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2020 മാർ�് 25ന് േക� ഗവെ�
�് �ഖ�ാപി� സ�ർ� േലാ
ക്ഡൗൺ മാസ�ൾ നീ�നി�. 
അൺേലാക് ��ിയ ആരംഭിെ��ി
�ം ഇനി�ം �റ�ാ� േമഖലകൾ 
പല���്. േലാക്ഡൗൺ �ല�� 
സാ��ിക ന�ം 12,000 േകാടി 
േഡാളറിേ�തായിരി�െമ�് സമീപ
കാല പഠനം പറ��. ജിഡിപി വളർ
�ാനിര�് െനഗ�ീവാണ്. േലാക്ഡൗ
ണിന് ��തെ� �തലാളി� സ�
ദ്ഘടന േനരി�ി�� �തിസ�ി�് 

ഇേതാെട ആഴം വർ�ി�. 
�തി�യ�� വില�ം വർ�ി�വ�
� �രടി�ം�ലം രാജ�ം �ാഗ്ഫ് േള 
ഷൻ എ� �ര��ിേല�് നീ�ക
യാണ്. 130 േകാടി വ�� ഇ��ൻ 
ജനസംഖ�യിൽ 40 േകാടിയാണ് 
ആെക െതാഴിൽേസന. നെ�ാ� പ�് 
ഭാഗികമായി മാ�ം െതാഴി��വരാ
ണ്. ഇതിൽ പ�തിയിേലെറ�ം െതാ
ഴിൽന� ഭീഷണി േനരി�കയാണ്. 7 
ല��ിേലെറ വ�ാപാര�ാപന�
ളാണ് േലാക്ഡൗൺ കാല�് അട
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"സ�ഹ�ിൽ മാ��ൾ സംഭവി��ത്  ആ�രി
ക ൈവ����ൾ �ർ�ി��തിന��തമായാ 
ണ്. അതായത് ഉൽ�ാദനശ�ിക�ം ഉൽ�ാദനബ
��ം ത�ി�� ൈവ���ം, വർ��ൾ ത�ി�
� ൈവ���ം, പഴമ�ം ��മ�ം ത�ി�� ൈവ
���ം. ഈ ൈവ�����െട വളർ�യാണ് സ�
ഹെ� �േ�ാ� നയി���ം പഴയതി�േമൽ 
ആധിപത�ം �ാപി�് �േ�റാൻ �തിയ സ�ഹ
�ിന് േ�രണയാ���ം."

"സ�ഹ�ിൽ മാ��ൾ സംഭവി��ത്  ആ�രി

െസ�ംബർ 9
സഖാവ് മാേവാ െസ-�ങ്
അ��രണ ദിനം

Mao Tse-tung
On Contradiction(Aug 1937), SW Vol.I, p.314
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�േപായത്. രാജ�െ� ��േകാടി
േയാളം േപർ വലിയ സാ��ിക തകർ
��് ഇരയാ�െമ�് ഉറ�ായിരി��. 
പ�ിണി മരണ��ം ആ�ഹത�ക�ം 
അ�മ��ം നിറ� ഭീകര നാ�കളി
േല�് രാജ�ം �വ�വ�ക യാണ്. 

എ�ാൽ ഈ തകർ�െയാ�ം, 
സ��വർ�െ� �തിനിധീകരി� 
െകാ�് രാജ�ം ഭരി�� ബിെജപി 
ഗവെ��ിെ� ക��റ�ി��ി�. 
�തിസ�ി�െട ഭാരെമ�ാം ജന��
െട �മലിലാണ് വ�െക��ത്. �തലാ
ളിമാ�െട സ��ം ലാഭ�ം ഈ �
തി�ല സാഹചര��ി�ം െപ��� 
എ�റ�ാ��തിലാണ് അവ�െട �
�വൻ ���ം. േക�ഗവെ��് �
ഖ�ാപി� സാ��ിക സഹായ പാ
േ�ജിൽ െതാഴിലാളി�ം കർഷക
�ം െതാഴിൽ രഹിതർ�െമാ�ം 
ഇടം ലഭി�ി�ി�. കി�ാ�ടം വ��
� ��കകൾ�് വീ�ം ഉദാരമായി 
വാ� ലഭ�മാ�ാൻ അത് ബാ�കേളാ
ട് ആവശ�െ���. ജന�ളിൽ േനരി
�് പണെമ�ി�ക എ�ത് അടിയ
�ര �ാധാന��� നടപടിയായി സാ

െട സ��് വൻേതാതിൽ ഉയർ�ി
രി��. ഏഷ�യിെല ഏ��ം സ�
�നായ �േകഷ് അംബാനി�െട വ�
മാന�ിൽ േലാക്ഡൗണിെ� ആദ� 
ര�് മാസംെകാ�തെ� 2,000 
േകാടി േഡാളറിെ� വർ�നയാ�
�ായത്.

രാജ�െ� നി�ലമാ�ി, �തി
േഷധി�ാ�� അവസരം പാെട നി
േഷധി�െകാ�് േകാവിഡ് കാലയള
വിൽ േക�സർ�ാർ �ലധനശ�ി 
കൾ�േവ�ി ൈകെ�ാ� നടപടി
കൾ അനവധിയാണ്. െപാ�േമഖലാ 
�ാപന�ൾ സ�കാര�വൽ�രി�
ക�ം െതാഴിലാളികെള പിരി�വിടാ
�ം േവതനം െവ�ി�റ�ാ�ം വില
കൾ വർ�ി�ി�ാ�ം ��കകെള 
അ�വദി�ക�ം െച�ിരി��. �
തിേരാധം, എ�, ആേരാഗ�ം, വിദ�ാ
ഭ�ാസം, ഖനനം, െറയിൽേവ, െടലി
േഫാൺ, ഡിജി�ൽ വാർ�ാവിനിമ
യം �ട�ിയ േമഖലകളിെലാെ� 
സ�േദശ-വിേദശ ��കകൾ�് അ�
�ലമായ നടപടികൾ �േരാഗമി�ക 
യാണ്. തി�വന��രം, െജ�ർ, �
വാഹ�ി എ�ീ അ�ാരാ� വിമാന
�ാവള�ൾ െപാ�സ�കാര� പ�ാളി
�േ�ാെട വികസി�ി�ാെന� 

ജന�ളിൽ േനരി�് പണ
െമ�ി�ക എ�ത് അടി
യ�ര �ാധാന��� നട
പടിയായി സാ��ിക 
വിദ�െര�ാം ��ി�ാ 
ണി�ി�ം ആ ദിശയിൽ 
യാെതാ� നടപടി�മി�. 
12 േകാടി ആ�കൾ�് 
െതാഴിൽ ന�െ��ക�ം 
84 ശതമാനം േപ�െട�ം 
വ�മാനം ഒ� മാസംെകാ
�് ��െന ഇടി�ക�ം 
െച�േ�ാ�ം ഇ��യിെല 
��കക�െട സ��് 
വൻേതാതിൽ ഉയർ�
െകാ�ിരി��.

  
 
 

േലാക് െഡൗണിൽ വിജനമായ 
�ംൈബയിെല ഒ� െത�വ്

��ിക വിദ�െര�ാം ��ി�ാണി 
�ി�ം ആ ദിശയിൽ യാെതാ� നടപ
ടി�മി�. ഫലേമാ, 12 േകാടി ആ�കൾ
�് െതാഴിൽ ന�െ��ക�ം 84 ശത
മാനം േപ�െട�ം വ�മാനം ഒ� മാ
സംെകാ�് ��െന ഇടി�ക�ം 
െച�േ�ാ�ം ഇ��യിെല ��കക�

    



    

3

േപരിൽ ��കകെള ഏൽപി�െകാ�
�യാണ്. വിഴി�ം �റ�ഖം തീെറ�
തിയതിെ� തി�ഫല�ൾ �കടമാ
യിെ�ാ�ിരി�േ�ാഴാണ് ഈ �
തിയ നടപടി. 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ൈവ�ാനി
ക�ം ൈനതിക�മായ ല���െള 
തകർ�് സ�ചിതത�ം ഊ�ി�റ�ി
�ക�ം അടി�ടി ക�വടവൽ�രി�് 
ബ��രിപ��ി�ം അ�ാപ�മാ
�ക�ം െച�� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാ
സനയം-2020 നട�ിലാ�ിെയ��ാ
�ം ഈ �തിസ�ിഘ�ംതെ� െത
രെ���ിരി�കയാണ് േക�സർ
�ാർ. അ�ാരാ� കേ�ാള�ിൽ വി
ലയിടി�േ�ാ�ം െപേ�ാളിയം വില
കൾ വർ�ി�ി�് ജന�െള െകാ�യ
ടി�� നടപടി�ം �ട�കയാണ്. 
പാചകവാതക സബ് സിഡി നി��
മായി നിർ�ലാ�ിയ�ം വിധിേപാ
െല ഏ�വാേ�� ഗതിേകടിലാണ് 
ജന�ൾ. �ധാന �തിപ�മായ 
േകാൺ��ിനാകെ� ഈ നടപടിക
േളാെടാ�ം നയപരമായ വിേയാജി
�ം ഇ�. 

േക�സർ�ാരിെ� രാ�ീയ നില
പാ�കേളാട് ൈവ���ം അവകാശ
െ��� േകരളസർ�ാ�ം അതിെന 

നയി�� സിപിഐഎ�ം ���ി
പഥ�ിൽ അേത സ�ഭാവം 
�ലർ�� എ�ത് േകാവിഡ്കാല 
�ര���െട ആ�ം വർ�ി�ി�ക
യാണ്. തി�വന��രം വിമാന�ാ
വളം അദാനി�് നൽ��തിെന 
എതിർ�� എ�് േമനി നടി��
വർ േലലം വിളി�ാൻ ഉപേദശം േത
ടിയത് അദാനി�െട അ�� ബ�
�ളിൽനി�ായി�� എ��തെ� 
അവ�െട തനിനിറം വ��മാ�ി�
�. എ�േമലി വിമാന�ാവള�ിന് 
�ലേമെ���ാൻ സ�കാര�ക�നി
�് െപാ�ഖജനാവിൽനി�് േകാടി
കൾ ദാനം െച���ം ഇേത ച�ാ
�മാണ് െവളിവാ��ത്. േദശീയ
വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ം നാമമാ�മായ 
എതിർ�ക�യർ�ി നട�ിലാ�ിെയ
��ക എ��തെ�യാണ് ത�ം. 
ആയിര�െള �ടിെയാഴി�ി�ക�ം 
പരി�ിതി�് കന� ആഘാത
േമൽ�ി�ക�ം െച�� െക
-െറയിൽ പ�തി�മാ�ം േകരളസർ
�ാർ �േ�ാ�േപാ�കയാണ്. േദശീയ
പാത വികസന�ിെ� േപരി�ം സം
�ാന ചരി��ിെല ഏ��ം വലിയ 
�ടിെയാഴി�ി�ലിന് േക��മായി 
ൈകേകാർ�കയാണ് േകരളസർ

േക�സർ�ാരിെ� രാ
�ീയ നിലപാ�കേളാട് 
ൈവ���ം അവകാശ
െ��� േകരളസർ�ാ
�ം അതിെന നയി�� 
സിപിഐഎ�ം നയ�
ളിൽ േക�സർ�ാരിെന 
പി�ട�� എ�ത് േകാ
വിഡ്കാല �ര���െട 
ആ�ം വർ�ി�ി�ക
യാണ്. തി�വന��രം 
വിമാന�ാവളം അദാനി
�് നൽ��തിെന 
എതിർ�� എ�് േമനി 
നടി��വർ േലലം വിളി
�ാൻ ഉപേദശം േതടിയ
ത് അദാനി�െട അ�� 
ബ��ളിൽനി�ായി�
� എ�ത് അവ�െട 
തനിനിറം വ��മാ
�ി��.
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�ാർ. 
െതാഴിലി�ാ� െപ��േ�ാ�ം പി

എസ് സിെയ േനാ���ിയാ�ി 
പിൻവാതിൽ നിയമന�ൾ ത�തി
യായി നട��. പിഎസ് സി ലി�
കൾ കാലഹരണെ��െകാ�ിരി�
േ�ാൾ നിയമന�െള�ാം കൺസൾ
�ൻസികെള ഏ�ി�് പണം ത��. 
വിമർശി��വെര േകസിൽ ���
െമ� ഭീഷണി�ം ഉയർ��. 

ആയിര�ണ�ിന് െതാഴിലാളി
കൾ പണിെയ��� േതാ�ം േമഖല
യിൽ ഇ�ം അടിമ�ണിയാണ് നട
��െത�് െതാഴിലാളികൾ തെ� 
വിളി�പറ��. പലതവണ ഭരി� 
ഇട���ണികൾ�ം േതാ�ം േമഖല 
അട�ിവാ�� ഇട�പ� �ണിയ�
കൾ�ം േതാ�ം �തലാളിമാേരാടാണ് 
വിേധയത�ം എ��െകാ�ാണ് ഈ 
��ിതി. ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീതിയിൽ, 
െതാ��േപാ�� ലയ�ളിൽ 
ആയിര�ണ�ിന് െതാഴിലാളികൾ 
നരകി��. മദ�, മണൽ, പാറമട, 
വന മാഫിയക�മാ�� ��െക�ം വി
നാശകരമായ അളവിൽ വളർ�കഴി
�. കേ���ാെര�ം �ീപീഡക 
െര�ം അ�മികെള�െമാെ� സംര
�ി��തി�ം ഇട�ഭരണ�ിന് 
ജാള�തെയാ�മി�. സ�ർണ���
ട�കാ�ം മയ�മ��് േലാബിക�
െമാെ�യാ�� അവിഹിത ഇടപാ�
കൾ, ഭവനപ�തി�െട േപരി�� 
ത�ി�്, നിയമവി�� ഇടെപട�കൾ 
�ട�ിയവ�ം �റ�വ�െകാ�ി 
രി��. പാർ�ി ��കൾ �തൽ �
�ാസംഘ�െളവെര സ് േപാൺസർ 

െച���ം പതിവായിരി��. 
േകാവിഡ് �തിേരാധ�ിൽ �

ശംസനീയമായ �വർ�നം നട�ി 
ആേഗാള ��േനടിെയ� െപാ�
�ംപറ�ിൽ െവ�ം േസാ��മിളയാ
െണ�് വ��മായിെ�ാ�ിരി�ക
യാണ്. പരിേശാധന �റ�ം കണ�
കളിൽ തിരിമറി നട�ി�ം ഖ�ാതി 
േനടാൻ പണിെ���വർ അേഹാരാ
�ം പണിെയ��� ആേരാഗ� �
വർ�ക�െട �രിത�ൾ കാ��ി
�. മതിയായ �ര�ാ സംവിധാന
��െട അഭാവ�ം വി�മരഹിതമാ
യ േജാലി�ം അേനകം േപെര േരാ
ഗികളാ��. അവ�െട ��മായ 
േവതന�ിൽ ൈകയി�വാരാനാണ് 

ഗവെ��ിന് �ഷ് കാ�ി. േകാവി
ഡ് അ�ാ� അ�ഖ�ൾ ബാധി�
വ�െട�ം േകാവിഡ് ചികി��് സ�
കാര� ആ�പ�ികെള ആ�യിേ�
�ിവ��വ�െട�ം ��ി��കൾ 
േവെറ. 

സർ�ാർ ജീവന�ാരിൽ നി�് 
നിർബ�മായി േകാവിഡ് ഫ�് പി
��ാ�� തീ�മാനം, േകാവിഡ് േരാ
ഗികെള സർ�ാർ െചലവിൽ ക�ാറ
ൈ�ൻ െച��തി�പകരം വീ�കളി
േല�് പറ�യ�ത്, മദ�ശാലകൾ �
റ�വ�ത്, സ�ർണ �ര� ഉറ�ാ
�ാെത പരീ�കൾ നട�ിയത്, 
ബ�കളിൽ ��വൻ സീ�ി�ം യാ�
�ാെര അ�വദി�ത് �ട�ി പ�ായ
�് െതരെ���ിന് തി��ം���
�വെര�� നിരവധി നിലപാ�കളിൽ 
സർ�ാരിെ� ജനവി�� ഉ�ട�ം 
െതളി�കാണാം. 

േലാക�് ഏ��ം ��തൽ േകാവി
ഡ് േരാഗിക�� രാജ�ം എ� പദവി
യിേല�് �തി�കയാണ് ഇ��. സം
�ാന�ിെ� �ിതി�ം ഒ�ം െമ�
മ�. സാ��ിക രംഗ�ാകെ� ഭയാ
നകമായ തകർ��ം. തിക�ം ജനാ�
�ലമായ കാ��ാേടാെട ആ�ാർ�
മായി �വർ�ി�ാൻ േക�-സം 
�ാന സർ�ാ�കൾ ത�ാറായിെ�
�ിൽ വരാനിരി��ത് വലിെയാ� �
ര�ംതെ�യാണ്. അതിസ��ർ�
േവ�ി ഖജനാവ് േചാർ��തിന് 
പകരം അവ�െട �മി��ടിയ 
സ��ിൽനി�് ഒ� ഭാഗം സ�ഹ
�ി�േവ�ി തിരി�പിടി�കയാണ് 
േവ�ത്. േലാക്ഡൗണിൽ ജന�െള 
തള�ി�് എ�തി�മ��മാകാം 
എ�ാണ് അധികാരികൾ ക���
െത�ിൽ വലിയ െച��നിൽ�കൾ 
ഉയർ�വ�ം എ�റ�ാണ്.

ആയിര�ണ�ിന് െതാ
ഴിലാളികൾ പണിെയ��
� േതാ�ം േമഖലയിൽ 
ഇ�ം അടിമ�ണിയാണ് 
നട��െത�് െതാഴി
ലാളികൾ തെ� വിളി�പ
റ��. പലതവണ ഭരി� 
ഇട���ണികൾ�ം 
േതാ�ം േമഖല അട�ിവാ
�� ഇട�പ� �ണിയ
�കൾ�ം േതാ�ം �തലാ
ളിമാേരാടാണ് വിേധയ
ത�ം എ��െകാ�ാണ് 
ഈ ��ിതി. ഉ�ൾെപാ
�ൽ ഭീതിയിൽ, െതാ��
േപാ�� ലയ�ളിൽ 
ആയിര�ണ�ിന് െതാ
ഴിലാളികൾ നരകി��.

  
 
 

േലാക്െഡൗണിൽ െതാഴിൽ ന�െ�� 
െതാഴിലാളികൾ  �ാമ�ളിേല�� വാഹനം 

കാ�നിൽ��. ഡൽഹിയിൽനി�� �ശ�ം. 
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അ�മായ �തലാളി� േസവ 
ല��മി�് േലാകെമ�ാ��� �ിമി
നൽ �ലധന�ിെ� നിർബാധമായ 
�ഷണ�ിന് ഈ രാജ�െ� ��
തിവിഭവ�െള�ം പരി�ിതിെയ
�ം എറി�െകാ��കയാണ് ഇ�
�ർ. േവ�� അവധാനതയി�ാെത 
നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം നടപടിക
�ം�ലം േലാകെമ�ാ�ം വർ�ി�വ�
� പാരി�ിതിക അസ�ലിതാവ
��െട�ം മ�ഷ�നിർ�ിത �ര�
��െട�ം ��ാ�ല�ിൽ 
േവണം േക�സർ�ാരിെ� ഈ നീ
�െ� കാണാൻ. ഈ കരട് റിേ�ാർ
�് െകാ�വ�തിെ� ല��െ� �
�മായ പഠന�ിന് വിേധയമാേ�

���്.
വ�ാവസായിക വളർ� അനിവാര�

മാണ്. എ�ാൽ പരി�ിതി�േമൽ 
അവ  ഏൽ�ി�� വലിയ ആഘാത
�ൾ മാനവരാശി�െട നിലനിൽ�ി
ന് ക�� �തിസ�ി ��ി�െമ 
� തിരി�റിവിെന �ടർ�ാണ് പരി
�ിതി സംര�ണെ��റി�� 
ചി���ായത്. നിർ�ാണ�വർ
�ന�ൾ�ം ഖനന-��തി വിഭവ
�ഷണപ�തികൾ�ം �വർ� 
ന�ൾ�െമ�ാം �േ�ാടിയായി പാ
രി�ിതിക ആഘാത പഠന�ിെ� 
അടി�ാന�ി�� സാ�ഹിക�ം 
ഭരണപര�മായ അ�മതി �ടിെയതീ
�െവ� വ�വ��ം �പെ��.

പരി�ിതി സംര�ണ
നിയമ�ിെ� ആവിർഭാവം

അ�ർേ�ശീയതല�ിൽ സംഘ
ടി�ി�െ�� 1972-െല േ�ാക് േഹാം 
സേ�ളന�ിൽ േലാകെ��ാ�ം 
പാരി�ിതിക േമഖലയിൽ അവധാ
നതയി�ാ� ���ികൾ 
��ി�� �ത�ാഘാത�െള സം
ബ�ി� ഗൗരവേമറിയ ചർ�കൾ നട
�. അതിെന�ടർ�് ൈകെ�ാേ�
� നടപടികെള സംബ�ി� ആേലാ
ചന ന�െട രാജ����ായി. �ടർ
�് ആ��ണ ക�ിഷൻ സർ�ാരി
േനാട് വൻകിട അണെ��ക�ം മ�് 
വ�വസായ��ം ��ി�� പരി
�ിതി �ശ് ന�െള�റി�് പഠിേ�
��െ��് ആവശ�െ�െ��ി�ം കാ
ര��മമായ നടപടികൾ സ�ീകരി
�ാൻ ഉടെനാ�ം അധി�തർ ത�ാ
റായി�. പി�ീട് അേമരി�ൻ രാസ
വ�വസായ ഭീമനായ �ണിയൻ കാർ
ൈബഡ് 1976-ൽ ഇ��യിെല േഭാ�ാ
ലിൽ �ാപി� കീടനാശിനി നിർ�ാ
ണശാലയിൽ നി�് 1984 ഡിസംബർ 
ര�ിന് വിഷവാതകം േചാർ�. േഭാ
�ാൽ നഗര�ിൽ 16,000�ം 30,000 
�ം ഇടയിൽ ആ�കൾ െകാ�െ��ക


 
 


  
  

2020 മാർ�് 23ന് േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം 
വി�ാപനം െച� 'പരി�ിതി ആഘാത പഠനം കരട്- 
2020' ന�െട രാജ��മാ�മ� േലാകെ��ാ��� 
പരി�ിതി സ് േനഹികെള അ�ര�ി�ിരി�കയാണ്. �
�തി�െടേമൽ ലാഭാധി�ിത �തലാളി� �ഷണ�ിന് 
പരിമിതെമ�ി�ം നിയ�ണം സാധ�മാ�ിയി�� നിയ
മ��ം വ�വ�ക�ം ജനപ�ാളി�േ�ാെട�� പരി
�ിതി അവേലാകന��ിയ�ം ഫല�ിൽ ഇ�ാതാ�� 
നടപടി�ാണ് ബിെജപി സർ�ാർ �നി�ിരി��ത്. 
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�ം 2 ല��ിലധികംേപർ നിത�
േരാഗികളാ�ക�ം െച�. ഈ �ര�
�ിെ� ഉ�രവാദി�ം ക�നിേയാ, 
സർ�ാേരാ ഏെ���ാൻ ത�ാറായി
�. വിഷയ�ിൽ അേമരി�ൻ ��
ക ക�നി���ിൽ നാണംെക� കീ
ഴട�ലാണ് ഇ��ാ ഗവൺെമ�് 
ന�ിയത്. ന�പരിഹാരം സംബ

�ി� �ഖ�ാപന��ം ചർ�ക�ം �
ഹസന നടപടികളിെലാ��ി. എ�ാ
യാ�ം ഈ �ര�ം ഉ�ായേ�ാഴാണ് 
ഒ� പഠന�മി�ാെത വ�വസായ �ാ
പന�െള�ം ഫാ�റികെള�ം �വർ
�ി�ാൻ അ�വദി��തിെല അപ
കടം അധികാരികൾ�് അംഗീകരി
േ��ിവ�ത്. ജന��െട ശ�മാ
യ �തിേഷധ�ിെ� പ�ാ�ല
�ിൽ രാജ�െ� ആദ�െ� പരി
�ിതി നിയമെമ�് വിളി�ാ�� 
പരി�ിതിസംര�ണ നിയമം 1986-
ൽ അ�െന നിലവിൽവ�.

1992-ൽ ഐക�രാ�സഭ റിേയാ 
ഡി ജനീേറായിൽ വ�് നട�ിയ 
അ�ാരാ� പരി�ിതി സേ�ളന
�ിൽ ഇ�� ഒ�വ� റിേയാ ഉട�ടി
യിൽ (RioDeclaration) പരി�ിതി 
സംര�ണ�ിനായി വികസന�വർ
�ന�ളിൽ ജന��െട അഭി�ായം 
ഉറ�് വ��ണെമ�് �േത�കം നി
ഷ് കർഷി�. ഇതിെന �ടർ�് അനി
യ�ിതമായ വികസന പ�തികൾ 
വഴി ഉ�ാേയ�ാ�� പരി�ിതി 
നാശ�ിെ� േതാത് �റ�ാ�ം   
ആവശ�െമ�ിൽ നിർ�ിവ�ാ�ം വ�
വ� െച�� പരി�ിതി ആഘാത 
പഠന (Environment Impact 
Assessment, EIA) വി�ാപനം 
1994-ൽ ഇ��യിൽ നിലവിൽ വ�
�ത്. പരി�ിതി സംര�ണ നിയമ
�ിെ�(1986) ഭാഗമായി വ� ഈ 
നയെ� പി�ീട് ജനവി��മായ 
ആേഗാളീകരണ നടപടിക�െട �വ�
പിടി�് െപാളി���ാൻ �ട�ി.  
2006-ൽ ഇ.ഐ.എ. പലതരം ഇള�ക
േളാെട േഭദഗതി െച�െ��.

എ�ാണ് 
എൻവേയാൺെമ�ൽ ഇംപാ�് 
അസസ് െമ�്(ഇ.ഐ.എ) ?

�ൻ�ർ പാരി�ിതികാ�മതി, 
െപാ� ഹിയറിങ്, െപാ� െതളിെവ�
�് എ�ി�െന ഇ.ഐ.എ സംവിധാ
ന�ിെ� ഭാഗമായ പല അടി�ാന 
വ�വ�ക�ം ശ�മാ��താണ് നി
ലവി��ായി�� പാരി�ിതിക 
ആഘാത പഠനം അഥവാ വിലയി�
�ൽ (ഇ.ഐ.എ) സംവിധാനം. ഈ 
വ�വ�യ�സരി�്  ഒ� �േദശ�് 
ഒ� വലിയ നിർ�ാണ-ഖനന �വർ
�നേമാ, ഉൽ�ാദന-സംസ് കരണ
ശാലകേളാ �ാപി�ാേനാ, വി�ലീ
കരി�ാേനാ �ട��തി��േ�ാടി 
യായി അ��ലം �േദശെ� ജന
�ൾ�ം പരി�ിതി�ം ഉ�ാേയ
�ാ�� വിവിധ �ശ് ന�െള�റി�് 
സർ�ാർ അംഗീകാര�� ഒ� വിദ� 
സമിതി പ�തി�ടമ�െട െചലവിൽ 
ആദ�ം പഠനം നട�ണം. അത് �
സി�ീകരി�ക�ം െപാ�ജന�
ളിൽനി�് ഇ�സംബ�ി�� അഭി
�ായ�പവത്കരണം പരസ�മായി, 
അവശ�െമ�ിൽ ജി�ാ കള��െട േന
�ത��ിൽ നട�ക�ം േവണം. ഈ 
അഭി�ായ�െളാേരാ�ം ശാ�ീയമാ
യി പരിേശാധി�് മതിയായ വിശദീക


 


േഭാ�ാൽ നഗര�ിൽ 16,000�ം 30,000 �ം 
ഇടയിൽ ആ�ക�െട മരണ�ിന് കാരണമാ�ക�ം 

2 ല��ിലധികംേപെര നിത�േരാഗികളാ�ക�ം 
െച� വാതക�ര��ിെ� നീ�� ഓർ�ചി�ം.
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രണം നൽകിെ�ാ�് അധി�തർ 
നൽ�� �ൻ�ർ പാരി�ിതികാ�മ
തി ഉെ��ിൽ മാ�േമ പ�തി ആരം
ഭി�ാനാ� എ�താണ് ഇ.ഐ.എ. 
അ�ശാസി��ത്.

പാരി�ിതിക അനുമതി 
��ിയയുെട ചില 
സാേ�തിക വശ�ൾ

2006-െല വി�ാപന�ിൽ വി
കസനപ�തികെള �ധാനമാ�ം A, 
B വിഭാഗ�ളായി തരം തിരി�ിരി�
�. ആ�നികവത്കരണ, വി�ലീകര
ണ പ�തിക�ൾ�െട��  A വിഭാ
ഗം പ�തികൾ�് േക� പരി�ിതി 
മ�ാലയ�ിൽനി�ം B വിഭാഗം 
പ�തികൾ�് സം�ാന EIA 
അേതാറി�ിയിൽ നി�ം �ൻ�ർ പാ
രി�ിതിക അ�മതി (Prior 
Environmental Clearance) വാ�ണ
െമ�് 2006െല വി�ാപനം നി
ഷ് കർഷി�ി��. േക�/സം�ാന 
തല�ളി�� വിദ� സമിതിക�െട 
(EAC/SEAC) നിർേ�ശ�ൾ���ത
മായി പരി�ിതി മ�ാലയം/സം
�ാന അേതാറി�ി (MoEFCC/SEIAA) 
പാരി�ിതിക അ�മതി നൽ�കേയാ 
നിേഷധി�കേയാ െച�ം. ഇതിൽ B 
വിഭാഗ�ിൽ െപ�� പ�തികെള  
പരി�ിതി ആഘാത പഠനം േവ�
െത�ിൽ B1 എ�ം അെ��ിൽ B2 
എ�ം ര�ായി തിരി�ി��.

 �തിയ വി�ാപന�ിൽ B1 വി
ഭാഗ�ളിൽെപ� വികസന പ�തി
കൾ�� �ൻ�ർ പാരി�ിതിക 
അ�മതി ��ിയ ആറ് ഘ��ളിലാ
യാണ് നട�ക  1) വിഷയ പഠനം
(Scoping)) 2) EIA റിേ�ാർ�ിെ� കരട് 
ത�ാറാ�ൽ 3) അഭി�ായ േശഖരണ
�ം െപാ�െതളിെവ��ം (Public 
Consultation) 4) EIA റിേ�ാർ�് തയാ
റാ�ൽ 5) വിലയി��ൽ 
((Appraisal) 6) �ൻ�ർ പാരി�ിതി
ക അ�മതി നൽ�കേയാ റ�ാ�ക
േയാ െച�ൽ.

എ�ാൽ A, B1 വിഭാഗ�ളിൽ �ാ
രംഭ േശഷിേയ�ാൾ 50 ശതമാന
�ിൽ �റവ് വികാസം മാ�ം ആവ
ശ�മായ വി�ലീകരണ പ�തികെള 
കരട് വി�ാപന�ിൽ പാരി�ി
തിക അ�മതി േത��തിൽ നി�ം 
ഇേ�ാൾ ഒഴിവാ�ിയിരി��. �ടാ
െത B2 പ�തികൾ�� �വർ�
നാ�മതി �ൻ�ർ പാരി�ിതിക '�ീ

യറൻസ്'(Prior Environmental 
Clearance), അഥവാ 'തട�ം നീ�
െല'�ം  �ൻ�ർ പാരി�ിതിക അ�
വാദെമ�ം (Prior Environmental 
Permission) ര�ായി തിരി�ിരി�
�. ഉപേയാഗി�ിരി�� വാ�ക�
െട അർ�ം ഏതാ�് സമാനെമ�ി
�ം �ൻ�ർ പാരി�ിതിക അ�വാദം 
മാ�ം േവ�ിവ�� B2 പ�തികൾ
�് EIA റിേ�ാർ�കേളാ വിദ� സമി
തി�െട വിലയി��േലാ ആവശ�മി
�. സം�ാന െറ�േല�റി അേതാറി
�ിയിൽ നി�ം േനരി�� അേപ�
യിൽ �വർ�നാ�മതി ലഭ�മാ�ാ
��താണ്. അതിന് പ�തി�് േവ
�ി�� പരി�ിതി സംര�ണ �
വർ�ന��െട ആ��ണ േരഖ 
(Environment Management Plan) ഹാ
ജരാ�ിയാൽ മാ�ം മതിയാ�ം. രാ
� �ര��മായി ബ�െ��േതാ, 
ത� �ധാനെമ�് േക� സർ�ാർ 
നിർേ�ശി��േതാ ആയ പ�തിക

െള (Defence projestc & projestc ofs 
rategic importance) A, B1, B2 എ�ിവ
യിൽ െപടാ� ഒ� �േത�ക വിഭാഗ
മായി തെ� �തിയ വി�ാപന
�ിൽ പരിഗണി�ിരി��. ഇവ�് 
പാരി�ിതികമായ തട��െളാ�ം 
ബാധകമ�.

ഇ.ഐ.എ 2020
നിലവി�� ഇ.ഐ.എ സംവിധാ

ന�ിൽ ഘടനാപര�ം സാര�മായ 
മാ�ംവ��� വി�ാപനമാണ് 
ഇ.ഐ.എ 2020. കര��പ�ി�� 
ഈ വി�ാപനം �േ�ാ�െവ�� 
ത് അപകടകരമായ ഇള�കളാണ്. 
ഈ േരഖ വ��� വിവാദപരമായ 
മാ��ൾ ഒ� �ടി വ��മാ�ാം.

1. �ൻ�ർ പാരി�ിതികാ�മതി
േവ� േമഖലക�െട പ�ികയിൽനി
�് ഒേ�െറ വ�വസായ�െള�ം നിർ
മാണ�വർ�ന�െള�ം ഒഴിവാ�ി
െയ�താണ് ഏ��മധികം വിമർശന
�ിനിടയാ�� മാ�ം. മ� ഖനനം, 
ഒ�േകാടി �പവെര �ലധന�� ധാ
�ഖനന�ൾ, സിമ�് ഉത്പാദന �
ണി�കൾ, െപേ�ാളിയം രാസവ� 
നിർമാണ �ണി�കൾ, മലനിരകളിൽ 
അട��� േദശീയപാതക�െട നിർ
മാണ�ം വി�ലീകരണ�ം, വൻകിട 
െക�ിടനിർമാണ പ�തികൾ എ�ിവ
െയാെ� ഇ�െന ഒഴിവാ�െ�� േമ
ഖലകളിൽെ���.

����ിൽ മലേയാര, േഗാ� 
േമഖലകൾ അട���യിട�ളിൽ 
നിർമാണ�വർ�ന��ം ഫാ�റിക
�ം നിർബാധം ആരംഭി�ാം. അ�മ
തി പി�ീട് എേ�ാെഴ�ി�ം വാ�ി
യാൽമതി.

2. 70 മീ�റിൽ �റവ് വീതി�� 
ൈഹേവകൾ�് അ�മതി ആവശ�മി
� (ഇ��യിെല എ�ാ ൈഹേവക�ം 
60 മീ�റിൽ താെഴ മാ�ം വീതി��
വയാണ്). 2006-െല വി�ാപന
�ിൽ ഈ പരിധി 40 മീ�ർ ആയി�
�.

3. സ���ിെല ��തിവാതക 
ഖനനം, സംസ് കരണം എ�ീ �വർ
�ന�ൾ�ം താപൈവദ�ത നിലയ
�ൾ�ം വൻ ഇള�കൾ നൽ�ം.

4. െപാ� മാലിന�സംസ് കരണ 
�ാ�കൾ, നഗരമാലിന� സംസ് കര
ണ �ാ�കൾ, േദശീയപാതകൾ 
എ�ിവ ��തിേലാല 
�േദശ�ളിൽനി�് അ�കിേലാമീ

ജലേസചനം ആ�നിക
വത്കരി�ാ�� പ�
തികൾ, �ഖ�ാപിത വ�വ
സായ എേ��കൾ��ി
ൽ �വർ�ി�� 
േലാഹ, കീടനാശിനി, െപ
യി�്, െപേ�ാളിയം ഉത്പ
��ൾ �തലായവ നിർ
�ി�� വ�വസായ പ�
തികൾ, അതിർ�ി �േദ
ശ�ളി�� േദശീയ 
പാത, എ�് �സ് പാത, 
ൈപ�് ൈലൻ പ�തി
കൾ, െക�ിട നിർ�ാണ 
പ�തികൾ, �ാേദശിക 
വികസന പ�തികൾ, 
േമൽ�ാലം, ഉപരിതല 
പാത, ഫ് ൈള ഓവർ പ�
തികൾ, കടൽ തീര�് 
നി�് 12 േനാ�ി�ൽ 
ൈമൽ അ�റ�� പ�
തികൾ എ�ിവ�് െപാ� 
െതളിെവ��കൾ േവെ�
�് �തിയ വി�ാപനം 
വ�വ� െച��.
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അ�രീ�മലിനീകരണം ഇ��യിൽ ��തരമാ
യ ആേരാഗ����ൾ�് കാരണമാ��. േലാക
�ിൽ ഏ��ം മലിനമായ 30 നഗര�ളിൽ 21 ഉം 
ഇ��യിലാണ്.

�റിൽ �റവ് �ര�ാെണ�ിൽ അവ
െയ നിർബ� പരി�ിതി ആഘാത
പഠനം േവ� പ�തികളിൽ ഉൾെ��
�ണെമ�് വ�വ��ം മാ�ം. ഇനി 
ഇവിട�ളിെലാെ� �ൻ�ർ അ�മതി
യി�ാെത മാലിന�സംസ് കരണ �ാ�
കൾ ആരംഭി�ാം.

5. േക�സം�ാന സർ�ാ�ക�
െട അ�മതി�ം െപാ�െതളിെവ��ം 
ആവശ�മായ പല പ�തികളിൽനി
�ം െപാ� െതളിെവ��് ഒഴിവാ�ി. 
�ാേദശിക സ�ഹ��െട�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം മ�ം 
അഭി�ായ��ം �തിേഷധ��ം 
പരിഗണി��ത് ഒഴിവാ��താണ് 
ഈ മാ�ം.

6.േകാർ�േറ�് എൻവേയാൺെമ�് 
െറസ് േപാൺസിബിലി�ി (സി.ഇ
.ആർ.) അഥവാ പാരി�ിതിക ഉ�
രവാദിത�ം എ� േപരിൽ ഒ�  വ�വ
സായ �ാപന�ിേനാട് അ�ബ
�ി�് �ശ് ന�ൾ അഭി�ഖീകരി�
� ജന�ൾ�് ക�നി നൽേക�
� നിർബ�ിതമായ േസവന��ം 
അതി�േവ�ി നീ�ിവയ് േ��� 
�ക�ം െവ�ി�റ�. എ�മാ�മ�, 
ഇ��കാര�� �ക പരി�ിതിനാ
ശം ഉ�ായ �േദശ�് െചലവഴി�
ണെമ�് ഇനി നിർബ�മി�. ക�
നി�ടമ�െട ഇ�ംേപാെല പണം െച
ലവാ�ാം.

7. ഒ�രല�ം ച�ര� മീ�ർ 
വെര�� �ല�് (35 ഏ�ർ) നിർ
മാണം നട�ാൻ ഇനി �ൻ�ർ അ�മ
തി�ം െതളിെവ��ം ആവശ�മി�.

8. അ�് െഹ�ർ വെര�� �ല
�് �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത ഖന
നം നട�ാം.

9. പാരി�ിതികാ�മതി�് ക�
നി അേപ� നൽകി  കഴി�് 15 ദി
വസ�ിനകം ബ�െ�� അധികാര 
േക��ൾ അത് നൽകിയിെ��ിൽ 
അ�മതി കി�ിയതായി കണ�ാ�ം.

10. ത��ധാനെമ�് സർ�ാർ 
വിളി�� പ�തികൾ സംബ�ി�് 
ഒ� വിവര�ം ഇനി വ��ികൾേ�ാ 
സംഘടനകൾേ�ാ നൽേക�തി�.

11. െപാ� ഹിയറിങ് അഥവാ ജന
��െട അഭി�ായമാരാ�ക�ം �തി
േഷധം ��ി�ക�ം െച�� സം
വിധാനം അത�ാവശ�മ�; ജന�ൾ
�് പ�തിെയ സംബ�ി�് അവ�
െട അഭി�ായ�ൾ �പെ���ാ�ം 
അറിയി�ാ��� കാലാവധി 30-ൽ 
നി�് 20 ദിവസമായി �റ�.

പരി�ിതി അവകാശ�െള മാ�
മ�, വിവരാവകാശംേപാെല�� മൗ
ലികാവകാശ�െള�ം െവ�വിളി�
കയാണ് ഇ.ഐ.എ. 2020 കരട് വി
�ാപനം. ഇത് ഏ��മധികം ബാ
ധി�� �ാേദശിക ജനവിഭാഗ�ൾ
�് മന�ിലാ�� ഭാഷകളിൽ കരട് 
ലഭ�മാ�ാെത ഹി�ിയി�ം ഇം�ീഷി

�ം മാ�മാണ്  �സി�ീകരി�ിരി� 
�െത��ം ��േ�ശം വ��മാ
��.

ഈ കരട് റിേ�ാർ�് 
അംഗീകരി�െ�ടു�േതാെട 
സംഭവി��ത് 

നിലവി�� പരി�ിതിഘടന
െയ ഇത് ആെക തകിടംമറി�ം. പരി
�ിതിേലാല േമഖലക�െട വിന�ാസ
െ��ം ഉപേയാഗ നിയ�ണ�െള
�ം സംബ�ി�� മാധവ് ഗാ
ഡ്ഗിൽ ക�ി�ി നിർേ�ശ�െള�ം 
�ൻേകാടതി  വിധികെള�ം പാെട നി
രാകരി�െകാ�ാണ് ഇത് കട�വ�
�ത്. നിർ�ാണം നട�� ക�നി
�് ഇനി ഇ�െന �ൻ�ർ അ�മതി
�ായി കാ�ിരിേ��തി�. പരിസ
രവാസിക�െട�ം  �ശ് ന�ൾ േനരി
േട�ിവ��വ�െട�ം �ശ് ന�ൾ 
േകൾ�ാേനാ പരി�ിതി �വർ�
കരട���വ�െട എതിർ�കൾ പരി
ഗണി�ാേനാ ഇനി വ�വ�യിെ�
�് ���ം.  ത��ധാനമായ ഒ� 
പ�തിയാെണ�് സർ�ാർ പറ
�ാൽ പിെ� ഇ� സംബ�ി�് 
ഒ� വിവര�ം ജന�ൾ�് ലഭി�ി�.  
പരി�ിതി സംബ�മായ തീ�മാന
�െള�ാം ഉ�താധികാരേക��


 


�ൻ�ർ പാരി�ിതികാ
�മതിേവ� േമഖലക�
െട പ�ികയിൽനി�് ഒേ�
െറ വ�വസായ�െള�ം 
നിർമാണ�വർ�ന�
െള�ം ഒഴിവാ�ിയിരി�
�. മ�ഖനനം, ഒ�േകാ
ടി �പവെര �ലധന�� 
ധാ�ഖനന�ൾ, സിമ�് 
ഉത്പാദന �ണി�കൾ, 
െപേ�ാളിയം രാസവ� 
നിർമാണ �ണി�കൾ, 
മലനിരകളിൽ അട��
� േദശീയപാതക�െട 
നിർമാണ�ം വി�ലീകര
ണ�ം, വൻകിട െക�ിട
നിർമാണ പ�തികൾ 
എ�ിവെയാെ� ഇ�
െന ഒഴിവാ�െ�� േമഖ
ലകളിൽെ���.
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പരി�ിതി അവകാശ�
െള മാ�മ�, വിവരാവ
കാശംേപാെല�� മൗലി
കാവകാശ�െള�ം െവ
�വിളി�കയാണ് ഇ.ഐ. 
എ 2020 കരട് വി�ാപ
നം. ത��ധാനമായ 
ഒ� പ�തിയാെണ�് 
സർ�ാർ പറ�ാൽ പി
െ� ഇ� സംബ�ി�് 
ഒ� വിവര�ം ജന�ൾ
�് ലഭി�ി�.  പരി�ിതി 
സംബ�മായ തീ�മാന
�െള�ാം ഉ�താധികാ
രേക��ളിൽ മാ�മാ
യി ഒ��ം.

െമാ���ായി മാറിയിരി�� വനേമഖല. 
വട�കിഴ�ൻ േമഖലയിൽ നി�� �ശ�ം.   

ഇ��യിൽ ആെക  െവ�ിമാ�െ��� 
വന�ിൽ 70 ശതമാന�ം വട�കിഴ�ൻ 

സം�ാന�ളിലാണ്.

ളിൽ മാ�മായി ഒ��ം. പ�തി 
വ�ാ�ൾേ�ാ, സർ�ാർ വ��ി
േനാ, വിദ� സമിതിേ�ാ, നിയ�
ണ അധികാരിേ�ാ (Regulatory 
Authority) മാ�േമ പരി�ിതി നിയ
മലംഘന�ൾ നട�ാൽ നടപടി 
ആവശ�െ�ടാ�ം ബ�െ��വെര 
അറിയി�ാ�ംേപാ�ം ഇത�സരി�് 
അധികാര��.

�ൻകാല �ാബല�േ�ാെട�� 
പാരി�ിതിക അ�മതി (ex ptos 
facto clearance) പരി�ിതിനിയമ
��െട അടി�ാന തത��ൾ�ം 
��ിര വികസന�ി�ം വി��മാ
െണ�ം അ�രെമാ� അ�മതി 
നൽകാൻ േക� സർ�ാരിനവകാശ
മിെ��ം ��ീംേകാടതിതെ� 
ഈയ��് വിധി�ക��ായി. പാ
രി�ിതിക അ�മതി ലഭി��തിന് 
�ൻപ് �വർ�നമാരംഭി� ��കണ
�ിന് വികസന പ�തികൾ നില
നിൽ�� സാഹചര��ിലായി�� 
വിധി��ാവം. കരട് 
�ാബല��ിൽവ�ാൽ പിെ� ഇതി
െനെയ�ാം നി�യാസം മറികട�ാ
നാ�ം. �തിേഷധസമര�ൾേ�ാ 

െച��നിൽ�കൾേ�ാ കാര�മായ 
നിയമപി�ണ ലഭി�ിെ�� സാരം.

ജനസാ�ത �ടിയ േകരളം േപാ�
� സം�ാന�ളിൽ േദശീയ
-സം�ാന പാതക�െട സ�കാര�
വൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി വ�� 
��പാത�േവ�ി അനാവശ�മായി 
�ലം ഏെ����തി��ായി�� 
നിയമപരമായ പരിമിതികൾ ഇേതാ
െട മറികട�ാൻ സർ�ാരി�ം േകാർ
�േറ�് ഭീമ�ാർ�ം സാധി�� വിധ

�ിലാണ് നിയമം െപാളിെ��തെ�
�ിരി��ത്.

േകരള�ിെല മാ�മ� ഇ��െയ
�ാ��� കടേലാരവാസികൾ െകാടി
യ കടലാ�മണംെകാ�ം സ��വിഭ
വേശാഷണംെകാ�ം 
�രിതമ�ഭവി�കയാണ്. ഇതി�കാര
ണമായി ��ി�ാണി�� കടേലാ
ര�േദശ�ം സ��ാ�ർഭാഗ��� 
വ�ൻ ക�നിക�െട 93വ�വസായ 
�ണി�ക�ം �ാ�ൻ�ഷണ�ം േചാ
ദ�ം െച�വാൻ ഈ നിയമ�കാരം 
സാധ�മാകി�. സ��ജലം മലീമസമാ
�� ��തിവാതക ഖനന�ം സം
സ് കരണ�ം നട��തി�േമ�� 
നിയ�ണ�ം നിയമം പരിമിതെ��
�ം. വിള�ിൽശാല, ���രം �ട
�ിയ �ല�ളി��ായ�േപാെല  
നഗരമാലിന� സംസ് കരണ�ിെ� 
േപരിൽ എ�് അതി�മ�ൾ നട
�ിയാ�ം ഇനി ജന�ൾ�് നിയമ
പരമായി േചാദ�ം െച�വാ�ം ആ�
യി�ാ��� മാർ��െള�ാം അട�
കള�ിരി��.

അനധി�ത നിർ�ാണ�ി�ം 
വനംനശീകരണ�ി��� അവകാ
ശം വൻകിട �തലാളിമാർ�് പതി� 
നൽ�� നയം�ടിയാണിത്. പാറമട 
�തലാളിമാർ�ം ഏെറ ആ�ാദംപക
�� നിർേ�ശ�ൾ വി�ാപനം �
േ�ാ�വ��. േകാർ�േറ�് പരി�ി
തി ഉ�രവാദിത�ം േപാ�� നിബ
�നകൾ എ�െന പാലി�ണെമ�് 
ക�നി�് തീ�മാനി�ാം. 

ക�നി ഉടമ�് ഇ���ിട�് 
ഈ പണം െചലവഴി�ാൽ മതി. 
അ�ാെത �ശ് നബാധിതർ�േവ�ി 
െചലവഴി�ണെമ�ി�. േഭാ�ാൽ �ര
�ം നട�തിെന�ടർ�് �ര�ബാ
ധിതർ�് ന�പരിഹാരം നൽകാ�
� ഉ�രവാദി��ിൽ നി�് ഒഴി
�മാറാൻ �ണിയൻ കാർൈബഡ് 
ക�നി�് ദീർഘകാലെ� നിയമ 
നടപടികൾ ആവശ�മായി വെ��ിൽ 
ഇനി അ�രം �തിസ�ികൾ 
േപാ�ം േകാർ�േറ�് നിേ�പകന് 
േനരിേട�ിവരിെ��് ���ം.

േഭദഗതി ജനാധിപതയ്��ിയയും
പാരി�ിതിക സംര�ണവും 
കാ�ിൽ പറ�ം

കരട് വി�ാപന�ിൽ പരി
�ിതി ആഘാത പഠന�ം െപാ� 
െതളിെവ��ം നട�ിലാേ�� പ�
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തിക�െട എ��ം തര�ം ഗണ�മായി 
�റ�ിരി��. ജലേസചനം ആ�നി
കവത്കരി�ാ�� പ�തികൾ, �
ഖ�ാപിത വ�വസായ എേ��കൾ�
�ിൽ (Notified Indsturial Estate)

�വർ�ി�� േലാഹ, കീടനാ
ശിനി, െപയി�്, െപേ�ാളിയം ഉത്പ
��ൾ �തലായവ നിർ�ി�� വ�
വസായ പ�തികൾ, അതിർ�ി �
േദശ�ളി�� േദശീയ പാത, 
എക് �സ് പാത, ൈപ�് ൈലൻ 
പ�തികൾ, െക�ിട നിർ�ാണ പ�
തികൾ, �ാേദശിക വികസന പ�തി
കൾ, േമൽ�ാലം, ഉപരിതല പാത, 
ഫ് ൈള ഓവർ പ�തികൾ, കടൽ തീ
ര�് നി�് 12 േനാ�ി�ൽ ൈമൽ 
അ�റ�� പ�തികൾ എ�ിവ�് 
െപാ� െതളിെവ��കൾ േവെ��് 
�തിയ വി�ാപനം വ�വ� െച�
�. വി�ലീകരണപ�തിക�െട കാ
ര�െമ��ാൽ �ാരംഭ േശഷിേയ
�ാൾ 50 ശതമാനെമ�ി�ം അധികം 
വികാസം ആവശ�മായ അ, ആ1 വിഭാ
ഗ�ളി�� പ�തികൾ�് മാ�േമ 
െപാ� െതളിെവ��കൾ ആവശ��� 
എ�് വി�ാപന�ിൽ പറ��. 
ഇതിെന�ാം �റെമ ആ2 വിഭാഗ

�ിൽ െപ�� എ�ാ പ�തികൾ�ം 
ആഘാത പഠന�ം െപാ�െതളിെവ�
�ക�ം വി�ാപന�ി�െട ഒഴിവാ
�ിയിരി��. രാ� �ര��മായി 
ബ�െ���ം ത� �ധാനെമ�് 
േക� സർ�ാർ നിർേ�ശി���മാ
യ പ�തികളി�ം െപാ�െതളിെവ��
കൾ ഒഴിവാ�ിയിരി��. ഈ പ�
തിക�മായി ബ�െ�� വിവര�ാ
െളാ�ം തെ� െപാ� സ�ഹ�ി��
�ിൽ വയ് േ��തിെ��ം വി�ാ
പന�ി��്. ഒ� പ�തിെയ ത� 

�ധാനെമ�് വിലയി��ാ�� 
അധികാരം സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ
��തി�െട ഭാവിയിൽ പല വികസ
ന പ�തികെള�ം ഈ വിഭാഗ�ിൽ 
ഉൾെ���ി െപാ�സ�ഹ�ിെ� 
അംഗീകാരം ഇ�ാെത തെ� നട�ി
ലാ�ാ�� �ഢനീ�മാ�ം ഇതി
െന കാണാനാ�ം.

�മി�െട പാരി�ിതിക �ല�േ�
േയാ ൈവവിധ�േ�േയാ അവയിൽ 
�ല�� ജനവിഭാഗ�േളേയാ അടി
�ാനമാ�ി�� സാ�ഹിക�ം പാ
രി�ിതിക�മായ താൽ�ര��ള�, 
മറി�് എ�ിധ�ം ലാഭ��ാ�കെയ
� �തലാളി��ിെ� കേ�ാള�
�ിയാണ് നിലവിൽ പരി�ിതി സം
ബ�മായ തീ�മാന�ളിൽ നിഴലി
��ത്.

സാ�ഹിക, പാരി�ിതിക േമഖല
കളിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� ആഘാത
�ൾ���തമായി�ാണ് പ�തിക�
െട വിഭാഗീകരണെമ�് വി�ാപന
�ിൽ പറ���്. എ�ി�ം വികസ
ന പ�തി�െട േശഷി, ഏെ���� 
�മി�െട വി�തി എ�ിവെയ അടി
�ാനമാ�ിയാണ് വി�ാപന
�ിൽ പ�തി�െട വിഭാഗീകരണം 
�ധാനമാ�ം നട�ിരി��ത്. കരട് 
വി�ാപന�ിൽ �മി�് ഏകതാന
മായ(homogeneous) ആയ ഒ� അ�ി
ത�മാണ് കൽ�ി�് െകാ��െ��ി�
�ത്. �ഷിനില�ൾ, ത�ീർ�ട
�ൾ, വനേമഖലകൾ, ജലേ�ാത�
കൾ, തീര�േദശ�ൾ, മല�േദശ
�ൾ എ�ി�െന ��തം െകാ�ം 
പാരി�ിതിക-സാ�ഹിക �ാധാ
ന�ംെകാ�ം വ�ത��മാണ് വികസ
ന പ�തികൾ�േവ�ി ഏെ���
െ��� �മിെയ�ത് പരിഗണനയി
േലയി�. പരി�ിതി നിബ�നകൾ 
ലംഘി�െകാ�് �റിലധികം പ�
തികൾ�് അ�മതി നൽകാൻ ഈ 
േലാക്ഡൗൺ കാല�ം �മ�ൾ 
നട��തിെ��ം പ�ാ�ല�ി
ലാണ്  ജനാധിപത��ിെ� അ�സ
�െയ േചാർ�� വിധ�ിൽ പരി
�ിതി ആഘാത പഠന നിയമ വ�വ
�കൾ േഭദഗതി െച�െകാ�് പരി
�ിതി മ�ാലയം കരട് വി�ാപ
നം �റ�ിറ�ിയിരി��ത്.

�കൃതിയുെടേമലു� 
കട�കയ�വും �തയ്ാഘാത�ളും

��ക�തലാളി� താൽ�ര�
�ൾ േപ�� ഭരണാധികാരികെള 

ഉ�ര�േദശിെല ബനാറസിൽ െകാേ�ാ േകാള
ഫാ�റിെ�തിെര നട� സമര�ിൽ അണിനി
ര�ിരി�� വനിതകൾ.   െകാേ�ാ േകാള ഫാ

�റി�െട ജല�ഷണ�ി�ം ജലമലിനീകരണ
�ി�െമതിരായി�� സമരം.


 


ജനസാ�ത �ടിയ േകര
ളം േപാ�� സം�ാന
�ളിൽ േദശീയ
-സം�ാന പാതക�െട 
സ�കാര�വൽ�രണ�ി
െ� ഭാഗമായി വ�� �
�പാത� േവ�ി അനാ
വശ�മായി �ലം ഏെ��
��തി��ായി�� നി
യമപരമായ പരിമിതികൾ 
മറികട�ാൻ സർ�ാരി
�ം േകാർ�േറ�് ഭീമ�ാർ
�ം സാധി�� വിധ
�ിലാണ് നിയമം െപാളി
െ���്.
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കാലാകാല�ളിൽ അധികാരേക�
�ളിൽ അവേരാധി��തി�ം 
ത�ൾ���ലമായ നയപരിപാടി
കൾ  സ�ീകരി�ി�ാ�ം േശഷിയാർ
�ി� �തലാളിവർ�ം ബ�ജന��
െട താൽ�ര��െള തീെര പരിഗണി
��േതയി�. അഴിമതി�ാരായ ഭര
ണകർ�ാ�െള വ�തിയിലാ�ി
െ�ാ�് നട�� ��തി�േമ�� 
�ഷണം അ�ർ�മായ ൈജവ സ�
�ി�ം ജീവജാല�ൾ�ം ��തരമാ
യ �തിസ�ികളാണ് 
��ി�െകാ�ിരി��ത്. കാലാവ
�ാവ�തിയാന�ം, ൈജവൈവവിധ� 
ന��ം െപെ��� െവ�െ�ാ�ം, 
ഉ�ൾെ�ാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ, വരൾ�, 
ഉയർ�േതാതി�� വാ�, ജല മലി
നീകരണം എ�ി�െന 
�ത��മായ പരി�ിതി 
�ര��ളിേല�് നാടിെന നയി�ക
യാണ്. നിലവിെല െകാേറാണ ൈവറ
സ് വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല
�ിൽ ജ�ജന�േരാഗ�ളായ നിപ, 
ഏവിയൻ ഇൻഫ് �െവൻസ, സിക, 
േകാവിഡ് 19 എ�ിവ�് ൈജവൈവ
വിധ�േശാഷണ�മായി േനരി�് ബ�
�െ��് ഇ��ൻ പരി�ിതി മ�ാ
ലയം തെ� അംഗീകരി�ി��്. പരി
�ിതി�െട നാശം ജന��െട ജീവ
സ�ാരണ മാർ��െള�ം  െപാ� 
ആേരാഗ� വ�വ�െയ�ം ഏെറ �
തി�ലമായി ബാധി��.

2020 െമയ് 7ന്, പ��് േപർ 
െകാ�െ��ക�ം ��കണ�ിന് ആ�
കെള ശാരീരികാസ��തകളിേല�്  
ത�ിവി�ക�ം െച� വിശാഖപ�ണ
െ� എൽജി േപാളിേമഴ് സ് ൈ�വ�് 
ലിമി�ഡ് എ� ക�നിയിെല വിഷ
വാതകേ�ാർ� ഒ� സാേ�തിക�ിഴ
വായി�ാണ് േകാർ�േറ�് മാധ�മ��ം 
വിലയി��ിയത്. അതി�മ�റം നി
ലവി�� പരി�ിതി നിയമ�ളിെല 
പ��കെള�ം വ�ാവസായിക വികസ
ന �വർ�ന�ളിൽ െതാഴിലാളിക
�െട�ം �േദശവാസിക�െട�ം ജീവ
�േമ�� ഭീഷണികെള�ം സംബ
�ി�� യാെതാ� ചർ��ം മാധ�മ 
റിേ�ാർ�കളിേലാ ബ�െ�� സംവാ
ദ�ളിേലാ ഉ�ായി�. �ിമിനൽ �ല
ധനവാ��് �റ�ി� സ�ദ്�മ�ം 
അതിെ� അനിയ�ിത�ം അ�മാ
സ�മായ വ�ാവസായിക താൽ�ര�
��ം  സ�ചിതമായ  സാ��ിക 
വളർ��് മാ��� ഊ��ം പാരി

�ിതിക ഉ�രവാദി�െ��ം 
അടി�ാന ജനാധിപത� സ�ൽ�
�െള�െമ�ാം ൈകെയാഴി��തി
െ� ഉ�േമാദാഹരണമാണിത്.

ശ�മായ �േ�ാഭണം 
അനിവാരയ്ം

കരട് വി�ാപന�ിെനതിെര 
രാജ��മാ�മ�  േലാകെമ�ാ��� 
പരി�ിതി സ് േനഹിക�ം സാ�ഹി
ക �വർ�ക�ം രംഗ�വ�കഴി
�. കരട് വി�ാപനെ� സംബ
�ി�� അഭി�ായ�ൾ ആരായാ
നായി അധികാരികൾ �റ� ഓൺ
ൈലൻ അഭി�ായ സർേ�യിൽ 
ഏതാ�ം ദിവസ�ൾ��ിൽ തെ� 
ഈ നടപടിയി�� എതിർ�് അറി
യി�െകാ�� ല��ണ�ിന് െമ
യി�കൾ വ� നിറ�. അവസാനദി
വസമായ ആഗ�് 10 ന് ��തെ� 

പരി�ിതി മ�ാലയം അ�ത�ർ�
മായ ജനകീയ �തികരണ�ി�� 
ജാള�ത മറ�വ�െകാ�്  ആ അ�ൗ
�് േ�ാ�െച� ധാർ��ം കാണി
�ാനാണ്  ബിെജപി�െട േക�
-പരി�ിതി-വന-കാലാവ�വ�തി
യാന വ��് മ�ി �കാശ് ജാവേദ
�ർ �തിർ�ത്!

സാ�ാജ�ത�-�തലാളി� രാജ�
�ൾ  ത��െട േകാർ�േറ�് ഭീമ�ാ
�െട  നിർബാധമായ �ലധനവാ� ഉറ
�ാ�ാൻ ത��െട തെ� ജനതെയ
�ം നിർബ�ിതമാ�കയാണ്. �ത
ലാളി� ഉദാര-സ�കാര�-ആേഗാള
വൽ�രണ നയ�ളി�െട അവർ �
മി��ത് അതാണ്. ഏെത�ി�ം േമ
ഖലകളിൽനി�് ജന��െട �തി
േഷധ�ിെ��ം അമർഷ�ിെ��ം 
ശ�ം ഉയർ� �ട�ിയാൽ അവിട
�ളിെല�ാം സ�ചിത വംശീയ
-വർ�ീയ േചരിതിരി�കൾ 
��ി�െകാ�ം സാംസ് കാരികമാ
�ം ൈനതിക�മാ��� �േ��െ� 
തട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി
�ം �തലാളിവർ� ഭരണ�ടം അതി
െന തട��.

ഈ നി��മായ െച�ികെള തട
യാൻ ആത��ികമായി െതാഴിലാളി
വർ� �േ���ി�െടെയ സാധ�മാ�. 
മ�ഷ�രാശി�െട�ം ജീവവർ���
െട�ം നിലനിൽ�ി�ം അതിജീവന
�ി�ം ��തിവിഭവ��െട�ം പരി
�ിതി�െട�ംേമൽ അനിയ�ിതമാ
യി നട�� ആ�മണ�ൾ തടയാ
�ം േസാഷ�ലി�് വ�വ� �ാപി
�െകാ�� ആ �േ���ി�െട മാ
�േമ കഴി�. മഹാ�ാരായ മാർക് �ം 
എംഗൽ�ം െലനി�ം �ാലി�ം മാ
േവാ�ം അവ�െടെയ�ാം അർഹനാ
യ ശിഷ��ം ന�െട മ�ിൽ മാർ
ക് സിസ�ിെ� ഏ��ം വികസിതമാ
യ ചി�െയ സംഭാവന െച� മഹാ
നായ േനതാ�മായ സഖാവ് ശി�ാ
സ് േഘാ�െമ�ാം ��ി�ാണി� 
മ�ഷ�രാശി�െട വിേമാചന�ിെ� 
�നി�ിതമായ ആ മാർ�ം നാം സ�ീ
കരിേ����്. �ഷകവർ��ി 
െ��ം അവ�െട ആ�ാ�വർ�ി
കളായ ഭരണ�ട��െട�ം വർ�ി�
വ�� ആ�മണ�െള തടയാൻ 
മെ�ാ�ി�മാകിെ�� സത�ം സാധാ
രണ ജന�ളിൽ െകാ�െചെ��ി
�കെയ�താണ് ന�െട ഇ�െ� 
അടിയ�ര കടമ.

��തി�േമ�� �ഷ
ണം അ�ർ�മായ 
ൈജവ സ��ി�ം ജീ
വജാല�ൾ�ം ��തര
മായ �തിസ�ികളാണ് 
��ി�െകാ�ിരി��
ത്. കാലാവ�ാവ�തി
യാന�ം, ൈജവൈവവി
ധ� ന��ം െപെ��� 
െവ�െ�ാ�ം, ഉ�ൾ
െ�ാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ, 
വരൾ�, ഉയർ�േതാതി
�� വാ�, ജല മലിനീക
രണം എ�ി�െന �ത�
�മായ പരി�ിതി �ര
��ളിേല�് നാടിെന 
നയി�കയാണ്.
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ഇ�പതാം ��ാ�ിെ� �ാരംഭ 
ഘ��ിൽ ഫാസിസം അതിെ� ന�
മായ �പ�ിൽ ഒേ�ാ രേ�ാ രാജ�
�ളിൽ �ത��െ��ക��ായി. 
എ�ാൽ  വികസിതേമാ വികസ�രേമാ 
ആയ എ�ാ �തലാളി�-സാ�ാജ�ത� 
രാ���െട�ം െപാ� സവിേശഷത
യായി ഇ� ഫാസിസം മാറിയിരി�
�. �റേമ നി�� സാ�ാജ�ത� �
ഢാേലാചനക�െട സഹായേ�ാെട
�ം ഉ�ിൽ നി�്, പരാജയെ���
െ�� �ർഷ�ാസി�െട ��ി�ിരി 
�കൾ�ല�ം ആ�നിക തി��ൽ 
വാദ�ിെ� �േയാഗം നിമി��ം 
സംഭവി� േസാവിയ�് േസാഷ�ലിസ
�ിെ� �:ഖകരമായ തകർ��ം 
അേത�ടർ�്,  േപാരാ�കേളാ�ം 
സമീപന ൈവകല��േളാ�ം �െടെയ
�ി�ം, സാ�ാജ�ത�-�തലാളി� ഉപ
ജാപ�െള, �റേ�ാ� തീർ� �തി
േരാധി�ി�� ബലവ�ായ േസാഷ�
ലി�് േ�ാ�ിെ� ശിഥിലീകരണ
�ി�ംേശഷം  ഓേരാ ദിനം കഴി�
േ�ാ�ം ഫാസിസം അതിെ� ഭീഷണ
മായ പ�ം നഖ��ം ��തൽ �ൗര�
േ�ാെട �ദർശി�ി�െകാ�ിരി� 
കയാണ്. അതിനാൽ, ഫാസിസ�ി
െ� ആവിർഭാവ�ിെ� കാരണ�ം 
നി�ിതമായ സാ�ഹിക-രാ�ീയ സാ
ഹചര���ം  �ഹി�ക�ം അതി
െ� വിഭി��ളായ ആവി�ാര��ം 
ഏ��ം �ധാനമായി അതിെ� �ത�
യശാ� സാം�ാരിക ആധാര��ം 
ശരിയായ ശാ�ീയ വിശകലന�ി�
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െട മന�ിലാ�ക�ം െച��ിെ�
�ിൽ, മ�ഷ�രാശി�െട ഈ െകാടിയ 
ശ�വിെനതിെര �ത�യശാ�പര�ം 
സംഘടനാപര�മായി അവശ�ം േവ
�� സമരം െക�ി���ാൻ ന�� 
കഴിയാെത വ�ം.

എസ്.�.സി.ഐ(ക��ണി�്) പാ
ർ�ി�െട �ാപക ജനറൽ െസ��റി
�ം മാർ�്-എംഗൽസ്-െലനിൻ-�ാ
ലിൻ-മാേവാ െസ �ംഗ് എ�ിവ�െട 
അർഹനായ പിൻഗാമി�ം ഈ �ഗ
�ിെല സ��ത മാർ�ി�്  ചി�ക
രിെലാരാ�മായ സഖാവ് ശി�ാസ് 
േഘാഷ്, മാർ�ി�് െലനിനി�് വിശ
കലനപ�തി�െട അടി�ാന�ിൽ 
ഫാസിസെ� വിവിധ േകാ�കളി�
െട അപ�ഥി�ക�ം മാർ�ി�്
-െലനിനി�് വി�ാന ഭ�ാഗാരം 
വി�ലമാ�ക�ം െച�ി��്. മഹാ
നായ �ാലിെ� േന�ത��ി�� 
െച�ട�െട ��ിൽ  ജർ�നി-ഇ�ലി
-ജ�ാൻ അ�ത�ശ�ികൾ തകർ
�െ��േതാെട ഫാസിസം എെ�
േ��മായി പരാജയെ���െ�� 
എ� െത�ായ ധാരണെയ തി��ി
െ�ാ�് 1948-51 കാലഘ��ിൽ�
െ� സഖാവ് ശി�ാസ് േഘാഷ് കാ
ര��ള�െനയ� എ� വിശദീകരി
�ി��.

എ�ാ സാ�ാജ�ത�-�തലാളി� 
രാ���െട�ം െപാ� സവിേശഷത
യായി ഫാസിസം മാറിയിരി�� 
എ� ചരി�പരമായ യാഥാർ��
െ���ി അ�ാലംെതാ�തെ� 
അേ�ഹം െതാഴിലാളിവർ� ��ാന
�ി� ��റിയി� നൽകിയി��. 
െതാഴിലാളി വർ��ിെ� മഹാനായ 
േനതാവ് സഖാവ് ശി�ാസ് േഘാഷി
െ� 45-ാം �രണദിനാചരണ�ിെ� 
ഭാഗമായിഅേ�ഹ�ിെ� ഉ��ലമാ
യ ചി�ക�െട െവളി��ിൽ, ഫാസി
സ�ിെ� സാ�ഹിക-രാ�ീയ വശ
�െള�റി�് ഉൾ�ാഴ്� നൽ�� 
അേ�ഹ�ിെ� േലഖന�ളിൽ നി
�ം �സംഗ�ളിൽ നി��� ഏതാ
�ം ചില ഭാഗ�ൾ ഞ�ളിവിെട 
ഉ�രി�കയാണ്.

 “വരാനിരി�� വി�വെ�  
ഒ� �ൻ�ർ നീ��ി�െട തട�
വാൻ �തലാളി�ം �മി��, ചരി
�പരമായി പ�വെ���െ�� �തി
വി�വ�ിെ� ഒ� �പമാ� ഫാസി
സം.” (Call of the Hour, SW vol.II)

 “ആ�ീയവാദം, വി�ാന വി
േരാധം, ��ിരഹിതമായ ചി�ാരീ

തികൾ എ�ിവ�ം ശാ��ിെ� 
സാേ�തികവശ��മാ�� ഒ�  
സവിേശഷമായ ലയനമാ� ഫാസി
സം.” (Socialist Unity, Vol. 9, 1 Sept. 
1951)

 “...ഫാസിസം ഉയർ� വ�തി
െ� ചരി�ം പരിേശാധി�കയാെണ
�ിൽ, അതായത്, ഫാസിസ�ിെ� 
ആവിർഭാവ�ി� പി�ി�� സാ�
�ിക�ം രാ�ീയ�ം സാം�ാരിക�
മായ വശ�ൾ നി�ൾ വിലയി��
കയാെണ�ിൽ ഒ� കാര�ം വ��മാ
�ം. മാനവവാദ മേനാഘടന, വി�വ
െ��റി�� ഭയാശ�കളാൽ,  

െതാഴിലാളിവർ�വി�വ�ിെനതിെര 
�തിവി�വപരമായ േദശീയ കലാപ
�ൾ സംഘട�ി��തി�േവ�ി, 
ശാ��ിേ��ം ആ�ീയവാദ�ി
േ��ം ഒ� സവിേശഷലയന�ി�െട 
ഫാസിസ�ിെ� �ത�യശാ� 
-സാം�ാരിക അടി�റ ��ി� 
എ�താണ�്.” (The Cultural 
Movement of lndia and Our Tasks. S 
W vol. II)

 “ഒ�ഭാഗ�് ഫാസിസം, ജന
�ളിെല ��ിപരമായ ചി�ാ��ി
യെയ തകർ�ക�ം അവെര തൻകാ
ര�ം മാ�ം േനാ��വരായി മാ�ക
�ം വി�ാനെ��ം �ാനാർ� 
നെ��ം വിദ�ാഭ�ാസെ��െമ�ാം 
സാേ�തികവിദ�യി���താ�ക
�ം അതായത്, എ�ാ�ര�ി��� 
മാ�ഷിക �ല��െള സ�ർ�മായി 
നിരാകരി��, ജന�േളാ�ം സ�ഹ
േ�ാ��� ഉ�രവാദി�െ��റി
� യാെതാ� േബാധ�മി�ാ�, െതാ
ഴിലിേന�ം �ലി അടിമ�േ��ം 
സർ��ധാനമായി കാ��, പണ
�ിനായി എ�ം െച�ാൻ മടിയി�ാ
� ഒ� പ�ം സാേ�തിക വിദ�െര  
��ി�ക�ം ഈ ദിശയിൽ ശാ�
�ിേ��ം വി�ാനാർ�ന�ി
േ��ം സം�രണെ� വഴി തിരി� 
വി�ക�ം െച��. മ� ഭാഗ�ാകെ�, 
ഫാസിസം എ�ാ�ര�ി��� 
ആ�ീയതേയ�ം പഴ�ൻ അ�വി
ശ�ാസ�േള�ം ��ിരഹിതമായ 
മേനാനിലേയ�ം അ�തേയ�ം 
േപാ�ിവളർ�ക�ം െച��.” 
(Fascism and moral fascism and 

ഫാസിസ�ിെ� ആവിർ
ഭാവ�ിെ� കാരണ�ം 
നി�ിതമായ സാ�ഹിക 
രാ�ീയ സാഹചര���ം  
�ഹി�ക�ം അതിെ� വി
ഭി��ളായ ആവിഷ്�ാ
ര��ം �ത�യശാ� 
സാം�ാരിക ആധാര�
�ം ശരിയായ ശാ�ീയ വി
ശകലന�ി�െട മന�ി
ലാ�ക�ം െച��ിെ�
�ിൽ, മ�ഷ�രാശി�െട 
ഈ െകാടിയ ശ�വിെന
തിെര അവശ�ം േവ�� 
സമരം െക�ി���ാൻ 
ന�� കഴിയാെത വ�ം.
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moral ethical crisis in left democratic 
movement. SW Vol. IV)

 “കാര�കാരണബ��ിെ� ശാ
�ീയപാതയിൽനി� ജന��െട ചി
�ാ ��ിയെയ, അ�മായ വിശ�ാ
സ��േട�ം �ൻവിധിക�േട�ം വി
�ാനവിേരാധ�ിേ��ം നി�ഢമാ
യ ഊ�വഴികളിേല� വഴിതിരി� വി
�ക�ം അ�ിമമായി സാ�ഹിക �
വർ�ന�േളാട് െവ�� 
��ി�ക�മാണ് ഫാസിസ�ിെ� 
ല��ം.” (Socialist Unity Vol.I (New 
Series) 1 July 1962)

 “...രാജ��് ��ിചി��� 
േശഷി അ�മി��േതാെട  സ�ഹ
�ിൽ പി�ിരി�ൻ ചി�ാഗതിക�
െട വ�ാപന�ിന� വഴിെയാ��ം. 
േസാഷ�ലിസേ��ം വി�വേ��ം 
�േരാഗതിേയ�ം കറി�� അവ��
മായ ��ാവാക���യർ�േ�ാൾ 
�െ� ഒ� ഭാഗ�്, േദശീയ �ാ�ി
െ� വിഷംെകാ�് മ�ഷ�െര ഉ��
രാ�ക, മ�ഭാഗ�്, കാലഹരണെ�� 
പാര�ര�വാദെ�  േ�ാൽസാഹി�ി
�ക, ഇവ ��ം സംേയാജി��
േതാെട രാജ�� ഫാസിസ�ിെ� 
ഉയർ��ാ�� മെ�ാ��ി�ഴി�ം. 
ഭരണ �ർഷ�ാവർ�ം ��ിജീവി വി
ഭാഗെ� വഴിെത�ി�ക�ം ഈ �� 
കാര��െള സമർ�മായി സംേയാ
ജി�ി�ക�ം െച��േതാെട ��ി
�േട�ം ന�ായവാദ�ിേ��ം അടി

�ാന�ിൽ പര�രസംവാദം നട
��തി�� മാനസിക നില സ�ഹ
�ിൽ അവസാനി�െമ�ത് നാം 
മന�ിലാേ��താണ്. ഇ� ഫാസി
സ�ി�  ഉയർ� വരാ�� �വർ
�ാവസരം നൽ��. ഫാസിസം േവ
�റ�ി��േതാെട മ�ഷ�െര� വി
ളി�ാൻ േയാഗ�ത�� വളെര�റ�
േപേര രാജ��വേശഷി�. കാരണം 
മ�ഷ�െര ��ി�� ��ിയ�ാ� 
ഫാസിസം തട�ം ��ി��ത്. 
(Fascism and Moral Fascism and 
Moral Ethical Crisis in Left Democratic 
Movement.)

 “േസാഷ�ൽ ഡേമാ�സി�േട
�ം േദശീയ �ാ�ിേ��ം അേ�യ
വാദ�ിേ��ം ഒ� വിചി� മി�ിത
മായ  ഫാസി�് സം�ാരമാണ് ക��
ണിസ�ിെനതിേര�� �രി��� 
�ിൽ ഫാസിസം �േ�ാ�വ��ത്. 
(Call of the Hours, SW Vol.II)

 “അ�ത ���േതാെട മത�ാ
�ം ��� എ� �മാണം ന�ായറി
�� �ർഷ�ാസി സംയമന�ിേ�
�ം സമാധാന�ിേ��ം 
�മ�ിേ��ം േപരിൽ അ�മായ 
സമർ�ണ�ിേ��ം അ�ട��ി
േ��ം േബാധം ��ിെ���ാൻ 
സാം�ാരിക ��ാന�ളി�െട 
അേ�യ�ം �മി� െകാ�ിരി�ക
യാണ്. “ (Crisis in culture and 
fascism, SW Vol. IV)

 “സാ��ിക സംഘടനക�േട
�ം രാ�ീയ �ാപന��േട�ം ഭര
ണ സംവിധാന�ിേ��ം സാധാര
ണ �പ�ൾ�് ഉ���ടിെ�ാ�ി
രി�� �തലാളി� �തിസ�ി 
തരണം െച�ാൻ കഴിയാെത വരിക
�ം കേ�ാള�ിെ� �ിരത നില
നിർ�ി പരമാവധി ലാഭംെകാ�ക 
എ�ത് ഏെറ�െറ അസാ��മാ�ക
�ം �തിസ�ി�ല�� അര�ിതത�
�ാൽ വല�� ജന�ൾ� നില
നിൽ�� സാഹചര��ൾ മാേറ�
തിെ� ആവശ�കത േബാ��െ��ക
�ം െച�� സാഹചര��െട സവി
േശഷമായ �ടിേ�രലിൽ, നില നിൽ
�� സാഹചര��ളിൽ, പരമാവധി 
ലാഭെമ� �തലാളി��ിെ� അടി
�ാന നിയമ�ിെ� കാര��മമായ 
�വർ�ന�ിനായി �ർഷ�ാസി, 
അതിെ� വർ�ാധിപത��ി�േമൽ 
പാർലെമ�റി ജനാധിപത�ം ചാർ�ി
െ�ാ��ി�� എ�ാ ��പട��ം 
വലിെ�റി�കള�ം. ഈ ചരി� 
സാഹചര��ൾ ഫാസിസ�ിന് 
അതിെ� വ�തിരി� ല�ണ�ളായ 
ചില െപാ�സവിേശഷതകൾ പകർ
� െകാ����്. സാ��ിക േക
�ീകരണം, ഭരണ�ട�ി�� പരമാ
വധി രാ�ീയാധികാര േക�ീകരണം, 
ഭരണ സംവിധാന�ിെല കർ�ശമാ
യ ദാർഢ�ം - ഇവെയ�ാം ��കക�
െട താ�ര���ം  ഭരണ�ട�ിെ� 
താ�ര���ം ത�ി�� ��തൽ ��
തലായ താദാ��െ�ടലിേല� നയി
��-സാം�ാരികമായ ചി�െ��
�ൽ എ�ിവെയാെ�യാണവ.” 
(Call of the Hour, SW Vol.II)

��ിചി��� േശഷി 
അ�മി��േതാെട  
സ�ഹ�ിൽ പി�ിരി�ൻ 
ചി�ാഗതിക�െട വ�ാപ
ന�ിന� വഴിെയാ�
�ം. ഫാസിസം േവ�റ�ി
��േതാെട മ�ഷ�െര
� വിളി�ാൻ േയാഗ�ത
�� വളെര�റ�േപേര 
രാജ��് അവേശഷി�. 
മ�ഷ�െര ��ി�� �
�ിയ�ാ� ഫാസിസം 
തട�ം ��ി��ത്. 
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“പാർലെമ�ിെനെ�ാ�� �
േയാജനം �ർഷ�ാസി�േപാ�ം വള
െരെ�െ�� ന�െ��െകാ�ിരി�ക
യാണ്. വികസിതേമാ അവികസിത
േമാ ആയ എ�ാ �തലാളി� രാജ�
��േട�ം  ഭരണ�ടഘടനയി�ം ഭര
ണനിർവഹണ സംവിധാന�ി�ം 
ഫാസിസം, വ�ത�� �പ�ളിൽ �
െ��തിേന�ാൾ ��തൽ വ��ത
േയാെട �കടിതമായിെ�ാ�ിരി� 
കയാണ്.” (On war, Peace and 
Peaeful Co-existence, SW Vol.I)

 “ര� പാർ�ി പാർലെമ�റി സം
വിധാനം വഴി�� ഗവെ��ി�െട, 
ഒ� ജനാധിപത� �പ�ിൽ ഫാസി
സം ആവിർഭവി��� തീർ�യാ�ം 
ചരി�പരമായ കീഴ് വഴ��െളാ�
മി�ാ�, ഒ� ��ാന�ര �തിഭാസ
മാണ്.  �ത���ി�� അതിെ� 
ജനാധിപത� �പം നിമി�ം അത് 
അേ�യ�ം വ�നാപര�മാണ്. ഫാ
സിസെ� അതിെ� ഉ�ട�ംെകാ
േ�ാ അതിെ� വ�തിരി�സവിേശ
ഷതകൾെകാേ�ാ അ�ാെത അതി
െ� �പം െകാ� തിരി�റിയാൻ �
മി�,  ��ിജീവികെള�റി യെ��� 
നിരവധിേപെര കബളി�ി�ാനതി� 
നി�യമാ�ം കഴി�ി��്.” (Call of 
the Hour, SW Vol.II)

 “ഫാസിസം എ�ായിട�ം 
എേ�ാ�ം അടി�മർ�ലിേ��ം 
അ�നയം അെ��ിൽ വ�ന�േട�
മായ ഒ� ദ�ി�ഖ ത�മാ� സ�ീകരി
��ത്. ജനകീയ ശ�ിെയ നി��
ണം അടി�മർ�ി, ‘േദശീയ നിർ
�ാണ’�ിനാ�� ത��െട ഫാസി
�് പ�തിക�േട�ം പരിപാടിക�േട
�ം വള�ിയർമാരാ�ി അവെര ത�
േളാെടാ�ം നിർ�ക എ�� മാ�മ
� ഫാസി�ക�െട ല��ം. സഹകരി
�� ഒ� ജനകീയശ�ി�െട പി�
ണയി�ാെത ഫാസിസ�ി� ത��
െട സ�ാധീനം നിലനിർ�ക സാ��
മ�. അതിനാല� േസാഷ�ൽ ഡേമാ
�ാ�ിക് പ�തികളാവി�രി�ക�ം 
െചറിയ സാ��ിക ആ��ല��ൾ 
ജന�ൾ� നൽ�ക�ം �തലാളി� 
സ�ദ് വ�വ�യിെല അരാജകത�
േ��ം അതിൽ നി�ടെല��� 
െതാഴിലി�ാ�േപാ�� ജീവിതാര
�ിതത��േള�ം നിയ�ി�ാൻ �
മി�ക�ം െച�ം. �തലാളി��ി 
െ� ആകമാനതാൽ�ര��ൾ സംര
�ി��തിെ� ഭാഗമായി അ� ചില
േ�ാൾ വ��ി�തലാളിമാേര�ം അവ

�െടഉ�ാദന�ിെല അരാജക രീതി
കേള�ം നിയ�ി�ക�ം െച�ം. �
���ിൽ, ഫാസി�് ഭരണ�ടം 
ഒ� �ർഷ�ാ േ�മരാ�ഭരണ�ട 
�ിെ� നിലയാ� സ�ീകരി��ത്. 
(േമൽ �തി)

 വർ�സമര�ിേ��ം െതാഴിലാ
ളിവർ� സാർ�േദശീയത�േട�ം ദർ
ശന�ൾെ�തിരായി ജനമന�ക
ളിൽ വിഷം ��ിവ��തിനായി �
തലാളി��ിെ� ൈകയി�� 
ശ�മായ ഉപകരണ�ളിൽ എ�ാ
�ാല�ം �ധാനം േദശീയ�ാ� 
തെ�യായി��. ത��െട ല��ം 
േനടാനായി ഫാസി�കളി� ന�ാ�
പേയാഗി�ം. ഫാസി�കൾ 
�േ�ാ�വ�� ആശയ�ളായ വർ�
സഹകരണം, എ�ാ വർ���േട�ം 
ഐക�ം അെ��ിൽ വർ�ാതീതമായ 

േദശീയതാൽ�ര�ം എ�ിവ ജന��
െട ��ിേല�വതരി�ി�ാൻ ഒ� 
സ�ർ�മായ ആവി�ാരം ആവശ�മാ
ണ്. േദശീേയ��േട�ം താ�ര���
േട�ം �ർ��പെമ� നിലയി�� 
ഒ� അതിമാ�ഷെന�റി�� സ�
�ം അതിനാൽ ഫാസിസം പലേ�ാ
�ം �ചരി�ി�ം. ത��െട നില�റ
�ി�വാനായി �തലാളി��ിന് 
അതിെ�  ആദ�കാല�ളിൽ എതിർ
േ��ി വ� ഏകാധിപത�ം  
അേ�യതാവാദം  എ�ിവെയ  
ഇ�െ� ജീർ�ി� 
�തലാളി��ിന് ഒളി�ം െതളി
�ം ��തൽ ��തൽ ആ�യിേ�
�ി വ�� എ�തിൽ അ�തെമാ
�മി�... മാ�മ�, പി�ിരി�ൻ �ർ
ഷ�ാേദശീയ വാദെമ�ത് �ർഷ�ാ 
േലാകവീ�ണ�ിെ� �കാശന�ം 
�ർഷ�ാ താ�ര��ൾ� േവ�ി ജന
��െട േദശേ�ഹവികാരെ� �ഷ
ണം െച�ാൻ �ഷക�െട ക�ി�� 
ആ�ധ�ം ആയിരിെ��െ�, െതാ
ഴിലാളി വർ� സാർ�േദശീയതയാൽ 
നയി�െ��� േദശേ�ഹെമ�ത് �
തലാളി� സാ�ാജ�ത� �ഷണ
�ിൽ നി� േമാചനം േന�വാൻ �
ഷിതരായ ജന��െട ൈകയിെല 
ശ�മായ ആ�ധ�മാണ്. സാ�ഹിക 
�േരാഗതി�െട ��ിെല തട�മായി 
നിൽ�� കാലഹരണെ�� �തലാ
ളി� ഭരണ�മം നിലനിർ�ാ�� 
�ർഷ�ാസി�െട സ�ാർ� താ�ര�
�ിൽ നി�ാണ് പി�ിരി�ൻ �ർ

വർ�സമര�ിെ��ം 
െതാഴിലാളിവർ� സാർ�
േദശീയത�െട�ം ദർശ
ന�ൾെ�തിരായി ജന
മന�കളിൽ വിഷം �
�ിവ��തിനായി �ത
ലാളി��ിെ� ൈകയി
�� ശ�മായ ഉപകര
ണ�ളിൽ എ�ാ�ാല
�ം �ധാനം േദശീയ�ാ
� തെ�യായി��. 
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ഷ�ാ േദശീയവാദം ഉദയം െച��െത
�ിൽ െതാഴിലാളിവർ� സാർ�േദശീ
യതയാൽ ക�േ�കെ�� േദശേ�
ഹം ജന�േളാ�� േ�ഹ�ിെ� 
ഉറവിട�ിൽ നിെ�ാ��ക�ം �േരാ
ഗതി� ��ിെല എ�ാ തട��േള
�ം തകർെ�റിയാൻ ല��മി�ക�ം 
െച��. അതിനാൽഫാസിസ�ി� 
ജന��െട ശരിയായ േദശേ�ഹവി
കാരെ� അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�. 
(േമൽ �തി)

 “മതെ� രാ�ീയ�മായി സം
േയാജി�ി�വാ�� �മ�ൾ...�
�ി ചി�െ�തിരായ ആ�ീയ വി
ശ�ാസ��േട�ം ��ത�ാതീത ആശ
യ��േട�ം �ചാരണെ� സഹാ
യി�കയാ� െച��ത്. ഇ� മത
പരമായ മി�വാ�ം ഉ�വ�ൾ� 
�ൻൈകെയ���വർ �ജാരിമാേരാ 
�േരാഹിതേരാ ഒ�മ�, മറി�് ന�
െട രാജ�െ� രാ�ീയേനതാ��ാ
െര� പറയെ���വരാണ്... ഭരണ�
ടസ�ഭാവെ� സംബ�ി� പരമാധി
കാരസി�ാ�ം, അേന�ാന�ം േപാരടി
�� വർ��ൾ�ിടയിൽ വർ�സമ
ര�ി� പകരം വർ�സഹകരണ�ി
െ� ത��ം, ആേഗാളമാനവവാദ�ി
െ� േപരിൽ െതാഴിലാളിവർ� സാർ
�േദശീയത�െട ഫല�ി�� നിരാ
കരണം, േദശീയ�ാ�ിെ� �ചാര

ണം, ഇതിെനാെ� �റേമ േദശീയപാ
ര�ര�ം ഉയർ�ി�ാ�ി 
�ന��ാനവാദേ�ാ�� ആഭി�
ഖ�ം �ട�ിയ അധമമായ �ർഷ�ാ 
െപ�ി�ർഷ�ാ ആശയ��െട തട�
മി�ാ� �ചാരണം ന�െട രാജ�
െ� �� ഫാസി�് സം�ാര�ി
െ� സവിേശഷ ല�ണമായി മാറി
യിരി��... ഇവെയ�ടാെത സ�ർ
� ഫാസിസ�ിെ� വികാസം 
ഏെതാ� നാ�ി�ം അസാധ�മാണ്...
കാരണം അ�മായ വിേധയത��ം  
യാ�ികമായ അ�ട�െ��റി�
� േബാധ�ം എ�ാ�ര�ി��� 
�ൻവിധിക�െമ�ാം ഫാസിസ�ിെ� 
അടി�ാനമാണ്.” (Crisis in Cuture 
and Fascism, SW Vol. IV)

 “��ിവിചാരം, ചി��െട പരി
േപാഷണം ഇവെയ�ാം ന�െട രാജ�
�നി��ത��മായിെ�ാ�ിരി�
കയാണ്. അ�മായ വിേധയത��ി
�� �വണതേയാെടാ�ം ��ി�
േട�ം ന�ായവിചാര�ിേ��ം അഭാ
വ�ം �കടമായ മേനാഘടന, ആത�
�ികമായി വിനാശകരമായ ഫാസി
സ�ിെ� ആവിർഭാവ�ി� വഴി
െയാ��ം.” (Danger from Left 
Opportunism in Runnig a United Front 
Government, SW Vol.IV)

 “ഫാസിസെ��റി�� ന�

െട പാർ�ി�െട വിശകലന�ിെല 
ഒ� ��ധാന വിഷയെ��റി�് 
1949 �തൽ നാം �ചി�ി� െകാ�ി
രി�കയാണ്. ഭരണ നിർ�ഹണ സം
വിധാന�ിെ� ക�� മർ�ക സ�ഭാ
വം, ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� േസ�
�ാധിപത�ം ഇവെയ ഫാസിസമായി 
കണ�ാ�� നിരവവധി ആ�ക�
�്. േസ��ാധിപത�െമ�� ചില
േ�ാൾ ൈസനിക േസ��ാധിപത�മാ
യിരി�ാം; ഒ� അ�ിമറിയി�െട വ�
താകാെമ�ം നാേമാർ�ണം. അ�മ
�, ഏെതാ� ജനവി�� ഭരണനിർ�
ഹണ സംവിധാന�ി�ം പീഡന�ം 
അടി�മർ����ാ�ക�ം േകാളനി 
രാജ��ളിൽ സാ�ാജ�ത� രാ��ൾ 
പീഡന�ം അടി�മർ��ം അടി
േ�ൽ�ി�ക�ം െച�ം. പേ� ഫാ
സിസം അതിേന�ാെളാെ� വിനാശ
കരമായ ഒ�ാണ്. േകവലം അടി�മർ
�ൽ െകാ� മാ�ം രാജ��ിന് 
അ� നാശ�ൾ സംഭവി�കയി�.” 
(Fascism and Moral Fascism and 
Moral Ethical Crisis in Left Democratic 
Movement, SW Vol.IV)

 “ന�െട രാജ�� നിലവി�� 
പാർലെമ�റി ജനാധിപത� സംവിധാ
നേ��ം ഇ��ൻ �തലാളി��ി 
െ� �ാേയണ പിേ�ാ�മായ അവ
�േയ�ം ��ി�ാ�ി ‘ന�േട� 
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േപാെല അവികസിതമായ ഒ� രാജ�
� ഫാസിസം വളർ� വരി�’ എ� 
അയഥാർ� സി�ാ��ിെ� �തി
േരാധ കവചമണി��വർ, ഈ �തി
ഭാസം കാ��ിെ�� മാ�മ� േദ
ശീൈയക��ിേ��ം േദശീയപാര�
ര��ിേ��ം യാ�ികമായ അ�ട�
�ിേ��ം സമാധാനവാദ�ിേ��ം 
��ാവാക���യർ �ിെ�ാ�്, സ�
യമറിയാെത ഫാസി�് വീ�ണ�ി
െ� സ�ാധീനം �ചരി�ി��തിെന 
സഹായി�ക�മാ� െച��ത്. 
ഫാസിസെമ�� ന�മായ േസ��ാ
ധിപത�ം മാ�മാണ� ക��� ഇവ
രിൽ പലർ�ം ഫാസിസ�ിെ� സ�
ഭാവെ��റി�� ചരി�പര�ം ശാ
�ീയ�മായ ധാരണയി�. പാർലെമ�
റി ജനാധിപത��ിെ� േമലാ�ി�
�ി�ം സ�ർ� ഫാസിസം �ാപി
തമാകാെമ�വർ � മന�ിലാ��ി
�. അെ��ിൽ ര�ാം േലാക��
�ിൽ പരാജയെ��ി�ം ഫാസിസം 
�ർ�മായി തകർ�െ��കേയാ 
ഇ�ാതാ�െ��കേയാ െച�ി�ി� 
എ�വർ� മന�ിലാ�മായി��. �
തലാളി� കേ�ാള�ി� സമാ�ര
മായി ഒ� േസാഷ�ലി�് കേ�ാളം 
��ി�െ��തിെ� അനിവാര� ഫല
െമേ�ാണം ഫാസിസെമ�ത് എ�ാ 
�തലാളി� രാജ���േട�ം സവി
േശഷ ല�ണമായി മാറിയിരി�
�.” (Crisis in Cuture and Fascism,  
SW Vol.IV)

 “ഫാസിസെമ�� �തലാളി വർ
��ിെ� ന�മായ േസ��ാധിപത�ം 
മാ�മാണ് എ� ലളിത നിർ�ചന
�ി� �റ�� ത��െട വ�ാഖ�ാ
ന�െള ആധാരമാ���വഴി 
അവർ, ൈസനിക േസ��ാധിപത�ം 
െതാ�് ഏെതാ� േസ��ാധിപത�േ�
�ാ�ം അപകടകരമാ� ഫാസിസം 
എ� മന�ിലാ��തിൽ പരാജയ
െ���. കപട �േരാഗമന 
��ാവാക���െട മറയിൽ, വി�വ 
െതാഴിലാളിവർ��ിെനതിെര �ർ
ഷ�ാസി� േവ�ി േദശീൈയക�ം 
േനടിെയ��ാൻ �മി���ം ഏതാ
െ��ാ സംഭവ�ളി�ം ഫാസിസം 
തിക�ം വ�നാ�കമായ നിലയിൽ 
�ത��െ����ം അവർ� മന�ി
ലാകാെത േപാ��. സാ�ഹിക രാ
�ീയ ജീവിത�ിൽ �ശ�മാ�� ഫാ
സിസ�ിെ� �ത�യ ശാ�പരമായ 
േവ�ക�ം സ�യം സംഘടി�ാ�ം �
േ�ാ� േപാകാ�ം ഫാസി�കെള �ാ

�രാ�� നി�ിതമായ ദാർശനിക 
വീ�ണ�ം വിവിധ കമ�ണി� പാർ
�ികൾ കണ�ിെല��ിേ�യി�; മ� 
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഫാസിസം 
അതിെ� �ത�യശാ� തല�ിൽ നി
ലനിർ�ിയി�� ചരി�പരമായ �
ടർ�െയ കാണാനവർ� കഴി�ി�.

സാ��ിക രാ�ീയ ��ണിക
ളിൽ എ� തീ�മായ സമരം നട�ി
െയ�ാ�ം ഫാസിസ�ിെനതിേര�
� �ത�യ ശാ�സമരം നടേ��
തിെ� �ാേയാഗികാവശ�കതെയ 
അംഗീകരി�ാതി��തിനാൽ അവ
�െട എ�ാ �മ��ം ത�ാഗ��ം േദ
ശീയതാ �ാ��ാർെ�തിെര�� ഭാ
ഗിക�ം ഏകപ�ീയ�മായ ആ�മ
ണ�ൾ മാ�മായി 
���ിേ�ായിരി��.” (Socialist 
Unity Vol.1, No.9, 1 September 1951)

 “എ� മാർ�മാ� ത�ൾ സ�ീ
കരിേ��െത� ന�െട രാജ�െ� 
പണിെയ��� ദശല��ൾ�് 
അ�ിമമായി തീ�മാനിേ��ിയിരി
��. പാർലെമ�റി വ�ാേമാഹ�ി
െ� പാതയിെലാലി� േപാകാേനാ 
ഫാസിസ�ിെ� ഉയ�� തിരയിൽ
െ�� നിരാലംബരായി ഉഴലാേനാ സ�
യമ�വദി�േണാ അേതാ വിജയകര
മായ േസാഷ�ലി� വി�വ�ിനായി 
ത�ാെറ��ണേമാ എ� തീ�മാനം. 
ഇതിേലെത�ി�െമാ�വർ� സ�ീക
രിേ� മതിയാ�, കാരണം മെ�ാ� 
മധ� മാർ�മി�. പി�ിരി�ൻ �ർ

ഷ�ാ േദശീയവാദ�ിൽ നി� തീർ
�ം വ�ത��മായ യഥാർ� േദശ
േ�ഹ�ിേ��ം െതാഴിലാളിവർ� 
സാർ�േദശീയത�േട�മടി�ാന
�ിൽ വികസി� വ�� ജന��െട 
സംഘടിത സമര�ൾ�ം ജന�ൾ
�ം മാ�മാണ്, അ�� െകാ�ിരി
�� മഹാ�ര��ിെ� തിരകെള 
�തിേരാധി�ാ�ം, ഇ��ൻ ഫാസി
സ�ിെ� വളർ�േയ�ം ത�രിത വി
കാസേ��ം തടയാ�ം സാധി�. 
വി�വസി�ാ��ാൽ സാ�ധമായ
�ം െലനിനി� സംഘടനാ ത��
�ൾ��സരി�് സംഘടി�െ���
മായ ഒ� വി�വെതാഴിലാളി വർ�
പാർ�ി� മാ�മാണ്  �ർഷ�ാസിെയ 
അധികാര�ിൽ നി� 
�റ�ാ�ക�ം െതാഴിലാളിവർ�ം 
അധികാരം പിടി�ട�ക�െമ� �
�ിപരമായ പരിണതിയിേല�് ഈ 
സമര�െള നയി�ാൻ കഴി�. .. 
.ന�ൾ ജീവി�� ഈ കാലഘ�ം �
റ�വർ� സംഘ�ന��േട�ം െതാഴി
ലാളി വർ��ിെ� വി�വകരമായ �
േ����േട�ം െതാഴിലാളിവർ�വി
�വ�ിെ��ം സാ�ാജ�ത�െ� കട
�ഴ�ി െതാഴിലാളി വർ�ം അധികാ
രം പിടി�ട�ാൻ ശ�ിസംഭരി��
തിേ��ം കാലഘ�മാണ്. ഈ കാല
ഘ��ിൽ െതാഴിലാളി വർ��ി� 
േനരിടാ��ത് �തിയ കർ�വ��
ളാണ്, വി�വകരമായ ദിശയിൽ 
എ�ാ പാർ�ി �വർ�ന�േള�ം 
�ന: സംവിധാനം െചേ�� കർ�
വ�ം; അധികാര�ിനാ�� വി�വ
സമര��െട ഓജ�ിൽ െതാഴിലാളി
കെള വിദ�ാഭ�ാസം െച�ിേ�� കർ
�വ�ം; ക�തൽ ശ�ികെള ത�ാ
െറ��ി�ാ�ം വളർ�ിെയ��ാ��
� കർ�വ�ം; അയൽ രാജ��ളി
െല െതാഴിലാളി വർ�മാ�� സഖ�ം 
�ാപിെ���ാ�� കർ�വ�ം; 
േകാളനികളിേല�ം ആ�ിതരാജ��
ളിേല�ം വിേമാചനേ�ാരാ���മാ
യി �ഢബ�ം �ാപിെ���ാ�� 
കർ�വ�ം അ�െന നിരവധി. േസാ
ഷ�ലി�് �ണി�ി െസ�ർ ഓഫ് 
ഇ��യാണ് ആ പാർ�ി. ഈ �തിയ 
തരം പാർ�ി� േവ�� എ�ാ സവി
േശഷതക��� പാർ�ി, അ� െച�
താെണ�ിൽേ�ാ�ം. ഫല�ദമായ 
ഒ� പാർ�ിയായി വളർ� വരാൻ 
അതിെന സഹായി�ക. ഇതാണ് കാ
ലഘ��ിെ� ആഹ�ാനം.” (Call of 
the Your, SW Vol.II)

ഏ�മാർ�മാ� ത�ൾ 
സ�ീകരിേ��െത� 
ന�െട രാജ�െ� പണി
െയ��� ദശല��ൾ 
അ�ിമമായി തീ�മാനി
േ��ിയിരി��. പാർല
െമ�റി വ�ാേമാഹ�ിെ� 
പാതയിെലാലി� േപാകാ
േനാ ഫാസിസ�ിെ� 
ഉയ�� തിരയിൽെ�� 
നിരാലംബരായി ഉഴലാേനാ 
സ�യമ�വദി�േണാ 
അേതാ വിജയകരമായ 
േസാഷ�ലി� വി�വ�ി
നായി തയാെറ��ണേമാ 
എ� തീ�മാനം. 
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മഹാനായ സാഹിത�കാരൻ േടാൾേ�ായി ഒരി�ൽ പറ
�, ജന��െട അ�തയിലാണ് ഭരണാധികാരിക
�െട ശ�ി �ടിെകാ��ത് എ�്. എ� ഉൾ�ാ�
േയാെടയാണ് അേ�ഹമത് പറ�െത�് �തിയ േദശീ
യ വിദ�ാഭ�ാസ നയം 2020 ഒരാവർ�ി�ടി െതളിയി�
�. അ�ത�െട കവാട�ൾ മലർെ� �റ�െകാ� 
��താണ് എൻ.ഇ.പി 2020 എ�് ഏ��ം സം�ി�മാ
യ ഭാഷയിൽ പറയാം. 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� സർ�ാംഗീ�
തമായ എ�ാ തത��െള�ം നിഷ് �
�ണം ബലികഴി�െകാ�ാണ് േഡാ.
ക�രിരംഗൻ ക�ീഷൻ േക� േമാദി 
സർ�ാരിനായി ഇ�രെമാ� നയേര
ഖ പ�വെ���ിയത്. അതിൽ മൗ
ലികമായി �തിയ നിർേ�ശ�ളി�. 
ദശാ��ളായി ഇ��യിൽ നട�ാ
�ിവ�� ആേഗാള വിദ�ാഭ�ാസ 
പരിഷ് �ാര��െട കറകള� പി
�ടർ� മാ�മാണ് ഓേരാ നിർേ�ശ
�ളി�ം െതളി��ത്.

േകാവിഡ് മഹാമാരി പട�േ�ാൾ, 
പാർലെമ�ിൽേപാ�ം ചർ� നട�ാ
െത�ം അ�ാദമിക േലാക�ിെ� 
എതിർ�കൾ പരിഗണി�ാെത�മാ
ണ് േക�സർ�ാർ ഏകപ�ീയമാ
യി �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം �ഖ�ാ
പി�ത്. അതിെന ചരി�പരെമ�ം 
ഇ��യിെല വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� 
ഉട�വാർ�ാൻ കഴി��െത�ം �
ധാനമ�ി നേര�േമാദി വിേശഷി�ി
��താ�ം ആർ.എസ്.എസ് നൽകി

യ നിർേ�ശ�ളിൽ 80 ശതമാന�ം 
സ�ീകരി�െ��െവ�ം ആ സംഘട
ന�െട ഒ� േനതാ�ം അവകാശം 
ഉ�യി�. യഥാർ��ിൽ, ചരി�പ
രെമ�് വിേശഷി�ി�ണെമ�ിൽ  �
േരാഗതിയിേല�് നയി�� ഏെത
�ി�ം ഒ� നയം ��തായി അവതരി
�ി�െ�ടണം. അ�െന��ായി�ി
�. കഴി� ര�് ദശാ��ാലമായി 
ഇ��യിൽ �ടർ�യായി നട�ാ�ിവ
�� സ�കാര�വൽ�രണ, വാണിജ�
വൽ�രണ നയ�േളാെടാ�ം േലാക
��കകൾ�ായി ഇ��ൻ വിദ�ാഭ�ാ
സ രംഗം �ർ�മായി 
�റ�െകാ��� നയ��ം മാറിമാ
റി വ�� സർ�ാ�കൾ അ�വർ
�ി�� കാര��ളാണ്. മേതതര 
വീ�ണം പാേട ഒഴിവാ�ാ�� 
നിർേ�ശ�ൾ സംഘപരിവാർ �േ�ാ
�െവ�ത് �ടി സ�ീകരി�െവ��ാെത 
േഡാ.ക�രി രംഗൻ എ�തിയ റി
േ�ാർ�ിൽ ഇ��ൻ വിദ�ാഭ�ാസെ� 
സഹായി�� ഏെത�ി�െമാ� നിർ

േ�ശം കെ��ാനാവി�. കബളി�ി
�ാനായി �ണേമ�, സാർ��ികത, 
ലഭ�ത എെ�ാെ��� പദാവലി
കൾ ഉപേയാഗി�ി�െ��് മാ�ം. 
എ�ാൽ, വിദ�ാഭ�ാസെമ� പദംേപാ
�ം വഴിെത�ി�ാൻ േവ�ി മാ�മാ
ണ് അേ�യ�ം കാപട��ർ�മായ 
ഈ നയ�ിൽ ഇടംപിടി�ി��ത്. 

യഥാർ� വിദ�ാഭ�ാസം �ദാനം 
െച�ാനായി എെ��ി�െമാ� നിർ
േ�ശമി�ാെയ�് മാ�മ� േരഖയിൽ 
വ��മാ���േപാെല കേ�ാള�ി
ന് അ�േയാജ�മായ േകാഴ് �ക�ം 
പരിശീലന�റക�ം സ�ീകരി�ാനാ
ണ് ഇ��യിെല സകലമാന വിദ�ാ
ഭ�ാസ �ാപന�േളാ�ം േദശീയ 
നയം ആവശ�െ���ത്. അ�െകാ
�് തെ� ൈന�ണി വികസനം 
(Skill Development)സാധ�മാ�ാനാ
യി െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം 6-
ാം �ാസ് �തൽ ആരംഭി�ണെമ�് 
നയം നിർേ�ശി��. പേ�, അടി
�ാന അ�ാദമിക വിദ�ാഭ�ാസം 
�ാഥമിക �ാ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ ഒ� 
നിർേ�ശ�മി� എ�് മാ�മ� ഒ�ാം 
�ാ�ം ര�ാം �ാ�ം 
�ീ-ൈ�മറി�െട ഭാഗമാ��േതാ
െട അവ ഔപപാരിക വിദ�ാഭ�ാസ
�ിെ� ഭാഗമ�ാതായി മാ�ക�ം െച
��. അഥവാ ആ ഘ��ിൽ എ�
�ം വായന�ം ഔപചാരികമായി 
ആരംഭി�ാ�� സാധ�ത തടയെ��
കയാണ്. �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ
െ� ശ�ിെ���ാൻ എ� കാപട�
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പാർലെമ�ിൽ ചർ� നട
�ാെത�ം അ�ാദമിക 
േലാക�ിെ� എതിർ�
കൾ പരിഗണി�ാെത�ം
ഏകപ�ീയമായാണ് 
േക�സർ�ാർ �തിയ 
വിദ�ാഭ�ാസ നയം �ഖ�ാ
പി�ിരി��ത്. ര�് 
ദശാ��ിേലെറയായി 
ഇ��യിൽ �ടർ�യായി 
നട�ാ�ിവ�� സ�കാ
ര�വൽ�രണ, വാണിജ�
വൽ�രണ നയ�േളാ
െടാ�ം േലാക��ക
കൾ�ായി ഇ��ൻ വിദ�ാ
ഭ�ാസ രംഗം സ�ർ�മാ
യി �റ�െകാ��� �
തിയ വിദ�ാഭ�ാസനയം.

�ർ�മായ ��ാവാക�ം അവതരി�ി
�് കബളി�ി�െകാ�ാണ് ഒ�ം 
ര�ം �ാ�് പഠനെ� കൗശല�ർ
�ം ഒഴിവാ��ത്. എ�ിേനെറ, �ീ
-ൈ�മറി േപാ�ം ഈ നയ�കാരം 
�തിസ�ിയിലാ�ം. എ�െകാെ�
�ാൽ, �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ
െ� അ�ണവാടികളിെല ആദ�കാല 
ശി�പരിപാലന�മായി ബ�ി�ി�് 
അവ�െട �മതലകൾ അ�ണവാടിക
�െട േമൽ ചാർ�ി സർ�ാർ ര�
െ��കയാണ് െച��ത്. 

ആറാം �ാ�് �ത�� െതാഴില
ധി�ിത പഠനം ന�െട വിദ�ാർ�ി
കൾ എ��ം വായന�ം േന��ത് 
തടയാനാണ് എ�് ക�േത�ിയിരി
��. ൈന�ണി നൽ��െവ� 
േപരിൽ �ാേദശികമായ ൈകെ�ാ
ഴിൽ പരിശീലനം അഭ�സി�ി�ാനാ
ണ്് സർ�ാർ ല��ം െവ��ത്. 
വാർഷിക പരീ�കൾ ഒഴിവാ��
�ം 5-ാം �ാസി�ം 8-ാം �ാസി�ം മാ
�മായി പരീ�കൾ �����ം 
താ� �ാ�കളിൽ െവ�തെ� വി�
തൽ നൽകി പരമാവധി േപേര �റ
�ാ�ാനാണ്. 

അവേശഷി��വർ�ാകെ�, 8-
ാം �ാസ് �തൽ േ�ഡ് പരിശീലി�ാ
�� േകാഴ് �കൾ നിർേ�ശി�ക�ം 
െച��. ഹയർെസ��റി വിദ�ാ
ഭ�ാസെ� എെ�േ��മായി ഈ 
നയം അവസാനി�ി��. പകരം, 
അ�ാദമികമായി�� �� ഘ�
െ��ടി െസ��റിയാ�ിെതാഴില
ധി�ിത ധാരയിേല�് വഴിതിരി�വി�
�. അ�രം വിനാശകരമായ �ത�ാ
ഘാത�ൾ ��ി��. പ�തി നട
�ാ�ാനായി�ാണ് ഘടനയിൽ സ�ല
മായ മാ�ം - 5+3+3+4 - എൻ.ഇ.പി 
2020 െകാ�വ�ത്. 

10+2 സ�ദായം േപാരാ�കൾ നി

റ�താെണ�ി�ം അടി�ാന 
സ് �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അ�േയാ
ജ�മായ ഘടനയായി��. അ�ാദമി
ക േലാക�ിെ� അതിശ�മായ 
എതിർ�കെള മറികട�െകാ�ാണ് 
അശാ�ീയ�ം വിദ�ാഭ�ാസവി���
മായ ഇ�രെമാ� ഘടന�് േമാദി 
സർ�ാർ �പം നൽകിയത്. ഔപ
ചാരികമായ േബാധനം- അധ�ാപ
കൻ, പഠനം, പരീ�, പാഠ��കം 
�ട�ിയ എ�ാ ഘടക�െള�ം 
അനൗപചാരികമാ�ിയ ഡി.പി.ഇ.
പി യിൽ ആരംഭി� പാഠ�പ�തി�
െട ഒ� േ�ാഡീ�ത �പമാണ് 
എൻ.ഇ.പി അവതരി�ി�� ‘�തിയ’ 
പഠന സ�ദായം. 

മാതൃഭാഷയും അധയ്ാപനവും-ര�ം 
വികലമാ�െ�ടും.  

അ�ാം�ാസ് �തൽ മാ�ഭാഷയി
�െടമാ�ം േബാധനം എ��ം കാപ
ട�മാണ്. മാ�ഭാഷാ പഠനെ� േ�ാ
�ാഹി�ി�ണെമ�ിൽ അടി�ാന 
�ാ�കളിൽ ഭാഷ പഠി�ി�ണം. 
അതിനായി അധ�ാപകർ േവണം. ഭാ
ഷാൈന�ണി വളർ�ാൻ സഹായി
�� േബാധനരീതികൾ നിർബ�
മാ�ം േവണം. എ�ാൽ, ��ാം �ാ
സിൽ േപാ�ം ഭാഷ പഠി�ി�ാൻ �
േത�കം അധ�ാപകെര നിർേ�ശി�ാ
� എൻ.ഇ.പി 2020 പാഠ��കബ
�ിത പഠനെ��ം േ�ാ�ാഹി�ി 
��ി�. കളിയി�െട പഠനം, പഠന
ഭാരം �റ�ൽ, വിേനാേദാപാധികൾ 
വളർ�ൽ, �വർ�നാധി�ിത പഠ
നം എെ�ാെ��� നിര�രത 
വളർ�ി പരാജയമട� ഡി.പി.ഇ.
പി �െട വികലരീതികൾ വീ�ം �
തിയെത� മ�ിൽ അവതരി�ി�ക
യാണ്. ഭാഷ പഠി�ി�ാെയ�് ഉറ�ാ
�ാനാണ് ആ ക�നീ��ൾ. 

മെ�ാ� അപകടകരമായ െപാളി
െ���് അധ�ാപകെര സംബ�ി�
� കാര��ിലാണ് �ിരാധ�ാപകർ 
എ� സ�ൽ�െ� പരി�ർ�മായി 
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� നിർേ�ശ�ളാ
ണ് എൻ.ഇ.പി 2020 �േ�ാ�െവ� 
�ത്. വിഷയബ�ിതമായി അധ�ാപ
ക വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ�ി ബി�
ദം േനടിയവെര നിേയാഗി�ക എ� 
ഇ�ാലമ��ം പി�ടർ�് േപാ� 
രീതികൾ എെ�േ��മായി നിർ�
ലാ�ാനാണ് നിലവി�� അധ�ാപ
ക വിദ�ാലയ�ൾ അട���െമ� ഭീ
ഷണിയിൽ നിഴലി��ത്. പകരം 
ബ�വിഷയ�ളിൽ(മൾ�ി ഡിസി�ി
നറി) േശഷികൾ േനടിയവെരയാണ് 
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ആവശ�ം. നയം വിഭാവനം െച�� 
ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ൾ�് വി
ഷയബ�ിതമായി �േത�കം �േത�
കം ബി�ദം േനടി  അധ�ാപകെര 
ആവശ�മി�േ�ാ. പകരം, എ�ാ വിഷ
യ�ളി�ം സാമാന�ധാരണ മാ��� 
ജനറലി�കെള മാ�േമ ആവശ���. 
അതായത് ഒ� വിഷയ�ം വിദ�ാർ�ി
കൾ�് ആഴ�ിൽ പഠി�ാൻ കഴിയി
�ാെയ�ർ�ം. 

അതിനാണ്, മൾ�ി ഡിസി�ിനറി 
എ� േപരിൽ അശാ�ീയമായ ഉദ്�
ഥനം നട�ക�ം ആഴമാർ� പഠന
െ� തട�ക�ം െച��ത്. അതി
െ� പി�ിൽ േലാകബാ�ിെ� വിദ�ാ
ഭ�ാസ വിദ�രാ��ത്. അവർ, 
ത�ാറാ�ിയ വിേക�ീ�ത പാഠ�പ
�തിയിൽ �ാേദശിക �സ�മായ 
െതാഴിൽ പഠന�ിെ� �ാധാന� 
െ��റി�മാ�മാണ് എേ�ാ�ം 
ഊ�ി�റ��ത്. ആേഗാള പണിശാ
ലകളിേല�് ആ�നിക െതാഴിൽ 
ൈന�ണിക�ം �ാേദശിക ജനവിഭാ
ഗ�ൾ�് �ലെ�ാഴിൽ/ൈകെ�ാ
ഴിൽ േശഷി�ം. ര�ം �ടിേ��� 
ഒ� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി
യാണ് എൻ.ഇ.പി 2020 എ�് നി�ം
ശയം പറയാം. 

ഭാഷാ നയവും അപകടകരം
ഒ� വശ�് ആ�നിക സാേ�തി

ക േശഷിയാർ�ി�  ഒ� വിഭാഗ
െ��ം മ�ഭാഗ�് �ാേദശികമായി 
മാ�ം ചി�ി��, മാനവ-ജനാധിപ
ത�േബാധം തീെര ആർ�ി�ാ� 
മെ�ാ� വിഭാഗെ��ം വാർെ���
കെയ�താണ് ല��ം. അതി�ത�
� ഒ� �ിഭാഷാ പ�തിയാണ് 
എൻ.ഇ.പി 2020 �േ�ാ�െവ��ത്. 
മാ�ഭാഷ�ം ഇം�ീ�ം പിെ� ഹി�ി
�ം എ�തായി�� ഇ�ാലമ��ം 
�ടർ�വ� േദശീയ ഭാഷാ പഠന 
നയം. എ�ാൽ, േമാദി സർ�ാർ 
യഥാർ��ിൽ ഈ ��് ഭാഷക�
െട�ം പഠന�ിൽ വിഷം കലർ�ി
യിരി��. മാ�ഭാഷ�െട �ാന
�് �ാേദശിക ഭാഷേയ�ം ഇം�ീഷി
െ� �ാന�് സംസ് �തെ��ം 
കട�ിെ�ാ�വ��േതാെട മാ�ഭാ
ഷ�ം ഇം�ീ�ം അവതാള�ിലാ�ം. 
മാ�ഭാഷയായി ഹി�ി പഠി��വർ
�ം �ശ് നം േനരിേട�ിവ�ം. കാര
ണം, ഭാഷാേഭദെ� േ�ാ�ാഹി�ി 
�� േലാകബാ�ിെ� ഭാഷാ നയം 
തെ�യാണ് എൻ.ഇ.പി�ം അവതരി

�ി��ത്. അതായത്, ഭാഷാപരമാ
യി സർ��ം ദരി�രായിമാറി�ീ�
െമ�ർ�ം. ഐ�ിക വിഷയമായി 
സംസ് �തെ� െകാ�വ��ത് ഇം
�ീഷ് ഭാഷാപഠനെ� കവർെ��
�ാൻ േവ�ി�െ�യാണ്. 

അേ�ാൾ, ആ�നിക വി�ാന�
മായി ബ�െ�ടാൻ സഹായി�� 
േലാകവി�ാന�ിെ� ബ�ഭാഷ
യായ ഇം�ീഷ് �േമണ വിേശഷാവ
കാശം സി�ി� ഒ�പിടി ആ�ക�െട 
മാ�ം ഭാഷയായി മാ�ം. �രിപ�
�ി�ം ഇം�ീഷ് പഠനാവസരം നി
േഷധി�െ��ം. ഭാരതെ� വീ�ം 
മധ�കാല ഘ��ിേല�് ത�ിവി�� 
പഴ�ൻ ആശയ�ൾ�് �ാ�ഖ�ം 
േനടാനാവണെമ�ിൽ �രാതന ഭാഷ
യായ-ആശയ വിനിമയ േമഖലയിൽ
േ�ാ�ം ഒ� പ�ം സംഭാവന െച
�ാൻ കഴിയാ�- സംസ് �തെ� �
തി�ി�ണെമ� കണ���ലിെ� 
അടി�ാന�ിലാണ് അ�രെമാ� 
നീ�ം. അ�െകാ�തെ�യാണ,് 
ആ�നിക ഇ��െയ വളർ�ിെയ�
��തിൽ ചരി�പരമായി പ�് 
വഹി�, അതിനായി മഹ�ായ സം
ഭാവനകൾ നൽകിയ, റാം േമാഹൻ 
േറായി�ം ഈശ�രച� വിദ�ാസാഗ
�ം �തൽ േജ�ാതിറാ� �േല�ം മഹാ
�ാഗാ�ി�ം േനതാജി �ഭാഷ് 
ച�േബാ�ം മൗലാനാ അ�ൽ 
കലാം ആസാ�ം വെര��വെര മന:
�ർ�ം തമസ് �രി�ി��ത്. ഇ��ാ
ചരി��ം ഇതിെ� �ടർ�യായി �
േമണ മൺമറ�േപാ�� വിധ�ി
ലാണ് ഭാഷ�െട�ം ചരി��ിെ�

�ം വികലമാ�ൽ നയം രാജ�െ� 
െകാെ��ി�ക.

സർ�കലാശാലകൾ വിടപറയും; 
ആർട് സ് ആ�് സയൻസ് 
േകാേളജുകൾ സവ്ാ�യ 
സവ്യംഭരണ �ാപന�ളാകും

സർ�കലാശാലകെള സംബ�ി
�� എ�ാ  സമ�ധാരണകൾ�ം 
കടകവി��മായി അവെയ ഉ�തവി
ദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ എ�് േപരി
�് അവ��ായി�� സാേപ�ികമാ
യി എ�ാ സ�യംഭരണാവകാശ�ം 
എ��കള�് സ�കാര�വൽ�രി
�ാ�� �ർ�പ�തിയാണ് എൻ. 
ഇ.പി 2020. ഇത് �കാരം ന�െട രാ
ജ��് ��് തരം സർ�കലാശാല
കൾ �വർ�ി�മെ�! ഒ�് ഗേവഷ
ണ സർ�കലാശാലകൾ, ര�്, ടീ�ിം
ഗ് സർ�കലാശാലകൾ, ��്, സ�യം
ഭരണ േകാേള�കൾ (അവ�ം സർ�
കലാശാല പദവി നൽ�ം). സർ
�ാർ/എയ്ഡഡ് േകാേള�ക�ം സർ
�കലാശാലക�ം 2030 -ഓ��ടി അട
���ം. അതായത്, ഇ��യിൽ സ�ത
�മായി സർ�കലാശാലകൾ �വർ
�ി�� സാഹചര�ം �േമണ അ�
ത��മാ�െമ�താണ് ഈ നയ�ി
െ� �ത�ാഘാതം. അഫിലിേയഷൻ 
സ�ദായം അവസാനി�ി�ണെമ�് 
േലാകബാ�ം ബിർളാ-അംബാനി 
ക�ി�ി റിേ�ാർ�ം 2020 ആവശ�െ�
�ി��െവ� കാര��ം ഇേതാെടാ�ം 
��ി വായി�ക.

സർ�കലാശാലകൾ�് പകരം 
ആ േപരിൽ വരാൻ േപാ��ത് 
ഇ��യിെല�ം വിേദശെ��ം 
േകാർ�േറ�കൾ ഫ�് െച�് ഉടമ
�ാവകാശം കര�മാ�� സാേ�
തിക വിദ�ാലയ�ൾ മാ�മായിരി
�ം. വ�വസായിക�െട താൽ�ര�ാർ
��� േകാഴ് �ക�ം പഠന-പരിശീ
ലന പരിപാടിക�ം മാ�മാണേ�ാ 
ഇ��യിെല�ം വിേദശെ��ം നി
േ�പകർ�് ആവശ���ത്. �റ
� െചലവിൽ ഒ� വലിയ െതാഴിൽ 
ശ�ിെയ ഉൽപാദി�ി�ക എ�താ
ണ് േലാക�തലാളിവർ��ിെ� 
താൽ�ര�ം. ഇ��യിെല വൻകിട �
�കൾ�ം മെ�ാ� താൽപര�മി�. 
അ�െകാ�ാണ്, േലാകബാ�് േപാ
െല�� അ�ാരാ� സാ�ാജ�ത� 
ഏജൻസിക�െട താൽ�ര��ൾ 
ഇ��യിെല ഭരണവർ��ിന് സ�ീ

 ഒ� വശ�് ആ�നിക 
സാേ�തിക േശഷിയാർ
�ി�  ഒ� വിഭാഗെ�
�ം മ�വശ�് �ാേദശി
കമായി മാ�ം ചി�ി�
�, മാനവ-ജനാധിപത�
േബാധം തീെര ആർ�ി
�ാ� മെ�ാ� വിഭാഗ
െ��ം വാർെ���ക
െയ�താണ് �തിയ നയ
�ിെ� ല��ം. അതി�
ത�� ഒ� �ി-ഭാഷാ 
പ�തിയാണ് എൻ.ഇ.പി 
2020 �േ�ാ�െവ��ത്.
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കാര�മാ��ത്. 
ശാ�ീയ-മേതതര-ജനാധിപത� 

േബാധെ� വളർ�� വിദ�ാഭ�ാ
സം അവർ�് േപടി സ��മാണ്. �
�ിേബാധ�ം ശാ�ചി��മാണ് ഭര
ണാധികാരികൾ ഭയെ��� ര�് �
ധാന കാര��ൾ. െപാ�ഖജനാവിൽ 
നി�് പണം �ട�ി ജന�െള വി
�ാന��വരാ�ക എ�ത് േലാക
സാ�ാജ�ത�ശ�ികൾ�് ചി�ി�ാ
നാവി�. സ�കാര�ദാതാ�ൾ വിദ�ാ
ഭ�ാസ രംഗ�് കട�വ�ാൽ വി
�ാനെ� അടി�ാനെ���ിയ 
വിദ�ാഭ�ാസ�മം വള��ത് തടയാ
നാ�ം. ര�ാമത്, വിദ�ാഭ�ാസെ� 
വാണിജ�വ�വാ�ക�ം അതിെന 
ഉപേയാഗി� ഒ� കേ�ാളം നിർ�ി
�ക�ം െച�ാം. അതിനാൽ, സർ
�ാ�കൾ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ 
നി�് പി�ാറണെമ�് േലാകബാ�് 
ആവശ�െ���. േക�-േമാദി സർ
�ാ�ം മെ��ാ സർ�ാ�ക�ം വിദ�ാ
ഭ�ാസ േമഖലെയ സ�കാര�വൽ�രി
�ാൻ ക��ൾ നീ��ത് അതിനാ
ലാണ്. 

സർ�ാർ ധനസഹായം നില�ം; 
യു.ജി.സിെയ പിരി�വിടും

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയേരഖ
യിൽ സർ�ാർ ധനസഹായ�ിെ� 
അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി�� 
വിദ�ാലയ�െള�റി�് നിശ�ത പാ
ലി��ത് ഈ സാ��ിക, രാ�ീ
യനയ��െട സ�ാധീന�ാലാണ്. 
െപാ�ഖജനാവിൽ ധാരാളം പണ�
�്. പേ�, വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് 
പണം െചലവഴി�ി�. എ�ാൽ, ജി.
ഡി.പി �െട 6 ശതമാനം വിദ�ാഭ�ാ
സ െചല�കൾ�് നീ�ിെവ�ണെമ
� നിർേ�ശം നയേരഖയി��്. 
അതാണ് മെ�ാ� കാപട�ം. നിലവി�
� 2.7 ശതമാനം വിഹിതം േപാ�ം 
േക� സർ�ാർ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല
�് െചലവഴിേ��ിവരാ� വിധ
�ിലാണ് നയ�ിെല എ�ാ നിർേ�
ശ��ം ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഏ��ം 
ഒ�വിലെ� ബജ�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ
�ിന് കാര�മായി ഒ�ം നീ�ിെവ
�ി�േ�ാ. ഗേവഷണ 
�വർ�ന�ൾ�് നൽകി വ� 
ഫ�്  േപാ�ം െവ�ി�റ�കേയാ 
നിർ�ലാ�കേയാ ആണ് േമാദി 
സർ�ാർ െച�ത്. ജന�െള കബളി
�ി�ാനാണ് ജി.ഡി.പി �െട 6 ശത
മാനം നീ�ിെവ�ണെമ� ആവശ�ം 

എൻ.ഇ.പി �േ�ാ�െവ�ത്. എ�ാൽ, 
അേതസമയം, �.ജി.സി െയ പിരി�
വിടാ�ം നയം ആവശ�െ���. 
അേ�ാൾ, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നട
�ി�് രംഗ�് േകാർ�േറ�കൾ മാ
�മായിരി�ം അവേശഷി�ക. 
ഇ��യിെല മാ�മ� വിേദശെ��ം 
േകാർ�േറ�കൾ ഇ��ൻ സർ�കലാ
ശാലകെള വി��ം. അതിനാണ് 
ആദ�പടിയായി 100 വിേദശ സർ�ക
ലാശാലകൾ�് ഇ��യിൽ �വർ�
നാ�മതി നൽകണെമ�് േദശീയ വി
ദ�ാഭ�ാസ നയെമ� ഈ േദശവി�� 
നയം ആവശ�െ���ത്.  

ജനാധിപതയ് വിദയ്ാഭയ്ാസം 
തൂെ�റിയെ�ടും; എ�ാം 
േക�സർ�ാരിെ� കാൽ�ീഴിൽ 
േക�ീകരി�െ�ടും

ഒ� രാജ�ം, ഒ� �േവശന പരീ
�, ഒ� കരി�ലം �ട�ിയ കപട �
�ാവാക��ൾ വീ�ം ഉയർ�ിെകാ
�ാണ് േക� സർ�ാർ വിദ�ാഭ�ാസ 
രംഗ�് പിടി���ാൻ ക��ൾ നീ
��ത്. സർ�കലാശാലകളിെല�ം 
േകാേള�കളിെല�ം പഠന�ിന് േക
�ീ�തമായി േദശീയ തല�ിൽ നാ
ഷണൽ െട�ിംഗ് ഏജൻസി നട�
� �േവശന പരീ� പാ�ാകണം 
എ� ഒെരാ� നിർേ�ശം മാ�ം മതി 
ഈ നയം എ�േമൽ ജനാധിപത�വി
��മാണ് എ�് തിരി�റിയാൻ. ഒ� 
േദശീയ പാഠ�പ�തി േക�തല
�ിൽ �പെ���മെ�! ഇ�� 
േപാെല അതി�ഹ�ായ േദശീയ

-ഉപേദശീയ, ഭാഷാ ൈവവിധ��ൾ 
നിറ� ഒ� െഫഡറൽ േ��ിൽ േക
�ീ�തമായി ഒെരാ� കരി�ലം, ഒ� 
ഭാഷ, ഒ� പരീ� എെ�ാെ� ചി
�ി��ത് തെ� ഫാസിസ�ിെ� 
�കടനമാണ്. 

സം�ാന�ൾേ�ാ സർ�കലാ
ശാലകൾേ�ാ അ�ാദമിക രംഗെ� 
വിദ�ർേ�ാ ഒ� വിധ സ�യംഭരണാ
വകാശ�ം േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം 
അ�വദി�ി�. കൺകറ�് ലി�ിെല 
വിദ�ാഭ�ാസെ� അവർ േക� ലി�ി
േല�് മാ�� വിധ�ിലാണ് േക�ീ
കരണ നടപടികൾ െകാ�വ�ിരി�
�ത്. അതി�േവ�ിയാണ്, �.ജി.
സി ഉൾെ�െട�� സമിതികെള പി
രി�വിടാൻ ത�ാെറ���ത്. പക
രം, നാഷണൽ ക�ിഷൻ  േഫാർ 
ഹയർ എജ�േ�ഷൻ െറ�േല�റി 
അേതാറി�ി എ� േക� േസ��ാസമി
തിെയ �ാപി��. ഇ��ൻ ഉ�ത 
വിദ�ാഭ�ാസ നിയ�ണം �ർ�മായി 
ആ സമിതി�െട കീഴിലായിരി�ം. 
സം�ാനെ� സർ�ാർ വിദ�ാഭ�ാ
സ സമിതികൾ േപാ�ം ഇതി�െട 
അ�സ�മായി മാ�ം എ� അത�
�ം ഭീതിദമായ അവ�ാവിേശഷമാ
ണ് വ�േചർ�ിരി��ത്. 

അേതാെടാ�ം �ധാനമ�ി�െട 
ഓഫീസ് നിയ�ി�� ആർ.
എസ്.എ(രാ�ീയ ശി�ാ ആേയാഗ്) 
എ� പരേമാ�ത ബ�േറാ�ാ�ി�് 
സമിതി�ം നിലവിൽ വ�ം. ഗേവഷ
ണ േമഖല�ൾെ�െട എ�ാ കാര��
�െട�ം �ർ� നിയ�ണം ആർ.
എസ്.എ ഏെ���െമ�് പറ�ാൽ 
രാജ�ം ഭരി�� �േത�ക വിഭാഗ
�ിെ� ചവി�ടിയിൽ വിദ�ാഭ�ാസ
�ിെ� മാനവല���ൾ കരി�ി
�ാതാ�െമ�ർ�ം. സ�ത�മായ വി
ദ�ാഭ�ാസ �േ��ം, ഈ നയം നട�ാ
യാൽ അവസാനി�ം. ഇെതാ� ദശാ
സ�ിയാണ.് ദശാ��ൾ െകാ�് 
നാം പ��യർ�ിയ െപാ�വിദ�ാ
ഭ�ാസ�ിെ��ം സ�ത�മായ ഉ�
ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം അ��ദിന
�ൾ അ��െകാ�ിരി��െവ� 
��റിയി�ാണ് ഈ നയേരഖയിെല 
വരികൾ ഓർ�ി�ി��ത്. അതിേവ
ഗം സംഭവി�െകാ�ിരി�� ഈ 
അപകട�െള അവ�െട ഭീഷണമായ 
�പ�ിൽ തിരി�റിയാ�ം െച��ാ
�ം കഴിയാെത വ�ാൽ വിദ�ാഭ�ാസം 
സ��ം കാണാൻ േപാ�ം ന��് കഴി
യാെത വ�ം.

��ിേബാധ�ം ശാ�
ചി��മാണ് ഭരണാധി
കാരികൾ ഭയെ��� 
ര�് �ധാന കാര��ൾ. 
െപാ�ഖജനാവിൽ നി�് 
പണം �ട�ി ജന�െള 
വി�ാന��വരാ�ക 
എ�ത് സാ�ാജ�ത�ശ
�ികൾ�് ചി�ി�ാനാ
വി�. സ�കാര�ദാതാ�ൾ 
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് കട
�വ�ാൽ വി�ാന
െ� അടി�ാനെ��
�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ�മം 
വള��ത് തടയാനാ�ം. 
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സ� ർ��ട� േകസിെല �തി 
സ�� �േരഷിെന ഐ.ടി വ��ിന് 
കീഴിൽ അനധി�തമായി നിയമി�ത് 
�വാ��െട ആ�േരാഷം അണ
െപാ�ി ഒ���തിന് ഇടവ��ി. ഒ� 
രാ�ീയപാർ�ി�െട�ം പി�ണയി
�ാെത �വാ�ൾ നിയമനം ആവശ�
െ��് �തിേഷധി�േതാെട, പതി�ാ
�കൾ�േശഷം െതാഴിലി�ാ�  േക
രള�ിെല രാ�ീയ മ�ല�ിൽ �
ഖ� ചർ�ാ വിഷയമായി  മാറി. �വാ
��െട തിക�ം സ�ാഭാവികമായ �
തിേഷധ ശ�േ�ാട് ശ�താപരമാ
യ നിലപാടാണ് എൽഡിഎഫ് സർ
�ാരിെല �ധാന പാർ�ിയായ സിപി
ഐ(എം) ഉം അവ�െട �വജന സം
ഘടന ഡിൈവഎഫ്ഐ �ം സ�ീക
രി�ത്. പാർ�ി ചാന�ം േസാഷ�ൽ മീ
ഡിയ �ാ�്േഫാ�ക�ം ഉപേയാഗി�് 
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള ആേ�പി�ാ
�ം ഭീഷണിെ���ാ�ം േമൽ�റ
� ��ാന�ൾ�് മടി��ായി

�. എ�ാൽ, എ�ാ 
�തിസ�ികെള�ം അതിജീവി� 
െകാ�് �വാ�ൾ അതിശ�മായ 
�ചാരണ -�േ�ാഭ 
�വർ�ന��മായി �േ�ാ� േപാ�
�ത് �തീ� നൽ��  കാര�മാണ്. 

�ൻ എംപി�ം സിപിഐ(എം) സം
�ാന ക�ി�ി അംഗ�മായ എം.ബി 
രാേജഷ്, സർ�ാരിെന ന�ായീകരി�
െകാ�് െച� �ട�ബ് വീഡിേയാ�് 
50,000 ൈലക് ലഭി�േ�ാൾ 1,27000 
ഡിസ് ൈല�കളാണ് കി�ിയത് 
എ�ത് �വാ��െട 
�തിേഷധ�ിെ� തീ�ത െവളിവാ
�� കാര�മാണ്. ധനമ�ി േതാമസ് 
ഐസ�ിെ� 'ന�ായീകരണ' വീഡി
േയാ�ം ശ�മായ �വജന �തിേഷ
ധെ� േനരിേട�ിവ�.

അനധികൃത നിയമന�ൾ�്, 
സമാ�ര പി.എസ്.സി

പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെ� നി
യമനം �തീ�ി�് കാ�ിരി�� 
ല��ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാർ�ികളാ
ണ്  േകരള�ി��ത്. എ�ാൽ, ഒഴി
�കൾ �ത�മായി റിേ�ാർ�് െച�ാ
തിരി��തി�െട �വാ��െട െതാ

  
 

   
   
 
ദീർഘകാലെ� നിശ�ത� േശഷം െതാഴിൽരഹിതരാ
യ �വാ��െട �തിേഷധ ശ�ം േകരള�ിൽ ഉയർ
� േക� �ട�ി. ഭയാനകമായ നിലയിൽ െതാഴിലി�ാ
യ്മ െപ��േ�ാ�ം അതിെനതിെര ശ��ം ഏേകാപി
ത�മായ ഒ� �വജന �േ�ാഭം �പെ��ി��ി�. 
െതാ��കൾ�് േശഷം വ�വ�ാപിത �വജന ��ാ
ന�ൾ െതാഴിലി�ായ്മെയ �ൻനിർ�ി വലിെയാ� �
േ�ാഭം വളർ�ിെയ��ാൻ �മി�ി� എ�താണ് 
അതിെ� �ധാന കാരണം. എ�ാൽ, ആവശ�കത�
െട സ�ർ�െമ�വ�ം േകരള�ിെല �വ സ�ഹം 
ഇ�് സമരരംഗ�് അണിനിര�ിരി��.
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ഴിൽ �തീ�കളാണ് വാടി�രി��
ത്. തി�വന��രം ജി�യിെല കാര
േ�ാണം എ� �ല�് ആ�ഹ
ത� െച� അ� എ� ഉേദ�ാഗാർഥി�
െട ആ�ഹത�ാ�റി�ിൽ െതാഴിൽര
ഹിത�െട നി�ഹായതകൾ െവളിവാ
�െ����്.

"�റ�ദിവസ�ളായി ആഹാരം 
േവ�. ശരീരം ഒെ� േവദന േപാെല,
എ� െച�ണം എ�റിയി�.
�റ� ദിവസമായി ആേലാചി��, 
ആ�െട �ൻപി�ം ചിരി�് അഭിനയി
�ാൻ വ�. 

എ�ാ�ി�ം കാരണം േജാലി 
ഇ�ാ�, Sorry.

അ�വിന് സിവിൽ എൈ�സ് റാ
�് ലി�ിൽ 77-ാം�ാന��ായി�
�. റാ�് ലി�് കാലാവധി �ൺ 
19ന്  അവസാനി�. �തീ�േയാെട 
കാ�ി��  േജാലി ന�െ��തിെ� 
മാനസിക സ�ർ�ം താ�ാനാവാെത
യാണ് ബി�ദാന�ര ബി�ദധാരിയാ
യ ആ െച���ാരൻ ജീവെനാ��ി
യത്. എൈ�സ് ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ �
�കണ�ിന് ജീവന�ാെര ആവശ��
െ��ി�ം ഒഴി�കൾ �ത�മായി റി
േ�ാർ�് െച�ാ�താണ് ഉേദ�ാഗാർ
ഥികൾ�് േജാലി കി�ാ�തിെ� കാ
രണം. െപാ�ജനാേരാഗ� വ��ിൽ 
ആയിര�ണ�ിന് ആേരാഗ��വർ
�കെര ആവശ��െ��ി�ം നാമമാ
�മായ �ിര നിയമന�ളാണ് നട
��ത്. സം�ാനെ� എ�ാ സർ

�ാർ ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം െപാ�
േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സമാനമാ
യ �ിതിയാ��ത്.

േകരള�ിെല െതാഴിൽരഹിത�
െട മാനസികാവ�കെള �തിനിധാ
നം െച�� വാ�കളാണ് അ�വി
െ� ആ�ഹത�ാ �റി�ിൽ കാ��
ത്. ഈ ഗവൺെമ�ിെ� കാല�് 
തെ�യാണ് ത�ർേബാൾ�് റാ�് 
േഹാൾേഡ�് അേസാസിേയഷൻ �
തിനിധികൾ തി�വന��രെ� ഒ� 
ബ�നില െക�ിട�ി� �കളിൽ കയ
റി നി�് ആ�ഹത��് ത�ാറായത്. 
'നിയമനം അെ��ിൽ മരണം' എെ�
�തിയ ബാന�ം അവർ ഉയർ�ി പി
ടി�ി��. ഉേദ�ാഗാർ�ികളായ �
വാ�ൾ, 'ആ�ഹത�യ�, ആ�വീ
ര�േ�ാെട െപാ��ക 'എ�ജ�ിസ് 
വി.ആർ.����െട വാ�കൾ �ദയ

�ിൽ ��ി�ണം. േകരള�ിെല 
�വ സ�ഹെ� ആ�ഹത��െട �
ന�ിേല�് ത�ിവി��ത് സർ�ാ
രിെ� നയ നടപടികളാണ്. അത് തി
��വാൻ ത�ാറാ��തിന് പകരം, 
ശ��േളാെട�വ�ം �വാ�േളാട് 
െപ�മാ�കയാണ് സർ�ാ�കൾ.

റാ�് ലി�ിൽ ഇടം േനടിയ പതി
നായിര�ണ�ിന് ഉേദ�ാഗാർ�ി
കൾ സർ�ാർ േജാലി 
�തീ�ി�ിരി�േ�ാൾ മ�വശ�് 
പിൻവാതിൽ നിയമന�ൾ ത�തി
യായി നട�കയാണ്. �� വിദ�ാഭ�ാ
സ േയാഗ�തേപാ�ം ഇ�ാ� സ�� 
�േരഷിെന ഐടി വ��ിന് കീഴി
െല േ�സ് പാർ�ിൽ േ�ാജ�് കൺ
സൾ��ായി കരാർ അടി�ാന
�ിൽ നിയമി�ത് ൈ�സ് വാ�ർ 
ഹൗസ് �േ��് എ� വിേദശ കൺ
സൾ�ൻസിയാണ്.  സ�� �േരഷി
െ� ശ�ള�ം കൺസൽ�ൻസി�െട 
ക�ീഷ�ം േചർ�് �തിമാസം 2, 
30000 �പയാണ് സർ�ാർ ഖജനാ
വിൽ നി�ം െചലവഴി�ി��ത്. �ൻ 
ചീഫ് െസ��റി െക. എം എ�ഹാ
മിെന കിഫ്ബി�െട ചീഫ് അ�ിനി
േ��ീവ് ഓഫീസറായി കരാർ അടി

േകരള�ിെല �വ സ�
ഹെ� ആ�ഹത��െട 
�ന�ിേല�് ത�ിവി��
ത് സർ�ാരിെ� നയ 
നടപടികളാണ്. അത് 
തി��വാൻ ത�ാറാ�
�തിന് പകരം, ശ��
േളാെട�വ�ം �വാ�
േളാട് െപ�മാ�കയാണ് 
സർ�ാ�കൾ.

േഭാ�ാലിൽ െതാഴിലി�ായ്മെ�തിെര എഐ
ഡിൈവഒ�െട �ൻൈകയിൽ സംഘടി�ി� �വ
ജനമാർ�്.  സമാധാനപരമായി നട� �കടന
�ി�േനെര േപാലീസ് �രമായ ലാ�ി�ാർ
�് നട�ക��ായി.
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�ാന�ിലാണ് നിയമി�ിരി��
ത്. 2,75,000 �പ�ം മ�് ആ��ല�
��ം അേ�ഹ�ിന് സർ�ാരാണ് 
നൽ��ത്. ജന��െട നി�തി�
ണം കൺസൾ�ൻസി�് വാരിേ�ാരി 
നൽകിെ�ാ�� അനധി�ത നിയ
മന�ൾ ഉടൻ അവസാനി�ി�വാൻ 
സർ�ാർ ത�ാറാകണം. െപാ�ഖജ
നാവിൽ നി�ം പണെമ��് ശ�ളം 
െകാ��� എ�ാ നിയമന��ം പി. 
എസ്.സി  വഴി നട�െ�ടണം.

കൺസൾ�ൻസി വഴി�� അന
ധി�ത നിയമന�ൾ ഒ� വശ�് 
നട�േ�ാൾ, മാനദ��െളാ�ം 
പാലി�ാെത ആ�ിത നിയമന��ം 
വ�ാപകമായി നട� െകാ�ിരി�
�. സർവീസിലിരിെ� മരണമട� 
ജീവന�ാരെ�/ജീവന�ാരി�െട 
ആ�ിതർ�് നിയമനം നൽ��ത് 
ന� കാര�മാണ്. എ�ാൽ, ��ത 
നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� മാനദ
��െള�ാം കാ�ിൽപറ�ി�� 
നിയമന�ളാണ് നട��ത്. സർവീ
സ് �ൾ �കാരം ആെക ഒഴി�ക�െട 
അ�് ശതമാനം വെര ആ�ിത നിയ
മനമാകാം. എ�ാൽ, ഭരണ-�തിപ
� േഭദെമേന� പാർ�ി േനതാ�ൾ 
ത��െട ആ�ിതെര എ�ാ നിയമ
��ം കാ�ിൽപറ�ിയാണ് സർവീ
സിൽ തി�കി കയ��ത്. കൺസൾ
�ൻസിക�ം രാ�ീയ പാർ�ി േനതാ�
�ാ�ം പി.എസ്.സി�് സമാ�രമായ 
നിയമന സംവിധാന�ളായി �വർ
�ി��ത് ജനാധിപത� സാ�ഹ�
�മ�ിൽ അ�വദി�ാ��ത�.

വിശവ്ാസയ്ത ന�െ�ടു�� 
പി.എസ്.സി

േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീ
ഷൻ, ഒ� ഭരണഘടനാ 
�ാപനെമ� നിലയി��  അതി
െ� വിശ�ാസ�ത  ��െകപിടി�ാണ് 
ഇ�വെര�ം �വർ�ി�ി��ത്. പി 
എസ് സി െയ ഇേ�ാ�ം �തീ�േയാ
െട േനാ�ി�ാ�� വലിെയാ� വി
ഭാഗം ജന�ൾ ന�െട സം�ാന
��്. എ�ാൽ, കഴി� �റ� വർ
ഷ�ളായി പി.എസ്.സിയിൽ നട�
� രാ�ീയ ഇടെപട�കൾ �ാപന
�ിെ� വിശ�ാസ�ത�് കള�േമൽ�ി
� െകാ�ിരി��. 

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല �ാഫ് 
േന�് നിയമനം ഇഴ��തിൽ �തി
േഷധി� ര�് ഉേദ�ാഗാർ�ികെള �
�വർഷേ��് വില�ിെ�ാ�് 
ഓഗ�് 25-ന് പി.എസ്.സി ഒ� ഉ�
രവ് �റെ��വി�ക��ായി. 
എ�ാൽ, ജ�ിസ് കമാൽ പാഷ, 
എൻ.എസ് മാധവൻ �ട�ിയ ��ഖ
�െട�ം ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട�ം 

ശ�മായ �തിേഷധെ� �ടർ�് 
പി.എസ്.സി�് വില�് പിൻവലി
േ��ിവ�. പി.എസ്.സി െചയർമാ
െ� പല ��ാവനക�ം തിക�ം 
ഏകാധിപത�പരമായ രീതിയി��
താണ്. �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല 
ക�ി��് േകസിെല �തികളായ 
എസ്എഫ്ഐ േനതാ�ൾ ശിവര
�ി�്, �ണവ്, നസീം എ�ിവർ
�് സിവിൽ  േപാലീസ് ഓഫീസർ 
പരീ�യിൽ യഥാ�മം 1, 2, 28 റാ�് 
ലഭി�ത് േകാ�ിയടിയി�െട ആയി�
� എ�് െതളിയി�െ��. �തിക�
െട വീ�ിൽ നി�ം പി.എസ്.സി�െട 
സീ�ം േചാദ� േപ��ം ൈ�ം�ാ�് 
കെ���േതാെട പി എസ് സി 
യിൽ നട�� രാ�ീയ ഇടെപട�ക
�ം �മേ��ക�ം സംബ�ി� െഞ�ി
�� വിവര�ളാണ് �റ�വ�ത്. 
പരീ�ാ ത�ി�് നട�തിെന �ടർ�് 
സിപിഒ റാ�് ലി�് റ�ാ�ിയിെ��ി
�ം നിയമനം നട�ാെത ഉേദ�ാഗാർ
�ികെള വ�ി�കയാണ് പി.എസ്.
സി െച�ത്. അവസാനം റാ�് ലി�് 
കാലഹരണെ��േതാെട �വാ�ൾ 
നി�ഹായരായി തീർ�.

ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി
�ിൾ 320(3) �കാരം �പീ�തമാ 
യതാണ് േകരള പ�ിക് സർവീസ് 
ക�ീഷൻ. ഭരണഘടന�െട അ�ഃസ
� ഉയർ�ി�ിടി�െകാ�് സ�ത�
�ം നീതി�ർ�ക�മായി സിവിൽ 
സർവീസിേല�് നിയമനം നട�ക 
എ�താണ് പി.എസ്.സി�െട ബാധ�
ത. �ടാെത, െപാ�േമഖല, സഹകര
ണ �ാപന�ളിേല�� റി�
�്െമൻറ് നടേ���ം പി എസ് സി 
ആണ്. എ�ാൽ, �റ� വർഷ�ളാ
യി പി.എസ്.സി ൈകെ�ാ�� നട
പടികളി�െട �വാ�ൾ�് പി.എസ് .
സിയിൽ ഉ�ായി�� വിശ�ാസം 
ന�െ�� െകാ�ിരി��. �താര�
മായി പരീ�കൾ നട�ക�ം റാ�് 
ലി�് �സി�ീകരി�ക�ം യഥാസ
മയം നിയമനം നട�ക�ം െച�
െകാ�് മാ�േമ പി.എസ്.സി�െട 
വിശ�ാസ�ത വീെ���ാൻ ആ�. 
1956ൽ േകരള പി.എസ്.സി ആരംഭി
�േ�ാൾ ��് അംഗ�ളാണ് ഉ�ാ
യി��ത്. എ�ാൽ, ഇ�ത് െചയർ
മാൻ ഉൾെ�െട 21 അംഗ�ളായി വർ
�ി�ിരി��. ഒ�ര ല�ം �പയി
ലധികം ശ�ളം ൈക��� പി.
എസ് .സി അംഗ�ൾ, ത�െള െപാ
�സ�ഹം വിശ�സി�് ഏ�ി�ിരി�

ജന��െട നി�തി�
ണം കൺസൾ�ൻസിക
ൾ�് വാരിേ�ാരി നൽ
കിെ�ാ�� അനധി�
ത നിയമന�ൾ ഉടൻ 
അവസാനി�ി�വാൻ 
സർ�ാർ ത�ാറാകണം. 
െപാ�ഖജനാവിൽ നി
�ം പണെമ��് ശ�ളം 
െകാ��� എ�ാ നിയമ
ന��ം പി.എസ്.സി  
വഴി നട�െ�ടണം.

അനധി�ത നിയമന�ൾ�ം അതി��മായ 
െതാഴിലി�ായ്മ ��ി�� േക�-സം�ാന 

സർ�ാ�ക�െട നയ�ൾ�െമതിെര 
എഐഡിൈവഒ സംഘടി�ി� �വജന കൺവൻഷൻ  

ജ�ിസ് കമാൽ പാഷ ഉദ്ഘാടനം െചയ്�.
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� േജാലി �ത�മായി െച�വാൻ 
ത�ാറാകണം.

െതാഴിൽ നൽകുംവെര 
െതാഴിലി�ാ� േവതനം

ജനാധിപത� സ�ഹ�ിൽ, പൗര
�ാ�െട അറി�ം ൈന�ണി�ം സ�
ഹ�ിെ� ആകമാന സ��ാണ് 
എ�ാണ് സ�ൽ�ി��ത്. െതാ
ഴിൽ െച�ാ�ം അ��ാനി�് ലഭി�
� �ലി െകാ�് സ�യം നില നിൽ
�ാ�ം തെ� ആ�യി�് നിലെകാ
�� ��ംബാംഗ�െള നിലനിർ�ാ
�ം ഒ�വന് സാധിേ����്. 
എ�ാൽ, ലാഭാധി�ിത ഉൽ�ാദന 
�മമായ �തലാളി� വ�വ�ിതി
യിൽ മാന�മായ െതാഴി�ം േവതന�ം 
അസാധ�മായി തീർ�ിരി��. വർ
�ി� വ�� കേ�ാള �തിസ�ി �
തലാളി�െ� ��തൽ �തിസ�ി 
യിേല�് ത�ിവി�ിരി��. ഈ �
തിസ�ി ��മാ��തിന�സരി�് 
െതാഴിലി�ാ��ം വർ�ി��. പര
മാവധി ലാഭം എ� �തലാളി� സാ
�ഹ��മ�ിെ� സഹജസ�ഭാവ�ി
ലാണ് �തിസ�ി�െട അടി�ാനം 
�ടിെകാ��ത്. 

�തലാളി� �തിസ�ി�െട പാ
രമ��ിൽ നട�ാ�െ�� ആേഗാള
വൽ�രണ നയ�ളാവെ�, നിലവി�
� െതാഴി�ക�ം �ടി ഇ�ാതാ�ക
�ം െതാഴി��വ�െട �ലി ഗണ�മാ
യി �റ�ക�ം െച�ിരി��. െപാ�
േമഖലാ �ാപന�� െട സ�കാര�
വൽ�രണ�ം ഔ�് േസാഴ് സിം�െമാ
െ� െതാഴിലാളിക�െട ജീവിതെ� 
അനി�ിതത��ിേല�് ത�ിവി�ി
രി��. െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�
വാൻ സർ�ാർ അടിയ�രമായി െച
േ��ത്, സർ�ാർ-അർ� സർ�ാർ 
�ാപന�ളിെല ഒഴി�കളിൽ ഉടൻ 
നിയമനം നട�ക എ�താണ്. മാ�
മ�, െതാഴിൽരഹിതരായ �വാ�ൾ
�് നിലനിൽ�ാനാവശ�മായ മിനി
മം േവതനം �തിമാസം നൽ�ക�ം 
േവണം.

1982-ൽ േകരള�ിൽ നട�ിലാ
�ി�ട�ിയ െതാഴിലി�ാ� േവത
നം എ� പ�തി, െതാഴിൽ രഹിത
െര പരിഹസി�ം വിധ�� ഒ�ായി 
മാറിയിരി��. െതാഴിലി�ാ� േവത
ന�ിെ� േപരിൽ �തിമാസം 120 �
പയാണ് സർ�ാർ �വജന�ൾ�് 
നൽ��ത്. �തിദിന�ണ�ിൽ 4 
�പ! 82-ൽ പ�തി നട�ിലാ�ി�

ട�ിയേ�ാൾ 20 ല�ം േപർ െതാഴി
ലി�ാ� േവതനം വാ�ിയി��.
എ�ാൽ, 2017 ആയേ�ാൾ അത് 
1,93,071 ആയി �റ�. െതാഴിലി�ാ
� �റ��െകാ�ാണ് േവതനം വാ
�� ആ�ക�െട എ�ം �റ�െത
�് ക�ത�ത്. െതാഴിലി�ാ�ാ േവത
നം വാ�വാൻ േപാ�� ദിവസെ� 
െചലവി�േപാ�ം സർ�ാരിെ� 120 
�പ തികയി� എ� േബാധ����
െകാ�ാണ് �വാ�ൾ അ�േപ�ി
�വാൻ നിർ��ിതരാ��ത്. സർ
�ാരാകെ�, ഇെതാരവസരമായി��
തി െതാഴിലി�ാ�ാ േവതനം തെ� 
ഇ�ാതാ�വാ�� നീ��ളാണ് 
നട�ിെ�ാ�ിരി��ത്. 

അ�െന, ഒ� ദിവസം അവസാ
നി�ി�ാ�� ഒ�� െതാഴിലി�ാ�ാ 
േവതനം. അത് ചരി�പരമായ കാര
ണ�ളാൽ �പെ�� ഒ�ാണ്. എ�ാ
വർ�ം െതാഴിൽ ലഭ�മാ�വാൻ 
ഗവൺെമ�കൾ�് എ� കഴി�േ�ാ 
അ�വെര െതാഴിൽ രഹിത േവതന
�ം നിലനിൽ�ണം. 1946-ൽ െകാ
�ി എസ്എൻഡിപി േയാഗ�ിെ� 
വിേശഷാൽ സേ�ളന�ിൽ അവത
രി�ി� അവകാശ 
�ഖ�ാപനേരഖയിൽ ഉ�യി� ആവ
ശ��ളിൽ ഒ�ായി�� “േവല 
അെ��ിൽ േവലയി�ാേവതനം” 
സേഹാദരൻ അ��ൻ ഉൾെ�െട �
� േപരായി�� ആ േരഖ ത�ാറാ
�ിയത്.അ�െന സ�ാത��ം കി�
�തി���തെ� ജനാധിപത�വാദി
കൾ പലേ�ാഴായി ആവശ�െ�� 

ഒ�ാണ് െതാഴിലി�ാ� േവതനം 
എ� �വജന��െട അവകാശം.

അേമരി�, �ാൻസ്, �ി�ൺ �ട
�ിയ വികസിത രാജ��ളിൽ ഒരാ�
െട ഉപജീവന�ിനാവശ�മായ �ക 
െതാഴിലി�ാ� േവതനമായി ഗവൺ
െമ�് നൽ��. ആ�യിൽ 450 േഡാ
ളറാണ് അേമരി� െതാഴിലി�ാ� േവ
തനമായി നൽ��ത്. ഏകേദശം 
31,000 ഇ��ൻ �പ. േകാൺ�സ് 
ഭരി�� രാജ�ാനിൽ േപാ�ം ഡി
�ി കഴി�വർ�് 3000 �പ�ം 
പ�ാം തരം പാസായവർ�് 700 �
പ�ം �തിമാസം നൽ���്. െതാ
ഴിൽ രഹിതർ�ം െതാഴിൽ ന�െ��
വർ�ം സർ�ാർ നൽ�� സഹായ
ധനമാണ് െതാഴിലി�ാ�ാ േവതനം. 
അത് ആ�െട�ം ഔദാര�മ�, അവ
കാശമാെണ�് �വജന�ൾ മനസി
ലാ�ണം. േകാവിഡ് ആരംഭി�തി� 
േശഷം െതാഴിൽരഹിതരായ �വാ
�ൾ വലിയ ക�തയിലാണ്. സർ
�ാരിെ� ഒരാ��ല��ം ലഭി�ാ�
വരാണ് െതാഴിൽരഹിതരായ �വാ
�ൾ. െതാഴിലി�ാ� േവതനം �തി
മാസം 3000 �പെയ�ി�ം നൽ�
വാൻ സർ�ാർ ഉടൻ ത�ാറാകണം.

റാ�്  ലി�് നിലവിലു�േ�ാൾ 
കരാർ നിയമനം പാടി�

റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാൾ എം
േ�ാെ�ൻറ് എ�്േച�് വഴി കരാർ 
നിയമനം നട��ത് എ�താണ് നി
യമം. കരാർ നിയമനം നട��തിന് 
�ൻപ് പി.എസ്.സിയിൽ നി�ം 
േനാൺ അൈവയ�ബിലി�ി സർ�ിഫി
��് വാ�ണം എ�ം നിയമ��്. 
എ�ാൽ, എ�ാ വ�വ�ക�ം കാ
�ിൽപറ�ിെ�ാ�ാണ് കരാർ നിയ
മന�ൾ നട� െകാ�ിരി��ത്. 
കരാർ നിയമന�ി�െട ഗവൺെമ�് 
ല��ംവ��ത്, വലിയ �േ�ാഭ 
�ളി�െട ജീവന�ാർ �ാപിെ�� 
� െതാഴിൽ �ര�ിതത�ം ഇ�ാതാ
�ക എ�ത് തെ�യാണ്. 'ഹയർ 
ആ�് ഫയർ' എ� ആേഗാളവൽ�ര
ണ�ിെ� െതാഴിൽ സ�ദായം 
ആണ് കരാർ നിയമന�ി�െട 
ഗവൺെമൻറ് �ാപി��ത്. േസ
വന-േവതന വ�വ�ക�െട പരിധി
യിൽ െപടാ� കരാർ ജീവന�ാെര 
സർ�ാർ സർവീസിൽ പരമാവധി 
ഉൾെ�ാ�ി�ക എ�താണ് സർ
�ാ�ക�െട ല��ം. ഉേദ�ാഗാർ�ി
കളായ �വാ�ൾ�് െതാഴിൽ ന�

റാ�് ലി�് നിലവി��
േ�ാൾ എംേ�ായ്െമൻറ് 
എ�്േച�് വഴി കരാർ 
നിയമനം നട��ത് 
എ�താണ് നിയമം. 
കരാർ നിയമനം നട�
�തിന് �ൻപ് പി എസ് 
സി യിൽ നി�ം േനാൺ 
അവയിലബിലി�ി സർ�ി
ഫി��് വാ�ണം എ�ം 
നിയമ��്. എ�ാൽ, 
എ�ാ വ�വ�ക�ം കാ
�ിൽ പറ�ിെ�ാ�ാണ് 
കരാർ നിയമന�ൾ നട
�െകാ�ിരി��ത്
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െ��� എ�ത് മാ�മ�, ജീവന
�ാർ നിര�രമായ �േ�ാഭ�ളി 
�െട േനടിെയ�� െതാഴിൽ അവകാ
ശ�ൾ കാലാ�ര�ിൽ ഇ�ാതാ�
െ��ം എ� അപകട�ം കരാർ നിയ
മന�ിൽ ഒളി�ിരി��്.

യുവാ�ൾ സമരേവദിയിൽ
ഓൾ ഇ�� െഡേമാ�ാ�ിക് �

�് ഓർഗൈനേസഷൻ ഓഗ�് 25 
ന് സംഘടി�ി� ഓൺൈലൻ കൺ
വൻഷൻ െതാഴിലി�ാ�െ�തിരായ 
�േ�ാഭ�ിെ� കാഹള�യർ�ി. 
ജ�ിസ് കമാൽ പാഷ ഉദ്ഘാടനം 
െച� കൺെവൻഷനിൽ 17,000 േപർ 
പെ��� എ�� തെ� വിഷയ�ി
െ� രാ�ീയ �ാധാന�ം എ� മാ��
�്  എ� െതളിയി��തായി��. 
കൺവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം െച� െകാ
�് ജ�ിസ് കമാൽപാഷ പറ� വാ
�കൾ �വാ�ൾ�് ആ�വിശ�ാസ
േ�ാെട �േ�ാ� േപാകാൻ �േചാദ
നേമ��തായി��.

"കൺസൾ�ൻസികൾ ഇെ��ിൽ 
സർ�ാരിന് �േ�ാ� േപാകാനാവി� 
എ�് പറ�� മ�ിമാേരാട് ��മാ
ണ് േതാ��ത്. െകാേറാണ വ�ാപി
�് ��വൻ േമഖലക�ം �തിസ�ി 
യിലാണ്. �വാ��െട അവ�യാ
ണ് ഏ��ം പരിതാപകരം. െതാഴിലി
�ാ� േവതനം എ� േപരിൽ പി�
�ാശ് നൽകി സർ�ാർ �വാ�െള 
അപമാനി�കയാണ്. �വാ�ൾ�് 
െതാഴിൽ നൽകാൻ പ�ാ� പി.
എസ്.സി ഭരണഘടനാ�ാപനമാ
േണാ? അത് പിരി�വി��തേ� ഇതി
�ം േഭദം. �വാ��െട ശ�ം വനേരാ
ദനമായി മാറ�ത്. അത് ബധിര കർ
ണ�െള �റ�ി�ണം. െതാഴിൽ ഒ� 
അവകാശമാണ് െതാഴിലി� േവ�ി
�� േപാരാ��ിൽ ഞാൻ നി�േളാ
െടാ�ം ഉ�ായിരി�ം." അേ�ഹം 
പറ�. 

െതാഴിൽരഹിത�െട െപാ�വായ 
ഒ� �േ�ാഭ േവദി �പെ���ണം 
എ� ആഹ�ാനേ�ാെടയാണ് കൺ
വൻഷൻ അവസാനി�ത്.

െതാഴിലി�ാ�: മുതലാളി� 
വയ്വ�യുെട സൃ�ി

മാനവചരി��ിൽ �തലാളി� 
വ�വ� ഉദയം െച�തി� േശഷം 
�ത��െ�� ഒ� �തിഭാസമാണ് 
െതാഴിലി�ാ�. അധ�ാനശ�ി മാ�ം 
ൈക�തലാ�� തിക�ം സ�ത�നാ
യ െതാഴിലാളി ആവിർഭവി�ത് �ത
ലാളി� സാ�ഹ� �മേ�ാെടാ�മാ 
ണ്. െതാഴിലാളിക�െട അധ�ാനഫലം 
�തലാളി കവർെ����താണ് 
ലാഭം അഥവാ മി��ല�ം. ആ മി� �
ല�മാണ് �ലധനം ആയി മാ��ത്. 
െതാഴിലാളി�് ലഭിേ�� �ലി �ത
ലാളി കവർെ���േ�ാൾ െതാഴിലാ
ളി�െട വാ�ൽ േശഷി (പർേ�സിം
ഗ് ക�ാസി�ി) �റ�ക�ം മാർ�
�ിൽ ഉൽ���ൾ െക�ി�ിട�ക
�ം െച�ം. ഇതിെ� ഫലമായി �ത
ലാളി�-സാ�ാജ�ത� ശ�ികൾ ��
തരമായ കേ�ാള �തിസ�ിെയ 
അഭി�ഖീകരി�ക�ം ത��െട ഉൽ
പാദനം െവ�ി�റ�ാൻ നിർബ�ിത
രായി�ീ�ക�ം െച��. ഉൽപാദ
നം �റ�േ�ാൾ സ�ാഭാവികമായി 
െതാഴിലാളികെള പിരി� വിേട�ി 
വ�ം. അ�െന ചരി��ിലാദ�മാ
യി ഒ� െതാഴിലി�ാ�ട ��ി�െ� 
�. എ�ാ �തലാളി� - സാ�ാജ�ത� 
രാജ��ളി�ം െതാഴിലി�ാ� േകാ
ടാ�േകാടി �വാ�ൾ അതിജീവന
�ി�േവ�ി െപാ�േത� ഗതിേക
ടിലാണ്. ��മായ കേ�ാള �തിസ
�ി �ലം മരണാസ�മായ �തലാളി
� സാ�ാജ�ത��ിന് �തിയ െതാ
ഴി�കെളാ�ം ��ി�ാനാവി�. 
എ� മാ�മ�, നിലവി��ായി�� 
െതാഴി�കൾ �ടി കവർെ���് 
ആ��് നീ�ി എ��വാ�� ത��ാ
ടിലാണ് �തലാളി� വ�വ�ിതി.

േക��ിൽ അധികാര�ിലിരി
�� ബിെജപി സർ�ാരിെ� നയന
ടപടികൾ പരിേശാധി�ാൽ േമൽ�റ
� കാര��ൾ വ�തയാെണ�് 
േബാധ�മാ�ം. �തിവർഷം ര�് 
േകാടി �തിയ െതാഴി�കൾ വാ�ാനം 

െച�് അധികാര�ിേലറിയ നേര� 
േമാദി സർ�ാർ  ഒ� െതാഴി�േപാ
�ം ��തായി ��ി�ി�. മാ�മ�, 
ഉ�ായി�� െതാഴിൽ േപാ�ം ഇ�ാ
താ�� നയ�ളാണ് അവർ നട�ി
ലാ��ത്. 2018ൽ നാഷണൽ സാ
�ിൾ സർേവ ഓർഗൈനേസഷൻ പറ
�ത്, 45 വർഷ�ിനിടയിെല ഏ�
�ം ��മായ െതാഴിലി�ാ�യി�െട
യാണ് രാജ�ം കട� േപാ��െത
�ാണ്. ഓേരാ മണി�റി�ം ഒ� 
െതാഴിൽരഹിതൻ ആ�ഹത� െച�
� എ� െഞ�ി�� കണ�് നാഷ
ണൽ ൈ�ം െറേ�ാർഡ്സ് ബ�േറാ 
ഈ അ�� കാല�് 
�റ�വി�ക�ം െച�. ഇ��യിൽ 
േലാക്ഡൗൺ ആരംഭി� മാർ�് �
തൽ ഓഗ�് വെര 12 േകാടി ആ�കൾ
�ാണ് െതാഴിൽ ന�മായത്.  ഭയാന
കമായ  നിലയിൽ െതാഴിലി�ാ� വർ
�ി�േ�ാ�ം കാല�ളായി െതാഴിൽ 
നൽകിേ�ാ�� െപാ�േമഖലാ �ാ
പന�ൾ േകാർ�േറ�കൾ�് തീെറ�
�കയാണ് േമാദി സർ�ാർ. ഇ��ൻ 
െറയിൽേവ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ, ബി.
പി.സി.എൽ �ട�ിയ സർ�ാർ �ാ
പന�ൾ ��കകൾ�് തീെറ���
തി�െട െതാഴിൽന�െമ�ത് അതി 
��തരമായ നിലയിൽ വർ�ി�ം.

ലാഭാധി�ിത ഉൽപാദന സ�ദാ
യമാണ് െതാഴിലി�ാ� അട��� 
സാ�ഹിക ����െട അടി�ാന 
കാരണം. �തലാളി� സാ�ഹ��മം 
അവസാനി�ി� േസാവിയ�് �ണിയ
നിൽ എ�ാവർ�ം െതാഴിൽ നൽകി
യി�� എ�ത് �േത�കം ഓർേ�
�താണ്. എ�ാവർ�ം െതാഴിൽ 
നൽകിെ�ാ�് എംേ�ാെ��്  എ�
േച�് അട���ിയ ഏക രാജ�ം 
േസാവിയ�് �ണിയൻ ആയി��.

െതാഴിലി�ാ�െ�തിരായ ഏെതാ
� �േ�ാഭ�ം ഉ�ട��ിൽ െതാഴി
ലി�ാ� ��ി�� �തലാളി� സാ�
ഹ� �മ�ിെനതിരായ േപാരാ�മായി 
മാറണം. സം�ാന�് �പെ��ി�� 
�വജന �േ�ാഭ�ിന് ആ ദിശയിൽ 
�േ�റാൻ സാധി�ം.


