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തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്ാവള
ത്ിൽ ഡിപ്ാമാറ്ിക് ബാഗേജ് വഴി 
നടത്ിയ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ിപന 
സംബന്ിച്് പുറത്തുവന്ിട്ടുള്ള വിവര
ങ്ങൾ നാടിപന പെട്ിപ്ിക്കുന്താണ്. 
ജൂലൈ 5നു പിടികൂടിയ 30 കിഗൈാ 
സ്വർണ്ണത്ിപറെ കള്ളക്കടത്ിനും 
ഏകഗേശം ഒരു വർഷം മുമ്് തുടങ്ങിയ 
ഈ പുതിയ മാർഗ്ം ഉപഗയാേപപ്ടു

ത്ി 230 കിഗൈാ സ്വർണ്ണം ഇതിഗനാട
കം രാജ്യത്് എത്ിച്ിട്ടുപടെന്ാണ് 
കസ്റംസം എൻഐഎയം ഗകാടതി
യിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗരഖയിൽ വ്യക്ത
മാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരപത് 
യ.എ.ഇ ഗകാൺസഗൈറ്ിപൈ ഉഗേ്യാേ
സ്ഥരുപട പങ്് ഇനിയം വ്യക്തമായിട്ി
പലെങ്ിലം ഗകാൺസഗൈറ്് ജനറൽ ഉൾ
പപ്പടയള്ളവരുപട ഗപര് ഉപഗയാേ
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 കമ്മ്യൂണിസത്ിപറെ േർശനം 
പരിത്യാേത്ിപറെ േർശനമലെ എന്നു 
മനസ്ിൈാഗക്കടെതുടെ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കൾ എന് നിൈയിൽ നാം ഒന്നും ത്യ
ജിക്കുന്ിലെ. വിൈപകട്തും അതിസാ

ധാരണവം ക്ഷുദ്രവമായ ഒരു ജീവി
തം ഉഗപക്ിച്ചു ഗരേഷ്ടമായ ഒരു ജീ

വിതത്ിഗൈക്കു നാം  പ്രഗവശിക്കുന്നു 
എഗന്യള്ളൂ. അതിപന ത്യാേപമന്നു 

വിളിക്കുവാൻ ആപരങ്ിലം മുതിരു
ഗമാ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവരുപട വി

്വജീവിതപത് ഒരു രാജകീയജീ
വിതഗത്ക്കാൾ ഉൽക്കൃഷ്ടമായി 

കണക്കാക്കുന്നു.
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പപ്ടുത്ിയം സീലം ഗരഖകളം വ്യാജ
മായി നിർമ്മിച്ചുമാണ് ഈ കള്ളക്കട
ത്് നടത്ിയിട്ടുള്ളത്. ഗകാൺസഗൈറ്് 
അധികാരികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുപടെ
ന്നുള്ള വിവരം അറസ്റിൈായവർ പമാഴി
യിൽ പറഞ്ിരുന്നു. ആസൂത്രകർ ഗകാ
ടികൾ ഇതിഗനാടകം സമ്ാേിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. രാജ്യാന്തരബന്ങ്ങഗളാപട പ്ര
വർത്ിക്കുന് അതിവപൈമായ ഒരു 
സംഘത്ിപറെ ചിത്രമാണ് ഓഗരാ 
േിനം പിന്ിടുഗന്താറം 
പുറത്തുവന്നുപകാടെിരിക്കുന്ത്.  

സ്വർണ്ണക്കടത്ിപറെ ആസൂത്രണ
ത്ിനും നടത്ിപ്ിനും ഗനതൃത്വം 
വഹിച് സംഘാംേങ്ങൾക്ക് 
മുഖ്യമന്തിയപട ഓഫീസിപൈ ഏറ്വം 
ഉയർന് ഉഗേ്യാേസ്ഥനുമായള്ള ബന്
മാണ് ഇതിപന േൗരവഗമറിയ ഒരു രാ
ഷ്ടീയ വിഷയമാക്കി മാറ്ിയത്. ഒപ്ം 
കള്ളക്കടത്തുവഴി ആർജ്ിച് പണം 
ഭീകരപ്രവർത്നത്ിനായി വിനി
ഗയാേിച്ചുപവന് എൻ.ഐ.എ വാേവം 
ഈ ഗകസ്ിപന രാഷ്ടീയ പ്രാധാന്യമു 
ള്ളതാക്കി. ഈ കുറ്കൃത്യത്ിപറെ മു
ഖ്യആസൂത്രകപയന്നു കസ്റംസ് അധി
കൃതർ സൂചിപ്ിച്ിട്ടുള്ളതും ഗകസ്ിപൈ 
രടൊം പ്രതിയമായ സ്വപ് ന സഗരഷ്, 
മുഖ്യമന്തിയപട ചുമതൈയിലള്ള ഐടി 
വകുപ്ിപറെ കീഴിൽ ഒരു ഗപ്രാജക്റിപറെ 
ഓപ്ഗറഷണൽ മാഗനജർ എന് തസ്ി
കയിൽ താൽക്കാൈിക ഗജാൈി പചയ്ി
രുന് ആളാണ്. ആ വ്യക്തിയാകപട് 
വ്യാജഗരഖ ചമച്തിനും ആൾമാറാട്ം 
നടത്ിയതിനും ല്രംബ്ാഞ്് രജി
സ്റർ പചയ്ിട്ടുള്ള ഗകസിൽ പ്രതിയമാ

ണ്. ഗകരള ലഹഗക്കാടതിയിൽ പ്രസ്തു
ത ഗകസ് നടക്കുന് ഗവളയിൽത്പന്
യാണ് അവപര ഉയർന് ഒരു തസ്ിക
യിഗൈക്ക് നിയമിച്ിട്ടുള്ളതും. മുഖ്യമ
ന്തിയപട പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിയം 
ഈ വനിതയം തമ്മിൽ ദൃഢമായ 
ചങ്ങാത്ം നിൈനിന്ിരുന്നുപവന്തി
പറെ നിരവധി പതളിവകൾ പുറത്തുവ
ന്ിട്ടുടെ്. ഐ.ടി വകുപ്ിപറെ കീഴില
ള്ള സ് ഗപസ് പാർക്കിപറെ ഗപ്രാജക്റ് 
കൺസൾറ്റൊയ ലപ്രസ് വാട്ർ 

ഹൗസ് കൂഗപ്ഴ് സിഗൈക്കു ഈ വനിത
പയ ഐ.ടി വകുപ്ാണ് റഫർ പചയ്
പതന്് സസ് പപറെ് പചയ്യപപ്ട് പ്രിൻ
സിപ്ൽ പസ്രട്റി തപന് പറഞ്ിട്ടു
ള്ളതിനാൽ ഈ നിയമനത്ിപറെ പൂർ
ണ്ണ ഉത്രവാേിത്ം മുഖ്യമന്തിയപട 
ചുമതൈയിലള്ള ഐ.ടി വകുപ്ിനാണ്. 
ലഹഗക്കാടതിയിൽ നിൈനിൽക്കുന് 
ഗകസ് അവേണിച്ചും അവരുപട വിേ്യാ
ഭ്യാസ ഗയാേ്യതയപട ആധികാരികത
ഗപാലം പരിഗശാധിക്കാപതയം ഒരു 
ഉയർന് തസ്ികയിഗൈക്കു നിയമനം 
നടത്ാൻ ചുക്കാൻ പിടിച് ഐ.ടി 
വകുപ്് ഗുരുതരമായ ്രമഗക്കടാണ് കാ
ട്ിയിട്ടുള്ളത്. 

സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ിപറെ പ്രധാന 
മാർഗ്വം മറയമായ ഗകാൺസഗൈറ്റുമാ
യള്ള ബന്ം നിൈനിർത്ിപക്കാണ്ടുത
പന് സർക്കാർ സംവിധാനത്ിപറെ 
ഉയർന് തൈം ഉപഗയാേപപ്ടുത്തുക 
എന്തായിരുന്നു വിവാേ വനിതയപട 
പ്രവർത്നപദ്ധതിപയന്ാണ് മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളിലൂപട വന് വിവരങ്ങൾ പവളിവാ
ക്കുന്ത്.  അങ്ങിപനപയങ്ിൽ നിയമ
നത്ിനു വഴി തുറന്നുപകാടുത് പ്രിൻ
സിപ്ൽ പസ്രട്റി വളപര ഗുരുതരമാ
യ കുറ്മാണ് പചയ്ിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരി
പറെ ഉന്തതൈങ്ങളിലള്ള വ്യക്തികള
മായി ഇടപഴകാനും അവരുമായി 
ഗവേി പങ്ിടാനും സർക്കാരിപറെ ചുമത
ൈപപ്ട് ഒരാളപട ഗറാളിൽ അവതരി
ക്കാനും തപറെ നിൈനിൽപ്ിന് കൂടുതൽ 
വിശ്വാസ്യതയം ആധികാരികതയം 
സൃഷ്ടിക്കാനുപമ ലൊം ഐ.ടി വകുപ്ി
പൈ കരാർ ഗജാൈി, രടൊം പ്രതിയ്ക് സ

ഭരണനടപടികളിൽ 
തങ്ങളുടട വരുതിയിലല്ാ
ടത ഇലയനങ്ങാൻഘപാ
ലും സമ്മതിക്ാത്ത സിപി
ഐ(എും) എന്ന പാർട്ി
ടയയും പിണറായി വിജയ
ടനന്ന മുഖ്യമന്തിടയയും 
ഇരുട്ിൽ നിർത്തി ഇത്രയ
മധികും കാര്യങ്ങൾ ടെ
യ്തുകൂട്ാൻ ശിവശങ്കരൻ 
എന്ന ഒരു ഉഘ്്യാഗസ്ഥന് 
സാധിക്കുഘമാ? 
മുഖ്യമന്തിയടട വകുപ്പുമുഴു
വൻ അവതാരങ്ങടള
ടക്ാണ്് നിറച്ചത് ഘവണ്
ടപെട്വടരല്ാും അറിഞ്ഞു
ടകാണ്ടുതടന്ന എന്നാണി
തിടറെ അർത്ും.
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േമമായ മാർഗ്മായി മാറി. ഉന്ത ഗജാ
ൈിയം സർക്കാർ മുദ്രയള്ള വിസിറ്ിംേ് 
കാർഡം ഗസ്ററ്റു കാറം എലൊം സമർത്ഥ
മായി ഉപഗയാേപപ്ടുത്ി. ഇത്രയം
പകാണ്ടും അവസാനിക്കുന്ിലെ മുഖ്യമ
ന്തിയപട ഓഫീസിപൈ ജീവനക്കാ
രിൽ നിന്നും കള്ളക്കടത്് സംഘത്ി
ന് ൈഭിച്ിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ. മുഖ്യമ
ന്തിയപട പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിയാ
യിരുന് വ്യക്തിയപട നിർഗദേശപ്രകാ
രം, കള്ളക്കടത്് സംഘാംേങ്ങൾക്കു 
ഗവടെി പസ്രഗട്റിയറ്ിനു സമീപം 
ഫ് ളാറ്് ബുക്ക് പചയ്തുപകാടുത്ത് താ
നാപണന്നു മുഖ്യമന്തിയപട ഐ.ടി.പഫ
ഗലൊയായ അരുൺ ബാൈചന്ദ്രൻ ഗരഖ
കൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കു
ന്നു. ഇഗപ്ാൾ സസ് പപൻഷനിൈായ 
ഇഗദേഹത്ിപറെ നിയമനവം ഐ.ടി 
പസ്രട്റിയപടഗയാ മറ്ാരുപടഗയാ പ്ര
ഗത്യക താൽപ്ര്യപ്രകാരമാപണന്നും മാ
ധ്യമങ്ങൾ റിഗപ്ാർട്ടു പചയ്ിട്ടുടെ്. 
ഗകാൺസഗൈറ്് ജനറൈിപറെ േൺമാനാ
യി കഴിഞ് നാലവർഷവം ഗസവനം 
നടത്ിയ സംസ്ഥാന ഗപാൈീസിപൈ 
ഗകാൺസ്റബിൾ ജയഗഘാഷ്, കള്ളക്ക
ടത്തു ബാഗേജ് സ്വീകരിക്കുന്തിനായി 
എയർഗപാർട്ിൽ നിഗയാേിക്കപപ്ട്ിരു
ന്തായി പതളിവകൾ ൈഭിച്ിരിക്കുന്നു. 
ഇഗദേഹപത്യം ഇഗപ്ാൾ സർക്കാർ 
സസ് പപന്റു പചയ്ിരിക്കുകയാണ്. 

തലവനെന്ന െിലയിൽ ഓഫീസിനറെ 
പ്രവർത്തെം സുതാര്യമാക്കേണ്ട 
പ്രാഥമിക ചുമതല മുഖ്യമന്തികേക്

പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിയം ഐ.ടി 
പസ്രട്റിയമായിരുന് വ്യക്തിയൾപ്
പട 4 ഗപപര പുറത്ാഗക്കടെി വന്ിട്ടും 
ഇത്രപമാരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്ക 
പപ്ട്തിൽ തനിക്കും തപറെ ഭരണത്ി
നും എപന്തങ്ിലം വീഴ്ച ഉടൊയതായി 
മുഖ്യമന്തി അംേീകരിച്ിട്ിലെ. തപറെ 
ഓഫീസിഗൈാ പസ്രഗട്റിയറ്ിഗൈാ 
എവിപടയം എൻ.ഐ.എ അഗന്വഷി
ക്കപട് തനിക്ക് ഒരാധിയമിലെ എന്് മു
ഖ്യമന്തി പ്രസ്ാവിക്കുകയടൊയി. 
അഗന്വഷണത്ിൽ കുറ്ക്കാപരന്നു 
കപടെത്തുവർപക്കതിപര തക്കതായ 
ശിക്ാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുപമ
ന്നും അഗദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ് 
ജൂലൈ 5 മുതൽ മുഖ്യമന്തി കൗശൈ
പൂർവ്ം അവതരിപ്ിക്കുന് സിദ്ധാന്തം 
തപറെ പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിയം 
ഐ.ടി പഫഗൈായം പചയ്ിട്ടുള്ള പതറ്റു
കളം വീഴ്ചകളം അവരുഗടതായ വീഴ്ചക

ൾ മാത്രമാപണന്ാണ്. തപറെ ഓഫീ
സിപൈ മുഴവൻ സ്റാഫം ഇപ്രകാരം പപ
രുമാറിയാലം അതിൽ തനിക്ക് പ്ര
ഗത്യകിച്ചും ഒന്നും പചയ്യാനിലെ എന്
താണ് അഗദേഹത്ിപറെ സമീപനം. 
തപറെ ഓഫീസിൽ നടക്കുന് ഇക്കാര്യ
ങ്ങപളാന്നും അറിയാൻ കഴിയാപത 
ഗപായ ഒരു സാധുവിപറെ  ഗവഷമാണ് 
മുഖ്യമന്തി അണിയാൻ രേമിക്കുന്ത്. 
ഈ നിൈപാട് ഏറ്വം അപഹാസ്യ
വം വഞ്നാപരവമാണ്.

മുഖ്യമന്തി അഗദേഹത്ിപറെ ഓഫീ
സിപറെ തൈവനാണ്. ഗജാൈികൾ നിർ
വ്ഹിക്കുഗമ്ാൾ കീഴ്ജീവനക്കാർ ചട്
വം വ്യവസ്ഥയം പാൈിച്ാഗണാ അവ 
പചയ്യുന്പതന്് പരിഗശാധിക്കാനുള്ള 
ഉത്രവാേിത്ം ഓഫീസിപറെ തൈവ
നുടെ്. പരിഗശാധന ഫൈപ്രേമായി നട
ത്ാൻ അഗദേഹപത് സഹായിക്കാൻ 
നിരവധി സമാന്തര ഔഗേ്യാേിക സം
വിധാനങ്ങളമുടെ്. ഇവപയലൊം 
ഏഗകാപിപ്ിച്ചുപകാടെ് കുറ്മറ്, സതാ
ര്യമായ ഓഫീസ് പ്രവർത്നം മുഖ്യമ
ന്തി ഉറപ്ാക്കണം.  ഇതു നിർവ്ഹിക്കു
ന്തിൽ അഗദേഹം വരുത്ിയിട്ടുള്ള വീ
ഴ്ച നിസ്ാരമലെ. താൻ ഇപതാന്നും അറി
ഞ്ിലെ എന് പ്രസ്ാവന വിശ്വസി
ച്ാൽ, നിയമത്ിനു നിരക്കുന് നിൈ
യിൽ  പ്രവർത്ിക്കുപമന്നു 
പ്രതീക്ിക്കപപ്ട്വർ അങ്ങിപന പച
യ്ിപലെന്നു മാത്രമലെ തപന്യം തപറെ 
ഓഫീസിപനയം ചതിച്ചുപവന്നു കൂടി

യാണഗലൊ അർത്ഥം. എങ്ിൽ ഇത്രയം 
കഠിനമായ ചതി പചയ് ഒരാഗളാടുള്ള 
സമീപനം എന്തുപകാടൊണ് ഇത്രയ
ധികം മൃദുവായിരിക്കുന്ത്? ഗുരുതരമാ
യ വിശ്വാസവഞ്ന കാട്ിയ ഒരാൾ
പക്കതിപര പവറപമാരു ഇഗറെണൽ 
എൻക്വയറിപകാടെ് കാര്യങ്ങൾ അവ
സാനിപ്ിക്കാൻ 
രേമിക്കുന്പതന്തുപകാടൊണ്? താൻ 
ഇപതാന്നും അറിഞ്ിലെ എന് പ്രസ്ാ
വന സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വസി
ക്കാനാവാത്ത് ഇതിനാൈാണ്. 

ഭരണനടപടികളിൽ തങ്ങളപട വരു
തിയിൈലൊപത ഇൈയനങ്ങാൻ സമ്മ
തിക്കാത് സിപിഐ(എം) എന് 
പാർട്ിപയയം പിണറായി വിജയപന
ന് കാർക്കശ്യക്കാരനായ 
മുഖ്യമന്തിപയയം ഇരുട്ിൽ നിർത്ി 
ഇത്രയമധികം കാര്യങ്ങൾ പചയ്തുകൂ
ട്ാൻ ശിവശങ്ർ എന് ഒരുഗേ്യാേസ്ഥ
ന് ആവഗമാ?  ഈ സംസ്ഥാനത്് 
ഒരാൾക്കുഗപാലം അങ്ങിപന കരുതാ
നാവിലെ. മുഖ്യമന്തിയപട വകുപ്പുമുഴുവൻ 
അവതാരങ്ങപളപക്കാടെ്് നിറച്ത് ഗവ
ടെപപ്ട്വപരലൊം അറിഞ്ഞുപകാണ്ടുത
പന്യാണ് എന്ാണിതിപറെ അർ
ത്ഥം. താൻ ഇപതാന്നും അറിഞ്ിലെ 
എന് മുഖ്യമന്തിയപട പ്രസ്ാവന 
സത്യമാപണന്നു അംേീകരിച്ാൽ, പി
പന് അഗദേഹപത് മുഖ്യമന്തിപ്ണിയ്ക് 
ഗയാേ്യത ഉള്ള ആളായി പരിേണി
ക്കാനാവിലെ.             

   മുഖ്യമന്തിയപട ഓഫീസിനു ജാ
ഗ്രതക്കുറവടൊയി എന്നു സിപിഐ
(എം) സംസ്ഥാന പസ്രട്റി 
പ്രസ്ാവിച്ഗലൊ. ആർക്കാണ് ജാഗ്രത 
ഇലൊപത ഗപായത്? വഴിവിട് ഇടപാടു
കളം ്രമഗക്കടുകളം ഉഗേ്യാേസ്ഥർ കാ
ട്ടുന്ിലെ എന്ത് തികഞ് ജാഗ്രതഗയാ
പട ഉറപ്ാഗക്കടെത് രാഷ്ടീയ ഗനതൃത്വ
മഗലെ? അടിമുടി ചട്ങ്ങളം  വ്യവസ്ഥക
ളം ൈംഘിച്ചുപകാടെ് സ്ിംഗ്ലർ ഇടപാട് 
നടന്ഗപ്ാൾ ഇഗത ഐ.ടി പസ്രട്റി 
അതിപറെ പൂർണ്ണ ഉത്രവാേിത്ം 
ഏപറ്ടുക്കുന്തു ഗകരളം േർശിച്താണ്. 
അതാണ് സത്യപമങ്ിൽ നയപരമായ 
കാര്യങ്ങൾ ഗപാലം ഉഗേ്യാേസ്ഥർ തീ
രുമാനിക്കുന്നുപവന്ാണഗലൊ അതിനർ
ത്ഥം. ഇപ്രകാരമുള്ള  വീഴ്ചകളപട സൂച
നകൾ വന്ഗപ്ാൾഗപാലം, അസാധാ
രണമായ സമയപത് അസാധാരണ 
നടപടി എന്നു പ്രസ്ാവിച്ചുപകാ ടെ്  
പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിപയ സംരക്ി
ച്ത് മുഖ്യമന്തിയഗലെ? സ്ിംഗ്ലറിൽ നട

മുഖ്യമന്തിയടട ഓഫീസി
ൽ കീഴ്ജീവനക്ാർ െട്
വും വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കു
ന്നുഘണ്ാ എന്ന് പരിഘശാ
ധിക്ാനുള്ള ഉത്തരവാ്ി
ത്തും മുഖ്യമന്തിക്കുണ്്. 
അഘദേഹടത്ത സഹായി
ക്ാൻ നിരവധി സമാന്ത
ര ഔഘ്്യാഗിക സുംവിധാ
നങ്ങളുണ്്. ഇവടയല്ാും 
ഏഘകാപിപെിച്ചുടകാണ്് കു
റ്റമറ്റ, കാര്യക്ഷമമായ 
ഓഫീസ് പ്രവർത്തനും ഉറ
പൊക്കുന്നതിൽ ഓഫീസ് 
തലവടനന്ന നിലയിൽ മു
ഖ്യമന്തി വരുത്തിയിട്ടുള്ള 
വീഴ്ച ഗുരുതരമാണ്. 
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ക്കാൻ പാടിലൊത്ത് നടന്നു എന്് 
സത്യസന്മായി ഗകരളജനതഗയാട് 
ഏറ്റുപറഞ്് ഈ പ്രിൻസിപ്ൽ പസ
്രട്റിപയ അഗന് തള്ളിപ്റയാതിരു
ന്ത്, മുഖ്യമന്തിപയ നയിക്കുന് അഹ
ന്തയപടയം ജനാധിപത്യരാഹിത്യത്ി
പറെയം സമീപനംപകാണ്ടു മാത്രമലെ കൂ
ട്ടുകച്വടങ്ങളപട ബാധ്യത പകാണ്ടുമാ
ണ്. ഇഗപ്ാൾ അപതലൊം കൂടുതൽ വ്യ
ക്തമാവകയാണ്. 

ഖജൊവക് കുത്തിക്്ാർത്തുന്ന  
കൺസൾട്ടൻസി ഭരണം  
അഴിമതിയുനെ വാതായെങ്ങൾ

സ്വർണക്കടത്തുഗകസിപറെ ചുരുളഴി
ഞ്ഞുതുടങ്ങിയഗതാപട അതിപനക്കാൾ 
ഭീകരമായ ചിൈ സത്യങ്ങൾ ജനരേദ്ധ
യിഗൈയ്ക് വന്നു. മുഖ്യമന്തിയപട ഓഫീ
സിപറെ പ്രവർത്നലശൈി, അവിപട 
വിൈസന് കൺസൾട്ൻസികൾ, അവ
രുപട അവിഹിത ഇടപാടുകൾ, ഇടതു
പക് രാഷ്ടീയത്ിനും ജനാധിപത്യ 
മര്യാേകൾക്കും ഗപാലം നിരക്കാത് 
നിരവധി നയസമീപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
കാര്യങ്ങപളാപക്ക പുറത്തുവന്ഗതാപട 
ഗകാവിഡിപനക്കാൾ വൈിയ മഹാമാ
രിയപട പിടിയിൈാണ് ഗകരളം എന്് 
ജനങ്ങൾ തിരിച്റിഞ്ഞു. 

ആഗോളവൽക്കരണം മുഗന്ാട്ടുവ 
യ്ക്കുന് ഭരണനിർവ്ഹണത്ിപറെയം 
പദ്ധതിനടത്ിപ്ിപറെയം പുതിയ മാർ
ഗ്ങ്ങൾ അഴിമതികളപടയം കമ്മീഷനു
കളപടയം വൻസാധ്യതകളാണ് തുറ
ന്ിട്ടുള്ളത്. ഇഗപ്ാൾ ഗകരളത്ിൽ നട
പ്ാക്കിപക്കാടെിരിക്കുന് പദ്ധതികളാ
യ പക.ഗഫാൺ, റീബിൽഡ് ഗകരള, 
ഡീം ഗകരള, ഇ -പമാബിൈിറ്ി, സ് ഗപ
സ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ നിരവധി പദ്ധ
തികളപട കൺസൾറ്ൻസിയപടയം 
ഗപ്രാജക്റ് മാഗനജുപമറെിപറെയം രംേ
ത്് പ്രവർത്ിക്കുന് ലപ്രസ് വാട്ർ 
ഹൗസ് കൂഗപ്ഴ് സ്, പകപിഎംജി തുട
ങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്മീഷനും കി
ക്ക് ബാക്കും നൽകി കരാർ ഗനടിപയടു
ക്കുന്തിൽ കുപ്രസിദ്ധി ഗനടിയവയാ
ണ്. ഭരണപമന്ാൽ കൺസൾട്ൻസി
യം ഗപ്രാജക്റ് മാഗനജുപമറെ് യൂണിറ്റും 
ഗകാടികളപട കമ്മീഷനും വഴിവിട് ഇട
പടുകളമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിണറാ
യി സർക്കാരിപറെ ഈ പ്രധാന പ്രവർ
ത്നഗമഖൈയപട മുഖ്യനടത്ിപ്പുകാ 
രൻ ഇഗപ്ാൾ പുറത്ാക്കപപ്ട്, ഐ.ടി 
പസ്രട്റി കൂടിയായിരുന് 
മുഖ്യമന്തിയപട പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്
റി ആയിരുന്നു. ശിവശങ്ർ ലവേയുതി 

ഗബാർഡിൽ പചയർമാനായിരുന്ഗപ്ാ
ഴാണ് ഗകരള സ് ഗറ്റ്് ഐടി ഇൻഫ്ാ
സ്ട്രക്ചർ ൈിമിറ്ഡമായി ഗചർന്് മിത
മായ നിരക്കിൽ ഇറെർപനറ്് ഗസവനം 
ൈഭ്യമാക്കുപമന് വാഗ്ാനവമായി ഗകര
ള ലഫബർ ഒപ്റ്ിക് സ പനറ്് വർക് 
അഥവാ പക.ഗഫാൺ പദ്ധതിക്ക് നീ
ക്കം നടത്ിയത്. എന്ാൽ, ലവേയു
തി പറഗുഗൈറ്റി കമ്മീഷൻ ഇതിന് 
അനുമതി നൽകിയിലെ. എന്ിട്ടും പദ്ധ
തിയമായി മുഗന്ാട്ടുഗപാകാൻ സർ
ക്കാർ അനുവേിച്ിരിക്കുന്നു. ഊരാള
ങ്ൽ പസാലസറ്ിയാണ് ഇതിപറെ 
കൺസൾട്ൻസി. സിപിഐ(എം) നി
യന്തണത്ിലള്ള ഈ സ്ഥാപനം 
വഴിയള്ള ഇടപാടുകൾ പാർട്ിക്ക് വൈി
യ സാമ്ത്ിക ഗനട്ം ഉടൊക്കും 
എന്ത് പകൽഗപാപൈ വ്യക്തമാണ്. 

4500 ഗകാടി രൂപയ്ക് 3000 ഇൈക്ടി
ക് ബസകൾ വാങ്ങാനുള്ളതായിരുന്നു 
ഇ-പമാബിൈിറ്ി പദ്ധതി. പനതർൈാ
റെ് സിപൈ പഹസ് എന് കമ്നിയമാ
യി കരാർ ഒപ്ിടാപനാരുങ്ങിപയങ്ിലം 
വിവാേമായഗതാപട ഇഗപ്ാൾ പിൻവാ
ങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കുപ്രസിദ്ധമായ 
ലപ്രസ് വാട്ർ ഹൗസ് കൂഗപ്ഴ് സ് 
ആണ് ഇതിപറെ കൺസൾട്ൻസി. 
ട്ാൻസ് ഗപാർട്് വകുപ്് മന്തിഗപാലം 
അറിയാപത, പടൻഡർ ഇലൊപതയാണ് 

പിഡബ്ലയുസിക്ക് കൺസൾട്ൻസി 
നൽകിയത്. ധനകാര്യ പസ്രട്റിയം 
േതാേത പസ്രട്റിയം ഇതിഗനാട് വി
ഗയാജിച്ചു. ഈ രണ്ടു വകുപ്് മന്തിമാ
പരയം ഒഴിവാക്കിയാണ് തീരുമാനങ്ങ
പളടുത്ത്. സ്ിംഗ്ലർ ഇടപാടിലം പിഡ
ബ്ലയുസി ആയിരുന്നു കൺസൾട്ൻസി. 
ഗകാടതി വിധി അനുകൂൈമാകാപത 
വന്തുപകാടെ് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി. 

നതാഴിൽരഹിതനര  
ക്രൂരമായി വഞ്ിക്കുന്നു

താൽക്കാൈിക നിയമനങ്ങൾ നട
ത്തുന്തിപനതിപര സപ്രീംഗകാടതി 
യപട ഭരണഘടനാ ബഞ്് പുറപപ്ടുവി 
ച് വിധി നിൈവിലടെ്. യവജനസംഘ
ടനകൾ പതാഴിൈിനായി ഉയർത്തുന് മു
റവിളികൾ അധികാരത്ിപൈത്തുന്തു
വപര വൈിയ ചർച്യ്ക് വിഗധയമാക്കും. 
കഗസരകിട്ിയാൽ പിപന് സ്വഭാവം 
മാറം. പിഎസ് സി റാങ്് ഗഹാൾഡർമാ
രുപട ആവൈാതികൾ ഗകൾക്കാൻഗപാ
ലം ഇവർ കൂട്ാക്കിലെ. ൈക്ക്കണക്കി
ന് രൂപ ശമ്ളം നൽകി കൺസൾട്ൻ
സി നിയമനങ്ങൾ നടത്തും. യാപതാരു 
ഗയാേ്യതയമിലൊത്വരും അവരില
ടൊകാപമന് വസ്തുത സ്വപ് ന സഗര
ഷിപറെ നിയമനത്ിൽനിന്് വ്യക്തമാ
ണ്. ചീഫ് പസ്രട്റിയപട ഐടി പസ
ലെിൽ കിൻഫ് നടത്ിയ നിയമനങ്ങ
ളം നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 

24 പാർക്കുകളം 16 
ഗപ്രാജക്ടുകളമുള്ള കിൻഫ്യിൽ 37 
സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ മാത്രഗമയള്ളൂ. 
ബാക്കിപയലൊം താൽക്കാൈിക നിയമ
നങ്ങൾ. 1993 മുതൽ കിൻഫ് ഗജാബ് 
കൺസൾട്ൻസികളപട സഹായം 
സ്വീകരിക്കുന്നുടെ്. പിഎസ് സി വഴി
ഗയാ, എംഗ്ായ് പമറെ് എക് സ്ഗചഞ്് 
വഴിഗയാ മാത്രഗമ നിയമിക്കാവൂ എന് 
വ്യവസ്ഥ നിൈനിൽക്കുഗമ്ാഴാണ് ഈ 
താൽക്കാൈിക നിയമനങ്ങൾ മുഴുവൻ 
നടന്ിട്ടുള്ളത്. സാഗങ്തിക വിേഗ്ദ്ധപര 
നിയമിക്കുന്ത് ഹൗസ് കീപ്ിംേിന് 
ആപള സല് പചയ്യുന് മിറെ് എന് 
സ്വകാര്യ കമ്നിയാണ് എന് വസ്തുത
യം പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭരണ - രാ
ഷ്ടീയ ഗനതൃത്വങ്ങൾക്ക് ഗവടെപപ്ട്വ
പര വൈിയ ശമ്ളം നൽകി ഗപ്രാജക്റ്റുക
ളിൽ നിയമിക്കുക എന്ത് കൺസൾ
ട്ൻസി കരാർ ൈഭിക്കുന് ഏജൻസിക
ളപട സ്ഥിരം പ്രവർത്നരീതിയാണ്. 
രാജ്യത്തുനിൈനിൽക്കുന് നിയമനത്ി
പറെ വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ങ്ങപളാന്നും 
പാൈിക്കാപത രാഷ്ടീയഗനതൃത്വങ്ങൾ

അടിമുടി െട്ങ്ങളുും  വ്യവ
സ്ഥകളുും ലും�ിച്ചുടകാണ്് 
സ്പിുംഗ്ലർ ഇടപാട് നടന്ന
ഘപൊൾ അസാധാരണമാ
യ സമയടത്ത അത്യാവ
ശ്യ നടപടി എന്നു പ്രസ്ാ
വിച്ചുടകാണ്് പ്രിൻസി 
പെൽ ടസക്രട്റിടയ സുംര
ക്ഷിച്ചത് മുഖ്യമന്തിയാണ്. 
സ്പിുംഗ്ലറിൽ നടക്ാൻ പാ
ടില്ാത്തത് നടന്നു എന്ന് 
ഏറ്റുപറഞ്ഞ  പ്രിൻസിപെൽ 
ടസക്രട്റിടയ തള്ളിപെറ
യാതിരുന്നത്, മുഖ്യമന്തി 
ടയ നയിക്കുന്ന അഹന്ത
യടടയും ജനാധിപത്യരാ
ഹിത്യത്തിടറെയും സമീപ
നുംടകാണ്ടു മാത്രമല് കൂട്ടു
കച്ചവടങ്ങളുടട ബാധ്യത 
ടകാണ്ടുമാണ്.
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ക്ക് ഗവടെപപ്ട്വപര നിയമിക്കാനും 
അഗതസമയം നിയമനത്ിപറെ ്രമ
ഗക്കട് ആപരങ്ിലം ഉയർത്ിയാൽ നി
യമനത്ിൽ തങ്ങൾക്കു പങ്ിപലെന്നുപ
റഞ്് ലകപയാഴിയാനും ഇതു വഴി
പയാരുക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്തിയുനെ ഓഫീസിനറെ  
എല്ാ പ്രവർത്തെങ്ങളം  
അക്െവേഷണവിക്േയമാകേണം

മുഖ്യമന്തിയപട ഓഫീസ് ദുരുപ
ഗയാേം പചയ്് സരിതയം സംഘവം 
യഡിഎഫ് ഭരണകാൈത്് പൈപരയം 
കബളിപ്ിച്് പണം തട്ിയതാണ് 
ഗസാളാർ ഗകസ്. സർക്കാർ ഖജനാവി
ന് അന്് നഷ്ടപമാന്നും ഉടൊയിലെ. 
സർക്കാർ, ജുഡീഷ്യൽ അഗന്വഷണം 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയം മുഖ്യമന്തിയപട ഗപ
ഴ് സണൽ സ്റാഫിപൈ രണ്ടു ഗപപര പുറ
ത്ാക്കുകയംപചയ്തു. സരിതയ്ക് സർ
ക്കാർ ഗജാൈിഗയാ ശമ്ളഗമാ ഉടൊയി
രുന്ിലെ. എന്ാൽ സ്വർണക്കടത്് 
ഗകസ് ഇതിപനക്കാൾ ഗുരുതരമായ 
താണ്. സ്വപ് നയം സംഘവം മുഖ്യമ
ന്തിയപട ഓഫീസ് ദുരുപഗയാേം പച
യ്് നടത്ിയ കള്ളക്കടത്ിലൂപട ഖജ
നാവിന് ഗകാടികളപട നഷ്ടം വരുത്ി. 
ഇവിപട പുറത്ാക്ക പപ്ട്ത് 
മുഖ്യമന്തിയപട പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്
റിയാണ്. സ്വപ് ന സർക്കാരിപറെ ഖജ
നാവിപൈ പണം പറ്റുന്നു. അതും വ്യാജ
ബിരുേം സംഘടിപ്ിച്്. 

കസ്റംസ് സ്വർണം പിടികൂടുഗമ്ാൾ 
സ്വപ് ന സഗരഷ് താത്ക്കാൈിക ജീവ
നക്കാരിപയങ്ിലം ശമ്ളത്ിപറെയം 

സ്വാധീനത്ിപറെയം പ്രവർത്ന 
ലവപുൈ്യത്ിപറെയം കാര്യപമടു
ത്ാൽ ചീഫ് പസ്രട്റിപയക്കാൾ മുക
ളിപൈന്തുഗപാപൈയായിരുന്നു സ്ഥാ
നം. ഈ ഉഗേ്യാേം വഹിക്കുഗമ്ാൾത്
പന് യഎഇ ഗകാൺസഗൈറ്ിനുഗവടെി
യം പ്രവർത്ിച്ിരുന്നു! എയർ ഇന്ത്യ
യിൽ ഗജാൈി പചയ്യുഗമ്ാൾ രടെ് ഉഗേ്യ
ാേസ്ഥൻമാർപക്കതിപര വ്യാജലൈം
േിക ആഗരാപണം നടത്ിയതിന് 
ഗകസ് നിൈനിൽക്കുന്നു. ഈ ഗകസിൽ 
ആൾ മാറാട്ം നടത്ിയതിനു ഗവപറ 
ഗകസ്. ഉഗേ്യാേത്ിന് സമർപ്ിച് ഡി

ഗ്രി സർട്ിഫിഗക്കറ്് വ്യാജം. സ്വർണ
ക്കടത്് ഗകസിപൈ മപറ്ാരു പ്രതിയാ
യ സരിത്തും സ്വപ് നയം ഗകാൺസ
ഗൈറ്ിൽനിന്് പുറത്ാക്കപപ്ട്ത് 
ആഡിറ്ിൽ കൃത്രിമം കടെതിപനത്തു
ടർന്ാണ്. ഇത്രയം ഗമാശമായ ട്ാക്ക് 
പറഗക്കാഡള്ള ഒരാൾ എങ്ങപന ഇത്ര 
ഉയർന് സ്ഥാനപത്ത്ി എന്ത് 
അഗന്വഷിഗക്കടെതഗലെ? എയർ ഇന്ത്യ
യം ഗകാൺസഗൈറ്റും വിട്ിട്ടും അവിപട
യള്ള ഉന്തന്ാരുമായി ബന്ം നിൈ
നിർത്തുകയം അപതലൊം കള്ളക്കട
ത്ിനായി ഉപഗയാേപപ്ടുത്തുകയം 
പചയ്ിരിക്കുന്നു എന്ത് പചറിയ കാര്യ
മാഗണാ? 

ഗമൽപ്റഞ് കാര്യങ്ങപളലൊം പച
യ്തുകൂട്ിയത് ആരുമാകപട്, അപതാന്നും 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിപന ബാധിക്കു
ന്ഗത അപലെന്ാഗണാ? സംസ്ഥാന 
ഗപാൈീസിന് അഗന്വഷിക്കാൻ യാ
പതാന്നുമിപലെന്ാഗണാ? സ്വപ് നയ്ക് 
ഫ് ളാറ്് വാടകയ്ക് എടുത്തുനൽകിയത് 
മുഖ്യമന്തിയപട മുൻ ഐടിപഫഗൈായം 
ലഹപവർ ഡിജിറ്ൽ അലഡ്വസറി 
കമ്മിറ്ിയപട മാർക്കറ്ിംേ് ആറെ് ഓപ്
ഗറഷൻസ് ഡയറക്ടറമായ അരുൺ 
ബാൈചന്ദ്രൻ. ഇഗദേഹം ‘സ്വപ് ന ഗകര
ളം’ പദ്ധതിയപട നിർവ്ാഹക സമിതി
യിലം അംേമായിരുന്നു. 
ഗപ്രാഗട്ാഗക്കാൾ പാൈിക്കാപത മന്തി 
ജൈീൽ യഎഇ ഗകാൺസഗൈറ്റുമായി 
നടത്ിയ ഗഫാൺ സംഭാഷണം, 
ഗൈാക് ഡൗൺ മറികടന്് തിരുവനന്ത
പുരത്തുനിന്നും ഗപാൈീസിപന പവട്ിച്,് 
അപലെങ്ിൽ ഗപാൈീസിപറെ ഒത്ാശ

1993 മുതൽ കിൻഫ്ര 
ഘജാബ് കൺസൾട്ൻസി
കളുടട സഹായും സ്ീകരി
ക്കുന്നുണ്്. 24 പാർക്കുക
ളുും 16 ഘപ്രാജക്ടുകളുമുള്ള 
കിൻഫ്രയിൽ 37 സ്ഥിരും 
ജീവനക്ാർ മാത്രഘമയ
ള്ളൂ. ബാക്ിടയല്ാും താ
ത്ക്ാലിക നിയമനങ്ങൾ. 
ഭരണ - രാഷ്ടീയ ഘനതൃത്
ങ്ങൾക്് ഘവണ്ടപെട്വടര 
വലിയ ശമ്പളും നൽകി 
ഘപ്രാജക്റ്റുകളിൽ നിയമിക്കു
ക എന്നത് കൺസൾട്ൻ
സി കരാർ ലഭിക്കുന്ന 
ഏജൻസികളുടട സ്ഥിരും 
പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. 
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ഗയാപട, സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള സ്വ
പ് നയപടയം സന്ീപിപറെയം പൈായ
നം, സംശയത്ിപറെ നിഴൈിൽ നിൽ
ക്കുന് യഎഇഗകാൺസഗൈറ്് അറ്ാ
പഷയപട േൺമാൻ നടത്ിയ ആത്മ
ഹത്യാ നാടകം  ഇവ്ിധം ഗകസമായി 
ബന്പപ്ട് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ 
അഗന്വഷിക്കാപത കണ്ണടച്് ഇരുട്ാ
ക്കാപമന്ാഗണാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
കരുതുന്ത്.

സർക്കാരിന് പ്രിയപപ്ട് മപറ്ാരു 
ഏജൻസിയാണ് ഊരാളങ്ൽ ഗൈബർ 
പസാലസറ്ി. സിപിഐ(എം) സ്വാധീ
നത്ിലള്ള ഈ സ്ഥാപനവമായം മു
ഖ്യമന്തിയപട മകളപട കമ്നിക്ക്  
ബന്മുപടെന് ആഗരാപണം  പുറത്തു
വന്ിട്ടുടെ്. ഇക്കാര്യങ്ങളം അഗന്വഷി
ക്കാപത രക്പപ്ട്ടുകളയാപമന്ാഗണാ 
വ്യാഗമാഹിക്കുന്ത്. മുഖ്യമന്തിയം 
സഘവം പനതർൈാറെ് സന്ർശിച്
ഗപ്ാൾ സഹായം പചയ് കമ്നികപള 
റീബിൽഡ് ഗകരള പദ്ധതിയപട പടറെ
റിൽ ഉൾപപ്ടുത്ണപമന്് ചീഫ് പസ
്രട്റി ശുപാർശ പചയ്യുകയം അതിൽ 
മുഖ്യമന്തി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയം പചയ് ഗരഖ 
ഇഗപ്ാൾ പുറത്തുവന്ിട്ടെ്. സ്ിംഗ്ലർ 
വിവാേം ഉടൊയഗപ്ാൾ എലൊ ഉത്ര
വാേിത്വം ഐ.ടി പസ്രട്റിയപട 
തൈയിൈാണ് മുഖ്യമന്തി പകട്ിവച്ത്. 
പ്രിൻസിപ്ൽ പസ്രട്റിയപട പചയ്ി
കൾ മുഖ്യമന്തിയപട തപന് പചയ്ി
കൾക്ക് സമപമന്് കരുതാവന്താണ്. 
ഇഗപ്ാഴിതാ അഗത എം. ശിവശങ്ർ 
സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്് ഗകസ്ിപൈ പ്ര
തികളമായി ബന്മുള്ളയാളാപണന്് 
പതളിഞ്ിരിക്കുന്നു. ഇനി 
മുഖ്യമന്തിക്ക് നിഷകളങ്ത നടിക്കാ
നാവഗമാ.

എൻഐഎ അഗന്വഷിക്കുന്നുടെ് 
അതുമതി എന് നിൈപാടാണ് മുഖ്യമ
ന്തിക്ക്. തീവ്രവാേബന്മാണ് 
എൻഐഎയപട അഗന്വഷണ വിഷ
യം. കസ്റംസ,് കള്ളക്കടത്തുമായി 
ബന്പപ്ട് കാര്യങ്ങളം, എൻഗഫാ
ഴ് സ് പമറെ് ഡയറക്ടഗററ്് സാമ്ത്ിക 
കാര്യങ്ങളം അഗന്വഷിക്കുപമന്് കരു
താം. എന്ാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്ിച് 
ഈ ഗകസമായി ബന്പപ്ട്് പുറത്തുവ
ന്ിട്ടുള്ള സപ്രധാനമായ മറ്് പൈവിഷ
യങ്ങളം അഗന്വഷണ വിഷയമാകണം. 
അപതലൊം തന്തപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്
തിനാണ് താരതഗമ്യന സരക്ിതമായ 
എൻഐഎ അഗന്വഷണത്ിന് എലൊ 
സഹകരണവം വാഗ്ാനം പചയ്് മുഖ്യമ
ന്തി നലെ പിള്ളചമയന്ത്.

ഗകരളസർക്കാരിപറെ ഈവക വി
ധ്വംസക പ്രവർത്നങ്ങൾ ഗകരള ഗപാ
ൈീസ് തപന് അഗന്വഷിക്കുന്തിൽ 
അർത്ഥമിലെ. എൻഐഎ അഗന്വഷണ
ഗത്ാപടാപ്ം ശരിയായ േിശയിലള്ളതും 
ഗകാടതിയപട ഗനരിട്ടുള്ള നിരീക്ണ
ത്ിലള്ളതുമായ ഒരു പ്രഗത്യക സംഘ
ത്ിപറെ  അഗന്വഷണം മുഖ്യമന്തി യപട 
ഓഫീസിപറെ പ്രവർത്നങ്ങപള സംബ
ന്ിച്് ഗവണപമന്് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുന്ത് അതുപകാടൊണ്. കഴിഞ്കാ
ൈങ്ങളിൽ കൺസൾട്ൻസികൾ വഴി
യം വിവിധ സർക്കാർ-അർദ്ധ സർ
ക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഗനരിട്ടും  നട
ത്ിയിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ അഗന്വഷണ
വിഗധയമാകണം. സംസ്ഥാനത്തു പ്രവർ
ത്ിക്കുന് മുഴുവൻ കൺസൾട്ൻസിക
പളകുറിച്ചും അഗന്വഷണം നടക്കണം. 
ഏപതങ്ിലം രാഷ്ടീയകക്ിയപട പാർൈ
പമറെറി ൈക്്യങ്ങൾക്കുഗവടെിയള്ള 
അഗന്വഷണമലെ. ഗകന്ദ്രസർക്കാരിന് 
ഗനതൃത്വം നൽകുന്ത് ബിപജപി ആയ
തുപകാണ്ടുതപന് എൻഐഎ അഗന്വഷ
ണം ചിൈ ബൈിയാടുകപള കപടെത്ി 
തൃപ്ിപപ്ഗട് ക്കാം. യഥാർത്ഥകുറ്വാളി
കൾ രക്പപ്ടാൻ ഒരു കാരണവശാലം 
അനുവേിക്കരുത്. 

ജനങ്ങളപട നികുതിപ്ണം കുപറക
ള്ളക്കടത്തുകാരും കൺസൾറ്ൻസി 
പകാള്ളക്കാരും അവപര സംരക്ിക്കു

ന് ഭരണക്കാരുംകൂടി ഗചർന്് കട്ടുമുടി
ക്കുന് ഏർപ്ാടാണ് ഗകരളത്ിൽ നട
ക്കുന്ത് എന് ഭീകരസത്യമാണ് ്ര
ഗമണ പുറത്തുവന്ിരിക്കുന്ത്. പതാ
ഴിൽരഹിതരായ യവാക്കളപട സ്വപ് ന
ങ്ങൾ തകർന്ടിയകയാണ്. ഇടതുപ
ക് സ്വഭാവം ഗപായിട്് ജനാധിപത്യ
ലശൈി ഗപാലം പതാട്ടുതീടൊത് ഒരു 
സർക്കാരും അതിപന നയിക്കുന് ഒരു 
പാർട്ിയം കൂടി നാടിപറെ അവഗശഷി
ക്കുന് നന്കൾകൂടി തലെിപക്കടുത്തുക
യാണ്. ജനങ്ങളിൽ നിന്് ഒറ്പപ്ടു
ഗമ്ാൾഏത് ജനവിരുദ്ധസംഘടനയം 
ഹീനതന്തങ്ങൾ പയറ്റുക സ്വാഭാവിക
മാണ്. സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന 
പസ്രട്റി ഗകാടിഗയരി ബാൈകൃഷ്ണൻ 
നടത്ിയ പത്രസഗമ്മളനത്ിൽ പ്രതി
പക്ം ഉയർത്ിയ വിമർശനങ്ങപള 
പുഛിച്ചുകതള്ളുകയം കുഞ്ാൈിക്കുട്ി 
പയയം ഉമ്മൻചാടെിപയയം ഒഴിവാ
ക്കി രഗമശ് പചന്ിത്ൈപയ പ്രതിഷ്ി 
ക്കാനുള്ള ആർ.എസ്. എസ് തന്തമാ
ണ് എലൊറ്ിപറെയം പിന്ിപൈന്് 
ആഗരാപിക്കുകയം പചയ്ത് ഈ ഹീന
തന്തത്ിപറെ ഉത്മദൃഷ്ടാന്തമാണ്. 
ജനഗദ്രാഹഭരണംപകാടെ് നാടുമുടിക്കു
ന്വർ വർഗ്ീയവികാരമിളക്കിവിട്് 
ജനങ്ങപള ഭിന്ിപ്ിക്കുകകൂടി പചയ്ാൽ 
എലൊ പൂർത്ിയായി. 

ഒരു മഹാമാരിയപട നീരാളിപ്ിടു
ത്ിൽ ജനങ്ങൾ പെരിപിരിപകാള്ളു
ഗമ്ാഴാണ് ഇത്രം മഹാപാതകങ്ങള
പട വാർത്കൾ അശനിപാതം 
ഗപാപൈ വന്നു പതിക്കുന്ത്. അഴിമതി
യം സ്വജനപക്പാതവം സാംസ് കാ
രിക ജീർണ്ണതയം ഊട്ി വളർത്തുന് മു
തൈാളിത് ഭരണസംവിധാനത്ിൻ 
കീഴിൽ പരിമിതമാപയങ്ിലം അവകാ
ശങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്ാനും ജനാധിപത്യ 
അന്തരീക്ം കാത്തുപുൈർത്ാനും 
ഏപറ പണിപപ്ഗടടെി വരും. ഗകാവി
ഡ് ഗപ്രാഗട്ാഗകാളിപറെ മറയിൽ ജനാ
ധിപത്യപത് അട്ിമറിക്കുന് പ്രവർത്
നങ്ങൾ അരഗങ്ങറഗമ്ാൾ അത് എലൊ
വരും പഞ്പുഛമടക്കിനിന്് വിഴുങ്ങി
ഗക്കാളം എന്് അധികാരികൾ കരുത
രുത്. ഗകരളത്ിപറെ മനസാക്ിയാ
പക പിണറായി സർക്കാരിപറെ കഴിവ
പകട്തും അഴിമതി നിർഭരവം വഴിപിഴ
ച്തുമായ ഭരണത്ിപനതിപര ഗരാഷം 
പകാള്ളുകയാണ്. ഏതു പ്രതികൂൈ സാ
ഹചര്യപത്യം അതിജീവിച്് മനുഷ്യ
നന്പയ മുറപകപ്ിടിക്കാൻ ജനങ്ങൾ
ക്കാകും എന്് ഗകാവിഡ് കാൈവം പത
ളിയിക്കും.

അഴിമതിയും സ്ജനപക്ഷ
പാതവും സാുംസ് കാരിക 
ജീർണ്ണതയും ഊട്ി വളർ
ത്തുന്ന മുതലാളിത്ത ഭര
ണസുംവിധാനത്തിൻ കീ
ഴിൽ പരിമിതമാടയങ്കിലും 
അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചുപ
റ്റാനുും ജനാധിപത്യ അന്ത
രീക്ഷും കാത്തുപുലർത്താ
നുും ഏടറ പണിടപെഘടണ്ി 
വരുും. ഘകാവിഡ് ഘപ്രാഘട്ാ
ഘകാളിടറെ മറയിൽ ജനാ
ധിപത്യടത്ത അട്ിമറിക്കു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അരഘങ്ങറുഘമ്പാൾ അത് 
എല്ാവരുും പഞ്ചപുച്ഛമട
ക്ിനിന്ന് വിഴുങ്ങിഘക്ാളുും 
എന്ന് അധികാരികൾ 
കരുതരുത്.

tIm-hn-Un-s\m-¸w 
I-Å-¡-S¯pw 
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പ്രസ്ാവനകളപട ൈക്്യപമന്താണ്? 
ഈ രാജ്യപത് ഭരണാധികാരികൾ 
വരുത്ിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളം 
അൈംഭാവവം മറച്ചുവയ്ക്കുന്തിനും 
സാധാരണജനങ്ങപള കബളിപ്ിക്കാ
നും ഗവടെിയള്ള പ്രചാരണമാണ് 
ഇൻഡ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നട
ത്തുന്ത്.   
അവകാശവാേം: 1 - ഗൈാകപത് ഏറ്
വം കുറഞ് മരണനിരക്ക് ഇൻഡ്യയി
ൈാണ്.

ഈ അവകാശവാേം യാഥാർത്ഥ്യ
ത്ിന് തീപര നിരക്കാത്താണ്. ഇൻ
ഡ്യയപട മരണനിരക്കായ 2.47 ശതമാ
നം, ഏറ്വം ഉയർന് മരണനിരക്ക് ഗര
ഖപപ്ടുത്ിയ ഏതാനും യൂഗറാപ്യൻ 
രാജ്യങ്ങപളക്കാൾ കുറവതപന്യാണ്. 
എന്ാൽ അതു ഗൈാകപത് ഏറ്വം കു
റഞ്താപണന്നു ഒരിക്കലം പറയാനാ
വിലെ. ഇൻഡ്യപയക്കാൾ സാമ്ത്ിക
മായം സാമൂഹ്യമായം പിന്ാക്കം 
നിൽക്കുന് എത്രഗയാ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മു
ഗടതിപനക്കാൾ മരണനിരക്ക് കുറച്ചു
പകാണ്ടുവരുന്തിൽ വിജയം ഗനടിയി
ട്ടുടെ്. നമ്മുപട അയൽരാജ്യങ്ങളായ 
പാക്കിസ്ഥാനിലം(2.12) ബംഗ്ലാഗേശി
ലം(1.26) രേീൈങ്യിലം(0.52) ഗനപ്ാ
ളിലം(0.21) ഇൻഡ്യപയക്കാൾ മരണ

ഇൻഡ്യയിൽ ഗകാവിഡ്-19 ഗരാേ
ബാധിതരുപട എണ്ണം ജൂലൈ 25നു 13 
ൈക്മായി ഉയർന്ിരിക്കുന്നു.  മുപ്തി
നായിരത്ിൈധികം ജീവൻ നഷ്ടമാ
യി. ഏതാടെ് 9000 ഗപർ 
ഗുരുതരാവസ്ഥയിൈാണ്. അഗമരിക്ക
യ്ക്കും ബ്സീൈിനും പതാട്ടുപിന്ിൈായി 
ഗരാേബാധിതരുപട എണ്ണത്ിൽ മൂ
ന്ാംസ്ഥാനത്ാണ് ഇന്ത്യ. മരണസം
ഖ്യയിൽ ആറാമതും. 

 ഗകാവിഡ് പ്രതിഗരാധത്ിൽ രാ
ജ്യം വിജയിക്കുകയാപണന്ാണ് ഗക
ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവകാ
ശപപ്ടുന്ത്. എൺപത്ിഅയ്യായിരം 
ഗപരുപട ജീവൻ സർക്കാർ രക്ിച്ിരി
ക്കുന്നുപവന്് പ്രധാനമന്തി ഈയടുത്
നാളിൽ പ്രസ്ാവിക്കുകയടൊയി. 
ഇത്രം അവകാശവാേങ്ങളപട ശാ
സ്തീയ അടിത്റപയന്താപണന്നു മന
സ്ിൈാക്കാൻ സധാരണജനങ്ങൾക്കു 
മാത്രമലെ, ആഗരാേ്യരംേപത് വിേഗ്ദ്ധർ
ക്കു ഗപാലമാവന്ിലെ. ഗകാവിഡിപന
തിപരയള്ള ഇൻഡ്യയപട ഗപാരാട്ം 
ഗൈാകം ഉറ്റുഗനാക്കുകയാപണന്നു മൂന്്  
ആഴ്ച മുമ്് ഗകന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്തി 
അമിത് ഷാ അവകാശപപ്ടുകയടൊ
യി. ഏവരിലം പരിഹാസവം പുഛവം 
ഉണർത്തുന് ഇത്രം 

നിരക്ക് കുറവാണ്. 2.6 ൈക്ം ഗപർ 
ഗരാേബാധിതരായ സൗേി അഗറബ്യ
യിൽ മരണനിരക്ക് ഒരു ശതമാനം മാ
ത്രമാണ്. വളപര േരിദ്രമായ ആഫ്ി
ക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്ിപൈ പൈ രാജ്യങ്ങളി
ലം കണക്കുപ്രകാരം മരണനിരക്ക് 
നമ്മുപട രാജ്യഗത്ക്കാളം കുറവാണ്. 4 
ൈക്ം ഗപർ ഗരാേബാധിതരായ സൗ
ത്് ആഫ്ിക്കയിൽ മരണനിരക്ക് 1.5 
ശതമാനമാണ്. ഗകാവിഡ് മഹാമാരി
പയ ഏറ്വം നിരുത്രവാേപരവം കുറ്
കരവമായ നിൈയിൽ ലകകാര്യം പച
യ് അഗമരിക്കയിപൈ മരണ നിരക്ക് 
3.53 ശതമാനവം ബ്സീൈിഗൈത് 3.67 
മാത്രമാണ്. ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്ത
മാക്കുന്ത് ഗകാവിഡ് സൃഷ്ടിക്കുന് മര
ണനിരക്ക് ഗരാേവ്യാപനത്ിപറെ പ്രാ
രംഭഗവളയിൽ കണക്കാക്കപപ്ട് ശരാ
ശരി 3 ശതമാനം തപന്യാപണന്ാ
ണ്. ആയതിനാൽ ഇൻഡ്യയപട താര
തഗമ്യന കുറഞ് മരണനിരക്ക് ഗൈാക
ത്് ഒരത്ഭുതഗമയലെ. ഇഗതാപടാപ്ം 
മപറ്ാരു ശാസ്തീയ വസ്തുതയം പരിേ
ണിക്കണം. ഗരാേബാധ സൃഷ്ടിക്കുന് 
ശാരീരികവിഷമതകപള ഗനരിടുന്തി
ലം ഗരാേികളപട ജീവൻ രക്ിക്കുന്
തിലം നിൈവിലള്ള നിരവധി മരുന്നു
കൾ വളപര സഹായിക്കുന്നുപവന്ത് 
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ഘരാഗബാധ സൃഷ്ിക്കുന്ന 
ശാരീരികവിഷമതകടള 
ഘനരിടുന്നതിലും ഘരാഗിക
ളുടട ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന
തിലും നിലവിലള്ള നിരവ
ധി മരുന്നുകൾ വളടര 
സഹായിക്കുന്നുടവന്നത് 
കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുകയാ
ണ്. ഘരാഗവ്യാപനത്തിടറെ 
ആ്്യ്ിനങ്ങളിൽ നൽകി
യിരുന്ന ഏതാനുും മരുന്നു
കളുടട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 
എത്രഘയാ മടങ്ങ് മരുന്നു
കൾ ഫലപ്ര്മാടണന്നു 
ആഘരാഗ്യപ്രവർത്തകർ 
മനസ്ിലാക്ിക്ഴിഞ്ഞു. 
പ്രാരുംഭ�ട്ത്തിൽ കുതിച്ചു
യർന്ന മരണനിരക്് താ
ഴ്ത്തിടകാണ്ടുവരാൻ 
ഇഘപൊൾ ഏതാണ്് എല്ാ 
രാജ്യങ്ങൾക്കുും കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. 

ഓഗരാേിനവം ആഗരാേ്യഗമഖൈ പുതി
യതായി പഠിക്കുകയാണ്. ഗരാേവ്യാപ
നത്ിപറെ ആേ്യേിനങ്ങളിൽ നൽകി
യിരുന് ഏതാനും മരുന്നുകളപട സ്ഥാ
നത്് ഇന്് എത്രഗയാ മടങ്ങ് മരുന്നു
കൾ ഫൈപ്രേമാപണന്നു ആഗരാേ്യപ്ര
വർത്കർ മനസ്ിൈാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 
അതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ത്ിൽ കുതിച്ചു
യർന് മരണനിരക്കിപന ഇഗപ്ാൾ 
ഏതാടെ് എലൊ രാജ്യങ്ങൾക്കും താഴ്തി
പക്കാണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. 
ഇൻഡ്യ ഗരാേബാധയപട ഘട്ത്ിഗൈ
ക്ക് ഏറ്വം അവസാനമായി എത്ിയ 
രാജ്യങ്ങളിപൈാന്ാണ്. ഗരാേപത്ക്കു
റിച്ചും ഗരാേപ്രതിഗരാധപത്യം ചി
കിൽസപയയം സംബന്ിച്ചും പ്രാരംഭ
സമയത്് ഉടൊയിരുന് അജ്ഞതയം 
അമ്രപ്പും ഇൻഡ്യയൾപ്പടയള്ള 
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരി
ഗക്കടെി വന്ിലെ. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ 
ഗൈാകപമമ്ാടുമുള്ള ആഗരാേ്യപ്രവർ
ത്കർ ഗനടിയ അനുഭവസമ്ത്് ഈ 
രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുണയായി മാറി. അതി
നാൽ ആേ്യഘട്ത്ിൽ ഗരാേവ്യാപന
ത്ിപറെ ഇരകളായി മാറിയ യൂഗറാ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളമായി താരതമ്യപപ്ടു
ത്ി ഇൻഡ്യയപട മരണനിരക്ക് അവ
തരിപ്ിച്് ഗമനി നടിക്കുന്ത് ശാസ്തീയ 
വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്തലെ. 

ഗരാേബാധയപടയം മരണനിരക്കി
പറെയം യഥാർത്ഥചിത്രം ൈഭിക്കണപമ
ങ്ിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ 
പരിഗശാധനയപട നിരക്ക് വളപര 
ഉയർന്താഗയ മതിയാകൂ. പരിഗശാധ
നയപട രംേത്് വളപര പിന്ിൽ 
നിൽക്കുന് രാജ്യമായ ഇൻഡ്യയിൽ, 
യഥാർത്ഥ ഗകാവിഡ് മരണങ്ങൾ 
കണക്കിൽപപ്ടാപത ഗപാവക വളപര 
സ്വഭാവികം മാത്രം.

പരമേരിദ്രരാജ്യമായ എഗത്യാപ്യ
യിൽ മരണനിരക്ക് 1.67 ശതമാനം മാ
ത്രമായിരിക്കുന്ത് ഗരാേപരിഗശാധന 
നടത്തുന്ിലെ എന്തിനാൽ മാത്രമാ
ണ്. പതിപനാന്രഗക്കാടി ജനസംഖ്യ
യള്ള ഈ രാജ്യത്് പത്തുൈക്ം ഗപ
രിൽ 2179 ഗപപര മാത്രമാണ് പരി
ഗശാധിക്കുന്ത്. അവിടുപത് ഗകാവി
ഡ് മരണനിരക്ക് വളപര ഉയർന്താ
കാനുള്ള സാധ്യത വളപര കൂടുതൈാ
ണ്. ഗരാേപരിഗശാധനയപട എണ്ണം 
കുറച്ചുപകാടെ് ഗരാേബാധിതരുപടയം 
മരണങ്ങളപട എണ്ണം കുറയ്കാൻ രേമി
ക്കുന്നുപവന്് വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങൾ
പക്കതിപര ഉയർന്നുവന്ിട്ടുള്ള േൗരവ
തരമായ വിമർശനമാണ്.

അവകാശവാേം 2 : ഗരാേമുക്തിയപട 
നിരക്കിൽ ഇൻഡ്യ വളപര മുന്ിൈാണ്.

ഇതും അടിസ്ഥാനമിലൊത് ഒരവ
കാശവാേമാണ്. ജൂലൈ 24ന് ഇൻ
ഡ്യയപട ഗരാേമുക്തി നിരക്ക് 63.47 
ശതമാനമാണ്. ഏറ്വം കൂടുതൽ ഗരാേ
ബാധയടൊയ ആേ്യപത് 15 രാജ്യ
ങ്ങൾ പരിേണിച്ാൽ അതിൽ 11 രാ
ജ്യവം ഇൻഡ്യഗയക്കാൾ വളപര ഉയർ
ന് ഗരാേമുക്തി നിരക്കാണ് കാട്ടുന്ത്. 
ചിൈിയം തുർക്കിയം 92 ശതമാനവം  
ഇറാൻ 87ഉം സൗേി അഗറബ്യ 82 ഉം 
ഇറ്ൈി 80.6 ഉം പാക്കിസ്ഥാൻ 79 ഉം 
റഷ്യ 73 ശതമാനവമാണ് ഗരാേമുക്തി
യപട നിരക്ക്. ഗൈാകപത് ആപക 

ശരാശരി ഗരാേമുക്തി നിരക്ക് 62 ശത
മാനമാണ്. ഏതാടെ് അത്രതപന്യാ
ണ് ഇൻഡ്യയഗടതും. ഇതാണ് യാഥാർ
ത്ഥ്യപമന്ിരിപക്ക കഴിഞ്  ഒരു മാസ
ത്ിൈധികമായി ഗരാേമുക്തിയപട നിര
ക്കിൽ ഇൻഡ്യ ഗൈാകശരാശരിയിലം 
മുമ്ിൈാണ് എന്് പ്രചരിപ്ിച്ചുപകാ 
ടെിരിക്കുന്ത് പച്നുണയാണ്.  

യഥാർത്ഥത്ിൽ ഗരാേമുക്തിയപട 
കണക്കിപന ചികിൽസയപടഗയാ പ്ര
തിഗരാധപ്രവർത്നത്ിപറെഗയാ മിക
വിപറെ മാനേണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്
ത് ശാസ്തീയമായ സമീപനമലെ. ഗരാേ
വ്യാപനം ഉയർന് ഗവേതയിൽ ആകു
ഗമ്ാൾ ചികിൽസയിൽ പ്രഗവശിക്ക 
പപ്ടുന്വരുപട എണ്ണം ഗരാേമുക്തി 
ഗനടി പുറത്തുവരുന്വഗര ക്കാൾ കൂടുത
ൈാകാം. അവിപട ഗരാേമുക്തി നിരക്ക് 
വളപര കുറവായിരിക്കും.  വ്യാപനത്ി
പറെ ഗതാതു കുറയഗമ്ാൾ അഗത രാ
ജ്യം വളപര ഉയർന് ഗരാേമുക്തി നിര
ക്കിപൈത്തുകയം (99 ശതമാനം വപര
യാകാം) പചയ്യും. ഒടുവിൽ മരണപപ്ട്
വപരാഴിപകയള്ളവപരലൊം ഗരാേമുക്ത
രുപട കണക്കിൽ വരുമഗലൊ. ഒരു രാ
ജ്യം തപന് വ്യത്യസ് സന്ർഭങ്ങളിൽ 
വളപര അന്തരമുള്ള ഗരാേമുക്തിയപട 
നിരക്ക് കാട്ടുപമന്ാണ് ഇത് വ്യക്തമാ
ക്കുന്ത്. അതുപകാണ്ടുതപന് ഗരാേമു
ക്തിയപട കണക്കിപന ആരേയിച്് ശാ
സ്തീയമായ നിേമനങ്ങളിൽ എത്ാനു
മാവിലെ. ഇതാണ് വസ്തുതപയന്ിരി
പക്ക,  ഇൻഡ്യൻ ഭരണധികാരികൾ 
ആവർത്ിച്് പ്രചരിപ്ിക്കുന് ഗരാേമു
ക്തിയപട കണക്കിൽ ഒരു കഴമ്പുമിലെ 
എന്ാണ് ഈ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാ
ക്കുന്ത്.
അവകാശവാേം: 3 - യ.പിയപട ഗകാ
വിഡ് പ്രതിഗരാധ പ്രവർത്ന ങ്ങൾ 
രാജ്യത്ിനാപക മാതൃക 

24 ഗകാടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന് 
ഉത്ർപ്രഗേശ് സംസ്ഥാനം, യൂഗറാപ്ി
പൈ ബ്ിട്ൻ, സ് പപയിൻ, ഇറ്ൈി, 
ഫ്ാൻസ് എന്ീ നാല രാജ്യങ്ങളിപൈ 
ആപക ജനസംഖ്യഗയക്കാൾ ഉയർന്നു 
നിൽക്കുന് സംസ്ഥാനമാപണന്നും ആ 
രാജ്യങ്ങളിൽ ആപക നടന് മരണ
പത്ക്കാൾ കുറവാണ് യപിയിഗൈപത 
ന്നും പ്രധാനമന്തി ഈയടുത് നാളിൽ 
പറയകയടൊയി. ഈ അവകാശവാ
േം ഉന്യിച്ചുപകാടെ് പ്രധാനമന്തിയം 
കൂട്രും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന് ബിപജ
പി സർക്കാരിപറെ ഭാേത്തുനിന്നുടൊ
യിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകപള മറ
യ്കാൻ രേമിക്കുകയാണ്. ഇത്രപമാരു 
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താരതമ്യത്ിന് എന്ത് ശാസ്തീയ അടി
ത്റയാണുള്ളത്? ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ 
ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നടക്കുന് 
ഗരാേപരിഗശാധനകളപട എണ്ണം യ
പിയിൽ നടത്ിപയങ്ിൽ മാത്രമഗലെ 
അവിപട ഗരാേികളപട എണ്ണവം മരണ
വം യൂഗറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങഗളക്കാൾ കുറ
വാപണന്നു പതളിയിക്കാൻ കഴിയൂ. യ
പിയിൽ ഒരു േശൈക്ത്ിനു 3600 
ആണ് പരിഗശാധനാ നിരപക്കങ്ിൽ 
പ്രധാനമന്തി സൂചിപ്ിച് 4 യൂഗറാപ്യൻ 
രാജ്യങ്ങളപട ശരാശരി പരിഗശാധാ
നാ നിരക്ക് (പടസ്റ് പപർ മിൈ്യൺ) 
92,712  ആണ്! അതായത് ഈ നാല 
രാജ്യങ്ങളിപൈയം ആപക ജനസംഖ്യ
യപട 9.2 ശതമാനം ഗപപരയം പരി
ഗശാധിച്ചുകഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. യപിയപട 
ജനസംഖ്യയപട പവറം 0.3 ശതമാനം 
ഗപപര മാത്രമാണ് ഇതുവപരയം പരി
ഗശാധിച്ിട്ടുള്ളത്. 24 ൈക്ം ഗപപര 
പരിഗശാധിച്ാൽ മാത്രഗമ യപി ജന
സംഖ്യയപട ഒരു ശതമാനപത്പയങ്ി
ലം പരിഗശാധിച്ചുപവന്നു പറയാനാകൂ. 
ൈക്ണങ്ങളിലൊത് ഗരാേബാധിതരു
പട എണ്ണം ഇൻഡ്യയിൽ വളപര കൂടുത
ൈാപണന്തിനാൽ പരിഗശാധന ഇലൊ

a-lm-am-cn \Â-Ip-¶
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

ഘരാഗമുക്തിയടട കണ
ക്ിടന െികിൽസയടട
ഘയാ പ്രതിഘരാധപ്രവർ 
ത്തനത്തിടറെഘയാ മികവി
ടറെ മാന്ണ്ഡമായി 
കണക്ാക്ാനാകില്. 
ഘരാഗവ്യാപനും ഉയർന്ന 
ഘവഗതയിൽ ആകു
ഘമ്പാൾ െികിൽസയിൽ 
പ്രഘവശിക്ടപെടുന്നവരു
ടട എണ്ണും ഘരാഗമുക്തി 
ഘനടി പുറത്തുവരുന്നവഘര 
ക്ാൾ കൂടുതലാകാും. 
അവിടട ഘരാഗമുക്തി നിര
ക്് വളടര കുറവായിരി 
ക്കുും.  വ്യാപനത്തിടറെ 
ഘതാതു കുറയഘമ്പാൾ രാ
ജ്യും വളടര ഉയർന്ന ഘരാ
ഗമുക്തി നിരക്ിടലത്തുക
യും ടെയ്ും.

പത ഗരാേബാധയപട നിരക്ക് കപടെ
ത്ാഗന കഴിയിലെ. ഒരു ജനവിഭാേ
ത്ിൽ എത്രഗപർ ഗരാേബാധിതരാ
പണന്് തിരിച്റിയണപമങ്ിൽ പരി
ഗശാധന നടത്ി ഗരാേനിർണ്ണയം നട
ത്ണം. അതു നടത്ാപത, യപി, യൂ
ഗറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങപള ആപക കടത്ി
പവട്ി എന്നു വീമ്ിളക്കുന്ത് വളപര 
ൈജ്ാകരം തപന്. 
അവകാശവാേം 4 : ഇൻഡ്യയപട ഗകാ
വിഡ് ഗപാരാട്പത് ഗൈാകം ഉറ്റുഗനാ
ക്കുന്നു (!) 

ഗൈാകം മുഴുവൻ പരിഹാസഗത്ാ
പട മാത്രം ഇൻഡ്യപയ വീക്ിക്കാനിട
യാക്കുന്, അൽപ്ത്വം കാപട്യവം 
നിറച്ിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്ാവന പുറപപ്ടു
വിച്ട്ടുള്ളത് ഗകന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്തി 
അമിത് ഷായാണ്. ഗകാവിഡ് ഗപാരാ
ട്ത്ിൽ അഭിമാനകരമായ എന്തു മാതൃ
കയാണ് ഗൈാകത്ിനുമുമ്ിൽ ഇൻഡ്യ
യിപൈ ഭരണാധികാരികൾ കാട്ിയിട്ടു
ള്ളത്. പ്രാഥമികമായ ഒരു മുപന്ാരു
ക്കംഗപാലം നടത്ാപത തികച്ചും 
അസമയത്് ഗൈാക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിച്് ഗകാടിക്കണക്കിന് പാവപപ്ട് കൂ
ൈിപത്ാഴിൈാളികപള സങ്ൽപ്ിക്കാ
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നാകാത് ദുരിതങ്ങളിഗൈക്ക് തള്ളിവി
ട്താഗണാ മാതൃകാപരമായ നടപടി? 
ഗൈാകമാധ്യമങ്ങപളാന്ാപക ഇത് റി
ഗപ്ാർട്ടുപചയ്യുകയം അന്താരാഷ്ട മനു
ഷ്യവകാശ സംഘടനകൾവപര പ്രതി
കരിക്കാനിടയാവകയം പചയ്ത് 
യഥാർത്ഥത്ിൽ രാജ്യപത് നാണം 
പകടുത്തുകയാണ് ഉടൊയത്. ഗരാേവാ
ഹകരാകാനുള്ള സാധ്യത പതിന്ടങ്ങ് 
വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഗപ്ാൾ ഗൈാക്ക് 
ഡൗൺ ഇളവപ്രഖ്യാപിച്് 
കുടിഗയറ്പത്ാഴിൈാളികപളയം സാ
ധാരണജനങ്ങപളയം നാടിപറെ മുക്കി
നും മൂൈയിഗൈക്കും ഗപാകാനനുവേിച്് 
രാജ്യം മുഴുവൻ ഗരാേം പടർത്ിയതാ
ഗണാ അഭിമാനകരമായ ഗകാവിഡ് 
ഗപാരാട്ം? പ്രാരംഭഘട്ത്ിൽ തീവ്ര
മായി ഗരാേനിർണ്ണയ പരിഗശാധന 
നടത്ി ഗരാേികപള കപടെത്ി, അവ
പര ഐപസാഗൈറ്് പചയ്തുപകാടെ് ഗരാ
േവ്യാപനം തടയന്തിൽ വരുത്ിയ 
ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് കാര്യങ്ങൾ 
ലകവിട്ടുഗപാകുന് നിൈയിഗൈക്ക് 
എത്ിച്ത്. 

ഗരാേവ്യാപനപത് തടഞ്ഞുനിർ
ത്തുന്തിൈാണ് ഒരു രാഷ്ടം അതിപറെ 
കാര്യഗശഷിയം മികവം കാഗട്ടെത്. 
പരിഗശാധനയിലൂപടയള്ള ഗരാേനിർ
ണ്ണയം, ഗരാേികളപട ഐപസാഗൈ
ഷൻ, സമ്ർക്കത്ിൽ വന്വരുപട 
ക്വാറലറെൻ ഇവ ഏറ്വം ഫൈപ്രേമാ
യി പചയ്യാൻ കഴിഗഞ്ാ ഇലെഗയാ 
എന്താണ് ഗകാവിഡിപന ഗനരിടുന്
തിപറെ മികവിപന അളക്കാനുള്ള മാന
േണ്ഡം. കഴിയന്ത്രഗവേം ഗരാേബാ
ധിതപര കപടെത്ാൻ കഴിയണം. ചി
കിൽസാ സംവിധാനത്ിനു ലകകാ
ര്യം പചയ്യാനാവാത് നിൈയിഗൈക്കു 
ഗരാേികളപട എണ്ണം ഒരു കാരണവാ
ശാലം കൂടാതിരിക്കാനാണ് ഒരു സർ
ക്കാർ രേദ്ധിഗക്കടെത്. 

എന്താണ് രാജ്യത്ിപറെ ചിത്രം? 
ഗരാേവ്യാപനപത് തടഞ്ഞുനിർത്തുന്
തിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായം പരാജയ
പപ്ടുന്താണ് നാം കാണുന്ത്. മര
ണത്ിപറെയം ഗരാേമുക്തിയപടയം നി
ൈവിലള്ള അവസ്ഥപയ തകിടം മറിയ്ക്കു
ന് നിൈയിൽ ഗരാേവ്യാപനം പകാടു
ങ്ാറ്റുഗപാപൈ പടരുകയാണ്. ഒപരാറ് 
േിനംപകാടെ് ഗരാേബാധിതരാകുന്വ
രുപട എണ്ണം നാൽപ്തിനായിരത്ിനു
ഗമൽ ആയഗതാപട ഗകാവിഡ് ബാധയ
പട പ്രതിേിന വർദ്ധനവിൽ ഇൻഡ്യ 
ഗൈാകത്് രടൊം 
സ്ഥാനപത്ത്ിയിരിക്കുന്നു. വ്യാപന

ത്ിപറെ ഗതാത് ഈ വരികൾ കുറിക്ക
പപ്ടുഗമ്ാൾ ഭയപപ്ടുത്തുന് നിൈയി
ഗൈക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ, 
പമയ് മാസങ്ങളിൽ പരിഗശാധനകള
പട എണ്ണം വളപര പരിമിതമായിരുന്
തിനാൈാണ് രാജ്യത്് ഗരാേവ്യാപനം 
ഇത്രയമധികം ഉയർന്ത്. ഈ പരി
താപകരമായ സ്ഥിതി ഗൈാകം ഉറ്റു
ഗനാക്കുകയാണ്; ആഗവശപൂർവ്മലെ, 
മറിച്് തീർത്തും ഗവേനഗയാപട, സഹാ

നുഭൂതിഗയാപട. 
ഗൈാകത്ിനുമുമ്ിൽ രാജ്യപത് 

പരിഹാസപാത്രമാക്കുന് നിരവധി 
കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ആശീർവാേ
ഗത്ാപട മറവശത്് നടക്കുകയമാണ്. 
ലവറസിന ഗനരിടാപനന് ഗപരിലള്ള 
പതഞ്ജൈിയപട പകാഗറാണിൽ, ഗോമൂ
ത്ര പ്രഗയാേം, സന്യാസിമാരുപട 
ആഗലേഷ-ചുംബന പ്രഗയാേങ്ങൾ, 
ഗകാവിഡിപന ഗനരിടാൻ പ്രഗത്യക പൂ
ജകൾ ഇവപയലൊം ഭരണകക്ിയപട 
പഗരാക്പിന്തുണയിൈാണ് അരഗങ്ങറ
ന്ത്.  തപറെ മണ്ഡൈത്ിൽ ഉടൊക്കു
ന് പ്രഗത്യക പപ്ടം കഴിച്ാൽ ഗകാവി
ഡിപന പ്രതിഗരാധിക്കാൻ കഴിയപമന്് 
വിഡിഗയാ ക്ിപ്ിംേിലൂപട ഗൈാകപത് 
ഗബാധവൽക്കരിച്ത് ബിപജപിയപട 
ഒരു ഗകന്ദ്ര മന്തി തപന്യാണ്.

വാക് സിൻ നിർമ്മാണത്ിപറെ ശാ
സ്തീയ ഘട്ങ്ങപള മുഴുവൻ നിരാകരിച്ചു
പകാടെ് ആേസ്റ് 15നു മുമ്പുതപന് വാ
ക് സിൻ പൂർത്ിയാക്കണപമന് 
ഐസിഎംആറിപറെ കൽപ്നകൂടി 
വന്ഗതാപട നമ്മുപട രാജ്യത്തു നടക്കു
ന് ഗകാവിഡ് പ്രതിഗരാധത്ിപറെ 
യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഗൈാകപത് വിഗവ
കമതികളായ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും 
മനസ്ിൈായി. ഇങ്ങിപനപയാപക്ക കാ
ര്യങ്ങൾ മുഗന്റഗമ്ാൾ, ഇൻഡ്യയപട 
ഗകാവിഡ് ഗപാരാട്പത് ഗൈാകം ഉറ്റു
ഗനാക്കുകയാപണന്നു 

ഘരാഗവ്യാപനടത്ത തട
ഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിലാണ് 
ഒരു രാഷ്ടും അതിടറെ കാ
ര്യഘശഷിയും മികവും കാ
ഘട്ണ്ത്. പരിഘശാധനയി
ലൂടടയള്ള ഘരാഗനിർണ്ണ
യും, ഘരാഗികളുടട 
ഐടസാഘലഷൻ, സമ്പർ
ക്ത്തിൽ വന്നവരുടട 
ക്ാറന്റെൻ ഇവ ഏറ്റവും 
ഫലപ്ര്മായി ടെയ്ാൻ 
കഴിഘഞ്ഞാ ഇല്ഘയാ 
എന്നതാണ് ഘകാവിഡി
ടന ഘനരിടുന്നതിടറെ മിക
വിടന അളക്ാനുള്ള മാ
ന്ണ്ഡും.
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 ജൂന്ല 2ന് ഇൻഡ്യയി
ടല ഘകസുകളുടട ആടക 
എണ്ണും 6 ലക്ഷമായിരുന്ന
ത് ജൂന്ല 24ന് 13 ലക്ഷ
മായി ഉയർന്നു. 20 ്ിവ
സത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണും 
ഇരട്ിയിലധികമാടയ
ങ്കിൽ എക് സ് ടപാടണൻ
ഷ്യൽ വർദ്ധനവിടറെ നി
രക്ിൽ ആഗസ്റ് മാസ
ത്തിൽ അത് ഏറ്റവും കുറ
ഞ്ഞത് 50 ലക്ഷമായിരി
ക്കുും. അതിൽ 20 ലക്ഷും 
ഘകസ്സുകൾ ആശുപത്രി
യിൽ െികിൽസ നൽഘക
ണ്തായിരിക്കുും. അതിൽ 
1 ലക്ഷടമങ്കിലും ടവറെി
ഘലറ്റർ സൗകര്യും ആവ
ശ്യമായ അതീവഗുരുതര
നിലയിലള്ള ഘരാഗികളാ
യിരിക്കുും.

പ്രഖ്യാപിക്കണപമങ്ിൽ അസാധാര
ണമായ കരളറപ്് ഗവണം.

ക്രാഗവിസക് ക്ഫാെെനത്ത ക്െരിൊൻ 
രാജ്യം ഇെിയും തയ്ാനെടുത്തിട്ടില്

 ആറ മുതൽ എട്ടുവപര ജനസംഖ്യ
യള്ള സമ്ന് യൂഗറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങ
ൾഗപാലം ഗരാേവിസ് ഗഫാടനത്ിപറെ 
അവസ്ഥയിൽ അടിമുടി നിസ്ഹായമാ
കുന്തു ഗൈാകം േർശിച്താണ്. വൃദ്ധ
പര മരണത്ിഗൈക്ക് തള്ളിവിട്ടുപകാ
ടെ് അവരുപട പവറെിഗൈറ്റകൾ എടു
ത്തുമാറ്ി യൗവനാവസ്ഥയള്ളവർക്കു 
ഘടിപ്ിക്കുന് കരളൈിയിക്കുന് കാഴ്ച 
മുതൈാളിത് രാജ്യങ്ങളിപൈ ചികിൽ
സാസൗകര്യങ്ങളപട അഭാവം  സൃഷ്ടി
ച്താണ്. ഗരാേവിസ് ഗഫാടനത്ിപറെ 
ആ അവസ്ഥയിഗൈക്ക് 138 ഗകാടി ജന
ങ്ങൾ അധിവസിക്കുന് നമ്മുപട രാജ്യം 
അതിഗവേം നടന്ടുക്കുകയാണ്. 
ഐസിഎംആറിപറെ ഡയറക്ടർ ജന
റൽ ബൽറാം ഭാർഗ്വ ജൂൺ 28 ന് 
നൽകിയ പത്രക്കുറിപ്ിൽ പറയന്തു
പ്രകാരം േവൺപമറെിപറെ 841 ൈാബുക
ളം ലപ്രവറ്് ഗമഖൈയിപൈ 285 ൈാബു
കളമാണ് ആപക ഇന്ത്യയിൽ നിൈവി
ലള്ള പരിഗശാധനാ സൗകര്യങ്ങൾ. 
1039 ആശുപത്രികപള ഗകാവിഡ് 
ആശുപത്രികളായി മാറ്ിക്കഴിഞ്ഞു. 
അവയിൽ 1,76,275 ഐസഗൈാഷൻ  
പബഡ്ഡുകളം 22,940 അത്യാഹിത വി
ഭാേ പബഡ്ഡുകളം 77,268 ഓക് സിജൻ 
പിന്തുണ നൽകാവന് കിടക്കകളം ്ര
മീകരിച്ിട്ടുടെ്്. 116.74 േശൈക്ം പി.
പി.ഇ. കിറ്റുകളം ഒരുക്കിയതായം 
അഗദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംവിധാന
ങ്ങൾ ഉപഗയാേപപ്ടുത്ി ഭാവിയിൽ 
ഉടൊകാവന് ഗരാേപകർച്പയ ഗനരി
ടാനാവിലെ എന്ത് പകൽഗപാപൈ വ്യ
ക്തമാണ്. ജൂലൈ 2ന് ഇൻഡ്യയിപൈ 
ഗകസകളപട ആപക എണ്ണം 6 ൈക്മാ
യിരുന്ത് ജൂലൈ 24ന് 13 ൈക്മായി 
ഉയർന്നു. അതായത് 20 േിവസത്ിനു
ള്ളിൽ എണ്ണം ഇരട്ിയിൈധികമാപയ
ങ്ിൽ ഈ എക് സ് പപാപണൻഷ്യൽ 
വർദ്ധനവിപറെ നിരക്കിൽ ആേസ്റ് മാ
സത്ിൽ അത് ഏറ്വം കുറഞ്ത് 50 
ൈക്മായിരിക്കും. അതിൽ 20 ൈക്ം 
ഗകസ്സുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽ
സ നൽഗകടെതായിരിക്കും. അതിൽ 1 
ൈക്പമങ്ിലം പവറെിഗൈറ്ർ സൗകര്യം 
ആവശ്യമായ അതീവഗുരുതരനിൈയി
ലള്ള ഗരാേികളായിരിക്കും. ആശുപ
ത്രിയിപൈ പരിചരണം ആവശ്യമായ 

പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗരാേികൾ
ക്ക് അതു ൈഭ്യമാവിലെ എന്നുറപ്ിക്കാവ
ന് അവസ്ഥയിഗൈക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ 
നീങ്ങുന്ത്. നിൈവിലള്ള സൗകര്യ
ങ്ങൾ എത്രഗമൽ അപര്യാപ്മാപണന്് 
ഈ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനപപ്ടു
ത്ി പരിഗശാധിച്ാൽ ഗബാദ്ധ്യപപ്ടും.      

പൈ സംസ്ഥാനങ്ങളിഗൈയ്ക്കും മടങ്ങി
ഗപ്ായവപര  തിരിപകപകാണ്ടുവരു
വാൻ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
നിർണ്ണായക സന്ർഭത്ിൽ 
കുടിഗയറ്പത്ാഴിൈാളികപള ലകപയാ
ഴിഞ് പതാഴിൽോതാക്കളം ഗകാൺ
പഫഡഗറഷൻ ഓഫ് റിയൽ എഗസ്ററ്്  
ഡവൈഗപ്ഴ് സ് അഗസാസിഗയഷൻ 
ഓഫ് ഇന്ത്യ(സിആർഇഡിഎഐ), 
മുംലബ പമഗട്ാഗപാൈിറ്ൻ റിജണൽ 
ഡവൈപ്് പമറെ് അഗതാറിറ്ി(എംഎം
ആർഡിഎ)ഗപാലള്ള വ്യവസായഗ്രൂപ്പു
കളം അതിനായി ധൃതി കാട്ിത്തുടങ്ങി. 
ഇക്കൂട്രുപട സമർദേപത്തുടർന്ാണ് 
പതാഴിൈാളികപള തിരിച്ചുപകാണ്ടുവരു
ന് കാര്യത്ിൽ സർക്കാരുകൾ സംവി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി 
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ത്. പതാഴിൽ നഷ്ട
പപ്ട്  കുടിഗയറ്പത്ാഴിൈാളികളപട 

അവസ്ഥഗയാട് കാട്ടുനീതി സ്വീകരിച് 
ഭരണാധികാരികളം വ്യവസായികളമാ
ണ് ഇഗപ്ാൾ പതാഴിൈാളികളപട ലേ
ന്യത ചൂടെിക്കാട്ി ഈ നീക്കത്ിന് 
മുൻലകപയടുക്കുന്ത്. പതാഴിൈാളി 
സ് ഗനഹമലെ, മറിച്് പണിപയടുക്കുന്
വപന ലവറസിപനറിഞ്ഞുപകാടുത്തും 
പണം വാരാനുള്ള അത്യാർത്ിയാണ
തിനു പിന്ിൽ.

വിഗേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എത്തുന് 
ഗരാേികൾക്ക് ക്വാറലറെനിൽ കഴി
യാനുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ 
വളപര പരിമിതമാപണന്തിനാൽ സ്വ
ന്തം വീടുകളിൽ കഴിയാൻ നിർഗദേശി
ക്കാനും ടൂറിസ്റ് റിഗസാർട്ടുകളം വൻ 
ഗഹാട്ലകളം 
ചൂടെിക്കാണിച്ചുപകാടുക്കാനും മാത്രഗമ 
സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയന്നുള്ളൂ. 
ആേ്യം ഒരു ഗഡാക്ടപറ സമീപിക്കാനും 
പിന്ീട് കൺഗട്ാൾറൂമിഗൈയ്ക് വിളി
ക്കാനുമാണ് ഇഗപ്ാൾ നൽകുന് നിർ
ഗദേശം. അതിനർത്ഥം പടസ്റ്റും ചികിത്സ
യപമാപക്ക ജനങ്ങളപട വ്യക്തിപരമാ
യ ബാധ്യതയാക്കിമാറ്റുക എന്താണ്. 
പടസ്റിനുള്ള ഫീസ് ഏകീകരിപച്ന്ാ
ണ് സർക്കാർ പറയന്ത്. എന്ാൽ, 
ഓഗരാ പടസ്റിനും ആയിരക്കണക്കിന് 
രൂപ പരിഗശാധനയ്ക്കു വിഗധയനാകുന്
യാൾ നൽകണം. ഒരിക്കൽ ഗകാവിഡ് 
സ്ഥിരീകരിച്ാൽ പിന്ീട് പനേറ്ീവ് 
റിഗപ്ാർട്് ആവർത്ിച്ചുവരുന്തുവപര 
പരിഗശാധനയ്ക് ഗരാേി തുടർച്യായി 
വിഗധയനാഗകടെിവരും. 

മരുന്നുകമ്നികൾ ഈ അവസരം 
മുതപൈടുത്തുപകാടെ്പുതിയമരുന്നുകൾ 
പരീക്ിക്കുന്തിപന സംബന്ിച്ചുള്ള 
ഡേ് കൺഗട്ാൾ ജനറൽ ഓഫ് 
ഇന്ത്യയപട മാനേണ്ഡങ്ങൾ ൈംഘിക്കു
കയാണ്. ഈ കാൈയളവിൽ പൈമരു
ന്നുകളം ഗകാവിഡിന് ഫൈപ്രേമാപണ
ന് ഗകവൈ പ്രഖ്യാപനത്ിലൂപട ഉപ
ഗയാേിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുടെ്. പരീക്ണ
ങ്ങളപട സങ്ീർണ്ണഘട്ങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കി, എത്രയം ഗവേം മരുന്് വിപണി
പൈത്ിക്കുക എന് കച്വടതാൽപ്
ര്യം മാത്രഗമ ഈ കമ്നികൾക്കുള്ളൂ. 
ഈ രംേപത് കച്വടശക്തികൾക്ക് 
വിട്ടുപകാടുക്കാപത, പൂർണ്ണമായി ജന
താൽപ്ര്യപത് സംരക്ിക്കുന് ദൃഢ
മായ നിൈപാട് സർക്കാരുകൾ സ്വീക
രിക്കണം. അതിനായി ജനങ്ങളം സാ
മൂഹ്യ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളം സമ്മർ
ദേം പചലത്ണം.
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ജനജീവിതം േിനംപ്രതി ദുരിതക്കയ 
ത്ിൽ മുങ്ങിത്ാഴ്ന്നുപകാടെിരിക്കു 
ഗമ്ാൾ തുടർച്യായി എലൊ േിവസവം 
ഇന്നവിൈ വിൈ വർധിപ്ിച്ചുപകാടെ് 
ഗകന്ദ്ര ഗമാേിസർക്കാർ ജനങ്ങൾപക്ക
തിപര യദ്ധ സന്ാഹം ഒരുക്കുകയാ
ണ.് ലഡനാമിക് ഫ്യൂവൽ ലപ്രസിം
േ് രീതി  അവൈംബിച്ചുപകാടെ് നിത്യ
വം പപഗട്ാളിനും ഡീസൈിനും വിൈ കൂ
ട്ി  രാജ്യപത് പകാള്ളയടിക്കാൻ  ഗന
തൃത്വം നൽകുന്  ഗകന്ദ്രസർക്കാർ 
ആരുപട സർക്കാർ  എന്് ഭാരതീയർ  
ശിരസ്ിൽ ലകവച്് ഗചാേിക്കുന്നു. 
ഇന്് എത്രയാണ് പപഗട്ാൾ വിൈ 
എന്് പറയാനാവിലെ.  ഇത് എഴുതി 
മഷി ഉണങ്ങുന്തിന് മുമ്് വീണ്ടും 
ചാർജ്് കൂട്ിക്കഴിഞ്ിരിക്കും.

ആഗോളവിപണിയിൽ ക്രൂഗഡാ
യിൽ വിൈ എത്രകടെ് കുറയന്നുഗവാ 
അത്രകടെ് വിൈ കൂടുന് ഗൈാകപത് 
ഏക വിചിത്ര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. രാ
ജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വിൈ വർദ്ധിച്ചു 
എന്് ന്യായം പറഞ്ഞു പകാടൊണ് 
ജൂൺ 7-ാം തീയതി മുതൽ പകാള്ളയ
ടി ആരംഭിക്കുന്ത്. ജൂൺ 6 ന്  
അന്താരാഷ്ട മാർക്കറ്ിൽ എണ്ണ വിൈ 
വിൈ ബാരൈിന് 42 ഗഡാളറായിരുന്നു. 
എന്ാൽ, ജൂൺ 12 ന് അത് 38 ഗഡാള
റായി കുറഞ്ഞു. പഗക് ഇന്ത്യയിൽ  
വിൈ കുറഞ്ിലൊപയന്് മാത്രമലെ വിൈ 
ഭീമമായി കൂട്ടുകയാണ് പചയ്ത.് ഒരു 
തവണയലെ എലൊേിവസവം വിൈകൂട്ി  
ജനങ്ങപള പവല്ലുവിളിച്ചു. ഇത് ജൂൺ മാ

സപത് കഥ. പതാട്ടുമുമ്് പമയ് മാസം 
എണ്ണവിൈ  ഗൈാകവിപണിയിൽ ഗകവ
ൈം 20 ഗഡാളർ മാത്രമായിരുന്ഗലൊ. 
രാജ്യം ഗൈാക്ഡൗണിൽ കഴിയപവ, കു
ടിഗയറ് പതാഴിൈാളികൾ സ്വന്തം നാടു
കളിഗൈക്ക് കാൽനടയായി യാത്ര പച
യ്് വഴിയിൽ മരിച്ചുവീണുപകാടെിരുന് 
സമയം.  ഗൈാകരാജ്യങ്ങളിൽ പൈതും 
ഇന്നവിൈ അന്താരാഷ്ട വിൈയിപൈ  
കുറവിന് ആനുപാതികമായി കുറച്് 
ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ
ഗപ്ാൾ   ഗമാേി സർക്കാർ ഒരു രൂപ 
ഗപാലം കുറയ്കാൻ  തയ്യാറായിലെ. ജന
ങ്ങളപട വരുമാന മാർഗ്ങ്ങൾ എലൊം 
അടഞ്് മനുഷ്യർ  മരിച്ചുവീണാലം 
മനുഷ്യത്വം കാട്ിലെ എന് കാട്ാള നയ
മാണ് ഗകന്ദ്രസർക്കാരിനുള്ളത്. 
ആഗോള തൈത്ിൽ അസംസ് കൃത 

എണ്ണവിൈ ഇടിയഗമ്ാഴും ഗകന്ദ്ര സർ
ക്കാർ  എക് ലസസ് തീരുവ വർധിപ്ി
ച്തുപകാടൊണ് വിൈ നിയന്തണാതീ
തമായി തുടരുന്ത.് പപഗട്ാളിയം ഉൽ
പന്ങ്ങളപട ചിലെറ വിൽപ്നയം വിൈ
യം നിയന്തിക്കുന്തിന് സ്വകാര്യ പപ
ഗട്ാളിയം കമ്നികൾക്ക് 2010-ൽ  
ഗകാൺഗ്രസ് നയിച് മൻഗമാഹൻസിം
േ് സർക്കാർ അധികാരം തീപറഴുതിയ
ഗലൊ. അക്കാൈംവപര പപഗട്ാളിയം 
ഉൽപന്ങ്ങളപട വിൈ സർക്കാരായിരു
ന്നു നിയന്തിച്ിരുന്ത്. ആഗോളീകര
ണത്ിപറെയം ഉോരീകരണത്ിപറെ
യം കടന്നുകയറ്ഗത്ാപട അന്താരാഷ്ട 
കഗമ്ാളത്ിപൈ കയറ്ിറങ്ങൾക്ക് 
അനുസരിച്് മാത്രഗമ വിൈ നിയന്ത
ണം ഇന്ത്യയിൽ  സാധ്യമാകൂ എന് 
ന്യായമാണ് അന്് മൻഗമാഹൻസിങ് 
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സർക്കാർ പറഞ്ഞുപകാടെിരുന്ത്. 
പഗക്, ആഗോളമാർക്കറ്ിൽ വിൈ കൂടു
ഗമ്ാൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൈ കൂട്ടുകയം 
അവിപട വിൈ കുറയഗമ്ാൾ ആനുപാ
തികമായി ഇവിപട വിൈ 
കുറയ്കാപതയമുള്ള നഗ്നമായ ജനഗദ്രാഹ
മാണ് അവർ തുടർന്ത്.  2014-ൽ ബി
പജപിയപട ഗമാേി സർക്കാർ തങ്ങളപട 
ബിസിനസ്് സൗഹൃേ നയങ്ങളപട  ഭാ
േമായി ഡീസൽ വിൈനിയന്തണാധി
കാരം കൂടി തീപറഴുതി തങ്ങളപട കുത്
ക ഗസവ എത്രഗത്ാളപമന്് പതളിയി
ച്ചു പകാടുത്തു. എന്് മാത്രമലെ, 2017 മു
തൽ േിനംപ്രതി ഇന്നവിൈയിൽ മാ
റ്ം വരുത്ാൻ കമ്നികൾക്ക് അനുമ
തി നൽകി ഗമാേി സർക്കാർ തങ്ങളപട 
‘രാജ്യസ് ഗനഹം’ വീണ്ടും പതളിയിച്ചു. 
അതിലൂപട അന്താരാഷ്ട മാർക്കറ്ിപൈ 
വിൈക്കുറവിപറെ ഒരു ഗുണവം ഇന്ത്യയി
പൈ ജനങ്ങൾക്ക് ൈഭിക്കിപലെന്് അവർ 
ഉറപ്പുവരുത്ി. അഗപ്ാൾ ജൂൺ മാസം, 
തുടർച്യായി 22 േിവസം നിത്യവം 
വിൈ വർധിപ്ിച്തിന് പിന്ിൽ ആപര
ന്് വ്യക്തമഗലെ?

റിൈയൻസ് ഉൾപപ്പടയള്ള കുത്
ക പപഗട്ാളിയം കമ്നികൾക്ക് വൻ 
ൈാഭം പകായ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കി
പകാടുക്കുക മാത്രമലെ സർക്കാർ പചയ്
ത്. സർക്കാർ നിയന്തണത്ിലള്ള 
ഓയിൽ കമ്നികൾ ആണ് വിൈ വർ
ദ്ധനവിന് ഗനതൃത്വം നൽകിയത്. മുഖ്യ
മായം, നികുതി വർധനവകളിലൂപടയാ
ണ് പപഗട്ാൾ ഡീസൽ വിൈ  80 രൂപ
യ്ക് മുകളിൽ പകാപടെത്ിക്കുന്തിന് 
ഗമാേി സർക്കാർ കളപമാരുക്കിയത്. 

പപാതുഗമഖൈയിപൈ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ 
ഗകാർപ്ഗറഷപന ഉപഗയാേിച്് നിത്യ
വം വിൈ കൂട്ാനുള്ള ്രമീകരണവം 
സർക്കാർ ഉറപ്ാക്കി.

ഇന്ധെ െികുതി വർദ്ധെവിൽ 
ഇന്്യ ഒന്നാം സ്ാെത്തക്

2020 പഫബ്രുവരിയിൽ  എക് ലസ
സ് നികുതി വർധിപ്ിക്കാൻ തീരുമാനി
ക്കുന്തിന് മുമ്് തപന് ഗകന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയക്ത
മായി പപഗട്ാളിന് 107 ശതമാനവം 
ഡീസൈിന് 69 ശതമാനവം നികുതി 
ഏർപപ്ടുത്ിയിരുന്നു. എക് ലസസ് 
നികുതിയം വാറ്റും ഉൾപപ്പടയാണിത്.  
മാർച്് മാസഗത്ാപട സർക്കാർ തീരു
വ വർദ്ധിപ്ിച്ഗപ്ാൾ ഇത് 134 ശതമാ
നവം 88 ശതമാനവം ആയി ഉയർന്നു. 
എക് ലസസ് നികുതി വർദ്ധനവിപന 
തുടർന്് ആപക നികുതി പപഗട്ാളിപറെ 
അടിസ്ഥാന വിൈയപട  269 ശതമാന
വം ഡീസൈിഗറെത് 256 ശതമാനവമാ

യി ഉയർന്നു.
 അതായത് ഒരു ൈിറ്ർ എണ്ണയപട 

അടിസ്ഥാന വിൈയപട ഇരട്ിപയക്കാൾ 
കൂടുതൽ തുക ഗകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾ ഏർപപ്ടുത്ിയ നികുതിയാ
പണന്് അറിയഗമ്ാഴാണ് ഇന്ന 
വിൈ വർദ്ധനയ്ക് പിന്ിപൈ വൻ പിടി
ച്ചുപറി സംഘം ആപരന്് മനസ്ിൈാ
ക്കാൻ കഴിയന്ത്. ഈ ജനഗദ്രാഹ
പത് ഏത് ഭാഷയിൈാണ് വിഗശഷി
പ്ിഗക്കടെത്? പപാതുഗമഖൈയിപൈ 
എണ്ണക്കമ്നിയായ   ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ 
ഗകാർപ്ഗറഷപറെ  പവബ് ലസറ്ിൽ 
നൽകിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
ഒരു ൈിറ്ർ പപഗട്ാളിന് 18.78 രൂപയാ
ണ് അടിസ്ഥാന വിൈ. എന്ാൽ ഉപ
ഗഭാക്താവ ഒരു ൈിറ്ർ പപഗട്ാൾ   വാ
ങ്ങാൻ 73.16 രൂപ പകാടുഗക്കടെി വരു
ന് സന്ർഭത്ിൽ ഗകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
സർക്കാരുകൾ നികുതിയായി മാത്രം 
ഈടാക്കുന് തുക ഏകഗേശം 50 രൂപ
യാണ് എന്ർത്ഥം. 2014 -ൽ പപഗട്ാ
ളിപറെ ആപക നികുതി ൈിറ്റിന് 9.48 
രൂപയം ഡീസൈിന് 3.56 രൂപയം മാ
ത്രമായിരുന്നു. ഇഗപ്ാൾ അത് യഥാ്ര
മം  49.42 രൂപയം 48.42 രടെ് രൂപയ
മാണ്. 

ആഗോള മാർക്കറ്ിൽ അസംസ് കൃ
ത എണ്ണ വിൈ 41 ഗഡാളറിൽ താപഴ 
നിൽക്കുന് സമയത്്  ഗകരളത്ിൽ 
ഒരു ൈിറ്ർ പപഗട്ാളിന് 80 രൂപയം മും
ലബയിൽ 80 രൂപയ്ക്കുഗമലം പകാടുഗക്ക
ടെിവരുന് സ്ഥിതിയിഗൈക്ക്  രാജ്യ
പത് പകാപടെത്ിച്ചു ഗമാേി ഭരണം. 
പമയ് 6-ാം തീയതിയാണ് ഗറാഡ് പസ
സ്സും എക് ലസസ് തീരുവയമായി പപ
ഗട്ാളിന് 10 രൂപയം ഡീസൈിന് 13 രൂ
പയം ഗകന്ദ്രം വർദ്ധിപ്ിച്ത്. 2014 മു
തൽ എക് ലസസ് തീരുവയിൽ നിര
ന്തരം വർധന വരുത്ിയാണ് ഇന്ന 
വിൈ  അതിഭീമമായ തൈത്ിൽ പകാ
പടെത്ിച്ത്. ഗൈാക്ഡൗൺ സമയം 
ഉപഗയാേിച്് േിനംപ്രതി വിൈ കൂട്ി
യാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഗഷധിക്കാൻ 
കഴിയിലെഗലൊ എന്് വിചാരിച്ിട്ാകാം 
മനുഷ്യഗദ്രാഹത്ിപറെ പാരമ്യതയിൽ 
ഗമാേി ഭരണകൂടം അഭിരമിക്കുന്ത.് 

അന്താരാഷ്ട മാർക്കറ്ിൽ ഇഗപ്ാഴ
പത് വിൈയനുസരിച്് ഒരു ബാരൽ ക്രൂ
ഗഡായിൈിന് 2905 രൂപയാണ്. 
അഗപ്ാൾ ഒരു  ൈിറ്ർ പപഗട്ാളിപറെ 
വിൈ 18.23 രൂപ എന്ർത്ഥം. റീലഫ
നിംേ് ചാർജ്ായ 6.10 രൂപയം ചര
ക്കുകൂൈി, ഡീൈർകമ്മിഷൻ എന്ിവയം 
കൂടി ഗചർത്ാലം 31.50 രൂപ മാത്രഗമ 

ആഘഗാളവിപണിയിൽ ക്രൂ
ഘഡായിൽ വില എത്ര 
കണ്് കുറയന്നുഘവാ അത്ര
കണ്് വില കൂടുന്ന ഘലാക
ടത്ത ഏക വിെിത്ര രാജ്യ
മാണ് ഇന്ത്യ. ആഘഗാള 
തലത്തിൽ അസുംസ് കൃത 
എണ്ണവില ഇടിയഘമ്പാഴുും 
ഘകന്ദ്ര സർക്ാർ  
എക് ന്സസ് തീരുവ വർ
ധിപെിച്ചതുടകാണ്ാണ് 
വില നിയന്തണാതീതമാ
യി തുടരുന്നത.്

 ലപട്ാള് ഡീസല് ചാർജ്റ് വർദ്ധനവിലനതിലെ 
പത്തനംതിട്യില് നടന്ന പ്രതിടേധ പെിപാടിയില് 

സഖാവ്റ് എസ്റ്.ൊജീവന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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2020 ടഫബ്രുവരിയിൽ  
എക് ന്സസ് നികുതി 
വർധിപെിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഘകന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന സർ
ക്ാരുകൾ സുംയക്തമാ
യി എക് ന്സസ് നികുതി
യും വാറ്റുും ഉൾടപെടട ടപ
ഘരോളിന് 107 ഉും ഡീസലി
ന് 69 ഉും ശതമാനും നികു
തി ഏർടപെടുത്തി. മാർച്ചി
ൽ തീരുവ വർദ്ധിപെിച്ച
ഘപൊൾ ഇത് 134 ഉും 88 ഉും 
ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 
എക് ന്സസ് നികുതി 
വർദ്ധനവിടന തുടർന്ന് 
ആടക നികുതി ടപഘരോളി
ടറെ അടിസ്ഥാന വിലയ
ടട  269 ശതമാനവും ഡീ
സലിഘറെത് 256 ശതമാന
വമായി. ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ
യടട അടിസ്ഥാന വിലയ
ടട ഇരട്ിടയക്ാൾ കൂടു
തൽ തുക ഘകന്ദ്ര
-സുംസ്ഥാന സർക്ാരു
കൾ ഏർടപെടുത്തിയ നി
കുതിയാണ്.

വരൂ. പഗക്, ഇഗപ്ാൾ ഇന്ത്യൻ മാർ
ക്കറ്ിൽ ഒരു ൈിറ്ർ പപഗട്ാളിന് ശരാശ
രി 80 രൂപയാണ് പകാടുഗക്കടെിവരു
ന്ത്. അതായത് ബാക്കി തുക മുഴുവൻ 
നികുതിയാണ്. 269 ശതമാനം തുകയം 
ടാക് സ്, വാറ്്, പസസ് എന്ീ ഗപരുക
ളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്് ഗകന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പിഴി
പഞ്ടുക്കുന് നികുതിയാപണന്റിയ
ക. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്ിന് ഏറ്വം 
കൂടിയ വാറ്് നികുതി ഏർപപ്ടുത്തുന് 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗകരളവം ഉൾപപ്ടു
ന്നു. 30 ശതമാനഗത്ാളമാണ് ഇവിപട 
വാറ്് നികുതി. പപഗട്ാളിയം മന്താൈയ
ത്ിപറെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പപഗട്ാ
ളിയം രംേത്്  ഗകന്ദ്ര -സംസ്ഥാനങ്ങ
ളപട  സംയക്ത നികുതി വിഹിതം 
3.48 ൈക്ം ഗകാടി രൂപയാണ്, 
അതിൽ 2.27 ൈക്ം ഗകാടി രൂപയം 
ഗകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു
ള്ളതാണ.് അങ്ങപന ഗൈാകത്് ഏറ്വ
മധികം നികുതി ഈടാക്കുന് രാജ്യമാ
യി ഇന്ത്യ മാറകയാണ്.  പാകിസ്ഥാ
പനക്കാളം രേീൈങ്പയക്കാളം ഭൂട്ാപന
ക്കാളം ഗനപ്ാളിപനക്കാളം ഉയർന് നി
രക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈടാക്കുന്ത്.

സംസ്ാെ സർകോരിനറെ പങ്ക് 
ഓഗരാ തവണ ഇന്ന വിൈ വർ

ദ്ധിക്കുഗമ്ാഴും പകാള്ളമുതൈിപറെ ഒരു
ഭാേം സംസ്ഥാന സർക്കാരിപറെ ഖജ
നാവിഗൈയ്ക് ഗപാകും. പപഗട്ാളിന് 
30.08 ശതമാനവം ഡീസൈിന് 22.76 
ശതമാനവമാണ് ഗകരളത്ിപൈ വിൽ
പ്ന നികുതി. പസസ്സും അധിക നികു
തിയം ഇഗതാപടാപ്ം ഗവപറ ഈടാക്കു ന്നുടെ.് അഗപ്ാൾ ഒരു ൈിറ്ർ പപഗട്ാൾ 

പമ്ിൽ വിൽക്കുഗമ്ാൾ നികുതിയിന
ത്ിൽ  ഗകരളത്ിന് കിട്ടുന്ത് 21 രൂ
പയിഗൈപറയാണ്. ഡീസൈിപറെ കാര്യ

ത്ിൽ 16 രൂപയം സംസ്ഥാന വിഹി
തമായി ൈഭിക്കുന്നുടെ്. ഗകരളത്ിൽ 
ഒരു മാസം പപഗട്ാൾ ഡീസൽ വിൽപ്
നയിലൂപട മാത്രം 670 ഗകാടി രൂപ വീ
തമാണ് നികുതിയായി സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ പിടിച്ചുപറിക്കുന്ത്. ഗകാവി
ഡ് ദുരന്തത്ിപറെ  പശ്ാത്ൈത്ിൽ 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ  നികുതി ഒഴിവാ
ക്കിയിരുപന്ങ്ിൽ  ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര
യം ആശ്വാസം ആകുമായിരുന്നു. 
എന്ാൽ  ഗകന്ദ്രം കുറയ്കപട്, െങ്ങൾ 
പകാള്ളമുതൽ വിഹിതം വിട്ടുപകാടുക്കി
ലെ എന് ജനഗദ്രാഹ രാഷ്ടീയം തുടരുക
യാണ് ഇടതുപക് ഗബാർഡ് പവച്് ഭര
ണം നടത്തുന് പിണറായി സർക്കാർ. 
പപഗട്ാളിയം വിൽപ്ന നികുതിയിലൂ
പട സംസ്ഥാനത്ിന് ൈഭിക്കുന് വരു
മാനം ഓഗരാ വർഷവം വർദ്ധിച്ചുപകാ
ടെിരിക്കുന്നു. 2014-15 വർഷത്ിൽ 1378 
ഗകാടി രൂപയായിരുന്നുപവങ്ിൽ 2019 - 
ൽ  അത് 8000 ഗകാടിയായി ഉയർന്ി
രിക്കുന്നു. ജനജീവിതം എത്രഗമൽ ദുസ്
ഹമായി തീർന്ാലം തരിമ്പും മനുഷ്യ
ത്വം കാട്ാത് മുതൈാളിത് ഭരണകൂട
ങ്ങൾ അക്രാർത്ഥത്ിൽ ജനങ്ങൾ
പക്കതിപര യദ്ധപ്രഖ്യാപനം തപന്യാ
ണ് നടത്ിപകാടെിരിക്കുന്ത്. 

നപക്രോളിനെകോൾ  
വില കൂെിയ ഡീസൽ

ഡൽഹിയിൽ ആകപട്, ഇഗപ്ാൾ 
ചരിത്രത്ിൽ ആേ്യമായി പപഗട്ാളി
പറെ വിൈപയ കടത്ിപവട്ടുന് വിധ
ത്ിൽ ഡീസൽ വിൈ ഉയർന്ിരിക്കു
ന്നു. തുടർച്യായി 18 േിവസം ഡീസൽ 
വിൈ ഉയർത്ിയതിപന തുടർന്നും സം
സ്ഥാന പകജ് രിവാൾ  സർക്കാർ  വിൽ
പ്ന നികുതി അടിക്കടി ഉയർത്ിയതി
പനത്തുടർന്നുമാണ് ഡീസൽ വിൈ പപ
ഗട്ാളിപനക്കാൾ ഉയർന് നിൈയിൈായ
ത്. ജൂൺ 24 ന് പപഗട്ാൾ വിൈ 79.76 
രൂപ ആയിരുന്ഗപ്ാൾ ഡീസൽ വിൈ 
79.88 രൂപയായി. മുമ്് എലൊയ് ഗപ്ാ
ഴും ഡീസൽ വിൈ പപഗട്ാളിപനക്കാൾ 
18 മുതൽ 20 രൂപ വപര കുറവായിരുന്നു. 

പപഗട്ാൾ ഡീസൽ വിൈ തുടർച്യാ
യി 22 േിവസം ഉയർത്ിയതിലൂപടയം 
ഗകന്ദ്ര എക് ലസസ് തീരുവ വർദ്ധിപ്ി
ച്തിലൂപടയം മുംലബയിൽ പപഗട്ാളി
ന് ൈിറ്റിന് 87.14 രൂപയം ഡീസൈിന്  
78.71 രൂപയമായി വിൈ ഉയർന്ിരിക്കു
ന്നു. ജൂൺ 7 മുതൽ എണ്ണക്കമ്നികൾ 
വിൈ വർദ്ധനവിലൂപടയള്ള ആ്രമണം 
ആരംഭിച്തിനുഗശഷം പപഗട്ാളിന് 

 ലപട്ാള്ഡീസല് ചാർജ്റ് വർദ്ധനവിലനതിലെ 
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9.12 രൂപയം ഡീസൈിന് 11.01 രൂപയ
മാണ് 27.6.2020 വപര വർധിച്ത്. ഗക
ന്ദ്ര എക് ലസസ് തീരുവ പപഗട്ാളിന് 
10 രൂപയം ഡീസൈിന് 13 രൂപയം 
എന് നിരക്കിൈാണ് ഗമാേി സർക്കാർ 
ഉയർത്ിയത്. അതിപനത്തുടർന്് 
ഇന്ത്യയിപൈ എലൊ സംസ്ഥാനങ്ങളിലം 
പപഗട്ാൾ വിൈ അനിയന്തിതമായി കൂ
ടുകയം ജനങ്ങളപട ജീവിതം സങ്ൽപ്ി
ക്കാൻ ആകാത് ദുരിതങ്ങളിഗൈക്ക് വീ
ഴുകയം പചയ്തു. നിഗത്യാപഗയാേ സാധ
നങ്ങൾക്ക് തീവിൈയായി. എലൊ വരുമാ
നമാർഗ്ങ്ങളം അടഞ്് ദുരിതത്ിൈായ 
ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാകാപത ശ്വാ
സം മുട്ടുന് അവസ്ഥയിൈാണ്. 

നപക്രോളിയം ക്മഖല പൂർണമായും 
ക്കാർപ്പക്െറ്റുകൾകേക് അെിയെ വയ്ക്കുന്നു

നമുപട രാജ്യപത് 85 ശതമാനം 
പപഗട്ാളിയം ആവശ്യകതകൾക്കും 
ഇഗപ്ാൾ ഇറക്കുമതിപയ ആരേയിഗക്ക
ടെിവന്ിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവ
സ്ഥ. എന്തുപകാടൊണിത്? എഴുപതി
കളിൽ, ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയപട 
70 ശതമാനവം ആഭ്യന്തരമായി ഉൽ
പാേിപ്ിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ിരുന്നു. 
1991 വപര പപാതുഗമഖൈാസ്ഥാപനമാ
യിരുന് ഒ.എൻ.ജി.സി വഴി എണ്ണഖന
നവം വിതരണവം വിജയകരമായി നട
ത്ിഗപ്ാന്നു. പിന്ീടും ആവശ്യകതയ
പട 40 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ തപന്
യാണ് ഉൽപാേിപ്ിച്ത്. എന്ാൽ 
ആഗോളീകരണത്ിന് ഗശഷം, സർ
ക്കാർ  ഉടമസ്ഥതയിലള്ള എണ്ണ ഉൽ
പാേനം കുറഞ്് കുറഞ്് വന്നു. തൽ
സ്ഥാനത്് 23 ഇന്ഗനാൽപാേന ഗമ
ഖൈകൾ സ്വഗേശപത്യം വിഗേശ
പത്യം മൾട്ിനാഷണൽ ഗകാർപ്ഗററ്റു
കൾക്ക് ലകമാറകയാണ് സർക്കാർ 
പചയ്ത്. പുതിയ ഓയിൽ പാടങ്ങൾ 
കപടെത്ി ഉൽപാേനം നടത്ാനായി 
നീക്കിപവയ്കപപ്ട്ിരുന് ബജറ്്തുക 
ഗപാലം 1100 ഗകാടിയായി പവട്ിക്കുറയ്ക്കു
കയടൊയി. ബി.പജ.പി സർക്കാർ 
അധികാരത്ിൽ വന്ഗതാപട വളപര 
ആസൂത്രിതമായി എണ്ണയപട ആഭ്യന്ത
ര ഉൽപാേനം വീണ്ടും പവട്ിക്കുറയ്ക്കുക
യാണ്. അഗതാപട ഓയിൽ കമ്നി
കൾക്ക് ശതഗകാടികളപട ൈാഭം പകാ
യ്യാൻ വഴിപയാരുക്കിപകാടുത്തു. കൂടാ
പത, ബി.പജ.പി യപട കാർമ്മികത്വ
ത്ിൽ ബി.പി.സി.എല്ലും എച്്.പി.സി
.എല്ലും ഉൾപപ്പടയള്ള പപാതുഗമഖൈാ 
സ്ഥാപനങ്ങപള വിറ്റുതുൈയ്കാൻ  തീരുമാ

നിച്ിരിക്കുകയാണഗലൊ. അതുകൂടി നട
പ്ാകുന്ഗതാപട ഇന്നവിൈ നിയന്ത
ണം പൂർണമായം ഗകാർപ്ഗററ്റുകളപട 
ലകകളിൽ എത്ിഗച്രുപമന് കാര്യ
ത്ിൽ സംശയമിലെ. 

പ്രക്ത്യകം സവേരൂപി്  
എണ്ണ ഫണ്ടക് എവിനെ? 

1975-ൽ േവൺപമറെ് മുൻലകപയടു
ത്് ഓയിൽപൂൾ അക്കൗടെ് സംവി
ധാനം ആരംഭിച്ത് അന്തർഗേശീയ 
മാർക്കറ്ിപൈ വിൈ വ്യതിയാനം ഗേശീ
യ എണ്ണ ഉൽപാേനപത്യം അവയപട 
പചറകിട വിൽപ്നപയയം എകീകരി
ക്കുന്തിനും നിയന്തിക്കുന്തിനും സം
രക്ിക്കുന്തിനും ഗവടെിയായിരുന്നു. 
1989 വപര ഈ അക്കൗടെിൽ ഫടെ് 
എഗപ്ാഴും മിച്മുടൊകുമായിരുന്നു. 
എന്ാൽ, അതിനുഗശഷം അധികാര
ത്ിൽ വന് എലൊ ഗകന്ദ്ര സർക്കാരുക

ഓഘരാ തവണ ഇന്ധന 
വില വർദ്ധിക്കുഘമ്പാഴുും 
ടകാള്ളമുതലിടറെ ഒരുഭാ
ഗും സുംസ്ഥാന ഖജനാവി
ഘലയ്ക് ഘപാകുും. ടപഘരോളി
ന് 30.08 ശതമാനവും ഡീ
സലിന് 22.76 ശതമാനവ
മാണ് ഘകരളത്തിടല 
വിൽപെന നികുതി. ടസ
സ്സുും അധിക നികുതിയും 
ഇഘതാടടാപെും ഘവടറ 
ഈടാക്കുന്നുണ്.് ഒരു ലി
റ്റർ ടപഘരോൾ പമ്പിൽ 
വിൽക്കുഘമ്പാൾ നികുതിയി
നത്തിൽ  ഘകരളത്തിന് 
കിട്ടുന്നത് 21 രൂപയിഘലടറ
യാണ്. ഡീസലിടറെ കാര്യ
ത്തിൽ 16 രൂപയും സും
സ്ഥാന വിഹിതമായി ലഭി
ക്കുന്നുണ്്. ഘകരളത്തിൽ 
ഒരു മാസും ടപഘരോൾ ഡീ
സൽ വിൽപെനയിലൂടട മാ
ത്രും 670 ഘകാടി രൂപയാ
ണ് നികുതിയായി സും
സ്ഥാന സർക്ാർ പിടിച്ചു
പറിക്കുന്നത്. 

ളം ഈ സംവിധാനപത് ഫൈപ്രേമാ
യി ഉപഗയാേിക്കുന്തിന് പകരം അവ
യിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ി കമ്മി ബജറ്് 
നികത്ാനായി ആ ഫടെ് ഉപഗയാേി
ക്കുകയം അങ്ങപന ആ സംവിധാന
പത് അട്ിമറിക്കുകയം പചയ്തു. ഇതുകൂ
ടാപത 1975 മുതൽ തപന്, എണ്ണ വ്യവ
സായം വികസിപ്ിക്കാപനന് ഗപരിൽ 
ആഭ്യന്തര എണ്ണ ഉല്ാേനത്ിന് ഗമൽ 
ചുമത്ിയ പ്രഗത്യക നികുതിയിലൂപട 
ഒരു ൈക്ം ഗകാടി രൂപഗയാളം സമാ
ഹരിച്ിരുന്നു. ആ ഫടെിന് എന്ത് സം
ഭവിച്ചു? ഇക്കാൈമത്രയം രാജ്യം മാറിമാ
റി ഭരിച് സർക്കാരുകൾ എലൊ മാനേ
ണ്ഡങ്ങളം കീഴ് വഴക്കങ്ങളം തകിടം 
മറിക്കുകയായിരുന്ിഗലെ? 

നപക്രോളിയം വിലവർദ്ധെവക്  
സമ്പന്നനര മാത്രക്മ ബാേിക്കൂ  
എന്ന നുണ പ്രചാരണം

ഗകന്ദ്ര പപഗട്ാളിയം മന്തി നടത്തു
ന് ഒരു നുണ പ്രചാരണം ഇങ്ങപനയാ
ണ്. പപഗട്ാൾ-ഡീസൽ വിൈവർദ്ധന
വ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങപള ബാ
ധിക്കിലെപത്ര. പപഗട്ാളിയം ഉൽപന്
ങ്ങളപട വിൈ വർദ്ധനവ് സ്വാഭാവികമാ
യം അത്യാവശ്യ നിഗത്യാപഗയാേ സാ
ധനങ്ങളപട വിൈ വർദ്ധിപ്ിക്കുപമന്നും 
വിൈക്കയറ്ം രൂക്മാക്കുപമന്നും 
എപതാരാൾക്കും അറിയന് കാര്യമാ
ണ്. വൻ ഗതാതിലള്ള പണപപ്രുപ്
ത്ിനും അത് വഴിപയാരുക്കും. കൂടാപത, 
ഇന്നവിൈ വർദ്ധനവിഗനാപടാപ്ം പാ
ചക വാതകത്ിനും സർക്കാർ വിൈ കു
ത്പന ഉയർത്ിയിരിക്കുന്നു. മപണ്ണണ്ണ
യ്ക്കും 55 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് സർ
ക്കാർ ഏർപപ്ടുത്ിയത്. അങ്ങപന 
സർവ്തൈത്ിലം വിൈക്കയറ്ത്ിലൂപട 
ജനജീവിതം അസാദ്ധ്യമാക്കിതീർക്കുക
യാണ് ഗമാേിസർക്കാർ. 

എന്തായാലം  എലൊ മര്യാേകളപട 
സീമകളം ൈംഘിച്ചുപകാടെ് ഗകന്ദ്ര സം
സ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തുന് അനി
യന്തിതമായ പകാള്ള തുടരുകയാണ.് 
അവർക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവം പറയാ
നിലെ. ജനങ്ങളപട മുന്ിൽ ഇനി സംഘ
ടിതമായ പ്രഗക്ാഭമലൊപത  മറ്് വഴിക
ളിലെ. ജനഗദ്രാഹത്ിപറെ പര്യായമായി 
മാറിക്കഴിഞ് ഗകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾപക്കതിപര വിട്ടുവീഴ്ചയിലൊത് 
സമരപാതയിൽ ഒന്ിക്കുക മാത്രമാണ്  
ശ്വാസം മുട്ടുന് ഇന്പത് സ്ഥിതിയിൽ 
ഓഗരാ പൗരപറെയം  മുന്ിൽ അവഗശ
ഷിക്കുന് വഴി.

s]-t{SmÄ Uo-kÂ hn-e-¡-b-ä-¯nÂ 
izm-kw ap-«n C-´y³ P-\-X
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ഇക്കാൈമത്രയം മാറവാൻ മടിച്ചുനി
ന് ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസപത് അടിമുടി 
പരിഷ് ക്കരിക്കുവാനുളള അവസരപമ
ന് വിധത്ിൈാണ് ഒന്ിന് പിന്ാപൈ 
ഒന്ായി ഉത്രവകൾ വന്നുപകാടെിരി
ക്കുന്ത്. വിേ്യാഭ്യാസഗമഖൈയിൽ 

നിർണ്ണായകമായ മാറ്ങ്ങൾ പകാണ്ടുവ
രുഗമ്ാൾ അധ്യാപക-വിേ്യാർത്ഥി 
സംഘടനകളമായം വിേ്യാഭ്യാസവിച
ക്ണരുമായം സാധാരണ േതിയിൽ 
നടത്ാറളള ചർച്കൾക്കുഗപാലം 
അവസരപമാരുക്കാപത എക് സിക്യൂട്ീ

വ് ഓർഡറിലൂപടയാണ് ഇവയിൽ പൈ
തും നടപ്ിൈാക്കിയത്. വിേ്യാഭ്യാസ
ത്ിപറെയം വിേ്യാർത്ഥികളപടയം താ
ത്പ്ര്യങ്ങൾ പരിേണിച്ാണ് ഈ മാ
റ്ങ്ങപളങ്ിൽ അതിപറെ 
ഗുണഗഭാക്താക്കളായ വിഭാേങ്ങപള വി
ശ്വാസത്ിപൈടുക്കാപതയം അവരുപട 
നിർഗദേശങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ
ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും പചവിപകാടു
ക്കാപതയം ഈ പരിഷ് ക്കാരങ്ങളമാ
യി സർക്കാർ മുഗന്ാട്ടു ഗപാകുന്പതന്തു
പകാടെ് എന് ഗചാേ്യം പ്രാഥമികമായി 
തപന് ഗചാേിക്കാപത നിർവാഹമിലെ. 
ഗകാവിഡ് പ്രതിസന്ിയപട ഈ ഘട്
ത്ിൽ, ഈ സാഹചര്യപത് അതിജീ
വിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾക്കപ്പുറത്്, 
ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ, ഘടനയം 
ഉള്ളടക്കവം സമഗ്രമാറ്ത്ിന് വിഗധയ
മാക്കുന് നയങ്ങൾ അസാധാരണമായ 

tI-c-f-¯n-sâ
D-¶-X-hn-Zym-`ym-k-cw-Kw
B-tKm-f-hn-Zym-`ym-k hn-]-Wn-¡v 
Xp-d-¶p-sIm-Sp-¡m-\p-f-f  
\o-¡-§-sf sN-dp-¡p-I

ഘകാവിഡ് കാലും ഘകരളത്തിടറെ ഉന്നതവി്്യാഭ്യാസത്തി
ടറെ സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിടറെ കൂടി �ട്മാകുകയാണ്. ഘകാ
ടളജുകളിടലയും സർവകലാശാലകളിടലയും സ്ഥിരാധ്യാ 
പക തസ്ികകൾ ഗണ്യമായി ടവട്ിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഏപ്രിൽ 
ഒന്നിടറെ ഉത്തരവിൽ തുടങ്ങി, അധ്യയനസമയമാറ്റും, 
ഓൺന്ലൻ വി്്യാഭ്യാസും, ബിരു്-ബിരു്ാനന്തര ഘകാ
ഴ് സുകളുടട �ടനാമാറ്റും ശുപാർശ ടെയ്ന്ന ടപ്രാഫസർ 
സാബു ഘതാമസ് സമിതിയടട റിഘപൊർട്് എന്നിങ്ങടനടയ
ത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇക്ാലയളവിടല നടപടികൾ.
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അന്താരാഷ്ട നിലവാരത്തി
ഘലക്് നമ്മുടട ഉന്നതവി
്്യാഭ്യാസടത്ത ഉയർത്തു
ന്നതിടനന്ന ഘപരിലാണ് 
2012ൽ റൂസ പദ്ധതിയും 
ഘൊയ് സ് ഘബസ്ഡ് ക്ര
ഡിറ്റ് ആറെ് ടസമസ്ററുും 
നടപെിലാക്ിയത്. ഘകാടി
കടളാഴുക്ി നടത്തിയ 
ഈ പരിഷ് കാരങ്ങൾ 
ഉന്നതവി്്യാഭ്യാസത്തി
ടറെ നിലവിലണ്ായിരുന്ന 
നിലവാരും കൂടി തകർത്തു
കളഞ്ഞുടവന്നത് പരടക് 
അുംഗീകരിക്ടപെട് വസ്തു
തയാണ്.

ഗവേതയിൽ നടപ്ിൈാക്കണപമന് 
നിർബന്ബുദ്ധി എന്തിനുഗവടെിപയ
ന്് പരിഗശാധിക്കപപ്ടണം.

ഗകരളത്ിപറെ ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ
ത്ിന് അന്താരാഷ്ട ഗുണനിൈവാരം 
ഇപലെന്നും ഇവിപട പഠിച്ിറങ്ങിയ വി
േ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തുസംഭവിക്കുന്നു
പവന്തിപന സംബന്ിച്് വ്യക്തമായ 
കണഗക്കാ പഠനഗമാ ൈഭ്യമപലെന്നുമുള്ള 
ആമുഖഗത്ാപടയാണ് പപ്രാഫസർ 
സാബു ഗതാമസ് അധ്യക്നായ വിേ
ഗ്ദ്ധ സമിതി ബിരുേ-ബിരുോനന്തര 
ഗപ്രാഗ്രാമുകളപട ഘടനാമാറ്ം നിർഗദേ
ശിക്കുന്ത്. നാല വർഷപത് ഡിഗ്രി 
ഓഗണഴ് സ് ഗപ്രാഗ്രാം, േഗവഷണാത്മ
ക ഡിഗ്രി, പതാഴിൽ സാധ്യതയം വി
ഗേശസർവകൈാശാൈകൾക്കുകൂടി 
ഇണങ്ങുന്തുമായ കഗമ്ാളാധിഷ്ിത 
ഗകാഴ് സകളം ഗകാഴ് സ് ഘടനയം തുട
ങ്ങിയ ശുപാർശകൾ സമിതി മുഗന്ാട്ടു 
വയ്ക്കുന്നു. ഈ ശുപാർശകപള ആഗവശ
ഗത്ാപട സ്വാേതം പചയ്തുപകാടെ് 
ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസമന്തി രേീ.പക.ടി.
ജൈീൽ ഗഫസ്ബുക്കിപൈഴുതുകയം പച
യ്തു. അന്താരാഷ്ട നിൈവാരത്ിഗൈക്ക് 
നമ്മുപട ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസപത് ഉയർ
ത്തുന്തിപനന് ഗപരിൈാണ് 2012ൽ 
റൂസ പദ്ധതിയം ഗചായ് സ് ഗബസ്ഡ് 
്രഡിറ്് ആറെ് പസമസ്ററം നടപ്ിൈാ

ക്കിയത്. ഗകാടികപളാഴുക്കി നടത്ിയ 
ഈ പരിഷ് കാരങ്ങൾ ഉന്തവിേ്യാ
ഭ്യാസത്ിപറെ നിൈവിലടൊയിരുന് 
നിൈവാരം കൂടി തകർത്തുകളഞ്ഞുപവ
ന്ത് പരപക്ക അംേീകരിക്കപപ്ട് 
വസ്തുതയാണ്. എംടി വാസഗേവനും 
ബാൈചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടുപമലൊം ഈ 

നിൈവാരത്കർച്യിൽ മനംപനാന്ത് 
തങ്ങളപട കൃതികൾ പാഠ്യപദ്ധതി
യിൽ നിന്നും പിൻവൈിക്കണപമന്് 
ആവശ്യപപ്ട്ത് ഈ നിൈവാരത്കർ
ച്യ്ക് കാരണമാകുന് നയങ്ങഗളാടുളള 
പ്രതിഗഷധ സൂചകമായാണ്.

നതാഴിൽ സാേ്യതയും  
വിദ്യാഭ്യാസെിലവാരവം

ആഗോളമാർക്കറ്ിപൈ ആവശ്യകത
യ്കനുസരിച്ചുള്ള പതാഴിൽ ശക്തിപയ സൃ
ഷ്ടിക്കുവാൻ ഗകരളത്ിപറെ ഉന്തവി
േ്യാഭ്യാസത്ിനാകുന്ിലൊപയന്നും 
അതിനാൽ പതാഴിൽോതാക്കളപട താ
ത്പ്ര്യങ്ങൾക്കിണങ്ങുന് വിധത്ിൽ 
ബിരുേ-ബിരുോനന്തരഗകാഴ് സകൾ പു
നസംഘടിപ്ിക്കണപമന്നുമാണ് പപ്രാ
ഫ.സാബു ഗതാമസ് കമ്മിറ്ിയപട പ്ര
ധാനവാേം. ഒട്ടും കാൈവിളംബം കൂടാ
പത ഇതു നടപ്ിൽ വരുത്തുന്തിനാൽ 
പുതിയ ഗകാഴ് സകൾക്ക് അഗപക്ിക്കു
വാനുള്ള ഗകാപളജുകളപട സമയപരി

സ്ിൊധത്യാപക തസ്ികകള് ഇല്ാലതയാക്കുന്ന 
ഏപ്രില് ഒന്നിലറെ ഉത്തെവ്റ്  പിന്വെിക്കണലമന്ന്റ് 
ആവശത്യലപെട്്റ് ലസക്രടട്റിയറ്ിനുമുന്നില് നടന്ന 
ധർണയി ല് യുണണറ്ഡ്റ് ആക്ഷന് ട�ാറം ടു  
ലപ്രാട്ക്്റ് ടകാളീജിടയറ്്റ് എഡ്യൂടക്കേന് സംസ്ാന 
കണവീനർ  എസ്റ്.അെീന പ്രസംഗിക്കുന്നു
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വർ പതാഴിൽരഹിതരാകുന്പതന് വാ
േത്ിപറെ ഉഗദേശശുദ്ധി ഗചാേ്യം പചയ്യ
പപ്ഗടടെതാണ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റി
റ്്യൂഷണൽ റാങ്ിംേിൽ ഗകരളത്ിപൈ 
സർവകൈാശാൈകൾ പിന്ിൈായിഗപ്ാ
യത് ഇവിടുപത് ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ
ത്ിനു നിൈവാരമിലൊത്തുപകാണ്ടും 
പതാഴിൽസാധ്യതയിലൊത്തുപകാണ്ടു
മാപണന്മുള്ള വാേം ഇതിനു ഉഗപാ
ത്ബൈകമായി  അവതരിപ്ിക്കപപ്ടു
ന്നുടെ്. NIRFൽ മുൻപന്തിയിൽ എത്തു
വാൻ നാലവർഷ ഡിഗ്രി ഗപ്രാഗ്രാം 
എത്രയം ഗവേം നടപ്ിൈാക്കണപമ
ന്നും പറയന്നു. എന്ാൽ 2020പൈ 
എൻഐആർഎഫിൽ നിന്് തപന് 
ൈഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
ഒന്ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്് ഓഫ് സയൻസിൽ സമയബന്ി
തമായി ബിരുോനന്തരബിരുേം പൂർ
ത്ിയാക്കിയിറങ്ങിയ 294 ഗപരിൽ 
193 ഗപർക്കാണ് ഗജാൈി ൈഭിച്ത്. 
രടൊം സ്ഥാനത്തുള്ള പജഎൻയവിൽ 
2017-18ൽ പിജി പൂർത്ിയാക്കിയ 
925 ഗപരിൽ 95 ഗപർക്കാണ് പതാ
ഴിൽ ൈഭിച്തായി കണക്കുള്ളത്. ഇരു
പത്ിമൂന്ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗകരളാ 
സർവകൈാശാൈയിൽ ഇഗത കാൈയള
വിൽ പിജി പൂർത്ിയാക്കിയ 756 ഗപ
രിൽ 173 ഗപർക്കാണ് പതാഴിൽ ൈഭിച്
ത്. അതായത് പതാഴിൽ സാധ്യതയം 
ഗേശീയറാങ്ിങ്ങും തമ്മിൽ യാപതാരു 
ബന്വമിലെ.

അന്ാരാഷ്ട്ര െിലവാരവം  
ആക്ഗാളവിദ്യാഭ്യാസ വിപണിയും

ഗകരളത്ിപൈ ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസം 
അന്താരാഷ്ട നിൈവാരത്ിഗൈക്ക് ഉയർ
ത്തുവാൻ നാലവർഷപത് ഓഗണഴ് സ് 
ഡിഗ്രി ഗപാഗ്രാം, ട്ിപ്ിൾ പമയിൻ സി
സ്റം, ബിരുേതൈം മുതൽ േഗവഷണ
സാധ്യതകൾ, നിൈവിൽ പഠിച്ചുപകാ
ടെിരിക്കുന് പ്രധാന വിഷയഗത്ാപടാ
പ്ം മപറ്ാരു വിഷയം കൂടി പഠിക്കുവാ
നുള്ള ഓപ്ഷണൽ ലമനർ സംവിധാ
നം, ഒന്ിൈധികം സർവകൈാശാൈക
ളിൽ ഒഗര ഗകാഴ് സ് പൂർത്ിയാക്കുന് 
ഗജായിറെ് ബിരുോനന്തര ബിരുേ ഗപ്രാ
ഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയ നിർഗദേശങ്ങളാണ് 
പപ്രാഫ.സാബു ഗതാമസ് കമ്മിറ്ി മു
ഗന്ാട്് പവയ്ക്കുന്ത്. രാഷ്ടിയ ഉച്ഛതാർ 
ശിക്ാ അഭിയാൻ (റൂസ) ഗപ്രാജക്ട് മു
ഗന്ാട്ടുപവച് മാർഗ്നിർഗദേശങ്ങളിൽ 
നിന്നും വ്യത്യസ്മായി ഈ റിഗപ്ാർ
ട്ിൽ പുതുതായി ഒന്നുമിലെ. മാത്രമലെ, 
ഗേശീയവിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ, 
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നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർ
ടവ ഓർഗന്നഘസഷടറെ 
68-ാമത് റിഘപൊർട്് പ്രകാ
രും ഇന്ത്യയിടല അഭ്യസ്വി
്്യരിൽ മൂന്നിൽ രണ്് ഘപർ 
ടതാഴിൽ രഹിതരാണ്. 
ഘജാലിയള്ള വലിടയാരു 
വിഭാഗമാകടട്, യാടതാ
രു ടതാഴിൽ സുരക്ഷിതത് 
വമില്ാത്ത, കരാർ സ്ഭാ
വത്തിലള്ള ടതാഴിൽഘമഖ
ലകളിലാണുള്ളത്. പ്രതി
വർഷും, പത്തു മില്്യൺ 
ടതാഴിടലങ്കിലും പുതുതായി 
സൃഷ്ിക്ടപെട്ാൽ മാത്രമാ
ണ് രാജ്യത്തിടറെ ടതാ
ഴിൽശക്തിടയ ഉൾടക്ാ
ള്ളാനാകുക.

ധി ജൂലൈ 31 വപര നീട്ണപമന്നും 
നിർഗദേശിക്കപപ്ട്ിട്ടുടെ്. പതാഴിൽ 
രഹിതരായ അഭ്യസ്വിേ്യരുപട എണ്ണം 
വർദ്ധിച്ചുവരികയാപണന്ത് നിഗഷധി
ക്കാനാകാത് വസ്തുതയാണ്. നാഷ
ണൽ സാമ്ിൾ സർപവ ഓർേലന
ഗസഷപറെ 68-ാമത് റിഗപ്ാർട്് പ്രകാ
രം ഇന്ത്യയിപൈ അഭ്യസ്വിേ്യരിൽ മൂ
ന്ിൽ രടെ് ഗപർ പതാഴിൽ രഹിതരാ
ണ്. ഗജാൈിയള്ള വൈിപയാരു വിഭാേ
മാകപട്, യാപതാരു പതാഴിൽ സരക്ി
തത്വവമിലൊത്, കരാർ സ്വഭാവത്ില
ള്ള പതാഴിൽഗമഖൈകളിൈാണുള്ളത്. 
േവൺപമറെിപറെതപന് കണക്കനുസ
രിച്് 2010നും 2040നുമിടയിൽ മുന്നൂറ 
മിലെ്യൺ യവാക്കൾ കൂടി പതാഴിൽ 
കഗമ്ാളത്ിപൈത്പപ്ടും. അതായത് 
പ്രതിവർഷം, പത്തു മിലെ്യൺ പതാഴി
പൈങ്ിലം പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപപ്ട്ാൽ 
മാത്രമാണ് രാജ്യത്ിപറെ പതാഴിൽശ
ക്തിപയ ഉൾപക്കാള്ളാനാകുകയള്ളൂ. 
എന്ാൈതിനു ഗനർ വിപരീതമാണ് 
കാര്യങ്ങളപട ഗപാക്ക്. 2020 പമയിൽ 
23.5 എന് സർവകാൈ പതാഴിൈിലൊയ്മ 
നിരക്ക് തുടരുകയാണ്.

മുൻകാൈങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്
മായി പപ്രാഫഷണൽ ഗകാഴ് സകൾ
ക്ക് പകരം, ആർട് സ് ആറെ് സയൻസ് 
ഗകാഴ് സകളിഗൈക്ക് എത്തുന്നുപവന്് 
ഇഗത വിേഗ്ദ്ധ സമിതി  സൂചിപ്ിക്കുന്നു 
ടെ്. പപ്രാഫഷണൽ ഗകാഴ് സകളപട 
വർദ്ധിച് ഫീസ് ഘടനയം പതാഴിൽ 
സാധ്യതയപട അപര്യാപ്തയമാണ് 
ഇതിനു കാരണം. നാസ് ഗകാമിപറെ 
(NASSCOM) കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്ര
തിവർഷം 12 ൈക്ം എഞ്ിനിയർമാർ 

ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ിറങ്ങുഗമ്ാൾ 1.4 
ൈക്ത്ിനു മാത്രമാണ് പതാഴിൽ ൈഭി
ക്കുന്ത്. വൈിയ തുകകൾ വിേ്യാഭ്യാ
സവായ്പപയടുത്് പഠിക്കുന് ഗഡാക്ടർ
മാരുപടയം നഴ് സമാരുപടയം സ്ഥിതി 
വ്യത്യസ്മലെ. അത്രഗത്ാളം ചുരുങ്ങിയ 
പതാഴിൽ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റു
മുള്ളത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുപവച്ചു
പകാടെ് ഗകരളത്ിപൈ സർവകൈാശാ
ൈകൾ പതാഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് 
ഇണങ്ങാത് ഗകാഴ് സകൾ നടത്തുന്
തുപകാടൊണ് ഇവിപട പഠിച്ിറങ്ങുന്
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യശ്പാൽ കമ്മിറ്ി, ബിർളാ അംബാ
നി കമ്മിറ്ി എന്ിങ്ങപന ഗേശീയതൈ
ത്ിൽ രൂപീകരിക്കപപ്ട്ിട്ടുള്ള സമി
തികപളലൊം ആഗോളവിേ്യാഭ്യാസ വി
പണി ചിട്പപ്ടുത്തുന്തിനായി മുഗന്ാ
ട്ടുപവച് നിർഗദേശങ്ങളാണ് ഇന്് മപറ്ാ
രു ഗപരിൽ ഗകരളത്ിപറെ വിേ്യാഭ്യാ
സരംേത്് അവതരിപ്ിക്കപപ്ട്ിരിക്കു
ന്ത്. ഈ നിർഗദേശങ്ങൾ വിഗേശസർ
വകൈാശാൈ ബിൽ, സ്വകാര്യ സർവക
ൈാശാൈ ബിൽ, എൻസിഎച്്ഇആർ 
(നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഗഫാർ 
എജയുഗക്കഷ്ൻ ആൻട് റിസർച്്) 
എന്ീ വിധത്ിൽ യപിഎ സർക്കാരി
പറെ കാൈത്് പാർപൈപമറെിൽ അവത
രിപ്ിക്കപപ്പട്ങ്ിലം വ്യാപകമായ 
എതിൽപ്ിപന തുടർന്് പാസാക്കാനാ
യിരുന്ിലെ. അക്കാൈത്് തപന് ഡൽ
ഹി സർവകൈാശാൈയം ബാംഗ്ലൂർ സർ
വകൈാശാൈയം നാല വർഷ ഡിഗ്രി 
ഓഗണഴ്് എന് ഘടനാമാറ്ം അവതരി
പ്ിക്കുകയം വ്യാപകമായ എതിർപ്പു
ടൊയതിപന തുടർന്് പിഗന്ാട്ടുഗപാകു
കയം പചയ്തു. ജസ്റിസ് രാഗജന്ദ്ര 
സച്ാർ, മുതിർന് മാധ്യമപ്രവർത്ക
നായ കുൽേീപ് നയ്യാർ, പജഎൻയവി
പൈ പപ്രാഫസറായ ജയന്തി ഗഘാഷ്, 
ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ീ 
പ്രമുഖർ ഡൽഹി സർവകൈാശാൈ 
അവതരിപ്ിച് എഫ് ലവയപി എന് 
നാലവർഷ ഡിഗ്രി ഓഗണഴ്് ഗപ്രാഗ്രാ
മിപനതിപര ഗനരിട്ടു രംേത്തുവന്ിരു
ന്നു. എന്ാൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 
ഒരു ഗകാടിഗയാളം വിേ്യാർത്ഥികൾ 
കടന്നുവരുന്, ഏകഗേശം 2.4 ൈക്ം 
ഗകാടി രൂപയപട വിപണിയായ ഇന്ത്യ
യപട ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസരംേപത് 
ൈക്്യമാക്കി നിരവധി പദ്ധതികൾ ഗേ
ശീയതൈത്ിലം സംസ്ഥാനതൈങ്ങളി
ലം രൂപപപ്ട്ടുവന്നുപകാഗടെയിരുന്നു. 
ഒടുവിൽ 2019ൽ പുറത്തുവന് പുതിയ 
ഗേശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയത്ിപറെ കര
ട് ആഗോളവിേ്യാഭ്യാസ വിപണിക്കാ
യി ഇന്ത്യയപട ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസരം
േം തുറന്നുപവയ്ക്കുന്താണ്. ഗേശീയ വി
േ്യാഭ്യാസനയവം നാലവർഷ ഡിഗ്രി 
ഗപ്രാഗ്രാം, ഇൻഡസ്ട്രി- അക്കാേമി ൈി
ഗങ്ജ്,  വിപണി ഗകന്ദ്രീകൃതമായ വി
ഗശഷപഠനം തുടങ്ങി  സാബു ഗതാമസ് 
കമ്മിറ്ി അവതരിപ്ിക്കുന് നിർഗദേശ
ങ്ങൾ മൂർത്മായ വിധത്ിൽ പ്രസ്ാ
വിക്കുന്നുടെ്. അതായത് ഗേശീയ വി
േ്യാഭ്യാസ നയം പാർൈപമറെ് അവതരി
പ്ിക്കുന്തിനും മുൻപ്, രാജാവിപന
ക്കാൾ കവിഞ് രാജഭക്തിഗയാപട 

കഗമ്ാളവിേ്യാഭ്യാസത്ിന് അനുഗരാ
ധമായ ഉത്രവകളം റിഗപ്ാർട്ടുകളമാ
യി ഗകരളം ഗകാവിഡ് കാൈം പ്രഗയാ
ജനപപ്ടുത്തുകയാണ്.  

പപ്രാഫസർ സാബു ഗതാമസ് റി
ഗപ്ാർട്് ആവർത്ിച്ാവശ്യപപ്ടുന് 
അന്താരാഷ്ട നിൈവാരപമപന്തന്് വ്യ
ക്തമാകണപമങ്ിൽ, 2020 മാർച്ിൽ 
19ന് വിേ്യാഭ്യാസരംേത്് വിഗേശമൂൈ
ധനം ആകർഷിച്ചുപകാടെ് എജയുഗക്ക
ഷണൽ സിറ്ി പദ്ധതിയപട സാധ്യത
കൾ ഗതടിയള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ  
ഉത്രവ് കൂടി ഗചർത്തുവായിക്കണം.  
അനതിവിദൂരഭാവിയിൽ സ്വഗേശപത്

യം വിഗേശപത്യം വിേ്യാഭ്യാസമൂൈധ
ന നിഗക്പകർക്ക് ആകർഷകമായ 
കഗമ്ാളമായി ഗകരളം മാറകയാണ്. 
ഈ വിേ്യാഭ്യാസ കഗമ്ാളത്ിൽ ്ര
യവിനിമയം സേമമാകണപമങ്ിൽ 
ഗകാഴ് സ് ഘടനയിൽ ഏകീകരണം 
ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് ഡിഗ്രി 
ഓഗണഴ് സ് ഗപ്രാഗ്രാം എന് സംവിധാ
നം. ഈ ഗകാഴ് സ് ഗചായിസ് ഗബ
സ്ഡ് ്രഡിറ്് ആറെ് പസമസ്റർ രീതി
യിൈായിരിക്കും. റൂസ വിഭാവനം പചയ് 
കഫ്റീരിയൽ സമീപനം കൂടുതൽ ഫൈ
പ്രേമായി തുടരും. മാർക്കറ്ിൽ ൈഭ്യമാ
യ ഏപതാരു ഗകാഴ് സം ഓഗണഴ് സ് 
ഗപ്രാഗ്രാമിപറെ ഭാേമായി വിേ്യാർത്ഥി
ക്ക് ്രയഗശഷി അനുസരിച്് സ്വീകരി
ക്കാം. ഒരു നിശ്ിത സർവകൈാശാൈ
യിൽ നിന്നുതപന് ഈ ്രഡിറ്് സമ്ാ
േിക്കണപമന്് നിർബന്മിലെ. ഒരു 
ഗകാഴ് സിപറെ പൂർത്ീകരണത്ിനായി 
ആവശ്യമായ ്രഡിറ്റുകൾ ഏതു സർവ
കൈാശാൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങാവന് 

വിധത്ിൈാണ് ഗജായിറെ് 
ഗപ്രാഗ്രാമുകളപട ഘടന. സ്വഗേശ
-വിഗേശ സർവകൈാശാൈകൾ ഓൺ
ലൈനിലൂപട നൽകുന് ഗകാഴ്സുകളിലൂപട 
ൈഭ്യമാകുന് ്രഡിറ്റും ഉപഗയാേപപ്ടു
ത്ി ബിരുേ-ബിരുോനന്തര 
ഗപ്രാഗ്രാമുകൾ പൂർത്ിയാക്കാം. ഒരു 
വിഷയപത് സംബന്ിച് സമഗ്രമായ 
വിജ്ഞാനമാവിലെ പുതിയ ഗകാഴ്സുകള
പട ഘടന. മാർക്കറ്ിപറെ സാധ്യതകൾ
ക്കനുസരിച്് ്രയഗശഷിക്കനുസരിച്് 
്രഡിറ്റുകൾ ഗനടാം. ഇവ്ിധത്ിൽ, 
പതാഴിൽ മാർക്കറ്ിന് ആവശ്യമായ 
ലനപുണി വികസിപ്ിക്കുന് ഒന്ായി 

2020ടല എൻഐആർഎ
ഫിടറെ കണക്കുകൾ പ്ര
കാരും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂ
ട്് ഓഫ് സയൻസിൽ ബി
രു്ാനന്തരബിരു്ും പൂർ
ത്തിയാ ക്ി യിറങ്ങിയ 
294 ഘപരിൽ 193 ഘപർക്ാ
ണ് ഘജാലി ലഭിച്ചത്. ടജ
എൻയവിൽ 2017-18ൽ 
പിജി പൂർത്തിയാക്ിയ 
925 ഘപരിൽ 95 ഘപർക്ാ
ണ് ടതാഴിൽ ലഭിച്ചത്. ഘക
രളാ സർവകലാശാല
യിൽ ഇഘത കാലയളവിൽ 
പിജി പൂർത്തിയാക്ിയ 
756 ഘപരിൽ 173 ഘപർക്ാ
ണ് ടതാഴിൽ ലഭിച്ചത്. 
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ക്കൂർ അധ്യാപനം ഒന്ര മണിക്കൂറായി 
പരിേണിക്കുന് പവയ്ഗറ്ജ് സമ്പ്രോയ
വപമടുത്തു കളഞ്ഞു. സർവകൈാശാൈ
കൾ ഈ ഉത്രവിനനുസരിച്് ചട്
ങ്ങൾ ഗഭേേതി പചയ്യണപമന്നും സർ
ക്കാർ ആവശ്യപപ്ട്ടു. ഇഗതാപട 2500-
3000 അധ്യാപക തസ്ികകൾ ഉന്ത
വിേ്യാഭ്യാസരംേത്് നിന്നും അപ്രത്യ
ക്മാകുന് സ്ഥിതിയടൊയി. നിൈവി
ലള്ള അധ്യാപകർ തപന് അധികമാ
കുകയം ഇവരുപട ഗജാൈി ഭാരം ്രമാ
തീതമായി വർദ്ധിക്കുകയം പചയ്യും. ചു

പതിനാറു മണിക്കൂർ എന്ന
ത് ഘകവലും ടീച്ചീുംഗ് അഘവ
ഴ്സ് മാത്രമാണ്. ക്ാസു
കൾക്കു ഘവണ്ിയള്ള തയ്ാ
ടറടുപെ്, ഘപ്രാജക്് ന്ഗ
ഡൻസ്, ഇഘറെണൽ
-എക്്ഘറ്റണൽ പരീക്ഷക
ളുടട നടത്തിപെ്, മൂല്യനി 
ർണ്ണയും തുടങ്ങി എൻസി
സി, എൻഎസ്എസ് തുട
ങ്ങിയ പാഘ്്യതര പ്രവർ
ത്തനങ്ങ ൾ തുടങ്ങിയ 
ഘജാലികളുും നിർവഹിഘക്
ണ്വരാണ് അധ്യാപകർ. 
അഘതാടടാപെും ന്വജ്ാ
നിക ഉത്പാ്നത്തിനുും പ്ര
സരണത്തിനുമുള്ള ഉത്തര
വാ്ിത്വും അധ്യാപകർ 
നിർവഹിഘക്ണ്തായണ്്. 

ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസപത് രൂപമാറ്ം 
വരുത്തുകപയന്താണ് സാബു ഗതാമ
സ് കമ്മിറ്ി റിഗപ്ാർട്ിപറെ സാരം.

സ്ിരാേ്യാപക തസ്ികകൾ  
ഇല്ാതാക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിനറെ 
ഉത്തരവക്

ഇത്രപമാരു വിേ്യാഭ്യാസ ്രമ
ത്ിൽ സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്ികകൾ 
ആവശ്യമിലെ. വിപണിക്കാവശ്യമായ 
ഗകാഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്ന പചയ്തു മാർക്ക
റ്റു പചയ്യുന് ഒരു ഉപാധി മാത്രമാകും 
അധ്യാപനം. അതുപകാടൊണ് പകാ
ളിജിഗയറ്് അധ്യാപകർ പതിനാറ 
മണിക്കൂർഗപാലം ആഴ്ചയിൽ ഗജാൈി 
പചയ്യുന്ിലൊപയന് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാ
യ പ്രചരണം നടത്ിപക്കാടെ് ഉന്ത
വിേ്യാഭ്യാസരംേത്് അപ്രഖ്യാപിത 
നിയമനനിഗരാധനം പകാണ്ടുവരുന് 
ഉത്രവകൾ സ്വന്തം പാളയത്ിൽ 
നിന്നുഗപാലം എതിർപ്പുടൊയിട്ടും നട
പ്ിൈാക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ി
രിക്കുന്ത്. ഗൈാക്ഡൗണിപറെ പ്രാരം
ഭഘട്ത്ിൽ തപന്, സ്ഥിരാധ്യാപക 
തസ്ികകൾ ഇലൊതാക്കുന് ഏപ്രിൽ 
ഒന്ിപറെ ഉത്രവ്  സർക്കാർ പുറത്ി
റക്കി. പ്രസ്തുത ഉത്രവ് പ്രകാരം, സർ
ക്കാർ-എയ്ഡഡ് ഗകാപളജുകളിൽ 
പതിനാറ മണിക്കൂർ അധ്യാപനമുപടെ
ങ്ിൽ മാത്രഗമ  സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്ി
കയ്ക് സാധുതയടൊകുകയള്ളൂ. പതിനാ
റ മണിക്കൂർ അധ്യാപനത്ിന് ഒരു 
സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്ിക, അധികമാ
യി വരുന് ഒൻപതു മണിക്കൂറിന് പുതി
പയാരു തസ്ികപയന്തായിരുന്നു നി
ൈവിലള്ള രീതി. കൂടാപത ഗപാസ്റ് ഗ്രാ
ജുഗവഷൻ ക്ാസകളിപൈ ഒരു മണി

രുങ്ങിയത് പത്തു വർഷഗത്ക്ക് ഉന്
തവിേ്യാഭ്യാസരംേത്് നിയമനങ്ങൾ 
ഉടൊകിലെ. പകാളിജിഗയറ്് അധ്യാപ
കർ ആഴ്ചയിൽ പതിനാറ മണിക്കൂർ മാ
ത്രമാണ് ഗജാൈി പചയ്യുന്പതന്നും പരി
മിതമായ ഈ ഗജാൈിക്ക് ഒരു ൈക്
ത്ിനുഗമൽ ശമ്ളം വാങ്ങി േവൺപമ
റെിനു സാമ്ത്ിക ബാധ്യതയടൊ
ക്കിപവയ്ക്കുന്നുപമന് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ 
പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടുപകാടൊണ് 
ഇത്രപമാരു ഉത്രവ് അടിഗച്ൽപ്ി
ക്കുവാൻ ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്് 
രേമിക്കുന്ത്. വിേ്യാഭ്യാസ 
പ്ര്രിയയ്കായി  പണം മുടക്കാൻ സർ
ക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാപണന്നും ൈാഭ
-നഷ്ടകണക്കുകളപടയടിസ്ഥാനത്ിൈ
ലെ വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ സാമ്ത്ിക 
ഉത്രവാേിത്വം സർക്കാർ നിർവഹി
ഗക്കടെതുപമന് ഗക്മരാഷ്ട സങ്ൽപ്
പത് നിരാകരിക്കുന്താണ് ഈ 
വാേം. മപറ്ാരു വസ്തുത, ഔഗേ്യാേിക 
ഗരഖകൾ പ്രകാരം തപന് ഉന്തവി
േ്യാഭ്യാസരംേത്് ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്
തു മണിക്കൂർ അധ്യാപകർ ഗജാൈി പച
യ്യുന്നുപടെന്താണ്. പതിനാറ മണി
ക്കൂർ എന്ത് ഗകവൈം ടീച്ീംേ് അഗവ
ഴ്് മാത്രമാണ്. ക്ാസകൾക്കു ഗവടെിയ
ള്ള തയ്യാപറടുപ്്, ഗപ്രാജക്ട് ലേഡൻ
സ്, ഇൻഗടണൽ-എക്്ഗറ്ണൽ പരീ
ക്ളപട നടത്ിപ്്, മൂൈ്യനിർണ്ണയം തു
ടങ്ങി എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് തു
ടങ്ങിയ പാഗഠ്യതര പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ ഗജാൈികളം നിർവഹിഗക്ക
ടെവരാണ് അധ്യാപകർ. അഗതാപടാ
പ്ം േഗവഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഗേ
ശീയ-അന്തർഗേശീയ അക്കാേമിക 
പസമിനാറകളിപൈ പങ്ാളിത്ം, റി
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ഏപ്രിൽ 1ടറെ ഉത്തരവ് 
നടപെിലാകുന്നഘതാടട സ്
തന്തമായ ഗഘവഷണത്തി
ടറെ സാധ്യതകൾ അട
യും. ഭാഷാ-മാനവിക വി
ഷയങ്ങളിലും 
സ്റാറ്റിസ്റിക്ിലും കൂടുതൽ 
തസ്ികകളുളള ഏകാധ്യാ
പക ഡിപൊർട്്ടമന്റുകൾ 
ഇല്ാതാകുും. അക്ാ്മിക് 
കൗൺസിൽ, ഘബാർഡ് 
ഓഫ് സ്റഡീസ് എന്നീ 
സർവകലാശാല സമിതി
കളിൽ അധ്യാപക പ്രതി
നിധികളുമില്ാതാകുും.

സർച്് ഗപപ്റകളപട പ്രസിദ്ധീകരണം 
എന്ിങ്ങപന ലവജ്ഞാനിക ഉത്പാ
േനത്ിനും പ്രസരണത്ിനുമുള്ള ഉത്
രവാേിത്വവം അധ്യാപകർ നിർവഹി
ഗക്കടെതായടെ്. ഈ മാനേണ്ഡങ്ങള
പട അടിസ്ഥാനത്ിൽ അധ്യാപകരു
പട ടീച്ിംേ് അഗവഴ് സിൽ ഏറ്ക്കുറച്ി
ലകളടെ്. ബിരുോനന്തര ബിരുേ ക് ളാ
സകൾ മാത്രം ലകകാര്യം പചയ്യുന് 
അധ്യാപകർക്ക് ആഴ്ചയിൽ പത്് 
മണിക്കൂർ അധ്യാപനം, ബിരുേക്ാസ
കൾ ലകകാര്യം പചയ്യുന്വർ ആഴ്ച
യിൽ പതിനാറ മണിക്കൂർ അധ്യാപന
പമന്താണ് യജിസി മാനേണ്ഡം. ഈ 
രണ്ടു വ്യത്യസ്വിഭാേങ്ങൾക്കായി 
ആവശ്യമായി വരുന് മുപന്ാരുക്കങ്ങള 
പടയം ഇതര േഗവഷണപ്രവർത്ന
ങ്ങളപടയം അടിസ്ഥാനത്ിൈാണ് 
ഈപയാരു ്രമീകരണമുളളത്. അസി
സ്ററെ് പപ്രാഫസർ, അഗസാഗഷ്യറ്് പപ്ര
ാഫസർ, പപ്രാഫസർ എന്ിങ്ങപനയ
ള്ള ഗഗ്രഡ് അനുസരിച്് ടീച്ിംേ് 
അഗവഴ് സിൽ പിപന്യം മാറ്ം വരും. 
ബിരുേ-ബിരുോനന്തര ക് ളാസകൾ 
ഒഗര സമയം ലകകാര്യം പചയ്യുന് 
അധ്യാപകരുപട ഗജാൈിഭാരം ്രമീക
രിക്കുന്തിനായി ഗകരളാ സർവകൈാ
ശാൈയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ പിജി 
അധ്യാപനപത് ഒന്രമണിക്കൂറായി 
(1:1.5) കണക്കാക്കുന് പവയ് ഗറ്ജ് 
സമ്പ്രോയം പകാണ്ടുവന്ത്. പിന്ീട് 
ഇത് ഗകരളത്ിപൈ ഇതരസർവകൈാ
ശാൈകളിലം പ്രാവർത്ികമായി. ചുരു
ക്കത്ിൽ, പ്രചരിപ്ിക്കപപ്ടുന്തു 
ഗപാപൈ പിജി പവയ് ഗറ്ജ് സമ്പ്രോയം 
അധ്യാപകർ അനുഭവിച്ചുഗപാന് അധി
കമായ ആനുകൂൈ്യമലെ, മറിച്് പതാഴിൽ
ഭാരത്ിപറെ ്രമീകരണവമായി ബന്
പപ്ട് അവകാശമാണ്. ഗകാപളജ് 
അധ്യാപകരുപട പ്രവർത്നം അധ്യാപ
നം മാത്രമലെ, േഗവഷണവം വിേ്യാർ
ത്ഥിയപടയം വിജ്ഞാനത്ിപറെയം 
സമഗ്രമായ വികാസം സാധ്യമാക്കുകയ
മാപണന്തിനാൈാണ് ഇത്രം സംവി
ധാനങ്ങൾ നിൈനിൽക്കുന്ത്.

ജനാധിപത്യപരവം സർഗ്ാത്മകവ
മായ ലവജ്ഞാനിക പ്രവർത്നത്ിലം 
അധിഷ്ിതമായ ജീവിതസാധനയപട 
ആപകത്തുകയാണ് പകാളിജിഗയറ്് 
അധ്യാപനം. അപവാേങ്ങൾ ഇലൊപയ
ന്ലെ. പനറ്്, പിഎച്്ഡി എന്ിങ്ങപന 
ചുരുങ്ങിയത് മുപ്തുവയസ്സുവപരയള്ള 
വിേ്യാഭ്യാസ-േഗവഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു ഗശഷമാണ് പകാ
ളിജിഗയറ്് അധ്യാപനഗയാേ്യത ഗനടു

ന്ത്. അധ്യാപനരംേപത് നീടെ 
സർവീസിനു ഗശഷം പപ്രാഫസർ 
തസ്ികയിപൈത്തുന് (പൈഗപ്ാഴും വിര
മിക്കുന്തിന് പതാട്ടുമുൻപ്) ഒരു പചറി
യവിഭാേത്ിനു മാത്രമാണ് സർക്കാർ 
പകാട്ിഗഘാഷിക്കുന് ഒന്രൈക്ം 
രൂപ ശമ്ളം ൈഭിക്കുന്ത്. ഒരു ജീവി
തകാൈംപകാടെ് അവർ ലവജ്ഞാനി
കരംേത്ിനു നൽകുന് സംഭാവനയ്ക് 
ഈ സമൂഹം നൽകുന് പ്രതിഫൈമാ
ണിത്.  ഇതാണ് ഇന്് സർക്കാർ  സാ
മൂഹ്യഗദ്രാഹ പ്രവർത്നമായി ചിത്രീ

കരിക്കുന്ത്.
ഈ ഉത്രവ് നടപ്ിൈാക്കുന്ഗതാ

പട, പുതിയ േഗവഷണ മാർഗ്േർശി
കൾ ഉടൊവകയിലെ. സ്ഥിരം അധ്യാപ
രുടൊയാൽ മാത്രമാണഗലൊ, ്രഗമണ 
അവർ റിസർച്് ലേഡ്ഷിപ്് ഗനടുന്
ത്. 2017പൈ യജിസി റഗുഗൈഷൻ പ്ര
കാരം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച് 
അധ്യാപകരുപട റിസർച്് ലേഡ്ഷി
പ്് പിൻവൈിച്ിരുന്നു. അഗപ്ാൾ 
തപന് േഗവഷണമാർഗ്േർശികളപട 
എണ്ണത്ിൽ േണ്യമായ 
കുറവടൊകുകയം പചയ്തു. നിൈവിൽ യ
ജിസി പജആർഎഫ് (ജൂനിയർ റിസർ
ച്് പഫഗൈാഷിപ്്) ഗനടിയവർക്കുഗപാ
ലം എംഫിൽ-പിഎച്്ഡി പ്രഗവശന
ത്ിന് ബുദ്ധിമുട്ടുടൊകുന് സാഹചര്യമു
ടെ്. ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ ഉത്രവ് നട
പ്ിൈാകുന്ഗതാപട, കാൈ്രഗമണ സ്വ
തന്തമായ േഗവഷണത്ിപറെ സാധ്യ
തകൾ പൂർണ്ണമായം അടയം. മാത്രമലെ, 
ഭാഷാ-മാനവിക വിഷയങ്ങളിലം സ്റാ
റ്ിസ്റിക്് ഗപാപൈയള്ള വിഷയങ്ങളിലം 
കൂടുതൽ തസ്ികകളളള ഏകാധ്യാപക 
ഡിപ്ാർട്്പമന്റുകൾ ഇലൊതാകും. 
ഏകാധ്യാപക വിഷയങ്ങളിപൈ സ്ഥി
രം അധ്യാപകർ ഇലൊതാകുന്ഗതാപട 
അക്കാേമിക് കൗൺസിൽ, ഗബാർഡ് 
ഓഫ് സ്റഡീസ് എന്ീ സർവകൈാശാ
ൈ സമിതികളിൽ അധ്യാപക പ്രതിനി
ധികളിലൊതാകും. സ്വാഭാവികമായം 
ഈ വിഷയങ്ങളപട ശവക്കുഴികൾ 
അധികം താമസിയാപത പൂർത്ിയാ 
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ഉന്നതവി്്യാഭ്യാസരുംഗ
ടത്ത വാണിജ്യതാത്പര്യ
ങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാ
പിച്ചുടകാണ്ടുളള മിഷൻ
ഘമാഡിലള്ള പദ്ധതിയാ
ണ് റൂസ. ഘകന്ദ്രമാനവവി
ഭവ ഘശഷി മന്താലയവും 
റ്റാറ്റ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് 
സയൻസുും സുംയക്തമാ
യി തയ്ാറാക്ിയ റൂസ
-ഉന്നതവി്്യാഭ്യാസ മി
ഷൻ എന്ന ഘരഖയിലും 
മാർഗ്ഗഘരഖയിലും 
സൂെിപെിക്കുന്നതുഘപാടല 
സ് കൂൾ തലത്തിൽ നടപെി
ലാക്ിയ അക്ാ്മികവും 
സാമ്പത്തികവും ഭരണപ
രവമായ പരിഷ് ക്ാരങ്ങ
ളുടട തുടർച്ചയാണിത്.

കും. പൈഗപ്ാഴും അറപത് മുതൽ നൂറ
വപര വിേ്യാർത്ഥികളാണ് ഏകാധ്യാപ
ക ഡിപ്ാർട്ടുപമന്റുകൾ ലകകാര്യം പച
യ്യുന് ജനറൽ ക്ാസകളിലടൊകുന്ത്. 
യജിസി നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള അധ്യാപക
-വിേ്യാർത്ഥി അനുപാതം പപാതുവിൽ 
ഗകരളത്ിൽ പാൈിക്കാറമിലെ. ഇത്
രം തസ്ികകൾ ആഴ്ചയിൽ പതിനാറ 
മണിക്കൂർ അധ്യായനമിലൊപയന് ഗപ
രിൽ ഇലൊതാക്കുന്ത് എത്രഗത്ാളം 
യക്തിരഹിതമാണ് എന്ത് പ്രഥമദൃ
ഷ്ട്യാ ഗബാധ്യമാകുന് വസ്തുതയാണ്.

ഏപ്രിൽ ഒന്നിനറെ ഉത്തരവിനറെ 
പശ്ാത്തലം

ഗകാവിഡ് സൃഷ്ടിച് സാമ്ത്ിക 
പ്രതിസന്ിപയ മറികടക്കാപനന് ഗപ
രിൽ പുറത്തുവന് ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ 
ഉത്രവം അതിന് അനുബന്മായി 
വന് പമയ് 25പറെയം ജൂൺ 8പറെയം 
ഉത്രവകൾ ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസരംേ
പത് സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്ികകൾ മാ
ത്രമലെ, കരാർ അധ്യാപക തസ്ികകൾ
വപര പരിമിതപപ്ടുത്തുന് സാഹചര്യം 
സൃഷ്ടിച്ചു. എന്ാൽ ഈ ഉത്രവകൾ
ക്ക് ഗകാവിഡ് പ്രതിസന്ിയമായി 
യാപതാരു ബന്വമിലൊപയന്് ഗനര
പത് സൂചിപ്ിച്ചുവഗലൊ. എന്ാൽ, ഈ 
നയനടപടികൾ  രാജ്യത്ിപറെ ഉന്ത
വിേ്യാഭ്യാസരംേത്് കഴിഞ് ഒരു 
പതിറ്ാടെിഗൈപറയായി നടപ്ിൈാക്കി
പക്കാടെിരിക്കുന്, രാഷ്ടീയ ഉച്ഛതാർ 
ശിക്ാ അഭിയാൻ (റൂസ) 
ഗപ്രാജക്ടുമായി അഗഭേ്യമായ വിധ
ത്ിൽ ബന്പപ്ട്ടു നിൽക്കുന്നുമുടെ്. 
ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസരംേപത് വാണി
ജ്യതാത്പര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്ര
ഖ്യാപിച്ചുപകാണ്ടുളള മിഷൻഗമാഡില
ള്ള പദ്ധതിപയന് നിൈയിൈാണ് റൂസ 
ഗപ്രാജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ് ക്കരി
ക്കപപ്ടുന്ത്. ഗകന്ദ്രമാനവവിഭവ 
ഗശഷി മന്താൈയവം റ്ാറ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് 
ഓഫ് സയൻസം സംയക്തമായി 
തയ്യാറാക്കിയ റൂസ-ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ 
മിഷൻ എന് ഗരഖയിലം മാർഗ്ഗരഖ
യിലം സൂചിപ്ിക്കുന്തു ഗപാപൈ 
സ് കൂൾ തൈത്ിൽ നടപ്ിൈാക്കിയ 
അക്കാേമികവം സാമ്ത്ികവം ഭര
ണപരവമായ പരിഷ് ക്കാരങ്ങളപട തു
ടർച്യാണിത്. അതായത് ആഗോളീ
കരണ അജടെയ്ക് അനുസരിച്് ഉന്ത
വിേ്യാഭ്യാസരംേം പുന:സംഘടിപ്ിക്കു 
കപയന്താണ് ഗൈാകബാങ്് ഗപ്രാജ
ക്ടായ റൂസയപട ൈക്്യം. മാനേണ്ഡങ്ങ
ളപട അടിസ്ഥാനത്ിൽ, 99,000 

ഗകാടി രൂപപയാഴുക്കി നടപ്ിൈാക്കുന് 
ഈ ഗപ്രാജക്ട്, യജിസി ഫടെിംേ് 
അവസാനിപ്ിക്കണപമന്നും മപറ്ലൊ 
പദ്ധതികളം റൂസ പപ്രാജക്ടിന് കീഴി
ൈായിരിക്കണപമന്നും നിഷ് കർഷിക്കു
ന്നു. ഇക്കാൈയളവിൽ സ്വകാര്യ നി
ഗക്പകപര ആകർഷിച്ചുപകാടെ് സം
സ്ഥാനങ്ങളപട ഫടെ് വിഹിതം സമാ
ഹരിക്കുവാനും നിർഗദേശിക്കുന്നു. ഗപ്രാ
ജക്ട് അവസാനിക്കുഗമ്ാൾ ഉന്തവി
േ്യാഭ്യാസത്ിന് സർക്കാർ ഫടെ് 
നൽകുന്ത് അവസാനിപ്ിക്കുന് വിധ

ത്ിൈാണ് ഗപ്രാജക്ട് ആസൂത്രണം പച
യ്ിരിക്കുന്ത്. അതായത് സ്വകാര്യ 
ഫടെിംേിഗൈക്ക് ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ 
ഗമഖൈപയ നയിക്കുകപയന്താണ് റൂ
സയപട ൈക്്യം. ഇതിന് അനുഗരാധ
മായ മുന്നുപാധികളപട അടിസ്ഥാന
ത്ിൈാണ് റൂസ ഫടെ് നൽകുന്ത്. പ്ര
ധാനമായം എട്ടു പരിഷ് ക്കാരങ്ങളാണ് 
ഫടെിംേിപറെ മുന്നുപാധികളായി മാർ
ഗ്ഗരഖ അക്കമിട്് പറഞ്ിരുന്ത്. 1. 
സംസ്ഥാന ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ കൗൺ
സിൽ രൂപീകരിക്കുക, 2. സംസ്ഥാന 
ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഗവണം, 3. 
സംസ്ഥാന ഫടെിംേ് വിഹിതവം 
സമയക്ിപ്തയം പാൈിക്കണം, 4. 
അഫിൈിഗയഷൻ പരിഷ് ക്കാരങ്ങൾ 
(സർവകൈാശാൈകളം ഗകാപളജുകളം 
തമ്മിലള്ള ബന്വിഗച്ഛേം), 5. ഫാ
ക്കൽറ്ികളപട നിയമനം, 6. അ്രഡി
ഗറ്ഷൻ ഏജൻസികളപട രൂപവത്ക്ക
രണം, 7. ഭരണ നിർവഹണ പരി
ഷ് ക്കാരങ്ങൾ നടത്ണം, 8. അക്കാേ
മികതൈത്ിലം പരീക്ാതൈത്ിലമു
ള്ള പരിഷ് കാരങ്ങൾ നടപ്ാക്കണം. 
ഈ നിർഗദേശങ്ങൾ എത്ര കണിശമാ
യാണ് ഗകരളത്ിൽ നടപ്ിൈാക്കുന്
പതന്് ഈ ഗമഖൈയിപൈ മാറ്ങ്ങൾ 
നിരീക്ിക്കുന് ഏപതാരാൾക്കും മന
സ്ിൈാകും. 2007ൽ തപന് ഉന്തവി
േ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽ ഓർഡിനൻസി
ലൂപട രൂപീകരിച്ചു. 2013ൽ പതിമൂന്് 
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് ഗകാപളജുകൾ
ക്ക് സ്വയംഭരണ പേവി നൽകി. എൽ
ഡിഎഫിപറെ പ്രഖ്യാപിത നയത്ിനു 
വിരുദ്ധമായി, കൂടുതൽ ഗകാപളജുകൾ
ക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുപമ
ന്് ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്് മന്തി 
പക.ടി.ജൈീൽ കഴിഞ് വർഷം അസ
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 വി്്യാഭ്യാസരുംഗത്തിടറെ 
സമ്പൂർണ്ണമായ കച്ചവടവ
ത്ക്രണും ലക്ഷ്യുംവയ്ക്കു
ന്നതാണ് പുതിയ ഘ്ശീയ 
വി്്യാഭ്യാസ നയും. ഘകാ
ഴ്സ് നടത്തിപെ് ഫീസ് 
�ടന നിശ്ചയിക്ൽ, 
അധ്യാപകനിയമനും, 
ശമ്പളും നൽകുന്നതുൾപെ
ടടയള്ള ഘകാടളജ് നട
ത്തിപെിടറെ ഫണ്ിുംഗ് തുട
ങ്ങി ഭരണപരണവും സാ
മ്പത്തികവും അക്ാ്മി
കവമായ എല്ാ അവകാ
ശങ്ങളുും സ്കാര്യനിഘക്ഷ
പകർക്് നൽകുന്ന വിധ
ത്തിഘലക്് ഉന്നതവി്്യാ
ഭ്യാസത്തിടറെ �ടന മാ
റ്റടപെടുകയാണ്. 

ന്ിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ിരുന്നു. 
2030താകുഗമ്ാൾ എലൊ ഗകാപളജു
കൾക്കും സ്വയംഭരണ പേവി പകാടുക്ക
ണപമന്് ഗേശീയവിേ്യാഭ്യാസനയവം 
അനുശാസിക്കുന്നു. ഗകാഴ്് നടത്ിപ്്, 
ഫീസ് ഘടന നിശ്യിക്കൽ, അധ്യാ
പകനിയമനം, ശമ്ളം നൽകുന്തുൾ
പ്പടയള്ള ഗകാപളജ് നടത്ിപ്ിപറെ 
ഫടെിംേ് തുടങ്ങി ഭരണപരണവം 
സാമ്ത്ികവം അക്കാേമികവമായ 
എലൊ അവകാശങ്ങളം സ്വകാര്യനി
ഗക്പകർക്ക് നൽകുന് വിധത്ിഗൈ
ക്ക് ഉന്തവിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ ഘടന 
മാറ്റുകയാണ്.സാമൂഹ്യനീതിയം സംവ
രണവം പമറിറ്റുപമാന്നും ബാധകമലൊ
ത് ഈ സമ്പ്രോയത്ിൽ നിൈനിൽ
ക്കുന് അധ്യാപനരീതിയ്ക് സ്ഥാനമിലെ. 
അതായത് റൂസ ഗപ്രാജക്ടിപറെ മുന്നുപാ
ധികൾ പൂർത്ീകരിക്കുന്തിപറെ 
അനിവാര്യമായ തൈപമന് നിൈയിൈാ
ണ് സ്ഥിരാധ്യാപനമിലൊതാക്കുന് 
ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ ഉത്രവ് നിൈവിൽ 
വന്ിരിക്കുന്ത്.

വിേ്യാഭ്യാസരംേത്ിപറെ സമ്പൂർ
ണ്ണമായ കച്വടവത്ക്കരണം ൈക്്യം
പവയ്ക്കുന്പതന്് അക്കാേമിക ഗൈാകം 
മുഴുവൻ വിൈയിരുത്ിയ പുതിയ ഗേശീ
യ വിേ്യാഭ്യാസ നയത്ിപറെ ഭീഷണി
യിൽ നിൽക്കുഗമ്ാഴാണ് ഈ ഉത്ര
വ് രംേപ്രഗവശം പചയ്ിരിക്കുന്ത് 
എന്തും രേഗദ്ധയമാണ്. 2019ൽ പുറ
ത്തുവന് ഗേശീയ വിേ്യാഭ്യാസനയ
ത്ിപറെ കരട്, സ്ഥിരാധ്യാപകരുപട 
ആവശ്യമിലൊപയന്നും ക്ാസ്റൂം മാഗന
ജ്പമറെിന് വനിതാ സന്ദ്ധപ്രവർത്
കപര കരാർ അടിസ്ഥാനത്ിൽ നിയ
മിച്ാൽ മതിപയന്നും നിർഗദേശിക്കുന്നു

ടെ്. സ്ഥിരം പതാഴിൈലെ, അഞ്് വർ
ഷം വീതമുള്ള കരാർ അധ്യാപനം 
മതിപയന് നീതി ആഗയാേിപറെ നിർ
ഗദേശങ്ങളം നിൈവിലടെ്. ഗകാവിഡാന
ന്തരവിേ്യാഭ്യാസപത് കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത
കപളന് ഗപരിൽ സംസ്ഥാന ഉന്തവി
േ്യാഭ്യാസവകുപ്് പ്രസിദ്ധീകരിച് കര
ടും ഓൺലൈൻ വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ 
വ്യവസ്ഥാപിതവത്ക്കരണത്ിലൂപട 
പ്രാരംഭഘട്ത്ിൽ തപന് മൂന്ിപൈാ
ന്് അധ്യാപകതസ്ികകൾ ഇലൊതാ

ക്കാപമന്് പ്രസ്ാവിക്കുന്നുടെ്. ഗകാവി
ഡാനന്തരഘട്ത്ിൽ ഇരുപത്ിയഞ്് 
ശതമാനം അധ്യാപനം ഓൺലൈൻ 
മാതൃകയിൈാകണപമന് നിർഗദേശം യ
ജിസിയം മുഗന്ാട്ടുവച്ിട്ടുടെ്. അതായ
ത് ആഗോളകഗമ്ാളത്ിപൈ കച്വട
വസ്തുവായി വിേ്യാഭ്യാസം പരിണമിക്കു
ഗമ്ാൾ അവിപട പതാഴിൈവകാശങ്ങ
ഗളാ ജനാധിപത്യഗബാധഗമാ സർഗ്ാ
ത്മകതഗയാ ഉള്ള അധ്യാപനം ആവ
ശ്യമിലെ. ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ ഉത്രവ് 
ഈ വിേ്യാഭ്യാസ കഗമ്ാളത്ിപറെ പാ
തപയാരുക്കുന്ത് ഇവ്ിധത്ിൈാണ്.

കഗമ്ാളവിേ്യാഭ്യാസത്ിഗൈക്കുള്ള 
നയപരമായ മാറ്ങ്ങളപട പ്രാരംഭ ഘട്
ത്ിൽ തപന് അധ്യാപനത്ിനുഗമല
ള്ള കടന്ാ്രമണങ്ങളം തുടങ്ങിയിരുന്നു. 
വിേ്യാർത്ഥിപയ ക്ാസ് മുറിയിൽ നിരന്ത
രം പീഡിപ്ിക്കുന് അധ്യാപകരുപട 
ചിത്രം ഡിപിഇപിയപട പ്രഗയാക്താ 
ക്കൾ മുഗന്ാട്ടുവച്ത് അതിനാൈാണ്. 
അധ്യാപകപരയലെ, സഹായി
(facilitator)പയയാണ് ആവശ്യപമന് 
വിധത്ിൽ വിേ്യാഭ്യാസ സങ്ൽപ്
ങ്ങൾ മാറ്ിപയഴുതിപക്കാടൊണ് റൂസ
യം പുഗരാേമിച്ത്. ഗേശീയവിേ്യാഭ്യാ
സ നയപമത്തുഗമ്ാൾ, അധ്യാപനം 
കരാർ അടിസ്ഥാനത്ിലള്ള സന്ദ്ധ
പ്രവർത്നമായി. റൂസ പദ്ധതിയപട 
പൂർത്ീകരണഗത്ാപട വിേ്യാഭ്യാസ
കഗമ്ാളത്ിൽ, സ്വന്തമായി തയ്യാറാ
ക്കിയ ഗകാഴ്സുകളമായി ഗകാപളജ് മാർ
ക്കറ്ിൽ കച്വടത്ിന് അവസരം കാ
ത്തുനിൽക്കുന് വിഭാേമാകും അധ്യാപ
കർ. ്രയഗശഷിക്കനുസരിച്് ഈ 
ഗകാഴ്സുകൾ വാങ്ങാവന് ഉപഗഭാക്താ
വായി വിേ്യാർത്ഥിയം മാറം. ഈ 
കഗമ്ാളവിേ്യാഭ്യാസ്രമത്ിഗൈക്കു
ള്ള സത്വരമായ ചുവടുമാറ്മാണ് 
ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ ഉത്രവൾപ്പട 
ഗകാവിഡ് മറയാക്കിയടൊയിരിക്കുന് 
സമയമാറ്വം ഗകാഴ്്ഘടനാമാറ്വമുൾ
പ്പടയള്ള നടപടികൾ ൈക്്യം പവയ്ക്കു
ന്ത്. അതായത്, ഏപ്രിൽ ഒന്ിപറെ 
ഉത്രവ് ഇലൊതാക്കുന്ത് അധ്യാപക
രാകുവാനായി ജീവിതം മാറ്ിപവച് 
ആയിരക്കണക്കിന് ഉഗേ്യാോർത്ഥിക
പള മാത്രമലെ, വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ അടി
ത്റയിൽ നിവർന്നുനിന് ഗകരളസമൂഹ
ത്ിപറെ ജനാധിപത്യവിേ്യാഭ്യാസ ്രമ
പത്യംകൂപടയാണ്. ഉന്തവിേ്യാഭ്യാ
സപത് തകർക്കുന് ഈ നയങ്ങൾപക്ക
തിപര സങ്കുചിതമായ എലൊ താത്പ്ര്യ
ങ്ങൾക്കും അതീതമായി രംേത്് വഗര
ടെത് അനിവാര്യമാണ്.
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ദുരന്തകാൈപത് വിേ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണ
മായി അനൗപചാരികമായി മതി 
എന്് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനി
യ്ക്കുന്തും ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാസ
ത്ിന് പകരപമഗന്ാണം ഓൺലൈ
നിലൂപട അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കു
ന്നുപവന്് പ്രഖ്യാപിക്കുന്തും ആശാ
സ്യമലെ. പുതിയ അധ്യയന വർഷം 
ആരംഭിക്കുന്തും ക്ാസ് റൂം പഠനം 
ആരംഭിക്കുന്തും ഒഗന്ാ രഗടൊ മാസ
ങ്ങൾക്കുഗശഷഗമ സാധ്യമാകൂ. നിശ്യ
മായം അപതാരു നഷ്ടമാണ്. എന്ാൽ, 
ഗകാവിഡ്-19പറെ വ്യാപന പശ്ാത്ൈ
ത്ിൽ മപറ്ാരു ഗപാംവഴിയിലെ. 
പഗക്,  സാധാരണഗപാപൈ ജൂൺമാ
സം പുതിയ അധ്യയനവർഷം ഓൺ
ലൈനിലൂപട ആരംഭിക്കുന്നുപവന് പ്ര
തീതി ജനിപ്ിക്കുന്ത് ദുരുപേിഷ്ടമാ 
ണ്. അതുപകാടൊണ് ഗേവിക എന് 
ഒൻപതാം ക്ാസ്് വിേ്യാർത്ഥിനിയ്ക് 
ക്ാസ്് നഷ്ടപപ്ടുഗമാപയഗന്ാർത്് ജീ
വൻ പവടിഗയടെിവന്ത്. 

സ് കൂൾ-ഗകാപളജ് വിേ്യാർത്ഥികൾ 
ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഉപഗയാേിച്് 
പഠിഗച്ാപട്. പഠനത്ിന് സഹായകര
മായ തയ്യാപറടുപ്പു സന്ർഭമായി ഇക്കാ
ൈപത് വിഭാവനം പചയ്യണം. അതിൽ 
അധ്യാപകർക്കും പപങ്ടുക്കാം. നിർഗദേ
ശങ്ങൾ നൽകാം. പഗക്, അവപയാ
ന്നും ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാസത്ി
പറെ സങ്ൽപ് പരിധികളിൽ എവിപട
യം പചപന്ത്തുന്ിലൊപയന്് ഓർത്തു
പകാടെ് ഗവണപമന്് മാത്രം.

വിേ്യാഭ്യാസം എന്തിന് ഔപചാരി
കമാവണം എന്് ചിന്തിക്കുന് മതിഭ്രമ
ക്കാരുടെ്. അനൗപചാരികമായാലം 
അതും വിേ്യാഭ്യാസം തപന്യഗലെ എന്് 
സങ്ൽപ്ിക്കുന് ശുദ്ധഹൃേയരുമു ടെ്. 
ഗകാവിഡ് കാൈപത് നിസ്ഹായവസ്ഥ 
മൂൈം താൽക്കാൈികമായി സർക്കാർ 

ഏർപപ്ടുത്തുന് ഒരു ്രമീകരണം മാത്ര
മാണിത് എന്് വാേിക്കുന് സർക്കാർ 
അനുകൂൈക്കാപരയം കണ്ടു. അങ്ങപനയ
ലെ, ഭാവിയിൽ നാം ഓൺലൈൻ ഗമാ
ഡിഗൈയ്ക്കു ഗബാധന സമ്പ്രോയങ്ങപള 
പൂർണ്ണമായി മാറ്ി പ്രതിഷ്ിയ്കണപമന്് 

ആവശ്യപപ്ടുന് വിേഗ്ദ്ധന്ാരും ഇതിനി
ടയിൽ സജീവമാണ്. ചിൈ വിഗേശ രാ
ജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന് ഡിജിറ്ൽ ഗമാഡി
ലള്ള വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ സാഗങ്തിക 
മാസ്മരികതയിൽ മയങ്ങി വീണവരാണ് 
അവരിൽ ഭൂരിഭാേവം. എന്ാൽ, ഭര
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വി്്യാഭ്യാസും മനുഷ്യന് മാത്രും സിദ്ധമായ വിശിഷ്ാവകാശ
മാണ്.  മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്ന ശു
ദ്ധമായ ന്ജവപ്രക്രിയയാണത്. യന്തമനുഷ്യന് അതിടലാ
രു കാര്യവമില്. കമ്പ്യൂട്റുകൾക്കുും സ്ാർട് ഘഫാണു കൾക്കുും 
വി്്യാഭ്യാസ ധർമ്മും നിർവ്വഹിക്ാൻ കഴിയടമന്ന മിഥ്യ 
സമൂഹത്തിൽ എങ്ങടനഘയാ വളരുന്നു. മനുഷ്യബുദ്ധിയടട 
ഒരു ഉൽപെന്നും മാത്രമാണ് വാഴ്ത്തടപെടുന്ന ന്സബർ ടട
ക് ഘനാളജി.  ആ വി്്യകളിലൂടട വിഖ്യാത വി്്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യ
ങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഘനടാനാവക? ഔപൊരിക വി്്യാഭ്യാസ
ത്തിന് ബ്ലാകാൻ എത്ര വി്ഗ്ദ്ധമായ അനൗൊരിക വി്്യ
കൾക്കുും കഴിയില്ാടയന്ന് അുംഗീകരിച്ചുടകാണ്ടുഘവണും 
ഘകാവിഡ് മഹാമാരിയടട കാലടത്ത ഓൺന്ലൻ പാ്
ങ്ങൾ ആസൂത്രണും ടെയ്ാൻ.
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ഔപൊരിക വി്്യാഭ്യാസ
ത്തിടറെ സ്ഥാനത്ത് അ 
നൗപൊരിക പ്നുംവ്യാ
പകമാക്ിയാൽ അധ്യാപ
ക നിയമനങ്ങൾ എടന്ന
ഘന്നയ്ക്കുമായി ഒഴിവാക്ാ
നാകുും എന്ന് െിന്തിക്കുന്ന 
ഭരണാധികാരികൾ ചുറ്റുമു
ണ്്. പൗരടറെ വി്്യാഭ്യാ
സും ഭരണകൂടത്തിടറെ ചു
മതലയടല്ന്ന് പരസ്യമാ
യി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയ
ങ്ങൾ ഓഘരാ ്ിവസവും 
പ്രത്യക്ഷടപെട്ടുടകാണ്ിരി
ക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് സർ
ക്ാരിടറെ ഈ ചുവടുവ
യ്പ് നിർണ്ണായകമാണ്.

ണാധികാരികളാകപട് ഇതാണ് അനു
ഗയാജ്യമായ സമയം എന്് തിരിച്റി
ഞ്് ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ 
ചുമതൈ ഒഴിയാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂ
ത്രണം പചയ്തു നീങ്ങുന്നു.

നിശ്യമായം ഇത്രപമാരു സാഹ
ചര്യത്ിൽ, ബേൈായി ഓൺലൈൻ 
പഠന പരിഷ് കാരങ്ങൾ പകാണ്ടുവരു
ഗമ്ാൾ അവയപട വരും വരായ്കകൾ 
എപന്താപക്കയാപണന്് പരിഗശാധി
യ് ഗക്കടെതഗലെ. ഒന്ാമതായി ഇന്ത്യ
പയഗപ്ാപൈ അതിബൃഹത്ായ നമ്മു
പട രാജ്യപത് 130 ഗകാടി ജനങ്ങളപട 
വിേ്യാഭ്യാസപത്ക്കുറിച്് ചിന്തിക്കു
ഗമ്ാൾ, ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാസം 
നിർബന്ിതമായി നിൈനിൽക്കുന്ി
പലെങ്ിൽ മഹാഭൂരിപക്വം നിരക്ര
തയിൽ തുടഗരടെി വരും. രടൊമപത്
കാര്യം, അധ്യാപനം ഫൈപ്രേമാകണ
പമങ്ിൽ ക്ാസ് റൂമിപൈ പകാടുക്കൽ വാ
ങ്ങൽ അത്യന്താഗപക്ിതമാണ്. 
അധ്യാപകർ വിേ്യാർത്ഥികൾക്കു അറി
വ പകർന്നു നൽകുന് ജീവത്ായ പ്ര
്രിയയാണ് ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാ
സം. അതിന് ഉഗപാത്ബൈകമായി 
മപറ്ാരുപാട് സാധ്യതകൾ, അനൗപ
ചാരികമായവ ഉൾപ്പട ഉപഗയാേി
ക്കാം. ഓൺലൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ 
പ്രഗയാജനപപ്ടുത്ാം. പഗക്, മുഖാമു
ഖം നടഗക്കണ്ടുന് ഗബാധന പ്ര്രിയയ്ക്കു 
പകരമായി അവ ഉപഗയാേിയ്കാൻ രേ
മിക്കുന്ത് വ്യർത്ഥമാപണന് കാര്യം 
പ്രഗത്യകം രേദ്ധിക്കുക.

മൂന്ാമപത് കാര്യം, ഇന്ത്യയിപൈ 
മഹാഭൂരിപക്ം വിേ്യാർത്ഥികൾക്കും 
ഡിജിറ്ൽ സൗകര്യങ്ങൾ പഡ
സ് ക് ഗടാപ്് കമ്്യൂട്ർ, ൈാപ് ഗടാപ്്, 
സ്മാർട്് ഗഫാൺ, ഇറെർപനറ്്, ഇൈക്ടി
സിറ്ി എന്ിവപയാന്നും ൈഭ്യമലൊപയ
ന് നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യവം മുന്ില
ടെ്. ഇന്ത്യയിപൈ 5 വയസ്ിനും 24 
വയസ്ിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ 
ഗകവൈം 8 ശതമാനത്ിന് മാത്രമാണ് 
ഇറെർപനറ്റും കമ്്യൂട്റം ഒന്ിച്് ൈഭ്യമാ
യിട്ടുള്ളപതന്് 2017-2018-പൈ ഗേശീയ 
സാമ്ിൾ സർഗവ് റിഗപ്ർട്ിൽ പറയ
ന് കാര്യം നമുക്ക് അത്രപയളപ്ം അവ
േണിക്കാനാവഗമാ? ഗകരളത്ിപൈ വി
ദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമലെ അർധ നേര
ങ്ങളിൽഗപ്ാലം നപലൊരു ശതമാന
ത്ിനും കമ്്യൂട്റകൾ ൈഭ്യമലെ. ഇനി, 
വാേത്ിന് ഗവടെി അവ ഏപതങ്ിലം 
അളവിൽ ൈഭ്യമാക്കിയാൽഗപ്ാലം 
എത്ര ശതമാനം വിേ്യാർത്ഥികളാണ് 
കമ്്യൂട്ർ-സ്മാർട്് ഗഫാൺ പഠനപത് 

േൗരവമായി കാണുക. അധ്യാപകർ 
എത്ര തയ്യാപറടുഗപ്ാപട ഓൺലൈൻ 
ക്ാസകൾ നടത്ിയാലം അവപയാ
ന്നും വിേ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാംശീകരി
യ്കാനാകിലെ. അടിസ്ഥാന വിേ്യാഭ്യാ
സം തകർന്നുഗപായ ഒരു രാജ്യമാണ് 
നമ്മുഗടത്. വികൈമായ പരിഷ് കാര
ങ്ങൾ വിേ്യാഭ്യാസ അടിത്റയ്കാണ് 
വമ്ിച് ക്തം ഏൽപ്ിച്ത്. അതു
പകാടെ്, വിഗേശ രാജ്യങ്ങളിപൈ വി
േ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയമായി നമ്മുപട രാ
ജ്യപത് സമ്പ്രോയങ്ങപള തുൈനം പച
യ്യുന്ത് അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കും.

പകാഗറാണ ലവറസിപറെ കാൈ
പത് താൽക്കാൈിക സംവിധാനം മാ
ത്രമാണ് ഓൺലൈൻ വിേ്യാഭ്യാസം 
എന്് വിശ്വസിക്കുന്വഗരാട് അതങ്ങ
പനഗയ ആകാവൂ എന്് ഉറപ്ാക്കാനു
ള്ള ചുമതൈ കൂടി ഏപറ്ടുക്കണം എന്് 

പറയാപത വയ്യ. എന്തുപകാപടെന്ാൽ, 
നമ്മുപട സർവ്കൈാശാൈകൾക്കു പക
രം എന്് പ്രഖ്യാപിച്ചുപകാടൊണ് മൂക് 
(MOOC) കടന്നു വന്പതന് കാര്യം രേ
ദ്ധിക്കുന്വർക്ക് ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ി
രിക്കുന് അപകടപത് വിൈ കുറച്് കാ
ണാനാകിലെ. ഔപചാരിക വിേ്യാഭ്യാ
സത്ിപറെ സ്ഥാനത്് അനൗപചാരി
ക പഠനപത് വ്യാപകമാക്കിയാൽ 
അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ എപന്പന്
യ്ക്കുമായി ഒഴിവാക്കാനാകും എന്് ചി
ന്തിക്കുന് ഭരണാധികാരികൾ ചുറ്റുമു
ടെ്. പൗരപറെ വിേ്യാഭ്യാസം ഭരണകൂട
ത്ിപറെ ചുമതൈയലൊപയന്് പരസ്യ
മായി പ്രഖ്യാപിക്കുന് നയങ്ങൾ ഓഗരാ 
േിവസവം പ്രത്യക്പപ്ട്ടുപകാടെിരി 
ക്കുന് ഈ കാൈത്്, സർക്കാർ നിർ
ണ്ണായക ചുവട് വയ്പ് നടത്തുകയാ
ഗണാ? ഗകരളത്ിപൈ അധ്യാപക നി
യമനങ്ങൾ മരവിപ്ിക്കാനായി സം
സ്ഥാന സർക്കാർ ഏപ്രിൽ ഒന്ാം തീ
യതി പുറത്ിറക്കിയ ഉത്രവ് അതി
പറെ ഒന്ാന്തരം ൈക്ണം പ്രകടിപ്ി 
ക്കുന്നു. സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ഗകാപള
ജുകളിപൈ ഏകഗേശം 2500 തസ്ിക
കൾ നഷ്ടപപ്ടുന് വിധത്ിലള്ള നിർ
ഗദേശങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ആ ഉത്രവ്. 
അടുത് ഏഴു വർഷക്കാൈഗത്യ്ക് സർ
വകൈാശാൈകളിൽഗപ്ാലം പുതിയ 
അധ്യാപകപര നിയമിയ്കാതിരിയ്കാനുള്ള 
വ്യക്തമായ ആസൂത്രണം അതിലടെ്. 

അവപയലൊം ഗചർത്തു വായിക്കു
ഗമ്ാൾ, വരാനിരിക്കുന് നാളകൾ 
അധ്യാപകനിലൊത് വിേ്യാൈയങ്ങൾ 
എന് ആഗോളീകരണ മുദ്രാവാക്യം 
ഏറ്വം ആേ്യം നടപ്ാക്കപപ്ടുന് സം
സ്ഥാനം ഗകരളമാകുഗമാ എന് ആശങ് 
വ്യാപകമാണ്. ഗകരള ഗമാഡൽ വിേ്യാ
ഭ്യാസം ഗനരിടുന് മപറ്ാരു പവല്ലുവിളി
യായി മഹാമാരിയപട കാൈപത് വി
േ്യാഭ്യാസ പരിഷ് ക്കാരങ്ങൾ മാറിത്ീ
രുകയാണ്.
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ഘകാവിഡ് സാമൂഹ്യവ്യാപനത്തിഘലയ്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന സാ
ഹെര്യത്തിൽ മ്്യശാലകൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് ഘവ
ണ്ത്. ഘഫാർട്് ടകാച്ചിയിൽ മ്്യപിച്ച് ബഹളുംവച്ച യവാ
വിന് ഘകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്ടപെട്ിരിക്കുകയാ ണ്. ഘകാ
വിഡ് സ്ഥിരീകരിക്ടപെട്യാൾ മ്്യവിൽപെനഘകന്ദ്രും 
സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരും. മ്്യ
വിൽപെനശാലയിടല വിൽപെനക്ാരനുും ഘകാവിഡ് ബാ
ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസന്നമായമായ വലിയ ഒരു അപകട
ത്തിടറെ സൂെനയാണിത്.

വിേ്യാൈയങ്ങളം ആരാധനാൈയങ്ങ
ളം അടച്ിടുകയം ആളകൾ ഒത്തുഗചരു
ന് എലൊ പപാതുപരിപാടികൾക്കും 
സമ്പൂർണവിൈഗക്കർപപ്ടുത്തുകയം പച
യ്ിരിക്കുന് സാഹചര്യത്ിൽ മേ്യശാ
ൈകൾ തുറന്നു പ്രവർത്ിപ്ിച്ചു പകാ
ഗടെയിരിക്കുന്ത് ദുരൂഹമാണ്. ഗബാ
ധപൂർവ്ം പാൈിക്കുന് ചിട്കളാണ് 
ഗകാവിഡ് പ്രതിഗരാധത്ിൽ നിർണാ
യകപമന്ിരിപക്ക മേ്യപാനികൾക്ക് 
ഈ നിബന്നകൾ പാൈിക്കാനാകി
ലെ എന്ത് സർക്കാർ പതല്ലും പരിേ
ണിക്കാത്ത് എന്തുപകാടൊണ്?

ഗകരളത്ിപൈ ജനങ്ങൾക്ക് മേ്യമി
ലൊപതയം ജീവിക്കാപമന്് ഗൈാക് 
ഡൗൺ കാൈം പതളിയിച്താണ്. വി
ഷുവം ഈസ്ററം മേ്യമിലൊപത കടന്നു
ഗപായി. വിഗശഷാൽ പ്രത്യാഘാത 
ങ്ങപളാന്നും ഉടൊയിലെ. ഈ സമയം
പകാടെ് മേ്യപാനികൾ മേ്യമിലൊത് 
അവസ്ഥഗയാട് പപാരുത്പപ്ട്ടുകഴി
ഞ്ിരുന്നു. വിറച്ചും ഉറക്കം കിട്ാപത
യം തുടക്കനാളകളിൽ അസ്വസ്ഥത 
കാട്ിയവർഗപാലം ്രഗമണ സ്വസ്ഥരാ
യി. പഡൈീരിയം പട്മൻസിന് ചികി

ത്സ ഗതടിയവർ 2454  ആളകൾ മാത്ര
മാണ് എന്ാണ് വിമുക്തി ഗകന്ദ്രങ്ങൾ 
റിഗപ്ാർട്് പചയ്യുന്ത്. ഇതിൽ ഒപി 
ഗസവനം പ്രഗയാജനപപ്ടുത്ിയത് 
1462 ഗപർ. കൗൺസിൈിങ്ങിന് വിഗധ
യരായവർ 789 ഗപർ. കിടത്ി ചികി
ത്സ ഗവടെി വന്ത് 203 മേ്യപർക്ക്. 
ഇവപരലൊവരുംതപന് മരുന്ിഗനാടും 
വിടപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ൈഭ്യതയാണ് 
ജനങ്ങളിൽ മേ്യപാനശീൈം 
സൃഷ്ടിക്കുന്ത് എന്നും ഗൈാക്ഡൗൺ
കാൈം പതളിയിച്ചു. ഇങ്ങപന ്രഗമണ 
സാമൂഹ്യഅന്തരീക്വം ഗൃഹാന്തരീ 

ക്വം സ്വസ്ഥതയിഗൈയ്ക് വന്ഗപ്ാൾ 
അതിഗനറ് കനത് ആഘാതമാണ് 
ഗൈാക്ഡൗൺ നിയന്തണങ്ങളിപൈ 
ഇളവകളപട മറപറ്ി മേ്യശാൈകൾ വീ
ണ്ടും തുറന്ത്. 

ബിവഗറജസ് ഗകാർപ്ഗറഷൻ പ്ര
ഗത്യകം തയ്യാറാക്കിയ പബവ് ക്യൂ 
ആപ്ിപറെ ചുവടുപിടിച്് നീങ്ങുന്വർ 
ഏപറയം എത്ിപപ്ടുന്ത് ബാറകള
പട മുന്ിൈാണ്. കച്വടം പപാടിപപാ
ടിക്കുന്തും ബാറകളിൽത്പന്. ബാറ
കളിപൈ വിൽപ്ന ഇരട്ിയിൈധികമാ
പയന്നും ബിവഗറജസ് ഔട് പൈറ്ിപൈ 
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ഘലാക്്ഡൗൺ കാലയള
വിൽ ടഡലീരിയും ടരേമൻ
സിന് െികിത്സ ഘതടിയ
വർ 2454  ആളുകൾ മാ
ത്രമാണ് എന്നാണ് വിമു
ക്തി ഘകന്ദ്രങ്ങൾ റിഘപൊർ
ട്് ടെയ്ന്നത്. ഇതിൽ ഒപി 
ഘസവനും പ്രഘയാജനടപെടു 
ത്തിയത് 1462 ഘപർ. 
കൗൺസിലിങ്ങിന് വിഘധ
യരായവർ 789 ഘപർ. കി
ടത്തി െികിത്സ ഘവണ്ി 
വന്നത് 203 മ്്യപർക്്. 
ലഭ്യതയാണ് ജനങ്ങളിൽ 
മ്്യപാനശീലും സൃഷ്ിക്കു 
ന്നത് എന്ന് ഘലാക്ഡൗൺ
കാലും ടതളിയിച്ചു.

വിൽപ്ന 60 ശതമാനം കുറഞ്ഞു 
എന്നുമുള്ള കണക്കുകൾ വാർത്ാമാ
ധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടുപകാടെിരിക്കു 
ന്നു. തിടുക്കപപ്ട്് മേ്യശാൈകൾ തുറന്
ത് സർക്കാരും ബാറടമകളം തമ്മില
ള്ള ഒരു പിന്ാമ്പുറ ഇടപാടിപറെ സൂച
നയാപണന്നും സർക്കാരിനും ബാറടമ
കൾക്കുമാണ് മേ്യാസക്തി ജനങ്ങൾക്ക
ലെ എന്നുമുള്ള ആഗക്പം ശരിവയ്ക്കുന് 
സംഭവികാസങ്ങളാണ് ഇഗപ്ാൾ 
ഉടൊയിപക്കാടെിരിക്കുന്ത്. 

രണ്ടുമാസത്ിഗൈപറയായി അടച്ചു
പൂട്പപ്ട്ടുകിടന്ിരുന് മേ്യശാൈകൾ 
ഗൈാക്ഡൗൺ നിയന്തണങ്ങളിൽ ഇള
വകൾ ഏർപപ്ടുത്ിയഗതാപട തുറന്നു
കഴിഞ്ഗപ്ാൾ പുറത്തുവരുന് വാർ
ത്കൾ ആശങ്ാജനകമാണ്. 48 
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 5 പകാൈപാതക
ങ്ങളടക്കം അതി്രമങ്ങളപടയം കുറ്കൃ
ത്യങ്ങളപടയം വാർത്കളാണ് നി
ഗത്യന പുറത്തു വന്നുപകാടെിരിക്കുന്
ത്. മേ്യൈഭ്യതയാണ് ആളകളിൽ മേ്യ
പാനശീൈത്ിന് കാരണമാകുന്ത് 
എന്് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂ
പട പതളിയിക്കുന്നു. രാജ്യതൈസ്ഥാന
ത്ടക്കം ചിൈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മേ്യ
ശാൈകൾ തുറന്ഗപ്ാൾ അവിപടനി
ന്നും കാണാനാകും ഗകൾക്കാനുമായ 
കാര്യങ്ങളം ഇതുശരിവയ്ക്കുന്താണ്. 

 മേ്യശാൈകൾ അടച്ിട്ാൽ മേ്യ
പൻമാർ വിറച്് മരിക്കുപമന്നും ഗഡാ
ക്ടർമാർ കുറിപ്ടിയിൽ മേ്യം നിർഗദേശി
ക്കണപമന്നും മേ്യം വീടുകളിൽ എത്ി
ച്ചുപകാടുക്കണപമന്നുപമാപക്കയാണ് മു
ഖ്യമന്തിയം എക് ലസസ് വകുപ്് 
മന്തിയപമാപക്ക പറഞ്പതങ്ിലം 
അപതാന്നും ഗവടെിവന്ിലെ. മേ്യം ൈഭി
ക്കാപതയായാൽ മേ്യപൻമാർക്കുടൊ
കുന് ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ് നങ്ങ 
പളക്കാൾ മേ്യശാൈകൾ അടച്ിടുന് 
കാൈയളവപകാടെ് മേ്യപാനശീൈ
ത്ിൽനിന്് അവർ മുക്തരായിഗപ്ാകു 
പമന് ഭയമായിരുന്നു ആശങ്കൾക്കു
പിന്ിൽ എന്തും സംശയിക്കാവന് 
ന്യായം തപന്യാണ്.

ഗകരള ശാസ്തസാഹിത്യ പരിഷത്് 
നടത്ിയ സർഗവ് പവളിച്ത്തുപകാണ്ടു
വന് വാർത്കൾ ഇത്രുണത്ിൽ 
ഏപറ രേഗദ്ധയമാണ്. 'ഗൈാക്ഡൗൺ 
കാൈത്് 44 ശതമാനംഗപർ മേ്യത്ി
നായി രേമിച്ിലെ എന്് സർഗവ് പറയ
ന്നു. 13 ശതമാനംഗപർ മേ്യപാനംത
പന് ഉഗപക്ിച്ചു.  കുടുംബങ്ങളിൽ 
സമാധാന അന്തരീക്ം തിരിപകപയ
ത്ി. കുട്ികൾ ഏപറ സഗന്താഷിച്താ

യി 83 ശതമാനം ഗപർ അഭിപ്രായപപ്
ട്ഗത്ര. വീടുകളിൽ സാമ്ത്ിക ഭദ്രത 
ലകവന്നു. 50 ശതമാനംഗപരുപടയം 
സ്വഭാവത്ിൽ ഗുണപരമായ മാറ്മു
ടൊയി.' സർക്കാരിപറെ മേ്യവർജ്ന
ത്ിന് ഇതിലം പറ്ിയ ഒരു സന്ർഭം 
ഗവപറയടൊകുമായിരുന്ിലെ.

മദ്യവർജ്ജെം എന്ന തട്ടിപ്പക്
മേ്യവർജ്നമാണ് സർക്കാരിപറെ 

സമീപനം എന്് ആവർത്ിച്ാവർ
ത്ിച്് പ്രഖ്യാപിക്കുകയം 'വിമുക്തി'ക്കു
ഗവടെി ഗകാടിക്കണക്കിന് രൂപ പചൈ
വഴിക്കുകയം പചയ്യുന് സർക്കാർ,  മേ്യ
ൈഭ്യത ഉറപ്ാക്കാനും മേ്യപന്ാപര 
അങ്ങപനതപന് നിൈനിർത്ാനും നട
ത്തുന് നീക്കങ്ങൾ വഞ്നാപരമാണ്. 
മേ്യവർജ്നം സർക്കാരിപറെ നയമാ
യിരിക്കുന്നു എന്തും വളപര വിചിത്ര
മാണ്. മേ്യവർജ്നം എങ്ങപനയാണ് 
ഒരു സർക്കാരിന് നയമായി സ്വീകരി
ക്കാൻ സാധിക്കുക. സർക്കാരിന് നി
ഗരാധിക്കാഗനാ നിയന്തിക്കാഗനാ സാ
ധിക്കും. വർജ്ിക്കണഗമാ ഗവടെഗയാ 
എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്ത് ഉപഗഭാ
ക്താവാണ്. മേ്യവർജ്നം എന്നു പറ
യന്ത് യഥാർത്ഥത്ിൽ തട്ിപ്ാണ് 
എന്ത് സർക്കാരിപറെ നയത്ിൽനി
ന്നുതപന് വ്യക്തമാണ്. 

മേ്യത്ിപറെ ൈഭ്യതയം ഉപഗയാേ
വം പടിപടിയായി കുറയ്കാൻ സഹായ
കരമായ നയമായിരിക്കും ഇടതുപക് 
ജനാധിപത്യ മുന്ണി അധികാര
ത്ിൽവന്ാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്് 
2016പൈ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉറപ്പു
പകാടുത്ിരുന്നു. ഇടതുമുന്ണിഗയാ 
സിപിഐ(എം)ഓ പറഞ്ാൽ ജന
ങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരിലെ എന്തു
പകാടെ് സിനിമാതാരങ്ങപളപക്കാടെ് 
പരസ്യവം പറയിച്ചു. എന്ാൽ അധി

മദത്യശാെകള് അടച്ചുപൂട്ടുവാന് ആവശത്യലപെട്ടുലകാണ്്റ് 
ആെപ്പുഴയില് നടന്ന കള്റ്ക്ടററ്്റ് മാർചില് അഡ്വ.
എം.എ.ബിന്ദു പ്രംസംഗിക്കുന്നു.
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 ഒരു നിയമമുടണ്ങ്കിൽ 
അത് പാലിക്ടപെടുന്നു 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള 
ഉത്തരവാ്ിത്തും ഭരണകൂ
ടസുംവിധാനങ്ങൾക്ാ
ണ്. മ്്യും നിഘരാധിക്ടപെ
ട്ിടത്ത് വ്യാജമ്്യും വിൽ
ക്കുന്നുടവങ്കിൽ അവടര 
നിയമത്തിന് മുന്നിൽ 
ടകാണ്ടുവരുകയും മാതൃ
കാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തുകയും ഘവണും.  
ഏതാനുും െില ആളുകൾ 
നിയമലും�നും നടത്തുന്ന
തിടറെ ഘപരിൽ നിയമുംത
ടന്ന എടുത്തുകളയണടമ
ന്ന് ശ്ിക്കുന്നതിടറെ യ
ക്തി എന്താണ്?

കാരത്ിൽ വന്തിനുഗശഷം സ്വീകരി
ച് നടപടികളാകപട് മേ്യത്ിപറെ കു
പത്ാഴുക്ക് വർദ്ധിപ്ിക്കാൻ ഗപാന്താ
യിരുന്നു.

ഇടതുമുന്ണി അധികാരത്ിൽ 
വരുഗമ്ാൾ 29 ബാറകളാണ് ഗകരള
ത്ിൽ ഉടൊയിരുന്ത്. ഇന്ത് 565 
എണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചു. പകാഗറാണ നി
യന്തണങ്ങൾ നിൈനിൽക്കുഗമ്ാഴും 6 
ബാറകൾക്ക് പുതിയതായി അനുമതി 
നൽകി. വിഗനാേസഞ്ാരത്ിപറെ മറ
വിൽ 44 ബിയർ പാൈറകൾകൂടി അനു
വേിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ാ
ണ് പുറത്തുവരുന് വാർത്കൾ. ഇതി
നായി ഗനരപത് നിശ്യിച്തിപന
ക്കാൾ 44 വിഗനാേ സഞ്ാരഗകന്ദ്ര
ങ്ങൾ അധികമായി കപടെത്ാൻ സം
സ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്് ഡയറക്ടർക്ക് 
വകുപ്് പസ്രട്റി കത്തുനൽകിയിരി
ക്കുന്ഗത്ര!

പഞ്ായത്ീ രാജ് ആക്ടിപൈ 232, 
447 വകുപ്പുകൾ റദ്ദു പചയ്തു. തങ്ങളപട 
പ്രഗേശത്് മേ്യശാൈകൾ ഗവഗണാ ഗവ
ടെഗയാ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ പ 
ഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്ാൈിറ്ി 
കൾക്കും നൽകിയിരുന് അധികാരം 
സർക്കാർ തിരിപച്ടുത്തു. ജനകീയ പ്ര
തിഗഷധപത്ത്തുടർന്് പൈയിടങ്ങളി
ലം മേ്യശാൈകൾപക്കതിപര നിൈപാ
പടടുക്കാൻ പഞ്ായത്തുകളം മുൻസി
പ്ാൈിറ്ികളം നിർബന്ിതരായിത്ീർ
ന്ിരുന്നു. 

വിേ്യാൈയങ്ങൾ, ഗേവാൈയങ്ങൾ, 
പപാതുശ്മശാനങ്ങൾ, പട്ികജാതി പട്ി
കവർഗ് ഗകാളനികൾ എന്ിവയിൽനി
ന്് 200 മീറ്ർ ദൂപര മാത്രഗമ ബാറകൾ 
പ്രവർത്ിക്കാവൂ എന് വ്യവസ്ഥമാറ്ി 
ദൂരപരിധി 50 മീറ്റായി പവട്ിച്ചുരുക്കി. 
ഗേശീയ പാതയപട 500 മീറ്ർ പരിധി
ക്കുള്ളിൽ മേ്യശാൈകൾ പാടിലെ എന് 
സപ്രീംഗകാടതി വിധി മറികടക്കാൻ 
പൈ ഗേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളം 
ഡീഗനാട്ിലഫ പചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

ഗേശീയ പാതയ്കരുകിൽ മേ്യശാൈ 
നിഗരാധിച് ഉത്രവിൽനിന്നും പഞ്ാ
യത്് പ്രഗേശങ്ങളിപൈ മേ്യശാൈകപള 
ഒഴിവാക്കണം എന് അഗപക്യമായി 
സപ്രീംഗകാടതിപയ സമീപിച്ചു. പട്ണ 
സ്വഭാവമുള്ള പഞ്ായത്തുകളിപൈ മേ്യ
ശാൈകപള ഗേശീയപാതാ ദൂരപരിധി
യിൽനിന്് ഒഴിവാക്കാം എന്് സപ്രീം
ഗകാടതി നർഗദേശം വന്ഗപ്ാൾ പതി
നായിരത്ിൈധികം ജനസംഖ്യയള്ള 
പഞ്ായത്തുകപളലൊം പട്ണസ്വഭാവമു
ള്ളവയായി പ്രഖ്യാപിച്് മേ്യശാൈകൾ

ക്ക് അനുമതി നൽകി.
ബ്രൂവറികളം ഡിസ്റിൈറികളമുൾപപ്

പട നാപൈണ്ണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനപമ
ടുത്തു. മപറ്ാന്ാണ് പഴച്ാറിൽനിന്നും 
ധാന്യങ്ങളിൽനിന്നും  വീര്യം കുറഞ് 
മേ്യം ഉൽപ്ാേിപ്ിക്കാൻ അനുമതി 
നൽകിയ നടപടി. പബ്ബുകളം രാത്രികാ
ൈ ഉലൊസ ഗകന്ദ്രങ്ങളം വപര ആഗൈാ
ചിക്കുന് സർക്കാരാണ് വിമുക്തി പര
സ്യത്ിനായി ഗകാടികൾ പചൈവഴി
ക്കുന്ത്. ഇങ്ങപനയാഗണാ മേ്യൈഭ്യത 
ഇലൊപതയാക്കുന്ത്. ഈ നടപടികൾ 
ആർക്കുഗവടെിയള്ളതാണ്. മേ്യശാൈ
കളപട എണ്ണം കുറച്ചുപകാടെലൊപത 
മേ്യവർജ്നപത്ക്കുറിച്് പറയന്

തിൽ എന്താണ് അർത്ഥം. 
വ്യാജവാറ്റും മയക്കുമരുന്നു കച്വട

വം വർദ്ധിക്കുപമന്ായിരുന്നു അധികാ
രികൾതപന് പങ്കുവച്ിരുന് മപറ്ാരാശ
ങ്. അതിനുത്രംപറഗയടെത് 
എക് ലസസ് വകുപ്ാണ്. ഗൈാ
ക്ഡൗൺകാൈത്് അതിനുമുമ്പുടൊ
യിരുന്തിപനക്കാൾ വാറ്് അഞ്ിരട്ി 
വർദ്ധിച്ചു എന്ാണ് എക് ലസസ് വകു
പ്് പറയന്ത്. ഇതിൽനിന്് വ്യക്തമാ
കുന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളടെ്. ഒന്്, മേ്യ
ശാൈകൾ തുറന്ിരുന്ഗപ്ാഴും വാറ്് 
നടന്ിരുന്നു. വാറ്ിൽ വൈിയ വർദ്ധന
വടൊയിട്ിലെ എന്താണ് മപറ്ാന്്.  

ഒരു നിയമമുപടെങ്ിൽ അത് പാൈി
ക്കപപ്ടുന്നു എന്് ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള 
ഉത്രവാേിത്ം ഭരണകൂടസംവിധാന
ങ്ങൾക്കാണ്. മേ്യം നിഗരാധിക്കപപ്ട്ി
ടത്് വ്യാജമേ്യം വിൽക്കുന്നുപവങ്ിൽ 
അവപര നിയമത്ിന് മുന്ിൽ പകാണ്ടു
വരുകയം മാതൃകാപരമായ ശിക് ഉറ
പ്പുവരുത്തുകയം ഗവണം.  ഏതാനും 
ചിൈ ആളകൾ നിയമൈംഘനം നടത്തു
ന്തിപറെ ഗപരിൽ നിയമംതപന് എടു
ത്തുകളയണപമന്് ശഠിക്കുന്തിപറെ 
യക്തി എന്താണ്? 

മേ്യത്ിപനതിപര ആത്മാർത്ഥമാ
പയാരു പരിരേമം സർക്കാരിപറെ മുൻ
ലകയിൽ നടത്ിയാൽ എലൊ വിഭാേം 
ജനങ്ങളപടയം പിന്തുണ കിട്ിഗലെ? രാ
ഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സമുോയ സംഘട
നകൾ, വീട്മ്മമാർ, കുടുംബരേീ കൾ, ക്
ബ്ബുകൾ, മേ്യവിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുട
ങ്ങി എലൊവപരയം ഉൾപക്കാള്ളുന് ജാ
ഗ്രതാ സമിതികൾ നാപടമ്ാടും ഉയർന്നു

ജൂണ 26 െഹെിവിരുദ്ധ ദിനത്തില്  
ചങ്ങനാടശേെി കുെിശംമൂട്ില്  നടന്ന  
പ്രതിടേധ സംഗമം
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മാനസികവും ശാരീരികവ
മായി ആഘരാഗ്യമുള്ള ജന
തയാണ് ഒരു നാടിടന 
സുംബന്ധിച്ചിടഘത്താളും 
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് 
എന്ന തിരിച്ചറിവായിരിക്
ണും ഇടതുപക്ഷ സമീപന
ത്തിടറെ കാതൽ. മനുഷ്യ
ടന സഘബാധതയിഘലയ്ക് 
ഘബാധപൂർവ്വും നയിക്കുക 
എന്നതാണ് ഇടതപക്ഷും 
എന്നവകാശടപെടുന്ന ഒരു 
സർക്ാർ ടെയ്ാൻ ബാ
ധ്യതടപെട്ിരിക്കുന്നത്.

വന്ാൽ വ്യാജമേ്യനിർമ്മാണവം വിൽ
പ്നയം നടത്ാൻ ആര് ലധര്യപപ്ടും?

സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൾ
ഗകരളീയ സമൂഹപത് സംബന്ി

ച്ിടഗത്ാളം മേ്യം എത്രഗയാ വൈിയ 
ഒരു വിപത്ായി മാറിയിരിക്കുന്നു 
എന്ത് നിത്യ അനുഭവത്ിൽനിന്നും 
മനസ്ിൈാകും. കണക്കുകൾ ഇത് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. മേ്യപിച്ചു തുടങ്ങുന് ഏറ്
വം കുറവ പ്രായം ഗകരളത്ിൈാണ്. 
ഗകരളത്ിൽ ഒരുവൻ കുടിച്ചുതുടങ്ങുന് 
ശരാശരി പ്രായം 13 വയസ്ാണ്. 1950 
കളിൽ 28 വയസ്ായിരുന്നു ശരാശരി 
തുടക്കക്കാരുപട പ്രായം. കുറ്കൃത്യങ്ങളം 
പകാൈപാതകങ്ങളം സ്തീകൾക്കും കു
ഞ്ഞുങ്ങൾക്കുംഗനപരയള്ള അതി്രമ
ങ്ങളം ആത്മഹത്യകളം കുടുംബഛിദ്ര 
ങ്ങളം വാഹനാപകടങ്ങളം അനിയ
ന്തിതമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇതിപന
ലൊം വശംവേരായിഗപ്ാകുന് പചറിയ 
തൈമുറ, ശരിപതറ്റുകൾ തിരിച്റിയാ
പത അധാർമ്മികമായ പ്രവർത്നങ്ങ 
ളപട പാതയിഗൈയ്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട
പപ്ടുന്നു. ഒരു സമൂഹപത് സംബന്ി
ച്് ഏറ്വം ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാത 
ങ്ങൾക്കിടവരുത്തുന് സാഹചര്യമാ
ണിത്. മേ്യപൻമാരുപട ലകകളാൽ 
മരണപപ്ടുന് ആളകളപട എണ്ണം വർ
ദ്ധിക്കുന്നു. മക്കളം മാതാപിതാക്കളം 
സഗഹാേരങ്ങളം സഹൃത്തുക്കളം ഭാര്യ
യമുൾപപ്പട മേ്യപരാൽ പകാലെപപ്ടു
ന്നു എന്ത് ഗകരളപത് സംബന്ിച്് 
നിത്യവാർത്കളിപൈാന്ാണ്. 

ഗറാഡപകടങ്ങളിൽ 72 ശതമാനം, 
പകാൈപാതകങ്ങളിൽ 84 ശതമാനവം 
മേ്യൈഹരിയിൈാണ് നടക്കുന്ത്. 
അകാൈത്ിൽ ഗറാഡിൽ പപാൈിയന് 
ജീവിതങ്ങളപട എണ്ണം വളപര വലതാ
ണ്. അമിത മേ്യപാനം കരൾഗരാേം, 
വൃക്കഗരാേം, മസ്ിഷ് ക്കാഘാതം, ഹൃ
ഗദ്രാേം, വിഷാേം തുടങ്ങി നിരവധി 
ആഗരാേ്യപ്രശ് നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകു
ന്നു. ഇതിൽ പൈതും നീണ്ടുനിൽക്കുന് 
ചികിത്സഗവടെിവരുന് ഗരാേങ്ങളാക
യാൽ കുടുംബങ്ങൾ ഗുരുതരമായ സാ
മ്ത്ിക തകർച്യ്കടിപപ്ടുന്നു. ആത്മ
ഹത്യ, മറ്് മാനസികപ്രശ് നങ്ങൾ 
എന്ിവയിഗൈയ്ക് കുടുംബപത് വൈിച്ി
ഴയ്ക്കുവാൻ ഇത് നിമിത്മാകുന്നു. ഭാര്യ
മാപര ഉപദ്രവിക്കുന്വരിൽ 85ശതമാ
നം മേ്യപാനികളാണ്, ആത്മഹത്യയ്ക് 
രേമിക്കുന്വരിൽ 34 ശതമാനം മേ്യ
പാനികളാണ്. മേ്യപരിൽ ഏറ്വം കൂടു

തൽ 21നും 40 നും മഗദ്ധ്യ പ്രായമുള്ളവ 
രാണ്. അനധികൃതമായി ഗജാൈിക്ക് 
ഹാജരാകാത്വരിൽ 40% മേ്യപാന
ശീൈക്കാരാണ് എന്് കപടെത്ിയത് 
ഇറെർനാഷണൽ ഗൈബർ ഓർേലന
ഗസഷനാണ്. മേ്യപാനം മൂൈമുള്ള പതാ
ഴിൽ പ്രശ് നങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയ്ക് 
പ്രതിവർഷം 70000 -80000 മിൈ്യൺ 
നഷ്ടപപ്ടുന്നുപവന്് ഗൈാകാഗരാേ്യ 
സംഘടനയപട 2004 റിഗപ്ാർട്ിലം ചൂ
ടെിക്കാട്ടുന്നു. 

ബാറകളിലം മേ്യശാൈകളിലം വിള
മ്പുന്ത് ഇന്ാട്ിപൈ സ്തീകളപടയം കു
ഞ്ഞുങ്ങളപടയം കണ്ണീരാണ്. തച്ചുടയ്ക
പപ്ടുന്ത് പുതിയ തൈമുറയാണ്. നമ്മു
പട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത്രഗത്ാളം സാ
മൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതമുടൊക്കുന്താണ് 

മേ്യം എന്ിരിപക്ക എന്തുപകാടൊണ് 
മേ്യത്ിപനതിരായ ഒരു നിൈപാപടടു
ക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കാ
പത ഗപാകുന്ത്.  

എന്ായിരികേണം  
ഇെതുപക്ഷ സമീപെം

മാനസികവം ശാരീരികവമായി 
ആഗരാേ്യമുള്ള ജനതയാണ് ഒരു നാടി
പന സംബന്ിച്ിടഗത്ാളം ഏറ്വം 
വൈിയ സമ്ത്് എന് തിരിച്റിവാ
യിരിക്കണം ഇടതുപക് സമീപനത്ി
പറെ കാതൽ. സഗബാധത മനുഷ്യപന 
സംബന്ിച്് വളപര വളപര  പ്രധാന
മാണ്. മനുഷ്യപന ആ സഗബാധതയി
ഗൈയ്ക് ഗബാധപൂർവ്ം നയിക്കുക എന്
താണ് ഇടതപക്ം എന്വകാശപപ്ടു
ന് ഒരു സർക്കാർ പചയ്യാൻ ബാധ്യത
പപ്ട്ിരിക്കുന്ത്. ജനങ്ങപള കശക്കി
പയറിയന് ഈ മുതൈാളിത് സമ്
േ്്രമത്ിപനതിരായ ഗപാരാട്ത്ിൽ 
ഏർപപ്ടാൻഗവടെ ആത്മബൈവം 
ഇച്ഛാശക്തിയം രാഷ്ടീയഗബാധവമാണ് 
ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽഗകടെത്. 
ഒരുവപറെ പതളിഞ് ചിന്തയപട മൂർച്
യിൈാണ് ഇടതുപക് രാഷ്ടീയം ഉരവം
പകാഗള്ളടെത്. അതിപനതിരായ പ്ര
വർത്നങ്ങപളലൊം ജനവഞ്നയാണ്. 
നിൈനിൽക്കുന് മുതൈാളിത് ചൂഷണ
ത്ിന് ജനങ്ങപള എറിഞ്ഞുപകാടുക്കു
ന് നടപടിയാണ്. അതുപകാണ്ടുതപന് 
അത് ജനവിരുദ്ധമാണ്, പതാഴിൈാളി 
വിരുദ്ധവമാണ്.

മദത്യശാെകള് അടച്ചുപൂട്ടുവാന് ആവശത്യലപെട്ടുലകാ
ണ്്റ് കായംകുളത്ത്റ് നടന്ന പ്രതിടേധ പെിപാടിയില് 
തത്ത ടഗാപിനാഥ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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2005 ജൂലൈ 28ന് ആണ് 2263 
ഏക്കർ 18 പസൻറ് ഗതാട്ഭൂമി ഗോയ
ങ്യപട ഹാരിസൺ മൈയാളം കമ്നി
യിൽ നിന്നും പക.പി. ഗയാഹന്ാൻ 
നയിക്കുന് ബിൈീഗവഴ് സ് ചർച്് വാ
ങ്ങുന്ത്. ഈ ഇടപാട് തർക്കമായി 
ലഹഗക്കാടതിയപട മുന്ിപൈത്തുകയം 
ഉടമസ്ഥാവകാശം തിട്പപ്ടുത്ാൻ 
സ് പപഷൽ ഓഫീസറായി രാജമാണി
ക്യപത് ചുമതൈപപ്ടുത്തുകയം പചയ് 
സന്ർഭത്ിൈാണ് സർക്കാർ വിമാന
ത്ാവള പ്രഖ്യാപനം നടത്ിയത്. 
ഈ നടപടി ദുരൂഹമാണ്. ഇടതു സർ
ക്കാരും ബിൈീഗവഴ് സ് ചർച്ചും തമ്മില
ള്ള അവിശുദ്ധ ബന്മാണ് ഇത് സൂ
ചിപ്ിക്കുന്ത്. ഗകരളത്ിപൈ ഗതാട്ഭൂ
മിയപട ഉടമസ്ഥത സംബന്ിച്് പഠ
നം നടത്ാൻ മാറിമാറി വന് സർ
ക്കാരുകൾ വിവിധ കമ്മീഷനുകപള 
നിഗയാേിക്കുകയടൊയി. വൻകിട 
ഗതാട്മുടമകൾ വ്യാജഗരഖ ചമച്ചും 
അനധികൃതമായം 5 ൈക്ത്ിഗൈപറ 
ഏക്കർ ഭൂമി ലകവശം വച്ിരിക്കുന്നു 
എന്് അവർ കപടെത്ി. ഹാരിസൺ 
മാത്രം 76000 ഏക്കർ ഭൂമി അനധികൃ
തമായി ലകവശം വച്ിരിക്കുന്നു 
എന്നും അത് സർക്കാർ ഏപറ്ടുക്കുന്
തിന് നിൈവിൽ യാപതാരു നിയമ തട
സ്മിപലെന്നും 

അചയുതാനന്ൻ സർക്കാർ നിയമി

ച് ജസ്റിസ് മഗനാഹരൻ റിഗപ്ാർട്് 
നൽകി. വിവിധ സന്ർഭങ്ങളിൽ ഗകര
ള ലഹഗക്കാടതി സർക്കാരുകഗളാട് 
ഭൂമി ഏപറ്ടുക്കുവാൻ ആവശ്യപപ്ട്ിട്ടും 
ഒരു നടപടിയം സ്വീകരിച്ിലെ. ഗകാട
തി ഉത്രവകൾപക്കതിപര ഉടമകൾ 
നൽകിയ പൈ ഗകസകളിലം സർ
ക്കാർ വക്കീൈന്ാർ സർക്കാർ ഭാേം 
പരാജയപപ്ടുന് രീതിയിൈാണ് ഇട
പപട്ത് എന് ആഗക്പം ഉടെ് .

ഗതാട്ം ഉടമകൾപക്കതിപര ശക്തമാ
യ നിൈപാപടടുത് േവൺപമൻറ് ്ീ
ഡർ സശീൈ ഭട്ിപന തൽസ്ഥാനത്തു 
നിന്് നീക്കംപചയ്യുന്തും സർക്കാരിന
പറെ വഞ്നാപരമായ നിൈപാടിപനതി
പര അവർ പരസ്യമായി രംേത്തുവന്
തും നമ്മൾ കടെതാണ്.

രാജഭരണകാൈത്് ഹാരിസൺ 
ഗ്രാസ് ഫീൽഡ് എന് ബ്ിട്ീഷ് 

കമ്നി പാട് വ്യവസ്ഥയിൽ രാജാക്ക
ന്ാരിൽനിന്നും ഗതയിൈഗത്ാട്ത്ി
നായി വാങ്ങിയ സ്ഥൈമാണ് പിന്ീട് 
മൈയാളം ്ാഗറെഷൻ യപക എന് 
കമ്നിയപട ലകവശമായത്. 1947ൽ 
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്യം കിട്ിയതിനു 
ഗശഷം ഏപതങ്ിലം ജനാധിപത്യ 
സർക്കാർ ഈ ഭൂമി പാട്ത്ിന് നൽ
കിയതായി യാപതാരു ഗരഖയമിലെ. 
ഗകരളത്ിപൈ പപാതുഭൂമി അനധികൃത
മായി ഗകാർപ്ഗററ്് കമ്നികൾ ലക
വശം പവക്കുകയം തുച്ഛമായ കൂൈി മാ
ത്രം നൽകി പതാഴിൈാളികപളപക്കാ
ടെ് അടിമപ്ണി പചയ്യിച്് പകാള്ളൈാ
ഭം ഉടൊക്കി നാടുകടത്ിപക്കാടെിരി
ക്കുന്നു. ഈ കമ്നികൾ ഗകരളത്ി
പൈ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ടീയ കക്ിക
ളപട കറവപ്ശുവാണ്. യഡിഎഫ് ഭര
ണകാൈത്് യൂത്് ൈീേ് ഗനതാവ് 
അഡ്വ.എൻ.ഷംസദേീൻ എംഎൽഎ 
നിയമസഭയിൽ ഉന്യിച് പാട്കുടിശ്ി
ക സംബന്ിച് ഗചാേ്യത്ിന് റവന്യൂ
വകുപ്് മന്തി തിരുവഞ്ചൂർ നൽകിയ 
മറപടി, ഗകരളത്ിപൈ ഗതാട്മുടമകൾ 
2500 ഗകാടി രൂപ പാട്കുടിശ്ിക വരു
ത്ിയിട്ടുടെ് എന്നും അത് പിരിപച്ടു
ക്കുന്ത് അപ്രാഗയാേികമാണ് എന്നു
മാണ്. എന്തുപകാടെ് അപ്രാഗയാേിക
പമന്് ഇടത് എംഎൽഎമാർ ഗപാലം 
ഗചാേിച്ിലെ. അന്് 3 പസൻറ് ഭൂമിക്കു
ഗവടെി മൂന്രൈക്ം അഗപക്കൾ 
പാവപപ്ട് ഭൂരഹിതർ നൽകിയതിൽ 
രടെര ൈക്ം അർഹരാപണന്് പ്ര
ഖ്യാപിപച്ങ്ിലം യഡിഎഫിനും പി
ന്ീട് അധികാരത്ിൽ വന് എൽഡി
എഫിനും കഴിഞ്ിലെ. ഗകരളത്ിലട
നീളം ഭൂരഹിതർ പ്രഗക്ാഭത്ിൈാണ്. 
ഗതാട്ം പതാഴിൈാളികഗളാടും ഗതാട്
ത്ിന് പവളിയിൽ പുറഗമ്ാക്കുകളിൽ 
താമസിക്കുന് തഗദേശീയഗരാടും വൈിയ 

sN-dp-h-Ån F-tÌ-äpw  
i_cnae hn-am-\-¯m-h-f-hpw
ഘകാട്യും ജില്യിൽ, കാഞ്ഞിരപെള്ളി താലൂക്ിടല മണിമ
ല വിഘല്ജിൽ ടെറുവള്ളി എഘസ്ററ്റ്, ഘഗാ്പൽ ഘഫാർ 
ഏഷ്യയിൽ നിന്നുും വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ശബരിമല വിമാനത്താ
വളും നിർമ്മിക്കുവാൻ ഘകരള സർക്ാർ തീരുമാനിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഈ നീക്ത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതിയും പാ
രിസ്ഥിതിക ദുരന്ത സാധ്യതയമുണ്്.
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ഗദ്രാഹമാണ് ഗതാട്മുടമകൾ പചയ്തു
പകാടെിരിക്കുന്ത്. മുടെക്കയം മുറിക
ല്ലുംപുറം നിവാസികഗളാട് കാട്ടുന് ക്രൂര
ത ഉോഹരണമാണ്.

പചറവള്ളി എഗസ്ററ്ിൽത്പന് 
സ്വാതന്ത്യത്ിനു മുൻപ് മുതഗൈ ഉപ
ഗയാേിച്ചുപകാടെിരുന് പപാതുവഴി പി
ന്ീട് പഞ്ായത്് ഗറാഡ് ആയി മാറി
യത് ബിൈീഗവഴ് സ് ചർച്് അടച്തും 
നാട്ടുകാർ ഗകാടതി കയറി അനുകൂൈ 
ഉത്രവ് ഗനടിയതും അനുഭവമാണ്. 
പചങ്ങറയിലം അരിപ്യിലം വയനാട്ി
ലം ഇടുക്കിയിലം എലൊം പട്ികജാതി
-വർേ ജനവിഭാേങ്ങൾ ഒരു പതിറ്ാ
ടെിഗൈപറയായി പ്രത്യക് സമരത്ി
ൈാണ്. അതിപനലൊം അവേണിച്ചു
പകാടൊണ് മുഖ്യമന്തിയം റവന്യൂ 
മന്തിയം നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ ഭൂ
മിയാപണന്് പ്രഖ്യാപിച് പചറവള്ളി 
എഗസ്ററ്്, ഖജനാവിപൈ പണം പകാടു
ത്തു വാങ്ങി വിമാനത്ാവളം നിർമ്മി
ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ത്. ഭരണഘടനാപര
മായം ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമം അനു
സരിച്ചും എലൊം ഈ ഭൂമി സർക്കാ
രിൽ നിക്ിപ്മാഗകടെതാണ്. പാരി
സ്ഥിതികമായി ഏപറക്കുഗറ ഭദ്രമായി
രുന് ഗകരളം ഇഗപ്ാൾ അടിക്കടി ദുര
ന്തങ്ങൾക്കടിപപ്ട്ടുപകാടെിരിക്കുന്നു. 
കഴിഞ് 30 വർഷമായി ഗകാർപ്ഗററ്് 
പകാള്ളക്കാർ വികസനപമന് ഗപരിൽ 
പ്രകൃതിയപടഗമൽ നടത്ിപക്കാടെിരി
ക്കുന് അനിയന്തിതമായ ചൂഷണമാ
ണ് ഇതിനു കാരണം. ോഡ്േിൽ റി
ഗപ്ാർട്ിപന അപ്രസക്തമാക്കാൻ നി

ഗയാേിച് കസ്തൂരിരംേൻ റിഗപ്ാർട്് 
ഗപാലം ഇവർക്ക് പരിേണനാവിഷയ
ഗമയലെ. പചറവള്ളി എഗസ്ററ്് പപരി
യാർ ലടേർ റിസർവിഗനാട് ഗചർന്് 
കിടക്കുന് സ്ഥൈമാണ്. വന്യ മൃേങ്ങള
പട ആവാസ ഗമഖൈയിൽ മനുഷ്യൻ 
നടത്തുന് കടന്നുകയറ്ം വൈിയ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങൾ ഉടൊക്കുപമന്് പരി
സ്ഥിതി ശാസ്തജ്ഞർ മുന്റിയിപ്് നൽ
കിയിട്ടുടെ്. പകാഗറാണ ഉൾപപ്പടയ
ള്ള ലവറസകൾ പൈതും മൃേ ജന്യമാ
ണ് എന്് ഇതിനകം ശാസ്തീയ കപടെ
ത്ലകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈ ഗമഖൈ
യിൽ വിമാനത്ാവളം നിർമിക്കുക 

വഴി ഉടൊകാൻ ഗപാകുന് പാരിസ്ഥി
തിക ആഘാതപത്ക്കുറിച്് എപന്തങ്ി
ലം പഠനം നടത്ിയതായി അറിവിലെ.

4 അന്താരാഷ്ട വിമാനത്ാവളങ്ങള
ള്ള ഗകരളത്ിൽ പുതിയപതാന്് ആവ
ശ്യമാഗണാ? പാരിസ്ഥിതിക ആഘാ
തവം സാമ്ത്ിക പചൈവം ഒപക്ക 
തട്ിച്ചുഗനാക്കുഗമ്ാൾ ൈാഭകരമാഗണാ 
? തുടങ്ങിയ ഗചാേ്യങ്ങൾ അവഗശഷി
ക്കുന്നു. വൈിയ വാഗ്ാനങ്ങൾ നൽകി 
നടപ്ാക്കിയ പകാച്ിൻ കപടെയ് നർ 
പടർമിനലം പണിതീരാപത കിടക്കുന് 
വിഴിഞ്ം തുറമുഖവപമലൊം വൈിയ 
സാമ്ത്ികനഷ്ടം വരുത്ിവച്ിരിക്കു
ന്നു എന്തും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ് ന
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്തും അനുഭവ
മാണ്. ഗകരളജനതയപട സാമൂഹിക
വം പാരിസ്ഥിതികവമായ നിൈനിൽ
പ്ിപന അട്ിമറിക്കുന്, വമ്ൻ പദ്ധതി
കളിലൂപട വൻ അഴിമതിയാണ് ഭരണ
ക്കാർ ൈക്്യംപവക്കുന്ത്. പകാഗറാ
ണാ വ്യാപനത്ിൽ ഗൈാകമാപക സ്ം
ഭിച്ിരിക്കുഗമ്ാൾ പണിപയടുത്് ജീ
വിച്ിരുന് സാധാരണക്കാർ ഭക്ണ
ത്ിനുള്ള വഴിഗപാലം കാണാപത ഉഴ
ലഗമ്ാൾ അഴിമതി ൈക്്യംവച്് ഇടത് 
എന്വകാശപപ്ടുന് ഒരു സർക്കാർ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ത് സമനസ്സുകളായ 
ഏവപരയം ആശങ്പപ്ടുത്തുന്നു. ഗകാർ
പ്ഗററ്് അനുകൂൈ നയങ്ങൾ വൈതുപ
ക്ക്കാപരക്കാൾ ആസ്ഥഗയാപട നട
പ്ിൈാക്കാൻ മത്സരിക്കുന് ഇക്കൂട്ർ ഗക
രളത്ിപറെ ഇടത് ചിന്താേതിപയ പവ
ല്ലുവിളിക്കുന്നു.

4 അന്താരാഷ്ട വിമാന
ത്താവളങ്ങളുള്ള ഘകരള
ത്തിൽ പുതിയടതാന്ന് 
ആവശ്യമാഘണാ? വലിയ 
വാഗ്ാനങ്ങൾ നൽകി 
നടപൊക്ിയ ടകാച്ചിൻ 
കടണ്യ് നർ ടടർമിന
ലും പണിതീരാടത കിട
ക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞും തുറമുഖ
വടമ ല്ാും വലിയ സാമ്പ
ത്തികനഷ്ും വരുത്തിവച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നതുും പാരി
സ്ഥിതിക പ്രശ് നങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കു ന്നു എന്നതുും 
അനുഭവമാണ്.
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sshZypXn taJe k¼qÀ®ambn
kzIm-cy-h-Xv-¡-cn-¡m-\p-Å \o¡w

നിൈവിലള്ള ലവേയുതി നിയമം 
2003, ഈ ഗമഖൈപയ കച്വടം പച
യ്യാൻ ഉഗദേശിച്് നടപ്ാക്കിയതാപണ
ങ്ിലം, അതിപൈ ചിൈ ഉപാധികൾ 
'ease of doing business'ന് തടസ്മാകു
ന്നു എന്താണ് പുതിയ ഗഭേേതി 
വരാൻ കാരണം. പുതിയ ബിലെിപൈ 
വ്യവസ്ഥകൾ ഇനി മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീ
രിന് കൂടി ബാധകമായിരിക്കും.

വൻകിട ഗകാർപ്ഗററ്റുകൾക്ക്, അവ
രുപട വാണിജ്യ താൽപ്ര്യങ്ങൾക്കനു
സരിച്്, വൻഗതാതിലള്ള ൈാഭം ഉടൊ
ക്കിപയടുക്കാൻ സഹായിക്കുന് തര
ത്ിലള്ള ഗഭേേതികളാണ് ഈ ബി
ലെിൽ നിർഗേശിച്ിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലവ
േയുതി ഗമഖൈയിൽ പപാതുതാൽപര്യ
ത്ിന് മുകളിൽ, വാണിജ്യ താൽപ്ര്യ
പത് കുടിയിരുത്തും. പാവങ്ങൾക്കും, 
കൃഷിക്കാർക്കുമുള്ള ഗ്രാസ് സബ്സി
ഡികൾ എടുത്് മാറ്പപ്ടും. 
പുതിയതായി 15 എ എന് ഉപവകുപ്് 
ഗചർത്തുപകാടെ്, രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളി
ലം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലം, ലവേയുതിയ
പട ഉല്ാേനവം വില്നയം വിതരണവം 
നടത്ാൻ വൻകിട കമ്നികൾക്ക് 

അനുവാേം പകാടുക്കുകയാണ്. മാത്രമ
ലെ ലവേയുതിയപട പാഗസ്ജ് അടക്കം 
വില്കാനുള്ള അനുവാേമാണ് കുത്ക 
കമ്നികൾക്ക് ൈഭിക്കുക. Electricity 
Contract Enforcement Authority എന് 
പുതിയ സംവിധാനത്ിപറെ കീഴിൈാ
യിരിക്കും ഇനി മുതൽ ലവേയുതിയമാ
യി ബന്പപ്ട്ടുള്ള എലൊ  ്രയവി്ര 
യങ്ങളം കരാറകളം. ഈ സംവിധാന
മാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലള്ള 
ലവേയുതിയപട കയറ്ിറക്കുമതി, ലൈ
സൻസിംേ് എലൊം തീരുമാനിക്കു
ന്ത്.

കമ്നികളമായള്ള കരാറകപള 
സംബന്ിച്ചും ലവേയുതിയപട വിതര
ണപത് സംബന്ിച്ചും ഉടൊകുന് 
തർക്കങ്ങപളലൊം പരിഹരിക്കാനുള്ള 
അധികാരവം ഈ സ്ഥാപനത്ിനായി 
രിക്കും. ലവേയുതി വിൽപ്നക്ക് കരാ
പറടുത്  കമ്നിക്ക് അത് അനുവേി
ച്ിട്ടുള്ള ഗമഖൈകളിൽ ഫ്ാലഞ്സി 
കപള കപടെത്ാം. ഉപവിൽപ്നക്കാര
പന കപടെത്ാം. അതിപനാന്നും ഗമൽ 
അഗതാറിറ്ിയപട അനുവാേം ആവശ്യ
മിലെ. ഏപതാരു ഉപഗഭാക്താവിൽ നി

ന്നും, താരിഫ് ഈടാക്കാനുള്ള അവ
കാശവം കമ്നികൾക്കുടൊയിരിക്കു
ന്താണ്. അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളപട 
അധികാരത്ിനുഗമലം, പുതിയ നിയ
മം വിൈഗക്കർപപ്ടുത്തുന്നുടെ്.

ഓഗരാ സംസ്ഥാനപത്യം ഊർ
ജ്വിഭവത്ിനുഗമലം സ്വതന്തമായ 
തീരുമാനങ്ങപളടുക്കാൻ കഴിയന് തര
ത്ിൈാണ് ഈ ഗഭേേതികൾ ആവിഷ്ക്ക
രിച്ിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്് 3-ാം വകു
പ്ിന് 3(എ) എന്് അനുബന്ം ഗചർ
ത്് പകാടെ് National Renewable 
Energy Policy (ഗേശീയ പുനർനിർമ്മാ 
ണ ഊർജ് നയം) ആവിഷ്ക്കരിച്ിരി
ക്കുകയാണ്. ഓഗരാ സംസ്ഥാനപത്
യം hydro electric projects ലം 
അതിൻഗമലള്ള നയരൂപീകരണത്ി
നും ഗകന്ദ്ര േവൺപമറെിന് അധികാരം 
നൽകുന്താണ് ഈ കൂട്ിഗച്ർക്കൽ. 
National Load Despatch Centre എന് 
സംവിധാനത്ിന് കീഴിൈായിരിക്കും, 
ലവദുതിയപട ഗ്രിഡ് ഓപ്ഗറഷനും, 
ഗമാണിറ്റിംഗും എലൊം.

നിൈവിൽ ലവേയുതി വിതരണ
ത്ിന് ഉപഗയാേിക്കുന് കമ്ിയം കാ
ലപമലൊം സ്ഥാപിച്ിട്ടുള്ളതിൽ നപലൊ
രു പങ്് സ്ഥൈവം നാട്ടുകാരുപട പുരയി
ടവം, പാടങ്ങളമാണ്. ബിൽ പാസ്ാ
യാൽ ഇപതലൊം ഫ്ാലഞ്സികൾ 
എന് ഗപരിൽ വരുന് കുത്കകൾ 
ലകയടക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ാൽ 
പപഗട്ാളിയം ഗമഖൈയപട സ്വകാര്യ
വൽക്കരണം വഴി കുത്ക  കമ്നി
കൾ എങ്ങപനയാഗണാ സാധാരണ
ക്കാരപന പകാള്ളയടിച്ത്, അതിഗന
ക്കാൾ ഭീകരമായ  പകാള്ളയായിരി
ക്കും പുതിയ ബിലെിപറെ നടപ്ാക്കൈിലൂ

ഘലാകമാടക ഘകാവിഡ് ഭീതിയിലും, ടതാഴിലില്ായ്മയിലും 
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുംടപട്് ഉഴലഘമ്പാൾ ഘകന്ദ്രും 
ഭരിക്കുന്ന ബിടജപി സർക്ാർ, ജനങ്ങഘളാട് യദ്ധും പ്ര
ഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുതലാളിമാർക്് അനുകൂലമായി 
ടതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഘഭ്ഗതി ടെയ്തുും, െില നിയമ
ങ്ങൾ ഇല്ാതാക്ിയും, ടതാഴിലാളി ഘ്ാഹനയങ്ങൾ നട
പൊക്കുന്നതിടറെ ഒപെും ന്വ്യുതി ഘമഖലടയാന്നാടക മുത
ലാളിമാർക്് അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ്. 
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പട സംഭവിക്കാൻ ഗപാകുന്ത്.
2020 ഏപ്രിൽ 18 ന്, ഈ കരട് 

നയം ഗകന്ദ്ര ഊർജ്മന്താൈയം പവ
ബ്ലസറ്ിൽ പ്രസിദ്ധപപ്ടുത്ി. ജൂൺ 
5 നകം പതാഴിൈാളിയൂണിയനുകളപട 
അഭിപ്രായം അറിയിക്കണപമന്ാണ് 
ആവശ്യപപ്ട്ിരുന്ത്. 

ലവേയുതി ഗമഖൈയപട  സ്വകാര്യ
വത്ക്കരണം പതാഴിൈിലൊയ്മ രൂക്മാ
ക്കും. കർഷകപരയം, സാധാരണക്കാ
പരയം പവല്ലുവിളിച്ചു പകാടെ് ആവിഷ്ക്ക
രിക്കാൻ രേമിക്കുന് ഈ കരിനിയമ
ത്ിപനതിപര, ഇന്ത്യയിപൈ ലവേയുതി 
ഗമഖൈയിപൈ പതാഴിൈാളികളപട സം
ഘടനകളപട സംയക്ത ഗവേിയായ 
NCCOEEE ശക്തമായ പ്രഗക്ാഭത്ി 
ഗൈക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഗകന്ദ്ര ഗട്ഡ് 
യൂണിയനായ എഐയറ്ിയസിയിൽ 
അഫിൈിഗയറ്് പചയ്ിട്ടുള്ള, ഓൾ ഇൻ
ഡ്യ പവർപമൻ പഫഡഗറഷൻ (AIPF) 
ഈ സംയക്ത ഗവേിയിപൈ ശക്തമായ 
സാന്ിദ്ധ്യമാണ്. KSE വർഗക്കഴ്് യൂണി
യൻ, KSEB-PCC ലൈൻ വർഗക്കഴ്് യൂ

ണിയൻ തുടങ്ങിയ ലവേയുതി ഗമഖൈ
യിപൈ സംഘടനകളം സമരരംേത്് 
അണിനിരന്ിട്ടുടെ്. കർഷകർക്ക് 
നല്ിയിരുന് സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാ
ക്കുകയം, താരിഫ് യഗഥഷ്ടം ചുമത്തുക
യം പചയ്യുന്ത് വഴി, മരണാസന്മാ
യി കിടക്കുന് കാർഷിക ഗമഖൈയപട 
അന്ത്യം ഉറപ്ാകും. രാജ്യം വൻ വിൈ
ക്കയറ്ത്ിന് സാക്്യം വഹിക്കും. മറ
വശത്് ഗകാർപ്ഗററ്റുകപള സർച്ാർ
ജ്ിൽ നിന്് ഒഴിവാക്കുകയം, ലവേയു
തിയപട വിൽപ്നപയ സംബന്ിക്കു
ന് നിയമങ്ങൾ ഉോരമാക്കുകയം പച
യ്യുന്ത് വഴി, രാജ്യപത് അസമത്വം 
അതിപറെ പരഗകാടിയിപൈത്തും. അതി
നാൽ ഈ നീക്കപത് പചറത്് ഗതാൽ
പ്ിഗക്കടെത്, എലൊ വിഭാേം ജനങ്ങള
ഗടയം ആവശ്യവം ഉത്രവാേിത്വമാ
ണ്. മുഴുവൻ പതാഴിൈാളികളം ജനാധിപ
ത്യ വിശ്വാസികളം ഈ പ്രഗക്ാഭണ 
പത് പിന്തുണക്കണപമന്നും ജനകീയ 
സമര കമ്മിറ്ികളിൽ അണിനിരക്കണ
പമന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കർഷകർക്് നല്ിയിരുന്ന 
സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാ
ക്കുകയും താരിഫ് യഘഥ
ഷ്ും ചുമത്തുകയും ടെയ്ന്ന
ത് വഴി, മരണാസന്നമാ
യി കിടക്കുന്ന കാർഷിക 
ഘമഖലയടട അന്ത്യും ഉറ
പൊകുും. രാജ്യും വൻ വില
ക്യറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യും 
വഹിക്കുും. മറുവശത്ത് 
ഘകാർപെഘററ്റുകടള സർ
ച്ചാർജ്ിൽ നിന്ന് ഒഴിവാ
ക്കുകയും ന്വ്യുതിയടട 
വിൽപെനടയ സുംബന്ധി
ക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉ്ാര
മാക്കുകയും ടെയ്ന്നത് 
വഴി രാജ്യടത്ത അസമ
ത്ും പരഘകാടിയിടലത്തുും.
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ഗകാവിഡ് മഹാമാരി മൂൈം ജന
ങ്ങൾ കടുത് സാമ്ത്ിക 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗനരിടുഗമ്ാളായിരുന്നു 
സംസ്ഥാന ലവേയുതി ഗബാർഡ് വൈി
യ തുക ഈടാക്കി പകാണ്ടുള്ള ലവേയു
തി ഉപഗഭാേ ബില്ലുകൾ ജനങ്ങളപട 
ഗമൽ അടിഗച്ൽപ്ിച്ത്. സാധാരണ 
ോർഹിക ഉപഗഭാക്താക്കൾക്ക് 
അപതാരിക്കലം തങ്ങാനാകുമായിരു
ന്ിലെ. ജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഗഷ
ധിക്കുകയം അവരുപട ഗരാഷം  സാമൂ
ഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൾപപ്പട വിവിധ 
സംഘടനകളിലൂപടയം വ്യത്യസ്ഥ സമ
ര രൂപങ്ങളിലൂപടയം പ്രകടിപ്ിക്കുക 
യടൊയി.  അതിപന തുടർന്് സം
സ്ഥാന സർക്കാരും ഗബാർഡ് അധികൃ
തരും പചറിയ ഇളവകൾ  പ്രഖ്യാപിച്ചു 
പകാടെ് ജനങ്ങളപട ഗരാഷം തണുപ്ി
ക്കാൻ രേമിക്കുകയടൊയി.           

സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്
മായി ലവേയുതിയപട ഉപഗഭാേ ബിലെി
ലടൊയ തുകയപട വർദ്ധനവിന് കാര
ണമായി ഗബാർഡ് അധികൃതർ ചൂടെി 
കാണിച്ത് ഗൈാക് ഡൗൺ കാൈയള
വിൽ എലൊവരും വീടുകളിൈായിരുന്
തുപകാടെ് ലവേയുതി ഉപഗഭാേത്ിൽ 
വൻ വർദ്ധവടൊയി എന്ായിരുന്നു. 

യഥാർത്ഥ വസ്തുത ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി
യം ഗബാദ്ധ്യപപ്ട്ിട്ിലെ.  സാധാരണ 
ഒരു ഉപഗഭാക്താവിന് ഗബാദ്ധ്യപപ്
ടാൻ കഴിയാത് വിധമുള്ള ഘടകങ്ങ
ളം, രീതികളമാണ് ലവേയുതി ഉപഗഭാ
േ ബിലെിലള്ളത്. കറൻറ് ചാർജ് കൂടാ
പത മീറ്ർ വാടക, ഫിക് സഡ് ചാർജ്, 
ജി.എസ്.റ്ി, പസസ്്, വിവിധ ലവേയു
തി നിരക്കുകളള്ള സ്ാബ് സമ്പ്രോയം. 
ഇവയിൽ പൈതും അശാസ്തീയവം, ജന
ങ്ങൾക്ക് വൈിയ ബാദ്ധ്യതകളടൊക്കു
ന്തുമാണ്. ഉോഹരണം മീറ്ർ വാടക
യം, ഫിക് സഡ് ചാർജും. ഇവ രണ്ടും  
ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായി 
ഈടാക്കുന് അധിക തുകയായിപട് 
കാണാൻ കഴിയൂ. വളപര മുമ്് മീറ്ർ 
വാടക ഉടൊയിരുന്ിലെ. സാധാരണ 
ോർഹിക ഉപഗഭാക്താക്കൾക്ക് ഫി
ക് സഡ് ചാർജുംഉടൊയിരുന്ിലെ. പി
ന്ീട് കണക്റഡ് ഗൈാഡിപറെ അടി
സ്ഥാനത്ിൈായിരുന്നു ഫിക് സഡ് 
ചാർജ് കണക്കാക്കിയിരുന്ത്. അവ
സാനമായി നടപ്ിൈാക്കിയ കററെ് 
ചാർജ് വർദ്ധനവിലൂപട അതിൽ മാറ്ം 
വരികയം ലവേയുതി ഉപഗഭാേമനുസ
രിച്് വർദ്ധിച്ചു പകാടെിരിക്കുന് സ്ഥി
രം ചാർജായി മാറ്റുകയം പചയ്തു. ലവ

േയുതി ഉപഗഭാേം കൂടുന്തനുസരിച്് നി
രക്കും വർദ്ധിച്ചു വരുന്തിപറെ അടി
സ്ഥാനത്ിലള്ള (50 യൂണിറ്് വീതമു
ള്ള ) പത്് സ്ാബുകളായിട്ാണ് ോർ
ഹിക ഉപഗഭാക്താക്കളപട ലവേയുതി 
നിരക്ക് ്രമീകരിച്ിരിക്കുന്ത്. 
ഇതിൽ ആേ്യപത് മൂന്് സ്ാബുകളി 
പൈ കററെ് ചാർജ് യഥാ്രമം 3.15, 
3.70, 4.80 രൂപ, 201നും 250 യൂണിറ്ി
നും ഇടയ്ക്കു വരുന് (സ്ാബ് 4)എനർജി 
ചാർജിന് ഉയർന് നിരക്കായ 7.60 
രൂപ നൽഗകടെി വരുന്നു. ഉപഗഭാേം 
250 യൂണിറ്് (സ്ാബ്: 5)ന് മുകളിൽ 
ഗപാകുന്ഗതാപട ഒരു യൂണിറ്് മുതല
ള്ള മുഴുവൻ യൂണിറ്ിനും 5.80 രൂപ 
പകാടുഗക്കടെി വരുന്നു. വീണ്ടും പതാട്ടു
ത് സ്ാബിഗൈക്ക് വരുഗമ്ാൾ ആേ്യം 
മുതലള്ള മുഴുവൻ യൂണിറ്ിനും ഉയർന് 
നിരക്കായ 6.60 രൂപ ഇടാക്കുന്നു. കൂടാ
പത മറ്് അനുബന് ചാർജുകളം. ഇപ്ര
കാരം വൈിയ ചാർജ് ഉപഗഭാക്താവിന് 
വഹിഗക്കടെി വരുന്നു. മുകളിൽ സൂചി
പ്ിച് ആേ്യ മൂന്നു സ്ാബുകളിപൈ ആനു
കൂൈ്യം ഉപഗഭാക്താക്കൾക്ക് ൈഭിക്കുന്ി
ലെ. അതുപകാടെ് എലൊ 
സ്ാബുകളിലമുള്ള ഉപഗഭാക്തകൾക്കും 
ഗുണകരമാകുന്  (പടൈിസ് ഗകാപിക്) 
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കണക്കുകൂട്ൽ രീതിയാണ് അവൈം
ബിഗക്കടെത്. അതുഗപാപൈ ലേ്വമാസ 
ബിലെിംേ് രീതിയനുസരിച്് കററെ് 
ചാർജ് കണക്കാക്കുന്തും ഉപഗഭാക്താ
വിന് ഒറ് പ്രാവശ്യമായി വൈിയ തുക 
അടഗക്കടെി വരുന്തും സാമ്ത്ിക 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉടൊക്കുന്നുടെ്.                             

ഇപതലൊം പരിേണിച്ചുപകാടെ്, 
പിൽക്കാൈത്് അടിഗച്ൽപ്ിച് മീറ്ർ 
വാടക, ഫിക് സഡ് ചാർജ്, എന്ിവ 
പിൻവൈിക്കുകയം സ്ാബ് സമ്പ്രോയം 
പരിഷ് കരിച്് എലൊ വിഭാേം ഉപഗഭാ
ക്താക്കൾക്കും ഗുണകരമാകുന് കണ
ക്കുകൂട്ൽ അവൈംബിക്കുകയം ഗവണം. 
ജനങ്ങൾക്ക് വൈിയ സാമ്ത്ിക ബാ
ദ്ധ്യത വരുന് പവർ പർഗച്സ് എഗ്രി
പമൻറകൾ ഗവടെന്നു വയ്കണം. അനാ
വശ്യമായ മറ്് പർഗച്സകൾ, പചൈവ് 
ചുരുക്കൽ മുതൈായവ നടപ്ിൈാക്കണം. 
നിൈവിലള്ള ജൈലവേയുത പദ്ധതിക
ളിൽ നിന്നുള്ള ലവേയുഗതാൽപ്ാേനം 
പരമാവധി വർദ്ധിപ്ിക്കണം. ലവേയു
തി ഗമഖൈയ്ക്കുള്ള സബ് സിഡി ഉയർത്
ണം.  മറ്് ഊർജ് ഉറവിടങ്ങളം ഉപ
ഗയാേപപ്ടുഗത്ടെതുടെ്. ഇങ്ങപന
പയാപക്ക പചയ്ാൽ താരിഫ് നിരക്കു
കൾ കുറച്ചു പകാണ്ടുവരാൻ കഴിയം. ഒരു 
യഥാർത്ഥ ഇടതുപക് സർക്കാരിന് 
ഇത്രം നടപടികളിലൂപട ജനങ്ങൾക്ക് 
കുറഞ് പചൈവിൽ ലവേയുതി എത്ി
ച്ചു പകാടുക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യതയടെ്. 
അത് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ിക്കു ന്നുടെ്.

ജനങ്ങളപട പണംപകാടെ് പടുത്തു
യർത്ിയ പപാതുഗമഖൈ സ്ഥാപനമാ
ണ് ലവേയുതി ഗബാർഡ്. അതു പകാ
ണ്ടുതപന് സാമൂഹ്യ ഉത്രവാേിത്വ
ങ്ങൾ നിഗവറ്ാൻ അതിന് കഴിയണം. 
കഴിഞ് രടെര പതിറ്ാടൊയി ഈ 
രംേത്് നടപ്ിൈാക്കിയ പരിഷ് ക്കാര
ങ്ങൾ ലവേയുതിഗബാർഡിപന സമ്പൂർ
ണമായി വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചുപകാടെ് 
ഒരു കച്വട കമ്നിയാക്കി മാറ്ിയിരി
ക്കുന്നു. ലവേയുതി ആക്റ് 2003 വരുന്
തിനു മുമ്പുതപന് ഗകരളത്ിൽ നവ 
ഉോരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കനുസരി
ച്് ലവേയുതി ഗബാർഡിപന ൈാഭഗക
ന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയം സ്വകാര്യവൽക്കരണ
ത്ിപറെ മുഗന്ാടിയായിട്ടുള്ള പറഗുഗൈറ്
റി കമ്മീഷൻ രൂപികരിക്കാനുള്ള നി
യമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയം പച
യ്ിരുന്നു. േൗർഭാേ്യകരപമന്നു പറയപട് 
ഇതിപനലൊം തുടക്കം കുറിച്ത് 1996 
ൽ അധികാരത്ിൽ വന് ഇടതുപക് 
സർക്കാരായിരുന്നു. ഗകന്ദ്രത്ിൽ 91 ൽ 
അധികാരത്ിൽ വന് നരസിംഹറാവ

വിപറെ ഗനതൃത്വത്ിലള്ള ഗകാൺഗ്രസ്്  
സർക്കാർ പകാണ്ടുവന് ലവേയുതി 
നയങ്ങളപട ചുവടുപിടിച്ായിരുന്നു മുക
ളിൽ പറഞ് നയങ്ങൾ ഗകരളത്ിപൈ 
ലവേയുതി ഗമഖൈയിലം നടപ്ിൈാക്കി
യത്. പിൽക്കാൈത്് ബിപജപി ഗകന്ദ്ര 
ഭരണത്ിൽ വന്ഗതാപട ലവേയുതി 
ഗമഖൈയപട സ്വകാര്യവൽക്കരണ പ്ര
്രിയ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയം അതി
പനതിപര ഒരു പചറത്തുനിൽപ്പും സം
ഘടിപ്ിക്കാപത സംസ്ഥാനത്് ഇടതു
വൈതു സർക്കാരുകൾ, സ്വകാര്യവൽ
ക്കരണത്ിനു മുഗന്ാടിയായള്ള കമ്
നിവൽക്കരണം നടപ്ിൈാക്കുകയമാ
ണ് ഉടൊയത്.    

ജനങ്ങളപട ജീവിതത്ിൽ വൈിയ 
പ്രത്യാഘാതമുടൊക്കിയ ഈ ഗകന്ദ്ര 
ലവേയുതിനയങ്ങപള പചറത്തു ഗതാൽ
പ്ിച്ചുപകാടെ്, ഗകരളത്ിപൈങ്ിലം 
ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ രേമിക്കുന് 
തിനു പകരം എലൊ നയങ്ങളം സം
സ്ഥാനത്് നടപ്ിൈാക്കിപക്കാടെ് 
ലവേയുതി ഗബാർഡിപന ഒരു വാണി
ജ്യ കമ്നിയാക്കുകയം പചയ്തു. കുറച്ചു 
നാളകളായി തുടർന്നുവരുന് നയങ്ങള
പട ദുരന്തഫൈമാണ് ഇഗപ്ാൾ ജന
ങ്ങൾക്ക് ബാദ്ധ്യതയായിരിക്കുന്  ഈ 
വൈിയ ലവേയുതി ചാർജിപറെ അടി
സ്ഥാനം. ലവേയുതി ഗബാർഡ് എന് 
കമ്നിപയ എലൊ സാമൂഹ്യ ബാദ്ധ്യത
കളിൽ നിന്നും മാറ്ി നിർത്ിപക്കാടെ് 
സ്വയം ൈാഭമുടൊക്കുന ഒരു സ്ഥാപന
മാക്കി മാറ്ിയിരിക്കുന്നു. ലവേയുതി 
ഒരു വാണിജ്യ ഉൽപ്ന്മായഗതാപട 

അതിപറെ പ്രതിേിന ്രയവി്രയം 
ഗസ്റാക് എക് ഗസഞ്ിനു തുൈ്യമായി മാ
റിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഗേശീയ 
കഗമ്ാളത്ിൽ വൈിയ വിൈയ്ക് വാങ്ങു
കയം വിൽക്കുകയം പചയ്യുന് ഒരു വാ
ണിജ്യ ഉൽപ്ന്മാപണന്നു ചുരുക്കം. 
ഏതു സമയവം സ്വകാര്യ മുതൈാളിമാർ
ക്ക് ഏപറ്ടുക്കാൻ കഴിയംവിധം ഉയർ
ന് താരിഫ് ഘടനയള്ള ഒരു വാണി
ജ്യ ഗമഖൈയാക്കി ഗകരള സംസ്ഥാന 
ലവേയുതി ഗബാർഡിപന ഒരുക്കി നിർ
ത്ിയിരിക്കുകയാണ്. 

ജനങ്ങപള ഗഷാക്കടിപ്ിക്കുന് വൈി
യ തുകയപട ബിലെിപറെ അടിസ്ഥാനം 
ഒഗരാ പ്രാവശ്യവം കുതിച്് ഉയരുന് 
താരിഫ് ഘടനയാണ്. ലവേയുതി 
ഗബാർഡകളപട സ്വകാര്യവൽക്കരണം 
ൈക്്യംവച്ചുപകാണ്ടുള്ള ഘടനാപരമാ
യ പരിഷ് കാരം  ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാ
നാവാത് ചാർജ് വർദ്ധനവിഗൈക്ക് 
നയിക്കുപമന്് നമ്മുപട പാർട്ി എസ് യ
സിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്) 90'കളപട 
ആരംഭത്ിൽത്പന് 
ചൂടെിക്കാട്ടുകയം നിരവധി പസമിനാറ
കളം, സമരപരിപാടികളം ലകപക്കാ
ള്ളുകയം പചയ്തു. ഗകാവിഡ് മഹാമാരി
യപട നാളകൾ പപാതുഗമഖൈയപട പ്രാ
ധാന്യം വളപരയധികം വിളിഗച്ാതുന്നു
ടെ്. ആഗരാേ്യരംേത്് നൂറ്ാണ്ടുക 
ളായി പടുത്തുയർത്ിയ സാമൂഹ്യ ഉടമ
സ്ഥതയിലള്ള ആശുപത്രി സംവിധാ
നങ്ങളാണ് ഗകരളത്ിൽ ഈ മഹാമാ
രിപയ ഗനരിടാൻ പ്രാപ്മാക്കിയത്. 
കച്വട അടിസ്ഥാനത്ിൽ ഉയർന്നുവ
ന് പഞ്നക്ത്ര ആശുപത്രികൾക്ക് 
പപാതുജനങ്ങളപട രക്യ് പക്കത്ാൻ 
കഴിഞ്ലെപയന് കാര്യം നാം മറന്നുകൂ
ട. ലവേയുതിഗബാർഡിപന സാമൂഹ്യ 
ഉത്രവാേിത്മുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാ
ക്കി നിൈനിർഗത്ടെത് വളപരയധി
കം ആവശ്യമാണ്. 

ഒരു സ്വകാര്യ കമ്നിപയഗപ്ാപൈ 
ജനങ്ങഗളാട് ബാദ്ധ്യതയിലൊത് പവറ
പമാരു കച്വട സ്ഥാപനമാക്കി ലവേയു
തി ഗബാർഡിപനമാറ്ിയാൽ, ഭരണാധി
കാരികൾക്ക് വളപര ഗവേം സ്വകാര്യ
വൽക്കരിക്കാൻ കഴിയം. അതുപകാണ്ടു
തപന് ലവേയുതി രംേത്് നയപരമാ
യ ഒരു പപാളിപച്ഴുത്ാണാവശ്യം. 
എങ്ിൽ മാത്രപമ ചാർജ് വർദ്ധനവിന് 
ശാശ്വതമാപയാരു പരിഹാരം കപടെ
ത്ാൻ കഴിയൂ. നീണ്ടുനിൽക്കുന് ശക്ത
മായ പ്രഗക്ാഭണത്ിലൂപട മാത്രപമ 
നയപരമായ മാറ്ം പകാണ്ടുവരാനും 
കഴിയ.

ജനങ്ങളുടട പണും ടകാ
ണ്് പടുത്തുയർത്തിയ 
ടപാതുഘമഖല സ്ഥാപന
മാണ് ന്വ്യുതി ഘബാർ
ഡ്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന 
സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാ്ിത്
ങ്ങൾ നിഘവറ്റാൻ അതിന് 
കഴിയണും. കഴിഞ്ഞ 
രണ്ര പതിറ്റാണ്ായി ഈ 
രുംഗത്ത് നടപെിലാക്ിയ 
പരിഷ് ക്ാരങ്ങൾ ന്വ്യു
തിഘബാർഡിടന സമ്പൂർ
ണമായി വാണിജ്യവൽക്
രിച്ചുടകാണ്് ഒരു കച്ചവട 
കമ്പനിയാക്ി മാറ്റിയിരി
ക്കുന്നു. 
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പത്തുവർഷം മുമ്ാണ് അതിഗവേ 
റയിൽ പദ്ധതിപയക്കുറിച്ചുള്ള ചർച് 
ആരംഭിക്കുന്ത്. ലപ്രവററ് പബ്ലിക് 
പങ്ാളിത്ത്ിൽ, എൈിഗവററഡ് 
ലഹസ്ീഡ് റയിൽപവ ആയിരുന്നു 
അന്ാഗൈാചിച്ത്. മംേൈാപുരം മുതൽ 
തിരുവനന്തപുരംവപരയായിരുന്നു റൂട്് 
്ാൻ പചയ്ിരുന്ത്.

അതിഗവേ റയിൽ ഫീസിബിൾ 
അപലെന്നും അർദ്ധഅതിഗവേ പാത 
മതിപയന്നും പിണറായി സർക്കാർ 
2019ൽ തീരുമാനപമടുത്തു. നിൈവില
ള്ള പാതയ്ക് സമാന്തരമായി 1800 
ഏക്കർ ഭൂമി അക്വയർ പചയ്തുപകാണ്ടും 
6000ത്ിൈധികം കുടുംബങ്ങപള കുടി
പയാഴിപ്ിച്ചുപകാണ്ടും ആയിരിക്കും 
ഇത് നടപ്ാഗക്കടെി വരികപയന്നും വി
ൈയിരുത്ി.  ഫ്ഞ്് കൺസൺട്ൻസി
യായ 'സിസ്ട്ര'(systra), മുംലബ അഹ
മ്മോബാേ് ബുള്ളറ്് ട്യിൻ സ്ഥാപിച് 
കമ്നിയായ  ലഹേരാബാേ് ജീഗനാ 
ഇന്ത്യ ലപ്രവറ്് ൈിമിറ്ഡ്(Hyderbad 
Geokno India pvt. ltd.), ഡിഎംആർ, 
തുടങ്ങിയ  ഏജൻസികളപട ഗനതൃത്വ
ത്ിൽ ആകാശസർപവ്, റൂട്് അലൈൻ
പമറെ്, ഡിപിആർ (ഡീപറ്യിൽഡ് 
ഗപ്രാജക്ട് റിഗപ്ാർട്്) എലൊം തയ്യാറാ
ക്കി അംേീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ാണ് 
ഇഗപ്ാൾ പുറത്തുവരുന് റിഗപ്ാർട്്. 
എന്ാൽ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയ 
സിസ്ട്ര എന് ഫ്ഞ്ചുകമ്നി ജിഗയാ പട
ക്ിക്കൽ പഠനങ്ങൾ നടത്ിയിട്ിലെ 

എന് ഗുരുതരമായ ആഗരാപണവം നി
ൈവിലടെ്.

പദ്ധതിക്ക് 56,433 ഗകാടി രൂപ 
പചൈവാകും എന്ാണ് പ്രാഥമിക 
എസ്റിഗമറ്്. ഇത് ഫൈത്ിൽ 
60,000ന് ഗമപൈ ഗപാകും. പകാച്ചുഗവ
ളി, പകാലെം, പചങ്ങന്നൂർ, എറണാകു
ളം, പനടുമ്ാഗശരി, തൃശൂർ, തിരൂർ, 
ഗകാഴിഗക്കാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗകാ
ഡ് വപര 10 ഗസ്റഷനുകൾ. കാസർഗകാ
ടുനിന്് തിരൂർവപര നിൈവിപൈ ലൈ
നിന് സമന്തരമായം തുടർന്് പുതിയ  
റൂട്ടുമായിരിക്കും. ഇതിനായി വളപര 
അധികം തണ്ണീർത്ടങ്ങളം, വയലക
ളം നഷ്ടമാകും. ലൈനിനടുത്് പകട്ിട
ങ്ങൾ പാടിലൊത്തിനാൽ കൂടുതൽ 
സ്ഥൈം ഏപറ്ടുഗക്കടെിവരും. ഇടയ്ക് 
ഹ്രസ്വദൂര ഫീഡർ ലൈനുകളം പദ്ധതി
യിലടെ്.

532 കിഗൈാമീറ്ർ ദൂരത്ിലള്ള  
ഈ പസമി ലഹ സ്ീഡ് പറയിൽ വഴി 
മണിക്കൂറിൽ 200 കിഗൈാമീറ്ർ ഗവേ
തയാണ് പ്രതീക്ിക്കുന്ത്. കാസർ
ഗകാടുനിന്് തിരുവനന്തപരഗത്ക്ക് 
4മണിക്കൂർ  സമയപമടുക്കും. ആപകയ
ള്ള 645 സീറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് ക്ാ
സ്, സ്റാൻഗഡർഡ് ക്ാസ്് എന്ീ വി
ഭാേങ്ങൾ മാത്രഗമ ഉടൊകൂ. 2025ൽ 
പണി പൂർത്ിയാകും. പതിവഗപാപൈ, 
പണിനടക്കുഗമ്ാൾ 50,000 ഗപർക്കും 
പണി കഴിഞ്ാൽ 11,000 ഗപർക്കും 
പതാഴിൽ വാഗ്ാനം ഉടെ്.

അതിക്വഗ പാതയല്  
ജെങ്ങൾകേക് ക്വണ്ടതക്

ഗകരളത്ിപൈ ജനങ്ങൾ ലേനംേി
ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റയിൽഗവയാ
ണ് കൂടുതൈായി ആരേയിച്ചുപകാടെിരി
ക്കുന്ത്. എന്ാൽ വർഷംഗതാറമുള്ള 
യാത്രക്കൂൈി വർധന സാധാരണക്കാർ
ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത് രീതിയിൈാ
യിട്ടുടെ്. ടിക്കപറ്ടത്തു യാത്ര പചയ്യുന്
വരാകപട് പ്രാണവായഗപാലം ൈഭിക്കാ
ത് രീതിയിൽ തിക്കിത്ിരക്കി നിന്് 
യാത്ര പചഗയ്യടെിയം വരുന്നു. പാസ
ഞ്ർ പൈതും നിർത്ൈാക്കിയതുമൂൈമു
ള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗവപറയം. ബസ്് യാ
ത്ര അതിഗൈപറ ദുരിതവം പചൈവകൂടി
യതുമാണ് .

യാത്രാദുരിതങ്ങൾ കാരണം ഗറാ
ഡിലം പറയിൈിലമായി അനുേിനം 
അഗനകം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളം ആൾ
നാശവം ഉടൊകുന്നു. ഈ സാഹചര്യ
ത്ിൽ സാധാരണക്കാരപറെ യാത്രാ
സൗകര്യം പമച്പപ്ടുത്തുന്തിനുള്ള 
നടപടികളാണ് സർക്കാർ അടിയന്തര
മായി സ്വീകരിഗക്കടെത്. നിൈവിലള്ള 
പാത ഇരട്ിപ്ിക്കൽ പൂർത്ിയാക്കി 
പട്യിനുകളപടയം ഗബാേികളപടയം 
എണ്ണം കൂട്ിയാൽ പകുതിയിഗൈപറ യാ
ത്രാപ്രശ് നം പരിഹരിക്കാവന്ഗതയ
ള്ളൂ. ഒപ്ം േശാബ്ദങ്ങളായി 
പൂർത്ീകരിക്കാപത റയിൽപദ്ധതിക
ൾ പൂർത്ീകരിക്കുകയം നിൈവിലള്ള 
തീവടെികളപട ഗവേം 
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ഭീമമായ ൊർജ് നൽകി 4 
മണിക്കൂർടകാണ്് തിരുവ
നന്തപുരത്തുനിന്നുും കാസ
ർഘകാഘഡക്് ്ിവഘസന 
ഘപാഘകണ് എത്ര സാധാര
ണക്ാർ ഘകരളത്തില
ണ്ാകുും! ഒരു ടെറു ന്യൂനപ
ക്ഷും വരുന്ന ബിസിനസ് 
ക്ാസ്് യാത്രക്ാർക്് ഘവ
ണ്ിയാണ് 60,000 ഘകാടി  
ടെലവിട്ടുടകാണ്ടുും പതി
നായിരങ്ങടള കുടിടയാഴി
പെിച്ചുടകാണ്ടുും അതിഘവഗ 
ടറയിൽ നടപൊക്കുന്നത്.

കൂട്ത്ക്കവിധം ട്ാക്കുകൾ നവീകരി
ക്കുന്തുൾപപ്പടയള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങളം. ഹ്രസ്വദൂര യാത്ര
ക്കാർക്ക് പാസഞ്ർ സർവീസ് ആവ
ശ്യത്ിന് ഏർപപ്ടുത്തുകയം ഗവണം.

അഗതാപടാപ്ം നിരന്തരമായ ബസ്് 
ചാർജ് വർധന ഒഴിവാക്കുക, ഓർഡി
നറി ബസ്സുകളപട എണ്ണം വർദ്ധിപ്ിക്കു
ക, എലൊം റൂട്ടുകളിലം പകഎസ്ആർടി
സി ബസ്സുകൾ അനുവേിക്കുക തുടങ്ങി
യ പചറിയ പചറിയ പരിഷ് കാരങ്ങൾ 
നടപ്ാക്കാപനങ്ിലം സർക്കാർ തയ്യാ
റായിരുപന്ങ്ിൽ നാനാതരം പ്രശ് ന
ങ്ങൾപകാടെ് പപാറതിമുട്ടുന് ജനങ്ങള
പട യത്രാപ്രശ് നങ്ങപളങ്ിലം പരിഹൃത
മാകുമായിരുന്നു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യ
മുള്ള ഇത്രം പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്കുന്തിനു പകരം റൂട്ടുകൾ പവട്ിച്ചുരു
ക്കി സ്വകാര്യ ഗൈാബിക്ക് സൗകര്യം 
ഒരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉത്സാഹം 
കാണിക്കുന്ത്. 

വൻകിെ പദ്ധതികൾ ജെങ്ങൾക്കു
ക്മൽ കെത്ത സാമ്പത്തികഭാരം 
അെിക്്ൽപ്പിക്കും

60,000 ഗകാടി പചൈവിട്് 645 
ഗപർക്ക് ബിസിനസ് ക്ാസ്ിൽ സഞ്
രിക്കാനുള്ള ഈ പുത്ൻ അർദ്ധ 
അതിഗവേ പറയിൽ ആർക്കാണ് പ്ര
ഗയാജനപപ്ടുക. സാധാരണ ചാർജ്ത
പന് താങ്ങാനാവാത് സാധാരണ
ക്കാർ അതിഗവേ പട്യിനിൽ ഉയർന് 
ചാർജ് നൽകി യാത്ര പചയ്യുഗമാ. 
അത്യാവശ്യത്ിന് അതിൽ യാത്ര 
പചഗയ്യടെി വന്ാൽ പാവപപ്ട് യാത്ര
ക്കാർ പകാള്ളയടിക്കപപ്ടുകയപലെ 
ഫൈത്ിൽ സംഭവിക്കുക.

വീണ്ടും ഗനാക്കുക, 4 മണിക്കൂർ
പകാടെ് വൈിയ ചാർജ് നൽകി തിരു
വനന്തപുരഗത്ക്ക് േിവഗസന ഗപാഗക
ടെ എത്ര സാധാരണ യാത്രക്കാർ ഗക
രളത്ിലടൊകും! അഗപ്ാൾ ഒരു പചറ 
ന്യൂനപക്ം വരുന് ബിസിനസ് ക്ാ
സ്ിൽ യാത്ര പചയ്യുന്വർക്ക് ഗവടെിയ
ഗലെ ഇത്രയം വൈിയ സംഖ്യ പചൈവിട്ടു
പകാണ്ടും പതിനായിരങ്ങപള കുടിപയാ
ഴിപ്ിച്ചുപകാണ്ടും ഈ അതിഗവേ പറ
യിൽ നടപ്ാക്കുന്ത്. വീടുകൾ ഉൾപപ്
പട 25000 പകട്ിടങ്ങൾ പപാളിച്ചുമാഗറ്
ടെിവരുപമന്ാണ് മാധ്യമറിഗപ്ാർട്ടുക
ൾ സൂചിപ്ിക്കുന്ത്.  ഗകാടികൾ പചൈ
വിട്് നിർമ്മിച് എറണാകുളം പമപട്ാ 
പട്യിൻ സർവീസ് നഷ്ടത്ിൈാപണ
ന്് മാത്രമലെ അത് ജനങ്ങളപട യാത്രാ

ഗക്ശങ്ങൾപക്കാ ട്ാഫിക്ക് 
പ്രശ് നങ്ങൾഗക്കാ കാര്യമായ പരിഹാ
രം ഉടൊയതായി കാണുന്ിലെ എന്
തും ഓർഗക്കടെതുടെ്. അഗപ്ാൾ സാ
ധാരണക്കാരപറെ യാത്രാസൗകര്യഗമാ, 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരഗമാ ഒന്നുമ
ലെ അതിഗവേ പാതയപട ഉഗദേശ്യം 
എന്നും വ്യക്തം. 

ഭീമമാപയാരു തുക പചൈവിട്ടും പപാ
തുജനങ്ങപള കുടിപയാഴിപ്ിച്ചും ഈ 
പദ്ധതി പകാഗറാണക്കാൈത്തുതപന് 
ഇത്ര തിടുക്കത്ിൽ നടപ്ാക്കുന്തി
പറെ ഉഗദേശ്യപമന്താപണന്് ജനങ്ങൾ 
ആഗൈാചിക്കണം.

സ്ഥൈപമടുപ്് മുഴുമിപ്ിക്കാൻ കഴി
യാത്തിനാൽ നാഷണൽ ലഹഗവ
യപട പണി അനിശ്ിതമായി നീണ്ടു
ഗപാവകയാണ്. പ്രളയബാധിതരായ 
സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപപ്ട് 
പദ്ധതികളം സഹായവം ഇനിയം പൂർ

ത്ീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ിലെ. സർ
ക്കാരിപറെ നിത്യനിോന പചൈവകൾ
ക്ക് ഫടെിലൊത്തുപകാടെ് ചിലെറ പ്ര
ശ് നങ്ങളലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്
ത്. പകാഗറാണയപട സംഹാരതാണ്ഡ
വത്ിൽ വിറങ്ങൈിച് ജനങ്ങൾ 
ഗൈാക് ഡൗൺപകാണ്ടും, പതാഴിൽ 
നഷ്ടംപകാണ്ടും വാവിട്് നിൈവിളിക്കു
ന്ത് കടെിപലെന്നു നടിച്ചുപകാടെ് 
അവസരം പാർത്് ഈ ജഗനാപകാര
പ്രേമലൊത് പദ്ധതി നടപ്ാക്കപനാരു
ങ്ങുന്പതന്തിനാണ് ?

കൺസ്ട്രക്ൻ രംേത്് 
പ്രവർത്ിക്കുന് സ്വഗേശ വിഗേശ മുത
ൈാളിമാർക്ക് അവസരം ഉറപ്ാക്കുക
യം അതുവഴിയള്ള കനത് കിക്ക്ബാ
ക്ക് ഗനടുകയമാണ് ഉഗദേശ്യം എന്ാപര
ങ്ിലം സംശയിച്ാൽ പതററപറയാനാ

വിലെ. പകാഗറാണക്കാൈത്് മേ്യക്കച്
വടത്ിലള്ള തിടുക്കം, സ്ിംഗ്ലർ വിവാ
േം, ൈക്്വറിബസ്സുകൾക്കുള്ള പുതിയ 
ഉത്രവ്, ബ്രൂവറികൾ സ്ഥാപിക്കാനു 
ള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയ അഗനകം ഇടപാ
ടുകൾ ഈ സംശയം ശരിവയ്ക്കുന്താ
ണ്. പകാഗറാണയപട പ്രതികൂൈാവസ്ഥ 
ഉപഗയാേിച്് നഗരന്ദ്രഗമാഡി സർക്കാ
രിപറെ 20 ൈക്ം ഗകാടിയപട പദ്ധതി
കളം മപറ്ാരു ചിത്രമലെ നൽകുന്ത്.

അതുപകാടെ് പ്രതിസന്ിഗ്രസ്ഥ 
മായ ഈ ഘട്ത്ിൽ ജനവിരുദ്ധമായ 
ൈക്്യംവച്ചുപകാണ്ടുള്ള അതിഗവേ 
റയിൽ പദ്ധതി ഉഗപക്ിക്കണപമന്് 
സർക്കരിഗനാടും, ഇത്രം കുത്കാനു 
കൂൈമായതും അഴിമതിൈക്്യമാക്കി
പക്കാണ്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികപള  പചറ
ക്കാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളം തയ്യാകണപമ
ന്് പപാതുജനങ്ങഗളാടും െങ്ങൾ സാ
േരം അഭ്യർത്ഥിക്കന്നു.
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ഗകാവിഡ്-19 ഗൈാക്ഡൗൺ 
ഇതിനകംതപന് 270 ഗകാടി പതാഴി
ൈാളികളപട ജീവിതം താറമാറാക്കിയ
തായാണ് ഔഗേ്യാേിക കണക്കുകൾ 
പറയന്ത്. ഗൈാകത്ാപകയള്ള 
അദ്ധ്വാനിച്് ജീവിക്കുന്വരുപട 81 
ശതമാനഗത്ാളം വരുമിത്. പതാഴിൽ
നഷ്ടം ഭയാനകമാംവിധം വർദ്ധിക്കുക
യാണ്. 5 ഗകാടി ആളകപളങ്ിലം കടു
ത് പട്ിണിയപട പിടിയിൈാകുപമന്ാ
ണ് കണക്കാക്കപപ്ടുന്ത്. അഗതസമ
യം, ഗൈാകപത് ഏറ്വം സമ്ന്രായ 
കുത്കകളപടയം ബഹുരാഷ്ട കമ്നി
കളപടയം പകാള്ളമുതൽ വൻഗതാ
തിൽ പപരുകുകയം പചയ്യുന്നു. ഗഫാ
ബ് സ് മാസികയപട റിഗപ്ാർട്് പ്രകാ
രം ഗൈാകപത് ഏറ്വം സമ്ന്രായ 
25 വ്യക്തികളപട ആസ്ിയിൽ 255 
ബിലെ്യൻ ഗഡാളറിപറെ വർദ്ധനവാണ് 
ഉടൊയിരിക്കുന്ത്. അവരുപട ആപക 
സമ്ത്് 1.5 ട്ിലെ്യൻ ഗഡാളർ, അതാ
യത് ഗൈാകപത് ശതഗകാടീശ്വരന്ാരു
പടയാപക സമ്ത്ിപറെ 16 ശതമാനം, 
ആയി ഉയർന്ിരിക്കുന്നു. 

പകാഗറാണ ലവറസ് പകർച്വ്യാ
ധി അഗമരിക്കൻ സമ്േ്ഘടനപയ 
മഹാമാന്്യത്ിന് ഗശഷമുള്ള ഏറ്വം 
വൈിയ പതനത്ിഗൈയ്ക് തള്ളിയിട്ിരി
ക്കുകയാണ്. എന്ിട്ടും അഗമരിക്കയി
പൈ ചിൈ അതിസമ്ന്രുപട ആസ്ി
യിൽ വൻവർദ്ധന ഉടൊയതായി പു
തിയ റിഗപ്ാർട്ടുകൾ പറയന്നു. ഗരാേ
വ്യാപനം തടയാനായി അഗമരിക്കയ
പട ഭൂരിഭാേം പ്രഗേശത്തും 2020 മാർ
ച്് 18ന് ഗൈാക്ഡൗൺ ഏർപപ്ടുത്ി
യതിന് ഗശഷമുള്ള കാൈയളവിൽ രാ
ജ്യപത് ശതഗകാടീശ്വരന്ാരുപട 
ആസ്ിയിൽ 565 ബിൈ്യൻ ഗഡാളറി
പറെ, അതായത് 19.5 ശതമാനം, വർദ്ധ
നയാണുടൊയത്. അഗമരിക്കയിപൈ 
ഏറ്വം സമ്ന്രായ പജഫ് ബിഗസാ
സ്, ബിൽ ഗേറ്് സ്, മാർക് സക്കർബർ
േ്, വാറൻ ബഫറ്്, ൈാറി എൈിസൺ 

എന്ീ 5 ഗപരുപട സമ്ത്ിൽ 96.6 
ബിലെ്യൻ ഗഡാളറിപറെ കുതിച്ചുചാട്ം 
ഉടൊയതായം റിഗപ്ാർട്് പറയന്നു. 
അഗമരിക്കയിപൈ 600 ശതഗകാടീശ്വര
ന്ാരുപട സമ്ത്ിൽ കഴിഞ് രടെ് 
മാസക്കാൈത്് ആപകയടൊയ വർദ്ധ
നവിപറെ ഏകഗേശം അഞ്ിൽ ഒന്് 
ഭാേം വരുമിത്. ആപക സ്വത്് 36.5 
ബിലെ്യൻ ഗഡാളർ ഉയർത്ിയ പഫ
യ് സ്ബുക്ക് തൈവൻ മാർക് സക്കർ
ബർേ് ആണ് ഇവരിൽ മുമ്ൻ. ആമ
ഗസാൺ കമ്നിയപട സ്ഥാപകൻ 
പജഫ് ബിഗസാസിപറെ ഗനട്ം 30 ബി
ലെ്യൻ ഗഡാളറാണ്. 

ഏഷ്യയിപൈ ഏറ്വം സമ്ന്നും 
ഇന്ത്യയിപൈ ശതഗകാടീശ്വരനുമായ മു
ഗകഷ് അംബാനിയപട സമ്ത്് ഗൈാ
ക്ഡൗണിപൈ ആേ്യ രടെ് മാസക്കാ

ൈംപകാടെ് ഏകഗേശം 20 ബിലെ്യൻ 
ഗഡാളർ വർദ്ധിച്് ആപക 52.7 ബി
ലെ്യൻ ഗഡാളറായി ഉയർന്നു. 12 ഗകാടി 
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പതാഴിൽ നഷ്ടപപ്ടുക
യം ഗൈാക്ഡൗണിപൈ ആേ്യമാസംത
പന് 84 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളപടയം 
വരുമാനം കുത്പന ഇടിയകയം പച
യ്ഗപ്ാഴാണ് അംബാനിക്ക് ഈ ഗനട്ം 
ഉടൊയത്. ആൈിബാബ കഴിഞ്ാൽ 
ലചനയിപൈ ഏറ്വം വൈിയ ഓൺ
ലൈൻ ബിസിനസ്സുകാരായ പിൻഡ
ഡവിപറെ സ്ഥാപകനായ ഗകാളിൻ 
പസൻ ഗുവാങ്ങും ഈ ൈിസ്റിലടെ്. 
35.6 ബിലെ്യൻ ഗഡാളർ ആസ്ിയള്ള 
അഗദേഹം ലചനയിപൈ ഏറ്വം സമ്
ന്രിൽ മൂന്ാം സ്ഥാനത്ാണ്. ഇഗത 
ലചനയിൽ ജനുവരി, പഫബ്രുവരി മാ
സങ്ങളിൈായി 50 ൈക്ം പതാഴിൈാളി
കൾക്ക് പതാഴിൽ നഷ്ടപപ്ട്ിരുന്നു. 
നേരങ്ങളിൽ ഇനിപയാരു 90 ൈക്
ത്ിനുകൂടി പതാഴിൽ നഷ്ടമാകുപമന്നും 
ഔഗേ്യാേിക കണക്കുകൾ പറയന്നു. 
ആഗോള സാമ്ത്ിക രംേം ഗൈാ
ക്ഡൗണിൽ തകർന്ടിഞ്ഗപ്ാഴും 
ഗൈാകപത് ഏറ്വം സമ്ന്രായ 25 
ശതഗകാടീശ്വരൻമാരിൽ ഒരാളപട 
ഗപാലം സമ്ത്ിൽ ഒരു കുറവം 
ഉടൊയിട്ിലെ എന്ത് രേഗദ്ധയമാണ്.

മുതൈാളിത്ത്ിൽ വ്യവസായിക
ളലെ, വ്യവസായങ്ങളാണ് പീഡിതമാ
കുന്ത് എന് വസ്തുത ഇവിപട ഒരി
ക്കൽക്കൂടി ശരിവയ്കപപ്ടുന്നു. എന്നുമാ
ത്രമലെ, ഒരു പിടി സമ്ന്രും ഗകാടി
ക്കണക്കിന് േരിദ്രരും തമ്മിലള്ള സാ
മ്ത്ിക വിടവ് വർദ്ധിച്ചുപകാടെിരി
ക്കുപമന്നും വ്യക്തമാണ്. ചിൈർക്ക് പറ
േീസയം ചിൈർക്ക് പടുകുഴിയം എന് 
പചാലെ് അന്വർത്ഥമാപണന്നും ഇത് 
ഓർമ്മിപ്ിക്കുന്നു. 

(www.forbesafrica.com-26.5.2020, 
NDTV-28.5.2020, Business 
Standard-16.5.2020, CNBC-16.5.2020, 
Fox Business-6.6.2020) 

sImtdmW temIvUu¬ Ime¯v Zcn{ZcpsS ZpcnX§fpw 
AXnk¼¶cpsS sImÅapXepw s]cp-Ip¶p

ടതാഴിൽനഷ്ും ഭയാനക
മാുംവിധും വർദ്ധിക്കുകയാ
ണ്. 5 ഘകാടി ആളുകടളങ്കി
ലും കടുത്ത പട്ിണിയടട പി
ടിയിലാകുടമന്നാണ് കണ
ക്ാക്ടപെടുന്നത്. അഘത
സമയും, ഘലാകടത്ത ഏറ്റ
വും സമ്പന്നരായ കുത്തക
കളുടടയും ബഹുരാഷ്ട 
കമ്പനികളുടടയും ടകാള്ള
മുതൽ വൻഘതാതിൽ ടപ
രുകുകയും ടെയ്ന്നു. ഘഫാ
ബ് സ് മാസികയടട റി
ഘപൊർട്് പ്രകാരും ഘലാക
ടത്ത ഏറ്റവും സമ്പന്നരാ
യ 25 വ്യക്തികളുടട 
ആസ്ിയിൽ 255 ബില്്യൻ 
ഘഡാളറിടറെ വർദ്ധനവാ
ണ് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.
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പപാക്കാളിപ്ാടങ്ങളിൽ മൽസ്യ
ക്കൃഷിക്ക് സർക്കാർ അനുവേിച് സമ
യപരിധി കഴിഞ്് മൽസ്യബന്നം 
നടത്ി ഉപജീവനം നടത്തുന് പരമ്
രാേത മൽസ്യ പതാഴിൈാളികപള സർ
ക്കാർ സംരക്ിക്കണപമന്നും 'ഒരു പന
ലെ് ഒരു മീൻ' എന് സർക്കാർ നയം 
കർശനമായി നടപ്ിൈാക്കണപമന്നും 
ആവശ്യപപ്ട്ടുപകാണ്ടും പതാഴിൈാളിക
പള മൽസ്യ മാഫിയ കള്ളഗക്കസിൽ 
കുടുക്കുന്തിൽ പ്രതിഗഷധിച്ചും എ.ഐ
.യ.റ്ി.യ.സിയിൽ അഫിൈിഗയറ്് പച
യ്ിരിക്കുന് ഗകരള മൽസ്യ ബന്ന 
പതാഴിൈാളി യൂണിയപറെ ആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽ തുറവൂർ ജംേ്ഷനിൽ പ്രതിഗഷ
ധ സംേമം നടത്ി. 

അംേപരിമിതനായ ഒരു വ്യക്തി
പയ മുൻനിർത്ി ഗസാഷ്യൽ മീഡിയ
യിലം മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലം പതാഴിൈാ
ളികൾപക്കതിപര മൽസ്യ മാഫിയ 
വ്യാപകമായ കുപ്രചാരണം നടത്ിയി
രുന്നു. സർക്കാർ സമയപരിധി എലൊ 
വർഷവം ഏപ്രിൽ 15 വപരയാണ്. 
ഗൈാക്ഡൗണിപറെ പശ്ാത്ൈത്ിൽ 
ഇത്വണ ഏപ്രിൽ 30വപര മൽസ്യ 
വിളപവടുപ്് സമയം ആൈപ്പുഴ ജിലൊ 
കളക്ടർ നീട്ിപക്കാടുത്തു. ഗമയ് 
20നാണ് അംേപരിമിത  വ്യക്തിയഗട
തടക്കം പാടഗശഖരങ്ങളിൽ പരമ്രാ
േത മൽസ്യ പതാഴിൈാളികൾ മൽസ്യ
ബന്നത്ിനിറങ്ങിയത്. മൽസ്യ കൃ

ഷിക്കും പനൽകൃഷിക്കുമിടയിലള്ള കാ
ൈപത് മൽസ്യബന്ന രീതിക്ക് നൂറ്ാ
ണ്ടുകളപട പഴക്കം ഉടെ്. ഇത് തടയ
പപ്ടുന്തിലൂപട  വർഷം മുഴുവൻ പനൽ
പ്ാടങ്ങളിൽ മൽസ്യ കൃഷി പചയ്് 
പകാള്ളൈാഭം ഗനടുക എന്താണ് മൽ
സ്യ മാഫിയ ൈക്്യമിടുന്ത്. പനൽകൃ
ഷി സജീവമായിരുന് കാൈത്് കൃഷി
പ്ണികളിഗൈർപപ്ട്ിരുന് പതാഴിൈാ
ളികളാണ് ഈ പരമ്രാേത മൽസ്യ 
പതാഴിൈാളികൾ. 

നിയമവിരുദ്ധമായ മൽസ്യ കൃഷി
പക്കതിപര കർശന നടപടി എടുത്തു 
പകാടെ് പരമ്രാേത മൽസ്യ പതാഴി
ൈാളികപള സംരക്ിക്കുകയം 'ഒരു പന
ലെ് ഒരു മീൻ' സർക്കാർ നയം കർശന
മാക്കിപക്കാടെ് ഉപ്പുപവള്ളത്ിപറെ 
സ്ഥിര സാന്ിധ്യത്ിലൂപട അപകട
പപ്ടുന് പരിസ്ഥിതിഗയയം ആവാസ 
വ്യവസ്ഥഗയയം സംരക്ിക്കാൻ സർ

ക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്ക
ണപമന്് ആവശ്യപപ്ട്ടുപകാടൊണ് പ്ര
തിഗഷധ സംേമം നടത്ിയത്. ഫിഷ
റീസ് മന്തിക്കും കൃഷി മന്തിക്കും ജി
ലൊ കളക്ടർക്കും പ്രിൻസിപ്ൽ കൃഷി 
ഓഫീസർക്കും വിവിധ കൃഷി ഓഫീ
സർമാർക്കും ഇത് സംബന്ിച് പരാ
തി സമർപ്ിച്ചു.

ഗകരള ഡഗമാ്രാറ്ിക് ഗൈാഗയഴ് സ് 
ഗഫാറം സംസ്ഥാന കൺവീനർ 
അഡ്വഗക്കറ്് ഇ.എൻ. ശാന്തിരാജ് പ്ര
തിഗഷധ സംേമം ഉേ്ഘാടനം പചയ്തു. 
ഗകരള മൽസ്യ ബന്ന പതാഴിൈാളി 
യൂണിയൻ അരൂർ ഗമഖൈാ പ്രസിഡറെ് 
പക. പ്രതാപപറെ അധ്യക്തയിൽ നട
ന് പ്രതിഗഷധ സംേമത്ിൽ എൻ.
പക.ശശികുമാർ, സി.വി.അനിൽ കു
മാർ(അരൂർ ഗമഖൈാ പസ്രട്റി), പി.
പക.സഗന്താഷ്, അജിത തമ്ി, ഓമന 
രവി എന്ിവർ പ്രസംേിച്ചു.

ഗതാട്പ്ള്ളിയിൽ നടക്കുന് 
കരിമണൽ ഖനനം അവസാനിപ്ിക്കു
ക, പപാഴി ആഴം കൂട്ടുഗമ്ാൾ ൈഭിക്കു
ന് മണൽ ഗവർതിരിക്കാപത തീരത്തു 
തപന് നിഗക്പിക്കുക, പപാഴി ആഴം 
കൂട്ൽ പ്രവർനങ്ങളിൽനിന്നും 
ഐആർഇ, പകഎംഎംഎൽ കമ്നി
കപള ഒഴിവാക്കുക എന്ീ ആവശ്യങ്ങ
ളന്യിച്ചുപകാടെ് എസ് യസിഐ(ക
മ്യൂണിസ്റ്) ആൈപ്പുഴ ജിലൊ കമ്മറ്ിയപട 
ഗനതൃത്വത്ിൽ അമ്ൈപ്പുഴ കഗച്രിമു
ക്കിൽ പ്രതിഗഷധ ധർണ്ണ നടത്ി. ജി
ലൊ പസ്രട്റി എസ്.സീതിൈാൽ 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. കരിമണൽ ഖന
നവിരുദ്ധ തീരസംരക്ണ സമിതി 
കൺവീനറം എസ് യസിഐ(സി) ജി

ലൊ പസ്രഗട്റിയറ്് അംേവമായ ആർ.
പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ ഉൽഘാടനം 
പചയ്തു. നിഗരാധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു 
പകാടെ് ജനകീയ സമരപത് ഇലൊതാ
ക്കാപമന്ത് വ്യാഗമാഹംമാത്രമാണ
ന്നും കരിമണൽ ഖനനത്ിപനതിപര 

DÄ-\m-S³ a-Õy sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[ kw-K-aw

ജിലെയിൽ മുൻപ് നടന് സമരത്ിപറെ 
ചരിത്രം പരിഗശാധിച്ാൽ അത് വ്യ
ക്തമാവപമന്നും പാർത്ഥസാരഥിവർമ്മ 
പറഞ്ഞു. ബി.ഭദ്രൻ, പക.പജ.ഷീൈ, 
ആർ.അർജുനൻ, എസ്.അനിൽ പ്ര
സാേ് എന്ിവർ പ്രസംേിച്ചു.

I-cn-a-WÂ J-\-\-¯n-s\-Xn-sc {]-Xn-tj-[ [À-®
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ഗകാവിഡ് ബാധ നാടിപന ഗ്ര
സിക്കുഗമ്ാഴും ബിഒടി ഗടാൾ പദ്ധതി
പ്രകാരം ഗറാഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കുടി
പയാഴിപ്ിക്കൽ നടപടികളമായി സർ
ക്കാരുകൾ മുഗന്ാട്ടു ഗപാവകയാണ്. 
ജനങ്ങഗളാട് സാമൂഹിക അകൈം പാ
ൈിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹ
വാസം പരിപൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുവാ
നും സർക്കാരും പ്രഗത്യകിച്് ആഗരാ
േ്യ വകുപ്പും കർശനമായി നിയന്തണം 
ഏർപപ്ടുത്ിയിട്ടും ഇപതാന്നും മാനി
ക്കാപത ഉഗേ്യാേസ്ഥപര സംഘമായി 
വീടുകളിഗൈക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. 
ജനങ്ങളപട സ്വത്ിന് മാത്രമലെ, ജീവ
നുഗപാലം യാപതാരു വിൈയം സർ
ക്കാർ കൽപ്ിക്കുന്ിലെ. ഗജാൈി നഷ്ട
പപട്് വരുമാനഗമതും നിൈച്ിരിക്കുന് 
സാഹചര്യത്ിൽ ജനങ്ങൾ കഴിയക
യാണ്. ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകൈം 
പാൈിച്് അസംഘടിതരായി നിൈ
നിൽക്കുന് ഈ സാഹചര്യം മുതൈാ
ക്കി ജനഗരാഷം ഗനരിട്ടുപകാടെിരുന് 
പദ്ധതികൾ  എത്രയം പപപട്ന്് നട
പ്ിൈാക്കാനാണ് സർക്കാർ വ്യഗ്രത 
കാണിക്കുന്ത്. ഇത് അഗങ്ങയറ്ം ഹീ
നമായ നടപടിയാണ്.

 സാമ്ത്ിക പ്രതിസന്ിമൂൈം 
ഗകരളത്ിപൈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ
ക്ക് ശമ്ളം പകാടുക്കുവാൻ പണം 
ഇപലെന്നു പറയന് ഗകരളസർക്കാർ ഗേ

ശീയ പാത സ്വകാര്യവൽക്കരണത്ി
ന് 5500 ഗകാടി രൂപ കടപമടുത്തും മുട
ക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 45 മീറ്ർ 
ഗേശീയപാത ചുങ്പ്ിരിവ് അടിഗച്ൽ
പ്ിച്് തങ്ങളപട ഭരണകാൈത്് തപന് 
'ഗനട്ം' ഉടൊകണം എന്താണ് ഈ 
പിടിവാശിക്കു പിന്ിൽ എന്നു കരുഗത
ടെി വരും.

തൃശ്ശൂർ ജിലെയിപൈ പാൈിഗയക്കരയി
പൈ ഗടാൾ ബൂത്ിൽ നിന്നും ഒരു േിവ
സം പിരിക്കുന്ത് 125 ൈക്ം രൂപ
യിൽ കൂടുതൈാണ്. നിർമ്മാണ പചൈ
വിപനക്കാൾ 80ഗകാടിഗയാളംരൂപ 
അധികം ഇതിനകം കമ്നി ജനങ്ങ
ളിൽനിന്നും പിരിപച്ടുത്ിരിക്കുന്താ
യി കണക്കുകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. കാ
സർഗകാട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം 
വപര 9 ജിലെകളിൈായി നിർമ്മിക്കാൻ 
ഗപാകുന്ത് ഇരുപതിഗൈപറ ഗടാൾ ബൂ
ത്തുകൾ. വൈിപയാരു 
കുത്ിക്കവർച്യ്ക്കുു കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് 
പിണറായി േവൺപമറെ്. ഉഗേ്യാേ
സ്ഥർ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി 
ആധാരവം അനുബന്ഗരഖകളം 
ആവശ്യപപ്ട്ിരിക്കുന്നു. തൽക്കാൈം 
അക്കൗടെ് നമ്ർ പകാടുത്ാൽ മതി
പയന്ാണവർ പറയന്ത്.  ജനങ്ങൾ 
ഈ വഞ്നയിൽപപട്ാൽ സർക്കാരു
കൾ തീരുമാനിച്ിരിക്കുന് നാമമാത്ര
മായ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ജനങ്ങളപട 

അനുവാേമിലൊപതതപന് അക്കൗ
ടെിൽ നിഗക്പിക്കും. ഭൂമിയം കിടപ്ാ
ടവം എലൊം എന്ഗന്ക്കുമായി നഷ്ട
പപ്ടും. ജനങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകും.

വീടും ഭൂമിയം പരിപൂർണ്ണമായി 
നഷ്ടപപ്ടുന് പതിനായിരക്കണക്കിന് 
കുടുംബങ്ങളടെ്. അവർ സംഘടിതമാ
യം ഒറ്യ്ക്കും പകാടുത്ിട്ടുള്ള നൂറകണ
ക്കിന് ഗകസകൾ ലഹഗക്കാടതിയപട 
പരിേണനയിൽ ഉടൊയിരുന്നു . 
എന്ാൽ എലൊ ഗകസകളം ഒന്ായി 
പരിേണിച്ചുപകാടെ് യാപതാരു നടപ
ടിയം സ്വീകരിക്കാപത ഗകാടതി തള്ളി
ക്കളഞ്ിരിക്കുകയാണ്. ഗകന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളം നിയമവം 
ഗചർന്് ജനങ്ങൾപക്കതിപര സംഘടി
തമായ കുടിപയാഴിപ്ിക്കൽ ആ്രമ
ണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഗേശീയപാ
ത വികസനത്ിപറെ ഗപരിൽ കച്വട 
കണ്ണുമായി കടന്നുവരുന് ഗകാർപ്ഗററ്റു
കപള ഗകരള സർക്കാർ 
പ്രീണിപ്ിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ 
ജനസമരത്ിപറെ പാരമ്ര്യമുള്ള ഗകര
ളജനത ഈ പദ്ധതിപയ ഒറ്പക്കട്ായി 
നിൈപകാടെ് പരാജയപപ്ടുത്ണപമ
ന്് എൻ.എച്് 17 ആക്ൻ കൗൺ
സിൽ ഗനതാക്കളായ ഇ.വി. മുഹമ്മോ
ൈി, ഹാഷിം ഗചന്ാംപിള്ളി, ടി.പക.സ
ധീർകുമാർ, സി.പക.ശിവോസൻ 
എന്ിവർ പ്രസ്ാവിച്ചു.
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സമ്പൂർണ സ്വകാര്യവത്ക്കരണ
വം കച്വടവത്ക്കരണവം കാവിവ
ത്ക്കരണവം ഫാസിസവത്ക്കരണവം 
ൈക്്യംവച്ചുപകാടൊണ് ബിപജപി 
നയിക്കുന് ഗകന്ദ്രസർക്കാർ വിേ്യാഭ്യാ
സവിധ്വംസക പദ്ധതിയായ ഗേശീയ 
വിേ്യാഭ്യാസനയം പ്രഖ്യാപിച്ിട്ടുള്ളത്.

വൈിപയാരു വിഭാേം അധ്യാപകരു
പടയം വിേ്യാഭ്യാസ വിചക്ണരുപട
യം ശാസ്തജ്ഞൻമാരുപടയം ബുദ്ധിജീ
വികളപടയം രക്ാകർത്ാക്കളപടയം 
വിേ്യാർത്ഥികളപടയം എതിർപ്ിപന 
പതല്ലും പരിേണിക്കാപത ഗകാവിഡി
പന മറയാക്കിപക്കാടെ് 
പ്രഖ്യാപിച്ിരിക്കുന് ഗേശീയ വിേ്യാ
ഭ്യാസനയത്ിപറെ ൈക്്യം താപഴപ്റ
യന്താണ്.

1. വിേ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്ിൽ 
നാമമാത്രമാപയങ്ിലം അവഗശഷിക്കു
ന് ജനാധിപത്യ പ്രവർത്നരീതികൾ  
ഇലൊയ്മ പചയ്് സർക്കാരിപറെ പൂർണ 
ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക.

 2. രാജാ റാംഗമാഹൻ റായ്, 
ഈശ്വരചന്ദ്രവിേ്യാസാേർ, ഗജാതിറാ
വ ഫഗൈ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നവത്ഥാ

നപ്രസ്ഥാനത്ിപറെ അഗ്രോമികളപട 
പാഠങ്ങളം ശാസ്തീയ, ജനാധിപത്യ, 
മഗതതര ചിന്താേതികളം ഇലൊയ്മപച
യ്് വിേ്യാർത്ഥികളിൽ മതാന്വം പി
ന്തിരിപ്നുമായ മധ്യകാൈഘട്ത്ിഗറെ
തായ ചിന്താേതികൾ വളർത്തുക.

 3. ഉയർന് ഫീസ് ഏർപപ്ടുത്ി 
പരമാവധി ൈാഭമുടൊക്കാനുള്ള കച്വ
ട ഗമഖൈയായി സ്വഗേശ വിഗേശകുത്
കകൾക്ക് വിേ്യാഭ്യാസരംേം തുറന്നു

ടകന്ദ്ര സർക്കാെിലറെ ടദശീയ വിദത്യാഭത്യാസ
നയം 2020ലന രൂക്ഷമായി  

വിമർശിച്ചുലകാണ്്റ് എസ്റ് യുസിഐ  
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജനറല് ലസക്രട്റി സഖാവ്റ് 
ലപ്രാവാേ്റ് ട�ാേ്റ് നടത്തിയ പ്രസ്ാവന

പകാടുക്കുക. സാധാരണക്കാരായ വി
േ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ 
ഫീസ് ഘടന ഏർപപ്ടുത്തുക വഴി 
വൈിപയാരു വിഭാേം  വിേ്യാർത്ഥികൾ 
വിേ്യാഭ്യാസഗമഖൈയിൽനിന്നുതപന് 
പുറത്ാക്കപപ്ടും.

 4. വിേ്യാഭ്യാസഗമഖൈപയാന്ാപക 
കുത്കകൾക്ക് ലകമാറാനും വിേ്യാ
ഭ്യാസത്ിപറെ സാമ്ത്ിക ഉത്രവാ
േിത്ത്ിൽനിന്് സർക്കാരുകൾക്ക് 
പിന്ാറാനുമുള്ള നീക്കമാണ്. 

5. ആർബർട് ഐൻസ്റിപറെ വാക്കു
കളിൽ പറഞ്ാൽ വിേ്യാസമ്ന്പര, 
മാനുഷികമൂൈ്യങ്ങളം സംസ് കാരവമി
ലൊത്, അക്രാഭ്യാസമുള്ള യന്തങ്ങ
ളായി മാറ്ിത്ീർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി
യാണിത്.

ഗേശീയ വിേ്യാഭ്യാസനയം ജനവി
രുദ്ധമാണ്, വിേ്യാഭ്യാസവിരുദ്ധമാണ്. 
ഭരണവർഗ്പത്യം ഭരണകക്ിയായ 
ബിപജപിപയയം പിന്താങ്ങുന്വപര 
വാർപത്ടുക്കാനുള്ള ഫാസിസ്റ് തന്തവ
മാണ്. എലൊവിഭാേത്ിലമുള്ള അധ്യാ
പകഗരാടും വിേ്യാഭ്യാസവിചക്ണഗരാ
ടും ബുദ്ധിജീവികഗളാടും രക്ാകർത്ാ
ക്കഗളാടും വിേ്യാർത്ഥികഗളാടും ബഹുജ
നങ്ങഗളാടും ഈനീക്കപത് പ്രതിഗരാ
ധിക്കാനും വിനാശകരമായ ഈ നയം 
പിൻവൈിക്കാൻ ഗകന്ദ്രസർക്കാരിനു
ഗമൽ സമ്മർദേം പചലത്ാനും െങ്ങൾ 
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

tZio-b hn-Zym-`ym-k \-bwþ2020 
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ബി.പജ.പിയപട ഗനതൃത്വത്ില
ള്ള ഗകന്ദ്ര േവപമെറെ് 109 റൂട്ടുകളിൽ പു
റപപ്ടുന് ഗസ്റഷനും എത്ിഗച്രുന് 
ഗസ്റഷനും ഇടയിൽ, ഇരു ഭാേഗത്
ക്കും സ്വകാര്യ പങ്ാളിത്ഗത്ാപട യാ
ത്രാ പട്യിനുകൾ ഓടിക്കുവാനുള്ള പട
ടെർ നടപടികളപട പ്രാരംഭ നടപടി
യായ ഗയാേ്യതാ നിർണ്ണയത്ിനുള്ള 
അഗപക് ക്ണിച്ിരിക്കുകയാണ്. 
ഇത് റയിൽഗവ സംവിധാനപത്യപ്ാ
പട സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്ക
ത്ിപറെ ഭാേമാണ്. മുൻപ് 150 പട്യി
നുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുപമന്ാ
ണ് േവപമെറെ് പ്രഖ്യാപിച്ിരുന്ത്. 
ഇന്ത്യയിപൈ പ്രധാന നേരങ്ങപള 
ബന്ിപ്ിക്കുന് ൈാഭകരമായ റൂട്ടുകളി
ൈാണ് ഈ സ്വകാര്യ പട്യിനുകൾ 
ഓടിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്ത്. കു

ത്കകൾക്ക് ൈാഭം പപരുപ്ിക്കാനുള്ള 
ൈക്്യംവച്്, ജനങ്ങളപട അദ്ധ്വാനവം  
പണവം ഉപഗയാേിച്് പടുത്തുയർത്ി
യ റയിൽപാതകളം, ഗസ്റഷനുകളം, 
സിഗ്നലകളം മാത്രമലെ, 
ലഡവർമാഗരയം ോർഡമാഗരയം 
എലൊം റയിൽഗവ തപന്യാണ് കുത്
കൾക്ക് പ്രോനം പചയ്യുന്ത്. ൈാഭകരമ
ലെ എന് ഗപരിൽ 34 പമയിൽ/ 
എക്്പ്രസ്,  പാസഞ്ർ പട്യിനുകപള 
റയിൽഗവ ഇതിനകം നിർത്ൈാക്കി
യിട്ടുടെ്. ഗൈാക്കൽ പട്യിൻ സർവ്ീസ
കളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ഗപാകു
കയാണ്. സ്വകാര്യ പട്യിനുകപളലൊം 
അതിഗവേ പട്യിനുകളായിരിക്കും. 
അതിനായിരിക്കും മുൻേണന നല്കു
ന്ത്.

ഇപതലൊം േിനംപ്രതി പട്യിൻ യാ
ത്ര പചയ്യുന് സാധാരണക്കാരുപട യാ
ത്ര ലവകിപ്ിക്കുവാനും ദുരിതം വർദ്ധി
പ്ിക്കുവാനും ഇടവരുത്തും. മുതിർന് 
പൗരന്ാർ, വിേ്യാർത്ഥികൾ, അംേ 
പരിമിതർ മുതൈായവർക്ക് ൈഭിച്ചുപകാ
ടെിരുന് ഇളവകൾ പിൻവൈിക്കപപ്
ടും. ആത്യന്തികമായി ഈ പ്ര്രിയ 

േവപമെറെിപറെ റിയൽഗവ സംവിധാ
നം പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കു
വാനും, േവപമെറെ് ഉടമസ്ഥതയിലള്ള 
എയർ ഇന്ത്യ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ, 
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഗകബിൾസ് തുടങ്ങിയ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച് േതി 
റയിൽഗവക്കും വന്നുഗചരുവാനും ഇട
യാക്കും. റയിൽഗവ യാത്രാ സൗകര്യമു
ടൊയിരുന് പ്രധാനപപ്ട് 65000 കി
ഗൈാമീറ്റിൈധികം വരുന് ഈ റൂട്ടുക
ളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ചിൈവ്  താ
ങ്ങാനാകാത് വിധം വർദ്ധിക്കും. ജന
ങ്ങളപട പണവം പതാഴിൈാളികളപട 
വിയർപ്പും രക്തവം ജീവനുംപകാടെ് 
പടുത്തുയർത്ിയ റയിൽഗവപയ  സ്വ
കാര്യവൽക്കരിക്കുന് ഗകന്ദ്ര സർക്കാർ 
നടപടിപയ െങ്ങൾ ശക്തമായി 
എതിർക്കുകയാണ്. അഗതാപടാപ്ം, 
ബി.പജ.പി േവപമെറെിപറെ ഈ ഹീന
മായ നീക്കപത് പചറത്തു പരാജയ
പപ്ടുത്തുവാൻ ഗപാന് കരുത്തുറ് ജന
കീയ പ്രഗക്ാഭം വളർത്ിപയടുക്കു
വാൻ എലൊ ഗട്ഡ് യൂണിയനുകളം 
ജനങ്ങളം മുഗന്ാട്ടു വരണപമന്് 
െങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

റയില്ടവലയ സ്വകാെത്യവല്ക്കെിക്കുവാ
നുള്ള ടകന്ദ്ര ബിലജപി സർക്കാെിലറെ 
സമീപകാെ നീക്കലത്ത അപെപിച്ചു 

ലകാണ്്റ് എ.ഐ.യു.റ്ി.യു.സി അഖിടെ
ന്ത്യാ ജനറല് ലസക്രട്റി ശങ്കർ  

ദാസ്റ്ഗുപ്ത പുറലപെടുവിച പ്രസ്ാവന.

അഗ്രിമസാരഥി ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിേ്യാ
സാേറിപറെ ചരിത്രപ്രസക്തി മിനി.പക.
ഫിൈിപ്് അവതരിപ്ിച്ചു. ഗകാവിഡ് 
പശ്ാത്ൈത്ിപൈ ശാസ്തഗബാധം 
എന് വിഷയത്ിൽ സംസ്ഥാന പസ
്രട്റി പക.എം.ബീവി ക്ാസ് നയിച്ചു. 
സാഹിത്യ ചർച്യിൽ മാക്ിം ഗോർ
ക്കിയപട 'അമ്മ' എന് വിഖ്യാത ഗനാ
വൈിപന പരിചയപപ്ടുത്ി എഐഎം
എസ്എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡറെ് 
പസൗഭാേ്യകുമാരി ക്ാസ്് നയിച്ചു.

  നാടകം, ഗഷാർട്് ഫിൈിം, ചിത്രക
ൈ, സാഹിത്യരചന എന്ീവിഷയങ്ങ
പള അധികരിച്ചുള്ള പരിശീൈന കളരി
കളം ക്യാമ്ിപറെ ഭാേമായി നടന്നു. 
നാടകത്ിപറെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങപള 
സംബന്ിച്് എഐയറ്ിയസി സം

അഖിഗൈന്ത്യ മഹിളാ സാംസ്ാരി
ക സംഘടനയപട ഗനതൃത്വത്ിൽ 
ജൂൺ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ സം
സ്ഥാനപഠന ക്യാമ്് നടത്ി. ഗകാവി 
ഡ് നിബന്നകളപട പശ്ാത്ൈ
ത്ിൽ നടന് ഓൺലൈൻ ക്യാമ്ിൽ 
മുന്നൂറിൈധികം വനിതകൾ പപങ്ടു
ത്തു. അഖിഗൈന്ത്യാ പസ്രട്റി ഛബ്ി 
പമാഹന്തി ഉേ്ഘാടനം പചയ്തു. 

പഫ്ഡറിക് എംേൽസിപറെ, 'കുടും
ബം, സ്വകാര്യ സ്വത്്, ഭരണകൂടം 
എന്ിവയപട ഉേ്ഭവപത്പ്റ്ി' എന് 
കൃതിപയ അധികരിച്് എഐഎംഎ
സ്എസ് അഖിഗൈന്ത്യാ ലവസ് പ്ര
സിഡറെ് ലഷൈ പക.ഗജാൺ ചർച് 
നയിച്ചു. 

ഇന്ത്യൻ നഗവാത്ഥാനത്ിപറെ 

h\nXIfpsS Hm¬sse³ ]T\ Iym¼v
സ്ഥാന പസ്രട്റി വി.പക.സോനന്
നും ഗഷാർട്് ഫിൈിമിപന സംബന്ിച്് 
രേീകാന്ത് ഗവണുഗോപാലം ചിത്രകൈ
പയ സംബന്ിച്് പ്രശസ് ചിത്രകാരൻ 
പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മയം ക്ാസകൾ 
നയിച്ചു. സമാപന സഗമ്മളനം എഐ
എംഎസ്എസ്  അഖിഗൈന്ത്യാ പ്രസി
ഡറെ് പകയാ പഡ ഉേ്ഘാടനം പചയ്തു - 
എസ്.യ.സി.ഐ (സി) സംസ്ഥാന 
പസ്രട്റി  ഗഡാ.വി.ഗവണുഗോപാൽ 
സമാപന സഗന്ശം നൽകി. സൗഭാ
േ്യ കുമാരി അധ്യക്ത വഹിച്ചു. സം
സ്ഥാന ഗനതാക്കളായ എസ്. രാധാമ
ണി, പക.പജ.ഷീൈ,  എം.എ.ബിന്ദു,   
എം.എ.പുഷ്പ, എസ്.മിനി, പക.പക. 
ഗശാഭ, എം.പക.ഉഷ എന്ിവർ ക്യാ
മ്ിന് ഗനതൃത്വം നൽകി. 
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''വിേ്യ നല്ീട്് ൈാഭമിലൊയ്കയാൽ 
മേ്യശാൈയ്ക് വിറ്റു  ബാൈ്യാൈയം'' എന്് 
തുടങ്ങുന് തീഷ്ണമായ വരികൾ ഉൾ
പക്കാള്ളുന് ''സ്കൂൾ ബാർ '' എന് കവി
ത ആൈപിച്ചുപകാടെ് അദ്ധ്യാപക 
ഉഗേ്യാോർത്ഥികളപടയം േഗവഷകരു
പടയം വിേ്യാർത്ഥികളപടയം സമരസ
മിതിയായ യലണറ്ഡ് ആക്ൻ 
ഗഫാറം ടു പപ്രാട്ക്ട് ഗകാഗളജിഗയറ്് 
എഡ്യൂഗക്കഷൻ തൃശൂർ കളഗക്ടറ്ിനുമു
ന്ിൽ സംഘടിപ്ിച് ധർണ്ണ കവി കുരീ
പ്പുഴ രേീകുമാർ ഉേ് ഘാടനം പചയ്തു.

ഉന്ത വിേ്യാഭ്യാസപത് തകർക്കു
ന്, സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്ികകൾ ഇലൊ
താക്കുന് ഏപ്രിൽ 1പറെ ഉത്രവ്  
പിൻവൈിക്കണപമന്് ആവശ്യപപ്ട്ടു
പകാടൊണ് യലണറ്ഡ് ആക്ൻ 
ഗഫാറം ടു പപ്രാട്ക്ട് ഗകാഗളജിഗയറ്് 
എഡ്യൂഗക്കഷപറെ ഗനതൃത്വത്ിൽ  ധർ
ണ്ണ സംഘടിപ്ിച്ത്.

ഗകരളത്ിപറെ സാംസ് കാരിക രം
േത്് സജീവമായ പങ്് വഹിച്ചുപകാ
ടെിരിക്കുന്വരാണ് സർവകൈാശാൈ 
വിേ്യാഭ്യാസ രംേത്തുള്ളവർ. സാംസ്ാ
രിക രംേത്് രേഗദ്ധയരായവർ  ഈ 
രംേത്് നമുക്കുടെ്.  ജ്ഞാനപീഠ പുര
സ് കാര ഗജതാവം എം ജി സർവകൈാ
ശാൈ ലവസ് ചാൻസിൈറം ആയിരു
ന് യ.ആർ അനന്തമൂർത്ി ഉൾപ്പടയ
ള്ള മനീഷികൾ മുഗന്ാട്ടുവച് സ്ഥിരാ
ധ്യാപക നിയമനം എന് ആശയപത്
യാണ് ഇന്് അട്ിമറിക്കുന്പതന്നും, 
സമൂഹം ഇതിപനതിപര ഉണർന്് പ്ര
വർത്ിക്കണം എന്നും ഗകാവിഡ് നി
യന്തണങ്ങളപട പശ്ാത്ൈത്ിൽ 
ഓൺലൈനായി സമര പരിപാടി 
ഉേ് ഘാടനം പചയ്തുപകാടെ് കുരീപ്പുഴ 
അഭിപ്രായപപ്ട്ടു.

വിേ്യാഭ്യാസത്ിപറെ ഉന്മനത്ി
നായി ജീവിതം സമർപ്ിച് ഗകരളത്ി
പറെ ആേ്യ വിേ്യാഭ്യാസ മന്തി പപ്രാഫ. 
ഗജാസഫ് മുടെഗശ്രിയപട വിേ്യാഭ്യാ
സ സങ്ൽപ്ങ്ങൾക്ക്  നിരക്കാത് 

പരിഷ്ാരങ്ങളാണ് ഉന്ത വിേ്യാഭ്യാ
സ രംേത്് ഇന്് നടപ്ിൈാക്കുന്ത് 
എന്നും അഗദേഹം കൂട്ിഗച്ർത്തു.

തുടർന്്  ടി.എൻ.പ്രതാപൻ എം 
പി  സമരാഗ്നി പതളിയിച്ചുപകാടെ്  
സംസാരിച്ചു. സമൂഹത്ിപൈ ഏറ്വം മി
കച് തൈമുറകപള സൃഷ്ടിക്കുന്താണ് 
ഉന്ത വിേ്യാഭ്യാസപമന്നും  അക്കാേ
മിക രംേത്് പുതിയ പരിഷ് കാര
ങ്ങൾ നടപ്ിൈാക്കുഗമ്ാൾ അദ്ധ്യാപ
കർ, േഗവഷകർ, വിേ്യാർത്ഥികൾ 
എന്ിവരടങ്ങുന് വിേ്യാഭ്യാസ സമൂഹ
ഗത്ാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു
പകാണ്ടുഗവണം അത് നടപ്ിൈാക്കാ
പനന്നും അഗദേഹം അഭിപ്രായപപ്ട്ടു. 
ശാസ്ത-ലവജ്ഞാനിക േഗവഷണങ്ങ
ളപട  വളർച്ക്ക് പി.എച്്.ഡി ഉൾപ്പട
യള്ള ബിരുേധാരികളപട ഗസവനം സ
പ്രധാനമാപണന്നും അധ്യാപകരുപട 
എണ്ണം പരിമിതപപ്ടുത്തുകയലെ പക
രം വർദ്ധിപ്ിക്കുകയാണ്  ഗവടെപത
ന്നും ഏപ്രിൽ ഒന്ിപൈ ഉത്രവ് മുൻ
കാൈ പ്രാബൈ്യഗത്ാപട പിൻവൈിക്ക
ണപമന്നും  അഗദേഹം ആവശ്യപപ്ട്ടു.

സാഹിത്യ-സംേീത നാടക അക്കാ
േമി മുൻ പസ്രട്റിയം അദ്ധ്യാപകനും 

ആയിരുന് ഗഡാ.പി.വി.കൃഷ്ണൻ നായർ 
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്ി. യലണറ്
ഡ് ആക്ൻ ഗഫാറം ടു പപ്രാട്ക്ട് ഗകാ
ഗളജിഗയറ്് എഡ്യൂഗക്കഷൻ സംസ്ഥാന 
കൺവീനർ എം.പ്രേീപൻ അധ്യക്ത 
വഹിച്ചു. പക.പി.സി.ടി.എ സംസ്ഥാന 
പ്രസിഡറെ് ഗഡാ ഗജാബി ഗതാമസ്, 
ഗസവ് എഡ്യൂഗക്കഷൻ കമ്മിറ്ി സം
സ്ഥാന ലവസ് പ്രസിഡറെ്  ജി.നാരാ
യണൻ, ആർട്ിസ്റ് വി.എസ്.േിരീശൻ 
പക.സി.എ.എഫ് പ്രതിനിധി ഗസായ 
ഗജാസഫ്, എ.ഐ.ഡി.എസ്.ഒ പ്രതി
നിധി സൗമ്യ പക. ആർ, േസ്റ് അദ്ധ്യാ
പക ഗനതാവ് ആേർശ്, എ.ഐ.ഡി.
ലവ.ഒ ജിലൊ പ്രസിഡടെ്  എ.എം സ
ഗരഷ്  തുടങ്ങിയവർ പ്രസംേിച്ചു.

യലണറ്ഡ് ആക്ൻ ഗഫാറം ടു  
പപ്രാട്ക്ട് ഗകാഗളജിഗയറ്് എഡ്യൂഗക്ക
ഷൻ ജിലൊ കൺവീനർ ഗഡാ.അജി
ത്് എസ്. ഭരതൻ സ്വാേതവം  ശ്രുതി 
പക.ഡി  നന്ിയം പറഞ്ഞു.

G{]nÂ 1sâ D-¯c-hv ]n³-h-en-¡-pI;
I-f-Ivt{Säv [ÀW \S¯n

യുണണറ്ഡ്റ് ആക്ഷന് ട�ാറം ടു ലപ്രാട്ക്്റ്  
ടകാടളജിടയറ്്റ് എഡ്യൂടക്കേന് തൃശൂർ കളടട്ക്റ്ിനു 
മുന്നില് സം�ടിപെിച ധർണ്ണയില് ടി.എന്.പ്രതാപന് 
എംപി സമൊഗ്ി ലതളിയിക്കുന്നു
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Ct¡mWan

ലെനിനും സ്റാെിനും

s]mfnän¡Â
Ct¡mWanþ3
മാർക് സിസ്റ് ്ർശനത്തിലധിഷ്ിതമായ സാമ്പത്തികശാ
സ്ത്രടത്തപെറ്റി സമഗ്രധാരണ ലഭ്യമാക്കുകടയന്ന ലക്ഷ്യ
ഘത്താടട, സഖാവ് സ്റാലിടറെ ഘനതൃത്ത്തിൽ ഘസാവിയറ്റ് 
യൂണിയനിടല പ്രഗത്ഭരായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ൻ
മാർ 13 വർഷുംടകാണ്് പൂർത്തിയാക്ിയതുും 1954-ൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച തുമായ ടപാളിറ്റിക്ൽ ഇഘക്ാണമി എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിടറെ സുംഗ്രഹിത രൂപും യൂണിറ്റിയടട ഏപ്രിൽ 
ലക്ും മുതൽ ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു.  
മൂന്നാും ഭാഗും ഈ ലക്ത്തിൽ.
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ജന്ിത്തത്തിനറെ ആവിർഭാവം
ജന്ിത് വ്യവസ്ഥിതി, ഒന്പലെ

ങ്ിൽ മപറ്ാരു പ്രഗത്യക സ്വഭാവ സവി
ഗശഷതകഗളാപട മിക്കവാറം എലൊ രാ
ജ്യങ്ങളിലം നിൈവിലടൊയിരുന്നു. 

ജന്ിത് യേം േീർഘമാപയാരു കാ
ൈയളവ് നീണ്ടുനിന്താണ്. ലചന
യിൽ ജന്ിത് വ്യവസ്ഥിതി രടൊയിര
ത്ിഗൈപറ വർഷങ്ങൾ നിൈനിന്നു. 
പശ്ിമ യൂഗറാപ്ിൽ ജന്ിത്ം ഗറാമാ
സാമ്ാജ്യത്ിപറെ പതനം (5-ാം നൂറ്ാ
ടെ്) മുതൽ മുതൈാളിത് വി്വം 
(പതിഗനഴും പതിപനട്ടും നൂറ്ാടെ്) 
വപരയം റഷ്യയിൽ പപത്ാമ്താം നൂ
റ്ാടെ് വപരയം നിൈനിന്നു. അടിമ
-ഉടമസ്ഥ സമൂഹത്ിപറെ തകർച്ഗയാ
പടയം ഗോത്രവ്യവസ്ഥയപട ജീർണ്ണത
ഗയാപടയമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ജന്ി
ത്ം പ്രത്യക്പപ്ട്ത്. 

ഇതിഗനാടകം പറഞ്തുഗപാപൈ, 
അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥയപട േർഭപാത്ര
ത്ിൽ അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥ(Coloni)
യപട രൂപത്ിൈാണ് ജന്ിത്ത്ിപറെ 
ധാതുക്കൾ ഉടപൈടുത്ത്. വൈിയ ഭൂവട
മകളായ യജമാനന് ഒരു നിശ്ിത തുക 
പണം സമ്ാേിച്ചുപകാടുക്കാഗനാ, വിള
യപട േണ്യമായ ഭാേം ലകമാറാഗനാ, 
പൈ തരം ചുമതൈാബാദ്ധ്യതകൾ നിർ

വഹിക്കാഗനാ ഈ അടിയായ്മകൾ ബാ
ധ്യസ്ഥരാണ്. എന്ിരുന്ാലം അവർ 
അടിമകഗളക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം 

അദ്ധ്വാനത്ിൽ തൽപരരായിരുന്നു.  
കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷി
ഭൂമി ഉടൊയിരുന്നു. 

അങ്ങപന, പുതിപയാരു ഉല്ാേനബ
ന്ം ആവിർഭവിച്ചു. ജന്ിത് കാൈഘട്
ത്ിൽ അത് പൂർണ്ണവികാസം പ്രാപി
ക്കുകയം പചയ്തു. 

ജർമ്മനി, ോൾ, സ്ാവ് തുടങ്ങിയ 
പ്രഗേശങ്ങളിപൈ ഗോത്രങ്ങൾ ഗറാമാ 
സാമ്ാജ്യപത് തകർപത്റിഞ്ഞു. 
അടിമ ഉടമസ്ഥരുപട അധികാരം തൂ
പത്റിയപപ്ട്ടു. അടിമത്ം നിൈം 
പതിക്കുകയം പചയ്തു. വൈിയ എഗസ്ററ്റു
കളം അടിമ അദ്ധ്വാനപത് അധിഷ്ിത
മാക്കിയ കര കൗശൈ പണിശാൈകളം 
നാശമടഞ്ഞു. നിൈവിൈിലൊതായ 
ഗറാമാ സാമ്ാജ്യത്ിപൈ വൻകിട ഭൂവ
ടമകൾ അടിമകപളയം അടിയാന്ാപര
യം പചറകിട കർഷകപരയം കരകൗശ
ൈ ഗവൈക്കാപരയം ഗമാചിപ്ിച്ചു. 

ഗറാമിപന ആധിപത്യത്ിൈാക്കിയ 
ഗോത്രങ്ങളിൽ അക്കാൈത്്, ക്യിച്ചു
പകാടെിരുന് ഒരു കമ്മ്യൂൺ സമ്പ്രോയ
മായിരുന്നു നിൈവിലടൊയിരുന്ത്. 
ജർമ്മൻകാർ ‘മാർക്ക്’ എന്് വിളിച്ിരു
ന് ഗ്രാമസമുോയമായിരുന്നു ഈ ഗോ
ത്രങ്ങളിപൈ സാമൂഹിക ജീവിതത്ിൽ 
വൈിപയാരു പങ്് വഹിച്ചുവന്ത്. ഗോ

അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥയ
ടട ഗർഭപാത്രത്തിൽ 
അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥയ
ടട രൂപത്തിലാണ് ജന്ി
ത്തത്തിടറെ ധാതുക്ൾ 
ഉടടലടുത്തത്. ഭൂവടമക
ളായ യജമാനന് ഒരു നി
ശ്ചിത തുക സമ്പാ്ിച്ചു
ടകാടുക്ാഘനാ, വിളയടട 
ഗണ്യമായ ഭാഗും ന്കമാ
റാഘനാ, പല തരും ചുമത
ലാബാദ്ധ്യതകൾ നിർവ
ഹിക്ാഘനാ ഈ അടിയാ
യ്മകൾ ബാധ്യസ്ഥരാ
ണ്. അവർക്് സ്ന്തമാ
യി കൃഷിഭൂമി ഉണ്ായിരു
ന്നു. അങ്ങടന, പുതിടയാ
രു ഉല്ാ്നബന്ധും 
ആവിർഭവിച്ചു. 

P·n¯ Dev]mZ\k{¼Zmbw
(The Feudal Mode of Production)

A²ymbw 3
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ത്രപ്രഭുക്കളപട ലകവശമുടൊയിരുന് 
വൈിയ  ഭൂസ്വത്് ഒഴിപകയള്ള ഭൂമിയാ
പക പപാതുസ്വത്ായിരുന്നു. വനം, കു
റ്ിക്കാടുകൾ, ഗമച്ിൽപുറങ്ങൾ, കുള
ങ്ങൾ എന്ിവപയാപക്ക പപാതുവായി 
ഉപഗയാേിച്ചു. വയലകളം പുൽഗമടുകളം 
കുറച്് വർഷങ്ങൾ കൂടുഗമ്ാൾ സമുോ
യാംേങ്ങൾക്കിടയിൽ പുനർവിഭജനം 
നടത്ിയിരുന്നു. എന്ിരുന്ാലം, ്രഗമ
ണ വീട്ടുപുരയിടത്ിഗനാട് ഗചർന്് കി
ടക്കുന് സ്ഥൈങ്ങളിലം പിന്ിടഗങ്ങാട്് 
ഉഴവനിൈങ്ങളിലം പവഗവ്ഗറ കുടുംബ
ങ്ങൾ പിന്തുടർച്ാവകാശം സ്ഥാപി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയപട വിതരണം, 
സമുോയ പ്രശ് നങ്ങപള സംബന്ിച്ചു
ള്ള അഗന്വഷണങ്ങൾ, അംേങ്ങൾ 
തമ്മിലള്ള തർക്കങ്ങളപട പരിഹാരം 
എന്ിവ സമുോയ ഗയാേവം ഗയാേം 
പതരപഞ്ടുക്കുന് മൂപ്ന്ാരും ന്യായാ
ധിപന്ാരും ലകകാര്യം പചയ്തു. കീഴട
ക്കുന് ഗോത്രങ്ങളപട തൈപ്ത്് നിൈ
യറപ്ിക്കുന് ലസനിക ഗമധാവികളം 
അവരുപട പരിവാരങ്ങളം േണ്യമായ 
ഗതാതിൽ ഭൂമി പിടിച്ചുവച്ചു. 

ഗറാമാ സാമ്ാജ്യം കീഴടക്കിയ ഗോ
ത്രങ്ങൾ ഭരണസംവിധാനത്ിപറെ കീ
ഴിലടൊയിരുന് ഭൂമിയപട വൈിപയാരു 
പങ്കും വൈിയ ഭൂവടമകളപട ലകയില
ടൊയിരുന് കൂഗറ ഭാേവം പിടിപച്ടു
ത്തു. വനവം പുൽഗമടുകളം ഗമച്ിൽപുറ
ങ്ങളം പപാതുഉപഗയാേത്ിൽ നിൈനി
ന്നു. പപക് ഉഴവനിൈങ്ങൾ വിഭിന്ങ്ങ
ളായ പാട്ഭൂമികളായി വിഭജിക്കപപ്ട്ടു. 
ഇങ്ങപന വിഭജിക്കപപ്ട്വ പിന്ീട് 
കർഷകരുപട സ്വകാര്യഭൂമിയായി 
മാറി. അങ്ങപന സ്വതന്തരായ പചറകി
ട കർഷകരുപട ഒരു േണം രൂപീകരി
ക്കപപ്ട്ടു. 

എന്ിരുന്ാലം, കർഷകർക്ക് അവ
രുപട സ്വതന്തമായ നിൈനിൽപ്ിപന 
അധികകാൈം സംരക്ിച്ചു നിർത്ാൻ 
കഴിഞ്ിലെ. ഭൂമിയപടയം മറ്് ഉല്ാേ
ഗനാപാധികളപടയം സ്വകാര്യസ്വത്തുട
മസ്ഥതപയ അടിസ്ഥാനപപ്ടുത്ി ഗ്രാമ
സമുോയത്ിപൈ വ്യത്യസ് അംേങ്ങൾ 
തമ്മിൽ സ്വത്്പരമായ അസമത്വം 
അനിവാര്യമായം വളർന്നുവന്നു. കർഷ
കർക്കിടയിൽ ധനിക േരിദ്രകുടുംബ
ങ്ങൾ പ്രത്യക്പപ്ട്ടു. സ്വത്ടിസ്ഥാന
ത്ിലള്ള അസമത്വം വർദ്ധിച്ഗതാപട 
ധനികരായി മാറിയ സമുോയാംേങ്ങൾ 
സമുോയത്ിനുഗമൽ പ്രഗയാേിക്കാനാ 
യി അധികാരങ്ങൾ ലകക്കൈാക്കാൻ 
തുടങ്ങി. ധനിക കുടുംബങ്ങളിലം ഗോ

ത്രപ്രഭുവർഗ്ത്ിലം ലസന്യതൈവന്ാ
രിലം ഭൂമി അധികമധികം ഗകന്ദ്രീകരി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. കർഷകർ വൻഭൂവടകള
പട കീഴിൽ വ്യക്തിപരമായ ആരേിത
ത്വത്ിഗൈയ്ക് പതിച്ചു. 

ഗറാമാ സാമ്ാജ്യത്ിപറെ കീഴട
ക്കൽ, കീഴടക്കിയ ഗോത്രങ്ങളിൽ നി
ൈവിലടൊയിരുന് ഗോത്രവ്യവസ്ഥയ
പട തകർച്യ്ക് ആക്കം കൂട്ി. 

ആരേിതരായ കർഷരുപട ഗമലള്ള 
അധികാരം ബൈപപ്ടുത്ാനും നിൈ
നിർത്ാനും ഗവടെി വൻ 
ഭൂവടുമകൾക്ക് ഭരണകൂടശക്തിയപട 
ഉപകരണങ്ങപള ശക്തിപപ്ടുഗത്ടെി
യിരുന്നു. ലസന്യാധിപന്ാർ, ഗോത്ര
പ്രഭുക്കപളയം അവരുപട പരിവാരങ്ങ
പളയം ആരേയിച്ചുപകാടെ് അധികാരം 
സ്വന്തം കരങ്ങളിൽ ഗകന്ദ്രീകരിക്കുക
യം അങ്ങപന രാജകീയ ഭരണാധിപ
ന്ാരായി മാറകയം പചയ്തു.

ഗറാമാസാമ്ാജ്യം തകർന്ടിഞ്
തിപറെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്് രാജാ
ക്കന്ാരുപട ആധിപത്യത്ിലള്ള നിര
വധി രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി. പിടി

പച്ടുത് ഭൂമി ലസനിക ഗസവനത്ി
ന് പകരമായി, സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുടർച്ാ
വകാശഗത്ാപട, രാജക്കന്ാർ അവരു
പട പരിവാരങ്ങൾക്കും സിൽബന്ികൾ
ക്കും പതിച്ചുനൽകി. രാജാധികാരത്ി
പറെ പ്രധാനപപ്പട്ാരു പിൻബൈമായി 
നിൈപകാടെ പള്ളിക്കും സന്യാസിമഠ
ങ്ങൾക്കും വൈിപയാരളവ് ഭൂമി ൈഭിച്ചു. 
പുതിയ യജമാനന്ാർക്ക് ഗവടെി അന
വധി േൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിഗക്കടെി 
വന് കർഷകർ ഭൂമിയിൽ കഠിനായി 
പണിപയടുത്തു. 

അത്രം നിബന്നകൾക്ക് വിഗധ
യമായി വിതരണം പചയ് ഭൂമിപയ പഫ
ഗയാഡ് (Feods) അഥവാ ഫീഫ്(Feifs)
എന്ാണ് വിളിച്ിരുന്ത്. അങ്ങപന
യാണ് പുതിയ സാമൂഹിക ഘടനയായ 
ഫ്യൂഡൈിസ(ജന്ിത്വം)ത്ിന് ആ ഗപര് 
സിദ്ധിക്കാനിടയായത്. കർഷകരുപട 
ഭൂമി ്രഗമണ ജന്ിപ്രഭുക്കളപട സ്വത്ാ
യി മാറിയതും കർഷക ജനത അടിയാ
ന്ാരായി മാറിയതുമായ ജന്ിത്വൽ
ക്കരണ പ്ര്രിയ യൂഗറാപ്ിൽ പൈ നൂറ്ാ
ണ്ടുകളിലൂപട (5-6 നൂറ്ാടെ് മുതൽ 9-10 
നൂറ്ാടെ് വപര) കടന്നുഗപായതാണ്. 
ഇടതടവിലൊത് ലസനിക ഗസവനം 
പകാണ്ടും പകാള്ളയാലം നികുതി ഭാരം 
പകാണ്ടും സ്വതന്തകർഷർ നാശമട
ഞ്ഞു. ഭൂപ്രഭുക്കഗളാട് സഹായം ഗതടാൻ 
നിർബന്ിതമായഗതാപട കർഷകർ 
സ്വയഗമവ അവരുപട ആരേിതരായി 
മാറി. ഇടയ്കിപട കർഷകർക്ക് ജന്ിപ്രഭു
വിപറെ സംരക്ണം ൈഭിക്കാനായി 
അവർക്ക് വിഗധയമായി ജീവിക്കാൻ 
നിർബന്ിതമായി. അതലൊപയങ്ിൽ 
സ്വയം പ്രതിഗരാധിക്കാനാവാത് ഒരു
വന് ഇടതടവിലൊത് യദ്ധത്ിനും 
പകാള്ള സംഘങ്ങളപട കടന്ാ്രമണ
ങ്ങളപടയം മുന്ിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാ
വിലൊയിരുന്നു. അത്രം സാഹചര്യ
ത്ിൽ സ്വന്തം ലകവശമുള്ള തുടെ്ഭൂ
മിയപട ഉടമസ്ഥാവകാശം ജന്ിപ്രഭുവി
ന് ലകമാറ്ം പചയ്യപപ്ടുന്നു. പിന്ീട് 
പ്രഭുവിനുള്ള വിവിധ േൗത്യങ്ങൾ നിർ
വഹിക്കുപമന് വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രഗമ 
കർഷകന് ആ ഭൂമിയിൽ പണിതുജീവി
ക്കാനാവൂ. അലൊപയങ്ിൽ രാജക്കന്ാ
രും ഉഗേ്യാേസ്ഥന്ാരും ചതിയിലൂപട
യം ബൈപ്രഗയാേത്ിലപടയം സ്വത
ന്ത കർഷകരുപട ഭൂമി പിടിപച്ടുത്് 
അവപര അധികാരശക്തിക്ക് മുന്ിൽ 
കീഴ് പപ്ടുത്തുക എന്തായിരുന്നു 
രീതി. 

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജന്ിത്വൽ

s]mfnän¡Â
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ഘറാമാസാമ്ാജ്യും തകർ
ന്നടിഞ്ഞതിടറെ അവശി
ഷ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്
ന്ാരുടട ആധിപത്യത്തില
ള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ 
രൂപീകൃതമായി. പിടിടച്ചടു
ത്ത ഭൂമി സമ്പൂർണ്ണ പിന്തു
ടർച്ചാവകാശഘത്താടട, 
രാജാക്ന്ാർ അവരുടട 
പരിവാരങ്ങൾക്കുും സിൽ
ബന്ദികൾക്കുും പതിച്ചുനൽ
കി. രാജാധികാരത്തിടറെ 
പ്രധാനടപെടട്ാരു പിൻബ
ലമായി നിലടകാണ് 
പള്ളിക്കുും സന്യാസിമ്
ങ്ങൾക്കുും വലിടയാരളവ് 
ഭൂമി ലഭിച്ചു. പുതിയ യജമാ
നന്ാർക്് ഘവണ്ി അനവ
ധി ്ൗത്യങ്ങൾ നിർവഹി
ഘക്ണ്ി വന്ന കർഷകർ 
ഭൂമിയിൽ ക്ിനമായി 
പണിടയടുത്തു.
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ക്കരണത്ിപറെ പ്ര്രിയ വ്യത്യസ് മാർ
ഗ്ങ്ങളാണ് ലകപകാടെത്. പപക് 
സാരാംശത്ിൽ ഒഗര രീതി തപന്യാ
ണ് എലൊയിടത്തും കാണപപ്ട്ത്. മുൻ
പ് സ്വതന്തരായിരുന് കർഷകർ ജന്ി
പ്രഭുക്കളപട കീഴിൽ വ്യക്തിപരമായ 
ആരേിതത്വത്ിൽപപ്ട്ടുഗപായി. ചിൈ
ഗപ്ാൾ അവരുപട ആരേിതത്വം ദുർബ
ൈമായിരുന്നു; മറ്് ചിൈഗപ്ാൾ ശക്തവം. 
കാൈം കഴിയഗവ, മുൻപ് അടിമകളായി
രുന്വരും സ്വതന്തകർഷകരുപമലൊം 
ഇഗപ്ാൾ ഒറ്പയാരു കർഷക അടി
യാൻ ജനവിഭാേമായി പരിവർത്ന
പപ്ട്ടു. ്രഗമണ, “യജമാനനിലൊപത ഭൂ
മിയമിലെ” എന് മദ്ധ്യകാൈ പചാലെിലൂ
പട അന്വർത്ഥമാവന് ഒരു സാഹചര്യം 
സ്ഥാപിക്കപപ്ട്ടു. രാജക്കന്ാരായിരുന്നു 
ഭൂമിയപട പരമാധികാരികൾ. 

സമൂഹത്ിപറെ ചരിത്രപരമായ വി
കാസത്ിൽ ജന്ിത്ം ഒരു അനിവാ
ര്യഘട്മായിരുന്നു. അടിമത്ം സ്വയം 
കാൈഹരണപപ്ട്ടു. ഈ സാഹചര്യ
ത്ിൽ, സ്വന്തകൃഷിയിടങ്ങളള്ള, സ്വ
ന്തം അദ്ധ്വാനത്ിൽ എപന്തങ്ിലപമാ
പക്ക താല്ര്യമുള്ള അഗത സമയം 
ആരേിതരുമായ കർഷക ജനതയപട 
അദ്ധ്വാനത്ിലൂപട മാത്രഗമ 
തുടർന്ങ്ങഗട്ാളള്ള വികാസം സാധ്യ
മാവമായിരുന്നുള്ളൂ. 

മനുഷ്യരാശിയപട ചരിത്രം സാക്്യ
പപ്ടുത്തുന്തുഗപാപൈ, സാമൂഹികവി
കാസത്ിപറെ എലൊ ഘട്ങ്ങളിലം 
എലൊ ജനതകളം കടന്നുഗപാകണപമ
ന്് നിർബന്മിലെ. പൈ ജനതകളം 
സാമൂഹിക വികാസത്ിപറെ ഒന്പലെ
ങ്ിൽ മപറ്ാരു ഘട്ം വപന്ത്ാപത 
പതാട്ടുത് ഉയർന് ഘട്ത്ിഗൈയ്ക് കട
ന്നുഗപാകുന് സാഹചര്യം ഉടൊയി 
വഗന്ക്കാം. 

റഷ്യയിൽ പ്രാകൃതസമൂോയം തകർ
ന്നുപകാടെിരുന്ഗപ്ാഴാണ് പിതൃഗക
ന്ദ്രീകൃതമായ അടിമത്ം ആവിർഭവിച്
ത്. എന്ിരുന്ാലം, സമുഹത്ിപറെ വി
കാസം മുഖ്യമായം അടിമ-ഉടമസ്ഥ പാ
തയിലപട അലൊയിരുന്നു കടന്നുഗപായ
ത്. റഷ്യയിൽ പ്രാകൃത സമൂഹത്ിൽ 
നിന്് ജന്ിത്ത്ിഗൈയ്ക്കുള്ള പരിവർ
ത്നം സംഭവിച്ത്, പശ്ിമ യൂഗറാ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അടിമ-ഉടമസ്ഥ 
വ്യവസ്ഥയപട പതനത്ിന് ഗശഷം 
വളപര കാൈം കഴിഞ്ഞും ജന്ിത് 
ബന്ങ്ങൾ അവിപട സ്ഥിരപപ്ടുകയം 
പചയ്തിന് ഗശഷവമായിരുന്നു. 

ജന്ിത്ത സമുഹത്തിനല  
ഉല്ാദെ ബന്ധങ്ങൾ.  
ജന്ിപ്രഭുകേൾ കർഷകനറെ ക്മൽ 
െെത്തിയ ചൂഷണം. 

ജന്ിപ്രഭുവിന് ഭൂമിയിഗന്ലള്ള സ്വ
ത്വകാശവം അടിയാപറെ ഗമലള്ള 
അപൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശവമാണ് 
ജന്ിത് സമൂഹത്ിപൈ ഉല്ാേന 
ബന്ങ്ങളപട അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർ
ത്ിച്ത്. അടിയാൻ ഒരു അടിമയായി
രുന്ിലെ. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി കൃ
ഷിയിടം ഉടൊയിരുന്നു. ജന്ിപ്രഭുവിന് 
ഇനിഗമൽ അവപന പകാലൊൻ കഴിയി
ലൊയിരുന്നു. പപക്, വിൽക്കാനാവമാ
യിരുന്നു. ജന്ിപ്രഭുക്കളപട സ്വത്തുക്ക
ഗളാപടാപ്ം തപന്, കർഷകർക്കും കര
കൗശൈപ്ണിക്കാർക്കും 
കൃഷിയിടങ്ങളം ഉല്ാേഗനാപകരണങ്ങ
ളമുടൊയിരുന്നു. അത് സ്വന്തം അദ്ധ്വാ
നത്ാൽ നിൈനിർഗത്ടെതുമായിരു
ന്നു. പ്രഭുക്കൾ കർഷകപര ചൂഷണം പച
യ്യുന്തിപറെ അടിസ്ഥാനം വൻഗതാതി
ലള്ള ജന്ി ഭൂസ്വത്ായിരുന്നു. അടിയാ
ന്ാരിലൊത് സ്വന്തം ലകവശം വച്നു
ഭവിക്കുന് ഭൂമിയിൽ ജന്ിപ്രഭു കൃഷിയി
റക്കി. മപറ്ാരു ഭാേം ഭൂമി കർഷകർക്ക് 
ഉപഗയാേിക്കാനായി അതിക്രൂരമായ 
ഉപാധികഗളാപട അനുവേിച്ചുനൽകി. 
ഭൂമി കർഷകന് ‘ലകവശം’ വച്ചുപകാ
ള്ളാനാണ് പ്രഭു നൽകിയത്. അതുപകാ
ടൊണതിപന ‘ലകവശാവകാശ ഭൂമി’ 

എന്നു പറയന്ത്. കർഷകന് നൽകു
ന് ഈ ‘ലകവശാവകാശ ഭൂമി’ വഴി
യാണ് പ്രഭു തനിക്കാവശ്യമായ പണി
ക്കാപര ഗനടിയത്. പാരമ്ര്യാവകാശ
മായി കൃഷി ഭൂമി വച്നുഭവിക്കാനുള്ള 
അവകാശത്ിന് പകരമായി സ്വന്തം 
കാളകപളയം 
കൃഷിയപകരണങ്ങപളയം വച്ചുപകാടെ് 
ജന്ിപ്രഭുവിപറെ ഭൂമിയിൽ അയാൾക്ക് 
ഗവടെി പണിപയടുക്കാൻ അവർ കട
പപ്ട്ിരുന്നു. അപലെങ്ിൽ അവപറെ 
അധിക ഉല്ന്ം വിളയാഗയാ പണമാ
ഗയാ ജന്ിക്ക് നൽഗകടെിയിരുന്നു. 

അത്രപമാരു സമ്േ് വ്യവസ്ഥ
യിൽ അനിവാര്യമായം ജന്ിപ്രഭുവി
ഗനാടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിഗധയത്വം 
ഒരു മുന്നുപാധിയായി കാണണം. “പ്രഭു
വിന് കർഷകപനന് വ്യക്തിസ്വത്വത്ി
ഗന്ൽ ഗനരിട്ടുള്ള അധികാരപ്രഗയാേ 
സാദ്ധ്യതയിലൊയിരുപന്ങ്ിൽ സ്വന്ത
മായി ഭൂമിയം അതിൽ സ്വന്തം നിൈ
യിൽ കൃഷി പചയ്ിരുന് ഒരു മനുഷ്യ
പന പ്രഭുവിന് ഗവടെി അദ്ധ്വാനിക്കാ
നായി നിർബന്ിക്കാൻ ആവിലൊയി
രുന്നു.” (പൈനിൻ- “റഷ്യയിൽ മുതൈാ
ളിത്ത്ിപറെ വളർച്”) 

ഒരു കർഷക അടിയാപറെ പണിസ
മയം, അവശ്യമായ സമയപമന്നും 
അധികസമയപമന്നുമുള്ള വിധത്ിൽ 
വിഭജിക്കപപ്ട്ിരിക്കുന്നു. അവശ്യമായ 
സമയപമന്ത് സ്വന്തം നിൈനിൽപ്ി
നും കുടുംബത്ിപറെ നിൈനിൽപ്ിനും 
ഗവടെ ഉല്ാേനം നടത്ാൻ ഗവടെി 
വരുന് സമയം എന്താണ്. അധിക
സമയത്് അവനുല്ാേിപ്ിച് മിച് ഉല്ാ
േനം ജന്ിപ്രഭു പിടിപച്ടുക്കുന്നു. പ്രഭുവി
പറെ ലകവശ ഭൂമിയിൽ പണിപയടു
ത്ിരുന് കർഷകപറെ അധിക അദ്ധ്വാ
നം, അപലെങ്ിൽ സ്വന്തം പുരയിട 
ത്ിൽ കർഷകൻ സൃഷ്ടിക്കുകയം ജന്ി
പ്രഭു പിടിപച്ടുക്കുകയം പചയ്യുന് അധി
ക ഉല്ന്ം; അതാണ് ജന്ിക്കരം. 

പൈഗപ്ാഴും ജന്ിക്കരം നൽകാനാ
യി കർഷകപറെ അധിക അദ്ധ്വാനം മാ
ത്രമലെ, അവപറെ അവശ്യഅദ്ധ്വാനത്ി
പറെ ഭാേം കൂടിയം വിട്ടുപകാടുഗക്കടെിവ
ന്നു. ഭൂമിയിഗന്ലള്ള ജന്ിത്പരമായ 
ഉടമസ്ഥാവകാശമായിരുന്നു ഈ ജന്ി
ക്കരത്ിപറെ അടിസ്ഥാനം. അതാവ
പട്, ജന്ിപ്രഭുവിപന ആരേയിച്ചുനിൽ
ക്കുന് കർഷകന് ഗമലള്ള അയാളപട 
ഗനർ ആധിപത്യത്ിപറെ അടയാളവ
മാണ്. 

s]mfnän¡Â
Ct¡mWan

സമൂഹത്തിടറെ െരിത്രപര
മായ വികാസത്തിൽ 
ജന്ിത്തും ഒരു അനിവാര്യ
�ട്മായിരുന്നു. അടിമ
ത്തും സ്യും കാലഹരണ
ടപെട്ടു. ഈ സാഹെര്യ
ത്തിൽ, സ്ന്തും കൃഷിയിട
ങ്ങളുള്ള, സ്ന്തും അദ്ധ്ാ
നത്തിൽ എടന്തങ്കിലടമാ
ടക് താല്ര്യമുള്ള, അഘത 
സമയും ആശ്ിതരുമായ 
കർഷക ജനതയടട 
അദ്ധ്ാനത്തിലൂടട മാത്ര
ഘമ തുടർന്നഘങ്ങാട്ടുള്ള വി
കാസും സാധ്യമാവമായി
രുന്നുള്ളൂ. 
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ജന്ിത്ത്ിന് കീഴിൽ മൂന്് തരം 
ഭൂമിപാട്ക്കരങ്ങളായിരുന്നു നിൈനിന്ി
രുന്ത്- അദ്ധ്വാനക്കരം, സാധനക്ക
രം, പണക്കരം എന്ിവ. ഈ രൂപത്ി
ലളള കരങ്ങളിപൈലൊം ഭൂപ്രഭുക്കൾ കർ
ഷകന് ഗമൽ നടത്തുന് ചൂഷണം 
അനാവൃതമായി എറിച്ചുനിന്നു. 

അദ്ധ്വാനക്കരം അഥവാ “ആഴ്ചപ്
ണി” ജന്ിത്ത്ിപറെ വികാസത്ി
പറെ ആേ്യഘട്ങ്ങളിൽ 
പ്രബൈമായിരുന്നു. ആഴ്ചപ്ണി വ്യവ
സ്ഥയിൽ കർഷകൻ സ്വന്തം പണിയാ
യധങ്ങളമായി (കൈപ്, ഉഴവമൃേങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ) ആഴ്ചയപട നിശ്ിത േിവസ
ങ്ങളിൽ, മൂഗന്ാ അതിൈധികഗമാ േിവ
സങ്ങളിൽ യജമാനപറെ എഗസ്ററ്ിൽ 
പണിപയടുത്തു. ബാക്കിയള്ള േിവസ
ങ്ങളിൽ സ്വന്തം പുരയിടത്ിൽ പണി
പയടുത്തു. അങ്ങപന ആഴ്ചപ്ണി സമ്പ്ര
ോയത്ിൽ കർഷകപറെ അവശ്യഅ
ദ്ധ്വാനവം അധിക അദ്ധ്വാനവം സ്ഥൈ
-കാൈ അടിസ്ഥാനത്ിൽ വളപര പ്രക
ടമായി ഗവർതിരിക്കപപ്ട്ടു. ആഴ്ചപ്ണി
യിൽ പണിത്രങ്ങളപട വ്യാപ്ി അത്യ
ധികം വിപുൈമായിരുന്നു. ജന്ിപ്രഭുവി
ന് ഗവടെി കർഷകർ നിൈമുഴുതു, വിത
ച്ചു, വിളവ് പകായ്തു, കാൈികപള ഗമച്ചു, 
മരപ്ണികൾ പചയ്തു, വിറകുപവട്ി സ്വ
ന്തം കാളവടെി/കുതിരവടെിയിൽ 
കാർഷിക ഉല്ന്ങ്ങളം വീട്ടുപകരണ
ങ്ങളം ചന്തയിപൈത്ിച്ചു. 

ആഴ്ചപ്ണി വ്യവസ്ഥയിൽ, സ്വന്തം 
ഭൂമിയിൽ പണിപയടുക്കുഗമ്ാൾ മാത്ര
ഗമ അദ്ധ്വാനക്മത വർദ്ധിപ്ിക്കുന്
തിൽ അടിയാൻ കർഷൻ താല്ര്യം കാ
ണിച്ചുള്ളൂ. യജമാനപറെ ഭൂമിയിൽ പണി
പയടുക്കുഗമ്ാൾ അത്രപമാരു താല്ര്യ
വം അവനുടൊയിലെ. കർഷകപന നിർ
ബന്ിച്ചു പണിപയടുപ്ിക്കാനായി ഗമ
ൈാളന്ാപര ജന്ി പ്രഭു ഏർപപ്ടുത്ി. 

കാൈം മുഗന്റപവ, അദ്ധ്വാനക്കര
ത്ിന് പകരം ഉല്ന്മായി  പാട്ക്കരം 
നൽകുന് രീതി  വന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ
യ്കനുസരിച്്, ഒരു നിശ്ിത അളവ് ധാ
ന്യങ്ങളം കന്നുകാൈികളം മറ്് കാർഷി
ഗകാല്ന്ങ്ങളം ജന്ിക്ക് സ്ഥിരമായി 
പകാണ്ടുഗപായി പകാടുഗക്കടെി വന്നു. 
വളപര പതിവായി ഈ പാട്ക്കരഗത്ാ
പടാപ്ം ജന്ിയപട ലകവശപുരയിട
ത്ിൽ ആഴ്ചപ്ണികളം 
കൂടിപചഗയ്യടെിവന്നു. 

സാധനങ്ങളായി പാട്ക്കരം നൽകു
ന് സമ്പ്രോയത്ിൽ കർഷകൻ തപറെ 
അവശ്യഅദ്ധ്വാനവം അധിക അദ്ധ്വാ

നവം സ്വന്തം വിഗവചന തീരുമാന
ഗത്ാപട വിനിഗയാേിച്ചു. 
തുടർന്ഗങ്ങാട്് അദ്ധ്വാനക്കരം ഗപാപൈ 
അത്ര കൃത്യമായി അവശ്യഅദ്ധ്വാനവം 
അധിക അദ്ധ്വാനവം തമ്മിൽ വിഭജി
ക്കപപ്ട്ിലെ. ഇവിപട കർഷകൻ താരത
ഗമ്യന കൂടുതൽ സ്വതന്തനായി. അദ്ധ്വാ
നക്മതപയ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്ിക്കണ
പമന് ഗതാന്ൈിന് ഏതാപടൊരു 
ഉഗത്ജനം ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപപ്ട്ടു. 

ജന്ിത്ത്ിപറെ പിന്ീടുള്ള ഘട്
ത്ിൽ, വിനിമയം താരതഗമ്യന വ്യാപ
കമായതിന് ഗശഷം പണാടിസ്ഥാന
ത്ിലള്ള പാട്ക്കരം ആവിർഭവിച്ചു. 
പണാടിസ്ഥാനത്ിലള്ള പാട്ക്കരപമ
ന്ത് ജന്ിത്ത്ിപറെ തകർച്യപട
യം മുതൈാളിത് ബന്ങ്ങൾ പ്രത്യക്
പപ്ടുന്തിപറെയം കാൈപത് സവിഗശ
ഷതയായിരുന്നു. പൈഗപ്ാഴും പൈ തര
ത്ിലള്ള ജന്ിത് പാട് രൂപങ്ങൾ 
ഒഗര സമയം തപന് നിൈവിലടൊയി
രുന്നു. 

“തറപ്ാട്ക്കരത്ിപറെ ഈ രൂപങ്ങ
ളിപൈലൊം, അത് അദ്ധ്വാനപ്ാട്ക്കരഗമാ 
പണാടിസ്ഥാനത്ിലള്ള പാട്ക്കരഗമാ 
ആവപട് (സാധന പാട്ക്കരത്ിപറെ രൂ
പമാറ്പമന് നിൈയിൽ മാത്രം) പാട്ക്ക
രം നൽകുന് കക്ി എലൊയ് ഗപ്ാഴും 
മണ്ണിൈദ്ധ്വാനിക്കുന്വരും ഭൂമിയപട 
ലകവശാവകാശിയം ആയിരിക്കുന് 
അഗതസമയം അയാളപട അധിക 
അദ്ധ്വാനം ഭൂപ്രഭുവിപറെ ലകകളിഗൈ

യ്ക് ഗനരിട്് ഗപാവകയം പചയ്തു” (മാർ
ക് സ്, ‘മൂൈധനം’) 

സ്വന്തം വരുമാനം കൂട്ാൻ തത്രപപ്
ട്് ഈ ജന്ിപ്രഭുക്കൾ കർഷകപര 
എലൊത്രത്ിലം പിഴിഞ്ഞൂറ്ി. പൈ
യിടത്തും അവർ മില്ലുകളം ഗൈാഹപ്
ണിശാൈകളം മറ്റും കുത്കയായി 
ലകവശം വച്ിരുന്നു. പണമാഗയാ സാ
ധനമാഗയാ വൈിയ വിൈ പകാടുത്് 
അവ ഉപഗയാേിക്കാൻ കർഷകർ നിർ
ബന്ിതമായി. പാട്ക്കരം പണമാഗയാ 
സാധനമാഗയാ ജന്ിപ്രഭുവിന് നൽകി
യിരുന്തിന് പുറഗമ രാജ്യാധികാരി
ക്കും പ്രാഗേശികാധികാരിക്കും എലൊ 
വിധത്ിലള്ള നിർബന്ിത നികുതിക
ളം, ചിൈ രാജ്യങ്ങളിൽ വിളവിപറെ 
പത്ിപൈാന്് പള്ളിക്കും നൽഗകടെി
വന്നു. 

അങ്ങപന അടിയാൻ കർഷകപറെ 
അദ്ധ്വാനമായിരുന്നു ജന്ിത് സമൂഹ
ത്ിപറെ അടിസ്ഥാനമായി നിൈപകാ
ടെത്. കർഷകൻ കാർഷിഗകാൽപ്ന്
ങ്ങൾ മാത്രമലെ സൃഷ്ടിച്ത,് അവർ ജന്ി
യപട എഗസ്ററ്ിൽ കരകൗശൈ ഗവൈ
ക്കാരനായി പണിപയടുത്തു.  ഗകാട്ക
ളം സന്്യാസിമഠങ്ങളം ഗറാഡകളം 
നിർമ്മിച്ചു.  അടിയാൻ കർഷകപറെ കര
ങ്ങളാൽ പട്ണങ്ങൾ പണിതുയർത്
പപ്ട്ടു. 

ജന്ിപ്രഭുക്കളപട സാമ്ത്ിക ്ര
മം, പ്രഗത്യകിച്് അതിപറെ വികാസ
ത്ിപറെ ആരംഭകാൈത്് അടിസ്ഥാന
പരമായം ഒരു പ്രാഗേശിക വിനിമയ 
സമ്േ്്രമമായിരുന്നു. പ്രഭുവിപറെ ലക
വശഭൂമിയം അയാളപട കീഴിലള്ള ഗ്രാ
മങ്ങളം അടങ്ങുന് ഓഗരാ ജന്ി എഗസ്റ
റ്റും പുറഗമയള്ള വിനിമയങ്ങളിൽ 
അപൂർവമായി മാത്രം ഏർപപ്ട്ടുപകാണ്ടു
ള്ള ഒറ്പപ്ട് സാമ്ത്ിക ജീവിതമാ
ണ് നയിച്ത്. ജന്ിക്കും 
കുടുംബത്ിനും അനവധി വരുന് പരി
വാരങ്ങൾക്കും ഗവടെിവരുന് ആവശ്യ
കതകൾ തുടക്കകാൈത്് സ്വന്തം ലക
വശമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 
പകാണ്ടും കർഷകർ നൽകുന് പാട്ക്ക
രം പകാണ്ടും നിർവഹിച്ചുഗപാന്നു. സാ
മാന്യം വൈിയ എഗസ്ററ്റുകളിൽ മതിയാ
യ എണ്ണം കരകൗശൈപ്ണിക്കാർ 
ഉടൊയിരുന്നു. അവർ വസ്തങ്ങളം പച
രിപ്പുകളം ഉടൊക്കുകയം ആയധങ്ങളം 
ഗവട്ക്കുള്ള സാമഗ്രികളം കാർഷിഗകാ
പകരണങ്ങളം ഉടൊക്കുകയം ഗകടുപാ
ടുകൾ തീർക്കുകയം പകട്ിടങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുകയം പചയ്തു. 

s]mfnän¡Â
Ct¡mWan

ജന്ിപ്രഭുക്ളുടട സാമ്പ
ത്തിക ക്രമും, പ്രഘത്യകിച്ച് 
അതിടറെ വികാസത്തി
ടറെ ആരുംഭകാലത്ത് 
അടിസ്ഥാനപരമായും ഒരു 
പ്രാഘ്ശിക വിനിമയ 
സമ്പ്്ക്രമമായിരുന്നു. പ്ര
ഭുവിടറെ ന്കവശഭൂമിയും 
അയാളുടട കീഴിലള്ള ഗ്രാ
മങ്ങളുും അടങ്ങുന്ന ഓഘരാ 
ജന്ി എഘസ്ററ്റുും പുറഘമയ
ള്ള വിനിമയങ്ങളിൽ 
അപൂർവമായി മാത്രും ഏർ
ടപെട്ടുടകാണ്ടുള്ള ഒറ്റടപെട് 
സാമ്പത്തിക ജീവിതമാ
ണ് നയിച്ചത്. 
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അടിമ-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥ
യടട കാലത്തുതടന്ന പട്
ണങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിടല 
ഘറാും, ഫ് ഘളാറൻസ്, ടവ
നീസ്, ജഘനാവ, മദ്ധ്യകിഴ
ക്ൻ ഭാഗത്ത് ഘകാൺ
സ്റാറെിഘനാപെിൾ, അല
ക് സാണ്ടിയ, ഫ്രാൻസിൽ 
പാരീസ്, ഘല്യാൺസ്, മാ
ഴ് ടസയ്ൽസ്, ഇുംഗ്ലണ്ി
ടല ലണ്ൻ, മഘദ്ധ്യഷ്യയി
ടല സമർഖണ്ഡ് തുടങ്ങി
യവ അടിമത്തത്തിൽ നി
ന്ന് മദ്ധ്യകാലയഗത്തിഘല
യ്ക് കടന്നുവന്നവയാണ്.

കാർഷകരുപട സാമ്ത്ിക ജീവി
തവം സ്വയം പര്യാപ്മായ ഒന്ായിരു
ന്നു. കർഷകർ കാർഷികാദ്ധ്വാനത്ിൽ 
മാത്രമലെ, വീട്ിനുള്ളിൽ ലകപ്ണിക
ളിലം ഏർപപ്ട്ിരുന്നു. നൂൽ നൂൽപ്്, 
പനയ്ത്, പചരുപ്പും കാർഷിഗകാപരണ
ങ്ങളം നിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങി സ്വന്തം പു
രയിടത്ിൽ നിന്നുകിട്ടുന് അസംസ് കൃ
ത സാധനങ്ങൾപകാണ്ടുള്ള പഠനം 
അവരുടൊക്കി. േീർഘകാൈഗത്യ്ക് 
കൃഷി സമ്േ്ഘടനയപട അടിസ്ഥാന 
ശാഖപയന് നിൈയ്ക്കും, വീട്ടുകരകൗശൈ 
പണികൾ അനുബന്പമന് വണ്ണവം 
കൂടിഗച്ർന് സ്വഭാവവിഗശഷമാണ് 
ജന്ിത്ത്ിനുടൊയിരുന്ത്. ഉപ്പും 
ഇരുമ്പും ഗപാപൈ ഇറക്കുമതി പചയ്് 
അവശ്യവസ്തുക്കൾ ആരംഭകാൈത്് 
അൈഞ്് തിരിഞ്് കച്വടം നടത്തു
ന്വർ വിതരണം നടത്ി. പിൽക്കാൈ
ത്്, പട്ണങ്ങളപടയം കരകൗശൈപ
ണികളപടയം വികാസഗത്ാടനുബ
ന്ിച്് പതാഴിൽ വിഭജനവം പട്ണവം 
ഗ്രാമവം തമ്മിലള്ള വാണിജ്യവിനിമയ
വം വൻഗതാതിൽ മുഗന്റി. 

എലൊ രാജ്യങ്ങളിലം ജനതകളിലം 
കാണപപ്ട് ജന്ിത്ത്ിപറെ മുഖ്യസ
വിഗശഷത ജന്ിപ്രഭുക്കൾ ആരേിത 
കർഷകന് ഗമൽ നടത്തുന് ചൂഷണമാ
ണ്. എന്ിരുന്ാലം വ്യത്യസ് രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ജന്ിത് വ്യവസ്ഥയ്ക് അതി
ഗറെതായ സവിഗശഷകളമുടൊവം. പൗ
രസ്്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജന്ിത് ബന്
ങ്ങൾ സേീർഘമായ കാൈയളവിൽ 
അടിമ-ഉടമസ്ഥ ബന്ങ്ങളമായി ഇഴ 
ഗചർന്ാണ് മുഗന്ാട്ടുഗപായത്. ലചന
യിലം ഇന്ത്യയിലം ജപ്ാനിലം മറ്നവ
ധി രാജ്യങ്ങളിലം അങ്ങപനയായിരു
ന്നു. ഉോഹരണത്ിന്, അറബികളപട 
ആധിപത്യകാൈത്് (പ്രഗത്യകിച്് എ.
ഡി എട്ടും ഒൻപതും നൂറ്ാണ്ടുകളിൽ) 
ബാഗ്ാേ് ഖൈീഫമാരുപട കീഴിൽ ഭൂമി
യിൽ കർഷകരിൽ വൈിപയാരു വിഭാ
േം കഴിയകയം രാജ്യഭരണകൂടത്ിന് 
ഗനരിട്് ജന്ിക്കരം നൽകുകയം പചയ്തു. 
പൗരസ്്യ ഗേശപത് ജന്ിത്ത്ിപറെ 
മപറ്ാരു സവിഗശഷത പിതൃഗകന്ദ്രിത 
ഗോത്രബന്ങ്ങളായിരുന്നു. കർഷകരു
പട ഗമലള്ള ചൂഷണം കടുപ്ിക്കാനായി 
ഇതിപന ഒരു മാർഗ്മായി ജന്ിപ്രഭു
ക്കൾ ഉപഗയാേിച്ചുവന്നു. 

ജൈഗസചിത കൃഷിക്ക് നിർണ്ണായ
ക പ്രാധാന്യമുടൊയിരുന് പൗരസ്്യഗേ
ശത്് കർഷകർ ജന്ിപ്രഭുവിപറെ പകട്ടു
പാടുകളിൈായതിന് കാരണം ഭൂമി മാ

ത്രമലെ, ജൈ ഗരോതസ്സുകളം ജൈഗസച
ന സംവിധാനവപമലൊം ജന്ിത് രാഷ്ട 
ഭരണകൂടത്ിപറെ ഉടമസ്ഥതയിൈായി
രുന്തുപകാണ്ടും കൂപടയായിരുന്നു. നാ
ഗടാടികളായ ജനതകൾ ഭൂമിപയ ഗമ
ച്ിൽപ്പുറങ്ങളായി ഉപഗയാേിച്ചു. കന്നു
കാൈികളപട എണ്ണമനുസരിച്ാണ് 
ജന്ിത് ഭൂമിയടമസ്ഥതയപട വലപ്ം 
നിർണ്ണയിച്ിരുന്ത്. ധാരാളം കാൈിക
ളള്ള ജന്ിമാർ വാസ്വത്ിൽ വൈിയ 
ഗമച്ിൽപ്പുറങ്ങളപട ഉടമകളമായിരുന്നു. 
അവർ കർഷകപര ആരേിതരായിപവ
ക്കുകയം ചൂഷണം പചയ്യുകയം പചയ്തു. 

ഭുമിയിഗന്ലള്ള ജന്ിപ്രഭുക്കളപട ഉട
മസ്ഥാവകാശത്ിപറെ അടിസ്ഥാന
ത്ിൽ ആരേിതരായ കർഷകരുപട
ഗമൽ നടത്തുന് ചൂഷണത്ിലൂപടയം 
അടിയാന്ാരുപട അദ്ധ്വാനത്ിഗന്ല
ള്ള അപൂർണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ
ത്ിലൂപടയം ജന്ിപ്രഭുക്കളപട ആവശ്യ
കതകപള തൃപ്ിപപ്ടുത്ാനായി നടത്തു
ന് അധിക ഉല്ാേനം എന്താണ് 
ജന്ിത്ത്ിപറെ അടിസ്ഥാന സാമ്
ത്ിക നിയമം. 

മദ്ധ്യകാല പട്ടണങ്ങൾ,  
കരകൗശല നതാഴിൽ  
സംഘങ്ങൾ, വ്യാപാര സംഘങ്ങൾ 

അടിമ-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥയപട കാ
ൈത്് തപന് പട്ണങ്ങൾ ആവിർഭവി
ച്ചുകഴിഞ്ിരുന്നു. ഇറ്ൈിയിപൈ ഗറാം, 

ഫ് ഗളാറൻസ്, പവനീസ്, ജഗനാവ, 
മദ്ധ്യകിഴക്കൻ ഭാേത്് ഗകാൺസ്റാറെി
ഗനാപ്ിൾ, അൈക് സാണ്്ട്ിയ, ഫ്ാൻ
സിൽ പാരീസ്, ഗൈ്യാൺസ്, മാഴ് പസ
യ്ൽസ്, ഇംഗ്ലടെിപൈ ൈടെൻ, മഗദ്ധ്യ
ഷ്യയിപൈ സമർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയവ 
അടിമത്ത്ിൽ നിന്് മദ്ധ്യകാൈയേ
ത്ിഗൈയ്ക് കടന്നുവന്വയാണ്. അടിമ
-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥ തകർന്ടിഞ്ഞു. 
പപക്, പട്ണങ്ങൾ നിൈനിന്നു. അടിമ
ത്ത്ിപറെ കാൈപത് പട്ണങ്ങൾ നി
ൈംപരിശായി. പഗക്, കരകൗശൈ 
പണികൾ തുടർന്നും നിൈനിന്നു. 

മദ്ധ്യകാൈത്ിപറെ ആരംഭഘട്
ത്ിൽ പട്ണങ്ങളം കരകൗശൈവിേ്യ
കളം പതിപയയാണ് വികസിച്ത്. പട്
ണങ്ങളിപൈ കരകൗശൈപ്ണികൾ വി
ല്നയ്ക് ഗവടെി സാമഗ്രികൾ ഉല്ാേിപ്ി
ച്ചു. പപക്, അവരുപട ഉപഗഭാേത്ിന് 
ഗവടെിയള്ള വസ്തുക്കളപട ഏറിയ പങ്കും 
അവരുപട സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 
നിന്ാണ് ൈഭ്യമാക്കിയത്. മിക്കവർ
ക്കും സ്വന്തമായി പചറിയ കൃഷി നിൈ
ങ്ങളം കന്നുകാൈികളമുടൊയിരുന്നു. 
സ്തീകൾ വസ്തമുടൊക്കാനുള്ള ചണനാ
രും കമ്ിളിനാരും പകാണ്ടുള്ള നൂൽ 
നൂൽക്കുന്തിൽ മുഴുകി, കഗമ്ാളത്ി
പറെയം വിനിമയത്ിപറെയം പരിമിത
മായ വ്യാപ്ിയാണിത് കാണിക്കുന്ത്. 

ഗ്രാമപ്രഗേശങ്ങളിൽ കാർഷിക 
അസംസ് കൃത വസ്തുക്കളിൽ നിന്് പു
തിയ ഉൽപന്ങ്ങളടൊക്കുന്ത് തുടക്ക
ത്ിൽ കൃഷിപ്ണിക്കാരപറെ ഒരനുബ
ന് പതാഴിൈായിരുന്നു. പിന്ീട്, കർ
ഷകരുപട ഇടയിൽ നിന്് കരകൗശൈ
പ്ണിക്കാർ ഉയർന്നുവന്നു. അവർ സ്വ
ന്തം ഗ്രാമപത് ഗസവിച്ചു. ലകപ്ണി
ക്കാരുപട അദ്ധ്വാനത്ിപറെ ഉല്ാേനക്
മത വർദ്ധിച്ചു. ജന്ിപ്രഭുവിപറെഗയാ ഒരു 
ഗ്രാമത്ിപറെഗയാ ആവശ്യകതകപള
യംകാൾ കൂടുതൽ ഉല്ാേനം നടത്ാ
നാവം എന് അവസ്ഥ വന്നു. ജന്ിപ്രഭു
വിപറെ ഗകാട്യപട ചുറ്റുപാടും സന്യാസി
മഠങ്ങളം മതിലകൾക്കരികിലം വൈിയ 
ഗ്രാമങ്ങളിലം മറ്് വാണിജ്യഗകന്ദ്രങ്ങ
ളിലം കരകൗശൈപ്ണിക്കാർ പാർപ്പുറ
പ്ിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങപന ്രഗമണ, 
സാധാരണയായി, സഞ്ാരസൗകര്യ
ങ്ങളള്ള നേിക്കരകളിൽ പുതിയ പട്ണ
ങ്ങൾ ഉേയം പകാണ്ടു. കാൈ്രഗമണ 
കരകൗശൈരംേം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ൈാ
ഭകരമായ ഏർപ്ാടായി മാറി. കരകൗ
ശൈപ്ണിക്കാരപറെ വിരുത് കൂടുതൽ 
തികവറ്താക്കി. കരകൗശൈ ഉൽപ്ന്
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ങ്ങൾ പട്ണങ്ങളിൽ നിന്് ജന്ിപ്രഭു 
വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. 

സ്വന്തം കീഴിലള്ള ലകപ്ണിക്കാ
രുപട പണിയിൽ അയാൾക്ക് തൃപ്ിയി
ലൊതായി. കൂടുതൽ വികസിച് കരകൗ
ശൈപ്ണികൾ ഒടുവിൽ കൃഷിയിൽ നി
ന്് ഗവർപിരിഞ്ഞു.

പള്ളിപരിവാരത്ിൽപപ്ട് ജന്ിപ്ര
ഭുക്കളപട ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നുവന് പട്
ണങ്ങൾ അവരുപട അധികാര നിയന്ത
ണത്ിന് വിഗധയമായി. പട്ണവാസി
കൾ ജന്ിപ്രഭുവിന് ഒഗട്പറ ചുമതൈ
കൾ പചയ്തുപകാടുക്കണമായിരുന്നു. പാട്
ക്കരം പണമാഗയാ വസ്തുക്കളാഗയാ 
നൽകി, ഉഗേ്യാേസ്ഥഭരണത്ിനും 
ഗകാടതിയ്ക്കും വിഗധയരായി. അധികകാ
ൈം കഴിയന്തിന് മുൻപ് തപന് പട്
ണവാസികൾ ജന്ിത് ആരേിതത്വ
ത്ിൽ നിന്് സ്വതന്തരാവാനുള്ള സമ
രമാരംഭിച്ചു. ഭാേികമായി ബൈപ്രഗയാ
േത്ിലൂപടയം, ഭാേികമായി വിൈപകാ
ടുത്് വാങ്ങുന്തിലൂപടയം പട്ണങ്ങൾ 
സ്വയംഭരണത്ിനും ഗകാടതി കൂടാനും 
നാണയമടിക്കാനും നികുതി പിരിക്കാ
നുമുള്ള അവകാശം ഗനടുകയം പചയ്തു. 

പട്ണജനസംഖ്യയിൽ പ്രധാനമാ
യം കരകൗശൈപ്ണിക്കാരും വ്യാപാ
രികളമായിരുന്നു ഉൾപക്കാടെിരുന്ത്. 
പൈ പട്ണങ്ങളിലം അടിയാന്ാർ 
തങ്ങളപട ജന്ിപ്രഭുക്കളിൽ നിന്് ഒളി
ഗച്ാടി  രക്ാസഗങ്തം കപടെത്ി. 
പ്രാഗേശിക വിനിമയ സമ്േ്്രമം നി
ൈനിന്ിരുന് ഗ്രാമപ്രഗേശങ്ങളിൽ നി
ന്് വ്യത്യസ്മായി പട്ണങ്ങൾ വിനിമ
യ ഉഗദേശഗത്ാപട ചരക്ക് ഉല്ാേിപ്ിക്കു
ന് ഗകന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്ിച്ചു. ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽ നിന്് ഒളിഗച്ാടി പട്ണങ്ങ
ളിൽ കൂട്ം കൂടിയ അടിയാന്ാരിൽ നി
ന്നുള്ള മത്സരവം ജന്ിപ്രഭുക്കളപട അടി
ച്മർത്ൈിനും 
ചൂഷണത്ിനുപമതിരായ ഗപാരാട്വം 
കരകൗശൈപ്ണിക്കാപര പണിസംഘ
ങ്ങളടൊക്കി (േിൽഡകൾ-Guilds) 
ഐക്യപപ്ടാൻ കാരണമായി. ഇത്
രം പണിസംഘങ്ങളടൊക്കുന് സമ്പ്ര
ോയം മിക്കവാറപമലൊ രാജ്യങ്ങളിലമു
ടൊയി. വിവിധതരം പ്രഗത്യക പതാഴി
ൈിൽ ഏർപപ്ട്ിരുന് കരകൗശൈപ്ണി
ക്കാപര  േിൽഡകളിലൂപട  ഗയാജിപ്ി
ച്ചു. മുതിർന് ഗമസ്ിരിമാർക്ക് മാത്രഗമ 
േിൽഡകളിൽ അംേത്വമുള്ളു.  

മുതിർന് ഗമസ്ിരിമാർക്ക് കീഴിൽ 
ഗവൈപഠിക്കുന്വരായ (Apprentices) 
കുറച്ചുഗപരുമുടൊവം. േിൽഡിപറെ അം

േങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ആ വിഭാേം 
പണി പചയ്യാനുള്ള പ്രഗത്യക അവകാ
ശം കാത്തുസൂക്ിക്കുകയം ഉല്ാേന പ്ര
്രിയപയ നിയന്തിക്കുകയം പചയ്തു. 
അവർ പതാഴിൽ സമയത്ിപറെ ഗതാത് 
നിശ്യിക്കുകയം ഓഗരാ ഗമസ്ിരിയപട
യം കീഴീലള്ള അപ്രറെീസമാരുപട 
എണ്ണം നിശ്യിക്കുകയം അസംസ് കൃ
ത വസ്തുക്കളപടയം അന്തിമ ഉൽപന്
ത്ിപറെ ഗുണവം അതിപറെ വിൈയം 
നിർണ്ണയിക്കുകയം പചയ്തു. അസംസ് കൃ
ത വസ്തുക്കൾ എലൊവർക്കുമായി ഒന്ി
ച്ചുവാങ്ങി. നീടെ കാൈമായി പാരമ്ര്യ
സിദ്ധമായി വന് പണി സമ്പ്രോയ
ങ്ങൾ എലൊർക്കും ഒഗര ഗപാപൈ ബാധ
കമായിരുന്നു. ഒരു ഗമസ്ിരി മറ്റുള്ളവർ
ക്ക് ഗമഗൈ സ്വയം ഉയർത്തുന്ത് തട
യാനുഗദേശിച്ചുപകാണ്ടുള്ള നിയന്തണ 
സംവിധാനങ്ങളടൊയിരുന്നു. ഇതിന് 
പുറപമ പരസ്ര ധനസഹായ സംഘമാ
യം േിൽഡ്  പ്രവർത്ിച്ചു. േിൽഡ
കൾ കരകൗശൈരംേപത് ഒരു ജന്ി
ത് സംഘടനാരൂപമായിരുന്നു. അത് 
നിൈനിന്ിരുന്തിപറെ ആേ്യഘട്
ത്ിൽ നേരാധിഷ്ിത കരകൗശൈപ്
ണികളപട വികാസത്ിന് നപലൊരു 
പങ്് വഹിച്ചു. എന്ാൽ, ചരക്കുല്ാേന
ത്ിപറെ വളർച്ഗയാപടയം കഗമ്ാളം 

വിപുൈമായഗതാപടയം േിൽഡകൾ ്ര
ഗമണ ഉല്ാേനശക്തികളപട വികാസ
ത്ിപറെ തടസ്മായി മാറി.

കരകൗശൈ വസ്തുക്കളപട ഉല്ാേന
ത്ിഗന്ൽ േിൽഡകൾ പചലത്ിയ 
കർക്കശമായ നിയന്തണങ്ങൾ പണി
ക്കാരുപട മുൻലകപയ നശിപ്ിക്കുകയം 
സാഗങ്തിക വിേ്യയപട വികാസത്ി
ന് തടസ്മാവകയം പചയ്തു. ഗമസ്ിരിയ
പട അവകാശങ്ങൾ ഗതടണപമന്് 
ആഗ്രഹിക്കുന്വർക്ക് മുൻപിൽ േിൽ
ഡകൾ എലൊത്രം തടസ്ങ്ങളം സൃ
ഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി.  ധാരാളമായി 
എണ്ണം വർദ്ധിച് അപ്രറെീസിനും വിേ
ഗ്ദ്ധപതാഴിൈാളികൾക്കും (Journeymen) 
സ്വതന്ത ഗമസ്ിരിയാവാനുള്ള സാധ്യ
ത പ്രഗയാേികമായി ഇലൊതായി. അവ
രുപട ജീവിതകാൈം മുഴുവൻ 
കൂൈിയ് പക്കടുക്കപപ്ടുന് പതാഴിൈാളി
കൾ എന് അവസ്ഥയിൽ കഴിയാൻ 
നിർബന്ിതരായി. ഈ സാഹചര്യ
ത്ിൽ ഗമസ്ിരിയം കീഗഴ പണിപയടു
ക്കുന്വരും തമ്മിൽ  മുമ്പുടൊയിരുന് 
എതാപടൊരു പിതൃത്വപരമായ ബന്ം 
നഷ്ടപപ്ട്ടു. നിസ്ാരമായ കൂൈിയ്ക് േിവ
ഗസന പതിനാൈ് മുതൽ പതിനാറ് 
മണിക്കൂർ വപര പണിപയടുപ്ിച്ചുപകാ
ടെ് ഗമസ്ിരിമാർ അവർക്ക് കീഴിൽ 
പണിപയടുക്കുന്വർക്ക് ഗമലള്ള ചൂഷ
ണം കടുപ്ിച്ചു. വിേഗ്ദ്ധപതാഴിൈാളികൾ 
സ്വന്തം താല്ര്യങ്ങൾ സംരക്ിക്കാനാ
യി രഹസ്യ സഗഹാേര സമാജങ്ങൾ 
രൂപീകരിച്ചുപകാടെ് ഒപത്ാരുമിക്കാൻ 
തുടങ്ങി. േിൽഡം പട്ണ അധികാരിക
ളം ഈ സമാജങ്ങപള എലൊ വിധത്ി
ലം പീഡിപ്ിച്ചു. 

പട്ണവാസികളിൽ ഏറ്വം ധനി
കർ വ്യാപാരികളായിരുന്നു. അടിമത്
കാൈം മുതലടൊയിരുന്തിൽ അവഗശ
ഷിച് പട്ണങ്ങഗളാപടാപ്ം ജന്ിത് 
കാൈത്് ആവിർഭവിച്വയിലം വ്യാ
പാരപ്രവർത്നങ്ങൾ വികസിച്ചു. കര
കൗശൈപ്ണിയപട ഗമഖൈയിലളള 
േിൽഡകളപട തനിരൂപത്ിൽ വ്യാ
പാരസംഘങ്ങളിലം േിൽഡകൾ 
ഉടൊയിരുന്നു. ജന്ിത് ഘട്ത്ിൽ, 
വ്യാപാര േിൽഡകൾ മിക്കവാറം 
എലൊയിടത്തുമുടൊയിരുന്നു. പൗരസ്്യ
ഗേശത്് ഒമ്താം നൂറ്ാടെ് മുതലം 
പശ്ിമയൂഗറാപ്ിൽ ഒമ്ഗതാ പഗത്ാ 
നൂറ്ാടെ് മുതലം റഷ്യയിൽ 12-ാം നൂറ്ാ
ടെ് മുതലം േിൽഡകപളപ്റ്ി അറിയ
പപ്ട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. വ്യാപാരേിൽഡ
കളപട പ്രധാന േൗത്യപമന്ത് അളവ

കരകൗശല വസ്തുക്ളുടട 
ഉല്ാ്നത്തിഘന്ൽ ഗിൽ
ഡുകൾ ടെലത്തിയ കർ
ക്ശമായ നിയന്തണ
ങ്ങൾ പണിക്ാരുടട മുൻ
ന്ക നശിപെിക്കുകയും 
സാഘങ്കതിക വി്്യയടട വി
കാസത്തിന് തടസ്മാവ
കയും ടെയ്തു. ഘമസ്ിരിയ
ടട അവകാശങ്ങൾ ഘതട
ണടമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വർക്് മുൻപിൽ ഗിൽഡു
കൾ എല്ാത്തരും തടസ്
ങ്ങളുും സൃഷ്ിക്ാൻ തുട
ങ്ങി. അപ്രറെീസിനുും വി്
ഗ്ദ്ധടതാഴിലാളികൾക്കുും 
സ്തന്ത ഘമസ്ിരിയാവാ
നുള്ള സാധ്യത പ്രാഘയാഗി
കമായി ഇല്ാതായി.
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രുക്കങ്ങൾ ്രമപപ്ടുത്തുക, ജന്ിപ്രഭുക്ക
ളപട അതി്രമങ്ങളിൽ നിന്് വ്യാപാ
രികളപട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കു
ക എന്ിവയായിരുന്നു. 

പട്ണങ്ങളപട വളർച്യം വ്യാപാര
ത്ിപറെ വികാസവം ജന്ിത് ഗ്രാമപ്ര
ഗേശങ്ങപള വൻഗതാതിൽ സ്വാധീനി
ച്ചു. ജന്ിപ്രഭുക്കളപട സാമ്ത്ിക ഇട
പാടുകൾ കഗമ്ാളത്ിഗൈയ്ക് വപന്
ത്ാൻ തുടങ്ങി. പട്ണത്ിപൈ കര
കൗശൈവസ്തുക്കളം ആഡംബരസാധന
ങ്ങളം വാങ്ങുവാൻ ഗവടെി ജന്ിപ്രഭു
ക്കൾക്ക് പണം ആവശ്യമായി വന്നു. 
ഇതുമായി ബന്പപ്ട്് കർഷകരുപട 
പാട്ക്കരം ആഴ്ചപ്ണി എന്തിൽ നി
ന്് പണമായി വാങ്ങുന്താണ് സൗക
ര്യം എന്് വന്നു. പാട്ക്കരം പണമാ
യി മാറ്ിയഗതാപട ജന്ിത്ചൂഷണം 
വീണ്ടും രൂക്മായി മാറി.  പട്ണങ്ങ
ളം ഗ്രാമങ്ങളം തമ്മിൽ അടിമത്കാ
ൈത്് ആരംഭിച് ലവരുദ്ധ്യം കൂടുതൽ 
മൂർച്ഛിച്ചു. 

ജന്ിത്ത സമൂഹത്തിനല  
വർഗ്ഗങ്ങളം സാമൂഹിക തട്ടുകളം
(Estates)

ജന്ിത് അധികാര ഗരേണി.
മഹാഭൂരിപക്ം വരുന് അടിയാൻ 

കർഷകർ ഭൂമിയപട ഉടമസ്ഥരായ ഭൂപ്ര
ഭുക്കൾ എന് അേണ്യ ന്യൂന പക്ത്ി
ന് കീഴിൽ സമ്പൂർണ്ണമായം വിഗധയ
പപ്ട്ടുനിൽക്കുന് വിധത്ിലള്ള ഒരു 
വർഗ്വിഭജനപത്യാണ് ജന്ിത് 
സമൂഹം പ്രതിനിധാനം പചയ്യുന്ത്. 
(പൈനിൻ, ഭരണകൂടം).

ജന്ിപ്രഭുക്കളപട വർഗ്ം സമ്പൂർണ്ണ
മായ ഏകരൂപം ലകപക്കാടെ ഒന്ാ
യിരുന്ിലെ. പചറിയ ജന്ിപ്രഭുക്കൾ കൂടു
തൽ ശക്തരായവർക്ക് കപ്ം പകാടുക്കു
കയം യദ്ധത്ിൽ അവപര സഹായി
ക്കുകയം പചയ്തു. പകരം, ഈ രക്ാകർ
ത്വപത് അവർ പൈ രീതിയിൽ മുതപൈ
ടുക്കുകയം പചയ്തു. പ്രഭുക്കളം ഇടപ്രഭുക്ക
ളം മാടമ്ികളം അടങ്ങുന് ജന്ിപ്രഭുക്ക
ളപട ഗരേണിയാണ് രൂപപപ്ട്ത്. ഭര
ണവർഗ്പമന് നിൈയിൽ ജന്ിപ്രഭു
ക്കൾ ഭരണവ്യവസ്ഥയപട തൈപ്ത്് 
നിൈപകാണ്ടു. ഒന്ാം എഗസ്ററ്് എന് 
ആേരണീയമായ നിൈയിൽ 
പ്രഭുക്കൾക്ക് വിപുൈമായ രാഷ്ടീയവം 
സാമ്ത്ികവമായ വിഗശഷാവകാശ
ങ്ങൾ ഉടൊയിരുന്നു. 

പള്ളിയം സന്യാസിമഠങ്ങളമടങ്ങു
ന് പൗഗരാഹത്യസമൂഹവം വമ്ിച് ഭൂ

വടമസ്ഥരായിരുന്നു. അസംഖ്യം 
ആരേിതരും അടിയാന്ാരുമുള്ള വിശാ
ൈമായ ഭൂമി ലകവശം വച്ചുപവന്് മാ
ത്രമലെ അവർ മറ്് പ്രഭുവർഗ്ഗത്ാപടാ 
പ്ം ഭരണവൃന്ത്ിലം ഉൾപപ്ട്ിരുന്നു. 

ജന്ിത്ഗരേണിയിപൈ വിശാൈമാ
യ അടിത്ട്് എന്ത് കർഷകരായിരു
ന്നു. കർഷകർ ഭൂവടമയ്ക് വഴങ്ങിയം രാ
ജാപവന് അതിശക്തനായ 
ഭൂപ്രഭുവിപറെ അധികാരശക്തിക്ക് കീ
ഴ് പപ്ട്ടും കഴിഞ്ഞു.  

രാഷ്ടീയാവകാശങ്ങപളാന്നുമിലൊ
ത് സാമൂഹ്യതട്ായിരുന്നു കർഷക 
സാമാന്യം. സ്വന്തം കീഴിലള്ള അടി
യാന്ാപര വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം 
ഭൂപ്രഭുക്കൾക്കുടൊയിരുന്നു. അവരത് 
വ്യാപകമായി ഉപഗയാേിക്കുകയം പച
യ്തു. ഈ അടിയാൻ ഉടമസ്ഥന്ാർ കർ
ഷകപര ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വി
ഗധയരാക്കിയിരുന്നു. അടിയായ്മ സമ്പ്ര
ോയപത് ‘അടിയാൻ അടിമത്ം’ 
എന്ാണ് പൈനിൻ വിളിച്ത്. അടി
യാൻ കർഷകരുപടഗമലള്ള ചൂഷണം 
പുരാതനഗൈാകപത് അടിമകഗളാട് 
നടത്ിയ ചൂഷണഗത്ാളം തപന് ക്രൂര
മായിരുന്നു. എന്ിരിക്കിലം, ൈഭ്യമായ 
സമയത്ിപറെ ഭാേം സ്വന്തം കൃഷിയി
ടത്ിൽ പണിപചയ്യാൻ കഴിയമായിരു
ന്നു. അങ്ങപന ഗനാക്കുകയാപണങ്ിൽ 
കുറപച്ാപക്ക സ്വതന്തനായിരുന്നു 
എന്് പറയാം. 

ജന്ിപ്രഭുവം അടിയാൻ കർഷകനും 
തമ്മിലള്ള ലവരുദ്ധ്യമാണ് ജന്ിത് 
സമൂഹത്ിപൈ അടിസ്ഥാന വർഗ്ലവ
രുദ്ധ്യം. ജന്ിപ്രഭുവിപനതിപര ചൂഷിത
രായ കർഷകജനത നടത്ിയ സമരം 
ജന്ിത്ം നിൈനിന് കാൈമാസകൈം 

നടന്ിട്ടുടെ്. അടിയന്ാർപക്കതിപരയ
ള്ള ചൂഷണം പകാടുമ്ിരിപക്കാടെ 
അവസാനകാൈത്് ഈ സമരം അതി
രൂക്മായി. 

ജന്ിത് ആരേിതത്വത്ിൽ നിന്് 
സ്വതന്തമായ പട്ണങ്ങളിൽ അധികാ
രം വ്യാപാരികളം വട്ിപ്ൈിശക്കാരും 
പട്ണഭൂമിയപടയം വൈിയ പകട്ിടങ്ങള
പടയം ഉടമകളം അടങ്ങിയ ധനികരാ
യ പട്ണവാസികളപട ലകകളിൈായി
രുന്നു. പട്ണവാസികളപട പ്രധാന ജന
വിഭാേമായിരുന് വിവിധ ശാഖകളി
പൈ കരകൗശപ്ണിക്കാർ ചിൈഗപ്ാ
പഴാപക്ക പട്ണത്ിപൈ 
പ്രഭുവർഗ്ത്ിപനതിപര സംഘടിച്ിറ
ങ്ങുകയം അവഗരാപടാപ്ം പട്ണഭരണ
ത്ിൽ പങ്ാളിത്ം ഗനടുകയം പചയ്തു. 
താഗഴത്രം കരകൗശൈപ്ണിക്കാർ 
അവപര ചൂഷണം പചയ്യുന് ഗമസ്ിരി
മാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കുപമതിപര 
സമരം പചയ്തു. 

ജന്ിത് കാൈഘട്ത്ിപറെ അവ
സാനഗത്ാപട പട്ണവാസികളായ 
ജനങ്ങൾ പൈ പാളികളായി മാറിക്കഴി
ഞ്ിരുന്നു. ഒരു വശത്് ധനികരായ 
വ്യാപാരികളം ഗമസ്ിരിമാരും, മറവശ
ത്് താപഴത്രം കരകൗശൈപ്ണി
ക്കാരും പതാഴിൽ പരിശീൈനാർത്ഥിക
പളന്് കരുതപപ്ടുന് അപ്രറെീസമാരും 
ഉൾപപ്ടുന് േരിദ്രപട്ണവാസികളം 
എന് നിൈയിൽ വിഭജിക്കപപ്ട്ടു. പട്
ണത്ിപൈ താപഴക്കിടയിലള്ള വർഗ്
ങ്ങൾ പട്ണത്ിപൈ കൂൈീനരുപടയം ഭൂ
പ്രഭുക്കളപടയം ഗയാജിച്ചുള്ള സംഘടി
ത ശക്തിയ് പക്കതിപര ഗപാരാടി. ഈ 
സമരം ജന്ിത് ചൂഷണത്ിപനതിപര 
യള്ള അടിയാൻ കർഷകരുപട സമരവ
മായി ഒത്തുഗചർന്് മുഗന്റി. 

രാജാക്കന്ാർ പരമാധികാരികളാ
യി കണക്കാക്കപപ്ട്ിരുന്നു. പപക്, 
അവരുപട സ്വന്തം ഭൂമിയിടങ്ങൾക്ക് പു
റത്് രാജാക്കന്ാരുപട അധികാരം 
ജന്ിത്ത്ിപറെ ആരംഭേശകളിൽ നി
സ്ാരമായിരുന്നു. പൈഗപ്ാഴും ഈ 
അധികാരം നാമമാത്രമായിരുന്നു. യൂ
ഗറാപ്ാപക പചറതും വലതുമായ അസം
ഖ്യം രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപപ്ട്ിരു
ന്നു. വൈിയ ജന്ികൾ അവരുപട ലക
വശഭൂമിപരിധിയിൽ സമ്പൂർണ യജമാ
നന്ാരായിരുന്നു. അവർ നിയമമുടൊ
ക്കി, നീതിന്യായ ഗകാടതികൾ കൂടി, 
ശിക്കൾ നടപ്ിൈാക്കി, സ്വന്തം ഗസ
നപയ പാൈിച്ചു. അയൽനാടുകപള കട
ന്ാ്രമിച്ചു. പൈഗപ്ാഴും വാണിജ്യപാ

ജന്ിത്തഘശ്ണിയിടല 
വിശാലമായ അടിത്തട്് 
എന്നത് കർഷകരായിരു
ന്നു. കർഷകർ ഭൂവടമയ്ക് 
വഴങ്ങിയും രാജാടവന്ന 
അതിശക്തനായ ഭൂപ്രഭു
വിടറെ അധികാരശക്തി
ക്് കീഴ് ടപെട്ടുും കഴിഞ്ഞു.  
രാഷ്ടീയാവകാശങ്ങടളാ
ന്നുമില്ാത്ത സാമൂഹ്യത
ട്ായിരുന്നു കർഷക സാ
മാന്യും.. 



Pqsse    2020

52 s]mfnän¡Â
Ct¡mWan

തകളിൽ പകാള്ളയം നടത്ി. പൈരും 
സ്വന്തം നിൈയിൽ നാണയങ്ങൾ അടി
ച്ചു. സ്വന്തം കീഴിലള്ള ജനങ്ങളപട കാ
ര്യത്ിൽ പചറിയ ജന്ിപ്രഭുക്കൾക്കും 
വ്യാപകമായ അധികാരങ്ങളടൊയിരു
ന്നു. അക്കാര്യത്ിൽ വൈിയ 
ഭൂപ്രഭുക്കളമായി അവർ മത്സരിച്ചു. 

കാൈ്രഗമണ അവകാശങ്ങപളയം 
കടമകപളയം സംബന്ിച്് ജന്ിത് 
ബന്ങ്ങൾ അഗങ്ങയറ്ം ആശയക്കുഴ
പ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ജന്ിപ്രഭുക്കൾ 
തമ്മിൽ ഒടുങ്ങാത് തർക്കങ്ങളം വഴ
ക്കുകളമുടൊയി. സാധാരണയായി സ്വ
യം നാശകമായ യദ്ധത്ിലൂപട ആയധ
ബൈം പകാടൊണ് അവ തീർപ്ാക്ക
പപ്ട്ത്. 

ജന്ിത്ത സമൂഹത്തിനല  
ഉല്ാദെശക്ികളനെ വികാസം

അടിമത്ത്ിപറെ ഘട്വമായി താ
രതമ്യപപ്ടുത്തുഗമ്ാൾ ജന്ിത് കാൈ
ഘട്ത്ിൽ ഉല്ാേനശക്തികൾ ഒരു 
ഉയർന് നിൈ ലകവരിച്ിരുന്നു. 

കാർഷികഗമഖൈയിൽ ഉല്ാേന സാ
ഗങ്തിക വിേ്യ പമച്പപ്ട്ടു. ഇരുമ്് കൈ
പ്യം മറ്്  ഇരുമ്് പണിയായധങ്ങളം 
കൂടുതൽ വിപുൈമായി ഉപഗയാേിച്ചു. കൃ
ഷിയപട പുതിയ ശാഖകൾ ഉടൊയിവ
ന്നു. വില്നയ്ക് ഗവടെിയള്ള കൃഷി 
േണ്യമായി വികസിച്ചു. കന്നുകാൈിവ
ളർത്ൽ പ്രഗത്യകിച്് ജന്ിപ്രഭുവിപറെ 
ലസനിക ഗസവനത്ിനായള്ള കുതിര
കളപട പ്രജനനം തുടങ്ങിയവ വികസി
ച്ചു. പുൽഗമടുകളം ഗമച്ിൽപ്പുറങ്ങളം പമ
ച്പപ്ടുകയം വ്യാപകമാവകയം പചയ്തു.

്രഗമണ, കരകൗശൈപ്ണിക്കാർ 
ഉപഗയാേിക്കുന് പണിയായധങ്ങളം 
അസംസ് കൃത വസ്തുക്കൾ സംസ് ക്കരി
ക്കുന് സമ്പ്രോയങ്ങളം പമച്പപ്ട്ടു. മുമ്പു
ടൊയിരുന് ലകപത്ാഴിൽ ഇനങ്ങൾ 
പ്രഗത്യക ലവേഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള 
ജനങ്ങളായി ഗവറിടാൻ തുടങ്ങി. ഉല്ാേ
നത്ിന് ഒരു പകാലെപ്ണിക്കാരൻ മുൻ
പ് എലൊത്രം ഗൈാഹസാധനങ്ങളം 
ഉടൊക്കിയിരുന്നു. കാൈ്രഗമണ, പട
ച്ട്, ആണി, പാത്രങ്ങൾ, പൂട്് എന്ിവ
യപടപയാപക്ക നിർമ്മാണം പകാലെപ്
ണിയിൽ നിന്് ഗവർപിരിഞ്് പ്രഗത്യ
കം വിഭാേങ്ങളായി മാറി. പചരിപ്പുനിർ അടുത്ത െക്കത്തില് തുടരും

മ്മാണവം കുതിര ജീനി നിർമ്മാണവം 
തുകൽ നിർമ്മാണത്ിൽ നിന്് ഗവർ
പപ്ട്ടു. പതിനാറം പതിഗനഴും 
നൂറ്ാണ്ടുകളിൽ യൂഗറാപ്ിൽ ചർക്കയ
പട ഉപഗയാേം വ്യാപകമായി. 

ഗൈാഹങ്ങളപട അയിര് ഉരുക്കുന്
തും ഇരുമ്ിപന പ്രഗയാജനപപ്ടുത്തുന് 
തുമായ പണികളം പമച്പപ്ട്ത് പണി
യായധങ്ങൾ കുറ്മറ്താക്കാനുള്ള പരി
രേമത്ിൽ സവിഗശഷ 
പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു. തുടക്കത്ിൽ 
വളപര പ്രാകൃതമായ രീതികൾ അവൈം
ബിച്ചുപകാടൊയിരുന്നു ഇരുമ്പുടൊക്കി
യിരുന്ത്. പതിനാൈാം 
നൂറ്ാടെിൈാണ് ആേ്യമായി ഗൈാഹമുരു
ക്കുന്തിന് ജൈച്രം പകാണ്ടുപ്രവർ

ജന്ിത്ത സമൂഹത്തിടല 
ഉല്ാ്നശക്തികളുടട വി
കാസും ജന്ിത്ത ഉല്ാ്ന
ബന്ധത്തിടറെ ഇടുങ്ങിയ 
െട്ക്കുടുകളുമായി കൂടു
തൽ കൂടുതൽ സും�ർഷ
ത്തിലായി. ജന്ിത്ത ചൂഷ
ണത്തിടറെ നുകങ്ങൾക്ി 
ടയിൽടപെട് കർഷകർ 
കാർഷിഘകാൽപെന്നങ്ങളു
ടട ഉല്ാ്നും തുടർന്ന് 
വർദ്ധിപെിക്ാനുള്ള അവ
സ്ഥയിലായിരുന്നില്. പട്
ണങ്ങളിൽ ,കരകൗശല
പെണിക്ാരുടട അദ്ധ്ാന
ത്തിടറെ ഉല്ാ്നക്ഷമത 
ഗിൽഡുകളുടട നിയമങ്ങ
ളുും െട്ങ്ങളുും സൃഷ്ിച്ച പ്ര
തിബന്ധങ്ങളിൽടപെട്ടുല
ഞ്ഞു. ജന്ിത്ത സമുഹ
ത്തിടറെ െട്ക്കൂടിനുള്ളിൽ 
വളർന്നുവന്ന ഉല്ാ്നശ
ക്തികൾ പുതിയ ഉല്ാ്ന
ബന്ധങ്ങടള ആവശ്യ
ടപെട്ടു.

ത്ിക്കുന് ഉൈയം അയിര് പപാടിക്കു
ന്തിനുള്ള ഭാരഗമറിയ ചുറ്ികകളം ഉപ
ഗയാേിച്ചുതുടങ്ങിയത്. പവടിമരുന്നും 
പവടിഗക്കാപ്പുകളം യദ്ധത്ിൽ ഉപഗയാ
േിക്കാൻ ആരംഭിച്ഗതാപട ഗൈാഹത്ി
പറെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു. കാർഷി
ഗകാപകരണങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള പണി
യായധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ ഗൈാഹം ആവശ്യമായിവന്നു. 
പതിനഞ്ാം നൂറ്ാടെിപറെ ആേ്യപകു
തിയിൽ വായ സ് ഗഫാടനമുപഗയാേി
ച്ചുള്ള ചൂളകൾ പ്രത്യക്പപ്ട്ടു. വട
ക്ക് ഗനാക്കിയന്തം കണ്ടുപിടിച്ത് കപ്
ഗൈാട്ത്ിന് ഉഗത്ജകമായി 

ആറ് മുതൽ പതിപനാന്ാം നൂറ്ാ
ടെ് വപര ലചനയിൽ ഉല്ാേനശക്തി
കളപടയം സംസ് ക്കാരത്ിപറെയം കാ
ര്യത്ിൽ േണ്യമായ വികാസം ലകവ
ന്നു. പൈ കാര്യങ്ങളിലം അവർ അക്കാ
ൈപത് യൂഗറാപ്ിപന കവച്ചുപവച്ചു. വട
ക്ക് ഗനാക്കിയന്തം, പവടിമരുന്്, എഴു
ത്് കടൈാസ്, ൈളിതമാപയാരു തര
ത്ിലള്ള അച്ടി എന്ിവ ആേ്യമായി 
കണ്ടുപിടിച്ത് ലചന ആയിരുന്നു. 

ജന്ിത് സമൂഹത്ിപൈ ഉല്ാേനശ
ക്തികളപട വികാസം ജന്ിത് ഉല്ാേന
ബന്ത്ിപറെ ഇടുങ്ങിയ ചട്ക്കുടുകളമാ
യി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംഘർഷത്ി
ൈായി. ജന്ിത് ചൂഷണത്ിപറെ നുക
ങ്ങൾക്കിടയിൽപപ്ട് കർഷകർ കാർ
ഷിഗകാൽപ്ന്ങ്ങളപട ഉല്ാേനം തുടർ
ന്് വർദ്ധിപ്ിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിൈാ
യിരുന്ിലെ. അസ്വതന്തരായ കർഷക 
അദ്ധ്വാനത്ിപറെ ഉല്ാേന ക്മത 
അഗങ്ങയറ്ം താണതായിരുന്നു. പട്ണ
ങ്ങളിൽ ,കരകൗശൈപ്ണിക്കാരുപട 
അദ്ധ്വാനത്ിപറെ ഉല്ാേനക്മത േിൽ
ഡകളപട നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം സൃഷ്ടി
ച് പ്രതിബന്ങ്ങളിൽപപ്ട്ടുൈഞ്ഞു. 
ഉല്ാേനവികാസത്ിപറെ താഴ്ന്ന ഗതാതും 
വിരസമായ ചട്പ്ടിത്രങ്ങളം പാരമ്
ര്യേത്മായ അധികാരങ്ങളമായിരുന്നു 
ജന്ിത്ത്ിപറെ മുഖമുദ്ര.

ജന്ിത് സമുഹത്ിപറെ ചട്ക്കൂടിനു
ള്ളിൽ വളർന്നുവന് ഉല്ാേനശക്തികൾ 
പുതിയ ഉല്ാേനബന്ങ്ങപള ആവശ്യ
പപ്ട്ടു.
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സഖാവ്റ് നീന ആന്ഡിടയവ

സഖാവ് നീന ആൻഡിഗയവ, 
തിരുത്ൽവാേത്ിനും അവസരവാേ
ത്ിനുപമതിപര അചഞ്ൈം പപാരുതു
കയം മാർക്ിസം-പൈനിനിസത്ിപറെ 
അന്തസത് ഉയർത്ിപ്ിടിക്കുകയം 
പചയ്തു. ഗസാവിയറ്് കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർ
ട്ിയപട തിരുത്ൽവാേ പ്രതിവി്വ 
ഗനതൃത്വത്ിപനതിപര സന്ിയിലൊ
ത് ഗപാരാട്ം നടത്തുകയം ഗസാവിയ
റ്് റഷ്യയിൽ ഗസാഷ്യൈിസപത് അട്ി
മറിക്കാൻ അവർ നടത്ിയ ഗൂഢനീ
ക്ക ങ്ങപള തുറന്നു കാട്ടുകയം പചയ്തു. 
ആൾ യൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ി 
(ഗബാൾപഷവിക്) രൂപീകരിച്ചു പകാ
ടെ് മഹാനായ സ്റാൈിപറെ വി്വകര
മായ മാർക്ിസ്റ്-പൈനിനിസ്റ് ലൈൻ 
ഉയർത്ിപ്ിടിച്് പ്രതിവി്വത്ിപന 
തിരായ ഗപാരാട്ം തുടർന്നു.

നമ്മുപട പാർട്ി, എസ്.യ.സി.ഐ 
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) പാർട്ിയപട ആത്മാർ
ത്ഥ സഹൃത്ായിരുന്നു സഖാവ് നീന 
ആൻഡിഗയവ. തിരുത്ൽ വാേത്ി
പറെ ഗതഗരാട്ത്ിൽ സാർവ്ഗേശീയ 
കമ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഗനരിടുന് പവ
ല്ലുവിളികപളക്കുറിച്ചും സഖാവ് സ്റാൈി
പറെ പങ്ിപനക്കുറിച്ചുപമാപക്കയള്ള 
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഗഘാഷിപറെ രചന
കപള അവർ വളപരഗയപറ വിൈമതിച്ി
രുന്നു.

സാർവ്ഗേശീയ സാമ്ാജ്യത്വ വിരു
ദ്ധ കൺവൻഷനിൽ പപങ്ടുക്കാൻ 
സഖാവ് നീന ആൻഡിഗയവ പൈതവ
ണ ഇന്ത്യ സന്ർശിച്ിട്ടുടെ്. 
സാർവ്ഗേശീയ സാഹചര്യങ്ങപളക്കുറി
ച്് ആ ഗവേികളിൽ നടത്ിയ ആഴ

മാർന് വിശകൈനം സഗമ്മളന പ്രതി
നിധികപള പ്രഗചാേിതരാക്കാൻ ഗപാ
ന്തായിരുന്നു.

നീന ആൻഡിഗയവയപട നിര്യാ
ണത്ിലൂപട പ്രേത്ഭമതിയായ ഒരു 
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ഗനതാവിപനയാണ് റഷ്യൻ കമ്യൂണി
സ്റ് പാർട്ിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്ത്. 
നമ്മുപട പാർട്ിക്കാകപട്, ഒരു നലെ 
സഹൃത്ിപനയം അഭയുേയകാംക്ി
പയയം.

ആള് യൂണിയന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ി 
(ടബാള്ലേവിക്റ്) സ്ാപക നീന  

ആന്ഡിടയവയുലട നിെത്യാണത്തില് 
അനുടശാചനം ടെഖലപെടുത്തിലക്കാണ്്റ് 

എസ്റ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറല് 
ലസകട്റി സഖാവ്റ് ലപ്രാവാേ്റ് ട�ാേ്റ് 

നടത്തിയ പ്രസ്ാവന
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