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വ ർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമകുക്ക് മനസ്ധിലപോക്പോം 
ആർഎസക്എസക്-ബധിജെപധി ജെരജഞെടകുപ്ക് കരകുനീക്ങ്ങൾ ആരംഭധി
ച്കുകഴധിഞെകു എന്ക്. മനഃപ്പൂർവ്ം പപമകപോപനം സൃഷ്ധിക്കുക, മെ ന്പൂന
പക്ഷങ്ങൾജക്െധിരപോയ വധിമ്വേഷ പപചപോരണത്ധിനക് ആക്ം വർദ്ധിപ്ധി
ക്കുക, ഹധിന്കുെവേ വധികപോരം െവേലധിപ്ധിക്കുക, ന്പൂനപക്ഷ വധിഭപോഗങ്ങൾ ഹധി
ന്കുമെജത് അപകീർത്ധിജപ്ടകുത്കുന്കു എന്ക് ചധിപെീകരധിക്പോൻ പകുെധിയ 
സപോദ്്െകൾ കജടെത്കുക െകുടങ്ങധിയ മപോർഗങ്ങജ�പോജക് ഇെധിനപോയധി 
അവർ അവലംബധിക്കുന്കു.

കേര�സർക്പോരധിജറെ സപോ്ത്ധികസ്ധിെധി 
അെീവഗകുരകുെരമപോയ പപെധിസന്ധിജയ അഭധിമകു
ഖീകരധിക്കുകയപോജണന്ക് 2020-2021ജല സധിഎെധി 
റധിമപ്പോർട്ക് ചപൂടെധിക്പോട്കുകയകുടെപോയധി. ജപപോെകു
കടം വർഷംമെപോറകും ജെട്ലകു�വപോക്കും വധിധം 
വർദ്ധിച്കുജകപോടെധിരധിക്കുന്കു. 2014-15 സപോ്
ത്ധികവർഷത്ധിജല ജപപോെകുകടം 1,41,947 മകപോ
ടധിയപോയധിരകുന്െക് 2020-2021ൽ  3,02,620 മകപോടധിയപോയധി വർദ്ധിച്കു. 
ഒരകു വർഷം പധിന്ധിട്ക് ഇമപ്പോൾ അെക് ഏെപോടെക്  3.2 ലക്ഷം മകപോടധി
യപോയധിരധിക്കുന്കു. അെപോയെക് ജവറകും ആറക് വർഷത്ധിനകുള്ധിൽ മക
ര�ത്ധിജറെ ജപപോെകുകടം 144 ശെമപോനമപോയധി ഉയർന്ധിരധിക്കുന്കു.

നൂറ്റാണ്ടുകളറായി സൗഹറാർദ്ദ
ത്റാടെ കഴിയുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കും 
മുസ്ലീങ്ങൾക്മി െയിൽ ഭിന്നിപ്കും 
അവിശ്റാസവകും ടെറ്ിദ്റാരണക
ളകും വളർത്തുന്നെ് തവറാട്ടുതേടുന്ന
െിേറാണ.് ഹിന്ദുെ്കും എന്ന തേരിൽ 
ഹിന്ദു വർഗലീയ ഭ്റാന്റാണ് ഇവർ 
േെർത്തുന്നെ്. ജേങ്ങൾ ദുരിെ
ങ്ങൾക്േടുവിലറാണ്. ടെരടഞെ
ടുപ്ിൽ ഈ േലീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഒഴിവറാക്കി കൃത്ിമ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർ
ച്ചട്കെടുക്കണകും. മെേരമറായ സ്പർ
ദ് വളർ്ി ജേങ്ങടള ഭിന്നിപ്ി
ക്കണകും. അതെറാടെറാപ്കും മറാദ്ധ്യമ

ങ്ങടള വരുെിയിലറാക്കയുകും ഭര
ണസകുംവിധറാേട് േക്ഷേറാെ
േരമറായി പ്രവർ്ിപ്ിക്കയുകും 
വറാെക ഗുണ്ടകടള അണിേിരത്തു
കയുകും തവണകും. അതഛേദിൻ അഥവറാ 
േല്ല േറാളകൾ തേറാലുള്ള കേെമു
ദ്റാവറാകധ്യങ്ങളടെ മറേറ്ി ഹിന്ദുെ് 
വറായ്തറാരികൾ അരങ്ങുടകറാഴുപ്ി
ക്കും. മുസ്ലീങ്ങൾടക്കെിരറായ ടവ
റുപ്കും വിതദ്ഷവകും ഭലീെിയുകും ഹി
ന്ദുക്കളിൽ വളർ്ിടയടു്് ‘ഭി
ന്നിപ്ിച്ച് ഭരിക്ക’ എന്ന വിേറാശ 
േറാെയിലൂടെ മുതന്നറുക എന്ന 
ലക്ഷധ്യകുംവച്ചുള്ളെറാണ് ഈ ശബ്ദ

തകറാലറാഹലങ്ങടളല്ലറാകും.

വർഗീയമായി  
ഭിന്ിപ്ിക്ാനുള്ള പദ്ധതി

വർഗലീയ സകുംഘർഷങ്ങൾ ഒരു 
ഗൂഢറാതലറാചേയുടെ സൃഷ്ിയറാണ്. 
പ്രറാതദശികമറായുണ്ടറാകുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങടളതപ്റാലുകും ഊെിടപ്രുപ്ിച്ച് 
മുസ്ലീങ്ങടളക്റിച്ച്, ചിലതപ്റാൾ 
ക്ിസ്ധ്യറാേികടളക്റിച്ചുകും, സകുംശ
യവകും തരറാഷവകും ആളിക്ക്ിക്
ന്നു. ആർഎസ്എസകും ബിടജേി
യുകും ടചറുതകും വലുതമറായ ഒരുേറ്കും 
സകുംഘേരിവറാർ സകുംഘെേകളകും 

ഈ ഹലീേേദ്െിയിൽ േങ്റാളി
കളറാണ്. ഇെിേറായി ചില സ്ിരകും 
സമ്പ്രദറായങ്ങൾെടന്നയുണ്ട.് ആരറാ
ധേറാലയങ്ങളടെതയറാ ശ്മശറാേങ്ങ
ളടെതയറാ ഭൂമി സകുംബന്ിച്ച െർ
ക്കകും, േള്ളിയിടല ഉച്ചഭറാഷിണി
ടയടച്ചറാല്ലിയുള്ള വഴക്ക്, മെേര
മറായ തഘറാഷയറാത്യുടെയുകുംമറ്കും 
തേടരയുണ്ടറാകുന്ന കതല്ലറ്, ലൗ 
ജിഹറാദ് ആതരറാേണകും, േിർബ
ന്ിെ മെേരിവർ്േടമന്ന 
േരറാെി, േശുവിടേടച്ചറാല്ലിയുള്ള 
അക്മങ്ങൾ തെങ്ങിയവടയറാടക്ക 
സ്ിരമറായി ആവർ്ിക്കടപ്ട്ടു
ടകറാണ്ടിരിക്ന്നു. വർഗലീയ സ്പർ
ദ് വളർ്റാേറായി ഏതവിഷയ
ട്യുകും ഉേതയറാഗടപ്ടുത്തുകയറാ
ണ് സകുംഘേരിവറാർ. ഊഹറാതേറാ
ഹങ്ങളകും ടകട്ടുകഥകളകും ഊെിടപ്
രുപ്ിച്ച േിസ്റാര കറാരധ്യങ്ങളടമറാ
ടക്ക ഹലീേമറാകുംവിധകും ഉേതയറാഗ
ടപ്ടുത്തുന്നു. സകുംഘേരിവറാറിടറെ 
ഐെി വിദഗ്ദ്ധരുകും അവതരറാെ് വി
തധയെ്കും പുലർത്തുന്ന മറാദ്ധ്യമ
ങ്ങളകും ഈ ഹലീേേദ്െിയിൽ 

കണ്ികളറാണ.് തസറാഷധ്യൽ മലീഡിയ 
ഇവരുടെ കള്ളക്കഥകൾ രറാജധ്യടമ
മ്റാടുകും എ്ിക്ന്നു. കുടുകുംബ സദ
സ്സുകളിതലക്കും കിെപ്റകളിതല
ക്കുംവടര േിറകുംേിെിപ്ിച്ച കഥക
ടളത്തുന്നു. ഹിന്ദുെ് മുദ്റാവറാകധ്യവകും 
ഹിന്ദുരറാഷ്ട്ര വറാദവടമറാടക്ക ഏറ്
വിളിക്കറാൻ ടചറുപ്ക്കറാർതേറാലുകും 
മുതന്നറാട്ടുവരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങടള വച്ചു
ടേറാറുപ്ിക്കിടല്ലന്ന െര്ിലുള്ള 
വളടര വികലമറായ ഒരു ചിന്റാഗ

hÀ²n¨phcp¶ hÀKob kwLÀj§Ä¡v ]n-¶nÂ
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2020-2021ൽ സകുംസ്റാേ
്ിടറെ ടേറാതകെകും ആടക ആഭധ്യ
ന്രഉൽപ്റാദേ്ിടറെ 40 ശെ
മറാേമറായി ഉയർന്നെറായി സിഎജി 
വധ്യകെമറാക്കി. ഇെ് അനുവദേലീ
യമറായ അനുേറാെ്ിൽ േിന്നുകും 
33 ശെമറാേകും അധികമറാണ്. വറാ
ങ്ങിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഭലീമമറായ ഈ വറായ്റാ
തക ഉൽപ്റാദേക്ഷമമറാല്ലറാ് രകും
ഗങ്ങളിതലക്ക് ഒഴുക്ന്നുടവന്നെി
േറാൽ ആഭധ്യന്രഉൽപ്റാദേമറാകടടെ 
വർദ്ിക്ന്നുമില്ല. കെകും വറാങ്ങിതയ 
േലിശതേറാലുകും അെ്കെറാൻ കഴിയൂ 
എന്ന ദുസ്ിെിയിൽ വലീണ്ടുകും വറായ് 
വറാങ്ങിക്കൂട്ടുകും. ഇവടയല്ലറാകും തചർ
ന്ന് ജിഡിേി-വറായ്റാ അനുേറാെകും 

വലീണ്ടുകും വർദ്ിപ്ിക്കും. 2020 ൽ 
ജിഡിേി-വറായ്റാ അനുേറാെകും 100 
ശെമറാേകും കെന്നതപ്റാൾ, െകർച്ച 
പൂർണ്മറായ ശ്ലീലങ്യുടെ ഭയടപ്
ടുത്തുന്ന ഉദറാഹരണകും തകരളട് 
കറാ്ിരിക്ന്ന വലിയ വിേ്ി
ടറെ സൂചേയറാണ്. സകുംസ്റാേകും 
അേരിഹറാരധ്യമറായ സറാമ്്ിക 
പ്രെിസന്ിയിതലക് േലീങ്ങുക
യറാടണന്നെിടറെ സൂചേകളറാണ് 
കഴിഞെ മൂന്നുേറാലു മറാസമറായി 
കണ്ടുടകറാണ്ടിരിക്ന്നെ്. 

 2022 തമയ് മറാസ്ിൽ സകും
സ്റാേകും കഠിേമറായ ഒരു പ്രെി
സന്ിടയ തേരിടെെറായി സർക്കറാ
രിേ് സമ്മെിതക്കണ്ടിവന്നു. സകും

കണക്കളിൽ ടേറാരു്തക്കടു
ടണ്ടന്നറായിരുന്നു തകന്ദ്ര്ിടറെ 
കടണ്ട്ൽ. കിഫ്ബി ഉൾപ്ടെ
യുള്ള ടേറാതതമഖലറാ സ്റാേേ
ങ്ങൾവഴി എടു്ിട്ടുള്ള കെവകും 
സകുംസ്റാേ സർക്കറാരിടറെ ടമറാ്കും 
കെ്ിടറെ ഭറാഗമറായി്ടന്ന കറാ
ണണടമന്നറാണ് തകന്ദ്രകും േറഞെ
െ്. ഇെ് അകുംഗലീകരിക്കറാേറാകില്ല 
എന്നറാണ് സകുംസ്റാേ േിലേറാെ്. 

േിലവിൽ്ടന്ന 25 ലക്ഷകും രൂ
േയ്ക്കു തമലുള്ള ബില്ലുകൾ മറാററാൻ 
ട്രഷറി േിയന്ത്രണമുള്ള സകുംസ്റാ
േ്് കെടമടുക്കറാൻ അനുവറാദകും 
ലഭിക്കറാടെ വന്നതപ്റാൾ ജലീവേ
ക്കറാർക്ക് ശമ്ളകും ടകറാടുക്കറാേറാ
കറാ് െര്ിൽ പ്രെിസന്ി 
രൂക്ഷമറാകുകും എന്ന സ്ിെിയിടല
്ി. അന്ന് 4000 തകറാെി രൂേ
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കെ കെയില് സില്വർലൈൻ വിരുദ്ധ ജനെീയ സമിതി ശൊഴിശ്ാട് ജില്ാ്മ്ിറ്ിയുകട ശനതൃത്വത്ില് 
കമയ് 26ന് െളശട്രേറ്ിശൈയ്ക് നടത്ിയ 'അഭയാർത്ി േൈായന'കത് പ്രേസ്ത എഴുത്തുൊരൻ െല്പ്പറ് 
നാരായണൻ അഭിസംശ�ാധന കെയ്യുന്നു. (വാർത് 14-ാം ശേജില്)

സ്റാേകും ആവശധ്യടപ്ടെ തക കെ
ടമടുക്കറാൻ തകന്ദ്രസർക്കറാർ അനു
മെി േൽകറാെിരുന്നെറാണ് തക
രളട  ്പ്രെിസന്ിയിലറാക്കിയെ.് 
4000 തകറാെി രൂേ കെടമടുക്കറാൻ 
സകുംസ്റാേകും അനുമെി തചറാദിച്ച
തപ്റാൾ തേരട്യുള്ള കെ്ി
ടറെ കണക്കൾടവച്ച് തകന്ദ്രകും 
കെടമടുപ്ിടേ തചറാദധ്യകും ടചയ്തു. 
സകുംസ്റാേടമടു് വറായ്കളടെ (ശേഷം 2-ാം ശേജില്)
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

യുടെ വറായ് ലഭധ്യമറായതടകറാണ്ടു
ണ്ടറായ ആശ്റാസകും െലീർത്തുകും െറാൽ
ക്കറാലികകും മറാത്മറാണ്. ഇത്യുകും 
ആേൽക്കരമറായ സ്ിെിയിതല
ക്ക് സകുംസ്റാേ്ിടറെ സറാമ്
്ികരകുംഗകും െകർന്നടെങ്ങിടേ
യറാണ്? ആരറാണ് ഇെിേ് ഉ്
രവറാദികൾ? 

കേരളം േടക്ക്ണിയിലേ
ക്പ്ട്ടക്തങ്ിക്ന?

1960കൾവടര ഒരു രൂേയുടെ
തേറാലുകും ബറാധധ്യെയില്ലറാെിരുന്ന 
തകരള്ിടറെ ഖജേറാവ് കെടക്ക
ണിയിലകടപ്ടെടെങ്ങിടേ? ട്രഷ
റിയുടെ സൂക്ഷിപ്കറാരറായി സെധ്യ
പ്രെിജ്ഞ ടചയ്് അധികറാരതമറ് 
ഇെത-വലത സർക്കറാരുകൾ മറാ
ത്മറാണ് ഈ സറാഹചരധ്യ്ിേ് 
ഉ്രവറാദികൾ. കുറ്കരവകും േി
രു്രവറാദേരവമറായ ധേവിേി
തയറാഗ ി്ലൂടെ ജേങ്ങളടെ േണകും 
േറാേറാമറാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒഴുക്കടപ്ട്ടു. 
ഭരണെല്ിടല അഴിമെിയിലൂ
ടെയുകും ടവടെിപ്കളിലൂടെയുകും കഴി
ഞെ അഞ്് േെിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ 
സകുംസ്റാേഖജേറാവിൽ േിന്ന് 
കവർടന്നടു് തക ഇതപ്റാഴുണ്ടറാ
യിട്ടുള്ള ടേറാതകെത്ക്കറാൾ ഒട്ടുകും 
കുറവറാകറാൻ സറാധധ്യെയില്ല. ആർ
ഭറാെങ്ങൾക്കും ആതഘറാഷങ്ങൾ
ക്കുംതവണ്ടി ഒരു മേഃസ്റാക്ഷിക്
ത്തുമില്ലറാടെ ധൂർ്െിച്ചെ് എത്
തയറാ തകറാെികൾ. തകറാവിഡ് മഹറാ
മറാരിയുടെ കറാല്് രറാേകൽ 
േണിടയടു് ആശമറാർക്ക് േര
മതഛമറായ ഓണതററിയകും േൽ
കറാ് സർക്കറാർ, തലറാകതകരള 
സഭയ്ക്കുതവണ്ടി 3തകറാെി േലീക്കിവ
യ്ക്കുന്നതതേറാലുള്ള നൂറുകണക്കിേ് 
ധൂർത്തുകൾ അേസയൂെകും തെരുക
യറാണ്. ഒരു ദലീർഘവലീക്ഷണവമി
ല്ലറാടെ തെങ്ങി ആയിരക്കണക്കി
േ് തകറാെികൾ ടചലവഴിച്ച് േറാെി 
വഴിയിൽ ഉതേക്ഷിച്ച േദ്െിക
ടളത്? കല്ലെ ഇറിതഗഷൻ േദ്
െി തേറാലുള്ളവ. 

സർക്കറാർ വിലറാസകും തകറാർപ്
തറഷനുകളകും എണ്മറ് സ്റാേേ
ങ്ങളകും രൂേലീകരിച്ച് സ്ന്ക്കറാടര  
ഉയർന്ന ശമ്ളത്റാടെയുകും എണ്
മറ് സൗഭറാഗധ്യങ്ങതളറാടെയുകും േിയ
മേകും േൽകി ടേറാെിച്ചുെലീർ്െ് 
എത്തകറാെികൾ. േെിേറായിരക്ക
ണക്കിേ് ടഹക്ടർ സർക്കറാർ ഭൂമി 
രറാഷ്ട്രലീയതമലറാളന്റാരുകും വൻകിെ
ധേികരുകും േങ്ിടടെടുത്തു. േറാടെ്ി
ടേടു് ആയിരക്കണക്കിേ് 
ഏക്കർ റവേയു -വേഭൂമി തെറാടെകും 
മുെലറാളിമറാർ ഒരു രുേ േറാടെകും 
തേറാലുകും േൽകറാടെ കകവശടപ്
ടു്ി. സർക്കറാരിടറെ വിലടപ്ടെ 
സ്ത്തുവകകൾ അേധ്യറാധലീേടപ്
ട്ടു. വിതധയന്റാരുകും ദറാസന്റാരുമറായ 
തേറാലലീസ് പ്രമറാണിമറാർക്കും ഉതദധ്യ
റാഗപ്രഭുക്കൾക്കും  ഉയർന്ന േദവി
കളകും ലറാവണങ്ങളകും യതഥഷ്കും സൃ
ഷ്ിച്ചുേൽകി കുെിയിരു്ി. സർ
ക്കറാർ ജലീവേക്കറാരുടെ ടേരുപ്ി

ച്ചുകറാണിക്കടപ്ടുന്ന ശമ്ള ി്ടറെ 
കണക്കിടല വലിടയറാരു വിഹി
െവകും ഇ്രക്കറാർക് േൽകുന്ന 
ഭലീമമറായ ആനുകൂലധ്യങ്ങളടെ തക
യറാണ.് എങ്ിലുകും കപ്രമറി സ് കൂൾ 
അദ്ധ്യറാേകർക്കും സർക്കറാർ ആശു
േത്ിയിടല തേഴ് സമറാരുകും കേ
് ശമ്ളകുംവറാങ്ങി സർക്കറാർ ഖജ
േറാവിടേ മുെിപ്ിക്ന്നുടവന്നറാണ് 
പ്രചറാരണകും. സ്ന്കും കക്ഷിയിടല 
അനുചരന്റാർക്ക് മന്ത്രിപ്െയിൽ 
സ്റാേകുംേൽകി, േറാട്ടുകറാരടറെ ടച
ലവിൽ െലീറ്ിതപ്റാറ്ന്നതവഴി ടച

ലവഴിക്ന്നെ് എത്തകറാെികൾ. 
സ്കറാരധ്യആവശധ്യങ്ങൾക്കറായി 
സർക്കറാർ വറാഹേങ്ങൾ ഓെി് ലീർ
ക്ന്ന ഇന്േ്ിനുകും ടമയ്റെ
േൻസിനുമറായി മുെിച്ചുെലീർക്ന്ന 
തകറാെികൾ എത്? ജേങ്ങളടെ 
േികുെിപ്ണകും കകകറാരധ്യകും ടച
യ്യുതമ്റാൾ കർശേമറായി േറാലിക്ക
ടപ്തെണ്ട സറാമൂഹധ്യപ്രെിബദ്െ
യുകും ജറാഗ്രെയുകും അവധറാേെയുകും  
െരിമ്കും പ്രദർശിപ്ിക്കറാടെ, ഈ 
സകുംസ്റാേകും േിറവിടകറാണ്ടെി
നുതശഷകും ഇതന്നറാളകും യതഥഷ്കും 
േെ്ിയിട്ടുള്ള സറാമ്്ികവി
േിതയറാഗവകും അഴിമെിയുമറാണ് 
തകരളകും ഇപ്രകറാരകും കെടക്കണി
യലകടപ്െറാനുള്ള പ്രമുഖ കറാരണകും. 

അതെറാടെറാപ്കും കഴിഞെ മൂന്നി
തലടറ േെിറ്റാണ്ടറായി തെരുന്ന 
വറായ്റാധിഷ്ിെ വികസേകും എന്ന 
േയവകും ഈ െകർച്ച സൃഷ്ിച്ചെിൽ 
മടറ്റാരു പ്രമുഖമറായ കറാരണമറായി 
പ്രവർ്ിച്ചു. വൻകിെമുെലറാളി
മറാരുടെയുകും സറാമ്്ികഗ്രൂപ്കള
ടെയുകും െറാൽപ്രധ്യറാർത്കും ഭലീമമറായ 
തെറാെിൽ വറായ്വറാങ്ങി േെപ്റാക്
ന്ന വികസേടമന്ന തേരിലുള്ള മൂ
ലധേേിക്ഷേങ്ങൾ സകുംസ്റാേ
ഖജേറാവിടറെ തമൽ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
ആഘറാെകും വളടര വലുെറാണ്. രറാ
ഷ്ട്രലീയ - ഉതദധ്യറാഗസ് തലറാബിയികും
ഗിലൂടെ എങ്ങിടേയുകും വറായ്  അെി
തച്ചൽപ്ിക്ക എന്നെ് ധേമൂല
ധേ ശക്ികളടെ പ്രവർ്േെ
െ്മറായി മറാറിയിരിക്ന്നു. വിക
സേകും ഉൽപ്റാദേേരമറാതണറാ അല്ല
തയറാ എന്നെ് വറായ് േൽകുന്നവർ
ക്കും വറാങ്ങുന്നവർക്കും േരിഗണ
േറാവിഷതയമല്ല. വറായ്യുടെ വധ്യവ
സ്യിൽ ഉൾടപ്ടു്ി െങ്ങളടെ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും 
സറാതങ്െിക േരിജ്ഞറാേ്ിനുകും 
വിേണിയുകും ഉറപ്റാക്ന്നു. മുെലറാ
ളിമറാരുടെ ദറാസന്റാരറായി പ്രവർ

ി്ക്കറാൻ പ്രെിജ്ഞടയടു ിട്ടുള്ള 
ഭരണതേതൃെ്്ങ്ങൾ, വറായ് ത

റന്നുേൽകുന്ന അഴിമെിയുടെയു
ടെയുകും കിക്ക്ബറാക്കളടെയുകും 
കമ്മലീഷടറെയുകും പ്രറാതയറാജകരറാകറാ 
ടമന്നുള്ള സറാധധ്യെകൂെി കറാണുന്ന
തെറാടെ വറായ്റാധിഷ്ിെ വികസ
േ്ിടറെ അെിയുറച്ച വക്റാക്ക
ളറായി മറാറുന്നു. തലറാകടമമ്റാടുമുള്ള 
മുെലറാളി് രറാഷ്ട്രങ്ങളിടല രറാഷ്ട്രലീയ 
തേതൃെ്കും സങ്ൽപ്ിക്കറാേറാവറാ
്വിധകും അഴിമെിയിൽ ആണ്ടു
മുങ്ങിയെ് ഫിേറാൻസ് മൂലധേ
്ിടറെ മറാസ്മരികമറായ ഈ പ്ര
വർ്േ്ിടറെ ഫലമറായറാണ്. 

ശ്ലീലങ്യുകും ഗ്രലീസകും അെിടറെ കൃ
െധ്യമറായ പ്രെലീകങ്ങളറാണ്. േമ്മു
ടെ രറാജധ്യവകും ഇവടുട  ്സകുംസ്റാേ 
ഗവൺടമന്റുകളകും വിേറാശ്ിടറെ 
അതെ േറാെയിൽ െടന്നയറാണ് 
സഞ്രിക്ന്നെ്. 

തകരള്ിൽ ഇതപ്റാൾ അധി
കറാര്ിലുള്ള േിണററായി വിജ
യൻ സർക്കറാർ വറായ്റാധിഷ്ിെ 
വികസേ്ിടറെ  െലീവ്രേറാെയി
ലറാണ് ചരിക്ന്നെ്. കെകുംകയറി 
മുെിഞെ് കു്േറാളടയടു്റാലുകും 
വികസേകും േെപ്റാക്ടമന്ന് മുഖധ്യ
മന്ത്രി പ്രഖധ്യറാേിക്ന്നെ് ചങ്ങറാ
്മുെലറാളി്്ിടറെ അെിയു
റച്ച പ്രതയറാക്റാവറായെിേറാലറാണ.് 
അതദ്ദഹ്ിടറെ തകവലകും അഞ്് 
വർഷട് ഭരണ്ിനുള്ളിൽ 
സകുംസ്റാേ്ിടറെ വറായ്റാഭറാരകും 
രണ്ടുമെങ്ങറായെ് മുെലറാളി് വി
കസേ്ിടറെ ഈ ഭ്റാന്് മൂല
മറാണ്. െകർച്ചയുടെ ടേല്ലിപ്ലക 
കറാണുതമ്റാഴുകും സിൽവർകലൻ 
േദ്െിക്തവണ്ടി വലീണ്ടുകും സഹ
സ്രതകറാെികൾ വറായ് എടുക്കറാൻ 
െലീവ്രമറായി ശ്മിക്ന്നതകും ഇക്കറാ
രണ്റാലറാണ്. ഇന്ന് തകരളകും 
അഭിമൂഖലീകരിക്ന്ന രൂക്ഷമറായ 
സറാമ്്ിക പ്രെിസന്ിയുടെ 
ഒന്നറാകും പ്രെി േിണററായി വിജ
യൻ സർക്കറാരറാണ്.           
ബജറ്ിനു പുറത്ു േടക്മടു
ക്ുേയും ക്െലവഴിക്ുേ
യും ക്െയ്ുന് പുതിയ 
സമ്പ്രദായത്ിന് പിണറായി 
സർക്ാർ തുടക്മിട്ടു

ഭരണേിർവ്വഹണരകുംഗ്് 
ആതഗറാളവധ്യറാേകമറായി മുെലറാളി
്രറാജധ്യങ്ങൾ കഴിഞെ രണ്ട് 
േെിറ്റാണ്ടുകൾക്മുമ്് തെക്കകും 
കുറിച്ച സറാമ്്ികവിേിതയറാഗ 
സമ്പ്രദറായമറാണ് ഒന്നറാകും േിണററാ
യി മന്ത്രിസഭ ഭരണതമടറ്ടു് 
േറാൾ മുെൽ തകരള്ിൽ തെരു
ന്നെ്.  ഇതന്നറാളകും േിലേിന്നിരു

ന്ന സറാമ്്ിക വിേിതയറാഗ രലീ
െികളിൽ േിന്നുള്ള ഗൗരവെര
മറായ ഒരു മറാറ്മറായിരുന്നു അെ്. 
അെിേ് ചുക്കറാൻേിെിച്ചെറാകടടെ 
അന്നട് ധേമന്ത്രി തെറാമസ് 
ഐസക്ക് ആയിരുന്നു. സമറാഹ
രിക്കറാൻ കഴിയുന്ന വരുമറാേവകും 
അത ടചലവഴിച്ച് േെപ്റാതക്കണ്ടു
ന്ന േദ്െികളകും േിയസഭയിലവ
െരിപ്ിക്ന്ന ബജറ്ിലൂടെ പ്രഖധ്യറാ
േിക്ക എന്ന സറാമ്പ്രദറായിക രലീ
െിയിൽ വധ്യെിയറാേകും വരറാൻ ത
െങ്ങി. കർശേമറായ ഓഡിറ്് േെ
ക്ന്ന ബജറ്് ടചലവകൾക് ബദ
ലറായി ബജറ്ിനുപുറ്് കെടമടു
ക്കയുകും ടചലവഴിക്കയുകും സ ്ടേ
ഷധ്യൽ േർപ്സ് ടവഹിക്കിളകളകും 
കൺസൽടെൻസികളകും വഴി േദ്
െി േിർവ്വഹണവകും േെത്തുന്ന രലീെി 
വധ്യറാേകമറായി വന്നു. കിഎഫ്ബി 
ഇ്ര്ിലുള്ള സറാമ്്ിക 
വിേിമയരലീെിയുടെ പ്രധറാേ ഉേ
കരണവമറായി മറാറി. ടേറാതമറാർ
ക്കറ്ിൽേിന്ന് ഉയർന്ന േലിശ്കെ് 
കെടമടുത്തുകും ലണ്ടൻ തറ്റാക് 
എക ്സ ്തചഞ്ിൽവടര ലിസ്റ്റു ടചയ്് 
ഉയർന്ന േലിശ േിരക്ള്ള തബറാ
ണ്ടുകളിലൂടെയുകും കടണ്ടത്തുന്ന 
േണകും ടചലവഴിക്ന്നെറാകടടെ 
പ്രധറാേമറായുകും വൻകിെ േിർമ്മറാ
ണക്കമ്േികൾക്ക് ലറാഭമുണ്ടറാക്കി
ടക്കറാടുക്ന്ന വിധ്ിലുള്ള േിർ
മ്മറാണ പ്രവർ്േങ്ങൾക്കറാണ്. 
കൺസൾടെൻസി ഏജൻസികൾ 
വഴി േെത്തുന്ന ഈ ടചലവകൾ 
സിഎജിയുടെ ഓഡിറ്ിനുതേറാലുകും 
വിതധയമറാക്കറാൻ സർക്കറാർ സമ്മ
െിക്ന്നില്ല. സറാമ്്ിക രകുംഗ
്ിേ് ഉത്ജേകും േകരുന്ന വി
ധ ി്ൽ, ടെറാഴിൽ സൃഷ്ിക്കതയറാ 
വരുമറാേമുറപ്റാക്കതയറാ ടചയ്യുന്ന 
തമഖലകളിലല്ല ഈ കെടമടു് 
േണകും ടചലവഴിച്ചടെന്ന് കഴി
ഞെ കറാലങ്ങളിൽ േറാകും കണ്ടെറാ
ണ്. അതപ്റാൾ സ്ഭറാവികമറായുകും 
ഉയർന്നുവരുന്ന േലിശ െിരിച്ചെ
ക്കറാൻെടന്ന കെടമടുതക്കണ്ട 
സ്ിെി സകുംജറാെമറാക്ന്നു. മറാത്
മല്ല ശമ്ളമുൾടപ്ടെയുള്ള േിെധ്യ
േിദറാേടച്ചലവകൾ േെന്നു തേറാ
കണടമങ്ിലുകും കെടമടുതക്കണ്ട ദുഃ
സ്ിെി വന്നു തചരുന്നു. 

ക്പാതുേടം േുറച്ുോണി
ച്ുക്ോണ്് വീണ്ും വായ്പ 
എടുക്ാൻ േിഎഫ്ബിക്യ 
ബജറ്ിനു പുറത്് നിലനിർ
ത്ിയിരിക്ുന്ു

രണ്ടറാകും േിണററായി സർക്കറാ
രിനു തവണ്ടി ധേമന്ത്രി ടക.എൻ.
ബറാലതഗറാേറാൽ അവെരിപ്ിച്ച 
ഈ വർഷട് സകുംസ്റാേ ബജ
റ്് േമുടക്കറാന്നു േരിതശറാധിക്കറാകും. 
കെകും െിരിച്ചെവ് ഒഴിടക, സകുംസ്റാ
േ്ിടറെ ആടക ടചലവ ്1,73,588 
തകറാെി രൂേയറാണ് ബജറ്ിൽ തര
ഖടപ്ടു്ിയിട്ടുള്ളെ്. കെടമറാഴി
ടകയുള്ള വരവ് 1,34,471 തകറാെിയുകും. 
ടേറാതകെകും, സകുംസ്റാേ ജിഡി
േിയുടെ 4.17% അെറായെ്, 39,117 

തകറാെിയുകും റവേയു കെകും, 22,968 
തകറാെിയുമറായി കണക്കറാക്കിയി
രിക്ന്നു. എന്നറാൽ കണക്കളിൽ 
ടേറാരു്തക്കടുടണ്ടന്നറാണ് തക
ന്ദ്രസർക്കറാരുകും സറാമ്്ിക വി
ദഗ്ദരുകും സിഎജിയുടമറാടക്ക ചൂണ്ടി
ക്കറാട്ടുന്നെ്. അെിടറെ കറാരണകും 
ലളിെമറാണ്. േദ്െികൾ പുെി
യെറായി പ്രഖധ്യറാേിക്ന്നടെല്ലറാകും 
കിഫ്ബി വഴിയറാണ്. അെറായെ്, 
സകുംസ്റാേട് മൂലധേ ടച്ചല
ടവല്ലറാകും കിഫ്ബി വഴി മറാത്മറാ
കുന്നു. അടെല്ലറാകും ബജറ്ിനു പുറ
്റാണ്. കിഫ്ബിയറാകടടെ സകും
സ്റാേ േിയമസഭതയറാതെറാ ഓഡി
റ്ികുംഗ് സകുംവിധറാേത്റാതെറാ വി
തധയമല്ലറാടെ സ്െന്ത്രമറായി പ്ര
വർ്ിക്ന്ന സ്റാേേമറാടണ 
ന്നറാണ് സർക്കറാർ േിലേറാെ്. 
േതക്ഷ, യഥറാർത് ി്ൽ കിഫ്ബി 
സ്ന്മറായി യറാടെറാരു വരുമറാേ
വമില്ലറാ് സ്റാേേമറാണ്. സകും
സ്റാേട് തററാഡ് േികുെിയെ
ക്കമുള്ള േികുെികളിൽ േിന്നുള്ള 
വരുമറാേമറാണ് കിഫ്ബിക്കറായി 
േലീക്കിടവച്ചിരിക്ന്നെ്. അെറായ
െ് ഒരു വശ്് കിഫ്ബി സർ
ക്കറാരിടറെ വരുമറാേ്ിടറെ ഒരു 
ഭറാഗകും ബജറ്ിനു ടവളിയിൽ സ്
ന്മറാക്ന്നു. മറുവശ്,് കിഫ്ബി 
ഉണ്ടറാക്ന്ന സഹസ്ര തകറാെികള
ടെ ബധധ്യെ സകുംസ്റാേ്ിടറെ 
െലയിൽ ആണുെറാനുകും.  എന്നറാൽ 
കിഫ് ബി വഴി എടുക്ന്ന കെതമറാ 
ബറാധധ്യെകതളറാ ബജറ്ിൽ ഉണ്ടറാ
കുന്നില്ല. ഈ സറാഹചരധ്യ്ിൽ 
സർക്കറാരിടറെ ആടക കെ്ിടറെ 
കൂടെ കിഫ്ബി ബറാധധ്യെ കൂെി 
കറാണിക്കണകും എന്നറാണ് തകന്ദ്ര
േിർതദ്ദശകും. എന്നറാൽ ഈ േിർ
തദ്ദശകും േറാലിക്കടപ്ടുകയറാടണ
ങ്ിൽ ടേറാതകെ്ിടറെ തക 
വലീണ്ടുകും വർദ്ിക്ടമന്നെിേറാൽ  
കൂടുെൽ കെടമടുക്കറാനുള്ള സകും
സ്റാേ്ിടറെ േരിധിടയ അെ് 
ബറാധിക്ന്നു. ഇെിൽേിന്ന് േമു
ക്ക് മേസ്ിലറാക്കറാവന്ന കറാരധ്യകും 
കൂടുെൽ, കൂടുെൽ കെടമടുക്ന്ന
െിനുകുംകൂെി തവണ്ടിയറാണ ്കിഫ്ബി
ടയ ബജറ്ിനുകും ഓഡിറ്ികുംഗിനുകും 
പുറത്തു േിർ്ിയിരിക്ന്നെ്. 
സകുംസ്റാേകും ക്തമണ േെന്നടുക്
ന്ന സറാഹചരധ്യ്ിടറെ അേകെറാ
വസ് മേസ്ിലറാക്കറാൻ ഈടയറാരു 
ഉദറാഹരണകും മറാത്കും മെി. 

സർക്ാർ ഖജനാവ് ക്പാതു
വിദ്ാഭ്ാസത്ിനും ക്പാതു
ജനാകരാഗ്ത്ിനും ജനകഷേ
മത്ിനുമായിരിക്ണം 

ജലീവേക്കറാർക്ക് ശമ്ളവകും 
ടേൻഷനുകും േൽകുന്നെറാണ് സറാ
മ്്ികപ്രെിസന്ിയുടെ കറാര
ണടമന്ന േിലയിൽ ഒരു മറാധധ്യമ
പ്രചറാരതവല സകുംസ്റാേ്് േെ
ക്ന്നുണ്ട്. െലീർത്തുകും അേറാവശധ്യ
വകും സൃഷ്ിേരമല്ലറാ്തമറായ ചില 
ഭരണസകുംവിധറാേങ്ങടളറാഴിടക, 
സർക്കറാരിടറെ ബൃഹദ് സകുംവിധറാ

IpäIchpw \ncp¯chmZ]chpamb [\hn\n-tbm-K-w
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ബജറ്റിന ്പുറത് ്കടമെടുക്ുകയും മെലവഴറിക്ുകയും 
മെയ്ുന്ന പുതറിയ സമ്പ്രദായത്റിന് പറിണറായറി സർക്ാർ 
തുടക്െറിട്ു. ഭരണനറിർവ്വഹണരംഗത്് ആഗഗാളവ്ാപക
ൊയറി െുതലാളറിത്രാജ്ങ്ങൾ കഴറിഞ്ഞ രണ്് പതറിറ്ാണ്ു
കൾക്ുെുപ്ര് തുടക്ം കുററിച്ച സാപ്രത്റികവറിനറിഗയാഗ 
സമ്പ്രദായൊണ് ഒന്നാം പറിണറായറി െമ്ത്റിസഭ ഭരണഗെമറ്
ടുത് നാൾ െുതൽ ഗകരളത്റിൽ തുടർന്നുവരുന്നത്.

(1-ാം ശേജില് നിന്്)



3ജൂണ് 2022

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

കെ ടറയിൽ സിൽവർകലൻ 
േദ്െി േിൻവലിച്ച് ഉ്രവിറ
ക്ക എന്നെറാണ് സകുംസ്റാേ 
സർക്കറാർ ഉെൻ ടചതയേണ്ടെ.് േദ്
െിയുമറായി  മുതന്നറാട്ടുതേറാകുവറാൻ 
ധറാർമ്മികമറായ യറാടെറാരു അവ
കറാശവകും സർക്കറാരിേില്ല. തൃക്കറാ
ക്കര ഉേടെരടഞെടുപ്് ഫലകും 
സിൽവർകലൻ േദ്െിടക്കെി
ടരകൂടെയുള്ള ജേവിധിയറാണ്. 
സിൽവർകലൻ ഉൾടപ്ടെയുള്ള 
വികസേേദ്െികടള മുൻേിർ

ി്യറാണ ്മുഖധ്യമന്ത്രിയെക്കകും തവറാ
ട്ടുേിെിച്ചെ്. വറാടെർ ടമതട്രറാ, ടമതട്രറാ 
ടറയിൽ, ടക ടറയിൽ തെങ്ങി 
തൃക്കറാക്കര്കെ ്വരറാേിരിക്ന്ന കണ്
ഞ്ിപ്ിക്ന്ന വികസേകും മുഖധ്യമ
ന്ത്രിയുകും ഇെര മന്ത്രിമറാരുകും  എണ്ി
ടയണ്ിപ്റഞ്ഞു. സിൽവർകലൻ 
സർക്കറാരിടറെ അഭിമറാേപ്രശ്നമറാ
യിരുന്നു ടെരടഞെടുപ്ിലുെേലീളകും.  
എന്നറാൽ ജേങ്ങൾ സമ്പൂർണമറാ
യുകും അെ് േിരറാകരിച്ചു എന്ന് വധ്യ
ക്മറാക്ന്നെറാണ് ടെരടഞെടുപ്് 
ഫലകും. സിൽവർകലൻ േദ്െി
യുടെ രറാഷ്ട്രലീയേരറാജയകും വധ്യക്
മറാക്ന്നെറാണ് തൃക്കറാക്കര ഉേ
ടെരടഞെടുപ്് ഫലകും. 

സിൽവർകലൻ േദ്െിടക്ക
െിടര കഹതക്കറാെെിയുടെ മുമ്റാ
ടകയുള്ള വിവിധ തകസകൾ േരി
ഗണിക്കതവ, തകന്ദ്രസർക്കറാർ േി
ലേറാെ് അറിയിക്കണകും എന്ന് 

െിക്ക് തകന്ദ്രസർക്കറാർ അനുമെി 
േൽകിയിടെില്ല എന്ന് വധ്യക്മറാക്
ന്നു. സറാമൂഹധ്യറാഘറാെ േഠേ്ി
തേറാ കല്ലിടുന്നെിതേറാ തകന്ദ്രസർ
ക്കറാർ അനുമെി േൽകിയിടെില്ല 

ന്ദ്രകധ്യറാബിേറ്ിടറെ അനുമെിയുകും 
തവണകും. ഡിപ്റാർെ്ടമറെ് ഓഫ് 
ഇക്കതണറാമിക് അഫതയഴ്ിടറെ 
സർക്ലറിൽ ഇെ് വധ്യക്മറാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. െെ്്ിൽ അനുമെി, 

ടറെ അനുമെി ഇടല്ലന്നുകും േിർദ്ദി
ഷ് േദ്െി േരിസ്ിെിടയ േശി
പ്ിക്ടമന്നുകും മന്ത്രി േലീയൂഷ് 
തഗറായലുകും അഭിപ്രറായടപ്ടെിരിക്
ന്നു. ഇെ് വളടര ഗൗരവമുള്ള വി
ഷയമറാണ്. മുഖധ്യമന്ത്രി തേരിടെ് നു
ണപ്രചറാരണ്ിേ് തേതൃെ്കും 
േൽകിടക്കറാണ്ട് ജേങ്ങടളയുകും 
മറാധധ്യമങ്ങടളയുകും ടെറ്ിദ്രിപ്ി
ക്ക എന്നെറാണ് മറാസങ്ങളറായി 
തകരള്ിൽ േെന്നുടകറാണ്ടിരി
ക്ന്നെ് എന്നെ് ടെടെിപ്ിക്ന്ന 
കറാരധ്യമറാണ്.  ഈ േലീക്കങ്ങൾ 
വളടര ആസൂത്ിെമറായിരുന്നു 
എന്നുതവണകും കരുെറാൻ. കറാരണകും 
അനുമെി ലഭിച്ചിടെില്ല എന്നെ് മു
ഖധ്യമന്ത്രിക്കും ബന്ടപ്ടെവർക്കും 
അറിയറാെിരിക്കില്ലതല്ലറാ.

ഈ ഇൻ പ്രിൻസിപ്ിൾ അപ്രൂ
വൽ എന്ന ചലീടെ് ഉയർ്ിക്കറാ
ണിച്ചറാണ് േിണററായി സർക്കറാർ 
മറാപ്ർഹിക്കറാ് അെിക്മങ്ങൾ 
മറാസങ്ങതളറാളകും ജേങ്ങൾക്തേ
ടര േെ്ിയെ്. കല്ലിടെതകും സറാ
മൂഹധ്യ ആഘറാെ േഠേകും േെ്ി
യതകും അനുമെിയില്ലറാടെയറാണ്. 
സ്തലീകടളയുകും കുടെികടളയുകും വൃദ്
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കെ കെയില് സില്വർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനെീയ സമിതിയുകട ആഭിമുഖ്യത്ില് 
തൃ്ാ്രയില് നടന് െളശട്രേറ്് മാർചികറെ മുൻനിര

തകരള കഹതക്കറാെെി തകന്ദ്രസർ
ക്കറാരിതേറാെ് ആവശധ്യടപ്ടെിരുന്നു. 
അെിടറെ അെിസ്റാേ്ിൽ 
അഡലീഷണൽ തസറാളിസിറ്ർ ജേ
റൽ ടടഹതക്കറാെെിയിൽ സമർ
പ്ിച്ച അഡലീഷണൽ സെധ്യവറാങ്മൂ
ല്ിൽ, സിൽവർകലൻ േദ്

എന്നുമറാത്മല്ല, സറാമ് ി്ക അനു
മെിയുകും േൽകിയിടെില്ല എന്ന് വധ്യ
ക്മറാക്കിയിരിക്ന്നു. സറാമ് ി്ക 
അനുമെി വളടര പ്രധറാേമറാണ്. 
കറാരണകും 1000 തകറാെിക്തമലുള്ള 
േദ്െിക്ക് റയിൽതവ തബറാർഡി
ടറെ അനുമെി മറാത്കും തേറാരറാ, തക

ഇൻ പ്രിൻസിപ്ിൾ അപ്രൂവൽ 
അഥവറാ ഐേിഎ േൽകിയെ് 
ഡിേിആർ െയേറാററാക്കറാനുള്ള പ്രറാ
രകുംഭ േെേെികൾക്ക് ആയിരുന്നു
ടവന്നുകും സെധ്യവറാങ്മൂല്ിൽ 
േറയുന്നു. 

േദ്െിക്ക് തകന്ദ്രസർക്കറാരി

േകും പ്രവർ ി്ക്ന്നെ ്വിപുലമറായ 
സറാമൂഹധ്യആവശധ്യകെടയ മുൻേിർ
്ിയറാടണന്ന വസ്തുെ, ഈ പ്ര
ചറാരതവലക്കറാർ െമസ് കരിക്ന്നു. 
ടേറാതവിദധ്യറാഭധ്യറാരകുംഗകുംത്തുകും  ജേറാ
തരറാഗധ്യതമഖലയിലുകും മറ്് ജേതക്ഷമ 
തമഖലകളിലുകും മുെക്ന്ന തക, ഏറ്
വകും സൃഷ്ിേരമറായിട്ടുള്ള േിതക്ഷ
േമറാണ്. ഒരു വികസിെ സമൂഹ
്ിടറെ അെിസ്റാേറാവശധ്യകെ
യറായി ഗണിതക്കണ്ടുന്ന രകുംഗങ്ങ
ളറാണിവ. അധധ്യറാേകർക്ക് ശമ്ളകും 
േൽകുന്നെിടറെ പ്രഥമലക്ഷധ്യകും 
അയറാടള സറാമ്്ികമറായി േി
ലേിർത്തുക എന്നെല്ല, മറിച്ച് 
വളടര ഉയർന്ന സറാമൂഹധ്യറാവശധ്യ
കെ േിറതവറ്ക എന്നെറാണ്. വി
ദധ്യറാഭധ്യറാസകും േൽതകണ്ടുന്ന സറാമൂ
ഹധ്യ ഉ്രവറാദി്കും ഒരറാധുേിക 
ജേറായ് സർക്കറാരിടറെ പ്രഥമ
േരിഗണേയറായി വന്നതപ്റാഴറാണ് 
അധധ്യറാേകർ സൃഷ്ിക്കടപ്ടെെ്. 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ- ആതരറാഗധ്യ രകുംഗങ്ങ
ളിൽ േിന്ന് സർക്കറാരുകൾ േിൻ
വറാങ്ങുന്നതവഴി ഉണ്ടറാകുന്ന ദുരന്
ങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമൂഹകും സറാക്ഷധ്യകും 
വഹിക്കയറാണ്. ഈ രകുംഗങ്ങ
ളിൽ സർക്കറാർ മുെൽമുെക്ക് വർ
ദ്ിപ്ിക്ക എന്നെറായിരിക്കണകും 
ശരിയറായ ഡിമറാറെ്.  

സർക്കറാർ ടചലവിടറെ േടല്ലറാ
രു ഭറാഗവകും മുൻകറാല കെങ്ങളടെ 
െിരിച്ചെവിനുകും േലിശയ്ക്കുമറാണ് 
യഥറാർത്്ിൽ വിേിതയറാഗിക്
ന്നെ്. 2022-23 സറാമ്്ിക വർ
ഷ്ിൽ 83054 തകറാെിയുടെ വറായ് 

ആവശധ്യമറാടണന്ന് കണക്കറാക്
തമ്റാൾ, ടചലവിൽ 55198 തകറാെിയുകും 
വറായ്റാ െിരിച്ചെവിേറാണ് കണ
ക്കറാക്ന്നടെന്നു കറാണറാകും. ടചല
വിടറെ 20% ടേൻഷൻ േൽകറാ
േറായി വിേിതയറാഗിക്ന്നെ് അകും
ഗലീകരിക്തമ്റാൾ െടന്ന, 19.4% 
േലിശയെവിേറാണ് തവണ്ടി വരു
ന്നെ് എന്ന യറാഥറാർത്ധ്യകും കൂെി 
കറാണണകും. ഈ വർഷകും േലിശ 
ടചലവ് 17% കണ്ട് ഉയരുതമ്റാൾ 
ശമ്ളടച്ചലവ് മുൻ വർഷട് 
അതേക്ഷിച്ച് 5% കുറയുടമന്നറാണ് 
കണക്കറാക്ന്നെ.് ഇെറാണ ്വസ്തുെ. 
എഡിബിയിൽേിന്നുകും തലറാകബറാ
ങ്ിൽ േിന്നുടമറാടക്ക എടു് വറാ
യ്കൾടക്കറാപ്കും ഒപ്ിട്ടു േൽകിയ 
കരറാറുകളിൽ ആവശധ്യടപ്ടെതകും 
ഇതെടന്ന ആയിരുന്നു. ഘെേറാ
േരമറായ േരിഷ് കറാരങ്ങളിലൂടെ 
ടേറാതതമഖലയുകും ജലീവേക്കറാടര
യുകും ടവടെിക്റച്ച്, ടചലവ കുറയ്ക്കുക, 
അങ്ങടേ മിച്ചകും േിെിക്ന്ന തക
കൾടകറാണ്ട് അവരുടെ വറായ്കളകും 
േലിശയുകും െിരിച്ചെയ്ക്കുക. ഈ 
േിതയറാ ലിബറൽ കുറിപ്െിയറാണ് 
കഴിഞെ രണ്ട് ദശകങ്ങളറായി തക
രള്ിൽ േെക്ന്നെ്. ഇെ് ഏറ്
വകും കറാരധ്യക്ഷമമറായി േെപ്റാക്ന്ന
െ് പ്രഖധ്യറാേിെ വലതേക്ഷമറായ 
യു ഡി എഫിടറെ സർക്കറാരുകളറാ
യിരുന്നില്ല. ഇെതേക്ഷകും എന്ന 
തലബലിൽ ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ് 
സർക്കറാരുകളറായിരുന്നു. ഇെിടറെ 
േരിണെിയറാണ് സകുംസ്റാേ്ി
ടറെ ആടക ജിഡിേിയുടെ 39.87% 
കെബറാധധ്യെയറായി മറാറിയ േില

വിടല അവസ്. കെകും വറാങ്ങി കെകും 
വലീട്ടുകയറാണ ്സർക്കറാരിടറെ ഇതപ്റാ
ഴട് സറാമ്്ിക മറാതേജ് ടമ
റെ്. ഇെ് കെടക്കണിയറാടണന്ന് 
മേസ്ിലറാക്കറാൻ സറാമറാേധ്യബുദ്ി 
മെി. േതക്ഷ എന്നിട്ടുകും വലീണ്ടുകും 
ആതവശത്റാടെ വറായ്കൾക് 
േിന്നറാടല േറായുകയറാണ് സർ
ക്കറാർ. 

അന്ാരാഷ്ട ധനോര് സ്ാ
പനങ്ളുക്ട േുറിപ്ടിേൾ 
സംസ്ാനക്ത് അപേട
ത്ികലക്് നയിക്ുന്ു

 തെർച്ചയറായ പ്രളയവകും തകറാ
വിഡുടമറാടക്കയറാണ് സകുംസ്റാേ
്ിടറെ സറാമ്്ിക സ്ിെി 
െകർ്ടെന്ന് സർക്കറാർ േെ
ത്തുന്ന പ്രചറാരണകും അെിസ്റാേ 
രഹിെമറാണ്. കഴിഞെ രണ്ടു ദശ
കങ്ങൾക്കിെയിൽ എത്തയറാ െവണ 
സകുംസ്റാേകും ഓവർ ഡ്റാഫ്റിതലക്കും 
ട്രഷറി സ്കുംഭേ്ിതലക്കും േലീങ്ങി
യിരിക്ന്നു. അെറായെ് ആഴ്ി
ലുള്ള പ്രശ് േങ്ങൾ കറാലങ്ങളറായി 
തകരള്ിടറെ സമ്ദ് ഘെേ തേ
രിടുന്നുണ്ട്. എന്നറാൽ പ്രശ് േേരി
ഹറാര്ിനുള്ള േെേെികൾ കക
ടക്കറാള്ളുന്നെിനു േകരകും അന്റാ
രറാഷ് ധേകറാരധ്യ സ്റാേേങ്ങളടെ 
വറായ്കൾ കക േലീടെി വറാങ്ങി അവ
രുടെ െലീട്ടൂരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്ര
വർ്ിക്ക എന്നെറാണ് േറാളി
തവടര എല്ലറാ സർക്കറാരുകളകും 
ടചയ്തു തേറാരുന്നെ്. ജലീവേക്കറാരു
ടെ എണ്കും ടവടെിക്റച്ചുകും കരറാർ 
േിയമേകും വധ്യറാേകമറാക്കിയുകും സർ
ക്കറാരുകടള സ്ിമ്മറാക്ക എന്നറാ
ക്ക എന്നെറാണ് സറാമ്റാജധ്യെ് 
ധേകറാരധ്യ സ്റാേേങ്ങളടെ വളടര 

സപ്രധറാേമറായ ശുേറാർശ. ഈ 
വിധ്ിലുള്ള ഭരണേരിഷ് കറാര
ങ്ങളടെ കേലറ്് േദ്െികൾ േെ
പ്റാക്കറാനുകും ഇതെ ഏജൻസികൾ 
വൻ വറായ്കളകും േൽകുന്നു. കെഭറാ
ര്ിടറെ അളവ് കൂട്ടുന്ന വറായ്ക
ളിൽ ഇവയുമുണ്ട്.

ഭരണടച്ചലവകളകും േറാഴ് ടച്ചല
വകളകും ടവടെിക്റയ്ക്കുക എന്ന േിർ
തദ്ദശകും എത്തയറാ കമ്മലീഷനുകൾ 
ശക്മറായി േിർതദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നറാൽ അവടയറാന്നുകും േെപ്റാ
ക്കറാൻ മുെിർന്നിടെില്ല. കറാരണകും 
ദുർടച്ചലവിടറെ പ്രതയറാക്റാക്കൾ 
രറാഷ്ട്രലീയ തേതൃെ്കും െടന്നയറാണ് 
എന്നെറാണ.് ചരക് തസവേ േികുെി 
വന്നതെറാടെ തകരള ി്ടറെ െേെ് 
വരുമറാേ മറാർഗങ്ങൾ ഇെിഞ്ഞു 
എന്നറാണ് ഇതപ്റാൾ സർക്കറാർ വി
ലേിക്ന്നെ.് എന്നറാൽ ജിഎസ ്െി 
ടയ തെക്ക്ിൽ ഏറ്വകും േിന്തു
ണച്ചതകും ജിഎസ് െിയിലൂടെ ഏറ്
വകും പ്രതയറാജേകും തകരള്ിേറാ
ടണന്ന ്വറാദിച്ചതകും സിേിഐ(എകും) 
തേെറാവകും മുൻധേകറാരധ്യ മന്ത്രിയു
മറായ തെറാമസ് ഐസക്കറായിരുന്നു 
എന്നെ് ആരുകും മറന്നുകറാണില്ല. 
ഇതപ്റാഴുകും േയേരമറായി ജിഎസ് െി
ടയ ഇവർ െള്ളിപ്റയുന്നില്ല.

മടറ്റാരു കറാരധ്യകും തകരള സർ
ക്കറാരിടറെ േികുെി േിരിടച്ചടുക്കൽ 
തശഷി ഓതരറാ വർഷവകും കുറയു
ന്നെറായുള്ള വസ്തുെയറാണ്. അെറാ
യെ്, ഓതരറാ തമഖലയിൽ േിന്നുകും 
ലഭിതക്കണ്ടുന്ന േികുെി കൃെധ്യമറാ
യി േിരിടച്ചടുക്ന്നെിൽ േില
േിൽക്ന്ന േരറാധലീേെ, േികുെി
ടവടെിപ്കറാരറായ വൻകിെക്കറാടര 
സഹറായിക്ന്നെിൽ േിന്നുണ്ടറാ

കുന്നെറാണ്. ഇെ് േരിഹരിക്ന്ന
െിനു േകരകും േിരിക്കറാൻ എളപ്
മറായ ടേതട്രറാളിയകും, തററാഡ ്േികുെി 
തെങ്ങിയവ വലീണ്ടുകും വലീണ്ടുകും വർ
ദ്ിപ്ിക്ന്നു.

േടം വാങ്ിയുള്ള ഭരണനിർ
വ്വഹണക്ത്യും വിേസന
ക്ത്യും ക്െറുത്ുപരാജ
യക്പ്ടുത്ുേ

കെടക്കണിയിലകടപ്ടെ ്രക്ഷറാ
മറാർഗ്ഗങ്ങടളല്ലറാകും അെഞെ േിരവ
ധി മുെലറാളി് രറാജധ്യങ്ങൾ െകർ
ന്നെിയുന്നെ്  േറാകും ഇന്ന് കറാണു
ന്നു. കെകും കയറി മുെിഞ്ഞുടകറാണ്ടി 
രിക്ന്ന തവളയിലറാണ് ശ്ലീലങ്, 
ഭലീമമറായ വറായ് വറാങ്ങി ടകറാളകും
തബറായിൽ െങ്ങളടെ രണ്ടറാമട് 
വിമറാേ്റാവളകും േണിയറാൻ െലീ
രുമറാേിച്ചെ്. േിരവധി വധ്യക്ിക
ളകും സകുംഘെേകളകും ഒറ്ടക്കടെറായി 
വിമർശേകും അഴിച്ചുവിട്ടു. ടചവി
ടക്കറാള്ളറാൻ സർക്കറാർ െയേറാററാ
യില്ല. തലറാക്ിനുമുമ്ിൽ ഭിക്ഷറാ
േറാത്വമറായി യറാചിതക്കണ്ടുന്ന 
സ്ിെിയില്ക് ആ രറാജധ്യട് ചവി
ടെി് റാഴ്തിയെ ്മുെലറാളി് ി്ടറെ 
ഈ വികസേഭ്റാന്റാണ്. 

ഇതെ േറാെയിലറാണ് േമ്മുടെ 
രറാജധ്യവകും സകുംസ്റാേ സർക്കറാരു
കളകും സഞ്രിക്ന്നെ്. ലക്കും 
ലഗറാനുമില്ലറാടെ വറായ് വറാങ്ങിയു
ള്ള വികസേകും േമ്മുടെ രറാജധ്യട്
യുകും ക്തമണ െകർച്ചയിതലക്കറാ
ണ് േയിക്ന്നെ്. അെിേറാൽ 
കെകും വറാങ്ങിയുള്ള ഭരണേിർവ്വഹ
ണട്യുകും വികസേട്യുകും 
ടചറുത്തുേരറായജയടപ്ടു്റാേറാ
യി ജേങ്ങൾ ഒറ്ടക്കടെറായി അണി
േിരതക്കണ്ടിയിരിക്ന്നു.

ISs¡-Wn-bn-e-I-s¸-« tIcfw
(2-ാം ശേജില് നിന്്)
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(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

പ്രെധിപക്ഷഎംഎൽഎയപോയധിരകുന് പധി.ടധി.മെപോമസധിജറെ നധിര്പോണജത്ത്കുടർന്ക് ഒഴധിവകുവന് നധിയമ
സഭപോ സീറ്ധിമലയക്ക്ക് െൃക്പോക്ര മണ്ഡലത്ധിൽ നടന് ഉപജെരജഞെടകുപ്ക് മകര�ത്ധിജറെ ഭരണജത് 
മപോറ്ധിമറധിക്പോൻ കഴധിയകുന് ഒന്പോയധിരകുന്ധില്ല. എന്പോൽ ഭരണമകുന്ണധിജയ സംബന്ധിച്ധിടമത്പോ�ം െങ്ങ
�കുജട നയങ്ങ�കും പദ്െധിക�കും പപൂർവ്പോധധികം വീമറപോജട െകുടരപോൻ അവയക്ക്ക് വലധിയ െനസമ്ധിെധി 
ഉജടെന്ക് സ്പോപധിമക്ടെെകുടെപോയധിരകുന്കു. അെധിനപോയധി എന്കുമപോർഗ്ഗമവലംബധിച്കും വധിെയം മനടകുക 
എന്െക് അവരകുജട ഒരകു രപോപഷ്ീയ ആവശ്കെയപോയധിരകുന്കു. ഇടെകുമകുന്ണധി അവരകുജട സവേപക്നപദ്
െധിജയന്ക് വധിമശഷധിപ്ധിക്കുന് ജക ജറയധിൽ സധിൽവർലലൻ പദ്െധിജക്െധിജര ഉയർന്കുവന്ധിട്കുള് 
ശക്തമപോയ പപമക്ഷപോഭജത് മറധികടക്പോനകുള് ഒരകു മപോർഗ്ഗമപോയകും െൃക്പോക്ര വധിെയജത് ലക്ഷ്ം വച്കു. 
അങ്ങധിജന െൃക്പോക്ര മൽസരജത് ഒരകു ഉപജെരജഞെടകുപ്ധിജറെ അപ്കുറമത്ക്കുള് മപോനത്ധിമല
ക്ക് എൽഡധിഎഫക് മപോറ്ധി. മ്ശീയ രപോപഷ്ീയത്ധിലടക്ം ്യനീയമപോയ െധിരധിച്ടധികൾ മനരധിടകുന് മകപോൺ
പഗസ്ധിനകും ജെരജഞെടകുപ്ക് വധിെയം പപപോണവപോയകുമപപോജല അനധിവപോര്മപോയധിമപോറധിയമെപോജട െൃക്പോക്ര 
ഉപജെരജഞെടകുപ്ക് ഒരകു ലഹ മവപോൾമട്െക് മൽസരമപോയധി പരധിണമധിച്കു.

സർവ്വസകുംവിധറാേങ്ങതളറാടെ
യുകും ഒരു ടെരടഞെടുപ്് ടമഷലീേ
റി സജ്ലീകരിച്ചുടകറാണ്ട് എൽ
ഡിഎഫ് േെ്ിയ പ്രവർ്േകും 
മുകളിൽ സൂചിപ്ിച്ച രറാഷ്ട്രലീയല
ക്ഷധ്യകും തേടുന്നെിനുതവണ്ടിയറായി
രുന്നു. തകരള മുഖധ്യമന്ത്രിയുകും 20 
മന്ത്രിമറാരുകും ഉൾടപ്ടുന്ന സർക്കറാർ 
സകുംവിധറാേമറാടക തൃക്കറാക്കരയിൽ 
കധ്യറാമ്് ടചയ്തു. ഭരണേക്ഷട് 
ഏെറാണ്ട് 60 എകുംഎൽഎമറാരുകും 
പ്രമുഖതേെറാക്കളകും മറ്് ജില്ലകളിൽ
േിന്നുള്ള തകഡർമറാരുകും തൃക്കറാക്ക
രയിൽ ആഴ്ചകതളറാളകും ഓതരറാ വലീടുകും 
അരിച്ചുടേറുക്കി അവരുടെ ‘വിക
സേരറാഷ്ട്രലീയ്ിടറെ മഹെ്കും’ 
ജേങ്ങടള തബറാധധ്യടപ്ടു്റാൻ 
പ്രയെ് േിച്ചു. തൃക്കറാക്കരയിടല 
മത്സരകും സകുംസ്റാേഭരണവകും ജേ
ങ്ങളകും െമ്മിലുള്ള രറാഷ്ട്രലീയ തേറാ
രറാടെമറായി മറാറി. ഒരു ടെരടഞെ
ടുപ്് വിജയകും േറാകടപ്ടു്റാൻ 
തവണ്ടുന്ന എല്ലറാ മറാർഗ്ഗങ്ങളകും ഇെ
തമുന്നണി ആവിഷ് കരിച്ചു. അവ
സരവറാദരറാഷ്ട്രലീയ ചുവടുവയ്പുകളകും 
വർഗ്ഗലീയ-സറാമുദറായിക പ്രതലറാഭ
േങ്ങളകും കളകുംേിറഞെറാെി. േണ
ടക്കറാഴുപ്ിലൂന്നിയ കഹടെക് പ്ര
ചറാരണതവലയിൽ ഇെതമുന്നണി 
ഏവരുടെയുകും മുന്നിലറായിരുന്നു. 
േരമ്രറാഗെ പ്രചറാരണ രലീെിക
തളറാടെറാപ്കും, ഒരു കണക്മില്ലറാടെ 
േണകും ടചലവഴിക്കറാൻ കഴിയുന്ന 
തസറാഷധ്യൽ മലീഡിയ പ്രചറാരണകും 
അളടന്നടുക്കറാൻ കഴിയറാ്വിധ
മറായിരുന്നു. അവിശ്സേലീയവകും 
അസറാധറാരണവമറായ ഈ പ്രചറാ
രണപ്രളയ്ിനുതശഷവകും എൽ
ഡിഎഫ് േരറാജയടപ്ട്ടു. േണകും 
കു്ിടയറാഴുക്ന്നെിലുകും വർഗ്ഗലീയ 
- സറാമുദറായിക വികറാരകും മുെടല
ടുക്ന്നെിലുകും മുന്നണികൾ എല്ലറാകും 
േരസ്പരകും മൽസരിടച്ചങ്ിലുകും ഇക്ക
രധ്യ്ിൽ ഇെതമുന്നണി മറ്ള്ളവ
ടര േിഷ്പ്രഭമറാക്കയറാണ് ഉണ്ടറാ
യെ്. തകറാൺഗ്രസ്ിേ് മുൻതൂക്കമു
ള്ള മണ്ഡലടമന്നതകും േി.െി.തെറാമസ് 
എന്ന ഘെകവകും മറാറ്ിേിർ്ി
യറാൽ, ഒരു ടെരടഞെടുപ്് വിജ
യ ി്നുതവണ്ട ഘെകങ്ങൾ േലതകും 
ഇെതമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമറായി

രുന്നു. എന്നിട്ടുകും എൽഡിഎഫ് 
ദയേലീയമറായി േരറാജയടപ്ട്ടു. 
എന്തുടകറാണ്ട്?

ഇടതുപഷേരാഷമ്ടീയം  
ബലിേഴിക്ുന് എൽഡിഎഫ് 

എൽഡിഎഫിടറെ അെിമുെി 
ജേവിരുദ്മറായ ഭരണ്ിടേെി
ടരയുകും ഉേടെരടഞെടുപ്ിൽ ജയ
മുറപ്റാക്ന്നെിേറായി ഇെതരറാഷ്ട്രലീ
യ്ിടറെ സകലമറാേമൂലധ്യങ്ങളകും 
ബലികഴിച്ചുടകറാണ്ട് േെ്ിയ 
മേകുംേിരടെലുളവറാക്ന്ന വലതരറാ
ഷ്ട്രലീയ േെേെികൾടക്കെിടരയുകും 
സറാധറാരണ ജേങ്ങളിലുകും സെധ്യസ
ന്രറായ ഇെതവിശ്റാസികളിലുമുൾ
പ്ടെ സൃഷ്ിക്കടപ്ടെ ശക്മറായ പ്ര
െിതഷധ്ിടറെ വികറാരകും ടെര
ടഞെടുപ് ്ഫലകും േിർണ്യിച്ചെിടല 
ഏറ്വകും പ്രധറാേഘെകമറാണ്. 

അെിരൂക്ഷമറായ വിലക്കയറ്
്ിലകടപ്ടെ് ജേങ്ങൾ അക്ഷ
രറാർത്്ിൽ ടെരിയുകയറാണ്. 
ടേതട്രറാളിയകും ഉൽപ്ന്നങ്ങളടെ 
ദിേകുംപ്രെി ഉയരുന്ന വിലയിൽ 
േിന്നുകും ജേങ്ങൾക്ക് ആശ്റാസകും 
േൽകറാൻ സകുംസ്റാേ്ിടറെ 
ഇന്േേികുെി കുറ്കെണടമന്ന 
ആവശധ്യട  ്പുഛത്റാടെ െള്ളി
ക്കളഞ്ഞു. ബസ് ചറാർജ്് വർദ്ി
പ്ിച്ചു. എല്ലറാ്രകും േികുെികളകും 
സർക്കറാർ തസവേങ്ങൾക്ള്ള 
ചറാർജ്ജുകളകും 30 ശെമറാേകും മുെൽ 
300 ശെമറാേകുംവടര വർദ്ിപ്ിച്ചു. 
തദശലീയേറാെകടളല്ലറാകും ചുങ്പ്റാ
െക ളറായി. . ടകഎസ്ആർറ്ിസി 
സമ്പൂർണ് െകർക്കലിടേ അഭി
മുഖലീകരിക്കയറാണ്. േിരന്രമറാ
യി ടെറാഴിലറാളികൾക്ക് ശമ്ളവകും 
ടേൻഷനുകും മുെങ്ങുന്നു. ടെറാഴിലറാ
ളികൾക്ക് ശമ്ളകും േൽകുക സർ
ക്കറാരിടറെ ഉ്രവറാദി്മല്ല 
എന്ന പ്രഖധ്യറാേേകും േെ്ി ഗെറാ
ഗെമന്ത്രി ‘ഇെത’സർക്കറാരിടറെ 
േയകും വധ്യക്മറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂവറാ
യിര്ിതലടറ ബസ്സുകൾ ഗധ്യറാതര
ജുകളിൽ കിെന്ന് തരുടമ്ടു്് 
േശിക്തമ്റാൾ രണ്ടറായിര്ിഅ
ഞ്ഞൂറിതലടറ ടഷഡയൂളകൾ ടവ
ടെിക്റച്ചു. ജേങ്ങളടെ യറാത്റാദുരി
െങ്ങൾ അെിടറെ  േറാരമധ്യ്ി

ടല ി്യിരിക്ന്നു. ടകഎസ്ആർ
റ്ിസി ലറാഭകരമറായി േെ്ിയി
രുന്ന ദലീർഘദൂര സർവ്വലീസകടളല്ലറാകും 
ടകസ്ിഫ്റ് എന്ന കമ്േി രൂേലീ
കരിച്ച് അെിനുകലീഴിതലക്ക് മറാറ്ി
യിരിക്ന്നു. ഒടരറാറ് സ്ിരേിയ
മേകുംതേറാലുകും േെ്റാടെ അെിമു
െി കരറാർ ടെറാഴിലറാളികടള േി
തയറാഗിച്ചുടകറാണ്ട് തമറാദിയുടെ ഫി
ക് സഡ് തെകും എകുംത്റായ് ടമറെ് 
ആദധ്യമറായി േെപ്റാക്ന്ന സ്റാേ
േമറായി ടക സ്ിഫ്റ് മറാറിയിരി
ക്ന്നു. േങ്റാളി് ടേൻഷൻ 
േിൻവലിക്ടമന്ന ഒന്നറാകും േിണ
ററായി സർക്കറാരിടറെ ടെരടഞെ
ടുപ്് വറാഗ്ദറാേകും രണ്ടറാകും സർക്കറാരി
ടറെ കറാലത്തുതേറാലുകും േെപ്റാക്കി
യിടെില്ല. മദധ്യകും കു്ിടയറാഴുക്ന്നു. 
മദധ്യ്ിടറെയുകും  ലഹരിവസ്തുക്ക
ളകെയുകും ഭയടപ്ടുത്തുന്ന വധ്യറാേ
േകും സ് കൂൾ കുടെികടളവടര തല
യ്ക്കുന്നു. സ്തലീകൾക്കും സറാധറാരണ 
േൗരന്റാർക്കും തേടരയുള്ള 
തേറാലലീസ് അെിക്മങ്ങൾ  ഒരു 
വശ്് ടേരുകുതമ്റാൾ മറുവശ
്് ഗുണ്ടകളകും ക്ിമിേലുകളകും 
േകൽടവളിച്ച്ിലുകും കസ്രവി
ഹറാരകും േെത്തുന്നു. ടകറാലടപ്ടു
്ിയ പ്രെിതയറാഗിയുടെ മൃെതദ
ഹകും ചുമന്ന് തേറാലലീസ് തറ്ഷേി
ടല്ിക്ന്ന ഗുണ്ടറാതേെറാവിടറെ 
ടകറാലവിളി സകുംസ്റാേട് ജേ
ങ്ങടള ഭയചകിെരറാക്ന്നു. ഭരണ
രകുംഗകും മുെൽ സഹകരണതമഖല 
വടര േെമറാടുന്ന ടെടെിപ്ിക്ന്ന 
അഴിമെികൾ ഒരു വറാർ്യല്ലറാ
െറായി മറാറിക്കഴിഞ്ഞു. കിഫ്ബി 
േിർമ്മിച്ച തററാഡുകളകും േറാലങ്ങളകും 
സ് കൂൾ ടകടെിെങ്ങളകും േണിെലീരു
തമ്റാൾെടന്ന െകരുന്നെ് അെി
നുേിന്നിലുള്ള അഴിമെിയുടെ ആഴകും 
വധ്യക്മറാക്ന്നു. പ്രളയഫണ്ടിൽ 
വടര ടവടെിപ്കൾ േെന്നു. ഇപ്ര
കറാരകും അെിമുെി ജേതദ്റാഹകരമറാ
യി മറാറിയിരിക്ന്ന േിണററായി 
സർക്കറാരിടേെിടരയുള്ള ജേവി
കറാരകും ഈ ടെരടഞെടുപ്് ഫലകും 
സൃഷ്ിച്ചെിൽ  േിർണ്റായകമറായ 
േങ്് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സകുംസ്റാേകും കെടക്കണിയി
തല്കെ് വലീണുകഴിഞ്ഞു. ഓതരറാമറാ

സവകും േിരന്രകും കെടമടു്റാണ് 
സർക്കറാരിടറെ േിെധ്യേിദറാേടച
ചലവകൾ േെത്തുന്നെ്. ആടക 
ടേറാതകെമറായ 3.2 ലക്ഷകും തകറാെി 
രൂേ സകുംസ്റാേ്ിടറെ ജിഡി
േിയുടെ 37.18 ശെമറാേമറാണ്. 
ഇൻഡധ്യയിൽ ഏറ്വകും അധികകും 
കെബറാധധ്യെയുള്ള 4 സകുംസ്റാേ
ങ്ങളിടലറാന്നറായി തകരളകും മറാറി
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇതപ്റാൾ സർക്കറാർ 
അവെരിപ്ിക്ന്ന കെബറാധധ്യെ
യുടെ കണക്കൾ അെിമുെി ടേറാ
രു്തക്കടുകളകും വധ്യറാജപ്രസ്റാവ
േകളകും േിറഞെെറാണ്. കിഫ്ബി 
വഴി എടുത്തുടകറാണ്ടിരിക്ന്ന വൻ
തകയുടെ കെകും ബജറ്ിനുപുറ്റാ
ണ്. എന്നറാൽ അെിടറെ ഭറാരമറാ
കടടെ സകുംസ്റാേഖജേറാവിടറെ 
തമലുകും. കിഎഫ്ബിയുടെ ബറാധധ്യെ 
കൂെി ഉൾടപ്ടു്ിയറാൽ ടേറാത
കെ്ിടറെ ചിത്കും ടെടെിപ്ിക്
ന്നെറാകുകും. തകരള്ിടറെ െകരു
ന്ന സറാമ് ി്കരകുംഗ ി്ടറെ ഭറാരകും 
മുഴുവൻ േികുെികളടെയുകും ഫലീസ
കളടെയുകും ചറാർജ്ജുകളടെയുകും രൂ
േ്ിൽ ജേങ്ങളടെ െലയിൽ 
േെിക്കയറാണ്. സർക്കറാർ തേ
ടെങ്ങളടെ പ്രചറാരണതഘറാഷങ്ങൾ 
ഉേടെരടഞെടുപ്ിൽ ടേറാെിടേറാ
െിക്തമ്റാൾ െടന്നയറാണ് ആ മറാ
സട് ശമ്ളവകും ടേൻഷനുകും മു
െങ്ങുടമന്ന സ്െിെിയിൽ ഖജ
േറാവ് എ്ിതച്ചർന്നെ.് കിഫ്ബി 
വഴി കിട്ടുന്ന േണകും വിേിതയറാഗി
ക്ന്നെ് ഒട്ടുകും ഉൽേറാദേക്ഷമമറായ 
രകുംഗങ്ങളിലടല്ലന്നെ് തകരള്ി
ടറെ ഭറാവി എന്റായിരിക്ടമന്നു 
വധ്യക്മറാക്ന്നുണ്ട്.  ഇന്ന് തകരള
്ിടറെ ആതളറാഹരി കെകും 90,000 
രൂേ കെന്നിരിക്ന്നു. സിൽവർ
കലൻ േദ്െിയുമറായി സർക്കറാർ 
മുതന്നറാട്ടുതേറായറാൽ ഈ ആതളറാഹ
രി ബറാധധ്യെ രതണ്ടറാ മൂതന്നറാ ലക്ഷകും 
രൂേയറായി വർദ്ിക്ടമന്നെറാണ് 
യറാഥറാർത്ധ്യകും. ഈ േെേെികളറാ
ണ് തെരുന്നടെങ്ിൽ ശ്ലീലങ്യു
ടെ അവസ്യറാവകും തകരള്ിതറെ
തടമന്ന് ചിന്ിക്ന്ന ഏവരുകും മു
ന്നറിയിപ്േൽകി കഴിഞ്ഞു.

വർഗ്ീയ-സാമുദായിേ  
നീക്ങ്ൾ നിറഞ്ാടിയ 
ക്തരക്ഞ്ടുപ്് രംഗം

ഇെതമുന്നണി അവെരിപ്ിച്ച 
സ്റാേറാർത്ിെടന്ന ഒരു പ്രതെധ്യക 
മെവിഭറാഗ്ിടറെ തവറാടെ് ലക്ഷധ്യകും 
വച്ചുടകറാണ്ടുള്ളെറാടണന്ന് േകൽ 
തേറാടല വധ്യക്മറായിരുന്നു. ജില്ലറാ 
തേതൃെ്കും ആദധ്യകും േിശ്ചയിച്ച സ്റാ
േറാർത്ിടയ ടവടെി മറാറ്ി, ഒരു 
കവദികടറെ സറാന്നിദ്ധ്യ്ിൽ, 
േള്ളിസ്റാേേ്ിടറെ അങ്ണ
്ിൽ പുെിയ സ്റാേറാർത്ിടയ 
പ്രഖധ്യറാേിച്ചെ് സറാമുദറായികമറായ 
ധ്രുവലീകരണ്ിടറെ ചില കണ
ക്കൂടെതലറാടെയറായിരുന്നുടവന്ന് 
ആർക്കറാണ ്അറിഞ്ഞുകൂെറാ്െ്? 

മുത്തുതേറാലട് സ്റാേറാർത്ി 
എന്നു ഇ.േി.ജയരറാജൻ വിതശ
ഷിപ്ിച്ച ഈ സ്റാേറാർത്ിയുടെ 
തയറാഗധ്യെടയന്റാണ്? ഇെതരറാ
ഷ്ട്രലീയ്ിടറെ കർമ്മമണ്ഡല്ി
തലറാ, ജേകലീയ പ്രതക്ഷറാഭ തവദി
കളിതലറാ, മതെെരമൂലധ്യങ്ങൾക്കറാ
യുള്ള പ്രവർ്േരകുംഗത്റാ ഈ 
സ്റാേറാർത്ിടയ ആരുകും കണ്ടി
ടെില്ല. ഓതരറാ മെവിഭറാഗ്ിനുകും 
മുൻതൂക്കമുള്ള തമഖലകളിൽ അെെ് 
മെവിഭറാഗ്ിൽേിന്നുള്ള തേെറാ
ക്കടള പ്രചറാരണ്ിേറായി േി
തയറാഗിച്ചുടകറാണ്ട ്േെ് ിയ ആേൽ
ക്കരമറായ ടെരടഞെടുപ്് െന്ത്രകും 
ദലീർഘകറാലറാെിസ്റാേ്ിൽ സകും
സ്റാേ്ിടറെ മതെെരഘെേ്കെ് 
ഏൽപ്ിക്ന്ന ആഘറാെകും വളടര 
വലുെറാണ്. െിരശലീലയ്ക്കു േിറകി
ടല ടേറിടകടെ രറാഷ്ട്രലീയകൂട്ടുടകട്ടു
കളകും കള്ളതവറാട്ടുൾടപ്ടെയുള്ള 
േലീചമറാർഗ്ഗങ്ങളകും ഇെതമുന്നണി 
അവലകുംബിച്ചു. തകറാൺഗ്രസ്ിടേ 
െള്ളിപ്റഞെ് സിേിഐ(എകും) 
തവദിയിടല്ിയ ടക.വി.തെറാമ
സ്് എന്ന തേെറാവിടേ, േെിറ്റാ
ണ്ടുകളറായി  ഛർദ്ദിച്ചടെല്ലറാകും വി
ഴുങ്ങി, േറാണകുംടകടെ േിലയിൽ 
എെിതരറ്്, വലിയ തേെറാവറായി 
എഴുന്നള്ളിച്ച സിേിഐ(എകും) േെ
േെി ആത്റാഭിമറാേമുള്ള  ഇെത
േക്ഷ വിശ്റാസികൾക്ക് എങ്ങി
ടേയറാണ് ഉൾടക്കറാള്ളറാൻ കഴി
യുക. ഉദരപൂരണ്ിടറെ അറപ്
ളവറാക്ന്ന പ്രെലീകമറായ ടക.വി.
തെറാമസ്് എന്് ഇെതമൂലധ്യട്
യറാണ് പ്രെിേിധറാേകും ടചയ്യുന്ന
െ്. ലറാറ്ിൻ കത്റാലിക്കരുടെ 
തവറാടെ് ലക്ഷധ്യമിട്ടുടകറാണ്ടുള്ള േറാ
ലറാകുംകിെ രറാഷ്ട്രലീയകും മറാത്മറായിരു
ന്നു അെ്. വർഗ്ഗലീയെട്കെെിരറായ 
ചന്ദ്രഹറാസമിളക്കലുകും മതെെരപു
തരറാഗമേ വലീമ്ിളക്കലുടമല്ലറാകും 
േച്ചയറായ ഇരടെ്റാപ്റാടണന്ന് 
െിരിച്ചറിയുന്ന ഇെതേക്ഷ വിശ്റാ
സികടള സകുംബന്ിച്ചിെത്റാളകും 
ഇവടയല്ലറാകും അവരുടെ ആത്റാ
ഭിമറാേട് േരിഹസിക്ന്ന േെ
േെികളറായറാണ് അനുഭവടപ്ടെെ്.     

 അതടകറാണ്ടുെടന്ന സിേി
ഐ(എകും) സ്റാേറാർത്ിയുടെ തൃ
ക്കറാക്കരയിടല ടെരടഞെടുപ്് 
േരറാജയകും ഇെതേക്ഷ രറാഷ്ട്രലീയ
്ിടറെ തെറാൽവിയറായി കണ
ക്കറാക്കറാേറാകില്ല. മറിച്ച് ഇെതേ
ക്ഷ രറാഷ്ട്രലീയ്ിടറെ തലബലിൽ 
ടകടെിടയഴുന്നള്ളിക്ന്ന മേകുംേി
രടെലുളവറാക്ന്ന വലതേക്ഷ രറാ
ഷ്ട്രലീയ്ിതേറ് പ്രഹരമറാണ് എൽ
ഡിഎഫിടറെ േരറാജയകും. ഇെത
പ്രസ്റാേ്ിടറെ  സെധ്യസന്
രറായ അഭയുദയകറാകുംക്ഷികളകും ഇെ
ത-പുതരറാഗമേചിന്റാഗെിക്കറാരു
മറായ വലിടയറാരുവിഭറാഗകും ഈ 
ടെരടഞെടുപ്ിൽ തവറാടെികുംഗിൽ 
േിന്ന് വിട്ടുേിൽക്കയറാണ് ടച

Xr-¡m-¡-c D-]-sX-c-sª-Sp-¸v ^ew

knÂhÀsse³ DÄ¸-sS-bpÅ P-\-hn-cp-²
-\-b-§Ä-s¡-Xn-sc-bpÅ P\-hn-Im-c-¯nsâ {]Xn-^-e\w



5ജൂണ് 2022

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

(4-ാം ശേജില് നിന്്)

യ്െ്. തവറാടെ് ടചയ്വരിൽ സറാര
മറായ ഒരു വിഭറാഗമറാകടടെ, ഇെത
േക്ഷ ജേറാധിേെധ്യ മുന്നണിടയ
യുകും സ്റാേറാർത്ിടയയുകും കക
ടയറാഴിയുകയുകും ടചയ്തു. േതക്ഷ, ഈ 
വസ്തുെ അകുംഗലീകരിക്കറാൻ മുന്നണി
യുകും അെിനു തേതൃെ്കും േൽകുന്ന 
സിേിഐ(എകും) തേെറാക്കളകും 
ഇതപ്റാഴുകും െയേറാററായിടെില്ല. സഹ
െറാേെരകുംഗമറാണ് വൻ ഭൂരിേക്ഷ
്ിലുള്ള യുഡിഎഫ് സ്റാേറാർ
ത്ിയുടെ വിജയ്ിനുേിന്നിടല
ന്നുകും യുഡിഎഫിേ് അനുകൂലമറാ
യി ബിടജേി തവറാട്ടുമറിടച്ചന്നു
ടമറാടക്കയുള്ള േെിവ് വിശകലേ 
വിശദലീകരണങ്ങളിൽ സിേിഐ
(എകും) തേെറാക്കൾ വലീണുരുണ്ട
തപ്റാൾ അണികളിൽെടന്ന വലി
ടയറാരുേങ്് അെ് വിശ്സിക്കറാൻ 
െയേറാററായിടെില്ല. കഴിഞെ െവണ
ത്ക്കറാൾ 2500 തവറാടെ് അധികകും 
തേെി എന്ന കണക്കിൽ െല പൂ
ഴ്തറാേറാണ് അവർ ശ്മിക്ന്നെ്. 
എന്നറാൽ എൽഡിഎഫിടറെ ഭര
ണേയങ്ങൾടക്കെിടര മൽസരി
ച്ച മുന്നണി കഴിഞെ െവണത്
ക്കറാൾ 12,931 തവറാടെ് അധികകും 
തേെി എന്നെ് തൃക്കറാക്കര ഫലകും 
അവർടക്കെിടരയുള്ള വിധിടയ
ഴു്റാടണന്ന് വധ്യക്മറാക്ന്നു. 

ബിടജേി േയിക്ന്ന തകന്ദ്ര
സർക്കറാരിടറെ ടകറാെിയ ജേതദ്
റാഹ േയങ്ങൾടക്കെിടരയുള്ള 
ശക്മറായ വികറാരവകും ഈ ടെര
ടഞെടുപ്ിൽ ദൃശധ്യമറായിട്ടുണ്ട്. വർ
ഗ്ഗലീയെയുടെ ആററാട്ടുകും തകന്ദ്രഭര
ണ്ിടറെ േദവിയുകും ഒരു കണ
ക്മില്ലറാടെ ഒഴുക്കടപ്ടുന്ന േണവകും 
പുറടമേിന്ന് വന്ന ആർഎസ്എ
സ് തകഡർമറാരുകും ആസൂത്ിെമറായ 
തസറാഷധ്യൽ മലീഡിയ കറാടമ്യ് നുകും 
ഒടക്കതചർന്ന് തൃക്കറാക്കര മണ്ഡ
ല്ിൽ േെ്ിയ പ്രചരണപ്ര
ളയ്ിനുതശഷവകും  ബിടജേിക്ക്  
കഴിഞെെവണത്ക്കറാൾ തവറാടെ് 
കുറയുകയറാണ് ടചയ്െ.് ബിടജേി 
അവെരിപ്ിക്ന്ന ടവറുപ്ിടറെയുകും 
ഭ്റാതൃഹെധ്യയുടെയുകും രറാഷ്ട്രലീയകും ടേറാ
തവിൽ തകരള്ിടറെ മതെെര
മേസ്റാക്ഷി അകുംഗലീകരിക്കില്ല 
എന്നെ് ഒരിക്കൽകൂെി വധ്യക്മറാ
വകയറാണ്. രറാഷ്ട്രലീയ സദറാചറാര 
രറാഹിെധ്യ്ിടറെ ആൾരൂേമറായ 
േി.സി.തജറാർജ്ിടേ ടകടെിടയ
ഴുന്നള്ളിക്കകൂെി ടചയ്തെറാടെ 
ബിടജേി തേരിടെ െിരിച്ചെിയുടെ 
ആക്കകുംകൂെി.  ഇപ്രകറാരമുള്ള രറാ
ഷ്ട്രലീയമറായ കറാരണങ്ങളറാൽ ജേ
ങ്ങളടെ ടവറുപ്ിനു േറാത്മറാകുന്ന 
ബിടജേിക്ക് തവറാട്ടുകുറയുക സ്
ഭറാവികകും മറാത്കും. എന്നറാൽ അെ് 
അകുംഗലീകരിക്കറാൻ സിേിഐ(എകും) 
െയേറാറല്ല. ബിടജേിയുടെ തവറാടെ് 
സ്ിരമറാടണന്നുകും മറിച്ചുടകറാടുക്
ന്നതടകറാണ്ടുമറാത്മറാണ ്അവർക്ക് 
തവറാട്ടു കുറയുന്നെ് എന്നുമുള്ള സി
ദ്റാന്കും അവെരിപ്ിച്ച് ബിടജേി
ടയ രറാഷ്ട്രലീയമറായി കുറ്വിമുക്മറാക്കി 
രക്ഷടപ്ടുത്തുകയറാണ് അവർ ടച

യ്യുന്നെ്. 
വിതദ്ഷ്ിടറെ രറാഷ്ട്രലീയകും 

ആളിക്ക്ിക്കയുകും ജേങ്ങളടെ 
െലയിൽ എണ്ിയറാടലറാടുങ്ങറാ് 
സറാമ്്ികഭറാരങ്ങൾ അെിതച്ചൽ
പ്ിക്കയുകും ടചയ്യുന്ന ബിടജേി
ടക്കെിടരയുള്ള ജേങ്ങളടെ 
വികറാരകും ഈ ഫല്ിൽ പ്രെി
ഫലിക്ന്നു എന്നതല്ല വധ്യക്മറാ
തക്കണ്ടെ്. വധ്യെധ്യസ് മുന്നണികൾ
ക്ക് മറാറിമറാറി തവറാട്ടുടചയ്യുന്ന ഗണധ്യ
മറായ ഒരു വിഭറാഗമുടണ്ടന്ന വസ്തുെ 
മറച്ചുവച്ചുടകറാണ്ടറാണ് അധികകും 
തേെിയെിടറെയുകും തവറാട്ടുമറിച്ചുടകറാ
ടുക്കലിടറെയുകും  കഥകൾ ടമേയു
ന്നെ്. സ്ന്കും േരറാജയ്ിടറെ 
കറാരണങ്ങൾ മറച്ചുവ്കെറാനുകും യുഡി
എഫിടറെ വിജയ്ിടറെ കറാര
ണങ്ങൾ ടമേടഞെടുക്കറാനുമുള്ള 
െത്പ്റാെിൽ ദയേലീയമറായ രറാ
ഷ്ട്രലീയ േറാപ്ര്മറാണ് സിേിഐ
(എകും) പ്രദർശിപ്ിക്ന്നെ്.  

സിൽവർലലൻ പദ്ധതിക്ക്
തിരായ ജനേീയസമരം 

ജേറാധിേെധ്യ സമരരറാഷ്ട്രലീയ
ട് ശകെിടപ്ടുത്തുകയുകും േധ്യറാ
യമറായ ജേകലീയ സമരങ്ങളിൽ 
േിന്ന് തേറാലലീസിടേ മറാറ്ിേിർ
ത്തുകയുകും ടചയ്യുക എന്നെറാണ് 
ഒരിെത ഭരണ്ിടറെ ഏറ്വകും 
പ്രറാഥമികമറായ കെമയുകും അെിടറെ 
വധ്യെിരിക്െയുകും. ഇെതേക്ഷരറാ
ഷ്ട്രലീയ്ിടറെ ഈ അെിസ്റാേ
െെ്കും േരിപൂർണ്മറായുകും കുഴിച്ചുമൂ
ടുകയറാണ് േിണററായി വിജയൻ 
േയിക്ന്ന സകുംസ്റാേട് എൽ
ഡിഎഫ് ഭരണകും. ജേറാധിേെധ്യകും 
അനുവദിക്ന്ന ഒരുെര്ിലുമുള്ള 
സകുംഘെിെപ്രവർ്േവകും അനു
വദിക്കില്ല എന്ന് േിശ്ചയിച്ച് ഉറ
പ്ിച്ച ഒരു സകുംഘമറായി േിണററാ
യി സർക്കറാരിടറെ തേറാലലീസ് മറാറി. 
ടക ടറയിൽ സിൽവർകലൻ േദ്
െിടക്കെിടര സകുംസ്റാേടമമ്റാടുകും 
സമരകും ടചയ് സ്തലീകടളയുകും വലീടെമ്മ
മറാടരയുകും വൃദ്ടരയുകും കുഞ്ഞുങ്ങടള
യുകും ടെരുവകളിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു. 
തകരള്ിൽ ഏെറാണ്ട് ഇരുനൂറി
ലധികകും പ്രതദശങ്ങളിൽ  സമറാധറാ
േേരമറായി സമരകും ടചയ് ടക 
ടറയിൽ വിരുദ് പ്രതക്ഷറാഭകറാരികടള 
തേറാലലീസ് േലീചമറായറാണ് തേരിടെ
െ്. ഇെതേക്ഷവിശ്റാസികളിൽ 
തേറാലുകും കടു് അമർഷവകും 
തരറാഷവകും തേറാലലീസ് അെിക്മ
ങ്ങൾടക്കെിടര ഉയരുകയുണ്ടറായി.

തകരള്ിടല ജേങ്ങൾ കഴി
ഞെ ഒടന്നറാരവർഷമറായി സറാക്ഷധ്യകും 
വഹിക്ന്ന, സമറാേെകളില്ലറാ് 
ജേകലീയ പ്രതക്ഷറാഭകും സങ്കുചിെ
മറായ രറാഷ്ട്രലീയ ലക്ഷധ്യങ്ങതളറാടെ 
ഉയർന്നുവന്ന ഒന്നറായിരുന്നില്ല. 
ആദധ്യഘടെ്ിൽ സിൽവർകലൻ 
കെന്നുതേറാകുന്ന തമഖലകളിടല 
ജേങ്ങൾ സ്ന്കും മുൻകകയിൽ 
രൂേടപ്ടു്ിയ ഏെറാനുകും ജേ
കലീയ സമരസമിെികടള സകുംസ്റാ
േെല്ിൽ ഏതകറാേിപ്ിച്ചുടകറാ
ണ്ടറാണ് ടക ടറയിൽ സിൽവർ
കലൻ വിരുദ് ജേകലീയ സമെി 

എന്ന സകുംസ്റാേെല സമരസകും
ഘെേ േിറന്നെ്. തെർന്ന് ഈ 
സമരസകുംഘെേയുടെ തേതൃെ്
്ിൽ േെന്ന സഘെിെവകും ചിടെ
യറായതമറായ പ്രവർ്േ്ിലൂടെ 
സകുംസ്റാേടമമ്റാടുമറായി മുന്നൂതററാ
ളകും പ്രറാതദശിക യൂണിറ്കൾക്ക് 
ജന്കും േൽകി. േെിേറായിരക്കണ
ക്കിേ് സറാധറാരണജേങ്ങൾ ഒടരറാ
റ് സമരസകുംഘെേയുടെ കലീഴിൽ 
ഒരു മനുഷധ്യടേതപ്റാടല അണി
േിരന്നു. േദ്െി സൃഷ്ിക്ന്ന വി
േറാശട് സകുംബന്ിച്ചുകും സമര
സകുംഘറാെേ്ിടറെ വിവിധ വശ
ങ്ങടള സകുംബന്ിച്ചുകും രറാഷ്ട്രലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസകും തേെി ജേങ്ങൾ 
അസറാധറാരണമറായ ഒരു സമരശ
ക്ിയറായി ഉയർന്നു.   യറാടെറാരു 
ഔതദധ്യറാഗിക അറിയിപ്കും േൽകറാ
ടെ, രറാേകൽ തഭദമില്ലറാടെ അടു
ക്കളയിലുകും മുറ്ത്തുകും േറമ്ിലുകും 
മഞെക്റ്ിയുമറായി സറാമൂഹധ്യറാ
ഘറാെ േഠേ്ിടേന്ന തേരിൽ 
വൻ തേറാലലീസ് അകമ്െിതയറാടെ 
ധിക്കറാരപൂർവ്വകും കയറിടചന്ന ടക 
ടറയിൽ സകുംഘട് ടചറുത്തുേ
രറാജയടപ്ടു്ിയെ് അസറാധറാര
ണമറായ ഈ സമരശക്ിയറാണ്. 
സ്ന്കും വലീട്ടുമുറ്്് പ്രെിതഷധി
ച്ച സറാധറാരണ സ്തലീകതളറാടുകും കുടെി
കതളറാടുകും വൃദ്തരറാടുകും സറാമൂഹധ്യപ്ര
വർ്കതരറാടുകും തേറാലലീസ് േെ
്ിയ ടേറാറുക്കറാേറാവറാ് അെി
ക്മങ്ങൾക്ക് ജേങ്ങൾ സറാക്ഷിക
ളറായി. ആടരെിർ്റാലുകും, എന്തു 
പ്രെിതഷധമുണ്ടറായറാലുകും എന്ിേ് 
സറാമൂഹധ്യറാഘറാെ േഠേ റിതപ്റാർടെ് 
എെിരറായറാലുകും േദ്െി േെപ്റാക്
ടമന്ന മുഖധ്യമന്ത്രി േിണററായി വി
ജയടറെ ധിക്കറാരകും േിറഞെ േില
േറാെ് തകരള്ിടറെ ജേറാധിേെധ്യ
മേസ്റാക്ഷിക്ക് െറാങ്ങറാേറാവന്നെി
നുകും അപ്റമറായിരുന്നു.  േറാവ് ഏത
രലീെിയിൽ വളച്ചുകും േച്ച നുണകൾ 
അവെരിപ്ിക്ന്ന സിേിഐഎകും 
തേെറാക്കളടെ ജൽപ്േങ്ങൾ സകും
സ്റാേ്ിടറെ പ്രബുദ്െടയ 
തചറാദധ്യകും ടചയ്യുന്ന േിലയിലറായി
രുന്നു. കുെിടയറാഴിപ്ിക്ക ലിനു ഇര
കളറാകുന്ന സറാധറാരണജേങ്ങൾ 
മറാത്മല്ല, സകുംസ്റാേട് ഏെറാ
ണ്ട് മുഴുവൻ ജേങ്ങളകും ഏറ്വകും േധ്യറാ
യമറായ ഈ സമരത്റാടെറാപ്കും 
അചഞ്ലമറായി േിലടകറാണ്ടു.

 രറാജധ്യസരക്ഷറാപ്രശ് േ്ിടറെ 
തേരുേറഞെ് ഡിേിആർ ഉൾപ്
ടെ േദ്െിയുമറായി ബന്ടപ്ടെ 
സകലവിഷയങ്ങളകും സർക്കറാർ 
ജേങ്ങളിൽ േിന്നു മറച്ചുവച്ചു.  സമ
രതേതൃെ്കും വിവരറാവകറാശപ്രകറാ
രകും മേസ്ിലറാക്കിയ േദ്െിടയ 
സകുംബന്ിച്ചുള്ള ടെടെിപ്ിക്ന്ന 
വിവരങ്ങൾ ജേങ്ങളിൽ േദ്െി
ടക്കെിടര ഉറച്ച തബറാദ്ധ്യകും സൃഷ്ി
ച്ചു. ജേവികറാര്ിേ്് യറാടെറാരു
വിലയുകും സർക്കറാർ കൽപ്ിക്ന്നി
ടല്ലന്നുള്ള സമലീേേകുംകൂെിയറായ
തപ്റാൾ തകരള്ിടല ജേറാധിേ
െധ്യ മേസറാക്ഷി സർക്കറാരിടേെി
ടര ശക്മറായി ഉണർന്നു. ഡിേി

ആർ പുറത്തുവന്നതെറാടെ േദ്െി, 
േറാെിടേ െകർക്ന്ന വിേറാശേ
ദ്െിയറാടണന്ന വസ്തുെ വധ്യക്മറാ
യി. േറാരിസ്ിെികമറായുകും സറാമൂ
ഹധ്യമറായുകും സറാമ്്ികമറായുകും ജേ
ങ്ങളടെ േിലേിൽപ്ിടേയുകും സ
രക്ഷടയയുകും ബറാധിക്ടമന്ന െി
രിച്ചറിവ ്സമരട  ്കൂടുെൽ ശക്
മറാക്കി. േരിസ്ിെി-സറാമൂഹധ്യ
-സറാമ്്ിക വിദഗ്ധരുടെ ശക്
മറായ എെിർപ്്, ബഹു തകരള 
കഹതക്കറാെെിയുടെ േദ്െിടക്ക
െിരറായ തചറാദധ്യങ്ങൾക്മുമ്ിൽ 
ഉ്രമില്ലറാടെ വിയർതക്കണ്ടി 
വന്ന ടക ടറയിൽ കമ്േി, സറാ
മൂഹധ്യറാഘറാെേഠേ്ിടറെ തേരി
ലുള്ള സർക്കറാർ േെേെികൾ, ശറാ
സ്തലീയമറായ ഒരെി്റയുമില്ലറാ്, 
െടെിക്കൂടെ് തരഖയറായ ഡിേിആർ, 
തരഖകളിൽ കൃത്ിമകും കറാണിച്ചി
ട്ടുടണ്ടന്നുള്ള വസ്തുെ ഇവടയല്ലറാകും 
സർക്കറാരിടേ തറന്നുകറാടെി. തമൽ 
േറഞെ കറാരധ്യങ്ങടളല്ലറാകും തകരള 
സമുഹ്ിൽ സൃഷ്ിച്ച തചറാദധ്യങ്ങ
ളകും പ്രെിതഷധവകും േിലേിൽതക്ക
യറാണ് തൃക്കറാക്കര ഉേടെരടഞെ
ടുപ്് കെന്നുവന്നെ്. ടക ടറയിൽ 
ഇരകൾ മറാത്മല്ല, തൃക്കറാക്കര 
മണ്ഡല്ിടല ഏെറാണ്ട് മുഴുവൻ 
തവറാടെർമറാരുകും സിൽവർകലൻ 
േദ്െിടക്കെിടരയുകും േദ്െിയു
ടെ തേരിലുള്ള ധറാർഷ്ധ്യ്ിടേ
െിടരയുകും സർക്കറാരിതേറാെ് കണ
ക്െലീർക്കണടമന്ന് ചിന്ിച്ചു. േലീ
െിതയറാടെറാപ്മുള്ള ജേങ്ങളടെ 
ഈ േിലേറാെറാണ് ഇെത സ്റാ
േറാർത്ിടയ േരറാജയ്ിടറെ 
േിറകിൽ പ്രവർ്ിച്ച സപ്രധറാ
േമറായ രറാഷ്ട്രലീയ ഘെകകും. 
ഇടതുപഷേം സമ്ാനിച് 
കോൺമ്ഗസ്് വിജയം

സിേിഐ(എകും) േയിക്ന്ന 
ഇെതമുന്നണി േെ്ിയ േിർല
ജ്മറായ വലതരറാഷ്ട്രലീയ പ്രചറാര
ണകും തകറാൺഗ്രസ്ിടറെ അേറായ
സമറായ വിജയ്ിേ് വഴിടയറാ
രുക്കയറാണ് ടചയ്െ്. തകറാൺ
ഗ്രസ്് അനുവർ്ിച്ചിട്ടുള്ള സറാമ്
്ിക - രറാഷ്ട്രലീയ േയങ്ങടള ടെ
രടഞെടുപ്ിടറെ പ്രചറാരണരകുംഗട് 
തകന്ദ്രബിന്ദുവറാക്കിടക്കറാണ്ട്, പ്ര
സ്തുെ േയങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ച േെേ
്ിലറാണ്ട സറാമൂഹധ്യസറാഹചരധ്യ
ട് അധികരിച്ച് സജലീവമറായ 
ചർച്ചകളകും അവയ് ടക്കെിടരയുള്ള 
പ്രതക്ഷറാഭ്ിടറെ സതദേശവകും 
ഉയർത്തുകയറായിരുന്നു യഥറാർത് 
ഇെതേക്ഷ ധർമ്മകും. അത ടചയ്ി
ടല്ലന്നു മറാത്മല്ല, ജേറാധിേെധ്യ 
രറാഷ്ട്രലീയ്ിടറെ ഉള്ളെക്കകും ടെ
രടഞെടുപ്ിൽ േിന്ന് തചറാർ്ി
ക്കളഞ്ഞുടകറാണ്ട ് സിേിഐ(എകും), 
വികസേട  ്ടെരടഞെടുപ്ിടറെ 
തകന്ദ്രവിഷയമറാക്കിയതപ്റാൾ 
തകറാൺഗ്രസ്് അെ് സമർത്മറാ
യി പ്രതയറാജേടപ്ടു്ി. സിൽ
വർകലൻ വിരുദ് ജേകലീയപ്ര
തക്ഷറാഭ്ിടറെ രറാഷ്ട്രലീയറാന്രലീക്ഷ
ട് ഉേതയറാഗടപ്ടു്ിടക്കറാ
ണ്ട്, യുഡിഎഫ് സമരേക്ഷ്ി

ടറെ പ്രെിേിധികളറായി മറാറി. വധ്യ
വസ്റാേിെ ഇെതേക്ഷകും കക
ടയറാഴിഞെ സമരേെറാക തകറാൺ
ഗ്രസ്ിടറെ കകവശടമത്തുന്ന കവ
േരലീെധ്യകും തകരള്ിേ് കറാതണ
ണ്ടിവന്നു. ഒരു തകറാർപ്തററ്് േദ്
െിയുടെ അെിയുറച്ച േെ്ിപ്കറാ
രുകും, അെ് േെപ്റാക്കറാൻ ജേങ്ങടള 
അെിടച്ചറാതക്കയുകും ടചയ്യുന്ന 
ഒന്നറായി സിേിഐ(എകും) മറാറിയ
തപ്റാൾ, സ്ഭറാവികമറായുകും അെിടേ 
എെിർക്ന്നവടര ജേകലീയസമ
ര ി്ടറെ വക്റാക്കളറായി കറാണറാൻ 
ജേങ്ങൾ തപ്രരിെരറായി. പ്രെിേ
ക്ഷ സ്റാേ്ിടറെ സൗകരധ്യകും 
ഫലപ്രദമറായി തകറാൺഗ്രസ്്  പ്ര
തയറാജേടപ്ടുത്തുകയുകും ടചയ്തു. 
േരിപൂർണ്മറായുകും ഇ്രടമറാരു 
സറാഹചരധ്യകും സൃഷ്ിച്ചെിടറെ ഉ്
രവറാദികൾ സിേിഐ(എകും)ഉകും 
ഇെതമുന്നണിയുമറാണ.്  ഇെ ്തകറാൺ
ഗ്രസ്് രറാഷ്ട്രലീയ്ിനുള്ള അകുംഗലീ
കറാരകും എന്നെിനുമുപ്റകും ഇെതഭ
രണ്ിടേെിരറായ വിധിടയഴു
്റാണ്.        

ജനാധിപത്സമരമാണ് ഇടത് 
രാമ്ഷ്ടീയത്ിക്റെ മ്പാണൻ

ആഴതമറിയ േെേട്യറാ
ണ് തദശലീയരറാഷ്ട്രലീയരകുംഗകും ഇന്ന് 
അഭിമുഖലീകരിക്ന്നെ്. ഏെറാനുകും 
തകറാർപ്തററ്് കുടുകുംബങ്ങൾക്ക് തവ
ണ്ടിയുള്ള ഭരണകും ജേങ്ങടള േി
സ്ഹറായെയുടെ േടുകുഴിയിതലക്ക് 
ചവിടെി്റാഴ്തിയിരിക്ന്നു. ജലീവിെ 
ദുരിെങ്ങൾ അെിടറെ േറാരമധ്യെ
യിലറാടണന്ന് െിരിച്ചറിയുന്ന ഭര
ണതേതൃെ്കും, ജേങ്ങളടെ  ജലീവി
െവമറായി ഒരു ബന്വമില്ലറാ് 
കവകറാരിക വിഷങ്ങൾ ഉയർ്ി 
അവടര െമ്മിലെിപ്ിക്കറാൻ ടച
ന്നറായബുദ്ിതയറാടെ പ്രവർ്ിക് 
കയറാണ്. ജേറാധിേെധ്യസമര്ി
ടറെ ടേടുതങ്റാടെ ടകടെി ബിടജേി
യുടെ ഫറാസിറ്് േയങ്ങടള ടച
റുക്ക എന്ന അെലീവപ്രധറാേമറായ 
രറാഷ്ട്രലീയ കെമ ഒരു േിമിഷത്
ക്തേറാലുകും കവകറാൻ േറാെില്ല. 
എത്ശ്മകരടമങ്ിലുകും അെ് േിർ
വ്വഹിക്കടപ്തെണ്ട ചരിത്ഘടെ
്ിൽ എവിടെയറാണ് വധ്യവസ്റാ
േിെ ഇെതേക്ഷകും? സിേിഐ, 
സിേിഐ(എകും) പ്രസ്റാേങ്ങൾ 
േരിപൂർണ്മറായുകും ജേറാധിേെധ്യ 
സമര്ിടറെ രറാഷ്ട്രലീയകും കകടവ
െിഞെിരിക്ന്നു.  തദശലീയെല
്ിൽ പ്രതക്ഷറാഭ്ിടറെ ഒരു ടച
റുെരിടയങ്ിലുകും ടകറാള്റാൻ ഒരു 
േരിശ്മവകും ഈ പ്രസ്റാേങ്ങളടെ 
ഭറാഗത്തുേിന്ന ്ഉണ്ടറാകുന്നില്ല.  അധി
കറാര്ിലിരുന്നുടകറാണ്ട് തകരള
്ിൽ േിന്തുെരുന്ന  േയങ്ങളറാ
കടടെ ജേറാധിേെധ്യസമരങ്ങടള 
െലീർത്തുകും ദുർബ്ബലടപ്ടുത്തുന്നു. 

ഏടെങ്ിലുകും രറാഷ്ട്രലീയകക്ഷി
യുടെ ടകറാെിയുതമന്ിയുള്ള, സങ്കു
ചിെമറായ േറാർലിടമറെറി െറാൽ
പ്രധ്യകും ലക്ഷധ്യമറാക്കിടക്കറാണ്ടുള്ള 
ഒന്നല്ല ജേറാധിേെധ്യസമരകും. എല്ലറാ
്രകും തഭദങ്ങൾക്കും അെലീെമറാ
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യി രറാജധ്യകും മുഴുവൻ ജേങ്ങടള സ്ന്കും സമ
രസമിെികളിൽ അണിേിര്ിടക്കറാണ്ടു
ള്ള ഒരു പ്രതക്ഷറാഭമറാണ് ഇവിടെ ഉയിർ
ടകറാതള്ളണ്ടെ്. പ്രറാരകുംഭദശയിൽ അെ് 
ദുർബ്ബലമറായിരിക്കറാകും. എന്നറാൽ പ്രതക്ഷറാഭകും 
ഉയർത്തുന്ന ശരിയറായ മുദ്റാവറാകധ്യങ്ങളടെ 
കരുത്തുകും  അെ് പ്രദർശിപ്ിക്ന്ന ഉത്തുകും

ഗമമറായ ജേറാധിേെധ്യമൂലധ്യങ്ങളടെ സ്റാധലീ
േവകും പ്രതക്ഷറാഭ്ിടറെ സെധ്യസന്െയുകും 
സമർപ്ണവകും ക്തമണ ജേങ്ങടള ആകൃ
ഷ്രറാക്കും. അധികറാര്ിടറെ ഇടുങ്ങിയ 
െറാൽപ്രധ്യങ്ങടള പുഛത്റാടെ െള്ളിക്ക
ളയുന്ന, ജേങ്ങളടെ േധ്യറായമറായ ആവശധ്യ
ങ്ങടള പ്രറാണടേതപ്റാടല കരുതന്ന ആ 
സമര്ിൽ േറാൾക് േറാൾ ജേങ്ങൾ വന്ന
ണയുകെടന്ന ടചയ്യുകും. അന്ിമവിജയകും 
ജേങ്ങൾക്െടന്നയറായിരിക്കും. 

അധികറാര്ിടറെ ഏെ് മുഷ് കിടേയുകും 
േരറാജയടപ്ടു്റാേറാകുടമന്ന് ഐെിഹറാ

സികമറായ കർഷകസമരകും ടെളിയിച്ചു. 
ഇന്ന് ആത്റാഭിമറാേപൂർവ്വകും തകരള്ിടറെ 
മണ്ിൽ ജേങ്ങൾ രചിക്ന്ന സിൽവർ
കലൻ വിരുദ് സമരകും ഇെതേക്ഷരറാഷ്ട്രലീ
യ്ിടറെ മഹ്റായ ഉള്ളെക്കകും തേറുന്ന 
ഒന്നറാണ.്  ജേറാധിേെധ്യസമര്ിടറെ േറാെ 
ഇതെടന്നയറാടണന്ന് െിരിച്ചറിയറാനുകും 
ശക്ിടപ്ടു്റാനുകും െങ്ങൾ ജേങ്ങതളറാെ് 
അഭധ്യർത്ിക്ന്നു. ഇെതപ്രസ്റാേങ്ങളടെ 
അേചയകും ദർശിച്ച്, മേകും മടു്് സമരരറാ
ഷ്ട്രലീയ്ിടറെ േറാെ കകടവെിയരുടെന്ന് 
സെധ്യസന്രറായ ഇെതേക്ഷവിശ്റാസിക

തളറാെ് െങ്ങൾ അഭധ്യർത്ിക്ന്നു. തകറാർ
പ്തററ്് േയങ്ങൾടക്കെിരറായ ജേസമര
്ിടറെ േറാെയിലുറച്ചു േിൽക്കണടമന്ന 
ആവശധ്യകും സിേിഐ, സിേിഐ(എകും) 
തേതൃെ്ങ്ങളടെ മുന്നിൽ ശക്മറായി മുതന്നറാ
ടെ് വ്കെണടമന്ന് ഇെതേക്ഷരറാഷ്ട്രലീയട് 
സ് തേഹിക്ന്ന ഏവതരറാടുകും അഭധ്യർത്ി
ക്ന്നു. മനുതഷധ്യറാചിെമറായ ജലീവിെകും സറാ
ധധ്യമറാക്കറാൻ വിട്ടുവലീഴ്ചയില്ലറാ് ജേറാധിേ
െധ്യപ്രതക്ഷറാഭ്ിടറെ േെറാകവറാഹകരറാ
കറാൻ എല്ലറാ മനുഷധ്യസ് തേഹികളകും മുതന്നറാ
ട്ടുവരണകും.

(5-ാം ശേജില് നിന്്)

രാെ്ജമങ്ങകുജമന്െകുമപപോജല മകര�ത്ധിലകും സർക്പോർ സർവ്ീസകും 
സർക്പോർ െീവനക്പോരകും മകുജ്ങ്ങകുമധില്ലപോത്വധിധം ഗകുരകുെരമപോയ പപ
െധിസന്ധികൾ മനരധിടകുകയപോണക്. 1990ക�ധിൽ ആരംഭംകകുറധിച് ആമഗപോ�
വൽക്രണ നടപടധികൾ ഉച്സ്പോയധിയധിജലത്ധിയധിരധിക്കുന്കു. സർക്പോർ 
വകകുപ്കുകജ�ജയല്ലപോം മധിഷനകുകൾമപപോലകുള് ആമഗപോ�വൽക്രണകപോ
ലജത് പകുെധിയ സംവധിധപോനങ്ങൾ വധിഴകുങ്ങധിക്ഴധിഞെകു. െീവനക്പോരകു
ജട എണ്ം വൻമെപോെധിൽ ജവട്ധിക്കുറയക്ക്പോൻ സർക്പോർ മത്സരബകുദ്ധി 
കപോണധിക്കുകയപോണക്. കരപോർവൽക്രണവകും വ്പോപകമപോയധിരധിക്കുന്കു.

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

ഒരു ലക്ഷ്ിലധികകുംതേർ 
പുെിയ ടേൻഷൻകറാരറായി, അഥവറാ 
ടേൻഷൻ ഇല്ലറാ്വരറായി  മറാ
റ്ടപ്ട്ടുകഴിഞ്ഞു. േിന്നറാടല വരു
ന്നവർ ക്തമണ ആ ഗണ്ിതല
ക്ക് േയിക്കടപ്ടുകും. സ്ിരസ്ഭറാ
വ്ിൽ ശമ്ളകും കിട്ടുടമന്ന് കരു
തെണ്ടെില്ല എന്ന സതദേശകും േൽ
കിക്കഴിഞ്ഞു.  സർക്കറാർ ജലീവേ
ക്കറാർടക്കെിടര ആക്മണകും ആരകും
ഭിക്ന്നെിനു മുൻേറായി ഏടെറാരു 
മന്ത്രിസഭയുകും ടചയ്യുന്നതതേറാടല 
ജലീവേക്കറാടര േിതെധ്യേ മുഖധ്യമ
ന്ത്രിയെക്കകും പുലഭധ്യകും േറയുന്നു. 
ആസന്നമറായിരിക്ന്ന അേകെ

ി്ടേെിടര ജലീവേക്കറാടര അണി
േിര്ി വലീറുറ് പ്രതക്ഷറാഭണകും 
സകുംഘെിപ്ിതക്കണ്ട സദേർഭ ി്ൽ 
സസകുംഘെിെടമന്ന് തേരുതകടെ 
തകരള്ിടല  സർവ്വലീസ്  സകും
ഘെേകൾ  അസഖകരമറായ േി
ശബ്ദെയിലറാണ്.

ഉമ്മൻ ചറാണ്ടി സർക്കറാർ 2013ൽ  
േെപ്ിലറാക്കിയ േങ്റാളി്ടേൻ
ഷൻ േദ്െി, ഭരണമറാറ്്ിനു
തശഷകും എൽഡിഎഫ ്HBA (House 
building advance) േിർ്ലറാക്കി
യെ,് ലലീവ ്സറണ്ടർ മരവിപ്ിക്കൽ, 
ക്ഷറാമബ്യുടെ േിതഷധകും, ശമ്
ളകും േിെിടച്ചടുക്കൽ-ടവടെിക്റ്കെൽ, 
ജലീവേക്കറാരുടെ ആതരറാഗധ്യ േരി
രക്ഷ കകടയറാഴിയറാൻ ലക്ഷധ്യമി
ടെ MEDISEP, ഒരു ഉേരിവർഗ്ഗ ഉതദധ്യറാ
ഗവൃദേട് സർവലീസിൽ െിരുകി
ക്കയറ്റാൻ ലക്ഷധ്യമിടുന്ന KAS, ഭര
ണേരിഷ്റാര്ിടറെ മറവിൽ േെ
ക്ന്ന വധ്യറാേക കരറാർവൽക്കരണകും, 
ഔടെ്തസറാഴ്ിങ്,  െസ്ിക ടവടെി
ക്റ്കെൽ, വകുപ്കടള ടചറുെറാ
ക്കൽ തെങ്ങി േിരവധിയറായ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുകും അവടയ 
അഭിസകുംതബറാധേ ടചയേറാൻ ടക
ല്ില്ലറാ്വരറായി വധ്യവസ്റാേിെ 
സർവ്വലീസ് സകുംഘെേകൾ മറാറിയി
രിക്ന്നു എന്നെ് വസ്തുെ മറാത്കും. 
ഏെറാനുകും കറാറ്ഗറി സകുംഘെേക
ളകും േങ്റാളി്ടേൻഷൻകറാരുകും 
മറാത്മറാണ് െങ്ങളടെ ആവശധ്യ

ങ്ങൾക്തവണ്ടി സമര രകുംഗത്തു
ള്ളെ്. ഇത കൂെറാടെ, സർക്കറാരി
ടറെ തേതൃെ്്ിൽ േെക്ന്ന 
േരിഷ്റാരങ്ങളടെ രറാഷ്ട്രലീയട്
ക്റിച്ചുള്ള അവധ്യക്െയുകും ഒരു 
തയറാജിച്ച പ്രതക്ഷറാഭ്ിേിറങ്ങു 
ന്നെിൽേിന്നുകും ജലീവേക്കറാടര െെ
യുന്നു. വധ്യവസ്റാേിെ സകുംഘെേ
കൾ സമരരകുംഗത്തുേിന്നുകും േിൻവറാ
ങ്ങുതമ്റാൾ, അെിടേറാ്് ജലീവ
േക്കറാർടക്കെിടരയുള്ള ആക്മ
ണകും ശക്ിടപ്ടുതമ്റാൾ, ജലീവേ
ക്കറാർ ഈ രറാഷ്ട്രലീയജ്ഞറാേകും  ആർ
ജ്ിതക്കണ്ടെ് അെിയന്ര ആവ
ശധ്യകെയറാകുന്നു.

ആകഗാളവൽക്രണം 
സിവിൽ സർവ്വീസിക്ന ക്മലി
യിക്ുന്ു; കഷേമ മ്പവർത്
നങ്ൾ ലേക്യാഴിയുന്ു

1997ൽ ഇ.ടക.േറായേറാർ മന്ത്രി
സഭ േിയമിച്ച സകുംസ്റാേട് 
മൂന്നറാകും ഭരണേരിഷ്കറാര കമ്മലീഷ
ടറെ റിതപ്റാർടെ് അെിമുെി ആതഗറാ
ളവൽക്കരണ അജണ്ടക്ക് അനു
സൃെമറായിരുന്നു. തകരള്ിടല 
ആതരറാഗധ്യ, വിദധ്യറാഭധ്യറാസ, സറാമൂ
ഹികതക്ഷമ രകുംഗങ്ങളിലുണ്ടറായ 
തേടെങ്ങൾ സർക്കറാരിേ് വലിയ
ബറാധധ്യെ ഉണ്ടറാക്ന്നെറായുകും അെി
േറാൽ അെിയന്ര േരിഷ്കറാരങ്ങൾ 
ആവശധ്യമറാണ് എന്നുകും പ്രസ്റാവി
ക്ന്നു. കൂെറാടെ തസവേ ദറാെറാവ് 
എന്നേിലയിൽേിന്നുകും,  സൗക
രധ്യങ്ങൾ ഒരുക്ക, േിയന്ത്രിക്ക 
തെങ്ങിയ ചുമെലകളിതലക്ക് 
മറാറണകും എന്നുകും അഭിപ്രറായടപ്ടു
ന്നു. സർക്കറാർ സർവ്വലീസിടറെ വലു
പ്കും കുറക്ന്നെിടേപ്റ്ി റിതപ്റാർ
ടെിൽ േരറാമർശിക്ന്നു. ആതരറാഗധ്യ 
ഇൻഷ്റൻസ് എന്ന ആശയവകും 
റിതപ്റാർടെിൽ േരറാമർശിക്ന്നു. 
സർക്കറാർ ജേതക്ഷമപ്രവർ്േ
ങ്ങളിൽേിന്നുകും േിൻമറാറി ഉ്
രവറാദി്കും ജേങ്ങളടെ െലയിൽ 
ടകടെിവയ്ക്കുന്ന അധികറാര വിതക
ന്ദ്രലീകരണ േദ്െികൾ ശക്ിടപ്
ടു്ണകും എന്ന കറാഴ്ചപ്റാെ് മൂന്നറാകും 

ഭരണേരിഷ്കറാരകമ്മലീഷൻ ശക്
മറായി ഉന്നയിച്ചു.

തെർന്നുവന്ന എ.ടക.ആറെണി 
ഗവൺടമറെ് 2002 ജനുവരി 16ടറെ 
കറു് ഉ്രവിലൂടെ മൂന്നറാകും ഭര
ണേരിഷ്കറാരകമ്മലീഷൻ മുതന്നറാട്ടു
വച്ച േിർതദ്ദശങ്ങൾ േെപ്റാക്ന്ന
െിനുള്ള േെേെിക്മങ്ങൾ തെങ്ങി
വച്ചു. അധികജലീവേക്കറാടര കടണ്ട
ത്തുവറാൻ കമ്മിറ്ി, ജലീവേക്കറാടര 
െതദ്ദശസ്യകും ഭരണസ്റാേേങ്ങ
ളിതലക്ക് പുേർവിേധ്യസിക്ക, 
േിയമേങ്ങൾക്ക് േിയന്ത്രണകും, 
ലലീവ് സറണ്ടർ-ഭവേ വറായ്-ക്ഷറാ
മബ  ്തെങ്ങിയ ആനുകൂലധ്യങ്ങൾ 
േിതഷധിക്ക, േങ്റാളി് ടേൻ
ഷൻ, സ്കൂളകൾ ലറാഭകരമടല്ലന്ന് 
ആതരറാേിച്ച് േിർ്ലറാക്ക ത
െങ്ങി ധറാരറാളകും േിർതദ്ദശങ്ങൾ ഈ 
ഉ്രവിൽ ഉൾടക്കറാള്ളുന്നു. 
ഏഷധ്യൻ ഡവലപ്്ടമറെ് ബറാങ്ിൽ
േിന്നുകും ഭരണേവലീകരണ േരിേറാ
െിക്കും സറാമ്്ിക േരിഷ്കരണ
്ിനുകും തലറാൺ വറാങ്ങിയ ആറെ
ണി ഗവൺടമറെ് തലറാൺ ലഭിക്
ന്നെിനുതവണ്ടി എഡിബി േിർ
തദ്ദശങ്ങൾ പ്രകറാരകും സർക്കറാർ 
സർവ്വലീസിടേ പുേക്മലീകരിച്ചു. 
ജലീവേക്കറാരുടെ ഐെിഹറാസി
കമറായ പ്രതക്ഷറാഭണങ്ങൾ അന്ന്  
ഉയർടന്നങ്ിലുകും ക്തമണ ഈ േരി
ഷ്കരണങ്ങൾ  ഇെത വലത തഭദ
ടമതേധ്യ തെർന്നുവന്ന സർക്കറാരു
കടളല്ലറാകും ഒടന്നറാന്നറായി േെപ്ി
ലറാക്കി. ഇന്നെ് ഏറ്വകും െലീവ്രമറായ 
േിലയിൽ എ്ിയിരിക്ന്നു.   

 പുെിയ േല  േരിഷ്കരണങ്ങൾ
വഴിയുകും കരറാർവെ്ക്കരണകും, ഔടെ് 
തസറാഴ്ിങ്ങ് തെങ്ങിയവവഴിയുകും 
സർക്കറാർ വകുപ്കളിൽ വലിയ 
ടെറാഴിൽ േഷ്കും ഉണ്ടറായിരിക്
ന്നു. എല്ലറാ വകുപ്കളിലുകും കഡ്
വർ, കെപ്ിറ്്, ഓഫിസ് അറ്ൻ
ഡറെ് എന്നലീ െസ്ികകൾ െിതരറാ
ധറാേ ഭലീഷണിയിലറാണ്. മറുവശ
്്  ഔടെ് തസറാഴ്ിങ്ങ് സ്റാേേ
ങ്ങടളന്ന േിലയിൽ സ്കറാരധ്യതമ
ഖലയിൽ അക്ഷയ, തകറാമൺ 

സർവ്വലീസ ്ടസറെറുകൾ തെങ്ങിയവ 
വധ്യറാേകമറാകുന്നു. സർക്കറാർ ഉതദ്ദധ്യറാ
ഗസ്ർ ടചതയേണ്ട തജറാലികൾ  
യറാടെറാരു ടെറാഴിലവകറാശങ്ങള
മില്ലറാടെ ആയിരങ്ങൾ ടചയ്തുടകറാ
ണ്ടിരിക്ന്നു. ആതഗറാളവെ്ക്കരണ 
േയങ്ങൾക്കനുസൃെമറായി വകുപ്
കടള പുേ:സകുംഘെിപ്ിക്ന്നെി 
േറായി ആതഗറാള സറാമ്്ികശ
ക്ികൾ േൽകുന്ന വറായ്കളടെ 
വിേിതയറാഗ്ിേ് സമറാന്ര സകും
വിധറാേങ്ങൾ എല്ലറാ വകുപ്കളി
ലുകും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട.് ഇ്ര്ിൽ 
ഉണ്ടറാക്കിയിരിക്ന്ന േിരവധി 
മിഷനുകളിലുകും ടസറാകസറ്ികളി
ലുകും പൂർണ്മറായുകും കരറാർ േിയമേ
ങ്ങളറാണുള്ളെ്. േിലവിലുള്ള ഡി
പ്റാർട്ടുടമന്റുകടള തേറാക്കു്ി
കളറാക്കി പ്രവർ്ിക്ന്ന ഈ 
സമറാന്ര സകുംവിധറാേങ്ങൾ ഡി
പ്റാർട്ടുടമന്റുകടള ഇല്ലറാെറാക്ന്ന
െിടേറാ ടചറുെറാക്ന്നെിടേറാ ഉള്ള 
ഉേകരണങ്ങളറാണ്.
പങ്ാളിത് ക്പൻഷൻ(NPS), 
ക്പൻഷക്റെ അന്േവിത്്

തകന്ദ്രസർക്കറാർ ആവിഷ്രിച്ച  
േങ്റാളി് ടേൻഷൻ സലീകും 
2013ഏപ്രിൽ മുെൽ ഉമ്മൻ ചറാണ്ടി 
സർക്കറാർ തകരള്ിലുകും പ്രറാബ
ലധ്യ ി്ൽടകറാണ്ടുവന്നു. 2013 ഏപ്രി
ൽ 1മുെൽ സർവ്വലീസിൽ കയറുന്ന 
ജലീവേക്കറാരേ് അവസറാേകും വറാ
ങ്ങിയ ശമ്ള ി്ടറെ േകുെി എന്ന് 
സറാമറാേധ്യമറായി േിർവ്വചിക്കടപ്ടെ 
ടേൻഷൻ അഥവറാ റ്റാടെയൂടെറി 
ടേൻഷൻ േൽകില്ല.  മറാറ്ി വക്ക
ടപ്ടെ തവെേകും എന്ന ടേൻഷൻ 
േിതഷധിച്ചു ടകറാണ്ട് ഓഹരിക്ക
തമ്റാള ി്ടറെ അേിശ്ചിെെ് ി്
തലക്ക് ജലീവേക്കറാടര െള്ളിവിട്ടു. 
ഗ്രറാറ്വിറ്ി ലഭിക്കില്ല.      ടേൻ
ഷടേന്നെ് ഭരണഘെേറാ ദ്വകും 
ഒരറാളടെ അദ്്റാേ കറാലകദർ
ഘധ്യട് ആധറാരമറാക്കിയ കണ
ക്കൾ പ്രകറാരകും േിർണ്യിച്ചു 
േൽകുന്നതമറായ പ്രെിഫലമറാണ്. 
ആ േിർബന്ങ്ങൾ ഇല്ലറാെറാവ
കയുകും ചുമെലകളടെ സ്റാേ്് 
ഭരണകൂെ്ിടറെ മുെലറാളി് 
േരമറായ ലറാഭ-േഷ് െറാൽപ്രധ്യ
ങ്ങൾ, മുൻേന്ിയിതലക്ക് വരിക
യുകുംടചയ് 80കളടെ തെക്ക്ിൽ 
ഐഎകുംഎഫ്, തലറാകബറാങ്കുതേറാ
ലുള്ള സറാമ്റാജധ്യെ് ഏജൻസികൾ 
ടേൻഷൻഫണ്ടുകളിൽ കണ്ണുവച്ചു 
തെങ്ങി. തെടരവന്ന ആതഗറാള സറാ
മ്്ിക മറാദേധ്യങ്ങളറാണ് അെി
േവടര തപ്രരിപ്ിച്ചെ.് മൂലധേ്ി
ടറെ േിെിയിൽടപ്െറാടെ ജേങ്ങ

ളിടലത്തുന്ന േണകും അവരുടെ 
ഭൗെികജലീവിെ േിലവറാരകും സകും
രക്ഷിക്കറാൻ ഉെകുടമങ്ിലുകും മൂല
ധേശക്ികൾക്ക് ലറാഭകരമല്ലറാ
്െിേറാൽ സൃഷ്ിേരമടല്ലന്ന 
ആശയകും അവർ പ്രചരിപ്ിച്ചു.

2002ൽ ഏഷധ്യൻ ഡവലപ്്ടമ
റെ് ബറാങ്ിടറെ തേതൃെ്്ിൽടകറാ
ണ്ടുവന്ന ഭരണേവലീകരണ േരി
േറാെിക്കും സറാമ്്ിക േരിഷ്കര
ണ്ിനുകുംതവണ്ടിയുള്ള േദ്െി
യുടെ(എകുംജിേി ഫിസൽ റിതഫറാകുംസ് 
തപ്രറാജക്ട്) േിർതദ്ദശപ്രകറാരകും പ്ര
െിവർഷ ബജറ്ിൽ ജലീവേക്കറാർ
ക്ക ്തവണ്ടിയുള്ള ചിലവിടറെ ഘെകകും 
കുറച്ചുടകറാണ്ടുവതരണ്ടെിടറെ ആവ
ശധ്യകെടയ മുൻേിർ്ിയറാണ് 
എൻേിഎസ് േെപ്ിലറാക്കറാനുള്ള 
ശ്മങ്ങൾ തകരള്ിൽ തെങ്ങുന്ന
െ്. രറാജധ്യ്് എൻേിഎസ് േെ
പ്റാക്ന്ന 2004 ഏപ്രലിനുമുമ്െ
ടന്ന േങ്റാളി്ടേൻഷൻ േെപ്റാ
ക്കറാനുള്ള േിർതദ്ദശകും അെങ്ങുന്ന 
ഉ്രവ് തകരള്ിൽ ഇറങ്ങിയി
രുന്നു.  2002 ജനുവരി 16ടല ആറെ
ണി സർക്കറാരിടറെ കുപ്രസിദ്മറായ 
കറു് ഉ്രവറായിരുന്നു അെ്. 
ആ ഉ്രവിടല  16-റാകും േിർതദ്ദ
ശകും േങ്റാളി് ടേൻഷൻ േെപ്റാ
ക്കണകും എന്നെറായിരുന്നു. വധ്യറാേ
കമറായ പ്രെിതഷധട് തെർന്ന് 
ജലീവേക്കറാർ 32ദിവസട് േണി
മുെക്ക് േെ്ിയെിടേത്തുെർന്ന് 
ആ ഉ്രവിടല േിർതദ്ദശങ്ങൾ 
േെപ്റാക്ന്നെിേ് കറാലെറാമസകും 
വന്നുടവങ്ിലുകും 2013 ഏപ്രിലിൽ 
തകരള്ിലുകും അത േെപ്റാക്കി. 
ജലീവേക്കറാരുടെ പ്രെിതഷധകും െണു
പ്ിക്കറാൻ 6 ദിവസട് സമരകും 
േെ്ി, പ്രെിേക്ഷ സകുംഘെേ
കൾ ഇലക്ഷേിൽ കറാണറാകും എന്ന
ടവല്ലുവിളിതയറാടെ ബഹിർഗമിച്ചു.

2016ടല തകരളറാ േിയമസഭറാ 
ടെരടഞെടുപ്ിടല പ്രകെേേത്ി
കയിൽ േങ്റാളി് ടേൻഷൻ 
പുേഃേരിതശറാധിക്൦ എന്നു വറാ
ഗ്ദറാേകും േൽകി അധികറാര്ിൽ 
വന്ന ഇെതേക്ഷ സർക്കറാർ 5 വർ
ഷട് ഭരണ൦ കഴിഞെ് തെർഭ
രണകും വന്നിട്ടുകും പുേഃേരിതശറാധേ 
പൂർ്ിയറാക്കി േെേെി എടു്ി
ടെില്ല. േങ്റാളി് ടേൻഷേിൽേി
ന്ന ്പുറത്തുവരുന്നെിേ ്െെസ്മില്ല, 
സർക്കറാരിേ് േയേരമറായ െലീരു
മറാേകും സ്ലീകരിക്കറാ൦, ഡിസിആർ
ജി േൽകുക, സർക്കറാർ വിഹിെകും 
14% ആയി ഉയർത്തുക, 10വർഷ
്ിൽെറാടഴ സർവ്വലീസ് ഉള്ളവർ
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(6-ാം ശേജില് നിന്്)
ക്ക് എക്്-തഗ്രഷധ്യ ടേൻഷടറെ 
മിേിമകും തക േൽകുക തെങ്ങിയ 
േല േിർതദ്ദശങ്ങളകും പുേഃേരിതശറാ
ധേക്കറായി േിതയറാഗിച്ച കമ്മിറ്ി
യുടെ റിതപ്റാർടെിൽ ഉള്ളെറായി ധേ
മന്ത്രി േിയമസഭടയ അറിയിച്ചി
രുന്നു. ഇെടെന്നവകറാശടപ്ടുന്ന 
ഒരു സർക്കറാരറാണ് ഈ േികൃഷ് 
േലീക്കങ്ങൾ േെത്തുന്നെ.് രറാജസ്റാ
േിടലയുകും ച്ലീസ്ഗഡിടലയുകും 
സർക്കറാരുകൾ എൻേിഎസ ്േിൻ
വലിക്കറാൻ െലീരുമറാേടമടു്െ് 
പ്രെലീക്ഷ േൽകുന്നു. ഈ േദ്െി
യിൽടേട്ടുതേറായ ജലീവേക്കറാർ േെ
ത്തുന്ന സ്െന്ത്രമറായ സമരപ്രവർ
്േങ്ങൾക്ക് എല്ലറാ േിന്തുണയുകും 
േൽതകണ്ടതണ്ട്.

ക്വട്ടിേുറയ്ക്ക്പ്ടുന് 
ശപ്രളവും ഇല്ാതാേുന് 
ആനുേൂല്ങ്ളും

ശമ്ളവകും-ടേൻഷനുകും കേസ
ക്കണക്കിൽ വർദ്ിക്ന്നുടണ്ടങ്ി
ലുകും യഥറാർത്തവെേവകും ടേൻഷ
ൻ ആനുകൂലധ്യങ്ങളകും ശമ്ളേരിഷ്
രണങ്ങളിലൂടെ ടവടെിക്റ്കെടപ്ടു
കയറാണ്. റവേയുവരുമറാേ്ിടറെ 
90 ശെമറാേവകും ശമ്ള്ിനുകും 
ടേൻഷനുമറായി  ടചലവഴിക്ന്നു 
എന്ന ശുദ്കളവ് ആവർ്ിക്
കയറാണ് മന്ത്രിമറാർ. യഥറാർത്

ി്ൽ വരുമറാേ ി്ടറെ മുഖധ്യേങ്കുകും 
ലക്കും ലഗറാനുമില്ലറാടെ വറാങ്ങിക്കൂ
ട്ടുന്ന വറായ്യുടെ േലിശ്കെറാണ് ടച
ലവഴിക്ന്നെ്. പ്രകൃെി ദുരന്ങ്ങ
ളകും മഹറാമറാരിയുടമറാടക്ക ജലീവേ
ക്കറാരുടെ ശമ്ളവകും ആനുകൂലധ്യങ്ങ
ളകും കവർടന്നടുക്കറാനുള്ള അവസ
രമറാക്കി ഉേതയറാഗിക്ന്നു. അെിനു 
േധ്യറായികരണകും എന്നേിലയിൽ 
ജേങ്ങളടെ ഇെയിൽ ജലീവേക്കറാ
ടരപ്റ്ി അവമെിപ്ണ്ടറാക്ന്നു.

ജലീവേക്കറാർ തേറാരറാടെങ്ങളിലൂ
ടെ തേെിടയടു് ആനുകൂലധ്യങ്ങൾ 
ഓതരറാന്നറായി കവർടന്നടുക്കടപ്
ട്ടുടകറാണ്ടിരിക്ന്നു. ഒരു േിശ്ചിെ 
സമയട് വിേണി വിലടപ്രു
പ്കും, േണടപ്രുപ്കും, േറാണയമൂലധ്യ
തശറാഷണകും തെങ്ങിയ സൂചകങ്ങ
ടള ആധറാരമറാക്കി ശറാസ്തലീയമറായി 
േിർണ്യിക്ന്നെറാണ് ക്ഷറാമബ
്. അെതസമയ്് ക്ഷറാമബ

 ്പ്രഖധ്യറാേിക്കറാ ടെയുകും, അഥവറാ 
തകന്ദ്രകും പ്രഖധ്യറാേിച്ചറാൽ്ടന്ന 
സകുംസ്റാേ്് അനുവദിക്കറാടെ
യുമിരിക്ന്നെ് േെിവറായിരിക്
ന്നു. ക്ഷറാമബ് മറാസങ്ങൾതക്കറാ 
വർഷങ്ങൾതക്കറാതശഷകും േൽകു
ന്നത വഴി ജലീവേക്കറാർ സറാമ്
്ികമറായി എല്ലറായ്തപ്റാഴുകും ക്ഷറാ
മ ി്ലറായിരിക്ടമന്നറാണ ്സർക്കറാ
ർ ഉറപ്റാക്ന്നെ്. ഏറ്വകും വലിയ 
െടെിപ് േെക്ന്നെ് ശമ്ളേരിഷ്
രണ്ിലറാണ്. 2019ൽ ഏറ്വകും 
കുറഞെ അെിസ്റാേ ശമ്ളകും 
27000രൂേടയങ്ിലുകും ആതകണ്ടി
യിരുന്നെ് രണ്ടുടകറാല്ലങ്ങൾക്ക് 
തശഷകുംേെന്ന േരിഷ്രണ്ിൽ 
23000മറായി കുറഞ്ഞു. അെിേകകും 
രറാജധ്യ്ിടറെ ആഭധ്യന്ര ടേറാത

വിേണിവില സൂചികകൾ എത്
തയറാെവണ ഉയർന്നെ് ശമ്ള 
േരിഷ്രണ കമ്മലീഷൻ െന്ത്രപൂർ
വ്വകും മറച്ചു വച്ചു. േണ്ിടറെ കണ
ക്കിൽ വർദ്േവകറാണിച്ച് യഥറാർ
ത് തവെേകും ടവടെിക്റയ്ക്കുന്ന ഇ്
രകും വിദധ്യയറാണ് ഏെറാനുകും േരിഷ്
രണങ്ങളിലറായി ശമ്ളക്കമ്മലീഷ
നുകൾ േയറ്ന്നെ്. 

തകറാവിഡിടറെ തേരുേറഞെ് 
രണ്ടുവർഷമറായി ക്ഷറാമബ്യുകും 
ലലീവ്സറണ്ടറുകും െെഞ്ഞുവച്ചിരിക്
കയറാണ്. 1960ടല ടമഡിക്കൽ 
അറ്ൻഡൻസ് റൂൾസ് പ്രകറാരകും 
ജലീവേക്കറാരുടെയുകും കുടുകുംബറാകുംഗ
ങ്ങളടെയുകും ടേൻഷൻകറാരുടെയുകും 
ആതരറാഗധ്യേരിരക്ഷ സർക്കറാരിടറെ 
ഉ്രവറാദി്മറാണ്. ഈ ഉ്
രവറാദി് കും MEDISEP എന്ന  ആതരറാ
ഗധ്യ ഇൻഷുറൻസ് േദ്െിയിലൂടെ 
െന്ത്രപൂർവ്വകും കകടയറാഴിയറാൻ 
ശ്മിക്കയറാണ്. ഭറാവിയിലുണ്ടറാ
കറാേിെയുള്ള തരറാഗട്ടച്ചറാല്ലി 
ഭലീെിയുണ്ടറാക്കി, ആ ദുരവസ് വി
േണിവൽക്കരിച്ചറാണ് ടേറാത-സ്
കറാരധ്യ ഇൻഷ്റൻസ് കമ്േികൾ 
ജേങ്ങടള ടകറാള്ളയെിക്ന്നെ്. 
സർക്കറാരിടറെ ടമഡിക്കൽ റലീ
-ഇകുംതേഴ്സ്ടമറെ് കിടെറാക്കേിയറാ
യതടകറാണ്ട ്സകുംസ്റാേട  ്േകു
െിയിതലടറ ജലീവേക്കറാരുകും ടമച്ച
ടപ്ടെ ചികിത്സ പ്രെലീക്ഷിച്ച ്അ്
രകും ഏടെങ്ിലുടമറാരു കമ്േിയുടെ 
തേറാളിസിക്കറാരറായിട്ടുണ്ട്. 

ചികിത്സറാനുകൂലധ്യങ്ങൾ േരി
ഷ്രിച്ച് ടമഡിക്കൽ റലീ-ഇകുംതേ
ഴ്സ്ടമറെ് സർവ്വലീസ് ഫ്രണ്ട് ലി
യറാക്കയറാണ് സർക്കറാർ ടചതയേ
ണ്ടെ്. േകരകും സർക്കറാർ തമൽവി
ലറാസ്ിടല ഒരു ആതരറാഗധ്യ തേറാ
ളിസിയുടെ തേരിൽ പ്രെിമറാസകും 
500രൂേ ജലീവേക്കറാരേിൽേിന്നുകും 
തേറാക്കറ്െിച്ച് അെിൽേിന്ന് 
400രൂേ കമ്േിക്കും ബറാക്കി സ്
ന്കും കമ്മലീഷനുമറാക്ന്ന സർക്കറാ
രിടേ എന്തു തേരിട്ടു വിളിക്കും?  
ടേൻഷൻേറ്ി തേറായവടരതപ്റാ
ലുകും ഈ െടെിപ്ിൽ േിടന്നറാഴിവറാ
ക്കിയിടെില്ല.  ജലീവേക്കറാർക്ക ്ടഹൽ
്്  തേറാളിസിടയടുക്കറാൻ ഒരു 
കമ്മലീഷൻ ഏജറെറാകുന്ന സർക്കറാ
രല്ല ഇവിടെ തവണ്ടെ്.

േുത്േമുതലാളിമാരുക്ട 
കസവേക്രന് നിലയിൽ ഭര
ണസംവിധാനക്ത് മാറ്ിക്യ
ടുക്ുന്ു 

രറാജധ്യ്ിടറെ സമ്ട്റാന്നറാ
ടക ടകറാള്ളയെിക്കറാൻ കു്ക 
മുെലറാളിമറാർക്ക് അവസരകും േൽ
കുന്ന തകന്ദ്ര-സകുംസ്റാേ സർക്കറാ
രുകൾ െങ്ങളടെ തകറാർപ്തററ്് 
വികസേ േദ്െികടള േറാെിടറെ 
സ്പ്നേദ്െികളറായി അവെരി
പ്ിക്ന്നു.  ജേറാധിേെധ്യട്യുകും 
തക്ഷമരറാഷ്ട്രസങ്ൽപ്ട്യുകും മുൻ
േിർ ി് ജേജലീവിെ ി്ടറെ ആവ
ശധ്യകെകൾ േിറതവറ്റാൻ സിവിൽ 
സർവ്വലീസ് തമഖലടയ വിേിതയറാ
ഗിച്ചിരുന്ന ഗവൺടമന്റുകൾ 
90കളിൽ തെങ്ങിയ ആതഗറാളലീക

രണേയങ്ങടള േിൻേറ്ി ആ ഉ്
രവറാദി്ങ്ങളിൽേിന്ന് ബഹുദൂ
രകും േിതന്നറാട്ടു തേറായിരിക്ന്നു. 
സർക്കറാരിടറെ പ്രഥമ േരിഗണേ
യിൽ ജേങ്ങൾക്േകരകും മൂലധ
േകും സ്റാേകും തേെിയിരിക്ന്നു. 
മൂലധേറാഭിമുഖധ്യകും കൂടുകുംതെറാറുകും ജേ
ങ്ങൾ കൂടുെൽ ടകറാള്ളയെിക്കടപ്
ടുകയറാണ്. സിവിൽ സർവ്വലീസി
ടേ ജേതദ്റാഹ്ിേറായി ഫല
പ്രദമറായി ഉേതയറാഗിക്ന്ന കറാഴ്ച
യറാണ് കഴിഞെ രണ്ട് േെിറ്റാ
ണ്ടറായി േറാകും കറാണുന്നെ്. ഒരുവ
ശ്് ജേങ്ങൾക്കവകറാശടപ്ടെ 
തസവേങ്ങൾ  ചിലതവറിയെറാക്കി 
മറാറ്ന്നു. മറുവശ്് GST, ടേതട്രറാ
ളിയകും െലീരുവ തേറാലുള്ള േികുെി
ടക്കറാള്ളകളിലൂടെ സ്രൂേിക്ന്ന 
േണകും  വികസേടമന്നതേരിൽ 
േെത്തുന്ന വിേറാശ േദ്െികൾ
ക്കറായി വമ്ൻ മുെലറാളിമറാരിതലക്ക് 
ഒഴുക്ന്നു.   ടക ടറയിൽ സിൽ
വർകലൻ േദ്െി, വിഴിഞെകും 
േദ്െി, ചുങ്പ്റാെകൾ, കിഫ്ബി 
േദ്െികൾ തെങ്ങിയ േിരവധി 
ഉദറാഹരണങ്ങൾ േമുക്ക് മുന്നിലു
ണ്ട്. ഇത മൂലമുണ്ടറാകുന്ന സറാമ്
്ിക ടെരുക്കകും ആഭധ്യന്ര
-വിതദശ മൂലധേശക്ികളിൽേിന്നുകും 
കെടമടു്റാണ് മറികെക്ന്നെ്. 
90കളടെ തെക്കകും മുെൽ എഡിബി, 
തലറാകബറാങ്്, ബ്ിടെലീഷ് തറ്റാക്ക് 
മറാർക്കറ്് തെങ്ങിയവയിൽ േിന്ന് 
കെടമടു്് േെ്ിയ വികസേ 
േദ്െികൾമൂലകും സകുംസ്റാേകും ഭയറാ
േകമറായ കെടക്കണിയിലകടപ്
ടെിരിക്ന്നു. െിരിച്ചെവിടറെ േലി
ശയുടെ വിഹിെകും വർഷകും തെറാറുകും 
വർദ്ിച്ചു വരുന്നു. തകരള ജേെ 
െങ്ങളടെ കുഞ്ഞു മക്കളെക്കകും പ്ര
െിശലീർഷകും ഒരു ലക്ഷകും രൂേ കെ
ക്കറാരറാണിതപ്റാൾ.  കെടമടുക്ന്ന
െിടറെ ഭവിഷധ്യട്തന്നറാണകും 
വിതദശ സറാമ്്ിക ഏജൻസി
കൾ മുതന്നറാട്ടുവയ്ക്കുന്ന േിബന്േ
കൾക്കനുസരിച്ച് ഭരണകും േെത്
ണ്ടുന്ന ഗെിതകെിതലക്ക് സകുംസ്റാ
േകും േിേെിച്ചിരിക്ന്നു. ഏഷധ്യൻ 
ഡവലപ്്ടമറെ് ബറാങ്ിടറെ തേതൃ
െ്്ിൽ ടകറാണ്ടുവന്ന ഭരണ 
േവലീകരണ േരിേറാെിയുകും സറാമ്
്ിക േരിഷ്കരണവകും (എകുംജിേി 
ആറെ്ഫിസൽ റിതഫറാകുംസ് തപ്രറാ
ജക്ട്) േെപ്റാക്ന്നെിടറെ ഭറാഗമറാ
യി 2002ൽ എ.ടക.ആറെണി സർ
ക്കറാർ ഇറക്കിയ കറു് ഉ്രവ് 
ഈ ടേറാളിടച്ചഴു്ിടറെ ഭറാഗമറാ
യിരുന്നു.  െറാല്കറാലികമറായി േി
ൻവലിക്കടപ്ടെ ആ ഉ്രവിടല 
േിർതദ്ദശങ്ങൾ ഓതരറാന്നറായി േെ
പ്റാക്ന്ന തററാളറാണ് ഇന്ന് ഇെത
േക്ഷടമന്ന് അവകറാശടപ്ടുന്ന 
സർക്കറാർ വഹിക്ന്നെ്.

പുേൾക്പറ് കേരള 
കമാഡൽ തേർക്ക്പ്ടുന്ു

ആതരറാഗധ്യ-വിദധ്യറാഭധ്യറാസ-സറാമൂ
ഹധ്യ സരക്ഷറാ-സറാമ്്ിക ഭദ്െ
-ഭക്ഷധ്യ വിെരണ സൂചികകളിൽ 
തകരളട് ഇന്ധ്യയിടല മറ് സകും
സ്റാേങ്ങളിൽേിന്ന ്തതലറാകും ഉയർ

ി് േിർത്തുന്ന തകരള തമറാഡലിൽ 
സർവ്വലീസ് തമഖലയ്ക്കുള്ള േങ്് േി
സ്തുലമറാണ.് അെിടേ െകർ്റാൽ 
തകരളട് മറ് സകുംസ്റാേങ്ങള
മറായി തചർത്തു ടകടെറാേറാവകും. മൂല
ധേശക്ികളടെ െറാൽപ്രധ്യകും അെറാ
ണുെറാനുകും. അെിേ് ഒരു ഉെച്ചുവറാർ
ക്കൽ ആവശധ്യമറാണ്. േറായേറാർ 
സർക്കറാർ ടകറാണ്ടുവന്ന ജേകലീയറാ
സൂത്ണകും, എ.ടക.ആറെണി വക 
ഏഷധ്യൻ ഡവലപ്്ടമറെ ്ബറാങ്ിടറെ 
തേതൃെ്്ിൽടകറാണ്ടുവന്ന ഭര
ണേവലീകരണ േരിേറാെിയുകും സറാ
മ്്ിക േരിഷ്കരണവകും(എകുംജി
േി ആറെ്ഫിസൽ റിതഫറാകുംസ് 
തപ്രറാജക്ട്), സസ്ിര േഗരവിക
സേകും, ഡിേിഇേി, എൻആർഎ
ച്ച്എകും (ഇതപ്റാൾ ‘ആതരറാഗധ്യ തകരളകും’ 
എന്നറിയടപ്ടുന്ന എൻഎച്ച്എകും), 
ടമഡിക്കൽ സർവ്വലീസ് തകറാർപ്
തറഷൻ, ഒടുവിലറായി വന്നിട്ടുള്ള 
കിഫ്ബി, കലഫ ്മിഷൻ, റലീബിൽ
ഡ് തകരള, ടകആർഡിസിഎൽ 
തെങ്ങി എണ്ിയറാടലറാടുങ്ങറാ് 
ത്റാബകലതസഷൻ േരിഷ്റാര
ങ്ങൾ മുതഖേ മൂലധേശക്ികൾക്ക് 
തകരള്ിടറെ സിവിൽ സർവ്വലീ
സ് രകുംഗ്് കെന്നുകയറി അധലീ
ശെ്കും സ്റാേിക്കറാൻ കഴിഞെി
രിക്ന്നു.

 പുെിയ േരിഷ്റാരങ്ങളടെ ഫല
മറായി വൻതെറാെിൽ െസ്ികകൾ 
ടവടെിക്റ്കെറാൻ സർക്കറാർ ആതവ
ശത്റാടെ രകുംഗ്ിറങ്ങിയിരി
ക്കയറാണ്. മൂലധേശക്ികളടെ 
വലീക്ഷണകും തേറുന്ന ഉന്നെ ഉതദധ്യറാ
ഗസ്ർ ഇക്കറാരധ്യ്ിൽ മത്സര
ബുദ്ിതയറാടെ പ്രവർ് ിക്കയറാണ.് 
പ്രധറാേമറായുകും െറാഴ്ന്ന വിഭറാഗകും െസ്ി
കകടളയറാണ് അവർ ലക്ഷധ്യകും ടവ
ക്ന്നെ്. തകരള്ിടറെ ചരിത്
്ിടല ഏറ്വകും ഭലീകരമറായ  ടെറാ
ഴിലില്ലറായ്മടയ  യുവറാക്കൾ തേരി
ടുതമ്റാൾ സർക്കറാർ തജറാലിയുകും 
കൂടെ അപ്രറാേധ്യമറാവകയറാണ.് സ്ി
രതജറാലികൾ ഇല്ലറാെറാക്കി േിശ്ചിെ 
കറാല കരറാർടെറാഴിൽ എന്ന ആതഗറാ
ളവൽക്കരണ അജണ്ട സർക്കറാർ
െടന്ന േെപ്ിലറാക്കിടക്കറാണ്ട് സ്
കറാരധ്യ മുെലറാളിമറാർക്ക് മറാതൃക 
കറാട്ടുകയറാണ്. അധ്റാേശക്ിടയ 
മുെലറാളിമറാർക്ക് അെിയറ വക്
ന്ന ‘ഈസ് ഓഫ്  ഡൂയിങ് ബി
സിേസ്’ ഈ സർക്കറാരിടറെ മു
ഖമുദ്റാവറാകധ്യമറായി പ്രഖധ്യറാേിച്ചു 
ടകറാണ്ടറാണ് ഇെത ജേറാധിേെധ്യ 
മുന്നണി ഭരിക്ന്നെ്.

സർവ്വീസ് സംഘടനേളുക്ട 
നിലപാട്

ഭരണ-പ്രെിേക്ഷ രറാഷ്ട്രലീയ 
േറാർടെികളടെ േിന്തുണതയറാടെ പ്ര
വർ്ിക്ന്ന പ്രമുഖ സർവ്വലീസ് 
സകുംഘെേകടളല്ലറാകും സർവ്വലീസ് 
തമഖലയിൽ േെപ്റാക്കിടക്കറാണ്ടി
രിക്ന്ന  ആതഗറാളവെ്ക്കരണ 
േയങ്ങളടെ വക്റാക്കളറാണ.് അവർ
ക്ള്ള  േയേരമറായ ഐകധ്യകും 
2002 ടല സകുംയുക്സമരട് 
ഒറ്ടകറാടു്െിലൂടെ ടെളിയിച്ച
െറാണ്. 2002ടല കറു്ഉ്ര

വിടേെിടര ജലീവേക്കറാരുടെ സ്റാ
ഭറാവിക പ്രെികരണടമന്നേിലയിൽ 
32 ദിവസകും േിണ്ടുേിന്ന സമരട് 
ഈ സകുംഘെേകളടെ വഞ്േറാേ
രമറായ േിലേറാെിലൂടെ േരറാജയ
ടപ്ടു്ിയെിനുതശഷകും ജലീവേ
ക്കറാർ ഐകധ്യത്റാടെ ഒരു വിഷ
യ്ിലുകും സമര രകുംഗത്തുവരറാെി
രിക്കറാൻ   ഈ സർവ്വലീസ് സകുംഘ
െേകൾ പ്രതെധ്യകകും ശ്ദ്വച്ചിട്ടുണ്ട.് 
െങ്ങളടെ രറാഷ്ട്രലീയ യജമറാേൻമറാർ
ക്ക് ഇലക്ഷനുകളിൽ ജലീവേക്കറാ
രുടെ തവറാട്ടുറപ്റാക്ക എന്നെിടേറാ
പ്കും ജലീവേക്കറാർക്കും സമൂഹ്ി
നുകും എെിടര ഗവൺടമറെ്ടകറാണ്ടു
വരുന്ന േയങ്ങൾ േെപ്റാക്ടമന്ന് 
ഉറപ്റാക്കറാനുകും തവണ്ടിയറാണ് ഈ 
സകുംഘെേകൾ പ്രവർ ി്ക്ന്നെ.് 
ഗവൺടമറെിടറെ പ്രെിതലറാമകരമറായ 
േയങ്ങൾടക്കെിടര പ്രെികരിക്ന്ന 
ജലീവേക്കറാടര സറാമൂഹികവിരുദ്
ടരന്ന്  മുദ്കു്ി വളഞെിടെറാക്
മിക്ന്നെിനു തേതൃെ്കും േൽകുന്ന
െ ്അെത കറാലട  ്ഭരണറാനുകൂല 
സകുംഘെേകളറാണ.് സർക്കറാർ സർ
വ്വലീസിടേ െകർക്ന്ന തമൽപ്റ
ഞെ േയങ്ങൾ േെപ്റാക്കരുെ ്എന്ന 
േിലേറാെ് ഈ സകുംഘെേകൾക്കി
ല്ല. േെപ്റാക്ന്നെ ്എങ്ങടേ എന്ന 
വിഷയ്ിൽ മറാത്ടമ അവർക്ക് 
അഭിപ്രറായവധ്യെധ്യറാസമുള്ളു. ജലീവേ
ക്കറാരുടെ അവകറാശങ്ങൾക്തവ
ണ്ടി തേറാരറാടുകടയന്ന േഴയേയകും 
മറാറ്ി സ്ലകുംമറാറ്കുംതേറാലുള്ള കറാരധ്യ
ങ്ങളിൽ ഇെടേടെ് ജലീവേക്കറാടര 
ഭലീഷണിടപ്ടുത്തുക, വലിയ സകും
ഖധ്യകൾ േിരിടവടുക്ക, വലിയ 
ആർഭറാെത്റാടെ വറാർഷിക സതമ്മ
ളേങ്ങൾ േെത്തുക തെങ്ങിയവ മറാ
ത്മറാണ് ഇന്ന് അവരുടെ പ്രവർ
്േകും. യഥറാർത്്ിൽ ഇവർ 
വർഗ്ഗ വഞ്കരറാണ് എന്നെ് ബഹു
ഭൂരിേക്ഷകും ജലീവേക്കറാരുകും െിരിച്ച
റിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

സവധ്യക്മറായ ടെറാഴിലറാളിവർ
ഗ്ഗ കറാഴ്ചപ്റാെില്ലറാ് ഇ്രകും സകും
ഘെേകൾക്കും അെിടറെ തേെറാ
ക്കന്റാർക്കും ആസൂത്ിെവകും വിക
സേ മുഖകുംമൂെിയണിഞെതമറായ 
ഫറാസിറ്-്മുെലറാളി്  േയങ്ങടള 
െിരിച്ചറിഞെ് ജലീവേക്കറാടര തേറാ
രറാടെ രകുംഗ്ിറക്കറാേറാവില്ല. സമര
രകുംഗകും വിടടെറാഴിയുന്ന വധ്യവസ്റാ
േിെ സർവലീസ് സകുംഘെേകൾ 
െങ്ങളടെ ഭറാവി ചവറ്കുടെയിലറായി
രിക്ടമന്ന സെധ്യകും െിരിച്ചറിഞെ് 
േിലേറാെ് െിരുത്തുടമന്ന് കരുെറാ
നുമറാവില്ല. അെിേറാൽ, എല്ലറാകും 
െകർന്നെിയുന്നതവടര കറാത്തുേിൽ
ക്കറാടെ വന്നുടകറാണ്ടിരിക്ന്ന 
അേകെട് െിരിച്ചറിഞെ് യഥറാ
സമയകും സ്യരക്ഷറാർത്കും ടചറു
ത്തുേിൽപ്ിേ ്െയേറാടറടുക്കറാേറായി 
കക്ഷിരറാഷ്ട്രലീയ േരിഗണേകൾക്ക് 
അെലീെമറായി ജലീവേക്കറാർ തയറാ
ജിച്ചണിേിരതക്കണ്ടതണ്ട്. അല്ലറാ
്േക്ഷകും തകരള ി്ടല സർക്കറാർ 
ജലീവേക്കറാടര കറാ്ിരിക്ന്നെ് 
ടകഎസ് ആർെിസി ജലീവേക്കറാരു
ടെ ഇന്നട് അവസ്യറാണ്.

kÀ¡mÀ kÀ-ho-kn-sâta-ep-Å B-{Ia-Ww hn-Ik-\, t£-a,  
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െി അെിതവഗകും വളരുകയറാണ്. 
ടബ്യിൻവറാഷ് ടചയേടപ്ടെ ഈ 
ടചറുപ്ക്കറാരുടെ വറാെ്സ്ആപ്് ഗ്രൂ
പ്കൾ മുസ്ലീകും സ്തലീകൾടക്കെിരറായ 
വിതദ്ഷപ്രചറാരണകും ടകറാണ്ടുേി
െിച്ച് േെത്തുന്നു. ബിടജേി ഭരി
ക്ന്ന ഇന്ധ്യയിൽ ജലീവിക്കണടമ
ങ്ിൽ ‘ജയ് ശ്ലീററാകും’ വിളിക്കണ
ടമന്ന് അവർ ആജ്ഞറാേിക്ന്നു. 
കള്ള്രങ്ങളകും ടേറാള്ള്രങ്ങ
ളകും ടകട്ടുകഥകളടമറാടക്ക േിരന്
രകും തകട്ടുതകടെ് സറാധറാരണ ജേങ്ങ
ളറാടക അടെല്ലറാകും വിശ്സിക്കറാൻ 
തെങ്ങുകയുകും അയഥറാർത്മറായ 
ഒരു തലറാകത്ക്ക് േയിക്കടപ്
ടുകയുകും ഇല്ലറാ് ശത്രുവിതേറാെ് 
േെടവട്ടുന്ന ഒരു മതേറാഭറാവ്ിേ് 
ഇരയറാകുകയുകും ടചയ്യുന്നു.

ഹിന്ദുക്കളകും മുസ്ലീങ്ങളകും െമ്മി
ലെിച്ചുടകറാണ്ടിരിക്കണടമന്നുകും 
അവരറാരുകും സർക്കറാരിടേ തചറാദധ്യകും 
ടചയേരുടെന്നുമറാണ് കു്കകള
ടെ ദറാസധ്യവൃ്ി ടചയ്യുന്ന ബിടജ
േിയുകും ആർഎസ്എസകും സകുംഘ
േരിവറാറുടമല്ലറാകും ആഗ്രഹിക്ന്ന
െ്. ബറാങ്് അക്കൗണ്ടിൽ വരുടമ
ന്ന ്േറഞെ 15 ലക്ഷകും രൂേ എവിടെ, 
വിലകൾ കുെിച്ചുയരുന്നെ് എന്തു
ടകറാണ്ട്, വർഷകുംതെറാറുകും രണ്ട് 
തകറാെി ടെറാഴിലവസരങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിക്ടമന്ന് േറഞെടെവിടെ, 
ദരിദ്തകറാെികളകും അെിസമ്ന്ന
രുകും െമ്മിലുള്ള അകലകും വർദ്ി
ക്ന്നടെന്തുടകറാണ്ട,് കുറ്കൃെധ്യങ്ങൾ 
ടേരുകുന്നതകും അഴിമെി േെരുന്ന
തടമന്തുടകറാണ്ട് എടന്നറാന്നുകും 
ആരുകും തമറാദിജിതയറാെ് തചറാദിക്ക
രുെ്. ഗുജററാ്്, മദ്ധ്യപ്രതദശ്, 
ഹിമറാചൽപ്രതദശ്, കർണറാെക, 
രറാജസ്റാൻ എന്നലീ അഞ്് സകും
സ്റാേങ്ങളിൽ ടെരടഞെടുപ്് 
അടുത്തുവരുന്നതമൂലകും ഈ സകും
സ്റാേങ്ങളിൽ വർഗലീയ വികറാരകും 
ആളിക്ക്ിക്കറാനുകും വർഗലീയ 
കലറാേങ്ങൾ സകുംഘെിപ്ിക്കറാനു
ടമറാടക്കയുള്ള കരുേലീക്കങ്ങൾ 
ആരകുംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എല്ലറായിെ
ത്തുകും ഒതരരലീെിയിലുള്ള സകുംഭവ
ങ്ങൾ ഉണ്ടറായിടക്കറാണ്ടിരിക്ന്നു. 
ഹിന്ദുക്കളകും മുസ്ലീങ്ങളകും െമ്മില
െിച്ചുടകറാണ്ടിരുന്നറാൽ തമല്റഞെ 
സപ്രധറാേ വിഷയങ്ങടളക്റി
ടച്ചറാന്നുകും ആരുകും ചിന്ിക്കില്ലതല്ലറാ.

ക്തരക്ഞ്ടുപ്് ആസന്മായ 
സംസ്ാനങ്ളിക്ല െില  
സമീപോല സംഭവങ്ൾ

തമല്റഞെ കറാരധ്യങ്ങടള സറാ
ധൂകരിക്ന്ന ചില സകുംഭവങ്ങളറാ
ണ് ടെരടഞെടുപ്് ആസന്നമറായ 
ഈ സകുംസ്റാേങ്ങളിൽ സമലീേ
കറാല്് ഉണ്ടറായിടക്കറാണ്ടിരിക്
ന്നെ്. രറാജസ്റാേിൽ ഏപ്രിൽ 
രണ്ടിേ് കതരറാളിയിൽ േവവത്സര 
തശറാഭയറാത് േെന്നു. ഹിന്ദുക്കളടെ 
പുതവത്സരറാതഘറാഷമറായിരുന്നു 
അന്ന്. തശറാഭയറാത്യുടെ ഭറാഗമറാ
യുള്ള കബക്ക് ററാലി മണിഹരൺ 
മുസ്ലീകുംേള്ളിക്ക് സമലീേകും എ്ി

യതപ്റാഴുകും അെ്റാര എന്ന മുസ്ലീകും 
ഭൂരിേക്ഷ പ്രതദശ്് എ്ിയ
തപ്റാഴുകും ഉച്ചഭറാഷിണിയിലൂടെ അെയു
ച്ച്ിൽ േറാട്ടുേറാെറാൻ തെങ്ങി. 
തശറാഭയറാത്ക്തേടര കതല്ലറുണ്ടറാ
യി എന്ന് േറയടപ്ടുന്നെ് ഇവി
ടെവച്ചറാണ്. ടകടെിെങ്ങളിൽേിന്ന് 
കതല്ലറുണ്ടറാടയന്നുകും കബക്ക് ററാ
ലിയിൽ േടങ്ടു്വർക്കും അനു
ഗമിച്ച തേറാലലീസകറാർക്കും േരു
ക്േറ്ിടയന്നുമറാണ് തേറാലലീസ് 

ഭറാഷധ്യകും. കടല്ലറിയറാേറായി ഗൂഢറാ
തലറാചേ േെടന്നന്നുകും എഫ്ഐ
ആർ േറയുന്നു. തെർന്ന് കെകൾ
ക്ക് െലീയിടുകയുകും രണ്ട് ഡസതേറാ
ളകും തേർക്ക് േരുതക്കൽക്കയുകും 
ടചയ്തു. സ്ലത്തുണ്ടറായിരുന്ന തേറാ
ലലീസിേ് അക്മകും െെയറാേറായില്ല. 
‘ടെറാപ്ിയിടെവടരടക്കറാണ്ട ്ജയ്ശ്ലീ
ററാകും വിളിപ്ിക്കും’ തെങ്ങിയ പ്ര
തകറാേേേരമറായ മുദ്റാവറാകധ്യങ്ങൾ 
തഘറാഷയറാത്യിൽ േടങ്ടു്വർ 
വിളിച്ചിരുന്നു എന്നറാണ് സ്ലവറാ
സികൾ േറയുന്നെ്. ‘ഹിന്ദു ഉണർ
ന്നറാൽ ടെറാപ്ിയിടെവർ കുമ്ിട്ടുേിന്ന് 
ശ്ലീരറാമടേ വറാതഴ്തണ്ടി വരു’ടമന്നുകും 
മറ്മുള്ള, വിതദ്ഷകും ജേിപ്ിക്ന്ന 
േറാട്ടുകളറാണ് തശറാഭയറാത്ക്കറാർ 
േറാെിയിരുന്നെ്.

വർഗലീയ അക്മകും േെന്ന് മൂന്ന് 
ദിവസങ്ങൾക്തശഷവകും െലീേി
െിച്ച കെകളിൽ േിന്ന് പുക ഉയ
രുന്നുണ്ടറായിരുന്നു. േറാെി ക്ി
യതകും അല്ലറാ്തമറായ സറാധേ
ങ്ങൾ ചിെറിക്കിെന്നു. ചില ടക
ടെിെങ്ങൾ േറാടെ െകർന്നിരുന്നു. 
കർഫയൂ പ്രഖധ്യറാേിച്ചിരുന്നു. ഇറെർ
ടേറ്കും എസ്എകുംഎസ് തസവേ
ങ്ങളടമറാടക്ക േിയന്ത്രിക്കടപ്ടെി
രുന്നു. ഇ്രകും പ്രകെേങ്ങളകും 
കബക്ക് ററാലികളകും കറാവിടക്കറാ
െികളകും മറാത്മല്ല യൂെയൂബ് തേറാലു
ള്ള ഓൺകലൻ ് റാറ്്തഫറാമുകളി 
ലൂടെ മുസ്ലീങ്ങടള വകവരുത്തുന്ന
െിടറെയുകും അേമറാേിക്ന്നെിടറെ
യുകും പ്രചറാരണവകും േെക്ന്നുണ്ട്. 
ഈദുൽഫി്റിേ ്മണിക്കൂറുകൾ
ക്മുമ്് ടമയ് മൂന്നിേ് തജറാധ്പൂർ 
വർഗലീയ േിരിമുറുക്ക്ിേ് തവദി
യറാകുകയുകും േ്് തേറാലലീസ് തറ്
ഷൻ േരിധികളിൽ കർഫയൂ പ്ര
ഖധ്യറാേിക്കയുകും ടചയ്തു. സ്റാെ
ന്ത്രധ്യസമര തസേറാേിയറായിരുന്ന 
ബറാൽ മുകുദേ് ബിസ്യുടെ പ്രെിമ
്കെ് ചുറ്കും ഈദിടറെ തെറാരണകും ടക
ടെിയെിടറെ തേരിലുകും സകുംഘർഷ
മുണ്ടറായി. േരശുരറാമ ജയന്ിയു

മറായി ബന്ടപ്ടെ് കറാവിടക്കറാെി 
ടകടെിയിരുന്നെ് കറാണറാേിടല്ല
ന്നറായിരുന്നു മറുേക്ഷ്ിടറെ 
ആതരറാേണകും. തെർന്ന് കതല്ലറുകും 
സകുംഘർഷവകും ഉണ്ടറായി. വർഷ
ങ്ങളറായി ടചയ്തുവരുന്നെറാടണങ്ി
ലുകും ഈദ് തെറാരണങ്ങൾ പ്രെിമ
്കെ് ചുറ്കും ടകടെറാൻ േറാെിടല്ലന്ന് തജറാ
ധ്പൂരിടല ബിടജേി എകുംഎൽഎ 
ആയ സൂരധ്യകറാന് വധ്യറാസ് േില
േറാടെടുത്തു. ആരറാണ് പ്രതകറാേ

േമുണ്ടറാക്കിയടെന്നുകും എന്ിടേ
ന്നുകും ഇവിടെ വധ്യക്മറാണ്. രറാമ
േവമി തഘറാഷയറാത്കൾ േയൂേ
േക്ഷ തമഖലകളിൽകൂെി കെന്നു
തേറാകുതമ്റാൾ സകുംഘർഷകും േെി
വറാണ്. േയൂേേക്ഷങ്ങടള േതരറാ
ക്ഷമറായി ഉന്നകുംടവച്ചുടകറാണ്ട് േര
സധ്യമറായി വറാളകളകും ചുഴറ്ിയറായിരുന്നു 
ഇക്റി തഘറാഷയറാത്. മധധ്യപ്രതദ
ശിടല കറാർതഗറാൺ സിറ്ിയിൽ 
വലിയ തെറാെിലുള്ള അക്മങ്ങൾ 
േെന്നെിടേ തെർന്ന് ടമയ് ഒന്നു
മുെൽ കർഫയൂ ഏർടപ്ടു്ിയി
രിക്കയറാണ്.

വർഗലീയകലറാേ്ിൽ വലി
യതെറാെിലുള്ള േറാശേഷ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ടറായെിടേതെർന്ന് സഞ്ജയ് 
േഗർ ഏരിയയിൽ േിരവധി വലീ
ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ വലീെ് വില്േ്കെ് 
എന്ന തബറാർഡ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
കറാർതഗറാൺ സിറ്ിയിലുകും സകുംസ്റാ
േട് മറ്േല സ്ലങ്ങളിലുകും 
കലറാേ്ിനുതശഷകും മുസ്ലീങ്ങടള 
ഉന്നകുംടവച്ചുള്ള േലീക്കങ്ങൾ േെക്
ന്നെറായി മുസ്ലീകും പുതരറാഹിെന്റാർ 
മധധ്യപ്രതദശിടല ബിടജേിക്കറാര
േറായ ആഭധ്യന്രമന്ത്രിടയ കണ്ട് 
േരറാെിടപ്ടുകയുണ്ടറായി. ഗവൺ
ടമറെ് േയൂേേക്ഷങ്ങൾടക്കെിടര 
ഏകേക്ഷലീയമറായറാണ് പ്രവർ്ി
ക്ന്നടെന്ന േരറാെി അവർക്കി
െയിലുണ്ട്. കെകൾക്ക് െലീടവച്ച
വരുകുംമറ്കും സ്െന്ത്രരറായി വിഹരി
ക്തമ്റാൾ േയൂേേക്ഷ വിഭറാഗങ്ങ
ളിൽേിന്നുള്ളവടര ടെരഞ്ഞുേി
െിച്ച് ജയിലിലെച്ചെിലുകും അമർഷ
മുണ്ട്. ബർവറാേി ജില്ലയിടല ടസ
ന്് വ ൌണിലുകും രറാമേവമി തഘറാ
ഷയറാത്തയറാെനുബന്ിച്ച് കതല്ല
റ് േെന്നിരുന്നു.

ഗുജററാ്് ശ്ദ് േിെിച്ചുേറ്ി
യെ് എടന്ങ്ിലുകും പ്രതയറാജേപ്ര
ദമറായ കറാരധ്യ്ിടറെ തേരിലല്ല, 
2002ൽ േെന്ന ആസൂത്ിെമറായ 
േയൂേേക്ഷവിരുദ് കൂടെടക്കറാലയുടെ 
തേരിലറാണ്. അന്ന് നൂറുകണക്കി

േ് േിരേരറാധികൾ ടകറാല്ലടപ്ട്ടു. 
േയൂേേക്ഷ വിഭറാഗ്ിൽടപ്ടെവ
രുടെ സ്ത്തുവകകൾക്ക് വലിയ 
േറാശേഷ്കും സകുംഭവിച്ചു. രറാമേവമി 
ആതഘറാഷങ്ങൾ അക്മറാസക്
മറാവകയുകും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ വർ
ഗലീയ സകുംഘർഷങ്ങൾ േെക്ക
യുമുണ്ടറായി. ഇെിൽ ഒരറാൾ മരി
ക്കയുകും േിരവധി തേർക്ക് േരു
തക്കൽക്കയുകും ടചയ്തു.  സബർഖ
ണ്ഡിടല  ഹിമ്മ്് േഗറിൽ രറാ
മേവമിതയറാെനുബന്ിച്ച്  ഒരു 
രഥയറാത് േെന്നു. അന്നുകും േെിവ
തേറാടല കതല്ലറുണ്ടറാടയന്നുകും ഒരു 
രഥ്ിേ് െലീടവടച്ചന്നുകും ആതരറാ
േണമുണ്ടറായി. ഇെിനു പ്രെികറാ
രടമതന്നറാണകും േിരവധി വറാഹേ
ങ്ങൾക്ക് െലീയിടുകയുകും കെകൾ 
ക്ിക്കയുകും ടചയ്തു. ഇതെതെർ
ന്ന് െലീടവപ്് േെന്ന ചപ്റാരിയ 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ േി
തരറാധേറാജ്ഞ ഏർടപ്ടു്ി. സകും
ഘർഷമുണ്ടറായ സ്ലങ്ങളിൽ മുൻ
കരുെടലതന്നറാണകും സ്കൂളകൾക്ക് 
അവധി േൽകുകയുകും ടചയ്തു. ഈ 
അക്മങ്ങടളല്ലറാകും േെന്നിട്ടുകും അതെ 
സ്ല്് വിശ്ഹിന്ദുേരിഷ്് 
വലീണ്ടുകും പ്രകെേകും േെ്ി. അഹ
മ്മദറാബറാദ് തകന്ദ്രമറാക്കി പ്രവർ
്ിക്ന്ന േയൂേേക്ഷ ഏതകറാേേ 
സമിെി ഡിജിേിടയ കണ്ട് കൂടു
െൽ സരക്ഷ തവണടമന്നുകും സമറാ
ധറാേകും െകർക്ന്നെിടേെിടര  
കർശേ േെേെി സ്ലീകരിക്കണ
ടമന്നുകും ആവശധ്യടപ്ട്ടു. ഗുജററാ ിൽ 
സമറാധറാേകും െകർക്ന്നെിേറായി 
മെേരമറായ ചെങ്ങുകളടെ മറയിൽ 
സറാമൂഹധ്യവിരുദ്ർ േെത്തുന്ന അക്
മങ്ങൾടക്കെിടര കർശേ േെേ
െി ഉണ്ടറാകണടമന്നുകും േിയമവിരു
ദ്മറായി ആയുധങ്ങളമറാടയ്ി
യവടര സിസിെിവി ദൃശധ്യങ്ങൾ 
േരിതശറാധിച്ച് കടണ്ട്ി അററ്് 
ടചയ്് തകസ് ചറാർജ് ടചയേണടമ
ന്നുമറാണ് അവർ ആവശധ്യടപ്ടെെ്.

രറാമേവമി തഘറാഷയറാത് േെ
ന്ന ആേദേ് ജില്ലയിടല കമ്്ി
ലുകും ലഹളയുണ്ടറായി. കതല്ലറുണ്ടറാ
യെറായി ഇവിടെയുകും അതരറാേണ
മുയർന്നു. അക്മ്ിൽ ഒരു 
65കറാരൻ ടകറാല്ലടപ്ട്ടു. ൌണിൽ 
േിതരറാധേറാജ്ഞ േിലവിലുണ്ടറാ
യിരുന്നു. േിന്നലീെ് മുസ്ലീങ്ങളറായ 
600 മത്സധ്യട്റാഴിലറാളികൾ ഗു
ജററാ്് കഹതക്കറാെെിയിതലക്ക് 
മറാർച്ച് േെ്ിടക്കറാണ്ട് ദയറാവ
ധ്ിേ് അനുവദിക്കണടമന്ന് 
ആവശധ്യടപ്ട്ടു. മഹറാത് ഗറാന്ി
യുടെ ജന്സ്ലമറായ തേറാർബദേ
റിൽേിന്നുള്ള ഇവർ േറഞെെ് 
െങ്ങൾ േിരന്രമറായി േലീഡേ
്ിനുകും അവതഹളേ്ിനുകും ഇര
യറാകുന്നുടവന്നുകും മലീൻ േിെിക്കറാ
നുള്ള കലസൻസ് ഉണ്ടറായിട്ടുകും 
അെിേ് അനുവദിക്ന്നിടല്ലന്നുകും 
ഹിന്ദു മത്സധ്യട്റാഴിലറാളികൾ
ക്കറാകടടെ എല്ലറാ സൗകരധ്യങ്ങളകും 
ലഭിക്ന്നുടവന്നുമറാണ്.

കർണറാെകയിൽ ഇതപ്റാഴട് 
ബിടജേി ഭരണകറാല് ്വർഗലീയ 

േിരിമുറുക്കകും സൃഷ്ിച്ച ഇരുേെ് 
സകുംഭവങ്ങടളങ്ിലുകും ഉണ്ടറായിട്ടുണ്ട.് 
ഹിജറാബ് വിഷയവമറായി ബന്
ടപ്ടെ് സകുംസ്റാേ്് േലയിെങ്ങ
ളിലുകും പ്രെിതഷധങ്ങളകും അക്മ
ങ്ങളകും ഉണ്ടറായി. ഒരു ബസ്ിൽ ഒരു 
മുസ്ലീകും യുവറാവ് ഒരു ഹിന്ദു ടേൺ
കുടെിയുടമറാ്് യറാത് ടചയ്യുന്നു
ടണ്ടന്ന് വിവരകും ലഭിച്ചെിടേ ത
െർന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയി
ടല പുത്തൂരിൽ ഹിന്ദുെ് ആക്ടി
വിറ്് ഗ്രൂപ്റായ ഹിന്ദു ജറാഗരണ 
തവദിയുടെ പ്രവർ്കർ ആ 
ബസിടേ േിന്തുെർന്നു. രണ്ടുതേ
ടരയുകും ബസ്ിൽേിന്ന് ഇറക്കി 
അധിതക്ഷേിച്ചു. ലൗ ജിഹറാദ് 
ആതരറാേിച്ചറായിരുന്നു ഈ അെി
ക്മകും. മറാകുംഗ്ലൂരിൽ എടജ ഇൻറ്ി
െയൂടെ് ഓഫ് ടമഡിക്കൽ സയൻ
സിടല മൂന്ന് ആൺകുടെികളകും മൂന്നു 
ടേൺകുടെികളകുംകൂെി മറാകുംഗ്ലൂർ-ബറാകും
ഗ്ലൂർ തദശലീയേറാെ്കെ് അടുത്തുള്ള 
കരിഞ് മലമുകളിതലക്ക് തേറായ
തപ്റാൾ കറാവിപ്െയിൽടപ്ടെ അഞ്ചു
തേർ അവടര െെഞ്ഞു. ഹിന്ദു 
ടേൺകുടെികളമറായി എന്ിേറാണ് 
അേധ്യമെസ്ർ തേറാകുന്നടെന്ന് 
തചറാദിച്ച് അവടര അധിതക്ഷേി
ച്ചു. േിർബന്ിെ മെേരിവർ്
േകും ആതരറാേിച്ച് ഹിന്ദു ജറാഗരൺ 
തവദിക്കറാർ ഒരു ക്ിസ്ധ്യൻ േള്ളി
യിൽ അെിക്മിച്ച് കയറി. കല
ബുർഗി ജില്ലയിടല ടസൻട്രൽ യൂ
ണിതവഴ്ിറ്ി ഓഫ് കർണറാെകയി
ൽ രറാമേവമി ആതഘറാഷവമറായി 
ബന്ടപ്ടെ് േെന്ന അക്മ്ിൽ 
രണ്ട് വിദധ്യറാർത്ികൾക്ക് േരുതക്ക
റ് സകുംഭവവമുണ്ടറായി.

ശറാന്മറായ ഹിമറാലയൻ സകും
സ്റാേമറാണ് ഹിമറാചൽ പ്രതദശ്. 
95 ശെമറാേകും ഹിന്ദുക്കളകും 2.18 
ശെമറാേകും മുസ്ിങ്ങളമുണ്ട്. മുസ്ലീ
ങ്ങൾ പ്രധറാേമറായുകും ആദിവറാസി 
വിഭറാഗമറായ ഗുജ്റുകളറാണ.് െലീടര 
ദുർബലരുകും ദരിദ്രുമറായ ഇവടര
തപ്റാലുകും ഹിന്ദുവർഗലീയവറാദികൾ 
ടവറുടെ വിടുന്നില്ല.  കഴിഞെ ഡി
സകുംബറിൽ ഇൻതഡറാറ പ്രതദശ
്് ഇവരുടെ വലീടുകളിടലറാന്നിൽ 
ബിടജേി സർക്കറാരിടറെ കവദയു
െി വകുപ്കറാർ വന്ന് കവദയുെി 
മലീറ്ർ എടുത്തുടകറാണ്ടുതേറായി. 
മുസ്ികും ആദിവറാസി വിഭറാഗ്ിൽ 
ടേടെ 42 വലീട്ടുകറാർ അേധികൃെ
മറായറാണ് െറാമസിക്ന്നടെന്നുകും 
ഇവർക്ക് കുെിടയറാഴിയറാൻ തേറാ
ടെലീസ് േൽകിയിട്ടുടണ്ടന്നുമറാണ് 
അവർ േറഞെ േധ്യറായകും. കർഷ
കരുകും ആടെിെയന്റാരുമറായ ഇവർ 
െലീടര ദരിദ്രറാണ്. േടെയകും കറാണി
ച്ചിട്ടുകും ഉതദധ്യറാഗസ്ർ ഒരു വിട്ടുവലീ
ഴ്ചയുകും കറാണിച്ചില്ല. അവരുടെ ഭൂ
മിയിൽ കൃഷി േറാെിടല്ലന്നുകും കുെി
ടയറാഴിഞ്ഞു തേറാകണടമന്നുകും അെ് 
സർക്കറാർഭൂമി ആടണന്നുമുള്ള േി
ലേറാെിലറാണ് റവേയൂ ഡിപ്റാർടെ്ടമ
റെ്. ഇെിനു ടെറാട്ടുമുമ്് രണ്ടുദിവ
സകും  ഗുജ്റുകടള വിശ്ഹിന്ദുേ
രിഷത്തുകറാർ ആക്മിച്ചിരുന്നു.
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ഹറിന്ുക്ളും െുസ്ലീങ്ങളും തമ്റിലടറിച്ചുമകാണ്റിരറിക്ണമെന്നും 
അവരാരും സർക്ാരറിമന ഗൊദ്ം മെയ്രുമതന്നുൊണ് കുത്ക
കളുമട ദാസ്വൃത്റി മെയ്ുന്ന ബറിമജപറിയും ആർഎസ്എസും 
സംഘപരറിവാറുമെലാം ആമ്ഗഹറിക്ുന്നത്. ബാങ്് അക്കൗണ്റിൽ 
വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ 15 ലക്ം രൂപ എവറിമട, വറിലകൾ കുതറിച്ചു
യരുന്നത് എത്ുമകാണ്്, വർഷംഗതാറും രണ്ുഗകാടറി മതാഴറിലവ
സരങ്ങൾ സൃഷ്റിക്ുമെന്ന് പറഞ്ഞമതവറിമട, ദരറിമ്ദഗകാടറികളും 
അതറിസപ്രന്നരും തമ്റിലുള്ള അകലം വർദ്റിക്ുന്നമതത്ുമകാ
ണ്്, കുറ്കൃത്ങ്ങൾ മപരുകുന്നതും അഴറിെതറി പടരുന്നതുമെത്ു
മകാണ്് എമന്നാന്നും ആരും ഗൊദറിജറിഗയാട് ഗൊദറിക്രുത്.
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(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

(8-ാം ശേജില് നിന്്)
കുെിടയറാഴിപ്ിക്കൽ േെേെി 

തറ് ടചയ്െിനുതശഷവകും കറാലി
്ലീറ്യുകും മറ്കും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ടഷ
ഡ്ഡുകൾ വിഎച്ച്േി ക്ിച്ചു. തേറാ
ലലീസിൽ േരറാെി േൽകിയതപ്റാൾ 
അതേ്ഷിക്ന്നു എന്ന മറുേെി 
മറാത്മറാണ് ലഭിച്ചെ്. കറാലിവളർ
്ൽ  തകന്ദ്രങ്ങളകും മറ്കും ആക്മി
ക്തമ്റാൾ വിഎച്ച്േി "ലറാൻഡ് 
ജിഹറാദ്" ആതരറാേണകും ഉന്നയി
ക്ന്നു. ഇൻതഡറാറയിൽ ഒരു േശു
വിടറെ മൃെശരലീരകും കടണ്ട്ിയ
െിടേത്തുെർന്നറാണ് ഗുജ്റുകൾ
ടക്കെിടര ആക്മണകും തെങ്ങുന്ന
െ്. തേറാസ്റ്റുതമറാർടെകും റിതപ്റാർടെ് പ്ര
കറാരകും േശുവിേ് മുറിതവറ്ിരുന്നു. 
അെ് കശറാപ്് ടചയേറാൻതവണ്ടി 
േെ്ിയെല്ല. ഏടെങ്ിലുകും വേധ്യ
ജലീവി ആക്മിച്ചെറാകറാകും. എന്നി
ട്ടുകും തൃപ്തരറാകറാ് വിഎച്ച്േി പ്ര
വർ്കർ  ഗുജ്റാറുകടള പുറ്റാ
ക്കണടമന്ന് ആവശധ്യടപ്ടെിരുന്നു. 
േശുവിതറെെ് സ്റാഭറാവികമരണകും 
ആടണങ്ിലുകും തദഹത്തുകണ്ട മു
റിവകൾ മുസ്ലീങ്ങൾ വരു്ിയ
െറാടണന്നറായിരുന്നു വിഎച്ച് തേ
െറാക്കളടെ വറാദകും. മുസ്ലീങ്ങൾ പ്ര
തദശട് സമറാധറാേകും െകർക്
ന്നു, അവടര പുറ്റാക്കണകും എന്ന
െറായിരുന്നു ഡിമറാൻഡ് . 2019 
മുെൽ ഇവിടെ േള്ളികളകും മറ്കും 
േല െവണ ആക്മിക്കടപ്ടെിട്ടുണ്ട.് 
അവസറാേ സകുംഭവകും 2022 ജനുവ
രിയിലറായിരുന്നു. അന്ന് സിർതമറാർ 
ജില്ലയിടല േഹറാൻ ൌണിൽ 
േള്ളി ആക്മിക്കടപ്ട്ടു. േള്ളി 
സ്ിെി ടചയ്യുന്ന സ്ലകും േശുവി
േ് പുല്ലുതമയറാൻ ഉള്ളെറാടണന്ന് 
ഹിന്ദു ജറാഗരൺ മഞ്ചുകറാർ പ്രഖധ്യറാ
േിച്ചു. ഗുജ്റാറുകടള അവിടെേി
ന്ന് ഒഴിപ്ിച്ചുകഴിഞെ് കുന്നിൻമു
കളിൽ തഗറാശറാല േണിയറാനുള്ള 
േദ്െിയറാണ് അവെരിപ്ിച്ചെ്. 
ബിടജേിയുടെ സകുംസ്റാേ സർ
ക്കറാർ ഈ അക്മങ്ങൾടക്കല്ലറാകും 
ഒ്റാശ ടചയ്യുകയറാണ്.

ഇെിടേറാടക്കപ്റതമ മുസ്ികും 
േയൂേേക്ഷ്ിനുതേടര േരസധ്യ
മറായ ടകറാലവിളി േെത്തുന്ന മെ 
സതമ്മളേങ്ങളകും രറാജധ്യ്ിടറെ 
േലഭറാഗത്തുകും സകുംഘേരിവറാർ േെ
്റാറുണ്ട.് അടു ി്ടെയറാണ ്ഡൽ
ഹിയിടല ജഹറാകുംഗലീർ പുരയിലുകും 
ഷഹലീൻ ബറാഗിലുകും അേധികൃെ 
േിർമ്മറാണങ്ങൾ എന്ന് ആതരറാ
േിച്ച് േയൂേേക്ഷ വിഭറാഗ്ിൽ
ടപ്ടെവരുടെ കെകളകും ഭവേങ്ങളകും
മറ്കും ബിടജേി ഭരിക്ന്ന മുൻസി
പ്ൽ തകറാർപ്തറഷൻ ബുൾതഡറാ
സർ ഉേതയറാഗിച്ച് ഇെിച്ചുേിര്ി
യെ്. ത്ക്കറാബറാദിലുകും  സകുംഗമി
ലുകും േയൂ ഫ്രണ്ട്സ് തകറാളേിയിലു
ടമറാടക്ക സമറാേമറായ ബുൾതഡറാ
സർ ഓപ്തറഷൻ േെത്തുടമന്ന് 
ഭലീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. േള്ളി
യിൽേിന്നുള്ള ബറാങ്് വിളിക്ക് 
ബദലറായി ഹനുമറാൻ സൂക്ങ്ങൾ 
ഉച്ചഭറാഷിണിയിലൂടെ മുഴക്ടമന്ന 
ഭലീഷണിയുകും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീ

ങ്ങൾ ടക്കെിരറായ േലീക്കങ്ങളടെ 
ഭറാഗമറായി ആയുധതമന്ിയ പ്രക
െേങ്ങളകും ആരകുംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്ഷ
ത്േരിസരട്റാന്നുകും മുസ്ികും കെ
കൾ അനുവദിക്കില്ല. തക്ഷത്ങ്ങൾ
ക്ള്ളിൽ മറാടെിറച്ചിക്കഷണങ്ങൾ 
രഹസധ്യമറായി ടകറാണ്ടിടെ് പ്രെി
കറാര േെേെികൾ കകടക്കറാള്ളുക 
എന്ന ഹലീേെന്ത്രമറാണ് ആർഎ
സ്എസ് േയറ്ന്നെ്.

പ്രമുഖ േള്ളികൾ, തക്ഷത്ങ്ങൾ 
െകർ്റാതണറാ േണിെിട്ടുള്ളെ് 
എന്ന് േരിതശറാധിക്ന്ന ഏർപ്റാ
ടുകും ആരകുംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ സില
ബസിൽ മുഗൾ കറാലഘടെകും ഒഴി
വറാക്കി. മുസ്ികും തേരുള്ള തററാഡു
കളകും ടകടെിെങ്ങളടമറാടക്ക ഹിന്ദു 
തേരുകൾടകറാണ്ട്  പുേർേറാമക
രണകും ടചയ്യുകയറാണ്. െറാജ്മഹ
ലിടറെ തേരുതേറാലുകും മറാറ്റാൻ സമ്മർ
ദ്ദമുണ്ട.് എൻആർസി, അേധികൃെ 
കുെിതയറ്കും, തവറാതടെഴ്് ലിറ്ിൽ 
േിന്ന് തേര് േലീക്കൽ തെങ്ങിയ
വയുകും ഈ അജണ്ടയുടെ ഭറാഗകും 
െടന്ന. സമൂഹ്ിൽ വർഗലീയ
മറായ വലിയ തചരിെിരിവ് സൃഷ്ി
ക്ന്ന േെേെികളറാണിടെല്ലറാകും.

ആർഎസ്എസ്-ബിക്ജപി 
ആസൂമ്തിതമായി വളർത്ി
ക്യടുക്ുന് വർഗീയത

േിസ്റാര കറാരധ്യങ്ങടള ടചറാല്ലി
യുള്ള ഹൃദയതഭദകമറായ ടകറാല
േറാെകങ്ങൾ, േയൂേേക്ഷങ്ങൾക് 
തമലുള്ള അക്മങ്ങൾ, ആൾക്കൂടെ 
ടകറാലേറാെകങ്ങൾ എല്ലറാകും ആർഎ
സ്എസ്-ബിടജേി സകുംഘേരി
വറാർ ആസൂത്ണകും ടചയ്യുന്ന ഹലീ
േേദ്െിയുടെ ഭറാഗകും െടന്ന. സറാ
ഹചരധ്യകും വഷളറാക്കി, വികറാരകും 
ജ്ലിപ്ിച്ച്, രകുംഗകും ഒരുക്ന്നതെറാ
ടെ േയൂേേക്ഷങ്ങൾക്തേടര ക്ി
മിേൽ സകുംഘങ്ങടള അഴിച്ചുവിടു
കയറായി. രറാമേവമി യറാത്യിൽ 
േടങ്ടുക്ന്നവർെടന്ന േിൻവലി
ഞെ് ജറാഥക്ക് തേടര കടല്ലറിയു
ന്നതകും മറ്കും തസറാഷധ്യൽ മലീഡിയ
യിൽ പ്രചരിക്ന്ന വലീഡിതയറാക
ളിൽ കറാണറാകും. എന്നറാൽ ടേറാലലീസ് 
ഒരു േെേെിയുടമടുക്കില്ല. എന്നിടെ് 
േയൂേേക്ഷങ്ങൾ ഹിന്ദുമെട് 
അേകലീർ്ിടപ്ടുത്തുന്നുടവന്ന് 
വിളിച്ചുകൂവിടക്കറാണ്ടിരിക്കും. െയേറാ
ററാക്കടപ്ടെ േദ്െിക്കനുസരിച്ച് 
വർഗലീയ കലറാേങ്ങൾ േിർബറാധകും 
േെക്കും. ആസൂത്ിെവകും ദുരുതദ്ദശധ്യ
േരവമറായ പ്രചറാരണകും ജേങ്ങളിൽ 
സ്റാധലീേകും ടചലുത്തുന്നതെറാടെ 
ടെരടഞെടുപ്് തേടെകും ലറാക്കറാക്കി
യുള്ള വർഗലീയധ്രുവലീകരണകും ഫലകും 
കറാണുകയറായി.

ജേങ്ങൾക്കിെയിൽ സൃഷ്ിക്ക
ടപ്ടുന്ന ഭിന്നെടയക്റിച്ച് പ്രധറാ
േമന്ത്രിയുകും പ്രമുഖ മന്ത്രിമറാരുകും 
ഉന്നെ തേെറാക്കളടമറാടക്ക മൗേകും 
േറാലിക്ന്നതമൂലകും  വിഷകും വമി
ക്ന്ന പ്രചറാരണ്ിേ് ഒ്റാശ 
ലഭിക്ന്നു. മുഗൾ രറാജറാക്കന്റാടര 
അക്മികളകും ഹിന്ദുവിരുദ്രുകും 
ആയി ചിത്ലീകരിക്കയുകും അവ

രുടെ പുണധ്യസ്ലങ്ങടള അേമറാ
േിക്കയുകും ടചയ്യുന്ന പ്രസകുംഗങ്ങൾ 
േരതമറാന്നെ തേെറാവതേറാലുകും േെ
ത്തുന്നു. വസ്തകുംടകറാണ്ട് ആടള െി
രിച്ചറിയറാകും എന്നുകും മറ്മുള്ള േരറാ
മർശങ്ങൾ േെത്തുകയുകും മുസ്ലീങ്ങ
ടള മന്ത്രിമറാർതേറാലുകും അധിതക്ഷ
േിച്ച് സകുംസറാരിക്കയുകും ടചയ്യുന്നു. 
മെ്ിടറെ തേരിലുള്ള ഒത്തുതച
രലുകടളല്ലറാകും മുസ്ലീങ്ങൾക്തേടര 
അധിതക്ഷേകും ടചറാരിയറാനുള്ള 
തവദികളറായി മറാറുന്നു. മുസ്ികുംവിരുദ് 
വികറാരകും അങ്ങടേ േിർബറാധകും 

േലരൂേ്ിൽ വളർ്ിടയടുക്ക
ടപ്ടുന്നു. അധികറാര രറാഷ്ട്രലീയ്ി
ടറെ ഒ്റാശതയറാടെ ആർഎസ്എ
സ്-ബിടജേി ശക്ികൾ അെി
വിദഗ്ധമറായുകും ആസൂത്ിെമറായുകും 
േെപ്ിലറാക്ന്ന ഹലീേ േദ്െിയറാ
ണിെ.് വർഗലീയെ േെർ്ി രക്കും 
ചിന്ി തവറാട്ടുബറാങ്കുകൾ സൃഷ്ിക്ക
ടപ്ടുകയറാണ്. എല്ലറാ ബൂർഷ്റാ 
േറാർലടമറെറി േറാർടെികളകും ഇെിൽ 
െങ്ങളതെെറായ സകുംഭറാവേകൾ 
േൽകുന്നു. വർഗലീയ അന്രലീക്ഷകും 
സൃഷ്ിക്കടപ്ടുന്നെിൽ സകുംഘേ
രിവറാർ മുഖധ്യ േങ്കുവഹിക്ന്നു. 
ബിടജേി അധികറാരകും കയേറാളക
യുകും വർഗലീയ തകറാമരങ്ങൾ സപ്ര
ധറാേ സ്റാേങ്ങളിൽ അവതരറാധി
െരറാകുകയുകും ടചയ്യുന്നതവഴി രറാജധ്യകും 
ഒരു വലിയ വിേ്ിതലക്ക് േലീ
ങ്ങുകയറാണ്.

ആർഎസ്എസ് എന്ും 
ഹിന്ു രാമ്ഷ്ടത്ിനായി  
നിലക്ോള്ളുന്ു

ഹിന്ദു രറാഷ്ട്ര്ിേറായി േില
ടകറാള്ളുന്ന ആർഎസ്എസ് മറ് 
മെങ്ങളകും വകുംശങ്ങളടമറാടക്ക ഹി
ന്ദുമെട് ആദരതവറാടെ കറാണ
ണടമന്നുകും ഹിന്ദുവകുംശട്യുകും 
സകുംസറാരട്യുകും മഹെ്വൽക്ക
രിക്കറാ് ഒരു ആശയവകും ആരുകും 
േിന്തുെരരുടെന്നുകും  ഹിന്ദു മെ
്ിൽ ലയിക്കറാേറായി അവരുടെ 
പ്രതെധ്യകമറായ േിലേിൽപ്് ഉതേ
ക്ഷിക്കണടമന്നുകും ആവശധ്യടപ്ടു
ന്നു. ഹിന്ദു രറാഷ്ട്ര്ിേ് സമ്പൂർണ്
മറായുകും വിതധയമറായിടെറായിരിക്ക
ണകും അവർ ഇവിടെ ജലീവിതക്കണ്ട
െ്. ഒരു അവകറാശവറാദവകും ഉന്ന
യിക്കറാടെ, ഒരു വിതശഷറാവകറാ
ശ്ിനുകും അർഹെയില്ലറാടെ, 
ഒരു െര്ിലുള്ള പ്രതെധ്യക േരി
ഗണേയുകും ആഗ്രഹിക്കറാടെ, എന്ി
േ് േൗരറാവകറാശകുംതേറാലുകും അനു
ഭവിക്കറാടെ കഴിഞ്ഞുടകറാള്ളണകും. 

ഈ ഹിന്ദുെ് വർഗലീയ േിലേറാെ് 
ഉയർ്ിപ്ിെിച്ചുടകറാണ്ട് അവർ 
മുസ്ലീകും േലീഡേകും ഒരു മുഖധ്യ േരി
േറാെിയറായി േെപ്ിലറാക്ന്നു. ഈ 
വിഷമയമറായ ആശയ്ിടറെ 
ഏറ്വകും വൃ്ിടകടെ രൂേമറാണ് 
ആർഎസ്എസിടറെ  രറാഷ്ട്രലീയമു
ഖമറായ ബിടജേി അധികറാര്ി
ലിരിക്തമ്റാൾ േറാകും കറാണുന്നെ്. 
ഈ ആശയകും ചരിത് വിരുദ്വകും 
യുക്ി ഹലീേവകും മെഭ്റാന്ിലുകും ടക
ടെിച്ചമച്ച ചിന്റാഗെികളിലുകും അധി
ഷ്ിെവമറാണ്. ഇെ് യഥറാർത്

്ിൽ ഒരു ഫറാസിറ്് ആശയഗ
െിയറാണ്. േമ്മുടെ സ്റാെന്ത്രധ്യസ
മരതസേറാേികതളറാ ഹിന്ദുമെറാചറാ
രധ്യന്റാതരറാ ഇ്രകും വിഷലിപ്തമറായ 
ആശയങ്ങതളറാ അേധ്യമെ വിതദ്
ഷതമറാ ടവച്ചുപുലർ്ിയിരുന്നില്ല. 
ആർഎസ്എസ്-ബിടജേി മുതന്നറാ
ട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദുെ് ആശയകും 
േിെറാന്മറായ ഭിന്നെയിലുകും അവി
ശ്റാസ്ിലുകും, അധ്റാേിച്ച് ജലീ
വിക്ന്ന ജേങ്ങളടെ അകേകധ്യ
്ിലുകും  ഊന്നിയുള്ളതകും വികല 
മേസരറായ കേെസിദ്റാന്ക്കറാ
രുടെ സൃഷ്ിയുമറാണ.് ജേങ്ങൾക്കി
െയിൽ അകേകധ്യകും സൃഷ്ിക്കറാനുള്ള 
ഏെ് അവസരവകും ഉേതയറാഗടപ്
ടു്ി സ്ന്കും മർദ്ദക ഭരണകും ത
െരറാനുകും ജലീർണവകും മരണറാസന്ന
വമറായ മുെലറാളി് വധ്യവസ്ടയ 
േിലേിർ്റാനുകും ശ്മിക്ന്ന മു
െലറാളി വർഗ്ിേ് മറാത്തമ ഇെ് 
ആഹ്റാദകും േകരുന്നുള്ളു. ജേങ്ങൾ 
െമ്മിലെിച്ചു ടകറാണ്ടിരുന്നറാൽ, 
ബൂർഷ്റാസിയുടെ ദുർഭരണ്ി 
ടേെിടര തയറാജിച്ച ടചറുത്തുേിൽ
പ്് ഉയർന്നു വരിടല്ലന്നുറപ്റാക്കറാകും. 
മുെലറാളി വർഗ്ിടറെ േിർദ്ദയ
മറായ അെിച്ചമർ്ൽ ഭരണ്ി
േറായി ആവിഷ്രിക്കടപ്ടെിട്ടുള്ള 
ഫറാസിറ്് േദ്െിയുമറായി ഹിന്ദു
െ് ആശയങ്ങളകും ഹിന്ദുരറാഷ്ട്ര വറാ
ദവടമറാടക്ക ഒത്തുതേറാകുന്നെിങ്ങ
ടേയറാണ്. അതടകറാണ്ടറാണ്, 
ഭരണ മുെലറാളിവർഗ്ഗകും ആർഎ
സ്എസ്-ബിടജേി േെത്തുന്ന 
മെമൗലികവറാദേരവകും വർഗലീയ
വമറായ പ്രചറാരണങ്ങൾക്ക് എല്ലറാ 
േിന്തുണയുകും േൽകുന്നെ്.

അമ്േമവും വർഗീയ വികദവേ
ഷവും സവേയകമവ വളരുന്ു

ആരുടെടയങ്ിലുകും ആസൂത്
ണതമറാ േിർതദ്ദശതമറാ ഇല്ലറാടെെ
ടന്ന വർഗലീയസ്പർദ്യുകും സകുംഘർ
ഷങ്ങളടമറാടക്ക ഉെടലടുക്ന്ന 

സ്ിെിയിൽ എ്ിയിരിക്ന്നു 
േമ്മുടെ രറാജധ്യകും. അെിേ് സഹറാ
യകമറാകുംവിധകും സറാമൂഹധ്യഅന്രലീ
ക്ഷകും  േരുവടപ്ടു്ിടയടു്ി
രിക്കയറാണ് ഹിന്ദുെ്ശക്ികൾ 
. ഇെിടറെ അഗ്ി ടകടെെങ്ങുകയി
ല്ല. ബുൾതഡറാസറുകൾ ആതവശ
ത്റാടെ രകുംഗട്്ിടക്കറാണ്ടി
രിക്കും. മെേരമറായ ആതഘറാഷ
ങ്ങടളറാടക്ക ശക്ി പ്രകെേ്ി
നുകും വിതദ്ഷ പ്രചറാരണ ി്നുമുള്ള 
തവദികളറായി മറാറുകയറാണ്. കഴി
ഞെ രണ്ടറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 9 സകുംസ്റാ
േങ്ങളിലറാണ് വർഗലീയ സകുംഘർ
ഷങ്ങളണ്ടറായെ.് ഇേി എല്ലറാ ഉത്സവ 
കറാലത്തുകും വർഗലീയകലറാേങ്ങൾ 
പ്രെലീക്ഷിക്കറാകും. വർഗലീയ ജ്റാല
കൾ എല്ലറാ ടചറു േടെണങ്ങളിലുകും 
ഗ്രറാമങ്ങളിലുകുംവടര ഉയരുകയറാണ.് 
വിഘെിെവകും വിലക്ഷണവമറായ 
രറാഷ്ട്രലീയ ഭൂെകറാലത്്കെ് േമ്മൾ 
എത്തുകയറാണ്. രണ്ട് മെവിഭറാഗ
ങ്ങടള എടന്നതന്നക്മറായി അക
റ്ിേിർ്റാൻതേറാന്നവിധകും അവി
ശ്റാസവകും ആശങ്യുകും  കു്ിേി
റയ്ക്കുകയറാണ്. ഭരിക്ന്ന ബിടജേി
യിതലറാ പ്രെിേക്ഷ േിരയിതലറാ 
ഒരു തേെറാവ് തേറാലുമില്ല ഇെിൽ 
തവദേയുള്ളെറായി . തേടരമറിച്ച് 
േിർലജ്കും ഈ സറാഹചരധ്യകും ഉേ
തയറാഗടപ്ടു്ി തേടെകും ടകറായേറാനുകും 
അധികറാര്ിൽ കെിച്ചുതൂങ്ങറാനു
മുള്ള െത്പ്റാെിലറാടണല്ലറാവരുകും.

ഒരു പരിഷ്േൃത സമൂഹത്ിൽ 
വർഗീയതയ്ക്് സ്ാനമില്

ഒരു േരിഷ്കൃെ സമൂഹ്ിൽ 
വർഗലീയെ ഒരു ശലധ്യമറാണ്. ബൂർ
ഷ് േറാർടെികൾ ടെരടഞെടുപ്് 
െറാെ്േരധ്യകുംമൂലകും ജേങ്ങടള ജറാെി, 
മെകും, വകുംശകും തെങ്ങിയവയുടെ 
ടയറാടക്ക തേരിൽ ഭിന്നിപ്ിച്ച് 
േിർ്റാൻ ആഗ്രഹിക്ന്നു. േര
സ്പരവിതദ്ഷവകും അവിശ്റാസവകും 
ബലടപ്ടു്റാേറായി അവർ വർ
ഗലീയവകും ജറാെലീയവകും വകുംശലീയവ
മറായ സകുംഘർഷങ്ങൾ കു്ിടപ്റാ
ക്ന്നു. എന്നറാൽ, അദ്്റാേിച്ച് 
ജലീവിക്ന്ന സറാധറാരണ ജേങ്ങ
ളിൽ ബഹുഭൂരിേക്ഷവകും, അവർ 
ഏെി ജറാെിയിലുകും മെ്ിലുകും 
വകുംശ്ിലുകും ടേടുന്നവരറാടണങ്ി
ലുകും, ഇ്ര്ിലുള്ള അവിശ്റാ
സവകും അസഹിഷ്ണുെയുടമറാന്നുകും 
തേറുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ശത്രുെ
തയറാ െമ്മിലെിക്കറാൻ െറാല്രധ്യതമറാ 
ഇല്ല. െങ്ങൾക്കിെയിൽ േിലേിൽ
ക്ന്ന തനേഹവകും സൗഹൃദവകും െക
രണടമന്ന് ആഗ്രഹിക്ന്നുമില്ല. 
അെിടേറാന്നുകും ഒരു തകറാടെവകും െടെ
രുടെന്നറാണവർ ആഗ്രഹിക്ന്ന
െ് എന്ന കറാരധ്യകും എടുത്തുേറതയ
ണ്ടതണ്ട്. വർഗലീയെ കയേറാളന്ന
വരുടെ ഹലീേെന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്
വമധികകും ഇരയറാകുന്നതകും ദരിദ്രുകും 
േിസ്ഹറായരുമറായ സറാധറാരണ
ക്കറാർെടന്ന. ജേങ്ങളടെ കസ്
രജലീവിെകും െകർക്ന്നതകും അവടര 
െമ്മിലെിപ്ിക്ന്നതകും വർഗലീയെ 

മ്പെുഖ പള്ളറികൾ, ഗക്മ്തങ്ങൾ തകർത്ാഗണാ പണറിതറിട്ുള്ളത് 
എന്ന് പരറിഗ�ാധറിക്ുന്ന ഏർപ്ാടും ആരംഭറിച്ചറിട്ുണ്്. സ് കൂൾ സറി
ലബസറിൽ െുഗൾ കാലഘട്ം ഒഴറിവാക്റി. െുസ്റിംഗപരുള്ള ഗറാഡു
കളും മകട്റിടങ്ങളുമൊമക് ഹറിന്ു ഗപരുകൾമകാണ്്  പുനർനാ
െകരണം മെയ്ുകയാണ്. താജ്െഹലറിമറെ ഗപരുഗപാലും ൊറ്ാൻ 
സമ്ർദ്ദെുണ്്. എൻആർസറി, അനധറികൃത കുടറിഗയറ്ം, ഗവാഗട്ഴ് സ് 
ലറിസ്ററിൽനറിന്ന് ഗപരുനലീക്ൽ തുടങ്ങറിയവയും ഈ അജണ്യുമട 
ഭാഗം തമന്ന. സെൂഹത്റിൽ വർഗലീയൊയ വലറിയ ഗെരറിതറിരറിവ് സൃ
ഷ്റിക്ുന്ന നടപടറികളാണറിമതലാം.

P\Io-b k-a-c-§Ä h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡p-¶Xn-t\m-sSm-¸w hÀKo-b, ^m-kn-Ìv 
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േെർത്തുന്ന ശക്ികൾ െടന്നയറാ
ണ്. അെിേറാൽ, രറാജധ്യ്ിടറെ 
ഐകധ്യ്ിനുെടന്ന ഭലീഷണിയറാ
വകയുകും കവകറാരികെ ആളിക്ക
്ിച്ച് മറാനുഷിക ഭറാവങ്ങടളയുകും 
േറാഗരികെടയെടന്നയുകും െകർ
ക്കയുകും ടചയ്യുന്ന ആർഎസ്എ
സ്-ബിടജേി ദുഷ് ശക്ികൾടക്ക
െിടര തയറാജിച്ചുേിന്ന് ശബ്ദമുയർ
്റാൻ ജേങ്ങൾ െയേറാററാകണകും. 
ഹിന്ദുെ് തമലറാളന്റാടര ജേങ്ങ
ളിൽേിന്ന് ഒറ്ടപ്ടു്ണകും. വർ
ഗലീയവിരുദ്വകും ജേറാധിേെധ്യ സ്
ഭറാവമുള്ളതമറായ എല്ലറാ ശക്ിക
ടളയുകും, വിേറാശകരമറായ ആർഎ
സ്എസ്-ബിടജേി ഫറാസിറ്് 
ശക്ികളടെ ഹലീേേദ്െിടക്കെി
ടര അണിേിരത്തുകയുകും രറാജധ്യവധ്യറാ
േകമറാടയറാരു വർഗലീയെറാവിരുദ് 
പ്രസ്റാേകും ടകടെിപ്ടുക്കയുകും 
തവണകും. അതെറാടെറാപ്കുംെടന്ന ഹി

ന്ദുെ്കും, ഹിന്ദുരറാഷ്ട്രകും, മുസ്ലീകും വിതരറാധകും 
തെങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്കും കറാഴ്ച
പ്റാടുകൾക്ടമെിടര െലീവ്രമറാടയറാ
രു പ്രെധ്യയശറാസ്ത സമരകും ടകടെഴി
ച്ചുവിട്ടുടകറാണ്ട് അവടയ േിലകുംേ
രിശറാക്കയുകും ടചതയേണ്ടതണ്ട്.

ഹീനമായ ഈ ഗൂഢ 
പദ്ധതിക്യ തേർക്ുേ

ദുഷ് ബുദ്ികളറായ ഈ തവറാ
ട്ടുേിടു്ക്കറാരുടെ ആതക്റാശങ്ങൾ 
സഹിച്ച് അവരുടെ െറാള്ിേ് 
തള്ളറാൻമറാത്കും േിസ്ഹറായരറാതണറാ 
േമ്മൾ? േറാർലടമറെറി രറാഷ്ട്രലീയ
്ിൽ സ്ന്കും സ്റാേകും ഉറപ്ി
ക്കറാേറായി ഈ വർഗലീയ, ഫറാസി
റ്് ശക്ികൾ ജേങ്ങടള േണയകും 
വയ്ക്കുകയുകും ഒരുകൂടെടര മടറ്റാരു കൂ
ടെർടക്കെിടര ഇളക്കിവിടുകയുകും 
ചില പ്രതെധ്യക വിഭറാഗങ്ങടള ഉന്നകും
വച്ച് ആക്മണങ്ങൾ േെത്തുകയുകും 
രറാജധ്യടമമ്റാടുകും േിരേരറാധികളടെ 
തചറാരടയറാഴുക്കയുകും ടചയ്യുന്നെ് 

തെരറാൻ േറാകും അനുവദിക്കതണറാ? 
ഇെിേറാതണറാ േമ്മുടെ സ്റാെന്ത്രധ്യ 
സമര തസേറാേികൾ തചറാര ടചറാ
രിഞെതകും ജലീവൻേൽകിയതകും ? 
തേരറായി ചിന്ിക്ന്ന, സതബറാ
ധമുള്ള ആരുകും ഇെ് അകുംഗലീകരി
ക്കില്ല. േമുക്ക് പ്രെിതരറാധ്ിടറെ 
ടേടുതങ്റാടെ െലീർക്കണകും. കേശറാ
ചികെ്കെ് മുന്നിൽ േമ്മൾ മുട്ടുമെ
ക്കില്ല. മറാേവരറാശിയുടെ ടകറാെി
യശത്രുവറായ ഫറാസിസ്ിനുകും 
ജറാെി-വർഗലീയ െിന്കൾക്ടമ
െിടര േമുക്ക് സറായുധരറാകറാകും. 
ഇേി േമുക്ക് ടവറുതെ കളയറാൻ 
സമയമില്ല. ജേങ്ങളടെ േലീറുന്ന 
ജലീവിെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻേിർ്ി
യുള്ളതകും എല്ലറാ ജേവിഭറാഗങ്ങടള
യുകും അണിേിരത്തുന്നതകും എല്ലറാ 
വിഭറാഗലീയെകൾക്കും അെലീെവകും 
ഉന്നെമറായ കേെികെയുകും സകും
സറാരവകും തേറുന്നതകും ശരിയറായ 
വി്വ തേതൃെ്്ിൻ കലീഴിലുകും 
വളർ്ിടയടുക്കടപ്ടുന്ന സദലീർ

ഘവകും തയറാജിച്ചതകും സകുംഘെിെ
വമറായ ജേകലീയ പ്രതക്ഷറാഭടമന്ന 
അജയേമറായ ആയുധതമന്ി ഈ 
െിന്യുടെ ശക്ികതളറാെ് േമുക്ക് 
തേർക്തേർ ഏറ്മുടെറാകും.

ജേങ്ങളടെ പ്രെധ്യറാക്മണകും 
ദ്ിമുഖമറായിക്കണകും. ഒരുവശ്് 
ഉരുക്തേറാടല ഉറച്ച ഐകധ്യവകും 
ടകട്ടുറപ്കും കകവരിച്ചുടകറാണ്ട് 
ശരിയറായ തേതൃെ്്ിൻകലീഴിൽ 
ബഹുജേങ്ങളടെ സമര തവലിതയ
റ്കും സൃഷ്ിടച്ചടുക്ന്നെിലൂടെ വർ
ഗലീയ-ജറാെലീയ-ഫറാസിറ്് ശക്ി
കൾ േിതന്നറാടെെിക്കടപ്ടുകും. ഇെ് 
അെിയന്ര  പ്രറാധറാേധ്യത്റാടെയുകും 
ഉ്രവറാദിെ് തബറാധത്റാടെ
യുകും േിർവഹിക്കണകും. െറാടഴ്
ലകുംമുെൽ എല്ലറാ വിഭറാഗകും ജേങ്ങ
ടളയുകും പ്രമുഖ വധ്യക്ികടളയുകും 
ബൗദ്ികവധ്യക്ിെ്ങ്ങടളയുകും ഉൾ
ടപ്ടു ി് എണ്മറ് ജേകലീയ സമര 
കമ്മിറ്ികൾ ടകടെിപ്ടുക്കണടമന്ന് 
െങ്ങൾ അഭധ്യർത്ിക്ന്നു. തവറാ

ളണ്ടിയർമറാരുടെ ഒരു ദളവകും വി
കസിപ്ിടച്ചടുക്കണകും. ബൂർഷ്റാ 
േറാർടെികളടെയുകും ഇെതേക്ഷക്കറാർ 
എന്ന് തമേി േെിക്ന്നവരുടെയുകും 
കേെ മുഖകും േിർദ്ദറാക്ഷിണധ്യകും തറ
ന്നുകറാടെി അവടര ജേങ്ങളിൽേി
ന്ന് ഒറ്ടപ്ടു്ണകും.േഗരടമതന്നറാ 
ഗ്രറാമടമതന്നറാ തഭദമില്ലറാടെ രറാജധ്യ
ടമമ്റാടുകും വർഗലീയെറാവിരുദ് േരി
േറാെികൾ സകുംഘെിപ്ിക്കണകും. 
അതെറാടെറാപ്കുംെടന്ന വർഗലീയെ
യുടെയുകും ജറാെലീയെയുടെയുകും ഫറാ
സിസ്ിടറെയുടമറാടക്ക വിഷ
ലിപ്തമറായ ആശയങ്ങൾടക്കെിടര 
െലീഷ്ണമറായ പ്രെധ്യയശറാസ്തസമരകും 
െറാടഴ്ലകുംമുെൽ ടകടെഴിച്ചുവി
ട്ടുടകറാണ്ട് ജേങ്ങളടെ ഈ പ്രഖധ്യറാ
േിെ ശത്രുക്കളടെ മരണമണി മു
ഴക്കറാൻ കഴിയണകും. ഇെിലൂടെ 
മറാത്തമ േറാകും ഇന്ന് അഭിമുഖലീക
രിക്ന്ന ഭലീഷണവകും വിേറാശകര
വമറായ സറാഹചരധ്യട് മറികെ
ക്കറാേറാകൂ.

ടരയുകും തരറാഗികടളയുകും ആടരയുകും 
തേറാലലീസ് ടവറുടെ വിടെില്ല. സ്തലീ
കടള ടെരുവിൽ വലിച്ചിഴച്ചു,  സ്തലീ
കൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ള   സമരപ്ര
വർ്കടര ജയിലിലെച്ചു. 

ചവിട്ടുകും ടെറാഴിയുകും യതഥഷ്കും 
േെന്നു. തേറാലലീസിേ് ഊക്തേറാ
ടരന്നു തെറാന്നിയിെ്് േറാർടെി
ക്കറാരുകും െല്ലറാൻ ഇറങ്ങി. കല്ലുേി
ഴുെറാൽ േല്ലു േറിക്ടമന്നുകും േി
യമലകുംഘേകും േെ്ിയറാൽ അെി
കിട്ടുടമന്നുടമറാടക്ക, സ്യകും  ഇെ
തേക്ഷടമന്നറാണ് അവകറാശടപ്
ടുന്നെ് എന്നെ് മറന്ന് തേെറാക്ക
ന്റാർ കലിതള്ളി. കുടെികൾ സമര
രകുംഗ്ിറങ്ങുന്നെ് അേരറാധമറാ
ടണന്ന് കടണ്ട്ി. സകുംസ്റാേ
്് അതങ്ങറാളമിതങ്ങറാളകും സമര
പ്രവർ്കർക്തേടര കള്ളതക്ക
ടസടുത്തു. േല തകസകളകും ജറാമധ്യ
മില്ലറാവകുപ് ്പ്രകറാരമറാണ ്രജിറ്ർ 
ടചയ്ിരിക്ന്നെ്. കടു് മറാേ
സിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിതല്കെ് കുഞ്ഞു
ങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ളവർ എടുട്
റിയടപ്ട്ടു. േിരവധിയറാളകൾ സറാ
രമറായ േരുക്കതളറാടെ ആശുേ
ത്ിയിലറായി. മുഖധ്യമന്ത്രിയുടെ തേ
തൃെ് ി്ൽ സകുംസ്റാേ് ്േെന്ന 
അതങ്ങയറ്കും ജേറാധിേെധ്യവിരു
ദ്വകും മനുഷധ്യെ്രഹിെവമറായ 
പ്രവൃ്ികൾ മറാപ്ർഹിക്ന്നെ
ല്ല. േദ്െി േിൻവലിച്ച് സർക്കറാർ 
ജേങ്ങതളറാെ് മറാപ് േറയുകയുകും 
കള്ളതക്കസകൾ േിൻവലിച്ച് ജേ
ങ്ങൾക്ണ്ടറായ കഷ്േഷ്ങ്ങൾക്ക് 
മെിയറായ േഷ്േരിഹറാരകും േൽ
കുകയുമറാണ് തവണ്ടെ്.

ഇൻ പ്രിൻസിപ്ിൾ അപ്രൂവ
ലിടേക്റിച്ചുകും ചിലെ് േറയറാടെ 
വയേ. തകവലകും രണ്ടുമറാസകുംടകറാണ്ട് 
െയേറാററാക്കടപ്ടെ ഒരു ഫലീസിബി
ലിറ്ി റിതപ്റാർടെിടറെ അെിസ്റാേ

്ിലറാണ് ഐേിഎ േൽകിയി
രിക്ന്നെ്. പ്രിലിമിേറി ഫലീസി
ബിലിറ്ി റിതപ്റാർടെ് സമർപ്ിച്ച് 
തകവലകും രണ്ടുമറാസകുംടകറാണ്ടറാണ് 
ഫലീസിബിലിറ്ി റിതപ്റാർടെ് െയേറാ
ററാക്കിയിരിക്ന്നടെന്ന ്അതലറാക് 
കുമറാർ വർമ ചൂണ്ടിക്കറാണിച്ചിരുന്നു. 
2019 മറാർച്ചിൽ പ്രിലിമിേറി ഫലീ
സിബിലിറ്ി റിതപ്റാർട്ടുകും അതെ
വർഷകും ടമയ് മറാസ്ിൽ ഫലീസി
ബിലിറ്ി റിതപ്റാർട്ടുകും സമർപ്ിക്ക
ടപ്ട്ടു. തകരള്ിലതങ്ങറാളമിതങ്ങറാ
ളകും േലീണ്ടുകിെക്ന്ന ഒരു ബൃഹെ് 
േദ്െിയുടെ ഫലീസിബിലിറ്ി റി
തപ്റാർടെ് രണ്ടുമറാസകുംടകറാണ്ട് എങ്ങ
ടേയറാണ് െയേറാററാക്കറാൻ സറാധി
ക്ക. േിരവധി െലങ്ങളിൽ േെ
തക്കണ്ട ആവശധ്യമറായ േഠേങ്ങള
ടെ അെിസ്റാേ്ിലല്ല ഡിേി
ആർ െയേറാററാക്കടപ്ടെിരിക്ന്നെ് 
എന്നെ് ഇെിേകകുംെടന്ന ചൂണ്ടി
ക്കറാണിക്കടപ്ട്ടുകഴിഞെ കറാരധ്യ
മറാണ്. പ്രിലിമിേറി ഫലീസിബി
ലിറ്ി റിതപ്റാർടെിൽ േദ്െി എലി
തവറ്ഡ് ആണ്, തബ്റാഡ്തഗജി
ലറാണ്. 

െടെിക്കൂടെ് ഫലീസിബിലിറ്ി റി
തപ്റാർടെിൽ എലിതവറ്ഡ് മറാറി 
എകുംബറാങ്്ടമറെ് ആയി, തബ്റാ
ഡ്തഗജ ്മറാറി റ്റാൻതഡർഡ ്തഗജ് 
ആയി. ഈ ഫലീസിബിലിറ്ി റി
തപ്റാർടെിടേ അെിസ്റാേമറാക്കി
യറാണ് െെ്്ിൽ അനുമെി േൽ
കിയിരിക്ന്നെ്. ഈ മറാറ്ങ്ങൾ 
ടക ടറയിലിടറെ െറാൽേരധ്യപ്രകറാ
രമറാണ് എന്ന് സിസ്ട്ര ഫലീസിബി
ലിറ്ി റിതപ്റാർടെിൽ േറഞെിട്ടുണ്ട്. 
റ്റാൻതഡർഡ് തഗജ് ആയറാതല 
ജപ്റാടറെ ധേകറാരധ്യ ഏജൻസി
യറായ ജിക്ക വറായ് അനുവദിക്
കയുള്ളൂ എന്ന് ടക ടറയിൽ 
എകുംഡിയുകും വധ്യക്മറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

2018 ടസേ്റ്കുംബർ 27േ് സകും

സ്റാേ സർക്കറാർ തകന്ദ്രറയിൽ
തവ മന്ത്രി േലീയൂഷ് തഗറായലിേ് 
അയച്ച ക്ിൽ  േറഞെിരിക്
ന്നെിൻപ്രകറാരകും േദ്െി എലി
തവറ്ഡ ്ടസമി കഹസ്പലീഡ ്ടറയിൽ 
തകറാറിതഡറാർ ആണ്. ഈ ക്ി
േ് 2018 ഒതക്ടറാബർ 15േ് തകന്ദ്ര 
റയിൽതവ മന്ത്രി േലീയുഷ് തഗറായ
ലിടറെ ഓഫലീസിൽേിന്ന് തകരള
മുഖധ്യമന്ത്രി േിണററായി വിജയേ് 
അയച്ചക്ിലുകും േിർദ്ദിഷ് േദ്
െി റ്റാൻഡ് എതലറാൺ എലിതവ
റ്ഡ് എന്നറാണ് േറഞെിട്ടുള്ളെ്. 
എന്നറാൽ ഇൻപ്രിൻസിപ്ിൾ അപ്രു
വൽ േൽകിടക്കറാണ്ട് 2019 ഡി
സകുംബറിൽ തകന്ദ്രറയിൽ മന്ത്രറാ
ലയകും ടക ടറയിലിേ് േൽകിയി
രിക്ന്ന ക്ിൽ എലിതവറ്ഡ് 
എന്നെ് അപ്രെധ്യക്ഷമറായിരിക്
ന്നു. റ്റാൻഡ് എതലറാൺ എലി
തവറ്ഡ്(529.45 fully elivated)േ് 
ആതണറാ െെ്്ിൽ അനുമെി 
ലഭിച്ചിരിക്ന്നെ് അതെറാ 292.72 
കിതലറാമലീറ്ർ എകുംബറാങ്്ടമന്റുകും 
88.4 കിതലറാമലീറ്ർ വയഡക്കും 111.52 
കിതലറാമലീറ്ർ െണലുകും 101.73 കി
തലറാമലീറ്ർ കടെികുംഗുകും 24.78 കിതലറാ
മലീറ്ർ കടെ് ആറെ് കവറുകും  12 കി
തലറാമലീറ്ർ േറാലവമുള്ള സിൽവർ 
കലൻ േദ്െിക്കറാതണറാ െെ്
്ിൽ അനുമെി കിടെിയിരിക്
ന്നെ് എന്നെ് ഇേിയുകും വധ്യക്മറാ
ക്കടപ്ടെിടെില്ല. വിവരറാവകറാശ േി
യമപ്രകറാരകും േൽകിയ തചറാദധ്യ്ി
നുകും ഉ്രകും േൽകിയിടെില്ല എന്ന
െ് േദ്െിയുടെ േിന്നിടല ഒളിച്ചു 
കളിയുടെ മടറ്റാരു ടെളിവറാണ്.  

ജേങ്ങൾക്തേടര േരസധ്യമറാ
യി സർക്കറാർ തേറാരിേിറങ്ങിയെ്  
സമ്പൂർണമറാടയറാരു ഡിേിആർ 
തേറാലുകും ഇേിയുകും െയേറാററാക്കടപ്
ടെിടെില്ലറാ്തകും അെിമുെി ദുരൂഹെ
കളകും അവധ്യക്െകളകും േിറഞെ

തമറായ ഒരു േദ്െിക്തവണ്ടിയറാ
ണ്. ഡിേിആർ എന്ന തേരിൽ 
പുറത്തുവന്നിരിക്ന്ന തരഖ്കെറാക
ടടെ ഫലീസിബിലിറ്ി റിതപ്റാർടെിടറെ
തേറാലുകും േിലവറാരകും ഇല്ല എന്ന് 
േദ്െിടയ അനുകൂലിക്ന്നവർ
തേറാലുകും അഭിപ്രറായടപ്ടെിരിക്ന്നു. 

തൃക്കറാക്കര ഉേടെരടഞെടുപ്് 
പ്രഖധ്യറാേിക്കടപ്ടെതെറാടെ ടക 
ടറയിൽ കുറ്ിേറാടെലുമറായി ബന്
ടപ്ടെ്  േിതെധ്യേ ജേങ്ങൾക്തേ
ടര േെന്നുവന്നിരുന്ന കകതയറ്
ങ്ങൾ ടേറാടുന്നേടവ േിലച്ചു. തൃ
ക്കറാക്കരയിടലന്നല്ല, തകരള്ിൽ 
ഒരിെത്തുകും കല്ലിടുകതയറാ സർതവ്വ
ടയന്നതേരിൽ േെേെികൾ േലീ
ക്കതയറാ ടചയ്ില്ല. േകരകും അെി
രെയറാളകും േിശ്ചയിക്കറാൻ മഞെ
ക്കല്ലിതെണ്ടെിടല്ലന്നുകും ജിേിഎസ് 
സറാതങ്െിക സഹറായത്റാടെ 
ജിതയറാ െറാഗിങ് േെ്ിയറാകുകും 
അെിര് േിശ്ചയിക്ക എന്നുകും 
െലീരുമറാേകും വന്നു. ഇെിേ് അനു
മെി േൽകിടക്കറാണ്ട് റവേയൂവകു
പ്ിടറെ ഉ്രവമിറങ്ങി 

തകരള്ിേ് ലഭിക്കറാവന്ന 
ഏറ്വകും വലിയ വികസേേദ്െി
ടയന്നുകും ആടരെിർ്റാലുകും േെ
പ്ിലറാക്ടമന്നുടമറാടക്ക ഊറ്കും
ടകറാള്ളുകയുകും വറായ്തറാരിയിടുകയുകും
ടചയ്ിരുന്നവരറാണ ്ടേറാടുന്നേടവ 
േിശബ്ദരറായെ്. ടക ടറയിലറാണ് 
വികസേകും എന്ന് വലീമ്ിളക്കിയി
രുന്നവർക്ക് മഞെക്റ്ിേറാടെി തവറാ
ട്ടുേിെിക്കറാനുള്ള കധരധ്യകും അതശഷകും 
ഉണ്ടറായില്ല. േദ്െിടയക്റിച്ച് 
ഇെിേകകും ഉയർ്ടപ്ടെിട്ടുള്ള 
ആശങ്കൾ ശരിവയ്ക്കുന്നെറാണ് 
ഈ േെേെികൾ.  ജേതരറാഷ്ി
ടറെ മൂർച്ച സർക്കറാരിേ് മേസ്ി
ലറാകുന്നുണ്ട് എന്നതടകറാണ്ടുകൂെി
യറാണ് ഈ േെേെികൾ. 

കല്ലിെറാടെ സർതവ േെ്റാ

േറാകില്ല എന്നറായിരുന്നു ടക 
ടറയിലുകും സർക്കറാരുകും ഇതവടര 
വറാദിച്ചുടകറാണ്ടിരുന്നെ.്  എന്നറാൽ 
എെിർപ്കും സകുംഘർഷവകും മൂലകും 
േദ്െി പ്രതദശ്് അേറായറാസകും 
കല്ലിടെ് മുതന്നററാേറാകുന്നില്ല എന്ന 
േരറാെി സർക്കറാരിടറെ മുമ്റാടക 
വച്ച ടക ടറയിൽ െടന്നയറാണ് 
ജിതയറാ െറാഗിങ് ബദൽ മറാർഗ്ഗമറാ
യി േിർതദ്ദശിച്ചതകും. സറാമൂഹധ്യറാ
ഘറാെ േഠേ്ിേ് എന്ിേറാണ് 
കല്ലിടുന്നെ് എന്ന് തകറാെെി േിര
ന്രകും തചറാദിച്ചുടകറാണ്ടിരിക്കയറാ
ണ്. ജേങ്ങടള പ്രെിസ്റാേത്തു 
േിർ്ി ബലപ്രതയറാഗ്ിലൂടെ
യുകും  സ്തലീകളെക്കമുള്ളവടര വലി
ച്ചിഴച്ചുകും യറാടെറാരു വിട്ടുവലീഴ്ചയുമി
ല്ലറാടെ സർക്കറാർ കല്ലിെലുമറായി 
മുതന്നറാട്ടുതേറായതപ്റാൾ സറാമൂഹധ്യറാ
ഘറാെേഠേ്ിേ് ഈ ബഹള
ങ്ങളടെ ആവശധ്യമില്ല എന്ന ്തകറാെെി 
െറാക്കലീെ് േൽകിടക്കറാണ്ടിരുന്നു. 

സിേിഐ(എകും) േറാർടെിതകറാൺ
ഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ േെന്നിരുന്ന സമ
യ്റാണ് ഇെിനുമുമ്്  കല്ലിെൽ 
േിർ്ിവച്ചെ്. രണ്ടറാകും േിണററാ
യി സർക്കറാരിടറെ ഒന്നറാകും വറാർ
ഷികകും തകറാെിക്കണക്കിേ് രൂേ 
ടചലവഴിച്ച് ടകറാണ്ടറാെിടക്കറാണ്ടി
രിക്ന്ന തവളയിൽ േെക്ന്ന ചർ
ച്ചകളിതലറാ ഭരണതേടെങ്ങൾ ചർ
ച്ചടചയ്യുന്ന തബ്റാഷുറുകളിതലറാ േത്
േരസധ്യങ്ങളിതലറാ ടക ടറയിൽ 
ഇല്ല. വികസേതേടെടമന്ന േില
യിൽ ടക ടറയിൽ ചൂണ്ടിക്കറാണി 
ക്കറാനുള്ള കധരധ്യകുംതേറാരറാ സകും
സ്റാേ സർക്കറാരിേ്.  പുറകുംപൂച്ച് 
ടവളിവറായിരിക്ന്ന ഈ സദേർ
ഭ്ിൽ എന്നിട്ടുകും എന്ിേറാണ് 
ഈ േിെിവറാശി ? സിൽവർ കലൻ 
േദ്െി േിരുേറാധികകും േിൻവലി
ച്ച് െലയൂരുക മറാത്തമ ഇേി ടച
യേറാനുള്ളു.
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അക്ഷര േഠേട് േിരറാക
രിച്ച  ഡിേിഇേി തമറാഡൽ തബറാ
ധേരലീെികൾ സ്റാേിച്ച്   അവ  
വധ്യറാേിപ്ിക്കറാനുള്ള േരിഷ്റാരങ്ങ
ൾ രറാജധ്യടമമ്റാടുകും െകൃെിയിൽ 
േെന്നുടകറാണ്ടിരിക്തമ്റാൾ സകും
സ്റാേട് എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കറാരിടറെ േിലേറാെ് എന്റാണ്? 
ഔതദധ്യറാഗികമറായി, വളടര  െന്ത്ര
പൂർവ്വകും  എൻഇേിടക്കെിരറാണ്  
സർക്കറാർ എന്ന തെറാന്നൽ  ജേി
പ്ിക്കറാൻ  ശ്മിക്ന്നുണ്ട.്എന്നറാൽ, 
എൻഇേി മുതന്നറാട്ടു ടവക്ന്ന ഏറ്
വകും പ്രധറാേടപ്ടെ േയങ്ങൾ ഓതരറാ
ന്നറായി സകുംസ്റാേ്് േെപ്റാക്കറാ
നുള്ള േലീക്കങ്ങളിലറാണ്  എൽഡി
എഫ് സർക്കറാർ. സകുംസ്റാേ്ി
േ് അനുതയറാജധ്യമറായ രലീെിയിൽ 
മറാത്തമ േപുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ േയകും േെപ്റാക്കയുള്ളൂ 
എന്നറാണ ്സ്കൂൾ വിദധ്യറാഭധ്യറാസമന്ത്രി 
ശിവൻകുടെി േറയുന്നെ.് ഈ അധധ്യ
യേ വർഷകും േെപ്റാക്കറാൻ പ്രയറാ
സമറായെിേറാൽ അടു് അധധ്യ
യേ വർഷകും മുെൽ പുെിയ തദശലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും േെപ്റാക്ടമ
ന്നറാണ് ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ മന്ത്രി 
ആർ.ബിന്ദു വധ്യക്മറാക്ന്നെ്.

ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ കൗൺ
സിലറാകടടെ, രണ്ട് ദിവസട് 
തയറാഗകും തചർന്ന് പുെിയ േയകും 
തകരള്ിൽ േെപ്റാക്ന്നെിടേ 
സകുംബന്ിച്ച് വിശദമറായി ്റാൻ 
െയേറാററാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സ്കൂൾ കരി
ക്ല്ിൽ വരുത്ണ്ട മറാറ്ങ്ങ
ടള സകുംബന്ിച്ചുകും  ഉന്നെവിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ േരിഷ്റാരങ്ങടളക്റിച്ച് 
േഠിക്കറാനുകും മൂന്ന് കമ്മിറ്ികളറാണ് 
സകുംസ്റാേ സർക്കറാർ ഇെിേകകും 
രൂേകും േൽകിയിട്ടുള്ളെ്. ഉന്നെ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േരലീക്ഷറാേരിഷ്റാര
ങ്ങൾക്ക് മടറ്റാരു സമിെിടയയുകും 
േിതയറാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േറാക്  ഉൾപ്
ടെയുള്ള  സകുംവിധറാേങ്ങളിൽ മി
കച്ച തേറായിന്റുകൾ തേെറാൻ സർ
വകലറാശറാലകൾക്കും തകറാതളജു
കൾക്കും തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
േയകും േെപ്റാക്കറാനുള്ള സമലീേേകും 
സ്ലീകരിതക്കണ്ടതണ്ടടത്.

തലറാക ബറാങ്ിടറെ റൂസ(RUSA) 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള ഫണ്ടികുംഗ്   േറാക് 
തസറാറുമറായി ബന്ടപ്ടെറാണ് േൽ
കുന്നെ്. അെിേറാൽ, സർവകലറാ
ശറാലകൾതക്കറാ തകറാതളജുകൾതക്കറാ 
പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും 

പൂർണമറായി െള്ളിക്കളയുക എന്ന 
സമലീേേകും സ്ലീകരിക്കറാൻ കഴി
യിടല്ലന്നറാണ് ഡിേിഇേി മുെലു
ള്ള േറാഠധ്യേദ്െി േരിഷ്റാരങ്ങൾ
ക്ക് തേതൃെ്കും േൽകുന്ന ഒ.എകും.
ശങ്രൻ േറയുന്നെ്. തഡറാ.രറാജൻ 
ഗുരുക്കൾ കവസ് ടചയർമറാേറായ 
ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ കൗൺസി
ലറാകടടെ, പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസേയ പ്രകറാരമുള്ള ഇരടെ 
ബിരുദകും ഉൾടപ്ടെയുള്ള കറാരധ്യ
ങ്ങടള േിന്തുണയ്ക്കുകയുകും േറാലുവർഷ 
ഡിഗ്രിതകറാഴ്് േെപ്റാക്ന്നെിടേ 
േധ്യറായലീകരിക്കയുകും ടചയ്യുന്നു. 
ഫല്ിൽ, വിദധ്യറാഭധ്യറാസ്ിടറെ 
ഉള്ളെക്ക്ിലുകും ഘെേയിലുകും സമൂ
ലമറായ ടേറാളിടച്ചഴുത്തുകൾ േിർ
തദ്ദശിക്ന്ന പുെിയ തദശലീയ വി
ദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും തകരള്ിൽ 
േെപ്റാക്കറാനുള്ള ശ്മ്ിലറാണ് 
എൽഡിഎഫ് സർക്കറാർ.

ഘടനാപരമായ പരിഷ്ക്ാരം
10+2+3 എന്ന േെിറ്റാണ്ടുക

ളറായി േില േിൽക്ന്ന  വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ ഘെേയിൽ സമൂലമറായ 
മറാറ്കും േിർതദ്ദശിക്ന്ന േദ്െിയറാ
ണ് എൻഇേി 2020. 5+3+3+4 
എന്ന ഘെേയറാണ ്പുെിയ തദശലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും മുതന്നറാട്ടുവയ്ക്കുന്നെ.് 
ആദധ്യട് അഞ്് വർഷകും പ്രലീ
കപ്രമറി. മൂന്ന് മുെൽ അഞ്് വടര  
പ്രിേതററ്റി   തറ്ജ്, ആറു മുെൽ 
എട്ടു വടര മിഡിൽ  തറ്ജ്. അെി
നുതശഷകും േന്ത്രണ്ടറാകും ക്റാസ് വടര 
ടസക്കൻഡറി തറ്ജ്. അതവഴി 
ഹയർടസക്കൻഡറിതയയുകും ഇല്ലറാ
െറാക്ന്നു. അെിനുതശഷകും, േറാല് 
വർഷട് ഡിഗ്രി തകറാഴ്കും ഇൻ
റതഗ്രറ്്ഡ് ബിഎഡ് തകറാഴ്കും മറ്
ടമറാടക്കയറാണ് േരിഷ്റാരങ്ങൾ.

അവയിൽ, എൻഇേി േിർതദ്ദ
ശിക്ന്ന ഘെേ്കെ് അനുസൃെമറാ
യറാണ് ഹയർ ടസക്കൻഡറിടയ
യുകും ടസക്കൻഡറിടയയുകും ലയി
പ്ിക്ന്ന ഖറാദർ കമ്മിറ്ി ശുേറാർ
ശകൾ തകരള്ിൽ എൻഇേി
ക്കും മുതന്നവന്നെ്. 9 മുെൽ 12 
വടര ഒടരറാറ് ഘടെമറാക്കി ഹയർ
ടസക്കൻഡറി വിദധ്യറാഭധ്യറാസട് 
അവസറാേിപ്ിക്കറാനുള്ള െലീരുമറാ
േകും സകുംസ്റാേ സർക്കറാർ തേര
ട് െടന്ന േെപ്റാക്കി തെങ്ങി
യിരുന്നു.

   എടെറാകും ക്റാസിൽ പ്രറാഥമിക
വിദധ്യറാഭധ്യറാസകും അവസറാേിപ്ിക്കറാ

നുള്ള തലറാകബറാങ്ിടറെ സർവ്വശി
ക്ഷഅഭിയറാൻ േദ്െി പ്രകറാരമു
ള്ള ഘെേറാ േരിഷ്കറാരങ്ങൾ ഇന്ധ്യ
യിൽ ആദധ്യകും േെപ്റാക്കികഴിഞെ 
സകുംസ്റാേമറാണ് തകരളകും. വിതക
ന്ദ്രലീകൃെമറായ ഉള്ളെക്കമുള്ള, ടെറാ
ഴിലുമറായി വിദധ്യറാഭധ്യറാസട് പ്രറാ
ഥമിക ക്റാസ്സുകളിൽെടന്ന ബന്ി
പ്ിക്ന്ന േയമറാണ ്പുെിയ തദശലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും 2020. അക്ഷ
രറാർത്്ിൽ തകരള്ിൽ വി
തകന്ദ്രലീകൃെമറായ േറാഠധ്യേദ്െി 
േെപ്റാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. േഞ്റായത്തു
െല്ിൽ ദിവസക്കൂലിക്ക് ക്റാ
ടസടുക്കറാൻ അധധ്യറാേകടര(അ
ധധ്യറാേക വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േരിശലീല
േകും ഇല്ലറാ്വടര) േിതയറാഗിക്ക
ണടമന്ന കറാഴ്ചപ്റാെറാണ് പുെിയ 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയ്ിൽ 
ഉള്ളെ്. തകരള്ിടല ഒട്ടുമിക്ക 
വിദധ്യറാലയങ്ങളിലുകും കരറാർ അധധ്യറാ
േകതരറാ ഗറ്് അധധ്യറാേകതരറാ ദി
വസക്കൂലിക്കറാതരറാ ആണ ്ഇതപ്റാൾ 
അധധ്യറാേേ രകുംഗ്് ഉള്ളെ്. 
കദേകും ദിേ  കറാരധ്യങ്ങൾ േഞ്റാ
യ്് െല്ിൽ േെത്തുകയുകും 
റവേയൂ െല അസിറ്റെ ്സ്കൂൾ എജു
തക്കഷൻ ഓഫലീസർമറാർ വഴി കറാ
രധ്യങ്ങൾ മറാതേജ് ടചയ്യുകയുകുംടച
യ്യുന്ന സ്ിെിയറാണ് േിലവിൽ.

   ഘെേറാേരമറായ േരിഷ്റാര
ങ്ങൾ ലക്ഷധ്യകും ടവക്ന്നെ ്ടേറാതതവ 
ചുമെലകൾ, ഉ്രവറാദിെ്ങ്ങൾ 
എന്നിവ േഞ്റായത്തുകളടെ െല
യിൽ ടകറാണ്ടു വരറാേറാണ.് ഘെേറാ 
േരിഷ്റാര ി്ൽ, ആദധ്യട  ്അഞ്് 
വർഷക്കറാലകും പ്രലീകപ്രമറിയുടെ 
ഭറാഗമറാകണടമന്ന േിർതദ്ദശകും തക
രള്ിൽ ഉെടേ േെപ്റാക്കറാേറാ
വില്ല. േതക്ഷ, ഉള്ളെക്ക്ിൽ 
അക്ഷരേഠേകും േിതരറാധിച്ചിട്ടുള്ള
െിേറാൽ, അക്ഷരമറാല േഠിപ്ിക്
ന്നില്ലടയന്നെിേറാൽ, പുെിയ 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയകും വി
ഭറാവേകും ടചയ്യുന്ന കറാരധ്യങ്ങൾ ഏടറ
ക്ടറ പ്രവൃ്ിേഥ്ിൽ ടകറാ
ടണ്ട്ിച്ചിരിക്കയറാണ് േിണ
ററായി സർക്കറാർ.

അഷേരമാല പഠിപ്ിക്ുന്ില്
പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 

േയകും കളി തമറാഡിലുള്ള വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസമറാണ് പ്രറാഥമിക ക്റാസ്സുക
ളിൽ അവെരിപ്ിക്ന്നെ്. േറാഠ
പുസ്കങ്ങൾ േഠിപ്ിക്കറാടെ, ഔേ
ചറാരിക അധധ്യറാേേകും ഒഴിവറാക്കി 

വിഷയ ബന്ിെ േഠേട് കഴി
യുന്നത് അകറ്ിയുമുള്ള അവിദധ്യ
യറാണ് പുെിയ തമറാഡൽ.  ഇെിൽ, 
ഡിേിഇേി തബറാധേ സമ്പ്രദറായ
ങ്ങൾ െടന്നയറാണ് എൻഇേി 
പുെിയ ഭറാഷയിൽ അവെരിപ്ി
ക്ന്നെ്.

അക്ഷരറാധിഷ്ിെ തബറാധേ
ട് പുെിയ േയകും തപ്രറാത്സറാഹി
പ്ിക്ന്നില്ല. ഔേചറാരികമറായി 
ക്റാസ് റൂമിൽ േഠിപ്ിക്ന്നെിടേ 
െെയറാേറാണ് പുെിയ ഘെേയുകും 
തബറാധേവകും ടകറാണ്ടുവന്നെ ്എന്ന് 
വധ്യക്മറാണ്. അക്കറാരധ്യ്ിൽ 
തകരളകും പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ േയ്ിേ് വഴികറാട്ടുന്നു. 
കഴിഞെ രണ്ടു ദശറാബ്ദക്കറാലമറാ
യി തകരള്ിടല സ്കൂളകളിൽ 
അക്ഷരറാധിഷ്ിെ തബറാധേകും േെ
ക്ന്നില്ല. അക്ഷരകും േഠിപ്ിക്കറാ
ടെ ആശയങ്ങൾ േകർന്നുടകറാ
ടുക്ന്ന േഠേ സമ്പ്രദറായകും ആണ് 
േിലവിലുള്ളെ്. അവയിൽ േിന്ന് 
കുടെികൾ സ്യകും ആശയകും കടണ്ട
്ടടെ എന്നെറാണ് സിദ്റാന്കും.

2012മുെൽ അക്ഷരമറാല ഒന്നറാകും 
േറാഠപുസ്ക്ിൽ തേറാലുകും അച്ച
െിക്ന്നില്ല. േമ്മുടെ േറാഠപുസ്ക
ങ്ങളിൽ അക്ഷരമറാല ഉണ്ടറായിരു
ന്ന  സമയത്തു െടന്ന -1996 മുെ
ലുള്ള കറാലങ്ങളിൽ- അക്ഷര േഠ
േ്ിൽ സർക്കറാർ മറാറ്കും വരു്ി. 
െൽഫലമറായി,സ്കൂൾ വിദധ്യറാഭധ്യറാസകും 
കഴിഞെ് ഉന്നെവിദധ്യറാഭധ്യറാസ്ി
േ് തേറാകുന്ന േടല്ലറാരു ശെമറാേ
്ിനുകും അക്ഷരജ്ഞറാേകും ഇല്ലറാ
െറായി എന്നെറാണ് യറാഥറാർത്ധ്യകും.
എന്നറാൽ പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ േയവകും അത െടന്ന േെ
പ്റാക്കറാൻ േറയുന്നു. "കുടെികൾ 
സ്യകും േഠിക്കറാൻ േഠിക്കടടെ, 
ഓർമ്മടയ അെിസ്റാേടപ്ടു ി്യ 
േഠേകും ഒഴിവറാക്കണകും. കളിയിലൂ
ടെ േഠേവകും അനുഭവറാധിഷ്ിെ 
േഠേവകും വളർ്ണകും''(തേജ് 11, 
എൻഇേി 2020). ചുരുക്ക്ിൽ, 
തകരള്ിൽ േെപ്റാക്കിയ ഡി
േിഇേി േറാഠധ്യേദ്െിതേറാടലെ
ടന്ന, അക്ഷരറാഭധ്യറാസകും േൽതകണ്ട
െില്ല എന്നറാണ് പുെിയ തദശലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയവകും അെിവരയി
ടുന്നെ്.

വിേലമായ ബഹുവിഷയ 
പഠനം

പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
േയ്ിടല വികലമറായ ബഹു 
വിഷയേഠേ സമലീേേകും തകരള

ി്ടല സ്കൂൾ തകറാളജ ്വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
സിലബസകളിൽ വന്നുടകറാണ്ടി
രിക്ന്നു. മൾടെി ഡിസി്ിേറി 
എന്നതേരിൽ േരസ്പരബന്മി
ല്ലറാ് വധ്യെധ്യസ് വിഷയങ്ങടള 
കൂടെിക്ഴച്ച് േഠിപ്ിക്ന്ന സമ്പ്ര
ദറായമറാണ് വന്നുടകറാണ്ടിരിക്ന്ന
െ.് ഡിേിഇേി േറാഠധ്യേദ്െി വന്ന 
സമയകും മുെൽ ഗണിെവകും ഭറാഷയുകും 
ശറാസ്തവകും േരിസര േഠേവകും എല്ലറാകും 

കൂടെിക്ഴച്ച് േഠിപ്ിക്ന്ന ഉദ്ഗ്ര
ഥിെ സമലീേേകും ഉണ്ടറായിരുന്നു. 
അെറായെ്, കുടെി ഒരു വിഷയവകും 
ആഴ്ിൽ േഠിക്കറാടെ  തേറാകു
ന്നുടവന്ന് ഉറപ്റാക്ന്ന വികല 
േയകും ആയിരുന്നു അെ്. പുെിയ 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയ്ിടല 
േറാലുവർഷ ബിരുദ തകറാഴ്കും ഇരടെ 
ബിരുദവകും യഥറാർത്്ിൽ ഈ 
സമലീേേകും അെങ്ങിയെറാണ്.

ഇരട്ട ബിരുദം എന്ിന്?
 തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയപ്ര

കറാരകും സകുംസ്റാേ് ്േെപ്റാക്കറാൻ 
ധ്രുെഗെിയിൽ േലീക്കകും േെത്തുന്ന 
മടറ്റാരുകറാരധ്യകും ഇരടെ ബിരുദമറാണ.് 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയതരഖ 
പ്രകറാരകുംെടന്നയറാണ് അതകും. വറാ
സ്വ്ിൽ 2016ടല യുജിസി ടറ
ഗുതലഷേിൽെടന്ന ഒതരസമയകും 
സകുംയുക്  ബിരുദകും,െ്ിന്നികുംഗ് 
തപ്രറാഗ്രറാകും എന്നിവടയക്റിച്ച് 
േറഞെിരുന്നു. അന്ർതദശലീയ
മറായ  ടകറാളറാബതറഷേിലൂടെ,തലറാ
കട് വധ്യെധ്യസ് സർവകലറാശറാ
ലകൾക്ക് ഇന്ധ്യയിൽ കധ്യറാമ്സ
കൾ ആരകുംഭിക്കറാകും, അതെതേറാടല, 
ഇന്ധ്യയിടല സർവകലറാശറാലകൾ
ക്ക് വിതദശത്തുകും.

യുജിസിയുടെ 2022ടല പുെിയ 
തേറാടെിഫിതക്കഷൻ പ്രകറാരകും അക്കറാ
ദമിക േിലവറാരകും പുലർത്തുന്ന 
സർവകലറാശറാലകൾക്ക് യുജിസി
യുടെ മുൻകൂർ അനുമെി ഇല്ലറാടെ
യുകും വിതദശ സ്റാേേവമറായി  
ടകറാളറാബതറഷൻ ആകറാകും. 
എന്നറാൽ, പുെിയ ടറഗുതലഷൻ
വഴി വരുന്ന മറാറ്ട് സകുംബന്ി
ച്ച് ഇന്ധ്യയിടല അക്കറാദമിക 
തലറാകകും മിക്കവറാറുകും അജ്ഞെയി
ലറായിരുന്നു എന്നെറാണ് സെധ്യകും.

എന്റായറാലുകും, ഇന്ധ്യയിടല 
ചില ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ തകന്ദ്ര
ങ്ങൾക്ക് വിതദശ വിദധ്യറാലയങ്ങ
ളമറായി തചർന്ന് െ്ിന്നികുംഗ് തപ്രറാ
ഗ്രറാകുംസ്, ഇരടെ ബിരുദ തകറാഴ്കൾ 
എന്നിവ ആരകുംഭിക്കറാൻ സമ്മെ
േത്കും(MOU) ഒപ്ടവക്കറാൻ അനു
മെി േൽകിയിരിക്ന്നു.  അങ്ങ
ടേ,  വിതദശ സ്റാേേങ്ങളമറായി 
സകുംതയറാജിച്ച് ഇരടെ ബിരുദ തകറാ
ഴ്കൾ ആരകുംഭിക്ന്ന ഇന്ധ്യയിടല 
ചില  സ്റാേേങ്ങൾ അവരുടെ 
വിദധ്യറാർഥികൾക്ക് ഒതരസമയകും 
രണ്ട് തകറാഴ്കൾ ടചയേറാൻ അവ
സരടമറാരുക്കും. ഒടരണ്കും വിതദശ 
സ്റാേേ്ിൽ ആടണങ്ിൽ 
മടറ്റാടരണ്കും ഇന്ധ്യയിടല സ്റാ
േേ്ിലുകും ആകറാമടത്. ഇന്ധ്യ
യിടല ഒരു സർവകലറാശറാലയിൽ 
ബിഎ ബിരുദകും േഠിക്ന്ന വി
ദധ്യറാർത്ി്കെ് അെിടറെ  ഒരു ഭറാഗകും  
വിതദശ സർവകലറാശറാലയിൽ 
ടചയേറാകും. ഒതരസമയകും വധ്യെധ്യസ് 
തകറാഴ്കൾ ടചയ്യുന്ന മൾടെി ഡിസി
്ിേറി സമലീേേ്ിടറെ അെി
സ്റാേ്ിലറാണിെ്. 

tamZnbpsS ]mX-bnÂ ]nWdmbn kÀ¡mcpw  
hn]Â¡camb tZiob hnZym`ymk\bw \S¸m-¡p¶p

പ�ാ െകുവധി്്പോഭ്പോസത്ധിജറെ അടധിസ്പോനങ്ങജ� പധിഴകുജെറധിയകുന്െപോ
ണക് പകുെധിയ മ്ശീയ വധി്്പോഭ്പോസനയം 2020(എൻഇപധി 2020). സർവ്കലപോ
ശപോല വധി്്പോഭ്പോസജത്യകും അെക് അടധിമകുടധി ജപപോ�ധിജച്ഴകുെകുന്കു. സ്ധിരം 
അധ്പോപകജര മധിക്വപോറകും ഇല്ലപോയക്മ ജചയ്കുന് നയം എഴകുത്കും വപോയന
യകും ഉൾപ്ജടയകുള് പപപോഥമധികവധി്്പോഭ്പോസം അട്ധിമറധിക്പോനകുള് നീക്ത്ധി
ലപോണക്. ബധിരകു്-ബധിരകു്പോനന്ര വധി്്പോഭ്പോസത്ധിജറെ അക്പോ്മധിക അന്
സത്യധിൽ മപോറ്ം വരകുത്ധി അവജയ ജെപോഴധിൽ പഠനമപോക്ധി മപോറ്കുന്കു. 
കല്ധിെ-സവേകപോര്-സവേപോപശയ സർവ്കലപോശപോലകൾ ആരംഭധിച്ക്   രപോെ്ജത് 
സർവകലപോശപോലകജ� വപോണധിെ്രംഗമത്ക്ക്  െധിരധിച്കുവധിടകുന്കു.

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)



12 ജൂണ് 2022

(11-ാം ശേജില് നിന്്)

ഓപ്ൺ സർവകലാ�ാല, ഡറിജറിറ്ൽ സർവ്വകലാ�ാല, കല്റിത 
സർവകലാ�ാല, ബറിഗവാക് ഗകാഴ് സുകൾ, ഇറെഗമ്ഗറ്ഡ്  
ബറിഎഡ് ഗകാഴ് സുകൾ, കരാർ അധ്ാപക നറിയെനങ്ങൾ, 
െൾട്റി ഡറിസറിപ്റിനററി ഗകാഴ് സുകൾ, ഓഗട്ാണെസ് ഗകാഗളജു
കൾ, ക്ലസ്റർ സ് കൂളുകൾ തുടങ്ങറിയവമയാമക് പുതറിയ 
ഗദ�ലീയ വറിദ്ാഭ്ാസ ഗെഖലയറിമല സുമ്പധാന �ുപാർ�കളാ
ണ്. ആ രംഗമത്ലാം ഗകരളം  െുവട് മവച്ചുകഴറിഞ്ഞു. ഓൺ
ലലൻ  ഗൊഡറിഗലക്്, ഡറിജറിറ്ൽ  സമ്പ്രദായത്റിഗലക്ു ഉന്ന
തവറിദ്ാഭ്ാസമത് മ്കഗെണ വഴറിതറിരറിച്ചു വറിടണമെന്ന നറിർഗദ
�ം വറിദ്ാഭ്ാസമത് അനകൗപൊരറികൊക്ണമെന്ന വലറിയ  
ഗൂഢാഗലാെനയുമട ഭാഗൊണ്.

പുെിയ ഇേകും േറാലുവർഷട് 
ഡിഗ്രി തകറാഴ്കും വിതദശരറാജധ്യങ്ങ
ളിടല സർവകലറാശറാലകളമറായി 
രൂേടപ്ടു്റാൻ ഉതദ്ദശിക്ന്ന 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസക്കച്ചവെ ി്ടറെ ടകറാ
ളറാബതറഷേ് മുതന്നറാെിയറായറാണ് 
ടകറാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളെ.് ഒതര സമയകും 
ഒന്നിതലടറ തകറാഴ്കൾ േഠിക്കറാൻ 
അവസരടമറാരുക്ന്നെിലൂടെ 
ടെറാഴിൽ കതമ്റാള്ിൽ വമ്ി
ച്ച സറാധധ്യെകൾ വിദധ്യറാർഥികൾ
ക്കറായി തറന്നിടുകയറാണതത്. ടെറാ
ഴിലില്ലറായ്മ ടറതക്കറാർഡ ്േിരക്കിൽ 
േിൽക്ന്ന രറാജധ്യമറാണ് േമ്മുതെെ.് 
വിദധ്യറാർഥികൾക്ക് ടെറാഴിൽ േരി
ജ്ഞറാേകും ഇല്ലറാ തടകറാണ്ടറാതണറാ 
അെിരൂക്ഷമറായ ടെറാഴിലില്ലറായ്മ?  
ഒരിക്കലുമല്ല. ഇെിേകകും ലക്ഷക്ക
ണക്കിേ ്യുജി/േിജി/േിഎച്ച്ഡി 
ബിരുദധറാരികൾ ക്റിക്കൽ തജറാ
ലിതക്കറാ അെിതേക്കറാൾ െറാഴ്ന്ന 
തജറാലിതക്കറാതവണ്ടി  കയൂ േിൽക്
ന്ന കറാഴ്ചയറാണുള്ളെ്.

ഒരു േഠേതമഖല്കെ് അനുകൂ
ലമറായ വിധ്ിലുള്ള സബ്ജക്ട് 
തകറാമ്ിതേഷനുകൾ ഇറെർ ഡി
സി്ിേറി തമഖലയിൽ േഠിക്
ന്നെ് ശറാസ്തലീയമറാണ്. എന്നറാൽ, 
അതെസമയകും േരസ്പരബന്മി
ല്ലറാ് ബഹുവിഷയേഠേ സമലീ
േേമറാണ് മൾടെി ഡിസി്ിേറി 
േഠേകും എന്ന തേരിൽ അവെരി
പ്ിക്കടപ്ടുന്നെ്. ഇരടെ ബിരുദകും 
പുെിയ തദശലീയ േയ്ിടറെ 
അശറാസ്തലീയമറായ മൾടെി ഡിസി
്ിേറി സമ്പ്രദറായ്ടറെ ഭറാഗമറാ
യറാണ് വന്നിട്ടുള്ളെ്. ആഴ്ിലു
ള്ള േഠേ സറാധധ്യെകടള അെച്ചു 
കളയുന്നെറാണ് മൾടെി ഡിസി്ി
േറിയുകും ഡബിൾ/ട്രിപ്ിൾ ടമയിൻ 
േഠേവകും പുെിയ ബിരുദസങ്ൽ
പ്വകും മറ്ടമറാടക്ക. ഒരു േഠേ തമ
ഖല്കെ് േകരകും ഒന്നിതലടറ േഠ
േ ി്േറായി ടക്ഡിറ്കൾ തേെറാൻ 
െലീർച്ചയറായുകും ഇരടെി സമയവകും 
അധ്റാേവകും വിദധ്യറാർത്ികൾ ടച
ലവഴിക്കണകും.  േതക്ഷ, ഫലകും 
എന്്?

രണ്ടുകും േഠിടച്ചടുക്കറാൻ തവണ്ടി
വരുന്ന അധിക േണടച്ചലവ് കൂെി 
േരിഗണിക്ക. എന്നറാൽ ടെറാഴിൽ 
കതമ്റാള്ിടല തജറാലി സറാധധ്യെ 
എത് തകറാഴ്കൾ േഠിച്ചറാലുകും  വളടര 
വിരളമറാണ് എന്നെറാണ് വസ്തുെ. 
കറാരണകും ടെറാഴിലറാധികധ്യ  വധ്യവ
സറായങ്ങൾ േമ്മുടെ രറാജധ്യ്് 
ഇല്ല. തകവലകും ദിവസക്കൂലി അെി
സ്റാേ്ിലുള്ള പുറകും േണിക്ക് 
മറാത്മറാണ് വിദൂര സറാധധ്യെടയ
ങ്ിലുകും ഉള്ളെ്.അതപ്റാൾ, അക്കറാ
ദമിക വിദധ്യറാഭധ്യറാസട് െെയറാൻ  
ടെറാഴിൽ  േരിശലീലേകും േൽകുന്ന 
തഫറാർ ഇയർ തകറാഴ്് ടകറാണ്ടുവ
രുന്നെിേ് േിന്നിടല  അജണ്ട 
വധ്യക്മറാകുന്നു.

ഇരടെ ബിരുദകും ഏെ് വിഷയ 
തമഖലയിൽ മുതന്നറണകും എന്ന 

ചിന്റാക്ഴപ്കും ജേിപ്ിക്കും എന്ന്  
േദ്െിയുടെ വക്റാക്കൾ െടന്ന 
ആശങ്ടപ്ടുന്നു. എന്നറാൽ, അതെ 
സമയകും, തേർവിേരലീെമറായി  അെ് 
കരിയർ സറാധധ്യെകൾ കൂട്ടുടമന്നുകും 
േറയുന്നു. അതപ്റാൾ യഥറാർത്
്ിൽ, ആരറാണ് ഈ യുജിസി 
ടറഗുതലഷടറെ ഗുണതഭറാക്റാക്കൾ?

സറാമ്റാജധ്യെ് രറാജധ്യങ്ങൾ വി
ദധ്യറാഭധ്യറാസട് ഒരു വറാണിജധ്യ 
വസ്തുവറാക്കി മറാറ്റാനുള്ള േലീക്കങ്ങൾ 
തലറാകവധ്യറാേറാരസകുംഘെേ കരറാ
റിലൂടെയുകും േിന്നലീെ് സർവലീസ് രകും
ഗട് കരറാറിലൂടെയുകും ശ്മിക്
കയുണ്ടറായി. ആതഗറാളലീകരണകും 

എന്ന മിഥധ്യ അപ്രെധ്യക്ഷമറായതെറാ
ടെ സറാമ്റാജധ്യെ് മുെലറാളി് 
ശക്ികൾ പുെിയ കൗശലങ്ങളി
ലൂടെ കതമ്റാള പ്രെിസന്ിടയ 
െെഞ്ഞുേിർ്റാൻ ശ്മിക്ക 
യറാണ്. സറാമ്റാജധ്യെ്  രറാജധ്യങ്ങള
ടെ അതെ േറാെയിൽ െടന്നയറാ
ണ് ഇന്ധ്യൻ സർക്കറാരുകും.  2015ൽ  
ഡബ്ലയുെിഒ- ഗറാെ്സ് സബ്ടസക്ട
റിേ് കലീഴിൽ ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
തമഖലടയ കൂെി ടകറാണ്ടുവന്നു. 
അെിടേ തെർന്ന്, 2016ൽ സകും
യുക് ബിരുദ-െ്ിന്നികുംഗ് തപ്രറാഗ്രറാ
മുകും വന്നു. തമറാദി സർക്കറാർ ആക
ടടെ പ്രെധ്യക്ഷ വിതദശ േിതക്ഷേ 
േിയമങ്ങളിൽ ഇളവകൾ വരു്ി 
ആതഗറാള കു്കകൾക്ക് എല്ലറാ 
രകുംഗത്തുടമന്നതേറാടല ഇന്ധ്യയി
ടല വിദധ്യറാഭധ്യറാസ രകുംഗത്ക്കും  
കെന്നുവരറാൻ കൂടുെൽ വഴിടയറാ
രുക്കി ടകറാടുക്ന്നെറാണ് കണ്ട
െ്. ഇരടെ ബിരുദ തകറാഴ്കൾ ആരകും
ഭിക്ന്നെിലൂടെ ഇന്ധ്യയിടലയുകും 
വിതദശട്യുകും തകറാർപ്തററ്കൾ
ക്ക് വിദധ്യറാഭധ്യറാസതമഖലടയ െലീ
ടറഴുെി ടകറാടുക്ന്നെിേ് വഴി
ടയറാരുക്കും എന്ന് ഉറപ്റാണ്. േി
തക്ഷേകരുടെ െറാൽേരധ്യറാർത്കും
,വിദധ്യറാഭധ്യറാസ്ിനു േകരകും ടെറാ
ഴിലധിഷ്ിെവകും സറാതങ്െികവമറായ 
തശഷലീേരിശലീലേകും മറാത്മറാക്കി 
േഠേട് അധഃേെിപ്ിക്കയുകും 
ടചയ്യുകും.

തകവല സറാതങ്െികതശഷി 
ആതഗറാള മറാർക്കറ്ിടല വില്േച്ച
രക്കറാണ്. ടെറാഴിൽ കേപുണി 
േരിശലീലേകും ടചലതവറിയ മടറ്റാ
രു കച്ചവെകും. യഥറാർത് വിദധ്യറാഭധ്യറാ

സട  ്അവർ െടെി മറാറ്ന്നു. അെിേ് 
കേ് വില േൽകണകും  ഇന്ധ്യ
യിൽ േിലവിലുള്ള വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
ക്മകും.

കേരള സർക്ാർ ഇരട്ട  
ബിരുദക്ത്യും നാല് വർഷ 
ബിരുദ കോഴ്സിക്നയും  
സവോഗതം ക്െയ്ുന്ു

 തകന്ദ്രസർക്കറാർ േിലവിലുള്ള 
ബിരുദ തകറാഴ്കടള സമ്പൂർണമറാ
യി ടേറാളിടച്ചഴുെറാൻ പുെിയ 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയ്ിലൂ
ടെ അെിതവഗ ി്ൽ േലീങ്ങുതമ്റാൾ, 
തകരള ി്ടല ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 

രകുംഗട് േരിഷ്റാരങ്ങൾക്ക് തേ
തൃെ്കും േൽകുന്ന ഉന്നെ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ കൗൺസിൽ കവസ് ടച
യർമറാൻ തഡറാ.രറാജൻഗുരുക്കൾ  
ആ േരിഷ്റാരങ്ങടളടയല്ലറാകും േര
സധ്യമറായി േധ്യറായലീകരിക്കയറാണ.് 
അതദ്ദഹകും േറയുന്നു, "ഇരടെ  ഡി
ഗ്രിടയറാന്നുകും അത് വലിയ േരി
ഷ്രണമല്ല. ഒരു  തപ്രറാഗ്രറാമിൽ 
ഉള്ള േഠേകും ഇെയ്ക്കുടവച്ച് േിർ്റാ
നുകും മടറ്റാന്ന് തെങ്ങറാനുകും അെിൽ 
തേെിയ ടക്ഡിറ്മറായി േഴയ 
തപ്രറാഗ്രറാമിൽ തെർന്ന് േഠിക്കറാ
നുകും  ബിരുദകും എടുക്കറാനുകും സ്റാെ
ന്ത്രധ്യവകും സൗകരധ്യവകും ഒരുങ്ങുകയറാ
ണ്. അക്കറാദമിക ബറാങ്് ഓഫ് 
ടക്ഡിറ്്സ ്(എബിസി) േിലവിൽ 
വന്നിരിക്ന്നു''(മറാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്
െിപ്് ടമയ് 22 2022).

യുജിസിയുടെ ഇരടെ ബിരുദ 
േരിഷ്റാരങ്ങൾ സകുംസ്റാേത്തു 
േെപ്റാക്ടമന്ന വധ്യക്മറായ സൂച
േയറാണ് ഇെിൽ കറാണറാേറാവന്ന
െ്. ഇേി തേരട് ചർച്ചടചയ് 
ഡിേിഇേി തമറാഡിലുള്ള തബറാധേ 
രലീെികൾ േിന്തുെരുന്ന എൻഇേി
തയറാടുള്ള ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
കൗൺസിലിടറെ േിലേറാെ ്എന്റാ
ണ്? തഡറാ.രറാജൻഗുരുക്കൾ േറ
യുന്നു "േഠിക്കടയന്നെിടേക്കറാൾ 
േഠിപ്ിക്കലറാണ് പ്രധറാേടമന്ന 
ടെറ്റായ ധറാരണയറാണ് തകന്ദ്ര 
സ്റാേത്തുള്ളെ്. തലറാക്് ഒരി
െത്തുകും അങ്ങടേയല്ല. േിടന്ന, ക്റാ
സ്ിൽേിന്ന് കറാരധ്യമറാടയറാന്നുകും 
മേസ്ിലറാക്കറാടെ േരലീക്ഷയ്കു തവണ്ടി 
മറാത്കും ചില കറാരധ്യങ്ങൾ ഓർത്തു
വയ്ക്കുന്ന  വിദധ്യറാർഥികൾ ഒരുവശ

ത്തുകും വിദധ്യറാർത്ികൾക്ക് ഒന്നുകും  
മേസ്ിലറാവില്ല എന്ന് മുൻവിധി
തയറാടെ തകറാഴ്കൾ െയേറാററാക്ക
യുകും എല്ലറാ െലങ്ങളിലുകും അെിസ്റാ
േേറാഠങ്ങൾ ആവർ്ിക്കയുകും 
ടചയ്യുന്ന അധധ്യറാേകർ മറുവശത്തുകും" 
(മറാതൃഭൂമിആഴ്ചപ്െിപ്്, തേജ് 3 ). 
തബറാധേ്ിടറെ  പ്രറാധറാേധ്യട് 
യറാണ്  ഇവിടെ തചറാദധ്യകും ടചയ്യു
ന്നെ്. േഠേകും  ഓർമശക്ി േരലീ
ക്ഷിക്കൽ മറാത്മറാടണന്ന  ഡിേി 
ഇേി  സിദ്റാന്ക്കറാരുടെ വറാദ
ട്യുകും അതദ്ദഹകും േധ്യറായലീകരി
ക്ന്നു. എൻഇേി 2020ടല ഏറ്
വകും പ്രധറാേടപ്ടെ തബറാധേറാശയ
മറാണ് ഡിേിഇേി  മുതന്നറാട്ടുടവച്ച 
സ്യകും േഠേകും അഥവറാ േഠിപ്ി
ക്കൽ ഒഴിവറാക്കണകും എന്നെ്. തക
രള്ിൽ ഇെിേകകും ആ തബറാധ 
േറാശയങ്ങൾ േെപ്റാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 
അക്ഷരമറാല തേറാലുകും േഠിക്കറാടെ 
േിരക്ഷരരറായ 'അഭധ്യസ്വിദധ്യടര' 
ഉെ്േറാദിപ്ിക്ന്ന വിേറാശകര
മറായ േരിഷ്റാരങ്ങൾ തെരുകയറാ
ണ.് ടേറാതവിദധ്യറാഭധ്യറാസട് േരി
പൂർണമറായി െകർക്ന്ന എൻഇ 
േിക്ക് തകരളകും േശ്ചറാ്ലടമറാ
രുക്കി കഴിഞ്ഞു.

കദശീയ നയത്ിന് പിന്ാക്ല 
കേരള സർക്ാർ

ഓപ്ൺ സർവകലറാശറാല, ഡി
ജിറ്ൽ സർവ്വകലറാശറാല, കല്ിെ 
സർവകലറാശറാല, ബിതവറാക് തകറാ
ഴ്കൾ, ഇറെതഗ്രറ്ഡ്  ബിഎഡ് 
തകറാഴ്കൾ, കരറാർ അധധ്യറാേക 
േിയമേങ്ങൾ, മൾടെി ഡിസി്ി
േറി തകറാഴ്കൾ, ഓതടെറാണമസ് 
തകറാതളജുകൾ, ക്റ്ർ സ്കൂളകൾ 
തെങ്ങിയവടയറാടക്ക പുെിയ 
തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ തമഖലയി
ടല സപ്രധറാേ ശുേറാർശകളറാണ്. 
ആ രകുംഗട്ല്ലറാകും തകരളകും  ചുവെ് 
ടവച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഓൺകലൻ  തമറാ
ഡിതലക്ക്, ഡിജിറ്ൽ  സമ്പ്രദറാ
യ്ിതലക് ഉന്നെവിദധ്യറാഭധ്യറാസ
ട് ക്തമണ വഴിെിരിച്ചു വിെ
ണടമന്ന േിർതദശകും വിദധ്യറാഭധ്യറാ
സട് അേൗേചറാരികമറാക്ക
ണടമന്ന വലിയ  ഗൂഢറാതലറാചേ
യുടെ ഭറാഗമറാണ്.

 ഇന്ധ്യയിൽ ആദധ്യമറായി ഒരു 
ഡിജിറ്ൽ സർവകലറാശറാല ആരകും
ഭിച്ചെ് േിണററായി വിജയൻ സർ
ക്കറാരറാണ.് സർവകലറാശറാല സങ്ൽ
പ്ട് അവതഹളിക്കലറാണെ്. 
സറാതങ്െിക- തററാതബറാടെിക് േരി
ശലീലേകും മറാത്മറാണ് ലക്ഷധ്യകും. ശറാ
സ്ത അക്കറാദമിക േഠേട് േി
രുത്സറാഹടപ്ടുത്തുക. സറാതങ്െിക 
കേപുണി വളർത്തുക തെങ്ങിയ  
തദശലീയേയ േിർതദശങ്ങൾ   േെ
പ്റാക്കി തെങ്ങിയ ആദധ്യ സകുംസ്റാ
േമറായി തകരളകും മറാറിക്കഴിഞെി
രിക്ന്നു.

 കല്ിെ സർവകലറാശറാലകൾ
ക്ക ്അനുമെി േൽകറാൻ സകുംസ്റാേ 
സർക്കറാർ േലീക്കങ്ങൾ ആരകുംഭിച്ചു

കഴിഞ്ഞു.  േിലവിൽ അമൃെ ടമ
ഡിക്കൽ തകറാളജിേ്  മറാത്മറാണ് 
കൽപ്ിെ േദവി േൽകിയിട്ടുള്ള
െ്. മൂന്ന് സ്റാേേങ്ങൾക്കൂെി 
കല്ിെ േദവി േൽകുടമന്ന് തസവ് 
എഡയൂതക്കഷൻ കമ്മിറ്ിക്ക് േൽ
കിയ വിവരറാവകറാശ തരഖയിൽ 
ഉന്നെ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ വകുപ്് വധ്യ
ക്മറാക്ന്നുണ്ട്. സർവകലറാശറാ
ലകടള േരിപൂർണമറായി സ്കറാ
രധ്യ സ്റാശ്യ രകുംഗത്ക്ക് െള്ളി 
വിടുന്നെറാണ് ഡലീകുംഡ് യൂണിതവ
ഴ്ിറ്ി. അെിേ് യഥറാർത്, സ്െ
ന്ത്രമറായ സർവകലറാശറാല സങ്ൽ
പ്ങ്ങളമറായി  യറാടെറാരു ബന്
വമില്ല. ഇെിേകകും സകുംസ്റാേ്് 
19 തകറാതളജുകൾക്ക് ഓതടെറാണമ
സ് േദവി േൽകിക്കഴിഞ്ഞു. തകറാ
തളജുകൾക്ക് സർവകലറാശറാലക
ളമറായുള്ള അഫിലിതയഷൻ പൂർ
ണമറായി ഒഴിവറാക്കണടമന്നുകും 
എല്ലറാ   കലറാലയങ്ങടളയുകും  സ്
െന്ത്ര കച്ചവെസ്റാേേങ്ങളറാക്കി  
മറാറ്ണടമന്നുമുള്ള തദശലീയ വിദധ്യറാ
ഭധ്യറാസ േയതരഖ േെപ്റാക്കയറാ
ണ് സകുംസ്റാേ എൽഡിഎഫ് 
സർക്കറാർ.

അദ്ധ്യറാേകരുടെ എണ്കും ടവ
ടെിക്റ്കെണടമന്നുകും  കരറാറെിസ്റാ
േ്ിൽ അധധ്യറാേക േിയമേ
്ിടറെ ട്രറാക്കിതലക്ക്  ക്തമണ 
മറാറണടമന്നുമുള്ള പുെിയ തദശലീയ 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസ േയ ി്ടറെ  തരഖടയ 
േിൻേറ്ിടകറാണ്ടറാണ് 2020 
ഏപ്രിൽ ഒന്നിേ് സകുംസ്റാേ സർ
ക്കറാർ ഉ്രവ് ഇറക്കിയെ്. 
തകറാതളജ് അധധ്യറാേകരുടെ ക്റാസ് 
സമയകും 16 മണിക്കൂററാക്കി േിജ
ടപ്ടു്ിടകറാണ്ട് െസ്ികകൾ 
ടവടെിക്റ്കെറാനുള്ള സപ്രധറാേ ചു
വടുടവപ്റായിരുന്നു ആ ഉ്രവ്. 
വിദധ്യറാഭധ്യറാസട് തകവലകും ടെറാ
ഴിൽേരിശലീലേമറാക്കറാനുള്ള േരി
ശ്മങ്ങൾ, കളിയിലൂടെ േഠേകും 
എന്ന തേരിൽ േഠേട് കളി
യറാക്ന്ന ഏർപ്റാെ്, ബിതവറാക് 
തകറാഴ്കൾ അഥവറാ ടെറാഴിൽ േരി
ശലീലേ തകറാഴ്കൾ തകറാളജുകളിൽ 
ആരകുംഭിച്ചെ്, തകറാതളജുകളിടല 
േഠേസമയകും ഉച്ചവടര ആക്കിയ
െ്, ഉച്ചയ്ക്കുതശഷകും േറാർകെകും 
ടെറാഴിൽ ടചയേറാൻ അവസരകും 
േൽകി കലറാശറാല സങ്ൽേട് 
വർക്ക്തഷറാപ്് ആക്ന്ന േരിഷ്റാ
രങ്ങൾ, ക്റ്ർ സ്കൂളകളിലൂടെ സ്കൂ
ളകൾ ഏതകറാേിപ്ിക്കൽ  അഥവറാ 
അെച്ചുപൂടെൽ തെങ്ങിയ േെേെിക
ടളറാടക്ക  തകരള്ിൽ പുതരറാഗ
മിക്കയറാണ്.

 ചുരുക്ക്ിൽ, വിേൽക്കര
മറായ പുെിയ തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
േയ്ിൽ ഉള്ളെങ്ങിയിട്ടുള്ള മി
ക്കവറാറുകും എല്ലറാ ആശയങ്ങളകും സകും
സ്റാേ്്  എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കറാർ  േെപ്റാക്കതയറാ അെിേറാ
യി ആതലറാചേകൾ േെത്തുകതയറാ  
ടചയ്തുടകറാണ്ടിരിക്ന്നുടവന്നെറാ
ണ്  ടെടെിപ്ിക്ന്ന വസ്തുെ.
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ബിേിസിഎൽ  തകന്ദ്രസർ
ക്കറാർ ഓഹരിവിഹിെകും(52.98%) 
പൂർണ്മറായി വിൽക്വറാനുള്ള 
െലീരുമറാേകും റദ്ദറാതക്കണ്ടിവന്ന
െിൽ രറാജധ്യത്തുെേലീളവകും പ്രതെധ്യ
കിച്ച്, തകരള്ിലുകും േെന്ന പ്ര
തക്ഷറാഭണങ്ങൾക്ക് േിർണ്റായക 
േങ്കുടണ്ടന്ന് എഐയുറ്ിയുസി 
അഭിപ്രറായടപ്ട്ടു. സമര്ിൽ 
േടങ്ടു്  ജലീവേക്കറാടരയുകും, 
സമരട് േിന്തുണച്ച മറ്് ടെറാ
ഴിലറാളി-ബഹുജേങ്ങടളയുകും 
എഐയുറ്ിയുസി സകുംസ്റാേ 
കമ്മിറ്ി അഭിവറാദധ്യകും ടചയ്തു.

10ലക്ഷകും തകറാെി രൂേയില
ധികകും ആസ്ിയുള്ളതകും,  സർക്കറാ
രിതലക്ക് ലറാഭവിഹിെമറായുകും േി
കുെിയറായുകും ഒരുലക്ഷകും തകറാെി
യിലധികകും രൂേ പ്രെിവർഷകും 
അെയ്ക്കുന്നതമറായ ഈ സ്റാേേ
ട്  തകവലകും 50,000 തകറാെി 
രൂേക്ക് വിറ്തലയ്ക്കുന്നെറായിരു
ന്നു തകന്ദ്ര സർക്കറാരിടറെ േദ്
െി. ബിേിസിഎൽ വില്േ ടേറാ
തമുെൽ ടകറാള്ളയറാടണന്ന് സമൂ
ഹട് തബറാധധ്യപ്ടു്റാൻ സമ
രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. സമര്ി
ടറെ ദിശ േിർണ്യിക്ന്നെിലുകും, 

അെിടറെ േധ്യറായയുക്െ സകും
സ്റാേത്തുെേലീളകും പ്രചരിപ്ിക് 
ന്നെിലുകും, ജേകലീയ േിന്തുണ 
സൃഷ്ിടച്ചടുക്ന്നെിലുകും എഐ
യുറ്ിയുസി േിർണ്റായക േങ്റാ
ണ് വഹിച്ചിരുന്നെ്.

വില്േ്കെ്  െെസ്മറായി  തക
ന്ദ്ര സർക്കറാർ  സറാതങ്െികറാരധ്യ
ങ്ങളറാണ് േറയുന്നടെങ്ിലുകും, 
യഥറാർത് കറാരണകും പ്രതക്ഷറാഭ
മറാണ ്എന്ന ്വധ്യക്മറാണ.് വില്േ 
റദ്ദറാക്കൽ സമര്ിടറെ ആദധ്യ 
വിജയമറാണ.് ബിേിസിഎൽ വി
ല്േട്കെെിടര ശക്മറായ േെേെി 
കകടക്കറാള്ളണടമന്ന ടെറാഴി
ലറാളികളടെ ആവശധ്യത്റാെ് ഇെ
ടെന്നവകറാശടപ്ടുന്ന സകുംസ്റാേ 
സർക്കറാർ പുലർ്ിയ േിതഷ
ധറാത്ക േിലേറാടുകും ഇ്രുണ
്ിൽ ഓർതക്കണ്ടെറാണ്.വിൽ
പ്േയുടെ മറയിൽ മറാതേജ്ടമറെ് 
േിയമ വിരുദ്മറായി ജലീവേക്കറാ
രുടെ ആനുകൂലധ്യങ്ങൾ ഒടന്നറാ
ന്നറായി റദ്ദറാക്കതയറാ ടവടെിച്ചുരു
ക്കതയറാ ടചയ്തു. ജലീവേക്കറാരുടെ 
എണ്കും ഭലീമമറായി ടവടെിക്റച്ചു. 
േിരവധി ടസക്ഷനുകൾ അെച്ചു
പൂടെി. േലതകും കരറാർവൽക്കരിച്ചു.
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മറ്് ടേതട്രറാളിയകും കമ്േിക
ളിടല ടെറാഴിലറാളികൾക്ക ്ഗവൺ
ടമറെ് കഗഡ് കലൻ പ്രകറാരകും 
ലഭിച്ച ദലീർഘകറാല കരറാറിടല 
ആനുകൂലധ്യങ്ങൾതേറാലുകും േൽകി
ല്ല എന്ന േിലേറാെ് മറാതേജ്ടമറെ് 
കകടക്കറാണ്ടു. ഇെിടേെിടര
ടയറാടക്ക േിയമ തേറാരറാടെകും ഉൾ
ടപ്ടെയുള്ള ടചറുത്തുേിൽപ്ിലറാ
ണ് ടെറാഴിലറാളികൾ. വില്േ റദ്ദറാ
ക്കിയ സറാഹചരധ്യ്ിൽ അെി
ടറെ മറവിൽ ടകറാണ്ടുവന്ന ടെറാ
ഴിലറാളിവിരുദ് േെേെികൾ മുഴു
വൻ ഉെൻ േിൻവലിക്കണടമന്ന് 
എഐയുറ്ിയുസി ആവശധ്യടപ്ട്ടു.

തകന്ദ്ര സർക്കറാർ, ഓഹരി വി
ല്േയുടെ പുെിയ െന്ത്രങ്ങളമറായി 
വലീണ്ടുകും എത്തുടമന്നിരിടക്ക ആ 
േലീക്കട് ശക്മറായ ടചറുത്തു 
േിൽപ്ിലൂടെ േരറാജയടപ്ടു്റാ
നുള്ള ഉയർന്ന െല ി്ലുള്ള തേറാ
രറാടെങ്ങൾക്ക ്ജലീവേക്കറാർ ഒറ്ടക്ക
ടെറായി ഇേിയുകും മുതന്നറാട്ടു വരണ
ടമന്നുകും അ്രടമറാരു തേറാരറാടെകും 
വിജയിപ്ിക്വറാൻ എഐയുറ്ി
യുസി സർവ്വശക്ിയുകും സമറാഹ
രിച്ച് ഒപ്മുണ്ടറാകുടമന്നുകും പ്രസ്റാ
വയിൽ േറഞ്ഞു.

അന്രിച്ച പ്രമുഖ തട്രഡ് യൂ
ണിയൻ തേെറാവ ്സഖറാവ ്ടക.േി.
തകറാസലരറാമദറാസിടറെ ചരമ വറാർ
ഷിക ദിേമറായ ജൂകല 3േ് െി
രുവേന്പുരകും കവഎകുംസിഎ 
ഹറാളിൽ അനുസ്മരണ സതമ്മളേകും 
േെ്ി. സഖറാവ് തകറാസലരറാമ
ദറാസ് രൂേലീകരിച്ച് േയിച്ചിരുന്ന 
തട്രഡ് യൂണിയനുകൾ സകുംയുക്
മറായി രൂേലീകരിച്ച അനുസ്മരണ 
സമിെിയുടെ ആഭിമുഖധ്യ്ിൽ 
േെ്ിയ സതമ്മളേകും എഐറ്ി
യുസി സകുംസ്റാേ പ്രസിഡറെ്ടജ. 
ഉദയഭറാനു ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു.

ടെറാഴിലറാളി വർഗ്ഗകും ദലീർഘ
കറാല തേറാരറാടെങ്ങളിലൂടെ തേെി
ടയടു് അവകറാശങ്ങളകും ആനു
കൂലധ്യങ്ങളകും ഇല്ലറാെറാക്ന്ന പുെിയ 
തലബർ തകറാഡുകൾ അെക്കമുള്ള 
ടെറാഴിലറാളിതദ്റാഹ േയങ്ങൾ േെ
പ്ിലറാക്കടപ്ടുതമ്റാൾ തകറാസല
രറാമദറാസിടേതപ്റാടലയുള്ള ദിശറാ

തബറാധമുള്ള തേെറാക്കളടെ അഭറാവകും 
വലിയ േഷ്മറാടണന്ന് സഖറാവ് 
ഉദയഭറാനു അഭിപ്രറായടപ്ട്ടു.

തലറാക ബറാങ്് േദ്െിയറായ 
ഡിേിഇേിടക്കെിടര േെന്ന ജേ
കലീയ പ്രതക്ഷറാഭണ്ിടറെ അമ
രക്കറാരിൽ ഒരറാളറായിരുന്നു ടക.േി.
തകറാസലരറാമദറാസ് എന്ന്  അഡ്. 
ബി.ടക.രറാജതഗറാേറാൽ േറഞ്ഞു. 
അനുസ്മരണ സമിെി കൺവലീേർ 
എസ്.സലീെിലറാൽ അദ്ധ്യക്ഷെ 
വഹിച്ചു. എഐയുറ്ിയുസി സകും
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പിഎസ് സി പ്രസിദ്ലീകരിച്ച 
ലിറ്ിൽ അവതശഷിക്ന്ന കരറാർ 
ടെറാഴിലറാളികൾക്ക് ഉെൻ ഇലക്ടി
സിറ്ി വർക്കർമറാരറായി േിയമേകും 
േൽകണടമന്നറാവശധ്യടപ്ട്ടുടകറാ
ണ്ട് തകരള തറ്റ്് ഇലക്ടിസിറ്ി 
വർതക്കഴ്് യൂണിയൻ, KSEB - PCC 
കലൻ വർതക്കഴ് ്യൂണിയൻ എന്നലീ 
സകുംഘെേകളടെ സകുംയുക്റാഭിമു
ഖധ്യ്ിൽ േടെകും കവദയുെി ഭവനു 
മുന്നിൽ പ്രെിതഷധ ധർണ് േെ
്ി.

േിഎസ് സി പ്രസിദ്ലീകരിച്ച 
ലിറ്ിൽ ആടക 2450 തേരറാണു
ണ്ടറായിരുന്നെ.് ഇെിൽ 1486 തേർ
ക്ക് രണ്ടു വർഷ്ിനു മുൻേ് േി
യമേകും േൽകിയിരുന്നു. ഇേി േി
യമേ തയറാഗധ്യരറായി ലിറ്ിൽ അവ
തശഷിക്ന്നെ് 800ൽ െറാടഴ 
ടെറാഴിലറാളികളറാണ്. േിയമേ
്ിേ് െെസ്മറായി ടകഎസ്ഇ
ബി േറഞെിരുന്നെ് ഒഴിവകളില്ല 
എന്നറായിരുന്നു. എന്നറാൽ 1861 
ഇല. വർക്കർമറാർക്ക് രണ്ടു മറാസ
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ആദിവറാസി ഊരുകളിൽ പു
റത്തുള്ളവർക്ക് പ്രതവശിക്വറാൻ 
മുൻകൂർ േറാസ്് ഏർടപ്ടു്ിടക്കറാ
ണ്ടുള്ള േടെിക വർഗ്ഗ വികസേ വകു
പ്ിടറെ ഉ്രവ്, ആദിവറാസി സമൂ
ഹട് കറാഴ്ചവസ്തുവറാക്കി മറാറ്ന്ന
തകും, ജേറാധിേെധ്യ-േിയമവറാഴ്ചയുടെ 
ലകുംഘേവമറാടണന്നുകും ഉെൻ േിൻ
വലിക്കണടമന്നുകും എസ ്യുസിഐ
(കമ്മയൂണിറ്്) വയേറാെ് ജില്ലറാ 
കമ്മിറ്ി ജൂൺ 2േ ്പ്രസ്റാവേയിൽ 
ആവശധ്യടപ്ട്ടു. ആദിവറാസികളമറാ
യി ഇെടേെറാൻ േറാസ്് ഏർടപ്ടു
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ത്തുന്നെിലൂടെ സർക്കറാർ വിതവച
േകും സൃഷ്ിക്കയറാണ്. ഇെ് ഭര
ണഘെേയുടെ ലകുംഘേമറാണ്.

ആദിവറാസികൾ കടു് അവ
കറാശ േിതഷധങ്ങൾക്കും മനുഷധ്യറാ
വകറാശ ലകുംഘേങ്ങൾക്കും വിതധ
യമറാകുന്നതകും, മനുതഷധ്യറാചിെമല്ലറാ
് ഭൗെിക സറാഹചരധ്യ്ിൽ 
ജലീവിതക്കണ്ടി വരുന്നതകും മറാദ്ധ്യമ
ങ്ങളകും സറാമൂഹധ്യ പ്രവർ്കരുമറാണ് 
പുറകുംതലറാകട് അറിയിക്ന്നെ.് 
ഇെ് െെയറാനുകും ഈ ഉ്രവ് 
ലക്ഷധ്യമിടുന്നുണ്ട്. ആദിവറാസിക

Icn \ne§fnse hoSpIÄ  
]p\cp²cn¡phm³ kÀ¡mÀ 
[\klmbw A\phZn¡Ww

െരിേിലങ്ങളിടല ചിറകളി
ലുകും സമലീേപ്രതദശങ്ങളിലുകും വസി
ക്ന്ന കുടുകുംബങ്ങളടെ ദുർബലടപ്
ടെ വലീടുകളകും പുരയിെങ്ങളകും പുേരു
ദ്രിക്വറാൻ ആവശധ്യമറായ സറാ
മ്്ിക സഹറായകും അനുവദിക്ക
ണടമന്ന് ടേറാക്കറാളി സകുംരക്ഷണ 
സമിെി സകുംഘെിപ്ിച്ച ജറാഗ്രെറാ 
സദസ്് സർക്കറാരിതേറാെ് ആവശധ്യ
ടപ്ട്ടു. 

ഓരുജല മത്സധ്യ വറാറ്് േെത്തു
ന്നതമൂലകും ഉണ്ടറാകുന്ന ലവണ രസ
്ിടറെ സ്ിരമറായ സറാന്നിധധ്യ
മറാണ് വലീടുകൾ അെിതവഗകും ദുർ
ബലടപ്ടുവറാൻ ഇെയറാക്ന്നെ്. 
സർക്കറാരിടറെ േയവകും ഉ്രവ
കളകും േിർബറാധകും ലകുംഘിക്വറാൻ 
അനുവദിക്ന്നതവഴി ടേൽകൃഷി
യിലൂടെ സൃഷ്ിക്കടപ്ടുന്ന ആയി
രക്കണക്കിേ് ടെറാഴിൽ ദിേങ്ങ
ളകും ഭക്ഷധ്യ സരക്ഷയുകും ആണ് അടെി
മറിക്കടപ്ടുന്നെ്. ഫലവൃക്ഷങ്ങള
ടെ ഉൽേറാദേവകും ഗണധ്യമറായി കു
റഞ്ഞു. കജവ േച്ചക്കറി വിളകൾ 
കൃഷിടചയ്യുവറാൻ േറ്റാ് സ്ി

െിയറാണ്. വലീടുകൾ ടെളളി രൂ
േടപ്ടുന്ന സിമറെ് ടേറാെി ശ്റാസ
തകറാശ അസഖങ്ങൾക്ക് ഇെയറാ
ക്ന്നു. ഉപ്ിടറെ സ്ിര സറാന്നി
ധധ്യകുംമൂലകും െലീറ്പ്ല്ല് അപ്രെധ്യക്ഷ
മറായതെറാടെ കറാലിവളർ്ൽ 
വഴിയുള്ള ഉേജലീവേകും അെഞെി
രിക്കയറാണ്.

 സമിെി എഴുപുന്ന ശ്ലീേറാരറാ
യണപുരകും സ്കൂളിൽ സകുംഘെിപ്ിച്ച 
കൂടെറായ്മ തകരള സകുംസ്റാേ ജേ
കലീയ പ്രെിതരറാധ സമിെിയുടെ 
സകുംസ്റാേ കവസ് പ്രസിഡറെ് 
അഡ്തക്കറ്് മറാെയു തവളങ്ങറാെൻ 
ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. ജറ്ിസ് ടക. 
സകുമറാരൻ ആശകുംസകൾ അറി
യിച്ചു. ടപ്രറാഫ.ഫ്രറാൻസിസ് കള
ത്തുങ്ൽ അധധ്യക്ഷെ വഹിച്ച കൂ
ടെറായ്മയിൽ േി.ആർ.രറാമചന്ദ്രൻ, 
കു്ിയതെറാെ് കൃഷി അസിറ്റെ് 
ഡയറക്ടർ ടറയ്ച്ചൽ തസറാഫിയ, 
എസ.്സിെിലറാൽ, ടക. ആർ.തെറാ
മസ്്, ടക.ടക.വിക്മൻ, സി.വി. 
അേിൽകുമറാർ, േി.എ.മറാനുവൽ 
എന്നിവർ സകുംസറാരിച്ചു.

ളടെ ജലീവിെസറാഹചരധ്യകും ടമച്ചടപ്
ടുത്തുന്നെിനുള്ള േദ്െികൾ ആവി
ഷ്കരിക്കയുകും, േിലവിലുള്ള സലീമു
കളകും ഫണ്ടുകളകും ഇഛേറാശക്ിതയറാ
ടെ ഉേതയറാഗടപ്ടുത്തുകയുമറാണ് 
സർക്കറാർ ടചതയേണ്ടെ്. ഇക്കറാരധ്യ
്ിൽ ഗുരുെരമറായ വലീഴ്ച വരുത്തു
ന്ന സർക്കറാർ, അവരുടെ സറാമൂഹധ്യ 
ജലീവിെട് േറാടെ േിയന്ത്രിക്
ന്ന വിധ്ിലുള്ള രക്ഷറാകർതൃെ്കും 
ചമയുന്നെ ്ജേറാധിേെധ്യ വധ്യവസ്
്കെ് േിരക്ന്നെടല്ലന്നുകും പ്രസ്റാവ
േയിൽ ചൂണ്ടിക്കറാണിച്ചു.

്ിനു മുൻേ് ടപ്രറാതമറാഷൻ േൽ
കിയെിലൂടെ അത്യുകും ഒഴിവകൾ 
ഉണ്ടറായി. കൂെറാടെ ഈ വർഷകും 
ഇെിേകകും ആയിരത്റാളകും ജലീ
വേക്കറാർ റിടെയർ ടചയ്തു. ഇങ്ങ
ടേയുണ്ടറായ ഒഴിവകളിൽ േിയ
മേകും േെ്റാടെ േിൻവറാെിൽ 
േിയമേവകും കരറാർ വൽക്കരണ
വടമറാടക്ക േെത്തുകയറാണ് മറാതേ
ജ്ടമറെ്. 

പ്രെിതഷധ ധർണ് യൂണിയൻ 
ജേറൽ ടസക്ടെറിഎസ്. സലീെി
ലറാൽ ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. സകും
സ്റാേ പ്രസിഡറെ് വി.ടക. സദറാ
േദേൻ അദ്ധ്യക്ഷെ വഹിച്ചു. േി.എകും.
ദിതേശൻ, ടജ. സതരഷ്, വി.െി.
ശശി, എസ്.മതേറാജ് എന്നിവർ 
പ്രസകുംഗിച്ചു. യൂണിയൻ തേെറാക്ക
ളറായ െി.ടജ.സജിതമറാൻ, അബ്ദുൾ 
ഖറാദർ, യു.എൻ.ബിനു, ടക.ഷറാജി, 
എസ്.അേിൽ പ്രസറാദ്, േി.എകും.
ശ്ലീകുമറാർ, ആർ.ബിജു, ജിമ്മി 
തജറാൺ തെങ്ങിയവർ തേതൃെ്കും 
േൽകി.

സ്റാേ ടസക്ടെറി വി.ടക.സദറാ
േദേൻ, KSEB-PCC കലൻ വർതക്ക
ഴ്് യൂണിയൻ കവസ് പ്രസിഡറെ് 
േി.എകും.ദിതേശൻ , ടകഎസ് ഇ 
വർതക്കഴ്് യൂണിയൻ അസിറ്റെ് 
ടസക്ടെറി തബറാണിഫസ ്ടബന്നി, 
എകും.സി.കുടെപ്ൻ, ഹരിലറാൽ േദേൻ
തകറാെ്, എന്നിവർ പ്രസകുംഗിച്ചു. 
അനുസ്മരണ സമിെി തജറായിറെ് 
കൺവലീേർ ഹരികൃഷ്ണൻ സ്റാഗ
െവകും അഡ്. േദേലറാൽ കൃെജ്ഞ
െയുകും േറഞ്ഞു.

അനുസ്മരണ സശമ്ളനം എഐറ്ിയുസി സംസ്ാന പ്രസിഡറെ് 
കജ.ഉദയഭാനു ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

േട്ം ലവദയുതി ഭവനു മുന്ില് നടന് പ്രതിശഷധ ധർണ്ണ KSEB - PCC 
ലൈൻ വർശ്ഴ്സ് യൂണിയൻ ജനെല് കസക്രട്െി എസ്. സീതിൈാല് 
ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു
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കളതക്ടറ്് മറാർച്ച് തജറാസഫ് 
സി.മറാെയു ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. 
േദ്െിയുമറായി മുതന്നറാട്ടുതേറാകറാൻ 
സർക്കറാരിടേ തപ്രരിപ്ിക്ന്നെ് 
സ്കറാരധ്യ മൂലധേ്ിടറെ പ്ര
തലറാഭേമറാടണന്നുകും േദ്െിടക്ക
െിടര ഉയരുന്ന ജേതരറാഷട് 
അവഗണിച്ച് മുതന്നറാട്ടു തേറാകറാൻ 
സർക്കറാർ ശ്മിക്കരുടെന്നുകും 
അതദ്ദഹകും േറഞ്ഞു. സി.ആർ. 
േലീലകണ്ഠൻ അദ്ധ്യക്ഷെ വഹി
ച്ചു. വിനു കുരധ്യറാതക്കറാസ,് ടപ്രറാഫ. 
ടക.അരവിദേറാക്ഷൻ, തഡറാ. 
ആസറാദ,് ടപ്രറാഫ.എകും.േി.മ്റാ
യി, തജറാസഫ് എകും.പുതതശേരി,  
എകും.േി.ബറാബുരറാജ്, എസ്.രറാ

ജലീവൻ, വി.ടജ.ലറാലി, ടപ്രറാഫ.
കുസമകും തജറാസഫ,് ഫറാ.തജറായ്സ് 
കകെതക്കറാടെിൽ, ടക.കശവ
പ്രസറാദ്, എസ്.രറാധറാമണി, 
ബറാബു കുടെൻചിറ, അരുൺ 
ബറാബു,  വിനു േെേിലകും, അഡ്.
തജറാൺ തജറാസഫ്, ഹറാഷികും 
തചന്നറാമ്ിള്ളി, വർഗ്ഗലീസ് പുല്ലു
വഴി, അഡ്.സനു േി.തജറാൺ,  
േി.ടജ.തെറാമസ്, സിന്ധു 
ടജയികുംസ,് മറാരിയ അബു, െി.എകും.
വർഗ്ഗലീസ്, േി.ടജ.മറാനുവൽ, 
സി.ടക.കസമൺ, തപ്രകും ബറാബു, 
സി.ടക.ശിവദറാസൻ, ടക.േി
.സറാൽവിൻ എന്നിവർ പ്രസകും
ഗിച്ചു. 

Im¡-\mSv IfIvv-t{Säv amÀ¨v 

കെ ടറയിൽ സിൽവർകലൻ 
വിരുദ് ജേകലീയ സമിെിയുടെ 
തേതൃെ്്ിൽ കറാസർതഗറാഡ് 
ജില്ലറാ േദയറാത് സകുംഘെിപ്ിച്ചു. 
ടമയ് 28േ് കറാലിക്കെവിൽ ആരകും
ഭിച്ച േദയറാത് പ്രമുഖ ചരിത്കറാ
രൻ തഡറാ.അജയകുമറാർ തകറാതെറാ
്് ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു.

േറാല് ദിവസകും േലീണ്ടുേിന്ന 
േദയറാത് കറാസർതഗറാഡ് ജില്ല

യിൽ ടക ടറയിൽ സിൽവർകലൻ 
േദ്െി കെന്നുതേറാകുന്ന തമഖല
കളിലൂടെ സഞ്രിച്ച് ജൂൺ 30േ് 
കറാസർതഗറാഡ് മറാലിക്ക് ദിേറാർ 
േള്ളിയിൽ അവസറാേിച്ചു. േദയറാ
ത്്കെ് സമിെി ജില്ലറാ ടചയർമറാൻ 
വി.ടക.രവലീന്ദ്രൻ, േദയറാത് സകും
ഘറാെക സമിെി ടചയർമറാനുകും 
എൻതഡറാസൾഫറാൻ വിരുദ് സമര 
തേെറാവമറായ അമ്ല്റ കുഞെി

ImkÀtKmUv PnÃm ]Zbm{X

െണ്ണൂർ ജവറാഹർ കലബ്റി 
ആഡിതറ്റാറിയ്ിൽ സകുംഘെി
പ്ിച്ച സിൽവർകലൻ പ്രെിതരറാധ 
സമര സകുംഗമകും  തമധ േെ്കർ 
ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു.

കണ്ണൂർ തകറാർപ്തറഷൻ ടഡ
േയൂടെി തമയർ ടക.ഷബലീേ െലീച്ചർ 

അധധ്യക്ഷെ വഹിച്ചു. തകറാർപ്തറ
ഷൻ തമയർ അഡ്.െി.ഒ.തമറാഹ
േൻ, സി.ആർ.േലീലകണ്ഠൻ, 
തഡറാ.ഡി.സതരന്ദ്രേറാഥ്, തഡറാ.
തജറാസ് തജറാർജ് ് റാത്റാടെകും, വി
ജയരറാഘവൻ തചലിയ,  വി.എസ.്
അേിൽകുമറാർ, ടക.സി.ഉതമഷ് 

ബറാബു, എേി.ബദറുദ്ദലീൻ, സി.എ
.അജലീർ, അഡ്.വിതേറാദ് േയേെ, 
അഡ്. കസ്തൂരി തദവൻ, വി.ടക.
രവലീന്ദ്രൻ, അഡ്.േി.സി വിതവക്, 
രറാജൻ തകറാരതമ്്് എന്നിവർ 
പ്രസകുംഗിച്ചു. ഐ.തഗറാേിേറാഥ് 
രചിച്ച തകരള്ിടല ജേകലീയ 
സമരങ്ങളടെ ചരിത്കും എന്ന പു
സ്കകും കറാേട് ടക ടറയിൽ 
വിരുദ് സമര േറായിക യതശറാദറാ
മ്മക്ക് തമധറാ േെ്കർ േൽകിടക്കറാ
ണ്ട ്പ്രകറാശേകും േിർവ്വഹിച്ചു. തമധറാ 
േെ്ക്കടറ സ്കൂൾ േറാചക ടെറാഴി
ലറാളി യൂണിയൻ ഭറാരവറാഹികളറായ 
പുഷ്പ ററാണി, അേിെ എന്നിവർ 
ടേറാന്നറാെ അണിയിച്ച് സ്ലീകരി
ച്ചു. സെലീഷ് കുമറാർ കുഞെിമകുംഗലകും 
"ദി ട്രയിൻ" എന്ന േറാെകവകും അവ
െരിപ്ിച്ചു.
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തൃശ്ശൂർ സറാഹിെധ്യ അക്കറാദമി
യിൽ േെന്ന ടക ടറയിൽവിരുദ് 
സമര സകുംഗമകും  ശ്ലീധർ രറാധറാകൃ
ഷ്ണൻ ഉൽഘറാെേകും ടചയ്തു. ടപ്രറാഫ.
കുസമകും തജറാസഫ് അദ്ധ്യക്ഷെ 
വഹിച്ചു. കവി റഫലീഖ് അഹമ്മദ്,  
പ്രമുഖ ഗറാന്ിയനുകും േരിസ്ിെി 
പ്രവർ്കനുകും എഴുത്തുകറാരനു
മറായ ടക.അരവിദേറാക്ഷൻ, ടപ്രറാഫ.
േി.വി.കൃഷ്ണൻ േറായർ, എകും.േി.സ
തരന്ദ്രൻ, ടക.സഹതദവൻ, എസ്.
േി. രവി, കിടെൻമറാഷ് ഗ്രറാമിക, 
എകും.േി.ബറാബുരറാജ്, തഡറാ.േി.എ
സ്.ബറാബു, ശിവദറാസ് മഠ്ിൽ, 
ശരണധ്യരറാജ,് ലിതറെറാ വരെിയകും, 
മറാർടെിൻ ടകറാതടെക്കറാെ്, അബ്ദുൾ 
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കെങ്ങന്നൂർ  കൊഴുവല്ലൂർ യൂണിറ്ികറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ഷീ� ഫിൈിപ്പി
കറെ ഭൂമിയികൈ മഞ്ഞക്കുറ്ി േിഴുത്  വാഴ നട്ടു. കെ കെയില് സില്വർ 
ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനെീയ സമിതി മുളക്കുഴ യൂണിറ്റുെൾ മുളക്കുഴ മർ
ശത്ാമ െർചിന് സമീേം സംഘടിപ്പിച േരിസ്ിതി ദിനാെരണ സശമ്
ളനം മദ്യവിരുദ്ധ ജനെീയ മുന്ണി സംസ്ാന ശജാ.െൺവീനർ കെവ.
ശഡാ.ടി.ടി.സ്െിയ ഉദ്ഘാടനം കെയ്തു. േിരളശശേരി യൂണിറ്് പ്രസി
ഡറെ് ഫിൈിപ്പ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച സശമ്ളനത്ില് സമിതി 
ജില്ാ രക്ഷാധിൊരി ആർ.ോർഥസാരഥി വർമ്, മധു കെങ്ങന്നൂർ, 
സിന്ധു ജയിംസ്, ഷീജ കെജി, ശ്ീശദവി സജീവ് എന്ിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 
ശ്ീശദവി സജീവികറെ പുരയിടത്ില് മഞ്ഞക്കുറ്ി ഇട് സ്ൈത്് സമര 
മരം നട്് കെങ്ങന്നൂർ താലൂ ി്കൈ േരിസ്ിതി വാരാെരണത്ിന് സമാ
േനം കുെിച്ചു.
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േവറാസ്, അഡ്.സജ ആറെണി, 
അഡ്.ഹറാപ്ിതമറാൾ, സി.ആർ. 
ഉണ്ലീകൃഷ്ണൻ, എ.എകും.സതരഷ് ത
െങ്ങിയവർ പ്രസകുംഗിച്ചു.  തേറാരറാ
ളികടള തൃശ്ശൂർ ജില്ലറാ കമ്മിറ്ി ടേറാ
ന്നറാെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ശ്ലീ
ധർജി തചർപ്്, സമര്ിടറെ ഭറാ
ഗമറായി ജയിലെക്കടപ്ടെ സിന്ധു 
ജയികുംസ്, തേറാലലീസ് അെിക്മകും 
തേരിടെ തററാസിലിൻ ഫിലിപ്്, 
തഡറാ.എസ്.അലലീേ, ജില്ലയിടല 
വേിെറാ തേറാരറാളികളറായ െങ്കും 
കൃഷ്ണൻകുടെി, ബഷലീറ അഷറഫ്, 
ജയശ്ലീ രറാതജന്ദ്രൻ, ശകുന്ള 
ചന്ദ്രൻ, തമറാഹിേി വർമ്മ, രെിര
വി എന്നിവടര ആദരിച്ചു.

സമര സംഗമം  ശമധ േട്െർ ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

സമരസംഗമത്ില് െഫീ്് അഹമ്ദ് പ്രസഗിക്കുന്നു

കൃഷ്ണൻ, സമിെി ജില്ലറാ കൺവലീ
േർ അഡ്.റ്ി.വി.രറാതജന്ദ്രൻ, തമറാ
ഹേൻ മറാറ്ർ േലീതലശ്രകും, ടക.വി.
രറാഘവൻ മറാറ്ർ, രറാധറാകൃഷ്ണൻ 
മറാറ്ർ, ഹേലീഫ് ടേല്ലിക്ന്ന്, 
മുരളി കലീഴൂർ, സകബർ ടേല്ലിക്
ന്ന് എന്നിവർ തേതൃെ്കും േൽകി.

സമറാേേ സതമ്മളേകും കറാസർ
തഗറാഡ് എകുംഎൽഎ എൻ.എ.ടേ
ല്ലിക്ന്ന ്ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. വിവിധ 
ദിേങ്ങളിലറായി സമിെി സകുംസ്റാേ 
കവസ്ടചയർമറാനുകും കറാടെിലപ്ലീ
െിക സമര തേെറാവമറായ റ്ി.റ്ി.
ഇസ്മറായിൽ, സകുംസ്റാേ ജേറൽ 
കൺവലീേർ എസ്.രറാജലീവൻ, പ്ര
മുഖ സറാമൂഹധ്യ പ്രവർ്കരറായ 
എൻ.സബ്ഹ്മണധ്യൻ, തഡറാ.ഡി.
സതരന്ദ്രേറാഥ്, വിജയരറാഘവൻ 
തചലിയ, കറാസർതഗറാഡ് മുേിസി
പ്ൽ ടചയർമറാൻ അഡ്.വി.എകും. 
മുേലീർ, വിേയൻ കറാഞെങ്ങറാെ് 
എന്നിവർ പ്രസകുംഗിച്ചു.

ൊസർശഗാഡ് ജില്ാ േദയാത്രയുകട മുൻനിര

കെ ടറയിൽ സിൽവർകല
ൻ വിരുദ് ജേകലീയ സമിെി തകറാ
ഴിതക്കറാെ് ജില്ലറാക്കമ്മിറ്ിയുടെ തേ
തൃെ് ി്ൽ കളതക്ടറ്ിതല്കെ ്"അഭ
യറാർത്ി േലറായേകും" േരിേറാെി 
േെ ി്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളകും േറായുകും 
െലയിണയുകും വലീട്ടുേകരണങ്ങള
മറായിടെറാണ് സമര പ്രവർ്കർ 
മറാർച്ചിടേ്ിയെ.് വേിെറാ തേ
െറാക്കളറായ മറാരിയ അബു, യതശറാ
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ദറാമ്മ, ഭവറാേിയമ്മ എന്നിവർ തചർ
ന്ന ്േലറായേകും ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. 

പ്രശസ് എഴുത്തുകറാരൻ കൽ
പ്റ് േറാരറായണൻ മുഖധ്യറാെിഥിയറായി 
േടങ്ടുത്തു. സമിെി സകുംസ്റാേ 
കൺവലീേർ എസ്.രറാജലീവൻ, 
ജില്ലറാ ടചയർമറാൻ െി.െി.ഇസ്മറാ
യിൽ,  കൺവലീേർ രറാമചന്ദ്രൻ 
വരപ്ര്്, ട്രഷറർ മുഹമ്മദറാലി 
മുതകുേി, വിജയരറാഘവൻ തച

ലിയ(സമര സഹറായ സമിെി ജി
ല്ലറാകൺവലീേർ) എന്നിവർ പ്രസകും
ഗിച്ചു. െി.സി.രറാമചന്ദ്രൻ, േി.എകും
.ശ്ലീകുമറാർ, േിജിൻ മറാറ്ർ, േറാസർ, 
േജലീബ്, തഗറാേറാലകൃഷ്ണൻ, മൂസ
തക്കറായ, ജിതശഷ് കുമറാർ, സക്ക
റിയ േള്ളിക്കലകകും, േി.എസ്.
സലലീഷ്, ഷിബി എകും.തെറാമസ്, 
ഖയൂകും, ബറാബു വറാളക്കെ എന്നി
വർ തേതൃെ്കും േൽകി. 

െരിമണല് ഖനനത്ികനതികര ശതാട്പ്പ
ള്ിയില് നടന്നുവരുന് സത്യാഗ്രഹ സമരം  
365-ാംദിവസം  പ്രമുഖ േരിസ്ിതി പ്രവ
ർത്െ ശഡാരേർ സുലമെ അ�്ദു ൈാൈി 
ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു. മുൻദുരന്ത നിവാ
രണ ഡയെരേർ ശഡാ.കെ.ജി.താര,  കെ
.എസ്.ഹരിഹരൻ, എം.ൈിജു, എസ്.രാജീ
വൻ, നാസർ ആൊട്ടുപുഴ, എസ്.സുശരഷ് 
കുമാർ, സിന്ധു ജയിംസ്, �ി.ഭദ്രൻ ആർ.
അർജുനൻ എന്ിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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പ ്േകുംെിടെ
-തകറാടെയകും ജില്ലകള
ടെ അെിർ്ി േങ്ി
ടുന്ന ആഞെിലി്റാ
േ്് 1990 കളടെ 
തെക്കകും മുെൽ എസ ്യു
സിഐ(കമ്മയൂണിറ്)് 
േറാർടെിയുടെ പ്രവർ
് ക േ റാ യ ി രു ന്ന  
സഖറാവ് എൻ.സി. 
കുഞ്ഞുകുഞെ് ടമയ് 23േ് േി
രധ്യറാെേറായി. േറാൻക്ിയറാസ് 
കറാൻസർ ബറാധിെേറായി ചി
കിത്സയിലറായിരുന്നു. േറാർടെി 
സഖറാക്കളടെയുകും വലിടയറാരു 
ജേറാവലിയുടെയുകും സറാന്നിധധ്യ

ി്ൽ  സകുംസറാരകും േെ
ന്നു.

എസ് യുസിഐ 
(കമ്മയൂണിറ്്) തകറാ
ടെയകും ജില്ലറാ ടസക്ടെ
റി മിേി ടക. ഫിലിപ്് 
അനുസ്മരണ പ്രഭറാഷ
ണകും േെ്ി. േറാർടെി 
സകുംസ്റാേ ടസക്തടെ
റിയറ് ്അകുംഗകും സഖറാവ് 

എസ്.രറാജലീവൻ, സകുംസ്റാേ 
കമ്മിറ്ിയകുംഗകും സഖറാവ് േി.എൻ.
െങ്ച്ചൻ, സഖറാക്കൾ റ്ി.ടജ.തജറാ
ണിക്ടെി, ടക.എൻ.രറാജൻ, ടക. 
എസ്.ശശികല എന്നിവരുകും 
സന്നിഹിെരറായിരുന്നു.
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കെരള്ിടല പ്രമുഖ തട്രഡ് 
യൂണിയൻ തേെറാവ് ടക.േി.തകറാ
സലരറാമദറാസ് രൂേലീകരിച്ച തകരള 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർതക്കഴ്് യൂണിയ
ടറെ മൂന്നറാകും ജില്ലറാ സതമ്മളേ്ി
ടറെ ഭറാഗമറായി അമ്ലപ്ഴ ൌൺ 
ഹറാളിൽ ജില്ലറാ േിർമ്മറാണ ടെറാ
ഴിലറാളി സതമ്മളേകും േെന്നു. ആൾ 
ഇന്ധ്യ യുകണറ്ഡ് തട്രഡ് യൂണി
യൻ ടസറെർ (എഐയുറ്ിയുസി) 
സകുംസ്റാേ ജേറൽ ടസക്ടെറി 
വി.ടക.സദറാേദേൻ സതമ്മളേകും 
ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു.

േിർമ്മറാണ ടെറാഴിലറാളി തക്ഷ
മേിധി തബറാർഡിടല ടേൻഷ
ൻകറാരുടെ മുെങ്ങി കിെക്ന്ന ടേൻ
ഷൻ ഉെൻ വിെരണകും ടചയേറാൻ 
സർക്കറാർ അെിയന്ര േെേെി 
സ്ലീകരിക്കണടമന്നുകും, സർക്കറാർ
തക്ഷമേിധി തബറാർഡിടറെ സ്ിരകും 
േിതക്ഷേ്ിൽേിന്നുകും വറായ് എടു
്ിട്ടുള്ള 515 തകറാെി രൂേറാ ഉെൻ 
െിരിടകേൽകി ടെറാഴിലറാളിക
ളടെ മുെങ്ങിക്കിെക്ന്ന ആനുകൂലധ്യ 
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എസ് യുസി
ഐ(കമ്മയൂണിറ്)് 
േറാർടെിയുടെ ടകറാ 
ല്ലകും ജില്ലയിടല മു
െിർന്ന സഖറാക്ക
ളിൽ ഒരറാളകും മയേ
േറാെ് തലറാക്കൽ 
ഓർഗകേസികുംഗ് 
കമ്മിറ്ി ടസക്ടെറി
യുമറായ സഖറാവ് 
എസ്.സധിലറാൽ 
ടേടടെന്നുണ്ടറായ അസഖട് 
തെർന്ന് ടമയ് 23േ് അന്രിച്ചു.

1970 കളടെ ആദധ്യ േറാളക
ളിൽ എസ് യുസിഐ(കമ്മയൂണി
റ്്) േറാർടെിയുടെ പ്രവർ്േമറാ
രകുംഭിച്ച സഖറാവ് സധിലറാൽ സ
ദലീർഘമറായ കറാലയളവിൽ േറാർ
ടെിതയറാടെറാപ്കും അചഞ്ലമറായി 
േിലടകറാള്ളുകയുകും ആഴ്ിലു
ള്ള പ്രെധ്യയശറാസ്ത ധറാരണ ആർ
ജ്ിക്കയുകും ടചയ്തു. ജേകലീയ 
പ്രെിതരറാധ സമിെി, ശറാസ്ത പ്ര
സ്റാേകും, തസവ് എജയൂതക്കഷൻ 
കമ്മിറ്ി തെങ്ങിയ ജേകലീയ പ്ര
സ്റാേങ്ങളടെ ജില്ലറാ സകുംഘറാ
െകരിടലറാരറാളകും കഴിഞെ േിയ
സഭറാ ടെരടഞെടുപ്ിൽ േറാർ
ടെിയുടെ ഇരവിപുരകും മണ്ഡലകും 

സ്റാേറാർത്ിയുമറാ
യിരുന്നു സഖറാവ് 
സധിലറാൽ.

സൗമധ്യേറായി 
സഗൗരവകും  സറാമൂ
ഹധ്യ ഉ്രവറാദിെ്കും 
േിറതവറ്ിയിരുന്ന 
സഖറാവ് സധിലറാ
ലിടറെ തവർേറാെ് 
േറാർടെിക്കും ജേകലീയ 
പ്രസ്റാേങ്ങൾക്കും 

െലീരറാേഷ്മറാണ്. സഖറാവിടേ 
അനുസ്മരിച്ചുടകറാണ്ട് േറാർടെി 
ടകറാല്ലകും ജില്ലറാകമ്മിറ്ി മയേേറാെ് 
കൂടെിക്കെയിൽ അനുസ്മരണതയറാ
ഗകും േെ്ി. എസ് യുസിഐ(
സി) ടകറാ ല്ലകും ജില്ലറാ ടസക്ടെറി 
സഖറാവ് കഷല ടക.തജറാൺ 
അദ്ധ്യക്ഷെ  വഹിച്ചു. േറാർടെി
യുടെ തകന്ദ്രകമ്മിറ്ിയകുംഗകും 
സഖറാവ് ജയ്സൺ തജറാസഫ്, 
സകുംസ്റാേ ടസക്തടെറിയറ്കുംഗകും 
സഖറാവ് ആർ.കുമറാർ, ജേകലീയ 
പ്രെിതരറാധ സമിെിയുടെ േി.ഒ
.സണ്ി, ശറാസ്ത പ്രസ്റാേ ി്ടറെ 
ജില്ലറാ ചറാേ്റ്റിടറെ പ്രസിഡറെ് 
എ.ടെന്നിസൻ, തെങ്ങിയവർ 
സഖറാവിടേ അനുസ്മരിച്ചുടകറാ
ണ്ട് സകുംസറാരിച്ചു. 
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സകുംഘറാെകരുടെ ത്ിദിേ േഠേ
കധ്യറാമ്് ടമയ് 28,29,30 െലീയെി
കളിൽ മുടെകും തേെറാജി സറാമൂഹധ്യ
-സറാകുംസറാരിക േഠേതകന്ദ്ര്ിൽ 
േെന്നു. എഐഡിഎസ്ഒ അഖി
തലന്ധ്യറാ പ്രസിഡറെ് സഖറാവ് വി
.എൻ.രറാജതശഖർ കധ്യറാമ്് ഉദ്ഘറാ
െേകും ടചയ്തു. തദശലീയ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
േയകും 2020ടേെിടര അഖിതല
ന്ധ്യറാ െല്ിൽ എഐഡിഎ
സ്ഒ സകുംഘെിപ്ിക്ന്ന സമര
ങ്ങൾക്ക് അധധ്യറാേകരുകും ബുദ്ി
ജലീവികളകും േൽകുന്ന േിന്തുണ
ടയക്റിച്ച് അതദ്ദഹകും വിശദലീക
രിച്ചു. രറാജധ്യട് േന് ആഗ്രഹി
ക്ന്നവർ പ്രെലീക്ഷതയറാടെ കറാ
ണുന്ന ഈ സമരട് ശക്ിടപ്
ടു്റാൻ െയേറാററാകണടമന്ന് അതദ്ദ
ഹകും ഉദ്ഘറാെേ പ്രസകുംഗ്ിൽ 
ആവശധ്യടപ്ട്ടു.

'ജലീവിെവകും സകുംഘെേയുകും' 
എന്ന വിഷയട് ആധറാരമറാക്കി 
േെന്ന ആദധ്യ ടസഷേിൽ എസ് യു
സിഐ(കമ്മയൂണിറ്്) സകുംസ്റാേ 
ടസക്തടെറിയറ്് അകുംഗകും സഖറാവ് 
ജയ്സൺ തജറാസഫ്  'േറാകും എന്തു
ടകറാണ്ട് വി്വകറാരികളറാകണകും' 
എന്ന വിഷയട് ആധറാരമറാക്കി 
സകുംസറാരിച്ചു. ഈ പ്രഭറാഷണട് 
അെിസ്റാേമറാക്കി േെന്ന ചർച്ച
കൾക്ക് മറുേെി േൽകിടക്കറാണ്ട് 
എസ് യുസിഐ(കമ്മയൂണിറ്്) 

തേറാളിറ്്ബയൂതററാ അകുംഗകും സഖറാവ് 
ടക.രറാധറാകൃഷ്ണ സകുംസറാരിച്ചു. എസ ്യു
സിഐ( കമ്മയൂണിറ്)് സകുംസ്റാേ 
ടസക്ടെറി സഖറാവ് വി.തവണുതഗറാ
േറാൽ തവദിയിൽ സന്നിഹിെേറാ
യിരുന്നു.

'എഐഡിഎസ്ഒ സകുംഘറാെ
േകും- സറാധധ്യെകൾ, ടവല്ലുവിളികൾ' 
എന്ന വിഷയട് ആധറാരമറാക്കി 
എഐഡിഎസ്ഒ സകുംസ്റാേ 
ടസക്ടെറി ആർ.അേർണ സകും
സറാരിച്ചു. 'വി്വകരമറായ ജലീവിെകും 
ടകടെിപ്ടുക്ന്നെിൽ പുതരറാഗമേ 
സറാഹിെധ്യ്ിടറെ േങ്്' എന്ന 
വിഷയട  ്ആധറാരമറാക്കി എഐ
ഡികവഒ സകുംസ്റാേ പ്രസിഡറെ് 
ഇ.വി.പ്രകറാശ് സകുംസറാരിച്ചു. തെർ
ന്ന് 'സർദറാർ ഉദ്ദകും' എന്ന ചലച്ചി
ത്കും പ്രദർശിപ്ിച്ചു. 

'മഹറാേറായ ടെറാഴിലറാളി വർ
ഗ്ഗ തേെറാവ് സഖറാവ് ശിബ് ദറാസ് 
തഘറാഷ് ' എന്ന പുസ്ക്ിടറെ 
അവെരണകും എഐഡിഎസ്ഒ 

സകുംസ്റാേ കമ്മിറ്ിഅകുംഗകും സഖറാവ് 
ആഷ്േ െമ്ി േെ്ി. 'മറാർക്ി
സ്ിടറെയുകും ദ്ദേറാത്ക ഭൗെി
കവറാദ്ിടറെയുകും സറാരറാകുംശങ്ങ
ളിൽ ചിലെ് ' എന്ന പുസ്ക്ി
ടറെ അവെരണകും സകുംസ്റാേ 
കമ്മിറ്ിയകുംഗകും സഖറാവ് ടരതലഷ് 
ചന്ദ്രൻ േെ്ി. ഈ പുസ്കട് 
ആധറാരമറാക്കി േെന്ന ഗ്രൂപ്് ചർ
ച്ചകൾക്ക് മറുേെി േൽകിടക്കറാ
ണ്ട ്എസ ്യുസിഐ(കമ്മയൂണിറ്)് 
സകുംസ്റാേ കമ്മിറ്ിയകുംഗകും സഖറാവ് 
കഷല ടക.തജറാൺ സകുംസറാരി
ച്ചു. എഐഡിഎസ്ഒ അഖിതല
ന്ധ്യറാ ടസക്തടെറിയറ്് അകുംഗകും 
സഖറാവ് ബിനു തബബി സമറാേേ 
സതമ്മളേകും ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. 
സകുംസ്റാേ പ്രസിഡറെ് എസ് 
.അലലീേ അദ്ധ്യക്ഷയറായിരുന്നു. 
സകുംസ്റാേ കവസ് പ്രസിഡന്റു
മറാരറായ അകിൽ മുരളി സ്റാഗെ
വകും ടക.റഹികും കൃെജ്ഞെയുകും 
േറഞ്ഞു.
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വിെരണകും േെ്റാൻ സദേർഭടമറാ
രുക്കണടമന്നുകും അതദ്ദഹകും ആവ
ശധ്യടപ്ട്ടു. ടകസിഡബ്ളയുയു ജില്ലറാ 
പ്രസിഡറെ് എസ്.സലീെിലറാൽ 
അദ്ധ്യക്ഷെ വഹിച്ചു. എഐയുറ്ി
യുസി ജില്ലറാ പ്രസിഡറെ് ടക.ആർ.
ശശി, ടസക്ടെറി േി.ആർ.സെലീ
ശൻ, വിവിധ ടെറാഴിലറാളി വിഭറാഗകും 
തേെറാക്കളറായ അഡ്.എകും.എ. 
ബിന്ദു, വി.ആർ.അേിൽ, ടക.പ്ര
െറാേൻ, ആർ.അർജുേൻ തെങ്ങി
യവർ പ്രസകുംഗിച്ചു.

പുെിയ ഭറാരവറാഹികളറായി 
എൻ.ടക.ശശികുമറാർ (പ്രസിഡ
റെ്), ടക.േി.മതേറാഹരൻ, റ്ി.ടക
.തഗറാേിേറാഥൻ, െി.ശശി, െി.മധു, 
േി.ടക.ശശി (കവ.പ്രസിഡന്റുമറാർ) 
എസ്.അേിൽ പ്രസറാദ് (ടസക്
ടെറി), വി.തവണുതഗറാേറാൽ, ബിജു 
തസവധ്യർ, സി.ബറാബു, ആർ.മതഹ
ന്ദ്രകുമറാർ, ടക.ശശികുമറാർ (ട്രഷ
റർ) എന്നിവടരയുകും 31 അകുംഗ ജില്ലറാ 
കമ്മറ്ിതയയുകും സതമ്മളേകും ടെടര
ടഞെടുത്തു.

എസ് യുസിഐ(െമ്്യൂണിസ്റ്) കോളിറ്് �്യൂശൊ അംഗം സഖാവ് കെ.
രാധാകൃഷ്ണ െർച നയിക്കുന്നു

സശമ്ളനം സഖാവ് വി.കെ.സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

കെരള ആശ ടഹൽ്് വർ
തക്കഴ്് അതസറാസിതയഷടറെ ആഭി
മുഖധ്യ്ിൽ തകറാടെയകും ജില്ലറാ സമര 
പ്രഖധ്യറാേേ കൺവൻഷൻ േെന്നു. 
സകുംസ്റാേ പ്രസിഡറെ് വി.ടക.
സദറാേദേൻ ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. 

"ആദരവിതേറാടെറാപ്കും തവെ
േവകും തവണ"ടമന്ന മുദ്റാവറാകധ്യകും 
ഉയർ്ിടക്കറാണ്ട് േെന്ന കൺ
വൻഷേിൽ േി. കഷേി അദ്ധ്യ
ക്ഷെ വഹിച്ചു. ആശ വർക്കർമറാ
ടര ആതരറാഗധ്യ വകുപ്ിൽ സ്ിര
ടപ്ടുത്തുക, അതവടര 21,000 
രൂേ മിേിമകും തവെേകും േൽകുക, 
എല്ലറാ മറാസവകും 5-റാകും െലീയെിക്
ള്ളിൽ തവെേകും േൽകുക തെ

ങ്ങിയ ആവശധ്യങ്ങൾ മുതന്നറാട്ടുടവ 
ക്ന്ന പ്രതമയകും  കൺവൻഷൻ 
അകുംഗലീകരിച്ചു.

ജൂകല ആദധ്യവറാരകും േെത്തു
ന്ന സമര്ിടറെ പ്രഖധ്യറാേേകും 
സകുംസ്റാേ ജേറൽ ടസക്ടെറി 
എകും.എ. ബിന്ദു േിർവ്വഹിച്ചു.  ജില്ലറാ 
ടസക്ടെറി ആശറാരറാജ്, തററാമിലി 
അെിരമ്ഴ, ദലീേ മതേറാജ് മൂന്നി
ലവ്, കഷേി വിജയൻ മുണ്ടക്ക
യകും, ടക.എസ്.രറാധ കുമറാരേല്ലൂർ 
തെങ്ങിയവർ പ്രസകുംഗിച്ചു. േി.
കഷേി പ്രസിഡന്റുകും ആശറാരറാജ് 
ടസക്ടെറിയുമറായി 39 അകുംഗ ജില്ലറാ 
കമ്മിറ്ിടയ സതമ്മളേകും ടെരടഞെ
ടുത്തു.

Bi hÀ¡ÀamcpsS tIm«bw
PnÃm I¬-h³j³

മദ്യം കുത്ികയാഴുക്കുന് മദ്യ 
നയം േിൻ വൈിക്കുെ, പുതിയ 
മദ്യോൈെൾ ആരഭി്രുത് 
തുടങ്ങിയ ആവേ്യങ്ങൾ ഉന്
യിച്ചുകൊണ്് കമയ് 26 മുതല് 
ജൂൺ 26വകര അഖിശൈന്ത്യ 
മഹിളാ സാംസ്ാരിെ സംഘ
ടന നടത്തുന് സമരേരിോ
ടിെളുകട ഭാഗമായുള് ഒപ്പുശേ
ഖരണം അമ്പൈപ്പുഴയില്. 
കെ.കജ.ഷീൈ, േി.കെ.സു
ല�ദ, ശൊസ്മി, രാധാമ് 
എന്ിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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കുടെികളിൽ ഉയർന്ന അഭിരു
ചിയുകും  ജലീവിെവലീക്ഷണവകും സറാ
മൂഹധ്യ അവതബറാധവകും വളർ്ി
ടയടുക്ക എന്ന ലക്ഷധ്യത്റാടു
കൂെി, ‘‘േറാെിൻ തശ്ഷ് സന്റാേ
ങ്ങളറാക േറാകും’’ എന്ന ആദർശവറാ
കധ്യട് മുൻേിർ്ി പ്രവർ്ി
ച്ചുവരുന്ന കുടെികളടെ സറാകുംസ് കറാ
രിക പ്രസ്റാേമറായ  പ്രതചറാദേ
യുടെ ആഭിമുഖധ്യ്ിൽ കുടെികളടെ 
സകുംസ്റാേ കധ്യറാമ്് ടമയ് 23,24,25 
െലീയെികളിൽ  േെന്നു. പ്രതചറാ
ദേ സകുംഘെിപ്ിക്ന്ന 29-റാമെ് 
കധ്യറാമ്റാണ് ഓെറ സിഎസ്ഐ 
ടസറെറിൽ േെന്നെ്.

ടകടറയിൽ സിൽവർകലൻ 
വിരുദ് ജേകലീയ സമിെിയുടെ 
സകുംസ്റാേ ജേറൽ കൺവലീേറുകും 
എസ ്യുസിഐ(കമ്മയൂണിറ്)് സകും
സ്റാേ ടസക്തടെറിയറ്് അകുംഗവ
മറായ എസ്.രറാജലീവൻ കധ്യറാമ്് 
ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. തേെറാജി 
സഭറാഷ് ചന്ദ്രതബറാസ്, രറാജറാ ററാകും 
തമറാഹൻററായ്, മറാർടെിൻ ലൂഥർകികും
ഗ,് സറാവിത്ി ഭറായ ്ഫുതല തെങ്ങിയ  
മഹദ് വധ്യക്ിെ്ങ്ങളടെ ജലീവിെ
വകും സമരവകും, കുമറാരേറാശറാടറെ 
കവിെകളകും എസ് ടക ടേറാറ്ക്കറാ

െിടറെ ഒരു ടെരുവിടറെ കഥയുകും  
കധ്യറാമ്ിൽ കുടെികൾക്ക് േരിചയ
ടപ്ടുത്തുകയുണ്ടറായി. പ്രകൃെിയുകും 
മനുഷധ്യനുകും െമ്മിലുള്ള ബന്്ി
ടറെ െറാളകും, ശറാസ്ത്ിടറെ സമലീ
േേകും എന്നിവയുകും  കധ്യറാമ്ിൽ ചർ

എകും.കൃഷ്ണകുമറാർ, ഇ.വി.പ്രകറാശ്, 
േി.േി.സജലീവ് കുമറാർ, തമധ സ
തരന്ദ്രേറാഥ്, കഷല ടക.തജറാൺ, 
ടക.സദറാേദേൻ, ഇ.ടജ.തററായി
ച്ചൻ, എൻ.ജി.സതരഷ് കുമറാർ, 
എസ.്അേന്തഗറാേറാൽ, മതഹഷ് 

സതദേശകും േൽകി. സമറാേേ സതമ്മ
ളേ്ിൽ ടഹലൻ െമ്ി അദ്ധ്യ
ക്ഷെവഹിച്ചു. േവലീൻ തകറാശി 
സ്റാഗെവകും െിങ്ൾ അേിൽ കൃ
െജ്ഞെയുകും തരഖടപ്ടു ി്. അശ്
െി അതശറാക് അവെരിപ്ിച്ച സകും

േ്ിൽ വിെരണകും ടചയ്തു.  കധ്യറാ
മ്് സമറാേിപ്ിച്ചുടകറാണ്ട് ഓെറ 
കവലയിൽ ററാലിയുകും സതമ്മളേ
വകും േെന്നു. 

പ്രതചറാദേയുടെ മുൻകകയിൽ 
േെന്നുവരുന്ന േിരവധിയറായ പ്ര
വർ്േങ്ങളടെ ഭറാഗമറാണ് മദ്ധ്യ
തവേലവധിക്കറാലട  ്സകുംസ്റാേ 
കധ്യറാമ്്. ജില്ലറാ പ്രറാതദശിക കധ്യറാ
മ്കൾ, വിതേറാദയറാത്കൾ, േഠ
േേരിേറാെികൾ, സിേിമ പ്രദർശ
േങ്ങൾ, ടെലസ് തകറാപ്ിലൂടെയുള്ള 
വറാേേിരലീക്ഷണേരിേറാെികൾ, 
ടെലസ് തകറാപ്് േിർമ്മറാണകും, േരലീ
ക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശറാസ്തേഠ
േകും, സകുംഗലീെകും, േറാെകകും, ചിത്ര
ചേ തെങ്ങിയവയിലുള്ള േിരന്ര 
േരിശലീലേങ്ങൾ,  സകുംഗലീെകൂടെറാ
യ്മകൾ, കറായികേരിശലീലേങ്ങൾ 
തെങ്ങി കുടെികളടെ വധ്യക്ിെ്വി
കറാസട്യുകും സ്ഭറാവരൂേവെ്ക്ക
രണട്യുകും സഹറായിക്ന്ന േി
രവധി േരിേറാെികൾ പ്രതചറാദേ 
സകുംഘെിപ്ിച്ചുവരുന്നു. ജില്ലറാ, പ്രറാ
തദശിക െലങ്ങളിൽ േെന്നുവരു
ന്ന സകുംരകുംഭങ്ങൾക്ക് േരിസമറാപ്തി 
കുറിച്ചുടകറാണ്ടറാണ് വറാർഷികകധ്യറാ
മ്് സകുംഘെിപ്ിക്കടപ്ടുന്നെ്.
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കുട്ിെളുകട െ്യാമ്പികറെ സമാേനശത്ാടനു�ന്ിച് ഓതെ ജംഗ്ഷനില് നടന് ൊൈി

ച്ചട്കെടുക്കടപ്ട്ടു. ഒപ്കും  സകുംഗലീെകും, 
ചിത്രചേ, േറാെകകും തെങ്ങിയ വി
ഷയങ്ങളിൽ പ്രതെധ്യക േരിശലീല
േകളരികളമുണ്ടറായിരുന്നു.

മിേി ടക.ഫിലിപ്്, എൻ.ടക.
ബിജു, ടക.എകും.ബലീവി, എകും.ടക.
ഉഷ, എസ്.മിേി, ബിനു തബബി, 
സൗഭറാഗധ്യകുമറാരി, വിദധ്യ ആർ.
തശഖർ, അരവിദേ ്തവണുതഗറാേറാൽ, 

കുമറാർ, വി. തവണുതഗറാേറാൽ, േി. 
ടക.പ്രഭറാഷ,് തഡറാ. എസ.്അലലീേ, 
ടപ്രറാഫ.േി.എൻ.െങ്ച്ചൻ, േി.
ജി.ശശികുമറാർ, ടജ.മറാേവ്, ശ്ലീ
കറാന്് തവണുതഗറാേറാൽ, പ്രെലീഷ് 
ജയികുംസ ്എന്നിവർ ക്റാസ്സുകൾക്കും 
ശിൽപ്ശറാലകൾക്കും തേതൃെ്കും 
േൽകി. 

െി.ടക.സധലീർകുമറാർ സമറാേേ 

സ്റാേ സർക്കറാരിടറെ സിൽവർ
കലൻ േദ്െിടക്കെിടരയുള്ള 
പ്രതമയകും സമറാേേസതമ്മളേകും 
ഐകകണ്തഠധ്യേ േറാസ്റാക്കി. പ്ര
തമയട് േിന്തുണച്ച് പ്രണവ് 
സതന്റാഷ,് അച്ചു കൃഷ്ണ, സറാകും ഷറാജി 
എന്നിവർ പ്രസകുംഗിച്ചു. കധ്യറാമ്ിൽ 
േടങ്ടു് കുടെികൾക്ള്ള സർടെി
ഫിക്കറ്കളകും സമറാേേ സതമ്മള

കസവ് എഡയൂതക്കഷൻ കമ്മി
റ്ി സകുംഘെിപ്ിച്ച അക്ഷരമറാല 
സമരകും ടസക്തടെറിയറ്് േെയിൽ 
സകുംസ്റാേ ഭറാഷ ഇൻറ്ിറ്യൂടെ്  മുൻ 
ഡയറക്ടർ തഡറാ.എകും.ആർ.െമ്റാൻ 
ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു, അക്ഷരമറാല 
ഒഴിവറാക്കിയെ് അക്ഷരജ്ഞറാേകും 
േിതഷധിക്കറാേറാടണന്ന്അതദ്ദഹകും 
അഭിപ്രറായടപ്ട്ടു. ജൂൺ ഒന്നിേ് 
സ്കൂൾ തറക്തമ്റാൾ േറാഠപുസ്ക
ങ്ങളിൽ അക്ഷരമറാല  ഉണ്ടറാകുടമ
ന്ന് വിദധ്യറാഭധ്യറാസ മന്ത്രി ഉറപ്േൽ
കിയിരുന്നു. എന്നറാൽ, പുെിയ 
അധധ്യയേവർഷകും തെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 
അക്ഷരമറാല എവിടെ? അതദ്ദഹകും 
തചറാദിച്ചു. 

മലയറാള്ിടല 'അ' മുെലുള്ള 
സ്രറാക്ഷരങ്ങൾ ബ്ലറാക്ക് തബറാർ
ഡിൽ എഴുെി അക്ഷരമറാല േഠേ 
കധ്യറാമ്യിേ് തെക്കകും കുറിച്ചെ് 
ടപ്രറാഫ.േടുവടെകും തഗറാേറാലകൃഷ്ണൻ. 

അക്ഷരമറാല േഠിപ്ിക്കണടമന്ന് 
ആവശധ്യടപ്ടെ് ടെരുവിൽ സമരകും 
േെത്ണ്ട ദുരവസ്യിലറാണ് 
തകരള്ിടല ഭറാഷറാതനേഹികൾ 
എന്ന് അതദ്ദഹകും േറഞ്ഞു. തകരള
്ിടലന്നല്ല, ഇന്ധ്യയിൽെടന്ന 
ആദധ്യമറായറാണ് അക്ഷരേഠേകും 
ആവശധ്യടപ്ടെ് ടെരുവിൽ സമരകും 
േെത്തുന്നടെന്നുകും ഈ സമരകും 
ചരിത്േരമറായ പ്രറാധറാേധ്യകും അർ
ഹിക്ന്നുടവന്നുകും സകുംസ്റാേ ഭറാഷറാ 
ഇൻറ്ിറ്യൂടെ് മുൻ അസിറ്റെ് ഡയ
റക്ടർ കൂെിയറായ തഡറാ.വിളക്െി 
രറാതജന്ദ്രൻ േറഞ്ഞു.

 അക്ഷരമറാല ഭറാഷയുടെ വറാെിൽ 
ആടണന്നുകും അെിലൂടെയറാണ് വി
ദധ്യറാർത്ികൾ ഭറാഷറാ തലറാകത്
ക്ക് പ്രതവശിക്ന്നടെന്നുകും  അക്ഷ
രമറാല േഠിപ്ിക്കറാടെ സർക്കറാർ 
ആ വറാെിൽ അെച്ചിരിക്കകയറാ
ടണന്നുകും ഗവൺടമറെ് ആർെ്സ് 

തകറാതളജ് മുൻ മലയറാളകും വകുപ്് 
തമധറാവി ടപ്രറാഫ.ആർ.തഗറാേിേറാ
ഥൻ  േറഞ്ഞു. തെർന്ന്, േെന്ന 
ടെരുവ് അക്ഷരചിത്ങ്ങളടെ വര 
മലയറാളകും കലിഗ്രറാഫർ േറാരറായ
ണഭടെെിരി ഉദ്ഘറാെേകും ടചയ്തു. 

ചിത്കറാരന്റാരറായ േറാർത്സറാര
ഥി വർമ്മ, ടക.ജി.അേിൽകുമറാർ 
സബിൻ എബ്ഹറാകും, ബിനു തബബി 
എന്നിവർ തേതൃെ്കും േൽകി.

ടപ്രറാഫ.വിശ്മകുംഗലകും സദേതര
ശൻ, സദർശേൻ കറാർ്ികേ
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റമ്ിൽ, റ്ലീഫൻസൺ മറാെയു, മുൻ 
അധധ്യറാേക സകുംഘെേറാ തേെറാവ് 
ടജ.ശശി, ബറാബുക്ടെി, ടപ്രറാഫ.
േി.എൻ.െങ്ച്ചൻ,  ടപ്രറാഫ.ഫ്രറാൻ
സിസ് കളത്തുങ്ൽ, ശശറാങ്ൻ, 
ടക.ബിമൽജി എന്നിവർ പ്രസകും
ഗിച്ചു. എകും.ഷറാജർഖറാൻ  അധധ്യ
ക്ഷെ വഹിച്ചു. ടപ്രറാഫ.തജറാർജ്് 
തജറാസഫ് സ്റാഗെവകും അഡ്. 
ഇ.എൻ. ശറാന്ി രറാജ് കൃെജ്ഞ
െയുകും തരഖടപ്ടു ി്. തസവ ്എഡയൂ
തക്കഷൻ തേെറാക്കൾ വിദധ്യറാഭധ്യറാസ 
മന്ത്രിടയ അതദ്ദഹ ി്ടറെ ഔതദധ്യറാ
ഗിക വസെിയിൽ സദേർശിച്ച്, 
അക്ഷരമറാലയുടെ തബറാധേകും ഉെൻ 
പുേഃസ്റാേിക്കണടമന്ന് ആവ
ശധ്യടപ്ട്ടു. എകും.ഷറാജർഖറാൻ, ടപ്രറാഫ.
ഫ്രറാൻസിസ ്കളത്തുങ്ൽ, അഡ്.ഇ
.എൻ.ശറാന്ിരറാജ് എന്നിവരറാണ് 
പ്രെിേിധി സകുംഘ്ിൽ ഉണ്ടറാ
യിരുന്നെ്.

അക്ഷരമാൈ സമരം കപ്രാഫ.നടുവട്ം ശഗാോൈകൃഷ്ണൻ കസക്രശട്െിയറ്് 
നടയില് അക്ഷരകമഴുതി  ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

പ്രളയബറാധിെരുടെ പുേഃര
ധിവറാസകും ഉറപ്റാക്ക, ബറാങ്് 
വറായ്കൾ സർക്കറാർ ഏടറ്ടുക്ക, 
െകർന്ന േറാലങ്ങളകും തററാഡുകളകും 
ഉെൻ പുേർേിർമ്മിക്ക, കൂടെിക്ക
ൽ കപ്രമറി ടഹൽ്്  ടസറെ
റിൽ 24മണിക്കൂറുകും ചികിത്സ ഉറ
പ്റാക്ക തെങ്ങിയ ആവശധ്യങ്ങൾ 
ഉന്നയിച്ചുടകറാണ്ട്  കൂടെിക്കൽ 
ചപ്റാ്ിൽ പ്രളയബറാധിെരുടെ 

അെിജലീവേ കൂടെറായ്മയുടെ ആഭി
മുഖധ്യ്ിൽ പ്രെിതഷധസകുംഗമകും 
േെന്നു.   സകുംഗമകും ടക ടറയിൽ 
സമരസമിെി സകുംസ്റാേ ടചയർ
മറാൻ എകും.േി. ബറാബുരറാജ് ഉദ്ഘറാ
െേകും ടചയ്തു. 

എൻഎേിഎകും സകുംസ്റാേ 
തകറാർഡിതേറ്ർ ടപ്രറാഫ. കുസമകും 
തജറാസഫ്,  മിേി.ടക. ഫിലിപ്്,  
മറാതക്കറാച്ചി സമരസമിെി തേെറാവ് 
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േി.ടജ. വർഗ്ഗലീസ്, േൗരസമിെി 
കൺവലീേർ ഇ.എ. തകറാശി, പ്രസ് 
ക്ബ ്ടസക്ടെറി േൗഷറാദ ്ടവകുംബ്ലി, 
ടകടറയിൽ സമരസമിെി സകും
സ്റാേ കൺവലീേർ എസ്.രറാജലീ
വൻ, അെിജലീവേ കൂടെറായ്മയുടെ 
രക്ഷറാധികറാരി വി.േി.ടകറാച്ചുതമറാൻ, 
പ്രെികരണകും കൃഷ്ണൻകുടെി, എന്നി
വർ പ്രസകുംഗിച്ചു. അെിജലീവേ കൂ
ടെറായ്മയുടെ ടചയർമറാൻ േി.േി.

അനുജൻ അധധ്യക്ഷെ വഹിച്ചു. 
തഗറാേി മറാെപ്റാടെ് സ്റാഗെകും േറ

ഞ്ഞു.  കൺവലീേർ ടബന്നി തദ
വസധ്യ േദേി േറഞ്ഞു.

പ്രതിശഷധ സംഗമം എം.േി.�ാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം കെയ്യുന്നു


