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ആസൂത്രണം ഇന്ത്യയിലം കേരളത്ിലം

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണിറ്റ് പഠിച്റ് േഴിയുക്ാൾ പഠിതാക്കൾക്കറ് ഇനി പറയുന്ന ോരഷ്യങ്ങൾ 
ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ോരഷ്യകശഷി ഉണ്ാകുന്നതാണറ്.

1. സാ്ത്ിേ ആസൂത്രണം എന്ാലണന്ം അതിലറെ അടിസ്ാന ലക്ഷ്യവം 
വിശദീേരിക്കാൻ േഴിയുേ.

2. സ്ാതന്തഷ്യത്ിനു മുൻപം കശഷവം ഇന്ഷ്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ  
ആസൂത്രണ ( പ്ാനിംഗറ് )  പരീക്ണങ്ങളം ശ്രമങ്ങളം പട്ിേലപെടുത്ാൻ 
േഴിയുേ.

3. കദശീയ ആസൂത്രണ േമ്ീഷനും, പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയും വിശദീേരിക്കാൻ 
േഴിയുേ.

4. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയും അവയ്ക്കുണ്ായ വിജയ പരാജയങ്ങളം പ്ാൻ 
കഹാളികേയും വിവരിക്കാൻ േഴിയുേ.

5. ഉദാരവൽക്കരണം, സ്ോരഷ്യവൽക്കരണം, ആകഗാളവൽക്കരണം (എൽ പി ജി)  
എന്നിവ ഇന്ഷ്യയിൽ ഉണ്ാക്കിയ മാറ്ങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ േഴിയുേ.

6. നിതി ആകയാഗറ് (NITI Aayog) എന്ാലണന്ം അവയുലട ലക്ഷ്യങ്ങളം 
വിശദമാക്കാൻ േഴിയുേ.

7. കേരളത്ിലല ആസൂത്രണത്ിലറെ ചരിത്രവം സവികശഷതേളം വഷ്യക്തമാ
ക്കാൻ േഴിയുേ.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. ആഗ�ാള സാമ്പത്ിക മഹാമാന്ഷ്യയം (മഹാമാന്ഷ്യയം - Great Depression): 1929 
ലല ഓഹരി വിപണി തേർച് മുതൽ 1939 ലല രണ്ാം കലാേ മഹായുദ്ധ
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ത്ിലറെ തുടക്കം വലര നീണ്ടുനിന്ന വഷ്യാവസായിേ കലാേലത് ബാധിച് 
ഏറ്വം കമാശമായ സാ്ത്ിേ മാന്ഷ്യമായിരുന് മഹാമാന്ഷ്യം.

2. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ (Planning Commission): ഇന്ഷ്യയുലട പഞ്ചവത്സര പദ്ധ
തിേൾ ഉൾലപെലടയുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്കറ് രൂപം നൽകുേയും കനതൃത്ം 
നൽകുേയും ലചയ്ത സ്ാപനമായിരുന് ആസൂത്രണ േമ്ീഷൻ (പ്ാനിംഗറ്  
േമ്ീഷൻ ഓഫറ് ഇന്ഷ്യ). 

3. ഗ�ായംബ� പദ്ധതി (The Bombay Plan - 1944): കബാംലബയിലല പ്രമുഖ 
വഷ്യവസായിേളം സാ്ത്ിേ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായ സർ പരുകഷാത്ംദാസറ് 
താക്കൂർദാസം  ലജ ആർ േി ടാറ്യും മറ്റ് ആററ് കപരും കചർന്നറ് വിേസിപെിച് 
വിേസന പദ്ധതിയാണറ് കബാംലബ പദ്ധതി.

4. ജനകമീയ പദ്ധതി (Peoples Plan): 1945-ൽ എം.എൻ. കറായറ് തയ്ാറാക്കിയ 
പദ്ധതിയാണറ് ജനേീയ പദ്ധതി. കൂട്ടുടമസ്തയിലം ലപാതുകമഖലയിലം  
ോർഷിേ, ഉപക�ാക്തൃ ചരക്കറ് വഷ്യവസായം സ്ാപിക്കുേലയന്ന ആശയ
ത്ിനാണറ് ഈ പദ്ധതി മുൻതൂക്കം ലോടുത്ിരുന്നതറ്.

5. �ാന്ിയൻ പദ്ധതി: തയ്ാറാക്കിയതറ് വാർദ്ധാ ലോകമഴറ് സഷ്യൽ കോലളജറ് 
പ്രിൻസിപെൽ ആയിരുന്ന ശ്രീമൻ നാരായണൻ ആയിരുന്. കുടിൽ വഷ്യ
വസായത്ിലറെ വിേസനത്ിലൂലട ഗ്രാമീണ വിേസനത്ിനറ് മുൻതൂക്കം 
നൽേിയുള്ള സാ്ത്ിേ വികേന്ദീേരണത്ിനാണറ് അതറ് പ്രാധാനഷ്യം 
നൽേിയതറ്.

6. സർഗ�ാദയ പദ്ധതി (Sarvodaya Plan - 1950): ജയപ്രോശറ് നാരായണൻ 
തയ്ാറാക്കിയ ഈ പദ്ധതി ഗാന്ിയൻ പദ്ധതിയിൽനിന്ം വികനാബാ�ാ
കവയുലട സർകവാദയ ആശയത്ിൽനിന്ം പ്രകചാദനം ഉൾലക്കാണ്ിരുന്. 
ോർഷിേ, ലചറുേിട, കുടിൽ വഷ്യവസായത്ിനറ് പ്രാധാനഷ്യം നൽേിയതറ് 
ആയിരുന് ഈ പദ്ധതി.

7. പഞ്ച�ൽസര പദ്ധതികൾ (Five Year Plans): ഓകരാ അഞ്ചു വർഷകത്ക്കും 
കവണ്  കേന്ദീകൃതവം സംകയാജിതവമായ കദശീയ സാ്ത്ിേ പരി
പാടിേളാണിതറ്. 1928-ൽ കസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കജാസഫറ് സ്റാലിൻ 
ആദഷ്യലത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപൊക്കി. മിക്ക േമ്്യൂണിസ്ററ് രാജഷ്യങ്ങളം 
നിരവധി മുതലാളിത് രാജഷ്യങ്ങളം പിന്നീടറ് അതറ് നടപെിലാക്കികപൊന്.

8. നിതി ആഗയാ�റ് (NITI Aayog): 65 വർഷലത് പാര്രഷ്യമുള്ള ആസൂത്രണ 
േമ്ീഷനറ് പേരം 2015 ജനുവരി 1-നറ് നിതി ആകയാഗറ് നിലവിൽ വന്.  
നയ-മാർഗനിർകദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ഷ്യൻ സർക്കാരിലറെ പ്രധാന നയ
രൂപീേരണ ബുദ്ധികേന്ദം ആണറ് നിതി ആകയാഗറ്.

3. ആമുഖയം

ആസൂത്രണത്ിലറെ ആശയവം അർത്ഥവം, ശാസ്ത്രീയ വിേസനത്ിനറ് 
ആസൂത്രണത്ിലറെ  പ്രസക്തിയും പ്രാധാനഷ്യവം ഈ �ാഗത്റ് ചർച് ലചയ്യുന്. 
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ഇന്ഷ്യയിലല പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിലറെ ചരിത്രവം പ്രകതഷ്യേതേളം 
അതുവഴി രാഷ്ടം കേവരിച് അ�ിമാനാർഹമായ കനട്ങ്ങലളയും കനതൃത്ം 
നൽേിയ �രണാധിോരിേലളയും  പതിമൂന്നാം പദ്ധതി മുതൽ ആരം�ിച് നിതി 
ആകയാഗറ് സംവിധാനലത് കുറിച്ം ഇവിലട പ്രതിപാദിക്കുന്. കേരളത്ിൽ 
ഒ്താം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ോലത്റ് തകദേശസ്യ�രണസ്ാപനങ്ങളലട പദ്ധതി 
രൂപീേരണത്ിനു കവണ്ി തുടക്കം കുറിച് ജനേീയാസത്രണവം അതറ് കേരള വിേസന 
രംഗത്റ് ഉണ്ാക്കിയ മാറ്ങ്ങളം രാജഷ്യവഷ്യാപേമായി അംഗീോരം കനടിയതാണറ്. 
ഇന്ഷ്യയിലല കേന്ദീകൃതമായ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികയയും കേരളത്ിലല പങ്ാളിത് 
ആസൂത്രണ പദ്ധതിലയയും പറ്ിയാണറ് ഈ �ാഗത്റ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതറ്.

4. ആസൂത്രണയം - ആശയവയം അർത്ഥവയം

'എന്റ് ലചയ്ണലമന്ം എകപൊൾ അതറ് ലചയ്ണലമന്ം എങ്ങലന അതറ് 
ലചയ്ണലമന്ം ആരറ് അതറ് ലചയ്ണലമന്ം മുൻകൂട്ി ചിന്ിക്കുേ,' ആസൂത്രണലത് 
ലളിതമായി ഇങ്ങലന നിർവചിക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്ിമഫലലത് മനസ്ിൽ 
ദൃശഷ്യമായി ോണുന്നതിനറ് യുക്തിയും �ാവനയും ഉപകയാഗിക്കുന്നതറ് മാത്രമല്ല 
ഇതിൽ ഉൾലപെടുന്നതറ്. അതുകൂടാലത, ആ ഫലം കേവരിക്കാൻ അവശഷ്യം കവണ് 
വഴിേലളക്കുറിച്ം ചിന്ികക്കണ്തുണ്റ്. കക്മം കേവരിക്കാൻ ഉപയുക്തമാകുന്ന 
വി�വങ്ങൾക്കറ് ദൗർല�ഷ്യം അനു�വലപെടുന്ന കക്മസമൂഹത്ിൽ ആസൂത്രണം 
എന്ന ആശയത്ിനറ് പ്രാധാനഷ്യമുണ്റ്. ശരിയായ ആസൂത്രണം ഇല്ലാലത ലക്ഷ്യം 
കേവരിക്കാൻ നമുക്കറ് സാധിക്കുേയിലല്ലന്നതാണറ് സതഷ്യം, അതറ് �ാവിയികലക്കുള്ളതറ് 
കൂടിയാകുേയും കവണം. അതിനാൽ, ആസൂത്രണം എന്നതറ് വിവിധ ഘട്ങ്ങളിൽ 
തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുലോണ്റ് ചിട്കയാടുകൂടി നടകത്ണ് തുടർപ്രക്ിയയാണറ്. 
വിശാലാടിസ്ാനത്ിൽ സമൂഹത്ിലറെ ജീവിത നിലവാരം ലമച്ലപെടുത്തുേലയന്ന 
അന്ിമ ലക്ഷ്യമാണറ് ഒരു സ്ദറ് വഷ്യവസ്യിൽ ആസൂത്രണത്ിനുള്ളതറ്.

5. ആസൂത്രണയം ഇന്ഷ്യയിൽ

പ്രധാനലപെട് സാ്ത്ിേ തീരുമാനം എടുക്കുേലയന്നതാണറ് സാ്ത്ിേ 
ആസൂത്രണം. എന്റ്, എത്രമാത്രം ഉൽപാദിപെിക്കണം, ആർക്കറ് അതറ് വിതരണം ലചയ്ണം 
എന്നറ് അധിോര സ്ാനത്തുള്ളവർ കബാധപൂർവം തീരുമാനിക്കണം. സാ്ത്ിേ 
വളർച്യുലട കവഗത വർദ്ധിപെിക്കുേലയന്നതാണറ് ഇന്ഷ്യയിലല ആസൂത്രണത്ിലറെ 
അടിസ്ാന ലക്ഷ്യം. അതിലൂലട, ലതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ദാരിദ്ഷ്യ 
നിർമ്ാർജ്ജനത്ിനും അതീവ പരിഗണന നൽേിലക്കാണ്റ്  ജനങ്ങളലട ജീവിത 
നിലവാരം വർദ്ധിപെിക്കാം.

ഇന്ഷ്യയിബല ആസൂത്രണത്ിബറെ ചരിത്രയം

 ഇന്ഷ്യയിൽ, സ്ാതന്തഷ്യത്ിനറ് മു്റ് തലന്ന ആസൂത്രണത്ിലറെ പ്രാധാനഷ്യം 
അംഗീേരിക്കലപെട്ിരുന്. ദാദാ�ായി നവറ് കറാജി, എം സി റാനലേ, ആർ ജി ദത്റ് 
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കപാലള്ള പ്രമുഖർ ഇന്ഷ്യയിലല സാമൂഹിേ സാ്ത്ിേ പ്രശറ് നങ്ങലളക്കുറിച്റ് ധാരാളം 
എഴുതിയിട്ടുണ്റ്. 1928-ലല കസാവിയറ്റ് പരീക്ണത്ിൽ നിന്ം ആരം�ിച്റ് ആസൂത്രണം 
പതിലയ കലാേത്ിലറെ മൂന്നിൽ രണ്റ് �ാഗകത്ാളം എത്ി. 1930-േളിൽ കലാേം 
മുഴുവൻ മഹാമാന്ഷ്യത്ിലറെ (great depression) പിടിയിൽ അമർന്നകപൊൾ യു എസറ് 
എസറ് ആർ മാത്രം ഇതിലറെ ആഘാകതൽക്കാലത നിലലോണ്ടു.

ഒരു സാ്ത്ിേ വഷ്യവഹാരം  എന്ന  നിലയിൽ ഇന്ഷ്യയുലട ആദഷ്യലത് 
ആസൂത്രണ രൂപകരഖ �രണാധിോരിയായ എഞ്ചിനീയർ എം വികശ്ശരയ്യാണറ് 
രൂപലപെടുത്ിയതറ് എന്നതറ്  ആശ്ചരഷ്യജനേമാണറ്. ഇന്ഷ്യയിൽ ആസൂത്രണലത് കുറിച്റ് 
സംസാരിക്കുന്നവരിലല അഗ്രഗാമിയായി അകദേഹലത് പരിഗണിച്റ് വരുന്. 1934-
ൽ ഇന്ഷ്യയിലല ആസൂത്രിത സ്ദറ് വഷ്യവസ് എന്ന പസ്തേം സർ എം വികശ്ശരയ് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്. അതിൽ, അടുത് പത്റ് വർഷകത്ക്കുള്ള ഇന്ഷ്യയുലട വിേസനത്ിലറെ 
സൃഷ്ിപരമായ േരടറ് രൂപം അകദേഹം അവതരിപെിച്. ോർഷിേകമഖലയിൽ നിന്ം 
ലതാഴിലിലന വഷ്യവസായത്ികലക്കറ് മാറ്റുേയും പത്റ് വർഷം ലോണ്റ് കദശീയ 
വരുമാനം ഇരട്ിയാക്കുേയും ലചയ്യുേ എന്നതായിരുന് അകദേഹത്ിലറെ ആശയത്ിലറെ 
സത്. ആസൂത്രണലത് കുറിച്ള്ള ആദഷ്യലത് സമഗ്രമായ പണ്ികതാചിതമായ 
പസ്തേമായിരുന് അതറ്.

1938-ൽ, പണ്ിറ്റ് ജവഹർലാൽ ലനഹറ് റു കനതൃത്ം നൽേിയ കോൺഗ്രസറ് 
സാ്ത്ിേ വിേസനത്ിനുകവണ് ഒരു പദ്ധതി തയ്ാറാക്കാൻ കദശീയ 
ആസൂത്രണ േമ്ിറ്ിലയ (National Planning Committee - NPC) നിയമിച്. ദാരിദ്ഷ്യവം 
ലതാഴിലില്ലായ്മയും, കദശീയ പ്രതികരാധം,  സാ്ത്ിേ പനരുജ്ജീവനം എന്നിവയിലല 
പ്രശറ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ കദശീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിക്കറ് രൂപം 
നൽകുേലയന്ന ഉത്രവാദിത്മാണറ് എൻ പി സി ക്കറ് നൽേിയിരുന്നതറ്.

എന്നാൽ, 1939 ലസപ്ംബറിൽ രണ്ാം കലാേ മഹായുദ്ധം പ്രഖഷ്യാപിക്കുേയും 
കനതാക്കൻമാലര ജയിലിൽ അടയ്ക്കുേയും ലചയ്തതിനാൽ എൻ പി സി അധിേം മുകന്നാട്റ് 
കപായില്ല. 1944-േളലട തുടക്കത്ിൽ കബാംലബയിലല പ്രമുഖ വഷ്യവസായിേളം  
സാ്ത്ിേ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായ സർ പരുകഷാത്ംദാസറ് താക്കൂർദാസം  ലജ ആർ 
േി ടാറ്യും മറ്റ് ആററ് കപരും കചർന്നറ് മലറ്ാരു ശ്രമം നടത്ി. അവർ ഒരു വിേസന 
പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീേരിച്, കബാംലബ പദ്ധതി (1944) എന്നാണറ് അതറ് അറിയലപെടു 
ന്നതറ്.

ജനങ്ങളലട ചിന്ലയ ഉകത്ജ്ജിപെിക്കാനും അതിലറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ഒരു 
കദശീയ പദ്ധതി രൂപീേരിക്കുേയും നടപെിലാക്കുേയും ലചയ്യുന്നതിലറെ തത്്ങ്ങൾ 
സ്ാപിക്കുേ എന്നതായിരുന് അതിലറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിൽ വിവരിച്ിരിക്കുന്ന 
പദ്ധതി ഒരു അർത്ഥത്ിലം പൂർണമായ പദ്ധതികയാ കദശീയ ആസൂത്രണ േമ്ിറ്ിയുകടതറ് 
കപാലല സമഗ്രകമാ ആയിരുന്നിലല്ലന്നറ് ആസൂത്രണ വിദഗ്ദ്ധർ നിരീക്ിക്കുന്.

ഓകരാ വഷ്യക്തിയുലടയും ഏറ്വം മിതമായ ആവശഷ്യങ്ങൾക്കറ് (minimum  
requirements) ഉപകയാഗിച്കശഷം നമുക്കറ് ജീവിതം ആസ്ദിക്കുന്നതിനും സാംസറ് ോരിേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുമായി ആവശഷ്യത്ിനറ് വി�വങ്ങൾ മാറ്ിവയ്കാൻ േഴിയുന്ന തര 
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ത്ിൽ കദശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപെിക്കുേ എന്നതായിരുന് ആ പദ്ധതിയുലട കേന്ദ 
ലക്ഷ്യം.

1945-ൽ ജനേീയ പദ്ധതി (പത്റ് വർഷലത് പദ്ധതി) എന്നറ് അറിയലപെടുന്ന 
മലറ്ാരു പദ്ധതി എം.എൻ. കറായറ് തയ്ാറാക്കി. കൂട്ടുടമസ്തയിലം ലപാതുകമഖലയിലം  
ോർഷിേ, ഉപക�ാക്തൃ ചരക്കറ് വഷ്യവസായം സ്ാപിക്കുേലയന്ന ആശയത്ിനാണറ് 
ഈ പദ്ധതി മുൻതൂക്കം ലോടുത്ിരുന്നതറ്.

അടുത്റ് വന്നതറ്, ഗാന്ിയൻ പദ്ധതിയായിരുന്. തയ്ാറാക്കിയതറ് വാർദ്ധാ 
ലോകമഴറ് സഷ്യൽ കോലളജറ് പ്രിൻസിപെൽ ആയിരുന്ന ശ്രീമൻ നാരായണൻ ആയിരുന്. 
കുടിൽ വഷ്യവസയത്ിലറെ വിേസനത്ിലൂലട ഗ്രാമീണ വിേസനത്ിനറ് മുൻതൂക്കം 
നൽേിയുള്ള സാ്ത്ിേ വികേന്ദീേരണത്ിനാണറ് അതറ് പ്രാധാനഷ്യം നൽേിയതറ്.

സമാനമായി, ജയപ്രോശറ് നാരായണൻ തയ്ാറാക്കിയ സർകവാദയ പദ്ധതി (1950) 
അവതരിപെിച്. ആ പദ്ധതി ഗാന്ിയൻ പദ്ധതിയിൽനിന്ം വികനാബാ�ാകവയുലട 
സർകവാദയ ആശയത്ിൽനിന്ം പ്രകചാദനം ഉൾലക്കാണ്ിരുന്. ോർഷിേ, 
ലചറുേിട, കുടിൽ വഷ്യവസായത്ിനറ് പ്രാധാനഷ്യം നൽേിയതറ് ആയിരുന് ഈ പദ്ധതി. 
വികദശ സാകങ്തിേ വിദഷ്യയിൽ നിന്ം സ്ാതന്തഷ്യം നിർകദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി 
ഭൂപരിഷറ് േരണത്ിനും വികേന്ദീകൃത പങ്ാളിത് ആസൂത്രണത്ിനും ഊന്നൽ 
നൽകുന്.

ഇന്ഷ്യയിബല പഞ്ച�ൽസര പദ്ധതികൾ

സ്ാതന്തഷ്യം ല�ിച്തിനറ് പിന്നാലല ആദഷ്യ പ്രധാനമന്തി ജവഹർലാൽ ലനഹറ് റുവിലറെ 
കസാഷഷ്യലിസ്ററ് സ്ാധീനത്ാൽ ഇന്ഷ്യയിൽ 1951-ൽ പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി ആരം�ിച്. 
ോർഷിേ വിേസനത്ിലാണറ് അതറ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദീേരിച്തറ്. 1956-ൽ 
പദ്ധതി ോലയളവിലറെ അവസാനകത്ാലട പ്രധാന സാകങ്തിേ സ്ാപനങ്ങളായി 
അഞ്ചറ് ഇന്ഷ്യൻ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്റ്  ഓഫറ് ലടേറ് കനാളജി (ഐ ഐ ടി േൾ) ആരം�ിച്. 
രാജഷ്യലത് ഉന്നത വിദഷ്യാ�ഷ്യാസ രംഗലത് ശാക്തീേരിക്കുന്നതിനറ് നടപടിേൾ 
സ്ീേരിക്കുന്നതിനും ഫണ്ിങ്ങിനുമായി യൂണികവഴറ് സിറ്ി ഗ്രാൻേറ് സറ് േമ്ീഷൻ (യു 
ജി സി ) ആരം�ിച്. അഞ്ചറ് ഇരുമ്പുരുക്കറ് ശാലേൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള േരാറുേൾ 
ഒപ്പുലവക്കുേയും അവ രണ്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട മദ്ധഷ്യത്ിൽ നിലവിൽ വരിേയും 
ലചയ്തു. സർക്കാരിലന സംബന്ിച്റ് പദ്ധതി അർദ്ധ-വിജയമായിരുന്. 

‘ലപാതുകമഖലയുലട വിേസനത്ിലം ത്രിതഗതിയിലള്ള വഷ്യവസായവൽക്കരണ-
ത്ിലം'  ആയിരുന് രണ്ാം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതി (1956-1961) ശ്രദ്ധകേന്ദീേരിച്ിരുന്നതറ്. 
1953-ൽ ഇന്ഷ്യയിലല സ്റാറ്ിസ്റീഷഷ്യനായ പ്രശാന് ചന്ദ മഹലകനാബിസറ് വിേസിപെിച് 
സാ്ത്ിേ വിേസന മാതൃേയായ മഹലകനാബിസറ് മാതൃേലയയാണറ് പദ്ധതി 
സ്ീേരിച്ിരുന്നതറ്. ദീർഘോല സാ്ത്ിേ വളർച്ലയ പരമാവധിയാക്കുന്നതിനായി 
ഉൽപൊദന കമഖലേളിൽ നികക്പം വീതംലവക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന് ഈ പദ്ധതി. 
ജലകവദയുത പദ്ധതിേളം �ിലായറ്, ദുർഗാപ്പൂർ, റൂർകക്കല എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ചറ് 
ഇരുമ്പുരുക്കറ് ശാലേളം സ്ാപിക്കുേയും േൽക്കരി ഉൽപൊദനം വർദ്ധിപെിക്കുേയും 
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വടക്കറ് േിഴക്കൻ കമഖലയിൽ കൂടുതൽ ലറയിൽപാതേൾ സ്ാപിക്കുേയും ലചയ്തു. 
ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളായി ടാറ്ാ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്റ് ഓഫറ് ഫണ്ലമറെൽ റിസർച്ം 
ഇന്ഷ്യയുലട ആണകവാർജ്ജ േമ്ീഷനും സ്ാപിച്.

മൂന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (1961-1966) ോർഷിേ കമഖലയ്ക്കും കഗാത്റ് 
ഉൽപൊദനം വർദ്ധിപെിക്കാനും ഊന്നൽ നൽേിലയങ്ിലം 1962-ലല ഇന്ഷ്യാ-കചന 
യുദ്ധകത്ാലട  ശ്രദ്ധ പ്രതികരാധ വഷ്യവസായത്ികലക്കും ഇന്ഷ്യൻ കസനഷ്യത്ികലക്കും 
മാറി. 1965-66-ൽ ഇന്ഷ്യ - പാേറ് യുദ്ധം നടന്. കൂടാലത, 1965-ൽ േടുത് വരൾച്യും 
ഉണ്ായി. യുദ്ധം പണലപെരുപെത്ികലക്കറ് നയിക്കുേയും മുൻഗണന വില സ്ിരത 
കേവരിക്കുന്നതികലക്കറ് മാറുേയും ലചയ്തു. മൂന്നാം പദ്ധതിയുലട  പരാജയം സർക്കാരിലന 
പ്ാൻ കഹാളികേ (1966-67, 1967-68, 1968-69) പ്രഖഷ്യാപിക്കാൻ നിർബന്ിതമാക്കി.  

 നാലാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിക്കാലത്റ് (1969-1974) ഇന്ിരാ ഗാന്ി ആയിരുന് 
പ്രധാനമന്തി. ഇന്ിരാ ഗാന്ി സർക്കാർ 14 പ്രമുഖ ഇന്ഷ്യൻ ബാങ്കുേലള കദശസാൽക്കരിച്. 
അഞ്ചാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (1974-1978) ലതാഴിൽ, ദാരിദ്ഷ്യ നിർമ്ാർജ്ജനം, 
നീതി എന്നിവയ്കറ് പ്രധാനഷ്യം നൽേി. സ്യംപരഷ്യാപ്ത കേവരിക്കുന്നതിലം 
ോർഷികോൽപാദനത്ിലം പ്രതികരാധത്ിലം  ഈ പദ്ധതി ശ്രദ്ധകേന്ദീേരിച്.

അഞ്ചാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയുലട (1974-78) ആദഷ്യ വർഷത്ിൽ മിനിമം 
നീേറ് സറ് കപ്രാഗ്രാം (Minimum Needs Programme - MNP) അവതരിപെിച്. ചില 
അടിസ്ാന ആവശഷ്യങ്ങൾ നൽകുേയും അതിലൂലട ജനത്ിലറെ ജീവിത നിലവാരം 
വർദ്ധിപെിക്കുേയും ലചയ്യുേ എന്നതായിരുന് ഈ പദ്ധതിയുലട ലക്ഷ്യം. േി പി ധർ 
ആണറ് ഈ അതറ് തയ്ാറാക്കി അവതരിപെിച്തറ്. 1977ലല ജനതാ പാർട്ി സർക്കാർ 
അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തള്ളിക്കളയുേയും പതിയ ആറാം പഞ്ചവൽസര 
പദ്ധതി (1978-1980) അവതരിപെിക്കുേയും ലചയ്തു. 1980-ലല ഇന്ഷ്യൻ നാഷണൽ 
കോൺഗ്രസറ് സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിലയ തള്ളിക്കളയുേയും പതിയ ആറാം പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്കുേയും ലചയ്തു.

പാഠഭാ�യം – സയംക്ിപ്യം

1. സാ്ത്ിേ ആസൂത്രണം എന്ാലണന്ം അതിലറെ ആവശഷ്യേതയും.

2. സ്ാതന്തഷ്യത്ിനു മുൻപം കശഷവം ഇന്ഷ്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ 
പ്ാനിംഗറ് പരീക്ണങ്ങളം ശ്രമങ്ങളം.

3. കദശീയ ആസൂത്രണ േമ്ിറ്ിയുലട സ്ാപനവം അതിലറെ പ്രധാന 
ലക്ഷ്യങ്ങളം.

4. ഇന്ഷ്യയുലട ആസൂത്രണ ചരിത്രത്ിൽ തലന്ന ഇടം പിടിച്, കബാംലബ 
പദ്ധതി, ജനേീയ പദ്ധതി, ഗാന്ിയൻ പദ്ധതി, സർകവാദയ പദ്ധതി 
എന്നിങ്ങലന വിവിധ പദ്ധതിേൾ.

5. സ്ാതന്തഷ്യാനന്രം ഇന്ഷ്യയിൽ ആരം�ിച് വിവിധ പഞ്ചവൽസര 
പദ്ധതിേൾ.
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പഠന പുഗരാ�തി �ിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്�ാക്ിൽ ഉത്രബമഴുതുക  (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. 1934-ൽ ഇന്ഷ്യയുലട ആദഷ്യലത് ആസൂത്രണ രൂപകരഖയായ ‘ഇന്ഷ്യയിലല 
ആസൂത്രിത സ്ദറ് വഷ്യവസ്’ എന്ന പസ്തേം ആരുലട സം�ാവനയാണറ്? 

2. 1944-േളലട തുടക്കത്ിൽ സർ പരുകഷാത്ംദാസറ് താക്കൂർദാസം  ലജ 
ആർ േി ടാറ്യും മറ്റ് ആററ് കപരും കചർന്നറ് രൂപംലോടുത് വിേസന 
പദ്ധതി ഏതറ്? 

3. ഏതു പഞ്ചവൽസരപദ്ധതിയാണറ് മഹലകനാബിസറ് മാതൃേലയന്നറ് 
അറിയലപെടുന്നതറ്?

4. ലപാതുകമഖലയുലട വിേസനത്ിലം ത്രിതഗതിയിലള്ള വഷ്യവസായ 
വൽക്കരണത്ിലം ഊന്നൽ നൽേിയിട്ടുള്ള പഞ്ചവൽസരപദ്ധതി ഏതറ്?

II. ഒഗന്ാ രഗ്ാ �ാചകത്ിൽ ഉത്രയം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. 1938-ൽ രൂപം നൽേിയ കദശീയ ആസൂത്രണ േമ്ിറ്ിയുലട പ്രധാന 
ഉകദേശഷ്യം എന്ായിരുന്?

2. എം.എൻ. കറായറ് 1945-ൽ ലോണ്ടുവന്ന ജനേീയ പദ്ധതിയുലട പ്രധാന 
ആശയം എന്ാണറ്?

3. എന്ാണറ് മിനിമം നീേറ് സറ് കപ്രാഗ്രാം (Minimum Needs Programme - 
MNP)

4. എന്ാണറ് പ്ാൻ കഹാളികേ?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രബമഴുതുക (അഞ്ചറ് മാർക്കറ് വീതം)

1. ഒന്നാം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതിയുലട പ്രധാന  ലക്ഷ്യങ്ങളം കനട്ങ്ങളം 
വിവരിക്കുേ.

2. മൂന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി ഇന്ഷ്യയുലട ചരിത്രത്ിൽ വളലര പ്രധാനലപെട് 
പദ്ധതിയാണറ് എന്തുലോണ്റ്?

3. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കറ് മുൻപറ് ഇന്ഷ്യയിൽ നടന്ന വിവിധ പ്ാനിംഗറ് 
ശ്രമങ്ങൾ വിവരിക്കുേ.

ഗ�ാളിങറ് പ്ാൻ

മൂന്നറ് തരം പദ്ധതിേൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നതറ് ആണറ് കറാളിങറ് പ്ാൻ (1978-1980). 
ആദഷ്യ പദ്ധതി നിലവിലല വർഷത്ിനുകവണ്ിയുള്ളതറ് ആയിരുന്. വാർഷിേ 
ബജറ്റ് ഉൾലക്കാള്ളുന്നതായിരുന് അതറ്. ഒരു നിശ്ചിത വർഷകത്ക്കുള്ളതായിരുന് 
രണ്ാമലത് പദ്ധതി. അതറ് 3, 4, അലല്ലങ്ിൽ 5 വർഷകത്ക്കറ് ഉള്ളതായിരുന്. ഇന്ഷ്യൻ 
സ്ദറ് വഷ്യവസ്യുലട ആവശഷ്യങ്ങൾക്കറ് അനുസരിച്റ് മാറ്ം വരുത്തുന്നതറ് ആയിരുന് 
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രണ്ാമലത് പദ്ധതി. ദീർഘവീക്ണകത്ാടറ് കൂടിയ ദീർഘ ോലകത്ക്കുള്ള 
പദ്ധതിയായിരുന് മൂന്നാമലത് പദ്ധതി. അതായതറ്, 10, 15, 20 വർഷകത്ക്കുള്ളതറ്. 
അതിനാൽ കറാളിങറ് പ്ാനിൽ പദ്ധതി ആരം�ിക്കുന്നതികനാ അവസാനിപെിക്കുന്നതികനാ 
നിശ്ചിത തിയതി ഉണ്ായിരുന്നില്ല. 

കറാളിങറ് പ്ാനുേളലട പ്രധാന കനട്ലമന്നതറ് അവ അയവള്ളതായിരുന്. 
ലക്ഷ്യങ്ങളം നടപെിലാക്കുന്ന ോരഷ്യങ്ങളം ആസൂത്രണവം ഫണ്റ് നീക്കിലവക്കലം 
എല്ലാം രാജഷ്യത്ിലറെ മാറിലക്കാണ്ിരിക്കുന്ന സ്ദറ് വഷ്യവസ്യുലട സാഹചരഷ്യങ്ങൾക്കറ് 
അനുസരിച്റ് രൂപലപെടുത്ാമായിരുന്.

സാ്ത്ിേ ഉദാരവൽക്കരണത്ിലറെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിരുന് ആറാം 
പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (1980-85). ശിവരാമൻ േമ്ിറ്ിയുലട ശുപാർശ പ്രോരം 
1982 ജൂകല 12-നറ് ഗ്രാമീണ കമഖലേളലട വിേസനത്ിനായി കദശീയ ോർഷിേ 
ഗ്രാമവിേസന ബാങ്റ് (നബാർേറ് ) സ്ാപിച്. ജനസംഖഷ്യവർദ്ധനവറ്  തടയുന്നതിനായി 
കുടുംബാസൂത്രണവം വിപലീേരിച്.

ഏഴാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (1985-1990) സാകങ്തിേവിദഷ്യ നവീേരിച്റ് 
വഷ്യവസായ രംഗലത്  ഉൽപൊദനക്മത ലമച്ലപെടുത്തുന്നതിനറ് മുൻതൂക്കം ലോടുത്തു. 
ഉൽപൊദനക്മത, �ക്ഷ്യ ധാനഷ്യങ്ങളലട ഉൽപാദനം, 'സാമൂഹിേ നീതിയിലൂലട' ലതാഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുേ തുടങ്ങയ കമഖലേളിൽ വളർച് കേവരിക്കുേലയന്നതാണറ് 
ഏഴാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയുലട പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഏഴാം പഞ്ചവൽസര 
പദ്ധതിയുലട ലക്ഷ്യ കമഖലേൾ സാമൂഹിേ നീതി, ദുർബലലര അടിച്മർത്ൽ 
അവസാനിപെിക്കുേ, ആധുനിേ സാകങ്തിേ വിദഷ്യയുലട ഉപകയാഗം, ോർഷിേ 
വിേസനം, ദാരിദ്ഷ്യ നിർമ്ാർജ്ജന പദ്ധതിേൾ, �ക്ണം, വസ്ത്രം, വാസസൗേരഷ്യം 
എന്നിവ തടസ്മില്ലാലത ല�ഷ്യമാക്കുേ, ലചറുേിട-വൻേിട േർഷേരുലട ഉൽപാദനക്മത 
വർദ്ധിപെിക്കുേ, ഇന്ഷ്യലയ ഒരു സ്തന്ത സ്ദറ് വഷ്യവസ്യാക്കുേ എന്നിവയാണറ്. 

കേന്ദത്ിൽ അതികവഗം മാറുന്ന സാ്ത്ിേ സാഹചരഷ്യം ആയിരുന്നതിനാൽ 
1990-ൽ എട്ാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി ആരം�ിച്ില്ല. 1990-91, 1991-92 വർഷങ്ങലള 
വാർഷിേ പദ്ധതിയായി േണക്കാക്കുന്. ഒടുവിൽ 1992-97 ോലയളവികലക്കായി 
എട്ാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി. 

1991-ൽ ഇന്ഷ്യയുലട വികദശ നാണഷ്യ കശഖരത്ിൽ പ്രതിസന്ി കനരിട്ടു. രാജഷ്യത്ിലറെ 
പക്കൽ ഏേകദശം ഒരു ബില്ലഷ്യൺ യു എസറ് കോളറുേൾ മാത്രമാണറ് അവകശഷിച്തറ്. 
അതിനാൽ, സമ്ർദേം മൂലം രാജഷ്യം കസാഷഷ്യലിസ്ററ് സ്ദറ് വഷ്യവസ്യിൽ പരിഷറ് േരണം 
എന്ന   തീരുമാനലമടുത്തു. ഇന്ഷ്യയുലട ആധുനിേ ചരിത്രത്ിലല ഏറ്വം പ്രധാനലപെട് 
�രണോരഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാ്ത്ിേ നയമാറ്ത്ിനറ് കനതൃത്ം നൽേിയതറ് 
ഇന്ഷ്യൻ പ്രധാനമന്തിയായ പി വി നരസിംഹറാവ ആണറ്.

പാപെരാകുന്ന അവസ്യുലട വക്കിൽ നിന്ം രാജഷ്യലത് തിരിലേ ലോണ്ടുവന്നറ് 
സ്തന്ത വിപണി പരിഷറ് േരണങ്ങൾ നടപെിലാക്കിയതറ് ധനമന്തിയായിരുന്ന  കോ. 
മൻകമാഹൻ സിങറ് ആണറ്. ഇന്ഷ്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണം, സ്ോരഷ്യവൽക്കരണം, 
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ആകഗാളവൽക്കരണം (എൽ പി ജി.) എന്നിവയുലട ആരം�മായിരുന് അതറ്. 
വഷ്യവസായങ്ങളലട ആധുനിേവൽക്കരണമാണറ് എട്ാം പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനലപെട്തറ്. ഈ 
പദ്ധതിക്കറ് േീഴിൽ, വർദ്ധിക്കുന്ന േമ്ിയും വികദശ േടവം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ഷ്യൻ 
സ്ദറ് വഷ്യവസ് സാവധാനം തുറന്നറ് ലോടുക്കുന്ന പ്രക്ിയ നടപെിലായി. അകതസമയം, 
ഇന്ഷ്യ 1995 ജനുവരി ഒന്നിനറ് കലാേ വഷ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായി. ജനസംഖഷ്യാ 
വളർച്ാ നിയന്തണം, ദാരിദ്ഷ്യം കുറയ്ക്കുേ, ലതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുേ, 
അടിസ്ാന സൗേരഷ്യങ്ങൾ ശക്തിലപെടുത്തുേ, സ്ാപനങ്ങൾ ലേട്ിലപെടുക്കുേ, ടൂറിസം 
മാകനജറ് ലമറെറ്, മനുഷഷ്യവി�വ കശഷി വിേസനം, പഞ്ചായത്ീരാജറ്, നഗരപാലിേ 
സ്ാപനങ്ങൾ, എൻ ജി ഒ എന്നിവയുലട പങ്ാളിത്ം, വികേന്ദീേ രണം, ജനങ്ങളലട 
പങ്ാളിത്ം എന്നിവയാണറ് പ്രധാനലപെട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. 

രാജഷ്യത്ിലറെ പ്രതഷ്യക്മല്ലാത്തും ഉപകയാഗിച്ിട്ില്ലാത്തുമായ സാ്ത്ിേ 
സാധഷ്യതേലള സാ്ത്ിേ, സാമൂഹിേ വളർച്യ്കായി ഉപകയാഗിക്കാനാണറ് 
പ്രാഥമിേമായും ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (1997-2002) ശ്രമിച്തറ്. ദാരിദ്ഷ്യം 
പൂർണമായും നിർമ്ാർജ്ജനം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്ിനറ് രാജഷ്യത്ിലറെ സാമൂഹിേ 
കമഖലേളലട ശക്തമായ പിന്തുണ അതറ് വാഗ്ാനം ലചയ്തു.

എട്ാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയുലട തൃപ്ിേരമായ നടപെിലാക്കൽ അതികവഗ 
വിേസന പാതയിലൂലട സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സംസ്ാനങ്ങളലട േഴിവം ഉറപൊക്കി. 
രാജഷ്യത്ിലറെ സാ്ത്ിേ വിേസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനറ് ലപാതു, സ്ോരഷ്യ 
കമഖലേളലട സംയുക്തമായ ശ്രമങ്ങളം ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയിൽ േണ്ടു.

അതുകൂടാലത, രാജഷ്യത്ിലറെ ഗ്രാമീണ, നഗര കമഖലേളിലല ലപാതുജനങ്ങളിൽ 
നിന്ം സർക്കാർ ഏജൻസിേളിൽ നിന്ം വിേസനത്ിലള്ള പങ്ാളിത്വം 
ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയിൽ േണ്ടു. പരഷ്യാപ്മായ വി�വങ്ങൾ ഉപകയാഗിച്റ് 
നിശ്ചിത സമയത്ിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേവരിക്കാനുള്ള പതിയ നിർവഹണ 
നടപടിേളായി സറ് ലപഷഷ്യൽ ആക്ൻ പ്ാനുേൾ (പ്രകതഷ്യേ േർമ് പദ്ധതിേൾ- SAPs) 
രൂപംലോള്ളുന്നതിനും ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി സാക്ിയായി.  എസറ് എ 
പി േൾ സാമൂഹിേ അടിസ്ാന സൗേരഷ്യങ്ങൾ, കൃഷി, വിവര സാകങ്തിേ വിദഷ്യ, 
ജലനയം എന്നീ കമഖലേൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നതായിരിന്. ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി 
അതികവഗ സാ്ത്ിേ വളർച്യും രാജഷ്യലത് ജനങ്ങളലട ജീവിത നിലവാരവം 
തമ്ിലല ബന്ത്ിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദീേരിച്ിരുന്.

സാമൂഹിേ നീതിക്കും തുലഷ്യതയ്ക്കും പ്രാധാനഷ്യം നൽേി ലോണ്റ് രാജഷ്യത്ിലറെ 
വളർച് വർദ്ധിപെിക്കുേ എന്നതായിരുന് ഈ പദ്ധതിയുലട പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വളർച് 
ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ, രാജഷ്യത്ിലല ദരിദ്രുലട അവസ് ലമച്ലപെടുത്തുേ എന്ന 
ദൗതഷ്യവമായി കചർന്നറ് പ്രവർത്ിക്കുലവന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്ാനും ഒ്താം പഞ്ചവൽസര 
പദ്ധതി ശ്രദ്ധിച്ിരുന്. സമൂഹത്ിൽ അതുവലര നിലനിന്നിരുന്ന ചരിത്രപരമായ 
അസമത്ങ്ങലള ഇല്ലാതാക്കുേലയന്ന ലക്ഷ്യവം ഒ്താം പദ്ധതിക്കുണ്ായിരുന്.

പ്രാകദശിേമായ അസമത്ങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നന്നതിനായി പത്ാം പദ്ധതി (2002-
2007) കമഖലാ സമീപനത്ിനറ് പേരം പ്രാകദശിേ സമീപനം സ്ീേരിക്കാനാണറ്  
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തീരുമാനിച്തറ്. അതറ് ലക്ഷ്യമിട് വളർച്ാനിരക്കറ് 8.1% ആയിരുന്ലവങ്ിലം  
കേവരിച്തറ് 7.7% ആയിരുന്. പതിലനാന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിക്കാലത്റ് (2007-
2012) മൻകമാഹൻ സിങറ്  ആയിരുന് പ്രധാനമന്തി. വിദൂര വിദഷ്യാ�ഷ്യാസം, ഔകദഷ്യാഗിേ, 
അനൗകദഷ്യാഗിേ, വിദൂര, ഐ ടി വിദഷ്യാ�ഷ്യാസ സ്ാപനങ്ങളലട ഒരുമിപെിക്കലിൽ അതറ് 
ശ്രദ്ധ കേന്ദീേരിച്. കവഗത്ിലള്ളതും, എല്ലാവകരയും ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ വളർച് 
(ദാരിദ്ം കുറയ്കൽ), ലിംഗ അസമത്ം കുറയ്കൽ, പാരിസ്ിതിേ സസ്ിരത തുടങ്ങിയ 
ോരഷ്യങ്ങളിലം ശ്രദ്ധിച്.

'അതികവഗത്ിലള്ളതും കൂടുതൽ ഉൾലക്കാള്ളുന്നതും സസ്ിര വളർച്യും' 
ലക്ഷ്യമിടുന്ന 12-ാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (2012-2017) പിന്നീടറ് വന്. ഇന്ഷ്യയുലട 
അവസാനലത് പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയാണറ് 12-ാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി (2012-
17). എൻ േി എ  സർക്കാർ ആസൂത്രണ േമ്ീഷലന പിരിച്വിടുേയും പേരം നിതി 
ആകയാഗറ് സ്ാപിക്കുേയും ലചയ്തു. അതിനാൽ, പതിമൂന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി 
ഉണ്ായില്ല; എങ്ിലം പഞ്ചവൽസര പ്രതികരാധ പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി. 

നിതി ആഗയാ�റ് 

ഇന്ഷ്യലയാരു കവവിദ്ധഷ്യമാർന്ന രാജഷ്യമാണറ്. സംസ്ാനങ്ങൾ തങ്ങളലട ശക്തിക്കും 
ദൗർബലഷ്യത്ിനുലമാപെം സാ്ത്ിേ വിേസനത്ിലറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണറ്. ഈ 
സാഹരഷ്യത്ിൽ, സാ്ത്ിേ ആസൂത്രണത്ിൽ 'one size fits all' എന്ന സമീപനം 
ോലഹരണലപെട്ടു. ഇന്നലത് ആകഗാള സ്ദറ് വഷ്യവസ്യിൽ ഇന്ഷ്യലയ അതറ് 
മത്സരക്മം ആക്കുേയില്ല.  ഇതായിരുന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിലയക്കുറിച്ള്ള പതിയ 
സർക്കാരിലറെ അ�ിപ്രായം. അതിനാൽ, 65 വർഷലത് പാര്രഷ്യമുള്ള ആസൂത്രണ 
േമ്ീഷനറ് പേരം 2015 ജനുവരി ഒന്നിനറ് നിതി ആകയാഗറ് നിലവിൽ വന്.  നയ 
- മാർഗനിർകദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ഷ്യാ സർക്കാരിലറെ പ്രധാന നയരൂപീേരണ 
ബുദ്ധികേന്ദം ആണറ് നിതി ആകയാഗറ്  (NITI Aayog - National Institution for Trans-
forming India Aayog) നാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്്യൂഷൻ കഫാർ ട്ാൻസറ് കഫാമിങറ് ഇന്ഷ്യ 
ആകയാഗറ്.

എല്ലാ സംസ്ാന മുഖഷ്യമന്തിമാരും കേന്ദ�രണപ്രകദശങ്ങളിലല ലഫ്റ്റനറെറ് 
ഗവർണർമാരും ഉൾലപെടുന്ന ഒരു ഗകവണിങറ് േൗൺസിൽ നിതി ആകയാഗിനറ് ഉണ്റ്. 
അതറ് 'സഹേരണ ലഫേറലിസലത്' വളർത്തുന്നതിനുകവണ്ിയുള്ള ഒരു 'കദശീയ 
അജണ്' കേന്ദത്ിനും സംസ്ാനങ്ങൾക്കും നൽകുന്. ഇന്ഷ്യാ സർക്കാരിനുകവണ്ി 
തന്തപരവം ദീർഘോലകത്ക്കുമുള്ള നയങ്ങളം പദ്ധതിേളം രൂപേൽപെന ലചയ്യുേയും 
കൂടാലത കേന്ദ, സംസ്ാന, കേന്ദ �രണ പ്രകദശങ്ങൾക്കറ് പ്രസക്തമായ സാകങ്തിേ 
ഉപകദശവം നൽകുന്.

6. ഗകരളത്ിബല ആസൂത്രണത്ിബറെ ചരിത്രവയം സ�ിഗശഷതകളയം

കേരളത്ിൽ വളലരയധിേം പ്രശംസ കനടിയ വികേന്ദീകൃത ആസൂത്രണം 
ആരം�ിച്തറ് 1996-ൽ ജനേീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്ിനറ് (Peoples Plan Campaign - 
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PPC) േീഴിൽ ആണറ്. തകദേശ സ്യം�രണ സ്ാപന തലത്ിൽ ആസൂത്രണവം �രണവം 
വികേന്ദീേരിക്കുന്നതിനറ് മാർഗനിർകദേശം നൽകുന്ന പ്രസ്ാനമായിരുന് അതറ്. 
പ്രാകദശിേ ആസൂത്രണത്ിനറ് ശ്രദ്ധ നൽേി ലോണ്റ് പ്രാകദശിേ സർക്കാരുേൾക്കറ് 
വികേന്ദീകൃത അധിോരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പരീക്ണമായിരുന് ജനേീയ 
ആസൂത്രണ പദ്ധതി. ഇന്ഷ്യയുലട ഒ്താം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതിയിൽ, കദശീയ 
ലഫേകറഷനുള്ളിൽ നിന്ലോണ്റ് ഓകരാ സംസ്ാനങ്ങളം തങ്ങളകടതായ  വാർഷിേ 
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കണമായിരുന്. ഈ അവസരത്ിൽ നിന്മാണറ്  ജനേീയ 
ആസൂത്രണം ഉത്ഭവിച്തറ്.

ഒ്താം പദ്ധതിയുലട തുടക്കത്ിൽ, തങ്ങളലട വിേസന മുൻഗണനേൾ പ്രാകദശിേ 
ജനതയ്കറ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും നടപെിലാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ാന വാർഷിേ 
വിേസന പദ്ധതി ഫണ്ിലറെ 35 ശതമാനം  കേന്ദീകൃത ഉകദഷ്യാഗസ്തലത്ിൽ 
നിന്ം പ്രാകദശിേ സർക്കാരുേൾക്കറ് നൽകുേലയന്ന ധീരമായ ഒരു തീരുമാനം കേരള 
സർക്കാർ സ്ീേരിച്.

തകദേശസ്യം�രണ വകുപെികറെയും സംസ്ാന ആസൂത്രണ കബാർേി 
കറെയും കമൽകനാട്ത്ിൽ  ജനേീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്ിലൂലടയാണറ്  
ഇതറ് നടപെിലാക്കിയതറ്.  മൂന്നറ് പ്രവർത്നരംഗങ്ങളിലല പകരാഗതി അംഗീേരി 
ക്കലപെടുേയും കേരളത്ിലറെ വികേന്ദീകൃത പദ്ധതി ഏലറ പ്രശംസ പിടിച്പറ്റുേയും 
ലചയ്തു.

ഭരണ �ിഗകന്ദമീകരണയം: ഗ്രാമീണ, നഗര കമഖലേളിലല തകദേശസ്യം�രണ 
സ്ാനങ്ങൾക്കറ് പതിയ പ്രവർത്നങ്ങളം തീരുമാനലമടുക്കുന്നതിനറ് അധിോരം 
നൽകുേയും വിവിധ വകുപ്പുേളിലല ഉകദഷ്യാഗസ്ലര പ്രാകദശിേ സർക്കാരുേളലട 
അധിോരത്ിനറ് േീഴിൽ ലോണ്ടുവരിേയും ലചയ്തു.

സാമ്പത്ിക �ിഗകന്ദമീകരണയം: സംസ്ാനത്ിലറെ വാർഷിേ പദ്ധതി ബജറ്ിലറെ 
35%-കത്ാളം  തകദേശ സ്യം�രണ സ്ാപനങ്ങൾക്കറ് കനരിട്റ് വിതരണം ലചയ്തു.  
ജനങ്ങളലട ആവശഷ്യങ്ങൾ ഗ്രാമസ�ാ കയാഗങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കുേയും ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്റ് അതിലന പദ്ധതിയാക്കുേയും ക്ാക്കറ് തലത്ിൽ സംകയാജിപെിച്റ്, 
പരികശാധിച്കശഷം പഞ്ചായത്തുേലള ആസൂത്രണത്ിൽ സഹായിക്കുന്നതിനറ് ജില്ലാ 
തലത്ിലള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമ്ിറ്ി അനുമതി നൽകുേയും ലചയ്യുന്. 'ഒ്താം 
പദ്ധതിയ്കായുള്ള ജനങ്ങളലട പ്രചാരണം' ആണിതറ്, ജനേീയ ആസൂത്രണം എന്നറ് 
അറിയലപെട്ടു.

രാഷ്ടമീയ അധികാരത്ിബറെ �ിഗകന്ദമീകരണയം: ജനപ്രതിനിധിേൾക്കറ് വിേസന 
നയങ്ങളം പദ്ധതിേളം പൂർണ കതാതിൽ രൂപേൽപെന ലചയ്ാനും ഫണ്റ് 
തീരുമാനിക്കാനും നടപെിലാക്കാനുമുള്ള സ്ാതന്തഷ്യം നൽേി. ഗ്രാമസ�യിലൂലട 
ജനങ്ങൾക്കറ് ആസൂത്രണത്ിൽ പലങ്ടുക്കാനുള്ള അവോശവം ല�ിച്.

കേരളത്ിലറെ വികേന്ദീേരണത്ിലം ജനേീയ ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയിലം 
ഉള്ള ഒരു സവികശഷ പ്രകതഷ്യേതയാണറ് നഗര, ഗ്രാമങ്ങളിലല തകദേശ സ്യം�രണ 
സ്ാപനങ്ങളലട വിേസന പദ്ധതിയുലട അവി�ാജഷ്യഘടേമായ വനിതാ ഘടേ പദ്ധതി 
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(WCP). ഒ്താം പദ്ധതിയുലട രണ്ാം വർഷം മുതൽ തലന്ന പ്രാകദശിേ �രണകൂടങ്ങൾ 
തങ്ങളലട വാർഷിേ പദ്ധതി ഫണ്ിലറെ 10% സ്ത്രീേൾക്കായുള്ള പദ്ധതിേൾക്കായി 
മാറ്ിലവക്കണലമന്നതറ് സംസ്ാന സർക്കാർ നിർബന്മാക്കി.

തുടർന്ള്ള വർഷങ്ങളിലം, േ്യുസിപിക്കായി പദ്ധതി ഫണ്ിലറെ 10% 
മാറ്ിലവക്കണലമന്ന നിർകദേശം നിർബന്മാക്കി. മുൻവർഷങ്ങളിൽ 10% ത്ിൽ 
കുറവറ് തുേയാണറ് ലചലവഴിച്ലതങ്ിൽ തകദേശ സ്യം�രണ സ്ാപനങ്ങൾ േ്യു 
പി സിക്കായി 10% ത്ിൽ കൂടുതൽ മാറ്ിലവക്കാനും സ്ാപനങ്ങകളാടറ് ആവശഷ്യലപെട്ടു.

വാർേറ് അംഗം അധഷ്യക്ത വഹിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്റ് വാർേറ് തല 
ഗ്രാമസ� കയാഗങ്ങളിലൂലട വീകേന്ദീേരണത്ിൽ ജനങ്ങളലട പങ്ാളിത്ം ഉറപെറ്  
വരുത്ാനാണറ് പ്രധാനമായും ശ്രമിച്തറ്. ഗ്രാമസ� കയാഗങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞതറ് വാർ 
േിലല ലമാത്ം കവാട്ർമാരുലട പത്റ് ശതമാനം കപർ ഉറപൊയും പലങ്ടുക്കണം; 
കൂടാലത, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ികലയും കേമാറിയ വകുപ്പുേളിലലയും ഉകദഷ്യാഗസ്രും 
പലങ്ടുക്കണം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്റ് പ്രസിേന്റുമാരും ക്ാക്കറ് പഞ്ചായത്റ് അംഗങ്ങളം 
അടങ്ങുന്നതാണറ് ക്ാക്കറ്തല ഗ്രാമസ�. ഗ്രാമപഞ്ചായത്റ് പ്രസിേന്റുമാർ, ക്ാക്കറ് 
പഞ്ചായത്റ് പ്രസിേന്റുമാർ, ജില്ല പഞ്ചായത്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരാണറ് ജില്ലാതല 
ഗ്രാമസ�യിലള്ളതറ്. പദ്ധതിേലള ലംബമായി സംകയാജിപെിക്കുന്നതിനാണറ് 
ഈ സംവിധാനം.  ഗ്രാമസ�യുലട ഉപസംവിധാനമായി വി�ാവനം ലചയ്തി 
ട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ, വനിത ഘടേ പദ്ധതി (WCP) നടപെിലാക്കുന്നതിനായി  
20-25 വനിതേൾ അംഗങ്ങളായുള്ള സ്യം സഹായ സംഘങ്ങൾ (SHG) രൂപീ 
േരിക്കണം.

പാഠഭാ�യം – സയംക്ിപ്യം

1. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട അവധി ോലഘട്വം വിവിധ കറാളിങറ് 
പ്ാനുേളം.

2. സാ്ത്ിേ ഉദാരവൽക്കരണത്ിലറെ തുടക്കം.

3. ഗ്രാമീണ കമഖലേളലട വിേസനത്ിനായി കദശീയ ോർഷിേ 
ഗ്രാമവിേസന ബാങ്ിലറെ (നബാർേറ് ) പ്രവർത്നം.

4. ഇന്ഷ്യയിലല ഉദാരവൽക്കരണം, സ്ോരഷ്യവൽക്കരണം, ആകഗാളവൽ 
ക്കരണം (എൽ പി ജി ) എന്നിവയുലട ആരം�ം.

5. പരഷ്യാപ്മായ വി�വങ്ങൾ ഉപകയാഗിച്റ് നിശ്ചിത സമയത്ിനുള്ളിൽ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേവരിക്കാനുള്ള പതിയ നിർവഹണ നടപടിേളായ 
സറ് ലപഷഷ്യൽ ആക്ൻ പ്ാനുേൾ (SAPs).

6. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കു ബദലായി രൂപംലോടുത് നിതി ആകയാഗറ്.

7. കേരളത്ിലല ആസൂത്രണത്ിലറെ ചരിത്രവം സവികശഷതേളം.
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പഠന പുഗരാ�തി �ിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. ഒറ്�ാക്ിൽ ഉത്രബമഴുതുക  (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. ഏതു േമ്ിറ്ിയുലട ശുപാർശ പ്രോരമാണറ് 1982 ജൂകല 12-നറ് ഗ്രാമീണ 
കമഖലേളലട വിേസനത്ിനായി കദശീയ ോർഷിേ ഗ്രാമവിേസന 
ബാങ്റ് (നബാർേറ് ) സ്ാപിച്തറ്? 

2. ഇന്ഷ്യ ഏതു വർഷമാണറ് കലാേ വഷ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായതറ്? 

3. സാ്ത്ിേ ഉദാരവൽക്കരണത്ിലറെ തുടക്കം കുറിച്തറ് ഏതു 
പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി ോലത്ാണറ്? 

4. നിതി ആകയാഗറ്  നിലവിൽ വന്നലതന്നാണറ്?

II. ഒഗന്ാ രഗ്ാ �ാചകത്ിൽ ഉത്രയം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. സറ് ലപഷഷ്യൽ ആക്ൻ പ്ാനുേൾ (SAPs) എന്നാൽ എന്റ്?

2. എന്ാണറ് കറാളിങറ് പ്ാൻ?

3.   നിതി ആകയാഗറ് - NITI Aayog ലറെ പൂർണരൂപം എന്റ്?

4. കേരളത്ിലറെ വികേന്ദീകൃത പദ്ധതിയുലട മുന്നറ് തലങ്ങൾ ഏലതാലക്ക?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രബമഴുതുക (5 മാർക്കറ് വീതം)

1. എട്ാം പദ്ധതി ഇന്ഷ്യയുലട ഒരു  പ്രധാനലപെട് നാഴിേക്കല്ലാണറ്. എന്തു 
ലോണ്റ്?

2. എന്ാണറ് നിതി ആകയാഗറ് ?

3. കേരളത്ിലല ആസൂത്രണത്ിലറെ ചരിത്രവം സവികശഷതേളം 
വിശദമാക്കുേ.

സയംഗ്രഹയം 

പ്രധാനലപെട് സാ്ത്ിേ തീരുമാനലമടുക്കുേ എന്നതാണറ് സാ്ത്ിേ 
ആസൂത്രണം എന്നതുലോണ്റ് അർത്ഥമാക്കുന്നതറ്. വളർച്യുലട കവഗത വർധിപെിക്കുേ 
എന്നതാണറ് ഇന്ഷ്യയിലല ആസൂത്രണത്ിനറ് അടിസ്ാന ലക്ഷ്യം. 1928 ലല കസാവിയറ്റ് 
പരീക്ണത്ിൽ നിന്ം ആരം�ിച് ആസൂത്രണം കലാേത്ിലറെ മൂന്നിൽ രണ്റ് 
�ാഗകത്ാളം എത്ി. എൻജിനീയറും �രണാധിോരിയുമായ എം. വികശ്ശ്രയ്യാണറ് 
ഇന്ഷ്യയുലട ആദഷ്യലത് ആസൂത്രണരൂപകരഖ തയ്ാറാക്കിയതറ്. കസാഷഷ്യലിസ്ററ് 
ആശയങ്ങളാൽ സ്ാധീനിക്കലപെട് പ്രഥമ പ്രധാനമന്തി, ജവഹർലാൽ ലനഹറ്റു 1951ൽ 
കസാവിയറ്റ് യൂണിയലറെ പാത  പിന്തുടർന്നറ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കറ് തുടക്കം കുറിച്. 
ോർഷികോൽപാദന വർധന, വഷ്യവസായവൽക്കരണം, ഇരുമ്പുരുക്കറ് നിർമ്ാണശാല, 
േൽക്കരിഖനിേൾ, ജലകസചനപദ്ധതിേൾ, ജലകവദയുതപദ്ധതിേൾ, യു ജി സി, ഐ 
ഐ ടിേൾ, ഗകവഷണസ്ാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങലന പലതും സൃഷ്ിക്കലപെട്തറ് ആദഷ്യ 
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പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിേളിലൂലടയാണറ്. 1991ൽ ഇന്ഷ്യയുലട ആധുനിേ ചരിത്രത്ിലല 
പ്രധാനലപെട് �രണോരഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാ്ത്ിേനയമാറ്ത്ിനറ് തുടക്കം കുറിച്. 
എട്ാം പദ്ധതിയിൽ വഷ്യവസായങ്ങളലട ആധുനിേവൽക്കരണത്ിനറ് പ്രധാനം 
നൽേി. പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിൽ കദശീയ ആസൂത്രണ േമ്ീഷൻ പ്രവർത്നം 
അവസാനിപെിക്കുേയും പേരമായി നിതി ആകയാഗറ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുേയും 
ലചയ്തു. ഒ്താം പദ്ധതിയിൽ കേരളത്ിൽ തകദേശസ്യം�രണ സ്ാപനങ്ങൾ 
പദ്ധതി ആസൂത്രണ-നിർവഹണ പ്രവർത്നമാരം�ിച്. 'ജനേീയാസൂത്രണം' എന്ന 
കപരിലറിയലപെട് പങ്ാളിത് ആസൂത്രണ-നിർവഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പിന്നീടറ് 
രാജഷ്യലത് ഇതര സംസ്ാനങ്ങൾക്കറ് മാതൃേയായി.

ഉത്രസൂചിക

പഠന പുഗരാ�തി �ിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്�ാക്ിൽ ഉത്രബമഴുതുക

 1. എം വികശ്ശരയ്

 2. കബാംലബ പദ്ധതി

 3. രണ്ാം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതി

  4. രണ്ാം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതി

പഠന പുഗരാ�തി �ിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. ഒറ്�ാക്ിൽ ഉത്രബമഴുതുക

 1. ശിവരാമൻ േമ്ിറ്ി

 2. 1995 ജനുവരി 1-നറ്

 3. ആറാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി

 4. 2015 ജനുവരി 1



ദ്കരള യൂണിദ്വഴറ് സിറ്ി ഓഫറ്  ഡിജിറ്ൽ സയൻസസറ് 
ഇലന്ാദ്വഷൻ ആറെറ്  ലെകറ് ദ്നാളജി

രേീനാരാ�ണ ഗുരു ഓപെൺ യൂണതിമവഴറ് സതിറ്തി

സർട്തിഫതിക്കറ്റ് മപ്ാഗ്രാം

എൽ എസറ് ജി   -  03

ആസൂത്രണ�ം വികസന�ം

ദ്�ാക്റ് - 1
ആസൂത്രണം

യൂണിറ്റ് - 2
വിവിധതരം ആസൂത്രണങ്ങളം സദ്ങ്തങ്ങളം 

(യൂണതിറ്റ് മകാേറ് :  03-01-02)

ദ്കരള ഇ ൻസ്റ്റിറ്്യൂ�റ് ഓഫറ് ദ്ലാക് ൽ അ�ിനിദ്�ഷ ൻ  (കില)

അധികാര വിങ്ക�ീകരണവും
�ാങ്ദശിക ഭരണ നിർവഹണവും
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വിവിധതരം ആസൂത്രണങ്ങളം സങ്കേതങ്ങളം

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണതിറ്റ് പഠതിച്റ് കഴതിയുമ്ാൾ പഠതിതാക്കൾക്കറ് ഇനതി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ലചയ്യുന്നതതിനായുള്ള കാരഷ്യമേഷതി ഉണ്ാകുന്നതാണറ്.

1. ആസൂത്രണം എന്നാൽ എന്റ് എന്ം അതതിനു വതികസനത്തിൽ ഉള്ള പ്ാ
ധാനഷ്യം എന്റ് എന്ം വതിേദീകരതിക്കാൻ കഴതിയുക.

2. ആസൂത്രണത്തിനുപമ�ാഗതിക്കുന്ന വതിവതിധ മരഖകലെ പരതിച�ലപെടുക, 
അവയുലെ പ്മതഷ്യകതകൾ പട്തികലപെടുത്ാൻ കഴതിയുക.

3. ആസൂത്രണത്തിനുപമ�ാഗതിക്കുന്ന വതിവതിധ ലെകറ് നതിക്കുകൾ പരതിച�ലപെടുക 
അവയുലെ പ്വർത്ന രീതതികൾ വതിേദമാക്കാൻ കഴതിയുക.

4. ആസൂത്രണത്തിനാ�തി രൂപീകരതിച്തിട്ടുള്ള വതിവതിധ സ്ാപനങ്ങലെപെറ്തിയും 
അവയുലെ ഘെനയും ഉമദേേഷ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളം വതിവരതിക്കാൻ കഴതിയുക.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1.  വികസനം: ഭൗമമാപരതിതലത്തിമലാ അതതിനു കീഴതിമലാ നെത്തുന്ന നതിർമ്ാ
ണം, എഞ്തിനീ�റതിംഗറ് പ്വർത്നങ്ങൾ, ഖനനം അലലെങ്തിൽ മറ്റു പ്വർത്ന
ങ്ങൾ അലലെങ്തിൽ ഏലതങ്തിലം ലകട്തിെത്തിമലാ അതതിലറെ ഉപമ�ാഗത്തിമലാ 
വരുത്തുന്ന ഏലതങ്തിലം മാറ്ം എന്നതതിലന വതികസനം എന്നറ് പറ�ാം.

2.  ആസൂത്രണം: ഭാവതി�തിൽ എന്ാണറ് ലചയ്ാൻ മപാകുന്നലതന്നറ് മുൻകൂട്തി തീ
രുമാനതിക്കുന്നതാണറ് ആസൂത്രണം എന്നറ് പറയുന്നതറ്.

3. സ്ഥലപരാസൂത്രണം: സമൂഹത്തിലറെ സാ്ത്തിക, സാമൂഹതിക, സാംസ്ാരതിക, 
പാരതിസ്തിതതിക വതികസനത്തിനും ആവാസവഷ്യവസ്ല� സംബന്തിച്ചുള്ള 
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ന�ങ്ങൾക്കും ഭൂമതിോസ്ത്രപരമാ� ആവതിഷ്ാരം നൽകുകയും, നഗര, ഗ്രാമ 
പ്മദേങ്ങളലെ സുസ്തിരവം സർവ്വമതാന്മുഖവമാ� വതികസനം മപ്ാത്ാ
ഹതിപെതിക്കുന്നതതിനും സ്ലത്തിലറെ ഭൗതതിക ഘെനയ്കറ് രൂപം നൽകുന്നതതിനു 
മവണ്തിയുള്ള ോസ്ത്ര വതിഷ�ം.

4. പ്ാൻ: ഒരു പ്മതഷ്യക പ്മദേത്തിലറെ സ്ലപര വതികസനത്തിനുമവണ്തി 
അതതിലല ഭൂമതിയുലെ ഉപമ�ാഗവം അതതിനുള്ള വതികസനവം ഏതറ് രീതതി�തിൽ 
നെത്ണലമന്നറ് സൂചതിപെതിച്ചുലകാണ്റ് ദീർഘകാല ന�ങ്ങളം പരതിപാെതികളം 
വതിേദമാ� നതിർമദേേങ്ങളം വഷ്യവസ് ലചയ്യുന്ന സമഗ്ര മരഖ.

5. മാസ്റ്റർ പ്ാൻ: ഒരു തമദേേ ആസൂത്രണ പ്മദേത്തിനറ് അതതിലറെ മുഴുവൻ 
പ്മദേമമാ അലലെങ്തിൽ അതതിലറെ ഭാഗമാ�തി ഉൾലപെടുത്തിലക്കാണ്റ് അലലെ
ങ്തിൽ ഒരു മ�ാ�തിറെറ് ആസൂത്രണ പ്മദേത്തിനറ് മവണ്തി, അങ്ങലനയുള്ള 
പ്മദേത്തിനറ് സ്ലപര വതികസനത്തിനുമവണ്തി ഭൂമതിയുലെ ഉപമ�ാഗവം 
അതതിലറെ വതികസനവം ഏതുരീതതി�തിൽ നെപെതിലാക്കണലമന്നറ് സൂചതിപെതിച്ചു 
ലകാണ്റ് ദീർഘകാല ന�ങ്ങളം പരതിപാെതികളം വതിേദമാ� നതിർമദേേങ്ങളം 
നൽകുന്നതും പരതിമപ്ക്ഷ്യ പദ്ധതതി (ലപഴറ് ലപെക്റീവറ് പ്ാൻ) ഏലതങ്തിലം 
ഉലണ്ങ്തിൽ അതതിലറെ ചട്ക്കൂെതിനുള്ളതിൽ നതിന്ലകാണ്റ് വതിഭാവനം ലചയ്തിട്ടുള്ള 
ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതതി. 

6. തദ്ദേശ ആസൂത്രണ പ്രദ്ദശം: 1994 ലല മകരെ മുനതിസതിപൊലതിറ്തി ആക്തിലല 
നാലാം വകുപെറ് പ്കാരം രൂപീകരതിക്കലപെട് ഒരു മുൻസതിപെൽ മകാർപെമറഷ
ലറെമ�ാ മുനതിസതിപെൽ കൗൺസതിലതിലറെമ�ാ ഒരു ൌൺ പഞ്ാ�ത്തിമറെ
മ�ാ 1994 ലല മകരെ പഞ്ാ�ത്റ് രാ�റ് ആക്റ് പ്കാരം രൂപീകരതിക്കലപെട് 
ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ാ�ത്തിലറെമ�ാ അധതികാരപരതിധതിക്കു കീഴതിലള്ള പ്മദേം 
എന്നർത്ം ആകുന്.

3. ആമുഖം

ഭാവതി�തിൽ എന്ാണറ് ലചയ്ാൻ മപാകുന്നലതന്നറ് മുൻകൂട്തി തീരുമാനതിക്കുന്നതാണറ് 
ആസൂത്രണം. ആസൂത്രണം എന്നതറ് ലചയ്യുന്നതതിനറ് മു്റ് ചതിന്തിക്കുന്ന പ്ക്തി��ാണറ്. 
ഇതതിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളലെ നതിർണ�വം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരതിക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യമാ� 
പ്വർത്നങ്ങളം ഉൾലപെടുന്. ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിൽ തുെർന്ള്ള കാരഷ്യങ്ങൾ 
എങ്ങലന ആ�തിരതിക്കണലമന്ം അതനുസരതിച്റ് എന്റ് പ്വർത്നങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കണ
ലമന്നറ് തീരുമാനതിക്കുകയും മുൻകൂട്തി തീരുമാനതിക്കുന്ന ആസൂത്രണം ആരതിലൂലെ, എന്റ്, 
എങ്ങലന, എമപൊൾ ലചയ്ണം എന്നറ് വഷ്യക്തമാക്കുകയും ലചയ്യുന്. കാലാനുസൃതമാ� 
മാറ്ങ്ങൾക്കനുസരതിച്റ് സാധഷ്യമാമകണ്താ� വതികസനലത് മുൻകൂട്തി നതിശ്ച�തിമക്കണ്തറ് 
അനതിവാരഷ്യമാണറ്. മുൻകാല പ്വണതകലെ അെതിസ്ാനലപെടുത്തി ചതിന്തിക്കുകയും, പ്ാ
വർത്തികമാമക്കണ്താ� കാരഷ്യങ്ങലെ മുൻകൂട്തി നതിശ്ച�തിച്റ് ഭാവതികാല വതികസനലത് 
സുരക്തിതമാക്കുകയും ലചയ്യുക എന്നതാണറ് ആസൂത്രതിത വതികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതറ്. 
സാമങ്തതികമായും ോസ്ത്രീ�മായും പ്ശ്നങ്ങലെയും സാധഷ്യതകലെയും വതിേകലനം ലചയ്റ് 
�നാഭതിലാഷങ്ങലെ കുറ്മറ് രീതതി�തിൽ സാക്ാതറ്കരതിക്കുക എന്നതറ് രാ�ഷ്യപുമരാഗ
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തതിയുലെ കൂെതി ആവേഷ്യകത�ാണറ്. സമീപഭാവതി വതികസന ലക്ഷ്യത്തിമലക്കറ് ചതിന്
മ�യും പ്വർത്നലത്യും ചതിട്ലപെടുത്തി രൂപലപെടുത്തുന്ന രീതതി�ാണറ് ആസൂത്രതിത 
വതികസനം. ആസൂത്രണത്തിനറ് വതികസനത്തിൽ ഉള്ള പ്ാധാനഷ്യം എന്റ് എന്ം അവ 
കകവരതിക്കുന്നതതിനാ�തി ഉപമ�ാഗലപടുത്ാവന്ന മരഖകലെയും ലെകറ് നതിക്കുകലെയും 
സ്ാപനങ്ങലെയും ഈ യൂണതിറ്തിലൂലെ മനസ്തിലാക്കാം.

4. ആസൂത്രണത്ിലല തരം

ദ്രുതഗതതി�തിലള്ള നഗരവൽക്കരണവം വെർച്യും കാരണം ഇന്നറ് നഗരാസൂത്രണ
ത്തിനറ് വലതി� പ്ാധാനഷ്യം ലഭതിച്ചു. ഒരു വലതി� പ്മദേലത് ഒരു ലചറതി� പ്മദേവമാ�തി 
സംമ�ാ�തിപെതിക്കുന്നതതിനറ് വതിവതിധ മരേണതികെതിൽ  ആസൂത്രണം നെത്തുന്, അങ്ങലന 
വതികസനം ഒമര മവഗത�തിൽ എലൊ�തിെത്തും നെക്കുന്. വതികസനം മപ്ാത്ാഹതിപെതി
ക്കുന്നതതിനറ് നതിരവധതി നതി�മപരമാ� മരഖകൾ ഇന്നറ് സാധാരണ�ാ�തി ഉപമ�ാഗതി
ക്കാറുണ്റ്, അവല�ക്കുറതിച്ാണറ് ഇവതിലെ വതിവരതിക്കുന്നതറ്.

പരിദ്പ്രക്ഷ്യ പദ്ധതി (Perspective Plan)

ദീർഘകാല വെർച്യുലെ ഉമദേേഷ്യവം ലക്ഷ്യങ്ങലെയും കുറതിച്ചുള്ള ഒരു രൂപമരഖ
�ാണറ് വീക്ണ പദ്ധതതി. ചതില ഉമദേേഷ്യങ്ങളം ലക്ഷ്യങ്ങളം മനെതില�ടുക്കാൻ ലചറതി� 
പ്ാനുകൊയും വീക്ണ പദ്ധതതില� തതിരതിച്തിരതിക്കുന്. ഈ രൂപമരഖയുലെ പരതിധതി�തിൽ 
സാമൂഹതികവം സാ്ത്തികവം സ്ലപരവമാ� വതികസന ലക്ഷ്യങ്ങളം ന�ങ്ങളം 
ഉൾലക്കാള്ളുന്, സ്ലപരമാ� പ്തഷ്യാഘാതങ്ങളള്ള അലലെങ്തിൽ മലറ്ാരു രീതതി�തിൽ  
പറഞ്ാൽ, അവയുലെ സ്ാനത്തിനും ആവേഷ്യമുള്ള പ്വർത്നത്തിനും ഭൂമതി  
ആവേഷ്യമാ� എലൊ നഗര വതികസനപ്വർത്നങ്ങളം ഇതതിലറെ പരതിധതി�തിൽ 
വരുന്. ഈ പ്വർത്നങ്ങൾ മപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യമാ� അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യ വതികസനവം വതിഭവസമാഹരണവം സംബന്തിച് ദീർഘകാല ന� 
ങ്ങളം ഇതതിൽ ഉൾലപെടുന്. പരതിസ്തിതതി സംരക്ണവം നഗരവതികസനവം തമ്തി 
ലള്ള സംഘർഷം കുറക്കുന്നതതിനറ് ഈ പദ്ധതതി�തിൽ എമപൊഴും വെലര�ധതികം രേദ്ധ  
ലചലത്തുന്.

പല മമഖലകെതിമലക്കായുള്ള ഒരു േരതി�ാ� വീക്ണം ന�രൂപീകരണത്തിനും 
പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന്നതതിനും സഹാ�തിക്കുന്. വതിവതിധ വതികസന മമഖ
ലകൾക്കാ�തി ഒരു ന�ചട്ക്കൂെറ് നൽകുക എന്നതാണറ് ഒരു പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതിയുലെ 
അെതിസ്ാന ലക്ഷ്യം. വതികസന പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന്നതതിൽ നഗര പ്ാമദേതിക അധതി
കാരതികൾക്കറ് പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതി ഒരു വഴതികാട്തി�ാ�തി വർത്തിക്കുന്. ഒരു പരതിമപ്
ക്ഷ്യ പദ്ധതതി സാധാരണ�ാ�തി 20 വർഷമത്ക്കുള്ളതാ�തിരതിക്കണം, ഇതതിൽ അഞ്റ് 
വർഷം വീതമുള്ള വതികസന പദ്ധതതികൾ മദേീ�/സംസ്ാന പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക
ളലെ കാലാവധതിയുമായും വതിവതിധ ന�ങ്ങളമായും ലപാരുത്ലപെടുന്ന തരത്തിൽ ക്മീ
കരതിക്കുന്. ഇതറ് സ്ലപരവം സാ്ത്തികവമാ� ന�ആസൂത്രണ സംരംഭങ്ങളലെ 
സംമ�ാ�നലത് സുഗമമാക്കും.
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മാസ്റ്റർ പ്ാൻ (Masterplan)

ഒരു തമദേേ പ്മദേത്തിനറ് മവണ്തി രൂലപപെടുത്തി� ഭാവതിവതികസന സാധഷ്യതകൾ 
പ്ദർേതിപെതിക്കുന്ന രൂപമരഖ�ാണറ് മാസ്റ്റർ പ്ാൻ. ഓമരാ നഗരത്തിലറെയും സവതിമേ
ഷതകളം പ്ാധാനഷ്യവം പരതിഗണതിച്റ് ഉമദേേങ്ങളം ലക്ഷ്യങ്ങളം രൂപലപെടുത്തി�തതിന
നുസൃതമാ�തി തയ്ാറാക്കുന്നതാണറ് മാസ്റ്റർ പ്ാൻ. അതറ് പ്സ്തുത പ്മദേത്തിലറെ സവതി
മേഷതകൾക്കും പ്ാധാനഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാ�തി വതികസനം സാധഷ്യമാകുന്നതതിനറ് 
സഹാ�കമാകുന്.

മാസ്റ്റർപ്ാനതിൽ ഉൾലപെടുത്ാവന്ന കാരഷ്യങ്ങലെ സംബന്തിച് വതിവരങ്ങൾ ഇനതി 
മരലഖപെടുത്തുന്.

1. സ്ലപരമാ� വതികസനത്തിലറെ എലൊ മമഖലകളമാമ�ാ, ചതില മമഖലക
ളമാമ�ാ സംബന്തിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഉമദേേഷ്യങ്ങൾ, ന�ങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ.

2. ഭൂവതിനതിമ�ാഗ നതിർമദേേങ്ങൾ, വതികസന നതി�ന്തണങ്ങൾ, അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യ വതികസനത്തിനറ് മവണ്തിയുള്ള പ്ാനുകമൊെറ് കൂെതി� മാസ്റ്റർപ്ാൻ 
മരഖകൾ.

3. മാസ്റ്റർപ്ാൻ തയ്ാറാക്കുന്നതതിലം നെപെതിലാക്കുന്നതതിലം നതിരീക്ണം നെ
ത്തുന്നതതിനുമുള്ള സമൂഹ പങ്ാെതിത്ലത് സംബന്തിച് പ്സ്ാവന.

4. വതികസന ചരതിത്രം, വതികസനത്തിനറ് നതിലവതിലള്ള സ്തിതതിയും രീതതിയും, 
പ്ാമദേതികമാ� പ്സക്തതി, ഭൂമതിോസ്ത്രപരവം, ഭൂപ്കൃതതി ോസ്ത്രപരവമാ� 
സവതിമേഷതകൾ, സ്വാധീനവം മമഖലയും, പാർേ്വ പ്മദേ വതികസനം 
മുതലാ�വ ഉൾലപെലെയുള്ള സവതിമേഷതകൾ ഉൾലപെടുന്ന സാന്ദർഭതിക വതി
േകലനം.

5. നതിലവതിലള്ള ഭൂവതിനതിമ�ാഗം.

കൂൊലത ഇനതി പറയുന്നവ സംബന്തിച്റ് നതിലവതിലള്ള പ്ശ്നങ്ങളം വതിവരങ്ങളം 
നതിർമദേേങ്ങളം ഉണ്ാ�തിരതിമക്കണ്താണറ്.

1. സാ്ത്തികമാ� അെതിസ്ാനം, കൃഷതി, ഔപചാരതിക അനൗപചാരതിക 
മമഖലകെതിലല വഷ്യാപാരം, വാണതി�ഷ്യം, വഷ്യവസാ�ം എന്നീ മമഖലകെതിലല 
ലതാഴതിൽ.

2. വാണതി�ഷ്യ പ്മദേങ്ങളലെ ക്മനതിഷ്ഠ, വാണതി�ഷ്യ പ്വർത്നങ്ങളലെ വഷ്യാപ
നവം ബന്ലപെട് പ്ശ്നങ്ങളം.

3. ഔപചാരതിക, അനൗപചാരതിക മമഖലകെതിൽ വഷ്യവസാ�ങ്ങളലെ വഷ്യാപനവം 
പ്മതഷ്യകതരം വഷ്യവസാ�ങ്ങളലെ പരതിമതിതതിയും.

4. �നസംഖഷ്യാപഗ്രഥനവം വതിവതിധ പ്വർത്നങ്ങൾക്കറ് മവണ്തിയുള്ള സ്ല
ത്തിലറെ ആവേഷ്യകതയും അങ്ങലനയുള്ള സ്ലവതിനതിമ�ാഗത്തിനായുള്ള 
ഭൂമതി നതിർണ�തിക്കലം.
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5. മതിതമാ� ലചലവറ് വരുന്ന ഭവന നതിർമ്ാണം, അനൗപചാരതിക മമഖല�തിലല 
ഭവന നതിർമ്ാണം, പുനരധതിവാസന�ം, മചരതി വതികസനം എന്നതിവ ഉൾലപെ
ലെയുള്ള ഭവന നതിർമ്ാണം.

6. തുറസ്ാ� സ്ലസംവതിധാനം, കെതിസ്ലങ്ങൾ, വതിമനാദ പ്മദേങ്ങൾ, സം
രക്തിത പ്മദേങ്ങൾ, ആവാസവഷ്യവസ്ാപരമായും പരതിസ്തിതതിപരമായും 
ദുർബലമാ� പ്മദേങ്ങൾ, പ്കൃതതിദുരന് സാധഷ്യതാ പ്മദേങ്ങൾ, ലപാതു
സമമ്െന കമതാനങ്ങൾ.

7.  ഉന്നത വതിദഷ്യാഭഷ്യാസം, ഗമവഷണ മകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിവ ഉൾലപെലെയുള്ള  
വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ സൗകരഷ്യങ്ങളം വതിദഗറ്ധ ചതികതിത്യ്ക്കുള്ള ആശുപത്രതികൾ  
ഉൾലപെലെയുള്ള ആമരാഗഷ്യ സൗകരഷ്യങ്ങൾ, സാംസ്ാരതികവം മതപരവ 
മാ� സൗകരഷ്യങ്ങൾ, ലപാതു സ്ാപനങ്ങൾ, അർദ്ധ ലപാതുസ്ാപനങ്ങൾ 
എന്നതിവ.

8. മറാഡുകൾ, ലറ�തിൽമവകൾ, �ലഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ, കാൽനെ വഴതികൾ, 
ബന്ലപെട് പ്വർത്ന മകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിവ ഉൾലപെടുന്ന ഗതാഗതം. വാഹ
നങ്ങൾ പാർക്കറ് ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള സൗകരഷ്യങ്ങൾ, ഗതാഗത ലെർമതിനലകൾ, 
ലപാതുഗതാഗത സംവതിധാനവം മറാഡുകളം വതിമാനത്ാവെം, തുറമുഖം 
എന്നതിവയുമാ�തി ഭൂവതിനതിമ�ാഗത്തിലറെ സംമ�ാ�നം.

9. �ല വതിതരണം, ലരെ�തിമന�റ്, അഴുക്കുചാൽ, ഖരമാലതിനഷ്യ നതിർമാർജ്ജനം, 
ഊർജ്ജം, വാർത്ാവതിനതിമ�ം, േവസംസ്ാരത്തിനും േവദാഹത്തിനുള്ള 
സ്ലങ്ങൾ, അറവോലകൾ മുതലാ� സൗകരഷ്യങ്ങളം മസവനങ്ങളം.

10. വതിമനാദസഞ്ാരം, പരതിസ്തിതതിസംരക്ണം, കപതൃകസംരക്ണം, 
തീരമദേ വതികസനം, എന്നതിവയും അതുമപാലല ഉള്ളവയും.

11. കകമാറാവന്ന വതികസന അവകാേത്തിമനാ അമക്കാമമേഷമനാ റതിസ
ർമവഷമനാ ലാൻേറ് പൂെതിങറ് പദ്ധതതികൾമക്കാ ആസൂത്രതിത വതികസനം 
മപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള മമറ്ലതങ്തിലം സമാന സാമങ്തതികവതിദഷ്യമക്കാ 
മവണ്തിയുള്ള നതിർമദേേങ്ങൾ.

12. പ്കൃതതിദുരന് സാധഷ്യതയുള്ള പ്മദേങ്ങൾക്കറ് മവണ്തിയുള്ള ലറഗുമലഷനു 
കൾ, ലകട്തിെനതിർമ്ാണ മരഖയുമാ�തി (Building Lane) ബന്ലപെട്  
നതിബന്നകൾ, ലകട്തിെങ്ങെതിൽ നതിലനതിർമത്ണ്ടുന്ന തുറസ്ാ� സ്ലം  
(Open Space), തറ വതിസ്ീർണ്ണ അനുപാതം, കവമറ�റ്, ഉ�രം, പ്മതഷ്യക  
പ്മദേത്റ് അനുവദതിച്തിട്ടുള്ള ലകട്തിെങ്ങളലെ നതിലകളലെ എണ്ണവം സവതിമേ
ഷതകളം, നതിർമ്തിത വതിസ്ീർണ സാന്ദ്രത, ഭൂവതിനതിമ�ാഗത്തിനുള്ള പ്ാമദ
േതിക നതി�ന്തണങ്ങൾ, മപ്ാട്ടുകളലെ വതിഭ�നം, നഷ്യാ�മാ� കാല�െവതിൽ  
ഏലതങ്തിലം പ്മദേലത് ഭൂമതിയുലെ നതിമരാധതിത ഉപമ�ാഗങ്ങൾ നതിർത് 
ലാക്കൽ, പാർക്കതിംഗറ് സ്ലങ്ങൾ, എടുപ്പുകളലെയും പരസഷ്യ ചതിഹ്നങ്ങളലെ
യും വലതിപെം, അതുമപാലള്ളവ ഉൾലപെലെ ഭൂവതിനതിമ�ാഗവം വതികസനവം 
മപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനും ക്മീകരതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള വതികസന നതി�ന്തണ 
നതിബന്നകൾ.
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13. കാലാകാലങ്ങെതിൽ സർക്കാമരാ, നഗരസഭമ�ാ, �തിലൊ ആസൂത്രണ/ലമമ്ാ
ലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ കമ്തിറ്തിമ�ാ നതിർമദേേതിച്തിരതിക്കുന്ന ലപാതുആവേഷ്യ
ത്തിനുമവണ്തി ഉള്ള മറ്റു നതിർമദേങ്ങൾ. 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി (Detailed Town Planning Scheme)

ഭൂമതിയുലെ ഉപമ�ാഗവം അതതിലല വതികസനവം ഏതറ് രീതതി�തിൽ നെത്ണം എന്നറ് 
സൂചതിപെതിക്കുന്ന, ഒരു പ്മതഷ്യക പ്മദേത്തിലറെ സ്ലപരമാ� വതികസനത്തിനറ് മവ
ണ്തിയുള്ള വതിേദമാ� നതിർമദേേങ്ങൾ നൽകുന്ന, തമദേേ ആസൂത്രണ പ്മദേത്തിനറ് 
മവണ്തി മാസ്റ്റർപ്ാൻ ഏലതങ്തിലം ഉലണ്ങ്തിൽ അതതിലറെ ചട്ക്കൂെതിനുള്ളതിൽ നതിന്ലകാ
ണ്റ് തമദേേ ആസൂത്രണ പ്മദേത്തിനറ് അകത്തുള്ള പ്മതഷ്യക പ്മദേത്തിനു മവണ്തി 
ആവതിഷ്രതിച് ഒരു സമഗ്രമാ� പ്ാൻ ആണറ് വതിേദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി. ഒരു വതിേദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി ഇനതി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ ഉൾലപെടുമത്ണ്താണറ്. 

1. പുതതി� വതികസന മകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപതിക്കൽ.

2. പ്മതഷ്യക കമ്ാെങ്ങൾ, ലമാത്വഷ്യാപാര, ചതിലെറ വഷ്യാപാര മകന്ദ്രങ്ങൾ 
എന്നതിവ ഉൾലപെലെയുള്ള വാണതി�ഷ്യമകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാപതിക്കൽ.

3. വതിമനാദസഞ്ാരമകന്ദ്രങ്ങളം വതിമനാദസഞ്ാരവമാ�തി ബന്ലപെട് അെതി
സ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങളം സ്ാപതിക്കൽ.

4. വഷ്യവസാ�ങ്ങൾ, വഷ്യവസാ� എമസ്റ്ററ്റുകൾ, ഫാക്റതികൾ, മസവന വഷ്യവസാ
�ങ്ങൾ മുതലാ�വ സ്ാപതിക്കൽ.

5. തുറസാ� സ്ലങ്ങളലെയും ലാൻേറ്മസ്പ്പുകളലെയും വതികസനം, വതിമനാദ
ത്തിനുള്ള കമതാനങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ �ീവോസ്ത്ര, സസഷ്യോസ്ത്ര ഉദഷ്യാനങ്ങൾ, 
സാമൂഹഷ്യ വനസംരക്ണം.

6. പരതിസ്തിതതിപരമാ� ദുർബല പ്മദേങ്ങളലെ സംരക്ണം.

7. കപതൃക സ്ത്ാ� സ്ലങ്ങളം ലകട്തിെങ്ങളം ചരതിത്ര പ്ാധാനഷ്യമുള്ള 
വസ്തുക്കൾ, മതപരമാ� ആവേഷ്യങ്ങൾക്കാ�തി ഉപമ�ാഗതിച്തിരുന്ന ലകട്തിെങ്ങൾ 
എന്നതിവയുലെ സംരക്ണം.

8. പ്കൃതതിദുരന് സാധഷ്യതാപ്മദേങ്ങൾക്കറ് മവണ്തിയുള്ള നതിർമദേേങ്ങൾ.

9. വായു, �ല, േബ്ദമലതിനീകരണ നതി�ന്തണം.

10. സമൂഹത്തിലല സാ്ത്തികമാ�തി പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങൾക്കു
ള്ള ഭവന നതിർമ്ാണം. ആതുരാല�ങ്ങൾ, അഗതതികൾ, അവേത അനുഭവതി
ക്കുന്ന സ്ത്രീകളം കുട്തികളം, ഭതിന്നമേഷതിക്കാർ, മുതതിർന്ന പൗരന്ാർ എന്നതിവർ
ക്കുള്ള ഭവന നതിർമാണം ഉൾലപെലെയുള്ള വഷ്യതഷ്യസ് വരുമാനക്കാർക്കറ് ഉള്ള 
ഭവന നതിർമ്ാണ പദ്ധതതികൾ.

11. നാമോന്മുഖമാ� പ്മദേങ്ങളലെ പുനർ വതികസനവം പുനരുജ്ജീവനവം. 
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12. മചരതി പ്മദേങ്ങളലെ പുനഃസ്ാപതിക്കലം പുനരധതിവാസ പ്വർത്നങ്ങളം.

13. ആമരാഗഷ്യസംരക്ണം, മതപരവം സാംസ്ാരതികവം വതിദഷ്യാഭഷ്യാസപരവമാ� 
സൗകരഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള വഷ്യവസ്. 

14.  �ലവതിതരണത്തിനും കവദയുതതിക്കുമുള്ള വഷ്യവസ്. 

15.  ഓവചാലകൾ, ലപാതുേൗചാല�ങ്ങൾ മുതലാ�വയുലെ നതിർമ്ാണം, മലതി
ന�ല നതിർമാർ�നം, ഖരമാലതിനഷ്യ നതിർമാർ�നം എന്നതിവ ഉൾലപെലെയുള്ള 
ശുചീകരണ ക്മീകരണങ്ങൾക്കുള്ള വഷ്യവസ്.

16.  ലപാതു മറാഡുകൾ, പാലങ്ങൾ കാൽനെക്കാർക്കറ് ഉള്ള സൗകരഷ്യങ്ങൾ, 
കസക്കതിൾ സവാരതിക്കറ് ഉള്ള സുരക്തിത പാതകൾ, പാർക്കതിംഗറ് സൗകരഷ്യ
ങ്ങൾ, ബസറ് േതിമപൊകൾ ഉൾലപെലെയുള്ള ഗതാഗത ലെർമതിനലകൾ, ബസറ് 
മബകൾ, ബസറ് മസ്റ്റാപ്പുകൾ എന്നതിവയുലെ നതിർമാണവം പുനർനതിർമ്ാണ
വം മാറ്ം വരുത്ലം ലമച്ലപെടുത്ലം പരതിപാലനവം, ലതരുവവതിെക്കുകൾ 
കത്തിക്കലം വീഥതികളലെ ഇരുവേത്തും ലചെതി നെലം മറാേറ് �ംഗറ്ഷനുകളലെ 
ലമച്ലപെടുത്ലം.

17. �നങ്ങൾക്കുമവണ്തിയുള്ള ഗതാഗതം ഉൾലപെലെയുള്ള ലപാതുഗതാഗതത്തി
നുള്ള വഷ്യവസ്.

18. ആേ�വതിനതിമ� സൗകരഷ്യത്തിനുള്ള വഷ്യവസ്.

19. അനൗപചാരതിക മമഖലകൾ.

20. േവസംസ്ാരത്തിനും േവദാഹത്തിനുള്ള സ്ലങ്ങൾക്കും കോപ്പുോലകൾ
ക്കുള്ള വഷ്യവസ്. 

21. വതികസനത്തിനും വതികസനപ്വർത്നങ്ങൾക്കും തെസ്മുണ്ാക്കുന്ന ലകട്തിെ
ങ്ങമൊ അലലെങ്തിൽ തെസ്മുണ്ാക്കുന്ന ലകട്തിെഭാഗങ്ങമൊ ലപാെതിക്കുന്നതും 
അലലെങ്തിൽ മനുഷഷ്യവാസത്തിനറ് മ�ാഗഷ്യമലൊത് ഗൃഹങ്ങളലെമ�ാ ഗൃഹഭാ
ഗങ്ങളലെമ�ാ അെച്ചുപൂട്ലം ലപാെതിക്കലം.

22. വതിലയ്ക്കുവാങ്ങതിമ�ാ പാട്ത്തിമനാ മറ്റുവതിധത്തിമലാ ഉള്ള ഭൂമതി ഏലറ്ടുക്കലം 
അതതിൽ വതിവതിധ പ്വർത്ന ആവേഷ്യങ്ങൾക്കാ�തി ലകട്തിെങ്ങൾ നതിർമ്തി 
ക്കലം.

ഓമരാ വതിേദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി�തിലം പദ്ധതതി നെപെതിലാമക്കണ്തറ് ഏതറ് 
ഭൂമതി�തിൽ ആലണന്ം ആവേഷ്യലമങ്തിൽ ലകട്തിെങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുമ്ാൾ നതിലനതിർ
മത്ണ് തുറന്ന സ്ലങ്ങൾ സംബന്തിച്റ് ഉപാധതികളം നതി�ന്തണങ്ങളം അതതിൽ 
പ്മതഷ്യക പ്മദേങ്ങെതിൽ അനുവദതിച്തിട്ടുള്ള ലകട്തിെങ്ങളലെ എണ്ണവം സ്വഭാവവം, ഏതറ് 
ആവേഷ്യങ്ങൾക്കാ�ാണറ് ലകട്തിെങ്ങമൊ, പ്മതഷ്യക പ്മദേങ്ങമൊ വതിനതിമ�ാഗതിക്കാൻ 
സാധതിക്കുക എന്നതിവ വതിേദമാക്കണം.  മപ്ാട്ടുകളലെ സബറ്േതിവതിഷൻ, ഏലതങ്തിലം 
പ്മദേത്റ് നഷ്യാ�മാ� കാല�െവകെതിൽ ഭൂമതിയുലെ  ആമക്പാർഹമാ� ഉപമ�ാഗ
ങ്ങൾ അവസാനതിപെതിക്കൽ, തറ വതിസ്ീർണാനുപാതം, വതിസ്ീർണം, ഉ�രം, പാർക്കതിംഗറ് 
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സ്ലം, തള്ളതിനതിൽക്കുന്ന എടുപ്പുകളലെയും പരസഷ്യ മബാർഡുകളലെയും പരസഷ്യ  ഉപാ
ധതികളലെയും വലതിപെം തുെങ്ങതി�വ ഉൾലപെലെ മലഔട്റ് പ്ാനും മറ്റു പ്സക്ത മരൊ�തിം
ഗുകളം വതിേദാംേങ്ങളം അെങ്ങതി�തിരതിക്കണം.

ആലക മതതിപെറ് ലചലവറ്, ഫണ്തിലറെ മ്ാതസ്റ്, ലചലവറ്, വസൂലാക്കൽ മസ്റ്ററ്റ്ലമറെറ് 
ഏലതങ്തിലം ഉലണ്ങ്തിൽ അവ, ആസ്തികൾ കകല�ാഴതിയുന്നതതിലറെ രീതതി, നെത്തിപെതി
നും പരതിപാലനത്തിനും ഉള്ള സംവതിധാനം, കൂൊലത ആസൂത്രതിത  വതികസനം ഉറപൊ
ക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യമാലണന്നറ് പരതിഗണതിക്കാവന്ന മമറ്ലതങ്തിലം കാരഷ്യം മുതലാ� 
വതിേദവതിവരങ്ങൾ അെങ്ങതി�തിരതിമക്കണ്താണറ്.

5. ആസൂത്രണത്ിലല തന്തം

ഈ അദ്ധഷ്യാ�ത്തിൽ ആസൂത്രണത്തിനറ് ഉപമ�ാഗലപെടുത്ാറുള്ള �തി ഐ എസറ്, 
മപ്ാ�ക്റ് എന്നതിവയുൾലപെലെയുള്ള വതിവതിധ സർമവ ലെക്തിക്കുകലെ പറ്തി വതിേദീകരതി
ക്കുകയും ആസൂത്രണത്തിനറ് അവയുലെ പ്സക്തതി വതിേദമാക്കുകയും ലചയ്യുന്. ഈ 
അദ്ധഷ്യാ�ത്തിലൂലെ നഗര ആസൂത്രണത്തിലറെ വതിവതിധ സാമങ്തതിക വതിദഷ്യകലെക്കുറതിച്റ് 
പരതിച�ലപെൊൻ സാധതിക്കുന്നതാണറ്. സാധാരണ�ാ�തി നഗര ആസൂത്രണത്തിൽ 
ഉപമ�ാഗതിക്കുന്ന ചതില ലെക്തിക്കുകൾ ഇനതി പട്തികലപെടുത്തി�തിരതിക്കുന്.

സർദ്വ ലെക്ിക്കുകൾ

ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിൽ ഉപമ�ാഗതിക്കുന്ന പ്ധാന രീതതികെതിൽ ഒന്നാണറ് സർമവ. 
സർമവ�ർമാരും പൗരന്ാരും തമ്തിലള്ള ഗുണകരമാ� ഒരു ദ്വതിമുഖ ആേ�വതിനതിമ� 
പ്ക്തി��ാണറ് സർമവകൾ. ഒരു നതിർവചനമാ�തി പറയുക�ാലണങ്തിൽ “പ്മതഷ്യകമാ� 
വഷ്യവസ്കലെ സംബന്തിച് കൃതഷ്യമാ� വതിവരങ്ങൾ അലലെങ്തിൽ വസ്തുതകൾ ഉത്രവാ
ദതിത്മുള്ളവമരാ താൽപെരഷ്യമുള്ളവമരാ ആ� വഷ്യക്തതികെതിൽ നതിന്നറ് കലണ്ത്തുന്നതതിനുള്ള 
നെപെതി”, കൂൊലത ഒരു പ്മദേത്തിലറെമ�ാ ഒരു വതിഭാഗത്തിലറെമ�ാ ചതില വേങ്ങ
ലെക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങളലെ ചതിട്�ാ� മേഖരണവം വതിേകലനവം ലചയ്യുന്നതതിനറ് 
സർമവ ഉപമ�ാഗലപെടുത്ാം.

സർമവകൾ സാധാരണ�ാ�തി രണ്റ് തരം ഉണ്റ്:

 ലസൻസസറ് സർമവ: മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പുമാമ�ാ ലമാത്ം �നസംഖഷ്യയുമാമ�ാ 
ബന്ലപെട്ടു നെത്തുന്ന സർമവ.

 സാ്തിൾ സർമവ: ഇതു എലൊവതിധമാ� വതിഭാഗങ്ങലെയും ലമാത്മാമ�ാ 
മവർതതിരതിമച്ാ പ്തതിനതിധാനം ലചയ്യുന്.

ഒരു സർമവ തയ്ാറാക്കുന്നതതിലം നെത്തുന്നതതിലം ഉൾലപെട്തിരതിക്കുന്ന പ്ക്തി�കൾ 
ഇവ�ാണറ്:

1. സർമവയുലെ ഉമദേേഷ്യം നതിർവചതിക്കുക 

2. പരതികൽപെന/സാങ്ൽപെതികസതിദ്ധാന്ം വതികസതിപെതിക്കൽ 
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3. �നസംഖഷ്യ നതിർവചതിക്കുക 

4. സർമവ പ്ാൻ വതികസതിപെതിക്കൽ 

5. സാ്തിൾ ലരെ�തിമും സാ്തിൾ രീതതി ോസ്ത്രവം നതിർണ�തിക്കൽ 

6. മചാദഷ്യാവലതി രൂപകൽപെന ലചയ്യുക 

7. ഫീൽേറ് വർക്കറ് ഏലറ്ടുക്കുകയും ോറ് മേഖരതിക്കുകയും ലചയ്യുക

8. ഗുണനതിലവാര നതി�ന്തണവം ോറ് കുറയ്കലം 

9. ോറ്യുലെ വതിേകലനവം വഷ്യാഖഷ്യാനവം 

ഇനതി നഗരാസൂത്രണ സമ�ത്റ് സാധാരണ�ാ�തി നെത്തുന്ന വതിവതിധതരം സർ
മവകലെക്കുറതിച്റ് പഠതിക്കാം.

വിഷ്വൽ സർദ്വ: സർമവ െീമുകൾ കാൽനെ�ാമ�ാ, കസക്കതിൾ, വാഹനങ്ങൾ 
എന്നതിവ ഉപമ�ാഗതിമച്ാ മനരതിട്ടു നെത്തുന്ന പരതിമോധനാരീതതി�ാണതിതറ്. സർമവയുലെ 
മവഗതയ്ക്കു മവണ്തിയും ഉമദേേഷ്യവം ഒരു പ്മദേം മുഴുവൻ ഉൾലക്കാമള്ളണ്തതിലറെ ആവ
േഷ്യകതയും കണക്കതിലലടുത്തും സർമവ െീമുകൾ നഗര പാർേ്വങ്ങെതിൽ അതതിമവഗം 
സഞ്രതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപമ�ാഗതിക്കാറുണ്റ്. നഗരത്തിലറെ ഉൾപ്മദേങ്ങെതിൽ, 
കാൽനെ രീതതി തതിരലഞ്ടുക്കാവന്നതാണറ്. ഈ സർമവകൾ അമന്വഷണത്തിലറെ 
പ്ാരംഭ ഘട്ത്തിൽ ഉപമ�ാഗതിക്കാം.

ദ്രഖാചിത്രരീകരണം(Diagraming): വതിവരങ്ങൾ എളപെത്തിൽ രൂപലപെടുത്ാനും 
അവതരതിപെതിക്കാനും മനസ്തിലാക്കാവന്ന ദൃേഷ്യ രൂപമാണറ് മരഖാചതിത്രീകരണം അഥവാ 
േ�ഗ്രമതിംഗറ്. ഇവ സംഭാഷണത്തിനറ് പകരമായുള്ള ഒരു വതിവര മേഖരണ മാർഗമായും 
ഉപമ�ാഗതിക്കാം. വതിവരദാതാക്കമൊെറ് ദൃേഷ്യപരമാ�തി വതിവരങ്ങൾ പങ്തിൊൻ ആവേഷ്യ
ലപെൊവന്നതാണറ്. ചതില േ�ഗ്രമുകൾ (ഉദാ. ലസ്ച്ചുകളം മാപ്പുകളം) വതിവരദാതാക്കളലെ 
സഹാ�മതിലൊലത തയ്ാറാക്കാം, എന്നാൽ അവ അമന്വഷകൻ (വതിവര ദാതാവതിനു 
പകരം) ഗ്രഹതിക്കുന്ന രീതതില� പ്തതിഫലതിപെതിക്കുന്. പ്തതികരതിക്കുന്ന പലർക്കും േ�
ഗ്രമതിംഗതിൽ ലചലവഴതിക്കാൻ സമ�ം കാണണലമന്നതിലെ. അതതിനാൽ, അത്രം സാഹ
ചരഷ്യങ്ങെതിൽ ഈ രീതതി പ്മ�ാഗതിക്കാൻ കഴതിയുക�തിലെ.

ഇന്നറ് പല തരത്തിലള്ള േ�ഗ്രമുകളം അവയുലെ സാധഷ്യതയുള്ള സംഖഷ്യയും 
കവവതിധഷ്യവം പരതിധതി�തിലൊത്താണറ്. േ�ഗ്രമതിംഗറ് പ്തതിനതിധീകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
ഏറ്വം േക്തമാ� സാമങ്തതികതകെതിലലാന്നാണറ് മാപെതിംഗറ്. ഒരു പ്മദേത്തിലറെ 
ഭൗതതികവം സാമൂഹതിക-സാ്ത്തികവമാ� ഗുണങ്ങൾ (ഉദാ. അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യ
ങ്ങൾ, ഭൂവെമസ്ത, ഭൂവതിനതിമ�ാഗം, സാന്ദ്രത, സാമൂഹതിക ഘെന മുതലാ�വ) ഉ�ർന്ന 
വീക്ണമകാണതിൽ നതിമന്നാ മാപെറ് ലചമയ്ണ് സ്ലത്തിനറ് ചുറ്റും നെമന്നാ വരച്റ്  തയ്ാ
റാക്കാം. ഈ മാപ്പുകൾ പ്മതഷ്യകം കഹകലറ്റ് ലചയ്യുന്നതതിനാ�തി മഫാമട്ാഗ്രാഫുകൾ 
മചർക്കാവന്നതാണറ്.

സംഭാഷണം: സംഭാഷണം എന്നതറ് ഏറ്വം എളപെത്തിൽ ലചയ്ാവന്ന ഒരു പ്
ക്തി��ാണറ്. ഇതതിലൂലെ ചതില പ്ാഥമതിക വതിഷ�ങ്ങൾ മാത്രമാണറ് അമന്വഷതിക്കുന്നതറ്. 
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പ്തതികരതിക്കുന്നവരതിൽ നതിന്നറ് വതിവരങ്ങൾ ലഭതിക്കുന്നതതിനനുസരതിച്റ് സംഭാഷണം നെത്തു
ന്ന�ാൾക്കറ് പ്മദേലത്ക്കുറതിച്റ് ഉൾക്കാഴ്ച ലഭതിക്കുന്. ഇതതിനനുസരതിച്ചു വതിഷ�ങ്ങൾ 
പരതിഷ്രതിക്കാവന്നതാണറ്. അർദ്ധ-ഘെനാപരമാ� സംഭാഷണം ഒരു അനൗപചാരതിക 
പ്ക്തി��ാണറ്, പമക് ഇനതി മചർത്തിരതിക്കുന്ന വേങ്ങൾ വതിദഗറ് ധമാ�തി കകകാരഷ്യം 
ലചമയ്ണ്തറ് ആവേഷ്യമാണറ്. 

 ലപരുമാറ് ഘെകങ്ങൾ

 മചാദഷ്യം മചാദതിക്കൽ 

 ഉത്രങ്ങൾ പരതിമോധതിക്കുന്നതറ് 

 പ്തതികരണങ്ങൾ വതില�തിരുത്തുന്നതറ് 

 പുനഃപരതിമോധന

 സംഭാഷണം കകകാരഷ്യം ലചയ്യുന്നതറ് 

 അഭതിമുഖം മരഖലപെടുത്തുന്നതറ്

 പതിേകുകളം പക്പാതങ്ങളം ഒഴതിവാക്കുക എന്നതും

ഏതറ് സംഭാഷണത്തിനും വാമക്കതര ആേ�വതിനതിമ�ം പ്ധാനമാണറ്. സംഭാ 
ഷണത്തിൽ നതിന്നറ് മാത്രമലെ, സ്വരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്ം, േബ്ദത്തിലറെ വഷ്യതതി�ാന 
ങ്ങൾ, മമനാഭാവം, േരീര ഭാവങ്ങൾ (body language) എന്നതിവയ്ക്കും മവണ്ത്ര രേദ്ധ 
നൽകണം. പ്തതികരതിച്വർ നൽകതി� ഉത്രങ്ങെതിൽ അമന്വഷകലറെ ലപരുമാറ് 
ത്തിലറെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതതിനറ് ചതില കർേനമാ� ലപരുമാറ് മാർഗനതിർമദേേങ്ങൾ 
നൽകതി�തിരതിക്കണം.

ഉത്രങ്ങൾ രേദ്ധതിക്കുമ്ാൾ, അമന്വഷകൻ എമപൊഴും വതിവര ദാതാവതിലന രേ
ദ്ധതിക്കുന് എന്ന നതിലപാെറ് ആ�തിരതിക്കണം സ്വീകരതിമക്കണ്തറ്. അതുമപാലല, പ്
�ാസമുള്ളതും അവഷ്യക്തവമാ� മചാദഷ്യങ്ങൾ മചാദതിക്കാനും പാെതിലെ. അമന്വഷകൻ 
മക്ാസറ് വതിസ്ാരം ലചയ്യുക�ാലണന്നറ് വതിവരം നൽകുന്ന�ാൾക്കറ് മതാന്നാൻ പാെതിലെ. 
അതുമപാലല തലന്ന കവരുദ്ധഷ്യങ്ങളം വാദപ്തതിവാദങ്ങളം ഒഴതിവാക്കുകയും മവണം.

വിശകലന (Analytical) ലെക്ിക്കുകൾ

സാധാരണ�ാ�തി ഒരു വതിേകലനം സങ്ീർണമാ� പ്തതിഭാസങ്ങലെ ലെതിത
മാ� ഘെകങ്ങൊ�തി വതിഭ�തിക്കുന്. അതറ് വതിവരങ്ങലെ, പരപെര ബന്തിതമാക്കാനും, 
വർഗീകരതിക്കാനും, പ്ദർേതിപെതിക്കാനും പരതിഹരതിക്കാനും സഹാ�തിക്കുന്. ഇവ�തിൽ 
ഒമന്നാ അതതിലധതികമമാ മ�ാലതികൾ ലചയ്യുന്ന വതിവതിധ അനലതിറ്തിക്കൽ ലെക്തിക്കുകൾ 
ഇന്നറ് ലഭഷ്യമാണറ്. സമൂഹത്തിലറെ അവസ്, വാസസ്ലങ്ങൾ, അവരുലെ ോരീരതികവം 
സാമൂഹതിക-സാ്ത്തികവമാ� ഗുണങ്ങൾ, സാമങ്തതിക ദതിേകൾ, പാരതിസ്തിതതിക 
അവസ്, ഒരു നതിശ്ചതിത കാല�െവതിൽ സംഭവതിക്കുന്ന മാറ്ങ്ങൾ എന്നതിവ പഠതിക്കാൻ 
ആസൂത്രകർ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപമ�ാഗതിക്കുന്. നതിലവതിലള്ള അവസ്യും മാറ്
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ത്തിലറെ പ്വണതകളം (Trends) മനസ്തിലാക്കതി ആസൂത്രകർ ഭാവതിയുലെ ഹ്രസ്വകാല, 
ദീർഘകാല സാഹചരഷ്യങ്ങൾ രൂപലപെടുത്തുന്. തുെർന്നറ്, ഭാവതിക്കറ് ഉതകുന്ന ഒരു അവ
സ്�തിമലക്കറ് വതികസനം വഴതിതതിരതിച്ചുവതിൊൻ പരപെര ബന്തിതമാ� ഇെലപെലകളലെ 
ലഷേയൂളകൾ രൂപകൽപെന ലചയ്യുന്.

ലരെൻഡറ് അനാലിസിസറ്: ഒരു സതിസ്റ്റത്തിലല മാറ്ങ്ങൾ പഠതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു 
ലെതിതമാ� സാമങ്തതികത�ാണതിതറ്. ഒരു കാല�െവതിലല കുറഞ്തറ് മൂന്നറ് കാലമത് 
ോറ്യുലെ ലഭഷ്യത ഈ ആപ്തിമക്കഷലറെ അെതിസ്ാന ആവേഷ്യകത�ാണറ്. പട്തികകൾ, 
ഗ്രാഫുകൾ, മാപ്പുകൾ അലലെങ്തിൽ േ�ഗ്രമുകൾ എന്നതിവയുലെ രൂപത്തിൽ വതിേകലനം 
നെത്ാൻ കഴതിയും. ഈ സാമങ്തതികത വെലര �നപ്തി�മാ� ഒന്നാണറ്. ഏതു നഗര 
സ്ദറ് വഷ്യവസ്�തിലല മാറ്ലത്ക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനത്തിലം �നസംഖഷ്യാ പാമറ്ൺ, 
�നവാസ വതിവരവം പാമറ്ണം എന്നതിവയുലെ വതിേകലനത്തിലം ഉപമ�ാഗതിക്കുന്.

ലപ്രാജക്ൻ ലെക്ിക്കുകൾ

മപരറ് സൂചതിപെതിക്കുന്നതറ് മപാലല, ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിൽ ഭാവതി�തിൽ ആവേഷ്യ
മാ�വ കണ്ടു പതിെതിക്കാനാ�ാണറ് ഈ സാമങ്തതിക വതിദഷ്യ ഉപമ�ാഗതിക്കുന്നതറ്. ലെതിത
മാ� ലപ്ാ�ക്നുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കതിയും പരതിമതിതമാ� ോറ്�തിൽ (Sample Survey) 
പ്വർത്തിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന ലെക്തിക്കുകൾ മാത്രമാണറ് ഇവതിലെ സൂചതിപെതിക്കുന്നതറ്.

ജനസംഖഷ്യാ ലപ്രാജക്ൻ

ആസൂത്രകർ ഏറ്വം കൂടുതൽ രേദ്ധ ലചലത്തുന്നതറ് �നസംഖഷ്യാ പ്വചനങ്ങലെ
�ാണറ്. നതിശ്ചതിത സമ�ത്തിനുള്ളതിൽ കകവരതിക്കുലമന്നറ് പ്തീക്തിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
സജ്ജീകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള അെതിസ്ാന ചട്ക്കൂൊ�ാണറ് �നസംഖഷ്യാ ലപ്ാ�ക്ലന 
കാണന്നതറ്.

സാമ്പത്ിക ലപ്രാജക്ൻ

ഭൂവതികസനത്തിലറെ സാധഷ്യതയുള്ള മമഖല�തിമലക്കും പുറമത്ക്കും (സംരംഭകരും 
ലതാഴതിലാെതികളം ആരേതിതരാ� �നസംഖഷ്യയും) കുെതിമ�റ്ത്തിലറെ അെവം സമ�വം, 
പാർപെതിെം, ആശുപത്രതികൾ, സ്കൂളകൾ, മറ്റ് സാമൂഹതിക സൗകരഷ്യങ്ങൾ എന്നതിവക്കുള്ള 
ആവേഷ്യം കണക്കാക്കുന്നതതിനറ് സാ്ത്തിക ലപ്ാ�ക്ൻ ആതഷ്യന്തികമാ�തി പ്സ
ക്തമാണറ്. 

പങ്ാളിത് സാദ്ങ്തിക വിദഷ്യകൾ

വതികസന പ്ക്തി��തിൽ നതിന്നറ് �നങ്ങലെ തലന്ന മാറ്തിനതിർത്തി�ാൽ ഒരു സമൂഹ
ത്തിലം അർത്വത്ാ� വതികസനം ഉണ്ാകതിലെ, �നപങ്ാെതിത്ം വതികസന പ്ക്തി
�യുലെ അനതിവാരഷ്യഘെകമാണറ്. ഇനതിപെറയുന്ന രീതതി�തിൽ വതികസന പ്ക്തി��തിൽ 
ആളകൾക്കറ് പലങ്ടുക്കാം:
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 വതികസന മുൻഗണനകൾ തതിരതിച്റതിയുന്നതതിൽ.

 വതികസന പരതിപാെതികളം പദ്ധതതികളം നെപെതിലാക്കുന്നതതിൽ.

 വതികസന പരതിപാെതികളലെയും പദ്ധതതികളലെയും നതിരീക്ണത്തിലം വതില
�തിരുത്ലതിലം.

 വതികസനം, ആസ്തികൾ എന്നതിവയുലെ മനട്ങ്ങളലെ പങ്ാെതിത്വം പങ്തിെലം.

അറതി�ലപെടുന്ന പങ്ാെതിത് രീതതികെതിൽ ചതിലതറ് ഇവ�ാണറ്:

1. ശിൽപ്പശാല അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള രരീതി: ഇതതിൽ പങ്ാെതികളമാ�തി േതിൽപെോല 
സംഘെതിപെതിച്റ് സഹകരണപരമാ� തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്. ഈ േതിൽപെോലകലെ 
“ആക്ൻ പ്ാനതിംഗറ്  വർക്കറ് മഷാപ്പുകൾ” എന്ം വതിെതിക്കുന്. മാത്രമലെ അവ അെതി
സ്ാനപരമാ�തി വതികസന പദ്ധതതികൾ രൂപകൽപെന ലചയ്യുന്നതതിനാ�തി പങ്ാെതികലെ 
ഒരുമതിച്റ് ലകാണ്ടുവരുന്നതതിനാണറ് നെത്തുന്നതറ്. 

2. കമ്മ്യൂണിറ്ി അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള രരീതി (Stakeholder Consultation): ഇവതിലെ 
പ്ാമദേതിക കമ്യൂണതിറ്തികളമാ�തി പങ്ാെതിത്മ�ാഗം/വർക്കറ്മഷാപെറ് നെത്തുന്. 
അത്രം ക്മീകരണങ്ങെതിൽ, പ്മദേവാസതികൾ വതിദഗറ്ധരാണറ്. ഈ ചർച് ആളകലെ 
ഊർ�സ്വലമാക്കുകയും പ്ാമദേതിക വതിഭവങ്ങൾ, പ്ാമദേതിക അറതിവകൾ എന്നതിവ 
പ്മ�ാ�നലപെടുത്തുകയും വഷ്യക്തമാ� മുൻഗണനകെതിമല ക്കും പ്വർത്ന പദ്ധതതിക
െതിമലക്കും ന�തിക്കുകയും ലചയ്യുന്.

3. സാമൂഹിക വിശകലനത്ിനുള്ള രരീതികൾ: ചതില വതിഷ�ങ്ങെതിൽ ചതിട്�ാ� രേദ്ധ 
നൽകാനാണറ് സാമൂഹതിക ഘെകങ്ങളം സാമൂഹതിക ആഘാത വതിേകലനവം നെത്തുന്ന
തറ്. ഉദാഹരണത്തിനറ്, ലതിംഗപരമാ� പ്ശ്നങ്ങൾ, പട്തിക�ാതതി, പട്തികവർഗം തുെങ്ങതി� 
സമൂഹത്തിലല അവേത അനുഭവതിക്കുന്ന വതിഭാഗവമാ�തി ബന്ലപെട് പ്ശ്നങ്ങൾ.

4. വർക്ിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ : പ്ാമദേതിക സർക്കാരതിലറെ ആസൂത്രണ സമതിതതികൊണറ് 
വർക്കതിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പദ്ധതതി രൂപീകരണത്തിനാ�തി ഓമരാ വതികസന മമഖലക്കും പ്
മതഷ്യകം വർക്കതിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരതിക്കും. പദ്ധതതി രൂപീകരണത്തിനാ�തി സർക്കാർ 
പുറലപെടുവതിച് മാർഗ്ഗനതിർമദേേങ്ങൾ പാലതിച്റ് വർക്കതിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരതിക്കും. തമദേേ 
സ്ാപനത്തിലറെ ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിൽ പങ്ാെതികൊകാനുള്ള ലപാതു�നങ്ങളലെ 
മവദതി�ാണറ് വർക്കതിംഗറ് ഗ്രൂപെറ്. വർക്കതിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നതറ് ലപാതു�നങ്ങളലെ, പ്
മതഷ്യകതിച്റ് അഞ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളലെ (�നപ്തതിനതിധതി, ഉമദഷ്യാഗസ്ൻ, പ്ാമദേതിക വതിദഗറ്ധർ, 
സന്നദ്ധപ്വർത്കർ, ഗുണമഭാക്താക്കൾ) വഷ്യതഷ്യസ് കാഴ്ചപൊടുകൾ ഏകീകരതിച്ചുലകാണ്റ് 
മപ്ാ�ക്ടുകളം പദ്ധതതികളം തയ്ാറാക്കുന്നതതിനാണറ്.

ജി ഐ എസറ് ലെക്ിക്കുകൾ

ഭൂമതിോസ്ത്രപരമാ�തി പരാമർേതിച്തിരതിക്കുന്ന എലൊത്രം വതിവരങ്ങളം മേഖരതിച്ചു
ലവക്കുന്നതതിനും കകകാരഷ്യം ലചയ്യുന്നതതിനും വതിേകലനം ലചയ്യുന്നതതിനും പ്ദർേതി
പെതിക്കുന്നതതിനുമാ�തി ഒരു �തിമ�ാഗ്രാഫതികറ് ഇൻഫർമമഷൻ സതിസ്റ്റം (�തി ഐ എസറ് ) 
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ഹാർേറ് ലവ�ർ, മസാഫ്ററ് ലവ�ർ, ോറ് എന്നതിവ സമന്വ�തിപെതിക്കുന്. ഇതു ലകാണ്റ് 
കാണാനും മനസ്തിലാക്കാനും വഷ്യാഖഷ്യാനതിക്കാനും സാധതിക്കുന്ന തരത്തിലള്ള മാപ്പുകൾ, 
റതിമപൊർട്ടുകൾ, ചാർട്ടുകൾ എന്നതിവയുലെ രൂപത്തിൽ ോറ് ദൃേഷ്യവൽക്കരതിക്കാനും സാ
ധഷ്യമാണറ്. മവഗത്തിൽ മനസ്തിലാക്കാവന്നതും എളപെത്തിൽ പങ്തിടുന്നതുമാ� രീതതി�തിൽ 
ോറ് മനാക്കതി മചാദഷ്യങ്ങൾക്കറ് ഉത്രം നൽകാനും പ്ശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കാനും GIS 
സഹാ�തിക്കുന്. ഒരു �തി ഐ എസറ്. സാമങ്തതികവതിദഷ്യല� ഏതറ് എറെർകപ്സറ് ഇൻ
ഫർമമഷൻ സതിസ്റ്റം ചട്ക്കൂെതിമലക്കും സംമ�ാ�തിപെതിക്കാൻ കഴതിയും.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ആസൂത്രണത്തിലറെ പ്ാധാനഷ്യവം അതതിലറെ വതിവതിധ തരങ്ങളം.

2. പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതി (Perspective Plan) ഉമദേേഷ്യങ്ങളം ലക്ഷ്യങ്ങളം.

3. മാസ്റ്റർപ്ാനതിലറെ ഉമദേേഷ്യങ്ങളം ലക്ഷ്യങ്ങളം, മാസ്റ്റർപ്ാനതിൽ ഉൾലപെ
ടുമത്ണ്ടുന്ന കാരഷ്യങ്ങളം.

4. വതിേദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി�തിൽ ഉൾലപെടുമത്ണ് കാരഷ്യങ്ങൾ.

5. ആസൂത്രണത്തിലല തന്തങ്ങൊ�; സർമവ ലെക്തിക്കുകൾ, വതിേകലന 
(Analytical) ലെക്തിക്കുകൾ, ലപ്ാ�ക്ൻ ലെക്തിക്കുകൾ, പങ്ാെതിത് 
സാമങ്തതിക വതിദഷ്യകൾ, �തി ഐ എസറ്. ലെക്തിക്കുകൾ എന്നതിവ.

പഠന പുദ്രാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. വിട്ടുദ്പായതറ് പൂരിപ്പിക്കുക  (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. വതിവരങ്ങൾ എളപെത്തിൽ രൂപലപെടുത്ാനും അവതരതിപെതിക്കാനും 
മനസ്തിലാക്കാവന്ന ദൃേഷ്യ രൂപമാണറ്………………….. 

2. ഒരു പ്മദേത്തിലറെമ�ാ ഒരു വതിഭാഗത്തിലറെമ�ാ ചതില വേങ്ങലെക്കുറതിച്ചുള്ള 
വതിവരങ്ങളലെ ചതിട്�ാ� മേഖരണവം വതിേകലനവം ലചയ്യുന്നതതിനറ്………….
ഉപമ�ാഗലപെടുത്ാം. 

3. ഒരു പ്മദേത്തിലറെ ഭൗതതികവം സാമൂഹതികവം സാ്ത്തികവമാ� 
ഗുണങ്ങൾ ഉ�ർന്ന വീക്ണമകാണതിൽ നതിന്നറ് നതിരീക്തിച്ചു മരഖ 
ലപെടുത്തുന്നതതിലന ………….. എന്നറ് വതിെതിക്കാം. 

II.  ഒദ്ന്ാ രദ്്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. എന്ാണറ് പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതി (Perspective Plan)?

2. എന്ാണറ് മാസ്റ്റർ പ്ാൻ (Masterplan)?

3. വതിഷ്വൽ സർമവകൾ എങ്ങലന ലചയ്ാം?

4. എന്ാണറ് ആക്ൻ പ്ാനതിംഗറ് േതിൽപെോലകൾ?
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III.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രലമഴുതുക (അഞ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. എന്ാണറ് വതിേദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി (Detailed Town Planning 
Scheme)? വതിേദീകരതിക്കുക.

2. ആസൂത്രണത്തിലല തന്തങ്ങൾ ഏലതാലക്ക?

3. വതിവതിധ തരം ലപ്ാ�ക്ൻ ലെക്തിക്കുകൾ ഏലതലൊം? വതിവരതിക്കുക.

6. ആസൂത്രണത്ിലല സ്ഥാപനങ്ങൾ

ദ്കരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ദ്�ാർഡറ് (Kerala State Planning Board)

1967 ലസപറ്റ്ംബറതിൽ മുഖഷ്യമന്തതി ഇ.എം.എസറ്. നമ്പൂതതിരതിപൊെറ് ലച�ർ 
മാനാ�തി ആദഷ്യ സംസ്ാന ആസൂത്രണമബാർേറ് രൂപീകരതിച്ചു. പഞ്വത്ര-വാർഷതിക 
പദ്ധതതികൾ രൂപീകരതിക്കുക, വാർഷതിക സാ്ത്തിക അവമലാകനം തയ്ാറാക്കുക, 
പദ്ധതതി നെപൊക്കൽ നതിരീക്തിക്കുക, പദ്ധതതി പ്വർത്നങ്ങൾ ബന്ലപെട് വതിവതിധ 
വകുപ്പുകളമാ�തി ഏമകാപതിപെതിക്കുക, വതിമകന്ദ്രീകരണ ലസലെതിലറെ പ്വർത്നങ്ങൾ 
ഏമകാപതിപെതിക്കുക എന്നതിവ�ാണറ് സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേതിലറെ പ്ധാന  
പ്വർത്നം. ബാഹഷ്യസഹാ�മുള്ള മപ്ാഗ്രാമുകൾ, മകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾ എന്നതിവ 
സംസ്ാന പദ്ധതതിയുമാ�തി സംമ�ാ�തിപെതിക്കുകയും ലചയ്യുന്. സംസ്ാനത്തിലറെ വതി
ഭവങ്ങളലെ ോസ്ത്രീ�മാ� വതില�തിരുത്ലതിലറെയും വെർച്യുലെ മുൻഗണനകളലെയും 
അെതിസ്ാനത്തിൽ വതികസന പദ്ധതതികൾ ആവതിഷ്രതിക്കാൻ സംസ്ാന സർക്കാരതിലന 
പ്ാപ്തമാക്കുന്നതതിനാണറ് മബാർേറ് രൂപീകരതിച്തറ്. എലൊ വർഷവം സംസ്ാനത്തിലറെ 
സമഗ്രമാ� സാ്ത്തിക അവമലാകനം ലകാണ്ടുവരാനുള്ള ചുമതലയും മബാർേതിലന 
ഏൽപെതിച്ചു. 1967 മുതൽ 15 തവണ ആസൂത്രണമബാർേറ് പുനഃസംഘെതിപെതിച്ചു.

ദ്കരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ദ്�ാർഡിലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ

 പഞ്വത്ര, വാർഷതിക പദ്ധതതികൾ രൂപീകരതിക്കുക.

 വാർഷതിക സാ്ത്തിക അവമലാകനം തയ്ാറാക്കുക.

 പ്ാൻ, സറ് ലപ�റ് സറ് മാമന�റ് ലമറെറ്, ഇൻഫർമമഷൻ സതിസ്റ്റം വഴതി പ്ാൻ  
നെപെതിലാക്കൽ പ്വർത്നങ്ങൾ നതിരീക്തിക്കുക.

 പദ്ധതതികളമാ�തി ബന്ലപെട് പ്വർത്നങ്ങെതിൽ േതിപൊർട്റ്ലമറെറ് തല 
ഏമകാപനം.

 വതിമകന്ദ്രീകരണ ലസലെതിലറെ രൂപീകരണവം ഏമകാപന പ്വർത്നവം.

 പഠനങ്ങൾ നെത്തുകയും ഒരു തതിങ്റ്-ൊങ്റ് ആ�തി നതിലലകാള്ളുകയും ലചയ്യുക.
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 ബാഹഷ്യ സഹാ� പദ്ധതതികൾ, മകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾ, നബാർേറ്, സതി 
എസറ് ആർ ഫണ്ടുകൾ എന്നതിവയുമാ�തി ബന്ലപെട് വതിവരങ്ങളം ശുപാർേ
കളം ഏമകാപതിപെതിക്കുക.

 ലച�ർമപഴ്സണനു മവണ്തിയുള്ള ന�മരഖകൾ തയ്ാറാക്കുക.

 നതിർമദേേങ്ങൾക്കും ഉപമദേത്തിനുമാ�തി വകുപ്പുകെതിൽ നതിന്ള്ള അഭഷ്യർത്
നകമൊെറ് പ്തതികരതിക്കുക.

മബാർേതിലറെ സാമങ്തതിക പ്വർത്നങ്ങൾ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനറ് മബാർേതിൽ 
കൃഷതി, വതിമകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം, മൂലഷ്യനതിർണ�ം, വഷ്യവസാ�വം അെതിസ്ാന സൗ
കരഷ്യങ്ങളം, പരതിമപ്ക്ഷ്യ ആസൂത്രണം, പ്ാൻ മകാർേതിമനഷൻ, സാമൂഹതിക മസവനം 
എന്നതിങ്ങലന ഏഴറ് സാമങ്തതിക വതിഭാഗങ്ങളണ്റ്.

വാർഷതിക പദ്ധതതികളലെ രൂപീകരണ ചുമതല മബാർേതിനാണറ്. എലൊ വർഷവം 
സർക്കാരതിലറെ ധനകാരഷ്യ വകുപെറ് സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേതിനറ് സാ്ത്തിക 
വതിഹതിതം നൽകുന്. അടുത് സാ്ത്തിക വർഷമത്ക്കുള്ള പദ്ധതതി നതിർമദേങ്ങൾ 
സമർപെതിക്കാൻ മബാർേറ് എലൊ വകുപ്പുകൾക്കും കലത്ഴുതുന്. വകുപ്പുകൾ തയ്ാറാ
ക്കതി� കരെറ് നതിർമദേങ്ങളലെ അെതിസ്ാനത്തിൽ മബാർേറ് അംഗങ്ങളം േതിവതിഷൻ 
മമധാവതികളം ലസക്ട്റതിമാർ, വകുപെറ് മമധാവതികൾ, മുതതിർന്ന ഉമദഷ്യാഗസ്ർ എന്നതിവ
രുമാ�തി ചർച് നെത്തുന്. മന്തതിമാരുമാ�തി കവസറ് ലച�ർമപഴ്സണാണറ് അന്തിമ ചർച് 
നെത്തുന്നതറ്.

ഈ ചർച്കൾക്കറ് മേഷം ഓമരാ സ്ീമതിനുമുള്ള പ്ാൻ നതിർമദേേങ്ങളം ബ�റ്റും 
അന്തിമമാക്കുകയും വാർഷതിക പദ്ധതതി ആസൂത്രണമബാർേതിലറെ പൂർണ്ണമ�ാഗത്തിൽ 
അംഗീകരതിക്കുകയും ലചയ്യുന്. അതതിനുമേഷം, അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനാ�തി വാർഷതിക 
പദ്ധതതി മന്തതിസഭയുലെ മു്ാലക ലവക്കുന്.

വാർഷിക സാമ്പത്ിക അവദ്ലാകനം തയ്ാറാക്ൽ

സംസ്ാന നതി�മസഭ�തിൽ ബ�റ്റ് മോകയുലമറെതിലനാപെം അവതരതിപെതിമക്കണ് 
വാർഷതിക സാ്ത്തിക അവമലാകനം തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുള്ള ചുമതല മബാർേതിലന 
അതതിലറെ ആരംഭ സമ�ത്റ് ഏൽപെതിച്തിരുന്. സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേറ് രൂ
പീകരതിക്കുന്നതതിനറ് മു്റ് 1959-ൽ ആദഷ്യലത് സാ്ത്തിക അവമലാകനം പ്സതിദ്ധീക
രതിച്ചു. ബയൂമറാ ഓഫറ് ഇക്കമണാമതികറ് സ്റ്റേീസാണറ് ആദഷ്യ റതിമപൊർട്റ് തയ്ാറാക്കതി�തറ്. 
മബാർേതിലറെ രൂപീകരണത്തിനു മേഷം, മബാർേറ് സാ്ത്തിക അവമലാകനം 
തയ്ാറാക്കതി പ്സതിദ്ധീകരതിക്കുന്.

എലൊ വർഷവം ബ�റ്റ് അവതരണത്തിലറെ തമലദതിവസം നതി�മസഭ�തിൽ സാ
്ത്തിക അവമലാകനം അവതരതിപെതിക്കാറുണ്റ്. എലൊ േതിപൊർട്റ് ലമന്റുകളം വതിവതിധ 
സ്വഭാവത്തിലള്ള സ്തിതതിവതിവരങ്ങൾ ഉൾലപെടുത്തിലക്കാണ്റ് സാ്ത്തിക അവമലാ
കനം തയ്ാറാക്കുന്ന പ്ക്തി� ഒമക്ാബറതിൽ ആരംഭതിക്കുന്. േ�റകറ് െമററ്റ് ഓഫറ് 
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ഇക്കമണാമതികറ് സറ് ആൻേറ് സ്റ്റാറ്തിസ്റ്റതിക്റ്  സംസ്ാനലത് ലമാത് ആഭഷ്യന്ര ഉൽ
പൊദനത്തിലറെയും സംസ്ാനലത് ലമാത് മൂലഷ്യവർദ്ധനവതിലറെയും ോറ് നൽകുന്. 
മബാർേറ് എലൊ ോറ്യും സംഗ്രഹതിക്കുകയും വതിേകലനം ലചയ്യുകയും അവമലാകനം 
തയ്ാറാക്കുകയും ലചയ്യുന്.

സംസ്ാന സ്ദറ് വഷ്യവസ്, സാ്ത്തിക വതികസനം, ആ പ്മതഷ്യക വർഷം 
വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ സ്വീകരതിച് വതികസന സംരംഭങ്ങൾ, പദ്ധതതി നതിർവഹണത്തിലല 
പുമരാഗതതി എന്നതിവയുലെ ലമാത്ത്തിലള്ള വീക്ണം നൽകുന്നതതിനാൽ സാ്ത്തിക 
അവമലാകനം വതിലലപെട് ഒരു റഫറൻസറ് ഗ്രന്ഥമാ�തി കണക്കാക്കലപെടുന്. 1959 മുത
ലള്ള സാ്ത്തിക അവമലാകനത്തിലറെ േതി�തികറ്സറ് ലചയ് പതതിപെറ് മബാർേതിലറെ 
ഔമദഷ്യാഗതിക ലവബറ് കസറ്തിൽ ലഭഷ്യമാണറ്.

ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി (District Planning Committee)

ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനയുലെ ആർട്തിക്കതിൾ 243 ZD അനുസരതിച്റ് �തിലെ�തിലം താലഴയും 
ആസൂത്രണം ലചയ്യുന്നതതിനാ�തി �തിലൊതലത്തിൽ രൂപീകരതിച് കമ്തിറ്തി�ാണറ് �തിലൊ 
ആസൂത്രണ സമതിതതി (േതി പതി സതി ). �തിലെ�തിലല പഞ്ാ�ത്തുകളം മുനതിസതിപൊലതിറ്തികളം 
തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്ധതതികൾ ഓമരാ �തിലെ�തിലലയും ആസൂത്രണസമതിതതി ഏകീകരതിച്റ് 
�തിലെയുലെ കരെറ് വതികസന പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കണം.

ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെന േതി പതി സതി കൾക്കറ് രണ്റ് പ്മതഷ്യക ഉത്രവാദതിത്ങ്ങൾ 
നൽകുന്. കരെറ് വതികസന പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുമ്ാൾ, പഞ്ാ�ത്തുകളം മുനതിസതിപൊ
ലതിറ്തികളം തമ്തിലള്ള ലപാതുതാൽപെരഷ്യമുള്ള വതിഷ�ങ്ങൾ േതി പതി സതി  പരതിഗണതിക്ക
ണം. സ്ലപര ആസൂത്രണം, �ലവം മറ്റ് ഭൗതതികവം പ്കൃതതിവതിഭവങ്ങളം പങ്തിെൽ, 
അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങളലെ സംമ�ാ�തിത വതികസനം, പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം, 
ലഭഷ്യമാ� സാ്ത്തികവം ഇതര വതിഭവങ്ങളലെയും തരവം പ്ാപഷ്യതയും തുെങ്ങതി�വ
യും പരതിഗണതിക്കണം. ഇതുമാ�തി ബന്ലപെട്റ് പ്വർത്തിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളമായും 
സംഘെനകളമായും കൂെതി�ാമലാചന നെത്തുകയും മവണം. വതിവതിധ തലങ്ങെതിലള്ള 
പദ്ധതതികൾ തയ്ാറാക്കുന്നതതിനറ്, �തിലൊതലത്തിൽ ആസൂത്രണ തന്തങ്ങളം പദ്ധതതി
കളലെ ഏകീകരണ പ്ക്തി�യും ഉൾലപെടുന്ന സംവതിധാനം േക്തതിലപെടുമത്ണ്തുണ്റ്. 
മമഘാല�, മതിമസാറാം, നാഗാലാൻേറ്, �മ്മു, േൽഹതി നാഷണൽ കഷ്യാപതിറ്ൽ റീ�തി�ൻ 
(എൻ സതി െതി). എന്നതിവ ഒഴതിലകയുള്ള എലൊ സംസ്ാനങ്ങളം മകന്ദ്ര ഭരണ പ്മദേങ്ങ
ളം ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനയുലെ ആർട്തിക്കതിൾ 243 ZD അനുസരതിച്റ് �തിലൊ ആസൂത്രണ 
സമതിതതികൾ രൂപീകരതിമക്കണ്തുണ്റ്.

�തിലെ�തിലല പഞ്ാ�ത്തുകളം നഗരസഭകളം തയ്ാറാക്കതി� ഗ്രാമീണ, നഗര പദ്ധ
തതികൾ ഏകീകരതിച്റ് �തിലൊ ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിൽ ഒരു മകന്ദ്രസ്ാനം വഹതിക്കാനും 
�തിലെയ്ക്കുള്ളതിൽ നതിന്നറ് ലഭതിക്കുന്ന പദ്ധതതികളലെ അെതിസ്ാനത്തിൽ �തിലെയ്കറ് ഒരു കരെറ് 
വതികസനപദ്ധതതി തയ്ാറാക്കാനും േതി പതി സതി ക്കറ് ചുമതലയുണ്റ്. 'സാ്ത്തികവം 
സാമൂഹതികവമാ� നീതതിക്കുമവണ്തിയുള്ള ആസൂത്രണം' എന്ന പ്വർത്നത്തിനറ് േതി
പതിസതിയുലെ പങ്റ് നതിർണ്ണാ�കമാണറ്. അതതിനാ�തി ഗ്രാമ-നഗര പദ്ധതതികളം മമഖലാ 
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പദ്ധതതികളം സംമ�ാ�തിപെതിക്കണം. അതതിനാൽ േതി പതി സതി ക്കറ് ആസൂത്രണ പ്ക്തി�
ല�ക്കുറതിച്റ് ധാരണ ഉണ്ാ�തിരതിമക്കണ്തറ് പ്ധാനമാണറ്, ആവേഷ്യലമങ്തിൽ മ�ാഗഷ്യത
യുള്ള ആസൂത്രകരുലെയും സാമങ്തതിക വതിദഗറ്ധരുലെയും സഹാ�ം മതൊവന്നതാണറ്. 
അനുമച്ദം 243 ZD പ്കാരം, പഞ്ാ�ത്തുകളം മുനതിസതിപൊലതിറ്തികളം തമ്തിലള്ള ലപാ
തുതാൽപെരഷ്യ വതിഷ�ങ്ങെതിലം സ്ലപരആസൂത്രണം, പ്കൃതതി വതിഭവങ്ങൾ പങ്തിെൽ, 
അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യ വതികസനം, പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം തുെങ്ങതി�വ�തിലം േതി  
പതി സതി പ്മതഷ്യക പരതിഗണന നൽകണം .

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽ ഡി പി സിയുലെ പങ്ം പ്രവർത്നങ്ങളം

 �തിലെ�തിലല പഞ്ാ�ത്തുകൾ മുനതിസതിപൊലതിറ്തികൾ തയ്ാറാക്കതി� പദ്ധതതികൾ 
ഏകീകരതിക്കുക.

 �തിലെ ലമാത്ത്തിൽ ഒരു കരെറ് വതികസന പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുക.

 �തിലൊ ആസൂത്രണവമാ�തി ബന്ലപെട് മറ്റ് പ്വർത്നങ്ങൾ നെത്തുക. 

ഗ്രാമീണ, നഗര പദ്ധതതികളലെ ഏകീകരണം േതി പതി സതിയുലെ പ്ധാന ചുമതലക
െതിൽ ഒന്നാണറ്. ഗ്രാമപ്മദേങ്ങെതിമലക്കുള്ള നഗര വഷ്യാപനവമാ�തി ബന്ലപെട് വർദ്ധതിച്ചു
വരുന്ന പ്ശ്നങ്ങളലെ ലവെതിച്ത്തിൽ പഞ്ാ�ത്തുകൾക്കും നഗരഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കും 
ഇെ�തിൽ േതി പതി സതികൾ പ്ധാന പങ്റ് വഹതിക്കുന്. ഗ്രാമീണ, നഗര പദ്ധതതികൾ സമന്വ
�തിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള ലപാതു പ്ാറ്റ്മഫാം നൽകാൻ അവ സഹാ�തിക്കുന്. സംയുക്തമാ�തി 
ആസൂത്രണം ലചയ്ാനും ധനസഹാ�ം നൽകാനും കഴതിയുന്ന ലപാതുതാൽപെരഷ്യമുള്ള 
ആസൂത്രണ പദ്ധതതികൾ തതിരതിച്റതി�ാനും ഗ്രാമ-നഗര പ്മദേങ്ങെതിൽ വഷ്യാപതിക്കാനും 
അവ സഹാ�തിക്കുന്. ഗ്രാമീണ ഉൾപ്മദേങ്ങെതിൽ നതിന്നറ് നഗരവതിപണതികെതിമലക്കറ് 
ലതിങ്റ് മറാഡുകൾ നീട്ടുന്നതറ്, അലലെങ്തിൽ നഗരമത്ാെറ് മചർന്ള്ള ഗ്രാമപ്മദേങ്ങെതി
മലക്കറ് �ലവതിതരണവം മലതിന�ല അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങളം വഷ്യാപതിപെതിക്കുന്നതും 
ഇതതിൽ ഉൾലപെൊം. ഇന്ഷ്യ�തിൽ വതികസന ആസൂത്രണത്തിലറെ തുെക്കം മുതൽ വതിമക
ന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എലൊ�റ് മപൊഴും അഭതിലഷണീ�മാ� ലക്ഷ്യമാണറ്. വതിമകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണ പ്ക്തി��തിലല ഒരു സുപ്ധാന കണ്ണതി�ാണറ് േതി പതി സതി.

ലമദ്രൊലപാളിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമിതി  
(Metropolitan Planning Committee - MPC)

ഭരണഘെനയുലെ 74 -ാം മഭദഗതതി നതി�മം പ്കാരം എലൊ ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ 
ഏരതി�കെതിലം ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമതിതതി രൂപീകരതിക്കുന്നതതിനറ് വഷ്യവ
സ്ലചയ്യുന്. ഭരണഘെനാ മഭദഗതതി നതി�മം അനുസരതിച്റ്, ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ഏരതി� 
എന്നാൽ ഒമന്നാ അതതിലധതികമമാ �തിലെകെതിൽ പത്റ് ലക്മമാ അതതിലധതികമമാ 
�നസംഖഷ്യയുള്ള രമണ്ാ അതതിലധതികമമാ മുനതിസതിപൊലതിറ്തികമൊ പഞ്ാ�ത്തുകമൊ 
അലലെങ്തിൽ സംസ്ാന സർക്കാർ ഒരു ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ഏരതി��ാലണന്നറ് വഷ്യക്ത
മാക്കതി�തും വതിജ്ാപനം ലചയ്തുമാ� മറ്റ് സമീപ പ്മദേങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നതു
മാ� പ്മദേം എന്നാണറ്. സംസ്ാനങ്ങെതിലം മകന്ദ്രഭരണ പ്മദേങ്ങെതിലം 74-ാം 
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ഭരണഘെനാ മഭദഗതതി നതി�മം നെപൊക്കുന്നതതിനറ് മമൽമനാട്ം വഹതിക്കുന്ന മനാേൽ 
മന്താല�മാണറ് നഗരവതികസന മന്താല�ം.

മുഴുവൻ ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ പ്മദേത്തിനും സംമ�ാ�തിത ആസൂത്രണം ഉറപൊക്കു
ന്നതതിനാണറ് എം പതി സതികൾ വതിഭാവനം ലചയ്തിരതിക്കുന്നതറ്, കൂൊലത കരെറ് വതികസന  
പദ്ധതതികൾ തയ്ാറാക്കുന്നതതിനും പ്ാമദേതിക അധതികാരതികൾ, സംസ്ാന, മകന്ദ്ര 
ഗവൺലമന്റുകൾ എന്നതിവയുലെ മുൻ ഗണനകൾ സമന്വ�തിപെതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള ഉത്ര
വാദതിത്വമുണ്റ്. ഭാഗം IX A-�തിലല ആർട്തിക്കതിൾ 243 ZE ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ പ്ാനതിംഗറ് 
സമതിതതി (എം പതി സതി) സ്ാപതിക്കുന്നതതിനറ് അധതികാരം നൽകുന്. സംസ്ാന  
നതി�മനതിർമ്ാണ സഭയ്കറ് നതി�മപ്കാരം ഇനതി പറയുന്ന വഷ്യവസ്കൾ ഉണ്ാക്കാവ
ന്നതാണറ്:

 ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമതിതതികളലെ ഘെന.

 അത്രം സമതിതതികെതിലല സീറ്റുകൾ നതികത്തുന്ന വതിധം.

 ഇന്ഷ്യാ ഗവൺലമറെതിലറെയും സംസ്ാന സർക്കാരതിലറെയും അത്രം സമതി
തതികെതിലല പ്ാതതിനതിധഷ്യം, അത്രം കമ്റ്തികൾക്കറ് നതിയുക്തമാ� പ്വർത്
നങ്ങൾ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യലമന്നറ് കരുതുന്ന സംഘെനകളലെയും 
സ്ാപനങ്ങളലെയും പ്ാതതിനതിധഷ്യം.

 ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ഏരതി�യുലെ ആസൂത്രണവം ഏമകാപനവം സംബന്തിച് 
പ്വർത്നങ്ങൾ അത്രം സമതിതതികൾക്കറ് ഏൽപെതിക്കാവന്നതാണറ്.

 അത്രം സമതിതതികളലെ ലച�ർമപഴ്സൺമാലര തതിരലഞ്ടുക്കുന്ന രീതതി.

ഓമരാ ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമതിതതിയുലെയും ലച�ർമപഴ്സൺ, അത്രം 
കമ്തിറ്തി ശുപാർേ ലചയ്യുന്ന വതികസന പദ്ധതതി സംസ്ാന സർക്കാരതിനറ് കകമാറും. 
എലൊ ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമതിതതിയും കരെറ് വതികസന പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കു
മ്ാൾ പരതിഗണതിമക്കണ് കാരഷ്യങ്ങൾ ഇനതി പറയുന്നതാണറ്.

1. ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ പ്മദേലത് മുനതിസതിപൊലതിറ്തികളം പഞ്ാ�ത്തുകളം 
തയ്ാറാക്കതി� പദ്ധതതികൾ.

2. മുനതിസതിപൊലതിറ്തികളം പഞ്ാ�ത്തുകളം തമ്തിലള്ള ലപാതു താൽപെരഷ്യമുള്ള വതി
ഷ�ങ്ങൾ, പ്മദേത്തിലറെ ഏമകാപതിത സ്ല ആസൂത്രണം, �ലത്തിലറെയും 
മറ്റ് ഭൗതതികവം പ്കൃതതിദത്വമാ� വതിഭവങ്ങൾ പങ്തിെൽ, അെതിസ്ാന സൗ
കരഷ്യങ്ങളലെ സംമ�ാ�തിത വതികസനം, പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം എന്നതിവ.

3. ഇന്ഷ്യാ ഗവൺലമന്റും സംസ്ാന സർക്കാരും നതിശ്ച�തിച്തിട്ടുള്ള ലമാത്ത്തി
ലള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളം മുൻഗണനകളം.

4. ഇന്ഷ്യാ ഗവൺലമറെതിലറെയും സംസ്ാന സർക്കാരതിലറെയും ഏ�ൻസതികളം 
സാ്ത്തികമാമ�ാ അലൊലതമ�ാ ലഭഷ്യമാ� മറ്റ് വതിഭവങ്ങളം ലമമ്ാലപാ
െതിറ്ൻ പ്മദേത്റ് നെത്ാൻ സാധഷ്യതയുള്ള നതിമക്പങ്ങളലെ വഷ്യാപ്തതിയും 
സ്വഭാവവം.
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നഗര - ഗ്ാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പറ് 
(Town and Country Planning Department)

നഗരാസൂത്രണ വകുപെറ് 1957-ൽ പ്വർത്നമാരംഭതിച്ചു. വാസസ്ലങ്ങളലെ ആസൂ
ത്രതിത വതികസനം ഉറപൊക്കുക�ാ�തിരുന് പ്ധാന ലക്ഷ്യം. പതിന്നീെറ്, �നവാസ മക
ന്ദ്രങ്ങളലെ സവതിമേഷമാ� ചതിതറതിക്കതിെക്കുന്ന വതികസന മാതൃകയ്ക്കും അതുമപാലല 
തലന്ന സംസ്ാനത്റ് നതിലവതിലള്ള ഗ്രാമ നഗര തുെർച്യ്ക്കും അർഹമാ� പ്ാധാനഷ്യം 
നൽകതിലക്കാണ്റ്, ഗ്രാമീണ ലസറ്തിൽലമന്റുകൾ കൂെതി ഉൾലപെടുത്തി വകുപെതിലറെ പ്വർ
ത്ന മമഖല വതിപുലീകരതിച്ചു.

പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൾ

 സംസ്ാന, �തിലൊ, പ്ാമദേതിക തലങ്ങെതിൽ വതിവതിധ പദ്ധതതികൾ തയ്ാറാ
ക്കൽ (മാസ്റ്റർ പ്ാനുകളം വതിേദമാ� നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതികളം).

 ൌൺ പ്ാനതിംഗറ് സ്ീമുകൾ, KMBR-2019, KPBR-2019 എന്നതിവ പ്കാര 
മുള്ള നതിർമ്ാണങ്ങൾ, ഭൂമതിവതികസനം എന്നതിവക്കുള്ള നതി�മപരമാ� അംഗീ 
കാരങ്ങൾ.

 ലസറ്തിൽലമറെറ് ആസൂത്രണവം വതികസനവം സംബന്തിച് നതി�മനതിർമ്ാണ
ങ്ങളം സർക്കാർ ന�ങ്ങളം തയ്ാറാക്കൽ.

 മകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത NUIS (National Urban information system)-ലറെ മനാേൽ 
ഏ�ൻസതി.

 ആർട്റ് ആൻേറ് ലഹറതിമറ്�റ് കമ്ീഷലറെ സാമങ്തതിക ലസക്മട്റതി�റ്റ്.

 ലസറ്തിൽലമന്റുകളലെ ആസൂത്രണവം വതികസനവമാ�തി ബന്ലപെട് കാരഷ്യങ്ങ
െതിൽ തമദേേ സ്വ�ംഭരണ സ്ാപനങ്ങലെയും  LSGI കലെയും സർക്കാരതി
ലനയും ഉപമദേതിക്കുക.

 േതി പതി സതി യുലെ മപെഷഷ്യൽ പ്ാനതിംഗറ് വതിംഗറ്.

ആസൂത്രണ കമ്മരീഷൻ 

ഇന്ഷ്യയുലെ പഞ്വത്ര പദ്ധതതി പ്വർത്നങ്ങൾക്കറ് രൂപം നൽകതി� സ്ാപനമാ
�തിരുന് ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ. പ്ധാനമന്തതി �വഹർലാൽ ലനഹറ് റു ലച�ർമാനാ�തി 
1950 മാർച്റ് 15 നാണറ് ഇതറ് സ്ാപതിതമാ�തറ്. ആസൂത്രണ കമ്ീഷലറെ രൂപീകരണം 
ഭരണഘെന�തിൽ നതിമന്നാ ചട്ങ്ങെതിൽ നതിമന്നാ ഉരുത്തിരതിഞ്തലെ, 1950 മാർച്തിൽ 
ഇന്ഷ്യാ ഗവൺലമറെതിലറെ ഒരു പ്മമ�ത്തിലൂലെ�ാണറ് ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ രൂപീ
കരതിച്തറ്. രാ�ഷ്യത്തിലറെ വതിഭവങ്ങളലെ ഉൽപൊദനപരമാ� ചൂഷണം, ഉൽപൊദനം 
വർധതിപെതിക്കൽ, അവസരങ്ങൾ സുരക്തിതമാക്കൽ എന്നതിവ�തിലൂലെ ഇന്ഷ്യക്കാരുലെ 
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�ീവതിതനതിലവാരം അതതിമവഗം ഉ�ർത്തുക എന്നതാ�തിരുന് സർക്കാരതിലറെ പ്ധാന 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ. സമൂഹത്തിലറെ മസവനത്തിൽ ലതാഴതിലതിനാ�തി എലൊവർക്കും രാ�ഷ്യത്തി
ലറെ എലൊ വതിഭവങ്ങളം വക�തിരുത്തുക, അപരഷ്യാപ്തമാ� വതിഭവങ്ങൾ വർധതിപെതിക്കുക, 
വതിഭവങ്ങളലെ ഏറ്വം ഉൽപൊദനക്മവം സന്തുലതിതവമാ� ഉപമ�ാഗത്തിനുള്ള പദ്ധ
തതികൾ തയ്ാറാക്കുക, മുൻഗണനകൾ കലണ്ത്തുക തുെങ്ങതി� ചുമതലകൾ ആസൂത്രണ 
കമ്ീഷലന ഏൽപെതിച്ചു. 

ഗവൺലമറെതിലറെ 1950-ലല പ്മമ�ത്തിൽ സൂചതിപെതിച്തിരതിക്കുന്ന ഇന്ഷ്യൻ ആസൂത്രണ 
കമ്ീഷലറെ പ്വർത്നങ്ങൾ ഇനതി പറയുന്നവ�ാണറ്:

1. ഇന്ഷ്യ�തിലല വസ്തുക്കൾ, മൂലധനം, മാനവവതിഭവമേഷതി, സാമങ്തതിക വതിദഗറ്ധർ 
എന്നതിവ�തിൽ ഒരു വതില�തിരുത്ൽ നെത്തുകയും രാ�ഷ്യത്തിലറെ ആവേഷ്യകത
യുമാ�തി ബന്ലപെട്റ് കുറവള്ളതാ�തി കലണ്ത്തി� അനുബന് വതിഭവങ്ങലെ 
വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള സാധഷ്യതകൾ അമന്വഷതിക്കുകയും ലചയ്യുക.

2. രാ�ഷ്യത്തിലറെ വതിഭവങ്ങളലെ ഏറ്വം ഫലപ്ദവം സന്തുലതിതവമാ� വതിനതി
മ�ാഗത്തിനാ�തി ഒരു പദ്ധതതി ആവതിഷ്രതിക്കുക.

3. മുൻ ഗണനയുലെ അെതിസ്ാനത്തിൽ, പ്ാൻ നെപെതിലാമക്കണ് ഘട്ങ്ങൾ 
നതിർവചതിക്കുകയും ഓമരാ ഘട്വം കൃതഷ്യമാ�തി പൂർത്ീകരതിക്കുന്നതതിനറ് വതിഭ
വങ്ങളലെ വതിഹതിതം നതിർമദേേതിക്കുകയും ലചയ്യുക.

4. സാ്ത്തിക വതികസനലത് പതിമന്നാട്െതിക്കുന്ന ഘെകങ്ങലെ സൂചതിപെതി 
ക്കുക.

5. രാ�ഷ്യത്തിലറെ നതിലവതിലള്ള സാമൂഹതിക-രാഷ്ടീ� സാഹചരഷ്യത്തിൽ പദ്ധ
തതിയുലെ വതി��കരമാ� നതിർവഹണത്തിനറ് സ്ാപതിമക്കണ് വഷ്യവസ്കൾ 
നതിർണ�തിക്കുക.

6. പദ്ധതതിയുലെ ഓമരാ ഘട്വം അതതിലറെ എലൊ വേങ്ങെതിലം വതി�� 
കരമാ�തി നെപെതിലാക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യമാ� തീരുമാനങ്ങൾ കകലക്കാ 
ള്ളുക.

7. പ്ാനതിലറെ ഓമരാ ഘട്വം നെപെതിലാക്കുന്നതതിൽ കകവരതിച് പുമരാഗതതി 
കാലാകാലങ്ങെതിൽ വതില�തിരുത്തുകയും പദ്ധതതിയുലെ വതി��കരമാ�  
നതിർവഹണവമാ�തി ബന്ലപെട്റ് പ്ധാനലപെട്താ�തി കരുതുന്ന ന�ങ്ങ 
ളലെയും നെപെതികളലെയും ക്മീകരണങ്ങൾ ശുപാർേ ലചയ്യുകയും ലചയ്യുക.

8. ഈ ഫങറ്ഷനുകളലെ നതിർവഹണം സുഗമമാക്കുന്നതതിനറ് ആവേഷ്യലമന്നറ് കരു
തുന്ന കാരഷ്യങ്ങലെക്കുറതിച്റ് കാലാകാലങ്ങെതിൽ ആവേഷ്യമാ� ശുപാർേകൾ 
നൽകുക. 

കമ്ീഷനതിലല അംഗങ്ങെതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം സാ്ത്തിക വതിദഗറ്ധരാ�തിരുന്, 2014-
ൽ സർക്കാർ ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ അവസാനതിപെതിക്കാൻ തീരുമാനതിക്കുകയും പകരം 
നതിതതി ആമ�ാഗറ് (National Institution Transforming India) എന്ന സംവതിധാനം പ്ാ
ബലഷ്യത്തിൽ ലകാണ്ടുവരതികയും ലചയ്തു.
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പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. മകരെ സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേതിലറെ (Kerala State Planning 
Board) പ്വർത്നങ്ങൾ.

2. സംസ്ാന നതി�മസഭ�തിൽ ബ�റ്റ് മോകയുലമറെതിലനാപെം അവതരതി 
പെതിമക്കണ് വാർഷതിക സാ്ത്തിക അവമലാകനം തയ്ാറാക്കുന്ന പ്ക്തി�.

3. �തിലൊ ആസൂത്രണ സമതിതതി (District Planning Committee) രൂപീകരണവം 
പ്വർത്നങ്ങളം.

4. ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ആസൂത്രണ സമതിതതി പ്വർത്നങ്ങൾ.

5. നഗര - ഗ്രാമ ആസൂത്രണവകുപെറ് (Town and Country Planning Department) 
പ്വർത്നങ്ങൾ.

6. മകന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്ീഷനും പതിന്നീെറ് വന്ന നീതതി ആമ�ാഗും.

പഠന പുദ്രാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ് 

I. വിട്ടുദ്പായതറ് പൂരിപ്പിക്കുക  (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. …………………….ലച�ർമാനാ�തി 1950 മാർച്റ് 15 നാണറ് ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ 
സ്ാപതിതമാ�തറ്.

2. വാസസ്ലങ്ങളലെ ആസൂത്രതിത വതികസനം ഉറപൊക്കുക എന്ന പ്ധാന 
ലക്ഷ്യമത്ാലെ നഗരാസൂത്രണ വകുപെറ് …………..ൽ പ്വർത്നമാരംഭതിച്ചു. 

3. 1967 ലസപറ്റ്ംബറതിൽ……………….ലച�ർമപഴ്സണാ�തി സംസ്ാന ആസൂത്രണ 
മബാർേറ് രൂപീകരതിച്ചു. 

II. ഒദ്ന്ാ രദ്്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. ൌൺ ആൻേറ് കൺ്തി പ്ാനതിംഗറ് വകുപെതിലറെ രണ്ടു പ്ധാന പ്വർത്നങ്ങൾ 
എഴുതുക?

2. ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ സ്ാപതിക്കുന്നതതിനറ് സർക്കാരതിലറെ പ്ധാന 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ എലന്ലൊം ആ�തിരുന്?

3. എന്ാണറ് ഒരു ലമമ്ാലപാെതിറ്ൻ ഏരതി�?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രലമഴുതുക (അഞ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. ഇന്ഷ്യൻ ആസൂത്രണ കമ്ീഷലറെ പ്വർത്നങ്ങൾ എലന്ലൊമാണറ്?

2. �തിലൊ ആസൂത്രണ സമതിതതിയുലെ ഉത്രവാദതിത്ങ്ങളം പ്വർത്നങ്ങളം 
എലന്ലൊം?
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3. മകരെ സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേതിലറെ പ്വർത്നങ്ങൾ 
വതിേദീകരതിക്കുക.

പഠന പുദ്രാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. വിട്ടുദ്പായതറ് പൂരിപ്പിക്കുക 

 1. േ�ഗ്രമതിംഗറ്

 2. സർമവ്വ

 3. മാപെറ്

പഠന പുദ്രാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ് 

I. വിട്ടുദ്പായതറ് പൂരിപ്പിക്കുക 

 1. �വഹർലാൽ ലനഹറ് റു

 2. 1957

 3. മുഖഷ്യമന്തതി ഇ.എം.എസറ്. നമ്പൂതതിരതിപൊെറ്

സംഗ്ഹം 

ആസൂത്രണത്തിലറെ വതിവതിധ തരങ്ങൾ, സമങ്തങ്ങൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, 
സംവതിധാനങ്ങൾ എന്നതിവല�ക്കുറതിച്ാണറ് ഈ ഭാഗത്റ് പഠതിച്തറ്. പരതിമപ്ക്ഷ്യപദ്ധതതി, 
മാസ്റ്റർപ്ാൻ, വതിേദമാ� നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതതി എന്നതിങ്ങലന വതിവതിധതരം 
ആസൂത്രണലത്ക്കുറതിച്ചും സർമവ, വതിേകലനം, ലപ്ാ�ക്ൻ, �തി ഐ എസറ് തുെങ്ങതി� 
ആസൂത്രണത്തിനറ് ഉപമ�ാഗതിക്കുന്ന സമങ്തങ്ങലെക്കുറതിച്ചും ആസൂത്രണ കമ്ീഷൻ, 
സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർേറ്, �തിലെ ആസൂത്രണസമതിതതി, നഗരാസൂത്രണ വകുപെറ് 
തുെങ്ങതി� സംവതിധാനങ്ങലെയും കുറതിച്ചുമാണറ് ഈ യൂണതിറ്തിൽ ചർച് ലചയ്തറ്.

ഉത്രസൂചിക



മകരള യൂണിമവഴറ് സിറ്ി ഓഫറ്  ഡിജിറ്ൽ സയൻസസറ് 
ഇന്ന്ാമവഷൻ ആറെറ്  ന്ടകറ് മനാളജി

ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപെൺ യൂണിമവഴ് സിറ്ി

സർട്ി�ിക്കറ്് മപ്രാഗ്രാം

എൽ എസറ് ജി   -  3

ആസൂത്രണവം വികസനവം

മ�ാക്കറ് - 1
ആസൂത്രണം

യൂണിറ്റ് - 3
 സ്ഥലപരാസൂത്രണം (Spatial Planning) 

(യൂണിറ്് മകാഡ് :  03-01-03)

മകരള ഇ ൻസ്റ്റിറ്യൂ�റ് ഓഫറ് മലാക്ക ൽ അ�ിനിമ�ഷ ൻ  (കില)

അധികാര വിേക�ീകരണവും
�ാേദശിക ഭരണ നിർവഹണവും
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യൂണിറ്റ്  3

 സ്ഥലപരാസൂത്രണം (Spatial Planning)

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ  45

2.  സൂചനാപദങ്ങൾ  45

3.  ആമുഖം  46

4. മേഖലാവൽക്കരണം (Zoning) 51

5. മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR) 53
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സ്ഥലപരാസൂത്രണം  
(Spatial Planning)

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. സ്ഥലപരാസൂത്രണം എന്ാണണന്ം അതിണറെ ആവശഷ്യകതയം വിശദോ
ക്കാൻ കഴിയക.

2. സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിണറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പട്ികണപെടുത്തുവാൻ കഴിയക.

3. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ രൂപീകരണ പ്രക്ിയയം അതിനായി പ്രാമദശിക സർക്കാരു
കൾ പിന്തുടമരണ്ടുന്ന നടപടിക്േവം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയക.

4. മേഖലാവൽക്കരണം എന്ാണണന്ം വിവിധ മേഖല നിയന്ത്രണപ്രക്ിയ
കളം വിവരിക്കാൻ കഴിയക.

5. മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR), മ്ാർ സ് മപസ് ഇൻഡക് സ് (FSI) എന്നിവ 
എന്ാണണന്ം അവയണട ഉമദേശഷ്യവം പ്രാധാനഷ്യവം വിശദോക്കാൻ കഴിയക.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. സ്ഥലപരാസൂത്രണം: ഒരു പ്രമദശത്തിണറെ വികസന പ്രശ് നങ്ങൾക്ം, അടി
സ്ഥാന ആവശഷ്യങ്ങൾ, ജലമരോതസ്സുകളണട സംരക്ണം, പരിസ്ഥിതി 
സംരക്ണം തുടങ്ങി ഒരു നഗരത്തിൽ അനിവാരഷ്യോയ എല്ാ ആധുനിക 
സൗകരഷ്യങ്ങളം ദീർഘവീക്ണമത്താണട നഗരത്തിണല സ്ഥലപരവം ഭൂേിശാ
സ്ത്രപരവോയ പരിഗണനകൾ ഉൾണക്കാണ്് ശാസ്ത്രീയോയി ചിണട്പെടുത്തുന്ന 
ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ.

2.  എകറ് സികയൂഷൻ പ്ാൻ: ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർ
വഹണത്തിനായി അഞ്ചുവർ് കാമലത്തക്ക് തയ്ാോക്കപെടുന്ന പ്ാൻ.
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3.  മേഖലാവൽക്കരണം (Zoning): ഭൂേിയണട ഒരു പ്രമതഷ്യക പ്രമദശണത്ത മേഖല
കളായി (zones) ആയി വിഭജിക്കയം ഓമരാ മേഖലകൾക്ം അനുവദനീ
യവം നിമരാധിതവോയ ഭൂവിനിമയാഗത്തിണറെ തരങ്ങൾ വഷ്യക്തോക്കയം 
ണചയ്യുന്ന പ്രക്ിയ.

4.  മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR): ഒരു ണകട്ിടത്തിണറെ ആണക നിർമ്ിച്ച 
അണല്ങ്ിൽ നിർേിക്കാൻ അനുേതിയള്ള തേവിസ്ീർണ്ണവം ആ ണകട്ിടം 
നിലണകാള്ളുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയം തമ്ിലുള്ള അനുപാതം.

3. ആമുഖം

ഭൂേിയണട ലഭഷ്യത പരിേിതവം ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുോയ നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ 
ഭൂേിയപമയാഗിച്ചുള്ള വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ണചയ്യുമ്ാൾ 
മുൻകരുതലുകൾ ആവശഷ്യോണ്. അതിനാൽ നഗരങ്ങളിണല നിർമ്ാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഗ്രാേ-നഗര ആസൂത്രണവകുപെ് സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിലധിഷ്ിതോയി തയ്ാോക്ന്ന 
ോസ്റ്റർ പ്ാനിണന അടിസ്ഥാനോക്കിയാണ് ആവി്് കരിമക്കണ്ത്. പദ്ധതി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമയാജഷ്യവം ഗുണപരവോയ സ്ഥലലഭഷ്യത ഉേപ്പുവരുത്തുക, 
ആസൂത്രിതവം സുസ്ഥിരവോയ വികസനം, സേഗ്രവം സംമയാജിതവോയ വികസനം, 
പരിസ്ഥിതി സംരക്ണം, ഭൂേിയണട നിയന്ത്രിത വിനിമയാഗം, ആസൂത്രിത, നിയന്ത്രിത 
വികസനം, ഗുണമേന്മയള്ള ജീവിത സൗകരഷ്യ ലഭഷ്യത, ക്ിപ്തോയ സേയ നിർണ്ണയം, 
ദീർഘവീക്ണത്തിലധിഷ്ിതോയ ആസൂത്രണം, ശാസ്ത്രീയ സേീപനം എന്നിവയാണ് 
സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിണറെ  പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി അഞ്ചുവർ് കാമലത്തക്ക് ണചമയ്ണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഉൾണപെടുത്തി എക് സികയൂ്ൻ പ്ാൻ തയ്ാോക്ന്.

ോസ്റ്റർ പ്ാനിണല ഒരു പ്രധാന ഘടകോണ് നഗരത്തിണല ഭൂേിണയ മേഖലകളായി 
തിരിക്ക (മേഖലാവൽക്കരണം - zonation) എന്നത്. നഗരഭൂേിയണട ഒരു പ്രമതഷ്യക 
പ്രമദശണത്ത മേഖലകളായി (zones) വിഭജിക്കയം ഓമരാ മേഖലകൾക്ം 
അനുവദനീയവം നിമരാധിതവോയ ഭൂവിനിമയാഗത്തിണറെ തരങ്ങൾ 
വഷ്യക്തോക്കയം ണചയ്യുന്ന പ്രക്ിയയാണിത്. ോസ്റ്റർപ്ാനിൽ ഉൾണപെട് വിവിധ 
വികസന മേഖലകളിൽ, ആസൂത്രിത വികസനം നടത്തുന്നതിനായി മേഖല 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ രൂപണപെടുത്തിയിരിക്ന്. നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ നിർമ്ിതികളണട 
ഹാനികരോയ വളർച്ച ക്േണപെടുത്തുന്നതിനാണ് മുഖഷ്യോയം മേഖലാ  നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
ആവി്് കരിച്ചിരിക്ന്നത്.

ഒരു നിശ്ിത ഭൂപ്രമദശത്തിണറെ വികസന പ്രശ് നങ്ങൾക്ം, അടിസ്ഥാന 
ആവശഷ്യങ്ങളായ കണക്ിവിറ്ി, ണപാതു ഇടങ്ങളണട പരിപാലനം, സൗന്ദരഷ്യവൽക്കരണം, 
ഗതാഗതക്രുക്കിന് പരിഹാരം, കാൽനട യാത്രക്കാർക്ള്ള സുരക്ിതോയ 
സഞ്ാരസൗകരഷ്യം, പാർക്കിംഗ് സൗകരഷ്യങ്ങൾ, അടിയന്ര മസവനങ്ങളണട 
ലഭഷ്യത, കുടിണവള്ളം, ശുചിത്വ പരിപാലനം, പാർപെിട മകന്ദ്രങ്ങളണട സംരക്ണം, 
വഷ്യവസായങ്ങൾ ക്േീകരിക്കൽ, ജലമരോതസ്സുകളണട സംരക്ണം, പരിസ്ഥിതി 
സംരക്ണം തുടങ്ങി ഒരു നഗരത്തിൽ അനിവാരഷ്യോയ എല്ാ ആധുനിക സൗകരഷ്യങ്ങളം 
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ദീർഘവീക്ണമത്താണട സ്ഥലപരവം ഭൂേിശാസ്ത്രപരവോയ പരിഗണനകൾ ഉൾണക്കാണ്് 
ശാസ്ത്രീയോയി ചിട്ണപെടുത്തുന്ന ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണം. 
സ്ഥലവിസ്തൃതിയണട നിശ്ിത അനുപാതത്തിൽ തേ വിസ്ീർണമുള്ള ണകട്ിടോണ് 
നിർമ്ിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്ക. ഒരു ണകട്ിടത്തിണറെ ആണക നിർമ്ിച്ച അണല്ങ്ിൽ 
നിർമ്ിക്കാൻ അനുേതിയള്ള തേവിസ്ീർണ്ണവം ആ ണകട്ിടം നിലണകാള്ളുന്ന 
ഭൂേിയണട വിസ്തൃതിയം തമ്ിലുള്ള അനുപാതോയ മ്ാർ ഏരിയാ മേമ്ഷ്യാ 
(FAR) അടിസ്ഥാനോക്കിയാണ് അനുവാദം നൽകുന്നത്. മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ 
(FAR) അണല്ങ്ിൽ മ്ാർ സ് മപസ് ഇൻഡക് സ് (FSI) ഒരു നിശ്ിത സ്ഥലത്ത് 
(Plot) നിർമ്ിക്കാൻ കഴിയന്ന ണകട്ിടത്തിണറെ പരോവധി തേവിസ്ീർണണത്ത 
സൂചിപെിക്ന്. നഗരപ്രമദശങ്ങളിണല വികസനാസൂത്രണവോയി ബന്ധണപെട് 
പ്രധാനവം സാമങ്തികവോയ സ്ഥലപരാസൂത്രണണത്തക്േിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്ിൽ 
ചർച്ച ണചയ്യുന്നത്.

4. സ്ഥലപരാസൂത്രണവം ആവശഷ്യകതയം

പദ്ധതി പ്രവർത്തന ഘട്ത്തിൽ അനുമയാജഷ്യോയ സ്ഥലലഭഷ്യത പ്രതികൂലോയി 
പരിണേിച്ച് വികസനലക്ഷ്യത്തിന് വിഘാതോകുന്ന അവസ്ഥ സംജാതോകുന്നത് ഒരു 
സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ഥലലഭഷ്യത 
പ്രധാന വി്യോയി പരിഗണിണക്കപെടാണത വരുന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയണട 
കാരണോയി കാണപെടുന്നത്. ഗുണമേന്മയള്ളതും, അനുമയാജഷ്യവോയ സ്ഥലം മുൻകൂട്ി 
തിരണഞെടുമക്കണ്തും ലഭഷ്യത ഉേപൊമക്കണ്തും ഓമരാ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനും 
സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിന് അനിവാരഷ്യോയ ഘടകോണ്.

ഒരു പ്രമദശത്തിണറെ ഭൗതിക, സാമൂഹിക, സാ്ത്തിക തലത്തിലുള്ള വികസന 
ത്തിൽ സ്ഥലം കൂടി പരിഗണിണക്കപെമടണ്തായ ആസൂത്രണ രീതിയാണ് സ്ഥലപരാ 
സൂത്രണം. ആധുനിക സൗകരഷ്യ വികസനത്തിന് അനുമയാജഷ്യോയ സ്ഥലം ശാസ്ത്രീയ 
രീതിയിൽ രൂപണപെടുത്തുന് എന്നതാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിണറെ മുഖഷ്യ സവിമശ്ത. 
സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിലൂണട വികസന മേഖലകണള പരസ്പരം സ്ഥലപരോയി 
സംമയാജിപെിക്ന്. സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ണം 
മുഖഷ്യഘടകോകുന്നതിലൂണട സുസ്ഥിര വികസനം കൂടി സാധഷ്യോകുന്.

സമൂഹത്തിണറെ വികസനപരവം, സാ്ത്തികവം, സാമൂഹികവം സാംസ് കാരികവം 
പാരിസ്ഥിതികവം ആവാസവഷ്യവസ്ഥണയ സംബന്ധിച്ചുള്ളതുോയ നയങ്ങൾക്ക് 
ഭൂേിശാസ്ത്രപരോയ ആവി്് കാരം നൽകുന്. നഗര-ഗ്രാേ പ്രമദശങ്ങളണട സുസ്ഥിരവം 
സർവമതാന്മുഖവോയ വികസനം മപ്രാത്ാഹിപെിക്ന്നതിനുള്ള സേഗ്രനയത്തിന് 
അനുസൃതോയി, സ്ഥലത്തിണറെ ഭൗതികഘടന പരിഗണിച്ച് നഗര-ഗ്രാേ 
ആസൂത്രണത്തിനായി സ്വീകരിക്കപെട് സേഗ്ര സേീപമനത്താണടയള്ള സാമങ്തിക 
ആസൂത്രണരീതിയാണു സ്ഥലപരാസൂത്രണം. (നഗര-ഗ്രാോസൂത്രണ ആക്് 2016)

സ്ഥലപരാസൂത്രണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

1. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമയാജഷ്യവം ഗുണപരവോയ സ്ഥലലഭഷ്യത 
ഉേപ്പുവരുത്തുക.
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2. ആസൂത്രിതവം സുസ്ഥിരവോയ വികസനം.

3. സേഗ്രവം സംമയാജിതവോയ വികസനം.

4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ണം.

5. ഭൂേിയണട നിയന്ത്രിത വിനിമയാഗം.

6. ആസൂത്രിത, നിയന്ത്രിത വികസനം.

7. ഗുണമേന്മയള്ള ജീവിത സൗകരഷ്യ ലഭഷ്യത.

8. ക്ിപ്തോയ സേയ നിർണ്ണയം.

9. ദീർഘവീക്ണത്തിലധിഷ്ിതോയ ആസൂത്രണം.

10. ശാസ്ത്രീയ സേീപനം.

1983 ൽ തണന്ന നാ്ണൽ കമ്ീ്ൻ മ�ാർ അർബനനമസ്ൻ (NCU) 
സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിണറെ പ്രാധാനഷ്യം വഷ്യക്തോക്കിയിട്ടുണ്്. അത് ഇപ്രകാരോണ്, 
''ഓമരാ മുതൽമുടക്കിനും, മുതൽ മുടക്ന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ ആയാലും, വഷ്യക്തോയ 
ഭൗതികലക്ഷ്യവം ഭൂേിശാസ്ത്രപരോയ സ്ഥാനവം ഉണ്്, കൂടാണത ഇത് വികസന 
പ്രമചാദനങ്ങളണട ഒരു പര്ര സൃഷ്ിക്കയം േറ്് മേഖലകളിൽ വികസന അനുരണനം 
(Developmental Impulses) ഉണ്ാക്കയം, തത് �ലോയി ഒരു സ്ഥലപര ോതൃക 
രൂപീകൃതോവകയം ണചയ്യുന്. സ്ഥലപരാ സൂത്രണത്തിണറെ എല്ാ അർത്ഥതലങ്ങളം 
വഷ്യക്തോക്ന്ന നാ്ണൽ കമ്ീ്ൻ മ�ാർ അർബനനമസ്ണറെ ഈ കണണ്ത്തൽ 
ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂണട നമുക്ക് േനസ്ിലാക്കാം. ഉന്നതവിദഷ്യാഭഷ്യാസ മേഖലയിണല 
ഒരു വികസന പദ്ധതിക്ക് (ഒരു എഞ്ിനീയേിംഗ് മകാളജ്/ണേഡിക്കൽമകാളജ് 
ആരംഭിക്ന്നതിന് ) ഒരു പ്രമദശത്ത് മുതൽ മുടക്ന് എന്ന് കരുതുക. പ്രസ്തുത മുതൽമുടക്ക് 
ആ പ്രമദശത്തിണറെയം സേീപ പ്രമദശങ്ങളണടയം വിദഷ്യാഭഷ്യാസമേഖലയിലുള്ള 
വികസന ആവശഷ്യങ്ങൾ സാക്ാത്കരിക്ന്നമതാണടാപെം പ്രസ്തുത പ്രമദശത്തിന് 
കൂടുതൽ േികവള്ളതും കാരഷ്യക്േവോയ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളണടയം ആവാസ 
മേഖലകളണടയം വാണിജഷ്യ മേഖലകളണടയം വികസന ആവശഷ്യം സൃഷ്ിച്ച്, 
വികസന അനുരണങ്ങൾ മേൽ വിവരിച്ചതടക്കം ഉള്ള വിവിധ അനുബന്ധ വികസന 
മേഖലകളിൽ സൃഷ്ിക്ന്. അത് പ്രസ്തുത പ്രമദശത്ത് ഒരു പുതിയ സ്ഥലപരോതൃക 
സൃഷ്ിക്കാനിടയാക്ന്. സോനോയ ഒട്നവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ 
സാധിക്ം.

സ്ഥലപരാസൂത്രണ പ്രക്ിയയിൽ, സ്ഥാനീയ സവിമശ്തകൾ കൂടി ഉൾണകാണ്് 
വിവിധ മേഖലകളണട സംമയാജനവം ഏമകാപനവം സാധഷ്യോക്ന് എന്ന് 
ോത്രേല്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ണം മുഖഷ്യ ഘടകോകുന്നതിനാൽ സുസ്ഥിര വികസനം 
സാധഷ്യോകുകയം ണചയ്യുന്. വിമകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം സാധഷ്യോക്കിയ 73ഉം 74ഉം 
ഭരണഘടനാ മദദഗതികൾ പ്രകാരവം 1994 ണല മകരളാ മുനിസിപൊലിറ്ി/പഞ്ായത്ത് 
രാജ് ആക്ടുകൾ പ്രകാരവം സ്ഥലപരാസൂത്രണം തമദേശ സർക്കാരുകളണട ചുേതലയായി 
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നിർണയിക്കണപെട്ിട്ടുള്ളതിനാൽ തമദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളണട മനതൃത്വത്തിൽ 
ജനപങ്ാളിത്തമത്താണട സ്ഥലപരാസൂത്രണം നിർവഹിക്കാനും കഴിയന്.

മാസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്കൽ

ോസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാോക്ന്നതിനായി പ്രാമദശിക സർക്കാരുകൾ പിന്തുടമരണ്ടുന്ന 
നടപടിക്േം ഇനി മചർക്ന്.

1. പ്രാമദശിക സർക്കാരുകൾ കൗൺസിൽ നടപടി ക്േം വഴി ോസ്റ്റർപ്ാൻ 
തയ്ാോക്ന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്ന്നതിന് തീരുോനണേടുക്ക.

2. പ്രമേയം വഴി തീരുോനണേടുത്ത തിയ്തി മുതൽ രണ്ടു വർ്ത്തിനകം, 
മനരണത്ത തയ്ാോക്കിയിട്ടുള്ള ഏണതങ്ിലും പ്ാനുണണ്ങ്ിൽ അവ പുനരവ
മലാകനം ണചയ്തതിനുമശ്ം കരട് ോസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാോമക്കണ്താണ്. 
കൗൺസിലിണറെ പ്രമേയം സഹിതം പ്ാൻ സർക്കാരിമലക്ക് അയച്ചു ണകാ
ടുമക്കണ്താണ്.

3. സർക്കാർ മുനിസിപൊലിറ്ിയോയം ചീ�് ടൗൺ പ്ാനറുോയം കൂടിയാമലാചി
ച്ച് 60 ദിവസണത്ത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബണന്ധപെട് പ്രാമദശിക സർക്കാരിന് 
ോസ്റ്റർ പ്ാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്നതിനുള്ള അനുേതി നൽകുന്നതാണ്.

4. പ്രസിദ്ധീകരണ അനുേതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനകം കരട് 
ോസ്റ്റർ പ്ാൻ ണവബ് നസറ്ിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 
ഒരു മനാട്ീസ് ഔമദഷ്യാഗിക ഗസറ്ിലും രണ്് വർത്തോന പത്രത്തിലും 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഇങ്ങണന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയ്തി മുതൽ 60 ദിവസ
ങ്ങൾക്ള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സേർപെിമക്കണ് ആമക്പങ്ങളം അഭി
പ്രായങ്ങളം ക്ണിച്ചുണകാണ്്, ണപാതുജനത്തിന് പരിമശാധിക്ന്നതിനായി 
പകർപെ് ലഭഷ്യോകുന്ന സ്ഥലം വഷ്യക്തോക്കിണക്കാണ്് മനാട്ീസ് മുനിസിപെൽ 
മനാട്ീസ് മബാർഡിൽ പ്രദർശിപെിമക്കണ്താണ്.

5. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ോസ്റ്റർ പ്ാൻ ജില്ാ ആസൂത്രണ സേിതിക്ക്/ണേമരോണപാ
ളിറ്ൻ ആസൂത്രണ കമ്ിറ്ിക് അയച്ചു ണകാടുമക്കണ്താണ്. മുൻ അേിയിപെ് 
പ്രകാരം ലഭഷ്യോകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന് 
നൽമകണ്താണ്.

6. മനാട്ീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്നമതാണടാപെം, സ് ണപ്ഷ്യൽ കമ്ിറ്ി ലഭഷ്യോയ 
ആമക്പങ്ങളം അഭിപ്രായവം പരിഗണിച്ച് േിമപൊർട്് തമദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളണട കൗൺസിലിന് 60 ദിവസത്തിനകം നൽമകണ്താണ്.

7. സ് ണപ്ഷ്യൽ കമ്ിറ്ി േിമപൊർട്് ലഭഷ്യോയി 60 ദിവസത്തിനകം അവ പരി
ഗണിച്ച് പ്ാൻ പരി്് കരിമക്കണ്തും സർക്കാരിന് അനുേതിക്കായി സേർ
പെിമക്കണ്തുോണ്.

8. സർക്കാർ എല്ാ വസ്തുതകളം പരിഗണിച്ചു ണകാണ്് അനുേതി നൽകുന്നതും, 
അതനുസരിച്ച് ഔമദഷ്യാഗിക ഗസറ്ിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്നതുോണ്.
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ോസ്റ്റർ പ്ാൻ രൂപീകരണ പ്രക്ിയ ലഘുവായി ഇനി മരണഖപെടുത്തുന്.

1. വിവര സോഹരണം പ്രാഥേികം, ദ്വിതീയം, ചർച്ച.

2. വിവര വിശകലനം മേഖലാതലം, സ്ഥലപരം, പ്രാമദശികം

3. കണണ്ത്തിയ പ്രശ് നങ്ങളണടയം സാധഷ്യതകളണടയം മക്ാഡീകരണം.

4. അധിവാസ പ്രമദശങ്ങളണട ഘടനാ രൂപീകരണം.

5. മേഖലാ പ്രവർത്തനരീതി തയ്ാോക്കൽ.

6. സ്ഥലപരഘടനാരൂപീകരണം.

7. വികസന സങ്ൽപെ രൂപീകരണം

8. ഭൂവിനിമയാഗ ോപെ് തയ്ാോക്കൽ.

9. മേഖലാ വികസന പദ്ധതി രൂപീകരണം.

10. നയങ്ങളം തന്ത്രങ്ങളം ആവി്് കരിക്ക.

11. മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ തയ്ാോക്ക.

12. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാോക്ക.

എകറ് സികയൂഷൻ പ്ാൻ

തയ്ാോക്കണപെട് ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി 
അഞ്് വർ് കാമലത്തക്ക് തയ്ാോക്കണപെടുന്ന പ്ാനാണ് ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ 
എക് സികയൂ്ൻ പ്ാൻ എന്ന് പേയന്നത്. എക് സികയൂ്ൻ പ്ാനിൽ ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ 
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സുഗേവം സുതാരഷ്യവോകുന്നതിന് താണഴ മരഖണപെടുത്തുന്ന 
കാരഷ്യങ്ങൾ ഉൾണപെടുത്താവന്നതാണ്.

1. വികസന പ്രശ് നങ്ങളം, വാർഡ് സഭ നിർമദേശങ്ങളണട ഏമകാപനവം.

2. സംമയാജിത വികസനത്തിനുള്ള വികസന തന്ത്രങ്ങൾ.

3. കൃ്ി, േത്ഷ്യബന്ധനം, മൃഗസംരക്ണം, വനം, വഷ്യവസായം, ഗതാഗതം,അ
ടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യം, ജലം ണരെയിമനജ്, േലിനജലം, ോലിനഷ്യനിർോർജനം, 
ആമരാഗഷ്യം, വിദഷ്യാഭഷ്യാസം, ഊർജ്ം, വിമനാദസഞ്ാരം, തുടങ്ങിയ മേഖലക
ളണട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസന നയങ്ങളം തന്ത്രങ്ങളം നിർമദേശങ്ങളം 
മുതലായവ.

4. മകന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, ണപാതുമേഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബന്ധണപെട് തമദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏകീകൃത 
നിയേങ്ങൾ ബാധകോയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, സ്വകാരഷ്യ, സംയക്ത 
മേഖലകൾ എന്നിവ നടപെിലാമക്കണ് മേഖലാ തലത്തിലുള്ള സ് കീമുകള
ണടയം പദ്ധതികളണടയം വിവരങ്ങളം നടപെിലാക്കൽ സംവിധാനവം.
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5. സാ്ത്തിക ആവശഷ്യകതകളം വിഭവസോഹരണ നിർമദേശങ്ങളം.

6. നിരീക്ണ, അവമലാകന സംവിധാനം.

5. മമഖലവാൽക്കരണം (Zoning)

നഗരഭൂേിയണട ഒരു പ്രമതഷ്യക പ്രമദശണത്ത മേഖലകളായി (zones) ആയി 
വിഭജിക്കയം ഓമരാ മേഖലകൾക്ം അനുവദനീയവം നിമരാധിതവോയ 
ഭൂവിനിമയാഗത്തിണറെ തരങ്ങൾ വഷ്യക്തോക്കയം ണചയ്യുന്ന പ്രക്ിയയാണ് 
മേഖലാവൽക്കരണം അണല്ങ്ിൽ മസാണിങ്  (zoning) എന്ന് പേയന്നത്. 
ഇത് സാധാരണയായി നഗര പ്രമദശങ്ങൾക്ക് ആണ് ഏർണപെടുത്താറുള്ളത്. 
മേഖലാവൽക്കരണം, തമദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുണട ോസ്റ്റർ 
പ്ാനിലൂണടയാണ് നടപെിലാക്കാറുള്ളത്. എല്ാ ോസ്റ്റർ പ്ാനുകളിണലയം ഒഴിച്ചു 
കൂടാനാവാത്തതും ണപാതുജനങ്ങളണട ആമരാഗഷ്യം, സുരക്, ണപാതുമക്േം 
എന്നിവ മപ്രാത്ാഹിപെിക്ന്നതിനായി ഭൂേിയണട ഉപമയാഗവം വികസനവം 
നിയന്ത്രിക്ന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണോയാണ് മേഖലാവൽക്കരണണത്ത 
ഉപമയാഗിക്ന്നത്.

ഇത് പ്രധാനോയം ഇനി പേയന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ നടപെിലാക്കാൻ ആണ് 
ഉപമയാഗണപെടുത്തുന്നത്.

 വികസനം നടപൊക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്ന്നതിന്.

 ദീർഘകാല ആസൂത്രണവം ലക്ഷ്യങ്ങളം നടപെിലാക്ന്നതിന്.

 സമൂഹത്തിന് പ്രാധാനഷ്യമുള്ള നിർദേിഷ് വികസന പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്
ന്നതിന്.

നവവിധഷ്യോർന്ന മസാണിങ് തരങ്ങളണ്്, അവയിൽ ചിലത് ണകട്ിട 
രൂപവം ണതരുവോയള്ള ണകട്ിടങ്ങളണട ബന്ധവം നിയന്ത്രിക്ന്നതിൽ ശ്രദ്ധ 
മകന്ദ്രീകരിക്ന്. േറ്റുള്ളവ ഭൂേി ഉപമയാഗണത്ത മവർതിരിക്ന്നവമയാ, ഉപമയാഗണത്ത 
അടിസ്ഥാനോക്കിയള്ളമതാ സംമയാജിതോയവമയാ ആയിരിക്ം. സോനോയ 
നഗര ആസൂത്രണ രീതികൾ പുരാതന കാലം മുതൽ പല നഗരങ്ങളിലും പ്രമതഷ്യക 
ആവശഷ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ പ്രമദശങ്ങളിൽ ഉപമയാഗിക്കാൻ നിർമദേശിച്ചിട്ടുണ്്.

മസാണിങ്ങിണറെ പ്രാഥേിക ലക്ഷ്യം അനുമയാജഷ്യേണല്ന്ന് കരുതുന്ന ഉപമയാഗങ്ങണള 
മവർതിരിക്ക എന്നതാണ്. പ്രാമയാഗികോയി, നിലവിലുള്ള ഉപമയാഗങ്ങളിൽ 
ഇടണപടുന്നതിനും പുതിയ വികസപ്രവർത്തനം തടയന്നതിനും അണല്ങ്ിൽ ഒരു 
കമ്യൂണിറ്ിയണട 'സ്വഭാവം' സംരക്ിക്ന്നതിനും മസാണിങ്  ഉപമയാഗിക്ന്. 
മസാണിങ്  സാധാരണയായി നിയന്ത്രിക്ന്നത് മുനിസിപൊലിറ്ികമളാ അതുമപാലുള്ള 
മപാലുള്ള പ്രാമദശിക സർക്കാരുകമളാ ആണ്. എന്നിരുന്നലും മദശീയ, സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ അധികാരികൾക്ക് നിയേനിർമ്ാണം വഴി മസാണിങ്  നിർണയിക്കമയാ 
പരിേിതണപെടുത്തുകമയാ ണചയ്ാം.
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മസാണിങ്ങിൽ പ്രമതഷ്യക സ്ഥലങ്ങളിൽ (തുേസ്ായ ഇടം, പാർപെിടം, കാർ്ികം, 
വാണിജഷ്യം, വഷ്യാവസായികം) സ്വീകാരഷ്യോയ പ്രവർത്തനങ്ങളണട നിയന്ത്രണം 
ഉൾണപെമട്ക്കാം, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയന്ന സാന്ദ്രത (ഏക കുടുംബം 
മപാണലയള്ള സാന്ദ്രത കുേഞെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയള്ള വീടുകൾ, 
ഉയരം കൂടിയ അപൊർട്് ണേറെ് ണകട്ിടങ്ങൾ), ണകട്ിടങ്ങളണട ഉയരം, സ്ഥല ഘടന, 
ഒരു ണകട്ിടത്തിണറെ സ്ഥാനം, ഒഴിഞെ സ്ഥലങ്ങളണട അനുപാതം, ലാൻഡ് സ് മകപെ് 
ണചയ്ത സ്ഥലം, രോ�ിക് പാതകൾ, പാർക്കിംഗ് നൽകിയിട്ടുമണ്ാ ഇല്മയാ എന്നിവ 
ഇതിനായി പരിഗണിക്ന്.

അടിസ്ഥാനപരോയി, നഗര മേഖലകൾ അഞ്് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾണപെടുന്: 
ണേസിഡൻ്ഷ്യൽ, േിക് സഡ് (ണേസിഡൻ്ഷ്യൽ-ണകാമേഴ് സഷ്യൽ), ണകാമേഴ് സഷ്യൽ, 
ഇൻഡസ്ടിയൽ, സ് ണപ്ഷ്യൽ (ഉദാ. പവർ പ്ാന്റുകൾ, സ് മപാർട് സ് മകാംപ്ക് സുകൾ, 
എയർമപാർട്ടുകൾ, മ്ാപെിംഗ് ോളകൾ മുതലായവ). ഓമരാ വിഭാഗത്തിനും നിരവധി 
ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വാണിജഷ്യ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ 
ണചറുകിട, ചില്േ, ണോത്ത വിൽപെന, ഓ�ീസ് ഉപമയാഗം, താേസസൗകരഷ്യം 
തുടങ്ങിയവയ്ക് പ്രമതഷ്യക മസാണുകൾ ഉണ്ാകാം. അമതസേയം വഷ്യാവസായണത്ത ണഹവി 
ോനു�ാക്ചേിങ്, നലറ്്, അസംബിംഗ്, ണവയർഹൗസ് എന്നിങ്ങണനയം വിഭജിക്കാം. 
ഓമരാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്മുണ്ാകുന്ന ശബ്ദത്തിന്  നിശ്ിത പരിധിയണ്ായിരിക്ം.

മമഖലാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ (Zoning Regulation)

മേഖലാവൽക്കരണം നിയേപരോയി സാധഷ്യോക്ന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂണടയാണ്. 
അവണയ മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പേയന്. ോസ്റ്റർപ്ാനിൽ ഉൾണപെട് 
വിവിധ വികസന മേഖലയിൽ, ആസൂത്രിത വികസനം നടത്തുന്നതിനായി മേഖല 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ രൂപണപെടുത്തിയിരിക്ന്. നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ നിർമ്ിതികളണട 
ഹാനികരോയ വളർച്ച ക്േണപെടുത്തുന്നതിനാണ് മുഖഷ്യോയം മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
ആവി്് കരിച്ചിരിക്ന്നത്. അവ മുന് തലത്തിലായി ഉൾണപെടുത്തിയിരിക്ന്.

1. അനുവദിക്കാവന്നവ: ഓമരാ മേഖലയിലും നഗരസഭയ്ക് അനുേതി നൽകാ
വന്നവ.

2. നിയന്ത്രിതം: നിയന്ത്രണവിമധയോയി അനുവദിക്കാവന്നവ. തീരുോനങ്ങൾ 
ചീ�് ടൗൺ പ്ാനർ, ടൗൺ പ്ാനർ എന്നിവരുണട പരിമശാധനയ്ക് വിമധയ
ോയി അനുവദിക്കാവന്നവ.

3. നിമരാധിച്ചിരിക്ന്നവ: അനുവദനീയേല്ാത്തവ.

ഒരു മസാണിംഗ് ഓർഡിനൻസിൽ രണ്് വഷ്യതഷ്യസ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്ന്:

ഭൂപടം: പട്ണത്തിണല ഓമരാ ഭൂമേഖലയിലും എന്് തരത്തിലുള്ള വികസനോണ് 
സൂചിപെിച്ചിരിക്ന്നത് എന്ന് വഷ്യക്തോയി ോപെിലൂണട കാണിച്ചിരിക്ം. സാധാരണയായി 
അക്രങ്ങളിലും അക്കങ്ങളിലും (R2 മപാണലയള്ളവ) ഇവ വിവരിച്ചിരിക്ന്, കൂടാണത 
ജില്ണയക്േിച്ച് ഹ്രസ്വമരഖണക്കാപെം പദവിവരണവമുണ്ാകും.
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മസാണിംഗറ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ഓമരാ പ്രമദശത്തും എണന്ാണക്ക ഉപമയാഗങ്ങൾ 
അനുവദനീയോണണന്ന് വിവരിക്ന്, തുടർന്ന് ണകട്ിടങ്ങളണട ഭൗതികരൂപമരഖ, 
പാർക്കിംഗ്, ഭൂേിയിണല േറ്് ഭൗതിക ഘടനകൾ, ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയണട ഒരു കൂട്ം 
ആവശഷ്യകതകളം വിവരിക്ന്.

6. മലോർ ഏരിയ മറമഷഷ്യാ (FAR)

മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR) അണല്ങ്ിൽ മ്ാർ സ് മപസ് ഇൻഡക് സ് (FSI) 
എന്നത് ഒരു നിശ്ിത സ്ഥലത്ത് (Plot) നിർമ്ിക്കാൻ കഴിയന്ന ണകട്ിടത്തിണറെ 
പരോവധി തേവിസ്ീർണണത്ത സൂചിപെിക്ന്. ഒരു ണകട്ിടത്തിണറെ ആണക നിർമ്ിച്ച 
അണല്ങ്ിൽ നിർേിക്കാൻ അനുേതിയള്ള തേവിസ്ീർണ്ണവം ആ ണകട്ിടം നിലണകാള്ളുന്ന 
ഭൂവിസ്തൃതിയം തമ്ിലുള്ള അനുപാതോണ് മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ. ചുരുക്കത്തിൽ 
നിർമ്ിക്ന്ന ണകട്ിടത്തിണറെ ണോത്തം വിസ്തൃതിയണടയം സ്ഥലത്തിണറെ വിസ്തൃതിയണടയം 
അനുപാതോണ് മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR) അണല്ങ്ിൽ മ്ാർ സ് മപസ് 
ഇൻഡക് സ് (FSI) എന്ന് പേയന്നത്.

എ�്  എ ആറും (FAR)  എ�്  എസ്  ഐ (FSI) യം �ലത്തിൽ ഒന്നാണണങ്ിലും, 
എ�്  എ ആർ അനുപാതത്തിലും, എ�്  എസ്  ഐ സൂചികയായി ശതോനത്തിലുോണ് 
കണക്കാക്ന്നത് എന്നതാണ് ഇവ തമ്ിലുള്ള വഷ്യതഷ്യാസം. ഒരു പ്രമതഷ്യക പ്രമദശണത്ത 
ണകട്ിടങ്ങളണട നിർമ്ാണത്തിണറെ അളവം വലിപെവം നിയന്ത്രിക്ന്നതിന്, ഒരു 
നിശ്ിത അളവിൽ എ�്  എസ്  ഐ പരിധി തീരുോനിക്ന്നതിന് അതതു പ്രമദശണത്ത 
തമദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്. ഒരു ണകട്ിടത്തിണറെ ഉയരവം 
building footprint കളം സംമയാജിപെിക്ന്ന ഒരു അളവമകാലാണ് എ�്  എസ്  ഐ 
എന്നതിനാൽ, അത് ക്േീകരിക്ന്നതിലൂണട ണകട്ിടത്തിണറെ രൂപകൽപെനയിൽ 
നിയന്ത്രണം ഉേപൊക്കാൻ സാധിക്ന്. മ്ാർ ഏരിയ അനുപാതം ണകട്ിടത്തിണറെ 
building footprint ോത്രേല്, ണകട്ിടത്തിണറെ മുഴുവൻ വിസ്ീർണ്ണവം പരിഗണിക്ന്. 
പാർക്കിംഗ് ഗാമരജുകൾ, എലിമവറ്ർ ് ാഫ്റ്റുകൾ, മബസ് ണേന്റുകൾ എന്നിവ മപാലുള്ള 
ആണളാഴിഞെ സ്ഥലങ്ങൾ തേവിസ്ീർണ്ണ അനുപാതത്തിണറെ കണക്കൂട്ലിൽ 
ഉൾണപെടുത്താേില്.

FAR ോർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങൾ ഓമരാ പ്രമദശങ്ങളിലും വഷ്യതഷ്യാസണപെട്ിരിക്ന്. ഇനി 
പേയന്ന സേവാകഷ്യം ഉപമയാഗിച്ച് തേവിസ്ീർണ്ണ അനുപാതം നിർണ്ണയിക്കാവന്നതാണ്:

മ്ാർ ഏരിയ അനുപാതം (FAR) =
ണോത്തം ബിൽഡിംഗ് മ്ാർ ഏരിയ

മഗ്രാസ് മപ്ാട്് ഏരിയ

മലോർ ഏരിയ അനുപാതത്ിന്റെ ഉമദേശഷ്യം

നഗരസാന്ദ്രത പരിേിതണപെടുത്തുന്നതിമനാ ഉയർത്തുന്നതിമനാ ഭൂപ്രമദശങ്ങണള 
മസാണുകളായി വിഭജിക്കാൻ പ്രാമദശിക സർക്കാരുകൾക്ക് തേവിസ്ീർണ്ണ അനുപാതം 
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ഉപമയാഗിക്കാം. ഈ അനുപാതം ണകട്ിട സാന്ദ്രതണയ ോത്രേല് ഒരു ണകട്ിടത്തിൽ 
അനുവദിക്കാവന്ന ആളകളണട എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർണപെടുത്തുന്നതിനും 
ഉപമയാഗണപെടുത്താറുണ്്. ഇതിണനാപെം നൽകിയിരിക്ന്ന പടത്തിലൂണട എ�്  എ 
ആർ-ണറെ വിവിധ തരത്തിണല കവമേജ്  േനസിലാക്കാവന്നതാണ്.
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എഫറ് എ ആറി (FAR) ന്റെ പ്ാധാനഷ്യം

ഒരു മപ്ാട്് വാങ്ങുന്നയാൾ എല്ായ് മപൊഴും ആ മപ്ാട്ിണറെ എ�്  എ ആർ (FAR) 
അേിഞെിരിക്കണം. കാരണം ഇത് ആ മപ്ാട്ിൽ പണിയാൻ കഴിയന്ന ണകട്ിടത്തിണറെ 
സാന്ദ്രതണയക്േിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ ആശയം നൽകുന്. ഉയർന്ന എ�്  എ ആർ 
എന്നത് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിമലക്ക് നയിക്ന്, ഇതു ണകട്ിടത്തിന് കൂടുതൽ ഉയരം 
നല്ാൻ ഇടയാക്ന്. എ�്  എ ആർ വഷ്യക്തിഗത ഭൂവടേകൾക്ം ബാധകോണ്.

വികസനത്തിണറെ പ്രധാന നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എ�്  എ ആർ 
(FAR). ലഭഷ്യോയ എ�്  എ ആർ അനുസരിച്ച്, ഡവലപെർോർക്ക് ടവറുകളണടമയാ 
ണകട്ിടങ്ങളണടമയാ ഉയരത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്ം. ഉയർന്ന എ�്  എ ആർ ഒരു 
മപ്രാജക്റിണന ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിമലക്ക് നയിക്കയം ണചയ്യുന്. ടൗൺ്ിപ്പുകൾ 
താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുോയ സാന്ദ്രതയണട ഒരു േിശ്രിതോണണങ്ിലും, അപൊർട്ടുണേന്റുകളണട 
കാരഷ്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു ണഡവലപെർക്ക് പൂർണ്ണോയ എ�്  എ ആർ 
പ്രമയാജനണപെടുത്താൻ കഴിയന്, അതായത് കൂടുതൽ തേവിസ്ീർണ്ണം ലഭഷ്യോകുന്, 

പ്രമദശങ്ങളിൽ അനുവദിക്കാവന്ന എ�്  എ ആർ ണറെ വഷ്യാപ്തി ണഡവലപ്ണേറെ് 
അമതാേിറ്ി നിർവചിമക്കണ്താണ്. ോസ്റ്റർ പ്ാനിൽ നിർവചിച്ചിരിക്ന്നതിനാൽ, 
അത് ോസ്റ്റർ പ്ാൻ ചട്ങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കണപെടും. ഒരു ടവേിണറെ ഉയരം എ�്  എ 
ആർ ോത്രമേ തീരുോനിക്കയള്ളൂണവന്ം േണറ്ാന്ം ഇണല്ന്ം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നയാൾ 
േനസ്ിലാക്കണം. എ�്  എ ആർ-ണല ഏത് ോറ്വം ഒരു മപ്രാജക്റിണറെ മലഔട്് 
പ്ാനിണനയം ലാൻഡ്മകേപെിംഗിണനയം ബാധിക്കില്. കൂടാണത, നിർമ്ാണം 
ആരംഭിക്കാൻ മപാകുന്ന ടവറുകളിൽ ോത്രമേ എ�്  എ ആർ ബാധകോകൂ. എ�്  എ 
ആർലംഘനങ്ങൾ ഒഴിവാക്ന്നതിന്, ഏണതങ്ിലും തീരുോനം എടുക്ന്നതിന് മു്് 
ബന്ധണപെട് അധികൃതർ നിർമ്ാണ സ്ഥലം മനരിട്് പരിമശാധിക്കയം മലഔട്് പ്ാൻ 
പരിമശാധിക്കയം മവണം. എ�്  എസ്  ഐ അടിസ്ഥാനോക്കി ആസൂത്രണത്തിൽ 
ഉപമയാഗണപെടുത്തുന്ന രണ്ടു ഉപാധികൾ ആണ് ലാൻഡ് പൂളിങ്ങും ടി ഡി ആറും 
(TDR-Transfer of Development Right).

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. സ്ഥലപരാസൂത്രണം എന്ന ആശയവം അതിണറെ ആവശഷ്യകതയം.

2. സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിണറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

3. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാോക്ന്നതിനായി പ്രാമദശിക സർക്കാരുകൾ 
പിന്തുടമരണ്ടുന്ന നടപടിക്േങ്ങൾ.

4.   ോസ്റ്റർ പ്ാൻ രൂപീകരണ പ്രക്ിയ.

5. ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി 
അഞ്ചുവർ് കാമലത്തക്ക് തയ്ാോക്കണപെടുന്ന എക്ികയൂ്ൻ പ്ാൻ.
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6. നഗരഭൂേിയണട പ്രമതഷ്യക പ്രമദശണത്ത മേഖലകളായി (zones) ആയി 
വിഭജിക്ന്ന മേഖലാവൽക്കരണം (Zoning).

7. മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR) അണല്ങ്ിൽ മ്ാർ മസ്പസ് ഇൻഡക്് (FSI) 
എന്നിവയണട പ്രാധാനഷ്യവം ആവശഷ്യവം.

പഠന പുമരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്രം എഴുതുക (ഒരു ോർക്ക് വീതം)

1. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ പ്രസിദ്ധീകരണ അനുേതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 
................... ദിവസത്തിനകം കരട് ോസ്റ്റർ പ്ാൻ ണവബ് നസറ്ിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.

2. തയ്ാോണക്കപെട് ോസ്റ്റർ പ്ാനിണറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർ
വഹണത്തിനായി അഞ്ചുവർ് കാമലത്തക്ക് തയ്ാോക്കണപെടുന്ന 
പ്ാനാണ്...................

3. നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ നിർമ്ിതികളണട ഹാനികരോയ വളർച്ച ക്േണപെ
ടുത്തുന്നതിനാണ് മുഖഷ്യോയം...................ആവി്് കരിച്ചിരിക്ന്നത്.

II. ഒമന്ാ രമ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്് ോർക്ക് വീതം)

1. മേഖലാവൽക്കരണം (Zoning) എന്നാൽ എന്്?

2. എന്ാണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണം?

3. എന്ാണ് മ്ാർ ഏരിയ മേമ്ഷ്യാ (FAR)?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്മഴുതുക (അഞ്് ോർക്ക് വീതം)

1. എന്ാണ് എക് സികയൂ്ൻ പ്ാൻ?

2. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ രൂപീകരണ പ്രക്ിയ ചുരുക്കി വിവരിക്ക.

3. മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ (Zoning Regulation) എന്നാൽ എന്്? അതിണറെ 
വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വിശദീകരിക്ക.

4. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ തയ്ാോക്ന്നതിനായി പ്രാമദശിക സർക്കാരുകൾ പി
ന്തുടമരണ്ടുന്ന നടപടിക്േങ്ങൾ ചുരുക്കി വിവരിക്ക.

5. മ്ാർ ഏരിയ അനുപാതത്തിണറെ ഉമദേശഷ്യവം പ്രാധാനഷ്യവം വിവരി
ക്ക.
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സംഗ്രഹം 

നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ വികസന പദ്ധതി രൂപീകരിക്മ്ാൾ പാലിമക്കണ് 
നിബന്ധനകളം മുൻകരുതലുകളം നിർമദേശിക്ന്ന സ്ഥലപരാസൂത്രണമത്തക്േിച്ചാണ് 
ഈ യൂണിറ്ിൽ പഠിച്ചത്. ോസ്റ്റർ പ്ാൻ, നിർവ്വഹണ പദ്ധതി, ഭൂേി വിവിധ 
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിമയാഗിക്ന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 
മേഖലാവൽകരണം, ഭൂവിസ്തൃതിയം ണകട്ിടത്തിണറെ തേ വിസ്ീർണവം തമ്ിലുള്ള 
അനുപാതം തുടങ്ങിയ കാരഷ്യങ്ങണളക്േിച്ചും േനസ്ിലാക്കി.

ഉത്രസൂചിക

പഠന പുമരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്രം എഴുതുക 

 1. 60

 2. എക്ികയൂ്ൻ പ്ാൻ

 3. മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ
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ജനകീയാസൂത്രണ ക്ാമ്പയിൻ  

പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഈ യൂണതിറ്് പഠതിച്് കഴതിയുക്ാൾ പഠതിതാക്ൾക്്  ഇനതി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ന്ചയ്യുന്നതതിനായുള്ള കാരഷ്യകേഷതി ഉണ്ാകുന്നതാണ്.

1. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ചരതിത്രം ഹ്രസ്വമായതി വതിേദീകരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

2. ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികൾക്് മുമ്പുള്ള കകരെത്തിന്ല തകദേേഭരണ  
സ്ാപനങ്ങളുന്ട അവസ് ഇന്നന്ത് അവസ്യുമായതി താരതമഷ്യം ന്ചയ്ാൻ 
കഴതിയുന്നു.

3. ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണത്തിന് 73, 74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികൾ  
മുകന്നാട്ടു വച്തിട്ടുള്ള സാധഷ്യതകൾ വതിവരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

4. അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന് ഒരു പ്രസ്ാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും ഒരു 
കഷ്യാ്യതിനതിന്റെ അനതിവാരഷ്യതയും വതിേദീകരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

5. സാമൂഹതിക പുകരാഗതതിക്് ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രസക്തി ചൂണ്തിക്ാട്ടാൻ 
കഴതിയുന്നു.

6. കകരെ പഞ്ായത്് രാജ്, മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമങ്ങെതിന്ല ഏന്തലാം വഷ്യ
വസ്കൾ പ്രകാരം ആസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങെതിൽ ജനങ്ങൾക്് കനരതിട്ട് 
ഇടന്പടാൻ അവകാേം ലഭതിക്കുന്നുന്ണ്ന്ന് വതിവരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

7. അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന് നാം സ്വീകരതിച് സമീപനം വതിവരതിക്ാൻ 
കഴതിയുന്നു.

8. ജനങ്ങന്െ കകന്ദബതിന്ദുവാക്തിയുള്ള ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ വതിവതിധഘട്ട
ങ്ങൾ വതിേദമാക്ാൻ സാധതിക്കുന്നു.

9. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഓകരാ ഘട്ടത്തികലയും ജനപങ്ാെതിത് സാധഷ്യ
തകൾ വതിവരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.
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10. ജനകീയാസൂത്രണം ന്കാണ്ടുണ്ായ പ്രധാന കനട്ടങ്ങൾ വതിേദീകരതിക്ാൻ 
സാധതിക്കുന്നു.

11. ജനകീയാസൂത്രണ കഷ്യാ്യതിൻ പുതതിയ കകരെ സൃഷ്തിയതിൽ വഹതിച് പങ്് 
വതിവരതിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. വകുപ്റ് : കകരെ പഞ്ായത്് രാജ്, കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമങ്ങെതിന്ല 
ഒരു വകുപ്്

2. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി : കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമത്തിന്ല അ്ത്തി
മൂന്നാം വകുപ്് പ്രകാരം സംസ്ാന സർക്ാർ ഓകരാ ജതിലയതിലം രൂപീകരതി
ക്കുന്ന സമതിതതി

3. കരടറ് ജില്ാ പദ്ധതി : ജതിലയ്ക് ന്മാത്മായതി ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതി തയ്ാ
റാക്കുന്ന പദ്ധതതി

4. ജനാധിപതഷ്യ അധികാര വികകന്ദ്രീകരണം : അധതികാരങ്ങളും വതിഭവങ്ങളും 
താന്ഴ തലത്തിലള്ള ജനകീയ ഭരണസംവതിധാനത്തികലക്് കകമാറുന്ന 
പ്രക്തിയ

5. ബിഗറ് ബാങറ് (Big Bang) സമ്രീപനം : ഒരു വലതിയ മാറ്ത്തിനായതി മുന്ന്നാരുക്
ങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാന്ത വതിവതിധങ്ങൊയ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഒറ്യടതിക്് നടത്തുന്ന 
സമീപനം

6. സാമൂഹിക വികസന പരിപാടി (Community Development Programme) 
: രാജഷ്യവഷ്യാപകമായതി നടപ്തിലാക്ാൻ ഉകദേേതിച്് 1952 ഒക്ാബർ രണ്തിന്   
രാജഷ്യത്് തുടക്ം കുറതിച് സാമൂഹതിക വതികസന പരതിപാടതി.

7. സ്രീം (Scheme): കകന്ദ-സംസ്ാന തലങ്ങെതിൽ രൂപംന്കാള്ളുന്ന ഏകീകൃത 
സ്വഭാവകത്ാടുകൂടതിയ വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ.

3. ആമുഖം

ഇവതിന്ട നടന്ന അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തികറെയും വഷ്യവസ്ാപതിതമായ 
പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകളുകടയും ചരതിത്രത്തിലൂന്ടയായതിരതിക്കും കഴതിഞ്ഞ കാൽ 
നൂറ്ാണ്ടുകാലം കകരെം ശ്രദ്ധതിക്ന്പ്ടുന്നത് . എന്തുന്കാന്ണ്ന്നാൽ കകരെത്തിന്റെ 
സാമൂഹതിക ജീവതിതത്തിന്റെ സമസ്ത കമഖലകന്െയും സ്വാധീനതിക്ാൻ 
അധതികാരവതികകന്ദീകരണത്തിലൂന്ട കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ഇവതിന്ട ഒരു ജനാധതിപതഷ്യ 
അധതികാരവതികകന്ദീകരണം (Democratic Decentralisation) സാധഷ്യമായത് ഒരു 
പ്രസ്ാനം കനതൃത്വം നൽകതിയ കഷ്യാ്യതിനതിലൂന്ടയാണ്. എന്തുന്കാണ്് ഒരു കഷ്യാ്യ്ൻ 
കവണ്തി വന്നു? അത് മനസ്തിലാക്ണന്മങ്തിൽ അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിനായതി 
ഇവതിന്ട നടന്ന ശ്രമങ്ങൾ പരതികോധതിക്ണം. ആദഷ്യ ഭാഗത്് അതാണ് ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത്. 
കഷ്യാ്യതിനതിന് കനതൃത്വം നൽകാൻ എന്തുന്കാണ്് ഒരു ജനകീയപ്രസ്ാനം 
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ആവേഷ്യമായതി വന്നു എന്ന് തുടർന്ന് വഷ്യക്മാക്തിയതിട്ടുണ്്. ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും 
ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണത്തിന്റെ ആവേഷ്യകതയും വതികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ 
സമീപനവം ചുരുക്തി വതിേദീകരതിക്ാനം ആദഷ്യഭാഗത്് ശ്രമതിച്തിട്ടുണ്്. ജനങ്ങന്െ 
കകന്ദബതിന്ദുവാക്തിന്ക്ാണ്ടുള്ള ആസൂത്രണം ഇവതിന്ട എങ്ങന്ന സാധഷ്യമാക്തി എന്ന് 
വതിേദമായതി പ്രതതിപാദതിച്തിട്ടുണ്്. വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങെതിലായതി നടത്തിയ പ്രവർത്നങ്ങെതിലൂന്ട 
നാം യാഥാർത്ഷ്യമാക്തിയ ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂന്ട കകവരതിക്ാൻ കഴതിഞ്ഞ 
കനട്ടങ്ങൾ ചുരുക്തി വതിേദീകരതിച്തിട്ടുമുണ്്. 25 വർഷങ്ങൾക്കു മു്് കകരെം കനരതിട്ടതിരുന്ന 
വതികസന ന്വല്ലുവതിെതികന്െ മറതികടക്ാൻ ജനകീയാസൂത്രണ കഷ്യാ്യതിൻ എത്രമാത്രം 
സഹായകരമായതിട്ടുണ്് എന്ന വതിലയതിരുത്ലം അവസാനഭാഗത്് നടത്തിയതിട്ടുണ്്. 
ചുരുക്ത്തിൽ, ജനകീയാസൂത്രണ കഷ്യാ്യതിനതിന്നക്കുറതിച്ം അതുവഴതി കകവരതിക്ാനായ 
കനട്ടങ്ങന്െക്കുറതിച്മുള്ള ഒരു ന്പാതുവതിലയതിരുത്ലാണ് ഈ അധഷ്യായത്തിൽ 
നടത്തിയതിട്ടുള്ളത്.

4. ജനക്രീയാസൂത്രണത്ിന്റെ ചരിത്രം 

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ചരതിത്രം പരതികോധതിക്കുന്നതതിന് മു്് അതതിന് 
പശ്ാത്ലന്മാരുക്തിയ കകരെത്തിന്ല സാമൂഹതിക-രാഷ്ടീയ-സാഹചരഷ്യങ്ങളും 
അധതികാരവതികകന്ദീകരണത്തിനം വതികകന്ദീകൃത ഭരണ സംവതിധാനത്തിനമായതി 
കകരെത്തിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളും വതിലയതിരുത്ന്പ്കടണ്തുണ്്. പഴയ തതിരുവതിതാംകൂർ, 
ന്കാച്തി നാട്ടുരാജഷ്യങ്ങളും പഴയ മദ്ാസ് സംസ്ാനത്തിന്റെ ഭാഗമായതിരുന്ന മലബാറും 
കചർന്നതാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന കകരെ സംസ്ാനം. 1949 ജൂകല ഒന്നതിന് 
തതിരുവതിതാംകൂർ- ന്കാച്തി എന്നീ നാട്ടുരാജഷ്യങ്ങൾ സംകയാജതിപ്തിച്് തതിരു-ന്കാച്തി 
സംസ്ാനം ഇന്ഷ്യയതിന്ല ഒരു സംസ്ാനമായതി നതിലവതിൽവന്നു. 1950 ജനവരതി 
ഒന്നതിന് തതിരു -ന്കാച്തിന്യ സംസ്ാനമായതി കകന്ദസർക്ാർ അംഗീകരതിച്. തുടർന്ന് 
തതിരു-ന്കാച്തി സംസ്ാനത്തികനാടുകൂടതി മലബാർ ജതിലയും കനറാ ജതിലയതിന്ല 
കാസർകഗാഡ് താലൂക്കും കചർത്തു ന്കാണ്ടും തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല ചതില ഭാഗങ്ങൾ 
തമതിഴ് നാട്ടതികലക്് മാറ്തിന്ക്ാണ്ടും ഐകഷ്യകകരെ സംസ്ാനം 1956 നവംബർ ഒന്നതിന് 
നതിലവതിൽ വന്നു. രാഷ്ടീയമായും ഭരണപരമായും സാമൂഹതികമായും ഏന്റ വഷ്യതഷ്യസ്തതകൾ 
ഉണ്ായതിരുന്ന മൂന്ന് ഭൂവതിഭാഗങ്ങൾ കചർന്നതായതിരുന്നു ഐകഷ്യകകരെ സംസ്ാനം. 
ആ വഷ്യതഷ്യസ്തതകൾ ഐകഷ്യകകരെ സംസ്ാനത്തിന്റെ സവതികേഷതയുമായതിരുന്നു. 
പഞ്ായത്് ഭരണസംവതിധാനത്തിന്റെ കാരഷ്യത്തിലം ഈ വഷ്യതഷ്യസ്തതകൾ വെന്ര 
പ്രകടമായതിരുന്നു.

അധികാര വികകന്ദ്രീകരണത്ിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ

കകരെ സംസ്ാനം രൂപീകൃതമായ കേഷം 1957-ൽ നതിലവതിൽ വന്ന ആദഷ്യ 
മന്തതിസഭ അന്നന്ത് മുഖഷ്യമന്തതിയായതിരുന്ന ശ്രീ. ഇ എം എസ് നമ്പൂതതിരതിപ്ാട് 
ന്ചയർമാനായതിന്ക്ാണ്് ഒരു ഭരണപരതിഷ്ാര കമ്ീഷന്ന (ഒന്നാം ഭരണപരതിഷ്ാര 
കമ്ീഷൻ) നതിയമതിക്കുകയുണ്ായതി. ഭരണ-വതികസന പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 
അടതിസ്ാനയൂണതിറ്റുകൾ പഞ്ായത്തുകൾ ആയതിരതിക്ണന്മന്നും അതതിനായതി 
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പഞ്ായത്് ഭരണ സംവതിധാനന്ത് േക്തിന്പ്ടുത്ണന്മന്നും ഈ കമ്റ്തിയുന്ട പ്രധാന 
ശുപാർേകെതിൽ ഒന്നായതിരുന്നു. കൂടാന്ത ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ എന്ന ആേയവം ഈ 
കമ്റ്തി മുകന്നാട്ടു ന്വച്. ഈ കമ്റ്തിയുന്ട ശുപാർേയുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ 1958ൽ 
കകരെ പഞ്ായത്് ബതില്ലും 1959-ൽ ജതിലാ കൗൺസതിൽ ബതില്ലും നതിയമസഭയതിൽ 
അവതരതിപ്തിക്കുകയുണ്ായതി. എന്നാൽ, മന്തതിസഭ പതിരതിച്വതിടന്പ്ട്ടതതിനാൽ ബതില്ലുകൾ 
പാസായതില. തുടർന്നുവന്ന മന്തതിസഭ 1960ൽ കകരെ പഞ്ായത്്ബതില്ലും 1961ൽ 
കകരെമുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി ബതില്ലും പാസാക്തി. 1960ൽ കകരെ പഞ്ായത്്നതിയമം 
പാസാക്ന്പ്ട്ടകതാന്ട തതിരുവതിതാംകൂർ-ന്കാച്തി-മലബാർ പ്രകദേങ്ങെതിൽ ഉണ്ായതി 
രുന്ന വഷ്യതഷ്യസ്ത പഞ്ായത്് നതിയമങ്ങൾ ഏകീകരതിക്ന്പ്ട്ടു. 1960ന്ല പഞ്ായത്്  
നതിയമം 1962 ജനവരതി ഒന്നതിന്പ്രാബലഷ്യത്തിൽ വന്നു. ഈ നതിയമത്തിന്റെ അടതി 
സ്ാനത്തിൽ 1963 അവസാനം കകരെ സംസ്ാനന്ത് ആദഷ്യ പഞ്ായത്് തതിര 
ന്ഞ്ഞടുപ്് നടന്നു.

ബൽവന്് റായ് കമത് കമ്റ്തിയുന്ട ശുപാർേകൾ കൂടതിപരതിഗണതിച് ന്കാണ്് 
1964ൽ മധഷ്യതലത്തിൽ (ക്ാക്്തലത്തിൽ) ഒരു ഭരണസംവതിധാനം ഉൾന്പ്ന്ട 
ശുപാർേ ന്ചയ്തുന്കാണ്്കകരെ പഞ്ായത്് യൂണതിയൻ കൗൺസതിൽ ജതിലാ പരതിഷത്് 
ബതിൽ നതിയമസഭയതിൽ അവതരതിപ്തിച്. മന്തതിസഭയ്ക്  ഭൂരതിപക്ം നഷ്ന്പ്ടുകയും 
പ്രസതിഡറെ്ഭരണം നതിലവതിൽ വരതികയും ന്ചയ്തതിനാൽ ഈ ബതിൽ പാസായതില. 
പതിന്ന്ന 1967ൽ അധതികാരത്തിൽ വന്ന മന്തതിസഭ പുതതിയ ഒരു ബതിൽ (കകരെ 
പഞ്ായത്്ബതിൽ 1967) നതിയമസഭയതിൽ അവതരതിപ്തിച്. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളും 
കൂടുതൽ അധതികാരങ്ങകൊടുകൂടതിയ ജതിലാപഞ്ായത്തുകളും വതിഭാവനം ന്ചയ്തുന്കാണ്ടുള്ള 
ഈ ബതില്ലും മന്തതിസഭ പതിരതിച്വതിടന്പ്ട്ടതതിനാൽ പാസാക്ന്പ്ട്ടതില. 1970ന്ല സതി. 
അചയുതകമകനാൻ മന്തതിസഭയുന്ട കാലത്് ജതിലാ ഭരണ ബതിൽ നതിയമസഭയതിൽ 
വീണ്ടും അവതരതിപ്തിക്ന്പ്ട്ടു. എന്നാൽ അത് പാസ്ായത്  ശ്രീ. എ.ന്ക.
ആറെണതി മുഖഷ്യമന്തതിയായതിരുന്ന 1979ലാണ്. 1979ൽ ജതിലാ കൗൺസതിൽ ബതിൽ 
പാസാക്ന്പ്ന്ട്ടങ്തിലം ജതിലാ കൗൺസതിലകെതികലക്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് നടന്നത് 1991 
ജനവരതിയതിൽ ശ്രീ ഇ ന്ക നായനാർ മന്തതിസഭയുന്ട കാലത്ാണ് (1991 ന്െബ്രുവരതി 
അഞ്തിനാണ് ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ നതിലവതിൽ വന്നത് ). തുടർന്നുവന്ന സർക്ാർ 
ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ ദുർബലന്പ്ടുത്തുകയും തുടർന്ന് 1994 ൽ പതിരതിച്വതിടുകയും 
ന്ചയ്ത് അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തികനറ് വലതിയ തതിരതിച്ടതിയായതിരുന്നു.

പഞ്ായത്റ് സംവിധാനകത്ാടുള്ള വിമുഖത

പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്പുകളുന്ട കാരഷ്യത്തിലം പ്രാകദേതികഭരണ 
സംവതിധാനകത്ാടുള്ള വതിമുഖത നമുക്് കാണാൻ കഴതിയും. 1963 ൽ ആദഷ്യ 
തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് നടത്തിയതതിനകേഷം രണ്ാമന്ത് പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് 
നടത്തുന്നത് 1979ലാണ്. മൂന്നാമന്താരു പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് നടത്തുന്നത് 
1988ലാണ്. അഞ്ചു വർഷം കൂടുക്ാൾ തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് നടത്ണന്മന്ന് പഞ്ായത്് 
നതിയമത്തിൽ വഷ്യവസ് ഉള്ളകപ്ാഴാണ് ഇങ്ങന്നന്യാന്ക് നടന്നത് എന്നതു തന്ന്ന 
അധതികാരവതികകന്ദീകരണകത്ാടും പ്രാകദേതിക ഭരണസംവതിധാനകത്ാടുമുള്ള മുകൾ 
തലങ്ങെതിലതിരതിക്കുന്നവരുന്ട സമീപനം വഷ്യക്മാക്കുന്നതാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനാ 
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കഭദഗതതികൾക്കു കേഷം 1995 ൽ നാലാമത് പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ് നടന്നു. 
ഈ ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികകൊന്ട അഞ്് വർഷം കൂടുക്ാൾ തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് 
നതിർബന്ധമായതതിനാൽ തുടർന്നതികങ്ങാട്ട് അഞ്ചുവർഷംകൂടുക്ാൾ തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങെതികലക്കുള്ള തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് കൃതഷ്യമായതി നടന്നുവരുന്നുണ്്.

ഭരണഘടനാ കഭദഗതികൾക്റ് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ

 73,74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികൾക്് മുമ്പുണ്ായതിരുന്ന പഞ്ായത്് ഭര
ണന്ത്ക്കുറതിച് വതിലയതിരുത്തുക്ാൾ പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴതിയുന്ന 
സവതികേഷതകൾ ഇനതി പറയുന്നവയാണ്.

 1990കളുന്ട ആരംഭത്തിൽ അൽപ്കാലം നതിലനതിന്ന ദ്വതിതലസംവതിധാനം 
(പഞ്ായത്തുകൾ, ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ) ഒഴതിവാക്തിയാൽ ഗ്രാമപ്രകദേ 
ങ്ങെതിൽ പഞ്ായത്തുകളും നഗര പ്രകദേങ്ങെതിൽ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തികളും  
കകാർപ്കറഷനകളുമായതിരുന്നു തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൊയതി നതിലനതിന്നതിരു 
ന്നത്.

 പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കും നതികുതതി ചുമത്ാനള്ള 
അധതികാരമുണ്ായതിരുന്നു. ന്കട്ടതിടനതികുതതി, ന്താഴതിൽനതികുതതി, വതികനാദനതികുതതി, 
പ്രദർേനനതികുതതി മുതലായവ പ്രധാന നതികുതതി വരുമാനങ്ങൾ ആയതിരുന്നു. 
ഇന്ഷ്യയതിന്ല മറ്റു സംസ്ാനങ്ങെതിന്ല പഞ്ായത്തുകന്െ അകപക്തിച്് ഉയർ
ന്നവരുമാനം ഉള്ളവയായതിരുന്നു കകരെത്തിന്ല പഞ്ായത്തുകൾ (അന്ന് 
അവയുന്ട ആന്ക വരുമാനത്തിന്റെ ഏകകദേേം 2/3ഭാഗം തനത് വരുമാന
മായതിരുന്നു.)

 ശുചീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾ, കുടതിന്വള്ളവതിതരണം, ന്തരുവ് വതിെക്് കത്തി
ക്ൽ, പാതകൾ അഭതിവൃദ്ധതിന്പ്ടുത്ൽ തുടങ്ങതിയവയായതിരുന്നു തകദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾ നതിറകവറ്തിയതിരുന്ന പ്രധാന ചുമതലകൾ. അതതിനപ്പുറം 
ന്ചയ്ാനള്ള അധതികാരകമാ വതിഭവകേഷതികയാ ഉകദഷ്യാഗസ് സംവതിധാനകമാ 
ഉണ്ായതിരുന്നതില.

 തകദേേഭരണ ഭരണസമതിതതികൾക്് അന്ന് യഥാർത്ത്തിൽ ഒരു ഉപകദ
േക പദവതികയ ഉണ്ായതിരുന്നുള്ളൂ. കാരഷ്യനതിർവഹണാധതികാരം (Executive 
Power) ഉകദഷ്യാഗസ്ർക്ായതിരുന്നു. പഞ്ായത്തുകെതിൽ അത് എക്തികയൂട്ടീ
വ് ഓെീസറും നഗര തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിൽ അത് കമ്ീഷണറും 
ആയതിരുന്നു. (അധതികാരവതികകന്ദീകരണന്ത് തുടർന്ന് ഇവർക്് പകരം 
ന്സക്ട്ടറതിമാർ വന്നു.)

73,74 ഭരണഘടനാകഭദഗതതികൾ മുകന്നാട്ടുവച് സാധഷ്യതകൾ ഉപകയാഗന്പ്ടുത്തി 
അവ വതിഭാവനം ന്ചയ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കനടുന്നതതിനായതി നാം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ 
കകരെന്ത് അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന്റെയും വതികകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്തിന്റെയും 
ഉത്മമാതൃകയാക്തിത്ീർത്തു. കകരെത്തിന്ല പ്രാകദേതിക ഭരണ സംവതിധാനം 
ആകഗാെതലത്തിൽ കപാലം പ്രേംസയ്ക് വതികധയമായതിട്ടുണ്്. അതതിനതിടയാക്തിയത് 
ജനകീയാസൂത്രണമാണ്.



66

ഭരണഘടനാകഭദഗതികൾ - ലക്ഷ്യങ്ങൾ

പഞ്ായത്തുകൾക്് കൂടുതൽ അധതികാരങ്ങളും ചുമതലകളും ലഭതിക്കുന്നതതിനാണ് 
എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭരണഘടന കഭദഗതതിനതിയമം 1992 ൽ പാസാക്തിയത്. 1993 ഏപ്രതിൽ 
20ന് പ്രസതിഡറെതിന്റെ അനമതതി ലഭതിച് ഈ നതിയമം 1993 ഏപ്രതിൽ 24ന് പ്രാബലഷ്യത്തിൽ 
വന്നു. അതുകപാന്ല നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ായതി പാസാക്തിയതാണ് 
എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ കഭദഗതതിനതിയമം. 1993 ഏപ്രതിൽ 20 ന് പ്രസതിഡറെതിന്റെ 
അനമതതി ലഭതിച് ഈ നതിയമം പ്രാബലഷ്യത്തിൽ വന്നത് 1993 ജൂൺ ഒന്നതിനാണ്. ഈ 
രണ്്നതിയമങ്ങളും മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്വം പ്രധാനന്പ്ട്ട ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾക്് പ്രാകദേതിക 
ഭരണ-വതികസന കാരഷ്യങ്ങെതിൽ കൂടുതൽ അധതികാരവം അവസരവം ലഭഷ്യമാക്കുക 
എന്നതാണ്. അതതിനായതി ഭരണഘടന തന്ന്ന മുകന്നാട്ടു ന്വച്തിട്ടുള്ള സംവതിധാനമാണ് 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകെതിൽ ഗ്രാമസഭകെതിലം നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിൽ വാർഡ് 
സഭകളും. ഭരണ-വതികസന കാരഷ്യങ്ങെതിൽ ജനങ്ങൾക്്കൂടുതൽ പങ്ാെതിത്ം ലഭതിക്കുന്ന 
പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൊയാണ് (Local Self Governments) പഞ്ായത്തുകകെയും 
നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങകെയും ഭരണഘടന വതിവക്തിക്കുന്നത്. അവ ഭരണഘടനയുന്ട 
പതിൻബലമുള്ള മൂന്നാം തല ഭരണകൂടങ്ങൾ (Third stratum of administration) ആയതി 
ഭരണഘടനതന്ന്ന വഷ്യവസ്ന്ചയ്യുന്നു.

ഭരണഘടനാ കഭദഗതികൾ - സാധഷ്യതകൾ

ഇനതിപ്റയുന്നവ 73, 74ഭരണഘടനാ കഭദഗതതി നതിയമങ്ങെതിലൂന്ട കകവന്ന പ്രധാന 
സാധഷ്യതകൊണ്.

i. പൗരർ ഗ്ാമസഭ/വാർഡറ്സഭ ന്മമ്പർ: തതിരന്ഞ്ഞടുപ്തിൽ മത്സരതിക്ാന്ത
യും അംഗത്വ െീ ന്കാടുക്ാന്തയും ഓകരാ കവാട്ടറും താൻ താമസതിക്കുന്ന 
വാർഡതിന്ല ഗ്രാമസഭയതിന്ല/വാർഡ്സഭയതിന്ല അംഗമാകുന്നു. ആരുകടയും 
ഔദാരഷ്യകത്ാന്ട അല ഭരണഘടന നൽകതിയ അവകാേത്തിലൂന്ട ആണ് 
ഗ്രാമസഭാ ന്മ്ർ/ വാർഡ് സഭാ ന്മ്ർ എന്ന ഈ അംഗത്വം ലഭതിക്കുന്നത്. 
ഇത് നൽകുന്ന സാധഷ്യത എന്ാണ്? ഓകരാ വഷ്യക്തിക്കും താൻ അംഗമായതിട്ടുള്ള 
ഗ്രാമസഭയതിലൂന്ട/വാർഡ്സഭയതിലൂന്ട ഭരണത്തിൽ പങ്ാെതിയാകാനം ഭരണ 
–വതികസന കാരഷ്യങ്ങൾ മനസ്തിലാക്ാനം ഭരണ – വതികസന കാരഷ്യങ്ങെതിൽ 
ഇടന്പടാനം കഴതിയുന്നു. ഇതുവഴതി പ്രാകദേതിക ഭരണത്തിൽ ജനപങ്ാെതിത്ം 
വർധതിപ്തിക്ാൻ കഴതിയുന്നു.

ii. പദ്ധതി രൂപ്രീകരിച്റ്  നടപ്ാക്ാൻ അവകാശം: കകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്തിൽ 
കകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾക്് മാത്രമാണ് പദ്ധതതി രൂപീകരതിച്് നടപ്തി
ലാക്ാൻ കഴതിഞ്ഞതിരുന്നത്. എന്നാൽ 73,74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികയാന്ട 
പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും പദ്ധതതി രൂപീകരതിച്്  
നടപ്തിലാക്ാൻ കഴതിയുന്നു. ജനപങ്ാെതിത്കത്ാന്ട പദ്ധതതി ഉണ്ാക്ാൻ 
ഇത്അവസരന്മാരുക്കുന്നു. ഈ സാധഷ്യത ഉപകയാഗന്പ്ടുത്തിയാണ് നാം 
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് തുടക്ം കുറതിച്ത്.
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iii. ജില്ാ പദ്ധതിയും ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയും: ഓകരാ ജതിലയുന്ടയും 
സവതികേഷതകൾ കണക്തിന്ലടുത്തുന്കാണ്് കരട് ജതിലാപദ്ധതതി 
തയാറാക്ാൻ ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിക്് ചുമതലയുണ്്. തയ്ാറാക്തി 
അംഗീകരതിക്ന്പ്ടുന്ന ജതിലാ പദ്ധതതിയുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ ജതിലയതിന്ല 
തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്ധതതികെതിൽ അവർ 
മുൻഗണന നൽകതി പരതിഗണതികക്ണ് കാരഷ്യങ്ങൾ നതിർകദേേതിക്ാൻ 
ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിക്് കഴതിയുന്നു. ഈ സാധഷ്യത െലപ്രദമായതി 
ഉപകയാഗന്പ്ടുത്തുകയാന്ണങ്തിൽ അത് ജതിലയുന്ട സമഗ്രവതികസനത്തിന് 
വഴതിന്യാരുക്കും.

iv. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംവരണം: ഭരണഘടനാവഷ്യവസ്കൾ പ്രകാരം 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിൽ അംഗത്വത്തിലം പദവതിയതിലം മൂന്നതിന്ലാന്ന് 
സംവരണം നതിർബന്ധമാക്തിയതിട്ടുണ്്.(കകരെത്തിൽ 2010 മുതൽ 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിൽ സ്തീകൾക്് അംഗത്വത്തിലം പദവതിയതിലം 
50 േതമാനത്തിൽ കുറയാത് സംവരണം ഉണ്് ). സമൂഹത്തിന്റെ 
മുഖഷ്യധാരണയതിന്ലത്ാൻ സ്തീകൾക്് വലതിയസാധഷ്യതയാണ് ഇതുവഴതി 
ലഭതിക്കുന്നത്. അധതികാരസ്ാപനങ്ങെതിൽ ഇരുന്നുന്കാണ്് ഭരണനതിർവഹണം 
നടത്തുന്നത് വഴതി അവരുന്ട കഴതിവം കവദഗ്ധഷ്യവം വർധതിപ്തിക്ാൻ ഇത് 
വഴതിന്യാരുക്കുന്നു.

v. പട്ികജാതി- പട്ികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്റ് സംവരണം: പട്ടതികജാതതി - 
പട്ടതികവർഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്് അവരുന്ട ജനസംഖഷ്യക്് ആനപാതതികമായതി 
അംഗത്വത്തിലം പദവതിയതിലം സംവരണം ഉറപ്ാക്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
അധതികാരസ്ാപനങ്ങെതിൽ നതിന്നും മാറ്തിനതിർത്ന്പ്ട്ട ഈ വതിഭാഗങ്ങൾക്് 
അധതികാര സ്ാപനങ്ങെതിൽ ഇരുന്ന് ഭരണചക്ം തതിരതിക്ാൻ സാധഷ്യത 
കകവന്നു. അധതികാര സ്ാനങ്ങെതികലക്കുള്ള ഈ വതിഭാഗക്ാരുന്ട വരവ് 
പട്ടതികജാതതി- പട്ടതികവർഗസമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വഴതിന്യാരുക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ

73, 74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതി നതിയമങ്ങെതിന്ല വഷ്യവസ്കൾക്്അനസൃതമായതിയുള്ള 
സംസ്ാന നതിയമങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുക എന്നത് സംസ്ാനങ്ങൾ അനതിവാരഷ്യമായതി 
ന്ചകയ്ണ്തായതിട്ടുള്ളതാണ്. അതതിൻ പ്രകാരം 1994 ൽ കകരെ പഞ്ായത് രാജ്  
നതിയമവം കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമവം പാസ്ാക്ന്പ്ട്ടു. തുടർന്ന് 1995-ൽ 
സ്ാപനങ്ങകെയും ഉകദഷ്യാഗസ്കരയും ത്രതിതല പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും കകമാറതിന്ക്ാണ്ടുള്ള ഉത്രവ് സർക്ാർ പുറന്പ്ടുവതിച്. 
മാത്രമല 1995-ൽ തന്ന്ന പുതതിയ നതിയമങ്ങളുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ തകദേേ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങെതികലക്കുള്ള തതിരന്ഞ്ഞടുപ്പും നടന്നു. 1995 ഒക്ാബർ രണ്തിന് പുതതിയ 
നതിയമങ്ങളുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ തതിരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ഭരണസമതിതതികൾ തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങെതിൽ നതിലവതിൽ വരതികയും ന്ചയ്തു. ഇത്രയും ന്കാണ്് പ്രാകദേതികഭരണ 
സംവതിധാനത്തിൽ കാരഷ്യമായ ഒന്നും തന്ന്ന സംഭവതിച്തിരുന്നതില. എന്നാൽ, 1996ൽ 
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അധതികാരത്തിൽ വന്ന സംസ്ാന സർക്ാർ അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിനായതി ഒരു 
പ്രസ്ാനത്തിന് അതായത് ജനകീയാസൂത്രണപ്രസ്ാനത്തിന് രൂപംനൽകുകയും ആ 
പ്രസ്ാനത്തിന്റെ കനതൃത്വത്തിൽ അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിനായതി ഒരു ജനകീയ 
കഷ്യാ്യതിൻ ആരംഭതിക്ാൻ തീരുമാനതിക്കുകയും ന്ചയ്തു. ഈ പ്രസ്ാനന്ത് മുകന്നാട്ട് 
നയതിക്കുന്നതതിന സംസ്ാനതലത്തിൽ ഒരു ഉന്നതാധതികാരസമതിതതിക്് സംസ്ാന 
സർക്ാർ രൂപം നൽകതി. കകരെത്തിന്ല ആദഷ്യ മുഖഷ്യമന്തതി ആയതിരുന്ന ശ്രീ. ഇ. എം. 
എസ്. നമ്പൂതതിരതിപ്ാട് ആയതിരുന്നു ഈ സമതിതതിയുന്ട ന്ചയർമാൻ. 1996 ഓഗസ്റ് 
17 ന് അകദേഹം ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ് ഈ പ്രസ്ാനം ഇന്നും ഏന്റ പ്രസക്മായതി 
നതിലനതിൽക്കുന്നു.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ഐകഷ്യകകരെസംസ്ാന രൂപീകരണം.

2. ഒന്നാം ഭരണപരതിഷ്ാര കമ്ീഷൻ ശുപാർേകൾ.

3. 1960ന്ല കകരെ പഞ്ായത്് നതിയമം, 1961ന്ല കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി 
നതിയമം.

4. ജതിലാ ഭരണ നതിയമവം ജതിലാകൗൺസതിലകളും.

5. കകരെത്തിന്ല പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ.

6. പഴയ പഞ്ായത്തുകളുന്ട സവതികേഷതകൾ.

7. 73,74 ഭരണഘടനാകഭദഗതതിയുന്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ,സാധഷ്യതകൾ.

8. 1994ന്ല കകരെപഞ്ായത്് രാജ്നതിയമം, കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമം.

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ശരികയാ ന്തകറ്ാ എന്റ് എഴുതുക ( ഒരു മാർക്് വീതം)

1. 1950 ജനവരതി 26-ന് തതിരു-ന്കാച്തിന്യ സംസ്ാനമായതി കകന്ദസർക്ാർ 
അംഗീകരതിച്.

2. 1991 െതിബ്രവരതിയതിൽ കകരെത്തിൽ ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ നതിലവതിൽ 
വന്നു.

3. ജതിലാ കൗൺസതിൽ ബതിൽ പാസാക്ന്പ്ട്ട സമയന്ത് മുഖഷ്യമന്തതി  
സതി അചയുതകമകനാൻ ആയതിരുന്നു

II. വിട് ഭാഗം പൂരിപ്ിക്കുക (ഒരു മാർക്് വീതം)

1. .................... ആയതിരുന്നു കകരെത്തിന്ല ആദഷ്യ ഭരണപരതിഷ് കാര കമ്ീഷൻ 
ന്ചയർമാൻ.
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2. കാനറ ജതിലയതിന്ല------------------------താലൂക്് ഐകഷ്യകകരെ 
രൂപീകരണകത്ാന്ട കകരെത്തിൽ കചർക്ന്പ്ട്ടു.

3. 74ാംഭരണഘടനാ കഭദഗതതി നതിയമം പ്രാബലഷ്യത്തിൽ വന്നതു് 1993 ---
----------- മാസം ----- നാണ്.

III. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രന്മഴുതുക (ഒരു മാർക്് വീതം)

1. ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ്ന്പ്ട്ടത് എന്ന്?

2. കകരെത്തിൽ രണ്ാമത് പഞ്ായത്് തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് നടന്ന വർഷം ഏത്?

3. ഒരു ജതിലയുന്ട കരട് ജതിലാ പദ്ധതതി തയ്ാറാക്ാനള്ള ചുമതല ആർക്്?

IV. ഒകന്ാ രക്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്്  മാർക്് വീതം)

1. എന്ാണ് മൂന്നാം തല ഭരണ സംവതിധാനം (Third Stratum of 
Administration)?

2. അധതികാര വതികകന്ദീകരണവമായതി ബന്ധന്പ്ട്ട് ഒന്നാം ഭരണപരതിഷ്ാര 
കമ്ീഷന്റെ പ്രധാന ശുപാർേകൾ ഏവ?

V. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്മഴുതുക (അഞ്്  മാർക്് വീതം)

1. ജനാധതിപതഷ്യ അധതികാര വതികകന്ദീകരണം?

2. ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികൾക്് മുമ്പുണ്ായതിരുന്ന കകരെത്തിന്ല തകദേേ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട അവസ്?

5. അധികാരവികകന്ദ്രീകരണത്ിനറ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ിനറ്?

ഭരണഘടന വതിഭാവനംന്ചയ് മുഖഷ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ അതായത്, േക്മായ 
പ്രാകദേതികസർക്ാരുകൾ, ഭരണ കാരഷ്യങ്ങെതിൽ ജനങ്ങൾക്്കനരതിട്ടുള്ള പങ്ാെതിത്ം, 
പ്രാകദേതിക വതികസനത്തിന് പ്രാകദേതിക പദ്ധതതി എന്നതിവ സാക്ാത്കരതിക്ാൻ 
സംസ്ാന സർക്ാർ പ്രതതിജ്ാബന്ധമാന്ണന്ന് സർക്ാർ പ്രഖഷ്യാപതിക്കുന്നു. പകക് 
എങ്ങന്ന യാഥാർഥഷ്യമാക്കും? അധതികാരം താകഴക്്  നൽകുക എന്നാൽ പ്രാകദേതിക 
സർക്ാരുകൾക്്  കൂടുതൽ അധതികാരങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, െണ്് എന്നതിവ ലഭഷ്യമാക്തി 
അവന്യ സർക്ാരുകൾ ആയതി പ്രവർത്തിക്ാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ്. പകക് ഇത് 
എളുപ്മുള്ള കാരഷ്യമല എന്ന്ഇന്ഷ്യയതിന്ല അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന്റെ ചരതിത്രം 
നന്മ് കബാധഷ്യന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കകന്ദീകൃതഭരണ സംവതിധാനത്തികറെയും കകന്ദീകൃത 
ആസൂത്രണത്തികറെയും കനട്ടങ്ങൾ അനഭവതിക്കുന്ന മുകൾ തലങ്ങെതിൽ ഉള്ളവർ - അവർ 
ഏന്റ േക്രും ഭരണയന്തന്ത് തതിരതിക്ാൻ ന്കൽപ്പുള്ളവരുമാണ് -–അധതികാരം 
താകഴക്്  നൽകുന്നതതിന്ന േക്മായതി എതതിർക്കുകയും കഴതിയാവന്നതിടകത്ാെം 
തടസ്ന്പ്ടുത്തുകയും ന്ചയ്യും. ഈ തടസ്ങ്ങന്െയും എതതിർപ്പുകന്െയും 
മറതികടന്നുന്കാണ്ലാന്ത സാധാരണ ഒരു ഭരണപരതിഷ്രണ നടപടതിയതിലൂന്ട ത്രതിതല 
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പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കും അധതികാരം കകമാറാൻ 
കഴതിയുകയതില. ഇനതിപ്റയുന്ന കാരണങ്ങൊൽ അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന്  
ജനങ്ങളുന്ട ഒരു പ്രസ്ാനം അനതിവാരഷ്യമാകുന്നു

i. താന്ഴ തട്ടതിൽ അധതികാരം കയ്ാളുന്ന യഥാർത് പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൊ
യതി തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മാറണന്മങ്തിൽ രണ്്  കാരഷ്യങ്ങൾ സംഭവതി 
ക്ണം.

     a.   അധതികാരം, ചുമതലകൾ, പണം എന്നതിവ താകഴക്കു നൽകുകയും അവ 
കകകാരഷ്യം ന്ചയ്ാനള്ള ഉകദഷ്യാഗസ്സംവതിധാനന്ത് താകഴക്്  കകമാ
റുകയും ന്ചയ്യുക്ാൾ അവ താകഴക്് വരുന്നതതിന് തടസ്മായതിനതിൽക്കുന്ന 
എലാ േക്തികന്െയും തട്ടതിമാറ്ാൻ കഴതിയണം.

 b.   അധതികാരം, പണം, ചുമതലകൾ, ഉകദഷ്യാഗസ്ർ എന്നതിവ താന്ഴതട്ടതികലക്് 
വതിനഷ്യസതിക്ന്പ്ടുക്ാൾ അത്കകകാരഷ്യം ന്ചയ്ാനള്ള കേഷതി താന്ഴ 
തട്ടതിൽ ഉണ്ാകണം.

ii. ഇപ്റഞ്ഞ രണ്ടും സാധഷ്യമാകണന്മങ്തിൽ ജനങ്ങളുന്ട േക്മായ ഒരു പ്രസ്ാ
നം അനതിവാരഷ്യമാന്ണന്ന തതിരതിച്റതിവാണ് ജനകീയാസൂത്രണപ്രസ്ാനത്തിന് 
രൂപം നൽകാൻ സംസ്ാന സർക്ാരതിന്ന കപ്രരതിപ്തിച്ത്.

iii.  താകഴക്്  നൽകുന്ന അധതികാരം ഒരതിക്ലം തതിരതിന്ച്ടുക്ാൻ ഇടവരരുത്. 
(1990 കെതിന്ല ജതിലാ കൗൺസതിലകളുന്ട അനഭവം തതിരതിച്കപാക്തിനള്ള 
സാധഷ്യതകൾ തള്ളതിക്െയുന്നതില) അങ്ങന്ന തതിരതിന്ച്ടുക്ാൻ കഴതിയാത്
വതിധം ജനങ്ങൾ ന്നകഞ്ാടു കചർത്തുപതിടതിക്കുന്ന ഒന്നാകണം പ്രാകദേതിക 
സർക്ാരുകൾ. അതതിന്  കഴതിയണന്മങ്തിൽ ജനങ്ങളുന്ട പ്രസ്ാനം നൽകു
ന്ന ഊർജവം ആകവേവം ഉൾന്ക്ാണ്ടുന്കാണ്്  സൃഷ്തിക്ന്പ്ടുന്നതാകണം 
പ്രാകദേതികസർക്ാരുകൾ എന്ന തതിരതിച്റതിവം ഒരു പ്രസ്ാനത്തിന് രൂപം 
നൽകാൻ പ്രകചാദനമായതി.

iv.  പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൾ താന്ഴ രൂപീകൃതമായാലം ജനങ്ങൾ അവതിന്ട 
കാഴ്ചക്ാരും കകവലം ഗുണകഭാക്ാക്ളും ആന്ണങ്തിൽ അത് ജനപങ്ാെതിത് 
ഭരണമാകതില. അങ്ങന്ന സംഭവതിക്ാതതിരതിക്ണന്മങ്തിൽ തങ്ങൾക്് പ്രാപഷ്യമ
ലാത് മുകെതിൽ ഇരതിക്കുന്ന സർക്ാരതിന്ന തങ്ങൾക്്കൂടതി പങ്ാെതികൊകാൻ 
കഴതിയുംവതിധം താകഴക്് ഇറക്തിന്കാണ്ടുവരുന്നത് ജനങ്ങൾ തന്ന്ന ആകണം. 
ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്ാനകത്ാന്ടാപ്ം അണതിനതിരന്ന്നങ്തിൽ മാത്രകമ അതതിന് 
കഴതിയുകയുള്ളൂ.

v. അധതികാരവതികകന്ദീകരണം എന്നാൽ ജനാധതിപതഷ്യ അധതികാര വതികകന്ദീ 
കരണമാണ് ഭരണഘടനയും സംസ്ാനനതിയമങ്ങളും ലക്ഷ്യമതിട്ടതിട്ടുള്ളത്. 
ജനാധതിപതഷ്യ അധതികാരവതികകന്ദീകരണം എന്നത് ഉകദഷ്യാഗസ് ഭരണയുക്തിക്് 
എളുപ്ം ദഹതിക്കുന്നതല. അത് മാറ്തിന്യടുക്ാൻ കഴതിയണന്മങ്തിൽ 
ജനങ്ങൾ വൻകതാതതിൽ ഈ പ്രക്തിയയതിൽ കണ്തികചർക്ന്പടണം. ഒരു 
പ്രസ്ാനത്തിലൂന്ട മാത്രകമ അത് സാധഷ്യമാകുകയുള്ളൂ.
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മനഷഷ്യന്റെ ആവേഷ്യങ്ങൾ അനന്വം അത് നതിവർത്തിക്ാനള്ള മാർഗങ്ങൾ 
പരതിമതിതവം ആന്ണന്നത് അടതിസ്ാനപരമായ ഒരു സാ്ത്തിക യാഥാർത്ഷ്യമാണ്. 
അങ്ങന്ന വരുക്ാൾ ഒരു തതിരന്ഞ്ഞടുപ്് അനതിവാരഷ്യമായതി വരുന്നു. പരതിമതിതമായ 
വതിഭവങ്ങൾ എന്ന്ലാം ആവേഷ്യങ്ങൾ നതിറകവറ്ാൻ എങ്ങന്ന െലപ്രദമായതി 
വതിനതികയാഗതിക്ാം? അതായത് മുൻഗണനകളുന്ട അടതിസ്ാനത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
തതിരന്ഞ്ഞടുക്കുക. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തതിക്ായതി വതിഭവങ്ങന്െ കാരഷ്യക്മമായതി വതിനതികയാഗതിക്കുക 
എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ സാ്ത്തിക പ്രവർത്നമാണ്. മുൻഗണന നതിശ്യതിക്കുന്നതും 
തീരുമാനന്മടുക്കുന്നതും വഷ്യക്തികളും സ്വകാരഷ്യ സംരംഭകരും ആന്ണങ്തിൽ 
എന്ാണ് സംഭവതിക്കുക ? അവർക്് ലാഭകരം എന്ന് കാണുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ മാത്രം 
തീരുമാനതിക്ന്പ്ടും. അത് വയൽ നതികത്തി ന്കാണ്ാകാം, കുന്നതിടതിച് ന്കാണ്ാകാം, 
പരതിസ്തിതതിക്് കദാഷകരമാകുന്നതാകാം, കജവകവവതിധഷ്യന്ത് നേതിപ്തിക്കുന്നതാകാം, 
കാലാവസ് വഷ്യതതിയാനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതാകാം ഇങ്ങന്ന പലതുമാകാം. ഇത്രം 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അത് നടത്തുന്നവർക്് കനട്ടം ഉണ്ാക്കുന്മങ്തിലം സാധാരണക്ാരനം 
പാവന്പ്ട്ടവനം ഭാവതി തലമുറയ്ക്കും കദാഷകരമായതി ബാധതിക്ാനതിടയുണ്്. അങ്ങന്ന 
ഒരു സ്തിതതിവതികേഷം ഉണ്ാകാതതിരതിക്ണന്മങ്തിൽ മുൻഗണന നതിശ്യതിക്ലം 
തീരുമാനന്മടുക്ലം ഒരു സാമൂഹതിക പ്രക്തിയയതിലൂന്ടയാകണം. അതായത് സാ്ത്തിക 
കാരഷ്യങ്ങന്െലാം സ്വകാരഷ്യ സംരംഭകരുന്ട തീരുമാനങ്ങൾക്് വതിട്ടുന്കാടുക്ാന്ത 
സാമൂഹതിക താൽപ്രഷ്യങ്ങൾ കൂടതി കണക്തിന്ലടുത്് മുൻഗണനാക്മം നതിശ്യതിക്കുകയും 
വതിഭവ വതിനതികയാഗം നടത്തുകയും ന്ചയ്യുന്ന പ്രക്തിയന്യയാണ് ആസൂത്രണം എന്ന് 
നാം ന്പാതുകവ പറയുന്നത്.

1951 ഒന്നാം പഞ്വത്സര പദ്ധതതി ആരംഭതിച് കാലം മുതൽ ഒ്താം പഞ്വത്സര 
പദ്ധതതി വന്ര കകന്ദീകൃത ആസൂത്രണ രീതതിയതിൽ രാജഷ്യത്് പദ്ധതതികൾ ആസൂത്രണം 
ന്ചയ്് നടടപ്ാക്തിയത്. ഒട്ടുമതിക് കാരഷ്യങ്ങളും രാജഷ്യതലസ്ാനത്തും സംസ്ാന 
തലസ്ാനങ്ങെതിലം തീരുമാനതിച്് താകഴക്് നടപ്തിലാക്കുക എന്നതാണ് കകന്ദീകൃത 
രീതതിയുന്ട സവതികേഷത.            

കകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രധാന ദൗർബലഷ്യങ്ങൾ എന്ന്ാന്ക്യാന്ണന്ന് 
കനാക്ാം.

 മുകെതിൽ നതിന്നും തീരുമാനതിക്കുന്നതതിനാൽ പ്രാകദേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സാധഷ്യത
കൾ, കവവതിധഷ്യങ്ങൾ എന്നതിവ കണക്തിന്ലടുക്ാൻ കഴതിയതില.

 മുകെതിൽ നതിന്ന്നടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങെതിൽ ജനങ്ങൾക്് കാരഷ്യമായ പങ്തില. 
അതുന്കാണ്് നതിർവഹണത്തിലം പങ്തില. ഇത് കാരഷ്യക്മതയതിലായ്മക്് 
കാരണമാകുന്നു.

 വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ ആണ് മുകെതിൽ പദ്ധതതികൾ തയ്ാറാക്കുന്നത്. വകുപ്പുകൾ 
തമ്തിലള്ള ഏകകാപനമതിലായ്മ െലപ്രാപ്തതിന്യ കദാഷകരമായതി ബാധതിക്കുന്നു. 
മാത്രമല അത് ഉകദഷ്യാഗസ്കമധാവതിത്ത്തിനം ജനപങ്ാെതി ത്മതിലായ്മക്കും 
കാരണമാകുകയും ന്ചയ്യുന്നു.
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കകന്ദീകൃത ആസൂത്രണത്തിൽ നതിന്നും വതിഭതിന്നമായതി ജനങ്ങൾക്് പങ്ാെതിത്മുള്ള 
വതികകന്ദീകരണ ആസൂത്രണന്ത് കുറതിച്ള്ള ചർച്കൾക്് ദീർഘകാല ചരതിത്രമുണ്്. 
ഇന്ഷ്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പതിതാവ് എന്ന് വതികേഷതിക്ന്പ്ടുന്ന സർ വതികേ്വേ്വരയ് 
കമസൂർ നാട്ടുരാജഷ്യത്തിനകവണ്തി വതിഭാവനം ന്ചയ് ആസൂത്രണം ഗ്രാമ തലം വന്ര 
നീളുന്ന നാല തട്ടുകെതിലായതി നടക്കുന്നതായതിരുന്നു. ഗാന്ധതിജതി, ടാകഗാർ എന്നതിവരുന്ട 
ഒറ്ന്പ്ട്ട ഗ്രാമ പരീക്ണങ്ങളും സ്വാതന്തഷ്യാനന്രം എസ് ന്ക ന്ഡ യുന്ട കനതൃത്വത്തിൽ 
നടന്ന നീകലാഖരതി പരീക്ണവം ഒന്നാം പഞ്വത്സര പദ്ധതതി കാലത്് ആരംഭതിച് 
കമ്യൂണതിറ്തി ന്ഡവലപ്ന്മറെ് കപ്രാഗ്രാമും എലാം ജനങ്ങന്െ പങ്ാെതികൊക്തി ന്കാണ്ടുള്ള 
വതികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ മുൻകാല മാതൃകകൊയതിരുന്നു. 

വതികസന പ്രവർത്നങ്ങെതിൽ ജനങ്ങൾക്് കൂടുതൽ പങ്ാെതിത്ം ലഭതിക്കുന്നതതിനായതി 
പഞ്ായത്തുകന്െ േക്തിന്പ്ടുത്ണന്മന്ന് ബൽവന്് റായ് കമത് പറഞ്ഞതും 
വതികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തികലക്കും ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണത്തികലക്കും 
വതിരൽചൂണ്ടുന്നതായതിരുന്നു. മുൻകാല അനഭവങ്ങൾ ഇങ്ങന്നന്യാന്ക്യുന്ണ്ങ്തിലം 
വതികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന് സാധഷ്യത ന്തെതിയുന്നത് 73, 74 ഭരണഘടനാ 
കഭദഗതതികകൊന്ടയാണ്. ഭരണഘടനയുന്ട അനകേദം 243 G അനസരതിച്് 
പഞ്ായത്തുകൾക്കും അനകഛേദം 243 W പ്രകാരം നഗര ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും 
പദ്ധതതി തയ്ാറാക്ാനം പദ്ധതതി നടപ്തിലാക്ാനം സാഹചരഷ്യന്മാരുങ്ങതി. പദ്ധതതി 
നതിർകദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്തി അതതിന്റെ മുൻഗണന നതിശ്യതിച്് പഞ്ായത്തിന് നൽകുക 
[വകുപ്് 3എ (b)], ന്തരുവവതിെക്് , ന്പാതുടാപ്പുകൾ, ന്പാതു ശുചതിത്വ സംവതിധാനങ്ങൾ, 
മറ്റു ന്പാതു സൗകരഷ്യങ്ങൾ എന്നതിവ എവതിന്ട സ്ാപതിക്ണന്മന്നതതിനള്ള നതിർകദേം 
പഞ്ായത്തിന് നൽകുക (വകുപ്് 3എ (f)) ഗുണകഭാക്ാക്ളുന്ട അന്തിമ മുൻഗണനാ 
ലതിസ്റ് തയ്ാറാക്തി പഞ്ായത്തിന് നൽകുക (വകുപ്്എ 3(c)) തുടങ്ങതിയ അധതികാരങ്ങൾ 
ഗ്രാമസഭകൾക്് (ജനങ്ങൾക്് ) കകരെ പഞ്ായത്് രാജ് നതിയമം വഴതി ലഭതിക്കുകയും 
ന്ചയ്തു. (സമാനമായ അധതികാരങ്ങൾ വാർഡ് സഭകൾക്് കകരെ മുൻസതിപ്ാലതിറ്തി 
നതിയമത്തിന്ല 45(b), 45(c), 45(g) വകുപ്പുകെതിലൂന്ട ലഭതിച്തിട്ടുണ്് ). ഭരണഘടനാ 
വഷ്യവസ്കൾ പ്രകാരവം കകരെ പഞ്ായത്് രാജ് - മുൻസതിപ്ാലതിറ്തി നതിയമങ്ങൾ 
പ്രകാരവം ആസൂത്രണവമായതി ബന്ധന്പ്ട്ട് ഇത്രം അധതികാരങ്ങളും ചുമതലകളും 
ഗ്രാമസഭകൾക്കും വാർഡ് സഭകൾക്കും ലഭതിച്തും ഇങ്ങന്ന ലഭതിച് അധതികാരങ്ങളും 
ചുമതലകളും ജനങ്ങൾക്് നൽകാൻ ഇഛോേക്തിയുള്ള ഒരു സംസ്ാന സർക്ാർ 
ഇവതിന്ട ഉണ്ായതുമാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് കാരണമായത്.

വികകന്ദ്രീകരണം - സമ്രീപനം

വതികകന്ദീകരണന്ത് എതതിർക്കുന്നവർ ഒകട്ടന്റ തടസ്വാദങ്ങൾ എന്നും 
മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. അവയതിൽ പ്രധാനന്പ്ട്ടവ ഇവയാണ്

 പ്രാകദേതിക ആസൂത്രണ - നതിർവഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ാൻ കവണ് 
ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരതിക്ന്പ്ട്ടതിട്ടതില.
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 കകമാറ്ം ന്ചയ് ചുമതലകൾ നതിറകവറ്ാൻ ആവേഷ്യമായ ഉകദഷ്യാഗസ്കരാ 
സ്ാപനങ്ങകൊ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്തില.

 വലതിയ അെവതിൽ ചുമതലകളും െണ്ടും താന്ഴതട്ടതിൽ ലഭഷ്യമാക്തിയാൽ അത് 
കകകാരഷ്യം ന്ചയ്ാനള്ള ഭരണ കവദഗ്ധഷ്യവം കാരഷ്യകേഷതിയും താന്ഴത്
ട്ടതിലള്ള ജനപ്രതതിനതിധതികൾക്കും ഉകദഷ്യാഗസ്ർക്കും ഇല.

 ആസൂത്രണത്തിന് ആവേഷ്യമായ സ്തിതതിവതിവര കണക്കുകന്ൊന്നും തന്ന്ന 
പ്രാകദേതികാടതിസ്ാനത്തിൽ ലഭഷ്യമല.

 പദ്ധതതിയും കപ്രാജക്ടുകളും തയ്ാറാക്തി നടപ്തിലാക്ാൻ ആവേഷ്യമായ സാ
കങ്തതിക കവദഗ്ധഷ്യം താന്ഴ തലത്തിൽ ലഭഷ്യമല.

ഈ പറഞ്ഞ പ്രതതിബന്ധങ്ങന്െ മറതികടന്നകേഷം അധതികാരങ്ങളും ചുമതലകളും 
താകഴക്് നൽകുക എന്നതതിനപകരം അധതികാരവം െണ്ടും താകഴക്് നൽകുക, ബഹുജന 
പ്രസ്ാനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ പ്രതതിബന്ധങ്ങന്െ തട്ടതിമാറ്റുക എന്ന സമീപനമാണ് 
ഇവതിന്ട സ്വീകരതിച്ത്. ന്ചയ്തുന്കാണ്ടു പഠതിക്കുക (learning by doing) എന്ന തത്്വം 
പ്രാവർത്തികമാക്ാം എന്ന കാഴ്ചപ്ാടതിൽ ഒറ്യടതിക്് അധതികാരങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, 
െണ്്, സ്ാപനങ്ങൾ, ഉകദഷ്യാഗസ്ർ എന്നതിവന്യലാം താന്ഴ തലത്തികലക്് 
കകമാറതിന്ക്ാണ്ടുള്ള ബതിഗ് ബാങ് (big bang) സമീപനമാണ് ഇക്ാരഷ്യത്തിൽ 
സ്വീകരതിച്ത്. മാത്രമല സർക്ാർ മുറപ്രകാരം ഉള്ള ആസൂത്രണത്തിന് പകരം ഒരു 
പ്രസ്ാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ താന്ഴത്ട്ടതിൽ നതിന്നും ജനപങ്ാെതിത്കത്ാന്ട 
ആസൂത്രണ പ്രക്തിയ സംഘടതിപ്തിക്കുകയും ന്ചയ്തു.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന് ആസൂത്രണ പ്രസ്ാനം

2. പ്രസ്ാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി, ആവേഷ്യകത

3. ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രസക്തി

4. കകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ ദൗർബലഷ്യങ്ങൾ

5. ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണം

6. ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണത്തിനള്ള നതിയമവഷ്യവസ്കൾ, സാധഷ്യതകൾ

7. ന്ചയ്തു ന്കാണ്് പഠതിക്കുക (Learning by doing)

8. ബതിഗ് ബാങ് (Big Bang) സമീപനം
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പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. വിട് ഭാഗം പൂരിപ്ിക്കുക ( ഒരു മാർക്് വീതം)

1. ഇന്ഷ്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പതിതാവ് എന്ന് വതികേഷതിപ്തിക്ന്പ്ടുന്ന 
വഷ്യക്തിയുന്ട കപര്…………………..

2. നതികലാഖരതി പരീക്ണത്തിന് കനതൃത്വം നൽകതിയത് ……….......……… 
ആയതിരുന്നു.

3. ഭരണഘടനയുന്ട അനകഛേദം ………………….. യതിലാണ് പഞ്ായത്തുകൾക്് 
പദ്ധതതി തയ്ാറാക്ാന്മന്ന് പ്രതതിപാദതിച്തിട്ടുള്ളത്.

4. …………………. .പഞ്വത്സര പദ്ധതതിക്ാലത്ാണ് കമ്യൂണതിറ്തി 
ന്ഡവലപ്ന്മൻറ് കപ്രാഗ്രാം ആരംഭതിക്കുന്നത്.

II. ശരികയാ ന്തകറ്ാ എന്റ് എഴുതുക (ഒരു മാർക്് വീതം)

1. 1994 ലാണ് കകരെ പഞ്ായത്് രാജ് നതിയമവം കകരെ മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തി 
നതിയമവം പാസാക്ന്പ്ട്ടത്.

2. 1950-ലാണ് ഒന്നാം പഞ്വത്സര പദ്ധതതി ആരംഭതിക്കുന്നത്.

3. ഗുണകഭാക്ാക്ളുന്ട അന്തിമ ലതിസ്റ് തയ്ാറാക്തി പഞ്ായത്തിന് 
നൽകുവാൻ ഗ്രാമസഭക്് അധതികാരമുന്ണ്ന്ന് പ്രതതിപാദതിപ്തിക്കുന്ന കകരെ 
പഞ്ായത്് രാജ് നതിയമത്തിന്ല വകുപ്് 3എ (c) ആണ്.

4.  1997 ൽ അധതികാരകമറ് സർക്ാരാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് തുടക്ം 
കുറതിച്ത്.

III. ഒകന്ാ രക്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്് മാർക്് വീതം)

1. ആസൂത്രണം എന്നതുന്കാണ്് ഉകദേേതിക്കുന്നത് എന്്?

2. കകന്ദീകൃത പദ്ധതതിയതിൽ ജനപങ്ാെതിത്ക്കുറവതിനള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങൾ?

IV.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രം എഴുതുക (അഞ്് മാർക്് വീതം)

1. അധതികാരവതികകന്ദീകരണന്ത് എതതിർക്കുന്നവർ മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന 
നഷ്യായങ്ങൾ എന്ന്ലാം?

2. തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൊയതി പ്രവർത്തിക്ണ 
ന്മങ്തിൽ രണ്് കാരഷ്യങ്ങൾ സംഭവതിക്ണം. ഏന്തലാമാണവ?

3. ബതിഗ് ബാങ് (Big Bang) സമീപനം എന്നാൽ എന്്?

4. സാ്ത്തിക കാരഷ്യങ്ങന്െലാം സ്വകാരഷ്യസംരംഭകർ തീരുമാനതിക്കയാന്ണ 
ങ്തിൽ അതുന്കാണ്ടുണ്ാവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന്ലാം?
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6. ജനങ്ങന്ള കകന്ദബിന്ദുവാക്ിയുള്ള ആസൂത്രണം എങ്ങന്ന?

കകന്ദീകൃതവം ഉകദഷ്യാഗസ് കമധാവതിത്വപരവമായ ഭരണ - ആസൂത്രണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നാല പതതിറ്ാണ്തികലന്റക്ാലം പതിന്തുടർന്നു വന്നതതിലൂന്ട ഭരണ 
വതികസന കാരഷ്യങ്ങെതിൽ നതിന്നും ജനങ്ങൾ ഏന്റ അകന്നു നതിൽക്കുകയും അത്രം 
കാരഷ്യങ്ങെതിന്ലലാം കകവലം കാഴ്ചക്ാരും ഗുണകഭാക്ാക്ളുമായതിരതിക്കുകയും 
ന്ചയ്തിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് തുടക്ം കുറതിക്കുന്നത്. 
അതുന്കാണ്് തന്ന്ന ജനങ്ങന്െ വലതിയ കതാതതിൽ പങ്ാെതികൊക്തിന്ക്ാണ്ടുള്ള പദ്ധതതി 
ആസൂത്രണം എളുപ്മുള്ള കാരഷ്യമായതിരുന്നതില. മുൻകാല മാതൃകകൾ ഉണ്ായതിരുന്നതുമതില. 
ഇങ്ങന്നന്യാരു സാഹചരഷ്യത്തിൽ സ്വയം വഴതി കന്ണ്ത്തി ലക്ഷ്യം കകവരതിക്കുക 
എന്നത് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം കനരതിട്ട ഏറ്വം വലതിയ ന്വല്ലുവതിെതിയായതിരുന്നു. 
താന്ഴപ്റയുന്ന ഏഴ് ഘട്ടങ്ങെതിലായതി നടത്തിയ പ്രവർത്നങ്ങെതിലൂന്ട ജനപ്രതതിനതിധതികൾ, 
ഉകദഷ്യാഗസ്ർ, വതിദഗ്ധർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്കർ, അക്ാദമതിക് സ്ാപനങ്ങൾ, 
ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്തികനന്റ സാധാരണക്ാരന്നകൂടതി പങ്ാെതികൊക്തി 
ന്കാണ്ാണ് ന്വല്ലുവതിെതികന്െ മറതികടന്നതും ജനങ്ങന്െ കകന്ദ ബതിന്ദുവാക്തിന്ക്ാണ്ടുള്ള 
ആസൂത്രണത്തിന്റെ കകരെമാതൃക സൃഷ്തിച്തും.

ഒന്ാംഘട്ം: ഗ്ാമസഭ/ വാർഡറ് സഭാകയാഗങ്ങൾ

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ആദഷ്യഘട്ട പ്രവർത്നം പ്രകതഷ്യക ഗ്രാമസഭകൾ 
കചരലായതിരുന്നു. അതത് പ്രകദേന്ത് വതികസന പ്രശ്നങ്ങൾ തതിട്ടന്പ്ടുത്ാനം സാധഷ്യമായ 
പരതിഹാര നതിർകദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്ാനമായതി എലാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകെതിലം 
നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിലം പ്രകതഷ്യക ഗ്രാമസഭകൾ / വാർഡ് സഭകൾ കചർന്നു. കൃഷതി, 
ആകരാഗഷ്യം, കുടതിന്വള്ളം തുടങ്ങതിയ വതിവതിധ വതിഷയകമഖലകൊയും പട്ടതികജാതതിക്ാർ, 
പട്ടതികവർഗക്ാർ, സ്തീകൾ തുടങ്ങതിയ വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങൊയും പ്രകതഷ്യക ഗ്രൂപ്പുകൊയതി 
തതിരതിഞ്ഞാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച് ന്ചയ്തും പരതിഹാരനതിർകദേങ്ങൾ തയ്ാറാക്തിയതും. 
പരതിേീലനം ലഭതിച് റതികസാഴ്് കപഴ്ൺമാർ ഓകരാ ഗ്രൂപ്തിലം ചർച്കൾക്് കനതൃത്വം 
നൽകതി. സാധാരണക്ാർക്് തങ്ങളുന്ട വതികസനാവേഷ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും 
പറയാൻ ആദഷ്യമായതി ലഭതിച് അവസരമായതിരുന്നു അത്. സംഘാടന മതികവന്കാണ്് 
സംസ്ാനത്ാകമാനം വലതിയ അെവതിൽ വലതിയ പ്രതീക്കയാന്ട സ്തീകൾ 
ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ളവർ ഈ ഗ്രാമസഭകെതിൽ/വാർഡ് സഭകെതിൽ പന്ങ്ടുത്തു. ഗ്രാമസഭകളുന്ട 
സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് 1996 നവംബർ 15 ന് തതിരുവനന്പുരം ജതിലയതിന്ല 
നന്ദതികയാട് ഗ്രാമപഞ്ായത്തിൽ ആയതിരുന്നു. ലക്ക്ണക്തിനാളുകൾ പങ്ാെതികൊയ 
പ്രകതഷ്യക ഗ്രാമസഭകെതിന്ല ഒരു വാർഡതിന്ല േരാേരതി പങ്ാെതിത്ം 180 കപർ ആയതിരുന്നു. 
ജനപങ്ാെതിത് ആസൂത്രണത്തിന്ല ആദഷ്യപടതിയായതിരുന്നു ഈ കയാഗങ്ങൾ.

ര്ാം ഘട്ം: വികസനകരഖ തയ്ാറാക്ൽ

വതികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ ചരതിത്രത്തിന്ല മതികവറ് പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 
അടയാെന്പ്ടുത്ലകെതിൽ മുഖഷ്യമായതാണ് അന്ന് ഓകരാ തകദേേ ഭരണ സ്ാപനവം 
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തയ്ാറാക്തിയ വതികസനകരഖ. പ്രാകദേതിക ചരതിത്രവം ഭൂമതിോസ്തവം വതിവതിധ വതിഷയ 
കമഖലകളുന്ട അവസ്യും എലാം അതാത് പ്രകദേത്് ലഭഷ്യമായ വതിദഗ്ധരും സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്കരും കചർന്ന് പഠതിച്് തയ്ാറാക്തിയ വതികസന കരഖകൾ അക്ാദമതിക മതികവ് 
ന്കാണ്് മാത്രമല ജനപങ്ാെതിത്കത്ാന്ട ഇത്രം പഠന കരഖകൾ തയ്ാറാക്തിയതു 
ന്കാണ്് കൂടതി ശ്രകദ്ധയമായതി.

മൂന്ാംഘട്ം: വികസന ന്സമിനാർ

ഒ്താം പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന്നതതിനള്ള പ്രാഥമതിക കരഖയായതി തയാറാക്തിയ 
വതികസനകരഖ വതിേദമായതി ചർച് ന്ചയ്യുന്നതതിനായതി ഓകരാ തകദേേഭരണ 
സ്ാപനത്തിലം 200 ഉം 300 ഉം കപർ പന്ങ്ടുത്തുന്കാണ്ടുള്ള വതികസന ന്സമതിനാറുകൾ 
1996 നവംബർ ഡതിസംബർ മാസങ്ങെതിൽ സംഘടതിപ്തിച്. ജനപ്രതതിനതിധതികൾ, 
ഉകദഷ്യാഗസ്ർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്കർ, വതിദഗ്ധർ, വതിവതിധ രാഷ്ടീയ -സാമൂഹതിക 
-സാംസ്ാരതിക സംഘടനാ പ്രതതിനതിധതികൾ എന്നതിവർക്് പുറകമ ഓകരാ വാർഡതിന്നയും 
പ്രതതിനതിധീകരതിച്് ന്കാണ്ടുള്ള വാർഡ്തല പ്രതതിനതിധതികളും വതികസന ന്സമതിനാറതിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു. അതത് പ്രകദേന്ത് വതികസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൊയതി തതിരതിഞ്ഞ് ആഴത്തിൽ 
ചർച് ന്ചയ്തു. ജനങ്ങന്െ കൂടുതൽ പങ്ാെതികൊക്കുന്നതതിനായതി വതികസനവമായതി 
ബന്ധന്പ്ട്ട് എക്തിബതിഷൻ, ന്പാതുകയാഗം എന്നതിവയും സംഘടതിപ്തിച്.

നാലാംഘട്ം: കപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്ൽ

വതികസന ന്സമതിനാറുകെതിൽ കർമ് സമതിതതികൾ ഓകരാ വതിഷയ കമഖലയതിലം 
ഒകട്ടന്റ കപ്രാജ്് നതിർകദേങ്ങൾ അവതരതിപ്തിക്കുകയുണ്ായതി. ഇങ്ങന്ന നതിർകദേതിക്ന്പ്ട്ട 
കപ്രാജ്് നതിർകദേേങ്ങന്െ കുറ്മറ് കപ്രാജക്ടുകൊക്തി തയ്ാറാക്കുക എന്ന ഏന്റ 
ശ്രമകരമായ പ്രവർത്നമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നത്. സ്ീം, കപ്രാജ്്, പരതിപാടതി, 
പദ്ധതതി എന്നതിവ സംബന്ധതിച്് വഷ്യക്ത വരുത്തിയതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. താന്ഴ 
പറയുംവതിധം ഇവന്യ നതിർവചതിച്.

സ്രീം (Scheme): കകന്ദ സംസ്ാന തലത്തിൽ രൂപം ന്കാള്ളുന്ന ഏകീകൃത 
സ്വഭാവകത്ാടുകൂടതിയ വതികസനപ്രവർത്നങ്ങൊണ് സ്ീമുകൾ.

കപ്രാജക്റ് (Project): പ്രകതഷ്യകമായ വതിേകലനത്തികനാ ആസൂത്രണത്തികനാ 
നതിർവഹണത്തികനാ സാധഷ്യതയുള്ള ഏറ്വം ന്ചറതിയ വതികസന പ്രവർത്ന ഘടകമാണ് 
കപ്രാജ്്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഗുണകഭാക്ാക്ൾ, ഗുണകഭാക് തൃ പ്രകദേം, കാലപരതിധതി 
എന്നതിവ കൃതഷ്യമായതി നതിശ്യതിക്ന്പ്ട്ടതായതിരതിക്ണം ഒരു കപ്രാജ്്.

പരിപാടി (Programme): പരസ്പര ബന്ധതിതമായ വതിവതിധ കപ്രാജക്ടുകൾ കചർത്് 
രൂപം നൽകുന്ന ഒരു സമഗ്ര പ്രവർത്ന രൂപകരഖയാണ് പരതിപാടതി.

പദ്ധതി (Plan): വതിവതിധ പരതിപാടതികൾ സംകയാജതിപ്തിച്് നതിശ്തിത ഘടനയതിലം 
ഉള്ളടക്ന്ത്യും തയ്ാറാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതതി. പഞ്വത്സര പദ്ധതതിക്് രൂപം നൽകതിയ 
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കേഷം സൂക്ാംേങ്ങകൊന്ട വാർഷതിക പദ്ധതതികൾ തയാറാക്കുകയും അങ്ങന്നയുള്ള 
വാർഷതിക പദ്ധതതികൾ നടപ്തിലാക്കുകയാണ് ന്ചയ്യുന്നത്.

താന്ഴ തലത്തിൽ ഒട്ടും പരതിചതിതമലാതതിരുന്ന ഈ പ്രവർത്നം മാസങ്ങൾ നീണ് 
ശ്രമെലമായാണ് ഒരു പരതിധതിന്യങ്തിലം പൂർത്ീകരതിക്ാനായത്. ജനപ്രതതിനതിധതികൾ 
ന്ചയർമാന്ാരും ബന്ധന്പ്ട്ട കമഖലയതിന്ല സീനതിയർ ഉകദഷ്യാഗസ്ർ കൺവീനർമാരും 
വതിദഗ്ധരും സന്നദ്ധപ്രവർത്കരും അംഗങ്ങളും ആയതിന്ക്ാണ്ടുള്ള കർമ്സമതിതതികൊണ് 
(task forces) കപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്തിയത്. ഒരുലക്ത്തികലന്റ കപ്രാജക്ടുകൊണ് 
ഈ ഘട്ടത്തിൽ തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്തിയത്.

അഞ്ാം ഘട്ം: പദ്ധതികരഖ തയ്ാറാക്ലം പദ്ധതി അംഗ്രീകാരവം

തയ്ാറാക്ന്പ്ട്ട കപ്രാജക്ടുകളുന്ട പരസ്പര ബന്ധം പരതിഗണതിച്് പരതിപാടതികൊയും 
അങ്ങന്നയുള്ള പരതിപാടതികൾ ഉൾന്പ്ടുത്തിന്ക്ാണ്് പദ്ധതതിയും തയ്ാറാക്ാനാണ് 
നതിർകദേതിച്ത്. പദ്ധതതികരഖ തയ്ാറാക്കുക്ാൾ പദ്ധതതി അടങ്ൽ എങ്ങന്ന 
തീരുമാനതിക്കുന്മന്നത് പ്രധാനമായതിരുന്നു. തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്ധതതി 
അടങ്ലതിന്റെ മുഖഷ്യഭാഗം സംസ്ാന സർക്ാർ നൽകുന്ന ഗ്രാറെ് - ഇൻ - എയ്ഡ് 
(പദ്ധതതി വതിഹതിതം എന്ന് വതിെതിക്ന്പ്ട്ടത് ) ആയതിരുന്നു. 1997-98 ലാണ് ഒ്താം 
പദ്ധതതിക്് തുടക്മതിടുന്നത്. 1997-98 ന്ല സംസ്ാന ബജറ്് പ്രകാരം 97-98 വർഷന്ത് 
പദ്ധതതിക്കുള്ള സംസ്ാന വകയതിരുത്ൽ 2885 കകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. അതതിൽ 
1025. 37 കകാടതി രൂപ (36%) തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ായതി നീക്തിവച് (ഇതതിൽ 
749 കകാടതി രൂപ തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് പദ്ധതതിക്കുകവണ്തി നൽകുന്ന 
ഗ്രാൻഡ്-ഇൻ-എയ്ഡ് തുകയും 276.37 കകാടതി രൂപ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങെതിലൂന്ട 
നടപ്ാക്കുന്ന സംസ്ാനാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾക്കുള്ള വതിഹതിതവമായതിരുന്നു). ബജറ്തിൽ 
പദ്ധതതിവതിഹതിതമായതി വകയതിരുത്തിയ 749 കകാടതി, ന്പാതുവതിഭാഗം, പട്ടതികജാതതി 
പ്രകതഷ്യക ഘടക പദ്ധതതി വതിഹതിതം, പട്ടതികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി വതിഹതിതം എന്നതിങ്ങന്നയും, 
ത്രതിതല പഞ്ായത്തുകൾ, നഗര ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നതിവക്കുള്ള വതിഹതിതം 
എന്നതിങ്ങന്നയും കവർതതിരതിച്് കാണതിച്തിരുന്നു. കൂടാന്ത ഓകരാ തകദേേഭരണ 
സ്ാപനത്തിനം ലഭതിക്കുന്ന വതിഹതിതം കവർതതിരതിച് കാണതിച്ന്കാണ്ടുള്ള പട്ടതിക 
പ്രസതിദ്ധീകരതിക്കുകയും ന്ചയ്തു. അതതിൽനതിന്നും ഓകരാ തകദേേഭരണ സ്ാപനത്തിനം 
ലഭതിക്കുന്ന ബജറ്് വതിഹതിതം വഷ്യക്മായതി.

പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിന പുറകമ കകന്ദ -സംസ്ാനാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതി വതിഹതിതം, തനത് 
െണ്് . ധനകാരഷ്യ സ്ാപനങ്ങെതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്ാൻ കഴതിയുന്ന വായ്പ, ഗുണകഭാക് 
വതിഹതിതം, സന്നദ്ധ കസവനം എന്നതിവന്യലാം കണക്തിന്ലടുത്് പദ്ധതതി അടങ്ൽ 
നതിശ്യതിക്കുക എന്നതായതിരുന്നു സ്വീകരതിച് രീതതി. പദ്ധതതി അടങ്ൽ കണക്ാക്തിയ 
കേഷം അതതിനനസരതിച്ള്ള കപ്രാജക്ടുകൾ മുൻഗണനകൾ പരതിഗണതിച്് പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തുകയും അങ്ങന്ന തയ്ാറാക്ന്പ്ട്ട പദ്ധതതിക്് ബന്ധന്പ്ട്ട ഭരണ സമതിതതി 
അംഗീകാരം നൽകുകയും ന്ചയ്യുകയാണുണ്ായത്. പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന്നതതിന്റെ 
ഭാഗമായതി നതിശ്തിത അധഷ്യായങ്ങകൊടും ഉള്ളടക്കത്ാടും കൂടതിയ പദ്ധതതികരഖ ഓകരാ 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളും തയ്ാറാക്കുകയും ന്ചയ്തു.
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ആറാം ഘട്ം: ക്ാക്റ് -ജില്ാ പഞ്ായത്റ് പദ്ധതികൾ

ത്രതിതല പഞ്ായത്തുകെതിൽ വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുക്ാൾ 
ആവർത്നങ്ങളും വതിടവകളും ഒഴതിവാക്കുന്നതതിന് ത്രതിതല പഞ്ായത്് പദ്ധതതികൾ 
തമ്തിൽ പരസ്പരബന്ധം ഉണ്ാകകണ്ത് അനതിവാരഷ്യമാണ്. അതതിനായതി 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളുന്ട പങ്ാെതിത്കത്ാന്ട ക്ാക്് പഞ്ായത്് തലത്തിലം ഗ്രാമ- 
ക്ാക്് പഞ്ായത്തുകളുന്ട പങ്ാെതിത്കത്ാന്ട ജതിലാ പഞ്ായത്് തലത്തിലം 
വതികസന ന്സമതിനാറുകൾ നടത്തി. ഏകകാപന - സംകയാജന സാധഷ്യതകൾ 
പരതിഗണതിച്്, പരസ്പരബന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ക്ാക്് പഞ്ായത്തുകളുന്ടയും 
ജതിലാ പഞ്ായത്തുകളുന്ടയും പദ്ധതതികൾക്് രൂപം നൽകതിയത്.

ഏഴാം ഘട്ം: കപ്രാജക്ടുകളുന്ടയും പദ്ധതികളുന്ടയും വിലയിരുത്ലം 
അംഗ്രീകാരവം

എ ) കപ്രാജക്ടുകളുന്ടയും പദ്ധതികളുന്ടയും വിലയിരുത്ൽ

പദ്ധതതികൾക്് അംഗീകാരം നൽകുന്നതതിന് മു്് അതതിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള 
കപ്രാജക്ടുകൾ സംസ്ാന ആസൂത്രണ കബാർഡ് നതിർകദേേതിച് രീതതിയതിലം 
ഉള്ളടക്കത്ാന്ടയുമാന്ണന്നും സാ്ത്തിക-സാകങ്തതിക ക്മതയുള്ളതാന്ണന്നും 
ഉറപ്പുവരുകത്ണ്ത് അനതിവാരഷ്യമാണ്. സാധാരണക്ാർ തയ്ാറാക്തിയ ലക്ക്ണക്തിന് 
കപ്രാജക്ടുകൾ വതിലയതിരുത്തി സാകങ്തതികവം ധനപരവമായ പതിേകുകൾ തതിരുത്തിന്യഴുതതി 
അംഗീകാരകയാഗഷ്യമാക്കുക എന്നതായതിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിന്ല മുഖഷ്യ പ്രവർത്നം. 
വതിദഗ്ധരുന്ട പങ്ാെതിത്ം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതഷ്യന്ാകപക്തിതമായതിരുന്നു. അങ്ങന്ന 
വതിദഗ്ധന്രയും സന്നദ്ധപ്രവർത്കന്രയും കന്ണ്ത്തി അവന്ര ഉൾന്പ്ടുത്തി ക്ാക്് 
-നഗരസഭാ തലങ്ങെതിൽ 50 -60 കപർ അടങ്ങുന്ന സന്നദ്ധ സാകങ്തതിക കസന (Volun-
tary Technical Corps -VTC) രൂപീകരതിച്. ഈ കസനകൾ ആണ് കമൽപ്റഞ്ഞ ദൗതഷ്യം 
ഏന്റക്കുന്റ നതിറകവറ്തിയത്.

ബി ) കപ്രാജക്ടുകളുന്ടയും പദ്ധതികളുന്ടയും അംഗ്രീകാരം

സന്നദ്ധ സാകങ്തതിക കസനകൾ (VTC കൾ) വതിലയതിരുത്തി കപാരായ്മകൾ 
പരതിഹരതിച്് കുറ്മറ്താക്തിയ കപ്രാജക്ടുകൾക്കും പദ്ധതതികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുക 
എന്നതായതിരുന്നു അടുത് നടപടതി. സർക്ാർ ഉത്രവനസരതിച്് ഒരു ജതിലയതിൽ എലാ 
തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ടയും കപ്രാജക്ടുകൾക്കും പദ്ധതതികൾക്കും അംഗീകാരം 
നൽകാനള്ള ചുമതലയും അധതികാരവം ആ ജതിലയതിന്ല ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിക്ാണ്. 
എന്നാൽ അങ്ങന്ന അംഗീകാരം നൽകുന്നതതിന് മു്് അവ അംഗീകാരകയാഗഷ്യമാകണാ 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുകത്ണ്തുണ്്. അതതിനായതി ക്ാക്് - നഗരസഭ - ജതിലാതലങ്ങെതിൽ 
വതിദഗ്ധ സമതിതതികൾ (Expert Committees) സർക്ാർ ഉത്രവതിന്റെ അടതിസ്ാനത്തിൽ 
ഔകദഷ്യാഗതികമായതി രൂപീകരതിച്. അകതാന്ട ഈ കമ്തിറ്തികെതിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് 
ബന്ധന്പ്ട്ട ഉകദഷ്യാഗസ്രുന്ട ഔകദഷ്യാഗതിക ചുമതലയായതി മാറതി.
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തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കപ്രാജക്ടുകളും പദ്ധതതി കരഖയും പരതികോധതിച്് 
അംഗീകാരകയാഗഷ്യമാന്ണന്ന് ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിക്് ശുപാർേ 
ന്ചയ്യുക എന്നതായതിരുന്നു ഈ സമതിതതികളുന്ട പ്രധാന ചുമതല. എന്നാൽ 
തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുകെതിലം പദ്ധതതിയതിലം കപാരായ്മകൾ 
ഉന്ണ്ങ്തിൽ അത് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് അവർക്് കവണ് സഹായം നൽകുക എന്നതും 
ഈ സമതിതതികളുന്ട ചുമതലയായതിരുന്നു. ക്ാക്് തല/നഗരസഭാതല/ജതിലാതല 
വതിദഗ്ധ സമതിതതികളുന്ട ശുപാർേകൾ പരതികോധതിച്ം പരതിഗണതിച്ം ജതിലാ ആസൂത്രണ 
സമതിതതികൾ തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്ധതതികൾക്കും കപ്രാജക്ടുകൾക്കും 
അംഗീകാരം നൽകതി.

സി ) സാകങ്തികാനുമതി

നതിർമ്ാണ പ്രവർത്തികൾ ഉൾന്പ്ടുത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുകൾക്് സാകങ്തതികാനമതതി 
ആവേഷ്യമാണ്. ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിയുന്ട അംഗീകാരം ലഭതിച് ന്പ്രാജക്ടുകെതിൽ, 
സാകങ്തതികാനമതതി ആവേഷ്യമായ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളുന്ട കപ്രാജക്ടുകൾക്് ക്ാക്് 
തല വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികളും മറ്് തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട സാകങ്തതികാനമതതി 
ആവേഷ്യമായ കപ്രാജക്ടുകൾക്് ജതിലാതല വതിദഗ്ധ സമതിതതിയും ആണ് സാകങ്തതിക 
അനമതതി നൽകതിയതിരുന്നത്.

മുകെതിൽ പറഞ്ഞ ഓകരാ ഘട്ട പ്രവർത്നം പരതികോധതിച്ാലം അതതിൽ ഓകരാ 
ഘട്ടത്തിലം വതിപുലമായ ജനപങ്ാെതിത്ം ഉണ്ാകാനള്ള സാധഷ്യത ഉണ്ായതിരുന്നതായതി 
കാണാം. ചുമതലകളും ഉത്രവാദതിത്ങ്ങളും വതികകന്ദീകരതിക്ന്പ്ട്ടു. അതും ജനകീയ 
സംവതിധാനത്തികലക്്. എന്തികനന്റ സാകങ്തതിക അനമതതി നൽകുന്നതു കപാലം 
കമ്തിറ്തികൊയതി. ഒരു ജനപ്രതതിനതിധതിയതികലാ ഉകദഷ്യാഗസ്നതികലാ മാത്രമായതി ചുമതലകളും 
അധതികാരങ്ങളും കകന്ദീകരതിക്ന്പ്ട്ടതില. അതുവഴതി ജനങ്ങന്െ കകന്ദബതിന്ദുവാക്തിയുള്ള 
ആസൂത്രണത്തിന് തുടക്ംകുറതിച് എന്ന് മാത്രമല കൂട്ടായ്മക്കും കൂട്ടുത്രവാദതിത്വത്തിനം 
ഇടയാക്കുകയും ഭരണത്തിൽ സുതാരഷ്യതയും കാരഷ്യക്മതയും വർധതിക്കുവാൻ 
സാഹചരഷ്യന്മാരുങ്ങുകയും ന്ചയ്തു.

7. ജനക്രീയാസൂത്രണത്ിന്റെ കനട്ങ്ങൾ

1996ൽ ആരംഭതിച് ജനകീയാസൂത്രണം 25 വർഷം പതിന്നതിട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
ജനകീയാസൂത്രണം ന്കാണ്ടുണ്ായ ഏറ്വം പ്രധാനന്പ്ട്ട കനട്ടം എന്ാന്ണന്ന് 
കചാദതിച്ാൽ അതതിന്നാറ് ഉത്രകമയുള്ളൂ. കകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾക്് പുറന്മ 
ഭരണഘടന വതിഭാവനം ന്ചയ് പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൾ (Local Self Governments) 
ഭരണഘടനാ പതിൻബലമുള്ള മൂന്നാം തല ഭരണസംവതിധാനമായതി (Third Stratum of 
Administration) ഇവതിന്ട നതിലവതിൽ വന്നു. അതായത് ജനങ്ങൊൽ അംഗീകരതിക്ന്പ്ട്ട 
ഭരണകൂടങ്ങൾ ആയതി പ്രാകദേതിക സർക്ാറുകൾ മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. കകന്ദ-സംസ്ാന 
സർക്ാറുകെതിൽ നതിന്നും വഷ്യതഷ്യസ്തമായതി ജനങ്ങകൊടടുത്തു നതിൽക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്് 
പ്രാപഷ്യതയുള്ള, ജനങ്ങൊൽ കനരതിട്ട് നതിയന്തതിക്ന്പ്ടുന്ന സർക്ാരുകൾ ഉണ്ായതി 
എന്നതതിലപ്പുറം വലതിയ കനട്ടം എന്ാണുള്ളത്? ഏറ്വം പ്രധാനന്പ്ട്ട കനട്ടം 
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ഇതാന്ണങ്തിലം ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂന്ട കകവരതിക്ാൻ കഴതിഞ്ഞ കനട്ടങ്ങൾ 
നതിരവധതിയാണ്. പ്രധാനന്പ്ട്ടവ ഇനതി ന്കാടുക്കുന്നു

i. സമഗ്മായ വികകന്ദ്രീകരണം സാധഷ്യമായി: ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം 
ആസൂത്രണ വതികകന്ദീകരണത്തിന് ആയതിരുന്നതില മറതിച്് അധതികാര വതികക
ന്ദീകരണത്തിന് ആയതിരുന്നു. അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന ഈ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ 
കരുത്തിനാൽ അധതികാരം, ധനം, ഉകദഷ്യാഗസ്ർ, സ്ാപനങ്ങൾ, ചുമതലകൾ 
എന്നതിവന്യലാം താന്ഴ തലം വന്ര വതികകന്ദീകരതിക്ന്പ്ട്ടു. ഇത് ഭരണത്തിൽ 
ജനങ്ങളുന്ട പങ്ാെതിത്വർദ്ധനവതിനം അതുവഴതി ജനാധതിപതഷ്യ ോക്ീകര
ണത്തിനം ഇടയായതി.

ii. ന്പാതു ആസ്ികളുന്ട വിപുല്രീകരണം: തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് 
കകമാറതിയ സ്ാപനങ്ങളും മറ്് ന്പാതു ആസ്തതികളും വതിപുലന്പ്ടുത്തുവാനം 
ന്മച്ന്പ്ടുത്തുവാനം തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് കഴതിഞ്ഞു.. നമ്മുന്ട 
സ്കൂളുകൾ, ആകരാഗഷ്യ സ്ാപനങ്ങൾ, അങ്ണവാടതികൾ, ഓെീസുകൾ മുത
ലായവ വതിപുലീകരതിക്ന്പടുകയും ആധുനതികവൽക്രതിക്ന്പ്ടുകയും ന്ചയ്തു. 
കറാഡുകൾ, ന്പാതു ജലാേയങ്ങൾ, മാലതിനഷ്യ സംസ്രണ സംവതിധാനങ്ങൾ,   
ന്തരുവവതിെക്കുകൾ, കുടതിന്വള്ള കപപ്് കലനകൾ, തടയണകൾ മുതലായ 
വതിപുലീകരതിക്കുകയും ന്മച്ന്പ്ടുത്തുകയും ന്ചയ്തിരതിക്കുന്നു.

iii.  കസവന ഗുണനിലവാര വർദ്ധനവറ്: കസവന- കക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ാൻ 
ചുമതലന്പ്ട്ട മതിക്വാറും സ്ാപനങ്ങളും അതതിന്ല ഉകദഷ്യാഗസ്രും തകദേേഭ
രണ സ്ാപനങ്ങെതികലക്് കകമാറ്ം ന്ചയ്ന്പ്ട്ടകതാന്ട അവയുന്ട കസവന 
നതിലവാരം ഏന്റ ഉയർന്നു. നതിതതി ആകയാഗ് പഠനങ്ങെതിന്ല ആകരാഗഷ്യ സൂചതി
കയതിലം വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ സൂചതികയതിലം എലാം നാം ഒന്നാമതാണ്. ആധുനതിക 
വതിവരസാകങ്തതിക വതിദഷ്യയുന്ട ഉപകയാഗന്പ്ടുത്ലതിലൂന്ട വെന്ര കവഗത്തിലം 
സുതാരഷ്യവമായ കസവനം ജനങ്ങൾക്് ലഭഷ്യമാക്ാൻ തകദേേഭരണസ്ാപ
നങ്ങൾക്്  കഴതിയുന്നുണ്്. 

iv. ജ്രീവിത ഗുണനിലവാരം വർദ്ധനവറ്: നതിതതി ആകയാഗ് സൂചതിക പ്രകാരം 
ദരതിദ്ർ ഏറ്വം കുറവള്ള (0.71%) സംസ്ാനം കകരെമാണ്. അടുത്തിന്ട 
സംസ്ാന സർക്ാർ നടത്തിയ അതതി ദരതിദ്ന്ര കന്ണ്ത്ൽ പ്രക്തിയ 
നടത്തി. ഒരു േതമാനത്തിൽ േതമാനത്തിൽ താന്ഴ മാത്രം അതതിദരതിദ്രാണ്  
കകരെത്തിലള്ളന്തന്ന്  ഇതതിൽ കന്ണ്ത്തി. എങ്ങന്ന ഇത് സാധഷ്യമാകന്നു? 
അതും നഗര-ഗ്രാമ വഷ്യതഷ്യാസമതിലാന്ത? ജീവതിത ഗുണനതിലവാരം 
വർദ്ധനവതിന് നതിദാനമായതിട്ടുള്ള പാർപ്തിടം, കുടതിന്വള്ളം, കവദയുതതി, ശുചതിത്വ 
സംവതിധാനങ്ങൾ, ആകരാഗഷ്യ-വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ കസവനങ്ങൾ മുതലായവ 
ന്മച്ന്പ്ട്ട അെവതിൽ ജനങ്ങൾക്് ലഭഷ്യമാക്കുന്നതതിൽ വലതിയ പങ്കുവഹതിക്ാൻ 
തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് കഴതിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

v. ഭരണ-വികസന-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ വർധിച് ജനക്രീയ ഇടന്പടൽ: 
അധതികാര വതികകന്ദീകരണന്ത് തുടർന്ന് പ്രാകദേതിക ഭരണസംവതിധാനവമായതി 
ബന്ധന്പ്ട്ട് ജനങ്ങൾക്് ഇടന്പടാനള്ള കവദതികൾ നതിരവധതിയാണ്. 
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ഇത് ഭരണ വതികസനപ്രവർത്നങ്ങളുന്ട സുതാരഷ്യതയും കാരഷ്യക്മതയും 
വർദ്ധതിപ്തിക്ാൻ മാത്രമല സഹായതിച്ത്. സാമൂഹതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏന്റ്ടുത്് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് േക്മായ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപന്പ്ടാനം അത് 
സഹായമായതി. ഓഖതി, പ്രെയം, കകാവതിഡ് തുടങ്ങതിയ ദുരന് സാഹചരഷ്യങ്ങെതിൽ 
ഈ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട ഒപ്ം നതിന്ന് വഹതിച് 
പങ്് ഏന്റ ശ്രകദ്ധയമായതിരുന്നു.

vi. ബഹുജന വിദഷ്യാഭഷ്യാസവം കാരഷ്യകശഷി വികസനവം: ഓകരാ അഞ്ചുവർഷം 
കൂടുക്ാഴും ഇരുപതതിനായതിരത്തികലന്റ ജനപ്രതതിനതിധതികൾ തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങെതിൽ എത്തുന്നു. അതതിൽ 75-80% കപരും പുതതിയവരും . ഇങ്ങന്ന 
വരുന്ന ജനപ്രതതിനതിധതികൾ, പ്രാകദേതിക ഭരണസംവതിധാനവമായതി ബന്ധന്പ്ട്ട് 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്കർ, ഉകദഷ്യാഗസ്ർ എന്നതിവർക്് 
അവരുന്ട കാരഷ്യകേഷതി വതികസനത്തിനായതി നൽകുന്ന പരതിേീലനങ്ങൾ 
വെന്ര വലതിയ ഒരു ബഹുജന വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ പ്രക്തിയയാണ്. ഈ കാരഷ്യകേഷതി 
വതികസനപ്രവർത്നം ഭരണകാരഷ്യക്മതയ്ക്കു കൂടതി കാരണമാകുന്നു.

vii. മാറ്ിനിർത്ന്പ്ട്വർക്കും ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കും മുന്ിയ പരിഗണന: സ്തീകൾ, 
കുട്ടതികൾ, വകയാജനങ്ങൾ, അഗതതികൾ, ഭതിന്നലതിംഗക്ാർ, ഭതിന്നകേഷതിക്ാർ, 
പട്ടതികജാതതിക്ാർ, പട്ടതികവർഗ ക്ാർ, മത്സഷ്യന്ത്ാഴതിലാെതികൾ 
തുടങ്ങതിയവർന്ക്ലാം പ്രകതഷ്യക പരതിഗണന പ്രാകദേതിക പദ്ധതതിയതിലം 
പ്രാകദേതിക ഭരണത്തിലം ഉറപ്പുവരുത്തിയതിട്ടുണ്്. അവർക്ായതി പ്രകതഷ്യക 
പദ്ധതതികൾ (ഉദാഹരണം ആശ്രയ ), അനതിവാരഷ്യ വകയതിരുത്ലകൾ (10% 
വനതിതാ ഘടക പദ്ധതതിക്് ), പ്രകതഷ്യക ഒത്തുകചരലകൾ( ഉദാഹരണം 
കുട്ടതികളുന്ട ഗ്രാമസഭ) മുതലായവ നതിഷ് കർഷതിച്തതിലൂന്ട അവരുന്ട 
പുകരാഗതതിയും കക്മവം പ്രകതഷ്യകം പരതിഗണതിക്ന്പടുന്നു.

പുതിയ കകരളത്ിനായി ജനക്രീയാസൂത്രണ കഷ്യാമ്പയിൻ

അധതികാരവതികകന്ദീകരണത്തിനം പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൾക്കും കവണ്തി 
ആസൂത്രണ കഷ്യാ്യതിൻ സംഘടതിപ്തിച് ഏക സംസ്ാനമാണ് കകരെം. 
ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ കലാകഗായതിൽ എഴുതതിയതിട്ടുള്ളത് "അധതികാരം 
ജനങ്ങൾക്് " എന്നാണ്. അതായത് അധതികാരം ജനങ്ങെതികലന്ക്ത്തിക്ാൻ 
(ജനപ്രതതിനതിധതികെതികലക്ല) ഒരു പ്രസ്ാനം.

എന്തുന്കാ്റ് കഷ്യാമ്പയിൻ? എന്തുന്കാ്റ് പ്രസ്ഥാനം?

സാമൂഹതിക പ്രസ്ാനങ്ങളും നകവാത്ാന പ്രസ്ാനങ്ങളും ഇെക്തിമറതിച് 
മണ്ാണ് നമ്മുകടത്. ഈ മണ്തിൽ വതിതയ്കാൻ ഏറ്വം അനകയാജഷ്യമായ വതിത്ാണ് 
ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് തതിരതിച്റതിഞ്ഞവരാണ് ഈ പ്രസ്ാനത്തിന് കനതൃത്വം 
നൽകതിയത്. ഒരു പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ചടുലത, ഊർജ്ം, ആകവേം, കൂട്ടായ്മ മുതലായവ 
ഇലാന്ത ഒരതിക്ലം അധതികാരം മുകെതിൽനതിന്ന് താകഴക്് സ്വകമധയാ കകമാറ്ം 
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ന്ചയ്ന്പ്ടുകയതില എന്നാണ് ചരതിത്രപാഠം. ആ ചരതിത്രകബാധം ഉള്ളതതിനാലാണ് ഒരു 
കഷ്യാ്യതിനതിന് സംസ്ാന സർക്ാർ തന്ന്ന മുൻകകന്യ്ടുത്ത്. ഒരു പ്രസ്ാനത്തിന്റെ 
പതിൻബലമതിലാന്ത ഒരു കഷ്യാ്യതിനം വതിജയതിക്കുകയതില എന്ന തതിരതിച്റതിവാണ് ഒരു 
പ്രസ്ാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് ഇടയാക്തിയത്. തകദേേഭരണസ്ാപന ങ്ങെതിന്ല 
ജനപ്രതതിനതിധതികളും ഉകദഷ്യാഗസ്രും മാത്രം ശ്രമതിച്ാൽ നടക്കുന്നതായതിരുന്നതില 
മുകെതിലള്ള അധതികാരം താന്ഴ എത്തിക്കുക എന്നത്. അത് താന്ഴയുള്ളവർ 
പതിടതിച്വാങ്ങതി കയ്ാെണം. കൃഷതിഭൂമതി കൃഷതിക്ാരന് ലഭതിച്ത് ജന്തിയുന്ട മഹാമനസ്ത 
ന്കാണ്ല; അടതിമസമ്പ്രദായം ഇലാതായത് ഉടമയുന്ട ഔദാരഷ്യം ന്കാണ്ല. എലാം 
സംഘടതിച്് കനടതിന്യടുത്താണ് . തകർന്ന ഉൽപ്ാദനകമഖലന്യ പുനരുജ്ീവതിപ്തിച്് 
സ്ത്തുൽപ്ാദനകമഖലന്യ േക്തിന്പ്ടുത്ാനം ഗുണനതിലവാര കുറവമൂലം 
ജനങ്ങൾ നതിരാകരതിച് നമ്മുന്ട കസവന കമഖലയ്ക് പുത്ൻ ഉണർവ് നൽകാനം 
ജനപങ്ാെതിത്മുള്ള പ്രാകദേതിക സർക്ാരുകൾക്് മാത്രകമ കഴതിയൂ എന്നും അതതിലൂന്ട 
മാത്രകമ ഒരു നവകകരെ സൃഷ്തി സാധഷ്യമാകൂ എന്നും ഉള്ള തതിരതിച്റതിവതിന്റെ ഉൽപ്ന്നമാണ് 
ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം. 25 വർഷം മുമ്പുണ്ായ ആ തതിരതിച്റതിവ് കകരെന്ത് മറ്റു 
സംസ്ാനങ്ങെതിൽനതിന്ന് ഏന്റ മുന്നതിന്ലത്തിക്ാൻ കഴതിഞ്ഞു എന്നത് ഈ പ്രസ്ാനം 
കനതൃത്വം നൽകതിയ കഷ്യാ്യതിന്റെ കനട്ടമാന്ണന്ന് നമുക്് നതിസ്ംേയം പറയാം.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ജനങ്ങന്െ കകന്ദബതിന്ദുവാക്തിയുള്ള ആസൂത്രണം.

2. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ  വതിവതിധ ഘട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ.

3. വതികസന കരഖയും വതികസന ന്സമതിനാറും.

4. സ്ീം, കപ്രാജ്്, പരതിപാടതി, പ്ാൻ.

5. പദ്ധതതികരഖ, പദ്ധതതി അടങ്ൽ.

6. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ കനട്ടങ്ങൾ.

7. ജനകീയാസൂത്രണവം നവകകരെ സൃഷ്തിയും.

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രന്മഴുതുക  (ഒരു മാർക്് വീതം)

1. നതിതതി ആകയാഗതിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ഷ്യയതിൽ ദരതിദ്ർ ഏറ്വം കുറവള്ള 
സംസ്ാനം ഏത്?

2. തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും കുറഞ്ഞത് 
എത്ര േതമാനം തുക വനതിതാ ഘടക പദ്ധതതിക്ായതി മാറ്തിന്വക്ണം?

3. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ കലാകഗായതിൽ കരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള 
മുദ്ാവാകഷ്യം എന്്?
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II. ന്തകറ്ാ ശരികയാ എന്റ് എഴുതുക (ഒരു മാർക്് വീതം)

1. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ തുടക്ത്തിൽ സംഘടതിപ്തിച് ഗ്രാമസഭകെതിന്ല 
േരാേരതി പങ്ാെതിത്ം ഏകകദേം 180 ആയതിരുന്നു.

2. 1997-98 ൽ 1025.37കകാടതി രൂപ സംസ്ാന സർക്ാർ തകദേേ 
ഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്് ഗ്രാറെ് -ഇൻ-എയ്ഡായതി അനവദതിച്.

3. തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്തിയ മരാമത്് കപ്രാജക്ടുകളുന്ട 
സാകങ്തതിക അനമതതി നൽകുന്ന ചുമതലയും എക്്ന്പർട്ട് കമ്തിറ്തികൾക്് 
നൽകതിയതിരുന്നു.

III. പൂരിപ്ിക്കുക (ഒരു മാർക്് വീതം)

1.  തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്തിയ കപ്രാജക്ടുകൾ വതിലയതിരുത്തി 
കുറ്മറ്താക്കുന്നതതിന് ഉണ്ാക്തിയ സംവതിധാനമായതിരുന്നു------------------

2. ..................................... കൊണ് കപ്രാജക്ടുകൾ എഴുതതി തയ്ാറാക്തിയതിരുന്നത്.

3. 1996 ൽ ജനകീയാസൂത്രണ ഗ്രാമസഭകളുന്ട സംസ്ാനതല  
ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് തതിരുവനന്പുരം ജതിലയതിന്ല ...........................
ഗ്രാമപഞ്ായത്തിലായതിരുന്നു.

IV.  ഒകന്ാ രക്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്് മാർക്് വീതം)

1. കപ്രാജ്് എന്നാൽ എന്്?

2. വതിദഗ്ധ സമതിതതികളുന്ട (Expert Committees) പ്രധാന ചുമതലകൾ 
എന്ന്ലാമായതിരുന്നു?

3. വതികസന ന്സമതിനാർ നടത്തിയതതിന്റെ പ്രധാന ഉകദേേം എന്ായതിരുന്നു?

V.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്മഴുതുക (അഞ്് മാർക്് വീതം)

1. അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന് ഒരു പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ആവേഷ്യകത 
എന്ായതിരുന്നു?

2. കകരെത്തിന്ല ജതിലാ കൗൺസതിലകൾ?

3. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ  പ്രധാന കനട്ടങ്ങൾ?

4. 73, 74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതികെതിലൂന്ട ജനങ്ങൾക്് ആസൂത്രണ 
കാരഷ്യത്തിൽ ലഭതിച് സാധഷ്യതകൾ എന്ന്ലാം?

സംഗ്ഹം

ആസൂത്രണ പ്രക്തിയയതിൽ ജനങ്ങന്െ വൻകതാതതിൽ അണതിനതിരത്തിന്ക്ാണ്് 
അധതികാര വതികകന്ദീകരണവം പ്രാകദേതികഭരണവം സാധഷ്യമാക്തി കലാകത്തിന്  
കാണതിച്ന്കാടുത് സംസ്ാനമാണ് കകരെം.  അധതികാര വതികകന്ദീകരണത്തിന്റെ 
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പഠനപുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. 1. ന്തറ്്              2. േരതി                3 ന്തറ്്

II.      1.  ഇ എം എസ്  നമ്പൂതതിരതിപ്ാട്            

 2. കാസർകകാട്              

 3. ജൂൺ ഒന്നാം തതിയ്തതി

III. 1. 1996 ആഗസ്റ്  17           2. 1979           3. ജതിലാ ആസൂത്രണ സമതിതതിക്്

പഠനപുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. 1. സർ വതികേ്വേ്വയ്ർ             2. എസ് ന്ക ന്ഡ         

 3. 243 G             4. ഒന്നാം

II. 1. േരതി                2. ന്തറ്്              3. േരതി                  4. ന്തറ്്

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ - മൂന്റ്

I. 1. കകരെം                     2.   10 %              3. അധതികാരം ജനങ്ങൾക്്

II. 1. േരതി                     2. ന്തറ്്                      3. േരതി

III. 1. സന്നദ്ധ സാകങ്തതിക കസന (Voluntary Technical Corps) 

 2. കർമസമതിതതികൊണ്                            3.  നന്ദതികയാട്

ആ ചരതിത്രം കകരെത്തിന്റെ കഴതിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്ാണ്ടു കാലന്ത് പ്രാകദേതിക 
വതികസന ചരതിത്രം കൂടതിയാന്ണന്ന് ഈ അധഷ്യായത്തിലൂന്ട മനസ്തിലാക്ാൻ കഴതിയും. 
ആ ചരതിത്രം പരതികോധതിക്കുന്ന ഏന്താരാൾക്കും അധതികാരവതികകന്ദീകരണത്തിന് 
എന്തുന്കാണ്് ഒരു പ്രസ്ാനം ആവേഷ്യമായതിരുന്നു എന്ന് ഈ അധഷ്യായത്തിൽ 
നതിന്നും കബാധഷ്യന്പ്ടുന്നതാണ്. ജനങ്ങന്െ കകന്ദബതിന്ദുവാക്തിയുള്ള ആസൂത്രണം, 
അതും  മന്റ്ാരതിടത്തും സമാന പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട മാതൃകകെതിലാ തതിരുന്ന ഒരു 
അവസരത്തിൽ എങ്ങന്ന സാധഷ്യമാക്ാൻ കഴതിഞ്ഞു എന്നത്, ഇഛോേക്തിയും 
ജനപങ്ാ െതിത്വമന്ണ്ങ്തിൽ സാമൂഹഷ്യമാറ്ം സാധഷ്യമാക്ാൻ കഴതിയും എന്നതതിന്റെ 
മതികച് ഉദാഹരണമായതി ഇവതിന്ട കാണാൻ കഴതിയുന്നു.  ജനകീയാസൂത്രണം  
കകരെസമൂഹത്തിന്   സാമൂഹഷ്യമായും സാ്ത്തികമായും സാംസ്ാരതികമായും ഉണ്ാക്തിയ 
കനട്ടങ്ങൾ നതിരവധതിയാണ്.  സ്ലപരതിമതിതതി മൂലം അവ വതിേദമായതി പ്രതതിപാദതിച്തിട്ടതില.  
എങ്തിലം എടുത്തു  പറയാവന്ന കനട്ടങ്ങൾ പഠതിതാക്ളുന്ട ശ്രദ്ധയ്കായതി സൂചതിപ്തിച്തിട്ടുണ്്.  
നവകകരെ സൃഷ്തിക്ായതി ജനകീയാസൂത്രണ കഷ്യാ്യതിൻ നൽകതിയ സംഭാവനകൾ 
സൂചതിപ്തിച്ന്കാണ്ാണ് ഈ അധഷ്യായം  ഉപസംഹരതിച്തിട്ടുള്ളത്.

ഉത്രസൂചിക
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അവലംബം/അധികവായനയ്കറ്

 ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം: സംസ്ാന ആസൂത്രണ കബാർഡ്, 1997.
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ഐസക്, 1998.
 ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ രാഷ്ടീയം: കഡാ. ടതി എം കതാമസ് ഐസക്്, 

ഡതിസതി ബുക്്, 2005.
 Report of the committee for evaluation of decentralized Planning and 

development (Prof.M A Oommen Committee report)  Government of Kerala,  
2009.

 Kerala's decentralisation at a glance: KILA, 2014.
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ആസൂത്രണത്തിലെ പരതിസ്തിതതിയും  
കേരളീയ സാഹചര്യവും

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണതിറ്ക് പഠതിച്ക് േഴതിയക്ാൾ പഠതിതാക്കൾക്കക് ഇനതി പറയന്ന ോരഷ്യങ്ങൾ 
ന്ചയ്യുന്നതതിനായള്ള ോരഷ്യകശഷതി ഉണ്ാകുന്നതാണക്.

1. കേരളത്തിന്ല പാരതിസ്തിതതിേ പ്രകതഷ്യേതേൾ വതിശദീേരതിക്കാൻ േഴതിയേ.

2. ജനങ്ങളം പരതിസ്തിതതിയം തമ്തിലുള്ള ബന്ം കേരളത്തിൽ എങ്ങതിന്ന 
നതിലനതിൽക്കുന്നു എന്നക് പറയവാൻ േഴതിയേ.

3. വതിേസനവം പരതിസ്തിതതി സംരക്ണവം എങ്ങന്ന സുസ്തിരമായതി ന്ോ
ണ്ടുകപാോൻ േഴതിയം എന്നക് വതിശദീേരതിക്കാൻ േഴതിയേ.

4. കേരളത്തിന്ല പ്രധാന പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ വതിവരതിക്കാൻ േഴതിയേ.

5. സുസ്തിര വതിേസനത്തിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്െ പങ്ക് പറ
യവാൻ േഴതിയേ.

1. സൂചനാപദങ്ങൾ

1.  പരിസ്ിതി (Environment): ഭൂമതിയം അതതിൽ ഉൾന്പെടുന്ന എല്ാ വതിഭവങ്ങ
ന്ളയം കചർത്ാണക് പരതിസ്തിതതി എന്നതുന്ോണ്ക് നമ്ൾ വതിവക്തിക്കുന്നതക്. 

2. പുനരുൽപ്ാദിപ്ിക്ാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ (Renewable Resources): തുെർച്യായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുേയം എന്നാൽ അവന്യ ഉൽപൊദതിപെതിക്കുവാൻ സാധതിക്കുേയം 
ന്ചയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വതിഭവങ്ങൾ. ഉദാഹരണം, വൃക്ങ്ങൾ.

3. പുനരുൽപ്ാദിപ്ിക്ാൻ കഴിയാത്ത വിഭവങ്ങൾ (Non Renewable Resources): 
ഉപകയാഗതിക്കുക്ാൾ തീർന്നു കപാകുന്നതും പുനരുൽപൊദതിപെതിക്കാൻ സാധതി
ക്കാത്തുമായ വതിഭവങ്ങൾ. ഉദാഹരണം, ന്പക്ാളതിയം ഉൽപെന്നങ്ങൾ. 
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4. താങ്ങാവുന്ന തലത്തിലുള്ള വിഭവ വിനിയയാഗം (Carrying Capacity): പ്രകൃതതി 
വതിഭവങ്ങളന്െ ഉപകയാഗം അവയന്െ പുനരുൽപൊദനത്തിന്റെ അനുപാത
ത്തിൽ തന്ന്നയായതിരതിക്കണം. മാലതിനഷ്യം, ഉൽപൊദന പ്രക്തിയക്കക് കദാഷം 
ഉണ്ാക്കാത് അളവതിൽ മാത്ം ആയതിരതിക്കണം.

5.  അപചയ സ്വീകരണ കഴിവറ് (Aborptive Capacity): പ്രകൃതതിക്കക് താങ്ങാ 
വന്ന തലത്തിലുള്ള വതിഭവ വതിനതികയാഗവം വതിഭവങ്ങളന്െ അപചയവം.  
ഉദാഹരണത്തിനക്, ന്വള്ളത്തിന്റെ ദുരുപകയാഗംമൂലം ജലം മലതിനമാകു 
േയം കുെതിന്വള്ളം വതില ന്ോടുത്ക്  വാകങ്ങണ്ടുന്ന അവസ് ഉണ്ാവേയം 
ന്ചയ്യുന്നതക്.

1. ആമുഖം

വതിേസനത്തിന്റെ ോരഷ്യത്തിൽ ആകഗാള തലത്തിൽ അറതിയന്പെടുന്ന 
സംസ്ാനമാണക് കേരളം. മാനവ വതിേസന ോരഷ്യത്തിൽ കേരളം ഒന്നാമതാണക്. 
അമതിതമായ വഷ്യവസായവൽക്കരണം ഇന്ല്ങ്തിലും കേരളത്തിന്ല പരതിസ്തിതതി 
ദുർബലന്പെട്ടു വരുന്നതായതി ോണന്പെടുന്നു. ഇതതിന്റെ ഫലമായതി പ്രളയം, വരൾച്, 
മണ്തിെതിച്തിൽ, ഉരുൾന്പൊട്ടൽ തുെങ്ങതിയ പ്രകൃതതിദുരന്തങ്ങളന്െ എണ്ം ഉയർന്നുവരുന്നു. 
േതിഴക്കക് മലനതിരേളാലും പെതിഞ്ാറക് സമുദ്രത്ാലും അതതിരതിട്ടു േതിെക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ 
ഭൂപ്രകദശന്ത് മലനാെക്, ഇെനാെക്, തീരപ്രകദശം എന്നതിങ്ങന്ന തരംതതിരതിച്ക് 
ോണാവന്നതാണക്. ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത മനുഷഷ്യനും പ്രകൃതതിയമായള്ള ഇെന്പെലതിനു 
സാധഷ്യത വർദ്തിച്ചു. കൃഷതിക്കായം വഷ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾക്കായം 
വനങ്ങന്ള ചൂഷണം ന്ചയ്തു. വഷ്യവസായശാലേളം സ്ാപനങ്ങളം വീടുേളം പുറന്തള്ളുന്ന 
മാലതിനഷ്യങ്ങൾ ന്ോണ്ക് നമ്മുന്െ പുഴേൾ മലതിനമാേന്നു. പാറ, മണ്ക്, േരതിമണൽ, 
മണൽ തുെങ്ങതി പുനരുജ്ീവതിപെതിക്കാൻ േഴതിയാത് വതിഭവങ്ങൾ അമതിതമായതി ചൂഷണം 
ന്ചയ്യന്പെടുന്നു. ഇതതിന്റെ എല്ാം ആന്േത്തുേ എന്നവണ്ം പ്രളയം, േെൽകക്ാഭം, 
വരൾച്, അമതിത ചൂെക് തുെങ്ങതിയ പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങൾ രൂക്മാോൻ തുെങ്ങതി. ഇത്രം 
പ്രകൃതതികക്ാഭങ്ങന്ള അതതിജീവതിക്കുന്നതും പ്രകൃതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ് നതിലനതിർത്തി 
സുസ്തിരവതിേസനം ഉറപൊക്കുന്നതതിനും തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കക് വളന്ര 
പ്രധാനന്പെട്ട പങ്ാണുള്ളതക്. 

1. യകരളത്തിന്റെ പാരിസ്ിതിക പ്രയതഷ്യകതകൾ

കേരളത്തിന്റെ ഭൂമതിശാസ്തം ഇന്തഷ്യയതിന്ല മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
വഷ്യതഷ്യസ്തമാണക്. േതിഴക്കക് പശ്തിമഘട്ടത്തിൽ തുെങ്ങതി പെതിഞ്ാറക് അറബതിക്കെൽ 
വന്രയള്ള ഭൂപ്രകദശന്ത് മലനാെക്, ഇെനാെക്, തീരപ്രകദശം എന്നതിങ്ങന്ന തരംതതിരതിച്ചു 
ോണാവന്നതാണക്. കേരളത്തിന്ല ോലാവസ്ന്യ നതിയന്തതിക്കുന്നതക് ന്തക്കക് മുതൽ 
വെക്കക് വന്ര ഇെതെവതില്ാന്ത വഷ്യാപതിച്ചുേതിെക്കുന്ന പശ്തിമഘട്ട മലനതിരേളാണക്. 
പ്രകൃതതി നതിർമ്തിതമായ ഒരു മതതിലു കപാന്ലയാണക് ഈ മലനതിരേൾ. പാലക്കാെക് 
ജതില്യതിന്ല വാളയാറതിൽ മാത്മാണക് പശ്തിമഘട്ടം മുറതിഞ്ഞു ോണുന്നതക്. വാളയാർ ചുരം 
ഉള്ളതതിനാൽ പാലക്കാെക് ജതില്യതിൽ മാത്ം മറ്റു ജതില്േളതിൽ നതിന്നും വഷ്യതഷ്യസ്തമായ വരണ് 
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ോലാവസ്യാണക്. കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രകദശന്ത് നതിന്നക് 580 േതികലാമീറ്ർ നീളമുണ്ക്. 
കോട്ടയം, പത്നംതതിട്ട, ഇടുക്കതി, പാലക്കാെക്, വയനാെക് എന്നീ ജതില്േന്ളാഴതിന്േ ബാക്കതി 
ജതില്േന്ളന്യല്ാം അറബതിക്കെൽ സ്പർശതിക്കുന്നുണ്ക്. 

സമുദ്രനതിരപെതിൽ നതിന്നും 75 മീറ്റതിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രകദശങ്ങൾ ആണക് 
മലനാെക് ആയതി േണക്കാക്കുന്നതക്. കേരളത്തിന്റെ 48 ശതമാനവം മലനാെക് ആണക് 
(18,653 ചതുരശ്ര േതികലാമീറ്ർ). സമുദ്രനതിരപെതിൽ നതിന്നും 7.5 മീറ്റതിനും 75 മീറ്റതിനും 
ഇെയതിൽ ഉയരമുള്ള പ്രകദശന്ത് ഇെനാെക് ആയതി േണക്കാക്കുന്നു. ഇവതിന്െ മുഖഷ്യമായം 
ചുവന്നമണ്ക് ആണുള്ളതക്. സമുദ്രനതിരപെതിൽ നതിന്നും 7.5 മീറ്ർ വന്ര ഉയരമുള്ള പ്രകദശങ്ങന്ള 
തീരപ്രകദശം ആയതി േണക്കാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയള്ളതക് 
തീരപ്രകദശത്ാണക്. ആലപ്പുഴയം ന്ോച്തിയം ഇതതിനുദാഹരണങ്ങളാണക്.

കാലാവസ്

കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണകമഖലാ ോലാവസ്യാണക് അനുഭവന്പെടുന്നതക്. ഇതതിനു 
ോരണം ഭൂമധഷ്യകരഖയതിൽ നതിന്നക് വളന്ര അടുത്ായതി സ്തിതതിന്ചയ്യുന്നതുന്ോണ്ാണക്. 
സമുദ്ര സാമീപഷ്യവം പശ്തിമഘട്ടമലനതിരേൾ മഴകമഘങ്ങകളയം ഈർപെത്തിന്നയം 
തെഞ്ഞുനതിർത്തുന്നതതിനാൽ സമശീകതാഷ്ണ ോലാവസ്യാണക് കേരളത്തിലുള്ളതക്. 
കേരളത്തിൽ ോലാവസ്േൾ വഷ്യക്തമായതി വഷ്യതഷ്യാസം പുലർത്തുന്നു. ോലവർഷം 
(ഇെവപൊതതി), തുലാവർഷം എന്നീ രണ്ടു മഴക്കാലങ്ങളാണക് ഉള്ളതക്. ശശതഷ്യോലം, 
കവനൽക്കാലം എന്നീ മറ്റു ോലാവസ്േളം അനുഭവന്പെടുന്നു. 

കേരളത്തിന്റെ ശശതഷ്യോലത്ക് ചൂടു കുറഞ് വരണ് ോലാവസ്യാണക്. 
ഈ സമയത്ക് മൂന്നാർ കപാലുള്ള പ്രകദശങ്ങളതിന്ല താഴ്ന്ന താപനതില വതികദശതിേളം 
സ്വകദശതിേളമായ സന്ദർശേന്ര ആേർഷതിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ കവനൽക്കാലം മാർച്ക് 
മുതൽ കമയക് വന്രയാണക്. ഈ സമയത്ാണക് ഏറ്വം കൂടുതൽ ചൂെക് അനുഭവന്പെടുന്നതക്. 
എന്നാൽ ഈ സമയത്തുതന്ന്ന കവനൽമഴ ലഭതിക്കുന്നതതിനാൽ ഉയർന്ന താപനതില 
നതിയന്തതിക്കന്പെടുന്നു. 

കേരളത്തിൽ പ്രതതിവർഷം ശരാശരതി 3,000 മതില്തിലതിറ്ർ മഴയാണക്  ലഭതിക്കുന്നതക് . 
മലന്വള്ളത്തിന്റെ 70 ശതമാനവം േെലതികലക്കക് ഒഴുേതികപൊകുന്നു. ജൂൺ മുതൽ 
ന്സപ്ംബർ വന്രയള്ള ോലന്ത് ന്പാതുകവ ോലവർഷം എന്നറതിയന്പെടുന്നു. 
ഇെവപൊതതി എന്നും ന്തക്കക് പെതിഞ്ാറൻ മൺസൂൺ ോലം എന്നും ഇതതിന്ന 
വതിളതിക്കുന്നു. ഏറ്വം കൂടുതൽ മഴ ലഭതിക്കുന്നതക് ഇക്കാലത്ാണക്. അറബതിക്കെലതിൽനതിന്നക് 
രൂപംന്ോണ്ക് വരുന്ന മഴകമഘങ്ങൾ കേരളത്തിലാന്േ മഴ ന്പയ്യതിക്കുന്നു. മതിന്നലും 
ഇെതിന്വട്ടും കുറവായതിരതിക്കുന്നതും ദതിവസത്തിന്റെ എല്ാ സമയത്തും മഴ ന്പയ്യുന്നതും 
ഈ ോലത്തിന്റെ പ്രകതഷ്യേതയാണക്. കേരളത്തിന്ല മഴയന്െ നാലതിൽ മൂന്നുഭാഗവം 
ഇെവപൊതതി അഥവാ ന്തക്കുപെതിഞ്ാറൻ മൺസൂൺ ോലത്ാണക്. ഒക്ാബർ മുതൽ 
ഡതിസംബർ വന്രയള്ള മഴക്കാലം തുലാവർഷം എന്ന കപരതിൽ അറതിയന്പെടുന്നു. 
ശവകുകന്നരങ്ങളതിലാണക് ഈ മഴ കൂടുതലായം ന്പയ്യുേ, ഇെതിയം മതിന്നലും മഴകയാന്ൊപെം 
ഉണ്ാകും.
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പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. കേരളത്തിന്റെ ഭൂമതിശാസ്തം ഇന്തഷ്യയതിന്ല മറ്ക് സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
വഷ്യതഷ്യസ്തമാണക്. 

2. കേരളത്തിന്റെ േതിഴക്കക് പശ്തിമഘട്ട മലനതിരേളം പെതിഞ്ാറക് 
അറബതിക്കെലുമാണക്. കേരളത്തിന്ല ഭൂപ്രകദശന്ത് മലനാെക്, ഇെനാെക്, 
തീരകദശം ഇങ്ങന്ന തരംതതിരതിച്ക് ോണാവന്നതാണക്. 

3. പ്രതതിവർഷം കേരളത്തിൽ ശരാശരതി 3000 മതില്തിലതിറ്ർ മഴ ന്പയ്യുന്നു, 

4.  കേരളത്തിൽ രണ്ടു മഴക്കാലം ആണുള്ളതക്, ജൂൺ മുതൽ സപ്ംബർ 
വന്രയള്ള ോലവർഷവം ഒക്ാബർ മുതൽ ഡതിസംബർ വന്രയള്ള 
തുലാവർഷവം. 

5. കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണകമഖലാ ോലാവസ്യാണക് ഉള്ളതക്.

6. കവനൽമഴ ലഭതിക്കുന്നതതിനാൽ അന്തരീക് ഊഷ്ാവക് അമതിതമായതി 
വർദ്തിക്കുന്നതില്.

പഠന പുയരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്നറ്

I.  ശരിയയാ ന്തയറ്ാ എഴുതുക (ഒരു മാർക്കക് വീതം)

1.  വതിഭവങ്ങന്ള ജീവനുള്ളവ എന്നും (Biotic) ജീവനതില്ാത്വ എന്നും 
(Abiotic) കവർതതിരതിക്കുന്നു.

2. പരതിസ്തിതതി പഠനം എന്നാൽ ജീവനുള്ളതും ജീവനതില്ാത്തും ആയ 
ഘെേങ്ങൾ തമ്തിലുള്ള പരസ്പരം ബന്ന്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളം 
അതതിന്റെ ഗുണകദാഷങ്ങന്ളയംപറ്തിയള്ള പഠനമാണക്.

II.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരം എഴുതുക  (അഞ്ക് മാർക്കക് വീതം)

1. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതതിന്യ കുറതിച്ക് വതിവരതിക്കുേ

2. കേരളത്തിന്റെ ോലാവസ്ന്യക്കുറതിച്ക് വതിശദീേരതിക്കുേ

3. പരതിസ്തിതതി എന്നാൽ എന്തക്?

1. ജനങ്ങളം പരിസ്ിതിയം

ശജവ ശവവതിധഷ്യം എന്നതക് ഭൂമതിയതിന്ല എല്ാവതിധ സസഷ്യങ്ങളം ജന്തുക്കളം സൂക്ഷ്മ 
ജീവതിേളം അവയന്െ ആവാസവഷ്യവസ്േളം കൂെതികച്ർന്നതാണക്. മനുഷഷ്യരും പ്രകൃതതിയം 
തമ്തിലുള്ള ബന്ന്ത് ക്തിയാത്മേം ആക്കുന്ന പ്രക്തിയയാണക് ശജവശവവതിധഷ്യ 
സംരക്ണം. നമ്മുന്െ ഭൂമതിയം അതതിന്ല വതിഭവങ്ങളം നമുക്കക് കശഷം വരുന്ന 
തലമുറേൾക്കും ഉപകയാഗതിക്കാനുള്ളതാണക്. ശ്വസതിക്കാൻ ശുദ്വായവം കുെതിക്കാൻ 
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ശുദ്മായ കുെതിന്വള്ളവം േഴതിക്കാൻ കപാഷേസമൃദ്മായ ഭക്ണവം ഏവർക്കും 
അവോശന്പെട്ടതാണക് എന്ന അവകബാധം നമ്ൾക്കക് ഉണ്ായതിരതിക്കണം. 

മനുഷഷ്യരാശതിക്കക് ആവശഷ്യമായ വതിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതതിയതിലുണ്ക്. അതതിന്റെ ഉപകയാഗം 
എല്ാവർക്കും അവോശന്പെട്ടതാണക്. പരതിസ്തിതതിയതിന്ല ഘെേങ്ങന്ളല്ാം പരസ്പരം 
ബന്ന്പെട്ടാണക് നതിലനതിൽക്കുന്നതക് ഭൂമതിയതിന്ല ജീവജാലങ്ങൾ തമ്തിലുള്ള ഈ പരസ്പര 
ബന്ന്ത്കുറതിച്ചുള്ള അറതിവക് പ്രകൃതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ് നതിലനതിർത്തുന്ന ോരഷ്യത്തിൽ 
ജാഗരൂേരാോൻ നന്മ് സഹായതിക്കുന്നു. മനുഷഷ്യനുൾന്പെന്െയള്ള ജീവജാലങ്ങളന്െ 
നതിലനതിൽപെതിനക് ആവശഷ്യമായ വതിഭവങ്ങൾ നൽേതിവരുന്നതക് പ്രകൃതതിയാണക്. 
ആദഷ്യോലങ്ങളതിൽ പ്രകൃതതിയമായതി ഇണങ്ങതി കചർന്നക് ഒരു ജീവതിതമാണക് മനുഷഷ്യൻ 
നയതിച്തിരുന്നതക്. എന്നാൽ ോലം േഴതിയകന്താറം പ്രകൃതതിയമായള്ള ബന്ം വതിഭവങ്ങളന്െ 
ചൂഷണങ്ങളതികലക്കക് ഒതുങ്ങുേയം പ്രകൃതതിന്യ നശതിപെതിക്കുന്ന രീതതിയതികലക്കക്  മാറേയം 
ന്ചയ്തു. ജീവതിത സൗേരഷ്യങ്ങൾ വർദ്തിപെതിക്കുവാനുള്ള തതിടുക്കത്തിൽ മനുഷഷ്യൻ പ്രകൃതതിന്യ 
അമതിതമായതിചൂഷണം ന്ചയ്തു. പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം നമ്മുന്െ ഓകരാരുത്രുന്െയം 
നതിലനതിൽപെതിനക് ആവശഷ്യമാന്ണന്നക് മനസ്തിലാക്കതിയതതിന്റെ ഭാഗമായതി പരതിസ്തിതതി 
സംരക്ണ പരതിപാെതിേൾ ആകഗാള തലത്തിലും കദശീയ തലത്തിലും പ്രാകദശതിേ 
തലത്തിലും ആസൂത്ണം ന്ചയ്ക് നെപൊക്കതിവരുന്നു.

1970 േളന്െ ആരംഭത്തിലാണക് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രകൃതതി പഠനത്തിന്റെ 
പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിനും പ്രാധാനഷ്യം ശേവന്നുതുെങ്ങതിയതക്. 1972 ൽ 
ഐേഷ്യരാഷ്ട്രസഭയന്െ കനതൃത്വത്തിൽ കറ്ാക്കക്കഹാമതിൽ ആണക് ആദഷ്യന്ത് അന്താരാഷ്ട്ര 
പരതിസ്തിതതി സകമ്ളനം നെത്തിയതക് (United Nations Conference on the Human 
Environment). പതിന്നീെക് നെന്ന പഠനങ്ങളന്െയം പ്രവർത്നങ്ങളന്െയം ഫലമായതി 
സുസ്തിര വതിേസനം എന്ന ആശയം രൂപന്പെട്ടുവന്നു. ഭാവതി തലമുറേൾക്കക് കൂെതി 
അവോശന്പെട്ടതാണക് പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങന്ളന്നും അതുന്ോണ്ക് വർത്മാനോല വതിഭവ 
വതിനതികയാഗം പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളന്െ നാശത്തിനക് ോരണം ആോന്ത ആയതിരതിക്കണം 
എന്നതാണക് സുസ്തിര വതിേസനം എന്ന ആശയത്തിന്റെ അെതിസ്ാനം.

സുസ്ിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Sustainable Development Goals - SDG)

2030ഓന്െ ദാരതിദ്രഷ്യം, വതിശപെക് എന്നതിവ ഇല്ാതാക്കതി എല്ാവർക്കും വതിദഷ്യാഭഷ്യാസം, 
ശുദ്ജലം, ആകരാഗഷ്യം, കജാലതി, സാ്ത്തിേ വളർച് തുെങ്ങതി 169 ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
അെങ്ങതിയ 17 സുസ്തിര വതിേസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആകഗാളതലത്തിൽ ഐേഷ്യരാഷ്ട്രസഭയന്െ 
എല്ാ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളം അംഗീേരതിക്കുേയണ്ായതി. ദാരതിദ്രഷ്യ നതിർമ്ാർജ്നം, വതിശപെക് 
ഇല്ാതാക്കൽ, നല് ആകരാഗഷ്യം, സുസ്തിതതി, ഗുണനതിലവാരമുള്ള വതിദഷ്യാഭഷ്യാസം, 
ലതിംഗസമത്വം, ശുദ്ജലവം ശുചതിത്വവം, പ്രകൃതതിദത് ഊർജ്ം, മാനഷ്യമായ കജാലതിയം 
സാ്ത്തിേ വളർച്യം, അെതിസ്ാനസൗേരഷ്യ നവീേരണം, കുറഞ് അസമത്വം, 
സുസ്തിര നഗരവം സമൂഹവം, ഉത്രവാദതിത് ഉപകഭാഗം, ോലാവസ് പ്രവർത്നം, 
ജലാശയ ജീവജാലങ്ങൾ, േരയതിന്ല ജീവജാലങ്ങൾ, സമാധാനവം നീതതിയം, 
ലക്ഷ്യത്തികലക്കുള്ള പങ്ാളതിത്ം എന്നതിവയാണക് സുസ്തിര വതിേസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂെതി പരതിഗണതിച്ചുന്ോണ്ാണക് കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ാന സർക്കാരും 
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വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ രൂപന്പെടുത്തുന്നതക്. തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം ഈ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ 2030 ആകുന്നകതാടു കൂെതി പ്രാവർത്തിേമാകുന്ന വതിധത്തിൽ പദ്തതിേൾ 
ആസൂത്ണം ന്ചകയ്യണ്താണക്. 

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ശജവ ശവവതിധഷ്യം എന്നതക് ഭൂമതിയതിന്ല എല്ാവതിധ സസഷ്യങ്ങളം 
സൂക്ഷ്മജീവതിേളം അവയന്െ ആവാസ വഷ്യവസ്യം കൂെതികച്ർന്നതാണക്. 

2. മനുഷഷ്യനും പ്രകൃതതിയം അതതിലുള്ള ബന്ത്തിന്റെ ഇണക്കം ക്തിയാത്മേം 
ആക്കുന്ന പ്രക്തിയയാണക് ശജവശവവതിധഷ്യ സംരക്ണം 

3. സുസ്തിര വതിേസനം എന്ന ആശയം പറയന്നതക് നമ്മുന്െ  ഭൂമതിയം അതതിന്ല 
വതിഭവങ്ങളം വരുന്ന തലമുറേൾക്കക് കൂെതി ഉപകയാഗതിക്കാനുള്ളതാണക്. 

4. മാനവരാശതിക്കക് ആവശഷ്യമായ വതിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതതിയതിലുണ്ക് അതതിന്റെ 
ഉപകയാഗം എല്ാവർക്കും അവോശന്പെട്ടതാണക്.

5. എഴുപതുേളന്െ ആരംഭത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രകൃതതി 
സംരക്ണത്തിനും പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിനും പ്രാധാനഷ്യം 
ശേവന്നു തുെങ്ങതി.

6. പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിനായതി ആകഗാള തലത്തിലും കദശീയ 
തലത്തിലും പ്രാകദശതിേതലത്തിലും ആസൂത്ണം ന്ചയ്തു വരുന്നു.

7. ഐേഷ്യരാഷ്ട്രസഭയന്െ കനതൃത്വത്തിൽ 2030 ആകുക്ാകഴക്കും 
ശേവരതികക്കണ് 17 സുസ്തിര വതിേസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നതിശ്യതിച്തിട്ടുണ്ക്.

പഠന പുയരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : രണ്റ്

I. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരന്െഴുതുക  (അഞ്ക് മാർക്കക് വീതം)

1. ശജവശവവതിധഷ്യം എന്നാൽ എന്തക്?

2. ശജവശവവതിധഷ്യ സംരക്ണം എന്നാൽ എന്തക്?

3. സുസ്തിരവതിേസനം എന്നാൽ എന്തക്?

4. 5 സുസ്തിര വതിേസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതുേ.

1. വികസനവും പരിസ്ിതിയം 

വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുക്ാൾ പ്രകൃതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ്യ്കക് 
കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതതിയതിൽ ആയതിരതിക്കരുതക്. അതായതക് ഭൂമതിയന്െ സംവഹന കശഷതിക്കക് 
(Carrying Capacity) അനുസൃതമായതി മാത്കമ വതിഭവങ്ങന്ള ഉപകയാഗതിക്കാൻ പാടുള്ളൂ 
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അതായതക് പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളന്െ ഉപകയാഗം അവയന്െ പുനരുൽപൊദനത്തിന്റെ 
അനുപാതത്തിൽ ആയതിരതിക്കണം. മാലതിനഷ്യങ്ങൾ വർദ്തിക്കുേയം പരതിസ്തിതതിക്കക് 
താങ്ങാനാവാന്ത വരുേയം ന്ചയ്ാൽ ഇതക് സാധതിക്കാന്ത വരതിേയം അവ ദുരന്തങ്ങൾക്കക് 
ോരണമാവേയം ന്ചയ്യുന്നു. 

സ്ത്ക് സ്ന്നരതിൽ കേന്ദ്രീേരതിക്കുേയം ഉൽപൊദനം അവരുന്െ ആഡംബര 
സൗേരഷ്യങ്ങൾക്കായതി മാറേയം ന്ചയ്യുക്ാൾ പാവങ്ങളന്െ ോരഷ്യങ്ങൾ പരതിതാപ 
േരമായതിരുന്നു. ഇത്രത്തിൽ ആഡംബര സൗേരഷ്യങ്ങൾക്കായള്ള ഉൽപൊദനം 
നെത്തുക്ാൾ ഉണ്ാകുന്ന പാരതിസ്തിതതിോഘാതം കൂടുതലും വന്നുവീഴുന്നതക് 
പാവങ്ങളതിലാണക്. ഉദാഹരണത്തിനക്, അന്തരീക്ത്തിന്ല താപനതില വർധതിപെതിക്കുക്ാൾ, 
കുെതിന്വള്ളം മലതിനമാകുക്ാൾ, പുഴേളം കുളങ്ങളം മലതിനമാകുക്ാൾ അതതിന്റെ 
ആഘാതം കൂടുതലും അനുഭവതികക്കണ്തിവരുന്നതക് പാവങ്ങളാണക്. ഈ പ്രശ്നന്ത് 
സൂക്ഷ്മമായതി സാ്ത്തിേശാസ്തത്തിന്ല അെതിസ്ാനത്തിൽ പരതികശാധതിക്കുന്നതക് 
ോരഷ്യങ്ങൾ വഷ്യക്തമായതി മനസ്തിലാക്കാൻ സഹായതിക്കും. ഒരു ഉപകഭാക്താവക് ഒരു സാധനം 
അന്ല്ങ്തിൽ കസവനം വതില ന്ോടുത്തു വാങ്ങുന്നു, അകദേഹത്തിനക് ഈ ഉപകയാഗത്തിലൂന്െ 
ലഭതിക്കുന്നതക് സംതൃപ്തിയാണക് (Utility). ഒരു സാധനത്തിന്റെ അന്ല്ങ്തിൽ കസവനത്തിന്റെ 
വതില നതിശ്യതിക്കുന്നതതിൽ പല ഘെേങ്ങൾ ഉന്ണ്ങ്തിലും അതതിന്റെ ഉൽപൊദനന്ച്ലവക് 
ആണക് മുഖഷ്യമായതക്. എന്നാൽ ഈ ഉൽപൊദനന്ച്ലവതിനുള്ളതിൽ സമൂഹത്തിനുണ്ാകുന്ന 
ന്നഗറ്ീവക് സംതൃപ്തി അന്ല്ങ്തിൽ ന്പാതുനഷ്ം ഉൾന്പെടുന്നതില്. ഉദാഹരണത്തിനക് 
ന്പക്ാകളാ ഡീസകലാ ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്ം യാത് ന്ചയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളന്െ 
ോരഷ്യന്മടുക്കാം. അതായതക് ഒരു ോർ സഞ്ാരതി അകദേഹത്തിന്റെ ോറതിന്റെ വതിലയം 
ഇന്നവതിലയം മാത്മാണക് നൽകുന്നതക്. ഈ ോർ ഓടുന്നതക് മൂലമുണ്ാകുന്ന അന്തരീക് 
മലതിനീേരണം ഉണ്ാക്കുന്ന നഷ്ം (Externality) എവതിന്െയം േണക്കാക്കുന്നതില്. ഇവതിന്െ 
മാലതിനഷ്യം സൃഷ്തിക്കുന്നയാൾ ന്ചലവക് വഹതിക്കുേ (Polluter Pay Principle)  എന്ന ആശയം 
ഉൾന്ക്കാണ്ടുന്ോണ്ക് മലതിനീേരണം നെത്തുന്നവർ തന്ന്ന ന്പാതു നഷ്ം (Social Cost) 
വഹതിക്കുന്ന വതിധത്തിൽ അതതിന്റെ വതില നതിശ്യതിക്കന്പെടുേയം അങ്ങന്ന ഇടുന്ന 
അധതിേ വതില ന്ോണ്ക് മലതിനീേരണ നതിയന്തണത്തിനായള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്തുന്ന രീതതിയതിൽ വതിേസനനയം രൂപീേരതിക്കുേയം ന്ചയ്ാൽ ഒരു പരതിധതി വന്ര 
ഈ പ്രശ്നത്തിനക് പരതിഹാരമാകും. 

ഒരു രാജഷ്യം അന്ല്ങ്തിൽ പ്രകദശം വതിേസനത്തികലക്കക് ോലുന്വക്കുന്നതക് ആദഷ്യം 
ോർഷതിേകമഖലന്യ ശക്തതിന്പെടുത്തിന്ക്കാണ്ാണക്. ോർഷതിേ കമഖലയന്െ വതിസ്തൃതതി 
വർധതിച്കപൊൾ വനകമഖലയന്െ വതിസ്തൃതതി കുറയേയണ്ായതി. പര്രാഗത കൃഷതി 
രീതതിയതിൽ നതിന്നക് ശാസ്തീയ കൃഷതിയതികലക്കക് മാറതിയകപൊൾ ഉൽപാദനക്മത വർദ്തിച്ചു. 
എന്നാൽ, അകതാന്ൊപെം തന്ന്ന രാസവളങ്ങളന്െയം രാസേീെനാശതിനതിേളന്െയം 
അമതിത ഉപകയാഗം മൂലം നമ്മുന്െ മണ്ം ജലവം മലതിനമായതി. മത്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾന്പെന്െ 
പല ജീവതിേളം പ്രകൃതതിയതിൽ നതിന്നക് അപ്രതഷ്യക്മാോൻ തുെങ്ങതി. ോർഷതിേ 
വതിേസനകത്ാന്ൊപെം തന്ന്ന വഷ്യാവസായതിേ വതിേസനവം അനതിവാരഷ്യമായതി 
വന്നു. വഷ്യവസായങ്ങൾക്കക് ആവശഷ്യമായ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം 
പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങൾ ആണക്. ഇവയതിൽ പലതും കനരന്ത് പരാമർശതിച്തക് കപാന്ലയള്ള 
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പുനഃചംക്മണം സാധതിക്കാത്വയാണക്. ഉദാഹരണത്തിനക് േരതിങ്ല്ക്, ന്ചങ്ല്ക്,  
േരതിമണൽ, ശെറ്ാനതിയം തുെങ്ങതിയവ. പുനഃചംക്മണം സാധതിക്കുന്ന വതിഭവങ്ങ 
ളന്െ ോരഷ്യം എടുത്ാൽ അവരുന്െ നശീേരണത്തിന്റെ കതാതക് പുനചംക്മണ 
ത്തിന്റെ  കതാതതിന്നക്കാൾ കവഗത്തിലാണക്. ഉദാഹരണത്തിനക് കൃഷതിക്കും 
മറ്ാവശഷ്യങ്ങൾക്കുമായതി നശതിപെതിച് വനങ്ങൾ തത്്വത്തിൽ തതിരതിച്ചുന്ോണ്ടുവരാം  
എന്നും പറയാന്മങ്തിലും പ്രാകയാഗതിേതലത്തിൽ അതക്  ഏന്റക്കുന്റ അസാധഷ്യമായ 
ോരഷ്യമാണക് .

ഇനതി നമുക്കക് സാ്ത്തിേ ശാസ്തം ഉന്നയതിക്കുന്ന മൂന്നക് കചാദഷ്യങ്ങളതികലക്കക് വരാം. 
ഒന്നാമതായതി എന്തു ഉൽപൊദതിപെതിക്കണം? ഒരു ജനാധതിപതഷ്യ രാജഷ്യമായ ഇന്തഷ്യയതിൽ 
എല്ാ പൗരന്ാർക്കും ആവശഷ്യമായ അെതിസ്ാന സൗേരഷ്യങ്ങളായ ഭക്ണം, 
കുെതിന്വള്ളം, പാർപെതിെം തുെങ്ങതിയ ോരഷ്യങ്ങൾക്കാണക്  മുൻഗണന നൽകേണ്തക്. 
രണ്ാമതായതി എങ്ങന്ന ഉൽപൊദതിപെതിക്കണം പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങൾക്കക് കോട്ടം വരാത് 
വതിധം മാത്ം ഉൽപൊദനം നെത്തുേ. മൂന്നാമതായതി ആർക്കക് കവണ്തിയള്ള ഉൽപൊദനം? 
എല്ാവർക്കും കവണ്തിയള്ള ഉൽപൊദനം നെത്ണം. എന്നാൽ സ്ന്നരുന്െ ആർഭാെ 
ജീവതിതത്തിനായള്ള ഉൽപൊദനത്തിൽ വരുന്ന സാമൂഹതിേനഷ്ം അതതിൽനതിന്നുതന്ന്ന 
ഈൊക്കതി ന്ോണ്ക് പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങന്ള സംരക്തികക്കണ്താണക്. കേരളത്തിന്റെ 
പരതിസ്തിതതിയന്െ അവസ് കമൽസൂചതിപെതിച് തത്്വങ്ങളന്െ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
വതിശേലനം ന്ചയ്യുക്ാൾ  ഒട്ടനവധതി ോരഷ്യങ്ങൾ അെതിയന്തരമായതി ന്ചയ്യാനുന്ണ്ന്നക് 
മനസ്തിലാകുന്നതാണക്. ഇതതിനായതി കേരളത്തിന്ല പ്രധാന പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്താന്ണന്നക് പരതികശാധതിക്കുന്നതക് ഉചതിതമാണക്. അതതിനുള്ള ശ്രമമാണക് അടുത് 
ഭാഗത്ക് നെത്തുന്നതക്.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നതക് പ്രകൃതതിക്കക് കോട്ടം വരാത് 
രീതതിയതിൽ ആയതിരതിക്കണം.

2. പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളന്െ ഉപകയാഗം അവരുന്െ പുനരുൽപാദനത്തിന്റെ 
അനുപാതത്തിൽ ആയതിരതിക്കണം.

3. അത്രത്തിലുള്ള  വതിേസനന്ത് ോരതിയതിംഗക് േപൊസതിറ്തിക്കക് (Carrying 
capacity) അനുസൃതമായ പ്രവർത്നം എന്നു പറയന്നു.

4. സ്ന്നരുന്െ ആർഭാെത്തിനക് കവണ്തിയള്ള ഉൽപൊദനം പാവന്പെട്ടവനും 
സാധാരണക്കാരനും പ്രതതികൂലമായതി ബാധതിക്കുന്നു.

5. മലതിനന്പെടുത്തുന്നവർ തന്ന്ന അതതിന്റെ വതില ന്ോടുക്കണം എന്ന ന്പാലൂട്ടർ 
കപ പ്രതിൻസതിപെൽ (Polluter Pay Principle) നതിലവതിൽ  വരുത്ാവന്ന 
താണക്.
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പഠന പുയരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : മൂന്നറ്

I. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരം എഴുതുക  (അഞ്ക് മാർക്കക് വീതം)

1. താങ്ങാവന്ന തലത്തിലുള്ള (Carrying Capacity) വതിഭവ വതിനതികയാഗം. 

2. മാലതിനഷ്യം സൃഷ്തിക്കുന്നയാൾ ന്ചലവക് വഹതിക്കുേ (Polluter Pay Principle)  
എന്ന ആശയം.

3. ന്പാതു നഷ്ം എന്നാൽ എന്തക്?

1. പ്രധാന പരിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങൾ 

കേരളം അടുത്ോലത്ായതി രൂക്മായ പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ കനരതിട്ടു 
വരതിേയാണക്. ഇതതിന്റെ പ്രതതിഫലനന്മകന്നാണം അന്തരീക്താപനതിലയതിന്ല വർദ്നവക്, 
പ്രളയം, മണ്തിെതിച്തിൽ തുെങ്ങതിയ ദുരന്തങ്ങൾ നതിരന്തരം സംഭവതിക്കുന്നു. ഇതതിന്ന 
അതതിജീവതിക്കുന്നതതിനായള്ള പദ്തതിേൾ രൂപന്പെടുത്തുന്നതതിനായതി നതിലനതിൽക്കുന്ന 
പ്രധാന പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങന്ള നമുന്ക്കാന്നക് വതിശദമായതി മനസ്തിലാക്കാം.

കാലാവസ്ാവഷ്യതിയാനം 

ോലാവസ്ാ വഷ്യതതിയാനം മൂലം കേരളത്തിന്ല ചൂെക് അനുദതിനം വർദ്തിച്ചുവരുന്നു. 
മഴ കുറയന്നകതാന്ൊപെം മഴക്കാലത്തിനക് മാറ്ം വരുന്നു. മഴകയാന്ൊപെം വരുന്ന പ്രകൃതതി 
ദുരന്തങ്ങളന്െ എണ്ം കൂെതിവരുന്നു. ഈ മാറ്ങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സ്ദക്ഘെനന്യ 
തന്ന്ന സാരമായതി ബാധതിക്കുന്നു. ോർഷതിേ ഉൽപൊദനത്തിൽ സാരമായ കുറവണ്ാകുന്നു. 
ന്നല്ക്, നാളതികേരം, സുഗന്വതിളേൾ എന്നതിങ്ങന്ന എല്ാതരത്തിലുമുള്ള കൃഷതിന്യയം 
ഇതക് പ്രതതികൂലമായതി ബാധതിക്കുന്നു. 

വനസമ്പത്തറ് 

കേരളത്തിന്റെ ആവാസവഷ്യവസ് സംരക്തിക്കുന്നതതിൽ വനങ്ങൾക്കക് ഒരു പ്രധാന 
പങ്കുണ്ക്. കരഖേൾപ്രോരം ോെതിന്റെ വതിസ്തൃതതി (Green Cover) വർധതിക്കുന്നുന്ണ്ങ്തിലും 
വനെത്തിന്റെ നാശം വഷ്യാപേമായതി തുെരുന്നു. ആദഷ്യോലങ്ങളതിൽ കൃഷതിക്കായം പതിന്നീെക് 
വഷ്യാവസായതിേ ആവശഷ്യങ്ങൾക്കായതി വഷ്യാപേമായതി വനം നശതിപെതിക്കന്പെട്ടു, ോട്ടുതീ 
മൂലവം വനം നശതിക്കുന്നുണ്ക്.

െനുഷഷ്യ വനഷ്യജവീവി സംഘർഷം

വനനശീേരണവമായതി ബന്ന്പെട്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമാണക് മനുഷഷ്യ വനഷ്യജീവതി 
സംഘർഷം. വഷ്യാപേമായ വനനാശം മൂലം വനത്തിന്ല വതിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുക്ാൾ 
വനഷ്യജീവതിേൾ നാട്ടതിലതിറങ്ങുേയം അതക് വലതിയകതാതതിലുള്ള വതിള നാശത്തിനക് 
ോരണമാകുേയം ന്ചയന്നു. ോട്ടുപന്നതി കപാലുള്ള മൃഗങ്ങളന്െ ക്മാതീതമായ വർധനവം 
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ഇതതിനക് ോരണമാകുന്നുണ്ക്. അകതസമയം, നതിരവധതി ജീവതിേൾ വംശനാശം കനരതിടുേയം 
ന്ചയ്യുന്നു. 

വയലും തണ്വീർ തടങ്ങളം

വയലുേളം തണ്ീർത്െങ്ങളം നമ്മുന്െ ആവാസവഷ്യവസ്യതിൽ പ്രധാന 
പങ്കുവഹതിക്കുന്നു. ന്നൽവയലുേളന്െയം തണ്ീർതെങ്ങളന്െയം വതിസ്തൃതതി ോരഷ്യമായതി 
കുറഞ്ഞു. േണ്ൽ ോടുേൾ വഷ്യാപേമായതി നശതിപെതിക്കന്പെടുന്നു. 

കടലാക്രെണവും തവീരയശാഷണവും

ആകഗാളതാപനത്തിനക് ഭാഗമായതി സമുദ്രനതിരപെക് ഉയർന്നുവരുന്നു. സമുദ്രനതിരപെതിൽ 
നതിന്നും ശരാശരതി ഒരു മീറ്ർ മാത്ം ഉയർന്നാണക് കേരളത്തിന്ല തീരപ്രകദശം. ആലപ്പുഴ 
ജതില്യതിന്ല പല ഭാഗങ്ങളം സമുദ്രത്തിലും താന്ഴയാണക്. ഇതതിനാൽ സമുദ്രനതിരപെതിന്റെ 
കനരതിയ ഉയർച് തന്ന്ന വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്കക് ോരണമാകും, പല സ്ലങ്ങളം 
ന്വള്ളത്തിനെതിയതിലാകും. 

വരൾച്ചയം ചൂടം 

കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക് താപനതില ഓകരാ വർഷവം 0.01 വൺ ഡതിഗ്രതി വീതം 
കൂടുന്നതായതി വതിദഗക്ധർ അഭതിപ്രായന്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രകതഷ്യേത താപനതില 
ഉയർന്നു നതിൽക്കുക്ാഴാണക് മഴന്പയ്യുന്നതക് എന്താണക്. ഇതതിനാൽ ചൂെതിന്റെ ആഘാതം 
വളന്ര പരതിമതിതമായ മാത്ം സംഭവതിക്കുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കാലത്തിൽ വന്ന മാറ്ം 
ചൂെതിന്റെ ആഘാതം വർധതിപെതിക്കുന്നതതിനക് ോരണമായതി.

ജലക്ാെവും ജലെലിനവീകരണവും

പുഴേളം, കതാടുേളം, േതിണറേളം, കുളങ്ങളം, മഴന്വള്ളവം ആണക് കേരളത്തിന്ല 
ജലക്ാതസ്സുേൾ. പര്രാഗതമായതി ഇവന്യല്ാം കുെതിന്വള്ള ക്ാതസ്സുേൾ 
ആണക്. വഷ്യാവസായതിേ മാലതിനഷ്യങ്ങളാലും, ഗാർഹതിേ മാലതിനഷ്യങ്ങളാലും പുഴേളം 
കതാടുേളം മലതിനമായതി വരുന്നു. പുഴകയാര ശേകയറ്വം വഷ്യാപേമായ മണൽവാരലും 
മൂലം പുഴേളന്െയം കതാടുേളന്െയം വതിസ്തീർണ്ം കുറയേയം ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കക് 
തെസ്ന്പെടുേയം ന്ചയ്യുന്നു. കൂൊന്ത തീരപ്രകദശന്ത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിൽ ഉപെതിന്റെ 
അളവക് ക്മാതീതമായതി വർദ്തിച്ചുവരുന്നതായതി ോണാം. മാലതിനഷ്യങ്ങൾ പുഴയതികലക്കക് 
ഒഴുക്കതിവതിടുന്നതു മൂലം പുഴയതിന്ല ഓക്തിജൻ സാന്നതിധഷ്യം കുറയേയം അതക് മൽസഷ്യങ്ങളന്െ 
നാശത്തിനക് ോരണമാവേയം ന്ചയ്യുന്നു. നമ്മുന്െ വീടുേളതിൽ ന്സപക്റ്തിേക് ൊങ്കുേൾ 
ഉള്ള  കൊയക് ന്ലറ്റുേൾ ആണുള്ളതക്. എന്നാൽ ഭൂരതിഭാഗം ന്സപക്റ്തിേക് ൊങ്കുേളന്െയം 
പ്രവർത്നം ശരതിയായതി നെക്കുന്നതില്. ഇതക് വഷ്യാപേമായതി നമ്മുന്െ ജല സ്ത്തിന്ന 
മലതിനമാക്കുന്നു. ഇത്രത്തിലുള്ള മലതിനീേരണം മൂലം നന്ല്ാരു ശതമാനം േതിണറേളം 
ഉപകയാഗശൂനഷ്യമായതി തീർന്നു.
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െണ്ിടിച്ചിലും ഉരുൾന്പാട്ടലും 

മലകയാരപ്രകദശങ്ങളതിൽ മണ്തിെതിച്തിലും ഉരുൾന്പാട്ടലും മഴക്കാലത്ക് വഷ്യാപേമായതി 
സംഭവതിക്കുന്നു. പ്രവചനാതീതമായ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഓകരാ വർഷവം ധാരാളം 
മനുഷഷ്യജീവൻ േവർന്ന്നടുക്കുേയം േനത് നാശനഷ്ങ്ങൾ വരുത്തുേയം ന്ചയ്യുന്നു. 

െിന്നലും ഇടിയം 

മഴക്കാലത്ക് മതിന്നലും ഇെതിയം  ഉണ്ാവേയം മരണം സംഭവതിക്കുേയം 
ന്ചയ്യുന്നു. ഇതും പ്രവചനാതീതമായതി നതിൽക്കുന്നു. ോലാവസ്ാ വഷ്യതതിയാനത്തിന്റെ 
ോരണത്ാലാണക് ഇതക് വർദ്തിച്ചു വരുന്നതക് എന്നക് വതിലയതിരുത്ന്പെടുന്നു. 

വായ െലിനവീകരണം

കേരളത്തിൽ വായ മലതിനീേരണം വർദ്തിച്ചുവരുന്നു. ഡൽഹതി കപാന്ലയള്ള 
അളവതിൽ അന്ല്ങ്തിലും ഇതതിന്ന അവഗണതിക്കുവാൻ പാെതില്, പ്രകതഷ്യേതിച്ക് നമ്മുന്െ 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ. വഷ്യവസായ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള പുേ, വാഹനങ്ങൾ, 
നതിരത്തിന്ല ന്പാെതിപെലങ്ങൾ, മാലതിനഷ്യങ്ങൾ േത്തിച്ചുള്ള മലതിനീേരണം എന്നതിവയാണക് 
വായമലതിനീേരണത്തിന്റെ പ്രധാന ോരണങ്ങൾ. 

പകർച്ചവഷ്യാധികളം പ്രളയവും 

കേരളത്തിൽ പേർച്വഷ്യാധതിേളം പ്രളയവം അെതിക്കെതി ഉണ്ാകുന്നു. 2018 
ഓഗറ്ക് മാസത്തിന്ല പ്രളയം സംസ്ാനന്ത് എല്ാ ജതില്േളതിലും ബാധതിച്ചു. കേരള 
ജനതയന്െ അതതിജീവനന്ത് തന്ന്ന ഇതക് കചാദഷ്യം ന്ചയ്തു. കമൽപെറഞ് ോരഷ്യങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും നമുക്കക് മനസ്തിലാകുന്നതക് കേരളത്തിന്റെ പാരതിസ്തിതതിേ പ്രശ്നങ്ങളതിൽ 
നന്ല്ാരുഭാഗം മനുഷഷ്യനതിർമ്തിതമാണക് എന്നതാണക്. പാരതിസ്തിതതിേ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവം 
പരതിസരമലതിനീേരണം മൂലവം സൃഷ്തിക്കന്പെടുന്ന ആകരാഗഷ്യപ്രശ്നങ്ങളം പേർച്വഷ്യാധതിേളം 
കേരളത്തിൽ റതികപൊർട്ടക്  ന്ചയ്യന്പെടുന്നുണ്ക് . ഈ പ്രശ്നങ്ങന്ള സൂക്ഷ്മമായതി നതിരീക്തിച്ചു 
ശാസ്തീയമായതി ആവശഷ്യമായ നെപെതിേൾ പദ്തതിേളായതി പ്രാകദശതിേതലത്തിൽ 
നെപൊക്കതിയാൽ ഒരു പരതിധതിവന്ര നമുക്കക് അതതിജീവതിക്കാൻ സാധതിക്കുന്നതാണക്. 
അതതിനുള്ള വതിശദാംശങ്ങളാണക് അടുത് ഭാഗത്ക് ന്ോടുത്തിരതിക്കുന്നതക്.
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1. തയദേശഭരണ സംവിധാനങ്ങളന്ട പങ്റ്

കേരളത്തിന്റെ ആസൂത്തിത വതിേസന പ്രവർത്നത്തിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ക്. ഈ ഉത്രവാദതിത്ം നല്രീതതിയതിൽ തന്ന്ന 
ഏന്റ്ടുത്ക് നെപൊക്കതി വരുന്നുന്ണ്ങ്തിലും ഒട്ടനവധതി ോരഷ്യങ്ങൾ ഇനതിയം ന്ചയ്യുവാനുണ്ക്. 
അവയതിൽ പ്രകതഷ്യേ ശ്രദ് ആേർഷതിക്കുന്ന ോരഷ്യങ്ങളാണക് ഇനതി  പരാമർശതിക്കുന്നതക്. 

പഠന പുയരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : നാലറ്

I. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരം എഴുതുക  (അഞ്ക് മാർക്കക് വീതം)

 1.  ോലാവസ്ാ വഷ്യതതിയാനം 

 2.  മനുഷഷ്യജീവതി മനുഷഷ്യ വനഷ്യജീവതി സംഘർഷം 

 3.  ജലമലതിനീേരണം 

 4.  വായമലതിനീേരണം 

 5.  പേർച്വഷ്യാധതിേളം പ്രളയവം

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. കേരളം രൂക്മായ പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ കനരതിടുന്നു.  അവയതിൽ 
പ്രധാനന്പെട്ടവ ഇനതി പറയന്നവയാണക് :

2. ോലാവസ്  വഷ്യതതിയാനം

3. വനസ്ത്ക് കശാഷണം

4. മനുഷഷ്യ - വനഷ്യജീവതി സംഘർഷം 

5. വയലുേളന്െയം തണ്ീർ തെങ്ങളന്െയം കശാഷണം 

6. േെലാക്മണവം തീര കശാഷണവം

7. വരൾച്യം ചൂടും

8. ജലക്ാമവം ജലമലതിനീേരണവം 

9. മണ്തിെതിച്തിലും ഉരുൾന്പാട്ടലും

10. മതിന്നലും ഇെതിയം 

11. വായ മലതിനീേരണം

12. പേർച്വഷ്യാധതിേളം പ്രളയവം
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വനസംരക്ണവും വനവൽക്രണവും 

കേരളത്തിൽ പാരതിസ്തിതതിേ സന്തുലതിതാവസ്ക്കക് അനതിവാരഷ്യമായതി വനങ്ങന്ള 
സംരക്തികക്കണ്തുണ്ക്. വനപ്രകദശങ്ങൾ തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളന്െ 
അധതിോരപരതിധതിയതിൽ വരുന്നതക് അന്ല്ങ്തിലും വനാതതിർത്തി പങ്തിടുന്ന 
തകദേശസ്വയംഭരണ പ്രകദശത്ക് വനസംരക്ണത്തിനായതി ഒട്ടനവധതി ോരഷ്യങ്ങൾ 
ന്ചയ്യാവന്നതാണക്. സൗഹൃദപരമായ വനഷ്യജീവതി മനുഷഷ്യബന്ം ന്േട്ടതിപെടുക്കുന്നതതിനായതി 
കബാധവൽക്കരണം നെത്തുേ, വനഷ്യമൃഗസംരക്ണം ന്ോടുത്തുന്ോണ്ടുതന്ന്ന 
വനഷ്യമൃഗങ്ങളന്െ ആക്മണത്തിൽ നതിന്നും കൃഷതിയതിെവം മനുഷഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളം 
സംരക്തികക്കണ്തുണ്ക്. ഇവതിന്െ ഒരു സംഘർഷം അല് മറതിച്ക് സൗഹൃദമാണക് 
ആവശഷ്യം എന്ന തതിരതിച്റതിവതികലക്കക് ജനങ്ങന്ള നയതിക്കുേ എന്നതക് ഒരു പ്രധാന 
ഉത്രവാദതിത്മാണക്. 

വഷ്യവസായം 

വഷ്യവസായവൽക്കരണം വതിേസനത്തിന്ല ഒരു അനതിവാരഷ്യഘെേമാണക്. എന്നാൽ 
കേരളത്തിന്ല വഷ്യവസായങ്ങൾ അമതിതമായതി മലതിനീേരണം നെത്തുന്നുന്വന്നും 
പരതിസ്തിതതി നാശം ഉണ്ാക്കുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള ന്തറ്തിദ്ാരണേൾ മാകറണ്തായതിട്ടുണ്ക്. 
മറ്ക് സംസ്ാനങ്ങന്ള അകപക്തിച്ക് വഷ്യവസായവൽക്കരണം കേരളത്തിൽ കുറവാണക്. 
നതിയമാനുസൃതം പുതതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള പശ്ാത്ലം 
ഒരുക്കുന്നകതാന്ൊപെം മലതിനീേരണത്തിനക് ോരണമാോന്ത വഷ്യവസായ യൂണതിറ്റുേൾ 
നതിയമാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുന്വന്നും ഉറപ്പുവരുകത്ണ്തുണ്ക്. 

വായ െലിനവീകരണം 

കേരളത്തിൽ വായ മലതിനീേരണം എത്മാത്ം ആന്ണന്നക് കൃതഷ്യമായ േണക്കുേളതില്. 
അത്രന്മാരു ഡാറ്ാകബസക് ആവശഷ്യമാണക്. ഡൽഹതിയതിലും മുംശബയതിലും ഒന്ക്ക 
കരഖന്പെടുത്തുന്നതുകപാന്ലയള്ള അന്തരീക് മലതിനീേരണം ഉണ്ാോതതിരതിക്കാൻ കേരളം  
ഇകപൊൾത്ന്ന്ന ശ്രദ്തിച്ചുതുെകങ്ങണ്തുണ്ക്. വാഹനങ്ങളന്െ ഉപകയാഗം കേരളത്തിൽ 
നല് രീതതിയതിൽ വർധതിച്ചുവരുന്നുണ്ക്. ഇതക് വായ മലതിനീേരണത്തിനക് ോരണമാകുന്നു, 
പ്രകതഷ്യേതിച്ചും നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ. ന്പാതുയാത്ാസൗേരഷ്യം ഒരുക്കതിന്ക്കാണ്ടും 
ഒറ്യാൾ ോർ ഉപകയാഗം നതിരുത്ാഹന്പെടുത്തിന്ക്കാണ്ടും ശസക്കതിൾ, ഇലക്ടതിേക് 
വാഹനങ്ങളന്െയം സതി എൻ ജതി ഉപകയാഗതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളന്െയം ഉപകയാഗം 
വർദ്തിപെതിച്ചുന്ോണ്ടും വാഹനങ്ങൾ നതിന്നുമുള്ള മലതിനീേരണം ഒരുപരതിധതിവന്ര 
നതിയന്തതിക്കാവന്നതാണക്. 

വവീടകളിലും െറ്റുമുള്ള കത്തിക്ൽ (വിറകം പാഴറ് വസ്തുക്ളം)

എൽ പതി ജതി ഗഷ്യാസതിന്റെ ഉപകയാഗം  കേരളത്തിൽ സാർവത്തിേമായതി എങ്തിലും 
ചതില ഉപകയാഗത്തിനക്  (ഉദാഹരണം, ന്വള്ളം ചൂൊക്കുേ) ഇകപൊഴും നന്ല്ാരു 
ശതമാനം കുടുംബങ്ങളം വതിറേക് േത്തിക്കുന്നുണ്ക്. വതിറേക് േത്തിക്കുന്നതക് മൂലമുള്ള 
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മലതിനീേരണം കേരളത്തിൽ തുകലാം കുറവാന്ണങ്തിലും ഇത്രത്തിലുള്ള േത്തിക്കലതിന്ന 
നതിരുത്ാഹന്പെടുകത്ണ്തും ആവശഷ്യമായ കബാധവൽക്കരണം നെകത്ണ്തുമാണക്. 

കേരളത്തിന്ല ജലാശയങ്ങളതിന്ല ഇ-കോളതി ബാ്ീരതിയയന്െ സാന്നതിധഷ്യം 
വളന്രയധതിേം വർദ്തിച്തിരതിക്കുന്നതായതി ോണന്പെടുന്നു. അതതിനാൽ അെതിയന്തരമായതി 
തന്ന്ന നഗരപ്രകദശങ്ങളതിന്ലല്ാം സീകവജക് സതിറ്വം മറ്റു പ്രകദശങ്ങൾക്കായതി മലതിനജല 
ശുദ്ീേരണ പ്ാൻറേളം സ്ാപതികക്കണ്തുണ്ക്. 

കൃഷിയന്ട യപ്രാത്ാഹനം 

കേരളത്തിനാവശഷ്യമായ അരതി, പഴം, പച്ക്കറതി എന്നതിവയന്െ നന്ല്ാരു പങ്ക് 
മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും വരുന്നവയാണക്. കേരളത്തിന്ല ഭക്ഷ്യ സുരക് 
ഉറപൊക്കുന്നതതിനായതി കൃഷതിയം ശജവകൃഷതി രീതതിയം കപ്രാത്ാഹതിപെതികക്കണ്തുണ്ക്. 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്െ പങ്ക് ഇക്കാരഷ്യത്തിൽ വളന്ര വലുതാണക്. 

െഴന്വള്ളത്തിന്റെ ഉപയയാഗം വർദ്ിപ്ിക്ൽ  

മഴ ന്വള്ളത്തിൽ ഉപകയാഗം കേരളത്തിൽ വഷ്യാപേമായതിട്ടുന്ണ്ങ്തിലും ഇനതിയം 
ധാരാളം ജലം നമുക്കക് സംഭരതിച്ചു ഉപകയാഗതിക്കാവന്നതാണക്. ഇകതാന്ൊപെം േതിണറേൾ 
മഴന്വള്ളം ഉപകയാഗതിച്ക് റീചാർജക് ന്ചയ്യാവന്നതും കുളങ്ങളം തണ്ീർത്െങ്ങളം 
സംരക്തിക്കാവന്നതുമാണക്.

െലിനജല സംസ്കരണവും പുനരുപയയാഗവും 

കേരളത്തിന്ല ജലസ്ത്ക് അതീവ ജാഗ്രതകയാന്െ സംരക്തികക്കണ്തായണ്ക്. 
നഗരങ്ങളതിൽ മാത്മല് ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളതിലുമുള്ള വീടുേളതിൽ നതിന്നും മറ്ക് സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും പുറകത്ക്കക് വരുന്ന മലതിനജലം ഒരു രീതതിയതിലും സംസ്കരതിക്കാന്ത  
ജലക്ാതസ്സുേളതിൽ ഒഴുക്കതി വതിടുേയാണക്. മതിക്കവാറം എല്ാ വീടുേളതിലും ന്സപക്റ്തിേക് 
ൊങ്കുേൾ ഉള്ള സാനതിറ്റതി കൊയക് ലറ്റുേൾ ആണക് ഉള്ളന്തങ്തിലും അതതിൽ നതിന്നും 
പുറകത്ക്കക് ഒഴുകുന്ന മലതിനജലം സംസ്കരതിക്കന്പെടുന്നതില്. മലതിനജലം സംസ്കരതിക്കുേയം 
അവ വതിവതിധ ആവശഷ്യങ്ങൾക്കായതി ഉപകയാഗതിക്കാവന്നതുമാണക്.

ഖരൊലിനഷ്യ സംസ്കരണം 

മാലതിനഷ്യ സംസ്കരണം കേരളത്തിൽ വഷ്യാപേമാന്യങ്തിലും അതക് ശാസ്തീയമായ 
രീതതിയതിൽ ആകക്കണ്തുണ്ക്. ഉറവതിെത്തിൽ തന്ന്ന തരംതതിരതിക്കുന്ന രീതതി 
ശേവരതികക്കണ്തുണ്ക്. തരംതതിരതിച്ക് വസ്തുക്കൾ േഴതിവതും അതക് പ്രകദശത്ക് തന്ന്ന 
ശേോരഷ്യം ന്ചയ്യുന്ന സംവതിധാനം ഉണ്ാേണം. ശജവമാലതിനഷ്യങ്ങന്ളല്ാം 
േക്ാറ്ക് ആക്കാവന്നതും അതക് ശജവകൃഷതിേൾക്കക് ഉപകയാഗതിക്കാവന്നതുമാണക്. 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ മട്ടുപൊവക് കൃഷതി കപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കാവന്നതും അതതിനായതി 
ശജവവളം ഉപകയാഗതിക്കാവന്നതാണക്. പ്ാറ്തിേക് ഉപകയാഗം നതിയന്തതികക്കണ്തും 
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പുനരുപകയാഗതിക്കാവന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപകയാഗപ്രദം ആക്കുേയം ബാക്കതി വരുന്നവ 
ഹസാഡക് വസ്തുക്കൾ മാത്ം ലാൻഡക് ഫതില്തികലക്കക് മാകറ്ണ്തുമാണക്.

നഗരവികസനം 

കേരളത്തിന്ല 50 ശതമാനം ജനങ്ങൾ താമസതിക്കുന്നതക് നഗരപ്രകദശത്ക് 
ആണക്. നഗരവൽക്കരണം പരതിസ്തിതതിന്യ പ്രതതികൂലമായതി ബാധതിക്കാതതിരതിക്കാൻ 
പ്രകതഷ്യേം ശ്രദ്തികക്കണ്തുണ്ക്. ഓകരാ വീെതിനും സ്ാപനങ്ങൾക്കും ആവശഷ്യമായ 
കസവനങ്ങൾ ഉറപൊക്കുേയം ജനങ്ങളന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രകൃതതി സൗഹൃദം 
ആക്കുേയം ന്ചയ്തിന്ല്ങ്തിൽ പരതിസ്തിതതിക്കക് വലതിയ ആഘാതം ഉണ്ാകുന്നതാണക്. 
ന്േട്ടതിെ നതിർമ്ാണം ഗ്രീൻ ബതിൽഡതിംഗക് രീതതിയതിന്ല രീതതിയതിലാേണം. മഴന്വള്ളം 
കുെതിന്വള്ളത്തിനായതി സംഭരതിക്കണം, മലതിനജലം സംസ്കരതിച്ചു പുനരുപകയാഗതിക്കണം, 
സീകവജക് സതിറ്ം ഉണ്ാക്കണം, േഴതിയന്നതിെന്ത്ാന്ക്ക മരങ്ങൾ വച്ചുപതിെതിപെതിച്ക് പച്പെക് 
ഉണ്ാക്കണം.

ബയയാഡൈയവഴ്ിറ്ി സംരക്ണം 

തുെർച്യായള്ള കബാധവൽക്കരണത്തിലൂന്െ ശജവശവവതിധഷ്യത്തി 
(ബകയാശഡകവഴ്തിറ്തി)ന്റെ പ്രാധാനഷ്യം ജനങ്ങൾക്കക് മനസ്തിലായതി തുെങ്ങതിന്യങ്തിലും 
ോരഷ്യമായ മുകന്നറ്ം ഇക്കാരഷ്യത്തിൽ ഇനതിയം ഉണ്ാകേണ്തുണ്ക്. ജനേീയ 
ബകയാശഡകവഴ്തിറ്തി രജതിറ്റേൾ (PBR) എല്ാ തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളം 
ഇതതികനാെേംതന്ന്ന ഉണ്ാക്കതിയതിട്ടുണ്ക്. വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ സ്ാപനങ്ങന്ളയം, 
ന്പാതുജനങ്ങന്ളയം, ന്പാതു സംരംഭങ്ങകളയം, സ്വോരഷ്യ സംരംഭങ്ങന്ളയം 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളമായതി കയാജതിപെതിച്ക് പ്രവർത്തിപെതിച്ചു ന്ോണ്ക് 
ബകയാശഡകവഴ്തിറ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിപുലീേരതിക്കാവന്നതാണക്. ടൂറതിസം 
വതിേസനവമായതി ഇതതിന്ന ശാസ്തീയമായതി ബന്തിപെതിക്കാവന്നതാണക്. 

പ്രകൃതി സൗഹൃദ ന്കട്ടിട നിർമ്ാണം 

നതിലവതിലുള്ള നമ്മുന്െ ന്േട്ടതിെനതിർമ്ാണം പ്രകൃതതിക്കക് ആഘാതം ഉണ്ാക്കുന്ന 
തരത്തിലുള്ള നതിർമ്ാണ വസ്തുക്കൾ ഉപകയാഗതിച്ചുന്ോണ്ാണക്, ോരണം അവയന്െ 
ഉൽപൊദനത്തിനക് ഉപകയാഗതിക്കുന്നതക് വൻകതാതതിലുള്ള ഊർജ്മാണക്.  എന്നാൽ 
പ്രാകദശതിേമായതി ലഭഷ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപകയാഗതിച്ചുന്ോണ്ക് കോറ്ക് എഫക്റീവക് 
ന്െക്ാളജതിയതിൽ ന്േട്ടതിെങ്ങൾ പണതിയാവന്നതാണക്. ന്േട്ടതിെങ്ങൾ പണതിയക്ാൾ 
ഗ്രീൻ കപ്രാകട്ടാകോൾ പാലതികക്കണ്താണക്.

പാരമ്പയരഷ്യതര ഊർജ്ജ യ്ാതസ്സുകളന്ട ഉപയയാഗം വർദ്ിപ്ിക്ൽ 

പ്രകൃതതിന്യ സംരക്തിക്കുന്നതതിൽ നമ്ൾ ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ഊർജ്ക്ാതസ്തിനക്  
വലതിയ പ്രാധാനഷ്യമാണുള്ളതക്. ഇലക്ടതിസതിറ്തി ഉൽപൊദതിപെതിക്കുന്നതതിനക് ോറ്ക്, തതിരമാല, 
സൂരഷ്യപ്രോശം തുെങ്ങതിയ ഉപകയാഗതിക്കാവന്നതാണക്. ഇതതിനായള്ള സാകങ്തതിേവതിദഷ്യ 
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ഇകപൊൾ ലഭഷ്യമാണക്. ഇത്രം ഊർജ് ക്ാതസ്സുേന്ള ഉപകയാഗന്പെടുത്തുന്നതതിനുള്ള 
കപ്രാത്ാഹനം തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നൽകേണ്താണക്.

സംഗ്രഹം 

പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളന്െ ശാസ്തീയമായ ഉപകയാഗത്തിലും ശ്രദ്ാപൂർവമായ സമീപനം 
മൂലവം പരതിസ്തിതതി മലതിനീേരണം ഒരുപരതിധതിവന്ര തെഞ്ഞു നതിർത്ാവന്നതാണക്. 
മനുഷഷ്യനക് ജീവതിക്കാൻ പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങൾ അനതിവാരഷ്യമാണക്, എന്നാൽ അമതിതമായതി 
ഉപകയാഗതിച്ാൽ വതിഭവങ്ങളന്െ അളവക് കുറയേയം പരതിസ്തിതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ് 
തേരുേയം ന്ചയ്യും. നാം ചൂഷണം ന്ചയ്യുന്ന വതിഭവങ്ങൾ അകത കവഗത്തിൽ 
പുനരുൽപൊദതിപെതിക്കാൻ നമുക്കക് േഴതിയതില്. അതുന്ോണ്ക് പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങന്ള 
ഉൽപൊദനക്മമായതി നതിലനതിർത്ണം.

പ്രകൃതതിക്കക് കോട്ടം തട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള േെന്നുേയറ്ങ്ങളം വതിേസന 
പ്രവർത്നങ്ങളം പരതിമതിതന്പെടുത്ണം. ഇകക്കാ ടൂറതിസം പദ്തതിേളന്െ പരതിപാലനവം 

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. കേരളത്തിന്റെ പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കക് പ്രധാനന്പെട്ട പങ്ാണുള്ളതക്.

2. വനസംരക്ണവം വനവൽക്കരണം.

3. മലതിനീേരണത്തിനു ോരണമാോത് വഷ്യവസായങ്ങൾ.

4.  മലതിനീേരതിക്കാത് വായവതിനായതി  ന്പക്ാളതിയം ഉൽപെന്നങ്ങൾ 
ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളന്െ നതിയന്തണം.

5. വതിറകും പാഴക് വസ്തുക്കളം േത്തിക്കുന്നതക് ഒഴതിവാക്കൽ.

6. ന്സപക്റ്തിക്കക് ൊങ്േളന്െ പ്രവർത്നം ോരഷ്യക്മമാക്കുേ, സീകവജക് പ്ാൻറക് 
സ്ാപതിക്കുേ, മലതിനജല ശുദ്ീേരണ  പ്ാനറ്റുേൾ സ്ാപതിക്കുേ.

7. കൃഷതിയന്െ കപ്രാത്ാഹനം.

8. മഴ ന്വള്ളത്തിന്റെ ഉപകയാഗം വർദ്തിപെതിക്കുേ.

9. മലതിനജല സംസ്കരണവം പുനരുപകയാഗവം.

10. ഖരമാലതിനഷ്യ സംസ്കരണം.

11. പ്രകൃതതിസൗഹൃദ നഗരവതിേസനം.

12. ബകയാശഡകവഴ്തിറ്തി സംരക്ണം.

13. പ്രകൃതതി സൗഹൃദ ന്േട്ടതിെ നതിർമ്ാണം.

14. പാര്കരഷ്യതര ഊർജ് ക്ാതസ്സുേളന്െ ഉപകയാഗം വർദ്തിപെതിക്കൽ.
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ഹരതിത സംരക്ണ കമഖലേളന്െ വഷ്യാപനവം പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിന്ല ഒരു  
മുഖഷ്യ ഘെേമായതി മാറന്നതക് ഈ സാഹചരഷ്യത്തിലാണക്. കേരളന്ത് സംബന്തിച്തിെ 
കത്ാളം പ്രാധാനഷ്യമർഹതിക്കുന്ന വനകമഖലേളായ അഗസ്തഷ്യമല, ആനമല, നീലഗതിരതി, 
ശസലറെക്   വാലതി എന്നതിവയന്െ സംരക്ണം ഉറപ്പു വരുകത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. പല 
ോലങ്ങളതിലായതി ഗവൺന്മറെതിനക് ശേകമാശം വന്ന വനഭൂമതിേൾ തതിരതിന്ച്ടുത്തു 
പരതിഹരതിക്കാവന്നതാണക്.

പ്രാകദശതിേമായ അന്തരങ്ങളം ദരതിദ്ര ദുർബലവതിഭാഗങ്ങളന്െ സാന്നതിധഷ്യവം 
േണക്കതിന്ലടുത്ക് ആകരാഗഷ്യ-വതിദഷ്യാഭഷ്യാസ രംഗത്ക് പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിനക് 
കചർന്ന പുതതിയ പാകക്കജുേൾ നെപെതിലാക്കൽ, ജല സംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങളന്െ 
പ്രചാരം എന്നതിവ പരതിസ്തിതതി സംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ പുതതിയ ദതിശാകബാധം 
നൽകുന്ന വസ്തുതേളാണക്.

പരതിസ്തിതതിന്യ സംരക്തിക്കുന്നതക് നമുക്കക് കവണ്തി മാത്മല്, ഭാവതിതലമുറയന്െ 
നതിലനതിൽപെതിനു കൂെതി ആവശഷ്യമാണക് എന്നക് നാം തതിരതിച്റതികയണ്തുണ്ക്. നാം ഇന്നക് 
ജീവതിക്കുന്ന പരതിസ്തിതതിയതിന്ല വതിഭവങ്ങളം സൗേരഷ്യങ്ങളം വരുംതലമുറയ്കക് കൂെതി 
അവോശന്പെട്ടതാന്ണന്ന കബാധകത്ാന്െ കവണം പ്രകൃതതിന്യ ചൂഷണം ന്ചകയ്യണ്തക്.

പരതിസ്തിതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ്യ്കക് കോട്ടം തട്ടുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ വലതിയ 
പ്രതഷ്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനക് ഇെയാക്കും. പരതിസ്തിതതി സംരക്ണത്തിന്റെ 
പ്രാധാനഷ്യം ആകഗാളതലത്തിൽ ചർച് ന്ചയ്യന്പെടുന്ന സമയമാണതിതക്. നാം 
ഓകരാരുത്രും ശ്രമതിക്കുേയാന്ണങ്തിൽ നമ്മുന്െ പരതിസ്തിതതിന്യ നമുക്കക് തന്ന്ന 
സംരക്തിക്കാൻ സാധതിക്കും. 

മാലതിനഷ്യങ്ങൾ സംസ്കരതിക്കുന്നതതിനുള്ള പദ്തതിേൾ ഫലപ്രദമായതി നെപെതിലാക്കുേയം 
സംസ്കരതിക്കാൻ ആവാത് മാലതിനഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്ന വസ്തുക്കളന്െ ഉപകയാഗം കുറയ്ക്കുേയം 
ന്ചയ്ാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങന്ള ഒരു പരതിധതിവന്ര നമ്ൾക്കക് തരണം ന്ചയ്യാൻ േഴതിയം. 
ഇകതാന്ൊപെം സ്ാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ നതിയന്തണം ന്ോണ്ടുവരുേയം 
േൽക്കരതി, ന്പക്ാളതിയം കപാലുള്ള കഫാസതിൽ ഇന്നങ്ങളന്െ ഉപകയാഗം കുറയ്ക്കുേയം 
കവണം. മലതിനീേരണങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാത് ശജവ ഡീസൽ ,ോറ്തിൽ നതിന്നുള്ള ശവദയുതതി, 
സൗകരാർജ്ം തുെങ്ങതിയവ ഉപകയാഗതിക്കുേയം ന്ചയ്ാൽ വായമലതിനീേരണം 
കപാന്ലയള്ള മലതിനീേരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരതിധതിവന്ര കുറയ്കാവന്നതാണക്. പ്ാറ്തിേക് 
നതിർമ്ാർജ്നത്തിനക് ആസൂത്തിതമായ മതിേച് പദ്തതിേൾ ആവതിഷ്കരതികക്കണ്തക്   
അതഷ്യാവശഷ്യമാണക്. 

വഷ്യക്തതിഗത വാഹന ഉപകയാഗം കുറയ്ക്കുേയം ന്പാതുഗതാഗത സംവതിധാനം 
പരമാവധതി ഉപകയാഗന്പെടുത്തുേയം ന്ചയ്യുന്നതതിലൂന്െ വാഹനങ്ങളന്െ എണ്ം കുറയ്കാനും 
അതുവഴതി പരതിസ്തിതതി മലതിനീേരണത്തിന്റെ കതാതക് കുറയ്കാനും സാധതിക്കും. വഷ്യവസായ 
ശാലേളതിൽ നതിന്നുമുള്ള മാലതിനഷ്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും വതിഷാംശമുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ നീക്കം 
ന്ചയ് കശഷം അവ പുറത്തുവതിടുന്നതക് ജലമലതിനീേരണം ഒരു പരതിധതിവന്ര കുറയ്കാൻ 
സാധതിക്കും. കൂൊന്ത നീക്കം ന്ചയ്യുന്ന ഈ വതിഷ വസ്തുക്കൾ പുനഃചംക്മണം ന്ചയ്തു 
വീണ്ടും ഉപകയാഗതിക്കുേയം ന്ചയ്യാം. 
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നാം കുെതിക്കുന്ന ന്വള്ളം മലതിനമാോന്ത സൂക്തികക്കണ്തും നമ്മുന്െ ആവശഷ്യമാണക്. 
മഴന്വള്ളസംഭരണം ജീവതിതശശലതിയാക്കതിന്ക്കാണ്ക് ആവശഷ്യമായ ശുദ്ജലം 
സംഭരതിക്കാവന്നതാണക്. മണ്തിന്റെ നഷ്ന്പെട്ട സ്വാഭാവതിേത തതിരതിച്ചുന്ോണ്ടുവരാൻ 
േഴതിയതിന്ല്ങ്തിലും ശാസ്തീയമായ ചതില രീതതിേൾ അവലംബതിച്ക് മണ്തിന്റെ ഫലഭൂയതിഷ്ഠത 
ഏന്റക്കുന്റ നതിലനതിർത്ാം. മഴക്കാലത്ക് മന്ണ്ാലതിപെക് തെയന്നതതിനായതി കുന്നതിൻ 
പ്രകദശങ്ങളം മറ്റു ന്ചരതിഞ് പ്രകദശങ്ങളം തട്ടുേൾ ആക്കുന്നതക് ഫലഭൂയതിഷ്ഠമായ 
കമൽമണ്ക് ഒഴുേതി കപാോന്ത തെഞ്ഞുനതിർത്ാൻ സഹായതിക്കും. മന്ണ്ാലതിപെക് തെയാൻ 
ഏറ്വം ഫലപ്രദമായ മാർഗം മരങ്ങൾ വച്ചു പതിെതിപെതിക്കുേ തന്ന്നയാണക്. 

പരതിസ്തിതതി സംരക്തിക്കുന്നതതിനക് ഏറ്വം പ്രധാനമായതി കവണ്തക് ഭൂമതിയതിന്ല 
വനസ്ത്ക് സംരക്തിക്കുേ എന്നതാണക്. പരതിസ്തിതതിയന്െ സന്തുലതിതാവസ് 
നതിലനതിർത്തുന്നതതിൽ മരങ്ങൾ വഹതിക്കുന്ന പങ്ക് വളന്ര വലുതാണക്. എന്നാൽ മനുഷഷ്യർ 
പാർപെതിെ ആവശഷ്യങ്ങൾക്കും വഷ്യാവസായതിേ ആവശഷ്യങ്ങൾക്കുമായതി വനങ്ങൾ 
വൻകതാതതിൽ ന്വട്ടതി മാറ്റുേയാണക്. വനം നശതിക്കുക്ാൾ സസഷ്യ സ്ത്ക് മാത്മല് 
നശതിക്കുന്നതക് അവന്യ ആശ്രയതിച്ക് ജീവതിക്കുന്ന അപൂർവങ്ങളായ ജീവതിേളം കൂെതിയാണക്.

പ്രകൃതതിസംരക്ണം ഉറപൊക്കുന്നതും വനങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ നദതിേൾ 
വനഷ്യജീവതിേൾ എന്നതിവന്യ പരീക്തിക്കുന്നതും ഓകരാ പൗരന്റെയം േെമയാണക്. 
മലമ്പ്രകദശങ്ങളതിന്ല വനകമഖല 60 ശതമാനത്തിലും താഴക് വരേളതിൽ 20 ശതമാനത്തിലും 
കുറയരുതക് എന്നാണക് ഇന്തഷ്യൻ വനനയം വഷ്യക്തമാക്കുന്നതക്. സാമൂഹഷ്യവനവൽക്കരണ 
പദ്തതിയാണക് ഈ നയം നെപൊക്കുന്നതതിനായതി സ്വീേരതിച്തിരതിക്കുന്നതക്. 
ന്റയതിൽപാതേളന്െയം കറാഡുേളന്െയം വശങ്ങൾ, ന്പാതുസ്ലങ്ങൾ, സ്ാപനങ്ങളന്െ 
പരതിസരങ്ങൾ കൃഷതിയതിെങ്ങൾ തുെങ്ങതിയ സ്ലങ്ങളതിൽ മരങ്ങൾ വച്ചു പതിെതിപെതിക്കുേയാണക് 
സാമൂഹഷ്യ വനവൽക്കരണ ഭാഗമായതി ന്ചയ്യുന്നതക്. ന്ോതുേക് നതിർമാർജനത്തിനക് 
അവലംബതിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂന്െ ജലസംരക്ണത്തിൽ കനടുന്ന 
വലതിയ ഒരു ന്വല്ലുവതിളതിന്യ അതതിജീവതിക്കാൻ േഴതിയം. ശാസ്തീയ മാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂന്െ 
പൂർത്തിയാക്കുന്ന അഴുക്കുചാലുേളന്െ നതിർമാണം ന്വള്ളം ന്േട്ടതിക്കതിെക്കുന്നതതിനക് 
പരതിഹാരമാവേയം വളർച്ന്യ തെയേയം ന്ചയ്യുന്നു. ന്സപക്റ്തിേക് ൊങ്കുേളന്െ 
നതിർമാണമാണക് ജല മലതിനീേരണം തെയാനായതി ന്ചയ്യാവന്ന മന്റ്ാരു ഫലപ്രദമായ 
നെപെതി.

ഉത്തരസൂചിക

പഠന പുയരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്നറ്

II. ശരിയയാ ന്തയറ്ാ എഴുതുക 

 1. ശരതി

 2. ശരതി
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ഡാറ്ാബേസും ജി ഐ എസ്ും

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണിറ്ററ് പഠിച്റ് കഴിയമ്ാൾ പഠിതാക്ൾക്റ് ഇനി പറയന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ടചയ്യുന്നതിനായള്ള കാരഷ്യമേഷി ഉണ്ാകുന്നതാണറ്.

1. ക്്യൂട്ടറിനറ് മപ്ാസസിംഗിനായി ഉപമയാഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ (Information), 
ഡാറ്റാമേസറ് (Database), ഡാറ്റാമേസറ് മാമനജറ് ടമന്റ് സിസ്റം (DBMS-
Database Management System) എന്നിവ വിേദമാക്ാൻ കഴിയക.

2. ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥ അഥവാ ജി ഐ എസറ് എന്ാടണന്ം അതിടന് വിവിധ 
ഉപമയാഗങ്ങളം വിവരിക്ാൻ കഴിയക.

3. ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയടെ വിവിധ വിേകലനസാധഷ്യതകളായ ഓവർമല വിേ
കലനം (Overlay), ആവൃത്ി വിേകലനം (Buffer zone Analysis), ശംഖല 
വിേകലനം (Network Analysis) എന്നിവ വിവരിക്ാൻ കഴിയക.

4. GIS-ടന് പ്ധാന ഘെകങ്ങൾ പട്ടികടപെടുത്ാൻ കഴിയക.

5. വിവിധ തരം ഡാറ്റയം ആസൂത്രണത്ിൽ ഡാറ്റയടെ പ്ാധാനഷ്യവം വിേദ
മാക്ാൻ കഴിയക.

6. തമദേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സൂക്ിമക്ണ് വിവിധ ഡാറ്റകൾ പട്ടികടപെടു
ത്ാൻ കഴിയക.

7. വിവിധ തരം ഭൂപെങ്ങൾ മനസിലാക്ാനം അവയടെ വിവിധങ്ങളായ ഉപ
മയാഗങ്ങളം പലവിധ ആസൂത്രണ-പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്റ് 
ഉപമയാഗടപെടുത്ാൻ കഴിയക.
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2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. സ്ാനീയ വിവരങ്ങൾ (Spatial information): ഭൂവൻ എന്ന ടവേറ് സസറ്റി 
ടന്മയാ അറ്ററ് ലസിടന്മയാ സഹായമത്ാടെ രാജഷ്യത്ിടന് അക്ാംേ-
മരഖാംേ സ്ഥാനം കണ്ത്തുന്. ഭൗമമാപരിതലത്ിടല ഓമരാ സവിമേഷ
തകൾക്കും അതിമന്തായ സ്ഥാനമുണ്റ്. നിയതമായ അക്ാംേ-മരഖാംേ 
സ്ഥാനമുള്ള ഭൗമമാപരിതല സവിമേഷതകടള സ്ഥാനീയവിവരങ്ങൾ എന് 
വിളിക്കുന്.

2. ഭൂവിവരവഷ്യവസ് (GIS-Geographical Information System): ഭൂപെങ്ങൾ, 
ആകാേീയ   ചിത്രങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, സർമവേകൾ 
തുെങ്ങിയ വിവരമരോസ്സുകളിൽ നിന്ം മേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭൂവിവര 
മസാഫ്ററ് ടവയറുകൾ ഉപമയാഗിച്റ് ക്്യൂട്ടറിൽ മചർക്കുന്നതിനം അവടയ 
വീടണ്ടുക്കുന്നതിനം വിേകലനം നെത്തുന്നതിനം ഭൂപെങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, 
ഗ്രാഫുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അവടയ വിേദമാക്കുന്നതിനം ഉപമയാഗിക്കുന്ന 
ക്്യൂട്ടർ അധിഷ്ിത വിവര സഞ്ചയം.

3. വിശേഷണങ്ങൾ (Attribute): ഭൗമമാപരിതലത്ിടല ഓമരാ സ്ഥാനീയ 
വിവരടത് സംേന്ിച്ം കൂട്ടിമചർക്ാവന്ന അധിക വിവരങ്ങളാണറ് വി
മേഷണങ്ങൾ.

4. പാളികൾ (Layers): നീർച്ാലുകൾ, മറാഡുകൾ, സസഷ്യജാലകങ്ങൾ, ടകട്ടി
െങ്ങൾ തുെങ്ങി പ്കൃതിദത്വം മനഷഷ്യനിർമ്ിതമായ നിരവധി ഭൗമമാപ
രിതല സവിമേഷതകൾ ഇതിൽ കാണാം. ഇവ ഒടന്നാന്നായി അെർത്ി 
മാറ്റി പ്മതഷ്യക ഭൂപെങ്ങളാക്ാൻ ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥയിലൂടെ സാധഷ്യമാണറ്. 
ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയിൽ വിേകലനത്ിനായി തയ്ാറാക്ി സൂക്ിക്കുന്ന 
വിഷയാധിഷ്ിത ഭൂപെങ്ങടള പാളികൾ എന് വിളിക്കുന്.

5. സ്ിതിവിവരക്കണക്കറ് (Statistics): ഭൗതികമായ ഡാറ്റാ (Data) മേഖരി
ക്കുകയം, വർഗീകരിച്റ് അപഗ്രഥിക്കുകയം, അതിൽ നിന്നറ് ടപാതുവായ 
നിഗമനങ്ങളിടലത്തുകയം ടചയ്യുന്ന ഗണിതോസ്ത്ര ോഖയാണറ് സ്ഥിതി 
വിവരോസ്ത്രം അടലെങ്ിൽ സാംഖഷ്യികം (Statistics). ോസ്ത്രം, സാമങ്തികം, 
വഷ്യാപാരം, മാനവികം, സാമൂഹികം തുെങ്ങി നിരവധി മമഖലകളിൽ ഈ 
വിജ്ാനം വഷ്യാപകമായി ഉപമയാഗിക്കുന്.

6. ഡാറ് (Data): ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്ളടെ അടലെങ്ിൽ വഷ്യക്ികളടെ ഏടതങ്ിലും 
ഒരു ഗുണടത്പെറ്റിയള്ള പ്ാഥമിക അളവകൾ.

3. ആമുഖം

ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനം (ജി ഐ എസറ് ) രണ്റ് വഷ്യതഷ്യസ്ത വിഭാഗ
ങ്ങൾ ഉൾടക്ാള്ളുന്, അതായതറ് ഭൂമിോസ്ത്രവം വിവര സംവിധാനവം. ഭൂമിോസ്ത്രം 
(ജിമയാ) സറ് മപഷഷ്യൽ പാമറ്റണിടന്യം പ്ക്ിയയടെയം ോസ്ത്രീയ പഠനമാണറ്. 
ഭൂമിയടെ ഉപരിതലത്ിൽ മനഷഷ്യരും ഭൗതികവമായ പ്തിഭാസങ്ങളടെ സ്ഥാനവം വി
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തരണവം തിരിച്റിയാനം കണക്ാക്ാനം ഇതറ് ശ്രമിക്കുന്. ഭൂമിോസ്ത്രത്ിൽ ഊന്നൽ 
നൽകുന്നതറ് സ്ഥാനീയ വിവരങ്ങളടെ ക്മീകരണം, കൂൊടത സ്ഥലങ്ങൾക്നസരിച്റ് 
കാലാകാലങ്ങളിൽ അവ എത്രമത്ാളം വഷ്യതഷ്യാസടപെട്ടിരിക്കുന് എന്നിവയിലാണറ്. 
വിവരങ്ങളടെ സ്ഥാനത്ിലും ഘെകങ്ങളിലും അെിസ്ഥാനക്മവം ഏകീകൃതസ്വഭാവ
വം ഉടണ്ന്ം ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ വിേകലനത്ിലൂടെ ഈ ക്മം തിരിച്റിയാനം 
കണക്ാക്ാനം കഴിയടമന്ന അനമാനത്ിൽ നിന്നാണറ് ഇതറ് മുമന്നാട്ടറ് മപാകുന്നതറ്. 
സറ് മപഷഷ്യൽ ഘെന പരിമോധിക്കുമ്ാൾ, ഭൂമിോസ്ത്രം വിോലമായ പ്തിഭാസ
ങ്ങൾക്റ് ടപാതുവായള്ള വിതരണ സവിമേഷതകളിൽ ശ്രദ്ധ മകന്ദീകരിക്കുന്. 
ഇതിനായി, ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ പഠനത്ിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതറ് വഷ്യക്ിഗത സവി
മേഷതകളടെ വിവരണങ്ങമളക്ാൾ ടലാമക്ഷനകളടെ (Location) മാതൃകകളിലും 
സിദ്ധാന്ങ്ങളിലുമാണറ്. മാനഷികവം ോരീരികവമായ സ്വഭാവസവിമേഷതകളടെ 
സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ടപാതുതത്്വങ്ങടളക്കുറിച്ള്ള ഒരു ധാരണ വികസിപെിക്കുക 
എന്നതാണറ് പ്ധാന ലക്ഷ്യം.

മനരടത് മപപെർ മാപ്പുകളാണറ് ഉണ്ായിരുന്നതറ്, അവ വളടര വർണ്ണാഭമായതും 
എന്നാൽ പരിഷറ് ക്രിക്ാനാവാത്തുമാണറ്. തുെർന്നറ്, ക്്യൂട്ടർ വിപ്ലവം വന്നതിന 
മേഷം ഭൂപെങ്ങൾ ഡിജിസറ്റസറ് ടചയ്യുകയം ഡിജിറ്റൽ മ�ാർമാറ്റിൽ സംഭരിക്കു 
കയം ടചയ്തു. ഇവ ടവറും ജഷ്യാമിതീയ ഘെകങ്ങളായിരുന് മരഖ (Line), േഹു 
ഭുജം (Polygon), അടലെങ്ിൽ മപായിന്റ് (Point) കൂൊടത ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ പദങ്ങ 
ളിൽ ആ വസ്തൂ (Entity) എന്ാണറ് സൂചിപെിക്കുന്നതറ് എന്നതിടനക്കുറിച്ള്ള ഒരു 
വിവരവം നൽകിയിലെ. ഡിജിറ്റൽ �യലുകൾ എളപെത്ിൽ പരിഷറ് ക്രിക്ാവന്ന 
വയം മവഗത്ിൽ പുനർനിർമ്ിക്ാവന്നവയം ആയിരുന്, എന്നാൽ ഒരു വിേ 
കലന ആവേഷ്യത്ിനം ഉപമയാഗിക്ാൻ കഴിഞ്ിലെ. പിന്നീൊണറ് ജി ഐ എസറ് 
വരുന്നതറ്, ഇതറ് ഡാറ്റാ സകകാരഷ്യം ടചയ്യുന്നതിനറ് കൂടുതൽ സൗകരഷ്യപ്ദവം മൂലഷ്യ 
മുള്ളതുമാക്ി.

ജിമയാസറ് മപഷഷ്യൽ ഡാറ്റ അടലെങ്ിൽ ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ ഡാറ്റടയ ഡിജിറ്റലായി 
പ്തിനിധീകരിക്കുന്നതിനം വിേകലനം ടചയ്യുന്നതിനം ഉപമയാഗിക്കുന്ന ക്്യൂട്ടർ 
അധിഷ്ിത വിവര സംവിധാനമാണറ് ജി ഐ എസറ്  (GIS). നിരീക്ണത്ിലൂടെയം 
വിേകലനത്ിലൂടെയമുള്ള ഡാറ്റ മേഖരണത്ിൽ നിന്ം നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളടെ 
ശംഖലയാണറ് വിവര സംവിധാനം. നിരീക്ണം, അളടവടുപെറ്, വിവരണം, വിേ
ദീകരണം, പ്വചനം, തീരുമാനടമടുക്ൽ എന്നിവയൾടപെടെ ഒരു വിവര സംവി
ധാനത്ിനറ് അതിടന് ഉമദേേഷ്യങ്ങൾ മനെിടയടുക്ാൻ പൂർണ്ണമായ പ്വർത്നങ്ങൾ 
ഉണ്ായിരിക്ണം. ജി ഐ എസറ് ഭൂമിോസ്ത്രപരമായി റ�റൻസറ് ടചയ്ത ഡാറ്റയം 
(ജിമയാ സറ് മപഷഷ്യൽ ഡാറ്റ) കൂൊടത സറ് മപഷഷ്യൽ അലൊത് (ആട്ിേ്യൂട്ടറ് അടലെങ്ിൽ 
വിവരണാത്മക) ഡാറ്റയം ഉപമയാഗിക്കുന്. കൂൊടത സറ് മപഷഷ്യൽ വിേകലനടത് 
പിന്തുണക്കുന്ന പ്വർത്നങ്ങളം ഉൾടപെടുന്. ജി ഐ എസിൽ, ഭൂമി, വിഭവങ്ങൾ, 
ഗതാഗതം, ചിലെറവഷ്യാപാരം, സമുദ്രങ്ങൾ, അടലെങ്ിൽ സ്ഥലപരമായി വിതരണം 
ടചയ്ടപെടുന്ന ഏടതങ്ിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയടെ ഉപമയാഗം സകകാരഷ്യം 
ടചയ്യുന്നതിനള്ള തീരുമാനടമടുക്ലാണറ് ടപാതുവായ ഉമദേേഷ്യം.
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4. ഡാറ് മനസിലാക്കാൻ

ക്്യൂട്ടറിനറ് മപ്ാസസിംഗിനായി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളടെ അസംസറ് കൃത രൂപമാണറ് 
ഡാറ്റ. മപരറ്, വയസറ്, വിലാസം, ടെലിമ�ാൺ ന്ർ തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന വസ്തുത
കൾക്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മപരാണറ് ഡാറ്റ. യഥാർത്ഥ മലാകടത് നിരീക്ിക്കുന്ന
തിൽ നിന്നറ് നാം നെത്തുന്ന നിരീക്ണങ്ങളാണറ് ഡാറ്റ. അവയ്കറ് അർത്ഥം നൽകാനം 
വിവരങ്ങളാക്ി മാറ്റാനം മപ്ാസസറ് ടചയറ് മതക്ാവന്ന വസ്തുതകമളാ ടതളിവകമളാ 
ആയി അവ മേഖരിക്കുന്.

വിവരങ്ങൾ (Information): അർത്ഥവത്ായതും ഉപമയാഗപ്ദവമായ രൂപത്ി
ലുള്ള ഡാറ്റയടെ മേഖരണമാണിതറ്. ഒരു പ്മതഷ്യക ആവേഷ്യത്ിനായി ക്മീകരിച് 
ഡാറ്റയാണറ് വിവരങ്ങൾ. അതിനാൽ, എടന്ങ്ിലും അർത്ഥമുള്ള എലൊ ഡാറ്റടയയം 
വിവരങ്ങൾ എന്നറ് വിളിക്കുന്, എലൊ വിവരങ്ങളം ഒരുമപാടലയലെ. ഡാറ്റ അസംസറ് കൃ
തമാണറ്, പമക് വിവരങ്ങൾ ഒരു സംഘെിത ഡാറ്റയാണറ്. ഉപമയാഗപ്ദമാകണടമ
ങ്ിൽ, വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണവം കൃതഷ്യവം ലഭഷ്യവം പ്സക്വം ആയിരിക്ണം. ഡാറ്റയ്കറ് 
വഷ്യക്മായ ഒരു മവർതിരിവണ്റ്, 45 മപാടലയള്ള അസംസറ് കൃത സംഖഷ്യകളായി 
ഡാറ്റടയ കരുതുന്നതറ് ഒരുപമക് എളപെമായിരിക്കും, കാരണം ആ സംഖഷ്യക്റ് പ്മതഷ്യക 
അർത്ഥമിലെ. ന്ർ ഉപമയാഗപ്ദമാക്കുന്നതിനറ് സന്ദർഭം മചർമക്ണ്തറ് ആവേഷ്യ
മാണറ്, ഉദാഹരണത്ിനറ്, പ്ായപരിധിക്റ് താടഴയള്ള ഒരു പട്ടികയിൽ, മപരിടന് 
മകാളത്ിനറ് കീഴിൽ ഒരു മപരിനറ് സമീപം (ഉദാ: കുമാർ) ഇതറ് മചർമത്ക്ാം.  
ഈ വിേദാംേങ്ങമളാടൊപെം ഡാറ്റ 45 വിവരമായി മാറുന്, അതായതറ് കുമാ 
റിടന് പ്ായം 45 ആണറ്. അതിനാൽ, വിവരങ്ങൾ അർത്ഥവം സന്ദർഭവം മചർത് 
ഡാറ്റയാണറ്.

ഡാറ്ാശേസറ് (Database): ഒരു ഡാറ്റാമേസറ് എന്നതറ് േന്ടപെട്ട ഡാറ്റയടെ ഒരു 
സംഘെിത മേഖരമാണറ്. അതിനാൽ ഡാറ്റാമേസിടല ഡാറ്റ സംമയാജിപെിച്റ് ഘെ
നാപരമാക്കുകയം, പങ്ിടുകയം ടചയ്ാൻ സാധിക്കുന്. ഡാറ്റാമേസിടല പ്വർത്
നങ്ങൾ (അപറ് ഡാറ്ററ് ടചയ്യുക, കൂട്ടിമച്ർക്കുക, വീടണ്ടുക്കുക തുെങ്ങിയവ) ലളിതമായം 
എളപെത്ിലും ടചയ്ാൻ കഴിയന്നതാണറ്. കൂൊടത, ഒരു ഡാറ്റാമേസറ് ഒരു ഓർഗസന
മസഷടന് ദീർഘകാല ഉറവിെമായി മാറുന്നതിനാൽ, ആസൂത്രിതവം അലൊത്തുമായ 
പ്വർത്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊടത നെപെിലാക്ാൻ കഴിയകയം ടചയ്യുന്.

ഡാറ്ാശേസറ് മാശനജറ് മമന്റ് സിസ്റം (DBMS-Database Management System): 
ഒരു ഡി േി എം എസിൽ പരസ്പര േന്മുള്ള ഡാറ്റയടെ ഒരു മേഖരവം ആ ഡാറ്റ 
ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു കൂട്ടം മപ്ാഗ്രാമുകളം അെങ്ങിയിരിക്കുന്.

ഡി േി എം എസറ്  വഴിയുള്ള ഡാറ് പരിപാലനം

വിവരങ്ങളടെ സംഭരണത്ിനം വിവരങ്ങൾ വീടണ്ടുക്കുന്നതിനം സകകാരഷ്യം 
ടചയ്യുന്നതിനമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, വിവരം നേിക്കുന്നതറ് തെയക, 
അനധികൃത ഇെടപെൽ ശ്രമങ്ങളിൽനിന്നറ് സംഭരിച്ിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്റ് സുരക് 
നൽകുക തുെങ്ങിയവയാണറ് ഇതുവഴി ടചയ്യുന്നതറ്.
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ഡാറ്ാശേസറ് സിസ്റങ്ങൾ (ഡാറ്ാശേസറ് + ഡി േി എം എസറ് ): ഒരു പ്മതഷ്യക തരം 
ഡാറ്റാ മപ്ാസസിംഗറ് സിസ്റമാണിതറ്. ഡിേിഎംഎസറ് എന്ന മസാഫ്ററ് ടവയറിടന് ഒരു 
ഭാഗം, വിവിധ ഉപമയാക്ാക്ൾ, ഒരു ടസൻട്ൽ ടഷയർ ടചയ്ത ഡാറ്റ (ഡാറ്റാമേസറ് ) 
എന്നിവയാണറ് ഇവയടെ സവിമേഷത.

റിശലഷണൽ ഡാറ്ാശേസറ്  മാശനജറ് മമന്റ്  സിസ്റം (Relational Database 
Management System  - RDBMS): സമീപവർഷങ്ങളിൽ, വലിയ വാണിജഷ്യ ഇെപാെറ് 
മപ്ാസസിംഗറ് ആപ്ലിമക്ഷനകൾ മുതൽ മപഴറ് സണൽ ക്്യൂട്ടർ അധിഷ്ിത ടഡ
സറ് കറ് മൊപെറ് ആപ്ലിമക്ഷനകൾ വടരയള്ള വിവര സംവിധാനങ്ങൾക്ായള്ള ഡാറ്റ 
സംഭരണത്ിടന് പ്ാഥമിക മാർഗമായി DBMS സ്വയം സ്ഥാപിച്. ഇന്നടത് മിക് 
വിവര സംവിധാനങ്ങളടെയം ഹൃദയഭാഗത്റ് ഒരു റിമലഷണൽ ഡാറ്റാമേസറ് മാമന
ജറ് ടമന്റ് സിസ്റം (RDBMS) ആണറ്. ആർ ഡി േി എം എസറ്  എന്ന പദത്ിടന് ഘെക
ങ്ങൾ നമുക്റ് പരിമോധിക്ാം, േന്ടപെട്ട ഡാറ്റയടെ സംമയാജിത മേഖരണമാണറ് 
ഡാറ്റാമേസറ്. ഒരു നിർദേിഷ് ഡാറ്റാ ഇനം നൽകിയാൽ, ഒരു വിദഷ്യാർത്ഥിയം അയാൾ 
രജിസ്റർ ടചയ്ത എലൊ മകാഴറ് സുകളം അടലെങ്ിൽ ഒരു ജീവനക്ാരനം അയാളടെ 
ആശ്രിതരും മപാലുള്ള അതുമായി േന്ടപെട്ട ഡാറ്റയിമലക്കുള്ള പ്ാപഷ്യത ഒരു ഡാ
റ്റാമേസിടന് ഘെന സുഗമമാക്കുന്. ഒരു റിമലഷണൽ ഡാറ്റാമേസറ് സകകാരഷ്യം 
ടചയ്യുന്ന മസാഫ്ററ് ടവയറാണറ് ആർ ഡി േി എം എസറ്.

5. ഭൂവിവരവഷ്യവസ് (GIS-Geographical Information System)

ഭൂപെങ്ങൾ, ആകാേീയ ചിത്രങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, സർമവകൾ 
തുെങ്ങിയ വിവരമരോസ്സുകളിൽ നിന്ം മേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭൂവിവര മസാഫ്ററ് 
ടവയറുകൾ ഉപമയാഗിച്റ് കംേ്യൂട്ടറിൽ മചർക്കുന്നതിനം അവടയ വീടണ്ടുക്കുന്നതി
നം വിേകലനം നെത്തുന്നതിനം ഭൂപെങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, ഗ്രാഫുകൾ എന്നിവയിലൂടെ 
അവടയ വിേദമാക്കുന്നതിനം ഉപമയാഗിക്കുന്ന ക്്യൂട്ടർ അധിഷ്ിത വിവരസഞ്ചയ
മാണറ്  ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥ അഥവാ ജി ഐ എസറ് (GIS).

ജി ഐ എസറ് 

സറ് മപഷഷ്യൽ ജിമയാഗ്രാ�ിക്ൽ മകാർഡിമനറ്റുകൾ റ�റൻസറ് ടചയ്യുന്ന ഡാറ്റ
യമായി പ്വർത്ിക്ാൻ രൂപകൽപെന ടചയ്ത ഒരു വിവര സംവിധാനമാണറ്  ജി ഐ 
എസറ് (GIS). മടറ്റാരു വിധത്ിൽ പറഞ്ാൽ, ജി ഐ എസറ് എന്നതറ് സറ് മപഷഷ്യൽ 
റ�റൻസറ് ഡാറ്റയ്കായള്ള പ്മതഷ്യക കഴിവകളള്ള ഒരു ഡാറ്റാമേസറ് സിസ്റമാണറ്, 
കൂൊടത ഡാറ്റടയ്കാപെം പ്വർത്ിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്വർത്നങ്ങളം. ക്്യൂട്ടർ 
വിേകലനം നെത്ാൻ കഴിയന്ന ഒരു ഉയർന്ന-ഓർഡർ മാപെറ് അടലെങ്ിൽ ഇന്ലിജന്റ് 
മാപെറ് ആയി ഇതിടന കണക്ാക്ാം. ജി ഐ എസറ് പല ആളകളം പല തരത്ിൽ 
നിർവചിച്ിട്ടുണ്റ്. സങ്ീർണമായ മാമനജറ് ടമന്റ് പ്േറ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 
ക്്യൂട്ടർ ഹാർഡറ് ടവയർ, മസാഫ്ററ് ടവയർ, സറ് മപഷഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്നിവയടെ ചിട്ടയായ 
സംമയാജനമാണറ് ജിമയാഗ്രാ�ികറ് ഇൻ�ർമമഷൻ സിസ്റം.
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മമറ്ാരു േദൽ: ഭൂവിനിമയാഗവം പ്കൃതിവിഭവങ്ങളം ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതിനം 
സകകാരഷ്യം ടചയ്യുന്നതിനമായി ഭൂമിോസ്ത്രപരമായി പരാമർേിച്ിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അടലെ
ങ്ിൽ ജിമയാസറ് മപഷഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടറ് ടചയ്ാനം സംഭരിക്ാനം വീടണ്ടുക്ാനം 
സകകാരഷ്യം ടചയ്ാനം വിേകലനം ടചയ്ാനം ഔട്ടറ്പുട്ടറ് ടചയ്ാനം ഉപമയാഗിക്കുന്ന 
ഒരു വിവര സംവിധാനമായാണറ് ജിമയാഗ്രാ�ികറ് ഇൻ�ർമമഷൻ സിസ്റം (ജി ഐ 
എസറ് ) നിർവചിച്ിരിക്കുന്നതറ്.

സി ഡി, സറ് കാനർ തുെങ്ങിയ വിവിധ സമങ്തങ്ങളടെ സഹായത്ാടെ അെി
സ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ക്്യൂട്ടറിൽ പ്മവേിപെിക്കുക എന്നതാണറ് ആദഷ്യ പ്വർത്ന 
ഘട്ടം. മേഖരിക്ടപെട്ട വിവരങ്ങടള അെിസ്ഥാനമാക്ി ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥ മസാഫ്ററ് 
ടവയറുകളടെ സഹായമത്ാടെ വിവിധ വിഷയാധിഷ്ിത പാളികളാക്ി മാറ്റാൻ കഴി
യന്. മാത്രവമലെ പല വിേകലന പഠനങ്ങൾക്കും വിമധയമാക്ാനം സാധിക്കുന്. 
വിേകലനത്ിനറ് വിമധയമാക്ിയ വിവരങ്ങടള നമ്മുടെ ആവേഷ്യങ്ങൾക്നസരിച്റ് 
ഭൂപെങ്ങളാമയാ പട്ടിക രൂപത്ിമലാ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്ിമലാ ഉൽപന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റാം. രണ്ടുതരം വിവരങ്ങടള ആധാരമാക്ിയാണറ് എലൊ വിേകലനങ്ങളം ഭൂവിവ
രവഷ്യവസ്ഥ നിർവഹിക്കുന്നതറ്. അവ ഏടതലൊടമന്നറ് മനാക്ാം.

സ്ാനീയ വിവരങ്ങൾ (Spacial): ഭൂവൻ എന്ന ടവേറ്ടസറ്റിമന്മയാ അറ്ററ്ലസിമന്മയാ 
സഹായമത്ാടെ നമ്മുടെ രാജഷ്യത്ിടന് അക്ാംേ-മരഖാംേ സ്ഥാനം കണ്ത്തുന്. 
ഭൗമമാപരിതലത്ിടല ഓമരാ സവിമേഷതകൾക്കും അതിമന്തായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്റ്. 
നിയതമായ അക്ാംേ-മരഖാംേ സ്ഥാനമുള്ള ഭൗമമാപരിതല സവിമേഷതകടള 
സ്ഥാനീയവിവരങ്ങൾ എന് വിളിക്കുന്.
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വിശേഷണങ്ങൾ (Attribute): ഭൗമമാപരിതലത്ിടല ഓമരാ സ്ഥാനീയ വിവര
ടത് സംേന്ിച്ം കൂട്ടിമചർക്ാവന്ന അധിക വിവരങ്ങളാണറ് വിമേഷണങ്ങൾ.

പാളികൾ (Layers): നീർച്ാലുകൾ, മറാഡുകൾ, സസഷ്യജാലകങ്ങൾ, ടകട്ടിെങ്ങൾ 
തുെങ്ങി പ്കൃതിദത്വം മനഷഷ്യനിർമ്ിതമായ നിരവധി ഭൗമമാപരിതല സവിമേഷ
തകൾ ഇതിൽ കാണാം. ഇവ ഒടന്നാന്നായി അെർത്ി മാറ്റി പ്മതഷ്യക ഭൂപെങ്ങളാ 
ക്ാൻ ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥയിലൂടെ സാധഷ്യമാണറ്. ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയിൽ വിേകലന
ത്ിനായി തയ്ാറാക്ി സൂക്ിക്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ിത ഭൂപെങ്ങടള പാളികൾ എന് 
വിളിക്കുന്.

ഭൂവിവരവഷ്യവസ്യുമെ വിേകലന സാധഷ്യതകൾ: സ്ഥാനീയ വിവരങ്ങളായം വി
മേഷണങ്ങളായം മേഖരിക്ടപെടുന്ന ഭൗമമാപരിതല സവിമേഷതകടള വഷ്യതഷ്യസ്ത 
രീതിയിലുള്ള വിേകലനങ്ങൾക്കു വീമധയമാക്ാൻ ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയ്ക്കു കഴിയം. 
ശംഖലാവിേകലനം, ആവൃത്ിവിേകലനം, ഓവർമല (മമൽപൊളി) വിേകലനം 
എന്നിവ പ്ധാനടപെട്ട വിേകലനസാധഷ്യതകളാണറ്. 

ഓവരശല വിേകലനം (Overlay): ഒരു പ്മദേത്ിടന് വിവിധ ഭൗമമാപരിതല 
സവിമേഷതകളടെ പരസ്പരേന്ടത്ക്കുറിച്ം കാലാനസൃതമായി അവയിലുണ്ായ 
മാറ്റടത്ക്കുറിച്ം മനസിലാക്കുന്നതിനം ഓവർമല (മമൽപൊളി) വിേകലനം ഉപമയാ
ഗിക്കുന്. വിളകളടെ വിസ്തൃതിയിലുണ്ായ മാറ്റങ്ങൾ, ഭൂവിനിമയാഗത്ിടല മാറ്റങ്ങൾ 
എന്നിവടയാടക് മനസിലാക്ാൻ ഓവർമല വിേകലനം സഹായകമാണറ്. ഉദാഹ
രണത്ിനറ് തൃശൂർ ജിലെയിടല ടനൽപൊെങ്ങളടെ വിസ്തൃതിയിൽ 2000വർഷടത് 
അമപക്ിച്റ് 2015 ആയമപൊമഴക്കും ഉണ്ായ മാറ്റം മനസിലാക്ാൻ 2015ടലയം 
2000ടലയം ഭൂവിനിമയാഗ ഭൂപെവം ഓവർമല ടചയ്താൽ മതിയാകും.

വഷ്യതഷ്യസ്ത
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ആവൃത്ി വിേകലനം (Buffer zone Analysis): നിങ്ങളടെ പ്ാഥമികാമരാഗഷ്യ 
മകന്ദ (PHC) ത്ിനറ്  മൂന്നറ്  കി.മീ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളടെ എണ്ണം കടണ്ത്ണടമന്നറ് 
കരുതുക. ഇത്രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവൃത്ിവിേകലന സാധഷ്യത കാരഷ്യക്മമായി 
ഉപമയാഗിക്ാവന്നതാണറ്. നിങ്ങളടെ പി എച്റ്  സി സ്ഥിതിടചയ്യുന്ന പ്മദേത്ിടന് 
സ്ഥാനീയ വിവരങ്ങടള ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥയിലൂടെ ആവൃത്ി വിേകലനത്ിനറ് വിമധ
യമാക്കുകയാടണങ്ിൽ പി എച്റ്  സി ക്റ് ചുറ്റും വൃത്ാകൃതിയി ഒരു പ്മതഷ്യക മമഖല 
സൃഷ്ിക്കുവാനം ആ മമഖലയിൽ ഉൾടപെടുന്ന വീടുകളടെ എണ്ണം കണക്ാക്ാനം 
സാധിക്കും. ആവൃത്ി വിേകലനത്ിൽ ഒരു േിന്ദുവിടന ചുറ്റി വൃത്ാകൃതിയിലും 
മരഖീയ സവിമേഷതക്റ് വേങ്ങളിലും ഒരു പ്മതഷ്യക മമഖല സൃഷ്ിക്ടപെടുന്. ഈ 
മമഖല ആവൃത്ി മമഖല എന്നറിയടപെടുന്.
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ശംഖലാവിേകലനം (Network Analysis): മറ്ററ് രണ്റ് വിേകലനങ്ങളിൽ നിന്ം 
വഷ്യതഷ്യസ്തമായി ഭൂപെത്ിടല മരഖീയ സവിമേഷതകടള മാത്രമാണറ് ശംഖലാവിേ
കലനത്ിനറ് വിമധയമാക്കുന്നതറ്. മറാഡറ്, ടറയിൽമവ, നദികൾ തുെങ്ങിയ മരഖീയ 
സവിമേഷതകൾ ഇതിൽ ഉൾടപെടുന്. ഒരു പ്മദേത്തുനിന്ം മടറ്റാരു പ്മദേമത്ക്റ് 
എളപെത്ിൽ എത്ാവന്നതും തിരക്റ് കുറഞ്തുമായ വഴികൾ കടണ്ത്ാൻ സാധി
ക്കുന്ടവന്നതും ഇത്രം വിേകലനത്ിടന് സാധഷ്യതകളാണറ്.

ഭൂവിവരവഷ്യവസ്യുമെ പ്രശയാജനങ്ങൾ

 പല ഉറവിെങ്ങളിൽ നിന്ള്ള വിവരങ്ങൾ സംമയാജിപെിക്കുന്നതിനറ്

 വിവരങ്ങൾ എളപെത്ിൽ നവീകരിക്ാനം കൂട്ടിമച്ർക്ാനം

 വിഷയാധിഷ്ിത പഠനങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനറ്

 ഭൂതലസവിമേഷതകടള സ്ഥാനീയമായി പ്ദർേിപെിക്കുന്നതിനറ്

 മേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപമയാഗിച്റ് ഭാവിപ്തിഭാസങ്ങളമെയം പ്ക്ി
യകളടെയം ദൃേഷ്യമാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനറ്

 ഭൂപെങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, ഗ്രാഫുകൾ എന്നിവ നിർമ്ിക്കുന്നതിനറ്
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പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ക്്യൂട്ടറിനറ് മപ്ാസസിംഗിനായി ഉപമയാഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 
(Information), ഡാറ്റാമേസറ് (Database), ഡാറ്റാമേസറ് മാമനജറ്ടമന്റ് 
സിസ്റം (DBMS-Database Management System), Relational Database 
Management System (RDBMS).

2. ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥ അഥവാ ജി ഐ എസറ് അതിടന് വിവിധ ഉപമയാഗ 
ങ്ങൾ.

3. ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയടെ വിവിധ വിേകലനസാധഷ്യതകളായ ഓവർമല 
വിേകലനം (Overlay), ആവൃത്ി വിേകലനം (Buffer zone Analysis), 
ശംഖല വിേകലനം (Network Analysis).

പഠന പുശരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. വിട്ടുശപായതറ് പൂരിപ്ിക്കുക  (ഒരു മാർക്റ് വീതം)

1. അർത്ഥവത്ായതും ഉപമയാഗപ്ദവമായ രൂപത്ിലുള്ള ഡാറ്റയടെ 
മേഖരം അടലെങ്ിൽ ഒരു പ്മതഷ്യക ആവേഷ്യത്ിനായി ക്മീകരിച് 
ഡാറ്റയാണറ്……………… 

2. ……………………. എന്നതറ് േന്ടപെട്ട ഡാറ്റയടെ ഒരു സംഘെിത മേഖരമാണറ്. 

3. ഭൗമമാപരിതലത്ിടല ഓമരാ സ്ഥാനീയ വിവരടത് സംേന്ിച്ം 
കൂട്ടിമചർക്ാവന്ന അധിക വിവരങ്ങളാണറ്…………………

II.  ഒശന്ാ രശ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്റ് വീതം)

1. എന്ാണറ് സ്ഥാനീയ (Spacial) വിവരങ്ങൾ?

2. എന്ാണറ് പാളികൾ (Layers)?

3. ഡാറ്റാമേസറ് മാമനജറ്ടമന്റ് സിസ്റം (DBMS) എന്നാൽ എന്റ്?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രമമഴുതുക (അഞ്ചറ് മാർക്റ് വീതം)

1. എന്ാണറ് ഭൂവിവര വഷ്യവസ്ഥ അഥവാ ജി ഐ എസറ്?

2. ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയടെ പ്മയാജനങ്ങൾ വിവരിക്കുക.

3. ഭൂവിവരവഷ്യവസ്ഥയടെ മുന്നറ് വിേകലനസാധഷ്യതകൾ വിേദമാക്കുക.
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ജി ഐ എസ്ി (GIS) മന് പ്രധാന ഘെകങ്ങൾ

ചിത്രത്ിൽ കാണിച്ിരിക്കുന്നതുമപാടല ഹാർഡറ് ടവയർ, മസാ�റ് റ്ററ് ടവയർ, 
നെപെിക്മം, ഡാറ്റ, ഉപമയാക്ാക്ൾ എന്നിങ്ങടന അഞ്ചറ് പ്ധാന ഘെകങ്ങൾ GIS 
ഉൾടക്ാള്ളുന്. ഏടതാരു വിവര സംവിധാനവം തൃപ്ികരമായി പ്വർത്ിക്ാൻ ഈ 
അഞ്ചറ് ഘെകങ്ങളം സന്തുലിതമായിരിക്ണം.

1. ഹാരഡറ് മവയര (Hardware)

ജി ഐ എസറ് (GIS) മസാഫ്ററ് ടവയർ പ്വർത്ിക്കുന്ന ക്്യൂട്ടർ ഹാർഡറ് ടവയർ 
സിസ്റം ഇതിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്. മപാർട്ടേിൾ മപഴ്സണൽ ക്്യൂട്ടറുകൾ മുതൽ 
മൾട്ടി-യൂസർ സൂപെർ ക്്യൂട്ടറുകൾ വടരയള്ള ക്്യൂട്ടർ സിസ്റങ്ങളടെ മുഴുവൻ ടസ്പക്ട്ര
ത്ിലും ജി ഐ എസറ്. പ്വർത്ിക്കുന്. ഡിജിസറ്റസറ്, സ്ാനറുകൾ, ജി പി എസറ് 
റിസീവറുകൾ തുെങ്ങിയ ഇൻപുട്ടറ് ഉപകരണങ്ങൾ, മാഗ്നറ്റികറ് മെപ്പുകൾ, ഡിസ്കുകൾ, 
സി.ഡി. മറാമുകൾ, മറ്ററ് ഒപറ്റ്റിക്ൽ ഡിസ്കുകൾ, ടസൻട്ൽ മപ്ാസസിംഗറ് യൂണിറ്റുകൾ, 
ഡിസറ് മപ്ല ഉപകരണങ്ങൾ, പ്ിന്റുകൾ തുെങ്ങിയ ഔട്ടറ്പുട്ടറ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ 
ജി ഐ എസിനള്ള ഹാർഡറ് ടവയറിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുന്. 

2. ശസാഫ്ററ് മവയര (Software)

ക്്യൂട്ടറുകളിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന മപ്ാഗ്രാമുകടളയാണറ് മസാഫ്ററ് ടവയർ സൂചിപെി
ക്കുന്നതറ്, ക്്യൂട്ടർ നിയന്തിക്കുന്നതിനം പ്മതഷ്യക പ്വർത്നങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന
തിനമുള്ള മപ്ാഗ്രാമുകൾ ഇതിൽ ഉൾടപെടുന്. ഭൂമിോസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ സംഭ
രിക്ാനം വിേകലനം ടചയ്ാനം പ്ദർേിപെിക്ാനം ആവേഷ്യമായ പ്വർത്നങ്ങളം 
ഉപകരണങ്ങളം ജി ഐ എസറ്  (GIS) മസാഫ്ററ് ടവയർ നൽകുന്. ചില സാധാരണ 
ജി ഐ എസറ്  മസാഫ്ററ് ടവയറുകൾ qGIS, ArcGIS, ArcView, ArcSDE, ArcIMS, MapInfo, 
Geomatica എന്നിവയാണറ്. 
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3. നെപെിക്രമം (Methods & Procedures)

ജി ഐ എസിനായള്ള ഒരു ക്്യൂട്ടർ സിസ്റത്ിൽ ഹാർഡറ് ടവയർ, മസാ�റ് റ്ററ് ടവ
യർ, ജിമയാസറ് മപഷഷ്യൽ ഡാറ്റയടെ ഡാറ്റ കഷ്യാപറ് ചർ, സറ് മറ്റാമറജറ്, മപ്ാസസിംഗറ്, 
വിേകലനം, മമാഡലിംഗറ്, ഡിസറ് മപ്ല എന്നിവടയ പിന്തുണക്ാൻ രൂപകൽപെന 
ടചയറ് തിരിക്കുന്ന നെപെിക്മങ്ങൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്. ഹാർഡറ് ടവയർ, മസാ�റ് റ്ററ് ടവ
യർ, ഡാറ്റാമേസറ് തുെങ്ങിയ സാമങ്തിക ഘെകങ്ങൾക്റ് പുറടമ സ്ഥാപനപരമായ 
ചട്ടക്കൂടും നയങ്ങളം പ്വർത്നക്മമായ ജി.ഐ.എസിനറ് പ്ധാനമാണറ്. ജി.ഐ
.എസറ്. സാമങ്തിക വിദഷ്യടയ ഉപമയാഗടപെടുത്തുന്നതിൽ തീരുമാനടമടുക്കുന്നവരു
ടെ താൽപെരഷ്യവം സന്നദ്ധതയം മസ്പഷഷ്യൽ ഡാറ്റ മേഖരിക്കുന്നതിനള്ള സംഘെനാ 
സജ്ീകരണവം വിേകലന നെപെിക്മങ്ങളം, ആസൂത്രണത്ിനം നെപൊക്ലിനം 
�ലങ്ങൾ ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനം വളടര പ്ധാനടപെട്ട ഘെകമാണറ്. ഒരു വിജയകരമായ 
GIS പ്വർത്ിക്കുന്നതറ് നന്നായി രൂപകല്പന ടചയ്ത പ്ലാനം േിസിനസറ് നിയമങ്ങളം 
അനസരിച്ാണറ്, അവ ഓമരാ സ്ഥാപനത്ിനം തനതായ മമാഡലുകളം പ്വർത്ന 
രീതികളം ആണറ്.

4. ഡാറ് (Data)

ജി ഐ എസിൽ ജിമയാസറ് മപഷഷ്യൽ, ആട്ിേ്യൂട്ടറ് ഡാറ്റ എന്നാണറ് ഡാറ്റയ്കറ് മപരറ് 
നൽകിയിരിക്കുന്നതറ്. ഡിജിസറ്റസറ് ടചയ്ത മാപ്പുകൾ, ഏരിയൽ മ�ാമട്ടാഗ്രാഫുകൾ, 
ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണറ് മസ്പഷഷ്യൽ ഡാറ്റയടെ ഉറവിെങ്ങൾ. സ്റാറ്റിസ്റിക്ൽ 
മെേിളകളം മറ്ററ് അനേന് മരഖകളമാണറ് ആട്ിേ്യൂട്ടറ് ഡാറ്റ ഉറവിെങ്ങൾ. ഭൂമിോസ്ത്ര
പരമായ ഡാറ്റയം അനേന് പട്ടിക വിവരങ്ങളം (ആട്ിേ്യൂട്ടറ് ) ഒരു വാണിജഷ്യ ഡാറ്റ 
ദാതാവിൽ നിന്നറ് സർമവ ടചയ്യുന്നതിലൂടെമയാ വാങ്ങുന്നതിലൂടെമയാ മേഖരിക്ാനാ
കും. ജി.ഐ.എസിനള്ള അെിസ്ഥാന ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടാണറ് ഡിജിറ്റൽ മാപെറ് മ�ാമുകൾ. 
മാപെറ് ഒേറ് ജകറ് റ്റുകളമായി േന്ടപെട്ട പട്ടിക വിവരങ്ങളം ഡിജിറ്റൽ മാപെറ് ഡാറ്റയിൽ 
േന്ിപെിമക്ണ്തറ് ആവേഷ്യമാണറ്.

5. ഉപശയാക്ാക്കൾ (Users)

ആവേഷ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സജ്ീകരിക്കുന്നതിനറ് പ്സക്മായ വിവരങ്ങൾ 
തിരടഞ്ടുക്കുക, ടചലവറ് കുറഞ് അപറ്ഡാറ്ററ് സ്ീമുകൾ രൂപകൽപെന ടചയ്യുക, പ്
സക്മായ ആവേഷ്യങ്ങൾക്ായി GIS ഔട്ടറ്പുട്ടുകൾ വിേകലനം ടചയ്യുക, നെപൊക്ൽ 
ആസൂത്രണം ടചയ്യുക എന്നിവയാണറ് ഉപമയാക്ാവിടന് ചുമതലകൾ. സിസ്റം ആസൂ
ത്രണം ടചയ്ാനം നെപെിലാക്ാനം പ്വർത്ിപെിക്ാനം അതുമപാടല ഔട്ടറ് പുട്ടിടന 
അെിസ്ഥാനമാക്ി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാനം എമപൊഴും ആളകൾ ഉണ്ായിരിക്
ണം. ജി ഐ എസറ്. മപ്ാജക്ടുകൾ ടചറിയ ഗമവഷണ ആപ്ലിമക്ഷനകൾ മുതൽ 
രൂപകൽപെനക്കും നെപൊക്ലിനം ഔട്ടറ്പുട്ടിനം, അന്ാരാഷ്ട്ര മകാർപെമററ്ററ് വിതരണ 
സംവിധാനങ്ങൾ വടര, വിവിധ തരം ഉപമയാക്ാക്ൾ ജി ഐ എസുമായി വഷ്യതഷ്യസ്ത 
തലങ്ങളിലും രീതികളിലും ഇെടപടുന്.
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6. ഡാറ്യും ആസൂത്രണത്ിൽ ഡാറ്യുമെ പ്രാധാനഷ്യവം

സമഗ്രമായ സാമൂഹിക വികസനത്ിനറ് വിവിധ മമഖലകളിലുള്ള വികസന 
പ്വർത്നങ്ങൾക്റ് രൂപംടകാടുക്കുക എന്നതറ് തമദേേസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടെ 
അെിസ്ഥാനവം പ്ാഥമികവമായ ഉത്രവാദിത്ം ആണറ്. വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹിക/
സാ്ത്ിക പ്ശ്നങ്ങളിലാണറ് തമദേേസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ദിനംപ്തി ഇെ
ടപമെണ്തറ് . ഓമരാ പ്ശ്നവം പരിഹരിക്കുന്നതിനറ് വഷ്യതഷ്യസ്ത രീതികളമായിരിക്കും 
സ്വീകരിക്കുന്നതറ്. 

സാമൂഹിക പ്ശ്നങ്ങൾ സകകാരഷ്യം ടചയ്യുമ്ാൾ ഡാറ്റ മേഖരിച്റ് വിേകലനം 
ടചയ്യുക എന്നതറ് ഏടറ പ്ാധാനഷ്യമുള്ളതായി തീരുന്. ഡാറ്റ ഉപമയാഗിച്റ് മചാദനം, 
ഉൽപൊദനം, പ്ദാനം, ആമളാഹരി വരുമാനം തുെങ്ങിയ സാ്ത്ിക പ്വർത്നങ്ങ
ടളയം പുമരാഗതിമയയം വളടര എളപെം അളക്ാം.

സ്ിതിവിവര ഗണിതം (Statistics)

ഭൗതികമായ ഡാറ്റ (Data) മേഖരിക്കുകയം, വർഗീകരിച്റ് അപഗ്രഥിക്കുകയം, 
അതിൽ നിന്നറ് ടപാതുവായ നിഗമനങ്ങടളടുക്കുകയം ടചയ്യുന്ന ഗണിത ോസ്ത്ര 
ോഖയാണറ് സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അടലെങ്ിൽ സാംഖഷ്യികം (Statistics). ോസ്ത്രം, 
സാമങ്തികം, വഷ്യാപാരം, മാനവികം, സാമൂഹികം തുെങ്ങി നിരവധി മമഖലകളിൽ 
ഈ വിജ്ാനം വഷ്യാപകമായി ഉപമയാഗിക്കുന്.

ഡാറ്ാ (Data)

ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്ളടെ അടലെങ്ിൽ വഷ്യക്ികളടെ ഏടതങ്ിലും ഒരു ഗുണടത്പെറ്റി
യള്ള പ്ാഥമിക അളവകളാണു ഡാറ്റാ എന്ന പദം ടകാണ്ടുമദേേിക്കുന്നതറ്. (ഉദാ: ഒരു 
രാജഷ്യടത് ജനങ്ങളടെ എണ്ണം, ഒരു പാഠോലയിടല ആൺകുട്ടികളടെയം ടപൺകുട്ടി
കളടെയം എണ്ണം, ഒരു വഷ്യാപാര സ്ഥാപനത്ിടല കച്വെച്രക്കുകളടെ ഇനം തിരിച് 
കണക്റ്, ഒരു വഷ്യവസായോലയിൽ നിർമ്ിച് വസ്തുക്ൾ).

സമസ്തം (Population/Universe)

ഡാറ്റാ മേഖരണവമായ േന്ടപെട്ട വിഷയമായ വസ്തുക്ളൂടെ അടലെങ്ിൽ വഷ്യക്ി
കളടെ മുഴുവൻ കൂട്ടടത് സമസ്തം (Population/Universe) എന് പറയന്. യൂണിമവഴ്സറ് - 
ഒരു പ്മതഷ്യക സാഹചരഷ്യത്ിൽ പരിഗണിക്ണടമന്നറ് കരുതുന്ന മുഴുവൻ വഷ്യക്ികളം 
വസ്തുക്ളം ഉൾടപെടുന്നതറ്, മപാപ്പുമലഷൻ - ചില മചാദഷ്യങ്ങൾക്കും പരീക്ണത്ിന
മായി ഒരുകൂട്ടം സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഇനങ്ങമളാ സംഭവങ്ങമളാ ഉൾടപെടുന്നതറ്. ചില 
വിഷയങ്ങളിൽ ടസൻസസറ് സർമവ ഉപമയാഗിച്റ് തടന്ന ഡാറ്റ മേഖരിമക്ണ്ി വരും. 
(ഉദാ. ജനസംഖഷ്യ വിവരം, എലൊ വീടുകളിൽ നിന്ം മനരിട്ടറ് മേഖരിമക്ണ്താണറ് ).

എന്നാൽ എലൊയറ് മപൊഴും വഷ്യക്ികളടെ മുഴുവൻ കൂട്ടടത് അടലെങ്ിൽ ടമാത്ം 
വസ്തുക്ളിൽ നിന്ം വിവരങ്ങൾ മേഖരക്ാൻ കഴിയിലെ. കാരണം അതിന കൂടുതൽ 
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സമയം, പണം, മറ്റു വിഭവങ്ങളടെ ഉപമയാഗം എന്നിവ മവണ്ി വരും. അത്രം 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവയടെ ഒരു അംേം (Sample) സമസ്തത്ിടന് ഒരു പ്തിനിധിയാ
യി എടുത്തു അവയിൽ നിന്ം ഡാറ്റ മേഖരിച്, വിേകലനം ടചയ്തറ്, സമസ്തത്ിടന് 
ഗുണങ്ങടളപെറ്റി ടപാതു നിഗമനങ്ങളിടലത്ാൻ കഴിയം. ഇങ്ങടന വിവരങ്ങൾ മേ
ഖരിക്കുന്നതിടന സാ്ിൾ സർമവേ എന്നറ് അറിയടപെടും. സർടവേക്റ് തയ്ാറാക്ിയ 
ടഷഡ്യൂൾ ഉപമയാഗിച്ാണറ് ആവേഷ്യമായ വിവരങ്ങൾ മേഖരിക്കുന്നതറ്.

തശദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾ സൂക്ിശക്ക് വിവിധ ഡാറ്ാ 

തമദേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്റ് അവയടെ വികസനത്ിനറ് മവണ്ി പല തരത്ി
ലുള്ള ഡാറ്റ മേഖരിക്കുകയം സൂക്ിക്കുകയം ടചയ്ാം. ഇങ്ങടന മേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ 
ഭാവിയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ടചയ്യുവാനം നെപെിലാക്ിയ പദ്ധതിക
ളടെ അവമലാകനത്ിനം സഹായകം ആവകയം ടചയ്യും. അവയിൽ ചിലതു താടഴ 
സൂചിപെിക്കുന്.

 ജനസംഖഷ്യാപഗ്രഥനവം പഠനവം 

 ഉൽപൊദന മമഖലയടെ വളർച് 

 പരിസ്ഥിതി പഠനം 

 പ്കൃതി വിഭവങ്ങളടെ പരിപാലനം 

 മാനവ വികസനം 

 ജീവിത ഗുണ നിലവാരം 

 മസവന പ്ദാന സംവിധാനത്ിടന് നിലവാരം 

 സാമൂഹിക നിലവാരം 

 പഞ്ചായത്ിടന് വരുമാന വളർച് 

 ടതാഴിലിലൊമയടെ പ്ശ്നങ്ങൾ 

 വരുമാനം, അസമത്വം, ദാരിദ്രഷ്യം എന്നിവയടെ വിതരണം

ഡാറ്ാ ശ്ാതസ്സുകൾ 

ഡാറ്റ മരോതസ്സുകൾ ോഹഷ്യമമാ, ആഭഷ്യന്രമമാ ആകാം. ഒരു സ്ഥാപനത്ിടന് 
ഉള്ളിൽ നിന്ം ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആഭഷ്യന്ര ഡാറ്റയാണറ് (ഉദാ. വാർഷിക റിമപൊർട്ടറ് ). 
സ്ഥാപനത്ിടന് പുറത്തു നിന്നറ് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ, ോഹഷ്യ ഡാറ്റയാണറ്. 

ോഹഷ്യ ഡാറ്റടയ മൂന്നായി തരം തിരിക്ാം:

    1. പ്ാഥമിക മരോതസ്സുകൾ

    2. ദ്വിതീയ മരോതസ്സുകൾ

    3. തൃതീയ മരോതസ്സുകൾ
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പ്രാഥമിക ശ്ാതസ്സുകൾ

ആദഷ്യമുണ്ായ (original) വിവരങ്ങളം (material) തീരുമാനങ്ങളം ആണറ് പ്ാഥമിക 
മരോതസ്സുകൾ. എന്ാണറ് "ആദഷ്യമുണ്ായ വിവരങ്ങൾ" എന്നതറ് സാഹചരഷ്യടത് 
ആശ്രയിമച് തീരുമാനിക്ാനാവൂ. ഒരു മരഖ പ്തിപാദഷ്യ വിഷയമായ സംഭവമത്ാെറ് 
വളടരയധികം അടുത്ാണറ് ഉത്ഭവിച്ടതങ്ിൽ അതറ് പ്ാഥമിക മരോതസായി കണ
ക്ാക്ാം എന്നതറ് ഒരു ടപാതു തത്വമാണറ്. (ഉദാ. ഒരു സംഭവടത്പെറ്റിയള്ള ദൃകറ് സാക്ി 
ഒവിവരണം, ഒരു ോസ്ത്രീയ റിമപൊർട്ടിടല പുതിയ കടണ്ത്ലുകൾ.)

ദ്ിതീയ ശ്ാതസ്സുകൾ

ദ്വിതീയ മരോതസ്സുകൾ പ്ാഥമിക മരോതസ്സുകടള അവലംേമാക്ി ഉണ്ാക്ടപെ
ട്ടവയാണറ്. ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ സംമലേഷണം (synthesis) ടചയ്ടപെമട്ടക്ാടമങ്ിലും 
പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ാകുന്നിലെ. ദ്വിതീയ മരോതസ്സുകൾ രണ്ടു തരമുണ്റ്. പ്സീ
ദ്ധീകരിക്ടപെട്ടതും, പ്സീദ്ധീകരിക്ാത്തും.

പ്രസിദ്ീകരിക്കമപ്ട്ട ഡാറ്കൾ 

 മകന്ദ-സംസ്ഥാന ഗവടമെന്റുകളടെ പ്സിദ്ധീകരണങ്ങൾ 

 റിസർവറ് ോങ്റ്, മസ്ററ്ററ് ോങ്റ് തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളടെ ഒമദഷ്യാഗിക റി
മപൊർട്ടുകൾ.

 ടസൻസസറ് റിമപൊർട്ടറ് 

 മലാക ോങ്റ് തുെങ്ങിയ അന്ാരാഷ്ട്ര സംഘെനകളടെ റിമപൊർട്ടുകൾ

 മകാർപെമറഷൻ, മുനിസിപൊലിറ്റികൾ, തുെങ്ങിയ തമദേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളടെ പ്സീദ്ധീകരണങ്ങൾ.

 മകന്ദ സംസ്ഥാന ഗവടമെന്റുകൾ നിയമിച് വിവിധ കമ്ിറ്റികളടെയം 
കമ്ീഷനകളടെയം റിമപൊർട്ടുകൾ.

 ഗമവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളടെ പ്സീദ്ധീകരണങ്ങൾ.

 മചംേർ ഓ�റ് മകാമമഴ്സറ് തുെങ്ങിയ വഷ്യാപാര സംഘെനകളടെ റിമപൊർട്ടുകൾ.

പ്രസിദ്ീകരിക്കാത് ഡാറ്ാ 

ഗവൺടമന്റ് ഏജൻസികൾ, സ്വകാരഷ്യ ഓ�ിസുകൾ, വഷ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ, 
ഗമവഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവേകലാോലകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങടള ആസ്പദമാ
ക്ി വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്ാറുണ്റ്. പടക് അവ പ്സിദ്ധീകരിക്ാറിലെ. ഇപ്കാരം 
പ്സിദ്ധീകരിക്ാത് ഡാറ്റകളിൽ നിന്ം വിവരങ്ങൾ മേഖരിക്ാം.

ഇങ്ങടന പ്സിദ്ധീകരിച്തും അലൊത്തുമായ മരോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണറ് ദ്വിതീയ 
ഡാറ്റാ ലഭഷ്യമാകുന്നതറ്.
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തൃതീയ ശ്ാതസ്സുകൾ

തൃതീയ മരോതസ്സുകൾ വിപുലമായ മതാതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ (സാധാരണ 
ഗതിയിൽ ദ്വിതീയ മരോതസ്സുകൾ) അെിസ്ഥാനമാക്ിയള്ളതാണറ്. ഉദാഹരണം ഒരു 
ചരിത്ര സംഭവടത്പെറ്റിയള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങടള മാത്രം ആസ്പദമാക്ി എഴുതടപെട്ടിട്ടുള്ള 
പുസ്തകം.

ഡാറ്ാ ശേഖരണ രീതികൾ

പ്ാഥമികവം ദ്വീതയവമായ ഡാറ്റാ മേഖരിക്കുന്നതിനറ് വിവിധ രീതികൾ ഉണ്റ്. 

a. വഷ്യക്ികളമായി അഭിമുഖം:- അവ മൂന്നറ് തരം ഉണ്റ്. മനരമത് തയ്ാറാ 
ക്ിയ മചാദഷ്യങ്ങൾ വഴിയായി, മുൻകൂട്ടി തയ്ാറാക്ിയ മചാദഷ്യാവലികൾ  
ഉപമയാഗിച്റ്, ഭാഗഭാഗിത്വ നിരീക്ണം (Participant Observation) വഴി 
യായി.

b. പമരാക് രീതികൾ:- മനരിട്ടുമപാകാടത അറിമയണ് കാരഷ്യങ്ങടള കുറിച്റ് 
ആവേഷ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നറ് കാരഷ്യ
ങ്ങൾ മചാദിച് മനസിലാക്കുന്ന രീതിയാണറ് ഇതറ്. (ഉദാ. മദഷ്യപാനം എന്ന 
വിഷയടത് കുറിച്റ് വിവരങ്ങൾ മേഖരിക്ാൻ വഷ്യക്മായ വിവരങ്ങൾ 
േന്ടപെട്ട ആളകളിൽ നിന്നറ് കിട്ടണടമന്നിലെ.)

c. ടെലിമ�ാൺ അഭിമുഖം

d. തപാൽ വഴിയള്ള മചാദഷ്യാവലി

വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഉതകും വിധമുള്ള മചാദഷ്യങ്ങൾ തയ്ാറാക്ി േന് 
ടപെട്ട വഷ്യക്ികൾക്റ് തപാൽ വഴി അയച്ടകാടുക്കുന്. ക്്യൂട്ടറിടന്യം ഇന്ർ 
ടനറ്റിടന്യം ഉപമയാഗം വഷ്യാപകമായമതാടു കൂെി ഇങ്ങടനയള്ള മചാദഷ്യാവലി  
ഇ-ടമയിൽ ആയി അയച് ടകാടുക്ാം. ഇതറ് വഴി വളടര എളപെത്ിൽ ദൂടര 
യള്ള ആളകളിൽ നിന്നറ് മവഗത്ിൽ ആവേഷ്യമായ വിവരങ്ങൾ മേഖരിക്ാൻ  
കഴിയം.

ഡാറ്ാ അപഗ്രഥനം - ഉപശയാഗിക്കാവന് സാംഖഷ്യിക ഉപകരണങ്ങൾ 

വിവിധ വികസന വിഷയങ്ങൾ/പ്ശ്നങ്ങൾ അപഗ്രഥനം ടചയ്യുന്നതിനറ് പല 
സാംഖഷ്യിക ഉപകരണങ്ങൾ വഷ്യാപകമായി ഉപമയാഗിക്ാം. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ 
കൂെിയാണറ് നാം ചില നിഗമനത്ിൽ എത്ിമച്രുന്നതറ്. ഡാറ്റാ മേഖരണം, ഡാറ്റയടെ 
ക്മീകരണം, അവയടെ അവതരണം, അപഗ്രഥനം എന്നിവയാണറ് പ്ധാന ഘട്ടങ്ങൾ.

ഒരു പ്തിഭാസടത് സംേന്ിച് അമന്വക്ണം എമപൊഴും ആരംഭിക്കുന്നതറ് 
ഡാറ്റാ മേഖരണമത്ാടെയാണറ് ഡാറ്റാ മേഖരണ ഉപാധികൾ മനരടത് സൂചിപെി
ച്ിട്ടുണ്റ്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ സമയം ടചലവഴിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിതറ്. മേഖരിച് ഡാറ്റയ്കറ് 
രണ്റ് പ്ധാനടപെട്ട അെിസ്ഥാന ആവേഷ്യകതയാണറ്, വിേ്വാസഷ്യതയം താരതമഷ്യവം. 
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ഡാറ്യുമെ ക്രമീകരണത്ിനറ് ഉപശയാഗിക്കാവന് സാംഖഷ്യിശകാപാധികൾ

സാംഖഷ്യികാമന്വഷണത്ിടന് രണ്ാം ഘട്ടത്ിൽ മേഖരിക്ടപെട്ട ഡാറ്റകളടെ 
പ്കാേനം (എഡിറ്റിംഗറ് ), വർഗീകരണം (ക്ാസി�ിമക്ഷൻ), ക്മീകരണം (ഓർഗ
സനമസഷൻ) എന്നിവ ഉൾടപെടുന്. ഡാറ്റകളടെ പ്കാേനത്ിൽ അപ്ധാനങ്ങളായ 
വസ്തുതകൾ ഒഴിവാക്ടപെടുകയം അവ ടതറ്റു തിരുത്ി ക്മീകരിക്കുകയം ടചയ്യുന്. 
പ്കാേനം ടചയ്ടപെട്ട ഡാറ്റ ചില ടപാതുവായ സവിമേഷതകളടെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ 
വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി വർഗ്ീകരിക്കുന്. (ഉദാ. മനഷഷ്യടര പുരുഷന്ാർ, സ്ത്രീകൾ, ടതാ
ഴിലുള്ളവർ, ടതാഴിൽരഹിതർ, വിവാഹിതർ, അവിവിവാഹിതർ, ഗ്രാമവാസികൾ, 
പട്ടണവാസികൾ എന്നിങ്ങടന തരം തിരിക്ാം). ഇങ്ങടന വർഗീകരിച് ഡാറ്റ വഷ്യ
ക്മായം ക്മമായം പംക്ികളിലും മകാളങ്ങളിലും പട്ടികയായി അവതരിപെിക്കുന്. 
ഇതിടന ക്മീകരണം എന്നറ് പറയന്.

ഡാറ്യുമെ അവതരണത്ിനു ഉപശയാഗിക്കാവന് സാംഖഷ്യിശകാപാധികൾ

ഡാറ്റയടെ അവതരണത്ിനറ് സാംഖഷ്യിമകാപകരണങ്ങളായ പട്ടികകൾ (tables), 
പട്ടികപെം (chart), ഗ്രാ�റ് എന്നിവയടെ സഹായമത്ാടെ വഷ്യക്മായി വിേദീകരി 
ക്ാൻ സാധിക്കും. സ്ഥിതി വിവര ഗമവഷണത്ിടന് പ്ധാന ഘട്ടത്ിൽ ആവ
േഷ്യമായ ഡാറ്റാ മേഖരണവം അവയടെ വിേകലനവം ഉൾടപെടുന്. ഈ ഘട്ട 
ത്ിൽ, സ്റാറ്റിസ്റിക്ൽ സൂചകങ്ങളടെ കണക്കു കൂട്ടൽ (ആവൃത്ി, ഘെന, പഠന 
ത്ിൻ കീഴിലുള്ള പ്തിഭാസത്ിടന് േരാേരി അളവകൾ) നെത്തുന്, അവയടെ 
ചലനാത്മകത, പ്വണതകൾ പഠിക്കുന്, പ്തിഭാസങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള േന്ം സ്ഥാ
പിക്ടപെടുന്, തുെർന്നറ് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്. മേഖരിച് ഡാറ്റകൾ, വസ്തുനിഷ്വം 
താരതമഷ്യടപെടുത്ാവന്നതും സമ്പൂർണ്ണവമായ വിവരങ്ങൾ ആയിരിക്ണം. പഠനത്ിൻ 
കീഴിലുള്ള പ്തിഭാസത്ിടന് സ്വഭാവടത്യം വികസന രീതികടളയം കുറിച്റ് 
ോസ്ത്രീയമായി അെിസ്ഥാനമാക്ിയള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്ിമച്രാൻ സാധിക്കു
ന്നതായിരിക്ണം.

ഡാറ്റാ വിേകലനം അലെ ആതഷ്യന്ിക ലക്ഷ്യമടലെന്നറ് ഓർമ്ിമക്ണ്താണറ്. ഒരു 
നിർദേിഷ് പ്ശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനം മതിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനം 
സഹായിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിളം എത്തുക എന്നതാണറ് ഇതിടന് ഉമദേേഷ്യം.

പഠനത്ിടന് വിജയം ഡാറ്റയിലൂടെ മേഖരിച് സ്ഥിതി വിവരക്ണക്കുകളടെ  
ഗുണ നിലവാരടത് ആശ്രയിച്ിരിക്കുന്. അതിനാൽ തടന്ന വസ്തുനിഷ്മായി, പഠ
നത്ിൻ കീഴിലുള്ള പ്തിഭാസടത്ക്കുറിച്ള്ള കൃതഷ്യമായ വിവരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന 
തരത്ിൽ ഡാറ്റ മേഖരണവം, ക്മീകരണവം നെത്ണം. പ്ക്ിയടയ നന്നായി ചി
ത്രീകരിക്ാത് അപൂർണ്ണവം കൃതഷ്യമലൊത്തുമായ ഡാറ്റ, കൂടുതൽ പിേകുകളിമലക്റ് 
നയിക്കുന്. അത്രടമാരു അെിസ്ഥാനത്ിൽ നെത്ിയ വിേകലനം ടതറ്റായിരിക്കും. 
അതുടകാണ്ടു തടന്ന വസ്തുത കടണ്ത്ലും പ്ാഥമിക വസ്തുക്ളടെ മേഖരണവം വളടര 
ശ്രദ്ധാപൂർവം ചിന്ിക്കുകയം ഓർഗസനസറ്  ടചയ്യുകയം ടചമയ്ണ്തറ് പരമ പ്ധാനം 
ആണറ്.
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വിേകലന റിശപ്ാരട്ടറ്

ഒരു വിേകലന റിമപൊർട്ടറ് തയ്ാറാക്ി േന്ടപെട്ടവർക്റ് (ഉപമഭാക്ാവറ്, സർ
ക്ാർ) നൽകുക എന്നതാണറ് പഠനത്ിടന് അവസാന ഘട്ടം.

ആസൂത്രണത്ിനറ് ഡാറ്യുമെ പങ്റ്

വസ്തുതാപരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്ാൻ ഡാറ്റാ വിേകലനം മവണ്ിവരും.  
പ്ശ്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്ശ്നങ്ങൾ ചിട്ടയായി വിേകലനം ടചയ്യുവാനം, യക്ി  
പൂർവം നിഗമനത്ിൽ എത്തുവാനം, േരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനം,  
പുതിയ ആേയങ്ങൾ രൂപീകരിക്ാനം ഇവ സഹായിക്കും. നവീന ആേയങ്ങൾക്കും 
പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതിനം അതിന മവണ്ിയള്ള നയങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കുന്നതിനം ഡാറ്റയടെയം അവയടെ വിേകലനത്ിടന്യം പങ്റ് നിർണ്ണാ
യകമാണറ്.

ആനകാലിക പ്ാധാനഷ്യമുള്ള വിഷയങ്ങടള സംേന്ിച്റ് സർടവേകളം പഠനങ്ങ
ളം നെത്ി വിവരങ്ങൾ മേഖരിച്റ് മക്ാഡീകരിച്റ് റിമപൊർട്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതറ് 
പഞ്ചായത്തുകൾക്റ് പദ്ധതി രൂപീകരണത്ിനറ്, ആസൂത്രണത്ിനറ് സഹായകമാണറ്. 
മറ്ററ് വകുപ്പുകൾക്റ് ആവേഷ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനം സംമയാജന സാധഷ്യതകളടെ 
പുതിയ തലങ്ങൾ കടണ്ത്ാനം കഴിയം.

സർക്ാരും വാണിജഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളം സമൂഹടത്യം പരിസ്ഥിതിടയയം കുറിച്ള്ള 
വിപുലമായ വിവരങ്ങൾ പതിവായി മേഖരിക്കുകയം, വിേകലനം ടചയ്യുകയം, വിവിധ  
സാഹചരഷ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയം ടചയ്യുന്. ഈ ഡാറ്റ പട്ടികകളിലും 
ചാർട്ടുകളിലും പ്സിദ്ധീകരിക്കുകയം ടചയ്യുന്, നമ്മുടെ മുൻപിൽ അറിവായം വിവര 
ങ്ങളായം എത്തുന്. ഇതിനർത്ഥം മേഖരിച് വിവരങ്ങൾ വിേകലനം ടചയ്യു 
കയം, വിവിധ സാഹചരഷ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനം ഉപമഭാക്ാവിനം 
സർക്ാരിനം മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കും ഉപമയാഗിക്ത്ക് രീതീയിൽ വിതരണം ടചയ്ാ
വന്നതുമാണറ്.

ഒരു പ്മതഷ്യക പ്തിഭാസടത്ക്കുറിച്റ് ഒരു ആേയം ലഭിക്ാൻ, നിഗമനങ്ങളിൽ 
എത്ിമച്രാൻ, ഒരു സ്ഥിതി വിവര കണക്കു പഠനം നെമത്ണ്തറ് ആവേഷ്യമാണറ്. 
ആമരാഗഷ്യ പരിപാലനത്ിലും സവദഷ്യോസ്ത്രത്ിലും ടപാതുജനാമരാഗഷ്യം, ആമരാഗഷ്യ 
സ്ഥിതിടയ ോധിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിങ്ങടന വിവിധ  
വിഷയങ്ങടള കുറിച്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്റ് സ്ഥിതി വിവരക്ണക്കുകളടെ പഠനം 
ആകാം.

വിവിധ സാമൂഹിക, സാ്ത്ിക പ്തിഭാസങ്ങളം പ്കൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന 
ചില പ്ക്ിയകളം പഠിക്കുന്നതിനറ്, പ്മതഷ്യകം പ്മതഷ്യകം സ്ഥിതി വിവര പഠനങ്ങൾ 
നെത്തുന്. ഏടതാരു പഠനവം ആരംഭിക്കുന്നതറ് പ്തിഭാസടത്ക്കുറിമച്ാ അടലെങ്ിൽ 
പഠിക്കുന്ന പ്ക്ിയടയക്കുറിമച്ാ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ മകന്ദീകരിച്ാണറ്.
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വിവിധ തരം ഭൂപെങ്ങൾ
ശൊശപ്ാഷീറ്റ്

ത്രിമാന ഭൂപ്തലത്ിടന് ദ്വിമാന പ്തിനിധാനമായ ഒരു മൊമപൊഗ്രാ�ികറ്  
ഭൂപെമാണറ് മൊമപൊഷീറ്റുകൾ. മകാണ്ടൂർ സലനകൾ, വർണ്ണങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ,  
മലേലുകൾ, മറ്ററ് ഗ്രാ�ിക്ൽ പ്ാതിനിധഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയടെ സംമയാജന 
ത്ിലൂടെ മൊമപൊഗ്രാ�ികറ് മാപ്പുകൾ രൂപങ്ങൾ, പർവതങ്ങളടെ സ്ഥാനം, മറ്ററ്  
പ്കൃതിദത്വം മനഷഷ്യനിർമ്ിതവമായ സവിമേഷതകൾ എന്നിവ ചിത്രീകരി 
ക്കുന്.

ശൊശപ്ാഷീറ്റ്  - അെിസ്ാന വിവര ശേഖരണത്ിനറ് 

നീരത്െ ഭൂപെം 

ഭൂമിയടെ ഉയര വഷ്യതഷ്യാസങ്ങൾ കണ്റിഞ്ഞു മണ്ണറ് ജല സജവ സംരക്ണ പ്
വർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനറ്. ടപാതുവായ നീടരാഴുക്കുള്ള ഒരു പ്മദേത്ിനറ് വാട്ട
ർടഷഡറ് അടലെങ്ിൽ നീർത്െ പ്മദേടമന്നറ് പറയാം. മണ്ണറ്, ജലം, സജവസ്ത്റ് 
എന്നീ വിഭവത്രയങ്ങടള സംരക്ിക്കുന്നതിനം പരിപാലിക്കുന്നതിനം സ്ഥായിയായ 
വികസന പ്വർത്നങ്ങൾക്റ് ഇത്രം മാപ്പുകൾ ഉപമയാഗിക്ാം.
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നീരത്െ ഭൂപെം 

ഭൂമിയു മെ ഉയര 
വഷ്യതഷ്യാസങ്ങൾ  
ക്റിഞ്റ്   
മണ്റ്  ജല  
ജജവ  
സംരക്ണ 
പ്രവരത്നങ്ങൾ  
നെത്തുന്തിനറ് 

ഭൂവിനിശയാഗ ഭൂപെം

ഒരു പ്മദേടത് ഓമരാ തുണ്റ് ഭൂമിയം എന്ിനമവണ്ി വിനിമയാഗിച്ിരിക്കുന് 
എന്നറ് മനസിലാക്കുവാൻ ഇത്രം മാപ്പുകൾ ഉപമയാഗിക്ാം. ഈ മാപ്പുകൾ വിേകല
നം ടചയ്യുന്നതറ് വഴി ഏടതാടക് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ വികസനം സാധഷ്യമാക്ാ
ടമന്ം എവിടെടയാടക് സംരക്ിത പ്മദേമായി നിലനിർത്ണം എന്ം മുൻകൂട്ടി 
അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണറ്. 

ഭൂവിനിശയാഗ  
ഭൂപെം
ഗ്രാമപഞ്ായത്ിമല  
ഓശരാ തു്റ് ഭൂമിയും 
എന്ിനുശവ്ി 
വിനിശയാഗിച്ിരിക്കുന്നു 
എന്റ് മനസ്ിലാക്കുവാൻ 
ഉപകരിക്കുന്നു.
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വീടുകളുമെ സ്ാനം കാണിക്കുന് ഭൂപെം

ഭൂവിനിമയാഗ ഭൂപെടത് അമപക്ിച് ഇത്രം ഭൂപെങ്ങളിൽ ഒരു പ്മതഷ്യകം 
ടകട്ടിെ വിനിമയാഗടത്യാണറ് സൂചിപെിക്കുന്നതറ്. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്ിനറ് വീടുക
ളടെ സ്ഥാനം സൂചിപെിക്കുന്.

വീടുകളുമെ മലാശക്കഷൻ  കാണിക്കുന് ഭൂപെം

മപാതുയാത്രാസൗകരഷ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന് ഭൂപെം

സുഗമമായ ഗതാഗത സൗകരഷ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനറ് മാപെിടന് സാന്നിധഷ്യം ഒഴിച്
കൂൊനാവാത്താണറ്. വിവിധ തലത്ിലുള്ള മറാഡുകളടെ വിനഷ്യാസവം സ്ഥലത്ിടന് 
ഭൂവിനിമയാഗവമായി േന്ടപെടുത്ിയാണറ് വിവിധതരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കു
ന്നതറ്.

ജനങ്ങളുമെ മപാതുയാത്രാസൗകരഷ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന് ഭൂപെം
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ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന് സ്ലങ്ങൾ ശരഖമപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു

മുൻപറ് പ്തിപാദിച്തുമപാടല ജി ഐ എസി (GIS) ടന് സാധഷ്യതകൾ വളടര 
വലുതാണറ്, ആവേഷ്യാനസരണം വിവിധ ഡാറ്റകൾ അെിസ്ഥാനടപെടുത്ി സവവിധഷ്യ
ങ്ങളായ മാപ്പുകൾ നിർമിച് വിേകലനം നെത്തുവാൻ ഇതുവഴി സാധഷ്യമാകുന്. മുകളിൽ 
പറഞ്തറ് അതിൽ ചുരുക്ം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണറ്. മാത്രമലെ സങ്ീർണ്ണമായ 
പല ഡാറ്റ വിേകലനങ്ങളം വളടര എളപെത്ിൽ ടചയ്യുന്നതിനറ് ഇത്രം മാപ്പുകൾ  
ഉപമയാഗിക്ാവന്നതാണറ്. ഇതറ് ആസൂത്രണ-വികസന-ഭരണസംേന്മായ  
മമഖലകളിൽ സുഗമമായ നിർവഹണം സാധഷ്യമാക്ാൻ വളടരയധികം സഹായക 
മാകും.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ജി ഐ എസിടന് പ്ധാന ഘെകങ്ങളായ ഹാർഡറ് ടവയർ, മസാഫ്ററ് 
ടവയർ, നെപെിക്മം, ഡാറ്റ എന്നിവ.

2. വിവിധതരം ഡാറ്റയം ആസൂത്രണത്ിൽ ഡാറ്റയടെ പ്ാധാനഷ്യവം.

3. തമദേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സൂക്ിമക്ണ് വിവിധതരം ഡാറ്റ.

4. വിവിധ തരം ഭൂപെങ്ങൾ മനസിലാക്ലും അവയടെ വിവിധങ്ങളായ 
ഉപമയാഗങ്ങളം.
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പഠന പുശരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. വിട്ടുശപായതറ് പൂരിപ്ിക്കുക  (ഒരു മാർക്റ് വീതം)

1. ഭൗതികമായ ഡാറ്റാ (Data) മേഖരിക്കുകയം, വർഗീകരിച്റ് 
അപഗ്രഥിക്കുകയം, അതിൽ നിന്നറ് ടപാതുവായ നിഗമനങ്ങടളടുക്കുകയം 
ടചയ്യുന്ന ഗണിത ോസ്ത്ര ോഖയാണറ്……………………

2. ഭൂമിയടെ ഉയര വഷ്യതഷ്യാസങ്ങൾ കണ്റിഞ്ഞു മണ്ണറ്, ജല, സജവ സംരക്ണ 
പ്വർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനറ്……………..ഭൂപെം ഉപമയാഗിക്ാം. 

3. ത്രിമാന ഭൂപ്തലത്ിടന് ദ്വിമാന പ്തിനിധാനമായ ഒരു മൊമപൊഗ്രാ�ികറ് 
ഭൂപെമാണറ് ………………..

II. ഒശന്ാ രശ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്റ് മാർക്റ് വീതം)

1. ജി ഐ എസി (GIS) ടന് പ്ധാന ഘെകങ്ങൾ എടന്ലൊം?

2. ജി ഐ എസറ്  മസാഫ്ററ് ടവയറിന രണ്റ് ഉദാഹരണം എഴുതുക.

3. ജി ഐ എസിടന് പ്ധാന ഘെകമായ ഉപമയാക്ാവിടന് (User) 
ചുമതലകൾ എടന്ലൊം?

4. ഡാറ്റാ മേഖരണത്ിൽ ‘പ്ാഥമിക മരോതസ്സുകൾ’ എന്നാൽ എന്റ്?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രമമഴുതുക (അഞ്റ് മാരക്കറ് വീതം)

1. ഡാറ്റാ മരോതസ്സുകൾ എത്ര തരം ഏടതലൊം? വിേദമാക്കുക.

2. ഡാറ്റാ മേഖരണ രീതികൾ ഏടതലൊം? വിേദമാക്കുക.

3. മൊമപൊഷീറ്ററ്, ഭൂവിനിമയാഗ ഭൂപെം എന്നിവ എങ്ങിടന വഷ്യതഷ്യാസ 
ടപെട്ടിരിക്കുന്?

സംഗ്രഹം

സമഗ്രവം സുസ്ഥിരവമായ വികസന പ്വർത്നങ്ങൾ യാഥാർതഷ്യമാക്കുന്നതിന 
പല വിധങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ മേഖരിമക്ണ്തറ് അതഷ്യന്ാമപക്ിതമാണറ്. ലഭഷ്യമായ 
വിവരങ്ങൾ മക്ാഡീകരിച് പലവിധ അപഗ്രഥന പ്ക്ിയകൾ നെത്തുന്നതിലൂടെ 
പ്ശ്നപരിഹാരം വളടര എളപെത്ിൽ സാധഷ്യമാക്ാവന്നതാണറ്. മുൻകാലങ്ങളിടല 
വിവരമേഖരണ പ്ക്ിയകടള അമപക്ിച് ഇന്നറ് നൂതനസാമങ്തികവിദഷ്യകളടെ 
സഹായമത്ാടെ വളടര എളപെത്ിൽ വിവര മേഖരണവം അതിടന് വിേകലനവം 
കൃതഷ്യതമയാടെ ടചയ്ാൻ സാധിക്കും. ജി ഐ എസറ്. അത്രത്ിൽ സ്ഥാനീയ വിവ
രങ്ങളടെ വിേകലനത്ിൽ പല രീതിയിൽ ഉപമയാഗപ്ദമായ ഒരു സമങ്തമാണറ്. 
കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ിതമായ ഇത്രം മസാഫ്ററ് ടവയറുകൾ പല മമഖലകളിലും ഇന്നറ് 
ഉപമയാഗിച്റ് മപാരുന്. ജനപ്ധിനിധി എന്ന നിലയിൽ വികസന കാരഷ്യങ്ങളിൽ 
സ്വയം കൂടുതൽ കാരഷ്യക്മമാകുന്നതിന ഇത്രം സമങ്തങ്ങടള ഉപമയാഗടപെടുമത്
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ണ്തറ് അനിവാരഷ്യമാണറ്. ഈ യൂണിറ്റിൽ വിവിധതരം ഡാറ്റയം ഡാറ്റ വിേകലന 
ഉപാധികളം പരിചയടപെടുത്തുന്, കൂൊടത ജി ഐ എസറ് എന്ാടണന്ം അതിടന് 
ഘെകങ്ങളം പ്മയാജനങ്ങളം ഈ ഭാഗത്തു പ്തിപാദിക്കുന്.

ഉത്രസൂചിക

പഠന പുശരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ് 

I. വിട്ടുശപായതറ് പൂരിപ്ിക്കുക  (ഒരു മാർക്റ് വീതം)

 1. വിവരങ്ങൾ (Information)

 2. ഡാറ്റാമേസറ് (Database)

 3. വിമേഷണങ്ങൾ (Attribute)

പഠന പുശരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. വിട്ടുശപായതറ് പൂരിപ്ിക്കുക  (ഒരു മാർക്റ് വീതം)

 1. സ്ഥിതിവിവര ഗണിതം (Statistics)

 2. നീർത്െ ഭൂപെം

 3. മൊമപൊഷീറ്റുകൾ




