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2020-2025 കൊലയളവിഡലക്ക് ഡകരളത്ിപല ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളിപല 
�ന്ത്ിനിധികളൊയി പത്രപഞെടുക്കപപെട് എല്ൊവര്ക്ം ഹൃേ്യമൊയ ആശം�
കൾ! �നങ്ങൾ ത്ങ്ങളിൽ അര്പെിച്ച വിശ്ൊ�വം ്ത്ീക്ഷകളം �ൊക്ഷൊത്്ക്ക
രിക്വൊൻ നിങ്ങഡളൊഡരൊരുത്രും ആത്ൊര്ത്ഥമൊയി �രിശ്മിക്പമന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികൊരത്ിൽ വന്ന നൊയനൊര് �ര്ക്കൊര് നടപെിലൊക്കിയ �ന
കീയൊസൂത്രണ-അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഡകരളത്ിപന് 
�ൊമൂഹിക �ൊമ്പത്ിക ഡമഖലകളിലുണ്ൊക്കിയ മൊറ്റങ്ങൾ മൊതൃകൊ�രമൊണ്. 
ഡകരളം നടപെിലൊക്കിയ അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്ിലൂപട ശക്തമൊയ ് ൊഡേ
ശിക ഭരണ�ംവിധൊനം രൂ�പപെടുത്തുകയം ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്തുകളം ന�ര 
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം ് ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളൊയി മൊറുകയം പചയ്തു. ഇത്ിപന് 
ഫലമൊയി, �നൊഭിലൊഷം കണ്റിഞെ് ഒഡട്പറ നൂത്നൊശയങ്ങൾ ്ൊഡേശിക 
�ര്ക്കൊരുകൾ നടപെിലൊക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ച നവഡകരളത്ിനൊയി 
�നകീയൊസൂത്രണവം നവഡകരള കര്മ്മ�ദ്ധത്ിയം വിവിധ േൗത്്യങ്ങളം ഈ 
്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുത്ൽ ശക്തി �കര്ന്ന് മുഡമ്പൊട്ടു ഡ�ൊകുന്നു. 25 വര്ഷം 
പൂര്ത്ിയൊയ �നകീയൊസൂത്രണ ്സ്ൊനം ഇന്ന് രൊ�്യത്ിന് ത്പന്ന മൊതൃക
യൊണ്.

ഡേശീയത്ലത്ിലും �ംസ്ൊനത്ലത്ിലുമുള്ള ഭരണ �ംവിധൊനങ്ങപള 
അഡ�ക്ഷിച്ച് �നങ്ങളമൊയി കൂടുത്ൽ ഇഴുകിഡചര്ന്ന് അവരുപട വിക�നൊവശ്യ
ങ്ങപള യഥൊര്ത്ഥ്യ ഡബൊധഡത്ൊപട �മീ�ിക്കൊനം ഉൾപക്കൊള്ളൊനം �ഞ്ൊയ
ത്തുരൊ�് ഭരണ �ംവിധൊനത്ിന് കഴിയപമന്നത്് നിസ്തര്ക്കമൊണ്. ഇ്കൊരം 
�ന്ത്ീക്ഷയ്ക് ഒത്് ഉയരൊനം �നകീയ ്ശ്നങ്ങൾക്ക് �രിഹൊരമുണ്ൊക്ന്ന
ത്ിനം ത്ക്കവിധം �നൊധി�ത്്യ ഭരണ�ംവിധൊനം കൊര്യക്ഷമമൊക്കണപമ

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ഡകരള �ര്ക്കൊ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ
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ങ്ിൽ അത്ിപന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളൊയ �ന്ത്ിനിധി �ംവിധൊനവം ഉഡേ്യൊ�
സ് �ംവിധൊനവം ഒഡരഡ�ൊപല കൊര്യക്ഷമമൊകണം. 

നമുപക്കല്ൊം അറിയൊവന്നതുഡ�ൊപല ഡലൊകം ഇന്ന് ഡകൊവിഡ് 19 എന്ന 
മഹൊമൊരിയപട �ിടിയിലൊണ്. ത്ീര്ച്ചയൊയം മനഷ്യകുലം ഈ മഹൊമൊരിപയ 
അത്ി�ീവിക്ക ത്പന്ന പചയ്ം. പുത്ിയ കൊലത്ിനനസൃത്മൊയ ത്രത്ിൽ 
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ �ംവിധൊനത്ിപന് വിവിധ ത്ലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമൊയ 
�രിശീലനം നല്കുന്നത്ിന് കില, സകപ്പുസ്തകങ്ങളം പുത്ിയ �ഠനരീത്ികളം 
ഒരുക്കിയിരിക്ന്നത്് അഭിനന്ദനൊര്ഹമൊണ്. പുത്ിയ കടമക ൾ ഏപറ്റടുക്ന്ന
ത്ിന് ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ന്ത്ിനിധികപള ഈ സകപ്പുസ്ത
കങ്ങ ൾ ്ൊപ്തരൊക്ം എന്നതും നിസ്തര്ക്കമൊണ്. �ന്ത്ിനിധികൾക്കൊയി  
പ�ൊതുഭരണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിന് മുൻസക എടുത് 
കിലപയ അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നത്ിഡനൊപടൊപെം ഈ അവ�രം പൂര്ണ്ണമൊയം ്
ഡയൊ�നപപെടുത്ണപമന്ന് എല്ൊ �ന്ത്ിനിധികഡളൊടും അഭ്യര്ത്ഥിക് 
കയം പചയ്ന്നു.

ത്ിരുവനന്തപുരം �ഡനേഹം, 

എ.�ി. പമൊയ്ീൻ
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ഡകരളത്ിപല �നകീയൊസൂത്രണ ്സ്ൊനം കൊൽ നൂറ്റൊണ്ിഡലപക്ക
ത്ിയിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷപത് വിഡകന്ദീകൃത് ആസൂ

ത്രണ ്വര്ത്നങ്ങളിലൂപട ്ൊഡേശിക ഭരണത്ിൽ ഒഡട്പറ ഡനട്ങ്ങൾ 
സകവരിക്കൊനം രൊ�്യവം ഡലൊകവം ഉറ്റുഡനൊക്ന്ന വിക�നത്ിപന് മൊതൃകൊ 
�ംസ്ൊനമൊയി മൊറൊനം ഡകരളത്ിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ഡകരളത്ിപല അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങ ൾ രൊ�്യപത് മറ്റ് 
�ംസ്ൊനങ്ങൾക്ക് മൊതൃകയൊയി നിലപകൊള്ളുകയൊണ്. 73, 74 ഭരണഘടനൊ 
ഡഭേ�ത്ികൾക്ക് ഡശഷം, ഒൻ�ത്ൊം �ഞ്വൽ�ര �ദ്ധത്ി മുത്ൽ ഡകരളത്ി
ൽ നടപെിലൊക്കിയ �നകീയൊസൂത്രണ ്സ്ൊനമൊണ് നമ്മുപട �ംസ്ൊന
പത് രൊ�്യത്ിപന് ഇത്ര ്ഡേശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്്യസ്തമൊക്കിയത്്. ഒഡട്പറ 
വിക�ന മൊതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കൊൻ നമ്മുപട ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളപട ഏറ്റവം മഹത്ൊയ �്ഭൊവവി
ഡശഷം അവയ്ക് �നങ്ങളമൊയള്ള അടുപെം ത്പന്നയൊണ്. �നകീയൊസൂത്രണ
ത്ിപനൊപെം മറ്റ് നിരവധി നട�ടികളം അന്നുമുത്ൽ സകപക്കൊള്ളുകയണ്ൊയി. 
അത്ിൽ ഏറ്റവം ്ധൊനമൊണ് 1996-ൽ ത്പന്ന രൂ�ീകരിച്ച പ�ൻ കമ്മിറ്റിയം 
അവരുപട റിഡപെൊര്ട്ിൻ്കൊരമുള്ള തുടര്നട�ടികളം. 2017-ൽ �നകീയൊസൂ
ത്രണത്ിപന് രണ്ൊം ഘട്ം ഉേ്ഘൊടനം പചയ്പപെട്ടു. അഡത്ൊപടൊപെം, പുത്ിയ 
ഡകരള സൃഷ്ിക്കൊയി നവഡകരള കര്മ്മ�രി�ൊടി ്ഖ്യൊ�ിക്കപപെട്ടു. അത്ിപന് 
ഭൊ�മൊയി ആര്ദ്ം, പ�ൊതുവിേ്യൊഭ്യൊ� �ംരക്ഷണ യജ്ം, സലഫ്, ഹരിത് 
ഡകരളം എന്നീ േൗത്്യങ്ങളം ്വര്ത്നമൊരംഭിച്ചു. ഇവപയല്ൊം ഡകരളത്ിപല 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ഔന്ന്യത്്യത്ിപലത്ിച്ചു. 

പുതുത്ൊയി പത്രപഞെടുക്കപപെട് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അം�ങ്ങൾക്ക് അവരുപട 
്വര്ത്ന തുടക്കത്ിൽ ത്പന്ന ഈ �രിശീലനം നൽഡകണ്തുണ്്. മുൻകൊ
ലങ്ങളിൽ കില ഈ ്വര്ത്നം സ്തുത്്യര്ഹമൊയി നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ന് 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവത്ൊരിക
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നപമ്മ വലയം പചയ്ിരിക്ന്ന ഡകൊവിഡ്-19 എന്ന മഹൊമൊരിയപട കൊലത്ി
നം വരൊനിരിക്ന്ന ഡകൊവിഡൊനന്തര കൊലത്ിനം അനഡയൊ�്യമൊയ ്വ
ര്ത്നങ്ങൾക്ത്കുന്ന �രിശീലന �രി�ൊടികളം സകപ്പുസ്തകങ്ങളമൊണ് 
കില രൂ�ം നല്ിയിരിക്ന്നത്്. പുതുത്ൊയി പത്രപഞെടുക്കപപെട് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്് �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് ഉ�കൊര്േമൊകും വിധം ത്യ്ൊറൊക്കിയ പ�ൊതുഭ
രണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം രൂ�പപെടുത്തുന്നത്ിന് ഡനതൃത്്ം നല്ിയ ഡഡൊ. 
പ�.ബി. രൊ�ൻ, ശ്ീ. �ി.എം. ഷഫീക്ക് എന്നീ കില ഫൊക്കൽറ്റി അം�ങ്ങപള
യം അവഡരൊപടൊപെം ഈ �ംരംഭത്ിൽ �ങ്ൊളികളൊയ കില റിഡ�ൊഴ്് ടീം 
അം�ങ്ങപളയം അഭിനന്ദിച്ചുപകൊണ്് ഈ പുസ്തകം ഞൊൻ കിലയ്ക്കുഡവണ്ി �മൂ
ഹത്ിന് മുമ്പൊപക �മര്പെിയ്ക്കുന്നു. 

 ഡഡൊ. ഡ�ൊയ് ഇളമണ്
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കഴിഞെ കൊൽനൂറ്റൊണ്ിനിടയിൽ ഡകരളത്ിപല ഗ്ൊമീണ �മൂഹത്ി
പന് �ൊമ്പത്ികവം, ഭൗത്ികവം, �ൊമൂഹ്യവമൊയ വളര്ച്ചയ്ക്കും വിക�

നത്ിനം �ൊത്പയൊരുക്കിയത്് 73, 74 ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ികൾക്ക് ഡശഷം 
ഡകരളം നടപെൊക്കിയ �നകീയൊസൂത്രണ ്വര്ത്നങ്ങളൊപണന്നത്് അവി 
ത്ര്ക്കിത്മൊണ്. ഇന്ന് 25  വര്ഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, �നകീയൊസൂത്രണ ശിൽപെി
കൾ ഭൊവനയിൽ കണ്ിരുന്നത്് ഡ�ൊപല, ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ, അക്ഷരൊര്ത്ഥ
ത്ിൽ ഗ്ൊമീണ �നത്യപട ഏത്് വിധത്ിലുള്ള ്ശ്നങ്ങൾക്ം �രിഹൊരം 
ഡത്ടൊവന്ന ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളൊയി വളര്ന്നു �രിണമിച്ചിരിക്ന്നു.  ഈ 
കഴിഞെ വര്ഷങ്ങളിൽ അഞ്് ഭരണ�മിത്ികളിൽ അം�ങ്ങളൊയിരുന്നവര്, 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിമൊര്, വിവിധ നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, �ീവ
നക്കൊര്, അ�ഖ്യം �ന്നദ്ധ ്വര്ത്കര് ഇവരുഡടപയല്ൊം കൂട്ൊയ �രിശ്
മങ്ങളപടയം ്വര്ത്നങ്ങളപടയം ഫലമൊയൊണ് ഈ മൊറ്റം �ൊദ്ധ്യമൊയത്്. 
ഈപയൊരു മുഡന്നറ്റത്ിൽ �ന്ത്ിനിധികൾക്ം ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ം, �ന്നദ്ധ 
്വര്ത്കര്ക്പമല്ൊം ത്പന്ന ആവശ്യമൊയ അറിവം കൊര്യഡശഷിവിക� 
നവം, �രിശീലനങ്ങളിലൂഡടയം, സകപ്പുസ്തകങ്ങളിലൂഡടയം, ശില്പശൊലകളിലൂ 
ഡടയം മറ്റും നൽകുന്നത്ിന് ‘കില’ എല്ൊ കൊലത്തും �രിശ്മിച്ചിട്ടുണ്്.
2020 ഡി�ംബര് മൊ�ത്ിൽ നടന്ന പ�ൊതു പത്രപഞെടുപെിൽ വി�യിച്ചു 
വന്ന ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിപല �ന്ത്ിനിധികൾക്ക്, ഭരണഘടനൊ സ്ൊ�
നങ്ങളൊയ ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളപട ്ൊഡേശിക പ�ൊതുഭരണ സ്ൊ�നപമന്ന 
നിലയ്ക്കുള്ള ്ധൊനപപെട് �ങ്ിപനക്റിച്ചും, ഭരണഘടനയം, ഡകരള�ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് നിയമവം ചട്ങ്ങളം, മറ്റ് അനബന്ധ നിയമങ്ങളം, �ര്ക്കൊര് ഉത്രവ 
കളം നൽകുന്ന ചുമത്ലകഡളയം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങഡളയം, നിയന്തണങ്ങഡളയം, 
നിയമൊനസൃത് ്വര്ത്ന രീത്ികഡളയം �ംബന്ധിച്ച് അടിസ്ൊന�രമൊയ 
അറിവ് �കര്ന്ന് നൽകുക എന്നത്ൊണ് ഈ �രിശീലന പുസ്തകം ലക്ഷ്യം പവയ്ക്കു 

B-a-p-J-w
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ന്നത്്.  വളപര വിശൊലമൊയ ത്ഡദേശസ്ൊ�ന ്വര്ത്ന ഡമഖലയപട അടി
സ്ൊന�രമൊയ കൊര്യങ്ങപളല്ൊം ത്പന്ന സ്ല�രിമിത്ിക്ള്ളിലും ഉൾപപെടു
ത്ൊനൊയി എന്ന ആത്വിശ്ൊ�മൊണ്  ഞങ്ങൾക്ള്ളത്്. ഈ �രിശീലന 
പുസ്തകം ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിൽ �ങ്ൊളികളൊയ ഓഡരൊരുത്ര്ക്മുള്ള കൃത്ജ്ത്  
ഈ അവ�രത്ിൽ അറിയിക്ന്നു.

�നകീയൊം�ീകൊരം ഡനടി ഭരണ�മിത്ിയം�ങ്ങളൊയി വി�യിച്ച് വന്ന ഓഡരൊ
രുത്ര്ക്ം, ത്ങ്ങളപട അടുത് അഞ്് വര്ഷകൊലപത് ്വര്ത്നങ്ങൾ  
നിയമൊനസൃത്ം വി�യകരമൊയി മുഡമ്പൊട്് പകൊണ്് ഡ�ൊകുന്നത്ിനം �നകീയൊ
ഭിലൊഷങ്ങൾ കൊര്യക്ഷമമൊയി നിറഡവറ്റുന്നത്ിനം ഈ �രിശീലന പുസ്തകം  
മുത്ൽക്കൂട്ൊവം എന്ന് ്ത്ീക്ഷിക്ന്നു. ഏവര്ക്ം ആശം�കൾ ഡനരുന്നു.

അഡ�ൊ�ിഡയറ്റ് എഡിറ്റര് എഡിറ്റര്
ഷഫതീഖ് പി.എം. ഡ�ൊ. മ�.ബി. രൊ�ന്
പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര് അഡ�ൊ�ിഡയറ്റ് പ്ൊഫസ്സര്
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1 
പ്ൊഡേശിക ഭരണ  

സംവിധൊനം

1.1 ആമുഖം
പ�ൊതുഭരണം എന്നത്് അടിസ്ൊന�രമൊയി �വപമെന്ിപന് നയങ്ങളഡടയം 
പ�ൊതു �ദ്ധത്ികളപടയം നടപെൊക്കലൊണ്. നമ്മുഡടതുഡ�ൊലുള്ള ഭരണഘടനൊ 
�നൊധി�ത്്യം നിലനിൽക്ന്ന രൊ�്യത്് പത്രപഞെടുക്കപപെട് �ന്ത്ിനിധി
കൾ രൂ�ീകരിക്ന്ന �വപമെന്് ഭരണഘടനൊനസൃത്മൊയി രൂ�ം നൽകുന്ന  
നയങ്ങൾ ഉഡേ്യൊ�സ് �ംവിധൊനപത് ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് �മൂഹത്ിഡലക്ക് 
എത്ിക്ന്ന ്ക്രിയ ത്പന്നയൊണത്്. ഡകന്ദ-�ംസ്ൊന- ത്ഡദേശ�ര്ക്കൊറു
കൾ എന്നിവപയല്ൊം ത്പന്ന അത്തു ത്ലങ്ങളിൽ പ�ൊതുഭരണ നിര്വ്വഹണ
ത്ിപന് വിവിധ ഘടകങ്ങളൊയി ്വര്ത്ിക്ന്നു. പ�ൊതുഭരണവം പ�ൊതുനയ 
രൂ�ീകരണവം ഇന്ന് വളപര ്ധൊനപപെട് ഒരു അക്കൊേമിക് �ഠനശൊഖ 
കൂടിയൊണ്. �മൂഹത്ിൽ �നങ്ങഡളൊട് ഏറ്റവം അടുത്തു നിൽക്ന്ന, ഡനരിട്് 
ഇടപ�ടുന്ന പ�ൊതുഭരണ �ംവിധൊനമൊണ് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങൾ. 

ഗ്ൊമ�നത്ഡയൊട് ഏറ്റവമടുത്് നിൽക്ന്ന ഭരണ�ംവിധൊനമൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്്. �നത്യപട വിക�നൊവശ്യങ്ങൾ നിറഡവറ്റുന്നത്ിനം �ൊമ്പത്ികവിക
�നവം �ൊമൂഹ്യസരക്ഷയം ഉറപെ് വരുത്തുന്നത്ിനള്ള ഉത്രവൊേിത്ം ഗ്ൊമ
�ഞ്ൊയത്ിനണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന അടിത്ട്ിപല �ര്ക്കൊരൊയിട്ൊണ് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭൊവനം പചയ്ിട്ടുള്ളത്്. അത്ന�രിച്ച് �നങ്ങൾക്കൊ
വശ്യമൊയ ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനൊയി ഒഡട്പറ ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊ
േിത്ങ്ങളം അധികൊരങ്ങളം �ംവിധൊനങ്ങളം 1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് നിയമം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് നൽകിയിട്ടുണ്്. ഈ അധികൊരങ്ങളം �ം
വിധൊനങ്ങളം ഫല്േമൊയി ഉ�ഡയൊ�ിച്ചുപകൊണ്് �നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങൾ 
നിറഡവറ്റൊനള്ള ഭരണ�ംവിധൊനമൊയി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് ് വര്ത്ിക്കൊനൊ
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വണം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന അത്രത്ിൽ ്വര്ത്ിപെിക്ക എന്ന ഉത്ര
വൊേിത്മൊണ് �ന്ത്ിനിധികൾക്ള്ളത്്.

1.2 തഡദേശഭരണം - വളർച്ചയം പരിണൊ�വം
�ഹസ്ൊബ്ദങ്ങളപട �ഴക്കമുള്ള സ�തൃകമൊണ് ഇന്ത്യയിൽ �ഞ്ൊയ
ത്്-രൊ�ിനള്ളത്്. �ംസ്കൃത്ത്ിലുള്ള ‘�ഞ്’ എന്ന �േത്ിൽ നിന്നും ആവിര്
ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്ൊണ് ‘�ഞ്ൊയത്് ’ എന്ന �േം. അഞ്ചു ഡ�രടങ്ങുന്ന ഗ്ൊമ �്യം 
ഭരണ �മിത്ിപയന്നൊണ് �ഞ്ൊയത്ിപന് അര്ത്ഥം. കൊലൊകൊലങ്ങളൊയി 
പുഡരൊ�ത്ി ഡനടിയ, �്ഡമധയൊയള്ള ഗ്ൊമഭരണ �മ്പ്രേൊയം ഗ്ൊമങ്ങൾക്ക് 
�ൊമൂഹിക-�ൊമ്പത്ിക-രൊഷ്ടീയ രം�ങ്ങളിൽ �്യം �ര്യൊപ്തത് ്േൊനം 
പചയ്തു. നീത്ിന്യൊയ �രി�ൊലനം ഉൾപപെപട ഗ്ൊമ�ീവിത്പത് സ്ര്ശിക്ന്ന 
എല്ൊ തുറകളിലും ഗ്ൊമ�നത്യപട ഡക്ഷമം ലൊക്കൊക്കി �ഞ്ൊയത്തുകൾ ്
വര്ത്ിച്ചുഡ�ൊന്നു. പുരൊത്നഭൊരത്ത്ിൽ ശക്തമൊയ രൊ�ഭരണം നിലനിന്നി
രുന്നഡപെൊൾഡപെൊലും ഗ്ൊമങ്ങളിൽ �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപടയള്ള ഭരണ�ംവി
ധൊനങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരുന്നത്ൊയി കൊണൊം. കൗടില്യപന് ‘അര്ത്ഥശൊസ്തത്ിൽ’ 
ഗ്ൊമത്ിപന് വിസ്തീര്ണ്ണം, �ന�ംഖ്യ, ഘടന, കര്ത്വ്യങ്ങൾ, കരം ഈടൊ
ക്ന്ന രീത്ികൾ, ശിക്ഷകൾ എന്നിവ ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ്ൊചീന ഭൊരത്ത്ിൽ 
നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്ൊമീണ ഭരണകൂടങ്ങളം �നൊധി�ത്്യ സ്ൊ�നങ്ങളം മു�ൾ
ഭരണകൊലത്തും വലിയ ക്ഷത്ഡമൽക്കൊപത് മുഡന്നൊട്് ഡ�ൊവകയൊണുണ്ൊയത്്. 
ബ്ിട്ീഷ് ആധി�ത്്യത്ിന മുമ്പ് ഭൊരത്ത്ിൽ ഓഡരൊ ഗ്ൊമവം ഓഡരൊ പകൊച്ചു 
രൊഷ്ടം (Little Republic) ഡ�ൊപലയൊയിരുന്നു എന്നൊണ് ചരിത്രകൊരനൊയ  
പമറ്റ്കൊഫ് ചൂണിക്കൊണിച്ചിട്ടുള്ളത്്. 

�ൊശ്ൊത്്യ �ൊമൂഹിക-�ൊമ്പത്ിക വ്യവസ്ിത്ി ഭൊരത്ത്ിൽ നടപെൊക്ന്ന
ത്ിനള്ള ബ്ിട്ീഷുകൊരുപട ശ്മം ഇന്ത്യയിപല ഗ്ൊമഭരണ �മ്പ്രേൊയപത് നിര്
വീര്യമൊക്കി. പകൊഡളൊണിയൻ ഭരണത്ിപന് ചൂഷണ വ്യഗ്ത്യം കൂടിഡച്ചര്ന്ന
ഡപെൊൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്ൊമങ്ങൾ േൊരിദ്്യത്ിഡലക്ക് നി�ത്ിച്ചു. �മീന്ദൊരി ഡ�ൊലുള്ള 
ഭൂവടമ വ്യവസ്ിത്ി നടപെൊക്കിയഡപെൊൾ ഗ്ൊമങ്ങളപട അധ:�ത്നം പൂര്ണ്ണമൊ
യി. ഭൊരത്ീയ �നത്യപട ബഹുഭൂരി�ക്ഷവം ത്ൊമ�ിക്ന്ന ഗ്ൊമങ്ങൾ േരിദ്
മൊയഡപെൊൾ പകൊഡളൊണിയൽ ഭരണത്ിപന് ത്ൊല്പര്യങ്ങഡളയം അവ ്ത്ികൂല
മൊയി ബൊധിച്ചു.

ഇന്ത്യ �്ത്ന്തയൊയൊൽ രൂ�ീകരിക്കപപെടുന്ന ഭരണ �ംവിധൊനത്ിൽ ഗ്ൊ
മ�്രൊ�് ആശയത്ിലധിഷ്ിത്മൊയ ്ൊഡേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ്ധൊന 
സ്ൊനമുണ്ൊകണപമന്നൊയിരുന്നു മഹൊത്ൊ�ൊന്ധിയപട ആഗ്ഹം. �്ൊത്ന്ത്യ 
്സ്ൊനത്ിപന് മുഖ്യ അ�ണ്യിലും ഇത്് ഉൾപപെട്ിരുന്നു. 

1949 നവംബര് 26 ന് ഭരണഘടന നിര്മ്മൊണ�ഭ അം�ീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭര
ണഘടനയിൽ മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശക ത്ത്്ങ്ങളിൽ (Directive Principles of State 
Policy) 40-mw അനഡഛേേമൊയി “ഡസ്റ്ററ്റുകൾ വിഡല്�് �ഞ്ൊയത്തുകൾ �ംഘടി
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പെിക്ന്നത്ിനം അവക്ക് ്ൊഡേശിക ഭരണത്ിപന് ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് 
്വര്ത്ിക്ന്നത്ിന് ആവശ്യമൊയ അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളം ഏൽപെിക്
ന്നത്ിനം നട�ടികൾ എടുക്കണം” എന്ന നിര്ഡദേശവം 7-ൊം �ട്ികയൊയ ഡസ്റ്ററ്റ് 
ലിസ്റ്റിൽ 5-ൊമപത് ഇനമൊയി “്ൊഡേശിക ഭരണം” ഉൾപപെടുത്തുകയം പചയ്തു. 
ഇഡത്തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിപല �ല �ംസ്ൊനങ്ങളിലും ്ൊഡേശിക ഭരണ �മ്പ്ര
േൊയം സ്ൊ�ിക്ന്നത്ിനള്ള നിയമനിര്മ്മൊണം നടത്തുകയം പചയ്തു. 

ഡകരള �ംസ്ൊന രൂ�ീകരണത്ിന മുമ്പ് ത്ിരു-പകൊച്ചി ഭൊ�ത്് ഗ്ൊമ്ഡേ
ശങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്തുകളം �ട്ണ ്ഡേശങ്ങളിൽ ന�ര�ഭകളം ഉൾപപെടുന്ന 
ഭരണ �മ്പ്രേൊയമുണ്ൊയി. �ഴയ മേിരൊശി �ംസ്ൊനത്ിപന് ഭൊ�മൊയിരുന്ന 
മലബൊര് �ില്യിൽ ഡി്രേിക്റ് ഡബൊര്ഡം ഗ്ൊമ്ഡേശങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്് 
ഡബൊര്ഡകളം ന�രങ്ങളിൽ ന�ര�ഭകളം നിലവിൽ വന്നു.

1.2.1 കമ്മ്യൂണിറ്റി �വലപ്മ�റെ് ഡപ്ൊഗ്ൊം

േീര്ഘ കൊലപത് വിഡേശൊധി�ത്്യം �ൊമൂഹിക-�ൊമ്പത്ിക രം�ങ്ങളിൽ 
വന്ന പുഡരൊ�ത്ികളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഗ്ൊമങ്ങപള ഒറ്റപപെടുത്ിയിരുന്നു. 
ഡലൊകത്് ശൊസ്ത-�ൊഡങ്ത്ിക രം�ങ്ങളിൽ വന്ന മുഡന്നറ്റങ്ങളം ഇന്ത്യൻ ഗ്ൊ
മങ്ങൾക്ക് അന്യമൊയിരുന്നു. ഈ കുറവ് നികത്ി ഇന്ത്യക്ക് �മഗ്പുഡരൊ�ത്ി 
ഡനടൊൻ �ഞ്വത്സര �ദ്ധത്ി നടപെൊക്കി.

ഗ്ൊമ പുഡരൊ�ത്ിയിൽ കൂടുത്ൽ ശ്ദ്ധ പചലുത്ി ഇന്ത്യൻ ഗ്ൊമങ്ങപള �മഗ് 
പുഡരൊ�ത്ിയിഡലക്ക് നയിക്വൊൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച �ൊമൂഹിക വിക�ന �ദ്ധത്ി 
(കമ്മയൂണിറ്റി ഡവല�്പമന്് ഡ്ൊഗ്ൊം – CDP) 1952 ഒഡക്ടൊബര് 2 ന് ആരംഭിച്ചു. 
�ൊമൂഹിക വിക�ന ഡബ്ൊക്കൾ (Community Development Blocks), ഡേശീയ 
വിക�ന ഡബ്ൊക്കൾ (National Extension Blocks) എന്നിവ വഴിയൊണ് ഗ്ൊമ
വിക�ന �രി�ൊടികൾ നടപെൊക്കിയത്്.

1.2.2 ബൽവന്തറൊയ് ഡ�ത് കമ്മിറ്റിയം ത്ിതല പഞ്ൊയത്്  
സംവിധൊനവം

1955 ൽ ഇന്ത്യൻ �ൊര്ലപമന്് ഡേശീയ വിക�ന �ദ്ധത്ിയപട പുഡരൊ�ത്ി 
അവഡലൊകനം പചയ്ഡപെൊൾ ലക്ഷ്യമിട്ിരുന്നത്ിഡനക്കൊൾ വളപര കുറവ് മൊത്ര
മൊണ് സകവരിച്ചപത്ന്ന് കപണ്ത്ി. ഡേശീയ വിക�ന �ദ്ധത്ിയപട �രൊ�
യകൊരണങ്ങപളയം �രിഹൊരങ്ങപളയം കുറിച്ച് ഡേശീയ വിക�ന �മിത്ിക്ക് 
(National Development Council) റിഡപെൊര്ട്് നൽകൊൻ ബൽവന്തറൊയ് ഡമത് 
അദ്ധ്യക്ഷനൊയി 1957�നവരി 16ന് ഒരു കമ്മിറ്റിപയ നിഡയൊ�ിച്ചു. �ൊമൂഹ്യ 
വിക�നത്ിന് �നൊധി�ത്്യ വിഡകന്ദീകരണവം ആസൂത്രണ വിഡകന്ദീക
രണവം അനിവൊര്യമൊപണന്ന് 1957 നവംബര് 24ന് �മര്പെിച്ച റിഡപെൊര്ട്ിൽ 
ബൽവന്തറൊയ് കമ്മിറ്റി നിര്ഡദേശിച്ചു. ആസൂത്രണം �ില്ൊത്ലത്ിഡലക്ം വി
ഡകന്ദീകരിക്കൊനം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തും ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തും �ില്ൊ �രിഷ
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ത്തും അടങ്ങുന്ന ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്് �ംവിധൊനം രൊ�്യത്് ഉണ്ൊകണപമ
ന്നും ശു�ൊര്ശ പചയ്തു.

നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഡേശീയ വിക�ന �മിത്ി അം�ീകരിക്കയം �ല �ംസ്ൊ
നങ്ങളിലും ്ൊഡേശിക ഡഭേ�ത്ികഡളൊപട �ഞ്ൊയത്് നിയമങ്ങളം �ഞ്ൊ
യത്തുകളം നിലവിൽ വരികയം പചയ്തു. േ്ിത്ലവം ത്രിത്ലവമൊയിട്ൊണ് മറ്റ് 
�ംസ്ൊനങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്് ഭരണ �ംവിധൊനം ഉണ്ൊയപത്ങ്ിൽ ഡകര
ളത്ിൽ ഗ്ൊമത്ലത്ിലൊണ് �ഞ്ൊയത്തുകൾ രൂ�ീകൃത്മൊയത്്. 1958-64 
കൊലഘട്ം ഇന്ത്യയിപലമ്പൊടും �ഞ്ൊയത്് �ംവിധൊനത്ിപന് വളര്ച്ചയപട 
കൊലഘട്മൊയിരുന്നു.

ഇത്ിനഡശഷം ഡകന്ദ�ര്ക്കൊര് ആരംഭിച്ച �ൊമൂഹ്യ വിക�ന �രി�ൊടികൾ 
എൻ.ഇ.എ�്. ഡബ്ൊക്ക് മുഖൊന്തിരവം വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളം ഡക്ഷമ �ദ്ധ
ത്ികളം ഉഡേ്യൊ�സ്ര് മുഖൊന്തിരവം നടപെൊക്ന്ന ്വണത്യം വളര്ന്നുവന്നു. 
ഗ്ൊമഭരണപത് മറികടക്ന്ന ത്രത്ിലൊയിരുന്നു ഇത്്.

1.2.3 അഡശൊക് ഡ�ത് കമ്മിറ്റി

�ഞ്ൊയത്് �ംവിധൊനം അ�ചയം ഡനരിടുന്ന �ൊഹചര്യമൊയിരുന്നു വിവിധ 
�ംസ്ൊനങ്ങളിൽ 1964 നഡശഷം ഉണ്ൊയിരുന്നത്്. �ഞ്ൊയത്് �ംവിധൊ
നപത് �മുദ്ധരിക്ക എന്ന ലക്ഷ്യഡത്ൊപട, അവസ്പയക്റിച്ച് �ഠിക്ന്ന
ത്ിനം �രിഹൊരം നിര്ഡദേശിക്ന്നത്ിനമൊയി 1978 ൽ ഡഡൊ. അഡശൊക് ഡമത് 
അദ്ധ്യക്ഷനൊയി ഡകന്ദ�ര്ക്കൊര് ഒരു കമ്മിറ്റിപയ നിഡയൊ�ിച്ചു. �ഞ്ൊയത്തു
കൾക്ക് ഭരണഘടനയപട അം�ീകൊരം ഡവണപമന്നും �ില്ൊത്ല ആസൂത്രണ 
ഡബൊര്ഡകൾ രൂ�ീകരിക്കണപമന്നുമുള്ള സ്ധൊന നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഈ കമ്മി
റ്റി മുഡന്നൊട്ടുപവച്ചു. ഡകരളത്ിൽ നിന്ന് ഇ.എം.എ�്. നമ്പൂത്ിരിപെൊട് കമ്മിറ്റിയി
ൽ അം�മൊയിരുന്നു. ഭരണഘടന ഡഭേ�ത്ിക്ള്ള കരട് നിര്ഡദേശങ്ങളം കമ്മിറ്റി 
�മര്പെിച്ചു.

1.2.4 ഹനു�ന്തറൊവ, സിംഗ് വി കമ്മിറ്റികള്

1984 ൽ ഹനമന്തറൊവ കമ്മിറ്റി ആസൂത്രണത്ിപന് മുഖ്യഘടകമൊയി �ില്പയ 
ശു�ൊര്ശ പചയ്തു. �ില്ൊ കളക്ടപറ ആസൂത്രണത്ിപന്യം വിക�ന്വര്ത്ന
ങ്ങളപടയം ഡകൊ ഓര്ഡിഡനറ്ററൊയം നിര്ഡദേശിച്ചു. ഇത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിൽ 
�ില്ൊത്ല ആസൂത്രണത്ിപന് മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകുകയം യഡഥഷ്ം 
ആസൂത്രണത്ിനൊയി ഉ�ൊധിരഹിത് ഫണ്് ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനള്ള നട�ടി 
�്ീകരിക്കയം പചയ്തു. 

1985 ൽ നിഡയൊ�ിക്കപപെട് �ി.വി.പക. റൊവ കമ്മിറ്റി �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപട 
വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ നടപെൊക്ന്നത്ിനൊയി �ൊമ്പത്ിക വിഭവങ്ങൾ 
സകമൊറൊനം ശു�ൊര്ശ പചയ്തു. 
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1986 ൽ എൽ.എം. �ിം�് വി കമ്മിറ്റിപയ നിഡയൊ�ിച്ചു. ഗ്ൊമഭരണം ശക്തിപപെ
ടുത്ൊൻ ഭരണ-വിക�ന-ഡക്ഷമകൊര്യ ഡമഖലകളിപല അധികൊരങ്ങളം �ൊമ്പ
ത്ിക വിഭവങ്ങളം �ഞ്ൊയത്് ഭരണസ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് സകമൊറണപമന്ന് 
�ിം�് വി കമ്മിറ്റി റിഡപെൊര്ട്ിൽ നിര്ഡദേശിച്ചു.

1.3 73, 74 ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതികള്
1988 ൽ �ി.പക. തുംഡ�ൊണ് പചയര്മൊനൊയള്ള �ൊര്ലപമന്ിപന് കണ്�ൾഡറ്റ
റ്റീവ് കമ്മിറ്റി �ഞ്ൊയത്് രൊ�്, ന�ര�ൊലികൊ നിയമത്ിന് ഭരണഘടനൊ�
രമൊയ അം�ീകൊരത്ിനൊയി ശു�ൊര്ശ പചയ്കയണ്ൊയി. ഇത്ിപന തുടര്ന്ന് 
1989 ൽ �ഞ്ൊയത്് രൊ�്, ന�ര�ൊലികൊ ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ിക്കൊയള്ള 
64, 65 ഡഭേ�ത്ി ബില്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ �ൊര്ലപമന്ിൽ അവത്രിപെിപച്ചങ്ിലും രൊ
�്യ�ഭയിൽ ഭൂരി�ക്ഷം ലഭിക്കൊത്ിരുന്നത്ിനൊൽ �ൊസ്സൊയില്.

1992 ൽ �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിനഡവണ്ിയള്ള 73-ൊം ഭരണഘടനൊ 
ഡഭേ�ത്ി ബിൽ ഡി�ംബര് 22 ന് ഡലൊക�ഭയം 23 ന് രൊ�്യ�ഭയം ഏക
കണ്ഠമൊയി അം�ീകരിച്ചു. 64, 65 ഡഭേ�ത്ി ബില്ലുകളിപല ചില വകുപ്പുകളിൽ 
്ത്ി�ക്ഷത്ിപന് നിര്ഡദേശങ്ങളന�രിച്ചുള്ള മൊറ്റം വരുത്ിയത്ൊണ് പുത്ിയ 
ബില്ലുകൾ �ൊസ്സൊക്കിപയടുക്ന്നത്ിന് അവ�രപമൊരുക്കിയത്്. 1993 ഏ്ിൽ 
24-ന് ഭരണഘടന ഡഭേ�ത്ി ്ൊബല്യത്ിൽ വരികയം അത്ിപന തുടര്ന്ന് 
ഇന്ത്യയിപല ഭൂരിഭൊ�ം �ംസ്ൊനങ്ങളം അത്ന�രിച്ച് നിയമനിര്മ്മൊണം 
നടത്തുകയം പചയ്തു.

1.4 പഞ്ൊയത്് സംവിധൊനം ഡകരളത്ിൽ
ഡകരള �ംസ്ൊന രൂ�ീകരണത്ിന ഡശഷം 1957 ആ�സ്റ്റിൽ മുഖ്യമന്തി 
ഇ.എം.എ�് നമ്പൂത്ിരിപെൊടിപന് അദ്ധ്യക്ഷത്യിൽ ഭരണ�രിഷ്ക്കൊരങ്ങൾക്കൊ
യി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂ�ീകരിച്ചു. 1958 ജൂലൊയിൽ �മര്പെിച്ച കമ്മിറ്റിയപട റി
ഡപെൊര്ട്ിൽ �ംസ്ൊന ഭരണത്ിപന് അടിസ്ൊന ഘടകങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്തുക
ളൊയിരിക്കണപമന്ന് നിര്ഡദേശിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഡകരള �ഞ്ൊയത്് ബില്ലും �ില്ൊ 
കൗണ്�ിൽ ബില്ലും അവത്രിപെിക്കപപെട്ടുപവങ്ിലും നിയമ�ഭ �ിരിച്ചുവിടപപെ
ട്ത്ിനൊൽ �ൊസ്സൊക്കൊൻ �ൊധിച്ചില്.

1960, 1961 വര്ഷങ്ങളിൽ ഡകരള �ഞ്ൊയത്് ആക്ട്, ഡകരള മുനി�ിപെൽ ആക്ട്, 
ഡകരള മുനി�ിപെൽ ഡകൊര്പെഡറഷൻ ആക്ട് എന്നിവ �ൊസ്സൊക്കപപെട്ടു. ത്ിരു-
പകൊച്ചി, മലബൊര് ്ഡേശങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ൊയിരുന്ന �ഞ്ൊയത്് �ംവി
ധൊനങ്ങപള ഏഡകൊ�ിപെിച്ച നിയമങ്ങൾ എന്നത്ിനപ്പുറം വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
ഉണ്ൊയിരുപന്നങ്ിലും ് ൊഡയൊ�ികമൊയില്. ഈ നിയമ്കൊരം 1.1.1964 ൽ ഡക
രളത്ിപല ആേ്യപത് �ഞ്ൊയത്തുകൾ നിലവിൽ വന്നു. 1967 ൽ ഡകരള �ഞ്ൊ
യത്് ബിൽ നിയമ�ഭയിൽ അവത്രിപെിച്ചു. േ്ിത്ല �ഞ്ൊയത്് വ്യവസ്, 
ഗ്ൊമ, �ില്ൊത്ലങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്തുകൾ വിഭൊവനം പചയ്ിരുന്ന ഈ ബില്ിപന് 
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വിശേമൊയ പത്ളിപവടുപെിനം �ഠനങ്ങൾക്ം ഡശഷം 1969 ൽ “ഡകരള ഡലൊക്കൽ 
�വപമെന്് ബിൽ” എന്നൊക്കി പുതുക്കി അവത്രിപെിപച്ചങ്ിലും അ�ംബ്ി �ിരി
ച്ചുവിട്തുപകൊണ്് നിയമമൊയില്. �ിന്നീടു നടന്ന നിയമനിര്മ്മൊണപത് തുടര്ന്ന് 
ആേ്യപത് �ില്ൊ കൗണ്�ിൽ പത്രപഞെടുപെ് 1991 �നവരി 29 ന് നടക്കയം  
പഫബ്രുവരി 5 ന് അധികൊരത്ിൽ വരികയം പചയ്തു. �ില്യിപല ഗ്ൊമ-ന�ര 
്ഡേശങ്ങളപട ഭരണ ചുമത്ലയള്ള ഡകരളത്ിപല ആേ്യപത് �ില്ൊ ഭരണകൂട 
�ംവിധൊനമൊയിരുന്നു ഇത്്. �ില്ൊ കളക്ടറൊയിരുന്നു �ില്ൊ കൗണ്�ിലിപന് 
പ�ക്രട്റി എന്നതും ഇത്ിപന് ്ൊധൊന്യം വര്ദ്ധിപെിക്ന്നു, �പക്ഷ 1994 ൽ 
�ില്ൊ കൗണ്�ിൽ ഇല്ൊത്ൊയി.

1.5 മപൊതുഭരണം- പ്ൊഡേശികതലത്ിൽ
ത്ഡദേശഭരണ കൊര്യങ്ങളിലും ആസൂത്രണ-വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളിലും 
വര്ദ്ധിച്ച അളവിലുള്ള �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്ിനം ്ൊഡേശിക 
ഡനതൃത്്വം ഭരണ �ംവിധൊനവം സൃഷ്ിക്ന്നത്ിനൊയി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുക
ൾ രൂ�ീകരിക്കണപമന്ന് എഴു�ത്ിമൂന്നൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ി വ്യവസ് 
പചയ്ിട്ടുണ്്. �ഞ്ൊയത്തുകപള �ൊമ്പത്ിക വിക�നവം �ൊമൂഹ്യ നീത്ിയം 
സകവരിക്ന്നത്ിന് ആവശ്യമൊയ �ദ്ധത്ികളം സ്ീമുകളം നടപെൊക്ന്നത്ിന് 
ഡശഷിയള്ള �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളൊയി �രിവര്ത്നപപെടുത്തുന്നത്ിന് 
ഡവണ്ടുന്ന അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളം സകമൊറി നൽകുന്നത്ിനൊയി നിയമ
നിര്മ്മൊണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്ിന് �ംസ്ൊന നിയമ�ഭകപള ഭരണഘടനയപട 
243 �ി അനഡഛേേം ചുമത്ലപപെടുത്തുന്നു. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് �്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളൊയി ്വര്ത്ിക്ന്നത്ിനം ഭരണഘടനയപട �ത്ിപനൊന്നൊം 
�ട്ികയിൽ ഉൾപപെട് വിഷയങ്ങപള �ംബന്ധിച്ച �ദ്ധത്ികൾ നടപെൊക്ന്ന
ത്ിനം 1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം അധികൊരം നൽകുകയം 
പചയ്ിട്ടുണ്്. ഈ നിയമങ്ങളഡടയം അത്ന�രിച്ചുള്ള ചട്ങ്ങളഡടയം അടിസ്ൊ
നത്ിലും �ന�ങ്ൊളിത്വം സത്ൊര്യത്യം ഉറപ്പുവരുത്ിപക്കൊണ്ടുഡവണം 
ഭരണം നടത്ൊൻ. �ന്ത്ിനിധികളഡടയം ഉഡേ്യൊ�സ്രുഡടയം �നകീയ 
്സ്ൊനങ്ങളഡടയം �നങ്ങളഡടയം കൂട്ൊയ്മയിലൂപട മൊത്രഡമ ഈ ലക്ഷ്യം സക
വരിക്കൊൻ കഴിയൂ. ഈ ലക്ഷ്യത്ിപലത്ൊൻ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നം 
നടത്തുന്ന വിവിധങ്ങളൊയ ്വര്ത്നങ്ങപളയൊണ് പ�ൊതുഭരണം എന്നതു
പകൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ന്നത്്.

1.5.1 സ്വയംഭരണൊധികൊരവം പര�ൊധികൊരവം  
(Autonomy & Sovereignty) 

�നങ്ങൾക്ക് ഡ�വനങ്ങൾ നൽകൊനം ്ൊഡേശിക വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ 
നടപെൊക്കൊനം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഉത്രവൊേപപെട്ിരിക്ന്നു. ഇത്് നിറഡവറ്റൊൻ 
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമമന�രിച്ച് ലഭിച്ച അധികൊരങ്ങളന�രിച്ച് ത്ീരുമൊ
നപമടുത്് ്വര്ത്ിക്കൊനള്ള ചുമത്ലയൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ള്ളത്്. 
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ഇത്ിപനയൊണ് �്യംഭരണൊധികൊരം (Autonomy) എന്നു �റയന്നത്്. മറ്റു ത്ട്ടു
കളിപല �ര്ക്കൊരുകളം വകുപ്പുകളം ഔഡേ്യൊ�ിക ഏ�ൻ�ികളം ഇതുഡ�ൊപല 
�നങ്ങൾക്ഡവണ്ി ഒഡട്പറ കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ൊൻ ബൊധ്യത്പപെട്വരൊണ്. മറ്റുള്ള
വര് പചയ്ൊൻ ചുമത്ലപപെട് കൊര്യങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ പചഡയ്ണ്ത്ില്. 
ലഭിച്ച അധികൊരങ്ങളഡടയം ചുമത്ലകളഡടയം വിപുലമൊയ �ൊധ്യത്കൾ ത്ി
രിച്ചറിയന്നത്ിഡനൊപടൊപെം ഈ �രിമിത്ിയം �ന്ത്ിനിധികൾ ഉൾപക്കൊള്ള
ണം. നിയമവ്യവസ്ക്ക് (നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, ഉത്രവകൾ) അത്ീത്മൊയി 
കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ൊനള്ള അധികൊരമൊണ് �രമൊധികൊരം (Sovereign Power). 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് �്യംഭരണൊധികൊരമുണ്് എന്നൊൽ �രമൊധികൊരമി
ല്.
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2 
ഭരണഘടനൊ വ്യവസ്ഥകള്

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയപട 243-ൊം അനഡഛേേവം ഉ� അനഡഛേേങ്ങളം 11-ൊം 
�ട്ികയം ഇന്ത്യയിൽ �ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനത്ിന് ഭരണഘടനൊ 
�ിൻബലം നൽകുന്നു. �ഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ൊ�നങ്ങളപട കൊര്യക്ഷമമൊയ 
്വര്ത്നത്ിന് ബൊധകമൊയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനൊ വ്യവസ്കൾ ത്ൊപഴ ഡച
ര്ക്ന്നു.

• ഗ്ൊമത്ിപല ഡവൊട്ര് �ട്ികയിൽ ഡ�രുള്ളവര് അം�ങ്ങളൊയള്ള ഗ്ൊമ�
ഭകൾ രൂ�ീകരിക്കണം. ്ത്്യക്ഷ �നൊധി�ത്്യ ഡവേികളൊയ ഗ്ൊമ�ഭ
കൾക്ക് ഭരണഘടനയപട �ിൻബലം, ്ൊത്ിനിധ്യ �നൊധി�ത്്യത്ിൽ 
നിന്നും �ങ്ൊളിത് �നൊധി�ത്്യത്ിഡലക്ള്ള ചുവടുപവപെ്.

• ഇരു�ത്് ലക്ഷത്ിലധികം �ന�ംഖ്യയള്ള �ംസ്ൊനങ്ങളിൽ ഗ്ൊമഭര
ണത്ിന് ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനം (ഗ്ൊമ-മദ്ധ്യ-�ില്ൊ�
ഞ്ൊയത്് ), ഇരു�ത്് ലക്ഷത്ിൽ ത്ൊപഴ �ന�ംഖ്യയള്ള �ംസ്ൊനങ്ങ
ളിൽ േ്ിത്ല (ഗ്ൊമ-�ില്ൊ�ഞ്ൊയത്് ) �ംവിധൊനം.

• അം�ത്്ത്ിലും അദ്ധ്യക്ഷ �േവിയിലും സ്തീകൾക്ക് �ംവരണം ഏര്പപെ
ടുത്ി. 1992-പല 73-ൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ിയിൽ മൂന്നിപലൊന്നൊണ് 
സ്തീ�ംവരണം. ഡകരളത്ിൽ 7.10.2009 ൽ നിയമഡഭേ�ത്ി വരുത്തുകയം 
2010 പല ത്ിരപഞെടുപെ് മുത്ൽ ത്രിത്ല�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ സ്തീകൾക്ള്ള 
�ംവരണം 50 ശത്മൊനമൊക്കയം പചയ്തു.

• അം�ത്്ത്ിലും അദ്ധ്യക്ഷ �േവിയിലും �ട്ിക�ൊത്ി, �ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊ�
ങ്ങൾക്ക് �ന�ംഖ്യൊന�ൊത്ികമൊയം ഇത്ിൽ മൂന്നിപലൊന്ന് സ്തീകൾക്കൊ
യം �ംവരണം പചയ്ണം. ഡകരളത്ിൽ 2010 പല പത്രപഞെടുപെ് മുത്ൽ 
സ്തീ �ംവരണം 50 ശത്മൊനമൊയി വര്ദ്ധിപെിച്ചു.

• അം�ങ്ങളഡടയം അദ്ധ്യക്ഷ സ്ൊനങ്ങളഡടയം �ംവരണം പറൊഡട്ഷൻ 
അടിസ്ൊനത്ിലൊയിരിക്കണം നിശ്യിഡക്കണ്ത്്.
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• ഭരണ�മിത്ിയപട കൊലൊവധി 5 വര്ഷമൊയിരിക്ം. ഭരണ�മിത്ി ഇല്ൊ
ത്ൊവകഡയൊ അം�ങ്ങളപട ഒഴിവ് ഉണ്ൊവകഡയൊ പചയ്ൊൽ 6 മൊ�ത്ിന
കം പത്രപഞെടുപെ് നടത്ണം.

• �ംസ്ൊന പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷൻ - ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ളിഡലക്ക് പത്രപഞെടുപെ് നടത്ൊൻ �ംസ്ൊനത്ലത്ിൽ �്ത്ന്ത പത്ര
പഞെടുപെ് �ംവിധൊനം.

• �ംസ്ൊന ധനകൊര്യ കമ്മീഷൻ - ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട 
�ൊമ്പത്ിക സ്ിത്ി വിലയിരുത്തുന്നത്ിനം ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�
നങ്ങൾക്ക് �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊര് ഫണ്് വിഡകന്ദീകരിച്ച് നൽകുന്നത്ിന് 
ശൊസ്തീയ മൊനേണ്ഡങ്ങൾ നിര്ഡദേശിക്ന്നത്ിനമുള്ള �ംവിധൊനം. ഓഡരൊ 
അഞ്ചു വര്ഷവം ധനകൊര്യ കമ്മീഷപന നിയമിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

• �ൊമ്പത്ിക വിക�നത്ിനം �ൊമൂഹ്യനീത്ി സകവരിക്ന്നത്ിനം 
ആവശ്യമൊയ �ദ്ധത്ികൾ രൂ�ീകരിക്കൊനം നടപെൊക്കൊനമുള്ള അധികൊരം 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് നൽകണം.

• �ഞ്ൊയത്തുകളപട ധനവിനിഡയൊ�ം �ംബന്ധിച്ച ഡരഖകൾ �രിഡശൊധി
ക്ന്നത്ിനം കുറവകൾ �രിഹരിക്ന്നത്ിനം വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ിക്കൊട്ടുന്നത്ി
നമൊയി ഒരു ഓഡിറ്റ് �ംവിധൊനം രൂ�പപെടുത്ണം.

• �ില്ൊ ആസൂത്രണ �മിത്ി - �ില്യിപല ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട 
വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏഡകൊ�ിപെിക്കയം �ില്ൊത്ല വിക�ന 
്വര്ത്ന �ൊധ്യത്കൾ �രിഡശൊധിച്ച് �ില്ൊ വിക�ന �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊ
റൊക്കയം പചയ്ക. ഗ്ൊമങ്ങൾക്ം ന�രങ്ങൾക്ം ്ൊത്ിനിധ്യം നൽകി 
�ില്ൊ ആസൂത്രണ �മിത്ി രൂ�ീകരിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

പതിമനൊനൊം പട്ിക
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ൊ�നങ്ങളപട �രിധിയിൽപപെടുന്ന 29 വിക�ന വിഷ
യങ്ങൾ നിര്ഡദേശിക്ന്ന 11-ൊം �ട്ിക ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപപെടുത്ി. ഭരണ
�രമൊയ ചുമത്ലകൾ കൃത്്യമൊയി നിര്ഡദേശിച്ചിട്ിപല്ങ്ിലും വിക�ന�രമൊയ 
ചുമത്ലകൾ �ത്ിപനൊന്നൊം �ട്ികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്്.

വികസനപര�ൊയ ചു�തലകള്
1. കൊര്ഷിക വിക�നം ഉൾപപെപടയള്ള കൃഷി കൊര്യങ്ങൾ

2. ഭൂവിക�നം, ഭൂ�രിഷ്കരണം നടപെൊക്കൽ, ഭൂമിയപട ഏകീകരണവം �ംര
ക്ഷണവം

3. പചറുകിട �ലഡ�ചനം, �ലവിനിഡയൊ� നിയന്തണം, നീര്മറി ്ഡേശ
ത്ിപന് വിക�നം

4. മൃ��ംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിക�നം, ഡകൊഴി വളര്ത്ൽ
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5. മത്സ്യബന്ധനം, മത്സ്യകൃഷി
6. �ൊമൂഹ്യവനവത്്കരണം, വൃക്ഷം വച്ചു�ിടിപെിക്കൽ
7. ലഘു വനവിഭവങ്ങൾ
8. പചറുകിട വ്യവ�ൊയം, ഭക്ഷ്യ�ംസ്ക്കരണ വ്യവ�ൊയങ്ങൾ
9. ഖൊേി-ഗ്ൊമവ്യവ�ൊയങ്ങൾ, കുടിൽ വ്യവ�ൊയങ്ങൾ
10. ഗ്ൊമീണ ഭവന നിര്മ്മൊണം
11. കുടിപവള്ളം
12. കൊലിത്ീറ്റയം വിറകും
13. ഡറൊഡകൾ, കലുങ്കുകൾ, �ൊലങ്ങൾ, �ല�ത്ൊ�ം, മറ്റ് �ത്ൊ�ത് �ൗകര്യ

ങ്ങൾ
14. ഗ്ൊമീണ സവേയുത്ീകരണവം സവേയുത്ി വിത്രണവം
15. �രമ്പരൊ�ത് ഊര്ജ്ജ ഡസ്ൊത്സ്സുകൾ
16. േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജന �ദ്ധത്ികൾ
17. ്ൊഥമിക വിേ്യൊഭ്യൊ�വം പ�ക്കന്റി വിേ്യൊഭ്യൊ�വം ഉൾപപെപടയള്ള 

വിേ്യൊഭ്യൊ�ം
18. �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യൊഭ്യൊ�വം പത്ൊഴിലധിഷ്ിത് വിേ്യൊഭ്യൊ�വം 
19. വഡയൊ�ന വിേ്യൊഭ്യൊ�വം അനൗ�ചൊരിക വിേ്യൊഭ്യൊ�വം 
20. ഗ്ന്ഥശൊലകൾ
21. �ൊംസ്ക്കൊരിക ്വര്ത്നങ്ങൾ
22. ചന്തകൾ, ഡമളകൾ
23. ആഡരൊ�്യവം ശുചിത്്വം, ആശു�ത്രികൾ, ്ൊഥമിക ആഡരൊ�്യ ഡകന്ദ

ങ്ങൾ, ഡിപസ്ൻ�റികൾ ഉൾപപെപട
24. കുടുംബഡക്ഷമം
25. മൊതൃശിശു വിക�നം
26. �ൊമൂഹ്യഡക്ഷമം, ഭിന്നഡശഷിയിൽപപെട്വരുപട ഡക്ഷമമുൾപപെപട
27. ദുര്ബല വിഭൊ�ങ്ങളപട ഡക്ഷമം ്ഡത്്യകിച്ച് �ട്ിക�ൊത്ി, �ട്ികവര്ഗ്ഗ വി

ഭൊ�ങ്ങളപട ഡക്ഷമം
28. പ�ൊതുവിത്രണ �മ്പ്രേൊയം

29. �ൊമൂഹ്യ �്ത്തുക്കളപട �രിരക്ഷ.

73-ൊം ഭരണഘടന ഡഭേഗതി സവിഡശഷതകള്
1. ഗ്ൊമ�ഭ ഭരണഘടന സ്ൊ�നമൊയിത്ീരുന്നു.

2. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന �ംവിധൊനത്ിന് ഭരണഘടന �ൊധുത് 
ലഭിക്ന്നു.
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3. ഇന്ത്യൻ �നൊധി�ത്്യ ഭരണ ക്രമത്ിന് മൂന്നൊം ത്ലം സ്ൊ�ിക്കപപെടുന്നു.

4. �ഞ്ൊയത്് ഭരണ�ംവിധൊനത്ിന് ഡേശീയ ഐകരൂ�്യം ഉണ്ൊകുന്നു.

5. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിഡലക്ള്ള പത്രപഞെടുപെിന് ഭരണഘ
ടനൊ�രമൊയ �ംവിധൊനവം കൊലക്രമവം ഉണ്ൊക്ന്നു.

6. സ്തീകൾ, �ട്ിക�ൊത്ി, �ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊ�ങ്ങൾ എന്നിവര്ക്ക് അം�ത്്
ത്ിലും ഡനതൃത്്ത്ിലും നിര്ബന്ധിത് ്ൊത്ിനിധ്യം ഉറപെൊക്ന്നു.

7. �ംസ്ൊന ധനകൊര്യ കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനൊ സ്ൊ�നമൊയി വ്യവസ് 
പചയ്പപെടുന്നു.

8. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട അന്യൊയമൊയ �ിരിച്ചുവിടൽ ഒഴി
വൊകുന്നു.

9. ആസൂത്രണ-വിക�ന ചുമത്ലകൾ നിറഡവറ്റൊൻ �ില് ആസൂത്രണ �മിത്ി 
ഭരണഘടനൊ�രമൊയി നിലവിൽ വരുന്നു.
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3 
അധികൊര വിഡകന്ദതീകരണം 

ഡകരളത്ിൽ

എഴു�ത്ിമൂന്നൊം ഭരണഘടന ഡഭേ�ത്ിപയ തുടര്ന്ന് 1994ൽ ഡകരള �ഞ്ൊയ
ത്് രൊ�് നിയമം ്ൊബല്യത്ിൽ വന്നു. 1995 പ�പ്തംബറിൽ �ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് സ്ൊ�നങ്ങളിഡലക്ക് ആേ്യപത് പത്രപഞെടുപെ് നടക്കയം ഒഡക്ടൊബര് 
രണ്ിന് ഭരണ�മിത്ി അധികൊരഡമൽക്കയം പചയ്തു. 1995 പ��്റ്റംബറിൽ 
�ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരിപന് കീഴിലൊയിരുന്ന �ത്ിനഡഞ്ൊളം വകുപ്പുകളിൽ 
നിന്നൊയി വിവിധ സ്ൊ�നങ്ങളം ത്സ്തികകളം അവ സകകൊര്യം പചയ്ന്ന 
ചില വിഷയങ്ങളം ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സകമൊറ്റം പചയ്തു പകൊണ്ടുള്ള 
18.09.1995 ത്ീയത്ിയിപല �ി.ഒ.(�ി) നം. 189/95/ത്.ഭ.വ. ഉത്രവ് ്ൊബല്യ
ത്ിൽ വന്നു.

3.1 മസന് കമ്മിറ്റി 
1996ൽ �ംസ്ൊനത്് അധികൊരത്ിൽ വന്ന �ര്ക്കൊര്, �ഞ്ൊയത്് രൊ�് 
- മുനി�ിപെൽ നിയമങ്ങൾ �രിഡശൊധിക്ന്നത്ിനം അധികൊരവിഡകന്ദികര
ണം ശക്തമൊക്ന്നത്ിന് നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്ിനമൊയി ഡഡൊ.�ത്്യബ്ത് 
പ�ൻ (S B Sen) അധ്യക്ഷനൊയി ഒരു കമ്മിറ്റിപയ നിഡയൊ�ിച്ചു. ഈ കമ്മിറ്റി
യപട നിര്ഡദേശങ്ങൾ �ര്ക്കൊര് അം�ീകരിക്കയം 1999 ൽ ഡകരള �ഞ്ൊയ
ത്് രൊ�്, മുൻ�ിപെൽ നിയമങ്ങളിൽ �മഗ്മൊയ ഡഭേ�ത്ികൾ വരുത്തുകയം 
പചയ്തു. 1997 ൽ എ�്.ബി. പ�ന്നിപന് നിര്യൊണപത് തുടര്ന്ന് കമ്മിറ്റിയപട 
ഉ�ൊദ്ധ്യക്ഷനൊയ മുൻ മന്തി വി.പ�. ത്ങ്പെൻ അദ്ധ്യക്ഷനൊയി ചുമത്ലഡയറ്റു. 
അറിയൊനള്ള അവകൊശം, �ൗരൊവകൊശഡരഖ, ഓംബുഡ്്ൊൻ, സരൈബയൂണൽ, 
കൂറുമൊറ്റ നിഡരൊധന നിയമം തുടങ്ങിയവ �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിൽ ഉൾ
പപെടുത്ിയത്് ഈ ഡഭേ�ത്ിയിലൂപടയൊണ്.
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മസന് കമ്മിറ്റി നിർഡദേശങ്ങള്

1. സ്വൊധികൊരം (Autonomy)

ഗ്ൊമ-ഡബ്ൊക്ക്-�ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തുകൾ ഓഡരൊന്നും അവയപട ത്ലത്ിൽ ധര്
മ്മ�രവം ധന�രവം ഭരണ�രവമൊയി �്ൊത്ന്ത്യം ഉള്ള �്യംഭരണ ഘടക
ങ്ങളൊണ്.

2. കതീഴ്തലങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന (Subsidiarity)

ത്ീരുമൊനപമടുക്കൽ ്ക്രിയയിൽ ത്ൊഡഴത്ട്ിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മുകളിഡല
ക്ക് �രി�ണിക്ന്ന �മീ�നമൊണ് കീഴ്തല മുൻ�ണന. �നങ്ങൾ ഡനരിടുന്ന ്
ശ്നങ്ങളപട സവവിധ്യവം �ങ്ീര്ണത്കളം ത്ിരിച്ചറിഞെ് �രിഹൊരമൊര്�ങ്ങൾ 
കപണ്ത്ൊൻ ഈ �മീ�നമൊണ് ഉചിത്ം

3. ഉത്രവൊേിത് വിഭ�നം (Role Clarity)

ഓഡരൊ ത്ലത്ിലുമുള്ള ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ എന്തൊണ് പചഡയ്
ണ്ത്് എന്നത്ിപനപെറ്റി വ്യക്തമൊയ ധൊരണ ഉണ്ൊവണം. അനഭവങ്ങളപട അടി
സ്ൊനത്ിൽ �ിന്നീട് മൊറ്റങ്ങൾ ആവൊം.

4. �നപകേൊളിത്ം (Peoples Participation)

മുഴുവൻ വിഡകന്ദീകൃത് ഭരണ ്വര്ത്നങ്ങളിലും (ആസൂത്രണം, ത്ീരുമൊനപമ
ടുക്കൽ, നിര്വ്വഹണം, ഡമൊണിറ്ററിം�് ) �നങ്ങളപട �ങ്ൊളിത്ം ഉണ്ൊവകയം 
അവരുപട �ൊഡങ്ത്ികവം �ംഘടനൊ�രവമൊയ കഴിവകൾ വിക�ിപെിക്ക
യം ഡവണം.

5. അനുപൂരകത (Complementarity) 

ഓഡരൊ ത്ലവം മറ്റു ത്ലങ്ങൾക്ക് അനപൂരകമൊയി വര്ത്ിക്കയം ഉേ്ഗ്ഥന
ത്ിലൂപട ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് പൂര്ണ്ണത് സകവരുത്തുകയം ഡവണം.

6. ഉത്രവൊേിത്ം (Accountability)

�ന്ത്ിനിധികൾ �മൂഹഡത്ൊട് പൂര്ണ്ണമൊയം ഉത്രവൊേിത്പപെട്ിരി
ക്കണം. �ഞ്ൊയത്് ്വര്ത്നങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ വിലയിരുത്തുകയം 
�ൊമൂഹ്യ ഓഡിറ്റിം�ിന് വിഡധയമൊക്കയം ഡവണം.

7. ഏകസ�ൊനത (Uniformity)

ഗുണഡഭൊക്തൊക്കപള പത്രപഞെടുക്കൽ, മുൻ�ണന നിശ്യിക്കൽ എന്നിവയിൽ 
എല്ൊ ്ഡേശങ്ങൾക്ം ത്ലങ്ങൾക്ം ബൊധകമൊയ മൊനേണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ൊവ
ണം.
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8. സുതൊര്യത (Transparency) 
എല്ൊ ഡരഖകളം കണക്കളം �രിഡശൊധിക്കൊനള്ള �നങ്ങളപട അവകൊശം 
അം�ീകരിക്കയം ഭരണത്ിപന് നിഗൂഡ �്ഭൊവം ഇല്ൊത്ൊക്കയം ഡവണം. 
ഭരണത്ിപന് രീത്ിയം ഭൊഷയം ലളിത്വത്്ക്കരിക്കണം.

3.2 �നകതീയൊസൂത്ണ പ്സ്ഥൊനം
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഭരണ�രമൊയ അധികൊരങ്ങൾപക്കൊ
പെം വിഭവങ്ങളം ആസൂത്രണൊധികൊരവം നൽകുന്നത്ിൽ മൊതൃകൊ�രമൊയ നട
�ടികൾ �്ീകരിച്ചു പകൊണ്ൊണ് ഡകരളം ഒമ്പത്ൊം �ദ്ധത്ിക്ക് (1997-2002) 
തുടക്കം കുറിച്ചത്്. “അധികൊരം �നങ്ങൾക്ക് ” എന്ന മുദ്ൊവൊക്യം ഉയര്ത്ി, 
�നകീയൊസൂത്രണ ്സ്ൊനത്ിലൂപട ഇന്ത്യയിലൊേ്യമൊയി ്ൊഡേശിക �ര്
ക്കൊരുകൾക്ക് ആസൂത്രണ അധികൊരം നൽകുകയം �ന�ങ്ൊളിത് ആസൂ
ത്രണ ്ക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിക്കയം പചയ്തു. �നകീയൊസൂത്രണ ്സ്ൊന
ത്ിലൂപട ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളപട ശൊക്തീകരണ ശ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ച 
ഒമ്പത്ൊം �ദ്ധത്ിയിൽ �ംസ്ൊന �ദ്ധത്ി ഫണ്ിപന് 35% ത്ഡദേശ�്യംഭ
രണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് നൽകി. �ൊഹചര്യങ്ങൾ എല്ൊം ഒരുക്കിയ ഡശഷം 
അധികൊരം ത്ൊഡഴക്ക് നൽകുക എന്നത്് നടക്കൊത് കൊര്യമൊപണന്ന് മനസ്സി
യൊക്കിയത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിൽ, ആേ്യം അധികൊരം ത്ൊഡഴക്ക് നൽകുക, 
അത്് വിനിഡയൊ�ിക്കൊൻ ത്ടസ്സം നിൽക്ന്ന ്ശ്നങ്ങൾ �രിഹരിക്ക എന്ന 
�മീ�നമൊണ് �ര്ക്കൊര് �്ീകരിച്ചത്്.

വിവിധ വകുപ്പുകളിപല ഉഡേ്യൊ�സ്പര ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളി
ഡലക്ക് വിന്യ�ിച്ചത്് കൂടൊപത് �ന്നദ്ധ ്വര്ത്കര്, ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, വിേഗ്ദ്ധര്, 
ബഹു�നങ്ങൾ എന്നിവപര �ന്ത്ിനിധികൾപക്കൊപെം അണി ഡചര്ത്തുപകൊ
ണ്് അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്ിനൊയള്ള ഒരു ബഹു�ന ്സ്ൊനത്ി
ന് രൂ�ം നൽകുകയം പചയ്തു. ഇങ്ങപന രൂ�ം നൽകിയ �നകീയൊസൂത്രണ 
്സ്ൊനത്ിലൂപട ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ശക്തിപപെടുത്ൊ
നം അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്ിനള്ള ്ത്ിബന്ധങ്ങപള മറികടക്കൊനം 
കഴിഞ്ഞു. അധികൊരഡത്ൊപടൊപെം വിഭവങ്ങളം ഉഡേ്യൊ�സ്രും സ്ൊ�നങ്ങ
ളം വിഡകന്ദീകരിക്കപെട്ഡത്ൊപട ഡകരളത്ിപല ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങളപട രൂ�വം ഭൊവവം മൊറി. ഈ ്സ്ൊനം മുഡന്നൊട്ടു പവച്ച ്ത്്യൊശയം 
ഊര്ജ്ജവം ഉ�ഡയൊ�പപെടുത്ി ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ഉയര്ന്ന് 
്വര്ത്ിച്ചത്ിലൂപട അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്ിന് ഉത്മ മൊതൃകയൊയി 
ഡകരളം മൊറി. 
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4 
പ്ൊഡേശിക ഭരണ വ്യവസ്ഥയം 

അനുബന്ധ സ്ഥൊപനങ്ങളം

4.1 ത്ിതല പഞ്ൊയത്തുകള്
ഡകന്ദ-�ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരുകൾക്പുറപമ ശക്തമൊയ ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരു
കൾ കൂടി ഉണ്ൊവക എന്നത്ൊണ് 73-ൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ിയപട ലക്ഷ്യം. 
അധികൊര വിഡകന്ദീകരണം വഴി ശക്തമൊയ ്ൊഡേശിക ഭരണ �ംവിധൊനം 
രൂ�പപെടുത്ിയ �ംസ്ൊനമൊണ് ഡകരളം. ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 
�ംസ്ൊനത്് ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനം വ്യവസ് പചയ്ന്നു. 
ഗ്ൊമത്ലത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളം മദ്ധ്യത്ലത്ിൽ ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തു
കളം �ില്ൊത്ലത്ിൽ �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തുകളം ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളൊയി 
്വര്ത്ിക്ന്നു. ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്തുകൾക് പുറപമ �നങ്ങൾക്ക് ഭരണകൊര്യ
ങ്ങളിൽ ഡനരിട്് �പങ്ടുക്കൊൻ കഴിയന്ന ഗ്ൊമ�ഭകളം ഉണ്്.

ത്രിത്ല �ഞ്ൊയത്തുകളപട ചുമത്ല നിര്വ്വഹണത്ിപന് ഭൊ�മൊയി �ഞ്ൊയ
ത്് ത്ലത്ിലും വൊര്ഡ് ത്ലത്ിലും, നിയന്തണത്ിലുള്ള വിവിധ സ്ൊ�ന
ങ്ങളപട ത്ലത്ിലും രൂ�ീകരിക്ന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ, വിവിധ �നകീയ 
�മിത്ികൾ, �നകീയ �ംഘടനകൾ, �ന്നദ്ധ �ംഘടനകൾ മുത്ലൊയവയം 
�ഞ്ൊയത്തുകളമൊയി ബന്ധപപെട്് ്വര്ത്ിക്ന്നു. �ത്ിനയ്ൊയിരം വപര 
�ന�ംഖ്യയള്ളവക്ക് 13 അം�ങ്ങളം തുടര്ന്നുള്ള ഓഡരൊ 2500 ഡ�ര്ക്ക് ഓഡരൊ 
അധിക അം�വം, �രമൊവധി 23 എന്ന രീത്ിയിലൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് വൊ
ര്ഡകളപട എണ്ണം നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് �ന്ത്ിനിധികളം ഓഫീ�ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്രും സകമൊ
റിക്കിട്ിയ വിവിധ ഓഫീസകളം അവിടുപത് ഉഡേ്യൊ�സ്രും ഗ്ൊമ�ഭയം 
വിവിധ കമ്മിറ്റികളം എല്ൊം ഡചര്ന്നത്ൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് എന്ന ഭരണകൂ
ടം (Local Government)). ്ൊഡേശിക ഭരണകൂടം ്ൊഡേശിക ഭരണ വ്യവസ്
ക്ക് (Local Governance) ഡനതൃത്്ം നൽകണപമന്നൊണുഡദേശിച്ചിരിക്ന്നത്്. 
വലിപയൊരു �ംവിധൊനത്ിപന് ഭൊ�മൊയ വിവിധ ഘടകങ്ങപള ഏഡകൊ�ിപെി
ച്ചു ്വര്ത്ിപെിക്ക എന്നത്ൊണ് ഭരണ�മിത്ിയപട ഉത്രവൊേിത്ം.
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4.2 ഘടക സ്ഥൊപനങ്ങള്
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് ചുമത്ലകൾ നൽകുന്നഡത്ൊപടൊപെം ആ ചുമത്ലകൾ 
നിറഡവറ്റുന്നത്ിനള്ള സ്ൊ�നങ്ങപളയം ഉഡേ്യൊ�സ്ഡരയം നൽകിയിട്ടുണ്്. 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്പരഡപെൊപല ത്പന്ന ഇവരും ഗ്ൊമ
�ഞ്ൊയത്ിപന് നിയന്തണത്ിലുള്ള ഉഡേ്യൊ�സ്രൊണ്. എന്നൊൽ അവര്ക്ക് 
അവരുപട വകുപെ് ഏൽപെിക്ന്ന ചുമത്ലകളം പചഡയ്ണ്തുണ്്.

ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ ഘടക സ്ഥൊപനങ്ങള്

കൃഷി കൃഷി ഭവൻ

മൃ��ംരക്ഷണം പവറ്ററിനറി ഡിപസ്ൻ�റി, ICDP �ബ് പ�ന്റുകൾ

മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യഭവൻ

പ�ൊതുവിേ്യൊഭ്യൊ�ം �വണ്പമന്് ്ീസ്മറി സ്ക്കൂളകൾ, �വണ്പമന്് 
സ്മറി സ്കൂളകൾ

ആഡരൊ�്യം ്ൊഥമിക ആഡരൊ�്യ ഡകന്ദം, കുടുംബൊഡരൊ�്യ 
ഡകന്ദം, കുടുംബഡക്ഷമ ഉ�ഡകന്ദങ്ങൾ, ആയര്ഡവ്വേ 
ഡിപസ്ൻ�റി, ഡഹൊമിഡയൊ ഡിപസ്ൻ�റി

�ൊമൂഹ്യഡക്ഷമം ICDS ഓഫീ�്, അങ്ണവൊടികൾ, ബൊലവൊടികൾ, 
ഡഡ-പകയര് പ�ന്റുറുകൾ

ഗ്ൊമവിക�നം വിഡല്�് എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസകൾ

4.3 സംസ്ഥൊന സർക്കൊരിമറെ ചു�തലകള്

4.3.1 ചു�തലകള് (വകുപ്് 187 – 194)
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരുകളൊയി ്വര്ത്ിക്ന്നത്ി
നള്ള അധികൊരങ്ങൾ നൽകുന്നഡത്ൊപടൊപെം ്വര്ത്നങ്ങൾ പമച്ചപപെടുത്തു
ന്നത്ിന് �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരിന് ചില നിരീക്ഷണ ചുമത്ലകൾ �ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് നിയമം ഏൽപെിച്ചിട്ടുണ്്. 187 മുത്ൽ 194 വകുപ്പുകളിലൊണ് ഇത്് ്ത്ി�ൊ
േിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

4.3.2 സംസ്ഥൊന സർക്കൊരിന് പഞ്ൊയത്തുകളിൽ നിന്ം  
ആവശ്യമപ്ടൊവനവ (വകുപ്് 188)

1. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല ഡരഖകൾ, ്മൊണങ്ങൾ, ര�ിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ.
2. സ്ിത്ിവിവരക്കണക്കൾ, റിഡട്ണ്, �ദ്ധത്ി, എസ്റ്റിഡമറ്റ്, കണക്കൾ.
3. �ഞ്ൊയത്ിപന �ംബന്ധിക്ന്ന വിവരങ്ങൾ, റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ.
4. �ഞ്ൊയത്ിപന് അധീനത്യിലുള്ള വരുമൊനമുള്ള ഏപത്ങ്ിലും സ്ൊ�നം 

അടച്ചുപൂട്ടുകഡയൊ, അവകൊശം ഉഡ�ക്ഷിക്കഡയൊ പചയ്ന്നത്ിന് മുമ്പൊയി 
അനവൊേം വൊങ്ങുന്നത്ിന് ആവശ്യപപെടൊം.



31-s]mXp-`-c-Ww--

5. �ഞ്ൊയത്ിപന് നട�ടിക്രമങ്ങൾ കര്ത്വ്യങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച അഭി്ൊ
യങ്ങൾ �രി�ണനക്കൊയി എഴുത്ി നൽകൊം.

6. �ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�്, ഓഫീ�ിപല ഡരഖകൾ, ് മൊണങ്ങൾ, �ം�മ വസ്തു
ക്കൾ, നിയന്തണത്ിലുള്ള �ണി, സ്ൊ�നങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ എന്നിവ 
�രിഡശൊധിക്കൊം.

7. മുകളിൽ �റഞെ കൊര്യങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിന് ്�ിഡന്്, പ�ക്രട്
റി, മറ്റ് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് എന്നിവര് �ൗകര്യം പചയ്ണം.

8. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ആനകൊലിക പ�ര്ഡഫൊര്മൻ�് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന
ത്ിന് നട�ടി എടുക്കൊം.

4.3.3 സൊഡകേതിക ഡ�ൽഡനൊട് പരിഡശൊധന (വകുപ്് 188 എ)
വകുപെ് ത്ലവന്ൊര്ക്ം അവര് നിര്ഡദേശിക്ന്ന ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ം �ഞ്ൊയത്ി
പന് കീഴിൽ ആ വകുപെിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ നടപെൊക്ന്ന �ണികളം �ദ്ധത്ിക
ളം അവയപട ഡരഖകളം �രിഡശൊധിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

4.3.4 �ൊർഗ്ഗനിർഡദേശം നൽകൽ (വകുപ്് 189)
1. ധനകൊര്യം, കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ, ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്്, �ദ്ധത്ികളപട 

രൂ�ീകരണം, സ്ലങ്ങളഡടയം ഗുണഡഭൊക്തൊക്കളഡടയം പത്രപഞെടുപെ്, 
ഗ്ൊമ�ഭകളപട ശരിയൊയ ്വര്ത്നം, ഡക്ഷമ�രി�ൊടികൾ, �രിസ്ി
ത്ി നിയന്തണം എന്നീ കൊര്യങ്ങളിൽ ഡകന്ദ-�ംസ്ൊന നിയമങ്ങൾക്ക
നസൃത്മൊയി പ�ൊതു നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകൊം.

2. �ദ്ധത്ി നടപെൊക്കൽ, കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ എന്നിവയിൽ വീഴ്ചവരുത്തുക
ഡയൊ �രൊത്ി ലഭിക്കഡയൊ പചയ്ൊൽ അഡന്ഷണം നടത്ൊവന്നതും നി
യമൊനസൃത് നട�ടി �്ീകരിക്കൊവന്നതുമൊണ്.

4.3.5 കർത്വ്യ നിർവ്വഹണത്ിൽ വതീഴ്ച വരുത്ിയൊൽ (വകുപ്് 190)
1. �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമന�രിച്ചുള്ള കര്ത്വ്യം നിറഡവറ്റുന്നത്ിഡലൊ 

�ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ നടപെൊക്ന്നത്ിഡലൊ �ഞ്ൊയഡത്ൊ, ്�ിഡ
ഡന്ൊ, പ�ക്രട്റിഡയൊ വീഴ്ച വരുത്ിയൊൽ അത്രം കര്ത്വ്യങ്ങൾ 
നിശ്ിത് �മയത്ിനകം നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിന് ഉത്രവകൾ നൽകൊം. 

2. നിശ്യിച്ച �മയത്ിനകം കര്ത്വ്യം നിറഡവറ്റിയിപല്ങ്ിൽ വിശേീകര
ണം നൽകൊൻ �ഞ്ൊയത്ിന് ബൊധ്യത്യണ്്. വീഴ്ചവരുത്ിയ കര്ത്വ്യ
ങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്കൊൻ മപറ്റൊരു ഉഡേ്യൊ�സ്പന �ര്ക്കൊരിന് നിശ്യിക്കൊ
നം ഇത്ിപന് പചലവ് �ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്നും ഈടൊക്കൊനം �ൊധിക്ം.

4.3.6 തതീരു�ൊനങ്ങള് റദേൊക്കൽ (വകുപ്് 191)
�ഞ്ൊയത്് സകപക്കൊണ് ഒരു ത്ീരുമൊനം നിയമൊനസൃത്മപല്ങ്ിഡലൊ, നി
യമത്ിന് അത്ീത്മൊയഡത്ൊ, മനഷ്യ�ീവഡനൊ, �ൊമുേൊയിക ഐക്യത്ിഡനൊ 



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

അ�കടമുണ്ൊകൊൻ �ൊധ്യത്യപണ്ങ്ിഡലൊ �ദ്ധത്ി നടപെൊക്ന്ന കൊര്യത്ിൽ 
�ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശം �ൊലിച്ചിപല്ങ്ിഡലൊ അത്രം ത്ീരുമൊനം �ര്ക്കൊരിന് 
ഡഭേ�ത്ി പചയ്കഡയൊ റദേൊക്കഡയൊ പചയ്ൊം. ത്ീരുമൊനങ്ങൾ റദേ് പചയ്ന്ന
ത്ിന് മുമ്പൊയി ഓംബുഡ്്ൊപന്ഡയൊ സരൈബയൂണലിപന്ഡയൊ �രി�ണനക്ക് 
നൽകി നി�മനങ്ങളപട റിഡപെൊര്ട്് �ര്ക്കൊര് വൊഡങ്ങണ്ത്ൊണ്.

4.3.7 പഞ്ൊയത്ിമറെ ഭരണ റിഡപ്ൊർട്് (വകുപ്് 192)
• �ൊമ്പത്ിക വര്ഷപത് ഭരണ റിഡപെൊര്ട്് നിശ്ിത് ഡഫൊറത്ിൽ ത്യ്ൊറൊ

ക്കി അടുത് പ�പ്തംബര് 30 നകം ്�ിദ്ധീകരിക്കണം.
• റിഡപെൊര്ട്് നിശ്ിത് ത്ീയത്ിക്കകം ്�ിദ്ധീകരിച്ചിപല്ങ്ിൽ �ഞ്ൊയ

ത്ിനള്ള ഗ്ൊന്റുകൾ �ര്ക്കൊരിന് ത്ടഞ്ഞുപവക്കൊം.
• �ഞ്ൊയത്ിപന് കീഴിലുള്ള സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭരണ റിഡപെൊര്ട്് ബന്ധപപെ

ട് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് ത്യ്ൊറൊക്കി �ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിക്ക് നൽകണം.
• �ഞ്ൊയത്് അം�കീരിച്ച ഭരണ റിപെര്ട്് പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര് ഓഫ് 

�ഞ്ൊയത്ിനം �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്ിനം നൽകണം.

4.3.8 പഞ്ൊയത്തുകള് പിരിച്ചുവിടൽ (വകുപ്് 193)
ത്ൊപഴ �റയന്ന കൊരണങ്ങളൊൽ �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരിന് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുക
ൾ അവര്ക്ക് �റയൊനള്ളത്് �റയൊൻ ന്യൊയമൊയ അവ�രം നൽകിയഡശഷം 
�ിരിച്ചുവിടൊവന്നത്ൊണ്. 

1. മൊര്ച്ച് 31 നകം അടുത് �ൊമ്പത്ിക വര്ഷപത് ബ�റ്റ് അം�ീകരിക്ന്ന
ത്ിൽ �രൊ�യപപെടുക.

2. ഭരണ�മിത്ിയിപല ഭൂരി�ക്ഷം അം�ങ്ങൾ രൊ�ിപവക്കഡയൊ അഡയൊ
�്യരൊക്കപപെടുകഡയൊ പചയ്ക.

 �ഞ്ൊയത്ിപന �ിരിച്ചുവിട്ടുപകൊണ്് �ര്ക്കൊര് ��റ്റ് വിജ്ൊ�നം പുറ
പപെടുവിക്കയം �ംസ്ൊന പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷപന അറിയിക്കയം 
പചയ്ണം.

3. കര്ത്വ്യങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിഡലൊ �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ �ൊലി
ക്ന്നത്ിഡലൊ വീഴ്ചവരുത്തുകഡയൊ അധികൊരങ്ങൾക്ക് അത്ീത്മൊയി ്വ
ര്ത്ിക്കഡയൊ ദുര്വിനിഡയൊ�ം പചയ്കഡയൊ ഉണ്ൊയൊൽ �ര്ക്കൊരിന് 
�ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്നും വിശേീകരണം ഡത്ടി �ിരിച്ചുവിടൊൻ അധികൊര
മുണ്ൊയിരിക്ം. ഇങ്ങപന �ിരിച്ചുവിടുന്നത്ിന മുമ്പൊയി �ഞ്ൊയത്ിപന് 
വീഴ്ചകൾ ഓംബുഡ്്ൊപന അറിയിച്ച് ഉ�ഡേശം ഡത്ടണം. ഓംബുഡ്ൊപന് 
ഉ�ഡേശൊന�രണം �ര്ക്കൊരിന് നട�ടി �്ീകരിക്കൊം.

4. പുനര് രൂ�ീകരിക്കപപെട് �ഞ്ൊയത്് ഭരണ�മിത്ി അം�ങ്ങൾക്ക് അവ
ഡശഷിക്ന്ന കൊലയളവ് മൊത്രഡമ ലഭിക്കയള്ളു.

5. പുത്ിയ ഭരണ�മിത്ി ചുമത്ലഡയൽക്ന്നത്ിനള്ള ഇടഡവളകളിൽ ഭരണം 
നിര്വ്വഹിക്ന്നത്് �ര്ക്കൊര് നിശ്യിക്ന്ന പസ്ഷൽ ഓഫീ�ഡറൊ നി
ര്വ്വഹണ കമ്മിറ്റിഡയൊ ആയിരിക്ം.
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4.4 ഓംബു�്്ൊന് (വകുപ്് 271 എഫ് – ആർ)
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപടയം അവയിപല �ന്ത്ിനിധികൾ 
ഉഡേ്യൊ�സ്ര് എന്നിവരുപടയം അഴിമത്ി, ദുര്ഭരണം, നിയമക്രമരൊഹിത്്യം 
തുടങ്ങിയ കൊര്യങ്ങളിൽ �രൊത്ി ഡകൾക്ന്നത്ിനം �രിഹരിക്ന്നത്ിനമുള്ള 
�ംസ്ൊനത്ലത്ിൽ രൂ�ീകൃത്മൊയ അര്ദ്ധനീത്ിന്യൊയ സ്ൊ�നമൊണ് ഓം
ബുഡ്്ൊൻ. സഹഡക്കൊടത്ി �ഡ്�ിയൊയി സ്ൊനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊപള �വ
ര്ണ്ണറൊണ് ഓംബുഡ്്ൊനൊയി നിയമിക്ന്നത്്. നട�ടിക്രമങ്ങൾ മറ്റ് ഡകൊടത്ി
കളിൽ നിന്ന് വ്യത്്യസ്തവം ലളിത്വമൊണ്.

4.4.1 ഓംബു�്്ൊമറെ പ്ധൊന അധികൊരങ്ങളം ചു�തലകളം.

അധികൊരങ്ങള്

• ആഡരൊ�ണങ്ങൾ �രിഡശൊധിച്ച് ഉത്രവകൾ �ൊസ്സൊക്ക.
• നിര്ദേിഷ് നട�ടികളിൽ നിന്നും ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നപത് ത്ട

ഞ്ഞുപകൊണ്് ഇടക്കൊല ഉത്രവ് �ൊസ്സൊക്ക.
• നഷ്�രിഹൊരവം �ിഴയം ചുമത്തുക
• 1908-പല �ിവിൽ നട�ടി നിയമ്കൊരം ഒരു ഡക�് വിചൊരണ പചയ്ന്ന

ത്ിന് ഒരു �ിവിൽ ഡകൊടത്ിയിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ അധികൊരങ്ങൾ
• ഡ�ൊലീ�് ഉഡേ്യൊ�സ്രുൾപപെപട ഏത്് �ര്ക്കൊര് ഉഡേ്യൊ�സ്രുഡടയം 

ഡ�വനം ആവശ്യപപെടൊനള്ള അധികൊരം.

ചു�തലകള് 

• �നങ്ങളപട �രൊത്ികൾക്ക് �രിഹൊരമുണ്ൊക്ക
• ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭരണരീത്ി �ംശുദ്ധമൊക്ക
• ഒരു �രൊത്ിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളഡത്ൊ �ര്ക്കൊര് �രൊമര്ശിച്ചിട്ടുള്ളഡത്ൊ 

ഓംബുഡ്്ൊപന് അറിവിൽപപെട്ഡത്ൊ ആയ �രൊത്ിപയ �ംബന്ധിച്ച് സൂ
ക്ഷമൊയ അഡന്ഷണം നടത്തുക.

ഓംബു�്്ൊമറെ പരിധിയിൽ വരൊത്വ

• �ര്ക്കൊര് ഔ�ചൊരികമൊയം �ര�്യമൊയം അഡന്ഷണത്ിന് ഉത്രവി
ട്ിട്ടുള്ള കൊര്യങ്ങൾ

• ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട സരൈബയൂണലിൽ നിന്നും �രിഹൊരം 
ഡത്ഡടണ് വിഷയങ്ങൾ

• 1952 പല എൻക്യറി കമ്മീഷൻ ആക്ട് അന�രിച്ച് ഒരു ഡകൊടത്ി 
മുമ്പൊപക നിലവിലുള്ള കൊര്യങ്ങൾ 

• ആഡരൊ�ണവിഡധയമൊയ �ം�ത്ി നടന്ന ത്ീയത്ിക്ഡശഷം 3 വര്ഷം 
കഴിഞെ് നൽകുന്ന �രൊത്ി (എന്നൊൽ �രൊത്ി നൽകൊൻ കഴിയൊപത് 
ഡ�ൊയത്ിന് മത്ിയൊയ കൊരണമുപണ്ങ്ിൽ �രൊത്ി �്ീകരിക്കൊം)
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തഡദേശഭരണ ഓംബു�്്ൊന് പരൊതി സ�ർപ്ിക്കൊനുള്ള ഡഫൊറം

ഫൊറം-എ

(ചട്ം 7 കൊണുക)

1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്ീരൊ�് ആക്ട് (1994 പല 13)271 �ി വകുപെ് 
്കൊരം രൂ�ീകരിച്ച ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള 

ഓംബുഡ്്ൊൻ മുമ്പൊപക 

�രൊത്ി നമ്പര് 
(ഓഫീ�് ഉ�ഡയൊ�ത്ിൽ മൊത്രം)

�രൊത്ിക്കൊരൻ 
(ഡ�രും ഡമൽവിലൊ�വം )

എത്ിര്കക്ഷി/കക്ഷികൾ 
(ഡ�രും ഡമൽവിലൊ�വം )

�രൊത്ിക്കൊരപന് ഡ�ര് :

അഛേപന്ഡയൊ /ഭര്ത്ൊവിപന്ഡയൊ 
ഡ�ര്

:

വയസ്സ്
ഉഡേ്യൊ�ം

:
:

സ്ിരം ഡമൽവിലൊ�ം
ഡ�ര്
വീട്ടുഡ�ര്
വിഡല്�്
ഡ�ൊസ്റ്റ് ഓഫീ�്
ത്ൊലൂക്ക് 
�ില്

:
:
:
:
:
:

�രൊത്ിയപട �്ഭൊവവം വിശേീകര
ണങ്ങളം വിശേൊംശങ്ങളം

:
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�രൊത്ിപയ �ംബന്ധിക്ന്ന വസ്തു
ത്കൾ അറിയൊപമന്ന �രൊത്ിക്കൊ
രൻ കരുതുകയം ഓംബുഡ്്ൊൻ 
മുമ്പൊപക �മണ് പചയ്പപെടണ
പമന്ന് �രൊത്ിക്കൊരൻ ആഗ്ഹി
ക്കയം പചയ്ന്ന വ്യക്തികളപട 
(അങ്ങപനയള്ളവര് ഉപണ്ങ്ിൽ) 
ഡ�രും ഡമൽവിലൊ�വം 

: ..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

...........................................................

.........................................................

..........................................................

�രൊത്ിഡയൊപടൊപെം പവച്ചിട്ടുള്ള ഡരഖകളപട വിവരണം:

...........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

സ്ലം : �രൊത്ിക്കൊരപന് ഒപെ്:

ത്ീയത്ി:

മുകളിൽ പകൊടുത്ിരിക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ എപന് /ഞങ്ങളപട അറിവിനം ഉത്
മവിശ്ൊ�ത്ിലും �ത്്യവം ശരിയമൊപണന്ന് ഇത്ിനൊൽ ്ത്ിജ് പചയ്ന്നു.

ഒപെ്:

ത്ീയത്ി:

കുറിപ്് – �രൊത്ിക്കൊരന് ഈ ഫൊറം പവള്ള കടലൊസ്സിൽ �കര്ത്ിപയടുക്കൊവ
ന്നത്ൊണ്. �രൊത്ിയപട �്ഭൊവവം വിത്രണവം നൽകുന്നത്ിന് ആവശ്യമൊയ 
കൂടുത്ൽ ഡ�ജുകൾ കൂട്ിഡച്ചര്ക്കൊവന്നത്ൊണ്.

4.5 ട്രൈബ്യൂണൽ (വകുപ്് 271 എസ് - യ)
ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ത്ീരുമൊനങ്ങൾപക്കത്ിരൊയി അപെീൽ/റിവിഷൻ 
ഹര�ി നൽകുന്നത്ിനള്ള ജുഡീഷ്യൽ �ംവിധൊനമൊണ് സരൈബയൂണൽ. �ില്ൊ 
�ഡ്�ിയപട �േവിയിലുള്ള ന്യൊയൊധി�നൊണ് സരൈബയൂണൽ. സഹഡക്കൊടത്ി 
ചീഫ് �സ്റ്റിസമൊയി ആഡലൊചിച്ചൊണ് �ര്ക്കൊര് സരൈബയൂണൽ നിയമനം നട
ത്തുന്നത്്. ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ത്മ്മിലും അവയം �ര്ക്കൊരും 
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ത്മ്മിലുമുള്ള ത്ര്ക്കങ്ങൾ �രിഡശൊധിച്ച് �ര്ക്കൊരിഡലക്ക് അഭി്ൊയമറിയിക്
ന്നത്ിന് സരൈബയൂണലുകൾക്ക് അധികൊരമുണ്്.

അധികൊരങ്ങള്

• ഒരു ഡക�് വിചൊരണ പചയ്ഡമ്പൊൾ 1908 പല �ിവിൽ നട�ടി നിയമ്
കൊരം �ിവിൽ ഡകൊടത്ിയിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്ന അധികൊരങ്ങൾ

• സരൈബയൂണലിപന് മുമ്പൊപകയള്ള ഏപത്ൊരു നട�ടിയം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷൊ 
നിയമ ്കൊരമുള്ള നീത്ിന്യൊയ നട�ടിയൊയി കരുത്ണം

• ഹര�ിക്കൊരപന് അഡ�ക്ഷയിഡന്ൽ നട�ടി നിര്ത്ിപവക്ന്നത്ിന് ഇട
ക്കൊല ഉത്രവ് പുറപപെടുവിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

• ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ നിര്ഡദേശങ്ങൾ 
നൽകുന്നത്ിനള്ള അധികൊരം.

ട്രൈബ്യൂണലിന് ഹർ�ി നൽകുഡ്ൊള് ശ്രദ്ിഡക്കണ്ട കൊര്യങ്ങള്

• ഹര്�ിയഡടയം ബന്ധപപെട് ഡരഖകളഡടയം �ൊക്ഷ്യപപെടുത്ിയ ഓഡരൊ 
�കര്പ്പും സരൈബയൂണലിപന് ഡ�രിലുള്ള 50 രൂ�യപട ബൊങ്് ഡ്ൊഫ്റം അയ
ക്കണം. എത്ിര്കക്ഷികളപട എണ്ണം അന�രിച്ച് അത്രയം �കര്പ്പുകൾ 
കൂടി നൽകണം.

• അപെീൽ �ൊധൊരണ�ത്ിയിൽ 30 േിവ�ത്ിനകം �മര്പെിക്കണം. 
എന്നൊൽ മത്ിയൊയ കൊരണമുപണ്ങ്ിൽ ഈ കൊലൊവധിക്ക് ഡശഷം ഒരു 
മൊ�ം വപരയം അപെീൽ/റിവിഷൻ �മര്പെിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

• ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ അപെീൽ ഫയൽ പചയ്് 60 േിവ
�ത്ിനകം ത്ീര്പെൊക്കിയിട്ില്ൊത് �ം�ത്ികളിൽ 90 േിവ�ത്ിനകം 
സരൈബയൂണലിൽ റിവിഷന്/അപെീൽ �മര്പെിക്കൊം. എന്നൊൽ മത്ിയൊയ 
കൊരണങ്ങളപണ്ങ്ിൽ ഈ �മയ�രിധിക്ക് ഡശഷം ഒരു മൊ�ത്ിനക
വം അപെീൽ/റിവിഷൻ �മര്പെിക്കൊവന്നത്ൊണ്.
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ഫൊറം ‘സി’

തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കൊയള്ള ട്ടബ്യൂണൽ മു്ൊമക ഹർ�ി 
സ�ർപ്ിക്കുനതിനുള്ള ഡഫൊറം (ചട്ം 8 കൊണുക)

1. ഹര്�ിക്കൊരപന് ഡ�രും വിലൊ�വം :
2. എത്ിര്കക്ഷികളപട ഡ�രും വിലൊ�വം :

(1)
(2)
(3)
(4)

3. ഹര്�ി റിവിഷഡനൊ അഡത്ൊ അപെീഡലൊ എന്ന് :
4. ഹര്�ിക്ക് കൊരണമൊയ ഡനൊട്ീ�്/ഉത്രവ്  

പുറപപെടുവിച്ചഡത്ൊ അഡത്ൊ നട�ടി എടുത്ഡത്ൊ 
ആയ അധികൊര സ്ൊ�നത്ിപന് ഡ�രും 
അ്കൊരമുള്ള ഡനൊട്ീ�ിപന് ഉത്രവിപന് 
നമ്പരും ത്ീയത്ിയം 

:

5. ഹര്�ിക്ക് കൊരണമൊയ ഡനൊട്ീഡ�ൊ ഉത്ര
ഡവൊ ലഭിച്ച ത്ീയത്ി നട�ടി ശ്ദ്ധയിൽ വന്ന 
ത്ീയത്ി

:

6. ഡനൊട്ീ�്/ഉത്രവ് ഡചൊേ്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള 
കൊരണം

: 

7. ഹര്�ിക്ക് കൊരണമൊയ ഡനൊട്ീ�്/ഉത്രവ് 
നട�ടി ഡസ്റ്റ പചയ്ണഡമൊ എന്ന്; എങ്ിൽ 
അത്ിനള്ള കൊരണങ്ങളം

: 

8. ഏപത്ങ്ിലും നികുത്ി അടച്ചത്ിനള്ള ര�ീത്് 
ഹൊ�രൊക്കിയിട്ടുപണ്ങ്ിൽ അത്ിപന് നമ്പരും 
ത്ീയത്ിയം

:

9. �ണം �ംബന്ധമൊയ അവകൊശവൊേപത് 
പചൊല്ിയള്ള ഹര്�ിയൊപണങ്ിൽ അത്ിൽ 
ഉൾപപെട്ിരിക്ന്ന �ംഖ്യ

:

10. ആവശ്യപപെട്ിരിക്ന്ന �രിഹൊരം :
11. ഹര്�ിക്ക് അവലംബമൊയി �മര്പെിച്ചിരിക്

ന്ന ഡരഖകളപട വിശേവിവരം 
(1) 
(2)
(3) 

12. ഹര്�ി ഫീ�ിപന് വിവരം
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മുകളിൽ ഡ�ര് �റഞെ ഹര്�ിക്കൊരനൊയ .............................................................. 
എന്ന ഞൊൻ, മുകളിൽ പകൊടുത്ിരിക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ എപന് അറിവിലും, വി
ശ്ൊ�ത്ിലും �ത്്യവം ശരിയമൊപണന്ന് ഇത്ിനൊൽ ്ഖ്യൊ�ിക്ന്നു.

സ്ലം:  (ഒപെ് )

ത്ീയത്ി; ഹര്�ിക്കൊരൻ. 

4.6 ഓ�ിറ്റ് സംവിധൊനങ്ങള് (വകുപ്് 215, �ി.ഒ. 235/1997/ 
തസ്വഭവ തതീയതി 1.10.1997)

4.6.1 സ്റൊറ്റ്യൂട്റി ഓ�ിറ്റ്/വൊർഷിക ഓ�ിറ്റ്
ഒരു ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല ഒരു �ൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ിപലഡയൊ അത്ിൽ 
കൂടുത്ൽ വരുന്ന കൊലയളിവപലഡയൊ മുഴുവൻ കണക്കളം �ണമിട�ൊടുകളം 
അതുമൊയി ബന്ധപപെട് എല്ൊ കൊര്യങ്ങളം സ്റ്റൊറ്റയൂട്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്് ഡസ്റ്ററ്റ്  
ഓഡിറ്റ് വകുപെൊണ്.

ഓഡരൊ �ൊമ്പത്ിക വര്ഷവം ജൂലൊയ് 31 നകം ത്യ്ൊറൊക്കി �മര്പെിക്ന്ന 
വൊര്ഷിക ധനകൊര്യ ഡസ്റ്ററ്റ്പമന്ിപന അടിസ്ൊനമൊക്കിയൊണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തു
ന്നത്്. വൊര്ഷിക ധനകൊര്യ ഡസ്റ്ററ്റ്പമന്് നിശ്ിത് �മയത്ിനകം �മര്പെിക്
ന്നത്ിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത്് ഡ്ൊ�ികയൂഷനം �ിഴ ഈടൊക്ന്നത്ിനം വിഡധയ
മൊകുന്നത്ൊണ്.

4.6.2 മപർഡഫൊർ�ന്സ് ഓ�ിറ്റ്
�ഞ്ൊയത്ിന് ലഭിച്ചുവരുന്ന വര്ദ്ധിച്ച ഡത്ൊത്ിലുള്ള വിഭവങ്ങളം അവയപട 
പചലവം �ൊമ്പത്ിക ഇട�ൊടുകളം ക്രമീകരിക്ന്നത്ിനം, ധനകൊര്യ ഇട�ൊ
ടുകൾക്ം വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ം സത്ൊര്യത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്ിനമൊ
യി ഒരു പത്റ്റുത്ിരുത്ൽ �ംവിധൊനപമന്ന നിലയിലൊണ് പ�ര്ഡഫൊര്മൻ�് 
ഓഡിറ്റ് �ംവിധൊനം ്വര്ത്ിക്ന്നത്്. 

മൂന്നു മൊ�ത്ിപലൊരിക്കൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ഭരണ�രവം �ൊമ്പത്ിക
വമൊയ നട�ടികൾ അവഡലൊകനം നടത്ി ശരിയൊയ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക
യൊണ് ഇത്ിപന് ലക്ഷ്യം. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ വകുപെ് പ�ക്രട്റി �ംസ്ൊന 
പ�ര്ഡഫൊര്മൻ�് ഓഡിറ്റ് അഡത്ൊറിറ്റിയൊയം അഡദേഹപത് �ഹൊയിക്കൊൻ  
പഡ�യൂട്ി അക്കൗണ്ന്് �നറലിപന് �േവിയിലുള്ള ഒരു ഉഡേ്യൊ�സ്പന 
�ംസ്ൊന പ�ര്ഡഫൊര്മൻ�് ഓഡിറ്റ് ഓഫീ�റൊയം നിയമിച്ചിട്ടുണ്്. �ഞ്ൊ
യത്് വകുപെിപല അ�ിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടറൊണ് �ില്ൊ പ�ര്ഡഫൊര്മൻ�് ഓഡിറ്റ് 
ഓഫീ�ര്.

�ഞ്ൊയത്ിപന് ്വര്ത്നങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്ം നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ം വിഡധ
യമൊഡണൊപയന്നും ഡരഖകളം ര�ിസ്റ്ററുകളം കൃത്്യമൊയി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുഡണ്ൊയന്നും 
ഭൗത്ിക ഡനട്ങ്ങൾ സകവരിച്ചിട്ടുഡണ്ൊപയന്നും �രിഡശൊധിക്കയം നയൂനത്കൾ  
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�രിഹരിക്കൊൻ ആവശ്യമൊയ നിര്ഡദേശങ്ങൾ അപെഡപെൊൾ നൽകുകയം പചയ്ന്നു.  
ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിപന് ചുമത്ലയൊയ പത്റ്റുത്ിരുത്ൽ ് ക്രിയക്കൊണ് ഊന്നൽ 
നൽകുന്നത്്.

4.6.3 ഓ�ിറ്റർ �നറൽ ഓ�ിറ്റ്
�ംസ്ൊനപത് പത്രപഞെടുക്കപപെട് 10 ശത്മൊനം �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ ഭര
ണഘടനൊ സ്ൊ�നമൊയ ഓഡിറ്റര് �നറലിപന് ഡമൽഡനൊട്ത്ിൽ �ൊമ്പിൾ 
ഓഡിറ്റ് നടത്പപെടുന്നു. ഇതുകൂടൊപത് മൊലിന്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം, പകട്ിട നി
ര്മ്മൊണം, പ�ൊതുമരൊമത്് ്വൃത്ികൾ എന്നിവ ഡ�ൊപല ഏപത്ങ്ിലും മുൻ
കൂട്ി നിശ്യിച്ച വിഷയഡമഖലയമൊയി ബന്ധപപെട് �ബ്ജക്ട് ഓഡിറ്റ് കൂടി നട
ത്പപെടൊറുണ്്. 

4.6.4 ഡസൊഷ്യൽ ഓ�ിറ്റ്
മറ്റ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്്യസ്തമൊയി �നങ്ങൾക്ക് ഡനരിട്് ഓഡിറ്റ് �ംവിധൊ
നത്ിൽ �പങ്ടുക്ന്നത്ിനള്ള അവ�രം ഡ�ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ ലഭിക്ന്നു. 
ഗ്ൊമ�ഭകൾക്കൊണ് ഡ�ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനള്ള ചുമത്ല. �ഞ്ൊയത്ിപന് ്
വര്ത്നങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് �മഗ്മൊയ വിലയിരുത്ലും അവഡലൊകനവം 
നടത്തുന്നത്ിനം ഭരണ-വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ കൂടുത്ൽ സത്ൊര്യമൊക്ന്ന
ത്ിനം ഇതുപകൊണ്് �ൊധിക്ന്നു.

4.7 �ില്ൊ ആസൂത്ണ സ�ിതി
ഒരു �ില്യിപല �ഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ൊ�നങ്ങളം മുനി�ിപെൊലിറ്റികളം 
ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �ദ്ധത്ികൾ അം�ീകരിക്കയം അവ �ംഡയൊ�ിപെിച്ച് �ില് 
വിക�ന �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്കയമൊണ് �ില്ൊ ആസൂത്രണ �മിത്ിയപട 
്ധൊന ചുമത്ല. ഡകരള മുനി�ിപെൊലിറ്റി നിയമം വകുപെ് 53 ് കൊരമൊണ് �ില്ൊ 
ആസൂത്രണ �മത്ികൾ രൂ�ീകരിക്ന്നത്്.

4.7.1 �ില്ൊ ആസൂത്ണ സ�ിതി ഘടന
1. �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്ിപലയം �ില്യിപല മുനി�ിപെൊലിറ്റികളിപലയം പത്ര

പഞെടുക്കപപെട് അം�ങ്ങൾ ആ �ില്യിപല ഗ്ൊമ-ന�ര ്ഡേശങ്ങളിപല 
�ന�ംഖ്യൊന�ൊത്ത്ിനനസൃത്മൊയി ത്ങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും പത്ര
പഞെടുക്ന്ന 12 ഡ�ര്.

2. �ര്ക്കൊര് നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന ഭരണകൊര്യങ്ങളിലും ആസൂത്രണത്ി
ലും �ണ്യമൊയ ്വര്ത്ന �രിചയമുള്ള ഒരൊൾ

3. �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്് (പചയര്മൊൻ)
4. �ില്ൊ കളക്ടര് (എക്് ഒഫീഡഷ്യൊ അം�വം പ�ക്രട്റിയം)
5. �ില്യിപല ഗ്ൊമ-ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്റുമൊരിൽ ഒരൊൾ വീത്ം - 

്ഡത്്യക ക്ഷണിത്ൊക്കൾ
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6. �ില്യിപല വിവിധ വകുപ്പുകളിപല �ില്ൊത്ല ഉഡേ്യൊ�സ്ര് - ഡ�ൊയിന്് 
പ�ക്രട്റിമൊര്

7. �ില്യിപല നിയമ�ഭൊം�ങ്ങൾ, ഡലൊക�ഭൊം�ങ്ങൾ- സ്ിരം ക്ഷണിത്ൊ
ക്കൾ

8. രൊ�്യ�ഭൊം�ം അവര് �മ്മത്ിേൊയകനൊയി ര�ിസ്റ്റര് പചയ് �ില്യിപല 
ഡി.�ി.�ി.യിൽ സ്ിരം ക്ഷണിത്ൊവൊയിരിക്ം

9. മന്തിമൊര്ക്ം ്ത്ി�ക്ഷ ഡനത്ൊവിനം ഒരൊപള �കരം ക്ഷണിത്ൊവൊയി 
നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ൊം.

4.7.2 �ില്ൊ ആസൂത്ണ സ�ിതി ചു�തലകള്

1.  ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട വൊര്ഷിക-�ഞ്വത്സര �ദ്ധത്ി ഡരഖകൾ 
�രിഡശൊധിക്കയം �ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ള മൊര്ഗ്ഗഡരഖക്ം നിയ
മങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം വിഡധയമൊയിട്ൊണ് ത്യ്ൊറൊക്കിയിട്ടുള്ളപത്ന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപല്ങ്ിൽ മൊറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവൊൻ �ില്ൊ ആസൂത്രണ 
�മിത്ിക്ക് നിര്ഡദേശിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

2.  �ില്യിപല ത്ഡദേശ�്ംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �ദ്ധത്ികപള 
�ംഡയൊ�ിപെിച്ചും �ില്യപട �മഗ് വിക�നം ലൊക്കൊക്കി �ില്ൊ വിക�ന 
�ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്ത്് �ില്ൊ ആസൂത്രണ �മത്ിയൊണ്. 

4.8 സംസ്ഥൊന ധനകൊര്യ കമ്മതീഷന് (വകുപ്് 186)
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട �ൊമ്പത്ിക സ്ിത്ി �രിഡശൊധിക്
ന്നത്ിനം �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരും ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം ത്മ്മിലുള്ള 
നികുത്ിയം മറ്റു വരുമൊനമൊര്ഗ്ഗങ്ങളം വീത്ം പവക്ന്നത്് �ംബന്ധിച്ച് ശു�ൊര്
ശകൾ �മര്പെിക്ന്നത്ിനമൊയി, ഭരണഘടനയപട അനഡഛേേം 243 ഐ, (1) 
ഒന്നൊം ഖണ്ഡിക ്കൊരം ഒരു ധനകൊര്യ കമ്മീഷപന �വര്ണര് നിയമിക്
ന്നു. കമ്മീഷനിൽ പചയര്മൊൻ ഉൾപപെപട മൂന്ന് അം�ങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിക്ം. 
കമ്മീഷനിൽ ഒരൊൾ ധനകൊര്യം, �ൊമ്പത്ികശൊസ്തം എന്നിവയിൽ ്ഡത്്യക 
അറിവം �രിചയവം ഉള്ളയൊൾ ആയിരിക്ം. മറ്റ് രണ്ടു ഡ�ര് പ�ൊതുഭരണം, 
ത്ഡദേശഭരണം എന്നിവയിൽ �രിചയമുള്ളഡത്ൊ അപല്ങ്ിൽ ത്ഡദേശഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളപട ധനകൊര്യത്ിലും കണക്കളിലും ്ഡത്്യക അറിവള്ളവഡരൊ 
ആയിരിക്ം.

4.8.1 ചു�തലകള്
• �ഞ്ൊയത്തുകളപട �ൊമ്പത്ിക സ്ിത്ി റിവയൂ പചയ്ക.
• �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊര് �ഞ്ൊയത്തുമൊയി �ങ്കുപവഡക്കണ് വിവിധ വരുമൊ

നഡസ്ൊത്സ്സുകളപട വിഹിത്ം നിശ്യിക്ക, ഇവ എല്ൊ ത്ലത്ിലുമുള്ള 
�ഞ്ൊയത്തുകൾക്കിടയിൽ വീത്ം പവക്ന്നത്ിന് നിര്ഡദേശം നൽകുക.



41-s]mXp-`-c-Ww--

• �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് നീക്കിപവക്കൊവന്നതും, വിനിഡയൊ�ിക്കൊവന്നതുമൊയ 
വരുമൊനഡസ്ൊത്സ്സുകൾ നി�പപെടുത്തുക.

• �ംസ്ൊനത്ിപന് �ഞ്ിത്നിധിയിൽ നിന്ന് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ള്ള 
ധന�ഹൊയങ്ങൾക്ള്ള മൊനേണ്ഡങ്ങൾ നിര്ഡദേശിക്ക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് �ൊമ്പത്ികസ്ിത്ി പമച്ചപപെടുത്തുന്നത്ിനൊവശ്യമൊയ 
നട�ടികൾ നിര്ഡദേശിക്ക.

ധനകൊര്യ കമ്മീഷൻ �ംസ്ൊന �വര്ണര്ക്ക് വിശേമൊയ ശു�ൊര്ശ റിഡപെൊര്
ട്് �മര്പെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

കമ്മീഷൻ �മര്പെിച്ച ശു�ൊര്ശയം അത്ിഡന്ൽ �ര്ക്കൊര് എടുത് നട�ടിപയ
പെറ്റിയള്ള ഒരു വിശേീകരണക്റിപ്പും �വര്ണര് നിയമ�ഭയിൽ അവത്രിപെി
ക്ന്നു.

4.9 സംസ്ഥൊന മതരമഞെടപ്് കമ്മതീഷന് (വകുപ്് 139)
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പത്രപഞെടുപെ് �്ത്ന്തവം നീത്ിപൂര്വ്വ
കവമൊയി നടത്തുന്നത്ിന് ഭരണഘടന അനഡഛേേം 243 K(1) അന�രിച്ച് ഒരു 
പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷണപറ �ംസ്ൊന �വര്ണര് നിയമിക്ന്നു. പത്രപഞെ
ടുപെ് കമ്മീഷപന് ്വര്ത്നത്ിനൊവശ്യമൊയ ഉഡേ്യൊ�സ്പര �ര്ക്കൊര് നിയ
മിക്ന്നു.

4.9.1 ചു�തലകള്
• ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പത്രപഞെടുപെ് നടത്തുക.
• പത്രപഞെടുക്കപപെട് അം�ങ്ങളപട ഡയൊ�്യത് ഡചൊേ്യം പചയ്തുള്ള �രൊത്ി

കൾ ത്ീര്പെൊക്ക.
• കൂറുമൊറ്റ നിഡരൊധന നിയമമന�രിച്ചുള്ള �രൊത്ികളിഡന്ൽ ത്ീര്പെ് കല്പി

ക്ക.
• കമ്മീഷന് ഒരു �ിവിൽ ഡകൊടത്ിയപട അധികൊരങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിക്

ന്നത്ൊണ്.
• �ില്ൊ പത്രപഞെടുപെ് ഉഡേ്യൊ�സ്ഡരയം പത്രപഞെടുപെ് ര�ിഡ്രേഷൻ 

ഉഡേ്യൊ�സ്ഡരയം നിശ്യിക്ക.

4.10 �തീലി�ിഡറ്റഷന് കമ്മതീഷന് (വകുപ്് 10)  
(എസ്.ആർ.ഒ ന്ർ 337/2005)

ത്ഡദേശസ്ൊ�നങ്ങളഡടയം അവയപട നിഡയൊ�കമണ്ഡലങ്ങളഡടയം അത്ിര്
ത്ി നിര്ണ്ണയിക്ന്ന ത്ിനൊയി ഒരു ഡീലിമിഡറ്റഷൻ കമ്മീഷപന �ര്ക്കൊര്, 
�സ്റ്റ് വിജ്ൊ�നം വഴി �ംസ്ൊന പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷൻ അദ്ധ്യക്ഷനൊ
യം �വണ്പമന്് പ�ക്രട്റിയപട �േവിയിൽ ത്ൊപഴയല്ൊത് നൊല് ഉഡേ്യൊ�
സ്പര അം�ങ്ങളൊയം ഉൾപപെടുത്ി പകൊണ്് രൂ�ീകരിക്ന്നത്ൊണ്.
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അധികൊരങ്ങള്, ചു�തലകള്
_ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട അത്ിര്ത്ി നിര്ണ്ണയം �ംബന്ധി

ച്ച മൊനേണ്ഡങ്ങൾ പുറപപെടുവിക്ക
_ ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം അവയപട നിഡയൊ�ക മണ്ഡലങ്ങളഡട

യം അത്ിര്ത്ികൾ �ന�ംഖ്യൊന�ൊത്ികമൊയി പുനര്നിര്ണ്ണയം നട
ത്തുക.

_ ഇതുമൊയി ബന്ധപപെട് ആഡക്ഷ�ങ്ങളം �രൊത്ികളം ഡകൾക്ക, ത്ീര്പെ് 
കൽപെിക്ക

_ ഈ ചുമത്ലകൾ �ില്ത്ലത്ിൽ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനൊയി �ില്ൊത്ല 
ഉഡേ്യൊ�സ്പര ചുമത്ല ഏൽപെിക്ക

_ 1908 പല �ിവിൽ നട�ടി നിയമ്കൊരം ഒരു �ിവിൽ ഡകൊടത്ിക്ള്ള 
അധികൊരങ്ങൾ കമ്മീഷന് ഉണ്ൊയിരിക്ം
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5.1 ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്് (വകുപ്് 4-7)
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് �ഞ്ൊയത്്-രൊ�് �ംവിധൊനത്ിപല ഏറ്റവമടിത്ട്ിപല 
ഭരണകൂടമൊണ്. �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊര് വിജ്ൊ�നത്ിൽ നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
ഡ�രുള്ള ഒരു ഏകൊം�ീകൃത് നികൊയവം, ഭൂ്ഡേശങ്ങൾ ഉൾപക്കൊള്ളുന്നതുമൊ
യിരിക്ം. ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമമന�രിച്ചുള്ള അധികൊരങ്ങൾ വി
നിഡയൊ�ിക്ന്നത്ിനം ചുമത്ലകളം കര്ത്വ്യങ്ങളം നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനള്ള 
ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം അധികൊരശക്തിയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിനണ്്. ഏകൊം
�ീകൃത്മൊയ നികൊയം എന്നതുപകൊണ്് സസ്ൊ�ിത്മൊയ ഒരു �ഞ്ൊയത്് 
ഏക�മിത്ിയൊപണന്നും ഭരണ്ത്ി�ക്ഷ വ്യത്ിയൊനം ഇപല്ന്നും കൂടി അര്
ത്ഥമൊക്ന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന �ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനത്ിപല 
അടിത്ട്ിപല ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് ഭരണകൂടപമന്ന (Executive) �േവി നൽകി
യിരിക്ന്നു. സ്ൊവര �ം�മവസ്തുക്കൾ ആര്ജ്ജിക്കൊനം സകവശം പവക്കൊനം 
കരൊറുകളിൽ ഏര്പപെടൊനം ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനൊയി വ്യവഹൊര
ങ്ങൾ നടത്ൊനം അധികൊര മുണ്ൊയിരിക്ം. ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 
4 മുത്ൽ 7 വപര വകുപ്പുകളിൽ ഇവ �ംബന്ധിച്ച് ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു.

ഡകരളത്ിപല ത്ഡദേശ �്യംഭരണ വകുപെ്, ത്ഡദേശഭരണം- റൂറൽ, അര്ബൻ, 
ടൗണ് ലേൊനിം�്, ത്ഡദേശ �്യംഭരണ എഞ്ിനീയറിം�് വിഭൊ�ം എന്നീ വകു
പ്പുകൾ ഡചര്ന്നത്ൊണ്. ഒരു ഭരണ വകുപ്പും നൊല് ഫീൽഡ് വകുപ്പുകളമൊയിട്ൊ

5 
പഞ്ൊയത്് ഭരണസംവിധൊനം
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ണ് ്വര്ത്ിക്ന്നത്്. ഫീൽഡ് വകുപ്പുകൾക്ക് ്ഡത്്യക വകുപ്പു ത്ലവന്ൊരും 
ഉണ്്. 

{-K-m-a-]-©-m-b-¯-v k-w-h-n-[-m-\-w

{Kma-]-©m-b¯v

Ìnb-dnwKv I½nän

ÌmânwKv I½n-än-IÄ

[\-Imcyw hnI-k\w t£a-Imcyw Btcm-Kyhpw 
hnZym-`ym-khpw

{Kma-k-`-IÄ

5.2 ഗ്ൊ�സഭ (h-Ip¸v 3, 3A, 3B)
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനത്ിപല വളപര ്ധൊനപപെട് ഘടകമൊണ് ഗ്ൊ
മ�ഭ. ഗ്ൊമ�ഭ �നങ്ങപള ഡനരിട്് ഗ്ൊമഭരണത്ിൽ �ങ്ൊളികളൊക്ന്നു. ഒരു 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല ഓഡരൊ നിഡയൊ�കമണ്ഡലവം ഓഡരൊ ഗ്ൊമ�ഭയൊണ്. 
ഓഡരൊ നിഡയൊ�കമണ്ഡലത്ിപലയം ഡവട്ര്�ട്ികയിൽ ഡ�രുള്ള എല്ൊവരും 
ആ ഗ്ൊമ�ഭയിൽ അം�ങ്ങളൊണ്. ഡേശീയ �ംസ്ൊന ഭരണക്രമം ്ൊത്ിനി
ധ്യ �നൊധി�ത്്യരീത്ിയിൽ രൂ�പപെടുത്പപെട്ിരിക്ന്നു. എന്നൊൽ ഡനരിട്ടുള്ള 
്ത്്യക്ഷ �നൊധി�ത്്യഡവേിയൊയി ഗ്ൊമ�ഭപയ ഈ നിയമത്ിൽ വ്യവസ് 
പചയ്ന്നു. ഡവൊട്ര്�ട്ികയിൽ ഡ�രുള്ള ഏപത്ൊരൊളിനം ത്പന് ഗ്ൊമ�ഭയിൽ 
�പങ്ടുക്ക, അഭി്ൊയ്കടനം നടത്തുക, ത്ീരുമൊനങ്ങളിൽ �ങ്ൊളിയൊ
കുക, നടത്ിപെിൽ ഭൊ�ഭൊക്കൊവക, നിരീക്ഷണവം അവഡലൊകനവം നടത്തുക, 
അറിയൊനള്ള അവകൊശം വിനിഡയൊ�ിക്ക തുടങ്ങിയ അധികൊരങ്ങൾ നി
ക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്നു.

5.2.1 കണ്വതീനർ
നിഡയൊ�കമണ്ഡലപത് ് ത്ിനിധൊനം പചയ്ന്ന �ഞ്ൊയത്ം�മൊണ് ഗ്ൊമ�
ഭയപട കണ്വീനര്. ഗ്ൊമ�ഭ കുറഞെത്് 3 മൊ�ത്ിപലൊരിക്കൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
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യത്് നിശ്യിക്ന്ന സ്ലത്് ഡയൊ�ം ഡചരണം. ഗ്ൊമ�ഭൊ ഡയൊ�ങ്ങളിൽ 
ഗ്ൊമ�ഭ ഉൾപപെടുന്ന ഡബ്ൊക്ക്, �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്് അം�ങ്ങഡളയം നിയമ�
ഭൊം�പത്യം ക്ഷണിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

5.2.2 പ്ഡത്യക ഗ്ൊ�സഭ
ഗ്ൊമ�ഭയിപല 10 ശത്മൊനത്ിൽ കുറയൊത് അം�ങ്ങൾ ഡരഖൊമൂലം ആവ
ശ്യപപെടുകയൊപണങ്ിൽ ആവശ്യപപെട് കൊര്യ�രി�ൊടിഡയൊപട ഗ്ൊമ�ഭയപട 
ഒരു ്ഡത്്യക ഡയൊ�ം കണ്വീനര് വിളിച്ചുഡചര്ഡക്കണ്ത്ൊണ്. ്ഡത്്യക ഗ്ൊ
മഡയൊ�ം രണ്് �ൊധൊരണ ഡയൊ�ങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കൊലയളവിൽ ഒരിക്കൽ 
മൊത്രഡമ �ൊടുള്ളൂ.

5.2.3 അദ്്യക്ഷന്

ഗ്ൊമ�ഭയപട ഡയൊ�ത്ിൽ ്�ിഡന്് അദ്ധ്യക്ഷത് വഹിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ്
�ിഡന്ിപന് അ�ൊന്നിദ്ധ്യത്ിൽ സവ�് ് �ിഡന്റും ഇവര് രണ്ടുഡ�രുഡടയം 
അ�ൊന്നിദ്ധ്യത്ിൽ കണ്വീനറും (വൊര്ഡ് പമമ്പര്) അദ്ധ്യക്ഷത് വഹിഡക്കണ്
ത്ൊണ്.

5.2.4 ഗ്ൊ�സഭയമട ക്വൊറം

ഗ്ൊമ�ഭയപട ക്ൊറം ആ വൊര്ഡിപല ഡവൊട്ര്മൊരുപട എണ്ണത്ിപന് 10 
ശത്മൊനം ആണ്. എന്നൊൽ ക്ൊറം ത്ികയൊപത് മൊറ്റിപവച്ച ഗ്ൊമ�ഭൊ ഡയൊ�ം 
വീണ്ടും ഡചരുഡമ്പൊൾ ക്ൊറം 50 ഡ�ര് ആണ്.

5.2.5 ഡകൊ-ഓർ�ിഡനറ്റർ

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ത്ീരുമൊനിക്ന്ന ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ ഗ്ൊമ�ഭയപട ഡകൊ-ഓര്ഡി
ഡനറ്റര് ആയിരിക്ം. ഡയൊ�ങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത്ിനം ത്ീരുമൊനങ്ങൾ ഡരഖപപെ
ടുത്തുന്നത്ിനം കണ്വീനപറ ഡകൊ-ഓര്ഡിഡനറ്റര് �ഹൊയിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

5.2.6 ഫണ്ടുകളഡടയം സൊധനസൊ�ഗ്ികളഡടയം വിശേൊംശങ്ങള്

ബ�റ്റിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ള തുക, �ദ്ധത്ിവിഹിത്ത്ിപന് വിശേൊംശങ്ങൾ, 
ഇനം ത്ിരിച്ചുള്ള ഫണ്ിപന് വിഹിത്ം, നടപെൊക്കിയഡത്ൊ നടപെൊക്കൊൻ ഉഡദേശി
ക്ന്നഡത്ൊ ആയ �ണികളപട എസ്റ്റിഡമറ്റ്, അത്ിപന് �ൊമഗ്ികളപട പചലവി
പന് വിശേൊംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അറിയൊൻ ഗ്ൊമ�ഭയ്ക് അവകൊശമുണ്ൊയിരി
ക്ം.

5.2.7 വികസന പരിപൊടികള് നിർഡദേശിക്കൽ
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശത്് നടപെൊഡക്കണ് �ദ്ധത്ികളഡടയം വിക�ന �രി
�ൊടികളഡടയം നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ക് രൂ�ം നൽകൊനം മുൻ�ണനകൾ നിര്ഡദേശി
ക്കൊനം ഗ്ൊമ�ഭയ്ക് അവകൊശമുണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്.
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5.2.8 മപൊതു പദ്തികള് എവിമട ഡവണം
പത്രുവ് വിളക്കൾ, പ�ൊതുടൊപ്പുകൾ, പ�ൊതുകിണറുകൾ, പ�ൊതു �ൊനിഡട്ഷ
ൻ യൂണിറ്റുകൾ, �ലഡ�ചന �ൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് പ�ൊതു ആവശ്യ�ദ്ധത്ികൾ 
എന്നിവ എവിപട സ്ൊ�ിക്കണപമന്ന് നിര്ഡദേശിക്കൊൻ ഗ്ൊമ�ഭയ്ക് അവകൊശ
മുണ്ൊയിരിക്ം.

5.2.9 ഗുണഡഭൊക്ൊക്കമള നിശ്ചയിക്കൽ, അർഹത പരിഡശൊധിക്കൽ
നിശ്യിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള മൊനേണ്ഡങ്ങൾക്കന�രിച്ച് മുൻ�ണനൊക്രമത്ിൽ, 
അര്ഹരൊയ ഗുണഡഭൊക്തൊക്കളപട ലിസ്റ്റ് അന്തിമമൊയി ത്യ്ൊറൊക്കി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്ിന് നൽകൊനം �ര്ക്കൊരിൽനിന്ന് ലഭിക്ന്ന പ�ൻഷൻ, �ബ്�ിഡി 
ഡ�ൊലുള്ള വിവിധത്രം ഡക്ഷമ�ഹൊയങ്ങൾ ലഭിക്ന്നവരുപട അര്ഹത് �രി
ഡശൊധിക്കൊനം ഗ്ൊമ�ഭയ്ക് അവകൊശമുണ്ൊയിരിക്ം. ഗ്ൊമ�ഭ അം�ീകരി
ച്ച് നൽകുന്ന ഗുണഡഭൊക്തൃ ലിസ്റ്റിപല മുൻ�ണനൊക്രമത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് 
മൊറ്റം വരുത്ൊൻ �ൊടില്.

5.2.10 ഓ�ിറ്റ് റിഡപ്ൊർട്് ചർച്ച
ഓഡിറ്റ് റിഡപെൊര്ട്ടുകപളക്റിച്ച് ഗ്ൊമ�ഭൊ ഡയൊ�ത്ിൽ ചര്ച്ച പചഡയ്ണ്തും 
ഡയൊ�ത്ിപന് അഭി്ൊയങ്ങളം നിര്ഡദേശങ്ങളം ശു�ൊര്ശകളം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്ിപന അറിയിഡക്കണ്തുമൊണ്.

5.2.11 ഗ്ൊ�സഭയം ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരും
്�ിഡന്് ആവശ്യപപെടുന്നത്ന�രിച്ച് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് 
ഗ്ൊമ�ഭയപട ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഗ്ൊമ�ഭ ആവശ്യപപെടുന്ന 
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കൊനം ത്ങ്ങൾ നടത്തുന്ന ്വര്ത്നങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച 
റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ നൽകൊനം നിയമൊനസൃത്വം ഫല്േവമൊയ ത്ീരുമൊനങ്ങ
ൾ എടുക്ന്നത്ിന് ഡവണ് നിയമ�രവം �ൊഡങ്ത്ികവമൊയ ഉ�ഡേശങ്ങൾ 
നൽകൊനം ഉേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് ബൊധ്യത്യണ്ൊയിരിക്ം.

5.2.12 ഗ്ൊ�സഭ സബ് കമ്മിറ്റി
ഗ്ൊമ�ഭക്ക് ഏപത്ങ്ിലും ്ശ്നങ്ങപളയം �രി�ൊടികപളയം �ംബന്ധിച്ച് 
വിശേമൊയി ചര്ച്ച പചയ്ന്നത്ിനം �ദ്ധത്ികളപട ഫല്േമൊയ നടപെൊക്കലി
നം ഡവണ്ി �ബ് കമ്മിറ്റി രൂ�ീകരിക്കൊവന്നത്ൊണ്. �ബ് കമ്മിറ്റികളിൽ 
�ത്ിൽ കുറയൊത് അം�ങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്തും അത്ിൽ �കുത്ി സ്തീക
ളൊയിരിഡക്കണ്തുമൊണ്.

ഗ്ൊമ�ഭയപട നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ം ശു�ൊര്ശകൾക്ം ഗ്ൊമ-ഡബ്ൊക്ക്-�ില്ൊ 
�ഞ്ൊയത്തുകൾ അര്ഹമൊയ �രി�ണന നൽഡകണ്ത്ൊണ്.

�ൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ിപല ആേ്യപത് ഗ്ൊമ�ഭ ഡയൊ�ത്ിൽ ആ നിഡയൊ�
കമണ്ഡലപത് �ംബന്ധിച്ച് നടപ്പു വര്ഷത്ിൽ ഏപറ്റടുക്കൊൻ ഉഡദേശിക്ന്ന 
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വിക�ന �രി�ൊടികളം അത്ിന ഡവണ്ിവരുന്ന പചലവിപന �ംബന്ധിച്ച റി
ഡപെൊര്ട്ടും മുൻവര്ഷപത് വിക�ന �രി�ൊടികളപടയം വൊര്ഷിക കണക്കിപന്
യം ഭരണനിര്വ്വഹണത്ിപന്യം റിഡപെൊര്ട്ടും അവത്രിപെിക്കണം.

ഗ്ൊമ�ഭയപട ഏപത്ങ്ിലും ത്ീരുമൊനം നടപെിലൊക്കൊൻ കഴിഞെിപല്ങ്ിൽ 
അദ്ധ്യക്ഷൻ അതു �ംബന്ധിച്ച കൊരണം ഗ്ൊമ�ഭയിൽ റിഡപെൊര്ട്് പചഡയ്ണ്
ത്ൊണ്.

ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം ഗ്ൊമ�ഭകൾക്ക് വകുപെ് 3എ, 3ബി എന്നിവ 
്കൊരം ധൊരൊളം അവകൊശങ്ങളം അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊ
േിത്ങ്ങളം നൽകിയിട്ടുണ്്. അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളം അവകൊശങ്ങളം 
ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു.

ഗ്ൊ�സഭയമട അധികൊരങ്ങളം ചു�തലകളം അവകൊശങ്ങളം
(എ) �ഞ്ൊയത്ിപന് വിക�ന �ദ്ധത്ികൾ ആവിഷ്കരിക്ന്നത്ിനൊവശ്യ

മൊയ വിശേൊംശങ്ങൾ ഡശഖരിക്ന്നത്ിനം �മൊഹരിക്ന്നത്ിനം 
�ഹൊയിക്ക;

(ബി) ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശത്് നടപെൊഡക്കണ് �ദ്ധത്ികളഡടയം 
വിക�ന �രി�ൊടികളഡടയം നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ക് രൂ�ം നൽകുകയം 
മുൻ�ണന നിര്ഡദേശിക്കയം പചയ്ക;

(�ി) ഗുണഡഭൊക്തൊക്കപള ലക്ഷ്യമൊക്കിയള്ള �ദ്ധത്ികപള �ംബന്ധിച്ച്, 
നിശ്യിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള മൊനേണ്ഡമന�രിച്ച്, മുൻ�ണനൊക്രമത്ിൽ, 
അര്ഹരൊയ ഗുണഡഭൊക്തൊക്കളപട ലിസ്റ്റ് അന്തിമമൊയി ത്യ്ൊറൊക്കി 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് നൽകുക;

(ഡി) ്ൊഡേശികമൊയി ആവശ്യമൊയ �ൗകര്യങ്ങൾ നൽകിപക്കൊണ്് 
വിക�ന �ദ്ധത്ികൾ ഫല്േമൊയി നടപെിലൊക്ന്നത്ിന് �ഹൊയ
ങ്ങൾ പചയ്തുപകൊടുക്ക;

(ഇ) വിക�ന �ദ്ധത്ികൾക്ക് ആവശ്യമൊയ �ന്നദ്ധ ഡ�വനവം 
�ണമൊഡയൊ �ൊധനമൊഡയൊ ഉള്ള �ഹൊയങ്ങളം നൽകുകയം �മൊ
ഹരിക്കയം പചയ്ക;

(എഫ് ) പത്രുവ വിളക്കൾ, പത്രുവിഡലഡയൊ അപല്ങ്ിൽ പ�ൊതുവൊയഡത്ൊ 
ആയ വൊട്ര് ടൊപ്പുകൾ, പ�ൊതു കിണറുകൾ, പ�ൊതു �ൊനിഡറ്റഷൻ 
യൂണിറ്റുകൾ, �ലഡ�ചന �ൗകര്യങ്ങൾ മറ്റ പ�ൊതു ആവശ്യ �ദ്ധത്ി
കൾ ഇവ എവിപട സ്ൊ�ിക്കണപമന്ന് നിര്ഡദേശിക്ക;

(�ി) ശുചിത്്ം, �രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണം, മലിനീകരണ നിയന്തണം 
തുടങ്ങിയ പ�ൊതു ത്ൊല്പര്യമുള്ള �ം�ത്ികപള �ംബന്ധിച്ച അറിവ് 
�കരുന്നത്ിന് �ദ്ധത്ികൾ ആവിഷ്കരിക്കയം അഴിമത്ി, വ്യൊ�വം 
കൃത്രിമവമൊയ ഇട�ൊടുകൾ തുടങ്ങിയ �ൊമൂഹിക ത്ിൻമകൾപക്കത്ി
പര �ംരക്ഷണം നൽകുകയം പചയ്ക;
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(എച്ച് ) ഗ്ൊമ�ഭയപട ്ഡേശത്് വിവിധ വിഭൊ�ങ്ങളിൽപപെട് ആളകൾക്കി
ടയിൽ �ൗഹൊര്ദേവം ഐക്യവം വളര്ത്തുകയം ആ ്ഡേശപത് 
ആളകളിൽ �ൻമഡനൊഭൊവം വളര്ത്തുന്നത്ിനൊയി കലൊകൊയിക 
ഡമളകൾ �ംഘടിപെിക്കയം പചയ്ക;

(ഐ) ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശത്് വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന ഗുണഡഭൊക്തൃ കമ്മിറ്റികപള നിരീക്ഷിക്കയം �ഹൊയിക്കയം 
പചയ്ക;

(പ�) �ര്ക്കൊരിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന പ�ൻഷൻ, �ബ്�ിഡി എന്നിവ 
ഡ�ൊലുള്ള വിവിധ ത്രം ഡക്ഷമ�ഹൊയങ്ങൾ ലഭിക്ന്ന ആളകളപട 
അര്ഹത് �രിഡശൊധിക്ക;

(പക) ഗ്ൊമ�ഭയപട ് ഡേശത്് നടപെിലൊക്വൊൻ ഉഡദേശിക്ന്ന ് വര്ത്ി
കപള �ംബന്ധിച്ച വിശേമൊയ എസ്റ്റിഡമറ്റുകളപട വിവരങ്ങൾ ഡശഖരി
ക്ക;

(എൽ) അടുത് മൂന്നുമൊ�ങ്ങളിൽ ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് അനഷ്ിഡക്ക
ണ് ഡ�വനങ്ങളം പചയ്ൊനഡദേശിക്ന്ന ്വര്ത്നങ്ങളം �ംബന്ധി
ച്ച വിവരം ലഭ്യമൊക്ക;

(എം) ഗ്ൊമ�ഭയപട ്ഡേശപത് �ംബന്ധിച്ച �ഞ്ൊയത്് എടുത്ിട്ടുള്ള 
ഓഡരൊ ത്ീരുമൊനത്ിപന്യം യക്തി അറിയക;

(എൻ) ഗ്ൊമ�ഭയപട ത്ീരുമൊനങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് എടുത്ിട്ടുള്ള തുടര് നട
�ടികപളക്റിച്ചും ഏപത്ങ്ിലും ത്ീരുമൊനം നടപെിലൊക്കിയിട്ില്ൊപയ
ങ്ിൽ അത്ിനള്ള വിശേമൊയ കൊരണങ്ങപളക്റിച്ചും അറിയക;

(ഒ) ശുചീകരണ ്ക്രിയകളിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല �ീവനക്കൊരുമൊ
യി �ഹകരിക്കയം ചപ്പുചവറുകൾ നീക്കം പചയ്ന്നത്ിന് �ന്നദ്ധ 
ഡ�വനം നൽകുകയം പചയ്ക;

(�ി) ഗ്ൊമ�ഭയപട ്ഡേശപത് ശുദ്ധ�ലവിത്രണം, പത്രുവ വിളക്ക് 
കത്ിക്കൽ എന്നീ �ംവിധൊനങ്ങളിപല ഡ�ൊരൊയ്മകൾ കണ്ടു�ിടി
ക്കയം �രിഹൊര മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ നിര്ഡദേശിക്കയം പചയ്ക;

(കയൂ) ഗ്ൊമ�ഭയപട ്ഡേശപത് സ്കൂളകളിപല അദ്ധ്യൊ�ക രക്ഷൊകര്തൃ 
�ംഘടനകളപട ്വര്ത്നങ്ങളിൽ �ഹൊയിക്ക;

(ആര്) ഗ്ൊമ�ഭയപട ്ഡേശപത് പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ, 
്ഡത്്യകിച്ച ഡരൊ�്ത്ിഡരൊധത്ിലും കുടുംബഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങ
ളിലും �ഹൊയിക്ക;

(എ�് ) കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ നിര്ണ്ണയിക്കപപെടൊവന്ന മറ്റു ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വ
ഹിക്ക.
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ഗ്ൊ�സഭയമട ഉത്രവൊേിത്ങ്ങള്.-

(1) ഗ്ൊമ�ഭയ്ക് ത്ൊപഴ �റയന്ന ഉത്രവൊേിത്ങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊ
ണ്, അത്ൊയത്്:-

(i) വിക�നവം ഡക്ഷമവം �ംബന്ധിച്ച ്വര്ത്നങ്ങപളക്റിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ്ചരിപെിക്ക;

(ii) ആഡരൊ�്യവം �ൊക്ഷരത്യം �ംബന്ധിച്ചതും അതുഡ�ൊലുള്ള വിക
�ന�രമൊയ മറ്റ് �മയബന്ധിത് �രി�ൊടികളിലും �പങ്ടുക്കയം 
അത്ിനൊയി ്ചൊരണം നടത്തുകയം പചയ്ക;

(iii) അവശ്യ �ൊമൂഹിക-�ൊമ്പത്ിക അടിസ്ൊന ഡരഖകൾ ഡശഖരി
ക്ക;

(iv) വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളപട പുഡരൊ�ത്ിപയ �ംബന്ധിച്ച വിവര
ങ്ങൾ ഡശഖരിച്ചു് നൽകുക;

(v) നികുത്ികൾ നൽകുന്നത്ിനം, വൊയ്പ ത്ിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത്ിനം �രിസ്ി
ത്ി ശുചീകരണം പമച്ചപപെടുത്തുന്നത്ിനം �മൂഹത്ിൽ ഐക്യം 
നിലനിര്ത്തുന്നത്ിനമൊയി ധൊര്മ്മികമൊയ മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബി
ക്ക;

(vi) �ഞ്ൊയത്ിപന് ധനൊ�മ മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ വര്ദ്ധിപെിക്ന്നത്ിനൊയി ് ൊ
ഡേശികമൊയി വിഭവ �മൊഹരണം നടത്തുക;

(vii) �ന്നദ്ധ�ംഘങ്ങപളന്ന നിലയിൽ വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളപട 
ഡമൽഡനൊട്ം വഹിക്ക;

(viii) �ൊംക്രമിക ഡരൊ�ങ്ങൾ, ്കൃത്ിഡക്ഷൊഭദുരന്തങ്ങൾ മുത്ലൊയവ 
ഉണ്ൊയൊൽ പ�പട്ന്ന് വിവരം നൽകുവൊനള്ള �ംവിധൊനങ്ങൾ 
ഉണ്ൊക്ക;

5.3. സ്റൊറെിംഗ് കമ്മിറ്റികള് (വകുപ്് 162, 162 എ)
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് നിരവധി ചുമത്ലകൾ ഉണ്്. (അദ്ധ്യൊയം 6 കൊണുക). 
ആ ചുമത്ലകളൊണ് വിവിധ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്്. ഗ്ൊമ
�ഞ്ൊയത്് ഏത്് വിഷയപത് �ംബന്ധിച്ചും ത്ീരുമൊനപമടുക്ം മുമ്പ് സൂക്ഷ
മൊയം വിശേമൊയം �രിഡശൊധിക്കണം. ഈ �രിഡശൊധന അത്ത്് സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റികളൊണ് ആേ്യം നടഡത്ണ്ത്്. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ത്ിൽ ചര്ച്ച 
നടത്ി, അവിപട ത്ീരുമൊനപമടുത്ഡശഷമൊയിരിക്കണം വിഷയങ്ങൾ അ�
ണ്യൊയി �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ ഉൾപപെടുഡത്ണ്ത്്. ഇ്കൊരം ഉൾപപെടു
ത്ിയ ഒരു വിഷയപത് �ംബന്ധിച്ച് �ഞ്ൊയത്് ഒരു ത്ീരുമൊനപമടുത്ൊൽ 
ആ ത്ീരുമൊനം കൊര്യക്ഷമമൊയി നടപെൊക്ന്നു എന്നുറപ്പുവരുഡത്ണ് ചുമത്ല
യം ബന്ധപപെട് സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിക്ണ്്. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി �ൊസ്സൊക്ന്ന 
്ഡമയങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്ിപന് അടുത് ഡയൊ�ത്ിൽ പവക്കണം. ആവശ്യപമ
ങ്ിൽ മൊറ്റം വരുത്ൊൻ �ഞ്ൊയത്ിന് അധികൊരമുണ്്.
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ഓഡരൊ �ഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ൊ�നത്ിലും ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ് സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റികൾ ഏപത്ല്ൊപമന്ന് ഡബൊക്ിൽ പകൊടുത്ിരിക്ന്നു.

പഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ഥൊപനങ്ങളം സ്റൊറെിംഗ് കമ്മിറ്റിയം

ക്ര� 
ന്ർ

സ്റൊറെിംഗ്  
കമ്മിറ്റിയമട ഡപര്

ഗ്ൊ�
പഞ്ൊയത്്

ഡ്ൊക്ക് 
പഞ്ൊയത്്

�ില്ൊ  
പഞ്ൊയത്്

1 ധനകൊര്യം   

2 വിക�നം   

3 ഡക്ഷമകൊര്യം   

4 ആഡരൊ�്യവം  
വിേ്യൊഭ്യൊ�വം

  

5 പ�ൊതുമരൊമത്് x x 

• പത്രപഞെടുക്കപപെട് �ന്ത്ിനിധികൾ മൊത്രമൊണ് സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിക
ളിപല അം�ങ്ങൾ. ്�ിഡന്് ഒഴിപകയള്ള എല്ൊ അം�ങ്ങളം ഏപത്ങ്ി
ലുപമൊരു സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിൽ അം�മൊണ്.

• ഒരം�ം ഒന്നിൽ കൂടുത്ൽ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിൽ അം�മൊയിരിക്ന്നത്ല്.
• ഓഡരൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയിലും ഒരു വനിത് അം�ം നിര്ബന്ധമൊയം 

ഉണ്ൊയിരിക്കണം. എല്ൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾക്ം, ആ സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റി അം�ങ്ങളിൽ നിന്നും പത്രപഞെടുക്കപപെട് ഒരു പചയര്ഡ�ഴ്ണ് 
ഉണ്ൊയിരിക്ം.

• ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട പചയര്ഡ�ഴ്ണ് �ഞ്ൊയത്് സവ�് 
്�ിഡന്് ആയിരിക്ം.

• ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്് എല്ൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികളിലും ഡവൊട്വ
കൊശമില്ൊത് എക്് ഒഫീഡഷ്യൊ അം�മൊണ്.

സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളപട ഹൊ�ര്, മിനിട്�് എന്നിവ ഡരഖപപെടുത്തു
ന്നത്ിനം മറ്റുമൊയി �ഞ്ൊയത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് ഓഫീ�് ഓര്ഡര് വഴി 
പ�ക്രട്റി ചുമത്ല നൽകണം. പ�ക്രട്റി സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളിൽ 
�പങ്ടുക്കയം ഡവണം.
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5.3.1. സ്റൊറെിംഗ് കമ്മിറ്റികളം അവ ട്കകൊര്യം മചഡയേണ്ട വിഷയങ്ങളം

ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ സ്റൊറെിംഗ് കമ്മിറ്റികളം  
അവ ട്കകൊര്യം മചഡയേണ്ട വിഷയങ്ങളം

ക്രമ 
നമ്പര്

സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റികൾ

സകകൊര്യം പചഡയ്ണ് വിഷയങ്ങൾ

1 ധനകൊര്യം ധനകൊര്യം, നികുത്ി, അക്കൗണ്ടുകൾ, ഓഡിറ്റ്, 
ബ�റ്റ്, പ�ൊതുഭരണം, നികുത്ി അപെീൽ, മറ്റ് 
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾക്ക് നൽകൊത്  
കൊര്യങ്ങൾ

2 വിക�നം വിക�ന ആസൂത്രണം, �ൊമൂഹിക-�ൊമ്പ
ത്ിക ആസൂത്രണം, സ്ല�രമൊയ ആസൂ
ത്രണം, കൃഷി, മണ്ണ് �ംരക്ഷണം, �ൊമൂഹ്യ 
വനവത്്കരണം, മൃ��ംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിക
�നം, പചറുകിട �ലഡ�ചനം, മത്സ്യബന്ധ
നം, പ�ൊതുമരൊമത്്, പചറുകിട വ്യവ�ൊയം, 
�ൊര്പെിട �ൗകര്യം, പകട്ിട നിര്മ്മൊണങ്ങള
പട നിയന്തണം, സവേയുത്ി

3 ഡക്ഷമകൊര്യം �ട്ിക�ൊത്ി, �ട്ികവര്ഗ്ഗ വിക�നം, സ്തീ
കളഡടയം കുട്ികളഡടയം വിക�നം, �ൊമൂ
ഹ്യഡക്ഷമം, �ൊമൂഹ്യ സരക്ഷൊ ്വര്ത്നം, 
ഡചരി�രിഷ്ക്കരണം, േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം, 
പ�ൊതുവിത്രണ �മ്പ്രേൊയം

4 ആഡരൊ�്യവം 
വിേ്യൊഭ്യൊ�വം

പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യം, ശുചീകരണം, ശുദ്ധ�ല 
വിത്രണം (കുടിപവള്ളം), അഴുക്ചൊൽ നിര്
മ്മൊണം, �രിസ്ിത്ി, വിേ്യൊഭ്യൊ�ം, കലയം 
�ംസ്ക്കൊരവം വിഡനൊേവം

5.4 സ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി (വകുപ്് 162 ബി)
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികളപട ്വര്ത്നങ്ങപള ഏഡകൊ�ിപെിക്ന്നത്ിനം ഡമൊണി
റ്റര് പചയ്ന്നത്ിനം, ഏപത്ങ്ിലും സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ്വര്ത്നരഹിത്മൊകു
ഡമ്പൊൾ ആ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനം �ഞ്ൊ
യത്് ഏൽപെിക്ന്ന മറ്റ് ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനം ഡവണ്ിയൊണ് 
സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് അദ്ധ്യക്ഷനം സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി 
പചയര്ഡ�ഴ്ണ്മൊരുമൊണ് സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റിയിപല അം�ങ്ങൾ. സ്റ്റിയറിം�് 
കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളിൽ പ�ക്രട്റി �പങ്ടുക്കണം.



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

ഡ�ൊയിറെ് കമ്മിറ്റികള് (വകുപ്് 165)
ഒരു �ഞ്ൊയത്് ഒഡന്നൊ അത്ിലധികഡമൊ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ളമൊയി ഡചര്ന്ന് അവര്ക്ക് ഉത്രവൊേിത്മുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ഡവണ്ി ശ്മി
ക്കഡയൊ �വപമെന്് അ്കൊരം ആവശ്യപപെടുകഡയൊ പചയ്ന്നത്ന�രിച്ച് 
രൂ�ീകരിക്ന്ന കമ്മിറ്റി.

5.5 പ്വർത്ന കമ്മിറ്റികള് (വകുപ്് 163)
കൃഷി, ശുചിത്്ം, വൊര്ത്ൊവിനിമയം, പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യം, വിേ്യൊഭ്യൊ�ം 
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്ിന് ്വര്ത്ന കമ്മിറ്റികൾ രൂ�ീക
രിക്കൊം. �ഞ്ൊയത്ിപന് അദ്ധ്യക്ഷനം അം�ങ്ങൾക്മിടയിൽ നിന്നും പത്
രപഞെടുത് അം�ങ്ങളം �ഞ്ൊയത്് നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന അം�ങ്ങളം 
(ഡവൊട്വകൊശം ഇല്) അടങ്ങുന്നത്ൊണ് ്വര്ത്ന കമ്മിറ്റി.

5.6 സബ് കമ്മിറ്റികള് (വകുപ്് 164)
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിപയഡയൊ ്വര്ത്ന കമ്മിറ്റിപയഡയൊ ഏപത്ങ്ിലും ് വൃത്ി
ഡയൊ �ദ്ധത്ിഡയൊ ഡ്ൊ�ഡക്ടൊ ലേൊഡനൊ നടപെൊക്ന്നത്ിന് �ഹൊയിക്ന്നത്ിന
ള്ള �മിത്ിയൊണ് �ബ് കമ്മിറ്റി.

5.7 മപൊതു�നൊഡരൊഗ്യ സ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കുഡവണ്ടിയള്ള �ൊഡന�ിംഗ് 
കമ്മിറ്റികള് (വകുപ്് 173 എ)

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് എല്ൊ പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം 
സേനംേിന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്ിപന �ഹൊയിക്ന്നത്ിനൊയി 
ഓഡരൊ ആഡരൊ�്യ സ്ൊ�നത്ിനം ഒരു മൊഡന�ിം�് കമ്മിറ്റി ഉണ്ൊയിരി
ഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്് ഈ കമ്മിറ്റിയപട പചയര്മൊനം 
ആഡരൊ�്യവം വിേ്യൊഭ്യൊ�വം സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്ഡ�ഴ്ണ് സവ�്  
പചയര്മൊനം പമഡിക്കൽ ഓഫീ�ര് കണ്വീനറുമൊയിരിക്ം. കമ്മിറ്റിയപട 
അം��ംഖ്യ 15 ൽ കൂടൊൻ �ൊടില്.

�ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിൽ വ്യവസ് പചയ്ിട്ടുള്ള ഡമൽപെറഞെ കമ്മിറ്റി
കൾക് പുറപമ �ി.ടി.എ., അം�ൻവൊടി പവൽപഫയര് കമ്മിറ്റി, �ൊടഡശഖര 
�മിത്ി, വൊര്ഡ്ത്ല ആഡരൊ�്യ-ശുചിത്്-ഡ�ൊഷണ �മിത്ി, �ഞ്ൊയത്് 
വിേ്യൊഭ്യൊ� �മിത്ി, കുടുംബശ്ീ �ംഘടനൊ �ംവിധൊനങ്ങൾ, �ൊക്ഷരത്ൊ
�മിത്ി, സ�വസവവിധ്യ �രി�ൊലന �മിത്ി, �ൊഗ്ത് �മിത്ി, രൈൊഫിക് 
മൊഡന�്പമന്് കമ്മിറ്റി, തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്മിറ്റികളം ്ൊഡേശിക ഭരണവ്യവ
സ്യപട ഭൊ�മൊണ്.
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6 
ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ ചു�തലകളം 

ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം

6.1. ചു�തലകള് (വകുപ്് 166)
73-ൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേ�ത്ിപയത്തുടര്ന്ന് �ഞ്ൊയത്് രൊ�് സ്ൊ�നങ്ങ
ൾക്കൊയി 29 വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന �ത്ിപനൊന്നൊം �ട്ിക ഭരണഘടനയിൽ 
ഉൾപപെടുത്ി. അത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിൽ 1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് നി
യമത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലകൾ വ്യവസ് പചയ്ിരിക്ന്നു. ഡകരള 
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 166-ൊം വകുപെ് 3-ൊം �ട്ികയിൽ ഇനം ത്ിരിച്ച് �റ
ഞെിട്ടുള്ള കൊര്യങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശപത് ആവശ്യ
ങ്ങൾ നിറഡവഡറ്റണ്ത്് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് കര്ത്വ്യമൊയിരിക്ന്നത്ൊണ് 
എന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്ന്നു. �ര്ക്കൊര് മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾക്ം �ൊമ്പത്ികവം 
�ൊഡങ്ത്ികവം മറ്റു വിധത്ിലുമുള്ള �ഹൊയങ്ങൾക്ം വിഡധയമൊയി 3-ൊം �ട്ി
കയിൽ �റഞെിരിക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്ിനം അവപയ �ംബന്ധിച്ച് 
�ൊമ്പത്ിക വിക�നത്ിനം �ൊമൂഹ്യ നീത്ിക്മുള്ള �ദ്ധത്ികൾ ത്യ്ൊറൊ
ക്ന്നത്ിനം അവ നടപെൊക്ന്നത്ിനമുള്ള അധികൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് 
ഉണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്. 3-ൊം �ട്ികയിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലകപള 
ത്ൊപഴ �റയം ്കൊരം മൂന്നൊയി ത്രം ത്ിരിച്ചിരിക്ന്നു.

1. അനിവൊര്യ ചു�തലകള്
2. മപൊതുവൊയ ചു�തലകള്
3. ഡ�ഖലൊടിസ്ഥൊനത്ിലുള്ള ചു�തലകള്

ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ ചു�തലകളമട എണ്ം

അനിവൊര്യ  
ചുമത്ലകൾ

പ�ൊതുവൊയ  
ചുമത്ലകൾ

ഡമഖലൊടിസ്ൊനത്ിലുള്ള ചുമത്ലകൾ

ഡമഖല (എണ്ണം) ചുമത്ലകളപട എണ്ണം

27 14 19 76
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6.2. അനിവൊര്യ ചു�തലകള്
അനിവൊര്യ ചുമത്ല എന്നത്ിന് ബന്ധപപെട് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് നിര്ബന്ധമൊയം 
പചയ്ിരിഡക്കണ്ത്് എന്നൊണര്ത്ഥം. അനിവൊര്യ ചുമത്ലകപള നൊലൊയി ത്രം 
ത്ിരിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

അനിവൊര്യ ചുമത്ലകളപട ത്രം ത്ിരിവ്:

1. മപൊതു�നൊഡരൊഗ്യവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട് ചു�തലകള്
2. മപൊതു സൗകര്യങ്ങള�ൊയി ബന്ധമപ്ട് ചു�തലകള്
3. മപൊതു മുതലുകളമട സംരക്ഷണവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട് ചു�തലകള്
4. നിയന്ത്രണപര�ൊയ ചു�തലകള്

6.2.1. മപൊതു�നൊഡരൊഗ്യവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട്് അനിവൊര്യ ചു�തലകള്
• ഖരമൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിക്ക, �ംസ്ക്കരിക്ക
• �രിസ്ിത്ി ആഡരൊ�്യരക്ഷകമൊക്കി �ംരക്ഷിക്ക
• �ൊംക്രമിക ഡരൊ�വൊഹികളൊയ പകൊതുക്, ഈച്ച തുടങ്ങിയവപയ  

നിയന്തിക്ക
• ഡരൊ�്ത്ിഡരൊധ നട�ടികൾ �്ീകരിക്ക
• ഡരൊ�്ത്ിഡരൊധത്ിനം നിയമ�ംരക്ഷണത്ിനമുള്ള ഡേശീയ-  

�ംസ്ൊന-്ൊഡേശിക �രി�ൊടികപള ഏഡകൊ�ിപെിച്ച് നടപെൊക്ക.

6.2.2. മപൊതുസൗകര്യങ്ങള�ൊയി ബന്ധമപ്ട് അനിവൊര്യ ചു�തലകള്
• ഡ�മൊരിമൂലം ഉണ്ൊകുന്ന പവള്ളം ഒഴുക്കി കളയക
• പ�ൊതു മൊര്ക്കറ്റുകൾ �രി�ൊലിക്ക
• പത്രുവവിളക്കൾ കത്ിക്ക, �രി�ൊലിക്ക
• ശവപെറമ്പുകളം ശ്മശൊനങ്ങളം സ്ൊ�ിക്കയം സൂക്ഷിക്കയം പചയ്ക
• കുളിക്കടവകളം അലക്കടവകളം സ്ൊ�ിക്ക
• പ�ൊതു സ്ലങ്ങളിൽ മൂത്രപ്പുരയം കക്കൂസം കുളിസ്ലവം സ്ൊ�ിക്ക
• കടത്തുകൾ ഏര്പപെടുത്തുക
• പവയിറ്റിം�് പഷഡ് �ണിയക
• വൊഹനങ്ങൾ �ൊര്ക്ക് പചയ്ന്നത്ിന് ത്ൊവളങ്ങൾ ഏര്പപെടുത്തുക
• ഡമളകളഡടയം ഉത്സവങ്ങളഡടയം നടത്ിപെ് ക്രമീകരിക്ക

6.2.3. മപൊതു മുതലുകളമട സംരക്ഷണവ�ൊയി ബന്ധമപ്ട് അനിവൊര്യ 
ചു�തലകള്

• പ�ൊതു സ്ലങ്ങൾ കഡയ്റ്റം പചയ്പപെടൊപത് �ംരക്ഷിക്ക
• ഡറൊഡകളം പ�ൊതു മുത്ലുകളം �ംരക്ഷിക്ക
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• കുടിപവള്ള ഡസ്ൊത്സ്സുകൾ �ംരക്ഷിക്ക
• കുളങ്ങളം മറ്റ് �ല�ംഭരണികളം �ംരക്ഷിക്ക
• �ലമൊര്ഗ്ഗങ്ങളം കനൊലുകളം �ംരക്ഷിക്ക

6.2.4. നിയന്ത്രണപര�ൊയ അനിവൊര്യ ചു�തലകള്
• പകട്ിട നിര്മ്മൊണം നിയന്തിക്ക
• �നനം, മരണം എന്നിവ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ക

• മൃ�ങ്ങളപട കശൊപെ്, മത്സ്യം, മൊം�ം, എളപെത്ിൽ ഡകടുവരുന്ന മറ്റു ഭക്ഷ്യ
വസ്തുക്കൾ എന്നിവയപട വിൽപെന നിയന്തിക്ക

• ഭക്ഷണശൊലകപള നിയന്തിക്ക

• വ്യൊ�ൊരങ്ങൾക്ം വ്യവ�ൊയങ്ങൾക്ം സല�ൻ�് നൽകുക

• ഭക്ഷണത്ിൽ മൊയം ഡചര്ക്ന്നത്് ത്ടയക

• വളര്ത്തു നൊയ്കൾക്ക് സല�ൻ�് നൽകുക, അലഞ്ഞുനടക്ന്ന നൊയ്കപള 
ഇല്ൊയ്മ പചയ്ക.

6.3. മപൊതുവൊയ ചു�തലകള്
�മൂഹത്ിപന് നന്ക്ഡവണ്ിയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് മറ്റു ചുമത്ലകൾ കൊര്യ 
ക്ഷമമൊക്ന്നത്ിന ഡവണ്ിയം �ൊധ്യമൊകുന്നിടഡത്ൊളം കൊര്യങ്ങൾ ഓഡരൊ 
�ഞ്ൊയത്തും പചഡയ്ണ്തുണ്്. ഇ്കൊരം പചഡയ്ണ്ത്ൊയ ചുമത്ലകളൊണ് 
പ�ൊതു ചുമത്ലകൾ.

6.3.1. ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ മപൊതു ചു�തലകള്

• �ൊമൂഹ്യത്ിന്കൾപക്കത്ിപര ഡബൊധവത്്കരണം

• ദുരിത്ൊശ്ൊ� ്വര്ത്നങ്ങൾ �ംഘടിപെിക്ക

• വിഭവ�മൊഹരണം നടത്തുക

• സ്ിത്ിവിവരക്കണക്കൾ ഡശഖരിക്ക

• ദുര്ബല വിഭൊ�ങ്ങൾക്ക് നിയമഡബൊധവത്്കരണം നടത്തുക 

• അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ക

• �ഹകരണഡമഖല വിക�ിപെിക്ക

• �ൊമുേൊയിക ഐക്യം പമച്ചപപെടുത്തുക

• മിത്വ്യയം ശീലിക്ന്നത്ിന് ്ചരണ �രി�ൊടികൾ �ംഘടിപെിക്ക

• വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ �രമൊവധി �ന�ങ്ൊളിത്ം  
ഉറപ്പുവരുത്തുക

• �രിസ്ിത്ി �ംബന്ധിച്ച് ഡബൊധവത്്കരണം നടത്തുക. അത്ിപന് ഉന്നമ
നത്ിനൊയി ്ൊഡേശിക ്വര്ത്ന �രി�ൊടികൾക്ക് രൂ�ം നൽകുക
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• �ന്നദ്ധ ്വര്ത്കപര �ംഘടിപെിക്കയം കൂട്ൊയ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
�ങ്ൊളികളൊവകയം പചയ്ക.

6.4. ഡ�ഖലൊടിസ്ഥൊനത്ിലുള്ള ചു�തലകള്
വിവിധ വിക�ന വിഷയ ഡമഖലകളിപല ചുമത്ലകളൊണ് ഡമഖലൊടിസ്ൊന
ത്ിലുള്ള ചുമത്ലകൾ എന്നതുപകൊണ്് ഉഡദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

6.4.1 ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ ഡ�ഖലൊടിസ്ഥൊനത്ിലുള്ള ചു�തലകള്

1. കൃഷി

2. മൃ��ംരക്ഷണവം ക്ഷീഡരൊൽപെൊേനവം

3. പചറുകിട �ലഡ�ചനം

4. മത്സ്യബന്ധനം

5. �ൊമൂഹ്യ വനവത്്കരണം

6. പചറുകിട വ്യവ�ൊയം

7. ഭവന നിര്മ്മൊണം

8. �ല വിത്രണം

9. വിേ്യഛേക്തിയം ഊര്ജ്ജവം

10. വിേ്യൊഭ്യൊ�ം

11. പ�ൊതുമരൊമത്്

12. പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യവം ശുചീകരണവം

13. �ൊമൂഹ്യഡക്ഷമം

14. േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം

15. �ട്ിക�ൊത്ി-�ട്ികവര്ഗ്ഗ വിക�നം

16. കൊയിക വിഡനൊേവം �ൊംസ്ക്കൊരിക കൊര്യങ്ങളം

17. പ�ൊതുവിത്രണ �മ്പ്രേൊയം

18. ്കൃത്ിഡക്ഷൊഭ ദുരിത്ൊശ്ൊ�ം

19. �ഹകരണം

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് ചുമത്ലകളള്ള വിക�ന വിഷയഡമഖലകളൊണ് മുകളിൽ 
പകൊടുത്ിരിക്ന്നത്്. ഓഡരൊ വിഷയഡമഖലയിലും ഒഡട്പറ ചുമത്ലകൾ �ഞ്ൊ
യത്ിന് നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ ഡമഖലകളിൽ അടിത്ട്ിൽ പചഡയ്ണ് ചുമത്
ലകളൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്്. ഓഡരൊ വിക�നഡമഖലകളിലും 
ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് നൽകൊത് ചുമത്ലകൾ ബന്ധപപെട് വകുപ്പുക
ളൊണ് നിര്വ്വഹിക്ന്നത്്.
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6.5 ചു�തലകള് നിറഡവറ്റൊനുള്ള അധികൊരം
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമ്കൊരം നൽകപപെട് എല്ൊ ചുമത്ലകളം നിറഡവറ്റുന്ന
ത്ിനള്ള അധികൊരവം അ്കൊരം പചഡയ്ണ്ത്ിനള്ള ഉത്രവൊേിത്വം ഓഡരൊ 
ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നത്ിനമുണ്്. അത്ൊയത്് ചുമത്ലകൾ നിറഡവറ്റൊനള്ള 
അധികൊരമൊണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്്, അതുപകൊണ്് ത്പന്ന ചുമത്ലയില്ൊത്ത്് 
പചയ്ന്നത്് അധികൊര ദുര്വിനിഡയൊ�മൊണ്. അധികൊരങ്ങൾ വിനിഡയൊ�ി
ക്ന്നത്് സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി, സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി, �ഞ്ൊയത്് ഭരണ�മിത്ി 
എന്നിവയപട ത്ീരുമൊനങ്ങളിലൂപടയൊണ്. അത്ൊയത്് അം�ങ്ങളല് കമ്മിറ്റിയൊ
ണ് അധികൊരസ്ൊനങ്ങൾ. ചുമത്ലകൾ നിറഡവറ്റുന്നത്ിലും അധികൊരങ്ങൾ വി
നിഡയൊ�ിക്ന്നത്ിലും കൂട്ടുത്രവൊേിത്മുപണ്ന്നൊണ് ഇത്് സൂചിപെിക്ന്നത്്. 
അതുപകൊണ്് ഓഡരൊ ത്ീരുമൊനപമടുക്ഡമ്പൊഴും അത്് ത്ങ്ങളപട അധികൊ�രി
ധിയിൽ വരുന്നത്ൊഡണൊ (നിയമൊനസൃത്മൊഡണൊ) എന്ന് ത്ീരുമൊനപമടുക്ന്ന
ത്ിൽ �ങ്ൊളികളൊകുന്ന ഓഡരൊരുത്രും ഉറപെൊഡക്കണ്ത്ൊണ്.
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7 
�നപ്തിനിധികളമട ചു�തലകളം 

ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം

ആസൂത്രിത് വിക�നത്ിലും ത്ഡദേശഭരണകൊര്യങ്ങളിലും വര്ദ്ധിച്ച അളവിലു
ള്ള �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ്ക്രിയയൊണ് അധികൊര വിഡകന്ദീക
രണം. �ദ്ധത്ികളപട നടത്ിപെിലും ഭരണകൊര്യങ്ങളിലും ത്ീരുമൊനം എടുഡക്ക
ണ്ത്് �നങ്ങളം �ന്ത്ിനിധികളമൊണ്. അധികൊരവിഡകന്ദീകരണത്ിപന് 
ഭൊ�മൊയി രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ൊമ�ഭകൾ മുത്ൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തു കമ്മിറ്റി
കൾവപരയള്ള �നൊധി�ത്്യ �ംവിധൊനങ്ങളൊണ് വിക�ന്ക്രിയകളിലും 
ഭരണകൊര്യങ്ങളിലും, ആവശ്യമൊയ ഇടപ�ടലുകളം �മഡയൊചിത്മൊയ ത്ീരു
മൊനങ്ങളം സകപകൊണ്ടുപകൊണ്് ഡനതൃത്്�രമൊയ �ങ്് വഹിക്ന്നത്്. �ന്
ത്ിനിധികൾക്ം അവരൊൽ നിയന്തിക്കപപെടുന്ന �ഞ്ൊയത്് ഭരണ�ംവിധൊ
നത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ം വിക�ന്ക്രിയകളിലും ഭരണകൊര്യങ്ങളിലും 
ധൊരൊളം ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം 1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് 
നിയമം ഏൽപെിച്ചിട്ടുണ്്. അവ എപന്തൊപക്കയൊപണന്ന് നമുക്ക് മന�ിലൊക്കൊം.

7.1 പഞ്ൊയത്് അംഗങ്ങളമട അവകൊശങ്ങളം ചു�തലകളം 
ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം

7.1.1 അംഗങ്ങളമട അവകൊശങ്ങള് (വ.158)
1) �ഞ്ൊയത്തു ഡയൊ�ങ്ങളിൽ ്ഡമയം അവത്രിപെിക്ക, �ഞ്ൊയത്ിപന് 

ഭരണൊധികൊരത്ിൽപപെടുന്ന കൊര്യങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് ്�ിഡന്ിഡനൊ
ഡടൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്മൊഡനൊഡടൊ ഡചൊേ്യങ്ങൾ ഡചൊേിക്ക 

2) ്�ിഡന്ിന് യഥൊവിധിയള്ള ഡനൊട്ീ�് നൽകിയ ഡശഷം �ഞ്ൊയത്ി
പന് വിജ്ൊ�ിത് ്മൊണം ഒഴിപകയള്ള റിഡക്കൊര്ഡകൾ ഓഫീ�് �മ
യത്് ഡനൊക്കൊവന്നത്ൊണ്.

3) �നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങൾ, �ണികളിപല വീഴ്ച, പ�ൊതു്ൊധൊന്യമുള്ള മറ്റ് 
വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ �ംബന്ധിച്ച് �ഞ്ൊയത്ിപന് ശ്ദ്ധക്ഷണിക്ക.

4) �ഞ്ൊയത്തു നടത്തുന്ന ഡ�ൊലികഡളൊ �ണികഡളൊ �രിഡശൊധന നടത്തുക. 
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7.1.2 അംഗങ്ങളമട ചു�തലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം

1) ത്ൊൻ ്ത്ിനിധീകരിക്ന്ന നിഡയൊ�കമണ്ഡലത്ിപന് ഗ്ൊമ�ഭൊഡയൊ�ം 
കുറഞെത്് മൂന്ന്മൊ�ത്ിപലൊരിക്കപലങ്ിലും, ്�ിഡന്റുമൊയി കൂടിയൊ
ഡലൊചിച്ച് വിളിച്ചുകൂട്ടുക.

2) ്�ിഡന്ിഡന്യം സവ�് ്�ിഡന്ിഡന്യം അഭൊവത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഭൊ
ഡയൊ�ത്ിൽ അധ്യക്ഷത് വഹിക്ക.

3) �ഞ്ൊയത്ിഡന്യം ത്ൊൻ അം�മൊയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊന്ി�് കമ്മിറ്റിയഡടയം ഡയൊ
�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്കയം ചര്ച്ചകളിൽ �ങ്ൊളിയൊവകയം പചയ്ക. 

4) പത്പരപഞെടുക്കപപെട് അധികൊരി എന്ന നിലയിൽ ത്ന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ 
അധികൊരങ്ങൾ വിനിഡയൊ�ിക്കയം കര്ത്വ്യങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്കയം 
പചയ്ക. 

5) വ്യവസ്കൾക്ക് എത്ിഡരൊ, അത്ീത്ഡമൊ, �്�ന�ക്ഷ�ൊത്�രഡമൊ, അഴി
മത്ികൾക്ക് ഇടനൽകുന്നഡത്ൊ, �ത്്യത്ിന് വിരുദ്ധഡമൊ, �ംശുദ്ധഭരണ
ത്ിപന് ത്ൊൽ�ര്യത്ിന് നിരക്കൊത്ഡത്ൊ ആയ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഏര്പപെടൊത്ിരിക്ക.

6) പത്റ്റൊയ ത്ീരുമൊനഡമൊ നട�ടിഡയൊ മൂലം �ഞ്ൊയത്ിഡനൊ മറ്റൊര്പക്കങ്ി
ലുഡമൊ ഉണ്ൊഡയക്കൊവന്ന കഷ്നഷ്ങ്ങൾക്ക് ഉത്രവൊേിയൊയിരിക്ക.

7) �ഞ്ൊയത്ിപന് ഫണ്്, ആസ്തി, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ �ംരക്ഷിക്ന്നത്ി
ലും വിനിഡയൊ�ിക്ന്നത്ിലും ഉത്രവൊേിത്ഡബൊധം ്കടിപെിക്ക

8) �ഞ്ൊയത്് അം�പമന്ന നിലയിൽ ത്ൊൻ അധ്യക്ഷനൊയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിക
ൾ യഥൊ�മയം കൂടുന്നത്ിനള്ള നട�ടികൾ �്ീകരിക്ക, ത്ൊൻ അം�മൊ
യിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളിൽ �പങ്ടുക്ക.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അം�ം അധ്യക്ഷഡനൊ അം�ഡമൊ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളിൽ 
ചിലവ: 

• വൊര്ഡത്ല �ൊഗ്ത്ൊ�മിത്ി

• വൊര്ഡത്ല വിക�ന�മിത്ി

• വൊര്ഡത്ല ഡമൊണിറ്ററിം�് കമ്മറ്റി (ഡകൊവിഡ് 19)

• വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ/ ഡമൊണിറ്ററിം�് �മിത്ികൾ

• ഡഹൊസ്ിറ്റൽ മൊഡന�ിം�് കമ്മിറ്റി

• അം�നവൊടി പവൽഫയര് കമ്മിറ്റി

• വൊര്ഡ്- ആഡരൊ�്യ- ശുചിത്്-ഡ�ൊഷണ �മിത്ി

• ദുരന്ത നിവൊരണ �മിത്ി.

9) പത്രപഞെടുപെ് പചലവ് കണക്കൾ ഫല്ഖ്യൊ�നം കഴിഞെ് 30 േിവ
�ത്ിനകം ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിയ്ക് നൽകുക. (വകുപെ് 86)
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10) ത്പന്യം കുടുംബൊം�ങ്ങളഡടയം �്ത്് വിവരം സ്ൊനം ഏപറ്റടുത് 
ത്ീയത്ി മുത്ൽ മുപെത്് മൊ�ങ്ങൾക്കകം നിശ്ിത് പ്ൊഡഫൊര്മയിൽ 
�ഞ്ൊയത്് പഡ�യൂട്ി ഡയക്ടര്ക്ക് നൽകുക (വ.159). ഇ്കൊരം �്ത്് 
വിവരം നൽകിയ ഡശഷം �്ത്് ആര്�ിക്കഡയൊ സകപയ്ൊഴിയകഡയൊ 
പചയ്ൊൽ അത്ിനഡശഷം മൂന്ന് മൊ�ത്ിനകം അത്് �ംബന്ധിച്ച ഡസ്റ്റ
റ്റ്പമന്് �ഞ്ൊയത്തു പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര്ക്ക് നൽകുക.

11) ഡലൊകൊയക്ത ര�ിസ്റ്റൊര് മുമ്പൊപക ഓഡരൊ രണ്ടുവര്ഷത്ിപലൊരിക്കലും 
ജൂണ് 30 ന് മുമ്പ് �്ത്് വിവരം �ംബന്ധിച്ച ഡസ്റ്ററ്റ്പമന്് നൽകുക.
(ഡകരള ഡലൊകൊയക്ത നിയമം-വകുപെ് 22)

7.2 സ്റൊന്�ിംഗ് കമ്മിറ്റി മചയർ�ൊന്ൊരുമട ചു�തലകളം  
ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം

1. മൊ�ത്ിപലൊരിക്കപലങ്ിലും സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂ
ട്ടുക, ആ ഡയൊ�ത്ിൽ അധ്യക്ഷത് വഹിക്ക.

2. �ഞ്ൊയത്തുഡയൊ�ങ്ങളിൽ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്മൊഡനൊടൊയി ഉന്ന
യിക്കപപെടുന്ന ഡചേ്യങ്ങൾക്ക് മറു�ടി നൽകുക.(വകുപെ്-158)

3. സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്ക.

4. നിയമ്കൊരം നൽകപപെട് വിഷയങ്ങൾ സകകൊര്യം പചയ്ക, �ഞ്ൊയ
ത്് ഭരഡമൽപെിക്ന്ന മറ്റ് അധികൊരങ്ങളം കര്ത്വ്യങ്ങളം നിര്വ്വഹിക്ക

5. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട �രി�ണനയ്കൊയി വരുന്ന ഫയലുകളിൽ സ്റ്റൊ
ൻഡിം�് കമ്മിറ്റിയപട അഭി്ൊയം ഡരഖപപെടുത്തുക. 

7.3 ട്വസ് പ്സി�റെിമറെ ചു�തലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം 
(വ.156)

1) ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ത്ിൽ അധ്യ
ക്ഷത് വഹിക്ക.

2) ്�ിഡന്ിപന് സ്ൊനം ഒഴിവൊയിരുന്നൊൽ പുത്ിയ ്�ിഡന്് സ്ൊനം 
ഏപറ്റടുക്ന്നതുവപര ്�ിഡന്ിപന് ഡ�ൊലികൾ നിര്വ്വഹിക്ക

3) ്�ിഡന്് 15 േിവ�ത്ിൽ കൂടുത്ൽ തുടര്ച്ചയൊയി അധികൊരത്ിര്ത്ി
ക്ള്ളിൽ ഇല്ൊത്ിരിക്കഡയൊ ്�ിഡന്ിന് അവശത് �ംഭവിക്കഡയൊ 
പചയ്ൊൽ ്�ിഡന്ിപന് ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്ക. 

4) ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ത്യ്ൊറൊക്ന്ന ബഡ്�റ്റ് ആ കമ്മിറ്റിയപട 
പചയര്മൊൻ എന്ന നിലയിൽ �ഞ്ൊയത്ിപന് അം�ീകൊരത്ിനൊയിവ
യ്ക്കുക.

5) ്�ിഡന്ിപന് അ�ൊന്നദ്ധ്യത്ിൽ �ഞ്ൊയത്്/ഗ്ൊമ�ഭ ഡയൊ�ങ്ങളി
ൽ അധ്യക്ഷത് വഹിക്ക.
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7.4 പ്സി�റെിമറെ ചു�തലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം  
(വ.153, വ.156)

�ഞ്ൊയത്ിപന് മുഴുവൻ�മയ കൊര്യനിര്വ്വഹണൊധികൊര്യസ്ൻ എന്ന 
നിലയിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് എല്ൊ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം ഡമൽഡനൊട്വം 
നടത്ിപെ് ചുമത്ലയം ്�ിഡന്ിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്. �ഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്ടി
നൊഡലൊ അത്ിൻകീഴിഡലൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലപപെട് കര്ത്വ്യങ്ങൾ 
നിറഡവറ്റുന്നത്ിന് ്�ിഡന്ിന് ഡനരിട്് ഉത്രവൊേിത്ം ഉണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊ
ണ്. ആക്ടിൽ ്ഡത്്യകമൊയി ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുള്ള ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊേിത്
ങ്ങളം ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു.

1) �ഞ്ൊയത്ിപന്യം ഗ്ൊമ�ഭകളഡടയം ഡയൊ�ങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷത് വഹി
ക്കൽ, ആ ഡയൊ�ങ്ങൾ നിയന്തിക്ക.

2) ്�ിഡന്ിഡന്യം സവ�് ്�ിഡന്ിഡന്യം ഔഡേ്യൊ�ിക സ്ൊനങ്ങൾ 
ഒഴിവൊയിരുന്നൊൽ ഒരു പുത്ിയ ്�ിഡഡന്ൊ, സവ�് ്�ിഡഡന്ൊ 
ഉഡേ്യൊ�ം ഏപറ്റടുക്ന്നതു വപര ്�ിഡന്ിപന് ചുമത്ലകൾ 162 മത്് 
വകുപെ് (1) ഉ�വകുപെിൽ �റയന്ന ക്രമത്ിൽ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മറ്റി പചയര്മൊൻ
മൊര് നിര്വഹിഡക്കണ്തും ്�ിഡഡന്ൊ സവ�് ്�ിഡഡന്ൊ സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മറ്റി പചയര്മൊൻമൊഡരൊ ്�ിഡന്ിപന് ചുമത്ലകൾ വഹിക്ന്നത്ിന് 
ഇല്ൊത്ിരിക്ന്നിടത്് ്�ിഡഡന്ൊ, സവ�് ്�ിഡഡന്ൊ ഏപത്ങ്ിലും 
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട പചയര്മൊഡനൊ ഉഡേ്യൊ�ം ഏപറ്റടുക്ന്നതുവപര, ത്ി
രപഞെടുക്കപപെട് അം�ങ്ങിൽ ്ൊയം കൂടിയ ആൾ ്�ിഡന്ിപന് ചുമത്
ലകൾ നിര്വഹിഡക്കണ്തുമൊണ്.

3) �ഞ്ൊയത്ൊഫീ�ിഡലയം �ഞ്ൊയത്ിപന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ൊ�നങ്ങ
ളിഡലയം �ീവനക്കൊരുപട ഡമൽഡനൊട്വം നിയന്തണവം നിര്വ്വഹിക്ക, 
അവരുപട ഡകൊണ്ഫിഡൻഷ്യൽ റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ ത്യ്ൊറൊക്ക.

4) കണ്ി�ന്് പചലവകൾ പചയ്ക.

5) �ഞ്ൊയത്ിപന് �ണമിട�ൊടുകൾ അധികൃത്മൊക്ക.

6) അടിയന്തര �ൊഹചര്യങ്ങളിൽ പ�ൊതു�നരക്ഷക്ക് ഉടനടി ഡവണ് 
�ണികഡളൊ ്വൃത്ികഡളൊ പചയ്ന്നത്ിനം അവയ്ക് ഡവണ് പചലവകൾ 
നൽകുന്നത്ിന് നിര് ഡദേശിക്കയം പചയ്ക.

7) പ�ക്രട്റിയഡടയം ആവശ്യമുള്ള�ക്ഷം മറ്റു ഉഡേ്യൊ�സ്രുഡടയം ഹൊ�ര് 
�ഞ്ൊയത്തു ഡയൊ�ങ്ങളിൽ ഉറപെൊക്ക.

8) പ�ക്രട്റി, �ഞ്ൊയത്ിപന് അധീനത്യിൽ ഉള്ള ��റ്റഡ് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് 
എന്നിവര് ഒഴിപകയള്ള ഉഡേ്യൊ�സ്ഡരഡയൊ �ീവനക്കൊഡരഡയൊ കൃത്്യവി
ഡലൊ�ത്ിഡനൊ ആജ്ൊ ലംഘനത്ിഡനൊ ചട്ങ്ങളഡടഡയൊ സ്ിര ഉത്
രവകളഡടഡയൊ ലംഘനത്ിഡനൊ ആവശ്യപമങ്ിൽ �ര്വ്വീ�ിൽ  നിന്ന് 
�പസ്ന്് പചയ്ക.
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9) ഉഡേ്യൊ�സ്രിൽ നിന്ന് �ഞ്ൊയത്ിപന് ഭരണ �ംബന്ധമൊയ ഫയലും 
റിഡക്കൊഡകളം ഡരഖൊമൂലം ആവശ്യപപെടുക. അവയിൽ ആവശ്യമൊയ ഉത്
രവകളം നിര്ഡദേശങ്ങളം നൽകുക. എന്നൊൽ പ�ക്രട്റിയിഡലൊ ഏപത്ങ്ി
ലും ഉഡേ്യൊ�സ്നിഡലൊ മൊത്രം നിഷിപ്തമൊയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊറ്റിറ്റയൂട്റി അധികൊര
ങ്ങൾ വിനിഡയൊ�ിക്ന്നതുമൊയി ബന്ധപപെട് ഫയലുകഡളൊ റിഡക്കൊഡകഡളൊ 
ആവശ്യപപെടുവൊൻ �ൊടില്. ഉേൊ : �നന-മരണ ര�ിഡ്രേഷൻ, ഡവൊട്ര്�
ട്ിക പുതുക്കൽ മുത്ലൊയവ.

10) �ഞ്ൊയത്ിപന് ഭരണ �ംബന്ധിയൊയി ലഭിക്ന്ന എല്ൊ ത്�ൊലുകളം 
യഥൊ�മയം �രിഡശൊധിച്ച് നിര്ഡദേശഡത്ൊപട പ�ക്രട്റിയ്ക് നൽകുക.

11) ത്ൊൻ അധ്യക്ഷനൊയിട്ടുള്ള എല്ൊ കമ്മിറ്റികളം വിളിച്ചുകൂട്ി ത്ീരുമൊനങ്ങൾ 
സകപകൊള്ളുക.

12) ആവശ്യമൊയ �ന്ദര്ഭങ്ങളിൽ വിഡല്�് ആഫീ�പറ �ഞ്ൊയത്തു ഡയൊ�
ത്ിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുക.

13) സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിഡയൊ�ങ്ങളിൽ എക്് ഒഫിഷ്യൊ അം�ം എന്ന നിലയിൽ 
�പങ്ടുക്ക.

14) �ഞ്ൊയത്തു ഡയൊ�ത്ിപന് ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററും മിനിട്സം, വസ്തുത്ൊ�ര
മൊയ ത്ിരുത്ലുകൾ ആവശ്യമങ്ിൽ അതു വരുത്ി യഥൊ�മയം പ�ക്രട്
റിയ്ക് ത്ിരിപക അയക്ക.

15) പ�ൊതു പത്പരപഞെടുപെിന ഡശഷം യഥൊ�മയം �ത്്യ്ത്ിജ് പചയ്ൊൻ 
കഴിയൊത്ിരുന്ന അം�ങ്ങളഡടയം ഉ�പത്പരപഞെടുപ്പുകളിൽ പത്പരപഞെ
ടുക്കപപെടുന്ന അം�ങ്ങളഡടയം �ത്്യ്ത്ിജ് പചയ്ിപെിക്ക.

16) �ഞ്ൊയത്ിപന് നിയമൊനസൃത് ്ഡമയങ്ങൾ നടപെിലൊക്ന്നത്ിനള്ള നി
ര്വ്വഹണ അധികൊരം വിനിഡയൊ�ിക്ക.

17) ബ�റ്റ് അവത്രണഡയൊ�ത്ിൽ ആമുഖ ്ഖ്യൊ�നം നടത്തുക
18) അം�ങ്ങളപട ചുമത്ലകളിൽ ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുള്ള 4, 5, 6, 7 എന്നിവയിപല 

ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം ഏപറ്റടുക്ക.
19) �ഞ്ൊയത്തു ഡയൊ� നട�ടികൾ നിയന്തിക്ക, അം�ങ്ങളപട ഡചൊേ്യങ്ങ

ൾക്ക് മറു�ടി നൽകുക, ക്രമ്ശ്നങ്ങളിൽ ത്ീരുമൊനപമടുക്ക.
20) കുറ്റങ്ങൾ രൊ�ിയൊക്ന്നത്ിന് പ�ക്രട്റിയ്ക് അനവൊേം നൽകുക.
21) �ഞ്ൊയത്് �ൊ�ൊക്കിയ നിയമൊനസൃത്മല്ൊത് ്ഡമയം ഉടൻ �ര്ക്കൊ

റിന് റഫര് പചയ്ക.
22) �ന്ത്ിനിധികളപട യൊത്രൊപെടി ബില്ലുകൾ �ൊ�ൊക്ക.

7.5 �നപ്തിനിധികളമട യൊത്ബത്യം ഡഹൊണഡററിയവം
ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 160 ്കൊരവം ഡകരള �ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് (�ന്ത്ിനിധികൾക്ള്ള ഓണഡററിയവം ബത്കളം)ചട്ങ്ങൾ 1995 ്
കൊരവം പത്രപഞെടുക്കപപെടുന്ന �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് ഓണഡററിയത്ിനം 
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പ�ൊതുകൊര്യത്ിനൊയള്ള യൊത്രകൾക്ക് യൊത്രപെടിക്ം േിനബത്യ്ക്കും അര്ഹ
ത്യണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്.

നിലവിൽ �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് ത്ൊപഴപെറയന്ന നിരക്കിൽ ്ത്ിമൊ� ഓണ
ഡററിയവം ബത്യം ലഭിക്ന്നത്ൊണ്.

ക്ര� 
നം

സ്ഥൊനം
ഓണഡറ

റിയം

ഹൊ�ർ ബത്

ഒരു 
ഡയൊഗം

പര�ൊവധി 
ഒരു �ൊസം

1 ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ി
ഡന്്

13200 250 1250

2 സവ�് ്�ിഡന്് 10600 250 1250

3 സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്
ഡ�ഴ്ണ്

8200 250 1250

4 അം�ങ്ങൾ 7000 200 1000

ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്ന്ന ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡ
ന്ിന് ഹൊ�ര് ബത് ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്ന് അനവേിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

ആറ് മൊ�ത്ിൽ അധികരിക്കൊത് കൊലയളവിഡലക്ക് �ഞ്ൊയത്ിപന്ഡയൊ 
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയഡടഡയൊ ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്കൊത്ിരിക്ന്നത്ിന് ഒരു 
അം�ത്ിന് അനവൊേം നൽകൊൻ �ഞ്ൊയത്ിന് കഴിയം. അങ്ങപന അവധി
യിൽ ആയിരിക്ന്ന കൊലയളവിൽ ഡഹൊണഡററിയം ലഭിക്കയില്. എന്നൊൽ 
്�വ�ംബന്ധമൊയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവധിപയടുക്ന്ന വനിത് അം�ത്ി
ന് ഡഹൊണഡററിയം ലഭിക്ം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അം�ം ്�ിഡണ്്/സവ�് 
്�ിഡണ്്/സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്ഡ�ഴ്ണ് എന്നിവയപട ചുമത്ല വഹി
ച്ചൊൽ ആ �േവിക്ക് നിശ്യിച്ച ഡഹൊണഡററിയം ലഭിക്ന്നത്ൊണ്. ഒരു മൊ�
ത്ിൽ കുറഞെ കൊലയളവിന് ആന�ൊത്ികമൊയ ഓണഡററിയം നൽകൊവന്ന
ത്ൊണ്.

�്യൂട്ി ലതീവ് 

ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിഡലക്ക് പത്രപഞെടുക്കപപെടുന്ന അങ്
ണവൊടികൾ, �ഹകരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്, 
എയ്ഡഡ് ഡകൊഡള�്, സ്ക്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിപല അദ്ധ്യൊ�കര്-അനദ്ധ്യൊ�കര് 
തുടങ്ങിയ �ീവനക്കൊരൊയ �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിപല കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്ന്നത്ിന് ത്ൊപഴ വിവരിക്ന്ന 
ത്രത്ിൽ ഡയൂട്ി ലീവിന് അര്ഹത് ഉണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്. (G.O (Rt) 1501/89 
20.04.1989 ത്ഡദേശ ഭരണ (�ി) വകുപെ് )
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സഹകരണ സ്ഥൊപനം, അകേണവൊടി, സ്വകൊര്യ ഡകൊഡള�്, സ്വകൊര്യ  
സൊഡകേതിക വിേ്യൊഭ്യൊസ സ്ഥൊപനം, എയ്��് സ്ക്കള് എനിവിടങ്ങളിമല  

ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരൊയ �നപ്തിനിധികള്ക്കുള്ള �്യൂട്ി ലതീവ്

നം
ഒരു വർഷം 

അനുവേിക്കുന 
ലതീവ്

1 �ഹകരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ര് 12 േിവ�ം

2 അങ്ണവൊടി �ീവനക്കൊര് 15 േിവ�ം

3 �്കൊര്യ ഡകൊഡളജുകളിപല ടീച്ചിം�് സ്റ്റൊഫ് 10 േിവ�ം

4 �്കൊര്യ ഡകൊഡളജുകളിപല ഡനൊണ് ടീച്ചിം�് 
സ്റ്റൊഫ് 

12 േിവ�ം

5 �്കൊര്യ �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യൊഭ്യൊ� സ്ൊ�നങ്ങ
ളിപല ടീച്ചിം�് സ്റ്റൊഫ്

10 േിവ�ം

6 �്കൊര്യ �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യൊഭ്യൊ� സ്ൊ�നങ്ങ
ളിപല ഡനൊണ് ടീച്ചിം�് സ്റ്റൊഫ്

12 േിവ�ം

7 എയ്ഡഡ് സ്ക്കൾ അധ്യൊ�കര്, അനധ്യൊ�കര് 
(ത്ഡദേശ സ്ൊ�ന അദ്ധ്യക്ഷന്ൊര്)

20 േിവ�ം

8 എയ്ഡഡ് സ്ക്കൾ അധ്യൊ�കര്, അനധ്യൊ�കര് 
(ത്ഡദേശ സ്ൊ�ന അം�ങ്ങൾ)

15 േിവ�ം

(എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളകളപട കൊര്യത്ിൽ പക.ഇ.ആര് ചൊ�്റ്റര് XIV A റൂൾ 56 (5), 
(6), (7) ചൊ�്റ്റര് XXIVA റൂൾ 8 A ്കൊരവം അങ്ണവൊടികളപട കൊര്യത്ിൽ 
�ി.ഒ (എം.എ�് ) നം.81/2015 SJD ത്ീയത്ി 30.12.2015 ് കൊരവമൊണ് അവധി 
അനവേിച്ചിട്ടുള്ളത്്.)

�ത്ിമൂന്നൊം �ഞ്വത്സര �ദ്ധത്ിയിപല ആസൂത്രണ ്വര്ത്നങ്ങൾ, ഗ്ൊമ
�ഭ, വൊര്ഡ് വിക�ന �മിത്ി, കുടുംബശ്ീ, അയൽ�ഭ, മറ്റ് വിവിധ കമ്മിറ്റി
കൾ, പ�മിനൊറുകൾ, പരൈയിനിംഗുകൾ എന്നിവയിൽ �പങ്ടുക്ന്നത്ിനൊയി 15 
േിവ�പത് ഡയൂട്ി ലീവ് കൂടി മുകളിൽ �റഞെ എല്ൊ ത്രത്ിലുള്ള �ന്ത്ി
നിധികൾക്ം ലഭിക്ന്നത്ൊണ്. (G.O. (RT) 3248/2017/ത്�്ഭവ 09.10.2017).

1995 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് (�ന്ത്ിനിധികളപട ഓണഡററിയവം 
ബത്കളം) ചട്ങ്ങൾ ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്്, സവ�് ്�ി
ഡന്്, സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്ഡ�ഴ്ണ് എന്നിവര്ക്ക് �ര്ക്കൊര് �ര്വ്വീ�ി
പല ക്ൊസ്സ-I ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് അര്ഹത്പപെട് നിരക്കിലുള്ള യൊത്രൊപെടിക്ം 
േിനബത്യ്ക്കും അര്ഹത്യണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അം�ങ്ങൾക്ക് ക്ൊസ്സ്- II(എ) 
ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് അര്ഹത്പപെട് നിരക്കിൽ യൊത്രൊപെടി ലഭിക്ം.
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�ഞ്ൊയത്് ആസ്ൊനത്് നിന്നും എട്് കിഡലൊമീറ്ററിനകം ദൂരമുള്ള ഒരു സ്
ലഡത്ക്ക് നടത്ിയ യൊത്രകൾക്ം �ഞ്ൊയത്് അം�ീകരിച്ചിട്ില്ൊത് യൊ
ത്രകൾക്ം യൊത്രപെടിക്ക് അര്ഹത്യില്. ഒരു യൊത്രക്ക് ഒന്നിലധികം �ഞ്ൊയ
ത്തുകളിൽ നിന്നും ഒഡര �മയം യൊത്രൊബത്ക്ക് അര്ഹത്യണ്ൊയിരിക്കില്. 
�ംസ്ൊനം വിട്ടുള്ള യൊത്രകൾക്ക് �ര്ക്കൊരിപന് മുൻകൂര് അനമത്ി ആവശ്യ
മൊണ്. എന്നൊൽ അത്ിര്ത്ി ്ഡേശങ്ങളിപല �ന്ത്ിനിധികൾ അത്ിര്ത്ി
ക്ക് പത്ൊട്ടുത്തുള്ള സ്ലഡത്ക്ക് നടത്തുന്ന യൊത്രകൾക്ക് മുൻകൂര് അനവൊേം 
ആവശ്യമില്.

യൊത്രൊബത് അനവേിക്ന്നത്ിന് യൊത്രയപട വിവരങ്ങൾ, ഉഡദേശം, പരൈയി
നിൽ ആപണങ്ിൽ ചട്്കൊരം അര്ഹത്പപെട് ക്ൊസ്സിൽ യൊത്ര പചയ്ിട്ടുപണ്
ന്നുള്ള �ൊക്ഷ്യ�ത്രവം ഡരഖപപെടുത്ണം. എല്ൊ യൊത്രബത് ബില്ലുകളം 
അം�ീകരിക്കയം ബില്ലുകൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അദ്ധ്യക്ഷൻ അധികൃത്മൊക്
കയം ഡവണം. �ര്ക്കൊര് �ീവനക്കൊര്ക്ള്ള ്ത്ിമൊ�, സത്രമൊ� യൊത്രൊബ
ത് �രിധികൾ �ന്ത്ിനിധികൾക്ം ബൊധകമൊണ്. �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് 
അര്ഹത്പപെട് യൊത്രൊപെടി നിരക്കൾ ത്ൊപഴ ഡചര്ക്ന്നു.

ക്രമ.
നം

സ്ൊനം

യൊത്ര �ണം
അനൊമത്് 
പചലവ്

േിന
ബത് 
(ഡകരള
ത്ിൽ)

പരൈയിൻ ബസ്സ്

1 ്�ിഡന്്, 

സവ�് ്�ി
ഡന്്, സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റി പചയര്
ഡ�ഴ്ണ്

II AC എക്്്സ്സ് 0.80/km 400/-

2 അം�ങ്ങൾ I Class, 
ഇപല്
ങ്ിൽ II AC

എക്്്സ്സ് 0.60/- 
km

320/-

ആസ്ൊനത്് നിന്ന് 6 മണിക്കൂറിൽ കവിയൊത് ത്ൊമ�ത്ിന് േിനബത് 
ലഭിക്കില്. �ൗ�ന്യമൊയി ഭക്ഷണവം ത്ൊമ�വം ലഭ്യമൊയിട്ടുള്ള യൊത്രകളിൽ 
¼ േിനബത്ക്ക് അര്ഹത്യണ്്.

7.6 കൂറു�ൊറ്റ നിഡരൊധനം
ഒരു രൊഷ്ടീയ കക്ഷിയപടഡയൊ �ഖ്യത്ിഡന്ഡയൊ �ിന്തുണഡയൊപട പത്രപഞെ
ടുപെിൽ മത്സരിച്ച് വി�യിക്ന്ന അം�ം ആ രൊഷ്ടീയ കക്ഷിയിഡലഡയൊ �ംഖ്യ
ത്ിഡലഡയൊ അം�മൊയി കരുത്പപെടും. ഒരു ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ി
ൽ അം�മൊയി പത്രപഞെടുക്കപപെട്യൊൾ ഏപത്ങ്ിലും രൊഷ്ടീയകക്ഷിയിഡലൊ 
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�ംഖ്യത്ിഡലൊ ഉൾപപെടുന്നഡത്ൊ �ിൻതുണയള്ളഡത്ൊ ആയ അം�മൊപണഡന്നൊ 
അവയിപലൊന്നും ഉൾപപെടൊത് പൂര്ണ്ണ �്ത്ന്ത അം�മൊപണഡന്നൊ ഉള്ള ഒരു 
്സ്തൊവന നിശ്ിത് ഡഫൊറത്ിൽ �ത്്യ്ത്ിജ് പചയ്് സ്ൊനഡമൽക്ന്ന 
േിവ�ം അധികൊരപപെടുത്ിയിട്ടുള്ള ഉഡേ്യൊ�സ്പന ഏൽപെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

ഇങ്ങപന ഏപത്ങ്ിലും രൊഷ്ടീയകക്ഷിയിഡലൊ �ംഖ്യത്ിഡലൊ അം�മൊയ ഒരു 
�ന്ത്ിനിധി, മപറ്റൊരു കക്ഷിയിഡലൊ �ംഖ്യത്ിഡലൊ ഡചരുകഡയൊ ത്ൊനൾ
പപെട് കക്ഷിഡയൊ �ംഖ്യഡമൊ ചുമത്ലപപെടുത്ിയ ആൾ നൽകിയ നിര്ഡദേശ
ങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമൊയി ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നത്ിപന് ഡയൊ�ത്ിൽ ഡവൊട്ടു 
ഡരഖപപെടുത്തുകഡയൊ നിര്ദേിഷ് രീത്ിയിൽ ഡവൊട്ടുഡരഖപപെടുത്ൊപത് വിട്ടുനിൽ
ക്കഡയൊ പചയ്ൊൽ �ന്ത്ിനിധി എന്ന �േവിക്ക് അഡയൊ�്യത്യ്ക് കൊരണ
മൊകുന്നത്ൊണ്. ഒരു �്ത്ന്തൊം�ം ഒരു രൊഷ്ടീയകക്ഷിയിഡലൊ �ംഖ്യത്ിഡലൊ 
ഡചരുന്നതും അഡയൊ�്യത് കല്പിക്ന്നത്ിന് ഇടയൊക്ന്നത്ൊണ്.

ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപല ഏപത്ങ്ിലും ഒരം�ത്ിഡനൊ ബന്ധ 
പപെട് രൊഷ്ടീയ കക്ഷിഡക്കൊ �ഖ്യത്ിഡനൊ �ംസ്ൊന പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷൻ 
മുമ്പൊപക കൂറുമൊറ്റ നിഡരൊധന നിയമമന�രിച്ചുള്ള ഹര്�ി �മര്പെിക്കൊവന്ന 
ത്ൊണ്.

അം�ങ്ങളപട മറ്റ് അഡയൊ�്യത്കൾ �ംബന്ധിച്ചും അം�ത്്ം നഷ്പപെട്ൊൽ 
പുനസ്ൊ�ിക്ന്നതുമൊയി ബന്ധപപെട് കൊര്യങ്ങളം ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് 
നിയമത്ിപല അദ്ധ്യൊയം നൊലിൽ വിശേീകരിച്ചിട്ടുണ്്. അഡയൊ�്യത്യമൊയി 
ബന്ധപപെട് ചില കൊര്യങ്ങൾ ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു.

അംഗത്ിമറെ അഡയൊഗ്യതകള്
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിൽ അം�മൊയി പത്രപഞെടുക്കപപെട് ഒരു 
വ്യക്തിക്ക് സ്ൊനൊര്ത്ഥിത്്ത്ിനള്ള അഡയൊ�്യത്ൊ വ്യവസ്കൾ എല്ൊം ബൊ
ധകമൊകുന്നതും ത്േന�രണം അം�ത്്ം നഷ്മൊകുന്നതുമൊണ്. അത്ിനപുറപമ 
ത്ൊപഴപെറയന്ന വ്യവസ്കൾ കൂടി അം�ത്്ത്ിനള്ള അഡയൊ�്യത്യ്ക് കൊരണ
മൊകുന്നത്ൊണ്.

1. ബന്ധപപെട് ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നത്ിപന് ഭൂ�രിധിയിപല ത്ൊമ�ം അവ
�ൊനിപെിക്ക.

2. അനവൊേമില്ൊപത് തുടര്ച്ചയൊയി മൂന്നുമൊ�ക്കൊലം ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�ന
ത്ിപന്ഡയൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപടഡയൊ ഡയൊ�ങ്ങളിൽ ഹൊ�രൊകൊത്ിരി
ക്ക.

3. ത്ൊൻ കണ്വീനറൊയിരിക്ന്ന ഗ്ൊമ�ഭയപട ഡയൊ�ം മൂന്നു മൊ�ത്ിപലൊരി
ക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത്ിൽ തുടര്ച്ചയൊയി മൂന്നുത്വണ വീഴ്ചവരുത്തുക.

4. നിര്ദേിഷ് �മയ�രിധിക്ള്ളിൽ ത്പന് ആസ്തികപളയം �്ത്തുക്കപളയം 
�ംബന്ധിച്ചുള്ള ്സ്തൊവന �മര്പെിക്ന്നത്ിൽ വീഴ്ചവരുത്തുക.
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8 
പഞ്ൊയത്തുകളിമല 

ഉഡേ്യൊഗസ്ഥ സംവിധൊനം

�ഞ്ൊയത്ിപന് പ�ക്രട്റിയം അത്ിപന് ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ീവനക്കൊരും, ഡ�
വനങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്ിന് വിട്ടുപകൊടുത്ിട്ടുള്ള �ര്ക്കൊര് ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ീവ
നക്കൊരും അടങ്ങിയത്ൊണ് �ഞ്ൊയത്തുകളിപല ഉഡേ്യൊ�സ് �ംവിധൊനം. 
അവരുപട പൂര്ണ്ണമൊയ നിയന്തണവം ഡമൽഡനൊട്വം �ഞ്ൊയത്തുകൾക്കൊണ്. 
്�ിഡന്ിപന് ഡമൽഡനൊട്ത്ിനം നിയന്തണത്ിനം വിഡധയമൊയി �ഞ്ൊയ
ത്ിപല എല്ൊ ്വര്ത്നങ്ങളഡടയം ഏഡകൊ�ന ചുമത്ലയം ഉഡേ്യൊ�സ്രു
ഡടയം �ീവനക്കൊരുഡടയം നിയന്തണവം പ�ക്രട്റിയപട ചുമത്ലയൊണ്.

8.1 മസക്രട്റി 
ഓഡരൊ �ഞ്ൊയത്ിനം �ര്ക്കൊര് �ീവനക്കൊരനൊയ ഒരു പ�ക്രട്റി ഉണ്ൊ
യിരിക്ന്നത്ൊണ്. പ�ക്രട്റിമൊരുപട ഡ�വന വ്യവസ്കൾ ്കൊരം പകൊടു
ഡക്കണ് എല്ൊ ്ത്ിഫലങ്ങളം �ഞ്ൊയത്് അയൊൾക്ക് പകൊടുഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിപയ സ്ലംമൊറ്റുന്ന ആശ്യത്ിഡലയ്കൊയി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന 
്ഡത്്യക ഡയൊ�ത്ിൽ അനവേിക്കപപെട് അം��ംഖ്യയപട �കുത്ിയിലധി
കം അം�ങ്ങളപട ഭൂരി�ക്ഷഡത്ൊപട �ൊസ്സൊക്ന്ന ഒരു ്ഡമയംമൂലം സ്ലം
മൊറ്റത്ിന് ശു�ൊര്ശ പചയ്കയൊപണങ്ിൽ, പ�ക്രട്റിപയ �ംസ്ൊന �ര്
ക്കൊഡരൊ �ര്ക്കൊര് അധികൊരപപെടുത്ിയ അധികൊരസ്ൊനഡമൊ സ്ലം മൊറ്റി 
പകൊടുഡക്കണ്ത്ൊണ്. എന്നൊൽ അ്കൊരമുള്ള ്ഡമയം �രി�ണിക്ന്നത്ിനമു
മ്പ് ഒരു നിഡവേനം നൽകുന്നത്ിനം പ�ക്രട്റിക്ക് �റയൊനള്ളത്് �റയന്നത്ി
നം ഒരു അവ�രം നൽഡകണ്ത്ൊണ്. പ�ക്രട്റിപക്കത്ിപര ചട്ങ്ങൾക്ക് വിഡധ
യമൊയി ലഘുശിക്ഷകൾ ചുമത്ൊൻ �ഞ്ൊയത്ിന് അധികൊരമുണ്്. എന്നൊൽ 
ഇ്കൊരം ചുമത്പപെട് ശിക്ഷപക്കത്ിപര അധികൊരസ്ൊനത്ിന മുമ്പൊപക 
പ�ക്രട്റിക്ക് അപെീൽ നൽകൊവന്നത്ൊണ്. �ര്ക്കൊരിഡനൊ അധികൊരപപെട് 
ഉഡേ്യൊ�സ്ഡനൊ �ഞ്ൊയത്ിൽ ഡ�ൊലി പചയ്ന്ന ഏപത്ങ്ിലും ഉഡേ്യൊ�സ്ന് 
പ�ക്രട്റിയപട അ�ൊന്നിദ്ധ്യത്ിൽ പ�ക്രട്റിയപട ചുമത്ലകൾ ഏൽപെിച്ചു 
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നൽകൊവന്നത്ൊണ്. അതുഡ�ൊപല പ�ക്രട്റിയ്ക് ്�ിഡന്ിപന് അനമത്ിഡയൊ
പട ഡരഖൊമൂലമുള്ള ഒരു ഉത്രവമൂലം ത്പന് ഏപത്ങ്ിലും ചുമത്ലകൾ �ഞ്ൊ
യത്ിപല ഏത്് ഉഡേ്യൊ�സ്നം ഏൽപെിച്ചുപകൊടുക്കൊവന്നത്ൊണ്. (വകുപ്് 179, 
183, 184)

8.1.1 മസക്രട്റിയമട അധികൊരങ്ങളം ചു�തലകളം (വകുപ്് 182)
• �ഞ്ൊയത്ിപന് കൊര്യനിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ എന്ന നിലയിൽ �ഞ്ൊ

യത്ിപന്യം സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികളഡടയം ഡയൊ�ങ്ങളിൽ �പങ്ടുക്കയം 
ഉ�ഡേശകൻ എന്ന നിലയിൽ ചര്ച്ചയിൽ �പങ്ടുക്കയം പചയ്ക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് �രി�ണനയ്ക് വരുന്ന ഓഡരൊ �ം�ത്ിയിലും അഭി്ൊയം 
ഡരഖപപെടുത്തുക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് ഏതു കമ്മിറ്റിയഡടയം ഡയൊ�ത്ിൽ അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യ
പപെട്ൊൽ �പങ്ടുക്ക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് ്ഡമയങ്ങൾ നടപെിൽവരുത്തുക.

• നിയമൊനസൃത്മല്ൊത് ്ഡമയങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്് �ൊസ്സൊക്കയൊപണങ്ി
ൽ വകുപെ് 182 (iii) പല നട�ടിക്രമങ്ങൾ �ൊലിച്ചുപകൊണ്് �ര്ക്കൊരിന് റഫര് 
പചയ്ക.

• ്�ിഡന്് ഏൽപെിച്ചുപകൊടുക്ന്ന പചലവകൾ നിര്വ്വഹിക്ക.

• �ഞ്ൊയത്തു ഫണ്് സരക്ഷിത്മൊയി സൂക്ഷിക്ക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് വരവ് പചലവ കണക്കൾ സൂക്ഷിക്ക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് എല്ൊ ഡരഖകളഡടയം റിഡക്കൊര്ഡകളഡടയം സൂക്ഷിപെ്.

• �ഞ്ൊയത്് �ീവനക്കൊരുപട ഡമൽ ശിക്ഷണ നട�ടികൾ �്ീകരിക്ക

• ്ത്ിമൊ� അക്കൗണ്ടുകൾ ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട ആേ്യഡയൊ�
ത്ിൽ വയ്ക്കുക.

• വൊര്ഷിക അക്കൗണ്ടും ഡി.�ി.ബി ഡസ്റ്ററ്റ്പമന്റും അടുത് �ൊമ്പത്ിക 
വര്ഷം ജൂണ് 30 നകം �ഞ്ൊയത്തുമുമ്പൊപക വയ്ക്കുക.

• �ഞ്ൊയത്ിപന് നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്ൊ�നങ്ങളപട അക്കൗണ്ടുകൾ 
�രിഡശൊധിക്ക.

• വൊര്ഷിക �ദ്ധത്ികളം �ഞ്വത്സര �ദ്ധത്ികളം യഥൊ�മയം ത്യ്ൊറൊക്കി 
ഡി.�ി.�ി ക്ക് �മര്പെിക്ക.

8.2 പഞ്ൊയത്ിമറെ ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരും �തീവനക്കൊരും 
�ഞ്ൊയത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്രുപട നിയന്തണം �ഞ്ൊയത്ിനൊണ്. കണ്ി�
ന്് �ീവനക്കൊര് ഒഴിപകയള്ള �ീവനക്കൊര് �ര്ക്കൊര് �ീവനക്കൊര് ആണ്. �ീവ
നക്കൊര്ക്ള്ള എല്ൊ ആനകൂല്യങ്ങളം �ഞ്ൊയത്ൊണ് നൽഡകണ്ത്്. (വകുപ്് 
180)



69-s]mXp-`-c-Ww--

8.3 തഡദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്ിനതീയറിംഗ് വിഭൊഗം (വകുപ്് 180 (7))
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ആവശ്യത്ിഡലക്ക് എഞ്ിനീയറിം�് 
�ീവനക്കൊരുഡടയം മറ്റ് �ീവനക്കൊരുഡടയം എഞ്ിനിയറിം�് വകുപെ് �ംസ്ൊ
നത്ലത്ിൽ രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. �ഞ്ൊയത്ൊഫീസകഡളൊട് ഡചര്ന്ന് എല്ൊ 
�ഞ്ൊയത്തുകളിലും അവയപട കീഴിൽ �ൊഡങ്ത്ികവിഭൊ�ം ്വര്ത്ിക്ന്നു
ണ്്. �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 180-ൊം വകുപ്പു ്കൊരം രൂ�ീകൃത്മൊയ എഞ്ി
നീയറിം�് വിഭൊ�ം �ീവനക്കൊര് 181-ൊം വകുപ്പു ്കൊരം വിട്ടുകിട്ിയ ഘടക 
സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊരിൽ നിന്നും വ്യത്്യസ്തമൊയി ഖണ്ഡിക 8.2 ൽ 
�റഞെ �ീവനക്കൊരുപട ഭൊ�ം ത്പന്നയൊണ്.

8.4 ഘടകസ്ഥൊപനങ്ങളിമല (വിട്ടുകിട്ിയ) �തീവനക്കൊർ 
�ട്ിക മൂന്ന് ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ചുമത്ലകളപട 
നിര്വ്വഹണത്ിനൊയി വ.181 ്കൊരം ചുവപട �ട്ികയിൽ �റയന്ന സ്ൊ�ന
ങ്ങഡളയം �ീവനക്കൊപരയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് അധീനത്യിഡലയ്ക് വിട്ടുന
ൽകിയിട്ടുണ്്. 

ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ സ്ഥൊപനങ്ങളം ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരും

ക്ര� 
നം

വകുപ്് സ്ഥൊപനങ്ങള്, ഉഡേ്യൊഗസ്ഥർ

1 കൃഷി വകുപെ് കൃഷി ഭവനം അത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്രും

2 മൃ��ംരക്ഷണ 
വകുപെ്

പവറ്ററിനറി �ബ്പ�ന്ര്/ പവറ്ററിനറി ഡി
പസ്ൻ�റി/ആശു�ത്രിയം ഉഡേ്യൊ�സ്രും

3 മത്സ്യബന്ധന 
വകുപെ്

മത്സ്യഭവനം അത്ിപല ഫിഷറീ�് �ബ് 
ഇൻപസ്ക്ടര് ത്സ്തികയം

4 ഗ്ൊമ വിക�ന 
വകുപെ്

വിഡല്�് എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീ�ര് (വി.ഇ.ഒ)/
ഡലഡി വിഡല്�് എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീ�ര് 
(എൽ.വി.ഇ.ഒ) ത്സ്തികയം ഓഫീസകളം

5 �ൊമൂഹ്യ നീത്ി 
വകുപെ്

അത്തു സ്ലപത് ഡഡ പകയര് പ�ന്റുകളം 
അം�ൻവൊടികളം അങ്ണവൊടി വര്ക്കര്മൊ
രും പഹൽപെര്മൊരും ഐ.�ി.ഡി.എ�് സൂപെ
ര്സവ�ര് അടക്കമുള്ള ത്സ്തികളം

6 �ട്ിക �ൊത്ി 
വിക�ന വകുപെ്

ബൊലവൊടികൾ, ബൊലവൊടി കം ഫീഡിംങ്ങ് 
പ�ന്ര്, �ീ�ണ് ഡഡ പകയര് പ�ന്ര്, 
ഡഡൊര്മിറ്ററി
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7 �ട്ികവര്ഗ്ഗ 
വിക�ന വകുപെ്

ബൊലവൊടികൾ, പമഡിക്കൽ യൂണിറ്റ്, നഴ്റി 
സ്കൂളകൾ, മിഡ് സവഫറി പ�ന്റുകൾ, ആയ്
ര്ഡവ്വേ ഡിപസ്ൻ�റികൾ, സരൈബൽ എക്്റ്റ
ൻഷൻ ഓഫീ�ര്

8 ആഡരൊ�്യ വകുപെ് പഹൽത്് പ�ന്ര്/ഡിപസ്ൻ�റി, �ബ് 
പ�ന്റുകൾ, മൊതൃ ശിശുഡക്ഷമ ഡകന്ദങ്ങൾ 
അവയിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ര്

9 ആയ്ര്ഡവ്വേ വകുപെ് ആയ്ര്ഡവ്വേ ഡിപസ്ൻ�റി/ ആശു�ത്രി 
�ീവനക്കൊര്

10 ഡഹൊമിഡയൊപെത്ി 
വകുപെ്

ഡിപസ്ൻ�റി/അശു�ത്രി ഉഡേ്യൊ�സ്ര് 
അവയിപല �ീവനക്കൊര്

11 പ�ൊതു വിേ്യൊ
ഭ്യൊ� വകുപെ്

�ര്ക്കൊര് ്ീ സ്മറി സ്കൂളകൾ, സഹ
സ്കൂളിഡനൊട് അനബന്ധമല്ൊത് �ര്ക്കൊര് 
സ്മറി സ്കൂളകൾ(എൽ.�ി, യ.�ി. സ്കൂളകൾ) 
അധ്യൊ�കര്, അനധ്യൊ�കര്

ഖണ്ഡിക 8.3 ലും 8.4 ലും ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുള്ള �ീവനക്കൊരുപട ശമ്പളവം അലവ

ൻസകളം നിലവിൽ �ര്ക്കൊരൊണ് നൽകി വരുന്നത്്.

8.5 മതമരമഞെടക്കമപ്ട് �നപ്തിനിധികളം ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരും 
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 

പത്രപഞെടുക്കപപെട് അധികൊരിയം ഉഡേ്യൊ�സ്നം ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം ത്ങ്ങ
ളിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ അധികൊരങ്ങൾ വിനിഡയൊ�ിക്ന്നത്ിനം, �ൗഹൊര്ദേ
�രമൊയ �ഹവര്ത്ിത്്ം പുലര്ത്തുക എന്ന ആശയത്ിലും അധിഷ്ിത്മൊ
ണ്. �ീവനക്കൊര്ക്ക് അവര് സകകൊര്യം പചയ്ന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉ�ഡേശം 
നൽകൊനള്ള അവകൊശവം പത്ൊഴിൽ�രമൊയ �്ത്ന്ത്യവം നിയമ�രമൊയ 
അവകൊശങ്ങളം നിഡഷധിക്വൊൻ �ൊടുള്ളത്ല്. �ഞ്ൊയത്ിപന് ഏപത്ങ്ിലും 
ഉഡേ്യൊ�സ്നിൽ �്ത്ന്തമൊയം ത്നിച്ചും പചഡയ്ണ്ത്ൊയ സ്റ്റൊറ്റയൂട്റി അധികൊ
രങ്ങഡളൊ ചുമത്ലകഡളൊ നിക്ഷിപ്തമൊയിട്ടുപണ്ങ്ിൽ പത്രപഞെടുക്കപപെട് അധി
കൊരികൾ അവ ആ ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിൽ ഇടപ�ടുകഡയൊ �്ൊ
ധീനിക്കഡയൊ പചയ്വൊൻ �ൊടുള്ളത്ല്.

പത്രപഞെടുക്കപപെട് അധികൊരികളം ഉഡേ്യൊ�സ്രും ത്മ്മിലുള്ള �രസ്ര 
ബന്ധവം പ�രുമൊറ്റവം എങ്ങപനയൊയിരിക്കണപമന്നും അവ ലംഘിക്കപപെ
ട്ൊലുള്ള നട�ടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊപണന്നും ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 
വ.185എ, വ.185ബി, 2007 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് (പത്രപഞെടുക്കപപെട് 
അധികൊരികളം ഉഡേ്യൊ�സ്രും ത്മ്മിലുള്ള പത്ൊഴിൽ �രമൊയ ബന്ധവം പ�
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രുമൊറ്റവം) ചട്ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുണ്്. പ�രുമൊറ്റ ചട്ം ലംഘി
ച്ചൊൽ ഓംബുഡ്്ൊനിൽ �രൊത്ി നൽകൊവന്നതും ഓംബുഡ്്ൊൻ ഉചിത്മൊയ 
നട�ടികൾക്കൊയി �ര്ക്കൊരിന് റിഡപെൊര്ട്് നൽകുന്നതുമൊണ്. 
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9 
പഞ്ൊയത്് ഡയൊഗനടപടിക്ര�ങ്ങള്

[1994 മല ഡകരള പഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയ�ം- വകുപ്പുകള് 157, 158, 161, 162, 182, 
196, 1995 മല ഡകരള പഞ്ൊയത്് രൊ�് (പഞ്ൊയത്ിമറെ ഡയൊഗനടപടിക്ര�ം) 
ചട്ങ്ങള്]

9.1 �ഞ്ൊയത്ിപന് ഭരണ�രവം വിക�ന�രവമൊയ എല്ൊ കൊര്യങ്ങ
ളം �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിലൊണ് ത്ീരുമൊനിക്ന്നത്്. �ഞ്ൊയത്് വിളിച്ചു
ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊ�ങ്ങൾ രണ്് ത്രത്ിലുണ്്. �ൊധൊരണ ഡയൊ�ം, ്ഡത്്യക 
ഡയൊ�ം എന്നിവയൊണവ. ഇത്ിനപുറപമ �ംസ്ൊന പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷ
പന് നിര്ഡദേശൊന�രണം, അം�ങ്ങളപട �ത്്യ്ത്ിജ്, ഭൊരവൊഹികളപട 
പത്രപഞെടുപെ്, അവിശ്ൊ� ്ഡമയം എന്നിവക്ക് ്ഡത്്യകം ഡയൊ�ം വിളി
ച്ചുഡചര്ക്കണം. കൂടൊപത് അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾ ചര്ച്ച പചയ്ന്നത്ിനൊയം 
്ഡത്്യക ഡയൊ�ങ്ങൾ വിളിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

�ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ ത്ീരുമൊനങ്ങൾ സകപക്കൊള്ളുഡമ്പൊൾ ത്ൊപഴ �റയ
ന്ന കൊര്യങ്ങൾ ്ഡത്്യകം ശ്ദ്ധിക്കണം. 

1) ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എഡപെൊഴും നിയമൊനസൃത്മൊയിരിക്കണം.
2) ത്ീരുമൊനിക്ന്ന വിഷയങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലൊ വിഷയങ്ങളി

ൽപപെട്വയൊയിരിക്കണം.
3) �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�നട�ടിക്രമങ്ങൾ �ൊലിച്ചുപകൊണ്ൊയിരിക്കണം,.

9.2 ഡയൊഗ ചു�തലകള്
ഡയൊ�ങ്ങൾ ഫല്േമൊയി നടക്കണപമങ്ിൽ ബന്ധപപെട്വപരല്ൊം ത്ങ്ങളപട 
ചുമത്ലകൾ ഫല്േമൊയി നിറഡവറ്റണം. ഡയൊ�നടത്ിപ്പുമൊയി ബന്ധപപെട്് 
ആര്പക്കൊപക്ക, എപന്തൊപക്കയൊണ് ചുമത്ലകൾ എന്ന് �രിഡശൊധിക്കൊം.

1. ്�ിഡന്് - ഡയൊ�ം വിളിച്ചുഡചര്ക്കലും നടത്ിപ്പും
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2. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾ - സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾ സകകൊര്യം പചഡയ്ണ് 
വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധപപെട് സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങളിൽ ത്ീരുമൊന
പമടുക്കയം �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ അ�ണ്യൊക്കയം പചയ്ക.

3. പ�ക്രട്റി - ് �ിഡന്റുമൊയി ആഡലൊചിച്ച് അ�ണ് ത്യ്ൊറൊക്കൽ, അ�ണ് 
കുറിപ്പുകൾ ത്യ്ൊറൊക്കി നൽകൽ, നിയഡമൊ�ഡേശം നൽകൽ.

4. അം�ങ്ങൾ 
1) ഡചൊേ്യങ്ങൾ, ്ഡമയങ്ങൾ എന്നിവ അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടുത്തുന്നത്ി

ന് നിശ്ിത് �മയത്് ്�ിഡന്ിന് എഴുത്ി നൽകുക.
2) ചര്ച്ചയിൽ �പങ്ടുക്ക, അഭി്ൊയങ്ങൾ ്കടിപെിക്ക, ഡവൊട്് ഡര

ഖപപെടുത്തുക.
5. സ്ൊ�ന ഡമധൊവികൾ, നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊ�സ്ര് - ഡയൊ�ത്ിൽ ഹൊ�

രൊകുക, അദ്ധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപപെടുഡമ്പൊൾ അഭി്ൊയം �റയക, വിശേീക
രണങ്ങൾ നൽകുക, �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ� ത്ീരുമൊനം ആവശ്യമൊയ വിഷയ
ങ്ങൾ അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടുത്തുന്നത്ിന് എഴുത്ി നൽകുക.

9.3 ഡയൊഗം വിളിച്ചുഡചർക്കലും അ�ണ്ടയം
1. ഡയൊ� ത്ീയത്ി ്�ിഡന്് നിശ്യിക്ന്നു. ഡയൊ� അ�ണ് ്�ിഡന്റുമൊ

യി ആഡലൊചിച്ച് പ�ക്രട്റി ത്യ്ൊറൊക്ന്നു.

2. ഡയൊ� ത്ീയത്ി, സ്ലം, �മയം, ചര്ച്ച പചഡയ്ണ് വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ 
കൊണിച്ച് ഡനൊട്ീ�് ഡയൊ� ത്ീയത്ിക് മൂന്ന് പൂര്ണ്ണേിവ�ങ്ങൾക് മുമ്പ് 
(മൂന്ന് പൂര്ണ്ണ േിവ�ങ്ങളിൽ ഡനൊട്ീ�് സകപെറ്റിയ ത്ീയത്ി, ഡയൊ�ം 
കൂടുന്ന ത്ീയത്ി എന്നിവ ഉൾപപെടില്, എന്നൊൽ അവധി േിവ�ങ്ങൾ 
ഉൾപപെടും) അം�ങ്ങൾക്ക് ഡരഖൊമൂലം നൽകിയിരിക്കണം. അടിയന്തിര 
ഡയൊ� ഡനൊട്ീ�് 24 മണിക്കൂര് മുമ്പ് അം�ങ്ങൾക് നൽകിയൊൽ മത്ി.

3. �ഞ്ൊയത്ിപന് രണ്് ഡയൊ�ങ്ങൾ ത്മ്മിലുള്ള ഇടഡവള ഒരു മൊ�ത്ിൽ 
കൂടുത്ലൊവൊൻ �ൊടില്.

4. ഡയൊ�ത്ിൽ ത്ീരുമൊനപമടുഡക്കണ് വിഷയങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് അ�ണ്ൊ
ക്റിപെ് പ�ക്രട്റി ത്യ്ൊറൊക്കി ഡയൊ�ത്ിന് മുഡമ്പൊ ആ വിഷയം ചര്ച്ച 
പചയ്ഡമ്പൊഡഴൊ അം�ങ്ങൾക്ക് നൽഡകണ്ത്ൊണ്. 

5. മുൻകൂട്ി നിശ്യിച്ച അ�ണ്യിലില്ൊത് ഒരു കൊര്യവം �ഞ്ൊയത്് 
ഡയൊ�ത്ിൽ ചര്ച്ച പചയ്ൊൻ �ൊടില്. അടിയന്തിര ത്ീരുമൊനപമടുഡക്കണ് 
�ര്ക്കൊര് കത്തുകൾ അ�ണ്യിലിപല്ങ്ിലും ചര്ച്ച പചയ്ൊവന്നത്ൊണ്. 

9.4 ക്വൊറം
1. �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിപന് ക്ൊറം അനവേിക്കപപെട് അം��ംഖ്യയപട 

മൂന്നിപലൊന്നൊണ്. ക്ൊറം ത്ികയൊപത് വന്നൊൽ ഡയൊ�ം മൊറ്റിപവഡക്കണ്
ത്ൊണ്.
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2. ഡയൊ�ം നടന്നുപകൊണ്ിരിക്ഡമ്പൊൾ എഡപെൊപഴങ്ിലും നിശ്ിത് ക്ൊറമി
ല്ൊപത് വന്നൊൽ തുടര്ന്ന് ഡയൊ�നട�ടികൾ തുടരൊൻ �ൊടില്ൊത്ത്ൊണ്. 
ക്ൊറമില്ൊത് ഡയൊ�ം സകപക്കൊള്ളുന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങൾക്ക് നിയമ�ൊധു
ത്യില്.

3. ഒരു ഡയൊ�ത്ിന് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള �മയം കഴിഞെ് അരമണിക്കൂറിന
ഡശഷവം ക്ൊറം ത്ികയൊത്ിരിക്കയം ഹൊ�രുള്ള അം�ങ്ങൾ കൂടുത്ൽ 
�മയം കൊത്ിരിക്കൊൻ വി�മ്മത്ിക്കയം പചയ്ൊൽ ഡയൊ�ം മൊറ്റിപവ
ക്കപപെട്ത്ൊയി കരുഡത്ണ്ത്ൊണ്.

4. ഡയൊ�ം നിശ്യിച്ച �മയത്് ഹൊ�രൊയ അം�ങ്ങൾ ഹൊ�ര് പുസ്തകത്ി
ൽ ഒപെ് ഡരഖപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്.

ഓഡരൊ അം�വം ഡയൊ�ത്ിൽ �പങ്ടുക്കൊനൊയി എത്ിഡച്ചര്ന്ന �മയവം 
ഡയൊ�ത്ിൽ നിന്ന് പുറഡത്ക്ക് ഇറങ്ങിഡ�ൊയ �മയവം അദ്ധ്യക്ഷൻ ഹൊ�ര് 
ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടുത്ണം.

9.5 ഡയൊഗനടപടികള്
1. ്�ിഡന്ിപന് അദ്ധ്യക്ഷത്യിൽ ഡയൊ�ം ഡചരുന്നു. ്�ിഡന്ിപന് 

അ�ൊന്നിധ്യത്ിൽ സവ�് ്�ിഡന്് അദ്ധ്യക്ഷത് വഹിക്ന്നു. രണ്ടു
ഡ�രുപടയം അ�ൊന്നിദ്ധ്യത്ിൽ ഡയൊ�ത്ിൽ ഹൊ�രൊയിട്ടുള്ള അം�
ങ്ങൾ ഭൂരി�ക്ഷൊഭി്ൊയ ്കൊരം പത്രപഞെടുക്ന്ന ഒരം�ം അദ്ധ്യക്ഷം 
വഹിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 

2. �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ങ്ങൾ �ര�്യമൊയിരിക്ം. പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം �ത്ര
ഡലഖകര്ക്ം �ന്ദര്ശകരൊയി ്ഡവശനമുണ്ൊയിരിക്ം.

3. ഡചൊഡേ്യൊത്രഡവളഡയൊടുകൂടി ഡയൊ�ം ആരംഭിക്ന്നു. ഡചൊേ്യങ്ങൾ ഏഴ് 
പൂര്ണ്ണേിവ�ങ്ങൾക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഡചൊേ്യത്ിപന് �കര്പെ് ്
�ിഡന്്/സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്മൊന് നൽകിയിരിക്കണം. 

4. അ�ണ്കളിഡന്ൽ ചര്ച്ച: ഓഡരൊ അ�ണ്യം വൊയിച്ച് അം�ങ്ങപള ചര്ച്ചക
ൾക്കൊയി അദ്ധ്യക്ഷൻ ക്ഷണിക്ന്നു. ചര്ച്ചക്ഡശഷം ത്ീരുമൊനങ്ങൾ അം
�ങ്ങപള അറിയിക്ന്നു. ഡവൊപട്ടുപെ് ആവശ്യമൊയൊൽ ഡവൊപട്ടുപെ് നടത്ി 
ത്ീരുമൊനപമടുക്ന്നു. ഡവൊട്ടുകൾ തുല്യമൊയൊൽ അദ്ധ്യക്ഷന് ഒരു കൊസ്റ്റിങ്ങ് 
ഡവൊട്ടു കൂടി ഡരഖപപെടുത്ൊം. അ�ണ് �ംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ചര്ച്ചയിൽ 
�പങ്ടുത്് ത്ീരുമൊനത്ിൽ വിഡയൊ�ിപ്പുപണ്ങ്ിൽ അത്് ഡവൊപട്ടുപെിലൂപട 
ഡരഖപപെടുത്ിയ അം�ത്ിന് ഡയൊ�ത്ീരുമൊനത്ിഡന്ൽ വിഡയൊ�നം ഡര
ഖപപെടുത്ൊം. ഇത്് �കര്മ്മ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് വഴിഡയൊ, എഴുത്ി നൽകിഡയൊ 
പചയ്ൊവന്നത്ൊണ്. 

5. ഡചൊേ്യങ്ങൾക്ള്ള മറു�ടി ്�ിഡന്്/സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്മൊൻ 
നൽകണം. ഡചൊഡേ്യൊത്ര ഡവള �മയം �രമൊവധി ഒരു മണിക്കൂര്. ഒരു 
മണിക്കൂറിനകം മറു�ടി നൽകൊൻ �ൊധിക്കൊത് ഡചൊേ്യങ്ങൾക്ള്ള 
മറു�ടി അം�ങ്ങൾക്ക് ഡരഖൊമൂലം നൽഡകണ്ത്ൊണ്.
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6. �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ ്ഡമയം അവത്രിപെിക്കൊൻ ആഗ്ഹിക്ന്ന 
അം�ം ഏഴ് പൂര്ണ്ണേിവ�ങ്ങൾക് മുമ്പ് ഡനൊട്ീസം ്ഡമയത്ിപന് ഒരു 
�കര്പ്പും ്�ിഡന്ിന് നൽകിയിരിക്കണം.

7. �ഞ്ൊയത്് ചര്ച്ച പചയ്കയം നിരൊകരിക്കയം പചയ് ഒരു ്ഡമയം നി
ര�ിച്ച ത്ീയത്ി മുത്ൽ 6 മൊ�ം കഴിയൊപത് വീണ്ടും അവത്രിപെിക്കൊൻ 
�ൊടില്. ്�ിഡന്ിപലൊ സവ�് ്�ിഡന്ിപലൊ അവിശ്ൊ�ം ഡരഖപപെ
ടുത്തുന്ന ്ഡമയം �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിപല വകുപെ് 157 ൽ വ്യവ
സ് പചയ്ിട്ടുള്ള നട�ടിക്രമങ്ങൾ അന�രിച്ചൊയിരിക്കണം.

8. �ഞ്ൊയത്ിപന് ഏപത്ൊരു ്ഡമയവം അത്് �ൊസ്സൊക്കിയ ത്ീയത്ി മുത്ൽ 
മൂന്നു മൊ�ത്ിനകം ഈപയൊരു ആവശ്യത്ിനൊയി വിളിച്ചുഡചര്ത് ്
ഡത്്യക ഡയൊ�ത്ിൽ �ഞ്ൊയത്ിപല മുഴുവൻ അം��ംഖ്യയപട മൂന്നിൽ 
രണ്ടു ഭൊ�ം അം�ങ്ങൾ അം�ീകരിക്ന്ന ്ഡമയത്ിലൂപട അല്ൊപത് 
ഡഭേ�ത്ി പചയ്കഡയൊ റദ്ദു പചയ്കഡയൊ �ൊടില്ൊത്ത്ൊണ്.

9. �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിന മുമ്പൊപകയള്ള ഒരു �ം�ത്ിയിൽ ്�ം�ി
ക്കൊൻ ആഗ്ഹിക്ന്ന ഏപത്ൊരം�വം അത്് ഡരഖൊമൂലം അദ്ധ്യക്ഷപന 
അറിയിഡക്കണ്തും അദ്ധ്യക്ഷൻ മുൻ�ണനൊ ക്രമത്ിൽ അം�ങ്ങപള വിളി
ഡക്കണ്തുമൊണ്. ഒരു ്�ം�വം �ൊധൊരണയൊയി നൊലുമിനിറ്റിൽ അധി
കരിക്കൊൻ �ൊടില്. എന്നൊൽ ്ഡമയഡമൊ ഡഭേ�ത്ിഡയൊ അവത്രിപെിക്ന്ന
യൊൾക്ക് അത്് അവത്രിപെിച്ച് �ം�ൊരിക്കൊൻ എട്് മിനിറ്റ് വപര �മയം 
അനവേിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

10. എല്ൊ �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിലും പ�ക്രട്റി നിര്ബന്ധമൊയി �പങ്ടു
ഡക്കണ്തും ഒഴിച്ചുകൂടൊൻ �റ്റൊത് കൊരണങ്ങളൊൽ അത്ിന് കഴിയൊപത് 
വന്നൊൽ പ�ക്രട്റി അധികൊരപപെടുത്ിയ ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ �പങ്ടുഡക്കണ്
തുമൊണ്.

11. ്�ിഡന്് ആവശ്യപപെടുന്ന�ക്ഷം �ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ �രി�
ണിക്ന്ന വിഷയങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട് എക്് ഒഫീഡഷ്യൊ പ�ക്രട്റിമൊര് 
�പങ്ടുഡക്കണ്ത്ൊണ്.

12. അദ്ധ്യക്ഷൻ ഡയൊ�ം നിയന്തിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഡയൊ�ങ്ങളിപലൊ, ഡയൊ�ങ്ങ
ൾ �ംബന്ധിഡച്ചൊ എല്ൊ ക്രമ്ശ്നങ്ങളിഡന്ലും അദ്ധ്യക്ഷൻ ത്ീരുമൊനം 
എടുഡക്കണ്തും ആയത്് അന്തിമവമൊയിരിക്ം. ക്രമ്ശ്നപത്ക്റിച്ച് 
ചര്ച്ചകൾ അനവേിക്ന്നത്ല്.

13. �ഞ്ൊയത്ിപല ഒരം�ം ക്രമരഹിത്മൊയി പ�രുമൊറുകയം ഡയൊ�ം ത്ടസ്സ
പപെടുത്തുകയം പചയ്ൊൽ ആ അം�പത് അദ്ധ്യക്ഷന് ആ ഡയൊ� േിവ�
ഡത്ക്ക് �പസ്ന്് പചയ്ൊം. [ചട്ം 9(4)].

9.6 �ിനിട്സും തതീരു�ൊനങ്ങളം ഡരഖമപ്ടത്ൽ
�ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ �ൊസ്സൊക്ന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങളം ്ഡമയങ്ങളം ഡരഖ
പപെടുത്തുത്ന്നത്ിന് ഒരു ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററും ഡയൊ�നട�ടിക്രമം ഡരഖപപെടുത്തു
ന്നത്ിന് ഒരു മിനിട്�് ബുക്ം ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
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1. തതീരു�ൊന ര�ിസ്റർ

• �ഞ്ൊയത്് ത്ീരുമൊനവം ്ഡമയങ്ങളം പ�ക്രട്റി അപെഡപെൊൾ ത്പന്ന 
ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടുത്ണം.

• ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡയൊ�ൊവ�ൊനം ്�ിഡന്റും പ�ക്രട്റിയം ഒപ്പു 
പവക്കയം ത്ീരുമൊനങ്ങൾ ഡയൊ�ൊവ�ൊനം പ�ക്രട്റി വൊയിച്ച് അം�
ങ്ങപള അറിയിഡക്കണ്തുമൊണ്.

• ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിപന് കൊര്ബണ് �ത്ിപെ് ഡയൊ�ം അവ�ൊനിച്ചൊലുടൻ 
ഡനൊട്ീ�് ഡബൊര്ഡിൽ ്േര്ശിപെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

• ത്ീരുമൊനം ഡരഖപപെടുത്ി ര�ിസ്റ്ററിപന് �കര്പെ് 48 മണിക്കൂറിനകം അം
�ങ്ങൾക്ക് നൽകണം.

2. �ിനുട്സ് ബുക്ക്

1. ഡയൊ�നട�ടിക്രമങ്ങളപട നക്കൽ പ�ക്രട്റി ത്യ്ൊറൊക്കി ഡയൊ�ം 
കഴിഞെ് മൂന്നു േിവ�ത്ിനള്ളിൽ അധ്യക്ഷപന് അം�ീകൊരത്ിനൊയി 
�മര്പെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

2. അധ്യക്ഷന് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം ആയത്് �രിഡശൊധിച്ച് വസ്തുത്ൊ
�രമൊയി ആവശ്യമുള്ള ത്ിരുത്ലുകൾ വരുത്ി പ�ക്രട്റിക്ക് ത്ിരിച്ചു 
നൽഡകണ്ത്ൊണ്.

3. അധ്യക്ഷൻ അം�ീകരിച്ച ഡയൊ� നട�ടിക്റിപെ് പ�ക്രട്റിക്ക് ലഭിച്ചൊലുട
ൻ ത്പന്ന അത്് മിനിട്�് ബുക്കിൽ ഡചര്ത്് അധ്യക്ഷപന് ഒപെ് വൊഡങ്ങണ്
തും �കര്പെ് ഓഫീ�് ഡനൊട്ീ�് ഡബൊര്ഡിൽ ്േര്ശിപെിഡക്കണ്തുമൊണ്.

4. മിനട്�ിപന് �കര്പെ് �ഞ്ൊയത്് പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര്ക്ക്, വിഡയൊ�ന 
കുറിപെ് ഉപണ്ങ്ിൽ അതു�ഹിത്ം, 10 േിവ�ത്ിനകം അയച്ചുപകൊടുക്ക
ണം.

3. തതീരു�ൊനത്ിഡന്ൽ ഭിനൊഭിപ്ൊയക്കുറിപ്് (ചട്ം 28)

�ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ �ൊസ്സൊക്കിയ ഏപത്ങ്ിലും ത്ീരുമൊനത്ിഡന്ഡലൊ 
്ഡമയത്ിഡന്ഡലൊ �ഞ്ൊയത്ിപല ഏപത്ങ്ിലും അം�ത്ിന് ഭിന്നൊഭി്ൊ
യമുള്ള �ക്ഷം ത്പന് അഭി്ൊയക്റിപെ് ഡയൊ�ം അവ�ൊനിച്ച് മിനിട്�ിപന് 
�കര്പെ് കിട്ി 48 മണിക്കൂറിനകം പ�ക്രട്റിക്ക് നൽകൊവന്നത്ൊണ്. ഡയൊ�
ത്ിൽ ഹൊ�രൊവൊത്ിരിക്കഡയൊ ഡയൊ�ത്ിൽ ഹൊ�രൊയി എത്ിര്ത്് ഡവൊട്് 
പചയ്ൊത്ിരിക്കഡയൊ പചയ് അം�ങ്ങൾക്ക് ഭിന്നൊഭി്ൊയക്റിപെ് നൽകൊൻ 
അവൊകൊശമില്.

4. നിയ�ൊനുസൃത�ല്ൊത് പ്ഡ�യത്ിഡന്ലുള്ള നടപടിക്ര�ം 

�ഞ്ൊയത്് �ൊസ്സൊക്കിയ ഏപത്ങ്ിലും ്ഡമയം നിയമൊനസൃത്ം �ൊസ്സൊക്കി
യത്പല്ന്നും, അധികൊര�ീമ ലംഘിച്ചത്ൊപണഡന്നൊ, നടപെൊക്കിയൊൽ മനഷ്യ
�ീവഡനൊ ആഡരൊ�്യത്ിഡനൊ പ�ൊതു സരക്ഷഡക്കൊ അ�കടമുണ്ൊകൊൻ �ൊ
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ധ്യത്യള്ളത്ൊപണഡന്നൊ പ�ക്രട്റിക്ക് അഭി്ൊയമുള്ള�ക്ഷം ആ ്ഡമയം 
പുന:രവഡലൊകനം പചയ്ൊൻ �ഞ്ൊയത്ിഡനൊട് ആവശ്യപപെഡടണ്തും പുന:രവ
ഡലൊകനം പചയ്ന്ന �മയത്് ത്പന് അഭി്ൊയങ്ങൾ പ�ക്രട്റി �റഡയണ്തും 
അത്ിനഡശഷവം �ഞ്ൊയത്് ആേ്യ ത്ീരുമൊനത്ിൽ ത്പന്ന ഉറച്ചുനിൽക്ക
യൊപണങ്ിൽ �ര്ക്കൊരിന് റഫര് പചഡയ്ണ്തുമൊണ്. (വകുപെ് 182 (iii), നിയമൊ
നസൃത്മല്ൊത് ്ഡമയങ്ങളിഡന്ൽ �്ീകരിഡക്കണ് നട�ടിക്രമം – ചട്ങ്ങൾ).

5. പ്ഡ�യങ്ങള് മുതലൊയവ നിർത്ിമവക്കൊനും റദേൊക്കൊനുമുള്ള സർക്കൊരിമറെ 
അധികൊരം

�ര്ക്കൊരിന് �്ഡമധയൊഡയൊ ്�ിഡഡന്ൊ പ�ക്രട്റിഡയൊ ഒരം�ഡമൊ റഫര് 
പചയ്കഡയൊ അപല്ങ്ിൽ ഒരു �ൗരനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഹര്�ിയിഡന്ഡലൊ 
�ഞ്ൊയത്് �ൊസ്സൊക്കിയ ഒരു ്ഡമയഡമൊ എടുത് ത്ീരുമൊനഡമൊ നിയമൊനസൃ
ത്ം �ൊസ്സൊക്കിയത്പല്ഡന്നൊ, അധികൊരങ്ങൾക്കത്ീത്മൊപണഡന്നൊ അവയപട 
ദുര്വിനിഡയൊ�മൊപണഡന്നൊ, മനഷ്യ�ീവഡനൊ ആഡരൊ�്യത്ിഡനൊ സരക്ഷഡക്കൊ 
�ൊമുേൊയിക ഐക്യത്ിഡനൊ പ�ൊതു�മൊധൊനത്ിഡനൊ അ�കടമുണ്ൊക്കൊൻ 
�ൊധ്യത്യപണ്ഡന്നൊ, ലഹളയിഡലഡക്കൊ കലഹത്ിഡലഡക്കൊ നയിക്പമഡന്നൊ, 
ലേൊനകഡളൊ �ദ്ധത്ികഡളൊ �രി�ൊടികഡളൊ നടപെൊക്ന്ന കൊര്യത്ിൽ �ര്
ക്കൊര് പുറപപെടുവിച്ച നിര്ഡദേശത്ിപല വ്യവസ്കൾ ലംഘിച്ചുപവഡന്നൊ ഡത്ൊന്നു
ന്ന�ക്ഷം അ്കൊരമുള്ള ്ഡമയഡമൊ ത്ീരുമൊനഡമൊ ത്ൽക്കൊലഡത്ക്ക് നിര്
ത്ിപവക്കഡയൊ, റദേൊക്കഡയൊ, ഡഭേ�ത്ി പചയ്കഡയൊ പചയ്ൊവന്നത്ൊണ്. 
(വകുപെ് 191).

9.7 അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങള്ക്കൊയള്ള പ്ഡത്യക ഡയൊഗം
ഏപത്ങ്ിലും കൊര്യത്ിൽ �ഞ്ൊയത്ിപന് അടിയന്തിര ത്ീരുമൊനം അനിവൊ
ര്യമൊകുന്ന ഘട്ത്ിൽ 24 മണിക്കൂര് മുമ്പ് അം�ങ്ങൾക്ക് ഡനൊട്ീ�് നൽകി 
ഡയൊ�ം ഡചരൊവന്നത്ൊണ്.

9.8 �റ്റ് പ്ഡത്യക ഡയൊഗങ്ങള്
ഒരു ്ഡത്്യക വിഷയം മൊത്രം ചര്ച്ച പചയ്ന്നത്ിനൊയി വിളിച്ചുഡചര്ക്ന്ന 
ഡയൊ�ങ്ങളൊണിവ (ഉേൊ: ബ�റ്റ് അവത്രിപെിക്കൽ, ഓഡിറ്റ് റിഡപെൊര്ട്് ചര്ച്ച 
പചയ്ൽ, പ�ക്രട്റിപയ മൊറ്റൽ, അം�ീകരിച്ച ്ഡമയം മൂന്നു മൊ�ത്ിനകം 
ഡഭേ�ത്ി പചയ്ന്നത്ിഡനൊ റദ്ദു പചയ്ന്നത്ിഡനൊ ഡയൊ�ം വിളിച്ചുചര്ക്കൽ തുട
ങ്ങിയ കൊര്യങ്ങൾക്കൊണ് മറ്റുള്ള ് ഡത്്യക ഡയൊ�ങ്ങൾ ഡചരുന്നത്് ). �ൊധൊരണ 
ഡയൊ�ം വിളിച്ചുഡചര്ക്ന്ന രീത്ിയിൽ ത്പന്നയൊണ് ്ഡത്്യക ഡയൊ�വം വിളി
ച്ചുഡചര്ഡക്കണ്ത്്.

9.9 ഡയൊഗം വിളിച്ചുകൂട്ൊന് ആവശ്യമപ്ടൽ
�ര്ക്കൊര് വിജ്ൊ�നം പചയ്ിട്ടുള്ള �ഞ്ൊയത്ിപന് അം��ംഖ്യയപട 
മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ കുറയൊത് എണ്ണം വരുന്ന അം�ങ്ങൾ് ഏത്ൊവശ്യത്ിനൊഡണൊ 
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ഡയൊ�ം വിളിച്ചുകൂഡട്ണ്പത്ന്ന് വ്യക്തമൊക്കിപക്കൊണ്് ഡരഖൊമൂലം ഒരു ഡനൊട്ീ�് 
്�ിഡന്ിന് നൽകുകയൊപണങ്ിൽ അക്കൊര്യം �രി�ണിക്ന്നത്ിനൊയി 
�ഞ്ൊയത്ിപന് ഒരു ്ഡത്്യക ഡയൊ�ം ഡനൊട്ീ�് കിട്ി 10 േിവ�ത്ിനള്ളിൽ 
്�ിഡന്് വിളിച്ചുകൂഡട്ണ്ത്ൊണ്.

9.10 സ്റൊറെിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡയൊഗങ്ങള്
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങൾ മൊ�ത്ിൽ ഒരു ത്വണ പചയര്മൊന്ൊര് നിശ്
യിക്ന്ന ത്ീയത്ിയിലും �മയത്തും �ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�ിൽ ഡചഡരണ്ത്ൊണ്.

ഡയൊ� അറിയിപെ് 3 പൂര്ണ്ണേിവ�ങ്ങൾക്മുമ്പ് അം�ങ്ങൾക്ക് നൽഡകണ്ത്ൊ
ണ്. ഡയൊ� ത്ീയത്ി, �മയം, അ�ണ് എന്നിവ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികളിപല 
എക്് ഒഫീഡഷ്യൊ അം�മൊയ ്�ിഡന്ിപന അറിയിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

ബന്ധപപെട് സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട ചുമത്ലയിൽപപെട് കൊര്യങ്ങൾ മൊത്രഡമ 
സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ത്ിൽ �രി�ണിക്കൊൻ �ൊടുള്ളു. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മി
റ്റി �ൊസ്സൊക്ന്ന ഏപത്ൊരു ്ഡമയവം �ഞ്ൊയത്ിപന് അടുത് ഡയൊ�ത്ിൽ 
പ�ക്രട്റി പവഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഡയൊ�ത്ിപന് ഡകൊറം മൂന്നൊയിരിക്ം. അം�ങ്ങ
ളപട എണ്ണം നൊഡലൊ അത്ിൽ കുറഡവൊ ആപണങ്ിൽ കമ്മിറ്റിയപട ഡകൊറം രണ്് 
ആയിരിക്ന്നത്ൊണ്.

9.11 സകർമ്മ ഡസൊഫ്റ് മവയർ
�ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിപന് അ�ണ് ത്യ്ൊറൊക്കൽ, ഡയൊ�നട�ടികൾ ഡരഖ
പപെടുത്ൽ, ത്ീരുമൊനങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്ൽ, തുടര് നട�ടികൾ തുടങ്ങിയവ 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ �കര്മ്മ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് വഴിയൊണ് നടത്തുന്നത്്. എല്ൊ 
�ന്ത്ിനിധികൾക്ം ഡലൊ�ിൻ ഐ.ഡി. വഴി ഇത്ിൽ ്ഡവശിക്കൊൻ 
കഴിയം. ഇതുവഴി ത്ൊപഴപെറയന്ന കൊര്യങ്ങൾ �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് നിര്വ്വഹി
ക്ന്നത്ിന് �ൊധിക്ം. 

അംഗങ്ങള്ക്ക്
(1) �ഞ്ൊയത്് സകപക്കൊള്ളുന്ന ത്ീരുമൊനത്ിൽ വിഡയൊ�ിപെ് ഡരഖപപെ

ടുഡത്ണ്തുപണ്ങ്ിൽ കൊരണ�ഹിത്ം അത്് ഡരഖപപെടുത്ൊനള്ള 
�ൗകര്യം ഡ�ൊഫ്റ് പവയറിലുണ്്. 

(2) ഡചൊേ്യങ്ങൾ ഡചൊേിക്ന്നത്ിനള്ള �ൗകര്യവം ഇത്ിലുണ്്. ഡചൊേ്യങ്ങൾ 
ആഡരൊടൊണ് ഡചൊേിക്ന്നപത്ന്ന് ഡരഖപപെടുത്ി ്�ിഡന്ിന് അയച്ചു
പകൊടുക്കൊം. 

(3) ്ഡമയങ്ങൾ ത്യ്ൊറൊക്കി അയച്ചുപകൊടുക്കൊം. ഇത്് എല്ൊ അം�ങ്ങൾക്ം 
ലഭ്യമൊകും. ഏപത്ങ്ിലുപമൊരം�ം ്ഡമയം �ിന്തൊങ്ങി കഴിഞെൊൽ അത്് 
്�ിഡന്ിന് അയച്ചുപകൊടുക്കൊം. ്�ിഡന്് അം�ീകരിച്ചു കഴിഞെൊൽ 
്ഡമയം അ�ണ്യപട ഭൊ�മൊയി ഉൾപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്.
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(4) അം�ങ്ങൾക്ക് അവരുപട ഡലൊ�ിനിൽ ഡയൊ� ഡനൊട്ീ�്, അ�ണ് കുറിപെ്, 
ത്ീരുമൊനങ്ങൾ, മിനിട്�് എന്നിവ �രിഡശൊധിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

പ്സി�റെ്
(1) ഡയൊ� ത്ീയത്ിയം �മയവം നിശ്യിക്കൊം. അത്ിൽ ആവശ്യപമങ്ിൽ 

മൊറ്റം വരുത്ൊം. 
(2) അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടുഡത്ണ് ഡചൊേ്യങ്ങളം ്ഡമയങ്ങളം അം�ീകരി

ഡക്കണ്ത്് ്�ിഡന്ൊണ്.
(3) ത്ീരുമൊന ര�ിസ്റ്റര്, മിനിട്്�് എന്നിവ അം�ീകരിക്കൽ.

പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ഡലൊ�ിഡനൊ �ൊ�് ഡവര്ഡഡൊ ഇല്ൊപത് ത്പന്ന ഡയൊ� 
ത്ീയത്ി, ഡയൊ� വിവരങ്ങൾ, ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എന്നിവ ‘�കര്മ്മ’ വഴി 
അറിയൊൻ കഴിയം. 
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10 
സേ്ഭരണം -  

ആശയവം പരിശ്ര�ങ്ങളം

10.1 സേ്ഭരണം -ആശയം
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനത്ിപന് അടിസ്ൊന �ങ്ല്പമൊണ് ‘�േ്ഭരണം’. 
�ംസ്ൊനപത് �ഞ്ൊയത്് രൊ�് �ംവിധൊനത്ിപന് ചരിത്രം �രിഡശൊ
ധിച്ചൊൽ, �നഹിത് ഭരണം എന്ന കൊഴ്ചപെൊഡടൊടു കൂടിയ നിരവധി ഇടപ�ടലു
കളം ശ്മങ്ങളം നടന്നത്ൊയി കൊണൊൻ കഴിയം. അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ 
്ക്രിയയിലൂപട ‘�്രൊ�ി‘ൽ നിന്നും ‘സരൊ�ി’ഡലക്ള്ള നയവം നിയമവം 
നമ്മൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്്. 1996 ൽ �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊര് നിഡയൊ�ിച്ച ഡഡൊ. 
�ത്്യബ്ത് പ�ന്നിപന് ഡനതൃത്്ത്ിലുള്ള പ�ൻകമ്മിറ്റി ശു�ൊര്ശകളിലൂപട 
വരുത്ിയ ഡഭേ�ത്ികൾ �േ്ഭരണ ത്ത്്ങ്ങളൊയ �ങ്ൊളിത്ം, നിയമവൊഴ്ച, സ
ത്ൊര്യത്, ്ത്ികരണൊത്കത്, �മവൊയം, തുല്യത്, കൊര്യക്ഷമത്, ്ത്ിബദ്ധത് 
തുടങ്ങിയവയിൽ അധിഷ്ിത്മൊണ്. ഒമ്പത്ൊം �ദ്ധത്ിയിൽ ആരംഭിച്ച �നകീ
യൊസൂത്രണം– “അധികൊരം �നങ്ങളിഡലക്ക് ” എന്ന �ങ്ൊളിത് ആസൂത്രണ 
നിര്വ്വഹണ ്ക്രിയ പൂര്ണ്ണമൊയം �േ്ഭരണ ത്ത്്ങ്ങളിലധിഷ്ിത്മൊണ്. 
�ത്ൊം �ദ്ധത്ിയിൽ ഭരണ നവീകരണം �ദ്ധത്ി (MGP) പത്രപഞെടുക്കപപെ
ട് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നടപെിലൊക്കിയിരുന്നു. �ത്ിപനൊന്നൊം 
�ദ്ധത്ിയിൽ �േ്ഭരണത്ിന് മുൻതൂക്കം നൽകിപക്കൊണ്ടുള്ള �ദ്ധത്ിയൊണ് 
വിഭൊവം പചയ്ത്്.

സേ്ഭരണത്ിമറെ നൊല് സവിഡശഷ ഗുണങ്ങള് പരിഡശൊധിക്കൊം.

(i) �ൊറ്റങ്ങള്ക്ക് വിഡധയ�ൊകുന ഭരണം (Change Oriented)

�ൊമൂഹ്യ-�ൊമ്പത്ിക മൊറ്റങ്ങൾ അന�രിച്ചുള്ള നയരൂ�ീകരണവം ആസൂത്ര
ണവം ്ൊവര്ത്ികമൊക്കണം.
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(ii) മ�ച്ചമപ്ട് ഫലം (Result Oriented)

ഉല്പൊേന�രമൊയ ഡനട്ങ്ങൾ ഉണ്ൊകണം. ്ത്ീശീര്ഷ വരുമൊനം, ആഡരൊ�്യം, 
�ൊമൂഹ്യഡക്ഷമ �ൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിപലല്ൊം ഗുണ�രമൊയ വളര്ച്ച.

(iii) �നങ്ങളമട സുശക്�ൊയ പകേൊളിത്ം (People’s Participation)

�ന�ങ്ൊളിത്ം �േ്ഭരണത്ിപന് സ്ധൊന ഘടകമൊണ്. �നങ്ങളപട �ം
തൃപ്തിയൊണ് �േ്ഭരണത്ിപന് അളവഡകൊൽ.

(iv) പ്തിബദ്തൊബന്ധിതം (Commitment Oriented)

അര്പെണമഡനൊഭൊവം, ഉത്രവൊേിത്ം എന്നിവഡയൊടുകൂടിയ ഭരണം ആഡരൊ
�്യകരവം അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണവമൊയി മൊറുന്നഡത്ൊപടൊപെം �മയബന്ധിത്മൊയി കൊ
ര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യ്ൊപ്തിയിപലത്ിക്കൊൻ �ൊധിക്കണം.

ഡലൊകത്ിന് മൊതൃകയൊയ ഡകരള മൊതൃക അധികൊരവിഡകന്ദീകരണ ്ക്രിയ 
വഴി �്രൊ�്-ഗ്ൊമ�്രൊ�് എന്ന രൊഷ്ട�ിത്ൊവിപന് �്പ്ം യൊഥൊര്ത്ഥ്യമൊ
ക്ന്നത്ിന് ഒരു �രിധി വപര നമുക്ക് �ൊധിച്ചിട്ടുണ്്. ഒരു ത്ീരുമൊനം എടുക്
ഡമ്പൊൾ അത്് ഏറ്റവം �ൊവപപെട് വ്യക്തിപയ, �ൊധൊരണക്കൊരനൊയ �ൗരപന 
എങ്ങപന ബൊധിക്ന്നു എന്ന് �രിഡശൊധിച്ചഡശഷം മൊത്രഡമ ത്ീരുമൊനം സക
പക്കൊള്ളൊൻ �ൊടുള്ളു എന്നൊണ് മഹൊത്ൊ�ൊന്ധി നിര്ഡദേശിച്ചത്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്തുകൾ ത്ീരുമൊനങ്ങൾ സകപക്കൊള്ളുഡമ്പൊൾ അവ �ൊധൊരണ �നങ്ങ
ൾക്ക് അന�ണമൊയിട്ടുള്ളത്ൊപണങ്ിൽ ത്ീര്ച്ചയൊയം അത്് �േ്ഭരണത്ിപന് 
അഥവൊ സരൊ�്പന് ഭൊ�മൊണ്. 

�േ്ഭരണം എന്നൊൽ നല് ഭരണം ത്പന്ന. �പക്ഷ ആര്ക്കൊണ് നല്ത്്? 
അത്ൊണ് ഭരണ കൊര്യങ്ങളിൽ ത്ീരുമൊനങ്ങൾ സകപക്കൊള്ളുഡമ്പൊൾ �്ീകരി
ഡക്കണ് നില�ൊട് മഹൊത്ൊ�ൊന്ധി വിശേീകരിച്ചത്്. �നൊധി�ത്്യ ്ക്രിയയി
ൽ ഭരണം �നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയൊണഡല്ൊ? ഭരണം നല്ത്ൊയി, ഗുണകരമൊയി 
�നങ്ങൾക്ക് അനഭവപപെട്ൊൽ അത്ിപന �േ്ഭരണപമന്ന് �റയൊം. �ൊമൂഹിക
വം �ൊമ്പത്ികവമൊയ സസ്ിര വിക�ന ്ക്രിയയിപല അനിവൊര്യ ഘടക
മൊണ് �േ്ഭരണം.

10.1.2 സേ്ഭരണം നടപ്ിൽ വരുത്തുഡ്ൊള് തൊമെ പറയന േശ തത്വങ്ങള് 
പൊലിഡക്കണ്ടതുണ്ട്.

(i) നിയ�വൊഴ്ച (Rule of Law)

രൊ�്യപത് �രഡമൊന്നത്മൊയ ഭരണഘടനയം അത്ിൻ കീഴിൽ വരുന്ന നിയ
മവൊഴ്ച �ംവിധൊനങ്ങളം നിയമത്ിന് മുന്നിൽ എല്ൊവരും തുല്യരൊപണന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നിയമം �ൊലിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള ഭരണമൊണ് �േ്ഭരണം. ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്തുകൾ എടുക്ന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങൾ അധികൊര�രിധിയിൽപപെടുന്നതും 
നിയമൊന�സൃത്വം ആയിരിക്കണം. നിയമ�രമൊയി നടപെിലൊഡക്കണ് കൊ
ര്യങ്ങളിൽ അത്ിപല വ്യവസ്കൾ അന�രിച്ച് ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കണം. 
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നിയമൊനസൃത് ത്ീരുമൊനങ്ങൾ നടപെൊക്ന്നത്ിന് മൊത്രഡമ ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് 
ബൊധ്യത്യള്ളു. ്ൊഡയൊ�ികക്ഷമത്യില്ൊത്, നടപെൊക്കൊൻ �ൊധിക്കൊത്, 
നിയമത്ിപന് അത്ിര് ലംഘിക്ന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങൾ ഒഴിവൊക്ന്നത്് ത്പന്നയൊ
ണ് ഉചിത്ം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഭരണം �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമവം ചട്ങ്ങളം 
അനബന്ധ നിയമങ്ങളം �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകളം നിര്ഡദേശങ്ങളം �ൊലിച്ചുഡവ
ണം. നിയമങ്ങൾ �ൊലിക്കൊൻ ഉള്ളത്ൊപണന്നും ലംഘിക്കപപെടൊൻ ഉള്ളത്പല്
ന്നും ഉള്ള �ൗരഡബൊധം ശക്തമൊഡകണ്തുണ്്.

(ii) സുതൊര്യത (Transparency)

�േ്ഭരണത്ിൽ നടക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ �നങ്ങൾക്ക് അവരൊവശ്യപപെടൊപത് 
ത്പന്ന ലഭ്യമൊക്കണം. �േ്ഭരണത്ിപന് മുഖമുദ്യൊണ് സത്ൊര്യത് എന്ന് 
�റയൊം. വിവരൊവകൊശ നിയമം വരുന്നത്ിന മുമ്പുത്പന്ന അറിയൊനള്ള 
അവകൊശം ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിൽ ഉണ്ൊയിരുന്നു എന്നത്് 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല ്വര്ത്നങ്ങളിൽ സത്ൊര്യത് ഉറ
പെൊക്ന്നത്ിനള്ള നിയമവ്യവസ് ഡനരപത് ഉണ്ൊയിരുന്നുപവന്നത്ിന് ഉേൊഹ
രണമൊണ്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ നടക്ന്ന എല്ൊ കൊര്യങ്ങളം അറിയൊൻ 
�നങ്ങൾക്ക് �ൊധിക്കണം. ‘�്ഡമധൊയൊയള്ള പവളിപപെടുത്ൽ’ ആണ് അനി
വൊര്യം. �നങ്ങൾ ഡചൊേിക്കൊപത് ത്പന്ന വിവരങ്ങൾ, വസ്തുത്കൾ, നട�ടിക്രമ
ങ്ങൾ, ഡനട്-ഡകൊട്ങ്ങൾ എല്ൊം ത്പന്ന അവര്ക്ക് മനസ്സിലൊക്കൊനം വിലയി
രുത്ൊനം ലഭ്യമൊക്ക എന്നത്ൊണ് ഇതുപകൊണ്് ഉഡദേശിക്ന്നത്്. ഇതുവഴി 
�ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപെൊക്കൊനം �ൗര ഡകന്ദീകൃത്മൊയ �േ്ഭരണം നടപെൊക്കൊ
നം �ൊധിക്ം. �നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഡ�വനങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് ഭരണ�
മിത്ിയപട ്ഖ്യൊ�നമൊയ �ൗരൊവകൊശഡരഖയിൽ ഭരണ-വിക�ന സത്ൊ
ര്യത് ഉറപെൊക്ന്നത്ിനൊവശ്യമൊയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപപെടുത്ി �മഗ്മൊക്കൊവന്ന 
ത്ൊണ്.

(iii) കൊര്യക്ഷ�ത (Efficiency)

നിയമവ്യവസ്യിൽ അധിഷ്ിത്മൊയി, �മയബന്ധിത്മൊയി, �ൊമൂഹ്യനീത്ി 
ഉറപെൊക്കിപക്കൊണ്് ഉള്ള കൊര്യക്ഷമമൊയ ഭരണ�ംവിധൊനമൊണ് �േ്ഭരണം. 
ഭരണം കൊര്യക്ഷമമൊഡണൊ എന്ന് വിലയിരുഡത്ണ്ത്് ഡ�വനൊവകൊശിക
ളൊയ �ൗര�മൂഹമൊണ്. ഭരണ കൊര്യക്ഷമത്യില്ൊയ്മ ദുര്ഭരണത്ിഡലക്ം 
അഴിമത്ിയിഡലക്ം നയിക്ം. ഭരണം കൊര്യക്ഷമമൊക്ന്നത്ിനള്ള ഉഡേ്യൊ�
സ് ഓഫീ�് �ംവിധൊനങ്ങൾ യഥൊ�മയം വിലയിരുത്ിയൊൽ കൊര്യക്ഷ
മത് ഉറപെൊക്കൊൻ �ൊധിക്ം. പചലവഴിക്കപപെടുന്ന �ണത്ിപന് മൂല്യത്ിന
ന�രിച്ചുള്ള ഡനട്ം ഉണ്ൊകണം. കൊര്യക്ഷമത്യള്ള ഭരണത്ിന് �ൊപഴ്ചലവ്, 
അഴിമത്ി, ധൂര്ത്് എന്നിവ ഒഴിവൊക്കയം ധനകൊര്യ ത്ത്്ങ്ങൾ �ൊലിക്ക
യം ഡവണം. �നങ്ങളിൽ നിന്നും ഡശഖരിക്ന്ന നികുത്ി �ണത്ിപന് ഭൊ�മൊ
യള്ള വരുമൊനം പചലവഴിക്ഡമ്പൊൾ ്ഡത്്യക ശ്ദ്ധയം ശുഷ്കൊന്തിയം �ൊലി
ഡക്കണ്തുണ്്.
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(iv) തുല്യത (Equality)

ഭരണ വിക�ന ഡനട്ങ്ങൾ എല്ൊ �നങ്ങൾക്ം ഒരുഡ�ൊപല ലഭ്യമൊകണം. 
ഇത്ിൽ യൊപത്ൊരു വിധ �ക്ഷ�ൊത്ിത്്ഡമൊ നീത്ിഡകഡടൊ നിയമലംഘനഡമൊ 
�ൊടില്. അര്ഹത്പപെട് എല്ൊവര്ക്ം ഭരണഡനട്ങ്ങൾ ലഭ്യമൊകണം. ഇത്ിൽ 
യൊപത്ൊരു ത്രത്ിലുള്ള വിഡവചനവം �ൊടില്. ഭരണത്ിൽ തുല്യത് ലംഘിക്ക
പപെട്ൊൽ അത്് ദുര്ഭരണമൊയി മൊറും. എല്ൊവര്ക്ം വിഡവചനമില്ൊത് ഡ�വന
ങ്ങൾ ലഭ്യമൊകണം.

(v) ഉത്രവൊേിത്ം (Accountability)

പത്രപഞെടുത് �നങ്ങഡളൊടൊണ് �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് ഉത്രവൊേിത്ം. 
അത്് നിറഡവറ്റൊനം �നങ്ങൾ അര്പെിച്ച വിശ്ൊ�ം നിലനിര്ത്ൊൻ ഏല്പിച്ച 
ചുമത്ലകൾ നിയമൊന�രണം നടപെൊക്കി അവ �നങ്ങപള ഡബൊധ്യപപെടുത്തുക
യം ഡവണം. �നങ്ങൾക്ഡവണ്ി �ന്ത്ിനിധിപയന്ന നിലയിൽ നടപെൊക്ന്ന 
്വര്ത്നങ്ങൾ സത്ൊര്യത് ഉറപെൊക്കി �നങ്ങപള ഡബൊധ്യപപെടുഡത്ണ്തുണ്്. 
ഉഡേ്യൊ�സ്പര �ംബന്ധിച്ചിടഡത്ൊളം യ�മൊനമന്ൊര് �നങ്ങൾ ത്പന്നയൊ
പണന്ന ഡബൊധ്യം ഉണ്ൊകണം.

(vi) പ്തികരണൊത്മകം (Responsiveness)

�നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങഡളൊട് ക്രിയൊത്കമൊയം അനകൂലമൊയം ്ത്ികരിക്
കയം �നഹിത്ം �രി�ണിച്ച് ത്ീരുമൊനങ്ങൾ സകപക്കൊള്ളുകയം ഡവണം. 
�നങ്ങൾ ഉന്നയിക്ന്ന അഭി്ൊയ നിര്ഡദേശങ്ങൾ �രി�ണിക്കയം അത്ി
ഡന്ലുള്ള നട�ടികൾ അവപര അറിയിക്കയം ഡബൊധ്യപപെടുത്തുകയം ഡവണം. 
ഗുണകരമല്ൊത് ത്ീരുമൊനങ്ങൾ, ഭരണ വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളിപല കുറവ
കൾ, അഴിമത്ി, പകടുകൊര്യസ്ത് തുടങ്ങിയവ �നങ്ങൾ ചൂണ്ികൊണിക്ഡമ്പൊ
ൾ അനകൂലമൊയി ്ത്ികരിക്ന്നത്ിന് �ൊധിക്കണം. ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ ഉന്ന
യിക്കപപെടുന്ന കൊര്യങ്ങളിലും ്ഡമയങ്ങളിലുമുള്ള തുടര് നട�ടികൾ തുടര്ന്നുള്ള 
ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ �നങ്ങപള അറിയിഡക്കണ്തുണ്്. �നൊഭി്ൊയം �രി�ണിച്ചു
പകൊണ്ടുള്ള ക്രിയൊത്ക ഭരണമൊണ് �േ്ഭരണം. ശബ്ദമില്ൊത്വപന് ശബ്ദമൊ
യി �ന്ത്ിനിധികൾ മൊറണം. ആേ്യം വരുന്നവന് ആേ്യം ഡ�വനം എന്ന 
�രി�ണന ലംഘിക്കപപെടുന്നിപല്ന്ന് ഉറപെൊഡക്കണ്തുണ്്. ഒരിക്കലും ശു�ൊര്ശ
യമൊയി ഉഡേ്യൊ�സ്പര �മീ�ിഡക്കണ് ആവശ്യം �േ്ഭരണത്ിൽ ഉണ്ൊവ
കയില്.

(vii) സ�വൊയം (Consensus)

ഭരണ വിക�ന ത്ലങ്ങളിൽ ത്ീരുമൊനപമടുഡക്കണ് ഘട്ങ്ങളിൽ വ്യത്്യസ്തമൊയ 
അഭി്ൊയങ്ങളം നിര്ഡദേശങ്ങളം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും �മൂഹത്ിൽ നിന്നും 
ഉയര്ന്നുവരും. എല്ൊവരുപടയം ആശയങ്ങളം ആശങ്കളം �രി�ണിച്ച് �മ
വൊയത്ിലൂപട എല്ൊവര്ക്ം �്ീകൊര്യമൊയ ത്ീരുമൊനം സകപക്കൊള്ളണം. 
നിയമവ്യവസ്യം �ര്ക്കൊര് മൊനേണ്ഡങ്ങളം �ൊലിക്കപപെടുന്നുപവന്ന് ഉറപെൊ
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ക്ന്നഡത്ൊപടൊപെം �ൊര്ശ്വൽക്കരിക്കപപെട് വിഭൊ�ങ്ങൾ ഉൾപപെപടയള്ളവരു
പട കൊര്യങ്ങൾ കൂടി �രി�ണിക്കണം. കൊര്യങ്ങൾ, ്ശ്നങ്ങൾ പ�ൊതു�മക്ഷം 
അവത്രിപെിക്കൊഡനൊ അറിയിക്കൊഡനൊ �ൊധിക്കൊത്, അത്ിനത്ക്ക അറിവം 
കഴിവമില്ൊത് ഒരു �മൂഹം നമ്മുപട ഇടയിലുണ്്. �മവൊയം വഴി ത്ീരുമൊന
ങ്ങൾ സകപക്കൊള്ളുഡമ്പൊൾ ഈ കൊര്യം കൂടി മനസ്സിൽ ഉണ്ൊഡകണ്തുണ്്.

(viii) �നസൗഹൃേ സ�തീപനം (People Friendly)

ഭരണ വിക�ന കൊര്യങ്ങളിൽ �്ീകരിക്ന്ന �ന�ൗഹൃേ �മീ�നം �േ്ഭ
രണ ത്ത്്ങ്ങളിൽ ്ധൊനപപെട് ഒന്നൊണ്. സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തി
കളിൽ നിന്നും പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ന്ന ഡ�വനങ്ങളം അവിപടയള്ള 
�ംവിധൊനങ്ങളം �ന�ൗഹൃേമൊപണന്ന് ഉറപെൊക്കണം. ്ഡത്്യക �രി�ണന 
അര്ഹിക്ന്ന വിഭൊ�ങ്ങൾക്ക് അത്് ഉറപെൊക്കയം അവര്ക്ക് ആവശ്യമൊയ 
�ൗകര്യങ്ങൾ ്വര്ത്നക്ഷമമൊപണന്ന് �രിഡശൊധിച്ച് ഡബൊധ്യപപെടുക
യം ഡവണം. ഭിന്നഡശഷിക്കൊര്ക്ള്ള റൊമ്പ് നിര്മ്മിച്ച് വഴി ത്ടസ്സപപെടുന്ന 
രീത്ിയിൽ �ൊധനങ്ങൾ നിഡക്ഷ�ിക്കൽ, മുലയൂട്ൽ �ൗകര്യങ്ങൾ ഏര്പപെടു
ത്ിയ മുറിയിൽ അത്ിനള്ള ഭൗത്ിക �ൊഹചര്യം ഇല്ൊത്ിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ 
ഇത്ിന് ഉേൊഹരണമൊണ്. �ന�ൗഹൃേ �മീ�നത്ിൽ ബന്ധപപെട് വ്യക്തിക
ളപടയം ഉഡേ്യൊ�സ്രുപടയം മഡനൊഭൊവം വലിപയൊരു ഘടകമൊണ്.

(ix) പ്ൊപ്യത (Accessibility)

നിബന്ധനകളപടഡയൊ ചിട്കളപടഡയൊ ത്ടസ്സമില്ൊപത് ഭരണ�ംവിധൊനത്ി
പല ഡ�വനങ്ങൾ അനഭവിക്ന്നത്ിനള്ള ് ൊ�്യത് എല്ൊ �നങ്ങൾക്ം ഉണ്ൊ
കണം. ഇ-�ഡവണൻ�് �ംവിധൊനം നിലവിലുള്ള ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ 
ഡ�വന്ൊ�്യത് എല്ൊവര്ക്ം ഉറപെൊക്ന്നു. എല്ൊ വിഭൊ�ം �നങ്ങൾക്ം 
ഭരണ�ംവിധൊനവമൊയി ബന്ധപപെട് കൊര്യങ്ങൾ അറിയന്നത്ിനം അറിയിക്
ന്നത്ിനം ആവശ്യമൊയ ഒട്നവധി പുത്ിയ വഴികൾ തുറന്നുകിട്ിയിട്ടുണ്്. ഇവ 
ഫല്േമൊയി ഉ�ഡയൊ�പപെടുത്ൊൻ �ൊധിഡക്കണ്തുണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ 
ത്പന്നയള്ള പചറുപെക്കൊരൊയ �ൊഡങ്ത്ിക വിേഗ്ദ്ധരുപട �ഹൊയം ഇത്ിനൊയി 
ഡത്ടൊവന്നത്ൊണ്.

(x) �നപകേൊളിത്ം (Participation)

�നങ്ങൾക്ക് ഭരണകൊര്യങ്ങൾ അറിയൊനം അഭി്ൊയം �റയൊനം ത്ീരു
മൊനങ്ങൾ സകപക്കൊണ്് നടപെൊക്കൊനം ത്ിരുത്ൊനം അനഡയൊ�്യമൊയ 
അന്തരീക്ഷമുണ്ൊകുഡമ്പൊൾ അത്് ്ത്്യക്ഷ �നൊധി�ത്്യഭരണമൊയി മൊറും. 
�ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപെൊക്കൊനം നിലനിര്ത്ൊനം സത്ൊര്യമൊയി കൊര്യങ്ങൾ 
നടപെൊഡക്കണ്തുണ്്. ്ത്്യക്ഷ �നൊധി�ത്്യ ഡവേികളൊയ ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ 
ഉന്നയിക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ �രി�ണിക്കപപെടുകയം തുടര്നട�ടികൾ ഉണ്ൊകുന്നു
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പവന്ന് �നങ്ങൾക്ക് ഡബൊധ്യപപെടുകയം ഡവണം. വിലയിരുത്ൊനം വിമര്ശി
ക്കൊനമുള്ള �നങ്ങളപട അവകൊശങ്ങൾ �ംരക്ഷിക്കപപെടുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപെൊക്ക
പപെഡടണ്തുണ്്. കടലൊസ്സിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്ന്ന �ന�ങ്ൊളിത്മല്, മറിച്ച് 
ഭരണത്ിൽ �ന്ത്ിനിധികൾക്ം ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ം ഭരണ �ംവിധൊന
ത്ിനം ഒപെം ഡചര്ന്ന് ്വര്ത്ിക്ന്ന �ഹൊയ �ംവിധൊനമൊയി, ത്ിരുത്ൽ 
ശക്തിയൊയി, �േ്ഭരണത്ിപന് ചൊലകശക്തിയൊയി �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉയര്ന്നു
വരണം.

പകേൊളിത് ഭരണം

I½nän  
kwhn-[m-\-§Ä

IpSpw_{io

k¶² 
kwL-S-\-IÄ

LSI 
Øm]-\-§Ä{Kma- 

]-©m-b¯v

DtZym-K-ØÀ

hnZym-`ymk  
Kth-jW  

Øm]-\-§Ä/ 
hyàn-IÄ

AbÂ¡q-«-§Ä

{Kma-k`

എല്ൊവരുപടയം ��ീവമൊയ പൂര്ണ്ണ �ങ്ൊളിത്മൊണ് (Total Participation) 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് അടിസ്ൊന ഘടകം. �നങ്ങൾ, �ന്ത്ിനിധികൾ, 
ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, �ന്നദ്ധ �ംഘടനകൾ, സ്ൊ�നങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയ
വരുപട കൊര്യക്ഷമമൊയ ്വര്ത്നമൊണ് സ്ൊ�ന വി�യത്ിന് നിേൊനമൊയ 
ഘടകം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ഭരണ വിക�ന ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങളപട 
എല്ൊ ഘട്ങ്ങളിലും എല്ൊ വിഭൊ�ങ്ങളപടയം �ങ്ൊളിത്ം ഉണ്ൊകുന്നുപണ്ന്ന് 
ഉറപെൊക്കണം.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നടക്ന്ന വിക�ന ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ എല്ൊ 
വിഭൊ�ം �നങ്ങളപടയം �ങ്ൊളിത്വം ്വര്ത്നവം ഉറപെൊക്കിയൊൽ 
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നിരവധി നല് മൊതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കൊൻ നമുക്ക് �ൊധിക്ം. പമച്ചപപെട് ് വര്ത്
നം കൊഴ്ചപവച്ച ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപട കൊര്യം �രിഡശൊധിച്ചൊൽ, അവയപട 
വി�യത്ിന് �ിന്നിപല ്ധൊന ചൊലകശക്തി �ന�ങ്ൊളിത്ം ആപണന്ന് 
കൊണൊൻ കഴിയം. ഗ്ൊമ�ഭകൾക്ക് പുറപമ �ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
നിരവധി കമ്മിറ്റി �ംവിധൊനങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിലുണ്്. സ്ൊ�നങ്ങളപട 
്വര്ത്നവമൊയി ബന്ധപപെട്് സ്ൊ�നത്ല മൊഡന�്പമന്് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്്. 
ഇത്രം ഔഡേ്യൊ�ികവം അനൗഡേ്യൊ�ികവമൊയ �ംവിധൊനങ്ങൾ കൊര്യക്ഷ
മമൊയി ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്കപപെടുകയൊപണങ്ിൽ ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ ഉൾപപെ
പട വര്ദ്ധിച്ച �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപെൊക്കൊൻ �ൊധിക്ം.

ഇത്ിപനല്ൊം പുറപമ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ നിരവധി �ന്നദ്ധ �ംഘട
നകൾ ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്. വൊയനശൊലകൾ, ക്ബ്ബുകൾ, യവ�ന �ം
ഘടനകൾ തുടങ്ങി വിപുലമൊയ ഒരു നിര ത്പന്ന നമുക്ക് കൊണൊൻ കഴിയം. 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഭരണത്ിൽ, വിക�ന-ഡക്ഷമ-�ൊമൂഹ്യ ഡ�വന ്വര്ത്
നങ്ങളിൽ �ന്നദ്ധ �ംഘടനകപള �പങ്ടുപെിക്കൊൻ പചറിയ ഇടപ�ടലുകൾ 
വഴി �ൊധിക്ം. അവരിൽ നിന്നുത്പന്ന ഒരു ടീം ലീഡപറ പത്രപഞെടുത്് ചുമ
ത്ലകൾ നൽകുകയം ഇടയ്കിപട ലീഡര്മൊപര ബന്ധപപെട്് ്വര്ത്ന �രി�ൊ
ടികൾ ഏഡകൊ�ിപെിക്കയം പചയ്ൊവന്നത്ൊണ്. യൂത്് ക്ബ് ഭൊരവൊഹികൾ, 
വളണ്ിയര്മൊര് എന്നിവരുപട ഡ�വനം ഇത്ിനൊയി ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊവന്നത്ൊണ്. 
�ന�ങ്ൊളിത്വം �ന്നദ്ധ ്വര്ത്നങ്ങളം ശക്തമൊകുന്നഡത്ൊപട ്ൊഡേശിക 
�ര്ക്കൊര് �്യംഭരണം/�്രൊ�് �ങ്ല്പത്ിഡലക്ക് കൂടുത്ൽ അടുക്ം.

10.2 പൗരൊവകൊശഡരഖ (വകുപ്് 272 എ)
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് വൊഗ്ൊനം പചയ്ന്ന ഡ�വനങ്ങളപട 
ഡരഖയൊണ് �ൗരൊവകൊശഡരഖ. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ഡ�വ
നങ്ങൾ എപന്തല്ൊം, ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ിന് ഏപത്ല്ൊം ഡരഖകൾ �മ
ര്പെിക്കണം, നിബന്ധനകൾ എപന്തല്ൊം, എത്ര േിവ�ത്ിനകം ഡ�വനം 
ലഭ്യമൊകും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങപളല്ൊം �ൗരൊവകൊശഡരഖയിൽ വ്യക്തമൊക്ക
ണം. �രൊത്ിക്കിട നൽകൊത്വിധം ഡ�വനങ്ങൾ നിറഡവറ്റുപമന്നുള്ള ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്ിപന് വൊഗ്ൊനം/ഉറപെ് �ൗരൊവകൊശഡരഖയിലൂപട ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. 
ഭരണ സത്ൊര്യത്ക്ം കൊര്യക്ഷമത്ക്മുള്ള ഒരു ഉ�ൊധി കൂടിയൊണ് �ൗരൊവ
കൊശഡരഖ. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഭരണ�മിത്ി അധികൊരഡമറ്റൊൽ 6 മൊ�ത്ി
നകം �ൗരൊവകൊശഡരഖ ്�ിദ്ധീകരിഡക്കണ്തും �ിന്നീട് ഓഡരൊ വര്ഷവം 
പുതുഡക്കണ്തുമൊണ്.

�ൗരൊവൊകൊശഡരഖ പ�ൊതുസ്ലത്തും ഓഫീസകളിലും ്േര്ശിപെിഡക്കണ്
തും അച്ചടിച്ച് �ൗ�ന്യമൊയി വിത്രണം പചഡയ്ണ്തും ഗ്ൊമ�ഭകളിൽ വൊ
യിഡക്കണ്തുമൊണ്. �ൗരൊവകൊശഡരഖയപട രത്നച്ചുരുക്കം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് 
ഓഫീ�ിലും ഘടക സ്ൊ�നങ്ങളിലും പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് കണ്് വൊയിച്ച് മന
സ്സിലൊക്കത്ക്കവിധം ്േര്ശിപെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.
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10.3 �നപക്ഷ ഭരണനിർവ്വഹണത്ിന് ഫ്രണ്ട് ഓഫതീസ് 
സംവിധൊനം

ഭരണ ഡ�വന �ംവിധൊനങ്ങളപട ഗുണഡമന് ഉയര്ത്തുന്നത്ിപന് ഭൊ�മൊയള്ള 
�രിശ്മങ്ങൾ �ല ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപടയം ഭൊ�ത്തുനിന്നും ഉണ്ൊയി. �മ്പൂ
ര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം (TQM) വഴി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ വഴി നൽകുന്ന 
ഡ�വനങ്ങളപട ഗുണഡമന്യം ്വര്ത്ന �ംവിധൊനങ്ങളം പമച്ചപപെടുത്ൊൻ 
�ൊധിക്പമന്ന് 2007ൽ ഡകൊഴിഡക്കൊട് �ില്യിപല പചറുവണ്ണൂര്-നല്ളം ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്് പത്ളിയിക്കയണ്ൊയി.

ഇത്ിപന് തുടര്ച്ചയൊയി 'കില' യപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ വയനൊട് �ില്യിൽ രെണ്് 
ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് എന്ന ഡ�രിൽ നടപെൊക്കിയ ഇടപ�ടലുകൾ തുടര്ന്ന് 
�ംസ്ൊനപത് മുഴുവൻ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിഡലക്ം വ്യൊ�ിപെിച്ചു. ഇത്ിനൊയ
ള്ള മൊര്ഗ്ഗഡരഖ ത്യ്ൊറൊക്കൊൻ �ര്ക്കൊരിഡനൊട് ‘കില' അഭ്യര്ത്ഥിച്ച ്കൊരം 
2.7.2009 ൽ �.ഉ.(സക) നം. 123/2009/ത്�്ഭവ ആയി �ര്ക്കൊര് ഉത്രവ് 
പുറപപെടുവിച്ചു.

വളപരഡയപറ ്ശം� �ിടിച്ചു�റ്റിയ ഈ “വയനൊട് മൊതൃക” �ംസ്ൊനപത് 
മുഴുവൻ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളം നടപെിൽ വരുത്ി. �നങ്ങൾക്ക് ഗുണഡമന്യള്ള 
�മയബന്ധിത് ഡ�വനം ഉറപെൊക്ന്നത്ിന് രെണ്് ഓഫീ�് �ംവിധൊനം 
വഴി �ൊധിച്ചു. �േ്ഭരണ നിര്വ്വഹണത്ിഡലക്ള്ള ്ഡവശന കവൊടമൊയി 
രെണ്് ഓഫീ�് മൊറി. �ീവനക്കൊപരഡയൊ പ�ക്രട്റിപയഡയൊ �മീ�ിക്കൊപത് 
ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്ന ഏക�ൊലക �ംവിധൊനമൊയ രെണ്് ഓഫീ�് മറ്റ് 
വകുപ്പുകൾക്ക് മൊതൃകയൊയി മൊറി.

10.3.1 ഫ്രണ്ട് ഓഫതീസ് പ്വർത്നങ്ങള്
1. കവറിൽ ഡ�ഡരൊടു കൂടിയവ ഒഴിപക ഇ-പമയിൽ ഉൾപപെപടയള്ള മുഴുവൻ 

ത്�ൊലുകളം രെണ്് ഓഫീ�ിൽ �്ീകരിക്ന്നു.
2. എല്ൊ ത്�ൊലുകൾക്ം ഡ�വനം ലഭിക്ന്ന ത്ീയത്ി ഡരഖപപെടുത്ി സക

പെറ്റ് രശീത്ി നൽകുന്നു.
3. അപൂര്ണ്ണമൊയ/കൂടുത്ൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമൊയ അഡ�ക്ഷകളിഡന്ൽ 

�രിഹരിക്കൊൻ നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.
4. എല്ൊവിധ �ണമിട�ൊടുകളം രെണ്് ഓഫീ�് വഴി.
5. സകപെറ്റ് രശീത്ിയിൽ കൊണിച്ച േിവ�ം ഡ�വനം നൽകൊൻ നിയമൊന

സൃത്മൊയി ത്ടസ്സങ്ങൾ ഉള്ള �ക്ഷം വിവരം അഡ�ക്ഷകപന മുൻകൂട്ി അിറ
യിക്ന്നു.

6. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് നിയമൊനസൃത്ം നൽഡകണ് ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ി
നൊയി ഉഡേ്യൊ�സ്പര �മീ�ിഡക്കണ്ത്ില്. അഡ�ക്ഷയപട മുൻ�ണന 
്കൊരം, യൊപത്ൊരുവിധ ശു�ൊര്ശയമില്ൊപത് ഡ�വനം �മയബന്ധിത്
മൊയി ലഭിക്ന്നു.
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ഡമൽ കൊര്യങ്ങൾ നടത്ണപമങ്ിൽ ഓഫീ�ിനകത്തും പുറത്തും അത്ിനന�
രിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമൊണ്. രെണ്് ഓഫീ�് ചുമത്ല എല്ൊ �ീവ
നക്കൊര്ക്ം പറൊഡട്ഷൻ അടിസ്ൊനത്ിൽ നൽകുന്നത്ിനൊൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്തുമൊയി ബന്ധപപെട് വിഷയങ്ങൾ �ഠിക്കൊൻ ചുമത്ലപപെട് ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് 
�ൊധിക്ന്നു.

ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �മഗ് �ൗരൊവകൊശഡരഖയിൽ ഓഡരൊ 
ഡ�വനവം �ംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾക് പുറപമ മൊതൃകൊ അഡ�ക്ഷകളം 
�രിഡശൊധനൊ �ട്ികയം (പചക്ക് ലിസ്റ്റ് ) ഉൾപപെടുത്ൊവന്നത്ൊണ്. സകപെറ്റ് 
രശീത്ിയിൽ കൊണിച്ച ത്ീയത്ിയിൽ ഡ�വനം നൽകൊൻ 'രെണ്് ഓഫീ�് 
ഡയറി' �ഹൊയകമൊകുന്നു.

മൊതൃകൊ അഡ�ക്ഷൊ ഡഫൊറഡത്ൊപടൊപെം നൽകുന്ന പചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് 
അഡ�ക്ഷ �്ീകരിക്കൊനം ഡ�വന്േൊനം ഡവ�ത്ിലൊക്കൊനം �ൊധിക്ന്നു.

10.3.2 ഫ്രണ്ട് ഓഫതീസ് സംവിധൊനം വെിയള്ള പ്ഡയൊ�നങ്ങള്  
നിരവധിയൊണ്.

(I) �നങ്ങള്ക്കുള്ള പ്ഡയൊ�നങ്ങള്

1. ഡ�വനങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ചും അവ ലഭിക്ന്നത്ിനള്ള ഫീ�് ഉൾപപെപടയ
ള്ള വിവരങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ചും ഉള്ള അറിവ് ലഭിക്ന്നു.

2. കുറ്റമറ്റ രീത്ിയിൽ നിശ്ിത് മൊതൃകയിൽ അഡ�ക്ഷകൾ ത്യ്ൊറൊക്കൊനം 
അത്ിന് ആവശ്യമൊയ ഉള്ളടക്ക ഡരഖകൾ ത്യ്ൊറൊക്കൊനം �ൊധിക്ന്നു.

3. ഒരു കൊര്യത്ിനൊയി �ലത്വണ ഓഫീ�് കയറി ഇറഡങ്ങണ് അവസ് 
ഇല്ൊത്ൊവന്നു. 

4. അഴിമത്ിക്ള്ള �ൊഹചര്യം കുറയകയം സത്ൊര്യത് ഉറപെൊകുകയം പചയ്
ന്നു.

5. ആരുപടയം ശു�ൊര്ശയില്ൊപത് ഏക�ൊലക �ംവിധൊനത്ിലൂപട 
ഡ�വനം ലഭിക്ന്നു.

6. ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമ്കൊരം ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �ൗരൊവകൊശ
ഡരഖ ്കൊരമുള്ള കൊലയളവിൽ ഡ�വനം ലഭിക്ന്നു.

(ii) �നപ്തിനിധികള്ക്കുള്ള പ്ഡയൊ�നം

1. പമച്ചപപെട് ഭരണ നിര്വ്വഹണത്ിന് �ഹൊയിക്ന്നു.
2. �രൊത്ികൾക്കിട നൽകുന്ന �ൊഹചര്യങ്ങൾ കുറയന്നു.
3. �ഞ്ൊയത്് ഭരണം സത്ൊര്യവം കൊര്യക്ഷമവം നിയമൊനസൃത്വം 

ആപണന്ന് ഉറപെൊക്കൊൻ �ൊധിക്ന്നു.
4. �ഞ്ൊയത്ിപന് വിക�ന �ൊമൂഹ്യ ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുത്ൽ 

�മയം പചലവഴിക്കൊൻ �ൊധിക്ന്നു.
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5. ഡ�വനൊവൊകൊശികളൊയ പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ശരിയൊയ േിശൊഡബൊധം 
നൽകൊൻ �ൊധിക്ന്നു.

6. പ�ൊതു�നങ്ങളിൽ ഡ�വന്േൊന �ംവിധൊനപത് കുറിച്ച് കൃത്്യവം വ്യ
ക്തവമൊയ അവഡബൊധം സൃഷ്ിക്കൊൻ �ൊധിക്ന്നു.

7. പ�ൊതു�ന വിശ്ൊ�ം വര്ദ്ധിക്ക വഴി ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലൂപട 
�നൊധി�ത്്യ ശൊക്തീകരണം �ൊധ്യമൊകുന്നു.

(iii) �തീവനക്കൊർക്കുള്ള ഡനട്ങ്ങള്

1. ബൊഹ്യ ഇടപ�ടലുകൾ ഒഴിവൊകുകയം കൃത്്യമൊയി ഡരഖകൾപക്കൊപെം 
അഡ�ക്ഷ �്ീകരിക്ക വഴി യഥൊ�മയം ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കൊൻ 
�ൊധിക്ന്നു.

2. അഡ�ക്ഷകര്ക്ള്ള കൊത്ിരിപെ് �മയം കുറയന്നു.
3. �ംതൃപ്തമൊയ ചുമത്ലൊ നിര്വ്വഹണം �ൊധ്യമൊകുന്നു.
4. പചക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, �ൗരൊവകൊശഡരഖ, ഡ�വന ഡബൊര്ഡകൾ എന്നിവ 

വഴി കൃത്്യമൊയി അഡ�ക്ഷകൾ ലഭിക്ന്നത്ിനൊൽ �ംശയനിവൊരണത്ി
നൊയി മൊറ്റിപവച്ച �മയം മറ്റ് ഓഫീ�് ്വര്ത്നങ്ങൾക്കൊയി ്ഡയൊ�
നപപെടുത്ൊനൊകുന്നു.

5. ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിൽ കൃത്്യമൊയ നട�ടിക്രമങ്ങൾ നിശ്യിച്ചി
ട്ടുള്ളത്ിനൊൽ വിഡവചനൊധികൊര �ൊധ്യത്കൾ ഇല്ൊത്ൊവന്നു.

6. �നങ്ങളമൊയി �ൗഹൃേ�രമൊയി ആശയവിനിമയം നടത്ൊൻ �ൊധി
ക്ക വഴി ഡ�ൊലിയിൽ �ംതൃപ്തി ലഭിക്ന്നു.

7. നൽകുന്ന ഡ�വനങ്ങളപട കൊലയളവ് കുറച്ചുപകൊണ്ടുവരൊനം ഗുണഡമന് 
വര്ദ്ധിപെിക്കൊനം ഇ-�ഡവണൻ�ിപന് അനന്ത �ൊധ്യത്കൾ ഉ�ഡയൊ�
പപെടുത്ൊനം �ൊധിക്ന്നു.

രെണ്് ഓഫീ�് �ംവിധൊനം ഫല്േമൊയി നടപെൊക്ന്നത്ിന് ത്ൊപഴപെറയന്ന 
മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപക്കൊണ്് അവഡയൊട് ്ത്ിബദ്ധത്യള്ളവരൊയിരിക്കണം ഉഡേ്യൊ
�സ്ര്.

1. �നൊധി�ത്്യ മഡനൊഭൊവം
2. നിയമവ്യവസ്ഡയൊടുള്ള ആേരവ്
3. �ന�ൗഹൃേ �മീ�നം, കൊഴ്ചപെൊട്
4. സത്ൊര്യമൊയ ്വര്ത്നം
5. കൃത്്യനിഷ്
6. ഉത്രവൊേിത്ഡബൊധം
7. അഴിമത്ി, അനീത്ി എന്നിവഡയൊട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ൊത് �മീ�നം
8. കൊര്യഡശഷി
9. ഡനതൃഗുണം
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രെണ്് ഓഫീ�് ്വര്ത്നത്ിപന് നപട്ല്് ഉഡേ്യൊ�സ്ര് ത്പന്നയൊ
ണ്. രെണ്് ഓഫീ�് അ�ിസ്റ്റന്്, അറ്റൻഡന്്, സൂപെര്സവ�ര്, ്ധൊന 
ഓഫീ�ിപല �ീവനക്കൊര് എന്നിവരടങ്ങിയ ടീമിപന് കൂട്ൊയ ്വര്ത്നമൊണ് 
രെണ്് ഓഫീ�ിപന് വി�യം.

രെണ്് ഓഫീ�ിൽ അഡ�ക്ഷകൾ �്ീകരിക്ന്നത്് രൊവിപല 10 മണി മുത്ൽ 
സവകീട്് 5 മണി വപരയൊണ്. എന്നൊൽ �ണമിട�ൊട് സവകുഡന്നരം മൂന്നു 
മണിവപര മൊത്രമൊയിരിക്ം. പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ ഇരിപെിട �ൗ
കര്യങ്ങൾ, ശുചിമുറി, ഡമശ, കുടിപവള്ളം, പ�ൻഡര്-ശിശു-വഡയൊ�ന-ഭിന്നഡശ
ഷി �ൗഹൃേ �ൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി ഉണ്ൊയിരിക്കണം. 
ഓഫീ�ിപലത്തുന്ന �നങ്ങൾക്കൊയി വിവിധ വിവരങ്ങൾ ്േര്ശിപെിക്ന്ന 
ഡബൊര്ഡകൾ, ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ിനള്ള അഡ�ക്ഷ ഡഫൊറങ്ങൾ, പചക്ക് 
ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവം ലഭ്യമൊഡക്കണ്ത്ൊണ്.

10.4 ഫ്രണ്ട് ഓഫതീസ് സംവിധൊനത്ിൽ നിന്ം ഐ.എസ്.ഒ.  
നിലവൊരത്ിഡലക്ക് 

�നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങൾ ്ൊഡേശിക �ൊഹചര്യത്ിനന�രിച്ച് നിറഡവറ്റു
ന്നത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ മികച്ച ്വര്ത്നം നടത്ിവരികയൊണ്. ഗ്ൊ
മ�ഞ്ൊയത്തുകളപട ഉത്രവൊേിത്ത്ിൽ വരുന്ന ഡ�വനങ്ങൾ കൃത്്യമൊയി 
നിര്ണ്ണയിച്ച് �നഹിത്മന�രിച്ച് ശൊസ്തീയമൊയി രൂ�പപെടുത്തുന്നത്ിനള്ള ്ൊ
ഡയൊ�ിക മൊഡന�്പമന്് ്വര്ത്നമൊണ് �മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം 
(TQM) വഴി �ൊധ്യമൊകുന്നത്്.

�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം ഉറപെൊക്കൊൻ ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, �ന്ത്ിനി
ധികൾ, �ൗരന്ൊര് എന്നിവരുപട കൂട്ൊയ ശ്മവം �ഹകരണവം ആവശ്യമൊ
ണ്. പചറുവണ്ണൂര്-നല്ളം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നടപെൊക്കിയ ടി.കയു.എം. തുടര്ന്നു
ള്ള നമ്മുപട ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് മൊര്ഗ്ഗേര്ശിയൊയി മൊറി.

10.4.1 സമ്പൂർണ് ഗുണഡ�ന്ൊ സംവിധൊനത്ിമറെ സുപ്ധൊന തത്വങ്ങള്

1. �നഡകന്ദതീകൃതം : 

�നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങളം ്ത്ീക്ഷകളം കപണ്ത്ി ഡ�വനങ്ങൾ �ന
�ൗഹൃേമൊക്കൽ. �നങ്ങളപട ഡ�വന-വിക�ന-വിക�ഡനത്ര ്ശ്നങ്ങൾ 
കപണ്ത്തുന്നത്ിന് �ൗര�ര്ഡവ്വ നടത്ൊവന്നത്ൊണ്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ൊപെീ
�് ഉൾപപെപടയള്ള ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് സ്ൊ�നങ്ങളിപല ഡ�വനങ്ങളപട 
നിലവൊരം �ിറ്റി�ണ് ഡസ്ൊര് കൊര്ഡ്, �രൊത്ി/അഭി�ൊയം ഡരഖപപെടുത്ൊ
നള്ള പുസ്തകം അപല്ങ്ിൽ �രൊത്ിപപെട്ി, ഇ-പമയിൽ/ഡഫ�് ബുക്ക്/വൊട്്�് 
ആപെ് തുടങ്ങിയ നവ മൊധ്യമങ്ങൾ വഴിയള്ള അഭി്ൊയ ഡശഖരണം തുടങ്ങി
യവ വഴി കപണ്ത്ൊവന്നത്ൊണ്. ഇത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിലൊണ് തുടര് ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ നടഡത്ണ്ത്്.
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2. ഡനതൃത്വം : 

ഗുണഡമന്യള്ള ഡ�വന്േൊനത്ിന് കൊര്യക്ഷമമൊയം ഫല്േമൊയം ്വ
ര്ത്ിക്ന്ന ഒരു ഡനതൃത്്ം അനിവൊര്യമൊണ്. ഡനതൃത്്ത്ിപന് അര്പെണഡബൊ
ധവം കൊര്യ്ൊപ്തിയം ലക്ഷ്യ്ൊപ്തിക്ക് അനിവൊര്യമൊണ്. �ിവനക്കൊര്, �ന്
ത്ിനിധികൾ, �ൗര�മൂഹം എന്നിവയപട കൂട്ൊയ ഡനതൃത്്മൊണ് അനിവൊര്യം. 
�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനത്ിപന് നയ രൂ�ീകരണത്ിലും നടപെൊക്
ന്നത്ിലും വിലയിരുത്തുന്നത്ിലും ഈ ഡനതൃത്്ം മുഖ്യമൊയ �ങ്് വഹിക്ന്നു. 
അത്ിനൊൽ �മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനത്ിപന് വി�യം ഡനതൃത്്ത്ി
പന് കഴിവ്, കൂട്ൊയ ്വര്ത്നം, ആത്ൊര്ത്ഥമൊയ ഇടപ�ടൽ എന്നിവപയ 
ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു.

3. പകേൊളിത്ം : 

എല്ൊ വിഭൊ�ങ്ങപളയം ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള �ങ്ൊളിത്ഡത്ൊടുകൂടി 
ഭരണ ്ക്രിയ ഉയര്ന്നുവരണം. �ങ്ൊളിത് ഡവേികളൊയ ഗ്ൊമ�ഭ, സ്ിരം 
�മിത്ികൾ, സ്ൊ�നത്ല �മിത്ികൾ, മറ്റ് ഔഡേ്യൊ�ിക കമ്മിറ്റി �ംവി
ധൊനങ്ങൾ എന്നിവ �ങ്ൊളിത്ം പകൊണ്് �മ്പന്നമൊവകയം ്വര്ത്നം 
പകൊണ്് �ക്രിയമൊവകയം ഡവണം. സ്ൊ�നത്ിപന് കൊര്യക്ഷമത്ക്ക് വ്യക്തി
കളപട പൂര്ണ്ണമൊയ �ങ്ൊളിത്ം അനിവൊര്യമൊണ്. ടി.കയു.എം. പന് ഭൊ�മൊയി 
സ്ൊ�നങ്ങളിൽ ക്ൊളിറ്റി �ര്ക്കിൾ രൂ�ീകരിഡക്കണ്തുണ്്. ഡ�ൊലി �ംബ
ന്ധമൊയ കൊര്യങ്ങൾ ചര്ച്ച പചയ്ന്നത്ിനം �രിഹരിക്ന്നത്ിനമുള്ള �ീവന
ക്കൊരുപട �രസ്ര �ഹകരണഡത്ൊടുകൂടിയ കൂട്ൊയ്മയൊണ് ക്ൊളിറ്റി �ര്ക്കിൾ. 
നൂത്ന ആശയങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ന്നത്ിനം ആവശ്യമൊയ �രിശീലനങ്ങൾ 
നൽകുന്നത്ിനം ഈ കൂട്ൊയ്മ ഡനതൃത്്ം നൽകുന്നത്ൊണ്. കുടിശ്ിക ഡ�ൊലികൾ 
ത്ീര്ത്് ഓഫീ�ിപന് സ�മമൊയ ്വര്ത്നത്ിനള്ള മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾ 
ത്യ്ൊറൊക്കി ക്ൊളിറ്റി �ര്ക്കിൾ ്വര്ത്ിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ധനകൊര്യ സ്ിരം 
�മിത്ിയപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ ക്ൊളിറ്റി �ര്ക്കിൾ ്വര്ത്നം വിലയിരുത്ി 
നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽഡകണ്ത്ൊണ്.

4. പ്ക്രിയൊധിഷ്ിതം : 

�ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന എല്ൊ ഡ�വനങ്ങളം വിവിധ ്ക്രിയകള
പട �രിണിത്ഫലമൊണ്. ഈ ്ക്രിയകൾ �രസ്രബന്ധിത്വമൊണ്. രെണ്് 
ഓഫീ�ിൽ ലഭിക്ന്ന അഡ�ക്ഷകൾ വിവിധ പ�ക്ഷനകളിലൂപട �രിഡശൊ
ധിച്ച്, ആവശ്യമൊയ അഡ�ക്ഷകളിൽ ഫീൽഡ്ത്ല �രിഡശൊധനകളം �ൊഡങ്
ത്ിക �രിഡശൊധനകളം പൂര്ത്ീകരിച്ചൊണ് ഡ�വനം ലഭ്യമൊക്ന്നത്്. �രസ്
രം ബന്ധപപെട്ിരിക്ന്ന ഈ ്വര്ത്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കൊനം ്ക്രിയകൾ 
ചിട്പപെടുത്ൊനം ഡ്ൊ��് മൊപെ് (Process Map) ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്തുണ്്. 
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5. വ്യൂഹൊധിഷ്ിതം : 

�രസ്രം ബന്ധപപെട്് കിടക്ന്ന ്വര്ത്നങ്ങളപടയം വിഭവങ്ങളപടയം 
അവ�ൊന ഉല്പന്നമൊയൊണ് ഡ�വനം ലഭിക്ന്നത്്. ്വര്ത്ന ഡമഖലകളപട 
വയൂഹങ്ങളം ഉ�വയൂഹങ്ങളം വിഭവങ്ങളം ഉൾപക്കൊള്ളുന്ന ്ക്രിയയൊണിത്്.

6. തുടർച്ചയൊയ മ�ച്ചമപ്ടത്ൽ : 

�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനത്ിപന് ഫലക്ഷമത് തുടര്ച്ചയൊയ പമച്ചപപെടു
ത്ലിപന ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു. ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി ത്യ്ൊറൊക്ന്ന ഗുണഡമന്ൊ 
നയം, നയം നടപെൊക്ന്നത്ിനൊയള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അത്് ഉറപെൊക്ന്നത്ിനള്ള 
ഗുണഡമന്ൊ ഓഡിറ്റ്, വിലയിരുത്ലുകൾ എന്നിങ്ങപനയള്ള ്ക്രിയകളിലൂപട
യൊണ് ഇത്് �ൊധ്യമൊകുന്നത്്.

7. വസ്തുതൊധിഷ്ിത തതീരു�ൊനമ�ടക്കൽ : 

ത്ീരുമൊനങ്ങൾ നീത്ിയക്തവം നിയമൊന�രണവം വസ്തുത്കൾ �രിഡശൊധിച്ച് 
ഡബൊധ്യപപെട്ഡശഷം സകപക്കൊള്ളുന്നവയം ആയിരിക്കണം. ്വര്ത്നങ്ങൾ 
കൊര്യക്ഷമമൊയം ഫല്േമൊയം നടത്ൊൻ ഉചിത്മൊയ ത്ീരുമൊനങ്ങൾ വസ്തു
ത്കളപട അടിസ്ൊനത്ിൽ രൂ�പപെടുത്ി ശരിയൊയ �മയത്് നടപെിൽ 
വരുത്ിയൊൽ മൊത്രഡമ �ൊധിക്കയള്ളു. ഇത്ിനൊയി �ഞ്ൊയത്ിപല �ന
ങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, അവയപട ലഭ്യത്യം അവസ്യം തുടങ്ങിയവപയക്റിച്ചു
ള്ള അറിവ് അനിവൊര്യമൊണ്. അത്ിനൊവശ്യമൊയ ്മൊണങ്ങളം ഡരഖകളം 
ഈ ആവശ്യത്ിനൊയി എളപെത്ിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനം 
�ജ്ജമൊഡക്കണ്തുണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ �ഴയ ഡരഖകൾ, ്മൊണങ്ങൾ 
കപണ്ത്തുന്നത്ിനൊണ് ഓഫീ�് �മയം കൂടുത്ൽ പചലവഴിഡക്കണ്ിവരുന്നത്്. 
ഇത്ിന് �രിഹൊരമൊയി റിക്കൊര്ഡ് മൊഡന�്പമന്് �ംവിധൊനം - റിക്കൊര്ഡ് റൂം 
ഉൾപപെപട ശൊസ്തീയമൊയി �ജ്ജീകരിഡക്കണ്തുണ്്. ടി.കയു.എം.-ഐ.എ�്.ഒ. 
്വര്ത്നങ്ങളപട ഭൊ�മൊയി മറ്റ് �ര്ക്കൊര് വകുപ്പുകൾക്ം ഓഫീസകൾക്ം 
മൊതൃകയൊവന്ന ത്രത്ിലുള്ള റിക്കൊര്ഡ് മൊഡന�്പമന്് �ംവിധൊനം �ംസ്ൊ
നപത് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ �ജ്ജമൊയിട്ടുണ്്.

8. പരസ്പരപൂരക ബന്ധം:

ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നം എന്നൊൽ �ന്ത്ിനിധികളം അത്ിപന് സ്ൊ�നങ്ങ
ളം ഉഡേ്യൊ�സ്രും �നങ്ങളം ഡചര്ന്നത്ൊണ്. ഇത്ിനപുറപമ വിവിധ ഔഡേ്യൊ
�ിക �നകീയ കമ്മിറ്റി-�മിത്ി �ംവിധൊനങ്ങളം ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്. 
�ന്നദ്ധ ്വര്ത്കരുപടയം സ്ൊ�നങ്ങളപടയം വിപുലമൊയ നിര ഇത്ിനപുറ
പമ �ഹൊയക �ംവിധൊനമൊയി ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്. ഇവപയൊപക്ക �രസ്
രപൂരകമൊയി ്വര്ത്ിക്ന്നത്ൊണ് ്ൊഡേശിക ഭരണം.

ഡമൽപെറഞെ ഘടകങ്ങൾ എല്ൊംത്പന്ന പൂര്ണ്ണമൊയി നടപെൊക്ഡമ്പൊൾ കൊര്യ
ക്ഷമത്യം ഗുണഡമന്യമുള്ള ഡ�വന്േൊനം (�ര്വ്വീ�് പഡലിവറി) �ൊധ്യ
മൊവന്നു.
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ഗുണനിലവൊരം ഒരിക്കലും യൊദൃഛേികമൊയി ഉണ്ൊകുന്നത്ല്; നല് നിലവൊരം ഡന
ടുന്നത്ിനള്ള ആസൂത്രണം, കൂട്ൊയ ്വര്ത്നം, അര്പെണ മഡനൊഭൊവം എന്നി
വയപട �രിണിത്ഫലമൊണ്.

10.4.2. ഇറെർനൊഷണൽ ഓർഗട്നഡസഷന് ഡഫൊർ  
സ്റൊന്ഡ�ട്�ഡസഷന് (ISO) - നിലവൊരത്ിഡലക്ക്

വര്ഷങ്ങളൊയി നിരന്തരം വിപുലപപെടുത്തുകയം മൊറ്റത്ിന് വിഡധയമൊവകയം 
പചയ്ന്ന ഡമഖലയൊണ് ഡ�വനരം�ം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഔഷധങ്ങൾ, യന്ത
�ൊമഗ്ികൾ തുടങ്ങിയവക്ക് ഗുണനിലവൊരം നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്്. ഓഡരൊ ഡ�വന
ത്ിനം എന്ത് ഗുണനിലവൊരമൊണ് ഉണ്ൊഡകണ്ത്് എന്നത്് കൃത്്യമൊയി നിശ്
യിക്കപപെട്ിട്ില്.

�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം (TQM), ഐ.എ�്.ഒ. എന്നിവയിൽ ഒറ്റ
പപെട് ശ്മങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി 
�ംസ്ൊനത്് ആേ്യമൊയി കൊ�ര്ഡകൊട് �ില്യിപല കുമ്പള ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് 
17.7.2010-ൽ I.S.O. �ൊക്ഷ്യ�ത്രം ഡനടുകയണ്ൊയി. 2013-ൽ �ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേ
ശപത് തുടര്ന്ന് 'കില' ഈ ഉേ്യമം ഏപറ്റടുക്കയം ഇത്ിനൊവശ്യമൊയ �രി
ശീലന �രി�ൊടി ആവിഷ്ക്കരിക്കയം പചയ്തു. ഇത്രത്ിൽ ഒരു �രിശീലന 
�രി�ൊടിപയ കുറിച്ച് എല്ൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ം അറിയിപ്പുകൾ നൽകുക
യം ത്ൊല്പര്യമുള്ള ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് �രിശീലനത്ിന് അഡ�ക്ഷിക്കൊൻ 
അവ�രം നൽകുകയം പചയ്തു. 'കില'യപട മറ്റ് �രിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്്യ
സ്തമൊയി ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ന്ത്ിനിധികളം ഉൾപക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടീമിനൊണ് 
�രിശീലനം നൽകിയത്്. �രിശീലനം ലഭിച്ച ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ തുടര്ന്ന് 
ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ഡനടുന്നത്ിനള്ള നട�ടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇഡത്ൊ
പടൊപെം 29.01.2015 ന് �.ഉ.(എം.എ�്.) നം. 18/2015/ത്�്ഭവ, 2.2.2018 ൽ 
�.ഉ.(�ൊധൊ) നം. 308/2018/ത്�്ഭവ എന്നീ രണ്് ഉത്രവകളിലൊയി ഗ്ൊ
മ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ ഐ.എ�്.ഒ. 9001 : 2008 �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ഡടൊട്ൽ 
ക്ൊളിറ്റി മൊഡന�്പമന്് നടപെൊക്ന്നത്ിലൂപട ഡനടുന്നത്ിനള്ള മൊര്ഗ്ഗഡരഖകളം 
പുറുപപെടുവിച്ചു. ഉല്പന്നങ്ങളപടയം ഡ�വനങ്ങളപടയം ഗുണനിലവൊര മൊനേണ്ഡ
ങ്ങൾ നിശ്യിക്കയം ഉറപ്പുവരുത്തുകയം പചയ്കപയന്ന ഉഡദേശ്യഡത്ൊപട 
ഇന്ര്നൊഷണൽ ഓര്�സനഡ�ഷൻ ഡഫൊര് സ്റ്റൊൻഡഡര്സഡഡ�ഷൻ (ISO) 
�്ിറ്റ്�ര്ലൊന്ിപല �നീവയിൽ സ്ൊ�ിച്ചു. ഉല്പന്നങ്ങളപടയം ഡ�വനങ്ങളപട
യം നിലവൊര മൊനേണ്ഡങ്ങൾ നിശ്യിച്ച് �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ നൽകുന്നത്ിനം 
ഐ.എ�്.ഒ. �ംവിധൊനത്ിന് കീഴിൽ സ്റ്റൊൻഡഡര്ഡ് ഡബൊര്ഡകൾ നിലവി
ലുണ്്. ഇൻഡ്യയിൽ ഇത്ിന് ഡനതൃത്്ം നൽകുന്നത്് ബയൂഡറൊ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ 
സ്റ്റൊൻഡഡര്ഡ് (BIS) ക്ൊളിറ്റി കൗണ്�ിൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യ (QCI) എന്നീ സ്ൊ
�നങ്ങളൊണ്.

ഒരു സ്ൊ�നത്ിന് നിലവൊരമുള്ള ഡ�വനങ്ങൾ/ഉല്പന്നങ്ങൾ ്േൊനം പചയ്
ന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനമുപണ്ന്ന് �നങ്ങപള ഡബൊധ്യപപെടുത്തുവൊനള്ള മുഖമുദ്
യൊണ് ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ്.
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10.4.3 ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ിഫിക്കറ്റിമറെ പ്ധൊന ഡനട്ങ്ങള്:

1. കൊര്യക്ഷമത്യം ഫല്ൊപ്തിയം ഉറപെൊക്ന്ന സസ്ിര ഭരണ �ംവി
ധൊനത്ിപന് അടിസ്ൊനം.

2. സ്ൊ�നത്ിപന് ഗുണനിലവൊര �ംവിധൊന മികവിനള്ള അന്തര്ഡേ
ശീയ �ൊക്ഷ്യ�ത്രം.

3. �നൊഭിലൊഷം അന�രിച്ചുള്ള ഭരണ �ംവിധൊനമൊണ് �ജ്ജമൊയിരി
ക്ന്നപത്ന്ന് ഉറപെൊക്കൽ.

4. ഗുണഡമന്ൊ �രി�ൊലന �ംവിധൊന ഡകന്ദങ്ങളൊയി മൊറുന്നത്ിപന് 
പത്ളിവ്.

5. സ്ൊ�നത്ിപന് േീര്ഘ േര്ശനത്ിപന്യം കൊഴ്ചപെൊടിപന്യം ഉത്ര
വൊേിത്ത്ിപന്യം അടയൊളം.

�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം (TQM) നടപെൊക്ന്നത്ിലൂപട ഐ.എ�്.ഒ. 
�ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ഡനടുന്നത്ിന് �ംസ്ൊനപത് ഭൂരിഭൊ�ം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്തുകൾക്ം �ൊധിച്ചിട്ടുണ്്. �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ നട�ടികളപട സ്ധൊന 
ഘടകമൊയ കണ്�ൾട്ന്ിപന് ചുമത്ല �ര്ക്കൊര് ഉത്രവ് ്കൊരം 'കില’ 
ഏപറ്റടുക്കയം �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ഡനടുന്നത്ിനള്ള ്ൊരംഭ ്വര്ത്നങ്ങളി
ൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾപക്കൊപെം ഡചര്ന്നു ്വര്ത്ിക്കയം പചയ്തു. (�ി.ഒ. 
(ആര്ടി) 308/2018/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 2.2.2018).

10.4.4 ടി.കയു.എം. ലൂമട ഐ.എസ്.ഒ. സൊക്ഷ്യപത്ം ഡനടനതിന് പഞ്ൊ
യത്തുകള് നടഡത്ണ്ട പ്ധൊന പ്വർത്നങ്ങള്

1. പഞ്ൊയത്് തതീരു�ൊനം : 

�ന്ത്ിനിധികളപടയം ഉഡേ്യൊ�സ്രുപടയം �ംയക്ത ഡയൊ�ം ഡചരുകയം 
തുടര്ന്ന് ത്ീരുമൊനം എടുക്കയം പചയ്ൽ.

2. ക്വൊളിറ്റി സർക്കിള് രൂപതീകരിക്കൽ : 

�ീവനക്കൊരുപട ഡയൊ�ം ഡചര്ന്ന് ക്ൊളിറ്റി �ര്ക്കിൾ രൂ�ീകരിക്കൽ.

3. കണ്സള്ട്ന്റു�ൊയി ബന്ധമപ്ടൽ : 

കണ്�ൾട്ന്ൊയി ് വര്ത്ിക്ന്ന 'കില'യപട �ില്ൊത്ല ഡകൊര്ഡിഡനറ്ററുമൊയി 
ബന്ധപപെട്് തുടര് നട�ടികൾ �്ീകരിക്ക.

4. ഐ.എസ്.ഒ. ആശയസ്വൊംശതീകരണം : 

ഐ.എ�്.ഒ. ഡനടുന്നത്് �ംബന്ധിച്ച കൊര്യങ്ങളം നട�ടിക്രമങ്ങളം �ന്ത്ി
നിധികൾക്ം ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ം വിശേീകരിക്കയം വ്യക്തത് വരുത്തുകയം 
പചയ്ന്നു.
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5. ഗുണഡ�ന്ൊ നയരൂപതീകരണം : 

എല്ൊ �ീവനക്കൊപരയം �ന്ത്ിനിധികപളയം ഉൾപപെടുത്ി, എല്ൊവരുപട
യം ആശയങ്ങൾ �്ീകരിച്ച് ഗുണഡമന്ൊ നയം രൂ�ീകരിക്കണം. ഇത്ിനൊയി 
ത്ൊപഴ �റയന്ന നട�ടികൾ �്ീകരിക്കണം.

(i) അവസ്ൊ വിശകലനം : �ൗര�ര്ഡവ്വയിലൂപട �നഹിത്ം കപണ്ത്തുക. 
അഡത്ൊപടൊപെം പമയിൻ ഓഫീ�ിപന്യം രെണ്് ഓഫീ�് �ംവിധൊന
ത്ിപന്യം അവസ് വിലയിരുത്തുക.

(ii) അവസ് വിശകലനം അന�രിച്ച് �ഞ്ൊയത്ിപന് േീര്ഘകൊല ഡ�വന 
ഗുണഡമന്ൊ കൊഴ്ചപെൊടും േൗത്്യവം ഗുണഡമന്ൊ നയവം ത്യ്ൊറൊക്ക. ഈ 
ഡരഖ എല്ൊവരിലും എത്ിക്ക.

6. ഗുണഡ�ന്ൊ �ൊനുവൽ തയേൊറൊക്കൽ : 

�ഞ്ൊയത്ിപന് ഗുണഡമനമൊ നയം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനം, 
ഡ�വനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപക്കൊള്ളിച്ച് ആധികൊരിക മൊര്ഗ്ഗഡരഖയൊയ ക്ൊളി
റ്റി മൊനവൽ ഇംഗ്ീഷിലും മലയൊളത്ിലും ത്യ്ൊറൊക്കണം.

7. കർമ്മപരിപൊടി തയേൊറൊക്കൽ : 

പ�ൊതുഭരണ ചുമത്ലയള്ള ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റിയപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ 
ഐ.എ�്.ഒ. നടപെൊക്ന്നത്ിനള്ള കര്മ്മ�രി�ൊടിയം ഭൗത്ിക �ൊഹചര്യങ്ങ
ൾ, �രിഹൊര �മീ�നങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്ന്നത്ിനള്ള �മയവിവര �ട്ിക
യം ത്യ്ൊറൊക്കി �ഞ്ൊയത്് ഭരണ�മിത്ിയപട അം�ീകൊരം വൊങ്ങുന്നു.

8. ഗുണഡ�ന്ൊ സംവിധൊനം

(i)  ്വര്ത്ഡനൊന്മുഖ അന്തരീക്ഷം ഉറപെൊക്കൊൻ ഓഫീസം �രി�രവം മറ്റ് 
�ജ്ജീകരണങ്ങളം വൃത്ിയൊയം ഉ�യക്തമൊയം ഒപെം അവയപട സ്ൊ
യിയൊയ നിലനില്പിനമൊയി 5’S’ പരെയിംവര്ക്ക് നടപെൊക്ക.

(ii) ഭൊവിയിഡലക്ള്ള വിക�നവം മൊറ്റങ്ങളം ഉൾപക്കൊണ്് ഓഫീ�് 
�ജ്ജീകരിക്ക.

(iii) റിക്കൊര്ഡകൾ സൂക്ഷിക്കൊനം �ൗകര്യത്ിലും എളപെത്ിലും എടുക്കൊ
നം �ൊധിക്ന്ന രീത്ിയിൽ റിക്കൊര്ഡ് റൂം �ജ്ജീകരിക്ക.

(iv) ഓഫീ�ിന് സ�മമൊയ ്വര്ത്നത്ിനൊവശ്യമൊയ �ൗകര്യങ്ങൾ 
�ീവനക്കൊരുപട അഭി്ൊയ നിര്ഡദേശങ്ങൾ �്ീകരിച്ചഡശഷം നടപെൊക്ക
ണം.

(v) രെണ്് ഓഫീ�് �ംവിധൊനം കൊര്യക്ഷമമൊയി നടക്ന്നത്ിനൊവശ്യ
മൊയ �ൗകര്യങ്ങൾ �ജ്ജീകരിക്ക.

(vi) ആവശ്യമൊയ ര�ിസ്റ്ററുകൾ, ഡസ്റ്റഷനറി, ഡഫൊറങ്ങൾ, ഉ�കരണങ്ങൾ 
എന്നിവ രെണ്് ഓഫീ�ിൽ �ജ്ജമൊക്ക.
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(vii) ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷപന് ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകൾ സ്ൊ�ിക്കയം 
�രസ്രം ബന്ധിപെിച്ച് ്വര്ത്നക്ഷമപമന്ന് ഉറപെൊക്കയം പചയ്ക.

(viii) പ�ൊതു�നങ്ങൾക്കൊവശ്യമൊയ �ൗകര്യങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് 
ഓഫീ�ിലും ഘടക സ്ൊ�നങ്ങളിലും �ജ്ജീകരിക്ക.

(a) ഭിന്നഡശഷി വിഭൊ�ങ്ങൾക്ള്ള റൊമ്പ്, ഭിന്നഡശഷി �ൗഹൃേ ശുചിമുറി.
(b) പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കൊനം എഴുത്ൊനമുള്ള �ൗകര്യങ്ങളം ആവശ്യ

മൊയ ഡസ്റ്റഷനറിയം
(c) കുടിപവള്ളം, ശുചിമുറി, ടി.വി., വൊയനൊ ഡകൊര്ണര്, ത്�ൊൽ, �രൊത്ിപപെ

ട്ികൾ
(d) സ്തീകൾക്ക് ്ഡത്്യക ശുചിമുറി
(e) മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമൊര്ക്ള്ള �്കൊര്യത് ഉറപെൊക്കിയള്ള �ൗകര്യങ്ങൾ 
(f) ്ഥമ ശുശ്രൂഷൊ കിറ്റ്
(g) ടച്ച് സ്കീൻ �ംവിധൊനം (ഡ�വനങ്ങളപട/അഡ�ക്ഷകളപട നിലവിപല 

അവസ് അറിയൊൻ)
(h) അഡ�ക്ഷകൾക്ക് സകപെറ്റ് രശീത്ി നൽകുന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനം
(i) ത്ിരക്ള്ള ഓഫീസകളിൽ ഇലഡട്ൊണിക് ഡടൊക്കൻ �ംവിധൊനം
(ix) 2004-പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് (�ൗരൊവകൊശഡരഖ ത്യ്ൊറൊക്കൽ) 

ചട്ങ്ങളിൽ നിഷ്കര്ഷിച്ച ്കൊരം �ഞ്ൊയത്ിപന് കൊഴ്ചപെൊടും ഗുണഡമന് 
നയവം വ്യക്തമൊക്കി ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �ൗരൊവകൊശഡരഖ ഡബൊര്ഡ് ്േ
ര്ശിപെിക്ക

(x) �ഞ്ൊയത്ിപന് ഡയൊ�ങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച ഡബൊര്ഡ്, ഗ്ൊമ�ഭൊ 
ഡബൊര്ഡ് എന്നിവ ്േര്ശിപെിക്ക

(xi) �ീവനക്കൊരുപട ഹൊ�ര്/യൊത്രൊവിവരണ ഡബൊര്ഡ് സ്ൊ�ിക്കയം 
എല്ൊ േിവ�വം രൊവിപല 10 മണിക്ക് മുമ്പൊയി പുതുക്കി ്േര്ശിപെിക്
കയം പചയ്ക.

(xii) എല്ൊ സ്ൊ�നങ്ങളപടയം രെണ്് ഓഫീ�ിപന് ്വര്ത്ന �മയം ്
േര്ശിപെിക്ക

(xiii) നിയമൊന�രണം നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡബൊര്ഡകൾ സ്ൊ�ിക്കയം 
കൊലൊനസൃത് മൊപണന്ന് ഉറപെൊക്കയം പചയ്ക

(xiv) പറഡക്കൊര്ഡ് മൊഡന�്പമന്്
(i) 5’S’ പരെയിംവര്ക്ക് ്കൊരം പറഡക്കൊര്ഡ് റൂം �ജ്ജീകരിക്ക
(ii) ഡരഖകളം ്മൊണങ്ങളം എഡപെൊൾ ആവശ്യപപെട്ൊലും ഡവ�ത്ിൽ 

എടുക്വൊൻ �ൊകത്ിൽ �ജ്ജീകരിക്ക
(iii) ്മൊണങ്ങളപടയം ഡരഖകളപടയം കൃത്്യമൊയ �രി�ൊലനം ഉറപെൊ

ക്ക.
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(xv) ഇ-�ഡവണൻ�്

ഇ-�ഡവണൻ�് നടപെൊക്ന്നത്ിനൊയി �ര്ക്കൊര് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡ�ൊഫ്റ് 
പവയറുകൾ വിന്യ�ിക്ക. �ഞ്ൊയത്ിപന് എല്ൊ ്വര്ത്നങ്ങളം യഥൊ�
മയം പവബ് സ�റ്റിൽ ്േര്ശിപെിക്ക.

(xvi) ഡമൊണിറ്ററിം�് ്വര്ത്നങ്ങൾ

�ഞ്ൊയത്ിപന് പ�ൊതുഭരണത്ിപന് ചുമത്ലയള്ള ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിം�് 
കമ്മിറ്റി കര്മ്മ�ദ്ധത്ി നടപെൊക്കയം നിരന്തര വിലയിരുത്ലിന് വിഡധയമൊ
ക്കയം പചയ്ന്നു. ്വര്ത്നങ്ങളപട ഗുണഡമന് വിലയിരുത്ി തുടര് നിര്ഡദേ
ശങ്ങൾ നൽഡകണ്ത്് സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റിയൊണ്. തുടര്ച്ചയൊയ ഡമൊണിറ്ററിം�ി
നം പമച്ചപപെടുത്ലിനമുള്ള �ദ്ധത്ി സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്ത്ൊണ്.

(xvii)  ഗുണഡമന്ൊ ഓഡിറ്റ്

മൂന്ന് ഘട്ങ്ങളൊയൊണ് ഗുണഡമന്ൊ ഓഡിറ്റ് നടഡത്ണ്ത്്. ഐ.എ�്.ഒ. മൊര്ഗ്ഗ
ഡരഖ ്കൊരമുള്ള മൊനേണ്ഡങ്ങളം നട�ടിക്രമങ്ങളം �ൊലിക്ന്നുഡണ്ൊപയന്നും 
ഗുണഡമന് മൊന്ൽ ്കൊരം ഗുണഡമന് �ംവിധൊനത്ിന് ഡവണ് ഘടകങ്ങൾ 
അന�രിച്ചൊഡണൊപയന്നുമുള്ള വിലയിരുത്ലൊണ് ഗുണഡമന് ഓഡിറ്റ് (Quality 
Audit).

(i) ഭരണ�മിത്ിയപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ നടത്തുന്ന നിരന്തര പുഡരൊ�ത്ി വി
ലയിരുത്ൽ ഓഡിറ്റൊണ് ഒന്നൊം കക്ഷി ഓഡിറ്റ്.

(ii) �ഞ്ൊയത്ിപലയം നിയന്തണത്ിലുള്ള സ്ൊ�നങ്ങളിപലയം �ീവ
നക്കൊര് �മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന് �ംവിധൊനം കൃത്്യമൊപണന്ന് �രിഡശൊ
ധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ്ക്രിയയൊണ് ഇഡന്ണൽ ഓഡിറ്റ്.

(iii) ഡമൽ രണ്് ഓഡിറ്റ് നട�ടിക്രമങ്ങൾ പൂര്ത്ീകരിച്ചൊൽ �ര്ട്ിഫി
ഡക്കഷൻ ഡബൊഡിപയ �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്ന്നത്ിനൊയി ചുമത്ലപപെ
ടുത്ൊം. അം�ീകൃത് �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ഡബൊഡി ലീഡ് ഓഡിറ്റര് മുഖൊ
ന്തിരം മൂന്നൊം കക്ഷി ഓഡിറ്റ് നിര്വ്വഹിക്ന്നു.

(xviii) �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ

മൂന്നൊം കക്ഷി ഓഡിറ്റ് തൃപ്തിരകരമൊയി പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിഞെൊൽ �ര്ട്ിഫി
ഡക്കഷൻ ഡബൊഡിയിൽ നിന്നും ഐ.എ�്.ഒ. �ൊക്ഷ്യ�ത്രം ലഭിക്ന്നത്ൊ
ണ്. ഇത്രത്ിൽ �ൊക്ഷ്യ�ത്രം ലഭിച്ചു കഴിഞെൊൽ അത്് സ്ൊ�നത്ിപന് 
ഡബൊര്ഡിലും പലറ്റര് പഹഡ്ിലും ഡരഖപപെടുത്ൊം.

(xix) നിരന്തര വിലയിരുത്ലും �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കലും

ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ മൂന്നു വര്ഷഡത്ക്കൊണ് ലഭിക്ന്നപത്ങ്ിലും 
ഒന്നൊം കക്ഷി ഓഡിറ്റ്, ഇഡന്ണൽ ഓഡിറ്റ് എന്നിവ വഴിയള്ള വിലയിരുത്
ലുകൾ കൃത്്യമൊയ ഇടഡവളകളിൽ നടത്ണം. ഇഡന്ണൽ ഓഡിറ്റ് വര്ഷത്ി
ൽ രണ്് ത്വണ നടഡത്ണ്തുണ്്. കണ്�ൾട്ന്ിപന് �ഹൊയഡത്ൊപട ഓഡരൊ 
വര്ഷവം �ര്വപലൻ�് ഓഡിറ്റ് നടത്ി ഗുണനിലവൊരം ഉറപെൊഡക്കണ്തുണ്്.
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(xx) �രിശീലനങ്ങൾ

�ന്ത്ിനിധികൾക്ം �ീവനക്കൊര്ക്ം കൊര്യ്ൊപ്തി �രിശീലനം മൊ�
ത്ിൽ ഒപരണ്ണപമങ്ിലും �ഞ്ൊയത്് നടത്ണം. ഇത്ിപന് ചുമത്ല ക്ൊളിറ്റി 
�ര്ക്കിളിനൊണ്. �രിശീലനത്ിപന് ഡരഖകൾ സൂക്ഷിഡക്കണ്തും ഫല്ൊപ്തി 
വിലയിരുഡത്ണ്തുമൊണ്.

�മ്പൂര്ണ്ണ ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനത്ിപന് വി�യം തുടര്ച്ചയൊയ പമച്ചപപെടുത്
ൽ �രിശ്മമൊണ്. നിരന്തര വിലയിരുത്ലിപനൊപെം ഡ�വന്േൊനത്ിനള്ള 
�മയ�രിധി ഓഡരൊ ത്വണ �ൗരൊവകൊശഡരഖ പുതുക്ഡമ്പൊഴും കുറച്ചുപകൊണ്് 
വഡരണ്ത്ൊണ്.

ശുപൊർശരഹിത ഭരണം :

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഡ�വനങ്ങൾ വലിപയൊരു �രിധിവപര 
ഓണ്സലനൊയി ലഭ്യമൊണ് ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ഡനടിയ ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്ിപല രെണ്് ഓഫീ�ിൽ സ്ൊ�ിച്ച ഡബൊര്ഡിൽ ഇങ്ങപന ഡരഖപപെ
ടുത്ിയിട്ടുണ്്. “ഈ ഓഫീ�ിൽ ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ിന് ശു�ൊര്ശയപട 
ആവശ്യമില്. ഡ�വനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ിൽ കൊലത്ൊമ�ഡമൊ ത്ടസ്സങ്ങഡളൊ 
ഉപണ്ങ്ിൽ ത്ൊങ്ൾക്ക് പ�ക്രട്റിപയ ഡനരിൽ കൊണൊവന്നത്ൊണ്. അപല്ങ്ി
ൽ ത്ൊപഴ �റയന്ന പമൊസബൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരം ധരിപെിക്കൊവന്ന 
ത്ൊണ് ”.

�നങ്ങൾക്ക് നിയമൊന�രണം യഥൊ�മയം ലഭിഡക്കണ് ഡ�വനങ്ങൾ നൽകു
ന്നത്ിനള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇത്ിന മുമ്പ് വിവരിച്ച �ംവിധൊനങ്ങൾ വഴി ഗ്ൊ
മ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ നിലവിലുണ്്. �ന്ത്ിനിധികൾ ഉൾപപെപടയള്ള പ�ൊതു
്വര്ത്കര് ഈ �ംവിധൊനപത് അകമഴിഞെ് �ിന്തുണക്ന്നവരൊണ്. ഒരു 
സ്ൊ�നത്ിപന് �ൽഡപെര് അവിപട നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ഡ�വനങ്ങളപട ഫല
്ൊപ്തിപയ ആശ്യിച്ചൊണിരിക്ന്നത്്. �ര്ക്കൊര് വിന്യ�ിച്ചിട്ടുള്ള ഡ�ൊഫ്റ് 
പവയറുകൾ വഴി ഡ�വനങ്ങൾ നൽകുന്നത്ിൽ മുൻ�ണനൊക്രമം ഉറപെൊക്കൊ
നം യൊപത്ൊരുവിധ ശു�ൊര്ശകളമില്ൊപത് ത്പന്ന �ൊധൊരണ �നങ്ങൾക്ക് 
മുൻ�ണനൊ ക്രമത്ിൽ ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കൊനം �ൊധിക്ന്നുണ്്. ഈ 
�ംവിധൊനം നിലനിര്ത്ൊനം ഡ�വനൊവകൊശികളൊയ �ൗരന്ൊര്ക്ക് ഡ�വ
നങ്ങൾ യഥൊവിധി നിയമൊന�രണം ആേ്യം വരുന്ന ആളിന് ആേ്യം എന്ന 
ക്രമത്ിൽ ലഭിക്ന്നുപണ്ന്ന് ഉറപെൊക്കൊനം നമുക്ക് മൊത്രഡമ �ൊധിക്കയള്ളു. 
ഉഡേ്യൊ�സ്രുപട ഭൊ�ത്തുനിന്നുണ്ൊകുന്ന വീഴ്ചകൾ �രിഹരിക്ന്നത്ിന്, അവ 
യഥൊ�മയം ഓഫീ�് ഡമലധികൊരികളപട ശ്ദ്ധയിൽപപെടുത്ി �രിഹരിച്ച് 
മുഡന്നൊട്് ഡ�ൊകൊൻ നമുക്ക് �ൊധിക്ം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലകളിൽ 
വിക�ന, ഡക്ഷമ, ഡ�വന, ചുമത്ലകളള്ളത്ിൽ നമ്മൾ �ലഡപെൊഴും മുൻ�ണന 
നൽകന്നത്് വിക�ന-ഡക്ഷമ കൊര്യങ്ങൾക്കൊണ്. �ദ്ധത്ി �ണം പചലവഴിക്
ന്ന കൊര്യത്ിൽ കൊണിക്ന്ന ശുഷ്കൊന്തി ഡ�വനങ്ങൾ നൽകുന്നത്ിൽ, പമച്ച
പപെടുത്തുന്നത്ിൽ ഉഡണ്ൊ എന്നത്് �്യം �രിഡശൊധനക്ക് വിഡധയമൊഡക്കണ്
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തുണ്്. ഡ�വന്േൊനം എന്നത്് ഒരു കൂട്ൊയ ്വര്ത്നമൊണ്. ഉഡേ്യൊ�സ്ര് 
നിയമൊന�രണം നിര്വ്വഹിഡക്കണ് കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ന്നത്ിനള്ള നിയമ�ര
മൊയ �രിരക്ഷ അവര്ക്ണ്്. അത്് നിര്വ്വഹിക്കൊനള്ള �്ത്ന്തമൊയ �ൊഹച
ര്യം ഒരുക്ന്നത്ിന് പ�ൊതു്വര്ത്കര്ക്ക് മൊത്രഡമ �ൊധിക്കയള്ളു.

ആരുപടയം ഇടപ�ടലുകൾ ഇല്ൊപത് ത്പന്ന എല്ൊ ഡ�വനങ്ങളം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്ിപല �ൗരന്ൊര്ക്ക് ഗുണഡമന്ഡയൊപട യഥൊ�മയം ലഭിക്ന്നത്ിനൊവശ്യ
മൊയ �ൊഹചര്യവം അന്തരീക്ഷവം നമുക്ക് ഒരുക്കൊം. ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ന്
ത്ിനിധികളം �നങ്ങളം ഒറ്റപക്കട്ൊയി ്വര്ത്ിച്ചൊൽ മറ്റ് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് മൊതൃകയൊവന്ന ഒട്നവധി ് വര്ത്നങ്ങൾ പചയ്ൊൻ നമുക്ക് 
�ൊധിക്ം. നമുക് ചുറ്റും കൊണുന്ന വിക�ന ഡക്ഷമ ഡ�വന മൊതൃകകൾ �രി
ഡശൊധിച്ചൊൽ ഇക്കൊര്യം ഡബൊധ്യപപെടും. നമ്മുപട ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന ഇത്ര
ത്ിൽ മൊറ്റിപയടുക്കൊൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ്വര്ത്ിക്കൊം.



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

11 
ഓഫതീസ് നടപടിക്ര�ങ്ങള്

1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിപല വകുപെ് 5 ൽ “ഏത്് ഉഡദേശ
ത്ിലൊഡണൊ �ഞ്ൊയത്് രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്് ആ ഉഡദേശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യവം 
ഉചിത്വം യക്തവമൊയ എല്ൊ കൊര്യങ്ങളം പചയ്ന്നത്ിനള്ള ക്ഷമത് അത്ിൽ 
നിക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്നതുമൊണ് ” എന്ന് ്സ്തൊവിച്ചിട്ടുണ്്. ഓഡരൊ �മയത്തും 
നിയമത്ിൽ വ്യവസ് പചയ്ിട്ടുള്ള അധികൊരങ്ങൾ വിനിഡയൊ�ിക്കയം ചു
മത്ലകളം കര്ത്വ്യങ്ങളം നിര്വ്വഹിക്കയം പചഡയ്ണ്തും അ്കൊരമുള്ള 
ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം അധികൊര ശക്തികളം അത്ിന് ഉണ്ൊയിരിക്ന്നതുമൊ
ണ്. [വ : 5(2)]. മറ്റു �ര്ക്കൊര് സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നും വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും 
ത്ികച്ചും വ്യത്്യസ്തമൊയി ബഹുമുഖമൊയ ചുമത്ലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്ന ഭരണഘ
ടനൊ സ്ൊ�നങ്ങളൊണ് �ഞ്ൊയത്തുകൾ. അതുപകൊണ്ടുത്പന്ന മറ്റു �ര്ക്കൊര് 
ഓഫീസകൾക്ക് ബൊധകമൊയ ഓഫീ�് നട�ടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്്യസ്ത
മൊയ ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് മൊന്ൽ �.ഉ.(ആര്.ടി.) നം. 1699/2017/ത്�്ഭവ 
ത്ീയത്ി 24.5.2017 ്കൊരം �ര്ക്കൊര് പുറപപെടുവിച്ചിട്ടുണ്്. 10 അദ്ധ്യൊയങ്ങള
ള്ള ഈ മൊന്ലിൽ വിവിധ ഡഫൊറങ്ങളം അനബന്ധങ്ങളൊയി ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചി
ട്ടുണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�ിന പുറപമ ഘടക സ്ൊ�നങ്ങളപട ഓഫീസ
കളം ്വര്ത്ിക്ന്ന ്ൊഡേശിക പ�ക്രഡട്റിയറ്റ് ആയ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് 
കീഴിപല ഓഫീസകളപടയം സ്ൊ�നങ്ങളപടയം ്വര്ത്നം മറ്റ് �ര്ക്കൊര് 
ഓഫീസകളിൽ നിന്നും ത്ികച്ചും വിഭിന്നമൊണ്. ഓഫീ�് നട�ടി ഗ്ന്ഥം 
(MoP), ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് മൊന്ൽ എന്നിവ ്കൊരമുള്ള നട�ടിക്രമങ്ങൾ 
വഴിയൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല സ്ൊ�നങ്ങളപട ് വര്ത്നം നിലവിൽ നട
ന്നുവരുന്നത്്.

11.1 തപൊൽ 
ത്�ൊൽ സകപെഡറ്റണ്ത്് രെണ്് ഓഫീ�ിലൊണ്. പ�ൊതു�നങ്ങളിൽ നിന്നു 
ലഭിക്ന്ന അഡ�ക്ഷകൾക്ക് അഡപെൊൾത്പന്ന സകപെറ്റ് രശീത്ി നൽകണം. 
രഹ�്യം, അനൗഡേ്യൊ�ികം എപന്നഴുത്ിയവയം ഡ�ര് പവച്ചതുമൊയ ത്�ൊലു



101-s]mXp-`-c-Ww--

കൾ തുറക്ന്നത്ിനൊയി ഡമൽവിലൊ�ക്കൊരന് ത്പന്ന സകമൊഡറണ്ത്ൊണ്. 
��റ്റുകൾ, �ര്ക്കൊര് ആനകൊലികങ്ങൾ, ഡനൊട്ീസകൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴിപക 
എല്ൊ ത്�ൊലുകളം ര�ിസ്റ്റര് പചഡയ്ണ്ത്ൊണ്. ഇ-പമയിൽ വഴി ലഭിക്ന്നവ 
്ിന്് എടുത്് ര�ിസ്റ്റര് പചഡയ്ണ്ത്ൊണ്. തുടര്ന്ന് ഓഫീ�് സൂപെര്സവ�
റൊയ പഹഡ് ക്ര്ക്ക്/ജൂനിയര് സൂ്ണ്് മുഖൊന്തിരം പ�ക്രട്റിക്ം ്�ിഡ
ന്ിനം �മര്പെിഡക്കണ്ത്ൊണ്. പ�ക്രട്റിയം ്�ിഡന്റും ത്�ൊലിൽ ത്ീയത്ി 
ഡരഖപപെടുത്ി ഇനീഷ്യൽ പചയ്് ആവശ്യമൊയവയിൽ നട�ടി നിര്ഡദേശങ്ങൾ 
ഡരഖപപെടുത്തുന്നത്ൊണ്. തുടര്ന്ന് ത്�ൊലുകൾ അത്ത്് േിവ�ം ത്പന്ന ബന്ധ
പപെട് പ�ക്ഷനകൾക്ക് വിത്രണ ര�ിസ്റ്റര് വഴി വിത്രണം പചഡയ്ണ്ത്ൊണ്. 
ത്�ൊലുകൾ ബന്ധപപെട് പ�ക്ഷനിൽ ക്ര്ക്മൊര് സകപെറ്റിയിട്ടുപണ്ന്ന് സൂപെര്
സവ�ര് ഉറപെൊഡക്കണ്ത്ൊണ്. �ില്ൊത്ല ഓഫീ�ര് മുത്ൽ ഉള്ള എല്ൊ കത്ി
ട�ൊടുകളം ്�ിഡന്് വഴി ആയിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ്�ിഡന്് ഓഫീ�ിൽ 
ഇല്ൊത് അവ�രങ്ങളിൽ അടിയന്തിര നട�ടി ആവശ്യമൊയ ത്�ൊലുകളിൽ 
പ�ക്രട്റിക്ക് ്�ിഡന്റുമൊയി പടലിഡഫൊണ് വഴി ബന്ധപപെട്് തുടര് നട�ടി
കൾ �്ീകരീക്കൊവന്നതും ഓഫീ�ിൽ ്�ിഡന്് എത്ിഡച്ചരുഡമ്പൊൾ �ൊധൂ
കരിച്ച് അം�ീകൊരം വൊഡങ്ങണ്തുമൊണ്. 

11.2 തപൊൽ തുടർ നടപടികള്
ഓഡരൊ പ�ക്ഷനിലും ലഭിക്ന്ന ത്�ൊലുകൾ ക്ര്ക്മൊര് ത്ൻ�ത്ിഡവടിൽ ഡചര്
ഡക്കണ്തും 5 േിവ�ത്ിനകം നട�ടികൾക്കൊയി ഓഫീ�് സൂപെര്സവ�ര് മു
ഖൊന്തിരം പ�ക്രട്റി/്�ിഡന്ിന് �മര്പെിഡക്കണ്തുമൊണ്. ്�ിഡന്ിപന് 
അനമത്ി ആവശ്യമൊയ എല്ൊ ഫയലുകളം ്�ിഡന്ിന് �മര്പെിച്ച് ഉത്രവ് 
ലഭിച്ചഡശഷം മൊത്രഡമ തുടര് നട�ടികൾ �്ീകരിക്കൊൻ �ൊടുള്ളു. �ന്ത്ിനി
ധികൾ വൊക്കൊൽ നൽകുന്ന നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഡരഖൊമൂലം ലഭിച്ചഡശഷം നടപെൊ
ക്കിയൊൽ മത്ി. �ന്ത്ിനിധികൾ നൽകുന്ന അഡ�ക്ഷകൾ ്�ിഡന്ിന് 
�മര്പെിച്ച് അം�ീകൊരം വൊങ്ങിയഡശഷം തുടര് നട�ടികൾ �്ീകരിക്കൊവ
ന്നത്ൊണ്. ഡകൊടത്ി വ്യവഹൊരം, മനഷ്യ�ീവഡനൊ �്ത്ിഡനൊ ഭീഷണിയൊ
വന്ന വിഷയങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധ ്വര്ത്നങ്ങൾ, നിയമ�ഭൊ ഡചൊേ്യങ്ങൾ, 
�ര്ക്കൊര്, പത്രപഞെടുപെ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നിര്ഡദേശങ്ങൾ 
തുടങ്ങി അടിയന്തിര�്ഭൊവമുള്ള ത്�ൊലുകളിഡന്ൽ ഒട്ടും കൊലത്ൊമ�ം കൂടൊപത് 
നട�ടികൾ �്ീകരിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

11.3 കററെ് ന്ർ, കററെ് ഫയൽ
ഒരു ത്�ൊൽ, നമ്പര് �ത്ിച്ച് ത്ീര്പെൊക്ന്നതുവപര കറന്് ആയി അറിയപപെടുന്ന
തും അത്ിപന് നമ്പര് കറന്് നമ്പര് എന്നും അറിയപപെടുന്നത്ൊണ്. കൊലൊനക്ര
മത്ിൽ കറന്് നമ്പറൊയള്ള ഫയലിപനൊപെം �ിന്നീട് ഡചര്ക്ന്ന കടലൊസ്സുക
ളം മറു�ടികളം ഉൾപക്കൊള്ളുന്നത്ൊണ് കറന്് ഫയൽ. കറന്് ഫയലിൽ (നടപെ് 
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ഫയലിൽ) കൊലൊനക്രമമൊയിയള്ള മറ്റ് കടലൊസ്സുകൾ അഡത്ൊപടൊപെം ഫയൽ 
പചഡയ്ണ്തും കടലൊസ്സുകളപട രണ്് പുറത്തും ഡ��് നമ്പര് ഡരഖപപെടുഡത്ണ്
തുമൊണ്.

11.4 കുറിപ്് ഫയൽ (ഡനൊട്് ഫയൽ)
ര�ിസ്റ്റര് പചയ് ത്�ൊൽ ലഭിച്ചുകഴിഞെ് കറന്് ഫയൽ തുടങ്ങി കഴിഞെൊൽ 
കുറിപെ് ഫയൽ ത്യ്ൊറൊക്കണം. 1/3 ഭൊ�ം മൊര്�ിൻ വിട്് ഡവണം കുറിപെ് 
ഫയലിൽ ഡരഖപപെടുത്ൽ നടഡത്ണ്ത്്. കുറിപെ് ഫയൽ തുടര്ച്ചയൊയി 
ഖണ്ഡിക നമ്പറുകൾ ഡരഖപപെടുത്ിയൊണ് എഴുഡത്ണ്ത്്. ഡരഖപപെടുത്ിയ 
ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ ത്ീയത്ി പവച്ച് ഇനീഷ്യൽ പചയ്് ഡ�രും ഔഡേ്യൊ�ിക 
സ്ൊനവം ഡരഖപപെടുത്ിയ മുദ് �ത്ിക്കണം. ഒരു കൊര്യത്ിപന് ത്ീര്പെ് സ
�മമൊക്ന്നത്ിനള്ള കൊര്യങ്ങളൊണ് കുറിപെ് ഫയലിൽ വഡരണ്ത്്. വസ്തുത്കള
പട അടിസ്ൊനത്ിലും നിയമത്ിപന്യം ചട്ങ്ങളപടയം �ര്ക്കൊര് ഉത്രവ
കളപടയം അടിസ്ൊനത്ിലൊണ് ത്ീരുമൊനങ്ങളിൽ എഡത്ണ്പത്ങ്ിൽ ആ 
കൊര്യങ്ങളം വൊേ�ത്ികളം കുറിപെിൽ ഡരഖപപെടുത്ണം. ഫയൽ കൊണുഡമ്പൊൾ 
ത്പന്ന (ത്�ൊലൊയി) പ�ക്രട്റി/്�ിഡന്് നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ള നട�ടികൾ 
�രി�ണിച്ചൊണ് ക്ര്ക്ക് കുറിപെ് ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്ത്്. തുടര്ന്ന് സൂപെര്സവ�ര്ക്ക് 
�മര്പെിക്കണം. അഡദേഹത്ിപന് അഭി്ൊയം കൂടി ഡരഖപപെടുത്ിയഡശഷം ്
�ിഡന്ിപന് അം�ീകൊരം/അഭി്ൊയം/നിര്ഡദേശം ആവശ്യമൊയ എല്ൊ നടപെ് 
ഫയലുകളം ്�ിഡന്ിന് �മര്പെിച്ചഡശഷവം പ�ക്രട്റി ത്ലത്ിൽ ത്ീരുമൊ
നപമടുഡക്കണ്വയം സ്റ്റൊറ്റയൂട്റിയൊയി പ�ക്രട്റി മൊത്രം പചഡയ്ണ്തുമൊയ കൊര്യ
ങ്ങളിൽ പ�ക്രട്റിയം ത്ീരുമൊനപമടുത്് അം�ീകരിഡച്ചൊ, കൂടുത്ൽ വ്യക്തത്/
വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമൊയവയിൽ അത്് ഡരഖപപെടുത്ിഡയൊ ഫയൽ ത്ിരിച്ചു 
നൽകുന്നു. കത്ിട�ൊടുകൾ നടത്ൊൻ നിര്ഡദേശിച്ച കൊര്യങ്ങളിൽ കത്ിപന് 
നക്കൽ ത്യ്ൊറൊക്കി ്�ിഡന്്/പ�ക്രട്റിക്ക് �മര്പെിക്കയം ്�ിഡന്്/
പ�ക്രട്റി നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഡഭേ�ത്ികൾ കൂടി ഉൾഡച്ചര്ത്തുപകൊണ്് അസ്സൽ 
ത്യ്ൊറൊക്കി അയക്ന്നത്ിനൊയി പഡസ്ൊച്ച് പ�ക്ഷനിഡലക്ക് സകമൊറുന്നു. 
ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് വഴി പചയ്ന്ന ്ക്രിയകളിലും ഇഡത് രീത്ിയിലുള്ള നട�ടിക്ര
മങ്ങൾ നടഡത്ണ്തുണ്്. ്മൊണങ്ങൾ, ഉടമ്പടികൾ, നിഡക്ഷ� �ര്ട്ിഫിക്ക
റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വില�ിടിച്ച ഡരഖകൾ സരക്ഷിത്മൊയി സൂക്ഷിക്ന്നത്ിനള്ള 
ഏര്പെൊടുകൾ ഓഫീ�് സൂപെര്സവ�റുപട ഡമൽഡനൊട്ത്ിൽ നടഡത്ണ്ത്ൊ
ണ്.

ഓഫീ�് ്വര്ത്നം സ�മമൊക്ന്നത്ിന് കൃത്്യമൊയ ഡ�ൊലിവിഭ�നം 
നടത്ി ഓഫീ�് ഉത്രവ് പുറപപെടുവിച്ചിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. �ീവനക്കൊരുപട 
ഡയൊ�ങ്ങൾ കൊലികമൊയി വിളിച്ചുഡചര്ത്് ്വര്ത്നം അവഡലൊകനം പച
ഡയ്ണ്തും പ�ക്ഷൻ ചുമത്ലകൾ കൊലികമൊയി മൊറ്റി നൽഡകണ്തുമൊണ്. 
ഇത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിലുള്ള വിഷയങ്ങളം ബന്ധപപെട് ഫയലുകളമൊണ് 
പ�ക്ഷനകൾ സകകൊര്യം പചഡയ്ണ്ത്്.
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ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 240 ്കൊരം എല്ൊ ഡനൊട്ീസകളം, 
അനവൊേങ്ങളം ഉത്രവകളം ഡരഖൊമൂലം ആയിരിഡക്കണ്തും അത്ിൽ �ഞ്ൊ
യത്ിപന് പ�ക്രട്റി ഒപെിട്ിരിഡക്കണ്തുമൊണ്. �ഞ്ൊയത്് സകപക്കൊള്ളു
ന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങളം ഉത്രവകളം ്�ിഡന്ിപന് ഉത്രവകളം ‘ഉത്രവിൻ 
്കൊരം’ എന്ന് ഡരഖപപെടുത്ി പ�ക്രട്റി പുറപപെടുവിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 1994 പല 
ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 185 ബി ്കൊരം �ഞ്ൊയത്ിപന് 
ഏപത്ങ്ിലും ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ �്ത്ന്തമൊയം ത്നിച്ചും പചഡയ്ണ്ത്ൊയ സ്റ്റൊറ്റയൂട്
റി അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളം നിര്വഹിക്ന്നത്ിൽ ്�ിഡന്് ഉൾപപെപട
യള്ള പത്രപഞെടുക്കപപെട് �ന്ത്ിനിധികൾ ഇടപ�ടുകഡയൊ �്ൊധീനിക്
കഡയൊ പചയ്വൊൻ �ൊടുള്ളത്ല്. പ�ക്രട്റി �്യം എടുക്ന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങൾ 
പ�ക്രട്റി ഒപെിട്് നൽഡകണ്ത്ൊണ്.

11.5 ഫയൽ തതീർപ്പും സൂക്ഷിപ്പും
തുടര് നട�ടികൾ ഒന്നുംത്പന്ന ആവശ്യമില്ൊത് നടപെ് ഫയലുകളിൽ നക്കൽ 
അം�ീകൊരത്ിന് �മര്പെിക്ഡമ്പൊൾ ത്പന്ന ഫയൽ ത്ീര്പെൊക്ന്നത്ിനള്ള 
അഭി്ൊയം �മര്പെിക്കൊവന്നതും പ�ക്രട്റിയപട അം�ീകൊരഡത്ൊപട ത്ീര്
പെൊക്കവന്നതുമൊണ്. മറ്റ് ഫയലുകളിൽ നട�ടികൾ പൂര്ത്ിയൊവന്നഡത്ൊപട 
ത്ീര്പെൊക്കൊവന്നത്ൊണ്. ത്ീര്പെൊക്കിയ ഫയലുകൾ ഓഡരൊ ത്ീര്പെിനം നിശ്യി
ച്ച കൊലയളവ് വപര റിക്കൊര്ഡ് റൂമിൽ സൂക്ഷിഡക്കണ്തും, കൊലൊവധിക്ഡശഷം 
ഫയലുകളപട �ട്ിക ത്യ്ൊറൊക്കി അം�ീകൊരം വൊങ്ങിയഡശഷം നശിപെിക്കൊവ
ന്നതുമൊണ്. ത്ീര്പെ് വിവരം ഡ�ഴ്ണൽ ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്.

ത്ീര്പെൊക്ന്ന ഡരഖകപള ഭരണ�രം, ധന�രം, നിയമ�രം, ചരിത്ര�രം എന്നി
ങ്ങപന അവയപട �്ഭൊവമന�രിച്ച് ത്രം ത്ിരിക്കൊവന്നത്ൊണ്. ്ധൊനമൊയി 
7 ത്രത്ിൽ ഫയലുകൾ ത്ീര്പെൊക്കൊവന്നത്ൊണ്.

ചുരുമക്കഴുത്് പൂർണ്രൂപം സൂക്ഷിപ്് കൊലൊവധി

N Disposal Sentout in 
original

അസ്സൽ ഫയൽ ത്പന്ന മപറ്റൊരു 
ഓഫീ�ിഡലക്ക് അയക്ന്നു

L Dis Lodge Disposal ത്ീര്പെ് ത്ീയത്ി മുത്ൽ ഒരു വര്ഷം 
സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്

K Dis Keep Disposal 3 വര്ഷം

H Dis Hexa Disposal 6 വര്ഷം

D Dis Destroy Disposal 10 വര്ഷം

T Dis Twenty Year 
Disposal

20 വര്ഷം

R Dis Retain Disposal നശിപെിക്കൊപത് സ്ിരമൊയി സൂക്ഷി
ക്കണം
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ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ സകകൊര്യം പചയ്ന്ന ഫയലുകളപട മൊതൃകൊ ത്ീര്പെ് 
കൊലം ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് മൊന്ലിപന് ഖണ്ഡിക 3.8 ൽ �ട്ികയൊയി ഡചര്
ത്ിട്ടുണ്്.

11.6 മ�സ്പൊച്ച്
നക്കൽ അം�ീകരിച്ച കത്ിപന് അസ്സൽ, ഇ-പമയിൽ, ത്�ൊൽ, ഡലൊക്കൽ 
പഡലിവറി, ഫൊക്് എന്നിവയിൽ ഏപത്ങ്ിലും വഴി അയഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
ഇ-പമയിൽ വഴി അയക്ഡമ്പൊൾ 2000 പല ഐ.ടി. ആക്ടിപല സരക്ഷിത്ത്്ം 
�ംബന്ധിച്ച ഭൊ�ം ഡചര്ഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഇ-പമയിലിൽ അയയ്ക്കുഡമ്പൊൾ കൊര്യ
ത്ിപന് വിഷയചുരുക്കം കൊണിച്ചിരിക്കണം. അയച്ചത്് �ംബന്ധിച്ച വിവര
ങ്ങൾ നക്കലിൽ ത്ീയത്ി, �മയം, അയച്ച രീത്ി �ഹിത്ം ഡരഖപപെടുത്ണം.

11.7 ഫയൽ ട്ക�ൊറ്റം
ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് മൊന്ലിൽ നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽ രൈൊൻസ്ഫര് ര�ിസ്റ്റര് 
(FTR) വഴി ആയിരിക്കണം ഓഫീ�ിനകത്് പ�ക്ഷനകൾ ത്മ്മിലും ഘടക 
സ്ൊ�ന ഓഫീസകളമൊയി ഫയൽ സകമൊറ്റം നടഡത്ണ്ത്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്ിപന് ത്ീരുമൊനം ആവശ്യമൊയ ഫയലുകൾ FTR വഴി ഘടക സ്ൊ�ന ഡമ
ധൊവികൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�ിൽ നൽഡകണ്തും ത്ീരുമൊന �ഹിത്ം 
FTR വഴി ത്ിരിച്ച് നൽഡകണ്തുമൊണ്. എഞ്ിനീയറിം�് വിഭൊ�ത്ിപല പ�ൊതു
മരൊത്് ്വൃത്ികളപട എല്ൊ ഡരഖകളം ഫയലുകളം ആ ഓഫീ�ിൽ ത്പന്ന
യൊണ് സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്്. പകട്ിട നിര്മ്മൊണ പ�ര്മിറ്റ്, പൂര്ത്ീകരണ അഡ�
ക്ഷകൾ എന്നിവ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് �ംവിധൊനം വഴിയൊണ് നടന്നുവരുന്നത്്. 
അല്ൊപത് സകകൊര്യം പചയ്മ്പുഡൊൾ FTR വഴി ഫയൽ സകമൊറ്റവം �്ീകരണ
വം നടഡത്ണ്ത്ൊണ്.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് സകകൊര്യം പചയ്ന്ന വിഷയങ്ങൾ നിരവധിയൊണ്. ചുമ
ത്ലകൾ നിര്വഹിക്ന്നത്ിനം �ന�ീവിത്വമൊയി ബന്ധപപെട് വിഷയങ്ങ
ളിൽ ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനം പമച്ചപപെട് ചിട്ഡയൊടുകൂടിയ ഓഫീ�് 
�ംവിധൊനം അനിവൊര്യമൊണ്. ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ ത്യ്ൊറൊക്കിയ 
ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകൾ ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് ഈ ്വര്ത്നം കൂടുത്ൽ കൊര്യക്ഷമമൊയം 
ഫല്േമൊയം നടത്തുന്നത്ിന് �ൊധിക്ന്നുണ്്. �ൊവപപെട്വപന്, �ൊധൊരണ
ക്കൊരപന് പ�ക്രട്റിഡയറ്റൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�്. �നങ്ങൾ അവര്ക്ക് 
�സധര്യം കയറിപചല്ൊപമന്ന് അവര്ക്ക് വിശ്ൊ�മുള്ള ഓഫീ�്. �മ്പൂര്ണ്ണ 
ഗുണഡമന്ൊ �ംവിധൊനത്ിലൂപട ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ഡനടിയിട്ടുള്ള 
സ്ൊ�നങ്ങളിൽ �ൗരഡ�വനങ്ങൾ ഉയര്ന്ന നിലവൊരത്ിൽ ലഭിക്ന്നുണ്്. 
കൂടുത്ൽ ഗുണഡമന്യള്ള �മയബന്ധിത് ഡ�വനം ഘടക സ്ൊ�നങ്ങളിൽ 
നിന്നുൾപപെപട ലഭിക്ന്ന ത്രത്ിൽ ഓഫീ�് മൊഡന�്പമന്് �ംവിധൊനം 
കൂടുത്ൽ പമച്ചപപെടുത്ൊൻ �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് അവരുഡടത്ൊയ �ങ്കുവഹി
ക്കൊൻ �ൊധിക്ം.
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11.8 പഞ്ൊയത്തുകളമട ഔഡേ്യൊഗിക വൊഹനങ്ങളമട പരിപൊലനം
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട വൊഹന ഉ�ഡയൊ�ം �ംബന്ധിച്ച് 
30/8/07 ൽ �.ഉ(എം.എ�് ) നം.170/2007/ത്�്ഭവ ്കൊരം വിശേമൊയ 
മൊര്ഗ്ഗഡരഖ പുറപപെടുവിച്ചിട്ടുണ്്.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് വൊഹനങ്ങളപട കഡസ്റ്റൊഡിയൻ ഓഫീ�ര് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്് പ�ക്രട്റിയൊണ്. വൊഹനത്ിപന് ഉ�ഡയൊ�ം, നിയന്തണം, �ംര
ക്ഷണം എന്നിവ കഡസ്റ്റൊഡിയൻ ഓഫീ�റുപട ചുമത്ലയൊണ്. വൊഹനങ്ങൾ 
ഔഡേ്യൊ�ിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മൊത്രപമ ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊൻ �ൊടുള്ളൂ. നിയന്ത
ണൊധികൊരിയല്ൊത്വര് വൊഹനം ഉ�ഡയൊ�ിക്ഡമ്പൊൾ നിയന്തൊണൊധികൊ
രിയപട അധികൊര�ത്രം ഡലൊ�് ബുക്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. നിര്ഡദേശങ്ങളം ചട്
ങ്ങളം ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന യൊത്രകൾ ധനകൊര്യ �രിഡശൊധന വിഭൊ�ത്ിപന് 
ശ്ദ്ധയിൽ പ�ട്ൊൽ ആ വര്ഷം ഏറ്റവം കൂടുത്ൽ ഇന്ധന ഉ�ഡഭൊ�ം നടന്ന 
മൊ�ത്ിപല ഇന്ധനവിലയപട 50% നിയന്തണൊധികൊരിയിൽ നിന്നും ഈടൊ
ക്ന്നതും കൂടൊപത് അച്ചടക്ക നട�ടികൾ �്ീകരിക്ന്നതുമൊണ്.

ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന അദ്ധ്യക്ഷന്ൊര്ക്ക് സ്ൊ�ന�രിധിയിലുള്ള വൊ
�ഗൃഹത്ിൽ നിന്നും ഓഫീ�ിഡലക്ം ത്ിരിച്ചും േിവ�ത്ിൽ ഒരു ത്വണ 
യൊത്ര പചയ്ൊൻ ഔഡേ്യൊ�ിക വൊഹനം ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊവന്നത്ൊണ്. (�ര്ക്
ലര് നമ്പര്-62092/EM2/07/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 13/6/2009).

്ഡത്്യക ആവശ്യത്ിനള്ള ആംബുലൻ�് ഡ�ൊലുള്ള വൊഹനങ്ങൾ ഡയൂട്ിയ
പട ഭൊ�മൊയി അല്ൊത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊൻ �ൊടില്.

11.9 ഔഡേ്യൊഗിക യൊത്കള്:-
1) ഔഡേ്യൊ�ിക നിലയിലുള്ള ക്ഷണം അന�രിച്ചുള്ള �രി�ൊടികൾ, �്ീക

രണങ്ങൾ

2) യൊത്രബത്ഡയൊ വൊഹനബത്ഡയൊ അര്ഹത്ിയല്ൊത് വ്യക്തികപള 
പ�ൊതുത്ൊൽ�ര്യൊര്ത്ഥം നടത്തുന്ന ഏപത്ങ്ിലും ഔഡേ്യൊ�ിക �രി�ൊ
ടികളിഡലൊ ഡയൊ�ങ്ങളിഡലൊ �പങ്ടുക്ന്നത്ിന് പകൊണ്ടു ഡ�ൊവകയം 
പകൊണ്ടു വരികയം പചയ്ന്ന യൊത്രകൾ

3) ഡ�ൊലി സ്ലത്ിന് പുറത്് പവച്ച് നടക്ന്നഡത്ൊ ഡ�ൊലി �മയത്ി
ന് മുമ്പും ഡശഷവം നടന്നഡത്ൊ ആയ ഡയൊ�ങ്ങൾ, �രി�ൊടികൾ എന്നി
വയിൽ �പങ്ടുക്ന്ന ഓഫീ�പറ വീട്ിൽ നിന്നും പകൊണ്് വരികയം 
ത്ിരിപക എത്ിക്കയം പചയ്ന്നത്ിനള്ള യൊത്ര.

4) പ�പട്ന്നുള്ള ഡരൊ�ബൊധ, അ�കടം എന്നിവ കൊരണം ഏപത്ങ്ിലും 
ഓഫീ�പറ വീട്ിഡലഡക്കൊ ആശു�ത്രിയിഡലഡക്കൊ പകൊണ്ടുഡ�ൊകുന്നത്ി
നം ത്ിരിച്ചുള്ള യൊത്രകൾ (യൊത്ര വിശേൊംശങ്ങൾ ഡലൊ�് ബുക്കിൽ കൃത്്യ
മൊയി ഡരഖപപെടുത്ണം.)
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5) ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഭരണവമൊയി ബന്ധപപെട് മറ്റ് ഔഡേ്യൊ�ിക യൊത്രകൾ.
6) സ്ല �രിഡശൊധയൊത്രകൾ, ്ഡത്്യക അനമത്ിഡയൊപട �ര്ക്കൊര് അധി

കൊരികപള കണ്് നിഡവേനം നടത്തുന്നത്ിനള്ള യൊത്രകൾ

11.10 വൊഹനത്ിൽ സൂക്ഷിഡക്കണ്ട ഡരഖകള്
വൊഹനത്ിപന് ര�ിഡ്രേഷൻ, ഇൻഷൂറൻ�്, പുക �രിഡശൊധനൊ �ര്ട്ിഫിക്ക
റ്റ്, ഡലൊ�് ബുക്ക് എന്നിവ വൊഹനത്ിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

ഡലൊ�് ബുക്ക്- വൊഹനത്ിപന് ഉ�ഡയൊ�ം ഡരഖപപെടുത്തുന്നത്ിന് �ര്ക്കൊര് 
നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡരഖയൊണ് ഡലൊ�് ബുക്ക്. ഓഡരൊ യൊത്രക്ക് മുമ്പും ഡശഷവം 
ഡലൊ�് ബുക്കിപല ഡകൊളങ്ങൾ പൂരിപെിഡക്കണ്തും യൊത്ര പചയ്ന്ന ഉഡേ്യൊ�
സ്ര് ഒപെിഡടണ്തുമൊണ്. യൊത്ര പചയ്ന്ന വ്യക്തികളൊണ് ഡലൊ�് ബുക്കിൽ വി
വരങ്ങൾ ഡരഖപപെടുഡത്ണ്ത്്. ഒന്നിലധികം ഡ�ര് യൊത്ര പചയ്ന്നുപണ്ങ്ിൽ 
അത്ിപല മുത്ിര്ന്ന അം�ം ഡരഖപപെടുത്ൽ നടഡത്ണ്ത്ൊണ്. യൊത്ര പചയ് 
ദൂരം ഉറപെൊക്കി ഡരഖപപെടുത്തുന്നയൊൾ �ൊക്ഷ്യപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്. കഡസ്റ്റൊഡി
യൻ ഓഫീ�ര് ഡലൊ�് ബുക്ക് �രിഡശൊധിച്ച് വൊഹന ഉ�ഡയൊ�ം ക്രമ്കൊരമ
മൊണ് നടക്ന്നപത്ന്ന് ഉറപെൊഡക്കണ്ത്ൊണ്.

11.11 ഇന്ധനം നിറക്കലും പരിഡശൊധനയം 
ഓഡരൊ ത്വണ ഇന്ധനം നിറക്ഡമ്പൊഴും വൊഹനത്ിപന് ഇന്ധനടൊങ്ിപന് പൂര്
ണ്ണഡശഷിയിൽ ഇന്ധനം നിറഡക്കണ്ത്ൊണ്. നിയന്തണൊധികൊരിയപട ഡമൽ
ഡനൊട്ത്ിഡലൊ നിയന്തണൊധികൊരി അധികൊര പപെടുത്തുന്ന ഉഡേ്യൊ�സ്പന് 
ഡമൽഡനൊട്ത്ിഡലൊ മൊത്രഡമ ഇന്ധനം നിറക്കൊൻ �ൊടുള്ളൂ. വൊഹനത്ിപന് 
ഇന്ധന ക്ഷമത് �രിഡശൊധന നിര്ഡദേശിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള ഇടഡവളകളിൽ നടഡത്
ണ്ത്ൊണ്. �ൊക്ഷ്യ�ത്ര ്കൊരമുള്ള ഇന്ധനക്ഷമത് വൊഹനത്ിന് ലഭിക്
ന്നുഡണ്ൊ എന്ന് നിയന്തണൊധികൊരി �രിഡശൊധിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഇത്ിനൊയി 
ഒരു മൊ�ത്ിപന് അവ�ൊനം രൈിപെ് അവ�ൊനിക്ന്നത്ിന് പത്ൊട്് മുഡമ്പൊ, 
മൊ�ത്ിൽ ആേ്യ േിവ�ം രൈിപെ് ആരംഭിക്ന്നത്ിന് മുമ്പൊഡയൊ �രമൊവധി 
ഡശഷിയിൽ ഇന്ധനം നിറക്കൊൻ ശ്ദ്ധിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഇന്ധക്ഷമത്യിൽ കുറ
വപണ്ങ്ിൽ ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊ�സ്പന് ശ്ദ്ധയിൽപപെടുത്ി അത്് �രിഡശൊ
ധിഡക്കണ്ത്ൊണ്. �ര്ക്കൊര് വൊഹനങ്ങളപട അറ്റകുറ്റപെണികൾ നിയന്തിക്ന്ന
ത്ിനള്ള �ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശങ്ങൾ കര്ശനമൊയം �ൊലിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

വൊഹനങ്ങൾ സ്ൊ�നത്ിപന് �ൊഡര�ിൽ സരക്ഷിത്ത്്ം ഉറപെൊക്കി കഡസ്റ്റൊ
ഡിയൻ ഓഫീ�ര് സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഓഡരൊ വൊഹനത്ിനം പവഹിക്കിൾ 
ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്.കൂടൊപത് വൊഹനങ്ങൾ നിര്ത്ിയിടുന്ന 
സ്ലത്് അത്ിനൊയള്ള മൂവ്പമന്് ര�ിസ്റ്റര് സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്.

വൊഹനത്ിപന് മുന്നിലും �ിന്നിലും സ്ൊ�നത്ിപന് ഡ�ര് കൊണിക്ന്ന 
ഡബൊര്ഡ് ഇംഗ്ീഷിലും മലയൊളത്ിലും ്േര്ശിപെിഡക്കണ്ത്ൊണ്.
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11.2 വൊഹന റിപ്യർ
അധ്യക്ഷപന് അനമത്ിഡയൊപട 2000 രൂ�യിൽ അധികരിക്കൊത്, ്വര്ത്ി
കൾ കഡസ്റ്റൊഡിയൻ ഓഫീ�ര്ക്ക് പകൊഡട്ഷൻ ഇല്ൊപത് നടത്ൊവന്നത്ൊണ്. 
2000 മുത്ൽ 10000 രൂ� വപരയള്ള ്വര്ത്ികൾ �ര്ക്കൊര് അം�ീകൃത് വര്
ക്ക്ഡഷൊപെിൽ നിന്നും പകൊഡട്ഷൻ ഇല്ൊപത് നടത്ൊവന്നത്ൊണ്. പകൊഡട്ഷൻ 
ക്ഷണിച്ചു അം�ീകൊരമില്ൊത് വര്ക്ക്ഡഷൊപെിലും നിന്നും ്വര്ത്ി നടത്ൊവ
ന്നത്ൊണ്. �ത്ിനൊയിരം രൂ�യ്ക് ഡമൽ ക്ഡട്ഷൻ മുഡഖന മൊത്രഡമ നടത്ൊൻ 
�ൊടുള്ളൂ. �ര്ക്കൊര് കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ പുറപപെടുവിക്ന്ന ഉത്രവകൾ �ൊലി
ഡക്കണ്ത്ൊണ്. കൂടൊപത് വൊഹനങ്ങളപടയം അനബന്ധ�ൊമഗ്കളഡടയം ഡസ്റ്റൊ
ക്ക് അക്കൗണ്ടും റിപെയറിം�ിപന്യം മൊറ്റി സ്ൊ�ിക്കലിപന്യം വിവരങ്ങളം 
ബന്ധപപെട് ര�ിസ്റ്ററുകളിൽ ഡരഖപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്.

�രിഡശൊധനൊ �മയഡത്ൊ റിപെയര് �മയഡത്ൊ ഒഴിപക വൊഹനത്ിനൊയി 
നിഡയൊ�ിക്കപപെട് സഡ്വര് മൊത്രഡമ വൊഹനം ഓടിക്കൊൻ �ൊടുള്ളൂ. വൊഹ
നത്ിപന് �രിഡശൊധന, �ര്വീ�ിം�്, റിപെയര് എന്നിവ നടത്തുന്നത്ിന് 
അധികൊരപപെട്യൊൾക്ക് വൊഹനം ഓടിക്കൊവന്നത്ൊണ്. ഒഴിച്ചുകൂടൊനൊവൊത് 
�ൊഹചര്യത്ിൽ വൊഹനത്ിപന് അം�ീകൃത് സഡ്വര് അസഖം മൂലം ക്ഷീ
ണിത്നൊവകയം ്വര്ത്ഡശഷി നഷ്പപെടുകയം പചയ്ൊലും മറ്റ് ഏപത്ങ്ി
ലും കൊരണത്ൊൽ വൊഹനം നിയന്തിക്കൊൻ �ൊധിക്കൊപത് വന്നൊലും, ആ 
വൊഹനം ഓടിക്ന്നത്ിനള്ള ക്ഷമത്യള്ള, സല�ൻസള്ള, വൊഹനത്ിൽ 
യൊത്ര പചയ്ന്ന �ര്ക്കൊര് ഉഡേ്യൊ�സ്ന് വൊഹനം ഓടിക്കൊവന്നതും അപല്
ങ്ിൽ മപറ്റൊരൊപള നിഡയൊ�ിക്കൊവന്നതുമൊണ്.

�ര്ക്കൊര് ഡമൊഡട്ൊര് വൊഹനങ്ങളപട ഉ�ഡയൊ�ത്ിനള്ള ചട്ങ്ങൾ �.ഉ.(
�ി) നം 803/70/ഫിൻ/ത്ീയത്ി-13/11/70 ്കൊരം ്�ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
എല്ൊ സഡ്വര്മൊരും ഡയൂട്ി �മയത്് യൂണിഡഫൊം ധരിച്ചിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
�ത്ിവൊയി കഴുകിയം ആനകൊലികമൊയി �ര്വ്വീ�്, ആവശ്യമൊയ �മയങ്ങ
ളിൽ റിപെയര് നടത്ിയം വൊഹനം ശുചിയൊയം ്വര്ത്നക്ഷമമൊയം സൂക്ഷി
ക്കയം പചഡയ്ണ്ത്് സഡ്വറുപട ചുമത്ലയൊണ്. ഡമൊഡട്ൊര് വൊഹന നിയമം, 
ഡറൊഡ് �ംരക്ഷണ നിര്ഡദേശങ്ങൾ എന്നിവ �ര്ക്കൊര് വൊഹനങ്ങൾക്ം ബൊ
ധകമൊയത്ിനൊൽ അവ �ൊലിച്ച് വ്യക്തികളപടയം വൊഹനത്ിപന്യം സരക്ഷ 
ഉറപെൊഡക്കണ്ത്ൊണ്. യൊത്ര പുറപപെടുന്നത്ിന് മുമ്പൊയി �ീറ്റ് പബൽറ്റ് ധരിഡക്ക
ണ്തും �ഹയൊത്രികര് �ീറ്റ് പബൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുപണ്ന്ന് ഉറപെൊഡക്കണ്തുമൊണ്.

�ര്ക്കൊര് വൊഹനങ്ങളപട ദുരു�ഡയൊ�ം ത്ടയന്നത്് �ംബന്ധിച്ച് 28/8/08 ന് 
41/2008 നമ്പറൊയി ധനവകുപെ് വിശേമൊയ �ര്ക്ലര് പുറപപെടുവിച്ചിട്ടുണ്്.

അത്്യൊവശ്യ �ൊഹചര്യങ്ങളിൽ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് 
ഏറ്റവം കുറഞെ കിഡലൊമീറ്റര് ചൊര്ജ്ജിൽ മൊ�വൊടക നിരക്കിൽ സത്ൊര്യ
മൊയ നട�ടിക്രമങ്ങളിലൂപട വൊഹനം വൊടകയ്ക് എടുക്കൊവന്നത്ൊണ്. (�.ഉ(�ൊ
ധൊ) നം.3108/2016/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 16.11.16)
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ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല എഞ്ിനീയര്മൊരുപട ആവശ്യത്ിന് മൊനേണ്ഡങ്ങൾ 
�ൊലിച്ച് വൊഹനം വൊടകയ്ക് എടുക്കൊവന്നത്ൊണ്. (�.ഉ(�ൊധൊ)നം.690/18/
ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 14/3/2018) ഇത്ിനൊയി ത്നത്് ഫണ്് ലഭ്യമല്ൊത് ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് പമയിന്നൻ�് ഗ്ൊന്് വൊടക നൽകുവൊൻ ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊവ
ന്നത്ൊണ്. �ൊലിഡയറ്റീവ് �രിചരണ ് വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിഡലൊ 
ആഡരൊ�്യസ്ൊ�നത്ിഡലൊ വൊഹനം ലഭ്യമല്ൊത് �ക്ഷം വൊടകയ്ക് ക്ഡട്
ഷൻ വഴി വൊഹനം എടുക്കൊവന്നത്ൊണ്. ബഡ്�് സ്ക്കൂൾ ്വര്ത്നത്ിനള്ള 
വൊഹനത്ിപന് �രി�ൊലന പചലവകൾ (ഇന്ധനം, സഡ്വറുപട ഡവത്നം തുട
ങ്ങിയവ)ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നം വഹിഡക്കണ്ത്ൊണ്.
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12 
ആധുനിക �ൊഡന�്മ�റെ്  

സഡകേതങ്ങള് പ്ൊഡേശിക ഭരണത്ിൽ

12.1 �ൊഡന�്മ�റെ് സഡകേതങ്ങള് പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ
�ംസ്ൊനപത് എല്ൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിലും വിക�ന ആവശ്യങ്ങൾ ഒഡര 
ഡ�ൊപല ആപണങ്ിൽ �ദ്ധത്ി ആസൂത്രണ മൊര്ഗ്ഗഡരഖ ഡ�ൊലുള്ള വലിപയൊരു 
ചട്ക്കൂട് ആവശ്യമുഡണ്ൊ? ആസൂത്രണത്ിന് ്ൊഡേശിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 
അന�രിച്ച് �ര്ക്കൊര് മൊനേണ്ഡങ്ങളം നട�ടിക്രമങ്ങളം �ൊലിച്ച് �ദ്ധത്ി 
ആസൂത്രണം പചയ്തു നടപെിലൊക്ക എന്നുള്ളത്ൊണ് വിഡകന്ദീകൃത്ൊസൂത്രണ
ത്ിപന് അന്തതഃ�ത്.

�ദ്ധത്ികൾ ആസൂത്രണം പചയ്ഡമ്പൊൾ അത്ിനള്ള ത്ന്തങ്ങളം (Strategy) 
�ദ്ധത്ിയം (Plan) വിക�ിപെിപച്ചടുഡക്കണ്തുണ്്. ഇത്ിന് ആവശ്യമൊയ വി
വരങ്ങൾ നമുക്ക് അവസ്ൊ വിശകലന റിഡപെൊര്ട്് വഴി ലഭിക്മഡല്ൊ? അവ 
�രിഡശൊധിച്ച് വിക�ന വിടവകൾ കപണ്ത്ി ഡവണം അവ �രിഹരിക്ന്ന
ത്ിനള്ള ത്ന്തങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കൊൻ. ഉേൊഹരണമൊയി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ 
വര്ഷംഡത്ൊറും �ച്ചക്കറി ലഭ്യത് കുറയകയം മറുനൊടൻ �ച്ചക്കറിക്ക് ഏപറ മൊ
ര്ക്കറ്റ് ലഭിക്കയം പചയ്ന്ന സ്ിത്ിയൊപണങ്ിൽ, �ച്ചക്കറി കൃഷിക്ള്ള �ൊ
ധ്യത്കൾ കപണ്ത്ണം. അനഡയൊ�്യമൊയ സ്ലവം (�ലഡ�ചന �ൗകര്യം, 
വന്യ�ീവി ശല്യം ഇല്ൊത് സ്ലം തുടങ്ങിയവ �രി�ണിച്ച് ) ത്ൽ�രരൊയ 
കര്ഷകപരയം കപണ്ത്തുകയം ഡവണം. സ്ല �ൗകര്യം ഇല്ൊത് കുടുംബ
ങ്ങൾക്ക് മട്ടുപെൊവ് കൃഷി, ഡഗ്ൊബൊ�് കൃഷി �ൊധ്യത്കൾ എത്രമൊത്രം ഉപണ്
ന്ന് കണപക്കടുപെ് നടത്ണം. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമൊയ സ�വവളത്ിപന് 
(ചൊണകം, കഡമ്പൊസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ) ്ൊഡേശിക ലഭ്യത്, വിത്തുകളപട ലഭ്യത് 
തുടങ്ങിയവയം �രിഡശൊധിക്കണം. ക്ഷീര കര്ഷകര്, ഡകൊഴി കര്ഷകര്, മണ്ണിര 
കഡമ്പൊസ്റ്റ് നിര്മ്മിക്ന്നവര് എന്നിവരുപട വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കിത്് 
ലഭിക്ം. കൃഷിയിടം ഒരുക്ന്നത്ിനള്ള �ൊധ്യത്കൾ, �ംഘ കൃഷി �ൊധ്യത്
കൾ എന്നിവയം �രിഡശൊധിഡക്കണ്തുണ്്. ഇത്രത്ിൽ ലഭ്യമൊയ വിഭവങ്ങ
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ൾ �രിഡശൊധിച്ചുള്ള ത്ന്ത�രമൊയ ആസൂത്രണത്ിലൂപട രൂ�പപെടുത്തുന്ന �ദ്ധ
ത്ികൾ �രൊ�യപപെടൊനള്ള �ൊധ്യത് വളപര കുറവൊണ്.

തന്ത്രപര�ൊയ ആഡലൊചന
എന്തൊണ് നടപെിലൊഡക്കണ്ത്് എന്നത്് �ംബന്ധിച്ച കൃത്്യമൊയ ധൊരണ 
ഡവണം. ഇത്ിൽ നിന്നൊണ് ത്ന്ത�രമൊയ ത്ീരുമൊനത്ിൽ എത്ിഡച്ചഡരണ്ത്്. 
എന്തൊണ് പചഡയ്ണ്ത്് എന്ന് നമ്മൾ ത്ീരുമൊനിക്ന്നു. തുടര്ന്ന് ത്ീരുമൊനം 
എങ്ങപന നടപെിൽ വരുത്ണപമന്ന് ത്ന്ത�രമൊയ ആസൂത്രണം നടഡത്ണ്
തുണ്്. ഈ ഘട്ത്ിൽ വിഭവ ലഭ്യത് ഉൾപപെപടയള്ള കൊര്യങ്ങൾ �രി�ണി
ക്കണം.

വിലയിരുത്ൽ 
കുറഞെ ഉത്രവൊേിത്മുള്ള ്ക്രിയയൊണിത്്. വിലയിരുത്ൽ മൊത്രം നട 
ത്തുന്നു.

ഡ�ൽഡനൊട്ം
വിലയിരുത്ൽ, മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകൽ എന്നിവഡയൊടുകൂടിയ തുടര്ച്ച
യൊയ ഉത്രവൊേിത്ഡത്ൊട് കൂടിയ ്ക്രിയയൊണിത്്. ഇവ രണ്ടും ഉൾഡച്ച
ര്ത്തുള്ള ്ക്രിയയൊണ് ഡമൊണിറ്ററിം�്. ഇത്ിന് കൃത്്യമൊയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ൊക
ണം. ലക്ഷ്യം സകവരിഡച്ചൊ എന്ന് �രിഡശൊധിക്ന്നത്ിനള്ള ഘടകങ്ങളം 
മുൻകൂട്ി ത്പന്ന നിശ്യിക്കണം. ഇത്രത്ിൽ കൃത്്യമൊയി നിര്ണ്ണയിച്ച ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ (Goal) ഡനടുന്നത്ിനള്ള ് വര്ത്നങ്ങളൊണ് നടഡത്ണ്ത്്. ലക്ഷ്യം സക
വരിക്കൊൻ അത്ിപന് ഫലം (Result Outcome) ഉല്പന്നങ്ങൾ (Outputs) ്വര്ത്
നങ്ങൾ, പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾ (Inputs) എന്നിവ നിര്ണ്ണയിക്കണം. ഡമൊണിറ്റര് 
പചഡയ്ണ് ഘടകങ്ങളം (Indicators) ഘട്ങ്ങളം (Steps mile stones) കൃത്്യമൊയ 
അളവകളം ആസൂത്രണ ഘട്ത്ിൽ ത്പന്ന കപണ്ത്ണം. കൂടൊപത് �യ�രൊ
�യ �ൊധ്യത്കളം ഡനട്-ഡകൊട്ങ്ങളം ഈ ഘട്ത്ിൽ ഡരഖപപെടുത്ണം.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിര്ണ്ണയിച്ചുകഴിഞെൊൽ ലക്ഷ്യം ഡനടൊനള്ള ഇടപ�ടലുകൾ, മൊ
ര്ഗ്ഗങ്ങൾ കപണ്ത്ണം. ലക്ഷ്യങ്ങൾ സകവരിച്ചുകഴിഞെൊലുള്ള മൊറ്റങ്ങൾ 
സ്ൊയിയൊയതും മനസ്സിലൊവന്നതുമൊയിരിക്കണം.

മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ കൃത്്യമൊയി നിര്ണ്ണയിക്കണം.

1. ഗുണഡമന് - ഏത്് ത്ലം വപര?
2. അളവ് - എത്ര?
3. �മയം - എഡപെൊൾ? എത്ര കൊലയളവിനള്ളിൽ?
4. ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഗ്രൂപെ് - ആപരൊപക്ക? ആര്?
5. സ്ലം - എവിപട?

ഇത്രത്ിൽ കൃത്്യമൊയ ധൊരണ ഓഡരൊ �ദ്ധത്ിപയക്റിച്ചും �ന്ത്ിനിധി
കൾക്ക് ഉണ്ൊകണം.
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�ച്ചക്കറി കൃഷിയപട കൊര്യത്ിൽ നമ്മൾ ഇക്കൊര്യങ്ങൾ �രിഡശൊധിച്ചിട്ടുണ്്.

�ദ്ധത്ി നിര്വ്വഹണ ഘട്ങ്ങൾ വളപര സ്ധൊനമൊണ്. ഓഡരൊ ്വര്ത്ന 
ഘട്ങ്ങൾക്ം ഒഡന്നൊ അത്ിലധികഡമൊ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഉണ്ൊകും. ഗുണഡഭൊ
ക്തൃ പത്രപഞെടുപെ് എന്ന ്വര്ത്ന ഘട്ം പൂര്ത്ീകരിക്ന്നത്ിന് അഡ�ക്ഷ 
ക്ഷണിക്കൽ, �്ീകരിക്കൽ, അര്ഹത് �രിഡശൊധന, ഗ്ൊമ�ഭ �രിഡശൊധന, 
�ഞ്ൊയത്് അം�ീകൊരം തുടങ്ങിയ ്വര്ത്നങ്ങൾ നിര്ബന്ധമൊയം പൂര്
ത്ിയൊക്കണം. ്വര്ത്ന ഘട്ങ്ങളിൽ ഒഡര �മയം നടത്ൊവന്ന ്വര്ത്
നങ്ങൾ ഒഡര�മയം നടത്ണം. ചില ് വര്ത്ന ഘട്ങ്ങൾ പൂര്ത്ീകരിച്ചൊൽ 
മൊത്രഡമ അടുത് ്വര്ത്ന ഘട്ത്ിഡലക്ക് ്ഡവശിക്കൊൻ �ൊധിക്കയള്ളു. 
ഓഡരൊ ്വര്ത്നങ്ങളം പൂര്ത്ീകരിക്ന്നത്ിന് ഡവണ്ിവരുന്ന േിവ�ങ്ങളം 
വ്യത്്യസ്തമൊയിരിക്ം. ഇക്കൊര്യങ്ങൾ മനസ്സിലൊക്കിഡവണം നിര്വ്വഹണ കല
ണ്ര് ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്ത്്. മൊഡന�്പമന്് രീത്ിയിലുള്ള ഡമൊണിറ്ററിം�് �ഡങ്ത്
ങ്ങൾ ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് ഇത്് ശൊസ്തീയമൊയി നിര്വ്വഹിക്കൊൻ �ൊധിക്ം. 

12.2 ഡനതൃത്വം (Leadership)
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് എല്ൊവിധ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ം ഡനതൃത്്ം വഹിഡക്ക
ണ്വരൊണ് �ന്ത്ിനിധികൾ, ഒരു �മൂഹപത് നിലവിലുള്ള അവസ്യിൽ 
നിന്ന് പമച്ചപപെട് അവസ്യിഡലക്ക് എത്ിക്ന്നത്ിനൊവശ്യമൊയ ഡ്രണയം 
�്ൊധീനവം നൽകുന്ന ്ക്രിയയൊണ് ‘‘ഡനതൃത്്ം” (Leadership). ഒരു �മൂഹ
ത്ിപന് �ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ി മുഡന്നൊട്് നയിക്ന്നത്ിനള്ള ഉത്രവൊ
േിത്ം ഏപറ്റടുക്ന്നയൊപള നമുക്ക് ഡനത്ൊവയി കരുത്ൊം. ഡനത്ൊവ് നമ്മളിൽ 
ഒരൊളൊണ്. നമ്മളിൽ ഉള്ള മികച്ച വ്യക്തിയമൊണ്. ത്ന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ 
േൗത്്യം എങ്ങപന നിറഡവറ്റുന്നു എന്നത്ൊണ് ഒരൊപള ഡനത്ൊവ് (Leader) ആക്
ന്നത്്. 

“�്യം അറിയക എന്നത്ൊണ് ഏറ്റവം വലിയ അറിവ് ” എന്ന ഡ�ൊക്രട്ീ
�ിപന് വൊക്യം ഡനത്ൊക്കൾക്ള്ള വഴികൊട്ിയൊണ്. അവനവപന് കഴിവകൾ 
(Strength) ഡ�ൊരൊയ്മകൾ (Weakness) അവ�രങ്ങൾ (Opportunities) പവല്ലുവി
ളികൾ (Threats) കപണ്ത്തുന്ന SWOT വിശകലനം ഓഡരൊ ഡനത്ൊവം നടഡത്
ണ്തുണ്്.

കെിവകള് (Strength)
എല്ൊ മനഷ്യരും ഒരുത്രത്ിൽ അപല്ങ്ിൽ മപറ്റൊരു ത്രത്ിൽ കഴിവള്ളവ
രൊണ്. കഴിവകൾ കൊരിരുമ്പ് ഡ�ൊപല ശക്തമൊപണങ്ിലും ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊത്ിരു
ന്നൊൽ തുരുപമ്പടുത്് ഡ�ൊകും.

ഡപൊരൊയ്മകള് (Weakness)
നമ്മളിപല ഡ�ൊരൊയ്മകൾ നമ്മൾ �്യം ത്ിരിച്ചറിയക. േൗര്ബല്യങ്ങൾ ഉപണ്
ങ്ിൽ അവ �്യം �രിഹരിച്ച് മുഡന്നൊട്ടുഡ�ൊകൊൻ കഴിയണം.
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അവസരങ്ങള് (Opportunities)
നമ്മുപട കഴിവകൾ വിക�ിപെിക്ന്നത്ിനം �രിഡ�ൊഷിപെിക്ന്നത്ിനം 
ധൊരൊളം അവ�രങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്്. അവ ്ഡയൊ�നപപെടുത്ി നമ്മുപട 
കഴിവകൾ വര്ദ്ധിപെിക്കൊൻ ശ്മിഡക്കണ്തുണ്്. നഷ്പപെടുന്ന അവ�രങ്ങളം 
�മയവം ഒരിക്കലും ത്ിരിച്ചുകിട്ില്.

മവല്ലുവിളികള്
ലക്ഷ്യത്ിഡലക്ക് നീങ്ങുഡമ്പൊൾ ഉയര്ന്നുവരുന്ന പവല്ലുവിളികൾ കഴിവകളം 
അവ�രങ്ങളം ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് മറികടക്കൊൻ �ൊധിക്കണം.

ഡനതൃട്ശലികള്

12.2.1 പ്ധൊന�ൊയം നൊല് തരത്ിലുള്ള ഡനതൃട്ശലികള് കൊണൊം.
1. ഏകൊധി�ത്്യം (Autocratic Style)
2. ഉഡേ്യൊ�സ് സശലി (Beurocratic Style)
3. ഉേൊ�ീന സശലി (Laissez-Faire Style)
4. �നൊധി�ത്്യ സശലി (Democratic Style)

1. ഏകൊധിപത്യ ട്ശലി

�്ന്തം അഭി്ൊയം അന�രിച്ച് മറ്റൊഡരൊടും കൂടിയൊഡലൊചനകൾ നടത്ൊപത് 
ത്ീരുമൊനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിഡലക്ക് അടിഡച്ചൽപെിക്ന്ന സശലി. അധികൊരം 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ചുള്ള അടിച്ചമര്ത്ൽ ഇവരുപട ്ഡത്്യകത്യൊണ്. ഒരു ഫൊക്ടറി 
മൊഡന�ര് പത്ൊഴിലൊളികഡളൊട് ആഡലൊചിക്കൊപത് ഫൊക്ടറി ്വൃത്ി �മയം 
മൊറ്റിയൊൽ അത്് ഏകൊധി�ത്്യ സശലിയിലുള്ള ഡനതൃത്്മൊപണന്ന് �റയൊം. 
ത്ീരുമൊനം എളപെം നടപെൊക്കി ലക്ഷ്യം ഡനടുന്നുപവങ്ിലും �ൊമൂഹ്യനീത്ിയം 
�നൊധി�ത്്യവം ഹനിക്കപപെടുന്നു.

2. ഉഡേ്യൊഗസ്ഥ ട്ശലി 

പത്ൊഴിലൊളികളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങളം നിര്ഡദേശങ്ങളം �്ീകരിക്പമങ്ി
ലും സ്ൊ�നത്ിപന് നയവമൊയി ഡയൊ�ിക്കൊത്വപയൊന്നും ത്പന്ന �്ീകരി
ക്കില്. പ�ൊതുവിൽ ്ൊ�്യത് കുറഞെ സശലിയൊണിത്്.

3. ഉേൊസതീന ട്ശലി / സ്വതന്ത്ര ട്ശലി

്ൊപ്തിയള്ള അനയൊയികൾ ഉത്രവൊേിത്ം ഏപറ്റടുത്് പചയ്ന്നു. അഥവൊ 
അത്ിനള്ള �ൊഹചര്യം ഉണ്ൊക്ന്നു. അവരവരുപട ഉത്രവൊേിത്ം �്ത്ന്ത
മൊയി പചയ്ന്നു. ഇങ്ങപന പചയ്ന്നവരിൽ നിന്നും പുത്ിയ ഡനതൃനിര ഉയര്ന്നു 
വരൊവന്നത്ൊണ്. ആരുഡടയം ഡമൽഡനൊട്മില്ൊത് ഈ സശലി കൊട്ിപല ത്ടി, 
ഡത്വരുപട ആന, വലിപയടൊ വലി എന്ന സശലിയിലും ആകൊം.
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4. �നൊധിപത്യ ട്ശലി 

• ത്ീരുമൊനങ്ങൾ ചര്ച്ചകളിലൂപട മൊത്രം

• �രസ്ര ധൊരണയം ബഹുമൊനവം

• നിയമവൊഴ്ചഡയൊടുള്ള ബഹുമൊനവം �നത്ൊല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻ�ണനയം

• �ഹ്വര്ത്കര്ക്ക് അം�ീകൊരം

• കൂട്ൊയ ചുമത്ലൊ വിഭ�നം

• കൂട്ൊയ ചര്ച്ചയം ത്ീരുമൊനപമടുക്കലും

12.2.2 ഡനതൊവിമറെ ഉത്രവൊേിത്ങ്ങള്

• നയിക്ന്ന �ംഘപത് �മയൊ�മയം വിലയിരുത്ി ലക്ഷ്യത്ിഡല
ക്ക് എത്ിക്കൽ. ലക്ഷ്യത്ിഡലക്ള്ള ത്ടസ്സങ്ങപള ക്രിയൊത്കമൊയി 
ത്ിരുത്തുകയം അനൊവശ്യ/അ്ധൊന ്വര്ത്നങ്ങൾ ഒഴിവൊക്കയം 
പചയ്ക.

• ഡനത്ൊവിപന് ഏറ്റവം സ്ധൊനമൊയ ഉത്രവൊേിത്ം അം�ങ്ങപള ഒഡര 
ലക്ഷ്യത്ിഡലക്ള്ള ഒരു ടീം ആക്കി മൊറ്റുക എന്നത്ൊണ്.

• അം�ങ്ങളപട മൊന�ിക �മ്മര്ദേം ലഘൂകരിച്ച്, അം�ങ്ങപള ഡ്ൊത്സൊഹി
പെിക്കയം അവര്ക്ക് ഒന്നിച്ചു ്വര്ത്ിക്കൊൻ ആവശ്യമൊയ �ൊഹചര്യം 
ഒരുക്കയം അവര്ക്കിടയിപല ഐക്യം നിലനിര്ത്തുകയം പചയ്ക.

�നകതീയ ഡനതൊവ് : പരിഗണിഡക്കണ്ട കൊര്യങ്ങള്

(i) ഡനതൊവിമറെ വ്യക്ിത്വം

�്ഭൊവം, അറിവ്, ഗ്രൂപെിപല അം�ങ്ങളിലുള്ള വിശ്ൊ�ം, ്ത്ിഛേൊയ, 
�്ൊധീനം, മഡനൊഭൊവം എന്നിവ.

(ii) ടതീം അഗംങ്ങളമട സ്വഭൊവം

അം�ങ്ങളൊയ വ്യക്തികളപട �്ഭൊവം, അറിവ്, മഡനൊഭൊവം, �ഹകരണം, ്
വര്ത്നക്ഷമത് എന്നിവ

(iii) ഡ�ൊലിയമട സ്വഭൊവം

പചയ്തുത്ീര്ഡക്കണ് �ദ്ധത്ി/്വൃത്ിയപട ്ൊധൊന്യം, �്ഭൊവം, ആവശ്യകത്, 
ത്ീവ്രത്, ലഭിക്ന്ന �മയം എന്നിവ

(iv) സ്ഥൊപനൊന്തരതീക്ഷം

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല �ന്ത്ിനിധികളം ഉഡേ്യൊ�സ്രും ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം 
�നങ്ങളപട കൊഴ്ചപെൊട്, സ്ൊ�നത്ിപന് പത്ൊഴിൽ �ംസ്ൊരം, �ൊഹചര്യം 
എന്നിവ. 
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ഈ നൊല് ഘടകങ്ങൾ �രി�ണിച്ച് ഡവണം ഡനതൃസശലിയിപല അനഡയൊ�്യ
മൊയ സശലി പത്രഞെടുക്കൊൻ.

�നകതീയ ഡനതൊവ് - മപൊതു ഗുണങ്ങള്

(i) സ്വപ്നങ്ങള്/േർശനങ്ങള്

സ്ൊ�നത്ിൽ/്ഡേശത്്/�മൂഹത്ിൽ സകവരിക്കൊൻ ഡ�ൊകുന്ന േീര്ഘ
കൊല ഡനട്ങ്ങപളക്റിച്ച് വ്യക്തമൊയ �്പ്ങ്ങൾ ഉള്ളവരൊയിരിക്കണം.

(ii) വ്യക്�ൊയ ലക്ഷ്യഡബൊധം

�്പ് �ൊക്ഷൊത്്ക്കൊരത്ിനൊയി വ്യക്തമൊയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ൊകണം. ഹ്ര�്മൊയ 
ലക്ഷ്യം, മധ്യകൊല ലക്ഷ്യം, േീര്ഘകൊല ലക്ഷ്യം എന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങപള ത്രം 
ത്ിരിച്ച് �ദ്ധത്ികൾ ആസൂത്രണം പചയ്ണം.

(iii) തതീവ്ര�ൊയ ആഗ്ഹം

ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഡനടിപയടുക്കണപമന്ന ത്ീവ്രമൊയ ആഗ്ഹം ടീം അം�ങ്ങളിഡലക്ക് 
�ന്നിഡവശിപെിക്കൊൻ കഴിയണം.

(iv) ശുഭൊപ്ി വിശ്വൊസം

�്പ്ങ്ങപള �ൊക്ഷൊത്്കരിക്കൊൻ �ൊധിക്ം എന്ന ഉത്മവിശ്ൊ�ഡത്ൊപട 
ടീമിപന നയിക്കൊൻ കഴിയന്ന േൗത്്യഡബൊധമുള്ളവരൊയിരിക്കണം.

(v) നിശ്ചയ േൊർ്്യം

ലക്ഷ്യം ഡനടുവൊനൊയി �ത്റൊത്, ത്ളരൊത് മനഡസ്സൊപട ഡ�ൊരൊടൊനം ലക്ഷ്യ
ത്ിനഡവണ്ി നിലപകൊള്ളൊനം കഴിയണം.

(vi) മൂല്യഡബൊധം

ധൊര്മ്മികത്യിലൂന്നിയ ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്വൊനള്ള സധര്യം ഉണ്ൊകുന്ന
ത്ിഡനൊപടൊപെം ശരി ഏത്്, പത്റ്റ് ഏത്് എന്ന ത്ിരിച്ചറിവം ഉണ്ൊകണം.

(vii) നിസ്വൊർത്ഥത, ത്യൊഗ �ഡനൊഭൊവം

നി�്ൊര്ത്ഥത്യം ത്്യൊ�മഡനൊഭൊവവമൊണ് ഒരു �നകീയ ഡനത്ൊവിപന മറ്റുള്ള
വരിൽ നിന്നും വ്യത്്യസ്തമൊക്ന്നത്്.

(viii) ഡപ്ൊത്ൊഹനവം അംഗതീകൊരവം

�നകീയ ഡനത്ൊക്കൾ ത്പന് കൂപടയള്ളവരുപട കഴിവകൾ അം�ീകരിക്കയം, 
ലക്ഷ്യം ഡനടൊൻ ടീം അം�ങ്ങപള നിരന്തരം ്ഡചൊേിപെിക്കയം ഡവണം.
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(ix) ക്ഷ�/വിട്ടുവതീഴ്ച

വീഴ്ചകൾ �ംഭവിച്ചൊൽ ക്ഷമിക്വൊനം പ�ൊറുക്വൊനം �നകീയ ഡനത്ൊക്ക
ൾക്ക് �ൊധിക്കണം.

(x) അച്ചടക്കം/�ിതത്വം

�ീവിത്ചര്യയിലും ്വര്ത്നത്ിലും ്�ം�ത്ിലും മിത്ത്്വം അച്ചടക്ക
വം �ൊലിക്കണം.

(xi) നല് അനുയൊയിയൊകണം

ഡനത്ൊക്കൾ എഡപെൊഴും നല് അനയൊയികൂടിയൊയിരിക്ം. നയിക്ന്നതുഡ�ൊപല 
നയിക്കപപെടൊനം ത്യ്ൊറൊയിരിക്ം.

(xii) പരി�ിതികമളക്കുറിച്ചുള്ള അവഡബൊധം

ഡനതൃത്്ത്ിന് ഒഡട്പറ �രിധികളം �രിമിത്ികളം ഉപണ്ന്നും, ഡനത്ൊവ് നിയ
ന്തണത്ിന് വിഡധയനൊപണന്നും മറ്റുള്ളവഡരൊട് ഉത്രം �റഡയണ്ിവരുപമന്നു
മുള്ള ധൊരണ ഉണ്ൊകണം.

(xiii) മൃദുല ട്വേഗ്ധ്യങ്ങള്

മൃദുല സവേ�്ധ്യങ്ങൾ (Soft Skills) ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയൊയിരിക്കണം ഡനത്ൊവ്.

(xiv) കർമ്മ ട്ചതന്യം

മികവൊര്ന്ന ഡ�വന ്വര്ത്നം നടത്തുക വഴി സചത്ന്യം സകവരിക്ന്നവ
രൊയിരിക്കണം നല് ഡനത്ൊക്കന്ൊര്.

�നകതീയ ഡനതൊവ് - �നപ്തിനിധികളമട ധർമ്മങ്ങള്

(i) പദ്തി ആസൂത്ണവം നിർവ്വഹണവം

നവീനവം ഗുണ�രവം സസ്ിരവം ആയ വിക�നം ലക്ഷ്യമൊക്കിയ �ദ്ധത്ി
കൾ കപണ്ത്ൊനം അത്തു ്ഡേശത്തുള്ളവരുപട �ഹകരണഡത്ൊപട നടപെി
ലൊക്കൊനം കഴിയണം.

(ii) കൊര്യക്ഷ��ൊയ പ്വർത്നം

നിരവധി ് വര്ത്നങ്ങളപട ഏഡകൊ�നം നടത്തുന്ന �നകീയ ഡനത്ൊവ് എല്ൊ 
്വര്ത്നങ്ങളം കൊര്യക്ഷമമൊയി നടക്ന്നുണ്് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം.

(iii) ഗതിനിയന്ത്രണവം വിലയിരുത്ലും

വ്യത്്യസ്തമൊയ നിരവധി �ദ്ധത്ികൾ നടപെൊക്ന്നതുപകൊണ്ടുത്പന്ന �മയബ
ന്ധിത്വം, കൃത്്യവമൊയ വിലയിരുത്ൽ നടത്തുകയം ്വര്ത്നങ്ങളപട �ത്ി 
നിയന്തിക്കയം ഡവണം.
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(iv) സുതൊര്യത

എല്ൊ ്വര്ത്നങ്ങളിലും സത്ൊര്യത് ഉറപ്പുവരുത്ൊനള്ള �ംവിധൊനം 
ഏര്പപെടുത്ണം.

(v) ടതീം ആക്കി �ൊറ്റണം

ഒരു�ൊട് കളിക്കൊരുപട ക്യൊ�്റ്റനൊണ് ഡനത്ൊവ്. ഓഡരൊ കളിക്കൊഡരയം വ്യക്ത
മൊയി അറിഞെ് ഉചിത്മൊയ േൗത്്യങ്ങൾ ഏൽപെിക്കൊനം ഡ്ൊത്സൊഹിപെിക്കൊ
നം, പൂര്ത്ീകരിക്കൊനള്ള �ിന്തുണ നൽകൊനം കഴിയണം.

(vi) അധികൊരവിഡകന്ദതീകരണത്ിനുള്ള ട്ധര്യം

ഡനത്ൊവ് ത്നിക്ക് ലഭിച്ച അധികൊരങ്ങൾ �ഹ്വര്ത്കരുമൊയി �ങ്വയ്ക്കു
വൊനള്ള സധര്യം കൊണിക്കണം.

(vii) �നകതീയ ഡവേികളമട പരിഡപൊഷണം

�നകീയ ഡവേികളം (അയൽ�ഭ, ഗ്ൊമ�ഭ) �നൊധി�ത്്യ ഡവേികളം (സ്റ്റിയ
റിം�് കമ്മിറ്റി, സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റികൾ) �രിഡ�ൊഷിപെിക്കണം.

12.3 ടതീം ബിൽ�ിംഗ് 
ടതീം

Together
Each
         TEAM
Achieve 
More

പ�ൊതുവൊപയൊരു ലക്ഷ്യത്ിനഡവണ്ി ഒന്നിക്കയം �രസ്ര ധൊരണഡയൊടും 
ഒപത്ൊരുമഡയൊടു കൂടി ്വര്ത്ിക്കയം പചയ്ന്ന ഒന്നിലധികം വ്യക്തികള
പട കൂട്ൊയ്മയൊണ് ‘ടീം’. �രിമിത്മൊയ കഴിവകളള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു ടീമൊയി 
്വര്ത്ിക്ഡമ്പൊൾ അത്ഭുത്കരമൊയ ഫലമൊണ് ഉണ്ൊകുന്നത്്. ഒരു�ൊട് മന
സ്സുകൾ ഓഡരൊ ലക്ഷ്യത്ിന് ഡവണ്ി ഒന്നിച്ച് ലക്ഷ്യം ഉൾപക്കൊണ്് ്വര്ത്ി
ക്ന്നത്ിപന് ഫലമൊണിത്്. ഗ്രൂപെിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്്യസ്ത രീത്ിയിലൊവൊം 
അം�ങ്ങൾ ഉൾപക്കൊള്ളുന്നത്്. ഇത്ൊണ് ടീമിപന ഗ്രൂപെിൽ നിന്നും വ്യത്്യസ്തമൊ
ക്ന്നത്്.

ടതീ�ിമറെ സവിഡശഷതകള് തൊമെ പറയന്.

1. പ�ൊതുവൊയ ലക്ഷ്യം
2. കൃത്്യവം വ്യക്തവമൊയ കര്ത്വ്യ വിഭ�നം
3. വ്യക്തമൊയ �രസ്ര ആശയവിനിമയം
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4. അം�ങ്ങൾക്കിടയിലിപല കൂട്ൊയ്മ
5. പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങപളപെറ്റി എല്ൊ അം�ങ്ങൾക്ം ഒരുഡ�ൊലുള്ള വ്യക്ത

മൊയ കൊഴ്ചപെൊട്
6. �രസ്ര �ഹൊയ മഡനൊഭൊവം
7. ലക്ഷ്യത്ിപലത്ൊനള്ള എല്ൊ അം�ങ്ങളപടയം ആഗ്ഹം

�ികച്ച ടതീ�ിമറെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ം പ്തതീക്ഷിക്കുനത്

1. നിശ്യിക്കപപെട് ഉത്രവൊേിത്ങ്ങൾ കൃത്്യമൊയി ഉൾപക്കൊണ്് ്വ
ര്ത്ിക്ക

2. മറ്റ് ടീം അം�ങ്ങളമൊയി �രസ്രം �ഹൊയിച്ച് ്വര്ത്ിക്ക
3. വ്യക്തി ത്ൊല്പര്യങ്ങൾക്ക് അത്ീത്മൊയി ടീമിപന് പ�ൊതു ത്ൊല്പര്യത്ിന് ് ൊ

ധൊന്യം നൽകുക
4. ടീമിപന് വി�യത്ിനൊവശ്യമൊയ ഊര്ജ്ജ�്ലത് ്കടിപെിക്ക
5. �്ന്തം കഴിവ് പൂര്ണ്ണമൊയി ടീമിപന് ലക്ഷ്യ്ൊപ്തിക്കൊയി വിനിഡയൊ�ി

ക്ക
6. ടീമിപന് വക്തൊവൊയി ്വര്ത്ിക്ക

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ ടീം ബിൽഡിങ്ങ് �ൊധ്യത്കൾ ഒഡട്പറയണ്്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്് അം�പമന്ന നിലയിൽ നൽകപപെട് ചുമത്ലകളം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം 
നിറഡവറ്റുന്നത്ിന് ആ ്ഡേശത്് ലഭ്യമൊയ വ്യക്തികളപടയം �ംഘടനകള
പടയം കൂട്ൊയ്മ ഉണ്ൊക്കിപയടുഡക്കണ്തുണ്്. അത്ിനള്ള ധൊരൊളം �ൊധ്യത്കൾ 
നമുക്ണ്്. 

1. ഗ്ൊമ�ഭകൾ
2. അയൽക്കൂട് �ംവിധൊനം
3. സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റി
4. സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി
5. വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകൾ
6. കുടുംബശ്ീ �ംവിധൊനം
7. വിവിധ സ്ൊ�ന മൊഡന�്പമന്് കമ്മിറ്റികൾ
8. അങ്ണവൊടികൾ, വിേ്യൊലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിപല �ഹൊയക 

�ംഘടനൊ �ംവിധൊനങ്ങൾ
9. കര്ഷക കൂട്ൊയ്മകൾ
10. �്യം �ഹൊയ �ംഘങ്ങൾ
11. �ീനിയര് �ിറ്റി�ണ് ഡഫൊറം ഡ�ൊലുള്ള മുത്ിര്ന്ന �ൗരന്ൊരുപട കൂട്ൊയ്മ

കൾ
12. പറ�ിഡൻഷ്യൽ അഡ�ൊ�ിഡയഷനകൾ, തുടങ്ങിയവ
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ഈ �ംവിധൊനങ്ങൾ കൂട്ിഡയൊ�ിപെിച്ച് ്വര്ത്ിപെിക്ന്നത്ിന് ടീം 
ബിൽഡിം�് അനിവൊര്യമൊണ്. നിഷ്കിയമൊയ �ംഘടനൊ �ംവിധൊനങ്ങപള 
�ക്രിയമൊക്കി മൊറ്റൊൻ ടീം ബിൽഡിം�ിലൂപട �ൊധിക്ം.

ഒരു ടീമിപന നിലനിര്ത്തുന്നതും മുഡന്നൊട്് നയിക്ന്നതും ടീമിലുള്ള ത്ൊപഴപെറ
യന്നവരൊണ്.

ടതീം ട്വേഗ്്യം (Team Expertise)
1. നടപ്ിലൊക്കുന ആള് (Implementor)

- ്ൊഡയൊ�ികമൊയി നടപെിലൊക്ന്ന ആൾ
- ആശയങ്ങപള നടപെിലൊക്കൊവന്ന ്വര്ത്ന യൂണിറ്റൊയി ത്ിരിക്കൊൻ 

കഴിവള്ള ആൾ
2. വിഭവം സ�ൊഹരിക്കുന ആള് (Resource Mobiliser)

- നല് വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആൾ
- ടീമിപന പുറംഡലൊകവമൊയി ബന്ധപപെടുത്തുന്ന ആൾ

3. ഏഡകൊപിപ്ിക്കുന ആള് (Coordinator)
- ടീമിപന് ലക്ഷ്യം അന�രിച്ച് കര്ത്വ്യ വിഭ�നം നടത്തുന്നു
-  ്വര്ത്ന സ്ിരിത്യള്ള ആൾ
- �ൊമൂഹികൊം�ീകൊരമുള്ള ഡനത്ൊവ്
-  എല്ൊ ്വര്ത്നത്ിലും നിയന്തണം

4. ആശയം രൂപതീകരിക്കുന ആള് (Creator)
- ഉയര്ന്ന IQ
- നൂത്നൊശയങ്ങൾ

5. വിലയിരുത്തുന ആള് (Evaluator)
- ഉയര്ന്ന IQ
- അനൊവശ്യ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപെിപന ത്ടയന്നു
- ്വര്ത്ന വിശകലന സവേഗ്ദ്ധ്യം

6. ടതീം വർക്കർ (Team Worker)
- എല്ൊവഡരയം �്ൊധീനിക്ന്നു
- ഗ്രൂപെിപന ഐക്യഡത്ൊപട നിലനിര്ത്തുന്നു (Unifier)
- �്ൊഭൊവിക ആശയവിനിമയം - നല് ഡശ്ൊത്ൊവ്

7. പ്വർത്നം മചയ്തു തതീർക്കുന ആള് (Finisher)
- ഉത്്കണ്ഠൊകുലത്യം അന്തര്മുഖത്യമുപണ്ങ്ിലും ്വര്ത്നഡവ�ത്യം 

ഗ്രൂപെിപന �മ്മര്ദേത്ിലൊക്കി വി�യിപെിക്കൊൻ കഴിവം ഉള്ള ആളൊണ് 
- ടീം ്വര്ത്നപത് കുറിച്ച് ഉത്്കണ്ഠയള്ള വ്യക്തിയൊപണങ്ിലും ‘ടൊസ്് 

ഓറിയന്ഡ് ’ ആണ്
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8. വിേഗ്ന്/വിേഗ് (Specialist)
- ഏപത്ങ്ിലുപമൊരു ഡമഖലയിൽ ഉയര്ന്ന സവേഗ്ദ്ധ്യം
- ഗ്രൂപെിപന് പമൊത്ം ്വര്ത്നത്ിൽ മിടുക്കനപല്ങ്ിലും ്ഡത്്യക ഡമഖ

ലയിൽ വിലമത്ിപ്പുള്ള �ംഭൊവന

12.4 പ്ഡചൊേനം
ഒരു ഡനത്ൊവിന് ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ് ഒട്നവധി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ധൊനമൊയ 
ഒന്നൊണ് ്ഡചൊേനം (Motivation). ഒരു വ്യക്തി �്യഡമവഡയൊ മപറ്റൊരൊളിപന് 
ഡ്രണയൊഡലൊ ഒരു കൊര്യം പചയ്ൊൻ ഉള്ള ആഡവശം ഉണര്ത്തുന്ന ഡ്രക
ശക്തിയൊണ് ്ഡചൊേനം. ഒരു ്വൃത്ിയിഡന്ലുള്ള ഒരൊളിപന് ്കടനം ആ 
വ്യക്തിയപട കഴിവിഡനയം (Ability) ്ഡചൊേനപത്യം (Motivation) ആശ്യി
ച്ചിരിക്ന്നു. ഈ കഴിവ് �്യം അവഡബൊധം (Self Awareness), �മൊനഭൊ
വം (Empathy), വിമര്ശനൊത്ക ചിന്ത (Critical thinking), സൃഷ്ി�രമൊയ ചിന്ത 
(Creative thinking), ്ശ്നങ്ങൾ �രിഹരിക്കൽ, ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കൽ, ഫല
്േമൊയ ആശയവിനിമയം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, �മ്മര്ദേം അത്ി�ീവിക്കൽ, 
വികൊരവിഡക്ഷൊഭങ്ങപള മറികടക്കൽ തുടങ്ങിയവപയ ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു. 
നമ്മളിലുള്ള കഴിവകപള പുറത്തുപകൊണ്ടുവരൊൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇത്് �്യം 
നിരീക്ഷണം വഴിഡയൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുമുള്ള ഡ്രണ വഴിഡയൊ ആകൊം.

‘‘ഈ ഡലൊകത്് മപറ്റൊരൊളമൊയി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങപള ത്ൊരത്മ്യം പചയ്
രുത്്, അത്് നിങ്ങപള �്യം അ�മൊനിക്ന്നത്ിന് തുല്യമൊണ് ”. നമ്മുപട �രി
മിത്ികൾ പവച്ചൊണ് ഒരു കൊര്യം നമുക്ക് പചയ്ൊൻ കഴിയിപല്ന്ന ഒരു വിശ്ൊ�ം 
നമ്മളിൽ ഉടപലടുക്ന്നത്്. നമ്മുപട എല്ൊ കഴിവകളം �രിസ്ിത്ിയം �രമൊ
വധി ഉ�ഡയൊ�ിച്ച്, ഈ വിശ്ൊ�പത് മറികടന്ന് ആത്വിശ്ൊ�ം സകവ
രിച്ചൊൽ ത്ീര്ച്ചയൊയം ലക്ഷ്യം ഡനടൊൻ നമുക്ക് കഴിയം. �്യം നിരീക്ഷണം 
നടത്ി കൊര്യങ്ങൾ �ഠിക്കൊനം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ്ഡചൊേനം ഉൾപക്കൊ
ള്ളൊനം നമുക്ക് �ൊധിക്കണം. ആത്വിശ്ൊ�ം, അവനവനിലുള്ള ബഹുമൊനം, 
ഫല്ൊപ്തി സകവരിക്പമന്നുള്ള ദൃഢ്ത്ിജ് എന്നിവ �്യം ഉണ്ൊകണം. 
“എനിക്ക് കഴിയില്, എപന്നപകൊണ്് ആ കൊര്യം ഒരിക്കലും പൂര്ത്ീകരിക്കൊ
ൻ കഴിയില്” തുടങ്ങിയ ആത്വിശ്ൊ�ം ത്കര്ക്ന്ന ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ 
നിന്നും കളയണം. ‘‘ഒരൊളം ത്ൊഡക്കൊൽ ഇല്ൊത് ത്ൊഴ് നിര്മ്മിക്ന്നില്’’ എന്ന
തുഡ�ൊപല �രിഹരിക്കൊൻ �ൊധിക്കൊത് ്ശ്നങ്ങൾ ഒന്നുംത്പന്നയില്.

�ന്ത്ിനിധികപള �ംബന്ധിച്ചിടഡത്ൊളം ഡമൽപെറഞെ കൊര്യങ്ങൾ 
അവരുപട സേനംേിന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ വളപര ്ധൊനപപെട്ത്ൊണ്. ഒഡര 
േിവ�ം വ്യത്്യസ്ത �്ഭൊവക്കൊരൊയ നിരവധി ഡ�പരയൊണ് ഒരു �ന്ത്ിനിധി 
അഭിമുഖീകരിഡക്കണ്ിവരുന്നത്്. ശുഭചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിറച്ച് അശുഭചിന്ത
കൾ പൂര്ണ്ണമൊയി ഒഴിവൊക്കി ഡവണം ഒരു വ്യക്തിപയ/്ശ്നപത് �മീ�ിക്കൊ
ൻ. മുൻ ധൊരണകൾ പവച്ചുള്ള �മീ�നം എല്ൊയ്ഡപെൊഴും പത്റ്റൊയ നി�മനങ്ങ
ളിഡലക്ക് വഴി തുറക്ം. നമ്മളമൊയി ബന്ധപപെടുന്നവരിഡലക്ക് ശുഭചിന്തകൾ 
�കരൊനം അവരിൽ ്ഡചൊേനമുണ്ൊക്ന്നത്ിനം നമുക്ക് �ൊധിക്ം.
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നമ്മൾ ബന്ധപപെടുന്ന സ്ൊ�നത്ിപല �ീവനക്കൊര് വ്യത്്യസ്ത �്ഭൊവക്കൊര് 
ആയിരിക്കൊം. ഉഡേ്യൊ�സ്രുമൊയി ഇട�ഴകുഡമ്പൊൾ ്ഡത്്യക ശ്ദ്ധ �ത്ിപെി
ഡക്കണ്തുണ്്. വീഴ്ചകൾ ഉഡേ്യൊ�സ്രുപട വ്യക്തി�രമൊയ ശ്ദ്ധയിൽ മൊത്രമൊ
യിപപെടുത്തുവൊനം മികച്ച ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് �ര�്യമൊയി അഭിനന്ദിക്കൊനം 
ശ്ദ്ധിക്കണം. �ര�്യമൊയ അഭിനന്ദനം �ീവനക്കൊപര ്ഡചൊേിപെിക്കയം 
അവര്ക്ക് അവരുപട ്വര്ത്നം കൂടുത്ൽ പമച്ചപപെടുത്തുന്നത്ിനള്ള ഊര്ജ്ജം 
�കരുകയം പചയ്ം. വസ്തു നികുത്ി �ിരിവിൽ മികവ് കൊണിച്ച �ീവനക്കൊപര 
�ഞ്ൊയത്് ഡയൊ�ത്ിൽ പവച്ച് അഭിനന്ദിക്ഡമ്പൊൾ അത്് �ീവനക്കൊര്പക്ക
ല്ൊം ത്പന്ന അം�ീകൊരവം ്ഡചൊേനവമൊകുന്നു. ഡകൊവിഡ് ്ത്ിഡരൊധ ്വ
ര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്പപെട്ിരിക്ന്ന �ീവനക്കൊര് രൊ�കൽഡഭേപമഡന്യയൊണ് 
ഡ�ൊലിപചയ്ന്നത്്. ഇവര് നടത്തുന്ന മൊതൃകൊ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ്ഡത്്യക 
അഭിനന്ദനം അവരും അര്ഹിക്ന്നു.

പവള്ളപപെൊക്കം, വരൾച്ച, �കര്ച്ചവ്യൊധികൾ തുടങ്ങിയ ദുരിത് കൊലങ്ങളിലും 
ദുരന്ത കൊലങ്ങളിലും ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ന്ത്ിനിധികളം ഒന്നിച്ചു ്വര്ത്ി
ഡക്കണ്തുണ്്. ഒരു �ന്ത്ിനിധി ഉണര്ന്ന്, ഉയര്ന്നു ്വര്ത്ിഡക്കണ് �ൊ
ഹചര്യങ്ങളൊണിത്്. യദ്ധകൊലൊടിസ്ൊനത്ിൽ ഡനരവം കൊലവം ഡനൊക്കൊപത് 
ഒറ്റപക്കട്ൊയ ്വര്ത്നങ്ങളിലൂപട മൊത്രഡമ ദുരന്തങ്ങൾ ഡനരിടൊനൊവൂ. നമ്മൾ 
നയിക്ന്ന ടീമിപന ്വര്ത്ന ���മൊക്കൊനം അവരിപല ഊര്ജ്ജം നഷ്
പപെടൊപത് നിലനിര്ത്ൊനം നമുക്ക് �ൊധിക്കണം. ഇത്ിനൊയി വ്യക്തികളമൊ
യം �മൂഹങ്ങളമൊയി ആശയവിനിമയം നടഡത്ണ്ത്ൊയി വരും.

12.5 ആശയവിനി�യം (Communication)
ഒഡന്നൊ അത്ിലധികഡമൊ വ്യക്തികൾ/�മൂഹങ്ങൾ ത്മ്മിലുള്ള �ഡന്ദശ സക
മൊറ്റമൊണ് ആശയവിനിമയം. നമ്മൾ �റയന്ന കൊര്യങ്ങൾ ഡശ്ൊത്ൊക്കൾ 
എങ്ങപന ഉൾപക്കൊള്ളുന്നുപവന്നത്് ആശയവിനിമയ ്ക്രിയയിപല �രമ ്
ധൊനമൊയ കൊര്യമൊണ്.

ആശയവിനി�യ പ്ക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കൊന് തൊമെ പറയന 5 ഘടകങ്ങള് 
അനിവൊര്യ�ൊണ്.

1. �ഡന്ദശം അയക്ന്ന ആൾ (Sender)
2. �ഡന്ദശം (Messenger)
3. �ഡന്ദശം �്ീകരിക്ന്ന ആൾ (Receiver)
4. �ഡന്ദശം ്കടിപെിക്കൊനള്ള മൊധ്യമം (Media)
5. ്ത്ികരണം (Feedback)

ഒരൊൾ �ഡന്ദശം അയച്ച് മപറ്റൊരൊൾ അത്് �്ീകരിച്ച് ്ത്ികരിക്ഡമ്പൊഴൊണ് 
ആശയവിനിമയ ്ക്രിയ പൂര്ത്ിയൊവന്നത്്.
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ആശയവിനി�യ രതീതികള്
ആശയവിനിമയപത് �േപമൊഴി, ആം�്യപമൊഴി എന്നിങ്ങപന രണ്ൊയി 
ത്ിരിക്കൊം.

പേമ�ൊെി (Verbal)
മനഷ്യര് ത്മ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ്ധൊനമൊയി നടക്ന്നത്് �േങ്ങൾ 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ചൊണ്. വൊപമൊഴി (Oral) വരപമൊഴി (Written) രീത്ികളിൽ ഇത്് 
നടക്കൊം. ഇത്ിൽ ത്പന്ന �ല ത്രം ത്ിരിവകൾ ഉണ്്. വൊപമൊഴിയിൽ ഉ�ഡയൊ
�ിക്ന്ന വൊക്കൾക്ക് പചറിയ ്ൊധൊന്യം മൊത്രഡമയള്ളു. ബൊക്കി വൊക്കള
പട വ്യക്തത്, �ം�ൊരത്ിപന് ഡവ�ത് തുടങ്ങിയവപയ ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു.

ഫല്േമൊയ ആശയവിനിമയത്ിന്

• കണ്ണിൽ ഡനൊക്കി �ം�ൊരിക്ക.
• ്�ൊേൊത്കത്ഡയൊപടയം പുഞ്ിരിഡയൊപടയം �ൊ�ൊരിക്ക.
• ഡ�രുപചൊല്ി വിളിക്ക.
• പ�ൊതുവൊയി ്ശം�ിക്ക, രഹ�്യമൊയി ശൊ�ിക്ക.
• �റയന്നത്ിപനക്കൊൾ കൂടുത്ൽ ഡകൾക്കൊൻ ത്ൊല്പര്യം കൊണിക്ക.
• �ര്ക്കൊര് വിജ്ൊ�നങ്ങളം, �ര്ക്ലറുകളം ശരിയൊയി മനസ്സിലൊ

ക്ക.
• വൊക്കൾക്ക് അനപൂരകവം ഉചിത്വമൊയ ആം�്യഭൊഷ ഉ�ഡയൊ�ി

ക്ക.
• ഔഡേ്യൊ�ിക ആശയവിനിമയം ഡരഖൊമൂലം നൽകുന്നത്് ശീലമൊക്ക
• അറിയിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്ക.
• വൊക്കൾക്ള്ളിൽ ഒതുക്കിപവച്ച വികൊരങ്ങൾ കൂടി കണക്കിപലടുക്ക.

ആംഗ്യമ�ൊെി (Non Verbal)
�േങ്ങൾ ഒന്നും ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊപത് �ല രീത്ിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം 
നടത്തുന്നുണ്്. 

(i) അടയൊളങ്ങള് (Signs)
അനൊേി കൊലം മുത്ൽക്ക് മനഷ്യൻ ഉ�ഡയൊ�ിച്ചുവരുന്ന ആശയവിനിമയ രീ
ത്ിയൊണിത്്. ഡറൊഡരികിപല അടയൊളങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന നിര്ഡദേശങ്ങൾ, 
രൈൊഫിക്ക് ഡ�ൊലീ�് ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ നൽകുന്ന അടയൊളങ്ങൾ എന്നിവ ഉേൊഹ
രണങ്ങളൊണ്.

(ii) പ്തതീകങ്ങള് (Symbols)

നിറങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയം �ഡന്ദശം നൽകൊൻ ഉ�ഡയൊ�ിക്ന്നു. ചു
വന്നപകൊടി മുന്നറിയിപ്പും അ�കട സൂചനയം നൽകുന്നു. പവള്ളപക്കൊടി ഉയ
ര്ത്ിയൊൽ യദ്ധരം�ത്് അത്് �മൊധൊനത്ിപന് �ഡന്ദശമൊണ്.
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(iii) സൗന്ദര്യ സൃഷ്ിക്കുള്ള ഉപൊധികള് (Aesthetic) 

കലകൾ �ൗന്ദര്യസൃഷ്ിയിലൂപട മഹത്ൊയ �ഡന്ദശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നൃത്ം, 
�ം�ീത്ം, കഥകളി, കലൊരൂ�ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നൽകുന്ന �ഡന്ദശങ്ങൾ വ്യ
ത്്യസ്തങ്ങളൊണ്.

(iv) ശരതീരഭൊഷ (Body Language)

മുഖഭൊവം, ശരീരൊവസ്, ആം�്യങ്ങൾ, ഡനൊട്ം തുടങ്ങിയവപയല്ൊം ആശയവി
നിമയ ഉ�ൊധികളൊണ്. വൊക്കൾ ഒന്നും ഇല്പത് ത്പന്ന ഡനൊട്ം, ശരീരചല
നങ്ങൾ, ആം�്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് �ഡന്ദശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മൾ 
�റയന്ന കൊര്യം ഡശ്ൊത്ൊവ് ശ്വിക്ന്നുഡണ്ൊ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലൊക്കൊൻ 
കഴിയം. നൊം �റയന്നത്ല് നമ്മുപട മനസ്സിൽ ഉള്ളത്് എന്ന കൊര്യം ഡ�ൊലും 
ശരീരഭൊഷയിലൂപട മറ്റുള്ളവര്ക്ക് അറിയൊൻ കഴിയം.

(v) �ൗനം (Silence)

വൊക്കഡളക്കൊൾ �ഡന്ദശം നൽകൊൻ മൗനത്ിന് കഴിയം. ഡവണപമന്നും ഡവ
പണ്ന്നും ഉള്ള അവസ്പയ മൗനത്ിലൂപട മൊത്രഡമ ്കടിപെിക്കൊൻ കഴിയക
യള്ളു. 

I. ആശയവിനി�യത്ിനുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള്

(i) �ം�ൊരിക്ന്ന വ്യക്തിയം ഡകൾവിക്കൊരും ത്മ്മിലുള്ള അകലം

(ii) ശബ്ദൊയമൊനമൊയ അന്തരീക്ഷം

(iii) മിഴി�മ്പര്ക്കമില്ൊയ്മ : ആശയവിനിമയം നടത്തുഡമ്പൊൾ കണ്ണുകളി
ൽ ഡനൊക്കി �ം�ൊരിക്ന്നത്ിന് �ൊധിക്ന്നിപല്ങ്ിൽ മികച്ച രീത്ി
യിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്ന്നില്.

(iv) അസഖകരമൊയ അന്തരീക്ഷം
II. �റ്റ് തടസ്സങ്ങള്

(i) ഡകള്വിക്കൊമര കുറിച്ച് അറിവില്ൊയ്മ: 

മുന്നിലിരിക്ന്നവര് ആരൊപണന്ന് അറിഞ്ഞുഡവണം ആശയവിനിമയം നട
ത്ൊൻ.

(ii) പ്ഡയൊഗങ്ങള് ട്ശലികള്:

്ൊഡേശികമൊയ സശലികൾ, �േ്ഡയൊ�ങ്ങൾ, �ങ്ീര്ണ്ണവം �ൊഡങ്ത്ികവ
മൊയ �േങ്ങൾ ഇവപയല്ൊം ആശയവിനിമയത്ിൽ ത്ടസ്സം സൃഷ്ിക്ം.

(iii) അറിവിമറെ തലത്ിമല വ്യത്യൊസം:

�ം�ൊരിക്ന്ന ആളിപന്യം ഡകൾക്ന്ന ആളിപന്യം അറിവിപന് നിലവൊര
ത്ിലുള്ള വലിയ അന്തരം ആശയവിനിമയം ്യൊ�കരമൊക്ന്നു.
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(iv) �ൊനസികവം ട്വകൊരികവ�ൊയ കൊരണങ്ങള്:

നിങ്ങൾ പവറുക്ന്നവഡരൊടും നിങ്ങപള പവറുക്ന്നവഡരൊടും മനസ്സ് തുറന്ന് 
ആത്ൊര്ത്ഥമൊയി �ം�ൊരിക്കൊൻ നിങ്ങൾ �ൊധിക്ഡമൊ? വികൊരൊധീനരൊയ 
ആളകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിഡലക്ക് ശരിയൊയ �ഡന്ദശങ്ങൾ നൽകൊനം മറ്റുള്ളവരി
ൽ നിന്നും �്ീകരിക്കൊനം �ൊധിക്കില്.

(vi) സൊംസ്ക്കൊരിക വ്യത്യൊസങ്ങള്:

�ല�ല ഡേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യത്്യസ്ത �ംസ്ക്കൊരമുള്ള വ്യക്തികളമൊയി 
നമുക്ക് ഇടപെഴഡകണ്ത്ൊയി വരും. അവരുപട രൊ�്യങ്ങളിപല/ഗ്ൊമങ്ങളിപല ഡേ
ശീയ-�ംസ്ക്കൊര വ്യത്്യൊ�ം മനസ്സിലൊക്കിഡവണം അവരുമൊയി ആശയവിനിമ
യം നടഡത്ണ്ത്്.

ഫലപ്േ�ൊയ ആശയവിനി�യം

ഫല്േമൊയ ആശയവിനിമയത്ിന് നൊല് സനപുണികൾ ആവശ്യമൊണ്.

(I) സംസൊരം:

�ത്്യ�ന്ധമൊയം വസ്തുത്കളപട അടിസ്ൊനത്ിലും യൊഥൊര്ത്ഥ്യഡബൊധ
ഡത്ൊപടയം ആത്ൊര്ത്ഥമൊയം അവത്രിപെിക്കണം.

(ii) ശ്രവണം:

നമ്മൾ നന്നൊയി മണിക്കൂറുകഡളൊളം മറ്റുള്ളവഡരൊട് �ം�ൊരിക്കൊൻ കഴിവള്ളവ
രൊണ്. �പക്ഷ മറ്റുള്ളവപര ശ്ദ്ധിക്ന്നത്ിനം അവര് �റയന്ന കൊര്യങ്ങൾ ഡക
ൾക്ന്നത്ിലും ഒരിക്കലും �ിന്നിലൊകരുത്്. ഡകൾക്കലും ശ്ദ്ധിക്കലും ത്മ്മിൽ 
വലിയ വ്യത്്യൊ�മുണ്്. ഡബൊധപൂര്വ്വമല്ൊപത് തുടങ്ങുന്ന ്ക്രിയയൊയ ഡകൾക്ക
ലിൽ ഡകട്പത്ൊന്നും നമ്മുപട മനസ്സിൽ �ത്ിയണപമന്നില്. ഒരു ക്ൊസ്സിൽ ഇരി
ക്ഡമ്പൊൾ, ചര്ച്ചയിൽ �പങ്ടുക്ഡമ്പൊൾ നമ്മൾ ഡകൾക്കയല്, മറിച്ച് ശ്ദ്ധി
ക്കയൊണ് പചയ്ന്നത്്. മനസ്സിലൊക്കണപമന്ന ഉഡദേശ്യഡത്ൊപടയൊണ് നമ്മൾ 
ഡകൾക്ന്നത്്. ഇത്ിന് ‘��ീവ ശ്വണം’ എന്ന് �റയൊം. ഒരു �ന്ത്ിനിധി
ക്ക് അത്്യന്തൊഡ�ക്ഷിത്മൊയ സവേഗ്ദ്ധ്യമൊണിത്്.

(iii) എഴുത്് :

�ന്ത്ിനിധി വിക�ിപെിപച്ചടുഡക്കണ് സനപുണിയൊണ് എഴുത്്. കത്തുകൾ, 
ഡനൊട്ീസകൾ, മിനിട്�്, ഡയൊ� കുറിപ്പുകൾ, ്ഡമയങ്ങൾ, ഡചൊേ്യങ്ങൾ, നിഡവ
േനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എഴുത്ി ത്യ്ൊറൊക്കൊനള്ള നിങ്ങളപട കഴിവ് വര്ദ്ധിപെി
പച്ചടുഡക്കണ്തുണ്്.

(iv) വൊയന:

‘Good Leader, Good Reader’ വളപരഡവ�ം മൊറിപക്കൊണ്ിരിക്ന്ന ഡലൊകത്് 
അറിവിപന് ത്ലവം മൊറിപക്കൊണ്ിരിക്ന്നു. നമ്മുപട അറിവ് കൊലൊനസൃത്മൊ
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ക്കൊൻ വൊയന വഴി �ൊധിക്ന്നു. �ന്ത്ിനിധികൾ �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ, 
നിയമങ്ങൾ, വിവിധ സകപ്പുസ്തകങ്ങൾ, ഔഡേ്യൊ�ിക റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ, അറിയി
പ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ്ൊഡേശിക �ര്ക്കൊരിപന് സേനംേിന ഭരണവമൊയി ബന്ധ
പപെട് കൊര്യങ്ങപളല്ൊം അറിഞെിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഇത്ിന് വൊയന അത്്യൊവ
ശ്യമൊണ്.

ആശയവിനി�യതലങ്ങള്

ആശയവിനിമയത്ിന് ്ധൊനമൊയം മൂന്ന് ത്ലങ്ങൾ ഉണ്്.

(i) സ്വയം:

നമ്മൾ പവറുപത് ഇരിക്ഡമ്പൊൾ നമ്മഡളൊട് ത്പന്ന �ം�ൊരിക്കൊറുണ്്. ആത്
�ത്ം, േിവൊ�്പ്ം, ധ്യൊനം തുടങ്ങിയവ. �്യം അറിയൊനം വിലയിരുത്ൊനം 
പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾക്ക് ത്യ്ൊപറടുക്കൊനം ഇതുവഴി �ൊധിക്ന്നു.

(ii) ഡവമറൊരൊഡളൊട്:

ഒരു മനഷ്യന് ആശയവിനിമയം നടത്ൊപത് ഒരു േിവ�ം ഡ�ൊലും മുഡന്നൊട്ടു
ഡ�ൊകൊൻ ആവില്. �ന്ത്ിനിധികൾ ഒരു േിവ�ം വളപരഡയപറ ഡ�രുമൊയി 
ആശയവിനിമയം നടഡത്ണ്വരൊണ്. �ംഭൊഷണം, ചര്ച്ച, അഭിമുഖം, കുശ
ലൊഡന്ഷണം എന്നിവ വഴിയൊണ് ്ധൊനമൊയം ആശയവിനിമയം നടക്ന്ന
ത്്. �ന്ത്ിനിധിപയന്ന നിലയിൽ ചുമത്ലകൾ നിറഡവറ്റൊൻ ഈ സനപുണി 
അനിവൊര്യമൊണ്.

(iii) ഒനിലധികം ഡപഡരൊട്:

�ന്ത്ിനിധികൾ ഇടപ�ഡടണ്ിവരുന്നത്് �മൂഹവമൊയി ആയത്ിനൊൽ ഈ 
കഴിവ് ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. വിവിധ ഡയൊ�ങ്ങൾ, ചര്ച്ചകൾ, ഗ്ൊമ�ഭക
ൾ, പ�മിനൊറുകൾ, മറ്റ് പ�ൊതു ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ എല്ൊം �ന്ത്ി
നിധി തുടര്ച്ചയൊയി �ംവേിഡക്കണ്തുണ്്. ഗ്രൂപെിപന് ഉഡദേശ്യം, �്ഭൊവം, ചര്ച്ച 
പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾ എന്നിവ �ംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ി ത്യ്ൊപറടുപെ് നടത്ിയൊ
ൽ ആശയവിനിമയം കൂടുത്ൽ ഫല്േമൊയി ത്ീരുന്നത്ൊണ്.

സ്ഥൊപനത്ിമല ആശയവിനി�യം:
ഒരു കൂട്ം ആളകൾ ഒരു പ�ൊതു ലക്ഷ്യത്ിനൊയി കൂട്ൊയി ്വര്ത്ിക്ന്നത്ൊ
ണ് സ്ൊ�നം. സ്ൊ�നത്ിപന് കൊര്യക്ഷമത് ഫല്േമൊയ ആശയവിനിമയ
പത് ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നു.

(i) തൊഡെക്ക്:

ഡകന്ദ �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരുകളിൽ നിന്നും ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിഡലക്ം തു
ടര്ന്ന് ഉഡേ്യൊ�സ്രിഡലക്ം �നങ്ങളിഡലക്ം എത്ിഡച്ചരുന്ന �ഡന്ദശങ്ങൾ.
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(ii) മുകളിഡലക്ക് :

�ങ്ങളപട ഡക്ഷമ വിക�ന ആവശ്യങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഭകൾ വഴി ത്രിത്ല �ഞ്ൊയ
ത്് �ംവിധൊനത്ിഡലക്ം �ര്ക്കൊരിഡലക്ം എത്തുന്നു.

(iii) സ�ൊന്തരം:

തുല്യ �േവിയിലുള്ള, ഒഡര വിഭൊ�ത്ിൽപപെടുന്നവര് ത്മ്മിലുള്ള ആശയവനിമ
യം. നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊ�സ് ഡയൊ�ം, �ന്ത്ിനിധി ഡയൊ�ം എന്നിവ ഇത്ി
ൽപപെടുത്ൊം.

(iv) എല്ൊ േിശകളിഡലക്കും:

സ്ൊനവ്യത്്യൊ�മില്ൊപത് വ്യത്്യസ്ത വ്യക്തികളം ഗ്രൂപ്പുകളം ത്മ്മിലുള്ള ആശയ
വിനിമയം.

(v) ഡകട്ടുഡകള്വി:

ഏത്് സ്ൊ�നത്ിലും നടക്കൊനിടയള്ള �ഡന്ദശ സകമൊറ്റ രീത്ി. ഇത്് ഗുണ
കരഡമൊ ഡേൊഷകരഡമൊ നിരു്ദ്വകരഡമൊ ആകൊം. അ�വൊേ ്ചരണങ്ങൾ 
�്ഭൊവഹത്്യക്ക് കൊരണമൊകൊനിടയണ്്.

ഇലഡട്ൊണിക് ആശയവിനി�യം

(i) മ�ൊട്ബൽ ഡഫൊണ്:

�രസ്രം ഡനരിട്് �ം�ൊരിക്ന്നത്ിനള്ള ഒരു ഉ�ൊധി എന്നത്ിൽ ഉ�രിയൊ
യി വിവര വിനിമയത്ിനള്ള സ്ധൊന ഉ�ൊധിയൊയി പമൊസബൽ ഡഫൊണ് 
മൊറിയിട്ടുണ്്. എ�്.എം.എ�്, വൊട്�് ആ�്, ഡഫ�് ബുക്ക്, ഓണസലൻ 
ഡയൊ�ങ്ങൾ തുടങ്ങി അനവധി �ൊധ്യത്കൾ നവമൊധ്യമങ്ങൾ തുറക്ന്നുണ്്. 
ഔഡേ്യൊ�ിക അറിയിപ്പുകൾ അയക്കൊനം ലഭിക്കൊനം ഇവ ഉ�ഡയൊ�ിച്ചൊൽ 
ധനവം ്യത്നവം �മയവം ലൊഭിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

പടലഡഫൊണ് �ംഭൊഷണം- ഡഫൊണ് ശരിയൊയി ഉ�ഡയൊ�ിക്കയൊപണങ്ി
ൽ ഒരു �ന്ത്ിനിധിക്ക് ത്പന് ഉത്രവൊേിത്ങ്ങൾ നിറഡവറ്റൊൻ ഉ�കരി
ക്ം. എന്നൊൽ അശ്ദ്ധമൊയി ഉ�ഡയൊ�ിക്ഡമ്പൊൾ ്ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കയം 
പചയ്ം. 
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മടലഡഫൊണിൽ സംസൊരിക്കുഡ്ൊള് പൊലിഡക്കണ്ട �ര്യൊേകള്:
ആവശ്യത്ിനമൊത്രം ഡഫൊണ് ഉ�ഡയൊ�ിക്ക. ആവശ്യമുള്ള കൊര്യങ്ങ
ൾ മൊത്രം �ം�ൊരിക്ക.
�ം�ൊരം ആരംഭിക്ന്നത്ിനമുമ്പ് അഭിവൊേ്യം പചയ്ക. �്യം �രിച
യപപെടുത്തുക.
ആഡരൊടൊണ് �ം�ൊരിക്ന്നപത്ന്ന് ഡചൊേിച്ചറിയക.
�ം�ൊരിക്ഡമ്പൊൾ വിനയവം ആത്ൊര്ത്ഥത്യം കൊണിക്ക.
നിങ്ങൾ ത്ിരക്കിലൊപണങ്ിൽ �ിന്നീട് നിങ്ങപള എഡപെൊൾ വിളിക്ക
ണപമന്നറിയിക്ക. അപല്ങ്ിൽ ത്ിരിച്ച് വിളിക്കൊപമന്ന് �റയകയം 
വിളിക്കയം പചയ്ക.
�ംഭൊഷണത്ിനിടയിൽ ഡഫൊണ്ബന്ധം വിഡഛേേിക്കരുത്്. അബദ്ധത്ി
ൽ ഡഫൊണ്ബന്ധം വിഡഛേേിച്ചുഡ�ൊയൊൽ വീണ്ടും വിളിക്ക.
�ംഭൊഷണം അവ�ൊനിച്ചൊൽ നന്ദി �റയക.

(ii) ക്്യൂട്ർ:

്ൊഡേശിക ഭരണത്ിൽ സ്ധൊനമൊയ �ങ്ൊണ് കമ്പയൂട്റുകൾ നിര്വ്വഹിക്
ന്നത്്. ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകളപട �ഹൊയഡത്ൊപട ഭരണനിര്വ്വഹണം ഡവ�ത്ി
ലും കൊര്യക്ഷമവമൊക്ന്നു.

(iii) ഇറെർമനറ്റ്:

അറിവിപന് അനന്ത �ൊധ്യത്കൾ ലഭിക്ന്ന ഇന്ര്പനറ്റ് ശംഖല പചലവ് 
കുറഞെ രീത്ിയിൽ �ൊധൊരണക്കൊരന് വിവരവിനിമയം �ൊധ്യമൊക്ന്നു. 
ഇലഡട്ൊണിക് രൂ�ത്ിൽ �ഡന്ദശങ്ങൾ (കത്തുകൾ), ഡരഖകൾ അയക്ന്ന
ത്ിനള്ള ഇ-പമയിൽ �ംവിധൊനം കത്ിട�ൊടുകളപട ഡവ�ത് കൂട്ടുന്നു. ഇപമയി
ലുകൾ അയക്ഡമ്പൊൾ അത്ിപല ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമൊക്ന്ന രീത്ിയിൽ വിഷയ 
സൂചന ഡചര്ത്ിരിക്കണം. വിഷയ സൂചന പമയിൽ വൊയിഡക്കണ് ആളിന് 
അയച്ച �ഡന്ദശത്ിപന് മുൻ�ണന ത്ിരിച്ചറിയൊൻ �ഹൊയിക്ം. 

ഇ-മ�യിൽ �ര്യൊേകള്
• ചുരുപക്കഴുത്തുകൾ ഒഴിവൊക്കി അക്ഷരപത്റ്റ് കൂടൊപത് ഔഡേ്യൊ�ിക ഭൊഷ

യിലൊകണം കത്തുകൾ അയഡക്കണ്ത്്. 
• ഇപമയിലിപല വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ (Capital Letters) നിങ്ങൾ ആഡക്രൊശി

ക്കയൊണ് എന്ന സൂചന നൽകും. പമയിലിൽ ഇത്രം രീത്ി ഒഴിവൊക്ന്ന
ത്ൊണ് അഭികൊമ്യം.

• ത്മൊശകൾ, ഫലിത്ങ്ങൾ, േ്യൊര്ത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന വൊക്കൾ തുടങ്ങിയവ 
വൊയിക്ന്ന ആളിന് അഡത് അര്ത്ഥത്ിൽ ത്പന്ന ഉൾപക്കൊള്ളൊൻ കഴിയ
ണപമന്നില്. ആയത്ിനൊൽ അവ ഒഴിവൊക്ക.
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• �ഡന്ദശം ചുരുക്കത്ിലും വിഷയത്ിൽ ഊന്നി നിൽക്ന്നതും ആയിരിക്ക
ണം. �ങ്ീര്ണ്ണമൊയ കൊര്യങ്ങൾ, വിശേവിവരങ്ങൾ ഡനരിൽ/ഡഫൊണ് വഴി 
വിശേീകരിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

• വികൊര ്കടനങ്ങൾ �ഡന്ദശത്ിൽ നിന്ന് ഒഴിവൊക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 
സ�രിചത്നൊയ വ്യക്തിയൊപണങ്ിൽ നിങ്ങൾ അനഭവിക്ന്ന കൊര്യങ്ങൾ 
വ്യക്തമൊക്ന്നത്ിന് �രിമിത്മൊയി ഇത്് ഉൾപപെടുത്ൊവന്നത്ൊണ്.

• �ഡന്ദശങ്ങൾ അയക്ന്നത്ിന് മുമ്പൊയി കൃത്്യമൊയി വൊയിച്ചു ഡബൊധ്യപപെടു
കയം പത്റ്റുകൾ ഇപല്ന്ന് ഉറപെൊക്കയം ഡവണം.

12.6 സ�യപരിപൊലനം (Time Management)
നമ്മൾ ബന്ധപപെടുന്നവരിൽ �ലരും സ്ിരമൊയി �റയന്ന ഒരു വൊചകമൊണ് 
“ഒന്നിനം �മയം കിട്ടുന്നില്” എന്നത്്. ഈ ഡലൊകത്് എല്ൊവര്ക്ം ലഭിക്
ന്നത്് ഓഡര �മയം ത്പന്നയൊണ്. �ിപന്ന എന്തുപകൊണ്് നമ്മുപട കൊര്യങ്ങൾ 
മപറ്റൊരു േിവ�ഡത്ക്ക് മൊറ്റിപവക്കൊപത് നമുക്ക് അത്ൊത്് �മയത്് പൂര്ത്ീ
കരിക്കൊൻ �ൊധിക്കൊപത് വരുന്നത്്? �മയം ക്രമപപെടുത്ിയം ചിട്യൊയം 
ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊൻ �ൊധിക്കൊത്വരിലൊണ് ഈ �രൊത്ി കൂടുത്ലും ഉയര്ന്നുവരു
ന്നത്്. കൊര്യക്ഷമത്യം ഫല്ൊപ്തിയം വര്ദ്ധിപെിക്ന്നത്ിനൊയി ഡബൊധപൂര്വ്വം 
്വര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്പപെടുത്തുന്ന �മയ നിയന്തണ ്ക്രിയയൊണ് �മയ
�രി�ൊലനം.

മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ ഡ�ൊപല വളപര ്ധൊനപപെട് വിഭവമൊണ് �മയം. �മയത്ി
ന് �ണത്ിപന് മൂല്യമുപണ്ന്ന് നമ്മൾ �ലഡപെൊഴും �റയൊറുണ്്. നഷ്പപെട്ൊൽ 
ത്ിരിച്ചുകിട്ൊത് ഒന്നൊണ് �മയം. നമ്മുപട സേനംേിന �ീവിത്ത്ിൽ �മയ 
ആസൂത്രണം ഇപല്ങ്ിൽ മപറ്റല്ൊ വിഭവങ്ങളം നഷ്പപെടും. �ന്ത്ിനിധി 
എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ചുമത്ലകൾ ഫല്േമൊയി നിറഡവറ്റുന്നത്ിന് �മയത്ി
പന് ഡബൊധപൂര്വ്വമൊയ �രി�ൊലനം അനിവൊര്യമൊണ്.

സ�യം - നൊല് ഡ�ഖലകള് :

a. വ്യക്തി�രം
b. കുടുംബം
c. പത്ൊഴിൽ
d. �മൂഹം

ഇവയിൽ ത്പന്ന അനിവൊര്യവം അത്്യൊവശ്യവമൊയ കൊര്യങ്ങൾ ഉണ്ൊകും. 
കൂടൊപത് കുപറ അനൊവശ്യ കൊര്യങ്ങളം കൊണും. ഇവ ഡവര്ത്ിരിച്ച് മുൻ�ണന 
നിശ്യിച്ച് നടപെൊക്ന്നത്ിന് നമുക്ക് �ൊധിഡക്കണ്തുണ്്. അത്ിനള്ള ഉ�ൊധി
യൊണ് “സടം മൊപെിം�് ”.

നമ്മൾ ഓഡരൊ േിവ�വം പചയ്ന്ന വലുതും പചറുതുമൊയ ്വര്ത്നങ്ങൾ �ട്ി
കപപെടുത്ി ഓഡരൊന്നിനം എത്ര �മയം പചലവഴിഡക്കണ്ിവരുന്നുപണ്ന്ന് 
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കണക്കൊക്കി ഡനൊക്കൂ. �രിഡശൊധിച്ച് ഓഡരൊന്നിനം മൊറ്റിപവച്ച �മയം തൃപ്തി
കരമൊഡണൊ എന്ന് �രിഡശൊധിക്ക. ഇനി നമുക്ക് പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾ �രി
ഡശൊധിക്കൊം. ഇന്ന് പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾ ഓഡരൊ ഡമഖലയിലും നമുക്ക് ഒന്ന് 
�ട്ികപപെടുത്ി ഡനൊക്കൊം.

ഇന് നിർവ്വഹിഡക്കണ്ട കൊര്യങ്ങള്

(Do-Today List)

വ്യക്തി കുടുംബം

a a

b b

c c

ഡ�ൊലി �ൊമൂഹികം

a a

b b

c c

ഈ ് വര്ത്നങ്ങൾ മുൻ�ണനപപെടുത്ണം. പൂര്ത്ിയൊക്കിയവ ‘’ പചയ്ൊം. 
ഇനി ബൊക്കിയള്ള കൊര്യങ്ങൾ മിച്ചമുള്ള �മയം പകൊണ്് എങ്ങപന പൂര്ത്ി
യൊക്കൊപമന്ന് നമുക്ക് ആസൂത്രണം പചയ്ൊൻ കഴിയം.

ഒരു േിവ�ം പചഡയ്ണ് കൊര്യങ്ങൾ ്ൊധൊന്യമന�രിച്ച് മുൻ�ണനൊ ക്രമ
ത്ിൽ ഡരഖപപെടുത്ി നടപെൊക്ന്നത്ിന് �ൊധിക്കണം. �മയം കൃത്്യമൊയി 
�ൊലിച്ചുപകൊണ്് സേനംേിന ്വര്ത്നങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചൊൽ നമുക്ക്, �ന
ങ്ങൾ നമ്മപള ഏല്പിച്ച േൗത്്യങ്ങൾ ആയൊ�രഹിത്മൊയി പൂര്ത്ിയൊക്ന്നത്ി
ന് കഴിയം.

ഒരു �ന്ത്ിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിര്വ്വഹിഡക്കണ് ചുമത്ലകൾ നിറഡവറ്റു
ന്നത്ിൽ ഈ അദ്ധ്യൊയത്ിൽ സൂചിപെിച്ച കൊര്യങ്ങൾ വഴികൊട്ിയൊകും. വൊയന
യിലൂപട അറിവിപന് ത്ലം കൂടുത്ൽ വിശൊലമൊക്കൊനം നമ്മപള പത്രപഞെടുത് 
�ങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വൊഗ്ദ്ധൊനങ്ങൾ നിറഡവറ്റൊനം നമുക്ക് �ൊധിക്പമന്നത്ിന് 
�ംശയമില്. ആധുനിക മൊഡന�്പമന്് �ഡങ്ത്ങ്ങൾ നമ്മുപട സേനംേിന �ീ
വിത്ത്ിലും ്വര്ത്നങ്ങളിലും ഉൾപപെടുത്ിയൊൽ വ്യക്ത�രമൊയ ഡനട്ങ്ങ
ൾക്ക് ഉ�രിയൊയി �മൂഹത്ിലും മൊറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കൊൻ നമുക്ക് �ൊധിക്ം.
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13 
ഇ-ഗഡവണന്സ്

�നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊകുന്ന ഡ�വനങ്ങൾ അവരുപട വീട്ടു�ടിക്കൽ, വിരൽത്തുമ്പി
ൽ ലഭ്യമൊഡയൊ? എല്ൊവരും ആഗ്ഹിക്ന്ന കൊര്യമൊണിത്്. �നങ്ങളപട അവ
കൊശങ്ങളിൽ അധിഷ്ിത്മൊയ വിക�ന-ഡക്ഷമ-ഡ�വന ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയണ്ൊകണം. ്ൊഡേശിക ഭരണത്ിൽ മുഖ്യമൊയ �രി�ണന 
�നങ്ങൾക്ക് ത്പന്നയൊണ്. ഗ്ൊമ�ഭൊ അം�പമന്ന നിലയിൽ �ന്ത്ിനിധി
പയഡ�ൊപല ത്പന്ന ഭരണഘടനയിൽ വിഭൊവനം പചയ് ഒരു �ംവിധൊനത്ി
പല ് ത്ിനിധിയണഡല്ൊ ഓഡരൊ ഗ്ൊമ�ഭൊ അം�വം. ഒരൊളിപന് �നനം മുത്ൽ 
മരണം വപരയള്ള വിവിധ കൊര്യങ്ങൾക്കൊയി ബന്ധപപെഡടണ് സ്ൊ�നമൊണ് 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�്. ഈ ഓഫീ�ിൽ നിന്നും �ഞ്ൊയത്ിന് കീഴി
ലുള്ള മറ്റ് സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഡ�വനങ്ങൾ നിരവധിയണ്്. 
ഇത്ിൽ ഭൂരിഭൊ�ം ഡ�വനങ്ങളം കഴിഞെ കൊലയളവിനള്ളിൽ ഓണ്സലനൊ
യി ലഭ്യമൊക്കൊൻ കഴിഞെിട്ടുണ്്. വിവര �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യയപട നൂത്ന �ഡങ്
ത്ങ്ങൾ �രമൊവധി ്ഡയൊ�നപപെടുത്ിയൊണ് ഇത്് �ൊധ്യമൊക്കിയത്്. ‘‘�ൊ
ധൊരണക്കൊരപന് പ�ക്രട്റിഡയറ്റ് ” ആയി അറിയപപെടുന്ന ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ 
�ര്ക്കൊര് സ്ൊ�നമൊയ ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ (ഐ.പക.എം.) വി
ന്യ�ിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകൾ വഴിയൊണ് ഇത്് �ൊധ്യമൊയത്്. 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ വിന്യ�ിച്ചിട്ടുള്ള ്ധൊന ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകൾ ത്ൊപഴ 
�റയന്നവയൊണ്.

സഡലഖ �ദ്ധത്ി ഡമൊണിറ്ററിം�്

�ഞ്യ വസ്തുനികുത്ി, ഇഡ�പയ്മന്്, സല�ൻസകൾ, നികുത്ികൾ

�ഡങ്ത്ം പകട്ിട നിര്മ്മൊണ പ�ര്മിറ്റ്

ഡ�വന �നന-മരണ-വിവൊഹ (�ിവിൽ ര�ിഡ്രേഷൻ) ര�ിഡ്രേഷൻ, 
�ര്ട്ിഫിക്കറ്റ്
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’’ പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ, അഡ�ക്ഷ - ഇ-ഫയലിം�്

’’ ഡക്ഷമ പ�ൻഷനകൾ (പ�ൻഷൻ)

സൂചിക ഫയൽ നട�ടിക്രമങ്ങൾ, എ�്.എം.എ�്. �ൗകര്യം

�ഞ്ിത് �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ, നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ

�കര്മ്മ ഡയൊ�നട�ടികൾ

�ൊംഖ്യ ഡബിൾ എൻരൈി അക്കൗണ്ിം�് �ംവിധൊനം

സ്ൊ�ന ഡ� ഡറൊൾ, KPEPF

കൂടൊപത് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പവബ് ഡ�ൊര്ട്ലൊയ ‹�ംഡവേിത്› 
യിൽ ഓഡരൊ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപന്യം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമൊണ്. 
‘�ചിത്ര’ GPS അടിസ്ൊനമൊക്കിയ മൊപെ് �യൂട്് ആലേിഡക്കഷൻ ആണ്. ‘സ�മ’ 
പ�ൊതുമരൊമത്് ്വൃത്ികളപട എസ്റ്റിഡമറ്റ് ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിന് �ഹൊയകര
മൊയ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറൊണ്. ‘സഭദ്’ ധനമൊഡന�്പമന്്, ‘�ൊമൂഹ്യ’ (�ൗരന്ൊരുപട 
ഡൊറ്റൊ ഡബ�് ), ‘�ൊഫല്യ’ (മനഷ്യ വിഭവ �ൊഡക്ക�് ) എന്നിവയം ത്ഡദേശ�്
യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്കൊയി ത്യ്ൊറൊക്കിയവയൊണ്.

ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പവബ് ഡ�ൊര്ട്ൽ ആയ www.lsgkerala.
gov.in ൽ ്ഡവശിച്ചൊൽ ഓണ്സലൻ ഡ�വനങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യമൊണ്. കൂടൊപത് ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷപന് പവബ് സ�റ്റിൽ നിന്നും 
വിവരങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്ൊണ്. (www.ikm.gov.in).

ILGMS (ഇറെഡഗ്റ്റ�് ഡലൊക്കൽ ഗഡവണന്സ് �ൊഡന�്മ�റെ് സിസ്റം)
വിവര വിനിമയ �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യ അനനിമിഷം മൊറിപക്കൊണ്ിരിക്ന്ന ഈ 
ഡി�ിറ്റൽ യ�ത്ിൽ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ്സ്തുത് മൊറ്റങ്ങൾ 
ഉൾപക്കൊണ്് ഓഫീ�് നട�ടികൾ സത്ൊര്യവം, സ�മമൊക്കി ആവശ്യങ്ങൾ 
നിറഡവറ്റൊനം ്ൊപ്തരൊക്കി ഡ�വനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ മുഴുവൻ �മയവം 
പ�ൊതു�നങ്ങളപട വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിഡലക്കൊയി �ര്ക്കൊര് 
നൽകിയ നിര്ഡദേശപത് തുടര്ന്ന് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ വകുപെിപന് കീഴിൽ ്
വര്ത്ിക്ന്ന ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ (ഐ.പക.എം.) വിക�ിപെിപച്ച
ടുക്ന്ന അത്ിനൂത്നമൊയ ഒരൊശയം അഥവൊ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് �ംരംഭമൊണ് 
ILGMS (ഇന്ഡഗ്റ്റഡ് ഡലൊക്കൽ �ഡവണൻ�് മൊഡന�്പമന്് �ിസ്റ്റം). 

ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല വിവിധ ് വര്ത്നങ്ങൾക്ഡവണ്ി നിലവിൽ 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ചുവരുന്ന വ്യത്്യസ്ത ആലേിഡക്കഷനകളപട രീത്ികളം, �വിഡശഷ
ത്കളം ഉൾപപെടുത്ി വിപുലീകരിച്ച് വിക�ിപെിപച്ചടുക്ന്ന പുത്ിയ ഡ�ൊഫ്റ് 
പവയര് �ംവിധൊനമൊണ് ILGMS. ഒറ്റ ഡലൊ�ിനിലൂപട ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ളിപല ഇ-�ഡവണൻ�് �ംബന്ധമൊയ മുഴുവൻ ്വര്ത്നങ്ങളം സകകൊര്യം 
പചയ്ൊൻ കഴിയപമന്നത്ൊണ് ILGMS യപട �വിഡശഷത്. കൂടൊപത് ILGMS ലൂപട 
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ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക് പുറപമ മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്ം സ്ൊ�ന
ങ്ങൾക്ം വിവരങ്ങൾ സകമൊറുന്നത്ിനം കഴിയം.

ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഐ.പക.എം. നൽകുന്ന 
ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് അധിഷ്ിത് ഡ�വനങ്ങൾ ILGMS എന്ന ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് �ംവി
ധൊനത്ിലൂപട മൂന്ന് ഘട്ങ്ങളൊയൊണ് ്വര്ത്നക്ഷമമൊക്ന്നത്ിന് ഐ.പക.
എം. ഉഡദേശിക്ന്നത്്.

്സ്തുത് പമൊഡയൂളകൾ പൂര്ത്ീകരിക്ന്നഡത്ൊടുകൂടി ത്ൊപഴ �റയന്ന �വിഡശ
ഷത്കൾ ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്ക്ം, പ�ൊതു�നങ്ങൾ
ക്ം വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമൊകുന്നത്ൊണ്.

പ്ധൊന സവിഡശഷതകള്

• ഡകരളത്ിപല മുഴുവൻ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപലയം അനബ
ന്ധ സ്ൊ�നങ്ങളിപലയം ഫയലുകൾ സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള ഏക
�ൊലക �ംവിധൊനം.

• പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം �ീവനക്കൊര്ക്ം അഡ�ക്ഷയപട സ്ിത്ി വിവരങ്ങൾ 
ഏക�ൊലക �ംവിധൊനത്ിലൂപട നിരീക്ഷിക്കൊൻ �ൊധിക്ന്നു.

• അഡ�ക്ഷയപട സ്ിത്ി വിവരങ്ങൾ പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് എ�്.എം.എ�്. 
ആയം ഇ-പമയിൽ ആയം ലഭിക്ന്നത്ൊണ്.

• പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ഇ-ഫയലിം�് �ംവിധൊനത്ിലൂപട �ിവിൽ ര�ിഡ്രേ
ഷൻ നടത്തുവൊനള്ള �ൗകര്യം, �രൊത്ികൾ ഓണ്സലനൊയി ഉന്നയിക്കൊ
നള്ള �ൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമൊണ്.

• പവബ് അധിഷ്ിത്മൊയ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറിലൂപട ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് �ിവിൽ 
ര�ിഡ്രേഷൻ നടത്തുവൊനള്ള �ൗകര്യം.

• ഇ-പ�പയ്മന്് �ംവിധൊനം
• �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഡി�ിറ്റൽ ഒപെ്.
• ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് നിര്ദേിഷ് �മയത്ിനള്ളിൽ പൂര്ത്ിയൊഡക്കണ് ഫയലുക

ളപട �മയക്രമം �ംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്ിനള്ള �ൗകര്യം.
• ഉയര്ന്ന ത്ലത്ിലുള്ള ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് ഫയൽ നീക്കങ്ങൾ ഡമൊണിറ്റര് പച

യ്ന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനം.
• ആലേിഡക്കഷനകളപട ത്രത്ിനന�രിച്ച് ഫയൽ നീക്കം �ംബന്ധിച്ച ക്ര

മീകരണം ഏര്പപെടുത്തുവൊനള്ള �ൗകര്യം.

എല്ൊ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകളം ഒരു �ംവിധൊനത്ിഡലക്ക് മൊറ്റിപക്കൊണ്ടുള്ള 
ILGMS വഴി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ൊ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകളം ഒരു 
ലേൊറ്റ്ഡഫൊമിൽ ലഭിക്കയൊണ്. �ൗരന്ൊര്ക്ക് അഡ�ക്ഷകൾ �ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ, നട�ടിക്രമം ഏത്് ഘട്ത്ിൽ ആണ് എന്നത്് ഉൾപപെപട ലഭി
ക്കയൊണ്. �ീവനക്കൊരുപട ഡ�ൊലിഭൊരം ലഘൂകരിക്ന്ന ഒരു �ംവിധൊനം 
കൂടിയൊണിത്്. ഓണ്സലൻ ഡ�വനങ്ങളിൽ എല്ൊം ത്പന്ന എ�്.എം.എ�്. 
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�ൗകര്യം ഏര്പപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ ഓണ്സലനൊയി 
ഡൗണ്ഡലൊഡ് പചയ്് ്ിന്് എടുത്് ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊനം അവയപട ആധികൊ
രികത് ഡലൊകത്ിപന് ഏത്് ഭൊ�ത്തുനിന്നും �രിഡശൊധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്ൊനം 
�ൊധിക്ം. �ൗരഡ�വനങ്ങൾ �ടിവൊത്ിക്കൽ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിൽ ഇ-�ഡവണ
ൻ�് �ംവിധൊനം മികച്ച ശ്ദ്ധ പുലര്ത്ിവരുന്നു. ഇത്് �ംബന്ധിച്ച വിവര
ങ്ങൾ �ൊധൊരണ �നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊഡവണ്തുണ്്. �ഞ്ൊയത്ിപന് സ്ൊ�ന
ങ്ങൾ വഴിയം �ൗരൊവകൊശഡരഖയിലൂപടയം ഗ്ൊമ�ഭകൾ വഴിയം വിപുലമൊയ 
്ചരണം നടത്ി കൂടുത്ൽ �നങ്ങൾ ഓണ്സലൻ ഡ�വനങ്ങൾ ്ഡയൊ�ന
പപെടുത്തുന്നത്ിനൊയള്ള ്ചരണം നടഡത്ണ്തുണ്്. ഓണ്സലൻ ഡ�വനങ്ങ
ൾ �ംബന്ധിച്ച പവബ് ഡമൽവിലൊ�ങ്ങൾ ചുവപട ഡചര്ത്ിരിക്ന്നു.

1. ഇന്ര്പനറ്റ് ബൊങ്ിം�് �ൗകര്യമുള്ളവര്ക്ക് ഡലൊകത്ിപന് ഏത്് ഭൊ�
ത്തുനിന്നും ഇരു�ത്ിനൊല് മണിക്കൂറും വസ്തു നികുത്ി അടക്ന്നത്ിനള്ള 
�ൗകര്യം ലഭ്യമൊണ്.

 https://www.tax.lsgkerala.gov.in/epayment/
2. പകട്ിടങ്ങളപട ഉടമസ്ൊവകൊശ �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് �ൗ�ന്യമൊയി ഇന്ര്പന

റ്റ് വഴി നൽകുന്നു.
 https://www.tax.lsgkerala.gov.in/epayment/mainpage.php 
1. 1970 മുത്ലുള്ള �നന-മരണ-വിവൊഹ �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ ഇന്ര്പനറ്റ് 

മുഡഖന �ൗ�ന്യമൊയി ലഭിക്ന്നു.
 https://www.cr.lsgkerala.gov.in/Cmn_Application.php 
4. 2011 മുത്ലുള്ള പ�ൊതുവിവൊഹ �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ ഇന്ര്പനറ്റ് മുഡഖന �ൗ

�ന്യമൊയി ലഭിക്ന്നു.
 https://www.cr.lsgkerala.gov.in;
5. പ�ൊതുവിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ അഡ�ക്ഷകൾ ഇ-ഫയലിം�് മുഡഖന �്ീ

കരിക്ന്നു. �ിന്നീട് വധു-വരന്ൊര്ക്ക് ഓഫീ�ിപലത്ി ഡരഖകൾ നൽകി 
ര�ിഡ്രേഷൻ നടത്ി �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് വൊങ്ങൊവന്നത്ൊണ്.

 https://www.cr.lsgkerala.gov.in/Cmn_Application.php 
6. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് നടത്തുന്ന പടണ്റുകൾ ഇന്ര്പനറ്റ് വഴി �ര�്യം പചയ്

ന്നു.
7. എല്ൊ �ൊമൂഹ്യ സരക്ഷിത്ത്് പ�ൻഷനകളം കമ്പയൂട്ര് �ംവിധൊനം വഴി 

നൽകുന്നു. പ�ൻഷനറുപട ബൊങ്്/ഡ�ൊസ്റ്റ് ഓഫീ�് അക്കൗണ്ിഡലക്ക് 
തുക സകമൊറുന്ന �ംവിധൊനം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്്. പ�ൻഷൻകൊരുപട 
പൂര്ണ്ണവിവരങ്ങൾ പവബ്സ�റ്റിൽ ലഭ്യമൊണ്.

8. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ�ിൽ �മര്പെിക്ന്ന അഡ�ക്ഷകളപട വിവരങ്ങ
ൾ പമൊസബൽ ഡഫൊണിൽ എ�്.എം.എ�്. വഴി ലഭിക്ന്നു.

9. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പവബ്സ�റ്റ്.
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ഇ-ഡപയ് മ�റെ്

നികുത്ി ഓണ്സലനൊ
യി അടയ്ക്കുന്നത്ിനള്ള 

�ൗകര്യം.  
ഓണര്ഷിപെ് �ര്ട്ി
ഫിക്കറ്റ് �ൗ�ന്യമൊ
യി ഡൗണ്ഡലൊഡ് 

പചപയ്ടുക്കൊം.  
പകട്ിട വിവരങ്ങൾ  
പവബ്സ�റ്റിൽ

ഇ-മപന്ഷന്

�ൊമൂഹ്യസരക്ഷിത്ത്് 
പ�ൻഷൻ ഗുണഡഭൊ
ക്തക്കളപട �മ്പൂര്ണ്ണ  

വിവരങ്ങൾ  
പവബ്സ�റ്റിൽ 

ലഭിക്ന്നു

ഇ-സർട്ിഫിക്കറ്റ്

�നന �ര്ട്ിഫിക്കറ്റു
കൾ �ൗ�ന്യമൊയി 

ഡൗണ്ഡലൊഡ് 
പചപയ്ടുക്കൊം.  ഇത്് 

എല്ൊ �ര്ക്കൊര് 
ആവശ്യങ്ങൾക്ം 
ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊം.

എം-ഗഡവണന്സ്

ഓഫീ�ിൽ ലഭിക്
ന്ന അഡ�ക്ഷകളപട 
സ്ിത്ി�ത്ികൾ 

എ�്.എം.എ�് മുഖൊ
ന്തിരം അറിയിക്ന്നു

ഇ-ഫയലിംഗ്

വിവൊഹം ര�ിസ്റ്റര് 
പചയ്ന്നത്ിനള്ള 

അഡ�ക്ഷ കമ്പയൂട്റിലൂ
പട ഓണ്സലനൊയി 

�മര്പെിക്കൊം

ഇ-ഗഡവണന്സ്

�ഞ്ൊയത്തുമൊയി 
ബന്ധപപെട്ടുള്ള 

�മ്പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചു പകൊ
ണ്ടുള്ള പവബ്സ�റ്റ്
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14 
മപൊതുഭരണം:  

പുതുതലമുറ മവല്ലുവിളികള്

14(I). �ൊലിന്യ സംസ്കരണം
ന�രങ്ങപളഡ�ൊപല ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകഡളയം അഡലൊ�രപപെടുത്തുന്ന ഗുരുത്ര 
്ശ്നമൊയി മൊറിയിരിക്ന്നു മൊലിന്യ �രി�ൊലനം. രൂ�പപെടുന്ന ഏപത്ൊരു മൊ
ലിന്യവം എത്രയം ഡവ�ത്ിലും സരക്ഷിത്മൊയം �ംസ്രിക്കപപെഡടണ്ത്് ്
കൃത്ിവിഭവ �ംരക്ഷണത്ിനം ആഡരൊ�്യ �രി�ൊലനത്ിനം അത്്യന്തൊഡ�
ക്ഷിത്മൊണ്. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തു ്ഡേശപത് മൊലിന്യമുക്തമൊക്ന്നത്ിന് ഡകരള 
�ഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്റം, അനബന്ധ നിയമങ്ങളം, �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകളം, 
ഡകൊടത്ി ഉത്രവകളം മുൻനിര്ത്ി വ്യക്തമൊയ ഒരു നിര്വ്വഹണ �ംവിധൊനം 
ത്യ്ൊറൊക്കയം നടപെൊക്കയം പചഡയ്ണ്തുണ്്.

14 (I).1 ഡകരള പഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്് പ്കൊരമുള്ള ചു�തലകള് -  
നിയന്ത്രണൊധികൊരങ്ങള്

മൊലിന്യ �ംസ്രണം ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്റ് ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ
യത്തുകളപട അനിവൊര്യ ചുമത്ലയൊയി ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചിരിക്ന്നു. മൂന്നൊം �ട്ി
കയിപല "ഖരമൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിക്കയം കപയ്ൊഴിയകയം പചയ്കയം 
ദ്വമൊലിന്യം നീക്കം പചയ്ന്നത്് ക്രമീകരിക്കയം" �ംബന്ധിച്ച കൊര്യങ്ങൾ 
നിര്വ്വഹിഡക്കണ്ത്് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് കര്ത്വ്യമൊണ്. മൊലിന്യ �രി
�ൊലനത്ിനൊയള്ള �ദ്ധത്ികൾ ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനം നടപെൊക്ന്നത്ിനമുള്ള 
അധികൊരം ്ധൊനമൊയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്.

പക.�ി.ആര്. ആക്റ് 219 എ. മുത്ൽ എക്് വപരയള്ള വകുപ്പുകൾ മൊലിന്യ �രി
�ൊലനം �ംബന്ധിച്ച് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തും പ�ൊതു�നങ്ങളം നിര്വ്വഹിഡക്കണ് 
കര്ത്വ്യങ്ങളം ചുമത്ലകളം, അതു �ംബന്ധിച്ച ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് അധി
കൊരങ്ങളം വിശേമൊയി ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. 
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• വകുപെ് 219 എ. ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് മൊലിന്യങ്ങൾ നീക്കം പചയ്ന്ന
ത്ിന് �ംവിധൊനങ്ങൾ ഏര്പപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്.

• വകുപെ് 219 ബി. ്കൊരം �ൊര്ഹികവം വ്യവ�ൊയികവം, സ്ൊ�നങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ളതുമൊയ ചവറും ഖരമൊലിന്യങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിന് ഉടമ
സ്രും ത്ൊമ�ക്കൊരും ബൊധ്യസ്രൊണ്.

• വകുപെ് 219 എച്ച് ്കൊരം ത്ൊമ� സ്ലമല്ൊത് �രി�രങ്ങളിൽ അടി
ഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മൊലിന്യങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റി ആവശ്യപപെ
ടുന്ന ്കൊരം നിര്ദേിഷ് രീത്ിയിൽ നിശ്ിത് �മയത്ിനകം ഉടമസ്ര് 
നീക്കം പചഡയ്ണ്ത്ൊപണന്ന് വ്യവസ് പചയ്ന്നു. നീക്കം പചയ്ന്നത്ിൽ 
വീഴ്ചവരുത്തുന്ന �ക്ഷം അയൊപള കുറ്റസ്ൊ�നത്ിഡന്ൽ ₹10,000/- വപര 
�ിഴ ചുമത്ി ശിക്ഷിക്കൊവന്നത്ൊണ്. തുടര്ന്നും നിര്ഡദേശം അന�രിക്കൊൻ 
ഉഡ�ക്ഷ കൊണിച്ചൊൽ, കുറ്റം തുടരുന്ന ഒഡരൊ േിവ�വം ₹100/- നിരക്കിൽ 
അധിക �ിഴയം ചുമത്ി ശിക്ഷിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

• വകുപെ് 219 എൻ ് കൊരം ചവഡറൊ മൊലിന്യഡമൊ അവശിഷ്ങ്ങഡളൊ യൊപത്ൊരു 
സ്ലത്തും യൊപത്ൊരൊളം ഇടുവൊഡനൊ ഇടുവിക്കൊഡനൊ �ൊടില്.

• 219 വി. വകുപെ് ്കൊരം, കുറഞെ ത്റവിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള വൊ�ഗൃഹങ്ങൾ ഒഴി
പകയള്ള പകട്ിടങ്ങളിലും സ്ൊ�നങ്ങളിലും മൊലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്ിൽ 
ത്പന്ന �ംസ്രിക്ന്നത്ിന് �ംവിധൊനങ്ങൾ ഉടമസ്ര് ഏര്പപെടുഡത്ണ്
ത്ൊണ്. ഈ വകുപെിപല 3 (1) ഉ�വകുപെിൽ ഈ വ്യവസ്കളപട ലംഘനം 
നടത്തുന്നവപര �ിഴ/ത്ടവ് /�ിഴയം ത്ടവം കൂടിഡയൊ നൽകി ശിക്ഷിക്ന്ന
ത്ിനം വ്യവസ് പചയ്ന്നു.

ഖരമൊലിന്യങ്ങൾ ശരിയൊയി �ംസ്രിക്കൊത്ിരിക്കൽ, ചവറുകൾ നീക്കം പച
യ്ൊത്ിരിക്കൽ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സകകൊര്യം പചയ്ന്ന ഇടങ്ങളിപല മൊലിന്യം, 
�ലഡസ്ൊത്സ്സുകൾ മലിനമൊകൊൻ �ൊദ്ധ്യത്യള്ള വ്യവ�ൊയ സ്ൊ�നങ്ങൾ 
അനമത്ിയില്ൊപത് നടത്ൽ, മൊലിന്യങ്ങൾ നിയമ വിരുദ്ധമൊയി വൊഹനങ്ങ
ളിൽ പകൊണ്ടുഡ�ൊകൽ, മലിന�ലം �ംസ്രിക്കൊപത് ഒഴുക്കി വിടൽ, മൊം�്യൊ
വശിഷ്ങ്ങൾ നിഡക്ഷ�ിക്കൽ എന്നിവ പക.�ി.ആര്. ആക്റ് ്കൊരം നിയമ 
ലംഘനങ്ങളൊണ്, ശിക്ഷൊര്ഹമൊയ കുറ്റമൊണ്. 

14.1.1 �ൊലിന്യ സംസ്കരണം 
�ി.ഒ.(�ി)നമ്പര് 65/2018/ത്�്ഭവ /ത്ീയത്ി 13/9/2018 ്കൊരം മൊലിന്യ 
�ംസ്ക്കരണം �ംബന്ധിച്ച �ര്ക്കൊര് നയവം; �ി.ഒ.2420/2017 / LSGD ഉം 
�ി.ഒ.1496/2020 ത്ീയത്ി 12.8.2020 ഉം ് കൊരം �മഗ് ശുചിത്് മൊലിന്യ �രി
�ൊലന �ദ്ധത്ി �ംബന്ധിച്ച മൊര്ഗ്ഗഡരഖയം �ര്ക്കൊര് പുറപപെടുവിച്ചു. മൊലിന്യ 
�ംസ്രണവമൊയി ബന്ധപപെട്ടു �്ീകരിഡക്കണ് പ�ൊതു�മീ�നം, കൊഴ്ചപെൊട്, 
്വര്ത്ന �ംവിധൊനം, �ംഘടനൊ �ംവിധൊനം, �ൊമ്പത്ിക വിശകല
നം, തുടര്നടത്ിപെ്, ഫല്ൊപ്തി സൂചകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൊര്യങ്ങൾ �ര്ക്കൊര് 
ഉത്രവിൽ വിശേീകരിച്ചിരിക്ന്നു. മൊലിന്യ�രി�ൊലനം �ംബന്ധിച്ച് , 
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ശീലം വളര്ത്ിപയടുക്ന്നത്ിനള്ള വിേ്യൊഭ്യൊ�ം, നിയമ�രമൊയ ഇടപ�ടലു
കൾ, തുടര്ച്ചയൊയ അവഡലൊകനങ്ങൾ എന്നിവയം, വ്യത്്യസ്ത ഏ�ൻ�ികളം 
�ര്ക്കൊര് വകുപ്പുകളം നിര്വ്വഹിഡക്കണ് ചുമത്ലകളം, ഇവയപട കൂട്ൊയ്മ ഉറപെൊ
ക്ന്നതു �ംബന്ധിച്ചും മൊര്ഗ്ഗഡരഖയിൽ വ്യക്തമൊയി വിശേമൊക്കിയിട്ടുണ്്.

സ�വമൊലിന്യം ഉറവിടത്ിലും, �ൊമൂഹ്യൊധിഷ്ിത് വിഡകന്ദീകൃത്രീത്ിയിലും 
�ംസ്രിക്ന്നത്ിന് ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. അസ�വ മൊലിന്യ �ംസ്
രണത്ിന് ഡകന്ദീകൃത് രീത്ിയം നിര്ഡദേശിച്ചിരിക്ന്നു. മൊലിന്യ �ംസ്രണ
ത്ിനൊയി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ നിരന്തരം ധനം വിനിഡയൊ�ിക്ക എന്ന
ത്ിൽ നിന്ന് മൊറി ബി�ിനസ്സ് മൊതൃകയിൽ മൊലിന്യ �ംസ്രണ ്വര്ത്നം 
വിഭൊവനം പചയ്ിരിക്ന്നു. അനകൂല അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ിക്കൊയി ്ൊഡേശിക 
ത്ലത്ിലുള്ള ക്യൊമ്പയിനകൾ, �രിശീലനങ്ങൾ, വിപുലവം �മഗ്വമൊയ 
�ര്പവ്വ, വിശേമൊയ പ്ൊ�ക്ട് റിഡപെൊര്ട്്, കര്മ്മ�മിത്ികൾ, �ങ്ൊളിത് രീ
ത്ിയിലുള്ള �ദ്ധത്ി ആസൂത്രണം, ശൊസ്തീയമൊയ �മൊഹരണ-സകമൊറ്റ-�ംസ്
രണ �ംവിധൊനം, ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനി, അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട ്ൊഥമിക 
�ംഭരണത്ിന് എം.�ി.എഫ്. രണ്ൊമത്് �ംഭരണത്ിനം ത്രം ത്ിരിക്കലി
നം ആര്.ആര്.എഫ്. ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന, യൂ�ര് ഫീ, �ൊഡങ്ത്ിക�ഹൊയം, 
ഹരിത് �ഹൊയസ്ൊ�നം, ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊൾ, നിയമ�രമൊയ ഇടപപെട
ലുകൾ, ഡ�ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റിം�്, �ൊമൂഹിക നീരീക്ഷണം തുടങ്ങി വ്യത്്യസ്ത 
രീത്ികളം ്വര്ത്നങ്ങളം മൊര്ഗ്ഗഡരഖയിൽ വിശേമൊയി ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. 
മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിപന് �ൊമ്പത്ിക പചലവ് അത്ിപന് ഉല്പൊേകര് ത്പന്ന 
നിര്വ്വഹിക്ക എന്ന "എപന് മൊലിന്യം എപന് ഉത്രവൊേിത്ം" എന്നത്ൊണ് 
മൊര്ഗ്ഗഡരഖ മുഡന്നൊട്ടുവയ്ക്കുന്ന മുഖ്യ �മീ�നം.

14.1.2 ഹരിത കർമ്മഡസന 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തു ്ഡേശപത് സ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട ഉറവിട �ംസ്രണത്ി
നം, അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട ഡശഖരിക്കൽ, സകപയൊഴിക്കൽ �ംബന്ധിച്ചും 
ഡ�വനങ്ങളം ഫീൽഡത്ല ്വര്ത്നങ്ങളം നടഡത്ണ് �ംഘടനൊ �ംവി
ധൊനമൊണ് ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന. കൊര്യക്ഷമമൊയി ്വര്ത്ിക്ന്ന കുടുംബശ്ീ 
യൂണിറ്റ്/ �്യം �ഹൊയ �ംഘങ്ങൾ/ ഡയൊ�്യത്യള്ള ഏ�ൻ�ികൾ/ ത്ൊ
ല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അഡ�ക്ഷ ക്ഷണിച്ച് രൂ�ീകരിക്ന്ന ഗ്രൂപെ് എന്നിവപയ 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയൊയി നിഡയൊ�ിക്കൊം. കുടംബശ്ീ �ംവിധൊനത്ിപല
ങ്ിൽ ഒരു �്യം പത്ൊഴിൽ �ംരംഭമൊയിരിക്ം ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന. മൊലിന്യ 
�ംസ്രണ ്വര്ത്നവമൊയി ബന്ധപപെട് ്ചരണ �രി�ൊടികൾ, ആവശ്യ
കത്ൊ നിര്ണ്ണയ �ര്പവ്വ, യൂ�ര് ഫീ ഡശഖരിക്കൽ തുടങ്ങിയ ് വര്ത്നങ്ങളം, 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന നിര്വ്വഹിക്ം.

കുടുംബശ്ീ വനിത്കൾക്ക് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ലത്ിൽ മൊലിന്യ 
�ംസ്രണത്ിലൂപട മണ്ണ്, �ലം എന്നിവയപട �ംരക്ഷണവം സ�വകൃഷിക്ക് 
ഡ്ൊത്സൊഹനവം നൽകി പകൊണ്് ഹരിത്കര്മ്മ ഡ�ന സമഡക്രൊ �ംരംഭ
ങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ന്നത്ിനം ്വര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്പപെടുന്നത്ിനമുള്ള മൊര്ഗ്ഗ 
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നിര്ഡദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ്വര്ത്നഡരഖ �ംബന്ധിച്ച ഉത്രവ് കുടുംബശ്ീ 
എക്ികയൂട്ീവ് മിഷൻ ഡയറക്ടര് 23. 4.2018ൽ പുറപപെടുവിച്ചു. (ഉത്രവ് നമ്പര് 
10394- D 2017).

ക്രിയൊത്ക ്വര്ത്നങ്ങൾ കണക്കിപലടുത്് ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നപയ 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന സമഡക്രൊ �ംരംഭക ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�ന കണ്
ഡ�ൊര്ഷ്യം എന്നീ ഘടകങ്ങളൊയി ത്രംത്ിരിച്ചിട്ടുണ്്.

(a) ഹരിത കർമ്മഡസന ട്�ഡക്രൊ സംരംഭം 
മൊലിന്യ �ംസ്രണവമൊയി ബന്ധപപെട് പത്ൊഴിൽ അവ�രങ്ങൾ ്ഡയൊ�
നപപെടുത്ി ്വര്ത്നങ്ങളിലൂപട വരുമൊനം കപണ്ത്തുന്ന പത്ൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുക
ളൊണ് ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന സമഡക്രൊ �ംരംഭക ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഒഡരൊ �ംരംഭവം 
്�ിഡന്്, പ�ക്രട്റി (ഗ്ീൻ സൂപെര്സവ�ര്) എന്നിവപര �ംരംഭത്ിപന് ്
വര്ത്നത്ിനൊയി ത്ിരപഞെടുക്കണം. സമഡക്രൊ �ംരംഭങ്ങളൊയി ്വര്ത്ി
ക്ന്നത്ിനള്ള എല്ൊ മൊര്ഗ്ഗഡരഖകളം ഈ യൂണിറ്റിനം ബൊധകമൊണ്.

ഹരിതഡസനൊംഗങ്ങളമട മതരമഞെടപ്്
ഹരിത് കര്മ്മഡ�നൊം�ങ്ങളപട പത്രപഞെടുപെ് (ഏ.ഡി.എ�് കമ്മിറ്റികൾ 
കപണ്ത്തുന്ന ഏറ്റവം അര്ഹത്യള്ളവപര ഡചര്ത്് ) ത്ൊപഴപെറയന്ന മൊനേണ്ഡ
ങ്ങൾക്കന�രിച്ചൊയിരിക്കണം.

• കുടുംബശ്ീ അയൽക്കൂട് അം� / അം�ത്ിപന് കുടുബൊം�ം
• �ംരഭ ്വര്ത്നത്ിനള്ള ത്ൊത്്�ര്യം
• കൊയിക ക്ഷമത്യള്ളവര്
• നല് പ�രുമൊറ്റം

പത്രപഞെടുക്കപപെടുന്ന അം�ങ്ങൾക്ക് ത്ഡദേശ സ്ൊ�നത്ലത്ിൽ ആേ്യഘ
ട് �രിശീലനം, യൂണിഡഫൊം, ത്ിരിച്ചറിയൽ ഡരഖ എന്നിവ ത്ഡദേശ സ്ൊ�നം 
ലഭ്യമൊഡക്കണ്ത്ൊണ്.

വീടുകളപട എണ്ണമന�രിച്ച് ഒരു വൊര്ഡിൽ �രമൊവധി 2 ഡ�ര്. 3 മുത്ൽ 5 
വപര വൊര്ഡകളിപല അം�ങ്ങപള ഉൾപപെടുത്ി ഒരു ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന 
�ംരഭ ഗ്രൂപെ് ; ഒരു �ംരംഭത്ിൽ 4 മുത്ൽ 10 വപര അം�ങ്ങൾ. 

പുത്ിയ അം�ങ്ങപള �ഞ്ൊയത്ിപന് ആവശ്യവം നില�ൊടും �രി�ണിച്ച് 
കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിന് ഡചര്ക്കൊം. 

സംരംഭത്ിമറെ പ്വർത്നം
കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് അറിഡവൊപട മൊത്രം ്വര്ത്നം നടത്തുക. ഹരിത് 
�ംരംഭകര് അടങ്ങുന്ന ്ഡേശപത് മൊലിന്യമുക്തമൊക്ന്ന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് 
ഒരു പത്ൊഴിൽ �ംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഡനതൃത്്ം നൽകുക. ് വര്ത്ന ് ഡേ
ശപത് വീടുകളം സ്ൊ�നങ്ങളം നിശ്ിത് ഇടഡവളകളിൽ �ന്ദര്ശിച്ച് കഴുകി 
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വൃത്ിയൊക്കിയ അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ (ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനി നിര്ഡേശിക്
ന്നവ) ഡശഖരിക്ക. അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ത്രംത്ിരിച്ച് എം �ി എഫിൽ 
സൂക്ഷിക്ക. എം �ി എഫിൽ നിന്ന് ആര്.ആര്.എഫിഡലക്ക് എത്ിക്ന്നത്ി
ന് ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനിയമൊയി ബന്ധപപെട് ് വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുക. സ�വ 
മൊലിന്യം �ംസ്രിച്ച് കൃഷിക്ക് ഡവണ്ി ്ഡയൊ�നപപെടുത്തുന്നത്ിന ഡവണ് ്
വര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്പപെടുക. പ�ൊതു മൊലിന്യ�ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങൾ 
്വര്ത്ിപെിക്ന്നത്ിന് ആവശ്യമൊയ ഡ�വനം നൽകുക. സ�വമൊലിന്യ 
ഉറവിട �ംസ്രണ ഉ�ൊധികൾ ലഭ്യമൊക്കൽ, ്വര്ത്ിപെിക്കൊനള്ള ഡ�വനം 
നൽകൽ, ് ഡേശത്് നടക്ന്ന പ�ൊതു�്കൊര്യ ചടങ്ങുകൾ (വിവൊഹ �ൽക്കൊ
രങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റ് ആഡഘൊഷങ്ങൾ) തുടങ്ങിയവ ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡകൊൾ 
്കൊരം നടത്തുന്നത്ിന് ഡവണ് ഡ�വനം നൽകൽ, �്ൊ�്ഡഷൊപ്പുകൾ/റിപെയ
റിങ് ഡഷൊപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയപട നടത്ിപെ്. �ംരംഭകര് നൽകുന്ന ഡ�വന
ത്ിന് അനസൃത്മൊയി ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നം നിശ്യിക്ന്ന യൂ�ര് 
ഫീ കൃത്്യമൊയി ഡശഖരിക്ക. കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് അക്കൗണ്ിൽ അടയ്ക്കുക. 

കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യവമൊയി �ഹകരിച്ച് ്സ്തുത് നിര്ഡദേശങ്ങൾക്കനസൃത്മൊയി ്
വര്ത്ിക്ക, ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നക്ക് വരുമൊനം ലഭിക്ന്നത്് ത്ൊപഴപെറയം 
്കൊരമുള്ള ്വര്ത്നങ്ങളിൽ നിന്നൊണ്.

• ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ / സ്ൊ�നങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് ഡശഖരിക്ന്നത്ിന് ലഭിക്ന്ന യൂ�ര് ഫീ.

• ത്ഡദേശ�്യംഭരണസ്ൊ�നങ്ങൾ കരൊറിൽ ഏര്പപെടുന്നതുവഴി അസ�വ 
മൊലിന്യങ്ങൾ ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനിക്ക്/ അനഡയൊ�്യരൊയ മറ്റ് �മൊന സ്ൊ
�നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്ിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന വരുമൊനം.

• ്ഡേശപത് ആഡഘൊഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റു �രി�ൊടികൾ തുടങ്ങിയവ 
ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡകൊൾ ്കൊരം ഏപറ്റടുത്് നടത്തുന്നത്ിലൂപട ലഭിക്ന്ന 
വരുമൊനം.

• ്ഡേശത്് ഹരിത് ഉ�കരണങ്ങളൊയ ബഡയൊ കഡമ്പൊസ്റ്റ്, കിച്ചണ് ബിൻ 
തുടങ്ങിയവയപട വിൽ�ന, �ര്വ്വീ�് നൽകുന്നത്ിന് ലഭിക്ന്ന വരുമൊനം.

• ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന കൊര്ഷിക ഡ�നയൊയം ്വര്ത്ിക്ന്നത്ൊണ്. വി
ത്തുകൾ/സത്കൾ, ഡഗ്ൊബൊഗുകൾ ചൊണകം, സ�വവളം എന്നിവയപട 
വിൽ�നയ്ക്കു പുറഡമ മട്ടുപെൊവ് കൃഷി/ സ�വ കൃഷിക്ള്ള ഡ�വനങ്ങളിലൂപട 
ലഭിക്കൊവന്ന ഫീ�്.

• യൂണിറ്റ് നിശ്യിക്ന്ന ഇത്ര �ര്വീസകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമൊനം.
• പ�ൊതുമൊലിന്യ �ംവിധൊനങ്ങളപട നടത്ിപെിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന 

വരുമൊനം.
• ബി.�ി.എൽ, ആശ്യ ഗുണഡഭൊക്തൊക്കളപട വീടുകളിൽ നിന്നും ഘടക 

സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നും മൊലിന്യം ഡശഖരിക്ന്നത്ിന് ത്ഡദേശ സ്ൊ�നം 
നൽകുന്ന യൂ�ര് ഫീ�്
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• ആര്.ആര്.എഫ് നടത്ിപെിന് ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന സമഡക്രൊ �ംരംഭ ഗ്രൂപ്പു
കൾക്ക് ത്ൊല്പര്യമുള്ള�ക്ഷം ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനിയമൊയി ധൊരണയൊകൊവ
ന്നതും അത്ിലൂപട അധികവരുമൊനം ഡനടൊവന്നതുമൊണ്.

• ത്ഡദേശ�്യംഭരണസ്ൊ�നം, കുടുംബശ്ീ, ഹരിത് ഡകരള മിഷൻ, ശുചിത്്
മിഷൻ, ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനി, �ര്ക്കൊര് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയപട �മൊന 
�ദ്ധത്ികൾ ഏപറ്റടുക്ന്നതു മുഡഖന ലഭ്യമൊഡയക്കൊവന്ന വരുമൊനം.

• ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയപട ്ൊരംഭ ഘട് ്വര്ത്നത്ിന് വയബിലിറ്റി 
�്യൊ�് ഫണ്് (VGF) അനവേിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ഇതു�ംബന്ധിച്ച �ര്ക്കൊര് 
ഉത്രവകൾ ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു

(1.) �.ഉ. (�ൊധൊ)നം. 1391/2018/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 19/5/2018, 

(2) �.ഉ.(�ൊധൊ ) നം. 703/2019/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 25/3/2019

(3) �.ഉ.(സക) നം. 62/2020/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 11/4/2020

(4) �ര്ക്ലര് നമ്പര് 3169/�ി 5/2018എ�്.എം/ ത്ീയത്ി 20/4/2020

• കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് നട�ടികൾക്ക് വി�രീത്മൊയി ്വര്ത്ിക്
ന്ന ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന �ംരംഭം/അം�ത്ിപനത്ിപര, ഭൂരി�ക്ഷ ത്ീ
രുമൊന്കൊരം നട�ടി �്ീകരിക്കൊൻ, കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം ്�ിഡന്്, 
പ�ക്രട്റി, �ി.ഡി.എ�് പചയര്ഡ�ഴ്ണ്, നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊ�സ്ൻ. 
ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�ന ഡമധൊവി എന്നിവര് ഡചര്ന്ന �മിത്ി. 

പരൊതി പരിഹൊരസ�ിതി

_ പചയര്മൊൻ - ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്്.
_ കണ്വീനര് -CDS പമമ്പര് പ�ക്രട്റി
_ മൂന്ന് വനിത്ൊ �ന്ത്ിനിധികൾ 
_ 2 വനിത്ൊ ഉഡേ്യൊ�സ്ര്
_ CDS പചയര്ഡ�ഴ്ണ്
_ ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന �ംരംഭ ചുമത്ലയള്ള അം�ം 
_ ICDS സൂപെര്സവ�ര് 

(b) ഹരിത കർമ്മഡസന കണ്ഡസൊർഷ്യം

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്്ത്ലത്ിൽ ് വര്ത്ിക്ന്ന ഹരിത് �ംരംഭകര് രൂ�ീകരിക്
ന്ന �ംഘടനയൊണ് ഹരിത്കര്മ്മഡ�ന കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം. ഹരിത്കര്മ്മഡ�ന 
കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം CDS ൽ “..........(�ഞ്ൊയത്ിപന് ഡ�രു് ) ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന 
കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം.” എന്ന ഡ�രിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ണം.

�ഞ്ൊയത്ിൽ ഹരിത് കര്മ്മഡ�നൊം�ങ്ങളൊയി 8 ൽ ത്ൊപഴ അം�ങ്ങൾ 
മൊത്രപമ ഉള്ളൂപവങ്ിൽ ഒരു ഹരിത് കര്മ്മഡ�നൊ �ംരംഭം മൊത്രം മത്ി. അതു 
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ത്പന്നയൊയിരിക്ം കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യവം. �മിത്ിയപട ്വര്ത്നങ്ങൾക്കൊ
യി ്�ിഡന്്, പ�ക്രട്റി എന്നിവപര ത്ിരപഞെടുക്കണം. ഭൊരവൊഹികള
പട കൊലൊവധി 3 വര്ഷം. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ലത്ിൽ ഹരിത് 
കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് ്വര്ത്ന ചുമത്ലകൾ വിവിധ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങൾ, �ര്ക്കൊര് ഓഫീസകൾ, �ര്ക്കൊരിത്ര ഏ�ൻ�ികളമൊയ
ള്ള ഏഡകൊ�നം, ഹരിത്�ംരംഭകര്ക്ക് ഡവണ് വിഭവങ്ങളപട �മൊഹരണം, 
ഹരിത് ബി�ിന�് സ്ൊ�നമൊയി കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിൽ ഉൾപപെട് എല്ൊ 
അം� �ംരംഭകപരയം ഉയര്ത്ി പകൊണ്ടുവരുന്നത്ിനള്ള ഡനതൃത്്ം നൽകുക. 
ഹരിത് �ംരംഭകര്ക്ക് ഡവണ്ിവരുന്ന സവേ�്ധ്യ �രിശീലനങ്ങൾ നൽകി 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന �ംരംഭകപര �ജ്ജരൊക്ക. ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�ന �ംരം
ഭകരുപട ഇടയിൽ വരുന്ന �രൊത്ികൾക്ക് �രിഹൊരം കൊണുക.

ഹരിത കർമ്മ ഡസന കണ്ഡസൊർഷ്യത്ിമറെ വൊണി�്യപര�ൊയ ചു�തലകള് 

• ഹരിത് ഉ�കരണങ്ങൾ, ഇഡനൊകുലം എന്നിവയപട �മൊഹരണവം വിത്ര
ണവം.

• ്ഡേശപത് വൊണി�്യ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസ�വ മൊലിന്യ
ങ്ങൾ ഡശഖരിക്ന്നത്ിന് �ംരംഭക ഗ്രൂപ്പുകപള �ഹൊയിക്കൽ.

• ്ഡേശപത് മുഴുവൻ ഉത്സവങ്ങൾ, �്കൊര്യ �ൽക്കൊരങ്ങൾ, �ര്ക്കൊര്- 
�ര്ക്കൊരിത്ര �രി�ൊടികൾ മുത്ലൊയവ ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡകൊൾ ്കൊരം 
നടത്തുന്നത്ിന് ഡനതൃത്്ം നൽകൽ.

• �ംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടുത്ൽ പത്ൊഴിൽ അവ�രങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനള്ള 
പുത്ിയ �ദ്ധത്ികൾ കപണ്ത്ലും നടപെിലൊക്കലും.

• ഹരിത് �ംരംഭകപര ഘട്ംഘട്മൊയി മൊലിന്യ�ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങ
ളപട �ര്വീ�ിങ്, സ�വകൃഷി, പടറ�് ഫൊമിം�്, �ൊര്ഡനിം�്, മഴപവ
ള്ള�ംഭരണം, ഡ�ൊളൊര് �ൊനലുകളപട �ര്വീ�ിം�് തുടങ്ങിയ പുത്ിയ 
�ദ്ധത്ികൾക്ക് ഡവണ് �ൊഡങ്ത്ിക �രിശീലനം നൽകൽ.

• വയബിലിറ്റി �്യൊ�് ഫണ്് ത്ഡദേശസ്ൊ�നങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭ്യമൊക്കൽ.

ഭരണപര�ൊയ ചു�തലകള് 

• ഓഡരൊ മൊ�ത്ിലും എക്ികയൂട്ീവ് കമ്മിറ്റി ഡയൊ�ങ്ങൾ നടത്ൽ.

• മൂന്നുമൊ�ത്ിപലൊരിക്കൽ പ�ൊതു�ഭ വിളിച്ചു ഡചര്ക്കൽ.

• കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ, വിവിധ ഹരിത് �ംരംഭക യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ലഭി
ക്ന്ന വ്യത്്യസ്ത അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട കണക്കൾ ്ഡത്്യകം എഴുത്ി 
സൂക്ഷിക്ക.

• ആര് ആര് എഫിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന വരുമൊനം വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൈൊൻ
സ്ഫര് പചയ്് നൽകൽ 
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യൂസർ ഫതീസ്
പ�ൊതു മൊലിന്യ�ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങൾക്ക് �ൗരന്ൊര് യൂ�ര് ഫീ നൽ
ഡകണ്തുണ്്. ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന നൽകുന്ന ഡ�വനങ്ങൾപക്കൊപെം അവ 
�മൂഹത്ിൽ ഉണ്ൊക്ന്ന ഗുണഫലങ്ങൾക്ള്ള �ൊരിഡത്ൊഷികം കൂടിയൊയി 
ഡവണം യൂ�ര് ഫീപയ കൊണൊൻ. �ര്ക്കൊര് മൊര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ക് അന
സൃത്മൊയൊകും ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് യൂ�ര് ഫീ നിശ്യിക്ന്നത്്. വീടുകൾക്ക്  
₹ 50/- സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ₹ 100/- ആയിരിക്കണം കുറഞെ യൂ�ര് ഫീ. �ഞ്ൊ
യത്് ്സ്തുത് തുകയിൽ കുറവ് വരുത്ിയൊൽ, കുറവ് വരുത്ിയ തുക �ഞ്ൊ
യത്് നൽകണം. മിനിമത്ിലും അധികം മൊലിന്യങ്ങൾ സകമൊറുന്നവരിൽ 
നിന്നും മൊലിന്യത്ിന് ആന�ൊത്ികമൊയി കൂടുത്ൽ യൂ�ര് ഫീ നിശ്യിക്ക
ണം. യൂ�ര് ഫീ ലഭ്യത് �ംബന്ധിച്ച് �ഞ്ൊയത്് പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര് ഡമൊ
ണിറ്റര് പചയ്ണം.

യൂസർ ഫതീസ് സ�ൊഹരണ രതീതി

• യൂ�ര് ഫീ കളക്ഷനഡവണ് �ൊഹചര്യം ഒരുക്ന്നത്് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ൊ�നത്ിപന് ഉത്രവൊേിത്മൊണ്. ഇത്ിനൊയി ്ഡേശപത് വീടുകളം 
ത്ഡദേശസ്ൊ�നങ്ങളം ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യവം ഡചര്ന്ന് ഒരു കരൊര് 
വഡയ്കണ്ത്ൊണ്.

• ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നയൊണ് യൂ�ര് ഫീ ഡശഖരിഡക്കണ്ത്്. ഡശഖരിക്
ന്ന യൂ�ര് ഫീ കണ്ഡ�ൊഷ്യത്ിപന് അക്കൗണ്ിൽ നിഡക്ഷ�ിക്കണം. 
അത്ിൽ നിന്നും 10% ഡകൊര്പെ�് ഫണ്ൊയി ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിൽ 
നിലനിര്ത്ണം. ബൊക്കി തുക ്വര്ത്ി നടത്ിയ േിവ�ങ്ങൾക്കൊന�ൊ
ത്ികമൊയി അം�ങ്ങളപട അക്കൗണ്ിഡലക്ക് അനവേിക്ം. 

• യൂ�ര് ഫീ ഡശഖരിക്ഡമ്പൊൾ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ വീട്ടുകൊരിൽ നിന്ന് ഒപ്പു
വൊങ്ങി കളക്ഷൻകൊര്ഡിൽ ഹരിത് �ംരംഭകരുപട ഡ�ര് എഴുത്ി ഒപെ് വച്ച് 
ബിൽ ഉൾപപെപട വീട്ടുകൊര്ക്ക് നൽകണം. 

• യൂ�ര് ഫീ കളക്ഷൻ എല്ൊ കളക്ഷൻ ത്ീയത്ികളിലും ്ഡത്്യകം ര�ിസ്റ്റ
റിൽ എഴുത്ി സൂക്ഷിക്കണം. 

• ഒഡരൊ ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�ന �ംരംഭ ഗ്രൂപെിപന് കളക്ഷനം ഹരിത് കണ്
ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് ര�ിസ്റ്ററിൽ ്ഡത്്യകം ഡരഖപപെടുഡത്ണ്ത്ൊണ്. 

• യൂ�ര് ഫീ�് കളക്ഷനം വിത്രണവം ഓഡിറ്റിന് വിഡധയമൊഡക്കണ് 
ത്ൊണ്.

ഡകൊർപ്സ് ഫണ്ട്
അം�ങ്ങളപട �ൊമ്പത്ികൊവശ്യങ്ങൾ �രിഹരിക്ന്നത്ിനം ഡക്ഷമത്ിനമൊ
യി ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�ന �ംരംഭത്ിപന് വരുമൊനത്ിൽ നിന്ന് നീക്കിവയ്ക്കുന്ന 
തുകയൊണ് ഡകൊര്പെ�് ഫണ്്.
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ഡകൊർപ്സ് ഫണ്ടിമറെ വിനിഡയൊഗം
• എക്ികയൂട്ീവ് കമ്മിറ്റി ഭൂരി�ക്ഷൊഭി്ൊയത്ിൽ എടുക്ന്ന ത്ീരുമൊനവം, 

പ�ൊതു�ഭയപട ഭൂരി�ക്ഷ ത്ീരുമൊനവം ്കൊരം ഡകൊര്പെ�് ഫണ്് വിനി
ഡയൊ�ിക്കൊം. 

• ഹരിത്കര്മ്മഡ�നൊം�ങ്ങൾക്ക് ഡബൊണസം ഡലൊണും നൽകുന്നത്ിന്, 
ഡയൊ�ങ്ങളപട പചലവ്. 

• പമഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻ�്/പമഡിക്കൽ �രിരക്ഷ, ഓഡിറ്റ് ഫീ�് എന്നിവ
യ്ക്കും ഈ തുക പചലവഴിക്കൊം.

അക്കൗണ്ടിംഗ് & ഓ�ിറ്റിംഗ്
• ഹരിത്കര്മഡ�ന / ഹരിത്കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം സൂക്ഷിഡക്കണ് വിവിധ ബുക്

കൾ ര�ിസ്റ്ററുകൾ
1. അറ്റന്ൻ�് ര�ിസ്റ്റര്
2. മിനിറ്റ്�് ബുക്ക്
3. ക്യൊഷ് ബുക്ക്
4. വര്ക്കിം�് അഡറഞ്്പമന്് ര�ിസ്റ്റര് 
5. ഡസ്റ്റൊക്ക് ര�ിസ്റ്റര്- എം.�ി.എഫിൽ നിന്നും ആര്. ആര്. 

എഫിഡലക്ക് എത്ിക്ന്ന അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട 
ത്രംത്ിരിച്ചുള്ള അളവ് ഡസ്റ്റൊക്ക് ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടു
ഡത്ണ്ത്ൊണ്.

6. വൊഹന �ൊഡന�്മ�റെ് സംബന്ധിച്ച ര�ിസ്ററുകള്
• ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യവമൊയി ബന്ധപപെട് എല്ൊ �ണമിട�ൊടുകളം ബൊങ്് 

അക്കൗണ്ടുവഴി മൊത്രം പചഡയ്ണ്ത്ൊണ്.
• ഹരിത് �ംരംഭം ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം, ഓഡിറ്റിം�് കൊ�് മുഡഖന 

എല്ൊ �ൊമ്പത്ിക വര്ഷവം പൂര്ത്ീകരിഡക്കണ്ത്ൊണ്.
• ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് ഇടക്കൊല ഓഡിറ്റ് കൊ�് മുഡഖന നടഡത്

ണ്ത്ൊണ്.
• ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് കണക് പുസ്തകങ്ങൾ പ�ക്രട്റി എഴുത്ി 

സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
• ഹരിത്കര്മ്മഡ�നയപട ്വര്ത്നത്ിനൊവശ്യമൊയ വൊഹനത്ിപന് 

�ൊമ്പത്ിക വിശകലനം എഴുത്ി സൂക്ഷിഡക്കണ്ത്ൊണ്. വൊഹനം �ഞ്ൊയ
ത്് ലഭ്യമൊക്കണം. വൊഹനം വൊങ്ങലും, ആവര്ത്ന പചലവം, വൊടകപയ
ങ്ിൽ വൊടകയം �ഞ്ൊയത്് നൽകണം. ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നൊം�ങ്ങൾ
ക്ക്സഡ്വിം�് �രിശീലനം കുടുംബശ്ീ ഏര്പെൊടൊക്കണം.

• ഹരിത് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യത്ിപന് �മിത്ിയപട പ�ൊതുഡയൊ�ത്ിൽ കണക്
കൾ അവത്രിപെിച്ച് അം�ീകൊരം വൊഡങ്ങണ്ത്ൊണ്.
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14 (I).2 �ൊലിന്യ സംസ്ക്കരണം – അനുബന്ധ സ്ഥൊപനങ്ങള്/ഏ�ന്സികള്

14.2.1 ഹരിത ഡകരളം �ിഷന്

�ീവിത് ചുറ്റു�ൊടുകളിൽ രൂ�പപെടുന്ന മൊലിന്യങ്ങൾ ആഡരൊ�്യകരമൊയ 
രീത്ിയിൽ �ംസ്രിക്കപപെടണപമന്ന ഡബൊധ്യമില്ൊയ്മ മൊലിന്യ്ശ്നത്ിഡല
ക്ം അത്ിലൂപട �കര്ച്ചവ്യൊധികൾ ഉൾപപെപടയള്ള ആഡരൊ�്യ്ശ്നങ്ങളിഡല
ക്ം കൊലൊവസ്ൊ വ്യത്ിയൊനം ഉൾപപെപടയള്ള �ൊരിസ്ിത്ിക ്ശ്നങ്ങളിഡല
ക്ം നപമ്മ എത്ിച്ചിരിക്ന്നു. ലഭ്യമൊയ മഴയപട അളവിഡന്യം നേികളപടയം 
ഭൂ�ര്ഭ �ലഡശഖരണത്ിപന്യം �ല�ംഭരണികളപടയം �ശ്ൊത്ലത്ിൽ 
�ല�മൃദ്ധപമന്ന് വിലയിരുത്ൊൻ കഴിയന്ന ഡകരളം, രൂക്ഷമൊയ വരൾച്ചയം 
�ലക്ഷൊമവം നിരന്തരം ഡനരിഡടണ്ി വരുന്നു. ഡകരളത്ിപന് കൊലൊവസ്പയ
യം �ലവിഭവഡത്യം മണ്ണിപന് ഫലപുഷ്ിപയയം ഡനരിട്് �്ൊധീനിക്ന്ന 
വന�മ്പത്ിപന് ഡശൊഷണം നിമിത്ം �ൊരിസ്ിത്ിക ്ത്ി�ന്ധികളി
ഡലക്ം നീങ്ങി പകൊണ്ിരിക്ന്നു. ഇവ �രിഹരിച്ച് മുഡന്നൊട്ടു ഡ�ൊകുന്നത്ിന്, 
നവഡകരള സൃഷ്ിക്കൊയി രൂ�പപെടുത്ിയ �ംവിധൊനമൊണ് ഹരിത് ഡകരളം 
മിഷൻ. ഹരിത്ഡകരളം മിഷന കീഴിൽ ലക്ഷ്യ്ൊപ്തിക്കൊയി ത്ൊപഴപെറയന്ന 
മൂന്ന് ഉ�മിഷനകൾ ്വര്ത്ിക്ന്നു.

1. മണ്ണ്-�ല�ംരക്ഷണം ഉ�മിഷൻ (�ല�മൃദ്ധി )

2. ശുചിത്് - മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�മിഷൻ ( ശുചിത്് മിഷൻ )

3. കൃഷി വിക�ന ഉ�മിഷൻ (സ�ലം - സഫലം) 

�ംസ്ൊന മിഷപന് കീഴിൽ �ില്ൊ മിഷനകളം ഡബ്ൊക്ക് മിഷനകളം ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്്/മുനി�ിപെൊലിറ്റി/ ഡകൊര്പെഡറഷൻ ത്ല മിഷനകളം ്വര്ത്ിക്
ന്നു.

(a) ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്് തല �ിഷന്:
അദ്ധ്യക്ഷൻ - ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്്, 

മിഷൻ പ�ക്രട്റി - ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റി, 

അം�ങ്ങൾ - 

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശപത് �ില്ൊ ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്് ഡിവിഷൻ അം�
ങ്ങൾ, 

സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്ഡ�ഴ്ണ്മൊര്, 

ആസൂത്രണ �മിത്ി സവ�് പചയര്ഡ�ഴ്ണ്, 

�ി.ഡി.എ�്.കളപട പചയര്ഡ�ഴ്ണ്മൊര്, 

ബന്ധപപെട് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളപട പചയര്ഡ�ഴ്ണ്മൊര്/സവ�് പചയര്ഡ�ഴ്ണ്
മൊര് / കണ്വീനര്മൊര് (കൃഷി, േൊരിദ്്യ ലഘൂകരണം, �ൊര്പെിടം, ആഡരൊ�്യം, 
കുടിപവള്ളം -ശുചിത്്ം, വിേ്യൊഭ്യൊ�ം). 
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ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്ന്ന �ദ്ധത്ികൾക്കൊവശ്യ
മൊയ മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങളം �ൊഡങ്ത്ിക �ിന്തുണയം ഹരിത് ഡകരളം മിഷൻ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇങ്ങപന ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ശൊക്തീകരി
ക്ന്നത്ിലും നൊടിപന് ഹരിത് �മൃദ്ധി വീപണ്ടുക്ന്നത്ിലും മിഷൻ ഊന്നൽ 
നൽകുന്നു. 

(b) ശുചിത്വ �ൊലിന്യ സംസ്കരണരംഗമത് പ്വർത്നങ്ങള്

• അഴുകുന്ന (സ�വ) മൊലിന്യങ്ങൾ �രമൊവധി ഉറവിടത്ിൽ �ംസ്രിക്ക. 
"എപന് മൊലിന്യം എപന് ഉത്രവൊേിത്ം" ശീലവൽക്കരണം. 

• വിവിധ സ�വ മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�ൊധികൾ �രിചയപപെടുത്ലും ലഭ്യ
മൊക്കലും �രിചരണവം.

• അഴുകൊത് (അസ�വ) മൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിച്ച് ശൊസ്തീയമൊയി �ംസ്രി
ക്കൊൻ �ംവിധൊനം. 

• മൊലിന്യ �രി�ൊലനം സ�മമൊക്കൊൻ ഹരിത് കര്മ്മഡ�നകൾ. 

• അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട �ംഭരണത്ിന് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ത്ലത്ിൽ പമറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ പഫ�ിലിറ്റി (എം.�ി.എഫ്.). 

• മൊലിന്യ പുനരു�ഡയൊ�ം �ൊധ്യമൊക്കൊൻ ഡബ്ൊക്ക്/ന�ര�ഭൊ ത്ലത്ിൽ 
റിഡ�ൊഴ്് റിക്കവറി പഫ�ിലിറ്റി (ആര്.ആര്.എഫ്.). (�.ഉ. (�ൊധൊ) നം. 
387/2018/ത്�്ഭവ /ത്ീയത്ി 8/ 2 / 2018.)

• മൊലിന്യത്ിപന് അളവ് കുറയ്കൊനം ഇല്ൊത്ൊക്കൊനം ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊൾ 
(�.ഉ. (�ൊധൊ)നം. 3214/2017/ത്�്ഭവ/ത്ീയത്ി5/10/2017) ശീലങ്ങൾ 
സ്ൊ�നങ്ങളിലും വീടുകളിലും പ�ൊതു ചടങ്ങുകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഡയൊ
�ങ്ങളിലും നടപെിലൊക്കൽ.

• ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയ്ക് �ൊഡങ്ത്ിക �ഹൊയം നൽകുന്നത്ിന് രണ്ടു വര്ഷ
ഡത്ക്ക് ഹരിത് �ഹൊയ സ്ൊ�നത്ിപന് �ിന്തുണ.

(c) ശുചിത്വ �ൊലിന്യ സംസ്കരണ ഉപ�ിഷന് / ശുചിത്വ �ിഷന്
• ഹരിത് ഡകരള മിഷപന് മൂന്ന് ഉ�മിഷനകളിൽ അവധൊനത്ഡയൊപട ്വര്

ത്ിഡക്കണ് ഉ�മിഷനൊണ് ശുചിത്് മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�മിഷൻ.
• ഡകരളത്ിപല ന�രങ്ങപള ഡ�ൊപല വലിപയൊരു അളവ് ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തു

കളം ഡനരിടുന്ന ഗുരുത്ര ്ശ്നമൊണ് മൊലിന്യ �രി�ൊലനം.
• നമ്മുപട പ�ൊതുവഴികളിലും പ�ൊതുസ്ലങ്ങളിലും എല്ൊത്രം മൊലിന്യങ്ങ

ളം കൂട്ിക്കലര്ത്ി നിഡക്ഷ�ിക്ന്ന ്വണത് വ്യൊ�കമൊണ്. സ�വമൊലി
ന്യവം, �ംസ്രിക്കൊൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലേൊസ്റ്റിക്, ഇ-മൊലിന്യം, നിര്മ്മൊണൊവ
ശിഷ്ങ്ങൾ, എന്നിങ്ങപന മൊലിന്യങ്ങളപട കൂനകൾ ഗ്ൊമങ്ങളിലും �ത്ിവ് 
കൊഴ്ചയൊയിരിക്ന്നു. 
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• ഇങ്ങപനയള്ള ഡമ്പിം�് സ്ലങ്ങളപട �മീ� ്ഡേശങ്ങളിൽ �ന�ീ
വിത്ം ദു:�ഹമൊണ്. നമ്മുപട ഡത്ൊടുകളിലും നേികളിലും �ലൊശയങ്ങളി
ലും മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്കപപെടുന്ന ്വണത്യം വ്യൊ�കമൊണ്. ഇത്് 
അനവധി �രിസ്ിത്ി ്ശ്നങ്ങളം ആഡരൊ�്യ്ശ്ങ്ങളം ഉണ്ൊക്ന്നു.

• രൂ�പപെടുന്ന ഏപത്ൊരു മൊലിന്യവം എത്രയം ഡവ�ത്ിലും സരക്ഷിത്മൊയം 
�ംസ്രിക്ക. ആയത്ിന് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ �ന�ങ്ൊളി
ത്ഡത്ൊപട വ്യക്തമൊയ നിര്വ്വഹണ �ംവിധൊനം ത്യ്ൊറൊക്കയം നടപെൊ
ക്കയം പചയ്ക. ഇത്ൊണ് ശുചിത്് - മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�മിഷപന് 
ലക്ഷ്യം.

(d) മപൊതു സ�തീപനം

• എളപെം ചീഞെലിയൊനിടയള്ള സ�വ മൊലിന്യം അത്ിപന് ഉറവിടഡത്ൊട് 
അടുത്് അത്ൊത്് േിവ�ം �ംസ്രിക്ക.

• ലേൊസ്റ്റിക്ം, ചില്ലും, ഡലൊഹവമടക്കമുള്ള അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ കൃത്്യമൊയ 
ഇടഡവളകളിൽ ഡശഖരിച്ച് �ംസ്രണ ഡകന്ദങ്ങളിഡലക്ക് സകമൊറുക.

• ഒറ്റവീടുകൾ, ഡ�റ്റഡ് ഡകൊളനികൾ, ഫ്ൊറ്റ് �മുച്ചയങ്ങൾ, പ�ൊതുസ്ൊ�ന
ങ്ങൾ, കച്ചവടസ്ൊ�നങ്ങൾ, മൊര്ക്കറ്റുകൾ, വ്യവ�ൊയശൊലകൾ മുത്ലൊ
യവ ഉല്പൊേിപെിക്ന്ന മൊലിന്യം, അത്് ഉല്പൊേിപെിക്ന്നവരുപട �ങ്ൊളിത്
ഡത്ൊപട �ംസ്രിക്ക.

• വീടുകളിലുണ്ൊവന്ന �ച്ചക്കറിച്ചവറും ഭക്ഷണൊവശിഷ്വം ഉൾപപെടുന്ന 
സ�വ മൊലിന്യം �ംസ്രിക്ന്നത്ിന് കിച്ചണ് ബിൻ കഡമ്പൊസ്റ്റിം�്, 
കലം കഡമ്പൊസ്റ്റിം�്, ആവശ്യത്ിന് സ്ലമുപണ്ങ്ിൽ വളക്ഴി തുടങ്ങിയ 
കഡമ്പൊസ്റ്റിം�് രീത്ികഡളൊ, മൊലിന്യത്ിൽ നിന്നും ബഡയൊ�്യൊ�് ഉൽപെൊേി
പെിക്ന്ന ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊഡന്ൊ സ്ൊ�ിക്ക.

• �്ന്തമൊയി ഉറവിട മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�ൊധികപളൊന്നും സ്ൊ�ിക്കൊൻ 
കഴിയൊത്ിടങ്ങളിലും മൊര്ക്കറ്റിലും സ�വ മൊലിന്യം �ംസ്രിക്ന്നത്ി
ന് വലിയ ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊന്റുകഡളൊ, തുമ്പൂര്മുഴി മൊതൃക എയ്ഡറൊബിക് 
കഡമ്പൊസ്റ്റിം�് തുടങ്ങിയ പ�ൊതു മൊലിന്യ�ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങൾ 
സ്ൊ�ിക്ക.

• ഇങ്ങപന �ംസ്ൊനപത് ഒഡരൊ വീടും പുരയിടവം, സ്ൊ�ന ഇടങ്ങളം, 
നിരത്തും, പ�ൊതു ഇടങ്ങളം, �ലഡസ്ൊത്സ്സുകളം. അന്തരീക്ഷവം മൊലിന്യമു
ക്തമൊക്ന്നത്ിന് പ�ൊതു�മൂഹപത്യൊപക അണിനിരത്തുക.

(e) സംഘൊടനവം ഡനതൃത്വവം
• �ംഘൊടനവം ഡനതൃത്്വം ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�ന ഭരണ�മിത്ിക്കൊണ്.
• നവഡകരളം �രി�ൊടിയപട ത്ഡദേശ ഭരണ�മിത്ിയപട ഭൊ�മൊയി രു�ീ

കരിക്ന്ന ഉ�മിഷൻ �മിത്ിയം ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപല 
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ആഡരൊ�്യ - ശുചിത്് വിഭൊ�വം ഡചര്ന്ന് ്വര്ത്നൊസൂത്രണവം നിര്വ്വ
ഹണ ഡമൊണിറ്ററിംഗും നടഡത്ണ്ത്ൊണ്.

• അസ�വ വസ്തുക്കളപട ഉ�ഡയൊ�ം കുറയ്ക്കുക (Reduce), പുനരു�ഡയൊ�ം 
വര്ദ്ധിപെിക്ക (Reuse), പുന:ചംക്രമണം (Recycle) ഡ്ൊത്സൊഹിപെിക്ക 
എന്നിവ �ന�ീവിത്ത്ിപന് ഭൊ�മൊയം �ംസ്ൊരമൊയം മൊറണം. �ന്നദ്ധ 
്വര്ത്നം, �ന�ിന്തുണയം �ങ്ൊളിത്വം ഉറപെൊക്കൽ, വിഭവ�മൊഹര
ണത്ിന് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്കൽ, �ംഘടനൊ �ംവിധൊനങ്ങൾ, �ീവിത് 
സശലിയിലും �ീവിത് രീത്ിയിലും മൊറ്റം വരുത്ൽ തുടങ്ങിയവയ്കൊയി മു
പന്നൊരുക്ക ്വര്ത്നങ്ങൾ �്ീകരിഡക്കണ്തുണ്്.

• മൊലിന്യ �ംസ്രണത്ിനള്ള പ�ൊതു�ംവിധൊനങ്ങൾ, �ംഘടനൊരൂ�
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഫണ്്, തുടക്കത്ിൽ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ത്ിപന് ഫണ്ടും ഗുണഡഭൊക്തൊവ് നൽകുന്ന യൂ�ര് ഫീയമൊയിരിക്ം.

• ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ആസൂത്രിത്മൊയ വിഭവമൊഡന�്പമന്് 
ത്ന്തങ്ങൾ രൂ�പപെടുത്ി മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിനം ശുചിത്്�രി�ൊല
നത്ിനമുള്ള ധനം, മൊലിന്യത്ിപന് ശൊസ്തീയ �രി�ൊലനത്ിലൂപടയം, 
പുനരു�ഡയൊ�ം, പുന:ചംക്രമണം തുടങ്ങിയ മൊര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂപടയം �മൊഹരി
ക്കയം: ത്ഡദേശ�്യംഭരണസ്ൊ�നങ്ങളപട ഫണ്ടും യൂ�ര് ഫീയം കുറച്ചു 
പകൊണ്ടുവരുകയം പചയ്ണം.

• പ�ൊതു�നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡ�വനത്ിനള്ള ഫീ�്, �രിസ്ിത്ി മലിനപപെ
ടുത്തുന്നവരിൽ നിന്നും �രിഹൊര തുക ഈടൊക്ക എന്ന ത്ത്്ം �ൊലിച്ചു
പകൊണ്ടുള്ള നിര്വ്വഹണ മൊര്ഗ്ഗങ്ങളൊണ് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ 
�്ീകരിക്ക.

(f) ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്ിമറെ ഉത്രവൊേിത്ങ്ങള്:

• ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന രൂ�ീകരിച്ച് ്വര്ത്നക്ഷമമൊക്ക.

• ഹരിത് �ഹൊയ സ്ൊ�നപത് നിയമിച്ച് �ഡങ്ത്ിക �ഹൊയം ലഭ്യമൊ
ക്ക.

• അടിസ്ൊന �ൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ന്നത്ിന് മൂലധന നിഡക്ഷ�ം നടത്തുക.

• ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ഡനതൃത്്ം നൽകൽ - ്വര്ത്ന ഡമന് ഉറപ്പു വരു
ത്ൽ

• ശക്തമൊയ നീരീക്ഷണ �ംവിധൊനം ഏര്പപെടുത്ൽ

• മൊലിന്യ �ംസ്രണവമൊയി ബന്ധപപെട് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം കര്ശനമൊ
യി നടപെിലൊക്ക. നിയമലംഘകര്പക്കത്ിപര നട�ടികൾ �്ീകരിക്ക.

• ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനിയമൊയി കരൊറിൽ ഏര്പപെടുക.

• എം.�ി.എഫ്. സ്ൊ�ിക്ക. (മിനി MCF, നൊഡനൊ MCF, പമ�ൊ MCF)
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(g) മ�റ്റതീരിയൽ കളക്ഷന് മഫസിലിറ്റി (എം.സി.എഫ്.)/മ�റ്റതീരിയൽ 
റിക്കവറി മഫസിലിറ്റി (എം.ആർ.എഫ്.)

• അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ത്രം ത്ിരിക്കൊനം പവഡവ്വപറ സൂക്ഷിച്ചു വയ്കൊനമു
ള്ള ത്ൊൽക്കൊലിക ഡകന്ദങ്ങളൊണ് പമറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ പഫ�ിലിറ്റി/പമ
റ്റീരിയൽ റിക്കവറി പഫ�ിലിറ്റി.(1000.sq.ft)

• ദുര്�ന്ധഡമൊ, മറ്റ് ശല്്യങ്ങഡളൊ, മലിനീകരണഡമൊ ഇല്ൊത് ഈ �ംവിധൊനം 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയപട വര്ക്ക് ഡഷൊപെൊണ്.

• MCF ൽ ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന ഓഫീ�്, ശുചി മുറി, വസ്തങ്ങൾ മൊറുന്നത്ിന
ള്ള �ൗകര്യം, കുടിപവള്ളം എന്നിവ ഉണ്ൊവണം..

• രണ്ടു വൊര്ഡിന് ഒരു മിനി MCF/ ഒരു ഹരിത്കര്മ്മഡ�നൊ �ംരംഭത്ിന് 
ഒരു മിനി MCF (150 sq.ft.)

ഇത്രം �ംവിധൊനങ്ങൾ ആവശ്യകത്യ്കന�രിച്ച് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളപട വിവിധ ഡകന്ദങ്ങളിൽ സ്ൊ�ിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

14.2.2 ശുചിത്വ �ിഷന്

മൊലിന്യമുക്ത ഡകരളം എന്ന ലക്ഷ്യം �ൊക്ഷൊത്്കരിക്ന്നത്ിന് ത്ഡദേശ�്യം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ്ൊപ്തരൊക്ന്നത്ിന് ഡവണ് �രി�ൊടികൾ ആസൂത്രണം 
പചയ്തു നടപെിലൊക്ന്നത്ിനള്ള ഒരു �ൊഡങ്ത്ിക �ംവിധൊനമൊയൊണ് ശുചിത്് 
മിഷൻ രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുളളത്്. ഗ്ൊമ്ഡേശങ്ങളിപല ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത് �ദ്ധത്ിയൊയ 
�മ്പൂര്ണ്ണ ശുചിത്് യജ്ം �രി�ൊടി നടപെിലൊക്കി വന്നിരുന്ന ഏ�ൻ�ിയൊയ 
ഡകരള ഡടൊട്ൽ �ൊനിഡട്ഷൻ ആന്് പഹൽത്് മിഷനം �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊ
റിപന് ഖരമൊലിന്യ �രി�ൊടികൾക്ക് ഡനതൃത്്ം നൽകി വന്നിരുന്ന ഏ�ൻ�ി
യൊയ ക്ീൻ ഡകരള മിഷനം �ംഡയൊ�ിപെിച്ചുപകൊണ്് 2008 ൽ ശുചിത്് മിഷൻ 
രൂ�ീകരിച്ചു. ഖര-ദ്വ മൊലിന്യ �രി�ൊലനം, മനഷ്യവി�ര്ജ്ജ്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജ
നം, കുടിപവളള ശുചിത്്ം, വ്യക്തി�ത്-�ൊമൂഹ്യ-സ്ൊ�ന ശുചിത്്ം, �രി�ര 
ശുചിത്്ം ഇവയിൽ പൂര്ണ്ണ ഡനട്ം സകവരിക്ക എന്നത്ൊണ് ശുചിത്്മിഷ
പന് ലക്ഷ്യം.

പ്വർത്നങ്ങള് :

• ശുചിത്് ഡ്ൊ�ക്ടുകൾ ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനളള വിേഗ്ദ്ധ ഉ�ഡേശം നൽകൽ.
• ബൃഹത്ൊയ ഖരദ്വ മൊലിന്യ �ംസ്ക്കരണ ശുചിത്് ഡ്ൊ�ക്ടുകൾ �രിഡശൊ

ധിച്ച് �ൊഡങ്ത്ിക അം�ീകൊരം നൽകൽ.
• ശുചിത്് ഡമഖലയിൽ ്വര്ത്ിക്ന്ന ഇത്ര സ്ൊ�നങ്ങളമൊയി / വകുപ്പു

കളമൊയി ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള കൂട്ിഡയൊ�ിപെിക്കൽ.
• ശുചിത്് ഡ്ൊ�ക്ടുകളപട ഇവൊലുഡവഷൻ �ഠനവം റിഡപെൊര്ട്ിംഗും വിവര 

വിേ്യൊഭ്യൊ� വിനിമയ ്വര്ത്നങ്ങളിലൂപട ശുചിത്് ഡബൊധം സൃഷ്ിച്ചു 
പകൊണ്് ആഡരൊ�്യ�രമൊയ �രി�രം വീടുകളിലും പത്ൊഴിലിടങ്ങളിലും 
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പ�ൊതുയിടങ്ങളിലും ഉറപ്പു വരുത്ി ഡകരളത്ിപന് �രിസ്ിത്ി പമച്ചപപെ
ടുത്തുക.

• ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള അവയപട അനിവൊര്യ ചുമത്ലയി
ൽപപെട് മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിന് അനഡയൊ�്യമൊയ ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഏപറ്റടുക്ന്നത്ിന് ്ൊപ്തമൊക്ക എന്നതും അവ ഡവ�ത്ിൽ നടപെിൽ 
വരുത്ി ഡകരളപത് മൊലിന്യമുക്ത �ംസ്ൊനമൊയി മൊറ്റിപയടുക്ന്നത്ിന് 
�ഹൊയിക്ക എന്നതുമൊണ് ശുചിത്് മിഷപന് ്ധൊന േൗത്്യം എന്ന് 
�റയൊം.

ശുചിത്വ �ിഷന് മുഡഖനയള്ള പദ്തികള് :

_ �്ഛ് ഭൊരത്് മിഷൻ (ഗ്ൊമം)
_ ശുചിത്്ഡകരളം ഖര-ദ്വ മൊലിന്യ �രി�ൊലനം 
_ നവീന അറവശൊലകൾ സ്ൊ�ിക്കൽ 
_ �്യൊ�് ക്രീമഡറ്റൊറിയം സ്ൊ�ിക്കൽ
_ ത്ണ്ണീര്ത്ട �ംരക്ഷണം 
_ കമ്മയൂണിഡക്കഷൻ & കപെൊ�ിറ്റി പഡവല�്പമന്് 
_ �ിറ്റി �ൊനിഡട്ഷൻ ലേൊന്്

14.2.3. ഹരിത സഹൊയ സ്ഥൊപനം
ഹരിത് കര്മ്മഡ�നപയ �ൊഡങ്ത്മൊയി �ഹൊയിക്ന്നത്ിന് ഏര്പപെടുത്തുന്ന, 
പ്ൊഫഷണലൊയി മൊലിന്യ �ംസ്രണ �ംവിധൊനം ്വര്ത്ിപെിക്ന്ന 
�ന്നദ്ധ �ംഘം / �ൊമൂഹ്യ സ്ൊ�നം / കമ്പനിയൊണ് ഹരിത് �ഹൊയ 
സ്ൊ�നം. ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന ഡശഖരിക്ന്ന വിവരങ്ങൾ വച്ച് റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ 
ത്യ്ൊറൊക്കൽ, �രിശീലനം നൽകൽ, മൊലിന്യ �രി�ൊലനം �ംബന്ധിച്ച ഗ്ൊമ 
�ഞ്ൊയത്ിപല വിശേമൊയ ഡ്ൊ�ക്റ് റിഡപെൊര്ട്് ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനൊവശ്യമൊയ 
വിശേൊംശ ഡരഖ ത്യ്ൊറൊക്ക തുടങ്ങിയവ ഹരിത് �ഹൊയ സ്ൊ�നത്ിപന് 
ചുമത്ലകളൊണ്. ഹരിത് �ഹൊയ സ്ൊ�നത്ിന് ക്സ്റ്റര് അടിസ്ൊനത്ിൽ 
നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള നടത്ിപെ് തുക ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾ നൽഡകണ്ത്ൊണ്. ഇതു 
�ംബന്ധിച്ച �ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു.

1. � ഉ. (�ൊധൊ ) നം. 407/2018 /ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 9/ 2 / 2018.

2. �.ഉ. (�ൊധൊ ) നം. 471/2019/ത്�്ഭവ ത്ീയത്ി 1/3/2019 )

14.2.4 ക്തീന് ഡകരള ക്നി
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ വകുപെിപന് കീഴിൽ ്വര്ത്നം നടത്തുന്ന �ര്ക്കൊര് 
സ്ൊ�നമൊണ് ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനി. �ംസ്ൊനപത് ശുചിത്് �രി�ൊലന 
രം�ത്് �മഗ്മൊയ പുഡരൊ�ത്ി സകവരിക്ന്നത്ിനം, അസ�വമൊലിന്യങ്ങള
പട ശൊസ്തീയമൊയ പുന:ചംക്രമണത്ിനം �ംസ്ക്കരണത്ിനം ഉത്കുന്ന രീത്ിയി
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ലുള്ള �ദ്ധത്ികൾ ആസൂത്രണം പചയ്കയം നടപെൊക്കയമൊണ് കമ്പനിയപട 
ലക്ഷ്യം. ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന ഡശഖരിച്ചു സകമൊറുന്ന അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ, 
അനഡയൊ�്യമൊയ വിധം �ംസ്രിക്ന്നത്ിന് നട�ടി �്ീകരിക്ന്നത്് ക്ീൻ 
ഡകരള കമ്പനിയൊണ്. 

റിഡസൊഴ്് റിക്കവറി മഫസിലിറ്റി (ആർ.ആർ.എഫ് ) :

എം.�ി.എഫ് ൽ നിന്നും സകമൊറുന്ന അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിക്ക
യം �ംസ്രിക്കയം പചയ്ന്ന ഡകന്ദങ്ങളൊണ് ആര്.ആര്.എഫ്. ക്ീൻ ഡകരള 
കമ്പനി ആവശ്യപപെടുന്നുപവങ്ിൽ ആര്.ആര്.എഫിപന് �രി�ൊലനം ഒരു 
അധിക ഉത്രവൊേിത്മൊയി ഹരിത്കര്മ്മഡ�ന ഏപറ്റടുക്ം. പുനര് ചംക്രമ
ണം പചയ്ൊവന്ന അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ബന്ധപപെട് ഏ�ൻ�ികൾക്ക് സക
മൊറുന്നു. ഏ�ൻ�ികൾക്ക് സകമൊറുന്ന വസ്തുക്കൾ സരക്ഷിത്മൊയി �ംസ്രി
ക്ന്നത്ിനം സൂക്ഷിക്കൊനം �ംവിധൊനമുപണ്ന്ന് ക്ീൻ ഡകരള കമ്പനി ഉറപ്പു 
വരുത്തും.

ഗ്തീന് ഡപ്ൊഡട്ൊഡക്കൊള് :

മൊലിന്യത്ിപന് അളവ് കുറയ്ക്കുക, മൊലിന്യം രൂ�പപെടുന്നത്് ഇല്ൊത്ൊക്ക, രൂ
�പപെടുന്ന മൊലിന്യങ്ങൾ പുനരു�ഡയൊ� �ൊദ്ധ്യമൊയവ / പുനര് ചക്രമണം നട
ത്ൊവന്ന / കഡമ്പൊസ്റ്റിം�് �ൊദ്ധ്യമൊയവ - ത്രം ത്ിരിച്ച് ശൊസ്തീയമൊയി �ം
സ്രിക്ക, ഇങ്ങിപന മൊലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നത്ിന് അനവര്ത്ിക്ന്ന രീത്ിയൊണ് 
ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊൾ. വ്യക്തി �ീവിത്ം, കുടുംബം, ഓഫീസകൾ, പ�ൊതു�രി
�ൊടികൾ, വിവൊഹം, �ഡമ്മളനങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഡയൊ�ങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ൊ 
ത്ലങ്ങളിലും ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊൾ നടപെിലൊക്കൊം. ഒരു ശീലത്ിഡലക്ക് 
എത്ിഡച്ചരലൊണ് ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊളിലൂപട �ൊദ്ധ്യമൊവന്നത്്. ഒറ്റ ത്വണ 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് ഉഡ�ക്ഷിക്ന്ന �ൊധനങ്ങൾ പൂര്ണ്ണമൊയം ഒഴിവൊക്കി മൊലിന്യം 
രൂ�പപെടുന്നത്ിപന് അളവ് കുറയ്ക്കുക. കഴുകി വീണ്ടും ഉ�ഡയൊ�ിക്കൊൻ കഴിയന്ന 
�ൊത്രങ്ങൾ ശീലമൊക്ക. സ�വമൊലിന്യങ്ങൾ അത്ൊത്ിടങ്ങളിൽ സ�വവള
മൊക്കിഡയൊ, ബഡയൊ�്യൊ�ൊക്കിഡയൊ മൊറ്റുക. അസ�വ വസ്തുക്കൾ വലിപച്ചറി
യന്നതും കത്ിക്ന്നതും നിരുത്സൊഹപപെടുത്ി, അതുമൂലമുണ്ൊവന്ന ഗുരുത്ര 
ആഡരൊ�്യ്ശ്നങ്ങൾ ഇല്ൊത്ൊക്ക. ഇപത്ൊപക്കയൊണ് ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊൾ 
പകൊണ്് ഡനടൊൻ കഴിയന്നത്്.

14.2.5 �ലിനതീകരണ നിയന്ത്രണ ഡബൊർ�് :
�രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണത്ിന് ഏറ്റവം ്ധൊനം മലിനീകരണ നിയന്തണ
മൊണ്. ഇതുമൊയി ബന്ധപപെട് നിയമങ്ങൾ ്ൊഡയൊ�ികമൊക്ന്നത്ിന് രൂ�
പപെടുത്ിയിട്ടുള്ള �മിത്ിയൊണ് മലിനീകരണ നിയന്തണ ഡബൊര്ഡ്. 1974 ൽ 
�ംസ്ൊന �ലമലിനീകരണ നിയന്തണ ഡബൊര്ഡ് സ്ൊ�ിത്മൊയി. �ിന്നീട് 
1982 ൽ �ംസ്ൊന മലിനീകരണ നിയന്തണ ഡബൊര്പഡന്ന് പുനര്നൊമകര
ണം പചയ്തു. പചയര്മൊനം പമമ്പര് പ�ക്രട്റിയം അം�ങ്ങളമടങ്ങിയ ഡബൊര്ഡം, 
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ഒരു �ൊഡങ്ത്ിക �ബ് കമ്മിറ്റിയം, ഒരു ഭരണ നിര്വ്വഹണ കമ്മിറ്റിയം എന്നി
ങ്ങപനയള്ള �ംസ്ൊന �ംവിധൊനത്ിൻ കീഴിലൊണ് ഡബൊര്ഡിപന് ്വര്
ത്നങ്ങൾ നിയന്തിക്കപപെടുന്നത്്. വ്യവ�ൊയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് അനമത്ി 
നൽകുന്നതും, അവസൃഷ്ിക്ന്ന മൊലിന്യം ത്ടയന്നതും ഡബൊര്ഡിപന് അധികൊ
രത്ിൽപപെടുന്നു. ഒരു സ്ൊ�നത്ിപലഡയൊ സ്ലപത്ഡയൊ മലിനീകരണം 
�ംബന്ധിച്ച് അനഭവിക്ന്നയൊൾഡക്കൊ ത്ൊല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിഡക്കൊ �ന്നദ്ധ
�ംഘടന കൾഡക്കൊ ഡബൊര്ഡ് മുമ്പൊപക ഹര്�ി �മര്പെിക്കൊവന്നതും പത്ളിവ് 
നൽകൊവന്നതുമൊണ്. ഹര്�ി �ംബന്ധിച്ച് അഡന്ഷണങ്ങളം അത്ിപന് അടി
സ്ൊനത്ിൽ ഡകൊടത്ി നട�ടികളം ഡബൊര്ഡ് �്ീകരിക്ം. മൊലിന്യ �രി�ൊ
ലനത്ിനൊയി നടത്തുന്ന ്വര്ത്നങ്ങഡളൊപടൊപെം ബന്ധപപെട് നിയമങ്ങൾ 
നിര്ഡദേശിക്ന്ന നിയമനട�ടികൾ കൂടി കര്ശനമൊഡക്കണ്തുണ്്. 

മലിനീകരണ നിയന്തണ ഡബൊര്ഡിന് മൊലിന്യ �രി�ൊലന വിഷയത്ിൽ 
�്ീകരിക്കൊൻ കഴിയന്ന നിയമനട�ടികളിൽ ചിലത്് ത്ൊപഴ വിവരിക്ന്നു.

1. ഖരമൊലിന്യം ഉണ്ൊക്ന്ന ഏപത്ൊരൊളം അത്രം മൊലിന്യങ്ങപള സ�വം, 
അസ�വം, അ�കടകരമൊയ മൊലിന്യം എന്നിങ്ങപന ത്രം ത്ിരിച്ച് സൂക്ഷി
ക്കയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് നിര്ഡദേശൊന�രണം സകപയ്ൊഴിയകയം 
പചയ്ൊത്ിരുന്നൊലും

2. ഖരമൊലിന്യങ്ങൾ പത്രുവകളിഡലഡക്കൊ പ�ൊതു സ്ലങ്ങളിഡലഡക്കൊ �ല
ഡസ്ൊത്സ്സുകളിഡലഡക്കൊ വലിപച്ചറിയകഡയൊ, പ�ൊതുസ്ലത്് / അനവേ
നീയമല്ൊത്വിധം കുഴിച്ചുമൂടുകഡയൊ, കത്ിക്കഡയൊ പചയ്ന്നതും

3. വിവൊഹം, ഗൃഹ്ഡവശം തുടങ്ങി 100 ഡ�രിൽ കൂടുത്ൽ ഒത്തുഡചരുന്ന സ്ല
ങ്ങളിലുണ്ൊവന്ന ഖരമൊലിന്യം ശരിയൊയ വിധം ത്രം ത്ിരിച്ച് �ംസ്രിക്കൊ
ത്ിരിക്ന്നതും,

4. ത്ട്ടുകടകൾ, വഴിഡയൊരത്് കച്ചവടം നടത്തുന്നവര് അവിടങ്ങളിൽ രൂ�പപെ
ടുന്ന മൊലിന്യങ്ങൾ ്ഡത്്യകം �ൊത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്ിപന് നിര്ഡദേശൊന�രണം കപയ്ൊഴിയകയം പചയ്ൊത്ിരിക്ന്നതും,

5. ഫ്ൊറ്റുകൾ, �ൊര്പെിട �മുച്ചയങ്ങൾ, ഡ�റ്റഡ് ഡകൊളനികൾ, വ്യവ�ൊയ 
ശൊലകൾ എന്നിവിട ങ്ങളിൽ നിയമ്കൊരമുള്ള മൊലിന്യ �ംസ്രണ �ം
വിധൊനങ്ങൾ സ്ൊ�ിക്കൊത്ിരിക്ന്നതും

6. റിഡ�ൊര്ട്ടുകൾ, ഡഹൊട്ലുകൾ, റഡസ്റ്റൊറന്റുകൾ, ഡഹൊം ഡസ്റ്റകൾ തുടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങളിൽ സ�വ-അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ത്രംത്ിരിച്ച് �ംസ്രിക്കൊൻ 
�ംവിധൊനം ഒരുക്കൊത്ിരിക്ന്നതും, ഖരമൊലിന്യ�രി�ൊലന ചട്ങ്ങളിപല 
ചട്ം 4(1), 4 (2), 4(4), 4(5), 4(8), �രിസ്ിത്ി (�ംരക്ഷണ ) നിയമം 1986 
വകുപെ് 15 എന്നിവ ്കൊരം 5 വര്ഷം വപര നീളൊവന്ന ത്ടഡവൊ, ഒരു ലക്ഷം 
രൂ� വപര �ിഴഡയൊ രണ്ടും കൂടിഡയൊ ശിക്ഷിക്കപപെടൊവന്നത്ൊണ്.

എ. �ലൊശയങ്ങപളഡയൊ �ലഡസ്ൊത്സ്സുകപളഡയൊ �ലവിത്രണ �ംവി
ധൊനങ്ങപളഡയൊ മലിനപപെടുത്തുന്ന വിധം മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്ക
ഡയൊ ഒഴുക്കിവിടുകഡയൊ പചയ്ന്നതും
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ബി. നിയമൊനസൃത് അനമത്ികൾ ഇല്ൊപത് മലിനീകരണ �ൊധ്യത്യള്ള 
വ്യവ�ൊയ സ്ൊ�നങ്ങൾ സ്ൊ�ിക്കഡയൊ, മൊലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു
വിടുകഡയൊ പചയ്ന്നതും

�ി. വീടുകൾ, ഫ്ളൊറ്റുകൾ, റിഡ�ൊര്ട്ടുകൾ, �ഡമ്മളന ഹൊളകൾ, വ്യൊ�ൊര 
സ്ൊ�നങ്ങൾ, വ്യവ�ൊയ ശൊലകൾ, വര്ക് ഡഷൊപ്പുകൾ, മൊലിന്യ 
�ംസ്രണ ലേൊന്റുകൾ തുടങ്ങി എല്ൊ സ്ലങ്ങളിൽ നിന്നും മൊലിന്യ
ങ്ങൾ ഉൾപപെപടയള്ള മലിനീകരണ �്ഭൊവമുള്ള �േൊര്ത്ഥങ്ങൾ �ല
ഡസ്ൊത്സ്സുകളിഡലഡക്കൊ ഭൂമിയിഡലഡക്കൊ ഒഴുക്കിവിടുന്നതും ഇത്രം 
മൊലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ൊകൊൻ �ൊധ്യത്യള്ള വ്യൊ�ൊര വ്യവ�ൊയ സ്ൊ
�നങ്ങഡളൊ മൊലിന്യ �ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങഡളൊ അനമത്ിയില്ൊ
പത് സ്ൊ�ിക്ന്നതും വിപുലീകരിക്ന്നതും

ഡി. വിഷമയഡമൊ, ഹൊനികരഡമൊ മലിനീകരിക്ന്നഡത്ൊ ആയ ദ്വമൊലി
ന്യങ്ങൾ ഉൾപപെപടയള്ള വസ്തുക്കൾ �ലൊശയങ്ങളിഡലയ്ക്കും ഓടകളി
ഡലയ്ക്കും പുറന്തള്ളുന്നതും ഡകരള �ലഡ�ചന-�ല�ംരക്ഷണ നിയമം 
2003 വകുപെ് 70 (3), 72 �ി, ്കൊരം 3 വര്ഷം വപര കൊലയളവ് 
ത്ടഡവൊ രണ്് ലക്ഷം രൂ� വപര �ിഴഡയൊ, രണ്ടു കൂടിഡയൊ ശിക്ഷിക്കൊ
വന്ന കുറ്റമൊണ്. �ല മലിനീകരണ (നിയന്തണവം നിവൊരണവം) 
നിയമം 1974 വകുപെ് 24, 25, 26,43,44, 45 ്കൊരം ഒന്നര വര്ഷ
ത്ിൽ കുറയൊപത് 6 വര്ഷം വപര നീളൊവന്ന ത്ടവം �ിഴയം രണ്ടും 
കൂടിഡയൊ ശിക്ഷിക്കൊവന്നത്ൊണ്. �രൊത്ിയിൽ മലിനീകരണ നിയ
ന്തണ ഡബൊര്ഡ് �ില്ൊ ഓഫീ�റൊണ് നട�ടി �്ീകരിക്ക.

14.2.6 ഡേശതീയ ഹരിത രൈിബ്യൂണൽ
വന�മ്പത്ിപന്യം മറ്റ് ്കൃത്ിവിഭവങ്ങളപടയം �ംരക്ഷണത്ിനം �രി
സ്ിത്ിയവകൊശ �രി�ൊലനത്ിനമൊയി 2010 ൽ ഡേശീയ ഹരിത് രൈിബയൂണ
ണൽ സ്ൊ�ിത്മൊയി. ഇത്് ്ഡത്്യകമൊയി സ്ൊ�ിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള �രിസ്ിത്ി 
ഡകൊടത്ിയൊണ്. �ത്് വിേ�്ധൊം�ങ്ങളം �ത്് നീത്ിന്യൊയ അം�ങ്ങളം രൈി
ബയൂണലിൽ ഉണ്്. പചയര്മൊൻ വിരമിച്ചഡത്ൊ നിലവിലുള്ളഡത്ൊ ആയ സ്ീം 
ഡകൊടത്ി �ഡ്�ിഡയൊ സഹഡക്കൊടത്ി ചീഫ് �സ്റ്റിഡ�ൊ ആയിരിക്ം. ഡേശീയ 
ഹരിത് രൈിബയൂണൽ വിധിക് മുകളിലുള്ള അപെീൽ ഹര്�ി സ്ീം ഡകൊടത്ിയി
ലൊണ് �മര്പെിഡക്കണ്ത്്. സഹഡക്കൊടത്ികൾക്ക് രൈിബയൂണൽ ഉത്രവകൾ
ക്ക് ഡമൽ പുനര്�രിഡശൊധനൊധികൊരം വിനിഡയൊ�ിക്കൊൻ കഴിയം. �ശ്ിമ
ഘട് �ംരക്ഷണ ഡക�്, വിഴിഞെം ഹൊര്ബര് ഡക�് എന്നിവ രൈിബയൂണലിൽ 
�രി�ണിക്കപപെട് ശ്ദ്ധിക്കപപെട് ഡകസ്സുകളൊണ്. 

ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ബൊധിക്ന്ന മൊലിന്യ �രി�ൊലനവമൊയി ബന്ധ
പപെട് വിധിന്യൊയങ്ങളിൽ ചിലത്് ത്ൊപഴ പകൊടുക്ന്നു.

• �രിസ്ിത്ി നിയമങ്ങളപട കുറ്റമറ്റ നിര്വ്വഹണം നിരീക്ഷിക്ന്നതു �ംബ
ന്ധിച്ച് ഡേശീയ ഹരിത് രൈിബയൂണൽ 16/1/2019 ൽ 0.A.No. 606/2018 ആയി 
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പുറപപെടുവിച്ച ഉത്രവ ് കൊരം �ംസ്ൊനത്് മുൻ സഹഡക്കൊടത്ി �ഡ്�ി 
എ.വി.രൊമകൃഷ്ണ�ിള്ള പചയര്മൊനൊയി ഡസ്റ്ററ്റ് പലവൽ ഡമൊണിറ്ററിം�് കമ്മി
റ്റി (SLMC) രൂ�ീകരിച്ചു.

• 6/4/2019 ൽ കൂടിയ SLMC ഡയൊ�ം �ില്ൊ മ�ിഡ്രേട്് പചയര്മൊനൊയി ഡി
സ്ിക്ട് പലവൽ ഡമൊണിറ്ററിം�് കമ്മിറ്റി (DLMC) രൂ�ീകരിക്ന്നത്ിന് ത്ീരു
മൊനിച്ചു.ഡേശീയ ഹരിത് രൈിബയൂണൽ 25/4/2019 ൽ OA. നമ്പര് 606/2018 
ഉത്രവിലൂപട �രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ �ൊലിക്ന്നതുമൊയി 
ബന്ധപപെട്് വ്യക്തമൊയി നിര്ഡദേശങ്ങൾ പുറപപെടുവിച്ചു.

2019 ജൂസല - ആ�സ്റ്റ്  മൊ�ങ്ങളിലൊയി വിവിധ �ില്കളിപല ആേ്യ DLMC 
ഡയൊ�ങ്ങൾ ഡചര്ന്നു. ഡേശീയ ഹരിത് രൈിബയൂണലിപന് നിര്ഡദേശങ്ങൾ �ൗരവ
ഡത്ൊപട �മയബന്ധിത്മൊയി നടപെിലൊക്ന്നത്ിന് ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, 
്ഡത്്യകിച്ച് ത്ഡദേശ �്യം ഭരണസ്ൊ�ന പ�ക്രട്റിമൊര് അത്ീവ ശ്ദ്ധ പു
ലര്ഡത്ണ്തുപണ്ന്ന് SLMC യം DLMC യം, NGT നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഉൾപപെപട ശ്
ദ്ധയിൽപപെടുത്ിയിട്ടുണ്്.

NGT നിർഡദേശങ്ങളിൽ ചിലത് തൊമെ മകൊടക്കുന് :

1. �ംസ്ൊനപത് 48 ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള 6 മൊ�ത്ിനകം �രി
സ്ിത്ി നിയമങ്ങൾ ്കൊരമുള്ള �ംവിധൊനങ്ങപളൊരുക്കി മൊതൃക സ്ൊ�
നങ്ങളൊക്ക. മറ്റുള്ള ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ഒരു വര്ഷത്ിനകവം 
്വര്ത്ന �ജ്ജമൊക്ക.

2.  �ംസ്ൊന ചീഫ് പ�ക്രട്റി മൂന്നു മൊ�ത്ിപലൊരിക്കൽ റിഡപെൊര്ട്് �മര്
പെിക്കണം.

3. എല്ൊമൊ�വം ചീഫ് പ�ക്രട്റി �ില്ൊ മ�ിഡ്രേട്് മൊരുപട �ൊന്നിദ്ധ്യത്ിൽ 
പുഡരൊ�ത്ി അവഡലൊകനം നടത്ണം.

4.  ബന്ധപപെട് വര്ക്ക് �രിശീലനം നൽകണം

5.  �ില്ൊ മ�ിഡ്രേട്ടുമൊര് രണ്ൊഴ്ചയിപലൊരിക്കൽ അവഡലൊകനം നടത്ണം

6.  DLMC ഡ�ൊഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്ണം.

7.  വര്ഷം മുഴുവൻ ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ശുചീകരണ ്വര്ത്
നങ്ങൾ നടത്ണം.

8. ഖരമൊലിന്യ �രി�ൊലന നിയമ്കൊരമുള്ള മൊലിന്യം ത്രം ത്ിരിക്ന്നത്ിന
ള്ള ഡകന്ദങ്ങൾ സ്ൊ�ിക്ക.

9.  �ലൊശയങ്ങളിലും ഓടകളിലും മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്ന്നിപല്ന്ന് ഉറപെ് 
വരുത്തുക

10. പ�ൊതു സ്ലങ്ങളിലും �ലൊശയങ്ങളിലും മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്ന്നില്ൊ
പയന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക. നിയമ ലംഘകപര കപണ്ത്തുന്നത്ിന് ക്യൊമറകൾ 
സ്ൊ�ിക്ക. �രിസ്ിത്ിക്ണ്ൊവന്ന ആഘൊത്ത്ിപന് മൂല്യം കണക്കൊ
ക്കി നഷ്�രിഹൊരം ഈടൊക്ക.
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11.  മലിനീകരിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള പുഴകൾ പുനരുജ്ജീവിപെികുന്നത്ിന് നട�ടികൾ 
�്ീകരിക്ക. 

14 (I).3  �ൊലിന്യനിർമ്മൊർജ്ജനം – അനുബന്ധ നിയ�ങ്ങള്

14.3.1 പ്ിക് മഹൽത്് ആക്റ്

�ംസ്ൊനപത് മുഴുവൻ ്ഡേശങ്ങൾക്ം ബൊധകമൊകുന്ന ഒരു ഏകീകരിച്ച 
�ബ്ിക് പഹൽത്് ആക്റ് നിലവിൽ ഇല്. മലപ്പുറം, ഡകൊഴിഡക്കൊട്, വയനൊട്, 
കണ്ണൂര് കൊ�റഡ�ൊഡ് �ില്കൾക്ക് പൂര്ണ്ണമൊയം ബൊധകമൊകുന്ന 1939 പല 
മദ്ൊ�് �ബ്ളിക് പഹൽത്് ആക്റ്(MPH). എറണൊകുളം മുത്ൽ പത്ഡക്കൊട്ടുള്ള 
�ില്കൾക്ക് പൂര്ണ്ണമൊയം ബൊധകമൊകുന്ന 1955 പല രൈൊവൻകൂര് �ബ്ളിക് 
പഹൽത്് ആക്റ്(TCPH). തൃശൂര്, �ൊലക്കൊട് �ില്കളിൽ MPH ബൊധകമൊകുന്ന 
്ഡേശങ്ങളം TCPH ബൊധകമൊകുന്ന ്ഡേശങ്ങളം ഉണ്്. MPHൽ ആക്റം റൂളം 
ഉണ്്. TCPH ൽ ആക്റ് മൊത്രപമ ഉള്ളൂ. 1939, 1955 വര്ഷങ്ങളിപല ആക്റൊയതു 
പകൊണ്ടു ത്പന്ന �രിമിത്ികൾ ഒത്ിരിയണ്്. TCPH, MPH ആക്റകളിൽ യഥൊ
ക്രമം,വകുപെ് 22 ഉം 24ഉം ശുചിത്് �ംവിധൊനങ്ങൾ �ംബന്ധിച്ച് പഹൽത്് 
ഓഫീ�ര്മൊരുപട അധികൊരങ്ങപളക്റിച്ചും വകുപെ് 25 ഉം 27 ഉം പ�ൊതു 
ഓടകൾ ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ �രി�ൊലിക്കണപമന്നും വകുപെ് 32 ഉം 
34 ഉം മലിന�ലവം മലിന വസ്തുക്കളം പ�ൊതുനിരത്ിഡലക്ക് ഒഴുക്കരുപത്ന്നും 
വകുപെ് 33ഉം 35ഉം ഹൊനികരമൊയ മൊലിന്യങ്ങൾ പ�ൊതു ഓടകളിൽ നിഡക്ഷ
�ിക്കരുപത്ന്നും വകുപെ് 129ഉം 137ഉം ശിക്ഷകപളക്റിച്ചും ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. 
നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ആക്റ് അന�രിച്ച് മൂന്നു മൊ�ം വപര ത്ടഡവൊ ₹100 
�ിഴഡയൊ രണ്ടും കൂടിഡയൊ ആണ് �രമൊവധി ശിക്ഷ. 

14.3.2 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയ�ം 1986
�രിസ്ിത്ിപയ �ംരക്ഷിച്ച് പമച്ചപപെടുത്തുകയം അതുമൊയി ബന്ധപപെട് കൊര്യ
ങ്ങളമൊണ് �രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണ നിയമം 1986 പന് ലക്ഷ്യം. 1986 നവംബര് 
19 ന് നിയമം ്ൊബല്യത്ിൽ വന്നു. ഇത്ിൻ ്കൊരമുള്ള എല്ൊ ്വര്ത്നൊ
ധികൊരങ്ങളം ഡകന്ദ �വമെന്ിലൊണ് നിക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്നത്്. മനഷ്യര്ക്ം 
ഇത്ര �ീവ�ൊലങ്ങൾക്ം ��്യങ്ങൾക്ം �മ്പത്ിനം ഹൊനികരമൊകുന്ന 
�ൊരിസ്ിത്ീക ്ത്്യൊഘൊത്ങ്ങൾ പചറുക്കൊനം, ഭൊവിയിൽ �രിസ്ിത്ി ദുര
ന്തങ്ങൾക്കിടയൊക്കൊപത് ്ത്ിഡരൊധിക്കൊനം, മുൻകരുത്ൽ ഉറപെൊക്ന്നത്ിനം 
ഉത്കുന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്ന്നത്ിനം നടപെൊക്ന്നത്ിനം �ഹൊയകമൊയ 
ചട്ങ്ങൾ ഉണ്ൊക്കയം ഈ നിയമ നിര്മ്മൊണത്ിന �ിന്നിലുണ്്. 

�രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണ നിയമം 1986 പന അധികരിച്ചുള്ള ചട്ങ്ങളിൽ ചിലത്് 
ത്ൊപഴ പകൊടുക്ന്നു :

1. �രിസ്ിത്ി �ംരക്ഷണ ചട്ം 1986
2. ഖരമൊലിന്യ �രി�ൊലന ചട്ം 2016
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3. ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യ �രി�ൊലന ചട്ം 2016
4. ഇ-മൊലിന്യ �രി�ൊലന ചട്ം 2016
5. ബൊറ്ററീ�് (�രി�ൊലനവം സകകൊര്യം പചയ്ലും ) ചട്ം 2001
6. Construction & Demolition Waste Management Rules 2016
7. അ�കടകരമൊയതും മറ്റ് മൊലിന്യങ്ങളം (Management & transboundary 

movement) ചട്ം 2016
8. ബഡയൊ പമഡിക്കൽ മൊലിന്യ �രി�ൊലനചട്ം 2016
9. ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്തണ നിയമം 2016 

14.3.3 ഖര�ൊലിന്യ പരിപൊലന ചട്ങ്ങള് 2016

വീടുകൾ, വ്യവ�ൊയ ശൊലകൾ, സ്ൊ�നങ്ങൾ, മൊര്ക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങ
ളിപല ഖരമൊയിട്ടുള്ള മൊലിന്യങ്ങൾ, പത്രുവകൾ വൃത്ിയൊക്ഡമ്പൊഴുണ്ൊകുന്ന 
മൊലിന്യം, ഓടകളിപല എക്കൽ തുടങ്ങിയവ, കൃഷിയിടങ്ങളിപല മൊലിന്യം, 
കന്നുകൊലി വളര്ത്ലിൽ നിന്നുള്ള മൊലിന്യം ഇപത്ൊപക്ക ഖരമൊലിന്യങ്ങ
ളിൽ ഉൾപപെടും. മൊലിന്യം സൃഷ്ിക്ന്നവരുപട ചുമത്ലകൾ ചട്ം 4ലും വിവിധ 
മന്തൊലയങ്ങളപടയം, �ംസ്ൊനങ്ങളപടയം വകുപ്പുകളപടയം മലിനീകരണ 
നിയന്തണ ഡബൊര്ഡിപന്യം �ില്ൊ മ�ിഡ്രേറ്റിഡന്യം, ത്ഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളപടയം ഉഡേ്യൊ�സ്രുപടയം ചുമത്ലകൾ 5 മുത്ൽ 16 വപര യള്ള 
ചട്ങ്ങളിലും ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ചട്ം 11 ്കൊരം ഒരു വര്ഷത്ിനകം മൊലിന്യ
നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം �ംബന്ധിച്ച �ംസ്ൊന നയവം ഖരമൊലിന്യ �രി�ൊലന
ത്ിനൊയള്ള ത്ന്തവം രു�പപെടുഡത്ണ്തുണ്്. ചട്ം 15 ്കൊരം �ംസ്ൊന 
നയവം ത്ന്തവം അന�രിച്ച് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ആറ് മൊ�
ത്ിനകം ഖരമൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിനൊയി �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്കയം, ഒരു 
വര്ഷത്ിനകം സബലൊ ത്യ്ൊറൊക്കയം പചയ്ണം. നിയമലംഘനങ്ങൾ
ക്ള്ള �ിഴകൾ സബലൊയിൽ ്ത്ി�ൊേിക്കണം. ചട്ം 17ൽ ഉല്പൊേകരുപടയം 
ബ്ൊന്് ഉടമസ്രുപടയം, ചട്ം 18 ൽ വ്യവ�ൊയ സ്ൊ�നങ്ങളപടയം ചുമത്ലക
ളം ് ത്ി�ൊേിക്ന്നു. മൊലിന്യ�ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങൾ ഒരുക്ന്നതു �ംബ
ന്ധിച്ച മൊനേണങ്ങളം, �ംവിധൊനങ്ങൾ സ്ൊ�ിച്ച് ്വര്ത്ിപെിക്ന്നവരുപട 
ചുമത്ലകളം ചട്ം 19ൽ �റയന്നു. മലമ്പ്രഡേശങ്ങൾക്ക് ബൊധകമൊയ വ്യവസ്
കൾ (ചട്ം 20), മൊലിന്യം ഊര്ജ്ജമൊക്കി മൊറ്റൽ - മൊനേണ്ഡങ്ങൾ (ചട്ം 21), 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം മറ്റ് ഉത്രവൊേപപെട്വരും മൊലിന്യ �രി
�ൊലനം �ംബന്ധിച്ച �ംവിധൊനങ്ങൾ ഒരുഡക്കണ്ത്ിപന് കൊലയളവകൾ 
ചട്ം 22 ലും, �ംസ്ൊന ത്ല ഉ�ഡേശക �മിത്ി രൂ�ികരിഡക്കണ്തു �ംബ
ന്ധിച്ച് ചട്ം 23 ലും, ആനവൽ റിഡപെൊര്ട്് ചട്ം 24 ലും, അ�കടങ്ങൾ �ംബ
ന്ധിച്ച റിഡപെൊര്ട്് ചട്ം 25 ലും ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. പഷഡയൂൾ I ൽ ലൊന്് ഫിൽ 
�ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളം പഷഡയൂൾ II ൽ ഖരമൊലിന്യ �ംസ്രണം നിലവൊരം 
�ംബന്ധിച്ചും,ആവശ്യമൊയ ഡഫൊറങ്ങളപട മൊതൃകകളം നൽകിയിരിക്ന്നു.
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14.3.4 പ്ൊസ്റിക് �ൊലിന്യ പരിപൊലന ചട്ം 2016

18/3/2016 ൽ ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യ �രി�ൊലന ചട്ം 2016 ്ൊബല്യത്ിൽ 
വന്നു. ലേൊസ്റ്റിക് ക്യൊരി ബൊഗുകളം ലേൊസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളം മൾട്ിപലയര് ലേൊസ്റ്റി
ക് �ൊക്കിം�് വസ്തുക്കളം ഉല്പൊേിപെിക്ന്നവര്ക്ം, ലേൊസ്റ്റിക്ക് ഇറക്മത്ി, ഡസ്റ്റൊ
ക്ക്, വിത്രണം, വിൽക്കൽ പചയ്ന്നവര്ക്ം ഉ�ഡയൊ�ിക്ന്നവര്ക്ം ചട്ം 4 
്കൊരം ഇത്ിപല വ്യവസ്കൾ ബൊധകമൊണ്. ചട്ം 5, 6, 7 ലേൊസ്റ്റിൽ മൊലിന്യ 
�രി�ൊലനപത്ക്റിച്ചും, ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യം ത്രം ത്ിരിക്ന്നത്ിനള്ള �ശ്ൊ
ത്ല �ൗകര്യം ഒരുക്ന്നതു �ംബന്ധിച്ചും, �്ന്തമൊഡയൊ ഏ�ൻ�ിപയ നി
ഡയൊ�ിഡച്ചൊ മൊലിന്യ ഡശഖരണം, സൂക്ഷിക്കൽ, �ംസ്രണം, കപയ്ൊഴിക്കൽ 
തുടങ്ങി ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഉത്രവൊേിത്ങ്ങപള കുറിച്ചും 
്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ചട്ം 8, 9 മൊലിന്യം സൃഷ്ിക്ന്നയൊളപടയം, ലേൊസ്റ്റിക് ഉല്പൊേ
കരുപടയം, ഇറക്മത്ി പചയ്ന്നവരുപടയം, ബ്ൊന്് ഉടമസ്രുപടയം ഉത്രവൊ
േിത്ങ്ങപളക്റിച്ച് �റയന്നു. ചട്ം 10 അഴുകുന്ന ലേൊസ്റ്റിക്കൾ �ംബന്ധിച്ചും, 
ചട്ം 11 ക്യൊരി ബൊഗുകളപട മൊര്ക്കിംഗും ഡലബലിം�ിപനക്റിച്ചും �റയന്നു. 
ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യ �രി�ൊലന ചട്ം 2016 എൻഡഫൊഴ്് പചഡയ്ണ് ചുമത്ല 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിനൊപണന്നും ആയത്ിന് �ില്ൊ മ�ിഡസ്ട്ിപന് �ഹൊയം 
ഡത്ടൊപമന്നും ചട്ം 12 ൽ ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ചട്ം 13, 14, 15, 16, 17 യഥൊക്രമം 
ഉല്പൊേകരുപടയം, പുനര് ചംക്രമണം നടത്തുന്നവരുപടയം ര�ിഡ്രേഷനം, ചില്റ 
കച്ചവടക്കൊരുപടയം വഴിഡയൊര കച്ചവടക്കൊരുപടയം ഉത്രവൊേിത്ങ്ങപളക്റി
ച്ചും, ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യ മഡന�്പമന്് ഫീപയക്റിച്ചും, �ംസ്ൊനത്ല ഡമൊണിറ്റ
റിം�് കമ്മിറ്റിപയക്റിച്ചും, വൊര്ഷിക റിഡപെൊര്ട്ിപനക്റിച്ചും ് ത്ി�ൊേിക്ന്നു. 
പഷഡയൂൾ-Iൽ റൂൾ 10 ്കൊരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൊഡന്ര്ഡ് ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊളം ഡഫൊ
റങ്ങളപട മൊതൃകയം �റയന്നു.

• ഒറ്റത്വണ �ൊത്ം ഉപഡയൊഗിച്ച ഡശഷം കളയന പ്ൊസ്റിക് വസ്തുക്കള് 2020 
�നുവരി ഒന് മുതൽ സംസ്ഥൊനത്് പൂർണ്�ൊയി നിഡരൊധിച്ചു. [സ.ഉ. (എം.
എസ്. ) 6/ 2019/ പരി/ തതീയതി 27/11/2019]

• വ്യക്ത വരുത്ിയ ഉത്രവ് [സ.ഉ. (എം.എസ്.) 7/2019/ പരി/ തതീയതി 
17/12/2019]

14.3.5 അപകടകരവം �റ്റു �ൊലിന്യങ്ങളം  
(Management & Trans boundary Movement) ചട്ം 2016

മനഷ്യര് തുടങ്ങി �ീവ�ൊലങ്ങളപട ആഡരൊ�്യത്ിനം �രിസ്ിത്ിക്ം ഹൊനി
കരമൊയ മൊലിന്യങ്ങളൊണ് അ�കടകരമൊയ മൊലിന്യങ്ങൾ. ഇവ ഖര-ദ്ൊവക-
വൊത്ക രൂ�ത്ിലുള്ളവയം പ�ൊട്ിപത്റിക്ന്നതും കത്തുന്നതും വിഷൊവസ്
യിലുള്ളതുമൊകൊം. ഇത്രം മൊലിന്യങ്ങൾ ലൊന്് ഫിൽ, ഉയര്ന്ന ത്ൊ�നിലയിൽ 
കത്ിക്കൽ, കടലിൽ ത്ൊഴ്ത്തൽ, ഭൂ�ര്ഭത്ിൽ നിഡക്ഷ�ിക്കൽ എന്നിങ്ങപനയൊ
ണ് ഇഡപെൊൾ കപയ്ൊഴിച്ചു വരുന്നത്്.
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ചട്ം 3 ൽ അ�കടകരവം മറ്റ് മൊലിന്യങ്ങളം സകകൊര്യം പചഡയ്ണ് നട�ടിക്ര
മങ്ങപളക്റിച്ചും, ചട്ം 4 ൽ സരക്ഷിത്വം �ൊരിസ്ിത്ികവമൊയ �രി�ൊലനം 
�ംബന്ധിച്ച് വ്യവ�ൊയ ഉടമയപടയം ചട്ം 5 ൽ �ംസ്ൊന �ര്ക്കൊരിപന്യം 
ഉത്രവൊേിത്ം �ംബന്ധിച്ചും ് ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ചട്ം 6, 7, 8, 9, 10 യഥൊക്രമം 
സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള അം�ീകൊരം നൽകൽ, നൽകിയ അം�ീകൊരം 
ത്ൊൽക്കൊലികമൊയി റദേൊക്കൊനള്ള അധികൊരം, �ംഭരിക്കൽ, വിനിഡയൊ�ി
ക്കൽ തുടങ്ങിയ വ്യവസ്കൾ ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. ചട്ം 11 മുത്ൽ 15 വപര അ�
കടകരമൊയ മൊലിന്യങ്ങളപട ഇറക്മത്ിയം കയറ്റുമത്ിയം �ംബന്ധിച്ച് �റയ
ന്നു. ചട്ം 16 �ംസ്രണം-�ംഭരണം-സകപയൊഴിക്കൽ വ്യവസ്കളം ചട്ം 17, 
18, 19, 20, 21 എന്നിവ �ൊഡക്ക�ിം�്, ഡലബലിം�്, മൂവ്പമന്്, അധിക ഉത്രവൊ
േിത്ങ്ങൾ, റിഡപെൊര്ട്ിം�് എന്നിവപയക്റിച്ചും �റയന്നു.

എട്് പഷഡയൂളകളിലൊയി, വിശേമൊയി, അ�കടകരമൊയ മൊലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ി
ക്ന്ന ്ക്രിയകൾ, മൊലിന്യ ഘടകങ്ങൾ, ഇറക്മത്ിയം കയറ്റുമത്ിയം ബൊ
ധകമൊയ മൊലിന്യങ്ങപളക്റിച്ചും, പുനരു�ഡയൊ�ം പചയ്ൊവന്നവപയക്റിച്ചും, 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ച എണ്ണയപട പുനരു�ഡയൊ�ം, ഇറക്മത്ി നിഡരൊധിച്ച ഇനങ്ങൾ, 
ചുമത്ലകൾ, കസ്റ്റം�് �രിഡശൊധന, ഡഫൊറങ്ങളപട മൊതൃക എന്നിവയം �ട്ിക
പപെടുത്ിയിരിക്ന്നു.

14.3.6 ഇ- �ൊലിന്യ പരിപൊലന ചട്ം 2016. 
പൂര്ണ്ണമൊഡയൊ ഭൊ�ികമൊഡയൊ ഉഡ�ക്ഷിച്ച ഇലക്ടിക്കൽ, ഇലഡട്ൊണിക്് ഉ�ക
രണങ്ങളൊണ് ഇ-മൊലിന്യങ്ങൾ. ഈ നിയമം നിര്മ്മൊത്ൊവ്, ഉ�ഡഭൊക്തൊവ്, 
ഡീലര്മൊര് എന്നിവര്ക്ം, ഡശഖരണ ഡകന്ദങ്ങൾ, വില്പന, സകമൊറ്റം എന്നി
വയ്ക്കും ബൊധകമൊണ്. ചട്ം 4 മുത്ൽ 12 വപര നിര്മ്മൊത്ൊവ്, ഡശഖരണ ഡകന്ദ
ത്ിപന് ഉടമ, ഡീലര്, നവീകരണം നടത്തുന്നവര്, ഉ�ഡഭൊക്തൊവ്, ഉ�കരണം 
പ�ൊളിക്ന്നയൊൾ, പുനര് ചംക്രമണ സ്ൊ�നം നടത്തുന്നയൊൾ, �ംസ്ൊന 
�ര്ക്കൊര് എന്നിവരുപട ഉത്രവൊേിത്്യങ്ങപളക്റിച്ച് വിശേമൊക്ന്നു. ചട്ം 13 
ഉം 14 ഉം അം�ീകൊരം ഡത്ടുന്നത്ിനം അനവേിക്ന്നത്ിനമുള്ള നട�ടിക്രമവം, 
നൽകിയ അം�ീകൊരം ത്ൊൽക്കൊലികമൊയി നിര്ത്ൊഡനൊ റദേൊക്കൊഡനൊ ഉള്ള 
അധികൊരങ്ങപളക്റിച്ചും ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു.

ഇ-മൊലിന്യങ്ങൾ �്ീകരിക്ന്നത്ിനള്ള നട�ടിക്രമം (ചട്ം 15), നിര്മ്മൊണ
ത്ിൽ, അ�കടകരമൊയ വസ്തുക്കളപട ഉ�ഡയൊ�ം കുറയ്കൽ (ചട്ം 16), അധി
കൊരികളപട ചുമത്ലകൾ (ചട്ം 17), വൊര്ഷിക റിഡപെൊര്ട്് (ചട്ം 18), ഇ-മൊലിന്യ 
മൂവ്പമന്് (ചട്ം 19), അ�കട റിഡപെൊര്ട്ിം�് (ചട്ം 20), നിര്മ്മൊണം, ഇറക്മത്ി- 
ബൊദ്ധ്യത്കൾ (ചട്ം 21), അപെീൽ (ചട്ം 22), ഡശഖരണം, �ംഭരണം, �ത്ൊ�ത്ം, 
ത്രം ത്ിരിക്കൽ, പുതുക്കൽ, പ�ൊളിക്കൽ (ചട്ം 23), ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളപട ചുമത്ല (ചട്ം 24). എന്നിങ്ങപന 24 ചട്ങ്ങളം 4 പഷഡയൂളം ഈ 
ചട്ത്ിൽ ഉൾപപെടുന്നു. ഇ-മൊലിന്യങ്ങളപട ലിസ്റ്റ് (പഷഡയൂൾ I), ്ഡത്്യക നി
ബന്ധനകളിൽ നിന്നും ഒഴിവൊക്കൊവന്ന അഡ�ക്ഷകൾ (പഷഡയൂൾ 2), നിര്മ്മൊ
ത്ൊവിപന് ഉത്രവൊേിത്ങ്ങളം ക്രമൊന�ത്മൊയി ഒഡരൊ കൊലയളവിലും ആര്
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ജ്ജിഡക്കണ് ലക്ഷ്യങ്ങളം ( പഷഡയൂൾ 3 ), അധികൊരികളം അവരുപട കടമകളം 
7 ഡഫൊറങ്ങളം (പഷഡയൂൾ 4) �ട്ിക പപെടുത്ിയിരിക്ന്നു.

14.3.7 ബഡയൊ മ��ിക്കൽ �ൊലിന്യ പരിപൊലന ചട്ം 2016
ഡരൊ� നിര്ണ്ണയം, ചികിത്സ, ഡരൊ� ്ത്ിഡരൊധ ്വര്ത്നങ്ങൾ, പമഡിക്കൽ 
�ഡവഷണം എന്നിവ മൂലം രൂ�പപെടുന്ന മൊലിന്യമൊണ് ബഡയൊ പമഡിക്കൽ 
മൊലിന്യം. ചട്ം 4.f ൽ ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് സകമൊറുന്ന 
�ൊധൊരണ മലിന്യങ്ങൾപക്കൊപെം ബഡയൊ പമഡിക്കൽ മൊലിന്യം കലര്ത്ി 
നൽകരുപത്ന്ന് ്ഡത്്യകം �റഞെിരിക്ന്നു. 5 മുത്ൽ 18 വപര ചട്ങ്ങളിൽ, 
�ംസ്രണ ഡകന്ദത്ിപല ഓപെഡററ്ററുപട ചുമത്ലകൾ, അധികൊരികളപട ചുമ
ത്ലകൾ, �ംസ്രണവം സകപയൊഴിക്കലും, ത്രം ത്ിരിക്കലും, �ൊഡക്ക�ിംഗും, 
�ത്ൊ�ത്വം, സൂക്ഷിക്കലും, �ംസ്ൊന മലിനീകരണ ഡബൊര്ഡിപന്, ചട്ം 
നടപെിലൊവന്നത്് ഉറപ്പു വരുഡത്ണ് അധികൊര സ്ൊനം എന്ന നിലയിലിലു
ള്ള ചുമത്ല, മൊലിന്യം സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള അം�ീകൊരം വൊങ്ങുന്ന
തു �ംബന്ധിച്ച നട�ടിക്രമം, ചട്ം നടപെിലൊക്ന്നത്് നിരീക്ഷിക്ന്നത്ിനള്ള 
ഉ�ഡേശക �മിത്ി (�ംസ്ൊന ആഡരൊ�്യ പ�ക്രട്റി പചയര്മൊൻ), നിയമം 
നടപെിലൊക്ന്നത്് അവഡലൊകനം നടത്ൽ, മൊലിന്യം സകകൊര്യം പചയ്
ന്നവരുപട വൊര്ഷിക റിഡപെൊര്ട്്, ഡരഖകളപട സൂക്ഷിപെ്, അ�കടം റിഡപെൊര്ട്് 
പചയ്ൽ, അപെീൽ, മൊലിന്യം സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിന്/സകപയൊഴിക്ന്നത്ി
ന് അനഡയൊ�്യമൊയ സ്ലം ഒരുക്കൽ, മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഡകന്ദത്ിപല നട
ത്ിപ്പുകൊരപന്യം ഓപെഡററ്ററുപടയം ബൊദ്ധ്യത്കൾ എന്നിവ ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു. 
പഷഡയൂൾ I ൽ മൊലിന്യ ഇനങ്ങൾ, ത്രം ത്ിരിക്കൽ, ഡശഖരണം, �ംസ്രണം 
രീത്ികൾ, സകപയൊഴിക്കൽ, പഷഡയൂൾ II ൽ �ംസ്രണവം സകപയൊഴിക്കലും 
നിലവൊരം, പഷഡയൂൾ III ൽ നിര്ദേിഷ് അധികൊരികളം അവരുപട ചുമത്ലകളം, 
പഷഡയൂൾ IV ൽ മൊലിന്യ കപണ്യ്നറുകളിപല ഡലബലിംഗും ഡഫൊറങ്ങളപട മൊതൃ
കകളം �ട്ികപപെടുത്ിയിരിക്ന്നു.

14(I).4 ഡകരള മപൊലതീസിമറെ കർത്വ്യങ്ങള്
മൊലിന്യം എന്ന ഗുരുത്രമൊയ �രിസ്ിത്ി ്ശ്നത്ിന് �രിഹൊരമൊയി മൊറുന്ന
ത്ിന് കൊലഘട്ം ആവശ്യപപെടുന്ന വിധം നിയമങ്ങളപട പുതുക്കൽ ശ്മങ്ങൾ 
നടന്നു വരുന്നു. ഡബൊധവൽക്കരണത്ിനം, നിയമങ്ങൾ കൊലൊനസൃത്മൊക്ന്ന
ത്ിനം, മൊലിന്യ ഡശഖരണ-�ംസ്രണ �ംവിധൊനപമൊരുക്കലിനപമൊപെം നി
യമങ്ങൾ കര്ശനമൊയി നടപെിലൊക്ന്നതും അനിവൊര്യമൊണ്. ഇത്ിന് ഡകരള 
പ�ൊലീ�ിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്ിഡന്യം ഡകരള പ�ൊലീ�് ആക്റിഡന്
യം �ിൻബലഡത്ൊപട വലിപയൊരു �ങ്കു വഹിക്കൊൻ കഴിയം. ഇന്ത്യൻ ശി
ക്ഷൊനിയമം പ�ക്ഷൻ 269, 278, ഡകരള പ�ൊലീ�് ആക്റ് 2010 വകുപെ് 120 E 
എന്നിവ പ�ൊലീ�ിന് നട�ടികൾ �്ീകരിക്വൊൻ അധികൊരം നൽകുന്നു. 
�രിസ്ിത്ിക്ക് �ൊരമൊയി ഡകടുണ്ൊക്കഡയൊ, പ�ൊതുസ്ലങ്ങൾ വൃത്ിഹീ
നമൊക്കഡയൊ, �ലഡസ്ൊത്സ്സുകൾ മലിനമൊക്കഡയൊ, പ�ൊതുശുചീകരണ 
്വര്ത്നങ്ങപള ത്ടസ്സപപെടുത്തുകഡയൊ പചയ്ൊൽ ഡകരള പ�ൊലീ�് ആക്റ് 
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2010 വകുപെ് 120 ഇ ്കൊരം �ബ് ഇൻപസ്ക്ടര് മുത്ൽ ഉയര്ന്ന �േവിയള്ള 
പ�ൊലീ�് ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്ക് നട�ടി �്ീകരിക്കൊൻ കഴിയം. ഡമൽ ്കൊരമു
ള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് കുറ്റ സ്ൊ�നത്ിഡന്ൽ ഒരു വര്ഷം വപര ത്ടഡവൊ ₹ 5,000 
വപര �ിഴഡയൊ ഇവ രണ്ടും കൂടിഡയൊ ശിക്ഷിക്കപപെടൊവന്നത്ൊണ്.

ഡയറക്ടര് �നറൽ ഓഫ് പ�ൊലീ�ിപന് 14/11/ 2016 പല 9/ 2016 നമ്പര് എക്ി
കയൂട്ീവ് ഡയറക്ടീവിപല നിര്ഡദേശങ്ങൾ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല 
മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് വലിയ രീത്ിയിൽ �ഹൊയകമൊഡക
ണ്ത്ൊണ്.ഡി.�ി.�ി.യപട ്സ്തുത് നിര്ഡദേശങ്ങളിൽ പ�ൊലീ�് ഡസ്റ്റഷനിപല 
ഡസ്റ്റഷൻ ഹൗ�് ഓഫീ�ര് തുടങ്ങി ഉയര്ന്ന ത്ലത്ിലുള്ള ഉഡേ്യൊ�സ്ര് ഉൾ
പപെപട മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്ശ്നങ്ങളിൽ നിര്വ്വഹിഡക്കണ് കര്ത്വ്യങ്ങപള 
കുറിച്ച് വിശേമൊക്ന്നു.

14.4.1 ഡസ്റഷന് ഹൗസ് ഓഫതീസർ 4 ഘട്�ൊയി നിർവ്വഹിഡക്കണ്ട  
കർത്വ്യങ്ങള്:

• ഘട്ം1

വലിയ അളവിൽ മൊലിന്യങ്ങൾ നിഡക്ഷ�ിക്ന്ന സ്ലങ്ങൾ, �ലത്രം മൊലി
ന്യങ്ങൾ ഒന്നൊയി കൂട്ിയിട്് കത്ിക്ന്ന ഇടങ്ങൾ, ദ്വമൊലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കി
വിടുന്ന സ്ലങ്ങൾ എന്നിവയം മലിനവൽക്കരിക്കപപെടുന്ന കനൊലും �ലൊശ
യങ്ങളം ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നത്ിഡന്യം മറ്റ് ഏ�ൻ�ികളപടയം 
�ഹൊയഡത്ൊപട ബ്ൊക്ക് ഡസ്ൊട്ടുകളൊയി മൊപെ് പചയ്ക.

• ഘട്ം 2

�നസമത്രി ബീറ്റ് ഓഫീ�ര്മൊപരയം �ിവിൽ പ�ൊലീ�് ഓഫീ�ര്മൊപരയം 
നിഡയൊ�ിച്ച്, ബന്ധപപെട് ഏ�ൻ�ികപളപയൊപക്ക �പങ്ടുപെിച്ച് �രിസ്ിത്ി 
മലിനീകരണത്ിപന് �മൂഹ്യ ്ശ്നങ്ങപളക്റിച്ചും നിയമ നട�ടികപളക്റി
ച്ചും ഡബൊദ്ധ്യം വരുത്തുന്നത്ിനള്ള ക്യൊമ്പയിനകൾ �ംഘടിപെിക്ക. ക്യൊമ്പ
യിനകൾ എങ്ങിപനപയൊപക്ക ആയിരിക്കണപമന്നത്് രൂ�പപെടുത്തുന്നത്ിന് 
ക്യൊമ്പയിനിന മുൻ�ൊയി എല്ൊ ഏ�ൻ�ികഡളയം വിളിച്ച് ആഡലൊചനൊ 
ഡയൊ�ം ഡചരുക.

• ഘട്ം 3

�ഡരൈൊളിം�് ടീമിപന നിഡയൊ�ിച്ച് വലിയ ഡത്ൊത്ിൽ മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്
ന്ന സ്ലങ്ങളം മൊലിന്യം കത്ിക്ന്ന സ്ലങ്ങളം കപണ്ത്ി, അങ്ങിപന 
പചയ്ന്നവപര ത്ൊക്കീത്് പചയ്ൽ.

• ഘട്ം 4

പ�ൊലീ�് �ഡരൈൊളിം�് ശക്തമൊക്കി, നിയമ ലംഘനം നടത്ി മൊലിന്യം നി
ഡക്ഷ�ിക്ന്നവര്ക്ം കത്ിക്ന്നവര്ക്ം �ലം - വൊയ മലിനീകരണം നടത്തു
ന്നവര്ക്ം എത്ിപര ബന്ധപപെട് നിയമങ്ങൾ ് കൊരം ഡകസ്സ് ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ൽ.



159-s]mXp-`-c-Ww--

14.4.2 സർക്കിള് ഇന്മപ്ക്റുമട കർത്വ്യങ്ങള്:
മലിനീകരണ മൊപെിംഗും വിവരഡശഖരണം �ംബന്ധിച്ചും ബന്ധപപെട് ഏ�ൻ
�ികപള ഡകൊ - ഓര്ഡിഡനറ്റ് പചയ്ക, മൊപെിം�ിന മുൻ�് ബന്ധപപെട് ഏ�ൻ
�ികളപട ഡയൊ�ം വിളിക്ക, ഡസ്റ്റഷൻ ത്ലത്ിലുള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ 
അവഡലൊകനം നടത്തുക. പഡ�യൂട്ി സൂ്ണ്് ഓഫ് പ�ൊലീ�ിന് ്ത്ിമൊ� 
റിഡപെൊര്ട്് നൽകുക.

14.4.3 മസപ്യൂട്ി സൂപ്ണ്ട് ഓഫ് മപൊലതീസിമറെ കർത്വ്യങ്ങള്:
�ബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീ�ര് എല്ൊ �ര്ക്കിൾ ഇൻപസ്ക്ടര്മൊരുഡടയം 
ഡയൊ�ം വിളിച്ച് �ബ്ഡിവിഷണൽ ലേൊനം �മയക്രമവം ത്യ്ൊറൊക്ക. 
മൊപെിം�്, ക്യൊമ്പയിൻ, �ഡരൈൊളിം�് ്വര്ത്നങ്ങളപട വി�യത്ിന് ഗ്ൊമ�
ഞ്ൊയത്തുകളമൊയള്ള പലയ്�ണ് ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുക. ്ത്ിമൊ� റി
ഡപെൊര്ട്് �ില്ൊ പ�ൊലീ�് ഡമധൊവിക്ക് (DPC) �മര്പെിക്ക.

14.4.4 �ില്ൊ മപൊലതീസ് ഡ�ൊധൊവിയമട കർത്വ്യങ്ങള്:
�ില്യിപല ്വര്ത്നങ്ങൾ അവഡലൊകനം നടത്തുക. റിവയൂ മീറ്റിം�് നട
ത്തുക. ് ത്ിമൊ� �ംഡയൊ�ിത് റിഡപെൊര്ട്് IGPയം ADGPയം മുഡഖന �ംസ്ൊന 
പ�ൊലീ�് ചീഫിന് �മര്പെിക്ക.

IGP യം ADGPയം �രി�ൊടി ഡമൊണിറ്റര് പചയ്കയം ്ത്ിമൊ� റിവയൂ മീറ്റിം�് 
നടത്തുകയം �മയൊ�മയംറിഡപെൊര്ട്് അയക്ന്നത്് ഉറപെ് വരുത്തുകയം 
പചയ്ക.

പ�ൊലീ�ിപന് ഡമൽ വിധത്ിലുള്ള ഇടപ�ടലുകൾ ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളിപല 
മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്വര്ത്നങ്ങൾ വലിയ രീത്ിയിൽ ശക്തിപപെടുത്തും. 
ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്റ് വകുപെ് 252 (1) ബി യിൽ �ഞ്ൊയത്് ്
�ിഡഡന്ൊ പ�ക്രട്റിഡയൊ ഏപത്ങ്ിലും ഉഡേ്യൊ�സ്ഡനൊ, �ഞ്ൊയത്് രൊ�് 
ആക്റിൻ കീഴിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയിട്ടുള്ള അധികൊരം നിയമൊനസൃത്ം വിനിഡയൊ
�ിക്വൊൻ പ�ൊലീ�ിപന് �ഹൊയം ഡരഖൊമൂലം ആവശ്യപപെട്ൊൽ �ഹൊയി
ക്കണപമന്ന് �റയന്നു. മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിൽ ഒരു ശീലവൽക്കരണം 
സ്ൊയിയൊകും വപര പ�ൊലീ�ിപന് ഇടപ�ടൽ �ൊദ്ധ്യത്കൾ നിരന്തരം ഉ�
ഡയൊ�പപെടുത്തുവൊൻ ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് കഴിയണം. 

14(I).5 സവിഡശഷ ഇടമപടലുകള് - അനുകരണതീയ �ൊതൃകകള് - 
വി�യ ഗൊഥകള്

ഹരിത് ഡകരളം മിഷൻ ലക്ഷ്യമിട് വിധം മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്വര്ത്നങ്ങ
ളിൽ ഏപറ പുഡരൊ�ത്ി സകവരിക്വൊനം �വിഡശഷത്യൊര്ന്ന മൊതൃകകൾ 
സൃഷ്ിക്വൊനം കുപറ അധികം ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് കഴി
ഞെിട്ടുണ്്. ചിട്യൊയ ആസൂത്രണത്ിലൂപട ഘട്ം ഘട്മൊയി ്വര്ത്നങ്ങൾ 
മുഡന്നൊട്ടു പകൊണ്ടുഡ�ൊകുന്നത്ിലും, �ശ്ൊത്ല �ൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ന്നത്ിലും, 
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സ�വ മൊലിന്യ �ംസ്രണ ഉ�ൊധികൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിലും, പ�ൊതു സ�വ 
മൊലിന്യ �ംസ്രണ �ംവിധൊനങ്ങൾ സ്ൊ�ിച്ച് ്വര്ത്ിപെിക്ന്നത്ിലും, 
അസ�വ മൊലിന്യങ്ങളപട �ംസ്രണത്ിന് ശൊസ്തീയ മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ �്ീക
രിക്ന്നത്ിലും, നിയമ നട�ടികൾ �്ീകരിക്ന്നത്ിലും, മൊലിന്യങ്ങളിൽ 
നിന്നും വിഭവങ്ങൾ വീപണ്ടുക്ന്നത്ിലും ഒപക്ക മികവ് പുലര്ത്ിയ ത്ഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളണ്്.

14.5.1. പടിയൂർ കല്്യൊട് ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്്, കണ്ണൂർ �ില് 
മണ്ണിന് - മനഷ്യന് - ഭൊവിക്ക് എന്ന മുദ്വൊക്യമുയര്ത്ി "ആരൊമം �ടിയൂര് " 
എന്ന ഡ�രിൽ കുടുംബശ്ീ അം�ങ്ങളപട �ന്നദ്ധ ഡ�ന രൂ�ീകരിച്ച് �നകീയ 
ഡബൊധവൽക്കരണത്ിലൂപട മൊലിന്യ �രി�ൊലന �രി�ൊടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 
തുടര്ന്ന് �ര്പവ്വ, നിരന്തര ഡബൊധവൽക്കരണ, അറിവ് �കരൽ ്വര്ത്ന
ങ്ങൾ, �ന്ത്ിനിധികളപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ 400 നടുത്് ഗ്ൊമവൊ�ികപള 
അണിനിരത്ി എല്ൊ വൊര്ഡിലും ശുചിത്്�ഡന്ദശ കൊൽനട �ൊഥകൾ, ഓട്ൻ 
തുള്ളൽ തുടങ്ങിയ കലൊ�രി�ൊടികളിലൂപട ആശയങ്ങൾ �നങ്ങളിപലത്ിച്ചു. 
പ�ൊതുസ്ലങ്ങളിൽ ശുചീകരണ കൊമ്പയിൻ, ശുചിത്് ചങ്ങല, �ഞ്ൊയത്ി
പല വിേ്യൊര്ത്ഥികൾക്ക് 1500 സ്റ്റീൽ വൊട്ര് ഡബൊട്ിലും പുസ്തക തുണി�ഞ്ിയം 
നൽകി. ലേൊസ്റ്റിക് മൊലിന്യം കത്ിക്ന്നതും വലിപച്ചപയറിയന്നതും നിരുത്സൊ
ഹപപെടുത്ൊൻ സ്ക്കൂളകളിൽ ്ഡത്്യക അ�ംബ്ളി. നിരത്തുകളിൽ ഒരു കിഡലൊ
മീറ്റര് ഇടവിട്് ലേൊസ്റ്റിക് നിഡരൊധന ഡബൊര്ഡകൾ, എല്ൊ വീടുകളിലും ശുചിത്് 
ഡയറി. ഫ്ക്് ഡബൊര്ഡ് ഒഴിവൊക്ന്നത്ിന് �നകീയ ത്ീരുമൊനം. ഘട്ം ഘട്
മൊയി ഫ്ളക്് രഹിത് �ഞ്ൊയത്ൊയി മൊറി. 2017 നവംബര് 1 ന് ഹരിത് കര്
മ്മ�ന രൂ�ീകരിച്ചു. 17 അം�ങ്ങൾ. അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ - ലേൊസ്റ്റിക്, 
പചരുപെ്, തുകൽ, കുപെികൾ ഒന്നിടവിട്് ഒഡരൊ മൊ�ങ്ങളിലും ഡശഖരിച്ചു. യൂ�ര് 
ഫീ ഇനത്ിൽ ്ത്ിമൊ�ം ₹ 1.25 ലക്ഷം വരുമൊനം. ഇഡനൊക്ലം വില്പന, 
കുടുംബശ്ീയം ഇത്ര ഗ്രൂപ്പുകളം 80 ഏക്കറിൽ നടത്തുന്ന ഇലവൊഴ കൃഷിയിലൂ
പട ഉല്പൊേിപെിക്ന്ന ഇലകൾ ആവശ്യക്കൊര്ക്ക് എത്ിക്കൽ, സ്റ്റീൽ പലേയ്റ്റ്, 
ഗ്ൊസ്സ് വൊടകയ്ക് നൽകൽ, തുണി�ഞ്ി നിര്മ്മൊണം തുടങ്ങി ആഡഘൊഷങ്ങളം 
പ�ൊതുചടങ്ങുകളം ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊളിഡലക്ക് എത്ിക്ന്നത്ിലൂപട ്ത്ിമൊ
�ം ₹40,000/- വരുമൊനം. ഒരു ഹരിത് കര്മ്മഡ�നൊം�ത്ിന് ്ത്ിമൊ�ം 
₹7500/- ഡവത്നം ലഭ്യമൊവന്നു. 

ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയ്ക് ഓഫീ�്.- 2800 ചതുരശ് അടി വിസ്തീര്ണ്ണത്ിൽ 
�ഞ്ൊയത്് ത്ലത്ിൽ എം.�ി.എഫ്. കൂടൊപത് എല്ൊ വൊര്ഡകളിലും മിനി 
എം.�ി.എഫ്. ചില്്, കുപെി, പചരുപെ് തുടങ്ങി മൊലിന്യങ്ങൾ അം�ീകൃത് ആക്രി 
സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് വിൽക്ന്നതു വഴി ₹15,000 / -യപട ്ത്ിമൊ� വരുമൊനം. 
സ�വ മൊലിന്യം ഉറവിടത്ിൽ ത്പന്ന �ംസ്ൊരിക്ന്നത്ിന് �ഹൊയകമൊകും 
വിധം വീടുകളിൽ 1000 സ�പെ് കഡമ്പൊസ്റ്റ്, 1500 റിം�് കഡ�ൊസ്റ്റ്, 1300 കഡമ്പൊ
സ്റ്റ് �ിറ്റുകൾ എന്നീ ഉ�ൊധികൾ സ്ൊ�ിക്കപപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സ�വ മൊലിന്യം 
�്ന്തമൊയി �ംസ്രിക്കൊൻ സ്ല�ൗകര്യമില്ൊത്വര്ക്കൊയി, ഹരിത് കര്മ്മ
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ഡ�നയ്ക് നടത്ിപെ് ചുമത്ല നൽകി, തുമ്പൂര്മുഴി മൊതൃക പ�ൊതു സ�വ മൊലിന്യ 
�ംസ്രണ ലേൊന്് ഒപരണ്ണം സ്ൊ�ിച്ചു, പ�ൊതു ഇടങ്ങളിൽ ലേൊസ്റ്റിക് ഡബൊട്ിൽ 
ബൂത്തുകളം, സ്കൂളകളിൽ പ�ൻ ബൂത്തുകളം സ്ൊ�ിച്ചു. 

നിയമനട�ടികൾ ശക്തമൊക്കി. നിയമലംഘനം ശ്ദ്ധയിൽ പ�ട്ൊൽ �നങ്ങൾ 
ഉടൻ അധികൊര സ്ൊനങ്ങളിൽ വിവരം എത്ിക്ന്നു. നിഡരൊധിക്കപപെട് ലേൊ
സ്റ്റിക്കിപന് അനധികൃത് ഉ�ഡയൊ�ം ഇല്ൊയ്മ പചയ്ൊൻ �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപട 
സ്ൊ�നങ്ങളിൽ പറയ്ഡ്, നിയമ നട�ടികളിലൂപട ₹135,000 �ിഴ ഈടൊക്കി. 
പ�ൊതു സ്ലങ്ങളിൽ മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്ന്നവപര കപണ്ത്തുന്നത്ിന് 
സ്്ൊഡ് ്വര്ത്നം മൊലിന്യം കയറ്റിയ വൊഹനങ്ങൾ �ിടികൂടി പ�ൊലീ�് 
ഡകപസ്സടുക്കയം ₹ 212000 �ിഴ ഈടൊക്കയം പചയ്തു. ഒരു ഡകസ്സ് ഡകൊടത്ി
യിൽ നിലനിൽക്ന്നു.

14.5.2. വടകര നഗരസഭ
"ക്ീൻ�ിറ്റി ഗ്ീൻ �ിറ്റി - �ീഡറൊ ഡവസ്റ്റ് വടകര" ഇങ്ങിപനയൊണ് ന�ര�ഭ
യിപല മൊലിന്യ �രി�ൊടി അറിയപപെടുന്നത്്. നിരന്തര �ഠന നിരീക്ഷണങ്ങ
ളിലൂപട �ര്ക്കൊര് രൂ�പപെടുത്ിയ മൊലിന്യ �ംസ്രണ മൊര്ഗ്ഗഡരഖ, ഹരിത് 
ഡകരളം മിഷൻ, ശുചിത്് മിഷൻ േൗത്്യങ്ങളിലൂപട �ൊക്ഷൊത്്കരിക്കൊനള്ള 
നിര്ഡദേശങ്ങൾ അക്ഷരം്ത്ി നടപെിലൊക്കി വി�യമൊതൃകയൊകുകയൊണ് 
വടകര. 'ഹരിയൊലി ' എന്ന് ഡ�ര് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയിൽ 
63 ഡ�ര്. അടുത്ടുത്തുള്ള 40 വീടുകൾ ഉൾപപെടുത്ി ക്സ്റ്ററുകൾ, ക്സ്റ്ററിന് 
ലീഡറും �ഹൊയക �മിത്ിയം, വൊര്ഡ്ത്ല ശുചിത്് കമ്മിറ്റി, ന�ര�ഭൊത്ല 
ഡമൊണിറ്ററിം�് �മിത്ി.

�നങ്ങപള മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിപന് ്ൊധൊന്യം ഡബൊദ്ധ്യപപെടുത്തുന്നത്ിന് 
നിരന്തര �ഠന �രി�ൊടികൾ, ഡയൊ�ങ്ങൾ - വൊര്ഡ് �ഭ ഡയൊ�ങ്ങൾ, ക്സ്റ്റര് 
ത്ല ഡയൊ�ങ്ങൾ, ബൊര്ബര് ഡഷൊപെ്, ത്യ്ൽക്കട തുടങ്ങി �മസ്ത ഡമഖലകളിഡല
യം സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം വ്യക്തികളപടയം ്ഡത്്യകം ്ഡത്്യകം ഡയൊ�ങ്ങൾ. 
ഇതുവഴി ് വര്ത്നങ്ങളിൽ ഉടനീളം �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപെൊക്കൊൻ കഴിയന്നു. 
കഴിയന്നിടപത്ല്ൊം സ�വമൊലിന്യം ഉറവിടത്ിൽ �ംസ്രിക്ന്നത്ിനള്ള 
�ംവിധൊനങ്ങൾ, സ�പെ് കഡമ്പൊസ്റ്റിം�്, ബഡയൊബിൻ, ബക്കറ്റ് കഡമ്പൊസ്റ്റിം�്, 
ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊന്് എന്നിങ്ങപന 8817 ഇടങ്ങളിൽ / വീടുകളിൽ സ്ൊ�ിച്ചു. 
�ച്ചക്കറി ചന്ത, മുൻ�ിപെൽ ഓഫീ�് �രി�രം, ബ�് സ്റ്റൊന്്, സ�ഡക്ൊണ് 
പഷൽട്ര് ഡകന്ദീകരിച്ച് 20 എയഡറൊബിക്ക് പ�ൊതു കഡമ്പൊസ്റ്റിം�് യൂണിറ്റുകൾ. 
മലിന �ല �ംസ്രണ ലേൊന്റും ഡ�ൊക്ക്�ിറ്റുകളം സ്ൊ�ിച്ച് മലിന �ലം പുറ
ഡത്ക്ക് ഒഴുകുന്നില് എന്നത്് ഉറപെൊക്കി. 

ഒഡരൊ മൊ�വം ഇനങ്ങൾ നി�പപെടുത്ി മൊലിന്യ ഡശഖരണ കലണ്ര് ത്യ്ൊറൊ
ക്കി അസ�വ മൊലിന്യം ഒന്നൊം ഘട് ത്രം ത്ിരിക്കൽ വീടുകളിൽ ത്പന്ന നട
ത്തുന്നു. ഡശഖരിക്ന്ന മൊലിന്യങ്ങൾ ക്സ്റ്ററുകൾ ഡകന്ദീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്ന്നു. 
വൊര്ഡ് ത്ലത്ിൽ 20 വീത്ം മിനി എം.�ി.എഫുകൾ. ന�ര�ഭ ത്ലത്ിൽ 
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MRF. ഡശഖരിച്ച മുഴുവൻ �ൊഴ്വസ്തുക്കളം MRF കളിൽ വച്ച് ്ഡത്്യകം ്ഡത്്യകം 
ത്രം ത്ിരിക്ന്നു. റീസ�ക്ിം�് പചയ്ൊവന്നവ ക്ഡട്ഷൻ ്കൊരം കപണ്
ത്ിയ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് സകമൊറുന്നു. അല്ൊത്വ ശൊസ്തീയ �ംസ്രണത്ി
നൊയി അം�ീകൃത് ഏ�ൻ�ികൾക്ക് സകമൊറുന്നു. �്ന്തമൊയള്ള ഡബൊട്് ഉ�
ഡയൊ�പപെടുത്ി �ലഡസ്ൊത്സ്സുകളിപല അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിച്ച്  
MRF ൽ എത്ിക്ന്നു.

ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയപട രണ്ടു വര്ഷപത് ഡടണ് ഓവര് ₹ 11 ഡകൊടി 16 ലക്ഷം. 
മൊലിന്യങ്ങൾ ത്രംത്ിരിച്ച് വിറ്റ ഇനത്ിൽ ₹11.25ലക്ഷം വരുമൊനം. അധികവ
രുമൊനത്ിനൊയി ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�ന യിപല അം�ങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളൊയി വിവിധ 
�ംരഭങ്ങൾ നടത്തുന്നു: തുണിയിൽ വിവിധ ത്രം �ഞ്ികൾ നിര്മ്മിക്ന്ന 
ഗ്ീൻഡഷൊപെ്, ഡ�ൊളിപടക്ിക്കിപല വിേ്യൊര്ത്ഥികളപട �ൊഡങ്ത്ിക �ഹൊ
യഡത്ൊപട എൽ.ഇ.ഡി. സലറ്റ്, ഡടൊര്ച്ച്, ടി.വി, പകൊതുക് ബൊറ്റ്, ഡക്ൊക്ക്, 
പമൊസബൽ ഡഫൊണ്, കമ്പയൂട്ര് എന്നിവ റിപെയര് പചയ്ന്ന റിപെയര് ഡഷൊപെ്, 
�്ൊപെ്  ഡഷൊപെ് (�ൊരികൾ, ചുരിേൊറുകൾ, ഷര്ട്ടുകൾ, പമൊസബൽ ഡഫൊണ്, 
ടി.വി., കളിപെൊട്ങ്ങൾ, ഡറഡിഡയൊ എന്നിവ സകമൊറിയ ഇനങ്ങളൊണ് ), സ്റ്റീൽ 
ഡലേറ്റ്, ഗ്ൊസ്സ് എന്നിവ വൊടകയ്ക് പകൊടുക്കയം �ൊത്രങ്ങൾ കഴുകി നൽകുകയം 
പചയ്ന്ന പറന്് ഡഷൊപെ്, സ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ �ംസ്രിക്ന്ന ഉ�കരണങ്ങ
ളം അനബന്ധ �ൊധൊനങ്ങളം വിൽക്ന്ന ക്ീൻ ലിനൻ�് പ�ന്ര് എന്നിവ 
ഹരിത് കര്മ്മഡ�ന ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്നു. അ�് സ�ക്ിം�് ക്ിനിക്, വൊട്ര് 
ക്ിനിക്, എനര്�ി ക്ിനിക്, അഗ്ി ക്ിനിക്ക് എന്നീ �ംവൊധൊനങ്ങഡളൊപടയ
ള്ള 5000 Sq.ft. പല ഗ്ീൻ പടഡക്ൊള�ി പ�ന്റിപന് നിര്മ്മൊണം അവ�ൊന 
ഘട്ത്ിലൊണ്. എല്ൊവിധ മൊലിന്യ �ംസ്ക്കരണ �ംവിധൊനങ്ങളം ഇവിപട 
സ്ൊ�ിച്ചിരിക്ന്നു. ്ൊഡയൊ�ിക �രിശീലനം നൽകുകയൊണ് ലക്ഷ്യമിടു
ന്നത്്.

2017 - 18, 2018 - 19 ൽ PCB അവൊര്ഡ്, ഒഡീഷ �ര്ക്കൊരിപന് ഇന്നഡവറ്റീവ് 
അവൊര്ഡ്, നബൊര്ഡ് അവൊര്ഡ് തുടങ്ങി മൊലിന്യ �ംസ്രണ ്വര്ത്നങ്ങ
ളിപല മികവ് കണക്കിപലടുത്് നിരവധി അവൊര്ഡകൾ ഇത്ിനകം ന�ര�ഭ
യ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.

14.5.3. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
മൊലിന്യ �ംസ്രണത്ിൽ പവല്ലുവിളികൾ ഏപറ ഡനരിടുന്നത്് ന�ര�ഭകളൊ
ണ്. ന�ര�ഭകളിൽ ത്പന്നഡയൊ �മീ� �ഞ്ൊയത്് ്ഡേശഡത്ൊ സ്ൊ�ി
ക്ന്ന ഡംബിം�് യൊര്ഡകളിൽ മൊലിന്യങ്ങൾ ഒന്നൊപക ത്ള്ളുന്ന ഡകന്ദീകരിച്ച 
മൊലിന്യ�ംസ്രണ രീത്ിയൊണ് ഭൂരി�ക്ഷം ന�ര�ഭകളം അനവര്ത്ിച്ചുവരു
ന്നത്്. ത്ിരുവനന്തപുരം ന�ര�ഭ മൊലിന്യ �ംസ്രണത്ിൽ വിഡകന്ദീകൃത് 
രീത്ിയിഡലക്ക് വി�യകരമൊയി എത്ിഡച്ചര്ന്നിരിക്ന്നു. 214.86 ചതുരശ് കി
ഡലൊമീറ്റര് വിസ്തൃത്ി, 10 ലക്ഷത്ിലധികം �ന�ംഖ്യ, രഡണ്മുക്കൊൽ ലക്ഷത്ി
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നടുത്് വൊ�ഗൃഹങ്ങൾ. 19851 വ്യൊ�ൊര സ്ൊ�നങ്ങൾ. 100 ഡിവിഷനകൾ. 
്ത്ിേിനം രൂ�പപെടുന്നത്് 210 ടണ് സ�വ മൊലിന്യവം 143 ടണ് അസ�വ 
മൊലിന്യവം. സ�വ മൊലിന്യത്ിൽ 126 ടണ്ണിപന് ഉറവിടം വീടുകളൊണ്. 87000 
സ�പെ് കഡമ്പൊസ്റ്റുകളം, 7000 കിച്ചൻ ബിന്നുകളം, 3982 ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊ
ന്റുകളം 15833 ബഡയൊ കംഡമ്പൊസ്റ്റര് ബിന്നുകളം സ്ൊ�ിച്ച് 90 നടുത്് ടണ് 
സ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ അത്ൊതു േിവ�ം ഉറവിടത്ിൽ ത്പന്ന �ംസ്രിക്
ന്നു. 120 ടഡണ്ണൊളം സ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ പ�ൊതു ഇടങ്ങളിൽ 28 കമ്മയൂണിറ്റി 
ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊന്റുകളം, 414 എയ്ഡറൊബിക്ക് ബിന്നുകളം, 154 ഡ�ൊര്ട്ബിൾ 
എയ്ഡറൊബിക് ബിന്നുകളം സ്ൊ�ിച്ചും �ംസ്രിച്ചു വരുന്നു.

ഒരു ഹൗ�ിം�് ഡകൊളനിയിൽ സ്ൊ�ിച്ചിട്ടുള്ള, ്ത്ിേിനം 500 കിഡലൊ 
മൊലിന്യം �ംസ്രിക്കൊവന്ന 2 ഓര്�ൊനിക്ക് ഡവസ്റ്റ് കണ്പവര്ട്ര് യൂണിറ്റും 109 
ബഡയൊബിന്നുകളം, 4 മത്സ്യ മൊര്ക്കറ്റുകളിൽ സ്ൊ�ിച്ചിട്ടുള്ള മലിന �ല �ം
സ്രണ �ംവിധൊനവം, പ��്ഡറ്റ�് നീക്കം പചയ്ന്നത്ിനൊയി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള 
ഓണ്സലൻ ബുക്കിം�് �ൗകര്യവം കൊൾപ�ന്ര് �ംവിധൊനവം, കരിയില 
കത്ിക്ന്നത്് ഒഴിവൊക്ന്നത്ിനൊയി സ്ൊ�ിച്ചിട്ടുള്ള 3 കരിയില �ംഭരണി
യം ഒപക്ക മൊതൃകയൊക്കൊവന്ന ്വര്ത്നങ്ങളൊണ്. സ്ൊ�നങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഡകൊഴിമൊലിന്യം നീക്കം പചയ്ന്നത്ിന് ഒരു കിഡലൊവിന് ₹7 ഉം, മറ്റ് സ�വ
മൊലിന്യങ്ങൾ നീക്കം പചയ്ന്നത്ിന് മിനിമം ₹5 ഉം അളവ് കൂടുന്നത്ന�രിച്ച് 
വ്യത്്യസ്ത നിരക്ം ഈടൊക്ന്നു.

57 ഡിവിഷനകളിപല അസ�വ മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിനൊയി 90 ഹരിത് 
കര്മ്മഡ�ന അം�ങ്ങൾ ്വര്ത്ിച്ചു വരുന്നു. ₹100മുത്ൽ ₹200 വപര വീടുക
ളിൽ നിന്നും യൂ�ര് ഫീ ഈടൊക്ന്നു. 36,500 വീടുകളം 1450 വ്യൊ�ൊര സ്ൊ
�നങ്ങളം അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ സകമൊറുന്നു. രണ്ിടത്് ത്രം ത്ിരിച്ച 
അസ�വ മൊലിന്യങ്ങൾ ഡശഖരിക്ന്നത്ിന് ഹബ്ബുകൾ ്വര്ത്ിക്ന്നു. മുൻ
കൂട്ി ത്യ്ൊറൊക്കിയ കലണ്ര് ്കൊരം വിവിധ ഇനങ്ങൾ ്ഡത്്യകം ്ഡത്്യ
കം ഡശഖരിക്ന്നു. ഇനം ത്ിരിച്ച് ്ഡത്്യക കളക്ഷൻ സഡ്വകൾ ന�രത്ി
പന് വിവിധ ഭൊ�ങ്ങളിൽ നടത്ിവരുന്നു. കഴിഞെ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളിലൊയി 
22 സഡ്വകളിലൂപട 390 ടണ് ലേൊസ്റ്റിക്, 6 സഡ്വിലൂപട 200 ടണ് �ഴയ 
പചരുപ്പും ബൊഗും, 18 സഡ്വിലൂപട 460 ടണ് കുപെി ചില്ലുകൾ, 3 സഡ്വിലൂപട 
25 ടണ് ഇ-മൊലിന്യം. 4 സഡ്വിലൂപട 10 ടണ് തുണികൾ, 2 സഡ്വിലൂപട 1.4 
ടണ് മരുന്ന് ്രേിപ്പുകൾ, ഒരു സഡ്വിൽ 8 ടണ് റബര് മൊലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ 
ഡശഖരിച്ച് പുനരു�ഡയൊ�ത്ിനം പുനചംക്രമണത്ിനം �ംസ്രിക്ന്നത്ിന
മൊയി സകമൊറി. 3 MCF, 41 മിനി MCF, 2 പഷഡ്ിം�് യൂണിറ്റ്, 1 �്ൊപെ് ഡഷൊപെ് 
ന�ര�ഭയിൽ സ്ിരം �ംവിധൊനമൊയി സ്ൊ�ിച്ചിട്ടുണ്്.

മൊലിന്യ �രി�ൊലനത്ിൽ ഉൾഡ്രകങ്ങളൊയി ്വര്ത്ിക്ന്ന ഗ്ീൻ ഡ്ൊ
ഡട്ൊഡക്കൊളം നിയമനട�ടികളം അത്ീവ ്ൊധൊന്യഡത്ൊപട നടപെിലൊക്കി 
വരുന്നു. 2015 ൽ ആറ്റുകൊൽ പ�ൊങ്ൊലയിൽ ഉണ്ൊയ മൊലിന്യം 400 ടണ്, 
ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊളിലൂപട 2019 ൽ മൊലിന്യം 65 ടണ്ണൊയി കുറയ്കൊൻ കഴിഞ്ഞു. 
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ഇതുവപര 100 ലധികം പ�ൊതു�രി�ൊടികൾ ഗ്ീൻ ഡ്ൊഡട്ൊഡക്കൊളിൽ നടപെി
ലൊക്കി. പ�ൊതു സ്ലങ്ങളിൽ മൊലിന്യം നിഡക്ഷ�ിക്കൽ, കത്ിക്കൽ, ഒഴുക്കി 
വിടൽ നടത്ിയ 2621 ഡ�ര്പക്കത്ിപര നിയമനട�ടികൾ �്ീകരിച്ചു. ₹14.9 
ലക്ഷം �ിഴ ഈടൊക്കി. 24x7 പഹൽത്് സ്്ൊഡ് ്വര്ത്നത്ിലൂപടയം 
മൂവബിൾ ്ൊര്ട്് ക്യൊമറകൾ സ്ൊ�ിച്ചും നിയമലംഘകപര സകഡയ്ൊപട �ി
ടികൂടുന്നു. പമൊസബൽ ആപെ് ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് �ര്പവ്വ, വിവിധ സ്ൊ�നങ്ങൾ, 
വിവിധ ്ഡേശങ്ങൾ ഡകന്ദീകരിച്ച് വ്യത്്യസ്തയൊര്ന്ന അനവധി ഡബൊധവത്്ക
രണ കൊമ്പയിനകൾ, �ഠനക്യൊമ്പുകൾ, വിവിധ ഏ�ൻ�ികപള നിഡയൊ�ിച്ചു
ള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ, �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപടയള്ള ശുചീകരണ സഡ്വകൾ, 
എൻ.�ി.ഒ.കൾ, �ന്നദ്ധ �ംഘടനകൾ, വിേ്യൊര്ത്ഥികൾ, പ്ൊഫഷണലുകൾ, 
വിരമിച്ച ഉഡേ്യൊ�സ്ര് എന്നിവരടങ്ങിയ 100 അം�ങ്ങളള്ള ഗ്ീൻ ആര്മി, 
തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ന�ര�ഭയപട മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്വര്ത്ന
ങ്ങളിൽ ഉൾഡച്ചര്ന്നിരിക്ന്നു. അങ്ങിപന ത്ിരുവനന്തപുരം ന�രത്ിൽ ‘എപന് 
ന�രം സന്ദര ന�രം’ �ദ്ധത്ി നടപെിലൊയി പകൊണ്ിരിക്ന്നു. 

മൂന്നു ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള �രിചയപപെടുത്ി എന്നു മൊത്രം, 
മൊതൃക ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്ിവരുന്ന ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ 
ഏപറ ഇനിയമുണ്്. അവയിൽ ചിലത്ിപന �ംക്ഷിപ്തമൊയം ഡ�രിലൂപടയം 
ത്ൊപഴ �രിചയപപെടുത്ൊം.

കുനംകുളം നഗരസഭ
അഞ്ര ഏക്കര് വരുന്ന, �മീ�്ഡേശത്് ത്ൊമ�ിക്ന്നവരുപട �ീവിത്ം ദുസ്സ
ഹമൊക്കിയിരുന്ന, മൊലിന്യ ഡംമ്പിം�് യൊര്ഡ് വനിത്കൾ നടത്തുന്ന സ�വ 
വള നിര്മ്മൊണ - ലേൊസ്റ്റിക് പ�ല്റ്റ് നിര്മ്മൊണ- ചകിരിഡച്ചൊര് നിര്മ്മൊണ �ം
രംഭങ്ങളൊക്കിയം, വിവിധയിനം വൊഴകളൊൽ �ച്ചപെൊക്കിയം �രിവര്ത്നം 
പചയ്് മൊലിന്യം നിര്മ്മൊര്ജ്ജനത്ിൽ അത്ഭുത്ം ത്ീര്ക്ന്ന കുന്ദംകുളം ന�
ര�ഭ.

പെയന്നൂർ ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്്
മൊലിന്യം, �ഞ്ൊയത്ിന് മൊത്രം സകമൊറണപമന്ന് സല�ൻ�ിൽ നിബ
ന്ധന ഡചര്ത്് സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ്വര്ത്നൊനമത്ി നൽകുകയം, വ്യൊ�ര 
വ്യവ�ൊയ സ്ൊ�നങ്ങളപട യൂ�ര് ഫീ, ₹ 30,000 വ്യൊ�ൊരി വ്യവ�ൊയി 
ഏഡകൊ�ന �മിത്ി �ിരിച്ച് ഒന്നൊപക ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയ്ക് ്ത്ിമൊ�ം 
സകമൊറുകയം പചയ്ന്നു.

ബൊലുഡശേരി ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്്
80 % വീടുകളിലും 90% സ്ൊ�നങ്ങളിലും സ�വ മൊലിന്യ �ംസ്ൊണ �ംവി
ധൊനപമൊരുക്കിയം, 90 % വീടുകളിൽ നിന്നും 95% വ്യൊ�ൊര സ്ൊ�നങ്ങളിൽ 
നിന്നും അസ�വ മൊലിന്യ ഡശഖരണം നടത്ിയം �മ്പൂര്ണ്ണ മൊലിന്യമുക്ത 
ഗ്ൊമമൊയി മൊറി പകൊണ്ിരിക്ന്ന ബൊലുഡശ്രി ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്്. 
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ഡചൊറ്റൊനിക്കര ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്്
ഹരിത് കര്മ്മഡ�നയ്ക് ഡവത്നത്ിനൊയി VGF ഫണ്് ഉ�ഡയൊ�ിഡക്കണ്ി വന്നി
ട്ില്ൊത്, യൂ�ര് ഫീയിൽ നിന്നു മൊത്രം ₹10000 വപര ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നൊം
�ങ്ങൾക്ക് ഡവത്നം ലഭിക്ന്ന, PCB മൊനേണ്ഡങ്ങൾ ്കൊരം ഇൻ�ിനിഡററ്റര് 
സ്ൊ�ിച്ച്, വഴിഡയൊരങ്ങളിൽ ക്യൊമറകൾ സ്ൊ�ിച്ച് മൊലിന്യ �രി�ൊലന
ത്ിൽ 100 % പൂര്ണ്ണത്യിഡലക്ക് അടുക്ന്ന ഡചൊറ്റൊനിക്കര ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്്.

അയ്മനം ഗ്ൊ� പഞ്ൊയത്്
യൂ�ര് ഫീയിൽ നിന്ന് ് ത്ിമൊ�ം ₹12000 മുത്ൽ ₹18,000 വപര ഹരിത് കര്മ്മ 
ഡ�നൊം�ങ്ങൾക്ക് വരുമൊനം ലഭ്യമൊവംവിധം ്വര്ത്നങ്ങളിൽ പുഡരൊ�ത്ി 
സകവരിച്ച് വൃത്ിയം സന്ദരവമൊയി മൊറി പകൊണ്ിരിക്ന്ന അയ്മനം ഗ്ൊമ 
�ഞ്ൊയത്്.

വടഡക്കക്കര ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്്
7 ഡ�ര് ഉൾപപെടുന്ന രണ്് സമഡക്രൊ �ംരംഭ ഗ്രൂപെൊയി, വടഡക്കക്കര ഗ്ൊമ �ഞ്ൊ
യത്ിൽ മൊലിന്യ �രി�ൊലന ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏപറ്റടുത്ിട്ടുള്ള ഹരിത് കര്
മ്മഡ�ന, ബൊങ്് ഡലൊണ് വപര ലഭ്യമൊക്കി ്വര്ത്നങ്ങൾ സവവിധ്യവൽക്ക
രിച്ച് മുഡന്നറുന്നു.

അടി�ൊലി ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്്
അടിമൊലി - ഉറവിട �ംസ്രണ �ംവിധൊനം മുഴുവൻ സ്ൊ�നങ്ങളം വീടുകളം 
6 മൊ�ത്ിനകം ഏര്പപെടുത്ണപമന്ന വിജ്ൊ�നഡത്ൊപട തുടക്കം, 2016 
അവ�ൊനഡത്ൊപട ലേൊസ്റ്റിൽ ക്യൊരി ബൊഗുകൾ പ�ഡയൊ�ിക്ന്നിപല്ന്ന് ഉറ
പെൊക്കി. നിയമ ലംഘനങ്ങൾപക്കത്ിപര കര്ശന നട�ടികൾ. അറവ് മൊലിന്യ 
�ംസ്രണത്ിന് ബഡയൊ�്യൊ�് ലേൊന്്. പ��്ഡറ്റ�് രൈീറ്റ്പമന്് ലേൊന്്, ആശു�
ത്രികളം ക്ിനിക്കളം image മൊയി കരൊറിഡലര്പപെട്ടു.

ന�ര�ഭകളൊയ ആന്തൂര്, പുനലൂര്, �റവൂര്, ആലപ്പുഴ, ഏലൂര്, പകൊയിലൊണ്ി, 
നീഡലശ്രം, പകൊട്ൊരക്കര, ആറ്റിങ്ങൽ, വര്ക്കല, മൂവൊറ്റുപുഴ, ചിറ്റൂര്-ത്ത്മം�
ലം, മട്ന്നൂര്. ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളൊയ �ഴയന്നൂര്, ആമ്പല്ലൂര്, പ�രിനൊട്, മൊ
ണിക്കൽ, ഡചമഡഞ്രി, വൊരപപെട്ി, കൊവിലും�ൊറ, ഡമപെയ്യൂര്, ഏറൊമല, ശൂരനൊട് 
പത്ക്ക്, കുളനട, പചമ്മരുത്ി, കരകുളം, മണലൂര്, മീനങ്ങൊടി, ആനൊട്, കടയ്കൽ, 
തുമ്പമണ്, ഡകൊന്നി, കുന്നുമ്മൽ, പചന്നീര്ക്കര, അഴിയൂര്, അരിക്ളം, മലയൊല
പ്പുഴ, പുല്ലൂര് പ�രിയ, കിനൊനൂര് കരിന്തളം, പചറുവത്തൂര്, പൂഞെൊര്, കൂഡരൊപെട, 
ഞീഴൂര്, മൊറഡഞ്രി, കുറുമൊത്തൂര്, ഡബഡഡക്ക, ചൊലിയൊര്, കരുളൊയി, �ൊറ
ശ്ൊല, പൂവച്ചൽ, പൂതൃക്ക, തുവ്വൂര്, അകഡത്ത്റ, പുതുപെരിയൊരം, ശ്ീകൃഷ്ണപു
രം, പവള്ളിഡനഴി, ഭരണിക്കൊവ്, �ത്ിയൂര്, ആര്യൊട്, കുമളി, പവള്ളിയൊമറ്റം, 
എരമം -കുറ്റൂര്, എരഡഞെൊളി, കത്ിരൂര്, �ൊയം, �രിയൊരം, ഉേയ�ിരി, പൂത്ക്
ളം. ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളൊയ കൊഞെിരപെള്ളി, �റവൂര്, ആലങ്ങൊട് എന്നി
വിടങ്ങളിലും മൊതൃകൊ�രമൊയ ്വര്ത്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്്. 

സ്ിരത്യൊര്ന്ന �ംവിധൊനമൊകൊൻ ഇനിയം ഏപറ ഡ�ൊഡകണ്തുണ്്. അത്ി
നള്ള ശ്മങ്ങൾ തുടരൊം.
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14-II 
ദുരന്തനിവൊരണം

14.(II) ആമുഖം
മനഷ്യ�മൂഹം അത്ിപന് വളര്ച്ചയപടയം വികൊ�ത്ിപന്യം വിവിധ ഘട്
ങ്ങളിൽ നിരവധി ദുരന്തങ്ങപള അഭിമുഖീകരിക്കയം അത്ി�ീവിക്കയം 
പചയ്ിട്ടുണ്്. ഒരു ദുരന്തപത് ഹൃ�് അപല്ങ്ിൽ േീര്ഘകൊലടിസ്ൊനത്ിൽ 
വ്യൊ�കമൊയി മനഷ്യ�ീവഡനൊ വസ്തുവകകൾഡക്കൊ �രിസ്ിത്ിഡക്കൊ നൊശ
മുണ്ൊവന്ന അത്ിന് വിഡധയമൊകുന്ന �മൂഹത്ിപന് വിഭവ ലഭ്യത്യ്ക്കുള്ളിൽ 
നിന്ന് സകകൊര്യം പചയ്ൊനൊവൊത് ഒരു �ംഭവപമന്ന് നിര്വചിക്കൊം.

്ൊഥമികമൊയി ദുരന്തങ്ങപള ്കൃത്്യൊലുള്ളത്്(Natural), മനഷ്യനിര്മ്മിത്ം 
(Man made) എന്നിങ്ങപന ത്രം ത്ിരിക്കൊം. ഭൂമികുലുക്കം, ്ളയം, പകൊടുങ്ൊറ്റ്, 
അഗ്ി�ര്വ്വത് ഡസ്ഫൊടനങ്ങൾ, സനൊമി, മലയിടിച്ചിൽ, മഹൊമൊരി മുത്ലൊയവ 
്കൃത്്യൊലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊണ്.

ത്ീ�ിടുത്ം, നയുക്ിയൊര് വിഡസ്ഫൊടനം/ഡറഡിഡയഷൻ, �ത്ൊ�ത്ൊനബന്ധ 
അ�കടങ്ങൾ, വ്യൊവ�ൊയികൊ�കടങ്ങൾ, പ�ഡരൈൊളിയം ഡചൊര്ച്ച, ഭീകരൊക്രമ
ണം, ആഡഘൊഷങ്ങൾക്ം മറ്റുമിടയിപല ത്ിക്ം ത്ിരക്കിനിടയിൽ ഉണ്ൊകുന്ന 
അ�കടങ്ങൾ മുത്ലൊയവ മനഷ്യനൊൽ സൃഷ്ിക്കപപെടുന്ന ദുരന്തങ്ങളൊണ്.

ആധുനിക മനഷ്യപന് നൊ�രികവം വ്യൊവ�ൊയികവമൊയ വളര്ച്ചയ്ക് ഡവണ്ിയം 
അവപന് സഖ�ൗകര്യങ്ങൾ വര്ദ്ധിപെിക്ന്നത്ിനൊയം ്കൃത്ിയപട ഡമൽ 
േീര്ഘകൊലമൊയി നടത്ി വരുന്ന കടന്ന് കയറ്റങ്ങളപടയം ചൂഷണങ്ങളപടയം 
ഫലമൊയി ്കൃത്ിയപട �്ൊഭൊവിക ത്ൊളങ്ങളിൽ ഉണ്ൊയ മൊറ്റങ്ങൾ മൂലം 
�മീ� േശകങ്ങളിലൊയി ്കൃത്ിദുരന്തങ്ങളപട എണ്ണത്ിലും വ്യൊപ്തിയിലും 
വലിയ ഡത്ൊത്ിൽ വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ൊക്ന്നത്ൊയൊണ് �ഠനങ്ങൾ സൂചിപെി
ക്ന്നത്്.

കഴിഞെ ഒരു നൂറ്റൊണ്ിനിടയിൽ മനഷ്യപന് നിയന്തണമില്ൊത് ്വര്ത്
നങ്ങൾ ആഡ�ൊള കൊലൊവസ്പയ ത്പന്ന ഡേൊഷകരമൊയി ബൊധിച്ചത്് മൂലമു
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ണ്ൊകുന്ന കൊലൊവസ്ൊ വ്യത്ിയൊനങ്ങൾ മനഷ്യവംശത്ിപന് നിലനിൽപെിന് 
ത്പന്ന ഭീഷണിയൊവന്ന �ൊഹചര്യമൊണുള്ളത്്.

14(II)1 കൊലൊവസ്ഥൊവ്യതിയൊനം
ഡലൊകത്ൊപകയള്ള ��്യ-�ന്തു�ൊലങ്ങൾ, ഉല്പൊേന്ക്രിയ തുടങ്ങിയവപയ
യം നിയന്തിക്ന്ന ്ധൊന ഘടകമൊണ് കൊലൊവസ്. േിനം്ത്ി അഥവൊ 
വളപര പചറിയ കൊലയളവിപല മഴ, ചൂട്, അന്തരീക്ഷമര്ദേം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങ
ളപട അവഡലൊകനമൊണ് േിനൊവസ് (Weather). േീര്ഘ കൊലയളവിപല േിനൊ
വസ്യപട പമൊത്ത്ിലുള്ള വിലയിരുത്ലൊണ് കൊലൊവസ് (Climate).

കൊലൊവസ്യപട ശരൊശരി അവസ്യിഡലൊ അത്ിപന് �്ഭൊവ വ്യത്്യൊ�ത്ി
ഡലൊ അനഭവപപെടുന്ന േീര്ഘകൊലം നീണ്ടു നിൽക്ന്ന വ്യത്ിയൊനപത്യൊണ് 
കൊലൊവസ് വ്യത്ിയൊനം (Climate Change) എന്ന് �റയന്നത്്. കൊലങ്ങളൊയി 
അന്തരീക്ഷത്ിലുണ്ൊകുന്ന മൊറ്റങ്ങളൊണ് ഇത്ിന് അടിസ്ൊനം. ്കൃത്ിയിൽ 
നടത്തുന്ന വിവിധ ്ക്രിയകളൊലും മനഷ്യ ഇടപ�ടലുകളൊലും ഇത്് �ംഭവി
ക്കൊം. അഗ്ി�ര്വ്വത് ഡസ്ഫൊടനങ്ങൾ, �ൗഡരൊര്ജ്ജത്ിലുണ്ൊയ മൊറ്റങ്ങൾ 
എന്നിവയൊണ് 1700 പല ആഡ�ൊള കൊലൊവസ്ൊവ്യത്ിയൊനത്ിന് കൊരണ
മൊയത്്. മനഷ്യപന് ഇടപ�ടലുകൾ വഴിയണ്ൊയ ആഡ�ൊള ത്ൊ�നമൊണ് ഈ 
നൂറ്റൊണ്ിപല കൊലൊവസ് വ്യത്ിയൊനത്ിനള്ള ്ധൊന കൊരണം. വ്യവ�ൊയ 
വിഷവൊത്കപത് തുടര്ന്നുണ്ൊയ മൊറ്റങ്ങൾ ഹരിത്ഗൃഹ വൊത്കങ്ങളപട ക്രമൊ
ത്ീത്മൊയ വര്ദ്ധനവ് അന്തരീക്ഷത്ിലുണ്ൊയ ചൂട് ത്രം�ങ്ങപള ഹരിത് ഗൃഹ 
വൊത്കങ്ങൾ �ിടിച്ചു നിര്ത്തുന്നത്് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്ൊവ് വര്ദ്ധിക്ന്നത്ിന് 
കൊരണമൊയി.

ഹരിതഗൃഹവൊതകങ്ങള് (GHG)
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നഷ്പപെടുന്ന ചൂട് �ിടിച്ചു നിര്ത്തുന്നത്ിൽ ്ധൊന �ങ്് 
വഹിക്ന്ന കൊര്ബണ് സഡഓസക്ഡ്(CO2) സനരൈ�് ഓസക്ഡ്(N2O) 
എന്നിവയൊണ് ഹരിത്ഗൃഹവൊത്കങ്ങൾ എന്നറിയപപെടുന്നത്്. സ�വ 
ഇന്ധനങ്ങളപട (Fossil Fuel)അമിത്മൊയ ഉ�ഡയൊ�ം, വനനശീകരണം, 
അമിത്മൊയ രൊ�വള ഉ�ഡയൊ�ം, വ്യവ�ൊയങ്ങളപട വര്ദ്ധനവ് എന്നി
വപയൊപക്ക ഹരിത്ഗൃഹവൊത്കങ്ങളപട അളവ് അന്തരീക്ഷത്ിൽ വര്ദ്ധി
ക്കൊൻ കൊരണമൊകുന്നു.

അന്തരീക്ഷ ത്ൊ�നിലയിപല വര്ദ്ധന, മഞെ് �ൊളികളപട ഉരുകൽ, കൊലം 
പത്റ്റിയ മഴ, അത്ിവൃഷ്ി, അനൊവൃഷ്ി, ചുഴലി പകൊടുങ്ൊറ്റുകൾ, ഉയരുന്ന �മുദ്
നിരപെ്, വരൾച്ച, പവള്ളപപെൊക്കം തുടങ്ങിയവപയല്ൊം കൊലൊവസ്ൊവ്യത്ിയൊന
ത്ിപന് ലക്ഷണങ്ങളൊണ്.

ആഡ�ൊള ത്ൊ�നം, ബൊഷ്ീകരണത്ിപന് ഡത്ൊത്് കൂടുകയം അത്് വരൾച്ച
ക്ം ചൂട് കൊറ്റ് ഉണ്ൊകുന്നത്ിനം കൊരണമൊവകയം പചയ്ന്നു. ചൂട് കൂടുഡമ്പൊൾ 
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വൊയവിപല ഈര്പെത്ിപന് അളവ് വര്ദ്ധിച്ച് വലിയ ഊര്ജ്ജ ്വൊഹത്ി
ലൂപട ഈര്പെമുള്ള ്ഡേശങ്ങളിൽ വലിയ മഴ ഡമഘങ്ങൾ രൂ�ം പകൊള്ളുന്നു. 
ഇത്ിപന് ഫലമൊയി �മുദ്ങ്ങൾക്ക് മുകളിലൊയ ചുഴലിക്കൊറ്റുകൾ രൂ�ം പകൊ
ള്ളുകയം അവ ത്ീര ്ഡേശത്ക്ക് നീങ്ങി വൻഡത്ൊത്ിൽ നൊശനഷ്ം �ംഭ
വിക്കയം പചയ്ന്നു. ഇത്് �രിസ്ിത്ിക്ക് കൊര്യമൊയ നൊശനഷ്മുണ്ൊക്ന്നു. 
ത്ൊ�വര്ദ്ധന വഴി മഞെ്�ൊളികൾ ഉരുകി ധ്രുവ ് ഡേശങ്ങളിപല �ന്തു��്യ�ൊ
ലങ്ങളപട നിലനിൽപെിന് ത്പന്ന ഭീഷണിയൊയി മൊറിയിട്ടുണ്്. ഡലൊകത്ിലും 
രൊ�്യത്തും നടത്തുന്ന കൊലൊവസ് മൊറ്റം നമ്മുപട നൊടിപനയം ബൊധിച്ചിട്ടുണ്്. 
പവള്ളപപെൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപപെൊട്ൽ ക്രമൊത്ീത്മൊയി അന്തരീക്ഷത്ിൽ 
ഉണ്ൊകുന്ന ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയവയം ഇത്ിപന് ലക്ഷണങ്ങളൊണ്. ചൂട് കൂടിയ 
ആവൊ� വ്യവസ്യിൽ �ീവിക്ന്ന ‘മയിൽ’ ഡ�ൊലുള്ള �ക്ഷികളപട വര്ദ്ധ
നവം അവയപട �നൊധിവൊ� ഡകന്ദങ്ങളിഡലക്ള്ള ്യൊണവം ഭൂമിയിപല 
ത്ൊ� വര്ദ്ധനവിനള്ള സൂചനകളൊണ്.

കൊലൊവസ്വ്യത്ിയൊനത്ിപന് ്ത്്യൊഘൊത്ങ്ങൾ നിരവധിയൊണ്.

1. ്കൃത്ിഡക്ഷൊഭങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ വര്ദ്ധിക്ന്നു
2. ആവൊ� വ്യവസ്യിപല മൊറ്റം ��്യ�ന്തു �ൊലപത്യം മനഷ്യപനയം 

ബൊധിക്ന്നു.
3. �ന�ൊന്ദത്ഡയറിയ ത്ീര്ഡേശങ്ങളിപല നേികളിൽ ഓരുപവള്ളം ത്ള്ളി

കയറുന്നു. ഉയര്ന്ന ത്ൊ�നില, വരൾച്ച എന്നിവ കൃഷിപയ ്ത്ികൂലമൊയി 
ബൊധിക്കയം ഭക്ഷ്യക്ഷൊമത്ിന് കൊരണമൊവകയം പചയ്ന്നു.

4. നീണ്് നിൽക്ന്ന കൊലവര്ഷവം വരൾച്ചയം മണ്ണിപന് ഫലപുഷ്ിപയ ബൊ
ധിക്ന്നത്ിനൊൽ വിളവ് കുറയന്നു, മഴയിപല കുറവ്, �ലലഭ്യത് കുറവിനം 
�ലക്ഷൊമത്ിനം കൊരണമൊകുന്നഡത്ൊപടൊപെം �ീവ�ൊലങ്ങളപട �ീവന് 
ഭീഷണിയൊവന്നു.

5. �ല�ംഭരണികളിൽ നീപരൊഴുക്ക് കുറയക വഴി �ലഡ�ചനം, കുടിപവ
ള്ള വിത്രണം, സവേയുത്ി ഉല്പൊേനം എന്നിവപയ ്ത്ികൂലമൊയി ബൊധി 
ക്ന്നു. 

6. ആവൊ� വ്യവസ്യിപല മൊറ്റങ്ങൾ വിഡനൊേ �ഞ്ൊരഡമഖലപയ ബൊധി
ക്ന്നു.

7. �കര്ച്ച വ്യൊധികൾ വര്ദ്ധിക്കൊനം പുത്ിയ ഡരൊ�ങ്ങൾ ഉണ്ൊകൊനം �ൊ
ധ്യത്ഡയറുന്നു.

ആഡ�ൊള ഡേശീയ ത്ലങ്ങളിൽ ഇഡത്പെറ്റി �ൗരവമൊയ ചര്ച്ചകൾ നടത്ിവരു
ന്നുണ്്. എന്നൊൽ ഇത്ിപന് ്ത്്യൊഘൊത്ം അനഭവിക്ന്ന �മൂഹത്ിൽ �ൗ
രവമൊയ ചര്ച്ചകഡളൊ ഇടപ�ടലുകഡളൊ ഉണ്ൊകുന്നില്. ്ൊഡേശികത്ലത്ിൽ 
ഇത്് �ംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകളം ആഡലൊചനകളം അത്ിപന് തുടര്ച്ചയൊയള്ള ഇട
പ�ടലുകളം അനിവൊര്യമൊണ്. ഇത്ിൽ ഓഡരൊരുത്ര്ക്ം അവരുഡടത്ൊയ �ങ്് 
വഹിക്കൊൻ �ൊധിക്ം. �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപടയള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് 
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ഡനതൃത്്�രമൊയ �ങ്് വഹിക്കൊൻ �ന്ത്ിനിധികൾക്ക് �ൊധിക്ം. ആഡ�ൊ
ളത്ൊ�നഡത്യം കൊലൊവസ്ൊവ്യത്ിയൊനം വഴിയള്ള ്ത്്യൊഘൊത്ങ്ങപളയം 
മറികടക്ന്നത്ിനള്ള അനരൂ�ീകരണ(Adaptation) ്വര്ത്നങ്ങളം ലഘൂ
കരണ(Mitigation) ്വര്ത്നങ്ങളം ്ൊഡേശികമൊയി നടപെിലൊഡക്കണ്ത്് 
മനഷ്യരൊശിയപട നിലനിൽപെിന് അത്്യൊന്തൊഡ�ക്ഷിത്മൊണ്. �ന്ത്ിനിധി
കളപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ ഓഡരൊ ഡമഖലകളിലും നടഡത്ണ് ഹ്ര�്കൊല-േീര്ഘ
കൊല കര്മ്മ �രി�ൊടികൾക്ക് രൂ�ം നൽകൊൻ �ൊധിക്ം.

14(II)2 ദുരന്തനിവൊരണ നിയ�ം (Disaster Management Law)

ദുരന്തനിവൊരണപത് ദുരന്തങ്ങളപട ആഘൊത്വം അത്് മൂലമുള്ള മനഷ്യ�ീവ
പന്യം ്കൃത്ിയപടയം വസ്തുവകകളപടയം നൊശനഷ്ം കുറയ്ക്കുക എന്ന ഉഡദേ
ശഡത്ൊപട വിഭവങ്ങളപടയം ചുമത്ലകളപടയം ആസൂത്രിത്മൊയ സകകൊര്യം 
പചയ്ൽ എന്ന് നിര്വ്വചിക്കൊം. 

• മുപന്നൊരുക്കം (Preparedness)

• ്ത്ികരണം (Response)

• രക്ഷൊ്വര്ത്നങ്ങൾ (Resque/ Evaquation) 

• �മൊശ്ൊ�്വര്ത്നങ്ങൾ (Relief)

• പുനരധിവൊ�ം (Rehabilitation/Resettlement)

എന്നിവ ദുന്തനിവൊരണത്ിപന് ഭൊ�മൊയി നടഡത്ണ്ി വരുന്ന വിവിധ ഘട്
ങ്ങളിലുള്ള ്വര്ത്നങ്ങളൊണ്.

ആവര്ത്ിച്ചുണ്ൊകുന്ന ദുരന്തങ്ങളപട �ശ്ൊത്ലത്ിൽ ദുരന്തനിവൊരണ ്
വര്ത്നങ്ങൾ പ�ൊതുഭരണത്ിപന് ് ധൊന ചുമത്ലകളിപലൊന്നൊയി മൊറുകയം 
വിവിധ രൊ�്യങ്ങളിപല �വണ്പമന്റുകൾ ദുരന്തനിവൊരണത്ിനൊയി ്ഡത്്യക 
നിയമത്ിന് ത്പന്ന രൂ�ം നൽകുകയം പചയ്തു വരുന്നു.

ഇന്ത്യന് ദുരന്തനിവൊരണ നിയ�ം 2005
ഇന്ത്യയിലും ദുരന്തനിവൊരണ ്വര്ത്നങ്ങളപട കൃത്്യമൊയ ചുമത്ലക
ളം അത്രം ഒരു �ൊഹചര്യത്ിൽ ്ഡയൊ�ിക്കൊവന്ന അധികൊരങ്ങളം 
അത്ിനൊയി ചുമത്ലപപെടുത്പപെട് �മിത്ികളിലും അവയപട ഘടനയം നിര്വ്വ
ചിച്ചുപകൊണ്് 2005 ൽ ദുരന്ത നിവൊരണ നിയമത്ിന് രൂ�ം നൽകിയിട്ടുണ്്.

a) ഡേശതീയ ദുരന്ത നിവൊരണ അഡതൊറിറ്റി
നിയമത്ിപന് വകുപെ് 3 ഡേശീയദുരന്തനിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിയപട സ്ൊ�ന
വം ഘടനയം വിശേമൊക്ന്നു. ് ധൊനമന്തി അദ്ധ്യക്ഷനൊയം അദ്ധ്യക്ഷൻ നൊമ
നിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന ഒമ്പത്ിൽ അധികരിക്കൊത് അം�ങ്ങളം അടങ്ങിയത്ൊണ് 
ഡേശീയ ദുരന്തനിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റി.
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1. ദുരന്തനിവൊരണ നയരൂ�ീകരണം
2. ഡേശീയ ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ിയപട അം�ീകൊരം
3. ഡേശീയ �ദ്ധത്ിക്ക് അനസൃത്മൊയി വിവിധ വകുപ്പുകൾ ത്യ്ൊറൊക്ന്ന നി

യമങ്ങൾക്ക് അം�ീകൊരം നൽകുക
4. �ംസ്ൊന ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനള്ള മൊര്ഗ്ഗഡരഖ 

ത്യ്ൊറൊക്ക
5. വിവിധ വകുപ്പുകളപട ്വര്ത്ന ഏഡകൊ�നം �ൊധ്യമൊകും വിധം മൊര്ഗ്ഗ

ഡരഖകൾ ത്യ്ൊറൊക്ക
6. ദുരന്തനിവൊരണ നയങ്ങളപടയം �ദ്ധത്ികളപടയം നിര്വ്വഹണവം ഏഡകൊ

�നവം �ൊധ്യമൊക്ക
7. ഫണ്് �ംബന്ധിച്ച ശു�ൊര്ശ �മര്പെിക്ക

മുത്ലൊയവ ഡേശീയ �മിത്ിയപട അധികൊരങ്ങളം ചുമത്ലകളമൊയി നിശ്യി
ച്ചിരിക്ന്നു.

ദുരന്തനിവൊരണ �മിത്ിപയ �ഹൊയിക്ന്നത്ിനൊയി ആഭ്യന്തര വകുപെ് പ�ക്ര
ട്റി അദ്ധ്യക്ഷനൊയ ഡേശീയ എക്ികയൂട്ീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂ�ം നൽകിയിട്ടുണ്്.

b) സംസ്ഥൊന ദുരന്തനിവൊരണ അഡതൊറിറ്റി
നിയമത്ിപന് വകുപെ് 14 എല്ൊ �ംസ്ൊനങ്ങളിലും �ംസ്ൊന ദുരന്തനിവൊ
രണ അഡത്ൊറിറ്റി ഉണ്ൊകണപമന്ന് അനശൊ�ിക്ന്നു.

മുഖ്യമന്തി അദ്ധ്യക്ഷനൊയം അദ്ധ്യക്ഷൻ നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന ഒമ്പത്ിൽ കൂ
ടൊപത്യള്ള അം�ങ്ങളം അടങ്ങുന്നത്ൊണ് �ംസ്ൊന�മിത്ി.

1. �ംസ്ൊന ദുരന്തനിവൊരണ നയം ത്യ്ൊറൊക്ക
2. �ംസ്ൊന ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ിക്ക് രൂ�ം നൽകുക
3. വിവിധ വകുപ്പുകളപട �ദ്ധത്ി അം�ീകരിക്ക
4. ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ൊവൊപത് ഡനൊക്ന്നത്ിനം ശക്തികുറയ്ക്കുന്നത്ിനമൊയള്ള ്

വര്ത്നങ്ങൾക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളം �ദ്ധത്ികളിലും �ൊലിഡക്കണ് മൊര്
ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾ ത്യ്ൊറൊക്കയം �ൊഡങ്ത്ിക �ഹൊയം ലഭ്യമൊക്കയം 
പചയ്ക

5. മുപന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ ധനലഭ്യത്യ്ക് ശു�ൊര്ശ നൽകുക
6. വകുപ്പുകളപട വിക�ന �ദ്ധത്ികൾ �രിഡശൊധിച്ച് ദുരന്തനിവൊരണ ്വര്

ത്നം ഉറപെ് വരുത്തുക.

ദുരന്തമുണ്ൊവന്ന �ൊഹചര്യത്ിൽ ആവശ്യമൊയ നിയന്തണ ഏഡകൊ�ന ്
വര്ത്നങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിന് �ംസ്ൊന അഡത്ൊറിറ്റിപയ �ഹൊയിക്
ന്നത്ിനൊയി രൂ�ീകൃത്മൊയിട്ടുള്ള �ംസ്ൊന എക്ികയൂട്ീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധി
കൊരമുണ്ൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്.
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c) �ില്ൊ ദുരന്തനിവൊരണ അഡതൊറിറ്റി (വകുപ്് 25)
�ില്ൊ കളക്ടര് പചയര്മൊനൊയം �ില്ൊ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്് ഡകൊ പചയര്
മൊനൊയം �ില്ൊ ഡ�ൊലീ�് ചീഫ്, �ില്ൊ പമഡിക്കൽ ഓഫീ�ര്, �ംസ്ൊന 
�ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശിക്ന്ന മറ്റ് രണ്് �ില്ൊ ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, ചീഫ് എക്ികയൂട്ീവ് 
ഓഫീ�ര് എന്നിവര് അടങ്ങുന്നത്ൊണ് �ില്ൊ ദുരന്ത നിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റി.

ഡേശീയ, �ംസ്ൊന മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾക്കനസൃത്മൊയി �ില്യിപല ദുരന്തനി
വൊരണ ്ചരണ ്വര്ത്നങ്ങളപട ആസൂത്രണം, ഏഡകൊ�നം, നിര്വ്വഹണ 
ചുമത്ല നിര്വ്വഹിഡക്കണ്തും �ില്ക്കൊയി ഒരു ദുരന്തനിവൊരണ, ദുരന്ത്ത്ിക
രണ �ദ്ധത്ി രൂ�ീകരിഡക്കണ്തും �ില്ൊ ദുരന്തനിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിയൊണ്.

ഏപത്ങ്ിലും ദുരന്തം ത്ടയന്നത്ിഡനൊ നിവൊരണത്ിഡനൊ ്ത്ികരണത്ി
ഡനൊ ആയി ഏത്് വകുപെിഡനൊടും ത്ഡദേശസ്ൊ�നങ്ങഡളൊടും ഏപത്ങ്ിലും നട
�ടികൾ �്ീകരിക്ന്നത്ിന് ഉത്രവിടുന്നത്ിനം ദുരന്തനിവൊരണത്ിപന് 
ഭൊ�മൊയി ആവശ്യമൊയ നിയന്തണങ്ങളം നട�ടികളം �്ീകരിക്ന്നത്ിനം 
�ില്ൊ അഡത്ൊറിറ്റിക്ക് അധികൊരമുണ്്.

d) ഡലൊക്കൽ അഡതൊറിറ്റി (വകുപ്് 41)
ഡലൊക്കൽ അഡത്ൊറിറ്റിയപട ചുമത്ലകൾ ത്ൊപഴ �റയന്നവയൊണ്.

1. അത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്രും �ീവനക്കൊരും ദുരന്തനിവൊരണത്ിൽ �രിശീ
ലനം ഡനടിയ വരൊപണന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക

2. ദുരന്തനിവൊരണത്ിനൊവശ്യമൊയ വിഭവങ്ങളപട ലഭ്യത് ഉറപെ് വരുത്തുക
3. അത്ിപന് അധികൊര �രിധിക്ള്ളിപല എല്ൊവിധ നിര്മ്മൊണങ്ങളം 

ഡേശീയ, �ംസ്ൊന, �ില്ൊ അഡത്ൊറിറ്റികളപട നിബന്ധനകൾ �ൊലിച്ചൊ
പണന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക

4. ദുരന്ത�മൊശ്ൊ�, പുനരുദ്ധൊരണ, പുനര്നിര്മ്മൊണ ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഡേശീയ, �ംസ്ൊന �ദ്ധത്ികൾക്ക് അനസൃത്മൊയി നടത്തുന്നുപവന്ന് 
ഉറപെ് വരുത്തുക

5. ദുരന്തനിവൊരണത്ിന് ആവശ്യമൊയ നട�ടിക്രമം �്ീകരിക്ക

ഡേശീയ ദുരന്ത്ത്ികരണ ഡ�ന (വ.44) ഡേശീയ, �ംസ്ൊന ദുരന്തനിവൊരണ 
നിധി (വ.46-48) എന്നിവ രൂ�ീകരിക്ന്നത്ിനള്ള നിബന്ധനയം നിയമ
ത്ിൽ ഉൾപപെട്ിട്ടുണ്്.

ദുരന്തനിവൊരണ നിയമ ്കൊരമുള്ള ഉത്രവകൾ ലംഘിക്ന്നഡത്ൊ �ൊലിക്കൊ
ത്ിരിക്ന്നതും ഒരു വര്ഷം വപര ത്ടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കൊവന്ന കുറ്റമൊണ്.(വ 56 
& 57)

14(II)3 ദുരന്തനിവൊരണം- ഡകരളത്ിമറെ അനുഭവപൊഠങ്ങള്
�മീ� കൊലങ്ങളിൽ ഡകരളത്ിലുണ്ൊയ ഒട്് മിക്ക ദുരന്തങ്ങളിലും, ് ഡത്്യകിച്ച് 
2018 പല മഹൊ്ളയത്ിപന് �ശ്ൊത്ലത്ിൽ ദുരന്തനിവൊരണ, �മൊശ്ൊ�, 
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പുനരധിവൊ� ്വര്ത്നങ്ങളിൽ ഡകരളത്ിപല ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളം മുനി
�ിപെൊലിറ്റികളം �ന്ത്ിനിധികളപടയം �ീവനക്കൊരുപടയം കൂട്ൊയ്മയിൽ 
നടത്ിയ ക്രിയൊത്കമൊയ ഇടപ�ടലുകളം, ത്ൊപഴത്ട്ിൽ �ൊധ്യമൊക്കിയ 
ഏഡകൊ�നവം മൊനഷികമുഖഡത്ൊപടയള്ള ്വര്ത്നങ്ങളം ഡേശീയ, അന്തര്
ഡേശീയ ശ്ദ്ധ ആകര്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്ൊണ്. മറ്റ് �ംസ്ൊനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്്യസ്ത
മൊയി ഡകരളത്ിപല �നകീയൊസൂത്രണത്ിലൂപട ശൊക്തീകരിക്കപപെട് ത്ഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ വഴി നടപെൊക്കപപെട് വിഡകന്ദീകൃത്മൊയ ദുരന്തനി
വൊരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ �ര്ക്കൊര് വകുപ്പുകളപട ്വര്ത്നസശലിയിൽ 
നിന്നും വ്യത്്യസ്തമൊയി ്ൊഡേശികമൊയി വിഭവങ്ങൾ കപണ്ത്ി, ത്ൊഴത്ട്ിൽ 
ത്പന്ന ത്ീരുമൊനങ്ങപളടുത്് കൊലത്ൊമ�ം കൂടൊപത് �നങ്ങൾക്ക് ആശ്ൊ�പമ
ത്ിക്ന്നത്ിനം ദുരന്തത്ിപന് ആഘൊത്ം കുറയ്ക്കുന്നത്ിനം നിര്ണ്ണൊയകമൊയി
രുന്നു.

2019 ൽ ആവര്ത്ിക്കപപെട് മഴപക്കടുത്ിയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും കൂടുത്ൽ കൊര്യ
ക്ഷമമൊയ ്വര്ത്നമൊണ് ത്ഡദേശസ്ൊ�നങ്ങൾ കൊഴ്ച്ചപവച്ചത്്. ഈ അന
ഭവങ്ങളിൽ നിന്നും �ൊഠം ഉൾപക്കൊണ്ൊണ് ത്ഡദേശസ്ൊ�നത്ല ദുരന്തനിവൊ
രണ �ദ്ധത്ികൾ ആസൂത്രണം പചയ്ക എന്ന ആശയം ഉരുത്ിരിയന്നത്്. 

14.(II).4  തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥൊപന ദുരന്ത നിവൊരണ പദ്തി

a) ‘നമ്മള് നമുക്കൊയി കൊ്യിന്’

2018 ആ�സ്റ്റ് മൊ�ത്ിപല ഉരുൾപ�ൊട്ലിലും മഹൊ്ളയത്ിലും ഉലഞ്ഞു
ഡ�ൊയ ഡകരളപത് മുമ്പ് ഉണ്ൊയിരുന്നത്ിപനക്കൊൾ മികവറ്റത്ൊയി പുനര്നി
ര്മ്മിക്ക എന്ന സ്ധൊന േൗത്്യപമന്ന നിലയിലൊണ് റീബിൽഡ് ഡകരള 
ഇനിഡഷ്യറ്റീവിന് 2019-ൽ �ര്ക്കൊര് രൂ�ം നൽകിയത്്. 2019-ലും പവള്ള
പപെൊക്കവം ഉരുൾപ�ൊട്ലും ആവര്ത്ിച്ചഡത്ൊപട ദുരന്ത ്ത്ിഡരൊധ/നിവൊരണ 
�ംവിധൊനങ്ങളിലും �മീ�നങ്ങളിലും കൊത്ലൊയ മൊറ്റം വഡരണ്തുപണ്ന്ന 
ത്ിരിച്ചറിവ് പ�ൊതു �മൂഹത്ിലും ഉണ്ൊയിട്ടുണ്്. അത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ി
ൽ ്ൊഡേശിക �മൂഹഡകന്ദീകൃത് ദുരന്ത നിവൊരണ/്ത്ിഡരൊധ �രി�ൊടിക
ൾ ആസൂത്രണം പചയ്തു നടപെിലൊക്കണപമന്ന ആവശ്യം പ�ൊതു �മൂഹത്ിൽ 
നിന്നും ഉയര്ന്നു വന്നു. പുനര്നിര്മ്മൊണപത് �ംബന്ധിച്ച �രമ്പരൊ�ത് 
�മീ�നം �ൊഡട മൊറ്റിവച്ചുപകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയ�മീ�നമൊണ് ഡകരള പുനര്നി
ര്മ്മൊണ വിക�ന �രി�ൊടിയിൽ �ര്ക്കൊര് �്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്്. ്ളയ ദുരന്ത
ത്ിൽ നിന്നുള്ള അത്ി�ീവനം എന്നത്് ഒരു പവല്ലുവിളിയൊയം അവ�രമൊയം 
കണ്്, ഭൊവിയിൽ ഉണ്ൊഡയക്കൊവന്ന ്കൃത്ി ദുരന്തങ്ങപളക്കൂടി അത്ി�ീവിക്കൊ
നൊകുന്നവിധം കരുഡത്ൊപട ഡകരളപത് പുനര്നിര്മിക്ക എന്നത്ൊണ് ഡകരള 
പുനര്നിര്മ്മൊണ വിക�ന �രി�ൊടിയപട ലക്ഷ്യം. ഇത്ിനൊയി �ര്ക്കൊര് 
‘നമ്മൾ നമുക്കൊയി’ എന്ന് ഡ�രിട്ിരിക്ന്ന �നകീയൊസൂത്രണ മൊതൃകയിലുള്ള 
ഒരു കൊമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.
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നിലനിൽക്ന്ന രീത്ിശൊസ്തത്ിൽ നിന്നുള്ള മൊറ്റമൊണ് ്ളയം ഉൾപപെപടയ
ള്ള ്കൃത്ിദുരന്തങ്ങപള മറികടക്കൊനള്ള മൊര്�മൊയി നൊം വിലയിരുത്തുന്നത്്. 
ഡകരളം �രമ്പരൊ�ത്മൊയി �ൊലിച്ചു ഡ�ൊരുന്ന കൊഴ്ചപെൊടുകളിലും നയ�മീ�ന
ങ്ങളിലും ആവശ്യമൊയ ത്ിരുത്ലുകൾ വരുത്ി മുഡന്നറിയൊൽ മൊത്രഡമ അത്ി
�ീവനക്ഷമത്യള്ള ഡകരള �മൂഹം എന്ന മഹത്ൊയ ലക്ഷ്യം ഡനടൊനൊകൂ. 
�നകീയ �ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപട ഇത്രം ത്ിരുത്ലുകൾ ആവശ്യമൊയ ഡമഖല
കൾ കപണ്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവമൊയി, വിേ�്ധപര മൊത്രമല്, �ംസ്ൊനപത് 
എല്ൊ �നങ്ങപളയം �പങ്ടുപെിച്ചുപകൊണ്്, അവരുപട അറിവം അനഭവവം 
ആശയങ്ങളം കൂടി ഉൾപക്കൊണ്ടുപകൊണ്് ത്ികച്ചും �നകീയവം ്ൊഡയൊ�ികവ
മൊയ രീത്ിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ �ന�ങ്ൊളിത് ക്യൊമ്പയിന് രണ്് ഘടകങ്ങ
ളൊണ് ഉണ്ൊയിരുന്നത്്.

1) �നകീയ �ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപട അത്ി�ീവനക്ഷമത് ഉറപെൊക്ന്നത്ിഡലക്കൊ
വശ്യമൊയ നയ വ്യത്ിയൊനങ്ങൾ കപണ്ത്ി ത്ിരുത്തുന്നത്ിനള്ള വിപുല
മൊയ ക്യൊമ്പയിൻ.

2)  എല്ൊ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ �ര്ക്കൊരുകളം ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി 
ആസൂത്രണം പചയ്ൽ.

ദുരന്ത ലഘൂകരണം, ത്യ്ൊപറടുപെ്, ദുരന്ത നിവൊരണം എന്നീ ഡമഖലകളിൽ 
�നകീയ �ങ്ൊളിത്വം ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്്�ര
മൊയ ഇടപ�ടലും ഉറപെൊക്ന്നത്ിനൊയി ഡകരളത്ിപന് ്ൊഡേശിക ആസൂത്രണ
ത്ിപന് ഏറ്റവം ത്ൊപഴ ത്ട്ിലുള്ള ഗ്ൊമ�ഭകളപട ് ഡത്്യക �ഡമ്മളനം വിളിച്ച് 
്ൊഡേശികമൊയി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം പചയ്തു നട
പെൊക്ക എന്നത്ൊണ് ഇത്ിലൂപട നടപെിലൊക്കിയത്്. 

b) ദുരന്ത നിവൊരണം - നിയ� പിന്ബലം

നൊളിതുവപര നമ്മുപട �ംസ്ൊനത്് ദുരന്ത നിവൊരണ/ലഘൂകരണ ്വര്ത്
നങ്ങൾ ഏഡകൊ�ിപെിച്ച് നടത്ിയിരുന്നത്് റവനയു വകുപ്പും �ംസ്ൊന ദുരന്ത 
നിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിയം �ില്ൊ ദുരന്ത നിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിയമൊണ്. 
എന്നൊൽ, ഡകരളത്ിപന് മൊത്രം �വിഡശഷത്യൊയ ശൊക്തീകരിക്കപപെട് �്
യംഭരണ �ര്ക്കൊരുകൾ മുഡഖനയൊണ് ദുരന്ത നിവൊരണ/ലഘൂകരണ ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ യഥൊര്ത്ഥത്ിൽ നടത്പപെട്ിരുന്നത്്. ഒരു ്ശ്നമുണ്ൊകുഡമ്പൊൾ 
�നങ്ങൾ അവര്ക്ക് ഏറ്റവം അടുത്് ്ൊ�്യമൊയിരിക്ന്ന �ര്ക്കൊരൊയ ഗ്ൊമ 
�ഞ്ൊയത്തുകപളയൊണ് ആേ്യം �മീ�ിക്ന്നത്്. ഡേശീയ ദുരന്ത നിവൊരണ 
നിയമത്ിപന് വകുപെ് 41 ഒരു ഡലൊക്കൽ അഡത്ൊറിറ്റിയപട ചുമത്ലകളൊണ് �റ
യന്നത്്. ഡകരളത്ിപന് �ൊഹചര്യത്ിൽ ഡലൊക്കൽ അഡത്ൊറിറ്റി എന്ന് �റ
യന്നത്് ഇവിടുപത് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ �ര്ക്കൊരുകൾ ത്പന്നയൊണ്. ഡകരള 
�ഞ്ൊയത്്  രൊ�് നിയമത്ിപല മൂന്നൊം �ട്ികയിൽ �റയന്ന ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയ
ത്തുകളപട പ�ൊതു ചുമത്ലകളിൽ �ത്ിപനട്ൊമത്് ഇനമൊയി ്കൃത്ിദുരന്ത �മൊ
ശ്ൊ� ്വര്ത്നങ്ങപളക്റിച്ചൊണ് �റയന്നത്്. 
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c) ഘടന

ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ അവരവരുപട ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി 
ഒരു ഏകീകൃത് ഘടനയിൽ (standardised template) ത്യ്ൊറൊക്കിയൊൽ മൊത്രഡമ 
�ില്ൊ ദുരന്തനിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിക്ക് ്ൊഡേശിക �ദ്ധത്ികൾ ഉൾപപെടുന്ന 
സ്ിത്ിവിവരക്കണക്കൾ ഡക്രൊഡീകരിക്കൊൻ കഴിയകയള്ളൂ. അതുപകൊണ്് 
�ര്ക്കൊര് �. ഉ. (സക) നം. 14/2020/ത്�്ഭവ, ത്ീയത്ി 14.1.2020 ്കൊരം 
ഒരു ഏകീകൃത് ഘടന അം�ീകരിച്ച് ഉത്രവൊയി. ഈ ഘടനയിൽ രണ്ടു ഭൊ
�ങ്ങളൊണുള്ളത്്. ആേ്യഭൊ�ം �ൊഹചര്യവിശകലനവം മൊപെിങ്ങും ഇടപ�ടൽ 
റിഡപെൊര്ട്ടും, രണ്ൊം ഭൊ�ം ത്ഡദേശ സ്ൊ�നങ്ങളപട വൊര്ഷിക �ദ്ധത്ിയിൽ 
ഏപറ്റടുക്ന്ന നിര്ദേിഷ് ഡ്ൊ�ക്ടുകളമൊണുള്ളത്്. 

d) നടപടിക്ര�ം

്കൃത്ിഡക്ഷൊഭങ്ങളം കൊലൊവസ്ൊ വ്യത്ിയൊനവം അനേിനം വര്ദ്ധിച്ചുപകൊ
ണ്ിരിക്ന്ന ഡകരളത്ിൽ, പവള്ളപപെൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപ�ൊട്ൽ, കട
ൽഡക്ഷൊഭം എന്നീ ്കൃത്ി ദുരന്തങ്ങൾ �നങ്ങൾക്ക്  പവല്ലുവിളിയൊകുകയൊണ്. 
ഈ �ൊഹചര്യത്ിൽ, ഇത്രം ദുരന്തങ്ങളപട ്ത്്യൊഘൊത്ങ്ങൾ ലഘൂകരിക്
ന്നത്ിനൊയി എല്ൊ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം ്ൊഡേശികവം �മൂ
ഹൊധിഷ്ിത്വമൊയ ദുരന്ത്ത്ിഡരൊധ ്വര്ത്നങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപെി
ലൊക്കണപമന്ന് ത്ീരുമൊനിച്ചു. (�ി.ഓ.(സക)നം.156/2019/ത്�്ഭവ, ത്ീയത്ി 
04/12/2019). ഇത്ിനൊയി എല്ൊ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം ദുരന്ത 
നിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്കയം നൊലുവീത്ം അടിയന്തിര ്ത്ികരണ 
ടീമിപന (Emergency Response Team-ERT) രൂ�ീകരിക്കയം ഡവണം. 

ഓഡരൊ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിലും ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊ
റൊക്ന്നതുമൊയി ബന്ധപപെട് സ്ിത്ിവിവരക്കണക്കൾ ഡശഖരിക്ന്നത്ിനം 
അവസ്ൊ�ഠനവം രൂ�ഡരഖ ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനം 20 അം�ങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന 
ഡലൊക്കൽ റിഡ�ൊഴ്് ഗ്രൂപെ് രൂ�ീകരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 06/01/2020-പല 9/2020/
ത്�്ഭവ.നമ്പര് ഉത്രവ്, ഡലൊക്കൽ റിഡ�ൊഴ്് ഗ്രൂപെ് എങ്ങപന ്വര്ത്ിക്ക
ണപമന്നും അത്ിപന് രൂ�ഘടന എങ്ങപനയൊയിരിക്കണപമന്നും വിശേമൊയി 
�റയന്നു. ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപല വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിപന് ്വ
ര്ത്നങ്ങപള �ഹൊയിക്കൊൻ കഴിയപമന്ന് ഭരണ�മിത്ിക്ക് ഡബൊധ്യമുള്ളവ
പരയൊയിരിക്കണം അം�ങ്ങളൊയി ത്ിരപഞെടുഡക്കണ്ത്്. ദുരന്തനിവൊരണം, 
കൊലൊവസ്ൊവ്യത്ിയൊനം, മണ്ണ് �ംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ഡമഖലകളിൽ സവേ
�്ധ്യമുള്ളവര്, ദുരന്ത നിവൊരണ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ ഡ�വനമനഷ്ിച്ചവര് �ന
കീയൊസൂത്രണ ്വര്ത്കര്, �ന്നദ്ധ്വത്കര്, കുടുംബശ്ീ �രിശീലന ടീ
മം�ങ്ങൾ, കിലയിൽ നിന്നും �രിശീലനം ലഭിച്ചവര്, അക്കൊേമിക് സ്ൊ�ന 
്ത്ിനിധികൾ തുടങ്ങിയവപര ഇത്ിഡലക്ക് �രി�ണിക്കൊവന്നത്ൊണ്. കൂടൊപത്, 
�ൊമൂഹ്യ �ംഘടനകൾ, യവ�ന �ംഘടനകൾ, കുടുംബശ്ീ, ആശ, അം�
ൻവൊടി ്വര്ത്കര്, മറ്റ് �ന്നദ്ധ്വര്ത്കര് എന്നിവപര കൂടി ഉൾപപെടുത്ി 
20 ഡ�ര് അടങ്ങുന്ന ടീം വൊര്ഡ്  ത്ലത്ിലും രൂ�ീകരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
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e) വൊർഷിക പദ്തിയ�ൊയള്ള സ�ന്വയം

ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിൽ ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്ന്ന
ത്ിനം ആയത്് വൊര്ഷിക �ദ്ധത്ിയിൽ ഉൾപപെടുന്നത്ിനമൊയി നട�ടിക്രമ
ങ്ങളം �ര്ക്കൊര് നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുണ്്. ്ൊഡേശികമൊയി ലഭ്യമൊയ സ്ിത്ിവിവര 
കണക്കൾ ഡശഖരിച്ച് �രിശീലനം �ിദ്ധിച്ച ഡലൊക്കൽ റിഡ�ൊഴ്് ഗ്രൂപെ് അം
�ങ്ങൾ അവസ്ൊ�ഠനം നടത്ണം. സ്ിത്ിവിവരക്കണക്കളം �ഠനവം 
ആസ്േമൊക്കി ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്കണം. ഇ്കൊരം ത്യ്ൊറൊ
ക്കിയ കരട് ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ി ഗ്ൊമ�ഭയിൽ ചര്ച്ച പചഡയ്ണ്ത്ൊണ്. 
ഗ്ൊമ�ഭ നിര്ഡദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചുപകൊണ്് ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി 
�ഞ്ൊയത്് കമ്മിറ്റി ചര്ച്ച പചയ്ണം. ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി ചര്ച്ച പചയ്ൊൻ 
്ഡത്്യക വിക�ന പ�മിനൊര് വൊര്ഷിക �ദ്ധത്ി വിക�ന പ�മിനൊറിന് 
മുഡന്നൊടിയൊയി നടഡത്ണ്ത്ൊണ്. അത്ിനഡശഷം ദുരന്തനിവൊരണ �ദ്ധത്ി 
ത്ഡദേശ�്യം ഭരണ �മിത്ിയപട അം�ീകൊരത്ിന് വിഡധയമൊക്കണം. 

സ്റ്റിയറിം�് കമ്മിറ്റിയപട ഡമൽഡനൊട്ത്ിൽ സ�വസവവിധ്യ മൊഡന�്പമന്്, 
കൊലൊവസ് വ്യത്ിയൊനം, ദുരന്തനിവൊരണം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപെിപന് ഏഡകൊ
�നത്ിലൊണ് ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി രൂ�ീകരിഡക്കണ്ത്്. വൊര്ഷിക 
�ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനള്ള എല്ൊം നട�ടിക്രമങ്ങളം ത്ഡദേശ�്യംഭരണ 
ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനൊയി �ൊലിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ദുരന്ത 
നിവൊരണ �ദ്ധത്ിയമൊയി ബന്ധപപെട് ഡ്ൊ�ക്ടുകൾ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ൊ�നത്ിപന് വൊര്ഷിക �ദ്ധത്ിയിൽ ഉൾപപെടുത്ി �ില്ൊ ആസൂത്രണ 
�മിത്ിയപട അം�ീകൊരത്ിന് �മര്പെിഡക്കണ്തുമൊണ്. �ില്ൊ ത്ലത്ിലുള്ള 
�ൊഡങ്ത്ിക �മിത്ി, ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ിയപട സൂക്ഷ �രിഡശൊധന നട
ത്ിയഡശഷം അത്തു ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപന് ദുരന്ത നിവൊരണ 
�ദ്ധത്ി �ില്ൊ ആസൂത്രണ �മിത്ി അം�ീകരിക്കയം ആയത്് അം�ീകൊര
ത്ിനം പറഡക്കൊഡിനമൊയി �ില്ൊ ദുരന്തനിവൊരണ അഡത്ൊറിറ്റിക്ക് സകമൊഡറ
ണ്തുമൊണ്. 

അം�ീകൊരിക്കപപെട് ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ിയപട അടിസ്ൊനത്ിൽ ദുരന്ത 
നിവൊരണ മുപന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ം, ദുരന്ത ്ത്ികരണ കര്മ്മ �രി�ൊടിക്ം 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നം രൂ�ം നൽകും. ഒപെം, വിക�ന �ദ്ധത്ിയപട 
ഭൊ�മൊയി ഓഡരൊ വിക�ന ഡമഖലയിഡലക്ം ത്യ്ൊറൊക്ന്ന ഡ്ൊ�ക്ടുകളിൽ 
ദുരന്ത അത്ി�ീവന ഡശഷി ഉറപെൊക്ന്ന �ൊഡങ്ത്ിക ത്ികവ് ഉറപ്പുവരുത്ൊനം 
ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നമ്മുപട എല്ൊ വിക�ന ഡ്ൊ�ക്ടുകളം കൊലൊവസ്ൊ വ്യത്ിയൊ
നം സൃഷ്ിക്ന്ന ആഘൊത്ഡത്യം ദുരന്ത �ൊധ്യത്കപളയം അത്ി�ീവിക്കൊ
ൻ �ഹൊയിക്ന്നത്ൊകണം. ഇത്ിനളള ആസൂത്രണ സവഭവവം നിര്വ്വഹ
ണഡശഷിയം �ന്ത്ിനിധികളിലും ഉഡേ്യൊ�സ്രിലും വളര്ഡത്ണ്തുണ്്. 
കൂടൊപത്, ദുരന്ത നിവൊരണവമൊയി ബന്ധപപെട്് �നങ്ങളിൽ �ങ്ൊളിത് ആസൂ
ത്രണ-നിര്വ്വഹണ-വിലയിരുത്ൽ ഡശഷിയം വളര്ത്ിപകൊണ്് വഡരണ് 
തുമുണ്്.
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അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ ്സ്ൊനമൊയ �നകീയൊസൂത്രണത്ിപന് 25-mw 
വൊര്ഷികത്ിൽ ഡകരളം ഡലൊകത്ിന് �മര്പെിച്ച മപറ്റൊരു �ംഭൊവനയൊണ് 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ല ദുരന്ത നിവൊരണ �ദ്ധത്ി. ഈ �ദ്ധത്ി നട
പെിലൊക്ന്നത്ിലൂപട �രിസ്ിത്ി �ൗഹൃേവം അത്ി�ീവന ക്ഷമത്യമുള്ള ഒരു 
നവ ഡകരള സൃഷ്ിയൊണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്്.



177-s]mXp-`-c-Ww--

15 
നവഡകരളം കർമ്മ പരിപൊടി

ഒഡട്പറ �ൊമൂഹ്യഡനട്ങ്ങൾ ഉണ്ൊക്കിയ �ംസ്ൊനമൊണ് ഡകരളം. �നകീയ 
ഇടപ�ടൽ വഴി �ംസ്ൊനപത് �നങ്ങളപട �ീവിത് നിലവൊരം പമച്ചപപെടുത്തു
വൊൻ ഡകരളത്ിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നൊൽ വിക�നത്ിപന് രണ്ൊം ത്ലമുറ ്
ശ്നങ്ങൾ ഡകരളത്ിൽ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നത്ൊയി കൊണൊം. ്കൃത്ി വിഭവങ്ങളപട 
അമിത് ചൂഷണം, മൊലിന്യ ്ശ്നങ്ങൾ, �ലചൂഷണം, മേ്യ�ൊനം, �കര്ച്ച വ്യൊ
ധികൾ തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ ചിലത്് മൊത്രമൊണ്. ഇവയ്ക് �രിഹൊരം കൊണുന്ന
ത്ിപന് ഭൊ�മൊയി ഡകരള �ര്ക്കൊര് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപെൊക്കി വരുന്ന �രി�ൊ
ടിയൊണ് നവഡകരളം കര്മ്മ �രി�ൊടി. പുതുഡകരള സൃഷ്ിക്കൊയി �വിഡശഷ 
ഇടപ�ടൽ ആവശ്യമുള്ള നൊല് ഡമഖലകളിൽ ഹരിത്ഡകരളം, സലഫ്, പ�ൊതു 
വിേ്യൊഭ്യൊ� �ംരക്ഷണയജ്ം, ആര്ദ്ം എന്നീ മിഷനകൾ ്വൃത്ിച്ചു 
വരുന്നു. ഹരിത്ഡകരളം മിഷന് കീഴിൽ കൃഷി, �ലം, ശുചിത്്ം എന്നീ ഉ�മി
ഷനകളം ്വൃത്ിച്ചു വരുന്നു. (വിശേമൊയ ഉത്രവ്-�.ഉ.(�ി)നം.10/17/ആ.
�ൊ.വ. ത്ീയത്ി 19.4.17 ്കൊരം പുറപപെടുവിച്ചിട്ടുണ്് )

\-h-t-I-c-f-w IÀ-½ ]-²-X-n

s-s-e-^-v 
(k-¼-qÀ-®  
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k-w-c-£-W b-Ú-w

l-c-n-X-t-I-c-f-w 
(s-h-Å-w þ-h-r-¯-n- 
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I. ഹരിതഡകരളം �ിഷന്
ഹരിത്ഡകരളം മിഷപന് ഭൊ�മൊയി മൂന്ന് മിഷനകൾ ്വര്ത്ിച്ചു വരുന്നു.

a) �ല�ംരക്ഷണം– �ംഡയൊ�ിത് നീര്ത്ട അടിസ്ൊനത്ിലുള്ള ആസൂത്ര
ണവം നിര്വ്വഹണവം �ല �ംരക്ഷണം – വിനിഡയൊ� �ംസ്ക്കൊരം, �ലസ
രക്ഷയം �രിസ്ിത്ി സരക്ഷയം ഉറപെൊക്ക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളൊണ് ഈ 
ഉ�മിഷന് ഉള്ളത്്.

b) സ�വകൃഷിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയിട്ടുള്ള കൊര്ഷിക വിക�നം – അടി
സ്ൊന കൃഷി ഉത്്പെനങ്ങളിൽ �്യം �ര്യൊപ്തത് ഡനടുന്നത്ിനം വീടുക
ളിപല കൃഷി, ത്രിശുഭൂമിയിപല കൃഷി എന്നിവ വ്യൊ�ിപെിക്ന്നത്ിനം 
ഉൽപെനങ്ങൾക്ക് പമച്ചപപെട് വില ഉറപെൊക്കൊൻ വി�ണി �ംവിധൊനം 
കപണ്ത്തുന്നത്ിനം ലക്ഷ്യമിട്ടുപകൊണ്ൊണ് ഈ ഉ�മിഷൻ ്വൃത്ിക്
ന്നത്്. (സ�ലം-സഫലം)

c) ശുചിത്്ം - മൊലിന്യ �ംസ്ക്കരണം – �ങ്ീര്ണ്ണമൊയ മൊലിന്യ �രി�ൊലന 
്ശ്നങ്ങൾ കപണ്ത്തുന്നത്ിനം �രിഹൊര മൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്ന്ന
ത്ിനം ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള �ഹൊയിക്ന്നത്ിനം ശൊസ്തീയ 
മൊലിന്യ �രി�ൊലനം ത്ഡദേശ �്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്്
ത്ിൽ സസ്ിരമൊക്ന്നത്ിനം ഉഡദേശിച്ചുപകൊണ്ൊണ് ഈ ഉ�മിഷൻ 
്വൃത്ിക്ന്നത്്. ‘‘എപന് മൊലിന്യം എപന് ഉത്രവൊേിത്ം’’ എന്ന 
രീത്ിയിൽ അനകൂല മഡനൊഭൊവവം ശീലങ്ങളം �മൂഹത്ിൽ സൃഷ്ിക്ക 
എന്നതും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഹരിത്ഡകരളം മിഷപന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഡനടുന്നത്ിപന് ഭൊ�മൊയി വിപുലമൊയ ്
ചരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ �ംസ്ൊന വ്യൊ�കമൊയി നടത്തുകയണ്ൊയി. ത്ഡദേശ 
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ �ര്ഡവ്വ അവസ്ൊ നിര്ണ്ണയ �ഠനം ്ൊഥമികമൊയി 
നടത്തുകയണ്ൊയി. �ംസ്ൊന – �ില്ൊ-�ംസ്ൊന ത്ലത്ിൽ വിപുലമൊയ 
�രിശീലനം �ര്ക്കൊര് മൊര്ഗ്ഗഡരഖ �രിചയപപെടുത്ൊൻ നടത്ിയ വിപുലമൊയ 
ചര്ച്ചകൾ, മികച്ച ഡ്ൊ�ക്ടുകളപട അവത്രണം എന്നിവ മിഷപന് ്വര്ത്ന
ങ്ങപള �ഹൊയിക്കയണ്ൊയി.

II. ട്ലഫ് �ിഷന്  
(Livelihood, Inclusion and Financial Empowerment)

എല്ൊവര്ക്ം സരക്ഷിത്മൊയം നിര്ഭയമൊയം �ീവിക്കൊനത്കുന്ന വീടുകൾ 
ഉപണ്ന്ന് ഉറപെൊക്ക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിര്ത്ിയള്ള �മഗ് �രി�ൊടിയൊണ് 
സലഫ് മിഷൻ വിഭൊവനം പചയ്ന്നത്്. �ന�ങ്ൊളിത്ഡത്ൊപടയം ആധുനിക 
�ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യയപട �ിന്തുണഡയൊപടയം �ൊര്പെിട ഡമഖലയിപല ്ശ്നങ്ങ
ൾക്ക് �രിഹൊരം കൊണൊനള്ള �മഗ് �ദ്ധത്ിയൊണ് സലഫ് മിഷൻ.

�ംസ്ൊനപത് ഭവന രഹിത് വിഭൊ�ങ്ങപള ത്ൊപഴ �റയന്ന രീത്ിയിൽ ത്രം
ത്ിരിച്ചൊണ് ്വര്ത്നങ്ങൾ നടക്ന്നത്്.
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1. �ണി പൂര്ത്ീകരിക്കൊത് വീടുകൾ ഉള്ളവര്
2. വൊ�ഡയൊ�്യമല്ൊത് വീടുകൾ ഉള്ളവര്
3. �്ന്തമൊയി ഭൂമിയള്ള ഭവനരഹിത്ര്
4. ഭൂരഹിത് ഭവന രഹിത്ര്

ഏപത്ങ്ിലും ഒരു ധന�ഹൊയ �ദ്ധത്ിയിപല ഗുണഡഭൊക്തൊക്കൾ ആയവരും 
എന്നൊൽ ലഭ്യമൊയ �ഹൊയം പകൊണ്് വീട് �ണി പൂര്ത്ിയൊക്കൊൻ കഴി
യൊത്വരുമൊണ് ഒന്നൊമപത് വിഭൊ�ത്ിൽ പ�ടുക. അനവേിച്ച തുകയിൽ 
ബൊക്കി തുകയം, ബൊക്കി തുകയപട അന�ൊത്ിക വര്ദ്ധനവം ഭവന പൂര്ത്ീ
കരണത്ിന് �ര്ക്കൊര് നൽകുന്നു. എന്നിട്ടും ്വര്ത്ി പൂര്ത്ീകരിക്കൊൻ 
കഴിയൊത്വര്ക്ക് �ൊമൂഹിക ്ത്ിബദ്ധത്യള്ള ഏ�ൻ�ികളപട �ഹൊയ
ഡത്ൊപട �ണി പൂര്ത്ിയൊക്കൊൻ �ൊധിക്ം. വൊര്ഡ് ത്ലത്ിൽ രൂ�ീകരിച്ച 
കര്മ്മ�മിത്ികളപട �ഹൊയം ലഭ്യമൊക്കിയിട്ടുണ്്. �ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊ�ത്ിന് 
യഥൊര്ത്ഥ നിര്മ്മൊണ പചലവിന് അര്ഹത്യണ്ൊയിരിക്ം.

�്ന്തമൊയി ഭൂമിയള്ളവരും �ര്ക്കൊര് ധന�ഹൊയം ലഭ്യമൊയൊൽ ബൊക്കി തുക 
വൊയ്പയൊഡയൊ ലഭ്യമൊക്കിപക്കൊണ്് �്ന്തമൊയി വീട് പവക്കൊൻ കഴിയന്നവരൊ
ണ് മപറ്റൊരുവിഭൊ�ം.

�്ന്തമൊയി ഭൂമിയില്ൊപത് വൊടക വീടുകളിഡലൊ പുറഡമ്പൊക്കിഡലൊ അനധികൃത് 
കുടിലുകളിഡലൊ തുറസ്സൊയ സ്ലങ്ങളിഡലൊ കഴിയന്നവരൊണ് ഡവപറൊരു വിഭൊ�ം. 
ഇവര്ക്ക് വീടുപവക്കൊനള്ള സ്ലം കൂടി �ര്ക്കൊര് കപണ്ഡത്ണ്തുണ്്. ക്സ്റ്ററു
കഡളൊ, ഭവന �മുച്ചയങ്ങഡളൊ നിര്മ്മിക്കപയന്നത്ൊണ് �രിഹൊരം. �ീവഡനൊ
�ൊധികളൊയ പത്ൊഴിലുകളിൽ ഏര്പപെടുന്നത്ിനള്ള �ൗകര്യം, ആഡരൊ�്യം, 
വിേ്യൊഭ്യൊ�ം, പ�ൊതുവിത്രണ �ംവിധൊനം തുടങ്ങിയ �ൗകര്യങ്ങളം ഭവന 
�മുച്ചയങ്ങളപട ഭൊ�മൊയി ലഭ്യമൊഡക്കണ്തുണ്്.

നിശ്ിത് മൊനേണ്ഢത്ിപന് അടിസ്ൊനത്ിൽ ഗ്ൊമ�ഭയൊണ് ഗുണഡഭൊക്തൃ 
കുടുംബങ്ങപള പത്രപഞെടുക്ന്നത്്. ഏറ്റവം വിപുലമൊയ പ�ൊതു�ന �ങ്ൊളി
ത്ഡത്ൊപട സലഫ് �ദ്ധത്ി നടപെിലൊക്കി വരികയൊണ്. ഏകഡേശം 2.25 
ലക്ഷം ഭവനങ്ങൾ ഈ �ദ്ധത്ിയിലൂപട ഇഡപെൊൾ നിര്മ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

III. മപൊതു വിേ്യൊഭ്യൊസ സംരക്ഷണ യജ്ം
ഡകരളത്ിപന് മുഴുവൻ �ര്ക്കൊര്, എയ്ഡഡ് വിേ്യൊലയങ്ങപളയം മികവിപന് 
ഡകന്ദങ്ങളൊക്കി മൊറ്റുകപയന്നത്ൊണ് പ�ൊതുവിേ്യൊഭ്യൊ� �ംരക്ഷണ യജ്ം 
പകൊണ്് ഉഡദേശിക്ന്നത്്. അക്കൊേമിക മികവ് വര്ദ്ധിപെിക്ന്നത്ിപന് ഭൊ�മൊയി 
ആവശ്യമൊയ ഭൗത്ീക �ൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപപെപടയള്ള മറ്റ് �ംവിധൊനങ്ങളം 
ഈ മിഷപന് ഭൊ�മൊയി ഒരുക്ന്നു.

വിേ്യൊഭ്യൊ� രം�പത് രണ്ൊം ത്ലമുറ ്ശ്നങ്ങളൊയ തുല്യത്, ഗുണത് എന്നിവ 
ഉറപെൊക്കൽ, അക്കൊേമിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ മികവൊര്ന്ന ത്ലത്ിൽ ഡനടി എന്നുറ
പെൊക്കൽ, ആധുനിക �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യ �ൊധ്യത്കൾ ്ഡയൊ�നപപെടുത്ൽ 
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എന്നിവ വിേ്യഭ്യൊ� രം�ത്് ഏപറ്റടുഡക്കണ് അടിയന്തിര ്വര്ത്നങ്ങളൊ
ണ്. �മഗ്മൊയ കൊഴ്ച്ചപെൊടും ്വര്ത്ന �ദ്ധത്ികളം വഴി മൊത്രഡമ ഇവ �രി
ഹരിക്വൊൻ കഴിയകയള്ളൂ.

ഭരണകര്ത്ൊക്കളം പ�ൊതു�മൂഹവം അധ്യൊ�കരും സ്കൂൾ �മൂഹവം ഒന്നിച്ചു 
ഡച്ചര്ന്ന ഗുണഡമന്യള്ള വിേ്യൊഭ്യൊ�ം കുട്ികളപട അവകൊശം എന്ന് കൊഴ്ചപെൊടി
ന് അനഗുണമൊയി സ്കൂളകപള മികവിപന് ഡകന്ദങ്ങളൊയി മൊറ്റുന്നത്ിനള്ള കൂട്ൊയ 
അഡന്ഷണമൊണ് പ�ൊതു വിേ്യൊഭ്യൊ�ം �ംരക്ഷണ യജ്ം.

നവഡകരള േൗത്്യത്ിപല പ�ൊതു വിേ്യൊഭ്യൊ� �ംരക്ഷണ യജ്ം �ദ്ധത്ി 
മിഷൻ മൊതൃകയിൽ നടപെിൽ വരുത്തുന്നത്ിനള്ള രൂ�ഡരഖ �ര്ക്കൊര് പുറപപെ
ടുവിച്ചിട്ടുണ്്.

പ്വർത്നങ്ങള്
1. �ര്ക്കൊര് സ്കൂളകളപട ഭൗത്ീക �ൗകര്യങ്ങൾ പമച്ചപപെടുത്ൊനള്ള വിപുല

മൊയ �ദ്ധത്ി
2. സഹസ്കൂൾ, ഹയര് പ�ക്കണ്റി ത്ലത്ിപല �ര്ക്കൊര്, എയ്ഡഡ് വ്യത്്യൊ

�മില്ൊപത് എല്ൊ ക്ൊസ്സ് മുറികളം സഹപടക് ആക്വൊനള്ള ് വര്ത്നം.
3. �ഠനഡബൊധന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് പുത്ിയ മൊറ്റം നൽകി അക്കൊേമിക 

ഗുണത് വര്ദ്ധിപെിക്കൊനള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ.
4. പൂര്വ്വ വിേ്യൊര്ത്ഥികൾ, രക്ഷിത്ൊക്കൾ, പ�ൊതു �മൂഹം എന്നിവരുപട �ങ്ൊ

ളിത്ഡത്ൊപട എല്ൊ സ്മറി ക്ൊസ്സുകളം സഹപടക്കൊക്ന്നത്ിനള്ള ്
വര്ത്നങ്ങൾ.

5. എല്ൊ വിേ്യൊലയങ്ങളിലും സ�വസവവിദ്ധ്യ ഉേ്യൊനങ്ങൾ.
6. ടൊലന്് ലൊബുകൾ, ഓട്ി�ം �ൊര്ക്കൾ
7. രക്ഷൊകര്ത്തൃ വിേ്യൊഭ്യൊ�ം, ഗൃഹ�മ്പര്ക്ക �രി�ൊടി, �ര്ഡ�ൊത്സവങ്ങൾ.

പ�ൊതു വിേ്യൊലയങ്ങപള ഏറ്റവം മികച്ച വിേ്യൊലയങ്ങളൊക്കി മൊറ്റൊൻ പ�ൊതു 
�മൂഹം �ര്ക്കൊരിപനൊപെം ്വര്ത്ിക്ന്നു എന്നത്ൊണ് ്ഡത്്യകത്. രക്ഷി
ത്ൊക്കൾക്ക് പ�ൊതുവിേ്യൊലയത്ിൽ ത്ൊൽ�ര്യവം വിശ്ൊ�വം വര്ദ്ധിച്ചു. കു
ട്ികൾ ഓഡരൊ വര്ഷവം വലിയഡത്ൊത്ിൽ പ�ൊതു വിേ്യൊലയങ്ങളിൽ പുതുത്ൊയി 
വന്നു ഡചരുന്നത്ിൽ പ�ൊതുവിേ്യൊഭ്യൊ� �ംരക്ഷണ യജ്ം �ഹൊയകമൊയി. 
പ�ൊതു വിേ്യൊലയങ്ങൾ �ംരക്ഷിക്കപ�ഡടണ്ത്ൊപണന്ന �ര്ക്കൊര് �ഡന്ദശം 
ഡകരള �മൂഹം വലിയഡത്ൊത്ിൽ �്ൊ�ത്ം പചയ്തു കഴിഞ്ഞു. ്ത്്യക്ഷമൊയ 
നിരവധി മൊറ്റങ്ങളൊണ് ഇതുവഴി �ൊധ്യമൊക്കിയിട്ടുള്ളത്്.

IV. ആർദ്ം �ിഷന്
ആഡരൊ�്യ രം�ത്് ഏറ്റവം കൂടുത്ൽ ഡനട്ങ്ങൾ സകവരിച്ച �ംസ്ൊനമൊണ് 
ഡകരളം. എങ്ിലും ചില ്ത്ി�ന്ധികളം ഈ രം�ത്് കൊണൊൻ കഴിയം. 
ഈ ്ത്ി�ന്ധികൾ മറികടക്കൊൻ വളപര വിപുലമൊയ ആഡരൊ�്യ�രി�ൊടിക
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ളൊണ് �ര്ക്കൊര് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്്. നവഡകരള മിഷപന് ഭൊ�മൊയി �ര്ക്കൊര് 
നടപെിലൊക്ന്ന ആര്ദ്ം മിഷൻ ആഡരൊ�്യ രം�ത്് പുത്ൻ ഉണര്വ് സൃഷ്ിച്ചി
രിക്കയൊണ്. �ംസ്ൊനപത് ചികിത്സൊ �ംവിധൊനങ്ങപള എല്ൊ ത്ലത്ി
ലും ഡരൊ�ീ �ൗഹൃേമൊക്ന്നത്ിനള്ള വലിയ �ദ്ധത്ിക്കൊണ് ആര്ദ്ം മിഷൻ 
തുടക്കമിട്ത്്.

്ൊഥമിക ആഡരൊ�്യ ഡകന്ദങ്ങൾ കുടുംബൊഡരൊ�്യ ഡകന്ദങ്ങളൊയി മൊറ്റൊനം 
അവ എല്ൊത്രത്ിലും ശക്തിപപെടുത്ി ്വര്ത്നഡമഖല വിപുലപപെടുത്തു
വൊനമുള്ള �ദ്ധത്ികൾ അവ�ൊനഘട്ത്ിലൊണ്. അധിക ഡഡൊക്ടര്മൊപരയം 
സ്റ്റൊഫ് ഡനഴ്സുമൊപരയം നിയമിക്ന്നഡത്ൊപടൊപെം ലഡബൊറട്റി �ൗകര്യങ്ങൾ പമ
ച്ചപപെടുത്ൊനം മിഷൻ വിഭൊവനം പചയ്ന്നു. ഡരൊ�ം മൊറുവൊനള്ള ഒരു ഡകന്ദം 
എന്നത്ിലു�രി കുടുംബൊഡരൊ�്യ ഡകന്ദങ്ങൾ ആഡരൊ�്യവം ഡക്ഷമവം ഉറപെ് വരു
ത്തുന്ന സ്ൊ�നമൊയി മൊറ്റൊനം �ദ്ധത്ിയണ്്.

ത്ൊലൂക്ക് ആശു്ത്രികളിൽ പമഡി�ിൻ, �ര്�റി, സ�നഡകൊള�ി, �ീഡിയൊ
രൈിക്്, ഓര്ഡത്ൊ, ഇ.എൻ.ടി, ഡനത്രവിഭൊ�ം, േന്തവിഭൊ�ം തുടങ്ങിയ വിഭൊ�
ങ്ങളം �ില്ൊ ആശു�ത്രികളിൽ കൊര്ഡിഡയൊള�ി, യൂഡറൊള�ി, പനഡരെൊള�ി, 
നയൂഡറൊള�ി വിഭൊ�ങ്ങളം ആരംഭിക്ം. ത്ൊലൂക്ക് �ില്ൊ ആശു�ത്രികളിൽ 
ഡയൊലി�ി�് ഡകന്ദങ്ങളം �ില്ൊ ആശു�ത്രികളിൽ വന്ധ്യത്ൊ നിവൊരണ ക്ി
നിക്കളം മിഷപന് ഭൊ�മൊയി ആരംഭിക്ന്നുണ്്.

കുടുംബൊഡരൊ�്യ ഡകന്ദങ്ങളിലൂപടയള്ള ഡ�വനങ്ങൾ ഡ�വന �ൊഡക്ക�് വഴി 
ലഭ്യമൊക്കി എന്നുള്ളത്ിൽ നിന്നും വര്ദ്ധിച്ചതും ഗുണഡമന്യള്ളതുമൊയ ഡ�വനം 
ഉറപെ് വരുത്ി, വിവിധ വകുപ്പുകളപട ഏഡകൊ�നവം �ംഡയൊ�നവം നടത്ി
പകൊണ്് �ന�ങ്ൊളിത്ം ഉറപെ് വരുത്ി ആഡരൊ�്യ രം�ത്് പുത്ിയ ഡനട്ങ്ങ
ൾ സകവരിക്കൊനൊണ് ആര്ദ്ം മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്്.

ഗ്ൊ�പഞ്ൊയത്തുതല �ിഷന് ചു�തലകള്

1. �ദ്ധത്ികൾ ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ഡനതൃത്്ം 
നൽകുക.

2. വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, �ന്നദ്ധ്വര്ത്കര് എന്നിവരുപട ്
വര്ത്നങ്ങൾ ഏഡകൊ�ിപെിക്ക, ് വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ഡനതൃത്്ം നൽകുക.

3. മിഷൻ ് വര്ത്നങ്ങൾ �ദ്ധത്ിയപട ഭൊ�മൊക്ന്നത്ിനള്ള ഇടപ�ടൽ നട
ത്തുക.

4. മിഷൻ ് വര്ത്നങ്ങളിൽ എല്ൊ വിഭൊ�ം �നങ്ങളപടയം �ങ്ൊളിത്ം ഉറ
പ്പുവരുത്തുക.

5. അധിക വിശേ �മൊഹരണം ഉറപെൊക്ക.

മിഷനകളിലൂപട ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിക�ന േൗത്്യങ്ങൾ പൂര്ണ്ണമൊയം ത്ഡദേശ �്
യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ചുമത്ലയിൽപപെട് വിഷയങ്ങളൊണ്. �നകീയൊസൂ
ത്രണ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് ശക്തി�കരുന്നത്ിന് ലക്ഷ്യമിട് മിഷനകൾ ത്ഡദേശ 
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�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് അധിക പ്ൊഫഷണൽ �ഹൊയം ലഭ്യമൊക്
കയം ഫലൊധിഷ്ിത് �ദ്ധത്ി നിര്വ്വഹണത്ിനഡവണ് കൊര്യ്ൊപ്തി വര്ദ്ധനവ് 
�ൊദ്ധ്യമൊക്കയം പചയ്ന്നു.

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുത്ലത്ിൽ നൊലുമിഷനകൾക്ം ഡവണ്ി ത്ൊപഴപെറയന്ന ഗ്ൊമ
�ഞ്ൊയത്തുത്ല മിഷൻ ്വര്ത്ിക്ന്നു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ : ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്�ിഡന്്

അം�ങ്ങൾ 1. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ്ഡേശപത് ഡബ്ൊക്ക്,  
�ില്, ഡിവിഷൻ ്ത്ിനിധികൾ

 2. എല്ൊ സ്റ്റൊന്ിം�് കമ്മിറ്റി പചയര്മൊന്ൊരും

 3. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ആസൂത്രണ �മിത്ി സവ�് പചയര്
ഡ�ഴ്ണ്

 4. CDS പചയര്ഡ�ഴ്ണ്

 5. കൃഷി, �ൊര്പെിടം, ആഡരൊ�്യം, കുടിപവള്ളം, ശുചിത്്ം, 
വിേ്യൊഭ്യൊ�ം എന്നീ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളപട പചയര്മൊ
ന്ൊരും കണ്വീനര്മൊരും

 6. ICDS സൂപെര്സവ�ര്

മിഷൻ പ�ക്രട്റി : ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റി
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16 
മപൊതുഭരണം –  

അനുബന്ധ നിയ�ങ്ങള്

1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമവം അനബന്ധ ചട്ങ്ങളം മൊത്രമ
ല് മറ്റ് ധൊരൊളം നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ �ഞ്ൊയത്തു
കൾക്ക് �ലവിധ അധികൊരങ്ങളം ഇടപ�ടൽ �ൊധ്യത്കളം നൽകിയിട്ടുണ്്. 
2000 പല ഡകരള അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ ആക്ട് വഴിയള്ള ഡഭേ�ത്ികളിലൂ
പട �ല വകുപ്പുകളം സകകൊര്യം പചയ്തുപകൊണ്ിരുന്ന അധികൊരങ്ങൾ �ഞ്ൊ
യത്തുകളിഡലയ്ക് സകമൊറിയിട്ടുണ്്. ഇത്രത്ിലുള്ള ്ധൊനപപെട് നിയമങ്ങൾ 
ചുവപട ്ത്ി�ൊേിക്ന്നു.

16.1 ഡകരള പഞ്ൊയത്് മകട്ിട നിർമ്മൊണ ചട്ങ്ങള്-2019
പകട്ിട നിര്മ്മൊണം നിയന്തിക്ക എന്നത്് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപട അനിവൊ
ര്യമൊയ ചുമത്ലയൊണ്. �ഞ്ൊയത്് രൊ�് ആക്ടിപല വ. 220 (ബി), വകുപെ് 235 
മുത്ൽ 235 എ,ബി എന്നീ വകുപ്പുകളിലും 2019 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് പകട്ിട 
നിര്മ്മൊണ ചട്ങ്ങളിലുമൊണ് പകട്ിടനിര്മ്മൊണപത് �ംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ക
ൾ ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

ആക്ടിഡലയം ചട്ങ്ങളിഡലയം വ്യവസ്കൾ ്കൊരമല്ൊപത് യൊപത്ൊരൊളം 
ഏപത്ങ്ിലും ഭൂമിയിൽ പകട്ിടങ്ങൾ നിര്മ്മിക്കഡയൊ അവ പുനര് നിര്മ്മിക്
കഡയൊ പചയ്ൊൻ �ൊടില്ൊത്ത്ൊണ്. പകട്ിടം നിര്മ്മിക്കഡയൊ പുനര്നിര്മ്മി
ക്കഡയൊ കൂട്ിഡചര്ക്കഡലൊ മൊറ്റങ്ങഡളൊ വരുത്തുഡമ്പൊൾ നിയമൊനസൃത്മൊയ 
അഡ�ക്ഷ നൽകി ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിയപട അനമത്ി വൊങ്ങിയിരി
ഡക്കണ്ത്ൊണ്. അനമത്ി വൊങ്ങൊപത് നിര്മ്മിക്ന്നവ ചട്ങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധ
മപല്ങ്ിൽ ക്രമവൽക്കരിച്ചു നൽകുന്നത്ിന് പ�ക്രട്റിക്ക് കഴിയം. എന്നൊൽ 
ചട്ങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമൊയി നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള പകട്ിടങ്ങൾ നട�ടിക്രമങ്ങൾ �ൊലി
ച്ചുപകൊണ്് പ�ൊളിച്ചുകളഡയണ്ത്ൊണ്. 
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�ൊധൊരണയൊയി 10 മീറ്റര് വപര പ�ൊക്കമുള്ള ഒരു പകട്ിടം നിര്മ്മിക്ഡമ്പൊൾ 
പകട്ിടത്ിപന് മുൻവശത്് 3 മീറ്ററും പുറകിൽ 1.5 മീറ്ററും വശങ്ങളിൽ 1 മീറ്ററും 
തുറസ്സൊയ സ്ലം വിഡടണ്ത്ൊണ്. പകട്ിടത്ിപന് പ�ൊക്കം 10 മീറ്ററിൽ കൂടു
കയൊപണങ്ിൽ ഓഡരൊ മൂന്ന് മീറ്റര് അധിക ഉയരത്ിനം അര മീറ്റര് അധിക
മൊയ തുറസ്സൊയ സ്ലം വിഡടണ്തുമൊണ്. ഡറൊഡിപന് വീത്ി, ത്രം, ഭൂമിയപട 
അളവ്, പകട്ിടത്ിപന് ത്രം, വിസ്തീര്ണ്ണം, പകട്ിടത്ിപന് ഉ�ഡയൊ�ക്രമം 
എന്നിവയ്കന�രിച്ച് ഡമൽ അളവകളിൽ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ ചട്ങ്ങളിൽ അനവ
േിച്ചിട്ടുണ്്. കൊറ്റ�റി രണ്ിൽപപെട് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിപല 2 നിലയിൽ അധി
കരിക്കൊത് ഏക കുടുംബ വൊ�ഗൃഹങ്ങൾ നിര്മ്മിക്ന്നത്ിന് പ�ക്രട്റിയപട 
അനവൊേം വൊഡങ്ങണ്ത്ില്. (നിര്മ്മൊണം വ്യവസ്കൾ �ൊലിച്ചിരിക്കണം)

പകട്ിടത്ിപന് ചുറ്റു�ൊടും വിഡടണ് തുറ�ൊയ സ്ലങ്ങൾക്ക് നിബന്ധനകൾ 
ഉള്ളതുഡ�ൊപല ത്പന്ന ഡറൊഡകൾ അഥവൊ പ�ൊതുവഴികളിൽ നിന്ന് പകട്ിടങ്ങ
ൾ ഒരു നിശ്ിത് അകലം �ൊലിച്ചു മൊത്രഡമ നിര്മ്മിക്കൊവൂ എന്ന വ്യവസ്യം 
ഇഡത്ൊപടൊപെം �ൊലിക്കപപെഡടണ്തുണ്്. നൊഷണൽ സഹഡവ, ഡസ്റ്ററ്റ് സഹഡവ, 
�ില്ൊ ഡറൊഡകൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് നിശ്യിക്ന്ന ഡറൊഡകൾ, 6 മീറ്റഡറൊ 
അത്ിൽ കൂടുത്ഡലൊ വീത്ിയള്ള ഡറൊഡകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 3 മീറ്റര് �ിറ
ഡകൊട്ടുമൊറി മൊത്രഡമ പകട്ിടം നിര്മ്മിക്വൊൻ �ൊടുള്ളു.

ഒരറ്റം അടഞെ 250 മീറ്ററിൽ അധികരിക്കൊത് ഡറൊഡകപളയം 3 മീറ്റര് വപര 
വീത്ിയള്ള ഡറൊഡകളഡടയം കൊര്യത്ിൽ പുറഡകൊട്ടുമൊറ്റൽ 2 മീറ്ററും, 75 മീറ്റര്വ
പര നീളമുള്ള വഴികളപട കൊര്യത്ിൽ അത്് 1.5 മീറ്ററും മത്ിയൊവന്നത്ൊണ്.

വരിപകട്ിടങ്ങൾ, പചറിയ ഡലേൊട്ടുകളിപല നിര്മ്മൊണം, �ൊമ്പത്ികമൊയി �ി
ഡന്നൊക്കം നിൽക്ന്നവരുപട പകട്ിട നിര്മ്മൊണം എന്നിവയ്ക് ചില ഇളവക
ൾക്ക് ചട്ങ്ങളിൽ വ്യവസ്കളണ്്.

16.2 കടത്തുകള് നടത്തുനത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയ�ങ്ങള്
പകൊച്ചിൻ പഫറീ�് ആന്് ഡടൊൾ�് ആക്ട് 1082 (പകൊച്ചി ് ഡേശത്് ബൊധകം). 
രൈൊവൻകൂര് �ബ്ിക് കനൊൽ�് ആന്് �ബ്ിക് പഫറീ�് ആക്ട് 1096 (ത്ിരുവി
ത്ൊംകൂര് ്ഡേശത്് ബൊധകം). മദ്ൊ�് കനൊൽ�് ആന്് �ബ്ിക് പഫറീ�് 
ആക്ട് 1890 (മലബൊര് ്ഡേശത്് ബൊധകം) എന്നിവ അന�രിച്ച് �ല വൊഹ
നങ്ങളിപല യൊത്രക്കൊരുപട സരക്ഷ ഉറപെൊഡക്കണ്തും പഫറികളപട നടത്ിപ്പും 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ചുമത്ലയൊണ്. 

16.3 ഡകരള പ്ിക് മഹൽത്് നിയ�ങ്ങള്
പ�ൊതു�നൊഡരൊ�്യ �ംരക്ഷണം, പ�ൊതുസരക്ഷ എന്നീ ചുമത്ലകൾ ത്ഡദേശ
�്യം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ഏൽപെിച്ചുപകൊണ്ടുള്ളത്ൊണ് ഈ നിയമങ്ങൾ.

�ഴയ മലബൊര് ്ഡേശത്് 1939 പല മദ്ൊ�് �ബ്ിക് പഹൽത്് നിയമവം, 
ത്ിരുവിത്ൊംകൂര് - പകൊച്ചി ്ഡേശത്് 1955 പല രൈൊവൻകൂര് പകൊച്ചിൻ �ബ്ിക് 
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പഹൽത്് നിയമവമൊണ് ഇഡപെൊഴും ്ൊബല്യത്ിലുള്ളത്്. ഈ നിയമങ്ങൾ 
1994 പല �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമത്ിനനസൃത്മൊയി 2000 ൽ ഡഭേ�ത്ി 
പചയ്തു.

16.4 ഡകരള ഭൂസംരക്ഷണ നിയ�ം 1957
�ര്ക്കൊര് ഭൂമിയിപല അനധികൃത് സകഡയ്റ്റം ത്ടയന്നത്ിനള്ളത്ൊണ് ഈ 
നിയമം. �ഞ്ൊയത്തുകളപട ഭൂമിയം �ര്ക്കൊര് ഭൂമി എന്ന ഡ�ൊപല ഈ നിയ
മത്ിപന് �രിധിയിൽ വരുന്നത്ൊണ്. പ�ൊതു സ്ലങ്ങൾ സകഡയ്റ്റം പചയ്
പപെടൊപത് �ംരക്ഷിക്ക എന്നത്് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപട അനിവൊര്യ ചുമത്ല 
കൂടിയൊണ്. �ഞ്ൊയത്തു ഭൂമിയിപല അനധികൃത് സകഡയ്റ്റം ഒഴിപെിക്ന്നത്ി
നൊയി ഡകരള ഭൂ�ംരക്ഷണ നിയമത്ിപല കളക്ടറുപട അധികൊരം പ�ക്രട്റി
ക്ക് വിനിഡയൊ�ിക്കൊം.

16.5 ഡകരള സിനി�ൊ റഗുഡലഷന് ആക്് 1958
പ�ൊതുസരക്ഷയപട ഭൊ�മൊയി �ഞ്ൊയത്് അത്ിര്ത്ിയിൽ നടക്ന്ന എല്ൊ 
�ിനിമൊ ് േര്ശനങ്ങളം നിയന്തിക്ന്നത്ിന് ഡവണ്ിയള്ളത്ൊണ് ഈ നിയമം. 
്േര്ശനത്ിന് സല�ൻ�് നൽകുന്നത്ിനള്ള അധികൊരം പ�ക്രട്റിയ്ക്കും 
അത്ിഡന്ൽ അപെീൽ അധികൊരം റവനയൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീ�ര്ക്മൊണ്.

16.6 ഡകരളൊ ലൊറെ് അട്സന്മ�റെ് ആക്് 1960
�ര്ക്കൊര് ഭൂമി �ത്ിച്ചുപകൊടുക്ന്നത്് �ംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമമൊണിത്്. ഭൂമി 
�ത്ിച്ചു നൽകുന്നത്് മുമ്പൊയി �ര്ക്കൊര് ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നവമൊയി 
ആഡലൊചിഡക്കണ്തും ഭൂമി �ഞ്ൊയത്് ആവശ്യപപെടുകയൊപണങ്ിൽ അവ
ര്ക്ക് നൽഡകണ്ത്ൊണ്. 

16.7 ഡകരള വിഡനൊേ നികുതി നിയ�ം 1961
1961 പല ഡകരള ഡലൊക്കൽ അഡത്ൊറിറ്റീ�് വിഡനൊേനികുത്ി നിയമ്കൊരം 
�ിനിമൊ ടിക്കറ്റിഡന്ൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് വിഡനൊേ നികുത്ി ലഭിക്ന്നത്ൊ
ണ്. �ിനിമൊ ടിക്കറ്റിഡന്ൽ 18% GST യം 10% വിഡനൊേനികുത്ിയം ഈടൊക്ന്നു
ണ്്. �ിനിമയ്ക് പുറപമ മറ്റ് വിഡനൊേ ്േര്ശനങ്ങൾ, നൊടകം, �ര്ക്ക�് എന്നി
വയ്ക്കും ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിന് വിഡനൊേ നികുത്ി ഈടൊക്കൊവന്നത്ൊണ്.

16.8 ഡകരള കൊറ്റിൽ രൈസ്പൊസ് ആക്് 1961
കൃഷിക്കൊരപന് വസ്തുവിഡലയ്ക് മൃ�ങ്ങൾ അത്ിക്രമിച്ച് കയറി കൃഷിഡയൊ കൊ
ര്ഷിഡകൊല്പന്നങ്ങഡളൊ നശിപെിക്ന്നത്് ത്ടയന്നത്ിന് ഡവണ്ിയള്ളത്ൊണ് ഈ 
നിയമം. ഇങ്ങിപനയള്ള മൃ�ങ്ങൾക് ഡവണ്ി കന്നുകൊലി �ൗണ്് നിര്മ്മിഡക്ക
ണ് ചുമത്ല ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് ആണ്. 
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16.9 ഡകരള സർമവ്വ ആറെ് മബൗണ്ടറതീസ് ആക്് 1961
ഭൂമിയപട �ര്ഡവ്വ, അത്ിര്ത്ി ത്ര്ക്കങ്ങൾ ത്ീര്ക്കൽ എന്നിവ �ംബന്ധിച്ചു
ള്ളത്ൊണ് ഈ നിയമം. ഭൂമി അളന്ന് ത്ിരിച്ചു ത്രുന്നത്ിന് ത്ഹ�ീൽേൊര്ക്ക് 
�ഞ്ൊയത്് അഡ�ക്ഷ നൽകിയൊൽ ആയത്് അളന്ന് ത്ിരിച്ചു ത്രുന്നത്ിന് 
ത്ൊലൂക്ക് �ര്ഡവ്വയര്ക്ക് ബൊദ്ധ്യത്യണ്്.

16.10 ഡകരള ഡപ്യ്സ്സ് ഓഫ് പ്ിക് റിഡസൊർട്്സ് ആക്് 1963
പ�ൊതു റിഡ�ൊര്ട്ടുകളം വിഡനൊേ സ്ലങ്ങളിലും പ�ൊതു സരക്ഷ ഉറപെൊക്ന്നത്ി
നള്ളത്ൊണ് ഈ നിയമം. ഈ ഉത്രവൊേിത്ം ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങളിലൊണ് നിക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്നത്്. എന്നൊൽ മത്�രമൊയ ആഡഘൊഷങ്ങൾ, 
ചൊരിറ്റബിൾ ്വര്ത്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് ഈ നിയമം ബൊധകമല്. പ�ക്രട്റി
യൊണ് ്േര്ശനങ്ങൾക്ക് / വിഡനൊേ �രി�ൊടികൾക്ക് സല�ൻ�് നൽകുന്ന
ത്ിനള്ള അധികൊരി. അപെീൽ അധികൊരം �ഞ്ൊയത്ിന് ആണ്. 

16.11 ഡകരളൊ ഡടൊള്സ് ആക്് 1976
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകൾ ഭൊ�ികമൊഡയൊ മുഴുവനൊഡയൊ �ണം പചലവഴിച്ച് �ണിയ
ന്ന �ൊലങ്ങൾ ഡറൊഡകൾ എന്നിവയ്ക് ഡടൊൾ �ിരിക്കൊൻ �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് 
അധികൊരം നൽകുന്നത്ൊണ് ഈ നിയമം. പചലവ് തുക ലഭിക്ന്നത്ിനൊവശ്യ
മൊയ കൊലഘട്വം ഡടൊൾ നിരക്ം �ഞ്ൊയത്ിന് നിശ്യിക്കൊവന്നത്ൊണ്. 
B.O.T വ്യവസ്യിലും �ൊലങ്ങൾ �ണി കഴിപെിക്ന്നത്ിന് �ഞ്ൊയത്തുക
ൾക്ക് അധികൊരമുണ്്.

16.12 ഡകരള നേതീതതീരസംരക്ഷണവം �ണൽവൊരൽ നിയന്ത്രണവം 
നിയ�ം 2001

ഡകരള �ംസ്ൊനപത് നേികളപട നിയന്തണവം �ംരക്ഷണവം ത്ഡദേശ �്
യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ചുമത്ലയൊണ്. അനിയന്തിത്മൊയ മണൽവൊരൽ 
�രിസ്ിത്ിഡയയം ആവൊ� വ്യവസ്ഡയയം ബൊധിക്ന്നു. ഇത്് നിയന്തിക്
ന്നത്ിനൊണ് ഈ നിയമം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിനകത്തുള്ള എല്ൊ �ലഡസ്തൊത്സ്സുക
ളഡടയം ചൊലുകളഡടയം പൂര്ണ്ണമൊയ ചുമത്ല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം 
വകുപെ് 218 ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിഡന്ത്ൊണ്. (�ര്ക്കൊര് ��റ്റ് വിജ്ൊ
�ന ്കൊരം ചുമത്ലയിൽനിന്ന് ഒഴിവൊക്കിയിട്ടുള്ളവ ഒഴിപക)

16.13 ബഡയൊ ട്�ഡവഴ്ിറ്റി ആക്് 2002
ഈ നിയമമന�രിച്ച് എല്ൊ ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം അവരുപട 
അധികൊര �രിധിയ്ക്കുള്ളിൽ സ�വസവവിധ്യ നടത്ിപ്പു കമ്മിറ്റികൾ രൂ�ീ
കരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. ത്ഡദേശവൊ�ികളമൊയി ആഡലൊചിച്ച് �നകീയ സ�വ 
സവവിധ്യ ര�ിസ്റ്റരുകൾ ത്യ്ൊറൊഡക്കണ് ചുമത്ല ഈ കമ്മിറ്റിക്ണ്്. ത്ഡദേശീ
യമൊയ സ�വ വിഭവങ്ങളപട ലഭ്യത്, ത്ത്സംബന്ധമൊയ അറിവകൾ, ഔഷധഗു
ണങ്ങൾ, നൊട്റിവകൾ തുടങ്ങിയവ ഈ ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടുത്ണം.
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16.14 ഡകരള �ലഡസചനവം �ല സംരക്ഷണവം നിയ�ം 2003
പചറുകിട �ലഡ�ചന �ംരഭങ്ങളപട നിര്മ്മൊണം, �രി�ൊലനം എന്നീ ചുമത്
ലകൾ ഈ നിയമ ്കൊരമൊണ് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ നിഷിപ്തമൊയിരിക്ന്നത്്. 
അഞ്് പഹക്ടറിൽ കവിയൊത് �ലഡ�ചന ഡയൊ�്യമൊയ �ദ്ധത്ികപളല്ൊം 
ഇത്ിപന് �രിധിയിൽ ഉൾപപെടുന്നു.

16.15 �നന-�രണ ര�ിഡ്രേഷന് നിയ�ം 1969
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് അത്ിര്ത്ിക്ള്ളിൽ നടക്ന്ന എല്ൊ �നനവം മരണവം 
ഈ നിയമ്കൊരം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ണം. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയ
ത്ിൽ പ�ക്രട്റിയൊണ് ര�ി്രേൊര്. �ഞ്ൊയത്് പഡ�യൂട്ി ഡയറക്ടര്, �ഞ്ൊ
യത്് ഡ�ൊയിന്് ഡയറക്ടര് എന്നിവര് യഥൊക്രമം �ില്ൊ ര�ിസ്റ്റൊറും ചീഫ് ര�ി
സ്റ്റൊറുമൊണ്.

�നന�രണ ര�ിഡ്രേഷന് - ക്്യൂട്ർവൽകൃത സംവിധൊനം

• എല്ൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളിലും �നനമരണ ര�ിഡ്രേഷനൊയി ഡ�വന 
– �ിവിൽ ര�ിഡ്രേഷൻ എന്ന ഓണ്സലൻ �ംവിധൊനം ്വര്ത്ി
ക്ന്നുണ്്.

• ശരൊശരി 10 �നനം –മരണം നടക്ന്ന ആശു�ത്രികളിൽ ഡഹൊസ്ിറ്റൽ 
കിഡയൊസ്ക്കുകളിലൂപട ര�ിഡ്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് ഓഫീ
സകളിൽ എത്ിക്ന്നു.

• അവിപട നിന്നും �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ വിത്രണം പചയ്ന്നു.
• പുതുത്ൊയി ര�ിസ്റ്റര് പചയ്തും മുൻകൊലങ്ങളിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്തുമൊയ 

�നന-മരണങ്ങളപട �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ www.cr.kerala.gov.in എന്ന 
പവബ്സ�റ്റിൽ നിന്നും പഡൗണ്ഡലൊഡ് പചപയ്ടുക്ന്നത്ിനള്ള �ം
വിധൊനവം നിലവിലുണ്്.

• ഇ്കൊരം പഡൗണ്ഡലൊഡ് പചപയ്ടുക്ന്ന �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് എല്ൊ 
ഔഡേ്യൊ�ിക ആവശ്യങ്ങൾക്ം �്ീകൊര്യമൊയ ഡരഖയൊയി അം�ീകരി
ച്ചിട്ടുണ്്.

16.16 ഡകരള വിവൊഹങ്ങള് ര�ിസ്റർ മചയേൽ  
(മപൊതു) ചട്ങ്ങള്-2008

എല്ൊ മത്വിഭൊ�ങ്ങളിലും ഉള്ളവര് അവരവര്ക്ക് ബൊധകമൊയ വിവൊഹ നി
യമങ്ങൾ അന�രിച്ച് നടത്തുന്ന എല്ൊ വിവൊഹങ്ങളം വിവൊഹം നടന്ന സ്
ലപത് ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നത്ിൽ നിര്ബന്ധമൊയം ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ന്നത്ി
നള്ളത്ൊണ് ഈ നിയമം. ര�ിഡ്രേഷന് ഡശഷം ലഭിക്ന്ന �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് 
വിവൊഹം നടന്നത്ിപന് പത്ളിവൊയി കണക്കൊക്ം.
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16.17 ഹിന്ദു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷന് നിയ�ം 1955
2008 പല പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ ചട്ങ്ങൾ കൂടൊപത് ഹിന്ദു വിവൊഹ നി
യമമന�രിച്ച് നടക്ന്ന എല്ൊ വിവൊഹങ്ങളം ഈ നിയമ്കൊരം �ഞ്ൊയ
ത്ിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ൊവന്നത്ൊണ്.

പ�ൊതുവിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ, ഹിന്ദു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ
കമ്പയൂട്ര്വൽക്കൃത് �ംവിധൊനം

• പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ, ഹിന്ദു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ എന്നിവ 
ഡ�വന �ിവിൽ ര�ിഡ്രേഷൻ എന്ന ആലേിഡക്കഷൻ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് 
ഉ�ഡയൊ�ിച്ചൊണ് എല്ൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളം നിര്വ്വഹിക്ന്നത്്.

• ര�ിഡ്രേഷൻ നടത്ി മിനിട്ടുകൾക്കകം �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്ന്നു.
• കൂടൊപത് www.cr.kerala.gov.in എന്ന പവബ് സ�റ്റിൽ നിന്നും 

പഡൗണ്ഡലൊഡ് പചയ്് ്ിന്് എടുത്തും �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ ഉ�ഡയൊ�ി
ക്കൊവന്നത്ൊണ്. 

16.18 വിവരൊവകൊശ നിയ�ം 2005
�നൊധി�ത്്യ �ംവിധൊനത്ിൽ �നങ്ങളിലൊണ് �രമൊധികൊരം നിക്ഷിപ്തമൊ
യിരിക്ന്നത്്. അതുപകൊണ്ടു ത്പന്ന ഭരണകൊര്യങ്ങളിപല സൂക്ഷമൊയ അറിവ് 
ഒരു �ൗരന് ലഭിക്വൊനള്ള ഭരണഘടനൊ�രമൊയ അവകൊശത്ിപന് നിേൊ
നമൊണ് വിവരൊവകൊശ നിയമം. ഈ നിയമമന�രിച്ച് ഏപത്ൊരു �ൗരനം 
ത്ഡദേശ �്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ിപല ഡരഖകളപട �കര്ഡപെൊ വിവരഡമൊ ആവ
ശ്യപപെട്ൊൽ 30 േിവ�ത്ിനകം നൽകിയിരിക്കണം. �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ 
�ബ്ിക് ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഓഫീ�ര് പ�ക്രട്റിയൊണ്. ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഓഫീ
�റുപട ത്ീരുമൊനത്ിഡന്ൽ �ഞ്ൊയത്് അ�ിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര്ക്ക് അപെീൽ 
നൽകൊം.

16.19 ഡകരള സംസ്ഥൊന ഡസവനൊവകൊശ നിയ�ം-2012
നിശ്ിത് �മയ�രിധിക്ള്ളിൽ പ�ൊതു �നങ്ങൾക്ക് ഡ�വനങ്ങൾ ്േൊനം 
പചയ്ന്നത്ിനൊയി 2012 ലൊണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്്. ഇത്ന�രിച്ച് 
എല്ൊ ആഫീസകളം അവര് നൽകുന്ന ഡ�വനങ്ങൾ, ഡ�വനങ്ങൾക്കൊയി 
ആര്ക്കൊണ് അഡ�ക്ഷിഡക്കണ്ത്്, ഡ�വനങ്ങൾ നിശ്ിത് �മയത്് ലഭിച്ചി
പല്ങ്ിൽ �രൊത്ി നൽഡകണ് അധികൊരികൾ, അഡ�ക്ഷ നൽകിയൊൽ എത്ര 
േിവ�ത്ിനള്ളിൽ ഡ�വനം ലഭിക്ം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ്�ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു
ണ്്. അവ അത്ൊതു ആഫീസകളിൽ എഴുത്ി ്േര്ശിപെിച്ചിട്ടുമുണ്ൊകും. യഥൊ�
മയം ഡ�വനങ്ങൾ നൽകുന്നത്ിൽ വിഴ്ചവരുത്തുന്ന ഉഡേ്യൊ�സ്പനത്ിപര �ിഴ 
ശിക്ഷ ചുമത്തുന്നത്ിനം അച്ചടക്ക നട�ടികൾ �്ീകരിക്ന്നത്ിനമുള്ള വ്യവ
സ്കൾ ഈ നിയമത്ിലുണ്്.
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16.20 പ്യൊസങ്ങളില്ൊമത സംരംഭങ്ങള് നടത്തുനതിനുള്ള  
നിയ�ങ്ങള് 

1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 232 ഉം 233 ഉം അന�
രിച്ച് ഒരു ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തു ്ഡേശപത് ഏപത്ങ്ിലും ഒരു സ്ലം �ര്ക്കൊര് 
നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യത്ിന് (ചട്ങ്ങളപട �ട്ിക ഒന്നിൽ �റയന്ന
ത്് ) ഉ�ഡയൊ�ിക്വൊൻ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിയപട അനമത്ിയം 
കൂടൊപത് ഏപത്ങ്ിലും ശക്തിപകൊണ്ടു ്വര്ത്ിക്ന്ന ഒരു യന്തഡമൊ, ഫൊ
ക്ടറിഡയൊ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപല ഏപത്ങ്ിലും സ്ലത്് സ്ൊ�ിക്ന്നത്ിന് 
ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് അനമത്ിഡയൊ ആവശ്യമൊണ്. സ്ലം ഉ�ഡയൊ�ിക്
ന്നത്ിഡനൊ ഫൊക്ടറി സ്ൊ�ിക്ന്നത്ിഡനൊ ഉഡദേശിക്ന്ന ത്ീയത്ിയ്ക് ഒരുമൊ�ം 
മുമ്പ് അഡ�ക്ഷ �മര്പെിക്കണം. പ�ക്രട്റിയഡടയം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിഡന്യം 
അനമത്ി ഡത്ടുന്നതു �ംബന്ധിച്ച വിശേൊംശങ്ങൾ �ഞ്ൊയത്് രൊ�് നിയമ
ത്ിപല ഡമൽ�റഞെ വകുപ്പുകളിലും 1996-പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്് രൊ�് (വ്യ
വ�ൊയങ്ങൾക്ം ഫൊക്ടറികൾക്ം �ംരംഭക ്വര്ത്നങ്ങൾക്ം മറ്റ് ഡ�വ
നങ്ങൾക്ം സല�ൻ�് നൽകൽ) ചട്ങ്ങളിലും വിശേീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

�ംസ്ൊനപത് ബി�ിനസ്സ് �ൊഹചര്യപത് ഉഡത്�ിപെിക്ന്നത്ിനം ഡ്രി
പെിക്ന്നത്ിനമൊയി �ര്ക്കൊര് ്ഡത്്യകം ത്ൊൽ�ര്യപമടുക്ന്നുണ്്. നിഡക്ഷ�
ത്ിനള്ള ത്ടസ്സങ്ങൾ നീക്ന്നത്ിനം വ്യൊവ�ൊയിക വളര്ച്ചക്ക് ആക്കം കൂടു
ന്നത്ിനമൊയി നിരവധി നിയമങ്ങൾ �ര്ക്കൊര് പുറപപെടുവിച്ചിട്ടുണ്്. നിഡക്ഷ�/
വ്യവ�ൊയ/ഡ�വന ഡമഖലകളിൽ ക്ിയറൻസകൾ നൽകുന്നത്ിനള്ള നട�ടി 
ക്രമങ്ങൾ ലളിത്മൊക്ന്നത്ിനൊയി നിലവിൽ ഇതുമൊയി ബന്ധപപെട്ടുണ്ൊയിരുന്ന 
ഏഴു നിയമങ്ങൾ ഡഭേ�ത്ി പചയ്തുപകൊണ്് േി ഡകരള ഇൻപവസ്റ്റ്മന്് പ്ൊഡമൊഷ
ൻ ആൻഡ് പഫ�ിലിറ്റിഡറ്റഷൻ ആക്ട് 2018 പുറപപെടുവിച്ചു. തുടര്ന്ന് ബന്ധപപെട് 
ചട്ങ്ങളം നിഡക്ഷ� �ൗഹൃേ  അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്ന്നത്ിഡലയ്കൊയി �മഗ്മൊ
യി �രിഷ്ക്കരിക്കയം പചയ്തു. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അനമത്ികൾ/ ക്ിയ
റൻ�് പ�ര്മിറ്റുകൾ എന്നിവ ലഭിക്ന്നത്ിനള്ള ഒരു ഏക�ൊലക ലേൊറ്റ്ഡഫൊം 
എന്ന നിലയ്ക് ഡകരള �ിം�ിൾ വിൻഡഡൊ ഇന്ര്ഡഫ�് ഡഫൊര് ഫൊ�റ്റ് ആന്് 
രൈൊൻസ്റന്് ക്ിയറൻ�് (K–SWIFT) എന്ന ഡ�രിലും ഭൊവി നിഡക്ഷ�കര്ക്ക് 
നിഡക്ഷ� ഡ്ൊത്സൊഹനത്ിനൊയി ഇൻപവസ്റ്റ്പമന്് ഡകരള ഡ�ൊര്ട്ലും ആരം
ഭിച്ചു. നിയമങ്ങളിൽ വരുത്ിയ ഡമൽ �രിഷ്ക്കൊരങ്ങളപട ഫലമൊയി �ംസ്ൊന 
�ില്ൊത്ലങ്ങളിലും വ്യൊവ�ൊയിക �ൊര്ക്കളിലും ഉള്ള ഏക�ൊലക ഡബൊര്ഡ
കളപട ്വര്ത്നം കൂടുത്ൽ കൊര്യക്ഷമമൊയിട്ടുണ്്.

10 ഡകൊടി രൂ� വപര മൂലധന നിഡക്ഷ�മുള്ളതും മലിനീകരണ നിയന്തണ ഡബൊ
ര്ഡിപന് പറഡ് കൊറ്റ�റി ലിസ്റ്റിൽപപെടൊത്തുമൊയ എല്ൊ ഡ്ൊ�ക്ടുകളഡളയം 
വിവിധ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള സല�ൻസകൾ, അനമത്ികൾ, പ�ര്മിറ്റു
കൾ മുത്ലൊയവയിൽ നിന്നും ആേ്യപത് മൂന്ന് വര്ഷഡത്യ്ക് ഒഴിവൊക്കിപക്കൊ
ണ്് 2019 പല MSME പഫ�ിലിഡറ്റഷൻ ആക്ട് പുറപപെടുവിക്കയം പചയ്ിട്ടുണ്്.
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16.21 തതീരഡേശ ഡ�ഖല നിയന്ത്രണ നിയ�ം
ത്ൊപഴ �റയന്ന ്ഡേശങ്ങൾ നിയന്തണ ത്ീരഡേശ ഡമഖലയിൽ ഉൾപപെടുന്നു.

1. കടഡലൊരത്് ഡവലിഡയറ്റ ഡരഖയിൽ നിന്നും കരഭൊ�ത്് 500 മീറ്റര്വപരയ
ള്ള ്ഡേശം

2. ഡവലിഡയറ്റ ഡരഖക്ം ഡവലിയിറക്ക ഡരഖക്ം ഇടക്ള്ള ്ഡേശം
3. ഡവലിയിറക്ക ഡരഖയിൽ നിന്നും 12 ഡനൊട്ിക്കൽസമൽ കടലും, കടലിപന് 

അടിത്ട്ടും
4. ഡവലിഡയറ്റ ബൊധിത് പുഴകളിലും, ഇത്ര �ലൊശയങ്ങളിലും ഉപെ് ര�ം 5 

PPT (Part per thousand) വപര വരുന്നയിടം വപര പുഴയഡടഡയൊ ഇത്ര 
�ലൊശയത്ിഡന്ഡയൊ അവയപട ഇരുകരകളിലും ഇവയപട വീത്ിഡയൊ 100 
മീറ്റഡറൊ ഏത്ൊഡണൊ കുറവ് അത്രയം ്ഡേശവം, പുഴയം/�ലൊശയവം 
അത്ിപന് അടിത്ട്ടും. 2019 പല വിജ്ൊ�നത്ിൽ ഇത്് 50 മീറ്ററൊയി 
കുറവ് പചയ്ിട്ടുണ്്. �പക്ഷ ്ൊബല്യം CZMP ത്യ്ൊറൊക്കിയത്ിനഡശഷം.

ത്ീരഡേശ നിയന്തണ ഡമഖലയിപല എല്ൊ നിയന്തിത് ്വര്ത്നങ്ങൾക്ം 
�ംസ്ൊന �ി.സ�ഡ്.എം.എ (SCZMA)യപട മുൻകൂര് അനമത്ി ആവശ്യമൊ
ണ്. അഡ�ക്ഷ 2011 വിജ്ൊ�നത്ിപല ഡഫൊറം1 ലൊയിരിക്കണം. ഉള്ളടക്കം 
പചഡയ്ണ് ഡരഖകൾ വിജ്ൊ�നത്ിപല ഖണ്ഡിക 8 ൽ ്ത്ി�ൊേിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഭവനനിര്മ്മൊണൊനമത്ിക്ള്ള അഡ�ക്ഷ ഇഡപെൊൾ �ില്ൊത്ല കമ്മിറ്റിക്ക് 
നൽകിയൊൽ മത്ി. കമ്മിറ്റിയപട കണ്വീനര് �ില്ൊ പടൗണ് ലേൊനിം�് ആഫീ
�റൊണ്. ഇഡദേഹത്ിനൊണ് അഡ�ക്ഷ �മര്പെിഡക്കണ്ത്്. 

ഡകരളം ത്ീരഡേശ നിയന്തണ ഡമഖലയിപല CRZ 3 എന്ന ഡമഖലയിലൊണ് 
�ൊധൊരണയൊയി ഉൾപപെട്ിരിക്ന്നത്്. കടൽ ത്ീരത്് ഡവലിഡയറ്റ ഡരഖയിൽ 
നിന്നും കരഭൊ�ഡത്ക്ക് 200 മീറ്ററും, ഡവലിഡയറ്റ ബൊധിത് പുഴകളഡടയം ഇത്ര 
�ലൊശയങ്ങളഡടയം 100 മീറ്റഡറൊ അവയപട വീത്ിഡയൊ ഏത്ൊഡണൊ കുറവ് 
അത്രയം ദൂരവം No Development Zone ആയിരിക്ം. 18.01.2019 പല ഡഭേ�ത്ി 
്കൊരം �ന�ൊന്ദത് 2161/ച.കീ.മീറ്റര് കൂടുത്ലുള്ള �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ (CRZ 
-3A) NDZ 50 മീറ്ററൊയി കുറവ് പചയ്ിട്ടുണ്്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള (വി
ജ്ൊ�ന ത്ീയ്ത്ിയിൽ) പകട്ടിടങ്ങളപട അറ്റകുറ്റ�ണിയം, ത്റവിസ്തീര്ണ്ണം, 
ഡഫ്ൊര് ഏരിയ അന�ൊത്ം എന്നിവ വര്ദ്ധിപെിക്കൊത് പുനര്നിര്മൊണവം 
അനവേനീയമൊണ്. NDZ ൽ ടൂറി�വമൊയി ബന്ധപപെട്് പചറിയ നിര്മ്മൊണ
ങ്ങൾക്ക് അനമത്ി നൽകൊവന്നത്ൊണ്. 100 മീറ്ററിനം 200 മീറ്ററിനം ഇടയിൽ 
്ൊഡേശിക �ൊമൂഹത്ിഡന്യം, മത്സ്യബന്ധനത്ിൽ ഏര്പപെട്ിരിക്ന്ന 
വരുഡടയം ത്ൊമ�ൊവശ്യ പകട്ിടങ്ങൾ �ി.സ�ഡ്.എം.എ ഡയൊ �ംസ്ൊന 
�ര്ക്കൊഡരൊ ത്യ്ൊറൊക്ന്ന �മഗ് ലേൊനിപന് ഭൊ�മൊയി അനമത്ി നൽകൊം. 
നിലവിൽ അത്രം ലേൊനില്ൊത്ിനൊൽ ഇവയ്ക് �ില്ൊത്ല കമ്മിറ്റിയപട മുൻകൂര് 
അനമത്ി വൊഡങ്ങണ്ത്ൊണ്. സ്കൂളകൾ, ഡിപസ്ൻ�റികൾ, പ�ൊതുപശൗചൊലയ
ങ്ങൾ, �ൊലങ്ങൾ, ഡറൊഡകൾ എന്നിവയ്ക് �ി.പ�ഡ്.എം.എ യപട അനമത്ി 
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ആവശ്യമൊണ്. 200 മീറ്ററിനം 500 മീറ്ററിനം ഇടയ്ക്കുള്ള ്ഡേശത്്, പ�ൊക്കം 
9 മീറ്റരിലധികരിക്കൊത് 2 നിലയിൽ കവിയൊത് ്ൊഡേശിക �മൂഹത്ിപന് 
പുത്ിയ പകട്ിടങ്ങൾ അനവേനീയമൊണ്. ഡഹൊട്ലുകളം ബീച്ച് റിഡ�ൊട്ടുകളം 
നിബന്ധനഡയൊപട അനവേനീയമൊണ്.

്ഡത്്യക �രി�ണന അര്ഹിക്ന്ന കൊയൽ ്ഡേശങ്ങളിൽ ഡവലിഡയറ്റ 
ഡരഖയിൽ നിന്നും കരഭൊ�ഡത്ക്ക് 50 മീറ്റര് ദൂരം �ി.ആര്.സ�ഡ് ആയിരി
ക്ം. 18.01.2019 പല ഡഭേ�ത്ി ്കൊരം ഇത്് 20 മീറ്ററൊയി കുറവ് പചയ്ിട്ടുണ്്. ( 
CZMP യ്ക് വിഡധയം ). ഈ ്ഡേശത്് പുത്ിയ നിര്മ്മൊണങ്ങൾ അനവേനീയ
മല്. എന്നൊൽ ്ൊഡേശിക �മൂഹത്ിപന് നിലവിലുള്ള ത്ൊമ�ൊവശ്യ പകട്ിട
ങ്ങളപട അറ്റകുറ്റപെണിയം പുനര്നിര്മൊണവം അനവേനീയമൊണ്. �രിധിക്ക് 
പുറത്് പുത്ിയ നിര്മ്മൊണം അനവേനീയമൊണ്. 

16.22 ഡകരള മനൽവയൽ -  
തണ്തീർത്ട സംരക്ഷണ നിയ�ം-2008

ഡകരളത്ിപന് കൊര്ഷിക വളര്ച്ച ഡ്ൊത്സൊപെിക്കയം ഭക്ഷ്യസരക്ഷ, �ൊരി
സ്ിത്ിക വ്യവസ്യപട സസ്ിരത് എന്നിവ ഉറപെൊക്കയം പചയ്ന്നത്ിന
ഡവണ്ി പനൽവയലുകളം ത്ണ്ണീര്ത്ടങ്ങളം �ംരക്ഷിക്കയം അവ �രിവ
ര്ത്നപപെടുത്തുകയം രൂ�ൊന്തരപപെടുത്തുകയം പചയ്ന്നത്് നിയന്തിക്ന്നത്ിന 
ഡവണ്ിയമൊണ് 2008 ൽ ഡകരളത്ിൽ പനൽവയൽ ത്ണ്ണീര്ത്ട �ംരക്ഷണ 
നിയമം പകൊണ്ടുവന്നത്്. ഇത്ന�രിച്ച് ്ൊഡേശിക നിരീക്ഷണ �മിത്ികൾ 
രൂ�ീകരിഡക്കണ്തും നിലവിലുള്ള കൃഷിഡയൊ�്യമൊയ പനൽവയലുകളഡടയം 
ത്ണ്ണീര്ത്ടങ്ങളഡടയം ഡൊറ്റൊബൊങ്് ത്യ്ൊറൊഡക്കണ്തുമൊണ്. ്ൊഡേശിക നി
രീക്ഷണ �മിത്ിയപട ശു�ൊര്ശ ്കൊരം അനമത്ി ലഭിച്ചൊൽ മൊത്രഡമ പന
ൽവയലിപന് ഉടമസ്ന് വീട് വയ്കൊൻ പ�ര്മിറ്റ് ലഭിക്കൂ. �ില്ൊ കളക്ടറൊണ് 
്ൊഡേശിക നിരീക്ഷണ �മിത്ിയിപല അം�ങ്ങപള നിശ്യിക്ന്നത്്.

്ൊഡേശിക നിരീക്ഷണ �മിത്ിയപട ഘടന ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു. 

1) ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ിപന് ്�ിഡന്് - പചയര്മൊൻ
2) കൃഷി ആഫീ�ര് - കണ്വീനര്
3) വിഡല്�് ആഫീ�ര് - അം�ം
4) പനൽകൃഷിക്കൊരുപട 3 ്ത്ിനിധികൾ  - അം�ങ്ങൾ

പനൽവയലിപന് ഉടമസ്ന് ത്ൊമ�ിക്ന്നത്ിനൊയി വീടുവയ്ക്കുന്നത്ിഡനൊ അപല്
ങ്ിൽ പ�ൊതു ആവശ്യത്ിഡനൊ പനൽവയൽ രൂ�ൊന്തരപപെടുത്തുന്നത്ിനള്ള 
�ത്് രൂ� ഡകൊര്ട്് ഫീ സ്റ്റൊമ്പ് �ത്ിച്ച അഡ�ക്ഷ യഥൊക്രമം ഫൊറം 1 ലും 
ഫൊറം 2 ലും ്ൊഡേശിക നിരീക്ഷണ �മിത്ിയപട കണ്വീനറൊയ കൃഷി 
ആഫീ�ര് മുമ്പൊപക �മര്പെിഡക്കണ്ത്ൊണ്. പനൽവയലിപന് ഉടമസ്ന് വീട് 
വയ്കൊൻ മൊത്രമൊയി �ഞ്ൊയത്ിൽ 4.04 ആര് വിസൃത്ിയിലും മുൻ�ി�ൊലിറ്റി/
ഡകൊര്പെഡറഷൻ ്ഡേശത്് 2.02 ആര് വിസൃത്ിയിലും മൊത്രഡമ പനൽവയൽ 
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നികത്തുന്നത്ിന് അനവൊേം ലഭിക്കയള്ളു. ്ൊഡേശിക നീരീക്ഷണ �മിത്ി 
ഡമൽ ്കൊരം പനൽവയൽ നികത്തുന്നത്ിനൊയി ലഭിച്ച അഡ�ക്ഷയിൽ ചട്ം 
5 ്കൊരമുള്ള നട�ടികൾ �്ീകരിച്ചഡശഷം �രമൊവധി 60 േിവ�ത്ിനകം, 
ത്ങ്ങളപട ശു�ൊര്ശ �ഹിത്ം അഡ�ക്ഷ �ില്ൊത്ല �മിത്ിയ്ക് അയച്ചുപകൊടു
ഡക്കണ്ത്ൊണ്. �ില്ൊത്ല അധികൃത് �മിത്ി അത്ിഡന്ൽ ഒരുമൊ�ത്ിനകം 
ത്ീരുമൊനപമടുഡക്കണ്ത്ൊണ്.

വിജ്ൊ�നം പചയ്പപെടൊത് ഭൂമി, (ഡൊറ്റൊ ബൊങ്ിൽ പനൽവയലൊഡയൊ ത്ണ്ണീ
ര്ത്ടമൊഡയൊ ഉൾപപെടൊത്തും എന്നൊൽ റവനയൂ ഡരഖകളിൽ പനൽവയലൊഡയൊ 
ത്ണ്ണീര്ത്ടമൊഡയൊ ഡരഖപപെടുത്ിയിട്ടുള്ളതുമൊയ ഭൂമി.) വിടുവയ്ക്കുന്ന ആവശ്യ
ത്ിഡനൊ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾഡക്കൊ ഉ�ഡയൊ�ിക്വൊൻ ആ ഭൂമിയപട ഉടമസ്ൻ 
ആഗ്ഹിക്ന്ന�ക്ഷം ആ ഭൂമി അ്കൊരം ഉ�ഡയൊ�ിക്ന്നത്ിനള്ള അനമ
ത്ിക്ള്ള അഡ�ക്ഷ റവനയൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീ�ര്ക്ക് നൽഡകണ്ത്ൊണ്. 
അഡ�ക്ഷ അനവേിക്ന്ന�ക്ഷം നിശ്ിത് നിരക്കിൽ ഒരു ഫീ�് നൽകുവൊൻ 
അഡ�ക്ഷകൻ ബൊധ്യസ്നൊയിരിക്ന്നത്ൊണ്. �രമൊവധി 4.04 ആര് വിസൃ
ത്ിയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ 120 ച.മീറ്റര് വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള ഒരു വീട് നിര്മ്മിക്ന്നത്ി
നം അപല്ങ്ിൽ 2.02 ആര് വിസൃത്ിയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ 40 ച.മീറ്റര് വിസ്തീര്ണ്ണ
ത്ിൽ ഒരു വൊണി�്യ പകട്ിടം നിര്മ്മിക്ന്നത്ിനം ആര്.ഡി.ഒ യപട അനമത്ി 
ആവശ്യമില്ൊത്ത്ൊണ്.

ഈ നിയമം നിലവിൽവന്ന 12.08.2008 മുത്ൽക്ക് �ംസ്ൊനപത് ത്ണ്ണീര്ത്
ടങ്ങൾ അഡത്ഡ�ൊപല കൊത്തുസൂക്ഷിഡക്കണ്തും അവ രൂ�ൊന്തരപപെടുത്തുന്നതും 
അവയിൽ നിന്നും മണൽ നീക്കം പചയ്ന്നതും വകുപെ് 11 ്കൊരം പൂര്ണ്ണമൊയം 
നിഡരൊധിച്ചിട്ടുണ്്.

16.23 വനൊവകൊശങ്ങള് തിരിച്ചറിയൽ നിയ�ം 2006
�രമ്പരൊ�ത്മൊയി ആശ്യിച്ചിരുന്ന വനഭൂമിയപട ഡമൽ ത്ങ്ങളപട അവകൊശ
ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്ിനൊയി രൊ�്യപത് നൊമമൊത്ര-ആേിവൊ�ി �മൂഹങ്ങൾ 
നടത്ിയ നീണ്ടു നിൽക്ന്ന ഡ�ൊരൊട്ത്ിപന് ഫലമൊണ് 2006 പല �ട്ിക
വര്ഗ്ഗക്കൊരും മറ്റ് �രമ്പരൊ�ത് വനവൊ�ികളം (വനൊവകൊശങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറി
യൽ) നിയമം. നമ്മുപട രൊ�്യത്ിപന് വിവിധ ഭൊ�ങ്ങളിലുള്ള േശലക്ഷക്കണ
ക്കിന് ആേിവൊ�ികളപടയം മറ്റ് വനവൊ�ികളപടയം അവകൊശങ്ങൾക്ക് ഈ 
നിയമം നിര്ണ്ണൊയകമൊണ്. വനഭൂമിയിൽ കൃഷിപചയ്ന്ന ഭൂമിയപട വ്യക്തി�ത് 
അവകൊശങ്ങളം പ�ൊതു �്ത്വകൊശത്ിഡന്ലുള്ള �മുേൊയ അവകൊശങ്ങളം 
ഉൾപപെപട ഇന്ത്യയിലുടനീളം നഷ്പപെട് വനൊവകൊശങ്ങൾ പുനതഃസ്ൊ�ിക്ന്ന
ത്ിനൊയി ഈ നിയമം വ്യവസ് പചയ്ന്നു.

16.24 ഡകരള ഇന്ലൊറെ് മവസ്സൽ  ചട്ങ്ങള് 2010
ഉൾനൊടൻ യൊന�ൊത്രങ്ങളപട �ര്ഡവ, ര�ിഡ്രേഷൻ, �രീക്ഷകരുപട നിയമനം, 
മൊഡസ്റ്റഴ്്, എഞ്ിനീയര്മൊര്, എഞ്ിൻ സഡ്വര്മൊര്ക്ക് �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് നൽകൽ 
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എന്നിവയ്കൊയി �ൊലിഡക്കണ് വിശേമൊയ നട�ടിക്രമങ്ങൾ, അഡന്ഷണം, നൊ
വിഡ�ഷന് ത്ടസ്സം നീക്കൽ, നിയമ്കൊരം നൽകിയിട്ടുള്ള �ര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ 
റദേൊക്കൽ, യൊത്രക്കൊപര �ംരക്ഷിക്ക, പകൊണ്ടുഡ�ൊകുക, മൂന്നൊം കക്ഷി അ�
കട�ൊധ്യത്കൾപക്കത്ിരൊയ ഇൻഷുറൻ�്, മലിനീകരണ നിയന്തണം എന്നി
വയ്ക്കുള്ള മൊനേണ്ഡങ്ങളം ഈ ചട്ങ്ങളിൽ വ്യക്തമൊക്ന്നു.

16.25 പട്ിക�ൊതി-പട്ികവർഗം (അതിക്ര�ങ്ങള് തടയൽ)  
നിയ�ം, 1989 

�ട്ിക�ൊത്ിയിഡലൊ �ട്ികവര്�ത്ിഡലൊ പ�ടുന്ന ഒരൊൾപക്കത്ിപര നടക്ന്ന  
കുറ്റകൃത്്യങ്ങളം അത്ിക്രമങ്ങളം ത്ടയന്നത്ിനം അത്രം കുറ്റകൃത്്യങ്ങളപട 
വിചൊരണ നടത്തുന്നത്ിനൊയി ്ഡത്്യക ഡകൊടത്ികൾ സ്ൊ�ിക്ന്നത്ിനം 
അത്രം കുറ്റകൃത്്യങ്ങളപട ഇരകൾക്ക് ആശ്ൊ�വം പുനരധിവൊ�വം നൽകു
ന്നത്ിനം അതുമൊയി ബന്ധപപെട് അപല്ങ്ിൽ അത്ിന് അനബന്ധമൊയ കൊര്യ
ങ്ങൾ സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള നിയമം. 

16.26 കണ്സ്യൂ�ർ മപ്ൊട്ക്ഷന് ആക്് (2019)
ഉ�ഡഭൊക്തൊക്കളപട അവകൊശങ്ങൾ �ംരക്ഷിക്ന്നത്ിനൊയം, അവരുപട 
ത്ൊൽ�ര്യങ്ങൾ ന്യൊയമൊയി �രി�ണിക്ന്നത്ിനം ഡവണ്ി ഉ�ഡഭൊക്തൃ ത്ര്ക്ക
�രിഹൊര ഏ�ൻ�ികൾ സ്ൊ�ിക്കയം അവയപട നട�ടികൾ ക്രമീകരി
ക്കയം പചയ്ിരിക്ന്നത്് 2019-പല ഉ�ഡഭൊക്തൃ �ംരക്ഷണ നിയമത്ിലൂപട
യൊണ്. ഉ�ഡഭൊക്തൃ �ംരക്ഷണ നിയമ്കൊരം ് ത്ിഫലം നൽകി �ൊധനഡമൊ 
ഡ�വനഡമൊ സകപെറ്റുന്ന ഏപത്ൊരൊളം ഉ�ഡഭൊക്തൊവൊണ്. വൊങ്ങിച്ച �ൊധന
ത്ിപല കുറവകൾ �രിഹരിച്ചുത്രിക, �ൊധനങ്ങൾ മൊറ്റിത്രിക, പകൊടുത് 
�ണം ത്ിരിപകത്രിക, �ംഭവിച്ച നഷ്ത്ിന്, അ�കടത്ിന് ഉള്ള നഷ്�രി
ഹൊരം, ഡ�വനങ്ങളപട കുറവ് �രിഹരിച്ചു ത്രിക, നീത്ിയക്തമല്ൊത് കച്ചവട 
ഇട�ൊടുകൾപക്കത്ിപര നീത്ി നടത്ിത്രിക, കച്ചവടത്ിപല ചത്ിക്ഴികൾ
പക്കത്ിപര ഉ�ഡഭൊക്തൊവിന് �ംരക്ഷണം നൽകുക, തുടങ്ങിയവ ഉ�ഡഭൊക്തൃ
ഡഫൊറത്ിപന് ഡ�വന�രിധിയിൽപ�ടുന്ന കൊര്യങ്ങളൊണ്. പവള്ളക്കടലൊ
�ിൽ �രൊത്ിപയഴുത്ി ഉ�ഡഭൊക്തൃ കമ്മീഷൻ ്�ിഡന്ിപന് വിലൊ�ത്ിൽ 
അയച്ചുപകൊടുക്ക. �രൊത്ിയിൽ ഉണ്ൊഡകണ് കൊര്യങ്ങൾ:

1  �രൊത്ിപപെടുന്നയൊളപട ഡ�ര്, വിലൊ�ം, ഡഫൊണ് നമ്പര്,

2  എത്ിര്കക്ഷികളപട ഡ�ര്, വിലൊ�ം, ഡഫൊണ് നമ്പര് (ലഭ്യമൊയത്ര വിവര
ങ്ങൾ) 

3  �രൊത്ിക്കൊധൊരമൊയ ഇട�ൊട് എന്തൊപണന്നുള്ള വിശേവിവരങ്ങൾ

4  �രൊത്ിയിൽ �റയന്ന കൊര്യങ്ങൾക് പത്ളിവൊയള്ള ഡരഖകളപണ്ങ്ിൽ 
അവയപട �കര്പെ്.

5  എന്തു നഷ്�രിഹൊരമൊണ് ഡത്ടുന്നത്് എന്നു വിശേമൊക്കണം.
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�രൊത്ികൾ നൽഡകണ് കമ്മിഷനകളം ഫീസകളം ചുവപട പകൊടുത്ിരിക്ന്നു.

Sl. 
No. Value of goods or services paid as consideration

Amount 
of fee 

payable

(1) (2) (3)

District Commission

(1) Upto rupees five lakh Nil

(2) Above rupees five lakh and upto rupees ten lakhs Rs.200

(3) Above rupees ten lakh and upto rupees twenty lakhs Rs 400

(4) Above rupees twenty lakh and upto rupees fifty lakh 
rupees Rs.1000

(5) Above rupees fifty lakh and upto rupees one crore Rs.2000

State Commission

(6) Above rupees one crore and upto rupees two crore Rs.2500

(7) Above rupees two crore and upto rupees four crore Rs.3000

(8) Above rupees four crore and upto rupees six crore Rs.4000

(9) Above rupees six crore and upto rupees eight crore Rs.5000

(10) Above rupees eight crore and upto rupees ten crore Rs.6000

National Commission

(11) Above rupees ten crore Rs.7500

16.27 ഡ�ൊലിസ്ഥലമത് സ്തതീകള്മക്കതിമരയള്ള ട്ലംഗിക 
പതീ�നം (തടയലും, നിഡരൊധനവം പരിഹൊരവം) നിയ�ം 2013 

ഡ�ൊലി സ്ലത്് സ്തീകൾപക്കത്ിപരയള്ള �ീഡനം ത്ടയന്നത്ിനം �രിഹൊ
രമൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ നിര്ഡദേശിച്ചു പകൊണ്ടും ഡകന്ദ�വപമെന്് �ൊസ്സൊക്കിയ നിയമമൊ
ണ് ഡ�ൊലിസ്ലപത് സ്തീകൾപക്കത്ിപരയള്ള സലം�ിക �ീഡനം (ത്ടയലും, 
നിഡരൊധനവം �രിഹൊരവം) നിയമം 2013 (Sexual Harassment of Women at 
Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal ) Act 2013.

സ്തീകൾ ഡ�ൊലിപചയ്ന്നതും ഡ�ൊലി ആവശ്യൊര്ഥവം എത്ൊനിടയള്ളതുമൊയ 
എല്ൊ സ്ലങ്ങളം ഈ നിയമത്ിപന് �രിധിയിൽ വരുന്നു. സ്തീകളപട സ്ൊ�
നത്ിപല ഡ�ൊലി സ്ിരമൊയഡത്ൊ, ത്ൊൽക്കൊലികമൊയഡത്ൊ, േിവ�കൂലിഡക്കൊ 
എന്നുള്ള വ്യത്്യൊ�മില്ൊപത് ഏതു ത്രത്ിലുള്ള ഡ�ൊലിക്കൊരൊയ സ്തീകൾക്ം 
ഈ നിയമ്കൊരം അവകൊശങ്ങളണ്ൊയിരിക്ം. ഡ�ൊലിക്കൊരൊയ സ്തീകൾക്ക് 
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മൊത്രമല്, ഇത്രം സ്ൊ�നങ്ങളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊയി എത്തുന്ന 
മറ്റ് സ്തീകൾക്ം ഈ നിയമ്കൊരം അവകൊശങ്ങളണ്ൊയിരിക്പമന്നത്് ഈ 
നിയമത്ിപന് മപറ്റൊരു ്ഡത്്യകത്യൊണ്. വീടുകളിൽ ്ത്ിഫലം �റ്റി ഡ�ൊലി 
പചയ്ന്ന സ്തീകപളയം ഈ നിയമത്ിപന് �രിധിയിൽ ഉൾപപെടുത്ിയിട്ടുണ്്.

സലം�ിക �്ഭൊവമുള്ള ശൊരീരികനീക്കങ്ങളം സ്ര്ശനങ്ങളം, സലം�ിക ആഭി
മുഖ്യം ആവശ്യപപെടുക, സലം�ിക ചുവയള്ള �ംഭൊഷണങ്ങൾ, സലം�ിക ചു
വയള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊണിക്കൽ, തുടങ്ങിയ �്ൊ�ത്ൊര്ഹമല്ൊത് എല്ൊ നീ
ക്കങ്ങളം ്വര്ത്ികളം സലം�ിക �ീഡനം എന്ന കൃത്്യത്ിൽ പ�ടുപമന്നും 
ഈ നിയമം അനശൊ�ിക്ന്നു. 

സലം�ിക �ീഡനം ഇല്ൊയ്മ പചയ്വൊനൊയി സ്ൊ�നത്ിപന് പത്ൊഴിലുടമയം, 
�ര്ക്കൊര് സ്ൊ�നമൊപണങ്ിൽ ഡമലധികൊരിയം ഇഡന്ര്ണൽ കമ്പപ്ലയിന്്�് 
കമ്മിറ്റി (Internal Complaints Committee) രൂ�ികരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. സ്ൊ�
നത്ിന മറ്റു ബ്ൊഞ്ചുകഡളൊ ഓഫീസകപളൊ ഉപണ്ങ്ിൽ അവിപടയം കമ്മി
റ്റി രൂ�ീകരിഡക്കണ്ത്ൊയണ്്. �ഡത്ൊ അധിലധികഡമൊ ഡ�ൊലിക്കൊരുള്ള 
സ്ലങ്ങളിൽ ഇത്രം കമ്മറ്റികൾ രൂ�ീകരിക്കണം. എന്നൊൽ 10 ഡ�ൊലി
ക്കൊപരങ്ിലും ഇല്ൊത് �ൊഹചര്യത്ിൽ ഇഡന്ര്ണൽ കമ്പപ്ലയിന്് കമ്മിറ്റി 
ഇല്ൊപത് വരികഡയൊ അപല്ങ്ിൽ സ്ൊ�ന ഡമധൊവിപക്കത്ിപര ഉള്ള �രൊത്ി
കൾ ആപണങ്ിൽ അത്് അഡന്ഷിക്കൊനൊയി ഡലൊക്കൽ കമ്പപ്ലയിന്്�് കമ്മി
റ്റി (Local Complaints Committee) �ില്ൊ ഓഫീ�ര് രൂ�ികരിഡക്കണ്ത്ൊണ്. 
ഇഡന്ണൽ കമ്പപ്ലയിന്്�് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു പചയര്ഡ�ര്�ണും, �ീവനക്കൊരു
പട ഇടയിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയത്് 2 പമംബര്മൊരും ഉണ്ൊയിരിക്കണം. പചയര് 
ഡ�ര്�ണ് ആ സ്ൊ�നത്ിപല ഏപത്ങ്ിലും ഉയര്ന്ന �േവിയിലുള്ള സ്തീയൊ
യിരിക്കയം, പമംബര്മൊപര ത്ിരപഞെടുക്ഡമ്പൊൾ അവര് സ്തീകളപട ്ശ്ന
ങ്ങൾ �രിഹരിക്ന്നത്ിൽ ്ത്ിഞ്ൊബദ്ധഡരൊ, �ൊമൂഹ്യ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഏര്പപെട്ിരിക്ന്നവഡരൊ നിയമപത്ക്റിച്ചു അറിവള്ളവഡരൊ ആയവര്ക്ക് മു
ൻ�ണന നൽകുകയം ഡവണം. ഡലൊക്കൽ കംലേയിന്്�് കമ്മിറ്റിയിൽ പചയര് 
ഡ�ഴ്ണടക്കം ഭൂരിഭൊ�ം ഡ�രും സ്തീകളൊയിരിക്കയം ഒരം�ം എ�് �ി/ 
എ�് ടി വിഭൊ�ത്ിൽ നിന്നുമൊയിരിക്കയം ഡവണം.

16.28 Maintenance and Welfare of Parents and Senior 
Citizens Act-2007

മൊത്ൊ�ിത്ൊക്കളപടയം മുത്ിര്ന്ന �ൗരന്ൊരുപടയം �ംരക്ഷണത്ിനം അത്ി
ഡനൊടനബന്ധിച്ചുള്ള കൊര്യങ്ങൾക്ം മറ്റും കൂടുത്ൽ ഫല്േമൊയ വ്യവസ്
കൾ ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചുപകൊണ്് ഭൊരത് �ര്ക്കൊര് നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള നിയമമൊണ് 
ഇത്് (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act). �്യം 
�ംരക്ഷിക്കൊൻ ്ൊപ്തിയില്ൊത് മൊത്ൊ�ിത്ൊക്കൾക്ം അപല്ങ്ിൽ മുത്ിര്ന്ന 
�ൗരന്ൊര്ക്ം ഡവണ്ി അവരുപട മക്കൾ/ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും �ംരക്ഷണം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമമൊണ് ഇത്്. മക്കഡളൊ/ ബന്ധുക്കഡളൊ ഇത്രം ആളകപള 
�ംരക്ഷിക്കൊത് �ക്ഷം അവര്ക്ക് സരൈബയൂണലിൽ അഡ�ക്ഷ ഡബൊധിപെിക്
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വൊനം മക്കൾ/ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ്ത്ിമൊ� നിരക്കിൽ ഒരു തുക �മയൊ
�മയങ്ങളിൽ ഇവര്ക്ക് ലഭ്യമൊക്വൊനം ഈ നിയമ്കൊരം �ൊധ്യമൊകുന്നു.

ഡകരളത്ിൽ അഡ�ക്ഷ റവനയൂ ഡിവിഷനൽ ഓഫീ�ര് (R.D.O) മുമ്പൊപകയൊ
ണ് നൽഡകണ്ത്്. അഡ�ക്ഷകന് അഡ�ക്ഷ നൽകുവൊൻ ്ൊപ്തിയിപല്ങ്ിൽ 
അയൊൾ അധികൊരപപെടുത്ിയ മപറ്റൊരൊൾഡക്കൊ നിയമൊനസൃത്ം ര�ിസ്റ്റര് 
പചയ് �ംഘടനഡയ്കൊ ഇത്രത്ിൽ അഡ�ക്ഷ നൽകൊവന്നത്ൊണ്. 
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കുടംബശ്രതീ

േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം ലക്ഷ്യമൊക്കി 1998-ൽ �ംസ്ൊന ത്ഡദേശ�്യംഭ
രണ വകുപെ് രൂ�ം നൽകിയ നൂത്ന �ംവിധൊനമൊണ് കുടുംബശ്ീ-�ംസ്ൊന 
േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജന മിഷൻ. േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം മുഖ്യ ചുമത്ലയൊയി 
ഏപറ്റടുത്ിട്ടുള്ള ഈ മിഷൻ അത്ിപന് ്വര്ത്ന �രി�ൊടി ത്ഡദേശ�്യം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ രൂ�ീകരിക്ന്ന �ൊമൂഹ്യൊധിഷ്ിത് 
�ംഘടനൊ �ംവിധൊനത്ിലൂപടയൊണ് നടപെൊക്ന്നത്്. കുടുംബശ്ീയപട ്
വര്ത്നം ശക്തവം വിപുലമൊക്കയം �ൊമ്പത്ിക-�ൊമൂഹ്യ-സ്തീശൊക്തീക
രണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ �ൊക്ഷൊത്്ക്കരിക്ന്നത്ിനള്ള സ്തീകളപട കരുത്തുറ്റ 
�ംഘടനൊ �ംവിധൊനമൊയി മൊറുകയം പചയ്തു.

സംഘടനൊ സംവിധൊനം
ഓഡരൊ ് ഡേശപത്യം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 18 വയസ്സ് പൂര്ത്ിയൊയ ഓഡരൊ 
സ്തീപയ വീത്ം ഉൾപപെടുത്ി ്വര്ത്ിക്ന്ന 10 മുത്ൽ 20 വപര അം�ങ്ങ
ൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങളൊണ് �ംഘടനൊ �ംവിധൊനത്ിപല അടിസ്ൊന 
ഘടകം. ഈ അയൽക്കൂട്ങ്ങപള വൊര്ഡ്ത്ലത്ിൽ ഏര്യൊ ഡവല�്പമന്് 
പ�ൊസ�റ്റികളൊയം (എ.ഡി.എ�്.), ന�ര�ഭൊ/�ഞ്ൊയത്് ത്ലത്ിൽ 
കമ്മയൂണിറ്റി ഡവല�്പമന്് പ�ൊസ�റ്റികളൊയം (�ി.ഡി.എ�്.) പഫഡഡററ്റ് 
പചയ്ിരിക്ന്നു. മൂന്നു ത്ലത്ിലും ്വര്ത്ിക്ന്ന ഇത്രം �ംഘടനകളപട 
ഭൊരവൊഹിത്്ം �നൊധി�ത്്യ രീത്ിയിൽ പത്രപഞെടുക്കപപെടുന്ന സ്തീകളൊണ്. 
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല അം�ങ്ങൾ, എ.ഡി.എസ്സിപന് രക്ഷൊ
ധികൊരി എന്ന നിലയിലും ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�ന അദ്ധ്യക്ഷൻ/ കു
ടുംബശ്ീ �ി.ഡി.എ�്. വിലയിരുത്ൽ �മിത്ിയപട അദ്ധ്യക്ഷ/ൻ എന്ന 
നിലയിലും ഈ �ൊമൂഹ്യൊധിഷ്ിത് �ംഘടനയ്ക് ഡനതൃത്്ം നൽകുന്നു.

�ൊമ്പത്ികമൊയി �ിഡന്നൊക്കം നിൽക്ന്ന 43 ലക്ഷത്ിഡലപറ കുടുംബങ്ങൾ 
കുടുംബശ്ീയിൽ അം�ങ്ങളൊണ്. ഓഡരൊ കുടുംബത്ിൽ നിന്നും ഓഡരൊ വനിത് 
ഉൾപപെടുന്ന 2.92 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ങ്ങളം അവപയ ഏഡകൊ�ിപെിച്ച് 19,489 
ഏരിയ ഡവല�്പമന്് പ�ൊസ�റ്റികളം 1065 കമ്മയൂണിറ്റി ഡവല�്പമന്് 
പ�ൊസ�റ്റികളം ഉൾപപെടുന്ന കുടുംബശ്ീ �ംഘടനൊ �ംവിധൊനം ത്ഡദേശ
�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. പ�ൊതുധൊരൊ അയൽക്കൂട്
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ങ്ങൾപക്കൊപെം ശൊരീരിക മൊന�ിക ബൗദ്ധിക പവല്ലുവിളികൾ ഡനരിടുന്ന കു
ടുംബങ്ങൾ, രൈൊൻ�്പ�ൻഡര് �നവിഭൊ�ങ്ങൾ, വഡയൊ�നങ്ങൾ എന്നിവരുപട 
്ഡത്്യക അയൽക്ട്ങ്ങളം രൂ�ീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

പ്ധൊന പദ്തികള്
• കുടംബശ്രതീ ട്�ഡക്രൊ ഫിനൊന്സ് : കുടുംബശ്ീ �ംഘടനൊ �ംവിധൊന

ത്ിൽ ഉൾപപെട്ിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ൊം�ങ്ങൾ 4,572 ഡകൊടി രൂ� നിഡക്ഷ
�മൊയി �മൊഹരിക്കയം 18.525 ഡകൊടി രൂ� അം�ങ്ങൾക്ക് ആന്ത
രിക വൊയ്പയൊയി ലഭ്യമൊക്കയം പചയ്ിട്ടുണ്്.

• ലിഡകേ�് ബൊകേിംഗ് : ലഘു�മ്പൊേ്യപത് മൂലധന നിഡക്ഷ�മൊക്കി മൊറ്റി 
അയൽക്കൂട്ങ്ങപള ലഘു �ംരംഭങ്ങളിൽ ഏര്പപെടുത്തുന്നത്ിന് ഡ്രി
പെിക്കത്ക്ക വിധത്ിൽ ബൊങ്് ലിഡങ്�് ഡ്ൊഗ്ൊമിലൂപട 13,738 ഡകൊടി 
രൂ� അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊക്കി.

• ട്�ഡക്രൊ സംരംഭങ്ങള് : കുടുംബശ്ീ വനിത്കൾക്ക് �്യംപത്ൊഴിലി
നള്ള അവ�രങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ക എന്നത്ൊണ് സൂക്ഷ�ംരംഭങ്ങളിലൂപട 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്്. ആര്.എം.ഇ/യവശ്ീ �ദ്ധത്ികളൊണ് നിലവിലുള്ളത്്. 
�ലിശ �ബ്�ിഡിയം മറ്റു �ല �ൊമ്പത്ിക �ഹൊയങ്ങളം കുടുംബ
ശ്ീ സൂക്ഷ�ംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊക്ന്നുണ്്.

• അമൃതം ഫു�് സപ്ിമ�റെ് : �ംസ്ൊനത്് 6 മൊ�ം മുത്ൽ 3 വയസ്സു 
വപര ്ൊയമുള്ള കുട്ികളപട ഡ�ൊഷകകുറവ് �രിഹരിക്ന്നത്ിനം 
അധിക ഡ�ൊഷകൊഹൊരം നൽകുന്നത്ിനം �ൊമൂഹ്യനീത്ി വകുപെ് നട
പെൊക്ന്ന റ്റി.എച്ച്.ആര്.എ�്. �ദ്ധത്ിയൊണ് അമൃത്ം ഫുഡ് �ലേിപമ
ന്്. ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി കുടുംബശ്ീയപട കീഴിലുള്ള ആറു മത്ൽ �ത്തു 
വപര �ംരംഭകര് അടങ്ങുന്ന 242 യൂണിറ്റുകൾ ഡഫൊര്ട്ിസഫഡ് അമൃത്ം 
നയൂരൈിമിക്് ഉല്പൊേിപെിച്ച് അങ്ണവൊടികളിലൂപട വിത്രണം പചയ്ന്നു.

• സൊന്ത്വനം : ആഡരൊ�്യ രം�പത് കുടുംബശ്ീയപട ഭൊവനൊപൂര്ണ്ണമൊയ 
�ദ്ധത്ിയൊണ് �ൊന്ത്നം. മൊറിവരുന്ന �ീവിത്സശലിയപട ഭൊ�മൊയി 
ഉണ്ൊകുന്ന ഡരൊ�ങ്ങളൊയ രക്ത �മ്മര്ദേം, ്ഡമഹം തുടങ്ങിയവ �രി
ശീലനം �ിദ്ധിച്ച �ൊന്ത്നം ഡവൊളന്ിഡയഴ്് വീടുകൾ �ന്ദര്ശിച്ച് 
യഥൊ�മയം �രിഡശൊധിക്കയൊണ് ‘�ൊന്ത്നം’ എന്ന �രി�ൊടിയി
ലൂപട ഉഡദേശിക്ന്നത്്.

• ഹർഷം : ആഡരൊ�്യരം�ത്് വഡയൊ�ന �രി�ൊലനത്ിന് �രിശീല
നം �ിദ്ധിച്ച എക്ികയൂട്ീവകളപട ഡ�വനം ലഭ്യമൊക്കിപക്കൊണ്് നട
പെിലൊക്ന്ന നൂത്ന �ദ്ധത്ിയൊണ് ഹര്ഷം പ�റിയൊരൈിക്ക് പകയര് 
�ദ്ധത്ി. മുത്ിര്ന്ന ത്ലമുറയ്ക് ആവശ്യമൊയ വിവിധ ഡ�വനങ്ങൾ ലഭ്യ
മൊക്ന്ന �ംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകപള രൂ�ീകരിക്കയൊണ് ഈ �ദ്ധത്ിയിലൂപട 
വിഭൊവനം പചയ്ിരിക്ന്നത്്.
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• ഹരിതകർമ്മഡസന : ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നത്ലത്ിൽ മൊലിന്യ 
നിര്മ്മൊര്ജ്ജന ്വര്ത്നങ്ങൾ പത്ൊഴിൽ �ംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂപട നട
പെിലൊക്ന്ന �ദ്ധത്ിയൊണ് ഹരിത്കര്മ്മഡ�ന. കുടുംബശ്ീ മിഷൻ 
ഹരിത്ഡകരളം മിഷനമൊയം ശുചിത്്മിഷനമൊയം �ംഡയൊ�ിച്ച് 
പകൊണ്് ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലൂപടയൊണ് ഈ �ദ്ധത്ി 
നടപെിലൊക്ന്നത്്. 28,000-ൽ �രം കുടുംബശ്ീ വനിത്കൾ ഇത്ിനകം 
�രിശീലനം പൂര്ത്ീകരിച്ചു ്വര്ത്ന�ജ്ജരൊയി.

• പ്ത്യൊശ : �മൂഹത്ിപല �ൊര്ശ്വൽകൃത് വിഭൊ�ങ്ങൾ ഉൾപപെടു
ന്ന അവിവൊഹിത്രൊയ അമ്മമൊര്, രൈൊൻ�് പ�ൻഡഡഴ്്, മൊന�ിക 
സവകല്യം ഡനരിടുന്ന കുട്ികൾ/ അവരുപട അമ്മമൊര്, കിടപെ് 
ഡരൊ�ികൾ/ അവരുപട �ംരക്ഷകരൊയ സ്തീകൾ, വൃദ്ധ വിധവകൾ തുട
ങ്ങിയവര്ക്ക് സൂക്ഷ �ംരംഭം ആരംഭിക്ന്നത്ിനള്ള �ദ്ധത്ി.

• എട്റസ് : �ംസ്ൊനത്് ്ളയപക്കടുത്ികൾ മൂലം ഉ��ീവന മൊര്ഗ്ഗ
ങ്ങൾ നഷ്പപെട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമൊനമൊര്ഗ്ഗം കപണ്ത്ി നിൽകു
ന്നത്ിപന് ഭൊ�മൊയി കുടുംബശ്ീയപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ 50,000 ഡ�ര്ക്ക് 
ലേംബിം�്, ഇലഡട്ൊണിക്് റിപെയറിം�്, ഇലട്ിക്കൽ ഡ�ൊലികൾ, 
കൃഷി അനബന്ധ ഡ�ൊലികൾ (പത്ങ്ങുകയറ്റം/കൊടുപവട്ൽ), ഡലൊണ്രൈി 
& അയണിം�്, പ�യിൽ�്, ഹൗ�് കീപെിം�്, ഡഡ-പകയര്, ഹൗ�് 
പമയ്ഡ്, ഡൊറ്റൊ എൻരൈി എന്നീ 10 ഡമഖലകളിലൊയി �ൗ�ന്യം �്
യംപത്ൊഴിൽ �രിശീലനം നൽകുന്നത്ിനൊയി എസറ�് ഡ്ൊഗ്ൊം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

വിപണനത്ിനുള്ള നൂതന പദ്തികള് 
• ഓണ്ട്ലന് �ൊർക്കറ്റിംഗ് : കുടുംബശ്ീ വനിത്ൊ �ംരംഭകരുപട 

ഉൽപെന്നങ്ങൾ ഓണ്സലൻ വി�ണിയിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിന www.
kudumbashreebazar.com എന്ന ഡ�രിൽ ഒരു ഇ-ഡകൊഡമഴ്് ഡ�ൊര്ട്ൽ 
്വര്ത്ിച്ചു വരുന്നു. കുടുംബശ്ീ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ ആമഡ�ൊണിലും വി�
ണനത്ിനൊയി ലഭ്യമൊക്കിയിട്ടുണ്്. മൊ�ചന്തകൾ, വി�ണന ഡമളകൾ, 
�ര�് ഡമളകൾ, ഭക്ഷ്യ ഡമളകൾ, �ംഡയൊ�ിത് വി�ണന ഡകന്ദങ്ങൾ, 
നൊഡനൊ മൊര്ക്കറ്റ്, മൊര്ക്കറ്റിം�് കിഡയൊസ്കുകൾ, കുടുംബശ്ീ ഔട്് പലറ്റു
കൾ എന്നിവയിലൂഡടയം കുടുംബശ്ീ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ വിത്രണം പചയ്തു 
വരുന്നുണ്്. ഉൽ�ന്നങ്ങൾക്ക് ്ഡത്്യകമൊയി വി�ണന �ൊധ്യത് ഒരു
ക്ന്നത്ിനൊയി എല്ൊ �ില്കളിലും ഒരു കുടുംബശ്ീ ബ�ൊര് എന്ന 
രീത്ിയിൽ �ദ്ധത്ി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്്.

അഗതി രഹിത ഡകരളം – അഗതി കുടംബങ്ങളമട പുനരധിവൊസ 
പദ്തി
�മ്പൂര്ണ്ണ േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യം �്ൊര്ത്ഥകമൊക്ന്നത്ിനം 
�ര്ക്കൊര് ഒരുക്കിയിരിക്ന്ന ്ഡത്്യക �ദ്ധത്ികളപട ആനകൂല്യങ്ങൾ അര്ഹ
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രൊയ ഗുണഡഭൊക്തൊക്കൾക്ക് ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനമൊയി ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിലൂപട ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപെിലൊക്ന്നത്ൊണ് ഈ �ദ്ധത്ി. വ്യക്തികളപട 
�മഗ്മൊയ ഉന്നമനത്ിനം സസ്ിരമൊയ വിക�നത്ിനം അത്്യന്തൊഡ�ക്ഷി
ത്മൊയ അത്ി�ീവനം, അടിസ്ൊന �ൗകര്യം, മൊന�ികം, വിക�നം എന്നീ 
നൊല് ത്രത്ിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇത്ിലൂപട �ൊക്ഷൊത്്ക്കരിക്കപപെടുന്നു. 
�ദ്ധത്ി അം�ീകൊരം ലഭിക്ന്ന ത്ീയത്ി മുത്ൽ തുടര്ച്ചയൊയ മൂന്ന് വര്ഷത്ി
ലൊണ് �ദ്ധത്ി നിര്വ്വഹണം നടത്തുന്നത്്.

ബൊലസഭ
കുട്ികളപട �ങ്ൊളിത്ൊവകൊശം ഉറപെൊക്കി അവരുപട �മഗ് വിക�നം �ൊ
ദ്ധ്യമൊക്കപയന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിര്ത്ി കുടുംബശ്ീ രൂ�ം പകൊടുത് കുട്ിക
ളപട �ൊമൂഹികൊധിഷ്ിത് ശംഖലയൊണ് ബൊല�ഭകൾ. �ൗരഡബൊധമുള്ള 
പുതുത്ലമുറപയ സൃഷ്ിക്കയൊണ് ബൊല�ഭയപട ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ 33,000 
ബൊല�ഭകളിലൊയി 4,97,037 ഡ�ര് അം�ങ്ങളൊണ്. ഭിന്നഡശഷിക്കൊര്ക്കൊയി 
589 ്ഡത്്യക ബൊല�ഭകളം ്വര്ത്ിക്ന്നുണ്്.

ബ�്സ് സ്ഥൊപനങ്ങള് (സ്ക്കൂള്/ബി.ആർ.സി.)
ബൗദ്ധികമൊയ ഭിന്നഡശഷിക്കൊരൊയ വ്യക്തികളപട ക്രമമൊയ �രിചരണം, �രി
ശീലനം എന്നിവയിലൂപട അവപര �മൂഹത്ിൽ മൊന്യത്ഡയൊടു കൂടി �ീവിക്
വൊൻ ്ൊപ്തമൊക്ന്ന സ്ൊ�നങ്ങളൊണ് ബഡ്�്, ബി.ആര്.�ി. എന്നിവ. �ം
സ്ൊനത്് നിലവിൽ 263 ബഡ്�് സ്ൊ�നങ്ങൾ ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു.

മ�ന്�ർ
ചൂഷണങ്ങൾക്ം അത്ിക്രമത്ിനം ഇരയൊകുന്ന സ്തീകൾക്ം കുട്ികൾക്ം 
ത്ൊൽക്കൊലിക പുനരധിവൊ�ം, മറ്റു �ിന്തുണകൾ എന്നിവ നൽകുന്നത്ിനൊയി 
ഡനേഹിത് പ�ൻഡര് പഹൽ�് പഡസ്ക്കുകൾ ്വര്ത്ിക്ന്നു. �മൂഹത്ിൽ 
പ�ൊതുപവ സ്തീകളപട �േവി ഉയര്ത്തുന്നത്ിനം വനിത്ൊ വിക�ന ്വര്ത്
നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശവം സവേ�്ധ്യവം �ിന്തുണയം �രി
ശീലനവം നൽകുന്ന പ�ൻഡര് റിഡ�ൊഴ്് പ�ന്റുകൾ 467 ത്ഡദേശ�്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളിൽ ്വര്ത്ിക്ന്നു. 75 ഡബ്ൊക്ത്ല കമ്മയൂണിറ്റി കൗണ്�ി
ലിം�് പ�ന്റുകൾ ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു.

ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത പദ്തികള്
ന�ര േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനത്ിനൊയള്ള ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത് �ദ്ധത്ികളൊയ 
ഡേശീയ ഉ��ീവനേൗത്്യം (എൻ.യ.എൽ.എം.) ്ധൊന മന്തി ആവൊ�് 
ഡയൊ�ന (ന�രം) എന്നിവ കുടുംബശ്ീയിലൂപടയൊണ് നടപെൊക്കി വരുന്നത്്.

സംഘകൃഷി/ഡ�ൊയിറെ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്്
കൊര്ഷിക ഡമഖലയപട അഭിവൃദ്ധിക്ക് �ഹൊയകമൊകുന്ന ത്രത്ിൽ പത്ൊഴിൽ 
�ൊധ്യത് ലക്ഷ്യം വച്ച് രൂ�ം നൽകിയ �ംരംഭമൊണ് �ംഘകൃഷി/ഡ�ൊയിന്് 
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ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപെ്. കൃഷി പചയ്വൊൻ ത്ൊല്പര്യമുള്ള ഭൂരഹിത്രും കൃഷിഭൂമി ലഭ്യ
മല്ൊത്വരുമൊയ അയൽക്കൂട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് �ൊട്ത്ിന് കൃഷി പചയ്ൊനള്ള 
അവ�രം ഉണ്ൊക്ന്നത്ിനം ത്രിശുഭൂമിയപട അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത്ിനം മൂല്യ
വര്ദ്ധിത് ഉത്്�ന്ന �ംരംഭങ്ങൾ ഡ്ൊത്സൊഹിപെിക്ന്നത്ിനം �ംഘകൃഷി 
�ഹൊയകമൊയിട്ടുണ്്. നിലവിൽ 3.1 ലക്ഷത്ിൽപെരം സ്തീ കര്ഷകര് 63,101 
�ംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി 52,490 പഹക്ടര് സ്ലത്തു കൃഷിയിറക്കി പചറുകിട 
മൂല്യവര്ദ്ധിത് യൂണിറ്റുകളം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

പ്ൊറെ് നഴ്റി
ഗുണഡമന്യള്ള ��്യസത്കൾ മിത്മൊയ നിരക്കിൽ ഉത്്�ൊേിപെിച്ച് വി�ണനം 
നടത്തുന്നത്ിനൊയി സ�വിക എന്ന ഡ�രിൽ �ംസ്ൊനത്തുടനീളം ലേൊന്് നഴ്
റികൾ സ്ൊ�ിച്ചിട്ടുണ്്. പുത്ിയ ലേൊന്് നഴ്റികൾ ആരംഭിക്ന്നത്ിനം നിലവി
ലുള്ള നഴ്റികൾ വിക�ിപെിക്ന്നത്ിനൊയം 50,000 രൂ� വീത്ം �രിശ രഹിത് 
റിഡവൊൾവിം�് ഫണ്് നൽകി വരുന്നു.

ട്�വകൃഷി
�ത്ിനൊയിരം പഹക്ടറിൽ ഓര്�ൊനിക് (�ി�ിഎ�് – �ൊര്ട്ി�ിഡപെറ്ററി �ൊരന്ീ 
�ിസ്റ്റം�് ) �ര്ട്ിഫിക്കഡറ്റൊടുകൂടി സ�വകൃഷി പചയ്് കൊര്ഷിക ഉത്്�ന്നങ്ങ
ൾ ഉത്്�ൊേിപെിക്കൊനൊണ് ലക്ഷ്യമിട്ിരിക്നനത്്. 20000 കൃഷി �ംഘങ്ങപള 
(ഡ�ൊയിന്് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപെ് ) 201 ക്സ്റ്ററുകളിലൊക്കി സ�വകൃഷിയിൽ വ്യൊപൃ
ത്രൊക്കൊനൊണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്്. 3,815 ഹക്ടര് ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ പൂര്ണ്ണമൊയം 
സ�വ കൃഷി പചയ്തു വരുന്നു. 1,020 ഡലൊക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളപട വിവിരങ്ങൾ �ി.�ി.
എ�് ഡ�ൊര്ട്ലിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ിട്ടുണ്്.

മനല്് ഉൽപൊേന കൂട്ൊയ്മകള്
പനൽകൃഷി വ്യൊ�ിപെിക്ന്നത്ിന് നടപെിലൊക്ന്ന �ദ്ധത്ിയൊണ് പനല്് ഉൽപെൊ
േന കൂട്ൊയ്മകൾ. ഉൽപെൊേക കൂട്ൊയ്മകൾക്ക് പനല്് ഡശഖരണം, �ംസ്ക്കരണം, 
ബ്ൊൻഡിം�് എന്നീ പചലവകൾക്കൊയി �ംഭരിക്കൊൻ ഉഡദേശിക്ന്ന പനല്ി
പന് 80% �സലേഡകൊയപട പനല്് �ംഭരണ നിരക്കിൽ �ൊഡി കളക്ടീവ് ഫണ്് 
(�രമൊവധി 2 ലക്ഷം രൂ� വപര) അനവേിക്കൊവന്നത്ൊണ്.

മൃഗസംരക്ഷണ ഡ�ഖല
�ംസ്ൊനപത്ൊട്ൊപക മൃ��ംരക്ഷണ ഡമഖലയിൽ ഡകരള ചിക്കൻ (ഡബ്ൊയി
ലര് ചിക്കൻ ഉല്പൊേന വി�ണന �ദ്ധത്ി)ABC (പത്രുവ് നൊയ്കളിപല വന്ധ്യംക
രണ �ദ്ധത്ി), ആടുഗ്ൊമം, ക്ഷീര �ൊ�രം, �ഡനൊവ-മുട് ഡശഖരരണ വി�ണന 
�ദ്ധത്ി, കൊട വളര്ത്ൽ എന്നീ �ദ്ധത്ികൾ നടപെിലൊക്കി വരുന്നുണ്്.

പട്ികവർഗ്ഗ/�ൊതി ഡ�ഖല
പ�ൊതു �മൂഹത്ിപല സ്തീകപളക്കൊൾ കടുത് േൊരിദ്്യം അനഭവിക്ന്ന 
�ട്ികവര്ഗ്ഗ/�ൊത്ി വിഭൊ�ങ്ങപള കുടുംബശ്ീയപട കുടക്കീഴിൽ അണിനിര
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ത്തുക എന്നത്് കുടുംബശ്ീയപട മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നൊണ്. ഇത്ിനൊയി 
എഡിഎ�്/�ിഡിഎ�് �ംവിധൊനങ്ങളിൽ �ട്ികവര്ഗ്ഗ/�ൊത്ിക്കൊരുപട 
ആന�ൊത്ിക �ങ്ൊളിത്ം ഉറപെൊക്ന്ന ത്രത്ിൽ നിയമൊവലിയിൽ ഡഭേ�ത്ി 
വരുത്ിയിട്ടുണ്്.

�ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊ�ക്കൊര്ക് ഡവണ്ിയള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ക, 
�ട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളിൽ �മ്പൊേ്യ-വൊയ്പൊ ശീലം ഉണ്ൊക്ക, എ.ഡി.എ�്. 
ത്ലം വപര ്ഡത്്യക �ംഘടനൊ �ംവിധൊനം ഉണ്ൊക്ക, �ട്ികവര്ഗ്ഗ കുട്ിക
പള മുഴുവനം സ്ക്കൂളിപലത്ിക്ക, കുട്ികളിലും കൗമൊര്ൊയക്കൊരിലും ്ൊയമൊ
യവരിലുമുള്ള ഡ�ൊഷകൊഹൊര നിലവൊരം ഉയര്ത്തുക, എൻ.ആര്.ഇ.�ി.എ�്. 
�ദ്ധത്ിയിൽ ��ീവമൊയി �പങ്ടുക്ന്നത്ിന് അവപര ്ൊപ്തരൊക്ക, ആശ്യ 
�ദ്ധത്ി ്കൊരമുള്ള ആനകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിന് ഡവണ് �ഹൊയം 
നൽകുക എന്നിവ ്ധൊന ലക്ഷ്യങ്ങളൊണ്. 6,978 അയൽക്കൂട്ങ്ങളിലൊയി 
1,24,904 കുടുംബങ്ങപള കുടുംബശ്ീ �ംഘടനൊ �ംവിധൊനത്ിൽ അണിനി
രത്ൊൻ കഴിഞെിട്ടുണ്്.

കണ്ഡസൊർഷ്യം – സംഘടിച്ചു ശക്രൊകൊന് സംരംഭക കൂട്ൊയ്മകള്
ഒഡര ത്രത്ിലുള്ള ഉൽ�ന്നങ്ങൾ ഉൽ�ൊേിപെിക്ന്ന വിവിധ യൂണിറ്റുകളി
പല �ംരംഭകര് ഡചര്ന്ന് രൂ�ീകരിക്ന്ന കൂട്ൊയ്മയൊണ് കണ്ഡ�ൊര്ഷ്യം - 1. 
അമൃത്ം 2. ഉന്നത്ി 3. കൊേംബരി.

• കഡഫ കൂടംബശ്രതീ : അത്ിഥി �ൽക്കൊരഡമഖലയിൽ �മഗ്മൊയ മൊറ്റം 
സൃഷ്ിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള കുടുംബശ്ീയപട ഉ�ബ്ൊന്ൊണ് കഡഫ കുടുംബശ്ീ 
– �രമ്പരൊ�ത്മൊയ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഡകരളത്നിമഡയൊടുകൂടി ഉ�ഡഭൊ
ക്തൊക്കളിഡലക്ക് എത്ിക്ന്നു.

• കൂടംബശ്രതീ രൈൊവൽസ് : കുടുംബശ്ീ വനിത്കൾ നടത്തുന്ന ടൊക്ി �ര്വ്വീ
�്

• വനിതൊ മകട്ിട നിർമ്മൊണ ഗ്രൂപ്് : പകട്ിട നിര്മ്മൊണ ഡമഖലയിപല സ്തീ 
�ൊന്നിദ്ധ്യം.

• എന്.ആർ.ഒ. : കുടുംബശ്ീ മൊതൃകയിലുള്ള േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജന 
്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് മറ്റു �ംസ്ൊനങ്ങപള �ഹൊയിക്ന്നത്ിനൊയി 
ഡേശീയ ഉ��ീവന മിഷൻ കുടുംബശ്ീപയ നൊഷണൽ റിഡ�ൊഴ്് ഓര്�
സനഡ�ഷനൊയി അം�ീകരിച്ചു.
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ഇന്ഫർഡ�ഷന് ഡകരള �ിഷന്

സംസ്ൊനപത് മുഴുവൻ ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലും ഇ-�ഡവണ
ൻ�് നടപെൊക്കപയന്ന ലക്ഷ്യഡത്ൊപട 1999 ജൂണിൽ ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള 
മിഷൻ രൂ�ീകരിച്ചു. ഇ-�ഡവണൻ�് ഡമഖലയിൽ ചുവടുറപെിച്ച് മുഡന്നറുന്ന 
ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ ത്ിരുവിത്ൊംകൂര് പകൊച്ചി �ൊഹിത്്യ ശൊസ്തീയ 
ധര്മ്മ�ംഘങ്ങൾ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ന്നത്ിനള്ള ആക്ട് ്കൊരം ത്ഡദേശ�്യംഭ
രണ വകുപെിന് കീഴിൽ 2014 പഫബ്രുവരി 10 മുത്ൽ ഒരു �്യംഭരണ സ്ൊ�ന
മൊയി ര�ിസ്റ്റര് പചയ്് ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ, 
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ വകുപെിപന് �ില്ൊത്ല ഓഫീസകൾ, �ംസ്ൊന ആസൂ
ത്രണ ഡബൊര്ഡ്, �ില്ൊ ലേൊനിം�് ഓഫീസകൾ എന്നിവ ത്മ്മിൽ �രസ്രം 
ബന്ധിപെിക്ന്ന കമ്പയൂട്ര് ശംഖല സ്ൊ�ിക്ക, വിവിധ ത്ലങ്ങളിപല കമ്പയൂ
ട്ര്വൽക്കരണം പൂര്ത്ീകരിച്ച് ഇ-�ഡവണൻ�് നടപെൊക്ക തുടുങ്ങിയവയൊ
ണ് മിഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ ്ധൊന ്വര്ത്നങ്ങൾ. ഇത്ിപന് ഭൊ�മൊയി 
വിവിധ ത്ലങ്ങളിലുള്ള ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ വിന്യ�ിക്
ന്നത്ിനള്ള ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് ആലേിഡക്കഷനകൾ വിക�ിപെിക്കയം മുൻകൊ
ലഡരഖകൾ കമ്പയൂട്ര്വൽക്കരണത്ിന് �ജ്ജമൊക്കയം �ീവനക്കൊപര ഈ 
ഡമഖലകളിൽ �രിശീലിപെിക്കയം പചയ്തു. നിലവിൽ പവബ്-അധിഷ്ിത് 
ഡ�വനങ്ങൾക്ം എം-�ഡവണൻ�ിനം ്ൊധൊന്യം നൽകിപക്കൊണ്ൊണ് 
ഇ-�ഡവണൻ�് നടപെിലൊക്കി വരുന്നത്്. 1200 ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ 
KSWAN/VPN കണക്ടിവിറ്റി സ്ൊ�ിക്ക വഴി പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം, ത്ഡദേശ
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്ക്ം ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളമൊയി 
ബന്ധപപെട് വിവരങ്ങൾ പവബ് അധിഷ്ിത് ഡ�വനങ്ങളിലൂപട ലഭ്യമൊക്കൊൻ 
കഴിഞെിട്ടുണ്്. കമ്പയൂട്ര്വൽക്കരണവമൊയി ബന്ധപപെട്് പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം 
ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ന്ത്ിനിധികൾക്ം �ീവനക്കൊര്ക്ം �ം
ശയനിവൊരണത്ിനം, �ൊഡങ്ത്ിക �ഹൊയത്ിനമൊയി പഹൽപെ് ഡസ്ക്ക് �ം
വിധൊനവം ്വര്ത്ിക്ന്നുണ്് (ഡഫൊണ് : 0471-2773160)

ഇന്ഫർഡ�ഷന് ഡകരള �ിഷമറെ ഡസൊഫ്റ് മവയറുകള്
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട വിവിധ ്വര്ത്നങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്
ന്നത്ിന് �ഞ്ൊയത്് രൊ�്/ മുനി�ിപെൊലിറ്റി നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, അനബ
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ന്ധ അധികൊരവിഡകന്ദീകരണ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, �നന-മരണ-ഹിന്ദു 
വിവൊഹ/പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, ത്ഡദേശ�്യം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം അത്ിപല ഉഡേ്യൊ�സ്ന്ൊര്ക്ം ബൊധകമൊയ മറ്റു 
നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് അനസൃത്മൊയി ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള 
മിഷൻ വിവിധ ഡ�ൊഫ്റ് പവയറുകൾ വിക�ിപെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ന് �ംസ്ൊനത്് 
ഏറ്റവം വലിയ ഡഡറ്റൊഡബസള്ള ഡ്ൊ�ക്ടൊണ് ഐ.പക.എം. വിവിധ ഡ�ൊഫ്റ് 
പവയറുകളം അവയപട ്വര്ത്ന ഡമഖലയം ത്ൊപഴപക്കൊടുക്ന്നു.

• ഐ.എൽ.�ി.എം.എസ് - വിവര വിനിമയ �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യ അനനി
മിഷം മൊറിപക്കൊണ്ിരിക്ന്ന ഈ ഡി�ിറ്റൽ യ�ത്ിൽ ത്ഡദേശ �്യം 
ഭരണ �് ഥൊ�നങ്ങപള ്സ്തുത് മൊറ്റങ്ങൾ ഉൾപക്കൊണ്് ഓഫീ�് നട�ടി
കൾ സത്ൊര്യവം, സ�മമൊക്കി, ആവശ്യങ്ങൾ നിറഡവറ്റൊൻ ്ൊപ്തരൊക്കി, 
ഡ�വനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ മുഴുവൻ �മയവം പ�ൊതു �നങ്ങളപട വിര
ൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിഡലക്കൊയി ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ വി
ക�ിപെിക്ന്ന അത്ിനൂത്നമൊയ ഒരു ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് ആണ് Integrated 
Local Government Management Solution (ILGMS) അഥവൊ ERP Software. 
ഒറ്റ ഡലൊ�ിനിലൂപട ത്ഡദേശഭരണ �് ഥൊ�നങ്ങളിപല മുഴുവൻ ഡ�വനങ്ങ
ളം ്വര്ത്നങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ൊൻ കഴിയപമന്നത്ൊണ് ILGMS പന് 
�വിഡശഷത്. ILGMS ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലൊയി ്വര്ത്
നക്ഷമമൊക്ന്നത്ിനൊണ് ഉഡദേശിക്ന്നത്്. ആേ്യ ഘട്ത്ിൽ ഓഫീ�് 
ഫയൽ മൊഡന�്പമന്്, �ിവിൽ ര�ിഡ്രേഷൻ, അപക്കൗണ്ിം�് എന്നിവ 
�ംബന്ധിച്ച ്വര്ത്നങ്ങൾ ആണ് ഉൾപക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്്. 

• സുഡലഖ - �ദ്ധത്ി രൂ�ീകരണം മുത്ൽ നിര്വ്വഹണം വപരയള്ള വിവിധ 
ഘട്ങ്ങൾ ഓണ്സലനൊയി നടപെൊക്ന്നത്ിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത് 
ഡ�ൊഫ്റ് പവയര്.

• ഡസവന (സിവിൽ ര�ിഡ്രേഷന്) - ഓണ്സലൻ �ംവിധൊനത്ിലൂപട 
�നന-മരണ-വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷനകൾ നടത്തുന്നത്ിനം �ര്ട്ിഫിക്കറ്റു
കൾ നൽകുന്നത്ിനമുള്ള �ൊഡക്ക�്.

• ഡസവന (മപന്ഷന്) - �ംസ്ൊനപത് �ൊമൂഹ്യസരക്ഷൊ പ�ൻഷൻ ഗു
ണഡഭൊക്തൊക്കളപട പ�ൻഷൻ വിത്രണം ഇലഡട്ൊണിക് മണിഡയൊര്ഡ
ര് �ംവിധൊനത്ിലൂഡടയം DBT (Direct Beneficiary Transfer) മുഡഖന 
ബൊങ്്/ഡ�ൊസ്റ്റ് ഓഫീ�് അക്കൗണ്ിലൂപടയം നിര്വ്വഹിക്ന്നത്ിനള്ള 
പവബ് അധിഷ്ിത് ഡ�ൊഫ്റ് പവയര്.

• സഞ്യ - ഇ-ഡ�പയ്മന്്, എ�്.എം.എ�് തുടങ്ങിയ �ൗകര്യങ്ങൾ 
ഉൾപപെടുത്ി റവനയൂ സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത് 
ആലേിഡക്കഷൻ

• സൊംഖ്യ - അക്രൂവൽ അടിസ്ൊനമൊക്കിയള്ള ഡബിൾ എൻരൈി അക്കൗ
ണ്ിം�് ആലേിഡക്കഷൻ
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• സ്ഥൊപന - �ീവനക്കൊരുപട ഡ�വന-ഡവത്ന/�ി.എഫ്. വിശേൊംശ 
ങ്ങൾ

• സൂചിക - രെണ്് ഓഫീ�് �ംവിധൊനം വഴി ലഭ്യമൊകുന്നതും ഓഫീ�ിന
കത്് ത്ീര്പെ് കൽപെിക്ന്നതുമൊയ ഫയലുകളപട നീക്കം ഡരഖപപെടുത്തുന്ന
ത്ിനം ടച്ച് സ്കീൻ �ംവിധൊനത്ിലൂപട ഫയലുകളപട നി�സ്ിത്ി പ�ൊതു
�നങ്ങൾക്ക് അറിയന്നത്ിനള്ള ആലേിഡക്കഷൻ.

• സഡകേതം - ആര്ക്കിപടക്ച്ചര് ര�ിഡ്രേഷനം പകട്ിട പ�ര്മിറ്റിനം ഡവ
ണ്ിയള്ള അഡ�ക്ഷ �മര്പെിക്ന്നത്ിനള്ള ഇ-ഫയലിം�് �ംവിധൊനം, 
ഇലഡട്ൊണിക് രൂ�ത്ിൽ പകട്ിട പ�ര്മിറ്റ്/ പൂര്ത്ീകരണ �ര്ട്ിഫി
ക്കറ്റ്/ഒകയുപ�ൻ�ി �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് നൽകൽ, ഫയലിപന് നി�സ്ിത്ി, 
പ�ര്മിറ്റ് എന്നിവ �ംബന്ധിച്ച വിവിരങ്ങൾ എ�്.എം.എ�്. (എം.�ഡവ
ണൻ�് ) മുഡഖന അറിയിക്ന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനം എന്നിവ ഉൾപപെട് 
പവബ് അധിഷ്ിത് ഡ�ൊഫ്റ് പവയര്.

• സംഡവേിത - ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പവബ്സ�റ്റ് ലഭ്യമൊക്ന്ന
ത്ിനള്ള �ൊഡക്ക�്.

• സകർമ്മ - കൗണ്�ിൽ/കമ്മിറ്റികളപട കൊര്യ�രി�ൊടികൾ, ത്ീരുമൊന
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനം ഡയൊ� ത്ീയത്ി, �മയം 
എന്നിവ എ�്.എം.എ�് ആയം ഇ-പമയിലൊയം അറിയിക്ന്നത്ിനം 
മിനിറ്റ്�ിപന് �കര്പെ് ബന്ധപപെട് എല്ൊവര്ക്ം ഓണ്സലനൊയി നൽകു
ന്നത്ിനള്ള �ംവിധൊനം.

• സഞ്ിത - �ഞ്ൊയത്് രൊ�് മുനി�ിപെൽ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, �ര്ക്കൊ
ര് ഉത്രവകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ഇലഡട്ൊണിക് വിജ്ൊനഡകൊശം.

• സചിത് (അസറ്റ് ) – ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ആസ്തി വിവരങ്ങൾ ഡര
ഖപപെടുത്തുന്നത്ിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത് ആലേിഡക്കഷൻ.

• സചിത് (�ി.ഐ.എസ് ) - ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭൂ�ടങ്ങൾ, 
വൊര്ഡ് മൊപ്പുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ഭൂ�ടവയൂഹം ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനള്ള 
ആലേിഡക്കഷൻ.

• സഹൊയ (ഓഡട്ൊ�ൊറ്റിക് സ്ക്കൂള് ഹൊ�ർ സംവിധൊനം) - �ര്ക്കൊര് സ്ക്കൂളക
ളിപല വിേ്യൊര്ത്ഥികളപട �ഠനവിവിരങ്ങളം ഡ്ൊഗ്സ്സ് റിഡപെൊര്ട്ടുകളം 
ഹൊ�ര്നിലയം യഥൊ�മയം മൊത്ൊ�ിത്ൊക്കൾക്ക് പവബ്സ�റ്റിലൂപട 
പത്രയന്നത്ിനം വിവരങ്ങൾ എ�്എംഎ�്/ഇ-പമയിലിലൂപട ലഭ്യമൊക്
ന്നത്ിനമുള്ള �ംവിധൊനം.

• സ�ഗ് - വ്യത്്യസ്തയിനം ആലേിഡക്കഷനകൾ ഒപരൊറ്റ വിൻഡഡൊയിൽ ലഭ്യ
മൊക്കി, ഡ�വനങ്ങൾ �നങ്ങളപട വിരൽതുമ്പിൽ എത്ിക്ന്നത്ിനള്ള 
പമൊസബൽ ആലേിഡക്കഷൻ.
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ഇ-ഗഡവണന്സിനൊയി രൂപകൽപ്ന മചയ്് നടപ്ിലൊക്കിയ സംവിധൊ
നങ്ങള്
• ഡഹൊസ്പിറ്റൽ കിഡയൊസ്ക് : ആശു�ത്രികൾ മുഡഖനയള്ള �നന-മരണങ്ങളപട 

ത്ത്സമയ ര�ിഡ്രേഷൻ �ംവിധൊനം.
• �നഡസവന ഡകന്ദങ്ങള് : പ�ൊതു�നങ്ങൾക്കൊവശ്യമൊയ വിവിധ ഡ�വന

ങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നത്ിനം �ണമിട�ൊടുകൾ നടത്തുന്നത്ിനമുള്ള ആധുനിക 
രീത്ിയിലുള്ള കമ്പയൂട്ര്വൽക്കൃത് കൗണ്ര് �ംവിധൊനം.

• Enterprise Resource Plan Solution: ഐ.പക.എം, വിക�ിപെിച്ചിട്ടുള്ള 
ഓഡരൊ ആലേിഡക്കഷനകളം �്ന്തം ആസ്തിത്്ത്ിലൊണ് നിലപകൊള്ളുന്ന
ത്്. ഇങ്ങപന വ്യത്്യസ്തമൊയ ആസ്തിത്്മുള്ള വിവിധ ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് ആലേി
ഡക്കഷനകപള ഏകീകരിച്ച് ഒറ്റ ഡലൊ�ിനിലൂപട ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിപല മുഴുവൻ ്വര്ത്നങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ൊൻ കഴിയന്ന 
വിധത്ിൽ ഐ.പക.എം വിക�ിപെിച്ചു പകൊണ്ിരിക്ന്ന ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് 
ആലേിഡക്കഷനൊണ് ERP Solution.

• ഇ-ടിക്കഗ് : �ിനിമ ത്ിയറ്ററുകളിൽ നിന്നും ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങൾക്ള്ള വിഡനൊേ നികുത്ി സകകൊര്യം പചയ്ന്നത്ിനൊയി ത്യ്ൊറൊക്കിയ 
ഡ�ൊഫ്റ് പവയറൊണ് ഇ-ടിക്കറ്റിം�്. ‘ഇ-�ിനി ടിക്കറ്റിം�് ലേൊറ്റ്ഡഫൊം’ 
(e-Cine Ticketing Platform) �ദ്ധത്ി ഡകരളത്ിപല മുഴുവൻ ത്ീയറ്ററുകളിലും 
നടപെൊക്കപയന്നത്ൊണ് ലക്ഷ്യമൊക്ന്നത്്. 

• നവതീകരിച്ച LSGD ഡപൊർട്ൽ: ത്ഡദേശ�്യംഭരണ വകുപെിപന് പവബ്സ�റ്റ് 
Content Management (Open Source) �ൊങ്ത്ികവിേ്യ ഉ�ഡയൊ�ിച്ച് �രി
ഷ്ക്കരിച്ച് കൂടുത്ൽ ആകര്ഷകവം, വിപുലവമൊയ വിവരങ്ങളം ഡ�വനങ്ങളം 
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും �ംഡവേനക്ഷമത്യള്ളതുമൊയ രീത്ിയിൽ അവത്രിപെി
ക്ന്നു. 

• ശുചിത്വ �ൊഗ്തൊ ഡപൊർട്ൽ: ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ ആഡരൊ�്യ 
�ൊഗ്ത്ൊ ്വര്ത്നങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട്് ഓഡരൊ വൊര്ഡിലും നടത്തുന്ന 
�ര്ഡവ്വയം വിവരങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തുന്ന ഡ�ൊര്ട്ൽ.

• റിബതീൽ�് ഡകരള ആപ്ിഡക്കഷന് : ഡകരളത്ിൽ �ംഭവിച്ച ഡ�മൊരിയം മണ്ണി
ടിച്ചിലും കൊരണം വീടും/ഭൂമിയം നഷ്പപെട്ത്ിഡന്യം വീടുകൾക്ക് �ംഭവിച്ച 
നൊശനഷ്ത്ിപന്യം ആധികൊരികമൊയ കണക്കൾ ഡശഖരിക്കൊനൊയി 
രൂ�പപെടുത്ിയിരിക്ന്ന ആലേിഡക്കഷൻ (https://rebuild.lsgkerala.)

• ഓ�ിറ്റ് ആപ്ിഡക്കഷന്: 2017-18-പല ഓഡിറ്റ് ്വര്ത്നങ്ങളപട ഭൊ�മൊയി 
ഡകരളത്ിപല മുഴുവൻ ത്ഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം വൊര്ഷിക റിഡപെൊ
ര്ട്് ത്യ്ൊറൊക്ന്നത്ിനം വിവരഡശഖരണം, �രിഡശൊധന എന്നിവ ഇ-�ഡവ
ണൻ�് �ംവിധൊനത്ിലൂപട സ�മമൊയി പചയ്ന്നത്ിനള്ള പവബ് അധി
ഷ്ിത് ഡ�ൊഫ്റ് പവയര് �ംവിധൊനം.

• യ.എൽ.ബി.രൈൊന്സ്ഫർ: ന�ര�ഭ �ീവനക്കൊരുപട സ്ലംമൊറ്റം സത്ൊര്യമൊ
ക്ന്നത്ിന ഡവണ്ിയം ഡവ�ത്യൊക്ന്നത്ിനം ഡവണ്ി ഐ.പക.എം. ത്യ്ൊ
റൊക്കിയിട്ടുള്ള പവബ് ആലേിഡക്കഷൻ.
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മവബ് അധിഷ്ിത ഓണ്ട്ലന് സർവ്വതീസുകള്
ത്ഡദേശ�്യംഭരണ വകുപെ് ഡ�ൊര്ട്ൽ www.lsgkerala.gov.in

ഇൻഫര്ഡമഷൻ ഡകരള മിഷൻ www.ikm.gov.in

ILGMS ഡ�ൊര്ട്ൽ https://erp.lsgkerala.gov.in/

�നന-മരണ-വിവൊഹ �ര്ട്ിഫി
ക്കറ്റുകൾ

www.cr.lsgkerala.gov.in

വസ്തുനികുത്ികളപട ഇ-ഡ�പയ്മന്് www.tax.lsgkerala.gov.in

�ദ്ധത്ി നിര്വ്വഹണം www.plan. lsgkerala.gov.in

അക്രുവൽ അധിഷ്ിത് ഡബിൾ എൻരൈി 
അക്കൗണ്ിം�്

www.finance.lsgkerala.gov.in

�ൊമൂഹ്യസരക്ഷൊ പ�ൻഷൻ www.welfarepension.lsgkerala.gov.in

ഫയൽ രൈൊക്കിം�് www.filetracking.lsgkerala.gov.in

�ര്ക്കൊര് ഉത്രവകൾ www.go.lsgkerala.gov.in

പടൻഡര് ഡനൊട്ിഫിഡക്കഷൻ www.tender.lsgkerala.gov.in

�ഞ്ൊയത്് �ീവനക്കൊരുപട ഡ്ൊവിഡ
ന്് ഫണ്്

www.kpef.lsgkerala.gov.in

മുനി�ിപെൽ �ീവനക്കൊരുപട ഡ്ൊവിഡ
ന്് ഫണ്്

www.kmpecpf.lsgkerala.gov.in

�ി.ഐ.എ�്. മൊപ്പുകൾ www.gis.lsgkerala.gov.in

പകട്ിടനിര്മ്മൊണ പ�ര്മിറ്റുകൾ www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in

വസ്തു നികുത്ി നിര്ണ്ണയം www.sanchaya.lsgkerala.gov.in

ഡയൊ� ത്ീരുമൊനങ്ങൾ (�കര്മ്മ) www.meeting.lsgkerala.gov.in

ഡി & ഒ സല�ൻ�് www.revenue.lsgkerala.gov.in

ന�ര�ഭ �ീവനക്കൊരുപട സ്ലം മൊറ്റം www.hr.lsgkerala.gov.in

�ീവനക്കൊരുപട �ങ്ൊളിത് പ�ൻഷൻ www.apps.lsgkerala.gov.in

ഡകൊര്ഡിഡനഷൻ �മിത്ി മീറ്റിം�് 
മൊഡന�്പമന്്

www.ccmeetings.lsgkerala.gov.in

റീബിൽഡ് �ര്ഡവ്വ www.rebuild.lsgkerala.gov.in

സലഫ് എം.ഐ.എ�് www.lifemissionmis.lsgkerala.gov.in

�ിനിമ ടിക്കറ്റിം�് www.keralafilms.gov.in
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തഡദേശ�്യംഭരണ വകുപെിന് കീഴിൽ 1990-ൽ ഡകരളത്ിപല ത്ഡദേശ�്യം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട �ൊമ്പത്ിക �ഹൊയഡത്ൊപട രൂ�ം നല്ിയ �്യംഭ
രണ സ്ൊ�നമൊണ് ‘കില’. പകൊട്ൊരക്കര ഡസ്റ്ററ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് റൂറൽ ഡവ
ല�്പമന്് (SIRD), �ൊലക്കൊട് അ�ളിയിപല മുൻ അഹൊഡ്�്-�ി.�ി.�ി.ആര്.
എം. എന്നിവപയ കിലയമൊയി �ംഡയൊ�ിപെിച്ചും പകൊട്ൊരക്കര, മണ്ണുത്ി, ത്ളി
പെറമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിപല വിക�ന �രിശീലന ഡകന്ദങ്ങൾ (ഇ.ടി.�ി.കൾ) 
കിലയമൊയി ബന്ധിപെിച്ചും പുത്ിയ കില പ�ന്റുകളൊയി ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. 
ത്ിരുവനന്തപുരത്് ഒരു റീ�ിയണൽ ഓഫീസം �ജ്ജമൊക്കിയിട്ടുണ്്. �ില്ൊ
ത്ലത്ിൽ വിഡകന്ദീകൃത്മൊയ �രിശീലന �ംവിധൊനം സൃഷ്ിച്ചുപകൊണ്ൊണ് 
�മയബന്ധിത്മൊയി ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട �രിശീലനൊവശ്യ
ങ്ങൾ നിറഡവറ്റുന്നത്്.

ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ന്ത്ിനിധികൾക്ം ഉഡേ്യൊ�സ്
ര്ക്ം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് 
സകമൊറിയ ഘടകസ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്ക്ം �ൊമൂഹ്യ്വര്ത്ക
ര്ക്ം �രിശീലനം നല്കുന്നത്ിലൂപട ്ൊഡേശിക ഭരണ�ംവിധൊനം ശൊക്തീക
രിക്കയൊണ് ‘കില’യപട മുഖ്യ ലക് ഷ്യം. അധികൊര വിഡകന്ദീകരണവമൊയം 
്ൊഡേശികൊസൂത്രണവമൊയം പ�ൊതുഭരണവമൊയം ബന്ധപപെട് �ഠന-�ഡവ
ഷണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഏപറ്റടുക്കയം ഇതുമൊയി ബന്ധപപെട് നിയമനി
ര്മ്മൊണത്ിനം നയരൂ�ീകരണത്ിനമൊവശ്യമൊയ വിേ�്ധ ഉ�ഡേശവം 
�ഹൊയവം നൽകുക എന്നതും ‘കില’യപട ഉത്രവൊേിത്മൊണ്. ത്ഡദേശ�്
യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭരണ നര്വ്വഹണവമൊയി ബന്ധപപെട് �ംശയ നി
വൊരണത്ിനള്ള പഹൽപെ് പഡസ്് �ംവിധൊനവം ‘കില’യപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ 
്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. കില ഡ�ര്ണലും ്�ിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. 

ത്ഡദേശ�്യംഭരണവകുപ്പു മന്തി അദ്ധ്യക്ഷനൊയള്ള �ഡവണിം�് കൗണ്�ിലും 
ത്ഡദേശ�്യംഭരണവകുപെ് ്ിൻ�ിപെൽ പ�ക്രട്റി പചയര്മൊനൊയള്ള എക്ി
കയൂട്ീവ് കമ്മിറ്റിയമൊണ് കിലയപട ഭരണ�രവം നയ�രവമൊയ ത്ീരുമൊനപമ
ടുക്ന്നത്്.

ഡകരള ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ്  
ഡലൊക്കൽ അഡ്ിനിഡ്രേഷന് (കില)
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അധികൊരവിഡകന്ദീകരണവം ്ൊഡേശികൊസൂത്രണവം �ംബന്ധിച്ച �രിശീ
ലനങ്ങൾ �ംഘടിപെിക്ന്നത്ിനള്ള ഡേശീയവം അന്തര്ഡേശീയവമൊയ ്ൊധൊ
ന്യം സകവരിക്കൊനം �നൊധി�ത്്യ അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്ിൽ �രി
ശീലനം നൽകുന്നത്ിനള്ള േക്ഷിഡണഷ്യയിപല സ്ധൊനമൊയ �രിശീലന 
സ്ൊ�നമൊയി മൊറൊനം ‘കില’യ്ക് കഴിഞെിട്ടുണ്്. 

അന്തര്ഡേശീയ വിക�ന ഏ�ൻ�ിയൊയ യ.എൻ.ഡി.�ി., യ.എൻ.എഫ്.
�ി.എ., യ.എൻ.ഇ.�ി., �്ി�് വിക�ന ഏ�ൻ�ി, �ര്മൻ വിക�ന 
ഏ�ൻ�ി, യൂനിപ�ഫ്, യ.എൻ. ഹൊബിറ്റൊറ്റ്, ഡകൊമണ്പവൽത്് �വമെ
ന്് ഡഫൊറം, ഡലൊകബൊങ്് എന്നിവയഡടയം ഡേശീയത്ലത്ിൽ ഹഡ്ഡകൊ, 
നൊഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് അര്ബൻ അഫഡയര്�്, ഡകന്ദ �ഞ്ൊയത്് 
രൊ�് മന്തൊലയം, ഡകന്ദ ഗ്ൊമ വിക�ന മന്തൊലയം, ഡകന്ദ ന�രവിക�ന 
മന്തൊലയം, നൊഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് റൂറൽ പഡവലപെ്പമന്് ആൻഡ്  
�ഞ്ൊയത്ി രൊ�് എന്നിവയഡടയം �ഹകരണഡത്ൊപട ത്ഡദേശ�്യംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്്ത്ിൽ നടപെൊക്ന്ന അധികൊരവിഡകന്ദീകരണം 
ശക്തിപപെടുത്തുന്നത്ിനം കില ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. ഡകന്ദ �ഞ്ൊയത്ീ രൊ�് 
മന്തൊലയം കിലപയ ്ൊഡേശീകൊസൂത്രണത്ിപന്യം ്ൊഡേശിക ഭരണ നി
ര്വ്വഹണത്ിപന്യം ‘പ�ന്ര് ഓഫ് എക്ലൻ�് ’ ആയി അം�ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ശ്ീലങ്, ബംഗ്ൊഡേശ്, ഡനപെൊൾ, മംഡ�ൊളിയ, ഭുട്ൊൻ തുടങ്ങിയ രൊ�്യങ്ങളമൊഡയൊ 
അവിടുപത് സ്ൊ�നങ്ങളമൊഡയൊ കിലക്ക് േീര്ഘകൊല കരൊറുണ്്. ഐ.ഐ.
ടി. ഡബൊംപബ, ISEC ബൊംഗ്ലൂര്, മഹൊത്ൊ �ൊന്ധി �ര്വകലൊശൊല തുടങ്ങിയവ
യമൊയി കില �ംയക്ത കരൊറിൽ ഏര്പപെട്ിട്ടുണ്്. 

വിവിധ വിഷയ ഡകന്ദങ്ങളം കിലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. പ�ന്ര് ഡഫൊര് 
അര്ബൻ �ഡവര്ണൻ�്, സചൽഡ് റിഡ�ൊര്�് പ�ന്ര്, പ�ണ്ര് സ്കൂൾ ഡഫൊര് 
ഡലൊക്കൽ �വപമെന്്�്, പ�ന്ര് ഡഫൊര് �ബ് ആൾഡട്ൻ സ്റ്റഡീ�്, �ിഡയൊ 
ഇൻഡഫൊര്മൊറ്റിക്് പ�ന്ര്, �രിസ്ിത്ി-സ�വസവവിധ്യ കൊലൊവസ്ൊ വ്യ
ത്ിയൊന ഡകന്ദം, സസ്ിര വിക�ന ഡകന്ദം, ഇപന്നൊഡവഷൻ ആൻഡ്  ഇൻകയു
ഡബഷൻ ഹബ് തുടങ്ങിയവയൊണിവ.

ഗ്ൊമവിക�ന �രി�ൊടികളപട നിര്വ്വഹണവമൊയി ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊ�സ്
രുഡടയം അനഡേ്യൊ�സ്ന്ൊരുഡടയം �രിശീലനത്ിനള്ള മുഖ്യ സ്ൊ�നവ
മൊണ് കില. �ില്ൊ േൊരിദ്്യ നിമ്മൊര്ജ്ജന യൂണിറ്റിപല ഡ്ൊ�ക്ട് ഡയറക്ടര്, 
അ�ിസ്റ്റന്് ഡവല�്പമന്് കമ്മീഷണര്മൊര്, വകുപെിപല �ംസ്ൊന/ �ി
ല്ൊത്ല ഉഡേ്യൊ�സ്ര്, ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്് പ�ക്രട്റിമൊര് എന്നിവര്ക്ം 
വിവിധ വകുപ്പുകളിപല �ില്ൊ-ഡബ്ൊക്ക്ത്ല ഉഡേ്യൊ�സ്ര്ക്മുള്ള �രിശീലന
വം കിലയപട ഡകന്ദങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്്, �ഞ്ൊയത്ീരൊ�് �ംവിധൊനം, 
േൊരിദ്്യലഘൂകരണ �ദ്ധത്ികൾ, ഡേശീയ പത്ൊഴിലുറപെ് �ദ്ധത്ി, ലൊബ് ടു 
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ലൊന്് ഇനിഡഷ്യറ്റീവ്, ്ൊഡേശിക �ൊമ്പത്ിക വിക�നം, കമ്പയൂട്ര് അധി
ഷ്ിത് �രിശീലനം, വിവരൊവകൊശ നിയമം 2005, നീര്ത്ടവിക�നം, 
്ധൊന മന്തി ആവൊ�് ഡയൊ�ന, നിര്മ്മൽ ഭൊരത്് അഭിയൊൻ, കൊലൊവസ് 
വ്യത്ിയൊനം, കൊര്ബണ് നയുരൈൽ �ഞ്ൊയത്്, ബൊല �ൗഹൃേ, ഭിന്നഡശഷി 
�ൗഹൃേ, വഡയൊ�ന �ൗഹൃേ ത്ഡദേശ ഭരണം, �ൊന്ത്ന ചികിത്സയം �രിചര
ണവം, സ�വ സവവിധ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ �രിശീലനം നൽകുന്നു. 
കൂടൊപത് ഗ്ൊമവിക�നം, േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം, ്ൊഡേശിക ആസൂത്രണം, 
പ�ൻഡര്, �രിസ്ിത്ി, സസ്ിര വിക�ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എ�്.ഡി.�ി.) തുങ്ങി
യവയമൊയി ബന്ധപപെട് �ഡവഷണങ്ങൾ, �ഠനങ്ങൾ എന്നിവയം കിലയപട 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നടന്നുവരുന്നു.

പകൊട്ൊരക്കര, മണ്ണുത്ി, ത്ളിപെറമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിപല റീ�ിയണൽ പ�ന്റു
കളിൽ ഡബ്ൊക്കളിപല വിവിധ വിഭൊ�ം എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീ�ര്മൊര്ക്ള്ള 
്ീ-�ര്വ്വീ�്/കണ്ൻ�്ഡ്/റിരെഷര്/ഓറിയഡന്ഷൻ ഡകൊഴ്സുകൾ, മിനിസ്റ്റീ
രിയൽ �ീവനക്കൊര്ക്ള്ള ഓറിയഡന്ഷൻ ഡകൊഴ്സുകൾ, �ഞ്ൊയത്് ്�ിഡ
ന്റുമൊര്, �ഞ്ൊയത്് അം�ങ്ങൾ, മഹിളൊ�മൊ�ം ്�ിഡന്റുമൊര്, �ഞ്ൊയ
ത്ിപല വനിത്ൊ അം�ങ്ങൾ, ഗ്രൂപെ് �ൊമ്പത്ിക �രി�ൊടി കണ്വീനര്മൊര്, 
തുടങ്ങിയവര്ക്ള്ള ഓറിയഡന്ഷൻ �രിശീലനം, വിഡല്�് ആര്ട്ി�ൊൻ �രി
ശീലനം, ഡി.ഡബ്യു.�ി.ആര്.എ. ്വര്ത്കര്ക്ം ബൊലവൊടി അദ്ധ്യൊ�ിക
മൊര്ക്മുള്ള ഡ�ൊഷകൊഹൊര �രിശീലനം, �്യം �ഹൊയ �ംഘങ്ങൾക്ള്ള 
പത്ൊഴിൽ സവേ�്ധ്യ �രിശീലനം തുടങ്ങിയവയം ഈ ഡകന്ദങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

ഡകരളത്ിപല ത്ഡദേശ�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ അന്തൊരൊഷ്ട ഗുണഡമന് 
�ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ (ഐ.എ�്.ഒ.) ഡനടിപയടുത്ത്ിപന് കണ്�ൾട്ൻ�ി 
സ്ൊ�നമൊയി കിലപയ �ര്ക്കൊര് പത്രപഞെടുക്കയം, 2018 മുത്ൽ കില ഈ 
്വര്ത്നം തുടരുകയം പചയ്ിരുന്നു. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപട ഐ.എ�്.ഒ. 
�ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ പൂര്ത്ിയൊക്ക എന്നത്ൊയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നൊൽ, 
അഡത്ൊപടൊപെം ഡബ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളപട �ര്ട്ിഫിഡക്കഷനം കിലയപട 
ഡനതൃത്്ത്ിൽ സകവരിക്കയണ്ൊയി. ഇഡപെൊൾ ന�ര�ഭകളഡടയം �ില്ൊ 
�ഞ്ൊയത്തുകളപടയം �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ്വര്ത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. 
അഡത്ൊപടൊപെം ഘടകസ്ൊ�നങ്ങളപട ഐ.എ�്.ഒ. �ര്ട്ിഫിഡക്കഷൻ ്വ
ര്ത്നങ്ങളം തുടര്ന്നു വരുന്നു.

ആധുനിക കൊലത്ിനനസൃത്മൊയി �ൊഡങ്ത്ിക വിേ്യകളപട �ൊധ്യത് ഉ�
ഡയൊ�ിച്ചുള്ള നിരവധി കൊര്യഡശഷി വിക�ന �രി�ൊടികളം കില നടത്ി 
വരുന്നു. നിരവധി ഓണ്സലൻ �രിശീലനങ്ങളം ഡകൊഴ്സുകളം ഇത്ിപന് 
ഭൊ�മൊണ്. ecourses.kila.ac.in എന്ന ഡ�ൊര്ട്ലിലൂപട അത്രം ഡകൊഴ്സുകളിൽ 
ഏവര്ക്ം �പങ്ടുക്കൊം. കിലയപട ഡനര്ക്കൊഴ്ച എന്ന യടയൂബ് ചൊനൽ ത്ഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനട്ങ്ങളം അനഭവങ്ങളം ്ചരിപെിക്കൊനള്ള 
ഓണ്സലൻ ഡവേിയൊണ്.
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കിലയിൽ ഇഡപ്ൊള് നടന്മകൊണ്ടിരിക്കുന പ്ധൊന ഓണ്ട്ലന് 
പരിശതീലനങ്ങളം ഡകൊഴ്സുകളം 
• �ഞ്ൊയത്ിരൊ�് �ംവിധൊനവം വിഡകന്ദീകൃത് ആസൂത്രണവം
• വൊര്ഡ് �മിത്ി, റൊപെിഡ് പറഡസ്ൊണ്�് ടീം അം�ങ്ങൾക്ള്ള �രിശീലന 

�രി�ൊടി
• എമര്�ൻ�ി പറഡസ്ൊണ്�് ടീം അം�ങ്ങൾക്ള്ള �രിശീലന �രി�ൊടി
• �ര്ക്കൊര് സ്ൊ�നങ്ങളിപല ഗുണഡമന് �ംവിധൊനവം ഐ.എ�്.ഒ �ര്ട്ി

ഫിഡക്കഷനം
• �ംഡയൊ�ിത്കൃഷി �ംരംഭകത്്ം 
• ബൊല�ൗഹൃേ ത്ഡദേശഭരണം 
• വഡയൊ�ന�ൗഹൃേ  ത്ഡദേശ ഭരണം
• ഭിന്നഡശഷി �ൗഹൃേ  ത്ഡദേശ ഭരണം
• ലിം��േവിയം ത്ഡദേശഭരണവം 
• സ�വ വ്യവസ് അടിസ്ൊനത്ിലുള്ള ദുരന്ത �ൊധ്യത് ലഘൂകരണം 
• കൊലൊവസ് വ്യത്ിയൊനം – ്ൊഡേശിക കര്മ്മ �ദ്ധത്ി
• കൊര്ബണ് നയൂരൈൽ �ഞ്ൊയത്്
• പകട്ിട നിര്മ്മൊണത്ിപല ഊര്ജ്ജ �രി�ൊലനം
• സ�വസവവിധ്യവം ത്ഡദേശ ഭരണവം
• വിവരൊവകൊശ നിയമം
• വിേ്യൊഭ്യൊ� അവകൊശ നിയമം
• വനൊവകൊശ നിയമം
• അസ�വ �ൊഴ്വസ്തുക്കളപട �രി�ൊലനം - ത്രംത്ിരിക്കലും മൂല്യ വര്ദ്ധന

വം-ഹരിത് കര്മ്മ ഡ�നൊം�ങ്ങൾക്ളള �രിശീലനം
• ്ധൊൻമന്തി ആവൊ�് ഡയൊ�ന (ഗ്ൊമീണ്)
• വിഡല്�് എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീ�ര്മൊര്ക്ള്ള ഇൻ �ര്വ്വീ�് �രിശീലനം
• �ൊഗ്ത്ൊ �മിത്ി 
• ത്ഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല സലഡബ്റിയന്ൊര്ക്കൊയി ഡകൊഹ (Koha)

ഓണ്സലൻ �രിശീലനം
• മഹൊത്ൊ�ൊന്ധി ഡേശീയ ഗ്ൊമീണ പത്ൊഴിലുറപെ് �ദ്ധത്ി 
• മഹൊത്ൊ �ൊന്ധി ഡേശീയ ഗ്ൊമീണ പത്ൊഴിലുറപെ് �ദ്ധത്ിയിപല ഡഡൊകയു

പമഡന്ഷൻ ഉ�ൊധികൾ 
• അയ്ങ്ൊളി ന�ര പത്ൊഴിലുറപെ് �ദ്ധത്ി
• ്ൊഡേശിക വിക�ന മൊധ്യമ ്വര്ത്നം (Grassroots Media Journalism)
• സലബ്റി & ഇൻഡഫൊര്ഡമഷൻ മൊഡന�്പമന്് �രിശീലനം

ഇനിയം നിരവധി ഡകൊഴ്്കൾ ത്യ്ൊറൊയി വരുന്നു. ഒപെം ത്ഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ൊ�ങ്ങളപട ആവശ്യ്കൊരം ്ഡത്്യക �രിശീലനങ്ങൾ ചിട്പപെടുത്ി 
നൽകുവൊനം കില �ജ്ജമൊണ്.




