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എന് ജഗജീവന്

പ്സാധേക്കുറിപ്പ്

ഇനമതെ ല�്നകത്ാം ഇന്ത്യയിലാം ഉണ്്നയിമ്്നണ്ിരിക്കുന 
ന്നന്നതരാം പ്രതിസന്ികള്്ിടയിൽ െ്നനവര്നശി്പ് പ്രതീക്ഷ 
നൽകുന പ്രലേശങ്ങളിമ�്നന്നണപ് ലകരളാം. പതിറ്്നണ്ടുകളിലൂമട 
ലനടിയ അഭിെ്നനകരെ്നയ ഈ ലനട്ാം നി�നിര്തെ്നനാം, കൂടുതൽ 
മെച്ചമപ്മട്്നരു ലകരളാം രൂപമപ്ടുതെ്നനാം നമു്പ് കഴിയണാം. ക്ന
�ഘട്ാം ആവശത്യമപ്ടുന ഈ േൗതത്യാം വിജയി്ണമെങ്ിൽ നി�
വിലള്ള സ്നര്വലേശീയ ലേശീയപ്രതിസന്ികമളപ്റ്ി ആഴതെിൽ 
അറിയണാം. ലകരളതെിമറെ ലനട്ങ്ങമളയാം  ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യ
ങ്ങമളയാം ഭ്നവി സ്നധത്യതകമളയാം പറ്ി കൂടുതൽ െനസ്ി�്ന്ണാം. 
നവ ലകരളതെിന്നയി എമന്്നമ് മെയ്യണമെനതുലപ്നമ� തമന 
എമന്്നമ് മെയ്യ്നതിരി്ണമെനതിമനപ്റ്ിയാം ലബ്നധത്യമുണ്്ന
വണാം. ഇമതല്നാം കണ്ിമ�ടുതെപ്, ലകരളതെിമറെ സെഗ്രെ്നയ 
സ്നമൂഹിക പരിവര്തെനമതെ �ക്ഷത്യെ്ന്ിയള്ള വിപു�െ്നമയ്ന
രു ജനകീയ കത്യ്നമപെയിനപ് ലകരള ശ്നസപ് ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് 
രൂപാം നൽകുകയ്നണപ്.

ശ്നസപ് ത്രലബ്നധതെി�ധിഷ്ിതെ്നയ പുതിമയ്നരു ലകരള നിര്െി
തിയ്നണപ് ഈ കത്യ്നമപെയിമറെ �ക്ഷത്യാം. ശ്നസ്ത്രതെിമറെ രീതിയാം, ശ്ന
സ്ത്രലബ്നധവാം ജനജീവിതതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയി ഉള്മ്്നള്ളുലപെ്നള് 
െ്നത്രലെ ജനങ്ങള് ശുഭ്നപ്ിവിശ്്നസലതെ്നമട പുതിയ പ്രവര്തെനങ്ങ
ള് ഏമറ്ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിന്നയി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ിക്കുകയാം 
പ്രെരിപ്ിക്കുകയാം ലകരളമതെ സാംവ്നേ്നത്മകെ്നക്കുകയാം ലവണാം. 
ആ അര്ത്ഥതെിൽ, അറിവിമറെ സ്നര്വത്രികവൽകരണതെിനാം 
ലകരളമതെ ഒരു വവജ്്നനിക സമൂഹെ്നക്കുനതിനാം ഉള്ള പ്രവ
ര്തെനങ്ങമള സഹ്നയിക്കുനതിനള്ള ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരി
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ഷതെിമറെ സാംഭ്നവന കൂടിയ്നണപ്  നിര്േിഷ് വികസന കത്യ്നമപെയി
ന്. അതിമറെ ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുനതപ്.

ഇന്ത്യന് സ്നഹെരത്യതെിൽ മപ്നതുവിലാം ലകരളതെിൽ പ്രലതത്യകിച്ാം 
പ്ര്നധ്നനത്യലെറിയത്നണപ് ലേശീയ മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തി. എന്നൽ ലക
ന്ദ്രസര്്്നരിമറെ പ്രതികൂ� നി�പ്നടുകള് പദ്തിമ്തിമര ഒലട്മറ 
മവല്ലുവിളികള് ഉയര്ത്ന്നു. അലതസെയാം തലദേശഭരണ സാംവിധ്ന
നവെ്നയി ബന്മപ്ടുതെി പദ്തി നിര്വഹണാം നടത്ന ലകരള
തെിൽ വിവിധ തരതെിലാം ത�തെിലാം നടല്ണ് ഏലക്നപനാം വഴി 
ഇനിയാം ധ്നര്നളാം സ്നധത്യതകള് നി�നിൽക്കുന്നു. ലകന്ദ്ര ഭീഷണി
കമള ലനരിട്നനാം സാംസ്്നനമതെ സ്നധത്യതകള് പ്രലയ്നജനമപ്ടു
തെ്നനാം എമന്്നമ് മെയ്യണമെനത്നണപ് ഇതിമ� പ്രതിപ്നേത്യാം. 
ഈ രാംഗവെ്നയി ബന്മപ്ട്പ് ഏമറ്്ന�െ്നയി പ്രവര്തെിക്കുന 
ശ്ീ. എ എന് ജഗജീവന്നണപ് �ഘുല�ഖ തയ്യ്നറ്ന്ിയതപ്. അലദേഹ
തെിനപ് നന്ി. പദ്തിയെ്നയാം അല്നമതയാം ബന്മപ്ടുനവര്്പ് 
ഒരു വകപ്പുസ്തകെ്നയി ഇതിമന ഉപലയ്നഗി്്നന് കഴിയമെനപ് പ്ര
തത്യ്നശിക്കുന്നു.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹി�ധ്യ പരിഷത്പ്
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എന് ജഗജീവന്

ആമുഖം

ഒന്നാം യ പി എ സര്്്നര്നണപ് 2005ൽ ലേശീയ ഗ്ര്നെീണ മത്ന
ഴിലറപ്പു നിയൊം പ്നര്�മെറെിൽ അവതരിപ്ിച്ചപ് നിയെെ്നക്കുനതപ്. 
ര്നഷ്ട്രപതിയമട അാംഗീക്നരാം ലനടി നിയൊം പ്ര്നബ�ത്യതെിൽ വനതപ് 
2005 മസപ്ാംബര് 5ന്നണപ്. ഒരു ലഭേഗതിയിലൂമട 2009 ഒകപ്ലട്നബര് 2 
മുതൽ ഈ നിയെതെിമറെ ലപരപ് െഹ്നത്മ്നഗ്നന്ി ലേശീയ ഗ്ര്നെീണ 
മത്നഴിലറപ്പു നിയൊം (MGNREGA) എന്ന്ി െ്നറ്ി.

2005ൽ ഇന്ത്യയിൽ നി�വിൽ വന അവക്നശ്നധിഷ്ിത നിയ
െമതെലപ്്നമ� പ്ര്നധ്നനത്യെര്ഹിക്കുനത്നണപ് ലേശീയ ഗ്ര്നെീണ 
മത്നഴിലറപ്പ് നിയൊം. ഈ നിയൊം ഗ്ര്നെീണരുമട  മത്നഴിമ�ടു
ത് ജീവിക്കുനതിനള്ള അവക്നശാം നിയെപരെ്നയി ഉറപ്പുവരുതെ
മപ്ടുകയ്നയിരുന്നു. അരുണ്ന ലറ്നയപ്, നിഖിൽ ലേ, ജീന്ലരേസപ്, 
ഹര്ഷപ് െന്ര് തുടങ്ങിയ സ്നമൂഹത്യ പ്രവര്തെകരുാം സ്നപെതെിക വിേ
ഗ്ദ്ധരുെ്നയ നിരവധി ലപരുമട സജീവെ്നയ ഇടമപടലകളുമട കൂടി 
പശ്്നതെ�തെി�്നണപ് ഈ നിയൊം രൂപമപ്ടുതെിയിട്ടുള്ളതപ്. അതു 
മക്നണ്ടുതമന ര്നജത്യതെപ് നടപ്ി�്ന്മപ്ട് ഏറ്വാം പുലര്നഗെനപ
രെ്നയ നടപടികളിൽ ഒന്നയി മത്നഴിലറപ്പ് നിയൊം െ്നറിയിട്ടുണ്പ്. 
നിയെവെ്നയി ബന്മപ്ട് ലകന്ദ്രസര്്്നര് നി�പ്നടുകളുാം, ലകരള
തെിമ� പ്രലതത്യക സ്നഹെരത്യങ്ങളുാം സ്നധത്യതകളുെ്നണപ് ഇവിമട പരി
ലശ്നധിക്കുനതപ്.

പദ്ധ�ിയുതെ ഉള്ളെക്ം
ര്നജത്യമതെ ലക്നടി്ണ്ിന വരുന ഗ്ര്നെീണ കുടുാംബങ്ങള്്പ് 

MGNREGA നിരവധി അവക്നശങ്ങള് ഉറപ്പു വരുതെിയിട്ടുണ്പ്. ഗ്ര്നെപ്ര
ലേശതെപ് സ്ിരത്നെസമുള്ള ഏമത്നരു കുടുാംബതെിനാം പദ്തിയിൽ 
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രജിസ്റ്റര് മെയ്യുവ്നന് അവക്നശമുണ്പ്. രജിസ്റ്റര് മെയ്യുനതിന്നയി 
ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് മസക്രട്റി്പ് അലപക്ഷ സെര്പ്ിച്ച്നൽ അര്ഹ
തയള്ള കുടുാംബങ്ങള്്പ് രണ്്നഴ്ചയ്ക്കകാം രജിസപ്ലരേഷന് നടപടികള് 
പൂര്തെിയ്ന്ി മത്നഴിൽ്്നര്േപ് നൽകിയിരി്ണാം. ഒരു കുടുാംബ
തെിമ� 18 വയസ്പ് പൂര്തെിയ്നയതുാം അവിേഗ്ദ്ധ ക്നയിക മത്നഴിൽ 
മെയ്യ്നന് സനദ്തയള്ളതുെ്നയ ഏമത്നര്നളിലനയാം പദ്തിയിൽ 
രജിസ്റ്റര് മെയ്പ് മത്നഴിൽ്്നര്േിൽ ഉള്മപ്ടുതെ്നാം. മത്നഴിൽ
്്നര്േിൽ ലപരപ് ഉള്മപ്ടുതെിയിട്ടുള്ള ഏമത്നര്നള്ക്കുാം മത്നഴിൽ 
ആവശത്യമപ്ട്നവനത്നണപ്. മത്നഴിൽ ആവശത്യമപ്ടുന ഏമത്നര്നള്
ക്കുാം, ഒരു കുടുാംബതെിനപ് ഒരു സ്നപെതെിക വര്ഷാം 100 േിവസമതെ 
മത്നഴിൽ എന പരിധിക്കു വിലധയെ്നയി, 15 േിവസതെിനള്ളിൽ 
മത്നഴിൽ നൽക്നന് ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ്, അമലങ്ിൽ ബന്മപ്ട് 
അധിക്നരികള്്പ് നിയെപരെ്നയ ബ്നധത്യതയണ്പ്. മത്നഴിൽ നൽ
കുനതപ് അഞ്ചു കില�്നെീറ്ര് ചുറ്ളവിനള്ളിൽ ആയിരി്ണാം;  മത്ന
ഴി�്നളി്പ് 10% അധിക ലവതനതെിനപ് അര്ഹതയണ്്നയിരിക്കുന
ത്നണപ്. മത്നഴിൽ നൽകുനതിൽ സ്ത്രീകള്്പ് പ്രലതത്യക പരിഗണന 
നൽകണാം. ആമക മത്നഴിൽ �ഭിക്കുനവരിൽ കുറഞ്ഞതപ് മൂനി
മ�്നന്നു ലപമരങ്ിലാം സ്ത്രീകള് ആയിരി്ണാം. ആവശത്യമപ്ട്പ് 15 
േിവസതെിനള്ളിൽ മത്നഴിൽ �ഭത്യെ്നയിമലങ്ിൽ മത്നഴി�്നളി്പ് 
മത്നഴി�ില്നയപ്െ്ന ലവതനാം �ഭി്്നന് നിയെപരെ്നയി അവക്നശ
മുണ്പ്. മത്നഴിൽ മെയ്യുന ഓലര്ന േിവസതെിനാം ലകന്ദ്ര സര്്്നര് 
ക്ന�്നക്ന�ങ്ങളിൽ നിശ്യിക്കുന പ്രതിേിന ലവതനാം �ഭിക്കുനതി
നപ് അര്ഹതയണ്പ്. എസ്റ്റിലെറ്പ് പ്രക്നരാം ഓലര്ന േിവസവാം മെയ്ിട്ടു
ള്ള പ്രവൃതെിയമട അളവകള്  എടുതെപ് അതിമറെകൂടി അടിസ്്നന
തെി�്നയിരിക്കുാം പ്രതിേിന ലവതനാം കണ്്നക്കുനതപ്. സ്ത്രീകള്ക്കുാം 
പുരുഷന്്നര്ക്കുാം തു�ത്യലവതനാം നിയൊംമൂ�ാം ഉറപ്്ന്ിയിരിക്കുന്നു. 
ലവതനാം ആഴ്ചലത്നറാം നൽകുനതിന വത്യവസ് മെയ്ിട്ടുണ്പ്. ഏതു 
സ്നഹെരത്യതെിലാം, മത്നഴിൽ മെയ്പ് 15 േിവസതെിനകാം ലവതനാം 
മത്നഴി�്നളികള്്പ് �ഭിച്ചിരി്ണാം. ലവതനാം �ഭി്്നന് വവകുന 
ഓലര്ന േിവസതെിനാം 0.05% നഷ്പരിഹ്നരാം �ഭി്്നന് മത്നഴി�്ന
ളികള്്പ് അവക്നശമുണ്പ്. 

പ്രവൃതെി സ്�ത്വച്ചപ് ഉണ്്നകുന അപകടങ്ങള്്പ് സൗജനത്യ 
െികിത്സ �ഭത്യെ്ന്ണാം. അപ്രക്നരമുള്ള അപകടാംമൂ�ാം െരണലെ്ന  
ഗുരുതരെ്നയ അാംഗഭാംഗലെ്ന സാംഭവിക്കുകയ്നമണങ്ിൽ എക്പ് 
ലഗ്രഷത്യ്ന ധനസഹ്നയാം നൽകണാം. അഞ്ചു വയസ്ിൽതെ്നമഴയള്ള 
അലഞ്്ന അതിൽ കൂടുതല�്ന കുട്ികള് പണിസ്�തെപ് ഉണ്്നകുക
യ്നമണങ്ിൽ കുട്ികമള പരിെരിക്കുനതിനപ് ഒരു ആയമയ നിലയ്ന
ഗി്ണാം. പണിസ്�തെപ് ശുദ്െ്നയ കുടിമവള്ളാം, തണൽ, പ്രഥെ 
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എന് ജഗജീവന്

ശുശ്രൂഷ്ന കിറ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്്നയിരി്ണാം. പദ്തിയിൽ ഏമറ്
ടുല്ണ് പ്രവൃതെികള് കമണ്ത്നതുള്മപ്മടയള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയയിൽ പങ്്നളികള്നകുനതിനാം പര്നതികള്്പ് യഥ്നസെയാം 
പരിഹ്നരാം �ഭത്യെ്നകുനതിനാം പദ്തി നിര്വ്വഹണമതെ ലസ്നഷത്യൽ 
ആേിറ്ിങ്ങിനപ് വിലധയെ്നക്കുനതിനാം മത്നഴി�്നളികള്ക്കുാം പ്രലേ
ശവ്നസികള്ക്കുാം അവക്നശമുണ്പ്. പദ്തിമയപ്റ്ിയള്ള മുഴുവന് വി
വരങ്ങളുാം സ്ലെധയ്ന മവളിമപ്ടുതെണമെനതട്ാം സുത്നരത്യത 
ഉറപ്പു വരുത്നതിനതകുന ശക്തെ്നയ വത്യവസ്കള് നിയെ
തെിൽതെമന ഉള്മപ്ടുതെിയിട്ടുണ്പ്. ഇതെരതെിൽ വളമര പുലര്ന
ഗെന്നത്മകെ്നയ നിരവധി വത്യവസ്കള് അടങ്ങിയ ഈ നിയൊം 
അവക്നശ്നധിഷ്ിത നിയെങ്ങളുമട െരിത്രതെിമ� വ�ിമയ്നരു ന്ന
ഴിക്ല്നയിതെമന കണ്്ന്്നവനത്നണപ്.

ലക്ധ്യങ്ങള്
നിയൊം നടപ്ി�്നക്കുനതിമറെ ഭ്നഗെ്നയി െഹ്നത്മ്നഗ്നന്ി 

ലേശീയ ഗ്ര്നെീണ മത്നഴിലറപ്പു പദ്തി്പ് (MGNREGS) സര്്്നര് 
രൂപാം നൽകുകയണ്്നയി. ര്നജത്യമതെ മതരമഞ്ഞടു്പ്ട് ജിലകളിൽ 
2006 മുതൽ പദ്തി നടപ്്ന്ിത്ടങ്ങുകയാം 2008 ഏപ്രിൽ മുതൽ 
എല്ന ജിലകളില�ക്കുാം വത്യ്നപിപ്ിക്കുകയമുണ്്നയി. പദ്തിയമട  ഉലദേ
ശത്യ�ക്ഷത്യങ്ങള് പ്രധ്നനെ്നയാം ചുവമട പറയനവയ്നണപ്:
a) അവിേഗ്ദ്ധ ക്നയിക മത്നഴിൽ മെയ്യ്നന് സനദ്െ്നയിട്ടുള്ള 

എമത്നരു കുടുാംബതെിനാം ഒരു സ്നപെതെിക വര്ഷാം കുറഞ്ഞതപ് 
100 േിവസമതെ മത്നഴിൽ ഉറപ്പു വരുത്ക

b) േരിരേ ജനവിഭ്നഗങ്ങളുമട ജീവലന്നപ്നധികള് ഉറപ്പു വരുത്ന
തിനാം വിഭവ്നടിതെറ ശക്തെ്നക്കുനതിനമുതകുന ഗ്ര്നെീണ 
ആസ്തികള് സൃഷ്ിക്കുക

c) പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുമട പരിപ്ന�നവാം പരിസ്ിതി പുനസ്്നപന
വാം

d) അധിക്നരവിലകന്ദ്രീകരണവാം പഞ്്നയതെപ് ര്നജപ് സാംവിധ്നന
ങ്ങമള ശക്തിമപ്ടുതെലാം

e) സ്ത്രീ ശ്നക്തീകരണാം

അംഗ�്ം
ഇന്ത്യയിൽ ഇനപ് മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ രജിസ്റ്റര് മെയ് 16.73 

ലക്നടി കുടുാംബങ്ങളുണ്പ്. ഈ കുടുാംബങ്ങളിൽ നിനപ് രജിസ്റ്റര് മെയ് 
മത്നഴി�്നളികളുമട എണ്ാം 31.3 ലക്നടിയ്നണപ്. സജീവെ്നയി മത്ന
ഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ പമങ്ടുക്കുന കുടുാംബങ്ങളുമട എണ്ാം  10.16 
ലക്നടിയാം സജീവ മത്നഴി�്നളികളുമട എണ്ാം 15.49 ലക്നടിയെ്നണപ്.  
2021-22 സ്നപെതെികവര്ഷാം ര്നജത്യതെപ് മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയിന് 
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

കീഴിൽ 7.26 ലക്നടി കുടുാംബങ്ങളിൽ നിന്നയി 10.62 ലക്നടി മത്നഴി
�്നളികള് ലജ്ന�ി മെയ്യുകയണ്്നയി. ഇവര്്പ് ലവതന ഇനതെിൽ 
െ്നത്രെ്നയി 75115 ലക്നടി രൂപ �ഭിക്കുകയണ്്നയി. 2021-22 സ്നപെ
തെികവര്ഷാം പദ്തിയിമ� ആമകമച്ച�വപ് 1.06 �ക്ഷാം ലക്നടി രൂപ
യ്നയിരുന്നു. ലക്നവിേപ് ക്ന�തെപ് നടുമവ്നടിഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ഗ്ര്നെീണ 
സപെേപ് വത്യവസ്യ്ക്കപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിലൂമട �ഭിച്ച ആശ്്നസാം 
മെറതല. ലക്നവിേപ് വത്യ്നപനതെിന മുപെപ് ശര്നശരി 5.4 ലക്നടി കു
ടുാംബങ്ങള്നണപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിമയ ആശ്യിച്ചിരുനമതങ്ിൽ 
ലക്നവിേപ് ക്ന�ഘട്തെിൽ അതപ് 7.5 ലക്നടിയ്നയി വര്ധിക്കുക
യണ്്നയി. ദുരിതക്ന�ങ്ങളിൽ ഗ്ര്നെപ്രലേശങ്ങളിൽ നിന്നുാം നഗര
ങ്ങളില�ക്കുള്ള കുടിലയറ്ാം കുറയ്ക്കുനതിനപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി പങ്കു 
വഹിക്കുന്നുണ്പ്. ലക്നവിേപ് ക്ന�തെപ് ല�്നകപ് േൗൺ മൂ�ാം മത്നഴിൽ 
സ്നധത്യതകള് നഷ്മപ്ട് സ്നഹെരത്യതെിൽ നഗരങ്ങളിൽ ലജ്ന�ി മെ
യ്ിരുന വ�ിയ വിഭ്നഗാം ജനങ്ങള് തിരിമക ഗ്ര്നെങ്ങളിൽ എതെിയ
ലപ്്നഴുാം അവര്്പ് പരിെിതെ്നയ ലത്നതിമ�ങ്ിലാം മത്നഴിൽ നൽക്നന് 
മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിക്കു സ്നധിച്ചിട്ടുണ്പ് എന്നണപ് ലെല്പറഞ്ഞ കണ
ക്കുകള് സൂെിപ്ിക്കുനതപ്. 

ഇന്ധ്യന് സാഹചരധ്യം
ഇന്ത്യയിമ� ഗ്ര്നെീണ സപെേപ് വത്യവസ് ഇലപ്്നഴുാം ക്നര്ഷിക 

പ്രധ്നനെ്നണലല്ന. െണ്ാം ജ�വെട്മുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുമട 
പരിപ്ന�നാം ക്നര്ഷിക ലെഖ�യമട സുസ്ിരെ്നയ നി�നില്പിനപ് 
അതത്യന്്നലപക്ഷിതെ്നണപ്. ഇതിന സഹ്നയകെ്നകുാംവിധാം പ്രകൃതി 
വിഭവപരിപ്ന�ന പ്രവര്തെനങ്ങള് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ വത്യ്ന
പകെ്നയി ഏമറ്ടുക്കുവ്നന് സ്നധിക്കുാം. പദ്തിയിൽ ആമക അനവ
േനീയെ്നയ 262 ഇനാം പ്രവൃതെികളിൽ 182 എണ്വാം പ്രകൃതിവിഭവ 
പരിപ്ന�നവെ്നയി ബന്മപ്ട്വയ്നണപ്. കഴിഞ്ഞ സ്നപെതെിക
വര്ഷാം ര്നജത്യതെപ് മെ�വഴിച്ച തുകയമട 65% വാം പ്രകൃതി വിഭവപരി
പ്ന�നതെിന ലവണ്ിയ്നയിരുന്നു. ഇതിലൂമട െണ്പ് സാംരക്ഷണാം, 
പരപെര്നഗത ജ�ല്്നതസ്സുകളുമട പുനരുദ്്നരണാം, െഴമവള്ള
മ്്നയപ്തെപ്, തടയണകളുമട നിര്മ്്നണാം, മെറകിട-സൂക്ഷപ്െ ജ�
ലസെന പ്രവര്തെനങ്ങള്, ഫ�വൃക്ഷങ്ങള് അട്മുള്ള െരങ്ങള് നട്ടു 
പരിപ്ന�ി്ൽ എനിങ്ങമന വവവിധത്യെ്നര്ന പ്രവര്തെനങ്ങള് 
ര്നജത്യതെിമറെ വിവിധ ഭ്നഗങ്ങളിൽ ഏമറ്ടുക്കുവ്നന് സ്നധിച്ചിട്ടുണ്പ്. 
ഇതിന പുറലെ േരിരേകുടുാംബങ്ങള്്പ് ഉപജീവനതെിനപ് സഹ്നയക
രെ്നകുന ആസ്തികള്നയ ക്നര്ഷിക കുളങ്ങള്, ക്ന�ിമതെ്നഴുതെപ്, 
ആട്ിന്കൂടപ്, ലക്നഴിക്കൂടപ്, തീറ്പ്പുൽ കൃഷി, അലസ്നള്ന ട്നങ്പ് തുടങ്ങി
യവയാം പദ്തിയിലൂമട നൽകി വരുന്നു. സ്യാംസഹ്നയ സാംഘ
ങ്ങള്്പ് ആവശത്യെ്നയ വര്്പ് മഷഡുകള്, ക്നര്ഷിക ഉല്പനസാംഭ
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രണ ലകന്ദ്രങ്ങള്, ഗ്ര്നെീണ ഉല്പനങ്ങളുമട വിപണനതെിന്നയള്ള 
ഗ്ര്നെെന്കള് എനിവയാം നിര്െിച് വരുന്നു. ഉറവിട െ്ന�ിനത്യ സാം
സ്കരണതെിനപ് സഹ്നയകരെ്നകുന കലപെ്നസ്റ്റപ് പിറ്പ്, ലസ്നകപ്പി
റ്പ്, ബലയ്നഗത്യ്നസപ് പ്്നറെപ് തുടങ്ങിയവയാം മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ 
നൽകുന്നുണ്പ്. ഗ്ര്നെീണ അടിസ്്നനസൗകരത്യ വികസനതെിന്നയി 
അാംഗന്വ്നടി മകട്ിടങ്ങള്, സര്്്നര് സപ്കൂളുകള്്പ് ചുറ്റുെതിൽ, പ്ന
െകപ്പുര, ശൗെ്ന�യങ്ങള്, കളിസ്�ങ്ങള്, ഗ്ര്നെീണ ലറ്നഡുകള് 
തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവൃതെികളുാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ഏമറ്ടു
ത് വരുന്നു. 

അലങ്ങയറ്ാം ചൂഷണ്നധിഷ്ിതെ്നയ ക്നര്ഷിക ബന്ങ്ങള് നി�
നിൽക്കുന ഇന്ത്യയിമ� ഗ്ര്നെങ്ങളിൽ ക്നര്ഷിക ലെഖ�യിൽ നി
യതെ്നയ ഒരു കൂ�ി വത്യവസ് മക്നണ്ടുവരുനതിൽ മത്നഴിലറപ്പു 
പദ്തി വ�ിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്പ്. സര്്്നര് നിശ്യിക്കുന െിനിൊം 
ലവതനാം വര്ഷതെിൽ കുറഞ്ഞതപ് 100 േിവസമെങ്ിലാം �ഭിക്കുമെന 
ഉറപ്പ് കര്ഷകമതെ്നഴി�്നളികളുമട വി�ലപശൽലശഷിമയ വ�ിയ 
ലത്നതിൽ വര്ധിപ്ി്്നന് സഹ്നയിക്കുനത്നണപ്. �ിാംഗപരെ്നയ 
അസെത്ങ്ങള് മക്നടികുതെി വ്നഴുന ഇന്ത്യയിമ� ഗ്ര്നെങ്ങളിൽ 
സ്ത്രീക്കുാം പുരുഷനാം തു�ത്യലവതനാം എന ആശയാം മെലത്ന സ്്ന
ധീനവാം വളമര വലത്നണപ്.

കേരളത്ിതറേ പ്ക�ധ്യേ�
ലകരളതെിൽ 2006 ൽ പ്ന�്്നടപ്, വയന്നടപ് ജിലകളി�്നണപ് മത്ന

ഴിലറപ്പുപദ്തി ആേത്യെ്നയി ആരാംഭിച്ചതപ്. 2007ൽ ക്നസര്ലഗ്നേപ്, 
ഇടു്ി ജിലകളിലാം 2008ൽ സാംസ്്നനമെ്നട്്നമകയാം പദ്തി വത്യ്ന
പിപ്ിച്. െറ്റു സാംസ്്നനങ്ങളിൽ നിന്നു വത്യതത്യസ്തെ്നയി ലകരളതെിൽ 
പദ്തിയമട നിര്വ്വഹണച്െത� പൂര്ണ്െ്നയാം ഗ്ര്നെപഞ്്നയത്
കള്്്നണപ് നൽകിയിട്ടുള്ളതപ്. ലകരളതെിമ� ഉയര്ന കൂ�ി നിര്പ്,  
അവക്നശലബ്നധമുള്ള കര്ഷകരുമടയാം കര്ഷക മത്നഴി�്നളികളു
മടയാം സാംഘടനകളുമട സ്നനിധത്യാം, സപെേപ് ഘടനയിൽ കുറഞ്ഞു 
വരുന ക്നര്ഷികലെഖ�യമട പങ്്നളിതൊം എനിങ്ങമനയള്ള 
സവിലശഷ സ്നഹെരത്യങ്ങളിൽ മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി എത്രലതെ്നളാം പ്ര
സക്തെ്നമണന െര്ച്ചകള് ആേത്യക്ന�ാം മുതൽ തമന സജീവെ്നയി
രുന്നു. ലകരളതെിൽ ക്നര്ഷിക ലെഖ�യിൽ �ഭിക്കുന െിനിൊം കൂ�ി
ലയ്്നള് വളമരക്കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ലജ്ന�ി 
മെയ്യ്നന് അധികെ്നരുാം സനദ്ര്നകില എനത്നയിരുന്നു തുട്
ക്ന�തെപ് മപ്നതുവിൽ എതെിലച്ചര്ന നിഗെനാം. ഈ പരിെിതിമയ 
െറികടക്കുനതിനാം ജനങ്ങളുമട പങ്്നളിതൊം പദ്തിയിൽ വ�ിയ 
ലത്നതിൽ ഉറപ്പു വരുത്നതിനാം കുടുാംബശ്ീ സാംഘടന്ന സാംവിധ്ന
നമതെ പ്രലയ്നജനമപ്ടുത്കയണ്്നയി. മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ 
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പ്രവൃതെികള് കമണ്ത്നതു മുതൽ എല്ന ഘട്ങ്ങളിലാം കുടുാംബശ്ീ
യമട പങ്്നളിതൊം ഉറപ്പുവരുത്കയണ്്നയി. ഏമറ്ടുക്കുന പ്രവൃതെി
കള് നിര്വ്വഹണഘട്തെിൽ െ്നലനജപ് മെയ്യുനതപ് ലെറ്റുെ്നര്നണപ്. ലെറ്റു
െ്നമര കുടുാംബശ്ീ ADS ൽനിനപ് കമണ്തെി നിലയ്നഗി്ണമെന 
വിപ്വകരെ്നയ തീരുെ്നനാം സാംസ്്നനസര്്്നര് വകമ്്നള്ളുക
യണ്്നയി. ഇന്ത്യയിമ� െമറ്്നരു സാംസ്്നനതെിലാം ഇല്നതെ സുപ്ര
ധ്നനെ്നമയ്നരു ചുവടുവയപ്പ്നയിരുന്നു ഇതപ്. പദ്തിയിമ� വന്ലത്ന
തിലള്ള സ്ത്രീ പങ്്നളിതെതെിനപ് ഇതപ് വഴിവച്. മുന്ക്ന�ങ്ങളിൽ വീടിന 
പുറതെപ് ഏമതങ്ിലാം മത്നഴി�ിന ലപ്നക്നന് അവസരെില്നതിരുന
വലര്ന അമലങ്ിൽ പ� ക്നരണങ്ങള്നൽ മത്നഴിൽ ലതട്നന് വിമുഖ
ര്നയിരുനവലര്ന ആയ വീട്മ്െ്നരട്മുള്ള സ്ത്രീകള് മത്നഴിലറപ്പു 
പദ്തിയിൽ സജീവ പങ്്നളികള്നക്നന് മുലന്നട്ടുവന്നു. മത്നഴിലറ 
പ്പുപദ്തിയിൽ ര്നജത്യമതെ സ്ത്രീ പങ്്നളിതൊം മവറാം 55% ആയിരി
ക്കുലപെ്നള് ലകരളതെി�തപ് 90% ആണപ് എനതപ് മെറിയ ക്നരത്യെല. 

തുട്തെിൽ മപ്നതുലവ കരുതിയിരുനതിൽ നിന്നു വത്യതത്യസ്തെ്ന
യി വ�ിയ ലത്നതിലള്ള ജനപങ്്നളിതെെ്നണപ് പദ്തിയിൽ ഉണ്്നയി
ട്ടുള്ളതപ്. സാംസ്്നനതെപ് മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയിൽ ആമക രജിസ്റ്റര് 
മെയ് കുടുാംബങ്ങളുമട എണ്ാം 41.84 �ക്ഷവാം ആമക മത്നഴി�്നളിക
ളുമട എണ്ാം 64.63 �ക്ഷവെ്നണപ്. ഇതിൽ 21.43 �ക്ഷാം കുടുാംബങ്ങ
ളിൽമപ്ട് 26.32 �ക്ഷാം ലപര് സജീവ മത്നഴി�്നളികള്നണപ്. 

ലകരളതെിൽ പദ്തി നിര്വ്വഹണതെിമറെ ആേത്യ േശ്നബ്ദ്്ന�ാം 
ആവശത്യമപ്ടുനവര്്പ് അവിേഗപ്ധ ക്നയിക മത്നഴിൽ നൽകുന
തിന്നയിരുന്നു  ഊനൽ. സ്നധനസ്നെഗ്രികള് ഉപലയ്നഗിച്ള്ള 
ആസ്തി വികസനതെിനപ് പ്ര്നമുഖത്യാം നൽകിയിരുനില. 2014ൽ ലകന്ദ്ര 
സര്്്നര് മക്നണ്ടുവന നിയെ ലഭേഗതിപ്രക്നരാം മത്നഴിൽ മക്നടു
ക്കുനലത്നമട്നപ്ാം ഉല്പ്നേനക്ഷെവാം േീര്ഘക്ന�ാം നി�നിൽക്കുനതു
െ്നയ ആസ്തികളുമട നിര്മ്്നണവാം അനിവ്നരത്യെ്നയിതെീര്ന്നു. ഇതി
മനത്ടര്നപ് 2017-18 സ്നപെതെികവര്ഷാം മുതൽ ലകരളതെിലാം 
ആസ്തി നിര്മ്്നണതെിൽ ഊനിമ്്നണ്ടുള്ള പദ്തി നിര്വ്വഹണ
തെില�്പ് കടന്നു. സുഭിക്ഷ ലകരളാം പദ്തിയമട ഭ്നഗെ്നയി വത്യക്തി
ഗത ഉപജീവന ആസ്തികള്നയ മത്നഴുതെപ്, ആട്ിന്കൂടപ്, ലക്നഴിക്കൂടപ് 
എനിവയമട വിതരണാം വ�ിയലത്നതിൽ നടന്നു. തീറ്പ്പുൽക്കൃഷി
യാം, അലസ്നള്ന ട്നങ്പ് നിര്െ്നണവാം നടന്നു. ശുെിത് ലകരളാം പദ്
തിയ്ക്കുലവണ്ി ഗ്നര്ഹിക കലപെ്നസ്റ്റപ് പിറ്റുകള്, ലസ്നകപ് പിറ്റുകള്, 
െിനി MCFകള് എനിവയാം നിര്മ്ിച് വരുന്നു. സ്നമൂഹത്യ ആസ്തിക
ള്നയ അാംഗന്വ്നടി മകട്ിടങ്ങള്, സര്്്നര് സപ്കൂളുകള്്പ് ചുറ്റുെ
തിൽ, പ്നെകപ്പുര, ഭക്ഷണശ്ന�, കളിസ്�ങ്ങള്, SHG വര്്പ്മഷ
ഡുകള്, ഗ്ര്നെെന്കള്, ഗ്ര്നെീണലറ്നഡുകള് എനിവയാം വ�ിയ 



11

എന് ജഗജീവന്

ലത്നതിൽ ഏമറ്ടുക്കുകയണ്്നയി. ഇതിമറെമയ്നമ് ഫ�െ്നയി 
സാംസ്്ന നതെിമ� മെറ്ീരിയൽ ഘടകതെിമറെ വിനിലയ്നഗാം 2017-
18ൽ ലകവ�ാം 4% ആയിരുനതപ് ഇലപ്്നള് ക്രെ്നനഗതെ്നയി വര്
ധിച്ചപ് 30%ൽ എതെി നിൽക്കുന്നു.

സാംസ്്നനതെപ് ജ�സാംരക്ഷണ പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് മത്നഴിലറ
പ്പുപദ്തിയിൽ നിരവധി പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടുത് വരുന്നു. ഹരിത 
ലകരള െിഷനെ്നയിലച്ചര്നപ് ജ�ല്്നതസ്സുകളുമടയാം നേികളുമടയാം 
പുനരുജ്ീവനതെിനപ് നിരവധി പദ്തികള് നടപ്്നക്കുന്നുണ്പ്. ഭൂഗര്
ഭജ� പരിലപ്നഷണതെിന്നയി മപ്നതുകുളങ്ങളുമട പുനരുദ്്നരണാം, 
തടയണകള്, െഴക്കുഴികള്, കിണര് റീച്ച്നര്ജിങപ് തുടങ്ങി നിരവധി 
പ്രവര്തെനങ്ങള് പഞ്്നയത്കളുമട ആഭിമുഖത്യതെിൽ ഏമറ്ടുക്കുന്നു
ണ്ടുപ്. ലകരളതെിമ� വൃക്ഷവ�പ്കരണ പ്രവര്തെനങ്ങളിലാം മത്നഴില
റപ്പുപദ്തിമയ വന്ലത്നതിൽ പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെിവരുന്നു. ഹരിത 
ലകരളാം െിഷമറെ ലനതൃത്തെിൽ ഗ്ര്നെപ്രലേശങ്ങളിൽ ആയിരലതെ്ന
ളാം വരുന പച്ചത്രുത്കള് സ്്നപിക്കുനതിലാം അവയമട പരി
പ്ന�നതെിലാം മുഖത്യപങ്കു വഹിക്കുനതപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയ്നണപ്. 
മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി്പ് കീഴിൽ നഴപ്സറികള് സ്്നപിച്ചപ് എല്നവര്
ഷവാം �ക്ഷ്ണ്ിനപ് വതകള് ഉല്പ്നേിപ്ിച്ചപ് നട്ടു പരിപ്ന�ിക്കു
ന പ്രവര്തെനാം ഏമറ്ടു്്നറണ്പ്. ഈ വര്ഷാം സ്നമൂഹത്യ വനവ
�പ്കരണ പരിപ്നടിയമട ഭ്നഗെ്നയി വനാംവകുപ്ിമറെ സ്നലങ്തിക 
സഹ്നയലതെ്നമട നഴപ്സറികള് സ്്നപിച്ചപ് 40 �ക്ഷതെില�മറ വൃ
ക്ഷവതെകള് ഉല്പ്നേിപ്ിച്ചപ് നടുകയണ്്നയി. കണ്ൽ്്നടുകളുമട പു
നരുജ്ീവനാം, പുഴലയ്നരത്ാം അനലയ്നജത്യെ്നയ െറ്റു സ്�ങ്ങളിലാം 
മുള നട്ടുപിടിപ്ി്ൽ, കടൽതെീരങ്ങളിൽ ക്നറ്്നടി ലപ്നലള്ള വൃക്ഷ
ങ്ങള് വച്പിടിപ്ി്ൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രവര്തെനങ്ങളുാം ഏമറ്
ടുക്കുന്നുണ്പ്. മെറകിട ന്നെെ്നത്ര കര്ഷകരുമട സ്ക്നരത്യഭൂെിയിൽ 
ക്നര്ഷിക കുളങ്ങളുമടയാം ജ�ലസെന കിണറകളുമടയാം നിര്മ്്ന
ണതെിന പുറലെ ജ�ലസെനവകുപ്ിമറെ കന്നലകളിൽ നീമര്നഴു
്പ് സുഗെെ്നക്കുനതിനള്ള സെഗ്ര പുനരുദ്്നരണ പ്രവൃതെികളുാം 
മെയപ്തുവരുന്നു. 

പ്ളയോലം
െഹ്നപ്രളയതെിലാം ലക്നവിേപ് പ്രതിസന്ിയമട ക്ന�യളവിലാം 

ഗ്ര്നെീണലെഖ�യിൽ മത്നഴിലാം വരുെ്നനവാം നഷ്മഷട് �ക്ഷ്
ണ്ിനപ് കുടുാംബങ്ങള്്പ് വകതെ്നങ്ങ്നയി െ്നറിയതപ് മത്നഴിലറ
പ്പുപദ്തിയ്നണപ്. സ്നധ്നരണഗതിയിൽ പ്രതിവര്ഷാം ശര്നശരി 8 
ലക്നടി മത്നഴിൽേിനങ്ങള് െ്നത്രാം സൃഷ്ി്മപ്ടുന ലകരളതെിൽ 
െഹ്നപ്രളയമുണ്്നയ വര്ഷാം 9.75 ലക്നടി മത്നഴിൽേിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കു
കയണ്്നയി. പ്രളയതെിൽ തകര്ന്നുലപ്നയ ലറ്നഡുകളുാം കലങ്കുകളുാം 
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

തടയണകളുാം അട്മുള്ള അടിസ്്നന സൗകരത്യങ്ങള് പുന:സ്്ന
പിക്കുനതിനാം മെളിയാം െ്ന�ിനത്യങ്ങളുാം അടിഞ്ഞുകൂടി  ഉപലയ്നഗശൂ
നത്യെ്നയ കൃഷിയിടങ്ങളുാം ജ�ല്്നതസ്സുകളുാം വീമണ്ടുക്കുനതിനാം 
മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിമയ വ�ിയലത്നതിൽ പ്രലയ്നജനമപ്ടുത്കയ
ണ്്നയി. ക്നര്ഷികലെഖ�യിൽ ഉല്പ്നേനാം വര്ധിപ്ിക്കുനതിനപ് ആവി
ഷപ്കരിച്ച സുഭിക്ഷ ലകരളാം പദ്തിയിൽ തരിശുഭൂെി കൃഷിയ്ക്കപ് ഉപയക്ത
െ്നക്കുന പ്രവര്തെനങ്ങള് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ഉള്മപ്ടുതെി 
പഞ്്നയത്കള് വത്യ്നപകെ്നയി നടതെിവരുന്നു. 

കോവിഡപ് ോലം
ലക്നവിേപ് പ്രതിസന്ിയിലൂമട കടന്നുലപ്നയ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സ്നപെ

തെികവര്ഷങ്ങളിലാം സാംസ്്നനതെപ് 10 ലക്നടിക്കു മുകളിൽ മത്നഴിൽ
േിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകയണ്്നയി. സൃഷ്ി്മപ്ട് മത്നഴിൽേിനങ്ങളുമട 
18.5% പട്ികജ്നതി വിഭ്നഗതെിനാം 6.5% പട്ികവര്ഗ വിഭ്നഗതെിന
െ്നണപ് �ഭിച്ചമതനതപ് ശ്ലദ്യെ്നണപ്. ഇതപ് ആ വിഭ്നഗങ്ങളുമട ജന
സാംഖത്യ്നനപ്നതികെ്നയ പ്ര്നതിനിധത്യതെിമറെ അടിസ്്നനതെിൽ പരി
ലശ്നധിക്കുലപെ്നള് വളമര വ�ിയലത്നതിലള്ള പങ്്നളിതെെ്നമണനപ് 
ക്നണ്നവനത്നണപ്. സമൂഹതെിമ� പ്നര്ശ്വൽകരി്മപ്ട് ജനവി
ഭ്നഗങ്ങള്്പ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി എത്രലതെ്നളാം ആശ്്നസകരെ്ന
മണനതിമറെ നിേര്ശനെ്നണിതപ്. സാംസ്്നനമതെ തീവ്ര േ്നരിരേത്യാം 
അനഭവിക്കുന ഒരു വിഭ്നഗാം എന നി�യിൽ പട്ികവര്ഗ കുടുാം
ബങ്ങള്്പ് സവിലശഷ പരിഗണനയ്നണപ് സാംസ്്നനസര്്്നര് 
നൽകിവരുനതപ്. പട്ികവര്ഗ കുടുാംബങ്ങള്്പ് ലകന്ദ്ര പദ്തിവഴി 
�ഭിക്കുന 100 േിവസമതെ മത്നഴി�ിന പുറലെ അധികെ്നയി 100 
േിവസാം മത്നഴിൽ നൽകുനതിന്നയി സാംസ്്നനസര്്്നരിമറെ 
ബേപ്ജറ്പ് വിഹിതാം ഉപലയ്നഗിച്ചപ് ലകരള്ന "വരേബൽ പ്സ്പ്" പദ്തി 
നടപ്്ന്ി വരുന്നു. അട്പ്്നടി അട്മുള്ള വരേബൽ ലെഖ�യിമ� 
േ്നരിരേത്യാം �ഘൂകരിക്കുനതിനപ് ഈ പദ്തി വ�ിയലത്നതിൽ സഹ്ന
യിക്കുന്നുണ്പ്. കൂട്നമത വയന്നടപ്, അട്പ്്നടി, ആറളാം എനീ ലെഖ�
കളിമ� പട്ികവര്ഗ കുടുാംബങ്ങള്്പ് മത്നഴിലറപ്പുകൂ�ി ലകന്ദ്രസര്
്്നരിൽനിന്നുാം �ഭിക്കുനതപ് വവകുന ഘട്ങ്ങളിൽ കുടുാംബശ്ീ വഴി 
ലവതനാം മുന്കൂറ്നയി നൽകുനതിനള്ള ഒരു പദ്തിയാം സാംസ്്നന 
സര്്്നര് നടപ്ി�്ന്ിവരുന്നു.

സാമൂഹിേ സുരക്
സാംസ്്നനതെപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ മത്നഴിൽ മെയ്യ്നമന

ത്നവരുമട 26 ശതെ്നനതെില�മറ മത്നഴി�്നളികള് 60 വയസ്ി
ന മുകളിൽ പ്ര്നയമുള്ളവര്നണപ്. 2021-22 സ്നപെതെികവര്ഷാം 60 
വയസ്ിനാം 80 വയസ്ിനെിടയിൽ പ്ര്നയമുള്ള 4.85 �ക്ഷാം മത്നഴി�്ന
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എന് ജഗജീവന്

ളികള് ലജ്ന�ിമ്ത്കയണ്്നയി. 80 വയസ്ിന മുകളിൽ പ്ര്നയമുള്ള 
10,952 ലപരുാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ലജ്ന�ി മെയ്യുകയണ്്നയി. 
ഇവരിൽ പ�രുാം വിധവകലള്ന വീട്ിൽ ആരുാംതമന സഹ്നയതെിനപ് 
ഇല്നതെവലര്ന ആണപ്. വ്നര്ദ്കത്യക്ന�ത്ാം െറ്റുള്ളവരുമട മുനിൽ 
വകനീട്്നമത സ്ന്ാം ആവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള തുക സ്യാം അധ്്നനി
ച്ണ്്ന്ണമെന ആത്മ്നഭിെ്നനപരെ്നയ തീരുെ്നനാം എടുത് മു
ലന്നട്ടു ലപ്നക്നന് ഇവര്്പ് സഹ്നയകെ്നകുനതുാം മത്നഴിലറപ്പു 
പദ്തിയ്നണപ്. ഭിനലശഷി്്നര്നയ 2700 ല�മറലപ്രുാം മത്നഴില
റപ്പ് പദ്തിമയ തങ്ങളുമട ജീവിതെ്നര്ഗെ്നയി കമണ്തെിയിട്ടുണ്പ്. 
അപ്രക്നരാം ലന്നക്കുലപെ്നള് സാംസ്്നനമതെ ഏറ്വാം വ�ിയ സ്നമൂഹത്യ 
സുരക്ഷ്ന പദ്തികളിമ�്നന്നയി മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി െ്നറിയിട്ടുള്ള
ത്നയാം ക്നണ്നന്നകുാം.

ത�ാഴില് ദിനങ്ങള്
കഴിഞ്ഞ സ്നപെതെികവര്ഷാം സാംസ്്നനതെപ്   ആമക മത്നഴിൽ 

�ഭിച്ചതപ് 16.45 �ക്ഷാം കുടുാംബങ്ങളിൽനിന്നയി 18.99 �ക്ഷാം മത്ന
ഴി�്നളികള്്്നണപ്. ഒരു കുടുാംബതെിനപ് �ഭിച്ച ശര്നശരി മത്നഴിൽ 
േിനങ്ങള് 64.41 ആണപ്. ലേശീയ ശര്നശരി മവറാം 50 ആയിരിക്കു
ലപെ്നഴ്നണപ് ലകരളാം ഈ ലനട്ാം വകവരിച്ചിട്ടുള്ളതപ്. നൂറ േിവസാം പൂര്
തെിയ്ന്ിയ കുടുാംബങ്ങളുമട എണ്ാം 5.12 �ക്ഷെ്നണപ്. ഇതപ് ആമക 
മത്നഴിൽ �ഭിച്ച കുടുാംബങ്ങളുമട 31% വരുാം. ലേശീയ ശര്നശരി മവറാം 
8% െ്നത്രെ്നണപ്. മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിലൂമട ലവതനയിനതെിൽ 
െ്നത്രാം കഴിഞ്ഞവര്ഷാം 3115 ലക്നടി രൂപ ഗ്ര്നെീണ കുടുാംബങ്ങളു
മട അ്ൗണ്ില�്പ് എതെി്്നന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്പ്. പദ്തിയിൽ 
ആമക മെ�വഴിച്ച തുകയ്നകമട് 4020 ലക്നടിയാം. ഒരു ഗ്ര്നെപഞ്്നയ
തെിൽ ശര്നശരി 4.27 ലക്നടി രൂപ പ്രതിവര്ഷാം �ഭത്യെ്നകുന്നു എന്ന
ണിതിനര്ത്ഥാം. സാംസ്്നനതെപ് ഗ്ര്നെീണലെഖ�യിമ� വികസന
തെിനപ് മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയമട സ്നധത്യതകള് വളമര വലത്നണപ് 
എന്നണപ് ഇതു ക്നണിക്കുനതപ്. ഗ്ര്നെപഞ്്നയത്കമള സാംബ
ന്ിച്ചിടലതെ്നളാം തങ്ങളുമട പദ്തി വിഹിതലതെ്്നള് വ�ിമയ്നരു 
തുകയ്നണപ് മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തിയിലൂമട വികസനപ്രവര്തെനങ്ങള്
്്നയി സെ്നഹരി്്നന് സ്നധിക്കുനതപ്. എന്നൽ ആ നി�യ്ക്കുള്ള 
ഗൗരവപൂര്ണ്െ്നയ ഒരു സെീപനാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയമട ക്നരത്യ
തെിൽ ഉണ്്നകുന്നുലണ്്ന എനതപ് സാംശയകരെ്നണപ്. ലകവ�ാം ഒരു 
മത്നഴിൽേ്നന പരിപ്നടിമയന നി�യിൽ െ്നത്രെ്നണപ് ഭൂരിഭ്നഗാം 
പഞ്്നയത്കളുാം ഇതിമന ക്നണുനതപ്. അതിനെപ്പുറാം തങ്ങളുമട 
പഞ്്നയതെപ് പ്രലേശമതെ നിരവധി വികസന - പ്നരിസ്ിതികപ്രശ്ന
ങ്ങള്്പ് പരിഹ്നരാം ക്നണ്നന്നകുന ഒരു പദ്തിമയന നി�യിൽ 
മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിമയ സെീപി്്നന്നകണാം. 
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

കേരളത്ിതല പ്�ിസന്ിേള്
ഭൂെിശ്നസ്ത്രപരവാം സ്നമൂഹികവെ്നയ ലകരളതെിമറെ സവിലശ

ഷതകള്, പദ്തി ആസൂത്രണതെിലാം നിര്വ്വഹണതെിലാം ന്നാം ക്ന
ണിക്കുന ഉേ്നസീനത, ലകന്ദ്രസര്്്നരിമറെ മതറ്്നയ നയസെീപ
നങ്ങള് എനിവ മൂ�ാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി നിര്വ്വഹണാം നമ്മുമട 
സാംസ്്നനതെപ് ഗൗരവതരെ്നയ പ്രതിസന്ികമള ലനരിടുകയ്ന
ണപ്. അവ സാംബന്ിച്ച വിശേ്നാംശങ്ങള് ചുവമട നൽകുന്നു:

a) ഇന്ത്യയമട െറ്റു ഭ്നഗങ്ങളിൽ നിനപ് വത്യതത്യസ്തെ്നയി ലകരള
തെിൽ മപ്നതുഭൂെി വളമര കുറവ്നണപ്. വര്ദ്ിച്ച ജനസ്നന്ദ്രതമൂ�ാം 
ഗ്ര്നെ-നഗര വത്യതത്യ്നസെില്നമത ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്്നര്ക്കുനയിടെ്ന
ണപ് ലകരളാം. അതുമക്നണ്ടു തമന �ഭത്യെ്നയ സ്ക്നരത്യ ഭൂെി മെറതുണ്ടു
കള്നയി െ്നറി്ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്പ്. കൃഷിഭൂെിയമട വിസ്തീര്ണ്ാം അനേിനാം 
കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ജ�്നശയങ്ങള് അട്ാം നികതെി െറ്റു വികസന്ന
വശത്യങ്ങള് നിറലവലറ്ണ്ടുന സ്നഹെരത്യെ്നണിവിമട നി�നിൽക്കുന
തപ്. ഭൂെി ഒരു ഉല്പ്നേന ഉപ്നധി അല്നത്നയി തീര്നിട്ടുണ്പ്. വ്നങ്ങുന
തിനാം വിൽക്കുനതിനമുള്ള ഒരു െര്്നയി ഭൂെി െ്നറകയണ്്നയി. 
ലകന്ദ്ര െ്നര്ഗനിര്ലദേശപ്രക്നരാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ആവര്
തെനസ്ഭ്നവമുള്ള പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടു്്നന് പ്നടില. ഉല്പ്നേന
ക്ഷെവാം സ്്നയിയ്നയി നി�നിൽക്കുനതുെ്നയ ആസ്തി നിര്മ്്നണ 
പ്രവൃതെികള് െ്നത്രലെ ഏമറ്ടുക്കുവ്നന് പ്നടുള്ളൂ. ഇ്്നരത്യാം കര്ശനെ്ന
യി പ്ന�ില്ണ്തുണ്പ്. അങ്ങമന വരുലപെ്നള് നി�വിൽ ഏമറ്ടുത് 
മെയപ്തു വരുന പ� പ്രവൃതെികളുാം ഏമറ്ടു്്നന് നിയെപരെ്നയി 
സ്നധി്ില. ലകരളതെിമ� ഭൂെിയമട �ഭത്യതക്കുറവപ് മൂ�ാം അനവേ
നീയെ്നയ പ്രവൃതെികള് കമണ്ത്ക എനതപ് വ�ിയ ഒരു മവല്ലുവി
ളിയ്നണപ്. ഓലര്ന ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെിലാം ശര്നശരി 2000 തെില�മറ 
മത്നഴി�്നളികള് ഓലര്ന വര്ഷവാം മത്നഴിൽ ആവശത്യമപ്ട്നറണ്പ്. 
ഇവര്മ്ല്നാം ആവശത്യമപ്ടുന മുറയ്ക്കപ് നിയെപ്രക്നരാം അനവേനീ
യെ്നയ പ്രവൃതെികള് കമണ്തെി മത്നഴിൽ നൽകുക എനതപ് ഗ്ര്ന
െപഞ്്നയത്കള്്പ് മുനിൽ വ�ിയ ഒരു പ്രതിസന്ിയ്നയി രൂപ
മപ്ട്ടു വനിട്ടുണ്പ്.

b) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ വ്നര്ഷിക കര്മ്പദ്തിയാം ല�ബര് 
ബേപ്ജറ്റുാം തയ്യ്നറ്നല്ണ്തപ് ത്നലഴതെ�ാംവമരമയത്ന വിപു�
െ്നയ പങ്്നളിതെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിലൂമടയ്നണപ്. കുടുാംബശ്ീ 
അയൽക്കൂട്ങ്ങള്, ADS, മത്നഴി�്നളികളുമട ഗ്ര്നെസഭ, മപ്നതു 
ഗ്ര്നെസഭ, ജനപ്രതിനിധികള്, വിേഗ്ദ്ധര് എനിവയമടമയ്നമ് 
സജീവ പങ്്നളിതൊം പ്രവൃതെികള് കമണ്ത്നതിൽ ഉണ്്നകണാം. 
എന്നൽ പങ്്നളിതെ ആസുത്രണ പ്രക്രിയമയ്നമ് കട�്നസ്ിൽ െ്ന
ത്രെ്നയി ഒതുങ്ങുകയാം ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെിമ� മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തിയി
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എന് ജഗജീവന്

മ� കര്നര്ജീവന്്നരുമട െ്നത്രാം ഉതെരവ്നേിതെതെിൽ നടക്കുന 
ഒലരര്പ്്നട്നയി മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തി ആസൂത്രണാം െ്നറകയാം മെയ്ി
ട്ടുണ്പ്. പഞ്്നയതെിമ� ജനപ്രതിനിധികലള്ന വകെ്നറ്ാം മെയ്യമപ്ട് 
വകുപ്പുകളിമ� സ്നലങ്തിക ഉലേത്യ്നഗസ്ലര്ന മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി
യമട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ക്നരത്യെ്നയി ഇടമപട്നതെ സ്ിതി
യ്നണപ് മപ്നതുവിൽ ക്നണമപ്ടുനതപ്. പഞ്്നയതെിമറെ സ്റ്റ്നറെിാംഗപ് 
കമ്ിറ്ികളില�്ന വര്്ിങപ് ഗ്രൂപ്പുകളില�്ന മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി നിര്
വ്വഹണാം ഗൗരവ്നവഹെ്നയി െര്ച്ചമെയ്യമപ്ടുനില എനത്നണപ് 
അനഭവാം. അതുമക്നണ്ടു തമന മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ഏമറ്ടു
ക്കുന പ്രവൃതെികളുമട ഗുണനി�വ്നരാം വല്നമത ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്പ്. പ്ര
ലേശതെിമറെ സവിലശഷതകള് കൃതത്യെ്നയി കണ്ിമ�ടുതെപ് ശ്ന
സ്ത്രീയെ്നയ െണ്-ജ�സാംരക്ഷണതെിനാം ക്നര്ഷിക-അനബന് 
ലെഖ�കളിൽ ഉല്പ്നേന വര്ധനവിനാം സഹ്നയകരെ്നയ പ്രവൃതെി
കള് ഏമറ്ടുക്കുനതിന പകരാം സ്ക്നരത്യവത്യക്തികളുമട പറപെിൽ 
ആവര്തെനസ്ഭ്നവമുള്ള പ്നഴപ്പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടുക്കുന പ്രവ
ണത വളമരലയമറ വത്യ്നപകെ്നയിട്ടുണ്പ്. െ്നത്രവെല, പഞ്്നയതെി 
മറെ പദ്തി വിഹിതവെ്നലയ്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുമട പദ്തികളുെ്ന
ലയ്ന യ്നമത്നരു ബന്വെില്നമതയാം സാംലയ്നജന സ്നധത്യതകള് 
ഒട്ടുാംതമന പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെ്നമതയാം മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തി നിര്
വ്വഹണാം സെ്നന്രെ്നയി നടന്നു ലപ്നകുന അവസ്യെ്നണുള്ളതപ്.

c) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ പ്രകൃതിവിഭവ പരിപ്ന�ന പ്രവൃ
തെികള് സെഗ്ര നീര്തെട പ്്നനകളുമട അടിസ്്നനതെിൽ നീര്
തെടതെിമറെ ഉയര്ന പ്രലേശതെിൽനിനപ് ത്നലഴ്പ് എന സെീ
പനതെിൽ െ്നത്രലെ ഏമറ്ടുക്കുവ്നന് പ്നടുള്ളൂ. നീര്തെടതെിമറെ 
സവിലശഷതകള് സെഗ്രെ്നയാം ശ്നസ്ത്രീയെ്നയാം പരിലശ്നധി്്നമത 
ഒറ്മയ്നറ്യ്നയി െണ്-ജ� സാംരക്ഷണ പ്രവൃതെികള് മെയ്യുനതപ് ഗു
ണലതെ്്നലളമറ ലേ്നഷാം മെയ്യുനത്നകുാം. ജനകീയ്നസൂത്രണതെി 
മറെ തുട്ക്ന�ാം മുതൽ നീര്തെട പദ്തികള്്പ് രൂപാംമക്നടുക്കു
വ്നന് നിരവധി ശ്െങ്ങള് നടനിട്ടുണ്പ്. എങ്ിലാം അവമയ്നമ് 
ഫ�പ്ര്നപ്ിയിൽ എതെിലയ്ന എനതപ് സാംശയകരെ്നണപ്. മത്നഴില
റപ്പ് പദ്തി നിര്വ്വഹണതെിന ലവണ്ിതെമന െി്വ്നറാം എല്ന 
പഞ്്നയത്കളിലാം നീര്തെട െ്നസ്റ്റര്പ്്നനകള് തയ്യ്നറ്ന്ിമയ
ങ്ിലാം ഭൂരിഭ്നഗാം പഞ്്നയത്കളിലാം അവയമട ശരിയ്നയ രീതിയി
ലള്ള നിര്വ്വഹണ ഘട്തെില�്പ് കടക്കുകയണ്്നയില എനത്നണപ് 
വസപ്തുത. നീര്തെട്നധിഷ്ിത പ്രവര്തെനങ്ങള് ഏമറ്ടുക്കുനതിനപ് 
മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ അനന്െ്നയ സ്നധത്യതകള്നണുള്ളതപ്. 
പ്രകൃതി വിഭവപരിപ്ന�നതെിന്നയി ഏമറക്കുമറ എല്ന പ്രവൃതെികളുാം 
ലകന്ദ്ര െ്നര്ഗനിര്ലദേശപ്രക്നരാം തമന അനവേനീയെ്നണപ്. അവ
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

യ്ക്ക്നവശത്യെ്നയി വരുന ഫണ്ിമറെ �ഭത്യതയാം ഉറപ്്നണപ്. നീര്തെടതെി 
മറെ സവിലശഷതകള് സെഗ്രെ്നയി വി�യിരുതെി ശ്നസ്ത്രീയെ്നയ 
ഇടമപടലകള് കമണ്ത്ക എനത്നണപ് മവല്ലുവിളി. മത്നഴിലറപ്പു 
പദ്തിയിൽ ല്്ന്പ് - ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് ത�ങ്ങളിൽ ലജ്ന�ിമെയ്യു
ന െി്വ്നറാം എല്ന സ്നലങ്തിക ജീവന്്നരുാം സിവിൽ എന്ജി
നിയറിങപ് ലക്നഴപ്സപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര്നണപ്. നീര്തെട വികസനപ്രവര് 
തെനങ്ങളിൽ അവരുമട പരിജ്്നനാം തുല�്നാം പരിെിതെ്നണപ്. നീര്
തെട്നധിഷ്ിതെ്നയി പ്രവൃതെികള് കമണ്ത്നതിനാം നിര്വ്വഹണാം 
നടത്നതിനാം ആവശത്യെ്നയ വവേഗ്ദ്ധത്യാം ത്നലഴതെ�ങ്ങളിൽ �ഭത്യ
െല എനതപ് ഒരു വ�ിയ നയൂനതയ്നണപ്.

d) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ വ�ിയലത്നതിൽ ആസ്തി നിര്മ്്നണ 
പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടുത്വരുന്നുണ്പ്. ഈ പ്രവൃതെികള് മെയ്യുനതി
നപ് സ്നധന സ്നെഗ്രികളുാം വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളുമട ലസവനവാം 
യഥ്നസെയാം �ഭത്യെ്നല്ണ്തപ് ആവശത്യെ്നണപ്. എന്നൽ ലകന്ദ്ര
സര്്്നരിൽനിന്നുാം മെറ്ീരിയൽ ഫണ്പ് �ഭിക്കുനതിൽ വ�ിയ
ലത്നതിലള്ള ക്ന�ത്നെസാം ഉണ്്നകുന്നുണ്പ്. ഇതുമൂ�ാം മെറ്ീരിയൽ 
വിതരണാം മെയ്യുന മവണ്ര്െ്നര്ക്കുാം വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികള്ക്കുാം 
തുക നൽക്നന് വവകുകയാം അതിമനത്ടര്നപ് മെറ്ീരിയൽ നൽ
കുനതിൽ നിന്നുാം മവണ്ര്െ്നരുാം ലജ്ന�ി മെയ്യുനതിൽ നിന്നുാം വി
േഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളുാം പിന്വ്നങ്ങുന സ്നഹെരത്യാം ഉണ്്നയിവനിട്ടു
ണ്പ്. കൂട്നമത ലകരളതെിൽ വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളുമട േൗര്�ഭത്യാം 
വളമരലയമറ അനഭവമപ്ടുന്നുമുണ്പ്. ഈ സ്നഹെരത്യാം മുതമ�ടു
തെപ് ആസ്തി വികസനപ്രവര്തെനങ്ങളിൽ നിയെവിരുദ്െ്നയി കര്ന
റകള് കടന്നു കയറകയാം അതിഥിമതെ്നഴി�്നളികമള ഉപലയ്നഗിച്ചപ് 
ആസ്തി നിര്മ്്നണപ്രവര്തെനങ്ങള് നടത്കയാം മെയ്യുന പ്രവ
ണത വത്യ്നപകെ്നയിതെീര്നിട്ടുണ്പ്. പൂര്ണ്െ്നയാം അഴിെതിരഹിതവാം 
സുത്നരത്യവെ്നയി നടപ്ി�്നല്ണ് മത്നഴിലറപ്പ് പദ്തി നിര്വ്വഹണാം 
വന്ലത്നതിലള്ള അഴിെതിയില�്പ് കൂപ്പുകുത്ന സ്നഹെരത്യെ്നണപ് 
പ� പഞ്്നയത്കളിലാം ഇതുമൂ�ാം ഉണ്്നയിവനിട്ടുള്ളതപ്.

e) മത്നഴിലറപ്പുപ്രവൃതെികളുമട ഫീൽഡുത� നിര്വ്വഹണതെിൽ 
വ�ിയലത്നതിലള്ള അര്നജക പ്രവണതകള് ദൃശത്യെ്നണപ്. ലെറ്റുെ്നര് 
രണ്്നഴ്ച കൂടുലപെ്നള് മറ്നലട്റ്പ് മെയ്യണമെന വത്യവസ് ശരിയ്നയി 
പ്ന�ി്മപ്ടുനില. അതുമക്നണ്ടു തമന ഒര്നള് തമന സ്ിരെ്ന
യി ലെറ്പ് ആയി വരികയാം അതപ് പ�വിധ സ്്നപിതത്നല്പരത്യങ്ങള്ക്കുാം 
മതറ്്നയ പ്രവണതകള്ക്കുാം ക്നരണെ്നകുകയാം മെയ്യുന്നു. മത്നഴി
�്നളികള് നിശ്ിതസെയതെപ് ലജ്ന�ി്പ് എതെ്നതിരിക്കുക, വവകിട്പ് 
ലനരലതെ ലജ്ന�ി നിര്തെിലപ്്നകുക, പണി്പ് വര്നതെ ആളുകളുമട 
ഹ്നജര് ലരഖമപ്ടുതെി ലവതനാം നൽകുക, ലജ്ന�ിസെയതെപ് െറ്പ് 
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എന് ജഗജീവന്

പ� പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കുാം സലമ്ളനങ്ങള്ക്കുാം മത്നഴി�്നളികള് 
കൂട്െ്നയി ലപ്നകുക, പ്രവൃതെിസ്�തെപ് ഹ്നജരുണ്്നയ്നലാം ലജ്ന�ി 
ക്നരത്യെ്നയി മെയ്യ്നതിരിക്കുക തുടങ്ങി പ� മതറ്്നയ പ്രവണതകളുാം 
ദൃശത്യെ്നണപ്. ഇതിലന്നമട്നപ്ാം ലജ്ന�ിമ്ത്നവരിൽ നമല്നരു 
ശതെ്നനാം വൃദ്ര്നയ സ്ത്രീകള് ആമണനതപ് കൂടിയ്നകുലപെ്നള് 
എസ്റ്റിലെറ്പ് പ്രക്നരാം പ്രവൃതെി നട്്നമത ലപ്നകുന്നു.  മത്നഴി�്നളി
കള് എസ്റ്റിലെറ്ിൽ പര്നെര്ശിക്കുന പ്രക്നരമുള്ള അളവിലാം ഗുണ
തെിലാം പ്രവൃതെി മെയ്യുന്നുലണ്്നമയന പരിലശ്നധന ക്നരത്യെ്നയി 
നടക്കുനില. അതുമക്നണ്ടുതമന, മെയ്യുന പ്രവൃതെിയമട അളവ
കള് കൃതത്യെ്നയി എടു്്നമത മത്നഴി�്നളികള്്പ് ഹ്നജരിമറെ െ്നത്രാം 
അടിസ്്നനതെിൽ ലവതനാം നൽകുന സമ്പ്രേ്നയാം വത്യ്നപകെ്നയി
ട്ടുണ്ടുപ്. യഥ്നര്ത്ഥതെിലള്ള അളവകള് എടുതെപ് ലരഖമപ്ടുതെിയ്നൽ 
മത്നഴി�്നളികള്്പ് ഇലപ്്നള് �ഭത്യെ്നകുന േിവസലവതനാം ലപ്നലാം 
�ഭി്്നതെ സ്നഹെരത്യാം ഉണ്്നകുാം. ഇതപ് മത്നഴി�്നളികള്്ിടയിലാം 
ജനപ്രതിനിധികള്്ിടയിലാം അസ്്നരസ്തെിനപ് ക്നരണെ്നകുക
യാം അളവകള് ലരഖമപ്ടുതെിയ സ്നലങ്തിക ജീവന്്നരന് പഞ്്ന
യതെിമറെ അപ്രീതി്പ് പ്നത്രെ്നകുകയാം മെയ്യുാം. പഞ്്നയത്കള് 
നിയെിക്കുന കര്നര് ജീവന്്നമരന നി�യിൽ ഇതെരമെ്നരു 
സ്നഹെരത്യാം അവരുമട ലജ്ന�ിയമട നി�നില്പിമനതെമന പ്രതികൂ
�െ്നയി ബ്നധിക്കുമെനതിന്നൽ കര്നര് ജീവന്്നര് അളവകള് 
ലരഖമപ്ടുത്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കപ് തയ്യ്നറ്നകുന സ്നഹെരത്യെ്നണപ് 
മപ്നതുലവ കണ്ടുവരുനതപ്. എന്നൽ ഇലപ്്നള് ലകന്ദ്ര സര്്്നര് 
അളവകളുമട അടിസ്്നനതെിൽ െ്നത്രാം ലവതനാം മക്നടുതെ്നൽ െതി
മയന കര്ശന നി�പ്നടപ് സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്പ്. അതിന്നൽ  ലസ്നഷത്യൽ 
ആേിറ്ിമറെ ഭ്നഗെ്നയി പ്രവൃതെികളുമട അളവപ് പരിലശ്നധിച് തുട
ങ്ങിയിട്ടുണ്പ്. ലസ്നഷത്യൽ ആേിറ്പ് വഴി മെയ് പ്രവൃതെിയമട അളവിൽ 
കുറവപ് കമണ്ത്കയ്നമണങ്ിൽ അതപ് വ�ിയ സ്നപെതെികബ്ന
ധത്യത കര്നര് ജീവന്്നരുമട ലെൽ ചുെതെമപ്ട്നന് ഇടയ്നക്കുക
യാം പദ്തി പ്രവര്തെനങ്ങമള പ്രതിസന്ിയില�്പ് നീക്കുകയാം 
മെയ്യുാം.

f) മത്നഴി�്നളികള്്ിടയിൽ നിയെമതെക്കുറിച്ാം തങ്ങളുമട അവ
ക്നശങ്ങമള സാംബന്ിച്മുള്ള അവലബ്നധാം വളമര കുറവ്നണപ്. മത്നഴി 
ലറപ്പുപദ്തിയിൽ ലജ്ന�ി �ഭിക്കുനതപ് ലെറ്ിമറെയാം വ്നര്േിമ� ജന
പ്രതിനിധിയമടയാം ഔേ്നരത്യാംമക്നണ്്നമണനപ് പ�ലപ്്നഴുാം കരുതമപ്
ടുന്നുണ്പ്. തങ്ങള്്പ് ഇഷ്മപ്ട്നതെതിമറെയാം ര്നഷ്ട്രീയ അഭിപ്ര്നയ 
വത്യതത്യ്നസങ്ങളുമട ലപരിലാം മത്നഴി�്നളികമള ലജ്ന�ിയിൽനിന്നുാം 
െ്നറ്ിനിര്ത്ന പ്രവണതയാം ലെറ്റുെ്നരുമടയാം ജനപ്രതിനിധികളു
മടയാം  ഭ്നഗത്നിനപ് കണ്ടുവരുന്നു. പ� ഗ്ര്നെപഞ്്നയത്കളിലാം 
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

മത്നഴിൽ ആവശത്യമപ്ട്ടുമക്നണ്പ് അലപക്ഷ നൽകിയ്നൽ വകപ്റ്റു 
രസീതപ് നൽക്നതെ അവസ്യാം ഉണ്പ്. മത്നഴി�ിനപ് അലപക്ഷ നൽ
കിയ്നൽ നിര്ബന്െ്നയാം വകപ്റ്പ് രസീതപ് വ്നങ്ങണമെന്നുാം 15 
േിവസതെിനകാം മത്നഴിൽ �ഭിച്ചില്നമയങ്ിൽ മത്നഴി�ില്നയപ്െ്ന ലവ
തനതെിനപ് ആവശത്യമുനയി്്നമെന്നുമുള്ള ലബ്നധത്യാം മത്നഴി�്നളി
കള്്ിടയിൽ ഉണ്്നക്നതെത്നണപ് ഇതിന ക്നരണാം.

g) വ്നര്ഡുത�തെിമ� വിജി�ന്സപ് ആറെപ് ലെ്നണിറ്റിങപ് കമ്ി
റ്ികളുമട പ്രവര്തെനാം ഫ�പ്രേെല. പ�യിടങ്ങളിലാം വര്ഷങ്ങള്്പ് 
മുപെപ് രൂപീകരിച്ച കമ്ിറ്ികള് കട�്നസ്ിൽ െ്നത്രാം പ്രവര്തെിക്കുന 
അവസ്യ്നണുള്ളതപ്. കൂട്നമത പദ്തിയമട ലസ്നഷത്യൽ ആേിറ്പ് പ്ര
ക്രിയയാം ഫ�പ്രേെല. ലസ്നഷത്യൽ ആേിറ്പ് ഗ്ര്നെസഭകളിമ� മപ്നതു 
ജനപങ്്നളിതൊം വളമര ശുഷപ്കെ്നണപ്. ലസ്നഷത്യൽ ആേിറ്പ് യൂണിറ്ി
നപ് പ്രവര്തെി്്നന്നവശത്യെ്നയ ഫണ്പ് ലകന്ദ്രസര്്്നര് �ഭത്യെ്ന്്ന
തെതുാം ആേിറ്പ് പ്രവര്തെനങ്ങമള പ്രതികൂ�െ്നയി ബ്നധിച്ചിട്ടുണ്പ്.

കേരളത്ിതല സാധധ്യ�േള്
സാംസ്്നനതെിമറെ വികസനതെിനപ് ഏറ്വാം ക്രിയ്നത്മകെ്നയി 

പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെ്നന് കഴിയന പദ്തിയ്നണപ് െഹ്നത്മ്നഗ്നന്ി 
ലേശീയ ഗ്ര്നെീണ മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി. പദ്തി തുകയിൽ ഭൂരിഭ്നഗ
വാം �ഭിക്കുനതപ് ലകന്ദ്രസര്്്നരിൽ നിന്നണപ് കിട്ടുനതപ്. അവിേ
ഗ്ദ്ധ ലവതനവാം ഭരണമച്ച�വാം പൂര്ണ്െ്നയാം വഹിക്കുനതപ് ലകന്ദ്ര 
സര്്്നര്നണപ്. മെറ്ീരിയൽ ഘടകതെിമറെ75% ലകന്ദ്രവാം 25% സാം
സ്്നനവാം വഹിക്കുന്നു. 

ഭൂെിശ്നസ്ത്രപരവാം ക്ന�്നവസ്്നപരവെ്നയ സവിലശഷതകള് 
മക്നണ്ടുാം ഉയര്ന ജനസ്നന്ദ്രതമക്നണ്ടുാം തീവ്രെ്നയ പരിസ്ിതി 
മവല്ലുവിളികള് ലനരിടുന ഒരു സാംസ്്നനെ്നണപ് ലകരളാം. പശ്ിെഘ
ട്ാം മുതൽ അറബി്ടൽ വമര കുതെമന െരിഞ്ഞു കിടക്കുന ഭൂപ്ര
കൃതിയാം െൺസൂൺ ക്ന�ങ്ങളിൽ പ�ലപ്്നഴുാം സാംഭവിക്കുന അതി
തീവ്ര െഴയാം ലെര്നപ് പ്രളയാം, െണ്ിടിച്ചിൽ, ഉരുള്മപ്നട്ൽ തുടങ്ങിയ 
ദുരന്ങ്ങള് ആവര്തെിച്ണ്്നകുന അപകടകരെ്നയ സ്ിതിവിലശ
ഷെ്നണപ് നി�നിൽക്കുനതപ്. എന്നൽ എത്ര അളവിൽ െഴ �ഭിച്ച്ന
ലാം ലവനൽക്ന�തെപ് െി് പ്രലേശങ്ങളുാം രൂക്ഷെ്നയ വരള്ച്ചയമട 
പിടിയി�കമപ്ടുനതുാം പതിവ്നണപ്. നമ്മുമട പ്രധ്നന നേികള്ലപ്ന
ലാം ലവനൽ്്ന�തെപ് ശുഷപ്കിച് ലപ്നകുന്നു. വര്ഷക്ന�തെപ് �ഭിക്കു
ന െഴമവള്ളമതെ ലവനൽക്ന�ത്ാം ഉപലയ്നഗി്്നന് ത്വിധാം 
ഭൂഗര്ഭജ�െ്നയാം ഉപരിത� ജ�ല്്നതസ്സുകളിൽ സാംഭരി്്നനാം 
അധികജ�മതെ സുരക്ഷിതെ്നയി ഒഴു്ി്ളയ്നനാം പറ്റുന തര
തെിലള്ള സെഗ്ര ജ�െ്നലനജപ്മെറെപ് നമു്പ് അനിവ്നരത്യെ്നണപ്. ഓലര്ന 
ഇഞ്പ് ഭൂെിയിലാം വീഴുന െഴമവള്ളമതെയാം അവിടുമതെ െണ്ിമന
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യാം വജവസപെതെിമനയാം സാംരക്ഷിക്കുകയാം പരിലപ്നഷിപ്ിക്കുക
യാം മെയ്യുന മനറ്പ് പ്്നനകള് തലദേശസ്യാംഭരണ സ്്നപനങ്ങളുമട 
ലനതൃത്തെിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുമട സ്നലങ്തിക സഹ്നയലതെ്ന
മട തയ്യ്നറ്ന്മപ്ടണാം. ഓലര്ന മെറ നീര്തെടങ്ങളുാം ലകന്ദ്രീകരി
ച്ചപ് ഇതെരാം നീര്തെട പ്്നനകള് അടിയന്ിരെ്നയി തയ്യ്നറ്ന്ണാം. 
നീര്തെട പ്രലേശമതെ വിവിധ വിഭ്നഗതെിൽമപ്ട് ജനങ്ങള്, ജന
പ്രതിനിധികള്, സ്നലങ്തികവിേഗ്ദ്ധര് എനിവരുമട സജീവ പങ്്ന
ളിതെലതെ്നമടയ്നണപ് ഇതു നടല്ണ്തപ്. െഹ്നത്മ്നഗ്നന്ി ലേശീയ 
ഗ്ര്നെീണ മത്നഴിലറപ്പു െിഷനാം ഹരിത ലകരള െിഷനാം സാംയക്തെ്ന
യി ആരാംഭിച്ചിട്ടുള്ള 'നീരുറവപ്' പദ്തി ഇതിനലവണ്ിയള്ള െികച്ച ഒരു 
തുട്െ്നണപ്. 'നീരുറവപ്' പദ്തി വപ�റ്പ് അടിസ്്നനതെിൽ മെയ് 
നീര്തെടങ്ങളിൽ ആവര്തെനസ്ഭ്നവമുള്ള പ്നഴപ് പ്രവൃതെികള്്പ് 
പകരെ്നയി ഉല്പ്നേനക്ഷെെ്നയ നിരവധി പ്രവൃതെികള് കമണ്തെ്ന
ന്നയിട്ടുണ്പ് എനതപ് ശ്ലദ്യെ്നണപ്. എന്നൽ നീരുറവപ് െ്നതൃകയി
ലള്ള സെഗ്ര നീര്തെടപദ്തി വിജയി്ണമെങ്ിൽ ചുവമട പറയ
ന ക്നരത്യങ്ങള് ഉറപ്പു വരുലതെണ്തുണ്പ്:
a) തലദേശസ്യാംഭരണ സ്്നപനങ്ങളുമട, പ്രലതത്യകിച്ചപ് ഗ്ര്നെപഞ്്ന

യത്കളുമട സജീവ ലനതൃത്ാം. ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് പ്രസിേറെി
മറെ ലനതൃത്തെിൽ മുഴുവന് ജനപ്രതിനിധികളുമടയാം സഹകര
ണാം ഉറപ്്ന്ി െ്നത്രലെ പദ്തി വിജയിപ്ി്്നന് സ്നധിക്കൂ.

b) സ്നലങ്തികവിേഗ്ദ്ധരുമട പങ്്നളിതൊം. ഓലര്ന നീര്തെടതെിലാം 
ആ പ്രലേശതെിമറെ സവിലശഷതകള്്പ് അനലയ്നജത്യെ്നയ െണ് 
ജ�സാംരക്ഷണ പ്രവൃതെി ഏത്നമണനപ് ശ്നസ്ത്രീയെ്നയി കമണ്
ലതെണ്തുണ്പ്. ഇതിനപ് ആ ലെഖ�യിൽ വവേഗ്ദ്ധത്യാം ഉള്ളവരു
മട ലസവനാം അതത്യന്്നലപക്ഷിതെ്നണപ്. ഹരിത ലകരള െിഷന് 
വിവിധ ത�ങ്ങളിൽ രൂപാംമക്നടുതെിട്ടുള്ള സ്നലങ്തിക സെിതി
കമള ഇ്്നരത്യതെിൽ പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെ്നവനത്നണപ്. ഇതിന 
പുറലെ സനദ് പ്രവര്തെനമെന നി�യിൽ ഓലര്ന ഗ്ര്നെപ
ഞ്്നയതെിലാം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽനിനപ് വിരെിച്ച സ്നലങ്തിക 
ഉലേത്യ്നഗസ്രുമട അട്ാം പ്ര്നലേശികെ്നയി �ഭത്യെ്നകുന വവ
േഗ്ദ്ധത്യാം വ�ിയലത്നതിൽ പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെ്നന് സ്നധി്ണാം.

c) പദ്തി ആസൂത്രണതെിലാം നിര്വ്വഹണതെിലാം വ�ിയ അളവിൽ 
ജനപങ്്നളിതൊം ഉറപ്പുവരുലതെണ്തുണ്പ്. ഇതിന്നയി ജ�സാംര
ക്ഷണതെിമറെ പ്ര്നധ്നനത്യാം മവളിവ്നക്കുന തരതെിലള്ള വ�ിയ 
കത്യ്നാംപയിന് സാംഘടിപ്ി്ണാം. കത്യ്നാംപയിമറെ ഭ്നഗെ്നയി വിവിധ 
തരതെിലള്ള ബഹുജന വിേത്യ്നഭത്യ്നസ പരിപ്നടികള് സാംഘടിപ്ി
ല്ണ്ത്നയി വരുാം. നവ സ്നലങ്തികവിേത്യയമട സഹ്നയലതെ്ന
മടയള്ള ഓൺവ�ന് പ്രെ്നരണ പ്രവര്തെനങ്ങളുാം അതത്യ്നവശത്യ
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െ്നണപ്. 
d) ആസൂത്രണ നിര്വഹണ പ്രക്രിയയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുമട പങ്്ന

ളിതൊം ഉറപ്പുവരുലതെണ്തപ് അനിവ്നരത്യെ്നണപ്. സെഗ്ര നീര്തെട 
പ്്നനിമറെ ഭ്നഗെ്നയി കമണ്ത്ന പ്രവൃതെികളിൽ മത്നഴിലറ
പ്പുപദ്തിയിൽ ഏമറ്ടു്്നന് സ്നധി്്നതെവ െറ്റു വകുപ്പുകളുമട
ലയ്ന പഞ്്നയതെിമറെലയ്ന പദ്തിയിൽ ഉള്മപ്ടുതെി മെയ്യ്നന് 
സ്നധി്ണാം. മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ഏമറ്ടുക്കുന പ്രവൃതെി
കളുെ്നയള്ള സാംലയ്നജന സ്നധത്യതകളുാം പ്രലയ്നജനമപ്ടുതെണാം.

e) സാംലയ്നജന സ്നധത്യതകള് പൂര്ണ്ലത്നതിൽ പ്രലയ്നജനമപ്ടു
ത്നതിനപ് ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് ത�തെിൽ ഒരു സെഗ്ര വികസന 
പദ്തി രൂപീകരില്ണ്ത്നണപ്. പഞ്്നയതെിമറെ വികസന ഫണ്പ്, 
വകെ്നറ്ാം മെയ്യമപ്ട്ിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളുമട ഫണ്പ്, പഞ്്നയതെിമറെ 
തനതപ് ഫണ്പ്, ലകന്ദ്ര്നവിഷപ്കൃത പദ്തി വിഹിതാം, ബ്നങ്കു വ്നയപ്പ, 
ഗുണലഭ്നക്തൃവിഹിതാം എനിവ ഉള്മപ്ടുന ഒരു സെഗ്ര പദ്തി
യ്നണപ് രൂപീകരില്ണ്തപ്.  ഇപ്രക്നരാം രൂപമപ്ടുന സെഗ്ര വി
കസനപദ്തിയമട ഒരു അനിവ്നരത്യ ഘടകെ്നയി ലവണാം മത്നഴി
ലറപ്പുപദ്തിയമട വ്നര്ഷിക കര്മ്പദ്തി രൂപമപ്ടുലതെണ്തപ്.

f) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയമട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ വിേഗ്ദ്ധരുമട
യാം വിവിധ വകുപ്പ് ഉലേത്യ്നഗസ്രുമടയാം പങ്്നളിതൊം ഉറപ്പു വരു
ത്നതിനാം സാംലയ്നജന സ്നധത്യതകള് പരിലശ്നധിക്കുനതി
നാം ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് ത�തെിൽ ഒരു വര്്ിങപ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരി 
്ണാം. ഈ വര്്ിങപ് ഗ്രൂപ്ിൽ കൃഷി, മൃഗസാംരക്ഷണാം, ക്ഷീരവി
കസനാം, ജ�സാംരക്ഷണാം, പരിസ്ിതി, അടിസ്്നന സൗകരത്യ 
വികസനാം തുടങ്ങിയ ലെഖ�കളിമ� വിേഗ്ദ്ധമര ഉള്മപ്ടുതെണാം.

g) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി രൂപീകരണതെിൽ വികസന സ്റ്റ്നറെിങപ് 
കമ്ിറ്ിയമട പങ്പ് ഉറപ്പു വരുതെണാം. മത്നഴിലറപ്പു പദ്തിയമട 
വ്നര്ഷിക കര്മ്പദ്തി ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് വികസന സ്റ്റ്നറെി
ങപ് കമ്ിറ്ി പരിലശ്നധിച്ചപ് അാംഗീകരിച്ച്നകണാം ഗ്ര്നെപഞ്്നയ
തെപ് കമ്ിറ്ി്പ് സെര്പ്ില്ണ്തപ്. ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെിൽ വിവിധ 
വകുപ്പുകളുമടയാം ഏജന്സികളുമടയാം ലനതൃത്തെിൽ നടപ്ി�്ന
ക്കുന വികസന പദ്തികളുാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയെ്നയള്ള 
സാംലയ്നജനാം ഉറപ്പുവരുതെ്നന് വികസന സ്റ്റ്നറെിങപ് കമ്ിറ്ിയ
മട പരിലശ്നധന സഹ്നയകരെ്നകണാം.
മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയിൽ ആസ്തി വികസന പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടു

്ണമെങ്ിൽ സ്നധന സ്നെഗ്രികളുമടയാം വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളു
മടയാം തടസ്ാം കൂട്നമതയള്ള �ഭത്യത ഉറപ്പു വരുതെണാം. മെറ്ീരിയൽ 
ഫണ്പ് ലകന്ദ്രസര്്്നരിൽ നിന്നുാം �ഭിക്കുനതപ് വവകുന സ്നഹെ
രത്യതെിൽ ത്രിത� പഞ്്നയത്കളുമട പ്്നന് ഫലണ്്ന തനതു ഫലണ്്ന 
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എന് ജഗജീവന്

മുന്കൂറ്നയി നൽക്നന് വത്യവസ്യണ്്നകണാം. കര്നറക്നരുമടയാം ഇട
നി�്്നരുമടയാം അനധികൃത കടന്നുകയറ്ാം തടയനതിന്നയി കു
ടുാംബശ്ീ CDS  മറെ ലെൽലന്നട്തെിൽ പ്രവര്തെിക്കുന ആകപ്ടിവിറ്ി 
ഗ്രൂപ്പുവഴി ആവശത്യെ്നയ സ്നധന സ്നെഗ്രികള് വിതരണാം മെയ്യുന
തിനള്ള സാംവിധ്നനാം രൂപമപ്ടുതെണാം. വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളുമട 
�ഭത്യതക്കുറവപ് പരിഹരിക്കുനതിന്നയി മത്നഴിലറപ്പ് മത്നഴി�്നളിക
ളിൽനിന്നുാം കഴിവാം ത്നല്പരത്യവമുള്ളവമര കമണ്തെി ആവശത്യെ്നയ 
പരിശീ�നാം നൽകി വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികള്ന്ി െ്നറ്്നവനത്നണപ്. 
ഇതിന്നയി സാംസ്്നന െിഷന് കി�യെ്നയി ലെര്നപ് ആവിഷപ്കരി
ച്ചിട്ടുള്ള 'െികവപ്' പദ്തി എല്ന ഗ്ര്നെപഞ്്നയത്കളിലാം ഫ�പ്രേെ്ന
യി നടത്വ്നന് നടപടി സ്ീകരി്ണാം. ഇപ്രക്നരാം പരിശീ�നാം 
�ഭിച്ച വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികമള ഉള്മപ്ടുതെി ല�ബര്ബ്നങ്പ് രൂപീ
കരിക്കുകയാം അവര്്്നവശത്യെ്നയ റിലവ്നള്വിങപ് ഫണ്പ് പഞ്്നയ
തെിമറെ പദ്തി വിഹിതതെിൽ നിലന്ന കുടുാംബശ്ീയിൽ നിലന്ന 
�ഭത്യെ്നക്കുകയാം മെയ്യ്നവനത്നണപ്.

പദ്തിയിൽ ഏമറ്ടുക്കുന പ്രവൃതെികള് എസ്റ്റിലെറ്പ് പ്രക്നരാം 
ഗുണനി�വ്നരാം ഉറപ്പു വരുതെി മെലയ്യണ്തപ് അതത്യ്നവശത്യെ്നണപ്. 
മെയ് പ്രവൃതെിയമട അളവകള് കൃതത്യെ്നയി എടുതെപ് ലരഖമപ്ടുതെി 
െ്നത്രലെ ലവതനാം നൽക്നന് പ്നടുള്ളൂ. ഇതിമറെ അനിവ്നരത്യത സാം
ബന്ിച്ചപ് മത്നഴി�്നളികള്, ലെറ്റുെ്നര്, മത്നഴി�്നളി സാംഘടനകള്, 
ജനപ്രതിനിധികള്, ഉലേത്യ്നഗസ്ര് എനിവരുമടയിടയിൽ ശരിയ്നയ 
ലബ്നധവൽകരണാം നടലതെണ്തപ് അനിവ്നരത്യെ്നണപ്. ലകന്ദ്ര സര്
്്നര് നിര്ലദേശപ്രക്നരാം ലെറ്ിനപ് അര്ദ് വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളിയമട 
ലവതനാം നൽകി, ആവശത്യെ്നയ പരിശീ�നാം �ഭത്യെ്ന്ി, അളമവടു
ക്കുനതിനപ് ചുെത�മപ്ടുത്ന സമ്പ്രേ്നയാം അടിയന്ിരെ്നയി നട
പ്ി�്ന്ണാം. പദ്തിയിമ� മത്നഴി�്നളികളിൽ നമല്നരു ശതെ്നനാം 
പ്ര്നയലെറിയ സ്ത്രീകളുാം െറ്റു തരതെിലള്ള അവശത അനഭവിക്കുനവ
രുെ്നമണന വസപ്തുത കൂടി കണ്ിമ�ടുതെപ് വടാം ആറെപ് ലെ്നഷന് 
സ്റ്റേിയിലൂമട നി�വിൽ രൂപമപ്ടുതെിയിട്ടുള്ള ലേറ്്നയിൽ എമന്
ങ്ിലാം െ്നറ്ാം വരുലതെണ്തുലണ്്ന എനതുകൂടി സര്്്നര് ത�തെിൽ 
പരിലശ്നധി്ണാം. 

ര്നഷ്ട്രീയവാം വത്യക്തിപരവെ്നയ ക്നരണങ്ങള്നൽ മത്നഴിൽ നിലഷ
ധി്മപ്ടുനത്നയി നിരവധി പര്നതികള് �ഭിക്കുന സ്നഹെരത്യ
തെിൽ മത്നഴി�്നളികളുമട അവക്നശങ്ങള് �ാംഘി്മപ്ടുനില്നമയ
നപ് ഉറപ്പുവരുതെ്നന് ഫീൽഡുത�തെിൽ കൂടുത�്നയി ഇടമപടലകള് 
ആവശത്യെ്നണപ്. മത്നഴിലറപ്പു നിയെപ്രക്നരാം ഉറപ്പു നൽകമപ്ട്ിട്ടുള്ള 
അവക്നശങ്ങള് സാംബന്ിച്ച വിപു�വാം ഫ�പ്രേവെ്നയ ലബ്നധവൽ
കരണാം മത്നഴി�്നളികള്്ിടയിൽ നടതെണാം. മത്നഴിൽ ആവശത്യ
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

മപ്ടുലപെ്നള് വകപ്റ്പ് രസീതപ് നൽകുന്നു എനപ് പൂര്ണ്െ്നയാം ഉറ
പ്പുവരുതെണാം. പര്നതി പരിഹ്നര സാംവിധ്നനങ്ങള് ഗ്ര്നെ-ല്്ന്പ് 
ത�ങ്ങളിൽ ക്നരത്യക്ഷെെ്നയി പ്രവര്തെിക്കുന്നു എന്നുറപ്്ന്ണാം. 
ഇതിന്നയി ആവശത്യമെങ്ിൽ ഓൺവ�ന് പ്്നറ്പ്ലഫ്നാം രൂപമപ്ടുതെ
ണാം. വ്നര്ഡുത�തെിമ� വിജി�ന്സപ് ആറെപ് ലെ്നണിറ്റിങപ് സെിതി
കള് അടിയന്ിരെ്നയി പുനഃസാംഘടിപ്ിച്ചപ് പ്രവര്തെനക്ഷെെ്ന്
ണാം. ലസ്നഷത്യൽ ആേിറ്പ് സാംവിധ്നനാം കൂടുതൽ ശക്തെ്നക്കുകയാം 
ക്രിയ്നത്മക ആേിറ്ിങ്ങിനപ് പ്ര്നധ്നനത്യാം നൽകുകയാം ലവണാം.

കേന്ദ്രനിലപാടുേള്
ലകന്ദ്രസര്്്നരിമറെ മതറ്്നയ നയസെീപനങ്ങള് മൂ�ാം മത്നഴി

ലറപ്പുപദ്തി വ�ിയ പ്രതിസന്ികമള ലനരിടുന ഒരു ഘട്െ്നണിതപ്. 
a) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി്്നയള്ള ലകന്ദ്ര വിഹിതാം വന്ലത്നതിൽ മവ

ട്ിക്കുറച്ചതപ് പദ്തി നിര്വ്വഹണമതെ ഗുരുതരെ്നയി ബ്നധിക്കുാം. 
കഴിഞ്ഞ സ്നപെതെിക വര്ഷാം 1.06 �ക്ഷാം ലക്നടി രൂപ മെ�വ
ഴിച്ച സ്്നനതെപ് ഈ വര്ഷാം പദ്തി്്നയി നീ്ിവച്ചിരിക്കുന 
തുക മവറാം 73,000 ലക്നടി രൂപ െ്നത്രെ്നണപ്. 

b) ഇന്ത്യയിമ� വിവിധ പ്രലേശങ്ങളുമട ഭൂെിശ്നസ്ത്രപരെ്നയ പ്രലതത്യ
കതകളുാം സാംസ്്നനങ്ങളുമട സവിലശഷ സ്നഹെരത്യങ്ങളുാം പരിഗ
ണി്്നമത ലകന്ദ്രസര്്്നര് ഏകപക്ഷീയെ്നയ തീരുെ്നനങ്ങള് 
എടുതെപ് നടപ്ി�്നക്കുനതപ് ലകരളതെിമ� പദ്തി നിര്വ്വഹണ
തെിനപ് വ�ിയ തടസ്ാം സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്പ്. ഒരു ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെിൽ 
ഒലരസെയാം 20ൽ കൂടുതൽ പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടു്്നന് പ്നടില്ന
മയന ലകന്ദ്രനിര്ലദേശാം ലകരളതെിമറെ സവിലശഷതകള് പരിഗ
ണിക്കുലപെ്നള് അപ്ര്നലയ്നഗികെ്നണപ്. ഇന്ത്യയിമ� ഗ്ര്നെപഞ്്നയ
ത്കളുമട ശര്നശരി ജനസാംഖത്യ മവറാം 3000 െ്നത്രെ്നമണങ്ിൽ 
ലകരളതെി�തപ് 30000 ന മുകളി�്നണപ്. നമ്മുമട ഒരു വ്നര്േിന 
തു�ത്യെ്നണപ് െറ്റു പ� സാംസ്്നനങ്ങളിമ�യാം പഞ്്നയത്കള്. 
അതുമക്നണ്ടുതമന ലെല്പറഞ്ഞ നിര്ലദേശാം പ്ന�ിച്ചപ് പ്രവൃതെി
കള് ഏമറ്ടു്്നന് സ്നധി്്നമത വനിരിക്കുന്നു. സാംസ്്നനാം 
ആവര്തെിച്ച്നവശത്യമപ്ട്ിട്ടുാം ലെൽ നിര്ലദേശാം പിന്വ�ി്്നന് 
ലകന്ദ്രാം തയ്യ്നറ്നയിട്ില. 

c) ലവണ്ത്ര മുമന്നരു്ങ്ങളില്നമത  സ്നലങ്തികവിേത്യകമള ഉപലയ്ന
ഗിക്കുനതുമൂ�ാം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള് ഫീൽഡുത�തെിൽ അനഭ
വമപ്ടുന്നു. മത്നഴി�്നളികളുമട ഹ്നജര് മെ്നവബൽലഫ്നൺ വഴി 
ലരഖമപ്ടുത്നതിനള്ള National Mobile Monitoring System 
(NMMS) സുത്നരത്യത ഉറപ്പുവരുതെ്നന് സഹ്നയിക്കുനത്നണപ്. 
എന്നൽ അതിമറെ സ്നലങ്തികപ്ിഴവകള് പൂര്ണ്െ്നയാം പരി
ഹരി്്നമത ധൃതിപിടിച്ചപ് നടപ്ി�്ന്ിയതപ് ക്നരണാം ഫീൽേിൽ 
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എന് ജഗജീവന്

നിരവധി ബുദ്ിമുട്ടുകള് ലനരിലടണ്ിവരുന്നു. പ�ലപ്്നഴുാം മത്നഴി
�്നളികളുമട ഹ്നജര് ശരിയ്നയി ലരഖമപ്ടുതെ്നന് കഴിയ്നമത 
വരികയാം അതുമൂ�ാം ലജ്ന�ി മെയ്യുന മത്നഴി�്നളികള്്പ് ലപ്നലാം 
ലവതനാം നഷ്മപ്ടുകയാം മെയ്യുന സ്നഹെരത്യെ്നണുള്ളതപ്. 

d) മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയമട മുഴുവന് ഫണ്ടുാം ലസ്റ്ററ്ിമ� ഒരു ലന്നേൽ 
അ്ൗണ്ിൽ നിന്നു നൽകുനതിന്നയി മക്നണ്ടുവന PFMS 
സാംവിധ്നനതെിമ� പിഴവമൂ�ാം 12000 തെില�മറ മവണ്ര്െ്നര്
ക്കുാം വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികള്ക്കുാം �ഭില്ണ് തുക നൽക്നന് 
കഴിയ്നതെ അവസ്യ്നണപ്. 75 ലക്നടി രൂപയ്നണപ് ഇപ്രക്നരാം 
നൽക്നന് സ്നധി്്നമതയ്നയിട്ടുള്ളതപ്. തുക �ഭി്്നന് ഒനര 
വര്ഷതെില�മറ ക്ന�ത്നെസാം വന സ്നഹെരത്യതെിൽ പഞ്്ന
യത്കളിമ� ആസ്തി നിര്െ്നണ പ്രവൃതെികളിൽനിനപ് മവണ്ര്
െ്നരുാം വിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി�്നളികളുാം പിന്വ്നങ്ങുന അവസ്യമുണ്പ്.

e) മത്നഴിലറപ്പു മത്നഴി�്നളികള്്പ് നി�വിൽ ലകന്ദ്രസര്്്നര് 
അനവേിക്കുനതപ് വളമര തുച്ഛെ്നയ ലവതനെ്നണപ്. ഓലര്ന സാം
സ്്നനങ്ങളില�യാം കര്ഷിക ലെഖ�യിമ� അവിേഗ്ദ്ധ മത്നഴി
�്നളികള്്പ് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള െിനിൊം ലവതനാം നൽകണമെന 
വര്ഷങ്ങള്നയിട്ടുള്ള ആവശത്യാം അാംഗീകരി്്നന് ലകന്ദ്രസര്്്നര് 
തയ്യ്നറ്നവനില.

f) മത്നഴിലറപ്പു പ്രവൃതെി മെയ്യുനതിനപ് മത്നഴി�്നളികള് മക്നണ്ടു
വരുന പണിയ്നയധങ്ങള്്പ് വ്നടക നൽകുന സമ്പ്രേ്നയാം 
ഏകപക്ഷീയെ്നയി നിര്തെ�്ന്ിയ ലകന്ദ്രസര്്്നര് സെീപന
വാം അലങ്ങയറ്ാം പ്രതിലഷധ്നര്ഹെ്നണപ്. 

g) ഓലര്ന സാംസ്്നനതെിമറെയാം സവിലശഷ സ്നഹെരത്യങ്ങള്്ന
സരിച്ചപ് പ്രവൃതെികള് ഏമറ്ടു്്നന് അനെതി �ഭില്ണ്തുണ്ടുപ്. 
ലകരളതെിമ� സ്നഹെരത്യതെിൽ മനൽക്കൃഷി, ഇറിലഗഷന് കന്ന
ലകള്, ക്ഷീരവികസനാം, െത്സത്യക്കൃഷി തുടങ്ങിയ ലെഖ�കളിൽ 
കൂടുതൽ ഇടമപടലകള് നടലതെണ്തപ് ആവശത്യെ്നണപ്. എന്നൽ 
ഇതിന്നയള്ള സാംസ്്നനതെിമറെ ആവശത്യങ്ങള് ഒന്നുാം തമന 
അനകൂ�െ്നയി പരിഗണിക്കുവ്നന് ലകന്ദ്ര സര്്്നര് തയ്യ്നറ്നകു
നില.

ഉപസംഹാരം
ലകന്ദ്രസര്്്നരിമറെ ഇപ്രക്നരമുള്ള മതറ്്നയ സെീപനങ്ങള് സാം

ബന്ിച്ചപ് ആവശത്യെ്നയ ലബ്നധവൽകരണാം നടതെി ബഹുജനങ്ങ
മള അണിനിരതെി മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിമയ തകര്്്നനള്ള ലകന്ദ്ര 
സര്്്നര് നീ്ങ്ങമള മെറത് ലത്നല്പില്ണ്തുണ്പ്. അലത്നമട്ന
പ്ാം മത്നഴിലറപ്പുപദ്തിയമട സ്നധത്യതകമള പരെ്നവധി പ്രലയ്നജ
നമപ്ടുതെി ഓലര്ന പ്രലേശതെിമറെയാം സെഗ്ര വികസനാം ഉറപ്പുവ
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ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ�ി കേന്ദ്രനിലപൊടുേളും  
കേരളത്ിതല സൊദ്ധധ്യ�േളും

രുതെ്നന് തലദേശസ്യാംഭരണ സ്്നപനങ്ങളുമട ലനതൃത്തെിൽ 
വിവിധ വകുപ്പുകളുമട ഏലക്നപനതെിലൂമട ആത്മ്നര്ത്ഥെ്നയി ശ്
െില്ണ്തുെ്നണപ്. മത്നഴിലറപ്പുപദ്തി കുറ്െറ് രീതിയിൽ നടപ്്ന
്ി ജ�സാംരക്ഷണതെിലാം പ്ര്നലേശിക വികസനതെിലമെ്നമ് 
െികച്ച െ്നതൃകകള് സൃഷ്ിച്മക്നണ്്നകണാം നമ്മുമട പ്രതിലര്നധ പ്ര
വര്തെനങ്ങള് മുലന്നട്ടു മക്നണ്ടുലപ്നലകണ്തപ്.


