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ആമുഖം 

 

പരരളത്തില്  അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫില്  വന്നിട്ട ് രാല്നൂറ്റാണ്ടായി. 1995ല്  

നെന്ഫിലാക്കിയ അധിരാ്  വിപരക്രീരരണം മൂലം ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് രൂെുരല്  

ഉത്തരവാേിരവങ്ങൾ  നല്രിനയകിലിലും അരനുസരിച് ് അവയുനെ ഭരണ സംവിധാനത്തില്  

മാറ്റം, ഉപേയാരസ്ഥരുനെ എണ്ണത്തില്  വ്ധന, രനര് വരുമാനം വ്ധിന്ഫിയ്ക്കാനുള 

സവാരക്്യം, ഒരു ക്ോപേശിര സ്ക്കാരായി ക്േവ്ത്തിയ്ക്കാ്  പവണ്ട അധിരാരം എന്നിവ 

നല്രിയില. . ധനവിപരക്രീരരണവും സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശരൾ  

നെന്ഫിലാക്കിയരും ഒട്ടും രൃപ്തിരരമായിരുന്നില. . രണ്ടാം ഘട്ട അധിരാര വിപരക്രീരരണ 

ക്േക്രിയയും സംസ്ഥാനത്ത് നെത്താ്  സ്ക്കാരുരൾ  രയ്യാറായില. . ഈ രാല്നൂറ്റാണ്ടുരാലത്ത് 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ വാ്ഷിര േദ്ധരി, നോരു സ്വീസുരളുനെ നെത്തിന്്ഫ, 

ധനവിപരക്രീരരണം രുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങനളക്കുറിച് ് ചില േഠനങ്ങൾ  ഈ പലഖര്  

നെത്തിയിട്ടുണ്്ട. അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷ്  അധയക്ഷ്  എന്ന നിലയിലും 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  േരിപശാധിച് ിട്ടുണ്്ട. ഈ രാലത്ത ്

ക്േസിദ്ധീരരിച്  പലഖനങ്ങളും േഠനറിപന്ഫാ്ട്ടുരളുനെ സംക്രഹവും ഉൾനക്കാളിച് ാണ് ഈ 

േുസ്തരം രയ്യാറാക്കിയിട്ടുളര്. 

 

േവടിയാര്           ബി. എ. ന്ദ്രോശ ് 
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ിദ്ധ്യായം 1 

ജനേീയാസൂന്ദ്രണം എങ്ങലന വഴി ലരറ്റാണി? 

 

(ഒന്നാം വ്ഷ വാ്ഷിര േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിനനക്കുറിച് ് രൃശൂ്  ജില. യിനല നാല് 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  നെത്തിയ േഠനത്തിനന്പ സംക്രഹം  

 

ഭാഗം 1 

ജനേീയാസൂന്ദ്രണം 

 

വ്  അവരാശവാേങ്ങപളാനെയും േരസയക്േചാരണപത്താനെയും പരരളത്തിനന്പ 

വിരസനവീഥിയിപലക്ക് നരാണ്ടുവന്ന ജനരീയാസൂക്രണം യഥാ്ഥത്തില്  ലക്ഷയം 

രണ്ടുപവാ? അന്ധമായ വിമ്ശനങ്ങളുനെയും അരിരുവിട്ട അവരാശവാേങ്ങളുനെയും സമയം 

രഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ശാസ്ക്രീയമായി ഈ ക്േവ്ത്തന േദ്ധരിയുനെ രുണപോഷങ്ങൾ  

േരിപശാധിക്കുരയാണ് ഇപന്ഫാൾ  പവണ്ടര്. ഈ ലക്ഷയപത്താനെ സംസ്ഥാനനത്ത നാല ്

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  നെത്തിയ േഠനത്തിനന്പ അെിസ്ഥാനത്തില്  രിട്ടിയ 

രനണ്ടത്തലുരളിലൂനെ രപണ്ണാെിച് ാല്  ഒരു മുക്ോവാരയത്തിനന്പ േയനീയ രര്ച് യുനെ 

മുഖമാണ് രാണാനാവുര. ക്രിരല േഞ്ചായത്ത് സംവിധാനവും വിപരക്രീരൃരാസൂക്രണവും 

എ. നര. ആന്പണിയുനെ സ്ക്കാരാണ ് 1995ല്  പരരളത്തില്  നെന്ഫാക്കിയര്. േിന്നീെ ് വന്ന 

എല്.ഡി.എഫ്. സ്ക്കാ്  വിപരക്രീരൃരാസൂക്രണനത്ത ജനരീയാസൂക്രണനമന്ന ് പേര ് മാറ്റി 

വിളിക്കുരയായിരുന്നു.  

 പരരളം ഇന്നു വനര രണ്ടിട്ടുള ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ േദ്ധരിനയന്നും പലാരത്തിന് 

രനന്ന മാരൃരയാരാ്  പോരുന്ന വിരസന പമാഡല്  ആനണന്നും ഇപരേറ്റി അഭിക്ോയങ്ങൾ  

വന്നിട്ടുണ്്ട. ഈ സാഹചരയത്തിലാണ് രൃശ്ശൂ്  ജില. യിനല രാട്ടരാമ്പല്, ആ്ത്താറ്റ്, രെവല. ൂ്, 

ചൂണ്ടല്  േഞ്ചായത്തുരളുനെ വിരസന ലക്ഷയങ്ങളും മാ്ഗങ്ങളും പനട്ടവും 

േരിപശാധിയ്ക്കുന്നര്. വിരസന രക്്ം, വിഭവങ്ങൾ, ജനരീയ േകിലാളിത്തം എന്നീ 

ഘെരങ്ങനള േറ്റി ആേയം പനാക്കാം. ഇരില്  നിന്ന് ഈ പമഖലയില്  പരരളം കരവരിച്  

പനട്ടത്തിനന്പ ക്േരയക്ഷയചിക്രം വരനച് െുക്കാവുന്നരാണ്. ഇരുവനരയുള േദ്ധരിരൾ  

പരക്രീരൃരവും േരസ്പരം ബന്ധമില. ാത്ത വരുന്ഫുരൾ  വഴി നെന്ഫാക്കിയര് മൂലവും ഉപേയാരസ്ഥ 

പമധാവിരവത്തിലധിഷ്ടിരമായാരിനാലും ലര് ഷയം രണ്ടിനല. ന്നു ജനരീയാസൂക്രണേദ്ധരി 

ശില്േിരൾ  േറയുന്നു. ഇരിന് ഒറ്റമൂലിയായി ജനരീയാസൂക്രണം നരാണ്ടുവരിരയും 

നചയ്യുന്നു. വിരസനരക്്ം ഇരാണ്. ജനക്േരിനിധിരളുനെ പനരൃരവത്തില്   ജനരീയ 

േകിലാളിത്തപത്താനെ േദ്ധരി രൂേീരരിക്കുരയും നെന്ഫാക്കുരയും നചയ്യുര. ഇപരാനൊന്ഫം 

സ്ക്കാ്  വിഹിരങ്ങൾക്ക് േുറപമ സന്നദ്ധപസവനം, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം, സംഭാവന, മറ്റു 

ക്ോപേശിര ധനസമാഹരണങ്ങൾ  എന്നിവ വഴി വ്പരാരില്  വിഭവം സമാഹരിയ്ക്കുന്ന ഒരു 

േുരിയ കശലി നെന്ഫിലാക്കുര. 
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രദ്ധ്രി രയ്യാറാക്കല്  

ധനലഭയരയുനെ അെിസ്ഥാനത്തിലാപണാ േദ്ധരി രയ്യാറാക്കിയര് എന്ന് േരിപശാധിക്കലാണ ്

ശരിയായ വിശരലന രീരി. സംസ്ഥാന സ്ക്കാ്  നല്രുന്ന േദ്ധരി രുരയ്ക്ക് േുറപമ, 

പരക്രത്തിനന്പ േദ്ധരി വിഹിരം, േഞ്ചായത്ത് രനര് ഫണ്ട്, ധനരാരയ സ്ഥാേനങ്ങൾ  വഴി 

സമാഹരിയ്ക്കുന്നര്, സന്നദ്ധക്േവ്ത്തനം, സംഭാവന, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം എന്നീ 

ഇനങ്ങളില്  വ്പരാരില്  വിഭവസമാഹരണമാണ് ലക്ഷയമിട്ടിരുന്നര്. േഠനം നെത്തിയ നാല ്

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല േദ്ധരി അെകിലലും ജൂണ്  30 വനര നചലവാക്കിയ രുരയും 

േരിപശാധിച് പന്ഫാൾ  രിട്ടിയര് ഈ രണക്കുരളാണ്. ഒന്ന്: ഒരു േഞ്ചായത്ത് രനര് ഫണ്ടായി 

1300 രൂേ നചലവാക്കിയനരാഴിച് ാല്  മറ്റു മൂന്ന് േഞ്ചായത്തുരളിലും ഒരു കേസ പോലും ഈ 

ഇനത്തില്  സമാഹരിയ്ക്കാപനാ, നചലവാക്കാപനാ രഴിഞ്ഞിട്ടില. . രണ്്ട: പരക്രാവിഷ്കൃ ര 

േദ്ധരിവിഹിരം, ധനരാരയ സ്ഥാേനങ്ങൾ  വഴി സമാഹരണം എന്നീ ഇനങ്ങളില്  ഈ നാല ്

േഞ്ചായത്തുരളിലും ഒന്നും സമാഹരിയ്ക്കാനായില. . മൂന്ന്: േദ്ധരിയില്  േലയിന 

ധനാരമമാ്ഗങ്ങൾ  വിഭാവന നചയ്തിരുനന്നകിലിലും സംസ്ഥാന സ്ക്കാ്  നല്രിയ രുര 

മാക്രപമ രിട്ടിയിരുന്നുളൂ. 

 നരാഴില്  രഹിര യുവജനങ്ങൾ  സന്നദ്ധരായിര പസവനത്തിന് രയാറാരുനമന്നും 

അസ്സൂക്രണ ശില്േിരൾ  രരുരിയിരുന്നു. എന്നാല്, സവപ്നം നെന്ഫായിനല. ന്ന് േഠനം േറയുന്നു. 

നാലില്  ഒരു േഞ്ചായത്തില്  ഒരു പറാഡ്  േണിക്ക് നചറിയ പരാരില്  സന്നദ്ധപസവനം 

ലഭയമായനരാഴിച് ാല്  മനറ്റങ്ങും അരുണ്ടായില. .  

ഗുണകഭാക്ത്യ വിഹിര൦ 

രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരമായി വ്രുര സമാഹരിയ്ക്കാനമന്ന് േദ്ധരി ലക്ഷയമിട്ടിരുന്നു. ഈ 

നാല് േഞ്ചായത്തുരളില്  22 ലക്ഷം, 7.2 ലക്ഷം, 4.2 ലക്ഷം, 1.9 ലക്ഷം രൂേ വീരമാണ ്

ഈയിനത്തില്  ലക്ഷയമിട്ടിരുന്നര്. ഈ രുര രണക്കുരളുനെ ഒരു രളിമാക്രമാനണന്നും 

അപനവഷണത്തില്  നരളിഞ്ഞു. സാധാരണരരിയില്  വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്യ 

േദ്ധരിരളില്  രുണപഭാക്ത്ാക്കൾ  മൂലധന നിപക്ഷേത്തിനന്പ ഒരു ഭാരം േണമായി 

നല്രുന്നരിനനയാണ്  രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം എന്ന് േറയുന്നര്. എന്നാല്  രുണപഭാക്ത്യ 

വിഹിരം, രണക്കാക്കാ്  വളനര വിചിക്രമായ രീരിയാണ് േഞ്ചായത്തുരൾ  

സവീരരിച് ിരിയ്ക്കുന്നര്. വാഴ വിത്തു വിരരണ േദ്ധരിരളില്  വിത്തുരൃഷി ഓഫിസില്  

നിന്നും വാങ്ങിനക്കാണ്്ട പോരുന്നര് മുരല്  നട്ടുവള്ത്തി വലുരാക്കി വിളനവെുക്കുന്നര ്

വനര ര്ഷരന് നചലവാരുന്ന രുരയാണ് ഉേപഭാക്ത്യ വിഹിരം. ആെുവിരരണ േദ്ധരിയില്  

ആെു വള്ത്താ്  പവണ്ട രീറ്റ, ഇ്ഷുറ്സ്, മരുന്ന്, േരിോലനം രുെങ്ങിയ എല. ാ 

നചലവുരളും രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരമാണ്.  

വീട്ടുവളന്ഫില്  േച് ക്കറി േദ്ധരിയ്ക്ക് ഒരു േഞ്ചായത്തില്  വിത്തുവിരരണത്തിനുള 

േദ്ധരി നചലവ് േരിനാലായിരം രൂേയും രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം 9.28 ലക്ഷം രൂേയും 

പച്ത്തു നമാത്തം േദ്ധരി നചലവ ് 9.42 ലക്ഷം രൂേയാണ്. ഇരനുസരിച്  ് 25 െണ്  േച് ക്കറി 

ഉര്ോേിന്ഫിച് ു േദ്ധരി ലക്ഷയം പനെിനയന്നാണ് രണക്ക്. ഇത്തരത്തിലുള സാകിലല്പിര 
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രണക്കുരളുനെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ േഞ്ചായത്തുരളില്  രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം 

രണക്കാക്കിയിരുന്നര്. 

ജനരങ്കാളിത്ത൦ 

ഇനി ജനേകിലാളിത്തത്തിനന്പ രാരയം. ജനങ്ങൾ  േനകിലെുത്തുനരാണ്ടുള ഒരു േുരിയ വിരസന 

സംസ്ക്കാരം സൃഷ്ടിക്കുരയാണ് ജനരീയാസൂക്രണത്തിനന്പ ക്േഖയാേിര ലക്ഷയം. ഇരനുസരിച് ് 

ക്േപേശനത്ത വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  രിട്ടനന്ഫെുത്തി നി്പേശങ്ങൾ  േഞ്ചായത്തിന് 

നരാെുപക്കണ്ടര് ക്രാമസഭയാണ്. േഠനം നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില്  രണ്ടു മുരല്  മൂന്ന് വനര 

ക്രാമസഭരൾ  രൂെിനയകിലിലും രാരയമായ നി്പേശനമാന്നും നരാെുക്കാ്  രഴിഞ്ഞിട്ടില. . 

രാരണം ഇവനയാനക്കയാണ്.  

 ഒന്ന്: ക്രാമസഭയില്  അംരങ്ങളായ പവാട്ട്മാരില്  വളനരക്കുറച് ് പേപര 

േനകിലെുത്തുളൂ. ഒരിെത്ത് ആറു ശരമാനം, മനറ്റാരിെത്ത ് എട്ട്, അെുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒ്േര് 

എന്നിങ്ങനന മാക്രം. സക്്രീരളുനെ േകിലാളിത്തം നോരുവില്  നാല് ശരമാനപമാ അരില്  

രാനഴപയാ മാക്രവും. രണ്്ട: ക്രാമ സഭരളില്  േനകിലെുത്തിരുന്നവരില്  ഭൂരിഭാരം പേരും 

േരിക്േജനങ്ങളാണ്. രങ്ങൾക്ക് എ്് ആനുരൂലയം േദ്ധരിയില്  നിന്ന് ലഭിക്കുപമാ 

എന്നറിയാനാണ് ഭൂരിഭാരം പേരും ക്രാമ സഭരളില്  പോയര്. മൂന്ന്: ക്ോപേശിര 

വിരസനവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട രാരയങ്ങൾ  ച്ച്  നചയ്യുന്നരില്  ക്രാമസഭയില്  

േനകിലെുത്തിരുന്നവ്  പവണ്ടക്ര രാല്പരയം രാണിക്കുന്നില. . നാല്: നാലരമണിക്കൂ്  സമയം 

നെക്കുന്ന ക്രാമ സഭയില്  രണ്ടു മണിക്കൂറും സവാരരം, അധയക്ഷ ക്േസംരം, ഉേ്ഘാെനം, 

ജനരീയാസൂക്രണനത്ത സംബന്ധിച് ുള ക്േസംരങ്ങൾ  എന്നിവയാണ്. അര് രഴിഞ്ഞാല്  രണ്ടു 

മണിക്കൂ്  ക്രൂന്്ഫ രിരിഞ്ഞുള ച്ച് യാണ്. ഇരിനിെയില്  േനകിലെുക്കുന്ന എല. ാ 

അംരങ്ങൾക്കും ഒന്നിച് ിരുന്നു നോരു വിരസന ക്േങനങ്ങൾ  ച്ച്  നചയ്യാ്  അവസരം 

ലഭിയ്ക്കുന്നില. . അഞ്ച്: ക്രാമസഭയില്  േനകിലെുക്കുന്നരല. ാനര േദ്ധരി രൂേവല്ക്കരണം, 

നെത്തിന്്ഫ രുെങ്ങിയ ഒരു രാരയത്തിലും ക്രാമസഭയിനല 99 ശരമാനം അംരങ്ങളും 

ഇെനന്ഫട്ടിരുന്നില. . ഫലത്തില്  േദ്ധരി രൂേവല്ക്കരണവും നെത്തിന്ഫും േഞ്ചായത്ത ്

ഭരണസമിരി അംരങ്ങപളാ, അവനര സഹായിച്  ചില വയക്ത്ിരപളാ, േഞ്ചായത്ത ്

ഉപേയാരസ്ഥപരാ ആണ് നെത്തിയര്. 

 പരരളത്തിനന്പ രൂക്ഷമായ വിരസന ക്േരിസന്ധി േരിഹരിയ്ക്കാ്  േരയപ്തമായപരാ, 

ഇന്നനത്ത സാഹചരയത്തിന് പയാജിച് പരാ ആയ വിരസന രക്്ം അല.  ഈ േദ്ധരിയിലൂനെ 

നെന്ഫാക്കിയനരന്ന ് ലളിരമായി മനസ്സിലാക്കാം. വിഭവലഭയരനയക്കുറിച്  ് യാഥാ് യ് 

പബാധമില. ാത്ത സവപ്ന േദ്ധരിയാണ് ആസൂക്രണ ശില്േിരൾ  രയ്യാറാക്കിയര്. സന്നദ്ധ 

പസവനം, സംഭാവന, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം എന്നീ ഇനങ്ങളില്  വ്പരാരില്  വിഭവങ്ങൾ  

സവരൂേിച് ു വിരസന വിന്ബവം നെത്താനമന്ന സവപ്നവും യാഥാ്്യമായില. . ജനങ്ങൾ  

ജനങ്ങൾക്ക് പവണ്ടി േദ്ധരി രയ്യാറാക്കി നെന്ഫാക്കും എന്ന മുക്ോവാരയവും ക്ോപയാരിരമായില. . 
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ഭാഗം 2 

നാല് രഞ്ചായത്തുേളിലല രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ 

 

ക്േങനം ഒരു വഴിക്ക്, േരിഹാരം മറുവഴിക്ക് എന്ന മട്ടിലാണ് ജനരീയാസൂക്രണ വിരസന രക്്ം 

നീങ്ങുന്നര്. േുസ്തരത്തില്  േറയുന്നര് ക്േവ്ത്തിയില്  വരാത്ത നില. ഉോഹരണത്തിനു േഠനം 

നെത്തിയ നാല് േഞ്ചായത്തുരളുനെ ക്േങനങ്ങൾ  േരിപശാധിക്കാം (രൃശ്ശൂ്  ജില. യിനല 

ആ്ത്താറ്റ്, ചൂണ്ടല്, രാട്ടരാമ്പല്, രെവല. ൂ്  എന്നിവിെങ്ങളാണ് േഠനവിപധയമായര് . 

ഇവിെുനത്ത ജനങ്ങളുനെ ക്േധാന നരാഴില്  രൃഷിയാണ്. ഈ േഞ്ചായത്തുരൾ  രയ്യാറാക്കിയ 

വിരസന പരഖ അനുസരിച്്  രുരുരരമായ വിരസന ക്േങനങ്ങൾ  ഇവയാണ്. ഏറ്റവും അെിസ്ഥാന 

ക്േങനം നരാഴിലില. ാഴ്മ., രാ്ഷിര പമഖലയിനല ക്േങനങ്ങൾ , ജലപസചന സൗരരയങ്ങളുനെ 

അഭാവം, നവീരരിക്കാത്ത പരാെുരൾ, രുളങ്ങൾ, നിലവിലുള ജലപസചന േദ്ധരിരളുനെ 

പശാചയാവസ്ഥ, ര്ഷരനത്താഴിലാളിരളുനെ േൗ്ലഭയം, വ്ദ്ധിച്  രൂലി എന്നിവയാണ്. രുണ 

നിലവാരമുള ആെ,് േന്നി, പരാഴി എന്നിവയുനെ രുഞ്ഞുങ്ങനള രിട്ടുന്നില. , ഇ്ഷുറ്സ ്

േരിരക്ഷയുനെ രുറവ്, വായ്പ രിട്ടാരിരിക്കല്  എന്നിവയാണ് മൃരസംരക്ഷണ പമഖലയിനല 

രുരുരര ക്േങനങ്ങൾ . വയവസായ പമഖലയില്  വിേണനത്തിനന്പ സൗരരയക്കുറവും വായ്പരൾ  

ലഭിയ്ക്കുന്നരിനുള രാലരാമസവും ക്േങനങ്ങളുമാണ്.  സാപകിലരിര വിജ്ഞാനക്കുറവും 

കവേയുരി ക്ഷാമവും മറ്റും േൗ്ബലയങ്ങൾ. ശുദ്ധജല ക്ഷാമം, രര്ന്നു രിെക്കുന്ന 

പറാഡുരൾ, ോ്ന്ഫിെ സൗരരയക്കുറവ് എന്നിവയും േഞ്ചായത്തുരളുനെ രലപവേനയാരുന്നു.  

 ഈ ക്േങനങ്ങൾ  േരിഹരിക്കുന്നരിനാണ് േദ്ധരി രയ്യാറാക്കുന്നര് എന്ന രാഴ്ചന്ഫാെ് േദ്ധരി 

രൂേവല്ക്കരണത്തില്  ഉണ്ടായിരുന്നില. . േദ്ധരി എന്നാല്  സ്ക്കാരില്  നിന്നും േണം വാങ്ങി 

വയക്ത്ിരൾക്ക് േണമായും സാധനസമക്രിരളായും വിരരണം നചയ്യുര എന്ന കശലിയാണ് 

േഞ്ചായത്തുരൾ  നോരുപവ അനുവ്ത്തിച് ര്. വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്യ േദ്ധരിക്കാണ ്

ക്ോധാനയം നരാെുത്തര്.  

1997-98 ലല രദ്ധ്രി 

രഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിര വ്ഷം (1997-98  ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ  േദ്ധരി രയ്യാറാക്കുന്നരിന് 

ഏനറ രാമസം ഉണ്ടായി. ഇവയ്ക്കുള സാപകിലരിരാനുമരി ലഭിച് രും വളനര കവരിയാണ്. 

നാല് േഞ്ചായത്തുരളില്  മൂനന്നണ്ണത്തിനലയും േദ്ധരിരൾക്ക് അനുമരി ലഭിച് ര് ഏനറ 

കവരി 1998 ജനുവരി മുരല്  ജൂണ്  വനരയുള രാലയളവിലാണ്. ഇരുമൂലം േല േദ്ധരിരളും 

ഭാരീരമാപയ നെന്ഫാക്കാ്  രഴിഞ്ഞുളു. ഒരു േഞ്ചായത്തിനല 33 േദ്ധരിരളില്  21 എണ്ണപമ 

ഭാരിരമാപയാ, േൂ്ണ്ണമാപയാ നെന്ഫാരാ്  സാധിച് ുളൂ. രണ്ടാമപത്തരില്  70ല്  46 എണ്ണവും 

മൂന്നാം േഞ്ചായത്തില്  29ല്  25 എണ്ണവും മാക്രപമ ഭാരീരമാനയകിലിലും ലക്ഷയം രണ്ടുളൂ. 

നെന്ഫാക്കിയവയില്  രനന്ന ഭൂരിഭാരവും വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്യ േദ്ധരിരൾ  ആയിരുന്നു. 

മൂന്ന് േഞ്ചായത്തുരളില്  നമാത്തം സംസ്ഥാന േദ്ധരി വിഹിരത്തിനന്പ 35 ശരമാനം മുരല്  40 

ശരമാനം വനര രുരയ്ക്കുള േദ്ധരിരൾ  രുെങ്ങാപന രഴിഞ്ഞില. . ക്േധാനരാരണം, 

സാപകിലരിരാനുമരി കവരിയരാണ്. നാല് േഞ്ചായത്തുരളിലും വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്യ 



8 

 

േദ്ധരിരൾ  േഞ്ചായത്ത ്പനരിട്ടാണ് നെത്തിയര്. രനണ്ടണ്ണത്തില്  മരാമത്ത ്േദ്ധരിരൾ  എല. ാം 

േഞ്ചായത്ത് പനരിട്ട് നെത്തി. 

 മറ്റു രണ്ടില്  രുണപഭാക്ത്യ സമിരിരൾ  വഴിയും നെന്ഫാക്കിയ േദ്ധരിരൾ  

േരിപശാധിച് ാല്  ഈ നിരമനങ്ങളിനലത്താം. ഒന്ന്: രുണപഭാക്ത്യ സമരി നെത്തിനയന്ന ്

അവരാശനന്ഫെുന്ന േല േദ്ധരിരളും പരാണ്ക്ൊക്ടര്മ് മാനര ഏല്ന്ഫിച് ാണ് നെത്തിയര്. രണ്ട്: 

ചില രുണപഭാക്ത്യ സമിരിരൾ  ബിനാമിയായി രൂേവല്ക്കരിച് ു എന്ന് സംശയമുണ്്ട. മൂന്ന്: 

സാപകിലരിര സവഭാവമുള ചില േദ്ധരിരൾ  സാപകിലരിര അറിവില. ാത്ത അംരങ്ങൾ  

ഉൾനന്ഫെുന്ന സമരിയാണ് നെത്തിയര്. നാല്: ഇല. ാത്ത സന്നദ്ധപസവനവും രുണപഭാക്ത്യ 

വിഹിരവും ഉനണ്ടന്ന് രണക്കാക്കി േദ്ധരി എസ്റ്റിപമറ്റുരളില്  രിരിമറി നെത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഈ 

സംവിധാനത്തില്  വയാേരമായ അഴിമരിക്കും രിരിമറിരൾക്കും േഴുര് ധാരാളമുണ്്ട. 

രദ്ധ്രി വിലയിരുത്തല്   

ഈ അനുഭവത്തില്  ജനരീയാസൂക്രണ േദ്ധരിനയ നമാത്തത്തില്  വിലയിരുത്താം. നമച് ങ്ങൾ  

ഇവയാണ്. േഞ്ചായത്തുരൾ  രയ്യാറാക്കി ക്േസിദ്ധീരരിച്  വിരസന പരഖരൾ  

േഞ്ചായത്തുരളുനെ സമ്പേ്ഘെനനയയും വിരസന ക്േങനങ്ങനളയും ക്കുറിച്്  വയക്ത്മായ രൂേം 

നല്രാ്  സഹായിച് ിട്ടുണ്്ട. േരിമിരമാനയകിലിലും  ക്രാമസഭരൾക്ക് വിരസന ക്േങനങ്ങനള 

രുറിച് ് ച്ച്  നചയ്യാനും അവസരം ലഭിച് ു. ക്ോപേശിര േദ്ധരിരൾ  രയ്യാറാക്കുന്നരിനും 

നെന്ഫാക്കുന്നരിനും ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് രൂെുരല്  അധിരാരം, സവാരക്്യം, േണം 

എന്നിവ ലഭിച് ു. 

 എന്നാല്, വീഴ്ചരൾ  ഏനറയാണ്. ഭരണേരിചയവും സ്ക്കാ്  നിയമങ്ങളും 

നെേെിക്രമങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഉപേയാരസ്ഥരുനെ സഹായപത്താനെ േദ്ധരിരൾ  

രയ്യാറാക്കുന്നരിന് േരരം ോ്ട്ടി ക്േവ്ത്തരനര നരാണ്്ട അവ രൂേനന്ഫെുത്തിച് രുമൂലം േല 

േദ്ധരിരളും ക്ോപയാരിരമായി നെന്ഫാക്കാ്  രഴിയാനര വന്നു. ക്ോപേശിര വിരസന 

ക്േങനങ്ങനളക്കുറിച്്  ക്രാമസഭയിലുള എല. ാവനരയും േനകിലെുന്ഫിച് ുള ച്ച് രൾ  നെന്നില. . 

േദ്ധരിനയന്നാല്  സ്ക്കാരില്  നിന്നും േണം വാങ്ങി േണമാപയാ, വിത്തുരളാപയാ, 

രന്നുരാലിരളാപയാ ജനങ്ങൾക്ക് വിരരണം നചയ്യുര എന്ന കശലിയാണ് നോരുപവ 

സവീരരിച് ര്. 

 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ രുരുരരമായ വിരസന ക്േങനങ്ങൾ  എല. ാം അെിസ്ഥാന 

ഘെരങ്ങളുനെ അഭാവപമാ, രര്ച് പയാ മൂലമുണ്ടായിട്ടുളരാണ്. ഇവ കരരാരയം നചയ്യുന്ന 

വരുന്ഫുരൾ  ക്രാമേഞ്ചായത്തിനന്പ അധിരാരത്തിന് േുറത്തായരിനാല്  ഒന്നും നചയ്യാ്  

രഴിഞ്ഞില. . വിഭവലഭയരപയ രുറിച് ് വയക്ത്മായ രൂേമില. ാനര േദ്ധരി രയ്യാറാക്കിയരിനാല്  

ഒരു സവപ്നേദ്ധരിയായി അര് മാറി. സന്നദ്ധപസവനം, സംഭാവന, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം 

രുെങ്ങിയവ വ്  പരാരില്  ലഭിക്കുനമന്നും അവ മുെക്കി വ്വിരസന വിന്ബവം 

സൃഷ്ടിക്കാനമന്നുമുള ആശയം യാഥാ്്യത്തിനു നിരക്കുന്നരായിരുന്നില. . 

 രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം വളനര നേരുന്ഫിച് ു രാണിച് ും ഇല. ാത്ത രുണപഭാക്ത്യ 

വിഹിരം ഉനണ്ടന്നു രണക്കാക്കിയും വ്േദ്ധരി നെന്ഫാക്കിനയന്നു സ്ഥാേിക്കാ്  
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പബാധേൂ്വമായ ക്ശമം നെന്നിട്ടുണ്്ട. രൂൊനര, ഒരു വ്ഷം നരാണ്്ട നെന്ഫാപക്കണ്ട േദ്ധരിരൾ  

മൂപന്നാ, നാപലാ മാസം നരാണ്്ട രിെുക്കത്തില്  നെന്ഫാക്കിയര് മൂലം രുണനിലവാരം 

പമാശമായി. ഇരിനനാനക്ക േുറനമയാണ ്അഴിമരിയുനെ സാധയര. 

രദ്ധ്രി ലമച്ചമാക്കാന്  ചില നിര്കേശങ്ങ   

ജനരീയാസൂക്രണം നമച് മായി നെത്തുന്നരിന് ചില നി്പേശങ്ങൾ: നെന്ഫിലുള േദ്ധരി ഈ 

സാമ്പത്തിര വ്ഷാവസാനപത്താനെ (1999 മാ്ച് ്  31  അവസാനിന്ഫിക്കുര. അെുത്ത 

സാമ്പത്തിര വ്ഷനത്ത േദ്ധരി ഏക്േില്  മുരല്  ഒരു വ്ഷം  മുഴുവ്  നെന്ഫാക്കത്തക്ക 

വിധത്തില്  രൂേവല്ക്കരിക്കുരവ അവയ്ക്ക് സാപകിലരിര അനുമരിയും നല്രുര. 

ഇത്തരത്തില്  േദ്ധരി നെന്ഫാക്കണനമകിലില്  നഫക്ബുവരി, മാ്ച് ് മാസങ്ങൾ  നരാണ്്ട േദ്ധരി 

രൂേവല് ക്കരണം േൂ്ത്തിയാക്കുര. ക്രാമസഭയുനെ ക്േവ്ത്തന രീരി മാറ്റണം. ക്രൂന്്ഫ ച്ച്  

മാറ്റി ക്ോപേശിര വിരസന ക്േങനങ്ങൾ  ച്ച്  നചയ്യാ്  എല. ാവ്ക്കും അവസരം നല്രണം. 

വിഭവ ലഭയര എക്രപത്താളം ഉനണ്ടന്ന് വയക്ത്മായി േഠിച്  പശഷപമ േദ്ധരി രയ്യാറാക്കാവൂ.  

േദ്ധരിരൾ  രൂേവല്ക്കരിച് ും നെത്തിയും േരിചയമുള ഉപേയാരസ്ഥരും വിേരുംരും അെങ്ങുന്ന 

സമരിരളാണ് േദ്ധരി രയ്യാറാപക്കണ്ടര്. സന്നദ്ധ പസവനം, സംഭാവന, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം 

ഇവ വഴി നെന്ഫാക്കാ്  ഉപേശിക്കുന്ന നോരു േദ്ധരിരളുനെ 50 ശരമാനം വിഹിരം 

രുണപഭാക്ത്ാക്കൾ  നല്രണനമന്ന വയവസ്ഥ ഏ് നന്ഫെുത്തണം. ഇര് േരിപശാധിക്കാ്  

േഞ്ചായത്തിനന്പ നിയക്്ണത്തിലില. ാത്ത സമരിയുണ്ടാവണം. രുണപഭാക്ത്യ സമരിരൾ  വഴി 

നെന്ഫാക്കുന്ന േദ്ധരിരളില്  അഴിമരിക്ക് സാധയരയുളരിനാല്  ഇത്തരം സമിരിരൾ  

പവനണ്ടന്ന് വക്കണം. േദ്ധരിക്േവ്ത്തനം ശക്ത്ിനന്ഫെുത്താ്  സാപകിലരിര വിജ്ഞാനമുള 

ഉപേയാരസ്ഥനന േഞ്ചായത്തുരളില്  നിയമിക്കുരയും പവണം. 

 

(ഈ പലഖനം രണ്ടു ഭാരങ്ങളായി മലയാള മപനാരമ േിനേക്രം 1999, ജനുവരി 5,6 എന്നീ 

രീയരിരളില്  ക്േസിദ്ധീരരിച് ിരുന്നു  
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ിദ്ധ്യായം 2 

ന്ദ്ഗാമ രഞ്ചായത്തുേളിലല ആസൂന്ദ്രണ രദ്ധ്രിേളും ിവയുലട 

നടത്തിപ്പും: 36 ന്ദ്ഗാമ രഞ്ചായത്തുേളില്  നടത്തിയ രഠനം 

 

(2005ല്  പരരള സ്വരലാശാലയുനെ സാമ്പത്തിര ശാസ്ക്രവരുന്്ഫ നെത്തിയ േഠനം  

I. ആമുഖം  

ക്രിരല േഞ്ചായത്ത ് സംവിധാനവും, അധിരാര വിപരക്രീരരണവും, വിരീക്രീരൃര 

ആസൂക്രണവും, യു.ഡി.എഫ്. സ്ക്കാ്  ആണ് 1995ല്  പരരളത്തില്  നെന്ഫിലാക്കിയര്. രുെ്ന്ന ്

1996ല്  അധിരാരത്തില്  വന്ന എല്.ഡി.എഫ്. സ്ക്കാ്  വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണനത്ത 

‘ജനരീയാസൂക്രണം’ എന്ന് േുന്  നാമരരണം നചയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിനന്പ നമാത്തം േദ്ധരി 

വിഹിരത്തിനന്പ മൂന്നിനലാപന്നാളം രുര രപേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് കരമാറ്റം 

നചയ്യനന്ഫട്ടു. വിവിധ വരുന്ഫുരളുനെ രീഴിലുള സ്ഥാേനങ്ങളുനെ ചില ക്േവ്ത്തനങ്ങനള 

രപേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളിപലക്ക് കരമാറ്റം നചയ്തു. ഈ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ 

നരട്ടിെങ്ങളുനെയും മറ്റു വസ്തു ക്കളുനെയും നമയിന്പന്സിനന്പ ചുമരലയും, സ്ക്കാ്  

വരുന്ഫുരൾ  നെത്തിയിരുന്ന േല ക്േധാന നേ്ഷ്  േദ്ധരിരളും രപേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് കരമാറി. രന്ഩൂലം രപേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ വിരസന 

ക്േവ്ത്തനങ്ങളില്  വമ്പിച്  മാറ്റം ഉണ്ടായി. 2001ല്  അധിരാരത്തില്  വന്ന യു.ഡി.എഫ്. 

സ്ക്കാരും വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണത്തിന് ക്ോധാനയം നരാെുത്തു നരാണ്്ട വിരസന 

ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  നെന്ഫിലാക്കി. വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കി രഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപന്ഫാൾ  

ഒരു േശാബ്ദരാലം രഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചരയത്തില്  ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ  നെത്തുന്ന 

ആസൂക്രണ വിരസന േദ്ധരിപയയും അവയുനെ നെത്തിന്ഫിനനയും േരിപശാധിക്കുരയാണ ്

ഈ േഠനത്തില് .  

പരരളത്തിനല േത്ത ് ജില. രളില്  ഉൾനന്ഫെുന്ന 36 ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരൾ  

നെന്ഫിലാക്കിനക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ആസൂക്രണ േദ്ധരിരനളക്കുറിച് ് വിവരങ്ങൾ  പശഖരിച് ാണ ്

ഈ േഠനം നെത്തിയിട്ടുളര്. േദ്ധരി രൂേീരരണത്തിനും നെത്തിന്ഫിനുമുള ജനരീയ 

േകിലാളിത്തം, േദ്ധരി രൂേീരരണവും നെത്തിന്ഫും, േദ്ധരി നെത്തിന്ഫുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട 

ക്േങനങ്ങൾ, എന്നിവയാണ് േഠന വിപധയമാക്കിയിട്ടുളര്. ക്േപരയരമായി രയ്യാറാക്കിയ 

പചാേയാവലി ഉേപയാരിച് ് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  നിന്ന് വിവരം പശഖരിച് ും, ക്രാമ 

േഞ്ചായത്തുരളിനല വിരസന റിപന്ഫാ്ട്ട്, േത്താം േഞ്ചവല്സര േദ്ധരിപരഖ, വാ്ഷിര 

േദ്ധരി എന്നീ പരഖരൾ  േരിപശാധിച് ും, േഞ്ചായത്തിനല ജനക്േരിനിധിരൾ, ഉപേയാരസ്ഥ്, 

ക്രാമസഭയില്  േനകിലെുത്തവ്  രുെങ്ങിയവരുമായി ച്ച്  നചയ്തുമാണ് േഠനത്തിനാവശയമായ 

വിവരങ്ങൾ  പശഖരിച് ര്. േഠനത്തിനന്പ ക്േധാന നിരമനങ്ങളും നി്പേശങ്ങളും 

ക്േബന്ധത്തിനന്പ ഒെുവില്  ഉൾനക്കാളിച് ിട്ടുണ്്ട. ഈ േഠനത്തില്  അവരരിന്ഫിക്കുന്ന 

േരിരല്ന്ഫന രാനഴ േറയുന്നു. രഴിഞ്ഞ ഒരു േശാബ്ദക്കാലമായി രപേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാേനങ്ങളില്  നെന്ഫിലാക്കി വരുന്ന വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണ വിരസന ക്േക്രിയ 
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പമാശമാരുരയും വിരസനം വിട്ട ് വിരരണം എന്ന േിശയിപലക്ക് 

നീങ്ങിനക്കാണ്ടിരിക്കുരയാണ്. 

വികേന്ദ്രീേൃര ആസൂന്ദ്രണം: സസദ്ധ്ാന്തിേ ന്ദ്രശ്നങ്ങ    

പരരളത്തില്  നെന്ഫിലാക്കിയ വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണനത്തക്കുറിച് ് േല 

നരറ്റിദ്ധാരണരളും നിലനില്ക്കുന്നു. ഒരു വിഭാരം ജനങ്ങളും രാഷ്ക്െീയ പനരാക്കളും രപേശ 

സവയം ഭരണസ്ഥാേനങ്ങളിനല ജനക്േരിനിധിരളും വിരീക്രീരൃര ആസൂക്രണനത്ത ഒരു 

അത്ഭുര ആസൂക്രണ േദ്ധരിയായി രാണുന്നു. ഈ സാഹചരയത്തില്  ഒരു ആസൂക്രണ േദ്ധരി 

എ്ാണ് എന്ന് ആേയം േരിപശാധിയ്ക്കാം. ഒരു മുരലാളിത്ത വയവസ്ഥിരി അഥവാ രപമ്പാള 

വയവസ്ഥിരി നിലനില്ക്കുന്ന സമ്പേ് ഘെനയില്, സ്ക്കാ്  സാമ്പത്തിര രംരത്ത ്

ഇെനേെുന്നര് സാമ്പത്തിര നയങ്ങളും മൂലവും ആസൂക്രണേദ്ധരിരൾ  മൂലവുമാണ്. 

സാധാരണ രരിയില്  സമ്പേ് ഘെനയുനെയും രപമ്പാള വയവസ്ഥിരിയുനെയും േരിമിരിരൾ  

മൂലം ക്േുരരരരിയിലുളപരാ, സുസ്ഥിരമായപരാ, േരിക്േ ജനവിഭാരങ്ങളുനെ രാര്േരയം 

സംരക്ഷിക്കുന്നപരാ, സാമൂഹയപക്ഷമത്തിന് ക്ോധാനയം നല്രുന്നപരാ ആയ വിരസനം 

സാധയമനല. ന്നും ആയരിനാല്  സ്ക്കാ്  േണം മുെക്കി നെത്തുന്ന വിരസന േദ്ധരിരൾ  വഴി 

സാമ്പത്തിര രംരത്ത് ഇെനേെുര എന്നരാണ് ഒരു ആസൂക്രണ േദ്ധരി. ഈ അ്്ത്തില്, 

വിവിധ സ്ക്കാ്  വരുന്ഫുരളും മറ്റ് സ്ക്കാ്  ഏജ്സിരളും വഴി നെന്ഫിലാക്കുന്ന വിരസന 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെയും സ്ക്കീമുരളുനെയും ഒരു േട്ടിരയാണ് ആസൂക്രണ േദ്ധരി. 

ചുരുക്കത്തില്, േദ്ധരി എന്ന് േറയുന്നര്, സ്ക്കാ്  േണം ഉേപയാരിച് ് സാമൂഹിര-

സാമ്പത്തിര വിരസനത്തിന് പവണ്ടി നെന്ഫിലാക്കുന്ന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെയും സ്കീമുരളുനെയും 

ഒരു േട്ടിരയാണ്.  

സംസ്ഥാനത്തിനന്പ നമാത്തം േദ്ധരി വിഹിരത്തിനന്പ മൂന്നിനലാപന്നാളം രുരക്കുള 

േദ്ധരിരൾ  രൂേീരരിക്കുവാനും നെന്ഫിലാക്കാനും രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക ്

അധിരാരം നരാെുക്കുര എന്നരാണ് വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നരാണ്്ട ഉപേശിക്കുന്നര്. 

ഇത്തരത്തിലുള േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങനള നി് ണ്ണയിക്കുന്ന ക്േധാന ഘെരങ്ങൾ  സംസ്ഥാന 

സ്ക്കാരിനന്പ ധനരാരയ നില, പവണ്ട സമയത്ത് േദ്ധരി ഫണ്ടുരൾ  കരമാറാനുള 

സംവിധാനങ്ങൾ, ക്െഷറി നിയക്്ണങ്ങൾ  ഇല. ാത്ത അവസ്ഥ, ക്ോപേശിര വിരസനത്തിന് 

പയാജിച്  വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ  രയ്യാറാക്കുവാ്  രപേശ സ്ഥാേനങ്ങൾക്കുള രഴിവ്, 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്ഫിന് സാപകിലരിര അനുമരി പവണ്ട സമയത്ത് പനെുര, 

രാരയക്ഷമമായി പക്ോജക്ടര്മു രൾ  നെന്ഫിലാക്കുര, സമയബന്ധിരമായി നെന്ഫിലാക്കാനുള ഭരണ 

സംവിധാനങ്ങൾ  ഒരുക്കുര രുെങ്ങിയവയാണ്. ജനരീയാസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കിയപന്ഫാൾ  

ജനങ്ങളുനെ സന്നദ്ധപസവനം, സംഭാവന രുെങ്ങിയ ഇനങ്ങളില്  വിഭവങ്ങൾ  പശഖരിച്  ്

വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ  നെന്ഫിലാക്കുവാ്  ലക്ഷയമിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്  അത്തരത്തിലുള 

വിഭവപശഖരണം വളനര േരിമിരമാനണന്നാണ് രഴിഞ്ഞ േശാബ്ദക്കാലനത്ത അനുഭവം 

രാണിയ്ക്കുന്നര്. ചുരുക്കത്തില്  സ്ക്കാ്  നല്രുന്ന േദ്ധരി വിഹിരനത്ത ആക്ശയിച് ാണ ്

മിക്ക സവയം ഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളുനെയും മുഴുവ്  േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങളും നെക്കുന്നര്. 

അരപരാെിയില്  രാനഴ ക്േരിവ്ഷ ബജറ്റ് ഉള ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് ഭരണ നചലവിനും 
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മറ്റു അനിവാരയ ചുമരലരളും നി്വഹിച് ു രഴിഞ്ഞാല്  േദ്ധരിക്ക് പവണ്ടി 

നചലവാക്കുവാനുള രുര േരിമിരമാണ്. ചുരുക്കത്തില്  വളനര േരിമിരമായ മാറ്റങ്ങൾ  

മാക്രപമ വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം മൂലം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് പനൊ്  രഴിയൂ. 

 പരരളം അഭിമുഖീരരിയ്ക്കുന്ന കവേയുരി ക്േരിസന്ധി, നിപക്ഷേ മുരെിന്്ഫ, 

വയവസായ േിപന്നാക്ക അവസ്ഥ, േരമ്പരാരര രുെില്  വയവസായങ്ങളുനെ രര്ച് , രാ്ഷിര 

പമഖലയുനെ സ്തംഭനാവസ്ഥ, രൂക്ഷമായ നരാഴിലില. ാഴ്മ,, വിേയാഭയാസ – ആപരാരയപമഖലരളുനെ 

രുണനിലവാര രര്ച് , രുെിനവള ക്ഷാമം, ഭവനരാഹിരയം, ജലപസചന സൗരരയങ്ങളുനെ 

അേരയാപ്തര രുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന ക്േങനങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന ഘെരങ്ങളുനെ രര്ച് യും 

അേരയാപ്തരയും, മൂലമുള നരരവിരസന ക്േങനങ്ങൾ, േരിസ്ഥിരി ക്േങനങ്ങൾ, രുെങ്ങി 

സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീരരിയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തിര സാമൂഹിര ക്േങനങ്ങൾ  

േരിഹരിയ്ക്കുവാനുള ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്നുള നിലക്കാണ് ജനരീയാസൂക്രണനത്ത 1996ല്  

അവരരിന്ഫിച് ര്. എന്നാല്  രഴിഞ്ഞ ഒരു േശാബ്ദക്കലമായി വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം 

നെത്തിയിട്ടും രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ വിരസനത്തില്  രാരയമായ മാറ്റം 

ഉണ്ടാരാത്തര് മുരളില്  േറഞ്ഞ രാരയങ്ങൾ  മൂലമാണ്. 

II. രഠനവികകയമായ ന്ദ്ഗാമരഞ്ചായത്തുേ : ഒരു വിവരണം 

പരരളത്തിനല േത്ത് ജില. രളില്  ഉൾനന്ഫെുന്ന 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരനളയാണ് േഠന 

വിപധയമാക്കിയര്. രിരുവന്േുരം, നരാല. ം ജില. രളില്  നിന്ന് അഞ്ച് വീരവും, പരാട്ടയം 

എറണാരുളം ജില. രളില്  നിന്ന് ആറു വീരവും ആലന്ഫുഴയില്  നിന്ന് നാലും ോലക്കാെ ്നിന്ന ്

മൂന്നും ഇെുക്കി, മലന്ഫുറം, രാസ്പരാഡ്  എന്നീ ജില. രളില്  നിന്ന് രണ്ട് വീരവും 

േത്തനംരിട്ടയില്  നിന്ന് ഒന്നും ഉൾനന്ഫെുന്ന 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  നിന്നാണ് േഠനത്തിന് 

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ  പശഖരിച് ിട്ടുളര്. േഠനവിപധയമായ 36 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെയും പേര് വിവരങ്ങൾ  േട്ടിര ഒന്നില്  നരാെുത്തിട്ടുണ്്ട (േട്ടിര 1 . 

 ഈ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  ഭൂരിഭാരവും 25 ചരുരക്ശ രിപലാമീറ്റ്  വനര 

വിസ്തീ്ണ്ണമുളവയാണ് . ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ശരാശരി വാ്ഡുരളുനെ എണ്ണം 14 ഉം 

വനിരാ സംവരണ വാ്ഡുരളുനെ എണ്ണം അഞ്ചും േട്ടിര ജാരി േട്ടിര വ്ഗ സംവരണ 

വാ്ഡുരളുനെ എണ്ണം രണ്ടും ആണ്. ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തുരളും നരരക്േപേശത്തിന് 

സമീേമായാണ് സ്ഥിരി നചയ്യുന്നര്. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ശരാശരി സാക്ഷരരാ നിരക്ക ്

85 ശരമാനം ആണ്. അഞ്ച് േഞ്ചായത്തുരൾ  ഒഴിച് ് മനറ്റല. ാ േഞ്ചായത്തിനലയും ജനങ്ങളുനെ 

മുഖയനരാഴില്  രാ്ഷിര വൃത്തിയും അനുബന്ധ നരാഴിലുരളുമാണ്. ഭൂരിഭാരം 

േഞ്ചായത്തുരളില്  നിന്നും വിപേശങ്ങളിപലക്ക് രണയമായ രുെിപയറ്റം ഉണ്ട്. രുനറ 

േഞ്ചായത്തുരളില്  നിന്നും ജനങ്ങൾ  ഇ്യയുനെ മറ്റ ് ഭാരങ്ങളിപലക്കും രുെിപയറിയിട്ടുണ്്ട. 

ഈ േഞ്ചായത്തുരളില്  ഭൂരിഭാരവും സ്നേഷയല്  പക്രഡ് േഞ്ചായത്തുരളാണ്. 

 2001-നല നസ്സസ ് ക്േരാരം ഈ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ജനസംഖയ 17000 മുരല് 

47400 വനരയാണ.് എന്നാല് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ശരാശരി ജനസംഖയ 29681 ആണ്. 

ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തും ഭരിക്കുന്നര് എല്. ഡി. എഫ് ആണ്. ആനര 36 േഞ്ചായത്തുരളില്, 
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എല്. ഡി. എഫ്. 23 ലും യു. ഡി. എഫ്. 12 ലും മറ്റുളവ് ഒരു േഞ്ചായത്തിലും ഭരിക്കുന്നു. എല്. 

ഡി. എഫ്. ന് 238 അംരങ്ങളും, യു. ഡി. എഫ് ന് 221 അംരങ്ങളും മറ്റുളവ് 31 അംരങ്ങളുമാണ്. 

ോരിക്േപരഖയ്ക്ക ് രാനഴയുള രുെുംബങ്ങളുനെ എണ്ണം വളനര രൂെുരലാനണന്നാണ ്

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ നല്രിയ വിവരങ്ങൾ സൂചിന്ഫിക്കുന്നര്. 28 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് 

നിന്നും ലഭിച്  വിവരങ്ങൾ അനുസരിച് ് ോരിക്േപരഖയ്ക്ക ്രാനഴയുള രുെുംബങ്ങൾ ശരാശരി 

38.37 ശരമാനമാണ്. േഠനവിപധയമായ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ അെിസ്ഥാന വിവര േട്ടിര 

രണ്ടില് നരാെുത്തിരിക്കുന്നു (േട്ടിര 2).  

III. രദ്ധ്രിയും ജനേീയ രങ്കാളിത്തവും  

 ന്ദ്ഗാമസഭേളും രദ്ധ്രിയും 

 ക്രാമ േഞ്ചായത്തിനല ഒരു വാ്ഡില് പവാട്ടവരാശമുള എല. ാവരും പച്ന്നാണ് ഒരു 

ക്രാമസഭ. പരരള േഞ്ചായത്ത ് രാജ് നിയമം അനുസരിച് ് ക്രാമസഭരൾക്ക് രാനഴന്ഫറയുന്ന 

വിരസന ചുമരലരൾ ഉണ്ട.് (1) ക്രാമത്തിനന്പ വിരസനേദ്ധരിരൾ രയ്യാറാക്കുന്നരിനും, 

പക്ോത്സാഹിന്ഫിക്കുന്നരിനും സഹായം നല്രുര, അവയുനെ നെത്തിന്ഫിന് പമല്പനാട്ടം 

വഹിക്കുര; (2) സാമൂഹയപക്ഷമ േരിോെിരൾക്ക് പവണ്ടി ക്ശമോനവും, സാധനങ്ങപളാ, േണപമാ 

ആയിട്ടുള സംഭാവന സമാഹരിക്കുര.  (3) ക്രാമനത്ത സംബന്ധിച്  വിരസന 

േദ്ധരിരളുനെയും, പക്ഷമ േദ്ധരിരളുനെയും, നി്വഹണത്തിനായി രുണപഭാക്ത്ാക്കനള 

രിരിച് റിയുന്നരില് സഹായിക്കുര. (4) മു് വ്ഷനത്തയും, നെന്ഫുവ്ഷത്തില് ഏനറ്റെുക്കാ് 

ഉപേശിക്കുന്ന വിരസന േരിോെിരനള രുറിച് ് ച്ച്  നെത്താനും നി്പേശങ്ങളും 

ശുോ്ശരളും സമ്ന്ഫിക്കുരയും നചയ്യുര.  

2004-05 സാമ്പത്തിരവ്ഷം േഠനം നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില് ക്രാമസഭരൾ രണ്ടു 

മുരല് നാലു ക്ോവശയം വനര രൂെുരയുണ്ടായി. േഞ്ചായത്തുരൾ നല്രിയ വിവരങ്ങൾ 

അനുസരിച് ് 12 േഞ്ചായത്തുരളിനല ക്രാമസഭരൾ ഏരാണ്്ട രണ്ട് രവണയും, േരിനനട്ട് 

േഞ്ചായത്തുരളില് ഏരാണ്്ട മൂന്നു രവണയും, ആറ് േഞ്ചായത്തുരളില് ഏരാണ്്ട നാലു 

രവണയും ക്രാമസഭരൾ രൂെി (േട്ടിര 3).  ഒരു ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ഒഴിച്  ് മറ്റ ് 35 

േഞ്ചായത്തുരളിലും ക്രാമസഭയില് േനകിലെുക്കുന്നവ് ഭൂരിഭാരവും േരിക്േപരാ, ോരിക്േ 

പരഖയ്ക്ക ്രാനഴയുളവപരാ ആയിരുന്നു.  ോരിക്േയപരഖക്ക ്രാനഴയുളവ്ക്ക് േഞ്ചായത്തില് 

നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനുരൂലയങ്ങൾ ഉറന്ഫു വരുത്തുര എന്നരായിരുന്നു നോരുവില് 

ക്രാമസഭയില് േനകിലെുത്തവരുനെ രാല്പരയം.  ക്രാമ േഞ്ചായത്തിനന്പ നോരുവിലുള വിരസന 

ക്േങനങ്ങനളക്കുറിച്  ് രാരയമായ ച്ച് രൾ ക്രാമസഭയില് ഉണ്ടായിട്ടില. .  േഠനം നെത്തിയ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് 20 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് മാക്രപമ േഞ്ചായത്ത് നോരുവിലുള 

വിരസന ക്േങനങ്ങനളക്കുറിച്്  നാമമാക്രമാനയകിലിലും ച്ച്  നെന്നിട്ടുളൂ.  പക്ോജര്റ്റുരളും 

േദ്ധരിരളും രയ്യാറാക്കുവാ് നോരു ജനങ്ങളുനെ േകിലാളിത്തം രാരയമായി 

ഉണ്ടായിട്ടിനല. ന്നാണ ് േഠനം രാണിക്കുന്നര്.  20 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് ചില പക്ോജക്ടര്മു രൾ 

ആവശയമാനണന്ന ് ക്രാമസഭയില് നി്പേശങ്ങൾ ഉണ്ടായര് ഒഴിച് ാല് പക്ോജര്റ്റുരൾ 

രയ്യാറാക്കുവാ് രാരയമായ സഹായം നോരുജനങ്ങളുനെ ഭാരത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില. .  

പക്ോജക്ടര്മു രൾ രയ്യാറാക്കാ്  രാല്പരയം എെുത്തിരുന്നര് േഞ്ചായത്ത് രമിഷിറ്റി അംരങ്ങപളാ, 

ക്േസിഡണ്ടപന്പാ േഞ്ചായത്ത് ഉപേയാരസ്ഥപരാ ആണ്.  
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സന്നദ്ധ് കസവനം, സംഭാവന 

 േഞ്ചായത്തുരളില് നെന്ന വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾക്ക് രാരയമായ സന്നദ്ധപസവനപമാ 

സംഭാവനപയാ ജനങ്ങളില് നിന്നും ലഭിച് ിട്ടില. .  േല േഞ്ചായത്തുരളിലും നാമമാക്രമായ 

സന്നദ്ധപസവനപമ ഉണ്ടായിട്ടുളൂ. 8 േഞ്ചായത്തുരളില് പറാഡ് വീരി രൂട്ടുന്നരിന് രുളം 

വൃത്തിയാക്കുന്നരിനും മറ്റുചില നി്മാണ ക്േവ്ത്തനങ്ങൾക്കും നാമമാക്രമായ ക്ശമോനം 

നെന്നര് ഒഴിച് ാല് മനറ്റാരു സന്നദ്ധ പസവനവും 2004-05ല്  ഈ 36 േഞ്ചായത്തുരളില് 

നെന്നിട്ടില.  (േട്ടിര 4). 12 േഞ്ചായത്തുരളില്  മാക്രപമ വസ്തു വാപയാ, േണമാപയാ, മറ്റിനത്തിപലാ 

സംഭാവന ലഭിച് ിട്ടുളൂ (േട്ടിര 5 . രുഴല് രിണ് രുഴിക്കുന്നരിന് സ്ഥലം, സംഭാവന, പറാഡ് 

വീരി രൂട്ടുന്നരിന് സൗജനയമായി ഭൂമി, സവരാരയ ഉെമസ്ഥരയിലുള നചറുരുളങ്ങൾ, നോരു 

ഉെമസ്ഥരയില് ആക്കി മാറ്റി,  ചില പറാഡുരൾ നവട്ടുന്നരിന് നാമമാക്രമായ സംഭാവന, 

അംര്വാെി നരട്ടിെത്തിന് സംഭാവന എന്നിവയാണ് ക്േധാനമായും സംഭാവന ഇനത്തില് 

ലഭിച് ര്. ഒരു പറാഡ് േണിയുന്നരിന് ലഭിച്  നാല്പരിനായിരം രൂേയുനെ സംഭാവനയും, പസ്റ്ററ്റ് 

ബാകില് ഓഫ് ഇ്യ േണിരു നല്രിയ ഒരു നവയിറ്റിംര് നഷഡുമാണ ് 2 േഞ്ചായത്തുരളില്  

ലഭിച്  ക്ശപദ്ധയമായ സംഭാവന. മുരളില് വിവരിച് രില് നിന്നും, േഞ്ചായത്തുരളിനല 

വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധ പസവനം നല്രാ് ജനങ്ങൾ രാല്േരയം 

രാണിക്കുന്നില.  എന്ന് വയക്ത്മാണ്.  ക്ോപേശിര വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നെത്താനും 

േണമാപയാ വസ്തു വരരൾ ആപയാ  രാരയമായ സംഭാവനരൾ ലഭിക്കുന്നില. . ഇര് 

വിരസനരാരയത്തില് ജനങ്ങളുനെ നോരുവിലുള രാല്േരയക്കുറവിന് ആണ ്

സൂചിന്ഫിക്കുന്നര്.  

IV.  ആസൂന്ദ്രണ രദ്ധ്രിയും നടത്തിപ്പും 

വിേസന കന്ദ്രാജക്ടു േ  

ഒരു സാമ്പത്തിര വ്ഷം നെന്ഫിലാക്കുന്ന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ ഒരു േട്ടിരയാണ് വാ്ഷിര 

ആസൂക്രണ േദ്ധരി. 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് േഠനം നെത്തിനയകിലിലും 29 ക്രാമ 

േഞ്ചായത്തുരളില് നിന്നും മാക്രപമ 2003-04 നല വാ്ഷിര േദ്ധരിനയ രുറിച് ് വയക്ത്മായ 

വിവരം ലഭയമായുളൂ.  ഈ േഞ്ചായത്തുരളില് 2003-04ല്  സംസ്ഥാന സ്ക്കാ് േദ്ധരി 

വിഹിരം, രനര് ഫണ്ട്, സംഭാവന, സന്നദ്ധപസവനം, രുണപഭാക്ത്ൃ വിഹിരം ഉൾനന്ഫനെയുള 

േദ്ധരി അെകിലല് രുര 24.75 പരാെി രൂേയാണ് (േട്ടിര 6).  ഇരില് സംസ്ഥാന സ്ക്കാ് 

വിഹിരം 21.06 പരാെിരൂേയും, രനര് ഫണ്ട,് സംഭാവന, സന്നദ്ധ പസവനം,  

രുണപഭാക്ത്ൃവിഹിരം എന്നിവയായി രണക്കാക്കിയിരുന്നര് 3.69 പരാെി രൂേയാണ്.  നമാത്തം 

േദ്ധരി അെകിലല് രുരയില് 26% ഉല്ന്ഫാേന പമഖലയ്ക്ക്, 36% പസവന പമഖലയ്ക്ക്, 25% 

അെിസ്ഥാനഘെരം പമഖലയ്ക്കു, 8% ക്േപരയര ഘെര േദ്ധരിരൾക്കും, അഞ്ച് ശരമാനം 

േട്ടിരജാരി േട്ടിരവ്ഗ ഉേേദ്ധരിയ്ക്കുമാണ് വരയിരുത്തിയിട്ടുളര് (േട്ടിര 7).  പസവന 

പമഖലയ്ക്ക ് മു്ിയ േരിരണനയാണ ് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ നല്രിയിട്ടുളര്. നമാത്തം 

േദ്ധരി വിഹിരത്തില് 42 ശരമാനം മുരല് 47 ശരമാനം വനര രുര പസവന പമഖലയിലാണ ്

15 േഞ്ചായത്തുരൾ വരയിരുത്തിയിട്ടുളര്.  പസവന പമഖലയുമായി പനാക്കുപമ്പാൾ 

ഉല്ന്ഫാേന പമഖലയിലും അെിസ്ഥാനഘെരം പമഖലയിലും േദ്ധരി വിഹിരം രുറഞ്ഞ 

പരാരിലാണ്.  
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2003-04 നല വാ്ഷിര േദ്ധരിയില് ഈ 29 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ 2221 പക്ോജര്റ്റുരൾ 

ഉൾനക്കാളിച് ിട്ടുണ്്ട.  ഒരു േഞ്ചായത്തില് ശരാശരി 76 പക്ോജര്റ്റുരൾ വീരമാണ്.  നമാത്തം 

പക്ോജക്ടര്മു രളില് 17 ശരമാനം ഉല്ോേന പമഖലയിലും, 30% പസവന പമഖലയിലും, 37% 

അെിസ്ഥാനഘെരം പമഖലയിലും, 10% ക്േപരയര ഘെര േദ്ധരിയിലും, അഞ്ച് ശരമാനം 

േട്ടിരജാരി േട്ടിരവ്ഗ ഉേേദ്ധരിയിലുമാണ്.  ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ രയ്യാറാക്കുന്ന 

പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക ് പലാക്ക് രല സാപകിലരിര സമിരിയുനെയും രുെ്ന്ന് ജില. ാ ആസൂക്രണ 

സമിരിയുനെയും അനുവാേം ലഭിപക്കണ്ടരുണ്്ട. ഈ അനുമരിരൾ ലഭിക്കാ് രാലരാമസം 

വരുന്നരിനാല് പക്ോജക്ടര്മു രൾ സമയബന്ധിരമായി നെന്ഫിലാക്കാ് രഴിയാനര വരുന്നു. 

രന്ഩൂലം േൂ്ത്തീരരിക്കാ് രഴിയാത്ത പക്ോജക്ടര്മു രൾ അെുത്ത സാമ്പത്തിര വ്ഷം 

സ്പില്ഓവ്  േദ്ധരിരളായി നെന്ഫിലാപക്കണ്ടിവരുന്നു.   

ഈ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് 2003-04 നല പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക് േുറപമ മു്വ്ഷങ്ങളില് 

നെന്ഫിലാക്കി രുെങ്ങിയരും േണി േൂ്ത്തിയാരാത്തരുമായ സ്പില് ഓവ്  പക്ോജക്ടര്മു രളും  

ഉൾനന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  വിവരം ലഭയമായ 21 േഞ്ചായത്തുരളില് 4.84പരാെി രൂേയുനെ സ്പില്  

ഓവ് പക്ോജര്റ്റുരളും ഉൾനന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. നമാത്തം സ്പില്  പലാവ് പക്ോജക്ടര്മു രളില് 22% 

ഉല്ന്ഫാേന പമഖലയ്ക്ക്, 29% പസവന പമഖലയ്ക്ക്, 36% അെിസ്ഥാനഘെരം പമഖലയ്ക്കും, 7% 

ക്േപരയര ഘെര േദ്ധരിരൾക്കും, ആറ് ശരമാനം േട്ടിരജാരി േട്ടിരവ്ഗ ഉേേദ്ധരി 

രളിലുമാണ് നചലവാക്കിയര്.  സ്പില് ഓവ് പക്ോജക്ടര്മു രളില് ഭൂരിഭാരവും അെിസ്ഥാനഘെര 

പക്ോജക്ടര്മു രളാണ.്   

േഞ്ചായത്തുരൾ  നെന്ഫിലാക്കുന്ന ഓപരാ നക്ോജര്റ്റിനു പവണ്ടി ക്േസ്തു ര സാമ്പത്തിര 

വ്ഷം എക്ര രുര നചലവാക്കി എന്ന് വിവരം ലഭയമല. . ഇത്തരത്തിലുള 

സ്ഥിരിവിവരക്കണക്കുരൾ മിക്ക ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും സൂക്ഷിക്കുന്നില.  എന്നാണ് 

ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാ് രഴിഞ്ഞര്. രന്ഩൂലം വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്ഫിനന 

രുറിച് ും േദ്ധരിയുനെ േുപരാരരിനയരുറിച് ു൦ വയക്ത്മായ ഒരു രൂേം ലഭയമല. .  

വയക്ത്ിഗര ഗുണകഭാക്ത്യ കന്ദ്രാജേ്റ്റാണുേ  

 പക്ോജര്റ്റുരനള നോരു പക്ോജര്റ്റുരൾ, എന്നും വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രൾ 

എന്നും രണ്ടായി രിരിക്കാം. വയക്ത്ിരൾക്ക് പനരിട്ട് േണമാപയാ മറ്റു വസ്തു വരരൾ ആപയാ 

ആനുരൂലയം നല്രുന്ന പക്ോജക്ടര്മു രളാണ് വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രൾ,.  രാ്ഷിര 

വിരസനത്തിനുപവണ്ടി വിത്തുരൾ, രൃഷി ഉേരരണങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, രൃഷി 

നെത്താനുള ധനസഹായം രുെങ്ങിയവ ഈ പമഖലയിനല രുണപഭാക്ത്യ നക്ോജക്ടര്മു രളാണ്. 

േശു, ആെ്, മറ്റു വള്ത്തുമൃരങ്ങൾ, പരാഴി, രാറാവ് രുെങ്ങിയ േക്ഷിരൾ വിരരണം 

നചയ്യുന്നരും ഇവയുനെ സംരക്ഷണത്തിന് പവണ്ട സഹായങ്ങൾ നചയ്യുന്നരും വയക്ത്ിരര 

രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രളാണ്. രിണ് നി്മിഷാണം, േമ്പ് നസറ്റ ് വാങ്ങുവാ് ധനസഹായം, 

രാലിനത്താഴുത്ത് നി്മിഷിക്കാ് ധനസഹായം, നരാഴിലില് ഏ്നന്ഫൊനുള ധനസഹായം, 

ഭൂമി വിരരണം, ഭവന നി്മിഷാണം, വീെുരളുനെ അറ്റരുറ്റന്ഫണി, വീെുരളുനെ 

കവേയുരീരരണം രുെങ്ങിയവയും വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രളില് ഉൾനന്ഫെുന്നു. 

ഇരിനുേുറപമ വൃദ്ധ്ക്കും വിരലാംര്ക്കും മറ്റും നല്രുന്ന ധന സഹായ േദ്ധരിരളും 
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അംര്വാെിരൾക്ക് ആഹാരം വിരരണം നചയ്യുന്ന േദ്ധരിരളും മറ്റും ഇരില് 

നേെുന്നവയാണ.്  

േഠനം നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില് 2003-04നല നമാത്തം പക്ോജക്ടര്മു രൾ 2221 ആണ്. 

ഇവയില് വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജര്റ്റുരളുനെ എണ്ണം 384 ആണ്. അരായര് നമാത്തം 

പക്ോജര്റ്റുരളുനെ 17% വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രളാണ്(േട്ടിര 8). േഠനം നെത്തിയ 

പരാട്ടയം ജില. യിനല അഞ്ച് േഞ്ചായത്തുരളില് ശരാശരി വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത് 

പക്ോജക്ടര്മു രൾ 23% ആണ്.  ര്ഷര്, മത്സയനത്താഴിലാളിരൾ, രുെുംബക്ശീ യൂണിറ്റിനല 

അംരങ്ങൾ, ോരിക്േയപരഖയ്ക്ക ്രാനഴയുളവ് രുെങ്ങിയവ്ക്ക ്പവണ്ടി ഒട്ടനവധി വയക്ത്ിരര 

രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജര്റ്റുരൾ വാ്ഷിര േദ്ധരിയില് ഉൾനന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  2003-04 നല 

നമാത്തം േദ്ധരി അെകിലലില്  നാലില്  ഒന്നിലധിരം രുര വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ 

പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക ്നീക്കിനവച് ിരിക്കുന്നു (േട്ടിര 9).  േഠനം നെത്തിയ ചില േഞ്ചായത്തുരളിനല 

നമാത്തം വാ്ഷിര അെകിലല് രുരയില് 43 ശരമാനം വനര വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ 

നക്ോജക്ടര്മു രളാണ.് രാ്ഷിര, നരാഴില്, ഭവന മറ്റു പക്ഷമേദ്ധരിരൾ എന്ന പേരില് േദ്ധരി 

രുര േണമാപയാ മറ്റു വസ്തു വരരൾ ആപയാ വിരരണം നചയ്യുന്ന ക്േവണര 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് വളനര വയാേരമാണ്. സ്ക്കാ് നല്രുന്ന േദ്ധരി വിഹിരം 

വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജര്റ്റുരൾ വഴി വിരരണം നചയ്യുന്നരാണ ്ആസൂക്രണ േദ്ധരി 

എന്ന ധാരണ േല ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളും ഉണ്ട.് ഇത്തരത്തില് േദ്ധരിരുരയുനെ 

നനല. ാരുഭാരം നചലവാക്കുന്ന ക്േവണര ആശാസയമല. . ഈ ക്േവണര മാറ്റാ് ക്രാമേഞ്ചായത്ത ്

അധിരൃരരും ജില. ാ ആസൂക്രണ സമിരിയും സംസ്ഥാന സ്ക്കാരും പവണ്ട നെേെിരൾ 

സവീരരിപക്കണ്ടരാണ്.  

രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ 

 2004-05 സാമ്പത്തിരവ്ഷം വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ എപന്ഫാൾ നെന്ഫിലാക്കി രുെങ്ങി, 

സാപകിലരിര അനുമരി ലഭിച് ിട്ടും നെന്ഫിലാക്കാ് രഴിയാത്ത പക്ോജക്ടര്മു രൾ, 

മു്വ്ഷങ്ങളില് േൂ്ത്തിയാക്കാ് രഴിയാത്ത സ്പില്  ഓവ്  പക്ോജക്ടര്മു രൾ, എന്നിവനയ 

രുറിച് ് േഠനം നെത്തി. ഈ േഠനത്തില് രണ്ട രാരയങ്ങൾ രാനഴ േറയുന്നു.  (1) ഒരു 

സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല ആേയം മുരല് പക്ോജര്റ്റുരൾ നെന്ഫിലാപക്കണ്ടരിനുേരരം 

സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല രണ്ടാം േരുരിയില് അവസാന മാസങ്ങളില് ആണ് 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കിയര്. വിവരം ലഭയമായ 27 

േഞ്ചായത്തുരളില് 19 േഞ്ചായത്തുരളിലും ഭൂരിഭാരം പക്ോജക്ടര്മു രളും നെന്ഫിലാക്കി 

രുെങ്ങിയര് നസേ്റ്റംബ് 2004 മുരല് ജനുവരി 2005 വനരയുള മാസങ്ങളിലാണ്(േട്ടിര 10). 

സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല അവസാന മാസങ്ങളില് രിരക്കിട്ട് േദ്ധരിരൾ നെന്ഫിലാക്കുന്ന 

ക്േവണര നോരുവില് േൃശയമാണ.്  (2) േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾക്കുള ആേയരഡു രുര 

നല്രാ് കവരിയര് മൂലമല.  പക്ോജര്റ്റുരളുനെ നെത്തിന്ഫിന് രാലരാമസം പനരിട്ടര്, 

സ്ക്കാ് ആേയരഡു നല്രിയര് ഏക്േില് മുരല് ജൂകല വനരയുള മാസങ്ങളിലാണ ് (േട്ടിര 

11).  
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(3) വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് മു്ിയ േരിരണന നരാെുക്കുന്നരിനു 

സമയബന്ധിരമായി പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നരിനു േഞ്ചായത്തുരൾ രാല്േരയം 

രാണിച് ില. . 2004-05ല്  സാപകിലരിര അനുമരി ലഭിച് ിട്ടും 3.5 പരാെി രൂേയ്ക്കുള 446 

പക്ോജര്റ്റുരൾ േഠനം നെത്തിയ 29 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് നെന്ഫിലാക്കാ് രഴിഞ്ഞില.  

(േട്ടിര 12).  

(4) സമയബന്ധിരമായി പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കാത്തര് മൂലം േൂ്ത്തിയാക്കാനര അെുത്ത 

സാമ്പത്തിര വ്ഷപത്തക്ക് മാറ്റുന്ന സ്പില്  ഓവ്  പക്ോജര്റ്റുരളുനെ എണ്ണം വ്ദ്ധിക്കുന്നു. 2004-

05ല്  27 ക്രാമേഞ്ചായത്തില് 654 പക്ോജക്ടര്മു രൾ േൂ്ത്തീരരിക്കാ് രഴിഞ്ഞില.  (േട്ടിര 13).  

(5) േരിസ്ഥിരി സംരക്ഷണത്തിനും ആപരാരയേരിോലനത്തിനും പക്ഷമ ക്േവ്ത്തനത്തിനും 

ലക്ഷയം ആയുള വിരസന പക്ോജര്റ്റുരൾ േഞ്ചായത്തുരൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നില. . േഠനം 

നെത്തിയ 44% ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിലും ഖരമാലിനയങ്ങൾ പശഖരിക്കാനും നീക്കം നചയ്യാനും 

യാനരാരു നെേെിയും സവീരരിക്കുന്നില. . േഠനം നെത്തിയ ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തുരളിലും 

നോരു മാ്ക്കറ്റുരളും മാലിനയങ്ങൾ  രുന്നുരൂെുന്ന നോരുസ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാ് 

നെേെിരൾ സവീരരിക്കുന്നില. . 69% േഞ്ചായത്തുരൾക്കും നോരുങമശാനം ഇല. . 83% 

േഞ്ചായത്തുരളില് നോരു വാഹന ോ്ക്കിംര് സൗരരയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില. . 69% 

േഞ്ചായത്തുരളില് പറാഡരുരില് നവയ്റ്റിങ ് നഷഡ്ും 61% േഞ്ചായത്തുരളില് നോരു 

പൊയ് ലറ്റ ്സൗരരയമില.  (േട്ടിര 14).  

അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിന് അെിസ്ഥാനലക്ഷയം ക്ോപേശിര രലത്തിലുള 

വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ രാരയക്ഷമമായും സമയബന്ധിരമായും ആസൂക്രണം നചയ്യുരയും 

നെന്ഫില് ആരുരയും ആണ്. വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കി രഴിഞ്ഞ ഒരു 

േശാബ്ദമനയകിലിലും വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്്ഫ വളനര പമാശമായും രാരയക്ഷമം 

അല. ാനരയും സമയബന്ധിരം അല. ാനരയും ആണ് നെന്ഫിലാക്കുന്നര്. പക്ോജര്റ്റുരൾ 

യഥാസമയം രയ്യാറാക്കുര, ഭരണ സാപകിലരിര അനുമരിരൾ പനെുര, സമയബന്ധിരമായി 

നെന്ഫിലാക്കുര, മരാമത്ത് േണിരൾ പയാജിച്  രാലാവസ്ഥ ഉളപന്ഫാൾ നെത്തുര എന്നീ 

രാരയങ്ങളില് േഞ്ചായത്തുരൾ നോരുവില് േരാജയനന്ഫട്ടു എന്നാണ് ഈ േഠനത്തിന് 

നിരമനം. ഏറ്റവും മു്ിയ േരിരണന നല്രി സമയബന്ധിരമായി വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ 

നെന്ഫിലാക്കി ക്ോപേശിര വിരസനം പനെണനമന്ന രാഴ്ചന്ഫാപൊ രാല്പരയപമാ േഞ്ചായത്തുരളില് 

രാണാ് രഴിഞ്ഞില. .  

V. രദ്ധ്രി നടത്തിപ്പിനുള്ള ന്ദ്രശ്നങ്ങ  

വിേസകനരര ികിേ ചുമരലേ  

 അധിരാരവിപരക്രീരരണം 1995ല്  നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് മുമ്പ് േരിമിരമായ ഭരണ 

ചുമരലരളും അനിവാരയ ചുമരലരളും വിരസനക്േവ്ത്തനങ്ങളും മാക്രപമ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ നെത്തിയിരുന്നുളൂ. ഇരിനു േറ്റിയ ഒരു നചറിയ ഭരണസംവിധാനവും 

ചുരുങ്ങിയ പരാരിലുള ജീവനക്കാരും മാക്രപമ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് ഉണ്ടായിരുന്നുളൂ. 

എന്നാല്, അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയരിനുപശഷം ക്ോപേശിര ആസൂക്രണ 

േദ്ധരിരൾ, േുരിയ പക്ഷമേദ്ധരിരൾ, നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ, േുരുരായി മാറ്റനന്ഫട്ട 



18 

 

സ്ഥാേനങ്ങളുനെയും മറ്റു വസ്തു വരരളുനെ നമയിന്പന്സ ് രുെങ്ങി ഒപട്ടനറ േുരിയ 

ചുമരലരൾ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് കരമാറി. ഇരിനു േുറപമ രിരനഞ്ഞെുന്്ഫ, 

പരക്രാവിഷ്കൃ ര േദ്ധരിരൾ  രുെങ്ങിയവയും േഞ്ചായത്തുരൾ നെന്ഫിലാപക്കണ്ടി വന്നു. ഈ 

മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച് ് ഭരണസംവിധാനത്തില് േുരിയ ചുമരലരൾ നെന്ഫിലാക്കാ് േറ്റിയ 

ഉപേയാരസ്ഥ്, അധിര ജീവനക്കാ് എന്നിവ നല്രി ഭരണ സംവിധാനം ശക്ത്ിനന്ഫെുത്താ് 

രാരയമായ ക്ശമങ്ങൾ നെന്നില. . മാക്രമല.  മറ്റു വരുന്ഫുരളിനല ചുമരലരൾ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് കരമാറിനയകിലിലും ജീവനക്കാനര േരരം നല്രിയില. . 

ചുരുക്കത്തില് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ഭരണസംവിധാനത്തിന് രാങ്ങാ് രഴിയാത്ത 

ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ ആണ് േഞ്ചായത്തുരൾ ഇപന്ഫാൾ നെന്ഫിലാക്കിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്നര്.  

രഴിഞ്ഞ 10 വ്ഷത്തിനുളില് ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണം രാരയമായി വ്ധിച് ിട്ടില.  

എന്ന്  രാണാം. 1995 മുരല് 2000 വനര 6.35 ശരമാനവും 2000 മുരല് 2005 വനര 14.71 ശരമാനം 

വ്ധനയും ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുളര്. എന്നാല് ഇപര രാലയളവില് പജാലിഭാരം മൂന്നിരട്ടി 

എകിലിലും വ്ദ്ധിച് ിട്ടുണ്്ട (േട്ടിര 15).  

േഠനം നെത്തിയ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ശരാശരി ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണം 11.68 

ആയും 2000 ത്തില്  12.42 ആയും 2005ല്  14.25 ആയും വ്ദ്ധിച് ു (േട്ടിര 16). രന്ഩൂലം 

േഞ്ചായത്തിന് എല. ാ ചുമരലരളും രാരയക്ഷമമായി നെന്ഫിലാക്കാ് രഴിയാത്ത സ്ഥിരി 

നിലനില്ക്കുന്നു. േഞ്ചായത്തുരളില് നിന്നും നല്പരണ്ട കലസ്സ,് സ്ട്ടിഫിക്കറ്റുരൾ 

എന്നിവയ്ക്കും, നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾക്കും മു്രണന നല്രുര എന്ന ക്േവണര നോരുവില് 

േൃശയമാണ.് ആസൂക്രണം നചയ്യാനും നെത്താനും രൂെുരല് വിഷമരരമായ വിരസന 

പക്ോജര്റ്റുരളുനെ നെത്തിന്ഫിന് ക്ോധാനയം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഒരു 

സ്ട്ടിഫിക്കപറ്റാ, നേ്ഷപനാ വിരരണം നചയ്യാ് കവരിയാല് നോരുജനങ്ങൾ ക്േപക്ഷാഭം 

ഉണ്ടാക്കും. എന്നാല് വിരസന േദ്ധരിനയ േറ്റി ആരും പചാേിക്കുര പോലുമില. . ഈ 

സാഹചരയത്തില് േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ േി്ളനന്ഫട്ടു. േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ പമാശമാരാ് ഉള ഒരു 

ക്േധാന രാരണം ഇരാണ്.  

ലരന്ഷന് രദ്ധ്രിേ  

 1996 ന് പശഷം, ഒട്ടനവധി പക്ഷമേദ്ധരിരളും നേ്ഷ് േദ്ധരിരളുനെ നെത്തിന്ഫു൦ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിപലക്ക് കരമാറി. കരമാറനന്ഫട്ട ക്േധാന നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ ര്ഷര 

നരാഴിലാളി നേ്ഷ്, നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം, പേശീയ വാ്ദ്ധരയരാല നേ്ഷ്, അരരി 

നേ്ഷ്, വിരലാംര/മരബുദ്ധിരൾക്കായുള നേ്ഷ് എന്നിവയാണ ് ഓപരാ 

േഞ്ചായത്തിലും ഈ നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾക്ക് ഒപട്ടനറ രുണപഭാക്ത്ാക്കൾ ഉണ്ട.് േഠനം 

നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില് ര്ഷര നരാഴിലാളി നേ്ഷ് ശരാശരി 512 പേ്ക്കും 

നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം 439 പേ്ക്കും പേശീയ വാ്ദ്ധരയരാല നേ്ഷ് 108 പേ്ക്കും അരരി 

നേ്ഷ് 250 പേ്ക്കും വിരലാംര്ക്കുള നേ്ഷ് 171 പേ്ക്കും വിരരണം നചയ്യുന്നു 

(േട്ടിര 17). നരാഴിലില. ായ്മ  പവരനം പനരിട്ട് നല്രുപമ്പാൾ മറ്റു നേ്ഷനുരൾ 

മണിപയാ്ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു. ഈ നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് ഭാരിച്  പജാലി ഭാരമുണ്ട്. 

നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ േഞ്ചായത്തുരളിപലക്ക് മാറ്റിനയകിലിലും മറ്റു വരുന്ഫുരളിനല 
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ജീവനക്കാനര േഞ്ചായത്തുരളിപലക്ക് രാരയമായി മാറ്റിയിട്ടില. . നേ്ഷ് വിരരണം 

രാമസിച് ാല് ജനങ്ങൾ ക്േപക്ഷാഭം ഉണ്ടാക്കാ് സാധയരയുളരിനാല് മറ്റ ് ഓഫീസ് 

ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ മുെക്കി നരാണ്്ട ഏറ്റവും മു്ിയ േരിരണന നല്രി നേ്ഷ് വിരരണം 

നചയ്യുന്നു. േഠനം നെത്തിയ 36 േഞ്ചായത്തുരളില് ചിലര് ഒഴിച് ് മനറ്റല. ാ േഞ്ചായത്തുരളിലും 

നേ്ഷ് വിരരണം സൃഷ്ടിച്  അധിര പജാലിഭാരം വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങനളയും േദ്ധരി 

ക്േവ്ത്തനങ്ങനളയും വളനര പോഷരരമായി ബാധിച് രായി രാണാ് രഴിഞ്ഞു. മിക്ക 

േഞ്ചായത്തുരളിലും നേ്ഷ് വിരരണം ജീവനക്കാ്ക്ക് വ്ധിച്  പജാലിഭാരം 

സൃഷ്ടിച് ിട്ടുണ്്ട (േട്ടിര 18).  േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ പമാശമായി നെക്കുന്നരിനന്പ ഒരു 

അെിസ്ഥാനരാരണം നേ്ഷ് വിരരണം മൂലമുള അധിര പജാലിഭാരവും രന്ഩൂലമുള 

േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ ഉള അവരണനയുമാണ്. വിരസനം വിട്ട് നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് 

മു്രണന നല്രുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപന്ഫാൾ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് 

നെന്നുനരാണ്ടിരിക്കുന്നര്.  

ന്ദ്ടഷറി നിയന്ദ്ന്തണങ്ങ  

ബില് ോസാക്കുന്നരിന് ക്െഷറിരളില് ഏ്നന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയക്്ണങ്ങൾ 

പക്ോജര്റ്റുരളുനെ നെത്തിന്ഫിനന വളനര പോഷരരമായി ബാധിച് ുനവന്ന് േഠനം 

സൂചിന്ഫിക്കുന്നു. േഠനം നെത്തിയ 36 േഞ്ചായത്തുരളില് 30 േഞ്ചായത്തുരളിലും ക്െഷറി 

നിയക്്ണങ്ങൾ വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് രാരയമായ രെസ്സങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിച് ുനവന്ന ് രാണാ് രഴിഞ്ഞു (േട്ടിര 19). ക്െഷറി നിയക്്ണങ്ങൾ മൂലം രാനഴന്ഫറയുന്ന 

ക്േങനങ്ങളാണ ്ക്രാമേഞ്ചായത്തില് അഭിമുഖീരരിപക്കണ്ടി വന്നിട്ടുളര്. (1) ബില് യഥാസമയം 

േണം ആക്കി നരാെുക്കാ് രഴിയാത്തര് മൂലം പക്ോജര്റ്റുരൾ മായി ബന്ധനന്ഫട്ട എല. ാ േണം 

നല്രലും കവരുന്നു. ഇര് പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ േൂ്ത്തീരരണം കവരിക്കുന്നു.(2) രൃരയമായി 

േണം നല്രാ് രഴിയാത്തര് മൂലം രരാറുരാ് നെത്തുന്ന നോരുമരാമത്ത് േണിരളും മറ്റു 

േണിരളും കവരുന്നു. േണിരൾ മരീഭവിക്കുന്നു. (3) രുണപഭാക്ത്ൃ സമിരിരൾ ഏനറ്റെുത്തു 

നെന്ഫാക്കുന്ന പക്ോജക്ടര്മു രൾ സമ്പന്ന അവസ്ഥയിലാരുന്നു. (4) യഥാസമയം 

രുണപഭാക്ത്ാക്കൾക്ക് ആനുരൂലയം വിരരണം നചയ്യാ് രഴിയുന്നില. . രന്ഩൂലം രുണപഭാക്ത്ൃ 

വിഹിരം നല്രാ്  രുണപഭാക്ത്ാക്കൾ രാല്േരയം രാണിക്കുന്നില. . (5) േണം 

ലഭിക്കുന്നരിനുള അനിശ്ചിരരവം രാരണം േല പക്ോജക്ടര്മു രളും നെന്ഫിലാക്കാ് രഴിയാനര 

ഉപേക്ഷിപക്കണ്ടി വരുന്നു. (6) രഡുക്കളായി നെപത്തണ്ട േല പക്ോജക്ടര്മു രളും ആേയരഡു 

രഴിഞ്ഞാല് രുെ്ന്ന് നെത്താ് രഴിയാനര സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാരുന്നു.  

മറ്റാണ ്ോരണങ്ങ  

1) പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക് സാപകിലരിര അനുമരി ലഭിക്കാ് രാലരാമസം വരുന്നരിനാല് 

പക്ോജക്ടര്മു രൾ രുെങ്ങാ് വളനര രാമസം ഉണ്ടാരുന്നു 

2) മു്വ്ഷനത്ത പക്ോജക്ടര്മു രൾ സമയബന്ധിരമായി രീ്ക്കാ് രഴിയാത്തര് മൂലം 

വ്ധിച് ു വരുന്ന സ്പില്  ഓവ്  പക്ോജര്റ്റുരളുനെ നെത്തിന്്ഫ രന്ഩൂലം േുരിയ 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്ഫിനന ബാധിക്കുന്നു 
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3) രരാറുരാ് േണി രീ്ക്കാ് രാലരാമസം വരുത്തുന്നു 

4) രുണപഭാക്ത്ൃ രമിഷിറ്റിരൾ േണിരീ്ക്കാ് രാലരാമസം വരുത്തുന്നു 

5) രുണപഭാക്ത്ൃ വിഹിരം സമയത്തിന് ലഭിക്കുന്നില. . രുണപഭാക്ത്ൃ വിഹിരം നല്രാ് 

രുണപഭാക്ത്ാക്കൾക്ക് രാല്േരയക്കുറവ് 

6) ഭൂമി വാങ്ങാനുള നെേെിക്രമങ്ങൾക്ക് രാലരാമസം, രന്ഩൂലം ഭൂമി വാങ്ങി 

നെത്താനുള പക്ോജക്ടര്മു രൾ കവരുന്നു 

7) കവേയുരി പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കാ് കവേയുരി പബാ്ഡിനന്പ രാലരാമസം 

8) പക്ോജര്റ്റുരളുനെ ബാഹുലയം മൂലം േലരും പവനണ്ടന്ന ് വയ്ക്കാ് 

നി്ബന്ധിരമാരുന്നു 

9) േഞ്ചായത്തിനല മറ്റു പജാലി രിരക്ക് മൂലം പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെത്താ് പവണ്ട സമയം 

ലഭിക്കുന്നില.  

10) അഞ്ചു േഞ്ചായത്തുരളില് ഭരണക്േരിേക്ഷങ്ങൾ രമിഷിലുള 

അഭിക്ോയവയരയാസങ്ങളും, രാഷ്ക്െീയ ക്േങനങ്ങളും, അഴിമരി ആപരാേണങ്ങളും, 

േഞ്ചായത്തിനല വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്ഫിന് പോഷരരമായി 

ബാധിച് ിട്ടുണ്്ട 

VI. സംന്ദ്ഗഹവും നിഗമനങ്ങളും നിര്കേശങ്ങളും 

1. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ നെത്തുന്ന ആസൂക്രണ വിരസന േദ്ധരിയുനെയും അവയുനെ 

നെത്തിന്ഫിനന്നയും ബന്ധനന്ഫട്ട ക്േങനങ്ങനളയും രുറിച് ുള ഒരു േഠനമാണിര്. 

പരരളത്തിനല 10 ജില. രളില് ഉൾനന്ഫെുന്ന 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളാണ് 

േഠനവിപധയമാക്കിയിട്ടുണ്ടുളര്. 

2. ഈ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ജനങ്ങളുനെ മുഖയനരാഴില് രാ്ഷിരവൃത്തിയും 

അനുബന്ധ നരാഴിലുരളും ആണ്. ഈ േഞ്ചായത്തുരളില് ോരിക്േയപരഖയ്ക്ക ്

രാനഴയുള രുെുംബങ്ങൾ ശരാശരി 38 ശരമാനമാണ്. ആനര 36 േഞ്ചായത്തുരളില് 

എല്ഡിഎഫ് 23ലും യുഡിഎഫ് 12ലും മറ്റുളവ് ഒരു േഞ്ചായത്തു൦ ഭരിക്കുന്നു. 

3. േഠനം നെത്തിയ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല ക്രാമസഭരൾ 2004-05ല്  രണ്ട് മുരല് നാല് 

ക്ോവശയം വനര രൂെുരയുണ്ടായി. ഒനന്നാഴിച് ് മറ്റ് 35 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിലും 

ക്രാമസഭയില് േനകിലെുക്കുന്നവരില് ഭൂരിഭാരവും േരിക്േപരാ ോരിക്േ പരഖയ്ക്ക ്

രാനഴയുള വരുമായിരുന്നു. േഞ്ചായത്തിനന്പ നോരുവിലുള വിരസന ക്േങനങ്ങനള 

രുറിച് ് രാരയമായ ച്ച് രനളാന്നും ക്രാമസഭരൾ നെത്തുന്നില. . വാ്ഷിര േദ്ധരിയു൦ 

അരിനല പക്ോജര്റ്റുരളും രയ്യാറാക്കുന്നര് േഞ്ചായത്ത ് ഭരണസമിരി 

ഉപേയാരസ്ഥരുമാണ്. 

4. േഞ്ചായത്തുരൾ നെത്തുന്ന വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾക്ക് രാരയമായ സന്നദ്ധ 

പസവനവും സംഭാവനപയാ ജനങ്ങളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നില. . സന്നദ്ധ പസവനം 
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നല്രാ് ജനങ്ങൾ രീനര രാല്പരയം രാണിക്കുന്നില. . വളനര നാമമാക്രമായ സംഭാവന 

മാക്രപമ വസ്തു വാപയാ േണമാപയാ ഈ 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ ലഭിച് ിട്ടുളൂ. 

5. വിവരം നല്രിയ 29 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് 2003-04 നല വാ്ഷിര അെകിലല് 

േദ്ധരിത്തുര 24.75 പരാെി രൂേയാണ.് ഈ രുരയില് 26% ഉല്ന്ഫാേന പമഖലയ്ക്ക്, 36% 

പസവന പമഖലയക്്ക്, 25% അെിസ്ഥാനഘെരം വിരസനത്തിനും, 8% ക്േപരയര ഘെര 

േദ്ധരിരൾക്കും, അഞ്ച് ശരമാനം േട്ടിരജാരി േട്ടിരവ്ഗ േദ്ധരിരൾക്കുമാണ് 

വരയിരുത്തിയിട്ടുളര്. ഓപരാ പക്ോജക്ടര്മിനുനമക്ര രുരയാണ് നചലവഴിച് നരന്ന ്

രണക്കുരൾ നോരുവില് ലഭയമല. ാരിരുന്നരിനാല് േദ്ധരിക്ക് രൃരയമായി എക്ര രുര 

നചലവാക്കി എന്ന് അറിയാ് രഴിഞ്ഞില. . 

6. േഠനം നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളിനല നമാത്തം പക്ോജക്ടര്മു രളില് 17 ശരമാനവും 

വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രളാണ്. നമാത്തം േദ്ധരി അെകിലല് നാലില് 

ഒന്നിലധിരം രുര വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക് നീക്കിനവച് ിരിക്കുന്നു. 

രാ്ഷിര, നരാഴില്, ഭവന, മറ്റ് പക്ഷമേദ്ധരിരൾ എന്ന പേരില് േദ്ധരി രുര 

േണമാപയാ മറ്റു വസ്തു വരരൾ ആപയാ വിരരണം നചയ്യുന്ന ക്േവണര 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് വളനര വയാേരമാണ്. ഈ ക്േവണര ആശാസയമല. . 

7. േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിനന േറ്റിയുള അവപലാരനത്തില് രാനഴന്ഫറയുന്ന രാരയങ്ങൾ 

രനണ്ടത്തി. ഒരു സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല ആേയം മുരല് പക്ോജര്റ്റുരൾ 

നെന്ഫിലാപക്കണ്ടരിനുേരരം സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല അവസാന മാസങ്ങളില് 

രിരക്കിട്ട് േദ്ധരിരൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നു. വിരസന പക്ോജര്റ്റുരൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് 

മു്ിയ േരിരണന നരാെുക്കുന്നരിപനാ, സമയബന്ധിരമായി നെന്ഫിലാക്കുന്നരിപനാ, 

േഞ്ചായത്തുരൾ രാല്പരയം രാണിക്കുന്നില. . സമയബന്ധിരമായി പക്ോജര്റ്റുരൾ 

നെന്ഫിലാക്കാത്തര് മൂലം േൂ്ത്തിയാരാനര അെുത്ത സാമ്പത്തിര വ്ഷപത്തക്ക ്

മാറ്റുന്ന സ്പില് ഓവ്  പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ എണ്ണം വ്ദ്ധിക്കുന്നു. 

8. ഖരമാലിനയങ്ങൾ പശഖരിച് ് നീക്കം നചയ്യുര,  മാ്ക്കറ്റുരളിനലയും 

നോരുസ്ഥലങ്ങളിലും മാലിനയം നീക്കം നചയ്യുര, നോരുങമശാനം, നോരു വാഹന 

ോ്ക്കിംര് സൗരരയം, നോരു പൊയ് ലറ്റ ് സൗരരയം എന്നിവ നെന്ഫിലാക്കുര, 

എന്നിങ്ങനനയുള േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തുരളും 

നെത്തുന്നില. . 

9. വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കി രഴിഞ്ഞ ഒരു േശാബ്ദമായി എകിലിലും 

വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്്ഫ വളനര പമാശമായും രാരയക്ഷമം അല. ാനരയും 

സമയബന്ധിരം അല. ാനരയും ആണ് നെന്ഫിലാക്കുന്നര്. പക്ോജക്ടര്മു രൾ യഥാസമയം 

രയ്യാറാക്കുര, ഭരണ സാപകിലരിര അനുമരിരൾ പനെുര, സമയബന്ധിരമായി 

നെന്ഫിലാക്കുര, മരാമത്ത് േണിരൾ പയാജിച്  രാലാവസ്ഥ ഉളപന്ഫാൾ നെത്തുര 

രുെങ്ങിയ രാരയങ്ങളില് േഞ്ചായത്തുരൾ നോരുവില് േരാജയനന്ഫട്ടു എന്നാണ് ഈ 

േഠനത്തിനന്പ നിരമനം. 

10. അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയരിനുപശഷം ക്ോപേശിര ആസൂക്രണ 

േദ്ധരിരൾ, പക്ഷമേദ്ധരിരൾ, നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ, േുരുരായി മാറ്റനന്ഫട്ട 

സ്ഥാേനങ്ങളുനെ മറ്റു വസ്തു ക്കളുനെയും നമയിന്പന്സ് രുെങ്ങി ഒപട്ടനറ േുരിയ 



22 

 

ചുമരലരൾ രഴിഞ്ഞ ഒരു േശാബ്ദത്തിനുളില് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് കരമാറി. 

ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച് ് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ഭരണ സംവിധാനത്തില് മാറ്റം 

വരുത്താനും ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണം വ്ദ്ധിന്ഫിക്കുവാനും രഴിയാത്തരിനാല് 

േഞ്ചായത്തുരൾക്ക് രാങ്ങാ് രഴിയാത്ത ഉത്തരവാേിരവങ്ങൾ ആണ് ഇപന്ഫാൾ ഉളര്. 

ഇരുമൂലം േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ അവരണിക്കനന്ഫെുന്നു. 

11. 1996 പശഷം ര്ഷര നരാഴിലാളി നേ്ഷ്, നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം, പേശീയ 

വാ്ദ്ധരയരാല നേ്ഷ്, അരരി നേ്ഷ്, വിരലാംര മരബുദ്ധിരൾ ക്കായുള 

നേ്ഷ് രുെങ്ങിയ നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ ക്രാമേഞ്ചായത്ത് രളിപലക്ക ് കരമാറി. 

ഈ നേ്ഷ് േദ്ധരിരളുനെ നെത്തിന്ഫും അര് സൃഷ്ടിച്  വ്ദ്ധിച്  പജാലിഭാരവും 

അരിനന്പ നെത്തിന്ഫിന് നല്രുന്ന മു്ിയ േരിരണനയും വിരസന േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ 

പമാശമാരാ് ഉള ഒരു ക്േധാന രാരണമാണ്. വിരസനക്േവ്ത്തനങ്ങൾ വിട്ട് 

നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് മു്രണന നല്രുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപന്ഫാൾ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് നെന്നുനരാണ്ടിരിക്കുന്നര്. 

12. ബില് ോസാക്കുന്നരിന് ക്െഷറിരളില് ഏ്നന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയക്്ണങ്ങൾ 

േദ്ധരിയുനെ നെത്തിന്്ഫ പമാശമാരാ് ഉള ഒരു ക്േധാന രാരണമാനണന്ന് േഠനം 

ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 

13. പക്ോജക്ടര്മു രൾക്ക് സാപകിലരിര അനുമരി ലഭിക്കാ് രാലരാമസം വരുന്നരും മു് 

വ്ഷനത്ത നക്ോജര്റ്റുരൾ േൂ്ത്തീരരിക്കാനര സ്പില്  ഒവ് പക്ോജര്റ്റുരളുനെ എണ്ണം 

വ്ധിക്കുന്നരും േഞ്ചായത്തുരളുനെ മറ്റു പജാലിത്തിരക്കും േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ 

പമാശമാരാ് രാരണം ആയിട്ടുണ്്ട. രരാറുരാരും രുണപഭാക്ത്ൃ രമിഷിറ്റിരളും 

േണിരീ്ക്കാ് രാലരാമസം വരുത്തുന്നര് രുണപഭാക്ത്ൃവിഹിരം യഥാസമയം 

രുണപഭാക്ത്ാക്കൾ നല്രാരിരിക്കുന്നര് േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ പമാശമാരാ് രാരണം 

ആയിട്ടുണ്്ട. 

14. കവേയുരി പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കാ് കവേയുരി പബാ്ഡിനന്പ രാലരാമസം, ഭൂമി 

വാങ്ങാനുള നെേെിക്രമങ്ങളുനെ രാലരാമസം എന്നിവ േല പക്ോജക്ടര്മു രളും 

നെത്തിന്ഫിന് രാലരാമസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

15. അഞ്ച് േഞ്ചായത്തുരളില് ഭരണക്േരിേക്ഷങ്ങൾ രമിഷിലുള അഭിക്ോയ 

വയരയാസങ്ങളും രാഷ്ക്െീയ ക്േങനങ്ങളും അഴിമരി ആപരാേണങ്ങളും േഞ്ചായത്തിനല 

വിരസന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്ഫിന് പോഷരരമായി ബാധിച് ിട്ടുണ്്ട. 

16. മുരളില് വിവരിച് രില്നിന്നും രാനഴന്ഫറയുന്ന നിരമനങ്ങളില് എത്താം. ക്ോപേശിര 

സാമൂഹിര സാമ്പത്തിര വിരസനം ലക്ഷയമാക്കിയുള അധിരാര 

വിപരക്രീരരണവും വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണവും നെന്ഫിലാക്കി രഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 

േശാബ്ദമായി. സാധാരണരരിയില് ഈ രാലയളവില് ലഭിച്  അനുഭവ േരിചയം 

നരാണ്്ട രപേശസവയംഭരണസ്ഥാേനങ്ങളുനെ ആസൂക്രണ വിരസന ക്േക്രിയ 

ശക്ത്ിക്ോേിക്കുരയും നമച് ം ആപരണ്ടരാണ്. എന്നാല് നമച് ം ആരുന്നരിനു േരരം 

പമാശമാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ക്രാമേഞ്ചായത്തില് േൃശയമാരുന്നര്. വിരസനം വിട്ട് 

വിരരണം എന്ന േിശയിപലക്കാണ് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ നീങ്ങിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്നര്. 
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ചില നിര്കേശങ്ങ  

 ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളിനല േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നമച് മാക്കാ് ചില നി്പേശങ്ങൾ 

അവരരിന്ഫിക്കുന്നു 

1. അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയരിനു പശഷം ഒപട്ടനറ േുരിയ ചുമരലരൾ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് കരമാറി. ഇരനുസരിച് ് ഭരണസംവിധാനത്തിനു 

ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായില. . േഞ്ചായത്തുരൾ അവ്ക്ക് രാങ്ങാ് 

രഴിയാത്ത ചുമരലരൾ ആണ ് നെത്തുന്നര്. ഇരിന് അെിസ്ഥാനമായ മാറ്റം വരണം. 

ക്ോപേശിരരലത്തില് ഭരണ സംവിധാനത്തിനുള മറ്റു വരുന്ഫുരളുനെ ചുമരലരൾ 

ആ വരുന്ഫുരൾ വഴി നെന്ഫിലാക്കണം. ഇപരാനൊന്ഫം ഭരണസംവിധാനത്തില് മാറ്റവും 

ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണവും വ്ദ്ധിന്ഫിക്കണം. 

2. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ക്ോഥമിര ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് 

മു്രണന നല്രുര ഒരു ക്ോപേശിര സ്ക്കാ് എന്ന നിലയിലുള 

ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ, മറ്റ ് അനിവാരയ ചുമരലരൾ, ക്ോപേശിര അെിസ്ഥാനഘെരം 

വിരസനം, േഞ്ചായത്തിന് രീഴിലുള സ്ഥാേനങ്ങളുനെയും വസ്തു വരരളും 

നമയിന്പന്സ ്എന്നിവയക്്ക് മു്രണന നല്രി നെന്ഫിലാക്കണം. 

3. ഇപന്ഫാൾ നെത്തിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നേ്ഷ് േദ്ധരിരൾ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ 

ക്േവ്ത്തനനത്ത രരിെം മറിച് ിരിക്കുരയാണ്. അവ മു്േ് നെത്തിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന 

വരുന്ഫുരൾക്കു േുരിയ ഏജ്സിരൾപക്കാ കരമാറുര. 

4. അെിസ്ഥാന ഘെരങ്ങളുനെ വിരസനം ക്ോപേശിര രലത്തില് രാ്ഷിര വയവസായ 

പസവന പമഖലരളുനെ വിരസനത്തിന് സഹായരരമായ നോരു ഘെരങ്ങളുനെ 

വിരസനം ക്ോപേശിര നരാഴില് സൃഷ്ടിക്കാനും നരാഴില് േരിശീലനത്തിനുള 

േരിോെിരൾ, സാമൂഹയപക്ഷമവും േരിക്േ ജനവിഭാരങ്ങളുനെ നിലയും 

നമച് നന്ഫെുത്താനുള അെിസ്ഥാനഘെരം വിരസനത്തിനും മറ്റു നെേെിരൾക്കും 

മു്രണന നല്രുര. 

5. ക്ോപേശിര രലത്തിലുള പറാഡ്, ജല, മറ്റു രരാരരസൗരരയങ്ങൾ നമച് ം ആക്കുര, 

രുെിനവളം എല. ാ ക്േപേശങ്ങളിലും എത്തിക്കുര, ക്രാമത്തിനല എല. ാ ക്േപേശങ്ങളിലും 

കവേയുരി എത്തിക്കുര, ശുചീരരണ ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നമച് ം ആക്കുര, േരിസ്ഥിരി 

സംരക്ഷണത്തിന് നെേെിരൾ സവീരരിക്കുര, പരാരക്േരിപരാധ നെേെിരൾ 

സവീരരിക്കുര എന്നിവയ്ക്ക് മു്രണന നല്രി നെന്ഫിലാക്കുര. 

6. വയക്ത്ിരര രുണപഭാക്ത്ൃ പക്ോജക്ടര്മു രൾ നിരുത്സാഹനന്ഫെുത്തുര. േണവും മറ്റ് 

ആനുരൂലയങ്ങളും വിവിധ പേരില് വിരരണം നചയ്യുര എന്ന നിലോെ് വിട്ട ്

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ ക്ോപേശിര വിരസനത്തിന് പവണ്ടിയുള പക്ോജക്ടര്മു രൾ 

രയ്യാറാക്കി നെന്ഫിലാക്കുര. 

7. പക്ോജര്റ്റുരൾ സമയബന്ധിരമായി അരാര് സാമ്പത്തിരവ്ഷം രനന്ന 

നെന്ഫിലാക്കുര. േരുരി പക്ോജക്ടര്മു രൾ സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല ആേയ േരുരിയിലും 

േരുരി പക്ോജര്റ്റുരൾ രണ്ടാം േരുരിയിലും രീ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ക്രമീരരിക്കുര. 
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8. അെുത്ത സാമ്പത്തിര വ്ഷം നെന്ഫിലാപക്കണ്ട പക്ോജക്ടര്മു രൾ രപലവ്ഷം രനന്ന 

രയ്യാറാക്കി പവണ്ട ഭരണ സാപകിലരിര അനുമരിരൾ വിവിധ സമിരിരളില് നിന്നും 

പനെിനയെുക്കുര. ഈ പക്ോജക്ടര്മു രൾ അെുത്തവ്ഷനത്ത ബജറ്റിലും വാ്ഷിര 

േദ്ധരിയിലുൾനന്ഫെുത്തി നെന്ഫിലാക്കുര. ഇത്തരത്തിലുള ഒരു സംവിധാനം 

ഉണ്ടാക്കുര. 

9. കവേയുരിപബാ്ഡ് വാട്ട് അപരാറിറ്റി രുെങ്ങിയ സ്ക്കാ് സ്ഥാേനങ്ങൾ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ പക്ോജര്റ്റുരൾ മു്രണനാെിസ്ഥാനത്തില് നെന്ഫിലാക്കാ് 

നെേെിരൾ സവീരരിപക്കണ്ടരാണ് 

10. സ്ക്കാ് ഫണ്ട് ഉേപയാരിച് ുള ആനുരൂലയ വിരരണം എളുന്ഫമാണ്. രാഷ്ക്െീയമായി 

പനട്ടമുണ്ടാക്കുന്നരുമാണ്. എന്നാല് വിരസനം വളനര ബുദ്ധിമുട്ടും ക്േയാസവും 

ക്ശമരരവും ആണ.് പക്ോജക്ടര്മു രൾ രയ്യാറാക്കി അനുമരി പനെി സമയബന്ധിരമായും 

രാരയക്ഷമമായും നെന്ഫിലാക്കി ക്െഷറി യക്്ങ്ങളുനെ നെുവില് േണം സംഘെിന്ഫിച്  

ക്ോപേശിര വിരസനം പനെുര വിഷമരരമായ രാരയമാണ്. വിരസനം എന്ന 

ക്ശമരരമായ ക്േയാസം നിറഞ്ഞ ോരയിലൂനെ മാക്രപമ ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് 

ക്ോപേശിര വിരസനം പനൊനും ജനജീവിരം നമച് മാക്കാ് രഴിയൂ എന്ന രാഴ്ചന്ഫാെ് 

ബന്ധനന്ഫട്ട എല. ാവ്ക്കും ഉണ്ടാരണം 

 

 

 

േുറിപ്്പ 

 (ഈ േഠനത്തിന് ആവശയമായ സ്പേ 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് നെത്തിയരും മറ്റു 

വിവരങ്ങൾ പശഖരിച് രും പരരള സ്േരലാശാലയുനെ സാമ്പത്തിരശാസ്ക്ര വരുന്ഫിനലയും 

അനുബന്ധ വരുന്ഫായ പരാസ്്റ്റ ഓഫ് രൾട്ടിപവഷ് സ്കീമിനലയും നിരവധിപേരുനെ 

സഹായപത്താനെയാണ്. ക്ശീ േി. ക്േഭാരര് (ലര്ച് റ്),  ക്ശീ എസ്. എം. പമാഹ്രുമാ് ( 

റിസ്ച് ് അസിസ്റ്റന്പ ്),  ക്ശീമരി പവണി രാജ്, ക്ശീമരി എം. എസ്. സാലി, എന്നിവ് േഠനത്തിന് 

ആവശയമായ രപവഷണം സഹായം നല്രുരയുണ്ടായി. ക്ശീ ജി. രാപജക്രനന്പ പനരൃരവത്തില് 

32 എക്കപണാമിര് ഇ്നവസ്റ്റിപരറ്റ്മാ് ആണ് 36 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് സ്പേ 

നെത്തിയര്. ഈ േഠനത്തിനന്പ പഡറ്റാ പക്ോസസിംര് നെത്തിയര് ക്ശീ േി. ജയചക്ര് ആണ.് ഈ 

േഠനം നെത്താ് സഹായിച്  എല. ാവ്ക്കും ഞാ് നരി പരഖനന്ഫെുത്തുന്നു.  

(ബി എ ന്ദ്രോശ)് 
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രട്ടിേ 1 

രഠന വികകയമായ ന്ദ്ഗാമരഞ്ചായത്തുേ  

ന്ദ്േമ 

നമ്പര് 

രഞ്ചായത്തിലെ  

കരര് 

ജില്ല 

1 മംരലാേുരം രിരുവന്േുരം 

2 നവങ്ങാനൂ് രിരുവന്േുരം 

3 നവളറെ രിരുവന്േുരം 

4 ആണ്ടൂ് പരാണം രിരുവന്േുരം 

5 പോത്ത്പരാെ് രിരുവന്േുരം 

6 രരീക്േ നരാല. ം 

7 രല. ുവാരുക്കല് നരാല. ം 

8 അഞ്ചല് നരാല. ം 

9 രൃക്കെവൂ് നരാല. ം 

10 രിഴപക്ക രല. െ നരാല. ം 

11 ക്േമാെം േത്തനംരിട്ട 

12 രങ്ങഴ പരാട്ടയം 

13 രറുരച് ാല് പരാട്ടയം 

14 രൃനക്കാെിത്താനം പരാട്ടയം 

15 മീനച് ില് പരാട്ടയം 

16 ചിറക്കെവ ് പരാട്ടയം 

17 മണിമല പരാട്ടയം 

18 ചമ്പക്കുളം ആലന്ഫുഴ 

19 നവളിയനാെ് ആലന്ഫുഴ 

20 രുമാരേുരം ആലന്ഫുഴ 

21 ആറാട്ടുേുഴ ആലന്ഫുഴ 

22 രൂവന്ഫെി എറണാരുളം 

23 ഉേയംപേരൂ് എറണാരുളം 

24 മരെ ് എറണാരുളം 

25 രിരുവാകിലുളം എറണാരുളം 

26 പചാറ്റാനിക്കര എറണാരുളം 

27 രുറവൂ് എറണാരുളം 

28 മണക്കാെ ് ഇെുക്കി 

29 രരിമണ്ണൂ് ഇെുക്കി 

30 നപല. േളി ോലക്കാെ് 

31 നോ് േുളി ോലക്കാെ് 

32 നരാെുമ്പ് ോലക്കാെ് 

33 മുന്നിയൂ് മലന്ഫുറം 

34 അബ്ദുറഹ്മാ് നര് മലന്ഫുറം 

35 േുല. ൂ് നേരിയ രാസ്പരാഡ് 

36 നീപലശവരം രാസ്പരാഡ് 
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രട്ടിേ 2 

36 ന്ദ്ഗാമരഞ്ചായത്തുേളുലട ിടിസ്ഥാന വിവരങ്ങ  

1 25 sq. Km വനര വിസ്തീ്ണമുള േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 23 

2 25 sq. Km ല് അധിരം വിസ്തീ്ണമുള േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 12 

3 ശരാശരി വാ്ഡുരളുനെ എണ്ണം 14 

4 ശരാശരി വനിരാ സംവരണ വാ്ഡുരളുനെ എണ്ണം 5 

5 േട്ടിരജാരി േട്ടിരവ്ഗ സംവരണ വാ്ഡുരളുനെ ശരാശരി എണ്ണം 2 

6 നരര അരി്ത്തി േകിലിെുന്ന േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 22 

7 ശരാശരി സാക്ഷരര നിരക്ക് (ശരമാനം) 84.66 

8 ജനസംഖയയില് എസ ്സി എസ് െി ജനവിഭാരത്തിന് ശരാശരി വിഹിരം 

(ശരമാനം) 

13.53 

9 രാ്ഷിര അനുബന്ധ നരാഴില് മുഖയമായുള േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 31 

10 രുെുംബക്ശീ യൂണിറ്റുരളുനെ ശരാശരി എണ്ണം  152 

11 രുെുംബക്ശീ അംരങ്ങളുനെ ശരാശരി എണ്ണം 2921 

12 വിപേശരാജയങ്ങളിപലക്ക ്രുെിപയറ്റം ഉള േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 23 

13 ഇ്യയുനെ മറ്റു ഭാരങ്ങളിപലക്ക് രുെിപയറ്റം ഉള േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 16 

14 സ്നേഷയല് പക്രഡ് േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 21 

15 ഫസ്്റ്റ പക്രഡ് േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 14 

16 നസക്ക്ഡ് പക്രഡ് േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 1 

17 ശരാശരി ജനസംഖയ 29681 

18 എല് ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 23 

19 യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 12 

20 മറ്റുളവ് ഭരിക്കുന്ന േഞ്ചായത്തുരളുനെ എണ്ണം 1 

21 എല്ഡിഎഫ് അംരങ്ങളുനെ നമാത്തം എണ്ണം 238 

22 യുഡിഎഫ് അംരങ്ങളുനെ നമാത്തം എണ്ണം 221 

23 മറ്റ് അംരങ്ങളുനെ നമാത്തം എണ്ണം 31 

24 ോരിക്േ പരഖയ്ക്ക ്രാനഴയുള രുെുംബങ്ങളുനെ ശരമാനം 38.37 
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രട്ടിേ 3 

2004-05 സാമ്പത്തിേ വര്ഷത്തില്  േൂടിയ ന്ദ്ഗാമസഭേളുലട എണ്ണം 

 

 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

 

 

ജില്ല 

രഠനം 

നടത്തിയ 

ന്ദ്ഗാമരഞ്ചാ 

യത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

രടുകു 

ന്ദ്രാവശയം 

ന്ദ്ഗാമസഭ 

േൂടിയ 

രഞ്ചായ 

ത്തുേളുലട 

എണ്ണം* 

മൂന്ന് 

ന്ദ്രാവശയം 

ന്ദ്ഗാമസഭ 

േൂടിയ 

രഞ്ചായത്തു 

േളുലട 

എണ്ണം* 

നാല് 

ന്ദ്രാവശയം 

ന്ദ്ഗാമസഭ 

േൂടിയ 

രഞ്ചായ 

ത്തുേളുലട 

എണ്ണം* 

1 രിരുവന്േുരം  5 3 2 0 

2 നരാല. ം 5 2 1 2 

3 േത്തനംരിട്ട 1 1 0 0 

4 പരാട്ടയം 6 2 2 2 

5 ആലന്ഫുഴ  4 1 3 0 

6 എറണാരുളം 6 2 4 0 

7 ഇെുക്കി 2 0 1 1 

8 ോലക്കാെ് 3 1 2 0 

9 മലന്ഫുറം  2 0 2 0 

10 രാസ്പരാഡ്  2 0 1 1 

ആലേ 36 12 18 6 

*ഭൂരിേക്ഷം വാ്ഡുരളിലും രൂെിയ ക്രാമസഭരളുനെ എണ്ണമനുസരിച് ് 

രട്ടിേ 4 

സന്നദ്ധ് സഹായം ലഭിച്ച ന്ദ്ഗാമ രഞ്ചായത്തുേ   (2004-05) 

 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

 

ജില്ല 

രഠനം 

നടത്തിയ 

ന്ദ്ഗാമരഞ്ചാ 

യത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

സന്നദ്ധ് സഹായം 

ലഭിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

സന്നദ്ധ് സഹായം 

ലഭിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേളുലട 

ശരമാനം 

1 രിരുവന്േുരം  5 1 20 

2 നരാല. ം 5 0 0 

3 േത്തനംരിട്ട 1 0 0 

4 പരാട്ടയം 6 3 50 

5 ആലന്ഫുഴ  4 2 50 

6 എറണാരുളം 6 1 16.67 

7 ഇെുക്കി 2 0 0 

8 ോലക്കാെ് 3 0 0 

9 മലന്ഫുറം  2 1 50 

10 രാസ്പരാഡ്  2 0 0 

ആലേ 36 8 22.22 
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രട്ടിേ 5 

സംഭാവന ലഭിച്ച ന്ദ്ഗാമ രഞ്ചായത്തുേ   (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഠനം 

നടത്തിയ 

ന്ദ്ഗാമരഞ്ചാ 

യത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

സംഭാവന 

 ലഭിച്ച  

രഞ്ചായത്തു 

േളുലട എണ്ണം 

സംഭാവന 

 ലഭിച്ച  

രഞ്ചായത്തു 

േളുലട 

ശരമാനം 

1 രിരുവന്േുരം  5 2 40.00 

2 നരാല. ം 5 - - 

3 േത്തനംരിട്ട 1 - - 

4 പരാട്ടയം 6 4 66.67 

5 ആലന്ഫുഴ  4 2 50 

6 എറണാരുളം 6 2 33.33 

7 ഇെുക്കി 2 2 100.00 

8 ോലക്കാെ് 3 - - 

9 മലന്ഫുറം  2 - - 

10 രാസ്പരാഡ്  2 - - 

ആലേ 36 12 33.33 
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രട്ടിേ 6 

2003-04ലല വാര്ഷിേ രദ്ധ്രി ിടങ്കല്  രുേ (രൂര) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഞ്ചായത്തു 

േളുലട 

എണ്ണം 

ഉര്രാദനം കസവനം ിടിസ്ഥാന 

ഘടേങ്ങ   

ന്ദ്രകരയേ 

ഘടേ 

രദ്ധ്രിേ   

രട്ടിേജാരി 

രട്ടിേവര്ഗ 

ഉരരദ്ധ്രിേ   

* 

ആലേ 

(രൂര) 

1 രിരുവന്േുരം  4 6166538 12710038 8441802 839413 6815475 34973266 

2 നരാല. ം 5 23706169 23091774 4469441 3117663 895283 55280330 

3 േത്തനംരിട്ട 1 1736531 3098485 1286503 873323 - 6994842 

4 ആലന്ഫുഴ  4 5651633 8937065 5662994 - 1251502 21503194 

5 പരാട്ടയം 5 10670744 12727356 12068648 5003565 1433060 41903373 

6 ഇെുക്കി  2 1615386 3625802 2063369 471498 - 7776055 

7 എറണാരുളം 4 6322471 6348485 16931843 4052237 679489 34334525 

8 ോലക്കാെ് 3 2977653 12941078 6732896 5334352 65000 28050979 

9 രാസ്പരാഡ്  1 6369089 5350700 4228127 - 740146 16688062 

 ആലേ 29 65216214 88830783 61885623 19692051 11879955 247504626 

*േദ്ധരി വിഹിരം, രനര് ഫണ്ട് , സംഭാവന, സന്നദ്ധപസവനം, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം ഉൾനന്ഫനെ 
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രട്ടിേ 7 

2003-04ലല വാര്ഷിേ രദ്ധ്രി ിടങ്കല്  രുേ (ശരമാനം) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഞ്ചായത്തു 

േളുലട 

എണ്ണം* 

ഉര്രാദനം കസവനം ിടിസ്ഥാന 

ഘടേങ്ങ   

ന്ദ്രകരയേ 

ഘടേ 

രദ്ധ്രിേ   

രട്ടിേജാരി 

രട്ടിേവര്ഗ 

ഉരരദ്ധ്രിേ   

ആലേ 

(രൂര) 

1 രിരുവന്േുരം  4 17.63 36.34 24.14 2.40 19.49 100 

2 നരാല. ം 5 42.88 41.77 8.09 5.64 1.62 100 

3 േത്തനംരിട്ട 1 24.83 44.30 18.39 12.49 0.00 100 

4 ആലന്ഫുഴ  4 26.28 41.56 26.34 0.00 5.82 100 

5 പരാട്ടയം 5 25.47 30.37 28.80 11.94 3.42 100 

6 ഇെുക്കി  2 20.77 46.63 26.53 6.06 0.00 100 

7 എറണാരുളം 4 18.41 18.49 49.31 11.80 1.98 100 

8 ോലക്കാെ് 3 10.62 46.13 24.00 19.02 0.23 100 

9 രാസ്പരാഡ്  1 38.17 32.06 25.34 0.00 4.44 100 

 ആലേ 29 26.35 35.89 25.00 7.96 4.80 100 

*വിവരം ലഭയമായ േഞ്ചായത്തുരൾ  
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രട്ടിേ 8 

വയക്ത്ിഗര ഗുണകഭാക്ത്യ കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട എണ്ണം (2003-04) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഞ്ചായ 

ത്തുേളുലട  

എണ്ണം 

ആലേ 

കന്ദ്രാജക്ടു  

േളുലട 

എണ്ണം  

വയക്ത്ിഗര  

ഗുണകഭാക്ത്യ 

കന്ദ്രാജക്ടു േ 

ളുലട എണ്ണം 

വയക്ത്ിഗര  

ഗുണകഭാക്ത്യ 

കന്ദ്രാജക്ടു േ 

ളുലട ശരമാനം 

1 രിരുവന്േുരം  4 301 53 17.60 

2 നരാല. ം 5 319 62 19.43 

3 േത്തനംരിട്ട 1 64 10 15.62 

4 ആലന്ഫുഴ  4 322 45 13.97 

5 പരാട്ടയം 5 370 85 22.97 

6 ഇെുക്കി  2 121 20 16.52 

7 എറണാരുളം 4 318 59 18.55 

8 ോലക്കാെ് 3 307 36 11.72 

9 രാസ്പരാഡ്  1 99 14 14.14 

 ആലേ 29 2221 384 17.28 

 

 

 

രട്ടിേ 9 

വയക്ത്ിഗര ഗുണകഭാക്ത്യ കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട ിടങ്കല്  രുേ (രൂര ആയിരത്തില് )  

(2003-04) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഞ്ചായ 

ത്തുേളുലട  

എണ്ണം 

വാര്ഷിേ 

രദ്ധ്രി 

ിടങ്കല്  

രുേ  

വയക്ത്ിഗര  

ഗുണകഭാക്ത്യ 

കന്ദ്രാജക്ടു േ 

ളുലട 

ിടങ്കല്  

രുേ 

വയക്ത്ിഗര  

ഗുണകഭാക്ത്യ 

കന്ദ്രാജക്ടു േ 

ളുലട ശരമാനം 

1 രിരുവന്േുരം  4 34973 10145 29.00 

2 നരാല. ം 5 55280 13942 25.22 

3 േത്തനംരിട്ട 1 6994 1645 23.52 

4 ആലന്ഫുഴ  4 21503 6734 31.31 

5 പരാട്ടയം 5 41903 13777 32.87 

6 ഇെുക്കി  2 7776 3319 42.68 

7 എറണാരുളം 4 34334 5808 16.91 

8 ോലക്കാെ് 3 28051 6359 22.66 

9 രാസ്പരാഡ്  1 16688 3103 18.59 

 ആലേ 29 247504 64832 26.19 
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രട്ടിേ 10 

ഭൂരിഭാഗം കന്ദ്രാജക്ടു േളും നടപ്പിലാക്കി രുടങ്ങിയ മാസം (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല രഞ്ചായ 

ത്തുേളുലട  

എണ്ണം 

വാര്ഷിേ 

രദ്ധ്രി ിടങ്കല്  

രുേ  

1 ഏക്േില്  (2004  1 3.70 

2 പമയ ് - - 

3 ജൂണ്  - - 

4 ജൂകല 1 3.70 

5 ഓരസ്്റ്റ  4 14.81 

6 നസേ്റ്റംബ്  6 22.22 

7 ഒര്പൊബ്  2 7.41 

8 നവംബ്  1 3.70 

9 ഡിസംബ്  7 25.93 

10 ജനുവരി (2005  3 11.11 

11 നഫക്ബുവരി 2 7.41 

 ആലേ 27 100.00 

 

രട്ടിേ 11 

രദ്ധ്രി ന്ദ്രവര്ത്തനങ്ങ ക്കുള്ള ആദയഗഡു ലഭിച്ച മാസം (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പ

ര്  

ജില്ല രഠനം 

നടത്തി

യ 

ന്ദ്ഗാമര

ഞ്ചാ 

യത്തുേ

ളുലട 

എണ്ണം 

ആദയ ഗഡു ലഭിച്ച മാസം 

 

 

ഏന്ദ്രില്  

 

കമയ ്

 

ജൂണ്  

 

ജൂസല 

 

ലമാ

ത്തം 

വിവ

രം 

ലഭയമ

ല്ല 

1 രിരുവന്േുരം  5 - - 3 1 4 1 

2 നരാല. ം 5 1 1 - 2 4 1 

3 േത്തനംരിട്ട 1 - 1 - - 1 - 

4 പരാട്ടയം 6 2 - 2 1 5 1 

5 ആലന്ഫുഴ  4 - - - 4 4 - 

6 എറണാരുളം 6 - - - - - 6 

7 ഇെുക്കി 2 - 1 - - 1 1 

8 ോലക്കാെ് 3 - - - - - 3 

9 മലന്ഫുറം  2 - 1 1 - 2 - 

10 രാസ്പരാഡ്  2 - 2 - - 2 - 

 ആലേ 36 3 6 6 8 23 13 
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രട്ടിേ 12 

സാകങ്കരിേ ിനുമരി ലഭിച്ചിട്ടും നടത്താത്ത കന്ദ്രാജക്ടു േ   (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ജില്ല കന്ദ്രാജക്ടു േ   

നടപ്പിലാക്കാന്  

േഴിയാത്ത 

രഞ്ചായത്തുേ   

നടപ്പിലാക്കാന്  

േഴിയാത്ത 

കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട 

എണ്ണം’ 

നടപ്പിലാക്കാന്  

േഴിയാത്ത 

കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട 

ിടങ്കല്  രുേ 

(രൂര) 

1 രിരുവന്േുരം  4 36 2321618 

2 നരാല. ം 4 110 10519068 

3 േത്തനംരിട്ട 1 7 334758 

4 പരാട്ടയം 5 80 4738000 

5 ആലന്ഫുഴ  4 77 3213769 

6 എറണാരുളം 4 33 3650190 

7 ഇെുക്കി 2 11 677315 

8 ോലക്കാെ് 1 18 100000 

9 മലന്ഫുറം  2 71 7431365 

10 രാസ്പരാഡ്  2 3 585000 

 ആലേ 29 446 33571083 

 

 

രട്ടിേ 13 

രൂര്ത്തീേരിയ്ക്കുവാന്  േഴിയാത്ത കന്ദ്രാജക്ടു േ   (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

ജില്ല 

കന്ദ്രാജക്ടു േ   

രൂര്ത്തിയാക്കാന്  

േഴിയാത്ത 

രഞ്ചായത്തുേ   

രൂര്ത്തീേരിക്കാത്ത 

കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട 

എണ്ണം’ 

1 രിരുവന്േുരം  3 86 

2 നരാല. ം 3 97 

3 േത്തനംരിട്ട 1 7 

4 പരാട്ടയം 6 112 

5 ആലന്ഫുഴ  4 72 

6 എറണാരുളം 5 87 

7 ഇെുക്കി 1 2 

8 ോലക്കാെ് 0 - 

9 മലന്ഫുറം  2 78 

10 രാസ്പരാഡ്  2 113 

 ആലേ 27 654 
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രട്ടിേ 14 

കേമന്ദ്രവര്ത്തനങ്ങ   നടത്താത്ത രഞ്ചായത്തുേ   (2004-05) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

ഇനം കേമ 

ന്ദ്രവര്ത്ത 

നങ്ങ   

നടത്താത്ത 

രഞ്ചായത്തു 

േളുലട എണ്ണം 

രഠനം 

നടത്തിയ 

രഞ്ചായ 

ത്തുേ   

കേമ 

ന്ദ്രവര്ത്തനങ്ങ   

നടത്താത്ത 

രഞ്ചായത്തു 

േളുലട 

ശരമാനം 

1 ഖരമാലിനയങ്ങൾ  

പശഖരിക്കുരയും 

രനയ്യാഴിയുരയും നചയ്യുര 

16 36 44.44 

2 മാ്ക്കറ്റുരളുനെ 

ശുചീരരണം 

19 36 52.78 

3 നരരുവ് വിളക്ക് 

സംവിധാനം 

1 36 2.78 

4 ങമശാന സംരക്ഷണം 25 36 69.44 

5 വാഹന ോ്ക്കിംര് 

സൗരരയം 

30 36 83.33 

6 നവയിറ്റിംര് നഷഡ്   25 36 69.44 

7 നോരു പൊയ്ലറ്്റ സൗരരയം 22 36 61.11 

 

 

 

രട്ടിേ 15 

35 ന്ദ്ഗാമരഞ്ചായത്തുേളിലല ജീവനക്കാരുലട എണ്ണം 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

ജില്ല 

വിവരം 

ലഭയമാക്കിയ 

രഞ്ചായത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

ലമാത്തം ജീവനക്കാര്  (എണ്ണം) 

 

1995 2000 2005 

1 രിരുവന്േുരം  5 67 77 93 

2 നരാല. ം 5 73 76 80 

3 േത്തനംരിട്ട 1 13 13 14 

4 ആലന്ഫുഴ 4 36 36 42 

5 പരാട്ടയം  6 71 77 93 

6 ഇെുക്കി  2 21 21 22 

7 എറണാരുളം 6 68 71 81 

8 ോലക്കാെ് 3 32 33 38 

9 മലന്ഫുറം  2 20 21 25 

10 രാസ്പരാഡ്  1 8 10 11 

 ആലേ 35 409 435 499 
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രട്ടിേ 16 

ശരാശരി ജീവനക്കാരുലട എണ്ണം 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

ജില്ല 

വിവരം ലഭയമായ 

രഞ്ചായത്തുേ   

ശരാശരി ജീവനക്കാരുലട എണ്ണം 

 

1995 2000 2005 

 

1 രിരുവന്േുരം  5 13.40 15.40 18.60 

2 നരാല. ം 5 14.60 15.20 16.00 

3 േത്തനംരിട്ട 1 13.00 13.00 14.00 

4 ആലന്ഫുഴ 4 9.00 9.00 10.50 

5 പരാട്ടയം  6 11.83 12.83 15.50 

6 ഇെുക്കി  2 10.50 10.50 11.00 

7 എറണാരുളം 6 11.33 11.83 13.50 

8 ോലക്കാെ് 3 10.67 11.00 12.67 

9 മലന്ഫുറം  2 10.00 10.50 12.50 

10 രാസ്പരാഡ്  1 8.00 10.00 11.00 

 ആലേ 35 11.68 12.42 14.25 

 

 

 

 

രട്ടിേ 17 

ലരന്ഷന്  ഗുണകഭാക്ത്ാക്കളും വിരരണം ലചയ്ത  രുേയും  

(01-04-2004 മുരല്  31-03-2005 വലര) 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

രദ്ധ്രി 

ശരാശരി 

ഗുണകഭാക്ത്ാക്കളുലട 

എണ്ണം 

ശരാശരി 

വിരരണം 

ലചയ്ത  രുേ 

(രൂര) 

1 ര്ഷരനത്താഴിലാളി നേ്ഷ്  512 531146 

2 നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം 439 949897 

3 പേശീയ വാ്ധരയരാല 

നേ്ഷ്  

108 148869 

4 അരരി നേ്ഷ്   250 412328 

5 വിരലാംര/ 

മരബുദ്ധിരൾക്കുള നേ്ഷ്  

171 220465 
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രട്ടിേ 18 

ലരന്ഷന്  വിരരണവും വിേസന ന്ദ്രവര്ത്തനങ്ങളും (2004-05) 

 

ന്ദ്േമ 

നമ്പര്  

 

 

രദ്ധ്രി 

ലരന്ഷന്  വിരരണം 

വിേസന 

ന്ദ്രവര്ത്തനങ്ങലള 

കദാഷേരമായി 

ബാകിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

ലരന്ഷന്  

വിരരണം മൂലം 

ജീവനക്കാര്ക്ക ്

വര്കിച്ച കജാലി 

ഭാരം ഉടുകായ 

രഞ്ചായത്തുേളുലട 

എണ്ണം 

1 ര്ഷരനത്താഴിലാളി നേ്ഷ്  30 30 

2 നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം 31 28 

3 പേശീയ വാ്ധരയരാല 

നേ്ഷ്  

24 21 

4 അരരി നേ്ഷ്   24 22 

5 വിരലാംര/ 

മരബുദ്ധിരൾക്കുള നേ്ഷ്  

21 21 

 

രട്ടിേ 19 

ന്ദ്ടഷറി നിയന്ദ്ന്തണങ്ങ   കന്ദ്രാജക്ടു േളുലട നടത്തിപ്പിലന കദാഷേരമായി ബാകിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേ   (2004-05) 

 

ന്ദ്േമ 

നമ്പ

ര്  

 

 

ജില്ല 

രഠനം 

നടത്തിയ 

രഞ്ചായത്തുേ

   

ന്ദ്ടഷറി 

നിയന്ദ്ന്തണം 

കദാഷേരമായി 

ബാകിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേളു

ലട എണ്ണം 

ന്ദ്ടഷറി 

നിയന്ദ്ന്തണം 

കദാഷേരമായി 

ബാകിച്ച 

രഞ്ചായത്തുേളു

ലട ശരമാനം 

1 രിരുവന്േുരം  5 5 100 

2 നരാല. ം 5 4 80 

3 േത്തനംരിട്ട 1 1 100 

4 പരാട്ടയം 6 5 83 

5 ആലന്ഫുഴ  4 4 100 

6 എറണാരുളം 6 5 83 

7 ഇെുക്കി 2 1 50 

8 ോലക്കാെ് 3 3 100 

9 മലന്ഫുറം  2 1 50 

10 രാസ്പരാഡ്  2 1 50 

 ആലേ 36 30 83 

 

 

(ഈ രഠനം കേരള സര്വേലാശാലയുലട സാമ്പത്തിേശാസ്ന്ദ്ര വേുപ്്പ 2005, 

ഓഗസ്റ്റില്  ന്ദ്രസിദ്ധ്ീേരിച്ചു) 
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ിദ്ധ്യായം 3 

കമാശമാക്കുന്ന ലരാരു കസവനങ്ങ  

 

(50 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല സ്വീസ് നഡലിവറിനയ രുറിച് ് നെത്തിയ േഠനത്തിനന്പ ഒരു 

ഭാരത്തിനന്പ സംക്രഹമാണ് ഈ പലഖനം  

 

1995നല അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിന് പശഷം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക ്

സംസ്ഥാനസ്ക്കാ് ഒട്ടനവധി ചുമരലരളും അധിരാരവും കരമാറി. ഭരണ, നോരു 

പസവനങ്ങൾക്ക് േുറപമ സാമൂഹിര പക്ഷമ േദ്ധരിരളുനെ വിരരണം, ക്രാമത്തിലുള 

സ്ക്കാ് സ്ഥാേനങ്ങളുനെ നെത്തിന്്ഫ, അവയുനെ ആസ്തിരളുനെ േരിോലനം, വാ്ഷിര 

േദ്ധരിരളുനെ രൂേവല്ക്കരണം, നെത്തിന്്ഫ രുെങ്ങിയവയാണ ് ഇവ. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ 

ഭരണ സംവിധാനത്തിനും, ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണത്തിലും രാരയമായ മാറ്റം വരുത്താനര 

നെന്ഫിലാക്കിയ ഈ അധിരാര വിപരക്രീരരണം ചില പസവനങ്ങളുനെ രാരയത്തില് 

വിപശഷിച് ും നോരു േൗരപസവനങ്ങൾ (സിവിര് സ്വീസുരൾ) പമാശമാക്കാ് 

ഇെയായിട്ടുണ്്ട. ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരൾ നല്രുന്ന ഭരണ നോരു പസവനങ്ങൾ നേ്ഷ് 

വിരരണം എന്നിവ േരിപശാധിക്കുരയാണ് ഈ പലഖനത്തില്. പരരളത്തിനല എല. ാ 

ജില. രളില് നിന്നും നരരനഞ്ഞെുത്ത 50 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് സ്പേ നെത്തി 

രയ്യാറാക്കിയ േഠനത്തിനല രനണ്ടത്തലുരൾ ഇരിന് ആധാരമാക്കി.  

സര്ട്ടിഫിക്കിക്കറ്റാണുേ    

ജനനം, മരണം, വിവാഹം രുെങ്ങിയ സംബന്ധിച് ുള സ്ട്ടിഫിക്കറ്റുരൾ നല്രുന്ന 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ, നരട്ടിെം, വീെ് രുെങ്ങിയവ നി്മിഷിക്കാനുള അനുമരിരൾ 

ഫാക്ടര്മറിരൾ, വ്ര്പക്ഷാന്ഫുരൾ  ഇവ രുെങ്ങാ് കലസ്സുരൾ ഉൾനന്ഫനെ 33 ഇനങ്ങളില് 

േലരരം അനുമരി നല്രുന്നു. സാധാരണ സ്ട്ടിഫിക്കറ്റുരളുനെ വിരരണത്തിന് ശരാശരി 

നാല് മുരല് എട്ട് േിവസവും, നരട്ടിെനി്മിഷാണത്തിന് 18 േിവസവും, ഫാക്ടര്മറിരളും മറ്റും 

കലസ്സ ് നല്രുന്നരിന് ഒരു മാസവും പവണ്ടിവരും. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ 

ഭരണസംവിധാനം ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണം, നെന്ഫിലാക്കുന്ന ഭരണ വിരസന േദ്ധരിരളുനെ 

വയാപ്തി എന്നിവ േരിരണിക്കുപമ്പാൾ ഇത്തരം ഭരണേരമായ പസവനങ്ങളുനെ വിരരണം 

നോരുവില് രൃപ്തിരരമാണ്.  

ലരാരുകസവനങ്ങ    

എന്നാല് േൗര ജീവിരവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട ് നോരു പസവനങ്ങൾ അഥവാ സിവിര് 

സ്വീസുരൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന രാരയത്തില് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ നില 

പമാശമാണ്. മാലിനയനി്മാ്ജനം, നോരു ച്രൾ വൃത്തിയാക്കല്, സാംക്രമിരപരാരങ്ങൾ 

രെയല് , പഹാട്ടല് ആഹാര േരിപശാധന, നോരുങമശാനം, വാഹന ോ്ക്കിംര്, നോരു 

രക്കൂസുരൾ, അറവ് ശാലരൾ രുെങ്ങി 22 േൗരപസവനങ്ങൾ േഠന വിപധയമാക്കുരയുണ്ടായി. 

ഖരമാലിനയ നി്മിഷാ്ജനത്തിന് ഭൂരിഭാരം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും (56 ശരമാനം ) രാരയമായ 

യാനരാരു നെേെിരളും സവീരരിക്കുന്നില. . 80 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരൾക്കും 
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അഴുക്കുനവളം നി്മാ്ജനം നചയ്യാ് പവണ്ട ഓെരപളാ അഴുക്കു ചാലുരപളാ ഇല. . 68% 

േഞ്ചായത്തുരളും ച്യിനല മാലിനയനി്മാ്ജനത്തിന് രാരയമായ യാനരാരു നെേെിയും 

സവീരരിക്കുന്നില. . ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തുരളും സാംക്രമിരപരാരങ്ങൾ േെരാരിരിക്കാ് ഒരു 

നെേെിയും സവീരരിക്കുന്നില. .  

പഹാട്ടലുരളില് വില്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷയപയാരയമാപണാ എന്ന് 78% 

േഞ്ചായത്തുരളും േരിപശാധിക്കുന്നില. . ആഹാര സാധനങ്ങളില് മായം പച്ക്കുന്നര് 

േരിപശാധിക്കാ് േഞ്ചായത്തുരൾ ഉത്തരവാേിരവം ഉണ്ട്. എന്നാല് 92% േഞ്ചായത്തുരളും ഇവ 

നിറപവറ്റുന്നില. . 28 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരൾ നരരുവുവിളക്കുരൾ രത്തിക്കുന്നില. . നോരു 

ങമശാനങ്ങൾ ഇല. ാത്ത ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ 86 ശരമാനം വരും.  

വാഹന രാര്ക്കിംഗ്  

വാഹനങ്ങൾ േിനംപരാറും വ്ദ്ധിക്കുരയും ോ്ക്കിംര ് ഒരു ക്േങനമായി 

മാറിനക്കാണ്ടിരിക്കുരയും ആനണകിലിലും 96% ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിലും നോരു ോ്ക്കിംര് 

സൗരരയം ഉണ്ടാക്കാ് നെേെിരൾ സവീരരിച് ിട്ടില. . 88% േഞ്ചായത്തുരളിലും പറാഡിപലാ 

രവലരളിപലാ നവയിറ്റിംര് നഷഡ് ഇല. . ശുചിരവത്തിന് പേരുപരട്ട പരരളത്തിനല 86 ശരമാനം 

േഞ്ചായത്തുരളിലും നോരു രക്കൂസ് ഇല.  എന്നരാണ് മനറ്റാരു വസ്തു ര. അലഞ്ഞുനെക്കുന്ന 

േട്ടിരനള നിയക്്ിക്കുന്നര് ഉത്തരവാേിത്തമായി 84% േഞ്ചായത്തുരളും രാണുന്നില. . 

ിറവുശാലേ   

അറവുശാലരളുനെ ആവശയം േഞ്ചായത്തുരൾ രാണുന്നില. . 96 ശരമാനം ഇെങ്ങളിലും ഈ 

സൗരരയമില. . നരാരുരു േരത്തുന്ന പരാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന ആപരാരയ പമഖലയിനല ക്േധാന 

ക്േങനം ആയിരിനക്ക ഇരിലും അലംഭാവം രാണാം. 64% േഞ്ചായത്തുരളും നരാരുരു 

നശീരരണ േരിോെിരൾ നെത്തുന്നില. . 

ചുരുക്കത്തില് േൗര ജീവിര സംബന്ധിയായ സുക്േധാന പസവനങ്ങൾ നല്രുന്നരില് 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ രീ്ത്തും േരാജയനന്ഫട്ടു എന്നരാണ് യാഥാ്്യം. പരരളത്തിനല 

പമാശമാക്കുന്ന നോരുജനാപരാരയ സ്ഥിരിയും വ്ധിച് ുവരുന്ന പരാരങ്ങൾക്കും ഒരു ക്േധാന 

രാരണം നോരു പസവനങ്ങൾ നല്രുന്നരിന് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ രാണിക്കുന്ന 

അനാസ്ഥയും േിെിന്ഫുപരെുമാനണന്നു൦ ചൂണ്ടി രാണിപക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രങ്ങൾക്ക് 

ഒട്ടനവധി വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നെത്താ് ഉനണ്ടന്നും അരിനിെയ്ക്ക് ഇരിനുപവണ്ടി 

ക്ശദ്ധ േരിന്ഫിക്കാ് രഴിയുന്നിനല. ന്നാണ് േഞ്ചായത്തുരളുനെ നിലോെ്. 

ലരന്ഷന്  വിരരണം  

അധിരാരവിപരക്രീരരണം മൂലം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് അധിര പജാലിഭാരം സൃഷ്ടിച്  

ഒന്നാണ് സാമൂഹയ പക്ഷമ നേ്ഷനുരളുനെ വിരരണം. 1996 പശഷം സംസ്ഥാന സ്ക്കാ് 

പനരിട്ട് വിരരണം നെത്തിയിരുന്ന എല. ാ ക്േധാന സാമൂഹിര പക്ഷമ നേ്ഷ് േദ്ധരിരളും 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾക്ക് കരമാറി. േഠന വിപധയമായ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് നേ്ഷ് 

വിരരണത്തിന് ശരാശരി രണക്ക് ഇങ്ങനനയാണ്. ര്ഷര നരാഴിലാളി നേ്ഷ് 36,5 

നരാഴിലില. ായ്മ പവരനം 381, വാ്ദ്ധരയരാല നേ്ഷ് 203, അരരി നേ്ഷ് 565, 
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ശാരീരിരവും ബുദ്ധിേരവുമായ നവല. ുവിളി പനരിെുന്നവ് 322. ക്േരിവ്ഷം രണ്ടും മൂന്നും 

രവണയാണ് നേ്ഷ് വിരരണം നെത്തുന്നര്. സ്ക്കാരില് നിന്ന് േണം ലഭിച് ു രഴിഞ്ഞാല് 

ഉെനന രനന്ന നേ്ഷ് വിരരണം നചയ്യുന്നു. വിരരണത്തിനല രാലരാമസം ഉണ്ടായാല് 

ജനങ്ങൾ ക്േരിപഷധിക്കുനമന്നരിനാല് നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് േഞ്ചായത്തുരൾ ഏറ്റവും 

മു്ിയ േരിരണന നല്രുന്നു. 

നേ്ഷ് വിരരണം അധിര പജാലിഭാരം രിട്ടിയിട്ടുനണ്ടന്നും മനറ്റല. ാ 

ക്േവ്ത്തനങ്ങളും പോഷരരമായി ബാധിച് ിട്ടുണ്ടന്നാണ് 75% ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും 

അഭിക്ോയനന്ഫട്ടര്. മാക്രമല.  മിക്ക ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിലും നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് പവണ്ടി 

മനറ്റല. ാ ഓഫീസ് ക്േവ്ത്തനങ്ങളും നി്ത്തിനവക്കുന്നരായി േഠനം രനണ്ടത്തി. േഠനം 

നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില് ക്േരിവ്ഷം ശരാശരി 48 േിവസങ്ങൾ വിവിധ നേ്ഷ് 

വിരരണ പജാലിരൾക്കായി മറ്റ ് ഓഫീസ ് ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നി്ത്തിവയ്ക്കുന്നു. ര്ഷര 

നരാഴിലാളി നേ്ഷ് വിരരണത്തിന് ക്േരിവ്ഷം ശരാശരി എട്ട് േിവസവും നരാഴിലില. ായ്മ 

പവരനം 15 േിവസവും പേശീയ വൃദ്ധജന നേ്ഷന് ഏഴ് േിവസവും അരരി നേ്ഷന് എട്ട ്

േിവസവും ശാരീരിര/ബുദ്ധികവരലയം നേന്ഷന് ആറു േിവസവും മറ്റു നേ്ഷനുരൾക്ക ്

നാല് േിവസവും ഓഫീസ് ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നി്ത്തിവയ്ക്കുന്നു. 

കമാശമാേുന്ന ലരാരുകസവനങ്ങളും രദ്ധ്രി നടത്തിപ്പും  

നോരുപസവനം, വാ്ഷിര േദ്ധരിരൾ, മറ്റു േദ്ധരിരൾ, പരക്രാവിഷ്കൃ ര േദ്ധരിരൾ 

എന്നിവയുനെ പമാശമായ നെത്തിന്ഫിനുള ഒരു ക്േധാന രാരണം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ 

ഭരണസംവിധാനത്തിന് രാങ്ങാ് രഴിയാത്ത ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ അവ്ക്ക് 

നി്വഹിപക്കണ്ട വരുന്നരു മൂലമാണ.് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ഭരണസംവിധാനത്തില് 

അെിസ്ഥാന മാറ്റം വരുത്തി വിേുലീരരിക്കുര, ആവശയാനുസരണം ജീവനക്കാനര നല്രുര, 

ഇ-രപവണ്സ് നെത്തുര, ഭരണേരവും ധനേരമായ അധിരാരം നല്രുര രുെങ്ങിയവ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ ക്േവ്ത്തനം നമച് മാക്കാ്മാക്കാ് ആവശയമായ ഘെരങ്ങളാണ.് 

(ഇര് 2013 ഒര്പൊബ്  18 രീയരി മാരൃഭൂമി േിനേക്രത്തില്  ക്േസിദ്ധീരരിച് ു. േഠന 

റിപന്ഫാ്ട്ടിനന്പ പേര് രാനഴ േറയുന്നു) 

B. A. Prakash, P. Krishnakumar, N. Niyathi and R. P. Nair (2013). Effectiveness of Service Delivery in Panchayat Raj 

Institutions: Report on a survey of grama panchayats in Kerala. Rajiv Gandhi Institute of development Studies, 

Thiruvananthapuram and National Institute of Rural Development, Hyderabad.   
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ിദ്ധ്യായം 4 

രകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാരനങ്ങ ലക്കാരു മാര്ഗകരഖ:  

രദ്ധ്രി നടത്തിപ്പ് ഇങ്ങലന കരാരാ 

 

 

(വാ്ഷിര േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിനനക്കുറിച് ് അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ 

റിപന്ഫാ്ട്ടിനന്പ അെിസ്ഥാനത്തില്  രയ്യാറാക്കിയ പലഖനം  

 

രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളിപലക്കുള രഴിഞ്ഞ നരരനഞ്ഞെുന്ഫില് ഏരാണ്്ട എല. ാ 

സ്ഥാനാ്ഥിരളും ജനങ്ങളുനെ മുന്നില് അവരരിന്ഫിച്  മുക്ോവാരയം ‘ക്ോപേശിര 

വിരസനത്തിന് പവണ്ടി എനന്ന വിജയിന്ഫിക്കുര’ എന്നരായിരുന്നു എന്നാല് 

രപേശസ്ഥാേനങ്ങളിനല േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ േരിപശാധിച് ാല് രിരനഞ്ഞെുന്ഫില് 

രാണിച്  ആപവശത്തിനന്പ േത്തുശരമാനം പോലും േദ്ധരി നെത്തിന്ഫില് രാണുന്നിനല. ന്ന് 

രാണാം. അക്രയും േരിരാേരരമാണ് േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ. രഴിഞ്ഞ രണ്ടു േശാബ്ദം 

വിപരക്രീരൃരാസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കിയ അനുഭവേരിചയം ഉനണ്ടകിലിലും ഭൂരിഭാരം 

രപേശസവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ നോരുവില് പമാശമാണ്. ഇര് 

േരിപശാധിക്കുരയും േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനം നമച് മാക്കാ് ചില നി്പേശങ്ങൾ 

അവരരിന്ഫിക്കുരയും ആണ് ഈ പലഖനത്തില്.  

സംസ്ഥാന രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ 

േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ വളനര പമാശമാണ് എന്നാണ് സ്ഥിരിവിവരക്കണക്കുരൾ സൂചിന്ഫിക്കുന്നര്. 

2014-15ല്  സംസ്ഥാനനത്ത എല. ാ രപേശ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ േദ്ധരി രുര 4700 പരാെി രൂേയാണ്. 

നചലവഴിച് ര് 2085 പരാെി രൂേ. അരായര് 44 ശരമാനം. ക്രാമ, പലാക്ക്, ജില. ാ േഞ്ചായത്തുരൾ 

യഥാക്രമം 46, 53, 42 ശരമാനം േദ്ധരി രുര നചലവഴിച് ു. മുനിസിന്ഫാലിറ്റിരൾ 40 ശരമാനവും 

പരാ്ന്ഫപറഷനുരൾ 31 ശരമാനവും നചലവാക്കി. 2015-16ല്  സാമ്പത്തിര വ്ഷം ജനുവരി 

അവസാനം വനര എല. ാ രപേശ സ്ഥാേനങ്ങളുനെയും േദ്ധരി നചലവ് നമാത്തം രുരയുനെ 26 

ശരമാനം മാക്രമാണ്.  

മുനിസിപ്പല്  കോര്പ്പകറഷനുേളിലല രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ  

സംസ്ഥാനനത്ത അഞ്ച് മുനിസിന്ഫല് പരാ്ന്ഫപറഷ്, 5 ജില. ാ േഞ്ചായത്തുരൾ, 5 ജില. യിനല 

നരരനഞ്ഞെുത്ത 15 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ (ഒരു ജില. യില്നിന്ന് മൂനന്നണ്ണം വീരം) 

എന്നിവയിനല േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങനളക്കുറിച് ് നെത്തിയ േഠനവും േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ 

പമാശമാനണന്ന് നിരമനത്തിലാണ് എത്തിപച് ്ന്നര്. 5 പരാ്ന്ഫപറഷനുരളിനല 2014-15 നല 

േദ്ധരിനച് ലവ് രാനഴന്ഫറയുന്നു ( ശരമാനത്തില്): രിരുവന്േുരം 46, നരാല. ം 42, നരാച് ി 68, 

രൃശ്ശൂ് 74, പരാഴിപക്കാെ് 52. സാമ്പത്തിര വ്ഷനത്ത േദ്ധരി രുരയില് 59 ശരമാനവും 

അവസാന മൂന്ന് മാസങ്ങളില് ഇവ് നചലവഴിച് ു. പക്ോജര്റ്റുരളുനെ ബാഹുലയമാണ് മനറ്റാന്ന്. 

2014-15ല്  രിരുവന്േുരം പരാ്ന്ഫപറഷനില് 1161, നരാല. ം 428, നരാച് ി 825, രൃശ്ശൂ് 468, 
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പരാഴിപക്കാെ് 678 എന്നിങ്ങനനയാണ് നെന്ഫിലാക്കിയ പക്ോജര്റ്റുരളുനെ എണ്ണം. 

പക്ോജര്റ്റുരളുനെ ബാഹുലയം രാരണം അവയുനെ രൂേവല്ക്കരണം, അനുമരി വാങ്ങല്, 

പരാണ്ക്ൊക്ടര്മ് നരാെുക്കല്, നെത്തിന്്ഫ എന്നിവനയല. ാം പമാശമാരുന്നു. നെത്തിയ നമാത്തം 

പക്ോജക്ടര്മു രളില് 50 ശരമാനവും സാമ്പത്തിരവ്ഷത്തില് േൂ്ത്തിയാക്കാ് രഴിഞ്ഞില. .  

ജില്ലാ രഞ്ചായത്തുേളിലല രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ  

േഠനം നെത്തിയ 5 ജില. ാ േഞ്ചായത്തിനല സ്ഥിരിയും വയരയസ്തമല. . 2014-15 നല ജില. ാ 

േഞ്ചായത്തുരളുനെ േദ്ധരി നചലവ് രാനഴന്ഫറയുന്നു ( ശരമാനത്തില്): രിരുവന്േുരം 62, 

നരാല. ം 68, എറണാരുളം 79, രൃശ്ശൂ് 61, പരാഴിപക്കാെ് 74. ഈ 5 ജില. ാ േഞ്ചായത്തിനല നമാത്തം 

നചലവിന് 56 ശരമാനവും സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല അവസാന മൂന്നുമാസമാണ് 

നചലവാക്കിയര്. ഇെത്തരം, വ്രിെ പക്ോജക്ടര്മു രൾ രൂേവര്രരിക്കുന്നരിന് േരരം എല. ാ ജില. ാ 

േഞ്ചായത്തുരളും വളനര നചറിയ പക്ോജക്ടര്മു രളാണ് രൂേവല്ക്കരിച് ര്. 2014-15ല്  

രിരുവന്േുരം 1019, നരാല. ം 728, എറണാരുളം 1654, രൃശ്ശൂ് 637, പരാഴിപക്കാെ് 361 

എന്നിങ്ങനനയാണ ് നെന്ഫിലാക്കിയ പക്ോജക്ടര്മു രൾ. ഈ അഞ്ചു ജില. രളിനല േരുരിപയാളം 

പക്ോജര്റ്റുരളും സാമ്പത്തിരവ്ഷത്തില്  േൂ്ത്തീരരിക്കാ് രഴിഞ്ഞില. . ഭൂരിഭാരം 

പക്ോജക്ടര്മു രൾ നെന്ഫിലാക്കിയര് സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല അവസാന മാസങ്ങളില് ആണ്.  

ന്ദ്ഗാമരഞ്ചായത്തുേളിലല രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ  

േഠനം നെത്തിയ 15 ക്രാമ േഞ്ചായത്തിനലയും േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ നമച് മല. . വാ്ഷിര 

േദ്ധരിയും ആസ്തിരളുനെ നമയിന്പന്സ ് പവണ്ടി നെന്ഫിലാക്കുന്ന േദ്ധരി 

ക്േവ്ത്തനങ്ങളുമാണ് േഠനവിപധയമാക്കിയര്. ഇരില് േരുരിപയാളം േഞ്ചായത്തില് 70 

മുരല് 75 ശരമാനം വനര േദ്ധരി രുര 2014-15ല്  നചലവാക്കി. മറ്റു േഞ്ചായത്തില് 55 മുരല് 70 

ശരമാനം വനര േദ്ധരി രുര നചലവാക്കി. ഈ ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളുനെ വാ്ഷിര േദ്ധരി 

നചലവ് േരുരിയിലധിരം നചലവഴിച് ര് സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല അവസാന മൂന്ന് 

മാസങ്ങളില് ആണ്. പക്ോജര്റ്റുരളുനെ എണ്ണം രുെ്ച് യായി വ്ധിക്കുന്ന 

അനാപരാരയരരമായ ക്േവണര ഇവിനെയുണ്്ട. ഈ 15 ക്രാമേഞ്ചായത്തില് നെന്ഫിലാക്കിയ 

ശരാശരി പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ എണ്ണം 2011-12ല്  99 ആയിരുന്നര് 2014-15ല്  175 ആയി വ്ധിച് ു. 

രന്ഩൂലം നെന്ഫിലാക്കിയ പക്ോജക്ടര്മു രളില് മൂന്നിനലാന്നും ക്േസ്തു ര സാമ്പത്തിരവ്ഷം 

േൂ്ത്തീരരിക്കാ് രഴിഞ്ഞില. . അഞ്ചു ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില് നെന്ഫിലാക്കിയ 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ എണ്ണം വളനര ഉയ്ന്നരാണ് (225 മുരല് 301 വനര) നെന്ഫാക്കിയ 

പക്ോജക്ടര്മു രളില് 77% ഉേപഭാക്ത്ൃ സമിരിരൾ വഴി നെന്ഫിലാക്കിയരാണ.് ഇവയ്ക്കു പവണ്ടക്ര 

രുണനിലവാരം ഇനല. ന്ന് രപേശസ്ഥാേനങ്ങളിനല എഞ്ചിനീയ്മാ് അഭിക്ോയനന്ഫെുന്നു.  

രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ ലമച്ചമാക്കാന്  മാര്ഗകരഖ 

പക്ോജര്റ്റുരളുനെ രൂേവല്ക്കരണം, അനുമരി വാങ്ങല്, നെത്തിന്്ഫ, ലക്ഷയം പനെല് എന്നിവ 

നമച് മാക്കാ് ചില നി്പേശങ്ങൾ ചുവനെ േറയുന്നു 

  വിവിധ വിഭാരം രപേശ സ്ഥാേനങ്ങളുനെ േദ്ധരി രൂേവര്രരണത്തിന് 

പയാജിക്കാത്തരും രാലഹരണനന്ഫട്ടരും ആയ േദ്ധരി ആസൂക്രണ മാ്ഗപരഖ ആണ ്
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ഇപന്ഫാൾ ഉളര്. ഇരില് മാറ്റം വരുത്തണം. ക്രാമ, പലാക്ക്, ജില. ാ േഞ്ചായത്തുരൾക്കും 

നരരസഭ സ്ഥാേനങ്ങൾക്കും ക്േപരയര മാ്രപരഖ രയ്യാറാക്കണം 

  േദ്ധരി രൂേീരരണവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട വ്ക്കിംര് ക്രൂന്ഫുരളുനെ രൂേവല്ക്കരണം, 

വിവിധ സ്ഥാേനങ്ങളും വിഭാരക്കാരും ആയി ച്ച് രൾ, പസ്റ്റക്ക ് പഹാൾഡ് 

രൂെിയാപലാചന, ക്രാമ, വാ്ഡ് സഭാപയാരങ്ങൾ, വിരസനപരഖ രയ്യാറാക്കല്, 

വിരസനനസമിനാ് എന്നിവയ്ക്ക് അമിര ക്ോധാനയവും പക്ോജര്റ്റ് രയ്യാറാക്കുന്നര് 

രാരയമായ ക്ോധാനയം നല്രാത്ത സ്ഥിരിയുമുണ്്ട. ഈ ക്േക്രിയനയ നിന്ന േദ്ധരി 

രൂേവര്രരണത്തിന് രാരയമായ ക്േപയാജനം ഉണ്ടാരുന്നില. . മാക്രമല.  ഈ നെേെിക്രമം 

േൂ്ത്തീരരിക്കാ് മൂന്നു മുരല് ആറു മാസം വനര പവണ്ടിവരുന്നു. ഈ 

നെേെിക്രമങ്ങൾ ലഘൂരരിക്കുരയും വ്ക്കിംര് ക്രൂന്ഫുരളും ക്രാമസഭരളും 

ശക്ത്ീരരിക്കുരയും പവണം.  

  നിലവിനല േദ്ധരി ആസൂക്രണ മാ്രപരഖയില് രപേശ സ്ഥാേനത്തിനന്പ നക്ോജര്റ്റ് 

രയ്യാറാക്കാ് ഒരാഴ്ച പോലും സമയം നല്രിയിട്ടില. . പോശ ചൂെുന്നര് പോനല പക്ോജര്റ്റ ്

ഉണ്ടാക്കി എെുക്കാ് രഴിയും എന്നാണ് മാ്രപരഖ രയ്യാറാക്കുന്ന അവരുനെ രാഴ്ചന്ഫാെ്. 

സാപകിലരിരമായി ഉളരും ധനേരമായരും ക്ോപയാരിരമായി നെന്ഫിലാക്കാ് 

രഴിയുന്നരുമായ പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ രൂേവല്ക്കരണം ആണ ് േദ്ധരി പക്ോജര്റ്റുരളുനെ 

രൂേവര്രരണത്തിന് രണ്ടു മാസനമകിലിലും നല്രണം. രപേശസ്ഥാേനരിനുേുറപമ 

ഉളവരുനെയും പസവനം ഇരിന് ഉേപയാരിക്കണം.  

  പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ നെത്തിന്്ഫ ഇപന്ഫാൾ നെക്കുന്നര് േീര്  സമയമായ് ജനുവരി മുരല് 

മാ്ച് ് മാസങ്ങളിലാണ.്  ഈ രാലത്താണ ് േദ്ധരി രൂേവര്രരണ ക്േവ്ത്തനങ്ങളും 

നക്ോജര്റ്റ് രൂേവല്ക്കരണം നെക്കുന്നര് ഇരില് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം.  

  പക്ോജര്റ്റുരളുനെ ബാഹുലയം മൂലം രൂേവല്ക്കരണം, അനുമരി വാങ്ങല്, നെത്തിന്്ഫ 

എന്നിവ കവരുന്നു. നനല. ാരു ശരമാനം പക്ോജക്ടര്മു രളും സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തില് 

േൂ്ത്തിയാക്കാ് രഴിയുന്നില. . പക്ോജര്റ്റുരൾ എണ്ണം േരുരിയായി രുറയ്ക്കുര, 

നചറിയ േല പക്ോജക്ടര്മു രൾ ആയി നെത്തുന്ന ക്േവ്ത്തിരൾ സംപയാജിന്ഫിച്്  ഒറ്റ 

പക്ോജര്റ്റ് ആക്കുര.  

  വാ്ഷിര േദ്ധരി രപേശ സ്ഥാേനത്തിനല വാ്ഡ് അനുസരിച് ് വീരം വയ്ക്കുന്ന 

ക്േവണര അവസാനിന്ഫിക്കണം. നചറിയ പക്ോജക്ടര്മു രൾ ആയി നെത്തുന്ന ക്േവണരയും 

മാറ്റണം. ഇരിന് രാഷ്ക്െീയ ോ്ട്ടിരൾ ഇെനേെണം.  

  നി്മിഷാണം എ്ജിനീയറിങ് സവഭാവമുള പക്ോജക്ടര്മു രൾ എന്നിവനയാഴിനര മറ്റു 

പക്ോജക്ടര്മു രൾ സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല ആേയ േരുരിയില് നെന്ഫിലാക്കണം.  

  നി്മിഷാണം, എ്ജിനീയറിങ ് സവഭാവമുള പക്ോജര്റ്റുരൾ എന്നിവ ഒഴിനര മറ്റു 

പക്ോജര്റ്റുരൾ സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനല ആേയ േരുരിയില് നെന്ഫിലാക്കണം.  

  ഉേപഭാക്ത്ൃ രമിഷിറ്റി കവരി നെന്ഫിലാക്കുന്ന പക്ോജര്റ്റിനന േറ്റി വയാേരമായ 

േരാരിയുണ്്ട. (രുണനിലവാര രുറവ്, പമാശമായ നെത്തിന്്ഫ, വീഴ്ചരൾക്ക് 

ഉത്തരവാേിരവം ഏനറ്റെുക്കാ് ആളില. ാത്ത അവസ്ഥ രുെങ്ങിയവ).  ഇത്തരം 

പക്ോജര്റ്റുരൾ രുറയ്ക്കുര ഇവയുനെ നെത്തിന്്ഫ ക്രാമസഭ േരിപശാധിക്കാ് 

സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുര 
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  പക്ോജര്റ്റുരളുനെ ഡി.േി.സി അംരീരാരം ഭരണ നെക്ടര്നിക്കല് അനുമരിരൾ 

പവരത്തിലാക്കാ് നെേെിക്രമങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തുര 

  പവണ്ടക്ര എ്ജിനീയ്മാരും മറ്റു ഉപേയാരസ്ഥന്ഩാ് ഇല. ാത്തരും േദ്ധരി ആസൂക്രണ 

നി്േഹണ മാ്രപരഖരൾ രുെ്ച് യായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ക്െഷറി നിയക്്ണങ്ങളും 

േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ പമാശമാക്കാ് ഇെയാക്കിയിട്ടുണ്്ട. ഈ ക്േങനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന 

സ്ക്കാ് അെിയ്രമായി േരിഹാരം രാണണം.  

 

 

(ഈ പലഖനം 2016 ഓരസ്്റ്റ 4 ല്  മാരൃഭൂമി േിനേക്രത്തില്  ക്േസിദ്ധീരരിച് ു. ഇര് 

രയ്യാറാക്കിയര് അഞ്ചാം ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ രണ്ടാം ഭാര റിപന്ഫാ്ട്ടിനന്പ 

അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്  

Fifth SFC (2016). Report of the Fifth State Finance Commission, Part II. Government of Kerala: 

Thiruvananthapuram. 
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ിദ്ധ്യായം 5 

ോല്  നൂറ്റാണാടുകുോലലത്ത ികിോര വികേന്ദ്രീേരണം 

 

പരരളത്തില്  രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് രൂെുരല്  അധിരാരം നല്രിയ 

വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയിട്ട ് ഇപന്ഫാൾ  രാല്നൂറ്റാണ്്ട ആരുന്നു. അധിരാര 

വിപരക്രീരരണത്തിനന്പ മൂന്ന് ക്േധാനനന്ഫട്ട ഘെരങ്ങൾ  ധനവിപരക്രീരരണം, വിപരക്രീരൃര 

അസൂക്രണം, നോരു പസവനങ്ങൾ  നെത്താ്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള ശാക്ത്ീരരിക്കുര 

എന്നിവയാണ.് രാല്നൂറ്റാണ്്ട രാലനത്ത അധിരാര വിപരക്രീരരണ അനുഭവത്തിനന്പ 

നവളിച് ത്തില്  ധനവിപരക്രീരരണം, വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം, നോരു പസവനങ്ങളുനെ 

നെത്തിന്്ഫ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നു. 

ഭാഗം 1 

ിട്ടിമറിയക്കലപ്പടുന്ന കനവികേന്ദ്രീേരണം 

പരരളത്തിനല അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫില്  വന്നിട്ട് രാല്നൂറ്റാണ്ടായി. 1995ല്  ക്രിരല 

േഞ്ചായത്ത് സംവിധാനവും അധിരാര വിപരക്രീരരണവും വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണവും 

യു.ഡി.എഫ്. സ് ക്കാ്  ആണ് പരരളത്തില്  നെന്ഫിലാക്കിയര്. രുെ്ന്ന് അധിരാരത്തില്  വന്ന 

സ്ക്കാരുരൾ  വിപരക്രീരരണത്തിന് പവണ്ടി േലനെേെിരളും സവീരരിച് ു. ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് രൂെുരല്  ഉത്തരവാേിരവങ്ങൾ  നല്രിനയകിലിലും അരനുസരിച് ് അവയുനെ 

ഭരണസംവിധാനത്തില്  മാറ്റം, ഉപേയാരസ്ഥരുനെ എണ്ണത്തില്  വ്ദ്ധന, രനര് വരുമാനം 

വ്ധിന്ഫിക്കാനുള സവാരക്്യം, ഒരു ക്ോപേശിര സ്ക്കാരായി ക്േവ്ത്തിക്കാനുള 

അധിരാരം എന്നിവ നല്രിയില. . ഭാരീരമായ അധിരാര വിപരക്രീരരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് 

നെന്നര്. പലാരത്തിന് മാരൃരയാരാ്  പോരുന്ന അധിരാര വിപരക്രീരരണനമന്നു േറഞ്ഞു 

ക്േചാരണം നെത്തിനയകിലിലും അധിരാര വിപരക്രീരരണ ക്േക്രിയ മുപന്നാട്ട് പോയില. . 

ധനവിപരക്രീരരണം േിപന്നാട്ടാണ് പോയര്. സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശരൾ  

നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് േരരം അവ ധനവരുന്ഫിനന്പ പനരൃരവത്തില്  അട്ടിമറിയ്ക്കുന്ന 

നിലയാണ് രഴിഞ്ഞ നാല് വ്ഷം ഉണ്ടായര്. ഈ പലഖന േരമ്പരയുനെ ഒന്നാം ഭാരത്ത ്

ധനവിപരക്രീരരണം േരിപശാധിയ്ക്കുന്നു. 

ിട്ടിമറിയ്ക്കലപ്പട്ട കനവികേന്ദ്രീേരണം 

 സംസ്ഥാനത്തിനന്പ രനര് നിരുരി വരുമാനത്തിനന്പ ഒര  ുഭാരം ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക ്

നല്പരണ്ടര് ഭരണഘെനാ സ്ഥാേനമായ സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശ 

അനുസരിച് ാണ്. ഈ പലഖര്  അധയക്ഷനും, രപേശ വരുന്്ഫ ക്േി്സിന്ഫല്  

നസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ക്ശീ. നജയിംസ് വ്രീസ ്, ധനരാരയ റിപസ്സാഴ്സ് നസക്രട്ടറിയായിരുന്ന പഡാ. 

വി. നര. പബബി എന്നിവ്  അംരങ്ങളായിരുന്ന അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ 

ശുോ്ശരൾ  അെങ്ങിയ റിപന്ഫാ്ട്ട ്2015 ഡിസംബറില്  രവ്ണ്ണ്ക്ക ്സമ്ന്ഫിച് ു. രമിഷിഷനന്പ 

ശുോ്ശ അനുസരിച് ് ധനവിരരണം നെപത്തണ്ടര് 2016-17 മുരല്  2020-21 വനരയുള 

അഞ്ചുവ്ഷമാണ് . എന്നാല്  ഈ ശുോ്ശരളില്  ഓപരാന്നിലും സ്ക്കാ്  സവീരരിച്  

നെേെിരൾ  വിശേീരരിയ്ക്കുന്ന ആക്ഷ്  പെക്കണ്  റിപന്ഫാ്ട്ട് നിയമസഭയില്  ധനവരുന്്ഫ 

വച് ര് 2018 നഫക്ബുവരി 7 നാണ്. ഇരുമൂലം രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശരൾ  രണ്ടു ധനരാരയ വ്ഷം 
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നെന്ഫിലാക്കാനര സംസ്ഥാന ധനവരുന്്ഫ അട്ടിമറിച് ു. സംസ്ഥാനനത്ത 1200 ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക ് ഭരണഘെനാ ക്േരാരം അവ്ക്ക ് അവരാശനന്ഫട്ട സംസ്ഥാനസ്ക്കാരിനന്പ 

നിരുരി വിഹിരം നിപഷധിയ്ക്കനന്ഫട്ടു. ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ രനര് നിരുരിരൾ, 

നിരുരിപയരര ഇനങ്ങൾ  എന്നിവയുനെ വ്ദ്ധനയക്്ക് പവണ്ടിയുള സുക്േധാന നി്പേശങ്ങളും 

ഇരുമൂലം നെന്ഫിലാക്കിയില. . 

 സംസ്ഥാനത്തിനന്പ രനര് നിരുരി വരുമാനത്തിനന്പ വിനയാസത്തിന് പവണ്ടി അഞ്ചാം 

സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷ്  നല്രിയ ഏരാണ്്ട എല. ാ ശുോ്ശരളും നിരാരരിച് ു. 

സംസ്ഥാന സ്ക്കാ്  നിരാരരിച്  ശുോ്ശരൾ  രാനഴ േറയുന്ന .ു (1  സംസ്ഥാന സ്ക്കാരിനന്പ 

നമാത്തം രനര് നിരുരി വരുമാനത്തിനന്പ 20 മുരല്  24 ശരമാനം ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് വ്ഷം പരാറും നല്രണം. (2  അരാര് വ്ഷം ലഭിയ്ക്കുന്ന നിരുരി 

വരുമാനത്തിനന്പ അെിസ്ഥാനത്തില്  നിരുരി വിഭജിയ്ക്കണം. (3  ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരളുനെ വാ്ഷിര േദ്ധരിരൾക്ക് സംസ്ഥാന നിരുരി വിഹിരത്തിനന്പ 11 മുരല്  

14.5 ശരമാനം രുര നല്രണം. (4  പരക്ര ധനരാരയ രമിഷിഷ്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക ്

നല്രുന്ന ക്രാന്പ ് സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷ്  നല്രുന്ന രുരയ്ക്ക് േുറപമ നല്രണം. (5  

പരരളത്തിനല 1200 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് ഓപരാ വ്ഷവും എക്ര രുര നല്രണനമന്ന 

ശുോ്ശയും നല്രി. (6  ഓപരാ ക്ോപേശിര സ്ക്കാരിനന്പയും യഥാ്് ആസ്തിരളുനെ 

(പറാഡ് , പനാണ്  പറാഡ്   അെിസ്ഥാനത്തില്  നമയിന്പന്സ് ഫണ്ട ് നല്രണം. (7  ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് നല്രുന്ന രുര 12 രഡുക്കളായി നല്രണം. (8  നരര സഭരളിനല വിരമിച്  

ജീവനക്കാരുനെ നേ്ഷ്  വിരരണ ക്േരിസന്ധി രരണം നചയ്യാനുള ഒമ്പരിന 

േരിോെിരളും നി്പേശിച് ു.  

 സ്ക്കാരിനന്പ ഈ നെേെി മൂലം രമിഷിഷ്  ശുോ്ശ നചയ്തരിപനക്കാൾ  രുറഞ്ഞ 

രുരയാണ് സംസ്ഥാനനത്ത ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് മൂന്ന് വ്ഷം ബജറ്റ് വിഹിരമായി 

ലഭിച് ര്. 2016-17 ല്  രമിഷിഷ്  ശുോ്ശ നചയ്തര് 9687 പരാെി രൂേയും, ബജറ്റ് വിഹിരമായി 

നല്രിയര് 8671 പരാെി രൂേയുമാണ് (10 ശരമാനം രുറവ് . 2017-18 ല്  രമിഷിഷ്  11363 പരാെി 

രൂേ ശുോ്ശ നചയ്ത സ്ഥാനത്ത് ബജറ്്റ വിഹിരമായി നല്രിയര് 9775 പരാെി രൂേയാണ് (14 

ശരമാനം രുറവ് . 2018-19 ല്  13304 പരാെി രൂേ ശുോ്ശ നചയ്ത സ്ഥാനത്ത് സ്ക്കാ്  ബജറ്റ ്

വിഹിരമായി നല്കിയര് 10771 പരാെി രൂേയാണ് (19 ശരമാനം രുറവ് . 

രനര് വരുമാന വര്ദ്ധ്ന ഇല്ലാരാക്കി 

രനര് വരുമാനത്തിനന്പ രാരയത്തില്  അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിന് മു്േുള 

സ്ഥിരിയില്  നിന്ന് രാരയമായ മാറ്റം േില്ക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില. . േുരുരായി ഒരു സംസ്ഥാന 

നിരുരിപയാ നിരുരിപയരര ഇനപമാ അധിരമായി ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് കര 

മാറിയില. . റവനയൂ വരുന്്ഫ ഇൊക്കി വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ നരട്ടിെ നിരുരി ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് കരമാറണനമന്ന അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശ 

സ്ക്കാ്  നിരസിച് ു. ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും നരര സഭരളും േിരിയ്ക്കുന്ന 

വസ്തു നിരുരിയുനെ നിരക്ക് അഞ്ചു വ്ഷത്തിനലാരിയ്ക്കല്  േരിഷ്ക്കരിയ്ക്കണം എന്നാണ ്

പരരള േഞ്ചായത്ത് രാജ്, മുനിസിന്ഫാലിറ്റി ആക്ടര്മു രളില്  േറയുന്നര്. എന്നാല്  ഈ 

നിരുരിയുനെ നിരക്ക് ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  േുരുക്കുന്നര് 17 വ്ഷത്തിന് പശഷമാണ ്
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(2013 ഏക്േില് . നരരസഭരളില്  രണ്ടു േശാബ്ദത്തിനു പശഷമാണ് ഇര് േുരുക്കിയര്. 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെയും നരരസഭരളുനെയും രണ്ടാമനത്ത ക്േധാന നിരുരിയായ 

നരാഴില്  നിരുരി നിരക്കുരളില്  1988 ന് പശഷം മാറ്റം വന്നിട്ടില. . ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾ  

േിരിയ്ക്കുന്ന മറ്റ് നിരുരിരൾ  (വിപനാേം, േരസയം, ക്േേ്ശനം, പസവനം , നിരുരിപയരര 

ഇനങ്ങളുനെ നിരക്കുരൾ  (ഫീസുരൾ, വാെര രുെങ്ങിയവ  2016 വനര ഒരു മാറ്റവുമില. ാനര 

രുെ്ന്നു. ചുരുക്കത്തില്  നിരുരി നിരുരിപയരര ഇനങ്ങളിനല നിരക്കുരൾ  രാലാരാലം 

വ്ധിന്ഫിക്കുന്നരിന് സംസ്ഥാന സ്ക്കാ്  രെസ്സം നിന്നു. ഈ അധിരാരം ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് കരമാറാനും രയ്യാറായില. . ഇര് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ധനസ്ഥിരി 

പമാശമാക്കാനും ഇെയാക്കി. 

 മുരളില്  വിവരിച് രില്  നിന്ന് ധനവിപരക്രീരരണ ക്േക്രിയ മുപന്നാട്ട് നരാണ്്ട 

പോരുന്നരിനു േരരം അരിനന അട്ടിമറിയ്ക്കുന്ന ക്േവണരയാണ ് സംസ്ഥാനത്ത് നെന്നു 

വരുന്നര്. ഒരു വശത്ത് സംസ്ഥാന ബജറ്റുരളില്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള 

ശക്ത്ിനന്ഫെുത്തുര എന്നര് സ്ക്കാരിനന്പ ലര് ഷയം ആനണന്ന് ക്േഖയാേിക്കുന്നു. മറുവശത്ത ്

ധനവരുന്്ഫ ധനരാരയ രമിഷിഷ്  ശുോ്ശരൾ  അട്ടിമറിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള 

രാലുവാരല്  ധനരാഷ്ക്െീയമാണ് രഴിഞ്ഞ നാല് വ്ഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് അനുവ്ത്തിച്  ്

വരുന്നര്.  

ഭാഗം 2 

രികന്നാട്ട് കരാേുന്ന വികേന്ദ്രീേൃര ആസൂന്ദ്രണം  

അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിനന്പ ക്േധാന ലക്ഷയം വാ്ഷിര വിരസന േദ്ധരിരൾ  

ക്ോപേശിര വിരസന ആവശയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച് ് രൂേീരരിക്കുവാനും നെന്ഫിലാക്കാനും 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് അധിരാരം നല്രുര എന്നരാണ്. ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ 

നരരനഞ്ഞെുന്ഫുരളില്  എല. ാ സ്ഥാനാ്ഥിരളു൦ ഉയ്ത്തുന്ന മുക്ോവാരയം ‘ക്ോപേശിര 

വിരസനത്തിന് എനന്ന വിജയിന്ഫിക്കുര’ എന്നരാണ്. എന്നാല്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ 

േദ്ധരി രൂേീരരണവും നെത്തിന്ഫും േരിപശാധിച് ാല്  ഭൂരിഭാരം പേരുനെയും േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ 

േരിരാേരരമാനണന്ന് രാണാം. വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നെന്ഫാക്കിയ ഒന്നാം വ്ഷനത്ത 

േദ്ധരി ക്േവ്ത്തനനത്തക്കുറിച് ് ഈ പലഖര്  േഠനം നെത്തിയിട്ടുണ്്ട. അഞ്ചാം സംസ്ഥാന 

ധനരാരയ രമിഷിഷ്  അധയക്ഷ്  എന്ന നിലയിലും വിപരക്രീരൃര ആസൂക്രണം നെത്തിന്്ഫ 

േരിപശാധിച് ിട്ടുണ്്ട. ഈ േഠനങ്ങളുനെ അെിസ്ഥാനത്തില്  രാല്  നൂറ്റാണ്്ട രാലനത്ത േദ്ധരി 

ക്േവ്ത്തനം േരിപശാധിയ്ക്കുന്നു. 

1997-98ലല ജനേീയാസൂന്ദ്രണം  

ജനരീയാസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കിയ ആേയവ്ഷനത്ത വാ്ഷിര േദ്ധരി 

ക്േവ്ത്തനങ്ങനളക്കുറിച് ് ഈ പലഖര്  രൃശ്ശൂ്  ജില. യിനല നാല് ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളില്  

(ആ്ത്താറ്റ്, ചൂണ്ടല്, രാട്ടരാമ്പല്, രെവല. ൂ്  േഠനം നെത്തിയിട്ടുണ്്ട അരില്  രണ്ട 

രാരയങ്ങൾ  രാനഴ േറയുന്നു. അന്നനത്ത ജനരീയാസൂക്രണത്തിനന്പ വിരസന രക്്ം, 

വിഭവങ്ങൾ, ജനരീയ േകിലാളിത്തം രുെങ്ങിയവ രാനഴ േറയുന്നവയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 

ഇരുവനര നെത്തിയ േദ്ധരിരൾ  പരക്രീരൃരവും, േരസ്പരം ബന്ധമില. ാത്ത വരുന്ഫുരൾ  വഴി 

നെന്ഫിലാക്കിയര് മൂലം ഉപേയാരസ്ഥ പമധാവിരവത്തില്  അധിഷ്ടിരമായരിനാലും ലക്ഷയം 
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രണ്ടില. . ഇരിന് േരിഹാരമായാണ് ജനരീയാസൂക്രണം നെന്ഫിലാക്കുന്നര്. 

ജനക്േരിനിധിരളുനെ പനരൃരവത്തില്  ജനരീയ േകിലാളിത്തപരാനെ േദ്ധരി 

രൂേീരരിക്കുരയും നെന്ഫാരുരയും നചയ്യുന്നു. ഇപരാനൊന്ഫം സ്ക്കാ്  വിഹിരത്തിന് േുറപമ 

സന്നദ്ധ പസവനം, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരം, സംഭാവന, മറ്റ് ക്ോപേശിര ധനസമാഹരണങ്ങൾ  

എന്നിവ വഴി വ്  പരാരില്  വിഭവം സമാഹരിയ്ക്കുന്ന ഒരു േുരിയ കശലി നെന്ഫിലാക്കുര. 

വ്േരസയ ക്േചാരണങ്ങളാണ് േദ്ധരിക്ക് നല്രിയര്. പരരളം ഇന്നു വനര രണ്ടിട്ടുള ഏറ്റവും 

ബൃഹത്തായ േദ്ധരിനയന്നും, പലാരത്തിന് രനന്ന മാരൃര ആരാ്  പോരുന്ന വിരസന 

പമാഡല്  ആനണന്നും ആയിരുന്നു ക്േചരണം. 

േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിന് സ്ക്കാ്  നല്രുന്ന രുര അല. ാനര മനറ്റാന്നും ലഭിച് ില. . സന്നദ്ധ 

പസവനമാപയാ, രുണപഭാക്ത്യ വിഹിരമാപയാ ഒന്നും ലഭിചിച് ില. . ക്രാമ സഭരളില്  

േനകിലെുത്തിരുന്നവരില്  ഭൂരിഭാരം പേരും േരിക്േരും ആനുരൂലയം ലഭിയ്ക്കാ്  പവണ്ടി 

ക്രാമസഭരളില്  േനകിലെുത്തവരുമാണ്. സാപകിലരിര അനുമരി ലഭിക്കാ്  കവരിയര് മൂലം 

പക്ോജക്ടര്മു രൾ  നെത്തിരുെങ്ങിയര് രനന്ന സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനന്പ അവസാന 

ോേത്തിലാണ്. ലക്ഷയം ഇട്ടിരുന്ന േദ്ധരിരളുനെ എണ്ണത്തില്  60 മുരല്  65 ശരമാനം വനര 

മാക്രപമ ഭാരീരമാപയാ േൂ്ണ്ണമാപയാ നെന്ഫിലാക്കാ്  രഴിഞ്ഞുളൂ. രുണപഭാക്ത്യ സമിരി 

നെത്തിനയന്ന് അവരാശനന്ഫട്ട േല േദ്ധരിരളും പരാണ്ക്ൊക്ടര്മ് മാപരപയാ ബിനാമിരനളപയാ 

ഏല്ന്ഫിച് ാണ് നെത്തിയര്. അെിസ്ഥാന ഘെര േദ്ധരിരൾക്ക് േരരം ആനുരൂലയ വിരരണ 

േദ്ധരിരൾക്കാണ് രൂെുരല്  ക്ോധാനയം നല്രിയര്. ഒരു വ് ഷം നരാണ്്ട നെന്ഫിലാപക്കണ്ട 

േദ്ധരിരൾ  മൂപന്നാ നാപലാ മാസം നരാണ്്ട രിെുക്കത്തില്  നെന്ഫിലാക്കി. ചുരുക്കത്തില്  

േദ്ധരി രൂേീരരണവും നെത്തിന്ഫും വളനര േരിരാേരരമായിരുന്നു. 

2016ലല സ്ഥിരി 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ വാ്ഷിര േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധരാരയ 

രമിഷിഷ്  േരിപശാധിച് ു. അഞ്ച് ജില. രളിനല നരരനഞ്ഞെുത്ത ക്രാമേഞ്ചായത്ത്, ജില. ാ 

േഞ്ചായത്ത്, മുനിസിന്ഫാലിറ്റി, മുനിസിന്ഫല്  പരാ്ന്ഫപറഷ്  എന്നിവയുനെ ക്േവ്ത്തനമാണ ്

േരിപശാധിച് ര്. വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയ ആേയനത്ത വ്ഷനത്ത സ്ഥിരിയില്  നിന്ന ്

രാരയമായി മുപന്നാട്ട് പോരാ്  രഴിഞ്ഞിട്ടില.  എന്നാണു രാണാ്  രഴിഞ്ഞര്.  

രമിഷിഷനന്പ ക്േധാന രനണ്ടത്തലുരൾ  രാനഴ േറയുന്നു. (1  േദ്ധരി രൂേീരരണത്തിനു 

പയാജിക്കാത്തരും രലഹരണനന്ഫട്ടരുമായ േദ്ധരിയാസൂക്രണ പരഖ. (2  ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരളുനെ സവഭാവം വിഭിന്നമാനണകിലിലും (ക്രാമം, നരരം  എല. ാ ഇനം ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്കും ഒരു േദ്ധരി ആസൂക്രണ പരഖയാണ് ഉളര്. (3  വ്ക്കിംര് ക്രൂന്ഫുരളുനെ 

രൂേീരരണം, ക്രാമസഭ പയാരങ്ങൾ, വിരസന നസമിനാ്  രുെങ്ങിയവയ്ക്ക ് അമിര 

ക്ോധാനയവും പക്ോജര്റ്റ് രയ്യാറാക്കാ്  രാരയമായ ക്ോധാനയം നല്രാത്ത അവസ്ഥയുണ്്ട. (4  

േദ്ധരി രൂേീരരണവും പക്ോജര്റ്റ് നെത്തിന്ഫും ജനുവരി മുരല്  മാ്ച് ് മാസങ്ങളിലായര് മൂലം 

ഇവ രണ്ടും പമാശമാരുന്നു. (5  പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ ബാഹുലയം മൂലം രൂേീരരണം, അനുമരി 

വാങ്ങല്, നെത്തിന്്ഫ എന്നിവ കവരുന്നു. ഭൂരിഭാരം പക്ോജക്ടര്മു രളും സാമ്പത്തിര വ്ഷം 

േൂ്ത്തീരരിക്കാ്  രഴിയുന്നില. . (6  ഒരു രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനത്തിന് നെന്ഫിലാക്കാ്  

രഴിയുന്നരിലും വളനര രൂെുരല്  നക്ോജക്ടര്മു രളാണ് നെന്ഫിലാക്കുന്നര്. (7  േദ്ധരി രുര 



48 

 

വാ്ഡനുസരിച് ് വിഹിരം വച്്  വളനര നചറിയ പക്ോജക്ടര്മു രളായി നെത്തുന്നര് മൂലം 

രാരയമായ ക്ോപേശിര വിരസനവും നെക്കുന്നില. . (8  ഉേപഭാക്ത്യ രമിഷിറ്റി വഴി നെന്ഫിലാക്കുന്ന 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ രുണനിലവാര൦ വളനര പമാശമാനണന്ന് ഇരിനന്പ നെത്തിന്ഫിന് പമല്പനാട്ടം 

വഹിച്  എ്ജിനീയ്മാ്  രമിഷിഷപനാെ ് േറഞ്ഞു.  ഇരില്  നനല. ാരു േകില ് പക്ോജരുരളും 

നെത്തുന്നര് ബിനാമിരൾ  വഴിയാണ്.  (9  എല. ാ വിഭാരം ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെയും 

േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ പമാശമാണ.് േദ്ധരി രുരയുനെ ഭൂരിഭാരവും സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനന്പ 

അവസാന മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് നചലവാക്കുന്നര്. 

ിഞ്ചാം കനോരയ േമ്മിഷലെ രദ്ധ്രി നടത്തിപ്്പ ശുരാര്ശേ   

(1  േദ്ധരി ആസൂക്രണ മാ്ഗപരഖയില്  അെിസ്ഥാനേരമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ക്രാമ, പലാക്ക്, 

ജില. ാ േഞ്ചായത്തുരൾക്കും നരരസഭരൾക്കും ക്േപരയരം മാ്ഗപരഖ രയ്യാറാക്കണം. (2  

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ രൂേീരരണത്തിനു രാരയമായ ക്ോധാനയം നല്രാത്ത സ്ഥിരിയാണ് 

നിലവില്  ഉളര് ഇരില്  മാറ്റം വരണം. (3  സാമ്പത്തിരമായും സാപകിലരിരമായും 

പമന്ഩയുളരും രുറഞ്ഞ നചലവില്  നചയ്യാ്  രഴിയുന്നരുമായ പക്ോജക്ടര്മു രൾ  

നരരനഞ്ഞെുക്കുര. (4  ോരിക്േ പരഖയ്ക്ക് രാനഴയുള രുെുംബങ്ങൾ, േട്ടിര ജാരി/േട്ടിര 

വ്ഗക്കാ്  മുരലായവ്ക്ക് സ്ക്കാ്  വരുന്ഫുരളും ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളും  നെന്ഫാക്കുന്ന 

സമാന രുണപഭാക്ത്യ േദ്ധരിരൾക്ക് (വീെ്, ഭൂമി വാങ്ങല്  രുെങ്ങിയവ  നല്രുന്ന ആനര 

രുരയും സബ്സിഡി നിരക്കും എരീരരിക്കുര. (5  േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിനന്പ ഏറ്റവും രിരക്കുള 

സമയം (ജനുവരി-മാ്ച് ്   ഒഴിനര േദ്ധരി രയ്യാറാക്കുന്നരിന് രണ്ടു മാസനത്ത സമയം 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് അനുവേിക്കുര. (6  നിലവിലുള വാ്ഷിര േദ്ധരിയുനെ 

പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ എണ്ണം മൂന്നില്  രണ്ടായി രുറയക്്കുര. ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക ്

ഏനറ്റെുക്കാവുന്ന േദ്ധരിരളുനെ എണ്ണം രാനഴ േറയും ക്േരാരമായിരിയ്ക്കണം. ക്രാമ 

േഞ്ചായത്ത് (60-75 , പലാക്ക് േഞ്ചായത്ത് (30-40 , ജില.  േഞ്ചായത്ത ്(400-480 , മുനിസിന്ഫാലിറ്റിരൾ  

(110-140 , മുനിസിന്ഫല്  പരാ്ന്ഫപറഷനുരൾ  (600-690 . (7  രുണപഭാക്ത്യ സമിരി നെന്ഫാക്കുന്ന 

പജാലിരൾ  സൂക്ഷമമായി േരിപശാധിക്കുന്നരിനുള സംവിധാനം ഏ് നന്ഫെുത്തണം. (8  

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള എല. ാ ക്െഷറി നിയക്്ണങ്ങളില്  നിന്നും ഒഴിവാക്കണം. (9  

ആപരാരയ പമഖലയിലും സാക്ഷരര പമഖലയിലും േദ്ധരിരൾ  നെന്ഫിലാക്കുന്നരിനു രൂെുരല്  

സാമ്പത്തിര അധിരാരം നല്രുര. (10  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാ്  

സ്ക്കാ്  അനുമരി ലഭിക്കണനമന്നുള ഇപന്ഫാഴനത്ത രീരി ഒഴിവാക്കണം. 

 ഈ ച്ച്  ഉേസംഹരിക്കാം. രാല്നൂറ്റാണ്്ട രഴിഞ്ഞിട്ടും ആേയരാലനത്ത വാ്ഷിര 

േദ്ധരി നെത്തിന്ഫില്  നിന്ന ് രാരയമായിട്ട ് മുപന്നാട്ട ് പോരാ്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക ്

രഴിഞ്ഞിട്ടില. . വാ്ഷിര േദ്ധരിരളുനെ രൂേീരരണവും നെത്തിന്ഫും നോരുവില്  

േരിരാേരരമാനണന്നാണ് വസ്തു രരൾ  രാണിക്കുന്നര്. വാ്ഷിര േദ്ധരിരൾ  

രാരയക്ഷമരപയാനെ രൂേീരരിക്കാനും നെത്താനുമുള രഴിവ് ആ്ജിക്കുരയും അരിന് 

രാഷ്ക്െീയ ഇച് ാശക്ത്ി രാണിക്കുരയും നചയ്യുര എന്നരാണ് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ 

ഇന്നനത്ത ഏറ്റവും വലിയ നവല. ുവിളി. 
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ഭാഗം 3 

രാങ്ങാന്  േഴിയാത്ത ഉത്തരവാദിരവങ്ങ   ന്ദ്രാകദശിേ സര്ക്കാരുേലള രളര്ത്തി   

 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള എല. ാരരത്തിലും ശക്ത്ീരരിക്കുരയും ഭരണ സംവിധാനത്തില്  

അെിസ്ഥാന മാറ്റം വരുത്തുരയും ആവശയാനുസരണം ഉപേയാരസ്ഥരുനെ േുന്വിനയാസം 

നെപത്തണ്ടരും അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിന് അനിവാരയമായ ഘെരമാണ്. 

അത്തരത്തിലുള മാറ്റം വരുത്താനര അധിര ചുമരലരളും ഉത്തരവാേിരവങ്ങളും മാക്രം 

നല്രിയ അധിരാര വിപരക്രീരരണമാണ് പരരളത്തില്  നെത്തിയര്. ഇരുമൂലം ക്േരീക്ഷിച്  

പനട്ടങ്ങൾ  പനൊനായിനല. ന്നു മാക്രമല.  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് രാങ്ങാ്  രഴിയാത്ത 

ഉത്തരവാേിരവങ്ങൾ  നി്വഹിപക്കണ്ട സ്ഥിരിയും ഉണ്ടായി. ഈ ചുറ്റുോെില്  

േൗരജീവിരവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട നോരു പസവനങ്ങൾ  അഥവാ സിവിര് സ്വീസുരളില്  

നിന്ന് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾ  േിന്ഩാറാ്  രുെങ്ങി. ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾ  നല്രുന്ന 

സിവിര് സ്േീസുരനള രുറിച് ് ഈ പലഖര്  രണ്ട് േഠനങ്ങൾ  2005ലും 2013ലും നെത്തി. ഈ 

േഠനങ്ങളുനെ അെിസ്ഥാനത്തില്   അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയരിന് 

പശഷമുള രാലനത്ത സിവിര് സ്േീസുരൾ  നല്രുന്നരില്  വന്ന മാറ്റങ്ങൾ  

േരിപശാധിക്കുന്നു. 

2005ലല രഠനം  

അധിരാര വിപരക്രീരരണം 1995ല്  നെന്ഫിലാക്കുന്നരിന് മു്േ് േരിമിരമായ 

ഭരണചുമരലരളും േൗരജീവിരവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട നോരു പസവനങ്ങളും (സിവിര് 

സ്വീസുരൾ  മാക്രപമ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും നരരസഭരളും നെത്തിയിരുന്നുളൂ. എന്നാല്  

അധിരാര വിപരക്രീരരണം നെന്ഫിലാക്കിയരിന് പശഷം ക്ോപേശിര വിരസന േദ്ധരിരൾ, 

േുരുരായി മാറ്റനന്ഫട്ട സ്ഥാേനങ്ങളുനെ ആസ്തിരളുനെ നമയിന്പന്സ് രുെങ്ങിയ അധിര 

ചുമരലരളും ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് കരമാറി. എന്നാല്  ഇവയുനെ 

ഭരണസംവിധാനത്തിനും ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണത്തിലും രാരയമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില.  

എന്നാണ് േഠനം രനണ്ടത്തിയര്. േഠനം നെത്തിയ 10 ജില. രളിനല 35 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിനല 

നമാത്തം ജീവനക്കാ്  1995ല്  409 ആയിരുന്നു. ഇര് 2000ല്  435 ആയും, 2005ല്  499 ആയും 

വ്ദ്ധിച് ു. അരായര് ശരാശരി ജീവനക്കാരുനെ എണ്ണം 1995ല്  11.68 ആയിരുന്നര് 2000ല്  12.42 

ആയും 2005ല്  14.25 ആയും വ്ധിച് ു. 1996ന് പശഷം ഒട്ടനവധി പക്ഷമേദ്ധരിരളുനെയും 

നേ്ഷ്  േദ്ധരിരളുനെയും നെത്തിന്്ഫ ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളിപലക്ക് കരമാറി. ഇവ ര്ഷര 

നരാഴിലാളി നേ്ഷ്, നരാഴിലില. ാഴ്മ പവരനം, പേശീയ വാ്ധരയരാല നേ്ഷ്, അരരി 

നേ്ഷ്, വിരലാംര നേ്ഷ്  എന്നിവയാണ്. നരാഴിലില. ാഴ്മ പവരനം പനരിട്ട് നല്രുപമ്പാൾ  

മറ്റ് നേന്ഷനുരൾ  മണിപയാ്ഡ്  ആയി അയച് ിരുന്നു. നേ്ഷ്  വിരരണം രാമസിച് ാല്  

ജനങ്ങൾ  ക്േപക്ഷാഭം നെത്തുന്ന സാഹചരയം ഉളരിനാല്  മറ്റ് ഓഫിസ് ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  

മുെക്കിനക്കാണ്്ട നേ്ഷ്  വിരരണം നെത്തിയിരുന്നു. േഠനം നെത്തിയ 35 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  ചിലനരാഴിച് ് മനറ്റല. ാ േഞ്ചായത്തുരളിലും നേ്ഷ്  വിരരണം 

സൃഷ്ടിച്  അധിര പജാലിഭാരം വിരസന ക്േവ്ത്തനങ്ങളുനെ നെത്തിന്ഫിനനയും മറ്റും വളനര 

പോഷരരമായി ബാധിച് ു. ചുരുക്കത്തില്  ക്രാമേഞ്ചായത്തുരൾ  നേ്ഷ്  വിരരണ 

ഓഫീസുരളായി മാറി. ഖര മാലിനയങ്ങൾ  പശഖരിച് ു നീക്കം നചയ്യുര, മാ്ക്കറ്റുരളിനലയും 
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നോരുസ്ഥലങ്ങളിനലയും അഴുക്കുരൾ  നീക്കം നചയ്യുര, നോരു ങമശാനം, നോരു വാഹന 

ോ്ക്കിംര് സൗരരയം, നോരു പൊയിലറ്റ് സൗരരയം എന്നിവ ഭൂരിഭാരം േഞ്ചായത്തുരളും 

നെത്തിയിരുന്നില.  എന്ന് രണ്ടു. 

 സാമൂഹയ നേ്ഷ്  വിരരണ ചുമരല നരരസഭരൾക്ക് കരമാറിയര് അവയുനെ 

ക്േവ്ത്തനനത്ത രരിെം മറിച് ുനവന്നാണ് 6 നരരസഭരളില്  (നനയ്യാറ്റി്രര, ആലന്ഫുഴ, 

പരാട്ടയം, രുന്നംരുളം, ോലക്കാെ്, നരാല. ം  നെത്തിയ േഠനത്തിനന്പ നിരമനം. രുന്നംരുളം 

ഒഴിച് ് മനറ്റല. ാ നരരങ്ങളിലും ഈ നെേെി മനറ്റല. ാ ക്േവ്ത്തനങ്ങനളയും ക്േരിരൂലമായി 

ബാധിച് ു എന്നാണു രണ്ടര്. മൂന്ന് നരരങ്ങളില്  ആഴ്ചരളും മാസങ്ങപളാളവും മറ്റു 

ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  നി്ത്തിവച്  ് നേ്ഷ്  വിരരണം നെപത്തണ്ട സ്ഥിരി ഉണ്ടായി. ഇര് 

വാ്ഷിര േദ്ധരി നെത്തിന്ഫിനന വളനര ക്േരിരൂലമായി ബാധിച് ു.  

2013ലല രഠനം 

രാജീവ്  രാന്ധി ഇ്സ്റ്റിട്ടയൂറ്റ് ഓഫ് നഡവലന്ഫ്നമന്പ ് സ്റ്റഡിസ്, പരരളത്തിനല എല. ാ ജില. രളില്  

നിന്നും നരരനഞ്ഞെുത്ത 50 ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  സ്പവ നെത്തി ഒരു േഠനം നെത്തി. 

അരിനല ക്േധാന നിരമനങ്ങൾ  രാനഴ േറയുന്നവയാണ്. (1  േൗര ജീവിരവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട 

നോരു പസവനങ്ങൾ  അഥവാ സിവിര് സ്വീസുരൾ  ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന രാരയത്തില്  

ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളുനെ നില വളനര പമാശമാണ്. (2  േഠനം നെത്തിയ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളില്  ഭൂരിഭാരവും (56 ശരമാനം  ഖര മാലിനയ നി്മിഷാ്ജനത്തില്  

രാരയമായ യാനരാരു നെേെിരളും സവീരരിക്കുന്നില. . (3  80 ശരമാനപത്താളം 

േഞ്ചായത്തുരൾക്ക് അഴുക്കുനവളം നി്മിഷാ്ജനം നചയ്യാ്  ഓെരപളാ അഴുക്കു 

ചാലുരപളാ ഇല. . (4  68 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരളിലും ച്രളിനല മാലിനയ 

നി്മിഷാ്ജനത്തിന് രാരയമായ യാനരാരു നെേെിയും സവീരരിക്കുന്നില. . (5  ഭൂരിഭാരം 

േഞ്ചായത്തുരളും സാക്കിലമിര പരാരങ്ങൾ  േെരാരിരിക്കാ്  ഒരു നെേെിയും 

സവീരരിക്കുന്നില. . (6  28 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരൾ  നരരുവ് വിളക്കുരൾ  രത്തിക്കുന്നില. . (7  

96 ശരമാനം ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളിലും വാഹനം ോ്ക്ക് നചയ്യാ്  ോ്ക്കിംര് ക്രൗണ്്ട ഇല. . (8  

88 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരളിലും പറാഡ്  വക്കിപലാ രവലരളിപലാ നവയിറ്റിംര് നഷഡുരൾ  

ഇല. . (9  അലഞ്ഞു നെക്കുന്ന േട്ടിരനള നിയക്്ിക്കുന്നര് ഉത്തരവാേിരവമായി 84 ശരമാനം 

േഞ്ചായത്തുരളും രണ്ടില. . (10  64 ശരമാനം േഞ്ചായത്തുരളിലും നരാരുര് നശീരരണ 

േരിോെിരൾ  നെത്തുന്നില. . 

 ചുരുക്കത്തില്  േൗര ജീവിര സംബന്ധിയായ സുക്േധാന പസവനങ്ങൾ  നല്രുന്നരില്  

ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരൾ  രീ്ത്തും േരാജയനന്ഫട്ടു. പരരളത്തിനല പമാശമാരുന്ന 

നോരുജനാപരാരയ സ്ഥിരിക്കും വ്ദ്ധിച് ു വരുന്ന പരാരങ്ങൾക്കും ഒരു ക്േധാന രാരണം 

ഇത്തരം നോരു പസവനങ്ങൾ  നല്രുന്നരില്  ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളു൦ നരരസഭരളും 

രാണിയ്ക്കുന്ന അനാസ്ഥയും േിെിന്ഫുപരെുമാണ്.  

 ഈ േഠനത്തില്  നേ്ഷ്  വിരരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അധിര പജാലിഭാരവും 

േരിപശാധിച് ിരുന്നു. നേ്ഷ്  വിരരണം അധിര പജാലിഭാരം സൃഷ്ടിച് ിട്ടുനണ്ടന്നും മനറ്റല. ാ 

ക്േവ്ത്തനങ്ങനളയും പോഷരരമായി ബാധിച് ിട്ടുനണ്ടന്നുമാണ് 75 ശരമാനം 



51 

 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും അഭിക്ോയനന്ഫട്ടര്. മാക്രമല. , മിക്ക ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളും നേ്ഷ്  

വിരരണത്തിന് പവണ്ടി മനറ്റല. ാ ഓഫിസ ്ക്േവ്ത്തനങ്ങളും നി്ത്തി വയ്ക്കുന്നരായും േഠനം 

രനണ്ടത്തി. േഠനം നെത്തിയ േഞ്ചായത്തുരളില്  ക്േരിവ്ഷം ശരാശരി 48 േിവസങ്ങൾ  

വിവിധ നേ്ഷ്  വിരരണ പജാലിരൾക്കായി മറ്റ് ഓഫിസ് ക്േവ്ത്തനങ്ങൾ  നി്ത്തി വച് ു. 

നോരുപസവനം, വാ്ഷിര േദ്ധരിരൾ, മറ്റ് േദ്ധരിരൾ, പരക്രാവിഷ്കൃ ര േദ്ധരിരൾ  

എന്നിവയുനെ പമാശമായ നെത്തിന്ഫിനുള ഒരു ക്േധാന രാരണം ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളുനെ 

ഭരണസംവിധാനത്തിന് രാങ്ങാ്  രഴിയാത്ത ഉത്തരവാേിരവങ്ങൾ  അവയ്ക്ക് 

നി്വഹിപക്കണ്ടി വരുന്നര് മൂലമാണ്.  

 ചുരുക്കത്തില്  ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനളയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങനളയും 

ശക്ത്ിനന്ഫെുത്താനര നെത്തിയ അധിരാര വിപരക്രീരരണം ഇവനയ 

രള്ത്തുരയാണുണ്ടായര്. ഇര് ക്രാമ േഞ്ചായത്തുരളുനെയും നരരസഭരളുനെയും ക്േധാന 

ചുമരലയായ സിവിര് സ്വീസുരൾ  നമച് മായി നല്രുന്നരില്  നിന്ന് അവനര േിന്ഩാറാനും 

ഇെയാക്കി. 

 

(ഈ പലഖനം മൂന്ന ്ഭാരങ്ങളായി മംരളം േിനേക്രം 2020 നസേ്റ്റംബ്  7,8,9 രീയരിരളില്  

ക്േസിദ്ധീരരിച് ു  
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ിദ്ധ്യായം 6 

ഉരസംഹാരം 

 

ന്ദ്രകാന കനട്ടങ്ങ    

 ഭരണേരമായ അനിവാരയ ചുമരലരൾ  നി്വഹിക്കുന്നരില്  ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരളുനെ ക്േവ്ത്തനം നമച് നന്ഫട്ടു (ഭരണ സ്വീസുരൾ, സാമൂഹിര പക്ഷമ 

നേ്ഷ്  വിരരണം രുെങ്ങിയവ  

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളിപലക്ക് മാറ്റനന്ഫട്ട സ്ഥാേനങ്ങളുനെ അറ്റരുറ്റ േണിരൾ, 

േുന്നി്മിഷാണം എന്നിവ നമച് നന്ഫട്ടു (സ്ക്കാ്  ആശുേക്രിരൾ, സ്കൂ ളുരൾ, 

മൃരാശുേക്രി, അംര്വാെിരൾ  രുെങ്ങിയവ  

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളില്  നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിപക്കണ്ട ആനുരൂലയ വിരരണം 

നമച് മായി (വീെ ്വയ്ക്കാ്  ധനസഹായം, മറ്റ് ആനുരൂലയങ്ങൾ  രുെങ്ങിയവ  

 ക്ോപേശിര പറാഡ്  നി് മിഷാണത്തില്  വ്വ്ധനയുണ്ടായി. നചറിയ വഴിരൾ  പോലും 

സിമന്പിട്ട ്  നന്നാക്കി. രുളങ്ങൾ  േുനരുദ്ധീരരിച് ു. ഓെരൾ  വൃത്തിയാക്കി. രൂെുരല്  

നരരുവ് വിളക്കുരൾ  സ്ഥാേിച് ു. അംര്വാെിരൾക്ക് േുരിയ നരട്ടിെങ്ങൾ  േണിരു. 

 വനിരരൾ , ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ഭരണസമിരിരളിലും 

ഭരണപനരൃരവത്തിലും വന്ന .ു സക്്രീരളുനെ പക്ഷമത്തിന് പവണ്ടിയുള േദ്ധരിരൾക്ക ്

ക്ോധയാനയം ലഭിച് ു. സക്്രീരൾ  രാഷ്ക്െീയ ക്േവ്ത്തനങ്ങളിപലക്ക ് രൂെുരല്  വരാ്  

രുെങ്ങി. 

ന്ദ്രശ്നങ്ങ    

രടുകാംഘട്ട ികിോര വികേന്ദ്രീേരണ ന്ദ്രന്ദ്േിയ നടപ്പായില്ല. 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളിപലക്ക് മാറ്റനന്ഫട്ട സ്ഥാേനങ്ങളിനല ഭരണനെത്തിന്ഫിനുള 

അധിരാരത്തില്  അവയക്ത്ര രുെരുന്നു. മാറ്റനന്ഫട്ട സ്ഥാേനങ്ങളിനല ആസ്തിരൾ  

നമയിന്പന്സ ് നചയ്യുര എന്നരില്  രവിഞ്ഞ് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് മറ്റു 

അധിരാരങ്ങൾ  ഇല. ാത്ത സ്ഥിരി രുെരുന്നു. 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ േൂ്ണ്ണ നിയക്്ണത്തിലുള ഉപേയാരസ്ഥ സംവിധാനം 

ഉണ്ടായില. . രപേശ സവയം ഭരണ വരുന്ഫിനല എ്ജിനീയ്മാ്  ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് വിപധയരായി ക്േവ്ത്തിക്കുന്ന മാറ്റം േൂ്ണ്ണമായി ഉണ്ടായിട്ടില. . 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ഉപേയാരസ്ഥ്  വിവിധ വരുന്ഫുരളിനല ഉപേയാരസ്ഥരായി 

രുെരുന്നു. (േഞ്ചായത്ത,് മുനിസിന്ഫാലിറ്റി, ക്രാമവിരസനം, രപേശ വരുന്ഫിനല 

എഞ്ചിനീയറിര് വിഭാരം രുെങ്ങിയവ  
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 വിവിധ ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ജീവനക്കാ്ക്ക് വയരയസ്ത പസവന വയവസ്ഥരൾ  

നില നില്ക്കുന്നു. േഞ്ചായത്തുരളില്  നിന്ന് റിട്ടയ്  നചയ്തവ്ക്ക് സ്ക്കാ്  നേ്ഷ്  

നല്രുപമ്പാൾ  മുനിസിന്ഫാലിറ്റിയിനല നേ്ഷ്രാ്ക്ക് മുനിസിന്ഫാലിറ്റി നേ്ഷ്  

നല്രുന്നു. 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ക്േവ്ത്തനം നിയക്്ിക്കാ്  നൂറുരണക്കിനുള 

സ്ക്കാ്  ഉത്തരവുരൾ  നിലനില്ക്കുന്നു. 

 ഒരു ക്ോപേശിര സ്ക്കാരിന് ക്േവ്ത്തിക്കാ്  ആവശയമായ സ്റ്റാഫിനന സ്ക്കാ്  

നല്രുന്നില. .  

 ആവശയമായ അധിരാരങ്ങൾ  നല്രി ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള ശക്ത്ീരരിച് ് 

മുപന്നാട്ട് പോരാ്  അനിവാരയമായ രണ്ടാം ഘട്ട അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിന് 

സ്ക്കാരുരൾക്ക് രാല്പരയമില. . 

കമാശമാേുന്ന ലരാരുകസവനങ്ങ   

 േൗരധ്മിഷവുമായി ബന്ധനന്ഫട്ട അനിവാരയ ചുമരലരൾ  നി്വഹിക്കുരയാണ്  

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ ക്ോഥമിര ചുമരല. ഇക്കാരയത്തില്  നമാത്തം ക്ോപേശിര 

സ്ക്കാരുരളില്  നാലില്  മൂന്നിലധിരവും േരാജയനന്ഫട്ടു. 

 ഖരമാലിനയങ്ങൾ  പശഖരിക്കുന്നരിലും മാലിനയം നി്മിഷാ്ജനം നചയ്യുന്നരിലും 

സംസ്ഥാനത്തിനല എല. ാ മു്സിന്ഫാലിറ്റിരളും മുനിസിന്ഫല്  പരാ്ന്ഫപറഷനുരളും 

േരാജയനന്ഫട്ടു. 

 നരരുവ് നായ്ക്കനള നിയക്്ിക്കുന്നരില്  പരരളത്തിനന്പ ഏരാണ്്ട എല. ാ 

ക്രാമേഞ്ചായത്തുരളും മുനിസിന്ഫാലിറ്റിരളും മുനിസിന്ഫല്  പരാ്ന്ഫപറഷനും 

േരാജയനന്ഫട്ടു. 

 രശാന്്ഫ നചയ്യുന്ന മൃരങ്ങളുനെ മാലിനയം, പരാഴിയിറച് ി മാലിനയം, ആശുേക്രി 

മാലിനയം, ഇലര്പക്ൊണിര് മാലിനയം, െയൂബ്, സി.എഫ്.എല്, രണ്ണാെി മാലിനയങ്ങൾ  

രുെങ്ങിയവ യഥാക്രമം നി്മിഷാ്ജനം നചയ്യുന്നരിന് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾ  

േൂ്ണ്ണ േരാജയമാണ്. 

 അറവു ശാലരൾ  രുെങ്ങാ്  മുനിസിന്ഫാലിറ്റിരൾക്കും മറ്റും രഴിയാത്തര് മൂലം 

രപമ്പാളത്തില്  വില്ക്കുന്ന മാ൦സത്തിനന്പ രുണ നിലവാരം ഉറന്ഫാക്കാ്  രഴിയാത്ത 

അവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നു. ഇരു രൂക്ഷമായ ആപരാരയ ക്േങനങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

 നോരുരക്കൂസുരൾ, നവയിറ്റിംര് നഷഡുരൾ, വാഹന ോ്ക്കിംര് രാവളങ്ങൾ, 

നരാരുര് നിവാരണം, പചരി ക്േപേശങ്ങളിനല ശുചീരരണം രുെങ്ങിയവ ഫലക്േേമായി 

നെന്ഫിലാക്കാ  ് ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക,് ക്േപരയരിച്  ് നരരസഭരൾക്ക ്

രഴിയുന്നില. . 
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രദ്ധ്രി രൂരീേരണവും നടത്തിപ്പും  

 അധിരാര വിപരക്രീരരണത്തിനന്പ ക്േധാന ലക്ഷയം വാ്ഷിര േദ്ധരിരൾ  ക്ോപേശിര 

വിരസന ആവശയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച് ് രൂേീരരിക്കുവാനും നെന്ഫിലാക്കുവാനും 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾക്ക് അധിരാരം നല്രുര എന്നരാണ്. എന്നാല്  രണ്ടര 

േശാബ്ദക്കാലനത്ത വിപരക്രീരൃരാസൂക്രണം നെന്ഫാക്കിയ േരിചയമുണ്ടായിട്ടും േദ്ധരി 

രാരയക്ഷമമായി രൂേീരരിക്കുവാനും നെന്ഫിലാക്കാനുമുള രഴിവ് ഇരുവനര പനൊ്  

ഇവ്ക്ക് രഴിഞ്ഞിട്ടില. . 

 എല. ാ വിഭാരം രപേശ സവയംഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളിനലയും േദ്ധരി നെത്തിന്്ഫ 

പമാശമാനണന്നാണ ് അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ േരിപശാധനയില്  

രനണ്ടത്തിയര്. 

 േദ്ധരിരുരയുനെ ഭൂരിഭാരവും സാമ്പത്തിര വ്ഷത്തിനന്പ അവസാന മൂന്ന ്

മാസങ്ങളില്  നചലവാക്കുന്ന ക്േവണര നോരുവില്  േൃശയമാണ്. 

 ഒരു ക്ോപേശിര സ്ക്കാരിനന്പ ഭരണസംവിധാനത്തിന് രാങ്ങാ്  രഴിയാത്ത എണ്ണം 

നക്ോജക്ടര്മു രളാണ് ഇവ്  നെന്ഫിലാക്കുന്നര്. 

 പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ ബാഹുലയം മൂലം രൂേീരരണം, അനുമരി വാങ്ങല്, നെത്തിന്്ഫ 

എന്നിവ കവരുന്നു. ഭൂരിഭാരം പക്ോജക്ടര്മു രളും സാമ്പത്തിര വ്ഷം 

േൂ്ത്തീരരിക്കാ്  രഴിയുന്നില. . 

 േദ്ധരി രൂേീരരണത്തിന് പയാജിക്കാത്തരും രലഹരണനന്ഫട്ടരുമായ േദ്ധരി 

ആസൂക്രണ പരഖ നിലനില്ക്കുന്നര് മൂലം േദ്ധരി രൂേീരരണം വളനര പമാശമാരുന്നു. 

ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ സവഭാവം വിഭിന്നമാനണകിലിലും (ക്രാമേഞ്ചായത്ത്, 

മുനിസിന്ഫല്  പരാ്ന്ഫപറഷ്  രുെങ്ങിയവ  എല. ാ ഇനം ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരൾ ക്കും 

ഒരു േദ്ധരി ആസൂക്രണ പരഖ മാക്രമാണ് ഉളര്. 

 വ്ക്കിംര് ക്രൂന്ഫുരളുനെ രൂേീരരണം, ക്രാമസഭ പയാരങ്ങൾ, വിരസന നസമിനാ്  

രുെങ്ങിയവയ്ക്ക ്അമിര ക്ോധാനയവും പക്ോജര്റ്റ് രയ്യാറാക്കാ്  രാരയമായ ക്ോധാനയം 

നല്രാത്ത അവസ്ഥയുണ്്ട. 

 േദ്ധരി രൂേീരരണവും പക്ോജര്റ്റ ് നെത്തിന്ഫും ജനുവരി മുരല്  മാ്ച്  ്

മാസങ്ങളിലായര് മൂലം ഇവ രണ്ടും പമാശമാരുന്നു. 

 േദ്ധരി രുര വാ്ഡനുസരിച്്  വിഹിരം വച്്  വളനര നചറിയ പക്ോജക്ടര്മു രളായി 

നെത്തുന്നര് മൂലം രാരയമായ ക്ോപേശിര വിരസനവും നെക്കുന്നില. . വാ്ഡ്   നമമ്പ്, 

രൗണ്സില്  എന്നിവരുനെ രാല്പരയങ്ങൾക്കനുസരിച്്  നചറു പക്ോജക്ടര്മു രൾ  ഉണ്ടാരുന്നു. 

 ഉേപഭാക്ത്യ രമിഷിറ്റി വഴി നെന്ഫിലാക്കുന്ന പക്ോജക്ടര്മു രളുനെ രുണനിലവാരനത്ത േറ്റി 

വയാേരമായ േരാരിയുണ്്ട. ഇത്തരം പക്ോജക്ടര്മു രൾ  വളനര പമാശമായി 

നെത്തുന്നുനവന്നും, ബിനാമിരനള ഏല്ന്ഫിച് ു നെത്തുന്നുനവന്നും, ഇരില്  വയാേരമായ 

അഴിമരിയുനണ്ടന്നും േരനക്ക ആപരാേണമുണ്്ട. ഇവ വളനര പമാശമായാണ് 
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നെത്തുന്നനരന്നാണ ് ഇരിനന്പ നെത്തിന്ഫിന് പമല്പനാട്ടം വഹിച്  എഞ്ചിനീയ്മാരുനെ 

നോരുവിലുള അഭിക്ോയം. 

കനവികേന്ദ്രീേരണം 

 രങ്ങൾ  േിരിക്കുന്ന നിരുരിരളുനെയും ഫീസുരളുനെയും നിരക്ക് രാലാനുസരണം 

മാറ്റാ്  സവാരക്്യമില. . രന്ഩൂലം രനര് വരുമാനം വ്ദ്ധിന്ഫിയ്ക്കാ്  രഴിയാത്ത 

സ്ഥിരി നിലനില്ക്കുന്നു. 

 നരട്ടിെ നിരുരി നിരക്ക് അഞ്ച് വ്ഷത്തിനലാരിക്കല്  േരിഷ്ക്കരിക്കണനമന്ന ്

നിയമം ഉണ്ട്. എന്നാല്  സ്ക്കാരുരൾ  ഇരനുസരിച് ് മാറ്റം വരുത്തുന്നില. . 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ നിരുരി വരുമാനമായ വസ്തു  നിരുരി, നരാഴില്  

നിരുരി, മറ്റു നിരുരിരൾ, ഫീസുരൾ, വാെര എന്നിവയുനെ നിരക്കുരൾ  മാറ്റാ്  

സ്ക്കാ്  നെേെി സവീരരിയ്ക്കാത്തരിനാല്  ഇവ ഏരാണ്്ട രണ്ടു േശാബ്ദക്കാലം 

മാറ്റമില. ാനര നിലനിന്നു. 

 നസക്രപട്ടറിപയറ്റ് ബയൂപറാക്രസി ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരനള ഒരു സ്ക്കാരായി 

രാണുന്നില. . മറിച്്  വിപല. ജ് ഒഫിസുരനള പോനല രാണുന്നു. 

 മക്്ിമാരും നസക്രപട്ടറിപയറ്റ് ബയൂപറാക്രസിയും നോരുവില്  അധിരാര 

വിപരക്രീരരണത്തിന് എരിരാണ്. ഇവരുനെ നിലോെുരൾ  അധിരാര 

പരക്രീരരണത്തിനാണ്. 

 ഭരണഘെനാ സ്ഥാേനമായ ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശരൾ  ഭൂരിഭാരവും 

നെന്ഫിലാക്കുന്നില. . അവ അന്മായി േരിപശാധിച് ു നരാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് 

സ്ക്കാരുരൾ  േറയുന്നു. 

 ക്ോപേശിര സ്ക്കാരുരളുനെ അധയക്ഷ േേവിയിലുളവ്ക്ക് (പരാ്ന്ഫപറഷ്  പമയ്, 

ജില. ാ േഞ്ചായത്ത ് ക്േസിഡന്പ ്  മാനയമായ ഓണപററിയം പോലും നല്രാ്  സ്ക്കാ്  

രയ്യാറല. . അവരുനെ ഓണപററിയം രണ്ടിരട്ടിയായി വ്ധിന്ഫിയ്ക്കണനമന്ന അഞ്ചാം 

സംസ്ഥാന ധനരാരയ രമിഷിഷനന്പ ശുോ്ശ നെന്ഫിലാക്കിയില. . 

 

 


