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2020-2025 ോലയളവിക്ലക്ക് ക്േേളത്തിങ്ല പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളിങ്ല 
�നപ്രതിനിധിേളായി ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് എല്ാവര്ക്ും ഹൃദ്യമായ ആശുംസ
േൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച് വിശ്ാസവും പ്രതീഷേേളും സാഷോത്ക്ക
േിക്വാൻ നിങ്ങക്ളാക്ോരുത്തരുും ആത്ാര്ത്ഥമായി പേിശ്മിക്ങ്മന്ന് േരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധിോേത്തിൽ വന്ന നായനാര് സര്ക്കാര് നടപെിലാക്കിയ �ന
േീയാസൂത്രണ അധിോേ വിക്േന്ദീേേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ക്േേളത്തിങ്ന് 
സാമൂഹിേ സാമ്പത്തിേ ക്മഖലേളിലുണ്ാക്കിയ മാറ്ങ്ങൾ മാതൃോപേമാണ്. 
ക്േേളും നടപെിലാക്കിയ അധിോേ വിക്േന്ദീേേണത്തിലൂങ്ട ശക്തമായ പ്രാക്ദ
ശിേ ഭേണസുംവിധാനും രൂപങ്പെടുത്തുേയും ത്രിതല പഞ്ായത്തുേളും ന�േഭ
േണ സ്ാപനങ്ങളും പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളായി മാറുേയും ങ്ചയ്തു. ഇതിങ്ന് 
ഫലമായി, �നാഭിലാഷും േണ്റിഞെ ഒക്ട്ങ്റ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രാക്ദശിേ 
സര്ക്കാരുേൾ നടപെിലാക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആേുംഭിച് നവക്േേളത്തിനായി 
�നേീയാസൂത്രണവും നവക്േേള േര്മ്മപദ്ധതിയും വിവിധ ദൗത്യങ്ങളും ഈ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പേര്ന്ന് മുക്മ്പാട്ടു ക്പാകുന്നു. 25 വര്ഷും 
പൂര്ത്തിയായ �നേീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനും ഇന്ന് ോ�്യത്തിന് തങ്ന്ന മാതൃേ
യാണ്.

ക്ദശീയതലത്തിലുും സുംസ്ാനതലത്തിലുമുള്ള ഭേണ സുംവിധാനങ്ങങ്ള 
അക്പഷേിച്് �നങ്ങളമായി കൂടുതൽ ഇഴുേിക്ചര്ന്ന് അവരുങ്ട വിേസനാവശ്യ
ങ്ങങ്ള യഥാര്ത്ഥ ക്ബാധക്ത്താങ്ട സമീപിക്കാനും ഉൾങ്ക്കാള്ളാനും പഞ്ായ
ത്തുോ�് ഭേണ സുംവിധാനത്തിന് േഴിയങ്മന്നത് നിസ്തര്ക്കമാണ്. ഇപ്രോേും 
�നപ്രതീഷേയ്ക് ഒത്ത് ഉയോനും �നേീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പേിഹാേമുണ്ാക്ന്ന
തിനും തക്കവിധും �നാധിപത്യ ഭേണസുംവിധാനും ോേ്യഷേമമാക്കണ 

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ വകുപ്പുമന്തി
ക്േേള സര്ക്കാ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ

സക്ന്ദശും
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ങ്മകെി ൽ അതിങ്ന് േണ്ടു ഘടേങ്ങളായ �നപ്രതിനിധി സുംവിധാനവും ഉക്ദ്യാ
�സ് സുംവിധാനവും ഒക്േക്പാങ്ല ോേ്യഷേമമാേണും. 

നമുങ്ക്കല്ാും അറിയാവന്നതുക്പാങ്ല ക്ലാേും ഇന്ന് ക്ോവിഡ് 19 എന്ന 
മഹാമാേിയങ്ട പിടിയിലാണ്. തീര്ച്യായും മനഷ്യകുലും ഈ മഹാമാേിങ്യ 
അതി�ീവിക്േ തങ്ന്ന ങ്ചയ്ും. പുതിയ ോലത്തിനനസൃതമായ തേത്തിൽ 
തക്ദേശസ്യുംഭേണ സുംവിധാനത്തിങ്ന് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമായ 
പേിശീലനും നല്കുന്നതിന് േില, സേപ്പുസ്തേങ്ങളും പുതിയ പഠനേീതിേളും 
ഒരുക്കിയിേിക്ന്നത് അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. പുതിയ േടമേ ൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്ന
തിന് തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങളിങ്ല �നപ്രതിനിധിേങ്ള ഈ സേപ്പുസ്തേ
ങ്ങ ൾ പ്രാപ്തോക്ും എന്നതുും നിസ്തര്ക്കമാണ്. �നപ്രതിനിധിേൾക്കായി  
സാമൂഹ്യക്ഷേമവും ക്സവനങ്ങളും ക്േന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധതിേളും എന്ന ഈ 
സേപ്പുസ്തേും തയ്ാറാക്ന്നതിന് മുൻസേ എടുത്ത േിലങ്യ അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നതി
ക്നാങ്ടാപെും ഈ അവസേും പൂര്ണ്ണമായും പ്രക്യാ�നങ്പെടുത്തണങ്മന്ന് എല്ാ 
�നപ്രതിനിധിേക്ളാടുും അഭ്യര്ത്ഥിക്േയും ങ്ചയ്ന്നു.

തിരുവനന്തപുേും സക്നേഹും, 
01.12.2020

എ.സി. ങ്മായ്ീൻ
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ക്േേളത്തിങ്ല �നേീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനും ോൽ നൂറ്ാണ്ിക്ലങ്ക്ക
ത്തിയിേിക്ന്നു. േഴിഞെ 25 വര്ഷങ്ത്ത വിക്േന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂങ്ട പ്രാക്ദശിേ ഭേണത്തിൽ ഒക്ട്ങ്റ ക്നട്ങ്ങൾ 
സേവേിക്കാനും ോ�്യവും ക്ലാേവും ഉറ്റുക്നാക്ന്ന വിേസനത്തിങ്ന് മാതൃോ 
സുംസ്ാനമായി മാറാനും ക്േേളത്തിന് േഴിഞെിട്ടുണ്്.

ക്േേളത്തിങ്ല അധിോേ വിക്േന്ദീേേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ ോ�്യങ്ത്ത മറ്് 
സുംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മാതൃേയായി നിലങ്ോള്ളുേയാണ്. 73, 74 ഭേണഘടനാ 
ക്ഭദ�തിേൾക്ക് ക്ശഷും, ഒൻപതാും പഞ്വൽസേ പദ്ധതി മുതൽ ക്േേളത്തി
ൽ നടപെിലാക്കിയ �നേീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനമാണ് നമ്മുങ്ട സുംസ്ാന
ങ്ത്ത ോ�്യത്തിങ്ന് ഇതേ പ്രക്ദശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. ഒക്ട്ങ്റ 
വിേസന മാതൃേേൾ സൃഷ്ിക്കാൻ നമ്മുങ്ട തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങ
ൾക്ക് േഴിഞ്ഞു. പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളങ്ട ഏറ്വും മഹത്തായ സ്ഭാവവി
ക്ശഷും അവയ്ക് �നങ്ങളമായള്ള അടുപെും തങ്ന്നയാണ്. �നേീയാസൂത്രണ
ത്തിക്നാപെും മറ്് നിേവധി നടപടിേളും അന്നുമുതൽ സേങ്ക്കാള്ളുേയണ്ായി. 
അതിൽ ഏറ്വും പ്രധാനമാണ് 1996-ൽ തങ്ന്ന രൂപീേേിച് ങ്സൻ േമ്മിറ്ിയും 
അവരുങ്ട റിക്പൊര്ട്ിൻപ്രോേമുള്ള തുടര്നടപടിേളും. 2017-ൽ �നേീയാസൂ
ത്രണത്തിങ്ന് േണ്ാും ഘട്ും ഉദ്ഘാടനും ങ്ചയ്ങ്പെട്ടു. അക്താങ്ടാപെും, പുതിയ 
ക്േേള സൃഷ്ിക്കായി നവക്േേള േര്മ്മപേിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കങ്പെട്ടു. അതിങ്ന് 
ഭാ�മായി ആര്ദ്ും, ങ്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംേഷേണ യജ്ും, സലഫ്, ഹേിത 
ക്േേളും എന്നീ ദൗത്യങ്ങളും പ്രവര്ത്തനമാേുംഭിച്ചു. ഇവങ്യല്ാും ക്േേളത്തിങ്ല 
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങങ്ള ഔന്നത്യത്തിങ്ലത്തിച്ചു. 

പുതുതായി ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ക്്ാക്പഞ്ായത്ത് അും�ങ്ങൾക്ക് 
അവരുങ്ട പ്രവര്ത്തന തുടക്കത്തിൽ തങ്ന്ന ഈ പേിശീലനും നൽക്േണ്തു
ണ്്. മുൻോലങ്ങളിൽ േില ഈ പ്രവര്ത്തനും സ്തുത്യര്ഹമായി നിര്വ്വഹിച്ിട്ടു

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, േില

അവതാേിേ
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ണ്്. ഇന്ന് നങ്മ്മ വലയും ങ്ചയ്ിേിക്ന്ന ക്ോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാേിയങ്ട 
ോലത്തിനും വോനിേിക്ന്ന ക്ോവിഡാനന്തേ ോലത്തിനും അനക്യാ�്യ
മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്തകുന്ന പേിശീലന പേിപാടിേളും സേപ്പുസ്തേങ്ങള
മാണ് േില രൂപും നല്ിയിേിക്ന്നത്. പുതുതായി ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ക്്ാക്
പഞ്ായത്ത് �നപ്രതിനിധിേൾക്ക് ഉപോേപ്രദമാകുും വിധും തയ്ാറാക്കിയ 
സാമൂഹ്യക്ഷേമവും ക്സവനങ്ങളും ക്േന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധതിേളും എന്ന ഈ 
സേപ്പുസ്തേും രൂപങ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്നതൃത്ും നല്ിയ ശ്ീമതി. ഡി. സുധക്യയും 
അവക്ോങ്ടാപെും ഈ സുംേുംഭത്തിൽ പകൊളിേളായ േില ടീും അും�ങ്ങങ്ളയും 
അഭിനന്ദിച്ചുങ്ോണ്് ഈ പുസ്തേും ഞാൻ േിലയ്ക്കുക്വണ്ി സമൂഹത്തിന് മുമ്പാങ്േ 
സമര്പെിയ്ക്കുന്നു. 

ക്ഡാ. ക്�ായ് ഇളമണ്
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73, 74 ഭേണ ഘടനാ ക്ഭദ�തിേളങ്ട അന്തസത്ത പൂര്ണ്ണമായും ഉൾങ്ക്കാണ്ടു
ങ്ോണ്് അധിോേങ്ങളും അനബന്ധ സൗേേ ്യങ്ങളും താങ്ഴ തട്ിക്ലക്ക് പേര്
ന്നു നൽേിയ ഉദാത്തമായ മാതൃേയാണ് നമുക്ള്ളത്. നമ്മുങ്ട സുംസ്ാനത്ത് 
�നേീയാസൂത്രണും നടപെിലാക്കിയിട്് 25 വര്ഷും പൂര്ത്തീേേിക്ന്ന ഈ അവ
സേത്തിൽ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിക്ലക്ക് പുതിയതായി ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെടുന്ന 
�നപ്രതിനിധിേൾക്ക് ഈ സേപ്പുസ്തേും ഏങ്റ പ്രക്യാ�നേേമായിേിക്ും 
എന്നതിന് സുംശയമില്. ഈ പുസ്തേും വായനക്കാര്ക്ക് അറിവും ോേ ്യക്ശഷി
യും വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിന് സഹായേേമാകുും വിധും വളങ്േ ലളിതവും ഹ്രസ ്വ
മായിട്ാണ് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. �നപകൊളിത്തക്ത്താങ്ടയള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്ിയ, സുതാേ ്യവും ോേ ്യഷേമവമായ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണും, ചടുലമായ 
ക്സവന പ്രദാന സുംവിധാനങ്ങൾ, കൃത ്യതയള്ള അക്കൗണ്ിും�് പേിക്ശാധ
നാ സുംവിധാനങ്ങൾ ഉൾങ്പെങ്ട ISO സര്ട്ിഫിക്ക്കഷൻ ക്നടിയിട്ടുള്ള തക്ദേശ 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങളിക്ലക്ക് ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആത് വിശ ്ാസും 
ലഭിക്ന്നതിന് പ്രാക്ദശിേ ഭേണ സുംവിധാനങ്ത്തക്റിച്ചുും, ങ്പാതുഭേണും, 
വിക്േന്ദീകൃതാസൂത്രണും, ധനോേ ്യും, ക്ഷേമോേ ്യും, ങ്പാതുമോമത്ത്, സാമൂ
ഹ ്യക്ഷേമും എന്നിവ കൂടാങ്ത ഗുഡ്�ക്വണൻസ്, സുംസ്ാന–ക്േന്ദാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതിേങ്ളക്റിച്ചുും വളങ്േ ചിട്ക്യാടുും ലളിതമായ ഭാഷയിലുും പ്രതിപാദിച്ി
ട്ടുണ്്. 
പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളങ്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിര്വ്വഹണവും നടത്തു
ന്ന ഉക്ദ്യാ�സ്ര് തങ്ന്നയാണ് ക്േന്ദ-സുംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേൾ നിര്
വ്വഹണും നടത്തുന്നങ്തകെിലുും ചിലയിടങ്ത്തകെിലുും പദ്ധതിേൾ തമ്മിങ്ലാരു 
ഏക്ോപനവും സുംക്യാ�നവും നടക്ന്നില് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ക്ോ
വിഡാനന്തേ തക്ദേശ ഭേണത്തിൽ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ങ്ചറുതല്ാത്ത 
പങ്കു വഹിക്കാൻ േഴിയും. പഞ്ായത്തീോ�് നിയമത്തിൽ പട്ിേ 4-ൽ സര്

ആമുഖും
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ക്കാര് - സര്ക്കാക്േതേ സാക്കെതിേ സവദ�്ധ ്യും ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തുന്നതിനും 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേൾക്ക്  സാക്കെതിേ സഹായും നൽകുന്നതിനും ക്്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തിന് അനവാദും നൽേിയിട്ടുണ്്. ഈ സൗേേ ്യും വലിയ ക്താതിൽ 
പ്രക്യാ�നങ്പെടുക്ത്തണ്തുണ്്. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് സാമ്പത്തിേവും 
ങ്താഴിൽപേവമായ ക്മഖലയിൽ നല് ഇടങ്പടലുേൾ നടത്താൻ േഴിയും. ഇത് 
സാധ ്യമാേണങ്മകെിൽ ഭേണഘടന അനശാസിക്ന്ന സാമ്പത്തിേ വിേസ
നത്തിനും, സാമൂഹ ്യനീതിക്മുള്ള പദ്ധതിേൾ �നപകൊളിത്തക്ത്താങ്ട തയ്ാ
റാക്കി നടപെിൽ വരുത്തുന്നതിന് തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് േഴിക്യ
ണ്തുണ്്. ഈ ചുമതലയും ഉത്തേവാദിത്തവും ക്ബാധ്യങ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ 
ഉദ്യമത്തിലൂങ്ട സാധിക്ങ്മന്നുും പ്രതീഷേിക്ന്നു. ഈ സേപ്പുസ്തേും തയ്ാറാ
ക്ന്നതിന് പങ്കു വഹിച് േിലയിങ്ല ഫാക്കൽറ്ി അും�ങ്ങൾ, ങ്ോട്ാേക്കേ, 
മണ്ണൂത്തി, തളിപെറമ്പ് പേിശിലനക്േന്ദങ്ങളിങ്ല പ്രിൻസിപൊൾമാര്, ഫാക്കൽ
റ്ി അും�ങ്ങൾ, മറ്് �ീവനക്കാര് എന്നിവര്ക്ും പ്രക്ത്യേും കൃതജ്ത പ്രോ
ശിപെിക്ന്നു.

അഡസൊസിഡയറ്് എ�ിറ്ര�ൊര എ�ിറ്ര
എം. ഡേണുകു�ൊര �ി. സുധ
േണ്സൾട്ന്്, േില ഡയറക്ടര്, േില സി.എച്്.ആര്.ഡി.

പി. സുഡേന്ദ്രന്
പ്രിൻസിപെൽ, േില-ഒ.എഫ്. & ഡ്യു.എും.
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1.9 ോലാവസ് വ്യതിയാന ോലങ്ത്ത വിേസനവും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുും ....19
1.10 സ�വ സവവിധ്യ സമിതിേൾ .............................................................................20

2 പ്രഡ്യേക ഘടക പദ്ധ്ികൾ .................................................................................22
2.1 പ്രക്ത്യേ ഘടേ പദ്ധതിേൾ എന്തിന്? ..............................................................22
2.2 പ്രക്ത്യേ പദ്ധതിേൾ ..............................................................................................22

3 ദൊേിദ്യേ ലഘൂകേണവം സൊമൂഹയേ സുേഷേി്്്വവം ................................................. 24
3.1 എന്താണ് ദാേിദ്്യും ? ...............................................................................................24
3.2 ദാേിദ്്യത്തിങ്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ .......................................................................24
3.3 ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിൽ തക്ദേശസ്യുംഭേണ  

സ്ാപനങ്ങളങ്ട പകെ് ..............................................................................................25
3.4 ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതിേൾ (Anti Poverty Plans) ..............................25
3.5 അ�തി േഹിത ക്േേളും ..........................................................................................26
3.6 ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള േങ്ണ്ത്തൽ ...........................................................................27
3.7 ഫണ്് വേയിരുത്തൽ ..............................................................................................27

ഉള്ളടക്കും



12 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

3.8 ആശ്യ പദ്ധതി – പേിചേണ – ക്സവന പാക്ക്ക�് .........................................27
4 ശിശു വികസനം .................................................................................................. 29

4.1 ശിശു വിേസനും .......................................................................................................29
4.2 ഐ.സി.ഡി.എസ്. പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ...................................................................29
4.3 പദ്ധതിയങ്ട ലഷേ്യങ്ങൾ.........................................................................................30
4.4 സമഗ്ശിശു വിേസന പദ്ധതി ..............................................................................30
4.5 സമഗ് ശിശുവിേസന ക്മഖലേൾ .........................................................................31
4.6 ശിശുവിേസനവും സാമൂഹിേ ക്ഷേമവും..............................................................33
4.7 ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ഏങ്റ്ടുക്കാവന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ............................33

5 ഭിന്ന ഡശഷിക്ൊരക്കുള്ള ഉപപദ്ധ്ി ...................................................................... 35
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1 
ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ം 
ഡഷേ�പ്രവരത്തനങ്ങളം

അധിോേ വിക്േന്ദീേേണും വഴി പ്രാക്ദശിേ ഭേണസുംവിധാനും ശക്തിങ്പെടു
ത്താൻ േഴിഞെ സുംസ്ാനമാണ് നമ്മുക്ടത്. ഗ്ാമസഭയും, ഗ്ാമസഭങ്യ അടി
സ്ാന ഘടേമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്ന്ന ഗ്ാമ-ക്്ാക്ക്-�ില്ാ പഞ്ായത്തുകുളും 
കൂടിയതാണ് ത്രിതല പഞ്ായത്ത് ോ�് സുംവിധാനും. ത്രിതല പഞ്ായത്തു
േൾ തമ്മിൽ ക്മൽ േീഴ് ബന്ധമല് ഉള്ളത്. അധിോേങ്ങളക്ടയും പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളക്ടയും അടിസ്ാനത്തിൽ അവ പേസ്പേും പൂേേമായി പ്രവര്ത്തിക്കണ
ങ്മന്നാണ് നിയമത്തിൽ വിഭാവനും ങ്ചയ്ിട്ടുള്ളത്. കൂട്ായ പ്രവര്ത്തനത്തിലൂങ്ട 
മാത്രക്മ ഈ അനപൂേേ സ്ഭാവും ശക്തിങ്പെടുത്താനാവൂ. പഞ്ായത്ത് ോ�് 
സുംവിധാനത്തിങ്ല മദ്ധ്യതലും ആണ് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത്. ഭേണഘടന
യങ്ട പതിങ്നാന്നാും ങ്ഷഡ്യൂൾ പ്രോേവും പഞ്ായത്ത് ോ�് നിയമത്തിങ്ല 
നാലാും പട്ിേയിലുും പ്രതിപാദിക്ന്ന ചുമതലേളാണ് ക്്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തിൽ നിഷേിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യ നീതിയും സാമ്പത്തിേ വിേസനവും 
ക്ഷേമവും സാദ്ധ്യമാക്േ എന്ന സുപ്രധാന ചുമതലയാണ് തക്ദേശ ഭേണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് നൽേങ്പെട്ിട്ടുള്ളത്. സാധാേണക്കാരുും പാവങ്പെട്വരുമായ �ന
ങ്ങളങ്ട ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ക്േേളും നൽേിയ ഊന്നലാണ് മാനവവി
േസന സൂചിേയിൽ മുൻ നിേയിൽ എത്താൻ നങ്മ്മ സഹായിച്ത്. United 
Nations Development Programme (UNDP) യങ്ട സുസ്ിേ വിേസന ലഷേ്യ
ങ്ങൾ സേവേിക്ന്നതിൽ ക്േേളമാണ് ോ�്യത്ത് ഒന്നാമതായി എത്തിയത് 
എന്ന് നീതി ആക്യാ�ിങ്ന് റിക്പൊര്ട്ിൽ ോണാും. ശക്തമായ പഞ്ായത്ത് 
ോ�് സുംവിധാനമാണ് ഇതിക്ലക്ക് എത്താൻ സഹായിച്തിൽ ഒരു ോേണും. 
മാനവ വിേസന ക്സവനങ്ങൾ നൽോൻ ഉത്തേവാദങ്പെട് ക്സവന സ്ാപന
ങ്ങൾ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് കുറവാങ്ണകെിലുും മറ്് തലത്തിങ്ല പഞ്ായത്തു
േളമായി ക്ചര്ന്ന് ക്ഷേമോേ്യങ്ങളിൽ ഒട്നവധി ോേ്യങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്കാൻ 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് േഴിയും.
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ക്േവല ദാേിദ്്യും നിര്മ്മാര്ജ്ജനും ങ്ചയ് സുംസ്ാനമായി ക്േേളങ്ത്ത മാറ്റുേ 
എന്ന മുഖ്യ ലഷേ്യവമായാണ് പതിമൂന്നാും പഞ്വത്േ പദ്ധതി ആേുംഭിച്
ത്. തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങളും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ാക്ല ലഷേ്യും 
പൂര്ത്തിയാവൂ. �നനും മുതൽ മേണും വങ്േയള്ള �ീവിത ചക്ത്തിങ്ല എല്ാ 
ഘട്ങ്ങളിലുും സമൂഹത്തിങ്ന് പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് അത് എത്തിക്ക
ത്തക്ക നിലയിൽ സുംസ്ാനത്തിങ്ന് സാമൂഹ്യ സുേഷോ സുംവിധാനങ്ത്ത 
സമഗ്മാക്കി മാറ്റുേ. പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട് വക്േയും പ്രക്ത്യേ പേി�ണന 
അര്ഹിക്ന്നവക്േയും പ്രക്ത്യേിച്് സ്തീേൾ, കുട്ിേൾ, വക്യാ�നങ്ങൾ, ഭിന്ന
ക്ശഷിയള്ളവര്, ട്ാൻസ്ങ്�ക്ന്ഴ്്, പട്ിേ�ാതിക്കാര്, പട്ിേവര്ഗ്ഗക്കാര്, മത്്യ
ങ്ത്താഴിലാളിേൾ, പേമ്പോ�ത ങ്താഴിൽ ക്മഖലയിൽ പണിങ്യടുക്ന്നവര്, 
തുടങ്ങിയവര്ക്ക്പ്രക്ത്യേ പേി�ണന നൽേി മുഖ്യധാേയിക്ലക്ക് എത്തിക്ന്ന
തിനള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളമായി ക്ചര്ന്ന് രൂപും നൽോന
ള്ള പദ്ധതിേൾ പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മായി ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതുമാണ്.

ദാേിദ്്യനിര്മ്മാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതി തയ്ാറാക്കി സമഗ്ലഷേ്യും സേവേിക്കാൻ 
േഴിയണും. പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി, പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി, വനിതാ ഘട
േപദ്ധതി, കുട്ിേൾ, ഭിന്ന ക്ശഷിയള്ളവര്, ട്ാൻസ്ങ്�ക്ന്ഴ്്, അതിഥി ങ്താ
ഴിലാളിേൾ എന്നിവര്ക്ക് ക്വണ്ി പ്രക്ത്യേ പദ്ധതി, വക്യാ�നങ്ങൾക്ും, 
പാലിക്യറ്ീവ് പേിചേണത്തിനും ക്വണ്ി പ്രക്ത്യേും പ്രക്ത്യേും പദ്ധതിേൾ 
എന്നിവ തയ്ാറാക്കി സാമൂഹ്യ ക്ഷേമത്തിങ്ന് ഭാ�മായി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് 
നിര്വ്വഹിക്ക്കണ്താണ്. 

1.1 സൊമൂഹിക സുേഷേയം സൊമൂഹിക ഡഷേ� പ്രവരത്തനങ്ങളം
പ്രക്ത്യേ പേിേഷേ ആവശ്യമുള്ള കുട്ിേൾ, ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളി
േൾ ക്നേിടുന്നവര്, വക്യാ�നങ്ങൾ, അേഷേിതര് എന്നിവര്ക്കായള്ള ക്ഷേമ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളങ്ട ഉത്തേവാദിത്ും തക്ദേശസ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ചുമത
ലയിലാണ്. ഇവര്ക്കായി ക്ഷേമ സുേഷോ പദ്ധതിേൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുമായി 
ക്ചര്ന്ന് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് രൂപും നൽോവന്നതാണ്. ഇത്തേത്തി
ലുള്ള സാമൂഹ്യ സുേഷോ വലയത്തിൽ ങ്പടാത്തവരുും ആോലുും ശ്ദ്ധിക്കങ്പെ
ടാത്തവരുും േഷ്ത അനഭവിക്ന്നവരുും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്്. വാര്ദ്ധേ്യോലും 
സ്ഗൃഹത്തിൽ എന്നതാണ് ങ്പാതുസമൂഹും ആഗ്ഹിക്ന്നത് എന്നാൽ ഒറ്ങ്പെ
ടുന്നവര്ക്ക് താങ്ും തണലുമായി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ഉടമസ്തയിലുും 
നിയന്തണത്തിലുും വക്യാ�ന ക്േന്ദങ്ങൾ പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്്.

വ്യക്തിക്യാ േടുുംബക്മാ, സമൂഹക്മാ അതി�ീവനും, സുംേഷേണും, സുേഷേ, 
മാനസിേ വിോസും, പകൊളിത്തും, എന്നീ അവോശങ്ങൾ ക്നടുന്നതിൽ സാ
ഹചേ്യങ്ങളങ്ട പ്രക്ത്യേത മൂലും ങ്പാതുനിലവാേത്തിൽ നിന്നുും ഏങ്റ പിന്നി
ലാവന്നു. ഇത് മൂലും ആക്ോ�്യും, അറിവ്, �ീവൻ, വിഭവങ്ങളങ്ട ക്മലുള്ള നിയ
ന്തണും എന്നിവ വ്യവസ്ാപിതമായി ആര്ജ്ജിക്ന്നതിൽ അപ്രാപ്യോകുന്നു. 
ഈ പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെടുന്നവരുങ്ട ശാേീേിേ സാമ്പത്തിേ, സാമൂഹ്യ, 
മാനസിേ അവസ്േൾ ങ്മച്ങ്പെടുത്തി അവങ്േ ങ്പാതുനിലവാേത്തിൽ 
എത്തിക്ന്നതാണ് ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ.
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“പ്രക്ത്യേ സഹചേ്യങ്ങളാൽ ങ്പാതു നിലവാേത്തിൽ നിന്നുും പിക്ന്നാക്കും 
നിൽക്ന്നവങ്േ ശോശേി നിലവാേത്തിക്ലക്ക് ഉയര്ത്തിങ്ക്കാണ്ടുവരുന്ന 
യത്നങ്ങളാണ് ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങൾ” ഇത്തേത്തിലുള്ള �നവിഭാ�ങ്ങൾക്ും 
നീതി ലഭിക്ക്മ്പാൾ മാത്രക്മ ഭേണഘടന പഞ്ായത്തിങ്ന ഏൽപെിച് സാമൂ
ഹ്യനീതി ഉറപൊക്േ എന്ന ലഷേ്യും സേവേിക്കാനാകൂ.

ഇത്തേത്തിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ചിട്യായും കൃത്യമായും നട
പെിൽ വരുത്താനാണ് പഞ്ായത്ത് ോ�് നിയമത്തിൽ ഭേണസമിതിങ്യ സഹാ
യിക്േ എന്ന ഉക്ദേശക്ത്താടുകൂടിയ ക്ഷേമോേ്യങ്ങൾ സേോേ്യും ങ്ചയ്ാൻ പ്ര
ക്ത്യേ സ്റ്റാന്ിും�് േമ്മിറ്ി തങ്ന്ന നിയമത്തിൽ ഉൾങ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് 
ോണാവന്നതാണ്

പഞ്ായത്ത് ോ�് നിയമത്തിങ്ല താങ്ഴ ക്ചര്ത്ത ചുമതലേളാണ് ക്ഷേമോ
േ്യവമായി ബന്ധങ്പെട്് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് അധിോേ പേിധിയിൽ  
വരുന്നത്.

1. പട്ിേ�ാതി-പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിേസനും

2. സ്തീേളക്ടയും കുട്ിേളക്ടയും വിേസനും

3. സാമൂഹ്യക്ഷേമും

4. ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനും

5. ങ്പാതുവിതേണ സമ്പ്രദായും

പ്രസ്തുത ചുമതലയമായി ബന്ധങ്പെട് ക്സവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ാപനങ്ങളാണ് 
താങ്ഴ പറയന്നത്.

1.2 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ത് ഓഫതീസ്
•	 മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി (MGNREGS) 

– ക്്ാക്ക്തല പദ്ധതി ആസൂത്രണും, ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തല പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളങ്ട ക്മൽക്നാട്ും, ക്മാണിറ്റിും�്, സാക്കെതിേ സഹായും

•	 സ്യും ങ്താഴിൽ പദ്ധതിേൾക്ക് സഹായങ്ങൾ - പേിശീലനങ്ങൾ, 
വായ്പ ലഭ്യമാക്േ

•	 വനിതാ ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
•	 യവ�ന ക്ലബ്ബുേൾക്ക് ക്വണ് സഹായങ്ങൾ
•	 ബി.പി.ൽ ലിസ്റ്റ്, സര്ട്ിഫിക്കറ്് നൽേൽ

1.3 വയേവസൊയ വികസന വകുപ്്
•	 ങ്താഴിൽ സുംേഭേങ്േ േങ്ണ്ത്തൽ, ക്പ്രാത്ാഹിപെിക്കൽ
•	 സ്യും ങ്താഴിൽ സുംേുംഭേര്ക്ക് വായ്പ ക്നടിങ്യടുക്ന്നതിന് ക്വണ് 

സഹായങ്ങൾ
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•	 ങ്താഴിൽ പേിശീലനങ്ങൾ, സവദഗ്ദ്യ ക്പാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
എന്നിവ നടത്തൽ

1.4 സംഡയൊ�ി് ശിശു വികസന പദ്ധ്ി ഓഫതീസ് (ICDS) 
•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളിൽ ICDS പദ്ധതി തയ്ാറാക്കൽ, നിര്വ്വഹണും, ക്മാ

ണിറ്റിും�് എന്നിവയങ്ട ക്മൽക്നാട്ും.
•	 ക്േന്ദ, സുംസ്ാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളങ്ട നിര്വ്വഹണും, ക്മൽക്നാട്ും
•	 ബാലനീതി നിയമും 2000 പ്രോേും ചുമതലങ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ിേൾ

ക്കായള്ള സുംേഷേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്തുേ
•	 സ്തീേൾക്ും, കുട്ിേൾക്ും എതിങ്േയള്ള അതിക്മങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ 

എന്നിവങ്യ്കതിങ്േയള്ള �ാഗ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ സുംഘടിപെിക്കൽ
•	 സ്തീേളക്ടയും കുട്ിേളക്ടയും സുംേഷേണത്തിനായള്ള വിജ്ാന 

വ്യാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
•	 0-6 വയസ്സു വക്േയള്ള കുട്ിേൾക്ക് ക്വണ്ിയള്ള ആക്ോ�്യ ക്പാഷണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്ട ക്മൽക്നാട്ും
•	 ICDS വാര്ഷിേ സര്ങ്വ-ക്ക്ാഡീേേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്ട ക്മൽക്നാ

ട്ും
•	 ICDS സര്ക്വ്വ പ്രോേമുള്ള സ്ിതിവിവേ േണക്േൾ ലഭ്യമാക്േ.
•	 ക്്ാക്ക്തല സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്കൽ, നിര്വ്വഹണും 

എന്നിവ നടപെിലാക്േ.

1.5 ഡ്ൊക്് ്ല കമ്മ്യൂണിറ്ി മഹൽത്ത് മസന്ര (CHC)
•	 ദ്ിതീയതല പാലിക്യറ്ീവ് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്തുേ
•	 HIV/AIDS ബാധിതര്ക്ള്ള പ്രക്ത്യേ ക്ലീനിക്േൾ, സഹായങ്ങൾ 

നൽകുേ.

1.6 പ്രതീ-മ�ട്ിക് ഡഹൊസ്റ്റൽ
•	 പട്ിേ�ാതി-പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ത്ഥിേൾക് ക്വണ്ിയള്ള പ്രീ-ങ്മട്ിേ് 

ക്ഹാസ്റ്റലുേളങ്ട ോേ്യഷേമവും ഫലപ്രദവമായ നടത്തിപെ്
•	 ക്ഹാസ്റ്റലുേളിൽ താമസിക്ന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിേൾക്ക് ങ്മച്ങ്പെട് ട്യൂഷൻ 

ക്സവനും ലഭ്യമാക്കൽ

1.7 �ഹിളൊ�ന്ിേം
അക്ന്തവാസിേളായ സ്തീേൾക്ക് ങ്മച്ങ്പെട് താമസും, സവദ്യസഹായും, നിയമ
സഹായും, ഭഷേണും എന്നിവ ലഭ്യമാക്േ

1.8 വൃദ്ധ�ന്ിേം
വൃദ്ധമന്ദിേും നടത്തുേ, അക്ന്തവാസിേൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭഷേണും, താമസും, 
സവദ്യസഹായും എന്നിവ ഫലപ്രദമായ േീതിയിൽ ലഭ്യമാക്േ.
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1.9 കൊലൊവസ് വയേ്ിയൊന കൊലമത്ത വികസനവം  
ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ം

ആവാസ വ്യവസ്യങ്ട പേിപാലനവും സ�വസവവിധ്യത്തിങ്ന് സ്ായി
യായ നിലനില്ും ഉറപെ് വരുത്തിങ്ക്കാണ്ടുള്ള വിേസനമാണ് ക്േേളും ലഷേ്യ
മിടുന്നത്. വളര്ച്ക്യാങ്ടാപെും പേിസ്ിതി േഷേ ഉറപൊക്കാൻ മണ്ും �ലവും 
ഇതേ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഒപെും കൃഷിയും സുംേഷേിക്ന്നതിന് ക്വണ് പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യും നൽകുന്ന വിേസനത്തിനാണ് 13-ാും പദ്ധതി ലഷേ്യ
മിടുന്നത്. എല്ാ വിേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ക്േേളത്തിങ്ന് സവിക്ശഷമായ 
പാേിസ്ിതിേ സാഹചേ്യങ്ങങ്ള മുഖവിലങ്ക്കടുക്കണും, ആക്ോ�്യപൂര്ണ്ണമായ 
പേിസ്ിതി – ആക്ോ�്യമുള്ള �നത എന്നതായിേിക്കണും നമ്മുങ്ട ലഷേ്യും. 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് വിേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടുത്ത് നടത്തുക്മ്പാൾ 
പേിസ്ിതി ആഘാതവും പേി�ണിക്ക്കണ്താണ്. ക്േേളത്തിങ്ന് എല്ാ ഭാ
�ങ്ങളിലുും വിേസനത്തിങ്ന് ചലനങ്ങൾ എത്തിക്ന്നതിന് പ്രധാനങ്പെട് മാര്
ഗ്ഗമാണ് അധിോേ വിക്േന്ദീേേണും വഴി തുറന്ന് േിട്ിയത്. ഇത്തേത്തിൽ 
വലുതുും ങ്ചറുതുമായ വിേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടക്ക്മ്പാഴുും വിേസന പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളമായി ബന്ധങ്പെട് ഉപേേണങ്ങൾ, യന്തങ്ങൾ വാങ്ക്മ്പാഴുും 
അത് പേിസ്ിതിങ്യ, നമ്മുങ്ട ആവാസ വ്യവസ്ങ്യ എങ്ങിങ്ന ബാധിക്ന്നു 
എന്നു കൂടി പേി�ണിക്ക്കണ്താണ്.

ഇക്പൊൾ നമ്മുങ്ട ചുറ്റുപാട് എടുത്ത് പേിക്ശാധിച്ാൽ നമുക്ക് ക്ബാദ്ധ്യമാകു
ന്നതാണ്, വേൾച്, േിണറുേളും �ലക്്ാതസ്സുേൾ വറ്റുന്നു, ചൂടുകൂടുന്നു, മഴ കു
റയന്നു, അോലത്തിൽ മഴ, മാറി വരുന്ന ോലാവസ്, അതിവൃഷ്ി, ക്പമാേി, 
ങ്വള്ളങ്പാക്കും, ക്വ�തകൂടിയ ോറ്്, പേര്ച്വ്യാധിേൾ ഇവങ്യല്ാും വര്ദ്ധിച്ചു
വരുന്നു. നിപ, ഓഖി, സുനാമി ഇങ്തല്ാും നമ്മൾ അനഭവിച്റിഞ്ഞു. ഇക്പൊൾ 
COVID -19 എന്ന മഹാമാേിയങ്ട ഭീഷണിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്ന്ന അവ
സ്യും. 2018, 2019 ങ്ലയും പ്രളയവും, ഉരുൾങ്പാട്ലുും, നിപയും, ങ്ോക്റാണയും 
വലിയ പാഠമാണ് നങ്മ്മ ക്ബാദ്ധ്യങ്പെടുത്തുന്നത്. നിയന്തണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ളും, പ്രതിക്ോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും, അനരൂപങ്പടലുും, ലഘൂേേണവും പേി
സ്ിതി സൗഹൃദ വിേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഏങ്റ്ടുത്ത് നടത്താൻ ക്്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തിനും അതിക്ന്തായ ഉത്തേവാദിത്വും ചുമതലയും ഉണ്്

�നസാന്ദത കൂടിയ സുംസ്ാനമാണ് നമ്മുക്ടത്. ന�േവൽക്കേണും ത്േിത�
തിയിൽ നടക്ന്ന സുംസ്ാനവമാണ്. പലവിധത്തിലുള്ള അപായ സാധ്യത
യള്ള പ്രക്ദശങ്ങൾ ഉള്ള സുംസ്ാനമാണ് ക്േേളും. സമുദ്നിേപെിൽ നിന്നുും 75 
മീറ്ര് ഉയേത്തിലുള്ള മലനാട് (48%) താഴ്ാേങ്ങളും സമതലങ്ങളും അടങ്ങിയ 
7.5 മുതൽ 75 മീറ്ര് ഉയേത്തിലുള്ള ഇടനാട്, 7.5. മീറ്ര് വങ്േ സമുദ്�ലനിേപെി
ന് താങ്ഴയള്ള തീേക്മഖലയള്ള താഴ്ന്ന പ്രക്ദശും എന്നിവ ക്േേള ഭൂപ്രകൃതിയങ്ട 
സവിക്ശഷതേളാണ്.

പ്രളയും, വേൾച്, മണ്ണിടിച്ിൽ, ഭൂചലനും, ഇടിമിന്നൽ, ോട്ടുതീ, പേര്ച് വ്യാ
ധിേൾ, വാഹന അപേടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൂടുതലായി ക്േേളത്തിൽ വരുന്നു. 
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ആക്�ാള താപനും ഉണ്ാക്ന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്ാത്ത 
ആഘാതങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ാക്കിങ്ക്കാണ്ിേിക്ന്നത്. ഉൽപാദന 
ക്മഖലങ്യ വലിയക്താതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്േയാണ്.

ദുേന്തങ്ങങ്ള ക്നേിടുന്നതിന് തക്ദേശഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തേവാ
ദിത്മാണ് ഉള്ളത്. പുതുതായി ഒരു വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെ് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിൽ 
2018-ൽ നിലവിൽ വന്നു. ങ്ോടിയ വേൾച്, മഴങ്ക്കടുതി, ഉരുൾങ്പൊട്ൽ, 
പ്രളയും, േടലാക്മണും തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുേന്തങ്ങൾ ആവര്ത്തിക്ന്നതിന
ള്ള സാധ്യതകൂടി േണക്കിങ്ലടുത്താണ് പ്രതിക്ോധത്തിന് ക്വണ്ി ഒരു സമഗ് 
പേിപാടി ആസൂത്രണും ങ്ചയ്േ എന്ന ലഷേ്യും ങ്വച്് പ്രസിഡണ്് ങ്ചയര്മാ
നും, ങ്സക്ട്റി േണ്വീനറുും Bio-Diversity Management Committee (BMC)
യിങ്ല അും�ങ്ങങ്ളയും കൂടി ഉൾങ്പെടുത്തി സ�വസവവിധ്യ മാക്ന�്ങ്മന്്, 
ോലാവസ്ാ വ്യതിയാനും, പേിസ്ിതി സുംേഷേണും, ദുേന്ത നിവാേണും 
എന്ന ക്മഖലക്ക് വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെ് നിലവിൽ വന്നത്. പ്രസ്തുത േമ്മറ്ിയങ്ട ക്ന
തൃത്ത്തിൽ വിപുലമായ ദുേന്ത നിവാേണ ക്േഖ തയ്ാറാക്ക്കണ്താണ്. ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്ന ദുേന്ത ലഘൂേേണ സമഗ്ക്േഖയിൽ ആറാും 
അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്ന്ന വിഷയവമായി ബന്ധങ്പെട് പദ്ധതി തയ്ാറാ
ക്ക്കണ് ചുമതല ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിനണ്്.

സക്ലമറ്് ങ്റസിലിയന്് ക്േേള എന്ന ലഷേ്യും സേവേിക്കാനള്ള പ്രവര്ത്തന 
പദ്ധതി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപെിലാക്കണും. പ്രകൃതിദത്തമാ
യി ഉണ്ാവന്ന അപായങ്ങളും, മാനഷിേ ഇടങ്പടലുേൾ ോേണും ഉണ്ാകുന്ന 
അപായങ്ങളമാണ് പ്രധാനമായും ോ�്യത്ത് ഉണ്ാവേ. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തി
ങ്ന് അധിോേവും ചുമതലയും ഉപക്യാ�ിച്് സമഗ് പദ്ധതിേൾക്ക് രൂപും നൽ
ക്േണ്താണ്.

1.10 ജ�വ ജവവിധയേ സ�ി്ികൾ
2002-ങ്ല ക്ദശീയ സ�വ സവവിധ്യ നിയമ പ്രോേവും 2004-ങ്ല ക്േന്ദ 
സ�വ സവവിധ്യ ചട് പ്രോേവും 2008-ങ്ല ക്േേള സുംസ്ാന സ�വ 
സവവിധ്യ ചട്ങ്ങൾ പ്രോേവും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിൽ 2019 മുതൽ സ�
വസവവിധ്യ പേിപാലന സമിതിേൾ (BMC) നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്്. മുൻപ് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തിലുും ന�േസഭേളിലുും മാത്രമാണ് ഇവ ഉണ്ായിരുന്നത്. പ്ര
സിഡണ്് ങ്ചയര്മാനും ങ്സക്ട്റി േണ്വീനറുും ഉൾങ്പെങ്ട എട്് അും�ങ്ങൾ 
അടങ്ങിയതാണ് BMC. സ�വവിഭവങ്ങളങ്ട സുസ്ിേ ഉപക്യാ�ും ഉറപെ് വരു
ത്തുേ, സ�വസവവിധ്യും സുംേഷേിക്േ, സ�വവിഭവങ്ങളങ്ട ഉപക്യാ�
ത്തിൽ നിന്നുും ലഭ്യമാകുന്ന പ്രക്യാ�നങ്ങളങ്ട തുല്യവും നീതിപൂര്വ്വേവമായ 
പകെ് ങ്വക്കൽ എന്നീ ലഷേ്യങ്ങളാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറഞെിട്ടുള്ളത്. ഈ 
ലഷേ്യും സേവേിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്ാറാക്േ എന്നതുും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തി
ങ്ന് ചുമതലയിലുള്ളതാണ്. ോലാവസ്ാ വ്യതിയാന ോേണങ്ങങ്ള ലഘൂേേി
ക്കാനും, ആഘാതങ്ങക്ളാട് അനരൂപങ്പെടാനമുള്ള ക്മീേേണങ്ങൾ, വിേസന 
പേിപാടിേൾ, ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് 
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പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ാവങ്മന്ന് ഉറപെ് വരുത്താൻ േഴിയണും.

•	 പുനഃേധിവാസത്തിന് ആവശ്യമായ സുംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള 
സ്ാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാങ്ണന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുേ.

•	 പുതിയ ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണത്തിൽ ആധുനിേ സുംവിധാനങ്ങൾ, 
രെീഫാബ് സാക്കെതിേ വിദ്യ പേമാവധി ഉപക്യാ�ിക്േ.

•	 ങ്വള്ളങ്പാക്കങ്ത്ത അതി�ീവിക്കാൻ ക്മീേേണങ്ങൾ ഏര്ങ്പെടുത്തുേ
•	 പേര്ച്വ്യാധിങ്ക്കതിങ്േ വിജ്ാന വ്യാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ (IEC) 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടപെിലാക്േ
•	 മേമക്ഹാൽസവങ്ങൾ, ഗൃഹസചതന്യും പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ നടത്തുേ.
•	 ക്്ാക്ക് തലത്തിൽ സാദ്ധ്യമായ സ്ലങ്ങളിൽ ഫലവൃഷേസതേളങ്ട 

നഴ്റി ോര്ഷിേ ക്സവനങ്ങൾ ഉൾങ്പെങ്ട നൽകുന്ന ഒരു സുംേുംഭ ക്േന്ദ
ങ്ങൾ സ്ാപിക്േ

•	 നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ാൻ - പ്രോേും വിേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടപെിലാ
ക്േ.

•	 പാേമ്പേ്യ നവീന ഊര്ജ്ജ ക്്ാതസ്സുേളായ സൗക്ോര്ജ്ജും, സ�
ക്വാര്ജ്ജും, സമക്ക്ാസഹഡൽ പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്ക്കേിക്േ.

•	 പ്രതിക്ോധക്ശഷി കൂടിയ നാടൻ വിത്തുേൾ ക്പ്രാൽസാഹിപെിക്േ, 
സ�വകൃഷി, ബഹുവിള സമ്പ്രദായും ക്പ്രാൽസാഹിപെിക്േ

•	 നീര്ച്ാൽ, പുഴ പുനഃരുജ്ജീവന പേിപാടി ഏങ്റ്ടുക്േ
•	 ഉൽപാദന ക്മഖലങ്യ രൂഷേമായി ബാധിക്ന്ന അപേടേേമായ സസ്യ

ങ്ങങ്ള നിയന്തിക്കാനും ഇല്ാതാക്ന്നതിനും പദ്ധതി തയ്ാറാക്േ
•	 മൽസ്യബന്ധന മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ സുസ്ിേമായി പേിഷ്ക്കേിക്േ, മൂല്യവര്

ദ്ധിത ഉല്പന്ന ക്േന്ദങ്ങൾ ക്പ്രാൽസാഹിപെിക്േ
•	 ോര്ഷിേ, പാൽ, മൽസ്യ ആധുനിേ സുംഭേണ ക്േന്ദങ്ങൾ ആേുംഭി

ക്േ തുടങ്ങിയവ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളമായി ക്ചര്ന്ന് നടപെിലാക്ന്ന
തിന് പ്രാധാന്യും നൽക്േണ്താണ്.
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2 
പ്രഡ്യേക ഘടക പദ്ധ്ികൾ

2.1 പ്രഡ്യേക ഘടക പദ്ധ്ികൾ എന്ിന്?
എല്ാവര്ക്ും ക്വണ്ി ങ്പാതുവായി ങ്ചയ്ന്ന ോേ്യങ്ങൾങ്ോണ്ടു മാത്രും പി
ക്ന്നാക്കാവസ്യിൽ നിൽക്ന്നവര്ക്ക് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്കണങ്മന്നില്. 
എന്തുങ്ോങ്ണ്ന്നാൽ അവര്ക്ക് അവ ക്നടിങ്യടുക്വാനള്ള ക്ശഷി തങ്ന്ന 
ഉണ്ായിേിക്േയില്. അങ്ല്കെിൽ എല്ാവര്ക്ും ലഭിക്ും ക്പാങ്ല ലഭിച്തു
ങ്ോണ്് മാത്രും അവരുങ്ട ആവശ്യും നിറക്വറുേയില്. ഈ സന്ദര്ഭത്തിലാണ് 
ഏങ്റ പിന്നിൽ നിൽക്ന്നവര്ക്ക് പ്രക്ത്യേ പേി�ണന നൽക്േണ്ി വരുന്ന
ത്. സുംവേണും പ്രക്ത്യേ പേി�ണനയ്ക് ഒരു ഉദാഹേണമാണക്ല്ാ വിേസന 
ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ പ്രക്ത്യേ പേി�ണന ലഭിക്ക്കണ് വിഭാ�ങ്ങളണ്്. 
പട്ിേ �ാതിക്കാര്, പട്ിേ വര്ഗ്ഗക്കാര്, സ്തീേൾ, ശിശുക്കൾ, വൃദ്ധര്, ഭിന്നക്ശ
ഷിക്കാര്, ങ്ോടിയ ദാേിദ്്യും അനഭവിക്ന്നവര് മുതലായവര് ഇക്കൂട്ത്തിൽ 
ങ്പടുന്നു. അതിനാൽ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ ഇങ്ങങ്നയള്ളവങ്േ പ്രക്ത്യ
േും പേി�ണിക്ക്കണ്താണ്. അതിനായി പ്രക്ത്യേ പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്കണ
ങ്മന്ന് ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗക്േഖയിൽ നിര്ക്ദേശിച്ിട്ടുണ്്.അതാത് ക്മഖലയിൽ 
ശേിയായ ോഴ്ച്പൊടുും സവദ�ദ്ധ്യവും ഉള്ളവര് മാത്രമായിേിക്കണും ഇത്തേും 
പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്. വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപ്പുേൾ രൂപീേേിക്ക്മ്പാൾ 
ഇക്കാേ്യത്തിൽ പ്രക്ത്യേും ശ്ദ്ധിക്ക്കണ്താണ്.

2.2 പ്രഡ്യേക പദ്ധ്ികൾ
•	 ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണും
•	 വനിതാ ഘടേ പദ്ധതി
•	 പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി
•	 പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി
•	 ശിശുക്കൾ, വൃദ്ധര്, ഭിന്നക്ശഷിയള്ളവര് എന്നിവര്ക്ള്ള ഉപപദ്ധതി
•	 വക്യാ�ന ക്ഷേമവും സാന്ത്ന പേിചേണവും
•	 മത്്യങ്താഴിലാളിേൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രക്ത്യേ പദ്ധതിേൾ
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വനി്ൊഘടക പദ്ധ്ി (Women Component Plan)
ങ്മാത്തും ലഭിക്ന്ന വിേസന ഫണ്ിങ്ന് കുറഞെത് 10% തുേ വനിതേൾക്ക് 
മാത്രമായി പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന പേിപാടിേൾക്കായി വേയിരുത്തി ഒരു പ്ര
ക്ത്യേ പദ്ധതി തയ്ാറാക്കണും ഇതിങ്നയാണ് വനിത ഘടേ പദ്ധതി എന്നു 
പറയന്നത്.

വനിതേളങ്ട സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിേ പദവി ഉയര്ത്തുന്നതിന് ഒരു വനിതാ 
ഘടേ പദ്ധതി എല്ാ തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങളും തയ്ാറാക്ക്കണ്താങ്ണ
ന്ന് സര്ക്കാര് ഉത്തേവ് നിര്ക്ദേശിക്ന്നു. സ്തീേളങ്ട ങ്താഴിലുും, വരുമാനവും, 
സാമൂഹ്യ പദവിയും വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിനള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് വനിതാ 
ഘടേ പദ്ധതിയിൽ ലഷേ്യമിക്ടണ്ത്.
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3 
ദൊേിദ്യേ ലഘൂകേണവം 

സൊമൂഹയേ സുേഷേി്്്വവം

ആമുഖം
വ്യക്തിക്യയും സമൂഹക്ത്തയും ങ്പാതുവായി ബാധിക്ന്ന അവസ്യാണ് ദാ
േിദ്്യും. സാമ്പത്തിേ വിേസനത്തിനും സാമൂഹ്യ നീതിക്ും സഹായേേമായ 
പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപെിലാക്കി ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണും എന്ന ലഷേ്യും 
സേവേിക്ക്കണ്ത് തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഭേണഘടനാപേ
മായ ഉത്തേവാദിത്മാണ്. ഇല്ായ്മേളങ്ട കൂടിക്ച്േലാണ് ദാേിദ്്യും. ഒന്നാും 
പഞ്വത്േ പദ്ധതി മുതൽ തങ്ന്ന ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണ പദ്ധതിേൾക്ക് രൂപും 
നൽേിയ ോ�്യമാണ് നമ്മുക്ടത്. എകെിലുും ദാേിദ്്യും ഏറ്ക്റച്ിക്ലാങ്ട ഇന്നുും 
തുടരുേയാണ്.

3.1 എന്ൊണ് ദൊേിദ്യേം ?
ദാേിദ്്യും ഒരു കൂട്ും ഇല്ായ്മേളക്ടക്യാ നിക്ഷധങ്ങളക്ടക്യാ ഫലമായി അനഭ
വങ്പെടുന്ന അവസ്യാണ്.

3.2 ദൊേിദ്യേത്തിമന് പ്ര്യേൊഘൊ്ങ്ങൾ
•	 അന്തക്്ാങ്ട. സ്ാതന്ത്യക്ത്താങ്ട �ീവിയ്കാനള്ള മനഷ്യാവോശങ്ത്ത 

ഇല്ാതാക്ന്നു.
•	 മനഷ്യ സമൂഹും ആര്ജ്ജിച് പുക്ോ�തിയങ്ട ഗുണഫലങ്ങൾ അനഭവ 

ക്വദ്യമാകുന്നില്
•	 സ്ന്തും പ്രക്ദശത്തിക്ന്യും ോഷ്ട്രത്തിക്ന്യും പുക്ോ�തിയ്ക്കുും മതിപെിനും 

ഇടിവ് തട്ടുന്നു.
•	 സശശവ മേണങ്ങൾ, ക്ോ�ബാധ, ആക്ോ�്യമില്ായ്മ, പഠനക്ശഷിക്

റവ്, അധ്ാന ക്ശഷിക്റവ്, അത്ഹത്യ, അോല മേണും തുടങ്ങിയവ 
ദാേിദ്്യത്തിങ്ന് പ്രത്യഘാതങ്ങളാണ്.
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3.3 ദൊേിദ്യേ നിരമ്മൊരജ്ജനത്തിൽ ്ഡദേശസ്വയംഭേണ സ്ൊപനങ്ങ
ളമട പങ്്

ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണ പദ്ധതിേൾ ഏങ്റ്ടുത്ത് നടത്തുന്നതിനും അനബന്ധമായ 
ങ്പാതുപേിപാടിേങ്ള ഏക്ോപിപെിച്് ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണും എന്ന ലഷേ്യും 
സേവേിക്ന്നതിനും തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഭേണഘടനാപ
േമായ ഉത്തേവാദിത്മുണ്്. സാമ്പത്തിേ വിേസനത്തിനും സമൂഹ്യ നീതിക്ും 
സഹായേേമായ പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപെിലാക്േ എന്നതുും തക്ദേശ 
സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ചുമതലയാണ്. അതുങ്ോണ്് തങ്ന്നയാണ് ദാ
േിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതി തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാ
ക്ന്ന ങ്പാതു പദ്ധതിയങ്ട അഭിവാ�്യ ഘടേും ആയിേിക്കണും എന്ന് നിര്ക്ദേ
ശിച്ിട്ടുള്ളത്.

3.4 ദൊേിദ്യേ നിരമ്മൊരജ്ജന പദ്ധ്ികൾ (Anti Poverty Plans)
ക്േേളാ പഞ്ായത്ത് ോ�് ആക്ട് 172-ാും വകുപെ് പ്രോേവും 4-ാും പട്ിേ പ്രോേ
വും ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ചുമതലയാണ്. ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുേളമായി സഹേേിച്് ങ്താഴിൽ സുേഷോ പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണും 
ങ്ചയ്േയും നടപെിലാക്േയും ങ്ചയ്േ, പാവങ്പെട്വര്ക്ക് സ്യും ങ്താഴിൽ 
ങ്ചയ്ന്നതിനള്ള അഭിരുചി വര്ദ്ധിപെിക്േയും ദാേിദ്്യ ക്േഖയ്ക് താങ്ഴയള്ള 
ആളേൾക്ക് ക്വതനക്ത്താട് കൂടിയ ങ്താഴിൽ നൽകുേയും ങ്ചയ്േ എന്ന േണ്് 
പ്രധാനങ്പെട് ചുമതലേളാണ് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന ഏല്പിച്ിട്ടുള്ളത്. 

ക്േേള പഞ്ായത്ത് ോ�് ആക്ട് 172-ൽ (3) (4) പ്രോേും പദ്ധതിേൾ ആവി
ഷ്ക്കേിക്ക്കണ്താണ്. ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണത്തിങ്ന് ഭാ�മായി പ്രക്ത്യേും വിഭാ�
ങ്ങൾക്ും പ്രക്ത്യേ ക്മഖലേൾക്ും ഉള്ള പദ്ധതിേൾ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് 
തയ്ാറാക്ക്കണ്താണ്. പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി, പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി , കു
ട്ിേൾ, ഭിന്നക്ശഷി, ട്ാൻസ്ങ്�ക്ന്ഴ്് എന്നിവര്ക്ള്ള പ്രക്ത്യേ പദ്ധതിേൾ, 
വക്യാ�ന ക്ഷേമവും പാലിക്യറ്ീവ് ങ്േയര് സുംവിധാനവും, വനിതാ ഘടേ 
പദ്ധതിേൾ, അ�തിേൾക്ള്ള പദ്ധതിേൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് രൂപും നൽോനള്ള 
ഉത്തേവാദിത്ും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ണ്്.

ദാേിദ്്യും എന്നത് ഇല്ായ്മേളങ്ട കൂടിക്ച്േലാണ്. ഇല്ായ്മേൾ േങ്ണ്ത്തി പേി
ഹേിച്ാൽ മാത്രക്മ ഓക്ോ കുടുുംബവും ദാേിദ്്യാവസ്യിൽ നിന്ന് േേേയറുകു
യള്ളൂ. അത്ങ്ോണ്് ദാേിദ്്യും ഇല്ായ്മ ങ്ചയ്ണങ്മകെിൽ ഓക്ോ കുടുബത്തിക്ന്
യും ഇല്ായ്മേൾ എങ്ന്താങ്ക്കയാങ്ണന്ന് േങ്ണ്ത്തണും. അതായത് പദ്ധതി 
ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ കുടുുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണും. ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന 
ഉപപദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്കണ് ചുമതല ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെി
നാണ്.

മുേൾതട്ിൽ ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപൊക്ന്ന പദ്ധതിേൾക്ക് പേേും പ്രാക്ദശിേ 
സ്ീോേ്യതയും ഓക്ോ വിഭാ�ത്തിനും അനക്യാ�്യമായ േീതിയിൽ ദാേിദ്്യ 
ലഘൂേേണ പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപൊക്ന്ന പ്രക്ിയയാണത്. കുടുുംബ
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ശ്ീയങ്ട ത്രിതല സുംഘടനാ സുംവിധാനത്തിലൂങ്ടയാണ് ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്
ജ്ജന ഉപപദ്ധതിയങ്ട ആദ്യഘട്ും തയ്ാറായി വരുന്നത്. പഞ്ായത്ത്തല 
േര്മ്മ പദ്ധതി രൂപും ങ്ോടുക്േയാണ് ഇതിലൂങ്ട ങ്ചയ്ന്നത്. ഈ േര്മ്മ 
പദ്ധതി ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണ വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെിന് സേമാറുന്നു.ഇങ്ങങ്ന സമര്പെി
ക്കങ്പെടുന്ന പ്രശ്ന പേിഹാേ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ അനക്യാ�്യമായ ക്േന്ദ-സുംസ്ാന 
ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണ പദ്ധതിേളമായി സുംക്യാ�ിപെിച്ചുും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും, 
ആക്ോ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും തുടങ്ങിയ ക്മഖലേളിങ്ല ഇടങ്പടൽ സാധ്യതേൾ 
ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തിയും അതാത് ക്മഖലേൾക്ക് അനക്യാ�്യമായ ക്പ്രാ�ക്ടു
േൾക്ക് രൂപും ങ്ോടുക്േയമാണ് ഇതിങ്ന് ലഷേ്യും.

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേൾ േങ്ണ്ത്തിയിട്ടുള്ളതുും അവര്ക്ക് ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴി
യാത്തതുമായ പേിപാടിേൾക്ക് മുൻ�ണന ങ്ോടുത്തുങ്ോണ്ായിേിക്കണും 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്. 
അതാത് ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തലത്തിൽ തയ്ാറാക്ന്ന പദ്ധതിങ്യ സഹായിക്
ന്നതായിേിക്കണും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേളങ്ട പദ്ധതിേൾ.

ഓക്ോ കുടുുംബത്തിങ്ന്യും ആവശ്യങ്ങൾ, അവ നിറക്വറ്റുന്നതിങ്ല അപേ്യാ
പ്തത, ആയതിനള്ള വിവിധ ോേണങ്ങൾ എന്നിവ അപഗ്ഥിക്കണും. അജ്ത 
വിദ്യാഭ്യാസക്റവ്, ക്ോ�ാതുേത്ും, ശുചിത്ക്റവ്, വരുമാനക്റവ്, ദുഃശീ
ലങ്ങൾ, ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിക്ധയമാേൽ, സമ്പാദ്യമില്ായ്മ, ദുഷ്ങ്ചലവേൾ, 
അന്ധവിശ്ാസങ്ങൾ മുതലായവ ഇതിന് ോേണമാോും. അവ ഓക്ോന്നുും 
േങ്ണ്ത്തുേയും ദൂേീേേിക്േയും ക്വണും.

ഇതിനായി ക്ബാധവൽക്കേണും, പൗേക്ബാധും വളര്ത്തൽ, വിദ്യാഭ്യാസും 
നൽേൽ, ക്ോ�പ്രതിക്ോധും, ശുചിത് സുംവിധാനും പ്രക്യാ�നങ്പെടുത്തൽ, 
ആക്ോ�്യും നിലനിര്ത്തുന്നതിനള്ള പ്രവൃത്തിേൾ, ദുഃശ്ീലങ്ങൾ നിയന്തക്
ന്നതിനള്ള േൗണ്സിലിും�്, ഡീ അഡിഷേൻ ങ്സന്റുേൾ, സമ്പാദ്യ ശീലും 
വളര്ത്തൽ മുതലായ പേിഹാേ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിക്യാ�ിക്കാും.

3.5 അഗ്ി േഹി് ഡകേളം
സമൂഹത്തിങ്ല �നങ്ങളിൽ പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട്വരുും, അശേണരുും നി
ോലുംബരുമായവര്ക്ക് സാമൂഹ്യാധിഷ്ിത സുംവിധാനത്തിലൂങ്ട മിേച് േീതി
യിലുള്ള ക്സവനങ്ങൾ നൽേി അവങ്േ സമൂഹത്തിങ്ന് മുഖ്യധാേയിക്ലക്ക് 
ങ്ോണ്ടുവേിേയും ങ്ചയ്ന്നതിനായി സുംസ്ാന സര്ക്കാര് കുടുബശ്ീ മുക്ഖന 
ആവിഷ്ക്കേിച്് തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളിലൂങ്ട നടപെിലാക്കി വരുന്ന 
പദ്ധതിയാണ് ആശ്യ. വിവിധ സാഹചേ്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്ങ്പെടുന്ന
വങ്േ പദ്ധതിയിക്ലക്ക് ഏത് സമയവും ഉൾക്ചര്ക്േ എന്ന ലഷേ്യക്ത്താടുകൂ
ടിയാണ് ആശ്യ പദ്ധതി “അ�തി േഹിത ക്േേളും” എന്ന സമഗ്തയിക്ലക്ക് 
നീങ്ന്നത്.

ദാേിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മായി അ�തിേൾക്ക് ക്വണ്ി 
തയ്ാറാക്ന്ന പദ്ധതിയാണ് ആശ്യ പദ്ധതി. നിശ്ിത മാനദണ്ഡങ്ങളങ്ട 
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അടിസ്ാനത്തിൽ ഓക്ോ അ�തി കുടുുംബക്ത്തയും േങ്ണ്ത്തുേയാണ് ആദ്യും 
ങ്ചക്യ്ണ്ത്. അതിനക്ശഷും ഓക്ോ അ�തി കുടുുംബവും ക്നേിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
േങ്ണ്ത്തുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നിശ്ിത ോലപേിധിക്ള്ളിൽ പേിഹേിച്ചു നൽ
കുന്നതിനായിട്ാണ് ആശ്യ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ന്നത്. ഗ്ാപഞ്ായത്തുേൾ 
തയ്ാറാക്ന്ന പദ്ധതിക്ക് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് സഹായും നൽോ
വന്നതാണ്. തയ്ാറാക്ന്ന ആശ്യ പദ്ധതി േടുുംബശ്ീ മിഷന് സമര്പെിച്് 
അും�ീോേും ക്നക്ടണ്താണ്.

“അ�തി േഹിത ക്േേളും” പദ്ധതിയായി രൂപാന്തേങ്പെടുക്മ്പാൾ നിലവിങ്ല 
ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങക്ളയും തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപന തലത്തിൽ 
പുതുതായി േങ്ണ്ത്തുന്നവക്േയും വിവേ ക്ശഖേണും നടത്തി ഈ േണ്് വിഭാ
�ത്തിലുും ങ്പടുന്ന എല്ാ അര്ഹോയവങ്േയും ഉൾങ്ക്കാള്ളിക്ന്നതായിേിക്ും. 
ഈ പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പഥത്തിങ്ലത്തുന്നത് തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപന
ക്ത്താങ്ടാപെും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ങ്പാതുവിതേണും, ആക്ോ�്യും, വിദ്യാ
ഭ്യാസും, സമൂഹനീതി എന്നീ വകുപ്പുേളക്ടയും സുംക്യാ�ിത ഇടങ്പടലുേളിലൂ
ങ്ടയാണ്

3.6 ഗുണഡഭൊക്ൊക്മള കമടെത്തൽ
ആശ്യ ഒന്നുും േണ്ടുും പദ്ധതിേളിൽ ഉൾങ്പെട് ഗുണക്ഭാക്താക്കളങ്ട സര്ങ്വ്വ 
നടത്തി തുടര്ന്നുും ക്സവനും അര്ഹിക്ന്നവങ്േ േങ്ണ്ക്ത്തണ്താണ്. 
അതായത് ഭഷേണും, ചിേിത്, വിദ്യാഭ്യാസും എന്നിവയ്ക് തുേ േങ്ണ്ത്താൻ 
നിര്വ്വാഹമില്ാത്തവങ്േ പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തണും. 

ആശ്യ പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവങ്േ ഉൾങ്പെടുത്താത്തവരുും എന്നാൽ അര്ഹ
തയള്ളവരുമായവങ്േ കുടുുംബശ്ീ നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള ക്ക്ലശഘടേങ്ങളങ്ട അടി
സ്ാനത്തിൽ േങ്ണ്ത്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുക്ത്തണ്താണ്.

3.7 ഫടെ് വകയിരുത്തൽ
അ�തി േഹിത ക്േേളും പദ്ധതിക്കായി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ ആങ്േ 
അടകെൽ തുേയങ്ട 15% തുേ വേയിരുക്ത്തണ്താണ്. പദ്ധതിക്കായി തക്ദേശ 
സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ വേയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുേേൾ പദ്ധതി ോലയള
വിനള്ളിൽ ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്. ഓക്ോ വര്ഷവും പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ തുേ 
പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നുും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് വേയിരുക്ത്തണ്താണ്. 

അ�തി േഹിത ക്േേളും പദ്ധതിയിലുൾങ്പെട് പട്ിേ�ാതി/പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഗുണ
ക്ഭാക്താക്കൾക്ക് തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനത്തിങ്ല പട്ിേ�ാതി/പട്ിേ
വര്ഗ്ഗ വിേസന ഉപപദ്ധതിയിങ്ല ഘടേങ്ങളിൽ നിന്നുും പദ്ധതിയിക്ലക്ക് 
തുേ വേയിരുത്താവന്നതാണ്.

3.8 ആശ്രയ പദ്ധ്ി – പേിചേണ – ഡസവന പൊഡക്�്
1. അ്ി�തീവനൊവശയേങ്ങൾ :- ഭഷേണും, ആക്ോ�്യും, വസ്തും, ങ്പൻഷൻ, 

വിദ്യാഭ്യാസും തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്.
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2. അടിസ്ൊന സൗകേയേ ആവശയേം:- േിടപൊടും-ഭൂമി, വീട്, കുടിങ്വള്ളും, 
ശുചിത് സുംവിധാനും തുടങ്ങിയ ോേ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്.

3. വികസന ആവശയേങ്ങൾ:- ങ്താഴിൽ, ങ്താഴിൽ പേിശീലനും, നല്കുന്നതിന
ള്ള പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്ക്കണ്താണ്.

4. പ്രഡ്യേക ഡപ്രൊ�ക്ടുകൾ:- ശാേീേിേവും, മാനസിേവമായ ങ്വല്ലുവിളിേൾ 
ക്നേിടുന്നവര്ക്ക് പ്രക്ത്യേ ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപന
ങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കേിച്് നടപെിലാക്ക്കണ്താണ്.
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4 
ശിശു വികസനം

4.1 ശിശു വികസനം
ആറ് വയ്് വങ്േ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങങ്ള ശിശുക്കൾ എന്നു പറയന്നു. 18 വയ
്ിൽ താങ്ഴ പ്രായമുള്ള എല്ാവങ്േയും കുട്ിേൾ എന്നു പറയന്നു. കുട്ിേളങ്ട 
അവോശങ്ങൾ സുംേഷേിക്േ, അതിക്നാങ്ടാപെും അവര്ക്ക് ആവശ്യമായ 
ക്സവനങ്ങളും സൗേേ്യങ്ങളും പ്രാപ്യമാക്േ എന്നതാണ് ശിശു വിേസന
ത്തിങ്ന് അടിസ്ാന ലഷേ്യും. ആക്ോ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, ശുചിത്ും, ക്പാഷ
ോഹാേും, സാമൂഹിേ സുേഷേിതത്ും തുടങ്ങിയ ക്മഖലേളിൽ കുട്ിേൾക്ണ്ാ
കുന്ന സമഗ് വിേസനമാണ് ശിശു വിേസനും എന്നു പറയന്നത്. കുട്ിേളങ്ട 
സമഗ് വിേസനും പ്രാപ്യമാക്ന്നതിന് തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ 
മുഖ്യ പകെ് വഹിക്ക്കണ്തുണ്്. പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട് കുടുുംബും, പട്ിേ�ാ
തി/പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്തിൽങ്പെടുന്ന കുട്ിേൾ, അനാഥോയ കുട്ിേൾ, പീഡി
പെിക്കങ്പെടുന്ന കുട്ിേൾ, ഉക്പഷേിക്കങ്പെട് കുട്ിേൾ ഇങ്ങങ്ന പല ക്മഖലേളി
ലുും േട്ിേൾ സമൂഹത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ക്നേിടുന്നുണ്്. ക്േേളത്തിങ്ല ഈ 
കുട്ിേൾ ക്നേിടുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ േണക്കിങ്ലടുത്ത് ഒരു സമഗ് 
ശിശു വിേസന പദ്ധതി രൂപീേേിച്് തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട 
ക്മൽക്നാട്ത്തിൽ നിര്വ്വഹിക്ക്കണ്തുണ്്.

4.2 ഐ.സി.�ി.എസ്. പ്രവരത്തനങ്ങൾ
ആക്ോ�്യമുള്ള �നതയാണ് ഒരു ോഷ്ട്രത്തിങ്ന് സമ്പത്ത് എന്ന് മുന്നിൽ േണ്ടു
ങ്ോണ്് 1975-ൽ ആേുംഭിച് ഒരു ക്േന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് സുംക്യാ�ിത 
ശിശുവിേസന ക്സവന പദ്ധതി (ഐ.സി.ഡി.എസ്.) സുംസ്ാനത്ത് വനിതാ
ശിശുവിേസന വകുപെ് മുഖാന്തിേും നടപെിലാക്കിവരുന്ന ഏറ്വും ബൃഹത്തായ 
പദ്ധതിയാണിത്. മലപ്പുറും �ില്യിങ്ല ക്വങ്ങേ ക്്ാക്കിൽ തുടക്കും കുറിച് ഈ 
പദ്ധതി ഇന്ന് 258 ഐ.സി.ഡി.എസ്. ക്പ്രാ�ക്ടുേളങ്ട േീഴിൽ സുംസ്ാനങ്മാ
ട്ാങ്േ നടപെിലാക്കിവരുന്നു. 
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സമഗ് ശിശുവിേസനത്തിന് അനിവാേ്യമായ വ്യത്യസ്ത ക്സവനങ്ങൾ ഒക്േ 
സമയും ഒക്േ സ്ലത്തുനിന്ന് ലഭ്യമാക്കി ങ്മച്ങ്പെട് പ്രവര്ത്തനും സാദ്ധ്യമാ
ക്േ എന്നതാണ് ഐ.സി.ഡി.എസ്.ങ്ന് ലഷേ്യും. 100 % ക്േന്ദസഹായ പദ്ധ
തിയായിരുന്ന ഐ.സി.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയങ്ട ങ്ചലവേൾ 2009-10 വര്ഷും 
മുതൽ 90:10 അനപാതത്തിൽ ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേൾ വഹിച്ചുവരു
ന്നു. മാനവക്ശഷി വിേസനും ലഷേ്യമാക്കി മാതൃശിശു ക്സവനങ്ങൾ ഒരുമിച്് 
ലഭ്യമാക്ന്നതിനള്ള ഏറ്വും താങ്ഴ തട്ിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭവ ക്േന്ദമാണ് 
ഐ.സി.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയിങ്ല അകെണവാടി ക്േന്ദങ്ങൾ. 258 ഐ.സി.
ഡി.എസ്. ക്പ്രാ�ക്ടുേളിലായി 32986 അകെണവാടിേളും 129 മിനി അകെണവാ
ടിേളും പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്്.

4.3 പദ്ധ്ിയമട ലഷേയേങ്ങൾ
1. 6 വയസ്സുവങ്േയള്ള ശിശുക്കളങ്ട ക്പാഷോക്ോ�്യ നിലവാേും ങ്മച്ങ്പെ

ടുത്തുേ.
2. ശിശുവിങ്ന് ശാേീേിേവും, മാനസിേവും, സാമൂഹിേവമായ വിേസന

ത്തിന് അടിത്തറ പാകുേ.
3. ശിശു മേണും, ക്ോ�ാതുേത, ക്പാഷേക്റവ്, സ്ക്കൂളേളിൽ നിന്നുള്ള 

ങ്ോഴിഞ്ഞു ക്പാക്ക് എന്നിവയങ്ട ക്താത് കുറക്േ.
4. ശിശു വിേസനത്തിന് അനക്യാ�്യമായ വിധത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പു

േൾ തമ്മിൽ നയ രൂപീേേണത്തിന് ഏക്ോപനും വരുത്തുേ.
5. ശിശുക്കളങ്ട ശേിയായ ആക്ോ�്യും, ക്പാഷോവശ്യേതയും ശ്ദ്ധിക്

വാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അമ്മമാരുങ്ട േഴിവ് വര്ദ്ധിപെിക്േ.

4.4 സ�ഗ്രശിശു വികസന പദ്ധ്ി
�ര്ഭസ് ശിശു മുതൽ 06 വയസ്സുവങ്േയള്ളവങ്േയാണ് ശിശുക്കൾ എന്ന് നാും 
നിര്വ്വചിക്ന്നത്. ശിശുക്കളങ്ട അവോശങ്ങൾ സുംേഷേിക്േ, അതിക്നാ
ങ്ടാപെും ആവശ്യമായ ക്സവനങ്ങളും ങ്സൗേേ്യങ്ങളും അവര്ക്ക് പ്രാപ്യമാക്േ 
എന്നത് പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളങ്ട ചുമതലയാണ്.

4.4.1 ലഷേയേം
സാര്വ്വക്ദശീയ തലത്തിൽ അും�ീേേിക്കങ്പെട്ിട്ടുള്ള കുട്ിേളങ്ട അവോശപ്ര
ഖ്യാപന ക്േഖയിങ്ല സുപ്രധാന അവോശങ്ങൾ എല്ാ കുട്ിേൾക്ും ഉറപൊ
ക്േ എന്നതാവണും സമഗ്ശിശു വിേസന പേിപാടിയങ്ട ലഷേ്യും.

4.4.2 കുട്ികളമട അവകൊശങ്ങൾ
•	 അതി�ീവനും (ആക്ോ�്യും, ശുചിത്ും)
•	 വിേസനും (ക്പാഷോഹാേും, വിദ്യാഭ്യാസും)
•	 സുംേഷേണും (സാമൂഹ്യസുേഷേിതത്ും)
•	 പകൊളിത്തും (കുട്ിേളങ്ട പകൊളിത്തവും പശ്ാത്തല സൗേേ്യങ്ങളും)
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വിക്േന്ദീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലൂങ്ടയും പഞ്ായത്ത് ോ�് – മുനിസിപൊ
ലിറ്ി നിയമങ്ങൾ പ്രോേവും നിഷേിപ്തമായ ചുമതലേളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ 
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കുട്ിേളങ്ട വിേസനത്തിനായി വിവിധ 
ക്മഖലേളിലുും പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ്തുണ്്. ശിശുക്കൾക്ക് ക്വണ്ി 
ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേളങ്ട നിേവധി പദ്ധതിേൾ നിലവിലുണ്്. ശി
ശുക്കൾക്ക് ക്വണ്ി പ്രവര്ത്തിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളും (അകെണവാടി, പ്രാഥമിേ 
ആക്ോ�്യ ക്േന്ദങ്ങൾ, ക്ഹാസ്റ്റലുേൾ മുതലായവ) അവയിങ്ല ഉക്ദ്യാ�സ്രുും 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് നിയന്തണത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്്. ഈ സാ
ഹചേ്യങ്ങൾ ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തി ശിശുക്കളങ്ട സമഗ് വിേസനത്തിനായള്ള 
പദ്ധതി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് തയ്ാറാക്ക്കണ്തുണ്്.

4.4.3 ശിശു വികസന ഡ�ഖല ഡനേിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
•	 ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവര്
•	 ഉക്പഷേിക്കങ്പെട് കുട്ിേൾ
•	 സുംേഷേണും ലഭിക്കാത്ത കുട്ിേൾ
•	 അതിഥി ങ്താഴിലാളിേളങ്ട കുട്ിേൾ
•	 പീഡിപെിക്കങ്പെടുന്ന കുട്ിേൾ
•	 കുടുബങ്ങളിങ്ല േലഹും, ഒറ്ങ്പെടൽ
•	 മാതാപിതാക്കളങ്ട ക്വര്പിേിയൽ
•	 സുേഷേിതത്മില്ായ്മ
•	 പഠന സൗേേ്യങ്ങളങ്ട കുറവ്
•	 ദാേിദ്്യും
•	 മദ്യത്തിനും മയക്മരുന്നിനും അടിമങ്പെടൽ
•	 ക്പാഷോഹാേക്റവ്
•	 വിദ്യാലയങ്ങളിങ്ല ശ്ദ്ധയില്ായ്മ
•	 അനാഥോയ കുട്ിേൾ
•	 പഠന സവേല്യമുള്ള കുട്ിേൾ
•	 കുട്ിേളങ്ട അവോശങ്ങങ്ള കുറിച്ചുള്ള അവ ക്ബാധമില്ായ്മ.

4.5 സ�ഗ്ര ശിശുവികസന ഡ�ഖലകൾ

4.5.1 ആഡേൊഗയേഡ�ഖല
േൗമാേ പ്രായക്കാോയ ങ്പണ്കുട്ിേൾക്ക് ആക്ോ�്യ പേിേഷേ, 100% പ്രതി
ക്ോധ കുത്തിവയ്പ് നടപെിലാക്േ, ഗുരുതേമായ വളര്ച്ാക്റവ് ക്നേിടുന്ന 
കുട്ിേൾക്ക് ചിേിത്, ക്പാഷണ ഭഷേണും ലഭ്യമാക്േ, കുട്ിേൾക്കായി 
ോക്ലക്കൂട്ിയള്ള സവേല്യ നിര്ണ്ണയ േ്യാമ്പുേൾ സുംഘടിപെിക്േ, പിക്ന്നാ
ക്കാവസ്യിലുള്ള പ്രാഥമിോക്ോ�്യ ക്േന്ദങ്ങളിൽ അടിയന്തിേ ചിേിത് 
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നൽോനതകുന്ന തേത്തിക്ലക്ക് സൗേേ്യും ഉയര്ത്തി ങ്ോണ്ടുവേിേ, പി.എച്്.
സി/സി.എച്്.സി. േളിൽ ബാല സൗഹൃദ പശ്ാത്തല സൗേേ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാ
ക്േ, േൗമാേക്കാോയ ങ്പണ്കുട്ിേൾക്ക് പ്രക്ത്യേ ആക്ോ�്യ വിദ്യാഭ്യാസ 
ക്ലാസ്സുേൾ നൽകുേ തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടുക്കാും.

4.5.2 ശുചി്്വ ഡ�ഖല
എല്ാ പ്രക്ദശങ്ങളിലുും പ്രക്ത്യേിച്് പിക്ന്നാക്ക ക്മഖലേളിലുും അകെണവാടിേ
ളിലുും, സ്ക്കൂളിലുും അനക്യാ�്യമായ ശിശു സുംവിധാനങ്ങളും, ശുദ്ധ�ല വിതേണ
വും ഏര്ങ്പെടുത്തുേ.

4.5.3 ഡപൊഷകൊഹൊേം
അര്ഹതങ്പെട് എല്ാവര്ക്ും ആവശ്യമായ ക്പാഷോഹാേും ലഭിക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുേ. േൗമാേക്കാോയ ങ്പണ്കുട്ിേൾക്ക് പ്രക്ത്യേ പദ്ധതി, എല്ാ 
സ്ക്കൂളേളിലുും ഭഷേ്യ സുേഷോ നിയമപ്രോേും ഉച്ഭഷേണ പേിപാടി ോേ്യഷേമ
മായി നടക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപൊക്േ.

4.5.4 വിദയേൊഭയേൊസ ഡ�ഖല
3 മുതൽ 5 വയസ്സുവങ്േയള്ള മുഴുവൻ കുട്ിേളും പ്രീസ്ക്കൂളിൽ ക്ചരുന്നുങ്ണ്ന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുേ. 5 വയ്് പൂര്ത്തീേേിച് എല്ാ കുട്ിേളും സ്ക്കൂളിൽ പ്രക്വശനും 
ക്നടുന്നുങ്ണ്ന്നുും ഒരു കുട്ിയും പഠനും ഇടയ്ക് വച്് നിര്ത്തുന്നിങ്ല്ന്നുും ഉറപ്പുവ
രുത്തുേ. എല്ാ വിദ്യാലയങ്ങളങ്ടയും പേിസേും പുേയില, മദ്യും, മയക്മരു
ന്ന് വിമുക്ത പ്രക്ദശമായി പ്രഖ്യാപിക്േയും, സ്ക്കൂൾ ആക്ോ�്യപേിക്ശാധനാ 
പേിപാടി ക്മമായി നടക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുേയും ങ്ചയ്േ.നിലവാേ
മുള്ളതുും ബാല സൗഹൃദപേവമായ വിദ്യാലയ ഭൗതിേ സൗേേ്യങ്ങൾ ഉറപെ് 
വരുത്തുേ, പ്രക്ത്യേിച്് േൗമാേപ്രായക്കാോയ ങ്പണ്കുട്ിേൾക്ക് പ്രാധാന്യും 
ങ്ോടുക്േ

4.5.5 സൊമൂഹയേ സുേഷേി്്്വം
അതിക്മങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ, അനചിത ങ്പരുമാറ്ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുും 
എല്ാ കുട്ിേൾക്ും പേിേഷേ ലഭിക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപൊക്േ. കുട്ിേളക്ടയും 
വനിതേളക്ടയും അവോശങ്ങളും സുേഷേയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ക്േന്ദ–
സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേൾ നടപെിലാക്ന്ന പേിപാടിേളും സുംവിധാനങ്ങള
മായി ബന്ധങ്പെട്് പ്രവര്ത്തിക്േ. വാര്ഡ് തലത്തിൽ �ാഗ്താ സമിതിേൾ 
രൂപീേേിക്േ. ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്ന കുട്ിേളങ്ട 
പേിേഷേ ഉറപൊക്േ അവര്ക്കാവശ്യമായ എല്ാ ക്സവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്േ, 
പട്ിേ�ാതി/പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്തിൽങ്പെടുന്ന കുട്ിേൾക്കായള്ള എല്ാ 
ആനകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്േ.

തീേക്ദശ മൽസ്യ ങ്താഴിലാളിേളങ്ട കുട്ിേൾ, HIV ബാധിതോയ കുട്ിേൾ, നി
ത്യക്ോ� ബാധിതോയ കുട്ിേൾ, ഇതേ സുംസ്ാന ങ്താഴിലാളിേളങ്ട കുട്ി
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േൾ, �യിൽ ശിഷേ അനഭവിക്ന്നവരുങ്ട കുട്ിേൾ തുടങ്ങിയവരുങ്ട ക്ഷേമവും 
സുേഷേിതത്വും ഉറപൊക്േ.

4.5.6 പങ്ൊളിത്തം
ങ്പാതുസ്ലങ്ങളിൽ കുട്ിേൾക്ക് േളിസ്ലവും, കുട്ിേളങ്ട പാര്ക്ും സ്ാപി
ക്േ, പ്രാക്ദശിേ ക്ലബ്ബുേളക്ടയും, ക്സ്പാര്ട്സ് ങ്േൗണ്സിലിക്ന്യും സഹായ
ക്ത്താങ്ട എല്ാ കുട്ിേൾക്ും നീന്തൽ, സസക്ലിും�്, ക്യാ� പേിശീലനങ്ങൾ 
നൽകുേ. വാര്ഡ് തലത്തിൽ വര്ഷത്തിൽ േണ്് തവണങ്യകെിലുും കുട്ിേളങ്ട 
ഗ്ാമസഭ സുംഘടിപെിക്േ.

4.5.7 പഞ്ൊത്തല സൗകേയേം
കുട്ിേളങ്ട ങ്പാതു ഇടങ്ങങ്ളല്ാും ബാല സൗഹൃദ ഇടങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്
േയും നടപെിലാക്േയും ങ്ചയ്േ. കുട്ിേൾക്കായള്ള എല്ാ ക്സവനങ്ങളങ്ടയും 
ഗുണക്മന് ഉറപ്പുവരുത്തുേ, അര്ഹതയള്ള എല്ാവര്ക്ും ക്സവനങ്ങൾ ലഭിക്
ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേ. കുട്ിേൾക്ക് ക്വണ്ി നൽകുന്ന എല്ാ ക്സവനങ്ങളും 
സുംബന്ധിച്വിവേങ്ങൾ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധങ്പെടു
ത്തുേയും പേസ്യഫലേങ്ങൾ സ്ാപിക്േയും ങ്ചയ്േ.

4.6 ശിശുവികസനവം സൊമൂഹിക ഡഷേ�വം
സമഗ് ശിശുവിേസനും ഉറപ്പുവരുത്തുേ എന്നത് തക്ദേശഭേണ സ്ാപനങ്ങ
ളങ്ട പ്രധാന ചുമതലേളിൽ ഒന്നാണ്. കുട്ിേളങ്ട അവോശങ്ങൾ സുംേഷേി
ക്ന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്സവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്േയും കുഞെിങ്ന് അതി�ീവനും, 
സുംേഷേണും, വിേസനും, പകൊളിത്തും എന്നിവ ഉറപൊക്േയും ങ്ചയ്ക്മ്പാൾ 
മാത്രങ്മ സമഗ്ശിശുവിേസനും സാദ്ധ്യമാവേയള്ളൂ. ശിശു വിേസനക്ത്താങ്ടാ
പെും കുട്ിേളങ്ട ങ്പാതുവായ വിേസനത്തിനും പഞ്ായത്തുേൾ പ്രാധാന്യും 
നൽക്േണ്തുണ്്.

സമഗ് ശിശു വിേസനും സാദ്ധ്യമാക്ന്നതിന് നമ്മുങ്ട പ്രക്ദശങ്ത്ത ശിശുക്ക
ങ്ള സുംബന്ധിക്ന്ന സ്ിതി വിവേ േണക്േൾ ക്ശഖേിക്േയാണ് ആദ്യമാ
യി ക്വണ്ത്. തുടര്ന്ന് അവസ്ാ വിശേലനും നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ േങ്ണ്ത്തി 
പേിഹാേ നടപടിേൾ സ്ീേേിക്കുയും ക്വണും.

4.7 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തിന് ഏമറ്ടുക്ൊവന്ന പ്രവരത്തനങ്ങൾ
1. ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് ആേുംഭിക്ന്ന ബഡ്സ് സ്ക്കൂളേളിൽ /ബഡ്സ് പുനഃ

േധിവാസ ക്േന്ദത്തിൽ ങ്േട്ിടും, അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങൾ എന്നിവ 
ഒരുക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് സമ്മതക്ത്താങ്ട ക്്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തിന് ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതാണ്.

2. ഓക്ോ പഞ്ായത്തിനും ലഭിക്ന്ന വിേസന ഫണ്ിൽ നിന്നുും കുറഞെ
ത് 5 ശതമാനും തുേ ശിശുക്കളങ്ടയും വൃദ്ധരുക്ടയും ശാേീേിേ മാനസിേ 
ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവരുങ്ട പുക്ോ�തിക്കായി മാറ്ിവയ്കണും. ഇപ്ര
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ോേും മാറ്ിങ്വയ്ക്കുന്ന ആനപാതിേ തുേ ഉപക്യാ�ിച്് ശിശു വിേസ
ത്തിനായി ഒരു പ്രക്ത്യേ പദ്ധതി തയ്ാറാക്കണും.

3. ശിശു വിേസനവമായി ബന്ധങ്പെട്്, ഐ.സി.ഡി.എസ്. ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ 
ക്ഷേമസ്ാപനങ്ങൾ, സഹായേ സുംവിധാനും തുടങ്ങിയ ോേ്യങ്ങൾ
ക്കായള്ള മുങ്ന്നാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ നട
ക്ത്തണ്താണ്.

4. ശിശുക്കളങ്ട പ്രായത്തിനും, പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രക്ത്യേ വിേസനാവശ്യങ്ങൾ 
എന്നിവ പേി�ണിച്ചുങ്ോണ്് േട്ിേളങ്ട ഒരു വിേസന സൂചിേ തയ്ാ
റാക്ക്കണ്താണ്. അതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ, േങ്ണ്ത്തുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പേിഹേിച്് കുട്ിേളങ്ട വിേസന നിലവാേും ഉയര്ത്തുന്നതിനള്ള 
പ്രവര്ത്തന രൂപ ക്േഖ തയ്ാറാക്േ.

5. ബഡ്സ് സ്ക്കൂൾ, ബഡ്സ് റിഹാബിലിക്റ്ഷൻ ങ്സന്ര് എന്നിവയ്ക് 
വാഹനും വാങ്ന്നതിന് പേേും വാടേയടിസ്ാനത്തിൽ വാഹനും എടു
ക്കാവന്നതുും. വാടേ തനത് ഫണ്ിൽ നിന്നുും വേയിരുക്ത്തണ്തുമാണ്. 
തനത് ഫണ്ില്ാത്ത സ്ാപനങ്ങൾ വിേസന ഫണ്് വിനിക്യാ�ിക്ക്ക
ണ്താണ്. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് പകൊളിയാോവന്നതാണ്.

6. ശിശുക്കൾ (0-6 വയ്് ), കുട്ിേൾ (06-18 വയ്് ) എന്നിവരുങ്ട 
ക്ഷേമ-വിേസന-പുനഃേധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പേി�ണിക്കങ്പെട
ണും. പ്രവാസ �ീവിതും േഴിഞെ് ക്േേളത്തിക്ലക്ക് തിേിച്ചുവരുന്നവര്
ക് ക്വണ്ിയും ഉചിതമായ ക്ഷേമപുനഃേധിവാസ പേിപാടിേൾ ആവി
ഷ്ക്കേിക്കാവന്നതാണ്

7. ബഡ്സ് സ്ക്കൂളേളും, ബഡ്സ് പുനഃേധിവാസ ക്േന്ദങ്ങളും ഇല്ാത്ത ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തുേളിൽ കുടുുംബശ്ീ മിഷൻ മാര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്ക് അന
സൃതമായി ബഡ്സ് സ്ക്കൂളേൾ/ബഡ്സ് പുനഃേധിവാസ ക്േന്ദങ്ങൾ 
ആേുംഭിക്കാവന്നതാണ്. പുതുതായി ആേുംഭിക്ന്ന ബഡ്സ് സ്ക്കൂളേളിൽ 
സര്ക്കാര് നിഷ്കര്ഷിച്ിട്ടുള്ള എല്ാ നിബന്ധനേളും പാലിച്ചുക്വണും 
അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങൾ ഒരുക്ക്കണ്ത്.

8. അകെണവാടിേൾക്ക് സ്ലും, ങ്േട്ിടും, ചുറ്റുമതിൽ, കുടിങ്വള്ളും, ഫര്
ണിച്ര്, മറ്് ഭൗതിേ സൗേേ്യങ്ങൾ മുതലായവ പ്രദാനും ങ്ചയ്് ബാല 
സൗഹൃദ അകെണവാടിേൾ യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്ന്നതിനള്ള ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ
ക്ക് പ്രാധാന്യും നൽേണും.

9. സാമൂഹ്യ തിന്േങ്ള നിരുത്ാഹങ്പെടുത്തുന്നതിനും ലഹേി ഉപക്യാ� 
വിപത്തുേൾങ്ക്കതിങ്േ ക്ബാധവൽക്കേണും നടത്തുന്നതിനും അനക്യാ
�്യമായ ക്പ്രാ�ക്ട് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതാണ്.
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5 
ഭിന്ന ഡശഷിക്ൊരക്കുള്ള 

ഉപപദ്ധ്ി

5.1 ആേൊണ് ഭിന്നഡശഷിക്ൊര
ചലന സവേല്യമുള്ളവര്, അന്ധത, ഹ്രസ്ദൃശ്യത, ശ്വണ സവേല്യമുള്ളവര്, 
മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളി ക്നേിടുന്നവര്, മാനസിേ വിഭ്ാന്തിയള്ളവര്, കുഷ്ക്ോ� 
വിമുക്തര് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അവശത അനഭവിക്ന്ന �നവിഭാ�ങ്ങങ്ള ഭി
ന്നക്ശഷിക്കാര് എന്നു പറയന്നു.

5.1.1 ഭിന്ന ഡശഷിക്ൊരുമട പ്രശ്നങ്ങൾ
സമൂഹത്തിൽ അവ�ണന, വിദ്യാഭ്യാസക്റവ്, വരുമാന പ്രശ്നങ്ങൾ, ചലന
ക്ശഷിക്റവ്, ബുദ്ധിവിേസനത്തിനള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ങ്താഴിൽ പേിക്പാഷണ
കുറവ്, ചിേിത്ാ സൗേേ്യകുറവ്, അന്ധരുും ബധിേരുമായവരുങ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 
ചൂഷണ വിക്ധയര്, സവേല്യും തിേച്റിയന്നതിനള്ള ോലതാമസും, പ്രാപ്തി 
വളര്ത്തിങ്യടുക്ന്നതിനള്ള സൗേേ്യമില്ായ്മ എന്നിവയാണ്.

ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവരുങ്ട കൃത്യമായ സ്ിതിവി
വേ േണക്േളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ ഓക്ോരുത്തരുും ക്നേിടുന്ന ങ്വല്ലുവിളി
േൾ എങ്ന്താങ്ക്കയാങ്ണന്ന് തിേിച്റിഞെ ക്ശഷും അതിന് ഹ്രസ്ോല – ദീര്
ഘോല അടിസ്ാനത്തിൽ പേിഹാേും ോണുുംവിധും ഒരു പ്രക്ത്യേ പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്കണും.

പദ്ധതി തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ പഞ്ായത്തിങ്ല സ്ിതി വിവേ േണക്േളങ്ട 
അടിസ്ാനത്തിൽ അവരുങ്ട നിര്ണ്ണായേമായ എല്ാ ആവശ്യങ്ങൾക്ും 
പേിഹാേും ോണുും വിധും പദ്ധതിക്ക് രൂപും നൽേണും. ഇപ്രോേും ങ്ചയ്
ക്മ്പാൾ പഞ്ായത്തിങ്ന് നിയന്തണത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ാപനങ്ങൾ (ഉദാഃ 
അകെണവാടി, സ്ക്കൂൾ, ആശുപത്രി മുതലായവ) നൽേിവരുന്ന വിവിധ ക്സവന
ങ്ങളും സര്ക്കാര് സ്ാപനങ്ങളും ഏ�ൻസിേളും നൽേിവരുന്ന ക്സവനങ്ങളും 
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ഏക്ോപിപെിക്ക്കണ്തുണ്്. മാത്രമല് സബ്സിഡി – ധനസഹായ നിബന്ധന
േൾ പേി�ണിക്ക്മ്പാൾ ങ്പാതുപണും വിനിക്യാ�ിച്് ങ്ചയ്ാൻ േഴിയാത്ത 
ോേ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ സ്ാപനങ്ങൾ, സുംഘടനേൾ, വ്യക്തിേൾ എന്നി
വരുങ്ട സഹായും ക്വണ്ിവരുും. ഇവങ്യല്ാും സുംക്യാ�ിപെിച്ചുങ്ോണ്ടു ക്വണും 
പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്.

5.1.2 പേിഹൊേ �ൊരഗ്ഗങ്ങൾ
•	 സ്ിതി വിവേക്കണക്േളങ്ട ക്ശഖേണും നടത്തി സവേല്യമുള്ളവങ്േ 

േങ്ണ്ത്തുേ.
•	 ആക്ോ�്യ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുേളങ്ട സഹായക്ത്താങ്ട ഇവരുങ്ട 

സവേല്യും തിട്ങ്പെടുത്തുേ.
•	 സ്യും ങ്താഴിലിന് പേിശീലനും നൽകുേ
•	 ങ്താഴിൽ സൗേേ്യങ്ങൾ ഏര്ങ്പെടുത്തുേ
•	 ചലനും, പഠന-ശ്വണ സൗേേ്യങ്ങൾക്ള്ള ഉപേേണങ്ങൾ നൽകുേ 

(ക്്ാക്ക്, �ില്ാ പഞ്ായത്തുേൾ)
•	 വിദ്യാഭ്യാസത്തിനള്ള ക്്ാളര്ഷിപെ്, സസ്റ്റപെന്്, പഠക്നാപേേണങ്ങൾ 

എന്നിവ നല്കുേ.
•	 ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവര്ക്ക് സഹായും

5.2 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തിന് ഏമറ്ടുക്ൊവന്ന പ്രവരത്തനങ്ങൾ
•	 ശാേീേിേ-മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവര്ക്ക്, അവര് എ.പി.

എൽ/ബി.പി.എൽ എന്ന ക്വര്തിേിവ് ഇല്ാങ്ത തങ്ന്ന 100% സഹായും 
നൽോവന്നതാണ്. എല്ാ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ും ഈ 
ആവശ്യത്തിന് സുംയക്തമാക്യാ ഒറ്ക്യ്കാ ക്പ്രാ�ക്ട് എടുക്കാവന്നതാണ്.

•	 ശാേീേിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്നവര്ക്ക് ഏറ്വും കുറഞെത് 40% 
എകെിലുും സവേല്യും ഉണ്ായിേിക്ക്കണ്താണ്.

•	 ഭിന്നക്ശഷിക്കാര്ക്ള്ള ഉപേേണങ്ങൾ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് നല്ാ
വന്നതാണ്. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ഏങ്റ്ടുക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ള്ള ഗു
ണക്ഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തീരുമാനക്ത്താങ്ട നല്ിയവ ആയി
േിക്കണും. 

•	 ബഡ്സ് സ്ക്കൂൾ, ബഡ്സ് റീഹാബിലിക്റ്ഷൻ ങ്സന്ര് എന്നിവയ്ക് 
വാഹനും വാടേ അടിസ്ാനത്തിൽ തനത് ഫണ്ിൽ വേയിരുക്ത്ത
ണ്താണ്. തനത് ഫണ്ില്ാത്ത സ്ാപനങ്ങളിൽ വിേസന ഫണ്് 
വിനിക്യാ�ിക്കാവന്നതുും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് പകൊളിയാോവന്ന
തുമാണ്.

•	 ബഡ്സ് റീഹാബിലിക്റ്ഷൻ ആന്് ങ്ഫസിലിക്റ്ഷൻ ങ്സന്ര് :- കുട്ി 
േളങ്ട എണ്ണത്തിന് അനസേിച്് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് തലത്തിൽ 
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വിവിധ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളിലായി ഒക്ന്നാ അതിലധിേക്മാ ചിേിത്ാ 
േ്യാമ്പുേൾ സുംഘടിപെിക്കാവന്നതാണ്. സി. ഡി. പി. ഒ. മാര് പ്രവര്ത്ത
നങ്ങൾ ഏക്ോപിപെിക്ക്കണ്താണ്.

•	 ബഡ്സ് റീഹാബിലിക്റ്ഷൻ ആന്് ങ്വാക്ക്കഷണൽ ങ്ട്യിനിും�് 
ങ്സന്ര്:- ശാേീേിേ മാനസിേ ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിടുന്ന (ബഡ്സ് 
സ്ക്കൂൾ, ങ്സ്പഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ, ക്ഡ ങ്േയര് ങ്സന്ര്) പഠനും േഴിഞെ് 18 വയ്് 
പൂര്ത്തിയായ കുട്ിേൾക്കായി സ്ാപന അടിസ്ാനത്തിൽ ങ്വാക്ക്ക
ഷണൽ പേിശീലന ക്േന്ദും ആേുംഭിക്കാവന്നതുും ബുക്ക് സബന്ിും�്, 
ക്ടായ് ക്മക്കിും�്, കുട നിര്മ്മാണും, ആര്ട്് ആന്് ക്ാഫ്റ് തുടങ്ങിയവയ
ങ്ട നിര്മ്മാണ പേിശീലനും നല്ാവന്നതാണ്.

5.3 ട്ൊന്സ് മ�ഡന്ഴ്ിനുള്ള പ്രഡ്യേക പദ്ധ്ികൾ
സാമൂഹ്യ അും�ീോേവും ങ്താഴിലുും വരുമാനവും ലഭ്യമാക്കി ട്ാൻസ് ങ്�ക്ന്ഴ്ി
നള്ള വിേസനത്തിൽ പകൊളിത്തും നൽകുന്നതിനായി വ്യക്തി�ത ഗുണക്ഭാ
ക്തൃ നിര്ണ്ണയത്തിൽ മുൻ�ണന നൽക്േണ്താണ്. തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപന
ത്തിങ്ന് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആേുംഭിക്ന്ന സുംേഭേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലുും േോര് 
നിയമനങ്ങളിലുും പേി�ണന നൽേി മുഖ്യധാേയിക്ലക്ക് ങ്ോണ്ടുവോൻ 
നടപടി സ്ീേേിക്കണും.

ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് ആനകൂല്യങ്ങൾ അവയങ്ട സ്ന്തും തക്ദേശ സ്ാപനങ്ങ
ളിലൂങ്ടയാണ് നൽക്േണ്ത്. എന്നാൽ ട്ാൻസ് ങ്�ക്ന്ഴ്് അതത് തക്ദേശ ഭേണ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ വ്യാപേമായി അക്പഷേിച്ചു തുടങ്ന്നതു വങ്േ, അക്പഷേ ലഭി
ക്ന്ന ബന്ധങ്പെട്് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് ആനകൂല്യങ്ങൾ നൽോവന്ന
താണ്. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് വ്യക്തി�ത ആനകൂല്യങ്ങൾ അനവദനീ
യമങ്ല്കെിലുും ട്ാൻസ് ങ്�ക്ന്ഴ്് ഒരു പ്രക്ത്യേ വിഭാ�മായതിനാൽ വ്യക്തി�ത 
ആനകൂല്യങ്ങൾ നല്ാവന്നതാണ്.
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6 
വനി്ൊ വികസനം

ആമുഖം
സ്ാതന്ത്യും േിട്ി മുക്കാൽ നൂറ്ാണ്് ആകുവാൻ ക്പാകുന്ന ഈ ഘട്ത്തിലുും 
ഇന്ത്യൻ സ്തീേളങ്ട അവസ് പല ക്മഖലേളിലുും പിന്നണിയിൽ തങ്ന്നയാ
ണ്. ോ�്യത്തിങ്ന് ങ്മാത്തത്തിലുള്ള വളര്ച് ക്താതിങ്ന അക്പഷേിച്് വിവിധ 
ക്മഖലേളിൽ സ്തീേളങ്ട വളര്ച് നിലവാേും പുരുഷങ്ന അക്പഷേിച്് തുക്ലാും 
താങ്ഴയാണ്. ഈ സാമൂഹ്യ പശ്ാത്തലത്തിൽ നിന്നുങ്ോണ്് മാത്രക്മ വനിതാ 
വിേസനങ്ത്തയും തുല്യനീതിക്യയും പറ്ിയള്ള ഏതു ചര്ച്യും സ്ാര്ത്ഥേും 
ആവേയള്ളൂ.

പ്രാകൃത �ീവിതാവസ്യിൽ നിന്നുും മനഷ്യൻ മുക്ന്നാട്് നീങ്ങിയ ോലും മുതൽ 
ആേുംഭിച്താണ് സമൂഹത്തിങ്ല സ്തീ-പുരുഷ അസമത്ും. സ്ോേ്യ സ്ത്തിങ്ന് 
ആദ്യോല സമൂഹങ്ങളിൽ മിക്കവാറുും പുരുഷനായിരുന്നു. ഈ ഉടമസ്ത ഉപ
ക്യാ�ിച്ചുങ്ോണ്ാണ് പുരുഷൻ സമൂഹത്തിനക്മൽ തങ്ന് ക്മധാവിത്ും സ്ാ
പിങ്ച്ടുത്തത്. എന്നാൽ ഈ അവസ്ങ്ക്കതിങ്േ സ്തീേളങ്ട ക്പാോട്ത്തിനും 
അത്രക്ത്താളും തങ്ന്ന പഴക്കമുണ്്. ആ ക്പാോട്ങ്ങൾ ആദ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ 
തീങ്േ കുറഞെ അളവിൽ ആയിരുങ്ന്നകെിൽ പങ്ത്താമ്പതാും നൂറ്ാണ്ിങ്ന് 
അവസാനക്ത്താങ്ട അത് വളങ്േ ഉയര്ന്ന തലത്തിൽ എത്തി. അതിങ്ന് സ്ാ
ഭാവിേ പ്രതിേേണമായിരുന്നു 1913 മുതൽ എല്ാ വര്ഷവും മാര്ച്് എട്ിന് 
ആചേിക്ന്ന അന്താോഷ്ട്ര വനിതാ ദിനും. ആ ക്പാോട്ും ഇക്പൊഴുും ക്വണ്ത്ര 
വി�യിച്ിട്ില് എന്നതുങ്ോണ്ാണ് വനിതാദിനും ആേുംഭിച്് 115 വര്ഷത്തിന് 
ക്ശഷവും തുല്യനീതിങ്യപെറ്ി നമുക്ക് ചര്ച് ങ്ചക്യ്ണ്ി വരുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലാേങ്ട് നമ്മുങ്ട ഭേണഘടന ഇന്ത്യൻ സ്തീേൾക്ക് എല്ാ േും�ങ്ങളി
ലുും പുരുഷന്ാക്ോങ്ടാപെും തുല്യതയും അവോശങ്ങളും വാഗ്ാനും ങ്ചയ്ിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ ഇത് എത്രക്ത്താളും യാഥാര്ത്ഥ്യും ആയിട്ടുണ്്? സ്തീേളങ്ട അവോശ 
സുംേഷേണത്തിനായള്ള ക്പാോട്ങ്ങളങ്ടയും മുക്ന്നറ്ങ്ങളങ്ടയും ഫലമായി 
കുങ്റ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്.
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ഭേണഘടനയങ്ട 73, 74 ക്ഭദ�തിേൾക്ളാങ്ട തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപ
നങ്ങളിൽ സ്തീേൾക്ക് ഉയര്ന്ന പ്രാതിനിധ്യും ഉറപ്പു വരുത്തങ്പെട്ടു. ഇതുവഴി 
പ്രാക്ദശിേ ഭേണ തലങ്ങളിൽ സ്തീ സമത്ും എന്ന ആശയും കൂടുതൽ ചര്ച് 
ങ്ചയ്ങ്പെടുേയും അതുവഴി ോഷ്ട്രീയമുൾങ്പെങ്ടയള്ള സാമൂഹിേ ക്മഖലേളിൽ 
കൂടുതൽ ഇടങ്പടാൻ അവര്ക്ക് അവസേും ലഭ്യമാവേയും ങ്ചയ്തു. എന്നാൽ 
ഇതിങ്നാങ്ക്ക ക്ശഷവും ഇന്ത്യൻ സ്തീേളങ്ട അവസ് പല ക്മഖലേളിലുും പി
ന്നണിയിൽ തങ്ന്നയാണ്. ോ�്യത്തിങ്ന് ങ്മാത്തത്തിലുള്ള വളര്ച്ാ ക്താതിങ്ന 
അക്പഷേിച്് വിവിധ ക്മഖലേളിൽ സ്തീേളങ്ട വളര്ച് നിലവാേും പുരുഷങ്ന 
അക്പഷേിച്് തുക്ലാും താങ്ഴയാണ്. ഈ പശ്ാത്തലത്തിൽ നിന്നുങ്ോണ്് 
മാത്രക്മ വനിതാ വിേസനങ്ത്തയും തുല്യനീതിക്യയും പറ്ിയള്ള ഏതു ചര്ച്
യും സാര്ത്ഥേമാവേയള്ളൂ.

6.1 വനി്ൊ ഘടകപദ്ധ്ി
വനിതേങ്ള സമൂഹത്തിങ്ന് മുഖ്യധാേയിൽ എത്തിക്ന്നതിന് സവിക്ശഷമായ 
നടപടിേളും പദ്ധതിേളും ആവശ്യമാണ്. സമൂഹത്തിൽ വനിതേൾ ക്നേിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ മറിേടക്ന്നതിനള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കാണ് വനിതാ ഘടേ പദ്ധ
തിയിൽ ഊന്നൽ നൽക്േണ്ത്. ഉദാഃ-  

•	 സാമ്പത്തിേ സ്ാശ്യത്തിനള്ള പേിപാടി 
•	 അതിക്മങ്ങങ്ള ങ്ചറുക്ന്നതിനും തടയന്നതിനമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
•	 സുേഷേ ഉറപൊക്ന്നതിനള്ള പേിപാടിേൾ
•	 സഞ്ാേ സ്ാതന്ത്യും വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിനള്ള പേിപാടിേൾ
•	 സാുംസ്കാേിേ നിലവാേവും സാമൂഹ്യപദവി ഉയര്ത്തുന്നതിനള്ള പേിപാ

ടിേൾ

6.2 വനി്ൊ ഘടക പദ്ധ്ിക്് നിരബന്ധ വകയിരുത്തൽ 
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനത്തിന ലഭിക്ന്ന ങ്മാത്തും വിേസന ഫണ്ിങ്ന് 
കുറഞെത് പത്ത് ശതമാനും തുേ വനിതാ ഘടേ പദ്ധതിേൾക്കായി മാറ്ി ങ്വ
ക്കണങ്മന്നുും, വനിതാ ഘടേ പദ്ധതിയങ്ട വിശദാുംശങ്ങൾ പദ്ധതി ക്േഖയിൽ 
പ്രക്ത്യേ അദ്ധ്യായമായി ക്ചര്ക്ക്കണ്താങ്ണന്നുും പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗ
ക്േഖയിൽ വ്യവസ് ങ്ചയ്ിട്ടുണ്്.

6.3 മപൊതു�ൊരഗ്ഗ നിരഡദേശങ്ങൾ
•	 ഉൽപൊദനാധിഷ്ിതവും ക്സവനാധിഷ്ിതവമായ നൂതന സുംേുംഭങ്ങൾ 

(കുടുുംബശ്ീയങ്ട/സന്നദ്ധ സുംഘടനേളങ്ട സഹായും/ക്സവനും പ്ര
ക്യാ�നങ്പെടുത്താും)

•	 ങ്താഴിൽ വരുമാന വര്ദ്ധനവിനള്ള സ്യും ങ്താഴിൽ സുംേുംഭങ്ങൾ, 
ക്ലബര് ബാകെ്, സ്യും ങ്താഴിൽ സുംേഭേരുങ്ട ഉൽപെന്നങ്ങൾ 
വിപണനും ങ്ചയ്ന്നതിനള്ള വിപണന ക്േന്ദങ്ങൾ
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•	 ലാബ് ങ്ടക്ീഷ്യൻ ക്യാ�്യതയള്ളവര്ക്ക് ഗ്രൂപെടിസ്ാനത്തിൽ സ്യും 
ങ്താഴിൽ സുംേുംഭും എന്ന നിലയിൽ ലക്ബാറട്റിേൾ (വായ്പാ ബദ്ധിത
മായി നടപെിലാക്കാവന്നതാണ്.) കുടുുംബശ്ീ യൂണിറ്റുേളമായി ബന്ധ
ങ്പെടുത്തി സുംഘടിപെിക്കണും.

•	 �ാഗ്താ സമിതിേൾ ശക്തിങ്പെടുത്തുേ, േൗണ്സിലിും�് പ്രവര്ത്തന
ങ്ങൾ നടത്തുേ.

•	 സ്തീേൾക്ും കുട്ിേൾക്ങ്മതിങ്േയള്ള അക്മേഹിത പഞ്ായത്തായി 
മാറ്റുന്നതിന് അനക്യാ�്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

•	 സ്ക്കൂളേളിൽ ങ്പണ്കുട്ിേളങ്ട സൗേേ്യാര്ത്ഥും നാപ്േിൻ ങ്വൻഡിും�് 
യൂണിറ്റുേൾ സ്ാപിക്േ. (ക്േേളാ വനിതാ വിേസന ക്ോര്പെക്റഷ
ങ്ന് മാര്ഗ്ഗക്േഖ പ്രോേും)

•	 പ്രതിക്ോധ പേിശീലന പേിപാടിേൾ (ജൂക്ഡാ, േോങ്ട്, താങ്്ാണ്) 
ക്യാ� പേിശീലനും (ആയഷ് വകുപെിങ്ന് സഹേേണക്ത്താങ്ട ഏങ്റ്ടു
ക്കാും)

6.4 വനി്ൊഘടകപദ്ധ്ിയിൽ ഉൾമപ്ടുത്തൊവന്ന ഡപ്രൊ�ക്ടുകൾ
•	 സ്തീേൾ എത്തുന്ന ങ്പാതു സ്ാപനങ്ങളിൽ സ്തീേൾക്ക് മാത്രമായി മൂത്ര

പ്പുേേളും േക്കൂസുേളും ഉദാഃ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ ഓഫീസുേൾ, ആശുപ
ത്രിേൾ, മറ്് ഓഫീസുേൾ, ബസ്റ്റാന്്, േടത്ത്േടവ്, ചന്തേൾ

•	 മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്ക്ക് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് പേിധിയിൽ വരുന്ന 
ങ്പാതുഇടങ്ങളിൽ സുേഷേിതമായ മുറിേൾ, അവിങ്ട ശുദ്ധ�ലവും ങ്വളി
ച്വും സജ്ജമാക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ

6.5 രൂപതീകേണ നടപടികൾ
•	 സ്റ്റാറ്സ് റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ തങ്ന്ന ആ പ്രക്ദശങ്ത്ത വനിതേ

ളങ്ട അവസ് പഠനും നടത്തി റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്കണും
•	 വനിതേളങ്ട സാമ്പത്തിേ അവസ്, സാമൂഹ്യപദവി ക്നേിടുന്ന പ്രശ്ന

ങ്ങൾ എന്നിവ വിശേലനും ങ്ചയ്് അവരുങ്ട ആവശ്യങ്ങൾ േങ്ണ്ത്ത
ണും.

•	 ഇപ്രോേും തയ്ാറാക്കന്ന റിക്പൊര്ട്ിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ േേട് 
പദ്ധതി നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്ക് രൂപും നൽേണും.

•	 വനിതേൾക്ക് ക്നേിട്് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന പദ്ധതിേൾക്കാണ് 
രൂപും നൽക്േണ്ത്.

•	 സ്തീക്ും പുരുഷനും ഒരു ക്പാങ്ല പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന വീട് നിര്
മ്മാണും, േക്കൂസ് നിര്മ്മാണും, കുടിങ്വള്ളും, സവദയുതി, അകെണവാടി 
നിര്മ്മാണും, അകെണവാടി ക്പാഷോഹാേ വിതേണും, ക്ഷാപെിും�് 
ക്ോുംപ്ക്സുേളങ്ട നിര്മ്മാണും എന്നിവ വനിതാ ഘടേ പദ്ധതിയങ്ട ഭാ
�മാക്കാൻ പാടില്.
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•	 എന്നാൽ സ്തീേൾ മാത്രും താമസിക്ന്നതുും പ്രായപൂര്ത്തിയായ പുരു
ഷന്ാര് ആശ്യമില്ാത്ത കുടുുംബത്തിന് വീട്, േക്കൂസ്, കുടിങ്വള്ളും, 
സവദയുതി എന്നിവ നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്ാറാക്കാവന്നതാണ്.

•	 വനിതാ ഘടേ പദ്ധതിേൾ ഉൾങ്പെടുത്തുന്നതിന് നിര്ക്ദേശിച്ിട്ടുള്ള 10% 
ത്തിൽ അധിേും തുേ വേയിരുത്തുവാൻ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് അധി
ോേമുണ്്. സുംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയും, ക്േന്ദാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിയും 
മറ്് ഏ�ൻസിേളങ്ട പദ്ധതിയും സുംക്യാ�ിപെിച്് ങ്ോണ്ടുും സ്തീ ശാക്തീ
േേണ പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്കാവന്നതാണ്.
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7 
പട്ിക�ൊ്ി - പട്ികവരഗ്ഗ ഡഷേ�ം

�നാധിപത്യ �ീവിതക്മത്തിങ്ന് ആണിക്കല്ാണ് സാമൂഹ്യനീതി. എല്ാവര്
ക്ും എല്ാ േും�ത്തുും തുല്യനീതി ലഭിക്ന്ന അവസ്യാണിത്. പാര്ശ്വൽ
ക്കേണും എന്നത് സാമൂഹ്യനീതിയങ്ട ശത്രുവാണ്. ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ �ീവിത
ത്തിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ പാര്ശ്വൽക്കേണത്തിന് വിക്ധയമായത് പിക്ന്നാക്ക 
വിഭാ�ക്കാര് തങ്ന്ന. സാമൂഹ്യ�ീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദലനും (മുറിച്ചു മാറ്ങ്പെട്
വര്) ങ്ചയ്ങ്പെട്വര് എന്ന അര്ത്ഥത്തിലാണ് ദളിതര് എന്ന പദും തങ്ന്ന രൂ
പങ്പെട്ടു വന്നത്. സാമൂഹ്യ, സാും്ാേിേ. സാമ്പത്തിേ േും�ങ്ങളിൽ ഒങ്ക്ക 
പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട്വര് ആണ് പിക്ന്നാക്ക വിഭാ�ക്കാര്. ചേിത്രപേമായ 
പല ോേണങ്ങളാലുും പിക്ന്നാക്കും നിൽക്ക്കണ്ിവന്ന അവരുങ്ട ദുേിതും ഇന്നുും 
ഇന്ത്യയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു. ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേളങ്ടയും തക്ദേശ 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങളക്ടയും ഇടങ്പടൽങ്ോണ്് കുങ്റങ്യാങ്ക്ക മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാ
ങ്യകെിലുും ഇനിയും വളങ്േക്യങ്റ മുക്ന്നക്റണ്തുണ്്.

7.1 സൊമൂഹയേനതീ്ി (ഭേണഘടനൊ ്്്വങ്ങൾ) 
ഇന്ത്യൻ ഭേണഘടനയിൽ നിര്ക്ദേശേ തത്ത്ങ്ങളിൽ ആര്ട്ിക്കിൾ 46 പ്രോേും 
ദുര്ബലവിഭാ�ങ്ങളങ്ട പ്രക്ത്യേിച്് പട്ിേ�ാതി / പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളങ്ട 
ക്മലുള്ള സാമൂഹ്യ അനീതി ഇല്ായ്മ ങ്ചയ്ന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ, സാമ്പത്തിേ 
ക്മഖലേളിൽ പ്രക്ത്യേ സുംേഷേണും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്് 

ഭേണ ഘടനയങ്ട മൗലിേ അവോശങ്ങളിൽ ആര്ട്ിക്കിൾ 14 മുതൽ 18 വങ്േ 
�ാതി, മത, വര്ഗ്ഗ വ്യത്യാസമില്ാങ്ത എല്ാ പൗേന്ാര്ക്ും നിയമത്തിന 
മുൻപിലുും, അവസേങ്ങളിലുും, ങ്താഴിലിലുും മറ്റു ക്മഖലേളിലുും തുല്യത ഉറപ്പു 
നൽകുന്നുണ്്. എകെിലുും ദുര്ബല വിഭാ�ങ്ങളങ്ടയും പട്ിേ�ാതി / പട്ിേവര്
ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളക്ടയും വിദ്യാഭ്യാസപേമായും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിേമായും ഉള്ള 
പുക്ോ�തിക്കായി പ്രക്ത്യേ പേി�ണനയും സുംവേണവും ഭേണഘടന അനവ
ദിക്ന്നു.
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പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളങ്ട താല്പേ്യ സുംേഷേണാര്ത്ഥും ആര്ട്ിക്കിൾ 19(d), 
(e) പ്രോേും ഉള്ള ഒരു പൗേങ്ന് സഞ്ാേ, താമസ സ്ാതന്ത്യത്തിന് ക്പാലുും 
മതിയായ നിയന്തണങ്ങൾ ഏര്ങ്പെടുത്താനും ആര്ട്ിക്കിൾ 19(6) പ്രോേും വ്യ
വസ് ഉള്ളതാണ്.

7.2 പട്ിക�ൊ്ി ഡഷേ�ം 
ഇന്ന് ക്േേളത്തിൽ ഭേണഘടനയങ്ട ആര്ട്ിക്കിൾ 341 പ്രോേും 53 പട്ിേ
�ാതി വിഭാ�ങ്ങൾ ഉണ്്. ഇതിൽ നാലു വിഭാ�ങ്ങങ്ള അതായത് ക്വടൻ, 
നായാടി, േള്ളാടി, ചക്കിലിയാൻ / അരുന്ധതീയര് എന്നിവങ്േ ദുര്ബല വിഭാ
�ങ്ങൾ ആയി സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ിട്ടുണ്്.

7.3 പട്ിക�ൊ്ി ഉപപദ്ധ്ി (Scheduled Caste Sub Plan – SCSP)
പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ങ്ങളങ്ട വിേസനത്തിനായി പ്രക്ത്യേും തയ്ാറാക്ന്നതാ
ണ് പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് വിേസന ഫണ്് അനവദി
ക്ക്മ്പാൾ തങ്ന്ന ഈ വിഭാ�ത്തിനള്ള ഫണ്് പ്രക്ത്യേമായാണ് അനവദിക്
ന്നത്. ഇപ്രോേും അനവദിക്ന്ന ഫണ്് മറ്് �നവിഭാ�ങ്ങൾക്ക് പ്രക്യാ�നും 
ലഭിക്ന്ന പേിപാടിേൾക്കായി ഉപക്യാ�ിക്കാൻ പാടില്. ഉപപദ്ധതി മറ്് 
ക്്ാതസ്സുേളിങ്ല സാദ്ധ്യതയും ഉപക്യാ�ങ്പെടുക്ത്തണ്താണ്.

പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട സാമ്പത്തിേ വിേസനും, സാമൂഹ്യ വിേസനും, 
പശ്ാത്തല സൗേേ്യ വിേസനും എന്നിവ സേവേിക്േയാേണും ഉപപദ്ധ
തിയങ്ട ലഷേ്യും.

•	 വ്യക്തിേൾക്ും കുടുബത്തിനും ക്നേിട്് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടു
േളും പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ങ്പാതുസൗേേ്യ വിേസനത്തിനള്ള 
ക്പ്രാ�ക്ടുേളും തയ്ാറാക്കാവന്നതാണ്.

•	 2010-11 ൽ പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ങ്ത്ത സുംബന്ധിച്് പട്ിേ�ാതി 
വിേസന വകുപ്പുും, തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങളും സുംയക്തമായി നട
ത്തിയ പട്ിേ�ാതി സക്കെതങ്ങളക്ടയും കുടുുംബങ്ങളക്ടയും സര്ക്വ്വ വി
വേങ്ങൾ ോലാനസൃതമായി മാറ്ും വരുത്തി ഉപക്യാ�ിക്കാവന്നതാണ്. 

7.4 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തിന് ഏമറ്ടുക്ൊവന്ന പ്രവരത്തനങ്ങൾ
1. കുറഞെത് 5 പട്ിേ�ാതി കുടുുംബങ്ങങ്ളകെിലുും അടുത്തടുത്ത് താമസി

ക്ന്നപ്രക്ദശും ഒരു പട്ിേ�ാതി സക്കെതമായി േണക്കാക്കി അവിങ്ട 
കുടിങ്വള്ളും, സവദയുതി, ക്റാഡ്, നടപൊത എന്നീ ങ്പാതുസൗേേ്യങ്ങൾ 
ഏര്ങ്പെടുത്തുന്നതിന്, താങ്ഴ പറയന്ന നിബന്ധനേൾക്ക് വിക്ധയമാ
യി, പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതും വിനിക്യാ�ിക്കാവന്നതാണ്. 

2. സവദയുതി, കുടിങ്വള്ളും, ക്റാഡ്, നടപൊത എന്നീ ങ്പാതു സൗേേ്യ 
ങ്പ്രാ�ക്ടുേളങ്ട ആങ്േ ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങളിൽ 50% ത്തിലധിേും 
പട്ിേ�ാതിക്കാേങ്നകെിൽ ആ ക്പ്രാ�ക്ടിന് പൂര്ണമായും പട്ിേ�ാതി 
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ഉപപദ്ധതി വിഹിതും വേയിരുത്താവന്നതാണ്. അതുക്പാങ്ല ങ്മാത്തും 
കൃഷിഭൂമിയങ്ട 50% ത്തിലധിേും പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുക്ടതായിട്ടു
ള്ള �ലക്സചന ക്പ്രാ�ക്ടിനും പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതും പൂര്
ണ്ണമായും വേയിരുത്താവന്നതാണ്.

3. മുൻ ഖണ്ഡിേയിൽ പ്രതിപാദിച് തേും ക്പ്രാ�ക്ടുേളങ്ട ആങ്േ ഗുണക്ഭാ
ക്താക്കളിൽ പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട എണ്ണും 50 ശതമാനത്തിൽ 
കുറവായിേിക്േയും എന്നാൽ 25 ശതമാനങ്മകെിലുും ഉണ്ായിേിക്
േയും ങ്ചയ്ന്ന സന്ദര്ഭത്തിൽ പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ശതമാന
ത്തിന് ആനപാതിേമായ വിഹിതും പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി വിഹി
തത്തിൽ നിന്ന് വേയിരുത്താവന്നതുും ബാക്കി തുേ ങ്പാതുവിഭാ�ും/
തനത് ഫണ്ിൽ നിന്ന് വേയിരുത്തുേയും ങ്ചക്യ്ണ്താണ്. പട്ിേ�ാ
തി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട എണ്ണും 25 ശതമാനത്തിൽ താങ്ഴയാങ്ണകെിൽ പൂര്
ണ്ണമായും ങ്പാതുവിഭാ�ും വിേസന ഫണ്്/തനത് ഫണ്് തങ്ന്ന വേയി
രുത്തണും.

4. പട്ിേ�ാതി ക്ോളനി/സക്കെതങ്ങളിക്ലക്ക് ക്റാഡ് നിര്മ്മിക്ന്നതി
നള്ള ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് ക്ോളനിക്കേത്തുള്ള ഭാ�വും ക്ോളനിയിക്ല
ക്ള്ള ഭാ�വും ഒന്നായി പേി�ണിച്് ഒരു എസ്റ്റിക്മറ്് തയ്ാറാക്േയാ
ങ്ണകെിൽ മാത്രങ്മ നിബന്ധനേൾ പ്രോേും പട്ിേ�ാതി ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതും വേയിരുത്താവൂ

5. പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ശതമാനും ങ്തളിയിക്ന്നതിനായി ക്പ്രാ
�ക്ടിങ്ന് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന പ്രക്ദശത്തിങ്ന് ഒരു സാമൂഹ്യ ഭൂപടും 
ക്പ്രാ�ക്ടിങ്നാപെും തയ്ാറാക്കി ങ്വക്ക്കണ്തുും, ഭൂപടത്തിൽ നടത്താന
ക്ദേശിക്ന്ന പ്രവൃത്തിയങ്ട സ്ാനവും, പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന എല്ാ 
ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുബങ്ങളക്ടയും സ്ാനവും (�ലക്സചന ക്പ്രാ�ക്ടുേ
ളിൽ പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ങ്മാത്തും കൃഷി സ്ലത്തിങ്ന് സ്ാനും) 
അടയാളങ്പെടുക്ത്തണ്തുും അപ്രോേും അടയാളങ്പെടുത്തിയ സാമൂഹ്യ 
ഭൂപടത്തിൽ പട്ിേ�ാതി കുടുുംബങ്ങളങ്ട സ്ാനും (�ലക്സചന ക്പ്രാ�
ക്ടുേളിൽ പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ക്കാരുങ്ട കൃഷി സ്ലത്തിങ്ന് സ്ാനും) 
പ്രക്ത്യേ നിറത്തിൽ ോണിച്ിേിക്ക്കണ്തുമാണ്. ക്പ്രാ�ക്ട് നടപെിലാ
ക്കിയാൽ പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ആങ്േ കുടുുംബങ്ങളങ്ട പട്ിേയും 
അതിൽ പട്ിേ�ാതി കുടുുംബങ്ങളങ്ട പട്ിേയും സാമൂഹ്യ ഭൂപടത്തി
ക്നാങ്ടാപെും ക്ചര്ത്തിേിക്ക്കണ്താണ്. ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുബങ്ങളങ്ട പട്ി
േേളും സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും “ക്്ാക്ക് പട്ിേ�ാതി വിേസന ഓഫീസര്” 
സ്ല പേിക്ശാധന നടത്തി ക്ബാദ്ധ്യങ്പെക്ടണ്തുും അത് സുംബന്ധിച്് 
ചുവങ്ട പ്രതിപാദിക്ന്ന പ്രോേും ഒരു “സര്ട്ിഫിക്കറ്് ” സാഷേ്യങ്പെടു
ക്ത്തണ്തുമാണ്. 

 “..........................്ഡദേശഭേണ സ്ൊപനത്തിമന് ............................. 
വൊരഷിക പദ്ധ്ിയിൽ ഉൾമപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള ........................ഡപ്രൊ�ക്് 
പേിഡശൊധിക്കുകയം ഡപ്രൊ�ക്ിൽ ഉൾമപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവരത്തികളം പ്ര
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വരത്തനങ്ങളം ഞൊന് �നസ്ിലൊക്കുകയം മചയ്ിേിക്ന്നു. ഡപ്രൊ�ക്് മുഡഖന 
പ്രഡയൊ�നം ലഭിക്കുന്ന ആമക ഗുണഡഭൊക്തൃ കുടുബങ്ങളിൽ /�ലഡസചന 
നടത്ന്ന കൃഷിസ്ലത്തിമന് ഉട�സ്േിൽ ............... ശ്�ൊനത്തില
ധികം പട്ിക�ൊ്ിക്ൊേൊമണന്ന്/പട്ിക�ൊ്ിക്ൊരുഡട്ൊമണന്ന് ഞൊന് 
ഡനേിട്് സ്ല പേിഡശൊധന നടത്തിയ്ിൽ നിന്ന് എനിക്് ഡനേിട്് ഡബൊ
ദ്ധയേമപ്ട്ിട്ടുള്ള്ൊമണന്ന് സൊഷേയേമപ്ടുത്ന്നു. ഈ ഡപ്രൊ�ക്ിനുഡവടെി 
്യ്ൊറൊക്ിയ സൊമൂഹയേ ഭൂപടവം പ്രഡയൊ�നം ലഭിക്കുന്ന ആമക കുടുബങ്ങ
ളമട പ്രഡയൊ�നം ലഭിക്കുന്ന പട്ിക�ൊ്ി കുടുബങ്ങളമട പട്ികയം, ഞൊന് 
സൊഷേയേമപ്ടുത്തി ഇഡ്ൊമടൊപ്ം സ�രപ്ിക്കുന്നു.

6. പട്ിേ�ാതി യവതി യവാക്കളങ്ട വിദ്യാഭ്യാസും, വിക്ദശത്ത് ങ്താഴിൽ 
ക്തടൽ, സ്യും ങ്താഴിൽ പേിപാടിേൾ, ങ്താഴിൽ പേിശീലനങ്ങൾ, 
ോയിേ വിേസനും, വരുമാന വര്ദ്ധന സുംേുംഭങ്ങൾ മുതലായവ ക്പ്രാ
ത്ാഹിപെിക്ന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുും സുംയ
ക്തമായി ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ തയ്ാറാക്കി നടപെിലാക്കാവന്നതാണ്.

7. പട്ിേ�ാതി യവതി യവാക്കൾ വ്യക്തി�തമായും ഗ്രൂപെ് അടിസ്ാന
ത്തിലുും ആേുംഭിക്ന്ന വരുമാന വര്ദ്ധന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് ബാകെ് വായ്പ 
തേങ്പെടുത്തുന്നതിനും അനവദനീയമായ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനും 
മുൻ�ണന നൽകുക്മ്പാൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുമായി ക്ചര്ന്ന് നടപെിലാക്കാ
വന്നതാണ്.

8. പട്ിേ�ാതിക്കാരുങ്ട അടിസ്ാന പ്രശ്നങ്ങൾ പേിഹേിക്ന്നതിന് മുൻ
�ണന നൽേിയതിന് ക്ശഷും മാത്രക്മ മറ്് ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ ഏങ്റ്ടുക്കാവൂ. 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുമായി ക്ചര്ന്നാണ് ഇത്തേും ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ ഏങ്റ്ടുത്ത് 
നടപെിലാക്ക്കണ്ത്.

9. പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ങ്ങളിൽ നിന്നുും ഉയര്ന്നുവരുന്ന പ്രതിഭേൾക്ക് 
വിക്ശഷിച്ചുും �ില്ാ-സുംസ്ാന-ക്ദശീയ-അന്തര്ക്ദശീയ തലങ്ങളിൽ 
അും�ീോേും ലഭിക്ന്നവര്ക്ക് അവരുങ്ട ക്മഖലയിൽ കൂടുതൽ വിപു
ലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അവര്തങ്ന്ന തയ്ാറാക്കി സമര്
പെിക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക്, നൂതന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്കായള്ള �ില്ാതല 
സമിതിയങ്ട അും�ീോേത്തിന് വിക്ധയമായി, എല്ാ തലത്തിങ്ലയും 
തക്ദേശഭേണ സ്ാനങ്ങൾക്ക് സഹായും നൽോവന്നതാണ്. ഇതേ 
ഏ�ൻസിേളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഉറപൊക്കാൻ മുൻസേ എടുക്കാവ
ന്നതാണ്.

7.5 എസ്.സി. മപ്രൊഡ�ൊട്ര�ൊര - ചു�്ല, ഉത്തേവൊദി്്വം
•	 ക്ോളനിേൾ സക്കെതങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദര്ശിച്് പട്ിേ�ാതി �നവി

ഭാ�ങ്ങളങ്ട കൂട്ായ്മേൾ രൂപീേേിക്േയും ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾ, 
പട്ിേ�ാതി വിേസന വകുപെ്, ഇതേ ഏ�ൻസിേൾ എന്നിവ പട്ിേ�ാ
തിക്കാര്ക്ക് ക്വണ്ി നടപെിലാക്ന്ന വിവിധ പദ്ധതിേൾ സുംബന്ധിച് 
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വ്യക്തമായ അവക്ബാധും അവേിൽ സൃഷ്ിക്േയും ങ്ചക്യ്ണ് ഉത്തേ
വാദിത്ും ങ്പ്രാക്മാട്റുങ്ട ചുമതലയാണ്.

•	 വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതിേൾക്ക് അര്ഹോയ മുഴുവൻ പട്ിേ�ാതിക്കാര്
ക്ും അവ ലഭ്യമാകുന്നുങ്വന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേയും ലഭ്യമാോത്തവര്ക്ക് 
ആയത് ലഭ്യമാക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്ീേേിക്േയും 
ങ്ചയ്േ.

•	 പട്ിേ�ാതിക്കാര് അതിക്മങ്ങൾക്ക് വിക്ധയോകുന്നു എന്ന് ശ്ദ്ധയിൽ
ങ്പെട്ാൽ യഥാസമയും ക്പാലീസിൽ പോതി നൽകുന്നതിനും അക്പൊൾ 
തങ്ന്ന ക്്ാക്ക് പട്ിേ�ാതി വിേസന ഓഫീസങ്റ വിവേും അറിയിക്
ന്നതിനും, അര്ഹമായ സഹായും അവര്ക്ക് ലഭ്യമാക്ന്നതിനും ആവ
ശ്യമായ നടപടി സ്ീേേിക്േ.

•	 ങ്പ്രാക്മാട്ര്മാര് എല്ാ ബുധനാഴ്ചയും ക്്ാക്ക് പട്ിേ�ാതി വിേസന 
ഓഫീസിൽ ഹാ�ോക്േണ്തുും, ആഴ്ചയിൽ േണ്് ദിവസങ്മകെിലുും പ്ര
വര്ത്തന പേിധിയിലുള്ള ക്ോളനിേളമായി ബന്ധങ്പെട് തക്ദേശ സ്യും 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഹാ�ോക്േണ്തുമാണ്.

•	 ങ്പ്രാക്മാട്ര്മാര് ഓക്ോ മാസവും ങ്ചയ് പ്രവര്ത്തിേങ്ള ോണിക്ന്ന 
നിശ്ിത മാതൃേയിലുള്ള ഒരു വര്ക്ക് ഡയറി ക്്ാക്ക് പട്ിേ�ാതി 
ഓഫീസര്ക്ക് നൽക്േണ്താണ്.

•	 ങ്പ്രാക്മാട്ര്മാര് തയ്ാറാക്ന്ന സ്ിതി വിവേ േണക്േൾ ഇനും 
തിേിച്് ക്്ാക്ക് പട്ിേ�ാതി ഓഫീസിൽ സൂഷേിച്ിട്ടുള്ള േ�ിസ്റ്ററിൽ 
എഴുതി സൂഷേിക്ക്കണ്താണ്.

7.6 പട്ികവരഗ്ഗ ഉപപദ്ധ്ി
പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങൾക്കായി പ്രക്ത്യേും തയ്ാറാക്ന്നതാണ് പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതി. സുംസ്ാന ബ�റ്ിലൂങ്ട പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും ലഭിക്
ന്ന ഓക്ോ തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനവും വാര്ഷിേ പദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മായി പട്ി
േവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി കൂടി തയ്ാറാക്കണും. പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും 
പാഴാക്കാക്നാ വേമാറ്ി ങ്ചലവഴിക്കാക്നാ പാടില്. (Non-lapsable and Non –
divertable) മറ്് ക്്ാതസ്സുേളിങ്ല സാദ്ധ്യതയും ഉപക്യാ�ങ്പെടുക്ത്തണ്താണ്.

പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട സാമ്പത്തിേ വിേസനും, സാമൂഹ്യ വിേസനും , 
പശ്ാത്തല സൗേേ്യ വിേസനും എന്നിവ സേവേിക്േയാവണും ഉപപദ്ധ
തിയങ്ട ലഷേ്യും.

7.7 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തിന് ഏമറ്ടുക്ൊവന്ന പ്രവരത്തനങ്ങൾ
1. വ്യക്തിേൾക്ും കുടുുംബത്തിനും ക്നേിട്് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ക്പ്രാ�

ക്ടുേളും പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ങ്പാതു സൗേേ്യ വിേസനത്തിനാ
യള്ള ക്പ്രാ�ക്ടുേളും തയ്ാറാക്കാവന്നതാണ്.
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2. അ�തിേഹിത ക്േേളും പദ്ധതി (ആശ്യ) തയ്ാറാക്കിയിട്ിങ്ല്കെിക്ലാ, 
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കിയിട്ടുങ്ണ്കെിലുും അതിൽ അര്ഹോയ പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
അ�തിേൾ ഒഴിവായി ക്പായിട്ടുങ്ണ്കെിക്ലാ, അവര്ക്ക് ക്വണ്ി പട്ിേ
വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മായി പേിചേണ ക്സവനങ്ങളങ്ട പാക്ക്ക�് 
തയ്ാറാക്ക്കണ്താണ്.

3. 2018-19-ൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിേസന വകുപ്പുും തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപ
നങ്ങളും സുംയക്തമായി നടത്തിയ പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളങ്ട സാമൂഹ്യ 
സാമ്പത്തിേ സര്ക്വ്വയങ്ട വിവേങ്ങൾ േഴിയന്നിടക്ത്താളും പുതുക്കി 
തയ്ാറാക്കി അതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കേി
ക്ക്കണ്താണ്.

4. കുറഞെത് 5 പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങങ്ളകെിലുും അടുത്തടുത്ത് താമസി
ക്ന്ന ഒരു പ്രക്ദശും പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഊേ് എന്ന് േണക്കാക്കി അവിങ്ട 
കുടിങ്വള്ളും,സവദയുതി, നടപൊത എന്നീ ങ്പാതു സൗേേ്യങ്ങൾ ഏര്ങ്പെ
ടുത്തുന്നതിന്, താങ്ഴപറയന്ന നിബന്ധനേൾക്ക് വിക്ധയമായി, പട്ിേ
വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും ഉപക്യാ�ിക്കാവന്നതാണ്.

5. സവദയുതി, കുടിങ്വള്ളും, നടപൊത എന്നീ ങ്പാതു സൗേേ്യ ക്പ്രാ�ക്ടുേള
ങ്ട ആങ്േ ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങളിൽ 50% ത്തിലധിേും പട്ിേ വര്ഗ്ഗ
ക്കാോങ്ണകെിൽ, ഒരു ക്പ്രാ�ക്ടിന് പൂര്ണ്ണമായും പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതും വേയിരുത്താവന്നതാണ്. അതുക്പാങ്ല ങ്മാത്തും കൃഷിഭൂമി
യങ്ട അൻപത് ശതനാനത്തിലധിേും പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുക്ടതാ
യിട്ടുള്ള �ലക്സചന ക്പ്രാ�ക്ടിനും പട്ിേ വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും 
പൂര്ണ്ണമായും വേയിരുത്താവന്നതാണ്.

6. മുൻഖണ്ഡിേയിൽ പ്രതിപാദിച് തേും ക്പ്രാ�ക്ടുേളങ്ട ആങ്േ ഗുണക്ഭാ
ക്താക്കളിൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട എണ്ണും 50 ശതമാനത്തിൽ കു
റവായിേിക്േയും എന്നാൽ 25 ശതമാനങ്മകെിലുും ഉണ്ായിേിക്േയും 
ങ്ചയ്ന്ന സന്ദര്ഭത്തിൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ശതമാനത്തിന് 
ആനപാതിേമായ വിഹിതും പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 
നിന്ന് വേയിരുത്താവന്നതുും ബാക്കി തുേ ങ്പാതുവിഭാ�ും/തനത് 
ഫണ്ിൽ നിന്നുും വേയിരുത്തുേയും ങ്ചക്യ്ണ്താണ്. പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
വിഭാ�ക്കാരുങ്ട എണ്ണും 25% ത്തിൽ താങ്ഴയാങ്ണകെിൽ പൂര്ണമായും 
ങ്പാതുവിഭാ�ും വിേസന ഫണ്്/തനത് ഫണ്് തങ്ന്ന വേയിരുത്ത
ണും.

7. പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട ശതമാനും ങ്തളിയിക്ന്നതിനായി ക്പ്രാ
�ക്ടിങ്ന് പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന പ്രക്ദശത്തിങ്ന് ഒരു സാമൂഹ്യ ഭൂപടും 
ക്പ്രാ�ക്ടിങ്നാപെും തയ്ാറാക്കി ങ്വക്ക്കണ്തുും ഭൂപടത്തിൽ നടത്താൻ 
ഉക്ദേശിക്ന്ന പ്രവൃത്തിയങ്ട സ്ാനവും, പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന എല്ാ 
ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങളക്ടയും സ്ാനവും (�ലക്സചന ക്പ്രാ�ക്ടുേ
ളിൽ പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ങ്മാത്തും കൃഷിസ്ലത്തിങ്ന് സ്ാനും) 
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അടയാളങ്പെടുക്ത്തണ്തുും, അപ്രോേും അടയാളങ്പെടുത്തിയ സാമുഹ്യ 
ഭൂപടത്തിൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളങ്ട സ്ാനും (�ലക്സചന ക്പ്രാ�
ക്ടുേളിൽ പട്ിേ വര്ഗ്ഗ വിഭാ�ക്കാരുങ്ട കൃഷിസ്ലത്തിങ്ന് സ്ാനും) 
പ്രക്ത്യേ നിറത്തിൽ ോണിച്ിേിക്ക്കണ്തുമാണ്. ക്പ്രാ�ക്ട് നടപെിലാ
ക്കിയാൽ പ്രക്യാ�നും ലഭിക്ന്ന ആങ്േ കുടുുംബങ്ങളങ്ട പട്ിേയും, 
അതിൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളങ്ട പട്ിേയും, സാമൂഹ്യ ഭൂപടത്തി
ക്നാങ്ടാപെും ക്ചര്ത്തിേിക്ക്കണ്താണ്. ഗുണക്ഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങളങ്ട 
പട്ിേയും, സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും “സട്ബൽ എക്്റ്ഷൻ ഓഫീസര്” സ്ല 
പേിക്ശാധന നടത്തി ക്ബാദ്ധ്യങ്പെക്ടണ്തുും, അത് സുംബന്ധിച്് ഒരു 
സര്ട്ിഫിക്കറ്് സാഷേ്യങ്പെടുക്ത്തണ്തുമാണ്.

8. പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും ക്റാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് വേയിരു
ത്തുവാൻ പാടില്. എന്നാൽ പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഊരുേൾക്ളളിൽ മൂന്ന് മീറ്ര് 
വീതിയിൽ അധിേേിക്കാത്ത നടപൊതേളും, പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഊരുേളി
ക്ലക്ക് എത്തിക്ച്രുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ര് വീതിയൽ അധിേേിക്കാത്ത നട
പൊതേളും (Foot -Steps), നടപൊലങ്ങളും (Foot Bridges) നിര്മ്മിക്കാവ
ന്നതുമാണ്

9. കൃഷി ഭൂമി ഇല്ാത്ത പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുബങ്ങൾക്ക് പാട്ക്കൃഷി ങ്ചയ്ന്നതി
ന് ധനസഹായും അനവദനീയമാണ്.

10. പട്ിേവര്ഗ്ഗ യവതീ യവാക്കളങ്ട വിദ്യാഭ്യാസും വിക്ദശത്ത് ങ്താഴിൽ 
ക്തടൽ, സ്യും ങ്താഴിൽ പേിപാടിേൾ, ങ്താഴിൽ പേിശീലനങ്ങൾ, 
ോയിേ വിേസനും, വരുമാന വര്ദ്ധന സുംേുംഭങ്ങൾ മുതലായവ ക്പ്രാ
ത്ാഹിപെിക്ന്നതിന് ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ ആവിഷ്ക്കേിക്ക്കണ്താണ്.

11. പട്ിേവര്ഗ്ഗ യവതി യവാക്കൾക്ക് വ്യക്തി�തമായും ഗ്രൂപെടിസ്ാനത്തി
ലുും ആേുംഭിക്ന്ന വരുമാന വര്ദ്ധന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് ബാകെ് വായ്ച തേ
ങ്പെടുത്തുന്നതിനും സബ്സിഡി അനവദിക്ന്നതിന് മുൻ�ണനയും പ്ര
ധാന്യവും നൽേണും.

12. പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഊരുേളിൽ തൃപ്തിേേമായ േീതിയിൽ കുടിങ്വള്ള സൗേ
േ്യവും, വീടുേളിൽ േക്കൂസ് സൗേേ്യവും ലഭ്യമാക്ന്നതിനള്ള ക്പ്രാ�
ക്ടുേൾക്ക് മുൻണന നൽേണും. അവ ഏങ്റ്ടുത്തതിന് ക്ശഷും മാത്രക്മ 
പട്ിേവര്ഗ്ഗ് ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടുേൾ വേയിരുത്തിങ്ക്കാണ്ടുള്ള മറ്് ക്പ്രാ
�ക്ടുേൾ (അനിവാേ്യ ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ ഒഴിങ്േ) ഏങ്റ്ടുക്കാവൂ.

13. പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങളിൽ നിന്നുും ഉയര്ന്നുവരുന്ന പ്രതിഭേൾക്ക് 
വിക്ശഷിച്് �ില്ാ-സുംസ്ാന-ക്ദശീയ-അന്തര്ക്ദശീയ ഫലങ്ങളിൽ 
അും�ീോേും ലഭിക്ന്നവര്ക്ക് അവരുങ്ട ക്മഖലയിൽ കൂടുതൽ വിപുല
മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അവര് തങ്ന്ന തയ്ാറാക്കി സമര്പെി
ക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക്, നൂതന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്കായള്ള �ില്ാതല സമി
തിയങ്ട അും�ീോേത്തിന് വിക്ധയമായി എല്ാ തലത്തിക്ലയും തക്ദേശ 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് സഹായും നൽോവന്നതാണ്.
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14. �ില്ാ/ യൂണിക്വഴ്ിറ്ി തല മത്േങ്ങളിങ്ല വി�യിേൾക്ക് ഡാൻസ് 
േിറ്് ക്സ്പാര്ട്്സ് േിറ്് മറ്് ഉപേേണങ്ങൾ നൽേൽ.

15. �ില്ാ േക്ലാത്വങ്ങൾ, �ില്ാ ോയിേ ക്മളേൾ, യൂണിങ്വഴ്ിറ്ിതല 
മത്േങ്ങൾ എന്നിവിൽ വി�യിച് ഒന്നുും, േണ്ടുും സ്ാനങ്ങൾ പട്ിേ
വര്ഗ്ഗ് വിദ്യാര്ത്ഥിേൾക്ക് അവേവരുങ്ട ക്മഖലയിൽ തുടര്ന്ന് പ്രവര്
ത്തിക്കാനും, േഴിവ് വിേസിപെിക്കാനും സഹായേമാകുന്ന തേത്തിൽ 
ക്പ്രാത്ാഹനവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി ബന്ധങ്പെട് ഉപേേ
ണങ്ങൾ വാങ്ന്നതിന് ധനസഹായും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് നൽക്േ
ണ്താണ്.

16. പ്രീ-ങ്മട്ിേ് ക്ഹാസ്റ്റൽ നടത്തുേ, പട്ിേവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക് ക്വണ്ിയള്ള 
സഹേേണ സുംഘങ്ങൾ വളര്ത്തുേ എന്നിവ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തി
ങ്ന് ചുമതലയിൽ വരുന്നവയാണ്. 

7.8 ഊരുകൂട്ം – പ്രവരത്തനങ്ങൾ
പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ത്തിങ്ന് പ്രക്ത്യേ �ീവിത േീതിേളും സാമൂഹ്യ ഘടനയും 
ോേണും അവര്ക്ക് ക്വണ് വിേസന-ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ അവര് 
തങ്ന്ന ചര്ച് നടത്തി അവര് തങ്ന്ന തീരുമാനിച്് നടപൊക്കണും. അതിന
ള്ള ക്വദിയാണ് ഊരുകൂട്ങ്ങൾ. ഒരു ഊേിങ്ല ക്വാട്ര് പട്ിേയിൽ ക്പരുള്ള 
മുഴുവൻ ക്പരുും അടങ്ന്നതാണ് ഊരുകൂട്ും. ഓക്ോ ഊേിനും ഒരു ഊരുമൂപെൻ 
ഉണ്ായിേിക്ും.

7.9 എസ്.ടി മപ്രൊഡ�ൊട്ര�ൊര - ചു�്ല, ഉത്തേവൊദി്്വം
•	 ക്ോളനിേൾ സക്കെതങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദര്ശിച്് പട്ിേവര്ഗ്ഗ �നവി

ഭാ�ങ്ങളങ്ട കൂട്ായ്മേൾ രൂപീേേിക്േയും, തൃതല പഞ്ായത്ത്, പട്ി
േവര്ഗ്ഗ വിേസന വകുപെ്, ഇതേ ഏ�ൻസിേൾ എന്നിവ പട്ിേവര്ഗ്ഗ
ക്കാര്ക്ക് ക്വണ്ി നടപെിലാക്ന്ന വിവിധ പദ്ധതിേൾ സുംബന്ധിച് 
വ്യക്തമായ അവക്ബാധും അവേിൽ സൃഷ്ിക്േയും ങ്ചയ്േ

•	 വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതിേൾക്ക് അര്ഹോയ മുഴുവൻ പട്ിേ വര്ഗ്ഗക്കാര്
ക്ും അവ ലഭ്യമാകുന്നുങ്വന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേയും ലഭ്യമാോത്തവര്ക്ക് 
ആയത് ലഭ്യമാക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്ീേേിക്േയും 
ങ്ചയ്േ.

•	 തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി പ്രോേും 
തയ്ാറാക്ന്ന പദ്ധതിേൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ിതി വിവേേണക്േൾ 
ക്ശഖേിച്് നൽകുേ, ക്പ്രാ�ക്ട് തയ്ാറാക്കാൻ സഹായിക്േ, മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾക്ക് അനസൃതമായിട്ാണ് പദ്ധതി തയ്ാറാക്ന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവ
രുത്തുേ എന്നീ ോേ്യങ്ങൾ ക്പ്രാക്മാട്ര്മാരുങ്ട ചുമതലയിലായിേിക്ും. 

•	 വിവിധ വകുപ്പുേളിങ്ല ഉക്ദ്യാ�സ്ര്, ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾ എന്നി
വങ്േ പട്ിേവര്ഗ്ഗക്കാരുമായി സുംക്വദിപെിക്കാനള്ള േണ്ണിയായി പ്രവര്
ത്തിക്േ.
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•	 ത്രിതല പഞ്ായത്തുേളങ്ട പദ്ധതി നടത്തിപെിൽ സട്ബൽ എക്്റ്ൻ
ഷൻ ഓഫീസര്മാര്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായവും ക്സവനവും ലഭ്യമാ
ക്േ.

•	 ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെ് ക്യാ�ങ്ങളിൽ സ�ീവമായി 
പങ്കെടുത്ത് പ്രക്യാ�ിേമായി നിര്ക്ദേശങ്ങൾ നൽകുേ. പ്രക്യാ�നേേമ
ല്ാത്തതുും, ക്ദാഷേേവമായ പദ്ധതിേൾ ബന്ധങ്പെട്വരുങ്ട ശ്ദ്ധയിൽ
ങ്പടുത്തുേ, പദ്ധതിേൾക്കാവശ്യമായ ഫീസിബിലിറ്ി സര്ട്ിഫിക്കറ്്, 
ക്സാഷ്യൽ മാപെ് എന്നിവ തയ്ാറാക്ന്നതിന് സട്ബൽ എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫീസര്മാങ്േ സഹായിക്േ. 

•	 പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിേസന വകുപ്പുും തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളും നട
ത്തുന്ന പദ്ധതിേളങ്ട നടത്തിപെിൽ ഗുണപേമായ ശ്ദ്ധ പതിപെിക്േ
യും അവയങ്ട പുക്ോ�തി ബന്ധങ്പെട്വങ്േ അറിയിക്േയും ങ്ചയ്േ. 
ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയങ്ട പുക്ോ�തി വിലയിരുത്തി വീഴ്ചേളങ്ണ്
കെിൽ ക്മലുക്ദ്യാ�സ്ങ്േ യഥാസമയും വിവേും ധേിപെിക്േയും ങ്ചയ്േ. 

•	 മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൻ േീഴിൽ 
എല്ാ പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്ും ങ്താഴിൽ ലഭിച്ചു എന്നുും, ങ്താഴിൽ 
ോര്ഡ് എടുത്തു എന്നുും, പദ്ധതിയങ്ട ആനകൂല്യും പൂര്ണ്ണമായും പദ്ധതി
യിൽ അും�മായിട്ടുള്ളവര്ക്ക് ലഭ്യമായി എന്നുും ഉറപ്പുവരുത്തുേ.

•	 പട്ിേവര്ഗ്ഗക്കാര് അതിക്മങ്ങൾക്ക് വിക്ധയോകുന്നു എന്ന് ശ്ദ്ധ
യിൽങ്പെട്ാൽ യഥാസമയും പോതി നൽകുന്നതിനും, അക്പൊൾ തങ്ന്ന 
സട്ബൽ എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസങ്റ വിവേും അറിയിക്കകുയും അര്ഹ
മായ സഹായും അവര്ക്ക് ലഭ്യമാക്ന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി
േൾ സ്ീേേിക്േയും ങ്ചയ്േ.

•	 സര്ക്കാര് ധനസഹായും അര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് തങ്ന്ന ലഭി
ക്ന്നുങ്വന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേ.

•	 ങ്പ്രാക്മാട്ര്മാര് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസങ്മകെിലുും പ്രവര്ത്തന പേിധിയി
ലുള്ള തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഹാ�ോക്േണ്താണ്.

•	 ങ്പ്രാക്മാട്ര്മാര് ഓക്ോ മാസവും ങ്ചയ് പ്രവര്ത്തിേങ്ള ോണിക്ന്ന 
നിശ്ിത മാതൃേയിലുള്ള ഒരു വര്ക്ക് ഡയറി സട്ബൽ എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫീസര്/ക്പ്രാ�ക്ട് ഓഫീസര് എന്നിവര്ക്ക് നൽക്േണ്താണ്.
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8 
വഡയൊ�ന ഡഷേ�ം

ആമുഖം
1957-ൽ അധിോേക്മറ് ഒന്നാമങ്ത്ത ക്േേള സര്ക്കാര് മുതൽ ആേുംഭിക്േയും 
പുഷ്ിങ്പെടുത്തുേയും ങ്ചയ് ക്േേളത്തിങ്ല സാമൂഹ്യ-ക്ഷേമ ആക്ോ�്യ പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾ ക്േേളത്തിങ്ല �നങ്ങളങ്ട പ്രതിശീര്ഷ ആയ്് വലിയ ക്താതിൽ 
ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്്. ഇന്ന് ക്േേളത്തിങ്ല പ്രതിശീര്ഷ ആയ്് സ്തീേൾക്ക് 
77-ഉും പുരുഷന്ാര്ക്ക് 76-ഉും ആണ്. ഇത് പല വിേസിത ോ�്യങ്ങൾക്ും 
ക്മങ്ലയാണ്. 2011-ങ്ല ങ്സൻസസ് അനസേിച്് 60 വയ്് േഴിഞെവരുങ്ട 
ക്ദശീയ ശോശേി 8.5% ആയിേിക്ക്മ്പാൾ ക്േേളത്തിൽ അത് 12.6% ആണ്. 
സുംസ്ാന ആസൂത്രണ ക്ബാര്ഡിങ്ന് േണക്കനസേിച്് നിലവിൽ ക്േേളത്തി
ങ്ല 48 ലഷേും ആളേൾ 60 വയസിന മുേളിലുള്ളവോണ്. 18 ശതമാനും ക്പര് 
80 വയസ്സുും അതിനമുേളിൽ ഉള്ളവരുമാണ്. 2025 ആകുക്മ്പാക്ഴക്ും നമ്മുങ്ട 
�നസുംഖ്യയിൽ 20% പ്രായമായവര് ആകുും എന്നാണ് പ്രതീഷേിക്ന്നത്. ഇത് 
ഒക്േസമയും നമുക്ക് ക്നട്വും അക്തസമയും അവരുങ്ട ശേിയായ സുംേഷേണ
ങ്മന്ന ങ്വല്ലുവിളിയമാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. ഇക്കാേ്യങ്ങൾ േണക്കിങ്ലടുത്ത് സര്
ക്കാരുേൾ ോലാോലങ്ങളിൽ പല പദ്ധതിേളും വൃദ്ധ�നങ്ങൾക്കായി രൂപീ
േേിച്ിട്ടുണ്്.

8.1 ഇന്യേയമട ഡദശതീയ വഡയൊ�ന നയം
ഇന്ത്യൻ ഭേണഘടനയങ്ട അനക്ഛേദും 41-ൽ മുതിര്ന്ന പൗേര്ക്ക് ആവശ്യമായ 
പിന്തുണ ഉറപൊക്ന്നത് അവരുങ്ട അവോശമാങ്ണന്ന് നിര്ക്ദേശിച്ിട്ടുണ്്. 
വക്യാ�നങ്ങളങ്ട അവസ് പ്രായക്ഭദമനസേിച്് വ്യത്യാസങ്പെടുന്നതുക്പാ
ങ്ല അവേിൽ തങ്ന്ന സ്തീേൾ, ദേിദ്ര്, പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട് വിഭാ�ങ്ങൾ, 
ഭിന്ന ക്ശഷിക്കാര്, മറ്് ക്ദശക്കാര്, ട്ാൻസ്ങ്�ന്ര് തുടങ്ങിയവരുങ്ട അവസ് 
ങ്പാതുവായ അവസ്യിൽ നിന്നുും കൂടുതൽ ദുഷ്ക്കേമായിേിക്ും. മാേേക്ോ
�ബാധിതര്, േിടപ്പുക്ോ�ിേൾ തുടങ്ങിയവരുങ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിക്ലങ്റ 
വ്യത്യസ്തവമായിേിക്ും. വക്യാ�നങ്ങളായ സ്തീേൾ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള അവ
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�ണനേൾ (Tripple Neglect) അനഭവിക്ന്നതായി ക്ദശീയനയും ചൂണ്ിക്കാ
ണിക്ന്നു. വാര്ദ്ധേ്യത്തിങ്ല സവധവ്യും മൂന്ന്തേും ദുേിതങ്ങങ്ള സൂചിപെിക്ന്നു. 
അതായത് സ്തീ എന്ന നിലയിലുള്ള പോധീനതേൾ, ദാേിദ്്യും, പേിേഷേയങ്ട 
അഭാവും എന്നിവ. അതുങ്ോണ്് തങ്ന്ന വക്യാ�നങ്ങളങ്ട അവോശ സുംേഷേ
ണവും, പ്രശ്ന പേിഹാേ ശ്മങ്ങളും ക്മൽപറഞെ സവ�ാത്യങ്ങൾ കൂടി േണ
ക്കിങ്ലടുത്ത് ങ്ോണ്ായിേിക്കണും. അതുങ്ോണ്് തങ്ന്ന പ്രാക്ദശിേമായി 
വക്യാ�ന സൗഹൃദ ഭേണനയും രൂപങ്പെടുത്തക്മ്പാൾ അവേിൽ തങ്ന്ന ഭിന്ന
ക്ശഷിക്കാര്, സ്തീേൾ, പട്ിേ�ാതിക്കാര്, പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
വരുങ്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സവിക്ശഷമായ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന് ശ്ദ്ധിക്ക്കണ്
തുണ്്. അവരുങ്ട ആക്ോ�്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമാനും, സാമൂഹ്യമായ ഒറ്ങ്പെടൽ 
തുടങ്ങിയവ പേിഹേിക്ന്നതിനര്ഹമായ പേി�ണന ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്.

ക്ദശീയ വക്യാ�നനയും 1999 പ്രോേും വക്യാ�നങ്ങങ്ള താങ്ഴ പറയും 
പ്രോേും തേുംതിേിച്ിേിക്ന്നു. ഇതു സൂചിപെിക്ന്നത് 60 വയ്് േഴിഞെ 
എല്ാവരുും ഒക്േ വിധത്തിൽ അങ്ല്ന്നുും ഓക്ോ പ്രായ വിഭാ�ങ്ങൾക്ും വ്യത്യ
സ്തമായ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉങ്ണ്ന്ന് ക്ബാദ്ധ്യങ്പെടുത്തുേയമാണ്. 

ക്ര� 
നമ്പര

വഡയൊ�ന വിഭൊഗം പ്രൊയവിഭൊഗം സവിഡശഷ്കൾ

1 യവ വൃദ്ധര് 60-69 ക്ഭദങ്പെട് ആക്ോ�്യും, 
ക്ിയാത്േമായി ഇടങ്പ
ടാനും ക്നതൃത്ും നൽോ
നമുള്ള സാഹചേ്യും

2 വൃദ്ധര് 70-79 വാര്ദ്ധേ്യോല ക്ോ�ങ്ങ
ളും ബലഷേയവും

3 വക്യാവൃദ്ധര് 80-89 വാര്ദ്ധേ്യോല ക്ോ
�ങ്ങളും ബലഷേയവും 
മറവിയും

4 മഹാവൃദ്ധര് 90+ സകെീര്ണ്ണമായ ക്ശഷി
ക്ശാഷണവും ഓര്മ്മക്
റവേളും

േടപൊട്ഃ നാഷണൽ ക്പാളിസി ഓഫ് ഓൾഡര് ക്പഴ്ണ് 1999

8.2 മു്ിരന്ന പൗേന്ൊരക്് ഡവടെിയള്ള ഡകേള സംസ്ൊനനയം
ഇന്ത്യാ �വണ്ങ്മന്ിങ്ന് വക്യാ�ന നയത്തിങ്ന് ചുവടു പിടിച്് 2006-ൽ 
ക്േേള �വണ്ങ്മന്് ഒരു സുംസ്ാന വക്യാ�നനയും പ്രഖ്യാപിച്ിരുന്നു. 
ഇത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപെിങ്ന് 6-5-13-ങ്ല �ി.ഒ(എും.എസ് ) നും. 37/2013 
പ്രോേും പേിഷ്ക്കേിച്ചു. 60 വയ്ിന് ക്മൽ പ്രായമുള്ള എല്ാവരുക്ടയും താൽ
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പെേ്യ സുംേഷേണും സമൂഹത്തിങ്ന് ചുമതലയായി സുംസ്ാന വക്യാ�നനയും 
അും�ീേേിക്ന്നു. സുംസ്ാന വക്യാ�ന ക്േഖ പ്രോേും 60 വയ്് തിേഞെ
വങ്േയാണ് വക്യാ�നങ്ങൾ എന്ന് വിവഷേിക്ന്നത്. പ്രക്ത്യേ ശ്ദ്ധയും പേി
ചേണവും ആവശ്യമുള്ള വക്യാ�നങ്ങൾക്ക് അതായത് 80 വയ്ിന് ക്മൽ 
പ്രായമുള്ളവര്, അവിവാഹിതര്, അനാഥര് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് ക്ിയാത്േ ക്സവ
നങ്ങൾ നൽേണങ്മന്ന് ഈ നയും വ്യക്തമാക്ന്നു. ഈ നയും പൂര്ണ്ണതയിക്ല
ക്ക് എത്തിക്ന്നതിനള്ള ഉത്തേവാദിത്ും പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേൾക്കാണ്. 
ഇതിനാവശ്യമായ മാര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പ്രാക്ദശിേ ആസൂത്രണത്തിനായള്ള 
മാര്ഗ്ഗ ക്േഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്. 

8.3 നയപ്രസ്ൊവന
•	 മുതിര്ന്നവരുങ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിങ്ന് കൂടി പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
•	 മുതിര്ന്നവര് വാര്ദ്ധേ്യാവസ്യിൽ എത്തുും മുമ്പ് അനഷ്ിച്ിട്ടുള്ള ക്സവ

നങ്ങക്ളാട് േടപൊട് ഉണ്ായിേിക്കണും.
•	 ശ്ദ്ധയും പേിചേണവും ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് പ്രക്ത്യേ പേിലാളനയും 

പേിേഷേയും ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്.
•	 സ്ഗൃഹത്തിൽ വാര്ദ്ധ്യോലും എന്ന നിലപാട് ക്പ്രാത്ാഹിപെിക്ും. 

സ്ാപനതല സുംേഷേണും അവസാന അഭയമായി േണക്കാക്കണും.
•	 മുതിര്ന്ന പൗേങ്േ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നുും പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നുും സുംേ

ഷേിച്് �ീവിത ഗുണക്മന് ഉറപൊക്കണും.
•	 ത്യ�ിക്കങ്പെടുന്ന പൗേര്ക്ക് സുംേഷേണും ഏര്ങ്പെടുത്തണും.
•	 അനക്യാ�്യമായ ചിലവ കുറഞെ ആക്ോ�്യ പേിപാലന സൗേേ്യും 

ഏര്ങ്പെടുത്തണും.
•	 വക്യാ�ന സുംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതിേ

ളിൽ ഉൾങ്പെടുത്തണും.
•	 മുതിര്ന്ന മാതാപിതാക്കങ്ള സുംേഷേിക്േ എന്നത് ങ്പണ്മക്കളക്ടയും 

ആണ്മക്കളക്ടയും തുല്യ ബാദ്ധ്യസ്തയും, ചുമതലയും ആയിേിക്ും.

8.4 സുസ്ിേ വികസന ലഷേയേങ്ങളം വഡയൊ�നങ്ങളം
2016 �നവേി ഒന്നിന് 17 മുഖ്യലഷേ്യങ്ങൾ അടങ്ന്ന സുസ്ിേ വിേസന 
ലഷേ്യും (Sustainable Development Goals) ഐേ്യോഷ്ട്ര സുംഘടന പ്രഖ്യാപി
ക്േയണ്ായി. ‘വരുും തലമുറേളങ്ട സാദ്ധ്യതേൾക്ക് ക്ോട്ും വരുത്താങ്ത 
ഇന്നങ്ത്ത തലമുറയങ്ട വിേസന ആവശ്യങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാക്േ എന്നതാ
ണ് സുസ്ിേ വിേസനത്തിങ്ന് പ്രാഥമിേ തത്ത്ും’. വിേസനും സാദ്ധ്യമാ
േണങ്മകെിൽ സാമ്പത്തിേ വളര്ച്, സമൂഹത്തിങ്ല എല്ാ വിഭാ�ങ്ങക്ളയും 
ഉൾങ്ക്കാള്ളൽ, പേസ്ിതി സുംേഷേണും എന്നീ മൂന്ന് ഘടേങ്ങളും സന്തുലി
തമായിങ്ക്കാണ്് ക്പാേണങ്മന്ന് നിര്ക്ദേശിച്ിട്ടുണ്്. എല്ാ വിധത്തിലുമുള്ള 
പട്ിണിയും ദാേിദ്്യവും നിര്മ്മാര്ജ്ജനും ങ്ചയ്േ എന്നത് സുപ്രധാനമായ  
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ദൗത്യമാണ്. ഈ ലഷേ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ള്ള പകെ് ഏങ്റ വലുതാണ്.

8.5 വഡയൊ�ന സൗഹൃദവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട് ലഷേയേങ്ങൾ
ദാേിദ്്യും, പട്ിണി, സ്സ് �ീവിതും, ലിും�സമത്ും, വിേസനും, അസമത്ും, 
ന�േവത്ക്കേണും, സമാധാനും, നിര്വ്വഹണ ശാക്തീേേണും എന്നിവങ്യല്ാും 
വക്യാ�ന വിേസനവമായി ബന്ധങ്പെട്ിേിക്ന്നു.

 വക്യാ�നങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദപേമായ ഒരു ഭേണ സുംവിധാനും സൃഷ്ിക്
ക്മ്പാൾ സുസ്ിേ വിേസന ലഷേ്യങ്ങളങ്ട പല ഘടേങ്ങളും അക്താങ്ടാപെും 
പാലിക്കങ്പെടുും.

8.6 വഡയൊ�നങ്ങൾക്് ഡവടെിയള്ള പ്രഡ്യേക പദ്ധ്ി
ക്ദശീയ സുംസ്ാന വക്യാ�ന നയത്തിനും മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങൾക്ും അന
സൃതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് വക്യാ�നങ്ങൾക്ള്ള പ്രക്ത്യേ പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾങ്പെടുക്ത്തണ്ത്. സാമൂഹ്യ കുടുുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ായിങ്ക്കാണ്ിേിക്
ന്ന മാറ്ങ്ങൾ വൃദ്ധ�നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒക്ട്ങ്റ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്നുണ്്. 
അവരുങ്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പേിഹാേും ോണാൻ േഴിയും വിധും ഒരു വക്യാ�ന 
നയും തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ രൂപീേേിക്ക്കണ്താണ്. അതിൽ താങ്ഴ 
പറയന്ന ോേ്യങ്ങൾ പ്രക്ത്യേും പേി�ണിക്ക്കണ്തുണ്്.

•	 വക്യാ�നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ാകുന്ന ഒറ്ങ്പെടലിന് പേിഹാേും
•	 പ്രായമാകുക്മ്പാൾ ഉണ്ാകുന്ന ക്ോ�ങ്ങൾക്ക് പ്രതിക്ോധും.
•	 നിോശ്യോയി േഴിയന്ന വക്യാ�നങ്ങളങ്ട അവസ്യ്ക് പേിഹാേും
•	 വക്യ�നങ്ങളങ്ട സുംേഷേണും
•	 ഇക്കാേ്യങ്ങങ്ളല്ാും പേി�ണിച്ചുങ്ോണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്കാണ് 

മുൻ�ണന നൽക്േണ്ത്.
•	 ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ, ങ്പാതുവിഭാ� വിേസന ഫണ്ിങ്ന് 5% 

ത്തിൽ കുറയാങ്തയള്ള തുേ വക്യാ�ന ക്ഷേമത്തിന് ക്വണ്ി മാറ്ിങ്വ
ക്ക്കണ്താണ്.

•	 ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുമായി ക്ചര്ന്ന് പേൽവീട് 
ക്പാങ്ലയള്ള സമഗ് പദ്ധിേൾക്ക് രൂപും നൽോവന്നതാണ്.

•	 വക്യാ�നങ്ങളായ േിടപ്പുക്ോ�ിേൾക്ക് സാന്ത്ന പേിചേണും, 
ചിേിത്, മരുന്ന്, ക്പാഷോഹാേ വിതേണും എന്നിവ ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തുമായി ക്ചര്ന്ന് ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതാണ്. 

•	 ങ്സക്കന്റി പാലിക്യറ്ീവ് ങ്േയര് നൽക്േണ് ചുമതല ക്്ാക്ക് പഞ്ാ
യത്ത് സി.എച്്.സി വഴിയാണ് ങ്ചക്യ്ണ്ത്.



55km-aq-lyt£a-hpw tkh-\-§-fpw- -tI{µm-hn-jvIr-X- ]-²-Xn-I-fpw-

9 
�റ്് ഡഷേ� ഡ�ഖലകൾ

9.1 മപയ്ന് & പൊലിഡയറ്തീവ് പേിചേണ പ്രവരത്തനങ്ങൾ
തക്ദേശ സ്യും ഭേണ വകുപെിങ്ന് 23-8-2012-ങ്ല �ി.ഒ.(എും.എസ് ) 228/2012/
തസ്ഭവ ഉത്തേവിങ്ല വ്യവസ്േൾ പാലിച്ചുങ്ോണ്് എല്ാ തക്ദേശസ്യുംഭ
േണ സ്ാപനങ്ങളും പാലിക്യറ്ീവ് പേിചേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ അനിവാേ്യ
മായി നടക്ത്തണ്താണ്. ഇതിനാവശ്യമായ തുേ വിേസന ഫണ്ിൽ നിന്നുും 
നിര്ബന്ധമായി വേയിരുത്തണും. എന്നാൽ എസ്.സി.എസ്.പി/ടി.എസ്.
പി. ഫണ്ടുേൾ ഇതിനായി വിനിക്യാ�ിക്കാൻ പാടില്. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേൾ 
ഏങ്റ്ടുക്ന്ന ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് ക്്ാക്ക്/�ില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്ക് വിഹിതും 
നൽോവന്നതാണ്.

9.2 �ത്യേമത്തൊഴിലൊളി ഡഷേ�ം
വളങ്േയധിേും പ്രാധാന്യും അര്ഹിക്ന്ന ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണ് മത്്യവി
ഭവും. മഹാ ഭൂേിപഷേത്തിനും മത്്യും എന്നാൽ ഒരു ആഹാേ പദാര്ത്ഥമാണ്. 
എന്നാൽ ഒരു വിഭാ�ും മനഷ്യര്ക്ക് അതവരുങ്ട �ീവക്നാപാധിയാണ്. ഏറ്വും 
സാഹസിേവും അപേടേേവമായ ങ്താഴിലാണ് മത്്യ ബന്ധനും.

ക്േേളത്തിങ്ന് മത്്യ ക്മഖലങ്യ പ്രധാനമായും േണ്ായി തിേിക്കാും. േടൽ 
ക്മഖലയും ഉൾനാടൻ മത്്യ ക്മഖലയും. ഇതിൽ മത്്യബന്ധനും കൂടുതലുും 
േടൽക്മഖലയമായി ബന്ധങ്പെട്ാണ് നടക്ന്നത്. േടക്ലാേത്ത് വസിക്ന്നവ
രുങ്ട ഉപ�ീവന മാര്�ും മത്്യബന്ധനമാണ്. ചില സമുദായങ്ങങ്ള സുംബന്ധി
ച്ിടക്ത്താളും കുലങ്ത്താഴിലാണ് മത്്യബന്ധനും.

പേമ്പോ�ത മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേളങ്ട �ീവിത സാഹചേ്യും ങ്മച്ങ്പെടുത്താന
ള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്ട ഭാ�മായി, വിവിധ ോലങ്ങളായി അവരുങ്ട ങ്താഴിലുും 
ങ്താഴിലുപേേണങ്ങളും ങ്മച്ങ്പെടുത്തുന്നതിനള്ള ശ്മങ്ങളും ഉണ്ായി. 1953-
ങ്ല ഇൻക്ഡാ - ക്നാര്വീ�ിയൻ ക്പ്രാ�ക്ടിലൂങ്ടയാണ് മത്്യ ക്മഖലയിൽ 
യന്തവൽക്കേണും ആേുംഭിച്ത്. എണ്പതുേളിലാണ് പേമ്പോ�ത ക്മഖ
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ലയിൽ ക്മാക്ട്ാര് വൽക്കേണും ആേുംഭിച്ത്. സാധാേണ വള്ളങ്ങളിൽ (ഉരു
ക്കൾ) ഔട്ര് ക്ബാര്ഡ് എഞ്ിൻ ഘടിപെിച്ചു ങ്ോണ്് പേമ്പോ�ത മത്്യബ
ന്ധനും യന്തവല്കൃതമാക്കി. പുതിയ തേും വലേൾ, മത്്യാേര്ഷണ വിളക്േൾ 
എന്നിവയും ഈ ോലഘട്ത്തിൽ ലഭ്യമാക്കി.

യന്തവൽക്കേണും മത്്യബന്ധന ക്മഖലയിൽ വലിയ മാറ്ങ്ങൾക്ക് േളങ്മാരു
ക്കി. ക്ട്ാളിും�് ക്പഴ് സിൻ വല എന്നിവയങ്ട വേക്വാടു കൂടി മൽസ്യ ഉത്പാ
ദനും വര്ധിച്ചു. ക്പഴ്ിൻ വലേൾ (perseine Boat Operation) സമുദ്ത്തിങ്ന് 
അടിത്തട്ിലുള്ള മത്്യങ്ങങ്ള പിടിക്ന്നത്  സാധ്യമാക്കി. ങ്ചമ്മീൻ ക്പാലുള്ള 
മത്്യങ്ങളങ്ട വിപണനും വൻ ലാഭമുള്ള ബിസിന്ായി മാറിയക്പൊൾ 
വൻേിട ബിസിനസുോര് മത്്യ ക്മഖലയിക്ലക്ക് ശ്ദ്ധ ക്േന്ദീേേിച്ചു. ക്സ്റ്റാ
ക്റ�് സൗേേ്യങ്ങൾ, ഐസ് പ്ാന്റുേൾ, മത്്യ സും്േണ സുംവിധാനങ്ങൾ 
എന്നിവ ഒരുക്ന്നതിലുും മാര്ക്കറ്ിങ്ങിലുും കുത്തേേൾ വൻ വി�യും ക്നടി. 
ഇവക്ോട് മത്േിക്കാൻ പാേമ്പേ്യ മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേൾക്ക് േഴിയാങ്ത 
വന്നു. ഔട്ര് ക്ബാര്ഡ് എഞ്ിൻ പ്രവര്ത്തിപെിക്ന്നതിനള്ള ഇന്ധനത്തിങ്ന് 
വില വര്ദ്ധനവിന് ആനപാതിേമായി ഇവര് പിടിക്ന്ന മത്്യത്തിന് വില േി
ട്ാതായി. ഇടത്തട്ടുോര് മത്്യത്തിന് വില നിശ്യിക്ന്ന േീതി വന്നു. കുറഞെ 
വിലയ്ക് മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേളിൽ നിന്നുും വാങ്ന്ന മത്്യും അവര് കൂടിയ വി
ലയ്ക് േക്മ്പാളത്തിൽ വിറ്് ലാഭും ങ്ോയ്തു. ക്സ്റ്റാക്റ�് സൗേേ്യവും മത്്യും സൂ
ഷേിക്ന്നതിനള്ള ആധുനിേ സൗേേ്യവമില്ാത്ത സാധാേണ മത്്യങ്ത്താഴി
ലാളിേൾ ചൂഷണത്തിന് വിക്ധയമായി സാഹചേ്യങ്ങക്ളാട് സമേസങ്പെടാൻ 
നിര്ബന്ധിതമാകുന്നു.

ങ്താഴിൽ സുേഷേിതത്മില്ായ്മ ആണ് മങ്റ്ാരു പ്രധാന പ്രശ്നും. പ്രതികൂല ോ
ലാവസ്യിൽ േടലിക്നാട് മല്ിക്ടണ്ി വരുന്ന ങ്താഴിലാളിേൾക്ക് സലഫ് 
�ാക്കക്റ്ാ അത് ക്പാലുള്ള സുേഷേിത സുംവിധാനങ്ങക്ളാ ഇല്. അപേടും യഥാ
സമയും അറിയിക്കാനള്ള േമ്മ്യൂണിക്ക്കഷൻ സൗേേ്യങ്ങളും ഇല്. 

ടൂറിസത്തിങ്ന് വിേസനും, ോലാവസ് വ്യതിയാനും ഉയര്ത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഇവക്ക് എല്ാും പുറങ്മ പ്രാക്ദശിേമായ പ്രശ്നനങ്ങൾ ക്വങ്റയും. പേമ്പോ�ത 
മത്്യക്മഖല ക്നേിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും പേിഹാേമുണ്ാക്ക്കണ്ത് 
ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേളിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ങ്ചറുതല്ാങ്ത്താരു 
പകെ് പ്രാക്ദശിേ സര്ക്കാരുേൾക്മുണ്്. ഇത് േണ്റിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്ത്തനമാ
ണ് േഴിഞെ ോൽ നൂറ്ാണ്ടു ോലമായി �നേീയാസൂത്രണത്തിലൂങ്ട, തക്ദേശ 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ ോഴ്ച ങ്വയ്ക്കുന്നത്. ക്േേളത്തിങ്ല ഒൻപതു �ില്േളിലായി 
േടക്ലാേും വ്യാപിച്ചു േിടക്ന്നു. ഇതിൽ ഗ്ാമങ്ങളും പട്ണങ്ങളും ഉൾങ്പെടുന്നു. 
ഉൾനാടൻ മത്്യക്മഖല ഏതാണ്് എല്ാ �ില്േളിലുും ഉങ്ണ്ന്നു പറയാും. ഈ 
ക്മഖലേളിൽ വരുന്ന മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേളങ്ട �ീവിത സാഹചേ്യും ങ്മച്ങ്പെ
ടുത്തുന്നതിനും അവരുങ്ട ങ്താഴിലുും ങ്താഴിലുപേേണങ്ങളും ങ്മച്ങ്പെടുത്തുന്ന
തിനമുള്ള പദ്ധതിേളാണ് തക്ദേശഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ നടപൊക്കി വരുന്നത്.
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9.3 �ത്യേമത്തൊഴിലൊളി ഡഷേ� പേിപൊടികൾ
•	 മത്്യസമ്പത്തിങ്ന് സുസ്ിേ പേിക്പാഷണവും പേമ്പോ�ത മത്്യ

ങ്താഴിലാളിേളങ്ട ഉപ�ീവനവും നിലനില്ും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി
േിക്കണും മത്്യക്മഖലാ വിേസനത്തിങ്ന് മുഖ്യ ലഷേ്യും

•	 മത്്യക്മഖല ഉൾങ്പെടുന്ന തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനങ്ങളിൽ പേമ്പോ�ത 
മത്്യങ്താഴിലാളിേളങ്ട സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിേ വിേസനത്തിനും പു
നഃേധിവാസത്തിനമുള്ള പ്ര�ക്ടുേൾ ആവിഷ്കേേിക്ക്കണ്താണ്.
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10 
സ്ൊപന �ൊഡന�്മ�ന്്

10.1 സൊമൂഹയേഡഷേ� സ്ൊപനങ്ങൾ, പ്രവരത്തനങ്ങൾ, �ൊഡന�്മ�ന്് 
കമ്മറ്ികൾ

പഞ്ായത്ത് ോ�് ആക്ടിങ്ല മൂന്ന്, നാല്, അഞ്് പട്ിേേൾ പ്രോേും വിവിധ 
ക്സവന – വിേസന, ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്ട ചുമതലേൾ തക്ദേശ ഭേണ 
സ്ാപനങ്ങങ്ള ഏല്പിച്ിട്ടുണ്്. 

പ്രാക്ദശിേ ഭേണ സ്ാപനും എന്ന നിലയിൽ ോേ്യഷേമമായ ഒരു ഭേണും സാ
ധ്യമാക്ന്നതിന് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക് അവശ്യും ക്വണ് സും�തിയാ
ണ് തങ്ങളങ്ട നിയന്തണത്തിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഫലപ്രദമായ മാക്ന�്ങ്മ
ന്്. സ്ാപനങ്ങൾ എന്നാൽ ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ഓഫീസുും അധിോേ 
വിക്േന്ദീേേണത്തിങ്ന് ഭാ�മായി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് സേമാറി േി
ട്ിയിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഓഫീസുേളും ഉൾങ്പെടുന്നു. അവയിങ്ല 
ഉക്ദ്യാ�സ്ര് ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് നിയന്തണാധിോേത്തിലാണ്. ഓക്ോ 
ഓഫീസുും സ്ാപനവും നിറക്വക്റ്ണ്തായ ചുമതലേൾ ഫലപ്രദമായി നിറക്വ
റ്റുന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപെ് വരുക്ത്തണ് ബാദ്ധ്യത ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിനും അതിങ്ന് 
സ്റ്റാന്ിും�് േമ്മറ്ിേൾക്മുണ്്.

ക്േേള പഞ്ായത്ത് ോ�് നിയമത്തിങ്ല 4-ാും പട്ിേയിൽ ക്്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തിങ്ന് ങ്പാതു ചുമതലേളായും ക്മഖലാടിസ്ാനത്തിലുള്ള ചുമതലേളായും 
തേുംതിേിച്് പറഞെിട്ടുണ്്. അതനനസേിച്് ആ ക്്ാക്ക്പഞ്ായത്ത് പ്രക്ദശ
ങ്ത്ത �നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്സവനങ്ങൾ നൽക്േണ്ത് ക്േേളാ പഞ്ായ
ത്ത് ോ�് നിയമ പ്രോേും ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ചുമതലയാണ്. 

10.2 സ്ൊപന �ൊഡന�്മ�ന്് കമ്മിറ്ികൾ 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ക്ഷേമ ോേ്യവമായി ബന്ധങ്പെട് ഘടേസ്ാപനങ്ങ
ളങ്ട പട്ിേ അദ്ധ്യായും ഒന്നിൽ സൂചിപെിച്ിട്ടുണ്്.
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ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് േീഴിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളങ്ട നടത്തിപെ് �നേീയമാ
ക്ന്നതിനക്വണ്ി സ്ാപന മാക്ന�ിും�് സുംവിധാനങ്ങൾ അനിവാേ്യമാണ്. 
ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് േീഴിലുള്ള സ്ാപനങ്ങൾ ശേിയായി പേിപാലിക്
ന്നതിന് �നപ്രതിനിധിേൾ, �ീവനക്കാര്, ോഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തേര്, വിവിധ 
ക്മഖലയിങ്ല വിദഗ്ദര്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തേര്, എ.ഡി.എസ്. പ്രതിനിധിേൾ, 
ഗുണക്ഭാക്തൃ പ്രതിനിധിേൾ എന്നിവര് അടങ്ങിയ 15 അും�ങ്ങളിൽ േവിയാ
ങ്തയള്ള സ്ാപന മാക്ന�്ങ്മന്് സമിതിേൾ രൂപീേേിക്ക്കണ്താണ്.

10.3 സു്ൊേയേ്
അധിോേ വിക്േന്ദീേേണത്തിങ്ന് അടിസ്ാന തത്ങ്ങളിൽ പ്രധാനങ്പെട്താ
ണ് സുതാേ്യത (Transparency). നടക്ന്ന എല്ാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ോണാനും 
അറിയാനും േഴിയന്ന അവസ്യാണ് സുതാേ്യത. േഹസ്യക്മാ നിഗൂഡതേക്ളാ 
ഇല്ാത്ത ഭേണമാണ് സുതാേ്യ ഭേണും. �നങ്ങൾക്ക് ഭേണക്ത്തയും ഭേണാധി
ോേിേക്ളയും അറിയാനും വിലയിരുത്താനും േഴിയണും. സ്യും ങ്വളിങ്പെടു
ത്തുേ എന്നതാണ് ഭേണസുതാേ്യതയങ്ട തത്ും. വിവോവോശ നിയമും 2005 
അതിനള്ള നിയമ പിൻബലമാണ്. നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, വ്യവസ്േൾ, നട
പടിക്മങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ അര്ഹതേൾ, പേിപാടിേൾ, പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, 
ഉത്തേവാദിത്തങ്ങൾ, ക്മന്േൾ, ദൗര്ബല്യങ്ങൾ, ക്നട്ങ്ങൾ, ക്ോട്ങ്ങൾ 
എല്ാും എല്ാവര്ക്ും അറിയാവന്ന അവസ്യണ്ാേണും. ശേിയായ �ന 
പകൊളിത്തും സുതാേ്യതയണ്ാക്ന്നു.

10.4 സു്ൊേയേ്യ്കൊയി എമന്ലൊം മചയ്ൊം?
•	 �നേീയ സമിതിേങ്ള ഭേണ-വിേസന ോേ്യങ്ങളിൽ പകൊളിേളാ

ക്േ

•	 പൗോവോശ ക്േഖ പ്രസിദ്ധീേേിക്േ, യഥാസമയും പുതുക്േ

•	 വിേസന ക്േഖ പ്രസിദ്ധീേേിക്േ

•	 പദ്ധതി ക്േഖ പ്രസിദ്ധീേേിക്േ

•	 സ്ാപനങ്ങളിൽ വിവേക്ബാര്ഡുേൾ സ്ാപിക്േ

•	 ഗുണക്ഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് (ങ്വബ്സസറ്ിൽ ഉൾങ്പെങ്ട) പ്രസിദ്ധീേേിക്േ

•	 വാര്ഷിേ ഭേണ റിക്പൊര്ട്് പ്രസിദ്ധീേേിക്േ

•	 ഓഡിറ്് റിക്പൊര്ട്ടുേൾ ഗ്ാമസഭാ ചര്ച്യ്കായി നല്കുേ

•	 സ്ാപനത്തിങ്ന് ങ്വബ്സസറ്ിൽ ഭേണ-വിേസന-ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തന 
വിവേങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീേേിക്േ.

•	 വിവോവോശ നിയമപ്രോേും പഞ്ായത്തിങ്ന് ഏത് ക്േഖയും ങ്പാ
തുക്േഖയാേയാൽ ഏങ്താരു പൗേനും ആവശ്യങ്പെട്ാൽ നൽേണും. 
അതിന് വിമുഖത ോണിക്കാതിേിക്േ.
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•	 േേട് ക്പ്രാ�ക്ട് നിര്ക്ദേശങ്ങൾ ഗ്ാമസഭേളിലുും േേട് പദ്ധതിക്േഖ 
വിേസന ങ്സമിനാറിലുും അച്ടിച്് വിതേണും ങ്ചയ്് ചര്ച്യ്ക് വിക്ധയ
മാക്േ

•	 വിവിധ ആനകൂല്യങ്ങൾ സേപെറ്റുന്നവരുങ്ട ലിസ്റ്റ് ഗ്ാമസഭയിൽ അച്
ടിച്് നൽകുേ, ഗ്ാമ ക്േന്ദങ്ങളിൽ പേസ്യങ്പെടുത്തുേ, ങ്വബ്സസറ്ിൽ 
ലഭ്യമാക്േ.

10.5 പൗേൊവകൊശ ഡേഖ
സമ്പൂര്ണ്ണ �നപകൊളിത്തക്ത്താങ്ട സദ്ഭേണും പ്രദാനും ങ്ചയ്ാൻ ങ്േല്ള്ള പ്രാ
ക്ദശിേ സര്ക്കാരുേളായി തക്ദേശസ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങങ്ള മാറ്ിങ്യടുക്േ 
എന്ന ലഷേ്യക്ത്താങ്ട 1999-ങ്ല 13-ാും ക്ഭദ�തിയിലൂങ്ട ക്േേള പഞ്ായത്തീോ
�് നിയമത്തിൽ കൂട്ിക്ച്ര്ക്കങ്പെട് പ്രധാന സുംവിധാനങ്ങളാണ് അറിയാനള്ള 
അവോശും, പൗോവോശക്േഖ, ഓുംബുഡ്്ാൻ, അപെക്ലറ്് സട്ബ്യൂണൽ 
എന്നിവ. ഇക്താങ്ട പൗോവോശ ക്േഖ പ്രസിദ്ധീേേിക്േ എന്നത് ഓക്ോ 
തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപനത്തിക്ന്യും അനിവാേ്യ ചുമതലയായി മാറി.

ഓക്ോ തക്ദേശ ഭേണസ്ാപനവും നിര്ണ്ണയിക്കങ്പെട് േീതിയിൽ പൗേന്ാര്ക്ക് 
ലഭ്യമാക്ന്ന വിവിധ ഇനും ക്സവനങ്ങങ്ളയും, അവയങ്ട വ്യവസ്േങ്ളയും, 
അവ ലഭ്യമാക്ന്ന സമയ പേിധിങ്യയും സുംബന്ധിച് ഒരു രൂപക്േഖ തയ്ാ
റാക്കി പൗോവോശ ക്േഖ എന്ന ക്പേിൽ പ്രസിദ്ധങ്പെടുത്തണങ്മന്നുും, അത് 
ഓക്ോ വര്ഷവും പുതുക്േയും ോലാനസൃതമാക്േയും ങ്ചയ്ണങ്മന്നുും പഞ്ാ
യത്ത് ോ�് നിയമത്തിങ്ല 272 എ വകുപെിൽ വ്യവസ് ങ്ചയ്ന്നു.

10.6 ഡസവനൊവകൊശ നിയ�ം
സര്ക്കാര് വകുപ്പുേക്ളാ തക്ദേശ സ്യും ഭേണ വകുപ്പുേക്ളാ നിയമപേമായ മറ്് 
സ്ാപനങ്ങക്ളാ ങ്പാതു�നങ്ങൾക്ക് നല്ാൻ ബാദ്ധ്യതങ്പെട് ക്സവനങ്ങൾ 
നിശ്ിത സമയത്തിനേും ലഭിക്ക്കണ്ത് ങ്പാതു�നത്തിങ്ന് അവോശമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കങ്പെട്ിട്ടുള്ള നിയമമാണ് 2012-ൽ സുംസ്ാന സര്ക്കാര് പാ്ാ
ക്കിയ ക്സവനാവോശ നിയമും. ക്സവന ലഭ്യതയിൽ തുല്യത ഉറപെ് വരുത്തുേ 
എന്നതാണ് ഇതിലൂങ്ട ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഈ നിയമും നിലവിൽ വന്നക്താങ്ട 
നിശ്ിത സമയത്തിന് ക്സവനും ലഭ്യമാക്േ എന്നത് ഓക്ോ തക്ദേശസ്യും 
ഭേണ സ്ാപനത്തിക്ന്യും ബാദ്ധ്യതയായി.

ക്സവനും എന്നാൽ തൽസമയും നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ േീഴിക്ലാ അതാ
തുസമയും പുറങ്പെടുവിക്ന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തേവേൾ പ്രോേക്മാ സര്ക്കാേിങ്ന് 
ഏങ്തകെിലുും വകുപ്പുേളിക്ലാ , തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങക്ളാ, മറ്റു നിയ
മാധിഷ്ിത സ്ാപനങ്ങക്ളാ ങ്പാതു�നങ്ങൾക്ക് പ്രദാനും ങ്ചക്യ്ണ്തായ ക്സ
വനങ്ങൾ എന്നാണ് ക്സവനാവോശ നിയമത്തിൽ നിര്വചിച്ിേിക്ന്നത്.

ഈ നിയമപ്രോേും നിശ്ിത സമയത്തിനേും ക്സവനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നിങ്ല്
കെിൽ പൗേന്ാര്ക്ക് േണ്് അപെീൽ നൽോനള്ള വകുപെ് അടക്കും ഉൾക്ച്ര്ത്തി
ട്ടുണ്്.
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10.7 വിവേൊവകൊശ നിയ�ം 2005
ഒരു �നാധിപത്യ ഭേണക്മത്തിൽ സുതാേ്യവും ഉത്തേവാദിത്ത പൂര്ണ്ണവും 
അഴിമതി േഹിതവമായ ഭേണും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനള്ള സുപ്രധാനമായ ഘട
േമാണ് പൗേന്ാരുങ്ട അറിയവാനള്ള അവോശും. സര്ക്കാേിങ്ന് പ്രവര്ത്തന
ങ്ങൾ നിേീഷേിക്ന്നതിനും പേിക്ശാധിക്ന്നതിനും ആവശ്യങ്മകെിൽ ക്ചാദ്യും 
ങ്ചയ്ന്നതിനും തിരുത്തിക്ന്നതിനും പേമാധിോേിേളായ പൗേന്ാര്ക്ക് 
അവോശവും േടമയമുണ്്. ഈ ഉത്തേവാദിത്ും നിര്വ്വഹിക്കണങ്മകെിൽ 
ഭേണ തലത്തിൽ നടക്ന്ന ോേ്യങ്ങൾ അറിയാനള്ള സുംവിധാനും അത്യന്താ
ക്പഷേിതമാണ്. 

വിവേ സ്ാതന്ത്യ ബിൽ 2000 ന് രൂപും നൽേിങ്ക്കാണ്ാണ് വിവോവോശും 
ഉറപൊക്ന്നതിനള്ള തുടക്കും കുറിച്ത്. ഏങ്റ ചര്ച്േൾക്ും പേിഷ്ക്കേണങ്ങൾ
ക്ും ക്ശഷും 2005 ൽ ആ പേിശ്മും സഫലമായി. 2005 ങ്മയ് 11 ന് ക്ലാേ് 
സഭപാ്ാക്കിയ നിയമത്തിന് 2005 ജൂണ് 15 ന് ോഷ്ട്രപതിയങ്ട അും�ീോേും 
ലഭിച്ചു. 2005 ഒക്ക്ടാബര് 12 ന് നിയമും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഈ നിയമ 
പ്രോേും വിവോവോശങ്മന്നാൽ ങ്പാതു അധിോേിയങ്ട അധീനതയിക്ലാ 
നിയന്തണത്തിക്ലാ ഉള്ള വിവേങ്ങൾ ഒരു പൗേന് ലഭിക്കാനള്ള അവോശ
മാണ്. 

ലഷേയേങ്ങൾ:-
1. �നങ്ങൾക്ക് വിവേങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് എല്ാ ഓഫീസുേളിലുും ഒരു 

ങ്പാതു അധിോേിങ്യ നിയമിക്ും. ങ്പാതു അധിോേിയങ്ട നിയന്ത
ണത്തിലുള്ള വിവേങ്ങൾ ങ്പാതു�നങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തിനള്ളിൽ 
പ്രാപ്യമാക്കണും. �ീവനും സ്ത്തിനും ഭീഷണി നൽകുന്ന വിവേങ്ങൾ 
48 മണിക്കൂറിനള്ളിൽ വിവേും നൽേണും. ലഭിച് വിവേങ്ങൾ തൃപ്തിേേ
മങ്ല്കെിൽ അപെീൽ നൽോവന്നതാണ്. 

2. ങ്പാതു അധിോേിയങ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാേ്യവും ഉത്തേ
വാദിത്പേവമാക്േ

3. വിവേും നൽകുന്നത് നിയമപേമായ ഉത്തേവാദിത്തമാക്േ. മറുപടി 
ലഭിച്ിങ്ല്കെിൽ 250/- രൂപ മുതൽ 25000/- രൂപ വേും ഉത്തേവാദങ്പെ
ട്വര് ങ്പനാൽറ്ി നൽേണും.

4. ഭേണകൂട നിഗൂഡത ഇല്ാതാക്േ.

10.8 പേൊ്ി പേിഹൊേ സംവിധൊനം
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനത്തിന് േീഴിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളങ്ട പ്രവര്ത്ത
നങ്ത്ത സുംബന്ധിച്ചുും അവിങ്ട നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ക്സവനങ്ത്ത സുംബന്ധി
ച്ചുും ഭേണപ്രവര്ത്തനങ്ങളമായി ബന്ധങ്പെട്ടുും ങ്പാതുഇടങ്പടൽ ആവശ്യമായ 
തര്ക്കങ്ങങ്ള സുംബന്ധിച്ചുും �നങ്ങൾക്ക് പോതിേൾ നൽകുന്നതിനും അവ 
പേിഹേിക്ന്നതിനമുള്ള സുതാേ്യവും �നേീയവും ോേ്യഷേമവമായ പോതി 
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പേിഹാേ സുംവിധാനും തക്ദേശഭേണ സ്ാപനതലത്തിലുും അതിങ്ന് ഓക്ോ 
സ്ാപന തലത്തിലുും ഉണ്ാേണും. ഇത് ങ്പാതുഭേണ പ്രവര്ത്തനങ്ത്ത ോേ്യ
ഷേമമാക്ന്നതിന് ഏങ്റ സഹായിക്ും.

�നങ്ങക്ളാട് ഉത്തേവാദിത്മുള്ള ഭേണും നിറക്വറ്ങ്പെടണങ്മകെിൽ ഭേണ-
ക്സവന നിര്വ്വഹണത്തിനിടയിൽ ഉയര്ന്നു വോവന്ന പോതിേൾ ശ്വിക്കാൻ 
ചിട്ങ്പെടുത്തിയ തര്ക്ക പേിഹാേ സുംവിധാനങ്ങൾ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാ
പനങ്ങളിൽ �നങ്ങൾക്ള്ള വിശ്ാസും വര്ദ്ധിപെിക്കാൻ സഹായിക്ും.

പോതി പേിഹാേത്തിനായി പോതിങ്പെട്ിേൾ സ്ാപിക്ന്നതു മുതലുള്ള പ്ര
വര്ത്തനങ്ങൾ തക്ദേശ സ്ാപന തലത്തിൽ ഉണ്്. തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപന 
അദ്ധ്യഷേൻ സമിതിയങ്ട അദ്ധ്യഷേനായള്ള ഒരു പോതി പേിഹാേ സമിതി 
ഓക്ോ തക്ദേശ സ്ാപന തലത്തിലുും ഉണ്ായിേിക്കണും. കൂടാങ്ത തക്ദേശ 
സ്ാപന തലത്തിലുണ്ാകുന്ന പോതിേളിൽ അക്ന്ഷണും നടത്താനും തീര്
പൊക്കാനും പ്രക്യാ�ിേ പേിഹാേും നടപൊക്കാനും ക്വണ്ി ഓുംബുഡ്്ാൻ 
എന്ന സുംവിധാനവും ക്േേള പഞ്ായത്ത് ോ�് നിയമും ഉറപെ് വരുത്തുന്നുണ്്.
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11 
നവഡകേള കരമ്മപേിപൊടി

11.1 ആമുഖം
മാനവ വിേസനസൂചിേ അനസേിച്് ക്ലാേത്തിങ്ല മിേച് പ്രക്ദശങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണ് ക്േേളും. ഉയര്ന്ന സാഷേേത, ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാേും, 
ങ്പാതു�നാക്ോ�്യും, ങ്പാതുവിതേണ സമ്പ്രദായും, അധിോേ വിക്േന്ദീേേ
ണും തുടങ്ങിയ ക്മഖലേളിങ്ലല്ാും ക്േേളും മുന്നിട്ടു നിൽക്ന്നു.

എന്നാൽ, ഉൽപൊദന ക്മഖലയിലുണ്ായ മുേടിപെ് മൂലും എല്ാവര്ക്ും, പ്രക്ത്യ
േിച്് അഭ്യസ്തവിദ്യോയ യവ�നങ്ങൾക്ക് ങ്താഴിൽ നൽകുന്നതിന് ക്േേള 
സമ്പദ് വ്യവസ്യി ൽ സാധ്യമായില്. ങ്മച്ങ്പെട് വരുമാനവും ക്�ാലിയും ക്തടി 
വിക്ദശ ോ�്യങ്ങളിൽ ക്പായവ ര് അയച് പണും ഉൽപൊദന േും�ത്ത് വിനി
ക്യാ�ിക്ന്നതിലുും പോ�യമുണ്ായി. പ്രവാസിേൾ അയച് പണും ങ്േട്ിട നി
ര്മ്മാണത്തിനും റിയ ൽ എക്സ്റ്ററ്് ബിസിന്ിലുമാണ് ക്േന്ദീേേിക്കങ്പെട്ത്. 
അമിതമായ പ്രകൃതിവിഭവ ചൂഷണത്തിലൂന്നിയ വിേസന േീതിയിക്ലക്കാണ് 
ഇത് നയിച്ത്. മണ്ണിനും �ലത്തിനമുണ്ായ ക്ശാഷണും, മദ്യപാനവും �ീവിത
സശലീക്ോ�ങ്ങളും, ആത്ഹത്യാ പ്രവണതയും വളര്ന്നു വന്നു. പലവിധ ോേ
ണങ്ങളാ ൽ �ലനിര്ഗ്ഗമനും തട്ങ്പെട്തുും വലിങ്ച്റിയലുേ ൾ കൂടിയതുും മൂലും 
മാലിന്യ പ്രശ്നും അതിരൂഷേമായി. ഇത് പേര്ച് വ്യാധിേ ൾ വീണ്ടുും പടര്ന്നു 
പിടിക്ന്നതിന് ോേണമാകുന്നു.

എല്ാവര്ക്ും വിദ്യാഭ്യാസും നൽകുേ എന്ന ലഷേ്യും പ്രാപ്തമാങ്യകെിലുും ങ്പാതു 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിങ്ന് ഗുണക്മന് ഉയര്ത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പേിശ്മിക്ക്കണ്ി
യിേിക്ന്നു. �നങ്ങളങ്ട �ീവിത ഗുണത ഉയര്ത്തുേയും എല്ാവര്ക്ും സുേഷേി
തമായ താമസ സൗേേ്യും ഉണ്ാക്ക്കണ്തുും അടിയന്തിേമായ ആവശ്യമായിരു
ന്നു. ക്നടിയ �ീവിതഗുണനിലവാേും പിടിച്ചു നിര്ത്തുന്നതിനും എല്ാവര്ക്ും 
ങ്മച്ങ്പെട് ആക്ോ�്യും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ഗ്ാമ തലത്തിങ്ല ആക്ോ�്യ
ക്സവനങ്ങൾ ങ്പാളിങ്ച്ഴുതുന്ന പ്രക്ിയ അടിയന്തിേമായി ആേുംഭിക്ക്കണ്
തുും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇനിയും ഗുരുതേമായി ബാക്കിയായിരുന്ന പാര്പെിട 
പ്രശ്നവും അടിയന്തിേമായി പേിഹേിക്ക്കണ്തുണ്ായിരുന്നു. വിേസനത്തിങ്ന് 



64 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

ഈ േണ്ാും തലമുറ പ്രശ്നങ്ങങ്ള അഭിസുംക്ബാധന ങ്ചയ്ന്നതിനായാണ് ക്േേ
ളത്തിങ്ല അടിസ്ാന വിേസന പ്രശ്നങ്ങങ്ള ഉൾങ്ക്കാള്ളുന്ന വിധത്തി ൽ നാല് 
മിഷനേ ൾ പ്രഖ്യാപിക്കങ്പെട്ത്. ഹേിത ക്േേള മിഷൻ കൃഷി, മണ്്-�ല സുംേ
ഷേണും, മാലിന്യ സും്േണും എന്നീ ക്മഖലേളിൽ ഊന്നുന്നു. ആര്ദ്ും മിഷ ൻ 
ആക്ോ�്യ ക്മഖലയിലുും സലഫ് മിഷൻ പാര്പെിട പ്രശ്നങ്ങൾ പേിഹേിക്ന്ന
തിനും ശ്ദ്ധ ക്േന്ദീേേിക്ും. അന്താോഷ്ട്ര നിലവാേത്തിക്ലക്ക് ക്േേളത്തിങ്ന് 
വിദ്യാഭ്യാസും ഉയര്ത്തുന്നതിനാണ് ങ്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ സുംേഷേണ യജ്ും 
ആേുംഭിച്ിേിക്ന്നത്. ഒരു നവക്േേളും സൃഷ്ിക്ന്നതിനള്ള ഉറച് തീരുമാനമാ
ണ് നവക്േേള മിഷനേളങ്ട പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഊര്ജ്ജും പേരുന്നത്.

11.2 നവഡകേള നിരമ്മി്ിക്ൊയി നൊല് �ിഷനുക ൾ
ഹേിതക്േേളും, ആര്ദ്ും, ങ്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംേഷേണ യജ്ും, സലഫ്എ
ന്നിങ്ങങ്ന നാല് മിഷനേൾ ആണ് േര്മ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തിയി
ട്ടുള്ളത്. 

1. ശുചിത്ും, മാലിന്യസും്േണും, മണ്ണ്-�ല സുംേഷേണും, സ�വകൃഷി 
വിേസനും എന്നീ ക്മഖലേൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് ഹേിത 
ക്േേള മിഷൻ.

2. �നസൗഹൃദ സര്ക്കാര് ആശുപത്രിേൾ എന്നതാണ് ആര്ദ്ും മിഷൻ മു
ക്ന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

3. ങ്പാതുവിദ്യാലയങ്ങളങ്ട മിേവും ഗുണക്മന്യള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും 
ആണ് ങ്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ സുംേഷേണയജ്ും മുക്ന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

4. എല്ാവര്ക്ും പാര്പെിടും എന്നതാണ് സലഫ് മിഷനിങ്ല ലഷേ്യും.

11.3 ഹേി്ഡകേള �ിഷന്
വൃത്തി, ങ്വള്ളും, വിളവ് എന്നിവങ്യ മുൻനിര്ത്തിങ്ക്കാണ്് മൂന്ന് ഉപ മിഷന
േളായാണ് ഹേിതക്േേളും രൂപീേേിച്ിേിക്ന്നത്. ഒന്നാമക്ത്തത് ശുചിത്
വും മാലിന്യ സും്േണവും േണ്ാമക്ത്തത് �ലസുംേഷേണവും, മൂന്നാമക്ത്തത് 
സ�വേീതിക്ക് പ്രാധാന്യും നൽേിങ്ക്കാണ്ടുള്ള കൃഷിവിേസനവും ലഷേ്യമാ
ക്കി പ്രവര്ത്തിക്ന്നു.

11.3.1 ശുചി്്വം, �ൊലിനയേ സംസ്കേണം

11.3.1.1 ലഷേയേങ്ങൾ
•	 എങ്ന് മാലിന്യും എങ്ന് ഉത്തേവാദിത്തും - അനകൂല മക്നാഭാവങ്ങളും 

ശീലങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ിക്േ
•	 സകെീര്ണ്ണമായ മാലിന്യ പേിപാലന പ്രശ്നങ്ങ ൾ േങ്ണ്ത്തുന്നതിനും 

പേിഹാേ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്ന്നതിനും തക്ദേശ ഭേണസ്ാപന
ങ്ങങ്ള സഹായിക്േ.
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•	 ശാസ്തീയ മാലിന്യ പേിപാലനും തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട 
ക്നതൃത്ത്തിൽ സ്ിേും സുംവിധാനമാക്േ

11.3.1.2 പ്രവരത്തനങ്ങ ൾ

വിഷയം പ്രവരത്തനം ചു�്ല

സ�വ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിട മാലിന്യ സുംസ്ക
േണും

വീടുേളും സ്ാപന
ങ്ങളും

അസ�വ മാലിന്യ
ങ്ങൾ

തേുംതിേിച്് വൃത്തിയാ
ക്കി ക്ശഖേിക്കൽ

ഹേിതേര്മ്മ ക്സന

ദ്വ മാലിന്യും വിക്േന്ദീകൃത പേിപാ
ലന സുംവിധാനങ്ങൾ

വീടുേൾ, തക്ദേശ 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ

വലിയ ന�േ 
മാലിന്യും

ക്േന്ദീകൃത സുംവിധാന
ങ്ങൾ

ന�േസഭ

ങ്പാതുസ്ലങ്ങൾ സ്ലത്തിന് ക്യാ�ിച് 
സുംവിധാനും

തക്ദേശ ഭേണ സ്ാപ
നങ്ങൾ

�ലക്്ാതസ്സുേളിങ്ല 
മാലിന്യ നിക്ഷേപും 
തടയൽ

നിയമ പേിപാലനും തക്ദേശ ഭേണസ്ാപ
നങ്ങൾ

11.3.1.3 �ലസംേഷേണം
സുസ്ിേമായ �ലസുംേഷേണ-വിനിക്യാ� സും്ാേും ഉയര്ത്തിങ്ക്കാണ്് 
വേിേയും അതിങ്ന �ന�ീവിതത്തിങ്ന് ഭാ�മാക്േയും അതു വഴി �ലസുേ
ഷേയും പേിസ്ിതി സുംേഷേണവും നടത്തുേയമാണ് മിഷൻ പ്രവര്ത്തനത്തി
ലൂങ്ട ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി, �ലക്്ാതസ്സുേളങ്ട നവീേേണും, ശുദ്ധീേ
േണും, പേിപാലനും എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ നടത്തുന്നു.

11.3.1.4 കൊരഷിക വികസനം
 പച്ക്കറി, ങ്നല്്, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങ ൾ എന്നിവയി ൽ സ്യുംപേ്യാപ്തത എന്ന ലഷേ്യും 
അടിയന്തിേ സ്ഭാവക്ത്താങ്ട സേവേിക്കണും. കൃഷിങ്യ മാത്രും ആശ്യിക്
ന്ന േര്ഷേര്ക്ക് സാമ്പത്തിേ ഭദ്ത ഉറപ്പു വരുത്തണും. ഭൂ-�ല വിഭവങ്ങങ്ള 
സുംക്യാ�ിതമായി ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തിയും മുല്യ വര്ദ്ധിത ഉൽപെന്നങ്ങൾക്ക് 
പ്രാധാന്യും നൽേിയും വിപണന സൗേേ്യങ്ങ ൾ വിേസിപെിച്ചുും ക്മൽപെറഞെ 
ലഷേ്യങ്ങ ൾ ക്നടാനള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടപൊക്കി വരുന്നത്. ഇതിനായി 
വകുപ്പുതല പദ്ധതിേളങ്ട ഫലപ്രദമായ സുംക്യാ�നും, ോര്ഷിേ േര്മ്മക്സ
നേങ്ള ശക്തിങ്പെടുത്തൽ, സഹേേണക്മഖലയമായി സഹേേിച്് വായ് പ 
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വിപണന സൗേേ്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, ഉൽപെന്നങ്ങളങ്ട ഗുണനിലവാേും ങ്മച്ങ്പെ
ടുത്തലുും അവയങ്ട പ്രചാേണവും ഏങ്റ്ടുത്തിട്ടുണ്്.

11.4 ആരദ്ം �ിഷ ന്
സുംസ്ാനങ്ത്ത ചിേിത്ാ സുംവിധാനങ്ങങ്ള എല്ാ തലത്തിലുും ക്ോ�ീസൗ
ഹൃദമാക്ന്നതിനായാണ് ആര്ദ്ും മിഷനിലൂങ്ട ശ്മിക്ന്നത്. ങ്പാതുക്മഖലാ 
ചിേിത്ാ സുംവിധാനത്തിങ്ന് ങ്നടുുംതൂണായ പ്രാഥമിോക്ോ�്യ ക്േന്ദങ്ങങ്ള 
ശക്തിങ്പെടുത്തിങ്ക്കാണ്് ഒരു കുടുുംബത്തിങ്ല എല്ാ പ്രാഥമിേ ആക്ോ�്യ പേി
ചേണ ോേ്യങ്ങളും ചിട്യായി ക്മാണിറ് ര് ങ്ചയ്ാവന്ന േീതിയിൽ ഈ ക്േന്ദ
ങ്ങങ്ള കുടുുംബാക്ോ�്യ ക്േന്ദങ്ങളാക്കി ഘട്ുംഘട്മായി മാറ്ിങ്ക്കാണ്ിേിക്ന്നു. 
കുടുുംബാക്ോ�്യ ക്േന്ദത്തിങ്ന് പ്രവര്ത്തന പ്രക്ദശത്തുള്ള ഓക്ോ വ്യക്തിക്ും 
സമഗ്മായ ആക്ോ�്യ ക്സവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്േയാണ് ഇതിലൂങ്ട ങ്ചയ്ന്നത്. 
പ്രാഥമിോക്ോ�്യ ക്േന്ദത്തിങ്ന് േീഴിങ്ല ആക്ോ�്യ ഉപക്േന്ദങ്ങളങ്ട പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളും ഫീൽഡ്തല ആക്ോ�്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ോക്ലാചിത മാറ്ങ്ങ
ക്ളാങ്ട പേിഷ്ക്കേിക്ന്നു.

ഇക്താങ്ടാപെും �ില്ാ-താലൂക്ക് ആശുപത്രിേളിൽ നിശ്ിത മാനദണ്ഡങ്ങ
ക്ളാടു കൂടിയ സൗേേ്യങ്ങ ൾ ഒരുക്ന്ന നടപടിേളും പൂര്ത്തീേേിച്ചു വേി
േയാണ്. ങ്മഡിക്കൽ ക്ോക്ളജുേങ്ള മിേവിങ്ന് ക്േന്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റുേ, 
ആദിവാസി ആക്ോ�്യ പേിപാടി നടപൊക്േ എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തുല്യ 
പ്രാധാന്യക്ത്താങ്ട നടന്നു വരുന്നു. സമോലിേ ആക്ോ�്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻ�
ണനാടിസ്ാനത്തിൽ പേിഹേിക്ന്നതിക്നാങ്ടാപെും ആദിവാസിേൾ, മത്്യ
ങ്ത്താഴിലാളിേൾ തുടങ്ങി പ്രാന്തവൽക്കേിക്കങ്പെട്വരുങ്ടയും സ്തീേളങ്ടയും, 
പ്രായാധിേ്യമുള്ളവരുങ്ടയും ആക്ോ�്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറക്വറ്റുന്നതിന മിഷൻ 
ലഷേ്യമിടുന്നു. സര്ക്കാര് ആശുപത്രിേളങ്ട വിപുലീേേണും, കുടുുംബാക്ോ�്യ 
ക്േന്ദങ്ങളങ്ട മിേച് പ്രവര്ത്തനും, �ീവിതസശലി ക്ോ�ങ്ങളിൽനിന്നുും പേി
േഷേ, കുറഞെ ങ്ചലവിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്േ, മിേച് നഴ്ിും�് വിദ്യാഭ്യാസും, 
ആക്ോ�്യ സ്ാപനങ്ങളങ്ട നടത്തിപെിൽ തക്ദേശ സ്ാപങ്ങൾക്ക് വര്ധിച് ചു
മതലേൾ എന്നിവയും മിഷങ്ന് സവിക്ശഷതേളാണ്..

11.5 മപൊതുവിദയേൊഭയേൊസ സംേഷേണ യജ്ം
ക്േേളത്തിങ്ല മുഴുവ ൻ സര്ക്കാ ര്, എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങക്ളയും മിേവിങ്ന് 
ക്േന്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റുേയാണ് ഈ മിഷങ്ന് ലഷേ്യും. മിേവ് എന്നാൽ അക്കാ
ദമിക്ക് മിേവാണ്. ഇതിനായാണ് ആധുനിേ േീതിയിലുള്ള ഭൗതിേ സാഹച
േ്യങ്ങൾ ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള മറ്റു സുംവിധാനങ്ങ ൾ ഒരുക്ന്നത്. ക്േേളീയ സമൂഹും 
ങ്പാതു വിദ്യാലയങ്ങളിലൂങ്ട ആര്ജ്ജിങ്ച്ടുത്തതാണ് നമ്മുങ്ട മതനിേക്പഷേ 
�നാധിപത്യ ക്ബാധവും അതിനനസേിച് �നാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും.

ങ്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംേഷേണയജ്ത്തിങ്ന് ഭാ�മായി എങ്റ്ടുത്ത പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങങ്ള താങ്ഴ പറയന്നതു പ്രോേും മന്ിലാക്കാും.
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•	 പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസും ശാസ്തീയമായി പുനോവിഷ്ക്കേിക്േ
•	 അന്താോഷ്ട്ര നിലവാേത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസും എല്ാവര്ക്ും ലഭ്യമാ

ക്േ
•	 േ്യാമ്പസ് ഒരു പാഠപുസ്തേും എന്ന ോഴ്ചപൊടിൽ ഒക്ോ േ്യാമ്പസുും സ�

വസവവിധ്യ ഉദ്യാനമാക്കി മാറ്റുേ
•	 വായനശാല, ലാക്ബാറട്റി എന്നിവ ആധുനിേവൽക്കേിക്േ
•	 ക്വാട്വോശും ലഭിക്ന്ന പ്രായത്തി ൽ ങ്താഴി ൽ ങ്ചയ്ാനള്ള േഴിവ് വി

േസിപെിക്േ
•	 പിന്നാക്കും നിൽക്ന്നവര്ക്ക് പ്രക്ത്യേും പേി�ണന ഉറപൊക്േ
•	 ക്ലാസ് മുറിേൾ സഹങ്ടേ് ആക്േ
•	 ്ാര്ട്് ക്ലാസ് റൂമുേൾ, ലക്ബാറട്റിേൾ എന്നിവ സജ്ജീേേിക്േ.
•	 സ്കൂളേളങ്ട ഭൗതിേ സാഹചേ്യും ങ്മച്ങ്പെടുത്തുേ
•	 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളങ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ നിേീഷേിക്കാ ൻ 

�നേീയ സുംവിധാനങ്ങ ൾ രൂപങ്പെടുത്തുേ.

അക്കാദമിേമായി വിദ്യാലയങ്ങളങ്ട നിലവാേും ഉയര്ത്തി കുട്ിേൾക്ക് മിേച് 
വിദ്യാഭ്യാസും ഉറപൊക്കിയാൽ മാത്രക്മ ങ്പാതുസമൂഹും ഇന്നു ോണിക്ന്ന 
ഉത്ാഹും നിലനിര്ത്താ ൻ േഴിയൂ. ഇതിനായി അധ്യാപേര്, േഷോേര്തൃസ
മൂഹും, പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥിേ ൾ, ങ്പാതുസമൂഹും, ഭേണനിര്വ്വഹണ സുംവിധാ
നങ്ങ ൾ എന്നിവങ്യ ഏക്ോപിപെിച്് പ്രവര്ത്തിക്കലാണ് ങ്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ 
സുംേഷേണ യ�ഞത്തിങ്ന് സവിക്ശഷത.

11.6 ജലഫ് �ിഷന്
ക്േേളത്തിങ്ല ഭൂേഹിതരുും ഭവന േഹിതരുമായ മുഴുവൻ കുടുുംബത്തിനും 
വീടുേൾ ലഭ്യമാക്ന്നതിനള്ള ഒരു സമഗ് പദ്ധതിയാണ് സലഫ് മിഷൻ. 
സാമൂഹിേ വിേസനും ക്വ�ത്തിലാക്ന്നതിന് അടിസ്ാനമായ അനിവാേ്യ
മായ ഘടേും എന്ന നിലയിലാണ് എല്ാവര്ക്ും വീട് എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്ക്ക
േിച്ിേിക്ന്നത്.

അഞ്് വര്ഷും ങ്ോണ്് ഏേക്ദശും 4.30 ലഷേും ഭവനേഹിതര്ക്ക് വീട് വച്് 
നൽകുേ എന്ന ലഷേ്യവമായാണ് സലഫ് പദ്ധതി ആേുംഭിച്ത്. വിവിധ ോ
േണങ്ങളാൽ മുൻോലത്ത് ഭവനപദ്ധതിേളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിക്പൊയിരുന്ന 
1.60 ലഷേും കുടുുംബങ്ങളും ഭവനേഹിതരുങ്ട പട്ിേയിൽ ഉൾങ്പെട്ിരുന്നു.

ഭവന നിര്മ്മാണക്ത്താങ്ടാപെും കുടുുംബങ്ങൾക്ക് അവരുങ്ട ഉപ�ീവനസൗേ
േ്യങ്ങ ൾ ഒരുക്േ വഴി സാമ്പത്തിേ ശക്തീേേണും ഉറപെ് വരുത്തലാണ് ഈ 
പദ്ധതിയങ്ട മങ്റ്ാരു പ്രധാന ഊന്നൽ. വീട് വയ്കാൻ സ്ന്തമായി ഭൂമിയള്ളവ
ര്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള വീടുേ ൾ നിര്മ്മിച്് നൽകുേ, സ്ന്തമായി ഭൂമിയില്ാത്തവര്ക്ക് 
ഫ്ളാറ്് സമുച്യങ്ങ ൾ നിര്മ്മിച്് താമസ സൗേേ്യും ഒരുക്േ എന്നതാണ്  
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പേിപാടി. ഇക്താങ്ടാപെും ഉപ�ീവനത്തിനള്ള പദ്ധതിേളും പ്രാഥമിേ 
ആക്ോ�്യും, വക്യാ�നങ്ങൾക്ള്ള പിന്തുണാ പേിപാടിേ ൾ, വിദ�്ധ ക്�ാലി
േൾക്ള്ള പേിശീലനും എന്നിവ നൽകുേയും സാമ്പത്തിേ ക്സവനങ്ങളി ൽ 
ഉൾങ്പെടുത്തുേയും ങ്ചയ്ും. ഭൂമി േണ്ത്തുന്നതുും പദ്ധതിക്ള്ള അധിേ സാമ്പ
ത്തിേ ബാധ്യത നിറക്വറ്റുന്നതുും വിവിധ സുംഘടനേളക്ടയും ങ്പാതു�നങ്ങള
ക്ടയും സഹേേണക്ത്താങ്ടയാണ്.

ഒരു നിശ്ിത ോലയളവിൽ സമയബന്ധിതമായി ഉക്ദേശ്യ ലഷേ്യങ്ങ ൾ ക്നടി
ങ്യടുക്ന്നതിനള്ള േര്മ്മ പേിപാടിയാണ് നവക്േേള മിഷനിലൂങ്ട മുക്ന്നാട്് 
വച്ത്. പഴയ ക്േേളും പുതുക്കി പണിയലല്, പുതിങ്യാരു ക്േേളത്തിങ്ന് നി
ര്മ്മിതിയാണ് ഈ പേിപാടിയിലൂങ്ട സാധ്യമാവേ.

11.7 ഗുണഡഭൊക്ൊക്ൾ
•	 സ്ന്തമായി ഭൂമിയള്ള ഭവനേഹിതര്
•	 ഭവന നിര്മ്മാണും പൂര്ത്തിയാക്കാത്തതിങ്ന തുടര്ന്ന് ഭവനേഹിതോ

യി തുടരുന്നവര്
•	 വാസക്യാ�്യമല്ാത്ത വീടുള്ളവര്
•	 പുറക്മ്പാക്കിക്ലാ തീേക്ദശ ക്മഖലയിക്ലാ ക്താട്ും ക്മഖലയിക്ലാ താൽ

ക്കാലിേ ഭവനമുള്ളവര് 
•	 ഭൂമിയില്ാത്ത ഭവനേഹിതര് എന്നിവങ്േയാണ് മിഷൻ ലഷേ്യമാ

ക്ന്നത് 

11.8 പ്രവരത്തന സ�തീപനം
•	 സ്ല ലഭ്യതയള്ളവര്ക്ക് ന�േസഭേൾ/ പഞ്ായത്തുേൾ മുക്ഖന ധന

സഹായും
•	 ഭൂമിയില്ാത്തവര്ക്ക് ക്്ാക്ക് / ന�േസഭ അടിസ്ാനത്തിൽ ഭവന 

സമുഛേയങ്ങൾ നിര്മ്മിക്േ
•	 പാര്പെിട സൗേേ്യക്ത്താങ്ടാപെും ഉൽപാദന ക്സവന ക്മഖലേളിൽ 

സ്യും ങ്താഴിൽ സാധ്യതേൾ ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തുേയും ഉപ�ീവന 
സുേഷേ (Livelyhood Security) ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ക്സവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്
േയും ങ്ചയ്േ

•	 പാര്പെിട സ്ലത്ത് ങ്വള്ളും, സവദയുതി, ശുചിത് സൗേേ്യങ്ങൾ, 
പാചേ ഇന്ധനും എന്നീ ക്സവനങ്ങളങ്ട ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുേ 
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12 
പ്രളയൊനുഭവങ്ങളം ഡകേളത്തിമന് 

പുനരനിരമ്മൊണ ഉദയേ�വം

വിേസനത്തിങ്ന് ക്േേള മാതൃേ ഏങ്റ ചര്ച് ങ്ചയ്ങ്പെടുന്നതാണ്. സാമൂഹിേ 
വിേസന സൂചിേേളിൽ ക്േേളും ആര്�ിച് ക്നട്ങ്ങൾ വിേസിത ോ�്യങ്ങ
ളിക്ലതുമായി താേതമ്യും ങ്ചയ്ാവന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസും, 
ആക്ോ�്യേഷേ, ഉയര്ന്ന ആയര്സദര്ഘ്യും, കുറഞെ ശിശുമേണനിേക്ക്, �ന
സുംഖ്യാനിയന്തണും എന്നിവയിങ്ല മിേവിങ്നാപെും കുറഞെ ഭൗതിേ സൗേ
േ്യങ്ങളക്ടയും ഉൽപാദന വളര്ച്യക്ടയും നടുവിലുും ഉയര്ന്ന നിലവാേത്തിലുള്ള 
സാമൂഹിേ ആസ്തിേളും, സൂചിേേളും ഒക്ട്ങ്റ പഠന വിക്ധയമായിട്ടുണ്്. നാും 
ആര്ജ്ജിച് മിേച് സാമൂഹിേ ക്നട്ങ്ങളങ്ട സൂചിേേളും, മാനവിേ വിേസന 
സൂചിേയും അടിസ്ാനമായി ചൂണ്ിക്കാണിക്കങ്പെടുന്ന ഘടേങ്ങളിൽ ആക്ോ
�്യേും�ും, ോഷ്ട്രീയക്ബാധും, സാര്വത്രിേ വിദ്യാഭ്യാസും, സുംസ്ാന നയങ്ങളും, 
നക്വാത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും, ങ്മച്ങ്പെട് കൂലി ഘടന എന്നിവ ഏങ്റ പ്രാധാന്യമര്
ഹിക്ന്നു.

എകെിലുും നാും ആര്ജ്ജിച് മിേച് ക്നട്ങ്ങളും, സാമൂഹ്യ മുക്ന്നറ്ങ്ങളും നില
നിര്ത്താനും മുക്ന്നറാനും േഴിക്യണ്തുണ്്. പാേിസ്ിതിേവും ഭൗതിേവമായ 
പ്രതിസന്ധിേങ്ള അതി�ീവിക്കാൻ േഴിയന്ന നിലയിൽ നമ്മുങ്ട സമീപ
ോല അനഭവങ്ങളായ പ്രളയും, ക്ോവിഡ് ക്പാലുള്ള പ്രതിസന്ധിേക്ളയും, 
ക്ദശീയവും സാര്വ്വക്ദശീയവമായ സാഹചേ്യങ്ങങ്ളയും വിലയിരുത്തി ങ്ോണ്ടു
ള്ള നയവും പേിപാടിേളും ആവിഷ്കേിച്് മുക്ന്നക്റണ്ിയിേിക്ന്നു.

12.1 2018 -19 മല പ്രളയൊനുഭവങ്ങൾ
1924-ന ക്ശഷും ആദ്യമായാണ് 2018-ൽക്േേളും വലിയ ക്താതിലുള്ള ഒരു 
ങ്വള്ളങ്പൊക്കും ക്നേിടുന്നത്. ജൂണ് 1 മുതൽ ആ�സ്റ്റ് 19 വങ്േ നീണ് ക്പമാേി 
പ്രളയക്ത്താങ്ടാപെും പലയിടങ്ങളിലുും മണ്ണിടിച്ിലിനും ഉരുൾങ്പാട്ലിനും ോേ
ണമായി. ആ ൾ നാശും, �ീവസന്ധാേണ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾക്ണ്ായ നാശും, സ്ത്ത് 
നാശും, പശ്ാത്തല സൗേേ്യങ്ങളങ്ട ക്േടുപാടുേൾ, തുടങ്ങി പ്രളയും ങ്ോണ്് 



70 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

ഉണ്ായ ങ്േടുതിേൾ ഏങ്റയാണ്. സുംസ്ാനങ്ത്ത സാമൂഹിേവും സാമ്പത്തി
േവമായ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ചട്ക്കൂടുേൾ പിടിച്ചുലക്േയും ങ്ചയ്തു. 2019-ലുും 
(2018-ങ്ല അത്ര തങ്ന്ന രൂഷേമായിട്ങ്ല്കെിലുും) പ്രളയവും തന്മൂലമുള്ള ങ്േടുതി
േളും സുംസ്ാനത്ത് ആവര്ത്തിക്കങ്പെട്ടു.

2018 ജൂണ് 1 മുതൽ ആ�സ്റ്റ് 19 വങ്േയള്ള ോലയളവിൽ സാധാേണ പ്രതീഷേി
ക്ന്ന 1649.5  mm മഴയ്ക് പേേും 2345.6mm (അതായത് അത് 42 ശതമാന
ക്ത്താളും അധിേും) ആണ് സുംസ്ാനത്ത് വര്ഷിച്ത്. സാധാേണ നിേക്കിൽ 
നിന്ന് അധിേമായി ജൂണിൽ 15 ശതമാനവും ജൂസലയിൽ 17 ശതമാനവും 
ആ�സ്റ്റ് 19 വങ്േയള്ള ോലയളവിൽ 164 ശതമാനവമാണ്അധിേും മഴ ലഭി
ച്ത്.അതായത് ജൂണ്-ജൂസല മാസങ്ങളിങ്ല അധിവര്ഷത്തിൽ �ലസുംഭ
േണിേളും പുഴേളും നിറഞെിേിയ്ക്കുന്ന അവസ്യിക്ലക്കാണ് ആ�സ്റ്റിൽ 164 
ശതമാനും അധിേമഴ ങ്പയ്ിറങ്ങിയത്. സുംസ്ാനങ്ത്ത ആങ്േ 1664 വിക്ല്ജു
േളിൽ 1259 എണ്ണവും പ്രളയ ബാധിതമായി. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളും, ഇടുക്കി, 
ക്ോട്യും, പത്തനുംതിട്, തൃശൂര്, വയനാട് എന്നീ ഏഴ് �ില്േളിൽ മുഴുവനായും 
പ്രളയ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിക്ക്കണ്ി വന്നു. ജൂസല അവസാനക്ത്താങ്ട 35 
അണങ്ക്കട്ടുേൾ സുംഭേണക്ശഷി േവിഞെതിനാൽ തുറന്നു വിക്ടണ്ി വന്നു. 26 
വര്ഷങ്ങൾക് ക്ശഷമാണ് ഇടുക്കി അണങ്ക്കട്ിങ്ന് അഞ്ചു ക്�റ്റുേളും ഒന്നിച്ചു 
തുറക്ക്കണ്ി വന്നത്. ക്വമ്പനാട് ോയലിങ്ന്യും ക്താട്പെള്ളി സ്പിൽക്വയക്ടയും 
സുംഭേണക്ശഷിയിലുള്ള പേിമിതി കുട്നാട് ക്മഖലയിങ്ല പ്രശ്നും സകെീര്ണ്ണമാ
ക്കി. േബനി, ങ്പേിയാര്, ചാലക്ടി, പമ്പ, എന്നീ സബ് - ക്ബസിനേളാണ് 
ോേ്യമായി പ്രളയത്തിന് ഇേയായത്. മിക്കയിടങ്ങളിലുും ങ്വള്ളങ്പൊക്കും േണ്ാ
ഴ്ചക്യാളും നിലനിന്നു. 65188 ങ്ഹക്ടര് സ്ലമാണ് ങ്വള്ളത്തിനടിയിൽ ആയത്. 
10 �ില്േളിലായി 341 മണ്ണിടിച്ിലുേ ൾ റിക്പൊര്ട്് ങ്ചയ്ങ്പെട്ടു. ഇതിൽ 143-ഉും 
ഇടുക്കി �ില്യിൽ ആയിരുന്നു.

അതായത് സുംസ്ാന �നസുംഖ്യയങ്ട ആറിൽ ഒക്ന്നാളും ക്പങ്േ പ്രളയും 
ക്നേിട്് ബാധിച്ചു. 498 ക്പര്ക്ക് �ീവൻ നഷ്ങ്പെട്ടു. 12.47 ലഷേും ആളേങ്ള 
അവരുങ്ട വാസസ്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് േ്യാമ്പുേളിക്ലക്ക് മാക്റ്ണ്ി വന്നു. 
ആങ്േ 3274 േ്യാമ്പുേൾ പ്രവര്ത്തിച്ചു. 2019-ങ്ല പ്രളയത്തിൽ േണ്് ലഷേും 
ക്പങ്േയാണ് 1318 േ്യാമ്പുേളിലായി മാറ്ി പാര്പെിക്ക്കണ്ി വന്നത്. 2019 
ആ�സ്റ്റിൽ േണ്് ദിവസുംങ്ോണ്് എണ്പക്താളും മണ്ണിടിച്ിൽ സുംഭവങ്ങൾ 
റിക്പൊര്ട്് ങ്ചയ്ങ്പെട്ടു. പ്രളയത്തിലുും മണ്ണിടിച്ിലിലുും 121 ക്പര്ക്ക് �ീവഹാനി
യണ്ായി. 

ഈ േണ്ടു പ്രളയ അവസേങ്ങളിലുും സുംസ്ാന ദുേന്തനിവാേണ അക്താറിറ്ിയ
ങ്ട ക്മൽക്നാട്ത്തിൽ �ില്ാ ദുേന്തനിവാേണ അക്താറിറ്ിേളും, �ില്ാ ഭേണകൂ
ടങ്ങളമാണ് േഷോപ്രവര്ത്തനങ്ങളും ദുേിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഏക്ോ
പിപെിച്ത്. റവന്യൂ വകുപെ്, തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ, ക്പാലീസ്, 
ഫയര് ആൻഡ് ങ്റ്്യൂ സര്വീസസ്, ആക്ോ�്യവകുപെ്, ങ്പാതുമോമത്ത് വകുപെ് 
തുടങ്ങിയ സര്ക്കാര് സുംവിധാനങ്ങൾങ്ക്കാപെും ങ്പാതുസമൂഹവും ഒറ്ങ്ക്കട്ാ
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യി േഷോപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലുും തുടര്ന്നുള്ള ദുേിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലുും 
പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നതാണ് എടുത്തുപറക്യണ് പ്രക്ത്യേത. ക്േന്ദക്സനേളായ 
നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റര് ങ്റ്്യൂ ക്ഫാഴ്്, േേക്സന, നാവിേക്സന, വായക്സന, 
ക്ോസ്റ്റ് �ാര്ഡ് എന്നിവയും േഷോപ്രവര്ത്തനത്തിൽ പകൊളിേളായി.

പ്രളയ സമയങ്ത്ത ഏറ്വും ശ്ക്ദ്ധയമായ പ്രവര്ത്തനും ോഴ്ച ങ്വച്വോണ് 
നമ്മുങ്ട തീേക്ദശ മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേൾ. ങ്വള്ളും നിറഞ്ഞു േിടക്ന്ന പ്രളയ 
പ്രക്ദശങ്ങളിൽ 669 മത്്യബന്ധന യാനങ്ങളമായി4537 മത്്യങ്ത്താഴിലാ
ളിേളാണ് േഷോപ്രവര്ത്തനത്തിന് തിേച്ചുും സ്യും സന്നദ്ധോയി ഇറങ്ങി
ത്തിേിച്ത്. പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 65,000-ത്തിലധിേും ആളേ
ങ്ളയാണ്ഇവര് േഷേിച്് സുേഷേ സക്കെതങ്ങളിൽ എത്തിച്ത്. ദുേിതാശ്ാസ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ക്നതൃത്പേമായ പങ്കുവഹിച് സുംഘടനാ സുംവിധാനമാ
ണ് കുടുുംബശ്ീ. ദുേിതത്തിൽങ്പട്ടു വലയന്നവര്ക്ക് ഭഷേണവും മരുന്നുേളും 
മറ്് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിൽ കുടുുംബശ്ീയങ്ട 
സുംഘടനാ സുംവിധാനും വലിങ്യാരു പകൊണ് നിര്വഹിച്ത്. അക്തക്പാങ്ല 
ക്േേളത്തിന് പുറത്തുള്ള നങ്ല്ാരു പകെ് ആളേൾ, പ്രക്ത്യേിച്് വിവേസാക്കെതി
േവിദ്യ പേിജ്ാനമുള്ളവര് േഷോപ്രവര്ത്തനത്തിക്ന്യും ദുേിതാശ്ാസത്തി
ങ്ന്യും ഏക്ോപനും ഇന്ര്ങ്നറ്് ഉപക്യാ�ിച്് വളങ്േ മിേച്താക്കി. ങ്പാതുസ
മൂഹത്തിങ്ന്, പ്രക്ത്യേിച്് യവ�നങ്ങളങ്ട വലിയ ക്താതിലുള്ള പകൊളിത്തും 
ദുേിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ത്ത ക്വറിങ്ട്ാരു അനഭവമാക്കിയക്താങ്ടാപെും ദു
േന്തബാധിതര്ക്ക് വളങ്േയധിേും ആത്വിശ്ാസും നൽേി. എല്ാ �ില്േളി
ലുും ഭഷേണും, മരുന്ന്, മറ്് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ആവശ്യത്തിലധിേും 
ഈ കൂട്ായ്മയങ്ട ഫലമായി സുംഭേിക്കാൻ േഴിഞ്ഞു. ഇവയങ്ട ോേ്യഷേമമായ 
വിതേണത്തിലുും പ്രളയാനന്തേ ശുചീേേണ പ്രവര്ത്തനനത്തിലുും തിേഞെ 
ഏക്ോപനക്ത്താങ്ടയള്ള സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനും സാധ്യമായി. മുഖ്യമന്തിയ
ങ്ട ദുേിതാശ്ാസനിധിയിക്ലക്ക് ഏേക്ദശും 1400ക്ോടി രൂപയാണ് 2018-ൽ 
സുംഭാവനയായി േിട്ിയത്. പ്രധാനമന്തി 600 ക്ോടി രൂപയങ്ട സാമ്പത്തിേ 
സഹായമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ത്. കൂടാങ്ത മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ 
ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ 1800 ക്ോടി രൂപ കൂടി അനവദിക്േയണ്ായി.

2018-ങ്ല പ്രളയത്തിനക്ശഷും ക്േേള സര്ക്കാര് എ.ഡി.ബി. ക്വൾഡ് ബാകെ് 
എന്നിവയിങ്ല വിദ�്ധരുങ്ട സഹായക്ത്താങ്ട നടത്തിയ നഷ്ത്തിങ്ന് േണ
ങ്ക്കടുപെ് പ്രോേും 26718 ക്ോടി രൂപയങ്ട ക്നേിട്ടുള്ള നഷ്ും വിലയിരുത്തു
ന്നു. കൂടാങ്ത പുനേധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് 31000 ക്ോടി രൂപ ക്വണ്ി 
വരുങ്മന്നുും വിലയിരുത്തുന്നു. ങ്മാത്തും സാമ്പത്തിേ നഷ്ും സുംസ്ാനത്തി
ങ്ന് �ി.ഡി.പി.യങ്ട 2.6 ശതമാനും വരുങ്മന്ന് േണക്കാക്കങ്പെടുന്നു. 2019-ൽ 
തീവ്രത അല്പും കുറവായിരുന്നുങ്വകെിലുും പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ിലുും ഈ നഷ്ക്ക
ണക്േൾ വീണ്ടുും വര്ദ്ധിപെിച്ചു.

ഈ േണ്ടു വര്ഷങ്ങളിങ്ലയും ദുേന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നാും പഠിക്ക്കണ്തുണ്്. വളങ്േ 
വ്യക്തമായി മന്ിലാക്കാവന്ന ോേ്യും ആദ്യും നമ്മുങ്ട സാമൂഹിേ സുംഘാടന 
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തലത്തിങ്ന് ങ്േട്ടുറപൊണ്. അധിോേ വിക്േന്ദീേേണവും ശക്തമായ തക്ദേശ
സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ശുംഖലയും ദുേന്താനന്തേ പൂര്വ്വ സ്ിതി പ്രാപി
യ്കാ ൻ എളപെമാക്കി. എന്നാൽ, മങ്റ്ല്ാ തലത്തിലുും ഇങ്ങങ്നയള്ള ദുേന്തങ്ങൾ 
ക്നേിടാൻ നാും പ്രാപ്തമല് എന്നുള്ളതുും തിേിച്റിക്യണ്തുണ്്. സുംഭേണിേളങ്ട 
ക്ശഷി, അണങ്ക്കട്ടുേളങ്ട പ്രവര്ത്തനത്തിങ്ല ക്പാോയ്മേൾ, നദിേളക്ടയും 
മറ്റു �ലക്്ാതസ്സുേങ്ളയും ക്ശാഷണും, തിേച്ചുും ആസൂത്രിതമല്ാത്ത വിേസന 
േീതി, ഗുണക്മന്യില്ാത്ത ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണും, ഭൂവിനിക്യാ�ത്തിങ്ല പാളി
ച്േൾ എന്നീ ഘടേങ്ങൾ നമ്മുങ്ട പാളിച്േളായി ചൂണ്ിക്കാണിക്കങ്പെടുന്നു. 
ഭൂവിനിക്യാ�ത്തിങ്ല അശ്ദ്ധയും വിേസനത്തിങ്ല ആസൂത്രണും ഇല്ായ്മയും 
ോേണും വളങ്േ കൂടിയ അനപാതത്തിൽ പാവങ്പെട്വരുും പാര്ശ്വൽക്കേി
ക്കങ്പെട്വരുമാണ് ഈ ദുേന്തങ്ങൾക്ക് ഇേയായങ്തന്നുും നാും തിേിച്റിക്യണ്
തുണ്്.

12.2 ഡകേളത്തിമന് പുനരനിരമ്മൊണ ഉദയേ�ം
2018-2019 വര്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ായ പ്രളയങ്ങൾ സുംസ്ാനും മുമ്പ് േണ്ിട്ില്ാ
ത്ത അത്രയും വ്യാപേവും വിനാശേേവും ആയിരുന്നു. ഈ ദുേന്തങ്ങൾ നമ്മുങ്ട 
സുംസ്ാനത്തിങ്ന് പല ഘടനാപേമായ പേിമിധിേളും ങ്വളിങ്പെടുത്തി. പല 
സ്ാപനങ്ങളങ്ടയും ോേ്യക്ശഷിക്റവ് ഇതുക്പാങ്ലയള്ള അതിതീവ്രതയള്ള 
സുംഭവങ്ങങ്ള ക്നേിടുന്നതിൽ സുംസ്ാനങ്ത്ത അപേ്യാപ്തമാക്കി. ഉദാഹേണ
ത്തിന് കൃഷി, �ലും, ക്റാഡ്, മാലിന്യ സും്േണും തുടങ്ങിയ ക്മഖലേളിൽ 
നിലവിലുള്ള ഒന്നിലധിേും സ്ാപനങ്ങളങ്ട പേസ്പേധാേണയില്ായ്മ മൂലും 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളങ്ട വിേസനത്തിനും പശ്ാത്തല സൗേേ്യും ഒരുക്ന്നതി
ലുും, ങ്പാതു ക്സവനങ്ങൾ നല്കുന്നതിലുും സുംക്യാ�ിതവും ശാസ്തീയവമായ ആസൂ
ത്രണവും വിേസനവും അസാധ്യമാക്കിത്തീര്ത്തു. ഈ വിഷയ ക്മഖലേങ്ള 
സമഗ്മായി സമീപിക്ന്നതിന് സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഏേീേേണും, ഏക്ോപനും, 
ോേ്യക്ശഷി വര്ധിപെിക്ക ൽ എന്നീ ോേ്യങ്ങൾ നടപെിലാക്ക്കണ്തുണ്്. കൃഷി, 
�ലവിഭവും, �താ�തും, ദുേന്തനിവാേണും, നാ�േിേ ക്സവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
പ്രധാന ക്മഖലേളിങ്ലകെിലുും സമഗ്മായ ോഴ്ചപൊട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നയരൂപീ
േേണവും പ്രസ്തുത നയും നടപെിലാക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമസുംവിധാന
വും ഒരുക്ക്കണ്തുണ്്.

മങ്റ്ാരു പ്രധാന അപേ്യാപ്തതയാണ് ന�േങ്ങളങ്ട സ്ലപേവും ക്മഖല തി
േിച്ചുള്ളതുമായ ആസൂത്രണത്തിങ്ന് കുറവും ദുേന്ത നിവാേണ മാര്�ങ്ങൾ മുഖ്യ
ധാേയങ്ട ഭാ�മാോതിേിക്ന്നതുും. അപേടസാധ്യതേൾ മുൻകൂട്ി േണ്ടുങ്ോ
ണ്ടുള്ള ന�ോസൂത്രണും സുംസ്ാനത്ത് നിലവിലില് എന്നുതങ്ന്ന പറയാും. 
നിലവിലുള്ള മാസ്റ്റര് പ്ാനേളങ്ട ക്പാലുും ദുര്ബലമായ നടപെിലാക്കൽ ോേണും 
ദുേന്ത സാധ്യതയള്ള സ്ലങ്ങളിങ്ല അനധികൃത നിര്മ്മാണങ്ങൾ നിയന്തി
ക്ന്നതിന് നമുക്കായിട്ില്. പ്രളയോലത്ത് ഇത്തേത്തിലുളള നിര്മ്മാണങ്ങൾ
ക്ക് വ്യാപേമായി ക്േടുപാടുേൾ പറ്ി. നിലവിൽ ഭൂവിനിക്യാ�ും നിയന്തിക്ക
ങ്പെടുന്നത് പേസ്പേബന്ധമില്ാത്ത വിവിധ നിയമങ്ങളങ്ടയും ചട്ങ്ങളങ്ടയും 
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അടിസ്ാനത്തിലാണ്. ഇത് ഒരു ഏേ ഭൂവിനിക്യാ�ത്തിൽ അനസൃതമാക്കി 
എടുക്ക്കണ്തുണ്്. ഇങ്ങങ്നങ്യാരു ഏക്ോപനും ഭൂവിനിക്യാ� നയത്തിന് 
ഉണ്ാക്കിങ്യടുക്ന്നത് ദുേന്തങ്ങൾ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ങ്ങൾ ലഘൂേേിക്ന്നതി
ന് ഫലപ്രദമായിേിക്ും.

ദുേന്ത നിവാേണത്തിനും ദുേന്ത പൂര്വ്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ും സുംസ്ാനും 
ഇക്പൊൾ ആശ്യിക്ന്നത് ദുേന്തത്തിന ക്ശഷമുള്ള ബഡ്�റ്് മുൻ�ണനേൾ 
മാറ്റുന്നത് ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള വിവിധ മാര്�ങ്ങളാണ്. ദുേന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ി േണ്് 
സാമ്പത്തിേ ഒരുക്കങ്ങൾ ങ്ചയ്ന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിേങ്ളപെറ്ി ആക്ലാചി
ക്ക്കണ്തുണ്്. കൂടാങ്ത ദുേന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ി േണ്ടുങ്ോണ്ടുള്ള പശ്ാത്തല ക്മഖ
ലയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും നൂതനമായ വരുമാന മാര്�ങ്ങളും ഒരുപേിധി വങ്േ 
ദുേന്തപൂര്വ്വ വിഭവസമാഹേണും എളപെമാക്ും.

അപേട സാധ്യതേൾ മുൻകൂട്ി േണ്ടുങ്ോണ്ടുള്ള ന�ോസൂത്രണും, ന�േ പശ്ാ
ത്തല സൗേേ്യങ്ങളങ്ട നിര്മ്മാണും, ങ്േട്ിടങ്ങളങ്ട സുംേഷേണവും നിര്മ്മാ
ണവും എന്നിവ സുംസ്ാനത്തിന് അവശ്യമാണ്. ോലപെഴക്കും ങ്ചന്നതുും 
ശേിയായി പേിപാലിക്കങ്പെടാത്തതുമായ ങ്പാതു നിര്മ്മിതിേ ൾ അപേടസാ
ധ്യത ഉയര്ത്തുന്നു. ങ്പാതു നിര്മ്മിതിേളങ്ട ദുേന്തങ്ങങ്ള അതി�ീവിക്കാൻ 
തക്ക ക്ശഷിയില്ാത്ത നിര്മ്മാണവും, ക്മാശും പേിപാലനവും ദുേന്തങ്ങളങ്ട 
ആഘാതും വര്ധിപെിച്ചു. ഈ നിര്മ്മിതിേൾക്ക് ദുേന്തങ്ങങ്ള അതി�ീവിക്ന്ന
തിനതകുന്ന തേത്തിലുള്ള ങ്പാതുവായ സുംേഷേണ, നിര്മ്മാണ മാര്ഗ്ഗക്േഖ
േൾ അവ നടപെിലാക്കാനള്ള മാര്�ങ്ങൾ എന്നിവ വിേസിപെിക്കണും..

ദുേന്ത സാധ്യതേങ്ളപെറ്ിയള്ള വിവേക്ശഖേണത്തിങ്ന്യും വിശേലനത്തിങ്ന്
യും അപേ്യാപ്തതയാണ് സുംസ്ാനും ക്നേിടുന്ന മങ്റ്ാരു ങ്വല്ലുവിളി. �ലസുംക്
മണങ്ത്തപെറ്ിക്യാ, ോലാവസ്ാ വ്യതിയാനങ്ത്തപെറ്ിക്യാ വിശ്സനീയവും 
പേ്യാപ്തവമായ വിവേക്ശഖേും നമുക്കില്. തുടര്ച്യായി ബന്ധങ്പെട് ഘടേങ്ങൾ 
അളന്നു ക്േഖങ്പെടുത്തുേയും ങ്ചയ്ാക്ല ദുേന്ത സാധ്യതേൾ മുൻകൂട്ി ോണാനും 
ദുേന്തങ്ങളങ്ട ആഘാതും കുറയ്ക്കുന്നതിന ആവശ്യമായ മുൻേരുതലുേൾ സ്ീേ
േിക്വാനും േഴിയൂ. ആക്ോ�്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, ആവാസ ക്േന്ദങ്ങളങ്ട പേസ്പ
േബന്ധും എന്നീ ക്മഖലേളിൽ സുംസ്ാനും സേവേിച് ക്നട്ങ്ങൾ ക്േേളത്തി
ങ്ന് വിേസനത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാേിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ നമ്മുങ്ട 
പശ്ാത്തല ക്മഖലയങ്ടയും ങ്പാതു ക്സവനങ്ങളങ്ടയും ദുേന്തങ്ങങ്ള ക്നേിടാ
നള്ള ക്ശഷിക്റവും ദുേന്തത്തിന ക്ശഷും പൂര്വ്വ സ്ിതി പ്രാപിയ്ക്കുന്നതിനള്ള 
േഴിവിങ്ന് അപേ്യാപ്തതയും ഈ പ്രളയും അടയാളങ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ വിശേലനത്തിൽ നിന്ന് മന്ിലാക്കാവന്നത് നഷ്ങ്പെട് അക്ത േീതിയി ൽ 
പുനര് നിര്മിക്ന്നത് ദീര്ഘോലയളവിൽ ഒരു ഗുണവും ങ്ചയ്ില് എന്നുള്ളതാ
ണ്. ദുേന്ത സാധ്യത േൾ മുൻകൂട്ിക്കണ്്, ഭാവിയിൽ ഇത്തേത്തിലുള്ള വ്യാപേ 
നാശനഷ്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ന്ന വിധത്തിലായിേിക്കണും സുംസ്ാനും പുന ര്നിര്
മ്മിക്യ്കണ്ത്. നാും ക്നേിട് ദുേന്താനഭവങ്ങൾ ഒരു ങ്വല്ലുവിളിയായി എടുത്ത് 
സമൂഹത്തിങ്ന് എല്ാ തട്ിലുമുള്ളവര്ക്ും ങ്മച്ങ്പെട് �ീവിതനിലവാേും ഉറപ്പുവ
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രുത്തുന്നതിനള്ള ഒരു നവക്േേള നിര്മ്മാണത്തിനള്ള അവസേമായി നമുക്ക് 
ഇതിങ്ന പ്രക്യാ�നങ്പെടുത്താും. ഈ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് സര്ക്കാര് സമ
ഗ്വും ഏക്ോപിതവമായി എല്ാ ക്മഖലേങ്ളയും ഉൾങ്ക്കാള്ളുന്ന ബൃഹത്തുും 
സുസ്ിേവമായ വിേസനപാത പിന്തുടരുന്നതുമായ ഒരു പദ്ധതിയായി Rebuild 
Kerala Development Programme (RKDP) മുക്ന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ദുേന്തങ്ങളങ്ട 
ആഘാതത്തിൽ നിന്നുും ക്മാചിതമായി ഒരു നവക്േേളും ങ്േട്ിപെടുക്ന്ന ക്േ
േളത്തിങ്ന് ോഴ്ചപൊടാണ് Rebuild & Kerala Initiative (RKI)-ങ്ന നയിക്ന്നത്. 
ദുേന്തങ്ങങ്ള ക്നേിടാൻ ങ്േല്പ്പുള്ളതുും ഭാവി ദുേന്തങ്ങളങ്ട ആഘാതങ്ങളിൽ 
നിന്ന് എളപെും ക്മാചിതമാവന്നതുമായ പേിസ്ിതി സന്തുലനും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
പശ്ാത്തല സൗേേ്യങ്ങക്ളാടു കൂടിയതുമായ ഒരു ഹേിത ക്േേളമാണ് Rebuild 
& Kerala Initiative ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഈ ോഴ്ചപൊടിങ്ന് പൂര്ത്തീേേണത്തിന് 
മുൻ�ണനേൾ നിശ്യിക്േ, നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾ േങ്ണ്ത്തുേ, സാമ്പ
ത്തിേ ക്്ാതസ്സുേൾ േങ്ണ്ത്തുേ, ോേ്യഷേമമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്
ന്നതിനള്ള പ്രക്ിയ എന്നിവ Rebuild & Kerala Initiative-ങ്ന് ഭാ�മാണ്.

12.3 പങ്ൊളിത്ത പ്രക്രിയ

ദുേന്തനിവാേണവും ദുേന്തപൂര്വ്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണ്ണമായും സാമൂഹിേ 
അടിത്തറ ആവശ്യമുള്ളതുും പകൊളിത്തും ആവശ്യങ്പെടുന്നതുമാണ്. സര്ക്കാര് 
സുംവിധാനത്തിങ്ന് ഏക്ോപന പേിചയവും സാക്കെതിേ പേിജ്ാനവും 
ആവശ്യും തങ്ന്നങ്യകെിലുും സൂക്ഷതലത്തിലുള്ള ധാേണയും, വിഭവസമാഹേണ
വും സാമൂഹിേ പകൊളിത്തത്തിൽ അധിഷ്ിതമാണ്. ഒരു ദുേന്തും സേോേ്യും 
ങ്ചയ്ന്നതിന് ങ്പാതുക്വ നാല് ഘടേങ്ങളാണുള്ളത്.

•	 ദുേന്തും സുംഭവിച്ചു ങ്ോണ്ിേിക്ക്മ്പാൾ അടിയന്തേമായി ആളേങ്ള സു
േഷേിതമായ ഇടങ്ങളിക്ലക്ക് മാറ് ൽ

•	 ദുേന്ത ബാധിതോയ ആളേൾക്ക് ആവശ്യ സൗേേ്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും 
എത്തിക്കൽ 

•	 ദുേന്തപൂര്വ്വ ശുചീേേണവും പൂര്വ്വസ്ിതി പ്രാപിക്കലുും
•	  ദുേന്തനിവാേണ ആസൂത്രണും 

ഈ നാലു ഘട്ങ്ങളിലുും ആവശ്യമായ ങ്പാതു�നപകൊളിത്തും എങ്ങങ്ന എന്ന് 
പേിക്ശാധിക്കാും.

ദുേന്തും സുംഭവിച്ചു ങ്ോണ്ിേിക്ക്മ്പാൾ നടത്തുന്ന േഷോപ്രവര്ത്തനും മിക്ക
ക്പൊഴുും സാക്കെതിേ പേിജ്ാനവും മു ൻപേിശീലനവും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. 
എകെിലുും ഈ േഷോപ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ തക്ദേശീയമായ സൂക്ഷതലത്തിലുള്ള 
അറിവ് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹേണത്തിന് ങ്വള്ളും മൂടിക്കിടക്ന്ന ഒരു പ്രക്ദ
ശത്ത് ങ്വള്ളത്തിനടിയിലുള്ള തട്ങ്ങൾ തക്ദേശീയര്ക്ക് മാത്രക്മ അറിയൂ. 
പേിശീലനും ക്നടിയ േഷോപ്രവര്ത്തേര്ക്ും ഇക്കാേ്യത്തിൽ ഉപക്ദശനിര്
ക്ദശങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്്. അക്തക്പാങ്ല വാര്ത്താവിനിമയ സൗേേ്യങ്ങൾ 
നഷ്ങ്പെട്ടു േഴിഞൊൽ ഒറ്ങ്പെട്ടു േിടക്ന്ന ആളേൾക്ക് പുറും ക്ലാേവമായി 
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സുംവദിയ്കാക്നാ അഭ്യര്ത്ഥനേൾ നടത്താക്നാ ആോങ്ത വരുും. ഇങ്ങങ്ന
യള്ള സ്ലങ്ങളിൽ (ആളേൾ ഒറ്ങ്പെട്ിേി്ാ ൻ സാധ്യതയള്ളവ)ചൂണ്ിക്കാ
ണിക്കാനാവും. അക്തക്പാങ്ല മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങൾ കുറവള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളിൽ 
സുേഷേിതമായ ക്േന്ദങ്ങൾ േങ്ണ്ത്തുന്നതിനും സൗേേ്യങ്പെടുത്തുവാനും ങ്പാ
തു�നപകൊളിത്തും ആവശ്യമാണ്. ക്നേിട്ടുള്ള േഷോപ്രവര്ത്തനത്തിലുും ഈ 
പകൊളിത്തത്തിന് അവസേമുണ്്. എന്നാൽ േഷോദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായ 
മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങളും പേിശീലനവും ഇറങ്ങിപ്പുറങ്പെടുന്നവര്ക്ക് ഉക്ണ്ാ എന്ന് 
സ്യും വിലയിരുക്ത്തണ്തുണ്്. പ്രക്ത്യേിച്് സവദയുതി, വിഷ �ന്തുക്കളങ്ട സാ
ന്നിദ്ധ്യും �ീവിതത്തിന് ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന മറ്റു ഘടേങ്ങൾ നിലനിൽക്ന്ന 
സാഹചേ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി പേി�ണിക്ക്മ്പാൾ േഴിഞെ പ്രളയോലങ്ത്ത 
മത്്യങ്ത്താഴിലാളിേളങ്ട ഇടങ്പടൽ ഇതിന് നങ്ല്ാരു ഉദാഹേണമാണ്. �ല 
സാന്നിദ്ധ്യത്തി ൽ നിലനിൽക്കാനള്ള പേിശീലനവും, യാനങ്ങൾ നിയന്തി
ക്കാനള്ള േഴിവമാണ് അവങ്േ ഇത്രയധിേും േഷോപ്രവര്ത്തനും പറയത്ത
ക്ക പേിക്േളില്ാങ്ത നിര്വഹിക്വാൻ സഹായിച്ത്. എന്നാൽ ശേിയായ 
പേിശീലനക്മാ ശാേീേിേ ക്ശഷിക്യാ ഇല്ാത്തവര് അമിതാക്വശത്തി ൽ 
േഷോവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഏര്ങ്പെടുന്നത് ങ്മാത്തത്തിലുള്ള അപേടസാധ്യത വര്
ദ്ധിപെിക്വാക്ന ഉപേേിക്കൂ. ഇത്തേത്തിൽ വിക്വേപൂര്ണമായ ങ്പാതു�നപ
കൊളിത്തവും പേിശീലനും ക്നടിയ േഷോപ്രവര്ത്തേങ്േ പൂര്ണ്ണമായി ഉപക്യാ
�ിക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ മാര്�നിര്ക്ദശങ്ങളമാണ് ങ്പാതു പ്രവര്ത്തേേിൽ 
നിന്നുും ഉണ്ാക്േണ്ത്.

ദുേന്ത ബാധിതോയ ആളേങ്ള സുേഷേിത ക്േന്ദങ്ങളിങ്ലത്തിച്ചു േഴിഞൊൽ 
ഒരുപാട് സൗേേ്യങ്ങൾ ഒരുക്ക്കണ്തുണ്്. ഇത് വ്യവസ്ാപിത സര്ക്കാര് സും
വിധാനത്തിങ്ന് പേിമിതിേൾക്കപ്പുറമാണ്. ഇവിങ്ട തക്ദേശീയമായ ഇടങ്പടലു
േൾ അനിവാേ്യമാണ്. പൂര്ണമായും ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട മാത്രക്മ 
ഈ ഘട്ും മറിേടക്കാനാകൂ. 2018-19 ങ്ല പ്രളയോല അനഭവങ്ങൾ തക്ദേശ
സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ടയും തക്ദേശീയ ക്നതൃത്ത്തിങ്ന്യും പകെ് എടുത്തു 
ോണിയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സര്ക്കാര് സുംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകു
ന്ന സഹായങ്ങങ്ളല്ാും ദുേന്തബാധിതര്ക്ക് എത്തുന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേ 
കൂടി ങ്ചക്യ്ണ്തുണ്്. അപെഴക്പൊഴങ്ത്ത സാഹചേ്യും വിലയിരുത്തിങ്ക്കാണ്ടുും 
ആവശ്യങ്ങൾ േണ്റിഞ്ഞുും നിറക്വറ്ി ങ്ോണ്ടുമിേിക്ന്നത് ങ്പാതു�ന പകൊ
ളിത്തും ങ്ോണ്് മാത്രക്മ സാധ്യമാകൂ. ആവശ്യ സാധനങ്ങൾങ്ക്കാപെും തങ്ന്ന 
സമൂഹും നക്മ്മാങ്ടാപെമുങ്ണ്ന്ന സക്ന്ദശും കൂടി ദുേന്തബാധിതര്ക്ക് ലഭിക്ന്ന
ത് അവങ്േ വലിയ അളവിൽ സമാധാനിപെിക്കയും സുംതൃപ്തോക്േയും ങ്ചയ്ും. 
ഇക്താങ്ടാപെും തങ്ന്ന പ്രധാനമാണ് സവദ്യസഹായവും, വിവേവിനിമയവും, 
ദുേിതബാധിത ര്ക്ക് ആവശ്യമായ സവദ്യസഹായവും മറ്റു പ്രക്ദശങ്ങളിൽ ഒറ്
ങ്പെട്ടുക്പായ കുടുുംബാും�ങ്ങളമായള്ള സമ്പര്ക്കവും സാധ്യമാക്ന്നതിനും പ്രാ
ക്ദശിേ ഇടങ്പടലുേൾ വളങ്േ പ്രധാനങ്പെട്താണ്.

അതുക്പാങ്ല ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തും ആവശ്യങ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ദുേന്തപൂര്വ്വ 
പുനര്നിര്മ്മാണും. അടിയന്തേ സാഹചേ്യങ്ങൾ ഒഴിവായാൽ ഉടൻ തങ്ന്ന 
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ആളേങ്ള േഴിയന്നതുും അവേവരുങ്ട സ്ലങ്ങളിക്ലക്ക് തിേിങ്ച്ത്തിക്യ്കണ്
താണ്. ഇതിനള്ള മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങൾ, വീടുേളും പേിസേവും ശുദ്ധീേേിക്േ, 
അത്യാവശ്യും ക്േടുപാടുേൾ തീര്ക്േ മുതലായ ോേ്യങ്ങൾ ങ്പങ്ട്ന്നുും സമ
യബന്ധിതമായും നടക്കണങ്മകെിൽ ഒരുപാട് ആളേളങ്ട സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത
നും ആവശ്യമാണ്. കൂടാങ്ത, ദുേന്ത സമയക്ത്തക്പാങ്ല സാക്കെതിേ പേിശീ
ലനമുള്ള ആളേളങ്ട ക്സവനും ഈ അവസേത്തിൽ വലുതായി ക്വണ്ിവേില്. 
സര്ക്കാ ര് സുംവിധാനത്തിങ്ന് സൗേേ്യങ്ങൾ ഉപക്യാ�ിക്ന്നക്താങ്ടാപെും 
വൻക്താതിലുള്ള ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തവും സന്നദ്ധ ക്സവനവും ഉണ്ായാക്ല 
ഈ ഘട്ും തേണും ങ്ചയ്ാനാകൂ. ക്േേളത്തിങ്ല പ്രളയ അനഭവങ്ങളിൽ തങ്ന്ന 
ഇത് അനഭവിച്റിഞെതാണ്. കുടുുംബശ്ീ അടക്കമുള്ള സര്ക്കാേിതേ സന്ന
ദ്ധ പ്രവര്ത്തേരുങ്ട കൂട്ായ്മയാണ് ദുേന്തപൂര്വ്വ ക്േേളങ്ത്ത വളങ്േ ങ്പങ്ട്ന്ന് 
സാധാേണ �ീവിതത്തിക്ലക്ക് കൂട്ിങ്ക്കാണ്ടുവന്നത്.

നാലാമങ്ത്ത ഘട്മാണ് ദുേന്തനിവാേണത്തിനള്ള മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങളും ആസൂ
ത്രണവും. സാധാേണ നിലയിൽ ഒരു ദുേന്തമുണ്ാകുന്നതിനമുമ്പ് നടക്ക്കണ് 
പ്രക്ിയയാണ് ഇങ്തകെിലുും നിര്ഭാ�്യവശാൽ 2018, 2019 വര്ഷങ്ങളിങ്ല പ്ര
ളയവും അനബന്ധ ങ്േടുതിേളും ക്വണ്ിവന്നു നങ്മ്മ ഈ വിഷയക്ത്താട് അടു
പെിക്വാൻ. ദുേന്തനിവാേണ ആസൂത്രണും തിേച്ചുും താക്ഴ തട്ിൽ നടക്ക്കണ് 
ഒരു പ്രക്ിയയാണ്. ോേണും സാമാന്യവല്ക്കേിച്ചു ങ്ോണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനും 
ഒേിക്കലുും പ്രാക്യാ�ിേമായി പ്രക്യാ�നും ങ്ചയ്ില്. പ്രാക്ദശിേമായി സൂക്ഷത
ലത്തിലുള്ള അറിവ് ദുേന്തനിവാേണത്തിനും മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങൾക്ും പ്രക്യാ�ന
ങ്പെടുത്തുന്നത് വളങ്േ പ്രധാനമാണ്. സുംസ്ാനതലത്തിലുും, �ില്ാ തലത്തിലുും 
ലഭ്യമായ അടിസ്ാനവിവേങ്ങൾ, ോലാവസ് റിക്പൊര്ട്ടുേൾ എന്നിവ പ്ര
ക്യാ�നങ്പെടുത്താങ്മകെിലുും തക്ദേശീയമായ ഇടങ്പടലുേൾ ആസൂത്രണത്തിൽ 
അനിവാേ്യമാണ്. പ്രക്ദശത്തിങ്ന് ഭൂപ്രകൃതി, അപേട സാധ്യതയള്ള ക്മഖല
േൾ, ഈ ക്മഖലേളിലുള്ള �നവാസത്തിങ്ന് ക്താത് അതിൽ തങ്ന്നയള്ള 
വിവിധ തേത്തിലുള്ള അവശതേ ൾ അനഭവിയ്ക്കുന്നവര്, ഈ പ്രക്ദശങ്ങളിൽ 
നിന്നുും സുേഷേിത ക്േന്ദങ്ങളിക്ലക്ള്ള യാത്രാ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ, സുേഷേിത ക്േന്ദ
ത്തിലുള്ള സൗേേ്യങ്ങൾ, േഷോപ്രവര്ത്തനും ക്വണ്ി വന്നാൽ അതിന് ആവ
ശ്യമായ ഉപേേണങ്ങൾ, മറ്റു സാമഗ്ിേൾ,യന്തങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ
ങ്ട പ്രാക്ദശിേ ലഭ്യത, ഇക്കാേ്യത്തിലുള്ള പ്രാക്ദശിേ ങ്താഴിൽ മിേവ് തുടങ്ങി 
പ്രാക്ദശിേ പ്രസക്തമായ വിവേങ്ങളങ്ട ക്ക്ാഡീേേണവും വിശേലനവും ദുേ
ന്തനിവാേണ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. ആയതിനാൽ ഏതു 
ദുേന്ത നിവാേണ പദ്ധതിയും താങ്ഴത്തട്ി ൽ നിന്നുള്ള വിവേക്ശഖേണത്തിക്ന്
യും വിശേലനത്തിക്ന്യും അടിസ്ാനത്തിൽ ഉരുത്തിേിഞ്ഞു വക്േണ്താണ്. 

12.4 വിവിധ വകുപ്പുകളം പ്രവരത്തന പദ്ധ്ിയം
2018, 2019 വര്ഷങ്ങളിങ്ല പ്രളയ അനഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ദുേന്തബാധിതമായ
തുും സുംസ്ാനത്തിങ്ന് പേിസ്ിതിപേവും സാമ്പത്തിേവമായ തിേിച്ചുവേവി
ന് പ്രധാനവമായ ക്മഖലേങ്ള തിേിച്റിഞെ് നയരൂപീേേണും നടത്തിയി
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േിക്ന്നു. അങ്ങങ്ന പ്രധാനങ്മന്ന് തിേിച്റിഞെ ക്മഖലേളാണ് �ലവിഭവ 
വിേസനും, �ലവിതേണും, ശുചിത്ും, നാ�േിേും, നിേത്തുേളും പാലങ്ങളും, 
�താ�തും, വനും, കൃഷി, മൃ� പേിപാലനവും ഷേീേ വിേസനവും, മത്്യബന്ധ
നും, ഉപ�ീവനും, ഭൂക്േഖ എന്നിവ.

12.5 �ലവിഭവ വികസനം
 പ്രതിവര്ഷും ഏേക്ദശും 300mm മഴ ലഭിക്ന്ന ക്േേളത്തിൽ,90 ശതമാനും 
മഴ ലഭിക്ന്നത് 6 മാസങ്ങളിലായാണ്. മഴയങ്ട ോലവ്യതിയാനവും കുറഞെ 
ദൂേത്തിൽ വളങ്േയധിേും വ്യത്യസ്തത ോണിക്ന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും സുംസ്ാന
ത്ത് പ്രളയ സാധ്യത വര്ധിപെിക്ന്നു. 2018-ങ്ല പ്രളയത്തിൽ വലുതുും ഇടത്ത
േവമായ അണങ്ക്കട്ടുേൾ ഒഴിങ്േ �ലസുംഭേണത്തിനും നീ ര്വാഴ്ച് ഉറപൊക്
ന്നതിനമുള്ള സുംവിധാനങ്ങൾക്ക് എല്ാുംതങ്ന്ന ക്േടുപാടുേ ൾ പറ്ി. ഇങ്തല്ാും 
സമഗ്മായ �ലവിഭവ മാക്ന�്ങ്മന്ിങ്ന് ആവശ്യേത ചൂണ്ിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ക്മ
ഖലയിൽ 2018-ങ്ല പ്രളയാനന്തേ പഠനത്തി ൽ പ്രധാനമായും ശ്ദ്ധിക്കങ്പെട് 
ക്പാോയ്മേൾ - കുന്നി ൻ പ്രക്ദശങ്ങളിങ്ല ക്മാശമായ നീര്ത്തട പേിപാലനും, ഭൂ
വിനിക്യാ�ത്തിങ്ല അപാേത മൂലും �ലനിര്�മന മാര്ഗ്ഗങ്ങളിൽ ങ്ചളി അടി
യന്നത്, ഭൂവിനിക്യാ� നിയന്തണത്തിങ്ന് അഭാവത്തിൽ �ലസുംഭേണിേൾ 
വിസ്തൃതി കുറഞെത്, അണങ്ക്കട്ടുേളങ്ട പേിപാലനത്തിങ്ല ക്പാോയ്മേൾ, ദു
േന്തസാധ്യത മുന്നറിയിപെിനള്ള ോലതാമസും, പുഴേളിങ്ല മാലിന്യനിക്ഷേപ
ങ്ങ ൾ ോേണും കുറഞെ �ലസുംഭേണക്ശഷി എന്നിവയാണ്. സ്ാപനങ്ങളങ്ട 
ോേ്യക്ശഷി കുറവ്, വിവേക്ശഖേണത്തിനും വിശേലനത്തിലുമുള്ള ക്പാോയ്മ
േൾ, നിക്ഷേപ ആസൂത്രണത്തിലുും നിര്വ്വഹണത്തിലുമുള്ള വീഴ്ചേ ൾ എന്നി
വയാണ് ഈ ക്മഖല ക്നേിടുന്ന പ്രധാന ങ്വല്ലുവിളിേൾ. Rebuild & Kerala 
Initiative-ങ്ന് ഭാ�മായി താങ്ഴപെറയന്ന ോേ്യങ്ങളാണ് നടപെിലാക്ക്കണ്ത്. 

•	 2008-ങ്ല �ലനയമനസേിച്് രൂപീേേിക്ക്കണ് River Basin Mangement 
Authority യങ്ട രൂപീേേണും .

•	 ഈ ക്മഖലയിൽ സാമ്പത്തിേ ക്്ാതസ്സുേൾ േങ്ണ്ത്തുന്നതിനള്ള 
തന്തരൂപീേേണും.

•	 തക്ദേശസ്യുംഭേണസ്ാപനങ്ങൾ �ലമാക്ന�്ങ്മന്് പദ്ധതിേൾ തയ്ാ
റാക്കൽ 

•	 �ലും, പേിസ്ിതി എന്നിവ നിേന്തേും നിേീഷേിക്ന്നതിനും വിവേക്ശ
ഖേണവും വിശേലനവും നടത്തുന്നതിനമുള്ള സുംവിധാനും ഒരുക്കൽ.

•	 �ലവമായി ബന്ധങ്പെട് ോേ്യങ്ങളിൽ �ക്വഷണും, പഠനും, ആസൂത്ര
ണും എന്നീ ോേ്യങ്ങൾ ങ്ചയ്ന്നതിനള്ള സുംവിധാനും.

•	 വ്യക്തമായി പങ്കുും ഉത്തേവാദിത്ങ്ങളും നിര്വ്വചിച്ചുങ്ോണ്് അണങ്ക്ക
ട്് സുേഷോ അക്താറിറ്ി (Dam safety authority)ങ്യ ശക്തിങ്പെടുത്തൽ 

•	 �ലക്സചന വകുപെിങ്ന റിവര് ക്ബസി ൻ അടിസ്ാനത്തിൽ പുനസുംഘ
ടിപെിക്ക ൽ



78 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

12.6 �ലവി്േണം
സുംസ്ാനത്ത് ഗ്ാമപ്രക്ദശങ്ങളിൽ  78 ശതമാനവും, ന�േപ്രക്ദശങ്ങളിൽ 50 
ശതമാനവും ആളേളങ്ട പ്രധാന കുടിങ്വള്ള ക്്ാത്് േിണറുേളാണ്. 28 
ശതമാനും ആളേൾക്ക് മാത്രക്മ �ലവിതേണ ശുംഖല വീട്ിങ്ലത്തുന്നുള്ളൂ. 
പ്രളയും നന്നായി ബാധിച് ഒരു ക്മഖലയാണ് �ലവിതേണും. 2018-ങ്ല പ്രളയ
ത്തിൽ മാത്രും ഈ ക്മഖലയിൽ 492.3 ക്ോടി രൂപയങ്ട ക്േടുപാടുേൾ സുംഭവി
ച്തായി േണക്കാക്ന്നു. ഈ ക്മഖലയങ്ട പുനരുദ്ധാേണത്തിന് 766 ക്ോടി 
രൂപ ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്, നിലവിൽ 95 ശതമാനും �ലക്്ാതസ്സുേളും 
മലിനമാങ്ണന്ന് േങ്ണ്ത്തിയിേിക്ന്നു. ഈ പശ്ാത്തലത്തിൽ �ലവിതേ
ണത്തിന് വളങ്േ ോേ്യഷേമമായ നയവും സ്ാപനങ്ങളും ഉണ്ാക്വണ്തുണ്്. 
ഈ വിഷയും സേോേ്യും ങ്ചയ്ന്ന വിവിധ ക്മഖലേങ്ള സുംക്യാ�ിപെിച്ചുങ്ോ
ണ്് സുംസ്ാനതലത്തിൽ ഒരു സുംവിധാനും Rebuild Kerala-യങ്ട ഭാ�മായി 
നിലവിൽ വരുും. ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട �ലലഭ്യതയും ഗുണനിലവാേ
വും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനള്ള സുംവിധാനങ്മാരുക്ും. േിണറുേളിൽ നിന്നുും, മറ്റു 
ക്്ാതസ്സുേളിൽ നിന്നുമുള്ള �ലത്തിങ്ന് ഗുണനിലവാേും ഉറപൊക്ന്നതിന് 
ഒരു പകൊളിത്ത പദ്ധതിക്ക് രൂപും ങ്ോടുക്ക്കണ്തുണ്്.

12.7 ശുചി്്വം
 ക്േേളും 2016-ൽ ഗ്ാമപ്രക്ദശങ്ങളും 2018-ൽ ന�േപ്രക്ദശങ്ങളും ങ്വളിയിട 
വിസര്ജ്ജന മുക്തമാങ്യകെിലുും മലിന�ലും, േക്കൂസ് മാലിന്യും എന്നിവ ക്ശഖ
േിച്് നീക്കും ങ്ചയ്ന്നതിലുും സും്േിക്ന്നതിലുും ഏങ്റ പുറേിലാണ്. 2018-
ങ്ല പ്രളയത്തിൽ മാത്രും ഏേക്ദശും ഒരു ലഷേത്തിനടുത്ത് േക്കൂസുേൾക്കാണ് 
ോേ്യമായ ക്േടുപാടുേൾ പറ്ിയത്. ഇതിങ്ന് ക്നേിട്ടുള്ള ങ്േടുതി, മലിനമാകുന്ന 
കുടിങ്വള്ള ക്്ാതസുേളിലാണ്. കൂടാങ്ത നിലവിൽ ങ്സപ്റ്ിേ് ടാങ്കുേൾ വൃ
ത്തിയാക്ന്നതുും മാലിന്യും നീക്കും ങ്ചയ്ന്നതുും സ്ോേ്യ അസുംഘടിത ക്മ
ഖലയാണ്. അതിനാൽ തങ്ന്ന മാലിന്യും ശേിയായ േീതിയിൽ സേോേ്യും 
ങ്ചയ്ങ്പെടുന്നുങ്വന്നുും �ലക്്ാതസ്സുേളിൽ എത്തുന്നിങ്ല്ന്നുും ഉറപ്പുവരുത്താൻ 
മാര്ഗ്ഗമില്. RKI-യങ്ട ഭാ�മായി വിവിധ തേത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്തീയ
മായ േീതിയിൽ ക്ശഖേിച്് സും്േിക്ന്നതിനള്ള സുംവിധാനും ഒരുക്ക്കണ്
തുണ്്. മാലിന്യസും്േണ നയും രൂപീേേിക്കൽ, മാലിന്യ ക്ശഖേണത്തിനും 
നീക്കും ങ്ചയ്ലിനും മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീേേിക്കൽ, സും്േണ പ്ാന്റുേളങ്ട 
നിര്മാണവും പേിപാലനവും തുടങ്ങിയ ോേ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്മഖലയിൽ ഉൾ
ങ്ക്കാള്ളിച്ിേിക്ന്നത്.

12.8 നഗേകൊേയേം
 വളങ്േ ക്വ�ത്തിൽ ന�േവല്ക്കേിക്കങ്പെട്ടു ങ്ോണ്ിേിക്ന്ന ഒരു സുംസ്ാനമാ
ണ് ക്േേളങ്മകെിലുും ന�േ വിേസന േും�ത്ത് നമ്മുങ്ട സ്ാപനങ്ങൾ ദുര്ബലമാ
ണ്. നിലവിങ്ല ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗക്േഖേൾ കൂടുതൽ വര്ഷങ്ങൾ ക്വണ്ിവരുന്ന 
വൻക്താതിലുള്ള നിക്ഷേപും ന�േ വിേസന േും�ത്ത് ങ്ോണ്ടുവോൻ പേ്യാ
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പ്തമല്. ന�േങ്ങളങ്ട വാര്ഷിേ പദ്ധതിയും, മാസ്റ്റര് പ്ാനും, �ില്ാ വിേസന 
പദ്ധതിയും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക ബന്ധങ്ങങ്ളാന്നുമില്. ഇത് മധ്യ ദീര്ഘോല 
ആസൂത്രണങ്ത്ത സാേമായി ബാധിക്ന്നു. കൂടാങ്ത പ്രകൃതി ദുേന്ത സാധ്യതേ
ങ്ള മുൻകൂട്ി േണ്ടുങ്ോണ്ടുള്ള മാസ്റ്റര് പ്ാനേളങ്ട അഭാവവും ഒരു ങ്വല്ലുവിളി
യാണ്. നമ്മുങ്ട ന�േസഭേൾക്ക് പല ക്മഖലേളിലുും സവദ�്ധ്യമുള്ള ആളേ
ളങ്ട ഗുരുതേമായ കുറവണ്്. പ്രളയാനന്തേ പഠനങ്ങളിൽ അറിയാൻ േഴിഞെ 
ഒരു ോേ്യും നമ്മുങ്ട ങ്പാതു നിര്മ്മിതിേളങ്ട ഗുണക്മന്യില്ായ്മയാണ്. ഇത് 
മറിേടക്ന്നതിന് സാക്കെതിേ മാര്ഗ്ഗക്േഖേളും മതിയായ പേിശീലനവും 
ഒരുക്ക്കണ്തുണ്്. മങ്റ്ാരു പ്രധാന പ്രശ്നും സാമ്പത്തിേ ക്്ാതസ്സുേളാണ്. 
നമ്മുങ്ട ന�േസഭേൾ ഒന്നുും തങ്ന്ന സാമ്പത്തിേമായി സ്യും പേ്യാപ്തതമല്. 
നാ�േിേ ക്സവനങ്ങളങ്ട ങ്ചലവ് ക്പാലുും പലക്പൊഴുും തിേിച്ചുപിടിക്കാനാ
വന്നില്. ഈ ക്മഖലയിങ്ല ഇടങ്പടലുേ ൾ 1) ന�ോസൂത്രണും, ക്സവനങ്ങ ൾ 
നൽകുന്നതിങ്ല സുംവിധാനങ്ങൾ, ഭേണമിേവ് എന്നിവ ശക്തിങ്പെടുത്തുേ, 2) 
തക്ദേശതലത്തിലുും �ില്ാതലത്തിലുമുള്ള സുംവിധാനങ്ങ ൾ ശക്തിങ്പെടുത്തുേ 3) 
ന�േ ശുചിത്ും ക്പാലുള്ള മുൻ�ണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപ സഹായും 
എന്നീ മൂന്ന് പ്രമുഖ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് വിഭാവനും ങ്ചയ്ിേിക്ന്നത്.

12.8.1 നിേത്കളം പൊലങ്ങളം 
2018-ങ്ല പ്രളയത്തിനക്ശഷും ഏറ്വും കൂടുതൽ പുനര്നിര്മ്മാണ ങ്ചലവ് പ്ര
തീഷേിക്ന്ന ക്മഖലയാണ് നിേത്തുേളും പാലങ്ങളും. ഈ ക്മഖലയിൽ മാത്രും 
പുനര്നിര്മാണ പ്രക്ിയയ്ക് 8557 ക്ോടി രൂപ ആവശ്യമാണ്. സുംസ്ാനത്തി
ങ്ന് ഭൂവിനിക്യാ�ത്തിങ്ന് പ്രക്ത്യേതേൾ ോേണും ഏറ്വും കൂടുതൽ ഉപ
ക്യാ�ിക്കങ്പെടുന്ന �താ�ത േീതിയാണ് നിേത്തുേൾ വഴിയള്ള �താ�തും. 
നമ്മുങ്ട നിേത്ത് സാന്ദത ക്ദശീയ ശോശേിക്യക്കാൾ കൂടുതൽ ആങ്ണകെിലുും 
നിേത്തുേളങ്ട നിര്മ്മാണ പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിങ്ന് ോേ്യഷേമതയിലുും 
ഗുണനിലവാേത്തിലുും നാും ഏങ്റ പിന്നിലാണ്. അതിനാൽ പുനര്നിര്മ്മിക്ക
ങ്പെടുന്ന നിേത്തുേളങ്ടയും പാലങ്ങളങ്ടയും അതി�ീവനക്ശഷിയും നിര്മ്മാണ 
ഗുണനിലവാേവും ഉയര്ത്തുന്നതിനള്ള ശ്മമാണ് RKI-ൽ വിഭാവനും ങ്ചയ്
ന്നത്. സുംസ്ാനങ്ത്ത ക്റാഡ് വിേസനത്തിന് ഒരു മാസ്റ്റര് പ്ാൻ തയ്ാറാ
ക്ക ൽ, നിലവിലുള്ള ആസ്തി പേിപാലനത്തിന് ഒരു മാര്ഗ്ഗക്േഖ, പ്രവര്ത്തന 
മിേവിൽ അധിഷ്ിതമായ പേിപാലന േോറുേ ൾ, സമഗ്മായ അപേടസാധ്യ
താ നിര്ണയും, ബദൽ േോര് േീതിേ ൾ വിേസിപെിക്കൽ, ആസൂത്രണത്തിൽ 
ആധുനിേ സക്കെതങ്ങളങ്ട ഉപക്യാ�ും, സ്ാപനങ്ങളങ്ട ശാക്തീേേണും തുട
ങ്ങിയ പദ്ധതിേളാണ് ഇതിൽ ഉൾങ്പെടുന്നത്.

12.8.2 ഗ്ൊഗ്ം
1588 േിക്ലാമീറ്ര് ങ്റയിൽപാത, 2.29 ലഷേും േിക്ലാമീറ്ര് ക്റാഡുേൾ, നാല് 
അന്താോഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ, 18 തുറമുഖങ്ങ ൾ, 585 തീേക്ദശ പാതേൾ, 
1687 േിക്ലാമീറ്ര് ഉ ൾനാടൻ �ലപാതേൾ എന്നിവ ഉൾങ്ക്കാള്ളുന്നതാണ് 
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ക്േേളത്തിങ്ന് �താ�ത ശുംഖല. പ്രളയാനന്തേ പഠനങ്ങൾ ങ്പാതു�താ�തും 
ശക്തിങ്പെടുത്തുന്നതിങ്ന്യും ഉൾനാടൻ �ലപാതേൾ ക്പാങ്ലയള്ള ബദലുേൾ 
ഉപക്യാ�ിക്ന്നതിങ്ന്യും പ്രാധാന്യും ചൂണ്ിോണിക്ന്നു. �താ�തത്തിങ്ന് 
ഊ ര്ജ്ജഷേമതയും ഒരു ഘടേമാണ്. ഈ ക്മഖലയിൽ സ്ാപനങ്ങൾ ശക്തി
ങ്പെടുത്തുന്നപദ്ധതിേളാണ് വിഭാവനും ങ്ചയ്ിേിക്ന്നത്.

12.9 വനം
സുംസ്ാനത്തിങ്ന് ഭൂവിസ്തൃതിയങ്ട 29 ശതമാനക്ത്താളും (2524.41്്യര് 
േിക്ലാമീറ്ര്) വനക്മഖലയാണ്. പ്രളയക്ത്താടനബന്ധിച്് വനക്മഖലയിൽ 
മങ്ണ്ണാലിപെ്, ക്മൽമണ്ണ് നഷ്ങ്പെടൽ, നദീതീേ സസ്യ�ാലങ്ങ ൾക്ള്ള ക്േടു
പാടുേൾ, എന്നിവ കൂടുതലായി അനഭവങ്പെട്ടു. കൂടാങ്ത തീേക്ദശ േണ്ൽോടു
േൾ, ചതുപ്പുേൾ, ോവേൾ തുടങ്ങിയ പേിസ്ിതിക്ലാല പ്രക്ദശങ്ങളങ്ട പേി
പാലനത്തിങ്ന് ആവശ്യേതയും പ്രളയാനന്തേ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. 
നിലവിലുള്ള പേിസ്ിതിക്ലാല പ്രക്ദശങ്ങളും വനസമ്പത്തുും േര്ശനമായി നി
ലനിര്ക്ത്തണ്ങ്പെക്ടണ്തിന്  ആവശ്യമായ നിയമനടപടിേൾ, വനഭൂമി മങ്റ്ാ
േോവശ്യത്തിനും പേിവര്ത്തനും ങ്ചയ്ാതിേിക്കാനള്ള നടപടിേൾ എന്നി
വയിലൂന്നിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും നയരൂപീേേണവമാണ് ഈ ക്മഖലയിൽ 
നിര്ക്ദശിച്ിേിക്ന്നത്.

12.10 കൃഷി
ക്േേളത്തിങ്ന് 52 ശതമാനും ഭൂവിസ്തൃതിയും ോര്ഷിേക്മഖലയാണ്. പ്രളയും 
ഏറ്വും കൂടുതൽ നാശനഷ്ങ്ങളണ്ാക്കിയ ഒരു ക്മഖലയാണ് ഇത്. ങ്വള്ളങ്പൊ
ക്കും 2886650 ങ്ഹക്ടര് സ്ലങ്ത്ത കൃഷിങ്യ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ക്പൊൾ 
മണ്ണിടിച്ിൽ ോേണും 51194 ങ്ഹക്ട ര് ഭൂമി കൃഷിക്യാ�്യമല്ാതായി. 3,15,000 
േര്ഷേങ്േയാണ് ഇത് ക്നേിട്് ബാധിച്ത്. പ്രളയത്തിൽ 2723 ക്ോടി 
രൂപയങ്ട ക്േടുപാടുേളും 3550 ക്ോടി രൂപയങ്ട നാശനഷ്വും േണക്കാക്ന്നു. 
പൂര്വസ്ിതി പ്രാപിക്ന്നതിന് 4194 ക്ോടി രൂപയങ്ട നിക്ഷേപും ആവശ്യമാ
യിവരുും. ോര്ഷിേ ക്മഖലയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് ദൗര്ബല്യങ്ങൾ മന
്ിലാക്കി അവയ്ക്കു കൂടി പേിഹാേമാകുന്ന ഒരു പുനര്നിര്മ്മാണ പ്രക്ിയയാണ് 
RKI വിഭാവനും ങ്ചയ്ന്നത്. സ്ാപനങ്ങളങ്ട പുന:ക്മീേേണും, സാക്കെതിേ 
വിദ്യയങ്ട പേമാവധി ഉപക്യാ�ും, ോര്ഷിേ അടിസ്ാനത്തിലുള്ള േച്വട 
സാധ്യതേൾ ആോയൽ, ഉൽപന്നങ്ങളങ്ട മൂല്യവര്ധന എന്നീ ോേ്യങ്ങളിലൂ
ന്നിയള്ള ോര്ഷിേ വിേസനമാണ് ലഷേ്യമിടുന്നത്.

12.11 മൃഗപേിപൊലനവം ഷേതീേവികസനവം
പ്രളയും മൂലും മൃ�ങ്ങളങ്ട �ീവഹാനി, ോലിത്തീറ്, കൃഷിനാശും, ഉപേേണ
ങ്ങൾക്ും നിര്മ്മിതിേ ൾക്മുണ്ായ ക്േടുപാടുേൾ എന്നിങ്ങങ്ന വിവിധ നഷ്
ങ്ങൾക്ക് ോേണമായി. നിലവിലുള്ള ദൗര്ബല്യങ്ങൾ കൂടി മറിേടക്ന്ന ഒരു 
പുനര്നിര്മ്മാണ പ്രക്ിയയാണ് RKI-യിൽ ഉക്ദേശിക്ന്നത്. സ്ാപനങ്ങളങ്ട 
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പുന:ക്മീേേണും, മൃ�സുംേഷേണ വകുപെിക്ന്യും ഷേീേ വിേസന വകുപെിക്ന്
യും പുന:സുംഘടന, മുഴുവൻ സമയവും മൃ�പേിപാലന ക്സവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരു
ത്തുേ, മൃ�ങ്ങളങ്ടയും പഷേിേളങ്ടയും ശാസ്തീയമായ പ്ര�നനവും പേിപാല
നവും ഉറപ്പുവരുത്തുേ, �ക്വഷണവും പഠനവും, ഉൽപന്നങ്ങളങ്ട മൂല്യവര്ധന, 
പകൊളിത്ത മാതൃേയിലുള്ള വിേസനും തുടങ്ങിയ ോേ്യങ്ങളിലാണ് ഊന്നൽ 
നൽേിയിേിക്ന്നത്.

12.12 �ത്യേബന്ധനം
സുംസ്ാനത്തിന് വളങ്േയധിേും സാധ്യതേൾ ഉള്ള ഒരു ക്മഖലയാണ് മത്്യ
ബന്ധനവും അനബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും. എന്നാൽ പ്രളയത്തിന മുമ്പുതങ്ന്ന 
വളങ്േ അധിേും ങ്വല്ലുവിളിേൾ ക്നേിട്ിരുന്ന ഒരു ക്മഖലയായിരുന്നു ഇത്. പ്ര
ളയക്ത്താടനബന്ധിച്ചുള്ള നാശനഷ്ങ്ങൾ സ്തക്വ ദുര്ബലമായ സുംവിധാന
ങ്ത്ത ഗുരുതേമായി തങ്ന്ന ബാധിച്ചു. ഈ ദൗര്ബല്യങ്ങങ്ള കൂടി മറിേടക്കാൻ 
തക്ക പുനേധിവാസ പദ്ധതിയാണ് RKI മുക്ന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. വ്യക്തമായ ോഴ്ചപൊ
ടുും അതി�ീവനത്തിലുും സ്ായിയായ വിേസനത്തിലുും ഊന്നിയള്ള തന്തപ
േമായ നിക്ഷേപവും പേിഷ്കേിക്കങ്പെട് ഭേണസുംവിധാനവും ഈ ക്മഖലയിങ്ല 
മൂല്യ വര്ദ്ധനങ്യ ഉയര്ന്ന ക്താതിൽ സാധ്യമാക്ും. േടലിൽ നിന്നുള്ള മത്്യ
ബന്ധനും (പ്രക്ത്യേിച്് ോലാവസ്വ്യതിയാനത്തിങ്ന് പശ്ാത്തലത്തി ൽ) 
ശാസ്തീയമാക്േ, ഉൾനാട ൻ മത്്യകൃഷി വ്യാപിപെിക്േ, ഈ ക്മഖലയിൽ 
ഉണ്ാകുന്ന ഉണര്വ്വ് സാമൂഹിേ വിേസനത്തിനതകുന്നതാക്കി മാറ്റുേ എന്നീ 
ലഷേ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്മഖലയിൽ പുനര്നിര്മാണ പ്രക്ിയയ്ക്കുള്ളത്.

12.13 ഉപ�തീവനം
പേമ്പോ�ത വ്യവസായങ്ങൾ, വിക്നാദസഞ്ാേും, സൂക്ഷ ങ്ചറുേിട ഇടത്തേും 
വ്യവസായങ്ങൾ, ഗ്ാമീണ/കുടുുംബശ്ീ സുംേുംഭങ്ങൾ, കൃഷി, മൃ�പേിപാലനും 
തുടങ്ങിയവയാണ് ക്േേളത്തിങ്ല ഭൂേിഭാ�ും ആളേളക്ടയും ഉപ�ീവക്നാപാ
ധി. പ്രളയാനന്തേും ഈ ക്മഖലേളിങ്ലാങ്ക്ക ഉണ്ായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ങ്ങൾക് 
പുറങ്മയാണ് ങ്താഴിൽ നഷ്ും, ഇത് പ്രളയോലക്ത്തക്ക് മാത്രമല്, പൂര്വസ്ി
തി പ്രാപിക്ന്നതു വങ്േ തുടരുും എന്നു കൂടി ോക്ണണ്തുണ്്. തിേച്ചുും പാവങ്പെ
ട് ങ്താഴിൽ സവദ�്ധ്യും കുറഞെ ആളേൾ ഉപ�ീവനത്തിനായി ആശ്യിച്ചു 
ക്പാരുന്ന ങ്താഴിൽ ക്മഖലേളാണ് ഇവങ്യല്ാും. അതിനാൽ ഈ ക്മഖലേ
ളിങ്ലല്ാും തങ്ന്ന പുനര്നിര്മാണ പ്രക്ിയയിങ്ല ഒരു പ്രധാന ഘടേമാണ് 
ങ്താഴിൽ ഉറപൊക്കലുും നിപുണന പേിശീലനവും.

12.14 ഭൂവിനിഡയൊഗം
സുംസ്ാനങ്ത്ത ഭൂക്േഖേളങ്ട സ്ിതി വളങ്േ ക്മാശമാണ്. പ്രളയും ക്നേിട്് 
ബാധിച് 981 വിക്ല്ജുേളിൽ 399-നും നൂറിലധിേും വര്ഷും പഴക്കമുള്ള, േട
ലാസിലുും തുണിയിലുും സൂഷേിച്ിേിക്ന്ന, ോലഹേണങ്പെട് ഭൂക്േഖേളാണു
ള്ളത്. വ്യക്തവും, വിശ്സനീയവമായ ഭൂക്േഖ സുംവിധാനും ഭേണസുംവിധാന
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ത്തിങ്ന് അനിവാേ്യതയാണ്. സുേഷേിതമായ ഭൂമിയങ്ട ഉടമസ്ാവോശങ്ങ ൾ 
ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും ഇത്തേും  ഭൂക്േഖേ ൾ  അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രളയാനന്തേ 
പുനര്നിര്മാണത്തിൽ വളങ്േ പ്രധാനങ്പെട് ഒരു ോേ്യമാണ് ഇത്തേത്തിൽ ഭൂ
മിയിലുള്ള ഉടമസ്ാവോശങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുേ എന്നത്. ഇതിങ്ന് അഭാവ
ത്തിൽ പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെട് വിഭാ�ങ്ങൾക്ക് ഭൂഉടമസ്ത നഷ്ങ്പെടാനള്ള 
സാധ്യത വളങ്േയധിേമാണ്. ഈ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് RKI യങ്ട ഭാ�മായി 
ഭൂക്േഖേൾ മുഴുവൻ കൃത്യതക്യാങ്ട പുനര്നിര്മ്മിച്് ആധുനിേ സാക്കെതിേ വി
ദ്യേളങ്ട സഹായക്ത്താങ്ട ഡി�ിറ്ൽ ക്േഖേളാക്കി സൂഷേിക്ന്നത്. കൂടാങ്ത, 
ഇക്താങ്ടാപെും പുഴേ ൾ, മറ്റു �ലസുംഭേണിേൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും 
മാപെ് ങ്ചയ്ങ്പെടുന്നത് അപേടസാധ്യതേൾ വിശേലനും ങ്ചയ്ന്നതിനും ദുേന്ത 
ലഘൂേേണത്തിനാവശ്യമായ പദ്ധതിേൾ തയ്ാറാക്ന്നതിനും ഉപേേിക്ും. 
ഇത് വളങ്േ ബൃഹത്തുും വ ൻക്താതിൽ വിഭവങ്ങ ൾ ആവശ്യങ്പെടുന്നതുമായ ഒരു 
പദ്ധതിയാങ്ണകെിലുും ദീര്ഘോല നിക്ഷേപങ്മന്ന നിലയിൽ സുംസ്ാനങ്ത്ത 
ങ്മാത്തും വിേസനത്തിങ്ന്യും ദുേന്തനിവാേണത്തിങ്ന്യും പശ്ാത്തലത്തിൽ 
ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ്.

12.15 എംപഡവര�് കമ്മിറ്ി (Empowered Committee)
Rebuild Kerala Initiative-ങ്ന് സുംഘാടനവും നിയന്തണവും താങ്ഴ പറയന്ന 
വിധും നാല് തലങ്ങളിലാണ് ആസൂത്രണും ങ്ചയ്ിട്ടുള്ളത്.

മന്തിസഭ

ഉപക്ദശേ സമിതി

High Level Empowered Committee (HLEC)

RKI – Implementation Committee (RKI-IC)

നയപേമായ ോേ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്മടുക്ന്നതുും നിയമസഭയിക്ലക്കാ
വശ്യമായ ശുപാര്ശേൾ നൽകുന്നതിനും പുറക്മ പദ്ധതിേൾക്ക് അന്തിമ 
അും�ീോേും നൽകുന്നതുും മന്തിസഭയാണ്. മുഖ്യമന്തി ക്നതൃത്ും നൽകുന്ന 
ഉപക്ദശേസമിതിയിൽ വിഷയത്തിൽ വിദ�്ധരുും യവ വ്യവസായിേളും മറ്റു 
പ്രമുഖ വ്യക്തിേളും ഉൾങ്പെങ്ട 20 അും�ങ്ങളണ്്. RKDP-യി  ൽ വരുന്ന എല്ാ 
പദ്ധതി നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്ും ക്വണ് ഉപക്ദശവും മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങളും ഈ 
സമിതി നൽകുന്നു.

RKI – Implementation Committee യി  ൽ  മു ൻചീഫ് ങ്സക്ട്റി അധ്യഷേനും, 
റവന്യൂ-ദുേന്ത നിവാേണ വകുപെ് ങ്സക്ട്റിയും, മുഖ്യമന്തിയങ്ട ങ്സക്ട്റിയും 
അും�ങ്ങളമാണ്. RKDP-യങ്ട നടത്തിപ്പുും, ഏക്ോപനവും, റിക്പൊര്ട്ിുംഗുും RKI - 
ICയങ്ട ചുമതലയാണ്. പ്രധാന സര്ക്കാര് വകുപ്പുേങ്ള RKI നടപെിലാക്ന്നതിന് 
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സഹായിക്േ, High level Empowered Committee (HLEC) യങ്ട തീരുമാനങ്ങൾ
ക്കനസൃതമായ നയരൂപീേേണത്തിലുും സ്ാപനങ്ങൾ ങ്േട്ിപെടുക്ന്നതിലുും 
 ഉൾക്പ്രേേമായി പ്രവര്ത്തിക്േ, സുംസ്ാനത്തുള്ള വിവിധ തല്പേേഷേിേളും 
വിേസന പകൊളിേളമായി ബന്ധങ്പെടുേ, HLEC -യും ഉപക്ദശേസമിതിക്ും 
മന്തിസഭക്ും റിക്പൊര്ട്് ങ്ചയ്േ എന്നതുും RKI – Implementation Committee
യങ്ട ചുമതലയാണ്.

HLEC-ക്ക് ക്നതൃത്ും നൽകുന്നത് ചീഫ് ങ്സക്ട്റിയാണ്. �ലവിഭവും, തക്ദേശ
സ്യുംഭേണ ങ്പാതുമോമത്ത്, കൃഷി,ധനോേ്യും, സുംസ്ാന ദുേന്ത നിവാേണ 
അക്താറിറ്ി, സര്ക്വയും, ഭൂക്േഖയും, േ�ിക്്രേഷൻ, ക്േേള �ല അക്താറിറ്ി, 
�ലനിധി, റവന്യൂ-ദുേന്തനിവാേണ വകുപെ്, സുംസ്ാന ആസൂത്രണ ക്ബാര്ഡ് 
എന്നിവയങ്ട വകുപെ് ങ്സക്ട്റിമാരുും RKI-IC അും�ങ്ങളും ഈ േമ്മിറ്ിയിൽ 
അും�ങ്ങളാണ്. നയപേമായ ശുപാര്ശേൾ പേിക്ശാധിച്് ഉറപ്പുവരുത്തുേ, 
പദ്ധതി അും�ീോേും, പദ്ധതി നടത്തിപെിന് ക്മൽക്നാട്ും, വകുപ്പുേളും മറ്് ഏ�
ൻസിേളും തമ്മിലുള്ള ോേ്യങ്ങൾ HLEC - യങ്ട അധിോേപേിധിയിൽ വരുന്നു.

സ്ിേും അും�ങ്ങൾ കൂടാങ്ത സര്ക്കാറിന് യക്തങ്മന്നു ക്താന്നുന്ന പഷേും മറ്റു 
പ്രമുഖ വ്യക്തിേങ്ള HLEC-യിൽ ഉപക്ദശേോയി നാമനിര്ക്ദേശും ങ്ചയ്ാവന്നതാ
ണ്. ഇത്തേത്തിലുള്ള ഉപക്ദശേര് HLEC-യിങ്ല അനൗക്ദ്യാ�ിേ അും�ങ്ങളാ
യിേിക്ും. �വങ്മെന്് ങ്സക്ട്റിയങ്ട പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഉക്ദ്യാ�സ്ങ്ന 
Rebuild Kerala Initiative-ങ്ന് Chief Executive Officer ആയി നിയമിക്ന്നതാ
ണ്. CEO ആയിേക്ും HLEC-യങ്ട ങ്മമ്പര് ങ്സക്ട്റി. 

HLEC-യങ്ട പ്രധാന ചുമതലേൾ താങ്ഴ പറയന്നവയാണ്.

•	 ഉപക്ദശേ സമിതിയിലുും മന്തിസഭയ്ക് മുൻപിലുും അവതേിപെിക്ന്നതി
ന് RKI–IC സമര്പെിക്ന്ന പദ്ധതി രൂപക്േഖേളങ്ട അും�ീോേും.

•	 ആവശ്യങ്മന്നു ക്താന്നുന്നപഷേും ക്നേിട്് പദ്ധതി രൂപക്േഖേ ൾ തയ്ാറാ
ക്കി മന്തിസഭയിൽ സമര്പെിക്കൽ

•	 മന്തിസഭ അും�ീേേിച് പദ്ധതി രൂപക്േഖേളങ്ട വിശദമായ പദ്ധതി 
റിക്പൊര്ട്് പേിക്ശാധിച്് അും�ീേേിക്കൽ.

•	 മന്തിസഭ അും�ീേേിച് RKI–യങ്ട േീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതിേളങ്ടയും 
പേിപാടിേളങ്ടയും നടത്തിപെിനായി ക്മൽക്നാട്ും വഹിക്േ.

•	 RKDP നടപെിലാക്ന്നതിന് വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പുേളങ്ട ഏക്ോപനും
•	 RKDP-ക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിേ ക്്ാത്് േങ്ണ്ത്തുന്ന ോേ്യ

ത്തിൽ സര്ക്കാേിങ്ന ഉപക്ദശിക്േ.

HLEC നൽേിയ ഭേണാനമതിേളങ്ട പട്ിേ അടുത്ത മന്തിസഭാ ക്യാ�ത്തിൽ 
അറിവിക്ലക്കായി സമര്പെിക്ക്കണ്താണ്. ഭേണപേമായ ോേ്യങ്ങൾക്കായി 
CEO-ക്ക് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിേോേ്യ വകുപെ് ങ്സക്ട്റിയങ്ട പദവികൂടി 
ഉണ്ായിേിക്ും.
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ോേ്യഷേമമായും ക്വ�ത്തിലുും തീരുമാനങ്ങങ്ളടുക്ന്നതിന് HLEC-യങ്ട തീരു
മാനങ്മടുക്കൽ പ്രക്ിയ ഒരു ഓണ്സലൻ സുംവിധാനത്തിൽ ങ്ോണ്ടുവരുന്ന
താണ്. 

12.16 റതീബിൽ�് ഡകേള മ�വലപ്മ�ന്റ് ഡപ്രൊഗ്രൊം (RKDP)
2018-ങ്ല പ്രളയാനഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠമുൾങ്ക്കാണ്് ദുേന്ത സാധ്യതേൾ കു
റച്ചുങ്ോണ്ടുും അപേടസാധ്യതേൾ മുൻകൂട്ി േണ്ടുങ്ോണ്ടുമുള്ള ഒരു നവക്േേള 
നിര്മ്മാണത്തിനാണ് ക്േേള റീബിൽഡ് ക്േേള ങ്ഡവലപ്ങ്മൻറ് ക്പ്രാഗ്ാും 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. 14 �ില്േളിലായി വിവിധ ക്മഖലേളിൽ വ്യാപിച്ചു േിടക്ന്ന 
പുനര് നിര്മ്മാണ പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്കേിക്ന്നതിനും, സ്ാപനങ്ങളങ്ട പുന 
സുംഘടനയും, �ക്വഷണവും, പഠനവും, പുനക്മീേേണവും, നിര്ക്ദേശങ്ങളും 
നടപെിലാക്ന്നതിനള്ള നിയമനിര്മ്മാണവും നയരൂപീേേണവും ചട്ങ്ങളും 
മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങളും തയ്ാറാക്കൽ, സ്ാപനങ്ങളങ്ടയും �ീവനക്കാരുങ്ടയും 
ോേ്യക്ശഷി വര്ധിപെിക്കൽ, നിക്ഷേപ ആസൂത്രണ പദ്ധതിേൾ ആവിഷ്കേിച്് 
നടപൊക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ ഘടേങ്ങൾ ഉൾങ്പെടുന്നു. ആസ്തിേൾ ഭാവി അപ
േടങ്ങങ്ള ങ്ചറുക്കാൻ പേ്യാപ്തമാങ്ണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുേ, അതായത് പുതിയ 
നിര്മ്മിതിേൾ കൃത്യമായ ശാസ്തീയ പഠനങ്ങളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ ദുേന്തങ്ങ
ങ്ള ക്നേിടാൻ പേ്യാപ്തമായ േീതിയിൽ നിര്മ്മിക്േ, പുനര്നിര്മ്മിക്ക്മ്പാൾ 
നിലവിലുണ്ായിരുന്ന പഴയ സുംവിധാനങ്ങളങ്ട ദൗര്ബല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി
യും അനേേിക്ക്കണ് ങ്മച്ങ്പെട് അടിസ്ാന പഠനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയും 
മുമ്പുണ്ായിരുന്നതിക്നക്കാൾ നല്നിലയിൽ നിര്മ്മിക്േ, ആധുനിേമായ 
സാക്കെതിേ വിദ്യേൾ ഉപക്യാ�ിക്േ, നിര്മ്മിതിേളങ്ട ദീര്ഘോല നില
നിൽപെിനും പേിപാലന ങ്ചലവേൾ നിയന്തിക്ന്നതിനും സഹായേമായിേി
ക്ന്ന ന്യായവും നീതിയക്തവമായ പുനേധിവാസ പദ്ധതിേൾ നടപൊക്േ, 
ഒരു ദുേന്തത്തിനിേയായതുങ്ോണ്് ആരുും പാര്ശ്വൽക്കേിക്കങ്പെടാതിേിക്
വാൻ ഇക്കാേ്യത്തിൽ മതിയായ ശ്ദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

പുനര്നിര്മ്മാണ പ്രക്ിയയങ്ട ഒപെും തങ്ന്ന അവ നടപൊക്ന്ന സ്ാപനങ്ങള
ങ്ട ോേ്യക്ശഷിയും വര്ധിപെിച്ിങ്ല്കെിൽ പുക്ോ�തി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവില്. 
േഴിയന്നത്രയും ആളേളങ്ട ആശയങ്ങൾ ഉൾങ്ക്കാണ്ടുങ്ോണ്് ആയിേിക്ും 
ആര്.ങ്േ.ഡി.പി യിക്ലക്ക് പദ്ധതിേൾ ങ്തേങ്ഞെടുക്ന്നത്. ക്മഖല പ്രാക്ദശി
ോടിസ്ാനത്തിൽ മാധ്യമ പിന്തുണക്യാങ്ട വിേസന ങ്സമിനാറുേൾ നടത്തി 
ആശയങ്ങൾ സ്ീേേിക്ന്നതാണ്. എുംഎൽഎമാരുും എുംപിമാരുും ഈ ചര്
ച്േൾക്ക് ക്നതൃത്ും നൽകുന്നതാണ്. ഇങ്ങങ്ന ഉയര്ന്നുവരുന്ന ആശയങ്ങൾ 
സുംസ്ാനതലത്തിൽ വിദ�്ധേടങ്ന്ന സമിതി പേിക്ശാധിച്് യക്തമായ 
തുടര് നടപടിേൾ സ്ീേേിക്ന്നതാണ്. സുംസ്ാനത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്
ന്ന മലയാളിേങ്ളയും പങ്കെടുപെിച്ചുങ്ോണ്് പ്രക്ത്യേ ക്മഖലേളിൽ ചര്ച്േൾ 
സുംഘടിപെിക്ന്നതുും ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിേിഞ്ഞു വരുന്നതിന് സഹായിക്ും. 
ക്േേളത്തിങ്ല 14 �ില്േളിലുും ദുേന്തബാധിതമായ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളും, 
തൃശൂര്, വയനാട് എന്നീ �ില്േൾക്ക് കൂടുതൽ പേി�ണന നൽേി ങ്ോണ്് 
പദ്ധതിേൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്നതാണ്.
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12.17 “നമ്മൾ നമുക്ൊയി”
ക്േേള ങ്ഡവലപ്ങ്മൻറ് ക്പ്രാഗ്ാമിങ്ന് ഭാ�മായി ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്ന
തിനും �നേീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആോയന്നതിനും ആയി ഒരു ഓണ്സലൻ 
പ്ാറ്്ക്ഫാും സജ്ജമാക്ന്നതായി േഴിഞെ ഭാ�ത്ത് പ്രതിപാദിച്ിരുന്നു. 
അതാണ് “നമ്മൾ നമുക്കായി” എന്ന ങ്വബ്സസറ്് ക്പ�്. പ്രകൃതി സൗഹൃ
ദമായ പുനര്നിര്മ്മാണും �നേീയ പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട എന്ന ലഷേ്യമാണ് 
നമ്മൾ നമുക്കായി എന്ന േര്മ്മ പദ്ധതി പ്രാക്ദശിേമായി വരുക്ത്തണ് മാറ്
ങ്ങൾ �നങ്ങൾ തങ്ന്ന വിലയിരുത്തുേയും നമ്മൾ നടപെിലാക്ക്കണ് ോേ്യ
ങ്ങങ്ളക്റിച്് നമ്മൾ തങ്ന്ന അഭിപ്രായങ്പെടുേയും ങ്ചയ്ന്നു. ഈ അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ പഞ്ായത്ത് / ന�േസഭ ക്ക്ാഡീേേിച്് സുംസ്ാനതലത്തിക്ലക്ക് 
സേമാറുന്നു. സുംസ്ാനതലത്തിൽ ഈ നിര്ക്ദശങ്ങൾ വിദ�്ധര് ചര്ച് ങ്ചയ്തു 
തയ്ാറാക്ന്നു. ോ�്യാന്തേ ങ്സമിനാര് ചര്ച് ങ്ചയ്തു ഭാവിപേിപാടിേൾ നിര്
ക്ദേശിക്ന്നു. ഈ നിര്ക്ദേശങ്ങൾക്ക് അനസൃതമായി േേട് നിയമങ്ങളും ചട്ങ്ങ
ളും രൂപങ്പെടുത്തി പ്രക്ത്യേ നിയമസഭാ സക്മ്മളനത്തിൽ അവതേിപെിക്ന്നു. 
സുംസ്ാനത്തിന് ഇപ്രോേും മാറ്ുംവരുത്താൻ ലഷേ്യമിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘടേങ്ങൾ 
ഉള്ള പ്രക്ിയയാണ് “നമ്മൾ നമുക്കായി”. ഒരു മാസത്തിനള്ളിൽ സുംസ്ാന
ത്ത് േണ്് ലഷേും ക്പര്ക്ക് പേിശീലനും നൽോനാണ് ലഷേ്യമിടുന്നത്. ക്േേ
ളത്തിങ്ല ഓക്ോ തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനത്തിനും അതിങ്ന്തായ ഒരു 
ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാൻ തിേച്ചുും �നേീയ പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട തയ്ാറാ
ക്കി വാര്ഷിേ പദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മാക്േ എന്ന ഒരു ദൗത്യും നമ്മൾ നമുക്കായി 
േ്യാമ്പയിങ്ന് ഭാ�മായി ഏങ്റ്ടുത്തിട്ടുണ്്.

12.18 �നകതീയ പങ്ൊളിത്ത പദ്ധ്ി
2020-21 ക്ലക്ള്ള വാര്ഷിേ പദ്ധതിയിൽ ദുേന്തനിവാേണത്തിനും നവക്േ
േള സൃഷ്ിയ്ക്കുും മുൻതൂക്കും നൽേണങ്മന്ന് സര്ക്കാര് നിഷ്കര്ഷിച്ിട്ടുണ്്. ക്േേളും 
അഭിമുഖീേേിച് പ്രളയത്തിങ്ന് പശ്ാതലത്തിൽ �നങ്ങൾക്ക് ങ്മച്ങ്പെട് �ീ
വിതനിലവാേും ഉറപൊക്േ, പ്രവ ര്ത്തനങ്ങളിലുും ോേ്യഷേമതയിലുള്ള ക്പാോ
യ്മേൾ പേിഹേിച്് കൂടുതൽ പ്രവര്ത്തനഷേമമായ ക്േേളും സൃഷ്ിക്േ, പ്രകൃതി 
ദുേന്തത്തിൽ നാശനഷ്ും ക്നേിട് ആസ്തിേൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ാോനിടയള്ള ദു
േന്തങ്ങൾ അതി�ീവിക്ന്ന വിധത്തിലുള്ള സാക്കെതിേ വിദ്യേളിലൂന്നി പേി
സ്ിതി സൗഹൃദ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു ങ്ോണ്ടുും സമയബന്ധിതമായും 
പുനര്നിര്മ്മിക്േക്യാ പുനരുദ്ധേിക്േക്യാ ങ്ചയ്േ എന്നതാണ് ലേ് ഷ്യും. 
പ്രകൃതി ദുേന്തത്തിൽ �ീവക്നാപാധിേ ൾ നഷ്ങ്പെട്വരുങ്ട ങ്താഴിൽ ഉറപൊ
ക്ന്നതിനും വരുമാനും വര്ധിപെിക്ന്നതിനമുള്ള ക്പ്രാ�ക്ടുേൾക്ക് വാര്ഷിേ 
പദ്ധതിയിൽ മുൻ�ണന നൽക്േണ്താണ്. അതിവൃഷ്ിയും മഴങ്ക്കടുതിയും 
ോേണും തേര്ന്നക്താ ക്േടുപാടുേ ൾ പറ്ിയക്താ ആയ ക്റാഡുേൾ സഞ്ാേ 
ക്യാ�്യമാക്ന്നതിനും പ്രക്ത്യേ പേി�ണന നൽക്േണ്താണ്.

2020-21 വര്ഷങ്ത്ത വിേസന പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണും ങ്ചയ്ന്നതിന് ഒപെും 
തങ്ന്ന തക്ദേശസ്യുംഭേണസ്ാപനങ്ങൾ ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാനേളും 
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തയ്ാറാക്ക്കണ്തുണ്്. ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാനിങ്ന് േേട് രൂപക്േഖ 2020-
21 വര്ഷങ്ത്ത പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനള്ള വാര്ഡ്/ ഗ്ാമസഭ ക്യാ�ങ്ങളിൽ 
ചര്ച് ങ്ചയ്ണും. തുടര്ന്ന് വാര്ഷിേ പദ്ധതി വിേസന ങ്സമിനാറിന മുമ്പായി 
ദുേന്തനിവാേണ പ്ാ ൻ ചര്ച് ങ്ചയ്ന്നതിന് പ്രക്ത്യേ വിേസന ങ്സമിനാറുും 
സുംഘടിപെിക്ക്കണ്തുണ്്. വിവിധ വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപ്പുേൾ 2020-21-ങ്ല പദ്ധതി 
നിര്ക്ദേശങ്ങൾ തയ്ാറാക്ന്നത് ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാൻ കൂടി േണക്കിങ്ല
ടുത്തുങ്ോണ്് ക്വണും.

ദുേന്തനിവാേണ പദ്ധതി തയ്ാറാക്ന്നതിനും, ോലാോലങ്ങളിൽ അത് 
പേിഷ്കേിക്ന്നതിനും, ദുേന്ത ലഘൂേേണത്തിനും, ദുേന്തനിവാേണത്തിനും, 
ദുേന്ത മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങളമായി തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ടയും ദുേന്ത 
നിവാേണ വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെിങ്ന്യും പ്രവര്ത്തനങ്ങങ്ള സഹായിക്ന്നതിന് 
തക്ദേശ സ്യുംഭേണ സ്ാപനതലത്തിൽ ഒരു ക്ലാക്കൽ റിക്സാഴ്് ഗ്രൂപെ് രൂപീ
േേിക്ന്നതിന് സര്ക്കാര് നിര്ക്ദേശും നൽേിയിട്ടുണ്്. ദുേന്തനിവാേണും, ോ
ലാവസ് വ്യതിയാനും, മണ്ണ്-�ലസുംേഷേണും തുടങ്ങിയ ക്മഖലേളിൽ പേി
ശീലനും ലഭിച്വര്, സവദ�്ധ്യമുള്ളവര്, ദുേന്തനിവാേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ 
ക്സവനമനഷ്ിച്വര്, �നേീയാസൂത്രണും റിക്സാഴ്് ക്പഴ്ണ്മാര്, അധ്യാപ
േര്, സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തേര്, കുടുുംബശ്ീ പേിശീലന ടീും അും�ങ്ങ ൾ, േിലയിൽ 
നിന്നുും പേിശീലനും ക്നടിയവര്, അക്കാദമിേ് സ്ാപനപ്രതിനിധിേൾ, 
പഞ്ായത്തിങ്ന് ഭൂപ്രകൃതി നന്നായി അറിയന്നവര് തുടങ്ങിയവേിൽ നിന്ന് ചു
രുങ്ങിയത് 20 ക്പങ്േകെിലുും ഉള്ള ഗ്രൂപൊണ് രൂപീേേിക്ക്കണ്ത്. ഈ ഗ്രൂപെിങ്ന് 
ഉത്തേവാദിത്തങ്ങൾ സര്ക്കാര് ഉത്തേവ് മുക്ഖന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്.

12.19 ദുേന് �ൊഡന�്മ�ന്റ്
വാര്ഷിേ പദ്ധതിയമായി കൂട്ിയിണക്ന്ന ഒരു ്ീും ആണ് സര്ക്കാര് മു
ക്ന്നാട്ടു ങ്വക്ന്നത്. ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് സേോേ്യും ങ്ചയ്ന്ന ക്ലാക്കൽ 
റിക്സാഴ്് ഗ്രൂപെ് ങ്പാതുവായ ചര്ച്േളിലൂങ്ടയും, ട്ാൻങ്സക്ട് വാക്ക് ക്പാങ്ലയ
ള്ള ഫീൽഡ് പേിക്ശാധനേളിലൂങ്ടയും മുമ്പുണ്ായ ദുേന്താനഭവങ്ങളങ്ട ങ്വളി
ച്ത്തിലുും തയ്ാറാക്ന്ന പദ്ധതിനിര്ക്ദശങ്ങൾ വാര്ഡ്/ ഗ്ാമസഭതലത്തിൽ 
ചര്ച് ങ്ചയ് ക്ശഷും “ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാൻ” ചര്ച് ങ്ചയ്ന്നതിന ക്വണ്ി 
പ്രക്ത്യേും വിളിച്ചുക്ചര്ക്ന്ന വിേസന ങ്സമിനാറിൽ അവതേിപെിക്ന്നു.
പല വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിദ�്ധര് അടക്കും പങ്കെടുക്ന്ന ഈ വിേസന ങ്സ
മിനാറിൽ നടക്ന്ന ചര്ച്േളും നിര്ക്ദേശങ്ങളും കൂടി പേി�ണിച്് അന്തിമമാ
ക്ന്നു. ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാൻ നിര്ക്ദേശങ്ങളാണ് വാര്ഷിേ പദ്ധതിയി
ങ്ല വിവിധ വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപ്പുേൾ പേി�ണിക്ക്കണ്ത്. ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് 
പ്ാനിങ്ല നിര്ക്ദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രക്ത്യേ വിഷയക്മഖലയായല് പേി�ണിക്ക്ക
ണ്ത്. ഈ പ്ാനിൽ ഉൾങ്പെടുന്ന നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പല വിഷയ ഗ്രൂപ്പുേളിലുും വരു
ന്നതാോും. തക്ദേശസ്യുംഭേണ സ്ാപനതല ദുേന്തനിവാേണ പദ്ധതി ഉൾങ്പെ
ട് വാര്ഷിേ പദ്ധതി തക്ദേശസ്യും ഭേണ സമിതി ചര്ച്യ്ക് വിക്ധയമാക്േയും 
അും�ീോേും നൽകുേയും ങ്ചയ് ക്ശഷും ദുേന്ത നിവാേണ പദ്ധതി ഉൾങ്പെങ്ട 
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പദ്ധതിക്േഖ �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട പേി�ണനയ്ക് സമര്പെിക്ന്നു. 
ഇങ്ങങ്ന ദുേന്തനിവാേണ പദ്ധതി കൂടി ഉൾങ്പെട് വാര്ഷിേ പദ്ധതിേളാണ് 
സൂക്ഷ പേിക്ശാധനയ്ക് ക്ശഷും �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി അും�ീോേും നൽ
കുന്നത്. അതിനക്ശഷും ദുേന്തനിവാേണ പദ്ധതി അറിവിക്ലക്ും അും�ീോേ
ത്തിനമായി �ില്ാ ദുേന്തനിവാേണ അക്താറിറ്ിക്ക് സേമാറുന്നു.

12.20 Disaster Risk Management Plan
ഓക്ോ തക്ദേശസ്യുംഭേണ സ്ാപന പ്രക്ദശത്തിനമുള്ള ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് 
പ്ാൻ അതാത് പ്രക്ദശങ്ത്ത �നേീയ കൂട്ായ്മയിലൂങ്ട അതത് പ്രക്ദശങ്ങളങ്ട 
തനത് പ്രക്ത്യേതേൾ മന്ിലാക്കിങ്ോണ്് തയ്ാറാക്ന്നതായിേിക്കണും. 
ഇത്തേത്തിൽ തയ്ാറാക്കങ്പെടുന്ന ഒരു ക്േഖ ദുേന്ത അപേടസാധ്യത ലഘൂ
േേണത്തിനാവശ്യമായ മുൻേരുതലുേൾ എടുക്ന്നതിന് ഉപേേിക്ന്നത് 
കൂടാങ്ത ദുേന്തബാധിത സമയത്ത് ഉടൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ന്നതിന് ഉള്ള 
ഒരു അടിസ്ാന ക്േഖയായി ഉപോേങ്പെടുും. ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലായാണ് 
ദുേന്ത മാക്ന�്ങ്മൻറ് പ്ാൻ തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്. ഒന്നാും അധ്യായത്തിൽ തക്ദേ
ശസ്യുംഭേണസ്ാപനങ്ത്ത കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ാന വിവേങ്ങളാണ് ഉൾങ്ക്കാ
ക്ള്ളണ്ത്. 

ദുേന്തും മുങ്ന്നാരുക്ക-ലഘൂേേണ-സമൂഹ ശാക്തീേേണ നടപടിേളാണ് േണ്്, 
മൂന്ന്, നാല് അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്ക്കണ്ത്. ദുേന്ത മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങൾ 
എന്നാൽ ഒരു ദുേന്തും സുംഭവിക്േയാങ്ണകെിൽ അത് ക്നേിടാൻ ക്വണ് സൗ
േേ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തലുും നിലവിലുള്ള സൗേേ്യങ്ങളമായി താേതമ്യങ്പെടു
ത്തി വിടവേൾ േങ്ണ്ത്തി, ഈ വിടവേൾ ഒഴിവാക്കാനാവശ്യമായ നടപടി
േൾ നിര്ക്ദേശിക്കലുമാണ്. 

അധ്യായും അഞ്ിൽ ക്ശഷിേളും വിഭവങ്ങളും വിശദീേേിക്ന്നു. ഒരു പ്രക്ദശ
ത്തിന് ദുേന്തും ക്നേിടാൻ ആവശ്യമായ ക്ശഷിേളും വിഭവങ്ങളും ഈ അധ്യാ
യത്തിൽ വിശദമായി വിശേലനും ങ്ചയ്ങ്പെടണും. ദുേന്തേഷോ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങൾക്ും അതിനക്ശഷവും ആവശ്യും വരുന്ന ഉപേേണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ 
(അവയങ്ട ലഭ്യത ഉൾങ്പെങ്ട) എന്നിവ പട്ിേങ്പെടുത്തണും. പ്രാക്ദശിേമായി 
ലഭ്യമായ മനഷ്യവിഭവക്ശഷി (ഉപേേണങ്ങൾ പ്രവര്ത്തിപെിക്ന്നതി ൽ സാ
ക്കെതിേ സവദ�്ധ്യമുള്ളവര്, ആക്ോ�്യേും�ത്ത് പ്രവര്ത്തിക്ന്നവ ര്, സന്നദ്ധ 
ക്സവനേും�ത്ത് പ്രവര്ത്തിക്ന്നവ ര്) വിശദമായി മാപെ് ങ്ചക്യ്ണ്തുണ്്. 

അധ്യായും ഏഴി  ൽ ദുേന്തനിവാേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമായി ബന്ധങ്പെട് എല്ാ 
ചുമതലങ്പെട്വരുങ്ടയും വിവേങ്ങൾ ക്ഫാ  ണ് നമ്പര് സഹിതും എളപെും മന്ി
ലാേത്തക്ക േീതിയിൽ പട്ിേയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തണും.
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13 
ഡകന്ദ്രൊവിഷ് കൃ് പദ്ധ്ികൾ

13.1 പ്രധൊന �ന്തി കൃഷി സിഞ്ൊയി ഡയൊ�ന (പി.എം.മക.എസ്.
ജവ)

2009-10 സാമ്പത്തിേ വര്ഷും മുതൽ സുംക്യാ�ിത നീര്ത്തട പേിപാലന 
പേിപാടി (IWMP) ആവിഷ്ക്കേിച്ചു നടപെിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ നീര്ത്തട പേി
പാലന പേിപാടിയാണ് ഇക്പൊൾ പ്രധാനമന്തി കൃഷി സിഞ്ായി ക്യാ�ന 
(PMKSY) എന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയങ്ട വാട്ര്ങ്ഷഡ് േക്മ്പാണന്ായി പുനോവി
ഷ്ക്കേിച്ിേിക്ന്നത്. മണ്ണ്, �ലും, സ�വ സമ്പത്ത് എന്നീ അടിസ്ാന പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങൾ സുംേഷേിക്േയും പേിക്പാഷിപെിക്േയും ങ്ചയ്േ, മണ്ണിങ്ന് 
ക്ശാഷണും തടയേ, ഭൂ�ര്ഭ �ലവിതേണും ക്മാന�തമായി ഉയര്ത്തുേ, 
ോര്ഷിേ അനബന്ധ ക്മഖലേളിൽ ഉൽപാദന ഷേമത വര്ദ്ധിപെിക്േ, 
�ീവക്നാപാധി പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂങ്ട ഗ്ാമീണ �നതയങ്ട ങ്താഴിലുും വരു
മാനവും ങ്മച്ങ്പെടുത്തി അവരുങ്ട �ീവിത നിലവാേും അഭിവൃദ്ധിങ്പെടുത്തുേ 
എന്നിവ നീര്ത്തട പേിപാലന പേിപാടിയങ്ട മുഖ ്യ ലഷേ ്യങ്ങളിൽങ്പെടുന്നു. 
ആസൂത്രണത്തിലുും നിര്വ്വഹണത്തിലുും ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തും ഉറപൊക്ന്ന 
തേത്തിലുള്ള വിക്േന്ദീകൃത സുംഘടനാ സുംവിധാനും, ശേിയായ േീതിയിലു
ള്ള സാക്കെതിേ പിൻബലും എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയങ്ട സവിക്ശഷതേളാണ്. 
പദ്ധതി നടത്തിപെിനായി ഉക്ദ്യാ�സ്രുും �നപ്രതിനിേളും അടങ്ങിയ വിപു
ലമായ സുംഘടനാ സുംവിധാനും നിലവിലുണ്്. �ില്ാ പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡ
ന്ിങ്ന് അധ ്യഷേതയിൽ �ില്േളിൽ ദാേിദ്്യ ലഘൂേേണ വിഭാ�ും ക്പ്രാ�ക്ട് 
ഡയറക്ടറന്ാര് േണ്വീനര്മാോയിട്ടുളള വാട്ര്ങ്ഷഡ് ങ്സൽ (Watershed Cell 
cum Data Centre - WCDC) രൂപീേേിച്ിട്ടുണ്്. ക്്ാക് തലത്തിൽ ക്്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുേളാണ് നിര്വ്വഹണ ഏ�ൻസിേൾ. ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തുേൾ
ക്ക് സാക്കെതിേ സഹായും നൽകുന്നതിന് സാക്കെതിേ വിദ�്ധര് അടങ്ങിയ 
നീര്ത്തട വിേസന ടീും ഉണ്ായിേിക്ും. ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് തലത്തിൽ പ്രസി
ഡന്് അധ ്യഷേനും വി.ഇ.ഒ ങ്സക്ട്റിയമായി നീര്ത്തട േമ്മിറ്ിേളാണ് പ്രവര്
ത്തിക്ന്നത്. 
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സുംസ്ാന തലത്തിൽ ോര്ഷിേ ഉൽപാദന േമ്മീഷണര് ങ്ചയര്മാനും 
തക്ദേശ സ ്യും ഭേണ വകുപെ് പ്രിൻസിപെൽ ങ്സക്ട്റി ക്ോ- ങ്ചയര്മാനും, 
ഗ്ാമ വിേസന േമ്മീഷണര് ചീഫ് എക്ികുട്ീവ് ഓഫീസറുമായി സുംസ്ാന 
തല ക്നാഡൽ ഏ�ൻസിയും (SLNA) ഏ�ൻസിങ്യ സഹായിക്കാൻ സാക്കെ
തിേ വിദഗ്ദരുും നിലവിലുണ്്.

13.2 സ ്വച്് ഭൊേ്് �ിഷന് (ഗ്രൊ�തീണ്)
ഗ്ാമ പ്രക്ദശങ്ങളിൽ നടപെിലാക്കി വന്നിരുന്ന നിര്മ്മൽ ഭാേത് അഭിയാൻ 
പദ്ധതി പുന:സുംഘടിപെിച്ചുങ്ോണ്് 2014 ഒക്ക്ടാബര് 2 മുതൽ സ ്ഛേ് ഭാേത് 
മിഷൻ (ഗ്ാമീണ്) എന്ന പുതിയ പദ്ധതി നടപെിലാക്കി വരുന്നു. സ ്ഛേ് ഭാേത് 
മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ താങ്ഴ പറയന്ന ഘടേങ്ങൾ ഉൾങ്പെടുത്തിയിേിക്ന്നു. 

•	 ഇൻഫര്ക്മഷൻ, എഡ്യൂക്ക്കഷൻ, േമ്മ്യൂണിക്ക്കഷൻ (ഐ.ഇ.സി)

•	 ക്ശഷി വിേസനും

•	 േമ്മ ്യൂണിറ്ി സാനിട്റി ക്ോുംപ്ക്്

•	 ഖേദ്വ മാലിന ്യ സുംസ്കേണും (ആസ്തി സൃഷ്ിക്കൽ) 

•	 ഭേണ ങ്ചലവ്

േമ്മ ്യൂണിറ്ി സാനിട്റി ക്ോുംപ്ക്സുേളങ്ട നിര്മ്മിതിക്ക് 2 ലഷേും രൂപയും (60% 
ക്േന്ദും, 30% സുംസ്ാനും, 10% ഗുണക്ഭാക്താവും) ഖേദ്വ മാലിന ്യ പേിപാലന 
പദ്ധതിേൾക്ക് പേമാവധി ഒരു ഗ്ാമ പഞ്ായത്തിന് 20 ലഷേും രൂപയും (60% 
ക്േന്ദും, 40% സുംസ്ാനും) ഐ.ഇ.സി, ക്ശഷി വിേസനും എന്നിവയ്കായി ക്പ്രാ
�ക്ടായി 5% തുേയും ഭേണ ങ്ചലവിന് 2% തുേയും (ക്േന്ദും 60%, സുംസ്ാനും 
40%) ലഭിക്ന്നു.

13.3 പ്രധൊന � ്രന്ി ഗ്രൊ� സടക് ഡയൊ�ന (PMGSY)
ഗ്ാമ പ്രക്ദശങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറിലധിേും �നസുംഖ ്യയള്ളതുും ക്റാഡു ബന്ധ
മില്ാത്തതുമായ ആവാസ ക്േന്ദങ്ങങ്ള ഏങ്തകെിലുും പ്രധാന ക്റാഡുമാക്യാ 
ക്റാഡുമായി ബന്ധപെട്ടു േിടക്ന്ന ഏങ്തകെിലുും ആവാസ ക്േന്ദവമായി ബന്ധ
ങ്പെടുത്തി ക്റാഡ് നിര്മ്മിക്ന്ന പദ്ധതിയാണ് പി.എും.�ി.എസ്.സവ. നൂറ് 
ശതമാനും ക്േന്ദ വിഹിതും ലഭിക്ന്ന ഈ ഗ്ാമീണ ക്റാഡ് നിര്മ്മാണ പദ്ധ
തിയിൽ ഒരു േിക്ലാമീറ്ര് ക്റാഡ് നിര്മ്മിക്ന്നതിന് ശോശേി 30 ലഷേും 
രൂപ ലഭിക്ന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ് ക്റാഡുേളങ്ട മുൻ�
ണനാ പട്ിേ �ില്ാ പഞ്ായത്താണ് തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്. ക്േന്ദ സര്ക്കാേി
ന് ങ് മാനദണ്ഡമനസേിച്് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ോര് ങ്നറ്് വര്ക്ക് ഓഫ് റൂറൽ 
ക്റാഡ്സ് ആണ് പി.എും.�ി.എസ്.സവ.-ൽ ങ്തേങ്ഞെടുക്ക്കണ് ക്റാഡുേളങ്ട 
അടിസ്ാന ക്േഖ. ഈ പദ്ധതിയങ്ട സുംസ്ാന തല നിര്വ്വഹണത്തിനായി 
തക്ദേശ സ ്യും ഭേണ വകുപെിങ്ന ക്നാഡൽ വകുപൊയും ങ്േ.എസ്.ആര്.ആര്.
ഡി-ങ്യ ക്നാഡൽ ഏ�ൻസിയായും ചുമതലങ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്്.
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13.4 ഗ്രൊ�തീണ പശ്ൊത്തല വികസന ഫടെ് (RIDF)
ക്ദശീയ ോര്ഷിേ ഗ്ാമ വിേസന ബാകെ് (നബാര്ഡ് ) ഗ്ാമ പ്രക്ദശങ്ങളങ്ട 
അടിസ്ാന സൗേേ ്യങ്ങൾ വിേസിപെിക്ന്നതിനായി 1995-96 ൽ ആേുംഭി
ച്താണ് ഗ്ാമീണ പശ്ാത്തല വിേസന ഫണ്് (RIDF) പദ്ധതി. നബാര്ഡ് 
സഹായും ലഭിക്ന്ന വകുപ്പുേൾക്ക് അവരുങ്ട വിഹിതും സുംസ്ാന തല 
എുംപക്വര്ഡ് േമ്മറ്ി നിശ്യിച്് അറിയിക്ന്ന മുറയ്ക് ക്പ്രാ�ക്ടുേളങ്ട േേട് 
നിര്ക്ദേശും ബന്ധങ്പെട് തക്ദേശ സ ്യും ഭേണ സ്ാപനത്തിൽ നിന്നുും വാങ്ങി 
സര്ക്കാേിന് ങ് അനമതിക്ക് നൽകുന്നു. അത്തേത്തിൽ അും�ീോേും േിട്ടുന്ന 
പ്രവൃത്തിേൾ �ില്/ക്്ാക്ക്/ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് തലത്തിൽ നിര്വ്വഹണും നട
ത്തുന്നു. പ്രധാനമായും കൃഷിയും അനബന്ധ വിഭാ�ങ്ങളും, സാമൂഹിേ വിഭാ�ും, 
ഗ്ാമീണ �താ�ത സൗേേ ്യങ്ങൾ എന്നീ ക്മഖലേളിലാണ് പ്രവൃത്തിേൾ 
അനവദിക്േ. പ്രവൃത്തിേൾ നടപെിലാക്ന്നതിനള്ള ഉത്തേവാദിത്തും ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കാണ്.

13.5 നൊഷണൽ റൂരബന് �ിഷന് (NRuM)
ോ�്യത്ത് 300 ഗ്ാമീണ റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്ററുേൾ വിേസിപെിക്േ എന്ന ലഷേ്യും 
ങ്വച്ചു ങ്ോണ്് ക്േന്ദ േ്യാബിനറ്് 2015 ങ്സപ്തുംബര് 16 ന അും�ീേേിച്ചു നടപെി
ലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ റൂര്ബൻ മിഷൻ (NRuM) എന്ന 
ക്പേിലറിയങ്പെടുന്ന ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖര്�ി റൂര്ബൻ മിഷൻ. ഗ്ാമീണ ക്മഖ
ലയിൽ സാമൂഹിേമായും, സാമ്പത്തിേമായും, ഭൗതിേമായും സുസ്ിേമായ 
അന്തേീഷേും സൃഷ്ിക്േ എന്നത് ഈ പദ്ധതിയങ്ട, സമീപനമാണ്. ഈ പദ്ധ
തിക് ക്വണ്ി ക്േന്ദ സര്ക്കാര് 5142.08 ക്ോടി രൂപ നീക്കിങ്വച്ിട്ടുണ്്.

13.5.1 നൊഷണൽ റൂരബന് �ിഷമന് കൊഴ്ച്പ്ൊട് :-
•	 ന�േങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന തേത്തിൽ ഗുണക്മന്യള്ള സൗേേ്യങ്ങ

ൾ ഉൾങ്പെങ്ട പ്രാക്ദശിേ വിേസനത്തിങ്ന് ഗുണഫലും എല്ാ �ന
ങ്ങൾക്ും ലഭ്യമാകുന്ന തേത്തിൽ സമത്ത്തിനും ഉൾക്ച്ര്ക്കലിനും 
ഊന്നൽ ങ്ോടുത്തു ങ്ോണ്് ഗ്ാമീണ �നതയങ്ട �ീവിതങ്ത്ത േരുപി
ടിപെിക്ന്നതിന ക്വണ്ി ഗ്ാമങ്ങളങ്ട ഒരു ക്ലസ്റ്റര് വിേസിപെിക്േ. 

•	 അടിസ്ാന സൗേേ്യ വിേസനവും, പ്രാക്ദശിേ സുംേുംഭേത്വും ോ
േ്യക്ശഷിയും വര്ദ്ധിപെിക്കൽ, മറ്് സാമ്പത്തിേ പ്രവര്ത്തനങ്ങങ്ള പേി
ക്പാഷിപെിക്കൽ 

•	 ഇതിന ക്വണ്ി നിലവിലുള്ള പദ്ധതിേളങ്ട സുംക്യാ�നും പ്രക്യാ�ന
ങ്പെടുത്തുന്നക്താങ്ടാപെും ഈ മിഷങ്ന് ഭാ�മായി ഒരു ക്ിട്ിക്കൽ �്യാപെ് 
ഫണ്ിും�് കൂടി നൽകുന്നുണ്്.

13.5.2 റൂരബന് �ിഷമന് ലഷേയേങ്ങൾ:-
•	 പ്രാക്ദശിേ സാമ്പത്തിേ വിേസനും ക്പ്രാത്ാഹിപെിക്േ 
•	 അടിസ്ാന ക്സവനങ്ങളങ്ട ഗുണനിലവാേും ങ്മച്ങ്പെടുത്തുേ
•	 കൃത്യമായി ആസൂത്രണും ങ്ചയ്ങ്പെട് റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്ററുേൾ രൂപീേേിക്േ. 
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13.5.3 റൂരബന് ക്ലസ്റ്റര:-

പ്രവര്ത്തന സൗേേ്യത്തിന് ക്വണ്ി ഒരു ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിൽ അങ്ല്കെിൽ 
ഒരു താലൂക്കിൽ 25,000 മുതൽ 50,000 വങ്േ �നസുംഖ്യ വരുന്നതുും അടുത്ത
ടുത്ത് േിടക്ന്നതുമായ േക്ണ്ാ അതിലധിേക്മാ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേങ്ള ക്ച
ര്ത്താണ് ഒരു റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര് രൂപീേേിക്ന്നത്. 

13.5.4 റൂരബന് �ിഷമന് അനന്േ ഫലം :-

1. സാമ്പത്തിേ, സാക്കെതിേ സൗേേ്യങ്ങളിലുും ക്സവനങ്ങളിലുും ഗ്ാമവും 
ന�േവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസും ഇല്ാതാക്േ 

2. ദാേിദ്്യവും ങ്താഴിലില്ായ്മയും പേിഹേിക്ന്നതിന് ഊന്നൽ ങ്ോടുത്തു
ങ്ോണ്് പ്രാക്ദശിേ സാമ്പത്തിേ വിേസനങ്ത്ത ഉക്ത്ത�ിപെിക്േ. 

3. എല്ാ ക്മഖലേളിക്ലക്ും വിേസനും വ്യാപിപെിക്േ. 

4. ഗ്ാമീണ ക്മഖലയിൽ നിക്ഷേപും ആേര്ഷിക്േ. 

13.5.5 റൂരബന് �ിഷമന് ഫടെ് ലഭയേ്:-

റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര് ഉൾങ്പെടുന്ന പ്രക്ദശത്തിങ്ന് ആവശ്യേതക്കനസേിച്് �നേീയ 
പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട തയ്ാറാക്കി സുംസ്ാന തല എുംപക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ി അും
�ീേേിച്് ക്േന്ദ ഗ്ാമ വിേസന മന്താലയത്തിങ്ല എുംപക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ി അും
�ീേേിച് സമഗ് ക്ലസ്റ്റര് േര്മ്മ പദ്ധതി (Integrated Cluster Action Plan-ICAP) 
യിൽ ഉൾങ്പെട്താണ് ഒരു റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്ററിങ്ന് ങ്ചലവ്. അതിൽ േഴിയന്നിട
ക്ത്താളും ക്േന്ദ – സുംസ്ാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളങ്ട സുംക്യാ�ന സാധ്യ
തേൾ ഫലപ്രദമായി വിനിക്യാ�ിക്േയും ഫണ്് േങ്ണ്ത്തുേയും ക്വണും. 
കൂടാങ്ത സമഗ് ക്ലസ്റ്റര് േര്മ്മ പദ്ധതിയിങ്ല ങ്മാത്തും മൂലധന ങ്ചലവിങ്ന് 30 
ശതമാനും അഥവ പേമാവധി 30 ക്ോടി രൂപ ക്ിട്ിക്കൽ �്യാപെ് ഫണ്ായി 
ക്േന്ദ – സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേൾ 60 : 40 അനപാതത്തിൽ ലഭ്യമാക്ും. 

13.5.6 സ�ഗ്ര ക്ലസ്റ്റര കരമ്മ പദ്ധ്ി (Integrated Cluster Action Plan-
ICAP) 

ക്ലസ്റ്റര് പഞ്ായത്തുേളങ്ട പ്രാക്ദശിേ ആവശ്യങ്ങളും സാധ്യതേളും പഠന വി
ക്ധയമാക്കി ആവശ്യമായ ഇടങ്പടലുേൾ ഉൾങ്ക്കാള്ളിച്് തയാറാക്ന്ന ഒരു 
അടിസ്ാന വിേസന ക്േഖയാണ് സമഗ് ക്ലസ്റ്റര് േര്മ്മ പദ്ധതി. സുംസ്ാന 
സര്ക്കാര്, �ില്ാ േലക്ടര്, �ില്ാ പഞ്ായത്ത്, ബന്ധങ്പെട് പഞ്ായത്ത് ോ�് 
സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവരുമായള്ള ചര്ച്യിലൂങ്ട മുഴുവൻ ഉപക്യാക്താക്കളങ്ട
യും പകൊളിത്തക്ത്താങ്ടയാണ് സമഗ് ക്ലസ്റ്റര് േര്മ്മ പദ്ധതി (ICAP) തയാറാ
ക്ന്നത്. 
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സ�ഗ്ര ക്ലസ്റ്റര കരമ്മ പദ്ധ്ിയിമല അഭിലഷണതീയ ഘടകങ്ങൾ:-
ക്േന്ദ സര്ക്കാര് നിര്ക്ദേശിച്ിട്ടുള്ള താങ്ഴ പറയന്ന 21 അഭിലഷണീയ ഘട
േങ്ങൾ അടിസ്ാനമാക്കി സമഗ് ക്ലസ്റ്റര് േര്മ്മ പദ്ധതിയിൽ ക്പ്രാ�ക്ടുേൾ 
ഉണ്ായിേിക്ും. 

1. ദിവസവും 24 മണിക്കൂറുും സപപെ് വഴിയള്ള �ലവിതേണും 
2. ശുചിത്ും 
3. ഖേ ദ്വ മാലിന്യ സും്േണും
4. അഴുക് ചാലുേക്ളാട് കൂടിയ ഗ്ാമീണ പാതേൾ 
5. ഗ്ാമീണ സവദയുതീേേണവും ങ്തരുവ് വിളക്േളും 
6. ഗ്ാമങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപെിക്ന്ന ക്റാഡുേൾ 
7. ങ്പാതു �താ�ത സൗേേ്യങ്ങൾ 
8. സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങളങ്ട രൂപീേേണവും ങ്താഴിൽ സൃഷ്ിക്കലുും 
9. സാമ്പത്തിേ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന സനപുണ്യ വിേസന പേി

ശീലനും (Skill Development Training Linked to Economic activities)
10. ോര്ഷിേ ക്സവനങ്ങളും ോര്ഷിേ വിഭവ സും്േണവും
11. വിദ്യാഭാസും 
12. ങ്പാതു�നാക്ോ�്യും 
13. ഡി�ിറ്ൽ സാഷേേത 
14. �ന ക്സവന ക്േന്ദങ്ങൾ (Citizens Service Centres)
15. പേിസ്ിതി 
16. എൽ.പി.�ി.�്യാസ് േണഷേൻ 
17. ടൂറിസും 
18. ക്സ്പാര്ട്സ് അടിസ്ാന സൗേേ്യും
19. സാമൂഹ്യ അടിസ്ാന സൗേേ്യും 
20. ഗ്ാമീണ വീടുേൾ
21. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമും 

ഈ ഘടേങ്ങൾ ഉൾങ്ക്കാള്ളിച്ചു ങ്ോണ്് തയ്ാറാക്ന്ന ഐേ്യാപെ് (ICAP) 
ചീഫ് ങ്സക്ട്റി അദ്ധ്യഷേനായ സുംസ്ാന എമ്പക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ി അും�ീ
േേിച്് ക്േന്ദ ഗ്ാമ വിേസന ങ്സക്ട്റി അദ്ധ്യഷേനായ എമ്പക്വര്ഡ് േമ്മി
റ്ിക്ക് അനമതിക്കായി നൽകുന്നു. എമ്പക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ി പ്രസ്തുത ഐേ്യാപെ് 
അും�ീേേിച്ാൽ ആദ്യ ഘഡു (CGF ങ്ന് 30 ശതമാനും) പണും അനവദിക്
ന്നു. ഇതിന് ക്ശഷും റുര്ബൻ ക്ലസ്റ്ററുേൾ പദ്ധതിേളങ്ട ഡീറ്യിൽഡ് ക്പ്രാ�
ക്ട് റിക്പൊര്ട്് തയ്ാറാക്കി സുംസ്ാന എമ്പക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ിയങ്ട അും�ീോേും 
വാങ്ങി പദ്ധതി നടപൊക്കാും. ഡി. പി. ആര്. അും�ീോേും സുംബന്ധിച് വിവേും 
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എമ്പക്വര്ഡ് േമ്മിറ്ിങ്യ അറിയിച്ാൽ അടുത്ത ഘഡു (CGF ങ്ന് 30 ശതമാനും) 
അനവദിക്ും. അവസാന ഘഡു അനവദിക്കണങ്മകെിൽ 60 ശതമാനും ങ്ചല
വാക്കിയതിന് യൂട്ിലിറ്ി സര്ട്ിഫിക്കറ്് സമര്പെിക്കണും. 

13.5.7 ഡകേളത്തിനനുവദിച് റൂരബന് ക്ലസ്റ്റര:-
ക്േന്ദ സര്ക്കാര് മൂന്ൻ ഘട്ങ്ങളായി 12 റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്ററുേൾ ക്േേളത്തിന അന
വദിച്ചു. 

ക്ര� 
നമ്പര 

ഘട്ം �ില റൂരബന്ക്ലസ്റ്റര 
ഗ്രൊ� പഞ്ൊയ

ത്കൾ

1 ആദ്യ 
ഘട്ും

േണ്ണൂര് മാങ്ങാട്ിടും – 
ക്ോട്യും റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര്

മാങ്ങാട്ിടും
ക്ോട്യും

2 ഏറണാേളും പുത്തൻക്വലിക്കേ 
-കുന്നുേേ റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര് 

പുത്തൻക്വ
ലിക്കേ
കുന്നുേേ

3 ക്ോട്യും പുതുപെള്ളി – മണ
ര്ോട് റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര്

പുതുപെള്ളി
മണര്ോട്

4 തിരുവനന്ത
പുേും 

ങ്വള്ളനാട് 
– ആേ്യനാട് 
റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര്

ങ്വള്ളനാട്
ആേ്യനാട്

5 േണ്ാും 
ഘട്ും

 േണ്ണൂര് ങ്ചമ്പിക്ലാട് 
– ക്പേളക്ശ്േി 
റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര് 

ങ്ചമ്പിക്ലാട്
ങ്പേളക്ശ്േി

6 മലപ്പുറും എടപൊൾ - വട്ുംകു
ളും റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര്

എടപൊൾ
വട്ുംകുളും

7 തൃശ്ശൂര് പുന്നയൂര്ക്ളും 
– വടക്ക്കക്കാട് 
റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര്

പുന്നയൂര്ക്ളും
വടക്ക്കക്കാട്

8 ആലപ്പുഴ േഞെിക്ഴി – 
മാോേിക്ളും 
റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര്

േഞെിക്ഴി
മാോേിക്ളും
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9 മൂന്നാും 
ഘട്ും

ങ്ോല്ും ങ്നടുമ്പന – തൃ
ക്ക്കാവിൽവട്ും 
റൂര്ബൻ ക്ലസ്റ്റര്

ങ്നടുമ്പന
തൃക്ക്കാവിൽവ
ട്ും

10 മലപ്പുറും താനാളൂര് - നിറ
മരുതൂര് റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര്

താനാളൂര്
നിറമരുതൂര്

11 പാലക്കാട് പുതുക്ക്കാട് – ോ
വക്ശ്േി റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര്

പുതുക്ക്കാട്
ോവക്ശ്േി

12 േണ്ണൂര് പിണറായി – 
ക്വങ്ങാട് റൂര്ബൻ 
ക്ലസ്റ്റര്

പിണറായി
ക്വങ്ങാട്

13.6 സന്സദ് ആദരശ് ഗ്രൊ� ഡയൊ�ന
സ്യും പേ്യാപ്ത ഗ്ാമങ്ങൾ ങ്േട്ിപെടുക്േ എന്ന മഹാത്ാ �ാന്ധിയങ്ട സ്പ്ും 
സാഷോത്േേിക്ന്നതിനാണ് ക്േന്ദ സര്ക്കാര് സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമ 
ക്യാ�ന എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപും ങ്ോടുത്തത്. 2014 ആ�സ്റ്റ് 15-ങ്ല സ്ാതന്ത്യ 
ദിന സക്ന്ദശത്തിൽ ഇത്തേങ്മാരു പദ്ധതി തുടങ്ന്നതിനള്ള പ്രതിജ്ാബ
ദ്ധത പ്രധാനമന്തി നക്േന്ദക്മാദി ോ�്യങ്ത്ത അറിയിക്േയും, 2014 ഒക്ക്ടാബര് 
11-ന് പദ്ധതി ഔപചാേിേമായി തുടക്കും കുറിക്േയും ങ്ചയ്തു. സമഗ് വിേസന 
സാധ്യതേങ്ള പേമാവധി വിനിക്യാ�ിച്് മാതൃോ ഗ്ാമങ്ങളായി മാറിയ മഹാ
ോഷ്ട്രയിങ്ല ഹിവാേി ബസാര്, ങ്തലുകൊനയിങ്ല �ും�ാക്ദവിപെള്ളി, ഗു�റാ
ത്തിങ്ല പുൻസാേി എന്നിവയങ്ട ചുവടു പിടിച്് നമ്മുങ്ട ോ�്യത്ത് അനവധി 
മാതൃോ ഗ്ാമങ്ങൾ സൃഷ്ിക്േ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി ങ്ോണ്് ഉക്ദേശി
ക്ന്നത്. അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങളാൽ ക്േന്ദീകൃതമായ പദ്ധതിയല് സൻസദ് 
ആദര്ശ് ഗ്ാമ ക്യാ�ന. മറിച്്, ഗ്ാമത്തിങ്ന് സമഗ് വിേസനും ലഷേ്യമിട്ടു 
ങ്ോണ്ാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. ഇതിങ്ന് ഭാ�മായി ഓക്ോ പാ
ര്ലങ്മൻറ് അും�വും (ോ�്യ സഭാും�വും, ക്ലാേ സഭാും�വും) 2019 - ഓങ്ട മൂന്ന് 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേങ്ള ആദര്ശ ഗ്ാമാക്കി തീര്ക്േ എന്നതായിരുന്നു ഈ 
പദ്ധതിയങ്ട ലേ് ഷ്യും.

13.6.1 ഉഡദേശയേങ്ങൾ:
സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമക്യാ�നയങ്ട പ്രധാനങ്പെട് ഉക്ദേശ്യങ്ങൾ താങ്ഴ പറയ
ന്നവയാണ്

1. ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളിൽ സമഗ് വിേസനത്തിക്ല
ക് നയിക്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപും ങ്ോടുക്േ.
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2. എല്ാ വിഭാ�ത്തിൽങ്പെട് �നങ്ങളങ്ടയും �ീവിത നിലവാേവും ഗുണക്മ
ന്യും താങ്ഴപെറയന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂങ്ട വര്ദ്ധിപെിക്േ

3. മിേച് അടിസ്ാന വിേസന സൗേേ്യങ്ങൾ 
4. ഉയര്ന്ന ഉല്പാദന ഷേമത
5. ഉയര്ന്ന മനഷ്യ ക്ശഷി വിേസനും
6. ങ്മച്ങ്പെട് ഉപ�ീവന അവസേങ്ങൾ
7. അസമത്ും ഇല്ാതാക്േ
8. അവോശങ്ങളും അര്ഹതയും ഉറപൊക്േ
9. വിേസന ആസൂത്രണത്തിൽ സാമൂഹ്യ പകൊളിത്തും
10. ഉയര്ന്ന സാമൂഹ്യ മൂലധനും
11. പ്രാക്ദശിേ വിേസനത്തിങ്ന്യും ോേ്യഷേമമായ പ്രാക്ദശിേ ഭേണ നി

ര്വ്വഹണത്തിങ്ന്യും മാതൃേേൾ സൃഷ്ിക്േ. 
12. തിേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ആദര്ശ ഗ്ാമങ്ങങ്ള, മറ്റു ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേൾക്ക് 

പേിശീലനും നൽോനള്ള പ്രാക്ദശിേ വിേസന പാഠശാലേളായി വള
ര്ത്തുേ.

13.6.2 ആദരശ് ഗ്രൊ�ത്തിമന് മ്േമഞെടുപ്്

ആദര്ശ് ഗ്ാമ ങ്തേങ്ഞെടുപെിങ്ന് അടിസ്ാന ഘടേും ഗ്ാമ പഞ്ായത്താണ്. 
പദ്ധതി മാനദണ്ഡമനസേിച്് സമതല പ്രക്ദശങ്ങളിൽ 3000 ത്തിനും 5000 
ത്തിനമിടയിലുും, മലമ്പ്രക്ദശങ്ങൾ പട്ിേവര്ഗ്ഗ ക്മഖലേൾ ദുര്ഘട പ്രക്ദശങ്ങ
ൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1000 ത്തിനും 3000 ത്തിനമിടയിലുും �നസുംഖ്യയള്ള 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേങ്ള ആദര്ശ ഗ്ാമമായി മാറ്റുന്നതിന് ങ്തേങ്ഞെടുക്കാും. 
ഇത്തേും യൂണിറ്റുേൾ ലഭ്യമല്ാത്ത �ില്േളിൽ ആവശ്യമായ �നസുംഖ്യയ്ക് 
അടുത്തു നിൽക്ന്ന ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന ആദര്ശ ഗ്ാമമായി ങ്തേങ്ഞെടു
ക്കാവന്നതാണ്.

ഓക്ോ പാര്ലങ്മൻറും�ത്തിനും അക്ദേഹത്തിങ്ന് സ്ന്തും ഗ്ാമക്മാ, �ീവിത 
പകൊളിയങ്ട ഗ്ാമക്മാ, ഒഴിച്ചുള്ള അനക്യാ�്യമായ ഏതു ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുും 
ആദര്ശ ഗ്ാമമാക്കാൻ ങ്തേങ്ഞെടുക്കാവന്നതാണ്. ക്ലാേ സഭാും�ത്തിന് 
തങ്ന് നിക്യാ�േ മണ്ഡലത്തിങ്ലയും, ോ�്യ സുംഭാും�ത്തിന് അക്ദേഹും ങ്ത
േങ്ഞെടുക്കങ്പെട് സുംസ്ാനങ്ത്ത ഏങ്താരു �ില്യിങ്ലയും ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് 
ങ്തേങ്ഞെടുക്കാവന്നതാണ്. നാമനിര്ക്ദേശും ങ്ചയ്ങ്പെട് പാര്ലങ്മൻറും�ങ്ങ
ൾക്ക് ോ�്യങ്ത്ത ഏങ്താരു �ില്യിങ്ലയും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന ങ്തേങ്ഞെ
ടുക്കാവന്നതാണ്. ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേളില്ാത്ത ന�േനിക്യാ�േ മണ്ഡലങ്ങള
ങ്ട ോേ്യത്തിൽ, പാര്ലങ്മൻറും�ത്തിന് അടുത്തുള്ള നിക്യാ�േ മണ്ഡലത്തിൽ 
നിന്നുും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന ങ്തേങ്ഞെടുക്കാവന്നതാണ്.
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13.6.3 സ�തീപനം
സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമ ക്യാ�നയിൽ താങ്ഴപെറയന്ന സമീപനമാണ് സ്ീേ
േിക്ന്നത്.

1. മാതൃോ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേൾ വിേസിപെിക്കാൻ പാര്ലങ്മൻറ് അും�
ങ്ങളങ്ട ക്നതൃത് പാടവവും േഴിവും പ്രതിബദ്ധതയും ഊര്ജ്ജവും ഉപ
ക്യാ�ങ്പെടുത്തുേ.

2. പ്രാക്ദശിേ പകൊളിത്ത വിേസനത്തിനായി മുഴുവൻ �നങ്ങക്ളയും ഒരു
മിച്ചു കൂട്ടുേയും പ്രവര്ത്തന നിേതോക്േയും ങ്ചയ്േ

3. �നങ്ങളങ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ും പ്രാക്ദശിേ സാധ്യതേൾക്ും അനക്യാ
�്യമായ സമഗ് വിേസനും ക്നടാനായി വിവിധങ്ങളായ സര്ക്കാര് പദ്ധ
തിേങ്ളയും സ്ോേ്യ, സന്നദ്ധ സുംഘടനേങ്ളയും സുംക്യാ�ിപെിക്േ. 

4. സന്നദ്ധ സുംഘടേളമായും സഹേേണ സ്ാപനങ്ങളമായും പഠന, 
�ക്വഷണ സ്ാപനങ്ങളമായും പകൊളിത്തും ങ്േട്ിപെടുക്കൽ

5. സുസ്ിേമായ വിേസന ക്നട്ങ്ങൾക്ക് മുൻ�ണന

13.6.4 പ്രവരത്തന ്ന്തം
ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ഗ്ാമങ്ത്ത ആദര്ശ ഗ്ാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സാദ്ധ്യമായ 
പ്രവര്ത്തനേീതിേൾ :-

1. പ്രക്ദശങ്ത്ത �നങ്ങങ്ള ഗുണപേമായ ങ്പാതു പ്രവര്ത്തനത്തിന് സജ്ജ
ോക്ന്നതിനാവശ്യമായ പ്രാേുംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 

2. �നങ്ങളങ്ട ആവശ്യങ്ങളും മുൻ�ണനേളും വിക്േന്ദീകൃത േീതിയിൽ 
തിേിച്റിയാനള്ള പകൊളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ

3. ക്േന്ദ - സുംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളങ്ട സാധ്യമായ തലത്തിലുള്ള 
സുംക്യാ�നും.

4. നിലവിലുള്ള അടിസ്ാന വിേസന സൗേേ്യങ്ങൾ പേമാവധി പുനരു
ദ്ധേിക്േയും, പുതിയവ നിര്മ്മിക്േയും ങ്ചയ്േ

5. ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേങ്ളയും മറ്് �നേീയ സുംവിധാനങ്ങക്ളയും ശക്തി
ങ്പെടുത്തുേ.

6. സുതാേ്യതയും ഉത്തേവാദിത് ക്ബാധവും പ്രചേിപെിക്േ

13.6.5 പദ്ധ്ി ആസൂത്രണം
ങ്തേങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ഓക്ോ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തിനും ഒരു ഗ്ാമ വിേസന പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്ക്കണ്തുണ്്. എല്ാ ഗ്ാമീണ ദേിദ് കുടുുംബങ്ങക്ളയും ദാേിദ്്യത്തിൽ 
നിന്നുും േേേയറ്ാൻ പേ്യാപ്തമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലായിേിക്കണും ഗ്ാമീണ 
വിേസന പദ്ധതിയങ്ട ഊന്നൽ.

വിേസന പദ്ധതിയങ്ട ആസൂത്രണും തുടങ്ന്നതിന് മുമ്പ്, അതിനാവശ്യമായ 
സാഹചേ്യങ്മാരുക്ന്നതിന ക്വണ്ി പ്രക്ദശങ്ത്ത �നങ്ങങ്ള ഒങ്ത്താരുമിപെി
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ക്ന്നതിന് പാര്ലങ്മൻറും�ത്തിങ്ന് ക്നതൃത്ത്തിൽ പ്രാേുംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ഏങ്റ്ടുത്ത് നടക്ത്തണ്തുണ്്. ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന് പകൊളിത്തും പൂര്ണ്ണമായി 
ഇക്കാേ്യത്തിലുണ്ാക്േണ്താണ്. ഇതിനായി പേി�ണിക്കാവന്ന പ്രവര്ത്തന
ങ്ങൾ താങ്ഴ പറയന്നവയാണ്.

•	 ഗ്ാമസഭ, മഹിളാസഭ, ബാലസഭ എന്നിവയമായള്ള ചര്ച്േൾ
•	 യവ�ന ക്ലബ്ബുേളടക്കമുള്ള പ്രാക്ദശിേ സുംഘടനേളമായും ങ്താഴിൽ 

സുംഘങ്ങളമായും ചര്ച്േൾ
•	 സാുംസ്കാേിേ, ോയിേ ക്മളേൾ സുംഘടിപെിക്കൽ
•	 ചുവങ്േഴുത്തുേൾ, പദ യാത്രേൾ, ങ്തരുവ നാടേങ്ങൾ
•	 ഗ്ാമങ്ത്ത എങ്ങിങ്ന മാതൃോ ഗ്ാമമാക്കാങ്മന്നതിങ്നക്റിച്ചുള്ള ചിത്ര

േചനാ, സാഹിത്യ മത്േങ്ങൾ.
•	 ഗ്ാമ വിേസനത്തിങ്ല മിേച് മാതൃേേളങ്ട പ്രദര്ശനും

ഗ്ാമും എന്തായിത്തീേണങ്മന്നതിങ്ന കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ ങ്പാതു ോഴ്ച
പൊട് ഇത്തേും പ്രവര്ത്തനങ്ങളണ്ാക്േയും ഗ്ാമീണങ്േ ഉത്ാഹഭേിതോക്
േയും ങ്ചയ്ന്നു. പിന്നീട് േണ്ടു ഘട്ങ്ങളള്ള പകൊളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ 
ആേുംഭിക്ന്നു. ഇതിൽ പാര്ലങ്മൻറും�ും ഗ്ാമ പഞ്ായത്തിക്നാങ്ടാപെും ങ്ഫ
സിലിക്റ്റ്റുങ്ട പകെ് വഹിക്ന്നു. ആവശ്യമായ ങ്പ്രാഫഷണൽ സൗേേ്യവും, 
ഏക്ോപന പിന്തുണയും �ില്ാേളറക്ടറാണ് നൽക്േണ്ത്. 

ആദ്യഘട്ത്തിൽ, സാമൂഹ്യ മാറ്ങ്ങളിലൂങ്ടയും ങ്പരുമാറ്ങ്ങളിലൂങ്ടയും �നങ്ങ
ൾക് സ്യും ങ്ചയ്ാവന്നതുും പേസ്പേ സഹായും, ശ്മദാനും, പ്രാക്ദശിേ സും
ഭാവനേൾ എന്നിവയിലൂങ്ട ങ്ചയ്ാവന്നതുമായ പ്രാക്ദശിേ വിഭവങ്ങളും തിേി
ച്റിക്യണ്തുണ്്. 

ഗ്ാമത്തിങ്ല ഒങ്ോറ് കുടുുംബും ക്പാലുും ദാേിദ്്യ ക്േഖയ്ക്കു താങ്ഴ �ീവിക്കാത്ത 
േീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിേ ഉയര്ച് ലഷേ്യമാക്കി തക്ദേശീയ സമൂഹും ഒങ്ത്താ
രുമിച്് പ്രവര്ത്തിക്ങ്മന്ന് �നപ്രതിനിധിേളും സര്ക്കാര് ഉക്ദ്യാ�സ്ന്ാരുും 
കൂട്ായ പ്രതിജ് എടുക്േ.

•	 ഇന്ത്യൻ ഭേണഘടനയിങ്ല മൗലിോവോശങ്ങളും മൗലിേ േര്ത്തവ്യ
ങ്ങളും ക്ചര്ത്ത് വായിക്േയും അവയിലുള്ള വിശ്ാസും ഊട്ിയറപെിക്
േയും ങ്ചയ്േ.

•	 ആക്ോ�്യ േ്യാമ്പുേൾ സുംഘടിപെിക്േ
•	 ശുചിത് േ്യാമ്പയിനേൾ സുംഘടിപെിക്േ
•	 മൃ� പേിപാലന േ്യാമ്പുേൾ സുംഘടിപെിക്േ
•	 ക്സവന വിതേണത്തിങ്ന് ഗുണക്മന്യും കുട്ിേളങ്ട ഹാ�ര്നിലയും ങ്മ

ച്ങ്പെടുത്താൻ അകെണവാടിേളിൽ ഇടങ്പടലുേൾ നടത്തുേ.
•	 വിദ്യാഭ്യാസത്തിങ്ന് ഗുണനിലവാേമുയര്ത്താനും, കുട്ിേളങ്ട ഹാ�ര് 

നില ങ്മച്ങ്പെടുത്താനും വിദ്യാലയങ്ങളിങ്ല ഉച്ഭഷേണത്തിങ്ന് ഗുണ
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ക്മന് ങ്മച്ങ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാക്ദശിേ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇടങ്പടലു
േൾ നടത്തുേ.

•	 മേങ്ങൾ ങ്വച്ചുപിടിപെിക്േ
•	 സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങങ്ള സുംഘടിപെിക്കലുും പുനരുജ്ജീവിപെിക്ക

ലുും
•	 മഹാത്ാ �ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ 

‘ങ്താഴിൽ ദിനും’ സുംഘടിപെിക്േ
•	 ങ്പാതു വിതേണ സുംവിധാനും ങ്മച്ങ്പെടുത്തുേ
•	 �ില്ാ േളക്ടറുങ്ടയും ങ്പാതു വിതേണ, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ, ഭൂനികുതി വകു

പ്പുേളിങ്ല �ില്ാ തല ഉക്ദ്യാ�സ്രുങ്ടയും പകൊളിത്തക്ത്താങ്ട പോതി 
പേിഹാേ േ്യാമ്പുേൾ സുംഘടിപെിക്േ തുടങ്ങിയവ.

ഈ ഘട്ത്തിൽ എല്ാ തേും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും, പ്രക്ത്യേിച്ചുും വ്യക്തിപേവും, 
സാമൂഹിേവും, പാേിസ്ിതിേവും, വിേസനപേവും സദ്ഭേണ സുംബന്ധിയ
മായവ േഴിയാവന്നത്ര ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ്താണ്. ഇത്തേും പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂങ്ട 
ഗ്ാമീണ സമൂഹും പദ്ധതി അതിങ്ന് പേിപൂര്ണ്ണതയിൽ നടപെിലാക്കാനള്ള 
സമ്മതും പ്രേടിപെിക്േയും അടുത്ത ഘട്ത്തിങ്ന് നിര്വ്വഹണും ത്േിതങ്പെടു
േയും ങ്ചയ്ന്നു.

 േണ്ാമങ്ത്ത ഘട്ത്തിൽ പ്രക്ദശത്തിങ്ന് നിലവിലുള്ള സാഹചേ്യും വിലയി
രുത്തലുും ആദര്ശ ഗ്ാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിനള്ള ഗ്ാമ വിേസന പദ്ധതി തയ്ാ
റാക്ന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപും ങ്ോടുക്േയും ങ്ചയ്ന്നു.

1. സൊഹചേയേം വിലയിരുത്തൽ 

ആദ്യങ്ത്ത ഘട്ത്തിൽ തങ്ന്ന ആേുംഭിച്ിട്ടുള്ള ഈ പ്രവര്ത്തനത്തിൽ ഒക്േ 
സമയത്ത് ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ് േണ്ടു തേും പ്രക്ിയേളണ്്. 

ഡബസ് ജലന് സരഡവ : - ഇതിലൂങ്ട വിവിധ പ്രക്ദശങ്ങളിങ്ല വിേസനത്തി
ങ്ന് വിശദാുംശങ്ങൾ മന്ിലാക്േയും, അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങളിലുും ക്സ
വനങ്ങളിലുമുള്ള വിടവേങ്ളയും കുറവേങ്ളയും ഭാവിയിങ്ല സാമ്പത്തിേ, 
മാനവിേ വിേസനത്തിനള്ള സാധ്യതേങ്ളയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ാന വിവേ 
ക്ശഖേണും നടത്തുേയും ങ്ചയ്ന്നു. ഇത് ഒരു വിദഗ്ദ ഏ�ൻസി വഴിക്യാ 
അങ്ല്കെിൽ, ഒരു അക്കാദമിേ സ്ാപനും വഴി പേിശീലനും ലഭിച് വിദഗ്ദരുങ്ട 
സുംഘങ്ത്ത ഉപക്യാ�ങ്പെടുത്തിക്യാ ങ്ചയ്ാവന്നതാണ്.

�ന പങ്ൊളിത്തഡത്തൊമട സൊഹചേയേം വിലയിരുത്തൽ :- പകൊളിത്ത ഗ്ാമ വി
ശേലന പ്രക്ിയ ഉപക്യാ�ിച്് പ്രക്ദശങ്ത്ത �നങ്ങക്ളാങ്ടാപെും അവിടുങ്ത്ത 
നിലവിലുള്ള സാഹചേ്യും വിലയിരുക്ത്തണ്താണ് പ്രധാനങ്പെട് പകൊളിത്ത 
ഗ്ാമ വിശേലന ഉപാധിേൾ താങ്ഴ നൽകുന്നു:

സൊമൂഹിക ഭൂപടം :- വ്യത്യസ്ത വിഭാ�ങ്ങൾ, പ്രധാനങ്പെട് സ്ാപനങ്ങൾ, 
ഭൗതിേവും സാമൂഹിേവമായ അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങൾ എന്നിവയങ്ട അടി
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സ്ാനത്തിൽ വീടുേങ്ള ക്േഖങ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഭൂപടും തയ്ാറാക്ന്നത് പ്രക്ദശ
ങ്ത്ത �നങ്ങൾ , പ്രക്ത്യേിച്ചു് സ്തീേൾ തങ്ന്നയാണ്. സാമൂഹ്യ സ്ാപനങ്ങളായ 
വിദ്യാലയങ്ങൾ, അകെണവാടിേൾ, ആശുപത്രിേൾ / പ്രാഥമിേ ആക്ോ�്യ 
ക്േന്ദങ്ങൾ, വിക്ല്�് ഓഫീസ്, ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് ഓഫീസ് ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള 
�നങ്ങക്ളാടടുത്ത് നിൽക്ന്ന സ്ാപനങ്ങൾ ക്േഖങ്പെടുത്തണും.

വിഭവ ഭൂപടം :- പ്രാക്ദശിേമായ പ്രകൃതി, ഭൗതിേവിഭങ്ങൾ മന്ിലാക്കാൻ 
ഈ ഭൂപടും സഹായിക്ും. ഈ ഭൂപടവും തയ്ാറാക്ന്നത് പ്രക്ദശങ്ത്ത �ന
ങ്ങങ്ളല്ാും ക്ചര്ന്നാണ്. അതിൽ ഭൂമിയങ്ട ഉപക്യാ�ും, �ലാശയങ്ങൾ, �ല
ക്സചന സുംവിധാനങ്ങൾ, ഭൂമിയങ്ട ഭൗതിേമായ പ്രക്ത്യേതേൾ, ചേിവേ
ൾ, ഉയര്ച്-താഴ്ചേൾ, �ലനിര്ഗ്ഗമനക്മും മുതലായവ ഉണ്ായിേിക്ും. വിഭവ 
ഭൂപടും സൂക്ഷ നീര്ത്തടങ്ങങ്ള ക്വര്തിേിച്് ക്േഖങ്പെടുത്തുേയും, ോര്ഷിേ വി
േസനത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവ പേിപാലനത്തിനമുള്ള സാദ്ധ്യതേൾ ക്വര്ത്തി
േിങ്ച്ടുക്േയും ങ്ചയ്ന്നു. 

പഠന പേയേടനം :- സാമൂഹ്യ ഭൂപടവും, വിഭവ ഭൂപടവും അടിസ്ാനമാക്കി ലഭ്യ
മായ വിവേങ്ങൾ ശേിയാക്ണാ എന്ന് പേിക്ശാധിക്കന്നതിന് ഗ്ാമ പ്രക്ദശും 
മുഴുവൻ �നങ്ങക്ളാങ്ടാപെും നടന്ന് പേിക്ശാധിക്കന്ന പ്രക്ിയയാണ് പഠന പേ്യ
ടനും. പ്രക്ദശത്തിങ്ന് അവസ് കൃത്യമായി മന്ിലാക്കി ആസൂത്രണത്തിൽ 
ഇടങ്പടാൻ ഈ പ്രക്ിയ സഹായിക്കും

നീഡ്സ് മാട്ിക്് :- ഗ്ാമത്തിങ്ന് ങ്പാതുവായ ആവശ്യങ്ങളും മുൻ�ണനേളും 
യക്തിപൂര്വ്വമായി തിട്ങ്പെടുത്താൻ പ്രക്ദശങ്ത്ത �നങ്ങങ്ള പ്രതിനിധീേേിക്
ന്ന ഒരു ഗ്രൂപെിങ്ന് സഹായക്ത്താങ്ട ഇത് തയ്ാറാക്ന്നു. 

സാഹചേ്യും വിലയിരുത്തലിലൂങ്ട ക്ശഖേിച് വിവേങ്ങൾ �ി.ഐ.എസ് പ്ാ
റ്്ക്ഫാമിൽ സൂഷേിക്ക്കണ്താണ്.

2. ഗ്രൊ�്ല വികസന പദ്ധ്ിയമട കേട് ്യ്ൊറൊക്ൽ

�നങ്ങൾ തീരുമാനിച് മുൻ�ണനേളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ ഗ്ാമ വിേസന 
പദ്ധതിയങ്ട േേട് തയ്ാറാക്കാൻ ഉക്ദ്യാ�സ്രുും പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദഗ്ദരുും 
അടങ്ന്ന വര്ക്കിും�് ഗ്രൂപെിന് �ില്ാ േളക്ടര് രൂപും നൽേണും. ആദ്യങ്ത്ത ഘട്
ത്തിങ്ല പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ക്നട്ങ്ങളും സുംഭാവനേളും ഗ്ാമ വിേസന പദ്ധതി
യിൽ ഇടും പിടിക്ക്കണ്തുണ്്. പദ്ധതിയിൽ പ്രതീഷേിത ഫലങ്ങളും ക്നട്ങ്ങളും 
സമയക്മവും പ്രസ്താവിക്ക്കണ്താണ്. ചര്ച്േൾക്ും അും�ീോേത്തിനമായി 
ഗ്ാമ വിേസന പദ്ധതിയങ്ട േേട് ഗ്ാമസഭയ്ക് നൽക്േണ്തുണ്്. 

3. ഗ്രൊ�്ല വികസന പദ്ധ്ി അംഗതീകേിക്ൽ

�ില്ാ േളക്ടര് നയിക്ന്ന �ില്ാ തല േമ്മിറ്ിയാണ് പാര്ലങ്മൻറ് അും�ത്തിങ്ന് 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അക്ദേഹത്തിങ്ന് നിര്ക്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉചിത
മായ േീതിയിൽ പേി�ണിച്് ഗ്ാമ വിേസന പദ്ധതിയ്ക് അും�ീോേും നൽകു
ന്നത്. മൂന്നുമാസും, ആറു മാസും, ഒമ്പതു മാസും, ഒരു വര്ഷവും അതിനപ്പുറവും 



100 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

എന്ന േണക്കിൽ നിര്ദേിഷ് ലഷേ്യങ്ങളള്ള വിവിധഘടേങ്ങൾ ഘട്ും ഘട്മായി 
നിര്വ്വഹിക്ന്ന േീതി സുവ്യക്തമായി നിശ്യിച്ാണ് േമ്മിറ്ി ഗ്ാമ വിേസന 
പദ്ധതി അും�ീേേിക്ക്കണ്ത്.

4. മപ്രൊ�ക്റ് രൂപതീകേണവം അനു�്ിയം

അും�ീേേിക്കങ്പെട് പദ്ധതിയങ്ട ഘടേങ്ങൾ ബന്ധങ്പെട് വകുപ്പുേളിങ്ല 
ഉക്ദ്യാ�സ്ന്ാര് ങ്പ്രാ�ക്റ്റുേളാക്േയും അതത് പദ്ധതിേളങ്ട മാര്ഗ്ഗക്േഖയ്ക
നസൃതമായ േീതിയിൽ ഭേണ,സാമ്പത്തിേ, സാക്കെതിേ അനമതി ക്നടുേയും 
ങ്ചക്യ്ണ്തുണ്്. ഈ പ്രക്ിയ സമയ ബന്ധിതവും സു�മവമാക്കാൻ �ില്ാ േള
ക്ടര് ക്നേിട്ടു തങ്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏക്ോപിപെിക്ക്കണ്തുണ്്. ഇതിനായി 
�ില്ാ േളക്ടങ്റ സഹായിക്ക്കണ്ത് ചുമതലങ്പെട് ഉക്ദ്യാ�സ്നാണ്.

സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമ ക്യാ�ന നടപൊക്ന്നതിന് പ്രക്ത്യേ പദ്ധതി ഫണ്് 
ക്േന്ദസര്ക്കാര് അനവദിച്ിട്ില് പക്ഷേ മറ്് ഏങ്താരു പദ്ധതിയക്ടയും പ്രഥമ 
പേി�ണന സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമങ്ങളായിേിക്ും. അതിനാവശ്യമായ പ്ര
ക്ത്യേ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ ക്േന്ദ സര്ക്കാര് നൽേിയിട്ടുണ്്. വിവിധ പദ്ധതിേളങ്ട
യും പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടയും സുംക്യാ�നും പ്രാക്യാ�ിേമായി നടപൊക്കി ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുേങ്ള മാതൃോ ഗ്ാമങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സഹായേേമായ പദ്ധ
തിയാണ് സൻസദ് ആദര്ശ് ഗ്ാമ ക്യാ�ന. ഈ മാതൃേ സ്ീേേിച്് ലഭ്യമാകു
ന്ന എല്ാ പദ്ധതിേളക്ടയും പണവും ക്സവനവും പ്രക്യാ�നങ്പെടുത്തി നമ്മുങ്ട 
പ്രക്ദശങ്ത്ത ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേക്ളയും മാതൃോ ഗ്ാമങ്ങളാക്കാൻ ശ്മിക്കാവ
ന്നതാണ്.

13.7 പ്രധൊന് �ന്തി ആവൊസ് ഡയൊ�ന (ഗ്രൊ�തീണ്)
ഗ്ാമീണ പാര്പെിട േും�ങ്ത്ത കുറവ് നിേത്തുന്നതിനും 2022 വര്ഷക്ത്താങ്ട 
എല്ാവര്ക്ും പാര്പെിടും എന്ന ലഷേ്യക്ത്താങ്ടയും 2016 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 
പ്രധാൻ മന്തി ആവാസ് ക്യാ�ന (ഗ്ാമീണ്) എന്ന പദ്ധതി നടപെിലാക്
ന്നു. പ്രധാൻ മന്തി ആവാസ് ക്യാ�ന (ഗ്ാമീണ്) പദ്ധതിയങ്ട മാര്ഗ്ഗ ക്േഖ 
20.11.2016-ൽ ക്േന്ദ സര്ക്കാര് ഔക്ദ്യാ�ിേമായി പ്രസിദ്ധീേേിച്ചു. 2022 
വര്ഷക്ത്താങ്ട എല്ാവര്ക്ും സ്ിേമായ പാര്പെിടും നൽകുന്നതിനാണ് ഈ 
പദ്ധതി വിഭാവനും ങ്ചയ്ിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ 1,20,000/-രൂപ 60:40 അന
പാതത്തിൽ ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേൾ ധനസഹായും നൽകുന്നു. ക്േ
േളത്തിൽ ഇക്പൊൾ സലഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലുൾങ്പെടുത്തി ങ്പാതുവിഭാ�ും, 
പട്ിേ�ാതി വിഭാ�ും ഇവര്ക്ക് 4,00,000/- രൂപയും സക്കെതങ്ങളിൽ േഴിയ
ന്ന പട്ിേ വര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 6,00,000/- രൂപയും നൽകുന്നു. 1,20,000/- 
രൂപ േഴിഞ്ഞുള്ള തുേ ത്രിതല പഞ്ായത്തുേളും, പട്ിേ�ാതി/പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
വിേസന വകുപ്പുേളും നൽകുന്നു. 

ഓക്ോ വീടിനമുള്ള ധനസഹായത്തിന പുറക്മ മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ 
ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിലൂങ്ട പേമാവധി 90 ദിവസങ്ത്ത അവിദ�്ധ 
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ങ്താഴിൽ ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നു. ഗുണക്ഭാക്താവിന് ആവശ്യമുങ്ണ്
കെിൽ 70,000/- രൂപ വങ്േ ധനോേ്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുും വായ്പങ്യടു
ക്ന്നതിനും സഹായും നൽകുന്നു. ക്േന്ദ-സുംസ്ാന സര്ക്കാരുേൾ വിവിധ 
പദ്ധതിേൾ പ്രോേും ലഭ്യമാക്ന്ന അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങളായ േക്കൂസ്, 
കുടിങ്വള്ളും, സവദയുതി, ഇന്ധനും, ഖേ-ദ്വ മാലിന്യ സും്േണ സുംവിധാ
നങ്ങൾ എന്നിവ സുംക്യാ�ന സാധ്യതേളിൽ ഉൾങ്പെടുത്തി നടപെിലാക്ന്നു. 
ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് മൂന്ന് �ഡുക്കളായി 1,20,000/-രൂപ പി.എഫ്.എും.എസ് 
മുക്ഖന ഗുണക്ഭാക്താക്കളങ്ട ബാകെ് അക്കൗണ്ിക്ലയ്ക് ക്നേിട്് നൽകുന്നു. 
ബാക്കി തുേ ആര്.റ്ി.�ി.എസ് വഴി ഗുണക്ഭാക്താക്കളങ്ട ബാകെ് അക്കൗണ്ി
ക്ലയ്ക് ക്നേിട്് നൽകുന്നു.

പി.എും.എ.സവ.(�ി) ഭവന പദ്ധതിയിക്ലക്ള്ള ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള ങ്തേ
ങ്ഞെടുക്ന്നത് 2011-ങ്ല സാമൂഹിേ സാമ്പത്തിേ �ാതി ങ്സൻസസ് ലിസ്റ്റി
ങ്ല അര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ളയാണ്. ടി പദ്ധതി പ്രോേും നിര്മ്മിക്ന്ന 
വീടുേളങ്ട കുറഞെ തറ വിസ്തീര്ണ്ണും 400 മീറ്ര് ്്യര് ഫീറ്ാണ്. 

13.7.1 റി�ൊന്റ് മ�ൊ�്യൂൾ 

2011-ൽ തയ്ാറാക്കിയ സാമൂഹിേ സാമ്പത്തിേ �ാതി ങ്സൻസസ് (എസ്.ഇ
.സി.സി) പ്രോേമുള്ള പി.എും.എ.സവ (�ി) യങ്ട ങ്പര്മനൻറ് ങ്വയിറ്ിും�് 
ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുും അനര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള ഒഴിവാക്കി അര്ഹതയള്ള
വങ്േ നിലനിര്ത്തുന്നതിന് ക്േന്ദ ഗ്ാമവിേസന മന്താലയും നിര്ക്ദേശങ്ങൾ 
പുറങ്പെടുവിച്ിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത നിര്ക്ദേശാനസേണും അനര്ഹങ്േ ഒഴിവാക്േ
യും അര്ഹോയവങ്േ നിലനിര്ത്തുേയും ങ്ചയ്ന്നതിനള്ള റിമാൻറ് ങ്മാഡ്യൂൾ 
ആവാസ് ക്സാഫ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയതിൻ പ്രോേും �ില്േളിൽ നിന്നുും 36,628 
അനര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള ങ്പര്മനൻറ് ങ്വയിറ്ിും�് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുും 
ഒഴിവാക്ന്നതിനായി �ില്േളിൽ നിന്നുും റിേ്സ്റ്റ് ലഭിക്േയും 36,256 ഗുണ
ക്ഭാക്താക്കങ്ള ങ്പര്മനൻറ് ങ്വയിറ്ിും�് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുും ഒഴിവാക്ന്നതിന് 
ഗ്ാമസഭയങ്ട അും�ീോേും ലഭിക്ന്നതിന് സുംസ്ാന തലത്തിൽ നിന്നുും 
അപ്രൂവൽ ങ്ചയ്ിട്ടുണ്്. 

13.7.2 ആവൊസ് പ്ലസ് 
എസ്.ഇ.സി.സി ലിസ്റ്റിൽ അര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കൾ ഇല്ാത്ത സാഹച
േ്യത്തിൽ ക്േന്ദസര്ക്കാര് നിര്ക്ദേശാനസേണും പി.എും.എ.സവ (�ി) യങ്ട 
മാര്ഗ്ഗക്േഖാ പ്രോേും പുതിയ സര്ങ്വ്വ നടത്തി 3,11,700 ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള 
ആവാസ് പ്സിൽ േ�ിസ്റ്റര് ങ്ചയ്ിട്ടുണ്്. ടി ഗുണക്ഭാക്താക്കളക്ടയും, അവരുങ്ട 
കുടുുംബാും�ങ്ങളങ്ടയും ആധാര് വിവേങ്ങൾ അപ് ക്ലാഡ് ങ്ചയ്ന്ന പ്രവൃത്തി 
നടന്ന് വരുന്നു.



102 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

13.8 �ഹൊത്ൊ ഗൊന്ധി ഡദശതീയ ഗ്രൊ�തീണ മ്ൊഴിലുറപ്് പദ്ധ്ി 
ഗ്ാമീണ കുടുുംബാും�ങ്ങളങ്ട ഉപ�ീവനമാര്ഗ്ഗും അഭിവൃദ്ധിങ്പെടുത്തുന്നതിനായി 
അവിദഗ്ദ ോയിേ ങ്താഴിൽ ങ്ചയ്ാൻ താല്പേ്യമുള്ള ഒരു കുടുുംബത്തിങ്ല പ്രായ
പൂര്ത്തിയായവര്ങ്ക്കല്ാും കൂടി ഒരു സാമ്പത്തിേ വര്ഷും 100 ദിവസത്തിൽ കു
റയാത്ത ങ്താഴിൽ ലഷേ്യമിട്ടുങ്ോണ്ാണ് മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ 
ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി ആവിഷ്കേിച്ചു നടപെിലാക്കി വരുന്നത്. 2005 ങ്സപ്റ്ും
ബര് 5 നാണ് പാര്ലങ്മന്് ങ്താഴിലുറപ്പു നിയമും പാ്ാക്കിയത്. 2006 ങ്ഫ
ബ്രുവേിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 200 �ില്േളിൽ പദ്ധതി ആേുംഭിച്ചു. ക്േേളത്തിൽ 
വയനാട്, പാലക്കാട് �ില്േളിൽ 2006 ൽ പദ്ധതി തുടങ്ങി. 2007 ൽ ഇടുക്കി, 
ോസര്ക്ോട് �ില്േളിലുും 2008 ൽ മറ്റു 10 �ില്േളിലുും പദ്ധതി വ്യാപിച്ചു. 

13.8.1 മുഖയേലഷേയേങ്ങൾ

1. ഗ്ാമപ്രക്ദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്ന്ന എല്ാ കുടുുംബങ്ങൾക്ും ഒരു 
സാമ്പത്തിേ വര്ഷും 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത അവിദഗ്ദ ോയിേ 
ങ്താഴിൽ ആവശ്യാനസേണും ഉറപൊക്േയും, അതുവഴി നിഷ്കര്ഷിക്ക
ങ്പെട് ഗുണക്മന്യള്ളതുും, സ്ായിയായിട്ടുള്ളതുമായ ഉല്പാദനഷേമമായ 
ആസ്ിേൾ സൃഷ്ിക്േ.

2. ദേിദ്രുങ്ട ഉപ�ീവനവമായി ബന്ധങ്പെട് വിഭവാടിത്തറ ശക്തിങ്പെടു
ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രകൃതി സുംേഷേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് 
ഊന്നൽ നൽകുേ.

3. സാമൂഹിേമായി പിക്ന്നാക്കും നിൽക്ന്ന എല്ാ കുടുുംബങ്ങക്ളയും പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾക്ച്ര്ക്േ.

4. പഞ്ായത്ത് ോ�് സ്ാപനങ്ങങ്ള ശക്തിങ്പെടുത്തുേ.

5. സുതാേ്യതയും ഉത്തേവാദിത്ക്ബാധവും ഉറപ്പു വരുത്തുേ.

13.8.2 പദ്ധ്ിയമട സവിഡശഷ്കൾ

1. നിയമത്തിങ്ന് പിൻബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ിത പദ്ധതി

2. ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് പ്രക്ദശത്ത് താമസിക്ന്ന 18 വയ്് പൂര്ത്തിയായ 
ഏങ്താോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പകൊളിയാോും.

3. സ്തീക്ും പുരുഷനും തുല്യ ക്വതനും

4. പേിസ്ിതി സുംേഷേണും, ോര്ഷിേ ക്മഖലയിങ്ല അടിസ്ാന 
സൗേേ്യ വിേസനും എന്നിവയ്ക് മുന്തിയ പേി�ണന.

5. ങ്താഴിലാളിേൾ തങ്ന്ന പ്രവൃത്തിേൾ േണ്ടുപിടിക്േയും ആസൂത്രണും 
ങ്ചയ്് നടപൊക്േയും ങ്ചയ്ന്നു.
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6. ആസൂത്രണത്തിലുും നിര്വ്വഹണത്തിലുും തിേഞെ സുതാേ്യത
7. േോറുോക്ോ ഇടനിലക്കാക്ോ ങ്താഴിലവസേും നഷ്ങ്പെടുത്തുന്ന യന്ത

സാമഗ്ിേക്ളാ ഇല്.
8. അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽ ക്വതന ഘടേവും സാധന ഘടേവും യഥാക്മും 

60:40 എന്ന അനപാതത്തിൽ (പഞ്ായത്ത് തലത്തിൽ) പ്രവൃത്തിേൾ 
ഏങ്റ്ടുക്കാും.

9. ങ്പാതു�ന പകൊളിത്തക്ത്താങ്ടയള്ള ക്ലബര് ബഡ്�റ്ിും�്
10. ബാകെ്/ക്പാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാത്രും ക്വതന വിതേണും.
11. സ്തീേൾക്ക് മുൻ�ണന. (കുറഞെത് 1/3 ഭാ�ും ങ്താഴിലാളിേൾ സ്തീേൾ 

ആയിേിക്കണും.)
12. േമ്പ്യൂട്ര് ശ്ുംഖല വഴിയള്ള ക്മാണിറ്റിും�് സുംവിധാനും
13. ങ്പാതു�നങ്ങൾ തങ്ന്ന പദ്ധതി ഓഡിറ്് ങ്ചയ്ന്നു – ക്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 

സുംവിധാനും.

13.8.3 മ്ൊഴിലൊളികളമട അവകൊശങ്ങൾ

1. ങ്താഴിലിന് സൗ�ന്യമായി േ�ിസ്റ്റര് ങ്ചയ്ന്നതിനും ങ്താഴിൽ ോര്ഡ് 
ലഭിക്ന്നതിനള്ള അവോശ ും

2. ങ്താഴിൽ ആവശ്യങ്പെടാനള്ള അവോശ ും

3. പ്രവൃത്തിേൾ നിര്ക്ദേശിക്കാനള്ള അവോശും

4. ആവശ്യങ്പെടുന്ന സമയത്ത് ങ്താഴിൽ ലഭിക്കാനള്ള അവോശും

5. ഒരു കുടുുംബത്തിന് 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാങ്ത ങ്താഴിൽ ലഭിക്കാന
ള്ള അവോശും (വനാവോശ നിയമത്തിങ്ന് ഗുണക്ഭാക്താക്കളായ പട്ി
േവര്ഗ്ഗ വിഭാ�ങ്ങൾക്ക് 150 ദിവസും). 

6. ങ്താഴിൽ ആവശ്യങ്പെട്് 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ ങ്താഴിൽ ലഭിക്കാനള്ള 
അവോശും

7. 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ ങ്താഴിൽ ലഭിച്ിങ്ല്കെിൽ ങ്താഴിലില്ായ്മ 
ക്വതനും ലഭിക്കാനള്ള അവോശും (ആദ്യങ്ത്ത ഒരു മാസും ക്വതന നി
േക്കിങ്ന് ¼ ഉും േണ്ാും മാസും മുതൽ ക്വതന നിേക്കിങ്ന് ½ ഉും)

8. 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ ക്വതനും ലഭിക്കാനള്ള അവോശും

9. യഥാസമയും ക്വതനും ലഭിച്ിങ്ല്കെിൽ നഷ്പേിഹാേും േിട്ാനള്ള 
അവോശും (നൽോത്ത ക്വതന തുേയങ്ട 0.05% നിേക്കിൽ)

10. സ്തീക്ും പുരുഷനും തുല്യ ക്വതനും ലഭിക്കാനള്ള അവോശും

11. പണിസ്ലത്ത് കുടിങ്വള്ളും, തണൽ, പ്രാഥമിേ ശുശ്രൂഷ എന്നിവ ലഭ്യ
മാക്കാനള്ള അവോശും.
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12. പ്രവൃത്തി സ്ലത്തു വച്ചുണ്ാകുന്ന അപേടങ്ങൾക്ക് സൗ�ന്യ ചിേിത്ാ 
സൗേേ്യും

13. ആശുപത്രിയിൽ േിടന്നു ചിേിത് ക്വണ്ി വരുക്മ്പാൾ പകുതി ക്വതനും 
(പ്രവൃത്തി തീരുന്ന ദിവസും വങ്േ മാത്രും)

14. പ്രവൃത്തിയിക്ലര്ങ്പെട്ിേിക്ക്മ്പാക്ഴാ പ്രവൃത്തിമൂലക്മാ അപേട 
മേണക്മാ സ്ിേമായ സവേല്യക്മാ സുംഭവിച്ാൽ എക്്ക്ഗ്ഷ്യാ (ആും 
ആദ്മി ഭീമാ ക്യാ�ന അനസേിക്ച്ാ ക്േന്ദ സര്ക്കാര് വിജ്ാപനും 
പോമര്ശിക്ന്ന തുേക്യാ)

15. 5 വയ്ിൽ താങ്ഴയള്ള അക്ഞ്ാ അതിൽ കൂടുതക്ലാ കുട്ിേൾ ങ്ത
ാഴിലാളിേക്ളാങ്ടാപെും വരുേയാങ്ണകെിൽ അവങ്േ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ 
ആയയങ്ട ക്സവനും.

16. ങ്താഴിലാളിേക്ളാങ്ടാപെും വരുന്ന കുട്ിേൾക്ക് മേണക്മാ സവേല്യക്മാ 
സുംഭവിച്ാൽ സുംസ്ാന സര്ക്കാര് നിര്ക്ദേശിക്ന്ന എക്് ക്ഗ്ഷ്യാ.

17. പ്രവൃത്തി സ്ലവും ങ്താഴിലാളിയങ്ട ഗ്ാമവും തമ്മിൽ 5 േിക്ലാമീറ്
റിൽ അധിേമാങ്ണകെിൽ 10% തുേ കൂടി അധിേ ക്വതനും.

18. പദ്ധതിയമായി ബന്ധങ്പെട് ക്േഖേൾ ആവശ്യങ്പെട്ാൽ 3 ദിവസത്തിന
ള്ളിൽ ലഭിക്കാനള്ള അവോശും.

13.8.4 മ്ൊഴിൽ കൊര�്
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തിൽ സ്ിേ താമസക്കാോയ ഏങ്താരു കുടുുംബത്തിനും ആ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തിൽ ക്പേ് േ�ിസ്റ്റര് ങ്ചയ്ാും. അക്പഷോ ഫാറും ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്താഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്ും. അക്പഷേിച്് 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ ങ്താഴിൽ 
ോര്ഡ് ലഭിക്ും. ങ്താഴിൽ ോര്ഡ് ലഭിക്ന്നതിനായി യാങ്താരു പണവും 
ഒടുക്ക്കണ്തില്. ഒരു കുടുുംബത്തിന് ഒരു ോര്ഡ് മാത്രും. 5 വര്ഷമാണ് ോര്ഡി
ങ്ന് ോലാവധി. 5 വര്ഷും തിേയന്ന മുറയ്ക് ങ്താഴിൽ ോര്ഡ് പുതുക്ക്കണ്താ
ണ്. ങ്താഴിൽ ോര്ഡ് സൂഷേിക്ക്കണ് ഉത്തേവാദിത്ും ങ്താഴിലാളിയക്ടതാണ്.

13.8.5 മ്ൊഴിലിനുള്ള അഡപഷേയം മ്ൊഴിൽ അനുവദിക്ലും
ങ്താഴിൽ ോര്ഡ് ലഭ്യമായ കുടുുംബത്തിന് ഒരു വര്ഷും 100 ദിവസങ്ത്ത 
ങ്താഴിലിന് അര്ഹതയണ്്. വനാവോശ നിയമത്തിങ്ന് ഗുണക്ഭാക്താക്കളായ 
പേമ്പോ�ത വനവാസിേൾക്ക്, സ്ന്തമായി മറ്റു ഭൂമിയിങ്ല്കെിൽ, 150 ദിവസ
ങ്ത്ത ങ്താഴിലിന് അര്ഹതയണ്്. ങ്താഴിൽ ലഭിക്ന്നതിന് ക്വണ്ി അക്പഷേ 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്താഫീസിൽ വാക്കാക്ലാ/ക്േഖാ മൂലക്മാ നൽോും. ഒറ്യ്ക്കുും 
കൂട്ായും അക്പഷേിക്കാും. കുറഞെത് 14 ദിവസക്ത്തക്ും പേമാവധി 100 ദിവസ
ക്ത്തക്ും അക്പഷേ നൽോും. അക്പഷേ സ്ീേേിക്ക്മ്പാൾ സേപെറ്് േസീത് 
ലഭിക്ും. അക്പഷേിച്് 15 ദിവസത്തിനള്ളിൽ ങ്താഴിൽ ലഭിക്ും. പഞ്ായ
ത്തിങ്ല ഏതു വാര്ഡിലുും ങ്താഴിൽ അനവദിക്കാും. അനവദിക്ന്ന പ്രവൃത്തി 
ക്ലബര് ബഡ്�റ്ിലുും വാര്ഷിേ േര്മ്മപദ്ധതിയിലുും ഉൾങ്പെട്തായിേിക്ും.
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13.8.6 പ്രവരത്തികളമട ആസൂത്രണവം അനുവദനതീയ പ്രവരത്തികളം

ഡലബര ബ�്�റ്് കലടെര

പ്രവര്ത്തനും തീയതി

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

ബി.പി.ഒ. സൂക്ഷപേിക്ശാധന നടത്തി ക്്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തിന് സമര്പെിക്ന്നു.

ങ്സപ്റ്ുംബര് 15

ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് അും�ീേേിച്് ഡി.പി.സി.ക്ക് 
സമര്പെിക്ന്നു.

ഒക്ക്ടാബര് 2

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

�ില്ാ പഞ്ായത്ത് അും�ീേേിച്് സുംസ്ാന സര്
ക്കാേിന് സമര്പെിക്ന്നു.

ഡിസുംബര് 1

സുംസ്ാന ക്ലബര് ബഡ്�റ്് ക്േന്ദ �വണ്ങ്മന്ിന് 
സമര്പെിക്ന്നു.

ഡിസുംബര് 31

എുംപക്വഡ് േമ്മറ്ി ക്ലബര് ബഡ്�റ്് അും�ീേേി
ക്ന്നു.

ങ്ഫബ്രുവേി

ഡലബര ബ�്�റ്്

ക്ലബര് ബഡ്�റ്് അനസേിച്ാണ് ക്േന്ദ സര്ക്കാര് പദ്ധതി പണും അനവ
ദിക്ന്നത്. പ്രതീഷേിത ങ്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഓക്ോ മാസവും ആവശ്യമുള്ള 
ങ്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഏങ്റ്ടുക്കാവന്ന പ്രവൃത്തിേൾ, ക്വതന - സാധന ഘട
േങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശദാുംശങ്ങൾ അടങ്ന്ന ക്േഖയാണ് ക്ലബര് ബഡ്�റ്്. 
ഏറ്വും കുറഞെത് 60% അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽ ഘടേമായും പേമാവധി 40% 
സാധന ഘടേമായും ക്ലബര് ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്താും. അയൽക്കൂട്തല 
ചര്ച്യിലൂങ്ടയാണ് ക്ലബര് ബഡ്�റ്് രൂപങ്പെട്ടു വരുന്നത്. വാര്ഡുതലത്തിൽ, 
വാര്ഡുതല ഏക്ോപന സമിതി ക്ക്ാഡീേേിച്് ഗ്ാമസഭയങ്ട അും�ീോേും 
വാങ്ന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായത്തു തലത്തിൽ ക്ക്ാഡീേേിച് ക്ശഷും ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്ത് ഭേണ സമിതി ഭേണാനമതിയും നൽേി ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് നൽ
കുന്നു. തുടര്ന്ന് ബി.പി.ഒ. സൂക്ഷ പേിക്ശാധന നടത്തി, ക്്ാക്ക് പഞ്ായത്തി
ങ്ന് ശുപാര്ശക്യാട് കൂടി ഡി.പി.സി മുക്ഖന �ില്ാ പഞ്ായത്തിന് നൽകുന്നു. 
�ില്ാ പഞ്ായത്തിങ്ന് അും�ീോേക്ത്താങ്ട സുംസ്ാന സര്ക്കാേിക്ലക്കയ്ക്കു
ന്നു. ഓക്ോ വര്ഷവും ഡിസുംബര് 31 നേും സുംസ്ാന ക്ലബര് ബഡ്�റ്് ക്േന്ദ 
�വണ്ങ്മന്ിൽ ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്. ക്േന്ദ ഗ്ാമ വിേസന മന്താലയമാണ് 
അന്തിമമായ അും�ീോേും നൽകുന്നത്.
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വൊരഷിക കരമ്മ പദ്ധ്ി

ക്ലബര് ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാള്ളിച്ിട്ടുള്ള ഓക്ോ ഇനത്തിക്ലയും പ്രവൃത്തിേൾ 
വാര്ഡു തിേിച്് തയ്ാറാക്ന്ന ക്േഖയാണ് വാര്ഷിേ േര്മ്മപദ്ധതി. ഒരു ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തിൽ ഒരു വര്ഷും ഏങ്റ്ടുക്കാവന്ന എല്ാ പ്രവൃത്തിേളും വാര്ഷിേ 
േര്മ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തുന്നു. ആവശ്യങ്മകെിൽ േര്മ്മപദ്ധതിയിൽ ക്ഭദ
�തിേൾ വരുത്തി �ില്ാ പഞ്ായത്തിങ്ന് അും�ീോേും വാക്ങ്ങണ്താണ്.

ഏമറ്ടുക്ൊവന്ന പ്രവൃത്തികൾ

03/01/2014 ന് ക്േന്ദ സര്ക്കാര് മഹാത്ാ�ാന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴി
ലുറപെ് നിയമ ക്ഭദ�തി പ്രോേും പദ്ധതിയിൽ ഏങ്റ്ടുക്കാവന്ന പ്രവര്ത്തിേൾ 
താങ്ഴ പറയന്നവയാണ് 

വിഭൊഗം A. പ്രകൃ്ി വിഭവ പേിപൊലനവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട് മപൊതു പ്രവൃ
ത്തികൾ

�ല സംേഷേണ പ്രവൃത്തികൾ - േിണറുേൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുടിങ്വ
ള്ള ക്്ാതസ്സുേൾ, തടയണേൾ, അടിയണേൾ, ങ്ചക്ക് ഡാമുേൾ, ക്സ്റ്റാപ്പു 
ഡാമുേൾ, മഴങ്വള്ള സുംഭേണിേൾ തുടങ്ങിയവ.

നതീരത്തട പേിപൊലന പ്രവൃത്തികൾ - ക്ോണ്ടൂര് ബണ്ടുേൾ, ക്ോണ്ടൂര് ട്ഞ്ചുേൾ, 
മഴക്ഴിേൾ, േൽത്തടയണേൾ, �ാബിയണ് ബണ്ടുേൾ, നീരുറവയങ്ട പേി
ക്പാഷണ പ്രവൃത്തിേൾ.

•	 സൂക്ഷ ങ്ചറുേിട �ലക്സചന പ്രവൃത്തിേളും ക്താടുേൾ, േനാൽ എന്നിവ
യങ്ട നിര്മ്മാണവും

•	 പേമ്പോ�ത �ലക്്ാതസ്സുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണ പ്രവൃത്തിേൾ

•	 മേങ്ങൾ പിടിപെിക്കലുും വനവൽക്കേണവും

•	 ങ്പാതുഭൂമിയിങ്ല ഭൂവിേസന പ്രവര്ത്തിേൾ 

വിഭൊഗം B. വയേക്ിഗ് ആസ്ികളം മപൊതു ആസ്ികളം (ഖണ്ഡിേ 5 ൽ പോ
മര്ശിക്ന്ന കുടുുംബാും�ങ്ങൾക്ക് മാത്രും)

•	 ഭൂമിയങ്ട ഉല്പാദനഷേമത വര്ദ്ധിപെിക്കാനതകുന്ന പ്രവൃത്തിേൾ ഭൂവിേ
സനും - േിണറുേൾ, കുളങ്ങൾ, �ലങ്ോയ്തു നിര്മ്മിതിേൾ.

•	 ക്ഹാര്ട്ിേൾച്ര്, പട്്നൂൽകൃഷി, ക്താട്വിള, ഫാും ക്ഫാറസ്റ്റ്ട്ി തുട
ങ്ങിയ ഉപ�ീവനാസ്തിേൾ.

•	 തേിശുഭൂമി വിേസിപെിച്് കൃഷിക്ക് ഉപയക്തമാക്ന്ന പ്രവൃത്തിേൾ
•	 ഇന്ദിേ ആവാസ് ക്യാ�നയൾങ്പെങ്ട, സര്ക്കാര് അനവദിക്ന്ന 

വീടുേൾ നിര്മ്മിക്ന്നതിനള്ള അവിദഗ്ദ ോയിേ ങ്താഴിൽ ഘടേും.
•	 മൃ�സുംേഷേണ പ്രവൃത്തിേൾ - ോലിങ്ത്താഴുത്ത്, ആട്ിൻകൂട്, പന്നിക്കൂ

ട്, ക്ോഴിക്കൂട്
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•	 ങ്പാതു കുളങ്ങളിൽ മത്്യും വളര്ത്തൽ, മത്്യും ഉണക്കി സൂഷേിക്ന്ന
തിനള്ള ക്േന്ദങ്ങൾ

വിഭൊഗം C. സ്വയം സഹൊയ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള മപൊതു ആസ്ികൾ

•	 ോര്ഷിേ വിളേളങ്ട സുംഭേണ ക്േന്ും. സ�വ വളനിര്മ്മാണത്തിന
ള്ള അടിസ്ാന സൗേേ്യും

•	 ഉപ�ീവന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ള്ള വര്ക്ക് ങ്ഷഡ്ഡുേൾ

വിഭൊഗം D ഗ്രൊ�തീണ അടിസ്ൊന സൗകേയേങ്ങൾ

•	 ഗ്ാമീണ ശുചിത് പ്രവൃത്തിേൾ - വ്യക്തി�ത ക്ടായ് ലറ്് , അകെണവാടി, 
സ്കൂൾ ക്ടായ് ലറ്റുേൾ, ങ്പാതു ക്ടായ് ലറ്റുേൾ

•	 ഓടേൾ, േലുങ്കുേൾ ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള ഗ്ാമീണ ക്റാഡുേൾ
•	 േളിസ്ലങ്ങൾ
•	 �ലനിര്ഗ്ഗമന ഓടേൾ, ക്സ്റ്റാും വാട്ര് ഡ്രയിനേൾ തുടങ്ങിയ ങ്വള്ളങ്പെ

ാക്ക നിയന്തണ പ്രവൃത്തിേൾ
•	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേൾ, വനിതാ സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങളങ്ട ങ്ഫ

ഡക്റഷനേൾ, സസക്ക്ലാണ് ങ്ഷൽക്ട്ഴ്്, അകെണവാടി ക്േന്ദങ്ങൾ, 
ഗ്ാമീണ ചന്തേൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ങ്േട്ിടങ്ങളങ്ട നിര്മ്മാണവും, ഗ്ാമ/
ക്്ാക്ക് തല ശ്ാശാനങ്ങളങ്ട നിര്മ്മാണവും. 

•	 നിര്മ്മാണ സാമഗ്ിേളങ്ട ഉല്പാദനും (എസ്റ്റിക്മറ്ിങ്ന് ഭാ�മായി വരുന്ന
ത് മാത്രും) 

•	 ഭഷേ്യധാന്യ സുംഭേണിേൾ
•	 ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിര്മ്മിച്ിട്ടുള്ള ആസ്തികുളങ്ട അറ്കുറ്പെണി

േൾ.
•	 സുംസ്ാന സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാക്ലാചിച്് ക്േന്ദ സര്ക്കാര് വിജ്ാ

പനും ങ്ചയ്ന്ന മറ്റു പ്രവൃത്തിേൾ.

ഏമറ്ടുക്ൊന് പൊടിലൊത്ത പ്രവൃത്തികൾ

•	 പ്രേടമല്ാത്തതുും അളന്നു തിട്ങ്പെടുത്താൻ േഴിയാത്തതുമായ പ്രവൃത്തി
േൾ, പുല്ലുനീക്കും ങ്ചയ്ൽ, േല്് നീക്കും ങ്ചയ്ൽ, സാധാേണ ോര്ഷിേ 
പ്രവൃത്തിേൾ (വിത്ത് വിതയ്കൽ, സത നടീൽ, വളമിടീൽ, ങ്ോയ്്, േള
പറിയ്കൽ, തുടങ്ങിയവ) ആവര്ത്തന സ്ഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തിേൾ എന്നിവ 
ഏങ്റ്ടുക്കാൻ പാടില്.

•	 വിത്ത്, വളും, േീടനാശിനി എന്നിവ വാങ്ന്നത് അനവദനീയമല്.
•	 ഭഷേ്യധാന്യും, പച്ക്കറിേൾ, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ ഇനത്തിൽങ്പെട് 

ഹൃസ്ോലവിളേൾക്ള്ള പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്കാൻ പാടില്. (ഉദാഃ- 
വാഴ, േപെ, ക്ചന, ക്ചമ്പ്, ഇഞ്ി, മഞെൾ, തക്കാളി, വഴുതന തുടങ്ങി
യവ). എന്നാൽ ക്താട്വിളേൾക്ും ക്ഹാര്ട്ിേൾച്റിൽ ഉൾങ്പെടുന്ന 
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ദീര്ഘോല വിളേൾക്ും 3 വര്ഷും വങ്േ, നനയ്കൽ, േളനീക്കുംങ്ചയ്ൽ 
എന്നീ പ്രവൃത്തിേൾ പേി�ണിക്കാവന്നതാണ്.

13.8.7 മ്ൊഴിലുറപ്് പദ്ധ്ിയിൽ ഉൾമപ്ടുത്തി സ്ൊയിയൊയ ആസ്ികളമട 
നിരമ്മൊണം

ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ സ്ായിയായ ആസ്തിേൾ സൃഷ്ിക്ന്നതിന് വിവിധ 
ോറ്�റിേളിൽ ഉൾങ്പെട് പ്രവൃത്തിേളിൽ ങ്മറ്ീേിയൽ ഘടേും ഉൾങ്പെട്് 
വരുന്ന പ്രവൃത്തിേൾ േങ്ണ്ക്ത്തണ്തുും ടി പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്നതിന് 
ഊന്നൽ നൽക്േണ്തുമാണ്. ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും കുറഞെത് 30-35% ങ്മ
റ്ീേിയൽ ഘടേും ഉൾങ്പെട്് വരുന്ന പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപ്പുവ
രുക്ത്തണ്താണ്. ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ലയും പ്രവൃത്തിേളങ്ട എസ്റ്റിക്മറ്് 
പേിക്ശാധനയ്കായി ക്്ാക്തലത്തിൽ ലഭ്യമാകുക്മ്പാൾ അതത് ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുേളിൽ കുറഞെത് 30-35% ങ്മറ്ീേിയൽ ങ്ചലവ് വരുന്ന തേത്തിലാ
ക്ണാ പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുത്തിട്ടുള്ളങ്തന്ന് ക്്ാക്തല അക്ഡിറ്ഡ് എഞ്ി
നീയര്മാര്, ക്�ായിൻറ് ക്്ാക്ക് ഡവലപെ്ങ്മൻറ് ഓഫീസര്മാര്, ക്്ാക്ക് 
ക്പ്രാഗ്ാും ഓഫീസര്മാര് എന്നിവര് പേിക്ശാധിച്് ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്. 
കൂടാങ്ത മസ്റ്റര്ക്റാൾ ലഭ്യമാക്ന്നതിനള്ള ഡിമാൻറ് ക്്ാക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
അവസേത്തിൽ പഞ്ായത്തുതലത്തിൽ 30-35% ങ്മറ്ീേിയൽ ങ്ചലവ് അതത് 
മാസും വരുന്നുങ്ണ്ന്ന് ക്്ാക്ക് ക്പ്രാഗ്ാും ഓഫീസര് ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്. 
വിവിധ ോറ്�റി പ്രവൃത്തിേളിൽ വരുും വര്ഷത്തിൽ മുൻ�ണന നൽക്േണ് 
പ്രവൃത്തിേളങ്ട വിശദാുംശങ്ങൾ ചുവങ്ട ക്ചര്ക്ന്നു.

ോറ്�റി എ : ോറ്�റി എ യിൽ ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴിയന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളി
ൽ പേമാവധി അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽ സൃഷ്ിക്കാൻ േഴിയന്നതുും അക്താങ്ടാപെും 
തങ്ന്ന ങ്മറ്ീേിയൽ ഘടേും ഉപക്യാ�ിക്കാൻ േഴിയന്നതുമായ പ്രവൃത്തി
േൾക്ക് ഊന്നൽ നൽക്േണ്താണ്. ങ്ചക്ക് ഡാമുേൾ (Boulder, Masnory, 
Brushwood) �ാബിക്യാണുേൾ, �ള്ളിപ്ഗ്ഗിുംങ്, ഫാും ക്പാണ്ടുേൾ എന്നിവ 
ഏങ്റ്ടുക്ക്മ്പാൾ ശാസ്തീയത പേിക്ശാധിച്് ആവശ്യമായ സ്ലങ്ങളിൽ ആവ
ശ്യമായ ക്താതിൽ ങ്മറ്ീേിയൽ ഘടേും കൂടി പ്രക്യാ�നങ്പെടുക്ത്തണ്താണ്. 
ങ്ചക്ക് ഡാമുേളും, ഫാും ക്പാണ്ടുേളും നിര്മ്മിക്ന്നതിന് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി 
തുേ വിനിക്യാ�ിക്കാും എന്നിേിങ്ക്ക തക്ദേശ സ്യും ഭേണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട 
പദ്ധതി തുേ ടി ക്മഖലയിൽ വിനിക്യാ�ിക്ന്നത് ഒഴിവാക്കാവന്നതാണ്.

ോറ്�റി ബി പ്രവൃത്തിേൾ : വ്യക്തി�ത ആസ്തിേളായ IHHL, ഫാും ക്പാണ്്, 
ങ്താഴുത്ത് മുതലായവ നിര്മ്മിക്ക്മ്പാൾ ഇതിനാവശ്യമായി വരുന്ന സാധന
സാമഗ്ിേളങ്ട ങ്ചലവ് യഥാര്ത്ഥ ബില്ലുേളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ ഗുണക്ഭാ
ക്താക്കൾക്ക് ക്നേിട്് നൽോൻ സാധിക്ന്നതാണ്. വ്യക്തി�ത ആസ്തിേൾ 
നിര്മ്മിക്ക്മ്പാൾ ഗുണക്ഭാക്തൃ തിേങ്ഞെടുപെ്, നിര്വ്വഹണ േീതി എന്നിവ സും
ബന്ധിച്് ചുവങ്ടപറയന്ന നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പാലിക്ക്കണ്താണ്. 
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ഗുണക്ഭാക്താക്കളാകുവാൻ ക്യാ�്യതയള്ള വിഭാ�ങ്ങൾ :-

1. പട്ിേ�ാതി 
2. പട്ിേവര്ഗ്ഗും 
3. നാക്ടാടിേളായ ആദിവാസിേൾ
4. ഡീക്നാട്ിസഫഡ് ആദിവാസിേൾ
5. ദാേിദ്്യ ക്േഖയ്ക് താങ്ഴയള്ള മറ്റു കുടുുംബങ്ങൾ
6. സ്തീേൾ ഗൃഹനാഥേളായ കുടുുംബങ്ങൾ
7. ശാേീേിേ സവേല്യമുള്ളവര് ഗൃഹനാഥോയിട്ടുള്ള കുടുുംബങ്ങൾ
8. ഭൂപേിഷ്കേണത്തിങ്ന് ഗുണക്ഭാക്താക്കൾ
9. ഇന്ദിോ ആവാസ് പദ്ധതിയങ്ട ഗുണക്ഭാക്താക്കൾ
10. 2006 ങ്ല പട്ിേവര്ഗ്ഗങ്ങളും ഇതേ പേമ്പോ�ത വനവാസിേളും (വനാ

വോശമും�ീേേിക്കൽ നിയമത്തിങ്ന് (2007 ങ്ല 2) ഗുണക്ഭാക്താക്കളും)

ക്മൽപെറഞെ മുൻ�ണനാവിഭാ�ങ്ങളിൽ അര്ഹോയ ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് 
ആനൂകൂല്യും നൽേി േഴിഞൊൽ ങ്ചറുേിട-നാമമാത്രേര്ഷേക്േയും പേി�
ണിക്കാവന്നതാണ്.

എന്നാൽ 11.08.2014 ങ്ല 11017/17/2008 – എൻ.ആര്.ഇ.�ി.എ(UN) നമ്പര് ക്േന്ദ 
സര്ക്കാര് നിര്ക്ദേശമനസേിച്്, സമഗ്വും, ശാസ്തീയവമായ നിര്ത്തട പദ്ധതിയ
ങ്ട ഭാ�മായി, ങ്ചറുേിട, നാമമാത്ര േര്ഷേരുങ്ട ഭൂമി എന്ന് വ്യത്യാസമില്ാ
ങ്ത എല്ാ ഭൂമിയിലുും പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതാണ്. മുേൾത്തട്ടു മുതൽ 
താക്ഴാട്ടുള്ള സമീപനും (Ridge to Valley approach ) അനസേിച്് ക്വണും പ്ര
വൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്കാൻ, പകൊളിത്ത ആസൂത്രണത്തിലൂങ്ട മാത്രക്മ നീര്ത്തട 
വിേസന പ്ാൻ തയ്ാറാക്കാവ. സാറ്ങ്ലററ് ഇക്മ�ിങ്ന് സഹായക്ത്താങ്ട 
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കാവന്നതാണ്. Ridge to Valley സമീപനത്തിൽ ശാസ്തീയമാ
യി നീര്ത്തട പദ്ധതി നടപെിലാക്ന്നതിന് സുംസ്ാന സര്ക്കാരുും നിര്ക്ദേശും 
നൽേിയിട്ടുണ്്. (30/03/2015 ങ്ല DD2/116/2015/LSGD നമ്പര് സര്ക്ലര്)

ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള േങ്ണ്ത്തുന്നതിനായി ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുതലത്തി
ലുും ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്ന ആസ്തിേങ്ള സുംബന്ധിച്ചുും, 
അതിനള്ള അര്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങങ്ള സുംബന്ധിച്ചുും പത്രവാര്ത്ത ഉൾങ്പെങ്ട 
വ്യാപേമായ പ്രചാേണും നടക്ത്തണ്താണ്. ഇതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ ലഭി
ക്ന്ന അക്പഷേേൾ പേിക്ശാധിച്് അവര്ക്ക് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി പ്രോേും 
ആസ്തിേൾ ലഭിക്ന്നതിനള്ള അര്ഹത പേിക്ശാധിച്് മുൻപറഞെ അര്ഹ
താമാനദണ്ഡമനസേിച്് മുൻ�ണന നിശ്യിച്് പട്ിേ അന്തിമമാക്ക്കണ്തുും, 
ടി പട്ിേ ഗ്ാമസഭയക്ടയും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന്യും അും�ീോേും വാങ്ങി നി
ര്വ്വഹണും ആേുംഭിക്ക്കണ്തുമാണ്. കൂടാങ്ത ഷേീേ വിേസന വകുപെ്, മൃ�സുംേ
ഷേണ വകുപെ് എന്നിവര് േങ്ണ്ത്തുന്ന ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ളയും ക്മൽപെറഞെ മു
ൻ�ണനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോേും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന് അും�ീോേക്ത്താങ്ട 
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ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ള േങ്ണ്ത്തുന്നതിനായി ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുതലത്തി
ലുും ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്ന ആസ്തിേങ്ള സുംബന്ധിച്ചുും, 
അതിനള്ള അര്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങങ്ള സുംബന്ധിച്ചുും പത്രവാര്ത്ത ഉൾങ്പെങ്ട 
വ്യാപേമായ പ്രചാേണും നടക്ത്തണ്താണ്. ഇതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ ലഭി
ക്ന്ന അക്പഷേേൾ പേിക്ശാധിച്് അവര്ക്ക് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി പ്രോേും 
ആസ്തിേൾ ലഭിക്ന്നതിനള്ള അര്ഹത പേിക്ശാധിച്് മുൻപറഞെ അര്ഹതാ
മാനദണ്ഡമനസേിച്് മുൻ�ണന നിശ്യിച്് പട്ിേ അന്തിമമാക്ക്കണ്തുും, ടി 
പട്ിേ ഗ്ാമസഭയക്ടയും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിൻക്റയും അും�ീോേും വാങ്ങി നി
ര്വ്വഹണും ആേുംഭിക്ക്കണ്തുമാണ്. കൂടാങ്ത ഷേീേ വിേസന വകുപെ്, മൃ�സും
േഷേണ വകുപെ് എന്നിവര് േങ്ണ്ത്തുന്ന ഗുണക്ഭാക്താക്കങ്ളയും ക്മൽപെറഞെ 
മുൻ�ണനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോേും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിങ്ന് അും�ീോേക്ത്താ
ങ്ട ങ്തേങ്ഞെടുക്കാവന്നതാണ്.

13.8.8 നിരവ്വഹണ േതീ്ി

1. ഗുണഡഭൊക്ൊക്ൾ ഡനേിട്ടുള്ള നിരവ്വഹണം

ങ്താഴിലുറപെ് നിയമും നിലവിലുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ക്ദേശ പ്രോേും വ്യക്തി�ത ആന
കൂല്യും ലഭ്യമാക്ന്ന ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് ങ്താഴുത്ത്, ആട്ിൻകൂട്, ക്ോഴിക്കൂ
ട്, പന്നിക്കൂട്, േക്മ്പാസ്റ്റ് സുംവിധാനങ്ങൾ മുതലായ വ്യക്തി�ത ആനൂകൂല്യ
ങ്ങൾ ക്നേിട്് നിര്മ്മിക്വാൻ േഴിയന്നതാണ്. ഈ നിര്വ്വഹണ േീതിയിൽ 
ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി എഞ്ിനീയര് നിര്മ്മിക്കാൻ ഉക്ദേശിക്ന്ന നിര്മ്മിതി
യങ്ട എസ്റ്റിക്മറ്് MGNREGS Standadised Data ഉപക്യാ�ിച്് പ്രക്യാ�ത്തിലു
ള്ള LMR നിേക്ക് അനസേിച്് തയ്ാറാക്കണും. എസ്റ്റിക്മറ്് തയ്ാറാക്ക്മ്പാൾ 
മാതൃേേൾ േണക്കിങ്ലടുക്ക്കണ്താണ്. ഇത്തേത്തിൽ തയ്ാറാക്കിയ എസ്റ്റി
ക്മറ്ിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ ആവശ്യമായ അവിദഗ്ദ, അര്ദ്ധവിദഗ്ദ, വിദഗ്ദ 
ങ്താഴിലാളിേൾക്ള്ള ങ്താഴിൽദിനങ്ങൾ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നുും 
ലഭ്യമാക്ക്കണ്തുും, നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനഘടേും ഗുണക്ഭാ
ക്താവിന് േ�ിക്്രേഷനള്ള സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുും ക്നേിട്് വാങ്ങാവന്നതുമാ
ണ്. നിര്മ്മാണും പൂര്ത്തിയാക്കിയ ക്ശഷും യഥാര്ത്ഥ GST ബില്ലുേൾ പേിക്ശാ
ധിച്് ആയവ എസ്റ്റിക്മറ്് തുേയ്ക്കുള്ളിലാങ്ണന്ന് ഉറപെ് വരുത്തിയ ക്ശഷും തുേ 
ഗുണക്ഭാക്താക്കളങ്ട അക്കൗണ്ിക്ലക്ക് ക്നേിട്് ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്. പൂര്ണ്ണ
മായും പ്രീഫാബ്ിക്ക്കറ്് ങ്ചയ്് സ്ാപിക്ന്നവ അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽ ഒഴിവാക്ക
ങ്പെടുന്നതിനാൽ അത്തേും ഡിസസൻ ഒഴിവാക്ക്കണ്താണ്.

സ്ന്തമായി തുേ മുൻകൂര് േങ്ണ്ത്താൻ േഴിയാത്ത ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് കൂ
ടുുംബശ്ീ മുക്ഖനയും, സഹേേണ സുംഘങ്ങൾ, ഷേീേ സുംഘങ്ങൾ വഴിയും 
ോലാവധി കുറഞെ വായ്പേൾ ലഭ്യമാക്കാൻ (Soft Loans) തക്ദേശ സ്ാപനങ്ങ
ൾക്ക് ശ്മിക്കാവതാണ്.
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2. ്ഡദേശ സ്ൊപനം മുഡഖന ഡനേിട്ടുള്ള നിരമ്മൊണ േതീ്ി

ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് സ്യും നിര്മ്മാണ ചുമതല ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴിയാത്ത 
സാഹചേ്യങ്ങളിൽ തക്ദേശ സ്ാപനും ക്നേിട്് നിര്വ്വഹണും നടത്തുന്ന മറ്് 
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളങ്ട മാതൃേയിൽ ടി പദ്ധതിേളങ്ട നിര്മ്മാണവും 
ഏങ്റ്ടുക്കാവന്നതാണ്. അങ്ല്കെിൽ കൂടുുംബശ്ീ നിര്മ്മാണ ഗ്രൂപ്പുേങ്ള ടി പ്രവൃ
ത്തിക്ക് ഉപക്യാ�ിക്കാവന്നതുമാണ്.

ക്മൽപെറഞെ േണ്് നിര്വ്വഹണ േീതിേൾ അവലുംബിക്ക്മ്പാഴുും സുംസ്ാന
മിഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള മാതൃോ എസ്റ്റിക്മറ്ിങ്ന അടിസ്ാനങ്പെടുത്തി, ങ്താ
ഴിലുറപെ് പദ്ധതിയങ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുക്വണും നിര്വ്വഹണും നടക്ത്ത
ണ്ത്.

വ്യക്തി�ത ആസ്തിേൾ : അര്ഹോയ കുടുുംബങ്ങങ്ള േങ്ണ്ത്തി ടി കുടുുംബങ്ങ
ൾക്ക് ചുവങ്ട സൂചിപെിക്ന്ന ആസ്തിേൾ നൽകുന്നതിന് സവിക്ശഷമായ ഇട
ങ്പടൽ ഗ്ാമ-ക്്ാക് പഞ്ായത്തുതലത്തിൽ ഉണ്ാേണും.

•	 പശുങ്താഴുത്ത്/ ആട്ിൻകൂട്/ ക്ോഴിക്കൂട്/ പന്നിക്കൂട്. 
•	 േക്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്്: ഗ്ാമീണ ക്മഖലയിങ്ല അര്ഹോയ ഓക്ോ വീട്ിലുും 

ഒരു േക്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിര്മ്മിച്് നൽേണും. 
(ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്ിേൾ ഉപക്യാ�ിച്് ഈട് നിൽക്ന്ന തേ
ത്തിൽ ക്വണും േക്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്ിങ്ന് നിര്മ്മാണും. മാതൃോ എസ്റ്റിക്മറ്റുും 
ഡിസസനും ഇതിനേും തങ്ന്ന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്്.)

•	 ക്സാക്ക് പിറ്്: ശാസ്തീയമായ േീതിയിൽ ക്സാക്ക്പിറ്് നിര്മ്മിക്ന്ന
ത് സുംബന്ധിച്് ക്്ാക്ക്/ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തലത്തിങ്ല സാക്കെതിേ 
വിഭാ�ും �ീവനക്കാര്ക്ക് പേിശീലനും നൽേിയിട്ടുണ്്. ഇതിങ്ന് അടി
സ്ാനത്തിൽ ക്വണും നിര്മ്മാണും ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ്ത്. അര്ഹോയ 
എല്ാവീടുേളിലുും ആവശ്യേത പേിക്ശാധിച്് ദ്വമാലിന്യ സും്േണ
ത്തിനായി ക്സാക്ക്പിറ്റുേൾ നൽോവന്നതാണ്.

•	 േക്മ്പാസ്റ്റിും�് ്രേേ്ച്ര്: NADEP അങ്ല്കെിൽ തുമ്പൂര്മുഴി മാതൃേയിലുള്ള 
േക്മ്പാസ്റ്റിും�് സുംവിധാനും ഒരുക്കി നൽക്േണ്തുും, ഇതിങ്ന് പേിപാല
നും സുംബന്ധിച്് ശുചിത്മിഷൻ, ഹേിതക്േേളും മിഷൻ എന്നിവയമാ
യി ബന്ധങ്പെട്് ആവശ്യമായ പേിശീലനും ഗുണക്ഭാക്താവിന് നൽക്േ
ണ്തുമാണ്.

•	 ബക്യാ�്യാസ് പ്ാൻറ്: ങ്മറ്ീേിയൽ ഘടേക്ത്താങ്ടാപെും തങ്ന്ന അവിദ
ഗ്ദ ങ്താഴിൽ ഘടേും കൂടി പേമാവധി ഉൾങ്പെട്് വരുന്ന «ദീനബന്ധുക്മാ
ഡൽ« ബക്യാ�്യാസ് പ്ാൻറിങ്ന് നിര്മ്മാണും ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയി
ൽ ഏങ്റ്ടുത്ത് നടത്താവന്നതാണ്. പ്രീ ഫാബ്ിക്ക്കറ്ഡ് ബക്യാ�്യാസ് 
പ്ാൻറുേൾ ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴിയില്.

•	 അക്സാള ടാകെ്: േന്നുോലിേൾ, ആട്, ക്ോഴി എന്നിവയ്ക് നൽോൻ 
േഴിയന്ന ക്പാഷേും ഏങ്റയള്ള ഭഷേ്യ വസ്തുവാണ് അക്സാള. ഇതിങ്ന് 
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ഉത്പാദനത്തിനള്ള ടാകെ് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ നിര്മ്മിച്ചു 
നൽോൻ േഴിയും. ഇതിങ്ന് ഉപക്യാ�ും സുംബന്ധിച് അറിവേൾ ഷേീ
േവിേസന വകുപെിൽ നിന്നുും ഗുണക്ഭാക്താക്കൾക്ക് നൽക്േണ്താണ്.

•	 േിണര് റീചാര്ജ്ജിും�്: പി.വി.സി സപപെിങ്ന് ഉപക്യാ�ും പേമാവധി 
കുറച്് േിണര് റീചാര്ജ്ജിും�ിന് പ്രവൃത്തിേൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്ന തേത്തിലാ
േണും പ്രവൃത്തിേൾ തയ്ാറാക്ക്കണ്ത്. സുംസ്ാനങ്ത്ത എല്ാ േിണറു
േളും റീചാര്ജ്ജ് ങ്ചയ്ന്നതിനള്ള നടപടിേൾ സ്ീേേിക്ക്കണ്താണ്.

•	 ഫലവൃഷേക്ത്താട്ും (Orchard): ഭൂമി, �ലും എന്നിവയങ്ട ലഭ്യത പേി�
ണിച്് ഫലവൃഷേക്ത്താട്ും നിര്മ്മിച്് നൽോവന്നതാണ്.

3. കൊറ്ഗറി സി പ്രവൃത്തികൾ 

ോറ്�റി സി-യിൽ ഉൾങ്പെട്് വരുന്ന സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങൾക്ക് 
വര്ക്ക്ങ്ഷഡ് നിര്മ്മിച്ചു നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പേിമിതമായ എണ്ണും മാത്രമാണ് 
സുംസ്ാനത്ത് ഏങ്റ്ടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കുടുുംബശ്ീ മിഷങ്ന് േീഴിൽ 
നിേവധി സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങൾ വരുമാനദായേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളി
ൽ ഏര്ങ്പെടുന്നുണ്്. ഇപ്രോേമുള്ള ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് വര്ക്ങ്ഷഡുേൾ നിര്മ്മിച്ചു 
നൽകുന്നതിന് പ്രാധാന്യും നൽക്േണ്താണ്. വര്ക്ക് ങ്ഷഡ്ഡുേളങ്ട നിര്മ്മാണ
ത്തിന് അര്ഹോയ സ്യുംസഹായ സുംഘങ്ങങ്ള േങ്ണ്ത്തുന്നതിന് ചുവങ്ടപെ
റയന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കങ്പെക്ടണ്താണ്.

•	 സി.ഡി.എസ്. സര്ട്ിസഫ ങ്ചയ്തുും കുറഞെത് 5 ക്പര് അടങ്ങിയ കുടുും
ബശ്ീ ഗ്രൂക്പൊ, കുടുുംബശ്ീ അും�ീകൃത എും.ഇ ഗ്രൂക്പൊ ആയിേിക്കണും.

•	 കുടുുംബശ്ീ മുക്ഖന പേിശീലനും പൂര്ത്തിയാക്കിയ ഗ്രൂപ്പുേളായിേി
ക്കണും

•	 ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് വര്ക്ക് ങ്ഷഡ് നിര്മ്മിക്ന്നതിനായി ങ്പാതുഭൂമി േങ്ണ്
ത്തണും എന്ന് നിര്ബന്ധും ഇല്.

•	 ഗ്രൂപെിങ്ല ഏങ്തകെിലുും അും�ത്തിങ്ന് ക്പേിൽ വര്ക്ക് ങ്ഷഡ് പണിയ
ന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാങ്ണകെിൽ ഗ്രൂപെ് അും�ങ്ങളങ്ട ക്േഖാമൂല
മുളള ഉഭയ സമ്മത പ്രോേും പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ വര്ക്ക് ങ്ഷഡ് നിര്മ്മി
ക്കാവന്നതാണ്.

•	 ഭൂമി ലഭ്യമായ ഗ്രൂപെിങ്ല അും�വും ഗ്രൂപെിങ്ല മറ്് അും�ങ്ങളും തമ്മിൽ ഭൂമി
യങ്ടയും, വര്ക്ക് ങ്ഷഡ്ിങ്ന്യും സ്ാപനവും ഉപക്യാ�വും സുംബന്ധി
ച്് ങ്പാതുവായ ഒരു േോറിൽ ഏര്ങ്പെക്ടണ്താണ്.

•	 കുറഞെത് 5 വര്ഷക്ത്തങ്ക്കകെിലുും ടി വര്ക്ക് ങ്ഷഡ് ഗ്രൂപെിങ്ന് പ്രവ
ര്ത്തനത്തിന് ഉപക്യാ�ിക്കാൻ ഭൂമിയങ്ട ഉടമസ്ൻ സമ്മതപത്രും 
നൽക്േണ്താണ്.

•	 േോറിൽ ഏര്ങ്പെട്ക്ശഷും പ്രസ്തുത േോറുും അക്പഷേയും ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തിൽ സമര്പെിക്ക്കണ്താണ്.
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•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് ടി പ്രവൃത്തി ആഷേൻ പ്ാനിൽ ഉൾങ്പെടുക്ത്തണ്തുും, 
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടുത്ത് നടപെിലാക്ന്ന മാതൃേയിൽ ടി 
പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേേിക്കാവന്നതുമാണ്.

•	 ടി പ്രവൃത്തിയിൽ അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽഘടേും ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയി
ങ്ല ങ്താഴിലാളിേൾക്ക് ക്നേിട്് ലഭിക്ന്ന വിധത്തിൽ മഹാത്ാ�ാ
ന്ധി ക്ദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയങ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലി
ച്ചുങ്ോണ്് കുടുുംബശ്ീ നിര്മ്മാണ ഗ്രൂപ്പുേങ്ള ഏൽപെിച്ചുും നിര്വ്വഹണും 
നടത്താവന്നതാണ്. 

�ില്ാ കുടുുംബശ്ീ മിഷനമായി സഹേേിച്് പേമാവധി കൂടുുംബശ്ീ സുംേുംഭ 
ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് വര്ക്ങ്ഷഡുേൾ ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്. കൂടാങ്ത ഹേിത േര്മ്മ
ക്സനേളായി പ്രവര്ത്തിക്ന്ന ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് അസ�വ മാലിന്യും സുംഭേിച്് 
വയ്ക്കുന്നതിന് ങ്മറ്ീേിയൽ റിക്കവറി ങ്ഫസിലിറ്ി ങ്സൻററുേൾ നിര്മ്മിച്് 
നൽോവന്നതാണ്.

കൊറ്ഗറി �ി പ്രവൃത്തികൾ 

സര്ക്കാര് സ്കൂളേളിൽ ചുവങ്ട പറയന്ന നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടു
ക്ക്കണ്താണ്.

1. ചുറ്റുമതിൽ നിര്മ്മാണും 

2. േിച്ൻങ്ഷഡ് നിര്മ്മാണും

3. സഡനിും�് ഹാൾ നിര്മ്മാണും

4. േളിസ്ലും നിര്മ്മാണും

5. ഫലവൃഷേക്താട്ങ്ങൾ സ്ാപിക്കൽ

6. ക്ടായ് ലറ്് നിര്മ്മാണും

7. േിണര് റീചാര്ജ്ജിും�്

8. േക്മ്പാസ്റ്റിും�് ്രേേ്ച്ര് (തുമ്പൂര്മൂഴി/NADEP)

9. ക്സാക്ക്പിറ്് നിര്മ്മാണും

10. ങ്മറ്ീേിയൽ (സഡ്രക്വസ്റ്റ് ) േളഷേൻ ഫസിലിറ്ി

കൂടാങ്ത അും�ൻവാടിേളങ്ട നിര്മ്മാണും, ക്റാഡുേൾ, ക്റാഡുേക്ളാട് ക്ചര്ന്നു
ള്ള ങ്ഡ്രയിക്നജുേൾ, അഴുക്ക് ങ്വള്ളും ഒഴുക്ന്നതിനള്ള ചാലുേൾ (ക്ഗ് വാട്ര് 
ങ്ഡ്രയിൻ) എന്നിവയും നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്.

ഗ്ാമചന്തേളങ്ട നിര്മ്മാണും: ഗ്ാമചന്തേളങ്ട നിര്മ്മാണും പദ്ധതിയിൽ 
ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴിയന്നതാണ്. ഇന്നുും ആവശ്യമായ അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങ
ളില്ാങ്തയാണ് ഗ്ാമീണ ക്മഖലയിങ്ല ചന്തേൾ പലതുും പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. 
േച്ടവര്ക്കാര്ക്ക് സൗേേ്യപ്രദമായി ഇരുന്ന് േച്വടും നടത്തുന്നതിനള്ള ങ്ഷ
ൽറ്റുേൾ, ക്സ്റ്റാക്റ�് സൗേേ്യും, ഇൻറര്ക്ലാക്ക് പാേിയ നടപൊത, ശൗചാല
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യങ്ങൾ, മാലിന്യ സും്േണ സൗേേ്യങ്ങൾ എന്നിവ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയി
ൽ ഏങ്റ്ടുത്ത് നിര്മ്മിക്ക്കണ്താണ്.

ആസ്തി നിര്മ്മാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക്മ്പാൾ സ്ാഭാവിേമായും 
അര്ദ്ധ-വിദഗ്ദ, വിദഗ്ദ ങ്താഴിലാളിേളങ്ട ക്സവനും കൂടുതലായി ക്വണ്ിവ
രുും. ഈ സാഹചേ്യത്തിൽ ആവശ്യമായത്ര ങ്താഴിലാളിേങ്ള പേിശീലിപെി
ച്് അര്ദ്ധ-വിദഗ്ദ, വിദഗ്ദ ങ്താഴിലുേൾക്ക് വിന്യസിക്വാൻ സാധിക്കണും. 
ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിലുും നിലവിലുള്ള ആക്ടീവ് ങ്താഴിലാളിേളങ്ട 10% 
ക്പങ്േങ്യകെിലുും േങ്ണ്ത്തി ആവശ്യമായ ക്മസൻ പേിശീലനും നൽകുവാൻ 
നടപടി സ്ീേേിക്കണും. ഇപ്രോേും ങ്താഴിലാളിേങ്ള ങ്തേങ്ഞെടുക്ക്മ്പാൾ 
അവരുങ്ട പ്രായപേിധി, മുൻോലങ്ങളിൽ അര്ദ്ധ-വിദഗ്ദ, വിദഗ്ദ ങ്താഴിലുേ
ളിൽ ഏര്ങ്പെട് പേിചയും എന്നിവ േണക്കിങ്ലടുക്കണും. 

13.8.9 സദ്- ഭേണം (Good Governance) 
ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ സദ്-ഭേണും നടപെിലാക്ന്നതിങ്ന് ഭാ�മായി ചുവ
ങ്ടപെറയന്ന നടപടിേൾ സ്ീേേിക്ക്കണ്താണ്.

1. ങ്താഴിൽോര്ഡ് :- ക്േന്ദ സര്ക്കാേിങ്ന് പുതുക്കിയ നിര്ക്ദേശങ്ങളങ്ട 
അടിസ്ാനത്തിൽ തയ്ാറാക്കിയ ങ്താഴിൽോര്ഡ് എല്ാ �ില്േൾക്ും 
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്്. ആയത് എല്ാ കുടുുംബങ്ങൾക്ും ലഭ്യമാക്കിങ്യന്ന് 
ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്. ങ്താഴിൽോര്ഡിൽ ആവശ്യമായ ക്േഖങ്പെ
ടുത്തലുേൾ ഓക്ോ 15 ദിവസത്തിനള്ളിലുും വരുക്ത്തണ്തുും, ഇക്കാേ്യും 
ക്്ാക്ക്/�ില്ാതലങ്ങളിൽ പേിക്ശാധിക്ക്കണ്തുമാണ്.

2. വര്ക്ക് ഫയലുേളങ്ട സൂഷേിപെ് സുംബന്ധിച്് : - ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയ
ങ്ട വര്ക്ക് ഫയലുേളങ്ട കൃത്യമായ സൂഷേിപെ് സുംബന്ധിച് നിര്ക്ദേശങ്ങ
ൾ ക്േന്ദസര്ക്കാര് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്ോ ഫയലിലുും ങ്ചക്ക് 
ലിസ്റ്റ് ഉൾങ്പെങ്ട 21 ഇനും ക്േഖേൾ സൂഷേിക്ന്നതിനാണ് നിര്ക്ദേശിച്ി
ട്ടുള്ളത്. ങ്ചക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രോേമുള്ള പ്രസക്തമായ എല്ാ ക്േഖേളും ഫയ
ലുേളിൽ സൂഷേിക്കാൻ നിര്ക്ദേശും നൽക്േണ്തുും ആയത് പാലിക്ന്നു
ക്ണ്ാങ്യന്ന് ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്തുമാണ്. ക്്ാക്ക് ക്പ്രാഗ്ാും ഓഫീസര്, 
ക്�ായിൻറ് ക്്ാക്ക് ഡവലപെ്ങ്മൻ് ഓഫീസര് (ആര്.ഇ.�ി.എസ് ) 
എന്നിവര് ഇക്കാേ്യും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേൾ സന്ദര്ശിച്് പേിക്ശാധിച്് 
ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്താണ്.

3. േ�ിസ്റററുേളങ്ട സൂഷേിപെ് സുംബന്ധിച്്:- 7 ഇനും േ�ിസ്റ്ററുേൾ സൂ
ഷേിക്ന്നക്താങ്ടാപെും തങ്ന്ന അവയിൽ ആവശ്യമായ ക്േഖങ്പെടുത്തലു
േൾ കൃത്യമായും വരുത്തുന്നതിനള്ള നിര്ക്ദേശും നൽക്േണ്തുും, ക്േഖങ്പെ
ടുത്തലുേൾ വരുത്തുന്നുങ്വന്ന് ഉറപ്പുവരുക്ത്തണ്തുമാണ്.

4. സിറ്ിസണ് ഇൻഫര്ക്മഷൻ ക്ബാര്ഡ്:- പ്രവൃത്തി ആേുംഭിക്ന്നതി
നമുൻപായി തങ്ന്ന ആവശ്യമായ ക്േഖങ്പെടുത്തലുേൾ വരുത്തിയ 
നിഷ്കര്ഷിക്കങ്പെട് മാതൃേയിലുള്ള CIB എല്ാ പ്രവൃത്തിസ്ലങ്ങളിലുും 
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സ്ാപിക്ക്കണ്താണ്. CIB േളങ്ട നിര്മ്മാണത്തിന് കുടുുംബശ്ീ സും
വിധാനങ്ത്ത ഉപക്യാ�ിക്ന്നത് സുംബന്ധിച്് നൽേിയിട്ടുള്ള നിര്ക്ദേ
ശങ്ങൾ പേി�ണിക്ക്കണ്തുും, നല് പ്രവൃത്തിേളങ്ട ക്ഫാക്ട്ാ (before, 
after) ലഭ്യമാക്ക്മ്പാൾ CIB ഉൾങ്പെടുന്ന ക്ഫാക്ട്ാേൾകൂടി ലഭ്യമാക്വാ
ൻ ശ്ദ്ധിക്ക്കണ്തുമാണ്.

13.8.10 സംഡയൊ�ന സൊധയേ്കൾ 
അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽ സൃഷ്ിക്ന്നതിക്നാങ്ടാപെും സ്ായിയായ ആസ്തിേളങ്ട 
നിര്മ്മാണത്തിനാണ് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതി വരുും വര്ഷങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കും 
നൽകുന്നത്. പദ്ധതിയമായി സുംക്യാ�ിപെിക്കാൻ േഴിയന്ന വിവിധ വകുപെ് 
പദ്ധതിയങ്ട സുംക്യാ�ന സാധ്യതേൾ പേമാവധി പ്രക്യാ�നങ്പെടുത്തണും. 
വിവിധ വകുപ്പുേളും അവയമായള്ള സുംക്യാ�ന സാധ്യതേളും ചുവങ്ട ക്ച
ര്ക്ന്നു.

13.8.11 �ലഡസചന വകുപ്്

•	 �ലക്സചന േനാലുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണും/നിര്മ്മാണും

•	 ഫീൽഡ് ചാനൽ, ങ്ഡ്രയിൻ എന്നിവയങ്ട നിര്മ്മാണും, നവീേേണും

•	 ങ്വളളങ്പൊക്കത്തിൽ തേര്ന്ന �ലക്സചന േനാലുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേ
ണും, പുതിയവയങ്ട നിര്മ്മാണും

•	 പ്രളയത്തിൽ നാശും ക്നേിട് ക്താടുേളങ്ട വശങ്ങളിങ്ല സുംേഷേണ ഭി
ത്തിേളങ്ട നിര്മ്മാണും/പുനരുദ്ധാേണും

•	 ക്താടുേളങ്ട പാര്ശ്ങ്ങളിൽ മുള വച്ചുപിടിപെിക്കൽ

•	 പ്രളയത്തിൽ തേര്ന്ന കുളങ്ങളങ്ട സുംേഷേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

•	 �തിമാറിങ്യാഴുേിയ പുഴേളും ക്താടുേളും പുനസ്ാപിക്കൽ

•	 ങ്ചക് ഡാും/ തടയണേളങ്ട നിര്മ്മാണും

•	 ടി പ്രവൃത്തിേളങ്ട അവിദഗ്ദ ങ്താഴിൽഘടേും നിര്ബന്ധമായും ങ്താ
ഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തി ങ്ചയ്ന്നതിനളള നടപടി സ്ീേേി
ക്േ.

13.8.12 മൃഗസംേഷേണ വകുപ്്, ഷേതീേവികസന വകുപ്്
•	 ോലിങ്ത്താഴുത്ത്, ആട്ിൻകൂട്, ക്ോഴിക്കൂട്, പന്നിക്കൂട് എന്നിവയങ്ട നി

ര്മ്മാണും.
•	 തീറ്പ്പുൽകൃഷിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഒരുക്കൽ, തീറ്പ്പുല്് നട്ടുപിടിപെിക്കൽ 

എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ങ്താഴിലുറപെ് മാര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങൾ പ്രോേും 
അനവദനീയമാണ്. 

•	 അക്സാള ടാങ്കുേളങ്ട നിര്മ്മാണും.
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13.8.13 വനംവനയേ�തീവി വകുപ്്
•	 വൃഷേസത്ത ഉത്പാദനത്തിനളള നഴ്റി സ്ാപിക്കൽ, വനവത്ക്കേണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
•	 മണ്ണ് �ലസുംേഷേണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
•	 ങ്വളളങ്പൊക്കത്തിൽ തേര്ന്ന വനത്തിനളളിലൂങ്ടയളള ക്റാഡുേളങ്ട 

പുനരുദ്ധാേണും, പുതിയവയങ്ട നിര്മ്മാണും
•	 വനത്തിനളളിൽ തേര്ന്ന ങ്ചറിയ ങ്ചക്ക് ഡാമുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണും
•	 വനത്തിൽ ഉരുൾങ്പാട്ലുണ്ായ പ്രക്ദശങ്ങളിൽ പേിസ്ിതി പുനസ്ാ

പനും
•	 വനപ്രക്ദശങ്ത്ത നശിച്ചുക്പായ മേങ്ങൾക് പേേും പുതിയവ വച്ചു പിടി

പെിക്കൽ
•	 ആദിവാസി ക്ോളനിേളിക്ലയ്ക്കുളള ക്റാഡുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണും
•	 പുഴയങ്ട ഓേങ്ങളിൽ േണ്ൽ, മുള എന്നിവ വച്ചുപിടിപെിക്കൽ
•	 വനത്തിലുള്ളിങ്ല ങ്ചക്ക് ഡാും, കുളങ്ങൾ, ക്റാഡ്, വനവത്ക്കേണും 

ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള പ്രവൃത്തിേൾ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ ങ്ചയ്ാവന്ന
താണ്.

13.8.14 ് ഡദേശ സ്വയം ഭേണ എഞ്ിനതീയറിംഗ് വിഭൊഗം
•	 ഗ്ാമീണ ക്റാഡുേളങ്ട നിര്മ്മാണും
•	 ഓവചാലുേളങ്ട നിര്മ്മാണും
•	 വ്യക്തി�ത ആസ്തിേൾ (േിണറുേൾ, േക്മ്പാസ്റ്റ് പിറ്റുേൾ) നിര്മ്മിക്കൽ
•	 ങ്വളളങ്പൊക്കത്തിൽ തേര്ന്ന ഗ്ാമീണ ക്റാഡുേൾ, േലുങ്കുേൾ, അും�

നവാടിേൾ എന്നിവയങ്ട പുനരുദ്ധാേണും, പുതിയവയങ്ട നിര്മ്മാണും
•	 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളങ്ട അധീനതയിലുളള ക്താടുേളങ്ട സുംേഷേണ പ്ര

വര്ത്തനങ്ങൾ
•	 ഓവചാലുേളങ്ട പുനര്നിര്മ്മാണവും അറ്കുറ്പെണിേളും
•	 മണ്ണ് �ലസുംേഷേണ പ്രവൃത്തിേളിൽ ഉൾങ്പെടുന്ന േയ്ാല നിര്മ്മാണും, 

പാര്ശ് ഭിത്തി സുംേഷേണും മുതലായ പ്രവൃത്തിേൾ പൂര്ണ്ണമായും ങ്താ
ഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിങ്ല ങ്താഴിലാളിേങ്ള ഉൾങ്പെടുത്തി നടപൊക്കണും.

13.8.15 റതീ-ബിൽ�് ഡകേള 
പ്രളയുംമൂലും ഗ്ാമപ്രക്ദശങ്ങളിങ്ല ക്റാഡ്, ങ്ഡ്രയിൻ, േലുങ്കുേൾ തുടങ്ങിയ 
അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങൾക്ക് വൻക്താതിൽ നാശനഷ്ങ്ങൾ സുംഭവിച്ിട്ടുണ്്. 
ഓക്ോ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിലുും പ്രളയങ്ക്കടുതിങ്യ തുടര്ന്നുണ്ായ സാഹചേ്യും 
വിലയിരുത്തി ങ്പാതു അടിസ്ാന സൗേേ്യങ്ങളങ്ട പുനസ്ാപനത്തിനായി 
അനവദനീയമായിട്ടുള്ള ചുവങ്ടപെറയന്ന പ്രവൃത്തിേൾ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയി
ൽ പുതുതായി േങ്ണ്ത്തി ഏങ്റ്ടുക്കണും:-
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•	 ഗ്ാമീണ ക്റാഡുേൾ അറ്കുറ്പണിേൾ ങ്ചയ്് പുനസ്ാപിക്കൽ

•	 േലുങ്കുേൾ പുനസ്ാപിക്കൽ

•	 അും�ൻവാടിേൾ, പഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്, ോ�ീവ്�ാന്ധി ക്സവാക്േ
ന്ദും തുടങ്ങിയ ങ്പാതുആസ്തിേളങ്ട പുനസ്ാപനും

•	 ങ്പാതുേിണറുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണും

•	 �ള്ളിപ്ഗ്ഗിങ്, �ാബിക്യാണ്, ബ്ഷ് വഡ് ങ്ചക്ക്ഡാും, തടയണേൾ തു
ടങ്ങിയ ആസ്തിേളങ്ട പുനര്നിര്മ്മാണും

•	 പുഴ/ക്താട്/ േനാലുേളങ്ട പുനരുദ്ധാേണവും പാര്ശ്ഭിത്തി പുനസ്ാ
പനും/ ബലങ്പെടുത്തലുും

•	 ങ്പാതുകുളങ്ങളങ്ട പുന:രൂദ്ധാേണും

•	 �ലക്സചനേനാലുേളങ്ട പുനര്നിര്മ്മാണും, അറ്കുറ്പണിേൾ

•	 ങ്പാതുശൗചാലയങ്ങളങ്ട നിര്മ്മാണും

•	 ങ്വള്ളങ്പൊക്കുംമൂലും ഉപക്യാ�ശൂന്യമായ സ്കൂൾ േക്കൂസുേളങ്ട പുന
സ്ാപനും

•	 സ�വ (സ�വമാലിന്യ) സുംവിധാനങ്ങളങ്ട പുനസ്ാപനും

•	 ക്ോണ്ടൂര് ബണ്ടുേൾ/ ക്ോണ്ടൂര് ട്ഞ്ചുേൾ തുടങ്ങിയവയങ്ട പുനസ്ാപ
നും

•	 ങ്വള്ളങ്ക്കട്് ഒഴിവാക്വാനള്ള ഓവചാലുേളങ്ട പുനര്നിര്മ്മാണവും, 
അറ്കുറ്പണിേളും

പ്രളയ പുന: സ്ാപനത്തിങ്ന് ഭാ�മായി സുംസ്ാനത്ത് ആേുംഭിച്ിട്ടുള്ള 
പുതിയ ദൗത്യമാണ് Rebuild Kerala Initiative (RKI). പ്രളയക്ശഷമുള്ള പുന:സ്ാ
പനവും പുന:നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമാണ് RKI മുക്ഖന നടപെിലാക്ന്നത്. 
RKI യമായി സഹേേിച്് ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ ഏങ്റ്ടുക്കാൻ േഴിയന്ന 
പേമാവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏങ്റ്ടുക്ക്കണ്താണ്.

13.8.16 അങ്ണവൊടി മകട്ിടങ്ങളമട നിരമ്മൊണം 
ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിയിൽ ളൾങ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യനീതി വകുപെ്, തക്ദേശ സ്യും 
ഭേണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവയമായി സുംക്യാ�ിപെിച്ചുങ്ോണ്് സുംസ്ാന
ങ്ത്താട്ാങ്േ 1000 അകെണവാടിേൾ നിര്മ്മിക്ന്നതിനാണ് ലഷേ്യമിട്ിട്ടുള്ളത്. 
വിവിധ �ില്േളിൽ നിന്നുും ലഭ്യമാക്കിയ േണക്േൾ പ്രോേും 359 എണ്ണ
ത്തിങ്ന് നിര്മ്മാണും മാത്രമാണ് ആേുംഭിച്ത്. ഇതിൽ 133 എണ്ണും പൂര്ത്തി
യാക്കിയിട്ടുണ്്. 449 അകെണവാടിേൾ ആേുംഭിക്ന്നതിനക്വണ്ി സ്ലങ്ങൾ 
േങ്ണ്ത്തിയിട്ടുള്ളതായും �ില്േളിൽ നിന്നുും റിക്പൊര്ട്് ലഭിച്ിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത 
വിഷയത്തിൽ ചുവങ്ട ക്ചര്ത്തിട്ടുള്ള നിര്ക്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായും പാലിക്ക്കണ്
താണ്. 
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•	 അകെണവാടി ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണവമായി ബന്ധങ്പെട്് പുതുതായി സ്ലും 
േങ്ണ്ത്തിയിട്ടുള്ളവ പേിക്ശാധിച്് അടിയന്തിേമായി ങ്േട്ിടനിര്മ്മാ
ണും ആേുംഭിക്ക്കണ്താണ്.

•	 നിലവിൽ ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണും നടന്നു ങ്ോണ്ിേിക്ന്ന അകെണവാടി 
ങ്േട്ിടങ്ങളങ്ട പ്രവൃത്തി അടിയന്തിേമായി പൂര്ത്തീേേിക്ക്കണ്താണ്.

•	 ഓക്ോ �ില്യ്ക്കുും അനവദിച്് നൽേിയിട്ടുള്ള ഭൗതിേ ലഷേ്യും സേവേി
ക്ന്നതിങ്ന് ഭാ�മായി ഗ്ാമ പഞ്ായത്തു തലത്തിൽ സ്ലും േങ്ണ്
ത്തുന്നതിനക്വണ്ി �നപ്രതിനിധിേൾ ഉൾങ്പെങ്ടയള്ളവരുങ്ട സഹേ
േണും ലഭ്യമാക്ക്കണ്താണ്.

•	 അകെണവാടി ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണവമായി ബന്ധങ്പെട്് ങ്ചലവഴിക്ന്ന തു
േയ്ക് ആനപാതിേമായി ഫണ്് ലഭ്യമാക്ന്നതിന ക്വണ്ി യഥാസമയും 
ഫണ്് ങ്പ്രാക്പൊസലുേൾ സുംസ്ാന മിഷന് സമര്പെിക്ക്കണ്താണ്.

•	 അകെണവാടി ങ്േട്ിട നിര്മ്മാണത്തിന ക്വണ്ി ത്രിതല പഞ്ായത്തു
േളങ്ട വിഹിതും ലഭ്യമാക്ന്നതിന ക്വണ്ി �ില്ാതലത്തിൽ നടപടി 
സ്ീേേിക്ക്കണ്താണ്.


