
1ജനുവരി 2021

Unkw_À 2020              hmeyw 47  e¡w 8                No^v FUn-äÀ:  hn.thWp-tKm-]mÂ               t]Pv 16              hne 5.00 cq]

kwØm\ I½nän apJ-]{Xw

tkmjy-enÌv bqWnän skâÀ  
Hm^v C´y (I-½yq-Wn-Ìv) 

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)

]©mb-¯vv 
sXcsªSp¸v ^-ew 
hn-e-bn-cp¯Â

t]Pv 3
tkm-hnb-äv bq-Wn-b-³ 
almamcn-Isf
t\-cn-«-sX-§-s\?

t]Pv 11
s]t{Smfnbw taJe 
tImÀ¸tdäpIÄ¡v 
ASnbd hbv¡p-¶p

t]Pv 14

ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മരേഡ്സ് 
ആൻഡ്സ് പ�രൊമേഴ്സ് (്മേരൊഷൻ 
ആന്സ് പെസിലിമറേഷൻ), െരൊർ
മേഴ്സ് (എംപവർപേന്സ് ആന്സ് പ്രൊ
ട്ടക്ഷൻ) എഗ്ിപേൻസ്റസ് ഓൺ പ്്സസ് 
അഷ്വറൻസസ് ആന്സ് െരൊം സർവീ
സസസ്, എപസൻഷ്യൽ �മ്രൊഡ്ി
റേീസസ്(അപേന്സ്പേന്സ്) ആക്സ് എന്ീ 
�രൊർഷി� �രിനിയേങ്ങളം പ്വ
ദ്യുതി ബിൽ(മേദ്ഗതി) 2020ഉം 
പിൻവലിക്കണപേന്സ് ആവശ്യ
പപെട്ടുപ�രൊണ്രൊണസ് �ർഷ�ർ ഐതി
ഹരൊസി�േരൊയ ് മക്ഷരൊേം  നയി
ക്കുന്തസ്. 

'ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ പെമയേ
ണ്ിവരുപേന്നുറപെരൊണസ്! പിപന് 
പ�രൊമറരൊണപയ മപടിക്കുന്പത
ന്ിനസ്! ഞങ്ങൾ സേരം തുടരു�
തപന് പെയ്ം' - സേരം പെയ്ന് 
�ർഷ�രുപട ഈ വരൊക്കു�ളിൽ 
നിശ്ചയദ്രൊർഢ്യം ് �ടേരൊയിരുന്നു. 
ഡ്ൽഹിക്കുചുറ്റുമുള്ള പതരുവു�ളി
ലരൊപ� തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന് ലക്ഷ

ക്കണക്കിനസ് �ർഷ�ർ ഡ്ിേരൊന്റു
�ൾ മനടരൊപത പിൻവരൊങ്ങില്ല എന് 
ഉറച്ച തീരുേരൊനത്ിലരൊണസ്. ഉല്പ
ന്ങ്ങൾക്കസ് ് തിെലദ്രൊയ�േരൊയ 
വില�ിട്ടരൊപത ത�ർച്ചപയ മനരി
ടു�യരൊണസ് �ർഷ�ർ. കൃഷിപച്ചല

വരൊ�പട്ട അനുദ്ിനം കുതിച്ചുയരു�യം 
പെയ്ന്നു. ഈ യരൊതന�ൾക്കിട
യിലരൊണസ് �രൊർഷി� മേഖലയിൽ 
മൂന്സ് �രിനിയേങ്ങളം പ്വദ്യുതി 
മേദ്ഗതിബില്ം മ�ന്ദ്രഗവപമെന്സ് 
പ�രൊണ്ടുവരുന്തസ്. ഇമതരൊപട മരരൊ
ഷരൊകുലരരൊയ �ർഷ�ർ സംഘ
ടിത മുമന്റേത്ിപന് �രുത്സ് ഗവ
പമെന്ിപന മബരൊദ്്യപപെടുത്രൊൻ 
തുനിഞ്ിറങ്ങു�യരൊയിരുന്നു. പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി പടർന്നുപിടിച്ച സരൊഹ
െര്യം ഉപമയരൊഗപപെടുത്ിയരൊണസ് 

ബിപെപി നയിക്കുന് മസ്വച്രൊധി
പത്യ ഗവപമെന്സ് ഈ �രിനിയ
േങ്ങൾ പരൊർലപേന്ിപന േറി�ട
ന്സ് ഓർഡ്ിനൻസസ് ആയി ഇറക്കി
യതസ്. �ർഷ�രുേരൊയി ഈ വിഷയം 
െർച്ച പെയേണപേമന്രൊ സരൊധരൊര
ണക്കരൊരുപട അേി്രൊയം ആരരൊ
യണപേമന്രൊ ഗവപമെന്ിനസ് മതരൊ
ന്ിയമതയില്ല. ബഹുരരൊഷ്ട്ര കുത്
��ൾക്കും മ�രൊർപെമററ്റു�ൾക്കും 
�രൊർഷി�മേഖല തുറന്നുപ�രൊടുക്കരൊൻ 
മവണ്ിയരൊണസ് �രൊർഷി�രംഗത്സ് 

രയരൊയി �ർഷ�രും �ർഷ�പതരൊ
ഴിലരൊളി�ളം കൂടുതൽ യരൊതനരൊ
പൂർണേരൊയ സരൊഹെര്യപത് അേി
മുഖീ�രിമക്കണ്ിവരും. മുതലരൊളി
ത് ചൂഷണം നടേരൊടുന് ഗ്രൊേീണ 
സമ്പദ്സ്ഘടനയിൽ ഈ വമ്പന്രൊർ 
പിടിമുറുക്കുന്മതരൊപട �ർഷ�രു
പട െീവിതേരൊർഗംതപന് അടഞ്ഞു
മപരൊകുന് സ്ിതിയണ്രൊകും. 
എന്രൊൽ ഈ നിയേങ്ങൾ �ർ
ഷ�ർക്കസ് കൂടുതൽ 'ആനുകൂല്യങ്ങ
ളം സമന്രൊഷവും' ് ദ്രൊനം പെയ്
പേന് ്െരൊരണം പ�രൊണ്ടുപിടി
ച്ചുനടത്തു�യരൊണസ് ഗവപമെന്സ്. 
�ർഷ�രുപട എതിർപ്പു�പള അവ
ഗണിച്ചസ് ഈ �രിനിയേങ്ങൾ 
അടിമച്ചൽപിക്കരൊൻ തപന്യരൊണസ് 
ഗവപമെന്ിപന് തീരുേരൊനം. േറു
വശത്സ്, �ർഷ�രരൊ�പട്ട, ഈ 
മൂന്സ് �രൊർഷി�നിയേങ്ങളം പ്വ
ദ്യുതി(മേദ്ഗതി) നിയേവും നിരു
പരൊധി�ം പിൻവലിക്കണപേന് 
ഉറച്ച നിലപരൊടിലുേരൊണസ്. പ്വദ്യു
തി സബസ് സിഡ്ി പവട്ടിക്കുറയ്കരൊനും 
കൂടുതൽ സ്വ�രൊര്യവൽക്കരണം 
നടപെരൊക്കരൊനുമുമദേശിച്ചുള്ളതരൊണസ് 
പ്വദ്യുതി(മേദ്ഗതി) നിയേം 2020.

സമരം രൂപപ്പെട്ടുവന്നപ്െങ്ങപ്െ
�ർഷ�്മക്ഷരൊേം ആരംേി

ക്കുന്തസ് പഞ്രൊബിലരൊണസ്. ധർണ
യം േറ്റുേരൊയരൊണസ് സേരം തുടങ്ങു
ന്തസ്. മ�ന്ദ്രഗവപമെന്സ് ഇതസ് ഗൗ
നിച്ചമതയില്ല. ഇതിൽ മരരൊഷം
പ�രൊണ് �ർഷ�ർ ഉത്മരന്്യ

FÃm hoYn-Ifpw
UÂln-bn-tebv¡v...

ImÀjnI Icn-\n-b-a-§Ä¡pw
sshZyp-Xn(-t`-Z-K-Xn) _nÂ 2020\pw FXnsc

CXn-lmkw cNn¨v
IÀjI {]t£m`wെലസ്ഥാന നഗരമഥായ ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റു

മുള്ള വീഥികളഥാകക അതിശക്തമഥായ കർ
ഷകപ്രക്ഥാഭത്ികറെ പ്രവഥാഹത്ഥാൽ 
നിറഞ്ഞുകവിയുകയഥാണക്. അഭൂതപൂർവ്വമഥാകയഥാരു 
മഥാനം കകവരിച്ച ഈ പ്രക്ഥാഭം അടങ്ഥാത് 
ആകവശവം ഒടുങ്ഥാത് ക�ഥാരഥാട്ടവീര്യവം പ്രദർ
ശിപ്ിച്ചുകകഥാണ്ക് മുകനേറുകയഥാണക്.

�രൊതലരൊയ േരൊറേം വരുത്തുന് ഈ 
നിയേങ്ങൾ ഏ�പക്ഷീയേരൊയം 
തന്ിഷ്ട്�രൊരവും അടിമച്ചൽപി
ക്കരൊൻ ഗവപമെന്സ് തുനിഞ്തസ്. 
ഈ നിയേം നടപെരൊക്കുന്മതരൊപട 
കുത്� േീേന്രൊരുപട പ�രൊള്ളയ്കി

പോരുതുന്ന കര്ഷകര്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യവുമായി എസ്ക് യുസിഐ(സി) സംസ്ാന കമ്ിറ്ിയുപട 
ആഭിമുഖ്യത്ില് ഡിസബര് 11ന്ക് നടന്ന രാജ്ക്ഭവന് മാര്ച്ക്
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

IÀj-I-t{Zm-l \-b-§Ä ]n³-h-en¡p-I: 
cmPv`h\n-te-¡v _-lpP\ amÀ¨v

കർഷ�മരേരൊഹ നയങ്ങൾ 
പിൻവലിക്കണപേന്രൊവശ്യപപെ
ട്ടുപ�രൊണ്സ് എസസ് യസിഐ(സി)
സംസ്രൊന �്ിറേിയപട മനതൃ
ത്വത്ിൽ ഡ്ിസംബർ 11നസ് രരൊെസ്േ
വനിമലയ്കസ് േരൊർച്ചസ്  നടന്നു. എഐ
പ�പ�എംഎസസ് േധ്യ്മദ്ശസ് 
സംസ്രൊന പസക്രട്ടറിയം ഡ്ൽഹി
യിപല സേരമനതരൊക്കളിപലരൊരരൊ
ളേരൊയ സഖരൊവസ് േനീഷസ് ശ്ീവരൊ
സ്തവ  േരൊർച്ചസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു.

�ർഷ�്മക്ഷരൊേപത് അടി
ച്ചേർത്രൊപേന്തസ് മ�ന്ദ്രസർക്കരൊ
രിപന് വ്യരൊമേരൊഹം േരൊത്രേരൊപണ
ന്നും �ർഷ�സേരം െരിത്രവി
െയം മനടുപേന്നും േനീഷസ് ശ്ീ
വരൊസ്തവ പറഞ്ഞു. �ർഷ�രുപട 
ന്യരൊയേരൊയ ആവശ്യങ്ങൾ അം
ഗീ�രിക്കുന്തിനസ് പ�രം സേരം 
പെയേരൊപനത്ിയവപര ഡ്ൽഹി

യിലരൊപ� സേരത്ിനസ് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യവുേരൊയി മുമന്രൊട്ടുവന്നു. തു
ടർന്സ് രരൊെ്യേരൊപ� ഈ സേരം 
പടർന്നുപിടിച്ചു. സേരപത് നയി
ക്കരൊനരൊയി 250 �ർഷ�സംഘട
ന�ളപട ഒരു മയരൊെിച്ച സേരസ
േിതി രൂപീ�രിക്കപപെട്ടു. സർക്കരൊ
രിനസ് ഇളക്കേിപല്ലന്സ് �ണ്മതരൊപട 
പസപ്ംബർ 25നസ് അഖിമലന്്യരൊ
തലത്ിൽ ഗ്രൊേീണമേഖലയിൽ 
പപരൊതുപണിമുടക്കസ് ആഹ്വരൊനം പെ
യേപപെട്ടു. പതരൊഴിലരൊളി�ളം േറേസ് അദ്്വരൊ
നിച്ചുെീവിക്കുന് വിേരൊഗങ്ങളം 
ഇതിനസ് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽ�ി. 
പണിമുടക്കസ് വൻവിെയേരൊയി. ഗവ
പമെന്സ് േൗനം തുടർന്മപെരൊൾ നവം
ബർ 26-27നസ് പരൊർലപേന്സ് േരൊർച്ചസ് 
നടത്രൊൻ സംയക്ത സേര സേിതി 
ആഹ്വരൊനം പെയ്തു. അമ്പതിനരൊയി
രമത്രൊളം വരുന് സ്തീ�ളടക്കം 
്രൊയേരൊയവരുൾപപെപട ലക്ഷക്ക
ണക്കിനസ് �ർഷ�ർ വീടും വയലു
പേല്ലരൊം ഇപട്ടറിഞ്സ് ഡ്ൽഹിയി
മലയ്കസ് േരൊർച്ചസ് പെയ്തു. േരൊസങ്ങൾ 
തങ്ങരൊനുള്ള തയേരൊപറടുമപെരൊപടയരൊ
ണസ് അവർ യരൊത്ര തിരിച്ചതസ്. വൃദ്
രും സ്തീ�ളം കുട്ട�ളപേരൊപക്ക നൂറു
�ണക്കിനസ് രേക്കു�ളിലും രേരൊക്റു�
ളിലും, ആമരരൊഗ്യമുള്ളവപരല്ലരൊം 
�രൊൽനടയരൊയം ഡ്ൽഹി ലക്ഷ്യ
േരൊക്കി നീങ്ങി. �ിരരൊത നിയേങ്ങൾ 
പിൻവലിക്കരൊപത േടങ്ങില്ല എന്
വർ ് ഖ്യരൊപിച്ചു. പഞ്രൊബസ്, ഹരി
യരൊന എന്ിവമയരൊപടരൊപെം േദ്്യ
്മദ്ശസ്, ഉത്ർ് മദ്ശസ്, രരൊെസ്രൊൻ, 
ബീഹരൊർ, േഹരൊരരൊഷ്ട്ര എന്ീ സം
സ്രൊനങ്ങളിൽനിന്നും �ർഷ�രു
പട ്വരൊഹമുണ്രൊയി.

അമന�രൊയിരം വരുന് ഈ 
മപരൊരരൊളി�ൾ ഡ്ൽഹിയിമലയ്ക്കു
ള്ള എല്ലരൊ മറരൊഡു�ളം ഉപമരരൊധി
ച്ചു. സേരത്ിൽ പപകെടുക്കരൊൻ 
എല്ലരൊ ദ്ിവസവും കൂടുതൽ �ർഷ
�ർ എത്ിപക്കരൊണ്ിരുന്നു. ഭൂര
ഹിത �ർഷ�രും �ർഷ�പത്രൊ
ഴിലരൊളി�ളപേരൊപക്ക ആയിരങ്ങ
ളരൊയി അണിമെർന്നുപ�രൊണ്ിരു
ന്നു. ഡ്ിസംബർ 15നസ് സേരം 18 
ദ്ിവസം പിന്ിട്ടു. വിദ്്യരൊർത്ി�
ളം യവരൊക്കളം സ്തീ�ളം പതരൊഴി
ലരൊളി�ളപേല്ലരൊം വലിയ പിന്തുണ
യരൊണസ് സേരത്ിനസ് നൽ�ിയതസ്. 
വ്യവസരൊയ േീേന്രൊപരയം മ�രൊർ
പെമററ്റു�പളയം മസവിക്കരൊനും 
�രിഞ്ന്യം പൂഴ്തിവയ്ം നടത്രൊൻ 
അവസരപേരൊരുക്കരൊനുേരൊയി പ�രൊ
ണ്ടുവന് �രിനിയേങ്ങളപട ഗൂഢ
ലക്ഷ്യം തുറന്നു�രൊണിച്ച �ർഷ�ർ 
ഒരു പുതിയ മുരേരൊവരൊ�്യം മുമന്രൊ
ട്ടുവച്ചു. അദ്രൊനി-അംബരൊനിേരൊപര
യം പൂഴ്തിവയ്�രൊപരയം മസവിക്കു
�പയന്തരൊണസ് സർക്കരൊരിപന് 
ലക്ഷ്യം എന്വർ ഉദ്സ് മഘരൊഷിച്ചു.

സമരം അനുദിെം  
കരുത്താർജിക്കുന്നു

�ർഷ�ർ ഡ്ൽഹിയിമലയ്കസ് 
�ടക്കരൊതിരിക്കരൊനരൊയി അയൽ 

സംസ്രൊനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അതിർ
ത്ി�ളിപലരൊപക്ക സരൊദ്്യേരൊയ 
മുൻ�രുതൽ നടപടി�ൾ ബിപെപി 
ഗവപമെന്സ് പ്�പക്കരൊണ്ിരുന്നു. 
�ഠിനേരൊയ തണുപെിലും �ർഷ�ർ
ക്കുമനപര െലപീരകെി�ൾ ് മയരൊ
ഗിച്ചു. ടിയർ ഗ്യരൊസസ് പഷല്�ൾ 
പപരൊട്ടിച്ചു, അമന�ം മപപര േരൊര
�േരൊയി മുറിമവൽപെിക്കുംവിധം 
ലരൊത്ിച്ചരൊർെസ് നടത്ി. ബരൊരി
മക്കഡ്സ്, �മ്പിമവലി, േണ്ണുനിറച്ച 
�പണ്യസ് നറു�ൾ, രേക്കു�ൾ, �ി
ടങ്ങു�ൾ, വലിയ പരൊറ�ൾ തുട
ങ്ങിയവപയരൊപക്ക വഴിതടസ്സപപെ
ടുത്രൊനരൊയി ഉപമയരൊഗിച്ചു. സേരൊ
ധരൊനപരേരൊയി േരൊർച്ചുപെയ്തുവരുന് 
�ർഷ�പര തടയരൊനരൊയി അതിർ
ത്ി�ൾ അടയ്ക്കു�യം നിമരരൊധ
നരൊജ്ഞയം നിശരൊനിയേവുപേരൊ
പക്ക ്ഖ്യരൊപിക്കു�യം പെയ്തു. 
�ർഷ�ർക്കസ് േക്ഷണമേരൊ േമറേരൊ 
വിതരണംപെയ്ന്തസ് നിയേവി
രുദ്േരൊയി ് ഖ്യരൊപിച്ചു. യപിയിൽ
നിന്സ് േക്ഷ്യവസ്തുക്കളേരൊയി ഡ്ൽ
ഹിയിമലയ്കസ് തിരിച്ച രണ്സ് രേരൊക്ർ
-മരേരൊളി�ൾ യപി ഗവപമെന്സ് 
പിൽേിത്ിൽ തടഞ്ഞു. പ�രൊമറരൊണ 
വ്യരൊപന േീഷണിയം േരൊർച്ചസ് തട
യരൊനരൊയി ഉയർത്ിക്കരൊണിച്ചു. 
തി�ച്ചും ന്യരൊയേരൊയ ഡ്ിേരൊന്റു�ൾ 
ഉന്യിച്ചുപ�രൊണ്ടുള്ള ഉജ്്വലേരൊയ 
ഈ ്മക്ഷരൊേപത് മനരിടരൊനരൊ
യി ബിപെപിയം അവരുപട വഴി
�രൊട്ടിയരൊയ ആർഎസ്സസ്എസ്ം ആവ
നരൊഴിയിലുള്ള മുഴുവൻ അസ്തങ്ങളം 
്മയരൊഗിച്ചു. എല്ലരൊ അടിച്ചേർത്ൽ 
നടപടി�ളം പ്�പക്കരൊള്ളുന്മതരൊ
പടരൊപെം വ്യരൊെ വരൊർത്�ളം ്
െരിപെിച്ചു, ദുഷസ് ്െരൊരണങ്ങൾ 
നടത്ി, കൂലി പയഴുത്തു�രൊപരപക്കരൊ
ണ്സ് ഈ നിയേങ്ങൾ �ർഷ�ർ
ക്കസ് ഏപറ ഗുണ�രേരൊപണന്നും 
അവരുപട വരുേരൊനം ഇരട്ടിയരൊകു
പേന്നും ്െരിപെിച്ചു. ബിപെപി
മയരൊടസ് ഏപറ വിമധയത്വം പുലർ
ത്തുന് േരൊദ്്യേങ്ങൾ ജുഗുപസ് സരൊ
വഹേരൊംവിധം സർക്കരൊരിപന ്
�ീർത്ിക്കു�യം െനങ്ങൾക്കിട
യിൽ ആശയക്കുഴപെം സൃഷ്ടിക്കു

�യം പെയ്തു. ഇത്രപയരൊപക്ക പെ
യ്ിട്ടും �ർഷ�രുപട സേരവീര്യം 
പ�ടുത്രൊൻ ഗവപമെന്ിനരൊയില്ല. 

അതിശക്തേരൊയ ് മക്ഷരൊേത്ി
പന് സ്ർദേത്രൊൽ ഒറേപപെട്ടുമപരൊയ 
ബിപെപി ഗവപമെന്സ് നിയേത്ിൽ 
െില നിസ്സരൊര ഇളവു�ൾ വരുത്രൊ
പേന്സ് വരൊക്കരൊൽ പറഞ്ഞുപ�രൊണ്സ് 

സേരപത് വഴിപതറേിക്കരൊൻ ശ്
േിച്ചു. േന്തിസേയിപല രണ്രൊേനരൊയ 
ആേ്യന്ര േന്തി അടക്കമുള്ളവപര 
�ർഷ�രുേരൊയി െർച്ചയ്കരൊയി നി
മയരൊഗിക്കു�യരൊയിരുന്നു അടുത് 
നടപടി. പതരൊലിപ്പുറമേയള്ള െില 
േിനുക്കുപണി�ൾ നിർമദേശിച്ചു
പ�രൊണ്സ് സേരം ഇല്ലരൊതരൊക്കരൊനരൊ

ണസ് അവർ ശ്േിച്ചതസ്. എന്രൊൽ 
നിയേങ്ങൾ പിൻവലിക്കു�പയ
ന്തല്ലരൊപത േപറേരൊന്നും തങ്ങൾക്കസ് 
സ്വീ�രൊര്യേപല്ലന് നിലപരൊടിൽ 
�ർഷ�ർ ഉറച്ചുനിന്നു. �ഴമ്പില്ലരൊ
ത് മേദ്ഗതി നിർമദേശങ്ങൾ തള്ളി
ക്കളഞ് �ർഷ�ർ ഡ്ിസംബർ 
8നസ് അഖിമലന്്യരൊ പപരൊതുപണി

മുടക്കസ് ് ഖ്യരൊപിച്ചുപ�രൊണ്സ് സേരം 
കൂടുതൽ ശക്തേരൊക്കി. �ഷ്ടിച്ചസ് 48 
േണിക്കൂർ മുമ്പസ് ്ഖ്യരൊപിച്ച ഈ 
പണിമുടക്കസ് വൻ വിെയേരൊയതി
ലൂപട സേരത്ിനുള്ള വമ്പിച്ച െന
പിന്തുണ പതളിയിക്കപപെടു�യം 
പെയ്തു. 

നരൊൾ പെല്ംമതരൊറും സേരത്ി
പന് തീവ്രതയം അതിപല പകെരൊ
ളിത്വും വർദ്ിച്ചുവന്നു. ഡ്ിസം
ബർ 16നുമപരൊലും പതിനരൊയിര
ത്ിമലപറ �ർഷ�രരൊണസ് പുതുതരൊ
യി സേര ഭൂേിയിപലത്ിയതസ്. 
സിംഘു, തിക്രി, ഗരൊസിപ്പൂർ, പൽ
വരൊൽ തുടങ്ങി ഡ്ൽഹിയിമലയ്ക്കു
ള്ള ് മവശന �വരൊടങ്ങളിപലല്ലരൊം 
മദ്ശീയ പരൊത�ളിൽ �ർഷ�ർ 
വൻമതരൊതിൽ തമ്പടിച്ചു. എ�സ് സ്പ്ര
സസ് പ്ഹമവയം ഇതിൽ ഉൾപപെ
ടും. രരൊെസ്രൊനിൽനിന്നുള്ള �ർ
ഷ�ർ 1000 പശുക്കളേരൊയരൊണസ് 
യരൊത്ര തിരിച്ചതസ്. സേരക്കരൊർ തല
സ്രൊനം പിടിപച്ചടുത്തു എന്നുത
പന് പറയരൊം. ഡ്ിസംബർ 14നസ് 
�ളക്ർേരൊരുപട വസതി�ൾക്കും 
ബിപെപി മനതരൊക്കളപട േവന
ങ്ങൾക്കും അംബരൊനി-അദ്രൊനിേരൊ
രുപട മടരൊൾ പ്രൊസ�ൾക്കും മുന്ിൽ 

ധർണനടത്ി. രരൊവിപല 8 മുതൽ 
പ്വ�ിട്ടസ് 5വപര സേര മനതരൊ
ക്കൾ ഉപവസിച്ചു. ്മുഖ ബുദ്ി
െീവി�ൾ, േനുഷ്യരൊവ�രൊശ ് വർ
ത്�ർ, വിവിധ സംഘടനരൊ മന
തരൊക്കൾ എന്ിവപരരൊപക്ക സേര
ത്ിനസ് ഹൃദ്യംഗേേരൊയ പിന്തുണ 
്ഖ്യരൊപിച്ചു. �വി�ൾ, �രൊയി� 
തരൊരങ്ങൾ, മപരൊലീസസ് ഉമദ്്യരൊഗ
സ്ർ തുടങ്ങിയവപരരൊപക്ക ഈ 
�രിനിയേങ്ങളിലും സേരപത് 
അേർച്ച പെയ്ന്തിലും ് തിമഷ
ധിച്ചുപ�രൊണ്സ് അവർക്കസ് ലേിച്ച 
ബഹുേതി�ൾ ഗവപമെന്ിനസ് തി
രിച്ചുനൽ�ി. കൃഷിക്കരൊരരൊയ മുൻ
പ്സനി�ർ ധീരതയ്കസ് ലേിച്ച 5000 
പേഡ്ലു�ളരൊണസ് തിരിച്ചുനൽ�രൊ
നരൊയി സിംഘു അതിർത്ിയിൽ 
മശഖരിച്ചതസ്. അതസ് തുടരു�യരൊ
ണസ്. രരൊെ്യത്ിന�ത്തുനിന്നും പു
റത്തുനിന്നുമുള്ള ് മുഖ വ്യക്തിത്വ
ങ്ങൾ സേരത്ിനസ് ഐ�്യദ്രൊർ
ഢ്യം ്ഖ്യരൊപിച്ചിട്ടുണ്സ്. സരൊധരൊ
രണ െനങ്ങൾ വരൊഹനങ്ങളിൽ 
േക്ഷണവും േറ്റും പ�രൊണ്ടുവന്സ് 
സേരക്കരൊർക്കസ് വിതരണം പെയ്
ന്നുണ്സ്. െില സന്ദ് സംഘടന

യിൽ നിന്സ് 200 �ിമലരൊേീറേർ 
അ�പലവച്ചസ് തടയ�യരൊണസ് യ
.പിയിപല ബി.പെ.പി സർക്കരൊർ 
പെയ്തസ്. രരൊെ്യപത് ലക്ഷക്കണ
ക്കിനസ് �ർഷ�ർ സേരം പെയ്
മമ്പരൊൾ അവപര ഖരൊലിസ്രൊനി
�ൾ എന്സ് വിളിച്ചസ് അധിമക്ഷ
പിക്കരൊനും മപരൊലീസിപന ഉപ
മയരൊഗിച്ചസ് ത�ർക്കരൊനുേരൊണസ് 
സർക്കരൊർ ശ്േിക്കുന്തസ്. ഈ 
സേരം രരൊെ്യത്ിനസ് അന്ം നൽ
കുന് �ർഷ�പര രക്ഷിക്കരൊനു
ള്ള സേരേരൊപണന്നും  അമദേഹം 
അേി്രൊയപപെട്ടു. 

രരൊെസ്േവനസ് വളപര അ�പല
വച്ചുതപന് േരൊർച്ചസ് തടഞ് 
മപരൊലീസസ് നടപടിപയ പരൊർട്ടി 
മനതരൊക്കൾ അപലപിച്ചു.  എസസ് യ
സിഐ(സി) സംസ്രൊന പസ
ക്രമട്ടറിയറേംഗം ആർ.കുേരൊർ അദ്്യ

ക്ഷത വഹിച്ചു. പസക്രമട്ടറിയറേം
ഗങ്ങളരൊയ െയസ് സൺ മെരൊസെസ്, 
ടി.പ� സുധീർകുേരൊർ, എസസ്.രരൊ
െീവൻ എന്ിവർ സംസരൊരിച്ചു. 
വിവിധ െില്ല�ളിൽ നിന്നുള്ള 
പരൊർട്ടി ് വർത്�രും �ർഷ� 
സംഘടനരൊ മനതരൊക്കളം  രരൊെസ്േ
വൻ േരൊർച്ചിൽ പപകെടുത്തു.

രരൊെസ്േവൻ േരൊർച്ചിനസ് മുമന്രൊ
ടിയരൊയി നടന് പ്ബക്കസ് റരൊലി
�ൾ ആലപ്പുഴ െില്ലയിൽ അരൂ
രിൽനിന്നും പത്നംതിട്ടെില്ല
യിൽ തിരുവല്ലയിൽനിന്നും ആരം
േിച്ചു. റരൊലി�ൾ യഥരൊക്രേം  സഖരൊ
ക്കൾ ടി.പ�.സുധീർകുേരൊർ, എസസ്.
രരൊെീവൻ എന്ിവർ  ഉദ്സ്ഘരൊടനം 
പെയ്തു. തിരുവനന്പുരം, പ�രൊല്ലം, 
പത്നംതിട്ട, ആലപ്പുഴ െില്ല�
ളിപല വിവിധ മ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീ
�രണമയരൊഗങ്ങൾ നടന്നു.

I-cn-\n-b-a-§Ä e-£yw-h-bv-¡p-¶-Xv ImÀ-jn-I  
ta-J-e-bp-sS k-¼qÀ-W kz-Im-cy-h-Xv-I-c-Ww

കര്ഷകശ്ാഹ നയങ്ങള് േിന്വലികണപമന്നാവേ്യപപെട്ടുപകാണ്്ക് നടന്ന രാജ്ക്ഭവന് മാര്ച്ക് എഐപക
പകഎംഎസ്ക് മധ്യപ്രശദേ്ക്  സംസ്ാന പസക്രട്ടറി സഖാവ്ക് മനീഷ്ക് ശ്ീവാസ്തവ ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

കര്ഷക പ്രശ്ാഭത്ിപറെ പ്രെരണാര്തം സംഘടിപെിച ബബക്ക് 
റാലി പെകന് ജില്ലകളിപല േര്യടനത്ിനുശേഷം 
െിരുവനന്തപുരം നഗരത്ിലൂപട രാജ്ക്ഭവനിശലക്ക് നീങ്ങുന്നു

Ntem
UÂln
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(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

കകരളത്ികല തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ�നങ്ളികലക്ക് 2020 ഡിസം ബർ 
8,10,14 തീയതികളിലഥായി നടനേ കതരകഞെടുപ്ിൽ എൽഡിഎഫക് കമൽകക 
കനടുകയുണ്ഥായി. കകഥാവിഡക് മഹഥാമഥാരി സൃഷ്ിച്ച വിവരണഥാതീതമഥായ സഥാമ്പ
ത്ിക കലേശങ്ളിൽ ജനങ്ൾ നിസ്സഹഥായമഥായി വലയുകമ്പഥാഴഥാണക് �ഞ്ഥായ
ത്ക് കതരകഞെടുപ്ിൽ ഇതിനുമുമ്പക് ഒരിക്ലം ദർശിച്ചിട്ടില്ഥാത്വിധം �ണം 
കുത്ികയഥാഴുക്ിയുള്ള കതരകഞെടുപ്ക് പ്രചഥാരണം നടനേതക്. ദുരിതം നിറഞെ 
ഈ സഥാമൂഹ്യസഥാഹചര്യം ഒരു രഥാഷ്ടീയക്ിക്ം �രിഗണനഥാവിഷയമഥായില്.

വ�ാപട്ടണ്ണലിനുമശഷവും 
അദ്്യക്ഷന്രൊരുപട പതരപഞ്ടു
പെിലും രരൊഷ്ട്രീയ സദ്രൊെരൊരത്ിനസ് 
തരിമ്ം നിരക്കരൊത് േരൊർഗ്ഗങ്ങളി
ലൂപട എൽഡ്ിഎെസ് മനട്ടം പ�രൊയ്തു. 
പതരപഞ്ടുപെിപന് െലം സം
സ്രൊനത്തു േരണം നടത്തുന് ഇടതു 
മുന്ണിയപട നയങ്ങൾക്കുള്ള െന
ങ്ങളപട അംഗീ�രൊരേരൊപണന്നും 
സർക്കരൊരിപനതിപരയള്ള വിേർ
ശനങ്ങൾ അടിസ്രൊനരഹിതേരൊ
പണന്സ് പതളിയിക്കപപെട്ടതരൊയം 
സിപിഐ(എം), സിപിഐ മന
തരൊക്കൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും അവ
�രൊശപപെട്ടു. മുഖ്യേന്തി പിണറരൊയി 
വിെയനരൊ�പട്ട തപന് സർക്കരൊർ 
നടത്തുന് പ�-പറയിൽ ഉൾപെപട
യള്ള വി�സന ് വർത്നങ്ങൾ 
തുടരരൊനുള്ള െനങ്ങളപട അനുേ
തിയരൊണസ് പതരപഞ്ടുപെസ് വിെയ
പേന്സ് ് ഖ്യരൊപിക്കു�യരൊണസ് പെ
യ്തസ്. ഈ അവ�രൊശവരൊദ്ങ്ങളപട 
യഥരൊർത്്യപേന്രൊണസ്? ഈ പത
രപഞ്ടുപെസ് െലം യരൊഥരൊർത്
ത്ിൽ എന്സ് വ്യക്തേരൊക്കുന്നു? 

പഞ്തായത്ത് പ്െരപ്ഞെടുപെിൽ 
രതാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾക്ത്  
പരിമിെമതായ സ്താധ്രീെം മതാത്ം

സംസ്രൊനത്സ് പഞ്രൊയത്തു 
പതരപഞ്ടുപെിൽ ഇടതു �ക്ഷി
�ൾ നയിക്കുന് മുന്ണി  െയി
ക്കുന്തസ് പതിവസ് �രൊഴ്ചയരൊണസ്. 
2010പല പതരപഞ്ടുപെിപലരൊഴി
പ� ഏതരൊണ്സ് എല്ലരൊ  തമദേശ പത
രപഞ്ടുപെിലും ഇടതുമുന്ണിയരൊ
ണസ് െയിച്ചിട്ടുള്ളതസ്. 2015പല പത
രപഞ്ടുപെിലും ത്രിതല പഞ്രൊയ
ത്സ് സംവിധരൊനത്ിൽ 7 വീതം 
െില്ലരൊ പഞ്രൊയത്തു�ൾ ഇരുമുന്
ണിയം മനടിയമപെരൊൾ ഗ്രൊേ പഞ്രൊ
യത്തു�ളിലും മ്രൊക്കസ് പഞ്രൊയ
ത്തു�ളിലും എൽഡ്ിഎെിനസ് വ്യ
ക്തേരൊയ മുമന്റേമുണ്രൊയി. അന്സ് 
549 ഗ്രൊേ പഞ്രൊയത്തു�ളം 90 
മ്രൊക്കസ് പഞ്രൊയത്തു�ളം എൽ
ഡ്ിഎെസ് മനടിയമപെരൊൾ യഡ്ി
എെസ് മനടിയതസ് യഥരൊക്രേം 365ഉം 
61 ഉം േരൊത്രേരൊയിരുന്നു. ഒരു തവണ 
േരൊത്രം നടന് െില്ലരൊ �ൗൺസിൽ 
പരീക്ഷണത്ിൽ ഏതരൊണ്സ് എല്ലരൊ 
െില്ല�ളം എൽഡ്ിഎെസ് മനടു�
യണ്രൊയി. ് രൊമദ്ശി� തലത്ിൽ 
നടക്കുന് പതരപഞ്ടുപെിൽ ഇടതു 
�ക്ഷി�ൾക്കസ്, ് മത്യ�ിച്ചും സി
പിഐ(എം)നസ് പതിവരൊയി െയി
ക്കരൊനിട നൽകുന് അനുകൂല ഘട

�ങ്ങളിൽ ഒന്സ് ്രൊമദ്ശി� സം
ഘടനരൊ സംവിധരൊനേരൊണസ്. ് ധരൊന 
എതിരരൊളിയരൊയിട്ടുള്ള മ�രൊൺഗ്
സ്സിനരൊ�പട്ട ്രൊമദ്ശി� ഘട�
ങ്ങൾ മപരിനുമപരൊലും ് വർത്ി
ക്കുന്ില്ല. ഒരു മവരൊട്ടപറ ബൂത്ി
പലത്ിക്കരൊനുള്ള സംഘടനരൊ ക്ര
േീ�രണം മപരൊലും ഇന്സ് മ�രൊൺ
ഗ്സ്സിനില്ല. ആർഎസസ്എസിപന് 
പിൻബലത്ിൽ ബിപെപിയപട 
്രൊമദ്ശി� സംഘടനരൊ സംവി
ധരൊനം �രൊര്യക്ഷേേരൊപണന്തിനരൊ
ലരൊണസ്  രരൊഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഇപല്ല
കെിലും െില വരൊർഡു�ളിൽ ബിപെപി 
െയിക്കുന്തസ്. രരൊഷ്ട്രീയ പിന്തുണ
യപട ബലരൊബലത്ിനുേപ്പുറം സം
ഘടനരൊസംവിധരൊനത്ിപന് ബല
േരൊണസ് പരീക്ഷിക്കപപെടുന്തസ് എന്
തിനരൊൽ പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്
ടുപെസ് െലപത് രരൊഷ്ട്രീയ പിന്തുണ
യപട അളവുമ�രൊലരൊയി �രൊണരൊ
നരൊവില്ല. 

പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ 
എൽഡ്ിഎെിനസ് വളപര അനുകൂ
ലേരൊയി ് വർത്ിക്കുന് േപറേരൊരു 
്ധരൊന ഘട�ം കുടുംബശ്ീ യൂ
ണിറ്റു�ളം അയൽക്കൂട്ടസംരേങ്ങ
ളേരൊണസ്. പപരുകുന് െീവിത ് രൊ
രരൊബ്ധങ്ങൾ നിേിത്ം വരൊയ്പ വരൊ
ങ്ങിമയ നിലനിൽക്കരൊനരൊവൂ എന് 
സരൊഹെര്യം, അയൽക്കൂട്ടങ്ങളം 
സ്വയം സഹരൊയ സംഘങ്ങളം തരൊ
മഴത്ട്ടിലുള്ള െീവിതങ്ങൾക്കസ് 
ഒഴിവരൊക്കരൊനരൊവരൊത് ഒന്രൊക്കി 
േരൊറേിയിരിക്കുന്നു. പഞ്രൊയത്സ് േര
ണത്ിപല മേധരൊവിത്വം ഉപമയരൊ
ഗപപെടുത്ി ഔമദ്്യരൊഗി�േരൊയി 
കുടുംബശ്ീ ് വർത്നങ്ങളിലൂപട 
തരൊമഴത്ട്ടിൽ വലിയ സ്വരൊധീനം 
പെലുത്രൊൻ സിപിഐ(എം)നസ് 
�ഴിയന്നു. െനങ്ങളപട-്മത്യ�ി
ച്ചും നിർദ്ന കുടുംബങ്ങളപട- സരൊ
മ്പത്ി� െീവിതത്ിൽ മു�ളിൽ 
സൂെിപെിച്ച �രൊരണങ്ങളരൊൽ നിർ
ണ്ണരൊയ� സ്വരൊധീനം പെലുത്തുന് 
ആയിരക്കണക്കിനസ് കുടുംബശ്ീ 
മവരൊളന്ിയർേരൊരും എഡ്ിഎസസ് 
-സിഡ്ിഎസസ് പസക്രട്ടറിേരൊരും 
േരൊരവരൊഹി�ളം പഞ്രൊയത്സ് പത
രപഞ്ടുപെിൽ ഇത്വണ സ്രൊ
നരൊർത്ി�ളരൊയി. എറണരൊകുളം 
െില്ലയിൽ േരൊത്രം 1900 കുടുംബ
ശ്ീ ് വർത്�രരൊണസ് ഇത്വണ 
േൽസരിച്ചതസ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും 
എൽഡ്ിഎെസ് സ്രൊനരൊർ ത്ി�
ളരൊയിരുന് ഇവരിൽ നിരവധി 
മപർ വിെയിക്കു�യം പെയ്തു. ഒരി

ക്കലും മേദ്ിച്ചസ് പുറത്സ് വരരൊനരൊ
വരൊത് സരൊമ്പത്ി�കുരുക്കു�ളിൽ 
െനങ്ങപള അ�പപെടുത്ിയതിനു
മശഷം അവരുപട നിസ്സഹരൊയത
പയ മവരൊട്ടരൊക്കി േരൊറ്റു�യരൊണസ് ഇവർ 
പെയ്ന്തസ്. നിന്്യവും അപേരൊന
�രവുേരൊയ ഈ േരൊർഗ്ഗങ്ങളിലൂപട 
മനടിയ വിെയപത്യരൊണസ് തങ്ങ
ളപട രരൊഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾക്കുള്ള അം
ഗീ�രൊരേരൊയി െിത്രീ�രിക്കുന്തസ്. 

പരൊർലപേന്സ്, നിയേസേ പത
രപഞ്ടുപെ�ളേരൊയി തരൊരതേ്യപപെ
ടുത്ിയരൊൽ തമദേശ പതരപഞ്ടു
പ്പു�ളപട െലപത് നിർണ്ണയിക്കു
ന്തിൽ രരൊഷ്ട്രീയമത്ക്കരൊൾ മുൻ
തൂക്കത്ിൽ വരരൊറുള്ളതസ് േറേമന�ം 
ഘട�ങ്ങളരൊണസ്. സ്രൊനരൊർത്ിയപട 
െരൊതിയം േതവും കുടുംബബലവും 
പശ്ചരൊത്ലവും പപരൊതുരംഗപത് 
്�ടനവും മുതൽ വ്യക്തി സ്വരൊ
ധീനംവപര വരൊർഡ്സ് പതരപഞ്ടു
പെിപന് െലപത് നിർണ്ണയിക്കുന് 
ഘട�ങ്ങളരൊണസ്. അതിനരൊൽ സം
സ്രൊനേരണത്ിപന് രരൊഷ്ട്രീയ 
വിലയിരുത്ലരൊയി പഞ്രൊയത്സ് 
പതരപഞ്ടുപെസ് െലപത് �രൊണരൊ
നരൊവില്ല.

ഒരു പരീക്ഷണേരൊയി നടന് 
1991പല െില്ലരൊ �ൗൺസിൽ പത
രപഞ്ടുപെിൽ ഇടതുമുന്ണി വമ്പി
ച്ച മനട്ടം പ്�വരിച്ചതിമനത്തുടർ
ന്സ് വലിയ വിെയം ് തീക്ഷിച്ചസ്, 
അധി�രൊരത്ിലുണ്രൊയിരുന് ഇടതു 
സർക്കരൊർ �രൊലരൊവധി പൂർത്ിയരൊ
കുംമുമമ്പ  നിയേസേ പിരിച്ചുവിട്ടസ് 
പതരപഞ്ടുപെസ് നടത്ി. എന്രൊൽ 
പവറും 2 േരൊസപത് സേയവ്യത്യരൊ
സത്ിൽ നടത്ിയ നിയേസേ 
പതരപഞ്ടുപെിൽ യഡ്ിഎെസ് 
വൻഭൂരിപക്ഷം മനടി അധി�രൊര
ത്ിൽ വന്തസ് നരൊം �ണ്ടു. പഞ്രൊ
യത്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ അനുകൂ
ലപേന്സ് വിലയിരുത്പപെട്ട രരൊ
ഷ്ട്രീയ ഘട�ങ്ങൾ യഥരൊർത്ത്ിൽ 
വിധിപയഴുത്ിപന് േരൊനദ്ണ്ഡേരൊ
യിരുന്ില്ല എന്സ് തുടർന്നുവന് 
നിയേസേരൊ പതരപഞ്ടുപെസ് പത
ളിയിച്ചു. സംസ്രൊന േരണനയ
ങ്ങൾക്കസ് വമ്പിച്ച സ്വീ�രൊര്യത 
ഉപണ്കെിൽ അതസ് നിയേസേരൊ 
പതരപഞ്ടുപെിലരൊണമല്ലരൊ കൂടുതൽ 
്�ടേരൊമ�ണ്തസ്. ഇമത സരൊഹ
െര്യം 2000-ലും ആവർത്ിക്കു�
യണ്രൊയി. തമദേശ പതരപഞ്ടു
പെിപല വിെയം പതരൊട്ടുപിറപ� 
നടന് നിയേസേരൊ പതരപഞ്ടു
പെിൽ ആവർത്ിക്കപപെടരൊപത 

മപരൊകുന്തിൽനിന്സ് വിധിപയഴു
ത്ിപന് േരൊനദ്ണ്ഡം വ്യത്യസ്തേരൊ
പണന്സ് വ്യക്തേരൊകുന്നു. അതിനരൊൽ 
ഇമപെരൊൾ നടന് പതരപഞ്ടുപെി
പന് െലം സംസ്രൊനേരണത്ി
നസ് നൽ�ിയ നല്ല സർട്ടിെിക്ക
റേരൊപണന് അവ�രൊശവരൊദ്ത്ിൽ 
ഒരു �ഴമ്േില്ല.        

 പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെി
പല െയം, തങ്ങളപട ശരിയരൊയ 
രരൊഷ്ട്രീയ നിലപരൊടു�ളപട �രുത്തു
പ�രൊണ്സ് മനടി എന് േട്ടിലുള്ള 
അവതരണം ഇടതുമുന്ണിയപട 
െനമരേരൊഹേരണപത് പവള്ളപൂ
ശരൊനുള്ള പവ്രൊളത്ിൽനിന്സ് 
െനിക്കുന്തരൊണസ്. ത്ിൽത്ല്ലി
യം ഗ്രൂപെസ് തിരിഞ്സ് സ്രൊനരൊർത്ി
�പള നിശ്ചയിച്ചും മനതരൊക്കൾ 
തപന് വിേതപര രംഗത്ിറക്കി
യം മുന്ണിക്കുപുറത്സ് ബരൊന്ധവ
ങ്ങൾ ഉണ്രൊക്കിയം മനതരൊക്കൾ 
അതിപന തള്ളിപെറഞ്ഞും വിേതർ
ക്കസ് ഒമദ്്യരൊഗി� െിഹ്ം നൽ�ി
യം ഒരു രരൊഷ്ട്രീയ മപരൊരരൊട്ടത്ിനസ് 
മപരിനുമപരൊലും ത്രരൊണി ഇല്ലരൊതി
രുന് യഡ്ിഎെസ് എന് ദുർബ്ബല 
മെരിക്കുമേൽ മേൽപ്ക്ക മനടു�  
ദുഷസ് �രേരൊയ ദ്ൗത്യമേ ആയിരു
ന്ില്ല. തിരുവനന്പുരം മ�രൊർപെ
മറഷനിപല യഡ്ിഎെിപന് ദ്യ
നീയേരൊയ പരരൊെയം ഈ വസ്തു
�പളയരൊണസ് പവളിവരൊക്കുന്തസ്. 
േറുവശത്സ് എൽഡ്ിഎെരൊ�പട്ട, 
പതരപഞ്ടുപെസ് മഗരൊദ്രൊയിപല എല്ലരൊ  
അടവു�ളം ് മയരൊഗിക്കുന്തിൽ 
ഏവപരയം �ടത്ിപവട്ടി. പതി
വുമപരൊപല �ണ്ണൂരിൽ നിരവധി 
വരൊർഡു�ളിൽ ‘എതിരരൊളി�ളില്ലരൊ
ത്തിനരൊൽ’ മനരൊേിമനഷൻ സേർ
പെണം �ഴിഞ്മപെരൊൾ ഇടതുമുന്
ണി സ്രൊനരൊർത്ി�ൾ വിെയി
�ളരൊയി. രരൊഷ്ട്രീയ മുഷസ് കും അക്ര
േവും �രൊട്ടി, എതിരരൊളി�പള മനരൊ
േിമനഷൻ പ�രൊടുക്കരൊൻമപരൊലും 
അനുവദ്ിക്കരൊപതയരൊണസ് ഈ ഏ�
പക്ഷീയ വിെയങ്ങൾ ഉറപെരൊക്കി
യതസ്. സീറേസ് ലേിക്കരൊപതമപരൊയ 
നിരവധി മ�രൊൺഗ്സ്സസ് ് വർത്
�ർ ഒറേ രരൊത്രി ഇരുണ്സ് പവളത്
മപെരൊൾ എൽഡ്ിഎെസ് സ്രൊനരൊർ
ത്ി�ളരൊയി. വരൊഗ്രൊനങ്ങളം പദ്
വി�ളം നൽ�ിയം െരൊക്കിട്ടുപിടി
ച്ചും കുപറ േരൊഗ്യരൊമന്വഷി�പള കൂപട 
നിർത്ി ഭൂരിപക്ഷേില്ലരൊതിരുന് 
പഞ്രൊയത്തു�ളിലും പിന്ീടസ് ഇട
തുമുന്ണി േരണം പിടിപച്ചടുത്തു. 
രരൊത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമമ്പരൊൾ മ�രൊൺ
ഗ്സ്ം പുലർപച്ച ഇടതുപക്ഷവുേരൊ
കുന് േറിേരൊയങ്ങളിലൂപട നിരവധി 
പഞ്രൊയത്തു�ൾ എൽഡ്ിഎെസ് 
പിടിപച്ചടുത്തു. പഞ്രൊയത്സ് പത
രപഞ്ടുപെസ് വിെയഗരൊഥ പൂർണ്ണ
േരൊക്കരൊൻ ഇടതുമുന്ണി സ്വീ�രി
ച്ച േരൊർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഇവയം ഉൾപപെ
ടും. ‘നരൊലസ് സീറേിനുമവണ്ി എന്തു 
പെറേത്രവും �രൊണിക്കുന് പരൊർ
ട്ടിയല്ല സിപിഐ(എം)’ എന് 
സഖരൊവസ് പിണറരൊയി വിെയപന് 

വരൊക്കു�ൾ അങ്ങപന അക്ഷരരൊർ
ത്ത്ിൽ നടപെരൊക്കി. 

പ്െരപ്ഞെടുപെത് ഫലം  
രതാഷ്ട്രീയെയങ്ങളുപ്ട ശരി-  
പ്െറ്റുകൾ െിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല

പതരപഞ്ടുപെസ് െലം അധി
�രൊരത്ിലിരിക്കുന് �ക്ഷിയപട 
രരൊഷ്ട്രീയനയങ്ങളപട ശരി-പതറ്റു
�ൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന് വരൊദ്ം 
യരൊഥരൊർത്്യത്ിനസ് നിരക്കുന്ത
ല്ല. നമരന്ദ്ര മേരൊദ്ിയപട ആദ്്യമട
േിപല േരണത്ിൻമേൽ നടന് 
വിധിപയഴുത്രൊയി ഇക്കഴിഞ് 
പരൊർലപേന്സ് പതരപഞ്ടുപെിപന 
ഗണിക്കരൊനരൊവുമേരൊ? മേരൊദ്ി സർ
ക്കരൊരിപന വീണ്ടും അധി�രൊരത്
മലറേിയതു വഴി സർവ്വസീേ�ളം 
ലംഘിച്ച അഞ്സ് വർഷപത് ദുർ
േരണം െനങ്ങളരൊൽ അംഗീ�രി
ക്കപപെട്ടുപവന്സ് അർത്േില്ല. മനരൊട്ടു 
നിമരരൊധനവും �ർഷ�മരേരൊഹവും 
അന്േില്ലരൊത് സ്വ�രൊര്യവൽക്ക
രണവും ഇന്ധനവിലവർദ്നവു
പേല്ലരൊം െനങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംതൃ
പ്ിമയരൊപട സ്വീ�രിച്ചുപവന്സ് ഈ 
വിധിപയഴുത്ിലൂപട നരൊം വിലയി
രുത്ണമേരൊ?   തങ്ങളപട േരണ
ത്ിനസ് ലേിച്ച അംഗീ�രൊരേരൊയി 
പതരപഞ്ടുപെസ് വിെയപത് 
ബിപെപി മനതൃത്വം വിലയിരു
ത്ിയമപെരൊൾ വിമവ�േതിയരൊയ 
ഒരരൊളം അതിപന അങ്ങിപന �ണ്ി
ല്ല. സിപിഐ, സിപിഐ(എം) 
ഉൾപെപടയള്ള ് തിപക്ഷ �ക്ഷി
�ൾ ഏവരും ഈ അവ�രൊശവരൊ
ദ്പത്  തള്ളിക്കളയ�യം പെയ്
തരൊണമല്ലരൊ. 

�ർഷ� സേരം ആഞ്ടിക്കു
ന് മവളയിലരൊണമല്ലരൊ ബീഹരൊറിൽ 
വീണ്ടും എൻഡ്ിഎ അധി�രൊര
ത്ിപലത്തുന്തസ്. �രൊർഷി� നി
യേങ്ങൾ ശരിയരൊപണന്സ് അപതരൊ
ട്ടും പതളിയിക്കുന്ില്ല. ഇക്കഴിഞ് 
പരൊർലപേന്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ 
മ�രളത്ിൽ 19 സീറ്റും �രസ്
േരൊക്കിയതസ് യഡ്ിഎെിപന് രരൊ
ഷ്ട്രീയ േഹത്വംപ�രൊണ്രൊപണന്സ് 
സുമബരൊധമുള്ള ഒരരൊളം �രുതു�
യില്ലമല്ലരൊ. പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്
ടുപെിപന് വിെയം തങ്ങളപട നയ
ങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീ�രൊരേരൊപണന് 
ന്യരൊയം അടിസ്രൊനേരൊക്കിയരൊൽ 
പരൊർലപേന്സ് പതരപഞ്ടുപെിപല 
ദ്യനീയേരൊയ പരരൊെയം തങ്ങള
പട നയങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചടിയരൊ
പണന്നും അർത്മുണ്മല്ലരൊ. ഈ 
ന്യരൊയം അന്സ് അവതരിപെിക്കരൊ
തിരുന് എൽഡ്ിഎെസ് മനതൃത്വം 
പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെസ് വി
െയത്ിപന്മേൽ ഇമപെരൊൾ നട
ത്തുന് മേനി നടിക്കൽ ഒരു രരൊ
ഷ്ട്രീയ തട്ടിപെസ് േരൊത്രേരൊണസ്. തങ്ങൾ 
പരരൊെയപപെടുമമ്പരൊൾ അതസ് എതി
രരൊളി�ളപട വർഗ്ഗീയ ് ീണനവും 
സംഘപരിവരൊർ ബരൊന്ധവവും 
മൂലവും വിെയിക്കുമമ്പരൊൾ അതസ് 
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ണങ്ങൾ, േതപത് അടിസ്രൊന
പപെടുത്ിയ ധ്രുവീ�രണങ്ങൾ, 
പണവും േദ്്യവും ഒഴുക്കിയള്ള മവരൊട്ടസ് 
വരൊങ്ങൽ, സംഘടിത പതരപഞ്
ടുപെസ് കൃത്രിേങ്ങൾ, അധി�രൊരത്ി
പന് ദുരുപമയരൊഗം, എതിരരൊളി�ൾ
ക്കുമേലുള്ള �രൊയി� അതിക്രേങ്ങൾ 
തുടങ്ങി നിരവധി ഘട�ങ്ങളരൊണസ് 

ഇന്സ് പതരപഞ്ടുപെസ് വിെയം നിർ
ണ്ണയിക്കുന്തസ്. ഇമപെരൊൾ നടന്  
പഞ്യത്സ് പതരപഞ്പെിലും െലം 
നിർണ്ണയിച്ചതസ് മേൽപെറഞ് ഘട
�ങ്ങൾ തപന്യരൊയിരുന്നു. 

വിജയം െിർണ്ണയിച്ചെിൽ  
വർഗ്്രീയ കരുെ്രീക്ങ്ങൾക്ത് 
ഗണെ്രീയമതായ പങ്ത്

പതരപഞ്ടുപ്പു�ളിൽ െരൊതി 
-േത-വർഗ്ഗീയ വി�രൊരം ഉപമയരൊ
ഗപപെടുത്തു�പയന്തസ് െനരൊധിപ
ത്യത്ിനസ് നിരക്കരൊത് ഒരു പരൊ
ത�േരൊയി ആരും �ണക്കരൊക്കരൊ
ത്വിധം അത്രമേൽ അതസ് സ്വരൊ
േരൊവി�േരൊയ ഒന്രൊയി േരൊറിക്കഴി
ഞ്ഞു.  വർഗ്ഗീയതയപട വിഷം 
വേിപെിക്കുന്തിൽ ബിപെപിപയ 
�ടത്ിപവട്ടരൊൻ ആർക്കുേരൊവില്ല. 
പതരപഞ്ടുപ്പു�ളിൽ അവർ സൃ
ഷ്ടിക്കുന് വിെയം വലിപയരൊരു 
പങ്ം െ്വലിപെിക്കപപെടുന് വർഗ്ഗീ
യവി�രൊരത്ിപന് സംേരൊവനയരൊ
ണസ്. അവരുപട അസ്തിത്വംതപന് 
േതരൊന്ധതപയയം അന്യേതവിമദ്്വ
ഷപത്യം ആധരൊരേരൊക്കി പണി
�ഴിക്കപപെട്ട ഒന്രൊണസ്. അതിനരൊൽ 
അതസ് േറയില്ലരൊത്തും സരൊധരൊര
ണക്കരൊർക്കസ് വളപര മവഗം തിരി
ച്ചറിയരൊൻ �ഴിയന്തുേരൊണസ്. മ�
രളത്ിൽ മ�രൊൺഗ്സ്സസ് നയിക്കു
ന് യഡ്ിഎെരൊ�പട്ട ഈശ്വരവി
ശ്വരൊസത്ിപന് േറയിൽ സേർത്
േരൊയി വർഗ്ഗീയ േമനരൊഘടന ഉപ
മയരൊഗപപെടുത്ി �രൊലങ്ങളരൊയി 
പതരപഞ്ടുപെസ് മനട്ടം ഉണ്രൊക്കുന് 
രരൊഷ്ട്രീയശക്തിതപന്യരൊണസ് . 
എന്രൊൽ േമതതര-പുമരരൊഗേന 
ആശയങ്ങൾക്കുമവണ്ി നിലപ�രൊ
ള്ളുന്നുപവന്സ് നിരന്രം സരൊക്ഷ്യ
പപെടുത്തുന് ഇടതസ് മലബലിൽ ്
വർത്ിക്കുന്വർ നടത്തുന് വർ
ഗ്ഗീയ നീക്കങ്ങൾ വളപര ആപൽ
ക്കരേരൊയിട്ടുള്ളതരൊണസ്. െനരൊധിപ
ത്യ മൂല്യങ്ങളപട ് തിമരരൊധം ക്ര
മേണ ക്ഷയിക്കുന്തുവഴി സൃഷ്ടി
ക്കപപെടുന് ്തിമലരൊേ�രേരൊയ 

സരൊമൂഹ്യരൊന്രീക്ഷപത് സർവ്വ 
േരൊർഗ്ഗങ്ങളിലൂപടയം പതരപഞ്ടു
പെസ് മനട്ടങ്ങൾക്കരൊയി �ൗശലപൂർ
വ്വം ് മയരൊെനപപെടുത്തു�യരൊണസ് 
സിപിഐ(എം)ഉം കൂട്ടരൊളി�ളം 
പെയ്ന്തസ്. ആർഎസസ്എസിനും 
ബിപെപിക്കുപേതിപര വരൊെരൊമടരൊ
പം നിലനിർത്ി നയൂനപക്ഷ സമു

ദ്രൊയത്ിപന് സംരക്ഷ�രുപട മവ
ഷേണിമയണ്ിടത്തു അങ്ങിപന
യം മുസീം വിമരരൊധം െ്വലിപെിമക്ക
ണ്ിടത്തു അ്�രൊരവും പെയ്തുപ�രൊ
ണ്സ് വർഗ്ഗീയ േമനരൊഘടനയപട 
മവരുറപെിക്കുന്തിൽ അവർക്കസ് 
യരൊതരൊരു േനസ്സരൊക്ഷിക്കുത്തുേില്ല.    

  �ഴിഞ് പരൊർലപേന്സ് പതര
പഞ്ടുപെിൽ ഉണ്രൊയ �നത് 
നഷ്ടം നി�ത്രൊനുള്ള േരൊർഗ്ഗപേന് 
നിലയിൽ പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്
ടുപെിൽ കൂടുതൽ ആപൽക്കരേരൊയ 
വർഗ്ഗീയ �രുനീക്കങ്ങൾ നടത്രൊൻ 
ഇടതുമുന്ണി മുതിരു�യരൊണസ് പെ
യ്തസ്. ബിപെപി ആസൂത്രിതേരൊയി 
വളർത്തുന് മുസിം വിമരരൊധം സേർ
ത്േരൊയി ഉപമയരൊഗപപെടുത്രൊൻ 
സിപിഐ(എം) ഈ പതരപഞ്
ടുപെിനുമുമ്ം പിന്ീടും മബരൊധപൂർ
വ്വം ശ്േിച്ചു. സംസ്രൊനരരൊഷ്ട്രീയം 
അേിമുഖീ�രിക്കുന് ഏറേവും ്
മുഖവും ഗൗരവതരവുേരൊയ വിപ
ത്സ് മുസിം േതരൊടിസ്രൊനത്ിലു
ള്ള സംഘടിത്സ്രൊനങ്ങളരൊ
പണന് ് തീതി സൃഷ്ടിക്കരൊൻ നി
രന്രം സിപിഐ(എം) ശ്േിച്ചു
പ�രൊമണ്മയിരുന്നു. തക്കതരൊയ 
യരൊപതരൊരു �രൊരണവുേില്ലരൊപത 
മുസീം ലീഗിപനയം ഇതര സം
ഘടന�പളയം അവസരത്ിലും 
അനവസരത്ിലും  അവർ ആക്ര
േിച്ചുപ�രൊമണ്യിരുന്നു. ഈ രരൊ
ഷ്ട്രീയ സംഘടന�ളപട തത്വങ്ങ
ളം വീക്ഷണങ്ങളം പുമരരൊഗേന 
- െനരൊധിപത്യ മൂല്യങ്ങളപട അടി
സ്രൊനത്ിൽ അംഗീ�രിക്കരൊനരൊ
വരൊത്തരൊപണന് �രൊര്യത്ിൽ 
ഒരു തർക്കവുേില്ല. എന്രൊൽ ഇവപര 
േീ�രവരൊദ്ി�പളന്നും വിഘടനവരൊ
ദ്ി�പളന്നും ബിപെപിയം സംഘ
ശക്തി�ളം നിരന്രേരൊയി മുരേകു
ത്തുന് അമത പ്ശലിയിലും സ്വ
രത്ിലും സിപിഐ(എം) ആവർ
ത്ിക്കുന്തസ് രരൊഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലക്ഷ്യ
ങ്ങമളരൊപടയരൊണസ്. ഇമത സംഘട
ന�ളിൽ ഏപതകെിലുപേരൊപക്കയരൊ
യി �ഴിഞ് പഞ്രൊയത്സ് പതര

കക.എം. മഥാണിയുകട രഥാജിയ്കഥായി സ്വന്ം പ്രവർ
ത്കകര ജില്ഥാ കകന്ദ്രത്ികലക്ം കസക്രകട്ടറിയ
റ്ികലക്ം ആട്ടികത്ളിച്ചവർ, അഴിമതി വീരൻ 
മഥാണികയ ബജറ്ക് അവതരിപ്ിക്ഥാൻ അനുവ ദി
ക്ില് എനേക് പ്രഖ്യഥാ�ിച്ചുകകഥാണ്ക് നിയമസഭയിൽ 
കകഥാലവിളിച്ചവർ �റഞെകതല്ഥാം വിഴുങ്ി മഥാണികയ 
ചുമക്നേ നഥാണംകകട്ട ദൃശ്യമഥാണക് കകരളം �ഞ്ഥാ
യത്ക് കതരകഞെടുപ്ികറെ കവളയിൽ കണ്തക്.

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

തങ്ങളപട നയങ്ങളപട പത്രേരൊ
റേസ് തിളക്കം മൂലവുപേന് സിദ്രൊ
ന്ം ശുദ് �രൊപട്യേരൊണസ്.  

 പതരപഞ്ടുപെസ് ഒരു രരൊഷ്ട്രീയ 
മപരൊരരൊട്ടേരൊയി േരൊറുമമ്പരൊഴരൊണസ് സർ
ക്കരൊർ നയങ്ങപള സംബന്ധിച്ചുള്ള 
െനങ്ങളപട വിലയിരുത്ൽ പത
രപഞ്ടുപെസ് െലം നിർണ്ണയിക്കു
ന്തിൽ ഏറേവും ്ധരൊന ഘട�
േരൊയി ് വർത്ിക്കുന്തസ്. അങ്ങി
പനപയരൊരു സ്ിതി, അതരൊയതസ് 
രരൊഷ്ട്രീയ നയങ്ങപള ആധരൊരേരൊക്കി 
ഒരു വിധിപയഴുത്സ്  ഒരു പതര
പഞ്ടുപെിലും നടക്കുന്ില്ല. അധി
�രൊരത്ിലിരിക്കുന് �ക്ഷി�ൾ 
േരൊത്രേല്ല ് തിപക്ഷത്ിരിക്കുന് 
വരും അത്രപേരൊരു വിധിപയഴു
ത്സ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ില്ല. അ്�രൊ
രപേരൊന്സ് നടക്കണപേകെിൽ നയ
ങ്ങപള ആധരൊരേരൊക്കിയള്ള െനരൊ
ധിപത്യ െർച്ച�ളം വിശ�ലന
ങ്ങളേരൊയിരിക്കണം പതരപഞ്
ടുപെസ് ് െരൊരണത്ിൽ നടമക്കണ്
തസ്. നയങ്ങപള സംബന്ധിച്ചസ് വൻ
മതരൊതിൽ െനങ്ങൾ ഒന്രൊപ� 
പകെരൊളി�ളരൊകുന് വസ്തുനിഷ്ഠേരൊയ 
പരിമശരൊധന�ൾ നടക്കണം. െന
ങ്ങൾക്കസ് അത്രപേരൊരു രരൊഷ്ട്രീയ 
പരിശീലനം നൽ�രൊൻ രരൊഷ്ട്രീയ 
�ക്ഷി�ൾ േയപപെടുന്നുപവന്തരൊ
ണസ് യരൊഥരൊർത്്യം. േരണവും നയ
ങ്ങളം സമന്ഹേില്ലരൊത്വിധം 
ധനി�വർഗ്ഗത്ിപന് തരൊൽപെര്യ
ങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്തസ് േരൊത്രേരൊവു�
യം അതുപ�രൊണ്ടുതപന് പൂർണ്ണ
േരൊയം െനങ്ങൾപക്കതിരരൊവു�യം 
പെയ്ിട്ടുള്ള സരൊഹെര്യത്ിൽ നയ
ങ്ങപള സംബന്ധിച്ച െർച്ചയം പരി
മശരൊധനയം തങ്ങൾക്കസ് വിനയരൊ
കുപേന്സ് എല്ലരൊ വ്യവസ്രൊപിത 
്സ്രൊനങ്ങളം തിരിച്ചറിഞ്ിരി
ക്കുന്നു. ഇക്കരൊരണങ്ങളരൊൽ പതര
പഞ്ടുപെിപന് െനരൊധിപത്യപര
േരൊയ അന്സ്സത് പൂർണ്ണേരൊയം 
മെരൊർത്ിക്കളയന് ഒന്രൊയി പത
രപഞ്ടുപെസ് ്െരൊരണം േരൊറിയി
രിക്കുന്നു. െനെീവിതം അേിമുഖീ
�രിക്കുന് ഗൗരവതരേരൊയ രരൊഷ്ട്രീയ 
വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും തപന് പതര
പഞ്ടുപെിൽ െർച്ച പെയേപപെടുന്ി
ല്ല. പതരപഞ്ടുപെസ്, �ഴമ്ള്ള ഒരു 
രരൊഷ്ട്രീയ മപരൊരരൊട്ടേല്ലരൊതരൊയി േരൊ
റിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനരൊൽ ഒരു പത
രപഞ്ടുപെസ് െലവും രരൊഷ്ട്രീയ വിെയ 
-പരരൊെയങ്ങപള അടയരൊളപപെടു
ത്തുന്ില്ല.    

 പതരപഞ്ടുപെസ് െലം നിർ
ണ്ണയിക്കുന്തസ് രരൊഷ്ട്രീയപേരൊഴിപ�
യള്ള േറ്റു െില ഘട�ങ്ങളരൊണസ്. 
െനങ്ങളപട വളപര തരൊഴ്ന്ന രരൊഷ്ട്രീയ 
മബരൊധനിലവരൊരം ഉപമയരൊഗപപെ
ടുത്ി മവരൊട്ടുമനടു� എന്തരൊണസ് 
പതരപഞ്ടുപെസ് വിെയ തന്തങ്ങ
ളപട ആ�േരൊന ലക്ഷ്യം. േരൊധ്യേ
ങ്ങപള വിലയസ് പക്കടുത്തും പണ
പക്കരൊഴുപെിലൂപടയം നടത്തുന് ്
െരൊരണ്ളയം, െരൊതി ഏ�ീ�ര

പഞ്ടുപെിൽ സിപിഐ(എം) 
ഉൾപെപടയള്ള �ക്ഷി�ൾക്കസ് പത
രപഞ്ടുപെസ് സഖ്യമേരൊ ധരൊരണമയരൊ  
ഉണ്രൊയിരുന്തരൊണസ്. തങ്ങളപട
കൂപട നിന്രൊൽ പുമരരൊഗേന �ക്ഷി
യം എതിർമെരിയിലരൊയരൊൽ വർ
ഗ്ഗീയ �ക്ഷിയപേന് സിദ്രൊന്ം 
നഗ്നേരൊയ അവസരവരൊദ്േല്ലരൊപത 
േപറേന്രൊണസ്? മുസീം വർഗ്ഗീയത
പക്കതിരരൊയ മപരൊരരൊട്ടപേന് പുമരരൊ
ഗേനമവഷം പ�ട്ടിയരൊടുന്തസ് ഭൂ
രിപക്ഷ വർഗ്ഗീയതയപട സഹരൊയം 
മനടു� എന് നീെേരൊയ ലക്ഷ്യ
മത്രൊപട േരൊത്രേരൊണസ്. ഇക്കരൊര്യ
ത്ിൽ ബിപെപിമയരൊടസ് േൽസരി
ക്കു�യരൊണസ് യഥരൊർത്ത്ിൽ സി
പിഐ(എം) പെയ്ന്തസ്.

 െനരൊധിപത്യ-പുമരരൊഗേന വി
ശ്വരൊസി�ൾക്കസ് പഞട്ടലുണ്രൊക്കും
വിധം അറുവഷളൻ ്തിമലരൊേ 
നിലപരൊടു�ൾ പരസ്യേരൊയി ്
ഖ്യരൊപിക്കുന് �രൊന്പുരം സുന്ി 
വിേരൊഗവുേരൊയി എത്രമയരൊ ദ്ശരൊ
ബ്ദങ്ങളരൊയി െങ്ങരൊത്ത്ിലരൊണസ് 
സിപിഐ(എം). ഇരുകൂട്ടരും സങ്
െിത തരൊൽപെര്യങ്ങൾ സംരക്ഷി
ക്കുന്തിനുള്ള ഒരു പരസ്പര സഹരൊയ 
സംഘം രൂപീ�രിച്ചിരിക്കു�യരൊണസ്. 
വടക്കൻ മ�രളത്ിൽ ഇടതു മു
ന്ണിക്കസ് ലേിക്കുന് മവരൊട്ടിൽ 
ഒരു വിഹിതം ഈ സൗഹൃദ്ത്ി
പന് സംേരൊവനയരൊണസ്. സരൊമ്പത്ി
�േരൊയി പിന്രൊക്കം നിൽക്കുന്
വർക്കസ് പതരൊഴിൽ മേഖലയിൽ 
സംവരണം പതരപഞ്ടുപെിനു 
പതരൊട്ടുമുമ്പസ് ് ഖ്യരൊപിച്ചതസ് സവർ
ണ്ണ വിേരൊഗങ്ങളപട ധ്രുവീ�രണം 
തങ്ങൾക്കസ് അനുകൂലേരൊക്കുന്തി
നസ് മവണ്ിയരൊയിരുന്നു. പഞ്രൊയ
ത്സ് പതരപഞ്ടുപെസ് െയത്ിൽ 
അപതരൊരു സ്വരൊധീന ഘട�േരൊയി 
്വർത്ിച്ചിട്ടുണ്സ്. ഓർത്മഡ്രൊ
�സ് സസ് - യരൊമക്കരൊബരൊയ സേരൊ തർ
ക്കത്ിൽ ഒരു വിേരൊഗത്ിപന് 
വക്തരൊവരൊയി നിലപ�രൊണ്തും സരൊ
മുദ്രൊയി�േരൊയ മെരിതിരിവസ് ഉപ
മയരൊഗപപെടുത്ി പതരപഞ്ടുപെിൽ 
മനട്ടമുണ്രൊക്കു� എന് ലക്ഷ്യമത്രൊ
പടയരൊയിരുന്നു. േധ്യമ�രളത്ിൽ 
പരമ്പരരൊഗത യഡ്ിഎെസ് മവരൊട്ടിൽ 
വിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്കരൊനും ഒരു വിേരൊ
ഗത്ിപന് മവരൊട്ടസ് ഒന്രൊപ� �ര
സ്േരൊക്കരൊനും എൽഡ്ിഎെിനസ് 
ഇതിലൂപട സരൊധ്യേരൊയി. ഇ്�രൊ
രം അധേേരൊയ നിരവധി േരൊർഗ്ഗ
ങ്ങളിലൂപട സൃഷ്ടിപച്ചടുത് വിെയ
പത്യരൊണസ് രരൊഷ്ട്രീയ വിെയേരൊയം 
ഇടതുവിെയേരൊയം അവതരിപെിച്ചസ് 
ഊറേംപ�രൊള്ളുന്തസ്.      

പതരപഞ്ടുപെസ് െലം പുറത്തു
വന്തിനുമശഷം യഡ്ിഎെിപന 
നയിക്കുന്തസ് ലീഗരൊപണന് പി
ണറരൊയി വിെയപന് ്സ്തരൊവന 
പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ 
അനുവർത്ിച്ച  ഏറേവും നിന്്യ
േരൊയ ലക്ഷ്യങ്ങമളരൊപടയള്ള വർ
ഗ്ഗീയ തന്തത്ിപന് തുടർച്ച േരൊത്ര
േരൊണസ്. ഇത്രപേരൊരു ്സ്തരൊവന

യപട സരൊംഗത്യപേന്രൊണസ്? സം
സ്രൊനരരൊഷ്ട്രീയ രംഗപത് ഏതു 
്ശസ് നപത്യരൊണസ് ഇതിലൂപട 
അമദേഹം അേിസംമബരൊധനം പെ
യേരൊൻ ശ്േിക്കുന്തസ്?  ഈ ് സ്തരൊ
വനയ്കസ് ഒരു ലക്ഷ്യമേയള്ളൂ. മുസീം 
വിേരൊഗേരൊണസ് യഡ്ിഎെിപന നയി
ക്കുന്പതന്സ് സ്രൊപിച്ചരൊൽ ഈ 
മുന്ണിയപട ശക്തേരൊയ മവരൊട്ടു
ബരൊകെരൊയി ഇന്നും നിലപ�രൊള്ളുന് 
െില വിേരൊഗങ്ങളിൽ വർത്േരൊന
�രൊലത്സ് സൃഷ്ടിക്കപപെട്ടിരിക്കുന് 
മുസീം വിമരരൊധപത് ഉപമയരൊഗ
പപെടുത്ി അവപര യഡ്ിഎെിൽ 
നിന്നും അ�റേരൊം. ഏതരൊനും മവരൊ
ട്ടു�ൾക്കുമവണ്ി ഇക്കൂട്ടർ നടത്തു
ന് നീെേരൊയ  ഈ രരൊഷ്ട്രീയം ദ്ീർ
ഘ�രൊലരൊടിസ്രൊനത്ിൽ സം
സ്രൊനത്ിപന് െനരൊധിപത്യഘ
ടനയ്കസ് ഏൽപെിക്കുന് ആഘരൊതം 
അളക്കരൊനരൊവരൊത്തരൊണസ്. ഇത്
രം കുൽസിത നീക്കങ്ങളിലൂപട 
സൃഷ്ടിക്കപപെടുന്  സരൊമൂഹ്യ അന്
രീക്ഷം നരൊപള െരൊസിസ്റസ് ശക്തി
�ൾ കൂടുതൽ �ൗശലപൂർവ്വം ഉപ
മയരൊഗിക്കു�തപന് പെയ്ം. വില 
നൽമ�ണ്ി വരി� ഈ സംസ്രൊ
നത്ിപന് െനരൊധിപത്യ വ്യവസ്
യരൊയിരിക്കും.

വർഗ്ഗീയവിരുദ് പരിശുദ് പു
മരരൊഗേന മുന്ണിപയന്സ് സ്വയം 
വിമശഷിപെിക്കുന് എൽഡ്ിഎ
െിൽ, പതരപഞ്ടുപെിനു പതരൊട്ടു
മുമ്പസ്, പമരതനരൊയ പ�.എം.േരൊണി
യപട പുത്രൻ മെരൊസസ് പ�. േരൊണി 
നയിക്കുന് മ�രളരൊ മ�രൊൺഗ്സ്സസ് 
മെരു�യണ്രൊയമല്ലരൊ. അതിനു 
സിപിഐ(എം) മനതരൊക്കൾ നൽ
�ിയ വിശദ്ീ�രണങ്ങൾ ഏപറ 
പരിഹരൊസ്യേരൊയിരുന്നു. മ�രൊഴ േരൊ
ണിയപട രരൊെിയ്കരൊയി സ്വന്ം ്
വർത്�പര െില്ലരൊ മ�ന്ദ്രത്ിമല
ക്കും പസക്രമട്ടറിയറേിമലക്കും ആട്ടി
പത്ളിച്ചവർ, അഴിേതി വീരൻ 
േരൊണിപയ ബെറേസ് അവതരിപെി
ക്കരൊൻ അനുവദ്ിക്കില്ല എന്സ് ്
ഖ്യരൊപിച്ചുപ�രൊണ്സ് നിയേസേയിൽ 
പ�രൊലവിളിച്ചവർ പറഞ്പതല്ലരൊം 
വിഴുങ്ങി പ�.എം.േരൊണിപയ ചുേ
ക്കുന് നരൊണംപ�ട്ട ദൃശ്യേരൊണസ് 
മ�രളം പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്
ടുപെിപന് മവളയിൽ �ണ്തസ്. രരൊ
ഷ്ട്രീയ പദ്വി�ൾക്കും സ്രൊനേരൊ
നങ്ങൾക്കും മവണ്ി തരംതരൊണ 
നിലയിൽ യഡ്ിഎഎെിനുള്ളിൽ 
ത്ിലടിച്ചസ് പുറത്തുവന്വരരൊണസ് 
മ�രളരൊ മ�രൊൺഗ്സ്�രൊർ. അവ
പരന്തുതരം െനരൊധിപത്യ രരൊഷ്ട്രീ
യപത്യരൊണസ് ് തിനിധരൊനം പെ
യ്ന്തസ്? എപന്കെിലും ആദ്ർശ
ത്ിപന്മയരൊ തത്വത്ിപന്മയരൊ 
ഒരു വിധ അസസ് �ിതയം അവപര 
അലട്ടുന്ില്ല. േധ്യമ�രളത്ിപല 
ധനി� പ്ക്രസ്തവവിേരൊഗത്ിപന് 
രരൊഷ്ട്രീയ അേിലരൊഷങ്ങളപട പൂർ
ത്ീ�രണത്ിനരൊയി നിലപ�രൊ
ള്ളു�യം ഭൂേി പ്�മയറേം മുതലു
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ന് തുറന്ടിച്ച മുതലരൊളിത് അനു
കൂല നയങ്ങൾപക്കതിപരയള്ള 
െനവി�രൊരപത്  ഉപമയരൊഗപപെ
ടുത്ി ഏതരൊനും സീറ്റുമനടു� എന്  
സങ്െിതേരൊയ ലക്ഷ്യം േരൊത്രമേ 
സിപിഐ(എം), സിപിഐ പരൊർ
ട്ടി�ൾക്കുള്ളൂ. ്സ്തുത ലക്ഷ്യം 
മനടരൊൻ എത്രമവണമേരൊ അത്രേരൊ
ത്രം എതിർപെിപന് ്തീതി പുറ
മേക്കു സ്വീ�രിക്കും.  വിട്ടുവീഴ്ചയി
ല്ലരൊത്തും നിരന്രവുേരൊയ സംഘ
ടിത മുമന്റേത്ിലൂപട ഒരു നയ
പത് പരരൊെയപപെടുത്തു� എന് 

ലക്ഷ്യം ഇക്കൂട്ടർക്കില്ല. ഏറിയരൊൽ 
ഒരു ്മത്യ� സേരപരിപരൊടി 
അനുഷ്ഠരൊനപേന്മപരൊപല സംഘ
ടിപെിച്ചസ് പിൻവരൊങ്ങും. െനങ്ങൾ
ക്കസ് െനരൊധിപത്യ ്ബുദ്തയം 
മപരൊരരൊട്ടത്ിപന് ആത്മപ്ധര്യ
വും ഇച്രൊശക്തിയം പ�ർന്നുനൽ
കുന് നീണ്ടുനിൽക്കുന് ്മക്ഷരൊ
േത്ിപന് രരൊഷ്ട്രീയം ഇക്കൂട്ടർ പ്�
പവടിഞ്ഞു�ഴിഞ്ഞു. അത്രപേരൊ
രു രരൊഷ്ട്രീയ വിദ്്യരൊേ്യരൊസത്ിപന് 
പരിശീലനം നൽ�രൊൻ അവർ 
േയക്കുന്നു. മുതലരൊളിത് വ്യവസ്
യപട �രൊര്യസ്ന്രൊപരന് നില
യിൽ തങ്ങൾ സ്വീ�രിക്കുന് നയ
ങ്ങപളയം മെരൊദ്്യം പെയേരൊനുള്ള 
േമനരൊേരൊവേരൊയി നരൊപള അതസ് വള
രുപേന്സ് അവർക്കറിയരൊം. അതു
പ�രൊണ്രൊണസ് പതരപഞ്ടുപെിപന് 
മവദ്ിയിൽ ബിപെപിയപട നയ
ങ്ങൾപക്കതിരരൊയ ് മക്ഷരൊേത്ി
പന് രരൊഷ്ട്രീയം അവതരിപെിക്കരൊപത 
മബരൊധപൂർവ്വേരൊയ നിശബ്ദത പരൊ
ലിച്ചതസ്. രരൊെ്യപേമ്പരൊടും അലയ
ടിക്കുന് �ർഷ� ് മക്ഷരൊേപത് 
്തിനിധരൊനം പെയ്തുപ�രൊണ്സ് ഒര
ക്ഷരം ഉരിയരൊടരൊൻ സിപിഐ(എം)
ഉം കൂട്ടരൊളി�ളം മുമന്രൊട്ടുവന്ില്ല. 
്�ടേരൊയ ഈ േൗനം േരൊധ്യേ

യവരൊക്കൾ ആത്മഹത്യ പെയ്ന്നു. 
സംസ്രൊന സർക്കരൊരിപന് ഉടേ
സ്തയിലുള്ള  പ�.എസസ്.ആർ.
ടി.സി ഉൾപെപടയള്ള സ്രൊപന
ങ്ങളിൽ വൻമതരൊതിൽ പതരൊഴിലരൊ
ളി�ളപട എണ്ണം പവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു. 
സ്വ�രൊര്യമൂലധനത്ിപന് �ടന്നു
വരവസ് വിദ്്യരൊേ്യരൊസ മേഖലപയ 
പൂർണ്ണേരൊയം തരൊറുേരൊറരൊക്കി. പപരൊ
തുവിദ്്യരൊേ്യരൊസത്ിപന് േരൊഗേരൊയ
ള്ള  സസ് കൂള�ളം െില �ലരൊലയ
ങ്ങളം േരൊറേി നിർത്ിയരൊൽ �ഴി
ഞ് 3 പതിറേരൊണ്ിനിടയിൽ മ�

രളത്ിൽ ് വർത്നം തുടങ്ങിയ 
നൂറു�ണക്കിനു വിദ്്യരൊേ്യരൊസ സ്രൊ
പനങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളം മ�രൊടി�ളം 
െീസസ് പിരിക്കുന്വ േരൊത്രേരൊണസ്. 
പ്രൊെഷണൽ, പതരൊഴിലധിഷ്ഠി
തപേപന്രൊപക്കയള്ള ആ�ർഷ� 
മപരു�ളിൽ തുടങ്ങിയ  സർക്കരൊർ  
സ്രൊപനങ്ങളിൽവപര വളപര 
ഉയർന് െീസരൊണസ് പിരിക്കുന്
തസ്. �രൊർഷി�മേഖലയിപല ്
ശസ് നങ്ങൾ അന്േില്ലരൊപത തുടരു
ന്നു.  വി�സനത്ിപന് മപരിലുള്ള 
െനമരേരൊഹ പദ്തി�പളല്ലരൊം, വൻ
�ിട നിർ്രൊണ �മ്പിനി�ൾക്കസ് 
�രരൊറു�ൾ നൽ�ി അവപര പ�രൊ
ഴുപെിക്കു�, നിർ്രൊണ സരൊേഗ്ി
�ൾ വ്യവസരൊയി�േരൊയി ഉൽപെരൊ
ദ്ിപെിക്കുന് വൻ�ിട മുതലരൊളിേരൊർ
ക്കസ് വിപണി സൃഷ്ടിക്കു� എന്ീ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ േരൊത്രമുള്ളതരൊണസ്. മദ്
ശീയപരൊതപയ ചുകെം പിരിക്കരൊനു
ള്ള പരൊതയരൊക്കുന്തും പ�-പറയി
ലും ആപൽക്കരങ്ങളരൊയ പദ്തി
�ളരൊണസ്. മു�ളിൽ സൂെിപെിച്ചവപയരൊ 
ന്നും പതരപഞ്ടുപെിൽ െർച്ചരൊ 
വിഷയങ്ങളരൊയിരുന്ില്ല. ഈ പത
രഞ്ടുപെിൽ രരൊഷ്ട്രീയം െർച്ച പെ
യ്ില്ല എന്സ് പ�പിസിസി ് സി
ഡ്ന്സ് അടക്കമുള്ള യഡ്ിഎെസ് മന
തരൊക്കൾ വിലപിക്കു�യണ്രൊയി.  
െനങ്ങളപട നീറുന് ് ശസ് നങ്ങളം 
രരൊഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളം യഡ്ിഎ
െസ് െർച്ചയരൊക്കരൊതിരുന്തസ് അവർ 
പതിറേരൊണ്ടു�ളരൊയി പിന്തുടരുന് 
മുതലരൊളിത് രരൊഷ്ട്രീയമത്രൊടുള്ള 
്തിബദ്തപ�രൊണ്സ് േരൊത്രേരൊണസ്. 
അവരിൽ നിന്സ് അതസ് ് തീക്ഷി
മക്കണ്തുേില്ല. 

ഇടപതന്സ് അവ�രൊശപപെടുന്
വർ പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെസ് 
മവദ്ിയിൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു രരൊ
ഷ്ട്രീയ വിഷയവും െർച്ചപെയേരൊൻ 
മുതിർന്ില്ല. മ�ന്ദ്രം േരിക്കുന് 
ബിപെപി സർക്കരൊർ  നടപെരൊക്കു

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

സർക്ഥാരിൽനിന്ം ലഭിക്നേ സഹഥായങ്ൾ 
ഔദഥാര്യമകല്ന്ം ജനഥാധി�ത്യക്രമത്ിൽ നികു
തിദഥായകകറെ അവകഥാശമഥാകണന്മുള്ള രഥാഷ്ടീ
യകബഥാധത്ികറെ സ്ഥാനത്ക് ഔദഥാര്യം കക
പ്റ്റുനേവകറെ വികധയമകനഥാഭഥാവം സൃഷ്ിച്ചക് കത
രകഞെടുപ്ക് കനട്ടം ഉണ്ഥാക്ഥാനഥാണക് ഇടതക് മുനേ
ണി ല്്യം വച്ചതക്.

ള്ള വൻഅഴിേതി�ൾക്കസ് നരൊയ
�ത്വം വഹിക്കു�യം പെയ്ന് 
�ക്ഷിയരൊണസ് മ�രളരൊ മ�രൊൺഗ്
സ്സസ്. പതിറേരൊണ്ടു�ളരൊയി യഡ്ിഎ
െിപന് േരൊഗേരൊയിരുന് ഇത്ര
ത്ിപലരൊരു �ക്ഷിപയ ഒരു ഉളപ്പു
േില്ലരൊപത കൂപടക്കൂട്ടിയതു വഴി മ�രൊ
ട്ടയം, എറണരൊകുളം, പത്നംതി
ട്ട, ഇടുക്കി െില്ല�ളിൽ മനടിയ 
മുൻതൂക്കേരൊണസ് പഞ്രൊയത്തു പത
രപഞ്ടുപെിൽ മനടിയ ‘വമ്പിച്ച 
രരൊഷ്ട്രീയ വിെയം’. ഇത്രപേരൊരു 
വിെയപത് ഇടതസ് രരൊഷ്ട്രീയ വി
െയപേന്നു വിമശഷിപെിക്കുന് മന
തരൊക്കളപട പതരൊലിക്കട്ടി അപരൊരം 
തപന്.  

അരതാഷ്ട്രീയെ അരങ്ങുവതാണ 
പ്െരപ്ഞെടുപെത് പ്രചതാരണം

സർക്കരൊർ നൽകുന് ആനുകൂ
ല്യങ്ങളപടയം ധനസഹരൊയങ്ങള
പടയം ഔദ്രൊര്യം പറ്റുന്വപരന് 
നിലയിൽ ഉപ�രൊരസ്മരണയരൊയി 
മവരൊട്ടു നൽ�ണപേന്തരൊയിരുന്നു 
ഇടതുമുന്ണിയപടയം ഒരളവുവ
പര ബിപെപിയപടയം പതരപഞ്
ടുപെസ് ് െരൊരണത്ിപന് മുഖ്യേരൊയ 
ഒരു വശം. സർക്കരൊരിൽനിന്നും 
ലേിക്കുന് സഹരൊയങ്ങൾ ഔദ്രൊ
ര്യേപല്ലന്നും െനരൊധിപത്യക്രേ
ത്ിൽ നികുതിദ്രൊയ�പന് അവ
�രൊശേരൊപണന്നുമുള്ള രരൊഷ്ട്രീയമബരൊ
ധത്ിപന് സ്രൊനത്സ് ഔദ്രൊര്യം 
പ്�പെറ്റുന്വപന് വിമധയേമനരൊ
േരൊവം സൃഷ്ടിച്ചസ് പതരപഞ്ടുപെസ് 
മനട്ടം ഉണ്രൊക്കരൊനരൊണസ് അവർ 
ലക്ഷ്യം വച്ചതസ്. ഇത്വണപത് 
പഞ്രൊയത്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ 
ഇടതുമുന്ണി അവലംബിച്ച ്
ധരൊന േരൊർഗ്ഗങ്ങളിപലരൊന്സ് ആപൽ
ക്കരേരൊയ ഈ അരരൊഷ്ട്രീയ സേീ
പനേരൊയിരുന്നു. എറണരൊകുളം െി
ല്ലയിപല നരൊലസ് പഞ്രൊയത്ിൽ 
േൽസരിച്ചസ് അനരൊയരൊമസന വിെ
യിച്ച ട്വന്ി-ട്വന്ി എന് അരരൊഷ്ട്രീയ 
കൂട്ടരൊയ്മ െല്ദ്േരൊയി ഉപമയരൊഗ
പപെടുത്ിയതസ് എൽഡ്ിഎഫം കൂ
ട്ടരും സൃഷ്ടിച്ച അമത വിമധയേ
മനരൊഘടനയം ഉപ�രൊരസ്മരണയ
പട െീർണ്ണതയേരൊണസ്. ട്വന്ി -ട്വ
ന്ിയമടതസ് രരൊഷ്ട്രീയ വിെയേല്ല 
എന്സ് ് സ്തരൊവിച്ച സിപിഐ(എം)
നസ് അമത അരരൊഷ്ട്രീയ നിലപരൊടസ് 
സംസ്രൊനം മുഴുവൻ ഉപമയരൊഗ
പപെടുത്ി മനടിയ വിെയപത് 
എങ്ങിപനയരൊണസ് രരൊഷ്ട്രീയ വിെ
യപേന്സ് അവ�രൊശപപെടരൊൻ �ഴി
യന്തസ്.  

തി�ഞ് െനവിരുദ്േരൊയ േര
ണത്ിനസ് മനതൃത്വം നൽകുന് 
ഒരു �ക്ഷി, െനങ്ങളിൽനിന്സ് 
�വർപന്ടുക്കുന് ലക്ഷക്കണക്കി
നസ് മ�രൊടി രൂപയിപല ഒരു പെറു
ശതേരൊനം  ഉപമയരൊഗപപെടുത്ി 
െനങ്ങൾക്കസ് എപന്കെിലും ആനു
കൂല്യങ്ങമളരൊ പരൊരമതരൊഷി�മേരൊ 
നൽ�ി, തങ്ങളപട പരൊപക്കറ മുഴു
വൻ �ഴു�ിക്കളഞ്സ് െനങ്ങളപട 

മുമ്പിൽ വിശുദ്മവഷം പ�ട്ടുന്തസ് 
വഞ്നയപട രരൊഷ്ട്രീയേരൊണസ്. െനരൊ
ധിപത്യ രരൊഷ്ട്രീയത്ിപന് അപ
െയപത്യരൊണസ് അതസ് പവളിവരൊ
ക്കുന്തസ്. പതരപഞ്ടുപെിപല വി
ധിപയഴുത്ിനസ് അതസ് േരൊനദ്ണ്ഡ
േരൊകുന്തസ് അതിമലപറ അപ�ട
�രേരൊണസ്. 

പരൊെ�വരൊത� �ണക്ഷൻ 
സൗെന്യേരൊയി നൽ�ി എന്നു ്
െരിപെിച്ചസ് മവരൊട്ടസ് തട്ടിപയടുക്കുന് 
ബിപെപി, ഇന്ധനവിലവർദ്ന
വിലൂപട നടത്തുന് അതിേീേേരൊയ 
പ�രൊള്ളയപട പരിധിയിമലക്കസ് 
�ണക്ഷൻ നൽ�ി പരേരൊവധി 
ഇര�പള പ�രൊണ്ടുവരി�യരൊപണ
ന് െതി തിരിച്ചറിയണപേകെിൽ 
െനങ്ങൾ രരൊഷ്ട്രീയ വിശ�ലനമശ
ഷി പ്�വരിക്കണം. അതിനിട 
നൽകുന്തല്ല ഈ ‘പരൊരിമതരൊഷി� 
രരൊഷ്ട്രീയം’. വളപര പരിേിതേരൊയ 
െില ആനുകൂല്യങ്ങളപട �ണക്കു
പറഞ്സ് ഇന്സ് മവരൊട്ടസ് മനടുമമ്പരൊൾ 
നരൊപള അതിപന �വച്ചുവയ്ക്കുന് 
പരൊരിമതരൊഷി� ്ഖ്യരൊ പനങ്ങ
ളേരൊയി വരുന്വരുപട പിറപ� 
െനങ്ങൾ മപരൊ�ിമല്ല? ഒരു സർ
ക്കരൊരിപന് നയങ്ങപള വിശ�ലനം 
പെയ്തുപ�രൊണ്സ് നിലപരൊടസ് സ്വീ�
രിക്കരൊനും വ്യരൊമേരൊഹങ്ങളിൽനി
ന്നും വിമധയത്വത്ിൽനിന്നും മു
ക്തേരൊയ െനരൊധിപത്യ ് ബുദ്ത
യപട അടിസ്രൊനത്ിൽ സ്
തിദ്രൊനം വിനിമയരൊഗിക്കരൊനും 
െനങ്ങപള പരിശീലിപെിക്കു�യരൊ
ണസ് യഥരൊർത് ഇടതുരരൊഷ്ട്രീയ �ടേ. 
പരൊരിമതരൊഷി�ങ്ങളപടയം ആനു
കൂല്യങ്ങളപടയം തിരികുറേിയിൽ 
�ിടന്നു �റങ്ങുന് തേിഴസ് നരൊടസ് രരൊ
ഷ്ട്രീയം, അപെയേല്ലരൊപത ഗുണ
പരേരൊയ എന്തുേരൊറേേരൊണസ് ഇൻഡ്്യൻ 
െനരൊധിപത്യത്ിനസ് നൽ�ിയിട്ടു
ള്ളതസ്. മ�രളത്ിപല ഇടതുമുന്
ണി സർക്കരൊർ സൗെന്യ �ിറ്റുവി
തരണം തുടരുപേന് ് ഖ്യരൊപനം 
ഉപ�രൊരസ്മരണയപട െലം ആസ
ന്േരൊയിട്ടുള്ള നിയേസേരൊ പതര
പഞ്ടുപെിലും ലേിക്കണപേന് രരൊ
ഷ്ട്രീയ �ണക്കുകൂട്ടലിപന് അടി
സ്രൊനത്ിലുള്ളതരൊണസ്.

പ്െരപ്ഞെടുപെിൽ  
എൽഡിഎഫത് പ്രെിെിധതാെം 
പ്ചയ്തെത് യഥതാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ 
സമര രതാഷ്ട്രീയമല്ല

മ�രളത്ിപല  െനങ്ങൾ മന
രിട്ടു പ�രൊണ്ിരിക്കുന് നീറുന് െീ
വൽ്ശസ് നങ്ങപളരൊന്നുംതപന് മപ
രിനുമപരൊലും ഈ പതരപഞ്ടുപെിൽ 
െർച്ച പെയേപപെട്ടില്ല. മ�രൊവിഡ്സ് 
േഹരൊവ്യരൊധി രൂക്ഷേരൊക്കിയ സരൊ
ധരൊരണക്കരൊരപന് െീവിത ്തി
സന്ധി വിവരിക്കരൊനരൊവരൊത്തരൊ
ണസ്. പണിയം വരുേരൊനവും നഷ്ട
പപെട്ടസ് െനങ്ങൾ നര�ിക്കുന്നു. സം
സ്രൊനത്ിപന് പതരൊഴിലില്ലരൊയ്മ 
േയരൊന�േരൊണസ്. േരൊവിപയ സംബ
ന്ധിച്ച ്തീക്ഷ�ൾ നഷ്ടപപെട്ട 

ങ്ങളം സരൊമൂഹ്യ ്സ്രൊനങ്ങളം 
വിേർശനവിമധയേരൊക്കുന്നു എന് 
നിലവന്മപെരൊഴരൊണസ് പഞ്രൊയത്സ് 
പതരപഞ്ടുപെസ് അവസരൊനിക്കുന് 
ദ്ിനത്ിൽ പരൊളയം രക്തസരൊക്ഷി
േണ്ഡപത്ിൽ ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
മ�ന്ദ്രം തുടങ്ങിയതസ്. അതിപ്ശ
ത്യപത് മനരിട്ടസ് ദ്ില്ലിയിൽ പപരൊ
രുതുന് �ർഷ�പര പിന്തുണയ്കരൊ
നും മ�ന്ദ്ര സർക്കരൊരിപന് ധിക്കരൊ
രത്ിൽ ് തിമഷധിക്കരൊനും ഇട
പതന്സ് അവ�രൊശപപെടുന് ഈ 
സംഘടന�ൾ മുമന്രൊട്ടു വരരൊതി
രുന്തസ് മുതലരൊളിേരൊർക്കസ് പരൊദ്മസവ 
പെയ്ന് നയപരേരൊയ �രൊര്യങ്ങ
ളിലുള്ള തി�ഞ് ഐ�്യപത്
യരൊണസ് വ്യക്തേരൊക്കുന്തസ്. രരൊെ്യം 
മുഴുവൻ ഇള�ിേറിയന് ഐതി
ഹരൊസി� �ർഷ� ് മക്ഷരൊേത്ി
പന് രരൊഷ്ട്രീയ സമന്ശം പഞ്രൊയ
ത്സ് പതരപഞ്ടുപെസ് മവളയിൽ 
്െരിപെിക്കരൊതിരുന്വർ എന്തു 
രരൊഷ്ട്രീയ മപരരൊട്ടത്ിനരൊണസ് മന
തൃത്വം നൽ�ിയതസ്? 

ഒരു രരൊഷ്ട്രീയ മപരൊരരൊട്ടവും പഞ്രൊ
യത്സ് പതരപഞ്ടുപെിൽ നടന്ി
ല്ല. സർക്കരൊർ പരൊരിമതരൊഷി�ങ്ങ
ളപട മപരിൽ നടത്ിയ, രരൊഷ്ട്രീയ 
അശ്ീലേരൊയി േരൊറിയ സഹരൊയ 
അേ്യർത്നയം െനങ്ങപള �ബ
ളിപെിക്കുന് വി�സനത്ിപന് രരൊ
ഷ്ട്രീയവും തരരൊതരം മപരൊപല െരൊതി 
-േത ശക്തി�ളപട ധ്രുവീ�രണവും 
ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീയതപയ ് ീണി
പെിക്കലും മ�രളരൊ മ�രൊൺഗ്സ്സസ് 
മപരൊലുള്ള �ക്ഷി�പള കൂപടക്കൂട്ടിയള്ള 
അവസരവരൊദ്വും �ണക്കില്ലരൊപത 
ഒഴുക്കിയ പണവും എല്ലരൊം മെർ
ന്സ് സൃഷ്ടിച്ചതരൊണസ് പതരപഞ്ടുപെസ് 
രംഗപത് ഈ മനട്ടം. ഇതസ് െന
പക്ഷ സേര രരൊഷ്ട്രീയത്ിപന് വി
െയേല്ല. ഇതിൽ െനങ്ങൾക്കസ് ഒന്നും 
്തീക്ഷിക്കരൊനുേില്ല. അതിെീവ
നത്ിപന് മപരൊരരൊട്ടത്ിൽ ഈ 
വിെയം ഒരു പരൊതയം �രൊട്ടുന്ില്ല. 
െനെീവിതത്ിപന് എണ്ണേറേ ദുരി
തങ്ങളപട പരിഹരൊരരൊർത്മുള്ള, സു
സംഘടിതേരൊയ െനരൊധിപത്യ ്
മക്ഷരൊേത്ിപന് േരൊർഗ്ഗം വിട്ടുവീഴ്ചയ
പട ലരൊഞ്നമപരൊലുേില്ലരൊപത സ്വീ
�രിക്കു�യരൊണസ് െനങ്ങളപട മുമ്പി
ലുള്ള ഒമരപയരൊരു പരൊത. അതരൊണസ് 
െനങ്ങളപട �ടേയം.
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പക-പറയില് േദ്ധെി ഉശേ്ികണപമന്നാവേ്യപപെട്ട്ക് കാട്ടിലപെീടി
കയില് നടക്കുന്ന അനിശ്ിെകാല സമരത്ിപറെ ഭാഗമായി കാപൊ
ട്ക് കടപ്പുറത്്ക് പ്രെീകാത്മകമായി സര്ശവകല്ല്ക് കടലിപലറിഞ്ഞുപകാ
ണ്്ക് നടത്ിയ പ്രെിശഷധത്ില് സംസ്ാന പക പറയില് വിരുദ്ധ ജന
കീയ സമിെി കൺവീനര് ഇ.വി. പ്രകാേ്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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(2-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)
�ൾ തരൊൽക്കരൊലി� കുളിമുറി�ളം 
േറ്റും സജ്ീ�രിക്കുന്നു. സരൊർവ്വ
ത്രി� ആമരരൊഗ്യം എന് മുരേരൊവരൊ
�്യവുേരൊയി പേഡ്ിക്കൽ രംഗത്സ് 
്വർത്ിക്കുന് പേഡ്ിക്കൽ സർ
വ്വീസസ് പസന്ർ മഡ്രൊക്ർേരൊരും 
നഴസ് സുേരൊരുപേരൊപക്കയരൊയി സേര
മുഖത്സ് ഓടിപയത്ി പേഡ്ിക്കൽ 
�്യരൊമ്�ൾ നടത്തുന്നു. ഐതി
ഹരൊസി�േരൊയ ഈ ്മക്ഷരൊേം 
നമ്മുപട രരൊെ്യപത്യരൊപ� ഉണർ
ത്ി എന്നുേരൊത്രേല്ല മലരൊ�ത്ി
പന് പല േരൊഗങ്ങളിലും ് തിമഷ
ധമുയരരൊൻ ഇടയരൊക്കു�യം പെയ്തു. 
അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലണ്സ്, �രൊനഡ് തു
ടങ്ങിയ രരൊെ്യങ്ങളിപലരൊപക്ക െന
ങ്ങൾ പതരുവിലിറങ്ങിയതിപന് 
റിമപെരൊർട്ടു�ൾ വന്നു�ഴിഞ്ഞു. �രൊർ
ഷി� മേഖലയിൽ ഗവപമെന്സ് 
പ�രൊണ്ടുവന് മൂന്സ് �രിനിയേങ്ങ
ളം പ്വദ്യുതി(മേദ്ഗതി) ബില്ം 
പിൻവലിക്കുന്തുവപര സേരവുേരൊ
യി മുമന്രൊട്ടു മപരൊ�രൊനുള്ള ഉറച്ച 
തീരുേരൊനത്ിലരൊണസ് �ർഷ�ർ. 
സുദ്ീർഘേരൊപയരൊരു മപരൊരരൊട്ടത്ി
നുള്ള സർവ്വ സന്രൊഹങ്ങമളരൊപട
യേരൊണസ് അവർ എത്ിയിരിക്കു
ന്തസ്. ബിപെപി ഗവപമെന്ിപന് 
ഏ�രൊധിപത്യ വരൊഴ്ചയ്ക്കും നിരന്ര
മുണ്രൊകുന് െനവിരുദ് നടപടി
�ൾക്കുപേതിപര രരൊെ്യപത് െന
ങ്ങളിൽ വളർന്നുവരുന് അസംതൃ
പ്ിക്കസ് യഥരൊർത്ത്ിൽ ഈ ്
മക്ഷരൊേം ശബ്ദം നൽ�ിയിരിക്കുന്നു 
എന്പതരൊരു വസ്തുതയരൊണസ്.

ബിപ്ജപിയുപ്ട കഴമ്ില്ലതാത് 
വതാദഗെികളും സമരപ്ത്  
െതാറടിക്താനുള്ള ഹ്രീെശ്രമങ്ങളും

്തിപക്ഷ പരൊർട്ടി�ൾ ബി
ല്ലിപന ദുർവ്യരൊഖ്യരൊനം പെയ്സ് �ർ
ഷ�പര വഴിപതറേിക്കുന്നു എന്രൊ
യിരുന്നു  ബിപെപി മനതരൊക്കളം 
േന്തിേരൊരും ആദ്്യം പറഞ്തസ്. 
പിന്ീടസ് പഞ്രൊബിപല വൻ�ിട 
�ർഷ�രുപട തരൊല്പര്യത്ിനസ് എതി
രരൊയതുപ�രൊണ്സ് അവർ േറ്റുള്ളവപര 
ഇളക്കിവിടുന്നു എന്രൊയി േരൊഷ്യം. 
പഞ്രൊബിലരൊണസ് സേരം തുടങ്ങി
യതസ് എന്തസ് ശരിയരൊണസ്. പഞ്രൊ
ബസ്, ഹരിയരൊന, പശ്ചിേ യപി 
എന്ിവിടങ്ങളിപല നപല്ലരൊരു പകെസ് 
�ർഷ�ർ േറേസ് സംസ്രൊനങ്ങളി
പല �ർഷ�പര അമപക്ഷിച്ചസ്  
അല്പം പേച്ചപപെപട്ടരൊരു സ്ിതിയി
ലരൊണസ് എന്തും വസ്തുതയരൊണസ്. 
അതിനസ് കൃത്യേരൊയ �രൊരണവുമു
ണ്സ്. 1970 �ളിൽ ഇന്്യരൊ ഗവപമെ
ന്സ് ഹരിത വിപ്വം നടപെിലരൊക്കി
യമപെരൊൾ അതിപന്യം, ഗവപമെ
ന്സ് �ർഷ�രിൽനിന്സ് മനരിട്ടസ് 
ഉല്പന്ങ്ങൾ സംേരിക്കരൊൻ തുടങ്ങി
യമപെരൊൾ അതിപന്യം മനട്ടം ഏറേ
വും അധി�ം ലേിച്ചതസ് ഈ മേഖ
ലയിപല �ർഷ�ർക്കരൊണസ്. ഇന്നും 
ഈ മേഖലയിപല 90 ശതേരൊനം 
ഉല്പന്ങ്ങളം ഗവപമെന്സ് നിയന്ത
ണത്ിലുള്ള �രൊർഷിമ�രൊല്പന് 

പേരൊത്ക്കച്ചവട �മമ്പരൊളേരൊയ 
േണ്ഡി�ൾ വഴിയരൊണസ് സംേരിക്ക
പപെടുന്തസ്. �രൊർഷിമ�രൊല്പന് വി
പണന സേിതി നിയേത്ിനസ് 
(എപിഎംസി) വിമധയേരൊയി ്
വർത്ിക്കുന് ഈ േണ്ഡി�ൾ 
പുതിയ നിയേ്�രൊരം െലത്ിൽ 
്വർത്ന രഹിതേരൊയിത്ീരും. 
ഈ േണ്ഡി�ൾക്കുപുറത്സ് തങ്ങ
ളപട ഉല്പന്ങ്ങൾ നിയന്തണങ്ങ
മളതുേില്ലരൊപത വിൽക്കരൊൻ �ർഷ
�ർക്കസ് പുതിയ നിയേ്�രൊരം 
അവസരം ലേിക്കുപേന്നും സ്വ�രൊ
ര്യ സംരംേ�രുേരൊയി കൃഷിയിറ
ക്കുന്തിനസ് മുമ്തപന് ഉല്പന്ങ്ങൾ 
വിൽക്കരൊനുള്ള �രരൊറിൽ ഏർപപെ
ടരൊൻ അവസരം ലേിക്കുന്തിലൂ
പട �ർഷ�പര ശരൊക്തീ�രിക്കരൊൻ 
�ഴിയപേന്നുേരൊണസ് ബിപെപി ഗവ
പമെന്സ് പറയന്തസ്. എന്നുേരൊത്രേ
ല്ല �ർഷ�പര പിഴിയന് ഇടനി
ലക്കരൊപര ഒഴിവരൊക്കു�യം പെയ്
േപത്ര. ഇതസ് ശരിയരൊമണരൊ? 

ബീഹരൊറിൽ 2006ൽ തപന് 
എപിഎംസി നിയേം റദേരൊക്കിയി
രുന്നു. ഇതുമൂലം േണ്ഡി�ൾ നിർ
ത്ലരൊക്കു�യം സ്വ�രൊര്യ�മ്പനി
�ൾക്കസ് �ർഷ�രിൽനിന്സ് മന
രിട്ടസ് ഉല്പന്ങ്ങൾ സംേരിക്കരൊൻ 
അവസരം ലേിക്കു�യം പെയ്തു. 
ഇതിന് െലപേന്രൊയിരുന്നു? 90 
ശതേരൊനം �ർഷ�രും പെറു�ിട
ക്കരൊരും ഇടത്രക്കരൊരുേരൊയിട്ടുള്ള 
ബീഹരൊറിൽ �രൊർഷിമ�രൊല്പരൊദ്നം 
ഗണ്യേരൊയി വർദ്ിച്ചുപവന്രൊണസ് 
ഗവപമെന്സ് അവ�രൊശപെടുന്തസ്. 
എന്രൊൽ �ർഷ�ർ പറയന്തസ് 
എപിഎംസി റദേരൊക്കിയതിനസ് 
മശഷം ഇടനിലക്കരൊരും ്രൊമദ്
ശി� �ച്ചവടക്കരൊരും തരൊങ്ങുവില
യിലും(എംഎസസ്  പി) തരൊപഴ �ർ
ഷ�രിൽനിന്സ് ഉല്പന്ങ്ങൾ വരൊ
ങ്ങു�യം വൻമതരൊതിൽ ലരൊേമുണ്രൊ
ക്കു�യം പെയ്തു എന്പത്ര. നിയേം 
റദേരൊക്കിയിട്ടും ഇടനിലക്കരൊർക്കസ് 
രംഗം പ്�യടക്കരൊൻ �ഴിഞ്
പതങ്ങപന? നമരന്ദ്രമേരൊദ്ി ഇമപെരൊൾ 
പെയ്ന്തസ് 2006ൽ തപന് നിതീ
ഷസ് കുേരൊർ പെയ്തരൊപണന്നും 14 
വർഷേരൊയിട്ടും ബീഹരൊറിപല �ർ
ഷ�രുപട സ്ിതി പേച്ചപപെടരൊതി
രുന്തസ് എന്തുപ�രൊണ്രൊപണന്നും 
എംഎൻ സിൻഹ ഇൻസ്റിറേയൂട്ടസ് 
ഓെസ് മസരൊഷ്യൽ സയൻസസി
പല സരൊമ്പത്ി� ശരൊസ്തജ്ഞനരൊയ 
ഡ്ി.എം.ദ്ിവരൊ�ർ മെരൊദ്ിക്കുന്നു. 
(ഇന്്യ ടുമഡ്, 10-12-20) അതുപ�രൊ
ണ്ടുതപന് ഇന്്യൻ �രൊർഷി� 
�മമ്പരൊളത്ിൽ �ടന്നു�യറരൊൻ 
തക്കംപരൊർത്ിരിക്കുന് േീേൻ കു
ത്��ളപടയം ബഹുരരൊഷ്ട്ര �മ്പ
നി�ളപടയം ആദ്്യലക്ഷ്യം പഞ്രൊ
ബസ്-ഹരിയരൊന-പശ്ചിേ യപി മേ
ഖലയരൊയിരിക്കുപേന്സ് അവിടുപത് 
�ർഷ�ർ േയപപെടുന്നു. ഈ ആശ
കെ അസ്രൊനത്ല്ലതരൊനും. അദ്രൊനി 
ഗ്രൂപെസ് ഇത്രത്ിൽ അനുകൂലേരൊയ 
ഒരു നിയേം മുന്ിൽക്കണ്സ് ഹരി
യരൊനയിലും േറ്റുെില നഗരങ്ങളി

ലും മ�രൊൾഡ്സ് മസ്റരൊമറജു�ൾ പണി
തുതുടങ്ങിയിരുന്നു. 

രണ്രൊേപത്�രൊര്യം, ഹരിയരൊ
നയിലും പഞ്രൊബിലും 'ഖരൊപസ് 
പഞ്രൊയത്തു�ൾ' സേരത്ിനസ് 
ആഹ്വരൊനം നൽ�ി എന്തരൊണസ്. 
വിവിധ േതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കു
ന്വർ ഉൾപപെട്ട ഈ സേിതി�ൾ 
നൽകുന് നിർമദേശങ്ങൾ എല്ലരൊ
വരും അനുസരിക്കരൊൻ ബരൊദ്്യ
സ്രരൊണസ്. ഇത്രത്ിലുള്ള ഖരൊപസ് 
പഞ്രൊയത്തു�ളപട ആഹ്വരൊനമത്രൊ
ടസ് വമ്പിച്ച ് തി�രണേരൊണസ് െന
ങ്ങളിൽനിന്നുണ്രൊയതസ്. സേര
ത്ിൽ പപകെടുക്കുന് �ർഷ�രിൽ 
70 ശതേരൊനവും ദ്രിരേ-പെറു�ിട
-ഇടത്രം വിേരൊഗങ്ങളിൽ പപടു
ന്വരരൊണസ്. വിമദ്ശ ശക്തി�ൾ 
സേരത്ിനസ് സഹരൊയം പെയ്ന്നു 
എന്തരൊയിരുന്നു ബിപെപിയപട 
അടുത് ആമരരൊപണം. തുടർന്സ്, 
സേരത്ിൽ പപകെടുക്കുന് സിഖു
�രൊർ തീവ്രവരൊദ്ി�ൾ ആണസ് എന്രൊ
യി ആമരരൊപണം. ഇമപെരൊൾ പറ
യന്നു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കരൊരും 
േരൊമവരൊയിസ്റ്റു�ളേരൊണസ് സേരത്ി
നസ് പിന്ിപലന്സ്. എൻആർസി 
വിരുദ്, സിഎഎ വിരുദ് ഷഹീൻ
ബരൊഗസ് സേരത്ിലും ഇവർ സേരൊ
നേരൊയ ആമരരൊപണം ഉയർത്ി
യിരുന്നു എന്�രൊര്യം ഓർക്കുേ
മല്ലരൊ. എന്രൊൽ അടിസ്രൊനരഹി
തേരൊയ ഈ ആമരരൊപണങ്ങപള
ല്ലരൊം സേരം പെയ്ന് �ർഷ�ർ 
പുച്ിച്ചുതള്ളി. ഈ നിയേങ്ങൾ 
സ്വ�രൊര്യ നിമക്ഷപ�പര  ആ�ർ
ഷിക്കരൊനും സ്വ�രൊര്യ �ച്ചവടം 
മ്രൊത്രൊഹിപെിക്കരൊനും മവണ്ി
യള്ളതരൊപണന്നും സർക്കരൊരിനസ് 
മുഴുവൻ �രൊർഷിമ�രൊല്പന്ങ്ങളം 
സംേരിക്കരൊനരൊവില്ല എന്നുേരൊണസ് 
ഇമപെരൊൾ സർക്കരൊർ വിലരൊസം 
പണ്ഡിതന്രൊർ പറയന്തസ്. ഇതും 
പരിഹരൊസ്യേരൊയ വരൊദ്ഗതിതപന്. 
�രൊർഷി� മേഖല മ�രൊർപെമററേസ് 
േീേന്രൊർക്കും ബഹുരരൊഷ്ട്ര കുത്�
�ൾക്കും തീപറഴുതണപേന്തല്ലരൊ
പത േപറേന്സ് തടസ്സേരൊണസ് �രൊർഷി
മ�രൊല്പന്ങ്ങൾ സംേരിക്കുന്തിൽ 
സർക്കരൊരിപന് മുന്ിലുള്ളതസ്? 
ഇമപെരൊൾതപന്, പെർട്ടിപ്ലസർ 
മ�രൊർപെമറഷൻ ഓെസ് ഇന്്യ മപരൊ
ലുള്ള സർക്കരൊർ സംവിധരൊനങ്ങൾ 
അടച്ചുപൂട്ടിപക്കരൊണ്സ് വിത്സ്, വളം, 
�ീടനരൊശിനി, ഡ്ീസൽ തുടങ്ങിയ 
�രൊര്യങ്ങളിപലരൊപക്ക സ്വ�രൊര്യ 
സംരംേ�രുപട ദ്യരൊദ്രൊക്ഷിണ്യ
ങ്ങൾക്കസ് മുന്ിമലയ്കസ് �ർഷ�പര 
എറിഞ്ഞുപ�രൊടുത്തു�ഴിഞ്ിരി
ക്കു�യരൊണസ്. ഇതിപന് െലമേരൊ? 
കൃഷിപച്ചലവസ് വൻമതരൊതിൽ ഉയ
രുന്നു. രരൊെ്യപത് �ർഷ�രുപട 
86 ശതേരൊനം വരുന് ദ്രിരേ-പെറു
�ിട �ർഷ�രും പകെസ് കൃഷിക്കരൊ
രുപേരൊപക്കയരൊണസ് ഇതിപന് േരൊരം 
ഏറേവുേരൊധി�ം തരൊമങ്ങണ്ിവരു
ന്തസ്. വിദ്്യരൊേ്യരൊസം, ആമരരൊഗ്യ
പരിപരൊലനം, ഗതരൊഗതം, വരൊർ
ത്രൊവിനിേയം, പ്വദ്യുതി തുട

ങ്ങിയ മേഖല�പളരൊപക്ക കുത്
��ൾക്കസ് സ്രൊനിച്ചതിലൂപട ഈ 
മസവനങ്ങപളരൊപക്ക സരൊധരൊരണ
ക്കരൊർക്കസ് ഏതരൊണ്സ് അ്രൊപ്യേരൊ
യിക്കഴിഞ്ിരിക്കു�യരൊണസ് . 
അമപെരൊൾപെിപന് �രൊർഷിമ�രൊല്പ
ന് സംേരണത്ിപന് �രൊര്യത്ിൽ 
മവറിപട്ടരൊരു അനുേവമുണ്രൊകുമേരൊ? 
എന്നുേരൊത്രേല്ല സംേരണരംഗത്സ് 
ചുറേിപെറേിനടക്കുന് ഇടനിലക്കരൊർ 
ആരരൊണസ്? അവർ പവറും വ്യക്തി
�ളരൊമണരൊ? അമതരൊ മപരൊലീസും 
ഉമദ്്യരൊഗസ്രും രരൊഷ്ട്രീയ മനതരൊ
ക്കളം ദ്ല്ലരൊൾേരൊരുപേല്ലരൊേടങ്ങുന് 
ഒരു അവിശുദ് സഖ്യത്ിപന് 
േരൊഗമേരൊ? അധി�രൊരത്ിലിരിക്കു
ന്വരുപട ഒത്രൊശമയരൊ പകെരൊളി
ത്മേരൊ ഇല്ലരൊപത ഈ കൂട്ടുപ�ട്ടിനസ് 
കൂസപലമന്യ ്വർത്ിക്കരൊൻ 
�ഴിയമേരൊ? ഇന്പത് ഏറേവും 
അഴിേതി നിറഞ്തും നിർദേയ
േരൊയ ചൂഷണത്ിൽ അടിയറച്ച
തുേരൊയ മുതലരൊളിത് വരൊഴ്ചയപട 
അമേദ്്യ േരൊഗം തപന്യരൊണസ് യഥരൊർ
ത്ത്ിൽ ഇടനിലക്കരൊരും. ബി
പെപിയം േറേസ് ബൂർഷ്വരൊ പരൊർട്ടി�
ളം ഈ മുതലരൊളിത് വരൊഴ്ചയപട 
മസവ�രും. 

�രൊർഷി� മേഖല സമ്പൂർണ
േരൊയി സ്വ�രൊര്യവൽക്കരിക്കു� 
എന്തരൊണസ് ബിപെപി ഗവപമെ
ന്ിപന്യം അവരുപട രക്ഷരൊധി�രൊ
രി�ളരൊയ മുതലരൊളിവർഗത്ിപന്യം 
ഹീന പദ്തി. ഈ പദ്തിയ്കസ് മു
ന്ിൽ ഇമപെരൊഴപത് ്മക്ഷരൊേം 
വലിയ പവല്വിളിയരൊണസ് ഉയർ
ത്ിയിട്ടുള്ളതസ്. �പട വരൊഗ്രൊന
ങ്ങൾമക്കരൊ േധുരത്ിൽ പപരൊതി
ഞ് ഉറപ്പു�ൾമക്കരൊ തരംമപരൊപല
യള്ള നിലപരൊടു�ൾമക്കരൊ �ർഷ
�രുപട സേരവീര്യം പ�ടുത്രൊമനരൊ 
അവപര അനുനയിപെിക്കരൊമനരൊ 
�ഴിയില്ല. ് ശസ് നം രേ്യേരൊയി പരി
ഹരിക്കണപേന്സ് േരണമുന്ണി
യിൽനിന്നുതപന് ആവശ്യമുയർ
ന്ിട്ടുമുണ്സ്. 

െമ്മുപ്ട പതാർട്ിയും വർഗ- 
ബഹുജെ മുന്നണികളും  
സമരത്ിപ്റെ മുൻെിരയിൽ

ഐതിഹരൊസി�േരൊയ ഈ ്
മക്ഷരൊേം ശരിയരൊയ ദ്ിശയിൽ മു
മന്റു�യം വിെയം വരിക്കു�യം 
പെമയേണ്തുണ്സ്. ഈ �രൊഴ്ചപെരൊമടരൊ
പട നമ്മുപട പരൊർട്ടി എസസ് യസി
ഐ(സി)യപട �ർഷ� സംഘട
നയരൊയ ആൾ ഇന്്യരൊ �ിസരൊൻ 
മഖതസ് േെസ്ദൂർ സംഘടൻ (എഐ
പ�പ�എംഎസസ്) ഈ സേരം തു
ടങ്ങിയ അന്നുമുതൽ അതിൽ സു
്ധരൊനേരൊയ പകെസ് വഹിക്കുന്നുണ്സ്. 
സംയക്ത �ർഷ� മേരൊർച്ചയപട 
മനതൃത്വത്ിലരൊണസ് സേരം നട
ക്കുന്തസ്. വിവിധ സംസ്രൊനങ്ങ
ളിലുള്ള �ർഷ� സംഘടന�ളപട 
അഖിമലന്്യരൊ സേിതിയരൊയ ആൾ 
ഇന്്യരൊ �ിസരൊൻ സംഘർഷസ് മ�രൊ
-ഓർഡ്ിമനഷൻ �്ിറേി (എഐ
പ�എസസ് സിസി) ഈ സംയക്ത 

�ർഷ� മേരൊർച്ചയിപല ഒരു ഘട
��ക്ഷിയരൊണസ്. എഐപ�എ
സസ് സിസിയിപല ഒരു ്മുഖരൊംഗ
േരൊണസ് എഐപ�പ�എംഎസസ്. 
അതിപന് മനതരൊക്കൾ മ�രൊ-ഓർഡ്ി
മനഷൻ �്ിറേിയപട വർക്കിംഗസ് 
�്ിറേി അംഗങ്ങളേരൊണസ്. രരൊെ്യ
പേമ്പരൊടും ഈ സേരം വളർത്ി
പയടുക്കുന്തിൽ എഐപ�പ�
എംഎസും എഐപ�എസസ് സി
സിയം സർവ്വശക്തിയം സേരൊഹ
രിച്ചസ് ് വർത്ിക്കു�യരൊണസ്. എഐ
പ�പ�എംഎസസ് ്സിഡ്ന്സ് 
സഖരൊവസ് സത്യവരൊനും െനറൽ 
പസക്രട്ടറി സഖരൊവസ് ശകെർ മഘരൊഷം 
ഡ്ൽഹിയിൽ ് മക്ഷരൊേത്ിപന് 
മുൻനിരയിൽ മനതൃത്വപരേരൊയ 
്വർത്നം നടത്തുന്നു. 

മ�ന്ദ്ര ഗവമെന്സ് ഈ മൂന്സ് 
�രൊർഷി� നിയേങ്ങൾക്കും പ്വ
ദ്യുതി(മേദ്ഗതി) ബിൽ 2020നും 
രൂപം നൽ�ിയ നരൊൾമുതൽ ഈ 
വിനരൊശ�രേരൊയ നിയേങ്ങൾപക്ക
തിപര എഐപ�പ�എംഎസസ് 
ശക്തേരൊയ ് തിമഷധം ഉയർത്തു
�യം സുദ്ീർഘേരൊപയരൊരു ് മക്ഷരൊ
േം വളർത്ിപയടുക്കരൊൻ പരിശ്
േിക്കു�യം പെയ്തുവരി�യരൊയിരു
ന്നു. ഈ നിയേങ്ങളപടയം പ്വ
ദ്യുതി ബില്ലിപന്യം െനവിരുദ് 
സ്വേരൊവം തുറന്നു�രൊണിച്ചുപ�രൊണ്സ് 
സരൊധരൊരണ �ർഷ�പര സേരപരൊ
തയിമലയ്കസ് ആനയിക്കരൊൻ എഐ
പ�പ�എംഎസിനസ് �ഴിഞ്ിട്ടുണ്സ്.

എഐപ�എസസ് സിസി പസ
പ്ംബർ 25നസ് ഗ്രൊേീൺ ബന്ിനസ് 
ആഹ്വരൊനം പെയ്മപെരൊൾ എഐ
പ�പ�എംഎസസ് സർവ്വരൊർത്ത്ി
ലും അതിനസ് പിന്തുണനൽ�ി. 14 
സംസ്രൊനങ്ങളിലരൊയി 3000 ഗ്രൊ
േങ്ങളിൽ ശക്തേരൊയ ് െരൊരണം 
നടത്ി. രണ്രൊയിരത്ിമലപറ 
സ്ലങ്ങളിൽ മറരൊഡ്സ് ഉപമരരൊധം 
സംഘടിപെിച്ചു. അമന�ം മയരൊഗ
ങ്ങളിൽ സേരത്ിനരൊധരൊരേരൊയ 
വിഷയങ്ങൾ വിശദ്ീ�രിച്ചു. �രി
നിയേങ്ങളപട മ�രൊപെി�ൾ �ത്ി
ക്കുന് ആയിരക്കണക്കിനസ് പരി
പരൊടി�ൾ നടത്ി. ഒ�സ് മടരൊബർ 
14നസ് അഖിമലന്്യരൊ ്തിമഷധ 
ദ്ിനേരൊയി ആെരിച്ചു. അമന് ദ്ിവസം 
മറരൊഡ്സ്-പറയിൽ ഉപമരരൊധവും 
മ്രൊക്കസ് ഓെീസസ് പിക്കറേിംഗും 
േറേസ് െനരൊധിപത്യപരേരൊയ സേര
പരിപരൊടി�ളം സംഘടിപെിച്ചു. 
പതരുവസ് മയരൊഗങ്ങളം െർച്ച�ളം 
നടത്ിപക്കരൊണ്സ് ഗ്രൊേങ്ങൾ മതരൊറും 
�ർഷ�രുപട സേര �്ിറേി�ൾ
ക്കസ് രൂപംനൽ�ി. �രിനിയേങ്ങൾ 
തുറന്നു�രൊട്ടുന് ബുക്കസ് പലറ്റു�ളം 
മനരൊട്ടീസു�ളം ്സിദ്ീ�രിച്ചസ് 
വ്യരൊപ�േരൊയ �്യരൊപമ്പയിൻ നട
ത്ി. ഓൺപ്ലൻ െർച്ച�ളം പവ
ബിനരൊറു�ളം സംഘടിപെിച്ചു. �ർ
ഷ� സംഘടന�ൾ നവംബർ 
26-27നസ് ഡ്ൽഹി േരൊർച്ചസ് ് ഖ്യരൊ
പിച്ചമപെരൊൾ എല്ലരൊ ശക്തിയം സേരൊ
ഹരിച്ചുപ�രൊണ്ടും അർപെണമബരൊ

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

cm-Py-sa-¼mSpw k-a-c-{]-Nm-c-W-hp-ambn
Fkvbp-kn-sF(kn)bpw F-sF-sI-sI-Fw-F-kpw

Ntem
UÂln
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ധമത്രൊപടയം എഐപ�പ�എം
എസസ് അതിനസ് പിന്തുണനൽ�ി. 
�ർഷ�പര സേരത്ിൽ അണി
നിരത്തുന്തിലും വലിയ പകെസ് 
വഹിച്ചു. ഇതസ് �ർഷ�രുപട േരൊത്രം 
സേരേപല്ലന്നും അദ്്വരൊനിച്ചസ് െീ
വിക്കുന് മുഴുവൻ ആള�ളപടയം 
സേരേരൊപണന്നും എഐപ�പ�
എംഎസസ് ് സിഡ്ന്റും എഐപ�
എസസ് സിസി വർക്കിംഗസ് �്ിറേി 
അംഗവുേരൊയ സഖരൊവസ് സത്യവരൊൻ 
ഡ്ൽഹിയിപല സേരമവദ്ിയിൽ 
്ഖ്യരൊപനം നടത്ി. സേരം മു
മന്റുംമതരൊറും �ർഷ�രുപട പകെരൊ
ളിത്ം വർദ്ിച്ചുവരി�യരൊണസ്. 
ന്യരൊയേരൊയ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമന
പര എത്ര�രൊലം ഗവപമെന്ിനസ് 
�ണ്ണടയ്കരൊൻ �ഴിയം. സേരത്ി
ലൂപടയല്ലരൊപത ഡ്ിേരൊന്റു�ൾ മന
ടിപയടുക്കരൊൻ െനങ്ങൾക്കരൊവിപല്ല
ന്നും േഗതസ് സിംഗും േറ്റും സ്വരൊത
ന്്യത്ിനരൊയി െീവിതരൊന്്യംവപര 
പപരൊരുതിയതുമപരൊപല ഡ്ിേരൊന്റു
�ൾ മനടുംവപര നമുക്കസ് പപരൊരു
മതണ്ിവരുപേന്നും അമദേഹം ഓർ

േിപെിച്ചു. ഡ്ൽഹിയിപല പ�രൊടും
തണുപെിൽ സേരം അധി��രൊലം 
തുടരരൊനരൊവിപല്ലന്നും െില മേദ്ഗ
തി നിർമദേശങ്ങളേരൊയി ദ്ിവസ
ങ്ങൾ തള്ളിനീക്കരൊപേന്നുേരൊണസ് 
മ�ന്ദ്രസർക്കരൊർ �രുതുന്പതന്സ് 
�ർഷ�പര അേിവരൊദ്്യം പെയ്തു
പ�രൊണ്സ് സഖരൊവസ് ശകെർ മഘരൊഷസ് 
ചൂണ്ിക്കരൊണിച്ചു. എന്രൊൽ ആ 
സ്വപസ് നം പപരൊലിയ�മയ ഉള്ളൂ. 
സേരം പെയ്ന് �ർഷ�രുപട നി
ശ്ചയദ്രൊർഢ്യത്ിനും ധീരതയ്ക്കും 
മുന്ിൽ സർക്കരൊർ പരരൊെയപപെടു
�തപന് പെയ്പേന്സ് അമദേഹം 
്ഖ്യരൊപിച്ചു. വൻ�ിട കുത്��ൾ
ക്കസ് മവണ്ിയരൊണസ് ഗവപമെന്സ് ഈ 
നിയേങ്ങൾ പ�രൊണ്ടുവന്ിരിക്കു
ന്പതന്സ് ് മുഖ േനുഷ്യരൊവ�രൊശ 
്വർത്�യം സരൊമൂഹ്യ്വർ
ത്�യേരൊയ മേധരൊപടസ്�ർ വിശ
ദ്ീ�രിച്ചു.

ഈ �രിനിയേങ്ങൾപക്കതി
പര വിവിധ സംസ്രൊനങ്ങളിൽ 
എഐപ�പ�എംഎസസ് സേരം 
തുടരു�യരൊണസ്. ആസ്സരൊം, ത്രിപുര, 
പശ്ചിേ ബംഗരൊൾ, െരൊർഖണ്ഡസ്, 
ബീഹരൊർ, ഒഡ്ിഷ, യപി, എംപി, 

ഛത്ീസസ്ഘട്ടസ്, ഹരിയരൊന, പഞ്രൊ
ബസ്, �ർണരൊട�, ആന്ധരൊ്മദ്ശസ്, 
തേിഴസ് നരൊടസ് എന്ീ 14 സംസ്രൊന
ങ്ങളിൽ ് �ടനങ്ങളം േറേസ് സേര 
പരിപരൊടി�ളം സംഘടിപെിച്ചു. മ�
രളത്ിലും പതലകെരൊനയിലും സേരൊ
നേരൊയ പരിപരൊടി�ൾ നടത്ി. 
നവംബർ 26പന് പപരൊതുപണിമുട
ക്കിനസ് മുമ്തപന് ഹരിയരൊനയിപല 
ബിപെപി ഗവപമെന്സ് എഐപ�
പ�എംഎസസ് സംസ്രൊന പസക്ര
ട്ടറി സഖരൊവസ് െയസ് �രൺ േണസ് മഡ്രൊ
ത്ി ഉൾപപെപടയള്ള �ർഷ� മന
തരൊക്കപള അറസ്റസ് പെയ്സ് ദ്ിവസ
ങ്ങമളരൊളം തടകെലിൽ വച്ചു. ഡ്ിസം
ബർ 3 നസ് രരൊെ്യപേമ്പരൊടും �ർഷ� 
ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ ദ്ിനം ആെരിച്ചു. 
അമന് ദ്ിവസം സഖരൊവസ് ശകെർ 
മഘരൊഷിപന് മനതൃത്വത്ിൽ പടു
കൂറേൻ ് �ടനം നടന്നു. സേരപത് 
പിന്തുണച്ചുപ�രൊണ്സ് �ർഷ�പര 
സംഘടിപെിച്ചതിപന് മപരിൽ 
എഐപ�പ�എംഎസസ് ആന്ധരൊ
്മദ്ശസ് സംസ്രൊന പസക്രട്ടറി 
സഖരൊവസ് ബിഎസസ് അേർനരൊഥസ് 
അറസ്റസ് പെയേപപെട്ടു. തേിഴസ് നരൊട്ടി
ലും നിരവധി എഐപ�പ�എം

എസസ്, എസസ് യസിഐ(സി) ്
വർത്�ർ അറസ്റസ് പെയേപപെട്ടു. 
യപിയിലും നിരവധി മനതരൊക്കളം 
്വർത്�രും വീട്ടുതടകെലിലരൊണസ്. 
13 സംസ്രൊനങ്ങളിലരൊയി 300മലപറ 
ധർണ�ളം ഇതിന�ം സംഘടി
പെിച്ചിട്ടുണ്സ്. എല്ലരൊ സംസ്രൊനങ്ങ
ളിലും വമ്പിച്ച െനപിന്തുണയരൊണസ് 
സേരത്ിനസ് ലേിക്കുന്തസ്.

വിദ്്യരൊർത്ി-യവെന-വനിത 
സംഘടന�ളരൊയ എഐഡ്ിഎ
സസ്ഒ, എഐഡ്ിപ്വഒ, എഐ
എംഎസസ്എസസ് എന്ിവയം ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ വരൊരരൊെരണമുൾപപെപട 
ശക്തേരൊയ ്െരൊരണ ്വർത്
നങ്ങൾ നടത്തു�യരൊണസ്. മരേഡ്സ് 
യൂണിയനരൊയ എഐയറേിയസി 
സു്ധരൊനേരൊയ ് വർത്നങ്ങളരൊണസ് 
നടത്തുന്തസ്. െരൊഥ�ൾ, പ്ബക്കസ് 
റരൊലി�ൾ, പന്ം പ�രൊളത്ി ്
�ടനങ്ങൾ, പതരുവസ് മയരൊഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവയം സേരത്ിപന് ്
െരണരൊർത്ം സംഘടിപെിക്കുന്നു
ണ്സ്. �ർഷ�രുപട വീമരരൊെിത
േരൊയ ഈ മപരൊരരൊട്ടത്ിനസ് നമ്മുപട 
പരൊർട്ടി എസസ് യസിഐ(സി) സർ
വ്വ ് �രൊമരണയമുള്ള പിന്തുണയരൊ

ണസ് നൽകുന്തസ്. ഈ സേരത്ിൽ
നിന്സ് പരൊഠവും ് മെരൊദ്നവും ഉൾ
പക്കരൊള്ളരൊൻ അടിച്ചേർത്പപെടുന് 
െനവിേരൊഗങ്ങമളരൊടരൊപ� പരൊർട്ടി 
അേ്യർത്ിക്കുന്നു. മുതലരൊളിത് 
ഗവപമെന്റു�ൾ ആവിഷസ് �രിക്കു
ന് െനവിരുദ് നയങ്ങൾമൂലം 
അടിക്കടി ത�ർച്ചപയ മനരിടുന് 
െനങ്ങളരൊപ� സ്വന്ം െീവിത്
ശസ് നങ്ങൾ മുൻനിർത്ി സേരൊന
േരൊയ രീതിയിൽ സേരങ്ങൾ വളർ
ത്ിപയടുക്കരൊനരൊയി മുമന്രൊട്ടു വര
ണപേന്നും പരൊർട്ടി അേ്യർത്ിക്കു
ന്നു. അനീതിക്കും അടിച്ചേർത്
ലിനുപേതിപര എക്കരൊലപത്യം
മപരൊപല ഈ സന്ർേത്ിലും രരൊ
െ്യപേരൊന്രൊപ� ആത്മരൊർത്േരൊയി 
നിലയറപെിമക്കണ്തുണ്സ്. സേര
ത്ിപന് ആമവശം പ�ടുത്രൊനും 
അടിച്ചേർത്രൊനുപേരൊപക്ക മുതലരൊ
ളിത് വ്യവസ്യപട സംരക്ഷ�
രും മസവ�രും എത്രതപന് �ി
ണഞ്സ് പരിശ്േിച്ചരൊലും അവർക്കസ് 
െരിത്രത്ിപന് ഗതി േരൊറേരൊനരൊ�ി
ല്ല. ഒറേപക്കട്ടരൊയി, �രളറമപെരൊപട 
നിലപ�രൊള്ളുന് െനതയരൊണസ് അന്ി
േവിധി നിർണയിക്കു�.

1. ബില്�ൾ തയേരൊറരൊക്കു�യം 
അവതരിപെിക്കു�യം പെയ്ന്തി
നുമുമ്പസ് രരൊെ്യപത് �ർഷ� സം
ഘടന�ളേരൊമയരൊ െന്തിനിധി
�ളേരൊമയരൊ െർച്ച പെയ്ിട്ടില്ല. തി
�ച്ചും െനരൊധിപത്യവിരുദ്േരൊയ 
രീതിയിലരൊണസ് ഇവ പരൊസ്സരൊക്കി
യതസ്.

2. തരൊങ്ങുവിലയപട �രൊര്യത്ിൽ 
േയപപെമടണ്തിപല്ലന്സ് ബിപെപി 
മനതരൊക്കളം േന്തിേരൊരും വഞ്നരൊ
പരേരൊയി പറയന്നുപണ്കെിലും തരൊ
ങ്ങുവിലപയക്കുറിച്ചസ് ഈ നിയേ
ത്ിൽ പരരൊേർശേില്ല. 

3. ധരൊന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ഗ
ങ്ങൾ, എണ്ണവിത്തു�ൾ, േക്ഷ്യ 
എണ്ണ�ൾ, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങസ് 
എന്ീ േക്ഷ്യവസ്തുക്കപള അവശ്യ 
സരൊധനങ്ങളപട പട്ടി�യിൽനി
ന്സ് ഒഴിവരൊക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതു
മൂലം ഇവ എത്ര മവണപേകെിലും 
പൂഴ്തിവയ്കരൊനും �രിഞ്ന്യ്ക്കും കൃ
ത്രിേേരൊയി ക്ഷരൊേം സൃഷ്ടിച്ചസ് വൻ
മതരൊതിൽ വില വർദ്ിപെിക്കരൊനു
പേരൊപക്ക വഴിതുറന്ിരിക്കു�യരൊണസ്. 

4. ഇവയപട വില എത്ര വർ
ദ്ിച്ചരൊലും വിലകുറയ്കരൊനരൊയി ഗവ
പമെന്സ് യരൊപതരൊരു ഇടപപടലും 
നടത്തു�യില്ല. 

5. യദ്ം, േക്ഷ്യക്ഷരൊേം, അസരൊ
ധരൊരണേരൊയ വിലക്കയറേം, വിനരൊ
ശ�രേരൊയ ് കൃതിമക്ഷരൊേം എന്ീ 
അസരൊധരൊരണ സരൊഹെര്യങ്ങളിൽ 
േരൊത്രമേ പൂഴ്തിവയ്ം വിലക്കയറേവും 
തടയന്തിനരൊയി ഗവപമെന്സ് ഇട
പപടൂ. അവശ്യസരൊധന വില�ൾ 
കുതിച്ചുയരുമമ്പരൊൾ എന്തുപ�രൊണ്സ് 
ഗവപമെന്സ് പവറും �രൊഴ്ചക്കരൊരരൊയി 
മനരൊക്കിനിൽക്കുന്നു? 

6. സംസ്രൊന സർക്കരൊരിപന് 
ക്രേസേരൊധരൊനപരൊലന സംവിധരൊ
നത്ിനസ് �രൊർഷി� �മമ്പരൊള
ത്ിൽ യരൊപതരൊരു നിയന്തണരൊ

ധി�രൊരവും ഉണ്രൊയിരിക്കില്ല. മ�
ന്ദ്ര ഗവപമെന്ിപന് ആജ്ഞരൊനു
സരണം യരൊപതരൊരു നിയന്തണ
വുേില്ലരൊത് വരൊണിെ്യവൽക്കരണം 
�രൊർഷി�മേഖലയിൽ അരമങ്ങ
റും എന്ർത്ം. 

7. �ർഷ�ർ ത്ിമലരൊ �രൊർ
ഷിമ�രൊൽപന്ങ്ങൾ വരൊങ്ങുന്വ
രും വിൽക്കുന്വരും ത്ിമലരൊ 
എപന്കെിലും തർക്കമുണ്രൊയരൊൽ 
ജുഡ്ീഷ്യറിക്കസ് അതിൽ ഇടപപ
ടരൊനരൊ�ില്ല. െില്ലരൊ േെിസസ് മരേറേസ് 
അപെമലറേസ് അമതരൊറിട്ടിയം സബസ്  
ഡ്ി വിഷണൽ േെിസസ് മരേറേസ് അതി
നുതരൊപഴയള്ള അമതരൊറിട്ടിയേരൊ
യിരിക്കും. അതരൊയതസ് ഉല്പന്ങ്ങൾ 
വരൊങ്ങുന് മ�രൊർപമററ്റു�ളേരൊയി 
തർക്കമുണ്രൊയരൊൽ �ർഷ�ർക്കസ് 
മ�രൊടതിവഴി യരൊപതരൊരു പരിഹരൊ
രവും മനടരൊനരൊ�ില്ല എന്ർത്ം.

8. െില്ലരൊ േെിസസ് മരേറ്റും സബസ്ഡ്ി
വിഷണൽ േെിസസ് മരേറ്റും മ�ന്ദ്ര
ഗവപമെന്റുേരൊയി ബന്ധപപെട്ടരൊയി
രിക്കും ് വർത്ിക്കു�. അതരൊയ
തസ് സംസ്രൊന സർക്കരൊർ പവറും 
മനരൊക്കുകുത്ിയരൊയിരിക്കും. 

9. നിരക്ഷരമനരൊ േരൊഗി�േരൊയി 
സരൊക്ഷരമനരൊ േരൊത്രേല്ല വിദ്്യരൊസ
മ്പന്നരൊയ, എന്രൊൽ നിയേ പരി
ജ്ഞരൊനേില്ലരൊത് ഒരു �ർഷ�നു
മപരൊലും മ�രൊൺരേരൊക്സ് മരഖ�ൾ 
തയേരൊറരൊക്കരൊമനരൊ അതിപല വ്യവ
സ്�ൾ േനസ്സിലരൊക്കരൊമനരൊ സരൊ
ധിക്കിപല്ലന്സ് വ്യക്തേരൊണസ്. ഉല്പ
ന്ങ്ങൾ വരൊങ്ങുന് കുത്� �മ്പ
നി�ൾക്കസ് ഒരു വക്കീലിപന ഏർ
പപെടുത്രൊൻ �ഴിയം. എന്രൊൽ 
ഒരു ദ്രിരേ �ർഷ�നസ് അമതക്കു
റിച്ചസ് െിന്ിക്കരൊൻമപരൊലുേരൊ�ില്ല. 
അതരൊയതസ് �രരൊർ കൃഷിയേരൊയി 
ബന്ധപപെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ �ർ
ഷ�നസ് നീതി ലേിക്കിപല്ലന്നുറപെസ്. 

10. ഇന്്യയിൽ ഇന്നും കൃഷി 

വലിപയരൊരു പരിധിവപര ് കൃതി
പയ ആശ്യിച്ചരൊണിരിക്കുന്തസ്. 
പവള്ളപപെരൊക്കം, വരൾച്ച, �ീടശ
ല്യം തുടങ്ങിയവപയരൊപക്കമൂലം 
കൃഷി നശിച്ചരൊൽ �ർഷ�ൻ �രരൊർ 
ലംഘനം നടത്ിയതരൊയി �ണ
ക്കരൊക്കു�യം അയരൊൾപക്കതിപര 
നിയേനടപടി സ്വീ�രിക്കു�യം 
പെയ്ം.

11. കൃഷി നശിച്ചരൊൽ പിപന് 
ദ്രിരേനരൊയ �ർഷ�ൻ എങ്ങപന
യരൊണസ് നഷ്ടപരിഹരൊരം നൽകു�?

12. �ർഷ�നും വരൊങ്ങുന് സ്രൊ
പനത്ിനും ഇൻഷ്വറൻസസ് പരി
രക്ഷ ആവശ്യമുണ്സ്. ഇതിനരൊവ
ശ്യേരൊയ പെലവസ് �ർഷ�നും 
ബന്ധപപെട്ട �മ്പനിയം വഹിമക്ക
ണ്തരൊണസ്. സ്വരൊേരൊവി�േരൊയം ഈ 
തു�കൂടി ഉല്പന്ത്ിപന് വിലമയരൊ
ടസ് മെർക്കു�യം െില്ലറ വില്പന 
�മമ്പരൊളത്ിൽനിന്സ് ഉല്പന്ങ്ങൾ 
വരൊങ്ങുന്വപര ഇതസ് ് തികൂലേരൊ
യി ബരൊധിക്കു�യം പെയ്ം. 

13. �രരൊർ ലംഘനം ഉണ്രൊ
യരൊൽ മ�സസ് നടത്രൊൻ വക്കീ
ലിപന ഏർപപെടുത്ണം. ഒരു നി
യേയദ്ത്ിനസ് �ർഷ�നസ് മശഷി 
ഇല്ലരൊപതവന്രൊൽ മ�രൊർപെമററ്റു�
ളം കുത്��മ്പനി�ളം തങ്ങൾ
ക്കനുകൂലേരൊയ തീർപെസ് മനടിപയ
ടുക്കു�തപന് പെയ്ം.

14. പെറു�ിട-ദ്രിരേ �ർഷ�
രരൊണസ് ആപ� �ർഷ�രുപട 86 
ശതേരൊനവും. അവരുപട പ്�യിൽ 
കൃഷിമയരൊഗ്യേരൊയ ഭൂേിയപട 47 
ശതേരൊനമേ ഉള്ളൂ. ബരൊക്കി 53 ശത
േരൊനവും 14 ശതേരൊനംവരുന് വൻ
�ിടക്കരൊരുപട പ്�യിലരൊണസ്. വൻ
മതരൊതിലുള്ള മ�രൊർപെമററേസ് വൽക്ക
രണം വന്രൊൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം 
വരുന് ഈ ദ്രിരേ-പെറു�ിട �ർ
ഷ�രുപട ഗതിപയന്രൊകും? 

15. മ�ന്ദ്ര ധന�രൊര്യ േന്തിത

പന് പ�രൊമറരൊണ പ�ർച്ചവ്യരൊധി
പയക്കുറിച്ചസ് പറഞ്തസ് 'പ്ദ്വം 
വിധിച്ച �രൊലമക്കടസ്' എന്രൊണസ്. 
ഇതിപന ് കൃതിദുരന്പേന്മല്ല 
വിളിമക്കണ്തസ്? അങ്ങപനപയ
കെിൽ, ഇത്ര നിർണ്ണരൊയ�വും വി
വരൊദ്പരവുേരൊയ നിയേനിർ്രൊണ
ങ്ങൾ ഏ�പക്ഷീയേരൊയം മതരൊ
ന്നുംപടിയം നടത്രൊൻ ഈ ദുരന് 
സരൊഹെര്യപത് േറയരൊക്കു�യമല്ല 
ഗവപമെന്സ് പെയ്തസ്? 

16. നിയേത്ിപല പഴുതു�ൾ 
ഉപമയരൊഗിച്ചസ് �ടബരൊദ്്യതക്കരൊ
രും നിസ്സഹരൊയരുേരൊയ �ർഷ�
രുപട ഭൂേി മ�രൊർപെമററ്റു�ൾ പി
ടിപച്ചടുക്കും. 

17. ഈ നിയേംമൂലം ഭൂരഹിത 
�ർഷ�രുപട എണ്ണം പപരുകും. 
കൃഷിഭൂേി മുഴുവൻ ഒരുപിടി സമ്പ
ന്രുപട പ്�യിൽ മ�ന്ദ്രീ�രി
ക്കും. പെറു�ിടക്കരൊപര അമപക്ഷി
ച്ചസ് വൻ�ിട �ർഷ�രുേരൊയി �രരൊ
റിമലർപപെടുന്തരൊയിരിക്കും കു
ത്��ൾക്കസ് ആദ്രൊയ�രം. കൃഷി
ഭൂേി ഒരുപിടി വൻ�ിടക്കരൊരുപട 
പ്�യിൽ മ�ന്ദ്രീ�രിക്കുന്മതരൊ
പട പുതിയ നിയേങ്ങൾ അവർക്കസ് 
ഏപറ ഗുണ�രവും പെറു�ിടക്കരൊർ
ക്കും ദ്രിരേ �ർഷ�ർക്കും ഏപറ 
ഹരൊനി�രവുേരൊയിരിക്കും. ബിപെപി 
നയിക്കുന് �ർണരൊട� സർക്കരൊർ 
ഒരരൊൾക്കസ് പരേരൊവധി പ്�വശം 
വയ്കരൊവുന് ഭൂേിയപട പരിധി അവി
ശ്വസനീയേരൊംവിധം ഉയർത്ി
യിരിക്കു�യരൊണസ്.

18. ഇന്്യയിൽ �രൊർഷിമ�രൊ
ല്പരൊദ്നം ആവശ്യത്ിലധി�േരൊ
ണസ്. എന്ിട്ടും രരൊെ്യത്സ് 27 മ�രൊടി 
ആള�ൾ പട്ടിണിയിലരൊണസ്. ഏറേ
വുപേരൊടുവിലപത് മവൾഡ്സ് ഹംഗർ 
ഇൻഡ്�സ് സസ് ്�രൊരം 107 രരൊെ്യ
ങ്ങളിൽ ഇന്്യയപട സ്രൊനം 94-
രൊേതരൊണസ്. ഇന്്യ പട്ടിണിക്കരൊരു

പട കൂടരൊരേരൊപണന്ർത്ം. ഓമരരൊ 
േണിക്കൂറിലും �ർഷ�മരരൊ ശരൊരീ
രി�രൊധ്വരൊനം പെയ്ന്വമരരൊ ആയ 
5 മപർ ആത്മഹത്യ പെയ്ന്നുണ്സ്. 
വർഷംമതരൊറും 1 മ�രൊടി ആള�
ളരൊണസ് വിശന്നുേരിക്കുന്തസ്. 
അധി�ം വരുന് േക്ഷ്യധരൊന്യങ്ങൾ 
ഉപമയരൊഗപപെടുത്ി എങ്ങപന 
പട്ടിണി േരൊറേരൊം എന്�രൊര്യം 
നിയേം പറയന്ില്ല. എന്നുേരൊത്ര
േല്ല ഇതസ് പട്ടിണി പപരുക്കു�യം 
പെയ്ം.  

19. 1948പന അമപക്ഷിച്ചസ് ്
തിശീർഷ േക്ഷ്യ ഉപമേരൊഗത്ിൽ 
ഇന്സ് ഒരു പുമരരൊഗതിയേില്ല. 
1991പന അമപക്ഷിച്ചസ് മനരൊക്കി
യരൊൽ അതസ് കുറഞ്ിട്ടുമുണ്സ്. ഇന്ർ
നരൊഷണൽ ഫഡ്സ് മപരൊളിസി റി
മപെരൊർട്ടസ് ഇൻസ്റിറേയൂട്ടിപന് മരഖ 
പറയന്തസ് ഇന്്യയിപല മുക്കരൊൽ 
പകെസ് ഗ്രൊേീണർക്കും മപരൊഷ�രൊ
ഹരൊരം ലേിക്കുന്ില്ല എന്രൊണസ്. 
�ർഷ�പര പരൊപെരരൊക്കുന് പുതിയ 
നിയേങ്ങൾ ഈ സ്ിതി കൂടുതൽ 
വഷളരൊക്കു�മയ ഉള്ളൂ.

20. അരി, മഗരൊതമ്പസ് തുടങ്ങിയ 
േക്ഷ്യ ധരൊന്യങ്ങളിൽനിന്രൊണസ് 
മപരൊഷ�ത്ിപന് മുക്കരൊൽ പങ്ം 
ലേിക്കുന്തസ്. പുതിയ നിയേ്�രൊ
രം അവശ്യ സരൊധനങ്ങൾ അല്ലരൊ
തരൊകുന്മതരൊപട ഇവയപട വില 
കുതിച്ചുയരു�യം സരൊധരൊരണക്കരൊർ
ക്കസ് അ്രൊപ്യേരൊകു�യം പെയ്ം. 

േപറേല്ലരൊ മേഖലയം േരൊന്്യത്ി
പന് പിടിയിലരൊയമതരൊപട കുത്
��ൾ �രൊർഷി� മേഖലയിമലയ്കസ് 
തിരിഞ്ിരിക്കു�യരൊണസ്. ഗവ
പമെന്സ് അവർക്കസ് വിടുപണി പെ
യ്ന്നു. ഒരു ്മുഖ കുത്�ഗ്രൂപെസ് 
�രൊർഷി� മേഖലയേരൊയി ബന്ധ
പപെട്ട ഉൽപന്ങ്ങൾ പ്��രൊര്യം 
പെയ്ന് നിരവധി സ്രൊപനങ്ങൾ 
ആരംേിച്ചു�ഴിഞ്ഞു.

ImÀjnI Icn\nba§fpsS {]XymLmX§Ä

കര്ഷക പ്രക്ഷോഭം...
(6-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)
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െിരുവെന്തപുരം
�രൊർഷി� മേഖല�ളരൊയ മപരൊ

ത്മകെരൊടസ്, പള്ളിപ്പുറം, ആമ്പല്ലൂർ, 
പനടുേങ്ങരൊടസ്, ആനരൊടസ്, �ല്ലിമയരൊ
ടസ്, മൂഴി തുടങ്ങിയ സ്ല ങ്ങളിൽ 
�ർഷ� സേര ഐ�്യ ദ്രൊർഢ്യ 
സേിതി�ൾക്കസ് രൂപം നൽ�ി. 
ഡ്ിസംബർ 29നസ് സേിതി െില്ലരൊ 
�ൺവീനർ എസസ്.ശ്ീകുേരൊർ  നയി
ച്ച സേരസമന്ശ െരൊഥ നടന്നു. 
�ർഷ�രും സേര മനതരൊക്കളേരൊയ 

എ.ആൽബർട്ടസ്, പേരൊഹേദ്സ് ഷിബു, 
ആർ.മഗരൊപിനരൊഥൻ, കൃഷ്ണൻ, ശരൊർ
ങ്ങധരൻ, �ല്ലിമയരൊടസ്എ.സുപ്ല
േരൊൻ എന്ിവർ െരൊഥയ്കസ് മനതൃത്വം 
നൽ�ി. െന�ീയ ്തിമരരൊധ 
സേിതി െനറൽ പസക്രട്ടറി എം. 
ഷരൊെർഖരൊൻ, എഐപ�പ� എം 
എസസ് മനതരൊവസ് െി.ആർ സുേരൊഷസ്, 
സിപിഐ(എം)ആനരൊടസ് മലരൊക്കൽ 

പസക്രട്ടറി ടി.ആർ.പദ്സ്േകുേരൊർ, 
സിപി ഐ മലരൊക്കൽ പസക്രട്ടറി 
െി.ആർ.ധനീഷസ്, ഡ്ി സി സി െന
റൽ പസക്രട്ടറി ആനരൊടസ് പ�. െയ
െന്ദ്രൻ, േഹിളരൊ സംസസ് �രൊരി� 
സംഘടന െില്ലരൊ ് സിഡ്ന്സ്  എസസ്. 
േിനി എന്ിവർ വിവിധ മയരൊഗ
ങ്ങളിൽ ്സംഗിച്ചു. 

പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ സേി
തിയേരൊയി മെർന്സ് ഡ്ിസംബർ 
22നസ്  മപരൊത്മകെരൊടസ് െംഗസ്ഷനിൽ 
നടത്ിയ  ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ സമ്
ളനം ് ശസ്ത െലച്ചിത്രതരൊരം മ്ം
കുേരൊർ  ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. സേര 
സേിതി പെയർേരൊൻ  ടി.േണി�

Ntem ZnÃn IÀ-j-I {]-t£m-`-¯n\v sF-Iy-ZmÀVyw
ചകലഥാ ദില്ി കർഷക പ്രക്ഥാഭത്ിനക് �ിന്തുണ 
പ്രഖ്യഥാ�ിച്ചുകകഥാണ്ക് എസക് യുസിഐ(സി)യുകടയും 
എഐകകകകഎംഎസികറെയും ഐക്യദഥാർഢ്യ
സമിതിയുകടയും കനതൃത്വത്ിൽ സംസ്ഥാനത്
മ്പഥാടും വിവിധങ്ളഥായ �രി�ഥാടികൾ നടന്. നൂ
റുകണക്ിനക് കർഷകരും ബഹുജനങ്ളം ഈ 
�രി�ഥാടികളിൽ ആകവശപൂർവം �കകെടുത്തു.

ണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.
ഷരൊെർഖരൊൻ, �ർഷ� ് തിമരരൊധ 
സേിതി  മനതരൊവസ് എസസ്.രരൊെീ
വൻ, എസസ്.ശ്ീകുേരൊർ, െി.ആർ 
സുേരൊഷസ്, പള്ളിപ്പുറം പരൊടമശഖര 
സേിതി മനതരൊവസ് ഷറഫദ്ീൻ, �ർ
ഷ�മനതരൊവസ് സെിതസ്കുേരൊർ, പ� 
എസസ് യ മനതരൊവസ് ബരൊഹുൽകൃഷ്ണ, 
െയൻ, എ.പ്ഷജു എന്ിവരും 
്സംഗിച്ചു.

വള്ളക്കടവിൽ നടന് ഐ�്യ 

ദ്രൊർഢ്യസമ്ളനം  പസയസ്ഫദ്ീൻ 
ഹരൊെി ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. പി.
എസസ്.മഗരൊപകുേരൊർ അധ്യഷത 
വഹിച്ചു.ആർ.ബിജു, അേീൻ പ്� 
രളി, ഐ.സമനരൊെർ, ഹരൊെ, വള്ള
ക്കടവസ് സുധീർ, അെിതസ് ശംഖസ് മു
ഖം, എ.എച്ചസ്.അഷസ് റെസ് അലി, 
എം.സക്കീർ ഹുപ്സൻ, എസസ് 
ശ്ീകുേരൊർ എന്ിവർ ് സംഗിച്ചു.

പ്കതാല്ലം
�രുനരൊഗപെള്ളിയിൽ ഡ്ിസം

ബർ 22നസ് നടന് ഏ�ദ്ിന ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ ധർണ്ണ സരൊംസസ് �രൊരി� 
്വർത്�ൻ അനിൽ �ലഞ്ഞൂർ 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. വിവിധ സരൊ
മൂഹി� രരൊഷ്ട്രീയ സരൊംസസ് �രൊരി� 
പരിസ്ിതി സംഘടന�പള ്
തിനിധീ�രിച്ചസ് അഡ്്വ.രരൊെരൊദ്രൊ
സസ്, പ്ഷല പ�.മെരൊൺ, എം.ശ്ീ
കുേരൊർ, േഞ്ജുക്കുട്ടൻ, സബർേതി 
െയശകെർ, െി.സമന്രൊഷസ് കുേരൊർ, 
സുേൻെിത്സ്േിഷ, പ�.ശശരൊകെൻ, 
ആർ.െയകൃഷ്ണൻ,  ട്വികെിൾ ്േരൊ

�രൻ, മദ്വദ്രൊസസ് ക്രൊപെന, െിെീഷസ് 
പെറിയഴീക്കൽ, എൻ.മേരൊഹൻ
ലരൊൽ തുടങ്ങിയവർ ്സംഗിച്ചു. 
�ർഷ�സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
സേിതിയപട ആേിമുഖ്യത്ിൽന
ടന് ധർണ്ണയിൽ പെയർേരൊൻ പെ. 
പഡ്ന്ിസസ് അദ്്യക്ഷതവഹിച്ചു. 
�ൺവീനർ ബി.വിമനരൊദ്സ് സ്വരൊഗ

തവും, േനുലരൊൽ നന്ിയം പറഞ്ഞു. 
വിദ്്യരൊർത്ി�ളപടയം യവരൊക്കള
പടയം �വിതരൊലരൊപനവും, നരൊടൻ
പരൊട്ടും, ഏ�ദ്ിനധർണ്ണപയ കൂടു
തൽ ആ�ർഷ�േരൊക്കി. 

ഡ്ിസംബർ 28നസ് �ടയ്കൽ 
ബസസ് സ്റരൊന്ിൽ നടന് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സമ്ളനം എംസിപി
ഐ(യ) മനതരൊവസ് രരൊെരൊദ്രൊസസ് 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. എസസ് യസി
ഐ(സി) െില്ലരൊ �്റേി അംഗങ്ങ
ളരൊയ പ�.ശശരൊകെൻ, െി.ധ്രുവകു
േരൊർ, മലരൊക്കൽ �്റേി അംഗങ്ങ
ളരൊയ െിലിപെസ് മെരൊസെസ്, െി.സ
തീശൻ എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു.

ഐ�്യദ്രൊർഢ്യസേിതി അഞ്ൽ 
മേഖലരൊ �്റേിയപട മനതൃത്വ
ത്ിൽ  അഞ്ൽ േരൊർക്കറേസ് െം
ഗസ്ഷനിൽ ധർണ്ണയം മയരൊഗവും 
നടന്നു. നെീം എ.ഖരൊദ്ർ  ഉദ്സ്ഘരൊ
ടനം പെയ്തു. ഐ�്യദ്രൊർഢ്യസേി
തി രക്ഷരൊധി�രൊരി െരൊ.എബ്രഹരൊം 
മെരൊസെിപന് അദ്്യക്ഷതയിൽ 
കൂടിയ ധർണ്ണയിൽ എംസിപിഐ
(യ)മനതരൊവസ് വിശ്വംേരൻ, സേി
തിയപട വിവിധ യൂണിറ്റു�പള ്
തിനിധീ�രിച്ചസ് പ�.സി.ഉണ്ണികൃ
ഷ്ണൻ, ഡ്ി.മുരളി, െി.സതീശൻ, 
പ�.േമഹഷസ്, പ�.ശശരൊകെൻ തുട
ങ്ങിയവർ ്സംഗിച്ചു.

പുനലൂർ പടൗണിൽ നടന് ്
തിമഷധ ധർണ്ണയം പപരൊതുമയരൊ
ഗവും യൂത്സ് ഫ്രണ്സ് സംസ്രൊന 
പസക്രട്ടറി ശരൺശശി ഉദ്സ്ഘരൊട
നം പെയ്തു. ഐ�്യദ്രൊർഢ്യസേി
തി പുനലൂർമേഖലരൊ ്സിഡ്ന്സ് 
പി.എൻ.മഗരൊപിയപട അദ്്യക്ഷ
തയിൽ നടന് മയരൊഗത്ിൽ അഹ

്ദ്സ് �ബീർ േന്രൊനി, പ�.കൃഷ്ണ
്രൊൾ, െി.ധ്രുവകുേരൊർ എന്ിവർ 
്സംഗിച്ചു.

കുണ്റയിൽ നടന് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സമ്ളനം ്ശസ്ത െി
ത്ര�രൊരൻ ആർ. പരൊർത്സരൊരഥി
വർ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. സേിതി 
മേഖലരൊ്സിഡ്ന്സ് പി.സി.മ�രൊശി 

പണിക്കർ അദ്്യക്ഷതവഹിച്ച 
മയരൊഗത്ിൽ െന�ീയ ് തിമരരൊധ 
സേിതി െില്ലരൊ ്സിഡ്ന്സ് എ.
െയിംസസ് മുഖ്യ്സംഗം നടത്ി. 
പ്ഷല പ�.മെരൊൺ, േരൊതയുപണി
ക്കർ, ഷറെസ് കുണ്റ, എൻ മേരൊ
ഹൻലരൊൽ, എസസ്.രരൊധരൊകൃഷ്ണൻ, 
മെരൊളി പനൽസൺ, എൻ.വിെയ
കൃഷ്ണൻ, ആർ.രരൊഹുൽ, മഗരൊപിനരൊ
ഥപിള്ള, വി.രരൊേെന്ദ്രൻ തുടങ്ങി
യവർ ്സംഗിച്ചു. 

�ർഷ� ് മക്ഷരൊേത്ിൽ രക്ത
സരൊക്ഷിത്വംവരിച്ചവർക്കസ് ആദ്രരൊ
ഞ്ജലി�ൾ അർപെിച്ചസ് അഞ്ലിൽ 
വനിതരൊ വിദ്്യരൊർത്ി യവെനസം
ഘടന�ൾ സംയക്തേരൊയി ്�
ടനവും പപരൊതുമയരൊഗവും നടത്ി. 
എസസ് യസിഐ(സി) െില്ലരൊ പസ
ക്രട്ടറി പ്ഷല പ�.മെരൊൺ ഉദ്സ്ഘരൊ
ടനംപെയ്തു. എഐഡ്ിപ്വഒ െില്ലരൊ 
പസക്രട്ടറി പ�.േമഹഷസ് അദ്്യ
ക്ഷതവഹിച്ച മയരൊഗത്ിൽ എഐ
എംഎസസ്എസസ് െില്ലരൊ ് സിഡ്ന്സ് 
ട്വികെിൾ ് േരൊ�രൻ, എ.ഐ.ഡ്ി.
പ്വ.ഒ.െില്ലരൊ ് സിഡ്ന്സ് പി.പി
.് ശരൊന്സ്കുേരൊർ, എഐഡ്ിഎസസ്ഒ 

െില്ലരൊ്സിഡ്ന്സ് ആർ.രരൊഹുൽ, 
ടി.എസസ്.അരുണ തുടങ്ങിയവർ 
്സംഗിച്ചു.

എഐയടിയസി െില്ലരൊ �്
റേിയപട ആേിമുഖ്യത്ിൽ െിന്
ക്കട പഹഡ്സ് മപരൊമസ്റരൊെീസിനസ് 
മുന്ിൽ ഡ്ിസംബർ 17നസ് നടന് 
ധർണ്ണ െില്ലരൊ ്സിഡ്ന്സ് എസസ്.
രരൊധരൊകൃഷ്ണൻ, ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
പസക്രട്ടറി ബി.വിമനരൊദ്സ്, പ്ഷല 
പ�.മെരൊൺഎന്ിവർ ് സംഗിച്ചു. 
എഐയടിയസി െില്ലരൊ �്റേി 
അംഗങ്ങളരൊയ ബി.രരൊേെന്ദ്രൻ, 
ആർ.ഹരിദ്രൊസസ്, രരൊമെന്ദ്രൻ, സദ്രൊ
നന്ൻപിള്ള തുടങ്ങിയവർ മനതൃ
ത്വം നൽ�ി.

മരേഡ്സ് യൂണിയൻ സംയക്തസ
േിതിയപട മനതൃത്വത്ിൽ െിന്
ക്കടയിൽ നടന് ്�ടനത്ിൽ 
എഐയടിയസി, സിഐടിയ, 
എഐടിയസി, ഐഎൻടിയസി, 
യടിയസി, ടിയസിഐ തുടങ്ങിയ 
മരേഡ്സ് യൂണിയനു�ൾ പപകെടുത്തു. 
പ�രൊട്ടരൊരക്കര, അഞ്ൽ, എന്ീ 
മ�ന്ദ്രങ്ങളിലും മരേഡ്സ് യൂണിയൻ 
സംയക്തസേിതിയപട ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യപരിപരൊടി�ൾ നടന്നു. 

െരൊത്ന്നൂർ, �ണ്ണനല്ലൂർ, ശരൊ
സ്തരൊംമ�രൊട്ട, കൂട്ടിക്കട, ഓച്ചിറ തു
ടങ്ങി നിരവധി മ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ സം
യക്തേരൊയള്ള ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ്

വർത്നങ്ങൾ നടന്നു. ഓടനരൊവ
ട്ടം, പൂവറ്റൂർ, പുത്തൂർമുക്കസ്, ഒതിര
മു�ൾ, പ്�തമക്കരൊടസ്, പപരൊരീക്കൽ 
എന്ിവിടങ്ങളിലും ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ
മയരൊഗങ്ങൾ നടന്നു.

ആലപ്പുഴ
ഐതിഹരൊസി�േരൊയ �ർഷ� 

്മക്ഷരൊേത്ിനസ് ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ
േർപെിച്ചു പ�രൊണ്സ് പി.ആർ സതീ
ശൻ പെയർേരൊനും ടി.ശശി�വരൊ
ലം �ൺവീനറുേരൊയി ദ്ില്ലി െമലരൊ 
�ർഷ�സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
സേിതി രൂപീ�രിച്ചു. സേിതിയ
പട ആേിമുഖ്യത്ിൽ 2020 ഡ്ി
സംബർ 9 നസ് കുട്ടനരൊടിപന് സി
രരൊമ�ന്ദ്രേരൊയ രരൊേകെരിയിൽ �ർ
ഷ� സേരഐ�്യദ്രൊർഢ്യ മ�ന്ദ്രം 
ആരംേിച്ചു. ആദ്രണീയനരൊയ ബി
ഷപെസ് മെരൊഷ്വരൊ േരൊർ ഇഗ്നരൊത്ി
മയരൊസസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു.  സേിതി 
�ൺവീനർ പി.ആർ.സതീശൻ 
അദ്്യക്ഷത വഹിച്ച മയരൊഗത്ിൽ 
�ർഷ� ് തിമരരൊധ സേിതി സം
സ്രൊന ്സിഡ്ന്സ് മെരൊർജ്സ് 
േരൊതയു പ�രൊടുേൺ മുഖ്യ ് സംഗം 
നടത്ി. അഡ്്വ.ബി.പ�. രരൊെമഗരൊ

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

എഐയുടിയുസിയുപട ആഭിമുഖ്യത്ില് നടന്ന പകാല്ലം പഹഡ്ക് ശോസ്റ്ക് 
ഓഫീസ്ക് ധര്ണ്ണ ജില്ലാ പ്രസിഡറെ്ക് എസ്ക്.രാധാകൃഷ്ണന് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

കരുനാഗപെള്ിയില് നടന്ന ഏകദിന ധര്ണ്ണപയ  ഐക്യദാര്ഢ്യ 
സമിെി കൺവീനര് ബി.വിശനാദ്ക് അഭിസംശബാധന പെയ്യുന്നു

ഐക്യദാര്ഢ്യ സമിെിയുപട ആഭിമുഖ്യത്ില് ഡിസം.22ന്ക് നടന്ന ശകാട്ട
യം പഹഡ്ക് ശോസ്റ്ക്ഓഫീസ്ക് ധര്ണ്ണ ശജാര്ജ്ക് മുല്ലകര ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

ഡിസം.23ന്ക് െിരുവല്ല പടൌണില് നടന്ന ഐക്യദാര്ഢ്യ സംഗമം ശഡാ. 
ഗീവര്ഗീസ്ക് മാര് കൂറിശലാസ്ക് പമത്ാശോലീത് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

തൃശ്ശൂരില് നടന്ന പ്രൊരണജാഥയില് എസ്ക് യുസിഐ(സി) ജില്ലാ  
പസക്രട്ടറി സഖാവ്ക് േി.എസ്ക്.ബാബു പ്രസംഗിക്കുന്നു
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(8-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)
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വകന്ദ്ര �രൊർഷി� നിയേങ്ങൾ

പക്കതിരരൊയ �ർഷ� ് മക്ഷരൊേ
ത്ിനസ് ഐ�്യദ്രൊർഢ്യേറിയിച്ചു 
പ�രൊണ്സ് എഐഡ്ിഎസസ്ഒയപട 
(ഓൾ ഇന്്യരൊ ഡ്മേരൊക്രരൊറേി�സ് സ്റ്റു
ഡ്ൻസ്റസ്സസ് ഓർഗപ്നമസഷൻ) 
മനതൃത്വത്ിൽ െനുവരി ഒന്ിനസ് 
െങ്ങനരൊമശേരിയിൽ നിന്നും രരൊേ
കെരിയിമലക്കസ് വിദ്്യരൊർത്ി�ളപട 
�രൊൽനട െരൊഥ സംഘടിപെിച്ചു. 
രരൊേകെരിയിപല "ദ്ില്ലി െമലരൊ" �ർ
ഷ� സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ മ�
ന്ദ്രത്ിമലക്കരൊയിരുന്നു �രൊൽനട 
െരൊഥ നടന്തസ്. രരൊവിപല െങ്ങ
നരൊമശേരി പ� എസസ് ആർ ടി സി 
സ്റരൊൻസ്റിനു സേീപത്തു നിന്രൊരം
േിച്ച െരൊഥ സംസ്രൊന ് സിഡ്ൻ
റസ് ബിനു മബബി ഉദ്സ്ഘരൊടനം 
പെയ്തു. എസസ് യസിഐ(സി) മ�രൊ
ട്ടയം െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി േിനി.പ�
.െിലിപെസ് െരൊഥ ഫ്രൊഗസ് ഓെസ് പെയ്തു.

 പ്വകുമന്രം രരൊേകെരിയിപല 
സേരമ�ന്ദ്രത്ിൽ എഐഡ്ിഎ
സസ്ഒ സംസ്രൊന പസ�ട്ടറി പി.പ�.
്േരൊഷസ്, െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി വിദ്്യ 
വി.പി.എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു. 
െങ്ങനരൊമശേരി, പപരുന്, േനയ്ക
ച്ചിറ, പരൊറയ്കൽ �ലുകെസ്, �ിടങ്ങറ, 
േരൊമ്ഴക്കരി എന്ിവടങ്ങളിൽ 
നടന് സ്വീ�രണ മയരൊഗങ്ങളിൽ 

എം.പ�.ഷഹസരൊദ്സ്, എസസ്.അലീന, 
ആർ.അപർണ, ആർ.െതിൻ 
എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു. നിഖിൽ 
സെി മതരൊേസസ്, പ�.റഹീം, അ�ിൽ 
മുരളി, േീനരൊക്ഷി.ആർ, രരൊഹുൽ 
ആർ, മഗരൊവിന്സ് ശശി, എേിൽ 
ബിജു,  സു�ന്യ കുേരൊർ, നിലീന 
മേരൊഹൻകുേരൊർ എന്ിവർ മനതൃ
ത്വം നൽ�ി.

പരൊൽ, ബി.ഇേരൊമുദേീൻ എന്ിവർ 
്സംഗിച്ചു.  ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ സമ്
ളനം െന�ീയ ് തിമരരൊധ സേിതി 
െില്ലരൊ ്സിഡ്ന്സ് അഡ്്വ.േരൊതയു 
മവളങ്ങരൊടൻ ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
െിത്ര�രൊരനും സരൊംസ്രൊരി� ് വർ
ത്�നുേരൊയ  ആർ.പരൊർത്സരൊര
ഥി വർ് മുഖ്യ്സംഗം നടത്ി.
കകതാട്യം

വിവിധ സരൊമൂഹ്യ-രരൊഷ്ട്രീയ 
സംഘടന�ളപട ആേിമുഖ്യത്ിൽ 
മ�രൊട്ടയം ഗരൊന്ധിസ്്വയറിൽ  ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സമ്ളനം സംഘടിപെി
ച്ചു. മെരൊർെസ് മുല്ലക്കര അദ്്യക്ഷത 
വഹിച്ച സമ്ളനം െന�ീയ 
െനരൊധിപത്യ മുന്ണി സംസ്രൊന 
�ൺവീനർ സണ്ണി.എം. �പിക്കരൊ
ടസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. അസ്വ.പി.പി. 
മെരൊർെസ്, േിനി.പ�. െിലിപെസ് (എസസ്  

യസിഐ(സി),എം.പ�.ദ്രൊസൻ 
(സിപിഐ (എംഎൽ പറഡ്സ് സ്റരൊർ), 
പി.പെ.മതരൊേസസ്, എം.ഡ്ി.മതരൊേസസ് 
(െനരൊധിപത്യ രരൊഷ്ട്രീയ ്സ്രൊ
നം), പ�.ആർ.സദ്രൊനന്ൻ (മ�രള 
മെരേർ സംഘം), അഡ്്വ.പി.ഒ.
മെരൊൺ, ബിജു.വി.മെക്കബസ് (പശ്ചി
േഘട്ട സംരക്ഷണ ഏമ�രൊപന 
സേിതി), അഡ്്വ.അനീഷസ് ലൂമക്കരൊ
സസ്, പ�.പി.വിെയൻ (�ർഷ� 
്തിമരരൊധ സേിതി), സി.പെ.ത
കെച്ചൻ, സുമരഷസ്.പി.തകെപെൻ (മ�രള 
ഹിന്ദു മെരേർ അമസരൊസിമയ
ഷൻ), എബി.ആർ. നീലംമപരൂർ 
(മ�രള മെരേർ സംഘം), േരൊതയു 
മതരൊേസസ്, സുനിൽ പ്സന്ധവപേരൊ
ഴി (സംയക്ത സമുദ്രൊയ രരൊഷ്ട്രീയ 
്മക്ഷരൊേ മവദ്ി), ഇ.വി. ് �രൊശസ് 
എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു.

�ർഷ� ്മക്ഷരൊേ ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സേിതിയപട മനതൃത്വ
ത്ിൽ മ�രൊട്ടയത്സ് പഹഡ്സ് മപരൊ
സ്റസ്ഓെീസസ് േരൊർച്ചസ് നടത്ി. അപെർ 
കുട്ടനരൊടൻ �ർഷ� ്മക്ഷരൊേ 
സേിതി മനതരൊവസ് മെരൊർജ്സ് മുല്ല
ക്കര േരൊർച്ചസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
എം.ഡ്ി.മതരൊേസസ് അദ്്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. എൻ.പ�.ബിജു, ഐ.ആർ.
സദ്രൊനന്ൻ, അഡ്്വ.െമയ്മരൊൻ തകെ
ച്ചൻ, പി.പ�.കുേരൊരൻ, അപ്പുക്കു
ട്ടൻ, അെയകുേരൊർ എ.െി, വിെ
യകുേരൊർ എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു.

െിങ്ങവനത്സ് ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ
സേിതിയപട മനതൃത്വത്ിലും കുറ
വിലങ്ങരൊടസ് �ർഷ� ്തിമരരൊധ 
സേിതിയപട ആേിമുഖ്യത്ിലും ഐ 
�്യദ്രൊർഢ്യസംഗേങ്ങൾ നടന്നു.

എസസ് യസിഐ(സി) പരൊമ്പരൊ
ടി മലരൊക്കൽ �്ിറേിയപട ആേി
മുഖ്യത്ിൽ  പരൊമ്പരൊടിയിൽ നട
ന് ഏ�ദ്ിന ധർണ്ണ എസസ്.യ.സി
.ഐ(സി) െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി സഖരൊവസ് 

േിനി.പ�. െിലിപെസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം 
പെയ്തു. െില്ലരൊ �്ിറേി അംഗം 
വി.പി.പ�രൊച്ചുമേരൊൻ എഐയറേി

യസി െില്ലരൊ �്ിറേി അംഗം പ�
.എസസ്.പെല്ല്, പ�.സദ്രൊനന്ൻ, 
എം.വി.പെറിയരൊൻ, എൻ.എ.ബരൊ
ബു എന്ിവർ ് സംഗിച്ചു. സംഘ
െിത്ര രെന ്മുഖു െിത്ര�രൊരൻ 
ഇ.പെ. മറരൊയിച്ചൻ ഉദ്സ്ഘരൊനം 

പെയ്തു.
എഐഡ്ിഎസസ്ഒ സസ് രേീറേസ് ബരൊ

ന്ിപന് ആേിമുഖ്യത്ിൽ മ�രൊട്ടയ
ത്സ് സംഗീത സദ്സസ് നടന്നു. െില്ലരൊ 
്സിഡ്ന്സ് ആർ.േീനരൊക്ഷി,  െില്ലരൊ 
�്ിറേി അംഗങ്ങളരൊയ അനന്
മഗരൊപരൊൽ, അനരൊേി� എസസ്, 
പഹലൻ തമ്പി,  ലക്ഷി സദ്രൊന
ന്ൻ, സൂര്യപസൻ,  ബിയ പെറി
യരൊൻ എന്ിവർ മനതൃത്വം നൽ�ി

മ�രൊട്ടയം, ഏറ്റുേരൊനൂർ,െിങ്ങ
വനം, െങ്ങനരൊമശേരി, വരൊഴപെള്ളി, 
േരൊടപെള്ളി, തൃപക്കരൊടിത്രൊനം, �രൊ
ഞ്ിരപെള്ളി, പരൊമ്പരൊടി, തിരുവരൊർ
പെസ് മലരൊക്കൽ �്ിറേി�ളപട ആേി
മുഖ്യത്ിൽ മലരൊക്കൽ �്ിറേി മേ
ഖല�ളിൽ പ്ബക്കസ് റരൊലി�ളം 

്�ടനങ്ങളം വിശദ്ീ�രണമയരൊ
ഗങ്ങളം ഐ�്യദ്രൊർഢ്യമയരൊഗങ്ങ
ളം നടന്നു. 

തൃശ്ശൂർ
എസസ്.യ.സി.ഐ (സി) തൃശ്ശൂർ 

െില്ലരൊ �്ിറേിയപട ആേിമുഖ്യ
ത്ിൽ െില്ലരൊതല വരൊഹന ്െ
രണ െരൊഥ ഡ്ിസംബർ 21 മുതൽ 
24 വപര നടന്നു. മുപെമതരൊളം മ�
ന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശദ്ീ�രണ മയരൊഗ
ങ്ങൾ നടത്ി. പപരൊതുെനങ്ങളം 
�ച്ചവടക്കരൊരും െരൊഥക്കസ് ഹൃദ്്യേരൊയ 
സ്വീ�രണവും ആവശ്യേരൊയ 
സഹരൊയ സഹ�രണങ്ങളം നൽ�ി. 
സഖരൊക്കൾ പി.എസസ്.ബരൊബു, എം
.കുേരൊർ, പബന്ി, സുമരഷസ് കുേരൊർ, 
എം.്ദ്ീപൻ, സുെ ആന്ണി, 
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അബ്ദുൾ നവരൊസസ്, 
പി.പ�.ധർ്െൻ, നന്മഗരൊപൻ  
എന്ിവർ വിവിധ മയരൊഗങ്ങളിൽ 
്സംഗിച്ചു. സഖരൊക്കൾ ഒ.പ�.
വൽസലൻ, പി.പ�.ഷിബു, രരൊെീ
വൻ, ആഷിക്കസ്, രരൊധി�, ശ്ീെ 
എന്ിവർ മനതൃത്വം നൽ�ി.

പതാലക്താടത്
എസസ് യസിഐ (സി) യപടയം 

എഐപ�പ�എംഎസിമന്യം 
സംയക്തരൊേിമുഖ്യത്ിൽ പരൊലക്കരൊ
ടസ് െില്ലയിൽ മൂന്നു ദ്ിവസങ്ങളി
ലരൊയി യരൊക്കര, �ണ്ണരൊടി പരൊത്ി
ക്കൽ, മതങ്റിശേി, കുഴൽേന്ം, കു
ളവൻപേരൊക്കസ്, േിൽ മറരൊഡ്സ്, കുത്
നൂർ, മതരൊലനൂർ, േണപ്പുള്ളിക്കരൊവസ്, 
�രൊടരൊമകെരൊടസ്, �നരൊൽ, �ല്ലികെൽ, 
�ല് കുട്ടിയരൊൽ, മേട്ടുപരൊളയം, തത്
േംഗലം, വടവന്നൂർ, മുണ്ടൂർ, വള്ളി
മക്കരൊടസ്, പുതുപരിയരൊരം, റയിൽമവ 
മ�രൊളനി, അ�മത്ത്റ, േന്

ക്കരൊടസ്, േരൊട്ടുേന് തുടങ്ങിയ മ�ന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ നടത്ിയ മയരൊഗങ്ങൾ
ക്കസ് െനങ്ങളിൽനിന്സ് നല്ല ് തി
�രണം ലേിച്ചു. പരൊർട്ടി െില്ലരൊ 
പസക്രട്ടറി അബ്ദുൾ അസീസസ് 
ഉദ്സ്ഘരൊടനംപെയ്സ് ആരംേിച്ച ഐ�്യ 
ദ്രൊർഢ്യ മയരൊഗങ്ങളിൽ സഖരൊക്കൾ 
പ�. ്ദ്ീപസ്, പ�.്സരൊദ്സ്, പ�.
രരൊേനരൊഥൻ, സുഗന്ധി എൻ, ശ്രുതി, 
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.ആർ തുടങ്ങിയവർ 
സംസരൊരിച്ചു. ഈ ് വർത്നങ്ങൾ 
കൂടരൊപത, ഗരൊന്ധിയൻ ഇനീഷിമയ
റേീവിപന് മപരിൽ, പ്രൊച്ചിേട പ�രൊ
മക്കരൊമക്കരൊള വിരുദ് സേര പന്

ലിൽ, വിവിധ �ർഷ� സംഘട
ന�ളപട മനതൃത്വത്ിൽ അനി
ശ്ചിത �രൊല റിമല സത്യരൊഗ്ഹ 
പരിപരൊടിയം നടന്നുവരുന്നു.

കകതാഴികക്താടത്
�രൊർഷി� മേഖല കുത്��ൾ

ക്കസ് തീപറഴുതുന് മ�ന്ദ്ര നിയേ

ങ്ങൾ പിൻവലിക്കണ പേന്രൊവ
ശ്യപപെട്ടസ് എസസ് യസിഐ(�്യൂ

ണിസ്റസ്) മ�രൊഴിമക്കരൊടസ് െില്ലരൊ �്ി
റേിയപട ആേിമുഖ്യത്ിൽ പഹഡ്സ് 
മപരൊസ്റസ് ഓെീസസ് േരൊർച്ചസ് നടത്ി. 
െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി സ: എ. മശഖർ 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. പി.എം. ശ്ീ
കുേരൊർ അദ്്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം.പ�.
രരൊെൻ, മപരൊൾ ടി. സരൊമുവൽ , പ�. 
റഹിം എന്ിവർ സംസരൊരിച്ചു.

മ�രൊഴിമക്കരൊടസ് പേരൊെയൂസിൽ 
ബസസ് സ്റരൊന്ിൽ നടന് ് തിമഷധ 
മയരൊഗം നടന്നു. െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി 
എ.മശഖർ, വി.പ�.സദ്രൊനന്ൻ 
(എഐയടിയസി സംസ്രൊന പസ
ക്രട്ടറി), പി.എം. ശ്ീകുേരൊർ, പ�

.റഹിം, മപരൊൾ ടി. സരൊമുവൽ എന്ി
വർ ് സംഗിച്ചു. കൂട്ടരൊലിട, ബരൊലു
മശേരി, �രൊട്ടിലപെീടി�, �മക്കരൊടി, 
കുറേ്യരൊടി, �രൊരപെറമ്പസ്, കുണ്ടൂപെറമ്പസ്, 
ഈസ്റസ് ഹിൽ തുടങ്ങിയ ്മദ്ശ
ങ്ങളിൽ ്തിമഷധ ്�ടനങ്ങ
ളം പപരൊതുമയരൊഗങ്ങളം നടന്നു.

വയെതാടത്
െമലരൊ ദ്ില്ലി �ർഷ� ് മക്ഷരൊേ 

ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ സേിതിയപട മന
തൃത്വത്ിൽ ഡ്ിസംബർ 21, 22, 
23 തീയതി�ളിൽ സുൽത്രൊൻ 
ബമത്രി സ്വതന്ത പ്േതരൊനി
യിൽ നടന് ത്രിദ്ിന ഐ�്യദ്രൊർ
ഢ്യ സംഗേം ബമത്രി രൂപതരൊ 
ബിഷപെസ് മഡ്രൊ.മെരൊസെസ് േരൊർ 
മതരൊേസസ് ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
ആത്മരൊേിേരൊനമത്രൊപട �ർഷ�ർ
ക്കസ് െീവിക്കുവരൊനുള്ള അവ�രൊശം 
മനടിപയടുക്കുംവപര ഒന്ിച്ചു നിൽ
ക്കണപേന്സ് അമദേഹം �ർഷ�
മരരൊടസ് അേ്യർത്ിച്ചു.

രരൊഷ്ട്രീയ �ിസരൊൻ േഹരൊ സംഘസ് 
ദ്ക്ഷിമണന്്യൻ മ�രൊ-ഓർഡ്ിമന
റേർ പി.ടി. മെരൊൺ മുഖ്യ്േരൊഷണം 
നടത്ി. �ർഷ� സേര ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യസേിതി  പെയർേരൊൻ 
പി.എം മെരൊയി അധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. വയനരൊടസ് െില്ലരൊ �ർഷ� ്
തിമരരൊധ സേിതി പ്വസസ് ് സി
ഡ്ണ്സ് മ്ം രരൊെസ് പെറു�ര,   ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സേിതി �ൺവീനർ 
വി.പ�. സദ്രൊനന്ൻ, അഡ്്വ. അബ്ദു

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

എസ്ക് യുസിഐ(സി) സംഘടിപെിച ശകാഴിശകാട്ക് പഹഡ്ക് ശോസ്റ്ക് ഓഫീസ്ക് 
മാര്ച്ക് ജില്ലാ പസക്രട്ടറി സഖാവ്ക് എ.ശേഖര് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

അനിശ്ിെകാല സെ്യാഗ്രഹത്ിന്ക് മുശന്നാടിയായി ഐക്യദാര്ഢ്യ സമിെി
യുപട ആഭിമുഖ്യത്ില് ോലകാട്ക് കളക്ടശററ്ിശലക്ക് നടന്ന കര്ഷക മാര്ച്ക്

രാമങ്കരി ഐക്യദാര്ഢ്യ സമരപെന്തല് ബിഷപെ്ക് ശജാഷ്ാ മാര് ഇഗ്ാത്ി
ശയാസ്ക് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു.

പൊടുപുഴ സമരപെന്തലില് കര്ഷകര്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യമര്പെിച്ചുപകാ
ണ്്ക് എസ്ക് യുസിഐ(കമയൂണിസ്റ്ക്) സംസ്ാന പസക്രട്ടറിശയറ്്ക് അംഗം 
സഖാവ്ക് ജയ്ക് സൺ ശജാസഫ്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നു

എഐഡിഎസ്ക്ഒ ജനുവരി 1ന്ക് െങ്ങനാശശേരി പടൌണില്നിന്ന്ക്  
രാമങ്കരി സമരപെന്തലിശലക്ക് നടത്ിയ കാല്നട  ജാഥ
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റഹ്രൊൻ �രൊദ്ിരി (സംസ്രൊന പ്വസസ് 
്സിഡ്ണ്സ് �ർഷ� ് തിമരരൊധ 
സേിതി), മഡ്രൊ.വി. സത്യരൊനന്ൻ 
നരൊയർ (െില്ലരൊ പ്വസസ് ് സിഡ്
ണ്സ്, െന�ീയ ് തിമരരൊധ സേിതി), 
അഡ്്വ. ഖരൊലിദ്സ് രരൊെ(്സിഡ്ണ്സ്, 
സ്വതന്ത �ർഷ� സംഘം), എൻ.
പെ.െരൊമക്കരൊ (എെസ് ആർ.എെസ് 
സംസ്രൊന �ൺവീനർ), മഡ്രൊ. 
പി.ലക്ഷണൻ,  ടി.ഇബ്രരൊഹിം 
(എെസ്.ആർ.എെസ് സംസ്രൊന രേ
ഷറർ), എ.എൻ.മുകുന്ൻ (െില്ലരൊ 
�ൺവീനർ, എെസ്.ആർ.എെസ്), 
എ.സി.മതരൊേസസ്  (െില്ലരൊ പസക്ര
ട്ടറി, എെസ്.ആർ.എെസ്), മടരൊേി 
വടക്കുംമെരി (െില്ലരൊ പ്വസസ് ്
സിഡ്ണ്സ്, �ർഷ� ്തിമരരൊധ 
സേിതി ), അഡ്്വ.ടി.പെ.ഡ്ിക്സൺ, 
െന്തുണ്ണി, മദ്വസ്യ പുറേനരൊൽ,  
അപ്സ്സനരൊർ, എ.ഡ്ി.ബരൊലകൃഷ്ണൻ 
എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു.

22നസ് നടന് സംഘ െിത്രര
െന ഏ.പ�.്മേരൊദ്സ് എ വൺ 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു.  �രൊർട്ടൂണിസ്റസ് 
ഷരൊെി പരൊമ്പള, പറെി ഇ.ഡ്ി, 
സുനിൽ പെതലയം, അരവിന്സ് തു
ടങ്ങിയ െിത്ര�രൊരന്രൊർ  മനതൃത്വം 
നൽ�ി.

ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ സദ്സ്സസ് മഡ്രൊ. 
വി. സത്യരൊനന്ൻ നരൊയർ ഉദ്സ്ഘരൊ
ടനം പെയ്തു. മഡ്രൊ.പി. ലക്ഷണൻ 
�രൊർഷി� പുമരരൊഗേന സേിതി), 
മടരൊേി വടക്കുംമെരി (�ർഷ� ്
തിമരരൊധ സേിതി), എൻ.പെ.െരൊ
മക്കരൊ (എെസ്.ആർ.എെസ്) സെീഷസ് 
േരൊതയു (പ�.യ.എസസ്.ടി.ഒ) അനൂപസ് 
മെരൊൺ (എ.ഐ.പ�.പ�.എം.എ
സസ്), അഡ്്വ. ടി.പെ. ഡ്ിക്സൺ 
എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു. 

23 നസ് രരൊവിപല "ചൂട്ടസ്" നരൊടൻ 
�ലരൊ പഠന - ഗമവഷണ മ�ന്ദ്രം, 
വയനരൊടിപന് നരൊടൻ പരൊട്ടസ് അവ
തരണം നടന്നു. സൂമരഷസ് ബമത്
രി, ഷരൊെി, ലെീഷസ്, േണി മവണു, 
സുബ്രഹ്ണ്യൻ എന്ീ �ലരൊ�രൊ
രന്രൊർ പപകെടുത്തു.

പ്വകുമന്രം നടന് സരൊംസ്രൊ
രി� സംഗേം ്മുഖ എഴുത്തു�രൊ
രനും മഡ്രൊ�യുപേന്റി സംവിധരൊ
യ�നുേരൊയ ഒ.പ�.മെരൊണി ഉദ്സ്ഘരൊ
ടനം പെയ്തു. മ്ംരരൊെസ് പെറു�ര, 
�വയത്രി�ളരൊയ ്ീത.പെ. ്ി
യദ്ർശിനി, ശ്ീെ, എം.എ. പുഷ്പ 
ബരൊനർ സരൊംസ്രൊരി� സേിതി 
സംസ്രൊന �്ിറേി അംഗം ഇ.
വി. ്�രൊശസ് എന്ിവർ ്േരൊഷ
ണങ്ങൾ നടത്ി. 

ഡ്ിസംബർ 30 നസ് പുൽപെള്ളി
യിൽ നടന് ഐ�്യ ദ്രൊർഢ്യ 

സംഗേം രരൊഷ്ട്രീയ �ിസരൊൻ േഹരൊ 
സംഘസ് മനതരൊവസ് പി.ടി.മെരൊൺ 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. ഐ�്യദ്രൊർ
ഢ്യ സേിതി പെയർേരൊൻ പി.എം. 

മെരൊയി അദ്്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എെസ്.ആർ.എെസ് സംസ്രൊന 

�ൺവീനർ എൻ.പെ.െരൊമക്കരൊ, 
വി.പ�.സദ്രൊനന്ൻ, �ർഷ� വമയരൊ
െന മവദ്ി െില്ലരൊ �ൺവീനർ 
പ�.പി. മെരൊർജ്സ്, മുൻ െില്ലരൊ 
പഞ്രൊയത്സ് ്സിഡ്ണ്സ് വത് 
െരൊമക്കരൊ, പുല്പള്ളി ഗ്രൊേ പഞ്രൊയ
ത്സ് അംഗം മെരൊേറേസ് മ�രൊത വലി
ക്കൽ, ഇ.വി. ്�രൊശസ്, എെസ്.
ആർ.എെസ് െില്ലരൊ�ൺവീനർ 
എ.എൻ. മുകുന്ൻ, അഡ്്വ. ടി.പെ

.ഡ്ിക്സൺ എന്ിവർ ് സംഗിച്ചു. 
എെസ്.ആർ.എെസ്.െില്ലരൊ പ്വസസ് 
പെയർേരൊൻ പി.എം മെരൊർജ്സ്, 
പി.പ�. േഗതസ് എന്ിവർ ്സം
ഗിച്ചു. 

പുല്പള്ളി, മുള്ളൻ പ�രൊല്ലിഎ
ന്ിവിങ്ങളിലും ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ
മയരൊഗങ്ങളം പ്ബക്കസ് റരൊലിയം 
നടന്നു.

കണ്ണൂർ
എസസ് യസിഐ(സി), എഐ

പ�പ�എംഎസസ് സംയക്തരൊേിമു
ഖ്യത്ിൽ �ണ്ണൂർ ടൗൺ, ആല
മക്കരൊടസ്, നരൊറരൊത്സ്, മതർത്ല്ലി, 
�രുവഞ്രൊൽ, നടുവിൽ എന്ിവി
ടങ്ങളിൽ ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ മയരൊഗ
ങ്ങൾ സംഘടിപെിച്ചു. എസസ് യസി
ഐ(സി) െില്ലരൊ പസക്രട്ടറി പ�.പ� 
സുമരന്ദ്രൻ, െില്ലരൊ �്ിറേിയംഗം 
അഡ്്വ.വിമവ�സ്.പി.സി, �ർഷ� 
്തിമരരൊധ സേിതി െില്ലരൊ പസ
ക്രട്ടറി അനൂപസ് മെരൊൺ, എഐ
പ�പ�എംഎസസ് െില്ലരൊ �ൺവീ
നർ വി.രരൊേെന്ദ്രൻ, എം പ� െയ
രരൊെൻ, അഡ്്വ.ആർ അപർണ, 
അഡ്്വ.ഇ.സനൂപസ്, രശ്ി രവി, 
അ�ിൽ മുരളി എന്ിവർ വിവി
ധയിടങ്ങളിൽ ്സംഗിച്ചു.

�ർഷ� ്മക്ഷരൊേ ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സേിതിയപട മനതൃത്വ

ത്ിൽ �ണ്ണൂർ റിലയൻസസ് ശരൊല
യിമലക്കസ് നടന് േരൊർച്ചസ് �ണ്ണൂർ 
അതിരൂപത ബിഷപെസ് മഡ്രൊ. അല
ക്സസ് വടക്കുംതല ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 

ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ സേിതി െില്ലരൊ 
പെയർേരൊൻ എൻ.സുബ്രഹ്ണ്യൻ 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. �ൺവീനർ 
അഡ്്വ.വിമനരൊദ്സ് പയേട, എസസ് യ
സിഐ(�്യൂണിസ്റസ്) െില്ലരൊ � ി്
റേിയംഗം അനൂപസ് മെരൊൺ, പ�.
സുനിൽകുേരൊർ, മതരൊേസസ് �ളപ്പുര 
തുടങ്ങിയവർ ്സംഗിച്ചു.

ഇടുക്ി
�ർഷ� മരേരൊഹ �രിനിയേ

ങ്ങൾ പിൻവലിക്കണപേന്രൊവ
ശ്യപപെട്ടസ് സേരം പെയ്ന് �ർഷ
�ർപക്കരൊപെം ഇടുക്കി െില്ലയം 
അണിമെർന്നു. സേരപത് പിന്തു
ണച്ചുപ�രൊണ്സ് എസസ്.യസിഐ(
സി)യപടയം, എ.ഐ.പ�.പ�.
എം.എസിപന്യം �ർഷ� ് തി
മരരൊധ സേിതിയപടയം ആേിമുഖ്യ
ത്ിൽ ്തിമഷധമയരൊഗങ്ങൾ 
ഡ്ിസംബർ ആദ്്യവരൊരം പതരൊടുപു
ഴയിൽ നടത്ി.

ഡ്ിസംബർ 8നസ് �ർഷ� ്
തിമരരൊധസേിതി ആേിമുഖ്യത്ിൽ 
പതരൊടുപുഴ മുനിസിപെൽ പരൊർക്കി
നു സേീപം തുടർസേരം ആരംേി
ച്ചു. ഓൾ ഇന്്യ ഡ്മേരൊക്രരൊറേി�സ് 
യൂത്സ് ഓർഗപ്നമസഷൻ സം
സ്രൊന ്സിഡ്ന്സ് എൻ.പ�. 
ബിജു ഉദ്സ്ഘരൊടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

�ർഷ� ഐ�്യദ്രൊർഢ്യസേ
രം ഒരരൊഴ്ച പിന്ിട്ടമശഷം മുന്ണി 
വ്യത്യരൊസേില്ലരൊപത, �ർഷ�സേ
രപത് പിന്തുണക്കുന്വരുപട പപരൊ
തുമവദ്ി-�ർഷ�്മക്ഷരൊേഐ
�്യദ്രൊർഢ്യസേിതി-രൂപീ�രിച്ചു. 
സേിതിയപട െില്ലരൊപെയർേരൊനരൊ
യി പ്രൊെ.എം.പെ.മെക്കബസ്, 
പ്വസസ് പെയർേരൊൻ ടി.പെ. പീ
റേർ, െനറൽ �ൺവീനർ എൻ. 
വിമനരൊദ്സ്കുേരൊർ, വിവിധ സംഘ
ടന�ളപട ് തിനിധി�ളരൊയി 10 
�ൺവീനർേരൊർ എന്ിവപര പത

രപഞ്ടുത്തു.
ദ്ിവസവും പ്വ�ിട്ടസ് 4 മുതൽ 

7 േണിവപര നടക്കുന് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യപരിപരൊടി�ളിൽ െില്ലയി
പല രരൊഷ്ട്രീയ-സരൊമൂഹി�-സരൊം
സസ് �രൊരി� മേഖല�ളിപല ് മുഖർ 
ഐ�്യദ്രൊർഢ്യവുേരൊപയത്ി.

പതരൊടുപുഴ എം.എൽ.എ പി.പെ. 
മെരൊസെസ്, പ�.പി.സി.സി െന
റൽ പസക്രട്ടറി  മറരൊയി പ�. 
പൗമലരൊസസ്, �ർഷ�സംഘം 
മനതരൊവസ് സി.പെ. െരൊമക്കരൊ, �ിസരൊൻ 
സേ മദ്ശീയ സേിതി അംഗം േരൊതയു 
വർഗീസസ്, പതരൊടുപുഴ മുനിസിപെൽ 
പെയർേരൊൻ സനീഷസ് മെരൊർെസ്, 
്മുഖഗരൊന്ധിയൻ എം.പി. േത്രൊ
യി, െരൊ. മെരൊൺ പരിയത്സ്േരൊ
ലിൽ, വ്യരൊപരൊരി വ്യവസരൊയി തരൊ
ലൂക്കസ് ്സിഡ്ന്സ് രരൊജു തരണി
യിൽ, എസസ്.യ.സി.ഐ (�്യൂ
ണിസ്റസ്) സംസ്രൊന പസക്രട്ടറിമയ
റേസ് അംഗം െയസ് സൺ മെരൊസെസ്, 
സംസ്രൊന �്ിറേിയംഗം േിനി 

പ�. െിലിപെസ്, എൻ.സി.പി മനതരൊവസ് 
അനിൽ കൂവപ്രൊക്കൽ, പ�.എസസ്.
പ�.എസസ്. മനതരൊവസ് ബരൊബു േഞ്
ള്ളൂർ, �ർഷ� ് തിമരരൊധ സേിതി 
സംസ്രൊന �്ിറേി അംഗങ്ങളരൊയ 

പി.സി. മെരൊളി, പസബരൊസ്റ്യൻ 
എബ്രരൊഹം, േദ്്യവിരുദ് ്സ്രൊ
നത്ിപന് മനതരൊവസ് മഡ്രൊ. വിൻ
പസന്സ് േരൊളിമയക്കൽ, െിത്ര�രൊര
ന്രൊർ, �വി�ൾ തുടങ്ങി െീവിത
ത്ിപന് വിവിധതലങ്ങളിൽ ഉള്ള 
അമന�ം വ്യക്തി�ളം സംഘട

ന�ളം പിന്തുണയേരൊയി ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യമ�ന്ദ്രം സന്ർശിച്ചു.

വീമറരൊപട മുമന്രൊട്ടസ് മപരൊകുന് 

�ർഷ�സേരം വിെയിപെിക്കുന്
തിനസ് ശക്തി പ�രുന് തലത്ി
ലരൊണസ് പതരൊടുപുഴയിപല ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യമ�ന്ദ്രം ദ്ിനം്തി കൂടു
തൽ പിന്തുണമയരൊപട ് വർത്ി
ക്കുന്തസ്.

പത്െംെിട്
മദ്ശീയ സംയക്ത സേിതി 

ആഹ്വരൊനം പെയ് ഡ്ിസംബർ 14 
�ർഷ� സേരത്ിനസ് ഐ�്യദ്രൊർ
ഢ്യ ദ്ിനത്ിൽ എഐയറേിയസി 
പപരൊതുമയരൊഗം സംഘടിപെിച്ചു. 
എഐയ റേിയസി െില്ലരൊ പസക്ര
ട്ടറി പ� െി അനിൽകുേരൊർ ഉദ്സ്ഘരൊ
ടനം പെയ്തു. ബിനു മബബി അദ്്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. ലക്ഷി ആർ മശഖർ, 
സനിലരൊ മെരൊർെസ്, സമന്രൊഷസ് വി 
മ�രൊട്ടയം, സുമരഷസ് കുേരൊർ എസസ് 
എന്ിവർ ്സംഗിച്ചു.

പത്നംതിട്ടയിൽ  ദ്ില്ലി െമലരൊ 

�ർഷ� സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
സേിതി രൂപീ�രിച്ചു. ്തിേരൊ 
മ�രൊളെിൽ നടന് മയരൊഗം േരൊധ്യേ 
്വർത്�ൻ വിമനരൊദ്സ് ഇളപ�രൊ

ള്ളൂർ ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു.  �ർഷ� 
്തിമരരൊധ സേിതി സംസ്രൊന 
്സിഡ്ൻസ്റസ് മെരൊർെസ് േരൊതയു പ�രൊ
ടുേൺ അദ്്യക്ഷത വഹിച്ചു.  പ്രൊെ.
െിലിപസ് എൻ. മതരൊേസസ്(പെയ
ർേരൊൻ) �ൺവീനറരൊയി മെരൊർെസ് 
േരൊതയു പ�രൊടുേൺ, എം എൻ സു
കുേരൊരൻ (പ്വസസ് പെയർേരൊൻ, 
എസസ്.രരൊധരൊേണി (മെരൊയിന്സ് �ൺ
വീനർ) എന്ിവർപതരപഞ്ടുക്ക
പപെട്ടു. പ�.െി.അനിൽകുേരൊർ,  
അഡ്്വ.ടി. എച്ചസ് സിറരൊജുദേീൻ, എം 
എൻ.സുകുേരൊരൻ, എസസ്.രരൊെീവൻ, 
സനിലരൊ മെരൊർെസ്, പി പ� േഗതസ്, 
ബിനു മബബി, സുമരഷ്കുേരൊർ എസസ്., 
ലക്ഷി ആർ.മശഖർ തുടങ്ങിയവർ 
പപകെടുത്തു.

മ�ന്ദ്ര സർക്കരൊരിപന് പുതിയ 
�രൊർഷി� നിയേങ്ങൾപക്കതിപര 
നടക്കുന് �ർഷ�രുപട സേരത്ി

എഐഡിഎഒ സ്ക്്ീറ്്ക് ബാറെ്ക് രാമങ്കരി സമരപെന്തലില്  
സംഘടിപെിച സംഗീെ സായാഹ്ം

രാമങ്കരി കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യപെന്തലിശലക്ക്  
എഐഡിബവഒ നടത്ിയ അഭിവാദ്യ പ്രകടനം

ോലകാട്ക് കശല്ലപ്പുളളിയില് എസ്ക് യുസിഐ(സി)യും എഐപകപകഎം
എസം സംയുക്തമായി സംഘടിപെിച പോതുശയാഗത്ില് ജില്ലാ കമ്ിറ്ി 
അംഗം സഖാവ്ക് പക. പ്രദീേ്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നു

കണ്ണൂര് പടൌണില് നടന്ന ശയാഗത്ില് എസ്ക് യുസിഐ(സി) ജില്ലാ 
പസക്രട്ടറി സഖാവ്ക് പക.പക.സശരന്ദ്രന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

േത്നംെിട്ട ഗാന്ിസ്്യറില് ഐക്യദാര്ഢ്യ സംഗമശത്ാട്ക്  
അനുബന്ിച്ക് നടന്ന സംഘ െിത്രെന

(ശേഷം 16-ാം ശേജില്)

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)
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2020 ഡ്ിസംബർ 25പല 
�ണക്കനുസരിച്ചസ്, മലരൊ�ത്സ് 
7,97,43,029 മ�രൊവിഡ്സ് മ�സു�ൾ 
റിമപെരൊർട്ടസ് പെയ്ിട്ടുണ്സ്. 17,49,606-
ൽ അധി�ം േനുഷ്യർക്കസ് െീവൻ 
നഷ്ടപപെട്ടു. യഎസസ്എ, ഇന്്യ, ബ്ര
സീൽ, റഷ്യ, യപ�, ഫ്രരൊൻസസ്, 
ഇറേലി, ടർക്കി, സസ് പപയിൻ എന്ീ 
രരൊെ്യങ്ങപളയരൊണസ് മ�രൊവിഡ്സ് ഏറേ
വും രൂക്ഷേരൊയി ബരൊധിച്ചതസ്. േര
ണസംഖ്യയപട �രൊര്യത്ിൽ, 
3,14,577 മപരുേരൊയി യഎസസ് ആണസ് 
ഒന്രൊേതസ്. 1,44,487 മപർ േരിച്ച
തരൊയി റിമപെരൊർട്ടസ് പെയേപപെട്ട ഇന്്യ
യരൊണസ് രണ്രൊേതസ്. ഇമപെരൊൾ, പ്വ
റസിപന് അതിമവഗം പടരുന് 
ഒരു പുതിയ വ�മേദ്ം, യപ�, 
സൗത്സ് ആഫ്രിക്ക, േറ്റു െില യൂ
മറരൊപെ്യൻ രരൊെ്യങ്ങൾ എന്ിവിട
ങ്ങളിൽ �പണ്ത്ിയിരിക്കുന്നു. 
തന്മൂലം, �ർക്കശേരൊയ അടച്ചുപൂ
ട്ടൽ നടപടി�ൾ പുനഃസ്രൊപിക്കരൊൻ 
ഈ രരൊെ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിതേരൊ
വു�യം, യപ�യിൽ നിന്സ് േറേസ് 
രരൊെ്യങ്ങളിമലക്കുള്ള വിേരൊനസർ
വ്വീസു�ൾ നിർത്ിപവച്ചിരിക്കു�
യേരൊണസ്. 

ഇങ്ങപനപയരൊരു േഹരൊേരൊരി 
പപരൊട്ടിപ്പുറപപെടരൊനുള്ള �രൊരണപേ
ന്രൊണസ്, എന്തുപ�രൊണ്രൊണസ് സരൊ
ഹെര്യം ഇമപെരൊഴും നിയന്തണവി
മധയേരൊ�രൊത്തസ് എപന്രൊപക്ക 
ഈ േയരൊന�േരൊയ ചുറ്റുപരൊടിൽ 
ആർക്കും സംശയം മതരൊന്രൊം. 
ഇത്രത്ിപലരൊരു േഹരൊേരൊരി മു
മ്ണ്രൊയിട്ടി ല്ലരൊത്തു പ�രൊണ്രൊ
മണരൊ, അധി�രൊരത്ിലിരിക്കുന്
വരുപട ഹൃദ്യശൂന്യത പ�രൊണ്രൊ
മണരൊ, സരൊർവത്രി�േരൊയ ആമരരൊ
ഗ്യ പരിരക്ഷ സംവിധരൊനത്ിപന്
യം പ�ർച്ചവ്യരൊധി�പള തടയരൊ
നുള്ള േതിയരൊയ പശ്ചരൊത്ലസൗ
�ര്യങ്ങളപടയം അേരൊവം പ�രൊ
ണ്രൊമണരൊ ഇതസ് ഇങ്ങപനയരൊയതസ്? 
പ്െനയിപല വമ്പൻ വ്യവസരൊയ
-വരൊണിെ്യ മ�ന്ദ്രേരൊയ വുഹരൊൻ 
നഗരത്ിൽ ഉത്ഭവിക്കു�യം, 
അവിപട നിന്നും പ്െനയേരൊയി 
വൻമതരൊതിൽ വരൊണിെ്യ ഇടപരൊ
ടു�ളള്ള േിക്കവരൊറും എല്ലരൊ രരൊെ്യ
ങ്ങളിമലക്കും പടരു�യം പെയ്തു 
എന്തരൊമണരൊ സത്യം? ് തിവി
പ്വത്ിനുമശഷം സരൊമ്രൊെ്യത്വ
രരൊെ്യേരൊയി തീർന് പ്െന, ഈ 
േീ�ര പ്വറസിപന സംബന്ധി

ച്ചസ് മലരൊ�പത് സേയത്സ് അറി
യിച്ചില്ല എന്തസ് ഗുരുതരേരൊയ 
അപരരൊധം തപന്യരൊണസ്. പ�രം, 
തങ്ങൾക്കിതസ് നിയന്തിച്ചസ് നിർ
ത്രൊൻ�ഴിയം എന്നു�രുതി, 
പ്െനീസസ് േരണരൊധി�രൊരി�ൾ 
ഈ വിവരം മൂടിപവക്കു�യരൊണസ് 
പെയ്തസ്. പമക്ഷ േഹരൊേരൊരി തീ
വ്രേരൊയി പടരരൊൻ തുടങ്ങിയമപെരൊൾ, 
പിന്ീടതസ് രൂക്ഷേരൊയി ബരൊധിച്ച 
എല്ലരൊ സരൊമ്രൊെ്യത്വ-മുതലരൊളിത് 
രരൊെ്യങ്ങളിമലയം േരണകൂടങ്ങൾ, 
ഒന്നും സംേവിക്കില്ല എന് േട്ടിൽ 
ആ േീഷണിമയരൊടസ് മുഖം തിരിക്കു
�യരൊണുണ്രൊയതസ്. അമേരിക്കൻ 
്സിഡ്ന്രൊ�പട്ട, േരൊസസ് �സ്ധരിക്കു
ന്തുമപരൊപലയള്ള ഏറേവും ചുരു
ങ്ങിയ ് തിമരരൊധ നടപടിപയക്കു
റിച്ചുള്ള മെരൊദ്്യങ്ങൾമപരൊലും പുച്ി
ച്ചുതള്ളു�യരൊണസ് പെയ്തസ്. അമദേ
ഹത്ിപന് നിരുത്രവരൊദ് സേീ
പനപത് വിേർശിച്ച അനവധി 
്ശസ്ത ആമരരൊഗ്യവിദ്ഗ്ദ്ധപരയം 
ആമരരൊഗ്യ്വർത്�പരയം അമദേ
ഹം പുറത്രൊക്കു�യംപെയ്തു. 

യപ� ് ധരൊനേന്തിയരൊ�പട്ട, 
തപന് രരൊെ്യത്ിൽ പ്വറസിപന
തിമര സമൂഹ ആർജ്ിത്തി
മരരൊധ മശഷി ഉണ്രൊക്കുന്തിപന 
കുറിച്ചരൊണസ് സംസരൊരിച്ചതസ്. തങ്ങ
ളപട േരണ�ർത്രൊക്കളപട ഈ 
കുറേ�രേരൊയ ഹൃദ്യശൂന്യതയ്കസ് 
അതതസ് രരൊെ്യങ്ങളിപല െനങ്ങൾ 
വലിയ വില പ�രൊടുമക്കണ്ി വന്നു. 
ഇന്്യയിപല സർക്കരൊരരൊ�പട്ട, രരൊ
െ്യപത് ആദ്്യ മ�സസ് റിമപെരൊർട്ടസ് 
പെയ്സ് രണ്ടു േരൊസമത്രൊളം യരൊപതരൊരു 
്തിമരരൊധനടപടിയം പ്�പക്കരൊ
ണ്ിരുന്ില്ല. നിലവിൽ, നിരവധി 
െരൊർേസയൂട്ടിക്കൽ �മ്പനി�ൾ 
്തിമരരൊധ വരൊ�സ് സിൻ �പണ്
ത്ി എന് അവ�രൊശവരൊദ്വുേരൊയി 
വരുമമ്പരൊൾ, അതിപന് വിലയപട
യം, ബൗദ്ി� സ്വത്വ�രൊശത്ി
പന്യം മപരിലുള്ള വ്യക്തേരൊയ 
വരൊണിെ്യതരൊതസ്പര്യങ്ങൾകൂടി േറ
നീക്കി പുറത്തുവരുന്നു. ഈ സം
േവങ്ങപളല്ലരൊം ചൂണ്ിക്കരൊണിക്കു 
ന്പതന്രൊണസ്? 

സരൊർവത്രി� ആമരരൊഗ്യപരി
രക്ഷയപടയം ഒരു േഹരൊേരൊരിപയ 
മനരിടുന്തിപന്യം വിഷയം, നി
ലനിൽക്കുന് സരൊമൂഹി� രരൊഷ്ട്രീയ 
സംവിധരൊനത്ിപന് സ്വേരൊവവുേരൊ
യി ഇഴമെർന്ിരിക്കുന്നു. ഇന്

പത് മുതലരൊളിത്-സരൊമ്രൊ െ്യത്വ
പത്മപരൊപല, േനുഷ്യൻ േനുഷ്യനു 
മേൽ നടത്തുന് ചൂഷണത്ിലധി
ഷ്ഠിതേരൊയ, ഉതസ്പരൊദ്ന ഉപരൊധി�
ളപട ഉടേസ്രരൊയ േരണവർഗ്ഗ
ത്ിപന് ലരൊേരൊർത്ിയരൊൽ േരൊത്രം 
മുമന്രൊട്ടു നയിക്കപപെടുന് ഒന്രൊണസ് 
സരൊമൂഹി�-രരൊഷ്ട്രീയ സംവിധരൊന
പേകെിൽ, ഇത്രപേരൊരു ബുദ്ിമു
ട്ടിൽനിന്നും േനുഷ്യരരൊശിപയ രക്ഷി
ക്കു� എന്തസ് ഒരിക്കലും അധി
�രൊരി�ളപട മുഖ്യ ഉമദേശ്യേരൊ�ില്ല. 
േറിച്ചസ്, അതസ് വർധിക്കുന് ദുരിത
ത്ിപന്യം തിരിച്ചടി�ളപടയം 
ദുരന്ങ്ങളപടയം തുടർക്കഥയരൊയി 
രിക്കും. ഈ അനുേവം, മസരൊഷ്യ
ലിസ്റസ് മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനിപല 
ആമരരൊഗ്യസംവിധരൊനങ്ങപളയം, 
അവിപട എങ്ങപനയരൊയിരുന്നു 
പ�ർച്ചവ്യരൊധി�പളയം േറേസ് േഹരൊ
മരരൊഗങ്ങപളയം പ്��രൊര്യം പെ
യ്പതന്തും പരിമശരൊധിക്കുവരൊൻ   
ഞങ്ങപള മ്രിപെിക്കു�യരൊണസ്. 
തുടർന്സ്, ഇന്പത് സരൊമ്രൊെ്യത്വ
-മുതലരൊളിത് മലരൊ�ത്ിപല സർ
ക്കരൊരു�ൾ, ഈ പ�രൊലയരൊളി പ്വ
റസിപന് പിടിയിൽനിന്നും േനു
ഷ്യരരൊശിപയ രക്ഷിക്കുന്തിനസ് 
ആത്മരൊർത്േരൊയി പരിശ്േിക്കു
ന്തിനു പ�രം, ഈ സരൊഹെര്യ
പത് അവസരേരൊക്കി േരൊറേിപക്കരൊ
ണ്സ് അധ്വരൊനിച്ചു െീവിക്കുന് സരൊ
ധരൊരണക്കരൊരപന് പെലവിൽ, തങ്ങ
ളപട ആേ്യന്ര കുത്��ൾക്കും 
േീേൻ േരുന്നു �മ്പനി�ളടക്കമുള്ള 
ബഹുരരൊഷ്ട്ര കുത്�ൾക്കും പരേരൊ
വധി സരൊമ്പത്ി�രൊനുകൂല്യങ്ങൾ 
തിരക്കിട്ടു നൽ�രൊൻ ശ്േിക്കുന് 
നിലവിപല സരൊഹെര്യവുേരൊയി 
അതിപന തരൊരതേ്യം പെയ്�യം 
മവണം. 

െവകസതാഷ്യലിസ്റത് രതാഷ്ടത്ിപ്റെ 
പ്രഖ്യതാപെം

മബരൊൾപഷവി�സ് പരൊർട്ടിയപട 
മനതൃത്വത്ിലുള്ള വിപ്വ പതരൊ
ഴിലരൊളിവർഗ്ഗം, നിലവിലുള്ള മുത
ലരൊളിത് ക്രേത്ിനസ് അന്ിേ ്
ഹരമേൽപെിക്കുന് ്ക്രിയ 1917 
നവംബർ 7 നസ് ആരംേിച്ചു, നവം
ബർ വിപ്വത്ിപന് ശിൽപിയരൊയ 
േഹരൊനരൊയ പലനിൻ, പുതിയ പതരൊ
ഴിലരൊളിവർഗ്ഗസർക്കരൊരിമനരൊടരൊയി 
സേരൊധരൊനത്ിനുള്ള മബരൊൾപഷ
വി�സ് ഉത്രവിൽ ഇങ്ങപന ്

ഖ്യരൊപിച്ചു: ‘നീതിപൂർവ�േരൊയ, 
െനരൊധിപത്യപരേരൊയ സേരൊധരൊന
ത്ിനരൊയി ഉടനടി െർച്ച�ൾ ആരം
േിക്കരൊൻ ''പതരൊഴിലരൊളി�ളപടയം 
�ർഷ�രുപടയം ഗവൺപേന്സ്...’’ 
യദ്ം പെയ്ന് എല്ലരൊ െനങ്ങമളരൊ
ടും അവരുപട സർക്കരൊരു�മളരൊടും 
ആവശ്യപപെടുന്നു. നീതിപൂർവ�
േരൊയ അപല്ലകെിൽ െനരൊധിപത്യ
പരേരൊയ  സേരൊധരൊനപേന്രൊൽ 
(ഞങ്ങൾ അർത്േരൊക്കുന്തസ്), യ
ദ്ത്ിൽ തളർന്നുമപരൊയ, പീഡ്ി
പെിക്കപപെടുന്, ചൂഷണം പെയേപപെ
ടുന് എല്ലരൊ രരൊെ്യങ്ങളിപലയം 
പതരൊഴിലരൊളിവർഗത്ിപന്യം, 
പതരൊഴിപലടുക്കുന് േറേസ് ഭൂരിപക്ഷം 
മപരും പ�രൊതിക്കുന്തുമപരൊപല, 
പിടിച്ചടക്കലു�ളില്ലരൊപത ഒരു അടി
യന്ര സേരൊധരൊനം - അതരൊയതസ്, 
വിമദ്ശ ഭൂേി പിടിപച്ചടുക്കരൊപത, 
നിർബന്ധിതേരൊയി വിമദ്ശരരൊെ്യ
ങ്ങപള പ്�യടക്കരൊപത, നഷ്ടപ
രിഹരൊര ഉടമ്പടി�ളില്ലരൊപതയള്ള
തസ്'. �ശരൊപെസ് അവസരൊനിപെിക്കരൊ
നും അന്രൊരരൊഷ്ട്ര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യം 
സ്വീ�രിക്കരൊനുമുള്ള പലനിപന് 
നിർമദേശം പമക്ഷ യദ്പക്കരൊതി 
പൂണ് ബധിര�ർണ്ണങ്ങളിലരൊണസ് 
പതിച്ചതസ്. മബരൊൾപഷവിക്കു�ള
പട ഈ സേരൊധരൊന നിർമദേശം 
അംഗീ�രിച്ചിരുപന്കെിൽ, മലരൊ
�പേമ്പരൊടും േരണം വിതച്ച 1918 
പല ഇൻെസ് ലുവൻസ േഹരൊേരൊരി 
കൂടുതൽ െല്ദ്േരൊയി നിയന്തി
ക്കരൊേരൊയിരുന്നു.

�്ിസ്സരൊർ �ൗൺസിലിപന് 
അധ്യക്ഷൻ എന് നിലയിൽ നവ
മസരൊഷ്യലിസ്റസ് രരൊഷ്ട്രത്ിപന് മന
തരൊവരൊയ പലനിൻ പ്�പക്കരൊണ് 
ആദ്്യനടപടി�ളിപലരൊന്സ് പപരൊതു
െനരൊമരരൊഗ്യവുേരൊയി ബന്ധപപെട്ട
തരൊയിരുന്നു. സിപിഎസസ് യ (മബരൊൾ
പഷവി�സ്) വിജ്ഞരൊപനം പെയ്തസ്: 
'െനങ്ങളപട ആമരരൊഗ്യം സംരക്ഷി
ക്കുന് മേഖലയിപല തങ്ങളപട 
്വർത്നത്ിപന് അടിസ്രൊന
പേന് നിലയിൽ, റഷ്യൻ �്യൂ
ണിസ്റസ് പരൊർട്ടി (മബരൊൾപഷവി�സ്), 
മരരൊഗം വരുന്തസ് തടയ� എന് 
ലക്ഷ്യമത്രൊപട വിപുലേരൊയ ആമരരൊ
ഗ്യ നിർ്രൊണവും ശുെിത്വ നട
പടി�ളം നടപെരൊക്കുന്തസ് ്രൊഥ
േി�േരൊയി പരിഗണിക്കുന്നു.

' പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യത്ിനരൊ
യള്ള പീപെിൾസസ് �്ിസ്സരൊറിയറേസ് 
1918 ജൂപ്ലയിൽ സ്രൊപിക്കു 
�യണ്രൊയി. പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ള
പട നിയന്തണേരൊയിരുന്നു അതി
പന് മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളിപലരൊന്സ്. 
1920-ൽ പലനിൻ എഴുതി:  ‘നമ്മു
പട എല്ലരൊ നിശ്ചയദ്രൊർഢ്യവും, 
ആേ്യന്രയദ്ത്ിപല നമ്മുപട 
എല്ലരൊ അനുേവവും, പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�പള മനരിടുന്തിനരൊയി ന്ൾ 
്മയരൊഗിക്കണം. 'സ്പരൊനിഷസ് െസ് ളൂ
വിപനക്കുറിച്ചും, എങ്ങപനയരൊണസ് 
അതസ് ആമരരൊഗ്യ�രൊര്യങ്ങപളക്കു

റിച്ചസ് മലരൊ�പത് പ�രൊണ്സ് െിന്ി
പെിച്ചപതന്നും എഴുതിയ ഒരു ഗ്ന്ഥ
�രൊരൻ ഇങ്ങപന അേി്രൊയപപെട്ടു: 
‘1920ൽ, മ�ന്ദ്രീകൃതേരൊയ പൂർണ്ണ
പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യ സംവിധരൊനം 
ആദ്്യേരൊയി നടപെിലരൊക്കിയതസ് 
റഷ്യയരൊണസ്. ഇതസ് സരൊർവത്രി�േ
ല്ല, �രൊരണം ഇതസ് ഗ്രൊേീണ െന
തയിമലക്കസ് അമപെരൊൾ എത്ിയി
രുന്ില്ല ... എന്ിരുന്രൊലും ഇതസ് 
ഒരു വലിയ മനട്ടേരൊണസ്. അതിനു
പിന്ിപല മ്ര�ശക്തി വസ്ളരൊഡ്ി
േിർ പലനിൻ ആയിരുന്നു...  േറേസ് 
�രൊര്യങ്ങൾക്കുപുറമേ, 'അസുഖത്ി
നസ് �രൊരണേരൊകുന് പതരൊഴിൽപര
വും സരൊമൂഹി�വുേരൊയ അവസ്
�പളക്കുറിച്ചസ് പഠിക്കരൊനുള്ള �ഴിവും, 
മരരൊഗം മേദ്േരൊക്കരൊൻ േരൊത്രേല്ല, 
അതസ് തടയരൊനുള്ള വഴി�ൾ നിർ
മദേശിക്കരൊനും' സരൊധിക്കുന് മഡ്രൊ
ക്ർേരൊപര വരൊർപത്ടുക്കരൊൻ പേ
ഡ്ിക്കൽ സസ് കൂള�മളരൊടസ് സർക്കരൊർ 
ആവശ്യപപെട്ടമപെരൊൾ, േരൊവിയിപല 
പ്വദ്്യപന സംബന്ധിച്ച ഔമദ്്യ
രൊഗി� �രൊഴ്ചപെരൊടസ് 1924-ൽ തപന് 
വ്യക്തേരൊയിരുന്നു. പ്വദ്്യശരൊസ്തം 
എന്തസ് പ്െവശരൊസ്തപരവും പരീ
ക്ഷണരൊത്മ�വും േരൊത്രേല്ല, സരൊമൂ
ഹ്യശരൊസ്തപരവുേരൊയിരിക്കണം 
എന്സ് പലനിൻ േനസ്സിലരൊക്കി. 
എപെിപഡ്േിമയരൊളെി- പപരൊതുെ
നരൊമരരൊഗ്യത്ിപന് മൂലക്കല്ലരൊയ 
മരരൊഗങ്ങളപട പരൊമറേണു�ൾ, �രൊ
രണങ്ങൾ, െലങ്ങൾ എന്ിവയ
പട ശരൊസ്തം - ഒരു ശരൊസ്തപേന് നി
ലയിൽ പൂർണ്ണ അംഗീ�രൊരം മന
ടിയതും അമത സേയത്രൊണസ്.' 
സർക്കരൊരിപന് തപന് �ീഴിലുള്ള 
ഇൻഷറൻസസ് പദ്തിയിലൂപട 
െണ്സ് പെയ്ന് ഒരു മ�ന്ദ്രീകൃത 
പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യസംവിധരൊനം 
നടപെിൽ വരുത്ിയ ആദ്്യരരൊെ്യം 
മസരൊവിയറേസ് റഷ്യയരൊയിരുന്നു. 

കസതാവിയറ്ത് യൂണിയെിപ്ല  
പ്പതാതുജെതാകരതാഗ്യ, പകർച്ചവ്യതാധി 
പ്രെികരതാധ സംവിധതാെം

റഷ്യൻ, മസരൊവിയറേസ് �രൊലഘ
ട്ടങ്ങളിപല പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യ 
െരിത്രം പരിമശരൊധിച്ചരൊൽ പപരൊ
തുെനരൊമരരൊഗ്യ നടപടി�ളപടയം 
രരൊഷ്ട്രീയ സരൊഹെര്യങ്ങളപടയം 
ബന്ധപത്ക്കുറിച്ചുള്ള �ൗതു��
രേരൊയ ഒരു െിത്രം അതസ് നൽകു
ന്നു. പഴയ മസരൊവിയറേസ് യൂണിയ
നിൽ പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾ നിയ
ന്തിക്കുന്തസ് സകെീർണ്ണേരൊയ ഒരു 
മെരൊലിയരൊയിരുന്നു. ഉഷ്ണമേഖല 
മുതൽ ധ്രുവ്മദ്ശം വപരയള്ള 
എല്ലരൊ �രൊലരൊവസ്രൊ മേഖല�ളം 
ഉൾപപെടുന് വിശരൊലേരൊയ ഭൂേിശരൊ
സ്തപരേരൊയ ്മദ്ശേരൊയിരുന്നു 
മസരൊവിയറേസ് യൂണിയൻ.  െനസം
ഖ്യയരൊ�പട്ട ബഹുവിധേരൊയ വം
ശീയതയം വിവിധ പരൊരമ്പര്യങ്ങ
ളം ആെരൊരങ്ങളം െീവിതപ്ശലി
�ളമുള്ള വിവിധ മദ്ശീയത�ളിൽ 

]IÀ¨hym[nIfpw almamcnIfpw: 
tkm-hnb-äv bq-Wn-b-³ \Â-Ip¶ Ncn{X ]mT§Ä
ജനുവരി 21 മഹഥാനഥായ കതഥാഴിലഥാളിവർഗ്ഗ ആചഥാര്യ
ൻ സഖഥാവക് കലനികറെ 97-ഥാം ചരമവഥാർഷിക ദിനമഥാ
ണക്. കലഥാകകമമ്പഥാടും അകദേഹകത് അനുസ്മരിക്നേ 
ഈ കവളയിൽ, കകഥാവിഡക് മഹഥാമഥാരി കലഥാകത്ക് നഥാശം 
വിതയ്ക്കുനേ �ശ്ഥാത്ലത്ിൽ, ഇത്രം മഹഥാമഥാരിക
കള, കസഥാവിയറ്ക് യൂണിയൻ ഫലപ്രദമഥായി കനരിട്ടകത
ങ്കന എനേക് വ്യക്തമഥാക്നേ കലഖനം പ്രസിദ്ീക
രിക്കയഥാണക്.

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)



12 ജനുവരി 2021

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

പപട്ടവരരൊയിരുന്നു. യൂമറരൊപ്യൻ 
രരൊെ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�ൾ മൂലമുള്ള േരണനിരക്കിൽ 
ഒന്രൊം സ്രൊനം സരൊറിസ്റസ് റഷ്യ
ക്കരൊയിരുന്നു. ഈ ് തികൂല സരൊ
ഹെര്യങ്ങൾക്കിടയിലും, ഇതിൽ 
പല പ�ർച്ചവ്യരൊധി�പളയം ഉന്മൂ
ലനം പെയ്വരൊനും േറ്റുള്ളവപയ 
നിയന്തിക്കുവരൊനും ഉള്ള ദ്ൗത്യം 
മസരൊവിയറേസ് േരണകൂടം വിെയ�
രേരൊയി നിർവഹിച്ചു. വിപ്വത്ി
നുമശഷം റഷ്യയിൽ സ്രൊപിത
േരൊയ പ�ർച്ചവ്യരൊധി നിയന്തണ 
സംവിധരൊനമത്രൊടസ് ഈ വിെയം 
വളപരയധി�ം �ടപപെട്ടിരിക്കുന്നു.

അസുഖം വന്നു െി�ിത്ിക്കു
ന്തിമനക്കരൊൾ, ് തിമരരൊധത്ി
നസ് ഊന്ൽ പ�രൊടുക്കു� എന്തരൊ
യിരുന്നു മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനി
പല മരരൊഗ്തിമരരൊധത്ിപന് ്
ധരൊനസവിമശഷത. 1917 നസ് മശഷം 
സ്രൊപിതേരൊയ സേഗ് നിയന്തണ 
സംവിധരൊനം, 20 വർഷത്ിനു
ള്ളിൽ മെരൊദ്്യം പെയേപപെടരൊനരൊ
�രൊത് െലമുണ്രൊക്കി. വിപ്വത്ി
നസ് മുമ്പസ് നിലവിലുണ്രൊയിരുന് ചു
രുങ്ങിയ സൗ�ര്യങ്ങളേരൊയി തട്ടി
ച്ചുമനരൊക്കുമമ്പരൊൾ ഇതസ് തി�ച്ചും 
വ്യത്യസ്തേരൊണസ്. സരൊറിസ്റസ് റഷ്യ
യിൽ ഒരു മ�ന്ദ്ര ഏെൻസിയം 
ഉണ്രൊയിരുന്ില്ല എന്തസ് അർത്
േരൊക്കുന്തസ്, മരരൊഗനിയന്തണം 
േനുഷ്യസസ് മനഹി�ളപടയം സന്
ദ് സംഘടന�ളപടയം പിന്തുണ
മയരൊപട, ്രൊമദ്ശി� അധി�രൊരി
�ളരൊയ പസംമസ്റ്വരൊ (�ൗണ്ി), 
സിറേി �ൗൺസിലു�ൾ എന്ിവ
രുപട പ്��ളിലരൊയിരുന്നു. പതരൊ
ട്ടുമുന്ിലുള്ള പ�ർച്ചവ്യരൊധി ് തി
സന്ധി�പള മനരിടു� എന്തിനു 
േരൊത്രേരൊയിരുന്നു മുൻഗണന. എപന്
കെിലും ദ്ീർഘ�രൊല ്തിമരരൊധ 
തന്തമേരൊ, അടിസ്രൊന ശുെിത്വ
പത്ക്കുറിച്ചും സുരക്ഷരൊ നടപടി
�പളക്കുറിച്ചും െനങ്ങപള മബരൊധ
വതസ്�രിക്കുന്തിനുള്ള സംരേമേരൊ 
ഉണ്രൊയിരുന്ില്ല.

േഹത്രൊയ നവംബർ വിപ്വ
ത്ിപന് വിെയത്ിനുമശഷം, ചു
രുങ്ങിയ സേയത്ിനിടയിൽ വള
പരയധി�ം േരൊറേങ്ങളരൊണസ് പ�രൊണ്ടു
വന്തസ്. ‘ഒന്നു�ിൽ മപനു�ൾ 
മസരൊഷ്യലിസപത് പരരൊെയപപെ
ടുത്തും, ഇപല്ലകെിൽ മസരൊഷ്യലിസം 
മപനു�പള പരരൊെയപപെടുത്തും’ 
-എന്രൊണസ് േഹരൊനരൊയ പലനിൻ 
1919 ഡ്ിസംബറിപല 7-രൊം മസരൊ
വിയറേസ് മ�രൊൺഗ്സിൽ പറഞ്
തസ്. 1918 മുതൽ 1922 വപരയള്ള 
ആേ്യന്ര യദ്സരൊഹെര്യത്ിപന് 
ബുദ്ിമുട്ടു�ളിൽമപരൊലും സൗെന്യ 
പ്വദ്്യസഹരൊയം ഏർപപെടുത്തു�
യം പരിപരൊലിക്കു�യം പെയ്തു. 
ഒന്രൊം മലരൊ�േഹരൊയദ്ത്ിപന് 
നരൊശത്ിൽനിന്സ് രരൊെ്യം �ര�
യറിപക്കരൊണ്ിരിക്കുമമ്പരൊഴരൊണസ് 
ഇതസ്. അതു മപരൊപല തപന് പതി
ന്രൊലസ് സരൊമ്രൊെ്യത്വ-മുതലരൊളിത് 
രരൊെ്യങ്ങളപട സഹരൊയവും പിന്തു
ണമയരൊടും കൂടി ് വർത്ിച്ച വിവിധ 

്തിവിപ്വ ശക്തി�ൾ, അന്
പത് ബ്രിട്ടീഷസ് ് ധരൊനേന്തി വിൻ
സ്റൺ െർച്ചിൽ കു്സിദ്േരൊയി 
്ഖ്യരൊപിച്ചതുമപരൊപല, ''ശിശു
വരൊയ മബരൊൾപഷവിസ്റസ് േരണകൂ
ടപത് അതിപന് പതരൊട്ടിലിലിട്ടസ് 
�ഴുത്തു പഞരിച്ചസ് പ�രൊല്ലരൊനുള്ള'', 
ഗൂഢരൊമലരൊെന�ൾ നടത്തു�യരൊ
യിരുന്നു. 

പുതിയ രരൊഷ്ട്രക്രേത്ിപന് ്
ധരൊന േീഷണിയരൊയി മബരൊൾപഷ
വി�സ് സർക്കരൊർ പ�ർച്ചവ്യരൊധി
�പള �ണക്കരൊക്കി.  'പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�ൾപക്കതിരരൊയള്ള നടപടി�
പളക്കുറിച്ചസ്' 1918 ൽ ഒരു ഉത്രവസ് 
പുറപപെടുവിച്ചു. 1918 ൽ മേരൊസസ് മ�രൊ
യിൽ വരൊ�സ് സിൻ-പസറം �്ീ
ഷനു�ൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പുതിയ മരരൊഗ 
നിയന്തണ സംവിധരൊനത്ിനസ് 
ഒരു ്ധരൊന മനട്ടം ഉണ്രൊയിരു
ന്നു: േരൊർ�സ് സിസം-പലനിനിസ
പേന് ഉത്േ ് ത്യയശരൊസ്തത്രൊൽ 
നയിക്കപപെടുന് ് രൊമദ്ശി� മബരൊൾ
പഷവി�സ് പരൊർട്ടി മനതൃത്വങ്ങൾ 
നടപടി�പള പിന്തുണയ്കരൊൻ തയേരൊ
റരൊയതിനരൊൽ, പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യ 
അധി�രൊരി�ളം മനരിട്ടസ് പരൊർട്ടി 
ഉപ�രണങ്ങളം ഇതിപന പിന്തു
ണക്കു�യം നിയന്തിക്കു�യം 
പെയ്തു. നവംബർ വിപ്വത്ിനസ് 
മുമ്ം, ആേ്യന്രയദ്�രൊലത്തും, 
പല പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ളം (പ്ടെസസ്, 
പ്ടമെരൊയസ്ഡ്സ് പനി, മ�രൊളറ, 
േമലറിയ മുതലരൊയവ) റഷ്യയപട 
്മദ്ശത്സ് ദ്ശലക്ഷക്കണക്കിനസ് 
േനുഷ്യരുപട െീവൻ അപഹരിച്ചു. 
െനസംഖ്യയപട നരൊലിപലരൊന്സ് 
പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾമൂലം േരിച്ചു. 
പേരൊത്ം േരണനിരക്കസ് �ണക്കി
പലടുത്രൊൽ 1000 െനങ്ങളിൽ 291 
എന് �ണക്കിൽ, മലരൊ�ത്ിപല 
ആദ്്യസ്രൊനങ്ങളിൽ ഒന്രൊയിരു
ന്നു വിപ്വത്ിനുമുമ്ള്ള റഷ്യ. 
ശരരൊശരി ആയർപ്ദ്ർഘ്യം 32 
വയസ്സരൊയിരുന്നു. വിപ്വത്ിനു
മശഷം, പലനിൻ 1918 ൽ 'നിർബ
ന്ധിത വസൂരി വരൊ�സ് സിമനഷൻ' 
എന് മപരിൽ ഒരു ഉത്രവസ് പു
റപപെടുവിച്ചു. നിർബന്ധിത വരൊ
�സ് സിമനഷപന്യം പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി മരരൊഗി�ളപട െി�ിത്യപട
യം തുടക്കേരൊയിരുന്നു ഇതസ്. 

ഈ ലക്ഷ്യം നിറമവറ്റുന്തി
നരൊയി, െില്ലരൊതലം മുതൽ റിപെ്ി
�സ് ഒട്ടരൊപ� സരൊനിറേറി മസ്റഷനു
�ളപട ഒരു ശംഖല സ്രൊപിക്കു
�യം, തരൊേസിയരൊപത രരൊെ്യം മു
ഴുവൻ അതസ് വ്യരൊപിപെിക്കു�യം 
പെയ്തു. മൂന്സ് തരത്ിലുള്ള മസ്റഷ
നു�ൾ ഉണ്രൊയിരുന്നു: (1) പപരൊതു 
ആവശ്യത്ിനുള്ള സരൊനിറേറി മസ്റ
ഷനു�ൾ, (2) മ�രൊളറ, വസൂരി, 
തുലരൊരീേിയ, ആന്തരൊ�സ് സസ്, ബ്രൂ
പസമല്ലരൊസിസസ്, തുടങ്ങിയവ കൂടി 
പ്��രൊര്യം പെയ്ന് മപ്ഗിപന
തിരരൊയ മസ്റഷനു�ൾ, (3) േമല
റിയപക്കതിരരൊയ മസ്റഷനു�ൾ. 
പതരൊഴിലിപന്യം െീവിതത്ിപന്
യം സരൊഹെര്യങ്ങൾ പേച്ചപപെടു
ത്തുന്തിനും, േക്ഷണത്ിപന്യം 
േറേസ് സൗ�ര്യങ്ങളപടയം നിർ്രൊ

ണത്ിലും ്വർത്നത്ിലും 
മവണ് ്തിമരരൊധപരവും ശുെി
ത്വപരവുേരൊയ മേൽമനരൊട്ടം വഹി
ക്കുന്തിനുമുള്ള എല്ലരൊ നടപടി�
ളപടയം സംഘരൊട�രരൊയിരുന്നു 
ഗ്രൊേത്ിപല സരൊനിറേറി പരൊരരൊപേ
ഡ്ിക്കു�ൾ. നിരവധി അണുബരൊ
ധ�ൾക്കസ് എതിമര മസരൊവിയറേസ് 
യൂണിയൻ �രൊര്യേരൊയ വിെയങ്ങൾ 
പ്�വരിച്ചിട്ടുപണ്ന്സ് പിൽക്കരൊല 
െരിത്രം �രൊണിച്ചുതരുന്നു.

തുടക്കം പതരൊട്ടുതപന്, മസരൊ
വിയറേസ് സർക്കരൊരിപന് ആേിമുഖ്യ
ത്ിനും നിയന്തണത്ിനും �ീഴിൽ, 
പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾപക്കതിപരയ
ള്ള മപരൊരരൊട്ടം മസരൊവിയറേസ് യൂണി
യനിൽ മുൻഗണന മനടി. മസരൊ
വിയറേസ് അധി�രൊരത്ിപന് ആദ്്യ
നരൊളിൽത്പന്, പപമരേരൊഗ്രൊഡ്സ് 
േിലിട്ടറി റവലയൂഷണറി �്ിറേി
യപട �ീഴിൽ, ഒരു മബരൊൾപഷ
വി�സ് മഡ്രൊക്റുപട മനതൃത്വത്ിൽ, 
ഒരു ആമരരൊഗ്യ-ശുെിത്വ വകുപെസ് 
സംഘടിപെിക്കു�യണ്രൊയി. രരൊെ്യ
പത് മുഴുവൻ ആമരരൊഗ്യസംവിധരൊ
നപത്യം പുനഃസംഘടിപെിക്കു 
ന്തിനസ് ഈ വകുപെിപന ചുേതല
പപെടുത്ി. പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾപക്ക
തിമരയള്ള മപരൊരരൊട്ടം മുമന്രൊട്ടസ് 
പ�രൊണ്ടു മപരൊകുവരൊനും, രരൊെ്യത്സ് 
നരൊളിതുവപര നിലനിന് ശുെിത്വ
രഹിത സരൊഹെര്യങ്ങൾ ഇല്ലരൊതരൊ
ക്കുവരൊനും, എപെിപഡ്േിമയരൊളെി 
ഉപവകുമപെരൊടു കൂടി ഒരു ശുെിത്വ- 
പ�ർച്ചവ്യരൊധി്തിമരരൊധ വകുപെസ് 
സൃഷ്ടിച്ചു. പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾപക്ക
തിമരയള്ള ് തിമരരൊധ ് വർത്
നങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കരൊനുള്ള മ�
ന്ദ്രസ്രൊപനേരൊയി ഈ വകുപെസ് 
േരൊറി. സേരൊനേരൊയ ഉപവിേരൊഗങ്ങൾ 
്രൊമദ്ശി�േരൊയി സംഘടിപെിക്കു
�യം പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ൾക്കും 
എല്ലരൊത്രം ശുെിത്വഹീനതയ്ക്കും 
എതിരരൊയ മപരൊരരൊട്ടത്ിൽ ഉടൻ 
പകെരൊളി�ളരൊവു�യം പെയ്തു. സരൊ
നിറേറി, എപെിപഡ്മേരൊളെിക്കൽ 
വിേരൊഗത്ിനസ് മനതൃത്വം നൽ�ി
യതസ് ഒരു ് മുഖ ശുെിത്വ വിദ്ഗ്ദ്ധ
നരൊണസ്. ഈ വകുപെിനു �ീഴിപല 
ഉപമദ്ശ�സേിതി�ളരൊയി, പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി�ൾപക്കതിരരൊയ മപരൊരരൊ
ട്ടത്ിനരൊയള്ള മ�ന്ദ്ര �്ീഷൻ, 
പസറം വരൊ�സ് സിൻ �്ീഷൻ, 
പ്ടെസിപനയം സ്പരൊനിഷസ് ഡ്ി
സീസിപനയം കുറിച്ചസ് പഠിക്കരൊനു
ള്ള �്ീഷൻ, എന്ിങ്ങപനയള്ള 
�്ീഷനു�ൾ പ�ർച്ചവ്യരൊധി�
പള മനരിടുന്തിനരൊയി സംഘടി
പെിച്ചു. 1918 ജൂപ്ല 23നസ് മ�ന്ദ്ര 
� ീ്ഷൻ സ്രൊപിക്കപപെട്ടു. വിവിധ 
പ�ർച്ചവ്യരൊധി�പള മനരിടരൊനുള്ള 
നടപടി�ൾ വി�സിപെിക്കു� എന്
തസ് അതിപന് ചുേതലയിൽ ഉൾ
പപട്ടിരുന്നു. 1919 മുതൽ 1921 വപര, 
മബരൊൾപഷവി�സ് പരൊർട്ടിയം മസരൊ
ഷ്യലിസ്റസ് സർക്കരൊരും പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�ൾപക്കതിമരയള്ള മപരൊരരൊട്ട
ത്ിൽ 18 ഉത്രവു�ളരൊണസ് പുറ
ത്ിറക്കിയതസ്. 1927 പെബ്രുവരി 
19നസ് റഷ്യൻ മസരൊവിയറേസ് പെഡ്
മററേീവസ് മസരൊഷ്യലിസ്റസ് റിപെ്ി

ക്കിപന് പീപെിൾസസ് �്ിസരൊർസസ് 
�ൗൺസിൽ പുറപപെടുവിച്ച, ‘റി
പെ്ിക്കിപല ശുെിത്വ സ്രൊപന
ങ്ങപളക്കുറിച്ചസ്’ എന് �ൽപെനയിൽ, 
രരൊെ്യപത് െനങ്ങപള മസവിമക്ക
ണ് ശുെിത്വസ്രൊപനങ്ങളപട േരൊ
നദ്ണ്ഡങ്ങൾ അംഗീ�രിച്ചു. 1927 
ഒ�സ് മടരൊബർ 8 പന് ഒരു �്ിസ്സരൊർ 
�ൗൺസിൽ ് മേയത്ിൽ ശുെി
ത്വ അധി�രൊരി�ളപട ് വർത്ന
ത്ിൽ ഒരു ് മത്യ�സ്രൊനം പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി ് തിമരരൊധത്ിനും പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി�ൾപക്കതിമരയള്ള നട
പടി�ൾ സംഘടിപെിക്കുന്തിനും 
നൽ�ി. 

ആദ്്യം മ�ന്ദ്രഗമവഷണ സ്രൊ
പനങ്ങളരൊയം തുടർന്സ് യൂണിയൻ 
റിപെ്ിക്കു�ളിലും  ്രൊമദ്ശി�
േരൊയം 1920 �ളിലും 1930 �ളിലും 
്മത്യ� പഹൽേിമന്രൊളെിക്കൽ 
(പരരൊന്മേരൊെി�ളരൊയ പുഴുക്കപള 
ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ) സ്രൊപന
ങ്ങൾ ആരംേിച്ചു.  പ�ർച്ചവ്യരൊധി
�ൾപക്കതിരരൊയ മപരൊരരൊട്ടം സം
ഘടിപെിക്കുന്തിനുള്ള വളപര ്
ധരൊനപപെട്ട മരഖ�ൾ േഹരൊനരൊയ 
പലനിപന് െീവിത�രൊലത്സ് അമദേ
ഹത്ിപന് സരൊന്ിധ്യത്ിലും, തു
ടർന്സ് അമദേഹത്ിപന് ഉത്േ 
ശിഷ്യനും പിന്തുടർച്ചക്കരൊരനുേരൊയ 
േഹരൊനരൊയ സ്റരൊലിപന് സരൊന്ിധ്യ
ത്ിലും െർച്ച പെയേപപെട്ടു. ഉെി
തവും ആവശ്യവുേരൊയ നടപടി�
ളം �ണിശേരൊയി പ്�പക്കരൊണ്ടു. 
ആമരരൊഗ്യ സംരക്ഷണത്ിനുള്ള 
വിഹിതം ് തിവർഷം 128.5 ദ്ശ
ലക്ഷത്ിൽ നിന്സ് 660.8 ദ്ശല
ക്ഷം റൂബിളരൊയം, ആശുപത്രി �ി
ടക്ക�ളപട എണ്ണം 175,000 ൽ 
നിന്സ് 225,000 ആയം ഉയർന്നു. 
മുപെതു�ളപട േധ്യമത്രൊപടമപെരൊ
ലും, മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനിൽ 
ലേ്യേരൊയിരുന് ആമരരൊഗ്യ പരിര
ക്ഷ, പരൊശ്ചരൊത്യ മലരൊ�പത് ആമരരൊ
ഗ്യ സംരക്ഷണപത്ക്കരൊൾ എത്ര
മയരൊ മുന്ിലരൊയിരുന്നു. മസരൊവിയ
റേസ് യൂണിയനിൽ മസരൊഷ്യലിസ
ത്ിപന് നിർ്രൊണ മവളയിൽ 
സ്തീ�ൾക്കും കുട്ടി�ൾക്കുേരൊയി 
28,000-ത്ിലധി�ം സംസ്രൊന 
ആശുപത്രി�ൾ നിർ്ിക്കു�യം, 
അതീവ ശ്ദ്മയരൊപടയം ് രൊധരൊ
ന്യമത്രൊപടയം അവ നടത്തു�യം 
പെയ്തു. എല്ലരൊവർക്കും സൗെന്യവും 
സരൊർവത്രി�വുേരൊയ ആമരരൊഗ്യ 
സംരക്ഷണം നൽകുന്തിനസ് മസരൊ
വിയറേസ് യൂണിയപന് വരൊർഷി� 
ബെറേിപന് 17% പെലവഴിച്ചിരുന്നു. 
ഏറേവും ് ധരൊനേരൊയി, മസരൊവിയ
റേസ് േരണഘടനയപട 42-രൊം വകുപ്പു 
്�രൊരം, എല്ലരൊ പൗരന്രൊർക്കും 
ആമരരൊഗ്യസംരക്ഷണത്ിനും, 
മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനിപല ഏതസ് 
ആമരരൊഗ്യമ�ന്ദ്രത്ിപന് മസവന
വും സൗെന്യേരൊയി ലേിക്കരൊനുമു
ള്ള അവ�രൊശം നൽ�പപെട്ടു. തി
രുത്ൽവരൊദ്ി�ളരൊയ ക്രൂഷസ് മെവസ് 
മനതൃത്വം ്തിവിപ്വ ്ക്രിയ 
പൂർണേരൊയി രൂപപപെടുത്തുന്തുവപര 
മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനിൽ ഇതസ് 
ആദ്രിക്കപപെട്ടു. 

പകർച്ചവ്യതാധികൾ പ്രെികരതാ
ധിക്കുന്നെിൽ ആശുപത്ികൾ, 
കഡതാക്ടർമതാർ, െഴത് സുമതാർ, മറ്ത് 
ആകരതാഗ്യപ്രവർത്കർ 
എന്നിവരുപ്ട പങ്ത്

2020 ജൂപ്ല 1 ലക്കം മ്രൊ
ലിമറേറിയൻ ഇറയിപല മലഖന
ത്ിൽ ഞങ്ങൾ സൂെിപെിച്ചതുമപരൊപല, 
മലരൊ�ത്സ് ഏറേവുേധി�ം മഡ്രൊ
ക്ർേരൊരും ആശുപത്രി�ളം അന്നു
ണ്രൊയിരുന്തസ് യഎസസ്എസസ്ആ
റിലരൊണസ്. േഹരൊനരൊയ സ്റരൊലിപന് 
മേൽമനരൊട്ടത്ിലുള്ള ആദ്്യപത് 
പഞ്വത്ര പദ്തിയപട അവ
സരൊനത്ിൽ, മഡ്രൊക്ർേരൊരുപട 
എണ്ണം 63,000ൽ നിന്സ് 76,000 
ആയി ഉയർന്നു. ആശുപത്രി �ി
ടക്ക�ളപട എണ്ണം പകുതിയില
ധി�ം വർദ്ിക്കു�യം നഴസ് സറി 
സ്ലങ്ങളപട എണ്ണം 2,56,000 
ൽ നിന്സ് 57,50,000 ആയി വർ
ദ്ിക്കു�യം പെയ്തു. മസരൊവിയറേസ് 
ശരൊസ്തജ്ഞരരൊണസ് എപെിപഡ്േിമയരൊ
ളെി സിദ്രൊന്ത്ിപന്യം നിര
വധി അണുബരൊധ�ൾ തടയന്
തിപന്യം അവയപട എണ്ണം കു
റയ്ക്കുന്തിപന് ഘട്ടങ്ങളപടയം സേ
ന്വയ സംവിധരൊനം വി�സിപെി
പച്ചടുത്തസ്. മസരൊവിയറേസ് യൂണിയ
പന് അക്കരൊദ്േി ഓെസ് പേഡ്ിക്കൽ 
സയൻസസിപല ്മുഖ ശരൊസ്ത
ജ്ഞർ എഴുതിയ പരൊഠപുസ്ത�ങ്ങ
ളം പുസ്ത�ങ്ങളം ഓമരരൊ എപെിപഡ്
േിമയരൊളെിസ്റിപന്യം പഡ്സസ് �സ് 
േരൊനുവലു�ളരൊയി. ഈ പരൊഠപുസ്ത
�ങ്ങൾ അനുസരിച്ചസ് വിദ്്യരൊർത്ി
�ളം മഡ്രൊക്ർേരൊരും പഠിച്ചു. എപെി
പഡ്േിമയരൊളെിപയക്കുറിച്ചുള്ള ശ്
മദ്യേരൊയ ഒരു പരൊഠപുസ്ത�ം നി
രവധി രരൊെ്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ്
സിദ്ീ�രിച്ചു. പല പേഡ്ിക്കൽ 
സർവ�ലരൊശരൊല�ളിലും ഇതസ് 
ഇന്നും ഉപമയരൊഗിക്കുന്നു.

മഡ്രൊക്ർേരൊപര േരൊത്രേല്ല, നഴസ് സു
േരൊപരയം എപെിപഡ്േിമയരൊളെിപയ 
കുറിച്ചുള്ള പരൊഠപുസ്ത�ം അനുസ
രിച്ചസ് പരിശീലിപെിച്ചു. െില്ലരൊ ആശു
പത്രി�ളിപലയം ് സവെി�ിത്രൊ 
പസന്റു�ളിമലയം പേഡ്ിക്കൽ 
സ്റരൊെസ്, പെൽഷർ (അടിയന്ിര 
െി�ിത്യ്ക്കും ആംബുലൻസസ് പരി
ശീലനത്ിനും േരൊത്രേരൊയി വിവിധ 
പേഡ്ിക്കൽ മസവനങ്ങൾ നൽ
കുന് ആമരരൊഗ്യ പരിപരൊലന വി
ദ്ഗ്ദ്ധൻ) എന്ിവർ ഡ്യറി െരൊമു
�ളപട പരിപരൊലനം, േക്ഷ്യ ഉൽ
പന്ങ്ങളപട �ടത്സ്, സംേരണം 
എന്ിവയ്ക്കുള്ള െട്ടങ്ങളം നിയന്ത
ണങ്ങളം, മൃഗങ്ങപള അറുക്കുന്തി
നുള്ള നിയേങ്ങൾ മുതലരൊയവ പരൊ
ലിക്കുന്നുമണ്രൊ എന്ിവ ഇടയ്കിപട 
നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ്മത്യ� അം
ഗീ�രൊരമുള്ള ആമരരൊഗ്യ സംരക്ഷണ 
്വർത്�ർ മരരൊഗി�ളേരൊയി 
സമ്പർക്കം പുലർത്തു�യം അണു
ബരൊധയപട മ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരീ
ക്ഷണം നടത്തു�യം പെയ്ിരുന്നു. 
അതുമപരൊപല, അണുബരൊധ തടയ
ന്തിനുള്ള നടപടി�ൾ പരൊലിക്കു

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

tkm-hnb-äv bq-Wnb³ NnIn-Õ-sb-¡mÄ {]Xn-tcm-[-¯n-\v D-¶Â \Â-In



13ജനുവരി 2021

ന്തിപന കുറിച്ചസ് െനങ്ങളേരൊയി 
പതിവരൊയി സംേരൊഷണം നടത്ി. 
ഒരു പ�ർച്ചവ്യരൊധി ഉണ്രൊയരൊൽ 
പനി ബരൊധിച്ച മരരൊഗി�ൾ അപല്ല
കെിൽ പ�ർച്ചവ്യരൊധിയപട േറേസ് 
ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവപര �പണ്
ത്ി, അണുനരൊശ� നടപടി�ൾ 
മപരൊപലയള്ളവ സ്വീ�രിച്ചു. പ്ട
മെരൊയസ്ഡ്സ്, ഛർദേി, പ്വറൽ പഹ
പെപ്റേറേിസസ്, എന്ിവ ബരൊധിച്ചി
രുന്വരുപട ഡ്ിസസ് പപൻസറി നി
രീക്ഷണത്ിലും അവർ പപകെടു
ത്തു. ് തിമരരൊധ കുത്ിവയസ്പ്പു�ൾ 
നടത്തുന്തിലും, കുട്ടി�ൾക്കുള്ള 
സ്രൊപനങ്ങൾ, ഔട്ടസ്മപഷ്യന്സ് 
ക്ിനിക്കു�ൾ, മപരൊളിക്ിനിക്കു
�ൾ, ആശുപത്രി�ൾ എന്ിവി
ടങ്ങളിൽ ്തിമരരൊധ, പ�ർച്ച
വ്യരൊധി വിരുദ് നടപടി�ൾ നട
പെരൊക്കുന്തസ് നിരീക്ഷിക്കുന്തിലും 
പരൊരരൊപേഡ്ിക്കൽ ്വർത്�ർ 
നിർവ്വഹിച്ചിരുന് പകെസ് ്ശംസ
നീയേരൊണസ്. �്യൂണിറേി പേഡ്ി
സിൻ, ശരിയരൊയ ആമരരൊഗ്യ അടി
സ്രൊനസൗ�ര്യങ്ങൾ, പേഡ്ിക്കൽ 
സയൻസിപന് ശരിയരൊയ ് മയരൊ
ഗം എന്ിവയ്കസ് ഊന്ൽ നൽ�ി
പക്കരൊണ്സ് എങ്ങപന പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�പള വിെയ�രേരൊയി മനരി
ടരൊപേന്സ് മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനരൊ
ണസ് ആദ്്യേരൊയി മലരൊ�ത്ിനസ് �രൊ
ണിച്ചു പ�രൊടുത്തസ്. മസരൊവിയറേസ് 
യൂണിയപന് ആമരരൊഗ്യസംരക്ഷണ 
സംവിധരൊനപത് നിരവധി വിമദ്ശ 
വിദ്ഗ്ദ്ധരും വളപര ബഹുേരൊനമത്രൊ
പട മനരൊക്കിക്കണ്ിരുന്നു. 

ജെങ്ങൾക്ത് കവണ്ിയുള്ള 
ആകരതാഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവർ
ത്െങ്ങളുപ്ട ഗുണഫലങ്ങൾ

മസരൊഷ്യലിസ്റസ് സർക്കരൊരിപന് 
മനരിട്ടുള്ള മേൽമനരൊട്ടത്ിൻ �ീ
ഴിലുള്ള, െനങ്ങൾക്കുമവണ്ിയള്ള 
ഇത്രം നടപടി�ളപട െലം 
അതിമവഗം തപന് ദൃശ്യേരൊയിരുന്നു. 
പലനിൻ ഒപെിട്ട ഉത്രവിൻ ്
�രൊരം 1919-ൽ സംഘടിപെിച്ച, വസൂ
രിപക്കതിമരയള്ള വ്യരൊപ� കുത്ി
പവപെസ്, 1930 �മളരൊപട ഈ അസു
ഖത്ിപന് ഉന്മൂലനത്ിമലക്കസ് 
നയിച്ചു. 1930 ഓപട മ�രൊളറ ഇല്ലരൊ
തരൊക്കി. േമലറിയയരൊ�പട്ട, െില 
മേഖല�ളിപല ഒറേപപെട്ട മ�സു�
ളരൊയി ചുരുങ്ങി. അതുമപരൊപല തപന് 
ഡ്ിെസ്ത്ീരിയയം. പല ് മദ്ശ
ങ്ങളിലും എലി�ൾ, അണ്ണരൊൻ മു
തലരൊയവക്കിടയിലൂപട ഈ മരരൊ
ഗത്ിപന് സ്വരൊേരൊവി� മ�ന്ദ്രീ�
രണമുണ്രൊയിരുന്നുപവകെിലും, ്
തിമരരൊധ നടപടി�ളപട കൃത്യവും 
സംഘടിതവുേരൊയ നടപെരൊക്കലിലൂ
പട മപ്ഗസ് മരരൊഗപത് തടഞ്ഞു. 
മസരൊവിയറേസ് ശരൊസ്തജ്ഞർ വി�സി
പെിപച്ചടുത് വരൊ�സ് സിനു�ളപട ്
മയരൊഗത്ിലൂപടയം േറേസ് ് തിമരരൊധ 
നടപടി�ൾപ�രൊണ്ടും  തുലരൊരീേിയ 
(എലി, ്മത്യ�ിച്ചസ് മുയലു�ൾ, 
അണ്ണരൊൻ എന്ിവയപട ഒരു പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി, െിലമപെരൊൾ ടിക്കു�ൾ, 
ഈച്ച�ൾ അപല്ലകെിൽ മരരൊഗബരൊ

ധയള്ള മൃഗങ്ങപള പ്��രൊര്യം 
പെയ്ന്തിലൂപട േനുഷ്യരിമലക്കസ് 
പ�രുന്തസ്) ബരൊധിക്കുന്തസ് ഏപറ
ക്കുപറ ഇല്ലരൊതരൊയി. 1950 �ളിൽ, 
മപരൊളിമയരൊ വളപര സരൊധരൊരണ
േരൊയ ഒരു മരരൊഗേരൊയിരുന്നു. െില 
സ്ലങ്ങളിൽ േരണനിരക്കസ് 11% 
വപര ഉയർന്തരൊയി റിമപെരൊർട്ടസ് 
പെയേപപെട്ടു. സുഖം ് രൊപിച്ചവരിൽ 
20% മപർക്കസ് ഗുരുതരേരൊയ സകെീർ
ണത�ളണ്രൊ�രൊറുണ്സ്. 1.5 മുതൽ 
4.7% വപര അംഗപ്വ�ല്യമുള്ള
വരരൊയി േരൊറി. മസരൊവിയറേസ് ശരൊസ്ത
ജ്ഞർ വി�സിപെിപച്ചടുത് ഒരു 
വരൊ�സ് സിൻ ഉപമയരൊഗിച്ചസ് ഈ 
അണുബരൊധപയ്കതിപര വ്യരൊപ�
േരൊയ മരരൊഗ്തിമരരൊധ കുത്ിവ
യസ്പെസ് നടത്ിയമശഷം, വളപര 
ഒറേപപെട്ട മ�സു�ളിൽ േരൊത്രമേ 
മപരൊളിമയരൊപ്േലിറേിസസ് ഉണ്രൊയ
ള്ളു. കുട്ടി�ളിപല വില്ലൻ ചുേയപട 
മ�സു�ൾ, വ്യരൊപ�മരരൊഗ്തി
മരരൊധ കുത്ിവയസ്പ്പു�ളിലൂപട പത്തു 
േടങ്ങസ് കുറച്ചുപ�രൊണ്ടുവന്നു. കുഞ്ഞു
ങ്ങളിപല  അഞ്രൊംപനി എന് 
അസുഖം മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനി
പല ആമരരൊഗ്യവകുപെസ് അംഗീ�രി
ച്ച വ്യരൊപ� ് തിമരരൊധ കുത്ിവ
യസ്പെിലൂപട വളപരയധി�ം കുറച്ചു. 
ആസൂത്രിതേരൊയ ്തിമരരൊധ ്
വർത്നവും, സേയത്തുള്ള ് തി
മരരൊധ കുത്ിപവപ്പും നടത്ിയതി
ലൂപട പടറേനസസ്, മപവിഷബരൊധ, 
ആന്തരൊ�സ് സസ് എന്ീ അസുഖങ്ങൾ 
ഏപറക്കുപറ ഇല്ലരൊതരൊക്കി. കുടലി
പല അണുബരൊധയപട മ�സു�ൾ 
�രൊര്യേരൊയി കുറഞ്ഞു. ഏറേവും ചു
രുങ്ങിയ സേയംപ�രൊണ്ടുതപന് 
രരൊെ്യത്ിപന് എല്ലരൊേരൊഗത്തും 
എല്ലരൊവർക്കും ശുദ്െലം ഉറപെരൊ
ക്കിയതിലൂപട മസരൊവിയറേസ് യൂണി
യപന് പല ് മദ്ശങ്ങളിലും പ്ട
മെരൊയസ്ഡ്സ് ഏപറക്കുപറ അ്ത്യ
ക്ഷേരൊയി. അതിനരൊൽ, പ�ർച്ച
വ്യരൊധി�ളിൽനിന്നുള്ള േരണനി
രക്കസ് ഗണ്യേരൊയി കുറഞ്ഞു - സസ് �രൊർ
ലറേസ് പനിയിൽ 1,300 േടങ്ങിൽ 
കൂടുതൽ, ഡ്ിഫ്ീരിയ, വില്ലൻ ചുേ 
എന്ിവയപട �രൊര്യത്ിൽ 300 
േടങ്ങിൽ കൂടുതൽ. പ്ടമെരൊയസ്ഡ്സ് 
േരണങ്ങൾ തീർത്തും ഇല്ലരൊതരൊയി. 
പപരൊതുവിൽ പറഞ്രൊൽ, മസരൊവി
യറേസ് അധി�രൊരത്ിപന് വർഷങ്ങ
ളിൽ മ�രൊടിക്കണക്കിനസ് മസരൊവി
യറേസ് പൗരന്രൊരുപട ആയസ്ം 
ആമരരൊഗ്യവുേരൊണസ്  സംരക്ഷിക്ക
പപെട്ടതസ്. 

രണ്താം കലതാകമഹതായുദ്ം 
ആകരതാഗ്യരക്ഷ പരിപതാടികളിൽ 
ഉണ്താക്ിയ െടസ്സങ്ങൾ  
വിജയകരമതായി മറികടന്നു

രണ്രൊം മലരൊ� േഹരൊയദ്ം 
പപരൊട്ടിപ്പുറപപെട്ടതും (�മമ്പരൊളം പി
ടിപച്ചടുക്കുന്തിൽ മ�ന്ദ്രീ�രിച്ചസ് 
സരൊമ്രൊെ്യത്വ ശക്തി�ളപട രണ്സ് 
മെരി�ൾ ത്ിൽ ആരംേിച്ചതസ്) 
മസരൊഷ്യലിസപത് ത�ർക്കു� 
എന് ലക്ഷ്യമത്രൊപട െരൊസിസ്റസ് 
െർ്നി മസരൊവിയറേസ് യൂണിയപന 
ആക്രേിച്ചതും, മസരൊഷ്യലിസ്റസ് 

ആമരരൊഗ്യ പരിരക്ഷരൊ പരിപരൊടി
�ളപട തുടർച്ചയ്ക്കും പേച്ചപപെടുത്
ലിനും ഗുരുതരേരൊയ പവല്വിളി 
ഉയർത്ി. േഹരൊനരൊയ സ്റരൊലിനു 
�ീഴിൽ മുഴുവൻ െനങ്ങൾക്കും 
പ്സന്യത്ിനും മസരൊഷ്യലിസ്റസ് 
സർക്കരൊരിനും െരൊസിസ്റസ് ആക്ര
േണത്ിൽനിന്സ് പുതിയ മസരൊ
ഷ്യലിസ്റസ് േരണകൂടപത് രക്ഷി
ക്കുന്തിൽ സ്വയം ഇടപപമടണ്ി
വന്നു. ആയിരക്കണക്കിനസ് െരൊക്
റി�ൾ ഒഴിപെിമക്കണ്ി വന്നു. പല 
്മദ്ശങ്ങളം ഒറേരരൊത്രിപ�രൊണ്സ് 
ഒഴിപെിമക്കണ്ിവന്നു. മരരൊഗം ബരൊ
ധിച്ച െനങ്ങൾ ഒരിടത്തുനിന്സ് 
േപറേരൊരിടമത്ക്കസ് കുടിമയറുന്തസ് 
വർധിച്ചു. യദ്സരൊഹെര്യേരൊ�പട്ട, 
പല പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ളം വീണ്ടും 
വരുന്തിനുള്ള സരൊഹെര്യമുണ്രൊ
ക്കി. യദ്�രൊലത്സ് പ്സനി�വയൂ
ഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ�ർച്ചവ്യരൊധി
�ളപട ഒറേപപെട്ട മ�സു�ൾ ഒഴിവരൊ
ക്കരൊനരൊ�ില്ല. 1941 നവംബർ മുതൽ 
1942 േരൊർച്ചസ് വപര ദ്ക്ഷിണ മുന്
ണിയിപല െിലരിൽ തുലരൊരീേിയ 
മരരൊഗങ്ങൾ റിമപെരൊർട്ടസ് പെയേപപെട്ടു. 
ആക്രേണ�രൊരി�ളരൊയ നരൊസി 
പ്സന്യം സരൊധരൊരണ മസരൊവിയ
റേസ് െനതയ്ക്കും പറഡ്സ് ആർേിക്കും 
ഇടയിൽ അണുബരൊധ പ�ർത്രൊൻ 
േനഃപൂർവ്വം ശ്േിച്ചിട്ടും അവ ഒരി
ക്കലും പ�ർച്ചവ്യരൊധി�ളരൊയി േരൊ
റിയില്ല. 

എന്രൊൽ, സരൊമ്രൊെ്യത്വ ശക്തി
�ളപട ആക്രേണപത് പെറുക്കു
ന്തിനും മസരൊഷ്യലിസ്റസ് വ്യവസ്
പയ സുരക്ഷിതേരൊക്കുന്തിനുേരൊയള്ള 
മസരൊവിയറേസ് യൂണിയപന് േഹത്രൊയ 
മദ്ശസസ് മനഹയദ്ത്ിപന് തുടക്കം 
മുതൽ തപന്, പറഡ്സ് ആർേിയപട 
േിലിട്ടറി സരൊനിറേറി ഡ്യറക്മററേസ്,  
മുമ്പപത് യദ്ങ്ങളിൽ പ്�പക്കരൊ
ണ് പ�ർച്ചവ്യരൊധി വിരുദ്, ് തി
മരരൊധ നടപടി�ളപട ഗുണപരവും 
്തികൂലവുേരൊയ എല്ലരൊ വശങ്ങളം 
�ണക്കിപലടുത്തു. അതിനനുസരി
ച്ചസ്, ആവശ്യേരൊയ സംഘടനരൊപര
വും ശരൊസ്ത-െരിത്രപരവുേരൊയ നി
ഗേനങ്ങളിൽ എത്ിമച്ചർന്നു. 
അതിമനരൊട�ം, യദ്ത്ിപന് ആദ്്യ 
േരൊസങ്ങളിൽത്പന്, പ്സനി�
രുപട ശുെിത്വ- പ�ർച്ചവ്യരൊധി 
സംരക്ഷണ ഏ�ീകൃത സിദ്രൊന്ം 
വി�സിപെിപച്ചടുത്തു. 'രരൊെ്യത്തും 
പറഡ്സ് ആർേിയിലും പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�ൾ തടയന്തിനുള്ള നടപടി
�പളക്കുറിച്ചസ്' മസ്ററേസ് ്തിമരരൊധ 
സേിതിയപട �രടസ് ് മേയം 1942 
പെബ്രുവരി 2 നസ് സു്ധരൊന കൂട്ടി
മച്ചർക്കലു�ളേരൊയി അംഗീ�രിച്ചു. 
്സക്തേരൊയ നടപടി�ൾ നടപെി
ലരൊക്കുന്തിനസ് മസരൊവിയറേസ് യൂണി
യപന് പീപെിൾസസ് �്ിസ്സരൊറിയറേസ് 
ഓെസ് പഹൽത്സ് േരൊത്രേല്ല, ് രൊമദ്
ശി� മസരൊവിയറേസ് എ�സ് സി�യൂട്ടീ
വസ് �്ിറേി�ൾ, പറയിൽമവ, �ട
ൽ-നദ്ി �പെൽവയൂഹങ്ങൾ എന്ി
വയപട െന�ീയ �്ിസ്സരൊറിയറ്റു
�ൾ എന്ിവപയയം ചുേതലപപെ
ടുത്ി. ്രൊമദ്ശി� �ൗൺസിലു
�ളപട പെയർേരൊൻേരൊർ, പറഡ്സ് 

ആർേി ്തിനിധി�ൾ, പരൊർട്ടി 
മബരൊഡ്ി�ൾ എന്ിവപര ഉൾപപെ
ടുത്ി, ്രൊമദ്ശി� തലത്ിൽ 
അടിയന്രസ്വേരൊവത്ിൽ പൂർണ്ണ
േരൊയ അധി�രൊരമത്രൊടു കൂടി പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധി ്തിമരരൊധ �്ീഷനു
�ൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിനസ് ്മേയം 
വ്യവസ് പെയ്ന്നു. മറരൊഡു�ളിലും 
പറയിൽമവ മസ്റഷനു�ളിലും സരൊ
നിറേറി �ൺമരേരൊൾ മപരൊയിന്റു�ൾ 
സൃഷ്ടിച്ചു. ഐപസരൊമലഷൻ പെ
ക്കസ്മപരൊസ്റ്റു�ളം കുളിമുറി�ളം, അല
ക്കും അണുവിമുക്തേരൊക്കരൊനുള്ള 
സൗ�ര്യങ്ങളം ് വർത്ിക്കുന്നു. 
പറഡ്സ് ആർേിയിൽ, ശുെിത്വത്ി
നും പ�ർച്ചവ്യരൊധി ്തിമരരൊധ
ത്ിനു മുള്ള വിേരൊഗങ്ങൾ, തുണി 
അലക്കുന്തിനും, അണുനരൊശന
ത്ിനുമുള്ള വിേരൊഗങ്ങൾ, പ�ർച്ച
വ്യരൊധി�ൾക്കുള്ള പേരൊപ്ബൽ 
ആശുപത്രി�ൾ എന്ിവ സംഘ
ടിപെിച്ചു. പ�ർച്ചവ്യരൊധി�പള തി
രിച്ചറിയന്തിനസ്, യൂണിറ്റു�ളിലും 
െനങ്ങൾക്കിടയിലും വീടുമതരൊറുമു
ള്ള പരിമശരൊധന�ൾ നടത്ി. 
പട്ടരൊള�്യരൊമ്�ളിൽ, അലക്കുന്
തിനും അണുവിമുക്തേരൊക്കലിനും 
ടീമു�ൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സരൊനിറേറി-എപെി
പഡ്മേരൊളെിക്കൽ ലമബരൊറട്ടറി�ൾ 
യദ്മുന്ണി�ളിൽ വിന്യസിച്ചു. 
ഈ ഉപവിേരൊഗങ്ങളപട എണ്ണം 
വർഷംമതരൊറും വർദ്ിച്ചു. അത്രം 
ലക്ഷ്യമബരൊധമുള്ള നടപടി�ൾ, 
െരൊസിസ്റസ് പ്സന്യത്ിപന് ആക്ര
േണത്ിനിരയരൊയമപെരൊൾ മപരൊലും 
മു�ളിൽനിന്സ് തരൊമഴത്ട്ടിമലക്കസ് 
സ്വീ�രിച്ചതുമൂലം, യദ്െരിത്രത്ിൽ 
ആദ്്യേരൊയി, ഒരു സെീവ പ്സന്യം 
ഏപതകെിലും പ�ർച്ചവ്യരൊധിയപട 
വ്യരൊപനത്ിനസ് സംേരൊവന നൽ
�ിയിട്ടിപല്ലന്സ് �ണ്ടു.

സരൊധരൊരണക്കരൊരുപട െീവിത
നിലവരൊരം ഗണ്യേരൊയി ഉയരുന്
തസ്, പേഡ്ിക്കൽ സയൻസസ് ഉൾ
പപെപടയള്ള ശരൊസ്തത്ിപല അത്ഭു
ത�രേരൊയ മനട്ടങ്ങൾ, നന്രൊയി 
രൂപ�ൽപെനപെയ് സൗെന്യ 
പപരൊതുെനരൊമരരൊഗ്യ സംവിധരൊനം 
മവഗത്ിൽ നടപെിലരൊക്കു� - മസരൊ
ഷ്യലിസത്ിപന് പവറും മൂന്സ് ദ്ശ
�ക്കരൊലംപ�രൊണ്രൊണസ് ഈ ശ്മദ്
യേരൊയ മനട്ടം സരൊധ്യേരൊയതസ്. 

എങ്ങപ്െയതാണത് കസതാവിയറ്ത് 
യൂണിയൻ ഈ കെട്ം  
കകവരിച്ചെത്?

മസരൊവിയറേസ് യൂണിയനസ് ഇത്ര
യം വലിയ മനട്ടം പ്�വരിക്കരൊൻ 
�ഴിഞ്തിനസ് �രൊരണം, മസരൊഷ്യ
ലിസത്ിപന് വിെയത്ിനുമശഷം 
ആമരരൊഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധരൊ
നം മുഴുവനും പുനഃസംഘടിപെിക്കു�യം, 
ആമരരൊഗ്യസംരക്ഷണ ് ശസ് നങ്ങൾ 
്രൊമദ്ശി�േരൊയി െന�ീയ  �ൗൺ
സിലു�ളപട മേൽമനരൊട്ടത്ിലരൊക്കു
�യം പെയ്തു. അമതസേയം എല്ലരൊ 
ആമരരൊഗ്യ സംരക്ഷണ വിേവങ്ങ
ളം സേരൊഹരിക്കു�യം മ�ന്ദ്രീകൃത
േരൊക്കു�യം പെയ്തുപ�രൊണ്സ്, സർക്കരൊ
രിപന് മനരിട്ടുള്ള മേൽമനരൊട്ടത്ിനസ് 
�ീഴിൽ �രൊര്യക്ഷേേരൊയി ്വർ

ത്ിപെി ക്കു�യം പെയ്തു. ഒരു െന
വിേരൊഗത്ിനസ് യഥരൊർത്ത്ിൽ 
അനുകൂലേരൊയ നടപെരൊക്കൽ, എല്ലരൊ
വപരയം ഉൾപക്കരൊള്ളുന് േതിയരൊയ 
ആമരരൊഗ്യസംവിധരൊനം, മസ്ററേസ് ധന
സഹരൊയമത്രൊപടയള്ള അക്കരൊദ്േി
�സ് ശംഖലയേരൊയി സംമയരൊെിപെി
ച്ചപ�രൊണ്സ് പേഡ്ിക്കൽ ഗമവഷണ 
വി�സനത്ിനസ് പൂർണ്ണ മ്രൊത്രൊ
ഹനവും മസ്ററേസ് സഹരൊയവും നൽ
കു�- ഇപതരൊപക്കയരൊയിരുന്നു മസരൊ
ഷ്യലിസ്റസ് സമ്പ്രദ്രൊയത്ിപല ആമരരൊ
ഗ്യസംരക്ഷണത്ിപന് മുഖമുരേ�ൾ.

ഇമപെരൊഴപത് റഷ്യൻ സരൊമ്രൊ
െ്യത്വ േരണകൂടം മ�രൊവിഡ്സ് 
േീഷണി പ്��രൊര്യം പെയ്ന് 
രീതി �ണ്സ് േനംേടുത് ഒരു വ്യരൊ
ഖ്യരൊതരൊവസ് ചൂണ്ിക്കരൊട്ടി: ‘മസരൊഷ്യ
ലിസത്ിനസ് �ീഴിൽ ഇത്രം 
എപെിപഡ്മേരൊളെിക്കൽ ്ശസ് ന
ങ്ങൾ ഗൗരവേരൊയി എടുക്കു�യം 
അവ ഉടനടി പരിഹരിക്കു�യം 
പെയ്ിരുന്നു. വരരൊനിരിക്കുന് പ�ർ
ച്ചവ്യരൊധിപയക്കുറിച്ചസ് മുതലരൊളിത് 
രരൊെ്യങ്ങൾക്കസ് നന്രൊയി അറിയരൊ
േരൊയിരുന്നു. (2019 നവംബറിപന് 
തുടക്കത്ിൽ തപന്) എന്രൊൽ 
വിപണി ് വർത്നങ്ങപളരൊന്നും 
തടയരൊതിരിക്കരൊൻ അതിപനതി
പര ് തിമരരൊധ നടപടി�ൾ സ്വീ
�രിമക്കണ്തിപല്ലന്സ് തീരുേരൊനി
ച്ചു. അതസ് ലക്ഷക്കണക്കിനസ് ആള
�ളപട േരണത്ിനും ദ്ശലക്ഷക്ക
ണക്കിനസ് ആള�ൾക്കസ് അപ�ട
ത്ിനും �രൊരണേരൊയി. േരൊത്രേല്ല, 
ഒരു സ്വ�രൊര്യവതസ്കൃത ആമരരൊഗ്യ
സംരക്ഷണ സംവിധരൊനം ഇൻ
ഷ്വറൻസസ്  ഇല്ലരൊത്വരിൽനി
ന്സ്െി�ിത്യ്കരൊയി 2,00,000 റൂ
ബിൾസസ് (3,000 യഎസസ് മഡ്രൊളർ) 
ഈടരൊക്കും. മരരൊഗി�ൾക്കുമവണ് 
െി�ിത് നൽ�രൊനുള്ള ആശുപ
ത്രി�ളപട �ഴിവില്ലരൊയ്മപയക്കുറിച്ചസ് 
പറഞ്ിട്ടസ് �രൊര്യവുേില്ല. േറുവശത്സ്, 
മസരൊഷ്യലിസ്റസ് മസരൊവിയറേസ് യൂണി
യപന് �ീഴിൽ െി�ിത്യം ് തി
മരരൊധ നടപടി�ളം പപരൊതുെനരൊ
മരരൊഗ്യവുേരൊയിരുന്നു മുൻഗണന. 
സരൊറിസ്റസ് റഷ്യയിൽ പ�ർച്ചവ്യരൊ
ധി�ളിൽ നിന്നുള്ള േരണനിരക്കസ് 
1000 മപരിൽ 291 ആയിരുന്നു. 
എന്രൊൽ മസരൊഷ്യലിസത്ിൽ െില 
മരരൊഗങ്ങൾ പൂർണ്ണേരൊയം നിർ്രൊ
ർജ്നം പെയേപപെട്ടു. ്തിമരരൊധ 
നടപടി�ളപട വ്യക്തേരൊയ സംഘരൊ
ടനവും നടപെരൊക്കലും വഴി, 1930 
�ളിപല മപ്ഗസ് ഉൾപപെപടയള്ള ഗു
രുതരേരൊയ പല മരരൊഗങ്ങളം തട
ഞ്ഞു. അങ്ങപന െനങ്ങൾക്കുമേപല 
ലരൊേപത് ്തിഷ്ഠിക്കരൊത് ഒരു 
മസരൊഷ്യലിസ്റസ് സരൊമ്പത്ി� വ്യവ
സ്യ്കസ് അനുകൂലേരൊയള്ള ശരൊസ്തീയ
വും െരിത്രപരവുേരൊയ നിഗേനങ്ങ
ളിൽ നമുക്കസ് എത്ിമച്ചരരൊനരൊകും.’ 
ഒരുപമക്ഷ, ഈ അേി് രൊയം സ്വയം 
വിശദ്ീ�രിക്കുന്തരൊണസ്. ചൂഷണ
പൂർണ്ണേരൊയ മുതലരൊളിത് -സരൊമ്രൊ
െ്യത്വ വ്യവസ്പയ ചൂഷണരഹിത 
മസരൊഷ്യലിസ്റസ് സംവിധരൊനവുേരൊയി 
ഇതസ് വളപര വരൊെരൊലേരൊയി തരൊരത
േ്യം പെയ്ന്നു.

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

tkm-hnb-äv B-tcm-Ky-]-cn-]m-e-\ kw-hn-[m-\w BtKm-fam-b B-Zchv t\Sn



14 ജനുവരി 2021

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

അതിലൂപട സർക്കരൊരിപന് പെ
ലവിൽ 2020-21 സരൊമ്പത്ി� വർ
ഷത്ിൽ കുറവു വന്തുസ് 20,000 
മ�രൊടി രൂപയരൊണസ്.  സരൊമ്പത്ി� 
വർഷത്ിനരൊയി ബെറേിൽ അനു
വദ്ിച്ച എൽ.പി.െി സബസ്സിഡ്ി
യരൊ�പട്ട 37,256.21 മ�രൊടി രൂപ
യരൊണസ്. ഇതിൽ 1,900മ�രൊടി രൂപ 
േരൊത്രം അനുവദ്ിച്ചസ് പ�രൊടിയ െന 
വഞ്നയരൊണസ് മ�ന്ദ്രസർക്കരൊർ 
നടത്ിയിരിക്കുന്തസ്.

 2013ൽ ഏപറ പ�രൊട്ടിമഘരൊ
ഷിച്ചസ് നടപെിലരൊക്കിയ PAHAL (്
ത്യക്ഷസ് ഹൻസസ് തന്തിത്സ് ലരൊേസ്) 
എന് പദ്തിയിലൂപടയള്ള Direct 
Benefit Transfer of LPG (BDTL) 
എന് പദ്തി മേരൊദ്ി സർക്കരൊർ 
ദുഷ്ടലരൊമക്കരൊപട അട്ടിേറിച്ചിരിക്കു
�യരൊണസ്.

്ധരൊനേന്തി ഉജ്്വല മയരൊ
െന(PMUY) എന് മപരിൽ അടു
പ്പും മൂന്നു കുറേിയം സൗെന്യേരൊയി 
നൽകുപേന്സ് ് ഖ്യരൊപിച്ചു. എന്രൊൽ 
അതിൽ 35 ലക്ഷം മപപര ബരൊകെസ് 
അക്കൗണ്ിപന് ്ശ്നമുയർത്ി 
ഒഴിവരൊക്കു�യരൊണുണ്രൊയതസ്.  മെർ
ന്വരരൊ�പട്ട, സൗെന്യേരൊയി 
മെരൊണും ഇന്ർപനറ്റും നൽ�ിത്തു
ടങ്ങിയ െിമയരൊ മെരൊൺ സർവ്വീ
സിനു സേരൊനേരൊയ കുരുക്കില�പപെട്ടു.  
മൂന്നു സിലിണ്റിനുമശഷം ഈ 
പരൊവങ്ങളം 700 രൂപയിമലപറ 
നൽ�ി  എൽപിെി സിലിണ്ർ 
വരൊമങ്ങണ്ിവരും. വരൊഗ്രൊനങ്ങപളരൊ
പക്ക പട്ടരൊപെ�ൽ അട്ടിേറിക്കപപെ
ടു�യരൊണസ്.

 ബിപിസിഎല്ലിപനമപെരൊപല 
പതിനരൊയിരക്കണക്കിനസ് മ�രൊടി 
രൂപ ലരൊേമുണ്രൊക്കുന് എണ്ണ �മ്പ
നി�ൾ മ�രൊർപെമററ്റു�ൾക്കസ് വി
റ്റുതുലക്കപപെട്ടരൊൽ ഇന്്യയിപല 
സരൊധരൊരണ െനങ്ങൾ ഏതവസ്
യിലരൊകും എന്സ് ഗൗരവേരൊയി െി
ന്ിമക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.  ഉൽപെ
ന്ങ്ങളപട വിലയപട �രൊര്യത്ിൽ 
സർക്കരൊർ നിയന്തണങ്ങൾ എടു
ത്തു േരൊറേിയമതരൊപട മതരൊന്ിയമപരൊ
പല �മ്പനി�ൾ  വില വർദ്ിപെി
ക്കു�യരൊണസ്. അന്ർമദേശീയ �മമ്പരൊ
ളത്ിൽ ഇന്ധന വില കുറഞ്
മപെരൊൾ സർക്കരൊർ  നികുതി കൂട്ടി.  
വില കൂടിയമപെരൊൾ അതസ് സരൊധരൊ
രണക്കരൊരപന് തലയിൽ പ�ട്ടിവ
ച്ചു. വീണ്ടും വിലകുറയന്തിനസ് മുമ്പസ്  
പരേരൊവധി പണം മപരൊക്കറേിലരൊ
ക്കരൊനരൊയി �മ്പനി�ളപട പ�രൊണ്ടു
പിടിച്ച ശ്േം.  പപമരേരൊളിയം ഉൽ
പരൊദ്� രരൊെ്യങ്ങപളല്ലരൊം  �നത് 
നഷ്ടം മനരിടുമമ്പരൊൾ ഇറക്കുേതി
പെയ്ന് പപമരേരൊളിയത്ിപന് 

മപരിൽ  മ�രൊർപെമററ്റു�ൾക്കും 
സർക്കരൊരു�ൾക്കും പ�ൽപക്കരൊ
ള്ള നടത്രൊനുള്ള ഉപരൊധിയരൊവു�
യരൊണസ്  ഇന്ധന �ച്ചവടം.

രരൊെ്യരൊന്ര വിപണിയിൽ ക്രൂ
ഡ്ിപന് വില കുത്പന ഇടിഞ്
മപെരൊൾ ആദ്്യ ദ്ിവസങ്ങളിൽ സർ
ക്കരൊർ �ണ്ണടച്ചു. വിപണി വിലയ്ക
നുസരിച്ചസ് വില കൂട്ടുന് എണ്ണ �മ്പ
നി�ൾ അമതരൊപട വൻവിലയിടി
വുണ്രൊയിട്ടും അതിപന് ആനുകൂല്യം 
സരൊധരൊരണക്കരൊരനസ് പ്�േരൊറിയി
ല്ല. വില കുറച്ചില്ല. പിന്രൊപല സർ
ക്കരൊർ  രണ്സ് തവണയരൊയി എ�സ് പ്സ
സസ് തീരുവ കൂട്ടി. എണ്ണ �മ്പനി
�ൾക്കസ് ലേിച്ചിരുന് മ�രൊടി�ൾ 
അങ്ങപന സർക്കരൊരിപന് �ീശയി
ലരൊയി.  സരൊധരൊരണക്കരൊരൻ പഴയ 
വില നൽ�ി  പപമരേരൊളം ഡ്ീസലും 
വരൊങ്ങി. സർക്കരൊരിപന് നടപടി
പക്കതിപര ഉയർന് ്തിമഷധം 
�ണ്ിപല്ലന്സ് നടിച്ചു.  വില കൂട്ടി
യിപല്ലന് ന്യരൊയം പറഞ്സ്  അവപര 
സർക്കരൊർ പരിഹസിച്ചു.

മലരൊ�സ്ഡ്ൗണിൽ ഇളവസ് വന്
മതരൊപട മലരൊ�ത്രൊപ� പപമരേരൊൾ 
ഡ്ീസൽ  ഉപമയരൊഗം വർധിച്ചു.  
ക്രൂഡ്ിനസ് ആവശ്യക്കരൊർ കൂടി. സ്വരൊ
േരൊവി�േരൊയം രരൊെ്യരൊന്ര വിപ
ണിയിൽ വിലയം കൂടി. ക്രൂഡ്ിപന് 
വില കുറഞ്ിരുന്മപെരൊൾ പെയ്
തും പറഞ്തുപേല്ലരൊം സർക്കരൊരും 
എണ്ണ�മ്പനി�ളം േറന്നു. കൂടിയ  
വില ചൂമടരൊപട ഉപമേരൊക്തരൊവിനസ് 
പ്�േരൊറി. ആറു ദ്ിവസം പ�രൊണ്സ്  
പപമരേരൊളിനസ്  ലിറേറിനസ്  മൂന്സ് രൂപ 
മുപെത്ിപയരൊന്സ് പ്പസ വർധി
പെിച്ചു. ഡ്ീസലിനസ് ലിറേറിനസ് മൂന്സ് 
രൂപ നരൊൽപത്ി രണ്സ് പ്പസയം. 
ക്രൂഡ്ിനസ് വില കുറഞ്മപെരൊൾ നി
കുതികൂട്ടി  മ�രൊടി�ൾ പ�രൊയ് സർ
ക്കരൊർ, വില കൂടിയമപെരൊൾ അതസ് 
സരൊധരൊരണക്കരൊരപന് തലയിൽ 
അടിമച്ചൽപെിച്ചു.

�ഴിഞ് പെബ്രുവരിയിൽ 
ക്രൂഡ്സ് ഓയിലിപന് വില ബരൊരലി
നസ് 55 മഡ്രൊളറരൊയിരുന്നു. േരൊർച്ചസ് 
ആദ്്യം അതസ് 35മലക്കും പിന്ീടസ് 
20 മഡ്രൊളറിമലക്കും വീണു.  ഈ 
വീഴ്ചയപട ഗുണം സരൊധരൊരണക്കരൊ
രനസ് പ്�േരൊറരൊപതയരൊണസ് നികുതി 
കൂട്ടി സർക്കരൊർ മ�രൊടി�ൾ പ�രൊ
യ്തസ്. മലരൊ�സ്ഡ്ൗൺ ് ഖ്യരൊപിച്ച 
മതരൊപട പപമരേരൊളിപന്യം ഡ്ീസ
ലിപന്യം ഉപമേരൊഗം കുത്പന 
കുറഞ്ഞു. എണ്ണ �മ്പനി�ളപട 
ലരൊേവും കുറഞ്ഞു. ഇതസ് തിരിച്ചു 
പിടിക്കരൊനരൊണസ് അൻപതും അറു
പതും പ്പസ നിരക്കിൽ ദ്ിവ
മസന വിലകൂട്ടുന്തസ്. ഇതരൊണസ് 

മലരൊ�ത്രൊപ� വിലകുറയമമ്പരൊഴും 
ഇന്്യയിൽ പപമരേരൊളിനും ഡ്ീസ
ലിനും വില കൂടരൊൻ �രൊരണം. െന
െീവിതം ദ്ിനം്തി ദുരിതക്കയ
ത്ിൽ മുങ്ങിത്രൊഴ്ന്നു പ�രൊണ്ിരി
ക്കുമമ്പരൊൾ തുടർച്ചയരൊയി എല്ലരൊ 
ദ്ിവസവും ഇന്ധനവില വർധിപെി
ച്ചുപ�രൊണ്സ് മ�ന്ദ്ര മേരൊദ്ിസർക്കരൊർ 
െനങ്ങൾപക്കതിപര യദ്സന്രൊ
ഹം ഒരുക്കു�യരൊണസ്.

പ്ഡ്നരൊേി�സ് െയൂവൽ പ്്
സിംഗസ് രീതി  അവലംബിച്ചുപ�രൊ
ണ്സ് നിത്യവും പപമരേരൊളിനും ഡ്ീ
സലിനും വില കൂട്ടു�യരൊണസ്.  ഇതസ് 
എഴുതി േഷി ഉണങ്ങുന്തിനസ് മുമ്പസ് 
വീണ്ടും െരൊർജ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ി 
രിക്കും. ആമഗരൊളവിപണിയിൽ 
ക്രൂമഡ്രൊയിൽ വില എത്ര�ണ്സ് കു
റയന്നുമവരൊ അത്ര�ണ്സ് വില കൂടു
ന് മലരൊ�പത് ഏ� വിെിത്ര രരൊ
െ്യേരൊണസ് ഇന്്യ. രരൊെ്യരൊന്ര വി
പണിയിൽ വില വർദ്ിച്ചു എന്സ് 
ന്യരൊയം പറഞ്ഞുപ�രൊണ്രൊണസ് ജൂൺ 
7-രൊം തീയതി മുതൽ പ�രൊള്ളയടി 
ആരംേിക്കുന്തസ്. ജൂൺ 6 നസ്  
അന്രൊരരൊഷ്ട്ര േരൊർക്കറേിൽ എണ്ണ 
വില ബരൊരലിനസ് 42 മഡ്രൊളറരൊയി
രുന്നു. എന്രൊൽ, ജൂൺ 12 നസ് അതസ് 
38 മഡ്രൊളറരൊയി കുറഞ്ഞു. പമക്ഷ 
ഇന്്യയിൽ  വില കുറഞ്ില്ലരൊപയന്സ് 
േരൊത്രേല്ല വില േീേേരൊയി കൂട്ടു�യരൊ
ണസ് പെയ്ത.സ് ഒരു തവണയല്ല 
എല്ലരൊദ്ിവസവും വിലകൂട്ടി  െന
ങ്ങപള പവല്വിളിച്ചു. ഇതസ് ജൂൺ 
േരൊസപത് �ഥ. പതരൊട്ടുമുമ്പസ് പേയസ് 
േരൊസം എണ്ണവില  മലരൊ�വിപ
ണിയിൽ മ�വലം 20 മഡ്രൊളർ 
േരൊത്രേരൊയിരുന്മല്ലരൊ. രരൊെ്യം മലരൊ
�സ്ഡ്ൗണിൽ �ഴിയപവ, കുടിമയ
റേ പതരൊഴിലരൊളി�ൾ സ്വന്ം നരൊടു
�ളിമലക്കസ് �രൊൽനടയരൊയി യരൊത്ര 
പെയ്സ് വഴിയിൽ േരിച്ചുവീണുപ�രൊ
ണ്ിരുന് സേയം.  മലരൊ�രരൊെ്യ
ങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ധനവില 
അന്രൊരരൊഷ്ട്ര വിലയിപല  കുറവി
നസ് ആനുപരൊതി�േരൊയി കുറച്ചസ് െന
ങ്ങൾക്കസ് ആശ്വരൊസം നൽ�ിയ
മപെരൊൾ   മേരൊദ്ി സർക്കരൊർ ഒരു 
രൂപ മപരൊലും കുറയ്കരൊൻ  തയേരൊറരൊ
യില്ല. െനങ്ങളപട വരുേരൊന േരൊർ
ഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലരൊം അടഞ്സ് േനുഷ്യർ  
േരിച്ചുവീണരൊലും േനുഷ്യത്വം �രൊ
ട്ടില്ല എന് �രൊട്ടരൊള നയേരൊണസ് മ�
ന്ദ്രസർക്കരൊരിനുള്ളതസ്. ആമഗരൊള 
തലത്ിൽ അസംസസ് കൃത എണ്ണ
വില ഇടിയമമ്പരൊഴും മ�ന്ദ്ര സർ
ക്കരൊർ  എ�സ് പ്സസസ് തീരുവ വർ
ധിപെിച്ചതുപ�രൊണ്രൊണസ് വില നി
യന്തണരൊതീത േരൊയി തുടരുന്ത.സ് 

പപമരേരൊളിയം ഉൽപന്ങ്ങള

പട െില്ലറ വിൽപെനയം വിലയം 
നിയന്തിക്കുന്തിനസ് സ്വ�രൊര്യ 
പപമരേരൊളിയം �മ്പനി�ൾക്കസ് 
2010ൽ  മ�രൊൺഗ്സസ് നയിച്ച േൻ
മേരൊഹൻസിംഗസ് സർക്കരൊർ അധി
�രൊരം തീപറഴുതിയമല്ലരൊ. അക്കരൊ
ലംവപര പപമരേരൊളിയം ഉൽപന്
ങ്ങളപട വില സർക്കരൊരരൊയിരുന്നു 
നിയന്തിച്ചിരുന്തസ്. ആമഗരൊളീ�
രണത്ിപന്യം ഉദ്രൊരീ�രണത്ി
പന്യം �ടന്നു�യറേമത്രൊപട 
അന്രൊരരൊഷ്ട്ര �മമ്പരൊളത്ിപല �യ
റേിറങ്ങൾക്കസ് അനുസരിച്ചസ് േരൊത്രമേ 
വില നിയന്തണം ഇന്്യയിൽ  
സരൊധ്യേരൊകൂ എന് ന്യരൊയേരൊണസ് 
അന്സ് േൻമേരൊഹൻസിങസ് സർ
ക്കരൊർ പറഞ്ഞുപ�രൊണ്ിരുന്തസ്. 
പമക്ഷ, ആമഗരൊളേരൊർക്കറേിൽ വില 
കൂടുമമ്പരൊൾ ഇന്്യയിൽ വില കൂട്ടു
�യം അവിപട വില കുറയമമ്പരൊൾ 
ആനുപരൊതി�േരൊയി ഇവിപട വില 
കുറയ്കരൊപതയമുള്ള നഗ്നേരൊയ െന
മരേരൊഹേരൊണസ് അവർ തുടർന്തസ്.  
2014-ൽ ബിപെപിയപട മേരൊദ്ി 
സർക്കരൊർ തങ്ങളപട ബിസിനസ്സസ് 
സൗഹൃദ് നയങ്ങളപട  േരൊഗേരൊയി 
ഡ്ീസൽ വിലനിയന്തണരൊധി�രൊ
രം കൂടി തീപറഴുതി തങ്ങളപട കു
ത്� മസവ എത്രമത്രൊളപേന്സ് 
പതളിയിച്ചു പ�രൊടുത്തു. എന്സ് േരൊ
ത്രേല്ല, 2017 മുതൽ ദ്ിനം്തി 
ഇന്ധനവിലയിൽ േരൊറേം വരുത്രൊൻ 
�മ്പനി�ൾക്കസ് അനുേതി നൽ�ി 
മേരൊദ്ി സർക്കരൊർ തങ്ങളപട ‘രരൊ
െ്യസസ് മനഹം’ വീണ്ടും പതളിയി
ച്ചു. അതിലൂപട അന്രൊരരൊഷ്ട്ര േരൊർ
ക്കറേിപല വിലക്കുറവിപന് ഒരു 
ഗുണവും ഇന്്യയിപല െനങ്ങൾ
ക്കസ് ലേിക്കിപല്ലന്സ് അവർ ഉറപ്പു
വരുത്ി. അമപെരൊൾ ജൂൺ േരൊസം, 
തുടർച്ചയരൊയി 22 ദ്ിവസം നിത്യ
വും വില വർധിപെിച്ചതിനസ് പിന്ിൽ 
ആപരന്സ് വ്യക്തേമല്ല?

റിലയൻസസ് ഉൾപപെപടയള്ള 
കുത്� പപമരേരൊളിയം �മ്പനി
�ൾക്കസ് വൻലരൊേം പ�രൊയേരൊൻ അവ
സരം ഒരുക്കിപ�രൊടുക്കു� േരൊത്രേ
ല്ല സർക്കരൊർ പെയ്തസ്. സർക്കരൊർ 
നിയന്തണത്ിലുള്ള ഓയിൽ 
�മ്പനി�ൾ ആണസ് വില വർദ്
നവിനസ് മനതൃത്വം നൽ�ിയതസ്. 
മുഖ്യേരൊയം, നികുതി വർധനവു�
ളിലൂപടയരൊണസ് പപമരേരൊൾ ഡ്ീസൽ 
വില  80 രൂപയ്കസ് മു�ളിൽ പ�രൊ
പണ്ത്ിക്കുന്തിനസ് മേരൊദ്ി സർ
ക്കരൊർ �ളപേരൊരുക്കിയതസ്. പപരൊതു
മേഖലയിപല ഇന്്യൻ ഓയിൽ 
മ�രൊർപെമറഷപന ഉപമയരൊഗിച്ചസ് 
നിത്യവും വില കൂട്ടരൊനുള്ള ക്രേീ
�രണവും സർക്കരൊർ ഉറപെരൊക്കി.

ഇന്ധെ െികുെി വർദ്െവിൽ 
ഇന്ത്യ ഒന്നതാം സ്താെത്ത്

2020 പെബ്രുവരിയിൽ  
എ�സ് പ്സസസ് നികുതി വർധിപെി
ക്കരൊൻ തീരുേരൊനിക്കുന്തിനസ് മുമ്പസ് 
തപന് മ�ന്ദ്ര-സംസ്രൊന സർക്കരൊ
രു�ൾ സംയക്തേരൊയി പപമരേരൊളി
നസ് 107 ശതേരൊനവും ഡ്ീസലിനസ് 
69 ശതേരൊനവും നികുതി ഏർപപെ
ടുത്ിയിരുന്നു. എ�സ് പ്സസസ് നി

കുതിയം വരൊറ്റും ഉൾപപെപടയരൊണി
തസ്.  േരൊർച്ചസ് േരൊസമത്രൊപട സർ
ക്കരൊർ തീരുവ വർദ്ിപെിച്ചമപെരൊൾ 
ഇതസ് 134 ശതേരൊനവും 88 ശതേരൊ
നവും ആയി ഉയർന്നു. എ�സ് പ്സ
സസ് നികുതി വർദ്നവിപന തുടർ
ന്സ് ആപ� നികുതി പപമരേരൊളിപന് 
അടിസ്രൊന വിലയപട  269 ശത
േരൊനവും ഡ്ീസലിമന്തസ് 256 ശത
േരൊനവുേരൊയി ഉയർന്നു.

 അതരൊയതസ് ഒരു ലിറേർ എണ്ണ
യപട അടിസ്രൊന വിലയപട ഇര
ട്ടിപയക്കരൊൾ കൂടുതൽ തു� മ�ന്ദ്ര
-സംസ്രൊന സർക്കരൊരു�ൾ ഏർ
പപെടുത്ിയ നികുതിയരൊണമത്ര! 
ഈ െനമരേരൊഹപത് ഏതസ് േരൊഷ
യിലരൊണസ് വിമശഷിപെിമക്കണ്തസ്? 
പപരൊതുമേഖലയിപല എണ്ണക്കമ്പ
നിയരൊയ   ഇന്്യൻ ഓയിൽ മ�രൊർ
പെമറഷപന്  പവബസ് പ്സറേിൽ നൽ
�ിയിട്ടുള്ള �ണക്കു�ൾ ് �രൊരം 
ഒരു ലിറേർ പപമരേരൊളിനസ് 18.78 രൂ
പയരൊണസ് ജൂണിപല അടിസ്രൊന 
വില. എന്രൊൽ ഉപമേരൊക്തരൊവസ് ഒരു 
ലിറേർ പപമരേരൊൾ   വരൊങ്ങരൊൻ 73.16 
രൂപ പ�രൊടുമക്കണ്ി വരുന് സന്ർ
േത്ിൽ മ�ന്ദ്ര-സംസ്രൊന സർ
ക്കരൊരു�ൾ നികുതിയരൊയി േരൊത്രം 
ഈടരൊക്കുന് തു� ഏ�മദ്ശം 50 
രൂപയരൊണസ് എന്ർത്ം. 2014ൽ 
പപമരേരൊളിപന് ആപ� നികുതി ലി
റേറിനസ് 9.48 രൂപയം ഡ്ീസലിനസ് 
3.56 രൂപയം േരൊത്രേരൊയിരുന്നു. 
ഇമപെരൊൾ അതസ് യഥരൊക്രേം  49.42 
രൂപയം 48.42 രൂപയേരൊണസ്. 

ആമഗരൊള േരൊർക്കറേിൽ അസം
സസ് കൃത എണ്ണ വില 41 മഡ്രൊളറിൽ 
തരൊപഴ നിൽക്കുന് സേയത്സ്  മ�
രളത്ിൽ ഒരു ലിറേർ പപമരേരൊളിനസ് 
80 രൂപയം മുംപ്ബയിൽ 80 രൂ
പയ്ക്കുമേലും പ�രൊടുമക്കണ്ിവരുന് 
സ്ിതിയിമലക്കസ്  രരൊെ്യപത് 
പ�രൊപണ്ത്ിച്ചു മേരൊദ്ി േരണം. 
പേയസ് 6-രൊം തീയതിയരൊണസ് മറരൊഡ്സ് 
പസസ്ം എ�സ് പ്സസസ് തീരുവയ
േരൊയി പപമരേരൊളിനസ് 10 രൂപയം 
ഡ്ീസലിനസ് 13 രൂപയം മ�ന്ദ്രം 
വർദ്ിപെിച്ചതസ്. 2014 മുതൽ 
എ�സ് പ്സസസ് തീരുവയിൽ നിര
ന്രം വർധന വരുത്ിയരൊണസ് 
ഇന്ധന വില  അതിേീേേരൊയ തല
ത്ിൽ പ�രൊപണ്ത്ിച്ചതസ്. മലരൊ
�സ്ഡ്ൗൺ സേയം ഉപമയരൊഗിച്ചസ് 
ദ്ിനം്തി വില കൂട്ടിയരൊൽ െന
ങ്ങൾക്കസ് ് തിമഷധിക്കരൊൻ �ഴി
യില്ലമല്ലരൊ എന് കുടിലബുദ്ിയരൊണസ് 
ഇതിനുപിന്ിൽ.

ഇമപെരൊൾ ഇന്്യൻ േരൊർക്കറേിൽ 
ഒരു ലിറേർ പപമരേരൊളിനസ് ശരരൊശരി 
83 രൂപയരൊണസ് പ�രൊടുമക്കണ്ിവ
രുന്തസ്. അതിൽ 269 ശതേരൊനം 
തു�യം ടരൊ�സ് സസ്, വരൊറേസ്, പസസസ് 
എന്ീ മപരു�ളിൽ െനങ്ങളിൽ 
നിന്സ് മ�ന്ദ്ര-സംസ്രൊന സർക്കരൊ
രു�ൾ പിഴിപഞ്ടുക്കുന് നികു
തിയരൊപണന്റിയ�. ഇന്്യയിൽ 
ഇന്ധനത്ിനസ് ഏറേവും കൂടിയ വരൊറേസ് 
നികുതി ഏർപപെടുത്തുന് സംസ്രൊ
നങ്ങളിൽ മ�രളവും ഉൾപപെടുന്നു. 
30 ശതേരൊനമത്രൊളേരൊണസ് ഇവിപട 
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ഡിസംബർ 1നും 15നുമഥായി �ഥാചക വഥാതക വില നൂറു 
രൂ�യഥാണക് വർദ്ിപ്ിച്ചതക്. ഗഥാർഹിക സിലിണ്റിനക് 2020 
കസപ്ംബർ 1നക് 594 രൂ� ആയിരുനേതക് ഇകപ്ഥാൾ 700 
രൂ�യിലധികമഥായി. സബക് സിഡി തുക ബഥാകെക് അക്കൗണ്ി
കലക്ക് നൽകുനേ സംവിധഥാനവം കഴിഞെ 4 മഥാസമഥായി  
നിർത്ലഥാക്ിയിരിക്കയഥാണക്. �ഥാചക വഥാതകത്ിനും 
മകണെണെയ്ക്കും ഇകപ്ഥാൾ ഫലത്ിൽ സബക് സിഡി ഇല്.
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(14-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)
വരൊറേസ് നികുതി. പപമരേരൊളിയം േന്തരൊ
ലയത്ിപന് �ണക്കു�ൾ ്�രൊ
രം പപമരേരൊളിയം രംഗത്സ്  മ�ന്ദ്ര 
-സംസ്രൊനങ്ങളപട  സംയക്ത 
നികുതി വിഹിതം 3.48 ലക്ഷം 
മ�രൊടി രൂപയരൊണസ്, അതിൽ 2.27 
ലക്ഷം മ�രൊടി രൂപയം മ�ന്ദ്ര സം
സ്രൊന സർക്കരൊരു�ൾക്കുള്ളതരൊ
ണ.സ് അങ്ങപന മലരൊ�ത്സ് ഏറേവു
േധി�ം നികുതി ഈടരൊക്കുന് രരൊ
െ്യേരൊയി ഇന്്യ േരൊറു�യരൊണസ്.  പരൊ
�ിസ്രൊപനക്കരൊളം ശ്ീലകെപയ 
ക്കരൊളം ഭൂട്ടരൊപനക്കരൊളം മനപെരൊളി
പനക്കരൊളം ഉയർന് നിരക്കരൊണസ് 
ഇന്്യയിൽ ഈടരൊക്കുന്തസ്.

സംസ്താെ സർക്താരിപ്റെ പങ്ത് 
ഓമരരൊ തവണ ഇന്ധന വില 

വർദ്ിക്കുമമ്പരൊഴും പ�രൊള്ളമുതലി
പന് ഒരുേരൊഗം സംസ്രൊന സർ
ക്കരൊരിപന് ഖെനരൊവിമലയ്കസ് മപരൊകും. 
പപമരേരൊളിനസ് 30.08 ശതേരൊനവും 
ഡ്ീസലിനസ് 22.76 ശതേരൊനവുേരൊ
ണസ് മ�രളത്ിപല വിൽപെന 
നികുതി. പസസ്ം അധി� നികു
തിയം ഇമതരൊപടരൊപെം മവപറ ഈടരൊ
ക്കുന്നുണ്.സ് അമപെരൊൾ ഒരു ലിറേർ 
പപമരേരൊൾ പമ്പിൽ വിൽക്കുമമ്പരൊൾ 
നികുതിയിനത്ിൽ  മ�രളത്ി
നസ് �ിട്ടുന്തസ് 21 രൂപയിമലപറയരൊ
ണസ്. ഡ്ീസലിപന് �രൊര്യത്ിൽ 16 
രൂപയം സംസ്രൊന വിഹിതേരൊ
യി ലേിക്കുന്നുണ്സ്. മ�രളത്ിൽ 
ഒരു േരൊസം പപമരേരൊൾ ഡ്ീസൽ 
വിൽപെനയിലൂപട േരൊത്രം 670 മ�രൊടി 
രൂപ വീതേരൊണസ് നികുതിയരൊയി 
സംസ്രൊന സർക്കരൊർ പിടിച്ചുപ
റിക്കുന്തസ്. മ�രൊവിഡ്സ് ദുരന്ത്ി
പന്  പശ്ചരൊത്ലത്ിൽ സംസ്രൊന 
സർക്കരൊർ  നികുതി ഒഴിവരൊക്കി
യിരുപന്കെിൽ  െനങ്ങൾക്കസ് അത്ര
യം ആശ്വരൊസം ആകുേരൊയിരുന്നു. 
എന്രൊൽ  മ�ന്ദ്രം കുറയ്കപട്ട, ഞങ്ങൾ 
പ�രൊള്ളമുതൽ വിഹിതം വിട്ടുപ�രൊ
ടുക്കില്ല എന് െനമരേരൊഹ രരൊഷ്ട്രീ

യം തുടരു�യരൊണസ് ഇടതുപക്ഷ 
മബരൊർഡ്സ് പവച്ചസ് േരണം നടത്തു
ന് പിണറരൊയി സർക്കരൊർ. പപമരേ
രൊളിയം വിൽപെന നികുതിയിലൂപട 
സംസ്രൊനത്ിനസ് ലേിക്കുന് വരു
േരൊനം ഓമരരൊ വർഷവും വർദ്ിച്ചു
പ�രൊണ്ിരിക്കുന്നു. 2014-15 വർഷ
ത്ിൽ 1378 മ�രൊടി രൂപയരൊയിരു
ന്നുപവകെിൽ 2019ൽ  അതസ് 8000 
മ�രൊടിയരൊയി ഉയർന്ിരിക്കുന്നു.

പപമരേരൊൾ ഡ്ീസൽ വില തു
ടർച്ചയരൊയി ഉയർത്ിയതിലൂപട
യം മ�ന്ദ്ര എ�സ് പ്സസസ് തീരുവ 
വർദ്ിപെിച്ചതിലൂപടയം പപമരേരൊ
ളിനസ് ലിറേറിനസ് 85.72 രൂപയം ഡ്ീ
സലിനസ്  78.71 രൂപയേരൊയി വില 
ഉയർന്ിരിക്കുന്നു. മ�ന്ദ്ര എ�സ് പ്സ
സസ് തീരുവ പപമരേരൊളിനസ് 10 രൂപയം 
ഡ്ീസലിനസ് 13 രൂപയം എന് നി
രക്കിലരൊണസ് മേരൊദ്ി സർക്കരൊർ ഉയർ
ത്ിയതസ്. അതിപനത്തുടർന്സ് ഇന്്യ
യിപല എല്ലരൊ സംസ്രൊനങ്ങളിലും 
പപമരേരൊൾ വില അനിയന്തിതേരൊ
യി കൂടു�യം െനങ്ങളപട െീവിതം 
സകെൽപെിക്കരൊൻ ആ�രൊത് ദുരി
തങ്ങളിമലക്കസ് വീഴു�യം പെയ്തു. 
നിമത്യരൊപമയരൊഗ സരൊധനങ്ങൾക്കസ് 
തീവിലയരൊയി. എല്ലരൊ വരുേരൊനേരൊർ
ഗ്ഗങ്ങളം അടഞ്സ് ദുരിതത്ിലരൊയ 
െനങ്ങൾക്കസ് െീവിക്കരൊനരൊ�രൊപത 
ശ്വരൊസം മുട്ടുന് അവസ്യിലരൊണസ്. 

പ്പകരേതാളിയം കമഖല  
പൂർണമതായും കകതാർപെകററ്റു
കൾക്ത് അടിയറവയ്ക്കുന്നു

നമ്മുപട രരൊെ്യപത് 85 ശത
േരൊനം പപമരേരൊളിയം ആവശ്യ�
ത�ൾക്കും ഇമപെരൊൾ ഇറക്കുേതി
പയ ആശ്യിമക്കണ്ിവന്ിരിക്കു
ന്നു എന്തരൊണസ് അവസ്. എന്തു
പ�രൊണ്രൊണിതസ്? എഴുപതു�ളിൽ, 
ആേ്യന്ര ആവശ്യ�തയപട 70 
ശതേരൊനവും ആേ്യന്രേരൊയി ഉൽ
പരൊദ്ിപെിക്കരൊൻ നമുക്കസ് �ഴിഞ്ി
രുന്നു. 1991 വപര പപരൊതുമേഖലരൊ
സ്രൊപനേരൊയിരുന് ഒ.എൻ.െി.സി 

വഴി എണ്ണഖനനവും വിതരണവും 
വിെയ�രേരൊയി നടത്ിമപെരൊന്നു. 
പിന്ീടും ആവശ്യ�തയപട 40 
ശതേരൊനം ഇന്്യയിൽ തപന്യരൊ
ണസ് ഉൽപരൊദ്ിപെിച്ചതസ്. എന്രൊൽ 
ആമഗരൊളീ�രണത്ിനസ് മശഷം, 
സർക്കരൊർ  ഉടേസ്തയിലുള്ള 
എണ്ണ ഉൽപരൊദ്നം കുറഞ്സ് കുറ
ഞ്സ് വന്നു. തൽസ്രൊനത്സ് 23 
ഇന്ധമനരൊൽപരൊദ്ന മേഖല�ൾ 
സ്വമദ്ശപത്യം വിമദ്ശപത്യം 
േൾട്ടിനരൊഷണൽ മ�രൊർപെമററ്റു�ൾ
ക്കസ് പ്�േരൊറു�യരൊണസ് സർക്കരൊർ 
പെയ്തസ്. പുതിയ ഓയിൽ പരൊട
ങ്ങൾ �പണ്ത്ി ഉൽപരൊദ്നം നട
ത്രൊനരൊയി നീക്കിപവയ്കപപെട്ടിരു
ന് ബെറേസ്തു� മപരൊലും 1100 മ�രൊ
ടിയരൊയി പവട്ടിക്കുറയ്ക്കു�യണ്രൊയി. 
ബി.പെ.പി സർക്കരൊർ അധി�രൊ
രത്ിൽ വന്മതരൊപട വളപര ആസൂ
ത്രിതേരൊയി എണ്ണയപട ആേ്യന്ര 
ഉൽപരൊദ്നം വീണ്ടും പവട്ടിക്കുറയ്ക്കു
�യരൊണസ്. അമതരൊപട ഓയിൽ �മ്പ
നി�ൾക്കസ് ശതമ�രൊടി�ളപട ലരൊേം 
പ�രൊയേരൊൻ വഴിപയരൊരുക്കിപ�രൊടു
ത്തു. കൂടരൊപത, ബിപെപി യപട �രൊർ
്ി�ത്വത്ിൽ ബിപിസിഎല്ം 
എച്ചസ്.പി.സി.എല്ം ഉൾപപെപടയള്ള 
പപരൊതുമേഖലരൊ സ്രൊപനങ്ങപള 
വിറ്റുതുലയ്കരൊൻ  തീരുേരൊനിച്ചിരിക്കു
�യരൊണമല്ലരൊ. അതുകൂടി നടപെരൊകു
ന്മതരൊപട ഇന്ധനവില നിയന്ത
ണം പൂർണേരൊയം മ�രൊർപെമററ്റു�
ളപട പ്��ളിൽ എത്ിമച്ചരുപേ

ന് �രൊര്യത്ിൽ സംശയേില്ല. 

പ്രകെ്യകം സ്രൂപിച്ച എണ്ണ 
ഫണ്ത് എവിപ്ട? 

1975-ൽ ഗവൺപേന്സ് മുൻപ്�
പയടുത്സ് ഓയിൽപൂൾ അക്കൗണ്സ് 
സംവിധരൊനം ആരംേിച്ചതസ് അന്ർ
മദ്ശീയ േരൊർക്കറേിപല വില വ്യ
തിയരൊനം മദ്ശീയ എണ്ണ ഉൽപരൊ
ദ്നപത്യം അവയപട പെറു�ിട 
വിൽപെനപയയം ബരൊധിക്കരൊപത 
എ�ീ�രിക്കുന്തിനും നിയന്തി
ക്കുന്തിനും സംരക്ഷിക്കുന്തി
നും മവണ്ിയരൊയിരുന്നു. 1989 വപര 
ഈ അക്കൗണ്ിൽ െണ്സ് എമപെരൊ
ഴും േിച്ചമുണ്രൊകുേരൊയിരുന്നു. എന്രൊ 
ൽ, അതിനുമശഷം അധി�രൊര
ത്ിൽ വന് എല്ലരൊ മ�ന്ദ്ര സർ
ക്കരൊരു�ളം ഈ സംവിധരൊനപത് 
െല്ദ്േരൊയി ഉപമയരൊഗിക്കുന്
തിനസ് പ�രം അവയിൽ കൃത്രിേം 
�രൊട്ടി �്ി ബെറേസ് നി�ത്രൊനരൊ
യി ആ െണ്സ് ഉപമയരൊഗിക്കു�
യം അങ്ങപന ആ സംവിധരൊന
പത് അട്ടിേറിക്കു�യം പെയ്തു. 
ഇതുകൂടരൊപത 1975 മുതൽ തപന്, 
എണ്ണ വ്യവസരൊയം വി�സിപെി
ക്കരൊപനന് മപരിൽ ആേ്യന്ര 
എണ്ണ ഉല്പരൊദ്നത്ിനസ് മേൽ ചുേ
ത്ിയ ് മത്യ� നികുതിയിലൂപട 
ഒരു ലക്ഷം മ�രൊടി രൂപമയരൊളം 
സേരൊഹരിച്ചിരുന്നു. ആ െണ്ിനസ് 
എന്സ് സംേവിച്ചു? ഇക്കരൊലേത്രയം 
രരൊെ്യം േരൊറിേരൊറി േരിച്ച സർക്കരൊ
രു�ൾ എല്ലരൊ േരൊനദ്ണ്ഡങ്ങളം �ീ

ഴസ് വഴക്കങ്ങളം ത�ിടം േറിക്കു�
യരൊയിരുന്ിമല്ല? 

പ്പകരേതാളിയം വിലവർദ്െവത് 
സമ്ന്നപ്ര മതാത്കമ ബതാധിക്കൂ 
എന്ന നുണ പ്രചതാരണം

മ�ന്ദ്ര പപമരേരൊളിയം േന്തി 
നടത്തുന് ഒരു നുണ ്െരൊര
ണം ഇങ്ങപനയരൊണസ്. പപമരേ
രൊൾ-ഡ്ീസൽ വിലവർദ്നവസ് 
സരൊധരൊരണക്കരൊരരൊയ െനങ്ങപള 
ബരൊധിക്കില്ലപത്ര. പപമരേരൊളിയം 
ഉൽപന്ങ്ങളപട വില വർദ്
നവസ് സ്വരൊേരൊവി�േരൊയം അത്യരൊ
വശ്യ നിമത്യരൊപമയരൊഗ സരൊധ
നങ്ങളപട വില വർദ്ിപെിക്കു
പേന്നും വിലക്കയറേം രൂക്ഷേരൊ
ക്കുപേന്നും എപതരൊരരൊൾക്കും 
അറിയന് �രൊര്യേരൊണസ്. വൻ 
മതരൊതിലുള്ള പണപപെരുപെത്ി
നും അതസ് വഴിപയരൊരുക്കും. കൂടരൊ 
പത, ഇന്ധനവില വർദ്നവി
മനരൊപടരൊപെം പരൊെ� വരൊത�
ത്ിനും സർക്കരൊർ വില കുത്
പന ഉയർത്ിയിരിക്കുന്നു. േപണ്ണ
ണ്ണയ്ക്കും 55 ശതേരൊനം വർദ്ന
വരൊണസ് സർക്കരൊർ ഏർപപെടുത്ി
യതസ്.  അങ്ങപന സർവ്വതലത്ി
ലും വിലക്കയറേത്ിലൂപട െന
െീവിതം അസരൊദ്്യേരൊക്കിതീർ
ക്കു�യരൊണസ് മേരൊദ്ിസർക്കരൊർ. 

െനങ്ങളപട മുന്ിൽ ഇനി 
സംഘടിതേരൊയ ് മക്ഷരൊേേല്ലരൊപത  
േറേസ് വഴി�ളില്ല. െനമരേരൊഹത്ി
പന് പര്യരൊയേരൊയി േരൊറിക്കഴി
ഞ് മ�ന്ദ്ര-സംസ്രൊന സർ
ക്കരൊരു�ൾപക്കതിപര വിട്ടുവീഴ്ച
യില്ലരൊത് സേരപരൊതയിൽ ഒന്ി
ക്കു� േരൊത്രേരൊണസ്  ശ്വരൊസം മുട്ടു
ന് ഇന്പത് സ്ിതിയിൽ 
ഓമരരൊ പൗരപന്യം  മുന്ിൽ 
അവമശഷിക്കുന് വഴി.

സെൻരേൽ �ൗൺസിൽ 
ഓെസ് ഇന്്യൻ  പേഡ്ിസിൻ 2020 
നവംബർ 20നസ് പുറപപെടുവിച്ച, 
ആധുനി� ശസ്തക്രിയരൊരംഗത്സ് 
ആയർമവദ് മഡ്രൊക്ർേരൊപരക്കൂടി 
ഉൾപപെടുത്രൊനുള്ള ഉത്രവസ് പഞ
ട്ടലുളവരൊക്കുന്തരൊണസ്. 

ഓപെമറഷൻ തിമയറേറിൽ 
സർെൻ പെമയേണ് �രൊര്യങ്ങൾ
ക്കസ് തീർച്ചയരൊയം പ്വദ്ഗ്ദ്ധ്യം 
ആവശ്യമുണ്സ്. അതിനസ് മുൻപും 
പിൻപുേരൊയി പൂർത്ിയരൊമക്കണ് 
നിരവധി �രൊര്യങ്ങൾക്കും തുല്യ
്രൊധ്യരൊ ന്യമുണ്സ്. ഒന്രൊേതസ് മരരൊ
ഗനിർണയം. മരരൊഗ�രൊരണപത്
ക്കുറിച്ചുള്ള ശരൊസ്തീയ ധരൊരണ 
ഉപണ്കെിമല മരരൊഗനിർണ്ണയം 
സരൊധിക്കൂ. ശരീരത്ിപല ആന്
രി� അവയവങ്ങളപട ഘടനപയ
ക്കുറിച്ചസ് പഠിക്കുന് ശരീരഘടനരൊ 
ശരൊസ്തം അഥവരൊ അനരൊറേേി പൂർ
ണ്ണ അളവിൽ ആയർമവദ്ത്ിൽ 
പഠിപെിക്കുന്ില്ല. മരരൊഗ �രൊരണം 

�പണ്ത്രൊൻ ശരീര�ല�ളം 
രക്തവും േറ്റും  പ്േമക്രരൊമസ്രൊപെിൽ 
പരിമശരൊധിക്കുന് ആധുനി� ശരൊ
സ്തശരൊഖയരൊണസ് പമത്രൊളെി. 
അതിനുപ�രം ആയർമവദ്ത്ിൽ 
ഉള്ളതസ് ത്രിമദ്രൊഷ മരരൊഗ�രൊരണ 
സിദ്രൊന്േരൊണസ്. ശസ്തക്രിയരൊ സേ
യത്സ് ഉണ്രൊക്കുന് മുറിവിലൂപട 
അണുബരൊധ ഉണ്രൊവരൊൻ ഇടയ
ണ്സ് എന്നുള്ള അറിവും അതിപന 
തടയരൊനരൊയി പ�രൊടുക്കുന് ആന്ി
ബമയരൊട്ടിക്കു�ളം ആധുനി� 
ശസ്തക്രിയയപട അമേദ്്യ േരൊഗങ്ങ
ളരൊണസ്. ഈ രണ്ടു ശരൊസ്തശരൊഖ�ൾ
-മരരൊഗരൊണുക്കളപട പഠനേരൊയ 
പ്േമക്രരൊബമയരൊളെിയം ആന്ി
ബമയരൊട്ടിക്കു�ൾ ഉൾപെപടയള്ള 
േരുന്നു�ളപട പഠനേരൊയ െരൊർ
േമക്കരൊളെിയം- ആയർമവദ്ത്ിൽ 
ഇല്ല.  ആധുനി� പ്വദ്്യശരൊസ്ത
ത്ിപല ഒരു മഡ്രൊക്ർ ഈ നരൊലസ് 
ശരൊസ്തശരൊഖ�ളം ബിരുദ് പഠന
ത്ിപന് ആദ്്യവർഷങ്ങളിൽ 

തപന് പഠിക്കുന്നുണ്സ്. രസതന്ത
ത്ിപന്യം െീവശരൊസ്തത്ിപന്
യം ഊർജ്തന്തത്ിപന്യം 
തുടർച്ച എന് നിലയിൽ അനരൊ
റേേിയിലും പ്േപക്രരൊബമയരൊളെി
യിലും െരൊർേമക്കരൊളെിയിലും 
പമത്രൊളെിയിലും അടിത്റയി
ട്ടുപ�രൊണ്രൊണസ് ആധുനി�പ്വദ്്യ
ശരൊസ്ത  പഠനം തുടങ്ങുന്തസ്.

 ശസ്തക്രിയരൊസേയത്സ് മവദ്ന 
ഒഴിവരൊക്കരൊനും മബരൊധം പ�ടു
ത്രൊനുേരൊണസ് അനസ്തീഷ്യ ്
മയരൊഗിക്കുന്തസ്. മരരൊഗിപയ േയ
ക്കി �ിടത്തുന് ്വർത്നം 
നടക്കുമമ്പരൊൾ മരരൊഗിയപട രക്ത
സ്ർദേം കുറയരൊനും ശ്വരൊസം നി
ലച്ചുമപരൊ�രൊനും സരൊധ്യതയണ്സ്. 
ഹൃദ്യസ്തംേനം, അേിത രക്തസ്രൊ
വം തുടങ്ങിയ ്ശ്നങ്ങൾ ശസ്ത
ക്രിയരൊമവളയിൽ ഉണ്രൊവരൊം. 
അസരൊധരൊരണേരൊയി ഉണ്രൊ�രൊൻ 
സരൊധ്യതയള്ള ഇത്രം ്ശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കരൊനുള്ള പരി

ശീലനം ബിരുദ്രൊനന്ര പഠന
ത്ിലൂപട �ിട്ടിയവരരൊണസ് ഇന്
പത് അനസ്തീഷ്യ മഡ്രൊക്ർേരൊർ. 
അനസ്തീഷ്യ എന് ശരൊഖയപട 
അടിത്റയം എംബിബിഎസസ് 
ബിരുദ് പഠന �രൊലത്സ് പഠിക്കു
ന് െിസിമയരൊളെി അഥവരൊ ശരീ
ര്വർത്നശരൊസ്തവും െരൊർേ
മക്കരൊളെിയം അനരൊറേേിയം തപന്
യരൊണസ്. ശസ്തക്രിയ പെയ്ന് സർ
െമനരൊടസ് ശസ്തക്രിയരൊസേയത്സ് 
ഏറേവുേധി�ം ആശയവിനിേയം 
നടമത്ണ്യരൊൾ അനസ്തീഷ്യരൊ 
മഡ്രൊക്റരൊണസ്. ആധുനി� പ്വ
ദ്്യശരൊസ്തത്ിപല അടിസ്രൊന 
പരിശീലനം ബിരുദ് പഠന �രൊ
ലത്സ് ലേിക്കരൊത് ഒരു ആയർ
മവദ് മഡ്രൊക്ർക്കസ് ശസ്തക്രിയയ്കസ് 
ആവശ്യേരൊയ മരരൊഗനിർണ്ണയവും 
ശസ്തക്രിയരൊ സേയപത് അനസ്ത
റേിസ്റ്റുേരൊയി പ്�മ�രൊർത്തുള്ള ്
വർത്നവും മശഷം വരരൊവുന് 
മരരൊഗരൊണുബരൊധ ഉൾപെപടയള്ള 

സകെീർണ്ണത�ൾ പ്��രൊര്യം 
പെയേലും സരൊധ്യേരൊ�ില്ല.

എല്ലരൊ പ്വദ്്യശരൊസ്ത ശരൊഖ�
ളപടയം തനതരൊയ വി�സനത്ി
നസ് അവസരപേരൊരുക്കുന്തിനുപ
�രം സകെരപ്വദ്്യം മ്രൊത്രൊ
ഹിപെിക്കുന് നടപടി�ൾ ഗവ
പമെന്ിപന് േരൊഗത്തുനിന്സ് ഉണ്രൊ
കുന്തസ് നിരുത്രവരൊദ്പരവും 
അമങ്ങയറേം ഹരൊനി�രവുേരൊണസ്. 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന് സരൊധരൊ
രണ െനങ്ങൾക്കസ് ആധുനി� െി
�ിത് നിമഷധിക്കു�പയന് ഗൂ
ഢലക്ഷ്യവും ഈ നീക്കത്ിനു
പിന്ിലുണ്സ്. അതിനരൊൽ, പസ
ൻരേൽ �ൗൺസിൽ ഓെസ് ഇ 
ന്്യൻ  പേഡ്ിസിപന് മേൽപെറ
ഞ് മനരൊട്ടിെിമക്കഷൻ പിൻവ
ലിക്കണപേന്സ് മസരൊഷ്യലിസ്റസ് 
യൂണിറേി പസന്ർ ഓെസ് ഇന്്യ 
(�േയൂണിസ്റസ്) മ�രള സംസ്രൊന 
�്ിറേി മ�ന്ദ്ര ഗവപമെന്ിമനരൊ
ടസ് ആവശ്യപപെടുന്നു.

BbpÀthZ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v i-kv-{X-{In-b-bv-¡v  
A-\pa-Xn \Â-Ip-¶ Xo-cp-am\w ]n³hen¡pI

ോെകവാെക വിലവര്ദ്ധനവിപനെിപര എഐഎംഎസ്ക്എസ്ക്  
നടത്ിയ ശകാട്ടയം പഹഡ്ക് ശോസ്റ്ക് ഓഫീസ്ക് ധര് ണ എസ്ക്്ക് യുസിഐ
(സി) ജില്ലാ പസക്രട്ടറി സഖാവ്ക് മിനി.പക.ഫിലിപെ്ക് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു



തൃപ്പൂണിത്തുറ �ിഴമക്കമ�രൊ
ട്ടയിൽ സംഘടിപെിച്ച ദ്ില്ലി െമലരൊ 
�ർഷ� സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
സേിതി സംഘടിപെിച്ച ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സംഗേം െസ്റിസസ് പ�.
പ�േരൊൽ പരൊഷ ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
സേിതി പെയർേരൊൻ പ്രൊെസർ 
മെരൊർെസ് മെരൊസെസ് അധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. സേിതി െനറൽ �ൺ

വിെയൻ, അഡ്്വ.ബിജു ഏരൂർ, 
ബഷീർ .പ� .പ�, മുഹ്ദ്സ് അഷസ്റ
െസ്, എൻ. ആർ മേരൊഹൻകുേരൊർ, 
ടി.പ�.സുധീർ കുേരൊർ, പി.എം.ദ്ി
മനശൻ, മെരൊർെസ് മുല്ലക്കര, പ�.
എസസ്.ഹരികുേരൊർ , പ�.സുനിൽ
കുേരൊർ, പ്രൊെ. വി.എം.മെരൊർെസ് 
തുടങ്ങിയവർ ്സംഗിച്ചു.

സംഗേത്ിപന് േരൊഗേരൊയി നട
ന് സംഘെിത്രരെന �വിയം 
െിത്ര�രൊരനുേരൊയ സദ്സ് �ലരൊവി
െയൻ ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. നരൊടൻ 
പരൊട്ടു�രൊരുപട കൂട്ടരൊയ്മക്കസ് േരൊസി 
ഇരുമ്പനം, പ�.വി.സമന്രൊഷസ്, 
രരൊജു ഗുരുവരൊയൂർ എന്ിവർ മന
തൃത്വം നൽ�ി. പതരുവുനരൊട�
ത്ിനസ് സി.പ�.ശിവദ്രൊസൻ, 
എം.പ�.ഉഷ,നന്മഗരൊപൻ, പ�.പ�.
േരതൻ എന്ിവർ മനതൃത്വം 
നൽ�ി.
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(10-ാം ശേജില് നിന്ന്ക്)

tImÀ-¸-tdäpIÄ-¡v Zm-kyth-e sN-¿p¶ kÀ-¡m-cn-\v  
ap-¶nÂ ap-«p-a-S-¡m-sX IÀ-j-I {]-t£m`w

നസ് പിന്തുണ ് ഖ്യരൊപിച്ചു പ�രൊണ്സ് 
ഗരൊന്ധിസ്്വയറിൽ ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
സംഗേവും സംഘ െിത്രരെനയം 
നടത്ി. ് മുഖ െിത്ര�രൊരനും സരൊ
മൂഹ്യ ്വർത്�നുേരൊയ ആർ 
പരൊർത്സരൊർഥി വർ് സംഘ 

തൃപ്പൂണിത്തുറ കിഴശക ശകാട്ടയില് നടന്ന കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ 
സശമ്ളനം ജസ്റിസ്ക് പക.പകമാല് ോഷ  ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

ഡിസംബര് 21, 22, 23 െീയെികളില് സല്ത്ാന് ബശത്രി സ്െന്ത്ര 
ബമൊനിയില് നടന്ന ത്ിദിന ഐക്യദാര്ഢ്യ സംഗമം ബശത്രി 
രൂേൊ ബിഷപെ്ക് ശഡാ.ശജാസഫ്ക് മാര് ശൊമസ്ക് ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

പകാചി മബറന് ബരൈവില് ശെര്ന്ന ഐക്യദാര്ഢ്യ സംഗമം പപ്രാഫ. 
എം.പക.സാനു, പപ്രാഫ.പക.അരവിന്ാ്ന് തുടങ്ങിയവര് നയിക്കുന്നു

ഡിസംബര് 22ന്ക്  ശോത്ന്ശകാട്ക് ജംഗ്ക്ഷനില് നടന്ന  ഐക്യദാര്ഢ്യ 
സശമ്ളനം പ്രേസ്ത െലചിത് ൊരം ശപ്രംകുമാര്  ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു

സകാച്ചിയിൽ വിവിധ സരൊമൂ
ഹി�-സരൊംസ്രൊരി�- �ർഷ� 
സംഘടന�ളപട ആേിമുഖ്യത്ിൽ 
�ർഷ� സേര ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ 
റരൊലിയം പപരൊതുസമ്ളനവും നട
ന്നു. �മച്ചരിപെടി ഗരൊന്ധി ്തിേ
യപട മുമ്പിൽ നിന്സ്  ആരംേിച്ച 
റരൊലി െസ്റിസസ്  എൻ.പ�. ഷംസു
ദേീൻ ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. തുടർന്സ് 
േപറപൻപ്രൈവിൽ മെർന് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യ സമ്ളനം പ്രൊെ. 

എം.പ�. സരൊനു ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 
പെലിക്സസ് പെ. പുല്ലൂടൻ അദ്്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. പ�. അരവിന്രൊക്ഷൻ, 
മേയർ പ�. അനിൽകുേരൊർ , സൂസൻ 
മെരൊൺ, സി.വി.ബിജു, പ�.ഒ. 
സുധീർ, സി.ബി. അമശരൊ�ൻ തു
ടങ്ങി നിരവധി സംഘടനരൊ മന
തരൊക്കൾ ്സംഗിച്ചു.

ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ  ് തിജ്ഞയം  
മുതിർന് �ർഷ�പന ആദ്രിക്ക
ലും നടന്നു.

sIm¨n-bnÂ IÀj-I {]-t£m` 
sFIyZmÀVy dmen-

വീനർ പ�.ഒ.സുധീർ സ്വരൊഗതം 
പറഞ്ഞു. �രൊലടി സർവ�ലരൊശരൊല 
മുൻ പ്വസസ് െരൊൻസലർ മഡ്രൊക്ർ 
എം.സി. ദ്ിലീപസ്കുേരൊർ സരൊമൂഹ്യ 
ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ ഒപെസ് മശഖരണം 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. ഡ്ി.സലിം 
കുേരൊർ, മഡ്രൊ.എ.സി. പീറേ ർ,  
പി.സി.മെരൊളി, പ�.പ�.മഗരൊപി
നരൊയർ, െിത്ര�രൊരൻ സദ്സ് �ലരൊ 

Xr¸qWn¯pdbnÂ sFIyZmÀVy kw-Kaw

െിത്രരെന ഉദ്സ് ഘരൊടനം പെയ്തു. 
പ� െി അനിൽകുേരൊർ, ആർ ്
�രൊശം, സതീഷസ് പറമക്കരൊടസ്, ബിനു 
മബബി, വിധു, അനഘ അനിൽ, 
മൂന്രൊം ക്രൊസ്�രൊരൻ നിഹരൊർ ബി 
എൽ തുടങ്ങിയവർ െിത്രങ്ങളിലൂ
പട �ർഷ�ർക്കസ് ഐ�്യദ്രൊർഢ്യ

േർപെിച്ചു. പശ്ചിേഘട്ട സംരക്ഷണ 
സേിതി െില്ലരൊ പസക്രട്ടറിയേരൊയ 
റെി േലയരൊലപ്പുഴ,  മെരൊർെസ് േരൊതയു 
പ�രൊടുേൺ എന്ിവർ ് സംഗിച്ചു.

തിരുവല്ലയിൽ നടന് ഐ�്യ
ദ്രൊർഢ്യസംഗേം മഡ്രൊ.ഗീവർഗ്ഗീസസ് 
േരൊർ കൂറീമലരൊസസ് പേത്രരൊപപെരൊലീ
ത് ഉദ്സ്ഘരൊടനംപെയ്തു. എസസ്. രരൊ
ധരൊേണി, മഡ്രൊ. പ്സേൺ മെരൊൺ, 
പ്രൊെ.ബിെി അബ്രഹരൊം, അഡ്്വ. 
്സരൊദ്സ്, ബിമെരൊയസ് മഡ്വിഡ്സ്, 
ബിജു വി മെക്കബസ്, ഏ�ലവ്യൻ 
തുടങ്ങിയവർ ്സംഗിച്ചു. 

�ർഷ� ്മക്ഷരൊേത്ിനസ് 
ഐ�്യദ്രൊർഢ്യം ്ഖ്യരൊപിച്ചസ് 
എസസ് യസിഐ(സി) പത്നംതി
ട്ട െില്ലരൊ �്ിറേി വരൊഹന ് െരണ 
െരൊഥ സംഘടിപെിച്ചു. 2020 ഡ്ിസം
ബർ 19നസ് പത്നംതിട്ട പ്്വറേസ് 
ബസസ് സ്റരൊൻഡ്ിൽ  െില്ലരൊ �്ി

റേിയംഗം പ�.െി.അനിൽകുേരൊർ 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. 9 ദ്ിവസേരൊയി 

നടന് ്െരണ െരൊഥയിൽ 30 
മയരൊഗങ്ങൾ നടത്ി.

സക റയിൽ പദ്തി പൂർണ
േരൊയം ഉമപക്ഷിക്കു� എന് ആവ
ശ്യമുയർത്ി പസക്രമട്ടറിയറേിനു
മുമ്പിൽ നടന് ് തിമഷധ സംഗേം 
്തിപക്ഷ മനതരൊവസ് രമേശസ് പെ
ന്ിത്ല ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്തു. �രൊ
സർമ�രൊടുമുതൽ തിരുവനന്പു
രംവപര പരൊത �ടന്നുമപരൊകുന് 
െില്ല�ളിപല കുടിപയരൊഴിപെിക്ക 
പപെടുന്വരുപട ് തിനിധി�ളം, 
െന�ീയ സേരമനതരൊക്കളം, പരി
സ്ിതി സംഘടനരൊ ് തിനിധി
�ളം സംഗേത്ിൽ പപകെടുത്തു. 
പ� പറയിൽ വിരുദ് െന�ീയ 
സേിതി പെയർേരൊൻ എം.പി ബരൊ
ബുരരൊെസ് അദ്്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
�ൺവീനർ എസസ്.രരൊെീവൻ സ്വരൊ

ഗതം പറഞ്ഞു.  വിവിധ െില്ല�
ളിൽ നിന്നുള്ള സേരമനതരൊക്ക
ളരൊയ ബി.നസീർ, െരൊമക്കരൊച്ചൻ 
േണമലൽ, അരുൺ ബരൊബു, െരൊദ്ർ 
ഗീവർഗീസസ് തര�ൻ, മുമണ്ല 
ബഷീർ, സി.പ� ശിവദ്രൊസൻ, 

മഗരൊപീകൃഷ്ണൻ ഇ.പി, െിലിപെസ്കു
ട്ടി, എം.പ� ഷഹസരൊദ്സ്, ഷറെസ് 
കുണ്റ, പ�.എസസ് ്സരൊദ്സ് 
വർക്കല, അെിത്സ് ശംഖുമുഖം, 
പെ.എ നൗെൽ, എ.പ്ഷജു 
എന്ിവർ സംസരൊരിച്ചു.
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ആശരൊവർക്കർേരൊപര ആമരരൊ
ഗ്യവകുപെിൽ സ്ിരപപെടുത്തു�, 
്തിേരൊസമവതനം 21000രൂപ
യരൊക്കു�, പൾസസ് മപരൊളിമയരൊ 
അലവൻസസ് 600 രൂപയരൊക്കു�, 
എല്ലരൊേരൊസവും അഞ്രൊംതീയതി
ക്കുള്ളിൽ മവതനം നൽകു�, ്
തിേരൊസം 15000രൂപ മ�രൊവിഡ്സ് 

റിസ്സ് അലവൻസസ് അനുവദ്ിക്കു� 
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്
യിച്ചുപ�രൊണ്സ് മ�രള ആശരൊപഹ
ൽത്സ് വർമക്കഴ്സ് അമസ്സരൊസിമയ
ഷപന് ആേിമുഖ്യത്ിൽ ആല
പ്പുഴ �ളമ്രേറേിമലയ്കസ് നടന് േരൊർച്ചസ് 
െനറൽ പസക്രട്ടറി എം. എ.ബിന്ദു 
ഉദ്സ്ഘരൊടനം പെയ്ന്നു.

പസക്രശട്ടറിയറ്ിന്ക് മുന്േില് നടന്ന പ്രെിശഷധ സംഗമം പ്രെിേ് 
ശനൊവ്ക് രശമേ്ക് പെന്നിത്ല ഉദ്ക്ഘാടനം പെയ്യുന്നു
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