ാ 
�ഹു. തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ എംസൈക്സിസ്വ് 
വികുപ്പ്് മാന്ത്രിി ശ്രീീ. എംം. വിി. നേ�ാവിിന്ദന് 
മാാസ്റ്റര് പ്രകാാശ�ം ടെചിയ്തു. മാലയംാളംത്തിി
ടെ� പ്രിയംങ്കാരിയംായം അഭിനേ��ി ശ്രീീമാതി. 
�ിമാിഷംാ സ്വജയം�ാണ് ഈ കാാാമ്പയംിടെ� 
അം�ാസ്വിഡര്. 2021 ഡിസ്വം�ര് 18 �് 
സ്ത്രീീപാക്ഷ �വിനേകാരളം ഉദ്ഘാെ� നേവിളംയംില് 
ജില്ലാാ തലത്തിിലും എംല്ലാാ തനേ�ശ ഭരണ 
സ്ഥിാപാ� തലത്തിിലും ഇരുപാത്തിിര�ായംി
രത്തിിനേലടെറ വിാര്ഡ് തലങ്ങളംിലും സ്ത്രീീപാക്ഷ 
�വിനേകാരളം പ്രതിജ്ഞാടെയംടുത്തും. സ്ത്രീീധ്�ത്തിി
നും സ്ത്രീീ പാീഡ�ത്തിിനുടെമാതിടെരയുംള്ള പ്ലാ
ക്ക്ാര്ഡുകാനേളംന്ത്വി അയംല്ക്കൂട്ട അം�ങ്ങള് 
വിാര്ഡ് തലത്തിില് സ്വനേമ്മിളംിച്ചു. തുെര്ന്നുംള്ള 
ആഴ്ചകാളംില് അയംല്ക്കൂട്ട തല സ്ത്രീീപാക്ഷ 
ആനേലാചി�ാ നേയംാ�ങ്ങളും വിാര്ഡ് തല സ്ത്രീീ 
പാക്ഷ കൂട്ടായ്മകാളും പാഞ്ച്ായംത്തി്/ ��രസ്വഭാ 
തല സ്ത്രീീ ശക്തിി സ്വം�മാങ്ങളും സ്വംഘെിപ്പ്ിച്ചു. 
ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി പാതി�ാല് ജില്ലാകാളംിലും 
സ്ത്രീീശക്തിീ കാലാജാഥ അവിതരണങ്ങളും 
�െത്തിി. സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി അറുന്നൂനേറാളംം 
നേകാന്ദ്രീങ്ങളംില് നൂറ്റംി അറുപാത്തിിടെയംനേട്ടാളംം 
കാലാകാാരികാള് �ാടുണര്ത്തിി.

നേപാാസ്റ്റര് കാാാമ്പയംിന്, സ്ത്രീീധ്�ത്തിിടെ�
തിരായം നേസ്വാഷംാല് മാീഡിയം ചിലഞ്ച്്, റീല്സ്വ് 

വിീഡിനേയംാ തയ്യാറാക്ക്ല് തുെങ്ങി സ്വമൂഹമാാ
ധ്ാമാങ്ങളുടെെ സ്വാധ്ാതകാള് ഉപാനേയംാ�ടെപ്പ്ടു
ത്തിിയുംള്ള പ്രചിരണങ്ങള്, നേകാാനേളംജ് വിിദാാ
ര്ത്ഥാികാള്ക്കുള്ള ടെവി�ി�ാറുകാള്, സ്ത്രീീധ്�ം 
സ്വം�ന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം സ്വര്നേവി, 
ഇരുചിക്രി വിാഹ� റാലി, �ാലസ്വഭകാള്, സ്ത്രീീ
ധ്�ത്തിിടെ�തിടെരയുംള്ള സ്വിനേ�ച്ച്ര് കാാാമ്പ
യംിന് തുെങ്ങി വിിവിിധ് പാരിപാാെികാള് സ്ത്രീീപാക്ഷ 
�വിനേകാരളംത്തിിടെ� ഭാ�മാായംി സ്വംഘെിപ്പ്ിച്ചു.

2021 ജൂണ് 21 �് വിിസ്മയം എംന്ന 
ടെപാണ്കുട്ടിടെയം ഭര്താ�ാഹത്തിില് മാരിച്ച് 
�ിലയംില് കാടെ�ത്തിിയംനേപ്പ്ാള് മാലയംാളം 
�ാെിടെ� ആത്മാാവിിനേ�റ്റം ക്ഷതം വിളംടെര 
വിലുതായംിരുന്നും. കുറ്റംമാറ്റം അനേ�വഷംണ
ത്തിിടെ�ാടുവിില് പ്രതി മാാതാകാാപാരമാായംി 
ശിക്ഷിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടു. ഇരടെയംാടെൊപ്പ്ം നേചിര്ന്ന് 
നേവിട്ടക്ക്ാരടെ� നേവിട്ടയംാടുകാ എംന്ന സ്വര്ക്ക്ാര് 
�യംത്തിിടെ� തുെര്ച്ച്യംാണ് �ാം വിിസ്മയം 
നേകാസ്വിലും കാ�ത്. വിിസ്മയംയുംടെെ മാാതാപാി
താക്ക്ളുടെെ ടെപാാള്ളുന്ന കാണ്ണു�ീര് മാറ്റംാരില് 
�ിന്നുംം ഇ�ിയുംം ഉതിര്ന്ന് വിീഴിാതിരിക്ക്ാന് 
ഉണര്ന്നിരിക്ക്ാം �മുക്ക്് സ്ത്രീീ പാക്ഷ �വിനേകാ
രളംത്തിി�ായംി ‘അ�ിയംാണവിള്’ എംന്ന 
ഉണര്ത്തുംപാാട്ടുമാായംി.               1

(ലേ�ഖിക പഞ്ചാോയത്ത്്  
ഡിയറിക്ടലേറിറ്റിസെ� �ീനാിയര് സൂ�ണ്ടാോണ്്)

സ്ത്രീീ�ക്ഷ �വനേകാരിളംംസ്ത്രീീ�ക്ഷ �വനേകാരിളംംസ്ത്രീീ�ക്ഷ �വനേകാരിളംം
  �ിജി എസ്്. എസ്്.
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ഓണ്ലൈലന്
നേസവ� മാികാവില്
എംല്ലാാ ദിവിസ്വവുംം ടെകാാല്ലാനേത്തിക്കുള്ള 

ടെ�യംിന് യംാ�യംിടെല പാരിചിയംക്ക്ാര
�ായം സുനേമാഷംിടെ� വിാെിയം മുഖം ശ്രീദ്ധിച്ച്
നേപ്പ്ാള് കാാരണം തിരക്ക്ി.നേറഷംന് കാാര്ഡില് 
നേപാര് നേചിര്ക്കുന്നതി�്  താമാസ്വസ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്
റ്റം്  വിാങ്ങാന് പാഞ്ച്ായംത്തിില് അനേപാക്ഷ 
ടെകാാടുക്ക്ാന് നേപാാകാണം. പാനേക്ഷ പുള്ളി
ക്ക്ാര�്  ആടെകാ അവിധ്ി ഉള്ളത്  ഞാായംറാഴ്ച 
മാാ�വുംം. ലീവി്  എംടുത്തിാല് ഒരു ദിവിസ്വടെത്തി 
ശമ്പളംം നേപാാകും. ദിവിസ്വക്കൂലിക്ക്്  ടെപായംി� ്  
പാണിക്ക്്  നേപാാകുന്ന ആളംാണ് . സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്
റ്റം്  അന്ന്  കാിട്ടിയംിടെല്ലാങ്കാില് പാിടെന്നയുംം ലീവി്  
എംടുക്ക്ണം. സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്  വിാങ്ങാത്തിതി
ടെ�ടെചിാല്ലാി ഇന്ന്  വിീട്ടില് വിഴിക്ക്ായംനേ�. 
സുനേമാഷംിടെ� നേപാാടെല ഒരുപാാെ്  നേപാരുടെെ 
പ്രശ്നമാാണ്  ഇത്തിരത്തിില് പാല സ്വര്ട്ടി

ഫ്ിക്ക്റ്റുകാള്ക്ക്ായംി പാഞ്ച്ായംത്തിിനേലാ 
വിിനേല്ലാജിനേലാ ഒടെക്ക് നേപാാകാാന്സ്വമായംമാില്ലാാ
ത്തിത് . നേപാായംാല് തടെന്ന ശമ്പളം �ഷ്ടവുംം 
സ്വമായം�ഷ്ടവുംം. ടെചില്ലുന്ന ദിവിസ്വം തടെന്ന 
സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്  കാിട്ടിയംിടെല്ലാങ്കാില് പാലനേപ്പ്ാഴും 
ഉനേദാാ�സ്ഥിനേരാെ്  തട്ടിക്ക്യംറുന്ന സ്ഥിിതി 
വിടെര സ്വംജാതമാാകും. 2021 ടെസ്വപാ്റ്റംം�ര് 
മുതല് ഗ്രാമാപാഞ്ച്ായംത്തുംകാളംില് �ിന്നുംം 
ലഭിക്കുന്ന 213ല് അധ്ികാം നേസ്വവി�ങ്ങ
ള്ക്ക്്  ഓണ്സൈലന് ആയംി അയംക്ക്ാനുള്ള 
സ്വംവിിധ്ാ�ം ആയംിട്ടുടെ�ന്നുംം സ്വവന്ത്വം 
കായ്യിലുള്ള ടെമാാസൈ�ല് നേഫ്ാണിലൂടെെ 
താമാസ്വ സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റംി�്  അനേപാക്ഷിക്ക്ാ
ടെമാന്നുംം അനേപാക്ഷപ്രകാാരം അനുവിദിക്കുന്ന 
സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്  ഓണ്സൈല�ായംി തടെന്ന 
ലഭിക്കുടെമാന്നുംം പാറഞ്ഞ്  മാ�സ്വിലാക്ക്ി. 

സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടലില് അക്ക്ൗ�്  എംടു
പ്പ്ിച്ച്്  അനേപാക്ഷയുംം അയംപ്പ്ിച്ചു.

ര�ാം പാിണറായംി സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� 
ഐ.റ്റംി �യംത്തിില് സുപ്രധ്ാ�മാായം ഒന്നാണ്  
ഓണ്സൈലന് നേസ്വവി�ങ്ങള് വിിരല് തുമ്പില് 
ലഭാമാാക്കുകാ എംന്നത്.  തനേ�ശസ്വവയംം ഭരണ
വികുപ്പ്ിടെ� ഇ-�നേവിണന്സ്വ്  അധ്ാായം
ത്തിിടെല ഒരു സുപ്രധ്ാ� ഏെ്  ഈ സ്വര്ക്ക്ാ
രിടെ� ആദാ 100 ദി� കാര്മ്മിപാരിപാാെിയംില് 
ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിി �െപ്പ്ിലാക്ക്ി. 2020 ടെസ്വപ്തം�
റില് 153 ഗ്രാമാപാഞ്ച്ായംത്തുംകാളംില് ആദാഘ
ട്ടമാായംി വിി�ാസ്വിച്ച്ിരുന്ന Integrated local 
Governance Management System 
(ILGMS)  2021 ടെസ്വപാ്റ്റംം�റില് 156 
പാഞ്ച്ായംത്തുംകാളംില് കൂെി വിി�ാസ്വിച്ചു. തനേ�
ശസ്വവയംം ഭരണ വികുപ്പ്ിനുകാീഴിിടെല 941  
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ഗ്രാമാപാഞ്ച്ായംത്തുംകാളും 2022 ഏപ്രിനേലാെ്  
കൂെി പൂര്ണ്ണ്മാായുംം ILGMS ലൂടെെ ഓണ്സൈല
�ിനേലക്ക്്  മാാറിയംിട്ടു�് . 213 നേസ്വവി�ങ്ങള്ക്ക്്  
അനേപാക്ഷിക്കുന്നതി�്  ടെപാാതുജ�ങ്ങള്ക്ക്്  
പാഞ്ച്ായംത്തി്  ഓഫ്ീസ്വില് നേ�രിട്ട്  ഹാജരാ
നേകാ�തില്ലാ. സ്വവന്ത്വം ടെമാാസൈ�ലിനേലാ കാമ്പൂ
ട്ടറിനേലാ അനേപാക്ഷ അയംക്ക്ാം. അതി�്  കാഴിി
യംാത്തിവിര്ക്ക്്  അടുത്തുംള്ള അക്ഷയംനേകാന്ദ്രീം 
(നേകാാമാണ് സ്വര്വിീസ്വ്  ടെസ്വ�ര്) വിഴിിനേയംാ 
കുടും�ശ്രീീ ടെഹല്പാ്ടെഡസ്കാ് സ്വംവിിധ്ാ�ം 
വിഴിിനേയംാ അനേപാക്ഷ അയംക്ക്ാനും �ികുതി 
അെക്ക്ാനും ഓണ്സൈലന് നേസ്വവി�ങ്ങള് 
ലഭാമാാക്ക്ാനും കാഴിിയുംം.

ഇന്ത്വായംില് 2000 ല് ഐറ്റംി ആക്ട്  
�ിലവിില് വിന്നനേതാടെെ വിിവിരാധ്ിഷ്ഠിിത 
വിാര്ത്തിാവിി�ിമായം സ്വനേങ്കാതങ്ങളുടെെ സ്വഹാ
യംത്തിാലുള്ള ഭരണ�ിര്വ്വഹണത്തിി�്   
�ിയംമാപ്രാ�ലാം സൈകാവിന്നും. 2005 ടെല 
വിിവിരാവികാാശ�ിയംമാം വിിവിരം ലഭാമാാകുകാ 
എംന്നത്  പാൗരടെ� അവികാാശങ്ങളംില് 
ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തുംകായുംം അങ്ങടെ� ഭരണ�ിര്വ്വ
ഹണത്തിില് അറിവുംള്ള പാൗരന്മാാടെര സൃഷ്ടി
ക്കുന്നതിലൂടെെ പാൗരനേകാന്ദ്രീീകൃത സ്വര്ക്ക്ാര് 
എംന്ന ആധു�ികാ ജ�ാധ്ിപാതാത്തിിടെ� 
ഉന്നതമാായം �യംത്തിിനേലക്ക്്  ഭാരതത്തിിടെല 
സ്വര്ക്ക്ാരുകാടെളം ആ�യംിക്കുന്നതി� ്   
പ്രാരംഭം കുറിച്ചു. പാിന്നീെ്  ഇന്ത്വാ ഒട്ടാടെകാ 
വിിവിരവിാര്ത്തിാവിി�ിമായം സ്വാനേങ്കാതികാ 
വിിദാകാളുടെെ അ�ന്ത്വ സ്വാധ്ാതകാടെളം ഭരണ
സ്വംവിിധ്ാ�ത്തിിടെ� �വിീകാരണത്തിിനും 
ഉന്നമാ�ത്തിിനും പുനേരാ�മാ�ത്തിിനുമാായംി 
ഉപാനേയംാ�ിക്കുന്ന ധ്ാരാളംം ആശയംങ്ങള് 

ഉെടെലടുക്കുകായുംം പ്രവിര്ത്തിി പാഥത്തിില് 
എംത്തുംകായുംം ഉ�ായംിട്ടു�് . 1993ടെല 73,74 
ഭര ണ ഘ െ � ാ നേ ഭ ദ � ത ി കാ ള്  ര ാ ഷ്ട്രീീയം 
അധ്ികാാര വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണത്തിി�്  �ാന്ദി 
കുറിച്ചുടെകാാ�്  തനേ�ശ സ്വര്ക്ക്ാരുകാടെളം 
ഭരണഘെ�ാപാദവിി �ല്കാി ഭരണപാരവുംം 
ജ�ാധ്ിപാതാപാരവുംമാായം വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണ
ത്തിി�്  പാാകാമാാകാാന് തരത്തിില് ശാക്തിീകാ
രിച്ചു. അതിടെ� തുെര്ച്ച്യംായംി നേകാരളംത്തിില് 
ജ�കാീയംാസൂ�ണപാദ്ധതി വിിപുലമാായം 
അധ്ികാാര വിിനേകാന്ദ്രീീകാരണത്തിി�്  ഫ്ലപ്ര
ദവുംം പ്രാനേയംാ�ികാവുംമാായം മാാതൃകായംായംി.

അധ്ികാാരവിിനേകാന്ദ്രീീകാരണത്തിിടെ� 
ഫ്ലമാായംി അധ്ികാമാായംി ലഭാമാായം ഉത്തി
രവിാദിതവവുംം വിിഭവിങ്ങളും പ്രനേയംാജ�
ടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതി�്  സ്വാനേങ്കാതികാ വിിദാടെയം 
ഉപാനേയംാ�ടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതി�്  ദീര്ഘവിീഷംണ
നേത്തിാടെെയുംള്ള സ്വമാീപാ�മാാണ്  അന്നടെത്തി 
അധ്ികാാരികാള് സൈകാടെക്ക്ാ�ത് . നേകാരളം
ത്തിിടെല തനേ�ശ സ്വര്ക്ക്ാരുകാളുടെെ സ്വമാഗ്ര
മാായം കാമ്പൂട്ടര്വിത്കാരണത്തിി�്  ഇന്ഫ്
ര്നേമാഷംന് നേകാരളം മാിഷംന് 1998ല് രൂപാം 
ടെകാാണ്ടു. അതിവിിപുലവുംം സൈവിവിിധ്ാവും
മാായം ചുമാതലകാള് �ിര്വ്വഹിക്കുന്ന തനേ�ശ 
സ്വര്ക്ക്ാരുകാളുടെെ സ്വമാഗ്രമാായം കാമ്പൂട്ട
ര്വിത്കാരണം ശരിക്കും ഒരു ടെവില്ലുവിിളംി 
തടെന്നയംായംിരുന്നും. �െപാെികാളുടെെ ഏകാരൂ
പാമാില്ലാായ്മ, വിിവിരലഭാതയംിടെല അപാാ
കാതങ്ങള്, ലഭാമാാകുന്ന വിിവിരങ്ങളംിടെല 
ശുദ്ധതക്കുറവുംം കൃതാതയുംടെെ അഭാവിവുംം 
എംല്ലാാം സ്വമാഗ്രമാായം ഒരു നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംര് 
എംന്ന ലക്ഷാത്തിി�്  വിിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. 
സ്വാനേങ്കാതികാ വിിദായംിലും നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംര് 
പ്ലാാറ്റം്നേഫ്ാമുകാളംിലും വിന്ന വിാതാാസ്വങ്ങളും 
ഒറ്റം ഇ-�നേവിണന്സ്വ്  പ്ലാാറ്റം്നേഫ്ാം എംന്ന 
ലക്ഷാത്തിി�്  തെസ്വം വിര്ദ്ധിപ്പ്ിച്ചു. ഈ 
പ്രശ്നങ്ങള്ടെക്ക്ല്ലാാം പാരിഹാരമാായംി എംല്ലാാ 
ഭരണ �ിര്വ്വഹണ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളും 
നേസ്വവി� പ്രദാ�വുംം ഓണ്സൈലന് പ്ലാാ
റ്റം്നേഫ്ാമാിനേലക്ക്്  സ്വമാഗ്രമാായംി സ്വംനേയംാജിപ്പ്ി
ക്കുകാ എംന്ന ലക്ഷാനേത്തിാടെെ Enterprise 
Resource Platform (ERP) കാണ്ടെസ്വ
പാ്റ്റംില് കാാലികാമാായം നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംര് പ്ലാാ
റ്റം്നേഫ്ാമാില് വിികാസ്വിപ്പ്ിടെച്ച്ടുത്തി സ്വമാഗ്രമാായം 




ദേകരളീത്ത്ിചെ� മുഴുവിന് 
പഞ്ചാായത്തുകളീിലുംം 

ഓണ്ബൈ�നായി നല്കിയ 
അംദേപക്ഷാകളുചെട തില്സ്ഥാിതിി 

വിിവിരം അംറിിയുന്നിതിിനും ആചെക 
അംദേപക്ഷാകളുചെട തിീര്പ്പ്ാക്കാല് 
സ്ഥാിതിി വിി�യിരുത്തുന്നിതിിന്  
ആവിശയമിായ കണക്കുംകളും 

ചെപാതുജ്നങ്ങള്ക്കാ്  �ഭയമിാണ് .
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ഓണ്സൈലന് നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംറാണ്  ILGMS.
ILGMS �്  ടെപാാതുവിായംി ര�്  മുഖങ്ങ

ളംാണ്  ഉള്ളത് .
സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടല് . ടെപാാതുജ�ങ്ങ

ള്ക്ക്്  ഓണ്സൈല�ായംി �ിലവിില് ലഭാമാായം 
സ്വാക്ഷാപാ�ങ്ങള് സ്വവയംം ഡൗണ്നേലാഡ്  
ടെചിയ്തി്  ഉപാനേയംാ�ിക്ക്ാം. �ിലവിില് ജ�� 
മാരണ വിിവിാഹ സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റുകാളംാണ്  
ഇങ്ങടെ� ലഭാമാാകുന്നത് .

213ല് അധ്ികാം നേസ്വവി�ങ്ങള്ക്ക്്  നേകാര
ളംത്തിിടെല ഏത്  പാഞ്ച്ായംത്തി്  ഓഫ്ീസ്വിനേല
ക്കും അനേപാക്ഷ അയംക്ക്ാം. ജ�� മാരണ 
വിിവിാഹ രജിനേ�ഷംന്, സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റുകാള്, 
താമാസ്വ ഉെമാസ്ഥിാവികാാശ സ്വാക്ഷാപാ�
ങ്ങള്, �ി.പാി.എംല് സ്വാക്ഷാപാ�ങ്ങള്, 
വിിവിിധ് സൈലസ്വന്സുകാള്, ടെപാാതുസുരക്ഷ
യുംമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട പാരാതികാള്, സ്വാമൂ
ഹാസുരക്ഷാടെപാന്ഷംനുമാായംി �ന്ധടെപ്പ്ട്ട 
അധ്ികാവിിവിരങ്ങള് നേചിര്ക്ക്ല് ടെകാട്ടിെ
ത്തിിടെ� ഉമാസ്ഥിാവികാാശം മാാറ്റംല് തുെങ്ങി 
സ്വാധ്ാരണ ജ�ങ്ങള് പാഞ്ച്ായംത്തിിടെ� 
സ്വമാീപാിനേക്ക്�ി വിരുന്ന ഭൂരിഭാ�ം നേസ്വവി�
ങ്ങള്ക്കും സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടല് ഉപാനേയംാ
�ിക്ക്ാവുംന്നതാണ് .

�ല്കാിയം അനേപാക്ഷയുംടെെ �ിലവിിടെല 
സ്ഥിിതി അറിയുംന്നതിനും അനേപാക്ഷ പ്രകാാര
മുള്ള �ികുതികാളും ഫ്ീസും ഓണ്സൈല�ായംി 
അെയ്ക്കുന്നതിനും സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടലില് 
സ്വൗകാരാടെമാാരുക്ക്ിയംിട്ടു�് .

വിികാസ്വ� നേക്ഷമാപ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്ാ
യുംള്ള പാദ്ധതി രൂപാീകാരണ �ിര്നേ�ശങ്ങള് 
സ്വമാര്പ്പ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വംവിിധ്ാ�വുംം 
ഒരുക്ക്ിയംിട്ടു�് . നേപാാര്ട്ടല് ഉപാനേയംാ�ി
ക്കുന്നവിടെര ഒരുഅനേപാക്ഷകാന് എംന്ന 
�ിലയംിലല്ലാ മാറിച്ച്്  ഒരു ഇന്നേഫ്ാര്മാ്ഡ്  
സ്വിറ്റംിസ്വണ് എംന്ന �ിലയംില് കാണ്ടുടെകാാ
�ാണ്  നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംര് തയ്യാറാക്ക്ിയംി
ട്ടുള്ളത് . നേകാരളംത്തിിടെല മുഴുവിന് പാഞ്ച്ായം
ത്തുംകാളംിലും ഓണ്സൈല�ായംി �ല്കാിയം 
അനേപാക്ഷകാളുടെെ തല്സ്ഥിിതി വിിവിരം 
അറിയുംന്നതിനും ആടെകാ അനേപാക്ഷകാളുടെെ 
തീര്പ്പ്ാക്ക്ല് സ്ഥിിതി വിിലയംിരുത്തുംന്ന
തി�്  ആവിശാമാായം കാണക്കുകാളും ടെപാാതു
ജ�ങ്ങള്ക്ക്്  ലഭാമാാണ് . ഒരു അനേപാക്ഷയ്ക്ക്്  
നേസ്വവി�ം �ല്കുകാ എംന്നതിലപ്പുറം പാൗര
ന്മാാര്ക്ക്്  നേസ്വവി�ത്തിിടെ� സ്ഥിിതിവിിവിരവുംം 
അവിനേലാകാ�വുംം ലഭാമാാക്കുകാ വിഴിി സുതാ
രാതയുംം സ്വാമൂഹികാ ഉത്തിരവിാദിത്തിവുംം 
ഉറപ്പ്ാക്കുന്ന തരത്തിില് ജ�ാധ്ിപാതാത്തിി
ടെ� ഉയംര്ന്ന നേശ്രീണിയംിനേലക്ക്്  സ്വമൂഹടെത്തി 
�യംിക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്ന ഇ-�നേവിണന്സ്വി

ടെ� പ്രാനേയംാ�ികാ രൂപാമാാണ്  സ്വിറ്റംിസ്വണ് 
നേപാാര്ട്ടല് എംന്ന്  �ി�ംശയംം പാറയംാം. 
നേസ്വാഷംാല് ഓഡിറ്റംിം�ി�്  പ്രാനേദശികാ 
സ്വ ര് ക്ക് ാ രു കാ ടെ ളം  വി ി നേ ധ്യം മാ ാ ക്ക് ാ നു ം 
വിികാസ്വ� നേക്ഷമാ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്്  
പാൗരപാങ്കാാളംിത്തിം ഉറപ്പുവിരുത്തുംന്നതിനും 
സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടല് �ാന്ദികുറിച്ച്ിട്ടു
�് . നേകാരളംത്തിിലനേങ്ങാളംമാിനേങ്ങാളംമുള്ള 
സ്വാധ്ാരണ ജ�ങ്ങള് ഈ സ്വാധ്ാത 
മാ��ിലാക്ക്ി ഉപാനേയംാ�ിച്ചു തുെങ്ങുന്നതി�്  
ആവിശാമാായം പ്രചിരണ പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
സ്വര്ക്ക്ാര് തലത്തിിലും വികുപ്പ്്  മുനേഖ�യുംം 

�െത്തുംന്നും�് . ആയംത്  ഫ്ലപ്രാപ്തിയംിടെല
ത്തുംന്നനേതാടെെ പാഞ്ച്ായംത്തിാഫ്ീസുകാളംിനേല
ക്ക്്  ടെപാാതുജ�ങ്ങള് വിനേര� ആവിശാങ്ങള് 
വിളംടെര ക്ലീിപ്തമാായംി മാാറും. വിിരല്ത്തുംമ്പില് 
നേസ്വവി�ം എംന്നത്  ഭം�ിവിാക്ക്ി�പ്പുറം 
പ്രാനേയംാ�ികാതയംിടെലത്തിിക്കുന്നതി� ്   
കാഴിിഞ്ഞു എംന്നത്  സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� ഒന്നാം 
വിാര്ഷംികാത്തിിടെല സുപ്രധ്ാ�മാായം നേ�ട്ടം 
തടെന്നയംാണ് തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്ി
ടെ� കാമ്പൂട്ടര്വിത്കാരണത്തിിടെല ഒരു �ാഴിി
കാക്ക്ല്ലാാണ്  സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടല് എംന്ന്  
�ി�ംശയംം പാറയംാം.

ILGMS റ്റോ�ോര്ട്ടൽ
ഓ ഫ്ീ സ്വ ്   ഫ്യം ല്  � െ പാ െ ി കാ ള് 

ഓണ്സൈല�ായംി �ിര്വ്വഹിക്കുന്നതി�ാണ്  
ഈ നേപാാര്ട്ടല് പ്രാഥമാികാമാായംി ഉപാനേയംാ
�ിക്കുന്നത് . സ്വിറ്റംിസ്വണ് നേപാാര്ട്ടല് മുനേഖ� 
ലഭിക്കുന്ന അനേപാക്ഷകാളംില് ഓഫ്ീസ്വ്  
�െപാെികാള് സ്വവീകാരിക്കുന്നതി ടെ�ാപ്പ്ം 
നേ�രിട്ട്  പാഞ്ച്ായംത്തി്  ഓഫ്ീസ്വില് ലഭിക്കു
ന്ന അനേപാക്ഷകാടെളം ഫ്രനേ�ാഫ്ീസ്വില് വിച്ചു
തടെന്ന ഡിജിറ്റംസൈലസ്വ്  ടെചിയ്തി്  ഇ-ഫ്യംല് 
ആക്ക്ി മാാറ്റുന്നും. അങ്ങടെ� ലഭിക്കുന്ന എംല്ലാാ 
അനേപാക്ഷകാടെളംയുംം ഓണ്സൈലന് നേപ്രാസ്വ
സ്വിലൂടെെ ആവിശാമാായം നേസ്വവി�ം / �െപാെി 
ലഭാമാാക്കുന്നതി�്  പ്രാപ്തമാാക്കുന്നും. എംല്ലാാ 
�െപാെികാളും ഓണ്സൈല�ാകുന്നതിലൂടെെ 
മാാ�വവിലായംി ഫ്യംല് സൈകാമാാറ്റംം ടെചിയ്യടെപ്പ്
ടുന്നതിടെ� ആവിശാകാത ഇല്ലാാതാകുന്നും. 
ഫ്യംല് ചിംക്രിമാണത്തിിടെ� അച്ചുത�ാക്ക്ി
യംാണ്  നേപാാര്ട്ടല് ഡിസൈസ്വന് ടെചിയ്തിിരിക്കു




സിറ്റിിസണ് ദേപാര്ട്ടല് മുദേഖന 
�ഭിക്കുംന്നി അംദേപക്ഷാകളീില് 

ഓഫ്ീസ്  നടപടികള് 
സവീകരിക്കുംന്നിതിി ചെനാപ്പ്ം 

ദേനരിട്ട്  പഞ്ചാായത്ത്്  
ഓഫ്ീസില് �ഭിക്കുംന്നി അംദേപക്ഷാ

കചെളീ ഫ്രദേണ്ട്ാഫ്ീസില് വിച്ചും
തിചെന്നി ഡീിജ്ിറ്റിബൈ�സ്  ചെ�യ്ത്്  

ഇ-ഫ്യല് ആക്കാി മിാറ്റുന്നു. 
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ന്നത് . തനേ�ശ സ്വര്ക്ക്ാര് ഓഫ്ീസുകാടെളം 
സ്വം�ന്ധിച്ച്്  ഫ്യംല് �ീക്ക്ത്തിില് മാാ�ം 
ഒതുങ്ങുന്നതല്ലാ അവിയുംടെെ പ്രവിര്ത്തി�
നേമാഖല. ടെകാട്ടിെ �ിര്മ്മിാണ �ിയംന്ത്രിണം, 
�ികുതികാള് ചുമാത്തിലും ഈൊക്ക്ലും, 
വിിവിിധ് സൈലസ്വന്സുകാള്, സ്വാമൂഹാസുര
ക്ഷാ പാദ്ധതികാള്, വിികാസ്വ� പാദ്ധതി
കാള്, സ്വിവിില് രജിനേ�ഷംന്, ജ�ാധ്ിപാ
താ ഭരണ �ിര്വ്വഹണം, ആസൂ�ണം, 
അക്ക്ൗ�ിം�്  തുെങ്ങി സൈവിവിിധ്ാങ്ങളംായം 
ധ്ാരാളംം ചുമാതലകാള് സ്വമായം�ന്ധിത
മാായംി �ിര്വ്വഹിക്കുകായുംം അതിടെ� വിിവിര
സ്വഞ്ച്യംം കാാലികാമാാക്ക്ി സൂക്ഷിക്കുകായുംം 
നേവിണം. തനേ�ശ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളുടെെ ഇ-�നേവി
ണന്സ്വ്  സ്വാഷംാത്കാാരത്തിി�്  ഏറ്റംവുംം 
വിലിയം കാീറാമുട്ടി ഇവിടെയംല്ലാാം ഒരു കുെ
ക്ക്ീഴിില് സ്വംനേയംാജിപ്പ്ിച്ചു ടെകാാ�്  ഒരു 
സ്വമാഗ്രമാായം നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയംര് �ിര്മ്മിിക്കുകാ 
എംന്നതാണ് . അത്തിരത്തിില് എംല്ലാാ നേമാഖ
ലകാള്ക്കും ഉപാഗ്രഹടെമാാഡൂളുകാള് തയ്യാ
റാക്ക്ി ഫ്യംല് ചിംക്രിമാണ അച്ചുത�ില് 
നേചിര്ക്ക്ാവുംന്ന തരത്തിിലാണ്   ILGMS 
ഡിസൈസ്വന് ടെചിയ്തിിരിക്കുന്നത് . �ിലവിില് 
സ്വിവിില് രജിനേ�ഷംനും അക്ക്ൗ�്സും 
സ്വംനേയംാജിപ്പ്ിച്ചു ടെകാാ�ാണ്   ആദാ
ഘട്ട വിി�ാാസ്വം പൂര്ത്തിീകാരിച്ച്ിട്ടുള്ളത് . 
� ി ല വി ി ല്  ത നേ � ശ സ്ഥി ാ പാ � ങ്ങ ളം ി ല് 
ഉപാനേയംാ�ിക്കുന്ന വിിവിിധ് നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയം
റുകാള് ILGMSല് സ്വംനേയംാജിപ്പ്ിക്കുന്നതി
നുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് ദ്രുത�തിയംില് 

പുനേരാ�മാിക്കുന്നും�് . അതുകൂെി പൂര്ത്തിിയംാ
കുനേമ്പാള് ഇന്ത്വായംിടെല ഇതുവിടെര ലഭാമാാ
യംതില് ഏറ്റംവുംം ഉദാത്തിമാായം ഇ-�നേവിണ
ന്സ്വ്  നേമാാഡലായംി  ILGMS മാാറും എംന്നത്  
�ിസ്തീര്ക്ക്മാാണ് .

വിിവിരത്തിിടെ�യുംം നേസ്വവി�ത്തിിടെ�യുംം 
സു�മാമാായം വിിതരണനേത്തിാടെൊപ്പ്ം തീരുമാാ
�ങ്ങള് എംടുക്കുന്നതി�്  പാൗരപാങ്കാാളംിത്തിം 
നേപ്രാത്സ്യാഹിപ്പ്ിക്കുന്നതിലൂടെെ സുതാരാവുംം 
കാാരാക്ഷമാവുംം ഉത്തിരവിാതിത്തിവുംമുള്ള 
സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� സൃഷ്ടിക്കുകാ എംന്നതാണ്  
ഇ-�നേവിണന്സ്വിടെ� പ്രനേയംാ�ം ടെകാാണ്ടുള്ള 
പ്രധ്ാ� ലക്ഷാം. തനേ�ശസ്വവയംംഭരണസ്ഥിാ
പാ � ങ്ങ ടെ ളം  ഓ ണ് സൈ ല ന്  നേ സ്വ വി � 
മാികാവിിനേലക്ക്്  സൈകാപാിെിച്ചു �െത്തുംന്നതില്  
ILGMS ഇ-�നേവിണന്സ്വി�്  ആവിശാമാായം 
രണ്ടുഘെകാങ്ങടെളംയുംം ഒരുനേപാാടെല സ്വമാ�വ
യംിപ്പ്ിച്ച്ിട്ടു�് . ഭരണപാരമാായം വിികാാസ്വവുംം 
കാാരാക്ഷമാമാായം നേസ്വവി�പ്രദാ�വുംമാാണ്  
ഇ-�നേവിണന്സ്വിടെ� പ്രനേയംാ�ം ടെകാാ�്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് . ഭരണപാരമാായം വിികാ
സ്വ�ത്തിിടെ� �ാഴിികാകാല്ലുകാളംായം ഭരണ 
�െപാെികാളുടെെ ഓനേട്ടാനേമാഷംന്, നേപാപ്പ്ര് 
നേജാലി ഇല്ലാാതാക്ക്ല്, നേസ്വവി�ത്തിിടെ� 
ഗുണ�ിലവിാരം ടെമാച്ച്ടെപ്പ്ടുത്തില്, ഭരണ
സ്വംസ്കാാരത്തിിടെല മാാറ്റംം, തട്ടുകാള് കുറക്ക്ല് 
തുെങ്ങിയംവിടെയംല്ലാാം ILGMS ലൂടെെ നേ�ൊ�ാ
യംിട്ടു�് . നേസ്വവി� വിിതരണത്തിിടെ� കാാരാ
ക്ഷമാതയംില് പ്രധ്ാ�മാായം സുതാരാതയുംം 
അക്ക്ൗ��ിലിറ്റംിയുംം ഉറപ്പ്ാക്ക്ാ�ാവുംന്നും.  

ILGMS ല് ലഭാമാാകുന്ന വിിവിരസ്വഞ്ച്യംം 
സ്വാമൂഹികാവുംം സ്വാമ്പത്തിികാവുംമാായം ഉന്നമാ
�ത്തിി�്  തനേ�ശസ്വര്ക്ക്ാരുകാള്ക്ക്്  വിഴിിവിി
ളംക്ക്ായംി മാാറുന്ന കാാലം വിിദൂരമാല്ലാ.

ഇ-�നേവിണന്സ്വിടെ� വിിവിിധ് ഘട്ട
ങ്ങള് പാരിനേശാധ്ിച്ച്ാല് ഒന്നാംഘട്ടമാായം 
വിിവിരവിിതരണം, ര�ാംഘട്ടമാായം ആശയം
വിി�ിമായംം, മൂന്നാം ഘട്ടമാായം നേസ്വവി� 
വിിതരണവുംം ധ്�വിി�ിമായംവുംം കാെന്ന്  
�ാലാം ഘട്ടമാായം സ്വംനേയംാജ�ത്തിിടെ� 
പാാതയംിലാണ്  ILGMS എംത്തിി�ില്ക്കു
ന്നടെതന്ന് കാാണാം. തനേ�ശവികുപ്പ്ിടെ� 
വിിവിിധ് പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളുടെെ നേസ്വാഫ്റ്റ്് ടെവിയം
റുകാളുമാായുംള്ള സ്വംനേയംാജ�വുംം മാറ്റു വികുപ്പുകാ
ളുമാായുംള്ള സ്വംനേയംാജ�വുംം സ്വര്ക്ക്ാരിതര 
സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളുമാായുംള്ള സ്വംനേയംാജ�വുംം 
പൂര്ത്തിിയംാക്കുകാ എംന്നതിലാണ്  �ിലവിില് 
ശ്രീദ്ധടെചിലുനേത്തി�ത് . അതു പൂര്ത്തിീകാരി
ച്ച്ാല് ഇ-�നേവിണന്സ്വിടെ� അവിസ്വാ�
ഘട്ടത്തിിനേലക്ക്്  തനേ�ശവികുപ്പ്ി�്  കാെക്ക്ാ
�ാകും. ഓണ്സൈലന് നേവിാട്ടിംഗും വിിവിിധ് 
ടെപാാതുജ�നേവിദികാളും ചിര്ച്ച്കാളുടെമാാടെക്ക് 
അവിസ്വാ� ഘട്ടത്തിില് കൂട്ടിനേച്ച്ര്ക്ക്ാവുംന്ന
താണ് . �ിലവിില് നേസ്വവി�ം ഓണ്സൈലന് 
മാികാവിിലാക്ക്ിയംതിടെ� �ിറവിില് �ില്ക്കു
നേമ്പാല് മുഴുവിന് ഭരണസ്വംവിിധ്ാ�വുംം വിിര
ല്തുമ്പിലാകുന്ന സ്വമ്പൂര്ണ്ണ് ഡിജിറ്റംല് �നേവി
ണന്സ്വിടെ� കാാലം അതിവിിദൂരമാല്ലാാടെത 
നേകാരളംത്തിിടെല തനേ�ശസ്വര്ക്ക്ാരുകാള്ക്ക്്  
പ്രാപ്തമാാവുംം എംന്നാണ്  ശുഭപ്രതീക്ഷ.     1
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ന്റെതളംി�ീന്റെരിാഴുകും �വനേകാരിളംം
�വി നേകാരളം �ിര്മ്മിിതി എംന്ന ദൗതാ 

പാദ്ധതിയംില് സ്വമ്പൂര്ണ്ണ് മാാലി�ാമുക്തി 
നേകാരളംം എംന്ന ആശയംം മുന്�ിര്ത്തിിയുംള്ള 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളംാണ് സ്വര്ക്ക്ാര് ആവിിഷ്കരി
ച്ച്് �െപ്പ്ാക്കുന്നത്. ശുചിിതവ മാിഷംന്, ഹരിത 
നേകാരളം മാിഷംന്, ക്ലീീന് നേകാരളം കാമ്പ�ി, അമൃത് 
പാദ്ധതി എംന്നിവിയുംടെെടെയംാടെക്ക് സ്വംയുംക്തി 
പ്രവിര്ത്തി� മാികാവിില് നേകാരളംടെത്തി മാാലി�ാ 
മു ക്തിമാ ാ ക്ക് ി  മാ ലയം ാ ളം ി ക്ക് ്  വൃ ത്തി ി യും ം 
ശുചിിതവവുംം ആനേരാ�ാകാരവുംമാായം അന്ത്വരീ
ക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
ഊര്ജ്ജിതമാായംി തുെര്ന്നുംവിരുകായംാണ്. 
പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഉള്ടെപാടെെയുംള്ള അഴുകാാത്തി 
പാാഴി് വിസ്തുക്ക്ള് വിാതില്പ്പ്െി നേശഖരണ
ത്തിിലൂടെെ സ്വംഭരിച്ച്് പു�ഃചിംക്രിമാണത്തിി�് 
സൈകാമാാറാന് എംല്ലാാ തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംിലും ഹരിത കാര്മ്മി നേസ്വ� 
രൂപാീകാരിച്ച്ിട്ടു�്. സ്വംസ്കാരണ പ്ലാാന്റുംകാള് 
സ്ഥിാപാിച്ച്് നേകാരളംടെത്തി സ്വമ്പൂര്ണ്ണ് നേകാാഴിി 
മാാലി�ാമുക്തി സ്വംസ്ഥിാ�മാാക്ക്ി മാാറ്റുന്നതി
നുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് പുനേരാ�മാിക്കുകാ
യംാണ്.

ജലനേ�ാതസ്സുകാളംാല് സ്വമൃദ്ധമാാണ് 
സൈദവിത്തിിടെ� സ്വവന്ത്വം �ാെ്. �ദികാളും 
പുഴികാളും കാായംലുകാളുടെമാാടെക്ക് നേചിര്ന്ന് 
ഒരുക്ക്ിയംിട്ടുള്ള അതിരമാണീയം പ്രകൃതി 
ചിി�ം കാണ്ണ്ിനും കാരളംിനും വിിരുടെന്നാരു
ക്കുന്ന �ാെ്. �ാെിടെ� ഹൃദയംസ്വിരകാളംായം 
ജ ല ാ ശയം ങ്ങ ടെ ളം  മാ ാ ല ി � ാ മു ക്തി മാ ായം ി 
പാരിപാാലിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയംത്നത്തിി
ലാണ് നേകാരളംത്തിിടെല തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള്. പുഴികാളും �ീര്ച്ച്ാലുകാളും 
വിീടെ�ടുക്ക്ാനുള്ള ഇ�ി ഞാാന് ഒഴുകാടെട്ട 
എംന്ന കാര്മ്മി പാദ്ധതിയംിലൂടെെ പു�ര്ജന്മം 
ലഭിച്ച്് സു�മാമാായംി ഒഴുകുന്ന ജല ദൃശാങ്ങള് 
�നേമ്മിാെ് പാറയുംന്നത് �ാെ് ഏടെറ്റംടുത്തി ഈ 
പാദ്ധതിയുംടെെ വിിജയം�ാഥയംാണ്. ഈ 
പാരിപാാെിയുംടെെ തുെര്ച്ച്യംായംി �െപ്പ്ിലാ
ക്കുന്ന പാദ്ധതിയംാണ് ടെതളംി�ീടെരാഴുകും 
�വി നേകാരളംം. തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ വികു
പ്പ്ിടെ� നേമാല്നേ�ാട്ടത്തിില് ഹരിത നേകാരളം 
മാിഷംടെ�യുംം ശുചിിതവ മാിഷംടെ�യുംം പാങ്കാാളംി
ത്തിനേത്തിാടെെയുംം അനു�ന്ധ വികുപ്പുകാളുടെെ
യുംം ഏജന്സ്വികാളുടെെയുംം സ്വഹകാരണടെത്തിാ

ടെെയുംം ആവിിഷ്കരിച്ച്് പ്രവിര്ത്തിി പാഥത്തിില് 
എംത്തിിച്ച്ിട്ടുള്ള ഈ കാാാമ്പയംിന് ജ�കാീയം 
പാങ്കാാളംിത്തിനേത്തിാടെെ മുനേന്നറുകായംാണ്. 

886 തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് 
ജലസ്വഭ �െത്തിി. 896 തനേ�ശസ്വവയംംഭരണ 
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് ജല നേ�ാതസ്സുകാളംില് മാലി
�ീകാരിക്ക്ടെപ്പ്ട്ട ഇെങ്ങള് കാടെ�ത്തിി. 9632 
കാ�ാലുകാള്, 14502 കുളംങ്ങള്, 3081 റിസ്വ
ര്നേവിായംര്, 21018 അരുവിികാളും കുളംങ്ങളും 
മാലി�ീകാരിക്ക്ടെപ്പ്ട്ടതായംി കാടെ�ത്തിിയംി
ട്ടു�്. ആടെകാ 68195 ജല ഗുണ�ിലവിാര 
പാരിനേശാധ്�കാള് �െത്തിിയംിട്ടു�്. 612 തനേ�
ശസ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് മാലി�ീകാ
രണം കാടെ�ത്തിിയം ജല നേ�ാതസ്സുകാളംില് 
ജ�കാീയം ശുചിീകാരണ യംജ്ഞാം �െത്തിി. 
313.9 െണ് സൈജവിമാാലി�ാം തരംതിരിച്ചു 
സ്വംസ്ക്കരിച്ചു. 1005.431 െണ് പാാഴി് വിസ്തുക്ക്ള് 
തരംതിരിച്ചു സൈകാമാാറി. 

പാരിസ്ഥിിതി സ്വംരക്ഷണത്തിിലൂന്നി 
പ്രകൃതിടെയം സ്വംരക്ഷിച്ച്് ടെ�ല്വിയംലുകാളും 
തണ്ണ്ീര്ത്തിെങ്ങളും പാരിനേപാാഷംിപ്പ്ിച്ച്് ജല 
നേ�ാതസ്സുകാള് വിീടെ�ടുത്തുംം മാലി�ീകാരി
ക്ക്ടെപ്പ്ട്ടവി ശുദ്ധീകാരിച്ചും ശുദ്ധമാായം മാണ്ണും 
ജലവുംം വിായുംവുംമുള്ള ഒരു �വിനേകാരളംം യംാഥാ
ര്ത്ഥാാമാാക്ക്ാന് സ്വര്ക്ക്ാരിടെ�ാപ്പ്ം അണി
നേചിരാം.                                                 1
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അമൃത് 2
അമൃത് പാദ്ധതിയുംടെെ ര�ാം ഘട്ടത്തിില് 

കുെിടെവിള്ളം, ശുചിിതവം, മാാലി�ാ 
�ിര്മ്മിാര്ജ്ജ�ം എംന്നിവിയംിലൂന്നി ��ര 
പ്രനേദശങ്ങള് സ്വമൂലമാായം മാാറ്റംങ്ങള്ക്ക്് 
നേവിദിയംാവുംകായംാണ്. ��ര പ്രനേദശങ്ങളംിടെല 
മാാലി�ാ�ിര്മ്മിാര്ജ്ജ�ം എംന്ന അതിസ്വങ്കാീ
ര്ണ്ണ്മാായം പ്രവിര്ത്തി�ം പാരാതികാളംില്ലാാടെത 
�െപ്പ്ാക്കും. പാരിസ്ഥിിതി സ്വൗഹൃദപാരമാാ
യംാണ് പാദ്ധതി വിിഭാവി�ം ടെചിയ്തിിട്ടുള്ളത്. 
ഉറവിിെത്തിില് മാാലി�ാ സ്വംസ്ക്കരണത്തിിനുള്ള 
പാദ്ധതികാള് ശക്തിിടെപ്പ്ടുത്തുംം. കൃതാമാായം 
അവിനേലാകാ� സ്വംവിിധ്ാ�നേത്തിാടെെ പാദ്ധതി 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് ചില�ാത്മാകാമാായംി മുനേന്നാ
ട്ടുടെകാാ�് നേപാാകുന്നതി�ാണ് ലക്ഷാം വിച്ച്ി
ട്ടുള്ളത്. 

അമൃത് മാിഷംന് പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി 
പാണിപൂര്ത്തിിയംാക്ക്ിയം തിരുവി�ന്ത്വപുരം 
ടെമാഡിക്ക്ല് നേകാാനേളംജിടെല സ്വീനേവിജ് �ീ
റ്റം്ടെമാ� ് പ്ലാാ� ് ഉദ്ഘാെ�ം ടെചിയ്തിത് ഈ 

കാാലയംളംവിിലാണ്. ടെമാഡിക്ക്ല് നേകാാനേളംജ് 
ആശുപാ�ി ,  റീജ ിയംണല് കാാന്സ്വര് 
ടെസ്വ�ര്, ശ്രീീചിി� തിരു�ാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റംൂ
ട്ട് ഓഫ്് ടെമാഡിക്ക്ല് സ്വയംന്സ്വസ്വ്, ശ്രീീ 
അവിിട്ടം തിരു�ാള് ആശുപാ�ി എംന്നിവിി
െങ്ങളംില് �ിന്ന് പുറംതള്ളുന്ന �ിലവിിടെല 
മാാലി�ാത്തിിടെ� അളംവി് കാണക്ക്ാക്ക്ി 
അടുത്തി അമ്പത് വിര്ഷംടെത്തി ആവിശാം കൂെി 
കാണക്ക്ിടെലടുത്തിാണ് പ്ലാാ� ് വിിഭാവി�ം 
ടെചിയ്തിിട്ടുള്ളത്. ദി�ംപ്രതി അഞ്ച്് ദശലക്ഷം 
ലിറ്റംര് സ്വംസ്ക്കരണനേശഷംിയുംള്ളതാണ് പ്ലാാ�്. 

തിരുവി�ന്ത്വപുരം ��രസ്വഭാ പ്രനേദശ
ടെത്തി കുെിടെവിള്ള പ്രശ്നം ശാശവതമാായംി പാരി
ഹരിക്കുന്നതി�് അരുവിിക്ക്ര മുതല് നേപാരൂ
ര്ക്ക്െ വിടെര HDPE സൈപാപ്പ്് സ്ഥിാപാിക്ക്ാന് 
നേപ്രാജക്ട് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിിയംിട്ടു�്. വിാട്ടര് 
അനേതാറിറ്റംി ഡിവിിഷംനുകാള് ആയം തിരുമാല 
ടെസ്വക്ഷന്, കാരമാ� ടെസ്വക്ഷന്, വി�ിത്തിെം 
ടെസ്വക്ഷന്, കുരാാത്തിി ടെസ്വക്ഷന് എംന്നീ 


അംമൃതി് പദ്ധീതിിയുചെട രണ്ട്ാം 

ഘട്ടത്ത്ില് കുടിചെവിള്ളം, 
ശു�ിതിവം, മിാ�ിനയ നിര്മ്മിാര്ജ്ജനം 

എംന്നിിവിയിലൂന്നിി ന�ര  
പ്രദേ�ശങ്ങള് സമൂ�മിായ മിാറ്റിങ്ങ

ള്ക്കാ് ദേവി�ിയാവുകയാണ്. 
ന�ര പ്രദേ�ശങ്ങളീിചെ� മിാ�ിനയ
നിര്മ്മിാര്ജ്ജനം എംന്നി അംതിി
സങ്ക്ീര്ണ്ണമിായ പ്രവിര്ത്ത്നം 
പരാതിികളീില്ലാചെതി നടപ്പ്ാക്കുംം. 
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നേമാഖലകാളംില് 9025 കുെിടെവിള്ള കാണക്ഷനു
കാള് �ല്കാാനും 77.07 കാിനേലാമാീറ്റംര് സൈപാപ്പ്് 
സൈലനുകാള് സ്ഥിാപാിക്ക്ാനുമുള്ള പാദ്ധതി
കാള് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിിയംിട്ടു�്. 

അണമുഖം, ആക്കുളംം, കുളംത്തൂര്, ടെചിറു
വിക്ക്ല്, ശ്രീീകാാരാം, ഉള്ളൂര്, കാഴിക്കൂട്ടം, 
�ാലാഞ്ച്ിറ, എംന്നീ നേമാഖലകാളംിലും വിാട്ടര് 
അനേതാറിറ്റംി ടെസ്വക്ഷന് ആയം ശാസ്തീമാം�ലം 
ടെസ്വക്ഷന് നേമാഖലയുംം നേചിര്ന്ന പ്രനേദശത്തി് 
3950 സ്വീവിര് കാണക്ഷനുകാള് �ല്കാാനും 
37.973 കാിനേലാമാീറ്റംര് സ്വീവിര് സൈപാപ്പ്് സൈലനു 
കാള് സ്ഥിാപാിക്കുന്നതിനുമുള്ള പാദ്ധതികാള് 
വിിഭാവി�ം ടെചിയ്തിിട്ടു�്. 

 ��ര ജീവിിതത്തിില് സ്വമൂല മാാറ്റംങ്ങ
ള്ക്ക്് തുെക്ക്ം കുറിച്ച് അമാാത് പാദ്ധതി 
അതിടെ� ഉനേ�ശാലക്ഷാങ്ങള് നേകാരളംത്തിില് 
ചിിട്ടയംായം പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളംിലൂടെെ നേ�െിടെയം
ടുക്കുകാതടെന്ന ടെചിയ്യും എംന്നുംള്ളതില് സ്വംശ
യംമാില്ലാ.                                                 1
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“വിിശക്കുന്നവിച്ചെ� മുന്നിൽ 
ആഹോരീമാില്ലോച്ചെതി പ്രതിയക്ഷ്യംച്ചെപ്പടോൻ 

സൈദിവിത്തിി�് കഴിിയില്ല.”
 -�ാന്ധിജി 

നേകാാവിിഡ് - 19 ടെ� ഭാ�മാായംി നേലാക്ക്് 
ഡൗണ് പ്രഖാാപാിച്ച്നേപ്പ്ാള് നേകാര

ളംത്തിിടെല തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�
ങ്ങളുടെെ നേ�തൃതവത്തിില് ആരംഭിച്ച് കാമ്മിൂ
ണിറ്റംി കാിച്ച്നുകാള് രാജാത്തിി�് തടെന്ന 
മാാതൃകായംായംി. നേകാരളംത്തിിടെല രീതി മാറ്റം് 

സ്വംസ്ഥിാ�ങ്ങള് പാകാര്ത്തിണടെമാന്ന് ഭാര
തത്തിിടെ� പാരനേമാാന്നത �ീതിപാീഠം തടെന്ന 
പാറയുംന്ന അവിസ്ഥിയും�ായംി. നേകാാവിിഡ് 
മാഹാമാാരിയുംടെെ പ്രതിസ്വന്ധിയംില് ടെതാഴിിലും 
വിരുമാാ�വുംം �ഷ്ടടെപ്പ്ട്ട സ്വാധ്ാരണക്ക്ാര
ടെ� വിിഷംമാം നേകാരളം സ്വര്ക്ക്ാര് മാ�സ്വിലാ
ക്ക്ി. വിിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിയംറുനേപാാലും 
നേകാരളംത്തിില് ഉ�ാകാരുത് എംന്ന �ിശ്ചയം 
ദാര്ഢാത്തിിടെ� ഭാ�മാായംാണ് സ്വംസ്ഥിാ� 
സ്വര്ക്ക്ാറിടെ� 2020-21 വിര്ഷംടെത്തി �ജറ്റം് 
പ്രഖാാപാ�ത്തിില് വിിശപ്പ്് രഹിത നേകാരളംം 

പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി ഇരുപാത് രൂപാക്ക്് 
ഉച്ച്യൂണ് �ല്കുന്ന ജ�കാീയം നേഹാട്ടലുകാള് 
ആരംഭിക്കുടെമാന്ന് സ്വര്ക്ക്ാര് വിാക്തിമാാക്ക്ി
യംത്. കുുെം�ശ്രീീ സ്വംരഭകാ പാദ്ധതിയംാ
യംാണ് ജ�കാീയം നേഹാട്ടലുകാള് വിിഭാവി�ം 
ടെചിയ്തിത്.

മൂന്നും മുതല് പാത്തും വിടെര കുടും�ശ്രീീ 
അം�ങ്ങള് നേചിര്ന്ന് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന 
ആയംിരത്തിി ഒരുന്നൂറ്റംി എംണ്പാത്തിി�ാലു 
ജ�കാീയം നേഹാട്ടലുകാള് ഇന്ന് നേകാരളംത്തിിടെല 
ആയംിരത്തിി മുപ്പ്ത്തിി ഏഴു തനേ�ശ സ്വവയംം

 റ്റോ�ോ�കുമാോര് എം.

വിശപ്പ്് രിഹിിത നേകാരിളംത്തിി�ായിി
ജ�കാീയി നേഹിാട്ടലുകാള്
അന്നമൂട്ടാന് നേകാരിളംത്തിിന്റെ� ബദ്യല് മാാതയകാ
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ഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംിലായംി പ്രവിര്ത്തിിച്ചു 
വിരുന്നും എംന്നത് സ്വര്ക്ക്ാര് സ്വാധ്ാരണ
ക്ക്ാരടെ� ഹൃദയം പാക്ഷത്തുംം ഒപ്പ്ം ഉദര 
പാക്ഷത്തുംം ആടെണന്നത് അെിവിരയംിടുന്നും. 
വിിശക്കുന്നവി�് അവിടെ� കാീശ നേചിാരാടെത 
തടെന്ന സ്വവാദിഷ്ടമാായം ഭക്ഷണം �ല്കുന്ന
തില് ശ്രീദ്ധിക്കുന്ന ഈ ജ�കാീയം നേഹാട്ട
ലുകാള് സൈദവിത്തിിടെ� സ്വവന്ത്വം �ാെിടെ� 
മാാ�ം സ്വവന്ത്വം �ദല് മാാതൃകായംാണ്. ഇത്തി

രത്തിില് മാാതൃകാാപാരമാായംി പ്രവിര്ത്തിിച്ച്് 
വിരുന്ന ഒരു ജ�കാീയം നേഹാട്ടലിടെ� വിിനേശ
ഷംങ്ങള് �മുക്ക്് നേ�ാക്ക്ാം.

തിരുവി�ന്ത്വപുരം ജില്ലായംിടെല ടെവിള്ള 
�ാെ് നേബ്ലിാക്ക്ില് ഉള്ടെപാട്ട ഉഴിമാലയ്ക്ക്ല് 
ഗ്രാമാ പാഞ്ച്ായംത്തിില് മാാതൃകാാപാരമാായംി 
പ്രവിര്ത്തിിച്ചുവിരുന്ന ഒരു ജ�കാീയം നേഹാട്ടല് 
ഉ�്. 'മാഴിവിില്ലാ് 'എംന്ന കുടും�ശ്രീീ സ്വംരംഭകാ 
യൂണിറ്റംാണ് പാഞ്ച്ായംത്തിിടെല പുതുക്കുളംങ്ങര 

വിാര്ഡില് ജ�കാീയം നേഹാട്ടല് �െത്തുംന്നത്. 
പാഞ്ച്ായംത്തി് അം�ം കൂെിയംായം ശ്രീീമാതി. 
മാഞ്ജു പ്രസ്വിഡന്റുംം സ്വിഡിഎംസ്വ് അം�ം 
കൂെിയംായം ശ്രീീമാതി. മാി�ിനേമാാള് ടെസ്വക്രിട്ട
റിയുംമാായം യൂണിറ്റം് വിളംടെര മാാതാകാാപാരമാാ
യംാണ് നേഹാട്ടല് �െത്തുംന്നത്. ദി�ംപ്രതി 
ഇരുപാത് രൂപാ �ിരക്ക്ില് എംണ്ണൂറ് മുതല് 
ടെതാള്ളായംിരം വിടെര എംണ്ണ്ം ഉച്ച്യൂണി�് 
പാാഴ്സലാനേയംാ അല്ലാാടെതനേയംാ ആവിശാ
ക്ക്ാരുടെ�ന്ന് യൂണിറ്റംിടെല അം�ങ്ങള് 
പാറയുംന്നും. . ടെകാട്ടിെ വിാെകാ പാതി�ായംിരം 
രൂപാ �ിരക്ക്ില് പാഞ്ച്ായംത്തി് പാദ്ധതി 
വിിഹിതത്തിില് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിി �ല്കുടെമാന്നുംം 
കാറ�് ചിാര്ജ്ജ്,  ടെവിള്ളക്ക്രം എംന്നിവിയുംം 
പാഞ്ച്ായംത്തി് �ല്കുന്നുംടെ�ന്നുംം കുടും 
�ശ്രീീ ടെമാമ്പര് ടെസ്വക്രിട്ടറി  കൂെ ിയംായം 
പാഞ്ച്ായംത്തി് അസ്വിസ്റ്റ� ് ടെസ്വക്രിട്ടറി ശ്രീീ. 
ആര്. അനേശാകാ് കുമാാര് പാറഞ്ഞു. മാികാച്ച് 
സ്വഹകാരണം പാഞ്ച്ായംത്തി് �ല്കുന്നും�് 
എംന്ന് കുടും�ശ്രീീ യൂണിറ്റംിടെല അം�ങ്ങളും 
ശരിവിച്ചു.

ഉഴിമാലയ്ക്ക്ല് സ്വര്വ്വീസ്വ് സ്വഹകാരണ 
�ാങ്കാ് ,  ഡിസൈവിഎംഫ്്ഐ നേപാാലുള്ള 
പുനേരാ�മാ� യുംവിജ� പ്രസ്ഥിാ�ങ്ങള്, 
തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ങ്ങളംിടെല 
ജ� പ്രതി�ിധ്ികാള്, മുനേ�ല സ്വര്വ്വീസ്വ് 
സ്വഹകാരണ �ാങ്കാ്, എംന്നിവിരുടെെ നേസ്പാ
ണ്സ്വര്ഷംിപ്പ്ിലൂടെെയംാണ് നേഹാട്ടലി�് 
ആവിശാമാായം ഉപാകാരണങ്ങളും ഫ്ര്ണീച്ച്റും 
ലഭാമാാക്ക്ിയംിട്ടുള്ളത്.

മാികാച്ച് ഭക്ഷണമാാണ് ഉഴിമാലയ്ക്ക്ല് ജ� 
കാീയം നേഹാട്ടലില് �ിന്ന് ലഭിക്കുന്നടെത
ന്നുംം എംല്ലാാ ദിവിസ്വവുംം മാത്സ്യാവുംം ചിില ദിവി
സ്വങ്ങളംില് ചിിക്ക്നും കുറഞ്ഞ �ിരക്ക്ില് 
തടെന്ന ലഭാമാാകുന്നുംടെ�ന്നുംം നേഹാട്ടലിടെല 
സ്ഥിിരം ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള് പാറയുംന്നും. 
ഇരുപാത് രൂപാക്ക്് ഊണ് �ല്കാാന് തയ്യാ
റായംിട്ടുള്ള സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� സ്വംരംഭടെത്തി 
കൂപ്പ്് സൈകാനേയ്യാടെെ മാാ�ടെമാ കാാണാന് 
കാഴിിയൂ എംന്ന് ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള് പാറയുംന്നും. 
നേഹാട്ടല്, യൂണിറ്റംിടെല അം�ങ്ങളുടെെ 
പ്രധ്ാ� വിരുമാാ� മാാര്ഗ്ഗംമാായംി മാാറിടെയംന്ന
തും ശ്രീനേദ്ധയംമാാണ്. വിിശക്കുന്നവി�് മുന്നില് 
അന്നം തടെന്നയംാണ് സൈദവിം എംന്ന പാരമാ 
സ്വതാം പാകാര്ന്ന് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന ഈ 
ജ�കാീയം നേഹാട്ടലുകാള് നേകാരളംത്തിിടെ� 
�ദലും അഭിമാാ�വുംം തടെന്നയംാണ്.       1

(ലേ�ഖകന് പഞ്ചാോയത്ത്് വകുപ്പ്ിസെ� 
�ീനാിയര്  സൂ�ണ്ടാോണ്്) 


വിിശക്കുംന്നിവിന് അംവിചെന്റ് 
കീശ ദേ�ാരാചെതി തിചെന്നി 
സവാ�ിഷ്ടമിായ ഭക്ഷാണം 

നല്കുന്നിതിില് ശ്രദ്ധീിക്കുംന്നി 
ഈ ജ്നകീയ ദേഹാട്ടലുംകള് 

ബൈ�വിത്ത്ിചെന്റ് 
സവന്തം നാടിചെന്റ് മിാത്രം 

സവന്തം ബ്�ല് 
മിാതൃകയാണ്. 
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നേെക്കാ് എ നേ�ക്കാ്
വികാസ�ത്തിി�് നേ�ക്കാില്ലാ

വൃത്തിിയുംള്ള ശുചിിമുറികാളുള്ള, സ്വവാദിഷ്ടമാായം 
ലഘു ഭക്ഷണവുംം ആനേരാ�ാകാരമാായം 

പാാ�ീയംങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന വിഴിിനേയംാര വിിശ്രീമാ 
നേകാന്ദ്രീങ്ങള് ഏടെതാരു യംാ�ികാടെ�യുംം 
സ്വവപ്നംം തടെന്നയംാണ്. ഈ സ്വവപ്നംം സ്വാക്ഷാ
ത്കാരിക്കുന്നതിനും നേകാരളം സ്വര്ക്ക്ാര് 
ടെറഡി. നേകാരളംത്തിിടെ� സ്വമാഗ്ര വിികാസ്വ�ം 
ലക്ഷാമാിട്ട്  മുഖാമാന്ത്രിിയുംടെെ പാന്ത്രി�ി� 
പാരിപാാെിയംില് ഉള്ടെപ്പ്ടുത്തിി �െപ്പ്ിലാക്ക്ി 
വിരുന്ന പാദ്ധതിയംാണ് നേെക്ക്് എം നേ�ക്ക്്. 
നേദശീയം സ്വംസ്ഥിാ� പാാതനേയംാരങ്ങളംിലും, 
�ാന്നേസ്പാര്ട്ട് നേസ്റ്റഷംനുകാള്, നേഷംാപ്പ്ിം�് 
നേകാാംപ്ലാക്സുകാള് തുെങ്ങി ജ�ങ്ങള് ഒരുമാിടെച്ച്
ത്തുംന്ന പ്രനേദശങ്ങളംില് സ്ത്രീീകാള്ക്കും കുട്ടി
കാള്ക്കും ഏതു സ്വമായംത്തുംം സുരക്ഷിതവുംം 
വൃത്തിിയംായുംം ഉപാനേയംാ�ിക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്ന 

തരത്തിില് ശുചിിമുറി സ്വമുച്ച്യംങ്ങളും നേകാാഫ്ി 
നേഷംാനേപ്പ്ാടു കൂെിയം ഉന്നത �ിലവിാരമുള്ള 
വിിശ്രീമാ നേകാന്ദ്രീങ്ങള് �ിര്മ്മിിക്കുകാ എംന്ന 
ലക്ഷാനേത്തിാടെെ ആരംഭിച്ച് ഈ പാദ്ധതി ഈ 
സ്വര്ക്ക്ാരിടെ� കാരുതല് �ീ�് ടെചില്ലാാത്തി 
നേമാഖലകാള് ഇല്ലാാടെയംന്ന് �ടെമ്മി ഓര്മ്മിടെപ്പ്
ടുത്തുംന്നും. 

പാദ്ധതിയുംടെെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിില് 100 
ശുചിിമുറികാള് 2020 ല് �ാെിനു സ്വമാര്പ്പ്ി
ച്ച്ിട്ടുള്ളതാണ്. െി പാദ്ധതിയുംടെെ ര�ാം 
ഘട്ടത്തിില് പാണി പൂര്ത്തിീകാരിച്ച് 100 
ശുചിിമുറികാളുടെെ ഉദ്ഘാെ�ം 07.09.2021 ല് 
�െത്തിിയംിട്ടുള്ളതുമാാണ്. �ാളംിതുവിടെര െി 
പാദ്ധതിക്ക്ായംി 1213 പാദ്ധതികാള് തനേ�ശ
സ്ഥിാപാ�ങ്ങള് ഏടെറ്റംടുക്കുകായുംം 1063 പാദ്ധ
തികാളുടെെ ടെെന്ഡര് �െപാെികാള് പൂര്ത്തിികാ

രിച്ച്ിട്ടുള്ളതും 524 എംണ്ണ്ം �ിര്മ്മിാണ ഘട്ട
ത്തിിലുമാാണ്. ആധു�ികാ സ്വൗകാരാങ്ങനേളംാടു 
കൂെിയം (നേകാാഫ്ി നേഷംാനേപ്പ്ാടു കൂെിയംത് ) 165 
ശുചിിമുറികാളുടെെ �ിര്മ്മിാണം പ്രനേതാകാമാായംി 
ലക്ഷാമാിട്ടിരിക്കുകായംാണ്. 

ശുചിിതവ, മാാലി�ാ സ്വംസ്കാരണ നേമാഖല 
യംില് ഹരിത നേകാരളംം മാിഷംടെ�യുംം ശുചിി
തവമാിഷംടെ�യുംം നേ�തൃതവത്തിില് �െക്കുന്ന 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള്ക്ക്് കാരുത്തി് പാകാര്ന്ന് 
വൃത്തിിയുംം ശുചിിതവവുംമുള്ള ടെപാാതുശുചിിമുറി
കാള് യംാഥാര്ത്ഥാാമാാക്ക്ി ഈ സ്വര്ക്ക്ാര് 
�നേമ്മിാെ് നേചിാദിക്കുന്നും “�മ്മിള് ഒത്തിിറങ്ങി
യംാല് �െക്ക്ാത്തിതായംി എംന്തു�് ?”      1

(ലേ�ഖകന്  ലേകോട്ടയം ജില്ലാോ പഞ്ചാോയത്ത്ിസെ�
സെഹാഡി് ക്ലാോര്�ോണ്്) 

 ച്ചെക. ആര്. രീഞ്ജിിത്തി്
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സ്വാധ്ാരണക്ക്ാരായം സ്ത്രീീകാടെളം സ്വംരം
ഭകാരാക്ക്ി മാാറ്റംിടെക്ക്ാ�് അവിര്ക്ക്് 

മാികാച്ച് ടെതാഴിിലും സുസ്ഥിിര വിരുമാാ�വുംം 
ലഭാമാാക്കുന്നതി�ായംി മൃ�സ്വംരക്ഷണ 
നേമാഖലയംില് വിാതാസ്തീമാായം �ിരവിധ്ി വിരുമാാ
�ദായംകാ പാദ്ധതികാള് കുടും�ശ്രീീ �െപ്പ്ാക്കു
ന്നും�്. ഈ നേശ്രീണിയംിടെല ഏറ്റംവുംം സ്വവിിനേശ
ഷംടെമാന്ന് വിിനേശഷംിപ്പ്ിക്ക്ാന് കാഴിിയുംന്ന പാദ്ധ
തികാളംിടെലാന്നാണ് നേകാരളം സ്വര്ക്ക്ാര് 
ആവിിഷ്ക്കരിച്ച്് കുടും�ശ്രീീ മുനേഖ� സ്വംസ്ഥിാ
�ത്തി് �െപ്പ്ാക്കുന്ന നേകാരളം ചിിക്ക്ന് പാദ്ധതി. 

ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് �ാായംവിിലയ്ക്ക്് 
സുരക്ഷിതവുംം ആനേരാ�ാകാരവുംമാായം നേകാാഴിി
യംിറച്ച്ി ലഭാമാാക്കുകാ, ടെപാാതുവിിപാണി
യംില് ഇറച്ച്ിനേക്ക്ാഴിിയുംടെെ വിിലവിര്ദ്ധ�യ്ക്ക്് 
പാരിഹാരം കാടെ�ത്തുംകാ എംന്നീ ലക്ഷാ
ങ്ങനേളംാടെെ ടെകാപാ്നേകാായുംം മൃ�സ്വംരക്ഷണ 
വികുപ്പുമാായുംം സ്വഹകാരിച്ചു ടെകാാ�് 2017 
�വിം�റില് തുെക്ക്മാിട്ട പാദ്ധതി ഇന്ന് ഏടെറ 

ജ�കാീയംമാായംിക്ക്ഴിിഞ്ഞു. സ്വംനേയംാജിത 
നേകാാഴിിക്കൃഷംിക്ക്ായംി സ്വര്ക്ക്ാര് ഫ്�് 
ലഭാമാാകുന്ന നേപ്രാജക്ട് കൂെിയംാണിത് . 
കുടും�ശ്രീീ മുനേഖ� സ്വംസ്ഥിാ�ടെമാാട്ടാടെകാ 
ഇറച്ച്ിനേക്ക്ാഴിി ഫ്ാമുകാള് തുെങ്ങുകാ, ഗുണനേമാ
ന്മായുംള്ള നേകാാഴിിയംിറച്ച്ി 'കുടും�ശ്രീീ നേകാരളം 
ചിിക്ക്ന്' എംന്ന നേപാരില് ഫ്ലപ്രദമാായംി 
മാാര്ക്ക്റ്റം് ടെചിയ്യുകാ, പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായും
ള്ള ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് വിഴിി വിിപാണ�ം ടെചിയ്യുകാ 
എംന്നിവിയംാണ് ഇതിലൂടെെ വിിഭാവി�ം ടെചിയ്യു
ന്നത്. ഇതിടെ� ഭാ�മാായംി ഇതര സ്വംസ്ഥിാ
�ങ്ങളംില് �ിടെന്നത്തുംന്ന ഇറച്ച്ിനേക്ക്ാഴിിയുംടെെ 
ഉപാനേഭാ�ം പൂര്ണ്ണ്മാായുംം കുറച്ച്് ആഭാന്ത്വര 
വിിപാണിയുംടെെ ആവിശാമാനുസ്വരിച്ച്് ഗുണ�ി
ലവിാരമുള്ള ചിിക്ക്ന് ഉല്പാാദിപ്പ്ിച്ച്് �ാായം
വിിലയ്ക്ക്് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ലഭാമാാക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങളംാണ് ഇനേപ്പ്ാള് 
�െത്തിി വിരുന്നത്. അയംല്ക്കൂട്ട വി�ിതകാ
ള്ക്ക്് മാികാച്ച് വിരുമാാ�ം ഉറപ്പ്ാക്കുന്ന ടെതാഴിി

 ആശ എസ്സ്്. �ണ്ിക്കാര്

നേകാരിളം ചിിക്കാ�ിലൂന്റെെ
�ല്ലാ ആനേരിാഗയം




ഇതിര സംസ്ഥാാനങ്ങളീില് 

നിചെന്നിത്തുന്നി ഇറിച്ച്ിദേക്കാാഴിിയുചെട 
ഉപദേഭാ�ം പൂര്ണ്ണമിായും കുറിച്ച്് 

ആഭയന്തര വിിപണിയുചെട  
ആവിശയമിനുസരിച്ച്് ഗുണനി�

വിാരമുള്ള �ിക്കാന് ഉല്പാ�ിപ്പ്ിച്ച്് 
നയായവിി�യ്ക്ക് ഗുണദേഭാക്താ 

ക്കാള്ക്കാ് �ഭയമിാക്കുംന്നിതിിനുള്ള 
പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങളീാണ് ഇദേപ്പ്ാള് 

നടത്ത്ി വിരുന്നിതി്.
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ഗുണനേമാന്മായുംള്ള ചിിക്ക്ന്, ടെപാാതുവിിപാ
ണിനേയംക്ക്ാള് വിിലക്കുറവി്

ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്ിെയംില് 
മാികാച്ച് സ്വവീകാാരാത

തിരുവി�ന്ത്വപുരം. ടെകാാല്ലാം, നേകാാട്ടയംം, 
എംറണാകുളംം, 

തൃശൂര്, നേകാാഴിിനേക്ക്ാെ് ജില്ലാകാളംില് 
പാദ്ധതി �െപ്പ്ാക്കുന്നും

ആടെകാ 270 നേ�ായംിലര് ഫ്ാമുകാള്

94 ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള്

45 ദിവിസ്വം കൂടുനേമ്പാള് കാര്ഷംകായ്ക്ക്് 
വിളംര്ത്തുംകൂലിയംി�ത്തിില് ശരാശരി 

50,000 രൂപാ വിരുമാാ�ം;
ഔട്ട്ടെലറ്റം് ഗുണനേഭാക്തിാവിി�് 87,000 

രൂപാ വിരുമാാ�ം

സ്വാധ്ാരണക്ക്ാരായം വി�ിതകാടെളം 
മാികാച്ച് സ്വംരംഭകാരാക്ക്ി മാാറ്റുന്നതിനും 

അവിര്ക്ക്് വിരുമാാ� ലഭാത ഉറപ്പു 
വിരുത്തുംന്നതിനുമാായംി ആവിിഷ്ക്കരിച്ച് 

സ്വര്ക്ക്ാര് പാദ്ധതി

ലവിസ്വരടെമാാരുക്കുകാ എംന്നതും പാദ്ധതിയുംടെെ 
ലക്ഷാമാാണ്. കുടും�ശ്രീീ വി�ിതകാള്ക്ക്് 
മാാ�മാാണ് നേകാരളം ചിിക്ക്ന് പാദ്ധതിയംില് 
അം�മാാകാാനും പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി 
പ്രവിര്ത്തിിക്ക്ാനും കാഴിിയുംകായുംള്ളൂ.

�ിലവിില് ഗുണനേമാന്മായുംള്ള ചിിക്ക്�് 
ഉറപ്പുള്ള വിിപാണിയുംം ടെമാച്ച്ടെപ്പ്ട്ട വിിലയുംം 
സ്വംസ്ഥിാ�ത്തി് ലഭാമാാണ് .  കൂൊടെത 
നേവി�തനേയംറുന്ന ��രവില്ക്ക്രണവുംം 
ഉപാനേഭാ�ത്തിിടെല വിര്ദ്ധ�വുംം ദി�ംപ്രതി 
വിിപാണിയംില് ചിിക്ക്ടെ� ആവിശാകാത 
വിര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുകായുംം ടെചിയ്യുന്നും. നേകാാഴിിയംിറ
ച്ച്ിയുംടെെ ഉപാനേഭാ�ം കാണക്ക്ിടെലടുത്തിാല് 
നേകാാഴിിക്കൃഷംിക്ക്് ഏടെറ സ്വാധ്ാതകാളു
ള്ള സ്വംസ്ഥിാ�മാാണ് നേകാരളംം. ആഭാന്ത്വര 
ഉപാനേഭാ�ത്തിി�ാവിശാമാായം ഗുണനേമാന്മായും
ള്ള നേകാാഴിിയംിറച്ച്ിയുംടെെ അമ്പതു ശതമാാ�
ടെമാങ്കാിലും ഉല്പാാദിപ്പ്ിക്ക്ാന് കാഴിിഞ്ഞാല് 
അനേതാടെൊപ്പ്ം വിലിയം നേതാതിലുളംളം 
ടെതാഴിിലവിസ്വരങ്ങളും ഇവിിടെെ സൃഷ്ടിക്ക്
ടെപ്പ്ടും. സ്വാധ്ാരണക്ക്ാരായം സ്ത്രീീകാള്ക്ക്് 
അധ്ികാം മുതല്മുെക്കും റിസ്ക്കുമാില്ലാാടെത ഒരു 
മാികാച്ച് ടെതാഴിില് അവിസ്വരവുംം വിരുമാാ�
മാാര്�വുംം ലഭാമാാക്ക്ാന് ഈ സ്വാഹചിരാം 
പ്രനേയംാജ�ടെപ്പ്ടുത്തിാന് സ്വാധ്ിക്കുടെമാന്ന

തും തീര്ച്ച്യംാണ്. അതുടെകാാണ്ടുതടെന്ന 
ഈ നേമാഖലയംിടെല സ്വംരംഭ സ്വാധ്ാതകാള് 
പാരമാാവിധ്ി പ്രനേയംാജ�ടെപ്പ്ടുത്തിി വിാാവി
സ്വായംികാാെിസ്ഥിാ�ത്തിില് മുനേന്നറാ�ാണ് 
കുടും�ശ്രീീയുംടെെ ശ്രീമാങ്ങള്. �ിലവിില് 
തിരുവി�ന്ത്വപുരം. ടെകാാല്ലാം, നേകാാട്ടയംം, 
എംറണാകുളംം, തൃശൂര്, നേകാാഴിിനേക്ക്ാെ് ജില്ലാ
കാളംിലാണ് പാദ്ധതി �െപ്പ്ാക്കുന്നത്. ആടെകാ 
270 കാര്ഷംകാര് ഈ രം�ത്തി് സ്വജീവിമാാണ്. 
കൂൊടെത പാദ്ധതിക്ക്് കാീഴിില് 94 ഔട്ട്ടെലറ്റുകാ
ളും പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്നും.

ജില്ലാാതലത്തിില് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന 
ചിിക്ക്ന് ഫ്ാമുകാളുടെെയുംം 
കാര്ഷംകാരുടെെയുംം എംണ്ണ്ം

�മ്പര് ജില്ലായുംടെെ നേപാര്
കാര്ഷം
കാരുടെെ 
എംണ്ണ്ം

1 എംറണാകുളംം 55
2 തൃശൂര് 48
3 നേകാാട്ടയംം 47
4 നേകാാഴിിനേക്ക്ാെ് 36
5 തിരുവി�ന്ത്വപുരം 45
6 ടെകാാല്ലാം 39

ആച്ചെക 270

കുടും�ശ്രീ റ്റോ�ോയിലര് 
ഫാോര്റ്റോമാഴ്സ്് ച്ചെപ്രോഡിൂസ്ര് കമ്പ�ി 
ലിമാി�ഡി്

കുടും�ശ്രീീയുംടെെ കാീഴിില് രൂപാീകാരിച്ച് 
കുടും�ശ്രീീ നേ�ായംിലര് ഫ്ാര്നേമാഴ്സ് ടെപ്രാ
ഡൂസ്വര് കാമ്പ�ി ലിമാിറ്റംഡിടെ� നേ�തൃതവ
ത്തിിലാണ് നേകാരളം ചിിക്ക്ന് പാദ്ധതിയംിടെല 

ഉല്പാാദ�ം മുതല് വിിപാണ�ം വിടെരയുംള്ള 
എംല്ലാാ പാിന്തുണാ സ്വംവിിധ്ാ�ങ്ങളും ഏകാീ
കാരിക്കുന്നത് .  ഉല്പാാദ� ഘട്ടത്തിില് 
�ീഡ് ടെസ്വലക്ഷന്, നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളം 
വിളംര്ത്തിാനുള്ള ടെമാച്ച്ടെപ്പ്ട്ട സ്വൗകാരാം, 
മാികാച്ച് ആനേരാ�ാം, സൈജവി സുരക്ഷാ മാാര്�
ങ്ങള് എംന്നിവി ഉള്ടെപ്പ്ടുന്നും. കാമ്പ�ിയുംടെെ 
നേ�തൃതവത്തിില് കുടും�ശ്രീീ സ്വംസ്ഥിാ� 
ജില്ലാാമാിഷംനുകാള്, കുടും�ശ്രീീ ഏരിയംാ 
ടെഡവിലപാ്ടെമാന്റ ്  ടെസ്വാസൈസ്വറ്റംി(എം.
ഡി.എംസ്വ് ), കുടും�ശ്രീീ കാമ്മിൂണിറ്റംി ടെഡവി
ലപാ്ടെമാന്റ് ടെസ്വാസൈസ്വറ്റംി(സ്വി.ഡി.എംസ്വ് ) 
എംന്നിവിയുംടെെ പാിന്തുണനേയംാടു കൂെിയംാണ് 
പാദ്ധതി �െത്തുംന്നത്. കാമ്പ�ിയുംടെെ ചിീഫ്് 
എംക്സിികാൂട്ടീവി് ഓഫ്ീസ്വറായംി വിിദ�്ധ്�ായം 
ടെവിറ്റംറി�റി നേഡാക്ടര്, ടെപ്രാഡക്ഷന് മാാനേ�
ജര്മാാര്, മാാര്ക്ക്റ്റംിങ്ങ്, അഡ്മിി�ിനേ�ഷംന് 
എംന്നിവിയംില് പ്രഫ്ഷംണല് �ിരുദധ്ാരികാ
ളുടെെ നേസ്വവി�വുംം പാദ്ധതിയംില് ലഭാമാാകുന്നും.

 
ഫാോം ഇ�റ്റോ�ഷാൻ- 
പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങൾ

നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളം വിളംര്ത്തിാന് 
ചിിക്ക്ന് ഫ്ാമുകാള് തുെങ്ങുന്നതി�ായംി 
കാര്ഷംകാടെര തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്നതു മുതല് 
കുടും�ശ്രീീ നേ�ായംിലര് ഫ്ാര്നേമാഴ്സ് ടെപ്രാഡൂ
സ്വര് കാമ്പ�ി ലിമാിറ്റംഡിടെ� പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുന്നും. ഒരു ദിവിസ്വം പ്രായംമാായം 
നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്, മാരുന്ന്, തീറ്റം എംന്നിവി
യംെക്ക്ം കാര്ഷംകാര്ക്കു �ല്കുകായുംം അതിനു 
നേശഷംം 40-45 ദിവിസ്വം വിടെര നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞു
ങ്ങടെളം വിളംര്ത്തിി അവിടെയം തിരിടെച്ച്ടുക്കുന്ന
തുവിടെരയുംള്ള വിിവിിധ് ഘട്ടങ്ങളംാണ് ഇ�നേഗ്ര
ഷംന് പ്രക്രിിയംയംില് ഉള്ടെപ്പ്ടുന്നത്. ഇതില് 
ഉള്ടെപ്പ്ട്ട എംല്ലാാ കാാരാങ്ങളും ഫ്ാമുമാായംി 
�ന്ധടെപ്പ്ട്ട് രൂപാീകാരിച്ച് ടെപാാതുമാാ�ദണ്ഡി
ങ്ങളുടെെയുംം പ്രവിര്ത്തി�രീതികാളുടെെയുംം അെി

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജൂണ് 2022 47



സ്ഥിാ�ത്തിിലാണ് �ിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.
നേകാാഴി ിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്് �ല്കുന്ന 

തീറ്റം, അതു �ല്നേകാ� വിിധ്ം, ഫ്ാമാിടെല 
ഊഷ്മാാവി്, ഈര്പ്പ്ം എംന്നിവിടെയംക്കുറിച്ചുളംളം 
അവിനേ�ാധ്ം എംന്നിവിടെയംല്ലാാം സ്വം�ന്ധി
ച്ച്് ഫ്ാം സൂപ്പ്ര്സൈവിസ്വറുടെെ നേ�തൃതവത്തിില് 
കാര്ഷംകാര്ക്ക്് വിിശദമാായം പാരിശീല�ം ലഭാ
മാാക്കുകായംാണ് ആദാം ടെചിയ്യുന്നത്. ഇതിനു 
നേശഷംം കാമ്പ�ിയുംടെെ നേ�തൃതവത്തിില് 
കാര്ഷംകാര്ക്ക്് നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്, തീറ്റം, 
പ്രതിനേരാധ് കുത്തിിവിയം്പ്പ്ിനുള്ള മാരുന്ന് 
എംന്നിവി �ല്കുന്നും. പാതിവിായംി ഫ്ാം സ്വന്ദ
ര്ശിച്ചു ടെകാാ�് നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ 
വിളംര്ച്ച്യുംടെെ പുനേരാ�തി വിിലയംിരുത്തുംന്നത് 
ഫ്ാം സൂപ്പ്ര്സൈവിസ്വര്മാാരാണ്. നേ�ായംിലര് 
ഫ്ാമുകാള് �െത്തുംന്ന കാര്ഷംകാര്ക്ക്് ആവിശാ
മാായം പാിന്തുണകാള് ലഭാമാാക്കുന്നതിനും 
ഉല്പാാദ� വിിപാണ� നേമാഖലകാള് ശക്തിി
ടെപ്പ്ടുത്തുംന്നതിനുമുള്ള പാിന്തുണാ സ്വംവിി
ധ്ാ�ങ്ങളും പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായും�്. 
ഫ്ാമുകാള് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന എംല്ലാാ ജില്ലാ
കാളംിലും അഞ്ച്് വിീതം മാാര്ക്ക്റ്റംിം�് എംക്സിി
കാൂട്ടീവുംകാള്, ഫ്ാം സൂപ്പ്ര്സൈവിസ്വര്മാാര്, 
രണ്ടു വിീതം ലിഫ്റ്റ്ിങ്ങ് സൂപ്പ്ര്സൈവിസ്വര്മാാര് 
എംന്നിവിര് ഉള്ടെപ്പ്ട്ട െീമും പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്നും. 
കൂൊടെത കാര്ഷംകാരുടെെ സ്വഹായംത്തിി�ായംി 
ടെവിറ്റംറി�റി നേഡാക്ടര്മാാരുടെെ നേസ്വവി�വുംം 
ഉറപ്പുവിരുത്തിിയംിട്ടു�്. 

കാര്ഷംകായ്ക്ക്് വിളംര്ത്തുംകൂലിയംി�ത്തിില് 
ശരാശരി 50,000 രൂപാ;

ഔട്ട്ടെലറ്റം് ഗുണനേഭാക്തിാവിി�് 87,000 
രൂപായുംം വിരുമാാ�ം

40-45 ദിവിസ്വത്തിിനുള്ളില് നേകാാഴിി
ക്കുഞ്ഞുങ്ങള് 1.8 കാിനേലാഗ്രാം മുതല് 2 
കാിനേലാഗ്രാം വിടെര വിളംര്ച്ച്ടെയംത്തുംനേമ്പാള് 
അവിടെയം തിരിടെകാടെയംടുത്തി് ആവിശാാനുസ്വ

രണം ഔട്ടട്െലറ്റുകാള് വിഴിി വിില്ക്കുന്നും. നേകാാഴിി
ക്ക്ര്ഷംകാര്ക്ക്് വിളംര്ത്തുംകൂലിയംി�ത്തിില് 
കാിനേലായ്ക്ക്് പാരമാാവിധ്ി 13 രൂപാ വിടെരയംാണ് 
ലഭിക്കുന്നത്. വിളംര്ച്ച്ടെയംത്തിിയം നേകാാഴിികാടെളം 
ഫ്ാമുകാളംില് �ിന്നുംം നേകാരളം ചിിക്ക്ന് 
ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളംില് എംത്തിിച്ച് നേശഷംം 15 ദിവി
സ്വത്തിിനുള്ളില് കാര്ഷംകാര്ക്ക്് വിളംര്ത്തുംകൂലി 
ലഭിക്കും. പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി ഇതി�കാം 
270 നേകാാഴിി വിളംര്ത്തില് കാര്ഷംകാടെര ഇ�നേഗ്ര
ഷംന് രം�നേത്തിക്ക്് ടെകാാണ്ടു വിരുന്നതിനും 94 
നേകാരളം ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് സ്ഥിാപാിക്കു
ന്നതിനും കാഴിിഞ്ഞു. കൂൊടെത നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞു
ങ്ങടെളം 40-45 ദിവിസ്വം വിളംര്ത്തുംന്നതിനുളംളം 
കൂലിയംായംി ഓനേരാ കാര്ഷംകായ്ക്കും ശരാശരി 
50,000 രൂപാ വിീതം വിരുമാാ�ം ലഭിക്കുന്നും. 
കൂൊടെത നേകാരളം ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് 
വിഴിി വിിപാണ�ം �െത്തുംന്നതിലൂടെെ ഔട്ട്ടെല
റ്റം് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ശരാശരി 87,000 
രൂപായുംം വിരുമാാ�മാായംി ലഭിക്കുന്നും. ഇന്റ
നേഗ്രഷംന് നേപ്രാസ്വസ്വിടെ� ഭാ�മാായംി നേകാാഴിി
ക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളം കാര്ഷംകാര്ക്ക്് വിളംര്ത്തിാന് 
�ല്കുന്നതു മുതല് 40-45 ദിവിസ്വത്തിിനു
ള്ളില് തിരിടെച്ച്ടുക്കുന്നതു വിടെരയുംളംളം പ്ര
വിര്ത്തി�ങ്ങളുടെെ ചുമാതല ടെപ്രാഡക്ഷന് 
മാാനേ�ജര്മാാര്ക്കും ഫ്ാം സൂപ്പ്ര്സൈവിസ്വര്മാാ
ര്ക്കുമാാണ്.

 
ചിിക്കാൻ ഔട്ട്ച്ചെലറ്റുകൾ 

കുടും�ശ്രീീയംില് അം�ങ്ങളംായം വി�ി
തകാള്ക്ക്് മാാ�മാാണ് നേകാരളം ചിിക്ക്ന് 
പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായുംള്ള ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് 
തുെങ്ങാന് കാഴിിയൂ. അതത് ജില്ലാാമാിഷംന്, 
കാമ്മിൂണിറ്റംി ടെഡവിലപാ്ടെമാന്റ് ടെസ്വാസൈസ്വറ്റംി
(സ്വി.ഡി.എംസ്വ് ) എംന്നിവിിെങ്ങളംില് �ിന്നുംള്ള 
ശിപാാര്ശയുംടെെ അെിസ്ഥിാ�ത്തിിലാണ് 
ഔട്ട്ടെലറ്റം് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ടെളം തിരടെഞ്ഞ

ടുക്കുകാ. �ിശ്ചിത മാാര്�നേരഖയ്ക്ക്് വിിനേധ്യംമാാ
യംാണ് ഈ ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തി�ം. 
ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് തുെങ്ങുന്നതി�ായംി �ിയംമാാ
നുസൃത സൈലസ്വന്സുകാള്, ഫ്ലപ്രദമാായം 
മാാലി�ാ സ്വംസ്ക്കരണം, അെിസ്ഥിാ� സ്വൗകാ
രാങ്ങള്, �ാന്ഡിങ്ങ് എംന്നിവി ഉള്ടെപ്പ്
ടെെയുംള്ള കാാരാങ്ങള് അ�ിവിാരാമാാണ്. 
�ിലവിില് തിരുവി�ന്ത്വപുരം (45), ടെകാാല്ലാം 
(39), നേകാാട്ടയംം (47), എംറണാകുളംം (55), 
തൃശൂര് (48), നേകാാഴിിനേക്ക്ാെ് (36) എംന്നീ 
ജില്ലാകാളംിലായംി ആടെകാ 270 നേ�ായംിലര് 
ഫ്ാമുകാളും 94 ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളും പ്രവി
ര്ത്തിിക്കുന്നും.

നേകാരളം ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള്: നേകാരളം 
ചിിക്ക്ടെ� ആദാ ഔട്ട്ടെലറ്റം് എംറണാകുളംം 
ജില്ലായംിടെല നേ�ാര്ത്തി് പാറവൂരില് പ്രവി
ര്ത്തി�ം ആരംഭിച്ചു. �ിലവിില് നേകാരളം 
ചിിക്ക്�് 94 ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് ഉ�്.

ക്രമാ 
�മ്പര് 

ജില്ലയുച്ചെട 
റ്റോ�രീ്

ഔട്ട്ച്ചെല
റ്റുകളുച്ചെട 
എണ്ണംം

1 എംറണാകുളംം 24
2 തൃശൂര് 12
3 നേകാാട്ടയംം 21
4 നേകാാഴിിനേക്ക്ാെ് 10

5 തിരുവി�ന്ത്വ
പുരം 12

6 ടെകാാല്ലാം 15
ആച്ചെക 94

നൂറു റ്റോകോടി വിിറ്റുവിരീവുംം 
ഉ�റ്റോഭാോക്താോക്കാൾക്കാിടയിച്ചെല 
മാികച്ച് സ്വീകോരീയതിയും 

പ്രവിര്ത്തി�മാികാവിിടെ� അെിസ്ഥിാ�
ത്തിില് കാഴിിഞ്ഞ അഞ്ചു വിര്ഷംംടെകാാ�് 
നേകാരളം ചിിക്ക്�് നൂറു നേകാാെി രൂപായുംടെെ 
വിിറ്റുവിരവി് നേ�ൊന് കാഴിിഞ്ഞത് ഏടെറ ശ്രീ
നേദ്ധയംമാാണ്. ഇതുവിടെര 88,93,176 കാിനേലാ 
ചിിക്ക്�ാണ് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് വിഴിി വിിപാണ�ം 
ടെചിയ്തിത്. ഇതിലൂടെെ ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് 
സുസ്ഥിിര വിരുമാാ� ലഭാത ഉറപ്പ്ാക്കുന്നതി
നും സ്വാധ്ിച്ചു. ടെപാാതുവിിപാണിനേയംക്ക്ാള് 
വിിലക്കുറവിില് ലഭിക്കുന്നതും ഗുണനേമാന്മായും
ള്ളതും ആനേരാ�ാദായംകാവുംമാായം നേകാാഴിിയംി
റച്ച്ി എംന്നതി�ാലും നേകാരളം ചിിക്ക്�് ഇന്ന് 
വിിപാണിയംിലും ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്ിെയംിലും 
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വിളംടെരനേയംടെറ സ്വവീകാാരാതയും�്. ഉപാനേഭാ
ക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ടെമാച്ച്ടെപ്പ്ട്ട ഉല്പാന്നം ലഭി
ക്കുന്നനേതാടെൊപ്പ്ം സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് ഉറപ്പ്ായം 
വിിപാണ� നേവിദിയുംം സുസ്ഥിിരവിരുമാാ�വുംം 
ലഭിക്കുന്നും എംന്നതും പാദ്ധതിടെയം നേവിറിട്ട
താക്കുന്നും. ഇെ�ിലക്ക്ാരുടെെ ചൂഷംണവുംം 
നേ�രിനേെ�ി വിരുന്നില്ലാ.

സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് വിളംര്ത്തുംകൂലി ഇ�ത്തിി 
ല് ആടെകാ 9.67 നേകാാെി രൂപാ;

ഔട്ട്ടെലറ്റം് �െത്തുംന്ന ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്
ള്ക്ക്് 12.45 നേകാാെി രൂപായുംം വിരുമാാ�ം

�ിലവിില് പ്രവിര്ത്തിിച്ചു വിരുന്ന കാര്ഷം
കാര്ക്കും ഔട്ട്ടെലറ്റം് ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്കും 
പാദ്ധതി വിഴിി മാാ�ാമാായം വിരുമാാ�ം ലഭിക്കു
ന്നതില് �ിന്നുംം പ്രനേചിാദ�മുള്ടെക്ക്ാ�് 
പുതുതായംി ഒനേട്ടടെറ അയംല്ക്കൂട്ട വി�ിതകാള് 
പാദ്ധതി ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളംാകാാന് താല്പ്പ്
രാനേത്തിാടെെ മുനേന്നാട്ടു വിരുന്നും�്. 2017 
�വിം�റില് തുെക്ക്മാിട്ട പാദ്ധതി പ്രകാാരം 
സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് ഇതുവിടെര വിളംര്ത്തുംകൂലി 
ഇ�ത്തിില് ആടെകാ 9.67 നേകാാെി രൂപായുംം 
ഔട്ട്ടെലറ്റം് �െത്തുംന്ന ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് 
12.45 നേകാാെി രൂപായുംം വിരുമാാ�ം നേ�െി
ടെക്ക്ാടുക്ക്ാന് സ്വാധ്ിച്ചു. ഇനേതാടെൊപ്പ്ം 50 
സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് മൃ�സ്വംരക്ഷണ വികുപ്പ്ില് 
�ിന്നുംം സ്വ�്സ്വിഡി ഇ�ത്തിില് 24 ലക്ഷം 

രൂപായുംം ലഭാമാാക്ക്ി. �ാളംിതുവിടെര 42.68 
ലക്ഷം നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളംയുംം കാര്ഷംകാ
ര്ക്ക്് വിിതരണം ടെചിയ്തു.

സ്ംരീംഭാകര്ക്കാ് റ്റോകോവിിഡി് 
കോലത്തുംം മുടങ്ങോച്ചെതി

ആറു നേകാാെി രൂപായുംടെെ വിരുമാാ�ം
നേകാാവിിഡ് കാാലത്തി് ടെതാഴിില് നേമാഖലകാ

ളംിലാടെകാ പ്രതിസ്വന്ധി നേ�രിട്ടനേപ്പ്ാഴും നേകാരളം 
ചിിക്ക്ന് പാദ്ധതി ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് 
വിരുമാാ�ത്തിി�് മുെക്ക്മു�ായംില്ലാ എംന്നത് 
ഏടെറ ശ്രീനേദ്ധയംമാാണ്. 2019 ജൂണ് മുതല് 
ഫ്ാമുകാളും ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളും മുെക്ക്ം കൂൊടെത 
പ്രവിര്ത്തിിച്ചുവിരുന്നതി�ാല് നേകാാവിിഡ് 
കാാലത്തുംം സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് വിരുമാാ�ം ലഭാ
മാാക്ക്ാന് കാഴിിഞ്ഞത് കാര്ഷംകാര്ക്ക്് തികാച്ചും 
അനുഗ്രഹമാായംി. ഈ കാാലയംളംവിില് മാാ�ം 
സ്വംരംഭകാര്ക്ക്് ആറുനേകാാെി രൂപാ വിരുമാാ�
മാായംി നേ�െിടെക്ക്ാടുക്ക്ാന് സ്വാധ്ിച്ചു. 

സ്ോമൂഹയ സ്ത്രീീശോക്താീകരീണ് 
രീം�ച്ചെത്തി �ദ്ധതിി 

റ്റോ�ട്ടങ്ങൾ
1.  പാൗള്�ി ഇ�നേഗ്രഷംന് വിിഭാ�ത്തിില് 

സ്വര്ക്ക്ാര് ഫ്�് �ല്കാി �െപ്പ്ാക്കു
ന്ന നേപ്രാജക്ട് കുടും�ശ്രീീ വി�ിതകാടെളം 
സ്വംരംഭകാരാക്ക്ി മാാറ്റംിടെക്ക്ാ�് സ്ത്രീീകാടെളം 
ശാക്തിീകാരിക്കുന്നതില് പ്രധ്ാ� പാങ്കു 
വിഹിക്കുന്നും.

2.  നേ�ായംിലര് ഫ്ാമുകാള്, ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെല
റ്റുകാള് എംന്നിവി �െത്തുംന്നതിലൂടെെ 364 
കുടും�ശ്രീീ വി�ിതകാള്ക്ക്് ടെതാഴിിലും 
വിരുമാാ�വുംം നേ�ൊന് കാഴിിഞ്ഞു. ഒരു 
തവിണ നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളം വിളംര്ത്തും
ന്നതി�് 40-45 ദിവിസ്വം ആവിശാമാാണ്. 
ഇപ്രകാാരം 15 പ്രാവിശാം നേകാാഴിിക്കു
ഞ്ഞുങ്ങടെളം വിളംര്ത്തിി ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളംില് 
�ല്കാാനും ഇതിലൂടെെ 42.68 ലക്ഷം 
നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളം 270 കാര്ഷംകാര്ക്ക്് 
�ല്കാാനും സ്വാധ്ിച്ചു.
 പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി കാര്ഷംകാര്ക്ക്് 

�ാളംിതു വിടെര 9.67 നേകാാെി രൂപാ വിളംര്ത്തും 
കൂലിയംായുംം 12.45 നേകാാെി രൂപാ ഔട്ട്ടെലറ്റം് 
ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്കും വിരുമാാ�മാായംി ലഭാ
മാാക്ക്ിയംിട്ടു�്. ഇതു കൂൊടെത നേകാരളം ചിിക്ക്ന് 
പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി 50 നേകാാഴിിക്ക്ര്ഷം
കാര്ക്ക്് മൃ�സ്വംരക്ഷണ വികുപ്പ്് മുനേഖ� 
23,52,940 രൂപാ സ്വ�്സ്വിഡി ഇ�ത്തിിലും 
ലഭാമാാക്ക്ി.

സ്ംഘട�ോ ശോക്താീകരീണ്വുംം 
കോരീയറ്റോശഷാി വിികസ്�വുംം

കുടും�ശ്രീീ നേകാരളം ചിിക്ക്ന് പാദ്ധതിയുംടെെ 
ഭാ�മാായംി 270 നേകാാഴിിക്ക്ര്ഷംകാര്ക്ക്് ഫ്ാം 
മാാനേ�ജ്ടെമാന്റ്, ഇ�നേഗ്രഷംന് നേപ്രാസ്വസ്വ്, 
ലിറ്റംര് മാാനേ�ജ്ടെമാ� ്, ഡിസ്വീസ്വ് ഔട്ട്നേ�
ക്ക്്, ഫ്ീഡിങ്ങ് പാാനേറ്റംണ് എംന്നിവിയംില് 
അവിനേ�ാധ്ം �ല്കാി. 

ഭാോവിി �രീി�ോടികൾ
�ിലവിില് പാദ്ധതിയുംടെെ ഭാ�മാായംി 

തിരുവി�ന്ത്വപുരം ജില്ലായംിടെല കാഠി�ം
കുളംത്തി് പാൗള്�ി നേപ്രാസ്വസ്വിം�്  പ്ലാാ
� ിടെ� �ിര്മ്മിാണം പുനേരാ�മാിക്കുകാ
യംാണ്. ഇനേതാടെൊപ്പ്ം പ്രതിവിര്ഷംം 1000 
നേ�ായംിലര് ഫ്ാമുകാളും 500 ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളും 
ആരംഭിച്ചുടെകാാ�് ആഭാന്ത്വര ഉപാനേഭാ�
ത്തിി�ാവിശാമാായം ചിിക്ക്ന് ഇവിിടെെ തടെന്ന 
ഉല്പാാദിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും കുടും�ശ്രീീ ലക്ഷാ
മാിടുന്നും. സ്വംസ്ഥിാ�ടെത്തി എംല്ലാാ സ്വി.ഡി.
എംസുകാളംിലും നേകാരളം ചിിക്ക്ന് നേ�ായംിലര് 
ഫ്ാമുകാളും ഔട്ട്ടെലറ്റുകാളും പ്രവിര്ത്തി�ം 
ആരംഭിച്ചുടെകാാ�് സ്ത്രീീകാള്ക്ക്് ടെതാഴിിലും 
അതുവിഴിി  പ്രാനേദശികാ സ്വാമ്പത്തിികാ 
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വിികാസ്വ�വുംം പാദ്ധതിയുംടെെ ലക്ഷാമാാണ്. 
ഇതി�ായംി കാാരാക്ഷമാമാായം ഉല്പാാദ�ം, 
മാാംസ്വ സ്വംസ്കാരണം, വിിതരണം, വിിപാണ�ം 
എംന്നിവിയ്ക്ക്് പ്രനേതാകാം ഊന്നല് �ല്കാി 
അഞ്ചുവിര്ഷംടെത്തി വിിശദമാായം കാര്മ്മിപാദ്ധതി
യ്ക്കും രൂപാം �ല്കാിയംിട്ടു�്. നേപാര�് �ീഡര് 
ഫ്ാമുകാള്, ഹാച്ച്റികാള്, നേകാാള്ഡ് നേസ്റ്റാറു
കാള്, ആധു�ികാ രീതിയംില് പ്രവിര്ത്തിിക്കുന്ന 
അറവുംശാലകാള്, മാാലി�ാ സ്വംസ്കാരണ പ്ലാാന്റും
കാള് എംന്നിവിയുംം ഇതില് ഉള്ടെപ്പ്ടും. ഈ 
വിര്ഷംം �ാല് ജില്ലാകാളംിനേലക്കു കൂെി പാദ്ധതി 
വിാാപാിപ്പ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവിര്ത്തി�ങ്ങള് 
ഊര്ജിതമാായംി �െപ്പ്ാക്ക്ിവിരികായംാണ്. 1

1. റ്റോകരീള ചിിക്കാൻ �ദ്ധതിി: 
സ്വിിറ്റോശഷാതികൾ

 *വിാക്തിി�ത/ഗ്രൂപ്പ്് സ്വംരംഭ മാാതൃകായംില് 
പാദ്ധതി �െത്തുംന്നും

*ഗുണനേഭാക്തിാവിി� ്  ഒരു ദ ിവിസ്വം 
പ്രായംമാായം 1000-5000 നേകാാഴിിക്കുഞ്ഞു
ങ്ങള്, തീറ്റം, പ്രതിനേരാധ് വിാക്സിിന് എംന്നിവി 
കുടും�ശ്രീീ മുനേഖ� സ്വൗജ�ാമാായംി ലഭി
ക്കുന്നും

* വിളംര്ച്ച്ടെയംത്തിിയം നേകാാഴിികാടെളം ഔട്ട്ടെല
റ്റുകാളംിടെലത്തിിക്കുന്നും. ഇപ്രകാാരം ഓനേരാ 
ഇ�നേഗ്രഷംന് സൈസ്വക്ക്ിള് പൂര്ത്തിിയംാകു
നേമ്പാഴും വിളംര്ത്തുംകൂലി ഇ�ത്തിില് ഓനേരാ 
സ്വംരംഭകാര്ക്കും ശരാശരി അമ്പതി�ാ
യംിരം രൂപാ വിരുമാാ�ം ലഭിക്കുന്നും

* നേകാരളം ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റം് �െത്തുംന്ന 
ഗുണനേഭാക്തിാവിി�് ശരാശരി 87,000/- 
രൂപാ വിീതം മാാസ്വ വിരുമാാ�ം ലഭിക്കുന്നും

*പാദ്ധതി  ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ളംാകുന്ന 
കുടും�ശ്രീീ വി�ിതകാള്ക്ക്് സ്വാമ്പത്തിികാ 
സ്വഹായംമാെക്ക്ം �ിരവിധ്ി പാിന്തുണകാള്

 പാദ്ധതി ഗുണനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്ക്് ലഭിക്കു
ന്ന സ്വഹായംങ്ങള് (നേ�ാക്സി് �ൂസ്വ് )

*  പുതുതായംി തുെങ്ങുന്ന നേകാാഴിിവിളം
ര്ത്തില് യൂണിറ്റുകാള്ക്ക്് സ്കാവയംര് ഫ്ീറ്റംി�് 
20 രൂപാ �ിരക്ക്ില് മൃ�ംരക്ഷണ വികുപ്പ്് 
സ്വ�്സ്വിഡി ഇ�ത്തിില് �ല്കുന്നും.

* യൂണിറ്റുകാള്ക്ക്് പാദ്ധതി പ്രവിര്ത്തി�
ങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിിപുലീകാരി
ക്കുന്നതിനും 1.5 ലക്ഷം രൂപാ വിീതം �ാലു 
ശതമാാ�ം പാലിശ �ിരക്ക്ില് കാമാൂണിറ്റംി 
ഇന്ടെവിസ്റ്റ്ടെമാന്റ് ഫ്�ായംി കുടും�ശ്രീീ 
�ല്കുന്നും. ഇത് ര�് വിര്ഷംത്തിിനുള്ളില് 
തിരിച്ച്െച്ച്ാല് മാതിയംാകുന്നതാണ്.

* പാദ്ധതിയംില് അം�ങ്ങളംാകുന്ന യൂണി
റ്റുകാള്ക്ക്് സ്വംരംഭ മാികാവിിനും വിിജയംകാര
മാായം രീതിയംിലുള്ള �െത്തിിപ്പ്ിനും ഉന്നത
�ിലവിാരമുള്ള ശാസ്ത്രീീയം പാരിശീല�ം.

* ഇെ�ിലക്ക്ാടെര പൂര്ണമാായുംം ഒഴിിവിാക്ക്ി 
ഉല്പാാദകാര്ക്കും ഉപാനേഭാക്തിാക്ക്ള്ക്കും 
ഗുണകാരമാായം രീതിയംില് കുടും�ശ്രീീയുംടെെ 
മാാര്ക്ക്റ്റംിങ്ങ് സ്വംവിിധ്ാ�ം.

റ്റോകരീള ചിിക്കാൻ ഫാോമാിച്ചെ� 
തിിരീച്ചെ�ടുപ്പ്

1. 

ഒരു നേകാാഴിിക്ക്് 1.2 ചിതുരശ്രീ അെി 
സ്ഥിലം �ല്കാിടെക്ക്ാ�് 1000 
മുതല് പാരമാാവിധ്ി 5000 വിടെര 
നേകാാഴിികാടെളം ഉള്ടെക്ക്ാള്ളിക്ക്ാന് 
കാഴിിയുംന്ന ഫ്ാമുകാടെളംയംാണ് തിര
ടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്.

2. 

ഫ്ാമാില് �ിന്നുംം നേറാഡിനേലക്കുള്ള 
വിഴിി വിലിയം വിാഹ�ങ്ങള്ക്കും, 
ല ി ഫ്റ്റ് ി ങ്ങ ്  വി ാ ഹ � ങ്ങ ള് ക്കു ം 
സു�മാമാായംി സ്വഞ്ച്രിക്ക്ാന് കാഴിിയും
ന്നതായംിരിക്ക്ണം.

3. ഫ്ാമാില് മാതിയംായം വിായുംസ്വഞ്ച്ാരം, 
ടെവിളംിച്ച്ം എംന്നിവി ലഭാമാാക്ക്ണം

4. 

മാലി�ീകാരണ �ിയംന്ത്രിണ നേ�ാര്ഡ് 
�ല്കുന്ന സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്, തനേ�ശ 
സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�ത്തിിടെ� 
ഫ്ാം സൈലസ്വന്സ്വ് എംന്നിവി �ിര്�
ന്ധമാാണ്.

5. 

ഫ്ാമാിനേലക്ക്് എംത്തിിക്കുന്ന തീറ്റം 
ഈര്പ്പ്ം തട്ടാടെത സ്വംഭര ിച്ചു 
വിയ്ക്ക്ാന് പ്രനേതാകാമാായംി മുറിയും�ാ
യംിരിനേക്ക്�താണ്.

റ്റോകരീള ചിിക്കാൻ ഔട്ട്ച്ചെല�ിച്ചെ� 
തിിരീച്ചെ�ടുപ്പ് 

1. 

വിിപാണ� സ്വാധ്ാതയുംള്ളതും 
�താ�ത സ്വൗകാരാമുള്ളതുമാായം 
പ്രധ്ാ� നേറാഡുകാളുടെെ സ്വമാീപാ
ത്തിാണ് നേകാരളം ചിിക്ക്ന് പാദ്ധ
തിയുംടെെ ഭാ�മാായുംള്ള നേകാരളം 
ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റുകാള് സ്ഥിാപാി
നേക്ക്�ത്.

2. 

ചി ി ക്ക് ന്  ഔ ട്ട ് ടെ ല റ്റു കാ ള് ക്ക് ് 
കുറഞ്ഞത് 400 ചിതുരശ്രീ അെി 
വി ി സ്തീീ ര് ണ്ണ് വും ം  നേ കാ ാ ണ് ക്രിീ റ്റം ് 
നേമാല്ക്കൂരനേയംാടു കൂെിയംതുമാായം 
ടെകാട്ട ിെ ം  ഉ � ായംിര ി നേ ക്ക് �
താണ്.

3. 

നേകാരളം ചിിക്ക്ടെ� ഒരു ഔട്ട്ടെല
റ്റംില് �ിന്നുംം മാടെറ്റംാരു ഔട്ട്ടെലറ്റംി
നേലക്ക്് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു കാിനേലാ 
മാീറ്റംര് ദൂരമു�ായംിരിക്ക്ണം.

4. 
ചിിക്ക്ന് ഔട്ട്ടെലറ്റംിടെ� മുന്വിശ
ത്തി് വിലിയം വിാഹ�ങ്ങള് എംത്തിാ
നുള്ള സ്വൗകാരാം

5. ഔട്ട്ടെലറ്റംില് ടെവിളംളംം, സൈവിദുതി 
എംന്നിവി ഉ�ായംിരിക്ക്ണം

6. 
മാ ല ി �ീ കാര ണ  � ിയം ന്ത്രി ണ 
നേ�ാര്ഡ് �ല്കുന്ന സ്വര്ട്ടിഫ്ി
ക്ക്റ്റം്

7. തനേ�ശ സ്വവയംംഭരണ സ്ഥിാപാ�
ത്തിിടെ� സൈലസ്വന്സ്വ്

8. 
എം ഫ് ് . എം സ്വ ് . എം സ്വ ് . എം . ഐ 
(Food Saftey Training and 
Certificate) 

9. 
നേഫ്ാസ്ടാാകാ് (Food Saftey and 
Standards Authortiy of 
India) സ്വാ�ിട്ടറി സ്വര്ട്ടിഫ്ിക്ക്റ്റം്

(ലേ�ഖിക കുടുംംബശ്രീീ �ംസ്ഥാോനാ ദാോരംിദ്ര്യാ 
നാിര്മ്മാോര്ജ്ജനാ മിഷന് പബ്ലിി�് റിിലേ�ഷന്�് 

എഡിിലേറ്റോറിിയല് അ�ിസ്റ്റന്റ്ോണ്് )
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