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2020-2025 കാലയളവിക്ലക്് ക്കരളത്ിജല ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളിജല 
�ന്തിനിധികളായി ജതരജഞെടുക്ജപെട് എല്ാവര്ക്ും ഹൃദ്യമായ ആശുംസ
കൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച്ച വിശ്ാസവും ്തീഷേകളും സാഷോത്ക്
രിക്വാൻ നിങ്ങക്ളാക്രാരുത്രുും ആത്ാര്ത്ഥമായി പരിശ്മിക്ജമന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന നായനാര് സര്ക്ാര് നടപെിലാക്ിയ �ന
കീയാസൂത്രണ അധികാര വിക്കന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്കരളത്ിജ് 
സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക ക്മഖലകളിലുണ്ാക്ിയ മാറ്റങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ്. 
ക്കരളും നടപെിലാക്ിയ അധികാര വിക്കന്ദീകരണത്ിലൂജട ശക്തമായ ് ാക്ദ
ശിക ഭരണസുംവിധാനും രൂപജപെടുത്തുകയും ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളും ന�രഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളും ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളായി മാറുകയും ജചയ്തു. ഇതിജ് 
ഫലമായി, �നാഭിലാഷും കണ്റിഞെ ഒക്ട്ജറ നൂതനാശയങ്ങൾ ്ാക്ദശിക 
സര്ക്ാരുകൾ നടപെിലാക്ി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരുംഭിച്ച നവക്കരളത്ിനായി 
�നകീയാസൂത്രണവും നവക്കരള കര്മ്മപദ്ധതിയും വിവിധ ദൗത്യങ്ങളും ഈ 
്വര്ത്നങ്ങൾക്് കൂടുതൽ ശക്തി പകര്ന്ന് മുക്മ്പാട്ടു ക്പാകുന്നു. 25 വര്ഷും 
പൂര്ത്ിയായ �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനും ഇന്ന് രാ�്യത്ിന് തജന്ന മാതൃക
യാണ്.

ക്ദശീയതലത്ിലുും സുംസ്ാനതലത്ിലുമുള്ള ഭരണ സുംവിധാനങ്ങജള 
അക്പഷേിച്ച് �നങ്ങളമായി കൂടുതൽ ഇഴുകിക്ചര്ന്ന് അവരുജട വികസനാവശ്യ
ങ്ങജള യഥാര്ത്ഥ ക്ബാധക്ത്ാജട സമീപിക്ാനും ഉൾജക്ാള്ളാനും പഞ്ായ
ത്തുരാ�് ഭരണ സുംവിധാനത്ിന് കഴിയജമന്നത് നിസ്തര്ക്മാണ്. ഇ്കാരും 
�ന്തീഷേയ്ക് ഒത്് ഉയരാനും �നകീയ ്ശ്നങ്ങൾക്് പരിഹാരമുണ്ാക്ന്ന
തിനും തക്വിധും �നാധിപത്യ ഭരണസുംവിധാനും കാര്യഷേമമാക്ണജമങ്ി

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തക്ദേശ സ്യുംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ക്കരള സര്ക്ാ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ
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 ൽ അതിജ് രണ്ടു ഘടകങ്ങളായ �ന്തിനിധി സുംവിധാനവും ഉക്ദ്യാ�സ് 
സുംവിധാനവും ഒക്രക്പാജല കാര്യഷേമമാകണും. 

നമുജക്ല്ാും അറിയാവന്നതുക്പാജല ക്ലാകും ഇന്ന് ക്കാവിഡ് 19 എന്ന 
മഹാമാരിയജട പിടിയിലാണ്. തീര്ച്ചയായും മനഷ്യകുലും ഈ മഹാമാരിജയ 
അതി�ീവിക്ക തജന്ന ജചയ്ും. പുതിയ കാലത്ിനനസൃതമായ തരത്ിൽ 
തക്ദേശസ്യുംഭരണ സുംവിധാനത്ിജ് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമായ 
പരിശീലനും നല്കുന്നതിന് കില, സകപ്പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ പഠനരീതികളും ഒരു
ക്ിയിരിക്ന്നത് അഭിനദേനാര്ഹമാണ്. പുതിയ കടമക ൾ ഏജറ്റടുക്ന്നതിന് 
തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിജല �ന്തിനിധികജള ഈ സകപ്പുസ്തകങ്ങ ൾ 
്ാപ്തരാക്ും എന്നതുും നിസ്തര്ക്മാണ്. �ന്തിനിധികൾക്ായി സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമവും ക്സവനങ്ങളും എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകും തയ്ാറാക്ന്നതിന് മുൻസക 
എടുത് കിലജയ അഭിനദേിയ്ക്കുന്നതിക്നാജടാപെും ഈ അവസരും പൂര്ണ്ണമായും 
്ക്യാ�നജപെടുത്ണജമന്ന് എല്ാ �ന്തിനിധികക്ളാടുും അഭ്യര്ത്ഥിക് 
കയും ജചയ്ന്നു.

തിരുവനന്തപുരും സക്നേഹും, 

എ.സി. ജമായ്ീൻ
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ക്കരളത്ിജല �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനും കാൽ നൂറ്റാണ്ിക്ലജക്
ത്ിയിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷജത് വിക്കന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ ്വര്ത്നങ്ങളിലൂജട ്ാക്ദശിക ഭരണത്ിൽ ഒക്ട്ജറ ക്നട്ങ്ങൾ 
സകവരിക്ാനും രാ�്യവും ക്ലാകവും ഉറ്റുക്നാക്ന്ന വികസനത്ിജ് മാതൃകാ 
സുംസ്ാനമായി മാറാനും ക്കരളത്ിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ക്കരളത്ിജല അധികാര വിക്കന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങ ൾ രാ�്യജത് മറ്റ് 
സുംസ്ാനങ്ങൾക്് മാതൃകയായി നിലജകാള്ളുകയാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനാ 
ക്ഭദ�തികൾക്് ക്ശഷും, ഒൻപതാും പഞ്വൽസര പദ്ധതി മുതൽ ക്കരളത്ി
ൽ നടപെിലാക്ിയ �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനമാണ് നമ്മുജട സുംസ്ാന
ജത് രാ�്യത്ിജ് ഇതര ്ക്ദശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്ിയത്. ഒക്ട്ജറ 
വികസന മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്ാൻ നമ്മുജട തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ൾക്് കഴിഞ്ഞു. ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളജട ഏറ്റവും മഹത്ായ സ്ഭാവവി
ക്ശഷും അവയ്ക് �നങ്ങളമായള്ള അടുപെും തജന്നയാണ്. �നകീയാസൂത്രണ
ത്ിജനാപെും മറ്റ് നിരവധി നടപടികളും അന്നുമുതൽ സകജക്ാള്ളുകയണ്ായി. 
അതിൽ ഏറ്റവും ്ധാനമാണ് 1996-ൽ തജന്ന രൂപീകരിച്ച ജസൻ കമ്മിറ്റിയും 
അവരുജട റിക്പൊര്ട്ിൻ്കാരമുള്ള തുടര്നടപടികളും. 2017-ൽ �നകീയാസൂ
ത്രണത്ിജ് രണ്ാും ഘട്ും ഉദ്ഘാടനും ജചയ്ജപെട്ടു. അക്താജടാപെും, പുതിയ 
ക്കരള സൃഷ്ിക്ായി നവക്കരള കര്മ്മപരിപാടി ്ഖ്യാപിക്ജപെട്ടു. അതിജ് 
ഭാ�മായി ആര്ദ്ും, ജപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംരഷേണ യജ്ും, സലഫ്, ഹരിത 
ക്കരളും എന്നീ ദൗത്യങ്ങളും ്വര്ത്നമാരുംഭിച്ചു. ഇവജയല്ാും ക്കരളത്ിജല 
തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങജള ഔന്ന്യത്യത്ിജലത്ിച്ചു. 

പുതുതായി ജതരജഞെടുക്ജപെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് അും�ങ്ങൾക്് അവരുജട 
്വര്ത്ന തുടക്ത്ിൽ തജന്ന ഈ പരിശീലനും നൽക്കണ്തുണ്്. മുൻകാല
ങ്ങളിൽ കില ഈ ് വര്ത്നും സ്തുത്യര്ഹമായി നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ന് നജമ്മ 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവതാരിക
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വലയും ജചയ്ിരിക്ന്ന ക്കാവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയജട കാലത്ിനും വരാ
നിരിക്ന്ന ക്കാവിഡാനന്തര കാലത്ിനും അനക്യാ�്യമായ ്വര്ത്നങ്ങ
ൾക്തകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളും സകപ്പുസ്തകങ്ങളമാണ് കില രൂപും 
നല്ിയിരിക്ന്നത്. പുതുതായി ജതരജഞെടുക്ജപെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് �ന്
തിനിധികൾക്് ഉപകാര്ദമാകുും വിധും തയ്ാറാക്ിയ സാമൂഹ്യക്ഷേമവും 
ക്സവനങ്ങളും എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകും രൂപജപെടുത്തുന്നതിന് ക്നതൃത്ും നല്ിയ 
ക്ഡാ. ജ�.ബി. രാ�ൻ, ശ്ീ. വിക്നാദ് കുമാര് സി. എന്നീ കില ഫാക്ൽറ്റി അും
�ങ്ങജളയും അവക്രാജടാപെും ഈ സുംരുംഭത്ിൽ പങ്ാളികളായ കില റിക്സാഴ്് 
ടീും അും�ങ്ങജളയും അഭിനദേിച്ചുജകാണ്് ഈ പുസ്തകും ഞാൻ കിലയ്ക്കുക്വണ്ി 
സമൂഹത്ിന് മുമ്പാജക സമര്പെിയ്ക്കുന്നു. 

ക്ഡാ. ക്�ായ് ഇളമണ്
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എഴുപത്ിമൂന്നാും ഭരണ ഘടനാ ക്ഭദ�തിയജടയും ക്കരള പഞ്ായത്് 
രാ�് നിയമത്ിക്്യും പിൻബലത്ിൽ നിലവിൽ വന്ന പഞ്ായത്് 

രാ�് സ്ാപനങ്ങളിൽ ്ാക്ദശിക സര്ക്ാര് എന്ന പദവിയള്ള ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്തുകൾക്് ്ക്ദശജത് �നങ്ങളജട സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ചുമതലകൾ നിറക്വറ്റുന്ന
തിൽ ് ഥമ സ്ാനമാണുള്ളത്. �നങ്ങളജട അടിസ്ാനാവശ്യങ്ങളായ പാര്പെി
ടും, ആക്രാ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, ഉപ�ീവന മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ കജണ്ത്ൽ എന്നിവ 
നിറക്വറ്റി നൽകുന്നക്താജടാപെും അവര്ക്ാവാശ്യമായ വിവിധ ക്സവനങ്ങൾ 
്ദാനും ജചയ്ന്നതിനും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ മുൻസകജയ്ടുക്ക്ണ്തുണ്്. 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾക്് അധികാരവും, പണവും, ്വര്ത്ന സ്ാതന്ത്യവും 
ലഭ്യമായക്താജടാപെും ്വര്ത്നങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപൊക്ാൻ ചുമതലയ
ള്ള ഉക്ദേ്യാ�സ് സുംവിധാനവും ലഭ്യമായി എന്നുള്ളത് ക്കരളത്ിജല വിക്ക
ന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിജ് ക്മന്മ വിളിക്ച്ചാതുന്നതാണ്. �നകീയാസൂത്രണ ്
സ്ാനത്ിജ് ഇരുപത്ിയഞ്ാും വര്ഷും ആക്ഘാഷിക്ന്ന ഈ ക്വളയിൽ 
ക്കരളത്ിജല വിവിധ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിക്ലക്് പുതിയതായി കടന്നു 
വരുന്ന �ന്തിനിധികൾക്് ഈ സുംവിധാനങ്ങജള കുറിച്ച് അവക്ബാധും സൃ
ഷ്ിക്ക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജടയാണ് ‘കില’ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവും ക്സവനങ്ങളും, 
എന്ന ഈ സകപുസ്തകും തയ്ാറാക്ിയിരിക്ന്നത്. ഈ സകപുസ്തകത്ിൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ ഏജറ്റടുത്് നടപൊക്ക്ണ് വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ്

ആമുഖും
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വര്ത്നങ്ങജള സുംബന്ിച്ച് വിശദ്ധീകരിക്ന്നക്താജടാപെും വിവിധ ക്സവന 
്ദാന ്വര്ത്നങ്ങൾക്് സഹായിക്ന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് 
നിയമപരമായി വിട്ടുകിട്ിയ സ്ാപനങ്ങൾ, ഉക്ദേ്യാ�സ്ര്, അവരുജട ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ എന്നിവജയ കുറിച്ചുും ്തിപാദിക്ന്നു. കൂടാജത ക്സവന ്ദാന 
്വര്ത്നങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്രവാദിത്വും ഉറപ്പു വരുത്ാൻ സഹാ
യിക്ന്ന നിയമ സുംവിധാനങ്ങളും, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിന് 
സഹായിക്ന്ന ചില ്ധാന ക്കന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികജള പരിചയജപെടുത്തുക
യും ജചയ്ന്നു. ഇജതല്ാും പുതിയ �ന്തിനിധികളജട ്വര്ത്ന പന്ാവി
ൽ സഹായകരമാവും എന്ന ്തീഷേക്യാജട.

അക്സാസിക്യറ്റ് എഡിറ്റര് എഡിറ്റര്
വിഡ�ൊദ് കു�ൊര് സി. ഡ�ൊ.മ�.ബി.രൊ�ന്
ലക്ചറര് ഇൻ റൂറൽ ഇക്ക്ണാമിക്്  അക്സാസിക്യറ്റ് ജ്ാഫസ്സര്
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1 
സൊമൂഹ്യഡഷേ�വും ഡസവ�ങ്ങളും 

ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്തുകളിലൂമെ

1.1 സൊമൂഹ്യ ഡഷേ�ും – ആശയും
്ക്ദശജത് �നങ്ങളജട സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും ലഷേ്യമാക്ി ്വര്ത്ിക്ക 
എന്നത് പഞ്ായത്് രാ�് സ്ാപനങ്ങളജട ്ഥമ കര്ത്വ്യമാണ്. �നങ്ങള
ജട ഉപ�ീവനും, പാര്പെിടും, ആക്രാ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, സാമൂഹ്യ നീതി എന്നീ 
ക്മഖലകളിൽ ഇടജപെട്ടുജകാണ്് സാമൂഹ്യക്ഷേമും ഉറപെ് വരുത്ാനതകുന്ന പദ്ധ
തികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപൊക്കയാണ് പഞ്ായത്് രാ�് സ്ാപനങ്ങൾ 
ജചയ്ന്നത്. ഭരണ ഘടനാപരമായി തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
നിഷേിപ്തമായ ചുമതലകളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും ഫല്ദമായി നിര്വ്വഹിച്ചാ
ൽ മാത്രക്മ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും ഉറപ്പുവരുത്തുക സാദ്ധ്യമാകൂ. 1949 ജല ഭരണഘട
നയിജല ആര്ട്ിക്ിൾ 243 (�ി) ്കാരും പഞ്ായത്തുകളജട അധികാരങ്ങളും 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും എടുത്് പറയന്നു. ഇത് ്കാരും ്ക്ദശത്ിജ് സാമ്പ
ത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹ്യനീതി ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിനും ഉതകുന്ന പദ്ധ
തികൾ തയ്ാറാക്ി നടപൊക്ക എന്നത് പഞ്ായത്തുകളജട ചുമതലയാണ്. 
ഇതിജ് ഭാ�മായി 1992 ജല 73-ാും ഭരണ ഘടനാ ക്ഭദ�തിയനസരിച്ച് ഭരണ
ഘടനയിൽ പതിജനാന്നാും പട്ികയിൽ ്തിപാദിക്ന്ന 29 വിഷയങ്ങളിൽ 
സുംസ്ാന സര്ക്ാര് നിയമവിക്ധയമായി അനവദിച്ച വിഷയങ്ങളജട അടി
സ്ാനത്ിൽ ്ക്ദശത്ിജ് വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾക്തകുന്ന 
പദ്ധതികൾ നടപൊക്ക്ണ് ചുമതല പഞ്ായത്ീരാ�് സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്. 
1994 ജല ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് 3–ാും പട്ികയിൽ ്തിപാ
ദിക്ന്നതിനനസരിച്ചുും തക്ദേശ സ്യും ഭരണ വകുപ്പുും മറ്റു വികസന വകുപ്പുും 
പുറജപെടുവിച്ച ഉത്രവകൾ ്കാരവും ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ഇടജപക്ടണ് വി
കസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾ എജന്തന്നുും അത്രും വിഷയ ക്മഖലകളിൽ 
ഇടജപടുന്നതിന പഞ്ായത്തുകജള സഹായിക്ന്നതിനാവശ്യമായ ഉക്ദ്യാ�
സ് സുംവിധാനും എജന്തന്നുും വ്യക്തമാക്ിയിട്ടുണ്്.
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കൃഷി, മൃ�സുംരഷേണും, മത്്യബന്നും, ഗ്ാമവികസനും, സാമൂഹ്യ നീതി, 
പട്ിക �ാതി വികസനും, പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസനും, ആക്രാ�്യും, ജപാതു വി
ദ്യാഭ്യാസും എന്നീ വികസന-ക്ഷേമ ക്മഖലകളിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിന് ഇട
ജപടാവന്നതാണ്. ഈ ക്മഖലകളിജല ്വര്ത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണും ജചയ്് 
നടപൊക്ന്നതിനാവശ്യമായ ഉക്ദേ്യാ�സ്ക്രയും ഓഫീസ് സുംവിധാനവും ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തുകൾക്് ക്കരള സര്ക്ാര് വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്്. ്ക്ദശജത് �ന
ങ്ങൾക്് വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളജട ഗുണഫലും ലഭ്യമാകുന്നതിനും, 
ഈ ക്മഖലകളജട ്വര്ത്നങ്ങൾ കാര്യഷേമമായി നടപൊക്ന്നതിനും, �ന
്തിനിധികളജടയും ഉക്ദേ്യാ�സ്രുജടയും കൂട്ായ ്വര്ത്നും കൂടിക്യതീരൂ. 

1.2 ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്തിമല സൊമൂഹ്യ ഡഷേ� ചു�തലകള്
്ക്ദശജത് �നങ്ങളജട ആക്രാ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും ഉൾജപെജടയള്ള ക്ഷേമ 
സുംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിജപെടുത്തുക എന്നത് ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളജട ്ധാന 
ചുമതലയാണ്. സമൂഹത്ിജ് ജപാതുധാരയിൽ നിന്നുും പല സാഹചര്യങ്ങളാ
ലുും മാറ്റി നിര്ത്ജപെട്വരുജട വികസനും അവകാശാധിഷ്ിത – ശാക്തീകരണ 
സമീപനത്ിജ് പശ്ാത്ലത്ിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾ ഏജറ്റടുക്ന്നുണ്്. 
മാത്രമല് ക്സവന ഗുണക്മന്മ ഉയര്ത്ാൻ ആവശ്യമായ വിവരാടിത്റ സൃഷ്ി
ക്ന്ന ്വര്ത്നങ്ങളും ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾ ഏജറ്റടുക്ന്നു. ക്കരള പഞ്ാ
യത്് രാ�് നിയമത്ിജല വകുപെ് 162 എ അനസരിച്ച് ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് 
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ചുമതലകളിൽ ്ധാനജപെട്വ താജഴ പറയന്നവയാണ് 

�	 പട്ിക �ാതി വികസനും 
�	 പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസനും 
�	 സ്തീകളജടയും കുട്ികളജടയും വികസനും
�	 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും 
�	 സാമൂഹ്യ സുരഷേ ്വര്ത്നും 
�	 ക്ചരി പരിഷ്കരണും 
�	 ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനും 
�	 ജപാതു വിതരണ സമ്പ്രദായും 

1.3 ഡകരള പഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്് പ്രകൊരും ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്തിമറെ 
ഡസവ� �ിര്വ്വഹണ സുംവിധൊ�ും.

ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് 3–ാും പട്ികയിൽ ്തിപാദിച്ചിരി
ക്ന്ന കാര്യങ്ങജള സുംബന്ിച്ച് ്ക്ദശജത് �നങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ 
ക്സവനങ്ങൾ നൽക്കണ്ത് ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് 166–ാും 
വകുപെ് ്കാരും ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത് കര്ത്വ്യമാണ്. 
്ാക്ദശിക ഭരണ സ്ാപനും എന്ന നിലയിൽ കാര്യഷേമമായ ഭരണും സാധ്യ
മാകുന്നതിനും ക്സവന നിര്വ്വഹണത്ിനും തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് 
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അതാത് ക്മഖലയിജല സ്ാപനങ്ങളും ഉക്ദേ്യാ�സ് സുംവിധാനവും നിയമ വി
ക്ധയമായി വിട്ടുനൽകി എന്നുള്ളത് ക്കരളത്ിജല വിക്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണ
ത്ിജ് വി�യമാണ്. കൃഷി വകുപെ്, മൃ� സുംരഷേണ വകുപെ്, മത്്യ ബന്ന 
വകുപെ്, ഗ്ാമ വികസന വകുപെ്, സാമൂഹ്യ നീതി വകുപെ്, പട്ിക �ാതി വികസന 
വകുപെ്, പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുപെ്, ആക്രാ�്യ വകുപെ്, ആയര്ക്വദ വകുപെ്, 
ക്ഹാമിക്യാപെതി വകുപെ്, ജപാതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെ് എന്നിവയിജല ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്് തല സ്ാപങ്ങളും അവിജടയള്ള ഉക്ദേ്യാ�സ്രുും ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്ിജ് അതാത് ക്മഖലയിജല ക്സവന നിര്വ്വഹണത്ിന് സഹായിക്ന്നു.

1.4 ഡഷേ�കൊര്യ സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ിയുമെയുും ആഡരൊഗ്യവും വിദ്യൊഭ്യൊ
സവും സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ിയുമെയുും ഉത്തരവൊദിത്വങ്ങള് 

അധികാരവിക്കന്ദീകരണത്ിക്്യും പങ്ാളിത് �നാധിപത്യത്ിജ്യും മൂ
ല്യങ്ങൾ മുറുജക പിടിച്ചു ജകാണ്് ്ാക്ദശിക ഭരണ സ്ാപനങ്ങജള കൂടുതൽ 
കാര്യഷേമമായി ്വര്ത്ിക്കജയന്ന ചുമതലയാണ് സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികൾ 
നിര്വ്വഹിക്ന്നത്. പഞ്ായത്ിജ് ്വര്ത്നങ്ങൾ കാര്യഷേമവും ശാസ്തീയ
വമാക്ന്നതിന് സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികൾ അവരുജട വിഷയവമായി ബന്ജപെട് 
കാര്യങ്ങളും സ്ാപനങ്ങളജട ്വര്ത്നവും �നാഭി്ായത്ിജനാത്് ഉയരു
ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപെ് വരുക്ത്ണ്താണ്. അതനസരിച്ച് പഞ്ായത്് ക്യാ�ത്ി
ൽ ഓക്രാ തീരുമാനവും സമര്പെിച്ച് അും�ീകാരും ക്നക്ടണ്തുമായ ഉത്രവാദി
ത്വും സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികൾക്ണ്്. ശരിയായ വിധും ക്ഷേമ്വര്ത്നങ്ങൾ 
നടത്തുന്നതിനും സാമൂഹ്യനീതിയിൽ അധിഷ്ിതമായി ്ാക്ദശിക ഭരണും 
കാര്യഷേമമാക്ന്നതിനും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ സകജക്ാക്ള്ളണ്തുണ്്. 
ഈ ്വര്ത്നത്ിൽ പഞ്ായത്ിജന സഹായിക്ക്ണ് ഉത്രവാദിത്ും 
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയിൽ നിഷേിപ്തമാണ്. ഘടക സ്ാപനങ്ങളിലുും 
അക്താടനബന്ിച്ച് വിവിധ ക്ഷേമ സ്ാപനങ്ങളിലുും തുടര്ച്ചയായി സദേര്ശ
നും നടത്ി ്ശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ന്നതിനും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി 
അും�ങ്ങളും ്ക്ത്യകും ശ്ദ്ധിക്ക്ണ്താണ്. ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമ
ത്ിജ് മൂന്നാും പട്ിക അനസരിച്ച് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട ചുമത
ലകൾ ചുവജട ്തിപാദിക്ന്നു.

	ജപാതുവായ ചുമതലകൾ:- ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് 14 ജപാതു ചുമതലകളിൽ 
4 ചുമതലകൾ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി സകകാര്യും ജചക്യ്ണ്താ
ണ്.
1. മദ്യപാനും, മയക്് മരുന്നുകളജട ഉപക്യാ�ും, സ്തീധനും, സ്തീകജളയും 

കുട്ികജളയും പീഡിപെിക്ൽ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യതിന്മകൾജക്തിജര 
ക്ബാധവൽക്രണും നടത്തുക. 

2. പാവജപെട്വജര ക്കന്ദീകരിച്ച് അയൽക്കൂട്ങ്ങളും, സ്ാശ്യ സുംഘങ്ങ
ളും രൂപീകരിക്ക.

3. സ്ാശ്യ ്വര്ത്കജര സുംഘടിപെിക്കയും, കൂട്ായ ്വര്ത്നങ്ങ
ളിൽ ഭാ�ഭാക്കളാക്കയും ജചയ്ക.
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4. മിതവ്യയും ശീലിപെിക്ന്നതിന് ്ചാരണ പരിപാടികൾ സുംഘടിപെി
ക്ക.

	ക്മഖല ചുമതലകൾ:- ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് മൂന്നാും 
പട്ിക ്കാരും ആജക 19 വിഷയ ക്മഖലകളിലായി 76 ചുമതലകൾ ഉള്ള
തിൽ താജഴ സൂചിപെിക്ന്ന 6 വിഷയ ക്മഖലകളിജല 19 ചുമതലകൾ ക്ഷേ
മകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയക്ടതാണ്.

1. സൊമൂഹ്യ ഡഷേ�ും:-

o അങ്ണവാടികൾ നടത്തുക 

o അ�തികൾക്ും വിധവകൾക്ും വികലാും�ര്ക്ും കര്ഷക ജതാഴിലാ
ളികൾക്ും ജപൻഷൻ അനവദിക്കയും വിതരണും ജചയ്കയും 

o വിധവകളജട ജപണ്മക്ൾക്് വിവാഹത്ിന് ധനസഹായും അനവ
ദിക്ക

o ദരിദ്വിഭാ�ങ്ങൾക്് ഗ്രൂപെ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപൊക്ക

o ഗ്ാമപഞ്ായത്് തലത്ിലുും നിക്യാ�കമണ്ഡലതലത്ിലുും �ാഗ്താ
സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് ്വര്ത്ിപെിക്ക 

2. ദൊരിദ്്യ�ിര്മ്ൊര്ജ്ജ�ും 
o ദരിദ്ജര കജണ്ത്തുക
o പാവജപെട്വര്ക്് ്ക്ത്യകിച്ച് സ്തീകൾക്് സ്യും ജതാഴിലുും ഗ്രൂപെ് എും

ക്ലോജമെന്ും പദ്ധതി നടപൊക്ക
o പാവജപെട്വര്ക്് തുടര്ച്ചയായി ജമച്ചും കിട്ത്ക് തരത്ിൽ സാമൂ

ഹ്യആസ്തികൾ ഉണ്ാക്ക

3. പട്ിക �ൊതി പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസ�ും 

o എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പി കളജട കീഴിൽ ഗുണക്ഭാക്താക്ജള ലഷേ്യ
മാക്ിയള്ള പദ്ധതികൾ നടപൊക്ക 

o പട്ിക�ാതി പട്ികവര്ഗ്ഗങ്ങൾക്് ക്വണ്ി നഴ്റി സ്കൂളകൾ നടത്തുക 

o പട്ിക�ാതി പട്ികവര്ഗ്ഗ വാസക്കന്ദങ്ങളിൽ അടിസ്ാനസൗകര്യ
ങ്ങൾ എര്ജപെടുത്തുക

o പട്ിക�ാതി പട്ികവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ത്ഥികൾക്് സഹായും നൽകുക 

o പട്ിക�ാതി പട്ികവര്ഗ്ഗങ്ങൾക്് ആവശ്യമുള്ളക്പൊൾ വിക്വചനാധി
ഷ്ിത സഹായും നൽകുക

4. മപൊതു വിതരണ സമ്പ്രദൊയും 
o ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിജനതിജരയള്ള പരാതികൾ പരിക്ശാ

ധിക്കയും നിവാരണമാര്ഗ്ഗങ്ങൾ കജണ്ത്ി നടപൊക്കയും ജചയ്ക
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o അളവ് തൂക്ങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് കുറ്റങ്ങൾജക്തിരായി ്ചാരണും സും
ഘടിപെിക്ക 

o ക്റഷൻ കടകളജടയും മാക്വലി ക്സ്റ്റാറുകളജടയും നീതി ക്സ്റ്റാറുകളജട
യും മറ്റ് ജപാതു വിതരണ സമ്പ്രദായങ്ങളജടയും ജപാതുവായ ക്മൽക്നാ
ട്വും മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശവും, ആവശ്യജമങ്ിൽ പുതിയ ജപാതുവിതരണ ക്ക
ന്ദങ്ങൾ ആരുംഭിക്ൽ

5. മത്്യബന്നും: മത്്യജത്ാഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപൊക്ക 
6. ഭവനനിര്മ്മാണും- അഭയ ക്കന്ദങ്ങളജട ഉദ്ധാരണ പരിപാടികൾ നടപൊ

ക്ക

സാമൂഹിക ക്ഷേമും ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിൽ ആക്രാ�്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാ
്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട പങ്് വളജര ്ധാനമാണ്. ജപാതു�നാക്രാ�്യവും വിദ്യാ
ഭ്യാസവമായി ബന്ജപെട് വിഷയങ്ങളിലാണ് ആക്രാ�്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും 
സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ഇടജപടുന്നത്. ആക്രാ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും എന്നീ വിഷയ
ങ്ങളമായി ബന്ജപെട് ്വര്ത്നങ്ങൾ മനഷ്യ വിഭവ ക്ശഷിയജട വികസ
നത്ിനും ജപാതു�ന ക്ഷേമും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ഉതകുന്നതാണ്. ക്കരള 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് മൂന്നാും പട്ിക അനസരിച്ച് ആക്രാ�്യവും 
വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട ചുമതലകൾ ചുവജട ്തിപാദിക്ന്നു. 

	ജപാതു �നാക്രാ�്യും, 
	ശുചിത്ും, ശുദ്ധ �ല വിതരണും (കുടിജവള്ളും), 
	അഴുക്ചാൽ, 
	പരിസ്ിതി, 
	കലയും സുംസ്ാരവും വിക്നാദവും, 
	് ാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസും

1.5 ദുരന്ത സൊഹചര്യങ്ങളില് പഞ്ൊയത്തിമല  
ഡഷേ� പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള്

ക്കരളും സമീപ കാലത്് ക്നരിട് സമാനതകളില്ാത് ദുരന്തങ്ങളായ ഓഖി, 
അതിതീവ്ര മഴജയ തുടര്ന്നുണ്ായ ്ളയവും, ഉരുൾജപാട്ലുും, നിപെ സവറസ്, 
പഷേിപെനി, വരൾച്ച, കാട്ടുതീ മുതലായവ സൃഷ്ിച്ച ആഘാതത്ിൽ നിന്നുും 
നമ്മുജട ജകാച്ചു ക്കരളും കരകയറി തുടങ്ങുന്നക്തയള്ളൂ. വിവിധ അതി�ീവന 
്വര്ത്നങ്ങൾ ഇനിയും നടക്ാനണ്്. ഇതിനിടയ്ക് കാലാവസ്ാ വ്യതിയാ
നും ്വചനാതീതമായ പല ്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ും കാരണമാക്യക്ജമന്ന 
സക്ദേശമാണ് ശാസ്തക്ലാകത്തുനിന്ന് നമുക്് ലഭിക്ന്നത്. 2018, 2019 വര്ഷ
ങ്ങളിജല ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ അതി�ീവന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ �ില്ാ ദുരന്ത 
നിവാരണ അക്താറിറ്റിജക്ാപെും തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഹിച്ച 
പങ്് വളജര വലുതാണ് . അതിജ് അടിസ്ാനത്ിൽ സുംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ക്നരിട്് ജകാക്റാണ സവറസ്  വ്യാപനജത് തടയാനള്ള ദൗത്യത്ിൽ തക്ദേശ 
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സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങജള ്ധാന പങ്ാളികളാക്ി. ്ക്ദശജത് �നങ്ങ
ജളയും സന്നദ്ധ ്വര്ത്കജരയും വിദഗ്ദ്ധജരയും ഏക്കാപിപെിച്ച് വി�യകര
മായി ക്കാവിഡ-19 ്തിക്രാധ ്വര്ത്നങ്ങൾ സുംഘടിപെിക്ാൻ തക്ദേശ 
സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പുതിയ ചുമതലകൾ 
ഏജറ്റടുത്് നടപെിലാക്ാനള്ള ക്കരളത്ിജല തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളജട കഴിവിജനയാണ് എടുത്തുകാട്ടുന്നത്.

ഡബൊക്് : 1 ദുരന്ത �ൊഡ��്മ�റെ് ആക്ും പ്രൊഡദശിക സര്കൊരുകളും

ക്കന്ദ സര്ക്ാര് പുറത്ിറക്ിയ 2005 ജല ദുരന്ത മാക്ന�്ജമ്് ആക്ടിജ് 
അദ്ധ്യായും 6 –ൽ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളജട 
പങ്ിജന കുറിച്ച് ്തിപാദിക്ന്നുണ്്.
1) ്ക്ദശജത് ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ �ില്ാ ദുരന്ത മാക്ന�്ജമ്് 

അക്താറിറ്റിയജട നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്നസരിച്ച് ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുക
ൾ ്വര്ത്ിക്ക്ണ്തുണ്്. 
a) ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളിജല ഉക്ദേ്യാ�സ്രുും മറ്റ് �ീവനക്ാരുും 

ദുരന്ത മാക്ന�്ജമ്ിൽ പരിശീലനും ലഭിച്ചവരാജണന്ന് ഉറപൊക്
ണും.

b)  ദുരന്ത മാക്ന�്ജമന്മായി ബന്ജപെട് വിഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി പരി
പാലിക്കയും ദുരന്തങ്ങക്ളാ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങക്ളാ ഉണ്ാകുക്മ്പാ
ൾ അവ സമയത്് ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപെ് വരുത്ണും. 

c) ്ക്ദശത്് നടപൊക്ന്ന എല്ാ നിര്മ്മാണ പദ്ധതികളും ക്ദശീയ 
ദുരന്ത നിവാരണ അക്താറിറ്റിക്യാ, സുംസ്ാന ദുരന്ത നിവാരണ 
അക്താറിറ്റിക്യാ, �ില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ അക്താറിറ്റിക്യാ ദുരന്ത
ങ്ങൾ തടയന്നതിനും ലഘൂകരിക്ന്നതിനമായി നിശ്യിച്ച മാനദ
ണ്ഡങ്ങൾക്ും സവിക്ശഷതകൾക്മനസരിച്ചാക്ണാ എന്ന് ഉറപൊ
ക്ണും. 

d) സുംസ്ാന പദ്ധതിയ്ക്കുും, �ില്ാ പദ്ധതിയ്ക്കുും അനസൃതമായി ദുരന്ത 
ബാധിത ്ക്ദശത്് ദുരിതാശ്ാസ, പുനരധിവാസ, പുനര്നി
ര്മ്മാണ ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുക. 

2) ദുരന്ത നിവാരണത്ിന അനിവാര്യമായ മറ്റ് നടപടികൾ ്ാക്ദശിക 
സര്ക്ാരുകൾക്് ഏജറ്റടുക്ാും. 

ദുരന്ത മാക്ന�്ജമ്് ആക്ടിജല ഈ ്തിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ ദുരന്ത സാഹ
ചര്യങ്ങളിൽ ഇടജപടുന്നതിന ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് പിൻബലക്മകുന്നു. 
ആയതിനാൽ പഞ്ായത്ടിസ്ാനത്ിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്ാറാ
ക്ക്ണ്തുണ്്. സുംസ്ാന സര്ക്ാരുും തക്ദേശ സ്യും ഭരണ വകുപ്പുും പഞ്ായ
ത്ടിസ്ാനത്ിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ാനള്ള ശ്മമാരുംഭി
ച്ചിട്ടുണ്്. ഇതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങൾ, ഉത്രവകൾ സര്ക്ലറുകൾ 
എന്നിവ തക്ദേശ സ്യും ഭരണ വകുപെ് പുറത്ിറക്ിയിട്ടുണ്്. 
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1) 04/12/2019 –ജല സ.ഉ.(സക) നും.156/2019 / ത.സ്.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്രവ്
2) 05/12/2019 –ജല സ.ഉ.(സക) നും.157/2019 / ത.സ്.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്രവ്
3) 14/01/2020 –ജല സ.ഉ.(സക) നും.14/2020 / ത.സ്.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്രവ്
4) 23/1/2020 –ജല സ.ഉ.(സക) നും. 19/2020 / ത.സ്.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്രവ്
5) 15/02/2020 – ജല ഡി.എ.1 /372/2019 ത.സ്.ഭ.വ. നമ്പര് സര്ക്ലര് 

ദുരന്ത സാധ്യതകജള ഉൾജകാണ്് വികസന പദ്ധതി ആസൂത്രണും ജചയ്ന്നതി
നളള ശ്മമാണ് തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ദുരന്തത്ി
ജ് ആഘാതും കുറക്ന്നതിനളള മുജന്നാരുക്ങ്ങളും ദുരന്തജത് അഭിമുഖീക
രിക്ാനും അതി�ീവിക്ാനമുളള �നങ്ങളജട സനപുണ്യ വികസനവമാണ് 
ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി ലഷേ്യമിടുന്നത്. കാലാവസ്ാ മാറ്റവും ്കൃതി വി
ഭവങ്ങളജട അമിത ചൂഷണവും ദുരന്തത്ിജ് ആവര്ത്നവും ക്താതുും കൂടുന്ന 
സാഹചര്യത്ിൽ അവജയ അതി�ീവിക്ാനളള തയ്ാജറടുപെ് വളജര ്ധാ
നമാണ്. ഇക്താജടാപെും വരൾച്ച, തീപിടുത്ും, ജകാടുങ്ാറ്റ്, ജവടിജക്ട്പകട
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ്ാക്ദശിക ദുരന്തങ്ങളും ്തിക്രാധിക്ന്നതിനള്ള മുൻകരു
തലുകളും ്തിക്രാധ ്വര്ത്നങ്ങളും ഇതിജ് ഭാ�മായി ഉൾജപെടുത്തുന്നു. 
ഓക്രാ തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനവും അതിജ് പാരിസ്ിതിക സവി
ക്ശഷതകളും ദുരന്തസാധ്യതകളും ഉൾജകാളളന്ന വികസന പരിപാടികളും �ീ
വിതരീതിയും പിന്തുടരാൻ സജ്ജമാക്കണ്തുണ്്. ഇതിനളള ആദ്യപടിയാണ് 
�നപങ്ാളിത്ക്ത്ാജടയളള ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ൽ. പങ്ാ
ളിത് ആസൂത്രണും ശാക്തീകരണത്ിനും സനപുണ്യ വികസനത്ിനമുളള 
ഉപാധി കൂടിയാണ്. ദുരന്താവസ് റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ൽ, ്ക്ത്യക വികസന 
ജസമിനാര്, ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി ക്രഖ തയ്ാറാക്ൽ എന്നിവയാണ് ദുരന്ത 
നിവാരണ പദ്ധതി രൂപീകരണ ്ക്ിയയിജല ്ധാന ഘടകങ്ങൾ. 

ഓക്രാ തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനവും, �നങ്ങളജട അനഭവവും ്ാക്ദശിക 
പഠനങ്ങളും സുംസ്ാന ദുരന്ത നിവാരണ അക്താറിറ്റി തയ്ാറാക്ിയ ദുരന്ത 
സാധ്യത മാപ്പുകളും ഉപക്യാ�ജപെടുത്ിയാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അവസ്ാ റി
ക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ക. ഈ റിക്പൊര്ട്ിജ് അടിസ്ാനത്ിൽ ദുരന്ത നിവാരണ 
മുജന്നാരുക്ങ്ങൾക്ും, ദുരന്ത ്തികരണ കര്മ്മ പരിപാടിക്ും തക്ദേശ സ്യും
ഭരണ സ്ാപനും രൂപും നൽകുും. ഒപെും വികസന പദ്ധതിയജട ഭാ�മായി ഓക്രാ 
വികസന ക്മഖലയിക്ലക്ും തയ്ാറാക്ന്ന ക്്ാ�ക്ടുകളിൽ ദുരന്ത അതി�ീ
വന ക്ശഷി ഉറപൊക്ന്ന സാക്ങ്തിക തികവ് ഉറപ്പുവരുത്ാനും ലഷേ്യമിടുന്നു. 
നമ്മുജട എല്ാ വികസന ക്്ാ�ക്ടുകളും കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനും സൃഷ്ിക്
ന്ന ആഘാതക്ത്യും ദുരന്ത സാധ്യതകജളയും അതി�ീവിക്ാൻ സഹായി
ക്ന്നതാകണും. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമും ്തിപാദിക്ന്ന തരത്ിൽ ദുരന്ത 
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ്ക്ദശത്ിജ് ആവശ്യകതയ്കനസരിച്ച് ദുരിതാശ്ാസ, 
പുനരധിവാസ, പുനര്നിര്മ്മാണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏജറ്റടുത്് നടപൊക്ാൻ 
നമ്മുജട തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കരുത്തുജണ്ന്നു സമീപകാല 
അനഭവങ്ങൾ ജതളിയിച്ചിട്ടുണ്്. 
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ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഞ്ായത്തുകൾക്് ഇടജപടാൻ കഴിയന്ന വികസന 
ക്ഷേമ്വര്ത്നങ്ങൾ

1. ദുരന്താനന്തരും ആവശ്യമായ സമഗ് ശുചിത്-മാലിന്യ സുംസ്രണത്ിനായ
ള്ള ക്്ാ�ക്ടുകൾ.

2. വരൾച്ചാസമയത്് കുടിജവള്ളഷോമും പരിഹരിക്ന്നതിനള്ള സുംവിധാനും 
ഒരുക്ൽ.

3. ദുരന്തസമയത്് ജഷൽട്റായി ഉപക്യാ�ിക്ാവന്ന ജപാതുജകട്ിടങ്ങൾ 
(അങ്ണവാടികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, ക്ഹാസ്റ്റലുകൾ) എന്നിവയജട അടി
സ്ാന ജസൗകര്യ വികസന ക്്ാ�ക്ടുകൾ.

4. ദുരന്തനിവാരണ ക്സനാ ്വര്ത്നങ്ങൾ.

5. ദുരിതാശ്ാസ ക്കന്ദങ്ങളജട നടത്ിപെ്.

6. ദുരന്തബാധിതര്ക്് ആവശ്യമായ അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ൽ. 
(ഭഷേണും, കുടിജവള്ളും, മരുന്ന് മുതലായവ)
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2 
വിവിധ ഡ�ഖലകളില്സൊമൂഹ്യഡഷേ�ും 

ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള്

ഒരു സമൂഹത്ിജല അും�ങ്ങളജട കൂട്ായ ക്ഷേമജത്യും അതിജ് പുക്രാ�
തിയജട സാമൂഹിക ഉത്രവാദിത്ജത്യും സാമൂഹ്യക്ഷേമും പരി�ണിക്ന്നു. 
ഒരു സമൂഹത്ിജല മനഷ്യ�ീവിതത്ിജ് ഗുണനിലവാരും അതിജ് എല്ാ 
തലങ്ങളിലുും പരിക്ശാധിക്കയും, സാമൂഹ്യ ് വര്ത്നങ്ങളും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ 
നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഉൾജപെജട, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രും പരിമിതജപെടു
ത്ാജത അത് വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ പരിക്ശാധിക്
കയും ജചയ്ന്നു.

പഞ്ായത്് രാ�് ആക്ടിജല മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ചു പട്ികകൾ ്കാരവും 
ക്കരള മുൻസിപൊലിറ്റി ആക്ടിജല ഒന്നാും പട്ിക ്കാരവും വിവിധ ക്സവന-
വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളജട ചുമതലകൾ തക്ദേശഭരണ സ്ാപന
ങ്ങജള ഏൽപെിക്കയും താജഴപെറയന്ന സര്ക്ാര് ഉത്രവകൾ ്കാരവും 
തക്ദേശസ്യുംഭരണ വകുപ്പുും മറ്റു വകുപ്പുകളും പുറജപെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒക്ട്ജറ ഉത്
രവകൾ്കാരവും ഏൽപെിക്ജപെട് ചുമതലകളമായി ബന്ജപെട് സ്ാപനങ്ങ
ജളയും സ്ാപനങ്ങളിജലഉക്ദ്യാ�സ്ജരയും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് 
സകമാറുകയും ജചയ്തു.

സ.ഉ.(പി)നും.189/1995/തസ്ഭവ.തീയതി.18.9.19(സ്ാപനങ്ങജളയും ഉക്ദ്യാ
�സ്ജരയും സകമാറൽ)
സ.ഉ.(പി)നും.184/1999/തസ്ഭവ.തീയതി.27.9.1999 (�ില്ാ ആശുപത്രികള
ജട സകമാറൽ)
സ.ഉ.(പി) നും.186/2000/തസ്ഭവ.തീയതി.4.7.2000(എൻ�ിനീയറിങ് �ീവ
നക്ാരുജട പുനര്വിന്യാസും)
സ. ഉ (പി)നും.187/2000/തസ്ഭവ.തീയതി 4.7.2000(മിനിസ്റ്റീരിയൽ �ീവന
ക്ാരുജട പുനര്വിന്യാസും)
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സ.ഉ.(പി)നും.188/2000/തസ്ഭവ.തീയതി.4.7.2000 (വികസന വകുപ്പുകൾ പു
നസുംഘടിപെിച്ചു �ീവനക്ാരുജട സകമാറൽ)

വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണും ജചയ്ന്നതിനും നടപൊക്ന്നതിനും സ്ീ
കരിച്ചു വന്നിരുന്ന സാമ്പ്രദായിക ക്കന്ദീകൃത നടപടിക്മങ്ങളിൽ നിന്നുും വ്യ
തിചലിച്ച് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണും ജചയ്ന്നതിനും അവ താരതക്മ്യന കുറ്റമറ്റ 
രീതിയിൽ നടപൊക്ന്നതിനും സാധാരണ പൗരനും സാധിക്ും എന്ന നില
യിക്ലക്് ക്കരളത്ിജല ്ാക്ദശിക ആസൂത്രണ നിര്വഹണ ്ക്ിയകൾ മാ
റിയിട്ടുണ്്. കഴിഞെകാല ്വര്ത്നങ്ങളജട പശ്ാത്ലത്ിൽ മാതൃകകൾ 
സൃഷ്ിച്ച ്ാക്ദശിക ഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട അനഭവത്ിൽ നിന്നുും പാഠും 
ഉൾജക്ാണ്ാകണും �നകീയാസൂത്രണത്ിജ് രണ്ാുംഘട് ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ക്മജപെടുക്ത്ണ്ത്. 

വികസനപരിപാടികൾ ആസൂത്രണും ജചയ്തു നടപെിലാക്ന്നതിജ്കാര്യഷേമ
തജയ കൂടി ആശ്യിച്ചാണ് ഭരണകൂടത്ിജ് മികവ് വിലയിരുത്ജപെടുന്നത്. 
വികസന പരിപാടികളമായി ബന്ജപെട്് വിവിധ വകുപ്പുകൾ സകകാര്യും ജച
യ്ിരുന്ന പല പദ്ധതികളും സുംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകും പഞ്ായത്തുകൾക്് 
സകമാറി കിട്ിയിട്ടുണ്്. ഈ ക്ഷേമവികസന ്വര്ത്നങ്ങൾ �നങ്ങൾക്് 
്ക്യാ�നകരമായ രീതിയിൽ നടപൊക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണും, 
ഏക്കാപനും, നിര്വഹണും, വിശകലനും തുടങ്ങിയവയജട ഭാരിച്ച ചുമതലകൾ 
�ന്തിനിധികളിക്ലക്ാണ് വന്നു ക്ചര്ന്നിരിക്ന്നത്. �നങ്ങളജട ്തീഷേ
ജക്ാത്് ്സ്തുത പരിപാടികൾ നടപെിലാക്ന്നതിന് പരമാവധി ശ്ദ്ധിക്ക്
ണ്ിയിരിക്ന്നു.

സാമൂഹ്യനീതിയും സാമ്പത്ികവികസനവും ക്ഷേമവും സാധ്യമാക്ക എന്ന 
സു്ധാന ചുമതല തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് നൽകജപെട്ിട്ടുള്ളത്. സാ
ധാരണക്ാരുും പാവജപെട്വരുമായ �നങ്ങളജട ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾക്് 
ക്കരളും നൽകിയ ഊന്നലാവണും മാനവ വികസന സൂചികയിൽ മുന്നിജല
ത്ാൻ നജമ്മ സഹായിച്ചത്. സുംസ്ാനജത് ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളജട ഭൂരി
ഭാ�വും നടപൊക്ന്നത് തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലൂജട ആയതിനാൽ 
അവ കാര്യഷേമമായി നിര്വ്വഹിക്ന്നതിന് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി
കളജട ്വര്ത്നങ്ങൾ ഊര്�ിതമാക്ക്ണ്തുണ്്. ശരിയായവിധും ക്ഷേമ ്
വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സാമൂഹ്യനീതിയിലധിഷ്ിതമായ ്ാക്ദശിക 
ഭരണും കാര്യഷേമമാക്ന്നതിനും ശരിയായ തീരുമാനും സകജക്ാക്ള്ളണ്
തുണ്്.

2.1. ഡഷേ� പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള്
പഞ്ായത്തുകൾ നടപെിലാക്ക്ണ് വിവിധ ക്ഷേമക്സവന ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ക്മഖല തിരിച്ചു ചുവജട ജകാടുക്ന്നു.
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2.1.1 വിദ്യൊഭ്യൊസും
ഗുണക്മന്മയള്ള വിദ്യാഭ്യാസും കുട്ികളജട അവകാശമാണ്. എല്ാ കുട്ികൾക്ും 
അത് ലഭിക്ന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുക്ത്ണ്ത് സമൂഹത്ിജ്യും സര്ക്ാരുകള
ജടയും ഉത്രവാദിത്വമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമും 2009 ഇക്ാര്യും 
ഊന്നിപെറയന്നുണ്്. ഭരണഘടനയജട 73-74 ക്ഭദ�തിയിലൂജട പഞ്ായത്് 
രാ�് സുംവിധാനും നിലവിൽ വന്നക്താജട ഗുണക്മന്മയള്ള വിദ്യാഭ്യാസും ഉറ
പൊക്ാനള്ള നിയമപരവും ഭരണഘടനാപരവമായ ബാധ്യത സുംസ്ാന സര്
ക്ാരിജന ക്പാജല തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്മുണ്്. തക്ദേശ സ്
യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ ്വര്ത്കര്, സാമൂഹ്യ സാുംസ്ാരിക 
രും�ത്തുള്ളവര്, പൂര്വവിദ്യാര്ത്ഥികൾ, രഷേിതാക്ൾ, അധ്യാപകര് എന്നിങ്ങ
ജന �ീവിതത്ിജ് നാനാതുറകളിലുള്ളവരുജട കൂട്ാമെയജട ശ്മും ഉജണ്ങ്ി
ജല ഈ ലഷേ്യും സകവരിക്ാനാകൂ. 

മുഴുവൻ കുട്ികജളയും ജപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്ിക്കയും ഗുണക്മന്മയ
ള്ള വിദ്യാഭ്യാസും ഉറപൊക്കയും ജചയ്ക എന്ന ലഷേ്യും സകവരിക്ാനായി 
ബഹുമുഖമായ കര്മ്മ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണും ജചയ്് നടപെിലാക്ി വരു
ന്നത്. ഗുണക്മന്മയള്ള വിദ്യാഭ്യാസും ജപാതു വിദ്യാലയത്ിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്ന ലഷേ്യും മുൻനിര്ത്ിയാണ് സുംസ്ാന സര്ക്ാര് നവക്കരള കര്മ്മപരി
പാടിയജട ഭാ�മായി ജപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സുംരഷേണ യജ്ും ആവിഷ്കരിച്ച് 
നടപൊക്ന്നത്. സാമ്പത്ികമായും ്ാക്ദശിക സവദഗ്്യങ്ങളായും വലിയക്താ
തിലുള്ള പിന്തുണയും ഇടജപടലുകളും ്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളജട ഭാ�ത്തു 
നിന്നുും ഇക്ാര്യത്ിൽ അനിവാര്യമാണ്. �നകീയ ഇടജപടൽ സാധ്യതകജള 
ശക്തിജപെടുത്തുന്നതിൽ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ാണ് ഫല്ദമാ
യി ഇടജപടാനാകുക.

•	 തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട വിദ്യാഭ്യാസ വികസന ക്്ാ�ക്ടുകൾ, 
ജപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സുംരഷേണയജ് ്വര്ത്നങ്ങളമായി സും
ക്യാ�ിപെിച്ച് നിര്വഹണും നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്ണും. 
സ�വസവവിധ്യ ഉദ്യാനും, മാലിന്യ സുംസ്രണ പരിപാടി, ഊര്ജ്ജ 
സുംരഷേണ പരിപാടി എന്നിവയ്ക് മുൻ�ണന നൽകാവന്നതാണ്.

•	 തക്ദേശസ്യുംഭരണ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്കൂൾ ്ായത്ിലുള്ള മുഴുവൻ 
കുട്ികളും സ്കൂളകളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വിദ്യാഭ്യാസ 
അവകാശ നിയമ്കാരും തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളജട അനിവാ
ര്യും ചുമതലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ര�ിസ്റ്റര് സൂഷേിക്ക എന്നത്. 
തക്ദേശഭരണ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്കൂൾ ്ായത്ിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ി
കളും എവിജട പഠിക്ന്നു എന്നുും മറ്റുമുള്ള പൂര്ണവിവരങ്ങൾ ്സ്തുത 
ക്രഖയിൽ ഉണ്ാകണും.

•	 200 ്വൃത്ി ദിനങ്ങൾ കുട്ികളജട അവകാശമാണ്.ഏജതങ്ിലുും സാ
ഹചര്യത്ിൽ ഇത് നഷ്ജപെട്ാൽ,നഷ്ജപെട് പഠനദിനങ്ങൾക്് പകരും 
ദിനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നു എന്ന് ഉറപൊക്ാൻ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളജട പങ്ാളിത്ും ഉണ്ാവണും.
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•	 കാമ്പയിൻ ്വര്ത്നങ്ങൾ �നകീയ മാക്ൽ
•	 വിദ്യാഭ്യാസ ്വര്ത്നങ്ങളജട ്തിമാസ അവക്ലാകനും
•	 എല്ാ വിദ്യാലയങ്ങളും വിദ്യാര്ഥി സൗഹൃദമാക്ൽ
•	 മാലിന്യ ്ശ്നങ്ങജള മറികടക്ാൻ വികസിപെിച്ച സാക്ങ്തികവിദ്യ ്

ക്യാ�നജപെടുത്തുന്ന ്ക്യാ� ശാലകളായി വിദ്യാലയ ക്യാമ്പസിജന 
്ക്യാ�നജപെടുത്ൽ

•	 ഹരിത ക്്ാക്ട്ാക്ക്ാൾ പാലിക്ന്നു എന്ന് ഉറപൊക്ൽ
•	 സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിജന ഹരിതാഭും ആക്ിമാറ്റുന്ന ്വര്ത്നങ്ങൾ
•	 സ്ിമ്മിും�് പൂൾ
•	 സിന്തറ്റിക് ട്ാക്്
•	 ആവശ്യമായ സര്ക്ാര് സ്കൂളകൾക്് എല്ാും പുതിയ ജകട്ിടും
•	 സ്കൂളകളിൽ സൗക്രാര്ജ്ജും
•	 എല്ാ സ്കൂളകൾക്ും സ�വസവവിധ്യ പാര്ക്്
•	 എല്ാ ക്ാസ്സുകളും സഹജടക്
•	 എല്ാ ക്യാമ്പസുകളിലുും ഹരിത നിയമാവലി
•	 എല്ാ സ്കൂളകളിലുും ടാല്് ലാബ്.
•	 തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്കൂളകൾക്് ആവ

ശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ന്നതിന് മുൻ�ണന നൽക്കണ്താണ്.
•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ �വണ്ജമ്് നിശ്യിക്ന്ന തുക സമഗ്ശിഷേ 

(എസ്.എസ്.എ.ആര്.എും.എസ്.എ.) ജ്ാ�ക്ടുകൾക്് വകയിരുത്
ണും. ഈ ക്്ാ�ക്ടുകളജട വിശദാുംശങ്ങൾ തയ്ാറാക്ന്നതിൽ തക്ദേശ
ഭരണ സ്ാപനും മുഖ്യ പങ്് വഹിക്ക്ണ്താണ്.

•	 പഠന നിലവാരും ഉയര്ത്തുക,വിദ്യാര്ത്ഥികളജട സര്ഗ്ഗാത്ക 
ക്ശഷികൾ വികസിപെിക്ക, അധ്യാപക പരിശീലനും സുംഘടിപെി
ക്ക തുടങ്ങിയ �ക്വഷണാത്ക ക്്ാ�ക്ടുകൾ എസ്.എസ്.എ., 
ആര്.എും.എസ്.എ., വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെ് എന്നിവയജട പരിപാടികള
ജട ആവര്ത്നും അല് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ിയതിന ക്ശഷും തക്ദേശഭര
ണസ്ാപനങ്ങൾക്് ഏജറ്റടുക്ന്നതാണ്.

•	 എല്ാ വിദ്യാലയങ്ങളജട പരിസരവും പുകയില, മദ്യും, മയക്മരുന്ന് 
വിമുക്ത ്ക്ദശമായി ്ഖ്യാപിക്കയും സ്കൂൾ ആക്രാ�്യ പരിക്ശാധന 
പരിപാടി ക്മമായി നടക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ജചയ്ക.

•	 എല്ാ സ്കൂളകൾക്ും നല് ശുചിമുറി,അടുക്ള, സക കഴുകുന്ന സ്ലും, 
ഭഷേണും കഴിക്ന്ന സ്ലും. സ്കൂൾ ഉച്ചഭഷേണ പരിപാടിയജട കാര്യ
ത്ിൽ അവയജട നടത്ിപെിന് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും 
ശുചിത്ും ഉറപൊക്ാനള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്ി ജകാടുക്ക എന്നതു 
മാത്രമാണ് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ചുമതല, അടുക്ള, അടുക്
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ളക്യാട് അനബന്ിച്ച് സുംഭരണ മുറി എന്നിവ ഏര്ജപെടുത്തുന്നതിന് 
ഉയര്ന്ന പരി�ണന നൽക്കണ്താണ്.

•	 സ്കൂളകളിൽ ഫര്ണിച്ചര് ലഭ്യമാക്ന്നതിന് മുൻ�ണന നൽകണും.
•	 സര്ക്ാര് സ്കൂളകളിജല ഏഴാും ക്ാസ് വജരയള്ള കുട്ികൾക്് ്ഭാതഭ

ഷേണും നൽകുന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്റ്റുകൾ സ്കൂളകളജട നിയന്തണ ചുമത
ലയള്ള തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

•	 സന്നദ്ധ ്വര്ത്കരായ യവതിയവാക്ൾ,അധ്യാപകര് എന്നിവ
ജര പജങ്ടുപെിച്ച് വിദ്യാര്ഥികൾക്് പഠന പരിക്പാഷണും (Remedial 
coaching) ഉൾജപെജടയള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്ാവന്നതാണ്.

•	 എല്ാ സര്ക്ാര് സ്കൂളകളിലുും നിശ്ിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ്കാരും യൂറിന
ലുകളും ക്ടായ് ലറ്റുും വാഷ്ക്ബസിനും അവയിൽ �ലലഭ്യതയും ശുചിത് 
സൗകര്യങ്ങളും ഏര്ജപെടുത്ിയതിനക്ശഷും എയ്ഡഡ് സ്കൂളകളിലുും 
ഇത്രും സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്ാവന്നതാണ്

•	 സര്ക്ാര് സഹസ്കൂളിക്നാട് /ഹയര്ജസക്ൻഡറി സ്കൂളിക്നാട് ക്ചര്ന്നു
ള്ള എൽ.പി, യ.പി സ്കൂളകളിജല പശ്ാത്ല വികസന ക്്ാ�ക്ടുകൾ 
�ില്ാ പഞ്ായത്ിജ് സമ്മതക്ത്ാജട ബന്ജപെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്തു
കൾക്് എടുക്ാവന്നതാണ്.

•	 എല്ാ ക്ാസ്സിലുും ക്ാസ് സലബ്രറി. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളജട നിയന്ത
ണത്ിലുള്ള പഞ്ായത്് സലബ്രറികളജട പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ 
ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് ക്്ാ�ക്ട് ഏജറ്റടുക്ാവ
ന്നതാണ്(്ാക്ദശിക സലബ്രറികളിൽ കുട്ികളജട പഠന ആവശ്യത്ി
നായി കുംപ്യൂട്ര്, ജടലവിഷൻ എന്നിവ). 

•	 സ്കൂളകൾക്് ക്വണ്ി വിവിധ പദ്ധതികളജട ഭാ�മായി വാങ്ങിയ വാഹ
നങ്ങളജട ഇന്നജച്ചലവ്, സരൈവറുജട ക്വതനും, മറ്റ് ആവര്ത്ന ജച
ലവകൾ എന്നിവ തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ വഹിക്ാൻ പാടില്.

തുെര് സൊഷേരത
•	 സാഷേരതാ മിഷൻ ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്്ാത്ാഹിപെിക്ന്നതിന് 

സാഷേരതാ ക്കന്ദങ്ങളിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ജമച്ചജപെടുത്തുക, 
മിഷൻ ്സിദ്ധീകരിക്ന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളജട വില നൽകുക,സാഷേ
രതാമിഷന് അടക്യ്കണ്തായ ഫീസ് എന്നിവയ്ക് ക്വണ്ിയള്ള ജ്ാ�ക്ടു
കൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്്ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

2.1.2 ആഡരൊഗ്യും
ഒരു നാടിജ് പുക്രാ�തിയിൽ �നങ്ങളജട ശാരീരിക മാനസിക ആക്രാ�്യ
ത്ിന് വലിയ പങ്കുണ്്. ആക്രാ�്യമുള്ള ഒരു �നത ഏജതാരു നാടിജൻറയും 
സാമൂഹ്യ പുക്രാ�തിയ്ക്കുള്ള അടിത്റയാണ്. പുതിയ തരും പകര്ച്ചവ്യാധിക
ൾ ഉടജലടുത്തുും ഹൃക്ദ്ാ�ും, അര്ബുദും തുടങ്ങിയ മാരകക്രാ�ങ്ങൾ സാധാ
രണമാവകയും �ീവിതരീതി ക്രാ�ങ്ങളജട വര്ദ്ധനയും സുംസ്ാനത്ിജ് 
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ആക്രാ�്യത്ിന് വലിയ ഭീഷണിയായി നിലനിന്നിരുന്നു. കൂടാജത സ്കാ
ര്യക്മഖലയിജല വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചികിത് ജചലവകൾ ഇടത്രക്ാര്ക്ും 
പാവജപെട്വര്ക്ും താങ്ങാൻ സാധിക്ാജത വരുന്ന അവസ്യമുണ്ായി.ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ ്ാഥമിക ആക്രാ�്യത്ിന് മുൻ�ണന നൽകുന്നതുും ആതുര 
ക്സവനത്ിജല ആധുനിക സുംവിധാനങ്ങൾ ഉൾജക്ാള്ളുന്നതുമായ ഒരു 
സമഗ് ആക്രാ�്യ നയും നടപെിലാക്ക്ണ്ത് അനിവാര്യമായി. അങ്ങജനയാണ് 
ആര്ദ്ും മിഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചത്. 

സുംസ്ാനജത് എല്ാ ആശുപത്രികളജടയും അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 
വര്ദ്ധിപെിച്ച് ക്രാ�ീ സൗഹൃദ പരിചരണും സാധ്യമാക്ി മികച്ച ക്സവനും ലഭ്യ
മാക്ക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജടയാണ് ആര്ദ്ും പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. നമ്മുജട 
ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങളാജക നിലവാരമുള്ളതായി മാറുന്നക്താജട സര്ക്ാര് 
വിഭാവനും ജചയ്ിട്ടുള്ള ആക്രാ�്യക്മഖലയിജല സുസ്ിര വികസന ലഷേ്യങ്ങൾ 
സകവരിക്വാൻ നമ്മുജട സുംസ്ാനത്ിന് കഴിയും. ആര്ദ്ുംപദ്ധതിയജട നി
ര്വഹണത്ിൽ തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട പങ്് വളജര നിര്ണാ
യകമാണ്. 

I. ആഡരൊഗ്യസുംരഷേണും
1. തക്ദേശ ഭരണസ്ാപനങ്ങളജട ആക്രാ�്യ ക്്ാ�ക്റ്റുകൾ ‘ആര്ദ്ും’ മിഷനമാ

യി സമന്യിപെിച്ച് നടപൊക്ന്ന രീതിയിൽ തയ്ാറാക്ണും. �നങ്ങൾക് 
ജമച്ചജപെട് ആക്രാ�്യ ക്സവനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്ിൽ നൽകുന്നതിനായി 
സര്ക്ാര് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപെിലാക്ന്ന പദ്ധതിയാണ് നവക്കരള മിഷജ് 
ഭാ�മായള്ള ആര്ദ്ും മിഷൻ.

2. എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളും സ.ഉ.(സാധാ) നും.3217/2015/തസ്ഭവ, 
തീയതി 29.10.2015 നമ്പര് ഉത്രവിജല മാര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുജകാ
ണ്് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏജറ്റടുക്ക്ണ്താണ്. 

3. �ീവിത സശലി ക്രാ� ്തിക്രാധ ്വര്ത്നങ്ങളും സ്കീനിും�് ക്ിനിക്ക
ളജട ്വര്ത്നവും കാര്യഷേമമാക്ന്നതിന് ജ്ാ�ക്റ്റുകൾ ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തുകൾ ഏജറ്റടുക്ക്ണ്താണ്.

4. ്ാഥമിക ആക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങൾ ജസ്റുകൾ എന്നിവ സ്ാപിക്ന്നതിന് 
സ്ലും വാങ്ങൽ, അവയജട നിര്മ്മാണും, പുനര്നിര്മ്മാണും, അറ്റകുറ്റപെണി
കൾ, മറ്റ് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ൽ എന്നിവയ്ക് ഗ്ാമപഞ്ായത്തു
കൾ എടുക്ന്ന ക്്ാ�ക്ടിക്ലക്് ക്്ാക്് - �ില്ാ പഞ്ായത്് വിഹിതും 
നൽകാവന്നതാണ്.

5. ്ക്ത്യക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ് ാഥമികാക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങളിലുും സാമൂഹികാ
ക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങളിലുും കരാറടിസ്ാനത്ിൽ നിക്യാ�ിക്ജപെടുന്ന ക്ഡാ
ക്ടര്മാര്, പാരാജമഡിക്ൽ സ്റ്റാഫ്, ലാബ് ജടക്ീഷ്യൻ എന്നിവര്ക്് അന
വദനീയമായ ക്വതനും സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗക്രഖയിജല നിബന്നകൾക്് 
വിക്ധയമായി വികസന/തനതു ഫണ്ിൽനിന്നുും അനവദിക്ാവന്നതാണ്.
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II. ഡരൊഗപ്രതിഡരൊധ �െപെികള്
1. കാൻസര് മുൻകൂട്ി കജണ്ത്തുന്നതിനള്ള കാൻസര് പരിക്ശാധന ക്യാമ്പു

കൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് സുംഘടിപെിക്ന്നതാണ്.

2. സഹസ്കൂൾ/ഹയര്ജസക്ൻഡറി വിദ്യാര്ഥികൾക്ായി യവതീ യവാക്ൾ
ക്ും മാനസിക ആക്രാ�്യ ്ശ്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് കൗണ്സിലിും�് നൽ
കുന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യനീതി വകുപെിജല ഇതുസുംബന്ിച്ച 
വ്യവസ്കൾക്് അനസൃതമായി ഏജറ്റടുക്ന്നതാണ്.

3. ക്രാ� ്തിക്രാധ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ായി ജ്ാ�ക്ടുകൾ ഏജറ്റടുക്ക്ണ്താ
ണ്. ക്ബാധവൽക്രണ പരിപാടികൾ, സര്ക്വ്വകൾ, മറ്റു വിവരക്ശഖരണും 
എന്നിവയ്ക് മാത്രമായി ജ്ാ�ക്റ് അനവദനീയമജല്ങ്ിലുും മജറ്റാരു ജ്ാ�
ക്റിജ് അനിവാര്യ ഘടകമാജണങ്ിൽ മാത്രും ഇവ ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

4. സ്കൂൾ ആക്രാ�്യ പരിപാടി ഫല്ദമാകുന്നതിനള്ള ജ്ാ�ക്റ്റുകൾ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകൾക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

5. മാലിന്യ പരിപാലനവമായി ബന്ജപെട് ്വര്ത്നങ്ങൾക്് ക്ദശീയ 
ആക്രാ�്യ ദൗത്യും, സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ, ശുചിത് മിഷൻ എന്നിവയ
ജട ധനസഹായും ലഭിക്ജമങ്ിൽ അവ കൂടി ഉൾജക്ാള്ളിച്ചുജകാണ്ടുള്ള 
സുംക്യാ�ിത ജ്ാ�ക്ടുകൾ തയ്ാറാക്ണും.

6. സ്ന്തമായി വാഹനങ്ങൾ ഇല്ാത് ്ാഥമികാക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങളജട ആഭി
മുഖ്യത്ിൽ ക്രാ�്തിക്രാധ ്വര്ത്നങ്ങൾ, മറ്റു ജപാതു�നാക്രാ�്യ 
്വര്ത്നങ്ങൾ, ക്രാ� ്തിക്രാധ കുത്ിജവപ്പുകൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന
തിജ് ഭാ�മായള്ള വാഹന വാടക നൽകുന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്ട് ഉൾജപെടു
ത്ാവന്നതാണ്. എന്നാൽ വാഹനും വാങ്ങാൻ പാടില്.

7. പകര്ച്ചവ്യാധികൾ പടര്ന്നു പിടിക്ന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലുും ദുരന്തനിവാ
രണത്ിജ് ഭാ�മായും, പകര്ച്ചവ്യാധികളജട സമഗ് നിയന്തണത്ിനും 
ക്വണ്ി ക്രാ� ്തിക്രാധ ്വര്ത്നത്ിജ് ഭാ�മായി ജമഡിക്ൽ ക്യാ
മ്പുകൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് സുംഘടിപെിക്ന്നതാണ്.

8. പകര്ച്ചവ്യാധികൾ നിയന്തിക്ന്നതിന് സുംസ്ാന സര്ക്ാര് ആവിഷ്കരി
ച്ച ‘ആക്രാ�്യ�ാഗ്ത പദ്ധതി’ നടപൊക്ന്നതിന് ക്വണ് നിശ്ിത വിഹിതും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് വകയിരുത്ാവന്നതാണ്.

2.1.3 ദൊരിദ്്യ ലഘൂകരണും
വ്യക്തിജയയും സമൂഹജത്യും ജപാതുവായി ബാധിക്ന്ന ദുുഃഖകരമായ അവ
സ്യാണ് ദാരിദ്്യും. സാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹ്യനീതിക്ും 
സഹായകരമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപെിലാക്ി ദാരിദ്്യ ലഘൂകര
ണും എന്ന ലഷേ്യും സകവരിക്ക്ണ്ത് തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനങ്ങളജട 
ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്രവാദിത്മാണ്.
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I. ദൊരിദ്്യ �ിര്മ്ൊര്ജ്ജ� ഉപപദ്ധതി (Anti Poverty Sub Plan)
ദാരിദ്്യും എന്നത് ഇല്ാമെകളജട കൂടിക്ച്ചരലാണ്. അതുജകാണ്് ദാരിദ്്യും 
ഇല്ാമെ ജചയ്ണജമങ്ിൽ ഓക്രാ കുടുുംബത്ിജ്യും ഇല്ാമെകൾ എജന്താജക്
യാജണന്ന് കജണ്ത്ണും. അതായത് പദ്ധതി ആസൂത്രണ ്ക്ിയ കുടുുംബ
ത്ിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണും.

ഓക്രാ കുടുുംബത്ിജ്യും ആവശ്യങ്ങൾ, അവ നിറക്വറ്റുന്നത്ിജല അപ
ര്യാപതത, ആയതിനള്ള വിവിധ കാരണങ്ങൾ എന്നിവ അപഗ്ഥിക്ണും. 
അജ്ത, വിദ്യാഭ്യാസ കുറവ്, ക്രാ�ാതുരത്ും, ശുചിത്ക്റവ്,വരുമാനക്റ
വ്,ദുശീലങ്ങൾ,ചൂഷണങ്ങൾക് വിക്ധയമാകൽ, സമ്പാദ്യമില്ാമെ, അന്വി
ശ്ാസങ്ങൾ മുതലായവ ഇതിന കാരണമാകാും. അവ ഓക്രാന്നുും കജണ്ത്തുക
യും ദൂരീകരിക്കയും ക്വണും.

ഇതിനായി ക്ബാധവൽക്രണും, പൗരക്ബാധും വളര്ത്ൽ, വിദ്യാഭ്യാസും 
നൽകൽ, ക്രാ�്തിക്രാധും, ശുചിത്സുംവിധാനും ്ക്യാ�നജപെടുത്ൽ,ആ
ക്രാ�്യും നിലനിര്ത്തുന്നതിനള്ള ്വര്ത്ികൾ, ദുശീലങ്ങൾ നിയന്തി
ക്ന്നതിനള്ള കൗണ്സിലിും�്, ചികിത്, ഡീഅഡിഷേൻ ജസ്റുകൾ, 
സമ്പാദ്യശീലും വളര്ത്ൽ മുതലായ പരിഹാരമാര്�ങ്ങൾ ഫല്ദമായി വി
നിക്യാ�ിക്ാും.

ഈ പരിഹാരങ്ങൾക്് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് ഇടജപടൽ 
എങ്ങജനജയന്ന് നിര്ണയിക്ണും. അഴിമതി,സ്�നപഷേപാതും എന്നിവ 
ഒഴിവാക്ി യഥാര്ത്ഥത്ിൽ അര്ഹരായവജര കജണ്ത്തുക, അവരുജട ആവ
ശ്യങ്ങൾ യഥാവിധി കജണ്ത്തുക, പരിഹാരങ്ങൾക്ായള്ള വിവിധ സ്ീമുകൾ 
ഏജറ്റടുക്ക, ക്കന്ദ-സുംസ്ാന സ്ീമുകളമായി ഇതിജന സുംക്യാ�ിപെിക്ക, 
ഏക്കാപിപെിക്ക, സമയബന്ിതമായി ഇവ നടപെിലാക്ക, അടിസ്ാനാ
വശ്യങ്ങൾ നിറക്വറ്റുക എന്നിവ ഇതിനായി ്ക്യാ�നജപെടുത്ണും. ഒപെും 
�നപങ്ാളിത്ക്ത്ാജടയള്ള നിര്വഹണവും ്ാധാന്യമര്ഹിക്ന്നു. ‘വിശപ്പു
രഹിത ഗ്ാമപഞ്ായത്് ’ എന്ന ലഷേ്യും സാഷോത്കരിക്ന്നതിന് ക്വണ്ിയ
ള്ള ക്കന്ദ-സുംസ്ാന തക്ദേശസ്ാപനങ്ങളജട പദ്ധതികളജട ഏക്കാപനവും 
സാധ്യമാക്ക്ണ്തുണ്്.

ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്ന്നതിനും നടപെിലാക്ന്നതി
നും തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങജള സഹായിക്ന്നതിനമായി സുംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ദാരിദ് ലഘൂകരണ ഏ�ൻസിയാണ് കുടുുംബശ്ീ. 
ഈ സുംഘടനാ സുംവിധാനും ഉപക്യാ�ിച്ച് താജഴത്ട്ിൽ നിന്നുള്ള ആസൂ
ത്രണ ്ക്ിയയിലൂജടയാണ് ദാരിദ്്യനിര്മാര്�ന പദ്ധതികൾക്് രൂപും നൽ
ക്കണ്ത്.

ദൊരിദ്്യ �ിര്മ്ൊര്ജ്ജ� പദ്ധതി തയ്ൊറൊകല്
•	 വികസനാവസ് അപഗ്ഥനും ജചയ്ൽ 
•	 അയൽക്കൂട് നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പരി�ണിക്ൽ 
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•	 ഏരിയ/പഞ്ായത്് തലത്ിൽ സുംക്യാ�നും
•	 വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് തലത്ിൽ ക്ക്ാഡീകരണും 
•	 സമന്യ ശില്പശാല
•	 ഉപപദ്ധതി കരട് തയ്ാറാക്ൽ

I.a. മ�ഡ്ൊ ഫി�ൊന്സ്

അയൽക്കൂട്ങ്ങളിലൂജട നടക്ന്ന മിതവ്യയ ലഘു സമ്പാദ്യ-വായ്ാ പരിപാടിയാ
ണ് അും� കുടുുംബങ്ങളജട അടിസ്ാന സാമ്പത്ിക ക്്ാതസ്സ്. ഈ സാമ്പ
ത്ിക ്വര്ത്നത്ിജ് വി�യകരമായ നടത്ിപെിജ് അടിസ്ാനത്ിലാ
ണ് അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ ബാങ്് ലിക്ങ്�് ക്നടുന്നത്. ഇതിനായി ക്യാ�്യതയള്ള 
അയൽക്കൂട്ങ്ങജള കജണ്ത്തുന്നതിനള്ള വിലയിരുത്ൽ പരിപാടിയാണ് 
ക്ഗ്ഡിങ്. ക്ഗ്ഡിങ്ങിൽ വി�യിക്ന്ന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് അവരുജട സമ്പാ
ദ്യത്ിന് ആനപാതികമായി ബാങ്് വായ് ലഭ്യമാക്ന്നു. ഇങ്ങജന ലിക്ങ്�് 
ക്നടുന്ന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് കുടുുംബശ്ീയിൽ നിന്ന് മാച്ചിങ് ഗ്ാൻഡ് ലഭ്യമാ
ക്ന്നുണ്്.

I.b. കമ്്യൂണിറ്ി ഇന്മവസ്റ്മ�റെ് ഫണ്്

ഗ്ാമ്ക്ദശങ്ങളിജല സി.ഡി.എസ്.കളിജല അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് ക്കന്ദാവി
ഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻജവസ്റ്റ്ജമ്് ഫണ്ായി പരമാവധി 50,000 
രൂപ വജര വായ് ലഭിക്ന്നു. അയൽക്കൂട്ത്ിൽ 75% അും�ങ്ങൾ ബി.പി.എൽ. 
ആയിരിക്ണും. വായ്ാതുക സി.ഡി.എസ്., എ.ഡി.എസ്. മുക്ഖന അയൽക്കൂ
ട്ങ്ങൾക്് നൽകുന്നു. ഇത് നിയന്തിക്ാൻ ്ാപ്തരായ സി.ഡി.എസ്.കൾക്് 
മാത്രക്മ ഇ്കാരും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻജവസ്റ്റ് ജമ്് ഫണ്് ലഭിക്കയള്ളൂ.

I.c. മ�ഡ്ൊ എറെര്മപ്രസസ്

്ാക്ദശിക സാമ്പത്ിക വികസനും ്ധാനമായും സൂക്ഷ ജതാഴിൽ സുംരുംഭ
ങ്ങളജട നടത്ിപെിജന ആശ്യിച്ചാണ് നിലനിൽക്ന്നത്. സ്യുംജതാഴിൽ 
കജണ്ത്തുന്നതിനും �ീവക്നാപാധി വികസനത്ിനും ഉൽപൊദന-ക്സവന തുറ
കളിജല സുംരുംഭങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നിലവിലുള്ള സുംരുംഭങ്ങജള ശക്തിജപെ
ടുത്തുകയും, പുതിയ സാധ്യതകൾ കജണ്ത്തുകയും ജചക്യ്ണ്തുണ്്. ഇതിനായി 
്ാക്ദശിക മാനഷിക വിഭവക്ശഷി ഉയര്ത്തുന്നതിനള്ള പരിശീലനങ്ങൾ 
ആവശ്യമാണ്. ഈ പരിശീലനങ്ങൾ കുടുുംബശ്ീ വഴി ലഭ്യമാക്ി വരുന്നു.

I.d. റൂറല് മ�ഡ്ൊ എറെര്മപ്രസസ് സതീും

വ്യക്തി�ത/ ഗ്രൂപെ് സുംരുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സ്തീകജള സഹായിച്ചുജകാണ്് 
അവജര സ്യും ്ാപ്തമാക്ന്നതിന ക്വണ്ിയാണ് ഈ പദ്ധതി. വ്യക്തികൾ
ക്ക്ാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്ാ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്ാും. ഗ്രൂപെ് സുംരുംഭും ആജണങ്ിൽ 
ഏറ്റവും കൂടിയത് 10 സ്തീകൾ ക്ചര്ന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ആകാും. പദ്ധതിക്് ക്വണ് 
ക്്ാ�ക്ട് റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ി നൽകാൻ ഓക്രാ പഞ്ായത്ിലുും സമക്ക്ാ 
എ്ര്സ്സസ് കണ്സൾട്്മാര് ്വര്ത്ിക്ന്നു. സുംരുംഭും തുടങ്ങാൻ ആഗ്
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ഹമുള്ളവര് അയൽക്കൂട്ങ്ങളിൽ അക്പഷേ നൽകണും.ഈ അക്പഷേ എ.ഡി.
എസ്.വഴി സി.ഡി.എസ്സിൽ എത്തുകയും വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലൂജട അര്
ഹരായവജര ജതരജഞെടുക്കയും ജചയ്ന്നു.

I.e. യുവശ്തീ

സുസ്ിര ജതാഴിൽ കജണ്ത്തുവാൻ 18-45 വയസ്സിനിടയിലുള്ള വിദ്യാസമ്പന്ന
രായ യവ�നങ്ങജള (കുടുുംബശ്ീ കുടുുംബത്ിൽ ജപട്വരായിരിക്ണും) ്ാപ്ത
രാക്ന്നതിനള്ള പദ്ധതി. ഇതിന കീഴിൽ വ്യക്തി�ത സുംരുംഭവും/ 5 മുതൽ 10 
ക്പര് വജര അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപെ് സുംരുംഭവും ആരുംഭിക്ന്നു. റൂറൽ സമക്ക്ാ എ്ര്
സ്സസ് സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നടപടിക്മങ്ങൾ യവശ്ീ പദ്ധതി
ക്ും ബാധകമാണ്.

I.f. റിഡവൊള്വിുംഗ് ഫണ്്

ബാങ്് വായ് ലഭ്യമാക്ി സുംരുംഭും ആരുംഭിച്ച് ആറുമാസും പൂര്ത്ിയാക്ിയ 
ജതാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾക്് ജ്ാ�ക്ട് തുകയജട 15% അജല്ങ്ിൽ 35,000 രൂപ 
ഏതാക്ണാ കുറവ് ആ തുക റിക്വാൾവിങ് ഫണ്ായി നൽകുന്നു.

I.g. ഇന്നഡവഷന് ഫണ്് 

പുതുമയള്ള സൂക്ഷ സുംരുംഭങ്ങളിൽ ഏര്ജപെടുന്നവജര ക്്ാത്ാഹിപെിക്ന്നതി
ന് ഇത് ലഷേ്യമിടുന്നു.

ഗുണക്ഭാക്താവ്- പുതുമയള്ള സുംരുംഭത്ിൽ ഏര്ജപെട്ിരിക്ന്ന സുംരുംഭകര്

അക്പഷേ സമര്പെിക്ക്ണ്ത്- കുടുുംബശ്ീ �ില്ാ മിഷൻ ക്കാര്ഡിക്നറ്റര് മുഖാ
ന്തരും

ഈ പദ്ധതി ്കാരും ധനസഹായമായി പദ്ധതി തുകയജട 50% അജല്ങ്ിൽ 
പരമാവധി 2.5 ലഷേും രൂപ സബ്സിഡിയായി ലഭിക്ും.

I.h. മെഡ്ൊള�ി ഫണ്് 

ജമച്ചജപെട് സാക്ങ്തിക വിദ്യ ഉപക്യാ�ിക്ാൻ ആഗ്ഹിക്ന്ന സൂക്ഷ സും
രുംഭകജര ക്്ാത്ാഹിപെിക്ക, കുടുുംബശ്ീ വഴി ഇതിജ് നിര്വഹണും സാ
ധ്യമാക്ക (പരമാവധി രണ്ടു ലഷേും രൂപ വജര). സാക്ങ്തിക വിദ്യക്ള്ള 
ജചലവിനത്ിൽ സാക്ങ്തികവിദ്യ വികസിപെിക്ാൻ അതിനള്ള ജചലവും 
വാങ്ങുന്നതിക്നാ ആവശ്യമായ ജചലവും (സ്ലവും ജകട്ിടവും ഒഴിജക) ഉൾജപെ
ജടയള്ള ധനസഹായും ലഭിക്ും.

I.i. സുംഘകൃഷി (മ�.എല്.�ി)

കാര്ഷിക ക്മഖലയിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാൻ പര്യാപ്തമായ വിധ
ത്ിൽ തരിശായിക്ിടക്ന്ന പാടക്ശഖരങ്ങളും കൃഷിക്യാ�്യമായ പുരയിടങ്ങ
ളും തക്ദേശ ഭരണകൂടത്ിജ് ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ സുംഘ
ടിതമായി ഏജറ്റടുത്് കൃഷി ഇറക്ന്ന ്വര്ത്നമാണ് സുംഘകൃഷി. ഭഷേ്യ 
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സുരഷേയും ആക്രാ�്യ സുരഷേയും ക്നടുന്നതിന് ഒപെും തജന്ന ഭഷേ്യ സ്യുംപ
ര്യാപ്തതയും സുംഘകൃഷി ഉറപൊക്ന്നു. ജ�.എൽ.�ി. ഗ്രൂപ്പുകൾക്് വായ്ാ തു
കയ്ക് ആനപാതികമായി പരമാവധി ഒരു ലഷേും വജരയള്ള വായ്യ്ക് പലിശ 
സബ്സിഡി നൽകി വരുന്നു. ഇൻജസ്ീവ്, പലിശ സബ്സിഡി, കാര്ഷിക 
പരിപാലനമുറകളിൽ പരിശീലനും എന്നീ സഹായങ്ങളും ജ�.എൽ.�ി. ഗ്രൂപ്പു
കൾക്് ലഭ്യമാക്ി വരുന്നു.

II. ആശ്യ
ആറാും പദ്ധതി കാലും മുതൽ ‘ദാരിദ്്യജത് ക്നരിട്് ആക്മിക്ക’ എന്ന കാഴ്ച
പൊട് രൂപജപെടുകയണ്ായി. ഇതിജ് ഭാ�മായി ദാരിദ്്യ നിര്മാര്�ന പരിപാ
ടികൾ ധാരാളും നടപെിലാക്ി. നജല്ാരു ശതമാനും �നങ്ങളും ദാരിദ്ത്ിജ്
രൂഷേതകളിൽ നിന്നുും രഷേജപെട്ടു സ്തന്തമായി �ീവിക്ാനള്ള സൗകര്യും 
കജണ്ത്ി. എന്നാൽ സര്ക്ാരിജ് ഇത്രും പദ്ധതികളിലൂജട ലഭ്യമാകുന്ന 
സൗകര്യങ്ങൾ ഉപക്യാ�ജപെടുത്ാൻ കഴിയാത് ഒരു വിഭാ�ും �നങ്ങൾ 
നമ്മുജട സമൂഹത്ിലുണ്്. ഈ വിഭാ�ങ്ങൾക്് ക്വണ്ി സുംസ്ാന �വണ്ജമ
്് നടപൊക്ന്ന പദ്ധതിയാണ് ആശ്യ. 

2003 മുതൽ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട പരിധിയിൽ താമസിക്ന്ന 
കുടുുംബങ്ങജള കജണ്ത്ി പുനരധിവസിപെിക്ന്നതിനായികുടുുംബശ്ീ വഴി 
നടപെിലാക്ന്ന അ�തി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് ആശ്യ. ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തുകളാണ് ആശ്യ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്ണ്ത്. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ തയ്ാ
റാക്ന്ന പദ്ധതിയിക്ലക്് ക്്ാക്്-�ില്ാ പഞ്ായത്തുകൾക്് സഹായും നൽ
കാവന്നതാണ്.ആശ്യ പദ്ധതി കുടുുംബശ്ീ മിഷന് സമര്പെിച്ചു അും�ീകാരും 
ക്നക്ടണ്താണ്. 

മുഖ്യധാരയിൽ ഇടും ലഭിക്ാത് നിരാലുംബരായ കുടുുംബങ്ങജള കജണ്ത്ി 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളായ വീട്, ശുദ്ധ�ലും, ശുചിത് സുംവിധാനും തുട
ങ്ങിയവയും അതി�ീവന ആവശ്യങ്ങളായ ഭഷേണും, ചികിത്,വിദ്യാഭ്യാസും, 
വികസന ആവശ്യങ്ങളായ ജതാഴിലവസരങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വികാസും എന്നീ 
പരിചരണ ക്സവനങ്ങളും ആശ്യ ്കാരും ലഭ്യമാക്ന്നുണ്്.

ആശ്യ പദ്ധതി കുടുുംബശ്ീ �ില്ാ മിഷജ് ക്നതൃത്ത്ിൽ എല്ാ മാസവും 
ആശ്യ ഗുണക്ഭാക്താക്ളജട വീട് സദേര്ശിച്ചു സ്ിതി�തികൾ വിലയിരു
ത്തുും.ഇതിന പുറജമ തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് അധ്യഷേൻ,ക്ഷേമ 
കാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ്,സി.ഡി.എസ്സ്.ജചയര്ക്പഴ്ണ്,സി.
ഡി.എസ്സ്.ജമമ്പര് ജസക്ട്റി, ജമഡിക്ൽഓഫീസര്,അും�ൻവാടിസൂപെര്സവ
സര്,സി.ഡി.എസ്സിജല സാമൂഹ്യ വികസനത്ിജ് ചുമതലയള്ള അും�ും, രണ്് 
സാമൂഹ്യ ്വര്ത്കര്,തക്ദേശ ഭരണ ജസക്ട്റി എന്നിവരടങ്ങിയ വിലയി
രുത്ൽ സമിതി പഞ്ായത്് തലത്ിൽ എല്ാ മാസവും വിലയിരുത്ണും. 
രണ്ടു മാസത്ിജലാരിക്ൽ തക്ദേശ ഭരണ ക്മൽക്നാട് ചുമതലയള്ള ആശ്യ 
വിലയിരുത്ൽ സമിതി തയ്ാറാക്ിയ റിക്പൊര്ട്് �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി
ക്് സകമാറുകയും ക്വണും.
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III. �ഹൊത്ൊഗൊന്ി ഡദശതീയ ഗ്ൊ�തീണ മതൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
ഗ്ാമീണ ക്മഖലയിജല ദാരിദ് ലഘൂകരണത്ിനായി ക്ദശീയതലത്ിൽ 
നടപെിലാക്ി വരുന്ന ഏറ്റവും ്ധാനജപെട് പദ്ധതിയാണ് മഹാത്ാ�ാന്ി 
ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി. അവിദ�്ധ കായികാധ്ാനും ജചയ്ാൻ 
തയ്ാറുള്ള ഏജതാരു ഗ്ാമീണ കുടുുംബത്ിക്ലയും ്ായപൂര്ത്ിയായ അും�
ങ്ങൾജക്ല്ാും കൂടി വര്ഷത്ിൽ 100 ദിവസജത് അധിക ജതാഴിൽ നിയമും 
മൂലും ഉറപൊക്ക എന്നതാണ് ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിയജട ലഷേ്യും. ക്കരളത്ിൽ 
ഈ പദ്ധതി പൂര്ണമായും നടപൊക്ന്നത് ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾ വഴിയാണ്.

IV. ഭഷേണ വിതരണ പരിപൊെികള്
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്ന ഭഷേണ വിതരണ പരിപാടികൾ 
ചുവജട വിവരിക്ന്നു.

(i) സര്ക്ാര് സ്കൂളകളിൽ യ.പി.വിഭാ�ും (ഏഴാും ക്ാസ് ) വജരയള്ള അര്
ഹതജപെട് എല്ാ വിദ്യാര്ഥികൾക്ും ്ഭാത ഭഷേണും വിതരണും 
ജചയ്ന്ന ക്്ാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്ാവന്നതാണ്. പട്ിക�ാതി പട്ി
കവര്ഗ്ഗ �നസുംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ്ക്ദശങ്ങളിജലയും തീരക്ദശ ക്മഖലക
ളിജലയും സ്കൂളകളിൽ ഈ പരിപാടി നിര്ബന്മായും നടപെിലാക്ണും. 
അധ്യാപക -രഷോകര്തൃ സമിതിയജട ചുമതലയിൽ നടപൊക്ന്ന ഈ 
ജ്ാ�ക്ടിന് ക്സ്പാണ്സര്ഷിപെിൽ വിഭവസമാഹരണും നടത്ാവന്ന
താണ്.

(ii) പട്ികവര്ഗ്ഗ പരിചരണ ക്സവന പാക്ക്�് ്കാരും അര്ഹതയള്ള 
പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്ിന് അങ്ണവാടി മുക്ഖന പാകും ജചയ് ഭഷേണും 
വിതരണും ജചയ്ന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്ട് ഏജറ്റടുക്ന്നതാണ്.

(iii)  ആശ്യ പരിചരണ പാക്ക്�് ്കാരും അര്ഹതയള്ള അ�തികൾ
ക്് പാകും ജചയ് ഭഷേണും വിതരണും ജചയ്ന്ന ജ്ാ�ക്റ് ഏജറ്റടുക്ന്ന
താണ്.

(iv) നിര്ധനരായ ക്രാ�ികൾക്്, അവര് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയന്ന ദിവസ
ങ്ങളിൽ, കുടുുംബശ്ീ മുക്ഖന ഭഷേണും പാകും ജചയ്് നൽകുന്ന ജ്ാ�ക്റ് 
ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിക്് ആവശ്യമായ തുക ആശുപത്രി 
അധികൃതരുജട സാഷേ്യപത്രത്ിജ്അടിസ്ാനത്ിൽ കുടുുംബശ്ീക്് 
ജകാടുക്ാവന്നതാണ്.

(v) ബഡ്സ് സ്കൂളിജല കുട്ികൾക്ും ബഡ്സ് പുനരധിവാസക്കന്ദത്ിജല 
അക്ന്തവാസികൾക്ും ക്പാഷകാഹാരവും ഉച്ചഭഷേണവും കുടുുംബശ്ീ 
മുക്ഖന പാകും ജചയ്് നൽകുന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്ട് ഏജറ്റടുക്ന്നതാണ്.

(vi) പകൽവീട് സൗകര്യും ്ക്യാ�നജപെടുത്തുന്നവരിൽഅര്ഹതയള്ളവര്
ക്് പാകും ജചയ് ഉച്ചഭഷേണും വിതരണും ജചയ്ന്ന ക്്ാ�ക്ട് ഏജറ്റടു
ക്ന്നതാണ്.
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2.1.4 മപൊതുവിതരണും

�നങ്ങളജട ഭഷേ്യസുരഷേ ഉറപൊക്ക ഏജതാരു ഭരണകൂടത്ിജ്യും മുഖ്യ 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. �നങ്ങജള ക്നരിട്് ബാധിക്ന്ന ് ശ്നങ്ങളായ 
വിലക്യറ്റവും ഭഷേ്യ ദൗര്ലഭ്യവും തടയന്നതിൽ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾക്ും വളജര വലിയ പങ്കുണ്്. ക്ദശീയ ഭഷേ്യ ഭദ്താ നിയമും പൂര്ണ്ണമായി 
നടപെിലാക്ിയ ഒക്രജയാരു സുംസ്ാനമാണ് ക്കരളും. ക്കരളത്ിൽ ക്റഷൻ 
സുംവിധാനും കാര്യഷേമമായി നടപെിലാക്ാൻ വിപുലവും വ്യക്തവമായ ഘടന
യള്ള മികച്ച ഒരു ജപാതുവിതരണ ശുംഖലയാണുള്ളത്.

ക്കന്ദ സര്ക്ാറിജ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ, ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന ്വര്ത്നങ്ങ
ളജട ്ാഥമികമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ജപാതുവിതരണസുംവിധാനും (PDS). 
സബ്സിഡി നിരക്ിൽ അവശ്യഉത്പന്നങ്ങളായ അരി, ക്�ാതമ്പ്, പഞ്സാര, 
മജണ്ണണ്ണ തുടങ്ങിയവ ജപാതു �നങ്ങൾക്് ലഭ്യമാക്ന്നതിൽ ഇന്ത്യയജട ഭഷേ്യ 
ഭദ്താ സുംവിധാനത്ിൽ വര്ഷങ്ങളായി ഈ സമ്പ്രദായും കാര്യമായ പങ്കു 
വഹിക്ന്നു. ദരിദ് �നവിഭാ�ങ്ങളജട സാമൂഹ്യ സുരഷേക്് ക്വണ്ിയള്ള സര്
ക്ാരിജ് സു്ധാന സഹായഹസ്തങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കയാണ് 
ജപാതുവിതരണസമ്പ്രദായും. ദരിദ് �നവിഭാ�ങ്ങളജട സുരഷേ, restrictional 
സ്റ്റാറ്റസ് വര്ദ്ധനവ്,കക്മ്പാള വിലനിശ്യത്ിൽ കാര്യമായ ഇടജപടൽ എന്നീ 
മൂന്ന് സു്ധാന ലഷേ്യങ്ങളാണ് ജപാതുവിതരണ സുംവിധാനത്ിൽ നിര്വ്വഹി
ച്ചു വരുന്നത്.

ക്കരളത്ിജല ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിജ് ്ക്ത്യകതകൾ നിരവധി
യണ്്.സാര്വത്രികത,ഉപക്യാ�ത്ിജ് ഉയര്ന്ന നിലവാരും,ന്യായവില ക്കന്ദ
ങ്ങളമായി ബന്ിപെിക്ജപെട്്  കിടക്ന്ന ശക്തമായ വിതരണശുംഖല,ഗ്ാമീണ 
ക്മഖലകളിജല സ�ീവത,ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിജ് വി�യകരമായ 
ഉപക്യാ�ും എന്നിവയാണ് ക്കരള ജപാതുവിതരണ സുംവിധാനത്ിജ് ്ധാ
നജപെട് സവിക്ശഷതകൾ.

ടാര്�റ്റ് പ്ിക് ഡി്രേിബൂഷൻ (TDPS) (ഭഷേ്യ ഭദ്ത (നിയമും) 2013)നടപെി
ലാക്ന്നതിന ക്വണ്ി തക്ദേശസ്ാപനങ്ങളിജല അധികാരികളജട സു്ധാന 
പങ്് അവരവരുക്ടതായ സ്ലങ്ങളിൽ ആവശ്യജപെടുന്നു. ടി.ഡി.പി.എസ് പദ്ധ
തിക്യാ മറ്റു പദ്ധതികക്ളാ വി�യകരമായി നടപെിലാക്ന്നതിന് തക്ദേശസ്ാ
പനങ്ങളിജല അധികാരികൾക്് പദ്ധതി നടത്ിപെ് സുംബന്ിച്ച് ്ധാന 
ചുമതല സുംസ്ാന സര്ക്ാരുകൾ നൽകുന്നു.

ഭഷേ്യവസ്തുക്ൾ കൂടുതലായി ഉത്പാദിപെിക്ക, അധികമായി ഉത്പാദിപെിച്ച 
ഭഷേ്യ ഉൽപെന്നങ്ങൾ ഉല്പാദനസ്ലത്തുതജന്ന ജകട്ികിടക്ാതിരിക്ക. ആവ
ശ്യക്ാര്ക്് ഭഷേ്യവസ്തുക്ൾ ലഭ്യമാക്ക, ഭഷേ്യവസ്തുക്ളജട വില നിയന്തി
ക്ക, പൂഴ്തിവയ്പ്പുും കരിഞ്ന്തയും തടയക ഇവജയാജക് ്ാക്ദശികമായി ഇട
ജപക്ടണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
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മപൊതുവിതരണ സമ്പ്രദൊയത്തിമറെ ലഷേ്യങ്ങള്
•	 വിലസ്ിരത നിലനിര്ത്തുന്നു- ഉൽപൊദന വിതരണ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ 

ക്മീകരണും വില നിയന്തിക്ന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന ദൗത്യമാണ് 
ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിന് നിര്വഹിക്ാനള്ളത്

•	 നിക്ത്യാപക്യാ� വസ്തുക്ളജട വിലക്യറ്റും നിയന്തിക്ക, ലഭ്യത ഉറ
പ്പുവരുത്തുക

•	 പാവജപെട്വര്ക്് മിതമായ നിരക്ിൽ ഭഷേ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക 
തുടങ്ങിയതിനള്ള ഉപാധികളാണ് നീതി ക്സ്റ്റാര്, ലാഭും ക്സ്റ്റാര്, ക്കാ 
-ഓപെക്ററ്റീവ് ഡിപൊര്ട്ജമ്് ക്സ്റ്റാര്, കണ്സ്യൂമര്ജഫഡ് ക്സ്റ്റാര്തുട
ങ്ങിയവ.

•	 ദരിദ് �നവിഭാ�ങ്ങളജട സാമൂഹ്യ ഉന്നമനും (അവശ്യും ക്വണ്ടുന്ന 
ഭഷേ്യവസ്തുക്ൾ ന്യായവില ക്കന്ദങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി നിരക്ിൽ 
ലഭ്യമാക്ന്നു)

•	 ഭഷേ്യ വസ്തുക്ളജട ദൗര്ലഭ്യും പരിഹരിക്ന്നതിനള്ള ക്റഷനിങ് 
സുംവിധാനും

•	 സ്കാര്യ കച്ചവടജത് നിയന്തിക്ന്നു
•	 സാമൂഹ്യനീതി ഉറപൊക്ിജക്ാണ്് സുസ്ിര വികസനും ഉറപ്പു വരു

ത്തുന്നു

ജപാതു വിതരണവമായി ബന്ജപെട് താജഴപെറയന്ന ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്ഷേമ
കാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്. 

•	 ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിജനതിജരയള്ള പരാതികൾ പരിക്ശാ
ധിക്കയും നിവാരണമാര്�ങ്ങൾ കജണ്ത്ി നടപൊക്കയും ജചയ്ക.
അളവും തൂക്വും സുംബന്ിച്ച കുറ്റങ്ങൾജക്തിജര ്ചാരണും സുംഘ
ടിപെിക്ക

•	 ക്റഷൻ കടകളജടയും മാക്വലി ക്സ്റ്റാറുകളജടയും നന്മ ക്സ്റ്റാറുകളജടയും 
ജപാതുവിതരണസമ്പ്രദായങ്ങളജടയും ജപാതു ക്മൽക്നാട്ും വഹിക്ക
യും മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശും നൽകുകയും ആവശ്യജമങ്ിൽ ജപാതുവിതരണ 
ക്കന്ദങ്ങൾ ആരുംഭിക്കയും ജചയ്ക

•	 ക്റഷൻ കടകൾ പരിക്ശാധിച്ച് ക്മക്ക്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കയും 
അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പൂഴ്തി വയ്ക്കുന്നതിജനതിജര നടപടി എടുക്കയും 
ജചയ്ക.

2.1.5 സൊമൂഹ്യഡഷേ�ും
ഏജതാരു സര്ക്ാരിജനയും അടിസ്ാന ലഷേ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമും. സാമൂഹ്യമായി പിക്ന്നാക്ും നിൽക്ന്ന സ്തീകൾ, കുട്ികൾ, എസ്.സി/
എസ്.ടി വിഭാ�ക്ാര്, ഭിന്നക്ശഷിക്ാര്,വക്യാ�നങ്ങൾ, മാറാക്രാ�ികൾ തുട
ങ്ങിയവര് സമൂഹത്ിൽ ഒക്ട്ജറ ്ശ്നങ്ങൾ ക്നരിടുന്നുണ്് എന്ന് നമുക്റിയാും.
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ദുരിതമനഭവിക്ന്ന ഈ വിഭാ�ക്ാര്ക്് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുക്ത്ണ്ത് 
തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ഭരണ ഘടനപരമായ ഉത്രവാദിത്മാ
ണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട ക്മൽക്നാട്ത്ിൽ ്വര്ത്ിക്ന്ന 
സാമൂഹ്യനീതി വര്ക്ിും�്  ഗ്രൂപെിജ് ഉത്രവാദിത്മാണ് ഇത്രും്വര്ത്
നങ്ങൾ. സാമൂഹ്യ നീതി വര്ക്ിും�്  ഗ്രൂപ് ്ധാനമായി ലഷേ്യും ജവക്ക്ണ്ത് 
താജഴപെറയന്നവയാണ്.

•	 സമൂഹത്ിജ് ജപാതുധാരയിൽ നിന്നുും പല സാഹചര്യങ്ങളാലുും 
ഒതുക്ി നിര്ത്ജപെട്വരുജട വികസനും അവകാശാധിഷ്ിത-ശാക്തീക
രണ സമീപനത്ിജ് പശ്ാത്ലത്ിൽ ഏജറ്റടുക്ക

•	 ക്സവന ഗുണക്മന്മ ഉയര്ത്ാൻ വിവരാടിത്റ സൃഷ്ിക്ൽ
•	 ക്ഷേമ സുംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിജപെടുത്ൽ
•	 നൂതന ക്്ാ�ക്ടുകൾ, മാതൃക ക്്ാ�ക്ടുകൾ, സുംക്യാ�ിത പദ്ധതികൾ, 

സ്കാര്യ സന്നദ്ധ തക്ദേശ സ്ാപന ക്സവന ്വര്ത്ന ഏക്കാപനും 
-പങ്ാളിത് നിര്മിതികൾ എന്നിവക്് ആവശ്യമായ ആശയങ്ങൾ 
തക്ദേശ സ്ാപനത്ിന് സമര്പെിക്ക, സഹായിക്ക.

മപൊതു �ിര്ഡദേശങ്ങള്
(1) ശിശുക്ൾ(0-6 വയസ്സ് ), കുട്ികൾ(6-18 വയസ്സ് ), �ര്ഭിണികൾ, പാലൂട്ടു

ന്ന മാതാക്ൾ, വിവാഹക്മാചിതരായ സ്തീകൾ, ഉക്പഷേിക്ജപെട് സ്തീകൾ, 
അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്, 50 വയസ്സ് കഴിഞെ അവിവാഹിതകൾ, 
ചൂഷണത്ിനും അതിക്മത്ിനമിരയായ സ്തീകൾ, ട്ാൻസ്ജ�ൻക്ഡഴ്്, 
വക്യാ�നങ്ങൾ, ഭിന്നക്ശഷിയള്ളവര്, �ീവിതത്ിൽ ഒറ്റജപെട്ടു ക്പായവര്, 
ഗുരുതര ക്രാ�ും ബാധിച്ചവര്, എച്ച്ഐവി ബാധിതര്, കിടപ്പുക്രാ�ികൾ, 
ഇതര സുംസ്ാന ജതാഴിലാളികൾ, യാചകര്, �യിൽ ക്മാചിതര്, സാമൂഹ്യ
സുരഷേ ആവശ്യമായ മറ്റു വിഭാ�ങ്ങൾ, മാനസിക ജവല്ലുവിളികൾ ക്നരിടു
ന്നവര്, കായിക ജവല്ലുവിളി ക്നരിടുന്നവര് എന്നിവരുജട ക്ഷേമ-വികസന- 
പുനരധിവാസ ്വര്ത്നങ്ങൾ പരി�ണിക്ജപെടണും. ്വാസ�ീവിതും 
കഴിഞെ് ക്കരളത്ിക്ലക്് തിരിച്ചുവന്നവരിലുും സമൂഹത്ിജ് സകത്ാ
ങ്ങുും, പരി�ണനയും ഇല്ാജത മുക്ന്നാട്ടുക്പാകാൻ കഴിയാത്വരുണ്്. അവര്
ക്് ക്വണ്ിയും ഉചിതമായ ക്ഷേമ പുനരധിവാസ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരി
ക്ാവന്നതാണ്.

(2) ബഡ് സ് സ്കൂളകളും ബഡ് സ് പുനരധിവാസ ക്കന്ദങ്ങളും ഇല്ാത് ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകളിൽ കുടുുംബശ്ീ മിഷൻ മാര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്് അനസൃത
മായി ബഡ്സ് സ്കൂളകൾ/ബഡ്സ് പുനരധിവാസ ക്കന്ദങ്ങൾ ആരുംഭിക്ാ
വന്നതാണ്.

(i) പുതിയതായി ആരുംഭിക്ന്ന ബഡ് സ് സ്കൂളിൽ സര്ക്ാര് നിഷ് കര്ഷി
ച്ചിട്ടുള്ള എല്ാ നിബന്നകളും പാലിച്ചു ക്വണും അടിസ്ാന സൗകര്യ
ങ്ങൾ ഒരുക്ക്ണ്ത്.
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(ii) ഗ്ാമപഞ്ായത്് ആരുംഭിക്ന്ന ബഡ് സ് സ്കൂളിൽ/ബഡ് സ് പുനരധി
വാസ ക്കന്ദത്ിൽ ജകട്ിടും, അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു
ക്ന്ന ക്്ാ�ക്ടുകൾക്് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജ് സമ്മതക്ത്ാജട ക്്ാക്്  
പഞ്ായത്ിനും �ില്ാ പഞ്ായത്ിനും ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

(3) ബഡ് സ് പുനരധിവാസ ക്കന്ദത്ിജല അക്ന്തവാസികൾക്് അവകാശജപെ
ട് സ്ത്തുക്ൾ അവരുജട സുംരഷേണും നിയമാനസൃതും ഏജറ്റടുത്ിട്ടുള്ള 
സ്ാപനത്ിജ് ഉടമസ്തയിക്ലക്് സകമാറുന്ന സുംവിധാനും ക്്ാത്ാ
ഹിപെിക്ണും.

(4) സാമൂഹ്യ തിന്മകജള നിരുത്ാഹജപെടുത്തുന്നതിനും ലഹരി ഉപക്യാ� വിപ
ത്തുകൾജക്തിജര ക്ബാധവൽക്രണും നടത്തുന്നതിനും അനക്യാ�്യമായ 
ജ്ാ�ക്റ്  ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാണ്.

(5) ഏജതങ്ിലുും സുംഘടനയജടക്യാ സമുദായത്ിജ്ക്യാ നിയന്തണത്ിക്ലാ 
ഉടമസ്തയിക്ലാ ഉള്ള ശ്മശാനും ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് വിട്ടു തരികയാജണ
ങ്ിൽ വസ്തു ആര്�ിക്ൽ ചട്ങ്ങൾ ്കാരും അത് ഏജറ്റടുത്തു വികസന പരി
പാലന ്വര്ത്നങ്ങൾ നടപെിലാക്ാവന്നതാണ്

2.1.6 ഭവ� �ിര്മ്ൊണും
(1) പാര്പെിട ക്മഖലയിജല ഇടജപടൽ സുംസ്ാനസര്ക്ാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള 

സമ്പൂര്ണ പാര്പെിട സുരഷോ പദ്ധതിയജട (സലഫ് ) മാര്ക്രഖയ്ക്അനസൃത
മായിരിക്ണും.

(2) പാര്പെിട ക്മഖലയ്ക് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ ജപാതുവിഭാ�ത്ിജല സാധാരണ 
വിഹിതും, ്ക്ത്യക ഘടക പദ്ധതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി എന്നീ വിഹി
തങ്ങളജട ആജക തുകയജട 20 ശതമാനത്ിൽ കുറയാജതയള്ള വിഹിതും 
സലഫ് പാര്പെിട സുരഷോ പദ്ധതി, പി.എും.എ.സവ.യജട അധിക 
വിഹിതും എന്നിവ ഉൾജപെജടയള്ള പാര്പെിട ക്മഖലയ്ക് വകയിരുത്ണും. 
ഇങ്ങജന വകയിരുത്തുക്മ്പാൾ ജപാതുവിഭാ�ും സാധാരണ വിഹിതത്ിൽ 
നിന്നുും 20 ശതമാനത്ിൽ കുറയാജത നീക്ിജവയ്ക്കുന്നുജണ്ന്ന് ഉറപൊക്
ണും.

(എ) മലഫ്

‘എല്ാവര്ക്ും സുരഷേിതമായ ഭവനും’ എന്നതാണ് സലഫ് മിഷജ് ലഷേ്യും 
ക്കരളത്ിജല എല്ാ അര്ഹരായ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതര്ക്ും സ്ന്തമാ
യി ജതാഴിൽ ജചയ്് ഉപ�ീവനും നടത്തുന്നതിനും സാമൂഹിക ്ക്ിയകളിൽ 
മാന്യമായി ഭാ�ഭാക്ാകാനും സാമ്പത്ിക ക്സവനങ്ങൾ ഉൾജപെജട എല്ാ 
സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളജടയും ്ക്യാ�നും ലഭ്യമാക്ാനും ഉതകുന്ന 
സുരഷേിതവും മാന്യവമായ വീടുകൾ എന്നതാണ് സലഫ് മിഷജ് ലക് ഷ്യും.
ലഷേ്യും ക്നടുന്നതിന് തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ പാര്പെിട ക്മഖലയിൽ ഏജറ്റ
ടുക്ക്ണ്തായചുമതലകൾ ചുവജട വിവരിക്ന്നു.
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i) സലഫ് മിഷൻ അും�ീകരിച്ച ഗുണക്ഭാക്ത പട്ികയിജല ഭവനരഹിതര്
ക്് വീട് ജവയ്ക്കുന്നതിന് നിശ്ിത നിരക്ിൽ ധനസഹായും നൽകുക

ii) ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായ ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ ഭൂമി ക്നരിട്് കജണ്
ത്ി വിലക് വാങ്ങുകയാജണങ്ിൽ നിശ്ിത നിരക്ിൽ ധനസഹായും 
നൽകുക.

iii) നൂറിൽ കൂടുതൽ ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര് ഉള്ള ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ 
ഭവന സമുച്ചയും നിര്മ്മിക്ന്നതിന് ക്വണ് ഭൂമി വിലയ്ക്കു വാങ്ങുക.

iv) മുൻകാലങ്ങളിൽ ധനസഹായും നൽകിയതിൽ ഇതുവജരയും പൂര്ത്ി
യാക്ാൻ കഴിയാത് വീടുകളജട പൂര്ത്ീകരണത്ിന് ക്വണ് തുക 
നിശ്ിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്് വിക്ധയമായി അനവദിക്ക.

v) അ്കാരും ഭവന നിര്മ്മാണും പൂര്ത്ിയാക്ന്നതിന് ധനസഹായും 
അനവദിക്ക്മ്പാൾ ക്ബസ് ജമ്്, റൂഫ് ജലവൽ, ലി്ൽ ജലവൽ എന്നി
ങ്ങജന ഓക്രാ ഘട്ങ്ങളിലുും അവക്ശഷിക്ന്ന പണികളജട അവസ് 
പരി�ണിച്ച് ആനപാതികമായാണ് തുക കണക്ാക്ക്ണ്ത്.

(ബി) പി.എും.എ.മവ.

പി.എും.എ.സവ.പദ്ധതി ്കാരും അനവദിക്ന്ന വീടുകൾക്് ക്ക
ന്ദ-സുംസ്ാന വിഹിതങ്ങൾക്് ഉപരിയായി നൽക്കണ് അധികവിഹിതും 
അനവദിക്ക.

(3) പി.എും.എ.സവ. പദ്ധതി ്കാരമുള്ള വീടുകൾക്് ക്വണ്ിവരുന്ന അധിക 
തുക ഗ്ാമ, ക്്ാക്്, �ില്ാ പഞ്ായത്തുകൾ 25:40:35 അനപാത ്കാരും 
വകയിരുക്ത്ണ്താണ്.

(4) ക്്ാക്് /�ില്ാ പഞ്ായത്തുകൾ പാര്പെിട ക്മഖലയ്ക് വകയിരുത്തുന്ന വി
ഹിതത്ിൽ നിന്നുും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ നടപൊക്ന്ന സലഫ് പദ്ധതി 
വിഹിതും നൽക്കണ്താണ്.

2.2 പൊര്ശ്വവല്ക്കരികമപെട് ��വിഭൊഗങ്ങളമെ ഡഷേ�ും
നമുക്് ചുറ്റുും കഷ്തകൾ അനഭവിക്ന്ന, വിവിധ തരത്ിൽ ചൂഷണത്ിനും പീ
ഡനത്ിനും ഇരയാകുന്ന, പരാശ്യും ക്വണ്ിവരുന്ന, ഒരുക്നരജത് ഭഷേണും 
കഴിക്ാൻ കഴിയാത്, നിരവധി ആളകജള കാണാും. അവജര സഹായിക്
ണജമന്ന് നാും പലക്പൊഴുും ആത്ാര്ത്ഥമായി ആഗ്ഹിക്ാറുണ്്. അതിനള്ള 
അവസരും പഞ്ായത്ീരാ�് സുംവിധാനും വഴി ഇന്നു ലഭ്യമായിട്ടുണ്്. വക്യാ�
നങ്ങൾ, സ്തീകൾ, കുട്ികൾ, വിവിധ തരത്ിൽ സമൂഹത്ിജ് പിന്നാമ്പുറങ്ങളി
ക്ലക്് തള്ളജപെട്വര്, പരാശയും ക്വണ്വര് എന്നിവജര കജണ്ത്ി അവരുജട 
്ശ്നങ്ങൾ ക്നരിട്് മനസ്സിലാക്ി കൂട്ായ ശ്മങ്ങളിലൂജട പരിഹരിക്ാൻ ഉചിത
മായ സുംവിധാനമാണ് പഞ്ായത്ീരാ�്. �നക്ഷേമ-വികസനപരിപാടികൾ 
ആസൂത്രണും ജചയ്് നടപെിലാക്ന്നതിജല കാര്യഷേമതജയകൂടി ആശ്യിച്ചാ
ണ് ഭരണകൂടത്ിജ് മികവ് വിലയിരുത്ജപെടുന്നത്. ക്ഷേമ, വികസന പരി
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പാടികളമായി ബന്ജപെട്് വിവിധ വകുപ്പുകൾ സകകാര്യും ജചയ്ിരുന്ന പല 
ക്ഷേമപദ്ധതികളും സുംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകും പഞ്ായത്തുകൾക്് സകമാറി 
കിട്ിയിട്ടുണ്്. ഈ ക്ഷേമ-വികസന ്വര്ത്നങ്ങൾ �നങ്ങൾക്് ്ക്യാ�ന
കരമായ രീതിയിൽ നടപൊക്ന്നതിനാവശ്യമായ ആസൂത്രണും, ഏക്കാപനും, 
നിര്വഹണും, വിശകലനും തുടങ്ങിയവയജട ഭാരിച്ച ചുമതലകൾ ഇതുമൂലും �ന
്തിനിധികളിക്ലക്ാണ് വന്നുക്ചര്ന്നിരിക്ന്നത്. അതുജകാണ്് �നങ്ങളജട 
്തീഷേജയ്കാത്് ്സ്തുത പരിപാടികൾ നടപെിലാക്ന്നതിന് നാും പരമാവധി 
പരിശ്മിക്ക്ണ്ിയിരിക്ന്നു.

2.2.1 കുട്ികള്
�ര്ഭസ് ശിശു മുതൽ പതിജനട്് വയസ്സ് വജരയള്ളവജരയാണ് കുട്ികൾ എന്ന് 
നാും നിര്വചിക്ന്നത്. കുട്ികളജട അവകാശങ്ങൾ സുംരഷേിക്ക, അതിക്നാ
ജടാപെും അവശ്യമായ ക്സവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവര്ക്് ്ാപ്യമാക്ക 
എന്നത് തക്ദേശ സര്ക്ാരുകളജട ചുമതലയാണ്. ക്കരളത്ിജല കുട്ികൾ 
ക്നരി ടുന്ന വിവിധങ്ങളായ ്ശ്നങ്ങൾ കണക്ിജലടുത്് ഒരു സമഗ്വികസന 
സമീപനും തക്ദേശ സര്ക്ാര് രൂപീകരിക്ക്ണ്തുണ്്.

സാര്വ്വ ക്ദശീയ തലത്ിൽ അും�ീകരിക്ജപെട്ിട്ടുള്ള കുട്ികളജട അവകാ
ശ്ഖ്യാപന ക്രഖയിജല (UNCRC) നാലു സു്ധാന അവകാശങ്ങൾ എല്ാ 
കുട്ികൾക്ും ഉറപൊക്ക എന്നതാവണും സമഗ് വികസന പരിപാടിയജട 
ലഷേ്യും. അതി�ീവനും (ആക്രാ�്യും, ശുചിത്ും), വികസനും (ക്പാഷകാഹാരും, 
വിദ്യാഭ്യാസും), സുംരഷേണും (സാമൂഹ്യ സുരഷേിതത്ും), പങ്ാളിത്ും (കുട്ിക
ളജട പങ്ാളിത്വും പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങളും) എന്നിവയാണ് കുട്ികളജട 
4 അവകാശങ്ങൾ. കുട്ികൾക്് ക്വണ്ിയള്ള ക്സവനങ്ങളും ്വര്ത്നങ്ങളും 
ഏജതങ്ിലുും ഒരു വിഷയ ക്മഖലയിക്ലാ വകുപെിക്ലാ ഏ�ൻസിയിക്ലാ മാത്രും 
ഒതുങ്ങി നിൽക്ന്ന ഒന്നല് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപെിക്ന്നത്.

വിക്കന്ദീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലൂജടയും ക്കരള പഞ്ായത്ീരാ�് നിയമ 
്കാരവും നിഷേിപ്തമായ ചുമതലകളജട അടിസ്ാനത്ിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തു
കൾക്് കുട്ികളജട വികസനത്ിനായി പല ക്മഖലകളിലുും ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഏജറ്റടുക്ാനും ഫണ്് വകയിരുത്ാനും അവസരമുണ്്. ഇക്താജടാപെും കുട്ികൾ
ക്് ക്വണ്ി ക്കന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്ാരുകളജടതായ നിരവധി പദ്ധതികളും 
നിലവി ലുണ്്. കുട്ികൾക്് ക്വണ്ി ്വര്ത്ിക്ന്ന ്ധാനജപെട് സ്ാപന
ങ്ങളും (അങ്ണവാടി, സ്കൂൾ, ്ാഥമികാക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങൾ, ക്ഹാസ്റ്റലുകൾ മു
തലായവ) അവയിജല ഉക്ദ്യാ�സ്രുും തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനങ്ങളജട 
നിയന്തണത്ിലാണ് ്വര്ത്ിക്ന്നത്. വിക്കന്ദീകൃത ഭരണ സുംവിധാ
നത്ിലൂജട സകവന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപക്യാ�ജപെടുത്ി കുട്ികളജട 
സമഗ് വികസനത്ിനായള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്ന്നതിന് വളജര വിപു
ലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ളളത്.

കുട്ികളജട സമഗ് വികസനത്ിനായി തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്് ഏജറ്റടുക്ാവന്ന ്വര്ത്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച മാര്ഗ്ഗക്രഖ സര്ക്ാര് അും
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�ീകരിച്ച് ഉത്രവാക്ിയിരിക്ന്നു. ഈ ഉത്രവ് ്കാരും തക്ദേശസ്യുംഭര
ണകൂടങ്ങൾക്് താജഴ പറയന്ന ക്മഖലകളിൽ ്വര്ത്ിക്ാവന്നതാണ്.

ആക്രാ�്യക്മഖല �ര്ഭിണികൾക്് അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളും ക്സവന
ങ്ങളും ഉറപൊക്കയും അപകടാവസ്യിലുളള �ര്ഭി
ണികൾക്് ്ക്ത്യക പരിരഷേയും ഉറപൊക്ക

കൗമാര്ായക്ാരായ ജപണ്കുട്ികൾക്് ആക്രാ�്യപ
രിരഷേ

100% ്തിക്രാധ കുത്ിജവയ്് നടപെിലാക്ക

ഗുരുതരമായ വളര്ച്ചാക്റവ് ക്നരിടുന്ന കുട്ികൾക്് 
ചികിത്, ക്പാഷണ ഭഷേണും ലഭ്യമാക്ക തുടങ്ങി
യവ

കുട്ികൾക്ായി കാക്ലകൂട്ിയള്ള സവകല്യ നിര്ണ്ണയ 
ക്യാമ്പുകൾ സുംഘടിപെിക്ക

പിക്ന്നാക്ാവസ്യിലുള്ള ്ാഥമികാക്രാ�്യ ക്കന്ദങ്ങ
ളിൽ അടിയന്തിര ചികിത് നൽകാനതകുന്ന തരത്ി
ക്ലക്് സൗകര്യും ഉയര്ത്ി ജകാണ്് വരിക

പി.എച്ച്.സി. യിൽ ബാലസൗഹൃദ പശ്ാത്ല സൗക
ര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക

അമ്മമാര്, �ര്ഭിണികളായ സ്തീകൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ
മാര്, കൗമാരക്ാരായ ജപണ്കുട്ികൾ എന്നിവര്ക്് 
്ക്ത്യക ആക്രാ�്യ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ാസ്സുകൾ നൽകുക

ശുചിത്ും എല്ാ ്ക്ദശങ്ങളിലുും ്ക്ത്യകിച്ച് പിക്ന്നാക് ക്മഖല
കളിലുും അങ്ണവാടികളും സ്കൂളിലുും അനക്യാ�്യമായ 
ശുചിത് സുംവിധാനങ്ങളും ശുദ്ധ�ല വിതരണവും 
ഏര്ജപെടുത്തുക

ക്പാഷകാഹാരും അര്ഹതജപെട് എല്ാവര്ക്ും ആവശ്യമായ ക്പാഷകാ
ഹാരും ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക, കൗമാര്ാ
യക്ാരായ ജപണ്കുട്ികൾക്് ്ക്ത്യക പദ്ധതി

എല്ാ സ്കൂളകളിലുും ഭഷേ്യ സുരഷോ നിയമ്കാരും ഉച്ച
ഭഷേണ പരിപാടി കാര്യഷേമമായി നടക്ന്നുജണ്ന്ന് 
ഉറപൊക്ക

കൗമാര്ായക്ാരായ കുട്ികളിജല വിളര്ച്ചയില്ാ
താക്ന്നതിന് IFA ഗുളിക വിതരണവും ഉപക്യാ�വും 
ഉറപ്പു വരുത്തുക
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വിദ്യാഭ്യാസും 3 മുതൽ 5 വയസ്സ് വജരയള്ള മുഴുവൻ കുട്ികളും ്ീ 
സ്കൂളിൽ ക്ചരുന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക

5 വയസ്സ് പൂര്ത്ീകരിച്ച എല്ാ കുട്ികളും സ്കൂളിൽ ്
ക്വശനും ക്നടുന്നുജണ്ന്നുും ഒരു കുട്ിയും പഠനും ഇടയ്ക് 
ജവച്ച് നിര്ത്തുന്നിജല്ന്നുും ഉറപ്പു വരുത്തുക

എല്ാ വിദ്യാലയങ്ങളജട പരിസരവും പുകയില, മദ്യ, 
മയക് മരുന്ന് വിമുക്ത ്ക്ദശമായി ്ഖ്യാപിക്കയും 
സ്കൂൾ ആക്രാ�്യ പരിക്ശാധനാ പരിപാടി ക്മമായി 
നടക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ജചയ്ക.

നിലവാരമുള്ളതുും ബാലസൗഹൃദപരവമായ വിദ്യാലയ 
ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക, ്ക്ത്യകിച്ച് 
കൗമാര്ായക്ാരായ ജപണ്കുട്ി കൾക്് ്ാധാന്യും 
ജകാടുക്ക

സാമൂഹ്യ സുര
ഷേിതത്ും

അതിക്മങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ, അനചിത ജപരുമാറ്റ
ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുും എല്ാ കുട്ികൾക്ും പരിര
ഷേ ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപൊക്ക

കുട്ികളജടയും വനിതകളജടയും അവകാശങ്ങളും സു
രഷേയും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ക്കന്ദ സുംസ്ാന 
സര്ക്ാരുകൾ നടപെിലാക്ന്ന പരിപാടികളും സുംവി
ധാനങ്ങളമായി ബന്ജപെട്് ്വര്ത്ിക്ക

വാര്ഡ് തലത്ിലുും, ഗ്ാമപഞ്ായത്്, ന�രസഭാ 
തലത്ിലുും �ാഗ്താ സമിതി ്വര്ത്നും ശക്തിജപെ
ടുത്തുക

ശാരീരിക മാനസിക ജവല്ലുവിളി ക്നരിടുന്ന കുട്ികളജട 
പരിരഷേ ഉറപൊക്കയും അവര്ക്ാവശ്യമായ എല്ാ 
ക്സവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കയും ജചയ്ക.

പട്ിക�ാതി പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്ിൽജപെടുന്ന കുട്ിക
ൾക്ായള്ള എല്ാ ആനകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്ക

തീരക്ദശ മത്്യജതാഴിലാളികളജട കുട്ികൾ, എച്ച്.ഐ
.വി. ബാധിതരായ കുട്ികൾ, നിത്യക്രാ� ബാധിതരായ 
കുട്ികൾ, ഇതര സുംസ്ാന ജതാഴിലാളികളജട കുട്ി
കൾ, �യിൽ ശിഷേ അനഭവിക്ന്നവരുജട കുട്ികൾ 
തുടങ്ങിയ കുട്ികളജടജയല്ാും ക്ഷേമവും സുരഷേിതത്
വും ഉറപൊക്ക
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പങ്ാളിത്ും ഗ്ാമപഞ്ായത്് ന�രസഭാ തലങ്ങളിൽ കുട്ികൾക്് 
ജപാതുകളിസ്ലവും കുട്ികളജട പാര്ക്കളും സ്ാപി
ക്ക

ക്സ്പാര്ട്സ് കൗണ്സിലിജ് പങ്ാളിത്ക്ത്ാജടയും 
്ാക്ദശിക ക്ബ്് കളജട സഹായക്ത്ാജടയും എല്ാ 
കുട്ികൾക്ും നീന്തൽ, സസക്ിും�്, ക്യാ� പരിശീലന
ങ്ങൾ നൽകുക

കുടുുംബശ്ീയജട ആഭിമുഖ്യത്ിലുള്ള ബാലസഭ, 
ബാലസമിതി, ബാല പഞ്ായത്് ്വര്ത്നും എല്ാ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലുും ന�രസഭക ളിലുും ്വര്ത്
നഷേമമാക്ക

വാര്ഡുക്താറുും വര്ഷത്ിൽ രണ്് തവണജയങ്ിലുും 
കുട്ികളജട രണ്് ഗ്ാമസഭ സുംഘടിപെിക്ക

പശ്ാത്ല 
സൗകര്യും

കുട്ികജളത്തുന്ന ജപാതു ഇടങ്ങളിജലല്ാും കുട്ികൾക്ാ
വശ്യമായതുും, അനക്യാ�്യമായതുും ആയ സൗകര്യ
ങ്ങളും സുംവിധാനങ്ങളും തടസ്സവിമുക്ത സൗകര്യങ്ങളും 
ഉറപൊക്ക. ്ക്ത്യകിച്ച് കൗമാര്ായക്ാരായ 
ജപണ്കുട്ികൾ

കുട്ികളജട ജപാതു ഇടങ്ങജളല്ാും ബാലസൗഹൃദ 
ഇടങ്ങളായി ്ഖ്യാപി ക്കയും നടപെിലാക്കയും 
ജചയ്ക

കുട്ികൾക്ായള്ള എല്ാ ക്സവനങ്ങളജടയും ഗുണക്മന്മ 
ഉറപ്പു വരുത്തുകയും അര്ഹതയളള എല്ാവര്ക്ും ക്സവ
നങ്ങൾ ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ജചയ്ക

കുട്ികൾക്് ക്വണ്ി നൽകുന്ന എല്ാ ക്സവനങ്ങൾ സും
ബന്ിച്ച വിവര ങ്ങൾ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
്സിദ്ധജപെടുത്തുകയും പരസ്യ ഫലകങ്ങൾ സ്ാപിക്
കയും ജചയ്ക

ക്മൽപറഞെ ്വര്ത്നങ്ങൾക്് പുറജമ താജഴ പറയന്ന ചുമതലകളും അടിയ
ന്തിരമായി ക്ഷേമ കാര്യസ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ഏജറ്റടുക്ക്ണ്തുണ്്.

1. പഞ്ായത്ിൽ അും�ീകാരമില്ാത് (unrecognised school) സ്കൂളകള
ജട ലിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്കയും ടി സ്ാപനങ്ങളിൽ അടിസ്ാന സൗക
ര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ണാ, അദ്ധ്യാപകര് നിശ്ിത ക്യാ�്യതയള്ളവരാക്ണാ 
എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഉറപൊക്ക
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2. പഞ്ായത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള ഫിഷറീസ് സ്കൂളകൾ അടക്മു
ള്ള എല്ാ സ്കൂളകളിലുും അടിസ്ാനസൗകര്യങ്ങൾ, ലാബറട്റി, കളിസ്
ലും, ചുറ്റുമതിൽ, ആണ്കുട്ികൾക്ും ജപണ്കുട്ികൾക്ും ്ക്ത്യകമായി 
വൃത്ിയായി സൂഷേിക്ന്ന സുരഷേിതമായ ക്ടായ് ലറ്റുകൾ, ശുദ്ധ�ല 
സൗകര്യങ്ങൾ, ക്വസ്റ്റ് ഡിക്സ്പാസൽ എന്നിവ ഏര്ജപെടുത്തുക. പഞ്ായ
ത്് നിയന്തണത്ിലല്ാജത വരുന്ന സ്കൂളകളിൽ ക്മൽ സൗകര്യങ്ങൾ
ക്ായി നടപടികൾ സ്ീകരിക്കയും ജചയ്ക. 

3. എല്ാ സ്കൂൾ ജകട്ിടങ്ങളക്ടയും സുരഷേിതത്ും പൂര്ണ്ണമായും ഉറപൊക്ക. 
അതിന് ക്വണ് നിര്ക്ദേശും തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപന എഞ്ിനീയര്
ക്് നൽകുക 

4. മാനസിക ജവല്ലുവിളി ക്നരിടുന്ന കുട്ികൾക്് ക്വണ്ി ്ക്ത്യക സ്കൂള
കൾ, റാുംമ്പ് തുടങ്ങിയ ്ക്ത്യക സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക, സല
ബ്രറിയിൽ, ജബ്രയിലി ബുക്്സ് ലഭ്യമാക്ക, 

5. ശാരീരികജവല്ലുവിളി ക്നരിടുന്ന കുട്ികൾക്് ചലന, കാഴ്ച്ച ഉപകരണ
ങ്ങൾ നല്കുക, ക്സ്ാളര്ഷിപ്പുകൾ, ജസ്റ്റജപെന്കൾ മുതലായവയും നൽകുക 

6. സട്ബൽ ഏരിയായിലുള്ള കുട്ികൾക്് �താ�ത സൗകര്യും ഉറപൊ
ക്ക, ്ാതൽ, ഉച്ചഭഷേണും ലഭ്യമാക്ക. 

7. അന്യസുംസ്ാന കുട്ികജള ജകാണ്് ബാലക്വല ജചയ്ിക്ന്നത് 
തടയക, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ അവര്ക്് കൂടി ഉറപൊക്ക 

8. എട്ാും സ്റ്റാൻക്ഡര്ഡ് വജര എല്ാ കുട്ികൾക്ും സൗ�ന്യ വിദ്യാഭ്യാസ 
സൗകര്യും ഉറപൊക്ക 

9. എല്ാ കുട്ികൾക്ും ജഹൽത്് കാര്ഡ് നൽകുകയും മൂന്ന് മാസത്ി
ജലാരിക്ൽ ആക്രാ�്യപരിക്ശാധന നടത്ി കാര്ഡിൽ കുട്ികളജട 
വിവരങ്ങൾ ക്രഖജപെടുത്തുകയും ജചയ്ക. 

10. എല്ാ അങ്ണവാടികളിലുും ക്ബാക്് 2.2.1 (എ) ്കാരമുള്ള സൗകര്യ
ങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക 

11. ്ായപൂര്ത്ിയാകാജത വിവാഹും കഴിക്ാവന്നതജല്ന്ന് ജസമിനാര്, 
മീഡിയകൾ എന്നിവ വഴി ക്ബാധവൽക്രണും നടത്തുക. ആവശ്യമാ
യി വരുന്ന സും�തികളിൽ കൗണ്സിലിങ്ങുും നിയമാനസൃത നടപടിക
ളും സ്ീകരിക്ക. 

12. അഞ്് വയസ്സ് വജര ്ായമുള്ള എല്ാ കുട്ികൾക്ും കാലാകാലങ്ങളിൽ 
പൾസ് ക്പാളിക്യാ മുതലായ കുത്ിജവയ്പ്പുകൾ സര്ക്ാറിജ് പഞ്ാ
യത്ിജ് ചിലവിൽ നടത്തുന്നതിനള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക. 

13. 12 വയസ്സു വജരയള്ള എല്ാ കുട്ികളജടയും ആക്രാ�്യും പൂര്ണ്ണമായും 
പരിപാലിക്ന്നതിന് ക്വണ്ി അനക്യാ�്യമായ ക്പാഷകാഹാരങ്ങൾ 
നല്കുക 
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14. ഒന്നു മുതൽ എട്് വജരയള്ള ക്ാസ്സുകളിജല കുട്ികളിൽ നിന്നുും സ്ാപന 
മാക്ന�്ജമ്ിജ് നിര്ബന് ധനക്ശഖരണും ഇല്ാതാക്ക 

15. �ി.ഒ(പി) 192/2014/G.Ed/ dt 20.9.2014 ്കാരും കുട്ികളജട വിദ്യാ
ഭ്യാസാവകാശും അനസരിച്ചുള്ള ആക്റിവിറ്റി മാപെിങ് പഞ്ായത്തുകൾ 
നടത്തുക. 

16. നീന്തൽ പരിശീലന സ്ാപനങ്ങൾക്് സലസൻസ് നൽകുന്നതിന് 
മുമ്പായി കുട്ികളജട സുരഷേ ഉറപൊക്ിജക്ാണ്ടുള്ള �ീവൻ സുരഷേ മാ
നദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപൊക്ക.(സ.ഉ (ജക)നും.34/16/കാ.യ.വ. TVM തിയതി 
6/5/2016) 

•	 ഇത് കൂടാജത ക്സ്റ്ററ്റ് സചൽഡ് ക്പാളിസിയിൽ സൂചിപെിച്ചിട്ടുള്ള ്വര്
ത്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ായി �ി.ഒ (സാധാ) 
നും. 1413/2016/തസ്ഭവ 06.04.2016 - www.kilaonline.org, WWW.
crckila.org എന്നിവ പരിക്ശാധിക്ക

ഡബൊക്് 2.2.1 (എ):- അങ്കണവൊെികള്ക് അവശ്യും 
ഡവണ്തൊയ സൗകര്യങ്ങള്

• ജലാക്ക്ഷൻ - എത്ിക്ച്ചരാനള്ള സൗകര്യും ഉണ്ായിരിക്ണും
• ഭൂവിസ്തൃതി3 - ജസ്ിൽ കുറയാജത
• ജകട്ിടും - ചുരുങ്ങിയത് 650 ച.അടി (മുകൾനില അഭികാമ്യും)
• കളിസ്ലും
• അടിസ്ാനസൗകര്യങ്ങൾ 
 i. ക്ാസ് മുറികളും അടുക്ളയും കലവറയും 
 ii. ശിശു സൗഹൃദ ശുചിമുറിയും, സകകഴുകുന്ന ഇടങ്ങളും 
 iii. ശുദ്ധമായ കുടിജവളളും 
 iv. സുരഷേിതവും ആകര്ഷണീയവമായ കളിസ്ലങ്ങൾ
 v. ശുദ്ധ�ലവും ശുചിത്സൗകര്യങ്ങളും 
 vi. പരിശീലനും സിദ്ധിച്ച് ക്യാ�്യതയള്ള �ീവനക്ാര്

2.2.2 സ്തതീകള്

ക്കരളത്ിൽ അധികാരവിക്കന്ദീകരണത്ിജ്യും വിക്കന്ദീകൃത ആസൂത്ര
ണത്ിക്്യും അടിസ്ാനത്ിൽ നടത്ിയ ശ്ക്ദ്ധയമായ ശ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാ
യിരുന്നു സ്തീകളജട മുഖ്യധാരാവൽക്രണും. വനിതകളജട സാമൂഹ്യ രാഷ്ടീയ 
സാമ്പത്ിക പദവി ജമച്ചജപെടുത്ാനും തീരുമാനജമടുക്ന്ന ്ക്ിയയിൽ 
പങ്ാളികളാകാനും ഈ ശ്മങ്ങൾ വളജര സഹായകമായി. തക്ദേശസ്യുംഭ
രണസ്ാപനങ്ങളിൽ സ്തീകളജട സുംവരണും ലിും� സമഭാവനക്യാടു കൂടിയ 
വികസന കാഴ്ച്ചപൊട് രൂപജപെടുത്തുന്നതിന സഹായിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നാൽ ഈ 
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സാഹചര്യും ഫല്ദമായി വിനിക്യാ�ിക്വാൻ കഴിഞെിജല്ങ്ിൽ, നമ്മുജട 
പഞ്ായത്തുകളിൽ പൂര്ണ്ണമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക വികസനും സാദ്ധ്യമാ
യി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്. ഈ രും�ത്് �ാഗ്തക്യാജടയള്ള ്വര്ത്ന
ങ്ങൾ ആസൂത്രണും ജചക്യ്ണ്തുണ്്.

2.2.2.1 സ്തതീകള് മുഖ്യധൊരയിഡലക് വരുന്നതിനുള്ള തെസ്സങ്ങള്

•	 ക്പാഷകാഹാരക്റവ് 

•	 സ്ലും, വീട്, എന്നിവയില്ാമെ 

•	 ശുചിത് സൗകര്യങ്ങളജട കുറവ് 

•	 ശുദ്ധ�ല ലഭ്യതക്റവ് 

•	 വിദ്യാഭ്യാസും ലഭിക്ന്നതിനളള സൗകര്യക്റവ് 

•	 വരുമാനക്റവ് 

•	 അറിവില്ാമെ 

•	 ജതാഴിലില്ാമെ 

•	 അതിക്മങ്ങൾ 

•	 ചൂഷണങ്ങൾ 

•	 പീഡനങ്ങൾ 

•	 കുട്ികളജടയും കുടുുംബത്ിൻജറയും പരിപാലനും സ്തീകളജട മാത്രും 
ഉത്രവാദിത്മാകുന്നു എന്ന ധാരണ ജകാണ്ടുള്ള ്ശ്നങ്ങൾ 

•	 സുരഷേിതത് ്ശ്നങ്ങൾ 

2.2.2.2 സ്തതീകളമെ വികസ�വും ഡഷേ�വ�ൊയി ബന്മപെട്് പഞ്ൊയത്തുകള് 
ശ്ദ്ധ ഡകന്ദതീകരിഡകണ് പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് :-

i. സ്തീകൾക്ും,ജപണ്കുട്ികൾക്ും സ്തന്തമായി മനസമാധാനക്ത്ാ
ജട, സുരഷേിതമായി �ീവിക്ാനളള അന്തരീഷേും സൃഷ്ിക്ക

ii. സ്തീകജള സമൂഹത്ിജ് മുഖ്യധാരയിക്ലക്് ജകാണ്ടു വരിക 

iii. വിവിധ തരും കഷ്തകളും ചൂഷണവും പീഡനവും അനഭവിക്ന്നവജര 
കജണ്ത്ി അവര്ക്് താങ്ങുും തണലുമായി ് വര്ത്ിക്ക, പുനരധിവ
സിപെിക്ക 

iv. പഞ്ായത്ിന് ലഭിക്ന്ന ജമാത്ും വികസനഫണ്ിജ് കുറഞെത് 
10% തുക വനിതകൾക്് മാത്രമായി ് ക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ് ക്യാ�ിക 
പരിപാടികൾക്ായി വകയിരുത്ി ്ക്ത്യകപദ്ധതി തയ്ാറാക്ണും.

v. വനിതാ ഘടകപദ്ധതിയിൽ സ്തീകളജട സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്ിക പദവി 
ഉയര്ത്തുന്നതിനള്ള ക്്ാ�ക്ടുകൾ തയ്ാറാക്ണും.
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vi. ക്രാ�ുംമൂലും വീടുകളിലിൽ ഒറ്റജപെട്ടു താമസിക്ന്നവര്, പരസഹായും 
കൂടാജത ദിനചര്യകൾ നടത്ാൻ ്യാസമുള്ളവര്, സാഹചര്യും മൂലും 
കുറ്റും ജചയ്് �യിലിൽ ക്പായവര് , മറ്റു ജതാഴിലുകൾക് ക്പാകുവാൻ 
വയ്ാത്വര്, ്കൃതി ക്ഷോഭും,പകര്ച്ചവ്യാധികൾ മൂലും സമ്പത്തുും 
കുടുബവും നഷ്ജപെട്് ഒറ്റജപടുന്നവര്, അനാഥാലയങ്ങളിൽ താമസിക്
ന്നവര്, സലും�ിക അധിക്മത്ിജ് ഭാ�മായി മാനസിക വിഷമമു
ള്ളവര് / പുറത്തുക്പായി ക്�ാലി ക്നാക്ാൻ കഴിയാത്വിധും ഒറ്റജപെട്
വര്, വിധവകൾ പകര്ച്ചവ്യാധികൾ, ്കൃതി ക്ഷോഭും,HIV, ക്യാൻസര് 
എന്നിവ മൂലും സമ്പത്തുും കുടുബവും നഷ്ജപെട്് ഒറ്റജപടുന്നവരുും വീടുക
ളിജല ഉത്രവത്്ും ഏറ്റടുക്വാൻ കഴിയാത്വര് എന്നിവരുജട ്ശ്ന
ങ്ങൾ പഠന വിക്ധയമാക്ി സഹായ സുംവിധാനങ്ങൾ ആസൂത്രണും 
ജചയ്ക. 

vii. അമ്മമാര്, �ര്ഭിണികളായ സ്തീകൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്, കൗമാരക്ാ
രായ ജപണ്കുട്ികൾ എന്നിവര്ക്് ്ക്ത്യക ആക്രാ�്യ വിദ്യാഭ്യാസ 
ക്ാസ്സുകൾ നൽകുക 

viii. ശുചിത്ും :- എല്ാ ്ക്ദശങ്ങളിലുും ്ക്ത്യകിച്ച് പിക്ന്നാക് ക്മഖലക
ളിലുും അങ്ണവാടികളും സ്കൂളിലുും അനക്യാ�്യമായ ശുചിത് സുംവിധാ
നങ്ങളും ശുദ്ധ�ല വിതരണവും ഏര്ജപെടുത്തുക 

ix. ക്പാഷകാഹാരും :- അര്ഹതജപെട് എല്ാവര്ക്ും ആവശ്യമായ ക്പാഷ
കാഹാരും ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. കൗമാര്ായക്ാരായ 
ജപണ്കുട്ികൾക്് ്ക്ത്യക പദ്ധതി.

x. ആക്രാ�്യക്മഖല :- �ര്ഭിണികൾക്് അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളും ക്സ
വനങ്ങളും ഉറപൊക്കയും അപകടാവസ്യിലുളള �ര്ഭിണികൾക്് ്
ക്ത്യക പരിരഷേയും ഉറപൊക്ക 

xi. തടവകാരുജട കുട്ികൾക്ള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായും:- സ്തീ തടവ
കാരുജട മക്ളും പുരുഷന്മാര് ദീര്ഘകാലമായി �യിൽശിഷേ അനവ
ഭവിക്ന്നതുമൂലും സ്തീകൾ കുടുുംബനാഥകൾ ആകുന്ന കുടുുംബങ്ങളിജല 
കുട്ികളമാണ് ഈ പദ്ധതിയജട ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ. ഈ രണ്് വിഭാ�
ത്ിലുും ഉൾജപെട് കുട്ികളജട ആഹാരും, വസ്തും, സ്കൂൾ ഫീസ് തുടങ്ങിയ 
ജചലവകൾക്ായി ധന സഹായും 

xii. ഇര / ആപത്തുക്നരിട്വരരുജട കുട്ികൾക്ള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹാ
യും:- സ്തീകൾ കുടുുംബനാഥകൾ ആകുന്ന കുടുുംബങ്ങളിജല കുട്ികളാണ് 
ഈ പദ്ധതിയജട ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ. ഈ രണ്് വിഭാ�ത്ിലുും ഉൾജപെ
ട് കുട്ികളജട ആഹാരും, വസ്തും, സ്കൂൾഫീസ് തുടങ്ങിയ ജചലവകൾക്ാ
യി തുക
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ഡബൊക്് 2.2.2.1 : വ�ിതൊ ഘെകപദ്ധതിയില് ഉള്മപെടുത്തൊവന്ന ഡപ്രൊ�ക്കള് 

• ജതാഴിലുും വരുമാനവും വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിനള്ള പരിപാടികൾ
• വിദ്യാഭ്യാസ ആക്രാ�്യസ്ിതി ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതനള്ള പരിപാടികൾ
• അതിക്മങ്ങൾ, പീഡനും, വിക്വചനും എന്നിവ തടയന്നതിനള്ള പരി

പാടികൾ 
• സ്തീ ശാക്തീകരണത്ിനായള്ള പരിപാടികൾ 
• സ്തീകൾക് ക്നരിട്് ്ക്യാ�നും ജചയ്ന്ന ജപാതുവികസന ്വ

ര്ത്നങ്ങൾ
• സ്തീപദവി പഠനും 
• സ്തീകളജട വിവിധ ്വര്ത്ന ക്മഖലകളിജല പഠനും. 
• സ്തീകളജട പദവി ഉയര്ത്തുന്ന തരത്ിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ, തുടര് 

്വര്ത്നങ്ങൾ 
• ജതാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ 
• വരുമാനും ലഭിക്ന്ന കാര്ഷിക ്വര്ത്നങ്ങൾ ജചയ്തുജകാണ്ിരിക്

ന്നവരുജട ജതാഴിൽ അഭിവൃദ്ധിജപെടുത്ൽ 
• സ്തീകളജട കല, കായിക, സാഹിത്യ അഭിരുചികൾ ക്്ാത്ാഹി

പെിക്ൽ 
• സ്തീകൾക്് കൂടിയിരിക്ാൻ ഉതകുന്ന തരത്ിൽ അവര്ക്് നിയന്തണും 

ഉള്ള തരത്ിൽ ജകട്ിടങ്ങൾ നിര്മ്മിക്ൽ (ജ�്ര് റിക്സാഴ്് ജസ്ര്)
• �ാഗ്താസമിതി ്വര്ത്നങ്ങൾ 
• സ്തീകളജട വിദ്യാഭ്യാസ ആക്രാ�്യ ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ൽ 
• സ്തീകൾക്് ക്നരിട്് ഗുണും ലഭിക്ന്ന ക്്ാ�ക്ടുകൾ 
• ജപാതു ഇടങ്ങൾ സ്തീസൗഹൃദമാക്ാനള്ള പദ്ധതികൾ 

ഡബൊക്് 2.2.2.2 : �ൊഗ്തൊസ�ിതി
സ്തീകൾക്ും കുട്ികൾക്ും സുരഷേിതത്മുള്ള ഒരു സമൂഹും ജകട്ിപെടുക്ന്ന
തിനും അവര്ജക്തിജരയള്ള അതിക്മങ്ങൾ തടയന്നതിനും ആവശ്യമായ 
അന്തരീഷേും സൃഷ്ിക്ന്നതിനും ഉതകുന്ന സാമൂഹിക സുംവിധാനമാണ് 
�ാഗ്താസമിതികൾ.
ലഷേ്യങ്ങൾ -
�	സ്തീകൾക്ും കുട്ികൾക്ും സൗഹൃദപരമായ ഒരു സാമൂഹികാന്തരീഷേും 

സൃഷ്ിക്ക
�	സ്തീകളും ജപണ്കുട്ികളും ക്നരിടുന്ന ്ശ്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച പരാതികൾ 

സ്ീകരിക്ക, പരിഹരിക്ക
�	സ്തീകൾക്ും കുട്ികൾക്ും ക്നജര ഇത്രത്ിൽ ്ശ്നങ്ങൾ ഉജണ്ന്ന് 

അറിഞൊൽ സ്ക്മധയാ ആ പരാതികൾ ഏജറ്റടുത്് പരിഹരിക്ക
�	തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നടപെിലാക്ന്ന പരിപാടികളിലുും 

്വര്ത്നങ്ങളിലുും എന്തുമാത്രും സ്തീ പരി�ണന ഉജണ്ന്ന് പരിക്ശാധി
ക്ക.
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ഡബൊക്് 2.2.2.3 : �ൊഗ്തൊസ�ിതി - ��കതീയ സുംവിധൊ�ും

വാര്ഡ് തലും പഞ്ായത്് തലും

�	കണ്വീനര്: വാര്ഡ്  
ജമമ്പര് 

�	 ക്കാര്ഡിക്നറ്റര്: അങ്
ണവാടി വര്ക്ര്

�	സര്ക്ാര്/ എയ്ഡഡ് 
വിദ്യാലയത്ിജല ഒരു 
അദ്ധ്യാപിക 

�	വാര്ഡല ആക്രാ�്യശു
ചിത് ക്പാഷണസമി
തിയജട കണ്വീനര് 

�	ഗ്ാമസഭ നിര്ക്ദേശിക്
ന്ന 5 ക്പര്

ജചയര്ക്പഴ്ണ്: ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ്സിഡ്് 
കണ്വീനര്: പഞ്ായത്് ജസക്ട്റി 
ജമമ്പര് ജസക്ട്റി -ICDS സൂപെര്സവസര് 
അും�ങ്ങൾ- : 
�	 ക്ഷേമകാര്യും സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ജചയര് 

 ക്പഴ്ണ്

�	 ക്പാലീസ് ക്സ്റ്റഷനിജല ക്മധാവി 

�	വനിതാ വക്ീൽ

�	ആക്രാ�്യസ്ാപനത്ിജല ്ധാന ജമഡി
ക്ൽ ഓഫീസര് 

�	ഒരു കൗണ്സിലിും�് വിദഗ്ദ്ധ

�	 CDS ജചയര്ക്പഴ്ണ്

�	 SC വിഭാ�ത്ിജല ഒരു ജപാതു്ര്ത്ക

�	സര്ക്ാര് എയ്ഡഡ് സഹസ്കൂളിജല 
്ധാന അദ്ധ്യാപിക, ഹയര്ജസക്ൻഡറി 
സ്കൂളിജല ്ിൻസിപൊൾ

പ്രധൊ�ചു�തലകള്:-

�	 മനഷ്യത്പരമായി, മന:ശാസ്തപരമായി സ്തീപഷേ സമീപനക്ത്ാജട കാ
ര്യങ്ങജള സമീപിക്ക

�	വളജര ക്വ�ത്ിൽ ്ശ്നപരിഹാരമുണ്ാക്ക.

�	കഷേികൾക്് യാജതാരുവിധ ജചലവും വരുന്നില് എന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക.

�	 രഹസ്യമായി സൂഷേിക്ക്ണ് പരാതികൾ അതീവരഹസ്യമായി 
സകകാര്യും ജചയ്ക

�	്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ ഉതകുന്നതരത്ിൽ കൗണ്സലിങ്ങ് ക്പാലുള്ള 
സുംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്ക.

2.2.3 ഭിന്നഡശഷിയുള്ളവര്
ചലനസവകല്യും, അന്ത, ഹ്രസ്ദൃശ്യത, ശ്വണസവകല്യും, മാനസിക
ജവല്ലുവിളി, മാനസിക വിഭ്ാന്തി, കുഷ്ക്രാ� വിമുക്തൻ എന്നിവജരയാണ് 
ശാരീരിക- മാനസിക ജവല്ലുവിളി ക്നരിടുന്നവരായി കണക്ാക്ന്നത്.
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ഭിന്നഡശഷികൊരുമെ പ്രശ്നങ്ങള്:-
• അവ�ണന
• ചികിത്ാസൗകര്യക്റവ്
• അന്രുും ബധിരരുമായവരുജട ്ശ്നങ്ങൾ
• വിദ്യാഭ്യാസക്റവ് 
• വരുമാന്ശ്നങ്ങൾ
• ചൂഷണവിക്ധയര്
• ചലനക്ശഷിക്റവ്
• സവകല്യും തിരിച്ചറിയന്നതിലുള്ള കാലതാമസും
• ബുദ്ധിവികസനത്ിനള്ള ്ശ്നങ്ങൾ
• ്ാപ്തി വളര്ത്ിജയടുക്ന്നതിനള്ള സൗകര്യമില്ാമെ
• ജതാഴിൽ പരിക്പാഷണ കുറവ്

ശാരീരിക-മാനസിക ജവല്ലുവിളികൾ ക്നരിടുന്നവര്ക്ള്ള ്ക്ത്യക പദ്ധതി: 
ശാരീരിക-മാനസിക ജവല്ലു വിളികൾ ക്നരിടുന്നവരുജട കൃത്യമായ സ്ിതി വി
വരകണക്കളജട അടിസ്ാനത്ിൽ ഓക്രാരുത്രുും ക്നരിടുന്ന ജവല്ലുവിളി
കൾ എജന്താജക്യാജണന്ന് തിരിച്ചറിഞെ ക്ശഷും അതിന് ഹ്രസ്കാല-ദീര്
ഘകാല അടിസ്ാനത്ിൽ പരിഹാരും കാണുുംവിധും ഒരു ്ക്ത്യകപദ്ധതി 
തയ്ാറാക്ണും. പഞ്ായത്ിജ് വികസന ഫണ്ിജ് മിനിമും 5 % തുകയ്ക് 
ഭിന്നക്ശഷിയള്ളവരുജട വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണും ജചയ്ണും.

2.2.4 വഡയൊ��ങ്ങള്
ക്കരളും �നസുംഖ്യയജട കാര്യത്ിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഘട്ത്ിക്ലക്് ്
ക്വശിച്ചിരിക്കയാണ്. വ്യത്യസ്ത ്ായമുള്ളവരുജട അനപാതത്ിൽ അടുത് 
കാലത്് വന്നു ജകാണ്ിരിക്ന്ന മാറ്റങ്ങൾ കുടുുംബത്ിനള്ളിലുും സാമൂഹിക 
�ീവിതത്ിലുും ഉണ്ാകുന്ന ്ത്യാഘാതങ്ങജളപെറ്റി നാും ക്വണ്ത്ര ശ്ദ്ധിച്ചി
ട്ില്. �നനമരണ നിരക്കൾ കുറഞെതുും ആയര്സദര്ഘ്യും കൂടിയതുും �ന
സുംഖ്യയിൽ വക്യാ�നങ്ങളജട ശതമാനും കൂടുന്നതിന് ഇടയാക്ിയിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ ഇക്താജടാപെും തജന്ന വക്യാ�നങ്ങൾ ക്നരിടുന്ന ്ശ്നങ്ങളും ഏറുക
യണ്ായി. കുടുുംബത്ിലുും സമൂഹത്ിലുും വക്യാ�നങ്ങൾ ഏജറ അവ�ണിക്
ജപെടുകയും ഒറ്റജപെട്ടുക്പാകുകയും ജചയ്ന്നു. നമ്മുജട നാട്ിൽ മുമ്പ് നിലനിന്നിരു
ന്ന കൂട്ടുകുടുുംബ വ്യവസ്യിൽ വക്യാ�നങ്ങളജട സുംരഷേണും കുടുുംബങ്ങളിൽ 
തജന്ന ഭ്ദമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടുകുടുുംബ വ്യവസ് അണുകുടുുംബങ്ങൾക്് 
വഴിമാറിയക്പൊൾ വക്യാ�നങ്ങൾക്് സഹായകമായിരുന്ന വലിജയാരു സു
രഷോവലയും ഇല്ാതായി. വ്യവസായവൽക്രണവും ന�രവൽക്രണവും 
ആക്�ാളവൽക്രണവും ഈ ്ശ്നത്ിജ് ആക്ും വര്ദ്ധിപെിച്ചു. വക്യാ�ന
ങ്ങൾ സ്ന്തും മക്ക്ളാജടാപെും കഴിഞെിരുന്ന ഒരു സാമൂഹികക്മമായിരുന്നു 
നമ്മുജട നാട്ിൽ ഉണ്ായിരുന്നത്. എന്നാൽ ജതാഴിൽ ക്തടി പട്ണങ്ങളിക്ലയ്ക്കുും 
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മറ്റുനാടുകളിക്ലക്ും ്ിയജപെട്വര് ക്ചക്ക്റിയക്പൊൾ ഒറ്റജപെടലിജ് നീര്ക്
യത്ിക്ലയ്ക് വക്യാ�നങ്ങൾ തള്ളജപെട്ടു. ഇവര് ക്നരിടുന്ന വിവിധ ്ശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ന്നതിനും അനക്യാ�്യമായ സാമൂഹ്യസുംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്
ന്നതിനും ക്വജണ്ത്ര കഴിഞെിട്ില്. ഒരു സുംസ്ാരജത്യും സമൂഹജത്യും 
വളര്ത്തുന്നതിനും നിലനിര്ത്തുന്നതിനും �ീവിതത്ിജല സിുംഹഭാ�വും ജച
ലവഴിച്ച വക്യാ�നങ്ങളജട ശിഷ് �ീവിതും സക്ന്താഷകരമാക്വാനള്ള ഉത്
രവാദിത്ും ഏജതാരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്ിനും ഉണ്്. ക്മൽപശ്ാത്ലത്ിൽ 
അറുപത് വയസ്സ് പൂര്ത്ിയായ എല്ാവക്രയും വക്യാ�നമായി കണക്ാക്ി 
അവരുജട സുംരഷേണും ഉറപൊക്ന്നതിന് ക്ദശീയതലത്ിലുും സുംസ്ാനതല
ത്ിലുും വക്യാ�നനയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

വഡയൊ���യും തയ്ൊറൊകല് :-
ഇന്ത്യ �വണ്ജമ്ിജ് വക്യാ�ന നയത്ിജ് ചുവട് പിടിച്ച് 2006 ൽ ക്കരളാ 
�വണ്ജമ്് വക്യാ�ന നയും ്ഖ്യാപിച്ചു. സാമൂഹ്യ നീതി വകുപെിജ് 6.5.13 
ജല �ി.ഒ (എും.എസ് ) നും .37/2013 ് കാരും ആയത് പരിഷ്ക്കരിക്ജപെട്ടു. ്ാക്ദ
ശികതലത്ിലുും ഈ നയും ഉണ്ാക്കണ്താണ്.

	വക്യാ�നങ്ങജള സുംബന്ിച്ച് സ്ിതി വിവരങ്ങൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തു
കൾ ക്ശഖരിക്ണും.- തക്ദേശസര്ക്ാര് തലത്ിൽ ്ക്ത്യകക്യാ�ും 
(വക്യാ�നഗ്ാമസഭ) വിളിച്ചു ക്ചര്ക്ാവന്നതാണ്.

	വിവരങ്ങളജട അടിസ്ാനത്ിൽ നയവും കര്മ്മപരിപാടിയും തയ്ാറാ
ക്ണും. 

	ഒരു ക്്ാക്ിനകത്തുളള എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളും ഇത് ജചയ്തു 
എന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുകയും അവ ക്ക്ാഡീകരിച്ച് ക്്ാക്് തലത്ിൽ 
ജചക്യ്ണ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾജപെടുത്ി ക്്ാക്്തല നയവും കര്മ്മപരി
പാടിയും തയ്ാറാക്കയും ക്വണും. 

	ഒരു �ില്യ്കകത്തുളള എല്ാ ക്്ാക്ിലുും ഇത്രത്ിൽ നടന്നു എന്ന് 
ഉറപെ് വരുത്തുകയും അവ ക്ക്ാഡീകരിച്ച് �ില്ാതലത്ിൽ ജചക്യ്ണ് 
്വര്ത്നങ്ങൾ ഉൾജപെടുത്ി �ില്യജട നയവും കര്മ്മ പരിപാടിയും 
തയ്ാറാക്കയും ക്വണും. ഇതിന് �നകീയമായ സഹായസമിതികൾ 
രൂപീകരിച്ച് ചുമതലകൾ നല്കുകയും ജചയ്ാും.

സഹൊയസ�ിതി ചു�തലകള്:-
	വക്യാ�നങ്ങളജട പരാതി ക്കൾക്ക, പരിഹരിക്ാൻ സഹായിക്ക
	തര്ക്ങ്ങൾ പരിഹരിക്ക
	നിയമസഹായും ലഭ്യമാക്ക അര്ഹമായത് ക്നടിജക്ാടുക്ാൻ സഹാ

യിക്ക
	വക്യാ�നക്ബ്ബുകളജട ്വര്ത്നങ്ങജള സഹായിക്ക
	ഡിജമൻഷ്യ, അൽഷിക്മഴ്് പാലിക്യറ്റീവ് ക്രാ�ികൾക്് ്ക്ത്യകപരി

ചരണും
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ഡബൊക്് 2.2.4.1.: ഏമറ്ടുകൊവന്ന വഡയൊ�� ഡഷേ� പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് 

�	വക്യാസൗഹൃദ തക്ദേശഭരണും എന്നത് നയമായി ഭരണസമിതി അും�ീ
കരിക്ണും.

�	വക്യാ�നങ്ങളജട സ്ിതി വിവരകണക്കൾ ക്ശഖരിച്ച് വക്യാ�ന ഗ്ാ
മസഭ ക്ചരുകയും വിശദമായ കൂടിയാക്ലാചന നടത്തുകയും ജചയ്് അന
ക്യാ�്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ാക്ണും.

�	സാമൂഹികും, സാമ്പത്ികും, ആക്രാ�്യും എന്നീ ക്മഖലകളിൽ വക്യാ
സൗഹൃദമാക്ാനള്ള കര്മ്മപരിപാടി സര്ക്വ്വ വിവരങ്ങളജട അടിസ്ാ
നത്ിൽ വിശദാുംശങ്ങൾ ഉൾജപെടുത്ി തയ്ാറാക്ണും.

�	 ജപാതുഇടങ്ങളിൽ സകവരികളും ജപാതുസ്ലങ്ങളിൽ തടസരഹിത 
സഞ്ാരത്ിന് സഹായകമായ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപൊക്ാനള്ള നടപടി
കൾ സ്ീകരിക്ണും.

�	നിലവിൽ സര്ക്ാര് വകുപ്പുകൾ വക്യാ�നങ്ങൾക്് നൽകിവരുന്ന ക്സ
വനങ്ങൾ അര്ഹരായ എല്ാ വക്യാ�നങ്ങൾക്ും ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറ
പൊക്ണും.

�	വീട്ിലുള്ള അും�ങ്ങളജടയും സദേര്ശകരുക്ടയും മക്നാഭാവും സൗഹൃദ
മാക്ാൻ കൗണ്സിലിുംഗുും ക്ബാധവൽക്രണവും സുംഘടിപെിക്ണും. 
സൗഹാര്ദേസദേര്ശനങ്ങൾ നടത്ാനും സൗകര്യും ഉണ്ാകണും.

�	സാന്ത്നപരിചരണും എല്ാ കിടപ്പുക്രാ�ികൾക്ും ലഭ്യമാകുജമന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്ണും.

�	പകൽ വീട് സ്ാപിക്കയും വക്യാ�നങ്ങളജട മാനസിക ഉല്ാസത്ി
നാവശ്യമുള്ള അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കയും ജചയ്ാും.

�	വക്യാ�ന ക്ബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്വാൻ മുൻസക എടുക്കയും ്വര്
ത്നങ്ങൾക് ക്വണ് ധനസഹായും നൽകുകയും ജചയ്ക (സ.ഉ.(സക).
നും.45/2020/ ത.സ്.ഭ.വ.തീയതി 06/03/2020)

�	വക്യാ�നങ്ങൾ ഉന്നയിക്ന്ന ്ശ്നങ്ങൾ ഭരണസമിതിയജട ശ്ദ്ധയിൽ
ജപെടുത്തുക.

�	വക്യാ�നനയവും കര്മ്മപരിപാടിയും കൃത്യമായി നടക്ന്നു എന്ന് ഉറപെ് 
വരുത്തുക.

�	വക്യാ�ന സഹായസമിതിയജട ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്മാണിറ്റര് ജചയ്ക. 
�	വക്യാ�നങ്ങൾക്് ക്വണ്ി ആക്രാ�്യ സുരഷോ ്വര്ത്നങ്ങൾക്് 

ക്വണ്ി പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്ക പരിചരണും ആവശ്യമായവജര പാലി
ക്യറ്റീവ് ജകയര് പാക്ക്�ിൽ ഉൾജപെടുത്തുക.

�	പട്ിക വര്ഗ്ഗ – പട്ിക �ാതി വിഭാ�ത്ിജല, വക്യാ�നങ്ങൾക്് 
ഭഷേണും, വസ്തും, ആക്രാ�്യസുംരഷേണും, കിടപൊടും തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാ
ക്ന്നതിനള്ള നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക. 



53km-aq-lyt£a-hpw- tkh-\-§-fpw-

�	വക്യാ�നങ്ങളജട ക്സവനും നാടിജ് വളര്ച്ചക്ും സാമൂഹിക നിര്മ്മതി
ക്ും ഉപകാരജപെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സുംവിധാനങ്ങൾ ക്മജപെടുത്ാവ
ന്നതാണ്. (ഉദാ: TAG, Working groups etc). വിദഗ്ദ്ധരായവരുജട ക്ഡറ്റാ
ബാങ്് പഞ്ായത്് തലത്ിൽ തയ്ാറാക്ാവന്നതാണ്.

�	പി.എച്ച്.സി.കളിൽ Geriatric doctors ജ് ക്സവനവും ഒപെും തജന്ന 
കൗണ്സിലര്മാരുജട ക്സവനവും.

�	പഞ്ായത്് തലത്ിൽ ഒറ്റജപെട്ടു താമസിക്ന്ന വക്യാ�നങ്ങൾക്് 
meals on wheels ക്്ാഗ്ാും ക്പാജലയള്ള പദ്ധതികൾ

2.2.5 പട്ിക �ൊതി വിഭൊഗകൊര്

പട്ിക�ാതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളജട വികസന ്ശ്നങ്ങൾക്് ചരിത്രപ
രമായ കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. പിന്തുടര്ന്ന വ്യവസ്ിതികളിൽ നിന്ന് ഉട
ജലടുത്വയമാണ് പല ്ശ്നങ്ങളും. വിവിധ ചൂഷണങ്ങൾ ഈ വിഭാ�ക്ാര് 
അനഭവിച്ച് വരുന്നു. ഉച്ചനീചത്ങ്ങൾ ഇവജര സമൂഹത്ിജ് മുഖ്യധാരയിൽ 
നിന്നുും നീക്ി നിര്ത്ിയതിജ് ഫലമായി സ്ത്ിജ്യും, ജതാഴിലിക്്യും, 
അഭി്ായ സ്ാതന്ത്യത്ിക്്യും കാര്യത്ിൽ ഇവര് പിക്ന്നാക്ാവസ്യിൽ 
ആയി. സ്ാതന്ത്യാനന്തരും ഭരണഘടന ഇവര്ക്് ക്വണ്ി വിവിധ നിയമപരി
രഷേകളും സുംവരണവും ജകാണ്ടുവന്നുജവങ്ിലുും പൂര്ണ്ണമായും അവജര മുഖ്യധാ
രയിജലത്ിക്ാൻ കഴിഞെിട്ില്. ഇവരുജട ഇന്നജത് അവസ് പരി�ണിക്
ക്മ്പാൾ താജഴപെറയന്ന അടിസ്ാന്ശ്നങ്ങൾ ഇക്പൊഴുും നില നിൽക്ന്നതായി 
കാണാും.

1. സാമൂഹികവും സാമ്പത്ികവമായള്ള പിക്ന്നാക്ാവസ് 
2. ഭഷേണും, പാര്പെിടും, വിദ്യാഭ്യാസും, ആക്രാ�്യും, ശുചിത്ും എന്നിവയ

ജട പരിമിതി
3. സാമൂഹികമായ ഒറ്റജപെടൽ 
4. പരമ്പരാ�തമായി നിലനിൽക്ന്ന ചൂഷണസ്ിതി 
5. സാമൂഹ്യപുക്രാ�തിക്് തടസ്സും നിൽക്ന്ന ആചാരരീതികൾ 
6. സമ്പാദ്യശീലും ഇല്ാമെ പരമ്പരാ�ത ജതാഴിൽ ക്മഖലകളജട 

ക്ശാഷണവും പുതിയ ജതാഴിൽ ക്മഖലകളജട അപര്യാപ്തതയും 

താജഴ പറയന്ന വിടവകളാണ് മുകളിൽ പറഞെ അവസ്ക്് കാരണങ്ങൾ 
എന്ന് നമുക്് വിലയിരുത്ാ വന്നതാണ്.

	സുസ്ിരവികസനത്ിനായള്ള ദീര്ഘ വികസനകാഴ്ച്ചപൊടിജ് 
കുറവ്

	അവരുമായി ക്ചര്ന്ന് ്ശ്നങ്ങളും ആവശ്യവും വിശകലനും നടത്ാ 
ത്ത്.
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	ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്മാചിതരാകുന്നതിനള്ള അറിവ് ്ദാനും ജച
യ്ായ്ക,

	തക്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളജട പദ്ധതി ആസൂത്രണ-നിര്വ്വഹണത്ി
ജല കാര്യഷേമത ഇല്ാമെ

	ആസൂത്രണ്ക്ിയയിൽ ഈ വിഭാ�ങ്ങജള കൂടി സുംഘടിപെിക്ാനും 
ഭാ�മാക്ാനും കഴിയാത്ത്

	എങ്ങജനജയങ്ിലുും പഞ്ായത്്ഫണ്് ജചലവാക്ക എന്ന ജതറ്റായ 
്വണത

ഡബൊക്് 2.2.5.1.: പട്ിക�ൊതി പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസ�വ�ൊയി ബന്മപെട്് 
ഡഷേ�കൊര്യ സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ിയുമെ ഡ�തൃത്വത്തില് �െപെിലൊഡകണ് പ്രവ
ര്ത്ത�ങ്ങള് 

�	ഗുണക്ഭാക്താക്ജള ലഷേ്യമാക്ിയള്ള പദ്ധതികൾ നടപെിലാക്ക
�	നഴ്റി സ്കൂളകൾ നടത്തുക
�	സാമൂഹ്യതിന്മകൾജക്തിജര ക്ബാധവത്ക്രണും നടത്തുക
�	വരുമാനവര്ദ്ധനവിന് സ്യുംജതാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നട

പെിലാക്ക
�	അതിക്മങ്ങളും ചൂഷണവും ഇല്ാതാക്ന്നതിന് സഹായിക്ക, അവ 

ക്ബാധും വളര്ത്തുക

�	സക്ങ്തങ്ങളിൽ അടിസ്ാനസൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക
�	നിയമസഹായും ഉറപ്പുവരുത്തുക 
�	 ഭഷേണും, പാര്പെിടും, ആക്രാ�്യും, ശുചിത്ും എന്നിവ ഉറപെ് വരുത്തുന്ന

തിനള്ള പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്ക
�	വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യങ്ങൾക്് ക്സ്ാളര്ഷിപ്പുകൾ, പഠക്നാപകരണങ്ങൾ 

വിവിധ ധനസഹായങ്ങൾ, യാത്രാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നല്കുക

2.2.6 പട്ിക വര്ഗ്ഗ വിഭൊഗകൊര്
പട്ികവര്ഗ്ഗക്ാര്ക്് ഭരണഘടന അനശാസിക്ന്ന അവകാശങ്ങളും നിയമ
ങ്ങളും ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിന് നാളിത് വജര നമുക്് കഴിഞെിട്ില്. അവരുജട 
്ക്ത്യകതകൾക്് അനസൃതമായ വികസനും സാധ്യമാക്ന്നതിനള്ള ്
വര്ത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണും ജചയ്് നടപെിലാക്ക്ണ്തുണ്്. പാരമ്പര്യത്ിൽ 
അധിഷ്ിതമായ ആചാരങ്ങളും അനഷ്ാനങ്ങളും പുലര്ത്തുന്നവരാണ് പട്ിക
വര്ഗ്ഗക്ാര്. വ്യത്യസ്ത സുംസ്ാരവും �ീവിതരീതികളും സ്ായത്മായ ഈ 
വിഭാ�ക്ാര് ജപാതുധാരയിൽ നിന്നുും അകന്നാണ് ഇന്നുും �ീവിക്ന്നത്. ഭര
ണഘടനാപരമായ പരിരഷേകൾ ഭരണഘടനയജട 342-ാും അനക്േദും അന
സരിച്ച് ക്കരളത്ിൽ 37 പട്ിക വിഭാ�ങ്ങൾ ഉണ്്. ഇത് ജമാത്ും �നസുംഖ്യ
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യജട 1.45 % മാത്രമാണ്. �നാധിപത്യ ് ക്ിയയിൽ വിഭാ�ങ്ങളജട എണ്ണജത് 
മാത്രും പരി�ണിച്ചിട്ടുള്ള വികസന ്വര്ത്നും അനീതിക്ും അരഷേിതാവ
സ്യിക്ലക്ും നയിക്ജപെടുും. ആയത്ജകാണ്് ഭരണഘടന വിഭാവനും ജചയ്
ന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള (സാമ്പത്ിക, വിദ്യാഭ്യാസ, സാുംസ്ാരിക, രാഷ്ടീയ, 
ക്സവന) പരിരഷേകൾ എല്ാ വിഭാ�ങ്ങൾക്ും ഉറപെ് വരുത്തുവാൻ ക്ഷേമ കാ
ര്യസ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിക്് ബാധ്യതയണ്്.

പഞ്ൊയത്തുകള്ക് പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസ� ഫണ്് അനുവദിക്കുന്നത്  
തൊമഴ പറയുന്ന �ിബന്കഡളൊമെയൊണ്:-
	പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിക്ള്ള വിഹിതും �നസുംഖ്യാനപാതികമായി 

ബ�റ്റിൽ ്ക്ത്യകും വകയിരുത്ിയാണ് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്് നൽകുന്നത്.

	പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസന ഫണ്് ക്കാളനികൾക്ള്ളിജല നടപൊതകൾ
ക്ും ക്കാളിനികളിക്ലക്ള്ള നടപൊത നിര്മ്മിക്ന്നതിനും ഉപക്യാ�ി
ക്ാും.

	പട്ിക വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ നിന്നുും കുറഞെത് 50 
ശതമാനും തുക പരിചരണും, ക്സവന പാക്ക്�ിനായി മാറ്റിവയ്കണും 
(ദരിദ്രിൽ ദരിദ്രായവര്ക്് ആശ്യപദ്ധതിയജട മാനദണ്ഡങ്ങളജട 
അടിസ്ാനത്ിൽ ഭഷേണും, ആക്രാ�്യസുരഷേ, കിടപൊടും, പാര്പെി
ടും, കുടിജവള്ളും, വിദ്യാഭ്യാസും, ശാരീരിക-മാനസിക ജവല്ലുവിളിക
ളിൽ നിന്ന് പരിഹാരും, സാമൂഹ്യമായ ഒറ്റജപെടലിൽ നിന്ന് പരിഹാരും 
എന്നിവ ലഭ്യമാക്ന്നതിനള്ള ഒരു പരിപാടി)

	പട്ികവര്ഗ്ഗ അ�തികുടുുംബങ്ങളജട പുനരധിവാസ ്വര്ത്നങ്ങളജട 
നിര്വഹണും, ക്മൽക്നാട്ും, ക്മാണിറ്ററിും�് മുതലായവ ഊരുകൂട്ങ്ങളജട 
ചുമതലയാണ്. 

പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി:-

ഭാരതത്ിജ് ആദ്യജത് നാല് പഞ്വത്ര പദ്ധതി കാലയളവിൽ പട്ിക
വര്� വിഭാ�ങ്ങൾക്ായി നടപെിലാക്ിയ ഫണ്ടുും പദ്ധതികളും ക്വണ്ത്ര ്
ക്യാ�നജപെട്ിട്ില്. ഇക്ത തുടര്ന്ന് അഞ്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധതി കാലയളവിൽ 
പുതിജയാരു ആശയും രൂപീകരിക്കയണ്ായി. ഇതിജനയാണ് പട്ികവര്ഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതി എന്ന് നാമകരണും ജചയ്ിട്ടുള്ളത്. അതായത് രാ�്യജത് ജമാത്ും 
വികസനജത് ഉക്ദേശിച്ചു ജകാണ്ടുള്ള ഒരു ജപാതുപദ്ധതിക്യാജടാപെും പട്ിക
വര്� വിഭാ�ങ്ങൾക്് ക്വണ്ി ് ക്ത്യകമായി ആസൂത്രണും ജചയ്ജപെടുന്നതാണ് 
പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി. വികസനവും സുംരഷേണവും എന്ന ദ്ിമുഖ തത്മാണ് 
പട്ികവര്� പദ്ധതിയജട മുഖമുദ്. പട്ികവര്� ഉപപദ്ധതിക്് ക്വണ്ിയിട്ടുള്ള 
തീരുമാനങ്ങളും മുൻ�ണനകളും ്ധാനമായും ഊരുകുട്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 
ഉയര്ന്ന് വക്രണ്ത്. ഊരുകൂട്ങ്ങളജട നടത്ിപെ് ശരിയായ രൂപത്ിൽ നടത്തു
ന്നുക്ണ്ാ എന്ന് ഉറപെ് വരുക്ത്ണ്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട ചുമ
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തലയാണ്. ഊരുകൂട്ും മുക്ന്നാട്് വയ്ക്കുന്ന നിര്ക്ദേശങ്ങളാണ് ഗ്ാമ, ക്്ാക്്, �ില് 
വികസന വകുപ്പുകൾ മറ്റ് വികസന ഏ�ൻസികൾ അവരവരുജട പരിധിയി
ലുള്ള ഉപപദ്ധതികൾക്് അന്തിമരൂപും നല്കുവാൻ ്ക്യാ�നജപെടുക്ത്ണ്ത്.
ചുരുക്ത്ിൽ ഒരു പരിധിവജര ഊരുകൂട്ങ്ങളജട സ്യുംഭരണാവകാശങ്ങജള 
ഹനിക്ാത് വികസന തന്തമാണ് വിഭാവനും ജചക്യ്ണ്ത്.

ഉപപദ്ധതി രൂപതീകരണും, �െപെി്�ങ്ങള്:-

1. വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരണും:- എല്ാ വകുപ്പുകളിജലയും ഉക്ദ്യാ�സ്ജര
യും പട്ികവര്ഗ്ഗ ജമമ്പര്മാജരയും അും�ങ്ങളാക്ണും. പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസന 
വകുപെിജല സീനിയര് ഉക്ദ്യാ�സ്ൻ കണ്വീനറാകണും (ഉക്ദ്യാ�സ്ൻ 
ഇജല്ങ്ിൽ ജസക്ട്റി കണ്വീനറാകണും) 

2. പശ്ാത്ലും ഒരുക്ൽ:- ഊരുകൂട്ങ്ങളിലുും കുടുുംബശ്ീ പട്ികവര്ഗ്ഗ അയൽ
കൂട്ങ്ങളിലുും ആസൂത്രണ നടപടി ക്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്ൽ, പദ്ധതിയാ
ക്ലാചന, വികസനക്്ാ�ക്ടുകൾ നിര്ക്ദേശിക്ാൻ ആവശ്യജപെടൽ.

3. വികസന അവസ്യജട അപഗ്ഥനും:- ഊരുകുട് അടിസ്ാനത്ിൽ അവ
സ്ാവിശകലന റിക്പൊര്ട്് സടബൽ ്ക്മാട്ര് തയ്ാറാക്ി ഊരുകൂട്ങ്ങളി
ലുും കുടുുംബശ്ീ പട്ികവര്ഗ്ഗ അയൽകൂട്ങ്ങളിലുും ചര്ച്ച ജചയ്ണും 

4. ഊരുകൂട് ക്യാ�ും (മാര്ഗ്ഗക്രഖ#-ഭാ�ും- 11 (2) (11):- ക്്ാ�ക്ട് നിര്ക്ദേശങ്ങൾ 
ചര്ച്ച ജചയ്് മുൻ�ണന നിശ്യിക്ണും ഊരിജല ക്വാട്വകാശമുള്ള 50 
ശതമാനമാണ് ക്ാറും. - മുൻ�ണനാ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ എഴുതി തയ്ാറാക്
ണും, പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി രൂപീകരണസമിതിയിക്ലക്് ഒരു സ്തീക്യയും 
ഒരു പുരുഷക്നയും തിരജഞെടുക്ണും. കൂടാജത ഊരുമൂപെക്നയും ഈ സമി
തിയിക്ലക്് ഷേണിക്ക്ണ്താണ്. 6. കരട് പദ്ധതി രൂപീകരണും (മാര്ഗ്ഗ
ക്രഖ#-ഭാ�ും- 11 (2) (11):- കരട് പദ്ധതി രൂപീകരിക്ന്നതിനായി പഞ്ാ
യത്ലത്ിൽ പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി രൂപീകരണ സമിതിയജട ക്യാ�ും 
ക്ചരണും �ന്തിനിധികൾ, വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് അും�ങ്ങൾ എന്നിവര്ക് 
പുറജമ ഊരുകളിൽ നിന്ന് തിരജഞെടുക്ജപെട് രണ്് ്തിനിധികളും ഊരു
മൂപെനും പജങ്ടുക്ണും 25 ൽ കൂടുതൽ ഊരുകളള്ള ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ 
ആദ്യും ഉപപഞ്ായത്ലത്ിൽ ക്യാ�ും നടത്ിയക്ശഷും ആ ക്യാ�ങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് 20 വീതും ക്പജര പജങ്ടുപെിച്ചുജകാണ്ാണ് പഞ്ായത്്തല 
പദ്ധതി രൂപീകരണക്യാ�ും സുംഘടിപെിക്ക്ണ്ത്.

	മാര്�ക്രഖയിൽ (സ.ഉ (എും.എസ് )നമ്പര് 4/2016/തസ്ഭവ /11.1.2016) 
ക്പ�് 61 & 62 ജല വിശദാുംശങ്ങൾ കൂടി കാണുക#

2.2.7 ട്ൊന്സ്മ�ന്ഡ�ഴ്്
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുക്ന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ലിും�നീതിയും, ലിും�സമത്വും അനഭ
വിക്ാൻ കഴിയാജത ക്പാകുന്ന വിഭാ�ജമന്ന നിലയിൽ ട്ാൻസ്ജ�ൻഡര് വ്യ
ക്തികൾ എല്ാ അര്ത്ഥത്ിലുും ്ക്ത്യക പരി�ണന അര്ഹിക്ന്നു. ഇത്രും 
വ്യക്തികക്ളാട് സമൂഹത്ിനള്ള അവ�ണനയും അവര് അനഭവിക്ന്ന ഉൾവ
ലിയലുും ഇല്ാതാക്ാൻ ക്ബാധപൂര്വമുളള ഇടജപടൽ സമൂഹത്ിൽ ആവശ്യ
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മാണ്. 2014 ഏ്ിൽ 14ജല സു്ീുംക്കാടതിയജട വിധി ചരിത്രത്ിജല മജറ്റാരു 
നാഴികക്ല്ായിരുന്നു. അതിജ് അടിസ്ാനത്ിലാണ് ക്കരളും ട്ാൻസ്ജ�ൻ
ഡര് നയും നടപെിലാക്ന്ന രാ�്യജത് ആദ്യ സുംസ്ാനമായി മാറിയതുും.

പാര്ശ്വൽക്രിക്ജപട് ഒരു വിഭാ�ജമന്ന നിലയിൽ അവരുജട അവകാശങ്ങ
ളും സുംരഷേിക്ജപെക്ടണ്ത് അനിവാര്യമാണ്. അതുജകാണ്് തജന്ന സാമൂഹ്യ 
നീതി വകുപെിജ് കീഴിൽ നിരവധി ക്സവനങ്ങളും പദ്ധതികളും ഇന്ന് നിലവി
ലുണ്്. ഇവ സമയബന്ിതമായി നടപെിലാക്ി ട്ാൻസ്ജ�ൻഡര് വ്യക്തികജള 
സമൂഹത്ിജ് മുഖ്യധാരയിജലത്ിക്ാനും അതുവഴി സാമൂഹികപരമായും, 
സാുംസ്ാരികപരമായും, സാമ്പത്ികപരമായും ഉളള ഉന്നമനും സകവരിക്ാ
നും അവജര ്ാപ്തരാക്ക എന്ന ലഷേ്യും പൂര്ത്ീകരിക്ക്ണ്തുണ്്. തക്ദേശ 
സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ട്ാൻസ്ജ�്ര് സൗഹൃദകുകയും സാമൂഹ്യ നീതി 
വകുപ്പുും മറ്റ് വികസന വകുപ്പുകളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപൊക്ന്ന പദ്ധതികൾ തങ്ങ
ളജട ്ക്ദശജത് ട്ാൻസ് സമൂഹത്ിന ലഭ്യമാക്കയും അവജര സമൂഹത്ി
ജ് മുഖ്യധാരയിക്ലജക്ത്ിക്ന്നതിനള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണും ജച
യ്കയും ക്വണും.

ഡബൊക്് 2.2.7.1.:ട്ൊന്സ് മ�ന്�ര് വ്യക്ികള്ക് ഡവണ്ി സൊമൂഹ്യ �തീതി 
വകുപെ് �െപെൊക്കുന്ന പദ്ധതികള് 

1. തിരിച്ചറിയൽ കാര്ഡ് വിതരണും 
2. സമന്യ തുടര് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 
3. ക്ബാധവൽക്രണ പരിപാടികൾ 
4. ട്ാൻസ് ജ�ൻഡര് ക്സ്ാളര്ഷിപ്പുകൾ 
5. സുംരുംഭകത് വികസന പരിശീലന പരിപാടി
6. ജകയര് ക്ഹാും / ക്സഫ്റി ക്ഹാമുകൾ 
7. എച്ച്.എസ. വി. സീക്റാ സര്സവലൻസ് ജസ്ര് 
8. 24 X 7 ജഹൽപെ് സലൻ 
9. ബ്യൂട്ീഷൻ പരിശീലന പദ്ധതി 
10. തയ്ൽ ജമഷീൻ വിതരണ പദ്ധതി
11. ലിും� മാറ്റ ശാസ്തക്ിയക്ള്ള ധന സഹായും 
12. എസ്.ആര്.എസ്. കഴിഞെ ട്ാൻസ് ജ�ൻഡര് വ്യക്തികൾക്് ക്പാഷ

കാഹാരത്ിനും തുടര് ചികിത്യ്ക്കുും സാമ്പത്ിക സഹായും 
13. സ്യും ജതാഴിൽ ധനസഹായും 
14. വനിതാ വികസന ക്കാര്പെക്റഷൻ വഴി സ്യും ജതാഴിലിനള്ള വായ്
15. സരൈവിും�് പരിശീലനും 
16.  ട്ാൻസ് ജ�ൻഡര് വിദ്യാര്ത്ഥികൾക്് ക്ഹാസ്റ്റൽ സൗകര്യും / താമസ 

സൗകര്യും കജണ്ത്തുന്നതിന് ധന സഹായും.
17. ട്ാൻസ് ജ�ൻഡര് ദമ്പതികൾക്് ധന സഹായും 
18. ട്ാൻസ് ജ�ൻഡര് വ്യക്തികൾക്് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളിൽ 

സുംവരണും 



58 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

2.2.8 പൊലിഡയറ്തീവ് മകയര്
ക്യാൻസര് ക്രാ�ികൾ, ഹൃദയ-ശ്ാസക്കാശ ക്രാ�ികൾ, പഷോഘാതും ക്പാ
ജലയള്ള കാരണങ്ങളാൽ ശരീരും തളര്ന്നു കിടപെിലായവര്, ദീര്ഘകാല 
ചികിത് ആവശ്യമുള്ള ്ക്മഹക്രാ�ികൾ, ആസ്മ ക്രാ�ികൾ, അപസ്മാരക്രാ
�ികൾ, വൃക്കളജട ്വര്ത്നും തകരാറിലായവര്, ദീര്ഘകാല മാനസിക 
ക്രാ�മുള്ളവര്, പരസഹായും കൂടാജത സദനുംദിന കാര്യങ്ങൾ നിര്വ്വഹിച്ച് 
സാധാരണ �ീവിതും നയിക്ാൻ കഴിയാത് ബുദ്ധിമാദേ്യമുള്ളവര്, ്ായാധി
ക്യും ജകാണ്് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനഭവിക്ന്നവര് സാധാരണ �ീവിതും നയി
ക്ാൻ പരസഹായും ക്വണ്ി വരുന്ന ശാരീരിക സവകല്യമുള്ളവര് തുടങ്ങി 
ദീര്ഘകാല ചികിത്യും പരിചരണവും സദനുംദിന കാര്യങ്ങൾക്് പരസഹാ
യവും ആവശ്യമുള്ള നിരവധി ക്രാ�ികൾ നമ്മുജട സുംസ്ാനത്തുണ്്. ഇത്രും 
ക്രാ�ികളും അവരുജട കുടുുംബവും അനഭവിക്ന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും 
സാമൂഹികവും സാമ്പത്ികവമായ ്ശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്ാൻ ജപാതു സമൂഹ
ത്ിജ് മുഴുവൻ പിന്തുണയും അത്യാവശ്യമാണ്. ദുരിതമനഭവിക്ന്ന ഇത്രും 
ക്രാ�ികൾക്് ആക്രാ�്യ വകുപെ്, തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, �ീവ
കാരുണ്യ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്ജപെട്ിട്ടുള്ള സന്നദ്ധസുംഘടനകൾ എന്നീ 
മൂന്ന് വിഭാ�ങ്ങളജടയും ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏക്കാപിപെിച്ചുജകാണ്് ഏറ്റവും ജമച്ച
ജപെട് പരിചരണും ലഭ്യമാക്ന്നതിന് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണനയും (Pain and 
Palliative Care Policy for Kerala) ലഷേ്യമിടുന്നു.

ക്കരളത്ിജല ്ാഥമിക പാലിക്യറ്റീവ് ജകയറിജ് അടിത്റ വീടുകൾ ക്ക
ന്ദീകരിച്ചുള്ള ചികിത്യായിരിക്ണജമന്ന് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ നയും 
വിഭാവനും ജചയ്ന്നു. അതിനായി ക്രാ�ിക്യയും കുടുുംബജത്യും സന്നദ്ധ്
വര്ത്കജരയും ബന്ജപെടുത്ിജകാണ്് ക്രാ�ിയജട വീട്ിൽ വച്ച് ജമച്ചജപെട് 
സാന്ത്നവും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്ാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഗൃഹക്കന്ദീകൃത 
പരിചരണ സുംവിധാനും (ക്ഹാും ജകയര്) ഓക്രാ ്ക്ദശത്തുും രൂപജപെജടണ്തു
ണ്്. �ില്ാതലത്ിലുും അതിന് താജഴയമുള്ള അക്ലാപെതി - ക്ഹാമിക്യാപെതി 
- ആയ്ര്ക്വദ ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങൾ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് സക
മാറിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ബഹു�ന പങ്ാളിത്ക്ത്ാജട ഇത്രും ്വര്ത്നങ്ങൾ
ക്് ക്നതൃത്ും നൽകാൻ കഴിയന്നത് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ാണ്. ഈ 
വസ്തുതകൾ കണക്ിജലടുത്ാണ് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ
ക്് സര്ക്ാര് �ി.ഒ.ആര്.റ്റി 3217/2015 തീയതി 28.13.2015 ്കാരും സര്ക്ാര് 
പുതുക്ിയ മാര്ഗ്ഗക്രഖ പുറജപെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് പരിചരണ 
പാക്ക്ജുമായി ബന്ജപെട്് താജഴ പറയന്നവരിൽ നിന്നുള്ളവരുജട ഒരു ക്യാ�
ത്ിൽ നിന്നാണ് തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനത്ിജ് ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ഒരു 
ക്ഹാും ജകയര് ടീമിജന ജതരജഞെടുക്ന്നത്.

ഡയൊഗത്തില് പമങ്കടുഡകണ്വര്:

1. തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള അക്ലാപെതി, 
ആയ്ര്ക്വ്വദ, ക്ഹാമിക്യാപെതി ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങളിജല ക്ഡാക്ടര്മാര്, 
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പാരജമഡിക്ൽ �ീവനക്ാര്, ആക്രാ�്യ വകുപെിജല ഫീൽഡ് �ീവനക്ാര്, 
ആശാവര്ക്ര്മാര്.

2. മജറ്റാരു തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള
താജണങ്ിലുും ഒരു ഗ്ാമപഞ്ായത്ിക്്ക്യാ ന�രസഭയജടക്യാ ഭൂപരി
ധിയിൽ ്വര്ത്ിക്ന്ന സര്ക്ാര് ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങളിജല (ഉദാ. 
സി.എച്ച്.സി) ക്ഡാക്ടര്മാര്, പാരജമഡിക്ൽ �ീവനക്ാര്, ഫീൽഡ് �ീവ
നക്ാര്. 

3. ആക്രാ�്യ രും�ത്തുും സാന്ത്ന പരിചരണ രും�ത്തുും ്വര്ത്ിച്ചു വരുന്ന
തുും ്തിഫക്ലച് കൂടാജത സന്നദ്ധാടിസ്ാനത്ിൽ തക്ദേശ സ്യും ഭരണ 
സ്ാപനത്ിജ് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സഹക
രിച്ചു ്വര്ത്ിക്ാൻ സന്നദ്ധതയള്ളതുമായ സുംഘടനകളജട ്തിനിധി
കൾ.

4. ആക്രാ�്യരും�ത്തുും പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ രും�ത്തുും ്വര്ത്ിക്ന്ന
വരുും ്വര്ത്ിക്ാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുും, എന്നാൽ തക്ദേശഭരണ സ്ാപ
നത്ിജ് പാലിക്യറ്റീവ് പരിചരണ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ ്തിഫക്ലച് 
കൂടാജത സന്നദ്ധാടിസ്ാനത്ിൽ ്വര്ത്ിക്ാൻ സന്നദ്ധതയള്ളവരു
മായ വ്യക്തികൾ. 

5. കുടുുംബശി സി.ഡി.എസ് ഭാരവാഹികൾ, തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപന 
പരിധിയിജല സ്കൂളകളിൽ രൂപീകരിക്ജപെട്ിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ക്പാലീസ് 
ക്കഡറ്റ്, നാഷണൽ സര്വ്വീസ് സ്ീും, എൻ.സി.സി യണിറ്റുകളജട ചുമതല
യള്ള അദ്ധ്യാപകര്, ജറഡ്ക്ക്ാസ് ഭാരവാഹികൾ

ഡഹൊും മകയര് െതീും:- 

1. ആക്രാ�്യസ്ാപനങ്ങളിജല ക്ഡാക്ടര്മാര്, നഴ്സുമാര്, മറ്റ് ആക്രാ�്യ ്വര്
ത്കര് 

2. ആശാവര്ക്ര്മാര്
3. സന്നദ്ധ സുംഘടനകളിൽ നിന്ന് ക്ഹാും ജകയര് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സന്ന

ദ്ധാടിസ്ാനത്ിൽ ്വര്ത്ിക്ാൻ തയ്ാറുള്ള വ്യക്തികൾ 
4. ക്ഹാുംജകയര് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സന്നദ്ധാടിസ്ാനത്ിൽ ്വര്ത്ി

ക്ാൻ തയ്ാറുള്ള സന്നദ്ധ/സാമൂഹ്യ്വര്ത്കര് 
5. കുടുുംബശ്ീ ് വര്ത്കരിൽ നിന്ന് സന്നദ്ധാടിസ്ാനത്ിൽ ക്ഹാും ജകയര് 

്വര്ത്നങ്ങളിൽ പജങ്ടുക്ാൻ തയ്ാറുള്ളവര് 
6. ക്ഹാുംജകയര് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ പജങ്ടുക്ാൻ താല്പര്യമുള്ള, സ്കൂളകളിജല 

നാഷണൽ സര്വ്വീസ് സ്ീും, സ്റ്റുഡ്്സ് ക്പാലീസ് ക്കഡറ്റ്, എൻ.സി.സി 
എന്നിവയിജല വളണ്ിയര്മാര്

7. തക്ദേശഭരണസ്ാപന പരിധിയിൽ താമസിക്ന്ന ക്കാക്ള�് വിദ്യാര്ത്ഥി
കളായ എൻ.എസ്.എസ്. വളണ്ിയര്മാര്, എൻ.സി.സി കാഡറ്റുകൾ, ജറ
ഡ്ക്ക്ാസ് വളണ്ിയര്മാര്

8. പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് നഴ്്
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ഗൃഹപരിചരണും:-

ദീര്ഘകാലക്രാ�ങ്ങളാലുും മാറാക്രാ�ങ്ങളാലുും സദനുംദിന കാര്യങ്ങൾക്് 
പരസഹായും ആവശ്യമായി വരുന്ന നിലയിൽ വീടുകളിൽ ദുരിതമനഭവിക്ന്ന 
വിഭാ�ങ്ങളിൽജപെട്വര്ക്് പരിചരണും ലഭ്യമാക്ക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജട
യാണ് ക്ഹാും ജകയര് സുംവിധാനും നടപൊക്ക്ണ്ത്. ജമച്ചജപെട് പരിചരണും 
എന്നാൽ ആവശ്യമായ മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങൾ, നഴ്ിും�് പരിചരണും എന്നിവ 
ലഭ്യമാക്ക എന്നു മാത്രമല് അവര്ക്് സാന്ത്ന പരിചരണും കൂടി നൽകി മാ
നസികമായി ശക്തിജപെടുത്തുക എന്നുകൂടി ഉക്ദേശിക്ന്നു. പഞ്ായത്ിൽ ഒരു 
പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് മാക്ന�്ജമ്് കമ്മിറ്റിയും പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് നിര്വ്വ
ഹണ കമ്മി റ്റിയും രൂപീകരിച്ചുജകാണ്ാണ് ്വര്ത്നും നടക്ത്ണ്ത്.

പൊലിഡയറ്തീവ് മകയര് �ൊഡ��്മ�റെ് കമ്ിറ്ി:-

പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് ക്്ാ�ക്ടിജ് നടത്ിപെിനും ്വര്ത്നങ്ങളജട ക്മൽ
ക്നാട്ും വഹിക്ന്നതിനും ക്വണ്ി ചുവജട ്തിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ്കാരും ഒരു പാ
ലിക്യറ്റീവ് ജകയര് മാക്ന�്ജമ്് കമ്മിറ്റി (പി.എും.സി) ഓക്രാ സാമ്പത്ിക 
വര്ഷാരുംഭത്ിന മുമ്പുും ഗ്ാമപഞ്ായത്് രൂപീകരിക്ക്ണ്താണ്.

്�.
�ും

വിവരണും പദവി

1 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ്സിഡ്് ജചയര്ക്പഴ്ണ്

2  ആക്രാ�്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ജചയര് ക്പഴ്ണ് സവസ്  
ജചയര്ക്പഴ്ണ്

3 ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ് ജമമ്പര്

4 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ജസക്ട്റി ജമമ്പര്

5 ഗ്ാമപഞ്ായത്് തീരുമാനിക്ന്ന രണ്് �ന്
തിനിധികൾ (ഒരാൾ വനിതയായിരിക്ണും)

ജമമ്പര്മാര് 

6 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപെ്ജമ്് ജസാസസറ്റി (CDS) 
ജചയര്ക്പഴ്ണ്

ജമമ്പര്

7  സി.ഡി.എസ്. ജമമ്പര് ജസക്ട്റി ജമമ്പര്

8 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ്ക്ദശജത് ്തിനിധാനും 
ജചയ്ന്ന ക്്ാക്്/�ില്ാ പഞ്ായത്് ജമമ്പര്മാര് 

ജമമ്പര്മാര്

9 ക്ഹാുംജകയര് സുംവിധാനും നടപൊക്ന്നതിനായി 
ജതരജഞെടുത്് ക്ഹാുംജകയര് ടീമിജല പരിശീല
നും ലഭിച്ച രണ്് സന്നദ്ധ ്വര്ത്കര്

ജമമ്പര്മാര് 

10 ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര്, ക്ഹാമിക്യാ ഡിജസ്പൻസ
റി  /ആശുപത്രി

ജമമ്പര്
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11 ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര്, ആയ്ര്ക്വ്വദ ഡിജസ്പൻസ
റി/ ആശു്തി

ജമമ്പര്

12 ക്ഹാുംജകയറിന് നിക്യാ�ിക്ജപെടുന്ന പാലിക്യ
റ്റീവ് ജകയര് നഴ്്

ജമമ്പര്

13 തക്ദേശസ്ുംയുംഭരണ സ്ാപനത്ിജല ്ാഥ
മികാക്രാ�്യ ്വര്ത്നങ്ങളജട ചാര്ജ്ജുള്ള 
ഫീൽഡ് ഉക്ദ്യാ�സ്ൻ

ജമമ്പര്

14  ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര് -(്ാഥമികാക്രാ�്യ 
ക്കന്ദും / സി.എച്ച്.സി. / �വ. ആശുപത്രി / 
താലൂക്് ആശുപത്രി / �ില്ാ ആശുപത്രി / 
�നറൽ ആശുപത്രി )

ജമമ്പര് ജസക്ട്റി

്സ്തുത കമ്മിറ്റി രണ്് മാസത്ിജലാരിക്ക്ലാ ഇടക്വളകളിൽ ആവശ്യാന
സരണക്മാ ക്യാ�ും ക്ചര്ന്ന് തങ്ങളജട പരിധിയിൽ നടക്ന്ന പാലിക്യറ്റീവ് 
്വര്ത്നങ്ങൾ വിലയിരുക്ത്ണ്തുും ക്പാരാമെകൾ പരിഹരിക്ന്നതിനും 
പരിമിതികൾ മറിക്ടക്ന്നതിനും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ സകജക്ാ
ക്ള്ളണ്തുമാണ്. പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് പരിചരണും ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിന് 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് പരിധിയിൽ ്വര്ത്ിക്ന്ന ര�ിസ്റ്റര് ജചയ് പാലി
ക്യറ്റീവ് ജകയര് യൂണിറ്റുകളജട ജസക്ട്റി, ക്ഡാക്ടര് എന്നിവജരയും ഈ ്
വര്ത്നങ്ങളിൽ സഹായിക്ാൻ കഴിവള്ള വിദഗ്ദ്ധജരയും ഈ ക്യാ�ത്ിൽ 
്ക്ത്യക ഷേണിതാക്ളായി പജങ്ടുപെിക്ാവന്നതാണ്.

പൊലിഡയറ്തീവ് മകയര് �ിര്വഹണ കമ്ിറ്ി  
(Palliative Care Implementation Committee-PIC) :-

പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് ്വര്ത്നങ്ങൾ ഫല്ദമായും സു�മമായും മുക്ന്നാട്ടു
ജകാണ്ടുക്പാകുന്നതിനായി താജഴപറയും ്കാരും ഒരു പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് 
നിര്വ്വഹണ കമ്മിറ്റി (പി.ഐ.സി) ഓക്രാ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിലുും രൂപീകരിക്ക്
ണ്താണ്.

ക്മ.
നും

വിവരണും പദവി

1 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ്സിഡ്് ജചയര്ക്പഴ്ണ്

2 പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് ക്്ാ�ക്ടിജ് നിര്വ്വ
ഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്നായ അക്ലാപെതി ജമഡി
ക്ൽ ഓഫീസര്

കണ്വീനര്

3 ആക്രാ�്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മി
റ്റി ജചയര് ക്പഴ്ണ്

ജമമ്പര്
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4 ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ് ജമമ്പര്

5 ആയ്ര്ക്വ്വദ ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര് ജമമ്പര്

6 ക്ഹാമിക്യാപെതി ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര്, ജമമ്പര് 

7 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ജസക്ട്റി ജമമ്പര്

8 ക്ഹാുംജകയറിന് നിക്യാ�ിക്ജപെടുന്ന പാലി
ക്യറ്റീവ് ജകയര് നഴ്്

ജമമ്പര്

9 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപെ്ജമ്് ജസാസസറ്റി (CDS) 
ജചയര്ക്പഴ്ണ്

ജമമ്പര്

എല്ാ മാസവും 5-ആും തീയതിക്മുമ്പായി ഈ കമ്മറ്റി ക്യാ�ും ക്ചര്ന്ന് പാലി
ക്യറ്റീവ് ജകയര് നിര്വ്വഹണും വിലയിരുക്ത്ണ്താണ്. ആവശ്യജമങ്ിൽ രണ്ടു 
്തിമാസ ക്യാ�ങ്ങൾക്ിടയിലുും ഈ കമ്മിറ്റിക്് ക്യാ�ും ക്ചര്ന്ന് വിലയി
രുത്ൽ നടത്ാവന്നതാണ്. തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനത്ിജ് പാലിക്യ
റ്റീവ് ജകയര് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു ്വര്ത്ിക്ന്ന ര�ിസ്റ്റര് ജചയ് 
പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് യൂണിറ്റുകളജട ജസക്ട്റി, ക്ഡാക്ടര് എന്നിവജര ആവ
ശ്യജമങ്ിൽ ഈ ക്യാ�ത്ിക്ലക്് ഷേണിക്ാവന്നതാണ്.

2.2.9 ദരിദ്ര് :-അഗതികള്, ആശ്യകുടുുംബങ്ങള് 
പദ്ധതി ്വര്ത്നങ്ങളജട ആരുംഭകാലും മുതൽ ദാരിദ്്യും ഇല്ാമെ ജചയ്ന്നതി
നായള്ള ശ്മങ്ങൾ ക്കദേ സുംസ്ാന സര്ക്ാരുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപൊക്ി 
വരുന്നുണ്്. ഈ ദിശയിലുള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ ലഷേ്യും സകവരിക്ന്നതിന
ള്ള കാലവിളുംബവും ്ശ്നത്ിജ് രൂഷേതയും കണക്ിജലടുത്് 6-ാും പദ്ധതി 
കാലും മുതൽ ദാരിദ്ജത് ക്നരിട്് ആക്മിക്ക (Direct Attack on Poverty) 
എന്ന കാഴ്ചപൊടു തജന്ന രൂപജപെടുത്തുകയണ്ായി. ഇതിജ് ഭാ�മായി ദാരിദ്്യ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജന പരിപാടികൾ ധാരാളും നടപെിലാക്ിയിരുന്നു. ്സ്തുത പരി
പാടികളിലൂജട നജല്ാരു ശതമാനും �നങ്ങൾ ദാരിദ്ത്ിജ് രൂഷേതകളിൽ 
നിന്നുും രഷേജപട്് സ്തന്തമായി �ീവിക്ന്നതിനള്ള സൗകര്യും കജണ്ത്തു
കയും ജചയ്തു. എന്നാൽ സര്ക്ാരിജ് ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതികളജട 
ഗുണക്ഭാക്താക്ളാകാനും ്സ്തുത പരിപാടി കളിലൂജട ലഭ്യമാകുന്ന സൗക
ര്യങ്ങൾ ഉപക്യാ�ജപെടുത്ി ദാരിദ്്യത്ിൽ നിന്നുും കര കയറുന്നതിനും കഴി
യാത് ഒരു വിഭാ�ും �നങ്ങൾ നമ്മുജട സമൂഹത്ിലുണ്്. അത്രും വിഭാ�ും 
�ന ങ്ങൾക്് ക്വണ്ി സുംസ്ാന �വണ്ജമ്് നടപൊക്ന്ന പദ്ധതിയാണ് 
ആശ്യ. തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട പരിധിയിൽ താമസിക്ന്ന 
അ�തി കുടുുംബങ്ങജള കജണ്ത്ി പുനരധിവസിപെിക്ന്നതിനായി കുടുുംബശ്ീ 
വഴി നടപെിലാക്ന്ന അ�തി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് ആശ്യ. 

സുംസ്ാനത്് 2003 മുതൽ നടപെിലാക്ി വരുന്നു. നിരാലുംബരുും നിരാശ്യരു
മായ അ�തി കുടുുംബങ്ങജള തക്ദേശഭരണതലത്ിൽ തജന്ന കജണ്ത്ി അവര്
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ക്് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി 
ജകാണ്് ഉക്ദേശിക്ന്നത്. സമൂഹത്ിജ് മുഖ്യധാരയിൽ ഇടും ലഭിക്ാത് നി
രാലുംബരായ കുടുുംബങ്ങജള കജണ്ത്ി അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളായ വീട്, 
ശുദ്ധ�ലും, ശുചിത് സുംവിധാനും തുടങ്ങിയവയും അതി�ീവന ആവശ്യങ്ങ
ളായ ഭഷേണും, ചികിത്, വിദ്യാഭ്യാസും, വികസന ആവശ്യങ്ങളായ ജതാഴി
ലവസരങ്ങൾ, വ്യക്തിത് വികാസും എന്നീ പരിചരണ ക്സവനങ്ങളും ആശ്യ 
്കാരും ലഭ്യമാകുന്നുണ്്. നാളിതുവജരയായി ക്കരളത്ിൽ 100% തക്ദേശഭരണ
സ്ാപനങ്ങളിലുും ആശ്യ ഒന്നാുംഘട് പദ്ധതി നടപെിലാക്ിയിട്ടുണ്്.

ആരൊണ് അഗതികള്:-

അശരണരുും നിരാലുംബരുും നിരാശ്യരുും ഭൗതീക �ീവിത സാഹചര്യ
ങ്ങൾ നിക്ഷധിക്ജപെട്വരുും സമൂഹത്ിൽ നിന്നുക്പാലുും ഒറ്റജപെട്വരുമായ 
ആളകജള അ�തികൾ എന്ന് വിക്ശഷിപെിക്ാും. ദരിദ്രിൽ ദരിദ്രാണ് പാര്
ശ്വൽകൃത സമുഹമായ അ�തികൾ. അ�തികജള കജണ്ത്തുന്നതിന് �വണ്
ജമ്് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. ചുവജട ജകാടുത്ിരിക്
ന്ന 9 ക്ക്ശ ഘടകങ്ങളിൽ 7 ക്ക്ശ ഘടകങ്ങളും അധിക്ക്ശ ഘടകങ്ങളിൽ 
ഏജതങ്ിലുും ഒജരണ്ണവും ബാധകമായി വരുന്ന കുടുുംബങ്ങജളയാണ് ആശ്യ 
കുടുുംബമായി ഏജറ്റടുക്ന്നത്.

ക്ബാക്് 2.2.4.1.: ഗ്ാമ ്ക്ദശങ്ങളിൽ അ�തികജള കജണ്ത്തുന്നതിനള്ള 
ആവശ്യമായ ക്ക്ശ ഘടകങ്ങൾ 

1. ഭൂരഹിതര് / 10 ജസ്ിൽ താജഴ ഭൂമിയള്ളവര്
2. ഭവനരഹിതര് / �ീര്ണ്ണിച്ച വീട്ിൽ താമസ്സിക്ന്നവര്
3. 300 മീറ്ററിനള്ളിൽ കുടിജവള്ള സൗകര്യും ഇല്
4. ശുചിത് കക്സ് ഇല്
5. ക്�ാലിയളള ഒരാൾ ക്പാലുും ഇല്ാത് കുടുുംബും (ഒരു മാസും 10 ദിവ

സത്ിൽ മാത്രും ക്�ാലി)
6. വനിത കുടുുംബനാഥയായള്ള കുടുുംബും
7. ശാരീരിക-മാനസിക ജവല്ലുവിളികൾ ക്നരിടുന്നവക്രാ, തീരാവ്യാധി

കൾ പിടിജപട്വക്രാ ഉള്ള കുടുുംബും
8. പട്ിക�ാതി/പട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബും
9. ്ായപൂര്ത്ിയായ നിരഷേരര് ഉള്ള കുടുുംബും

ആശ്യ പദ്ധതിക്ായി കുടുുംബശ്ീയിൽ നിന്നുും ലഭ്യമാകുന്ന തുക “ചലഞ്് 
ഫണ്് ’ എന്ന ക്പരിലാണ് അറിയജപെടുന്നത്. ചലഞ്് ഫണ്ായി ഒരു തക്ദേശ 
ഭരണ സ്ാപനത്ിന് ഒന്നുും രണ്ടുും ഘട്ും ജ്ാ�ക്ടുകൾ ക്ചര്ത്് 25 ലഷേും 
രൂപക്യാ അജല്ങ്ിൽ ആശ്യ ജ്ാ�ക്ട് അടങ്ലിജ് 40%ക്മാ ഏതാക്ണാ 
കുറവ് അതാണ് നൽകുന്നത്. അത് കൂടാജത തുടര്ക്സവന ജ്ാ�ക്ടിനായി 
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5 ലഷേും രൂപ കൂടി കുടുുംബശ്ീ നൽകുന്നുണ്്. ആശ്യ അ�തി കുടുുംബങ്ങ
ജള കജണ്ത്ി അവജര സമൂഹത്ിജ് മുഖ്യധാരയിൽ എത്ിക്ന്നതുമായി 
സമ്പൂര്ണ്ണ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയ്കാണ് രൂപും നല്കുന്നത്. ഓക്രാ കുടുുംബത്ി
ജ്യും അവശതകൾ കജണ്ത്ി അതിജ് പരിഹാരങ്ങളും അതിനക്വണ് 
ബഡ്�റ്റുും പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്ിയിരിക്ും. ്ധാനമായും ഓക്രാ കുടുുംബ
ത്ിജ്യും ആവശ്യങ്ങജള 4 ആയി തിരിച്ചിരിക്ന്നു.

1. അതി�തീവ� ആവശ്യങ്ങള്: ഭഷേണും, ആക്രാ�്യ പരിരഷേ, വസ്തും , ജപൻഷൻ, 
വിദ്യാഭ്യാസും എന്നിവ യാണ് അതി�ീവനാവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾജപെടുത്ിയി
രിക്ന്നത്. ഈ അതി�ീവനാവശ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ്ധാനമായും 
കുടുുംബശ്ീ ചലഞ്് ഫണ്ാണ് ഉപക്യാ�ിക്ന്നത്.

2. അെിസ്ൊ� സൗകര്യ ആവശ്യങ്ങള് : ഭൂമി,വീട്, വീട് അറ്റകുറ്റപണി, കുടി
ജവള്ളും, കക്കൂസ്, സവദയുതീകരണും തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങജളയാണ് അടി
സ്ാന സൗകര്യ വികസനത്ിൽ ഉൾജപെടുത്ിയിരിക് ന്നു. ഇതിനായി 
്ധാനമായും തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിജല ഫണ്ാണ് ഉപക്യാ
�ിക്ന്നത്.

3. വികസ�ൊവശ്യങ്ങള് : ജതാഴിൽ പരിശീലനും, സ്യുംജതാഴിൽ സാധ്യത
കൾ, മറ്റ് �ീവക്നാപാധികൾ എന്നിവയാണ് വികസനാവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾ
ജപെടുത്ിയിരിക്ന്നത്. സ്യുംജതാഴിൽ സാധ്യതകളിലുജട ഇത്രും കുടുും
ബങ്ങജള മുഖ്യധാരയിൽ എത്ിക്ക എന്നതാണ് ലഷേ്യമിടുന്നത്.

4. �ൊ�സിക ആവശ്യങ്ങള്: കൗണ്സിലിങ്ങുും മറ്റ് ക്സവനങ്ങളും നൽകി ഈ 
കുടുുംബങ്ങജള പരാ�ിതരുജട മനശാസ്തത്ിൽ നിന്നുും സമൂഹത്ിജല ഒറ്റ
ജപെടലിൽ നിന്നുും മാറ്റി മുഖ്യധാരയിജലത്ിക്ന്നതിനാണ് ലഷേ്യമിടു
ന്നത്.

	സമൂഹത്ിൽ പാര്ശ്വത്ക്രിക്ജപെട് �നവിഭാ�ങ്ങളായ പട്ിക 
വര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്ിജല �നങ്ങൾക്ായി മപെഷ്യല് ആശ്യ പദ്ധതി 
നടപെിലാക്ന്നുണ്്. ചലഞ്് ഫണ്ിനത്ിൽ പരമാവധി 40 ലഷേും 
രൂപയാണ് കുടുുംബശ്ീ ഈ പദ്ധതിക്ായി നൽകുന്നത്.

2.2.10 �ത്്യമതൊഴിലൊളികള്
മത്്യജത്ാഴിലാളികൾ എന്നാൽ മത്്യബന്നും മുഖ്യ ഉപ�ീവനമായി സ്ീ
കരിച്ചിരിക്ന്നവര്, മത്്യജത്ാഴിലാളി വിധവകൾ, തലചുമട് , സസക്ിൾ 
എന്നിവ വഴി മത്്യക്ച്ചവടും നടത്തുന്ന കുടുുംബങ്ങളിജല മത്്യജത്ാഴിലാളി
കൾ. മത്്യക്മഖല സുംസ്ാനത്ിജ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ നിര്ണ്ണായകമായ 
പങ്കു വഹിക്ന്നുണ്്. മക്ത്്യാല്പാദനത്ിജ് കാര്യത്ിൽ ക്ദശീയ തലത്ിൽ 
ഇന്നുും മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്ന്ന സുംസ്ാനമാണ് ക്കരളും. 3 ലഷേും ആളകൾക്് 
ക്നരിട്ടുും 4 ലഷേും ആളകൾക്് പക്രാഷേമായും ഈ ക്മഖല ജതാഴിൽ നൽകുന്നു. 
1.6 ലഷേും ക്പരാണ് മത്്യജത്ാഴിലാളി സമൂഹ �നസുംഖ്യ. സ്ന്തമായി ഒരു 
ജസ്് ഭൂമി ക്പാലുമില്ാത്വര് നിരവധി. 25% ആളകൾ ഇക്പൊഴുും വാസക്യാ
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�്യമല്ാത് വീടുകളിൽ താമസിക്ന്നു. കുടിജവള്ളലഭ്യത തീജര കുറവ്. വിദ്യാ
ഭ്യാസപരമായി വളജര പിന്നാക്ും. സാഷേരതക്പാലുും സുംസ്ാനശരാശരിക്യ
ക്ാൾ വളജര താജഴ. ആക്രാ�്യനിലവാര സൂചികകൾ വളജര പരിതാപകരും. 
�ല�ന്യക്രാ�ങ്ങളും ജതാഴിൽ �ന്യക്രാ�ങ്ങളും വ്യാപകും. വളജര ക്ശാചനീയ
മാണ് മത്്യക്മഖലയിജല �ന�ീവിതും. വിവിധവിഭാ�ും മത്്യജത്ാഴിലാളി
കൾ, അവസരങ്ങൾ നഷ്ജപെട്ടുജകാണ്ിരിക്ന്ന മത്്യജത്ാഴിലാളി സ്തീകൾ, 
വിക്വക രഹിതവും അശാസ്തീയവമായ മത്്യബന്നരീതികൾ, �ലമലിനീക
രണും, വര്ദ്ധിച്ച ഉത്പാദനജച്ചലവ്, ഇടനിലക്ാരുജട ചൂഷണും, വര്ദ്ധിച്ച കട
ബാദ്ധ്യത അങ്ങജന ക്പാകുന്നു ്ശ്നങ്ങൾ. ഇവരുജട ്ശ്നങ്ങൾ കണ്ിജല്ന്നു 
നടിക്ാൻ നമ്മുജട തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സുംവിധാനത്ിന് കഴിയില്. ഭരണ
ഘടനാപരമായി തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് സകമാറിയ അധി
കാരങ്ങളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും മത്്യക്മഖലയിജല അടിസ്ാന്ശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ന്നതിന് സഹായകമാണ്. മത്്യക്മഖലയ്ക്കുള്ള ്ാക്ദശിക പദ്ധതി 
തുക ഉല്പാദനക്മഖലയിലാണ് വകയിരുത്തുന്നത്. മത്്യക്മഖലയിജല ക്സവന-
ക്ഷേമ-വികസന പരിപാടികജളല്ാും ഇതിൽജപെടുും.

�ത്്യഡ�ഖല - ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്തിമറെ ചു�തലകള്:-

•	 മത്്യകൃഷിയും സമുദവിഭവവികസനവും
•	 മത്്യക്ഞ്ഞുങ്ങളജട ഉല്പാദനവും വിതരണവും ക്്ാത്ാഹിപെിക്ക
•	 മത്്യബന്ന ഉപകരണങ്ങളജട വിതരണും
•	 മത്്യ വിപണന സഹായും
•	 മത്്യജത്ാഴിലാളി കുടുുംബങ്ങൾക്് പദ്ധതികൾ
	സുഭിഷേ ക്കരളും പദ്ധതിയജട ഭാ�മായി ഉൾനാടൻ മത്്യ ബന്നും 

ക്്ാത്ാഹിപെിക്ാനള്ള നടപടികൾ സ്ീകരിക്ാവന്നതാണ്. 

�ത്്യഡ�ഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രധൊ� സര്കൊര് ഏ�ന്സികള്:-

	മത്്യബന്ന (ഫിഷറീസ് ) വകുപെ്
	ഹാര്ബര് എഞ്ിനീയറിും�് വകുപെ്
	മത്്യജഫഡ്
	ഫിഷര്ജമൻ ജവൽജഫയര് ഫണ്് ക്ബാര്ഡ്
	ക്കാസ്റ്റൽ ഏരിയാ ഡവലപെ്ജമ്് ക്കാര്പെക്റഷൻ

2.2.11 അതിഥി മതൊഴിലൊളികള്
ക്കരളത്ിജ് വികസന രും�ത്് മനഷ്യാധ്ാനും ജകാണ്് ചലനമുണ്ാക്ന്ന
വരാണ് മറ്റു സുംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിജട വന്ന് ജതാഴിൽ ജചയ്ന്നവര്. 
അവജര നമ്മൾ ബഹുമാനപുരസരും അതിഥി ജതാഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിച്ചു. 
ഇവര് പല തരത്ിലുള്ള ജതാഴിൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ും വിക്ധയരാകുന്നുണ്്. 
ഇവര് ക്നരിടുന്ന ്ധാന ്ശ്നങ്ങളിജലാന്നാണ് ശുചിത്വമായി ബന്ജപെട്
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ത്. കരാറുകാര് കൃത്യമായ താമസ സൗകര്യങ്ങജളാന്നുും ഇവര്ക്് നൽകാറില്. 
അൻപത് ജതാഴിലാളികൾ താമസിക്ന്നിടത്് ഒരു ശൗചാലയും മാത്രും ഉള്ള 
ജതാഴിലാളി ക്യാമ്പുകൾ നമുക്് കാണാൻ കഴിയും. അതിഥി ജതാഴിലാളിക
ളജട ക്ഷേമവമായി ബന്ജപെട്് തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഇടജപ
ക്ടണ് ഒരു ്ധാന ക്മഖലയാണ് ശുചിത്ും. അക്താജടാപെും ആക്രാ�്യ സുര
ഷേയ്കാവശ്യമായ നടപടികളമുണ്ാവണും. ഇവക്രാജടാപെും എത്തുന്ന കുട്ികളജട 
വിദ്യാഭ്യാസും ഉറപൊക്ാനും തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ഇടജപടാ
വന്നതാണ്. ഓക്രാ തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിലുും അവിജട താമസിച്ച് 
ക്�ാലി ജചയ്ന്ന അതിഥി ജതാഴിലാളികളജട കണക്് ഉണ്ാകണും.
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3 
സൊമൂഹ്യഡഷേ�ും  

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സുംവിധൊ�ങ്ങളും  
അവ �ല്കുന്ന ഡസവ�ങ്ങളും

്ാക്ദശിക ഭരണ സ്ാപനും എന്ന നിലയിൽ കാര്യഷേമമായ ഭരണും സാ
ധ്യമാകുന്നതിനും, അതിലൂജട �നങ്ങളജട ക്ഷേമും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകൾക്് അധികാരും, പണും, ്വര്ത്നങ്ങൾ എന്നിവജയ്കാപെും 
അവ നിവര്ത്ിക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ാപന - ഉക്ദേ്യാ�സ് സുംവിധാ
നവും വിട്ടുനൽകി എന്നുള്ളത് ക്കരള വിക്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്ിജ് ക്മന്മ
യാണ്. 

3.1 ഘെക സ്ൊപ�ങ്ങള് - അവ �ല്കുന്ന ഡസവ�ങ്ങള്-  
ചു�തലകൊര്

ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ഓഫീസുും ഘടക സ്ാപന ഓഫീസുകളും ജപാതു�നങ്ങ
ൾക് നൽകുന്ന ക്സവനങ്ങളും അവ നൽകുന്നതിന് ചുമതലജപെട് ഉക്ദേ്യാ�സ്
ക്രയും സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവജട ്തിപാദിക്ന്നു. 

3.1.1 ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ത് ഓഫതീസ്
1. ജകട്ിട നിര്മ്മാണ നിയന്തണ ്കാരമുള്ള വിവിധ ക്സവനങ്ങൾ
2. മാലിന്യ പരിപാലന-സുംസ്ക്കരണ സൗകര്യങ്ങജളാരുക്ക, ഓടകൾ 

നിര്മ്മിക്ക, മഴജവള്ളും ഒഴുകിക്പാകുന്നതിനള്ള സുംവിധാനങ്ങജളാ
രുക്ക

3. സ്ാപന ര�ിക്്രേഷനകൾ, വിവിധ സലസൻസുകൾ, ജപര്മിറ്റുകൾ, 
സര്ട്ിഫിക്റ്റുകൾ നൽകുക.

4. ജതരുവ് വിളക്കളജട പരിപാലനും
5. ജപാതു ആസ്തികൾ സുംരഷേിക്ക (ജപാതുസ്ലങ്ങൾ, ജകട്ിടങ്ങൾ, 

ക്റാഡുകൾ, ക്താടുകൾ, കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ മുതലായവ)
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6. ജപാതു സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക (മൂത്രപ്പുര, കക്കൂസ്, ജവയിറ്റിും�് 
ജഷഡ്, ശവപെറമ്പ്, ശ്മശാനും, അറവശാല, മുതലായവ)

7.  �നന – മരണ, വിവാഹ ര�ിക്്രേഷനും അനബന് ക്സവനങ്ങളും
8. പദ്ധതി ്വര്ത്നും വഴിയള്ള സഹായങ്ങൾ നല്കുക
9. ജതാഴിൽ കാര്ഡുും ജതാഴിലുും ലഭ്യമാക്ക (മഹാത്ാ�ാന്ി ക്ദശീയ 

ഗ്ാമീണ ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി – MGNREGS – ്കാരും)
10. ക്ഷേമ ജപൻഷനകൾ അനവദിക്കയും വിതരണവും
11. ദുരിതാശ്ാസ നിധി രൂപീകരിക്ക, ദുരിതാശ്ാസ സഹായങ്ങൾ 

നല്കുക
12. കളിസ്ലങ്ങളും ക്സ്റ്റഡിയങ്ങളും നിര്മ്മിക്ക
13. ക്റഷൻ കടകൾ, മാക്വലി ക്സ്റ്റാറുകൾ, നീതി ക്സ്റ്റാറുകൾ എന്നീ സ്ാ

പനങ്ങളജട ക്മൽക്നാട്ും വഹിക്ക. ഇവയ്ക് ക്വണ് മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശും 
നൽകുക, അളവ് തൂക്ങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച കുറ്റങ്ങൾജക്തിജര ്ചാര
ണും സുംഘടിപെിക്ക. ജപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്ിജനതിജരയള്ള 
പരാതികൾ പരിക്ശാധിച്ച് പരിഹാരും കജണ്ത്തുക.

14. ദുരന്ത നിവാരണ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സക്ിയമായ പങ്ാളിത്ും വഹി
ക്ക, �നങ്ങജള ദുരന്തങ്ങൾ ക്നരിടാൻ ്ാപ്തരാക്ക.

15. പകര്ച്ചവ്യാധികജള ക്നരിടാനള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുക, ക്ാറ
സ്ൻ ക്പാലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്തുക.

	ഗ്ാമപഞ്ായത്് നല്കുന്ന ക്സവനങ്ങളജട ചുമതല ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
ജസക്ട്റിക്ാണ്.

3.1.2 വിഡലേ�് എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫതീസ്
1. ഗ്ാമവികസന വകുപെിൽ നിന്നുള്ള ക്സവനങ്ങൾ നല്കുക 
2. പഞ്ായത്ിജ് പദ്ധതി ്വര്ത്നും വഴിയള്ള സഹായങ്ങൾ നല്കുക
3. ഭവനനിര്മ്മാണവമായി ബന്ജപെട് ക്സ്റ്റ�് സര്ട്ിഫിക്റ്റ് നല്കുക/ നിര്

വ്വഹണും നടത്തുക.
4. ക്ഷേമ ജപൻഷനകൾക്ള്ള അക്പഷേകളിൽ അക്ന്ഷണും നടത്ി 

റിക്പൊര്ട്് നല്കുക
5. ദാരിദ്്യക്രഖാ പട്ിക സുംബന്ിച്ച അക്ന്ഷണും നടത്തുക
6. വിവിധ പദ്ധതികൾക്ള്ള ഫീൽഡ്തല അക്ന്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക.
	ചു�തലഃ വിഡലേ�് എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫതീസര്ക്

3.1.3 കൃഷി ഭവന്
1. സ�വവളും ഉൽപൊദനും ഉറപ്പുവരുത്തുക
2. മണ്ണ് സുംരഷേണ ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുക
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3. കാര്ഷിക സ്ാശ്യ സുംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്ക
4. കൃഷിയിടങ്ങളജട യന്തവൽക്രണും, മറ്റ് ആധുനിക വൽക്രണ ്വര്

ത്നങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുക
5. ഭൂമിയജട പരമാവധി ഉപക്യാ�ും കൃഷിക്ായി ്ക്യാ�നജപെടുത്തുക
6. കാര്ഷിക വികസന പരിപാടികൾ തയ്ാറാക്ൽ, നടപെിലാക്ൽ
7. കൃഷിയമായി ബന്ജപെട്, ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജ് പദ്ധതികളജട നിര്വ്വ

ഹണചുമതല
8. കാര്ഷിക വിളകളജട സുംരഷേണും, ഇൻഷൂറൻസ് ഇവ ഉറപെ് വരുത്തുക
	ചു�തലഃ കൃഷി ഓഫതീസര്ക്

3.1.4. മവറ്റി�റി ആശുപത്ി / �ിപെന്സറി/ സബമസറെര്
1. നായ വളര്ത്ൽ, പന്നി വളര്ത്ൽ എന്നിവയ്ക് സലസൻസ് ലഭ്യമാ

ക്ന്നതിനാവശ്യമായ സഹായും നൽകുക.
2. മൃ�ാശുപത്രികൾ നടത്തുക
3. ഇ്ക്ഗ്റ്റഡ് കാറ്റിൽ ഡവലപെ്ജമ്് ക്്ാഗ്ാും (ഐ.സി.ഡി.പി) ഉപ

ക്കന്ദങ്ങൾ നടത്തുക
4. ഷേീക്രാല്പാദനും വര്ദ്ധിപെിക്ക
5. മൃ�സുംരഷേണ – ഷേീര വികസന പരിപാടികൾ തയ്ാറാക്ക, നടപെി

ലാക്ക
	ചു�തലഃ മവറ്ി�റി ഡ�ൊക്ര്ക്

3.1.5. അങ്കണവൊെികള്, ഡ�-മകയര് മസറെറുകള്
1. അും�ൻവാടികൾ വഴിയള്ള ക്പാഷകാഹാര പരിപാടി നടപെിലാക്ക
2. അും�ൻവാടികൾ വഴിയള്ള ്ീ-സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസും
3. കൗമാര ്ായക്ാര്ക്ള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ ്വര്ത്ികമാക്ക
4. �ര്ഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര് എന്നിവര്ക്് ക്പാഷകാഹാരും 

നല്കുക.
5. �ര്ഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര് എന്നിവര്ക്് ക്ബാധവൽക്രണ 

പരിപാടികൾ നടത്തുക.
	ചു�തലഃ ഐ.സി.�ി.എസ്. സൂപെര്മവസര്ക്

3.1.6. ബൊലവൊെികള്, ഫതീ�ിുംഗ് മസറെറുകള്, സതീസണല് ഡ�-മകയര് 
മസറെര്, ഡ�ൊര്�ട്റി (പട്ിക �ൊതി വികസ� വകുപെില് �ിന്ന് വിട്ടുകി
ട്ിയവ)

1. പട്ിക�ാതി വാഭാ�ക്ാര്ക്ള്ള സഹായ പദ്ധതികൾ നടപെിലാക്ക
2. പട്ിക�ാതി വികസന വകുപെിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക.
	ചു�തലഃ ഐ.സി.�ി.എസ്. സൂപെര്മവസര്ക്
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3.1.7. ബൊലവൊെികള്, �ൊഴ്റികള്, �ി�് മവഫറി മസറെറുകള്  
(പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസ� വകുപെില് �ിന്ന് വിട്ടുകിട്ിയവ)

1. പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപെ് വഴിയള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക

2. പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്ാരിജല ആക്രാ�്യ/വിദ്യാഭ്യാസ ്ശ്നങ്ങൾ ്
ക്ത്യകമായി കജണ്ത്ി പരിഹാര നടപടികൾ നടപൊക്ക.

	ചു�തലഃ ഐ.സി.�ി.എസ്. സൂപെര്മവസര്ക്

	മുകളില് പറഞ്ഞവ കൂെൊമത ഐ.സി.�ി.എസ്. ഓഫതീസ് മുഡഖ� തൊമഴ 
പറയുന്ന പ്രവര്ത്ത�ങ്ങളും �െത്തുന്നുണ്്.

1. സാമൂഹ്യസുരഷോ ജപൻഷൻ അക്ന്ഷണും.

2. ഭിന്നക്ശഷി ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾ

3. ബാലവിവാഹ നിക്രാധന ്വര്ത്നങ്ങൾ

4. ബാലക്വല അക്ന്ഷണും

5. സ്കാര്യ ക്ഷേമ സ്ാപനങ്ങളജട ര�ിക്്രേഷൻ അക്ന്ഷണും

6. �ാഗ്താ സമിതി ്വര്ത്നും.

3.1.8. പ്രൊഥ�ികൊഡരൊഗ്യ ഡകന്ദും, /ആയുര്ഡവ്വദ �ിപെന്സറി/  
ഡഹൊ�ിഡയൊ �ിപെന്സറി

1. ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങൾ നൽക്കണ് ക്രാ�്തിക്രാധ – ക്രാ�ചികി
ത്ാ ക്സവനങ്ങൾ

2. ആക്രാ�്യ ക്മഖലയ്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്ക, നടപെി
ലാക്ക

3. വിവിധ �നവിഭാ�ങ്ങൾക്ള്ള ആക്രാ�്യ ക്മഖലയിജല സഹായങ്ങൾ 
ലഭ്യമാക്ക

4. സാുംക്മിക ക്രാ�വാഹികജള നിയന്തിക്ക, അവജയ്കതിജര �നങ്ങ
ജള ക്ബാധവൽക്രിക്ക.

5. ഭഷേണശാലകജള നിയന്തിക്ക

6. ക്രാ�്തിക്രാധ നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക

7. പരിസ്ിതി ആക്രാ�്യപരമായി സുംരഷേിക്ക

8. മാതൃ-ശിശു ക്ഷേമ ക്കന്ദങ്ങളും കുടുുംബക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളും നടപൊ
ക്ക

9. പാലിക്യറ്റീവ് ജകയര് ്വര്ത്നങ്ങൾ

10. സര്ട്ിഫിക്റ്റുകൾ (സാനിറ്ററി ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ിഫിക്റ്റ്, ജമഡിക്ൽ 
സര്ട്ിഫിക്റ്റ് മുതലായവ) നല്കുക.

	ചു�തലഃ ബന്മപെട് മ��ികല് ഓഫതീസര്�ൊര്ക്
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3.1.9. എല്.പി./യു.പി. സ്കൂളകള്
1. സ്മറി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസും നൽകുക
2. സ്ക്കൂൾ ഉച്ചഭഷേണും നല്കുക
3. വിവിധ ക്സ്ാളര്ഷിപ്പുകൾ, ബത്കൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്ക
4. കുട്ികളജട കായിക വികസനും
5. സ്ക്കൂൾ ആക്രാ�്യ പരിപാടി
6. ലുംപ്ും ഗ്ാ്് വിതരണും
	ചു�തലഃ ബന്മപെട് മഹഡ്ൊസ്റര്ക്

3.1.10. �ത്്യ ഭവന്
മത്്യവകുപെ്, മത്്യജതാഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ക്ബാര്ഡ്, മത്്യജഫഡ് എന്നീ 
സ്ാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവിധ ക്സവനങ്ങൾ ഏക�ാലക സുംവിധാനത്ി
ലൂജട ലഭ്യമാക്കയാണ് മത്്യഭവനിലൂജട ജചയ്ന്നത്. താജഴ പറയന്ന ക്സവ
നങ്ങൾ മത്്യഭവനിൽ നിന്നുും ലഭ്യമാകുന്നു.

1. മത്്യജത്ാഴിലാളി കുടുുംബങ്ങളിജല വിദ്യാര്ത്ഥികൾക്് അര്ഹമായ 
ആനകൂല്യങ്ങൾ യഥാസമയും ലഭ്യമാക്ക.

2. അപകട ക്വളകളിൽ അടിയന്തിര സഹായും നല്കുക
3. ഗ്രൂപെ് ഇൻഷൂറൻസ് ഏര്ജപെടുത്തുക
4. അപകടത്ിൽജപെടുന്നവര്ക്് ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തിര സാമ്പ

ത്ിക സഹായും നൽകുക.
5. വിവാഹ ധനസഹായും നൽകുക
6. മത്്യബന്ന ക്വളകളിൽ മരണജപെടുന്നവര്ക്് സാമ്പത്ിക 

സഹായും നൽകുക
7. മത്്യബന്ക്നാപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സാമ്പത്ിക സഹായും 

നൽകുക
8. ക്ഷേമ ജപൻഷനകൾ ലഭിക്ന്നതിന് നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക
9. മത്്യസഭകൾ സുംഘടിപെിക്ക
10. മത്്യക്മഖലയിൽ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ക
11. മത്്യക്മഖലയിജല ക്്ാ�ക്ടുകളജട പരിപാലന സുംരഷേണ ്വര്ത്

നങ്ങൾ നടത്തുക
	ചു�തലഃ സബ്് ഇന്മപെക്ര് ഓഫ് ഫിഷറതീസ്

3.1.11. എല്.എസ്.�ി.�ി. അസി. എഞ്ി�തീയറുമെ ഓഫതീസ്
ജപാതുമരാമത്് ്വൃത്ികളജട ആസൂത്രണും, നിര്വ്വഹണും, ക്മൽക്നാട്ും, 
ആസ്തികളജട പരിപാലന-സുംരഷേണ ്വര്ത്നങ്ങൾ എന്നിവ.

	ചു�തല: എല്.എസ്.�ി.�ി. അസി. എഞ്ി�തീയര് 
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ഡബൊക്് 3.1.1.: ഘെക സ്ൊപ�ങ്ങമള സുംബന്ിച്ച മപൊതു �ിര്ഡദേശങ്ങള്-:

i. തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള എല്ാ സ്ാപ
നങ്ങളും (സകമാറിക്ിട്ിയവ ഉൾജപെജട) അതത് തക്ദേശരണ സ്ാപ
നത്ിജ് ക്പരിൽ അറിയജപെക്ടണ്താണ്. (സര്ക്ലര് നമ്പര് 6184/
ഡി.പി.1/2003/തസ്ഭവ തിയ്തി 6.2.2003). 

ii. ്സ്തുത സ്ാപനങ്ങളും അവയിജല വസ്തുവകകളും തക്ദേശഭരണ സ്ാപ
നത്ിജ് നിയന്തണത്ിലായിരിക്ും.

iii. ്സ്തുത സ്ാപനങ്ങൾ/വസ്തുവകകൾ വിൽക്ാക്നാ അന്യാധീനജപെടു
ത്ാക്നാ പാടില്. 

iv. ്സ്തുത സ്ാപനങ്ങളജട വസ്തുവകകൾ അതത് സ്ാപനങ്ങളജട ആവ
ശ്യത്ിനല്ാജത മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്് ഉപക്യാ�ിക്ാൻ പാടില്. 

v. സ്ാപനങ്ങളജട വസ്തുവകകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ആദായും തക്ദേശ 
സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിജ് വരുമാനമായി കണക്ാക്ക്ണ്തുും, 
അതത് സ്ാപനത്ിജ് വികസനത്ിനക്വണ്ി ഉപക്യാ�ിക്ക്ണ്
തുമാണ്. (സര്ക്ലര് നമ്പര് 15523/ഡി.പി.1/03/തസ്ഭവ തിയ്തി 
23.10.2003)

vi. ്സ്തുത സ്ാപനങ്ങളജടയും ഓഫീസുകളജടയും ജമയി്നൻസ് അതത് 
തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നടക്ത്ണ്താണ്. 

vii. സ്ാപനങ്ങൾക്് സ്ന്തും ജകട്ിടും ഇജല്ങ്ിൽ തക്ദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപനും ജകട്ിടും നിര്മ്മിക്ക്ണ്താണ്.

viii. സ്ാപനങ്ങളജട ഓഫീസ് ജചലവ്, വാടക, സവദയുതി ചാര്ജ്ജ്, 
വാഹന ജമയി്നൻസ് എന്നിവക്് �നറൽ പര്പെസ് ഗ്ാ്് ഉപക്യാ
�ിക്ാവന്നതാണ്. 

ix. തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുക്ഖന നടപെിലാക്ന്ന സുംസ്ാ
നാവിഷ്കൃത - ക്കന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളജട നിര്വഹണും തക്ദേശഭ
രണ സ്ാപനത്ിജ് അറിക്വാജടയും ക്മൽക്നാട്ത്ിലുും ആകണും. 
ഇതുവഴി താക്ഴത്ട്ിൽ നടപെിലാക്ന്ന വിവിധ തരും വികസന പദ്ധ
തികളജട ഫല്ദമായ ഏക്കാപനവും സുംക്യാ�നവും ഉറപൊക്ാനും 
ആവര്ത്നും ഒഴിവാക്ാനും കഴിയും. - തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളജട ്വര്ത്ന ലഷേ്യങ്ങൾ ്ാക്ദശിക തലത്ിൽ തിരിച്ചറിയന്ന
തിനും ഇത്രും സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുും �നത്ിന ലഭിക്ന്ന ക്സവന
ത്ിജ് ഗുണനിലവാരും ഉയര്ത്തുന്നതിനും �നകീയ സുംവിധാനങ്ങൾ 
ഉറപ്പുവരുത്ണും. 

x. ്ാക്ദശികതല വികസന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സ്ലപരവും ്ശ്നപര
വമായ സുംക്യാ�ന സമീപനും വിവിധ സ്ാപനങ്ങളജട ്വര്ത്ന 
ഏക്കാപനത്ിലൂജടയാണ് സാധ്യമാക്ക. അതിനള്ള കാഴ്ചപൊടുും 
മക്നാഭാവവും തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വളര്ത്ിജയടുക്
ണും. 
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xi. പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്വഹണ ് വര്ത്നങ്ങളിൽ നിര്ണ്ണായക പങ്് 
വഹിക്ന്നത് വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. വികസന ്വര്ത്നത്ിജ് 
ആസൂത്രണ ക്വദി കൂടിയാണവ. ആയതിനാൽ വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപ്പുകളജട 
്വര്ത്നത്ിനള്ള ജസക്ക്ട്റിയറ്റായി അതതു സ്ാപനങ്ങൾ മാക്റ 
ണ്തുണ്്. പദ്ധതികളജട അവക്ലാകനവും പുക്രാ�തി വിലയിരുത്ലുും 
ക്മാണിറ്ററിുംഗുും ഫല ്ദമായി നടത്തുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താക്പഷേി
തമാണ്.

3.2 ഉഡദേ്യൊഗസ് സുംവിധൊ�വും കൊര്യഷേ�ൊയ  
ഡസവ� �ിര്വ്വഹണ സുംവിധൊ�വും 

വികസന - ക്ഷേമ പദ്ധതികളജട നിര്വഹണും കാര്യഷേമമാക്ന്നതിന് �ന
്തിനിധികളജടയും ഉക്ദേ്യാ�സ്ന്മാരുജടയും ്വര്ത്നും ഗുണപരമാവണും. 
ഇതിന് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനവും വിട്ടുകിട്ിയ സ്ാപനവും തമ്മിലുള്ള 
ആശയ വിനിമയും ഫല്ദമാക്കണ്തുണ്്. നിര്വ്വഹണ ഉക്ദേ്യാ�സ്രുും �ന
്തിനിധികളും പദ്ധതി പുക്രാ�തി സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ പരസ്പരും സക
മാറുകയും നിര്വ്വഹണ സമയത്് കൃത്യമായി ഇടജപടുകയും ക്വണും. 

3.2.1.തഡദേശ സ്വയും ഭരണ സ്ൊപ�ത്തിമറെ ഉഡദ്യൊഗസ് സുംവിധൊ�ും 

തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളജടയും 
അവയിജല ഉക്ദ്യാ�സ്രുജടയും ക്മൽക്നാട്വും നിയന്തണവും അതതു തക്ദേ
ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിഷേിപ്തമാണ്. എന്നാൽ തക്ദേശഭരണ സ്ാപന
ങ്ങജള ഏല്പിച്ചിട്ില്ാത് സുംസ്ാന സര്ക്ാര് -ക്കന്ദസര്ക്ാര് പരിപാടിക
ളജട നടത്ിപെ് ചുമതലകൾ കൂടി ഈ ഉക്ദ്യാ�സ്ര് നിര്വ്വഹിക്ക്ണ്തുണ്്. 
അതുജകാണ്് ഈ ഉക്ദ്യാ�സ്രുജട ക്മൽ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിനും 
അക്താജടാപെും ബന്ജപെട് വകുപെിനും നിയന്തണും നിലനില്ക്കുന്നു. മാത്രമല്, ്
സ്തുത സ്ാപനങ്ങളിജല (തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപന ഓഫീസിജല ഒഴിജക) 
ഉക്ദ്യാ�സ്രുജട ശമ്പളും, ആനകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ അതതു വകുപ്പുകളാണ് 
നൽകുന്നത്. എന്നാൽ വികസന കാര്യ ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്ൽ, �ാമ 
സഭയിൽ/വാര്ഡ് സഭ/വാര്ഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ പജങ്ടുക്ൽ, വിവിധ സ്റ്റാ്ിും�് 
കമ്മിറ്റി ക്യാ�ങ്ങളിൽ പജങ്ടുക്ൽ, തക്ദേശഭരണ സ്ാപനും നിയമാനസര
ണും ആവശ്യജപെടുന്ന മറ്റു ്വൃത്ികൾ നിര്വ്വഹിക്ൽ എന്നിവ തക്ദേശഭരണ 
സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള ഉക്ദ്യാ�സ്രുജട ചുമതലകളാണ്. 
അതായത് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയമാനസ്യതമായ എല്ാ തീരു
മാനങ്ങളും നടപൊക്ക്ണ് ഉത്രവാദിത്വും ഇവര്ക്ണ്്. താജഴപെറയന്ന ചുമ
തലകൾ ഉക്ദ്യാ�സ്ര് അനിവാര്യമായും ജചക്യ്ണ്വയാണ്.
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3.2.1.1 സ്ൊപ�ത്തിമല ഉഡദ്യൊഗസ്ന് എന്ന �ിലയിലുള്ള ചു�തലകള് 

എ) ഗ്ൊ� സഭയില്/വൊര്�് സഭയില്/ വൊര്�് കമ്ിറ്ിയില് പമങ്കടുകല് 

്ാക്ദശിക ഭരണ സുംവിധാനത്ിജ് അവിഭാ�്യവും അനിവാര്യവമായ ഘട
കങ്ങളാണ് ഗ്ാമസഭകളും വാര്ഡ് സഭകളും വാര്ഡ് കമ്മിറ്റികളും. ഇവയജട 
കാര്യഷേമവും വി�യകരവമായ നടത്ിപെിന് തക്ദേശസ്യും രണ സ്ാപനങ്ങ
ളിജല ഉക്ദ്യാ�സ്രുജട പങ്് നിര്ണ്ണായകമാണ്. ഈ പങ്് നിര്വ്വഹിക്ന്നതി
ന് താജഴ പറയന്നവ ബന്ജപെട് ഉക്ദ്യാ�സ്ര് ജചക്യ്ണ്താണ്. 

(i) �ാമ സഭയിൽ/വാര്ഡ് സഭയിൽ/ വാര്ഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ സമര്പെിക്ക്ണ് 
റിക്പൊര്ട്ടുകൾ തയ്ാറാക്ന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക. 

(ii) തങ്ങളജട വകുപെിജന സുംബന്ിച്ച് ഗ്ാമ സഭയ്ക് വാര്ഡ് സഭയ്ക്, വാര്ഡ് 
കമ്മിറ്റിക്് ആവശ്യമായ എല്ാ വിവരങ്ങളും ക്ശഖരിച്ചു ലഭ്യമാക്ക. 

(iii) ഗ്ാമ സഭയിൽ/വാര്ഡ് സഭയിൽ/ വാര്ഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ ക്നരിട്ടു പജങ്ടു
ത്് ക്വണ് നിര്ക്ദേശങ്ങൾ നൽകുക. 

(iv) തക്ദേശഭരണ സ്ാപനും ആവശ്യജപെടുന്നപഷേും ഗ്ാമ സഭാ/ വാര്ഡ് സഭ 
ക്കാ- ഓര്ഡിക്നറ്ററുും ലോൻ ക്കാ- ഓര്ഡിക്നറ്ററുും ഗ്ാമ ക്കന്ദും/വാര്ഡ് 
ക്കന്ദും ക്കാ- ഓര്ഡിക്നറ്ററുും ആയി ്വര്ത്ിക്ക.

ബി) സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളില് പമങ്കടുകല്
(i) ബന്ജപെട് സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ക്യാ�ങ്ങൾക് ക്വണ് അ�ണ്ാ കുറിപ്പു

കൾ, കരട്, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ (ഫയലുകൾ അടക്ും) തയ്ാറാക്ി 
നല്കുക. 

(ii) ആവശ്യജപെടുന്ന പഷേും സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി ക്യാ�ങ്ങളിൽ പജങ്ടുക്ക, 
താൻ ക്�ാലി ജചയ്ന്ന സ്ാപനജത് സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങളും നിര്ക്ദേ
ശങ്ങളും സമര്പെിക്ക. 

(iii) തീരുമാനങ്ങൾ ഭരണ സമിതി അും�ീകരിച്ച്, അത് ക്രഖജപെടുത്ി ഫയൽ 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന മുറയ്ക് നടപെിലാക്ക. 

സി) പദ്ധതി രൂപതീകരണും, �ിര്വ്വഹണും 
ഒരു നിര്വ്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്ൻ/സ്ാപന ക്മധാവി/വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് കണ്
വീനര് എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതി രൂപീകരണത്ിലുും നിര്വഹണത്ിലുും ഉള്ള 
ചുമതലകൾ 

(i) വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് കണ്വീനര് എന്ന നിലയിലുള്ള ചുമതലകൾ നിര്വഹി
ക്ക. 

(ii) സ്റ്റാറ്റസ് റിക്പൊര്ട്ടുും കരട് ക്്ാ�ക്ടുകളും യഥാസമയും തയ്ാറാക്ി തക്ദേശ
ഭരണ സ്ാപനത്ിന് നൽകുക.
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(iii) സമയ ബന്ിതമായി ക്്ാ�ക്റ്കൾ തയ്ാറാക്ി അും�ീകാരും ഉറപൊ
ക്ക. 

(iv) നടത്ിപെിജല മുൻ�ണന നിശ്യിക്കയും സാക്ങ്തിക കാര്യങ്ങൾ തക്ദേ
ശഭരണ സ്ാപനജത് ക്ബാദ്ധ്യജപെടുത്തുകയും ജചയ്ക 

(v) സുംക്യാ�ന സാദ്ധ്യതകൾ പരമാവധി ്ക്യാ�നജപെടുത്തുക. 

(vi) സാക്ങ്തിക സഹായും ക്വണ്വ, ഗുണക്ഭാക്തൃസമിതി രൂപീകരിക്ക്ണ്വ 
എന്നിവയ്ക നടപടി സ്ീകരിക്കയും ക്നതൃത്ും നൽകുകയും ജചയ്ക. 

(vii) വാങ്ങലുകൾ നിര്മ്മാണ ്വൃത്ികൾ എന്നിവയ്ക് ക്ക്ട്ഷൻ ജടണ്റുകൾ 
ഷേണിക്കയും അും�ീകാരത്ിനായി ഭരണ സമിതിക്് സമര്പെിക്ക
യും ജചയ്ക. 

(viii) ക്ക്ട്ഷൻ/ജടണ്ര് അും�ീകാരത്ിനക്ശഷും ഭരണ സമിതിയജട നിര്ക്ദ
ശാനസരണും കരാറിൽ ഏര്ജപെടുകയും അനന്തര നടപടികൾ സ്ീകരി
ക്കയും ജചയ്ക.

(ix) ക്്ാ�ക്ട് നിര്വഹണത്ിജ് തുടക്ത്ിൽ തജന്ന ക്മാണിറ്ററിും�് നട
ത്തുന്നതിനള്ള നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക.

(x) ക്്ാ�ക്ട് നിര്വഹണും പൂര്ത്ിയാകുന്ന മുറയ്ക് തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാ
പനത്ിജ് അദ്ധ്യഷേനിൽ നിന്ന് ഓതസറക്സഷനും, ജസക്ട്റിയിൽ 
നിന്ന് അക്ലാട്ടുജമന്ും വാങ്ങി പണും നൽകുന്നതിനള്ള നടപടികൾ സ്ീ
കരിക്ക.

(xi) സ്ാപനങ്ങളജട സദനുംദിന ആവശ്യങ്ങൾ, ജമയി്നൻസ് ്വൃത്ി
കൾ എന്നിവയ്ക് ആവശ്യമായ പണും �നറൽ പര്പെസ് ഗ്ാ്്, ജമയി്
നൻസ് ഗ്ാ്് എന്നിവയിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്നതിനള്ള നടപടികൾ സ്ീ
കരിക്ക.

�ി) ബ�റ്് തയ്ൊറൊകല് 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് ബ�റ്റ് സമയ ക്ിപ്തതയും നടപടിക്മവും 
പാലിച്ച് തയ്ാറാക്ക്ണ്താണ്. നിര്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്രുും സ്ാപന ക്മധാ
വികളും ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ ശ്ദ്ധിക്ക്ണ് കാര്യങ്ങൾ ചുവജട ജകാടുക്
ന്നു. 

(i) ഉക്ദ്യാ�സ്ര് അവരുജട ക്മഖലയമായും സ്ാപനവമായും ബന്ജപെട്് 
ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിനാവശ്യമായ ബ�റ്റ് ജ്ാക്പൊസൽ ബന്ജപെട് 
സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിക്് എല്ാ വര്ഷവും �നവരി 15 നകും സമര്പെിക്ക. 

(ii) ക്കന്ദ - സുംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളക്ടയും ഫണ്ടുകളക്ടയും വിവരും 
ബ�റ്റ് ജ്ാക്പൊസലിക്നാജടാപെക്മാ അജല്ങ്ിൽ അത്രും പദ്ധതികളജട 
വിവരും ലഭിക്ന്ന മുറക്യ്കാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിന് നൽകുക.
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(iii) ബ�റ്റിന് അനസൃതമായ നിലയിലാണ് പദ്ധതി - പദ്ധതി ഇതര ജചലവ
കൾ നടത്തുന്നജതന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ബ�റ്റിൽ അധികരിച്ച തുക ജചലവ് 
ജചക്യ്ണ്തായി വന്നാൽ അക്ാര്യും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് ശ്
ദ്ധയിൽജപെടുത്ി ജചലവ് ജചയ്ന്നതിന് മുമ്പ് അത് നിയമാനസ്യതമാക്
ന്നതിനള്ള നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക. 

ഇ) �ിര്വഹണ ഉഡദ്യൊഗസ്ര്

ക്്ാ�ക്ടകളജട നിര്വഹണ ചുമതല നിര്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്ര്ക്ാണ്. ജസ
ക്ട്റി ഉൾജപെജട സ്ാപന ക്മധാവികജള നിര്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്രായി 
നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്്. വികസന- ക്ഷേമ – ക്സവന ്വര്ത്നങ്ങളജട സമയബ
ന്ിതമായ നിര്വഹണും നിര്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്ജ് കാര്യഷേമതജയകൂടി 
അടിസ്ാനമാക്ിയാണ്. ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജ് നിര്വഹണ ഉക്ദ്യാ�സ്രാ
യി നിക്യാ�ിക്ജപെട്വര് ആജരല്ാജമന്ന് ക്ബാക്് 3.2.1 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

ഡബൊക്് 3.2.1:- ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്തിമറെ �ിര്വഹണ ഉഡദ്യൊഗസ്ര്

• ജസക്ട്റി, ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 
• അസിസ്റ്റ്് ജസക്ട്റി, ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 
• അഗ്ികൾച്ചറൽ ഓഫീസര്, കൃഷി ഭവൻ 
• ജവറ്ററിനറി സര്�ൻ, ജവറ്ററിനറി ഡിസ്പൻസറി ക്ഹാസ്പിറ്റൽ 
• ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര്, ് ാഥമിക ആക്രാ�്യക്കന്ദും /�വ. ഡിസ്പൻസറി 
• ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര് , ക്ഹാമിക്യാ ഡിസ്പൻസറി/ക്ഹാസ്പിറ്റൽ 
• ജമഡിക്ൽ ഓഫീസര്, ആയര്ക്വദ ഡിസ്പൻസറി/ ക്ഹാസ്പിറ്റൽ 
• ജഹഡ് മാസ്റ്റര്, �വ: സ്മറി സ്കൂളകൾ( ക്ലാവര് & അപെര് സ്മറി 

സ്കൂളകൾ)
• സബ്് ഇൻജസ്പക്ടര് ഓഫ് ഫിഷറീസ് 
• വിക്ല്�് എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര്
• I.C.D.S. സൂപെര്സവസര് 
• ഡയറി എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര്
• സട്ബൽ എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര് 
• D.F.0. പറമ്പിക്ളും (വന്യ �ീവി സുംരഷേണ ക്മഖലയിജല പട്ിക വര്ഗ്ഗ

ക്ാര്ക് ക്വണ്ി)
• അസിസ്റ്റ്് എൻ�ിനീയര്, എൽ.എസ്.�ി.ഡി 
• ഡയറി ഫാും ഇൻ്രേക്ടര്

3.2.2 സ്ൊപ� �ൊഡ��്മ�റെ് കമ്ിറ്ികള്
ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് 173(എ) വകുപെ് അനസരിച്ച് ഓക്രാ 
തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനവും അതിജ് കീഴിലുള്ള ജപാതു�നാക്രാ�്യ 
സ്ാപനത്ിജ് ശരിയായ പരിപാലനും, ആസൂത്രിത വികസനും, ്സ്തുത 
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സ്ാപനും മുക്ഖജന ജമച്ചജപെട് ക്സവനും ്ദാനും ജചയ്ൽ എന്നീ കാര്യങ്ങ
ൾക്ായി സ്ാപന മാക്ന�്ജമ്് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്ന്നതിന് വ്യവസ് 
ജചയ്ിട്ടുണ്്. 

•	 കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ് : ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ്സിഡണ്് 
•	 സവസ് ജചയര്ക്പഴ്ണ്: ആക്രാ�്യവും – വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാ്ിും�് 

കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ്
•	 കണ്വീനര് :- ബന്ജപെട് ആക്രാ�്യ സ്ാപനത്ിജല ജമഡിക്ൽ 

ഓഫീസര് 

്സ്തുത സ്ാപന മാക്ന�്ജമ്് കമ്മിറ്റിയിൽ രാഷ്ടീയ ്വര്ത്കര്, സന്നദ്ധ
്വര്ത്കര്, വിഷയ ക്മഖല വിദഗ്ദ്ധര് ഉൾജപെജട പതിനഞ്ിൽ കൂടുതൽ അും
�ങ്ങൾ ഉണ്ായിരിക്രുത്. ആക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങൾക്് ക്വണ്ി മാക്ന�്ജമ്് 
കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്ന്ന ക്പാജല തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിജ് 
നിയന്തണത്ിലുള്ള എല്ാ സ്ാപനങ്ങൾക്ും സ്ാപന മാക്ന�്ജമ്് കമ്മി
റ്റികൾ രൂപീകരിക്ാവന്നതാണ്. സ്കൂൾ പി.ടി.എ.കൾ, അും�ൻവാടി ജവൽഫ
യര് കമ്മിറ്റികൾ എന്നിവ ഇ്കാരും രൂപീകരിക്ക്ണ് സമാനമായ കമ്മിറ്റിക
ളാണ്.

3.2.3 പ്രസി�ണ്്, സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ികള്, പഞ്ൊയത്തുംഗങ്ങള്  
എന്നിവരുമെ ചു�തലകള്

�നാധിപത്യ സുംവിധാനമായ ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിക്ലക്് ജതരജഞെടുക്ജപെ
ട് �ന്തിനിധികളജട ്ധാന ചുമതല വികസന ക്ഷേമ വിഷയങ്ങളിൽ 
ഭരണപരവും നയപരവമായ തീരുമാനജമടുക്കയും, ഉക്ദേ്യാ�സ്രുജട സഹാ
യക്ത്ാജട അവ നിര്വ്വഹണും നടത്തുകയും ജചയ്ക എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്് �ന്തിനിധികളജട ചുമതലകളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും താജഴ 
പറയന്നവയാണ്. 

3.2.3.1. ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്ത് പ്രസി�ണ്്:-

ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് വകുപെ് 156 അനസരിച്ച് മുഴുവൻ സമയ 
കാര്യ നിര്വ്വഹണ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ്സിഡ
ണ്ിജ് ചുമതലകജളയും ഉത്രവാദിത്ങ്ങജളയും നാലായി തരും തിരിക്ാും.

ഡബൊക്് 3.1 ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്ത് പ്രസി�ണ്ിമറെ ചു�തലകളും  
ഉത്തരവൊദിത്വങ്ങളും

1. ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ 
2. നിയന്തണ പരമായ ചുമതലകൾ 
3. ധന പരമായ ചുമതലകൾ 
4. മീറ്റിുംങ്ങുകളമായി ബന്ജപെട് ചുമതലകൾ 
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ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജല വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളും ക്സവനങ്ങളും കാര്യ
ഷേമമായി നടപെിൽ വരുത്തുന്നതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്ക്ണ് വ്യക്തി എന്ന 
നിലയിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ്സിഡണ്് താജഴ പറയന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ്
ക്ത്യകും ശ്ദ്ധിക്ക്ണ്തുണ്്. 

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് ്ധാന കാര്യനിര്വഹണ അധികാരി എന്ന 
നിലയിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിക്്യും അനബന് സ്ാപനങ്ങളജടയും 
കാര്യഷേമമായ ്വര്ത്നും ഉറപെ് വരുത്തുക. 

•	 ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജ് 185 –ബി അനസരിച്ച് ജസക്
ട്റിയജടക്യാ മറ്റ് ഉക്ദേ്യാ�സ്രുജടക്യാ നിയമപരമായ അധികാരത്ി
ൽ ഉൾജപെടാത് എല്ാ വിഷയങ്ങജള സുംബന്ിച്ചുമുള്ള ഫയലുകളും, 
ജറക്ാര്ഡുകളും വരുത്ി പരിക്ശാധിക്കയും ആവശ്യമായ ഉത്രവ
കളും നിര്ക്ദേശങ്ങളും എഴുതി നൽകുകയും ജചയ്ക.

•	 സ്റ്റിയറിും�് കമ്മിറ്റി, സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികൾ, ്വര്ത്ന കമ്മിറ്റികൾ, 
ക്�ായി്് കമ്മിറ്റികൾ, ഗ്ാമ സഭ എന്നിവയജട ക്യാ�ങ്ങൾ യഥാസ
മയും ക്ചരുകയും, അദ്ധ്യഷേും വഹിക്കയും ജചയ്ക. കൂടാജത മജറ്റല്ാ 
ക്യാ�ങ്ങളിലുും എക്് – ഒഫിക്ഷ്യാ അും�ജമന്ന നിലയിൽ ക്വാട്വകാ
ശമില്ാജത പജങ്ടുക്ക. 

•	 തപാലുകൾ പതിവായി പരിക്ശാധിക്കയും നിര്ക്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
യും ജചയ്ക 

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജല എല്ാ ഉക്ദേ്യാ�സ്രുജടയും �ീവനക്ാരുജടയും 
്വര്ത്നങ്ങജള നിയന്തിക്കയും അവരുജട ക്കാണ്ഫിഡൻഷ്യൽ 
റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ക അജല്ങ്ിൽ പരിക്ശാധനയ്ക് വിക്ധയമാക്ക്
ണ്തുണ്്.

•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് വിട്ടു നൽകജപെട് സ്ാപനങ്ങളിജല ഉക്ദേ്യാ
�സ്രുജട ്വര്ത്നും സുംബന്ിച്ച റിക്പൊര്ട്് അതാത് നിയമനാ
ധികാരിക്് അയച്ച് ജകാടുക്ക്ണ്തുണ്്. ഈ റിക്പൊര്ട്് അവരുജട 
ക്കാണ്ഫിഡൻഷ്യൽ റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ കണക്ിജലടുക്ക്
ണ്തുണ്്

•	 അടിയന്തര ജചലവകൾ ആവശ്യമായി വന്നാൽ സര്ക്ാര് സമയാസമ
യങ്ങളിൽ നിശ്യിച്ച തുകയ്കനസരിച്ച് ജചലവ് ജചയ്ാവന്നതാണ്.

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്് നടത്തുന്ന ജചലവകളും തിരിച്ചുകിട്ാനള്ള പണവും 
സാഷേ്യജപെടുത്തുക. 

•	 വാര്ഡ്  ജമമ്പര്ക്് ഗ്ാമ സഭ നടത്ാൻ കഴിയാത് എജന്തങ്ിലുും സാ
ഹചര്യമുണ്ായാൽ ജതാട്ടുത് വാര്ഡിജല �ന്തിനിധിജയ അതിന 
ചുമതലജപെടുത്തുക.

•	 നിയമങ്ങൾക്ും, ചട്ങ്ങൾക്ും വിക്ധയമായി തന്നിൽ അര്പെിതമായ 
അധികാരും വിനിക്യാ�ിക്കയും ചുമതലകൾ നിറക്വറ്റുകയും ജചയ്ക.

•	 തുടര്ച്ചയായി 15 ദിവസും ്സിഡണ്ിജ് ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്ന
തിന് കഴിയാത് സാഹചര്യമുണ്ായാൽ അവധിയിൽ ക്പാകുന്നതിന 
മുൻപ് സവസ് ്സിഡണ്ിന ചുമതല സകമാറണും. 
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3.2.3.2 മവസ് പ്രസി�ണ്്;-

•	 ്സിഡണ്ിജ് സ്ാനും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കക്യാ, തുടര്ച്ചയായി 15 
ദിവസത്ിൽ കൂടുതൽ ്സിഡണ്് ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ആസ്ാനത്് 
ഇല്ാതിരിക്കക്യാ ജചയ് താൽ അധികാരും സകമാറിയിട്ിജല്ങ്ിൽ 
കൂടി ്സിഡണ്ിജ് ചുമതല വഹിക്ണും.

•	 ധനകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റിയജട ക്യാ�ും വിളിച്ചു ക്ചര്ക്കയും 
ആദ്ധ്യഷേും വഹിക്കയും ജചയ്ക.

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ജപാതു ഭരണത്ിജ് ചുമതലയള്ള സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മി
റ്റി എന്ന നിലയിൽ ക്സവനത്ിജ് കാര്യഷേമതയും ഉറപെ് വരുത്തുക. 
രെണ്് ഓഫീസ് മാക്ന�്ജമ്്, ഇ-�ക്വര്ണൻസ്, ധനകാര്യും, ആഡി
റ്റിും�്, ബഡ്�റ്റിും�്, നികുതി പിരിവ് എന്നിവയജട കാര്യഷേമത ഉറ
പൊക്ക.

3.2.2.3 സ്റൊറെിുംഗ് കമ്ിറ്ികള്:-

•	 ്ാക്ദശിക ഭരണ ്ക്ിയ കാര്യഷേമമാക്ന്നതിനള്ള �നാധിപത്യ 
പങ്ാളിത് ക്വദികളാണ് സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികൾ.

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് എല്ാ ചുമതലകളും വിവിധ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി
കൾക്ായി വിഭ�ിച്ചു നൽകിയിരിക്ന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി 
തീരുമാനും ഭരണസമിതി അും�ീകരിച്ചാക്ല ആയതിന് ് ാബല്്യമുണ്ാ
കൂ.

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജല എല്ാ അും�ങ്ങളും ഏജതങ്ിലുും ഒരു സ്റ്റാ്ിും�് 
കമ്മിറ്റിയിജല അും�മായിരിക്ും. എന്നാൽ ഒന്നിലധികും സ്റ്റാ്ിും�് 
കമ്മിറ്റികളിൽ അും�മാകാൻ കഴിയില്. എന്നാൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 
്സിഡണ്് എല്ാ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികളിക്ലയും എക്് ഒഫീക്ഷ്യാ 
അും�മാണ്.

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾക്് നാല് സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികളാണ് ഉള്ളത്. 
ധനകാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി, വികസന കാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി, 
ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി, ആക്രാ�്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാ
്ിും�് കമ്മിറ്റി എന്നിവയാണ് അവ.

•	 സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റികകൾക്് അവരവരുജട ക്മഖലകളിൽ ക്സവന 
്ദാനും, വികസന – ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളജട ആസൂത്രണും എന്നിവ
യിൽ ്ധാന പങ്ാണുള്ളത്. 

•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്് തീരുമാനങ്ങജളടുക്ക്മ്പാൾ നിയമപരവും സാക്ങ്
തികവമായ വിദക്ഗ്ദ്ധാപക്ദശും നൽക്കണ്ത് അതാത് വിഷയ ക്മഖല
കളിജല ഉക്ദേ്യാ�സ്രാണ്. 

•	 അതാത് വിഷയ ക്മഖലകളിജല ഉക്ദേ്യാ�സ്ജര സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മിറ്റി 
ക്യാ�ങ്ങളിൽ പജങ്ടുപെിക്കയും അവരുജട അഭി്ായങ്ങൾ കണക്ി
ജലടുത്് വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപ്പുകളജട സഹായക്ത്ാജട പദ്ധതികൾ ആസൂ
ത്രണും ജചയ്ണും.
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4 
സുതൊര്യവും ഉത്തരൊദിത്വപൂര്ണ്ണവ�ൊയ 

ഡഷേ� - ഡസവ� പ്രവര്ത്ത�ങ്ങള് 

4.1 സുതൊര്യതയുും ഉത്തരവൊദിത്വവും 
്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളജട എല്ാ ്വര്ത്നങ്ങളിലുും സുതാര്യതയും ഉത്
രവാദിത്വും ഉറപൊക്ക്ണ്തുണ്്. �നാധിപത്യത്ിജ് അടിസ്ാന ക്വദിക
ളിൽ ഒന്നായി അറിയജപെടുന്ന ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിജല �ന്തിനിധികൾ 
അവരുജട ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്രവാദിത്വും ഉറപൊക്ക്ണ്
തുണ്്. 

4.1.1. സുതൊര്യത:-
സുതാര്യത എന്നാൽ രഹസ്യ ക്രഖകളില്ാജത എല്ാ വിവരങ്ങളക്ടയും ജവളി
ജപെടുത്ൽ (openness)എന്നതാണ്. സര്ക്ാര് സുംവിധാനും അവരുജട ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ �നങ്ങളജട മുന്നിൽ യാജതാരു മറയില്ാജത നടത്ജപെടുകയും 
എല്ാ വിവരങ്ങളും �നങ്ങൾക്് ്ാപ്യമാകുകയും ജചയ്ന്ന ്ക്ിയാണ് സുതാ
ര്യത. അഴിമതി രഹിതമായി പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിന് ഉള്ള ഉപാധിയാണ് 
സുതാര്യത. 

4.1.2 ഉത്തരവൊദിത്വും:-
ഒരു �ന്തിനിധിക്യ്കാ, സര്ക്ാര് ഉക്ദേ്യാ�സ്ക്നാ, സ്ാപനത്ിക്നാ തങ്ങ
ളജട കടമകൾക്് അനസൃതമായ ്വര്ത്ികൾക്് പൗരന്മാക്രാട്  ഉത്രവാ
ദിത്ും ഉണ്ായിരിക്ക്ണ്താണ്. ഓക്രാ �ന്തിനിധിയും ഉക്ദേ്യാ�സ്നും 
തങ്ങളജട സകവശമുള്ള വിവരും ഉപക്യാക്താക്ളായ �നങ്ങൾക്് സകമാക്റ
ണ്തിക്്യും തങ്ങളജട ് വര്ത്ികജള ന്യായീകരിക്ക്ണ്തിക്്യും അനിവാ
ര്യതയാണ് ഉത്രവാദിത്ും എന്നത് ജകാണ്് വിവഷേിക്ന്നത്. 
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4.1.3 സുതൊരതയുമെയുും ഉത്തരവൊദിത്വത്തിമറെയുും തത്വങ്ങള്
�നങ്ങളജട സ�ീവ പങ്ാളിത്ും ഉറപൊക്ന്നതിന് ക്വണ്ി തക്ദേശ സ്യും 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അവയജട ്വര്ത്നങ്ങജള കുറിച്ച് �നങ്ങൾക്് വിവ
രങ്ങൾ നൽകി ജകാക്ണ്യിരിക്ണും. ഇതിലൂജട ഒരു പൗരജനന്ന നിലയിൽ 
�നങ്ങൾക്് അവരുജട അവകാശങ്ങളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും മനസ്സിലാക്ാ
നും നിര്വ്വഹിക്ാനും സാധിക്ും. ഇതിനായി �നങ്ങജള വിവരങ്ങൾ അറിയി
ക്ാനള്ള ഒരു ജപാതുസുംവിധാനും (Public reporting System) ഉണ്ായിരിക്
ണും. തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ്വര്ത്നങ്ങജള �നങ്ങൾക്് 
ചര്ച്ച ജചയ്ാനും ക്ചാദ്യും ജചയ്ാനമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്ി ജകാടുക്ന്നതി
ലുപരി, സ്ാപനങ്ങളജട ് വര്ത്നങ്ങജള കാര്യഷേമാക്ാനും ഫല്ദമാക്ാ
നും ഇത് സഹായിക്ും. �നങ്ങജള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്ാനള്ള ജപാതുസും
വിധാനത്ിൽ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ പിൻതുടക്രണ് തത്ങ്ങൾ:

1. ജചക്യ്ണ് കടമകൾ നിയമചട്കൂടിനള്ളിൽ നിന്നുജകാണ്ടു തജന്ന സുതാര്യ
തയും ഉത്രവാദിത്വും ഉറപൊക്ിജകാണ്് ജചയ്ക.

2. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളജട ചുമതലകളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും ജപാതു�നജത് 
അറിയിക്ക. 

3. സുതാര്യവും ലഷേ്യക്ബാധവമുള്ള ്വര്ത്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും രീതികളും ്
കിയകളും സ്ീകരിക്ക. 

4. തിരജഞെടുത് �ന്തിനിധികളും ഉക്ദ്യ�സ്രുും അവരവരുജട ് വര്ത്
നങ്ങളിൽ ഉയര്ന്ന നിലവാരത്ിൽ ധാര്മ്മികതയും അര്പെണ ക്ബാധവും 
പുലര്ക്ത്ണ്താണ്.

5. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ നടത്ിവരുന്ന ്വര്ത്നങ്ങളജട ഗുണഫലങ്ങൾ 
സുംബന്ിച്ച് ജപാതു ജവളിജപെടുത്ൽ നടത്തുകയും വിലയിരുത്തുന്നതിന് 
�നങ്ങൾക്വസരും നൽകുകയും ജചയ്ക. 

6. വിവരങ്ങൾ എല്ാ പൗരന്മാര്ക്ും തുല്യമായി ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപൊ
ക്ക.

7. ഗ്ാമ പഞ്ായത്് നടത്തുന്ന വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സുംബന്ിച്ച 
കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുജണ്ങ്ിൽ അതുും ഉൾജപെടുത്ി
ജക്ാണ്് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ �നങ്ങൾക്് നൽകുക. 

4.1.4 മപൊതു മവളിമപെടുത്തല് : പ്രൊധൊ�്യവും �ൊര്ഗ്ഗങ്ങളും
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിൽ നടക്ന്ന വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾ സുംബ
ന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്ചാദിക്ാജത തജന്ന ജപാതു �നങ്ങൾക്് ലഭ്യമാക്ക 
എന്നതാണ് ജപാതു ജവളിജപെടുത്ൽ ജകാണ്ടുക്ദേശിക്ന്നത്. ഗ്ാമ സഭകൾ 
ഉൾജപെജടയള്ള �നകീയ ക്വദികളിലൂജട പഞ്ായത്ിജ് വികസന-ക്ഷേമ 
്വര്ത്നങ്ങൾക്് ആശയ ്ചാരണും നൽകണും. 2005 ജല വിവരാവകാശ 
നിയമും അനസരിച്ച് പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ജപാതു�നങ്ങൾക്് തുടച്ചയായി 
ലഭ്യമാക്ാനള്ള നടപടികൾ സ്യക്മവ സ്ീകരിക്ാൻ ജപാതു അധികാരികൾ 
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ബാധ്യസ്രാണ്. അതിനായി ഇ്ര്ജനറ്റ് ഉൾപെജടയള്ള വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ 
ഉപക്യാ�ിക്ാവന്നതാണ് (വകുപെ് 4(2)). നിയമജത് കൂടുതൽ ആശ്യിക്ാജത 
തജന്ന ജപാതു�നങ്ങൾക്് വിവരും ലഭിക്ാനള്ള സുംവിധാനമുണ്ാകണജമന്ന
താണ് ഇതു ജകാണ്ടുക്ദേശിക്ന്നത്. എല്ാ വിവരങ്ങളും എളപെും ്ാപ്യമാകുന്ന 
തരത്ിലുും രീതിയിലുും വിപുലമായി വ്യാപനും ജചയ്ണും. സാധാരണക്ാര്ക്
ക്പാലുും ്ാപ്യമാകുന്ന രീതിയിലുും ്ാക്ദശിക ഭാഷയിലുും ജചലവ ചുരുങ്ങിയ 
രൂപത്ിലുമായിരിക്ണും വിവര വ്യാപനും നിര്വ്വഹിക്ക്ണ്ത്. പ്ിക് ഇൻ
ഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്/ അസിസ്റ്റ്് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാര് 
ഇത്രും വിവരങ്ങൾ ഇലക്ട്ാണിക് രൂപത്ിലാക്ി ജപാതു�നങ്ങളിജലത്ി
ക്ണും. സൗ�ന്യമാക്യാ യഥാര്ത്ഥ ജചലവ മാത്രും ഈടാക്ിക്യാ ഇവ ലഭ്യ
മാക്ാവന്നതാണ്. സുതാര്യത ഉറപൊക്ാനള്ള ഏറ്റവും ്ധാന ഉപാധിയാണ് 
ജപാതു ജവളിജപെടുത്ൽ. ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിൽ ജപാതു ജവളിജപെടുത്ൽ 
നടപൊക്ാനള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ചുവജട ്തിപാദിക്ന്നു.

• പൗരവകാശ ക്രഖ ്സിദ്ധീകരിക്ക, യഥാസമയും പുതുക്ക.
• വികസന ക്രഖ ്സിദ്ധീകരിക്ക
• പദ്ധതി ക്രഖ ്സിദ്ധീകരിക്ക.
• ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ഓഫീസ് ഉൾജപെജട സര്ക്ാരിജ് ഉടമസ്തയിലുള്ള 

സ്ാപനങ്ങളിൽ വിവര വിജ്ാന വ്യപന ക്ബാര്ഡുകൾ സ്ാപിച്ച് വിവ
രങ്ങൾ സകമാറുക.

• വായന ശാലകൾ ഉൾജപെജട ജപാതു�നങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ലങ്ങളിൽ 
ക്നാട്ീസ് ക്ബാര്ഡ് സ്ാപിച്ച് പഞ്ായത്ിന് വിവരങ്ങൾ സകമാറാും. 

• ഗുണക്ഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് (ജവബ് സസറ്റിൽ ഉൾജപെജട) ്സിദ്ധീകരിക്ക.
• ഓഡിറ്റ് റിക്പൊര്ട്ടുകൾ ഗ്ാമ സഭ/വാര്ഡ് സഭകളിൽ ചര്ച്ചയ്കായി നൽകുക.
• സ്ാപനത്ിജ് ജവബ് സസറ്റിൽ ഭരണ-വികസന-ക്ഷേമ ്വര്ത്ന 

വിവരങ്ങൾ ്സിദ്ധീകരിക്ക.
• പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ, ദൃശ്യ-ശ്വ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇ്ര്ജനറ്റ് തുടങ്ങിയവ ജപാതു 

ജവളിജപെടുത്ലിനായി ്ക്യാ�നജപെടുത്ാും.
• കരട് ക്്ാ�ക്ട് നിര്ക്ദേശങ്ങൾ ഗ്ാമ സഭകളിലുും/വാര്ഡ് സഭകളിലുും കരട് 

പദ്ധതിക്രഖ വികസന ജസമിനാറിലുും അച്ചടിച്ച് വിതരണും ജചയ്് ചര്ച്ചയ്ക് 
വിക്ധയമാക്ക. 

• വിവിധ ആനകൂല്യങ്ങൾ സകപെറ്റുന്നവരുജട ലിസ്റ്റ് ഗ്ാമ സഭയിൽ/വാര്ഡ് 
സഭ യിൽ അച്ചടിച്ച് നൽകുക. ഗ്ാമ ക്കന്ദങ്ങളിൽ പരസ്യജപെടുത്തുക, 
ജവബ് സസറ്റിൽ ലഭ്യമാക്ക.

4.2 സുതൊര്യതയുും ഉത്തരവൊദിത്വവും ഉറപെൊക്കുന്ന �ിയ�പര�ൊയ 
സുംവിധൊ�ങ്ങള് 

ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിജ് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്രവാദിത്വും 
ഉറപൊക്ന്നതിന് നിയമപരമായ സുംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്്. അവയാണ് 
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വിവരാവകാശ നിയമും, പൗരാവകാശ ക്രഖ, ക്സവനാവകാശ നിയമും, 
ഓുംബുഡ്സ് മാൻ, തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ള്ള സട്ബ്യൂണൽ 

4.2.1 വിവരൊവകൊശ �ിയ�ും
ക്ലാകത്് നിരവധി ഭരണക്മങ്ങൾ നിലവിലുജണ്ങ്ിലുും �നങ്ങളജട പങ്ാളി
ത്വും അവകാശങ്ങളും ഉറപെ് നൽകുന്നത് �നാധിപത്യമാജണന്ന് നിസുംശയും 
പറയാും. നമ്മുക്ടത് അത്രും ഒരു ഭരണ വ്യവസ്യാണ് . �നാധിപത്യത്ിൽ 
ഏറ്റവും ്ധാന സ്ാനമാണ് പൗരക്്ത്. ഭരണ വ്യവസ്യിൽ നടക്ന്ന 
എല്ാും അറിയാനള്ള അവകാശും അതുജകാണ്ടു തജന്ന പൗരനണ്്.എന്നാൽ 
2005 വജര ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരണപരമായ എല്ാ വിവരങ്ങളും പൗരനിൽ 
നിന്നുും അകറ്റി നിര്ത്ിയ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ായിരുന്നത്.അത് 
അഴിമതിയും മറ്റുും കൂടുന്നതിന് ആക്ും കൂട്ടുകയും ജചയ്ിരുന്നു. ഇക്ത തുടര്ന്ന് 
നടന്ന നിരവധി �നകീയ ്ക്ഷോഭങ്ങളജട കൂജട തുടര്ച്ചയായാണ് 2005 ൽ 
വിവരാവകാശ നിയമും ഇന്ത്യൻ പാര്ലജമ്് പാസാക്ിയത്. അഴിമതി പൂ
ര്ണമായും തുടച്ചുമാറ്റി എജന്നാന്നുും അവകാശജപെടാനാവിജല്ങ്ിലുും ഭരണകൂട
ങ്ങളജട ്വര്ത്നങ്ങജളക്റിച്ച് ക്ചാദിക്ാനും മനസ്സിലാക്ാനും ഏജതാരു 
പൗരനും ഈ നിയമും അവകാശും നൽകിയക്താജട കുറജച്ചങ്ിലുും സുതാര്യത 
ഭരണവ്യവസ്യിൽ ജകാണ്ടുവരാൻ ആയിട്ടുണ്്.

2005 ജമയ് 11-ന് ക്ലാക്ഭ പാസാക്ിയ വിവരാവകാശ നിയമത്ിന് അക്ത 
വര്ഷും ജൂണ് 15-ന് രാഷ്ടപതിയജട അും�ീകാരും ലഭിച്ചു. 2005 ഒക്ക്ടാബര് 
12-ന വിവരാവകാശ നിയമും ്ാബല്യത്ിൽ വന്നു. അധികാര നിര്വ്വഹണ
ത്ിൽ സുതാര്യത ഉറപൊക്ിജക്ാണ്് കാലതാമസും, അഴിമതി, സ്�നപഷേ
പാതും എന്നിവ ഇല്ാതാക്ി കാര്യഷേമവും സുംശുദ്ധവമായ ഒരു ഭരണക്മും 
ആണ് ഈ നിയമത്ിലൂജട വിഭാവനും ജചയ്ന്നത്.

വിവരും എന്നാൽ ഒരു പ്ിക് അക്താറിറ്റിയജട (ജപാതു സ്ാപനങ്ങൾ) 
സകവശത്ിക്ലാ നിയന്തണത്ിലുള്ള ക്രഖകൾ, ്മാണങ്ങൾ, കുറിപ്പുകൾ, 
സര്ക്ലറുകൾ, ഉത്രവകൾ, ക്ലാ�്  ബുക്കൾ, കരാറുകൾ, റിക്പൊര്ട്ടുകൾ, 
ക്പപെറുകൾ, ഇജമയിലുകൾ, സാമ്പിളകൾ, മാതൃകകൾ, തുടങ്ങിയവയും ഇല
ക്ട്ാണിക് രൂപത്ിൽ ക്ശഖരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾജപെടുന്നു. ചുരുക്ി 
പറഞൊൽ ഓഫീസിജല എല്ാ വസ്തുക്ളും വിവരും എന്ന നിര്വചനത്ിൽ 
വരുന്നു. ഇവിജട ശ്ദ്ധിക്ക്ണ് കാര്യും വിവരങ്ങൾ materialform-ൽ ആയിരി
ക്ും എന്നുള്ളതാണ്.

എന്തൊണ് വിവരൊവകൊശും

ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഇന്ത്യയിജല ഏത് പ്ിക് അക്താറിറ്റിയജടയും സക
വശത്ിക്ലാ നിയന്തണത്ിക്ലാ ഉള്ളതുും ക്മൽപെറഞെ വിവരും എന്ന വിഭാ
�ത്ിൽ വരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ താജഴ ജക്ാടുത്ിരിക്ന്ന 4 വിധത്ിൽ 
ലഭിക്ാനള്ള അവകാശമാണ് വിവരാവകാശും.
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(1) ്മാണങ്ങളും ക്രഖകളും പരിക്ശാധിക്ാനള്ള അവകാശും 
(2) ്മാണങ്ങളിൽ നിന്നുും ക്രഖകളിൽ നിന്നുും കുറിപ്പുകൾ എടുക്ന്നതി

നും അവയജട സാഷേ്യജപെടുത്ിയ ക്കാപെികൾ എടുക്ന്നതിനും ഭാ�
ങ്ങൾ മാത്രും എടുക്ന്നതിനമുള്ള അവകാശും

(3) ഏതു പദാര്ഥത്ിജ്യും സാഷേ്യജപെടുത്ിയ സാമ്പിളകൾ എടുക്ന്ന
തിനള്ള അവകാശും.

(4) കമ്പ്യൂട്റിക്ലാ അതുക്പാലുള്ള മറ്റു സുംവിധാനങ്ങളിക്ലാ ഇലക്ട്ാണിക് 
രീതിയിൽ ക്ശഖരിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ,ഡിസ്കുകൾ, ക്്ാപെികൾ 
തുടങ്ങിയവയിൽ പകര്ത്ിക്യാ, അജല്ങ്ിൽ മക്റ്റജതങ്ിലുും ഇലക്ട്ാ
ണിക് രൂപത്ിക്ലാ, ്ിന് ഔട്ടുകൾ വഴിക്യാ എടുക്നതിനമുള്ള 
അവകാശും ഇതാണ് വിവരാവകാശും.

പബ്ിക് അഡതൊറിറ്ി (Public authority)

വിവരങ്ങൾ സകവശമുള്ള സ്ാപനങ്ങളാണ് പ്ിക്  അക്താറിറ്റികൾ. 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ്കാരക്മാ,പാര്ലജമക്്ാ, സുംസ്ാന നിയമസഭ പാ
സാക്ിയ നിയമ്കാരക്മാ, സര്ക്ാര് വിജ്ാപനും/ ഉത്രവ് മുക്ഖന സ്ാ
പിക്ജപെട്ക്താ, രൂപീകരിക്ജപെട്ക്താ ആയ ഭരണഘടന സ്ാപനങ്ങൾ, 
സര്ക്ാര് വകുപ്പുകൾ, അധികാരികൾ (authorities), സര്ക്ാര് ഉടമസ്തയി
ക്ലാ,നിയന്തണത്ിക്ലാ ഉളള ജപാതു ക്മഖലാസ്ാപനങ്ങൾ, വ്യവസായ
ക്കന്ദങ്ങൾ,സാക്ങ്തികസ്ാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, ക്കാര്പെക്റഷനകൾ, 
ക്ഷേമനിധി ക്ബാര്ഡുകൾ ഉൾജപെജടയള്ള ക്ബാര്ഡുകൾ, സഹകരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ, സഹകരണ സുംഘങ്ങൾ, കമ്മീഷനകൾ, വികസന അക്താറിറ്റി
കൾ തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ,സര്ക്ാര് ധനസഹായും സകപെറ്റുന്ന 
യൂണിക്വഴ്ിറ്റികൾ ഉൾജപെജടയള്ള സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങൾ, സാുംസ്ാരിക സ്ാപനങ്ങൾ, അര്ദ്ധ സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങൾ 
എന്നിവജയാജക്യാണ് പ്ിക് അക്താറിറ്റികൾ.ജസക്ട്റിക്യറ്റ് മുതൽ 
ഇക്ങ്ങയറ്റത്് വില്�് ഓഫീസ് വജരയള്ള സ്ാപനങ്ങൾ പ്ിക്  അക്താറി
റ്റികൾ ആണ് ഈ സ്ാപനങ്ങളിജലല്ാും പി ഐ ഒ മാരുും ഉണ്ായിരിക്ും.

പ്രധൊ�മപെട്ത് :-

• ജപാതുസ്ാപനങ്ങൾ ആണ് പ്ിക്  അക്താറിറ്റികൾ

• പ്ിക്  അക്താറിറ്റിയജട.നിയന്തണത്ിലുള്ള മറ്റ് സ്ാപനങ്ങളിജലയും 
(സ്കാര്യസ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുക്പാലുും)വിവരങ്ങൾ വാങ്ങി അക്പഷേക
ന് നൽകാനള്ള ബാധ്യതയും പ്ിക് അക്താറിറ്റിക്ണ്്.

പബ്ിക് ഇന്ഫര്ഡ�ഷന് ഓഫതീസര് (പിഐഒ) 

പ്ിക് അക്താറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അക്പഷേകന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിയ
ക്തനായ ഉക്ദ്യാ�സ്നാണ് പിഐഒ. ഈ നിയമും നടപൊക്ന്നതിൽ ഏറ്റവും 
്ധാനജപെട് പങ്കുള്ള ഉക്ദ്യാ�സ്നാണ് പിഐഒ. അക്പഷേകൻ സമര്പെി
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ക്ന്ന അക്പഷേകൾ പരിക്ശാധിച്ച് ബന്ജപെട് പ്ിക് അക്താറിറ്റിയജട 
സകവശമുള്ളക്താ, അവര്ക്് നിയമാനസൃതും ്ാപ്യമാക്ന്നക്താ ആയ വി
വരങ്ങൾ, നിശ്ിത ഫീസ് ഈടാക്ി ജകാണ്് അക്പഷേകര്ക്് ലഭ്യമാക്ക, 
വിവരും നൽകാൻ കഴിയാത് ക്കസുകളിൽ എടുക്ന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കാ
ര്യകാരണസഹിതും ക്രഖാമൂലും അക്പഷേകജര അറിയിക്ക എന്നിവയാണ് 
പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാരുജട ്ധാന ചുമതലകൾഔക്ദ്യാ�ിക 
കൃത്യങ്ങക്ളാജടാപെമാണ് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാജരയും പ്ിക് 
ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാരുും അസിസ്റ്റ്്  പ്ിക്  ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീ
സര്മാരുും ആ നിലയിലുള്ള അവരുജട ചുമതലകൾ നിര്വഹിക്ക്ണ്ത് ക്കന്ദ 
സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങളിലുള്ള പിഐഒ ജസൻട്ൽ പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ 
ഓഫീസര് എന്നറിയജപെടുന്നു (cpio).

പ്രധൊ�മപെട്ത് :-

• വിവരങ്ങൾ അക്പഷേകൻ നൽക്കണ്ത് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ 
ഓഫീസര് ആണ്(pio)

• വിവരാവകാശ നിയമ്കാരമുള്ള അക്പഷേ തീര്പൊക്ന്ന കാര്യത്ിൽ 
പൂര്ണ അധികാരും പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്ക്് (pio) മാത്രമാ
ണ്.

• പിഐഒ യജട ക്പരിലുും ഒക്പൊടുും കൂടി മാത്രക്മ കത്ിടപാടുകൾ നടത്ാൻ 
പാടുള്ളൂ.

• പ്ിക് അക്താറിറ്റിയിജല മറ്റ് ഉക്ദ്യാ�സ്ര്ക്് ഇക്ാര്യത്ിൽ ഇടജപടാ
നാവില്.

• അക്പഷേ തീര്പൊക്ന്നതിന് ക്വണ്ി പ്ിക് അക്താറിറ്റിയിജല മറ്റ് ഏതു 
ഉക്ദ്യാ�സ്രുജടയും സഹായും പിഐഒ യ്ക് ക്തടാവന്നതാണ്

• ഇ്കാരും സഹായും ആവശ്യജപട്ിട്ടുും പിഐഒ യ്ക് സഹായും നൽകിയി
ല്ജയങ്ിൽ ആ ഉക്ദ്യാ�സ്ജന പിഐഒ ആയി കണക്ാക്ി ശിഷേിക്
വാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്്.

അസിസ്ററെ് പബ്ിക് ഇന്ഫര്ഡ�ഷന് ഓഫതീസര് (എപിഐഒ)

അക്പഷേകൾ സ്ീകരിച്ച് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്ക്് സകമാറുക, 
പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാരുജടയും അപെലറ്റ് ഓഫീസര്മാരുജടയും 
തീരുമാനങ്ങൾ ജക്തിജര സമര്പെിക്ന്ന അപെീൽ ഹര്�ികൾ യഥാക്മും അപെ
ലറ്റ് ഓഫീസര്മാര്ക്ും സുംസ്ാന ഇൻഫര്ക്മഷൻ കമ്മീഷനും സകമാറുക 
എന്നിവ എപിഐഒ യജട ചുമതലയാണ്. അക്പഷേകന് വിവരങ്ങൾ നൽകാ
നള്ള അധികാരും എപിഐഒ യ്ക് ഇല്. പിഐഒ ക്് ക്വണ്ി എന്ന് എഴുതി 
എപിഐഒ ഒപെിട്് വിവരങ്ങൾനൽകാൻ പാടില്. അക്പഷേയും അപെീലുും സ്ീ
കരിക്ന്ന ചുമതല മാത്രക്മ അസിസ്റ്റ്് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്
ക്ള്ളൂ.
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• വിവരങ്ങൾ ലഭിക്ന്നതിന് 10 രൂപയജട ഫീക്സാടു കൂടിയ അക്പഷേ സമര്
പെിക്ണും.

• ദാരിദ്്യക്രഖയ്ക് താജഴയള്ള വിഭാ�ക്ാര്ക്് ഫീസ് ക്വണ്. എന്നാൽ അത് 
ജതളിയിക്ന്നതിനള്ള ക്രഖ ഹാ�രാക്ിയിരിക്ണും.

• ഇുംഗ്ീഷ്, ഹിദേി,്ാക്ദശിക ഔക്ദ്യാ�ികഭാഷ ഇവയിക്ലജതങ്ിലുും 
ഭാഷയിൽ അക്പഷേ സമര്പെിക്ാും.

• ഒരു സ്ാപനത്ിജ് ക്പരിൽ അക്പഷേ നൽകാൻ ആവില്. (ജസക്ട്റി, 
്സിഡണ്്, എന്നിങ്ങജന മാത്രും ക്രഖജപെടുത്ിജക്ാണ്് )

• വിവരും എന്താവശ്യത്ിനാജണന്ന് അക്പഷേകക്നാട് ക്ചാദിക്ാൻ പാടില്. 
• അക്പഷേ മജറ്റാരു പ്ിക് അക്താറിറ്റിയമായി ബന്ജപെട്താജണങ്ിലുും 

സ്ീകരിക്ക്ണ്താണ്.
• ഇ്കാരമുള്ള അക്പഷേ 5 ദിവസത്ിനകും ബന്ജപെട് സ്ാപനത്ിന് 

സകമാറി ആ വിവരും അക്പഷേകജന അറിയിച്ചിരിക്ണും.
• ഇ്കാരമുള്ള അക്പഷേ തീര്പൊക്ന്നതിന് ചിലക്പൊൾ 35 ദിവസങ്ങൾ 

വജര എടുക്ത്ക്ാും.

വിവരങ്ങള്ക്കുള്ള അഡപഷേ

വിവരാവകാശ നിയമും ഒരു User friendly Act ആയിട്ാണ് കണക്ാക്ന്നത്. 
അതുജകാണ്് അക്പഷേ സമര്പെിക്ന്നതിന അക്പഷേകന് ആവശ്യമുള്ള എല്ാ 
സഹായവും ഉക്ദ്യാ�സ്ര് മാത്രും ജചയ്തു ജകാടുക്ക്ണ്താണ്. അക്പഷേകന് 
അക്പഷേ എഴുതാനാവില്ജയങ്ിൽ ഉക്ദ്യാ�സ്ര് അക്പഷേകജന സഹായി
ക്ക്ണ്താണ്. അക്പഷേ സമര്പെിക്ന്നതിനായി അക്പഷേകന് ന്യായമായ 
എല്ാ സൗകര്യങ്ങളും ജചയ്തു ജകാടുക്ണജമന്ന് വകുപെ് 5(3) ൽ അനശ്ാസി
ക്ന്നു. ഇത് പിഐഒ യജട മാത്രും കര്ത്വ്യമല് പ്ിക് അക്താറിറ്റിയിജല 
എല്ാവര്ക്ും ബാധകമാണ് ഇതിൽനിന്ന് ഒരു ഉക്ദ്യാ�സ്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാ
നാവില്.

അഡപഷേൊ ഫതീസ്്

10 രൂപയജട ഫീസ് സഹിതും ഇുംഗ്ീഷ്, ഹിദേി ്ാക്ദശിക ഔക്ദ്യാ�ിക ഭാഷ 
എന്നിവയിൽ ഏജതങ്ിലുും ഭാഷയിൽ ആയിരിക്ണും അക്പഷേ സമര്പെി
ക്ക്ണ്ത് അക്പഷേയിൽ ക്കാര്ട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്ച്ചാ അജല്ങ്ിൽ 10 രൂപ 
ട്ഷറിയിൽ 0070-60-118 receipts under RTI Act എന്ന ജഹഡ് ഓഫ് അക്ൗ
ണ്ിൽജചലാൻഅടക്ക വഴിക്യാ അജല്ങ്ിൽ PIO/APIO യജട ക്പരിലുള്ള 
ഡിമാൻഡ് രൈാഫ്റ് / bankers ജചക്് /ക്പ ഓര്ഡര് വഴിക്യാ അക്പഷേ ഫീസ് 
ഒടുക്ി അക്പഷേ സമര്പെിക്ാവന്നതാണ്.

പ്രധൊ�മപെട്ത്:

ക്കന്ദ സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങൾ, ക്ദശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, എൽഐസി, 
ബിഎസ്എൻഎൽ ,ജറയിൽക്വ മറ്റു ക്കന്ദ ജപാതുക്മഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ 
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എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവരാവകാശ നിയമ്കാരമുള്ള അക്പഷേ സമര്പെിക്
ക്മ്പാൾ അക്പഷോഫീസ് ഇന്ത്യൻ ക്പാസ്റ്റൽ ഓര്ഡര് ആയും അടയ്കാവന്നതാ
ണ് എന്നാൽ ആ സ്ാപനങ്ങൾ ക്കാര്ട്്ഫീ സ്റ്റാമ്പ് സ്ീകരിക്കയില്.ഫീസ് 
സുംബന്ിച്ച് ചട്ങ്ങൾ നിര്മ്മിക്ാനള്ള അധികാരും ബന്ജപെട് appropriate 
government നും competent athorityകൾക്ും ഉള്ളതിനാൽ ഫീസ് ഘടനയും 
അത് സ്ീകരിക്ന്ന രീതിക്ും ഒരു ഏകീകൃത സ്ഭാവും ഇല്. ഉദാഹരണമാ
യി ക്കരളത്ിൽ അക്പഷോഫീസ് 10 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പഞ്ാബിൽ50 
രൂപയും ആന്ധ്ര്ക്ദശിജല ഗ്ാമങ്ങളിൽ ആകജട് ഫീസ് ഈടാക്ന്നക്തയില്.

അഡപഷേ തതീര്പെൊകല്

സമയ ബന്ിതമാണ് നിയമും. 30 ദിവസത്ിനകും അക്പഷേ തീര്പൊക്ിക്യ 
മതിയാകൂ. ജപാതുഭരണ വകുപെിജ് 30-10-2006ജല നമ്പര് 77000/സി.ഡി.
ൻ.5/06/ജപാ.ഉത്രവ്  നമ്പര് സര്ക്ലറിൽ ഇ്കാരും ജകാടുത്ിരിക്ന്നു. 
വിവരാവകാശ നിയമ്കാരമുള്ള അക്പഷേ ഏറ്റവും ലളിതമായ നടപടിക്മും 
സ്ീകരിച്ച് (ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നുും ക്നരിട്് വിവര സൂഷേിപ്പുക
രായ ജസഷേനിക്ലക്്/ ഓഫീസര്ക്്, അവിജട നിന്നുും തിരിജക ഇൻഫര്ക്മ
ഷൻ ഓഫീസര്ക്് ) പരമാവധി ക്വ�ത്ിൽ ക്്ാസസ് ജചക്യ്ണ്താണ്. ഈ 
നിയമ്കാരും അക്പഷേകൻ ആവശ്യജപെട്ിരിക്ന്ന വിവരങ്ങൾ നൽക്കണ്
ത് ഉക്ണ്ാ/ ഇല്ക്യാ എന്ന കാര്യത്ിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനും എടുക്ാനള്ള 
പൂര്ണവും സ്തന്തവമായ അധികാരും പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്
മാരിൽനിഷേിപ്തമാണ്. അതിനാൽ സാധാരണ ഫയൽ ക്്ാജസസ് ജചയ്ന്ന
തിന് സ്ീകരികുന്ന നടപടി ക്മങ്ങൾ (ക്മലധികാരിക്് സമര്പെിച്ച് അനമതി 
വാങ്ങിയതിന ക്ശഷും വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്ന രീതി) കര്ശനമായി ഒഴിവാ
ക്ക്ണ്താണ്. 

•	 വിവരങ്ങൾ തീര്ത്തു നൽകാനാവന്നതാജണങ്ിലുും അജല്ങ്ിലുും പരമാവധി 
30 ദിവസത്ിനകും അക്പഷേ തീര്പൊക്ിയിരിക്ണും.

•	 ഒരാളജട �ീവൻ, സ്ാതന്ത്യും എന്നിവയമായി ബന്ജപെട് വിവരങ്ങൾ പര
മാവധി 48 മണിക്കൂറിനകും നൽകിയിരിക്ണും.

•	 വിവരും എന്താവശ്യത്ിനാജണന്ന് അക്പഷേകക്നാട് ഏജതങ്ിലുും ഉക്ദ്യാ
�സ്ൻ ക്ചാദിച്ചാൽ വിവരാവകാശ നിയമത്ിജ് വകുപെ് 6(2) ജ് ലും
ഘനത്ിജ് ക്പരിൽ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് മുൻപിൽ ഹാ�രാക്കണ്ി 
വരുും. 

•	 മജറ്റാരു സ്ാപനവമായി ബന്ജപെട് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യജപെട്ാൽ ഒരിക്
ൽ കൃഷി ഓഫീസര്ക്് വിവരാവകാശ നിയമ്കാരമുള്ള ഒരു അക്പഷേ 
ലഭിച്ചു. ഈ താലൂക്ിൽ എത്ര അങ്ണവാടികളണ്് എന്നായിരുന്നു ക്ചാദ്യും 
കൃഷി ഓഫീസുും അങ്ണവാടിയമായി എന്തു ബന്ും. അജതാന്നുും ആക്ലാ
ചിച്ചിട്് കാര്യമില്. കൃഷി ഓഫീസിജല പി.ഐ.ഒ. ആ അക്പഷേ അഞ്ചു ദി
വസത്ിനകും സാമൂഹ്യനീതി വകുപെിജല പി.ഐ.ഒക്്സകമാറി വിവരും 
അക്പഷേകജന അറിയിച്ചു. ഇവിജട അക്പഷേകജ് അജ്തയായിരി



88 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

ക്ാും കാരണും. എന്നാൽ ചില വിദ്യാസമ്പന്നരായ അക്പഷേകര് വിവിധ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിക്ട്ണ് വിവരങ്ങൾ ഒരു അക്പഷേയിൽ തജന്ന ക്ചാ
ദിക്കയും തജ് അക്പഷേയജട പകര്പെ് ഏജതല്ാും ഓഫീസുകളിക്ലക്് 
സകമാറണജമന്ന് അക്പഷേയിൽത്ജന്ന നിര്ക്ദശിക്കയും ജചയ്തായി 
കണ്ിട്ടുണ്്.വളജര ഉദാരമായ ഒരു നിയമജത് എങ്ങജന സ്ാര്ത്ഥ താല്പ
ര്യങ്ങൾക്് വിനിക്യാ�ിക്ാും എന്നതിജ് ഉത്മ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. 
എന്നാൽ ഇക്പൊൾ ഒരു മാറ്റും വന്നിരിക്ന്നു.

•	 വിവരങ്ങൾ നൽകാവന്നതാജണങ്ിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി തയ്ാറാ
യാൽ ഫീസടക്ാനായി അക്പഷേകന് അറിയിപെ് നൽകണും (9.05.2006 
ജല നമ്പര് 11259/cdn.5/06/GAD നമ്പര് ക്നാട്ിഫിക്ക്ഷൻ ്കാരും). 
ഇ്കാരും അറിയിപെ് നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ അക്പഷേകൻ പണും അട
ക്ന്ന തീയതി വജരയള്ള ദിവസങ്ങൾ 30 ദിവസും എന്ന സമയ പരിധി
യിൽ നിന്ന് കുറവ് ജചയ്ന്നതാണ്.

ഉദാഹരണും: ജസപ്റ്റുംബര് ഒന്നാും തീയതി ഒരു അക്പഷേ ലഭിച്ചു എന്നിരി
ക്ജട്. വിവരത്ിനായി 50 രൂപ അടയ്കണജമന്ന് സപ്തുംബര് 12ന് പി.ഐ. 
ഒ അക്പഷേകന് കത്് അയച്ചു എന്നുും കരുതുക. ഇക്പൊൾ 30 ദിവസും 
എന്ന സമയ പരിധിയിൽ നിന്ന് 12 ദിവസങ്ങൾ ജചലവഴിക്ജപട്ിരിക്ന്നു.
ബാക്ി 18 ദിവസും ഉണ്്. ആ ദിവസങ്ങൾ കൗണ്്ഡൗണ് ജചയ്ണജമങ്ിൽ 
അക്പഷേകൻ പണും അടച്ചിരിക്ണും. അക്പഷേകൻ ഒക്ക്ടാബര് 5 ജന 
പണമടച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്ക.എങ്ിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി ഒക്ക്ടാ
ബര് അഞ്് മുതൽ 18 ദിവസങ്ങൾ നിയമപരമായി പി.ഐ.ഒയ്ക് ലഭിക്ും

•	 വിവരങ്ങൾ വാങ്ങിക്യ മതിയാവൂ എന്ന് അക്പഷേകജനനിര്ബന്ിക്ാനാ
വില്

•	 എ 4 വലുപെത്ിലുള്ള ക്പ�ിന് 2 രൂപയാണ് ഫീസ്.വലിയ ക്പ�ിന് 
അതിജ് യഥാര്ത്ഥ ജചലവും

•	 ക്രഖകൾ പരിക്ശാധിക്ന്നതിന് ആദ്യജത് ഒരു മണിക്കൂര് സൗ�ന്യും 
ആണ്. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഓക്രാ അര മണിക്കൂറിനും അതിജ് അുംശ
ത്ിനും 10 രൂപ ഫീസ് നൽക്കണ്താണ്.

•	 ദാരിദ്്യക്രഖയ്ക് താജഴയള്ള വിഭാ�ക്ാര്ക്് (ബിപിഎൽ) ക്രഖകളജട പരി
ക്ശാധനയ്ക്കുും ഫീസ് ക്വണ്.

•	 സാമ്പിളകൾക്് അതിജ് യഥാര്ത്ഥ വില ഈടാക്ി നൽകാവന്നതാണ് 
•	 ദാരിദ് ക്രഖയ്ക് താജഴയള്ള വിഭാ�ക്ാര്ക്് (ബിപിഎൽ) പരമാവധി 20 

എ 4 ക്പ�് സൗ�ന്യമായി ലഭിക്ും.
•	 കമ്പ്യൂട്റിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ സി ഡി യിലാക്ി നൽകണും. ഇതിന്50 

രൂപയാണ് ഫീസ്.

പരമാവധി 30 ദിവസത്ിനകും അക്പഷേ തീര്പൊക്ണും. പരമാവധി 30 ദിവ
സത്ിനകും അക്പഷേകന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്ണും. 30 ദിവസത്ിന
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കും വിവരങ്ങൾ നൽകിയില് എന്ന് അക്പഷേകൻ പരാതിജപെടുകയാജണങ്ിൽ 
സമയപരിധിക്കും നൽകി എന്നു ജതളിയിക്ക്ണ് ബാധ്യത ഉക്ദ്യാ�സ്ര്
ക്ാണ്. അതിനാൽ കഴിയജമങ്ിൽ വിവരും ര�ിസ്റ്റര് കത്് മുക്ഖന അയയ്ക്കുന്ന
താണ് ഉത്മും. അക്പഷേകൻ ക്നരിട്് വരികയാജണങ്ിൽ സകപെറ്റ് രസീത് 
വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂഷേിക്ണും. ഓര്ഡിനറി തപാലിൽ ആണ് അയയ്ക്കുന്നജത
ജന്നങ്ിൽ despatch ര�ിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി ക്രഖജപെടുത്ലുകൾ നടത്തുകയും 
അക്താജടാപെും സ്റ്റാമ്പ് അക്ൗണ്ിൽ കുറവ് വരുത്തുകയും ജചയ്ിരിക്ണും.

പ്രധൊ�മപെട്ത് :-

•	 വിവരങ്ങൾ ഭാ�ികമായി നൽകുന്നതിനും വകുപെ് 10 ്കാരും വ്യവസ്യ
ണ്്.

•	 വകുപെ് 8( 1) (എ)മുതൽ (ജ�) വജര ജകാടുത്ിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ജവളിജപെടു
ത്ണജമന്ന് ഇല്

•	 എന്നാൽ ജപാതു താൽപര്യ ്കാരമാണ് ക്ചാദിക്ന്നജതങ്ിൽ ക്മൽപെറ
ഞെ വിവരങ്ങളും നൽകാും

•	  പകര്പെവകാശും ലുംഘിക്ജപെടാൻ ഇടയള്ള വിവരങ്ങൾ നൽക്കണ്തില്.
•	 വകുപെ് 8 (1)ൽ(എ)(സി)(ഐ) എന്നിവ ഒഴിജകയള്ള വിവരങ്ങൾ 20 വര്ഷും 

കഴിഞൊലുും നൽകാും.
•	 വ്യക്തിയജട സ്കാര്യതയിക്ലക്് അനാവശ്യ കടന്നു കയറ്റത്ിനിടയാക്

ന്ന വിവരങ്ങൾ വകുപെ് 8(1)(ജ�) ്കാരും നിക്ഷധിക്ാും.(എന്നാൽ ജപാതു
താൽപര്യും ഈ വിവരങ്ങൾ ജവളിജപെടുത്തുന്നതിന് അനകൂലമാജണങ്ിൽ 
വിവരും ജവളിജപെടുത്ാും)

•	 വകുപെ് 8, 9 എന്നിവയിൽ ഏതിജനങ്ിലുും വിക്ധയമായി മാത്രക്മ വിവര
ങ്ങൾ നിക്ഷധിക്ാൻ കഴിയകയള്ളൂ

�ിരസികൊവന്ന വിവരങ്ങള്:- 

•	 (വകുപെ് 8(1) എ) ഇന്ത്യയജട പരമാധികാരജത്യും, അഖണ്ഡതക്യയും, 
രാഷ്ട സുരഷേക്യയും, ഇന്ത്യയജട യദ്ധതന്തും, ശാസ്ത സാമ്പത്ിക താൽപ
ര്യും, അന്തര്ക്ദശീയ സൗഹാര്ദേ പരിപാലനക്ത്യും ബാധിക്ന്ന വിവര
ങ്ങൾ

•	 ക്കാടതികളജടക്യാ,സട്ബയുണലുകളജടക്യാ അവകാശ ലുംഘനങ്ങൾക്് 
കാരണമാകുന്നക്താ ക്കാടതി ഉത്രവകൾ വഴി പരസ്യജപെടുത്തുന്നത് തട
ഞെിരിക്ന്നക്താ ആയ വിവരങ്ങൾ 

•	 പാര്ലജമ്ിജ്ക്യാ സുംസ്ാന നിയമസഭയജടക്യാ ്ക്ത്യക അവകാശ
ങ്ങളജട ലുംഘനത്ിന് കാരണമാക്യക്ാവന്ന വിവരങ്ങൾ.

•	 മൂന്നാും കഷേിയജട മത്രാധിഷ്ിത സ്ാനത്ിന് ഹാനികരമാക്യക്ാവ
ന്ന വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ,സ്ത്്  വാണി�്യ വിശ്ാസ്യത എന്നിവ ഉൾജപെ
ജടയള്ള വിവരങ്ങൾ.
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•	 ഒരാൾക്് അയാളജട പരസ്പര വിശ്ാസാധിഷ്ിതമായ ബന്ത്ിലൂജട 
ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ (എന്നാൽ ജപാതുതാൽപര്യും വിവരങ്ങൾ ജവളിജപെടുത്തു
ന്നതിന് അനകൂലമാജണങ്ിൽ വിവരും ജവളിജപെടുത്ാും).

•	 പരസ്പര വിശ്ാസത്ിൽ വിക്ദശരാ�്യങ്ങളിൽ നിന്നുും സ്ീകരിച്ച വിവര
ങ്ങൾ.

•	 ഏജതങ്ിലുും വ്യക്തികളജട �ീവക്നാ, ശാരീരിക സുരഷേക്യാ അപകട
ത്ിൽ ആക്ന്നക്താ, സുരഷോഉക്ദേശ്യങ്ങൾക്ക്ാ നിയമ നടത്ിപെിക്ലക്ാ
യി വിശ്ാസ്യതയിൽ സകമാറിയ വിവരങ്ങളജട ഉറവിടും തിരിച്ചറിയാൻ 
കഴിയന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ. 

•	 കുറ്റവാളികളജട വിചാരണയജയാ അറസ്റ്റിജനക്യാ അക്ന്ഷണ ്ക്ിയ
ക്യ്കാ തടസ്സും വരുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ.

•	 മന്തിസഭാ ജസക്ട്റിമാര് മറ്റ് ഉക്ദ്യാ�സ്ര് തുടങ്ങിയവരുജട നിരൂപണ
ങ്ങൾ ഉൾജപെടുന്ന മന്തിസഭാ ക്രഖകൾ.

•	 വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങജള സുംബന്ിക്ന്നക്താ ജപാതു താൽപര്യവും 
്വര്ത്നങ്ങളമായി ഒരു ബന്മില്ാത്തുും ഒരു വ്യക്തിയജട സ്കാര്യ
തജയ ലുംഘിക്ന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ. (എന്നാൽ ജപാതു താൽപര്യും ഈ 
വിവരങ്ങൾജവളിജപെടുത്തുന്നതിന് അനകൂലമാജണങ്ിൽ വിവരും ജവളിജപെ
ടുത്ാും) പകര്പെവകാശും ലഭിക്ാനിടയള്ള വിവരങ്ങൾ നൽക്കണ്തില് 
(വകുപെ് 9)

വിവരങ്ങള് �ല്കൊന് ആവിലേ എങ്കില്

•	 വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവില് എങ്ിൽ ആ കാര്യും അക്പഷേകജന അറി
യിച്ചിരിക്ണും.

•	 അപെീലിനള്ള സമയപരിധിയും അപെീൽ അധികാരിയജട വിവരങ്ങളും ആ 
അറിയിപെിൽ ഉണ്ായിരിക്ണും.

•	 വിവരങ്ങൾ മനപ്പൂര്വും നൽകാതിരിക്കക്യാ നശിപെിക്കയും ജചയ്ന്നത് 
കുറ്റകരമാണ്

•	 30 ദിവസങ്ങൾക്് ക്ശഷമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നജതങ്ിൽ സൗ�ന്യമാ
യി നൽക്കണ്താണ്.

•	 ഇ്കാരും സൗ�ന്യമായി വിവരങ്ങൾ നൽക്കണ് ജചലവ് ബന്ജപെട് 
ഉക്ദ്യാ�സ്ര് സ്ന്തും നിലയിൽ വഹിക്ക്ണ്ി വരുും.

•	 30 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞൊൽ സവകിയ ഓക്രാ ദിവസത്ിനും 250 രൂപ 
പിഴ അടക്ക്ണ്ി വരുും (പരമാവധി 25000 രൂപ)

പഴയ ഫയലുകള്

വിവരാവകാശ നിയമും നടപെിലായത് മുതൽ ഉക്ദ്യാ�സ്ജര ഏജറ വിഷമിപെി
ക്ന്ന ഒന്നാണ് പഴയ ഫയലുകൾ ആവശ്യജപെടൽ. ക്രഖകൾ എത്ര വര്ഷും 
പഴക്മുള്ളതാജണങ്ിലുും അത് ലഭ്യമാജണങ്ിൽ വിവരാവകാശ നിയമ്കാ
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രും ആവശ്യജപെട്ാൽ നൽക്കണ്താണ്. നൽകാനായില് എങ്ിൽ അത് നശി
പെിച്ചതായള്ള ക്രഖയജട പകര്പെ് അക്പഷേകന് നൽകണും. ഇതാണ് ഉക്ദ്യാ
�സ്ജര കുഴയ്ക്കുന്ന ്ശ്നും. പല ഓഫീസുകളിലുും പഴയ ഫയലുകൾ MOP യിൽ 
നിര്ക്ദശിയ്ക്കുും്കാരും നശിപെിക്ാറില്. ഫയൽ നശിപെിക്ന്ന വിഷയത്ിൽ 
ക്വണ്ത്ര താൽപര്യും കാണിക്ാറില്. വിവരാവകാശ നിയമും ്ാബല്യത്ിൽ 
വന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പല വിധികളിലുും കമ്മീഷണര്മാര് ഉദാരനിലപാ
ടായിരുന്നു സ്ീകരിച്ചിരുന്നത്.ഫയൽ കാണാനില് എന്ന വാദും അും�ീകരി
ച്ചിരുന്നു. എന്നാലിക്പൊൾ ഫയൽ സൂഷേിക്ാൻ ബാധ്യസ്രായിരുന്ന ഉക്ദ്യാ
�സ്ര്ജക്തിജര വകുപെ് തല നടപടികൾ സ്ീകരിക്വാൻ കമ്മീഷൻ 
നിര്ക്ദശിച്ചതായി കാണുന്നുണ്്

ഡ�ൊട്് ഫയല് �ല്കിഡയ �തിയൊവൂ

ക്നാട്് ഫയൽ നൽകാതിരിക്ാൻ ചില ഉക്ദ്യാ�സ്ര് ശ്മിക്ാറുണ്്. കാരണും 
ഉക്ദ്യാ�സ്രുജട കഴിവും കഴിവക്കടുും മക്നാഭാവവും എല്ാും ക്നാട്് ഫയലിൽ 
ജതളിഞെിരിക്ും. വിവരാവകാശ നിയമ്കാരമുള്ള അക്പഷേ ലഭിച്ചതിന 
ക്ശഷും ഫയൽ ക്മലാഫീസിക്ലക്ും മറ്റുും സകമാറിയ ക്ശഷും ഫയൽ ലഭ്യമല് 
എന്ന് മറുപടി ജകാടുത്വരുും ഉണ്്.ഇത് ശരിയായ നടപടിയജല്ന്ന് കമ്മീഷൻ 
വിലയിരുത്തുന്നു.അക്പഷേ സമര്പെിക്ന്ന സമയത്് പ്ിക് അക്താറിറ്റിയി
ലുണ്ായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്വാൻ അക്പഷേകന് അവകാശമുണ്്.

വകുപെ് 7( 9)

“കഴിഞെ 20 വര്ഷമായി താങ്ൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്ര ക്പര്ക്് സര്ട്ി
ഫിക്റ്റുകൾ അനവദിച്ചു. അതിൽ �ാതി സര്ട്ിഫിക്റ്റ് എത്ര സകവശാവ
കാശ സര്ട്ിഫിക്റ്റ് എത്ര,വരുമാന സര്ട്ിഫിക്റ്റ് എത്ര. അതിൽ പട്ിക�ാ
തിക്ാര് എത്ര പട്ികവര്ഗ്ഗക്ാര് എത്ര മറ്റ് പിക്ന്നാക്ക്ാര് എത്ര വരുമാനും 
1000 ൽ കുറവള്ളവര് എത്ര, കൂടുതലുള്ള എത്ര,5 ജസ്റിൽകുറഞെ ഭൂമിയള്ള
വര് എത്ര അങ്ങജന ഒരു 50 ക്ചാദ്യങ്ങൾ വിക്ല്�് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകു
ന്ന സകല സര്ട്ിഫിക്റ്റുകളജടയും വിവരങ്ങൾ ക്ചാദിച്ചിരിക്ന്നു. അക്പഷേ 
വായിച്ച് വിക്ല്�് ഓഫീസര് കക്സരയിൽ തളര്ന്നിരുന്നു ക്പായി.30 ദിവസും 
അല് 30 ആഴ്ച വിക്ല്�് ഓഫീസിജല മറ്റ് ക്�ാലികൾ എല്ാും മാറ്റിവച്ച് മുഴുവൻ 
�ീവനക്ാരുും ഇതിനായി ക്�ാലി ജചയ്ാലുും അക്പഷേയിജല 10 ശതമാന
ത്ിന് ക്പാലുും മറുപടി തയ്ാറാക്ാവന്ന തയ്ാറാവില് എന്ത് ജചയ്ും? കാര്യും 
വളജര നിസ്സാരും. സുംസ്ാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇത്രും ക്കസുകൾ 
വളജര വിശദമായിതജന്ന നിര്വചിച്ചിട്ടുണ്് (AP.24/2008/SIC) എന്ന നമ്പര് 
ക്കസിജല കമ്മീഷജ് നിര്വചനും ക്നാക്ക.പല ഫയലുകളിൽ ഉള്ള വിവ
രങ്ങൾ ക്ക്ാഡീകരിച്ച് ഒരു റിക്പൊര്ട്് നൽകുന്നതിക്നാ വിശദീകരണങ്ങളും 
വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകുന്നതിക്നാ വിവരാവകാശ നിയമത്ിൽ വ്യവസ്യില്. 
ക്ചാദ്യരൂപത്ിൽ സമര്പെിക്ന്ന അക്പഷേയ്ക്, ക്ചാദ്യത്ിന് ക്നരിട്് ഉത്ര
മായി ഒരു വിവരവും ലഭ്യമാജണങ്ിൽ അവ നൽകാനള്ള ബാധ്യത പ്ിക് 
ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാര്ക്ണ്്. അല്ാത്പഷേും, വിവരങ്ങൾ ക്ശഖ
രിക്വാൻ അക്പഷേകജന സഹായിക്ാനള്ള ബാധ്യതയും പ്ിക് ഇൻ
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ഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര്മാര്ക്ണ്്. ഇത്രും അവസരങ്ങളിൽ പരാതിക്ാരൻ 
ആവശ്യജപെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾജപെടുന്ന ഫയലുകളും ക്രഖകളും ്മാണങ്ങളും 
കാണുവാനും കുറിജപെടുക്വാനും ആവശ്യമുള്ള ക്രഖകളജട പകര്പെ് എടുക്വാ
നും അവസരും നൽകുകയാണ് പ്ിക് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ഓഫീസര് ജചക്യ്ണ്
ത്. ഇവിജട വിവരാവകാശ നിയമത്ിജല വകുപെ് 7( 9)്കാരമാണ് നടപടി 
സ്ീകരിക്ന്നത്.വകുപെ്7 (9)ൽ ഇ്കാരും ജകാടുത്ിരിക്ന്നു.An information 
shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would 
disproportionately divert the resources of the public authority or would be 
detrimental to the safety or preservation of the record in question.ഇവിജട 
അക്പഷേകൻ ആവശ്യജപെട് രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്മിച്ചാൽ 
വിക്ല്�് ഓഫീസിന് ധനസ്ിതി disproportionately divert ആകുും.ധനസ്ി
തിയിൽ മാനവവിഭവക്ശഷിയും ഉൾജപെടുടുമക്ല്ാ. അതുജകാണ്് വകുപെ് 7(9) 
ൽ അനശാസിക്ും ്കാരും വിവരും മജറ്റാരു രീതിയിൽ നൽകാവന്നതാണ്. 
അതായത് അക്പഷേകന് വിക്ല്�് ഓഫീസിൽ നിയമ്കാരും വന്ന് ക്രഖകൾ 
പരിക്ശാധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ക്ശഖരിക്ാും. സമയപരിധിക്കവും നൽകാനാവാ
ത്യത്ര വിവരങ്ങൾ ക്ചാദിച്ചാൽ വകുപെ്7( 9)്കാരും നടപടി സ്ീകരിക്ാജമ
ങ്ിലുും ഏത് അക്പഷേ ലഭിച്ചാലുും ഈ ഓഫീസിൽ വന്ന് ക്രഖകൾ പരിക്ശാ
ധിക്ാവന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി നൽകാനാവില്.

ഡത�് പൊര്ട്ി

	ഒരു മൂന്നാും കഷേിയായി ബന്ജപെട്ക്താ മൂന്നാുംകഷേി പബ്ളിക് അക്താ
റിറ്റിജയ ഏൽപെിച്ചക്താ ആയതുും ആ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായതാജണന്ന് 
മൂന്നാുംകഷേി കരുതുന്നതുമായ ക്തര്ഡ് പാര്ട്ി വിവരങ്ങൾ ജപാതു താല്പര്യമു
ജണ്ങ്ിൽ ജവളിജപെടുത്ാും.

	ക്തര്ഡ് പാര്ട്ി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ക്തര്ഡ് പാര്ട്ിയജട അറിക്വാജട 
ആയിരിക്ണും.

	ഇതിനായി അക്പഷേ ലഭിച്ച് 5 ദിവസത്ിനകും ക്തര്ഡ് പാര്ടിക്് കത്് 
നൽകണും.

	ക്തര്ഡ് പാര്ട്ിയജട ്തികരണത്ിനായി 10 ദിവസും കാത്ിരിക്ണും.
	വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ക്തര്ഡ് പാര്ടിക്് എതിര്പ്പുജണ്ങ്ിൽ ക്തര്ഡ് 

പാര്ട്ിക്് അപെീലിനള്ള അവസരും നൽക്കണ്താണ്.
	10 ദിവസത്ിനകവും ക്തര്ഡ് പാര്ട്ി ്തികരിച്ചില്ാജയങ്ിൽ പിഐഒയ്ക് 

വിക്വചനാധികാരും ഉപക്യാ�ിച്ച് തീരുമാനും എടുക്ാവന്നതാണ്.
	ക്തര്ഡ് പാര്ട്ിയമായി ബന്ജപെട് അക്പഷേ തീര്പൊക്ന്നതിൽ 40 ദിവ

സങ്ങൾ വജര എടുക്ത്ക്ാും,

ഒന്നൊും അപെതീല്

•	 സമയപരിധിക്കും (30 ദിവസങ്ങൾക്കും) ്തികരണും ലഭിക്ാതിരിക്
കക്യാ അതജല്ങ്ിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ഉജണ്ങ്ിക്ലാ ഒന്നാും 
അപെീൽ സമര്പെിക്ാും.അപെീലിന് ഫീസില്ാ.
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•	 ഒന്നാും അപെീൽ 30 ദിവസത്ിനകും പ്ിക് അക്താരിറ്റിയിജല അപെീൽ 
അധികാരിക്് ആണ് നൽക്കണ്ത്.

•	 സമയ പരിധിക്് ക്ശഷും അപെീൽൽ സ്ീകരിക്ന്നത് അപെീൽ അധികാരി
യജട വിക്വചന അധികാരത്ിൽജപെടുന്നു.

•	 ഒന്നാും അപെീൽ അധികാരി 30 ദിവസത്ിനള്ളിൽ അപെീൽ തീര്പൊക്ിയി
രിക്ണും.

•	 എന്നാൽ ഒഴിവാക്ാനാവാത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അക്ാര്യും ക്രഖജപെടു
ത്ി 45 ദിവസങ്ങൾ വജര എടുക്ാവന്നതാണ്.

രണ്ൊും അപെതീല്

•	 വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് മുമ്പാജകയാണ് രണ്ാും അപെീൽ സമര്പെിക്ക്ണ്
ത്. അപെീലിന് ഫീസില്ാ.

•	 രണ്ാും അപെീൽ 90 ദിവസത്ിനകും സമര്പെിക്ണും സമയപരിധി 
കഴിഞെ് ലഭിക്ന്ന അപെീൽ പരി�ണിക്ന്നത് കമ്മീഷജ് വിക്വചനാധി
കാര ്കാരമാണ്.

•	 എന്നാൽ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ മുമ്പാജക പരാതി സമര്പെിക്ന്നതിന് 
സമയപരിധി ഇല്.

•	 ജസക്ട്റി, ക്കരള സുംസ്ാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പുന്നൻ ക്റാഡ് തി
രുവനന്തപുരും എന്ന വിലാസത്ിൽ അപെീൽ നൽകാും.

•	 സുംസ്ാനങ്ങളിജല പ്ിക് അക്താറിറ്റിയജട കാര്യങ്ങളിൽ സുംസ്ാന 
വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും ക്കന്ദ പ്ിക് അക്താറിറ്റിയജട കാര്യങ്ങളിൽ 
ക്കന്ദ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും തീരുമാനജമടുക്ന്നു.

പിഴ ശിഷേ

താജഴ പറയന്ന കാരണങ്ങൾ ശ്ദ്ധയിൽജപെട്ാൽ പിഴ ശിഷേ വിധിക്ാൻ 
കമ്മീഷജന ക്്രിപെിക്ച്ചക്ാും.

1. ന്യായമായ കാരണങ്ങളില്ാജത അക്പഷേ സ്ീകരിക്ാതിരിക്ക 
2. ആവശ്യജപെട് വിവരങ്ങൾ നിശ്ിത തീയതിക്കും നൽകാതിരിക്ക 
3. ജതറ്റായക്താ അപൂര്ണ്ണമായക്താ,ജതറ്റായ മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന

ക്താ ആയ വിവരങ്ങൾ മനപൂര്വും നൽകുക.
4. ആവശ്യജപെട് വിവരങ്ങൾ നശിപെിക്ക
5. വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഏജതങ്ിലുും മാര്�ത്ിൽ തടയക.

അക്പഷേ ലഭിക്ന്ന തീയതി വജരക്യാ അജല്ങ്ിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന 
തീയതി വജരക്യാ ഒരു ദിവസത്ിന്250 രൂപ നിരക്ിൽ പരമാവധി 25,000 
രൂപവജര പിഐഒയജട ക്പര്ക്് പിഴ ചുമത്ാൻ ഇൻഫര്ക്മഷൻ കമ്മീഷ
ന് അധികാരമുണ്് കൂടാജത വകുപ്പുതല അച്ചടക് നടപടികൾക്ും കമ്മീഷന 
ശുപാര്ശ ജചയ്ാവന്നതാണ്.
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പ്രധൊ�മപെട്ത് :-

•	 പിഴ വിധിക്വാൻ ഉള്ള അധികാരും വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് മാത്രക്മയ
ള്ളൂ പരമാവധി 25000 രൂപയാണ് പിഴ.

•	 പിഴകൂടാജത അച്ചടക് നടപടി ശുപാര്ശ ജചയ്ാനും നഷ്പരിഹാരും വിധി
ക്ാനും കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്്.

•	 ഈടാക്ിയ പിഴ സര്ക്ാരിനാണ് ലഭിക്ന്നത്. എന്നാൽ നഷ്പരിഹാരും 
അക്പഷേകന് ലഭിക്ന്നു.

•	 കമ്മീഷജ് വിധിയിൽ അത്രിപ്തിയള്ളപഷേും സു്ീുംക്കാടതിയിക്ലാ 
സഹക്ക്ാടതിയിക്ലാ റിട്് സമര്പെിക്ാും.

•	 ഈ നിയമത്ിൻ കീഴിൽ ഉത്മ വിശ്ാസ ്കാരും എടുത് ഏജതങ്ിലുും 
നടപടികളജട ക്പരിൽ ഏജതങ്ിലുും വ്യക്തിജക്തിജര ക്കക്സാ ക്്ാസി
ക്യൂഷൻ നടപടിക്യാ മറ്റു നിയമനടപടികക്ളാ എടുക്ാനാവില്.

•	 വിവരാവകാശ നിയമ്കാരും നൽകുന്ന ഉത്രവകൾ റിട്് മുക്ഖനയല്ാജത 
ക്കാടതിയിൽ ക്ചാദ്യും ജചയ്ാനാവില്.

•	 ഒഫീഷ്യൽ സീക്ട്് ആക്ക്റാ നിലവിലുള്ള മറ്റു നിയമങ്ങക്ളാ വിവരങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന തടസ്സും ആകാൻ പാടില്.

•	 ദാരിദ്്യക്രഖക്് താജഴയള്ള അക്പഷേകര്ക്് ഉള്ള സൗ�ന്യും:- 17 1 2015ജല 
�ി.ഒ.(പി) നമ്പര്.20/2015/ �ിഎ.ഡി.നമ്പര് ക്നാട്ിഫിക്ക്ഷൻ ്കാരും 
ബി.പി.എൽ. അക്പഷേകര്ക്് സൗ�ന്യമായി നൽകാവന്ന പകര്പ്പുകൾ 
പരമാവധി എ4 വലുപെത്ിലുള്ള 20 ക്പജുകളായി പരിമിതജപെടുത്ിയിരി
ക്ന്നു.

4.2.2 പൗരൊവകൊശ ഡരഖ

ആമുഖും

സമ്പൂര്ണ്ണ �നപങ്ാളിത്ക്ത്ാജട സദ്ഭരണും ്ദാനും ജചയ്ാൻ ജകൽപ്പുള്ള 
്ാക്ദശിക സര്ക്ാരുകളായി തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങജള മാറ്റിജയ
ടുക്ക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജട ഒക്ട്ജറ ശുപാര്ശകൾ 1997 ൽനിയമിക്ജപെട് 
ജസൻ കമ്മീഷൻ സര്ക്ാരിന് സമര്പെിക്കയണ്ായി. അധികാരും �ന
ങ്ങൾക്് എന്ന മുദ്ാവാക്യും അഷേരാര്ത്ഥത്ിൽ സാഷോത്കരിക്ക എന്ന 
കാഴ്ചപൊക്ടാജട ഈ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ അും�ീകരിച്ചു ജകാണ്് 1999-ജല 13-ആും 
ക്ഭദ�തിയിലൂജട ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമും,ക്കരളാ മുനിസിപാലിറ്റി 
നിയമും എന്നിവയിൽ കൂട്ിക്ച്ചര്ക്ജപെട് ്ധാന സുംവിധാനങ്ങളാണ് അറി
യാനള്ള അവകാശും, പൗരാവകാശക്രഖ, ഓുംബുട്സ്മാൻ, അപെക്ലറ്റ്  സട്ബ്യൂ
ണൽ എന്നിവ.സത്ഭരണത്ിജ് മുഖമുദ്യായ സുതാര്യത ഉറപൊക്കയാണ് 
ഇതിലൂജട ലഷേ്യമിടുന്നത്.1999-ജല ഇപെറഞെ നിയമക്ഭദ�തിയിലൂജട പൗരാ
വകാശക്രഖ ്സിദ്ധീകരിക്ക എന്നത് ഓക്രാ തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനത്ി
ജ്യും അനിവാര്യ ചുമതലയായി മാറി.
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�ിയ�വ്യവസ്

ഓക്രാ തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനവും നിര്ണയിക്ജപെട് രീതിയിൽ പൗരന്മാ
ര്ക്് ലഭ്യമാക്ന്ന വിവിധ ഇനും ക്സവനങ്ങജളയും അവയജട വ്യവസ്ക
ജളയും,അവ ലഭ്യമാക്ന്ന സമയ പരിധിജയയും സുംബന്ിച്ച ഒരു രൂപക്രഖ 
തയ്ാറാക്ി പൗരാവകാശ ക്രഖ എന്ന ക്പരിൽ ്സിദ്ധജപെടുത്ണജമന്നുും, 
അത് ഓക്രാ വര്ഷവും പുതുക്കയും കാലാനസൃതമാക്കയും ജചയ്ണജമന്നുും 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 272 എ എന്ന വകുപെിലുും മുനിസിപൊലിറ്റി 
നിയമത്ിജല 563 എ വകുപെിലുും വ്യവസ്ജചയ്ന്നു.

പൗരൊവകൊശ ഡരഖ പ്രസിദ്ധതീകരികല് 

2000-ജല ക്കരളാ മുൻസിപൊലിറ്റി (പൗരാവകാശ ക്രഖ തയ്ാറാക്ൽ) ചട്ങ്ങൾ 
്കാരവും 2004 ജല ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് (പൗരാവകാശ ക്രഖ തയ്ാറാ
ക്ൽ) ചട്ങ്ങൾ ്കാരവും ഒരു പുതിയ പഞ്ായത്്/ ന�രസഭ നിലവിൽ 
വന്ന് ആറു മാസത്ിനകും പൗരാവകാശക്രഖ ്സിദ്ധീകരിക്ണo. ഓക്രാ 
വര്ഷവും പൗരാവകാശക്രഖ പുതുക്ി ്സിദ്ധീകരിക്കയും ക്വണും.

തയ്ൊറൊകല് പ്ര്ിയ

വ്യക്തമായ മുജന്നാരുക്ങ്ങളും ചിട്യായ ്വര്ത്നങ്ങളും പൗരാവകാശ ക്രഖ 
തയ്ാറാക്ന്നതിന് ആവശ്യമാണ് .പൗരാവകാശ ക്രഖ തയ്ാറാക്ാൻ തക്ദേശഭ
രണ സ്ാപനും തീരുമാനിക്ന്നതാണ് ആദ്യ നടപടി. ഇക്ാര്യും തീരുമാനി
ക്ാൻ ഉക്ദേശിക്ന്ന ക്യാ�ത്ിക്ലക്് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് 
നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളിജല ഉക്ദ്യാ�സ്ജര പജങ്ടുപെിക്ക്ണ്താ
ണ് പൗരാവകാശ ക്രഖയിൽ ഉൾജപെടുക്ത്ണ് വിവരങ്ങൾ ക്ശഖരിക്ന്നതിന് 
ചുവജട ജകാടുക്ന്ന മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ക്ഫാറും സ്ാപന/ഓഫീസ് ക്മധാവി
കൾക്് ഈ ക്യാ�ത്ിൽ വച്ച് നൽകണും.

പൗരാവകാശ ക്രഖയിൽ ഉൾജപെടുക്ത്ണ് ക്സവന വിവരങ്ങൾ

പഞ്ായത്്/ന�രസഭസ്ാപനത്ിജ് ക്പര്: 

സ്ാപന ക്മധാവിയജട ക്പര്: 

ക്മ നമ്പര് സ്ാപനും 
നൽക്കണ്
തായ ക്സവ
നങ്ങൾ

ഓക്രാ ക്സ
വനത്ിന
മുള്ള നിബ
ന്നകൾ 
ഹാ�രാക്ക്
ണ് ക്രഖകൾ

ഇക്പൊൾ 
ക്സവനും 
ലഭ്യമാക്
ന്ന സമയപ
രിധി

പൗരാവകാശ 
ക്രഖയിൽ 
ഉൾജപെടുത്ാ
വന്ന സമയ
പരിധി
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•	 മാതൃകാ ക്ഫാറത്ിൽ ഓക്രാ സ്ാപനവും വിവരങ്ങൾ തയ്ാറാക്ി കഴി
ഞൊൽ അത് ചര്ച്ച ജചയ്വാൻ സ്ാപനങ്ങജള അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള 
ക്യാ�ങ്ങൾ ബന്ജപെട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികൾ വിളിച്ചു ക്ചര്ക്ണും. 
ഇതിൽ അതത് സ്ാപനത്ിജല എല്ാ �ീവനക്ാജരയും പജങ്ടുപെിക്
ണും. നൽക്കണ് ക്സവനങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് ചര്ച്ച ജചയ്ന്നതിന പുറക്മ, 
സമയബന്ിതമായി ക്സവന ലഭ്യത ഉറപൊക്ന്നതിന് ഓഫീസ് സുംവി
ധാനത്ിൽ വരുക്ത്ണ് മാറ്റങ്ങളും ്വര്ത്നസശലിയും കൂടി ഈ ക്യാ
�ത്ിൽ തീരുമാനിക്ണും.

•	 തുടര്ന്ന് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് അധ്യഷേൻ, സ്റ്റാൻഡിങ് 
കമ്മിറ്റി ജചയര്ക്പഴ്ണ്, ജസക്ട്റി,രണ്് സ്ാപന ക്മധാവികൾ രണ്് 
സന്നദ്ധ ്വര്ത്കര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ക്കാര് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് 
കരട് പൗരാവകാശ ക്രഖകക്് രൂപും നൽകണും.(പൗരാവകാശ ക്രഖയജട 
ഘടന അനബന്മായി ജകാടുത്ിരിക്ന്നു).സ്റ്റിയറിും�് കമ്മറ്റിയജട ക്മൽ
ക്നാട്ത്ിൽ ഇത് നടത്ാവന്നതാണ്.

•	 കരട് പൗരാവകാശ ക്രഖ ചര്ച്ച ജചയ്ന്നതിന് ഒരു ഏകദിന ശില്പശാല 
സുംഘടിപെിക്ന്നത് ഉചിതമായിരിക്ും. �ന്തിനിധികൾ, ഉക്ദ്യാ�സ്ര്
ക്കാര് ടീും അും�ങ്ങൾ എന്നിവര്ക്് പുറക്മ വര്ക്ിും�് ഗ്രൂപെ് അും�ങ്ങൾ, 
രാഷ്ടീയപാര്ട്ി ്തിനിധികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ജഡവലപ്ജമ്് ജസാസസറ്റി 
(CDS) അും�ങ്ങൾ, സന്നദ്ധ സുംഘടനാ ് തിനിധികൾ, അധ്യാപക- രഷോ
കര്തൃ സമിതി (PTA) ഭാരവാഹികൾ, പാടക്ശഖര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, 
ജപാതു�നാക്രാ�്യ സ്ാപനങ്ങൾക്് ക്വണ്ിയള്ള മാക്ന�ിും�് കമ്മിറ്റി 
അും�ങ്ങൾ, നിയമസഭാ സാമാ�ികര് എന്നിവജരകൂടി പജങ്ടുപെിച്ച് ശില്പ
ശാല സമ്പുഷ്മാജക്ണ്താണ്. പൗരാവകാശ ക്രഖയജട കരട് ചര്ച്ച ജചയ്
ന്നതിക്നാജടാപെും,ഓക്രാ സ്ാപനത്ിക്്യും ്വര്ത്നും ജമച്ചജപെടുത്തു
ന്നതിനും, തയ്ാറാക്ിയ കരട് പൗരാവകാശക്രഖയ്ക് അനസൃതമായി ഓക്രാ 
സ്ാപനത്ിലുും ക്സവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ാൻ സ്ീകരിക്ക്ണ് നടപടികൾ 
എജന്താജക് ക്വണജമന്നതിജന കുറിച്ചുും ചര്ച്ചകൾ നടക്ത്ണ്താണ്.

•	 ശില്പശാലയിജല നിര്ക്ദശങ്ങൾ പരി�ണിച്ച് ക്കാര്കമ്മിറ്റി പൗരാവകാശ 
ക്രഖയ്ക് അന്തിമ രൂപും നൽക്കണ്താണ്.

•	 ക്കാര് കമ്മിറ്റി തയ്ാറാക്ിയ കരട് പൗരാവകാശക്രഖ തക്ദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനും അും�ീകരിക്ന്നക്താജട പൗരാവകാശക്രഖ ്ാബല്യത്ിൽ 
വരുന്നു. അത് ക്നാട്ീസ് ക്ബാര്ഡിലുും ജവബ്സസറ്റിലുും ്സിദ്ധീകരിക്ക്
ണ്തുമാണ്.

•	 ്സിദ്ധീകരിച്ച പൗരാവകാശക്രഖ അച്ചടിച്ച് എല്ാ കുടുുംബങ്ങളിലുും 
എത്ിക്ക്ണ്തുും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് എല്ാ സ്ാപനങ്ങളിലുും 
ഗ്ാമ/വാര്ഡ് ക്കന്ദങ്ങളിലുും ലഭ്യമാക്ക്ണ്തുമാണ്.

പൗരൊവകൊശ ഡരഖ പുതുകല്

•	 പൗരാവകാശക്രഖ ഓക്രാ വര്ഷവും വിലയിരുത്ൽ നടത്ി ജമച്ചജപെടു
ത്ണും.
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•	 നൽകുന്ന ക്സവനത്ിജ് ഗുണക്മന്മ ജമച്ചജപെടുത്തുവാനും, ക്സവനും നൽകു
ന്നതിനള്ള സമയപരിധി കുറച്ചു ജകാണ്ടുവരാനും പൗരാവകാശ ക്രഖ പുതു
ക്ക വഴി സാധിക്ണും.

•	 പൗരാവകാശക്രഖ ്സിദ്ധജപെടുത്തുക എന്നത് ക്കവലും നിയമപരമായ 
ബാധ്യത മാത്രമല്, �നങ്ങൾക്് സമയബന്ിതമായി ക്സവനും നൽകുജമ
ന്ന് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന വാഗ്ാനും കൂടിയാണ്.

•	 സുംശുദ്ധവും സുതാര്യവമായ ഭരണ സുംവിധാനത്ിനള്ള ഏറ്റവും ശക്ത
മായ ഉപാധിയായി പൗരാവകാശക്രഖജയ മാറ്റാൻ കഴിയണും.

•	 പൗരാവകാശ ക്രഖയിൽ പറഞെ ്കാരും ക്സവനങ്ങൾ �നങ്ങൾക്് ലഭ്യ
മാകുന്നുജണ്ന്ന് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനവും ഓക്രാ �ന്തിനിധിയും ഉറപ്പു
വരുത്ണും.

ഉള്മപെടുത്തൊവന്ന �റ്റുവിവരങ്ങള്

•	 തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്സവനും മാത്രക്മ പൗരാ
വകാശ ക്രഖയിൽ നിയമ്കാരും ഉൾജപെടുക്ത്ണ്തുള്ളു എങ്ിലുും തക്ദേശ
സ്യുംഭരണ സ്ാപന പരിധിയിജല മറ്റു സര്ക്ാര് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് 
(വില്�് ഓഫീസ്, ജപാതുവിതരണ ക്കന്ദും, സബ് ര�ി്രോര് ഓഫീസ് മുത
ലായവ) ജപാതു�നങ്ങൾക് ലഭിക്ന്ന ക്സവനനങ്ങൾ അവയജട നിബന്
നകൾ മുതലായവ കൂടി മറ്റുവിവരങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പൗരാവകാശക്രഖ
യിൽ ഉൾജപെടുത്തുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.

4.2.3 ഡസവ�ൊവകൊശ �ിയ�ും

2005 ൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്ിജ് ചുവട്പിടിച്ച് ഉണ്ാ
ക്ജപെട് നിയമമാണ് ക്സവനാവകാശ നിയമും സുംസ്ാനങ്ങൾ ജകാണ്ടുവന്ന 
നിയമമാണ്. 2010 ആ�സ്റ്റ്  18 ന് മധ്യ്ക്ദശിലാണ് ആദ്യമായി ഈ നിയമും 
ജകാണ്ടുവന്നത് ജതാട്ടുപിന്നാജല ബീഹാറിലുും.പിന്നീട് ക്കരളും ഉൾജപെജട പല 
സുംസ്ാനങ്ങളും ഈ നിയമും ്ാബല്യത്ിൽ ജകാണ്ടുവന്നു.എന്നാൽ ക്കന്ദും 
ഇതുവജര ക്സവനാവകാശ നിയമും ജകാണ്ടുവന്നിട്ില്.

വിവരാവകാശ നിയമജത്ക്പൊജല തജന്ന അഴിമതി കുറയ്ക്കുക, ഭരണകൂടത്ി
ജ് സുതാര്യത വര്ദ്ധിപെിക്ക, ജപാതു�നങ്ങൾക്് ക്സവനും കൃത്യ സമയ
ത്് ലഭ്യമാക്ക എന്നിവജയാജക്യാണ് ഈ നിയമും ജകാണ്് ലഷേ്യമിട്ത്. 
ക്കരളും 2012 ആ�സ്റ്റ്  6 നാണ്  ഈ നിയമും ്ാബല്യത്ിൽ വരുത്ിയത്. 
തുടര്ന്ന് ഓക്രാ വകുപ്പുും തങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്സവനങ്ങളിൽ നിശ്ിത എണ്ണും 
ഈ നിയമത്ിന കീഴിൽ ഉൾജപെടുത്ി ഉത്രവകൾ ഇറക്ി. നടപടി ക്മ
ങ്ങൾ ഏജറക്ജറ വിവരാവകാശ നിയമത്ിജ്തിന് സമാനമാണ്. എങ്ിലുും 
ജചറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളണ്്, അവ താജഴ ്തിപാദിക്ന്നു
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ഡബൊക്് 4.2.3.1: വിവരൊവകൊശ�ിയ�വും ഡസവ�ൊവകൊശ �ിയ�വും  
തമ്ിലുള്ള പ്രധൊ� വ്യത്യൊസങ്ങള്

വിവരാവകാശ നിയമും ക്സവനാവകാശ നിയമും

ക്കന്ദ നിയമമാണ് സുംസ്ാന നിയമമാണ്

വിവരങ്ങൾക്ായി ആര്ക്ും അക്പ
ഷേിക്ാും

ക്സവനും ലഭിക്ാൻ അര്ഹതയള്ള 
ആൾക്് മാത്രക്മ അക്പഷേിക്ാനാ
വകയള്ളൂ

അക്പഷേയിൽ വിവരാവകാശ നിയ
മ്കാരും എന്ന് സൂചിപെിക്ണും

അക്പഷേയിൽ ക്സവനാവകാശ 
നിയമ്കാരും എന്ന് സൂചിപെിക്ക്
ണ്തില്ാ

ജതറ്റായ ഓഫീസിക്ലക്് അക്പഷേ 
കിട്ിയാൽ അത് ശരിയായ ഓഫീ
സിക്ലക്് സകമാറണും

അത്രും വ്യവസ്യില്

ഏകീകൃത അക്പഷോ ഫീസ് ഉണ്് ഏകീകൃത അക്പഷോ ഫീസ് ഇല്

വിവരങ്ങൾക്ായി ഏത് 
ഓഫീസിലുും അക്പഷേ സമര്പെി
ക്ാും

ക്സവനങ്ങൾക്ായി ബന്ജപെ
ട് സ്ാപനത്ിക്ലക്് തജന്ന 
അക്പഷേ സമര്പെിക്ണും

സമയ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവദി
നങ്ങൾ ഒഴിവാക്ിയിട്ില്

സമയ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവദി
നങ്ങൾ ഒഴിവാക്ിയിട്ടുണ്്

പരമാവധി പിഴ 25,000 രൂപ പരമാവധി പിഴ 5000 രൂപ

അക്പഷേകന് നഷ്പരിഹാരും ലഭി
ക്വാൻ അവകാശമുണ്്

നഷ്പരിഹാരും ലഭിക്ില്

പി.ഐ.ഒയ്ക് മറ്റു �ീവനക്ാരുജട 
സഹായും നിയമപരമായി ക്തടാും

അത്രും വ്യവസ്യില്

രണ്ാും അപെീൽ തീര്പെിന് സമയപ
രിധി ഇല്

രണ്ാും അപെീൽ തീര്പൊക്ന്നതിന് 
സമയപരിധിയണ്്

ഒന്നാും അപെീൽ തീര്പെിന് 
ഏകീകൃത സമയ പരിധി ഉണ്്

ഒന്നാും അപെീൽ തീര്പൊക്ന്നതിന് 
ഏകീകൃത സമയപരിധി ഇല്
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ഒന്നാും അപെീൽ അധികാരിജക്തി
ജര പിഴ ചുമത്തുവാൻ വ്യവസ്യില്

ഒന്നാും അപെീൽ അധികാരിജക്തി
ജര പിഴ ചുമത്ാൻ വ്യവസ്യണ്്

രണ്ാും അപെീൽ അധികാരി വകുപെി
ന് പുറത്തുള്ള കമ്മീഷനാണ് 

രണ്ാും അപെീൽ അധികാരി വകു
പെിൽ തജന്നയള്ള ഉയര്ന്ന ഉക്ദ്യാ�
സ്രാണ്

ചില സ്ാപനങ്ങജള ഒഴിവാക്
വാൻ വ്യവസ്യണ്്

അങ്ങജനയള്ള വ്യവസ്യില്

അക്പഷേ തീര്പൊക്ക്മ്പാൾ നിലവി
ലുള്ള മറ്റു നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്

നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്് ഭും�ും 
വരാജത ക്വണും ക്സവനും നൽക്ക
ണ്ത്

�നാധിപത്യ ഭരണക്മത്ിൽ അഴിമതി ഇല്ാതാക്ന്നതിനും സുതാര്യത 
ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിനും ഈ നിയമങ്ങൾ വളജര സഹായകരമാജണന്നതിൽ 
സുംശയമില്.അതുജകാണ്ടുതജന്ന അവ ക്്ാത്ാഹിപെിക്ജപടുകയും പരിക്പാ
ഷിപെിക്ജപടുകയും ജചക്യ്ണ്തുണ്്.എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽവന്ന് ഒരു 
പതിറ്റാണ്ിന ക്ശഷവും ആ നിയമത്ിജ് നടപൊക്ലിലൂജട വിഭാവനും ജചയ് 
ലഷേ്യങ്ങളിക്ലക്് എത്ിക്ച്ചര്ക്ന്നാ എന്നത് നാക്മാക്രാരുത്രുും സ്യും പരി
ക്ശാധിക്ക്ണ്തുണ്്.

4.2.4 പരൊതിപരിഹൊര സുംവിധൊ�ങ്ങള്

4.2.4.1 ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്ത് തല സുംവിധൊ�ും

തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനത്ിന് കീഴിൽ ഉള്ള സ്ാപനങ്ങളജട ്വര്
ത്നജത് സുംബന്ിച്ചുും അവിജട നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ക്സവനജത് സുംബ
ന്ിച്ചുും ഭരണ ്വര്ത്നങ്ങളമായി ബന്ജപെട്ടുും ജപാതു ഇടജപടൽ ആവശ്യ
മായ തര്ക്ങ്ങജള സുംബന്ിച്ചുും �നങ്ങൾക്് പരാതികൾ നൽകുന്നതിനും 
അവ പരിഹരിക്ന്നതിനമുള്ള സുതാര്യവും �നകീയവും കാര്യഷേമവമായ 
പരാതി പരിഹാര സുംവിധാനും തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിലുും അതിജ് 
ഓക്രാ സ്ാപന തലത്ിലുും ഉണ്ാകണും. ഇത് ജപാതുഭരണ ്വര്ത്ന
ജത് കാര്യഷേമമാക്ന്നതിന് ഏജറ സഹായിക്ും. �നങ്ങക്ളാട് ഉത്ര
വാദിത്മുള്ള ഭരണും നിറക്വറ്റജപെടണജമങ്ിൽ ഭരണ ക്സവന നിര്വ്വഹണ
ത്ിനിടയിൽ ഉയര്ന്നു വരാവന്ന പരാതികൾ ശ്വിക്ാൻ ചിട്ജപെടുത്ിയ 
തര്ക് പരിഹാര സുംവിധാനങ്ങൾ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
�നങ്ങൾക്ള്ള വിശ്ാസും വര്ദ്ധിപെിക്ാൻ സഹായിക്ും. പരാതി സ്ീകരി
ക്ൽ- പരാതി/ നിര്ക്ദശ ജപട്ികൾ ജപാതു�നങ്ങളജട പരാതികൾ സ്ീക
രിക്ന്നതിന് തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിന് കീഴിജല എല്ാ സ്ാപന
ങ്ങളിലുും �നങ്ങൾക്് കാണാവന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരാതി/ നിര്ക്ദേശജപെട്ി 
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സ്ാപിക്ണും.ഈ പരാതിജപെട്ി മുൻകൂട്ി നിശ്യിക്ജപെട് ദിവസങ്ങളിൽ 
ചുമതലജപെടുത്ിയ ഒരു �ന്തിനിധിയജട സാന്നിധ്യത്ിൽ സ്ാപനക്മധാ
വി തുറക്കയും ലഭിച്ച പരാതിയജട വിശദാുംശങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂഷേിക്ന്ന 
പരാതി ര�ിസ്റ്ററിൽ ക്രഖജപെടുത്തുകയും ക്വണും. ഇക്താജടാപെുംതജന്ന തപാൽ 
മുഖാന്തിരക്മാ, ജടലക്ഫാണ് മുക്ഖനജയാ ലഭിക്ന്ന പരാതികളും നിര്ക്ദശങ്ങ
ളും പരാതി ര�ിസ്റ്ററിൽ ക്രഖജപെടുത്തുകയും ക്വണും. പരാതി പരിഹാര തക്ദേശ 
സ്യുംഭരണ സ്ാപന തലത്ിൽ ഓക്രാ തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിലുും ഒരു 
തക്ദേശഭരണ സ്ാപന തല പരാതി പരിഹാര സമിതി ഉണ്ായിരിക്ക്ണ്
താണ്. തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപന അധ്യഷേൻ ഈ സമിതിയജട അധ്യഷേനും 
ജസക്ട്റി ഇതിജ് കണ്വീനറുും സ്ാപന ക്മധാവികൾ അതിൽ അും�ങ്ങളും 
ആയിരിക്ണും. ഈ സമിതി തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനവമായി ബന്
ജപെട്തുും അതിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളമായും ഉക്ദ്യാ�സ്രു
മായും ബന്ജപെട്തുമായ എല്ാ പരാതികളും പരി�ണിക്ക്ണ്തുും പരിഹാര 
നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക്ണ്തുമാണ്. തക്ദേശഭരണ സ്ാപന തലത്ിൽ 
തജന്ന പരിഹരിക്ാവന്ന പരാതികൾ അവിജട തജന്ന ചര്ച്ച ജചയ്് പരിഹ
രിക്കയും മറ്റു സ്ാപനങ്ങളമായി ബന്ജപെട്വ ആ സ്ാപനത്ിജല പരാ
തിപരിഹാര സമിതിക്് സകമാറി പരിഹാര നടപടികൾ സകജക്ാള്ളുകയും 
ക്വണും ,പരിഹരിച്ച/ പരി�ണിച്ച പരാതികളിക്ന്മൽ സ്ീകരിച്ച നടപടിജയ 
കുറിച്ചുള്ള വിവരും പരാതിക്ാജര ക്രഖാമൂലും അറിയിക്കയും ക്വണും. ഓക്രാ 
സ്ാപനത്ിലുും ലഭിക്ന്ന പരാതികൾ ആ സ്ാപന തല പരാതിപരിഹാര 
സമിതി പരിക്ശാധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്ീകരിക്ക്ണ്
താണ്.അവിജട പരിഹരിക്ാൻ കഴിയാത്വ തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനത്ിന് 
സകമാക്റണ്താണ്.

��ങ്ങള് ഉന്നയികൊവന്ന പരൊതികള്:- 

•	 ജപാതു ഭരണ- വികസന- ക്ഷേമ നടപടികളമായി ബന്ജപെട് സ്ാപന
ങ്ങൾ ഉക്ദ്യാ�സ്ര് ക്സവനദാതാക്ൾ എന്നിവര്ജക്തിജര ഉന്നയിക്
ജപെടുന്നവ.

•	 തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് ഭരണ നടത്ിപ്പുമായി ബന്ജപെ
ട്് �നങ്ങളിൽ ഉണ്ാകാവന്ന ആക്ഷേപും,അതൃപ്തി, ആശങ് എന്നിവയാൽ 
ഉന്നയിക്ജപെടുന്നവ.

•	 മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ചൂണ്ിക്ാണിക്ജപെടുന്നക്താ പരാതി പരിഹാര 
സുംവിധാനും സ്ക്മധയാ പരി�ണിക്ന്നക്താ റഫര് ജചയ്ന്നക്താ ആയവ.

4.2.4.2 തഡദേശസ്വയുംഭരണ സ്ൊപ�ങ്ങള്ക് ഡവണ്ിയുള്ള  
ഓുംബു�്്ൊന്

ഓുംബു�്്ൊന് എന്നൊല്

ഓുംബുഡ്സ്മാൻ എന്നത് സ്തന്തവും നിഷ്പഷേവമായ അര്ദ്ധ നീതിന്യായ 
പരാതി- പരിക്ശാധന- പരിഹാര സുംവിധാനമാണ്. ക്കരള പഞ്ായത്് രാ�് 
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നിയമത്ിജല 271എഫ് മുതൽ 271 ആര് വജര വകുപ്പുകളിലായി ഓുംബുഡ്സ്മാ
ജ് ഘടന,പദവി, ്വര്ത്നും എന്നിവ വ്യവസ് ജചയ്ന്നു. കൂടാജത ഓുംബു
ഡ്സ്മാൻ ചട്ങ്ങളും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്്.(തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്് ക്വണ്ിയള്ള (പരാതി അക്ന്ഷണ വിചാരണയും ക്സവന വ്യവസ്കളും)
(ചട്ങ്ങൾ 1999).

തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജടയും �ന്തിനിധികൾ, ഉക്ദ്യാ�സ്ര്, 
ജപാതു ക്സവകര് (തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനത്ിക്ലക്് തിരജഞെടുക്ജപെട് 
�ന്തിനിധികൾ, തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ് നിയന്തണത്ിലുള്ള 
സ്ാപനങ്ങളിജല �ീവനക്ാര്) എന്നിവരുജടയും അഴിമതി, ദുര്ഭരണും, നിയമ 
ക്മരാഹിത്യും എന്നിവ ഉൾപെജട ഉന്നയിക്ജപെടുന്ന ഏത് നടപടിയിലുും 
ആക്രാപണക്മാ, ആക്ഷേപക്മാ,പരാതിക്യാ ഉണ്ായാൽ അക്ന്ഷണും നട
ത്ാനും തീര്പൊക്ാനും ്ാക്യാ�ിക പരിഹാരും നടപൊക്ാനും ക്വണ്ിയള്ള
താണ് ഓുംബുഡ്സ്മാൻ.

ഓുംബു�്്ൊമറെ ചു�തലകള്, അധികൊരങ്ങള്

•	 പരാതികളിക്ന്മൽ സൂക്ഷാക്ന്ഷണും നടത്തുന്നു. ആക്രാപണ വിക്ധയമായ
വജര വിചാരണ ജചയ്ാനും, പരാതികളിക്ന്മൽ തീര്പ്പു കല്പിക്വാനും നഷ്
ത്ിനത്രവാധികളായവരിൽനിന്ന് നഷ്പരിഹാരവും പിഴയും ഈടാക്ാ
നും ചുമതലയും അധികാരവമുണ്്.

പരൊതിസ്വതീകരികല്

•	 സാധാരണപൗരൻ,ഉക്ദ്യാ�സ്ൻ,രാഷ്ടീയസാമൂഹിക്വര്ത്കൻഎന്നി
വരിൽ ആര്ക്ും പരാതി സമര്പെിക്ാും.

•	 മാധ്യമങ്ങളിലൂജടജയാ ക്നരിക്ട്ാ ലഭിക്ന്ന വിവരും അടിസ്ാനമാക്ി ഓും
ബുഡ്സ്മാൻ സ്യക്മവ പരാതി സ്ീകരിച്ച് അക്ന്ഷണും നടത്ി നടപടി 
സ്ീകരിക്ാും.

•	 പരാതികൾ നൽകുന്നതിന് ഓുംബുഡ്സ്മാൻ ചട്ങ്ങളിജല ചട്ും 7 അനസരി
ച്ച് ഒരു മാതൃക ക്ഫാറും നിലവിലുണ്്. ക്ഫാറത്ിൽ ഇല്ാജതയും കാര്യങ്ങൾ 
വ്യക്തമാക്ിജക്ാണ്് പരാതി നൽകാും പരാതികളിൽ എതിര്കഷേിയജട 
ക്പരുും വിവരവും വ്യക്തമാക്ണും കൂടാജത 10 രൂപയജട ക്കാര്ട്് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിക്കയും ക്വണും.

•	 ഡി.ഐ.�ിപദവിയിലുള്ള ക്പാലീസ് ഉക്ദ്യാ�സ്ജ് ചുമതലയിൽ സും
സ്ാനത്് നിലവിലുള്ള ഏജതാരു അക്ന്ഷണ സുംവിധാനത്ിജ് ക്സ
വനവുംഓുംബുഡ്സ്മാന് ആവശ്യാനസരണും വിനിക്യാ�ിക്ാും.

ഏമതലേൊും സൊഹചര്യങ്ങളില് പരൊതി �ല്കൊും?

പരാതി നൽകാവന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ക്ബാക്് 6.1 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.
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ഡബൊക്്  6.1: ഓുംബു�്്ൊ�് പരൊതി �ല്കൊവന്ന സൊഹചര്യങ്ങള്

• ജപാതു ക്സവകര് തനിക്ക്ാ മജറ്റാരാൾക്ക്ാ ക്നട്ക്മാ ആനകൂല്യ
ക്മാ ലഭിക്ാൻ ക്വണ്ിക്യാ ക്വജറ ഒരാൾക്് അനാവശ്യ ഉപദ്വക്മാ 
നഷ്ക്മാ ഉണ്ാക്ും വിധക്മാ തജ് സ്ാനക്മാ അധികാരക്മാ ഉപക്യാ
�ിക്ക. 

• ദുരുക്ദേശപരക്മാ സ്ാര്ത്ഥപരക്മാ ആയ ലഷേ്യക്ത്ാജട ജപാതു 
ക്സവകര് ്വര്ത്ിക്ക.

• അഴിമതി, സ്�നപഷേപാതും,വഞ്ന,അസത്യ്സ്താവും എന്നിവ 
ജചയ്

• തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് സ്ക്ത്ാ ധനക്മാ തജ് നടപടി 
ദുഷ്യക്മാ ഉക്പഷേക്യാ വീഴ്ചക്യാ ദുര്വിനിക്യാ�ക്മാ മൂലും നഷ്ജപെ
ടുത്തുക.

• തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനും നിയമാനസൃതും അതിൽ ചുമത്ജപെട് 
കര്ത്വ്യങ്ങൾ നിറക്വറ്റാതിരിക്ക, ചട്വിരുദ്ധമായി ്വര്ത്ിക്ക, 
നിര്വഹണത്ിൽ വീഴ്ചക്യാ കൃത്യവിക്ലാപക്മാ വരുത്തുക, അമിതാധി
കാര ്ക്യാ�ക്മാ, ഭരണാധികാര ദുര്വിനിക്യാ�ക്മാ നടത്തുക.

• യക്തിരഹിതവും അന്യായവും ദുസ്സഹവും പഷേപാതപരവും അവിഹിത
വും ആയ ക്നട്ക്മാ നഷ്ക്മാ സൃഷ്ിക്ും വിധും ്വര്ത്ിക്ക.

• തീരുമാനും എടുക്ന്നതിനും നടപൊക്ന്നതിലുും മനപ്പൂര്വ്വമായ വീഴ്ചക്യാ 
ഉക്പഷേക്യാഅമിത കാലതാമസക്മാ ക്മാരാഹിത്യക്മാ സുംഭവിക്ക.

• ജപാതു ഫണ്ിജ് പാഴ് ജചലവിനും നഷ്ത്ിനും ദുരുപക്യാ�ത്ിനും 
ഇടയാക്ക

ഡബൊക്്  6,2 : ഓുംബു�്്ൊമറെ വിലൊസും

തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ള്ള ഓുംബുഡ്സ്മാൻ, 
സാഫല്യും ക്കാുംലേക്് മൂന്നാും നില ട്ിടാ ബിൽഡിും�് 
പാളയും തിരുവനന്തപുരും- 34

4.2.4.3 തഡദേശ സ്വയും ഭരണ സ്ൊപ�ങ്ങള്ക്കുള്ള മട്ബ്യൂണല്

തഡദേശസ്വയുംഭരണ സ്ൊപ�ങ്ങള്ക് ഡവണ്ി ഉള്ള മട്ബ്യൂണല് എന്തി�്?

തക്ദേശസ്യുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ എടുക്ന്ന ഭരണപരവും നിയന്തണപരവും 
ആയ തീരുമാനങ്ങളിക്ന്മലുള്ള അപെീക്ലാ റിവിഷക്നാ പരി�ണിക്ന്നതി
നും തീര്പൊക്ന്നതിനും ക്വണ്ിയള്ള സ്ാപനമാണ് സട്ബ്യൂണൽ. (ക്കരള 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 271 എസ്,271 ടി,271 യ, എന്നിവ സുംബന്ി
ച്ച് പരാമര്ശിക്ന്നവയാണ് ).
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അപെതീല്/ റിവിഷന് എത് സൊഹചര്യത്തില്

ഒരു തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിൽ, നികുതികളജട സും�തികളിൽ ഒഴിജക 
തക്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനത്ിജ് ഏതു തീരുമാനങ്ങളിക്ന്മലുും അപെീൽ 
നൽക്കണ്ത് ഭരണ സമിതിക്ും,നികുതികളജട കാര്യത്ിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാ
്ിും�് കമ്മിറ്റിക്മാണ് (മുനിസിപെൽ ക്കാര്പെക്റഷനിൽ നികുതി അപെീൽ 
സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്് ), സ്റ്റാ്ിും�് കമ്മറ്റിയജടക്യാ ഭരണസമിതിയജടക്യാ 
തീരുമാനത്ിക്ന്മക്ലാ, നിശ്ിത സമയത്ിനകും തീരുമാനജമടുക്ാതിരുന്നാ
ക്ലാസട്ബയുണൽ ചട്ങ്ങളിജല ചട്ും 8 അനസരിച്ചുള്ള ചുവജട ജകാടുത്ിട്ടുള്ള 
24 ഇനങ്ങളിൽ തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ള്ള സട്ബ്യൂണലിന് 
അപെീൽ നൽകാവന്നതാണ്.

1. നികുതിക്യാ ഫീക്സാ ജസക്സ്സാതിട്ജപെടുത്ലുും ആവശ്യജപെടലുും പിരിക്
ലുും.

2. വ്യാപാരത്ിനും, ഫാക്ടറികൾക്ും, വ്യവസായങ്ങൾക്ും മാര്ക്റ്റുകൾക്ും 
മറ്റു സ്ാപനങ്ങൾക്ും അനവാദും നൽകലുും സലസൻസ് നൽകലുും.

3. സ്കാര്യ ആശുപത്രികളജടയും പാരാജമഡിക്ൽ സ്ാപനങ്ങളജടയും ട്യൂ
ക്ട്ാറിയൽ സ്ാപനങ്ങളജടയും ര�ിക്്രേഷൻ.

4. തക്ദേശസ്യുംഭരണ ്ക്ദശങ്ങളിജല ശുദ്ധ�ലും വിതരണും ജചയ്ൽ.

5. തക്ദേശസ്യുംഭരണ ് ക്ദശങ്ങളിജല ജപാതു ജതരുവകളിജല വിളക് വയ്്.

6. തക്ദേശസ്യുംഭരണ ് ക്ദശങ്ങളിജല അഴുക്ചാലുകൾ- നിര്മ്മിക്ലുും സും
രഷേിക്ലുും.

7. തക്ദേശസ്യുംഭരണ ്ക്ദശങ്ങളിജല ജപാതു കക്കൂസുകളജട നടത്ിപെ്, 
ശല്യമുണ്ാക്ന്ന സ്കാര്യ കക്കൂസുജക്തിരായ നടപടികൾ.

8. തക്ദേശസ്യുംഭരണ ്ക്ദശങ്ങളിജല ചവറുും ഖരാവസ്യിലുള്ള വര്ജ്ജ്യ
വസ്തുക്ളും മാലിന്യങ്ങളും നീക്ും ജചയ്ലുും സുംസ്രണവും.

9. ക്മളകളും, ഉത്വങ്ങളും നിയന്തിക്ൽ,അവ നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നുും ശു
ചീകരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ അുംശദായും ഈടാക്ൽ. 

10. ജപാതുജതരുവകളജട പരിപാലനവും അവയിക്ന്മലുള്ള സകക്യറ്റും 
തടയലുും

11. ജപാതു സ്ലങ്ങളജട സുംരഷേണും.

12. ജകട്ിട നിര്മാണ നിയന്തണും.

13. പുറക്മ്പാക്് ഭൂമിയജട സുംരഷേണും

14. അപകടകരമായക്താ ശല്യത്ിന് കാരണമായക്താ ആയ എടുപ്പുകൾ, 
വൃഷേങ്ങൾ,സ്ലങ്ങൾ എന്നിവജക്തിരയള്ള നടപടികൾ, അപകടകര
മായ കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ കുഴികൾ എന്നിവജക്തിരായള്ള നടപടികൾ, 
അപകടകരമായ പാറജപാട്ിക്ലിജനതിരായ നടപടികൾ.
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15. ശല്യത്ിജ് ഉറവിടങ്ങളായ കിണര്,കുളും,കുഴി,ടാങ്്,ജപായ്ക,ചതുപെ് നിലും, 
അഴുക് ചാൽ,ജചളി കുഴി മുതലായവജയ്കതിരായ നടപടികൾ.

16. ജപാതു�നാക്രാ�്യത്ിന് ഹാനികരമായ കൃഷികളും,വളും ്ക്യാ�ും നിയ
ന്തിക്ൽ.

17. ജപാതു �ല സുംഭരണികളജട സുംരഷേണും
18. മൃ�ങ്ങജള മറ്റുള്ളവര്ക്് ശല്യമുണ്ാക്ന്നതരത്ിൽ വളര്ത്തുന്നതിജനതി

ജര നിക്രാധനും. 
19. കശാപ്പു ശാലകളജട ക്മലുള്ള നിയന്തണും,അനധികൃത കശാപെിജനതിജര

യള്ള നടപടികൾ.
20. മാര്ക്റ്റുകളജട നടത്ിപെ്,ഫീസ് പിരിവ്,ജപാതു ജതരുവകളിൽ ജവച്ച് 

സാധനങ്ങൾ വിൽക്ൽ നിക്രാധിക്ൽ. 
21. വണ്ിത്ാവളങ്ങൾ ഇറക്സ്ലങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കുള്ള സലസൻസ് 
22. ക്ഹാട്ലുകളജട സലസൻസ്, ആക്രാ�്യത്ിന ഹാനികരമായ ഭഷേ്യസാ

ധനങ്ങളജട വിൽപെന നിക്രാധിക്ലുും അവ നശിപെിക്ലുും
23. ശ്മശാനങ്ങൾക്് സലസൻസ്.
24. അപായകരമായ ക്രാ�ങ്ങൾ പകരുന്നതിജനതിജരയള്ള നടപടികൾ.

•	 ഹര്ജ്ജിക്യാജടാപെും ഫീസ്സായി 50 രൂപ സട്ബയുണലിൽ  
അടയ്ക്കുകക്യാ ബാങ്് രൈാഫ്റായി ഹര്�ിക്യാജടാപെും ഹാ�രാക്കക്യാ  
ജചക്യ്ണ്താണ്.

ഹര്�ി അയക്യ്കണ് വിലാസും

തക്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ക്വണ്ിയള്ള സട്ബ്യൂണൽ, 
ശ്ീമൂലും ബിൽഡിങ്ങ്സ്, ക്കാര്ട്് ക്കാുംലേക്്, വഞ്ിയൂര്,  
തിരുവനന്തപുരും-35

മട്ബ്യൂണലിമറെഅധികൊരങ്ങള്:-

സമൻസ് പുറജപെടുവിച്ച് കഷേികജള വിളിച്ചുവരുത്ാനും ജതളിജവടുക്ാനും, 
വാറണ്് പുറജപെടുവിച്ച് നിര്ബന്ിത ഹാ�ര് ഉറപൊക്ാനും ക്രഖകളും ്മാണ
ങ്ങളും പരിക്ശാധിക്ാനും സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ ജതളിവായി സ്ീകരിക്ാനും 
കമ്മീഷൻ മുക്ഖന ജതളിവ് എടുക്ാനും വിധിതീര്പെ് ആക്ാനും സട്ബ്യൂണ
ലിന് അധികാരമുണ്് തക്ദേശഭരണ സ്ാപനത്ിജ്/ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി
യജട തീരുമാനങ്ങൾ ക്സ്റ്റ ജചയ്ാക്നാ യക്തമായ നിര്ക്ദശങ്ങൾ നൽകാക്നാ, 
ഉപക്ദശും നൽകാക്നാ പുനുഃപരി�ണനയ്ക് നിര്ക്ദേശിക്ാക്നാ തിരുത്ാക്നാ 
സട്ബ്യൂണലിന് അധികാരമുണ്ായിരിക്ും. 
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5 
ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്

തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിജല സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഏജറ സ്ാധീനും ജചലുത്തുന്നവയാണ് ക്കന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ. ഇവയജട 
മാര്ഗ്ഗക്രഖകളും സമയാസമയങ്ങളിൽ പുറജപെടുവിക്ന്ന ഉത്രവകളും മനസ്സി
ലാക്ി ്ാക്ദശിക തലത്ിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണും ജചയ് താൽ മാത്രക്മ 
ഇത്രും പദ്ധതികളജട ഗുണഫലും നമ്മുജട �നങ്ങൾക്് ലഭ്യമാകൂ. ഈ പദ്ധ
തികജള പരമാവധി ഉപക്യാ�ിക്ന്നതിലൂജട തക്ദശ സ്യും ഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളജട പദ്ധതി വിഹിതും ഉപക്യാ�ിച്ച് ഇക്ത ്വര്ത്നങ്ങൾ നടപൊക്ന്ന
തിജല ഇരട്ിപെ് സാധ്യത ഇല്ാതാക്ാനും പദ്ധതി വിഹിതും ഗുണപരമായി 
മറ്റ് ്വര്ത്നങ്ങളിൽ വിനിക്യാ�ിക്ാനും സാധിക്ും. ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുക
ളിജല സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ്വര്ത്നങ്ങൾക്് ഉതകുന്ന ക്കന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിക
ജള പരിചയജപെടുത്ാനാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്ിലൂജട ഉക്ദേശിക്ന്നത്. 

5.1 �ഹൊത്ൊ ഗൊന്ി ഡദശതീയ ഗ്ൊ�തീണ മതൊഴിലുറപെ് പദ്ധതി
ഗ്ാമീണ കുടുുംബാും�ങ്ങളജട ഉപ�ീവനമാര്ഗ്ഗും അഭിവൃദ്ധിജപെടുത്തുന്നതിനായി 
അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ജതാഴിൽ ജചയ്ാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുുംബത്ിജല ്ായ
പൂര്ത്ിയായവര്ജക്ല്ാും കൂടി ഒരു സാമ്പത്ിക വര്ഷും 100 ദിവസത്ിൽ കു
റയാത് ജതാഴിൽ ലഷേ്യമിട്ടുജകാണ്ാണ് മഹാത്ാ�ാന്ി ക്ദശീ്യ ഗ്ാമീണ 
ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപെിലാക്ി വരുന്നത്. 2005 ജസപ്റ്റും
ബര് 5 നാണ് പാര്ലജമ്് ജതാഴിലുറപ്പു നിയമും പാസ്സാക്ിയത്. 2006 ജഫ
ബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 200 �ില്കളിൽ പദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു. ക്കരളത്ിൽ 
വയനാട്, പാലക്ാട് �ില്കളിൽ 2006 ൽ പദ്ധതി തുടങ്ങി 2007 ൽ ഇടുക്ി, 
കാസര്ക്കാട് �ില്കളിലുും 2008 ൽ മറ്റു 10 �ില്കളിലുും പദ്ധതി വ്യാപിച്ചു. 

5.1.1 മുഖ്യലഷേ്യങ്ങള്
1. ഗ്ാമ്ക്ദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്ന്ന എല്ാ കുടുുംബങ്ങൾക്ും ഒരു സാമ്പ

ത്ിക വര്ഷും 100 ദിവസത്ിൽ കുറയാത് അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ജതാഴിൽ 
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ആവശ്യാനസരണും ഉറപൊക്കയും, അതുവഴി നിഷ്കര്ഷിക്ജപെട് ഗുണക്മ
ന്മയള്ളതുും, സ്ായിയായിട്ടുള്ളതുമായ ഉല്പാദനഷേമമായ ആസ്ികൾ സൃ
ഷ്ിക്ക.

2. ദരിദ്രുജട ഉപ�ീവനവമായി ബന്ജപെട് വിഭവാടിത്റ ശക്തിജപെടുത്തുന്ന
തിന് ആവശ്യമായ ്കൃതി സുംരഷേണ ്വൃത്കര്ക്് ഊന്നൽ നൽകുക.

3. സാമൂഹികമായി പിക്ന്നാക്ും നിൽക്ന്ന എല്ാ കുടുുംബങ്ങക്ളയും പദ്ധതി
യിൽ ഉൾക്ച്ചര്ക്ക.

4. പഞ്ായത്് രാ�് സ്ാപനങ്ങജള ശക്തിജപെടുത്തുക.
5. സുതാര്യതയും ഉത്രവാദിത്ക്ബാധവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.

5.1.2. പദ്ധതിയുമെ സവിഡശഷതകള്
•	 നിയമത്ിജ് പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ിത പദ്ധതി
•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്് ്ക്ദശത്് താമസിക്ന്ന 18 വയസ്സ് പൂര്ത്ിയായ 

ഏജതാരാൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്ാളിയാകാും.
•	 സ്തീക്ും പുരുഷനും തുല്യ ക്വതനും
•	 പരിസ്ിതി സുംരഷേണും, കാര്ഷിക ക്മഖലയിജല അടിസ്ാന സൗകര്യ 

വികസനും എന്നിവയ്ക് മുന്തിയ പരി�ണന.
•	 ജതാഴിലാളികൾ തജന്ന ്വൃത്ികൾ കണ്ടുപിടിക്കയും ആസൂത്രണും 

ജചയ്് നടപൊക്കയും ജചയ്ന്നു.
•	 ആസൂത്രണത്ിലുും നിര്വ്വഹണത്ിലുും തികഞെ സുതാര്യത
•	 കരാറുകാക്രാ ഇടനിലക്ാക്രാ ജതാഴിലവസരും നഷ്ജപെടുത്തുന്ന യന്തസാമ

ഗ്ികക്ളാ ഇല്.
•	 അവിദഗ്ദ്ധ ജതാഴിൽ ക്വതന ഘടകവും സാധന ഘടകവും യഥാക്മും 60:40 

എന്ന അനപാതത്ിൽ (പഞ്ായത്് തലത്ിൽ) ്വൃത്ികൾ ഏജറ്റടു
ക്ാും.

•	 ജപാതു�ന പങ്ാളിത്ക്ത്ാജടയള്ള ക്ലബര് ബഡ്�റ്റിും�്
•	 ബാങ്്/ക്പാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാത്രും ക്വതന വിതരണും.
•	 സ്തീകൾക്് മുൻ�ണന. (കുറഞെത് 1/3 ഭാ�ും ജതാഴിലാളികൾ സ്തീകൾ 

ആയിരിക്ണും.)
•	 കമ്പ്യൂട്ര് ശ്ുംഖല വഴിയള്ള ക്മാണിറ്ററിും�് സുംവിധാനും
•	 ജപാതു�നങ്ങൾ തജന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ജചയ്ന്നു – ക്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

സുംവിധാനും.

5.1.3. മതൊഴിലൊളികളമെ അവകൊശങ്ങള്
1. ജതാഴിലിന് സൗ�ന്യമായി ര�ിസ്റ്റര് ജചയ്ന്നതിനും ജതാഴിൽ കാര്ഡ് 

ലഭിക്ന്നതിനള്ള അവകാശ ും
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2. ജതാഴിൽ ആവശ്യജപെടാനള്ള അവകാശ ും

3. ്വൃത്ികൾ നിര്ക്ദേശിക്ാനള്ള അവകാശും

4. ആവശ്യജപെടുന്ന സമയത്് ജതാഴിൽ ലഭിക്ാനള്ള അവകാശും

5. ഒരു കുടുുംബത്ിന് 100 ദിവസത്ിൽ കുറയാജത ജതാഴിൽ ലഭിക്ാനള്ള 
അവകാശും (വനാവകാശ നിയമത്ിജ് ഗുണക്ഭാക്താക്ളായ പട്ികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാ�ങ്ങൾക്് 150 ദിവസും). 

6. ജതാഴിൽ ആവശ്യജപെട്് 15 ദിവസത്ിനള്ളിൽ ജതാഴിൽ ലഭിക്ാനള്ള 
അവകാശും

7. 15 ദിവസത്ിനള്ളിൽ ജതാഴിൽ ലഭിച്ചിജല്ങ്ിൽ ജതാഴിലില്ാമെ ക്വതനും 
ലഭിക്ാനള്ള അവകാശും (ആദ്യജത് ഒരു മാസും ക്വതന നിരക്ിജ് ¼ ഉും 
രണ്ാും മാസും മുതൽ ക്വതന നിരക്ിജ് ½ ഉും)

8. 15 ദിവസത്ിനള്ളിൽ ക്വതനും ലഭിക്ാനള്ള അവകാശും

9. യഥാസമയും ക്വതനും ലഭിച്ചിജല്ങ്ിൽ നഷ്പരിഹാരും കിട്ാനള്ള 
അവകാശും (നൽകാത് ക്വതന തുകയജട 0.05% നിരക്ിൽ)

10. സ്തീക്ും പുരുഷനും തുല്യ ക്വതനും ലഭിക്ാനള്ള അവകാശും

11. പണിസ്ലത്് കുടിജവള്ളും, തണൽ, ്ാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്നിവ ലഭ്യമാ
ക്ാനള്ള അവകാശും.

12. ്വൃത്ി സ്ലത്തു വച്ചുണ്ാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്് സൗ�ന്യ ചികിത്ാ 
സൗകര്യും

13. ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു ചികിത് ക്വണ്ി വരുക്മ്പാൾ പകുതി ക്വതനും 
(്വൃത്ി തീരുന്ന ദിവസും വജര മാത്രും)

14. ് വൃത്ിയിക്ലര്ജപെട്ിരിക്ക്മ്പാക്ഴാ ്വൃത്ിമൂലക്മാ അപകട മരണക്മാ 
സ്ിരമായ സവകല്യക്മാ സുംഭവിച്ചാൽ എക്്ക്ഗ്ഷ്യാ (ആും ആദ്മി ഭീമാ 
ക്യാ�ന അനസരിക്ച്ചാ ക്കന്ദ സര്ക്ാര് വിജ്ാപനും പരാമര്ശിക്ന്ന 
തുകക്യാ)

15. 5 വയസ്സിൽ താജഴയള്ള അക്ഞ്ാ അതിൽ കൂടുതക്ലാ കുട്ികൾ ജതാഴിലാ
ളികക്ളാജടാപെും വരുകയാജണങ്ിൽ അവജര ശുശ്രൂഷിക്ാൻ ആയയജട 
ക്സവനും.

16. ജതാഴിലാളികക്ളാജടാപെും വരുന്ന കുട്ികൾക്് മരണക്മാ സവകല്യക്മാ സും
ഭവിച്ചാൽ സുംസ്ാന സര്ക്ാര് നിര്ക്ദേശിക്ന്ന എക്് ക്ഗ്ഷ്യാ.

17. ്വൃത്ി സ്ലവും ജതാഴിലാളിയജട ഗ്ാമവും തമ്മിൽ 5 കിക്ലാമീറ്ററിൽ 
അധികമാജണങ്ിൽ 10% തുക കൂടി അധിക ക്വതനും.

18. പദ്ധതിയമായി ബന്ജപെട് ക്രഖകൾ ആവശ്യജപെട്ാൽ 3 ദിവസത്ിന
ള്ളിൽ ലഭിക്ാനള്ള അവകാശും.
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5.1.4. മതൊഴില് കൊര്�്
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിൽ സ്ിര താമസക്ാരായ ഏജതാരു കുടുുംബത്ിനും ആ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിൽ ക്പര് ര�ിസ്റ്റര് ജചയ്ാും. അക്പഷോ ഫാറും ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്ാഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്ും. അക്പഷേിച്ച് 15 ദിവസത്ിനള്ളിൽ ജതാഴിൽ 
കാര്ഡ് ലഭിക്ും. ജതാഴിൽ കാര്ഡ് ലഭിക്ന്നതിനായി യാജതാരു പണവും 
ഒടുക്ക്ണ്തില്. ഒരു കുടുുംബത്ിന് ഒരു കാര്ഡ് മാത്രും. 5 വര്ഷമാണ് കാര്ഡി
ജ് കാലാവധി. 5 വര്ഷും തികയന്ന മുറയ്ക് ജതാഴിൽ കാര്ഡ് പുതുക്ക്ണ്താ
ണ്. ജതാഴിൽ കാര്ഡ് സൂഷേക്ക്ണ് ഉത്രവാദിത്ും ജതാഴിലാളിയക്ടതാണ്.

5.1.5 .മതൊഴിലിനുള്ള അഡപഷേയുും മതൊഴില് അനുവദികലുും
ജതാഴിൽ കാര്ഡ് ലഭ്യമായ കുടുുംബത്ിന് ഒരു വര്ഷും 100 ദിവസജത് 
ജതാഴിലിന് അര്ഹതയണ്്. വനാവകാശ നിയമത്ിജ് ഗുണക്ഭാക്താക്ളായ 
പരമ്പരാ�ത വനവാസികൾക്്, സ്ന്തമായി മറ്റു ഭൂമിയിജല്ങ്ിൽ, 150 ദിവസ
ജത് ജതാഴിലിന് അര്ഹതയണ്്. ജതാഴിൽ ലഭിക്ന്നതിന് ക്വണ്ി അക്പഷേ 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ാഫീസിൽ വാക്ാക്ലാ/ക്രഖാ മൂലക്മാ നൽകാും. ഒറ്റയ്ക്കുും 
കൂട്ായും അക്പഷേിക്ാും. കുറഞെത് 14 ദിവസക്ത്ക്ും പരമാവധി 100 ദിവസ
ക്ത്ക്ും അക്പഷേ നൽകാും. അക്പഷേ സ്ീകരിക്ക്മ്പാൾ സകപെറ്റ് രസീത് 
ലഭിക്ും. അക്പഷേിച്ച് 15 ദിവസത്ിനള്ളിൽ ജതാഴിൽ ലഭിക്ും. പഞ്ായ
ത്ിജല ഏതു വാര്ഡിലുും ജതാഴിൽ അനവദിക്ാും. അനവദിക്ന്ന ്വൃത്ി 
ക്ലബര് ബഡ്�റ്റിലുും വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതിയിലുും ഉൾജപെട്തായിരിക്ും.

5.1.6. പ്രവര്ത്തികളമെ ആസൂത്ണവും അനുവദ�തീയ പ്രവര്ത്തികളും

a. ഡലബര് ബ�്�റ്്

ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ് അനസരിച്ചാണ് ക്കന്ദ സര്ക്ാര് പദ്ധതി പണും അനവ
ദിക്ന്നത്. ്തീഷേിത ജതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഓക്രാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള 
ജതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഏജറ്റടുക്ാവന്ന ്വൃത്ികൾ, ക്വതന - സാധന ഘട
കങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശദാുംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ക്രഖയാണ് ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ്. 
ഏറ്റവും കുറഞെത് 60% അവിദഗ്ദ്ധ ജതാഴിൽ ഘടകമായും പരമാവധി 40% 
സാധന ഘടകമായും ക്ലബര് ബഡ്�റ്റിൽ ഉൾജപെടുത്ാും. അയൽക്കൂട്തല 
ചര്ച്ചയിലൂജടയാണ് ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ് രൂപജപെട്ടു വരുന്നത്. വാര്ഡുതലത്ിൽ, 
വാര്ഡുതല ഏക്കാപന സമിതി ക്ക്ാഡീകരിച്ച് ഗ്ാമസഭയജട അും�ീകാരും 
വാങ്ങുന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായത്തു തലത്ിൽ ക്ക്ാഡീകരിച്ച ക്ശഷും ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്് ഭരണ സമിതി ഭരണാനമതിയും നൽകി ക്്ാക്് പഞ്ായത്ിന് നൽകു
ന്നു. തുടര്ന്ന് ബി.പി.ഒ. സൂഷേമ പരിക്ശാധന നടത്ി, ക്്ാക്് പഞ്ായത്ി
ജ് ശുപാര്ശക്യാട് കൂടി ഡി.പി.സി മുക്ഖന �ില്ാ പഞ്ായത്ിന് നൽകുന്നു. 
�ില്ാ പഞ്ായത്ിജ് അും�ീകാരക്ത്ാജട സുംസ്ാന സര്ക്ാരിക്ലക്യ
ക്ന്നു. ഓക്രാ വര്ഷവും ഡിസുംബര് 31 നകും സുംസ്ാന ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ് 
ക്കന്ദ �വണ്ജമ്ിൽ ലഭ്യമാക്ക്ണ്താണ്. ക്കന്ദ ഗ്ാമ വികസന മന്താലയ
മാണ് അന്തിമമായ അും�ീകാരും നൽകുന്നത്.
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b. ഡലബര് ബ�്�റ്് കലണ്ര്

പ്രവര്ത്ത�ും തതീയതി

ഗ്ാമസഭ അും�ീകരിച്ച് ബി.പി.ഒ യ്ക് സമര്പെിക്ന്നു. ആ�സ്റ്റ് 15

ബി.പി.ഒ. സൂക്ഷപരിക്ശാധന നടത്ി
ക്്ാക്് പഞ്ായത്ിന് സമര്പെിക്ന്നു.

ജസപ്റ്റുംബര് 15

ക്്ാക്് പഞ്ായത്് അും�ീകരിച്ച് ഡി.പി.സി. ക്് 
സമര്പെിക്ന്നു.

ഒക്ക്ടാബര് 2

ഡി.പി.സി �ില്ാ പഞ്ായത്ിന് സമര്പെിക്ന്നു. നവുംബര് 15

�ില്ാ പഞ്ായത്് അും�ീകരിച്ച് സുംസ്ാന സര്
ക്ാരിന് സമര്പെിക്ന്നു.

ഡിസുംബര് 1

സുംസ്ാന ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ് ക്കന്ദ �വണ്ജമ്ിന് 
സമര്പെിക്ന്നു.

ഡിസുംബര് 31

എുംപക്വഡ് കമ്മറ്റി ക്ലബര് ബഡ്�റ്റ് അും�ീകരി
ക്ന്നു.

ജഫബ്രുവരി

c. വൊര്ഷിക കര്മ് പദ്ധതി

ക്ലബര് ബഡ്�റ്റിൽ ഉൾജക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്രാ ഇനത്ിക്ലയും ് വൃത്ികൾ 
വാര്ഡുതിരിച്ച് തയ്ാറാക്ന്ന ക്രഖയാണ് വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതി. ഒരു ഗ്ാമ
പഞ്ായത്ിൽ ഒരു വര്ഷും ഏജറ്റടുക്ാവന്ന എല്ാ ്വൃത്ികളും വാര്ഷിക 
കര്മ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്തുന്നു. ആവശ്യജമങ്ിൽ കര്മ്മപദ്ധതിയിൽ ക്ഭദ
�തികൾ വരുത്ി �ില്ാ പഞ്ായത്ിജ് അും�ീകാരും വാക്ങ്ങണ്താണ്.

d. ഏമറ്ടുകൊവന്ന പ്രവൃത്തികള്

03/01/2014 ന് ക്കന്ദ സര്ക്ാര് മഹാത്ാ�ാന്ി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ജതാഴി
ലുറപെ് നിയമ ക്ഭദ�തി ്കാരും പദ്ധതിയിൽ ഏജറ്റടുക്ാവന്ന ്വര്ത്ികൾ 
താജഴ പറയന്നവയാണ് 

I. വിഭൊഗും A. പ്രകൃതി വിഭവ പരിപൊല�വ�ൊയി ബന്മപെട്  
മപൊതു പ്രവൃത്തികള്

1. �ല സുംരഷേണ പ്രവൃത്തികള് - കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുടി
ജവള്ള ക്്ാതസ്സുകൾ, തടയണകൾ, അടിയണകൾ, ജചക്് ഡാമുകൾ, 
ക്സ്റ്റാപ്പു ഡാമുകൾ, മഴജവള്ള സുംഭരണികൾ തുടങ്ങിയവ.

2. �തീര്ത്തെ പരിപൊല� പ്രവൃത്തികള് - ക്കാണ്ടൂര് ബണ്ടുകൾ, ക്കാണ്ടൂര് 
ട്ഞ്ചുകൾ, മഴക്ഴികൾ, കൽത്ടയണകൾ, �ാബിയണ് ബണ്ടുകൾ, 
നീരുറവയജട പരിക്പാഷണ ്വൃത്ികൾ.
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3. സൂക്ഷ ജചറുകിട �ലക്സചന ്വൃത്ികളും ക്താടുകൾ, കനാൽ എന്നി
വയജട നിര്മ്മാണവും

4. പരമ്പരാ�ത �ലക്്ാതസ്സുകളജട പുനരുദ്ധാരണ ്വൃത്ികൾ
5. മരങ്ങൾ പിടിപെിക്ലുും വനവൽക്രണവും
6. ജപാതുഭൂമിയിജല ഭൂവികസന ്വര്ത്ികൾ 

II. വിഭൊഗും B. വ്യക്ിഗത ആസ്ികളും മപൊതു ആസ്ികളും (ഖണ്ിക 5 ല് 
പരൊ�ര്ശിക്കുന്ന കുടുുംബൊുംഗങ്ങള്ക് �ൊത്ും)

1. ഭൂമിയജട ഉല്പാദനഷേമത വര്ദ്ധിപെിക്ാനതകുന്ന ്വൃത്ികൾ ഭൂവിക
സനും - കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, �ലജകായ്തു നിര്മ്മിതികൾ.

2. ക്ഹാര്ട്ികൾച്ചര്, പട്്നൂൽകൃഷി, ക്താട്വിള, ഫാും ക്ഫാറസ്റ്റ്ട്ി തുട
ങ്ങിയ ഉപ�ീവനാസ്തികൾ.

3. തരിശുഭൂമി വികസിപെിച്ച് കൃഷിക്് ഉപയക്തമാക്ന്ന ്വൃത്ികൾ
4. ഇദേിര ആവാസ് ക്യാ�നയൾജപെജട, സര്ക്ാര് അനവദിക്ന്ന 

വീടുകൾ നിര്മ്മിക്ന്നതിനള്ള അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ജതാഴിൽ ഘടകും.
5. മൃ�സുംരഷേണ ്വൃത്ികൾ - കാലിജത്ാഴുത്്, ആട്ിൻകൂട്, പന്നി

ക്കൂട്, ക്കാഴിക്കൂട്
6. ജപാതു കുളങ്ങളിൽ മത്്യും വളര്ത്ൽ, മത്്യും ഉണക്ി സൂഷേിക്ന്ന

തിനള്ള ക്കന്ദങ്ങൾ

III. വിഭൊഗും C. സ്വയും സഹൊയ സുംഘങ്ങള്ക്കുള്ള മപൊതു ആസ്ികള്

1. കാര്ഷിക വിളകളജട സുംഭരണ ക്കന്ും. സ�വ വളനിര്മ്മാണത്ിന
ള്ള അടിസ്ാന സൗകര്യും

2. ഉപ�ീവന്വര്ത്നങ്ങൾക്ള്ള വര്ക്് ജഷഡ്ഡുകൾ

IV. വിഭൊഗും D ഗ്ൊ�തീണ അെിസ്ൊ� സൗകര്യങ്ങള്

1. ഗ്ാമീണ ശുചിത് ്വൃത്ികൾ - വ്യക്തി�ത ക്ടായ് ലറ്റ് , അങ്ണവാ
ടി, സ്കൂൾ ക്ടായ് ലറ്റുകൾ, ജപാതു ക്ടായ് ലറ്റുകൾ

2. ഓടകൾ, കലുങ്കുകൾ ഉൾജപെജടയള്ള ഗ്ാമീണ ക്റാഡുകൾ
3. കളിസ്ലങ്ങൾ
4. �ലനിര്ഗ്ഗമന ഓടകൾ, ക്സ്റ്റാും വാട്ര് രൈയിനകൾ തുടങ്ങിയ ജവള്ളജപെ

ാക് നിയന്തണ ്വൃത്ികൾ
5. ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾ, വനിതാ സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങളജട ജഫ

ഡക്റഷനകൾ, സസക്ക്ാണ് ജഷൽക്ട്ഴ്്, അങ്ണവാടി ക്കന്ദങ്ങൾ, 
ഗ്ാമീണ ചന്തകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ജകട്ിടങ്ങളജട നിര്മ്മാണവും, ഗ്ാമ/
ക്്ാക്് തല ശ്മാശാനങ്ങളജട നിര്മ്മാണവും. 

6. നിര്മ്മാണ സാമഗ്ികളജട ഉല്പാദനും (എസ്റ്റിക്മറ്റിജ് ഭാ�മായി വരുന്ന
ത് മാത്രും) 
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7. ഭഷേ്യധാന്യ സുംഭരണികൾ
8. ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികുളജട അറ്റകുറ്റപെണി

കൾ.
9. സുംസ്ാന സര്ക്ാരുമായി കൂടിയാക്ലാചിച്ച് ക്കന്ദ സര്ക്ാര് വി

ജ്ാപനും ജചയ്ന്ന മറ്റു ്വൃത്ികൾ.

e. ഏമറ്ടുകൊന് പൊെിലേൊത്ത പ്രവൃത്തികള്

•	 ്കടമല്ാത്തുും അളന്നു തിട്ജപെടുത്ാൻ കഴിയാത്തുമായ ്വൃത്ി
കൾ, പുല്ലുനീക്ും ജചയ്ൽ, കല്് നീക്ും ജചയ്ൽ, സാധാരണ കാര്ഷിക 
്വൃത്ികൾ (വിത്് വിതയ്കൽ, സത നടീൽ, വളമിടീൽ, ജകായ്്, 
കളപറിയ്കൽ, തുടങ്ങിയവ) ആവര്ത്ന സ്ഭാവമുള്ള ്വൃത്ികൾ 
എന്നിവ ഏജറ്റടുക്ാൻ പാടില്.

•	 വിത്്, വളും, കീടനാശിനി എന്നിവ വാങ്ങുന്നത് അനവദനീയമല്.
•	 ഭഷേ്യധാന്യും, പച്ചക്റികൾ, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ ഇനത്ിൽജപെട് 

ഹൃസ്കാലവിളകൾക്ള്ള ്വൃത്ികൾ ഏജറ്റടുക്ാൻ പാടില്. (ഉദാുഃ- 
വാഴ, കപെ, ക്ചന, ക്ചമ്പ്, ഇഞ്ി, മഞെൾ, തക്ാളി, വഴുതന തുടങ്ങി
യവ).

•	 എന്നാൽ ക്താട്വിളകൾക്ും ക്ഹാര്ട്ികൾച്ചറിൽ ഉൾജപെടുന്ന ദീര്ഘ
കാല വിളകൾക്ും 3 വര്ഷും വജര, നനയ്കൽ, കളനീക്ുംജചയ്ൽ എന്നീ 
്വൃത്ികൾ പരി�ണിക്ാവന്നതാണ്.

f. ഖണ്ിക 5:- വ്യക്ിഗത ആസ്ികള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്ഗണ� 
�ല്ഡകണ് ��വിഭൊഗങ്ങള്

വ്യക്തി�ത ആസ്തികൾ സൃഷ്ിക്ന്ന ്വര്ത്ികൾ തീരുമാനിക്ക്മ്പാൾ 
ചുവജട സൂചിപെിക്ന്ന �നവിഭാ�ങ്ങൾക്് മുൻ�ണന നൽക്കണ്താണ്. 

(എ).പട്ിക�ാതിക്ാര് (ബി).പട്ികവര്ഗ്ഗക്ാര് (സി).നാക്ടാടികളായ ആദിവാ
സികൾ (ഡി).ഡീക്നാട്ിസഫഡ് ആദിവാസികൾ (ഇ).ദാരിദ്്യ ക്രഖയ്ക് താജഴ
യള്ള മറ്റു കുടുുംബങ്ങൾ (എഫ് ).സ്തീകൾ ഗൃഹനാഥകളായ കുടുുംബങ്ങൾ (�ി).
ശാരീരിക സവകല്യമുള്ളവര് ഗൃഹനാഥരായിട്ടുള്ള കുടുുംബങ്ങൾ (എച്ച് ).ഭൂപരി
ഷ്കരണത്ിജ് ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ (ഐ). ഇദേിരാ ആവാസ് പദ്ധതിയജട(നില
വിൽ പി.എും.എ.സവ.(�ി.) ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ (ജ�).2006 ജല വനാവകാശമും
�ീകരിക്ൽ നിയമത്ിജ് ഗുണക്ഭാക്താക്ൾ 

ക്മൽപെറഞെ മുൻ�ണനാവിഭാ�ങ്ങളിൽ അര്ഹരായ ഗുണക്ഭാക്താക്ൾക്് 
ആനൂകൂല്യും നൽകി കഴിഞൊൽ ജചറുകിട-നാമമാത്രകര്ഷകക്രയും പരി�
ണിക്ാവന്നതാണ്. എന്നാൽ 11.08.2014 ജല 11017/11/2008 - എൻ.ആര്.ഇ.�ി
.എ(UN) നമ്പര് ക്കന്ദ സര്ക്ാര് നിര്ക്ദേശമനസരിച്ച്, സമഗ്വും, ശാസ്തീയവ
മായ നിര്ത്ട പദ്ധതിയജട ഭാ�മായി, ജചറുകിട, നാമമാത്ര കര്ഷകരുജട ഭൂമി 
എന്ന് വ്യത്യാസമില്ാജത എല്ാ ഭൂമിയിലുും ്വൃത്ികൾ ഏജറ്റടുക്ാവന്നതാ
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ണ്. മുകൾത്ട്ടു മുതൽ താക്ഴാട്ടുള്ള സമീപനും (Ridge to Valley approach ) 
അനസരിച്ച് ക്വണും ്വൃത്ികൾ ഏജറ്റടുക്ാൻ, പങ്ാളിത് ആസൂത്രണത്ി
ലൂജട മാത്രക്മ നീര്ത്ട വികസന ലോൻ തയ്ാറാക്ാവ. സാറ്റജലറ്റ് ഇക്മ�ിജ് 
സഹായക്ത്ാജട പദ്ധതി തയ്ാറാക്ാവന്നതാണ്. Ridge to Valley സമീപന
ത്ിൽ ശാസ്തീയമായി നീര്ത്ട പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിന് സുംസ്ാന സര്
ക്ാരുും നിര്ക്ദേശും നൽകിയിട്ടുണ്്. (30/03/2015 ജല DD2/116/2015/LSGD 
നമ്പര് സര്ക്ലര്) ഓക്രാ ഗുണക്ഭാക്താക്ജള കജണ്ത്തുന്നതിനായി ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുതലത്ിലുും ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്ന ആസ്തി
കജള സുംബന്ിച്ചുും, അതിനള്ള അര്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങജള സുംബന്ിച്ചുും 
പത്രവാര്ത് ഉൾജപെജട വ്യാപകമായ ്ചാരണും നടക്ത്ണ്താണ്. ഇതിജ് 
അടിസ്ാനത്ിൽ ലഭിക്ന്ന അക്പഷേകൾ പരിക്ശാധിച്ച് അവര്ക്് ജതാഴി
ലുറപെ് പദ്ധതി ്കാരും ആസ്തികൾ ലഭിക്ന്നതിനള്ള അര്ഹത പരിക്ശാധി
ച്ച് മുൻപറഞെ അര്ഹതാ മാനദണ്ഡമനസരിച്ച് മുൻ�ണന നിശ്യിച്ച് പട്ിക 
അന്തിമമാക്ക്ണ്തുും, ടി പട്ിക ഗ്ാമസഭയക്ടയും ഗ്ാമപഞ്ായത്ിക്്യും 
അും�ീകാരും വാങ്ങി നിര്വ്വഹണും ആരുംഭിക്ക്ണ്തുമാണ്. കൂടാജത ഷേീര 
വികസന വകുപെ്, മൃ�സുംരഷേണ വകുപെ് എന്നിവര് കജണ്ത്തുന്ന ഗുണക്ഭാ
ക്താക്ജളയും ക്മൽപെറഞെ മുൻ�ണനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ്കാരും ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്ിജ് അും�ീകാരക്ത്ാജട ആയിരിക്ണും.

5.2. പ്രധൊ��ന്തി ആവൊസ് ഡയൊ�� ( ഗ്ൊ�തീണ്)
പാവജപെട് �നവിഭാ�ങ്ങൾക്ള്ള ഭവന പദ്ധതികൾക്് സ്ാതന്ത്യ ലബ്ി 
മുതൽ പഴക്ും ഉണ്്. 2016 വജര നടപൊക്ി ജകാണ്ിരുന്ന ഇദേിരാ ആവാസ് 
ക്യാ�ന (ഐ.എ.സവ.) പുനര് നാമകരണും ജചയ്് 2022 വര്ഷക്ത്ാജട 
എല്ാവര്ക്ും പാര്പെിടും എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജട 2016 ഏ്ിൽ ഒന്നുമുതൽ ഈ 
പദ്ധതി നടപൊക്ന്നു. 1,20,000രൂപ 60:40 അനപാതത്ിൽ ക്കന്ദ-സുംസ്ാന 
സര്ക്ാരുകൾ ധനസഹായും നൽകുന്നു. ക്കരളത്ിൽ നവക്കരള കര്മ്മ പദ്ധ
തിയജട ഭാ�മായി സലവ് ലിഹുഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആ്് ഫിനാൻഷ്യൽ എുംപവ
ര്ജമ്് (സലഫ് ) എന്ന ക്പരിൽ ഭവന പദ്ധതി നടപെിലാക്ി വരുന്നു. ഇതിൽ 
ജപാതുവിഭാ�ും, പട്ിക�ാതി വിഭാ�ും എന്നിവര്ക്് 4 ലഷേും രൂപയും സക്ങ്
തങ്ങളിൽ കഴിയന്ന പട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്് 6 ലഷേും രൂപയും നൽകുന്നു. 
1,20,000 രൂപ കഴിച്ചുള്ള തുക ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളും പട്ിക�ാതി-പട്ിക
വര്� വികസന വകുപ്പുും നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഓക്രാ വീടിനും ഉള്ള 
ധനസഹായത്ിന പുറക്മ മഹാത്ാ�ാന്ി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ജതാഴിലുറപെ് 
പദ്ധതിയിലൂജട പരമാവധി 90 ദിവസജത് അവിദ�്ധ ജതാഴിൽ നൽകുന്നു
ണ്്. ക്കന്ദ സുംസ്ാന സര്ക്ാരിജ് വിവിധ പദ്ധതികൾ ്കാരും ലഭ്യമാകു
ന്ന അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളായ കക്കൂസ്, കുടിജവള്ളും, സവദയുതി, പാചക 
വാതക കണഷേൻ, ഖര മാലിന്യ സുംസ്രണ സുംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ 
സുംക്യാ�ന സാധ്യതകൾ ഉൾജപെടുത്ി നടപെിലാക്ന്നു. 
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5.3. സ്വച്ച് ഭൊരത് �ിഷന് (ഗ്ൊ�തീണ്)
ഗ്ാമ്ക്ദശങ്ങളിൽ ശുചിത് സുംസ്ാരും വളര്ത്ിജയടുക്ക്ണ്തിജ് ആവശ്യ
കത ഊന്നിപറഞ്ഞു ജകാണ്് 2014 ഒക്ക്ടാബര് 2 മുതൽ സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ 
(ഗ്ാമീണ്) ക്കന്ദ സര്ക്ാര് നടപെിലാക്ി തുടങ്ങിയത്. ക്നരജത് നടപെി
ലാക്ി വന്നിരുന്ന ‘നിര്മ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതി’ പുനസുംഘടിപെിച്ചു 
ജകാണ്ാണ് സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ (ഗ്ാമീണ്) നടപെിലാക്ി വരുന്നത്. ഇതിജ് 
ഭാ�മായി ക്കരളത്ിജല മുഴുവൻ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളും ‘ജവളിയിട വിസ
ര്ജ്ജന രഹിതമായി’ സുംസ്ാന സര്ക്ാര് ്ഖ്യാപിക്കയണ്ായി. തക്ദേശ 
സ്യും ഭരണ വകുപെിജ് ക്നതൃത്ത്ിൽ എല്ാ വീടുകളിലുും ശൗചാലയങ്ങൾ 
നിര്മ്മിച്ച് ഗ്ാമ പഞ്ായത്് സുംവിധാനും ഈ ്വര്ത്നങ്ങൾക്് പിന്തുണ
ക്യകി. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഐ ഇ സി, ക്ശഷി വികസനും,കമ്യൂണിറ്റി സാനിറ്റ
റി ക്കാുംലേക്്, ഖരമാലിന്യ സുംസ്രണും, ഭരണ ജചലവ് എന്നിവ ഉൾജപെടുത്ി
യിരിക്ന്നു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി സാനിറ്ററി ക്കാുംലേക്സുകളജട നിര്മ്മാണത്ിന് രണ്ടുലഷേും രൂപയും 
(60 ശതമാനും ക്കന്ദും 30 ശതമാനും സുംസ്ാനും 10 ശതമാനും ഗുണക്ഭാക്താ
വും).ഖരമാലിന്യ സുംസ്രണ പരിപാലന പദ്ധതിക്് പരമാവധി ഒരു ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ിന 20 ലഷേും രൂപയും (60 ശതമാനും ക്കന്ദും 40% സുംസ്ാനും) 
ഐ. ഇ. സി,്ാരുംഭ ജചലവ്, ക്ശഷി വികസനും എന്നിവയ്കായി ജ്ാ�ക്റ് 
അഞ്് ശതമാനും തുകയും ഭരണ ജചലവിന് രണ്് ശതമാനും തുകയും (ക്കന്ദും 
60% സുംസ്ാനും 40%) ഈ പദ്ധതിയിലൂജട ലഭിക്ന്നു.

സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ (ഗ്ാമീണ്) പദ്ധതിയജട രണ്ാും ഘട്ും (2020-21 മുതൽ 
2024 – 25 വജര) അടങ്ൽ തുകയായ 1,40,881 ക്കാടി രൂപയ്ക് 2020 ജഫബ്രുവ
രിയിൽ ക്കന്ദ സര്ക്ാര് അും�ീകാരും നൽകി. രണ്ാും ഘട്ത്ിൽ ഊന്നൽ 
നൽകിയ വിഷയങ്ങൾ ചുവജട പറയന്നവയാണ്.

1. ‘ജവളിയിട വിസര്ജ്ജ്യ രഹിത’ പദവി സുസ്ിരമാക്ക 

2. ഖര – ദ്വ മാലിന്യ സുംസ്രണും 

ശുചിത് മിഷനാണ് ക്കരളത്ിൽ ഈ പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിനള്ള 
ക്നാഡൽ ഏ�ൻസി. ഹരിത ക്കരളും മിഷജ് ഭാ�മായ ശുചിത് – മാലിന്യ 
പരിപാലന ഉപ ദൗത്യും, തക്ദേശ സ്യും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവരുജട 
പിന്തുണക്യാജടയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപെിലാക്ി വരുന്നത്. ‘എജ് മാലിന്യും 
എജ് ഉത്രവാദിത്ും’ എന്ന ആപ്തവാക്യും ഓക്രാ ക്കരളീയക്്യും മനസ്സി
ൽ പതിക്യണ്തുണ്്. ഉറവിട മാലിന്യ സുംസ്രണ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ശക്തിജപെടുത്ി 
വീടുകളിൽ തജന്ന സ�വ മാലിന്യങ്ങൾ സുംസ്രിക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ 
�നകീയ ക്യാമ്പയിൻ സുംഘടിപെിക്ക്ണ്തുണ്്. ഇക്താജടാപെും അസ�വ 
മാലിന്യങ്ങൾ ക്ശഖരിച്ച് സ്കാപെ്  ഡീക്ലഴ്ിന് പഞ്ായത്് അടിസ്ാനത്ിൽ 
സ്ിരമായി സകമാറാനള്ള സുംവിധാനും ഉണ്ാക്കയും ക്വണും.
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5.4. ഡദശതീയ ഗ്ൊ�തീണ ആഡരൊഗ്യ ദൗത്യും
�നപങ്ാളിത്ക്ത്ാജട ആക്രാ�്യ സുംവിധാനങ്ങളജട ശക്തിജപെടുത്ലിന് 
ലഷേ്യും ജവച്ചു ജകാണ്്  2005 ഏ്ിൽ 12 ൽ ക്കന്ദ സര്ക്ാര് ക്ദശീയ തല
ത്ിൽ ആരുംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് (എൻ.ആര്.എച്ച്.എും). 2013 മുതൽ ക്ദശീയ 
ആക്രാ�്യ ദൗത്യും എന്ന ക്പരിലാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയജപെടുന്നത്. ക്ക
രളത്ിൽ ‘ആക്രാ�്യ ക്കരളും’- എന്ന ക്പരിൽ ക്സ്റ്ററ്റ് ജഹൽത്് മിഷൻ 
ആണ് പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നത്. ആക്രാ�്യ വകുപെിന് കീഴിൽ - സുംസ്ാന 
ആക്രാ�്യ കുടുുംബക്ഷേമ ജസാസസറ്റി (SH&FWS), �ില്ാതലത്ിൽ - �ില്ാ 
ആക്രാ�്യ കുടുുംബക്ഷേമ ജസാസസറ്റിയും ഈ പദ്ധതിയജട ്വര്ത്നങ്ങ
ൾ താജഴ തട്ിജലത്ിക്ന്നതിന ്യത്ിക്ന്നു. സുംസ്ാന സര്ക്ാരിജ് 
നവക്കരള കര്മ്മ പരിപാടിയമായി ബന്ജപെട്് ആക്രാ�്യ ക്മഖല ശക്തിജപെടു
ത്തുന്നതിന് ക്വണ്ി നടപൊക്ന്ന ‘ആര്ദ്ും മിഷൻ’ ്വര്ത്നങ്ങളമായി ഈ 
പദ്ധതി ്വര്ത്നങ്ങൾ സുംക്യാ�ിപെിച്ച് നടപെിലാക്ാവന്നതാണ്. 

5.5. സ�ഗ് ശിഷേ 
2018 – 19 ൽ 3 പദ്ധതികജള ഒന്നിച്ച് ക്ചര്ത്് ്ീ-സ്കൂൾ മുതൽ പന്തണ്ാും 
ക്ാസ് വജരയള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ ഒരു കുട കീഴിൽ ജകാണ്് വരുന്ന
തിന് ക്വണ്ി ക്കന്ദ സര്ക്ാര് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ‘സമഗ് ശിഷേ’ 
പദ്ധതി. ക്കന്ദ സര്ക്ാര് നടപൊക്ി വന്നിരുന്ന സര്വ്വ ശിഷേ അഭിയാൻ 
(എസ്.എസ്.എ.), രാഷ്ടീയ മാധ്യമിക് ശിഷേ അഭിയാൻ (ആര്.എും.എസ്.എ), 
ടീച്ചര് എഡയുക്ക്ഷൻ എന്നീ പദ്ധതികജള സുംക്യാ�ിപെിച്ചാണ് സമഗ് എന്ന 
പദ്ധതി നടപെിലാക്ി തുടങ്ങിയത്. 

5.5.1. ഈ പദ്ധതിയുമെ ഘെകങ്ങള് :-

•	 അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനവും സാര്വ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവും 

•	 ലിും� സമത്ും 

•	 വിദ്യാഭ്യാസത്ിജല ഉൾജക്ാള്ളൽ 

•	 ഗുണക്മന്മയള്ള വിദ്യാഭ്യാസും 

•	 അധ്യാപകരുജട ശമ്പളത്ിനള്ള ധനകാര്യ പിന്തുണ 

•	 ഡി�ിറ്റൽ സൗകാര്യങ്ങൾ ജമച്ചജപെടുത്ൽ 

•	 വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്ിജ് ഭാ�മായ യൂണിക്ഫാും, പാഠപുസ്തകങ്ങ
ൾ മുതലായവ ലഭ്യമാക്ൽ 

•	 ്ീ – സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസും 

•	 ജതാഴിലധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാസും 

•	 കായിക വിക്നാദങ്ങളും കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും 

•	 അധ്യാപകരുജട വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനും
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5.6. ദതീന്ദയൊല് അഡന്ത്യൊദയ ഡയൊ�� –  
ഡദശതീയ ഗ്ൊ�തീണ ഉപ�തീവ� �ിഷന് (DAY – NRLM)

ദരിദ് �നവിഭാ�ങ്ങജള സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങളായി രൂപീകരിച്ച് ദാരിദ് 
ലഘൂകരണത്ിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്ിക ്വര്ത്നങ്ങ
ളിൽ ഇടജപടുത്തുക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജട 1999-ൽ രൂപും ജകാടുത് പദ്ധതി
യാണ് സ്ര്ണ്ണ�യന്തി ഗ്ാമ സ്ക്റാസ്�ാര് ക്യാ�ന(എസ്.�ി.എസ്.സവ.). 
ഈ പദ്ധതിയ്ക് ഘടനാ പരമായ മാറ്റും വരുത്ി 2011 ജൂണിൽ രൂപും ജകാടുത് 
പദ്ധതിയാണ് എൻ.ആര്.എൽ.എും. താജഴ തട്ിൽ ദാരിദ്രുജട ശക്തമായ 
സുംഘടനാ സുംവിധാനും രൂപജപെടുത്ി സുസ്ിരമായ ദാരിദ് ലഘൂകരണ
ത്ിന് ഉതകുന്ന ലാഭകരമായ സ്യും ജതാഴിൽ, സവദഗ്ദ്ധ്യും ക്വണ്ടുന്ന ജതാ
ഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്ന്നതിലൂജട ദാരിദ്്യും കുറയ്ക്കുകയും അവരുജട 
ഉപ�ീവനമാര്�ും ജമച്ചജപെടുകയും ജചയ്ക എന്നതാണ് പദ്ധതിയജട ലഷേ്യും. 
2015 ൽ ഈ പദ്ധതി ദീൻദയാൽ അക്ന്ത്യാദയ ക്യാ�ന – ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ 
ഉപ�ീവന മിഷൻ DAY – NRLM എന്ന് പുനര്നാമകരണും ജചയ്തു. സുംസ്ാന 
ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന മിഷൻ എന്ന നിലയിൽ കുടുുംബശ്ീ മിഷനാണ് ഈ 
പദ്ധതി ക്കരളത്ിൽ നടപെിലാക്ന്നത്.

5.7. ദതീന് ദയൊല് ഉപൊദ്യൊയ ഗ്ൊ�തീണ് കൗശലേ്യ ഡയൊ�� (DDUGKY)
2014 ൽ എൻ.ആര്.എൽ.എും. ജ് ഉപ പദ്ധതിയായി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് 
ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്യായ ഗ്ാമീണ് കൗശല്്യ ക്യാ�ന (DDUGKY). ഗ്ാമീണ ക്മ
ഖലയിജല 18 – 35 വയസ്സ് വജര യള്ള യവതീ യവാക്ൾക്് വിവിധ ജതാഴി
ലുകളിജല സവദഗ്ദ്ധ്യ വികസനവും ജതാഴിൽ കജണ്ത്ി നൽകലുമാണ് ഈ 
പദ്ധതിയജട ലഷേ്യും. എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാ�ും, വനിതകൾ , വിഭിന്ന 
ക്ശഷിയള്ളവര് എന്നിവര്ക്് 45 വയസ്സ് വജര ഈ പദ്ധതിയിൽ ഗുണക്ഭാക്താ
ക്ളാകാും. കുടുുംബശ്ീയാണ് ക്കരളത്ിൽ ഈ പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിജ് 
ക്നാഡൽ ഏ�ൻസി. 

5.8. �ഹിളൊ കിസൊന് സശൊക്തീകരണ് പരിഡയൊ��  
(എും.മക.എസ്.പി)

കാര്ഷിക ക്മഖലയിൽ ്വര്ത്ിക്ന്ന സ്തീ ജതാഴിലാളികൾക്് കൂടുതൽ 
ജതാഴിലവസരങ്ങളും ജമച്ചജപെട് ്തിഫലവും ഉറപൊക്ന്നതിന ക്വണ്ി ക്കന്ദ 
സര്ക്ാര് ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ഉപ�ീവന ദൗത്യത്ിജ് ഭാ�മായി എും.ജക.
എസ്.പി എന്ന ക്പരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി 2011 ൽ ആരുംഭിച്ചു. ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തുകളിൽ രൂപീകരിക്ന്ന ക്ലബര് ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലബര് ബാങ്കുും ആണ് ഈ പദ്ധ
തിയജട അടിസ്ാനഘടകങ്ങൾ. മഹാത്ാ�ാന്ി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ജതാഴി
ലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ കഴിഞെ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളായി 40 ദിവസജമങ്ിലുും ക്�ാലി 
ജചയ്വരുും 18നും 50നും ഇടയിൽ ്ായമുള്ള വനിത ജതാഴിലാളികജളയാണ് 
ഈ പദ്ധതിയിൽ അും�ങ്ങളായി തിരജഞെടുക്ന്നത്. കൃഷിയും കൃഷിയമാ
യി ബന്ജപെട് അനബന് ക്മഖലകളിലുും ആധുനിക കാര്ഷിക ഉപകരണ
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ങ്ങളജട ഉപക്യാ�ത്ിലുും പരിപാലനത്ിലുും വിദ�്ധ പരിശീലനും നൽകി 
കാര്ഷിക ക്മഖലയിൽ കൂടുതൽ ജമച്ചജപെട് വരുമാനവും ജതാഴിലവസരവും 
ഉണ്ാക്ിജയടുക്ക എന്നതാണ് പദ്ധതിയജട ലഷേ്യും. നിലവിൽ 9 �ില്കളി
ൽ ഈ പദ്ധതി നടപെിലാക്ി വരുന്നു – മലപ്പുറും, പാലക്ാട്, തൃശ്ശൂര്, ആലപ്പുഴ, 
ഏറണാകുളും, ക്കാഴിക്ക്ാട്, തിരുവനന്തപുരും, ജകാല്ും, കണ്ണൂര്. 2007 – 2011 
കാലയളവിൽ വടക്ാക്ഞ്രി ക്്ാക്് പഞ്ായത്് വി�യകരമായി നടപെിലാ
ക്ിയ ഗ്ീൻ ആര്മി ക്ലബര് ബാങ്് ആണ് ഈ പദ്ധതിയജട ക്്രക ഘടകും. 
ഈ പദ്ധതി താജഴ തട്ിൽ നടപെിലാക്ന്നതിജ് ്ധാന ഏ�ൻസി ക്ലബര് 
ബാങ്കുകളജട ജഫഡക്റഷനാണ്. ഗ്ാമ വികസന വകുപെിജല സീനിയര് ഉക്ദേ്യാ
�സ്ൻ സി.ഇ.ഒ. ആയള്ള ക്്ാ�ക്ട് മാക്ന�്ജമ്് യൂണിട്ാണ് ഈ പദ്ധതി
യജട സുംസ്ാന തല ക്മൽക്നാട്ും വഹിക്ന്നത്. 

5.9. �ൊഷണല് ഡസൊഷ്യല് അസിസ്റന്സ് ഡപ്രൊഗ്ൊും. (N.S.A.P)
ദരിദ് �നവിഭാ�ങ്ങളജട സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും ലഷേ്യമാക്ി 1995 ൽ ഗ്ാമവിക
സന മന്താലയും ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ക്സാഷ്യൽ അസിസ്റ്റ
ൻസ് ക്്ാഗ്ാും. (N.S.A.P). വക്യാ�നങ്ങൾ, വിധവകൾ,വികലാും�ര് തുടങ്ങി 
അര്ഹരായ മുഴുവൻ ആൾക്ാര്ക്ും ജപൻഷൻ നൽകുക എന്ന ലഷേ്യക്ത്ാജട
യാണ് ഈ പദ്ധതി ആരുംഭിച്ചത്. ഇതിജ് ഭാ�മായി ക്ദശീയ വാര്ദ്ധക്യകാല 
ജപൻഷൻ, ക്ദശീയ കുടുുംബ ക്ഷേമ പദ്ധതി, ക്ദശീയ മാതൃ സഹായ പദ്ധതി 
എന്നിവ ആരുംഭിച്ചു. 2007 മുതൽ ക്ദശീയ വാര്ദ്ധക്യകാല ജപൻഷൻ ഇദേിരാ 
�ാന്ി ക്ദശീയ വാര്ദ്ധക്യകാല ജപൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ പുനര്നാമകര
ണും ജചയ്തു. 2009 ൽ ഇദേിരാ�ാന്ി നാഷണൽ വിക്ഡാവര് ജപൻഷൻ സ്ീും, 
ഇദേിരാ�ാന്ി നാഷണൽ ഡിജസബിലിറ്റി ജപൻഷൻ സ്ീും എന്നീ രണ്് 
പദ്ധതികൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നു. 2001 ഏ്ിൽ 01 ന ക്ദശീയ മാതൃ സഹായ 
പദ്ധതി കുടുുംബക്ഷേമ മന്താലയത്ിക്ലക്് മാറ്റി. 2000 ഏ്ിൽ 01 ന അന്ന
പ്പൂര്ണ്ണ പദ്ധതി നടപെിലാക്ി തുടങ്ങി. 65 വയസ്സ് കഴിഞെ നിരാലുംബര്ക്് 
മാസും ക്താറുും 10 കിക്ലാ ഭഷേ്യ ധാന്യും നൽകുന്ന പദ്ധതി. വാര്ദ്ധക്യ കാല 
ജപൻഷൻ കിട്ാൻ അര്ഹരായ എന്നാൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ജപൻഷൻ 
കിട്ാത്വക്രയും അന്നപൂര്ണ്ണ പദ്ധതിയിൽ ഗുണക്ഭാക്താക്ളാക്ാും. ്ാ
ക്ദശിക സര്ക്ാരുകൾക്ാണ് അക്പഷേ വാങ്ങി പരിക്ശാധിച്ച് ജപൻഷൻ 
വിതരണും നടത്തുന്നതിനള്ള ചുമതല.


