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ലാഭം മാനദണ്ഡമാക്ാതെ, 
ജനങ്ങളുതെ യാത്ാദുരിെങ്ങൾക്ക് 
പരിഹാരമുണ്ാക്ണതമന്ന ഉയർ
ന്ന ലക്ഷ്യത്ാതെയാണക് തെഎ
സക്ആർെിസി പ്രവർ് ിച്ചുവരുന്നെക്. 
രാത്ിൊലങ്ങളിൽ വിദൂരഗ്ാമങ്ങ
ളിതലക്ം രാപെലില്ാതെ പ്രമുഖ
പാെെളിലം സുരക്ിെയാത് പ്ര
ദാനം തെയ്ിരുന്ന ഈ സ്ാപനം 
നിർവ്വഹിച്ിരുന്ന തസവനം വളതര  
വലൊയിരുന്നു. യാത്ാആവശഷ്യ
ങ്ങൾക്ായി തപാതുതമഖലാ സം
വിധാനങ്ങൾ ഇല്ാെിരിക്െതയാ 
ദുർബ്ബലമായിരിക്െതയാ തെയ്യുന്ന 
വെതക് ഇൻഡഷ്യൻ സംസ്ാനങ്ങ
ളിതല സാധാരണജനങ്ങൾ തനരി
ടുന്ന പ്രശക് നങ്ങളും െദ്ാര സൃഷ്ി
ക്തപെടുന്ന പിതന്നാക്ാവസ്യം 
രാജഷ്യ്ിതറെ സാമ്പ്ിെ ആസൂ
ത്െർ ചൂണ്ിക്ാണിച്ിട്ടുള്ളൊണക്. 
തെഎസക്ആർെിസിയതെ െെർച് 
അ്രതമാരു സ്ിെിയിതലക്ക് 
തെരളത്യം നയിക്ം.

ശമ്പളത്തിനായതി പണതിമുടക്കേ
ണ്തിവരുന്ന ത�ാഴതിലാളതികൾ  

തെഎസക്ആർെിസിയിതല 
28,000ത്ാളംവരുന്ന ജീവന
ക്ാർ ശമ്പളം ലഭിക്ാൻ അെതു

മാസം സമരംതെതയേണ് സ്ിെി
യാണക് നിലവിലള്ളെക്. െഴിഞ്ഞ 
രണ്ക് മാസങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 12,  
20ദിവസങ്ങൾ വവെിയാണക് 
ശമ്പളംലഭിച്െക്. തമയക് മാസ ി്ൽ 

അഞ്ിനുള്ളിൽ ശമ്പളം ലഭിച്ി
തല്ങ്ിൽ 6നക് പണിമുെക്ക് നെത്തു
തമന്നക് െില തരേഡക് യൂണിയനുെൾ 
പ്രഖഷ്യാപിച്ിട്ടും ശമ്പളം തൊടു്ി
ല്; പണിമുെക്ക് നെ്ിയിട്ടും ശമ്പ
ളം തൊടു്ിട്ില്. തെഎസക്ആർ
െിസി തൊഴിലാളിയതെ ശമ്പള 
സർട്ിഫിക്റ്ക്, ഒരു ധനൊരഷ്യ
സ്ാപനവം വായ്പ നൽകുന്നെി
നക് ഈൊയിതപാലം അംഗീെരി
ക്ന്നില്. ചുരുക്്ിൽ അെിനക്  
ഓട്ണയതെ വിലതപാലമില്ാൊ
യിരിക്ന്നു!  

തെഎസക്ആർെിസിയിതല 
ശമ്പള്ിതറെയം തപൻഷതറെയം 
പ്രശക് നങ്ങൾ ഇെിനുമുമ്ം പലെ
വണ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ക്. അതപൊ

തഴല്ാം െർച്യാകുന്നെക് തെഎ
സക്ആർെിസിയതെ ദയനീയമായ 
സാമ്പ്ിെ സ്ിെിയാണക്. ഭീ
മമായ നഷ്്ിതറെ െണക്െൾ 
നിര്ി, സർക്ാർ െനിതഞ്ഞ
ങ്ിൽ മാത്തമ ശമ്പളവം തപൻ
ഷനും നൽൊൻ െഴിയൂതവന്നക് 
മാതനജക് തമറെക് വിലപിക്ന്നെക് 
സ്ിരം ൊഴ്ചയാണക്. തെഎസക്ആർ
െിസി ജീവനക്ാരും തപൻഷൻ
ൊരും അവിഹിെമായതെത്ാ 
ആവശഷ്യതപെടുന്നതുതപാലയാണക് 
മാതനജക് തമറെിതറെ സമീപനം. ദി
നംപ്രെി ഏൊണ്ക് 5.5തൊെിതയാ
ളം രൂപ വരുമാനമുണ്ാക്ിനൽ
കുന്ന തൊഴിലാളിതയാെക് ശമ്പള

sIFkvBÀSnknsb kwc£n¡pI

എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) ോര്ടി 75-ാം സ്ാേന ദിനാചരണശ്ാടനുബന്ിച്് കകാല്ം കുണ്ടറ കല്റയ്ക്കല് ഹാളില് നടന്ന സശമ്മളന്ില് ശകന്ദ്ര
കമ്മിറ്ിയംഗം സഖാവ് ജയ്സണ് ശജാസഫ് പ്രസംഗിക്കുന്നു. കോളിറ്് ബ്യൂശറാ അംഗം സഖാവ് കക.രാധാകൃഷ്ണ മുഖ്യപ്രസംഗം നട്ി.(വാര്് ശേജ് 12)
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ല ക്ഷക്കണക്കകിന് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരരട�ാരു �ാത്ാസംവകിധാ
നമാ� ടെഎസ്ആരെകിസകി അഭകിമുഖീെരകിക്കുന്ന അ്ീവ ഗുരു്രമാ� 
ത്ര്കിസന്കി ട്ാഴകിലാളകിെടള മാത്മല്ല, മുഴുവന് ജനങ്ങടള�ും ആശ
ങ്ക�കിലാഴ്്കി�കിരകിക്കുന്നു. സംസ്ാനട് ട്രാ്ുഗ്ാഗ് രംഗ്് 
്ര്കിറ്ാണ്ുെളാ�കി നകിലടൊള്ുന്ന ട്രാ്ുരമഖലാ സ്ാ്രനം എന്ന നകി
ല�കില് ടെഎസആ്രെകിസകി നകിലനകില്ക്കണടമന്നും, സ്ാ്രന ക്ിനുരവണ്കി 
അര�ാരാത്ം ത്രവര്കിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ�ും ട്രന്ഷന്ൊരു
ടെ�ും ത്രശ്നങ്ങള് ്രരകി�രകിക്കടപെെണടമന്നും ആത്ാരത്ഥമാ�കി ആതഗ
�കിക്കുന്നവരാണ് രെരള്കിടല ജനങ്ങള്.

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

പണിതയടുത്തുജീവിക്ന്ന തൊെിക്
ണക്ിനു സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് മനു
തഷഷ്യാെിെമായ ജീവിെം അസാദ്ഷ്യമാ
ക്ന്ന, അെിധനിെരുതെ വളർച്യ്കായി 
മാത്ം ആവിഷക് െരിക്തപെടുന്ന തെന്ദ്ര 
-സംസ്ാന സർക്ാരുെളുതെ നയങ്ങൾ
തക്െിതര പ്രതക്ാഭ്ിതറെ രാഷ്ടീയ
ത് ശക്ിതപെടുത്തുെ എന്നൊണക് രാ
ജഷ്യത്വിതെയള്ള ജനങ്ങളുതെ അെിയ
്ര രാഷ്ടീയ െെമ. തൃക്ാക്ര ഉപതെ
രതഞ്ഞടുപെിലം ഈ െർ്വഷ്യം പ്രെിബ
ദ്െതയാതെ നിറതവറ്ാനും അെിനു സഹാ
യെരമായ വിധിതയഴു്ക് നെ്ാനും 
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എസക് യസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റക്) മണ്ഡല
്ിതല ജനങ്ങതളാെക് അഭഷ്യർത്ിക്ന്നു.  

നതരന്ദ്ര തമാദിയതെ തനതൃെ്്ിൽ 
തെന്ദ്ര സർക്ാർ വൻെിെ തൊർപെതററ്റു
െൾക്തവണ്ി മാത്മാണക് രാപെൽ പണി
തയടുക്ന്നെക്. രാഷ്ട്ിതറെ ആസ്ിെൾ 
മുെലാളിമാർക്ക് തുഛവിലയ്കക് വിറ്റുമുെിച്ചും 
ജിഎസക് െിയിലൂതെ തൊള്ളപെിരിവക് നെ
്ി റിക്ാർഡക് സൃഷ്ിച്ചും ഇന്ധനവില 
വർദ്നവിലൂതെ നിസ്സഹായരായ ജനങ്ങ
തള കൂട്ക്വർച്യ്കക് വിതധയമാക്ിയം മു
തന്നറുെയാണക് തെന്ദ്ര ഭരണം. ഒരു തനരം
തപാലം ഭക്ണം െഴിക്ാനില്ാ്വരു

തെ എണ്ം പെിനാലര തൊെിയായി ഉയർ
ന്നിരിക്ന്നു. ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുതെയം ഔഷ
ധങ്ങളുതെയം ഉയരുന്ന വിലെൾക്ക് മുമ്പിൽ 
ജനങ്ങൾ പ്രജ്ഞയറ്ക് നിൽക്ന്നു. െെം
വാങ്ങിയം ഖജനാവക് മുെിച്ചും അെിസ്ാ
നസൗെരഷ്യ വിെസന്ിതറെ മറയിൽ 
തൊൊനുതൊെി രൂപ മുെലാളിമാരുതെ 
പണതപെട്ിയിതല ി്ക്െയാണക് ബിതജപി 
ഭരണം. വായ്പ-ജിഡിപി അനുപാെം ശ്ീ
ലങ്യതെെക് 102 ശെമാനമായതപൊൾ സം
ഭവിച് ദുര്ങ്ങൾ നമ്മുതെ രാജഷ്യ്ിതറെ 
ശിരസ്സിലം ൊമസംവിനാ പെിക്ം. 
ൊരണം ഇൻഡഷ്യയതെ വായ്പ-ജിഡിപി 

അനുപാെം 74 ശെമാനമാണക്. തൊൺ
ഗ്സ്സക് തുെക്ം കുറിച് നയങ്ങൾ ബിതജപി 
െീവ്രമായി നെപൊക്െയാണക് ഇന്നക് തെ
യ്യുന്നെക്. തെരതഞ്ഞടുപെിൽ വിധിതയഴു്ി
നുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഈ രാഷ്ടീയസാ
ഹെരഷ്യത്  ഗണിക്െെതന്ന തവണം.

തെന്ദ്ര ബിതജപി ഭരണ്ിതറെ െനി
പെെർപെക് നയങ്ങളാണക് സംസ്ാന്ക് 
ഇെതുമുന്നണി നെപൊക്ന്നെക്. െങ്ങളുതെ 
നയതമന്നക് ഇെതുസർക്ാർ വഷ്യക്മാക്ി
യിട്ടുള്ള 'ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിംഗക് ബിസി
നസക്' മുെലാളി് ചൂഷണം ആയാസര
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

പ്രിലിമിനിറി ഫീസിബിലി
റ്ി റിതപൊർട്ിലം ഫീസിബിലിറ്ി 
റിതപൊർട്ിലം ഡിപിആറിലം തെ
ലവിതന സംബന്ധിച്ക് വഷ്യെഷ്യസ്
മായ െണക്െളാണക് ൊണിച്ി
രിക്ന്നെക്. ഉദാഹരണ്ിനക് 
െണൽ നിർമ്മാണ്ിതറെ യൂണി
റ്ക് തൊസ്റക് പ്രിലിമിനറി ഫീസി
ബിലിറ്ി റിതപൊർട്ിൽ െിതലാമീ
റ്റിനക് 140 തൊെിയാണക് ൊണി

ച്ിരിക്ന്നെക്. ഫീസിബിലിറ്ി 
റിതപൊർട്ിൽ അെക് 200 തൊെി
യാകും എന്നക് എസ്റിതമറ്ക് തെയ്ി
രിക്ന്നു. ഡിപിആറിൽ തെലവക് 
115 തൊെി മാത്മാണക് ൊണിച്ി
രിക്ന്നെക്. എംബാങ്ക്തമറെിനക്  
8മുെൽ 48 തൊെിവതരയാണക് ഫീ
സിബിലിറ്ി റിതപൊർട്ിൽ ൊണി
ച്ിരിക്ന്ന മെിപ്പുതുെതയങ്ിൽ 
ഡിപിആറിൽ അെക് 10 തൊെി

യിതലാതുക്ി. െട്ിംഗക് ആറെക് െവ
റിംഗിനക് 94 മുെൽ 128തൊെിവ
തര തെലവവരും എന്നക് ഫീസില
ബിലറ്ി റിതപൊർട്ിൽ  പറയന്നു, 
എന്നാൽ ഡിപിആറിൽ എ്ി
യതപൊൾ അെക്  49 തൊെിയിൽ 
ഒതുങ്ങി. വററ്ക്സക് എന്ന െൺ
സൾട്ൻസിതയ ഉപതയാഗിച്ക് 
എസ്റിതമറ്ക് ആഡിറ്ക് നെ്ി നീെി 
ആതയാഗിതന തബാധഷ്യതപെടു്ി  

എന്ന തെതറയിലിതറെ വാദവം 
പരിതശാധിക്തപെതെണ്ൊണക്. 
നീെി ആതയാഗക് ഉ്രംപറതയ
ണ്തുമാണക്. സിസ്ട്രയ്കംപുറ്ക് 
മതറ്ാരു െൺസൾട്ൻസിയതെ 
സാന്നിദ്ഷ്യത് സംബന്ധിച്ചും 
തൊദഷ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു. 

ഇപ്രൊരം തെട്ിപെിക്ന്ന 
തവളിതപെടു്ലെളാണക് 
ദിതനന സിൽവർവലൻ 
പദ്െിതയക്റിച്ക് ഉണ്ാ
യിതക്ാണ്ിരിക്ന്നെക്. 
2019 മാർച്ചുമാസ്ി
ലാണക് റിട്.റയിൽതവ 
എൻജിനീയറിംഗക് സർ
വീസക് ഓഫീസറും സിൽ
വർവലൻ പദ്െിയതെ  പ്രി
ലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ക് െയോറാക്വാൻ സിസ്ട്ര നിതയാ
ഗിച് സംഘ്ിതറെ െലവനുമാ
യിരുന്ന  അതലാെക് കുമാർ വർമ്മ
യതെ തമൽതനാട്്ിൽ പദ്െി
യതെ പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലി
റ്ി റിതപൊർട്ക് സിസ്ട്രയ്കക് സമർപെി

ക്ന്നെക്.  ഈ റിതപൊർട്ക് സ്ീെ
രിക്െയാതണാ നിരാെരിക്െ
യാതണാ തെയ്െക് എന്നക് സിസ്ട്ര 
വഷ്യക്മാക്ിയിട്ില്.  പ്രിലിമിന
റി ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർട്ക് 
സമർപെിക്തപെട്ക് 50 ദിവസ്ി
നുള്ളിൽ ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ക് സിസ്ട്ര  പുറത്തുവിട്ടു. ഫീസിബി
ലിറ്ി റിതപൊർട്ക് െയോറാക്ാൻ 

ചുരുങ്ങിയെക് രണ്ടുവർഷം 
എടുക്ം. ൊരണം ജി
തയാളജിക്ൽ സർതവ, 
ജിതയാതെക്ിക്ൽ 
സർതവ, സാമൂഹഷ്യാഘാ
െപഠനം, സാമ്പ്ിെ 

ആഘാെപഠനം, പാരി
സ്ിൊഘാെപഠനം, വറ

ഡർഷിപെക് സർതവ തുെങ്ങി  ധാരാളം 
പഠനങ്ങൾ നെ്ിമാത്തമ റി
തപൊർട്ക് െയോറാക്ാൻ സാധിക്കൂ.  
ചുരുങ്ങിയെക് രണ്ടുവർഷംതൊണ്ടു
മാത്ം പൂർ്ിയാകുന്ന ഒരു റി
തപൊർട്ക് മെിയായ യാതൊരു പഠ

knÂhÀsse³ ]²Xn¡pÅ C³ {]nk³kn¸nÄ A{]qhÂ 
C´y³ dbnÂth t_mÀUv ]n³hen-¡Ww

സരിൽവർ വലൻ പദ്െി ഉതപക്ി
ക്ണതമന്നാവശഷ്യതപെട്ടുതൊണ്ടും യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പുമില്ാതെ പൗരന്ാരുതെ ഭൂമി
യിലം വീടുെളിലം അെിക്രമിച്ചു െയറി  
നിയമവിരുദ്മായി തെ തറയിൽ കുറ്ിെൾ 
സ്ാപിക്െയം തൊദഷ്യം തെയ്യുന്നവതര 
മർദ്ിക്െയം െള്ളതക്തസടു്ക് ജയി
ലിലെയ്കെയം തെയ്യുന്ന സർക്ാർ നെപ
െിെൾ അവസാനിപെിക്ണതമന്നക് ആവ
ശഷ്യതപെട്ടുതൊണ്ടും, തെ തറയിൽ സിൽവർ
വലൻ വിരുദ് ജനെീയ പ്രതക്ാഭത് 
പിന്തുണച്െിതറെ തപരിൽ സർക്ാർ അനു
കൂലിെളുതെ നീെമായ വസബർ ആക്ര
മണങ്ങൾക്ിരയാകുന്ന സാംസ്ാരിെ പ്ര
വർ്െർക്ക് ഐെഷ്യദാർഢഷ്യം പ്രഖഷ്യാ
പിച്ചുതൊണ്ടും തെരള സംസ്ാന ജനെീയ 
പ്രെിതരാധ സമിെി 2022 ഏപ്രിൽ 18നക് 
എറണാകുളം ആശിർ ഭവനിൽ സംഘെി
പെിച് സാംസ്ാരിെ സംഗമ്ിൽ തെര
ള്ിതല പ്രമുഖ സാംസ്ാരിെ വഷ്യക്ിെ്
ങ്ങൾ അണിനിരന്നു.

തൊട്യ്ക് മാെപെള്ളിയിലം, തെങ്ങ
ന്നൂരിലം പരപെനങ്ങാെിയിലം ഉൾതപെതെ 
തെരള്ിലതങ്ങാളമിതങ്ങാളം എല്ാ നി
യമങ്ങളും ൊറ്ിൽപറ്ി, സ്തീെതളതന്നാ 
കുട്ിെതളതന്നാ വൃദ്തരതന്നാ തരാഗിെതള
തന്നാ പരിഗണിക്ാതെ സംസ്ാന 
തപാലീസും തെ തറയിൽ ഉതദഷ്യാഗസ്രും 
തെർന്നക് അധിൊരപൂർവ്വം ജനങ്ങൾക്ക് 
തനതര നെ്ിയ അഴിഞ്ഞാട്ങ്ങൾതക്
െിതരയള്ള ജനങ്ങളുതെ വലിയ പ്രെിതഷ
ധം സാംസ്ാരിെ സംഗമ്ിൽ അലയ
െിച്ചു. വിവിധ ജില്െളിൽനിന്നക് എ്ി
തച്ർന്ന നൂറുെണക്ിനക് സാംസ്ാരിെ പ്ര
വർ്െരും സമര പ്രവർ്െരും അണി
നിരന്ന സാംസ്ാരിെ സംഗമ്ിൽ തെരള 
സംസ്ാന ജനെീയ പ്രെിതരാധ സമി
െിയതെ സംസ്ാന അധഷ്യക്ൻ തപ്രാഫ
സർ തെ.അരവിന്ാക്ൻ അധഷ്യക്െ 
വഹിച്ചു.

sI sdbnÂ: AXn{Ia§Äs¡Xnsc kmwk-vImcnI kwKaw
ജസ്റിസക് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യുരുതെ തനതൃ

െ്്ിൽ തെരള്ിൽ രണ്ടു പെിറ്ാണ്ി
തലതറക്ാലമായി ജനെീയ പ്രശ്നങ്ങളുന്നയി 
ച്ക്, െക്ി രാഷ്ടീയ്ിനെീെമായി പു
െിതയാരു സമര പന്ാവക് തവട്ിത്ളി
ച്ചുതൊണ്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാതെ പ്രതക്ാഭ
രംഗ്ക് നിലതൊള്ളുന്ന ജനെീയ പ്രെി
തരാധ സമിെി, ആ മഹ്ായ പാരമ്പ

രഷ്യം പിന്തുെർന്നുതൊണ്ക് തെ തറയിൽ പ്ര
തക്ാഭ്ിലൂതെ പുെിയ െരിത്ം രെിക്
െയാതണന്നക് തപ്രാഫ.തെ.അരവിന്ാക്ൻ 
അദ്ഷ്യക് പ്രസംഗ്ിൽ ചൂണ്ിക്ാട്ി.

ദക്ിണ തറയിൽതവയതെ മുൻ െീഫക് 
എഞ്ിനീയറും സിൽവർ വലൻ പദ്െി
യതെ ആദഷ്യ സാധഷ്യൊപഠന സംഘ്ി
തല അംഗമായിരിതക് അെിതറെ അപെ
െങ്ങൾ െിരിച്റിഞ്ഞക് വിതയാജിപ്പുമൂലം 
രാജിവയ്കെയം തെയ് അതലാെക് കുമാർ 
വർമ്മ സാംസ്ാരിെ സംഗമം ഉദക്ഘാെനം 
തെയ്തു. എല്ാ രീെിയിലം നാശങ്ങൾ വി
െയ്കന്ന സിൽവർവലൻ പദ്െിതയ നര
െ്ിതല പദ്െി എന്നാണക് അതദ്ഹം 
വിതശഷിപെിച്െക്. തെരള്ിതറെ സാമൂ

ഹിെ- സാമ്പ്ിെ-പാരിസ്ിെിെ വഷ്യ
വസ്െതള െെർക്ന്ന ഈ പദ്െിയതെ 
ഡിപിആർ തെവലം രണ്ടു മാസങ്ങൾതൊ
ണ്ക് െട്ിക്കൂട്ിയതും അബദ്ങ്ങൾ മാത്ം 
നിറഞ്ഞതുമാണക്. ഇ്രതമാരു പദ്െി
ക്ക് മുൻപക് നെതക്ണ് ജിതയാളജിക്ൽ 
സർതവ്വ വഹത്ാളജിക്ൽ സർതവ്വ തു
െങ്ങിയ സുപ്രധാനമായ പഠനങ്ങതളാന്നും 

നെ്ിയിട്ല് ഇെക് െയോറാക്ിയെക്.
ൊശ്ീരിതല ശ്ീനഗറിതലക്ള്ള തറ

യിൽതവതയക്ാൾ ഏതറ െയറ്ിറക്ങ്ങ
ളും തെരള്ിൽ നിലവിലള്ള തറയിൽ
പാെതയക്ാൾ വളവക് െിരിവെളുമുള്ള 
അവലൻതമറൊണക് സിൽവർ വലൻ 
പദ്െിയതെെക്. ത്ാഡക്തഗജക് ആയിരു
ന്ന പദ്െി സ്റാതറെർഡക് തഗജക് ആക്ിയ
തും, സ്റാൻഡക് എതലാൺ ആക്ിയതും, 
പൂർണമായി തൂണുെളിൽ വിഭാവനം തെ
യ്ിരുന്ന പദ്െിയിൽ 60% എംബാങ്ക്തമ
റെക് ആക്ിയതും എല്ാം ദുരുതദ്ശഷ്യപരം 
ആണക്. െഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിതല പ്രളയ
ങ്ങതളാ തവള്ളതപൊക്ങ്ങതളാ ഇെിതറെ 
വക്ാക്ൾ പരിഗണിച്ിട്ില്. സാമൂഹഷ്യ 

ആഘാെ വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ിട്ില്. 
ജപൊൻ നാണയമായ തയൻ അെിസ്ാ
നമാക്ി െിരിച്െതയ്കണ് ഭീമമായ പലി
ശയം പരിഗണിക്തപെട്ിട്ില്. ഇ്രതമാ
രു പദ്െിതയ സർക്ാർ അവെരിപെിക്
ന്നെക് എ്ിതനന്നക് മനസ്സിലാകുന്നില് 
എന്നും ആവശഷ്യതമങ്ിൽ സർക്ാരുമായി 
െർച് നെ്ാൻ സന്നദ്മാതണന്നും 
അതലാെക് കുമാർ വർമ്മ പറഞ്ഞു.

ജനെീയ പ്രെിതരാധ സമിെി ജനറൽ 
തസക്രട്റി എം.ഷാജർഖാൻ സ്ാഗെം 
പറഞ്ഞു. ജസ്റിസക് പി.തെ.ഷംസുദ്ീൻ,  
തജാസഫക് സി. മാെയു, തെ.പി.ശശി, അഡ്.
തക്റ്ക് ജയശങ്ർ, സി.ആർ.നീലെണ്ഠൻ, 
തഡാ.തെ.അരവിന്ാക്ൻ, എം.സുെിത്, 
ഫാദർ തറാമാൻസക് ആറെണി, തജാൺ 
തപരുവ്ാനം, തഡാ.ഡി.സുതരന്ദ്രനാഥക്, 
ഹാഷിം തെന്ാമ്പിള്ളി, തജാസഫക് എം.
പുതുതശേരി, എം.പി.ബാബുരാജക്, എസക്.
രാജീവൻ, തപ്രാഫ. കുസുമം തജാസഫക്, 
അഡ്. തഷറി തൊമസക്, തഡാ.എം.െബീർ, 
എൻ. സു്ഹ്മണഷ്യൻ, ഫാദർ തജായക്സക് 
വെെതക്ാട്ിൽ, തെ.പി.രാമാനുജൻ, 
തപ്രാഫ.തജാർജക് തജാസഫക്, ആർ.തെ.ദാ
തമാദരൻ, തപ്രാഫ.വിൻസറെക് മാളിതയ
ക്ൽ, എം.െി. തൊമസക്, മിനി തെ.ഫിലി
പെക്, രാജതഗാപാൽ വാെ്ാനം, തജാർജക് 
മുല്ക്ര, ൊതക്ാച്ൻ മണതലൽ, വി.തജ
.ലാലി, ബാബു കുട്ഞ്ിറ, എസക്. അനിെ, 
വി.പി. വിൽസൺ, െി.തെ.സുധീർകുമാർ 
തുെങ്ങി സാമൂഹഷ്യ-സാംസ്ാരിെ രംഗത് 
നിരവധി വഷ്യക്ിെ്ങ്ങൾ പതങ്ടുത്തു. തെ 
റയിൽ വിരുദ് പ്രതക്ാഭ്ിതല വീട്മ്മ
മാരുതെ തെറുത്തുനിൽപെിതറെ പ്രെിനിധിെ
ളായി, ക്രൂരമായ തപാലീസക് നെപെി തനരിട് 
തറാസക് ലിൻ ഫിലിപെക് മാെപെള്ളി, സിന്ധു 
ജയിംസക് തെങ്ങന്നൂർ എന്നിവതര െെങ്ങിൽ 
ആദരിച്ചു. തെരള്ിതല സാതഹാദരഷ്യം 
െെർക്ന്ന ആക്രമണങ്ങൾതക്െിരായ 
പ്രതമയം സംഗമ്ിൽ അവെരിപെിച്ചു.

സില്വര് ലൈന് േദ്ധതികകെതികര ജനകീയ പ്രതിശരാധ സമിതി എറണാകുള്് ആേി
ര്ഭവനില് സംഘടിപ്ിച് സാംസ്ാരിക സംഗമം റിട.കറയില്ശവ ചീഫ് എഞ്ിനിയര് അശൈാക് 
കുമാര് വര്മ്മ ഉദ്ഘാടനം കചയ്യുന്നു.

കെട്കിച്ചമച്ച ഡകി്രകിആര ഉ്രര�ാഗകിച്ച് ്രണകി്ു�ര്ാന് സംസ്ാന സരക്കാര തശമകിക്കുന്ന സകി
ല്വര്ലന് ്രദ്ധ്കിട� സംബന്കിച്ച ട്രരുംനുണെള് ഓരരാന്നാ�കി ്ുറന്നു ൊട്ടപെട്ുടൊണ്കി
രകിക്കുെ�ാണ്. ്രദ്ധ്കി�ുടെ ടെലവകിടന സംബന്കിച്ച് നീ്കി ആര�ാഗ് വകിശെലനം നെ്കി�കിരു
ന്നുടവന്നും 1.26 ലക്ഷംരൊെകി മ്കിപെുടെലവ് വരുടമന്നും െണക്കുെൂട്കി�കിരുന്നു എന്ന്് വ്യക്ത
മാക്കുന്ന രരഖെളാണ് ഇരപൊള് ്രുറ്ുവന്നകിരകിക്കുന്ന്്. ടെടറ�കില് സകില്വര്ലന് വകിരുദ്ധ 
ജനെീ� സമകി്കിക്ക് വകിവരാവൊശനകി�മത്രൊരം ലഭ്യമാ� രരഖ�കിലാണ് ഈ വസ്്ു് ഉള്്്. 
മടറ്ല്ലാ വകിഷ�ങ്ങളകിലുടമന്ന്ുര്രാടല ഇക്കാര്യ്കിലും ടെടറ�കില് െളവ് ്രറഞ്ു. നീ്കി ആര�ാഗ് 
നകിരമാണടച്ചലവകിടന സംബന്കിച്ച് ്രഠനം നെ്കി�കിട്കില്ല എന്നാണ് ടെടറ�കില് അവൊശടപെട്്്. 
െകിരലാമീറ്റകിന് 121 രൊെകി�ാണ് ഡകി്രകിആറകില് ൊണകിക്കുന്ന്്. എന്നാല് െകിരലാമീറ്റകിന് 238 രൊെകി
�ാണ് നീ്കി ആര�ാഗ് മ്കിപെ് ടെലവ് െണക്കുെൂട്കി�കിരകിക്കുന്ന്്.
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(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

യാതൊരുവിധ ജനാധിപെഷ്യ െീഴക് 
വഴക്ങ്ങളും പാലിക്ാതെ, നിയമസഭ
യിൽ െർച് തെയോതെ, ഒരു ഘട്ം വതര 
ഡിപിആർതപാലം പരസഷ്യതപെടു്ാൻ 
െയോറാൊതെ, െിെച്ചും ജനാധിപെഷ്യ 
വിരുദ്മായി അെിതച്ൽപെിച്ചുതൊണ്ിരി
ക്ന്ന സിൽവർവലൻ പദ്െിതക്െി
തര അെിശക്മായ ജനതരാഷം ഉയർ
ന്നുവരിെയം ഈ വിഷയ്ിൽ വിദഗക്ധ
രുതെ വിമർശനങ്ങതള മറിെെക്ാനാവി
ല് എന്ന സ്ിെി വരുെയം തെയ്തപൊ
ഴാണക് സംസ്ാനസർക്ാർ പദ്െിതയ 
സംബന്ധിച് തുറന്ന സംവാദ്ിനക് െയോ
റാണക് എന്നക് പ്രഖഷ്യാപിച്െക്. വിതശഷി
ച്ചും, പദ്െിയതെ സാതങ്െിെമായ കുഴ
പെങ്ങതള സംബന്ധിച്ക് അെിരൂക്മായ 
വിമർശനങ്ങൾ ഉയർ്ി, പദ്െിയതെ 
സാംഗെഷ്യത്്തന്ന നിരാെരിച്ചുതൊ
ണ്ക് മുഖഷ്യമന്തിതയാെക് െർച് തെയേണതമ
ന്ന ആവശഷ്യം തറയിൽതവ എൻജിനിയ
റിംഗക് വിദഗ്ദ്ധൻ അതലാെക് കുമാർ വർമ്മ 
ഉന്നയിച്െിതറെ പശ്ാ്ല ി്ൽ ആണക് 
സർക്ാർ അെിനക് നിർബ്ബന്ധിെമായെക്.

സിൽവർ വലൻ പദ്െിെതന്ന െള്ളി
ക്ളയണതമന്ന നിലപാടുള്ളവതരാെക് സർ
ക്ാരിതറെ മധഷ്യസ്െയിൽ ഔതദഷ്യാഗി
െമായി നെത്ണ് ഒരു തുറന്ന െർച്, 
സിൽവർ വലൻ പദ്െിയതെ നെ്ി
പ്പുൊരായ തെ തറയിലിതറെ തബാധവൽ

P\Io-b {]Xn-tcm-[ k-an-Xn- P-\Io-b kw-hmZw kwL-Sn-¸n¨p
ക്രണ പരിപാെിയാക്ി സർക്ാർ മാ
റ്ിയതപൊൾ സംവാദ്ിൽ സർക്ാരിനക് 
ഉതദ്ശശുദ്ിയില് എന്നക് വഷ്യക്മായി. െർ
ച്യതെ ലക്ഷ്യ്ിനു നിരക്ാ് രീെി
യിൽ സർക്ാർ നെ്ിയ ഈ നീക്
്ിൽ വഷ്യാപെ പ്രെിതഷധം ഉണ്ായി. 
കൂൊതെ, ഈ പദ്െിതക്െിതര ഏറ്വം 
ശക്മായ വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വഷ്യ
ക്ിെളിൽ ഒരാളായ തജാസഫക് സി. മാ
െയുവിതന െർച്യ്കക് ക്ണിക്െയം പി
ന്നീെക് അതദ്ഹത് ഏെപക്ീയമായി 
ഒഴിവാക്െയം തെയ്തു. ഇതൊതെ ഈ 
സംവാദ്ിൽ സർക്ാരിതറെ ദുരുതദ്ശം 
വളതര വഷ്യക്മായി. തുെർന്നക് പദ്െിതയ 
എെിർ്ക് െർച്യിൽ പതങ്ടുക്ാനിരു
ന്ന അതലാെക് കുമാർ വർമ്മ, പരിസ്ിെി 
ഗതവഷെൻ ശ്ീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നി
വർ പ്രെിതഷധിച്ക് സംവാദ്ിൽ നിന്നക് 
പിന്ാറി. അങ്ങതന സർക്ാർ സംഘെി
പെിച് സംവാദം ഒരു പ്രഹസനമായി മാ
റിയതൊതെയാണക് ഈ വിഷയ്ിൽ 
ഒരു തുറന്ന ജനെീയ സംവാദ്ിതറെ 
ആവശഷ്യെെ ഉയർന്നുവന്നെക്. 

ഇതെ തുെർന്നാണക് തെരള സംസ്ാന 
ജനെീയ പ്രെിതരാധ സമിെി തമയക് 
നാലാം െീയെി െിരുവന്പുരം പാ
ണക്ാെക് െങ്ങൾ ഹാളിൽ 'സിൽവർ 
വലൻ പദ്െി അനിവാരഷ്യതമാ' എന്ന 
വിഷയ്ിൽ തുറന്ന സംവാദം സംഘ

െിപെിച്െക്. 
പ്രമുഖ തറയിൽതവ എൻജിനീയറിങക് 

വിദഗക്ധൻ അതലാെക് കുമാർ വർമ്മ, സാ
തങ്െിെ സർവെലാശാല മുൻ വവസക് 
ൊൻസലർ കുതഞ്റിയ പി.ഐസെക്,  
ശാസ്ത സാഹിെഷ്യ പരിഷ്ക് മുൻ പ്രസി
ഡറെക് ആർ.വി.ജി.തമതനാൻ, ഐെി വിദ
ഗക്ധൻ തജാസഫക് സി.മാെയു, പരിസ്ിെി 
ഗതവഷെൻ ശ്ീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ, രേി
വാൻ്ം തെമ്പർ ഓഫക് തൊതമഴ്ക് പ്രസി
ഡറെക് രഘുെന്ദ്രൻ നായർ എന്നിവർ പദ്
െിതയ എെിർത്തും അനുകൂലിച്ചും ഉള്ള 
വിവിധ നിലപാടുെൾ അവെരിപെിച്ചു. 
മാദ്ഷ്യമ പ്രവർ്െൻ എം.ജി.രാധാകൃ
ഷ്ണൻ സംവാദ്ിനക് തമാഡതററ്റായിരു
ന്നു. തഡാക്ടർ എം.പി.മ്ായി സ്ാഗ
െമാശംസിച്ചു. സർക്ാരിതറെയം തെ തറ
യിലിതറെയം ഔതദഷ്യാഗിെ പ്രെിനിധി
െൾ സംവാദ്ിൽ പതങ്ടുക്ാെിരുന്ന
െിനാൽ തെ തറയിലിനക് അനുകൂലമായ 
വാദങ്ങൾ സദസിനക് മുൻപാതെ ജനെീയ 
പ്രെിതരാധ സമിെിയതെ തസക്രട്റിമാ
രിൽ ഒരാളായ എൻ.തെ.ബിജു അവെ
രിപെിച്ചു. പദ്െിതയ അനുകൂലിച്ക് െർച്
യിൽ പതങ്ടു് രഘുെന്ദ്രൻ നായർ,  കു

തഞ്ഞറിയ പി ഐസെക് എന്നിവർതപാ
ലം അെിതവഗയാത് ആവശഷ്യെെ പറ
യതമ്പാഴും ഈ പദ്െിയതെ പരിമിെി
െൾ തുറന്നു അംഗീെരിച്ചു എന്നെക് ശ്
തദ്യമായിരുന്നു. ഇതപൊൾ ഡിപിആർ 
എന്നതപരിൽ അവെരിപെിക്തപെട്ിരിക്
ന്ന തരഖ തെവലം ഒരു സാധഷ്യൊ പഠന 
റിതപൊർട്ക് ആയി മാത്തമ ൊണാൻ െഴിയൂ 
എന്നാണക് കുഞ്റിയ പി.ഐസെക് അഭി
പ്രായതപെട്െക്. വീടുെളിൽ അെിക്രമിച്ക് 
െയറി െല്ിടുന്ന നെപെി ശരിയല് എന്നും 
തെ തറയിൽ പദ്െിയമായി ബന്ധതപെ
ട്ക് വിവിധ തൊണുെളിൽനിന്നക് ഉയർന്ന 
നിർതദശങ്ങൾ പരിഗണിച്ക് എല്ാം പരി
ഗണിച്ക് വിഷയ്ിതറെ എല്ാ വശങ്ങ
ളും പഠിക്വാൻ സർക്ാർ ഒരു െമ്മിറ്ി
തയ നിതയാഗിക്ണതമന്നും അതദ്ഹം 
അഭിപ്രായതപെട്ടു. പ്രളയ സാധഷ്യെയള്ള 
സ്ലങ്ങളിൽ തമല്ാലങ്ങളാക്ി പദ്െി
തയ പുനഃക്രമീെരിക്ണതമന്നും നഷ്പ
രിഹാര പാതക്ജക് വർദ്ിപെിക്ണതമന്നും 
െല്ിൊതെെതന്ന സാമൂഹഷ്യാഘാെ പഠനം 
നെ്ണതമന്നും ആശങ്െൾ ദൂരിെരി
ക്ാനുള്ള നിർതദ്ശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ 
അതദ്ഹം മുതന്നാട്ടുവച്ചു.

നങ്ങളും നെ്ാതെ രണ്ടുമാസം
തൊണ്ക് െയോറാക്തപെട്െക് ദുരൂ
ഹമാണക്.  അതുതൊണ്ടുെതന്ന 
ഈ റിതപൊർട്ക് സാധുവല്. സാധു
വല്ാ് ഈ റിതപൊർട്ിതറെ അെി
സ്ാന ി്ലാണക് ഇ്ഷ്യൻ റയിൽ
തവ തബാർഡക് ഭൂമി ഏതറ്ടുക്ാൻ 
100തൊെി അനുവദിച്ചുതൊണ്ടും  
ൊൽക്ാലിെ ഓഫീസുെൾ തു
െങ്ങുവാനുമായി ഇൻപ്രിൻസിപെിൾ 
അപ്രൂവൽ  നൽെിയിരിക്ന്നെക്.  
ഇെക് നിയമവിരുദ്വം ഇ്ഷ്യൻ 
റയിൽതവയതെ എൻജിനീയറിം
ഗക് തൊഡിനക് വിരുദ്വമാണക് 
എന്നക് അതലാെക് കുമാർ വർമ ചൂ
ണ്ിക്ാട്ടുന്നു.  ഈ െെ്്ിൽ 
അനുമെിയതെ ബല്ിലാണക് 
സംസ്ാന സർക്ാർ ബലംപ്ര
തയാഗിച്ക് ഭൂമി ഏതറ്ടുക്വാനുള്ള 
നെപെിെളുമായി മുതന്നാട്ടു നീങ്ങു
ന്നെക്. ആയെിനാൽ ഇ്ഷ്യൻ 
റയിൽതവ തബാർഡക് എത്യം 
തവഗം ഇൻ പ്രിൻസിപെിൾ അപ്രൂ
വൽ പിൻവലിക്ണം. സ്ലം 

ഏതറ്ടുക്ൽ ഉൾതപെതെയള്ളന 
െപെിെൾ സംസ്ാന സർക്ാർ 
ഉെൻ നിർ്ിവയ്കണം.

അതലാെക് കുമാർ വർമയതെ 
തനതൃെ്്ിൽ െയോറാക്തപെട്  
പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി റി
തപൊർട്ിനക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നക് 
സിസ്ട്ര തവളിതപെടു്ിയിട്ില്. പ്രി
ലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ക് സിസ്ട്ര നിരാെരിച്ചുതവങ്ിൽ  റി
വവസക്ഡക് റിതപൊർട്ക് െയോറാ
ക്ാൻ മതറ്ാരു സമിെിതയ നി
തയാഗിക്ണം. അങ്ങതന നിതയാ
ഗിച്െിനക് തെളിവെളില്. എന്നാൽ 
പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി റി
തപൊർട്ിതല പലഭാഗങ്ങളും ഏൊ
ണ്ക് അതുതപാതലെതന്ന ഫീസി
ബിലിറ്ി റിതപൊർട്ിൽ ഉൾതക്ാ
ള്ളിച്ിരിക്ന്നൊയം അെിതവഗ 
പാെ എന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ള
ഭാഗങ്ങളിൽ അെക് അർദ് അെി
തവഗ പാെതയന്നക് െിരു്ിയി
രിക്ന്നൊയം അതലാെക് കുമാർ 
വർമ്മ ആതരാപിക്ന്നു. ഈ  
ആതരാപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളൊ

ണക്. സിസ്ട്രയം സംസ്ാന സർ
ക്ാരും തെന്ദ്രസർക്ാരും ഈ 
വിഷയ്ിൽ അഭിപ്രായം വഷ്യ
ക്മാതക്ണ്തുണ്ക്. 

പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി 
റിതപൊർട്ിൽ  80 ശെമാനം 
പാെയം എലിതവറ്ഡക് ആണക്. 
എന്നാൽ ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ിലം ഡിപിആറിലം 70 ശെമാ
നവം  എംബാങ്ക്തമറെക് 
ആണക്. പ്രിലിമിനറി ഫീ
സിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ിൽ പാെ ത്ാഡക്തഗ
ജക് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 
ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ിലം ഡിപിആറിലം 
പാെ സ്റാൻതഡർഡക് തഗജക് 
ആണക്. ഇപ്രൊരം ഒരു മാറ്ം വന്ന
െക് തെആർഡിസിഎല്ിതറെ ൊ
ല്രഷ്യത് മുൻനിർ്ിയാണക് 
എന്നക് സിസ്ട്ര തവളിതപെടു്ിയി
ട്ടുളളതും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാ
ണക്.

ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർട്ക് പു
റത്തുവന്നക് തെവലം ആറുമാസം

തൊണ്ാണക് ഡിപിആർ െയോറാ
ക്ിയിട്ടുള്ളെക്. 2018 മുെതലങ്ിലം 
തെരളം അഭിമുഖീെരിച് മഹാപ്ര
ളയങ്ങളുതെ പശ്ാ്ല്ിൽ 
70ശെമാനവം എംബാങ്ക്തമറെി
ലൂതെയള്ള ഒരു പാെ തെരളത് 
സംബന്ധിച്ിെത്ാളം ആത്മ
ഹെഷ്യാപരമാണക്. ഡിപിആർ പ്ര
ൊരം 120 െണലെൾ പദ്െിക്ക് 

ആവശഷ്യമായിട്ടുണ്ക്. തൊ
ഴിതക്ാെക് തസ്റഷൻ ഭൂമി
ക്െിയിലാണക്. തൃശൂർ 
തസ്റഷൻ ഇരുപതുമീറ്ർ 
ഉയര്ിൽ വയഡക്ടക് 
ആണക്. ഇത് ബൃഹ

്ായ ഒരു നിർമ്മിെി
തയ സാധൂെരിക്ന്ന വഹ

്തളാജിക്ൽ സർതവെൾ ഒന്നും
െതന്ന നെ്ിയൊയി തരഖെ
ളില്. നെന്നൊയി തരഖതപെടു്
തപെട്ിരിക്ന്ന ജിതയാതെക്ിക്ൽ 
സർതവയിലാെതട് പലയിെങ്ങ
ളിൽനിന്നായി തശഖരിച് 120സാ
മ്പിളുെതള മുൻനിർ്ിയള്ള പഠ
നമാണക് നെന്നിട്ടുള്ളെക്. പദ്െി

പ്രതദശ്ിതറെ 93 ശെമാനവം 
വളതര ദുർബലമായ തമഖലയിലൂ
തെയാണക് എന്നതും 164 വഹ്
തളാജിക്ലി തസൻസിറ്ീവക് പ്ര
തദശങ്ങളിലൂതെ പദ്െി െെന്നു
തപാകുന്നു എന്നതുതമാതക്യാണക്  
ജിതയാതെക്ിക്ൽ പഠന്ിതറെ 
ഫലം. ഡിപിആർ െയോറാക്ിയ
തപൊൾ ഈ പഠനഫലംതപാലം 
പരിഗണിച്ിട്ില്. ഡിപിആറിൽ 
ൊണിച്ിരിക്ന്ന നിർമ്മാണ മാ
തൃെയം നിർമ്മാണ തെലവം ഉറ
പ്പുള്ള മണ്ിതന അെിസ്ാനമാക്ി
യള്ളൊണക്.  ഉറപെില്ാ് ഭൂമി
യിൽ നിർമ്മാണ തെലവക് കൂടുെ
ലാകും. അതുതൊണ്ാണക് പ്രിലി
മിനറി ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർ
ട്ിലം ഫീസിബിലിറ്ി റിതപൊർട്ി
ലം നിർമ്മാണ തെലവക് ഉയർന്നു 
നിൽക്ന്നെക്. ഡിപിആറിൽ ൊ
ണിച്ിരിക്ന്ന നിർമ്മാണതച്ല
വക്  തസ്ട്രാങക് തസായിലിൽ നിർ
മ്മാണം നെക്തമ്പാഴുള്ളൊണക്. 
ഈ ദുരൂഹെെൾ എന്തുതൊണ്ക് 

ജനകീയ സംവാദ്ികറെ സദസ്്

ജനകീയ സംവാദ ശവദിയില് ശജാസഫ് സി.മാതയു, രഘുചന്ദ്രന് നായര്, അശൈാക് കുമാര് 
വര്മ്മ, എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണന്, കുകഞ്റിയ േി.ഐസക്, ആര്.വി.ജി.ശമശനാന്, ശ്ീധര് രാ
ധാകൃഷ്ണന് എന്നിവര്
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എനക്` വഷ്യക്മാക്വാൻ തെതറ
യിലിനും സംസ്ാന സർക്ാരി
നും ഉ്രവാദി്മുണ്ക്. ഇത് 
ബൃഹ്ായ ഒരു പദ്െിയതെ 
റാപെിഡക് എൻതവൺതമറെൽ സ്റ
ഡി നെ്ിയിട്ടുള്ളെക് അംഗീകൃെ 
ഏജൻസി അല് എന്നുള്ളതുക് വളതര 
തെട്ിപെിക്ന്ന ൊരഷ്യമാണക്. 
തൊെെി ഇെതപെലിതനത്തുെർന്നക് 
എൻതവൺതമറെൽ സ്റഡിക്ക് 
പുെിയ ഏജൻസിതയ നിതയാഗി
തക്ണ്ിവന്നിരിക്ന്നു എന്ന യാ
ഥാർത്ഷ്യം നമ്മുതെ മുന്നിലണ്ക്. 

സതിൽവർലലൻ പദ്ധ�തികോ
യതി ഉക്പക്തികേതപെട്ട�് മറ്് 
ഇരുപ�് പദ്ധ�തികൾ

43,000 തൊെിയതെ ഇരുപെക് 
മറ്ക് പദ്െിെൾ ഉതപക്ിച്ാണക് 
സംസ്ാന സർക്ാർ സിൽവർ
വലനിതറെ പുറതെ തപാകുന്നെക് 
എന്നൊണക് മതറ്ാരു ദുരൂഹെ. 
നെപൊക്ിതക്ാണ്ിരുന്ന 5900തൊ
െിയതെ പദ്െിെളും ആതലാെന
യിലള്ള 37,000തൊെി രൂപയതെ 
8 പദ്െിെളുമാണക് ഇപ്രൊരം 
ഒഴിവാക്തപെട്െക്. വിതദശ വായ്പ
യ്കക് തെന്ദ്രസാമ്പ്ിെൊരഷ്യവകു
പെിതറെ അനുമെി ആവശഷ്യമായ 
പദ്െിെളായിരുന്നു ഇവ. സിൽ
വർവലൻ പദ്െിക്ാണക് മുൻഗ
ണനതവണ്െക് എന്ന സംസ്ാന 
സർക്ാരിതറെ നിലപാെിതനത്തു

റിതപൊർട്ിൽ പ്രെി ദിനയാത്ക്ാ
രുതെ എണ്ം െണക്ാക്ിയിരി
ക്ന്നെക് 37750 ആണക്.  രണ്ടുമാ
സ്ിനുതശഷം പുറത്തുവന്ന ഫീ
സിബിലിറ്ി റിതപൊർട്ിൽ യാത്
ക്ാരുതെ എണ്ം 67740 എന്നാ
ണക് പറയന്നെക്. എന്നാൽ ഡിപി
ആറിൽ പ്രെിദിന യാത്ക്ാരുതെ 
എണ്ം  79934 ആയി ഉയർന്നി
രിക്ന്നു. ആധിൊരിെമായ എത്
ങ്ിലം പഠന്ിതറെ പിൻബ
ലം ഈ െണക്െളിലില്. 
റയിൽതവ തബാർഡം 
നീെി ആതയാഗം ഈ 
വിഷയ ി്ൽ സംശയം 
ഉന്നയിച്ിട്ടുണ്ക്.

2.3തൊെി ജനസംഖഷ്യ
യള്ള മുംവബ  നഗരത്
യം 82ലക്ം ജനസംഖഷ്യയള്ള  
അഹമ്മദാബാദക് നഗരത്യം 
ബന്ധിപെിക്ന്ന ബുള്ളറ്ക് തരേയി
നിതറെ ഡിപിആറിൽ, ഈ റൂട്ിൽ 
ആദഷ്യ പത്തുവർഷം പ്രെീക്ി 
ക്തപെടുന്ന യാത്ക്ാരുതെ എണ്ം 
െ ണ ക് ാ ക് ി യ ി ര ി ക് ന്ന െക് 
17900ആണക്. തുെർന്നുമാത്മാണക് 
31,700 യാത്ക്ാതര പ്രെീക്ി 
ക്ന്നെക്. െിരുവന്പുരം ജില്
യിലാതെ 33ലക്മാണക് ജനസം
ഖഷ്യ. നഗര്ിതല ജനസംഖഷ്യതെ
വലം 18000 ആണക്.  ൊസർതൊ
ഡക് ജില്യിതല ജനസംഖഷ്യ 13 
ലക്വം മാത്മാണക്. തെരള്ി
നുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്ന്ന പദ്

യങ്ങൾ എന്നെക് വഷ്യക്മാണക്.  

കടബാദ്ധധ്യ�യുതട ആഴം
െന് ധനപ്രെിസന്ധിയി

ലൂതെയാണക് തെരളം െെന്നുതപാ
കുന്നെക്. െെതമടു്ക് െെം െിരി
ച്െവക് നെത്തുംവിധമാണക് സം
സ്ാനത  ്ധനൊരഷ്യമാതനജക്തമ
റെക്.  25 ലക്്ിനക് മുെളിലള്ള 
ബില്ലുെൾ മാതറണ്െില് എന്നാ
ണക് സർക്ാർ ഇതപൊൾ െീരുമാ

നിച്ിരിക്ന്നെക്. വദനംദിന 
െിലവെൾക്ക് നിയന്ത
ണം ഏർതപെടു്ിയിരി
ക്ന്നു. സിൽവർവലൻ 
പദ്െിതയക്റിച്ക് വി
ശദീെരിക്ാൻ ഡിവവ

എഫക്ഐ തൊല്്ക് 
സഘെിപെിച് ജനസഭ ഉദക്ഘാ

െനം തെയ്തുതൊണ്ക് ധനമന്തി 
ബാലതഗാപാൽ, ഒരു വർഷ്ി
നെം സർക്ാർ ഗരുെരമായ സാ
മ്പ്ിെ പ്രെിസന്ധിയിൽ അെ
തപെടുതമന്നും അടു്വർഷം സം
സ്ാന്ക് ശമ്പളവം മറ്ക് ആനു
കൂലഷ്യങ്ങളും നൽൊൻ സാധിതച്
ക്ില് എന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞു.  

ഫിസ്ൽ റത്ാൺസിബിലി
റ്ി ആറെക് ബജറ്ക് മാതനജക്തമറെക് 
ആക്ടക് പ്രൊരം ഒരു സംസ്ാന
്ിതറെ സഞ്ിെെെം ആ സം
സ്ാന്ിതറെ ജിഎസക്ഡിപി 
അഥവാ ആഭഷ്യ്ര വരുമാന്ി
തറെ 29 ശെമാന്ിൽ കൂൊൻ 

തപൻഷൻ ലിമിറ്ഡിതന മുൻനിർ
്ി എടു്ിരിക്ന്ന െെങ്ങൾ
കൂെിയാകുതമ്പാൾ ആതളാഹരി 
െെം 1,34,000 രൂപയാകും. ഇെക് 
വളതര ഭീമമായ തുെയാണക്. 

സിൽവർവലനിനക് ജിക് നല്കു
ന്നെക് പലിശയില്ാ വായ്പയാണക് 
എന്നക് സർക്ാർ അവൊശവാദ
മുന്നയിക്തമ്പാഴും െിരിച്െവക് 
ഇ ഷ്്യൻ രൂപയതെ മൂലഷ്യ്െർച്യ്കക് 
ആനുപാെിെമാകുതമ്പാൾ അെക് 
പലിശയ്കതുലഷ്യമായിവരും എന്ന
ൊണക് യാഥാർത്ഷ്യം.   തെരള
്ിതല എല്ാവിെസനപദ്െി

വിഷയമല്ിെക്. തെരള്ിതറെ 
വജവവവവിധഷ്യത്യം പശ്ി
മഘട്ത്യം പരിസ്ിെിതയയം 
െെർക്ന്നതും െലമുറെതള്
തന്ന െെതക്ണിയിലാക്ന്നതുമാ
ണക് പദ്െി എന്നെിനാൽ തെര
ള്ിതല ജനങ്ങതള ആതെ ബാ
ധിക്ന്നതും വളതര ഗരുെരവം 
ദൂരവഷ്യാപെവമായ പ്രെഷ്യാഘാെ
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാൻ തപാന്നതുമാണക്.  

സ്ാെന്തഷ്യാന്ര ഇ ഷ്്യയിൽ 
വിവിധ വിെസന പദ്െിെൾ
ക്ായി വീടും സ്ലവം വിട്ടുതൊ
ടുതക്ണ്ിവന്നവരിൽ 6 തൊെിയാ

കക കറയില് േദ്ധതികകെതികര എഐഡിലവഒ എറണാകുളം ജില്ാക
മ്മിറ്ി സംഘടിപ്ിച് യുവജന സാംസ്ാരിക സംഗമ്ില് സംസ്ാന പ്ര
സിഡറെ് സഖാവ് ഇ.വി.പ്രകാേ് മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തുന്നു.

കക കറയില് സില്വര് ലൈന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ശകാടയം  മാടപ്ള്ിയില് ആരംഭിച് അനിശ്ിതകാൈ 
സമര േന്തൈില് എഐഡിഎസ്ഒ  പ്രവര്്കര് ഐക്യദാര്ഢ്യം അറിയിച്് എ്ിയശപ്ാള്.

െർന്നക് ഈ പദ്െിെൾക്ായി 
തെരള്ിനു ലഭിക്ന്ന വിതദശ 
വായ്പ മറ്ക് സംസ്ാനങ്ങൾക്തവ
ണ്ി വിനിതയാഗിക്ാൻ െീരുമാ
നിച്ചു എന്നെക് സാമ്പ്ിെ ൊ
രഷ്യവകുപെിതറെ 2020 ആഗസ്റിൽ 
തെർന്ന തയാഗ്ിതറെ മിനിെക്സും 
2021ൽ നിർമല സീൊരാമൻ മു
ഖഷ്യമന്തിക്ക് അയച്ചും െത്തും ഉദ്
രിച്ക് പരിസ്ിെി പ്രവർ്െൻ 
ശ്ീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ ജനെീയ 
പ്രെിതരാധ സമിെി സംഘെിപെി
ച് ജനെീയ സംവാദ്ിൽ ചൂ
ണ്ിക്ാട്ിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ 
എട്ടു പദ്െിെളിൽ ഒന്നക് സിൽ
വർവലൻ ആയിരുന്നു എന്നാണക് 
തെ തറയിൽ എംഡിയതെ വാദം.

പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്ി 

െി എന്ന നിലയിൽ സിൽവർ
വലൻ ദീർഘദൂരയാത്ക്ാർക്ക് 
പ്രതയാജനതപെടുെയമില്.  അതപൊൾ 
സിൽവർവലനിൽ നിെഷ്യയാത്
ക്ാർ 79934 എന്ന െതണ്്
ലിനക് അവലംബമായ പഠനറി
തപൊർട്ക് പുറത്തുവിൊനുള്ള ഉ്
രവാദി്ം തെതറയിലിനും സർ
ക്ാരിനുമുണ്ക്. 

െരക്ഗൊഗെവം തെരള്ി
നുള്ളിൽ ഒതുങ്ങും. െരക്ഗൊഗ
െ്ിനക് എവ്വിധമാണക് സിൽവർ
വലൻ പദ്െി പ്രതയാജനതപെടുെ 
എന്നെിതനക്റിച്ചും പഠനങ്ങൾ 
എത്ങ്ിലം നെന്നിട്ടുള്ളൊയി 
വഷ്യക്മാക്തപെട്ിട്ില്. വരുമാനം 
കൂട്ിക്ാണിക്വാനുള്ള െത്പൊ
െിതറെ ഭാഗമായാണക് ഈ മറിമാ

tIcf¯nse FÃm hnIk\ ]²XnIfpsSbpw A´yw  
Ipdn¡p¶ ]²Xnbmbn knÂhÀsse³ amdpw
(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)

െളുതെയം അ്ഷ്യം കുറിക്ന്ന 
പദ്െിയായി സിൽവർവലൻ 
മാറും. നിര്ിതല വാഹനതപെരു
പെം കുറയ്കതമന്നും അെിലൂതെ വാ
ഹനാപെെങ്ങൾ കുറയതമന്നു മാണക് 
സർക്ാർ പക്ം ഉയർത്തുന്ന 
മതറ്ാരു വാദം. നിര്ിൽ വാഹ
നതപെരുപെമുണ്ക് എന്നെിൽ െർ
ക്മുണ്ാൊൻ ഇെയില്.  നിര്ി
തല വാഹനതപെരുപെമാണക് അപ
െെങ്ങളുതെ ൊരണം എന്ന പഠനം 
പതക് നെന്നിട്ടുതണ്ാ.  തപാതുഗ
ൊഗെ സംവിധാനം പരഷ്യാപ്തമല് 
എന്നൊണക് വാഹനതപെരുപെ്ി
തറെ പ്രധാനൊരണം. വാഹനഅ
പെെങ്ങളുതെ ഏറ്വം പ്രധാന 
ൊരണം മദഷ്യപിച്ക് വാഹനതമാ
െിക്ന്നു എന്നൊണക്. തറാഡെളു
തെ തശാെഷ്യാവസ്യാണക് മതറ്ാരു 
ൊരണം. ഒപെം  തെരുവവിളക്
െളില് എന്നതും രാത്ിൊല്ക് 
അപെെങ്ങൾ വർദ്ിക്വാൻ ൊ
രണമാകുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ാണക് 
ആദഷ്യം ഉ്രം െതണ്ത്ണ്െക്. 

പദ്െിയതെ ഡിപിആറിതല 
അപാെെെതളക്റിച്ക് തബാധ
പൂർവ്വം മൗനം പാലിക്ന്ന സർ
ക്ാർ വൃ്ങ്ങൾ വിെസനം എന്ന 
ഒതരതയാരു മന്തം ഉരുവിട്ക് ഒറ്
ക്ാലിൽ നിൽക്ന്നെക് എവ്വിധ
വം പദ്െി നെ്ിതയ പറ്റൂ എന്ന 
നിർബന്ധബുദ്ിതൊണ്ടുമാത്മാ
ണക്. പദ്െിയതെ അപാെെെതള
ക്റിച്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നല് തബാ
ധഷ്യമുണ്ക് എന്നതുതൊണ്ാണക്  അതു
ക്ംതമതലയള്ള നഷ്പരിഹാര 
പാതക്ജുെതളാന്നും ജനങ്ങതള 
ആെർഷിക്ാ്െക്.  ഭൂമിയം തെ
ട്ിെങ്ങളും വിട്ടുതൊടുതക്ണ്ിവരു
ന്ന ആളുെതള മാത്ം ബാധിക്ന്ന 

ളുെൾ ഇനിയം പുനരധിവസിപെി 
ക്തപെട്ിട്ില് എന്നെക് ആസൂത്ണ 
െമ്മീഷതറെ റിതപൊർട്ാണക്. വിെ
സനപദ്െിെൾ സാധാരണജന
ങ്ങളുതെ ജീവിതൊപാധിെളും ജീ
വിെവം െെർക്ന്നു എന്നെിനക് 
മൂലമ്പിള്ളി അെക്മുള്ള സമീപ
ൊല കുെിയിറക്ലെളുതെ സാ
ക്ഷ്യവം ജനങ്ങൾക്മുമ്പിലണ്ക്.

തഗാപഷ്യമായം ബലംപ്രതയാ
ഗിച്ചും ജനങ്ങതള െല്ിതയാതുക്ി
യം സിൽവർവലൻ പദ്െി നെ
പെിലാക്ാം എന്ന ധാർഷ്ഷ്യം മെി
യാക്ി, സമരരംഗത്തുള്ള ജനങ്ങ
ളുതെയം സാതങ്െിെവിദഗ്ദ്ധരുതെ
യം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ക് പദ്
െിയതെ അപാെെെൾ മനസ്സി
ലാക്ാനും െദനുസൃെമായ നില
പാതെടുക്വാനും െയോറാകുെ 
എന്നൊണക് സംസ്ാന സർക്ാർ 
തെതയേണ്െക്. െിരുവനന്തുപുര്ക് 
ജനങ്ങതള തപാലീസക്  െവിട്ടുന്നു, 
െണ്ണൂരിൽ മുഖഷ്യമന്തിയതെ മണ്ഡ
ല്ിൽ ശക്മായ പ്രെിതരാധ
മുയർ്ിയ ജനങ്ങതള െല്ിതയാ
തുക്ാൻ സിപിഐ(എം)തറെ പ്ര
വർ്െർ തപാലീസിതനാപെം 
തെരുന്നു, സമരംതെയ്യുന്ന സ്തീെളും 
കുട്ിെളും വൃദ്മാൊക്ളും തരാഗി
െളുമെക്ം തപാലീസിതറെ ഹീന
മായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാ
ക്തപെടുന്നു തുെങ്ങി ജനാധിപെഷ്യ
ക്രമ്ിതറെ അ്സ്സ്തയ നി
രാെരിക്ന്ന സംഭവങ്ങളാണക് 
നെന്നുതൊണ്ിരിക്ന്നെക്. ഇെക്  
ഇെതുപക്തമന്നക് അവൊശതപെ
ടുന്ന ഒരു സർക്ാരിനക് ഭൂഷണമല് 
എന്ന വിതവെമാണക് പദ്െിയതെ 
അനുകൂലിെൾക്ം സർക്ാർ വൃ
്ങ്ങൾക്ം ഉണ്ാതെണ്െക്.

പാെില് എന്നിരിതക് തെരള ി്ൽ 
അെക് 36 ശെമാനം എ്ിയിരി
ക്ന്നു.  െിഫക്ബി വഴി വലിയ 
തുെ െെതമടുത്തുതൊതണ്യിരിക്
െയാണക് സംസ്ാന സർക്ാർ. 
െിഫക്ബി വഴി െെതമടുക്ന്നെക് 
വരുമാനമായി ബജറ്ിൽ സൂെിപെി
ക്തമ്പാഴും ഈ െെം ബജറ്ിനുപു
റ്ാണക് എന്നാണക് സംസ്ാന
സർക്ാർ വാദിക്ന്നെക്. ഈ വർ
ഷത് ബജറ്ിലം 70000 തൊ
െിരൂപ െിഫക്ബി വഴി െെതമടുക്ം 
എന്നക് സൂെിപെിച്ിട്ടുണ്ക്.  െിഫക്ബി
യതെ ഗാരറെി സംസ്ാന സർക്ാ
രാണക്. ഇെിനുംപുറതമ െെങ്ങൾ 
തവതറയമുണ്ക്. ത്ഷഷ്യൽ പർപെ
സക് തവഹിക്ിൾ എന്നക് സർക്ാർ 
പറയന്ന തസാഷഷ്യൽ തസെ്യൂരിറ്ി 
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ക്േശീയപാ�യതിൽ എന്ാണ് 
സംഭവതികേുന്ന�്?

തദശീയപാെതയാരങ്ങളിതല 
ജനങ്ങൾ തനരിടുന്ന വിെസനദു
ര്്ിനക് ഏെതദശം അരനൂറ്ാ
ണ്ിതറെ െരിത്മുണ്ക്. സ്്ംവ
സ്തുവിനുതമൽ യാതൊരു അവൊ
ശവമില്ാതെ അനഷ്യനാക്തപെട്വ
തറെ െരിത്മാണെക്. വലിയ തവ
ദനയം തനാമ്പരവം നീെിനിതഷ
ധവം നൽെിതക്ാണ്ക് അെക് ഇന്നും  
തുെരുെയാണക്.

1972ൽ തദശീയപാെയായി 
പ്രഖഷ്യാപിക്തപെട്തും എറണാകു
ളം ഇെപെള്ളിമുെൽ തെരള-െർണ്ാ
െെ അെിർ്ിയായ െലപൊെി 
വഴി െെന്നുതപാകുന്നതുമായ പഴയ 
എൻഎച്ക് 17തറെ െരിത്ം നാം 
പരിതശാധിക്ന്നെക് നന്നായിരി
ക്ം. തപാതുമരാമ്ക് വകുപെിനു
െീഴിലള്ള വിവിധ തറാഡെൾ 
കൂട്ിതയാജിപെിച്ാണക് തദശീയപാ
െയായി പ്രഖഷ്യാപിച്െക്. പരമാവ
ധി 15 മീറ്ർ മാത്ം വീെിയണ്ാ
യിരുന്ന ആ തറാഡിനക് മിക്വാറും 
സൗജനഷ്യമായി സ്ലംവിട്ടുതൊടു  
കുടുംബങ്ങൾ െതന്നയാണക് പാെ
യതെ വശങ്ങളിൽ ൊമസിച്ിരു
ന്നെക്. തദശീയപാെ പ്രഖഷ്യാപനം 
വന്നതൊതെ ഏെതദശം 30 മീറ്ർ 
വീെിയിൽ സ്ലം തറാഡിനുതവ
ണ്ി മരവിപെിക്തപെട്ടു. ഇരുവശ
ത്തും 7.5 മീറ്ർ വീെം മരവിപെി
ക്തപെട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലം 
ഒരു ബാധഷ്യെയായി മാറി. െങ്ങ
ളുതെ ആവശഷ്യങ്ങൾക്ായി ഉപ
തയാഗതപെടു്ാതനാ, വിൽപെന
യക് തക്ാ, തലാണിതനാ െഴിയാ്
വിധം സ്ലം മരവിപെിക്തപെട്
െിതനത്തുെർന്നക് തദശീയപാെ 
വിെസന്ിനുതവണ്ി ആദഷ്യമാ
യി മുറവിളി ഉയർന്നെക് ആ കുടും
ബങ്ങളിൽ നിന്നു െതന്നയായിരു
ന്നു. എൺപതുെളുതെ പകുെിതയാ
തെ സ്ലം ഏതറ്ടുക്ൽ വിജ്ഞാ
പനം ഇറങ്ങിതയങ്ിലം അെക് ൊ
രഷ്യമായി പുതരാഗമിച്ില്. അവസാ
നം 2003ലാണക് സ്ലം ഏതറ്ടു
ക്ൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്െക്. 

എറണാകുളം ജില്യിതല ഇെ
പെള്ളി മുെൽ തൃശൂർ ജില്യമായി 
അെിർ്ി പങ്ിടുന്ന മൂ്കുന്നം 
വതരയള്ള റീച്ിൽ, തുച്ഛമായ നഷ്

പരിഹാരം വാങ്ങിയം സൗജനഷ്യ
മായിതപാലം സ്ലം വിട്ടുതൊടു
ക്ാൻ ജനങ്ങൾ െയോറായിരുന്നു. 
വിട്ടുതൊടു് സ്ല്ിതനാെക് 
തെർന്നക്,  ബാങ്ക് തലാൺ എടുത്തും 
മറ്ക് വസ്തുവെെൾ വിറ്റും സ്യം 
പുനഃരധിവസിച്ക് ആയിരക്ണ
ക്ിനക് മനുഷഷ്യർ നാെിതറെ വിെ
സന്ിൽ സത്ാഷത്ാതെ 
പങ്ാളിയായി. നാലവരി പാെയ്കക് 
14 മീറ്ർ മാത്ം മെിയാകുമായി
രുന്നിട്ടും തദശീയപാെയതെ ഭാവി 
വിെസന്ിനുകൂെി ഉതദ്ശിക്
തപെട് 30 മീറ്ർ വീെിയിൽ ഈ 
തമഖലയിൽ സ്ലം ഏതറ്ടുക്
തപെട്ടു. എന്നാൽ ഉദാരവൽക്രണ
-സ്ൊരഷ്യവൽക്രണ നയങ്ങളു
തെ പുെിയ ഘട്്ിതലയ്കക് രാജഷ്യം 
െെന്നതൊതെ തദശീയപാെെൾ  
എന്ന സങ്ൽപെ്ിൽനിന്നക് മാ
റിമാറിവന്ന സർക്ാരുെൾ പി
തന്നാട്ടുതപായി. തദശീയപാെെൾ 
ബിഒെി ചുങ്പാെെളായി മാറ്ാ
നായിരുന്നു തെന്ദ്ര സർക്ാരുെ
ളുതെ നീക്ം.

പാെ നാലവരിയാക്ണതമ
ങ്ിൽ 45 മുെൽ 60 മീറ്ർ വതര 
വീെിയിൽ സ്ലം ഏതറ്ടുക്ണ
തമന്ന പുെിയ നിർതദ്ശം മുതന്നാ
ട്ടുവയ്കതപെട്ടു. 2005ൽ സ്യം പുനഃ
രധിവസിച് കുടുംബങ്ങളുതെതമൽ 
െന് പ്രഹരം ഏൽപെിച്ചുതൊ
ണ്ക് 45 മീറ്ർ സ്ലം ഏതറ്ടുക്ാ
നുള്ള നീക്ം സർക്ാർ ആരംഭി
ച്ചു. മിച്മായി ലഭിച് ഭൂമിയിൽ 
സ്യം നിർമ്മിച് പല വീടുെളു
തെയം ഗൃഹപ്രതവശനെെങ്ങക് നെ
ക്ാൻ തപാകുതമ്പാഴാണക് പലരും 
ഈ ദുര്വാർ് തെൾക്ന്നതു
െതന്ന. പാെതയാര്ക്  ഉപജീ
വനമാർഗ്ഗങ്ങൾ പടുത്തുയർ്ി
യവരുതെയം തനഞ്്ക് ഈ വാർ
് െീ തൊരിയിട്ടു. 

തുെർന്നക് ചുങ്പൊെെളാക്ി 
തദശീയപാെെൾ മാറ്റുന്ന നെപ
െിതക്െിതര ഭൂമി നഷ്തപെടുന്നവ
രും അല്ാ്വരുമായ സാമൂഹഷ്യ
തബാധമുള്ള വഷ്യക്ിെളും പ്രസ്ാ
നങ്ങളും പ്രതക്ാഭരംഗത്യ്കക് 
വന്നു. ശക്മായ തെറുത്തുനിൽപെക് 
സമരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. നാല
വരിതദശീയപാെയ്കക് നിലവിൽ 
ഏതറ്ടു് 30 മീറ്ർ ധാരാളമായി

രിതക് ചുങ്പൊെയ്കതവണ്ിയള്ള 
45 മീറ്ർ സ്ലതമതറ്ടുപ്പും കുെി
തയാഴിക്ലം പാെിതല്ന്ന ഡിമാ
റെക് ഉയർ്തപെട്ടു. സമരസമിെി
െളുതെ ശക്മായ  നിലപാടും ജന
സാന്ദ്രെ കൂെിയ തഗാവയിലൾതപെ
തെ  30 മീറ്റിൽ 4 വരിപൊെ പണി
െതും െർച് തെയേതപെട്ടു. തുെർന്നക് 
വി.എസക്.അെയുൊനന്ൻ മുഖഷ്യമ
ന്തിയായിരുന്ന ൊല്ക് സർവ്വ
െക്ിതയാഗം തെർന്നക് തദശീയ
പാെ 30 മീറ്റിൽ നാലവരിപൊ
െയായി വിെസിപെിക്ണതമന്ന 
െീരുമാനം വെതക്ാണ്ടു.

എന്നാൽ ആ െീരുമാനം അട്ി
മറിക്ാൻ ഉപജാപെർക്ക് െഴി
ഞ്ഞു. തുെർന്നക് രണ്ാം സർവ്വെ
ക്ിതയാഗം തെർന്നു. ആ തയാഗവം 
30 മീറ്റിൽ നാലവരിപൊെ പണി
യണതമന്നുെതന്ന െീരുമാനതമടു
ത്തു. ആ െീരുമാനവം തെരള്ി
തല തൊംതജാസിതനതപാലള്ള  
ബ്യൂതറാക്രാറ്റുെളിൽ ഒരു വിഭാഗ
വം പ്രധാന രാഷ്ടീയപാർട്ിെളി
തല കുപ്രസിദ്രായ തനൊക്ളും 
തെർന്നക് അട്ിമറിച്ചു. പിന്നീെക് െട്ി
ക്കൂട്ിയ മൂന്നാം സർവ്വെക്ിതയാ
ഗം ഫല്ിൽ ഒരു പ്രഹസനമാ
യി മാറി. 45 മീറ്റിൽ തദശീയ
പാെെൾ ബിഒെി ചുങ്പൊെയായി 
വിെസിപെിച്ാൽ മെിതയന്ന ജന
തരോഹെരവം തദശവിരുദ്വമായ 
െീരുമാനതമടുക്െതയന്ന െെങ്ങക് 
പരിപാെിയായി അെക് മാറി. അങ്ങ
തന തെരള ി്തല വഷ്യവസ്ാപിെ 
ഇെതുപക്്ിതറെ െീവ്രവലതു
പക് സാമ്പ്ിെ നയങ്ങതളാ
ടുള്ള ൊയക് വക് വഷ്യക്മാക്തപെട്ടു. 
സർക്ാർ െീരുമാനം വതന്നങ്ി
ലം ശക്മായ ജനതരാഷവം പ്ര
തക്ാഭവം ൊരണം ആ െീരുമാ
നം നെപൊക്ാനുള്ള സാഹെരഷ്യം 
വളതരക്ാലമുണ്ായില്. 

2018തല പ്രളയവം തുെർച്യായ 
പ്രകൃെിതക്ാഭവം ജനജീവിെം 
െെർത്റിഞ്ഞു. തൊവിഡക് മഹാ
മാരിയതെ െെന്നുവരവാെതട് ജന
ങ്ങളുതെ കൂെിതെരലെൾ ഇല്ാൊ
ക്ി. സർക്ാർവെ നിയമപരമായ 
വിലക്െൾ ആളുെതള വീടുെൾ
ക്ള്ളിൽ െളച്ിട്ടു. അതങ്ങയറ്ം 
ദുരിെപൂർണ്മായ ജനജീവിെത് 
പിണറായി സർക്ാർ െങ്ങളുതെ 

ജനതരോഹനെപെിെൾക്ള്ള സു
വർണ്ാവസരമായി െണ്ടു. നിയ
മ്ിതറെ മൂെിതക്ട്ിയ െണ്ണുെളു
തെ ബല്ിൽ ജനങ്ങതള പിെി
ച്ചുപറിച്ചും ഭീഷണിതപെടു്ിയം 
പ്രതലാഭനങ്ങളിലൂതെയം സർക്ാർ 
ജനാധിപെഷ്യവിരുദ്മായ നീക്
ങ്ങളിലൂതെ ഭൂമിതയതറ്ടുക്ൽ പ്ര
ക്രിയ നെ്ിതയടുത്തു. 17 വർഷ
മായി ജനങ്ങൾ നെ്ിയ തെറു
ത്തുനിൽപെിതന മഹാമാരിയതെ 
മറയിൽ മറിെെക്ാൻ ജനതരോ
ഹിയായ ഒരു ഭരണാധിൊരി നെ
്ിയ ക്രൂരമായ നെപെിയായി 
അെക് െരിത്്ിൽ തരഖതപെടു്
തപെടും.
ക്േശീയപാ�കളുതട ഇര
കൾകേ് നൽകതിയ സ്വർഗ്ീയ 
പാക്കേജതിതറെ യാഥാർത്ധ്യ
തമന്്?

തദശീയപാെ ചുങ്പൊെയാക് 
ന്നെിതനെിതരയള്ള സമരം ആരം
ഭിച്െക് 2005ൽ ആണക്. അന്നക് നി
ലവിലള്ള സ്ലംഏതറ്ടുക്ൽ 
നിയമം 1986തല ്ിട്ീഷക് തപാ
ന്നുംവില നിയമം ആയിരുന്നു. 
അെനുസരിച്ക് സർക്ാരിനക് സു
ഗമമായി സ്ലം ഏതറ്ടുക്ാനും 
തുച്ഛമായ നഷ്പരിഹാരം മാത്ം 
നൽെി ആളുെതള കുെിതയാഴിപെി
ക്ാനും സാധിച്ിരുന്നു. എന്നാൽ 
നന്ിഗ്ാം, സിംഗൂർ, മൂലമ്പിള്ളി 
തുെങ്ങിയ കുെിതയാഴിപെിക്ലെൾ 
തദശീയെല്ിലം അ്ർതദ
ശീയ െല്ിൽതപാലം െർച് 
തെയേതപെട്െിതനത്തുെർന്നക് 2013ൽ 
തെന്ദ്ര യപിഎ സർക്ാർ പുെിയ 
ഭൂമിതയതറ്ടുക്ൽ നിയമം പാർല
തമറെിൽ പാസ്സാക്ി. ഈ നിയമ
്ിൽ പുനഃരധിവാസ്ിനും 
നഷ്പരിഹാര്ിനും കൂടുെൽ 
ജനാനുകൂലമായ നിർതദ്ശങ്ങൾ 
ഉൾതെർ്ിരുന്നു. ഭൂമിയം വീടും 
നഷ്തപെടുന്നവർക്ക് ൊരെതമഷ്യന 
തമച്തപെട് നഷ്പരിഹാരം വഷ്യവ
സ് തെയേതപെട്ിരുന്നു. വീെക് നഷ്
തപെടുന്ന കുടുംബ ി്നക് 9.60 ലക്ം 
നഷ്പരിഹാരം നൽെണതമന്നക് 
നിയമം വഷ്യവസ് തെയ്യുന്നു. യഥാ
ക്രമം വഷ്യാപാരസ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
8 ലക്ം, തൊഴിലാളിെൾക്ക് 
36000 രൂപ, തുെങ്ങിയവതയാതക് 
ആ നിയമം വാഗ്ാനം തെയ്യുന്നു. 
എന്നാൽ പിണറായി സർക്ാർ 
തദശീയപാെ ഓരങ്ങളിൽ പിെി
ച്ചുപറിച് വസ്തുവെെൾക്ക് നൽ
െിയ നഷ്പരിഹാരം ൊതഴപെറ
യംവിധമാണക്. വീെിനക് 2.85  ലക്ം, 
വഷ്യാപാരസ്ാപന്ിനക് 75,000 
തൊഴിൽ നഷ്തപെടുന്നവർക്ക് ഒന്നു
മില്. തെരള ി്തല ഏറ്വം െണ്ായ 
നഗരങ്ങളിലൂതെയം പട്ണങ്ങളി
ലൂതെയം ജനവാസതെന്ദ്രങ്ങളിലൂ
തെയം െെന്നുതപാകുന്ന തദശീയ
പാെയതെ ഓരങ്ങളിതല തൊെി
െൾ വിലമെിക്ന്ന  ഭൂമിക്ക് 

ഏൊനും ലക്ങ്ങൾ മാത്മാണക് 
വച്ചുനീട്ിയെക്. അെക് തെരള്ി
തല ഉൾപ്രതദശങ്ങളിലൂതെ െെന്നു
തപാകുന്ന സിൽവർവലൻപദ്
െിക്ം മറ്റും ഒരിക്ലം ലഭഷ്യമാകു
ന്ന വിലയമല്. നിർബന്ധപൂർവ്വം 
സർക്ാർ ഏതറ്ടു് ഭൂമിയതെ 
തരഖെളുതെ തപരിൽ വർഷങ്ങളാ
യി ലാറെക് അെ്ിതസഷൻ ഓഫീ
സുെളിൽ െയറി ഇറതങ്ങണ്ിവ
രുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുതെ ദു
രവസ് വിവരണാെീെമാണക്. 
വർഷങ്ങളായി തദശീയപാെതയാ
ര്ക് വീടുവച്ചും ഉപജീവനമാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ െതണ്്ിയം െഴിയന്നവ
രുതെ ഭൂമി പഴയതരഖെളിൽ നി
ലമാതണന്നതും മറ്റും ചൂണ്ിക്ാട്ി 
യഥാർത്്ിൽ അർഹമായ 
നഷ്പരിഹാര തപാലം നിതഷധി
ക്ന്ന ഉതദഷ്യാഗസ് ക്രൂരെെൾ 
വിവരിക്ാനാൊ്ൊണക്. ൊ
ലാൊലങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസുെ
ളിൽ മാറിമാറിവരുന്ന ഉതദഷ്യാഗ
സ്രാെതട് ജനങ്ങളുതെ ആവലാ
െിെൾക്മുന്നിൽ വെമലർത്തു
ന്നതുംകൂെിയാകുതമ്പാൾ സ്ർഗ്ഗീ
യപാതക്തജന്ന െട്ിപെിതറെ െിത്ം 
പൂർ്ിയാ കുെയാണക്. നിവൃ്ി
തെടുതൊണ്ക് വീണ്ടും സമരരംഗ
്ിറങ്ങാൻനിർബന്ധിെരാകുെ
യാണക് കുെിയിറക്തപെട്വർ.

ചുങ്കപൊ�കൾ ക്േശീയ 
പാ�കതള വതിഴുങ്ുക്മ്പാൾ 
ആരാണ് വതികസതികേുന്ന�്?

അെിതച്ൽപെിക്തപെട് െീരാ
ദുരിെംതപറി തറാഡക് വിെസന

ി്നുതവണ്ി സ്ലംവിട്ടുതൊടു ക് 
തെരുവിലായ മനുഷഷ്യർക്ക് െങ്ങ
ളുതെ െഷ്യാഗ്ിനക് െിട്ിയ പ്രെയു
പൊരമാണക് ബിഒെി ചുങ്പൊെെൾ. 
രണ്ടും മൂന്നുവട്ം ഭൂമി വിട്ടുതൊടു
്ക് അവതശഷിച് സ്്ം തുണ്ടു
ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും അവൊശം നി
തഷധിക്തപെട്ിരിക്െയാണക്. ചു
ങ്പൊെയതെ ഇരുവശവം ഭാവി 
വിെസന ആവശഷ്യങ്ങൾതക്ന്ന 
തപരിൽ 7.5 മീറ്ർ വീെിയിൽ 
സ്ലം വീണ്ടും മരവിപെിക്തപെ
ട്ിരിക്ന്നു. ഭാഗിെമായി തപാളി
ക്തപെട് തെട്ിെങ്ങൾ പുനർനിർ
മ്മിക്ാതനാ, വസ്തുവെെൾ പണ
യതപെടു്ി െങ്ങളുതെ ആവശഷ്യ
ങ്ങൾ നെ്ാതനാ, അവതശഷി
ക്തപെട് തെട്ിെഭാഗങ്ങളിൽ വഷ്യാ
പാരം നെ്ാതനാ അവർക്ക് 
അനുമെി നിതഷധിക്തപെടുെയാ
ണക്. ഈ ബഫർതസാണിനുപുറതമ 
സ്ലമുള്ളവർക്ാെതട് െങ്ങളുതെ 
പുതുൊയി നിർമ്മിക്ന്ന വഷ്യാപാര 
സ്ാപനങ്ങളിൽനിന്നക് തദശീയ
പാെയിതല സർവ്വീസക് തറാഡെ
ളിതലയ്കക് തനരിട്ക് പ്രതവശന മാർ
ഗ്ഗം തവണതമങ്ിൽ 5വർഷത്യ്കക് 
ഏെതദശം 3 ലക്ം രൂപ  ഫീസക് 
നൽതെണ്ിവരും. അതുകൂൊതെ 
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കെരള്കിടറെ സമതഗവകിെസനം ലക്ഷ്യംവച്ചുള് ത്ു്ഗ്കി�കിലുള് നീ
ക്കമാണ് ്ങ്ങള് നെ്ുന്നട്ന്നും ര്ശീ�്രാ്െള് അ്കിടറെ ഉ്ാ�ര
ണമാടണന്നും സകില്വര്ലന് ്രദ്ധ്കി�ുമാ�കി ബന്ടപെട്  വകിവാ്ങ്ങളു
ടെ ്രശ്ാ്ല്കില് സംസ്ാനസരക്കാര അവൊശവാ്ം ഉന്ന�കിച്ചകിരകി
ക്കുെ�ാണ്.  സ്്ംഭനാവസ്�കിലാ�കിരുന്ന ര്ശീ�്രാ്�ുടെ വകിെസന
ത്രവര്നങ്ങള്  ്രുനരാരംഭകിക്കുെ�ും അ്കിവകിശകിഷ്ട നഷ്ട്രരകി�ാരം 
നല്െകിടക്കാണ്് സ്ലം ഏടറ്െുപെകിനുള് എ്കിരപെകിടന മറകിെെക്കുെ�ും 
ടെ�്് സരക്കാരകിടറെ ൊര്യക്ഷമ്ട�ക്കുറകിച്ചും  വകിെസനര്ാെുള്  
ത്ര്കിജ്ാബദ്ധ്ട�ക്കുറകിച്ചും സരക്കാര അനുെൂലകിെള് വാൊരൊ്രം 
നെ്ുന്നു. ഈ അവൊശവാ്ങ്ങളകിടലടതെങ്കകിലും െഴമ്ുരണ്ാ?

P\§Ä¡v A\yamIp¶
s]m-Xp-\n-c-¯pIÄBOT TOLL HIGH WAYS

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

അ്രം ഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണ
പ്രവർ്നം നെ്ണതമങ്ിൽ 
ബിഒെി തറാഡക് െമ്പനി ഏർതപെ
ടു്ിയിരിക്ന്ന ഏജൻസിയിൽ
നിന്നും അനുമെി വാങ്ങണം. 
അെിനക് ഏെതദശം 2 ലക്ം രൂപ 
നൽതെണ്ിവരും. കൂൊതെ അവർ 
െയോറാക്ി നൽകുന്ന അനുമെി 
പത്വമായി തെന്നാലം സർക്ാ
രിതലയ്കക് 2 ലക്ം രൂപ കൂെി തെ
ട്ിയാതല നിർമ്മാണാനുമെി ലഭഷ്യ
മാകൂ എന്നൊണക് ഇതപൊഴത് 
അവസ്. 

ഈ തറാഡവിെസനമാെതട്, 
പാലക്ാെക് മുെൽ തെർ്ലവതര
യള്ള ഭാഗവം െിരുവന്പുരം 
ജില്യിതല കുറച്ചുഭാഗവം ഒഴിച്ക് 
എവിതെയം നാലവരിപൊെെളാ
യി ഇന്നും വിെസിച്ിട്ില്. സ്ലം 
പിെിതച്ടുക്ാൻ ൊണിച് ശുഷക് ൊ
്ി തറാഡവിെസന്ിതറെ ൊ
രഷ്യ്ിൽ സർക്ാരിനക് ഇല്ാതയ
ന്നുള്ളൊണക് യാഥാർത്ഷ്യം. പല
യിെങ്ങളിലം ഇന്നും രണ്ടുവരിപൊ
െയായിതപാലം പരിവർ്നതപെ
ടു്ാൻ അധിൊരിെൾക്ക് െഴി
ഞ്ഞിട്ില്. എന്നിട്ാണക് തദശീയ
പാെ വിെസിപെിക്ാൻ എത്ാ 
തെയ്തുതവന്ന അവൊശവാദം സി
പിഐ(എം) നെത്തുന്നെക്.
ബതിഒടതി ക്�ാഡുകൾ തപാ�ു
ക്�ാഡുകളല്ല; ജനങ്തള 
അ�് നഗ് നമായതി  
തകാള്ളയടതികേുന്നു

തെരള്ിതല തദശീയപാെ
െളിൽ ആദഷ്യത് ബിഒെി തൊൾ
പ്ാസ വന്നെക് തൃശൂർജില്യിതല 
പാലിതയക്രയിലാണക്. പിന്നീെക് 
എറണാകുളംജില്യിതല കുമ്പള
ത്തും മുളവൊടും ഇതപൊൾ വെക്

തഞ്രിക്ടു്ക് പന്നിയങ്രയിലം 
തൊൾപ്ാസ്സെൾ വന്നുെഴിഞ്ഞു. 
ഇരുപെിതലതറ തൊൾപ്ാസ്സെൾ 
തെരള്ിതല തറാഡെളിൽ നി
റയാൻ തപാവെയാണക്. ഭീമമായ 
തൊളുെൾ െെന്നുതപാകുന്ന വാഹ
നങ്ങൾ െെഞ്ഞക് ഗൂണ്െതളതപാ
തല സ്ൊരഷ്യ-വിതദശെമ്പനിെൾ 

പണം പിഴിതഞ്ഞടുക്ന്നു. ഇെ
ക്ാല്ക് തൊൾപ്ാസ്സെളിൽ വാ
ഹനങ്ങളുതെ വലിയ െ്യൂ പ്രെഷ്യക്
തപെട്െിതനത്തുെർന്നക് തവഗ്ിൽ 
ചുങ്ംപിരിക്ാനായി ഫാസ്റക് ൊ
ഗെൾ എന്ന തപരിൽ ചുങ്ം മുൻ
കൂട്ി ഓൺവലനായി പിരിതച്
ടുക്ാനുള്ള പദ്െി ആരംഭിച്ചു. 
ഫാസ്റാഗക് സ്്ം തെലവിൽ വാ
ഹനങ്ങളിൽ സ്ാപിക്ാൻ വാഹന 
ഉെമ ബാധഷ്യസ്നാണക്. ഏതെങ്ി
ലം ൊരണവശാൽ ഫാസ്റാഗിൽ 
ആവശഷ്യ്ിനക് പണമില്ാെിരി
ക്െതയാ ഫാസ്റാഗക് ഏർതപെടു
്ാൻ െഴിയാതെതപാകുെതയാ 
തെയ്യുന്നവർക്ക്   ഭീമമായി പിഴ
ചുമ്ാനും ഈ സ്ൊരഷ്യെമ്പ
നിെൾക്ക് നിയമപരമായ അവ
ൊശം നൽെിയിരിക്ന്നു. ഇനി 
ഈ ചുങ്തമല്ാം നൽെിയാലം 
തറാഡെളിൽ തപരുകുന്ന വാഹ
നങ്ങളും അശാസ്തീയനിർമ്മാണം 
മൂലം ഓതരാ ജംഗക്ഷനുെളിലമുള്ള 
രോഫിെക് സിഗക് നലെളിൽ രൂപ

തപെടുന്ന വാഹനകുരുക്െൾ സെഷ്യ
്ിൽ ഭീമമായ നികുെിക്പുറതമ 
ചുങ്പൊെെളിൽ തൊള്ളയെിക്
തപെടുന്നവരുമായ ജനങ്ങതള അതങ്ങ
യറ്ം അവതഹളിക്ന്നവയമാണക്. 
ഇതുകൂൊതെയാണക് തദശീയപാെ
യിതല നിയമലംഘനങ്ങളുതെ 
തപരിൽ ജനങ്ങതള തൊള്ളയെി

ക്ാൻ തൊെിെൾ മുെക്ി സ്ാ
പിച്ിരിക്ന്ന െഷ്യാമറെളും െഴു
െൻ െണ്ണുെളുമായി നിൽക്ന്ന 
ഉതദഷ്യാഗസ്രും. നിയമലംഘന
മാൊം പിഴ നൽെിയാൽ മെി
തയന്ന നിലപാൊണക് ഫല്ിൽ 
സർക്ാരിനും.

 പുതുൊയി വരുന്ന വാർ് 
അനുസരിച്ക് ചുങ്പൊെയിൽ രണ്ക് 
തൊൾ ബൂത്തുെൾക്ിെയിൽ ചുങ്ം 
നൽൊതെ രക്തപടുന്നവതരകു
ടുക്ാൻ െഴിയന്ന പുെിയ സംവി
ധാനം വരും. ജിപിഎസക് എല്ാ 
വാഹനങ്ങളിലം ഘെിപെിക്ാനും 
അവർ ചുങ്പൊെയിൽ പ്രതവശി
ച്ക് ഉപതയാഗിക്ന്ന അത്യം ദൂ
ര്ിനക് ചുങ്ം ഓൺവലനായി 
പിരിതച്ടുക്ാനും െഴിയന്നവിധം 
തെെക് തനാളജി ഉപതയാഗതപെടു്ാ
നും െങ്ങളുതെ തൊള്ളയതെ പരി
ധിയിൽനിന്നും ആതരയം രക്
തപടു്ാെിരിക്ാനും ചുങ്പൊെ
യതെ തമൽ ആധിപെഷ്യം സ്ാപി
ച്ിരിക്ന്ന മുെലാളിമാർക്ക് 

െഴിയം.

സതിപതിഐ(എം)തറെയും  
കൂട്ടരുതടയും ഇട�ുപക്
നാടധ്യം �ു�ന്നുകാട്ടുന്ന  
ചുങ്കപൊ�കൾ

നതരന്ദ്രതമാദിയതെയം സംഘ
പരിവാറിതറെയം ആതഗാളവൽ
ക്രണനയങ്ങളുതെയം എെിരാ
ളിെളാതണന്ന സിപിഐ(എം)
തറെയം കൂട്രുതെയം നാെഷ്യം തദശീ
യപാെെളിൽവരുതമ്പാൾ തപാ
ഴിഞ്ഞുവീഴുന്നെക് ൊണാം. നാഷ
ണൽ തമാണിവറ്തസഷൻ വപ
പെക് വലൻപദ്െിയിൽ തപടു്ി 
സുഗമമായി തറാഡക് സ്ൊരഷ്യവൽ
ക്രണം നെ്ാനുള്ള നതരന്ദ്ര
തമാദിയതെയം കൂട്രുതെയം ശ്മ
ങ്ങൾക്ക് ഒ്ാശപാടുെമാത്മല് 
എത് ഭംഗിയായി ഈ സാമ്ാജഷ്യ
െ്-മുെലാളി് ൊൽപെരഷ്യങ്ങൾ 
െങ്ങൾക്ക് നെ്ിതക്ാടുക്ാനാ
വതമന്നും പിണറായിയം കൂട്രും 
തെരള്ിതല തദശീയപാെെ
ളിൽ ൊണിച്ചുതൊടുക്െയാണക്. 
ബിഒെി ചുങ്പൊെെളും പിപിപി 
സംരംഭങ്ങളും മാത്തമ ഇനി അെി
സ്ാന വിെസനരംഗ്ക് ബാ
ക്ിയായള്ളൂതവന്നക് അവർ യാതൊരു 
മെിയമില്ാതെ വഷ്യക്മാക്ന്നു. 
െങ്ങളുതെ മുെലാളി് അനുകൂല 
ഭരണനെപെിെൾ ഒരു വശ്ക് 
അഭംഗരം തുെരുതമ്പാഴും തൊഴി
ലാളിെതളാടും സാധാരണക്ാതരാ
ടും അവർ കൂതെയതണ്ന്നക് പറയാൻ 
ലജ്ജ ൊണിക്ന്നതുമില്. രാജഷ്യ
ത് ജനങ്ങളുതെയം ജീവിെ്ി
ലം പശ്ാ്ലവിെസന്ിലം 
തപാതുതറാഡെൾ വഹിക്ന്ന 
പങ്ക് എത്മാത്മാതണന്നക് അവർ
ക്ക് അറിയാ്െല്. പതക് തറാ
ഡെൾ വലിയ ലാഭം തൊണ്ടുവ

രുതമന്നറിയന്ന കു്െ മുെലാ
ളിമാരും െമ്പനിെളും ഭരണാധി
ൊരിെതള വിലയക് തക്ടു്ിരി
ക്ന്നു. അവരുതെ ൊൽപെരഷ്യങ്ങൾ 
പുലരുതമ്പാൾ ബഹുഭൂരിപക്ം 
ജനങ്ങളും തൊള്ളയെിക്തപെടുന്ന
െക് നാം ൊണുെയാണക്. ചുരുക്ം 
െിലരുതെ വിെസന്ിതറെ ൊ
ഴ്ചയാണക് തൊർപെതററ്ക് വിെസനം 
െരുന്നെക്. അവിതെ വഷ്യവസ്ാ
പിെ ഇെതുപക്ം അവരുതെ തസാ
ഷഷ്യൽതഡതമാക്രാറ്ിെക് അഥവാ 
വർഗ്ഗവഞ്നയതെ മുഖം നഗക് നമാ
യി പ്രദർശിപെിക്ന്നു.

എസക് യസിഐ(സി) ഈ നയ
്ിതനെിരായ തപാരാട്്ിൽ 
ജനങ്ങൾതക്ാപെമുണ്ക്. തദശീയ
പാെ സമരം സംസ്ാന വഷ്യാപ
െമാക്ിതയടുക്ാനും ശരിയായ 
ഡിമാന്റുെളുതെ അെിസ്ാന ി്ൽ 
സമരസംഘെന രൂപതപെടു ി്തയ 
ടുക്ാനും അവതയ കൂട്ിതയാജിപെിച്ക് 
പ്രതക്ാഭം സംഘെിപെിക്ാനും 
സാധഷ്യമായ െല്ിതലല്ാം ശ്
മിച്ചു. ജനെീയ സമര ി്തറെ ശക്ി 
തബാധഷ്യതപെട്ക് ഒപെം തെർന്ന വലിയ 
പ്രസ്ാനങ്ങളും വഷ്യക്ിെളിൽ 
പലരും പലഘട്ങ്ങളിലായി സമ
രത് വഞ്ിക്െയം വെതയാ
ഴിയെയം തെയ്തു. അമിെമായ പ്ര
െീക്യം പ്രതലാഭനങ്ങളും െില
തപൊതഴങ്ിലം സമര്ിതറെ പാ
െയിൽനിന്നും ആളുെതള അെർ
്ിമാറ്ിതയടുക്ാനുള്ള അെവെ
ളായി അധികൃെർ ഉപതയാഗതപെ
ടു്ി. എങ്ിലം ആ പ്രതക്ാഭം 
വരുംൊല സമരങ്ങൾതക്ല്ാം 
ഒരു വലിയ പാഠപുസ്െമായി മാ
റുെയാണക്. ആ പാഠങ്ങൾ ഉൾതക്ാ
ളളാതെ മതറ്ാരു സമര്ിനും വി
ജയ്ിതറെ പാെയിൽ മുതന്നറാൻ 
സാധിക്ില്.

ഹിെമായി നെ്ാൻ ബിതജപി സർ
ക്ാർ തൊണ്ടുവന്ന നയമാണക്. മുഴുവൻ 
തൊഴിലാളിെതളയം െരാർ വഷ്യവസ്
യിൽ നിയമനം നെ്ിയ തെ സ്ിഫ്റക് 
എന്ന പുെിയ െമ്പിനി നെപൊക്ിയെക് 
കൃെഷ്യമായം തമാദി സർക്ാരിതറെ ഫിെക് സ
ഡക് തെം എംതപ്ായക് തമറെക് എന്ന പദ്െി
യാണക്. തെന്ദ്രസർക്ാർ മനുഷഷ്യെ്രഹി
െമായി ഇന്ധന വില വർധനയിലൂതെ 
ജനങ്ങതള തൊള്ളയെിക്തമ്പാൾ അതൊ
തൊപെം തെർന്നക് വൻ നികുെി ഇൊക്െ
യാണക് സംസ്ാന സർക്ാർ തെയ്യുന്നെക്. 
വൻെിെ കു്െെൾക്ക് കൃത്ിമ വിപണി 
ഉറപൊക്ന്നെിനായി, അെിസ്ാനസൗ
െരഷ്യ വിെസനരംഗ്ക് അെിരില്ാ് 
മൂലധനനിതക്പം എന്ന ഭരണനയ ി്ൽ 
ഇരുകൂട്രും അതഭദഷ്യമായി ഐെഷ്യതപെട്ി
രിക്ന്നു. ഈ മുെലാളി് വിെസന 
സങ്ൽപെ്ിതറെ മകുതൊദാഹരണമാണക് 
തെ തറയിൽ സിൽവർ വലൻ പദ്െി. 
ജനങ്ങതള പണയതപെടു്ി വാങ്ങിതയ
ടുക്ന്ന അെിഭീമമായ െെം സ്ൊരഷ്യമൂ
ലധനശക്ിെതള തൊഴുപെിക്ാൻ മാത്ം 
ലക്ഷ്യംവച്ചുതൊണ്ടുള്ളൊണക്. കുെിയിറ
ക്തപെടുന്നവതരയം ബഫർ തസാണുെ

ളിൽതപട്ടുതപാകുന്നവതരയം മാത്മല്, 
െെതമടുപെിലൂതെ സൃഷ്ിക്തപെടുന്ന സാമ്പ
്ിൊഘാെ്ിനക് സംസ്ാനത് 
ജനങ്ങതളതയാന്നാതെ ഇരെളാക്ന്ന 
വിനാശ പദ്െിയാണിെക്. തെരള്ി
തറെ പാരിസ്ിെിെമായ നിലനിൽപ്പുെ
തന്ന അസാദ്ഷ്യമാക്ന്നു. അെിനാൽ തെ 
തറയിൽ പദ്െി ഉൾപെതെയള്ള തൊർപെ
തററ്ക് അനുകൂലനയങ്ങൾതക്െിതരയാെ
ണം വിധിതയഴു്ക്.   

തൃക്ാക്ര തെരതഞ്ഞടുപെക് ഫലം തെരള 
നിയമസഭയിതല െക്ി ബലാബല്ിൽ 
യാതൊരു മാറ്വം സൃഷ്ിക്വാൻ തപാ
കുന്നിതല്ങ്ിലം പുതരാഗമന്ിതറെ ദി
ശയിൽ പരിമിെതമങ്ിലം െില നല് ഫല
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാനുള്ള സാധഷ്യെ തെര
തഞ്ഞടുപെക് നൽകുന്നുണ്ക്. സംസ്ാനതമ
മ്പാടും ജനാധിപെഷ്യ ജാഗ്െയം ജനങ്ങ
ളുതെ ഉണർവ്ം ഒരു പ്രതക്ാഭ്ിതറെ 
രൂപം സ്ീെരിച്ിട്ടുള്ള പ്രെീക്ാനിർഭരമായ 
തവളയിലാണക് ഈ ഉപതെരതഞ്ഞടുപെക് 
നെക്ന്നെക്. ജനാധിപെഷ്യ്ിതറെ അർ
ത്പൂർണ്മായ നിലനിൽപെിനും വിൊ
സ്ിനും വലിയ അളവിൽ  ഉെകുന്ന 
ഐെിഹാസിെമായ തെ തറയിൽ സിൽ
വർവലൻ വിരുദ് പ്രതക്ാഭമാണെക്. 

വിെസനതമന്ന ബീഭൽസെ ഒരു തൊർ
പെതററ്ക് അജണ്യാതണന്നും അെിതറെ  
വക്ാക്ളായി പ്രെഷ്യക്തപെടുന്നവർ സ്
ൊരഷ്യമൂലധന്ിതറെ ദാസന്ാരാതണന്നും 
പ്രതക്ാഭ്ിതറെ തനരനുഭവങ്ങളിൽ 
നിന്നക്  ജനങ്ങൾ ഇന്നക് െിരിച്റിയന്നു. 
ഈ പ്രതക്ാഭം പെരുന്ന ഉയർന്ന രാ
ഷ്ടീയ ഉൾക്ാഴ്ചയം ആത്മവിശ്ാസവം 
സംസ്ാന്ിതറെ ജനാധിപെഷ്യ അ്
രീക്ത് കൂടുെൽ പ്രതശാഭിെമാക്ന്നു. 
ജനങ്ങൾ-പ്രതെഷ്യെിച്ചു സ്തീെൾ-ഒരു പ്ര
ബുദ്ശക്ിയായി ഉയരുന്നെിനക് തെരളം 
സാക്ഷ്യംവഹിക്െയാണക്. ഇപ്രൊരം 
അെീവപ്രധാനമായ ഒരു ദൗെഷ്യമായി 
ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള സിൽവർവലൻ വിരു
ദ് പ്രതക്ാഭത് കൂടുെൽ െരുത്തുറ്ൊ
ക്ാൻ ഈ തെരതഞ്ഞടുപെക് തവള വിനി
തയാഗിക്തപെെണം. പണ ി്തറെ കുത്ാ
ഴുക്ം മെ-ജാെി സമവാെഷ്യങ്ങളും വഷ്യാ
തമാഹം പെർത്തുന്ന െപെ വാഗ്ാനങ്ങളും 
രംഗം വെയെക്ാൻ നെത്തുന്ന ശ്മങ്ങ
തള പിൻെള്ളിതക്ാണ്ക് തെരതഞ്ഞടുപെി
തന രാഷ്ടീയതപാരാട്മാക്ി മാറ്ിതയടുക്ാൻ 
സിൽവർവലൻ വിരുദ് പ്രതക്ാഭം ഉൾ
പെതെയള്ള  ജനങ്ങളുതെ ജീവൽപ്രധാന
മായ വിഷയങ്ങതള തെരതഞ്ഞടുപെിൽ തെ

ന്ദ്രസ്ാന്ക് പ്രെിഷ്ിക്ണം.  
 ജനാധിപെഷ്യ്ിൽ ജനങ്ങൾക്ള്ള 

വിപുലമായ അധിൊരം വിനിതയാഗിച്ക് 
ബദൽ രാഷ്ടീയശക്ിയായി ഉയരാൻ 
അവതര അെിമുെി പ്രാപ്തമാക്ന്നെക് ജനാ
ധിപെഷ്യപ്രതക്ാഭം ഒന്നുമാത്മാണക്. ജാ
െി-മെ-വിഭാഗീയെെൾക്ം എല്ാ്
രം സങ്കുെിെെ്ങ്ങൾക്ം അെീെമായി 
ഐെഷ്യതപെൊൻ ജനങ്ങതള ജനാധിപെഷ്യ
സമരം പരിശീലിപെിക്ം. മുെലാളി് 
നയങ്ങളുതെ പിറെിതല വർഗ്ഗാഭിലാഷ
ങ്ങൾ സാധാരണക്ാരായ ജനങ്ങൾക്
വതര സ്്ം അനുഭവങ്ങളിലൂതെ െിരി
ച്റിയാൻ  ഇെനൽകുന്ന പ്രതക്ാഭരാ
ഷ്ടീയം വളർന്നുവരാൻ സഹായെരമായ 
നിലപാെക് യഥാർത് ഇെതുപക്വിശ്ാ
സിെൾ സ്ീെരിക്ണം. എങ്ിൽ മാ
ത്തമ എണ്മറ് ജീവിെയാെനെളുതെ 
മൂലൊരണമായ മുെലാളി്വഷ്യവസ്തയ 
സ്ാനഭ്രഷ്മാക്ാനുള്ള രാഷ്ടീയമുതന്ന
റ്ം ശക്ിതപെട്ടുവരൂ. അെിനാൽ ജനാ
ധിപെഷ്യ പ്രതക്ാഭ്ിതറെ രാഷ്ടീയത് 
പ്രാണനുതുലഷ്യം തനതഞ്ാെക് തെർത്തുനിർ
്ാൻ ഏവതരാടും പ്രതെഷ്യെിച്ചു ഇെതു
പക് വിശ്ാസിെതളാെക് െങ്ങൾ അഭഷ്യർ
ത്ിക്ന്നു.

hn-I-k-\-]-²-XnIÄ tZio-b]m-X-I-sf Np-¦-¸m-X-I-fm-¡p-¶p

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

Xr-¡m-¡-c D-]-sX-c-sª-Sp-¸v

നാഷണൽ മ�ാണിറ്റൈമേഷൻ റ്ൈപ്പ് റ്ൈൻ
ൈദ്ധതിയിൽപൈടുത്ി മ�ാഡുകള് േ്വകാര്യവൽ
ക്കരിക്കാനുള്ള നമരന്ദ്രമ�ാദിയുപെ ശ്ര�ങ്ങപെ ൈി
ന്തുണച്ചുപകാണ്പ് കുത്കകളുപെ താൽപ്ര്യങ്ങള് 
എവ്ിധ�ാണപ് ഭംഗിയായി  നെത്ിപക്കാടുക്കാനാ
കുക എന്പ് മകരെത്ിപൈ മദശീയൈാതകെിൽ 
േംസ്ാന േര്ക്കാര് കാണിച്ചുപകാടുക്കുകയാണപ് .
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(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)
മിതല്ന്നാണക് പറയന്നെക്. രണ്ടു
തൊെി രൂപ കൂെി ദിനംപ്രെി അധി
െമുണ്ാക്ിയിതല്ങ്ിൽ സ്ിെി 
െഷ്്ിലാകുതമന്നക് ഭീഷണിതപെ
ടുത്തുെയം തെയ്യുന്നുണ്ക്.

തകഎസ്ആർടതിസതി ക്നരതിടു
ന്ന പപ�തിസന്തിയുതട ഉത്ര
വാേതികൾ മാക്നജുതമറെും 
സർകോരുകളും മാപ�മാണ്

ഇതപൊൾ നെക്ന്ന പ്രൊരണ
ങ്ങൾതപാതല െീതര രക്തപെടു
്ാൻ പറ്ാ്വിധം െെർന്ന 
ഒരു തപാതുതമഖലാ സ്ാപനമാ
തണാ തെഎസക്ആർെിസി? ഈ 
സ്ാപന ി്തല തൊഴിലാളിെൾ 
പ്രതെഷ്യെിച്ചും, ഓപെതററ്ിംഗക് സ്റാ
ഫുെളായ െണ്ക്ടർ, വ്വർ, 
തമക്ാനിക്ൽ, മിനിസ്റീരിയൽ 
വിഭാഗക്ാർ തജാലി തെയോതെ 
ശമ്പളം പറ്റുന്നവരല്. അ്രതമാ
രു പ്രൊരണം യഥാർത്പ്രെിെ
തള രക്തപടുത്തുന്നെിനുതവണ്ി
യാണക്. ജീവനക്ാരുതെ െരുെ
ലില്ായ്മതൊണ്ാതണാ തെഎ
സക്ആർെിസി നഷ് ി്ലാകുന്നതും 
പ്രെിസന്ധിയിലാകുന്നതും? ഇതു
തപാലള്ള ഒരു തപാതുതമഖലാ 
സ്ാപന്ിതറെ നയപരമായ 
ൊരഷ്യങ്ങൾ െീരുമാനിക്ന്നെിൽ 
തൊഴിലാളിെൾക്ക് എ്ക് പങ്ാ
ണുള്ളെക്? മാതനജക് തമറെക് െല ി്ൽ 
വെതക്ാള്ളുന്ന നയങ്ങളും നെ
പെിെളുമാണക് ഒരു സ്ാപനത് 
മുതന്നാട്ക് അതല്ങ്ിൽ പിതന്നാട്ക് 
നയിക്ന്നെിതറെ പ്രധാന ൊരണം. 
സംസ്ാന ഗൊഗെ വകുപെിനക് 
െീഴിൽ, സിഎംഡിയതെ തനതൃ
െ് ി്ലള്ള തബാർഡക് ഓഫക് ഡയ
റെക് തെഴക് സാണക് നയരൂപീെരണ
്ിനും നെ്ിപെിനും ചുക്ാൻ 
പിെിക്ന്നെക്. അെിൽ, അെെക് 
ഭരണക്ാരുതെ തരേഡക് യൂണിയൻ
ൊർക്ം രാഷ്ടീയക്ാർക്മാണക് 
തമൽവക് ഉള്ളെക്. അധിൊര
്ിതലാ പ്രെിപക്ത്ാ ഉള്ള 
രാഷ്ടീയ പാർട്ിെളുതെ അെതുൊ
ലത് നിക്ിപ്തൊൽപെരഷ്യങ്ങൾ
ക്നുസരിച്ക് മാത്ം നിലപാതെടു
ക്ന്ന അംഗീകൃെ തരേഡക് യൂണി
യൻ തനതൃെ്ങ്ങൾക്ം  ഇെിൽ 
പങ്കുണ്ക്. തൊഴിലാളിെളുതെ ൊൽ
പെരഷ്യങ്ങളും അവൊശങ്ങളും സം
രക്ിക്വാൻ ഈ തരേഡക് യൂണി
യൻ തനതൃെ്ങ്ങൾക്ക് ൊൽപെരഷ്യ
മുതണ്ാ?  ഉതണ്ങ്ിൽ്തന്ന െഴി
യന്നുതണ്ാ? 

രാജഷ്യത് എസക് െിയെതള, 
പ്രതെഷ്യെിച്ക് ആർെിസിെളുതെ, 
ശരാശരി പ്രവർ്ന നിലവാരം 
തവച്ചുതൊണ്ടുതവണം തെഎസക്ആർ
െിസിതയയം വിലയിരുത്ണ്െക്. 
രാജഷ്യ്ക് രണ്ക് ആർെിസിെതളാ
ഴിതെ എല്ാം നഷ്്ിലാണക് പ്ര
വർ്ിക്ന്നെക്. അവതയല്ാംെ

തന്ന നിലനിൽക്ന്നെക് അെെക് 
സംസ്ാനസർക്ാരുെളുതെ സഹാ
യ്ാലാണക്. തപാതുജനങ്ങൾക്ക് 
ചുരുങ്ങിയ തെലവിൽ സുരക്ിെ 
യാത്ാ സൗെരഷ്യം പ്രദാനം തെ
യ്യുെ എന്ന പ്രഖഷ്യാപിെ ൊഴ്ചപൊ
െിതറെ അെിസ്ാന്ിൽ ഒരു 
അവശഷ്യസർവ്വീസായി സർക്ാരി
തറെ പൂർണ് നിയന്തണ്ിൽ പ്ര
വർ്ിക്ന്ന ഒരു തപാതുതമഖലാ 
സ്ാപനം ലാഭ-നഷ്്ിതറെ 
െണക്ിൽ മാത്മല് മുതന്നാട്ടു തപാ
തെണ്െക്. സാധാരണക്ാർക്ക് 
തറാഡക് യാത്ാ സൗെരഷ്യം നൽ
കുെ എന്നെക് സർക്ാരിതറെ ഉ്
രവാദി്മാണക്, തപാതുഗൊഗ
െം അവശഷ്യസർവ്വീസക് ആണക്. 

തെഎസക്ആർെിസിയതെ നതട്

ല്ക് എന്നക് പറയാവന്ന ഓപെതററ്ിം
ഗക് വിഭാഗം ജീവനക്ാരുതെ പ്ര
വർ്ന വവദഗ്ദ്ധഷ്യവം പ്രെിബ
ദ്െയം ആർക്ംതൊദഷ്യം തെയോൻ 
െഴിയാ്ത് ഉയർന്നൊണക്. 
ഏെക് വിഷമെരമായ സാഹെരഷ്യ
ത്യം തനരിൊൻ തെൽപ്പുള്ള
വരാണക് തെഎസക്ആർെിസി തൊ
ഴിലാളിെതളന്നക് പല സന്ർഭങ്ങ
ളിലം അവർ തെളിയിച്ിട്ടുണ്ക്. 
ഓപെതററ്ിംഗക് വിഭാഗം തൊഴിലാ
ളിെളുതെ ഇതപൊഴത് തജാലിഭാ
രം െണക്ിതലടുക്തമ്പാൾ, അവർ
ക്ക് ലഭിക്ന്ന ശമ്പളം മതറ്തൊ
രു തപാതുതമഖലാ സ്ാപനമായം 
െട്ിച്ചുതനാക്ിയാൽ വളതര കുറ
ഞ്ഞൊണക്. മറ്ക് ആനുകൂലഷ്യങ്ങളു
തെ ൊരഷ്യ്ിലം സ്ിെി വഷ്യെഷ്യ
സ്മല്. എന്നാൽ, സ്ാപന്ി
തറെ പ്രെിസന്ധിയതെ ൊരണം 
തൊഴിലാളിെൾക്തമൽ െയറ്ി
തവക്ാനാണക് മാതനജക് തമന്റും സർ
ക്ാരുെളും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും 
ശ്മിക്ന്നെക്. 

163തൊെി രൂപയാണക് 2022 
ഏപ്രിൽ മാസത  ്തെഎസക്ആർ
െിസിയതെ വരുമാനം. അൊയെക്, 
പ്രെിദിനം 5.4തൊെി രൂപ വരു
മാനമുണ്ാക്ന്നവരാണക് തെഎ
സക്ആർെിസി തൊഴിലാളിെൾ. 
അവതരാൊണക് ശമ്പളം െരാൻ 
പണമിതല്ന്നക് പറയന്നെക്. ഒരു 
സ്ാപന്ിതറെ നിലനിൽപെി
നുെതന്ന ആധാരമായ തൊഴിലാ

ളിെൾക്ക് ശമ്പളം നല്ാൻ െഴി
യിതല്ന്നക് പറയന്ന തൊഴിലെമ 
അെിതറെ നെ്ിപെിനക് തയാഗഷ്യ
െയില്ാ് വരാണക്. തെഎസക്ആർ
െിസി മാതനജക് തമറെക് ആെതട്, സർ
ക്ാരിനു മുമ്പിൽ ഭിക്ാപാത്വ
മായി തെന്നക് ശമ്പളം നൽൊൻ 
പണം െരൂ എന്നക് യാെിക്ന്ന 
ദയനീയ ൊഴ്ച സൃഷ്ിച്ക് സഹൊ
പം പിെിച്ചുപറ്ാൻ ശ്മിക്ന്നു. 
വകുപ്പുമന്തി പറയന്നെക് ശമ്പളം 
നൽൊൻ സർക്ാരിനക് ബാദ്ഷ്യ
െയിതല്ന്നും ഇനിയം പണം നൽ
ൊൻ െഴിയിതല്ന്നുമാണക്. ശമ്പ
ള്ിനക് പണം തൊദിച്ക് സർക്ാ
രിതന പ്രെിസന്ധിയിലാക്രുെതത്. 
സർക്ാരും മന്തിയതമല്ാം പറ
ഞ്ഞും പറയാതെയം ശരങ്ങളയ

യ്കന്നെക് തൊഴിലാളിെൾക്ക് തനർ
ക്ാണക്. അവർക്തനതര മാത്മാ
ണക്.

ആർെിസി ആക്ടക് 1950 അനു
സരിച്ക് പ്രവർ്ിക്ന്ന തെഎ
സക്ആർെിസിയതെ നയപരമായ 
െീരുമാനങ്ങതളടുക്ന്നെിനും നിർ
വ്വഹണം നെത്തുന്നെിനും പൂർണ് 
ഉ്രവാദി്ം സംസ്ാന സർ
ക്ാരിനും,  സിഎംഡി(തെയർ
മാൻ ആറെക് മാതനജിംഗക് ഡയറ
ക്ടർ) ഉൾതപെെയള്ള തബാർഡക് 
ഓഫക് ഡയറതക്ടഴക് സിനുമാണക്. 
സ്ാപന ഉെമെളുതെ വഷ്യവഹാര
ങ്ങളിൽ തൊഴിലാളിെൾക്ക് ഒരു 
പങ്കുമില്. തൊഴിലാളി-തൊഴില
െമബന്ധം നിലനിൽക്ന്ന ഒരു 
സംഘെിെ തമഖലാ വഷ്യവസായ 
സ്ാപന്ിൽ തൊഴിലാളിെ
തള സംബന്ധിച്ിെത്ാളം അദ്്ാ
നശക്ി വിറ്ക് ഉപജീവനം നെ
്ാൻ മാത്മുള്ള നിതയാഗതമ 
ഉള്ളൂ. ''ചുമരുതണ്ങ്ിതല െിത്ം 
വരയ്കാൻ െഴിയൂ, ''മുണ്ക് മുറുക്ിയ
ടുക്ാൻ െയോറാകുെ'' ''എതറെ സ്ാ
പനം എതറെ അഭിമാനം'' തുെങ്ങിയ 
മതനാഹര സൂക്ങ്ങൾ െടു് 
തൊഴിലാളി ചൂഷണ്ിനുള്ള 
മറയല്ാതെ മതറ്ാന്നുമല്. നവലി
ബറൽ നയങ്ങൾ നെപൊക്ന്ന 
തൊഴിലെമെളുതെ തൊഴിൽ ചൂ
ഷണ്ിതറെ ആധുനിെ മാതന
ജക് തമറെക് െന്തങ്ങളിൽ തപട്വയാ
ണക് ഇവതയല്ാം.

നിർഭാഗഷ്യവശാൽ, വലിതയാ
രു വിഭാഗം തൊഴിലാളിെൾ കു
റഞ്ഞ ൊലത്യക് തക്ങ്ിലം ഈ 
െന്തങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ക്. 
അെിതറെ പ്രധാന ഉ്രവാദി
െൾ മാതനജക് തമറെിതറെ ഭാഗമായി 
മാറിയിരിക്ന്ന തരേഡക് യൂണിയൻ 
തനതൃെ്ങ്ങളാണക്. അവർ െങ്ങ
ളുതെ നിക്ിപ്ത ൊൽപെരഷ്യങ്ങൾക്
തവണ്ി തൊഴിലാളിെതള തൊ
ഴിലെമെളുതെ തൊഴു്ിൽ തെ
ട്ിതക്ാടുക്െയാണക്.
തെഡധ്യൂളുകൾ വൻക്�ാ
�തിൽ തവട്ടതി കു�യ്കേുന്നു; 
യാപ�ാേുരതി�ത്തിൽ സാധാ
രണകോർ വലയുന്നു

ജീവനക്ാരും തപൻഷൻൊ
രും തനരിടുന്ന െടു് പ്രയാസ
ങ്ങൾക്പുറതമ  ജനങ്ങളും തെ
എസക്ആർെിസിയതെ നയവവെ
ലഷ്യങ്ങൾതൊണ്ക് വിവരണാെീെ
മായ ബുദ്ിമുട്നുഭവിക്െയാണക്. 
തെരള്ിൽ തെഎസക്ആർെിസി
തയമാത്ം ആശ്യിക്ന്നവരും 
തെഎസക് ആർെിസി യാത് തെര
തഞ്ഞടുക്ന്നവരുമായ ധാരാളം 
ആളുെളുണ്ക്. തഷഡ്യൂളുെൾ വൻ
തൊെിൽ തവട്ിക്റച്െിനാൽ 
സൃഷ്ിക്തപെട്ിട്ടുള്ള രൂക്മായ 
യാത്ാതലേശം സാധാരണജനങ്ങ
തള വലയ്കന്നു.  

മലയാളിെൾ തെഎസക്ആർ
െിസിതയാെക് ഒരു വവൊരിെ 
ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണക്. തെ
എസക്ആർെിസി മാത്മുണ്ായിരു
ന്ന ഗാട്ക് റൂട്ടുെളിലം ഉൾഗ്ാമങ്ങ
ളിതലയ്കമുള്ള ബസ്സുെളിലം, അെി
രാവിതലയം രാത്ി വവെിയതമാ
ടുന്ന ബസ്സുെളിലം പെിനായിര
ക്ണക്ിനക് പാവതപെട് ജനങ്ങ
ളാണക് സ്ിരമായി യാത് തെയ്യു
ന്നെക്. തപാതുഗൊഗെ്ിതറെ 
26 ശെമാനമാണക് തെഎസക്ആർ
െിസിയതെ പതങ്ങ്ിലം, തറാഡക് 
ഗൊഗെരംഗ്ക് നിറഞ്ഞുനിൽ
ക്ന്നെക് തെഎസക്ആർെിസിയാ
ണക്. ശമ്പള്ിനുതവണ്ിയള്ള 
ജീവനക്ാരുതെ സമരമായാലം 
തപൻഷനുതവണ്ിയള്ള തപൻഷൻ
ൊരുതെ സമരമായാലം സർവ്വീ
സിൽ െിരിച്ചുെയറാനുള്ള എം
പാനൽ ജീവനക്ാരുതെ സമരമാ
യാലം ജനങ്ങൾ ഇെിതനതയല്ാം 
അെമഴിഞ്ഞക് പിന്തുണയ്കന്നെക് 
ഈ ൊരണ്ാലാണക്.  

ഗ�ാഗ�രംഗതത് തപാ�ുക്മ
ഖലാ സംരംഭങ്ളുതട ചരതിപ�ം

തെരള തസ്ററ്ക്  രോൻസക് തപാർട്ക് 
തൊർപെതറഷതറെ (തെഎസക്ആർ
െിസി) െരിത്ം പഴയ െിരുവി
ൊംകൂർ ഗവതമെറെിതറെ ൊല്ക് 
1938ൽ ആരംഭിച് രോവൻകൂർ തസ്റ
റ്ക് രോൻസക് തപാർട്ക് ഡിപൊർട്ക് തമ
റെിൽ(റ്ിഎസക് റ്ിഡി)നിന്നക് തുെങ്ങു
ന്നൊണക്.  ശ്ീ െി്ിര െിരു

നാൾ ഉദക്ഘാെനം തെയ്തും,  ലണ്ൻ 
പാസഞ്ർ രോൻസക് തപാർട്ക് തബാർ
ഡിതറെ ഓപെതററ്ിംഗക് സൂപ്രണ്ക് 
ആയിരുന്ന ഇ.ജി.സാൾട്ിതറെ തന
തൃെ്്ിൽ പ്രവർ്നം ആരം
ഭിച്തുമായ റ്ിഎസക് റ്ിഡി ആണക് 
പിന്നീെക് ജനായ് സർക്ാരി
തറെ ൊല്ക്, 1965 ഏപ്രിൽ 1നക് 
തെന്ദ്ര സർക്ാരിതറെ തറാഡക് രോൻ
സക് തപാർട്ക് തൊർപെതറഷൻ ആക്ടക് 
1950 പ്രൊരം, തെരള തസ്ററ്ക് രോൻ
സക് തപാർട്ക് തൊർപെതറഷൻ (തെ
എസക്ആർറ്ിസി) ആയെക്. തുെക്
്ിൽ 901 ബസ്സുെളും 661 തഷ
ഡ്യൂളുെളുമാണക് തെഎസക്ആർെി
സിയക് ക്ക് ഉണ്ായിരുന്നെക്. 

ഏൊണ്ക് ഇതെ ൊലഘട്
്ിൽ െതന്നയാണക് ഇ്ഷ്യയിതല 
വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളിൽ തസ്റ
റ്ക് രോൻസക് തപാർട്ക് അണ്ർതെയ്കിം
ഗെൾ(എസക് റ്ിയ) ആരംഭിക്ന്ന
െക്.  തദശീയ െല്ിൽ തറാഡക് 
ഗൊഗെ യാത്ാ സൗെരഷ്യം എസക് റ്ി
യെളിലൂതെ തപാതുതമഖലയിൽ 
തൊണ്ടുവന്നെക് ഏവർക്ം തെലവക് 
കുറഞ്ഞ തമച്തപെട് യാത്ാ തസവനം 
ലഭഷ്യമാക്െ എന്ന ലക്ഷ്യത്ാ
തെയാണക്. 1960-61 ൽ തവറും 28 
എസക് റ്ിയെളാണക് രാജഷ്യ്ക് ഉണ്ാ
യിരുന്നതെങ്ിൽ 1990-91ൽ അെക് 
64 ആയി ഉയർന്നു. നിലവിലള്ള 
എസക് റ്ിയെൾ 4െരം സംവിധാ
നങ്ങളിലാണക് പ്രവർ്ിക്ന്നെക്. 
ആർെിസി ആക്ടക് 1950 തറെ അെി
സ്ാന്ിലള്ള തറാഡക് രോൻ
സക് തപാർട്ക് തൊർപെതറഷനുെൾ 
(25 എണ്ം), ഇ്ഷ്യൻ െമ്പനീസക് 
ആക്ടക് 1956 പ്രൊരമുള്ള െമ്പനി
െൾ(13 എണ്ം),  ഗവതമെറെക് ഡി
പൊർട്ടുതമന്റുെൾ(9 എണ്ം), മുനി
സിപെൽ അണ്ർതെക്ിംഗക് സക് (7 
എണ്ം)ഇപ്രൊരമാണക് അവ.

 ഇെിൽ ഏറ്വം വഷ്യാപെമാ
യി നെപൊക്തപെട് സമ്പ്രദായം 
ആർെിസി ആക്ടക് 1950 അനുസ
രിച്ചുള്ള തൊർപെതറഷൻ രീെിയാ
ണക്. തെന്ദ്രഗവതമെറെിതറെ മൂലധന 
സഹായം ഉതണ്ന്നൊണക് സം
സ്ാനങ്ങൾ ഇെക് സ്ീെരിക്ാൻ 
ൊരണമായെക്. ആർെിസിആക്ടക് 
1950 അനുസരിച്ക് സംസ്ാന 
സർക്ാരിനാണക് തൊർപെതറഷ
തറെ നിയന്തണാധിൊരം. രാജഷ്യ
ത്തുള്ള 25 തൊർപെതറഷനുെളിൽ 
ൊരെതമഷ്യന നല് നിലയിൽ പ്ര
വർ്ിച്ചുവരുന്നെക് ആന്ധ്രപ്രതദ
ശക്, ഗജറാ്ക്, രാജസ്ാൻ എന്നീ 
ആർെിസിെളാതണന്നക് ഒരു പഠനം 
പറയന്നു(ഇറെർനാഷണൽ തജ
ർണൽ ഓഫക് അവപ്ഡക് ബിസി
നസക് ആറെക് ഇക്തണാമിെക് റി
തസർച്ക് ഡിസംബർ 2017). വിവിധ 
തൊർപെതറഷനുെളുതെ  നിലവാരം 
െമ്മിൽ വലിയ അ്രമാണുള്ള
െക്. ബസ്സുെളുതെ ഉൽപൊദന ക്

sIFkvBÀ-Snkn: {]XnkÔnbpsS D¯chmZnIÄ  
amt\Ppsaâpw kÀ¡mcpIfpw

sIFkvBÀ-Sn-kn-bp-sS X-IÀ-¨ ]qÀ-®-am-¡p-¶ sI kzn-^v-äv

ആര്െിേി  ആക്പ് 1950 അനുേരിച്പ് പ്രവര്ത്ി
ക്കുന് പകഎേപ്ആര്െിേിയുപെ നയൈര�ായ 
തീരു�ാനങ്ങപെടുക്കുന്തിനും നിര്വ്ഹണം നെ
ത്തുന്തിനും പൂര്ണ്ണ ഉത്രവാദിത്ം േംസ്ാന 
േര്ക്കാരിനും,  േിഎംഡി(പെയര്�ാൻ ആന്പ് 
�ാമനജിംഗപ് ഡയ�ക്ര്) ഉള്പപ്െയുള്ള മ�ാര്ഡപ് 
ഓഫപ് ഡയ�മക്ഴപ് േിനു�ാണപ്. സ്ാൈന ഉെ�ക
ളുപെ വ്യവഹാരങ്ങെിൽ പതാഴിൈാെികള്ക്കപ് ഒരു 
ൈങ്കു�ില്ല. പ്രതിേന്ിയുപെ ഉത്രവാദിത്ം �ാ
മനജപ്പ�ന്ിനും േര്ക്കാരിനു�ാണപ്.
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(7-ാം ശേജില് നിന്ന്)

മെ െണക്ിതലടു്ാൽ, ബീഹാർ 
എസക്ആർെിസിയതെ നാലക് മെങ്ങക് 
കൂടുെലാണക് രാജസ്ാൻ എസക്ആർ
െിസിയതെെക്(2010-11). ബസക് തപ്രാ 
ഡക്ക്ടിവിറ്ി വളർച്യതെ നിരക്ി
തറെ ൊരഷ്യ്ിൽ ആന്ധ്രപ്രതദശക് 
15.1 ശെമാനം വെവരിക്തമ്പാൾ  
തെഎസക്ആർെിസി 0.75% എന്ന 
ഏറ്വം ൊഴ്ന്ന നിരക്ാണക് ൊണി
ക്ന്നെക്. െമ്പനിെതളന്ന നില
യിൽ പ്രവർ്ിക്ന്നവയതെ പ്ര
െെനവം തൊർപെതറഷനുെളിൽ 
നിന്നും തമച്തപെട്െതല്ന്നാണക് 
െണക്െൾ ൊണിക്ന്നെക്. 
എല്ാ െമ്പനിെളുതെയം ശരാശ
രി വരുമാന്ിലം െവിഞ്ഞാണക് 
ശരാശരി തെലവക് എന്നക് ൊണു
ന്നുണ്ക്.

ഡിപൊർട്ക് തമറെൽ അണ്ർതെ
ക്ിംഗക് സക് എന്ന മൂന്നാമത  ്ഇനം 
എസക് െിയ ജനായ് ഭരണ്ി
തറെ ആദഷ്യദശെങ്ങളിൽ നിലവിൽ 
വന്നവയാണക്. പഞ്ാബക്, ഹരി
യാന, സിക്ിം, നാഗാലാറെക് തുെ
ങ്ങിയ സംസ്ാനങ്ങളിലായി 9 
എസക് റ്ിയെളാണക് ഡിപൊർട്ടുതമ
ന്റുെളായി രാജഷ്യ്ക് 
പ്രവർ്ിക്ന്നെക്. ഇതപൊൾ 
ആന്ധ്രപ്രതദശിതല ജഗക് തമാഹൻ 
തറഡ്ി ഗവതമെറെക് തൊഴിലാളി
െളുതെ ആവശഷ്യം പരിഗണിച്ക് 
എപിആർെിസിതയ ഡിപൊർട്ടുതമ
റൊക്ി മാറ്ിയിട്ടുണ്ക്. ഡിപൊർട്ക് തമ
റൊക്ി മാറ്റുതമ്പാൾ ഉണ്ാകുന്ന 
പ്രതെഷ്യെെ, സാമ്പ്ിെ ൊരഷ്യ
ങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവതമെറെക് രേഷറി
യിലൂതെ ആയിരിക്തമന്നതും, 
സ്ിരം ജീവനക്ാർ എല്ാം ഗവ
തമെറെക് ജീവനക്ാർ ആയിരിക്
തമന്നതുമാണക്. സംസ്ാന സർ
ക്ാരിതറെ ഒരു വകുതപെന്ന നില
യിൽ മറ്ക് സർക്ാർ ഡിപൊർട്ക് തമ
ന്റുെളുതെ പ്രവർ്ന രീെിയിൽ 
െതന്നയാണക് ഇെക് പ്രവർ ി്ക്െ. 
നാലാമത്ൊയ മുനിസിപെൽ 
അണ്ർതെയ്കിംഗക് സക് ആെതട്, മു
നിസിപെൽ ഏരിയായിതല ജന
ങ്ങൾക്തവണ്ി നഗരങ്ങതള തെ
ന്ദ്രീെരിച്ക് പ്രവർ ി്ക്ന്നൊണക്. 

തപാതുവിൽ രാജഷ്യത  ്എസക് റ്ി
യെളിൽ ഒഎസക്ആർെിസിയം 
യപിഎസക്ആർെിസിയം മാത്മാ
ണക് ലാഭെരമായി പ്രവർ ി്ച്ൊയി 
2014-15 തല െണക്െളിൽ ൊ
ണുന്നെക്. മതറ്ല്ാം വലിയ സാ
മ്പ്ിെ നഷ്്ിലാണക് പ്രവർ
്ിക്ന്നെക്. എന്നാൽ, എസക് റ്ി
യ െളുതെ വിശെലന ി്ൽ നിന്നും 
ഒരു ൊരഷ്യം െതണ്്ിയിട്ടുണ്ക്. 
ഉയർന്ന ബസ്സക് ൊർജ്ജക് നിരക്
തൊണ്ക് ഉയർന്ന ലാഭം ഉണ്ാക്
വാൻ െഴിയില് എന്നൊണെക്. 
ഒഎസക്ആർെിസി തയക്ാൾ ഉയർ
ന്ന ൊർജ്ജക് നിരക്ള്ള പല സം
സ്ാന ആർെിസിെളും നഷ്്ി
ലാണക് പ്രവർ്ിക്ന്നെക്. 

മിക്വാറും എല്ാ ആർെിസി

െൾക്ം വപ്രവറ്ക്ബസക് ഓപെതറ
തറ്ഴക് സിതറെ െടു് മത്സരത് 
തനരിതെണ്ി വരുന്നു. നിലവിൽ 
രാജഷ്യത് 90%ലധിെം ബസ്സുെ
ളും സ്ൊരഷ്യ ഓപെതററ്ർമാരുതെ 
ഉെമസ്െയിലാണക്. തപാതു തറാ
ഡക് യാത്ാ സൗെരഷ്യ്ിതല ആർ
െിസിെളുതെ പങ്ക് വർദ്ിപെിക്െ
യം നിലവാരം തമച്തപെടുത്തുെയം 
സുൊരഷ്യവം സൂക്ഷ്മവമായ അഡ്ി
നിസക് തരേറ്ീവക് സംവിധാനം ഉണ്ാ

ക്െയം അഴിമെിരഹിെവം ശക്
വമായ മാതനജക് തമറെക് സംവിധാ
നം സൃഷ്ിക്െയം ഏറ്വമുപരി 
ജനങ്ങളുതെ തപാതുൊൽപെരഷ്യ്ി
നക് പരമപ്രാധാനഷ്യം െൽപെിക്െ
യം തെയ്യുന്ന നിലയിതലയ്കക് ആർ
െിസിെളുതെ പ്രവർ്നം തമച്
തപെടു്ണതമന്നക് പല പഠനങ്ങ
ളും ചൂണ്ക്ാണിച്ിട്ടുണ്ക്. 

ത�ാഴതിലാളതികതളയും സാമൂ
ഹധ്യഉത്രവാേതിത്തത്യും 
�തിരസ് കരതിച്ച സുശീൽഖന്ന 
�തിക്പൊർട്ട്

തെഎസക്ആർെിസി എന്ന 
സ്ാപനത് സംസ്ാന്ി
തറെ ഒരു ബാദ്ഷ്യെതയന്ന നില
യിലാണക് അവെരിപെിക്െയം 
െർച് തെയ്യുെയം തെയ്യുന്നെക്. തെ
എസക്ആർെിസിതയ രക്തപെടു
്ാൻ അതനെം പദ്െിെളും 
െമ്മീഷനുെളും സർക്ാർ ഉണ്ാ
ക്ിയിട്ടുണ്ക്. െഴിഞ്ഞ എൽഡി
എഫക് സർക്ാരിതറെ ൊല്ക് 
തെഎസക്ആർെിസിതയ അെിമുെി 
പരിഷക് ക്രിച്ക് രക്തപെടു്ാൻ(?) 
തവണ്ി സർക്ാർ നിതയാഗിച് 
തപ്രാഫ.സുശീൽ ഖന്നയതെ റി
തപൊർട്ാണക് ഇതപൊൾ നിലവില
ള്ളെക്.  ഈ റിതപൊർട്ിതനപെറ്ി 
ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നി
ട്ടുണ്ക്. അെിൽ ഏറ്വം പ്രധാന
തപെട്െക്, തപാതുജനങ്ങൾക്ക് തെലവക് 
കുറഞ്ഞതും സുരക്ിെവമായ 
തറാഡക് ഗൊഗെസൗെരഷ്യം ഒരു
ക്െ എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർ്ി 
തപാതുഗൊഗെ സംവിധാന ി്ൽ 
തസ്ററ്ക് രോൻസക് തപാർട്ക് തൊർപെ
തറഷതറെ പങ്ക് വർദ്ിപെിക്ന്നെി
നുള്ള നിർതദ്ശങ്ങതളാന്നുമില് 
എന്നൊണക്. പെരം, കൂടുെൽ സ്
ൊരഷ്യവൽക്രണ ി്നും ഔട്ക് തസാ
ഴക് സിംഗിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു 

എന്നതുമാണക്.
തെരള സർക്ാരിതറെ 24/09/ 

2016 തല ഒരു ഉ്രവക് പ്രൊരം 
ഏൽപെിക്തപെട് ഖന്ന െമ്മിറ്ിയ
തെ ഇെക്ാല റിതപൊർട്ക് 2017 തഫ
ബ്രുവരിയിൽ നൽകുെയണ്ായി. 
ഈ ്ാഫ്റക് റിതപൊർട്ിതറെ ഉതദ്
ശഷ്യമായി െമ്മിറ്ി പറയന്നെക്, 
െമ്മീഷൻ അെിതറെ വഫനൽ 
റിതപൊർട്ക് െയോറാക്ന്നെിനിെ
യിൽെതന്ന മാതനജക് തമറെിനക് ഇെ

ക്ാല നെപെിെൾ വെതക്ാള്ളാ
നും ആസൂത്ണം തെയ്യുവാനും 
െഴിയണതമന്നൊണക്. മൂന്നക് വർ
ഷമായി ഓഡിറ്ക് തെയേതപെൊ് 
െണക്െളും 2012-13വതരയള്ള 
െില ഡാറ്യം വച്ചുതൊണ്ാണക് 
ഈ ഇെക്ാല റിതപൊർട്ക് ഉണ്ാ
ക്ിയെതത്. ദീർഘൊല ലീവിൽ
തപായ ജവനക്ാതര െിരിച്ചുതൊ
ണ്ടുവരിെതയാ ഒഴിവാക്െതയാ 
തെയ്യുെ, നിലവിലള്ള അഞ്ക് തസാ
ണുെതള മനുഷഷ്യാധ്ാന്ിതറെ
യം വസ്തുവെെളുതെയം വിനഷ്യാസ
്ിൽ പൂർണ് സ്യംഭരണാവ
ൊശമുള്ള മൂന്നക് ലാഭതെന്ദ്രങ്ങളാ
ക്ി മാറ്റുെ, സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ി പാ
തറ്ൺ തൊണ്ടുവരിെ, ബസക്-തൊഴി
ലാളി അനുപാെം 1:8ൽ നിന്നും 
തദശീയ ശരാശരിയായ 1:5.5 
ആക്െ, ദീർഘ റൂട്ടുെളിൽ വ്
വർ-െം-െണ്െക് തെഴക് സക് നെപൊ
ക്െ, ജില്യിൽ ഒന്നക്എന്ന നി
ലയിൽ വർക്ക് തഷാപ്പുെളുതെ എണ്ം 
കുറയ്കെയംനവീെരിക്െയം തെ
യ്യുെ, വായ്പതയടുക്ൽ യക്ിസ
ഹമാക്െ, വായ്പാ പലിശ 13.5%ൽ 
നിന്നും 10%ൽ ൊതഴയാക്െ തു
െങ്ങിയ ഒതട്തറ നിർതദ്ശങ്ങളാ
ണക് ഇെക്ാല റിതപൊർട്ിൽ സു
ശീൽഖന്ന മുതന്നാട്ടുവച്െക്. പുരാ
െനമായ ഭരണനിർവ്വഹണ ഘെന 
മാറ്ി ഗൊഗെം, ധനൊരഷ്യം, മാ
തനജക് തമറെക് രംഗ്ക് വിദഗ്ദ്ധതര 
തൊണ്ടുവതരണ്െക് അെഷ്യാവശഷ്യ
മാതണന്നും അതദ്ഹം പറയന്നു
ണ്ക്.

തരേഡക് യൂണിയൻൊർ, ജനപ്ര
െിനിധിെൾ, ഉപതഭാക്ാക്ൾ 
തുെങ്ങിയവരുതെ നിലവിലള്ള 
തബാർഡിതനാപെം ദ്ിെല തബാർഡക് 
ഘെന തൊണ്ടുവരിെയം അെിതന 
'തെഎസക്ആർെിസി അവഡ്സ
റി  തബാർഡക്'  എന്നക് നാമെരണം 

തെയേണതമന്നും അ്ിമ റിതപൊർ
ട്ക് പറയന്നു. തെഎസക്ആർെിസി
തയ മാർക്റ്ക് അധിഷ്ിെ സംഘ
െനയാക്ണതമന്നും റിതപൊർട്ിൽ 
നിർതദ്ശിക്ന്നു.

സുശീൽ ഖന്ന റിതപൊർട്ിതറെ 
അെിസ്ാന്ിൽ തെഎസക്ആർ
െിസിയിൽ തൊണ്ടുവന്ന നെപെി
െൾ ഏൊണ്ക് എല്ാംെതന്ന സ്ാ
പനത് കൂടുെൽ പ്രെിസന്ധിയി 
ലാക്െയാണക് തെയ്െക്. നിലവി
ലണ്ായിരുന്ന ഭരണനിർവ്വഹണ 
സംവിധാന്ിതലയ്കക് ഉയർന്ന 
ശമ്പളം പറ്റുന്ന കുതറ തപ്രാഫഷ
ണലിസ്റ്റുെതളയം വിദഗ്ദ്ധതരയം 
നിയമിച്ചു. ഇവയൾതപെതെ രാഷ്ടീയ 
ൊൽപെരഷ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽെി 
െയോറാക്ിയൊണക് ഈ റിതപൊർ
ട്ക്. ഓപെതററ്ിംഗക് ജീവനക്ാർക്
തമൽ തജാലിഭാരം അെിതച്ൽപെി
ക്െ, അവർക്ക് െടു് അസൗ
െരഷ്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്െ, അവരുതെ 
വരുമാന്ിൽ വലിയ തവട്ിക്
റവക് വരുത്തുെ തുെങ്ങിയവയാണക് 
ഡ്യൂട്ി പാതറ്ണിൽ മാറ്ം വരു്ി
തക്ാണ്ക് തൊണ്ടുവന്നെക്. തബാ
ഡിബിൽഡിംഗക് മുെൽ െിക്റ്ക് 
പ്രിറെിംഗക് വതര സ്ൊരഷ്യെമ്പനി
െൾക്ക് ഔട്ക്തസാഴക് സക് തെയ്തു. 
ഡിതപൊെതള ലാഭതെന്ദ്രങ്ങളാക്
ന്നെിതറെ ഭാഗമായി നിലവില
ണ്ായിരുന്ന തഷഡ്യൂളുെൾ വൻ
തൊെിൽ തവട്ിക്റയ്കെയം ബസ്സു
െൾ സംസ്ാനത് പല യാർ
ഡെളിലായി കൂട്മായി നിർ്ി
യിട്ക് തുരുതമ്പടുക്ാൻ അനുവദി
ക്െയം തെയ്തു. 2016ൽ 6056 
തഷഡ്യൂളുെളും 6231 ബസ്സുെളുമു
ണ്ായിരുന്നെക്,  2019(തസപ്തംബർ)
ൽ 5136തഷഡ്യൂളുെളും 5662ബസ്സു
െളുമായി ചുരുങ്ങി. ഇതപൊഴാെതട് 
തഷഡ്യൂളുെളുതെ എണ്ം 3200നും 
3500നും ഇെയിൽ മാത്മാണക്. 
ഡീലെക് സക്, എെക് സക് പ്രസക്, ജൻറം 
ബസ്സുെൾ ഉൾതപെതെ 2800 ബസ്സു
െൾ തവറുതെ നിർ്ിയിട്ക് തുരു
തമ്പടുക്ാൻ വിട്ിരിക്ന്നു. ഇവ
തയല്ാം ഓെിക്ണതമന്നക് തൊെെി 
ആവശഷ്യതപെട്ിട്ടും വമതലജക് ഇതല്
ന്ന ൊരണം പറഞ്ഞക് നിർ്ി
യിടുെയാണക്. 7വർഷം മുമ്വതര 
1000/500 ബസ്സുെൾ വീെം എല്ാ 
വർഷവം വാങ്ങി നിര്ിലിറ
ക്ിയിരുന്നു. എൽഡിഎഫക് അധി
ൊര്ിൽ വന്നെിനുതശഷം ഒരു 
ബസ്സുതപാലം പുതുൊയി വാങ്ങി
യിട്ില്. 

വർക്ക് തഷാപെക് നവീെരണ ി്
തറെ തപരിൽ വർക്ക് തഷാപ്പുെളുതെ 
എണ്ം തവട്ിക്റച്ക് ജില്യിൽ 
ഒന്നക് എന്നാക്ി മാറ്ി. െന്മൂലം 
തെറിയ റിപെയറിംഗക് വർക്െൾ
ക്തപാലം ബസ്സുെൾ ജില്യതെ 
ഒരറ്ത്തുനിന്നും െിതലാമീറ്റുെൾ 
ഓെിച്ചുവന്നക് െിരിച്ക് തപാതെണ്ി 
വരുന്നു. ജില്ാ വർക്ക് തഷാപെിതല
യ്കക് പൂൾതെയ് തമക്ാനിക്െളുതെ 
ബാഹുലഷ്യത് ഉൾതക്ാള്ളാൻ 
വർക്ക് തഷാപ്പുെൾക്ക് െഴിയാ്

െിനാൽ അവതര തവറുതെ ഇരു
ത്തുെതയാ, ലീവക് എടുപെിക്െതയാ 
തെയ്യുന്നു. പണിയില്ാ് തമക്ാ
നിക്ിതനാെക് ഒന്നുെിൽ പിരിഞ്ഞു
തപാൊതനാ അതല്ങ്ിൽ പമ്പക് 
ഓപെതററ്ർ, വ്വർ തുെങ്ങിയ 
പണിെൾ തെയോതനാ ആണക് ഉപ
തദശിക്ന്നെക്.
തകഎസ്ആർടതിസതിതയ  
�കർകേുന്ന തക സ്വതിഫ്റ്്

തെഎസക്ആർെിസിതയ തപാ
ളിച്ടുക്െ എന്ന ലക്ഷ്യത്ാതെ
യള്ള ഏറ്വം ഒടുവിലത് പരി
ഷക് ക്ാരമാണക് തെസ്ിഫ്റക്.  ഇ ഷ്്യൻ 
െമ്പനീസക് ആക്ടക് അനുസരിച്ക് 
രജിസ്റർ തെയേതപെട് ഒരു സ്െ
ന്ത െമ്പനിയാണക് തെസ്ിഫ്റക് ലി
മിറ്ഡക് എന്നറിയതപെടുന്ന ഈ 
സംരംഭം. തെഎസക്ആർെിസിയ
മായി ഒരു െരാറിൽ ഏർതപെട്ടു
തൊണ്ക് അെിതറെ ദീർഘദൂര റൂട്ടു
െളും സർവ്വീസ്സും തെസ്ിഫ്റക് വെ
ക്ലാക്ം. െിഫക്ബിയിൽ നിന്നക് 
വായ്പതയടു്ക് പുെിയ ബസ്സുെൾ 
വാങ്ങുന്നെക് കൂൊതെ, സംസ്ാന 
പ്ാൻ സക് െീമുെളിലൂതെയം തെന്ദ്ര
-സംസ്ാന സർക്ാർ സക് െീമുെ
ളിലൂതെയം വപ്രവറ്ക് സക് തപാൺ
സർഷിപെിലൂതെയം വാെെ വഷ്യവ
സ്യിലൂതെയം ബസ്സുെൾ െരസ്
മാക്തമന്നാണക് സ്ിഫ്റക് പറയന്ന
െക്. സർക്ാരിതറെ സമയാസമയ
ങ്ങളിലള്ള വഷ്യെഷ്യസ് പ്ാനും പദ്
െിെളും തെസ്ിഫ്റിനക് നെപൊക്ാ
തമന്നും പറയന്നു. െമ്പനിയതെ 
പ്രവർ്ന ൊലാവധി 10 വർഷ
മാണക്. ഇതപൊൾ തെസ്ിഫ്റക് െര
സ്മാക്ന്ന തെഎസക്ആർെിസി
യതെ ആസ്ിവഹെൾ ൊലാവധി 
െഴിയതമ്പാൾ െിരിച്ചു നൽകുമതത്! 
ചുരുക്്ിൽ, തെഎസക്ആർെി
സിയതെ െിക്റ്ക് വരുമാന്ിൽ 
വലിയ പങ്കുവഹിക്ന്ന ദീർഘദൂര 
റൂട്ടുെളിൽ െിഫക്ബിയിൽ നിന്നക് 
വായ്പതയടുത്തും സർക്ാർ ഫണ്ക് 
ഉപതയാഗിച്ചും വാങ്ങുന്ന ബസ്സുെൾ 
സ്െന്ത െമ്പനിയായ സ്ിഫ്റക് 
ഓെിക്െയാണക്.

ഈ സർവ്വീസ്സുെളിൽ നിന്നു
മുള്ള വരുമാനം തെഎസക്ആർെി
സിക്ക് നഷ്തപെട്ടു എന്നക് മാത്മല്, 
ഈ റൂട്ടുെളിൽ ഓെിയ തെഎ
സക്ആർെിസി ബസ്സുെളിൽ തജാ
ലിതെയ്ിരുന്ന ജീവനക്ാർക്ക് 
തജാലിയം നഷ്തപെട്ിരിക്ന്നു. 
അവതരാെക് ഒന്നുെിൽ 5 വർഷത് 
ലീതവടു്ക് വീട്ിലിരിക്െതയാ 
അതല്ങ്ിൽ വിആർഎസക് എടുക്
െതയാതെയോനാണക് നിർതദ്ശിച്ി
രിക്ന്നെക്. തെഎസക്ആർെിസി
യിൽ ഓപെതററ്ിംഗക് സ്റാഫിനക് ഡ്യൂ
ട്ി തെയ്യുന്നെിനനുസരിച്ാണക് 
ശമ്പളം. ഡ്യൂട്ി ഇതല്ങ്ിൽ ശമ്പ
ളവമില്. തെഎസക്ആർെിസിയതെ 
ഡിതപൊെൾ, ബസക് സ്റാറെക് തുെ
ങ്ങിയ എല്ാ ഭൗെിെസാഹെരഷ്യ
ങ്ങളും റൂട്ടുെളും ഉപതയാഗതപെടു്ി
തക്ാണ്ക് തെസ്ിഫ്റക് െമ്പനി സ്
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സുശീൽ ഖന് �ിമപ്ാര്ട്ിപന് അെിസ്ാനത്ിൽ 
പകഎേപ്ആര്െിേിയിൽ പകാണ്ടുവന് നെൈെി
കള് സ്ാൈനപത് കൂടുതൽ പ്രതിേന്ിയിൈാക്കി. 
നിൈവിലുണ്ായിരുന് ഭരണനിര്വ്ഹണ േംവി
ധാനത്ിമൈയ്കപ് ഉയര്ന് ശമ്പെം ൈറ്റുന് കുപ� 
പപ്രാഫഷണലുകപെയും വിദഗ്ദ്ധപരയും നിയ�ിച്ചു 
എന്തിനപ്പു�ം പൈാതുഗതാഗത േംവിധാനത്ിൽ 
മ്റേറൈപ് ട്ാൻേപ് മൈാര്ട്പ് മകാര്പ്മ�ഷപന് ൈങ്പ് 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുവാനുള്ള നിര്മദേശങ്ങപൊന്ം അതിൽ 
ഉണ്ായിരുന്ില്ല.



9മേയ് 2022

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

െന്തമായി പ്രവർ്ിക്ന്നു. 
അെിതല ജീവനക്ാർ മുഴുവൻ 
തമാഡി സർക്ാർ ആവിഷക് ക്രി
ച് ''ഫിെക് സഡക് തെം എംതപ്ായക് തമ
റെക്'' എന്ന തൊഴിൽ വഷ്യവസ്യ
നുസരിച്ക് നിയമിക്തപെടുന്നവരാ
ണക്. തെരള്ിൽ ഈ െിരാെ
മായ തൊഴിൽ വഷ്യവസ് ആദഷ്യ
മായി തെഎസക്ആർെിസിയിലാ
ണക് പിണറായി സർക്ാർ തൊ
ണ്ടുവന്നിരിക്ന്നെക്. പെിറ്ാണ്ടു
െളുതെ പ്രവൃ്ി പരിെയമുള്ള 
സമർത്രായ തെഎസക്ആർെിസി 
വ്വർമാതര വീട്ിലിരുത്തുെ
യം 715രൂപ ദിവസക്കൂലിക്ക് പുറതമ 
നിന്നുള്ള വ്വർമാതരവച്ക് 
ബതസ്സാെിക്തമ്പാൾ ഉണ്ായിരി
ക്ന്ന പ്രശക് നങ്ങൾ ദിനംപ്രെി 
പുറത്തുവരുന്നുണ്ക്.

 വപ്രവറ്ക് ബസ്സുെളുതെ റൂട്ിലൂ
തെയാണക് തെസ്ിഫ്റക് ഓെിക്െ 
എന്നാണക് ആദഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന
തെങ്ിലം ആ റൂട്ടുെതളാന്നും തൊ
ട്ിട്ില്. വഹതക്ാെെി ഉ്രവക് 
പ്രൊരം തജാലിയിൽ നിന്നും മാറ്ി 
നിർ്തപെട്(Retrenchment) 
7000ത്ാളം വരുന്ന എംപാനൽ 
ജീവനക്ാരിൽ നിന്നുമാണക് സ്ി
ഫ്റിൽ നിയമനം നെത്തുെ എന്നാ
ണക് ആദഷ്യ സർക്ലറിൽ പറഞ്ഞി
രുന്നെക്. എന്നാൽ, 80 ബസ്സുെൾ 
ഇറക്ിതക്ാണ്ക് സ്ിഫ്റക് പ്രവർ
്നം ആരംഭിച്തപൊൾ ആ സർ
ക്ലർ െതന്ന മാറ്ി മറിക്െയം, 
30,000 രൂപ അഡ്ാൻസക് വാങ്ങി
തക്ാണ്ക് പുറതമ നിന്നുള്ളവതര 
നിയമിക്െയം തെയ്തു. ഇെിതന
െിതര തെഎസക്ആർെിസി വർ
തക്ഴക് സക് തഫഡതറഷൻ തൊെെി
തയ സമീപിച്ിരിക്െയാണക്. 
ഐഡി ആക്ടക് പ്രൊരം സ്ാപ
ന്ിതല പുെിയ ഒഴിവിതലയ്കക്, 
റിതരേഞ്ക് തമറെക് തെയേതപെട് തൊ
ഴിലാളിെൾ ഉതണ്ങ്ിൽ അവർ
ക്ാണക് മുൻഗണന നൽതെണ്െക്. 
എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്ിഫ്റക് പാ
ലിക്ന്നില്. സൂപെർലോസക് സർവ്വീ
സുെളിൽ തജാലിതെയ്ിരുന്ന ഇൻ
സക് തപക്ടർമാതര ഇതപൊൾ സ്ിഫ്റക് 
ബസ്സുെളിൽ യാത്ക്ാരുതെ ലതഗ
ജുെൾ വെൊരഷ്യം തെയ്യുന്നെി
നും അവർക്ക് പാനീയങ്ങൾ വി
െരണം തെയ്യുന്നെിനുതമാതക്
യാണക് നിതയാഗിക്ന്നെക് !

130 ബസ്സുെൾ കൂെി സ്ിഫക് ററക് 
ഉെൻ നിര്ിലിറക്മതത്. സ്ി
ഫ്റക് വെക്ലാക്ന്ന അത്യം 
തെഎസക്ആർെിസി സർവ്വീസുെ
ളിൽ പണിതയടുക്ന്ന തൊഴിലാ
ളിെൾക്ക് തജാലിയമില്ാൊകും. 
2250 ഓളം വരുന്ന സൂപെർലോസക് 
സർവ്വീസുെളിൽ നിന്നാണക് തെ
എസക്ആർെിസിയതെ പ്രധാന വരു
മാനം. ഇെക് സ്ിഫ്റക് വെയെക്
ന്നതൊതെ അെിതല ജീവനക്ാർ
ക്ക് തൊഴിലില്ാൊകും. കുറച്ക് 
ഓർഡിനറി, ഫാസ്റക് പാസഞ്ർ 

ബസ്സുെൾ ഗ്ാമവണ്ിെളായം, െി
രുവന്പുരംതപാലള്ള സിറ്ിെ
ളിതല നഗരവണ്ിെളായം തെഎ
സക്ആർെിസി ഒരു “തലാ തപ്രാ
വഫൽ” സ്ാപനമായി മാറുതമ
ന്നർത്ം. ഏൊനും ൊലത്യ്ക
കൂെി ഇെക് മുെ്ി നീങ്ങിതയക്ാം. 
കുറച്ചു െഴിയതമ്പാൾ പുെിയ െന്ത
ങ്ങളുമായി അെിതനയം ബദൽ 
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂതെ ആക്രിയായി 
വലിതച്റിയം. നവ ലിബറൽ നയ
്ിതറെ തെതരാട്്ിൽ ഇതുെ
തന്നയാണക് സംഭവിക്െ. ഒരു 
തപാതുതമഖലാ സ്ാപനത് 
ഘട്ം ഘട്മായി സ്ൊരഷ്യമുെലാ
ളിമാരുതെ വെെളിതല്ിക്െ
യാണക്. ഇെക്, തമാഡി സർക്ാരി
തറെ സ്ൊരഷ്യവൽക്രണ നെപ
െിെളുതെ െനിപെർപ്പുെതന്നയാണക്.

അഴതിമ�തിയും പതിടതിപെുക്കടും 
�ല�തിരതിഞ്ഞ �ീരുമാനങ്
ളും തകഎസ് ആർടതിസതിതയ 
�കർത്ു 

തെഎസക്ആർെിസിതയ സഹാ
യിക്ാതനന്ന തപരിൽ രൂപംതൊ
ണ് തെെിഡിഎഫക് സി ഇന്നക് തെ
എസക്ആർെിസിതയ ൊർന്നു െി
ന്നുന്ന ഒരു “വഷതലാക്ി”യൻ 
സ്ാപനമാണക്. തെരള്ിതല 
നാലക് നഗരങ്ങളിതല െണ്ായ സ്
ലങ്ങളിലള്ള തെഎസക്ആർെിസി 
ഡിതപൊെളുതെ ഭൂമിയിൽ തെെി
ഡിഎഫക് സി, ബിഒെി വഷ്യവസ്
യിൽ തെട്ിതപൊക്ിയ തൊൺ
ക്രീറ്ക് സൗധങ്ങൾ മിക്വാറും 
എല്ാം െതന്ന വർഷങ്ങളായി 
തപ്രെതഗഹംതപാതല തവറുതെ 
െിെക്െയാണക്. അെിനുമപ്പുറം 
ബസ്സുെൾക്ക് പാർക്തെയോൻ 
തപാലമുള്ള സ്ലം അനുവദിക്ാ
തെയാണക് ഈ വൻസൗധങ്ങൾ 
പണിതുയർ്ിയിരിക്ന്നെക്.  
ഇെിതറെ നിർമ്മാണ്ിൽ നെ
ന്ന തൊെിെളുതെ അഴിമെി മാത്
മല്, തെഎസക്ആർെിസിക്ക് അെി
തറെ ഭൂമിയിലള്ള ഉെമസ്െതപാ
ലം എന്നക് സ്ാപിച്ചു െിട്ടുതമന്നക് 
അറിയാനാൊ്വിധം അനഷ്യാ
ധീനതപെട്ടു തപാവെയം തെയ്ിരി
ക്ന്നു. ഈ ഇെപാെിൽ എത് 
തൊെിെൾ ആരുതെതയാതക് വെ
െളിതലക്ക് തപായി എന്നെക് 
ഇനിയം െതണ്ത്ണ്ിയിരിക്
ന്നു. തെഎസക്ആർെിസി നൽകു
ന്ന പലിശപെണം തൊണ്ക് െെി
ച്ചുതൊഴു് ഒരു സ്ാപനം മാ
ത്മാണക് ഇന്നക് തെറ്ിഡിഎഫക് സി. 
ഇ്രതമാരു സ്ാപനം  എന്തു
പ്രതയാജനമാണക് തെഎസക്ആർ
െിസിക്ക് തനെിതക്ാടു്തെന്നക് 
വിശദീെരിക്ാൻ ആർതക്ങ്ില
മാകുതമാ? 

മാതനജക് തമൻറക് ഇൻഫർതമ
ഷൻ സിസ്റം (എംഐഎസക്) ഏറ്
വം തമാശമായിട്ടുള്ള സ്ാപനമാ
ണക് തെഎസക്ആർെിസിതയന്നക് 
സുശീൽ ഖന്ന  ചൂണ്ിക്ാണിക്ന്നു. 
അക്ൗണ്ടും അക്ൗണ്ിംഗക് സി

സ്റവം കു്ഴിഞ്ഞ അവസ്യി
ലാണതത്. 2021 തഫബ്രുവരിയിൽ 
പുറത്തുവന്ന ഒരു വാർ്യനുസ
രിച്ക് 100.75 തൊെിരൂപ 2010നും 
12നും ഇെയിൽ ൊണാൊയിരി
ക്ന്നു. എന്നാൽ, ഇതുമായി ബന്ധ
തപെട് തെസക് മുതന്നാട്ടു തൊണ്ടുതപാ
ൊതനാ വിജിലൻസിനക് വെമാ
റാതനാ മാതനജക് തമൻറക് െയോറാ
ൊതെ അവസാനിപെിച്ചു എന്ന 
വാർ്യാണക് ഏതറ തെട്ിപെി
ക്ന്നെക്. സർവീസിനിെയിൽ 
എവിതെതയങ്ിലം െട്ി വണ്ിയ
തെ തപയിൻറക് അല്ം തപായാൽ 
വ്വറിൽനിന്നും െന് പിഴ  
വസൂലാക്ന്ന തെഎസക്ആർെിസി 

മാതനജക് തമൻറക്, ഉന്നെെല്ിൽ 
നെക്ന്ന തൊെിെളുതെ തൊർച്
യിൽ ഒരു അതന്ഷണം നെ്ാൻ
തപാലം െയോറാൊ്െക് എന്തു
തൊണ്ാണക്? ഇനി, മാതനജക് തമൻ
റക് െല്ിൽ നെക്ന്ന ഇ്രം 
െവർച്െൾക്ം ൊരണം തൊ
ഴിലാളിെളാതണന്നക് വരുതമാ ?

അതനെം റിതപൊർട്ടുെളും പഠ
നങ്ങളും ഉണ്ായിട്ടുതണ്ങ്ിലം, 
അവതയ്കാന്നിനും തെഎസക്ആർ
െിസിയതെ തപരുകുന്ന െെ്ി
തറെയം നഷ്്ിതറെയം ൊരണ
തമത്ന്നക് െതണ്്ാതനാ പ്രെി
സന്ധിെൾതക്ാന്നും പരിഹാരം 
െതണ്്ാതനാ െഴിഞ്ഞിട്ില്.  
സർക്ാരും മാതനജക് തമന്റും തെർ
ന്നക് തപരുപെിച്ചുതൊണ്ിരിക്ന്ന 
വായ്പയതെ പലിശ അെക്ാനാണക് 
തെഎസക്ആർെിസി തൊഴിലാളി
െൾ െഠിനാധ്ാനം തെയ്തുണ്ാക്
ന്ന വരുമാന്ിതല വലിതയാരു 
ഭാഗവം തപാകുന്നെക്. ഒരിക്ലം 
അവസാനിക്ാ്തും നിര്രം 
വർധിക്ന്നതുമായ ഈ വായ്പാകു
രുക്ം പലിശപെിടു്വം അതെ
പെി നിലനിർത്തുവാൻ പ്രവർ്ി
ക്ന്ന ഒരു തലാബി പ്രവർ്ി 
ക്ന്നുതണ്ാ എന്നക് സംശയിതക്
ണ്ിയിരിക്ന്നു. െഴിഞ്ഞ 5വർ
ഷ്ിനിെയിൽ  തെഎസക്ആർ
െിസിയതെ സഞ്ിെ നഷ്ം ഇര
ട്ിയിലധിെമാതയന്നും റവനയുവി
തറെ പകുെിയം വായ്പയതെ പലി
ശയ്കം മറ്റുമാണക് തപാകുന്നതെന്നും 
സുശീൽ ഖന്ന റിതപൊർട്ിൽ പറ
യന്നുണ്ക്(27 തഫബ്രുവരി 2019). 
ഈ ഭയാനെമായ വായ്പാക്രു
ക്ാണക് തെഎസക്ആർെിസിയതെ 

പറയതപെടുന്ന സാമ്പ്ിെ പ്രെി
സന്ധിയതെ ഉറവിെം എന്നക് വഷ്യ
ക്മാണക്. 

വരുമാന്ിതറെ 74 ശെമാ
നവം ഇന്ധന്ിനും സക് തപയർ
പാർെക് സിനും തവണ്ിയാണക് ഉപ
തയാഗിക്ന്നെക് എന്നും,  ഇെക് കു
റച്ചുതൊണ്ടുവരാനാണക് ശ്മിക്
ന്നതെന്നുമാണക് നിലവിലള്ള തെ
യർമാൻ ആറെക് മാതനജിംഗക് ഡയ
റക്ടർ പറയന്നെക്. പരമാവധി 3300 
ബസ്സുെതള ഇനി മുെൽ ഓടുെയ
ള്ളൂതവന്നും 1750 എണ്ം തറാഡിൽ 
നിന്നും പിൻവലിച്ചുതവന്നും രോൻ
സക് തപാർട്ക് മന്തി ആൻറണി രാജുവം 
പറയന്നു. തൊവിഡക് ൊല്ക് 

നിർ്ലാക്ിയ ഗ്ാമ പ്രതദശ
ങ്ങളിതല തസ്റസർവീസക് ഒന്നും 
ഇതപൊഴും പുനസ്ാപച്ിട്ില്. ചു
രുക്്ിൽ, നഷ്ം 
കുറയ്കാതനന്നതപരിൽ നിലവില
ണ്ായിരുന്ന ബസ്സുെൾതപാലം 
നിര്ിൽനിന്നും പിൻവലിച്ക് 
യാർഡെളിൽ തുരുതമ്പടുക്ാൻ 
കൂട്ിയിടുന്ന നയമാണക് മാതനജക് തമൻ
റക് വെതക്ാള്ളുന്നെക്. എന്നിട്ടും 
നഷ്്ിതറെ പഴി തൊഴിലാളി
െൾക്ാണക്.

തൊഴിലാളിെൾക്ക് ശമ്പളവം 
വിരമിച്വർക്ക് തപൻഷനും നൽ
ൊതെ സ്ാപനം നഷ്്ിലാ
തണന്നക് വിളിച്ചുകൂവന്ന മാതനജക് തമ
ന്റും സർക്ാരും ചുരുങ്ങിയപക്ം 
ഒരു ൊരഷ്യതമങ്ിലം അംഗീെരി
തച് െീരൂ. നഷ്ം ഉതണ്ങ്ിൽ 
അെിനക് ഉ്രവാദിെൾ തൊഴി
ലാളിെളല്, മാതനജക് തമറെക് െതന്ന
യാണക് എന്നൊണെക്. മുെളിൽ 
സൂെിപെിച് െീരുമാനങ്ങതളല്ാം 
വെതക്ാണ്െക് മാതനജുതമന്റും 
അെിതന നയിച് രാഷ്ടീയതനതൃ
െ്വമാണക്. അവരാണക് ഇെിനു 
്രം പറയാൻ ബാധഷ്യെതപെട്
വർ.     

ജനക്സവനലക്ധ്യത്തിൽ  
ഉ�പെതിച്ചുനതിർത്തിയും ത�ാഴതി
ലാളതികൾകേ് ആത്ാഭതിമാന
ക്ത്ാതട പണതിതയടുകോനു
ള്ള സാഹചരധ്യം സൃഷ്തിച്ചും 
തകഎസ്ആർടതിസതിതയ  
സംരക്തികേുക

മാതനജക് തമറെിതറെ െലെിരി
ഞ്ഞ നയങ്ങളും നെപെിെളും തൊ
ണ്ടുള്ള ഒതട്തറ പ്രെികൂല സാഹ

െരഷ്യങ്ങൾക്ിെയിലം, പ്രെിമാസം 
160-165 തൊെി രൂപ വരുമാനം 
ഉണ്ാക്ന്നുണ്ക്. ഇെിൽ 90.38 
തൊെി രൂപയം ബാങ്ക് വായ്പ പലി
ശയ്കാണക് തപാകുന്നെക്. 88.42 തൊെി 
രൂപ ഡീസൽ വാങ്ങാനുള്ള തെ
ലവാണക്. ശമ്പള്ിനക് തവണ്ി 
വരുന്നെക് 82 തൊെി രൂപയാണക്. 
വൻെിെ ഉപതഭാക്ാവക് എന്ന നി
ലയിൽ എണ്ക്മ്പനിെൾ അെി
തച്ൽപെിക്ന്ന ഉയർന്ന നിരക് 
മൂലം മാത്ം പ്രെിദിനം 83 ലക്ം 
രൂപ അധിെമായി തെഎസക്ആർ
െിസി നൽതെണ്ി വരുന്നു. ഇക്ാ
രഷ്യ്ിൽ ശക്മായ ഇെതപെൽ 
സർക്ാർ െല്ിൽ ഇനിയം 
ഉണ്ായിട്ില്. നിലവിലള്ള ബാങ്ക് 
വായ്പ മുഴുവൻ സർക്ാർ ഏതറ്ടു
്ാൽ പലിശയിന ി്ൽ  വലിയ 
തുെ നഷ്തപെടുന്നെക് ഒഴിവാക്ാൻ 
െഴിയം. സുശീൽ ഖന്ന നിർതദ്
ശിക്ന്നതുതപാതല തെഎസക്ആർ
െിസിയതെ ആസ്ിെൾ വിറ്ക് െെം 
വിട്ടുെയല് തവണ്െക്. ൊരണം, 
സർക്ാരാണക് സ്ാപന്ിതറെ 
നയപരമായ ൊരഷ്യങ്ങൾ െീരുമാ
നിക്ന്നെക്. കൂടുെൽ ബസ്സുെൾ 
ഓതരാ വർഷവം നിര്ിലിറക്ി
തക്ാണ്ടും, അ്ർ സംസ്ാന 
സർവ്വീസ്സുെളും തദശസാൽകൃെ 
റൂട്ടുെളും വെതമാശം വരാതെ ൊ
രഷ്യക്മമായി ഉപതയാഗതപെടു്ി
തക്ാണ്ടും, ജനങ്ങളുതെ യാത്ാ 
ആവശഷ്യങ്ങൾ തൃപ്തിതപെടുത്തും 
വിധം ആധുനിെവൽക്രിച്ചുതൊ
ണ്ടും  തെഎസക്ആർെിസി തൊ
ണ്ടുതപായാൽ ആശാവഹമായ 
ഫലം ഉണ്ാകുതമന്നക് െീർച്യാ
ണക്. 

തപൻെൻ ബാധധ്യ�  
പൂർണമായും സർകോർ 
ഏതറ്ടുകേണം

പ്രെിമാസം തപൻഷനക് ആവ
ശഷ്യമായി വരുന്ന 68.54തൊെി രൂ
പയതെ ഉ്രവാദി് ം സംസ്ാന 
സർക്ാർ ഏതറ്ടുക്ണം.  സം
സ്ാനത് തറാഡക് യാത്രംഗ
്ക് ഒരായസ്സിതറെ നല്ൊലം മു
ഴുവൻ തസവനമനുഷ്ിച് തൊഴി
ലാളിെളുതെ തപൻഷൻ ബാധഷ്യെ 
തെഎസക്ആർെിസിയതെ ഉെമ 
എന്ന നിലയിൽ സർക്ാറിനാ
ണക്. ദീർഘൊലം തെഎസക്ആർ
െിസിക് തവണ്ി തജാലിതെയ് 
എംപാനൽഡക് ജീവനക്ാർക്ക് 
മുഴുവൻ തെഎസക്ആർെിസിയിൽ 
െതന്ന സ്ിരം തജാലി തൊടുതക്
ണ് ബാധഷ്യെ മാതനജക് തമറെിനുണ്ക്. 
എംപാനൽഡക് ജീവനക്ാർ തെ
എസക്ആർെിസി വർക്ക് തഫാഴക് സി
തറെ ഭാഗമായിരുന്നു. സ്ിര സ്
ഭാവമുള്ള തജാലിയിൽ െരാർ തജാ
ലിക്ാതര നിതയാഗിക്ന്നെക് െടു
് തൊഴിലാളി ചൂഷണമാണക്.  
എംതപ്ായക് തമൻറക് എെക് സക് തെഞ്ക് 
വഴിയാണക് എംപാനൽൊതര തെ
എസക്ആർെിസിയിൽ നിയമിച്

\nÀ-¯n-sh-¨ kÀ-ho-kp-IÄ ]p-\x-cm-cw-`n-¡p-I;  
bm-{Xm t¢-iw ]-cn-l-cn¡pI

 പകഎേപ്ആര്െിേി നൽകുന് ൈൈിശപ്ണം 
പകാണ്പ് തെിച്ചുപകാഴുത് ഒരു സ്ാൈനം �ാത്ര
�ാണപ് പകറൈിഡിഎഫപ് േി. മകരെത്ിപൈ നാൈപ് 
നഗരങ്ങെിപൈ കണ്ണായ സ്ൈങ്ങെിലുള്ള പകഎ
േപ്ആര്െിേി ഡിമപ്ാകളുപെ ഭൂ�ിയിൽ പകെിഡി
എഫപ് േി, �ിഒെി വ്യവസ്യിൽ പകട്ിപപ്ാക്കിയ 
മകാൺക്ീറൈപ് േൗധങ്ങള് മപ്രതമഗഹംമൈാപൈ 
കിെക്കുകയാണപ്. നിര്മാണത്ിൽ വൻഅഴി�
തിയാണപ് നെന്ിരിക്കുന്തപ്. പകഎേപ്ആര്െിേി
യുപെ ഭൂ�ിയും അന്യാധീനപപ്ട്ടുമൈായിരിക്കുന്.
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(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)
െക്. അവരിൽനിന്നും അയോയിരം 
രൂപ തഡതപൊസിറ്റും വാങ്ങിച്ിട്ടു
ണ്ക്. 2013-14 ൽ തമാ്ം ജീവന
ക്ാരുതെ 28%വം എംപാനൽ ജീ
വനക്ാരായിരുന്നു. 2018-19 െളി
ലായി ഏഴായിര്ിലധിെം എം
പാനൽ ജീവനക്ാതര വഹതക്ാ
െെി ഉ്രവിതന തുെർന്നക് തജാ
ലിയിൽനിന്നും മാറ്ി നിർ്ി. 
അവർക്ക് െിരിച്ക് തജാലിയിൽ 
പ്രതവശിക്ന്നെിനക് തവണ്ിയള്ള 
തെസക് െിരുവന്പുരം ഇൻഡ
സ്ട്രിയൽ രേിബ്യൂണലിൽ നെക്െ
യാണക്. അ്രിച് പ്രമുഖ തരേഡക് 
യൂണിയൻ തനൊവക് സഖാവക് 
തെ.പി. തൊസല രാമദാസക് തെ
ട്ിപെടു് തെഎസക്ആർെിസി വർ
തക്ഴക് സക് തഫഡതറഷൻ ആണക് 
ഈ തൊഴിലാളിെളുതെ തെസക് 
നെ്ിതക്ാണ്ിരിക്ന്നെക്.

തപാതുജനങ്ങൾക്ക് യാത്ാ 
സൗെരഷ്യം തെയ്തുതൊടുതക്ണ്െക് 
ഏതൊരു ജനാധിപെഷ്യ സർക്ാ
രിതറെയം െെമയാണക്. അെിനാ
വശഷ്യമായ ഫണ്ക് തപാതുഖജനാ
വിൽനിന്നുെതന്ന നൽെണം. 
അെക് ഒരിക്ലം അധിെതച്ലതവാ 
ദുർതച്ലതവാ അല്. െിെിത്സയം 
വിദഷ്യാഭഷ്യാസവം തപാതലെതന്ന 
ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിതക്ണ് അവശഷ്യ 
സർവീസ്സാണക് യാത്ാസൗെരഷ്യം. 
അെിൽ ലാഭ-നഷ്്ിതറെ ബാ
ലൻസക് ഷീറ്ക് അവെരിപെിച്ചും തൊ
ഴിലാളിെതള കുറ്ം പറഞ്ഞും രക്
തപെൊൻ ഒരു സർക്ാറിനുമാവില്. 
സംസ്ാനത് തപാതുതറാഡക്ഗ
ൊഗെ്ിൽ തെഎസക്ആർെി
സി യതെ പങ്ക് ഇതപൊഴും ഏൊ
ണ്ക് 26 ശെമാനം മാത്മാണക്. 
ഇെക് വർദ്ിപെിച്ചുതൊണ്ക് മാത്തമ 
സ്ാപനത് ലാഭെരമാക്ാൻ 
സാധിക്െയള്ളൂ എന്നക് ആർക്ം 
മനസ്സിലാകുന്നൊണക്. എന്നാൽ, 
ഇക്ാരഷ്യ്ിൽ സർക്ാരും മാ
തനജക്ന്റും  യാതൊന്നും തെയ്യുന്നി

ല്. മാത്മല്, നിര്രമായി തഷ
ഡ്യൂളുെൾ തവട്ിക്റക്െയം സൂ
പെർ സർവ്വീസ്സുെൾ സംരക്ിക്ാൻ 
നെപെി എടുക്ാെിരിക്െയം 
പുെിയ ബസുെൾ നിര്ിൽ ഇറ
ക്ാെിരിക്െയമാണക്.

തെഎസക്ആർെിസി ജീവന
ക്ാർക്ക് ശമ്പളം നൽൊൻ സർ
ക്ാരിനു െഴിയില് എന്നക് പറയ
ന്ന എൽഡിഎഫക് സർക്ാരിതറെ 
രോൻസക് തപാർട്ക് മന്തിയതെയം, 
ശമ്പളം ലഭിക്വാൻ 20 ദിവസം 
െഴിഞ്ഞിട്ടും തൊഴിലാളിെതള 
സ്ാപന്ിതറെ പ്രെിസന്ധി 

ചൂണ്ിക്ാട്ി അെക്ിയിരുത്തുന്ന 
അംഗീകൃെപട്മുള്ള സിഐെിയ 
തനതൃെ്്ിതറെയം ഓർമ്മയിതല
ക്ക് യഡിഎഫക് ഭരണൊല്ക്, 
2013 തസപക്റ്ംബർ 23നക്, സിഐ
െിയ സംസ്ാന തസക്രട്റി എള
മരം െരീം തദശാഭിമാനി പത്
്ിൽ എഴുെിയ തലഖന്ിൽ 
നിന്നും ഒരു ഭാഗം ഉദ്രിക്തട്: 
“സർക്ാർ എല്ാ വർഷവം തൊ
െിക്ണക്ിനക് രൂപ തെലവഴിക്
ന്ന വിദഷ്യാഭഷ്യാസസ്ാപനങ്ങൾ, 
സർക്ാർ ആശുപത്ിെൾ, ജയി
ലെൾ, തൊെെിെൾ, തപാലീസ്സക് 
തസ്റഷനുെൾ എന്നിവതയല്ാം 
ലാഭമുണ്ാക്ന്ന സ്ാപനങ്ങ 
ളാതണാ? ലാഭമില്ാ്െിതറെ 
തപരിൽ ഇവതയല്ാം അെച്ചുപൂട്ി, 

സ്ൊരഷ്യമൂലധന നിതക്പ്ി
നക് വിട്ടുതൊടു്ാൽ സാധാരണ
ക്ാരുതെ സ്ിെിതയ്ാകും? 
സർക്ാർ ആശുപത്ിെൾ ജന
തസവനം നെത്തുതമ്പാൾ, സ്ൊ
രഷ്യ ആശുപത്ിെൾ നെ്ി ലാ
ഭമുണ്ാക്ന്നവരിതല്? ഇവതരയാ
തണാ നാം മാതൃെയാതക്ണ്െക്? 
എല്ാം ലാഭെരമായി മാത്ം നെ
ത്തുെ എന്ന ആശയം ദുരമൂ് മു
െലാളി്്ിതറെൊണക്.”

തമയക് 6നക് തെഎസക്ആർെിസി 
തൊഴിലാളിെൾ നെ്ിയ പണി
മുെക്ിൽ നിന്നും സിഐെിയ തന

തൃെ്ം വിട്ടുനിന്നു. എന്നാൽ, സി
ഐെിയ അംഗങ്ങളായ തൊഴി
ലാളിെൾ പണിമുെക്ിൽ പതങ്
ടുക്െയം തെയ്തു. തെഎസക്ആർ
െിസിയിൽ തൊഴിലാളി വിരുദ്
വം സ്ാപനത് സ്ൊരഷ്യവൽ
ക്രിക്ന്നതുമായ നെപെിെതള
തയല്ാം സിഐെിയ പിന്തുണയ്ക
െയാണക്. തെസ്ിഫ്റിതന സിഐ
െിയ സ്ാഗെം തെയ്യുന്നു. തെരള
ത് െെർക്ന്ന തെസ്ിഫ്റം 
തെതറയിലം നെപൊക്ന്ന തെരള 
സർക്ാരിനക് അഭിവാദഷ്യങ്ങൾ അർ
പെിക്ന്ന െിരക്ിലാണക് സിഐ
െിയ. തെന്ദ്ര ബിതജപി സർക്ാർ 
നെപൊക്ന്ന നവലിബറൽ നയ
ങ്ങളുതെ ചുവടുപിെിച്ചുള്ള തെ സ്ി
ഫ്റക്, തെ തറയിൽ തുെങ്ങിയ തൊർ

പെതററ്ക് പദ്െിെളും, തൊഴിൽരം
ഗ്ക്, തമാദിയതെ തലബർ തൊ
ഡെളിൽ പറയന്ന 'ഫിെക് സഡക് 
തെം  എംതപ്ായക് തമന്റും’, തവൾഡക് 
ബാങ്ിതറെ 'ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിങക് 
ബിസിനസും’ പിണറായി സർ
ക്ാർ തെരള്ിൽ നെപൊക്െ
യാണക്. െങ്ങാ്മുെലാളി്
്ിതറെ ഈ നയങ്ങതളയം നെ
പെിെതളയമാണക് സിഐെിയവം 
എഐെിയസിയം പാെിപ്പുെഴ്ത്തുന്ന
െക്. ഇതുെതന്നയാണക് തെഎസക്ആർ
െിസിയിതല തൊഴിലാളിെൾ ഇന്നക് 
തനരിടുന്ന അ്മില്ാ് ദുരിെ
്ിനും ദുര്്ിനും ൊരണം. 

തകഎസ്ആർടതിസതിതയ സർ
കോർ ഡതിപൊർട്ട് തമറൊകേുക 

തൊഴിലാളിെൾക്ക് ശമ്പളം 
തൊടുക്ാ് ഒരു സ്ാപനമായി 
തെഎസക്ആർെിസിതയ നിലനിർ
ത്തുന്നെിനു പെരം, ആന്ധ്രാപ്ര
തദശക് സർക്ാർ തെയ്തുതപാതല 
സർക്ാർ ഡിപൊർട്ക് തമറൊക്ി 
മാറ്റുെയാണക് തവണ്െക്. തെഎ
സക്ആർെിസിതയക്ാൾ ബസ്സുെ
ളും (12,027) തൊഴിലാളിെളുമുള്ള 
(53,261) എപിആർെിസിതയ ജഗൻ 
തമാഹൻ തറഡ്ി സർക്ാർ അധി
ൊര്ിതലറിയ ഉെതന ഡിപൊർ
ട്ക് തമറൊക്ി പ്രഖഷ്യാപിക്െയ 
ണ്ായി. 

എപിഎസക്ആർെിസി തൊഴി
ലാളിെളിൽ നിന്നുണ്ായ ആവ
ശഷ്യ്ിതറെ  അെിസ്ാന്ിലാ
ണക് ഈ നെപെി. അതുതൊണ്ക് 
തെഎസക്ആർെിസിതയയം ഡി
പൊർട്ക് തമറെക് ആക്െ എന്ന ആവ
ശഷ്യം പരിഗണിച്ക് സർക്ാർ അെക് 
അംഗീെരിക്ാൻ െയോറാെണം.
തകഎസ്ആർടതിസതിതയ  
സംരക്തികോനായതി  
ത�ാഴതിലാളതി-ബഹുജന 
ഐകധ്യം പടുത്ുയർത്ുക  

തെഎസക്ആർെിസി തൊഴി
ലാളിെൾ ശക്മായ തൊഴിലാളി 

പ്രതക്ാഭ്ിതറെ െനൽവഴിെൾ 
ൊണ്ിയവരാണക്.  അംഗീൊരമു
ള്ളവർ എന്ന തലബതലാട്ിച് തരേഡക് 
യൂണിയനുെൾ അവസരവാദ്ി
തറെയം നിയമവിതധയവാദ്ി
തറെയം പടുകുഴിയിൽവീണക് മാതന
ജക് തമറെിതറെ ഭാഗമായി മാറിയ 
ഇക്ാല്ക് തൊഴിലാളിെൾ വീ
ണ്ടുവിൊര്ിനക് െയോറാെണം. 
പ്രെിപക്്ിരിക്തമ്പാൾ സമ
രവം, ഭരണപക്്ിരിക്തമ്പാൾ 
സമരപ്രഹസനവം എന്ന വഞ്
നാപരമായ നിലപാെിതന െർശ
നമായി െള്ളിക്ളയണം. തദശ
സാൽകൃെ ഗൊഗെ സംവിധാ
നത  ്െെർക്ന്ന തെഎസക്ആർ
െിസി മാതനജക് തമറെിതറെയം രോൻ
സക് തപാർട്ക് വകുപെിതറെയം നയ
്ിതനെിതര ശക്മായ പ്രതക്ാ
ഭ്ിനക് തൊഴിലാളിെൾ െയോ
റാെണം. ഈ രംഗ്ക് നവലി
ബറൽ നയങ്ങൾ നെപൊക്ന്നെി
തറെ ഭാഗമായി തൊണ്ടുവരുന്ന 
തെസ്ിഫ്റക് തപാലള്ള സ്ൊരഷ്യ
വൽക്രണ നെപെിെതള െക്ി
രാഷ്ടീയ പരിഗണനെൾക്ക് അെീ
െമായി, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ രാ
ഷ്ടീയ്ിതറെ അെി്റയിൽ 
നിന്നുതൊണ്ക് തെറുക്ണം. തൊ
ഴിലാളിെൾ എത്തനരത  ്ഇക്ാ
രഷ്യം ഉൾതക്ാള്ളുെയം പ്രെിെ
രിക്െയം തെയ്യുന്നുതവാ അത്
തനരത് നമുക്ക് തെഎസക്ആർ
െിസിതയ രക്ിതച്ടുക്ാനും ജന
ങ്ങളുതെ തപാതുസ്്ാക്ി നി
ലനിർ്ാനും െഴിയം. തൊഴി
ലാളിെൾക്ക് തവെനവം, തപൻ
ഷൻൊർക്ക് തപൻഷനും മുെക്ം 
കൂൊതെ ലഭിക്ാനുള്ള ആദഷ്യത് 
ഉപാധി ഇൊണക്. തൊഴിലാളി
െളും ബഹുജനങ്ങളും ഐെഷ്യതപെ
ട്ടുതൊണ്ക് തെഎസക്ആർെിസിതയ 
സംരക്ിക്ാനും തൊഴിലാളിെ
ളുതെ അവൊശങ്ങൾ നിലനിർ
്ാനും തവണ്ി സമരരംഗ്ക് 
ഇറങ്ങുെയാണക് തവണ്െക്.
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പൈാതുജനങ്ങള്ക്കപ് യാത്രാ േൗകര്യം പെയപ്തു
പകാടുമക്കണ്തപ് ഏപതാരു ജനാധിൈത്യ േര്ക്കാ
രിപന്യും കെ�യാണപ്. അതിനാവശ്യ�ായ ഫണ്പ് 
പൈാതുഖജനാവിൽനിന്തപന് നൽകണം. െി
കിത്സയും വിദ്യാഭ്യാേവം മൈാപൈതപന് ജന
ങ്ങള്ക്കപ് ൈഭിമക്കണ് അവശ്യ േര്വീസ്ാണപ് യാ
ത്രാേൗകര്യം. അതിൽ ൈാഭ-നഷ്ടത്ിപന് �ാ
ൈൻേപ് ഷീറൈപ് അവതരിപ്ിച്ചും പതാഴിൈാെികപെ 
കുറൈം ൈ�ഞ്ം രക്ഷപപ്ൊൻ ഒരു േര്ക്കാരിനു
�ാവില്ല. 

ശദേീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020 േിന്വൈികെണം എന്നാവേ്യകപ്ട്ടുകകാണ്ട് ആള് ഇന്ത്യ 
കഡശമാക്ാറ്ിക് സ്റ്റുഡറെ്സ് ഓര്ഗലനശസഷന് ശദേവ്യാേകമായി നടത്തുന്ന പ്ര
ശ്ാഭേരിോടിയുകട ഭാഗമായുള് ഒപ്പുശേഖരണ േരിോടിയുകട ജില്ാതൈ ഉദ്ഘാടന
ശ്ാടനുബന്ിച്് ശകാടയം ഗാന്ി സ്ക്വയറില് നടന്ന കോതുസശമ്മളന്ില് എഐ
ഡിഎസ്ഒ ജില്ാ കസക്ടറി ോൈിനി ജി.എസ്.പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഒപ്പുശേഖരണ്ികറെ 
ഔേചാരിക ഉദ്ഘാടനം കപ്രാഫ.േി.എന് തങ്കച്ന് നിര്വഹിച്ചു. റശൈഷ് ചന്ദ്രന് അധ്യ
്ത വഹിച്ചു. ആമി എസ്, ൈ്്മി സദാനന്ദന്, എസ്. അനന്തശഗാോല്, ആര്.ജതിന്, 
ആഷ്ന തമ്ി  എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. 

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗ്് ഗസ്റ് അധ്യാേകര് ശനരിടുന്ന കതാഴില് ചൂഷണം അവസാ
നിപ്ിക്കുക, റഗുൈര് അധ്യാേകര്കെ് തുൈ്യമായ േമ്ളവം ആനുകൂൈ്യങ്ങളം നല്കുക തു
ടങ്ങിയ ആവേ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്് ശമയ് 8ന് ഡല്ഹിയില് ഗസ്റ് അധ്യാേകരുകട പ്രഥമ 
ശദേീയ സശമ്മളനം നടന്നു.  ആള് ഇന്ത്യ ശകാശളജ് ആറെ് യൂണിശവഴ്സിറ്ി ടീശച്ഴ്സ് 
അശസാസിശയഷന് (ശനാണ് റഗുൈര് ) ( എഐസിയുടിഎ(എന്ആര്))  എന്ന അഖിശൈ
ന്ത്യാ സംഘടനയ്ക്ക് സശമ്മളനം രൂേം നല്കി.  ഗൗരംഗാ ശദബനാഥ്   ജനറല് കസക്ട
റിയായി കതരകഞെടുകെകപ്ട്ടു. എഐസിയുടിഎ(എന്ആര്) അഖിശൈന്ത്യ കമ്മിറ്ി അം
ഗങ്ങളാണ് ചിത്ര്ില്.
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(ശേഷം 16-ാം ശേജില്)

ചെറുെിെ വഷ്യാപാര-വഷ്യവസായ 
സ്ാപനങ്ങൾ അെച്ചുപൂതട്ണ്ിവ
രുന്നു. ൊരണം, അവരുതെ ഉപ
തഭാക്ാക്ളായ സാധാരണക്ാ
രതറെ വെയിൽ പണമില്ാതെ
യായിരിക്ന്നു. രണ്റ്വം കൂട്ിമു
ട്ിക്ാൻ തപൊപൊടു തപടുന്ന ജന
തൊെിെതള പിഴിഞ്ഞക് ഏപ്രിൽ 
മാസ്ിൽ സൃഷ്ിച് തറതക്ാർഡക് 
ജിഎസക് െി പിരിവിതവന്ന പെൽ
തക്ാള്ളതയ വൻതനട്മായി അവ
െരിപെിക്െയാണക് തെന്ദ്ര സർ
ക്ാർ. സംസ്ാനസർക്ാരാെതട്, 
സമസ് തമഖലെളിലം ൊർജ്ജു
െൾ വർദ്ിപെിച്ചുതൊണ്ക് ജനങ്ങ
തളാെക് യദ്ം പ്രഖഷ്യാപിക്ന്നു. ന്യൂ
നപക്ം വരുന്ന അെിസമ്പന്നർ
ക്ക് ആർഭാെ് ിൽ മുങ്ങുന്നെിനായി 
ഭൂരിപക്ം വരുന്ന സാധാരണ
ക്ാരതറെ  നതട്തല്ാെിക്ന്ന ഭര
ണെക്ിെളും ജനങ്ങളുതെ പ്രെി
തഷധ്ിനക് സംഘെിെരൂപം 
നൽൊൻ ശ്മിക്ാ്  പ്രെിപ
ക് പാർലതമറെറി പ്രസ്ാനങ്ങളും 
തെർന്നക് സംരക്ിക്ന്ന  മുെലാ
ളി് വഷ്യവസ്ിെി ജനങ്ങൾക്ക് 
നിെഷ്യനരെമായി മാറിയിരിക്ന്നു.

തപക്പടാളതിയം വതിലവർദ്ധനവ് 
സൃഷ്തികേുന്ന�് ആഴമാർന്ന 
ജീവതി�പപ�തിസന്തി  

ഇന്ധനവിലവർദ്നവക് ഇൻ
ഡഷ്യൻ സാമ്പ ി്െഘെനക്തമൽ 
ഏൽപെിക്ന്ന െന് ആഘാെ
ങ്ങളിതലാന്നക് ആപൽക്രമായ 
നിലയിതലക്ക് കുെിക്ന്ന പണ
തപെരുപെമാണക്. ഇതപൊൾ റിസർവക് 
ബാങ്ക് പ്രഖഷ്യാപിച്ിട്ടുള്ള ഗൗരവ
െരമായ നെപെിെൾ സാഹെരഷ്യം 
എത്തമൽ വഷളാകുന്നുതവന്നെി
തറെ സൂെനയാണക്. ഈ പണതപെ
രുപെമാെതട്, ഇന്ധനവിലവർദ്
നവക് സൃഷ്ിക്ന്ന സർവ്വവഷ്യാപെ
മായ വിലക്യറ്്ിതറെ അന്
രഫലമാണുൊനും. സാമ്പ്ിെ
-സാമൂഹഷ്യരംഗ്ക് ഇത്തമൽ െന
് അരാജെെ്വം പ്രെിസന്ധി
യം വിെക്ന്ന ഒന്നായി തപരോ
ളിയം ഉൽപെന്നങ്ങളുതെ വിലവർ
ദ്നവക് മാറിയിട്ടും അെക് ഗണിക്
ന്നതല്ന്നുമാത്മല്, വീണ്ടും പാെ
െവാെെ്ിതറെ വില കു്തന 
ഉയർത്തുെയാണുണ്ായെക്. ബൂർ
ഷ്ാ സാമ്പ്ിെ യക്ി നിർതദ്
ശിക്ന്ന പരിഹാരക്രിയെൾ 
തപാലം െള്ളിക്ളഞ്ഞുതൊണ്ാ

ണക് തപതരോളിയം ഉൽപെന്നങ്ങൾ
ക്ക് അ്ംവിട് വിലവർദ്നവക് 
അെിതച്ൽപെിക്ന്നെക്. അെിഭീ
മമായ വിലക്യറ്ം, ഇൻഡഷ്യൻ 
രൂപയതെ മൂലഷ്യം വൻതൊെിൽ 
ഇെിക്തമന്ന മുന്നറിയിപ്പുെൾ യാ
ഥാർത്ഷ്യമാകുന്നു എന്നെിതറെ സൂ
െനയാണക് തഡാളറുമായള്ള വി
നിമയ്ിൽ, െരിത്്ിതല ഏറ്
വം വലിയ  െെർച്തയ ഇൻഡഷ്യൻ 
രൂപ തമയക് 10നക് തനരിട്െക്. ശ്ീ
ലങ്ൻ ഭരണാധിൊരിെതളതപൊ
തല െതന്ന ഒരു വിധ ആപത്സൂെ
നെൾക്ം തെവി നൽൊതെ 
തൊർപെതററ്റുെളുതെ കുറിപെെി പ്ര
ൊരമുള്ള നയനെപെിെളുമായി 
തമാദി സർക്ാർ മുതന്നാട്ടു തപാകു
െയാണക്. ജനങ്ങൾ ഇെിനുനൽ
തെണ്ി വരുന്ന വില എത്തമൽ 
െന്ൊയിരിക്തമന്നക് സങ്ൽ
പെിക്െതപാലം സാധഷ്യമല്.

ജനങ്ങൾ ഇന്നക് അനുഭവിക്
ന്ന വിലക്യറ്്ിതറെ മുഖഷ്യൊ
രണങ്ങളിതലാന്നക് തപതരോളിയം 
ഉൽപെന്നങ്ങളുതെ ഭീമമായ വില
യാണക്. അഞ്ക് സംസ്ാനങ്ങളി
തല തെരതഞ്ഞടുപ്പുതവളയിൽ  സർ
ക്ാർ െതന്ന നിർ്ിതവച്ിരുന്ന 
തുെർച്യായ തപതരോളിയം വില
വർദ്നവക്, തെരതഞ്ഞടുപ്പു െഴി
ഞ്ഞതൊതെ െയറൂരിവിട് അവ
സ്യിലാണക്. യവക്രൻ യദ്വം 
തലാെവിപണിയിതല വിലയതമാ
തക് ൊരണമായി നിരത്തുതമങ്ി
ലം ഇന്ധനങ്ങളുതെ അനഷ്യായവി
ലവർധനയ്കക് ഇവയമായി ബന്ധ
മിതല്ന്നക് തെന്ദ്രസർക്ാരിതറെ നെ
പെിെൾെതന്ന തെളിയിച്ിട്ടുണ്ക്. 
2014-2015ൽ തലാെവിപണിയിൽ 
ക്രൂഡക് ഓയിലിതറെ വില മൂന്നിതലാ
ന്നായി ൊഴ്ന്നതപൊഴും നികുെി ഉയർ
്ിതക്ാണ്ക്, ഇൻഡഷ്യയിൽ തപ
തരോളിതറെ വില വർദ്ിപെിച്ചുതൊ
തണ്യിരുന്നെക് ജനങ്ങൾ മറന്നി
ട്ില്. തലാെവിപണിയിതല വില
യിെിവിതറെ തവള ഉപതയാഗതപെ
ടു്ി അെിതറെ ഒരു വിഹിെതമ
ങ്ിലം ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂലഷ്യതമാ 
ആശ്ാസതമാ നൽൊൻ െയോറാ
ൊ് ക്രൂരെ ൊട്ിയവർ ഇന്നക് 
നിരത്തുന്ന ൊരണങ്ങൾ െണി
െതപാലം വിശ്ാസതയാഗഷ്യമല്. 
തലാെവിപണിയിതല വിലയിെി
വക് വഴി തെന്ദ്രസർക്ാർ അധിെ
മായി മാത്ം തനെിയെക് 8 ലക്ം 
തൊെി രൂപയാതണന്ന തെട്ിപെി

ക്ന്ന െണക്ക് പുറത്തുവന്നിരിക്ന്നു. 
ഒരു ലിറ്ർ തപതരോളിതറെ വി

ലയായ 100 രൂപയിൽ 55.61 
രൂപയം തെന്ദ്ര-സംസ്ാന സർ
ക്ാരുെൾക്ള്ള നികുെിെൾ 
ആതണന്നുള്ളെക്, ഒരു പിെിച്ചുപ
റിക്ാരതറെ നിലയിതലക്ക് സർ
ക്ാരുെൾ െരംൊഴ്ന്നിരിക്ന്നുതവ
ന്നക് വഷ്യക്മാക്ന്നു.  തെരതഞ്ഞടു
പെിനുമുമ്പക് ജന്ിതറെ െണ്ിൽ 
തപാെിയിൊനായി തപരിനക് അൽപെം 
നികുെി തെന്ദ്രം കുറച്ിരുന്നു. തെര
തഞ്ഞടുപെിനു തശഷം സർവ്വൊല 
തറതക്ാർഡെളും െെർ്ക് വില
െൾ കുെിക്െയാണക്. പാെെവാ
െെ വില സിലിണ്റിനക് 1000 രൂപ 
െെന്നിരിക്ന്നു. തെരളസർക്ാരാ
െതട്, ഒരു രൂപ തപാലം നികുെി 
കുറയ്കില് എന്ന ധാർഷ്ഷ്യപ്രഖഷ്യാപ
നവമായി ജനങ്ങതള തവല്ലുവിളിക്
തമ്പാൾ, രാജഷ്യത്തു െതന്ന ഏറ്വം 
ഉയർന്ന വില നൽകുന്ന സംസ്ാ
നമായി തെരളം മാറുെയാണക്.

ഇെിനിെയിലാണക്, സംസ്ാന 

സർക്ാരുെൾ ഇന്ധനനികുെി 
കുറച്ക് ജനങ്ങളുതെ ഭാരം കുറയ്കണ
തമന്നും, ബിതജപി ഇെര സംസ്ാ
നങ്ങൾ ഇെിനു െയോറാകുന്നിതല്
ന്നുമുള്ള രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാവന, പ്ര
ധാനമന്തിയതെ വെയായി പുറ
ത്തുവന്നെക്. ഒരു തൊടുംകുറ്വാളി 
നെത്തുന്ന ധാർമ്മിെപ്രസംഗമായി 
മാത്മാണക് ജനങ്ങൾ ഇെിതന 
തനാക്ിക്ണ്െക്. തനതരാ തനറിതവാ 
വിശ്സനീയെതയാ െരിമ്മില്ാ
് ഒരു വഷളൻ പ്രസ്ാവന ൊൻ 
നെ്ിയാൽ അെക് തൊണ്തൊ
ൊതെ ജനങ്ങൾ വിഴുങ്ങുതമന്നക് 
െണക്കൂട്ടുന്ന പ്രധാനമന്തി യഥാർ
ത്്ിൽ ജനങ്ങതള മന്ബുദ്ിെ
ളും അൽപെജ്ഞാനിെളുതമന്നക് പരി
ഹസിക്െയാണക്. തപതരോളിയം 

ഉെക്പന്നങ്ങൾക് തമൽ 100 ശെ
മാന്ിനുതമൽ നികുെി ചുമത്തു
ന്ന രാജഷ്യത  ്പ്രധാനമന്തി, സ്യം 
തെതയേണ് െെമെൾ വിസ്മരിച്ചു
തൊണ്ക്, വിഷയ്ിൽ രാഷ്ടീയം 
െലർ്ി െരംൊണ വർ്മാ
നം പറയെയാണക്. 

സർവപ� വതിലകേയറ്ം
തപതരോളിയം ഉെക്പന്നങ്ങളിൽ 

മാത്മായി ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല് വി
ലക്യറ്ം. നിതെഷ്യാപതയാഗസാ
ധനങ്ങൾക്ം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾക്
തമല്ാം വില ഉയരുന്നെിനാൽ 
ആതളാഹരി ഭക്ഷ്യധാനഷ്യലഭഷ്യെ 
െരിത്്ിതല ഏറ്വം ൊഴ്ന്ന അള
വിതലക്ക് പെിച്ിരിക്ന്നു. ചുരു
ക്്ിൽ ഉയർന്ന വില ൊരണം 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾ വാങ്ങാനാൊതെ 
പട്ിണി െിെക്ന്നവരുതെ എണ്ം 
വർദ്ിക്െയാതണന്നാണക് സർ
ക്ാരിതറെ െതന്ന െണക്ക് വഷ്യക്
മാക്ന്നെക്. 

നിർമ്മാണതമഖലയിലം വി
ലക്യറ്ം എല്ാ പരിധിെളും ലം
ഘിക്ന്നു. സിമറെിനും സ്റീലിനും 
മറ്ക് നിർമ്മാണ സാമഗ്ിെൾക്ം 
തറതക്ാർഡക് വിലയാണിതപൊൾ. 
വൻെിെ പദ്െിെതളാഴിതെയള്ള  
നിർമ്മാണതമഖലയാതെ സ്ംഭി
ച്ിരിക്ന്നു. ഈ തമഖലയിൽ 
പണിതയടുക്ന്ന ലക്ങ്ങൾക്ക് 
പണി നഷ്തപെട്ടു. സാധാരണക്ാ
രനക് വീെക് എന്ന സ്പക് നം കൂടുെൽ 
അപ്രാപഷ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ മറുവ
ശ്ക് സർക്ാരുെൾ മുതന്നാട്ക് 
തവക്ന്ന വൻെിെ പദ്െിെൾക്ക് 

10.8% വതര വിലെൾ ഉയർ്ാ
നാണക് അനുമെി. മരുന്നുനിർമ്മാ
ൊക്ൾക് സത്ാഷം നൽകുന്ന 
ഈ െന് വിലവർധന പതക് 
സാധാരണക്ാരതറെ ജീവിെത് 
െെർക്ന്നൊണക്. തൊവിഡക് 
മഹാമാരിക് തശഷം, ജനങ്ങതളാ
ന്നാതെ അനാതരാഗഷ്യെരമായ ജീ
വിൊവസ്തയ തനരിടുന്ന ഈ 
ൊലഘട് ി്ലാണക് ഇങ്ങതനതയാ
രു നെപെി. ഉൽപൊദന്ിനായ
ള്ള അസംസക് കൃെവസ്തുക്ളുതെ വി
ലയിലം ലഭഷ്യെയിലം പ്രശക് നങ്ങ
ളുതണ്ന്നൊണക് ഈ വിലവർദ്
നയ്കള്ള ൊരണമായി പറയന്നെക്. 
ഇവിതെ പ്രസക്മായ തൊദഷ്യം, 
പ്രശക് നങ്ങളുണ്ാകുതമ്പാൾ അെക് 
പരിഹരിക്ാനുള്ള നെപെിെൾ 
വെതക്ാള്ളുന്നെിനു പെരം, വി
ലെൾ കൂട്ി ആ ഭാരം അപൊതെ 
ജനങ്ങളുതെ െലയിൽ തെട്ിതവ
യ്കെ എന്ന എളുപെവഴിയാതണാ ഒരു 
ജനാധിപെഷ്യസർക്ാർ സ്ീെരി
തക്ണ്െക്? മരുന്നുെക്പാദന തമഖല 
തനരിടുന്ന പ്രശക് നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്ാൻ സ്്ം നിലയിൽ യാതൊ
ന്നും തെയോതെ, തപാതുതമഖലയി
ലണ്ായിരുന്ന മരുന്നക്-വാെക് സിൻ 
നിർമ്മാണം അവസാനിപെിച്ക്, 
സ്ൊരഷ്യ മരുന്നുെക്പാദെർക്ക് 
തൊള്ളലാഭമുണ്ാക്ാനുള്ള അവ
സരം നൽകുന്നു. കു്െെൾക് 
തവണ്ി മാത്ം ഭരിക്ന്ന സർക്ാ
രുെളുതെ ഇ്രം നയങ്ങൾ െതന്ന
യാണക് അനിയന്തിെമായ വില
ക്യറ്ം സൃഷ്ിക്ന്നതും. 

തൊവിഡക് പ്രെിസന്ധി, അെ
ച്ചുപൂട്ൽ, അെിനു മുതന്ന െതന്ന, 
തനാട്ടുനിതരാധനം, ജിഎസക് െി- 
ഇതൊതക് തെർന്നക് രാജഷ്യത് 
തെറുെിെ ഉെക്പാദനരംഗത്തും, 
ൊർഷിെതമഖലയിലം, െില്റ
വിൽപെനതമഖലയിലം െടു് പ്ര
െിസന്ധി സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. വിപ
ണിയിതല  വർദ്ിക്ന്ന ആവശഷ്യ
്ിനനുസരിച്ക് െരക്െൾ വില 
നിയന്തിച്ക് സാധാരണക്ാരതറെ 
വെെളിതല്ിക്ാനുള്ള തപാ
തുവിെരണ സംവിധാനത് 
ഇ്ഷ്യയിൽ ഇന്നക് ഇല്ാൊക്െ
തയാ ദുർബലതപെടുത്തുെതയാ തെ
യ്ിരിക്ന്നു. ആതഗാളാെിസ്ാന
്ിൽ െതന്ന, തൊവിഡക് മൂലം 
ദുർബലമായ ഉൽപൊദനപ്രക്രിയ
തയ, റഷഷ്യ-യവക്രൻ യദ്ം കൂടു
െൽ അസ്ിരമാക്െയാണക്. ഇെക് 
രാജഷ്യാ്ര െതമ്പാള ി്തല ഉെക്പ
ന്നങ്ങളുതെ ലഭഷ്യെതയ ബാധിക്
തമന്ന ഭീഷണിയം നിലനിൽക്
ന്നു. തപാതുതമഖലയം തപാതുവി
െരണവം ദുർബലതപെടുത്തുതമ്പാൾ 
ഇങ്ങതനയള്ള പ്രെികൂല സാഹ
െരഷ്യങ്ങതള തനരിൊനുള്ള തശഷി 
കൂെിയാണക് ഇല്ാൊകുന്നെക്. പതക്, 
ഇെക് പലവട്ം തെളിയിക്തപെട്ി
ട്ടും തപാതുതമഖലതയ ദുർബലമാ
ക്െയം അ്ംവിട് സ്ൊരഷ്യ
വൽക്രണം നെപൊക്െയമാണക് 
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അ നു്കിനം ട്രരുെുന്ന വകിലെള്ക്കുമുമ്കില് രാജ്യടമമ്ാെും ജനങ്ങള് 
ത്രജ്�റ്് നകില്ക്കുെ�ാണ്. രൊരപെരററ്ുെളുടെ ലാഭം ട്രരുപെകിക്കാനാ
�കി െഴു്റപെന് നെ്രെകിെള് സ്ീെരകിക്കുന്ന സരക്കാരുെള് ജനങ്ങളുടെ 
അതെമകില്ലാ് ്ുരകി്ങ്ങള് ൊണുന്നര്�കില്ല. െൂെു്ല് നകിെു്കിെളും 
ൊരജ്് വരദ്ധനവുെളും നകിരദ്ാക്ഷകിണ്യം ജനങ്ങള്ക്കുരമല് അെകിരച്ചല്
പെകിക്കുന്ന തെൂര്�കില് അവര ആനന്ം െടണ്്ുന്നു. വകിലെള്ക്കനുസ
രകിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ െൂലകിര�ാ ശമ്ളരമാ വരധകിക്കുന്നകില്ല. െകിെകില്സ
�െക്കമുള് ആവശ്യങ്ങള്ര്രാലും മാറ്കിടവച്ചുടൊണ്ാണ് ഭൂരകിഭാഗം സാ
ധാരണക്കാരും ്രകിെകിച്ചുനകില്ക്കാന് തശമകിക്കുന്ന്്.

വിൈകെയറ്്ിനും ചാര്ജ് വര്ദ്ധനവകള്ക്കുകമതികര അഖിശൈന്ത്യ മഹിളാ 
സാംസ്ാരിക സംഘടന ആഹക്വാനം കചയ്ത പ്രതിശഷധ വാരാചരണ്ികറെ ഭാ
ഗമായി കകാടാരകെരയില് നടന്ന ധര്ണ എഐഎംഎസ്എസ് അഖിശൈന്ത്യ 
ലവസ് പ്രസിഡറെ് ലഷൈ കക.ശജാണ് ഉദ്ഘാടനം കചയ്യുന്നു.

വാരിതക്ാരി പണം തെലവാക്
ന്നുമുണ്ക്.  അെിസ്ാനസൗെരഷ്യ
വിെസ്ിനായള്ള മുെൽമുെക്ി
തറെ തപരിൽ നിർമ്മാണവിഭവങ്ങൾ 
മാറ്ിതവക്തപെടുതമ്പാൾ, അതും 
വിലവർധനവിനക് ഇെയാക്ന്നു.

ജന്ിനക് ഇരുട്െി നൽെിയ 
മതറ്ാരു െീരുമാനമാണക് അവശഷ്യ
മരുന്നുെളുതെ വിലവർധനയ്കള്ള 
അനുമെി. തവദനസംഹാരിെളും, 
ആറെിബതയാട്ിക്െളും, പ്രതമഹ
മെക്മുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ള്ള 
മരുന്നുെളും ഉൾപെതെ 850-ലധിെം 
മരുന്നു സംയക്ങ്ങളുതെ വില 
ഏപ്രിൽ തൊട്ക് ഉയർ്ാനുള്ള 
അനുമെിയാണക് തെന്ദ്രസർക്ാർ 
നൽെിയിരിക്ന്നെക്. 2021-തല 
തമാ്വില സൂെിെയനുസരിച്ക് 
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ഇ്ഷ്യയിതല യഥാർത് െമ്മ്യൂ
ണിസ്റക്  പ്രസ്ാനം എസക് യസി
ഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റക്) രൂപീെരിച്ിട്ക് 
2022 ഏപ്രിൽ 24നക് 74വർഷം 
പിന്നിട്ടു.75-ാം സ്ാപനവാർഷിെ 
ദിനം ആെരിച്ചുതൊണ്ക് പാർട്ി 
സംസ്ാന െമ്മിറ്ിയതെ ആഭിമു
ഖഷ്യ്ിൽ ഏപ്രിൽ 25നക് തൊല്ം 

ജില്യിതല കുണ്റയിൽ ആെരണ 
പരിപാെി സംഘെിപെിച്ചു.

1970െളുതെ ആദഷ്യനാളുെളിൽ 
തൊല്്ക് െിതെഎം എഞ്ിനീ
യറിംഗക് തൊതളജിൽ പ്രവർ്
നം  ആരംഭിച് എസക് യസിഐ(
െമ്മ്യൂണിസ്റക്)  പാർട്ി െലാലയ
്ിനുപുറ്ക് പ്രവർ്നം  തുെ
ങ്ങിയ  ആദഷ്യ പ്രതദശം കുണ്റയാ
യിരുന്നു. ദുഷ്കരമായ സാഹെരഷ്യ
ങ്ങതള തനരിട്ക് യഥാർത് െമ്മ്യൂ
ണിസ്റക്  പ്രസ്ാനം തെരള മണ്ിൽ 
സൃഷ്ിതച്ടുക്ാൻ അന്നക് ഒരു പറ്ം 
യവാക്ൾ ഏതറ്ടു് െീക്ഷ്ണമായ 
സമരം പിന്നീെക് തെരളതമമ്പാടും 
നൂറു െണക്ിനക് വിപ്വൊരിെ
തള സൃഷ്ിച്ചുതൊണ്ക് തെരള്ി
തറെ എല്ാ ജില്െളിതലക്ം പെർ
ന്നു. ആദഷ്യനാളുെളിതല െഠിന 
സമര്ിതറെ ഓർമ പുതുക്ൽ 
കൂെിയായിരുന്നു കുണ്റയിൽ നെ
ന്ന സ്ാപന ദിനൊരണം. 

ആദഷ്യൊല സംഘാെെരിതല  
മുെിർന്ന സഖാക്ൾ രക്സാക്ി 
മണ്ഡപ്ിൽ പുഷ്ാർച്ന നെ
്ിയാണക് കുണ്റ െല്റക്ൽ 
ഹാളിൽ സതമ്മളന നെപെിെൾ 
ആരംഭിച്െക്. പാർട്ി തെന്ദ്ര െമ്മി
റ്ിക്തവണ്ി തപാളിറ്ക് ബ്യൂതറാ 
അംഗം സഖാവക് തെ.രാധാകൃഷ്ണ
യം സംസ്ാന െമ്മിറ്ിക്തവണ്ി 
പാർട്ി തെന്ദ്ര െമ്മിറ്ി അംഗവം 
തയാഗാധഷ്യക്നുമായ സഖാവക് 
ജയക്സൺ തജാസഫും  പുഷ്ാർ
ച്ന നെ്ി. പാർട്ിയതെ ആദഷ്യ
ൊല പ്രവർ്െരെക്ം നൂറു 
െണക്ിനക്പ്രവർ്െരുതെ ഒത്തു
തെരൽ ഏതറ വവൊരിെമായ 
അനുഭവമായി മാറി.

സതമ്മളന്ിനക് അധഷ്യക്െ 
വഹിച് സഖാവക് ജയക്സൺ 
തജാസഫക്, തെരള്ിതല രാഷ്ടീയ 
സാഹെരഷ്യം വിശദീെരിച്ചു. തമാദി 
ഗവതമെറെിതറെ  അതെ പാെയിൽ 
ഇെെക് ഗവതമെറെക് നെപെിലാക്ന്ന 
സാമ്പ്ിെ നയങ്ങതള അതദ്ഹം 
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എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) സ്ാേനദിനാചരണശ്ാടനുബന്ിച്് കുണ്ടറയില് നടന്ന റാൈി

എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) സ്ാേനദിനാചരണശ്ാടനുബന്ിച്് 
കകാല്ം ജില്യില് കുണ്ടറയില് നടന്ന കോതുശയാഗ ി്ല് കോളിറ്് ബ്യശറാ 
അംഗം സഖാവ് കക.രാധാകൃഷ്ണ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

തുറന്നുൊട്ി. തെ തറയിൽ തപാ
തലയള്ള തമഖലയിൽ വരുന്ന മൂ
ലധനനിതക്പം മുെലാളി്ം 
ഇന്നക് തനരിടുന്ന 
പ്രെിസന്ധിയിൽനിന്നക് വൻെിെ 
തൊർപെതററ്റുെതള രക്ിക്ാൻ 
എല്ാ മുെലാളി് രാജഷ്യങ്ങളും 
പരീക്ിക്ന്ന വിെസന പരിപാ

െി ആതണന്നക് അതദ്ഹം ചൂണ്ി
ൊട്ി. വൻതൊെിൽ വായ്പവാങ്ങി 
നെപൊക്ന്ന പദ്െിെൾ എങ്ങ
തന രാജഷ്യങ്ങതള െെതക്ണിയി
ലാക്ന്നു എന്നെിതറെ ഉദാഹര
ണങ്ങൾ നമ്മുതെ മുൻപിൽ നിര
വധി ഉണ്ക്. ഗ്ീസിതറെയം ശ്ീല
ങ്യതെയം പാെയിലാണക് നമ്മുതെ 
തെന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്രുെൾ 
തപാകുന്നെക് എന്നക് അതദ്ഹം പറ
ഞ്ഞു. തെ തറയിൽ  അെക്ം തെ
രള്ിൽ നെപൊക്ന്ന ജനവിരു
ദ് നയങ്ങൾതക്െിതര പാർട്ി 
നെത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ാ് സമ
ര്ിതറെ  െരിത്ം അതദ്ഹം വി
ശദീെരിച്ചു.

തപാളിറ്ക്ബ്യൂതറാ അംഗം 
സഖാവക് തെ.രാധാകൃഷ്ണ തദശീയ 
സർവതദശീയ  സാഹെരഷ്യം  വി
ശദീെരിച്ചുതൊണ്ക് മുഖഷ്യപ്രഭാഷണം 
നെ്ി. യവക്രനുതമൽ  റഷഷ്യ  
നെത്തുന്ന െെന്നാക്രമണ യദ്ം 
ഒരു തലാെയദ്്ിറെ ആശങ് 
യിതലക്ക് തലാെ ജനെതയ എ ി്
ച്ചു എന്നക് അതദ്ഹം ചൂണ്ിക്ാട്ി. 
1991ൽ തസാവിയറ്ക് യൂണിയനിൽ 
പ്രെിവിപ്വ്ിലൂതെ മുെലാളി
് പുനഃസ്ാപനം നെന്നെിനു 
തശഷം തലാെം എല്ായക് തപാഴും 
യദ്ഭീഷണിയിലാണക്. 91നക് മുൻപക് 
തസാഷഷ്യലിസ്റക്തെരിയം സാമ്ാ
ജഷ്യെ്തെരിയം നിലനിന്നതപൊൾ  
സാമ്ാജഷ്യെ്്ിതറെ  െെന്നാക്ര
മണങ്ങതള െെഞ്ഞു നിർ്ാൻ 
െഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്റാലിനക് തശഷം
തസാവിയറ്ക്  െമ്മ്യൂണിസ്റക്  പാർട്ി 
യിലം ഭരണകൂെ്ിലം പിെിമുറു
ക്ിയ െിരു്ൽവാദി തനതൃെ്ം 
ആണക് തസാഷഷ്യലിസ ി്ൽ നിന്നും 
മുെലാളി്്ിതലക്ള്ള െിരി
ച്ചുതപാക്ിനക് ഇെയാക്ിയ പ്രെി 
വിപ്വ്ിതലക്ക് നയിച്െക്. 
സഖാവക് ശിബക് ദാസക് തഘാഷിതറെ  
തനതൃെ്്ിൽ നമ്മുതെ പാർട്ി 
മാത്മാണക് സിപിഎസക് യ 20-ാം 
തൊൺഗ്സിൽ ക്രൂഷക്തെവക് വെ 

തക്ാണ് നെപെിെൾ െിരു്ൽ 
വാദ്ിതറെ മലതവള്ളപൊച്ിൽ 
സൃഷ്ിക്തമന്ന മുന്നറിയിപെക് നൽ
െിയെക്.

1991ൽ ഈ െിരു്ൽ വാദം 
തഗാർബതച്വക്, തയൽസിൻ കൂട്ടു
തെട്ിലൂതെ റഷഷ്യതയയം തുെർന്നക് 
പൂർവ യൂതറാപെിതനയം മുെലാളി
് പുനഃസ്ാപന്ിൽ എ്ി
ച്ചു. തസാവിയറ്ക് യൂണിയനിതല 15 
റിപെബ്ിക്െൾ പലൊയി  െിെറി. 
തലനിതറെ  മാർഗനിർതദശ്ിൽ 
രാജഷ്യങ്ങളുതെ സ്യം നിർണ്ായ
വൊശം എന്ന െെ്്ിതറെ അെി
സ്ാന്ിൽ എല്ാ തദശീയെ
െതളയം ഏതൊപിെമായി നില 
നിർ്ിതയങ്ിൽ പ്രെിവിപ്വം 
അെിതന ശിഥിലമാക്ി. ഈ 
െെർച്തയ തുെർന്നക് സ്െന്തമായ 
മുൻ തസാഷഷ്യലിസ്റക് രാ
ജഷ്യങ്ങളുതെ െതമ്പാള
്ിൽ െെന്നു െയറാൻ 
അധാർമിെമായ നില
പാടുെൾ അതമരിക്യ
തെ  തനതൃെ്്ിൽ 
ആരംഭിച്ചു.

1949ൽ അതമരിക്
യതെ തനതൃെ്്ിൽ 
നിലവിൽവന്ന മുെലാ
ളി് യദ് സഖഷ്യം നാതറ്ാ(NATO) 
ൊനഡയം 8 യൂതറാപഷ്യൻ രാജഷ്യ
ങ്ങളും ഉൾതപെടുന്നൊയിരുന്നു 
എങ്ിൽ ഇന്നെക് 30 രാജഷ്യങ്ങൾ 
അെങ്ങുന്ന ഒന്നായി മാറി. റഷഷ്യ

തയാെക് ആഭിമുഖഷ്യം  പുലർ്ിയി
രുന്ന യവക്രൻ, തസലൻസ്ി അധി
ൊരതമറ്തൊതെ അതമരിക്ൻ 
അനുകൂല നിലപാെിതലക്ക് മാറി. 
അതമരിക് പിെി മുറുക്തമന്നക് ഭയ
ന്ന റഷഷ്യ യവക്രനുതമൽ ആക്രമ
ണം ആരംഭിച്ചു. ഈ അക്രമണ
ത് എസക് യസിഐ(െമ്മ്യൂണി
സ്റക്) ജനറൽ തസക്രട്റി സഖാവക് 
തപ്രാവാഷക് തഘാഷക് അെിശക്
മായി അപലപിച്ചു. മഹ്ായ 
ഒരു റിപെബ്ിെക് െശാപെക് തെയേതപെ
ട്ടു. സാമ്ാജഷ്യെ് അക്രമണ്ിതറെ 
പ്രെിഫലനം തലാെതമമ്പാടും 
ഉണ്ായി. രണ്ക് സാമ്ാജഷ്യെ് രാ
ജഷ്യങ്ങൾ െമ്മിലള്ള നിഴൽയദ് 
മാണക് റഷഷ്യ-ഉവക്രൻ യദ്്ി

തറെ പിന്നിൽ അരതങ്ങറുന്നെക്. 
ഈ രണ്ക് തെരിതയയം ശക്മാ
യി അപലപിതക്ണ്ൊണക്.

1991ൽ തസാവിയറ്ക് യൂണിയ
നിലം െിഴക്ൻ യൂതറാപഷ്യൻ രാ
ജഷ്യങ്ങളിലം പിന്നീെക് വെനയി
ലം മുെലാളി് പുനഃസ്ാപനം 
നെന്നതൊടുകൂെി തസാഷഷ്യലിസ്റക് 
തെരി തലാെ്ക് ഇല്ാൊയി. 
തസാഷഷ്യലിസം നിലനിന്നതപൊൾ 
തലാെം ശീെയദ്്ിതറെ നിഴ
ലിൽ ആതണന്നും തസാഷഷ്യലിസം 
ഇല്ാൊയാൽ യദ്ം ഇല്ാൊകും 
എന്നും  മുെലാളി് തലാെം പ്ര
െരിപെിച്ിരുന്നു. സാമ്ാജഷ്യെ്ം 
നിലനിൽക്തവാളം യദ്ം അനി
വാരഷ്യമാതണന്നക് തലനിൻ ചൂണ്ി
ക്ാട്ിയിട്ടുണ്ക്. ഇതപൊൾ തസാഷഷ്യ
ലിസ്റക് വഷ്യവസ് ഇല്ാൊയതപൊൾ 

യദ്ം ഉണ്ാകുന്നെക് 
നമ്മൾ ൊണുന്നു.

യവക്രനുതമൽ റഷഷ്യ 
നെത്തുന്ന യദ്ത് 
അപലപിക്ാൻ ഇ ഷ്്യൻ 
ഭരണാധിൊരിെൾ 
െയോറാകുന്നില്. ഇ്ഷ്യ
യതെ സാമ്പ്ിെ  രാ
ഷ്ടീയ ൊല്രഷ്യം മുൻ നിർ
്ി ഈ രണ്ക് വൻശ

ക്ി െളുമായി െങ്ങാ്ം നില
നിർത്തുെയാണക്. ഇറാനുതമൽ 
അതമരിക് ആക്രമണം നെ്ി
യതപൊൾ ഇ്ഷ്യ അതമരിക്യ്കക് 
അനുകൂലമായാണക് ഐെഷ്യരാഷ്ട 

സഭയിൽ തവാട്ക് തെയ്െക്. സിപി
ഐ(എം), സിപിഐ പാർട്ിെ
ളും എല്ാ െെ് ങ്ങളും ൊറ്ിൽ 
പറ്ി തമാഡിയതെ നയത് 
പിന്തുണക്ന്നു. മുെലാളി് പ്ര
െിസന്ധിയാണക് ഇ്രതമാരു 
യദ്സാഹെരഷ്യം സൃഷ്ിച്െക്. പതക്  
ഇതു അവസാനമല് എന്നു നാം 
െിരിച്റിയണം.

തദശീയ സാഹെരഷ്യവം വളതര 
ഗരുെരമായ ഒരു ഘട്്ിലാണക് 
എ്ിനിൽക്ന്നെക്. മുെലാളി
് വഷ്യവസ് അപരിഹാരഷ്യമായ 
പ്രെിസന്ധിയിലാണക് ഇതന്ന്ി
യിരിക്ന്നെക്. ഭരണകൂെം  കൂടുെൽ 
കൂടുെൽ ഫാസിസ്ിതലക്ക് അടു
ക്െയാണക്. തൊവിഡക് പ്രെിസ

ന്ധി രൂക്മായി  ജനങ്ങൾ  അതങ്ങ
യറ്ം സാമ്പ്ിെമായി െെർന്ന
തപൊൾ ഇ്ഷ്യയിതല ബഹുരാഷ്ട 
കു്െ െളുതെ എണ്ം 92ൽ നിന്നക് 
142തലക്ക്  വർധിച്ചു. തെന്ദ്ര സർ
ക്ാരിതറെ െർഷെ, തൊഴിലാളി
തരോഹ നയങ്ങൾ യാതൊരു നി
യന്തണവമില്ാതെ മുതന്നറുന്നു. 
പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്ന തപരിലാ
ണക് എല്ാ മുെലാളി് അനുകൂല 
നയങ്ങളും നെപൊക്ന്നെക്. തപാതു 
തമഖല സ്ാപനങ്ങളുതെയം സ്
ൊരഷ്യവെക്െരണം, തദശീയ തമാ
ണിറ്തസഷൻ വപപെക് വലൻ 
പദ്െിയിലൂതെ എല്ാം ജനങ്ങളു
തെ പ്രയത്ം മുെലാളി വർഗ്ഗ്ി
നക് വെ മാറുെയാണക്. അംബാനി, 
അദാനിമാരുതെ സമ്പ്ക് വർദ്ി
ക്ന്നു. ദരിരേർ കൂടുെൽ ദരിരേർ 
ആകുന്നു. തൊഴിലില്ായ്മ ഏറ്വം 
ഉയർന്ന നിരക്ിൽ എ്ി. നി
ര്രമായി ഇന്ധന വില വർദ്ന 
നെത്തുന്നു. തസവനതമഖലയം സ്
ൊരഷ്യ വെക്െരിക്തപെടുന്നു. ഇെ
്രക്ാരുതെ എണ്ം കുറയന്നു. 
80തൊെി തപരുതെ  വരുമാനം 
ഇെിയന്നു. സാമ്പ്ിെ പ്രെി 
സന്ധി പരമൊഷ്യിൽ എ്ി
യിരിക്ന്നു. ജനങ്ങളുതെ ഇെയിൽ 
അരക്ിെെ്ം പെർന്നു പിെിക്
ന്നു. പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നക് ജനങ്ങളു
തെ ശ്ദ് െിരിക്ാൻ ആർഎസക്എ
സക്, സംഘ പരിവാർ വർഗീയെ 
പെർത്തുന്നു.

നമ്മുതെ രാജഷ്യ് വർഗീയെ 
ഈ മാന്ിൽ  പെരുന്നെിതറെ 
അെിസ്ാനം സ്ാെന്തഷ്യ സമര 
പ്രസ്ാന ി്തറെ ദൗർബലഷ്യ ി്ൽ 
ആണക് കുെിതൊള്ളുന്നെക്. സഖാവക് 
ശിബക് ദാസക് തഘാഷക് ഈ വിഷയം 
ആഴ്ിൽ പ്രെിപാദിച്ിട്ടുണ്ക്. 
ആധുനിെ രാഷ്ട രൂപീെരണം 
മെത് അെിസ്ാനതപെടു്ിയ
ല് നെന്നിട്ടുള്ളെക്. മെത് അെി
സ്ാനതപെടു്ി മാത്ം ഒരു രാ
ജഷ്യ്ിനും നിലനിൽക്ാനാവില്. 
അങ്ങതനയാകുമായിരുതന്നങ്ിൽ 
ഇസാം മെവിശ്ാസം സ്ീെരി
ച് ഒന്നിലധിെം രാഷ്ടങ്ങൾ രൂ
പംതൊതള്ളണ് ആവശഷ്യെെ 
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(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ഉണ്ാകുമായിരുന്നില്. ബുദ്മെം 
ഭൂരിപക് മെമായ  വെന, ശ്ീ
ലങ്, മഷ്യാന്ാർ തുെങ്ങിയ പല രാ
ജഷ്യങ്ങളും ഉണ്ക്. യൂതറാപെിൽ പ്രമു
ഖമായം ക്രിസ്തുമെമാണക്. പതക് 
ഇവതയല്ാം തവറിട് രാഷ്ടങ്ങളാ
യാണക് നിലനില്കുന്നെക്.

മതെെരെ്ം ശരിയായ രീെി
യിൽ പ്രാവർ്ിെമാക്ാൻ നമ്മു
തെ ഗവതമെന്റുെൾക്ക് ആയിട്ില്. 
എല്ാ മെങ്ങതളയം തപ്രാത്സാഹി
പെിക്ന്ന ബഹുമൊധിഷ്ിെ  രാ
ജഷ്യമായാണക് നാം മാറിയെക്. വി
ദഷ്യാഭഷ്യാസ്ിലം തപാതുജീവിെ
്ിലം എല്ാം മൊനുഷ്ാനങ്ങൾ 
നെത്തുന്നു. മെത് വഷ്യക്ിയതെ 
സ്ൊരഷ്യ വിഷയമായി നില നിർ
ത്തുെ എന്ന മതെെര ൊഴ്ചപൊെക് 
അനുഷ്ിക്തപെടുന്നില്. ഭരണകൂെം 
വഷ്യക്ിയതെ മെ്ിൽ ഇെതപ
ൊൻ പാെില്. പതക് നമ്മുതെ നാ
ട്ിൽ തെരതഞ്ഞടുപെക് തവളെളിൽ 
എല്ാ രാഷ്ടീയ പാർട്ിെളും തവാ
ട്ിനുതവണ്ി എല്ാ മെശക്ിെ
തളയം ആശ്യിക്ന്നു. ഒരു ഹി
ന്ദുമെ ആൊരഷ്യൻ ആയിരുന്ന വി
തവൊനന്ൻതപാലം മെം രാഷ്ടീയ 
്ിൽ ഇെതപടുന്നെിനക് എെിരാ
യിരുന്നു. തനൊജിതയതപൊലള്ള

വർ  ശക്മായി ഈ ഇെതപെലി
തന എെിർ്ിരുന്നു. പതക് നമ്മു
തെ രാഷ്ടീയ തനതൃെ്ങ്ങൾ െപെ 
മതെെരെ്ം ആണക് പിൻതുെർന്നു
വന്നെക്. സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പാർട്ിെൾതപാലം അൊണക് 
പിന്തുെർന്നെക്. ബിതജപി അധി
ൊര്ിൽ ഏറിയതൊതെ സാഹ
െരഷ്യങ്ങൾ ഏതറ വഷളായി ് ീർ
ന്നു. യഎസക്എസക്ആറിതറെ െെർ
ച്തയാതെ തലാെതമമ്പാടും പി്ി
രിപെൻ ശക്ിെൾ ശക്ിതപെട്ടുവന്നു. 
അ്രതമാരു പശ്ാ്ല്ിൽ 
ആണക് ഇ്ഷ്യയിലം ഹിന്ദു വർഗീ
യെയതെ രൂപ്ിൽ ഫാസിസ്റ്റു
െൾ അധിൊര്ിതലറിയെക്. 

െർണാെെയിതല ഹിജാബക് 
വിഷയംതപാതലയള്ള കൃത്ിമ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ അവർ കു്ിതപൊക്ന്നു. 
ഹിജാബക് വിഷയ്ിൽ വഹ
തക്ാെെി വിധി ഏതറ അപഹാ
സഷ്യമാണക്. എല്ാ്രം ഹിന്ദു അനു
ഷ്ാനങ്ങളും വിദഷ്യാലയങ്ങളിൽ 
നെക്തമ്പാഴാണക് ഹിജാബക് നി
തരാധിച്െക്. മറ്ക് ആൊരങ്ങൾ 
ഒന്നും തൊെെി നിതരാധിച്ില്. 
ഇെിതനെിതര എഐഡിഎസക്ഒ, 
എഐഡിവവഒ തുെങ്ങിയ നമ്മു
തെ വിദഷ്യാർത്ി, യവജന പ്രസ്ാ
നങ്ങൾ നെ്ിയ പ്രൊരണ പ്ര

വർ്നങ്ങൾ വൻതൊെിൽ ജന 
പിന്തുണ തനെി. ജഹാംഗിർപുരി
യിൽ ഗവതമെറെക് നെത്തുന്ന ഇെ
തപെലം സമാനമാണക്. ഭരണാധി
ൊരിെൾ ജനങ്ങളുതെ ഐെഷ്യത് 
ഭയതപെടുന്നു. അെിതന എവ്വിധവം 

െെർക്ാൻ ശ്മിക്ന്നു.
ഫാസിസം വന്നാൽ മനുഷഷ്യൻ 

എന്ന തപരിനക് അർഹരായവർ 
ആരുംെതന്ന  ഉണ്ാവില് എന്നക് 
സഖാവക് ശിബക് ദാസക് തഘാഷക് ചൂ
ണ്ിക്ാട്ിയിട്ടുണ്ക്.  ഫാസിസ്ി
ലൂതെ അവമാനവീെരണ പ്രക്രിയ 
ആണക് നെക്ന്നെക്. ബുദ്ിജീവി
െതളതപൊലം ആശയക്ഴപെ ി്ൽ 
ആക്ന്നു. വിദഷ്യാഭഷ്യാസ്ിതറെ 

ൊവിവെക്െരണ ി്ലൂതെ, എൻഇ
പി നെപൊക്ന്നെിലൂതെ, ഹിന്ി 
ഏെ ഭാഷയായി അെിതച്ല്ിക്ാൻ 
ശ്മിക്ന്നു. ജുഡീഷക്റി സാതപ
ക്ിെ നിഷ്ക്െ തവെിഞ്ഞക് ഭരണ 
കൂെവിതധയമാകുന്നു.

ഈ ഗരുെരമായ  സാഹെ
രഷ്യങ്ങൾതക്െിതര സമരം വളർ
്ി എടുതക്ണ് ഇെതുപക്ം 
പാർലതമറെറി രാഷ്ടീയ്ിൽ 
ആണ്ടുമുങ്ങി െിെക്െയാണക്.

74-ാം വാർഷിെം ആെരിക്
ന്ന ഈ തവളയിൽ നാം ആശയ 
പരമായി കൂടുെൽ സജ്ജരാക്
ണം. ജനങ്ങൾ സമരം ആഗ്ഹി
ക്ന്നു. നമുക്ക് മാത്തമ ജനങ്ങതള 

സംഘെിപെിക്ാനാകൂ. സിപിഐ 
എന്തുതൊണ്ക് െമ്മ്യൂണിസ്റക് പാർ
ട്ി അല് എന്നക് സഖാവക് ശിബക് ദാ
സക് തഘാഷക് വിശദീെരിച്ചു. ജനാ
ധിപെഷ്യ തെന്ദ്രീയെ എന്ന തലനിൻ 
പഠിപെിച് െമ്മ്യൂണിസ്റക്  സംഘെ
നാെെ്ം ബൂർഷ് ജനാധിപെഷ്യ 

ി്ൽനിന്നും തവറിട്ൊണക്. എല്ാ
വർക്ം െമ്മ്യൂണിസ്റക്  ആൊൻ 
െഴിയില്. വിട്ടു വീഴ്ച ഇല്ാതെ ജീ
വിെത് ആതെ ഉൾതക്ാള്ളുന്ന 
സമര്ിലൂതെ മാത്തമ െമ്മ്യൂണി
സ്റക്  ആൊൻ െഴിയ. അ്രം 
സമരം ഏതറ്ടു്ിട്ടുള്ള ഇ്ഷ്യ 
യിതല ഏെ െമ്മ്യൂണിസ്റക്  പാർട്ി 
എസക് യസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റക്)മാ
ത്മാണക്. നമ്മൾ എല്ാ ദൗർബ
ലഷ്യങ്ങളും  പരിഹരിച്ചു സമൂഹ്ി
തറെ തമാെന്ിറെ ദൗെഷ്യം ഏതറ്
ടുത്തു മുതന്നാട്ടു തപാെണം.

ഈ ആഹ്ാനവമായാണക് 
സഖാവക് തെ.രാധാകൃഷ്ണ പ്രസംഗം 
ഉപസംഹരിച്െക്. തയാഗ്ിൽ 
തസക്രതട്റിയറ്ക് അംഗങ്ങളായ 
സഖാക്ൾ റ്ി.തെ.സുധിർകുമാർ, 
ആർ.കുമാർ  തുെങ്ങിയവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. തയാഗാന്രം  കുണ്റയിൽ 
നെന്ന ആതവശെരമായ പ്രെെന
ത്ാതെയാണക് ആെരണ പരി
പാെിെൾ സമാപിച്െക്.

kJmhv in_v--Zmkv tLmjv Nn´IÄ 
am\-h-cm-in-bp-sS ap-t¶-ä-¯n-sâ ]mX 
Zo]vXam-¡p¶p

ഏപ്രില് 24 എസ് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്)
കറെ 75-ാം സ്ാേന വാര്ഷിക ദിനശ്ാട
നുബന്ിച്് ഈ യുഗ്ികൈ പ്രമുഖ മാര്ക്ി
സ്റ് ചിന്തകരികൈാരാളം ോര്ടിയുകട സ്ാേക 
ജനറല് കസക്ടറിയുമായ സഖാവ് േിബ് ദാ
സ്ശഘാഷ് നവംബര് വിപ്ലവ്ികറെ 54-ാം 
വാര്ഷികാചരണശവളയില് 1971 നവംബര് 
16ന് നട്ിയ ഒരു പ്രഭാഷണ്ികറെ പ്രധാ
നകപ്ട ചിൈ ഭാഗങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ.്

ഇന്നക് നമ്മുതെ രാജഷ്യം സെല തമഖല
െളിലം തനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അെഷ്യ്ം 
ഗൗരവെരമായ മാനങ്ങൾ വെവരിച്ിരി
ക്ന്നു. നിങ്ങളിൽ, നിരവധി വർഷങ്ങൾ 
ഇനിയം ജീവിക്ാനുള്ള പലരും അനവ
ധി പ്രതക്ാഭണങ്ങൾക് സാക്ഷ്യം വഹി
ക്ം; നിങ്ങളൊഗ്ഹിച്ാലം ഇതല്ങ്ിലം. 
സമരങ്ങൾ രൂപംതൊള്ളും. പ്രശ്നങ്ങൾ തന
രിട്ക്, െഷ്തപെട്ടുതൊണ്ിരിക്ന്ന ജനലക്
ങ്ങൾ, െങ്ങതള നയിക്ാനാരുമിതല്ങ്ിൽ
തപൊലം ഒരു ൊലം െഴിയതമ്പാൾ തപാട്ി
ത്റിക്ം, ഏതെങ്ിലം െര്ിലള്ള 
ഒരു തനതൃെ്ം അവരിൽനിന്നു െതന്ന ഉയർ
ന്നു വരും. അ്രതമാരു തനതൃെ്ം സ്ാ
ഭാവിെമായി ഉയർന്നു വന്നാൽ്തന്ന 

പ്രെെമായ തനട്ങ്ങതളാന്നും അതുണ്ാക്ി
ല്. പിതന്നയം ദുരിെങ്ങൾ അവതര വലയം 
തെയ്യും. ആശങ്െൾ ഉരുണ്ടുകൂടുെയം നിരാശ 
പെർന്നുപിെിക്െയം തെയ്യും.

രാജഷ്യത് അെിസ്ാന പ്രശ്നങ്ങളുതെ 
പരിഹാര്ിനക് അനിവാരഷ്യമായ, രാഷ്ടീയ 
പ്രെഷ്യയശാസ്ത-സദാൊര-വനെിെ വിഷ
യങ്ങതളാടുള്ള സമീപനം ഇതപൊഴും അവഷ്യ
ക്മായിരിക്ന്നു എന്നൊണക് ഈ ആശ
ങ്െളുതെയം നിരാശയതെയം മൂലൊരണം. 
ഈ വിഷയങ്ങതളക്റിച്ചുള്ള അവഷ്യക്െ 
െൾ ഇതപൊഴും തുെരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അഭി
വൃദ്ി ഉണ്ാെണതമന്നതും രാജഷ്യം പുതരാ
ഗമിക്ണതമന്നതും െീർച്യായം ശരിയാ
ണക്. ഇതെല്ാവരും പറയന്നുണ്ക്. ജനങ്ങൾ 
ഒരളവവതര ഇെിതനക്റിച്ചു െി്ിക്ന്നു
ണ്ക്, അവർക് െഴിയാവന്ന െര്ിതല
ല്ാം ഇെിതനക്റിച്ചു സംസാരിക്ന്നുണ്ക്; 
ശരിയായ രീെിയിലതല്ങ്ിൽതപൊലം. മുമ്പക് 
മനുഷഷ്യതരന്ന പരിഗണനതപാലം ലഭിക്ാ
െിരുന്ന െർഷെരും െർഷെത്ാഴിലാ
ളിെളും ഇന്നക് അവരുതെ െി്ാതശഷി 
അവരുതെൊയ രീെിയിൽ ഉപതയാഗിക്
ന്നു. ഈ സാഹെരഷ്യ്ിൽ ഒരു രാഷ്ടീയ 
പാർട്ിക്ം  െർഷെരുതെയം തൊഴിലാ
ളിെളുതെയം ദുരിെ്ിനക് അറുെിവരുത്തു
തമന്നു പറഞ്ഞുതൊണ്ക്, െങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന 
വിധ്ിൽ, അവതര പാട്ിലാക്ാനുള്ള 
പലെരം പരിപാെിെതളടുക്െതയാ  െീ
വ്രമായ മുരോവാെഷ്യങ്ങളുയർത്തുെതയാ തെ
യ്തുതൊണ്ല്ാതെ ജനങ്ങൾക്ിെയിതല നി
ലനില്പുറപൊക്ാതനാ അവതര സ്ാധീനി
ക്ാതനാ  െഴിയെയില്. ഈ പാർട്ിെതള

ല്ാം െതന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അെഷ്യ്ം 
വാൊലരാണക്. 

രാജഷ്യം തനരിടുന്ന അെിസ്ാന പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ നിശ്ിെമായ ഏതു 
രാഷ്ടീയ പ്രെഷ്യയശാസ്ത- വനെിെ-സാം
സ്ാരിെ സങ്ല്ങ്ങളാണക് തവണ്തെന്ന ൊ
രഷ്യ്ിൽ ഇതുതൊണ്ടുമാത്ം, തവളിച്ം 
െിട്ടുന്നില്. പരിവർ്ന്ിലൂതെ  ഇന്ന
ത് സ്ിെിയിതല്ിയ ഇ്ഷ്യയിതല 
സാമൂഹിൊവസ്തയ നിയന്തിക്ന്ന അെി
സ്ാന നിയമങ്ങതള്ക് എന്ന െർച് തെ
തയേണ് പ്രശ്നം ഇതപൊഴും അവഷ്യക്മായിത്തു
െരുന്നു. ഒരു നാൾ തപാടുന്നതന ഉണ്ായ
െല് ഇതൊന്നും. വിവിധ ഘട്ങ്ങളിതല 
പരിവർ്ന്ിലൂതെയാണക് സമൂഹം 
ഇന്നത് സ്ിെിയിതല്ിയെക്. ഈ 
മാറ്ത് നിർണ്യിക്ന്ന െരിത്പരവം 
ശാസ്തീയവമായ ഒരു നിശ്ിെ നിയമമുണ്ക്. 
എ്ാണീ മാറ്്ിതറെ നിയമം? രണ്ാമ
ൊയി, ഇ്ഷ്യയിതല സമൊലീന സാമൂഹി
ൊവസ്യതെ സ്ഭാവതമ്ാണക്? ഇ്ഷ്യ
യതെ സാമ്പ്ിെ വഷ്യവസ്യതെ യഥാർ
ത് സ്ഭാവതമ്ാണക്? ഇ്ഷ്യൻ ഭരണകൂ
െ്ിതറെ സ്ഭാവതമ്ാണക്? സർതവ്വാപ
രി, ഇക്ാരഷ്യങ്ങിതലല്ാം ഇ്ഷ്യയിതല ജന
ങ്ങളുതെ മാനസിൊവസ്തയ നിയന്തിക്
ന്ന വനെിെെയം പ്രെഷ്യയശാസ്തവതമ്ാ 
ണക്? നമ്മുതെ സമൂഹ്ിൽ മൗലിെമായ 
പരിവർ്നം വരുത്തുന്നെിനക് അനിവാ
രഷ്യമായം തവണ്ടുന്ന വനെിെ ധാരണെ
ളുതെയം ആദർശങ്ങളുതെയം ധാരണെളാ
തണാ ഇവ?

ഇെക് നാം മനസ്സിലാക്ന്നിതല്ങ്ിൽ, 

അെിതനക്റിച്ക് അവഷ്യക്െെൾ നിലനി
ല്ക്കുന്നുതവങ്ിൽ, അയഥാർത്മായ സിദ്ാ
്ങ്ങളും  െരിത്വിരുദ്മായ സങ്ൽപെ
ങ്ങളും ധാരണെളും നതമ്മ നയിക്ന്നുതവ
ങ്ിൽ, ഇവതയ ആധാരമാക്ി പ്രശ്നങ്ങതള 
തൊന്നിയ തപാതല മനസ്സിലാക്ാൻ തുനി
യന്നുതവങ്ിൽ, എന്നിട്ടും ഈ സമൂഹത് 
മാറ്ിമറിക്ാനും ജനങ്ങൾക് സർവ്വതൊ
ന്മുഖമായ തക്മം വെവരിക്ാനും നാം 
ആഗ്ഹിക്െയാതണങ്ിൽ അതു സാദ്ഷ്യ
മാകുതമാ? ഇല്, അതു സാദ്ഷ്യമാകുെയില്. 
പതക്, വാസ്വ്ിൽ സാമൂഹിെ മാറ്ം 
തൊണ്ടുവരുന്നെിതറെ തപരിൽ  നമ്മുതെ 
നാട്ിൽ നെക്ന്നെിൊണക്.

ജീവിെ്ിതറെ  പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹ
്ിൽ നിന്നക്, സമൊലീന സാമൂഹിെവഷ്യ
വസ്യിൽ നിന്നാണുണ്ാകുന്നതെന്നു 
പലരും വിശ്സിക്ന്നു. എന്നാലങ്ങതന
യല് എന്നു മറ്റു െിലരും വിശ്സിക്ന്നു
ണ്ക്. പെരമായി പല വിെിത് സിദ്ാ്
ങ്ങളും അവർ അവെരിപെിക്ം. അതെ്ാ
യാലം, സാമൂഹിെ വഷ്യവസ്യാണു പ്രശ്ന
ങ്ങളുതെ തഹതു എന്നു െരുതുന്നവർ തപാലം 
വഷ്യക്െയില്ാതെയം സാമാനഷ്യമായമാണ
െക് പറയന്നെക്. അ്രം ഉപരിപ്വമായ 
സംസാരം തൊണ്ടു ൊരഷ്യമില്. ഈ സമൂഹ
്ിതറെ സ്ഭാവസവിതശഷെയം എങ്ങ
തനയാണെിൽ നിന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉെതലടു
ക്ന്നുതവന്നതും നാം വഷ്യക്മായി മനസ്സി
ലാക്ിയിരിക്ണം. അതുമനസ്സിലാക്ി െഴി
ഞ്ഞാൽ എങ്ങതനയാണീ സമൂഹത് മാ
റ്ിതയടുതക്ണ്തെന്നും അെിനായി ഏെക് 

എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) സ്ാേനദിനാചരണശ്ാടനുബന്ിച്് 
ശകാടയം ജില്യില് കതങ്ങണയില് നടന്ന കോതുശയാഗ്ില് ശകന്ദ്രക
മ്മിറ്ിയംഗം സഖാവ് ജയ്സണ് ശജാസഫ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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മർമ്മ്ാണെിതക്ണ്തെന്നും 
നമുക് വഷ്യക്മാകും.

നിലനില്ക്കുന്ന സാമൂഹിെവഷ്യവ
സ്യിൽനിന്നും ഭരണകൂെസംവി
ധാന്ിൽ നിന്നുമാണക് എല്ാ 
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ാകുന്നതെന്നക് ഉറ
ച്ചു വിശ്സിക്ന്നവരും, വിപ്വ
്ിലൂതെ മൗലിെമായ ഒരു  സാ
മൂഹിെ മാറ്മുണ്ായി ദ്രുെഗെിയി
ലള്ള സമൂലപരിവർ്നം ഉണ്ാ
െണതമന്നാഗ്ഹിക്ന്നവരും, വി
പ്വ്ിനായി ഏതറ്ടുതക്ണ് 
ഉ്രവാദി്ങ്ങൾ തെയോൻ 
ആത്മാർത്മായി  ആഗ്ഹിക്
ന്നവരും, തെവലമായ വിപ്വഭാ
ഷണങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങതള ഇള
ക്ാതനാ െബളിപെിക്ാതനാ ഉതദ്
ശഷ്യമില്ാ്വരുമായ  ആളുെൾ 
പരിതശാധിതക്ണ്തും മനസ്സിലാ
തക്ണ്തുമായ ആദഷ്യത് ൊരഷ്യം, 
നിലനില്ക്കുന്ന സാർവ്വതദശീയ സാ
ഹെരഷ്യ്ിൽ ഇ്ഷ്യയിതല ഭര
ണകൂെ്ിലം ഇവിടുത് സാമൂ
ഹിെ സാമ്പ്ിെ വഷ്യവസ്യി
ലം എത്ങ്ിലം പുതരാഗമനപ
രമായ അംശം ബാക്ിയതണ്ാ 
എന്നും അതല്ങ്ിൽ ആ പുതരാഗ
മന ധർമം െരിത്പരമായി അസ്
മിതച്ങ്ിൽ അെിതറെ ഫലമായി 
സമൂഹ്ിതറെ മുതന്നാട്ടുള്ള പാെ
യിൽ ഒരു െെസ്സമായി ഈ വഷ്യവ
സ് നിലതൊളളുന്നുതണ്ാ എന്നു
മാണക്. നിലനില്ക്കുന്ന സാമൂഹിെ 
വഷ്യവസ്യതെ സ്ഭാവതമ്ാണക്? 
ഈ സമൂഹ്ിതല വർഗ്ഗങ്ങളുതെ 
വിനഷ്യാസവം അവ െമ്മിതല പര
്രബന്ധവം എങ്ങതനയാണക്? 
ഭരണകൂൊധിൊര്ിൽ നിന്നക് 
ഏതു വർഗത്യാണക് നിഷ്കാസ
നം തെയേണ്െക് പെരം ഏതു വർ
ഗത്യാണക് അവതരാധിതക്ണ്
െക്? രണ്ാമൊയി ഉയർന്നുവരുന്ന 
പ്രശ്നം എങ്ങതനയാണക്  നിലനി
ല്ക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിെവഷ്യവസ്തയ 
മാറ്ിതയടുതക്ണ്െക് എന്നാണക്. 
ആരുതെതയങ്ിലം വിെിത് ഭാവ
നയ്കനുസരിച്ല് ഈ ലക്ഷ്യം തന
െിതയടുക്ാനുള്ള മാർഗം നിർണ്
യിതക്ണ്െക്.

സമൂഹത് മാറ്ിതയടുക്ന്ന
െിനായി െരിത്പരമായി നിർ
ണ്യിക്തപെട് ഒരു ശാസ്തീയപ്ര
ക്രിയയണ്ക് എന്നു ൊൻ പറഞ്ഞു 
െഴിഞ്ഞു. മനുഷഷ്യനു മുന്നിൽ ഈ 
പാെ ആദഷ്യമായി ൊണിച്ചു െന്ന
തു മാർക്ിസമാണക്. വീണ്ടും, മര
ണമടു് തലാെമുെലാളി് സാ
മ്ാജഷ്യെ് വഷ്യവസ്യതെയം സാർ
വ്വതദശീയ തൊഴിലാളിവർഗ വി
പ്വ്ിതറെയം ഈ യഗ്ിൽ, 
മാർക്ിതസ്റന്നു സ്യം വിളിക്െ
യം സാമൂഹിെവിപ്വം പൂർ്ീ
െരിക്ാനുെെന്ന ഒതരതയാരായ
ധം മാർക്ിസം തലനിനിസമാതണ
ന്നു മനസ്സിലാക്െയം തെയ്യുന്ന
വർ മാർക്ിസ്ിതനാതൊപെം 
തലനിനിസം എന്ന വാക് കൂെി 
കൂട്ിതച്ർത്തു. ഈ ആയധതമന്ന

െക് പീരങ്ിെതളാ തൊക്െതളാ 
പിസ്റളുെതളാ തബാംതബാ അല് 
- അവയിലതമത്തയാ ശക്മായ 
ഒന്നാണക്. അെിതലാരിക്ൽ പ്രാ
വീണഷ്യം തനെിക്ഴിഞ്ഞാൽ ഈ 
ആയധം വമ്പിച് വെെനഷ്യം പ്ര
സരിപെിക്ം. സംഘാെന വനപു
ണിയം പദ്െിെളാവിഷ്കരിക്
ന്നെിനുള്ള തശഷിയം നൽകും. 
അതു പണിതയടുക്ന്ന ചൂഷിെ
രായ ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ ഉയർ
ന്ന തബാധം സൃഷ്ിക്െയം നീ
ണ്ടുനില്ക്കുന്ന തപാരാട്ങ്ങതളതറ്ടു
ക്ാൻ പാെ്ിൽ അജയേമായ 
െരുത്തുള്ള ആയധമണിയിക്െ
യം തെയ്യും. ചൂഷിെരായ ജനങ്ങ
ളുതെ തപാരാട്ത് പീരങ്ിെളും 
തൊക്െളും തൊണ്ടുള്ള വസനിെ 
ശക്ിതൊണ്ടു െെയാൻ ശ്മിക്
ന്നവർക്ക് ഈ െരു്ിതറെ ഉറ
വിെ്ിതറെ 'രഹസഷ്യ'തമത്ന്നക് 
എത്തുംപിെിയം െിട്ില്.

അതുതൊണ്ാണക്, തൊഴിലാ
ളി വർഗ്ഗ്ിതറെ, അദ്്ാനിക്ന്ന 
ജനങ്ങളുതെ വെയിൽ പ്രെഷ്യയ
ശാസ്തതമന്നെക്  ആറ്ം തബാംതബാ 
നാംപാം തബാംതബാ അതുതപാ
ലള്ള ഏൊയധത്ക്ാളും ശക്
മാണക് എന്നക്  മാർക്ക് മുെൽ തലനിൻ, 
സ്റാലിൻ, മാതവാ തസ തുംഗക് വതര
യള്ള തനൊക്ൾ ഊന്നിപെറഞ്ഞ
െക്. ൊരണം, െങ്ങളുതെ ജീവിെ
്ിതല യഥാർത് പ്രശ്നങ്ങതള 
അറിയന്നെിനും മനസ്സിലാക്ന്ന
െിനും അവയതെ സ്ഭാവത്യം 
മൂലൊരണത്യം കുറിച്ചു മനു
ഷഷ്യതര പഠിപെിക്ന്നെിനും സഹാ
യിക്ന്നെക് മാർക്ിസം-തലനിനി
സമാണക്. മറ്റു പ്രെഷ്യയ ശാസ്തങ്ങ
ളാെതട്, ൌശലപൂർവ്വം െിട്തപെ
ടു്ിയ വാദമുഖങ്ങളും  ഭാഷയതെ 
ൊതുരഷ്യവം സൗമഷ്യമായ ഭാവവം 
മധുരം തപാെിഞ്ഞ വാക്െളും 
തപതട്ന്നാെർഷിക്ന്ന മുരോവാ
െഷ്യങ്ങളുമുപതയാഗിച്ചു ജനങ്ങളുതെ 
ശ്ദ്തയ തെറ്ായ വഴിയിതലക് 
െിരിച്ചുവിട്ടുതൊണ്ക് അവരുതെ 
യഥാർത് പ്രശ്നങ്ങൾ മറച്ചുവയ്കന്ന
െിൽ വഷ്യാപൃെരുമാണക്. സെഷ്യമ
ല്ാ് ഒന്നിതന സെഷ്യതമന്ന നി
ലയിൽ ജനമനസ്സുെളിൽ സ്ാ
പിച്ചുതൊണ്ക് അവതര നിരായധ
രാക്െയാണക് ഇവയതെ ലക്ഷ്യം. 
തനതര മറിച്ക്, പ്രശ്നങ്ങതള വിതെ
തയാണക് എന്നും അവയതെ മൂല
ൊരണതമവിതെയാതണന്നും മാ
റിതക്ാണ്ിരിക്ന്ന സമൂഹ്ി
തല മാറ്ങ്ങതള നിർണ്യിക്ന്ന 
നിയമങ്ങതളത്ാതക്യാണക് 
എന്നും മാർക്ിസം ജനങ്ങതള പഠി
പെിക്ന്നു.

പ്രകൃെിയിതല ഒരു പ്രതെഷ്യെ 
പ്രെിഭാസത  ്നയിക്ന്ന ആ്
രിെ പ്രകൃെിനിയമങ്ങതള മനസ്സി
ലാക്െയം ഉൾതക്ാളളുെയം 
തെയ്യുതമ്പാൾ മാത്തമ പ്രകൃെിയി
തല ഒരു പ്രതെഷ്യെ ബലത് നി
യന്തണ വിതധയമാക്ാൻ ശാസ്ത
ജ്ഞർക് െഴിയൂ എന്നതുതപാതല 

െതന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്ിയാൽ മാത്തമ സമൂഹ്ി
തറെ പരിവർ്ന്ിനായള്ള 
ഈ സമരത് ശരിയായ പാെ
യിതലക് തൊണ്ടുവരാൻ മനുഷഷ്യർ
ക് െഴിയൂ. മാറ്്ിതറെ നിയമ
ങ്ങതള മനസ്സിലാക്ിതയങ്ിൽ മാ
ത്തമ മനുഷഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രകൃെി 
ബലത് നിയന്തിക്ാനും പദാർ
ത്്ിതറെ അവസ്തയ മാറ്ാനും 
ഒരു സമൂഹ്ിതറെ മാറ്്ിതറെ 
നിയമങ്ങൾക്നുസരിച്ക് ആ മാ
റ്്ിതറെ പ്രക്രിയതയ സ്ാധീനി
ക്െതയാ െ്രിെതപെടുത്തുെതയാ
തെയ്തുതൊണ്ക് ഒരു സമൂഹക്രമത് 
മാറ്ിതയടുക്ാനും െഴിയൂ. ഇതൊ
ന്നും തെയ്യുന്നെിനു മുമ്പക് മാറ്ത്
ക്റിച്ചും  സമൂഹത് മാറ്ിമറി
ക്ന്നെിതനക്റിച്ചും മനുഷഷ്യ പു
തരാഗെി തനെിതയടുക്ന്നെിതന
ക്റിച്ചും രൂപീെരിക്ന്ന ആശ
യങ്ങൾ െല്ിെെഥെതളാ ഏതെ
ങ്ിലം വഷ്യക്ിയതെ ശിരസ്സിലദിച് 
ഉതട്ാപഷ്യൻ ഭാവനെതളാ മാത്മാ
കും. അതുവഴി ജനങ്ങൾ നിരാശ
രാകുെയം മനുഷഷ്യ പ്രയത്ം വഷ്യ
ഥാവിലാകുെയം എല്ാ സമരങ്ങ
ളും ഫലശൂനഷ്യമായി്ീരുെയം 
തെയ്യും-സമൂഹം മാറാതെ െതന്ന 
നിലതൊള്ളും. വവരുദ്ഷ്യാധിഷ്ിെ 
ഭൗെിെവാദ്ിതറെ അെിസ്ാ
ന്ിലള്ള ശാസ്തമായ മാർക്ിസ
മാണക് മനുഷഷ്യരാശിയതെ മുന്നിതല
ക്ക് ഈ സെഷ്യം ആദഷ്യമായി അവ
െരിപെിച്െക്.

അതുതൊണ്ാണക് മാർക്ിസ
്ിതറെ ആവിർഭാവ്ിനു മുമ്പക് 
നിരവധി വവദിെരും പുതരാഹി
െരും ധർമ്മിഷ്രായ വഷ്യക്ിെളും 
സനഷ്യാസിമാരും തുെങ്ങി മെപ്ര
തഘാഷെരും മഹത്തുക്ളായ െി
്െരുതമല്ാം മനുഷഷ്യരുതെ ഈ 
മാനംതെട് അവസ്തയന്തു തൊ
തണ്ന്നും മനുഷഷ്യർ മനുഷഷ്യതര 
ചൂഷണം തെയ്യുന്നതെന്തുതൊതണ്
ന്നും മനുഷഷ്യമതനാഭാവ്ിൽ  
അല്്രവം അധമ മനഃസ്ിെി
യം എന്തുതൊതണ്ന്നും െി്ിച്ക് 
അസ്സ്രായെക്; ഇതെല്ാം മാ
റണതമന്നവരാഗ്ഹിക്െയം  
അെിനായി ശ്മിക്െയം തെയ്
െക്. ഇതപൊഴത് ഈ ദുർഗെി
യിൽ നിന്നു ജനങ്ങതള തമാെി
പെിക്ാനാവശഷ്യമായ വിപ്വ്ി
തലക്ള്ള പാെ ൊണിച്ചു തൊ
ടുക്ാനവർക് െഴിഞ്ഞില്. െിലർ 
തസാഷഷ്യലിസത്ക്റിച്ചു വതര 
സംസാരിച്ചു. പതക് അവ ഉതട്ാ
പഷ്യൻ തസാഷഷ്യലിസ്ിതറെ പദ്
െിെതളാ തസാഷഷ്യലിസത്ക്
റിച്ചുള്ള അസംസ്കൃെതമാ തെറ്ായ
തൊ ആയ സങ്ല്ങ്ങതളാ ആയി
രുന്നു-എല്ാ മനുഷഷ്യരും തുലഷ്യരാ
തണന്നും ഒതര സുഖ സൗെരഷ്യങ്ങ
തളാതെ െഴിയതമന്നും ഒതര നില
വാര്ിലളള ഭക്ണവം വസ്തവം 
ഉപയാഗിക്തമതന്നാതക്യള്ള 
സംതൃപ്ത സ്പ്നങ്ങൾ. എല്ാവരും 
വദവ്ിതറെ സ്ാനങ്ങളായ

െിനാൽ എല്ാവരും തുലഷ്യരാതെ
ണ്ൊണക് എന്ന ആശയവം തസാ
ഷഷ്യലിസത്ക്റിച്ചുള്ള അവരു
തെ സങ്ല്്ിൽ ഉൾതക്ാണ്ി
രുന്നു. അ്രം െി്ാഗെിെളാ
ണവതര നയിച്ിരുന്നെക്. ഇവരിൽ 
പലരും തസാഷഷ്യലിസ്ിതറെ 
തപരിൽ, മനുഷഷ്യരുതെ അഭിവൃദ്ി
യതെതപരിൽ തൊടുങ്ാറ്റുെളുയർ
ത്തുെയം അഭൗമവം െരിത്വിരു
ദ്വം അശാസ്തീയവം തമാഹിപെി
ക്ന്നതുമായ ഉതട്ാപഷ്യൻ സ്പ്നങ്ങ
ളുതെ സാക്ാെക്ൊര്ിനായി 
ജീവൻ നൽകുെതപാലം തെയ്ി
ട്ടുണ്ക്. പതക്, അവർ തനെിയെക് 
അല്മാത്തമാ ശൂനഷ്യതമാ ആണക്. 
അവർക് സമൂഹ്ിതറെയം മനു
ഷഷ്യരുതെയം സ്ിെിമാറ്ാൻ െഴി
ഞ്ഞില് ൊരണം, സാമൂഹിെ വി
ൊസ്ിതറെയം പരിവർ്ന
്ിതറെയം നിയമങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്ാൻ അവർക് െഴിഞ്ഞില്. 
ഈ പ്രശ്നങ്ങളുതെ തമൽ ആദഷ്യമാ
യി പ്രൊശം തൊരിഞ്ഞെക് മാർ
ക്ിയൻ ശാസ്തമാണക്. 

സാമൂഹിെമാറ്്ിതറെയം പു
തരാഗെിയതെയം നിയമങ്ങളും  
പ്രക്രിയെളും ഗെിയം-ഉദാഹര
ണ്ിനക് കൂലിത്ാഴിലാളിെൾ 
സമൂഹ്ിൽ എങ്ങതന എന്തു
തൊണ്ക് ഉെതലടുത്തു എന്നും മുെ
ലാളി്ം ഉദയം തെയ്െിതറെയം  
അെിതറെ അപെയ്ിതറെയം 
പ്രക്രിയതയ്ക് തുെങ്ങിയ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ -ഒരാൾക് മനസ്സിലാകുന്നി
തല്ങ്ിൽ സാമൂഹിെവഷ്യവസ്യ
തെ, സാധാരണ ൊഴക്ച്യിൽ 
തപാലം ദൃശഷ്യമാകുന്ന െില അം
ശങ്ങളുതെ തദാഷവശങ്ങൾ മുറി
വവദഷ്യ്ിലൂതെ പരിഹരിക്ാ
നാണു ശ്മിക്ന്നതെങ്ിൽ തരാഗം 
തഭദമാകുെയില് എന്നു മാത്മല് 
തരാഗി മരിക്െയം തെയ്യും. ഈ 
തരാഗ ി്തറെ ൊരണം െതണ്ത്തുെ 
എന്നൊണക് െിെിത്സയതെ ശാസ്തീ
യരീെി. അതുതൊണ്ടു നമുക്ക് സാ
മൂഹിെ പ്രശ്നങ്ങളുതെ അെിസ്ാന 
ൊരണം മനസ്സിലാതക്ണ്ിയിരി
ക്ന്നു. തപാതുവായ ധാരണയ്കപ്പുറം 
പ്രവർ്ിക്ന്ന, സാമൂഹിെ മാറ്
്ിതറെ മൂർ്മായ നിയമങ്ങൾ 
മനസ്സിലാതക്ണ്ിയിരിക്ന്നു. ഒരു 
നിശ്ിെ സാമൂഹിെ പരിവർ്
നത്യം അെിതറെ സമ്പദക് വഷ്യവ
സ്തയയം രാഷ്ടീയത്യം ഭര
ണസംവിധാനത്യം അതൊതൊ
പെം ഭരണകൂെ്ിതറെ രാഷ്ടീയ പ്ര
മാണങ്ങതളയം നിയന്തിച്ചുതൊണ്ക് 
അെിൽ നിലതൊള്ളുന്ന നിയമങ്ങ
തള മനസ്സിലാക്ാൻ മനുഷഷ്യവംശ
ത  ്സഹായിക്ന്നതു മാർക്ിയൻ 
ശാസ്തമാണക്.

അദ്്ാനിക്ന്ന ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ ഈ ശാസ്തം ശരിയായി മന
സ്സിലാക്ന്നതൊതെ അവർ സെഷ്യം 
മനസ്സിലാക്െയം സമൂഹത് 
മാറ്ി മറിക്ാനുള്ള വിജ്ഞാന്ി
തറെ െരുത്തു തനടുെയം തെയ്യും. 
പീരങ്ിെളും തവെിയണ്െളും 

തൊണ്ക് അതപൊഴവരുതെ സമര
ത് അെിച്മർ്ാൻ െഴിയാ
തെ വരിെയം തെയ്യും. അതുതൊ
ണ്ാണക്, തൊഴിലാളിവർഗ ി്തറെ 
വിപ്വസമരങ്ങൾതക്െിതര മുെ
ലാളി് - സാമ്ാജഷ്യെ്ം എത്ാ
തക് വസനിെശക്ി ഉപതയാ
ഗിച്ാലം അവരുതെ ആക്രമണ
്ിതറെ കു്മുന എതപൊഴും മാർ
ക്ിസം തലനിനിസ്ിനു തനതര
യായിരിക്ന്നെക്. മാർക്ിസം തല
നിനിസത് വളതച്ാെിക്െയം 
അെിതറെ ഗെി െിരിച്ചുവിടുെയം 
അെിതറെ അ്ഃസ് കുഴിച്ചുമൂ
െിതക്ാണ്ക് യഥാർത് മാർക്ിയൻ 
ശാസ്തത്യം അെിതറെ ആശയ
ങ്ങതളയം കുഴിച്ചുമൂടുന്ന െര്ിൽ 
മാർക്ിസം-തലനിനിസ്ിതറെ 
തപരിൽ മറ്റു പലതും പ്രെരിപെിക് 
െയം തെയ്യുെയാണക് ബൂർഷ്ാ 
ആക്രമണ്ിതറെ അെവനയം. 
ൊരണം, മാർക്ിസം - തലനിനി
സ്ിതറെ സ്ാധീനം ഉയർന്നു
യർന്നുവരിെയാതണന്നവർ മന
സ്സിലാക്ന്നു. ഇെനിവാരഷ്യമാണക് 
എത്ന്നാൽ, തമാെന്ിനായ
ള്ള ജനങ്ങളുതെ അെക്ാനാവാ് 
ആഗ്ഹവം ആഭിമുഖഷ്യവം അവതര 
മാർക്ിസം-തലനിനിസ്ിതല
ക്ടുപെിക്ന്നു.

സാമ്ാജഷ്യ് തലാെക്രമ്ി
തല ഓതരാ രാജഷ്യത്യം വിപ്
വപ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്ന്നെിനും 
രാജഷ്യങ്ങൾ െമ്മിൽ സ്ല്ിലം 
ൊല്ിലമുളള മൂർ്മായ വഷ്യ
െഷ്യാസങ്ങതളക്റിച്ക് തബാധഷ്യം 
നൽകുന്നെിനും സഹായിക്ന്ന 
ഒരു  വിശെലനരീെിയം സമഗ്
മായ വീക്ണവമാണക് തലനിനി
സം എന്നതു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്ണം. ഈ യഗ്ിൽ എല്ാ 
രാജഷ്യങ്ങളിതലയം വിപ്വ്ിതറെ 
അെിസ്ാനെന്തതമ്ക്എന്നതു 
വിശദീെരിക്ന്നതു തലനിനിസ
മാണക്. അതുതൊണ്ാണക് തലനി
നിസതമന്നെക് സാമ്ാജഷ്യെ്്ി
തറെയം തൊഴിലാളി വർഗവിപ്
വ്ിതറെതുമായ ഈ യഗ്ിതല 
മാർക്ിസമാണക് എന്നു പറയന്നെക്. 
സാമ്ാജഷ്യെ്്ിനു ജന്ം നൽെി
തക്ാണ്ക് മുെലാളി്ം അെിതറെ 
വളർച്യതെ പാരമഷ്യ്ിതല്ി 
ജീർണിക്െയം മരണാസന്നമാ
കുെയം  ഓതരാ രാജഷ്യത്തും സ്ാ
െന്തഷ്യത്യം ജനാധിപെഷ്യത്
യം െെർക്െയം തെയ്യുന്ന ഈ 
യഗ്ിൽ മുെലാളി ,് തൊതളാ
ണിയൽ, അർദ് തൊതളാണിയൽ 
രാജഷ്യങ്ങളിതല വിപ്വ്ിതറെ 
മൂർ്മായ പ്രെിയ മനസ്സിലാ
ക്ാനും സാമൂഹിെ പരിവർ്
ന്ിനുതവണ്ി പ്രവർ്ിക്ാ 
നുമുള്ള അെിസ്ാന പ്രമാണങ്ങൾ 
ഉയർ്ിപെിെിക്ന്നെക് തലനിനി
സമാണക്.
(മാര്ക്ിസ്ികറെ ോസ്ത്രകമന്നത് 
ോസ്ത്രീയ ലവരുദ്ധ്യാത്മകരീതി 
േദ്ധതിയാണ്, േിബ്ാസ് ശഘാഷ് 
സമാഹൃതകൃതികള് ശവാള്യം 4)

km{amPyXz¯nsâbpw sXmgnemfn hÀKhn¹-h-¯n-sâbpw 
bpK¯nse amÀI-vknkam-Wv se-\n-\nkw
(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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2.2 തൊെി ജനങ്ങൾ അധി
വസിക്ന്ന ഒരു ദ്ീപക് രാജഷ്യമാ
ണക് ശ്ീലങ്. ഇന്നത് പ്രധാന
മന്തി മഹീന്ദ്രരാജപക്യം പ്രസി
ഡറെക് തഗാെബയ രാജപക്യം 
അവരുതെ മുൻഗാമിെളും ശ്ീലങ്
യിതല മുെലാളിമാരുതെ ൊൽപെ
രഷ്യങ്ങൾക്തവണ്ി വെതക്ാണ് 
സാമ്പ്ിെ നയങ്ങളുതെ െിരി
ച്െിയാണക് ഇന്നക് ശ്ീലങ്ൻജനെ 
ഏറ്റുവാതങ്ങണ്ിവന്നിരിക്ന്നെക്. 
രാജഷ്യം െെതക്ണിയിലാണക്. തലാ
െത്മ്പാടുമുള്ള മൂന്നാം തലാെ
രാജഷ്യങ്ങതളല്ാം ഇന്നക് സാമ്ാജഷ്യ
െ്ശക്ിെളുതെ നീരാളിപെിടു്
്ിലാണക്. അവർ അെിതച്ൽപെി
ക്ന്ന ആതഗാളവൽക്രണ സാ
മ്പ്ിെനയങ്ങൾ തെറുരാജഷ്യങ്ങ
തളതയല്ാം വഴിമുട്ിക്ന്നു. ശ്ീല
ങ്യം അ്രതമാരു പ്രെിസന്ധി
യിൽ എ ി്തച്ർന്നിരിക്െയാണക്.

പശീലങ്കയതിതല ഇന്നതത് 
അവസ്ഥ

മുപെതുവർഷക്ാലം ശ്ീലങ്
യിൽനെന്ന തൊെിയ ആഭഷ്യ്ര
യദ്്ിൽതപാലം അനുഭവിക്ാ
് ദുരിെമാണക് ഇന്നക് ശ്ീലങ്
യിൽ. വിലക്യറ്മാണക് പ്രധാന
ൊരണം. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ 
െീതരയിതല്ന്നു പറയാം. വിതദ
ശനാണഷ്യതശഖരം െീർന്നിരിക്
ന്നു. ഇറക്മെി തെയ്യുന്ന ഉല്ന്ന
ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിർവ്വാഹമില്. 
ഇന്ധനമില്ാ്െിനാൽ 16 മണി
ക്കൂറാണക് പവർെട്ക്. വാഹനങ്ങൾ
ക്ക് ഇന്ധനം തറഷൻവഷ്യവസ്
യിൽ മാത്മാണക്. ഇന്ധന്ിനാ
യി മത്സഷ്യത്ാഴിലാളിെളും സാ
ധാരണജനങ്ങളും അ്മില്ാ് 
െ്യൂവിലാണക്. ഇറക്മെി തെയ്യുന്ന 
പാലാണക് ശ്ീലങ്യ്കക് ആശ്യം. 
പാൽതപാെിതപാലം ലഭഷ്യമല്. പാ
തലാഴിച് ഒരു െപെക് ൊയയ്കക് 300 
രൂപ നൽെണം. അരിക്ം തഗാ
െമ്പിനും െിതലായ്കക് ശരാശരി 200 
രൂപയാണക്. പഞ്സാര െിതലായ്കക് 
240 രൂപയാണക്. തവളിതച്ണ് ലി
റ്റിനക് 850 രൂപയായി. പാൽതപാ
െി െിതലായ്കക് 1900രൂപ. ഇങ്ങതന
യാണക് നിതെഷ്യാപതയാഗസാധന
ങ്ങളുതെ വില. പഴ്ിതറെയം പച്
ക്റിയതെയം വില സാധാരണ
ക്ാർക്ക് അപ്രാപഷ്യമായിരിക്ന്നു. 
ചുറ്റും െെലള്ള ശ്ീലങ്യിൽ ഒരു 
െിതലാ മത്സഷ്യ്ിനക് ആയിര്ി
തലതറ ശ്ീലങ്ൻ രൂപ തൊടുതക്
ണ് ഗെിതെെിലാണക് ജനങ്ങൾ.  
ഇ്ഷ്യതയയം വെനതയയം പശ്ാ
െഷ്യരാജഷ്യങ്ങതളയം ആശ്യിക്ാ

തെ നിതെഷ്യാപതയാഗ സാധനങ്ങ
ളും ഇന്ധനവം ശ്ീലങ്ൻ മാർക്
റ്ിൽ എ്ില്. ഈ അവസ് സൃ
ഷ്ിച്െക് സ്ാെന്തഷ്യാന്ര ശ്ീ
ലങ്യിതല ഭരണെർ്ാക്ളുതെ 
മുെലാളി്  പ്രീണനനയങ്ങളാണക്.

പപ�തിസന്തിയുതട കാരണ
തമന്ാണ്?

ഭരണെല്ിതല അഴിമെി
യം സാമ്ാജഷ്യെ്രാജഷ്യങ്ങളിൽനി
ന്നും സാമ്പ്ിെ ഏജൻസിെ
ളിൽനിന്നും ഉപാധിെതളാതെയള്ള 
രാജഷ്യ്ിതറെ െെതമടുപ്പുമാണക് 
ശ്ീലങ്ൻ ജനെതയ െെർ്െക്. 
ശ്ീലങ്യതെ തപാതുെെവം ജി
ഡിപിയം െമ്മിലള്ള അനുപാെം 
100 ശെമാന്ിനുമുെളിലാണക്. 
അൊയെക്, രാഷ്ട ി്തറെ തമാ്ം 
തദശീയ ഉൽപൊദന്ിലധിെം 
തുെ ഓതരാ മാസവം െെംെിരി
ച്െവിനായി തവണ്ിവരുന്ന അവ
സ്യിൽ രാജഷ്യം എ്ിതച്ർന്നി
രിക്ന്നു. 2025നുള്ളിൽ 25ബി
ലഷ്യൺ തഡാളർ െിരിച്െയക് തക്
ണ്ൊയി വന്നിരിക്ന്നു. അെിൽ 
7ബിലഷ്യൺ 2022ൽ്തന്ന െിരി
ച്െയ്കണം. അെിനുള്ള വിതദശ 
തഡാളർ നിതക്പം ശ്ീലങ്യ്കില്. 
ഇന്നക് അവർക്ള്ള വിതദശ നാണഷ്യം 
1.65 ബിലഷ്യൺ തഡാളർ മാത്മാ
ണക്.

ഇങ്ങതനയള്ള സാമ്പ്ിൊ
ലാവസ് സംജാെമായതെങ്ങ
തനയാണക്. ശ്ീലങ് ഒരു ദരിരേരാ
ഷ്ടമല്ായിരുന്നു. പ്രെിശീർഷ വരു
മാന നിരക്ിൽ ശ്ീലങ്യതെ 
പദവി ഇ്ഷ്യതയക്ാളും മിെച്
ൊയിരുന്നു. ഇ്ഷ്യയതെ ഇരട്ി
തയാളമായിരുന്നു ശ്ീലങ്യതെ 
പ്രെിശീർഷ വരുമാനം. ഹ്യൂമൻ 
തഡവലപെക് തമറെക് ഇൻഡെക് സിൽ 
ഇ്ഷ്യയതെ സ്ാനം 31ആയിരി
ക്തമ്പാൾ ശ്ീലങ്യതെെക് 78 
ആയിരുന്നു. പണ്ടുമുെതല െെതമ
ടു്ക് വിെസനം നെ്ിവന്ന ശ്ീ
ലങ്ൻ ഭരണാധിൊരിെളാണക് 
ശ്ീലങ്തയ ഈ അവസ്യിൽ 
എ്ിച്െക്. സാമ്ാജഷ്യെ്ശക്ി
െളുതെ െടുംപിടു്വം നയ്ി
ലണ്ായ വഷ്യെഷ്യാസവമാണക് ഇന്ന
ത് പ്രെിസന്ധി സൃഷ്ിച്െക്. 

ദരിരേരാഷ്ടം എന്ന പട്ിെയിൽ 
ആയിരുന്നു ശ്ീലങ് ഉണ്ായിരു
ന്നെക്. അങ്ങതനയായിരിക്തമ്പാൾ 
ധാരാളം തസാഫ്റക് തലാണുെൾ 
(Soft loans) ശ്ീലങ്യ്കക്  സാമ്ാ
ജഷ്യെ് ശക്ിെളും ഏജൻസിെളും 
നൽെിയിരുന്നു. അൊയെക് പലിശ 
കുറവള്ള, ദീർഘനാളുെൾതൊണ്ക് 

െിരിച്െയക് തക്ണ് െെങ്ങൾ. 
തപാതുതവ ഇ്രം െിരിച്െവക് 
പല രാജഷ്യങ്ങൾക്ം ആശ്ാസെ
രമായി തൊന്നാം. ശ്ീലങ് ഈ 
പണം വാങ്ങി തൊന്നുംപെി തെ
ലവാക്ിതക്ാണ്ക് ദുർവിനിതയാ
ഗം തെയ്തു. അെിസ്ാന സൗെരഷ്യ 
വിെസന ി്തറെ തപരിലം ടൂറിസം 
വിെസന്ിനും  വസനിെവൽ
ക്രണ്ിനുമാണക് ഈ തുെ പ്ര
ധാനമായം വിനിതയാഗിച്െക്. 
ശ്ീലങ്യിതല മുെലാളിമാരും  
െെിച്ചു തൊഴുത്തു. 

അതെസമയം സാധാരണ ജന
ങ്ങളുതെ ൊർഷിെ-വെത്ാ
ഴിൽ-തെറുെിെ വഷ്യവസായങ്ങൾ
ക്ക് നിലനിൽപെില്ാ് അവസ് 
സൃഷ്ിക്തപെട്ടു. മത്സഷ്യത്ാഴിലാ
ളിെൾക്ക് െെൽ അനഷ്യമായി. 
വലിയ യന്തവൽകൃെ യാനങ്ങൾ 
മത്സഷ്യബന്ധനം പിെിതച്ടുത്തു. 
െെതമടു് പണം െീരുതമ്പാൾ 
വീണ്ടും അടു് െെ്ിതലയ്കക് ഭര
ണാധിൊരിെൾ നീങ്ങി. 1990ൽ 
ശ്ീലങ്തയ മിഡിൽ ഇൻെം രാ
ജഷ്യ്ിതറെ പട്ിെയിതലയ്കക് സാ
മ്ാജഷ്യെ്ശക്ിെൾ മാറ്ി. അതു
തൊണ്ടുെതന്ന തസാഫ്റക് തലാണു
െൾവഴി െിട്ിയ സൗെരഷ്യങ്ങൾ 
ഇല്ാൊവെയം തെയ്തു. പിന്നീെക് 
ലഭിക്ന്നെക് ഇറെർനാഷണൽ 
തസാവറിൻ തലാണാണക്. (Inter 
natioal Soverign Loan) ഈ പദ
വിയിതല്ിയാൽപിതന്ന െെ
്ിതറെ വഷ്യവസ്െൾ കൂടുെൽ 
െർക്ശമാവം. െിരിച്െവക് ൊലാ
വധി കുറയം, പലിശ വീണ്ടും കൂടും. 
രാജഷ്യ്ക് കൂടുെൽ ജനവിരുദ്മായ 
നെപെിെതളടുക്ാൻ നിർബ്ബന്ധി

െമാക്തപെടും. പലിശതപാലം 
അെയ്കാൻ പുെിയ െെം എടുക്െ 
എന്ന അവസ്യിലാണക് ഒരു 
രാജഷ്യം എ ി്തച്രുന്നെക്. ഇൊണക് 
െെതക്ണി. പിന്നീെക് െെം നൽ
കുന്ന ഏജൻസിെളുതെ നിബന്ധ
നെൾ ഓതരാന്നായി രാജഷ്യ്ക് 
അെിതച്ൽപെിക്തപെടും. ഭരണവഷ്യ
വസ്യാതെ നിയന്തിക്ന്നെക് 
െെത്ാതൊപെം അെിതച്ൽപെി
ക്ന്ന വഷ്യവസ്െൾ പ്രൊരമായി
രിക്ം. സാമ്ാജഷ്യെ് ഏജൻസി
െളിൽനിന്നും െെതമടുക്ന്ന രാ
ജഷ്യങ്ങൾ എല്ാം ഇ്ര്ിലള്ള 
ഒരു പ്രെിസന്ധിയിൽ തെന്നുപ
െിക്ം. ശ്ീലങ്യം ആ അവസ്
യിലാണക്.

ശ്ീലങ്ൻ ഭരണകൂെത് നി
യന്തിക്ന്നെക് െില  മുെലാളി് 
കുടുംബങ്ങളാണക്. ഭരണ്ിലള്ള 
രാജപെക് തസ കുടുംബം ആതഗാള
വൽക്രണ നെപെിെൾ െണ്ിൽ 
തൊരയില്ാതെ നെപെിലാക്െ
യാണക്. ഭരണെല്ിൽ അഴിമ
െി തൊെികു്ിവാഴുെയാണക്. 
സമ്പദക് തമഖലയിൽ ടൂറിസ്ിനാ
ണക് മുൻതൂക്ം. ടൂറിസം നിലച്ാൽ 
സാമ്പ്ിെനില ൊറുമാറാകും. 
തൊവിഡക് ഈ രംഗ്ക് െിരിച്
െിയായി. ൊരഷ്യമായ വഷ്യവസായ
മില്ാതെയായതും വിനയായി.  
ഇറക്മെിക്ായി വലിയതൊ
െിൽ വിതദശ നാണയ തശഖരം 
തൊർന്നു. 

തമച്തപെട്രീെിയിൽ പരമ്പ
രാഗെ കൃഷി നെന്നിരുന്ന ശ്ീല
ങ്യിൽ വജവകൃഷി മാത്തമ നെ
്ാവൂ എന്ന നയം ഭരണാധിൊ
രിെൾ അെിതച്ൽപെിച്ചു. വിളവെൾ 
പകുെിയായി. മുന്നറിയിപെില്ാതെ 
രാസവള ഇറക്മെി നിതരാധിച്ചു. 
വജവ െതമ്പാസ്റക് വളം സർക്ാർ 
നൽകുതമന്നു വാഗ്ാനംതെയ്തു. 
പതക് നിറതവറ്ിയില്. തെയില, 
െറുവപെട് തുെങ്ങി വിതദശനാണഷ്യം 
തനെിതക്ാടു്ിരുന്ന  കൃഷിെൾ
ക്ണ്ായ നാശംെയറ്റുമെിതയ 
സാരമായി ബാധിച്ചു.

ശ്ീലങ്ൻ റുപെിയതെ മൂലഷ്യം കൂ
പ്പുകു്ി. പരിഹാരമായി െണ

ക്ിലധിെം  തനാട്ടുെൾ അച്െിച്ചു. 
അെക് പണതപെരുപെ്ിനും വില
വർദ്നവിനും വീണ്ടും ൊരണമാ
യി. സന്ർഭം മുെതലടു്ക് ലാഭമ
െിക്ാൻ ശ്ീലങ്ൻ മുെലാളിമാരും 
കുൽസിെ ശ്മങ്ങൾ നെ്ി. െരി
ഞ്്, പൂഴ്തിവയക്പെക് ഇവ ൊങ്ങാ
നാവാ് െര്ിലായി. െതമ്പാ
ള്ിതറെ നിയന്തണം പട്ാളതമ
ധാവിെൾ ഏതറ്ടുക്ന്ന ഘട്ംവതര 
എ്ിനിൽക്ന്നു. രാജ പതക്യ
തെ  മുെലാളി് സർക്ാർ രാജി
വച്ചു പുറത്തുതപാൊനാണക് ജന
ങ്ങൾ ആവശഷ്യതപെടുന്നെക്. പട്ാള
ത് െയറൂരിവിട്ക് ജനസമരത് 
അെിച്മർ്ാനാണക് ശ്ീലങ്ൻ 
ഭരണാധിൊരിെൾ ശ്മിക്ന്നെക്. 
െമ്മ്യൂണിസ്റക് പ്രസ്ാനങ്ങളുതെ 
തനതൃെ്്ിൽ തൊഴിലാളി
-െർഷെ ഐെഷ്യം തെട്ിപെടുക്
െയം ജനങ്ങതളയാതെ നിക്ിപ്ത
-സങ്കുെിെ ൊെക്പരഷ്യങ്ങൾക്െീ
െമായി തപാതു സമരതവദിയിൽ 
അണിനിരത്തുെയം തെയ്യുെ എന്ന
ൊണക് ഇന്നത് അെിയ്ിരാ
വശഷ്യെെ.

വംശിയ-ഭാഷാതവറി വളർ
്ി ജവനെഷ്യം െെർക്ന്നെക്  
ശ്ീലങ്യിതല ചൂഷെ മുെലാളി 
വർഗ്ഗ്ിതറെ കുെന്തമാണക്.  ഈ 
സാഹെരഷ്യം ഉെച്ചു വാർക്ാൻ െരു
ത്തുള്ള പ്രതക്ാഭ്ിനു മാത്തമ  
യഥാർത് ജവനെഷ്യം ഉറപൊക്ാ
നാകൂ. പാർലതമറെിൽ അധിൊ
ര്ിൽ വന്നവതരല്ാം സമ്പന്ന
രുതെ ൊെക്പരഷ്യമാണക് സംരക്ി
ച്ിട്ടുള്ളതെന്ന യാഥാർത്ഷ്യം ശ്ീ
ലങ്യിതല സാമാനഷ്യ ജനങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്ണം.  തെവല ഭരണ
മാറ്ം ഒന്നിനും പരിഹാരമാവില്. 
നിലവിലള്ള മുെലാളി് ചൂഷണ
വഷ്യവസ്ക് പകുരമായി തസാഷഷ്യ
ലിസം സ്ാപിതച്ടുക്െ മാത്മാ
ണക് ശ്ീലങ്ൻ ജനെയതെ െർ്
വഷ്യം.ശ്ീലങ്തയ വരിഞ്ഞുമുറുക്ന്ന 
ഇ്ഷ്യയം വെനയം ഉൾതപെതെയ
ള്ള സാമ്ാജഷ്യെ്ശക്ിെളുതെ സ്ാ
ധീന്ിൽനിന്നും തമാെിെമാകു
വാനുള്ള തപാരാട്വം അെിലൂതെ 
മാത്തമ സാദ്ഷ്യമാവൂ.

{ioe¦bnse km¼¯nI {]XnkÔn
ശ്രീലങ്ക�കിടല രാതഷ്ടീ� സാ�െര്യം ത്രക്ഷുബ്ധമാണ്. ഭീമമാ� 
വകിലക്ക�റ്വും ്രണടപെരുപെവും നകിര്്യാ്രര�ാഗ സാധനങ്ങളുടെ 
്ൗരലഭ്യവും ട്ാഴകിലകില്ലാ�്മ�ും ജനങ്ങടള ശ്ാസംമുട്കിക്കുന്നു. 
ഭരണെര്ാക്കരളാെുള് ജനങ്ങളുടെ രരാഷവും അ്ൃ്ര്്കി�ും 
വലകി�ത്രരക്ഷാഭങ്ങളാ�കി മാറകിക്കഴകിഞ്ു. തശീലങ്കന് ജന് ജീവകി
ക്കാന് നകിവൃ്കി�കില്ലാട് മറ്് രാജ്യങ്ങളകിരലക്ക് അഭ�ാരത്ഥകിെളാ
�കി  ്രലാ�നം ടെയ്ുന്ന വാര്�ും വന്നുടൊണ്കിരകിക്കുന്നു.

വിനാേകരമായ ശദേീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 നടപ്ാക്കുന്നത് അവസാനിപ്ികെണകമന്ന് ആവേ്യ
കപ്ട് അഖിശൈന്ത്യ ശസവ് എഡ്യൂശകെഷന് കമ്മിറ്ി ോര്ൈകമറെിന് മുന്നില് ശമയ്  9ന് നട്ിയ പ്രതിശഷധ  
ധര്ണ്ണയില് കപ്രാഫ. ശജാര്ജ് ശജാസഫ് സംസാരിക്കുന്നു. കപ്രാഫ. സച്ിദാനന്ദ സിന്ഹ, കപ്രാഫ തനി
കസര്കൊര്, കപ്രാഫ. അനീഷ്  ശറ എന്നിവരുള്പ്കട നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ വിച്ണര് േകങ്കടുത്തു.

.
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സർക്ാർ. ദുർബലമായ തപാതു
തമഖലയം തപാതുവിെരണവം 
ജനങ്ങതള പൂർണ്മായം െതമ്പാ
ളശക്ിെൾക് വിട്ടുതൊടുക്െ
യാണക്. വിലക്യറ്്ിനുള്ള പ്ര
ധ ാ ന െ ാ ര ണ ങ്ങ ള ി ത ല ാ ന്നക് 
ഇൊണക്.  

സംസ്ഥാനതത് ചാർജ്് 
വർദ്ധനവുകൾ

തെരള്ിതല സർക്ാരാെ
തട്, തെന്ദ്ര്ിതറെ അതെ നയ
ങ്ങൾ നെപൊക്ി, മുെലാളി ്
്ിതറെ വിശ്സ്തസവെരായി 
സ്യം സ്ാപിക്ാൻ ശ്മിക്
െയാണക്. ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിങ്ങക് 
ബിസിനസക് എന്ന തപരിൽ സ്
ൊരഷ്യ മൂലധന്ിനായി ഇളവ
െൾ നൽകുന്ന സംസ്ാന സർ
ക്ാർ മറുവശ്ക് സർവതമഖലെ
ളിലം സാധാരണക്ാരനുതമൽ 
ൊർജ്ജക് വർദ്നവെൾ അെിതച്ൽ
പെിക്ന്നു. ബജറ്ിലൂതെ ഭൂമിയതെ 
നഷ്യായവിലയം സ്റാമ്പക് ഡ്യൂട്ിയം 
വർദ്ിപെിക്ന്ന നെപെി, സാധാ
രണക്ാരനക്, സ്്മാതയാരു വീ
തെന്ന സ്പക് നം അപ്രാപഷ്യമാക്
െയാണക്. 

അതെസമയം, വൻെിെക്ാ
രുതെ വെെളിൽ ഭൂമി എ്ിച്ചു
തൊടുക്ന്നെിനക് സർക്ാർ െതന്ന 
മുൻവെ എടുക്െയാണക്. തമയക് 
1 മുെൽ നെപൊയ ബസക് ൊർജ്ജക് 
വർധന തപാതുഗൊഗെ്ിനക് 
െതന്നയാണക് ഭീഷണിയായി മാ
റുന്നെക്. നികുെിയിളവെൾ നൽെി 
തപാതുഗൊഗെത് സംരക്ി
ക്ാൻ ഉ്രവാദി്മുള്ള സർ
ക്ാർ, പെരം അെിതറെ ഭാരം 
ജന്ിനുതമൽ അെിതച്ൽപെിക്
ന്നു. തെഎസക്ആർെിസി എന്ന 
തെരള്ിതല ഏറ്വം ജനെീയ
മായ തപാതുതമഖല സ്ാപനത് 
തെരിച്ചുതൊല്ലുന്ന സർക്ാരാണക്, 
സിൽവർവലൻ എന്ന ഉതട്ാപഷ്യൻ 
പദ്െിക്ായി ശെതൊെിെൾ 

ബജറ്ിൽ െതന്ന മാറ്ിതവച്ിരിക്
ന്നെക്. വാഹനനികുെിയം അനു
ബന്ധ ൊർജ്ജുെളും തവള്ളക്രം, 
തെട്ിെ നികുെി, വവദയുെി ൊർ
ജ്ജക് തുെങ്ങിയവതയല്ാം രണ്ടും 
മൂന്നുംവതര മെങ്ങക് വർദ്നവിതറെ 
പാെയിലാണക്. തപാതുവിെരണ
ത് െെർക്ാനുള്ള തെന്ദ്രനയ
ങ്ങളും പദ്െിെളും ഏറ്വം ഫല
പ്രദമായി നെപൊക്ിതക്ാടുക്ന്ന 
സംസ്ാനമാണക് തെരളം. െില്
റവിൽപെന തമഖലതയ െെർത്തു 
തൊണ്ിരിക്ന്ന െരക്-തസവന 
നികുെി നെപൊക്ാനായി ഏറ്വം 
ശക്മായി വാദിച്വരിൽ മുൻ 
എൽഡിഎഫക് സർക്ാരും സി
പിഐഎമ്മും ഉണ്ായിരുന്നു എന്നു 
നാം മറക്രുെക്. വിലക്യറ്്ി
തറെ രൂക്െ വർദ്ിപെിക്ന്നെിൽ 
ഈ കു്െ-സൗഹൃദ നികുെി 
സമ്പ്രദായ്ിനക് വലിയ പങ്കുണ്ക്. 

സർക്ാർ തസവനങ്ങൾ ഡി
ജിറ്വലസക് തെയ്ക് ഇ-ഗതവർണൻ
സക് നെപൊക്ന്നു എന്ന തപരിൽ 
എല്ാ്ിനും ഫീസക് ഏർതപെടു
ത്തുന്നെക്, ഈ തസവനങ്ങളുതെ 
സ്ൊരഷ്യവൽക്രണ്ിതലക്
ള്ള ആദഷ്യപെിയാണക്. സാധാരണ
ക്ാരായ ജനങ്ങളുതെയം തൊഴി
ലാളിെളുതെയം ൊെക്പരഷ്യമല്, 
മുെലാളി്്ിതറെ ൊെക്പരഷ്യ
മാണക് െങ്ങൾക് മുഖഷ്യം എന്നക് 
ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എൽഡി
എഫക് സർക്ാർ വഷ്യക്മാക്ന്നു. 
നികുെിയതെ തപരിൽ ജനങ്ങതള 
പരമാവധി പിഴിഞ്ഞക് സമാഹരി
ക്ന്ന പണം  ജനങ്ങൾക്ക് തക്മം 
നൽൊനല്, വിവിധ ഏജൻസി
െളിൽ നിന്നക് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന െെ
്ിതറെ െിരിച്െവിനാണക് വിനി
തയാഗിക്ന്നെക്. യഥാർത്്ിൽ 
ഭീമമായ തപാതുെെ്ിതറെ ഭാര
മാണക് നികുെിയായി ജനങ്ങൾ
ക്തമൽ െിരിതച്ത്തുന്നെക്. സം
സ്ാന്ിതറെ െരിത്്ിതല 
ഏറ്വം വലിയ െെതമടുപെക് പദ്
െിയായ സിൽവർവലൻ എന്ന 

വിനാശപരിപാെിയമായി സർ
ക്ാർ മുതന്നാട്ടു തപാകുതമ്പാൾ ജന
ങ്ങൾ മനസ്സിലാതക്ണ് തവദനാ
െരമായ വസ്തുെ ഇൊണക്. ഇതപൊ
ഴുള്ള െെം െതന്ന നാം ഏവരുതെ
യം ജീവിെത് ഇത്യം ദുരിെ
മയമാക്ിതയങ്ിൽ, സിൽവർവല
നിതറെ തപരിൽ എടുക്ന്ന െെവം, 
മുെക്ന്ന സഹസ്രതൊെിെളും, 
ഇെിലം എത്തയാ ഭീെരമായ ദു
രിെമായിട്ാകും നമ്മളിതലക്ക് െി
രിതച്ത്തുെ!

തലാെ്ക് െതന്ന ഏറ്വമധിെം 
നികുെി ചുമത്തുന്ന രാജഷ്യങ്ങളി
തലാന്നാണക് ഇ്ഷ്യ. ജിഎസ്ി എന്ന 
ജനവിരുദ് നികുെി സമ്പ്രദായം 
അെിതച്ൽപെിച്െിനു തശഷം സാ
ധാരണക്ാരനു തമലള്ള നികുെി
ഭാരം പലമെങ്ങക് വർധിച്ചു. വില
െൾ ഉയരുതമ്പാൾ സർക്ാരിനു 
ലഭിക്ന്ന നികുെിയം ഉയരുെ
യാണക്. ശ്ാസം മുട്ിക്ന്ന ഈ 
നികുെി അ്ിമഉപതഭാക്ാവാ
ണക് നൽതെണ്ടുന്നെക്. രാജഷ്യത് 

സാധാരണ ജനതൊെിെളാണക് 
നൽതെണ്ടുന്നെക്. വഷ്യവസായിെ 
ഉൽപെദാെതരാ, വൻെിെ വിെരണ 
കൂറ്ൻമാതരാ അല്. ജിഎസ്റി വരു
മാനം ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നരല
ക്ം തൊെി രൂപ െവിഞ്ഞു എന്നക് 
അഭിമാനപൂർവ്വം സർക്ാർ പ്ര
ഖഷ്യാപിക്തമ്പാൾ സാധാരണക്ാ
രൻ അധ്ാനിച്ക് സൃഷ്ിച് അവരു
തെ പരിമിെ വരുമാന്ിൽ നിന്നക് 
ഒന്നരലക്ം തൊെി െവർന്നു 
എന്നാണക് അർത്ം. 18 ശെമാനം 
ജിഎസക് െിയള്ള ഒരു ഉൽപെന്ന്ി
തറെ വില 100 രൂപയിൽ നിന്നും 
200 രൂപയായി ഉയർന്നാൽ സർ
ക്ാരിനു 18 രൂപയതെ സ്ാന്ക് 
36 രൂപ ലഭിക്ം. ജിഎസക് െി തറ
തക്ാർഡക് പിരിവിതലക്ക് തപാകു
ന്നെിതറെ പിറെിതല യഥാർത് 
ൊരണമിൊണക്. ഈ വർധിച് 
വരുമാനം ഉതപക്ിക്ാൻ െയോ
റതല്ന്നക് ധിക്ാരപൂർവ്വം സർക്ാ
രുെൾ പരസഷ്യമായി പറയന്നു.    

അെിമുെി ജനതരോഹെരമായ 
ഈ സമീപനം പുലർത്തുന്നെിൽ 
സർക്ാരുെൾ െമ്മിൽ വഷ്യെഷ്യാ
സമില്. തൊെിയതെ നിറം പ്രശക് ന
മല്. ൊരണം ഇവതരല്ാം െതന്ന, 
ഒതരതപാതല മുെലാളിവർഗ്ഗ ി്തറെ 
തസവെരാണക്. െങ്ങളുതെ ദുരിെ
്ിനു ൊരണം ഈ മുെലാളി
് വ ഷ്യവ സ് ി െ ി യ ാ ത ണ ന്ന 
തബാധഷ്യം ജനങ്ങൾക്ണ്ാൊെി

രിക്ാനും, വിലക്യറ്്ിനു ൊ
രണമാകുന്ന നയങ്ങൾതക്െിതര  
തെരുവിലിറങ്ങാെിരിക്ാനും ൌ
ശലപൂർവം ഭരണകൂെം പ്രവർ്ി
ക്ം. അെക് െിലതപൊൾ െിറ്ക് 
തപാതല നിസ്സാര ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ 
നൽെിയാവാം, സൗജനഷ്യങ്ങൾ 
പ്രഖഷ്യാപിച്ാൊം, അതല്ങ്ിൽ 
െണ്ിൽ തപാെിയിടുന്ന പദ്െി
െൾ പ്രഖഷ്യാപിച്ാൊം. അതുമതല്
ങ്ിൽ ജനങ്ങളുതെ ശ്ദ് െിരിക്ാ
നായി, ഐെഷ്യം െെർക്ാനായി, 

തബാധപൂർവം മെ്ിതറെതയാ 
ഭാഷയതെതയാ രാഷ്ടീയ്ിതറെ
തയാ ഒതക് തപരിൽ സമൂഹ്ിൽ 
വിഭജനം സൃഷ്ിച്ചുതൊണ്ക് സം
ഘർഷങ്ങളുണ്ാക്ാം. ഇ്രം 
വിഭജനങ്ങളിലൂതെയം പര്രമു
ള്ള തവറുപെക് വളർത്തുന്നെിലൂതെ
യം, ജനങ്ങൾക്ിെയിലള്ള ഐെഷ്യം 
െെർ്ക്, ജനെീയ സമരങ്ങതള 
െെയാതമന്നും, യഥാർത് പ്രശക് ന
ങ്ങളിൽനിന്നും ശ്ദ് െിരിക്ാ
തമന്നും ഭരണകൂെം െണക്കൂട്ടുന്നു. 
രാജഷ്യത്മ്പാടും, നമ്മുതെ സം
സ്ാനത്തും നാമിെക് െണ്ടുതൊ
ണ്ിരിക്െയാണക്. 

ഇ്രം െെിക്ഴിെൾ െിരി
ച്റിഞ്ഞക്, വിഭജനങ്ങൾതക്ല്ാം 
അെീെമായി, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാ്, 
നീണ്ടുനിൽക്ന്ന പ്രതക്ാഭ ി്ൽ 
അണിനിരക്ന്നെിലൂതെ മാത്തമ, 
ഈ ജനതരോഹനയങ്ങൾ െിരു
്ിക്ാനാകൂ. അതപൊൾ മാത്തമ 
ജനങ്ങതള ഭയക്ന്ന ഭരണാധി
ൊരിെൾ ഉണ്ാകൂ. നിശേബ്ദരായി 
വിലക്യറ്്ിതറെ ദുരിെം സഹി
ക്ന്നെിനു പെരം അ്രതമാ
രു പ്രതക്ാഭ്ിനായി സ്്ം 
സമരസമിെിെളിൽ സംഘെി
ക്ാനും ഒതരാറ് മനുഷഷ്യതനതപൊ
തല അണിനിരക്ാനും ഈ രാ
ജഷ്യ്ക് അധ്ാനിച്ചു ജീവിക്ന്ന 
ഓതരാരു്തരാടും െങ്ങൾ 
ആഹ്ാനം തെയ്യുന്നു.
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കേശ്ാള്, ഡീസല് ോചകവാതകം എന്നിവയുകട നിശത്യനയുള് വിൈവര്ദ്ധനവിനും അവേ്യനിശത്യാേശയാഗ 
സാധനങ്ങളകട വിൈകെയറ്്ിനും ചാര്ജ് വര്ദ്ധനവകള്ക്കുകമതികര ചങ്ങനാശശേരിയില് നടന്ന ധര്ണ
യില് എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) ശകാടയം ജില്ാ കസക്ടറി സഖാവ് മിനി കക.ഫിൈിപ്് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

കകകറയില് സില്വര്ലൈന്വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി കചങ്ങന്നൂര്, കകാഴുവല്ലൂര് യൂണിറ്ികറെ ആഭിമുഖ്യ
്ില്, ഭൂമി േിടികച്ടുകെൈിനും ശോൈീസ് സിേിഐ(എം) ഗുണ്ടാ അതിക്മങ്ങള്ക്കും എതികര നടന്ന പ്രതി
ശഷധശയാഗം ശജാസഫ് സി.മാതയു ഉദ്ഘാടനം കചയ്യുന്നു.

സംഘടതി�പപക്ക്ാഭത്തിതറെ 
അഭാവതത് ഭരണാധതികാരതി
കൾ മു�തലടുകേുന്നു

ജനങ്ങൾ ദുരിെക്യ്ിൽ 
മുങ്ങുതമ്പാഴും എന്തുതൊണ്ാണക് 
വിലക്യറ്ം സർക്ാരുെൾക്ക് 
അെിയ്രപ്രധാനഷ്യമുള്ള വിഷയ
മല്ാ്െക്? ദയാരഹിെമായ മു
െലാളി്വഷ്യവസ്യതെ വിശ്
സ്തസവെർ മാത്മായ സർക്ാ
രുെൾ ധനിെർക്ക് നികുെിെളിൽ 
നിന്നും തമാെനം നൽകുെയം 
സാധാരണ-ഇെ്രം കുടുംബങ്ങ
തള നികുെിെളിലം ൊർജ്ജുെളി
ലം തെരിക്െയം തെയ്യുന്നു.  


