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കേരളസർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി

അതീവഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമു
ഖീകരിക്കുകയാണെന്ന് 2020-2021ലെ സിഎജി
റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. പ�ൊതു
കടം വർഷംത�ോറും ഞെട്ടലുളവാക്കും വിധം
വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2014-15 സാമ്പ
ത്തികവർഷത്തിലെ പ�ൊതുകടം 1,41,947 ക�ോ
ടിയായിരുന്നത് 2020-2021ൽ 3,02,620 ക�ോടിയായി വർദ്ധിച്ചു.
ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് 3.2 ലക്ഷം ക�ോടി
യായിരിക്കുന്നു. അതായത് വെറും ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേ
രളത്തിന്റെ പ�ൊതുകടം 144 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

2020-2021ൽ സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ പ�ൊതുകടം ആകെ ആഭ്യ
ന്തരഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 40 ശത
മാനമായി ഉയർന്നതായി സിഎജി
വ്യകതമാക്കി. ഇത് അനുവദനീ
യമായ അനുപാതത്തിൽ നിന്നും
33 ശതമാനം അധികമാണ്. വാ
ങ്ങിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഭീമമായ ഈ വായ്പാ
തുക ഉൽപ്പാദനക്ഷമമാല്ലാത്ത രം
ഗങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നുവെന്നതി
നാൽ ആഭ്യന്തരഉൽപ്പാദനമാകട്ടെ
വർദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. കടം വാങ്ങിയേ
പലിശപ�ോലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയൂ
എന്ന ദുസ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടും വായ്പ
വാങ്ങിക്കൂട്ടും. ഇവയെല്ലാം ചേർ
ന്ന് ജിഡിപി-വായ്പാ അനുപാതം

സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക കട
മെടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനു
മതി നൽകാതിരുന്നതാണ് കേ
രളത്തെപ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
4000 ക�ോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ
സംസ്ഥാനം അനുമതി ച�ോദിച്ച
പ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള കടത്തി
ന്റെ കണക്കുകൾവെച്ച് കേന്ദ്രം
കടമെടുപ്പിനെ ച�ോദ്യം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനമെടുത്ത വായ്പകളുടെ

കണക്കുകളിൽ പ�ൊരുത്തക്കേടു
ണ്ടെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ
കണ്ടെത്തൽ. കിഫ്ബി ഉൾപ്പടെ
യുള്ള പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന
ങ്ങൾവഴി എടുത്തിട്ടുള്ള കടവും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മ�ൊത്തം
കടത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ കാ
ണണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ
ത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല
എന്നാണ് സംസ്ഥാന നിലപാട്.

നിലവിൽത്തന്നെ 25 ലക്ഷം രൂ
പയ്ക്കു മേലുള്ള ബില്ലുകൾ മാറാൻ
ട്രഷറി നിയന്ത്രണമുള്ള സംസ്ഥാ
നത്ത് കടമെടുക്കാൻ അനുവാദം
ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ജീവന
ക്കാർക്ക് ശമ്പളം ക�ൊടുക്കാനാ
കാത്ത തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി
രൂക്ഷമാകും എന്ന സ്ഥിതിയിലെ
ത്തി. അന്ന് 4000 ക�ോടി രൂപ
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

.
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വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 2020 ൽ
ജിഡിപി-വായ്പാ അനുപാതം 100
ശതമാനം കടന്നപ്പോൾ, തകർച്ച
പൂർണ്ണമായ ശ്രീലങ്കയുടെ ഭയപ്പെ
ടുത്തുന്ന ഉദാഹരണം കേരളത്തെ
കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തി
ന്റെ സൂചനയാണ്. സംസ്ഥാനം
അപരിഹാര്യമായ സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു നീങ്ങുക
യാണെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ്
കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു മാസമായി
കണ്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
2022 മേയ് മാസത്തിൽ സം
സ്ഥാനം കഠിനമായ ഒരു പ്രതി
സന്ധിയെ നേരിട്ടതായി സർക്കാ
രിന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. സം

കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
മെയ് 26ന് കളക്ട്രേറ്റിലേയ്ക്ക് നടത്തിയ 'അഭയാർത്ഥി പലായന'ത്തെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ കൽപ്പറ്റ
നാരായണൻ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നു. (വാര്ത്ത 14-ാം പേജില്)

hÀ²n¨phcp¶ hÀKob kwLÀj§Ä¡v ]n-¶nÂ
BÀFkvFkvþ_nsP]n IpX-{´§Ä
വ ർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം

ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരുനീക്കങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ന്. മനഃപ്പൂർവ്വം പ്രക�ോപനം സൃഷ്ടിക്കുക, മത ന്യൂന
പക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് ആക്കം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുക, ഹിന്ദുത്വ വികാരം ജ്വലിപ്പിക്കുക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഹി
ന്ദുമതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ പുതിയ
സാദ്ധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങള�ൊക്കെ ഇതിനായി
അവർ അവലംബിക്കുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി സൗഹാർദ്ദ
ത്തോടെ കഴിയുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കും
മുസ്ലീങ്ങൾക്കുമി ടയിൽ ഭിന്നിപ്പും
അവിശ്വാസവും തെറ്റിദ്ധാരണക
ളും വളർത്തുന്നത് വ�ോട്ടുനേടുന്ന
തിനാണ്. ഹിന്ദുത്വം എന്ന പേരിൽ
ഹിന്ദു വർഗീയ ഭ്രാന്താണ് ഇവർ
പടർത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾ ദുരിത
ങ്ങൾക്കുനടുവിലാണ്. തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ ഈ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കി കൃത്രിമ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർ
ച്ചയ്ക്കെടുക്കണം. മതപരമായ സ്പർ
ദ്ധ വളർത്തി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പി
ക്കണം. അത�ോട�ൊപ്പം മാദ്ധ്യമ

ങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുകയും ഭര
ണസംവിധാനത്തെ പക്ഷപാത
പരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും
വാടക ഗുണ്ടകളെ അണിനിരത്തു
കയും വേണം. അച്ഛേദിൻ അഥവാ
നല്ല നാളുകൾ പ�ോലുള്ള കപടമു
ദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ മറപറ്റി ഹിന്ദുത്വ
വായ്ത്താരികൾ അരങ്ങുക�ൊഴുപ്പി
ക്കും. മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരായ വെ
റുപ്പും വിദ്വേഷവും ഭീതിയും ഹി
ന്ദുക്കളിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് ‘ഭി
ന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക’ എന്ന വിനാശ
പാതയിലൂടെ മുന്നേറുക എന്ന
ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ളതാണ് ഈ ശബ്ദ

ക�ോലാഹലങ്ങളെല്ലാം.

വർഗീയമായി
ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി
വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു
ഗൂഢാല�ോചനയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്.
പ്രാദേശികമായുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങളെപ്പോലും ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച്
മുസ്ലീങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ചിലപ്പോൾ
ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ചും, സംശ
യവും ര�ോഷവും ആളിക്കത്തിക്കു
ന്നു. ആർഎസ്എസും ബിജെപി
യും ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപറ്റം
സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും

ഈ ഹീനപദ്ധതിയിൽ പങ്കാളി
കളാണ്. ഇതിനായി ചില സ്ഥിരം
സമ്പ്രദായങ്ങൾതന്നെയുണ്ട്.ആരാ
ധനാലയങ്ങളുടെയ�ോ ശ്മശാനങ്ങ
ളുടെയ�ോ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച തർ
ക്കം, പള്ളിയിലെ ഉച്ചഭാഷിണി
യെച്ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്ക്, മതപര
മായ ഘ�ോഷയാത്രയുടെയുംമറ്റും
നേരെയുണ്ടാകുന്ന കല്ലേറ്, ലൗ
ജിഹാദ് ആര�ോപണം, നിർബ
ന്ധിത മതപരിവർത്തനമെന്ന
പരാതി, പശുവിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള
അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വർഗീയ സ്പർ
ദ്ധ വളർത്താനായി ഏതുവിഷയ
ത്തെയും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുകയാ
ണ് സംഘപരിവാർ. ഊഹാപ�ോ
ഹങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഊതിപ്പെ
രുപ്പിച്ച നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുമ�ൊ
ക്കെ ഹീനമാംവിധം ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തുന്നു. സംഘപരിവാറിന്റെ
ഐടി വിദഗ്ദ്ധരും അവര�ോട് വി
ധേയത്വം പുലർത്തുന്ന മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളും ഈ ഹീനപദ്ധതിയിൽ

കണ്ണികളാണ്. സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ
ഇവരുടെ കള്ളക്കഥകൾ രാജ്യമെ
മ്പാടും എത്തിക്കുന്നു. കുടുംബ സദ
സ്സുകളിലേക്കും കിടപ്പറകളിലേ
ക്കുംവരെ നിറംപിടിപ്പിച്ച കഥക
ളെത്തുന്നു. ഹിന്ദുത്വ മുദ്രാവാക്യവും
ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര വാദവുമ�ൊക്കെ ഏറ്റു
വിളിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർപ�ോലും
മുന്നോട്ടുവരുന്നു. മുസ്ലീങ്ങളെ വച്ചു
പ�ൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള
വളരെ വികലമായ ഒരു ചിന്താഗ
(ശേഷം 8-ാം പേജില്)
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km¼¯n-I X-IÀ¨ kr-ãn¨p
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

യുടെ വായ്പ ലഭ്യമായതുക�ൊണ്ടു
ണ്ടായ ആശ്വാസം തീർത്തും താൽ
ക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഇത്രയും
ആപൽക്കരമായ സ്ഥിതിയിലേ
ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തികരംഗം തകർന്നതെങ്ങിനെ
യാണ്? ആരാണ് ഇതിന് ഉത്ത
രവാദികൾ?

കേരളം കടക്കെണിയിലക
പ്പെട്ടതെങ്ങിനെ?
1960കൾവരെ ഒരു രൂപയുടെ
പ�ോലും ബാധ്യതയില്ലാതിരുന്ന
കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവ് കടക്കെ
ണിയിലകപ്പെട്ടതെങ്ങിനെ? ട്രഷ
റിയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി സത്യ
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ
ഇടതു-വലതു സർക്കാരുകൾ മാ
ത്രമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന്
ഉത്തരവാദികൾ. കുറ്റകരവും നി
രുത്തരവാദപരവുമായ ധനവിനി
യ�ോഗത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പണം
നാനാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ടു.
ഭരണതലത്തിലെ അഴിമതിയിലൂ
ടെയും വെട്ടിപ്പുകളിലൂടെയും കഴി
ഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ
സംസ്ഥാനഖജനാവിൽ നിന്ന്
കവർന്നെടുത്ത തുക ഇപ്പോഴുണ്ടാ
യിട്ടുള്ള പ�ൊതുകടത്തേക്കാൾ ഒട്ടും
കുറവാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ആർ
ഭാടങ്ങൾക്കും ആഘ�ോഷങ്ങൾ
ക്കുംവേണ്ടി ഒരു മനഃസ്സാക്ഷിക്കു
ത്തുമില്ലാതെ ധൂർത്തടിച്ചത് എത്ര
യ�ോ ക�ോടികൾ. ക�ോവിഡ് മഹാ
മാരിയുടെ കാലത്ത് രാപകൽ
പണിയെടുത്ത ആശമാർക്ക് പര
മതുഛമായ ഓണറേറിയം നൽ
കാത്ത സർക്കാർ, ല�ോകകേരള
സഭയ്ക്കുവേണ്ടി 3ക�ോടി നീക്കിവ
യ്ക്കുന്നതുപ�ോലുള്ള നൂറുകണക്കിന്
ധൂർത്തുകൾ അനസ്യൂതം തുടരുക
യാണ്. ഒരു ദീർഘവീക്ഷണവുമി
ല്ലാതെ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കി
ന് ക�ോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പാതി
വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതിക
ളെത്ര? കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പദ്ധ
തി പ�ോലുള്ളവ.
സർക്കാർ വിലാസം ക�ോർപ്പ
റേഷനുകളും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാപന
ങ്ങളും രൂപീകരിച്ച് സ്വന്തക്കാരെ
ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടെയും എണ്ണ
മറ്റ സൗഭാഗ്യങ്ങള�ോടെയും നിയ
മനം നൽകി പ�ൊടിച്ചുതീർത്തത്
എത്രക�ോടികൾ. പതിനായിരക്ക
ണക്കിന് ഹെക്ടർ സർക്കാർ ഭൂമി
രാഷ്ട്രീയമേലാളന്മാരും വൻകിട
ധനികരും പങ്കിട്ടെടുത്തു. പാട്ടത്തി
നെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന്
ഏക്കർ റവന്യു -വനഭൂമി ത�ോട്ടം
മുതലാളിമാർ ഒരു രുപ പാട്ടം
പ�ോലും നൽകാതെ കൈവശപ്പെ
ടുത്തി. സർക്കാരിന്റെ വിലപ്പെട്ട
സ്വത്തുവകകൾ അന്യാധീനപ്പെ
ട്ടു. വിധേയന്മാരും ദാസന്മാരുമായ
പ�ോലീസ് പ്രമാണിമാർക്കും ഉദ്യേ
ാഗപ്രഭുക്കൾക്കും ഉയർന്ന പദവി
കളും ലാവണങ്ങളും യഥേഷ്ടം സൃ
ഷ്ടിച്ചുനൽകി കുടിയിരുത്തി. സർ
ക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുപ്പി

ച്ചുകാണിക്കപ്പെടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ
കണക്കിലെ വലിയ�ൊരു വിഹി
തവും ഇത്തരക്കാർക്കു നൽകുന്ന
ഭീമമായ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ തുക
യാണ്. എങ്കിലും പ്രൈമറി സ്കൂ
 ൾ
അദ്ധ്യാപകര്ക്കും സർക്കാർ ആശു
പത്രിയിലെ നേഴ്സുമാരും കന
ത്ത ശമ്പളംവാങ്ങി സർക്കാർ ഖജ
നാവിനെ മുടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ്
പ്രചാരണം. സ്വന്തം കക്ഷിയിലെ
അനുചരന്മാർക്ക് മന്ത്രിപ്പടയിൽ
സ്ഥാനംനൽകി, നാട്ടുകാരന്റെ ചെ
ലവിൽ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതുവഴി ചെ

റന്നുനൽകുന്ന അഴിമതിയുടെയു
ടെയും കിക്ക്ബാക്കുകളുടെയും
കമ്മീഷന്റെയും പ്രായ�ോജകരാകാ
മെന്നുള്ള സാധ്യതകൂടി കാണുന്ന
ത�ോടെ വായ്പാധിഷ്ഠിത വികസ
നത്തിന്റെ അടിയുറച്ച വക്താക്ക
ളായി മാറുന്നു. ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളിലെരാഷ്ട്രീയ
നേതൃത്വം സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാ
ത്തവിധം അഴിമതിയിൽ ആണ്ടു
മുങ്ങിയത് ഫിനാൻസ് മൂലധന
ത്തിന്റെ മാസ്മരികമായ ഈ പ്ര
വർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ്.

ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടമെടുക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിന് പിണറായി സർക്കാർ
തുടക്കമിട്ടു. ഭരണനിർവ്വഹണരംഗത്ത് ആഗ�ോളവ്യാപക
മായി മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടു
കൾക്കുമുമ്പ് തുടക്കം കുറിച്ച സാമ്പത്തികവിനിയ�ോഗ
സമ്പ്രദായമാണ് ഒന്നാം പിണറായി മന്ത്രിസഭ ഭരണമേറ്റെ
ടുത്ത നാൾ മുതൽ കേരളത്തിൽ തുടര്ന്നുവരുന്നത്.
ലവഴിക്കുന്നത് എത്രക�ോടികൾ.
സ്വകാര്യആവശ്യങ്ങൾക്കായി
സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിത്തീർ
ക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിനും മെയ്ന്റ
നൻസിനുമായി മുടിച്ചുതീർക്കുന്ന
ക�ോടികൾ എത്ര? ജനങ്ങളുടെ
നികുതിപ്പണം കൈകാര്യം ചെ
യ്യുമ്പോൾ കർശനമായി പാലിക്ക
പ്പെടേണ്ട സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധത
യും ജാഗ്രതയും അവധാനതയും
തരിമ്പും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ, ഈ
സംസ്ഥാനം പിറവിക�ൊണ്ടതി
നുശേഷം ഇന്നോളം യഥേഷ്ടം
നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികവി
നിയ�ോഗവും അഴിമതിയുമാണ്
കേരളം ഇപ്രകാരം കടക്കെണി
യലകപ്പെടാനുള്ള പ്രമുഖ കാരണം.
അത�ോട�ൊപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്നി
ലേറെ പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന
വായ്പാധിഷ്ഠിത വികസനം എന്ന
നയവും ഈ തകർച്ച സൃഷ്ടിച്ചതിൽ
മറ്റൊരു പ്രമുഖമായ കാരണമായി
പ്രവർത്തിച്ചു. വൻകിടമുതലാളി
മാരുടെയും സാമ്പത്തികഗ്രൂപ്പുകളു
ടെയും താൽപ്പര്യാർത്ഥം ഭീമമായ
ത�ോതിൽ വായ്പവാങ്ങി നടപ്പാക്കു
ന്ന വികസനമെന്ന പേരിലുള്ള മൂ
ലധനനിക്ഷപങ്ങൾ സംസ്ഥാന
ഖജനാവിന്റെ മേൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള
ആഘാതം വളരെ വലുതാണ്. രാ
ഷ്ട്രീയ - ഉദ്യോഗസ്ഥ ല�ോബിയിം
ഗിലൂടെ എങ്ങിനെയും വായ്പ അടി
ച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നത് ധനമൂല
ധന ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത
ത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിക
സനം ഉൽപ്പാദനപരമാണ�ോ അല്ല
യ�ോ എന്നത് വായ്പ നൽകുന്നവർ
ക്കും വാങ്ങുന്നവർക്കും പരിഗണ
നാവിഷയേമല്ല. വായ്പയുടെ വ്യവ
സ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും
സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിനും
വിപണിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. മുതലാ
ളിമാരുടെ ദാസന്മാരായി പ്രവർ
ത്തിക്കാൻപ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടുള്ള
ഭരണനേതൃത്വത്തങ്ങൾ, വായ്പ തു

ശ്രീലങ്കയും ഗ്രീസും അതിന്റെ കൃ
ത്യമായ പ്രതീകങ്ങളാണ്. നമ്മു
ടെ രാജ്യവും ഇവടുത്തെ സംസ്ഥാന
ഗവൺമെന്റുകളും വിനാശത്തിന്റെ
അതേ പാതയിൽ തന്നെയാണ്
സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അധി
കാരത്തിലുള്ള പിണറായി വിജ
യൻ സർക്കാർ വായ്പാധിഷ്ഠിത
വികസനത്തിന്റെ തീവ്രപാതയി
ലാണ് ചരിക്കുന്നത്. കടംകയറി
മുടിഞ്ഞ് കുത്തപാളയെടുത്താലും
വികസനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യ
മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ചങ്ങാ
ത്തമുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിയു
റച്ച പ്രയ�ോക്താവായതിനാലാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേവലം അഞ്ച്
വർഷത്തെ ഭരണത്തിനുള്ളിൽ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാഭാരം
രണ്ടുമടങ്ങായത് മുതലാളിത്ത വി
കസനത്തിന്റെ ഈ ഭ്രാന്ത് മൂല
മാണ്. തകർച്ചയുടെ നെല്ലിപ്പലക
കാണുമ്പോഴും സിൽവർലൈൻ
പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വീണ്ടും സഹ
സ്രക�ോടികൾ വായ്പ എടുക്കാൻ
തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുന്നതും ഇക്കാ
രണത്താലാണ്. ഇന്ന് കേരളം
അഭിമൂഖീകരിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ
ഒന്നാം പ്രതി പിണറായി വിജ
യൻ സർക്കാരാണ്.

ന്ന സാമ്പത്തിക വിനിയ�ോഗ രീ
തികളിൽ നിന്നുള്ള ഗൗരവതര
മായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അത്.
അതിന് ചുക്കാൻപിടിച്ചതാകട്ടെ
അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ത�ോമസ്
ഐസക്ക് ആയിരുന്നു. സമാഹ
രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വരുമാനവും
അതു ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ടു
ന്ന പദ്ധതികളും നിയസഭയിലവ
തരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാ
പിക്കുക എന്ന സാമ്പ്രദായിക രീ
തിയിൽ വ്യതിയാനം വരാൻ തു
ടങ്ങി. കർശനമായ ഓഡിറ്റ് നട
ക്കുന്ന ബജറ്റ് ചെലവുകൾക്കു ബദ
ലായി ബജറ്റിനുപുറത്ത് കടമെടു
ക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും സ്പെ
ഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളുകളും
കൺസൽട്ടൻസികളും വഴി പദ്ധ
തി നിർവ്വഹണവും നടത്തുന്ന രീതി
വ്യാപകമായി വന്നു. കിഎഫ്ബി
ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക
വിനിമയരീതിയുടെ പ്രധാന ഉപ
കരണവുമായി മാറി. പ�ൊതുമാർ
ക്കറ്റിൽനിന്ന് ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക്
കടമെടുത്തും ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്
എക്സ്ചേഞ്ചിൽവരെലിസ്റ്റുചെയ്ത്
ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുള്ള ബ�ോ
ണ്ടുകളിലൂടെയും കണ്ടെത്തുന്ന
പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാകട്ടെ
പ്രധാനമായും വൻകിട നിർമ്മാ
ണക്കമ്പനികൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കി
ക്കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്.
കൺസൾട്ടൻസി ഏജൻസികൾ
വഴി നടത്തുന്ന ഈ ചെലവുകൾ
സിഎജിയുടെ ഓഡിറ്റിനുപ�ോലും
വിധേയമാക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മ
തിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക രംഗ
ത്തിന് ഉത്തേജനം പകരുന്ന വി
ധത്തിൽ,ത�ൊഴിൽസൃഷ്ടിക്കുകയ�ോ
വരുമാനമുറപ്പാക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന
മേഖലകളിലല്ല ഈ കടമെടുത്ത
പണം ചെലവഴിച്ചതെന്ന് കഴി
ഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതാ
ണ്. അപ്പോൾ സ്വഭാവികമായും
ഉയർന്നുവരുന്ന പലിശ തിരിച്ചട
ക്കാൻതന്നെ കടമെടുക്കേണ്ട
സ്ഥിതി സംജാതമാക്കുന്നു. മാത്ര
മല്ല ശമ്പളമുൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യ
നിദാനച്ചെലവുകൾ നടന്നു പ�ോ
കണമെങ്കിലും കടമെടുക്കേണ്ട ദുഃ
സ്ഥിതി വന്നു ചേരുന്നു.

പ�ൊതുകടം കുറച്ചുകാണി
ച്ചുക�ൊണ്ട് വീണ്ടും വായ്പ
എടുക്കാൻ കിഎഫ്ബിയെ
ബജറ്റിനു പുറത്തു കടമെടു ബജറ്റിനു പുറത്ത് നിലനിർ
ക്കുകയും ചെലവഴിക്കുക
ത്തിയിരിക്കുന്നു
യും ചെയ്യുന്ന പുതിയ
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാ
സമ്പ്രദായത്തിന് പിണറായി രിനു വേണ്ടി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.
സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടു
ബാലഗ�ോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച
ഭരണനിർവ്വഹണരംഗത്ത്
ആഗ�ോളവ്യാപകമായി മുതലാളി
ത്തരാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട്
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് തുടക്കം
കുറിച്ച സാമ്പത്തികവിനിയ�ോഗ
സമ്പ്രദായമാണ് ഒന്നാം പിണറാ
യി മന്ത്രിസഭ ഭരണമേറ്റെടുത്ത
നാൾ മുതൽ കേരളത്തിൽ തുടരു
ന്നത്. ഇന്നോളം നിലനിന്നിരു

ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജ
റ്റ് നമുക്കൊന്നു പരിശ�ോധിക്കാം.
കടം തിരിച്ചടവ് ഒഴികെ, സംസ്ഥാ
നത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് 1,73,588
ക�ോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ രേ
ഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കടമ�ൊഴി
കെയുള്ള വരവ് 1,34,471 ക�ോടിയും.
പ�ൊതുകടം, സംസ്ഥാന ജിഡി
പിയുടെ 4.17% അതായത്, 39,117

ക�ോടിയും റവന്യു കടം, 22,968
ക�ോടിയുമായി കണക്കാക്കിയി
രിക്കുന്നു. എന്നാൽ കണക്കുകളിൽ
പ�ൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്നാണ് കേ
ന്ദ്രസർക്കാരും സാമ്പത്തിക വി
ദഗ്ദരും സിഎജിയുമ�ൊക്കെ ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം
ലളിതമാണ്. പദ്ധതികൾ പുതി
യതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെല്ലാം
കിഫ്ബി വഴിയാണ്. അതായത്,
സംസ്ഥാനത്തെ മൂലധന ച്ചെല
വെല്ലാം കിഫ്ബി വഴി മാത്രമാ
കുന്നു. അതെല്ലാം ബജറ്റിനു പുറ
ത്താണ്. കിഫ്ബിയാകട്ടെ സം
സ്ഥാന നിയമസഭയ�ോട�ോ ഓഡി
റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തോട�ോ വി
ധേയമല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെ
ന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.
പക്ഷേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കിഫ്ബി
സ്വന്തമായി യാത�ൊരു വരുമാന
വുമില്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ്. സം
സ്ഥാനത്തെ റ�ോഡ് നികുതിയട
ക്കമുള്ള നികുതികളിൽ നിന്നുള്ള
വരുമാനമാണ് കിഫ്ബിക്കായി
നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായ
ത് ഒരു വശത്ത് കിഫ്ബി സർ
ക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗം ബജറ്റിനു വെളിയിൽ സ്വ
ന്തമാക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, കിഫ്ബി
ഉണ്ടാക്കുന്ന സഹസ്ര ക�ോടികളു
ടെ ബധ്യത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
തലയിൽ ആണുതാനും. എന്നാൽ
കിഫ് ബി വഴി എടുക്കുന്ന കടമ�ോ
ബാധ്യതകള�ോ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാ
കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്
സർക്കാരിന്റെ ആകെ കടത്തിന്റെ
കൂടെ കിഫ്ബി ബാധ്യത കൂടി
കാണിക്കണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര
നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ ഈ നിർ
ദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുകയാണെ
ങ്കിൽ പ�ൊതുകടത്തിന്റെ തുക
വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുമെന്നതിനാൽ
കൂടുതൽ കടമെടുക്കാനുള്ള സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിയെ അത്
ബാധിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് നമു
ക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം
കൂടുതൽ, കൂടുതൽ കടമെടുക്കുന്ന
തിനുംകൂടി വേണ്ടിയാണ് കിഫ്ബി
യെ ബജറ്റിനും ഓഡിറ്റിംഗിനും
പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനം ക്രമേണ നടന്നടുക്കു
ന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ അപകടാ
വസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈയ�ൊരു
ഉദാഹരണം മാത്രം മതി.

സർക്കാർ ഖജനാവ് പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ�ൊതു
ജനാര�ോഗ്യത്തിനും ജനക്ഷേ
മത്തിനുമായിരിക്കണം
ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും
പെൻഷനും നൽകുന്നതാണ് സാ
മ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയുടെ കാര
ണമെന്ന നിലയിൽ ഒരു മാധ്യമ
പ്രചാരവേല സംസ്ഥാനത്ത് നട
ക്കുന്നുണ്ട്. തീർത്തും അനാവശ്യ
വും സൃഷ്ടിപരമല്ലാത്തതുമായ ചില
ഭരണസംവിധാനങ്ങള�ൊഴികെ,
സർക്കാരിന്റെ ബൃഹദ് സംവിധാ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ

പദ്ധതി പിൻവലിച്ച് ഉത്തരവിറ
ക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന
സർക്കാർ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പദ്ധ
തിയുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകുവാൻ
ധാർമ്മികമായ യാത�ൊരു അവ
കാശവും സർക്കാരിനില്ല. തൃക്കാ
ക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതി
രെകൂടെയുള്ള ജനവിധിയാണ്.
സിൽവർലൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
വികസനപദ്ധതികളെ മുൻനിർ
ത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം വ�ോ
ട്ടുപിടിച്ചത്. വാട്ടർ മെട്രോ, മെട്രോ
റെയിൽ, കെ റെയിൽ തുടങ്ങി
തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കണ്ണ
ഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനം മുഖ്യമ
ന്ത്രിയും ഇതര മന്ത്രിമാരും എണ്ണി
യെണ്ണിപ്പറഞ്ഞു. സിൽവർലൈൻ
സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപ്രശ്നമാ
യിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം.
എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണമാ
യും അത് നിരാകരിച്ചു എന്ന് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഫലം. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി
യുടെ രാഷ്ട്രീയപരാജയം വ്യക്ത
മാക്കുന്നതാണ് തൃക്കാക്കര ഉപ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെ
തിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാ
കെയുള്ള വിവിധ കേസുകൾ പരി
ഗണിക്കവേ, കേന്ദ്രസർക്കാർ നി
ലപാട് അറിയിക്കണം എന്ന്

നം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിപുലമായ
സാമൂഹ്യആവശ്യകതയെ മുൻനിർ
ത്തിയാണെന്ന വസ്തുത, ഈ പ്ര
ചാരവേലക്കാർ തമസ്കരിക്കുന്നു.
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാരംഗംത്തും ജനാ
ര�ോഗ്യമേഖലയിലും മറ്റ് ജനക്ഷേമ
മേഖലകളിലും മുടക്കുന്ന തുക, ഏറ്റ
വും സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേ
പമാണ്. ഒരു വികസിത സമൂഹ
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനാവശ്യകത
യായി ഗണിക്കേണ്ടുന്ന രംഗങ്ങ
ളാണിവ. അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം
നൽകുന്നതിന്റെ പ്രഥമലക്ഷ്യം
അയാളെ സാമ്പത്തികമായി നി
ലനിർത്തുക എന്നതല്ല, മറിച്ച്
വളരെ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യാവശ്യ
കത നിറവേറ്റുക എന്നതാണ്. വി
ദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടുന്ന സാമൂ
ഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരാധുനിക
ജനായത്ത സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ
പരിഗണനയായി വന്നപ്പോഴാണ്
അധ്യാപകർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.
വിദ്യാഭ്യാസ- ആര�ോഗ്യ രംഗങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് സർക്കാരുകൾ പിൻ
വാങ്ങുന്നതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത
ങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമൂഹം സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുകയാണ്. ഈ രംഗങ്ങ
ളിൽ സർക്കാർ മുതൽമുടക്ക് വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം
ശരിയായ ഡിമാന്റ്.
സർക്കാർ ചെലവിന്റെ നല്ലൊ
രു ഭാഗവും മുൻകാല കടങ്ങളുടെ
തിരിച്ചടവിനും പലിശയ്ക്കുമാണ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനിയ�ോഗിക്കു
ന്നത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർ
ഷത്തിൽ 83054 ക�ോടിയുടെ വായ്പ

ന്ദ്രക്യാബിനറ്റിന്റെ അനുമതിയും
വേണം. ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്
ഇക്കണ�ോമിക് അഫയേഴ്സിന്റെ
സർക്കുലറിൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. തത്വത്തിൽ അനുമതി,

കെ റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്
തൃക്കാക്കരയില് നടന്ന കളക്ട്രേറ്റ് മാര്ച്ചിന്റെ മുന്നിര

കേരള ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രസർ
ക്കാരിന�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അഡീഷണൽ സ�ോളിസിറ്റർ ജന
റൽ െഹെക്കോടതിയിൽ സമർ
പ്പിച്ച അഡീഷണൽ സത്യവാങ്മൂ
ലത്തിൽ, സിൽവർലൈൻ പദ്ധ

ISs¡-Wn-bn-e-I-s¸-« tIcfw
(2-ാം പേജില് നിന്ന്)

തിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി
നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനത്തി
ന�ോ കല്ലിടുന്നതിന�ോ കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല

ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കു
മ്പോൾ, ചെലവിൽ 55198 ക�ോടിയും
വായ്പാ തിരിച്ചടവിനാണ് കണ
ക്കാക്കുന്നതെന്നു കാണാം. ചെല
വിന്റെ 20% പെൻഷൻ നൽകാ
നായി വിനിയ�ോഗിക്കുന്നത് അം
ഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, 19.4%
പലിശയടവിനാണ് വേണ്ടി വരു
ന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി
കാണണം. ഈ വർഷം പലിശ
ചെലവ് 17% കണ്ട് ഉയരുമ്പോൾ
ശമ്പളച്ചെലവ് മുൻ വർഷത്തെ
അപേക്ഷിച്ച് 5% കുറയുമെന്നാണ്
കണക്കാക്കുന്നത്.ഇതാണ്വസ്തുത.
എഡിബിയിൽനിന്നും ല�ോകബാ
ങ്കിൽ നിന്നുമ�ൊക്കെ എടുത്ത വാ
യ്പകൾക്കൊപ്പം ഒപ്പിട്ടു നൽകിയ
കരാറുകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും
ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു. ഘടനാ
പരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ
പ�ൊതുമേഖലയും ജീവനക്കാരെ
യും വെട്ടിക്കുറച്ച്, ചെലവു കുറയ്ക്കുക,
അങ്ങനെ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുക
കൾക�ൊണ്ട് അവരുടെ വായ്പകളും
പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുക. ഈ
നിയ�ോ ലിബറൽ കുറിപ്പടിയാണ്
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി കേ
രളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റ
വും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്ന
ത് പ്രഖ്യാപിത വലതുപക്ഷമായ
യു ഡി എഫിന്റെ സർക്കാരുകളാ
യിരുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷം എന്ന
ലേബലിൽ ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ്
സർക്കാരുകളായിരുന്നു. ഇതിന്റെ
പരിണതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ ആകെ ജിഡിപിയുടെ 39.87%
കടബാധ്യതയായി മാറിയ നില

എന്നുമാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക അനു
മതിയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യ
ക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക
അനുമതി വളരെ പ്രധാനമാണ്.
കാരണം 1000 ക�ോടിക്കുമേലുള്ള
പദ്ധതിക്ക് റയിൽവേ ബ�ോർഡി
ന്റെ അനുമതി മാത്രം പ�ോരാ, കേ

ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രൂവൽ
അഥവാ ഐപിഎ നൽകിയത്
ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രാ
രംഭ നടപടികൾക്ക് ആയിരുന്നു
വെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ
പറയുന്നു.
പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരി

വിലെ അവസ്ഥ. കടം വാങ്ങി കടം
വീട്ടുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോ
ഴത്തെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെ
ന്റ്. ഇത് കടക്കെണിയാണെന്ന്
മനസ്സിലാക്കാൻ സാമാന്യബുദ്ധി
മതി. പക്ഷേ എന്നിട്ടും വീണ്ടും
ആവേശത്തോടെ വായ്പകൾക്കു
പിന്നാലെ പായുകയാണ് സർ
ക്കാർ.

സുപ്രധാനമായ ശുപാർശ. ഈ
വിധത്തിലുള്ള ഭരണപരിഷ്കാര
ങ്ങളുടെ പൈലറ്റ് പദ്ധതികൾ നട
പ്പാക്കാനും ഇതേ ഏജൻസികൾ
വൻ വായ്പകളും നൽകുന്നു. കടഭാ
രത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന വായ്പക
ളിൽ ഇവയുമുണ്ട്.
ഭരണച്ചെലവുകളും പാഴ്ച്ചെല
വുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്ന നിർ
ദ്ദേശം എത്രയ�ോ കമ്മീഷനുകൾ
ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അവയ�ൊന്നും നടപ്പാ
ക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല. കാരണം
ദുർച്ചെലവിന്റെ പ്രയ�ോക്താക്കൾ
രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെയാണ്
എന്നതാണ്.ചരക്കുസേവനനികുതി
വന്നത�ോടെ കേരളത്തിന്റെ തനത്
വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു
എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വി
ലപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജിഎസ്ടി
യെ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്തു
ണച്ചതും ജിഎസ്ടിയിലൂടെ ഏറ്റ
വും പ്രയ�ോജനം കേരളത്തിനാ
ണെന്ന് വാദിച്ചതും സിപിഐ(എം)
നേതാവും മുൻധനകാര്യ മന്ത്രിയു
മായ ത�ോമസ് ഐസക്കായിരുന്നു
എന്നത് ആരും മറന്നുകാണില്ല.
ഇപ്പോഴും നയപരമായി ജിഎസ്ടി
യെ ഇവർ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല.
മറ്റൊരു കാര്യം കേരള സർ
ക്കാരിന്റെ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കൽ
ശേഷി ഓര�ോ വർഷവും കുറയു
ന്നതായുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതാ
യത്, ഓര�ോ മേഖലയിൽ നിന്നും
ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നികുതി കൃത്യമാ
യി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നില
നിൽക്കുന്ന പരാധീനത, നികുതി
വെട്ടിപ്പുകാരായ വൻകിടക്കാരെ
സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാ

അന്താരാഷ്ട ധനകാര്യ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ കുറിപ്പടികൾ
സംസ്ഥാനത്തെ അപകട
ത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
തുടർച്ചയായ പ്രളയവും ക�ോ
വിഡുമ�ൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
തകർത്തതെന്ന് സര്ക്കാര് നട
ത്തുന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന
രഹിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശ
കങ്ങൾക്കിടയിൽഎത്രയ�ോതവണ
സംസ്ഥാനം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്കും
ട്രഷറി സ്തംഭനത്തിലേക്കും നീങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. അതായത് ആഴത്തി
ലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലങ്ങളായി
കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടന നേ
രിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രശ്നപരി
ഹാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ കൈ
ക്കൊള്ളുന്നതിനു പകരം അന്താ
രാഷ്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വായ്പകൾ കൈ നീട്ടി വാങ്ങി അവ
രുടെ തീട്ടൂരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്ര
വർത്തിക്കുക എന്നതാണ് നാളി
തുവരെ എല്ലാ സർക്കാരുകളും
ചെയ്തു പ�ോരുന്നത്. ജീവനക്കാരു
ടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചും കരാർ
നിയമനം വ്യാപകമാക്കിയും സർ
ക്കാരുകളെ സ്ലിമ്മാക്കുക എന്നാ
ക്കുക എന്നതാണ് സാമ്രാജ്യത്വ
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളരെ

ന്റെ അനുമതി ഇല്ലെന്നും നിർദ്ദി
ഷ്ട പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിയെ നശി
പ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പീയൂഷ്
ഗ�ോയലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വി
ഷയമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് നു
ണപ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം
നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെയും
മാധ്യമങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പി
ക്കുക എന്നതാണ് മാസങ്ങളായി
കേരളത്തിൽ നടന്നുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത് എന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന
കാര്യമാണ്. ഈ നീക്കങ്ങൾ
വളരെ ആസൂത്രിതമായിരുന്നു
എന്നുവേണം കരുതാൻ. കാരണം
അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് മു
ഖ്യമന്ത്രിക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും
അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ.
ഈ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രൂ
വൽ എന്ന ചീട്ട് ഉയർത്തിക്കാ
ണിച്ചാണ് പിണറായി സർക്കാർ
മാപ്പർഹിക്കാത്ത അതിക്രമങ്ങൾ
മാസങ്ങള�ോളം ജനങ്ങൾക്കുനേ
രെ നടത്തിയത്. കല്ലിട്ടതും സാ
മൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്തി
യതും അനുമതിയില്ലാതെയാണ്.
സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വൃദ്ധ
(ശേഷം 10-ാം പേജില്)

കുന്നതാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്ന
തിനു പകരം പിരിക്കാൻ എളുപ്പ
മായ പെട്രോളിയം, റ�ോഡ് നികുതി
തുടങ്ങിയവ വീണ്ടും വീണ്ടും വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

കടം വാങ്ങിയുള്ള ഭരണനിർ
വ്വഹണത്തെയും വികസന
ത്തെയും ചെറുത്തുപരാജ
യപ്പെടുത്തുക
കടക്കെണിയിലകപ്പെട്ട് രക്ഷാ
മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞ നിരവ
ധി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തകർ
ന്നടിയുന്നത് നാം ഇന്ന് കാണു
ന്നു. കടം കയറി മുടിഞ്ഞുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ശ്രീലങ്ക,
ഭീമമായ വായ്പ വാങ്ങി ക�ൊളം
ബ�ോയിൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ
വിമാനത്താവളം പണിയാൻ തീ
രുമാനിച്ചത്. നിരവധി വ്യക്തിക
ളും സംഘടനകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി
വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടു. ചെവി
ക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാ
യില്ല. ല�ോകത്തിനുമുമ്പിൽ ഭിക്ഷാ
പാത്രവുമായി യാചിക്കേണ്ടുന്ന
സ്ഥിതിയില്ക്ക് ആ രാജ്യത്തെ ചവി
ട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
ഈ വികസനഭ്രാന്താണ്.
ഇതേ പാതയിലാണ് നമ്മുടെ
രാജ്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാരു
കളും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ലക്കും
ലഗാനുമില്ലാതെ വായ്പ വാങ്ങിയു
ള്ള വികസനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ
യും ക്രമേണ തകർച്ചയിലേക്കാ
ണ് നയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ
കടം വാങ്ങിയുള്ള ഭരണനിർവ്വഹ
ണത്തെയും വികസനത്തെയും
ചെറുത്തുപരായജയപ്പെടുത്താനാ
യി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണി
നിരക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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പ്രതിപക്ഷഎംഎൽഎയായിരുന്ന പി.ടി.ത�ോമസിന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന നിയമ

സഭാ സീറ്റിലേയ്ക്ക് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തെ
മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭരണമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങ
ളുടെ നയങ്ങളും പദ്ധതികളും പൂർവ്വാധികം വീറ�ോടെ തുടരാൻ അവയ്ക്ക് വലിയ ജനസമ്മിതി
ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനായി എന്തുമാർഗ്ഗമവലംബിച്ചും വിജയം നേടുക
എന്നത് അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യകതയായിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണി അവരുടെ സ്വപ്നപദ്ധ
തിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള
ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായും തൃക്കാക്കര വിജയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചു.
അങ്ങിനെ തൃക്കാക്കര മൽസരത്തെ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാനത്തിലേ
ക്ക് എൽഡിഎഫ് മാറ്റി. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലടക്കം ദയനീയമായ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം പ്രാണവായുപ�ോലെ അനിവാര്യമായിമാറിയത�ോടെ തൃക്കാക്കര
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഹൈ വ�ോൾട്ടേജ് മൽസരമായി പരിണമിച്ചു.

സർവ്വസംവിധാനങ്ങള�ോടെ
യും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷീന
റി സജ്ജീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് എൽ
ഡിഎഫ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയല
ക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുവേണ്ടിയായി
രുന്നു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും 20
മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കാർ
സംവിധാനമാകെ തൃക്കാക്കരയിൽ
ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ഭരണപക്ഷത്തെ
ഏതാണ്ട് 60 എംഎൽഎമാരും
പ്രമുഖനേതാക്കളും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ
നിന്നുള്ള കേഡർമാരും തൃക്കാക്ക
രയിൽ ആഴ്ചകള�ോളം ഓര�ോ വീടും
അരിച്ചുപെറുക്കി അവരുടെ ‘വിക
സനരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മഹത്വം’
ജനങ്ങളെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താൻ
പ്രയത്നിച്ചു. തൃക്കാക്കരയിലെ
മത്സരം സംസ്ഥാനഭരണവും ജന
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ�ോ
രാട്ടമായി മാറി. ഒരു തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് വിജയം പാകപ്പെടുത്താൻ
വേണ്ടുന്ന എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇട
തുമുന്നണി ആവിഷ്ക
 രിച്ചു. അവ
സരവാദരാഷ്ട്രീയ ചുവടുവയ്പുകളും
വർഗ്ഗീയ-സാമുദായിക പ്രല�ോഭ
നങ്ങളും കളംനിറഞ്ഞാടി. പണ
ക്കൊഴുപ്പിലൂന്നിയ ഹൈടെക് പ്ര
ചാരണവേലയിൽ ഇടതുമുന്നണി
ഏവരുടെയും മുന്നിലായിരുന്നു.
പരമ്പരാഗത പ്രചാരണ രീതിക
ള�ോട�ൊപ്പം, ഒരു കണക്കുമില്ലാതെ
പണം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണം
അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധ
മായിരുന്നു. അവിശ്വസനീയവും
അസാധാരണവുമായ ഈ പ്രചാ
രണപ്രളയത്തിനുശേഷവും എൽ
ഡിഎഫ് പരാജയപ്പെട്ടു. പണം
കുത്തിയ�ൊഴുക്കുന്നതിലും വർഗ്ഗീയ
- സാമുദായിക വികാരം മുതലെ
ടുക്കുന്നതിലും മുന്നണികൾ എല്ലാം
പരസ്പരം മൽസരിച്ചെങ്കിലും ഇക്ക
ര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി മറ്റുള്ളവ
രെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടാ
യത്. ക�ോൺഗ്രസ്സിന് മുൻതൂക്കമു
ള്ള മണ്ഡലമെന്നതും പി.ടി.ത�ോമസ്
എന്ന ഘടകവും മാറ്റിനിർത്തി
യാൽ, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ
യത്തിനുവേണ്ടഘടകങ്ങൾപലതും
ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി

രുന്നു. എന്നിട്ടും എൽഡിഎഫ്
ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു.
എന്തുക�ൊണ്ട്?

ഇടതുപക്ഷരാഷട്രീയം
ബലികഴിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ്
എൽഡിഎഫിന്റെ അടിമുടി
ജനവിരുദ്ധമായ ഭരണത്തിനെതി
രെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയ
മുറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇടതുരാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ സകലമാനമൂല്യങ്ങളും
ബലികഴിച്ചുക�ൊണ്ട് നടത്തിയ
മനംപിരട്ടലുളവാക്കുന്ന വലതുരാ
ഷ്ട്രീയ നടപടികൾക്കെതിരെയും
സാധാരണ ജനങ്ങളിലും സത്യസ
ന്ധരായ ഇടതുവിശ്വാസികളിലുമുൾ
പ്പടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശക്തമായ പ്ര
തിഷേധത്തിന്റെ വികാരം തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണ്ണയിച്ചതിലെ
ഏറ്റവും പ്രധാനഘടകമാണ്.
അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റ
ത്തിലകപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ അക്ഷ
രാർത്ഥത്തിൽ ഞെരിയുകയാണ്.
പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ
ദിനംപ്രതി ഉയരുന്ന വിലയിൽ
നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
നൽകാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന
ആവശ്യത്തെ പുഛത്തോടെ തള്ളി
ക്കളഞ്ഞു. ബസ് ചാർജ്ജ് വർദ്ധി
പ്പിച്ചു. എല്ലാത്തരം നികുതികളും
സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള
ചാർജ്ജുകളും 30 ശതമാനം മുതൽ
300 ശതമാനംവരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ദേശീയപാതകളെല്ലാം ചുങ്കപ്പാ
തക ളായി. . കെഎസ്ആർറ്റിസി
സമ്പൂർണ്ണ തകർക്കലിനെ അഭി
മുഖീകരിക്കുകയാണ്. നിരന്തരമാ
യി ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളവും
പെൻഷനും മുടങ്ങുന്നു. ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുക സർ
ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല
എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഗതാ
ഗതമന്ത്രി ‘ഇടതു’സർക്കാരിന്റെ
നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂവാ
യിരത്തിലേറെ ബസ്സുകൾ ഗ്യാരേ
ജുകളിൽ കിടന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത്
നശിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിഅ
ഞ്ഞൂറിലേറെ ഷെഡ്യൂളുകൾ വെ
ട്ടിക്കുറച്ചു. ജനങ്ങളുടെ യാത്രാദുരി
തങ്ങൾ അതിന്റെ പാരമ്യത്തി

ലെത്തിയിരിക്കുന്നു. കെഎസ്ആർ
റ്റിസി ലാഭകരമായി നടത്തിയി
രുന്ന ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകളെല്ലാം
കെസ്വിഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനി രൂപീ
കരിച്ച് അതിനുകീഴിലേക്ക് മാറ്റി
യിരിക്കുന്നു. ഒര�ൊറ്റ സ്ഥിരനിയ
മനംപ�ോലും നടത്താതെ അടിമു
ടി കരാർ ത�ൊഴിലാളികളെ നി
യ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് മ�ോദിയുടെ ഫി
ക്സഡ് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ്
ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാപ
നമായി കെ സ്വിഫ്റ്റ് മാറിയിരി
ക്കുന്നു. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ
പിൻവലിക്കുമെന്ന ഒന്നാം പിണ
റായി സർക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് വാഗ്ദാനം രണ്ടാം സർക്കാരി
ന്റെ കാലത്തുപ�ോലും നടപ്പാക്കി
യിട്ടില്ല. മദ്യം കുത്തിയ�ൊഴുക്കുന്നു.
മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിവസ്തുക്ക
ളുടൈയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാപ
നം സ്കൂ
 ൾ കുട്ടികളെവരെ തുല
യ്ക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും സാധാരണ
പൗരന്മാർക്കും
നേരെയുള്ള
പ�ോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ഒരു
വശത്ത് പെരുകുമ്പോൾ മറുവശ
ത്ത് ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളും
പകൽവെളിച്ചത്തിലും സ്വൈരവി
ഹാരം നടത്തുന്നു. ക�ൊലപ്പെടു
ത്തിയ പ്രതിയ�ോഗിയുടെ മൃതദേ
ഹം ചുമന്ന് പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനി
ലെത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാനേതാവിന്റെ
ക�ൊലവിളി സംസ്ഥാനത്തെ ജന
ങ്ങളെ ഭയചകിതരാക്കുന്നു. ഭരണ
രംഗം മുതൽ സഹകരണമേഖല
വരെ നടമാടുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന
അഴിമതികൾ ഒരു വാർത്തയല്ലാ
തായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കിഫ്ബി
നിർമ്മിച്ച റ�ോഡുകളും പാലങ്ങളും
സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും പണിതീരു
മ്പോൾതന്നെ തകരുന്നത് അതി
നുപിന്നിലുള്ള അഴിമതിയുടെ ആഴം
വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രളയഫണ്ടിൽ
വരെ വെട്ടിപ്പുകൾ നടന്നു. ഇപ്ര
കാരം അടിമുടി ജനദ്രോഹകരമാ
യി മാറിയിരിക്കുന്ന പിണറായി
സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവി
കാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
സൃഷ്ടിച്ചതിൽ നിർണ്ണായകമായ
പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനം കടക്കെണിയി
ലേയ്ക്ക് വീണുകഴിഞ്ഞു. ഓര�ോമാ

സവും നിരന്തരം കടമെടുത്താണ്
സർക്കാരിന്റെ നിത്യനിദാനചെ
ചലവുകൾ നടത്തുന്നത്. ആകെ
പ�ൊതുകടമായ 3.2 ലക്ഷം ക�ോടി
രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജിഡി
പിയുടെ 37.18 ശതമാനമാണ്.
ഇൻഡ്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം
കടബാധ്യതയുള്ള 4 സംസ്ഥാന
ങ്ങളില�ൊന്നായി കേരളം മാറി
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന കടബാധ്യത
യുടെ കണക്കുകൾ അടിമുടി പ�ൊ
രുത്തക്കേടുകളും വ്യാജപ്രസ്താവ
നകളും നിറഞ്ഞതാണ്. കിഫ്ബി
വഴി എടുത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൻ
തുകയുടെ കടം ബജറ്റിനുപുറത്താ
ണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഭാരമാ
കട്ടെ സംസ്ഥാനഖജനാവിന്റെ
മേലും. കിഎഫ്ബിയുടെ ബാധ്യത
കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പ�ൊതു
കടത്തിന്റെ ചിത്രം ഞെട്ടിപ്പിക്കു
ന്നതാകും. കേരളത്തിന്റെ തകരു
ന്ന സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്റെ ഭാരം
മുഴുവൻ നികുതികളുടെയും ഫീസു
കളുടെയും ചാർജ്ജുകളുടെയും രൂ
പത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ
പതിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ നേ
ട്ടങ്ങളുടെ പ്രചാരണഘ�ോഷങ്ങൾ
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ�ൊടിപ�ൊ
ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ മാ
സത്തെ ശമ്പളവും പെൻഷനും മു
ടങ്ങുമെന്ന സ്ഥതിതിയിൽ ഖജ
നാവ് എത്തിച്ചേർന്നത്. കിഫ്ബി
വഴി കിട്ടുന്ന പണം വിനിയ�ോഗി
ക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉൽപാദനക്ഷമമായ
രംഗങ്ങളിലല്ലെന്നത് കേരളത്തി
ന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്നു
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരള
ത്തിന്റെ ആള�ോഹരി കടം 90,000
രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു. സിൽവർ
ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ
മുന്നോട്ടുപ�ോയാൽ ഈ ആള�ോഹ
രി ബാധ്യത രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം
രൂപയായി വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ നടപടികളാ
ണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയു
ടെ അവസ്ഥയാവും കേരളത്തിന്റേ
തുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏവരും മു
ന്നറിയിപ്പുനൽകി കഴിഞ്ഞു.

വർഗ്ഗീയ-സാമുദായിക
നീക്കങ്ങൾ നിറഞ്ഞാടിയ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം
ഇടതുമുന്നണി അവതരിപ്പിച്ച
സ്ഥാനാർത്ഥിതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക
മതവിഭാഗത്തിന്റെ വ�ോട്ട് ലക്ഷ്യം
വച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് പകൽ
പ�ോലെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ജില്ലാ
നേതൃത്വം ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാ
നാർത്ഥിയെ വെട്ടി മാറ്റി, ഒരു
വൈദികന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ,
പള്ളിസ്ഥാപനത്തിന്റെ അങ്കണ
ത്തിൽ പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ
പ്രഖ്യാപിച്ചത് സാമുദായികമായ
ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ചില കണ
ക്കുകൂട്ടല�ോടെയായിരുന്നുവെന്ന്
ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്?

മുത്തുപ�ോലത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി
എന്നു ഇ.പി.ജയരാജൻ വിശേ
ഷിപ്പിച്ച ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ
യ�ോഗ്യതയെന്താണ്? ഇടതുരാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തി
ല�ോ, ജനകീയ പ്രക്ഷോഭ വേദി
കളില�ോ, മതേതരമൂല്യങ്ങൾക്കാ
യുള്ള പ്രവർത്തനരംഗത്തോ ഈ
സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആരും കണ്ടി
ട്ടില്ല. ഓര�ോ മതവിഭാഗത്തിനും
മുൻതൂക്കമുള്ളമേഖലകളിൽഅതത്
മതവിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള നേതാ
ക്കളെ പ്രചാരണത്തിനായി നി
യ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്നടത്തിയആപൽ
ക്കരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ മതേതരഘടനയ്ക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ
വലുതാണ്. തിരശീലയ്ക്കു പിറകി
ലെ നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയകൂട്ടുകെട്ടു
കളും കള്ളവ�ോട്ടുൾപ്പെടെയുള്ള
നീചമാർഗ്ഗങ്ങളും ഇടതുമുന്നണി
അവലംബിച്ചു. ക�ോൺഗ്രസ്സിനെ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സിപിഐ(എം)
വേദിയിലെത്തിയ കെ.വി.ത�ോമ
സ്സ് എന്ന നേതാവിനെ, പതിറ്റാ
ണ്ടുകളായി ഛർദ്ദിച്ചതെല്ലാം വി
ഴുങ്ങി, നാണംകെട്ട നിലയിൽ
എതിരേറ്റ്, വലിയ നേതാവായി
എഴുന്നള്ളിച്ച സിപിഐ(എം) നട
പടി ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഇടതു
പക്ഷ വിശ്വാസികള്ക്ക് എങ്ങി
നെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴി
യുക. ഉദരപൂരണത്തിന്റെ അറപ്പു
ളവാക്കുന്ന പ്രതീകമായ കെ.വി.
ത�ോമസ്സ് എന്ത് ഇടതുമൂല്യത്തെ
യാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന
ത്. ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കരുടെ
വ�ോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള നാ
ലാംകിട രാഷ്ട്രീയം മാത്രമായിരു
ന്നു അത്. വർഗ്ഗീയതയ്ക്കെതിരായ
ചന്ദ്രഹാസമിളക്കലും മതേതരപു
ര�ോഗമന വീമ്പിളക്കലുമെല്ലാം
പച്ചയായ ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്ന ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാ
സികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഇവയെല്ലാം അവരുടെ ആത്മാ
ഭിമാനത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന നട
പടികളായാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ സിപി
ഐ(എം) സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തൃ
ക്കാക്കരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പരാജയം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ
ത്തിന്റെ ത�ോൽവിയായി കണ
ക്കാക്കാനാകില്ല. മറിച്ച് ഇടതുപ
ക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലേബലിൽ
കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കുന്ന മനംപി
രട്ടലുളവാക്കുന്ന വലതുപക്ഷ രാ
ഷ്ട്രീയത്തിനേറ്റ പ്രഹരമാണ് എൽ
ഡിഎഫിന്റെ പരാജയം. ഇടതു
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സത്യസന്ധ
രായ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ഇട
തു-പുര�ോഗമനചിന്താഗതിക്കാരു
മായ വലിയ�ൊരുവിഭാഗം ഈ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ�ോട്ടിംഗിൽ
നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ചെ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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യ്തത്. വ�ോട്ട് ചെയ്തവരിൽ സാര
മായ ഒരു വിഭാഗമാകട്ടെ, ഇടതു
പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ
യും സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും കൈ
യ�ൊഴിയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഈ
വസ്തുത അംഗീകരിക്കാൻ മുന്നണി
യും അതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന
സിപിഐ(എം) നേതാക്കളും
ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല. സഹ
താപതരംഗമാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷ
ത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർ
ത്ഥിയുടെ വിജയത്തിനുപിന്നിലെ
ന്നും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാ
യി ബിജെപി വ�ോട്ടുമറിച്ചെന്നു
മ�ൊക്കെയുള്ള പതിവ് വിശകലന
വിശദീകരണങ്ങളിൽ സിപിഐ
(എം) നേതാക്കൾ വീണുരുണ്ട
പ്പോൾ അണികളിൽതന്നെ വലി
യ�ൊരുപങ്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ
തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ
ത്തേക്കാൾ 2500 വ�ോട്ട് അധികം
നേടി എന്ന കണക്കിൽ തല പൂ
ഴ്ത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ എൽഡിഎഫിന്റെ ഭര
ണനയങ്ങൾക്കെതിരെ മൽസരി
ച്ച മുന്നണി കഴിഞ്ഞ തവണത്തേ
ക്കാൾ 12,931 വ�ോട്ട് അധികം
നേടി എന്നത് തൃക്കാക്കര ഫലം
അവർക്കെതിരെയുള്ള വിധിയെ
ഴുത്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ ക�ൊടിയ ജനദ്രേ
ാഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള
ശക്തമായ വികാരവും ഈ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട്. വർ
ഗ്ഗീയതയുടെ ആറാട്ടും കേന്ദ്രഭര
ണത്തിന്റെ പദവിയും ഒരു കണ
ക്കുമില്ലാതെ ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന പണവും
പുറമെനിന്ന് വന്ന ആർഎസ്എ
സ് കേഡർമാരും ആസൂത്രിതമായ
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ കാമ്പെയ്നും
ഒക്കെചേർന്ന് തൃക്കാക്കര മണ്ഡ
ലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രചരണപ്ര
ളയത്തിനുശേഷവും ബിജെപിക്ക്
കഴിഞ്ഞതവണത്തേക്കാൾ വ�ോട്ട്
കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ബിജെപി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെയും
ഭ്രാതൃഹത്യയുടെയും രാഷ്ട്രീയം പ�ൊ
തുവിൽ കേരളത്തിന്റെ മതേതര
മനസ്സാക്ഷി അംഗീകരിക്കില്ല
എന്നത് ഒരിക്കൽകൂടി വ്യക്തമാ
വുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സദാചാര
രാഹിത്യത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ
പി.സി.ജ�ോർജ്ജിനെ കെട്ടിയെ
ഴുന്നള്ളിക്കുകകൂടി ചെയ്തത�ോടെ
ബിജെപി നേരിട്ട തിരിച്ചടിയുടെ
ആക്കംകൂടി. ഇപ്രകാരമുള്ള രാ
ഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ ജന
ങ്ങളുടെ വെറുപ്പിനു പാത്രമാകുന്ന
ബിജെപിക്ക് വ�ോട്ടുകുറയുക സ്വ
ഭാവികം മാത്രം. എന്നാൽ അത്
അംഗീകരിക്കാൻ സിപിഐ(എം)
തയ്യാറല്ല. ബിജെപിയുടെ വ�ോട്ട്
സ്ഥിരമാണെന്നും മറിച്ചുക�ൊടുക്കു
ന്നതുക�ൊണ്ടുമാത്രമാണ് അവർക്ക്
വ�ോട്ടു കുറയുന്നത് എന്നുമുള്ള സി
ദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച് ബിജെപി
യെരാഷ്ട്രീയമായികുറ്റവിമുക്തമാക്കി
രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ ചെ

യ്യുന്നത്.
വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം
ആളിക്കത്തിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ
തലയിൽ എണ്ണിയാല�ൊടുങ്ങാത്ത
സാമ്പത്തികഭാരങ്ങൾ അടിച്ചേൽ
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിജെപി
ക്കെതിരെയുള്ള
ജനങ്ങളുടെ
വികാരം ഈ ഫലത്തിൽ പ്രതി
ഫലിക്കുന്നു എന്നല്ലേ വ്യക്തമാ
ക്കേണ്ടത്. വ്യത്യസ്ത മുന്നണികൾ
ക്ക് മാറിമാറി വ�ോട്ടുചെയ്യുന്ന ഗണ്യ
മായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന വസ്തുത
മറച്ചുവച്ചുക�ൊണ്ടാണ് അധികം
നേടിയതിന്റെയും വ�ോട്ടുമറിച്ചുക�ൊ
ടുക്കലിന്റെയും കഥകൾ മെനയു
ന്നത്. സ്വന്തം പരാജയത്തിന്റെ
കാരണങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനും യുഡി
എഫിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാര
ണങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള
തത്രപ്പാടിൽ ദയനീയമായ രാ
ഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണ് സിപിഐ
(എം) പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെ
തിരായ ജനകീയസമരം
ജനാധിപത്യ സമരരാഷ്ട്രീയ
ത്തെ ശകതിപ്പെടുത്തുകയും ന്യാ
യമായ ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ
നിന്ന് പ�ോലീസിനെ മാറ്റിനിർ
ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്
ഒരിടതു ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും
പ്രാഥമികമായ കടമയും അതിന്റെ
വ്യതിരിക്തതയും. ഇടതുപക്ഷരാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ അടിസ്ഥാന
തത്വം പരിപൂർണ്ണമായും കുഴിച്ചുമൂ
ടുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ
നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എൽ
ഡിഎഫ് ഭരണം. ജനാധിപത്യം
അനുവദിക്കുന്ന ഒരുതരത്തിലുമുള്ള
സംഘടിതപ്രവർത്തനവും അനു
വദിക്കില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഉറ
പ്പിച്ച ഒരു സംഘമായി പിണറാ
യി സർക്കാരിന്റെ പ�ോലീസ് മാറി.
കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ പദ്ധ
തിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനമെമ്പാടും
സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളെയും വീട്ടമ്മ
മാരെയും വൃദ്ധരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ
യും തെരുവുകളിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു.
കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുനൂറി
ലധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാ
നപരമായി സമരം ചെയ്ത കെ
റെയിൽവിരുദ്ധപ്രക്ഷോഭകാരികളെ
പ�ോലീസ് നീചമായാണ് നേരിട്ട
ത്. ഇടതുപക്ഷവിശ്വാസികളിൽ
പ�ോലും കടുത്ത അമർഷവും
ര�ോഷവും പ�ോലീസ് അതിക്രമ
ങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുകയുണ്ടായി.
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞ ഒന്നൊരവർഷമായി സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്ന, സമാനതകളില്ലാത്ത
ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സങ്കുചിത
മായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെ
ഉയർന്നുവന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സിൽവർലൈൻ
കടന്നുപ�ോകുന്ന മേഖലകളിലെ
ജനങ്ങൾ സ്വന്തം മുൻകൈയിൽ
രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏതാനും ജന
കീയ സമരസമിതികളെ സംസ്ഥാ
നതലത്തിൽ ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ് കെ റെയിൽ സിൽവർ
ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമതി

എന്ന സംസ്ഥാനതല സമരസം
ഘടന പിറന്നത്. തുടർന്ന് ഈ
സമരസംഘടനയുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നടന്ന സുഘടിതവും ചിട്ട
യായതുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ
സംസ്ഥാനമെമ്പാടുമായി മുന്നൂറ�ോ
ളം പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകൾക്ക്
ജന്മം നൽകി. പതിനായിരക്കണ
ക്കിന് സാധാരണജനങ്ങൾ ഒര�ൊ
റ്റ സമരസംഘടനയുടെ കീഴിൽ
ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ അണി
നിരന്നു. പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വി
നാശത്തെ സംബന്ധിച്ചും സമര
സംഘാടനത്തിന്റെ വിവിധ വശ
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ട്രീയ
വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ജനങ്ങൾ
അസാധാരണമായ ഒരു സമരശ
ക്തിയായി ഉയർന്നു. യാത�ൊരു
ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും നൽകാ
തെ, രാപകൽ ഭേദമില്ലാതെ അടു
ക്കളയിലും മുറ്റത്തും പറമ്പിലും
മഞ്ഞക്കുറ്റിയുമായി സാമൂഹ്യാ
ഘാത പഠനത്തിനെന്ന പേരിൽ
വൻ പ�ോലീസ് അകമ്പടിയ�ോടെ
ധിക്കാരപൂർവ്വം കയറിചെന്ന കെ
റെയിൽ സംഘത്തെ ചെറുത്തുപ
രാജയപ്പെടുത്തിയത് അസാധാര
ണമായ ഈ സമരശക്തിയാണ്.
സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പ്രതിഷേധി
ച്ച സാധാരണ സ്ത്രീകള�ോടും കുട്ടി
കള�ോടും വൃദ്ധര�ോടും സാമൂഹ്യപ്ര
വർത്തകര�ോടും പ�ോലീസ് നട
ത്തിയ പ�ൊറുക്കാനാവാത്ത അതി
ക്രമങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ സാക്ഷിക
ളായി. ആരെതിർത്താലും, എന്തു
പ്രതിഷേധമുണ്ടായാലും എന്തിന്
സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്
എതിരായാലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കു
മെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി
ജയന്റെ ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ നില
പാട് കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ
മനസ്സാക്ഷിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതി
നും അപ്പുറമായിരുന്നു. നാവ് ഏതു
രീതിയിൽ വളച്ചും പച്ച നുണകൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിപിഐഎം
നേതാക്കളുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയെ
ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലായി
രുന്നു. കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്ക ലിനു ഇര
കളാകുന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ
മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ ഏതാ
ണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഏറ്റവും ന്യാ
യമായ ഈ സമരത്തോട�ൊപ്പം
അചഞ്ചലമായി നിലക�ൊണ്ടു.
രാജ്യസുരക്ഷാപ്രശ്നത്തിന്റെ
പേരുപറഞ്ഞ് ഡിപിആർ ഉൾപ്പ
ടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
സകലവിഷയങ്ങളും സർക്കാർ
ജനങ്ങളിൽ നിന്നു മറച്ചുവച്ചു. സമ
രനേതൃത്വം വിവരാവകാശപ്രകാ
രം മനസ്സിലാക്കിയ പദ്ധതിയെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന
വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ പദ്ധതി
ക്കെതിരെ ഉറച്ച ബ�ോദ്ധ്യം സൃഷ്ടി
ച്ചു. ജനവികാരത്തിന്് യാത�ൊരു
വിലയും സർക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്നി
ല്ലെന്നുള്ള സമീപനംകൂടിയായ
പ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനാധിപ
ത്യ മനസാക്ഷി സർക്കാരിനെതി
രെ ശക്തമായി ഉണർന്നു. ഡിപി

ആർ പുറത്തുവന്നത�ോടെ പദ്ധതി,
നാടിനെ തകർക്കുന്ന വിനാശപ
ദ്ധതിയാണെന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാ
യി. പാരിസ്ഥിതികമായും സാമൂ
ഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും ജന
ങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും സു
രക്ഷയെയും ബാധിക്കുമെന്ന തി
രിച്ചറിവ് സമരത്തെ കൂടുതൽ ശക്ത
മാക്കി. പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹ്യ
-സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ ശക്ത
മായ എതിർപ്പ്, ബഹു കേരള
ഹൈക്കോടതിയുടെ പദ്ധതിക്കെ
തിരായ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ
ഉത്തരമില്ലാതെ വിയർക്കേണ്ടി
വന്ന കെ റെയിൽ കമ്പനി, സാ
മൂഹ്യാഘാതപഠനത്തിന്റെ പേരി
ലുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ, ശാ
സ്ത്രീയമായ ഒരടിത്തറയുമില്ലാത്ത,
തട്ടിക്കൂട്ട് രേഖയായ ഡിപിആർ,
രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചി
ട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവയെല്ലാം
സർക്കാരിനെ തുറന്നുകാട്ടി. മേൽ
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരള
സമുഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ച�ോദ്യങ്ങ
ളും പ്രതിഷേധവും നിലനിൽക്കേ
യാണ് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് കടന്നുവന്നത്. കെ റെയിൽ
ഇരകൾ മാത്രമല്ല, തൃക്കാക്കര
മണ്ഡലത്തിലെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ
വ�ോട്ടർമാരും സിൽവർലൈൻ
പദ്ധതിക്കെതിരെയും പദ്ധതിയു
ടെ പേരിലുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തിനെ
തിരെയും സർക്കാരിന�ോട് കണ
ക്കുതീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. നീ
തിയ�ോട�ൊപ്പമുള്ള ജനങ്ങളുടെ
ഈ നിലപാടാണ് ഇടതു സ്ഥാ
നാർത്ഥിയെ പരാജയത്തിന്റെ
പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച സുപ്രധാ
നമായ രാഷ്ട്രീയ ഘടകം.

ഇടതുപക്ഷം സമ്മാനിച്ച
ക�ോൺഗ്രസ്സ് വിജയം

സിപിഐ(എം) നയിക്കുന്ന
ഇടതുമുന്നണി നടത്തിയ നിർല
ജ്ജമായ വലതുരാഷ്ട്രീയ പ്രചാര
ണം ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ അനായ
സമായ വിജയത്തിന് വഴിയ�ൊ
രുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ക�ോൺ
ഗ്രസ്സ് അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പ
ത്തിക - രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളെ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിന്റെപ്രചാരണരംഗത്തെ
കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്ര
സ്തുത നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പതന
ത്തിലാണ്ട സാമൂഹ്യസാഹചര്യ
ത്തെ അധികരിച്ച് സജീവമായ
ചർച്ചകളും അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സന്ദേശവും
ഉയർത്തുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ
ഇടതുപക്ഷ ധർമ്മം. അതു ചെയ്തി
ല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യ
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ച�ോർത്തി
ക്കളഞ്ഞുക�ൊണ്ട് സിപിഐ(എം),
വികസനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ
കേന്ദ്രവിഷയമാക്കിയപ്പോൾ
ക�ോൺഗ്രസ്സ് അത് സമർത്ഥമാ
യി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി. സിൽ
വർലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയപ്ര
ക്ഷോഭത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷ
ത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട്, യുഡിഎഫ് സമരപക്ഷത്തി

ന്റെ പ്രതിനിധികളായി മാറി. വ്യ
വസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷം കൈ
യ�ൊഴിഞ്ഞ സമരപതാക ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന്റെ കൈവശമെത്തുന്ന വൈ
പരീത്യം കേരളത്തിന് കാണേ
ണ്ടിവന്നു. ഒരു ക�ോർപ്പറേറ്റ് പദ്ധ
തിയുടെ അടിയുറച്ച നടത്തിപ്പുകാ
രും, അത് നടപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങളെ
അടിച്ചൊതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒന്നായി സിപിഐ(എം) മാറിയ
പ്പോൾ, സ്വഭാവികമായും അതിനെ
എതിർക്കുന്നവരെ ജനകീയസമ
രത്തിന്റെ വക്താക്കളായി കാണാൻ
ജനങ്ങൾ പ്രേരിതരായി. പ്രതിപ
ക്ഷ സ്ഥാനത്തിന്റെ സൗകര്യം
ഫലപ്രദമായി ക�ോൺഗ്രസ്സ് പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പരിപൂർണ്ണമായും ഇത്തരമ�ൊരു
സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്ത
രവാദികൾ സിപിഐ(എം)ഉം
ഇടതുമുന്നണിയുമാണ്. ഇത്ക�ോൺ
ഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള അംഗീ
കാരം എന്നതിനുമുപ്പറം ഇടതുഭ
രണത്തിനെതിരായ വിധിയെഴു
ത്താണ്.

ജനാധിപത്യസമരമാണ് ഇടത്
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രാണൻ
ആഴമേറിയ പതനത്തെയാ
ണ് ദേശീയരാഷ്ട്രീയരംഗം ഇന്ന്
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഏതാനും
ക�ോർപ്പറേറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേ
ണ്ടിയുള്ള ഭരണം ജനങ്ങളെ നി
സ്സഹായതയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക്
ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവിത
ദുരിതങ്ങൾ അതിന്റെ പാരമ്യത
യിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഭര
ണനേതൃത്വം, ജനങ്ങളുടെ ജീവി
തവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത
വൈകാരിക വിഷങ്ങൾ ഉയർത്തി
അവരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ചെ
ന്നായബുദ്ധിയ�ോടെ പ്രവർത്തിക്കു
കയാണ്. ജനാധിപത്യസമരത്തി
ന്റെ നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി ബിജെപി
യുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളെ ചെ
റുക്കുക എന്ന അതീവപ്രധാനമായ
രാഷ്ട്രീയ കടമ ഒരു നിമിഷത്തേ
ക്കുപ�ോലും വൈകാൻ പാടില്ല.
എത്രശ്രമകരമെങ്കിലും അത് നിർ
വ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ട ചരിത്രഘട്ട
ത്തിൽ എവിടെയാണ് വ്യവസ്ഥാ
പിത ഇടതുപക്ഷം? സിപിഐ,
സിപിഐ(എം) പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
പരിപൂർണ്ണമായും ജനാധിപത്യ
സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൈവെ
ടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേശീയതല
ത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഒരു ചെ
റുതരിയെങ്കിലും ക�ൊളുത്താൻ ഒരു
പരിശ്രമവും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ
ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അധി
കാരത്തിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് കേരള
ത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന നയങ്ങളാ
കട്ടെ ജനാധിപത്യസമരങ്ങളെ
തീർത്തും ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുന്നു.
ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷി
യുടെ ക�ൊടിയുമേന്തിയുള്ള, സങ്കു
ചിതമായ പാർലിമെന്ററി താൽ
പ്പര്യം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള
ഒന്നല്ല ജനാധിപത്യസമരം. എല്ലാ
ത്തരം ഭേദങ്ങൾക്കും അതീതമാ
(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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രാജ്യമെങ്ങുമെന്നതുപ�ോലെ കേരളത്തിലും സർക്കാർ സർവ്വീസും

സർക്കാർ ജീവനക്കാരും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ പ്ര
തിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ്. 1990കളിൽ ആരംഭംകുറിച്ച ആഗ�ോള
വൽക്കരണ നടപടികൾ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ
വകുപ്പുകളെയെല്ലാം മിഷനുകൾപ�ോലുള്ള ആഗ�ോളവൽക്കരണകാ
ലത്തെ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ജീവനക്കാരു
ടെ എണ്ണം വൻത�ോതിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ മത്സരബുദ്ധി
കാണിക്കുകയാണ്. കരാർവൽക്കരണവും വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു.

ഒരു ലക്ഷത്തിലധികംപേർ
പുതിയപെൻഷൻകാരായി,അഥവാ
പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവരായി മാ
റ്റപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. പിന്നാലെ വരു
ന്നവർ ക്രമേണ ആ ഗണത്തിലേ
ക്ക് നയിക്കപ്പെടും. സ്ഥിരസ്വഭാ
വത്തിൽ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് കരു
തേണ്ടതില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽ
കിക്കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ ജീവന
ക്കാർക്കെതിരെ ആക്രമണം ആരം
ഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഏത�ൊരു
മന്ത്രിസഭയും ചെയ്യുന്നതുപ�ോലെ
ജീവനക്കാരെ നിത്യേന മുഖ്യമ
ന്ത്രിയടക്കം പുലഭ്യം പറയുന്നു.
ആസന്നമായിരിക്കുന്ന അപകട
ത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാരെ അണി
നിരത്തി വീറുറ്റ പ്രക്ഷോഭണം
സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ
സുസംഘടിതമെന്ന് പേരുകേട്ട
കേരളത്തിലെ സർവ്വീസ് സം
ഘടനകൾ അസുഖകരമായ നി
ശബ്ദതയിലാണ്.
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ 2013ൽ
നടപ്പിലാക്കിയ പങ്കാളിത്തപെൻ
ഷൻ പദ്ധതി, ഭരണമാറ്റത്തിനു
ശേഷം എൽഡിഎഫ് HBA (House
building advance) നിർത്തലാക്കി
യത്, ലീവ് സറണ്ടർ മരവിപ്പിക്കൽ,
ക്ഷാമബത്തയുടെ നിഷേധം, ശമ്പ
ളം പിടിച്ചെടുക്കൽ-വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ,
ജീവനക്കാരുടെ ആര�ോഗ്യ പരി
രക്ഷ കൈയ�ൊഴിയാന് ലക്ഷ്യമി
ട്ട MEDISEP, ഒരു ഉപരിവർഗ്ഗ ഉദ്യോ
ഗവൃന്ദത്തെ സർവീസിൽ തിരുകി
ക്കയറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന KAS, ഭര
ണപരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറവിൽ നട
ക്കുന്ന വ്യാപക കരാർവൽക്കരണം,
ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, തസ്തിക വെട്ടി
ക്കുറയ്ക്കൽ, വകുപ്പുകളെ ചെറുതാ
ക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധിയായ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടും അവയെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യാൻ കെ
ല്പില്ലാത്തവരായി വ്യവസ്ഥാപിത
സർവ്വീസ് സംഘടനകൾ മാറിയി
രിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുത മാത്രം.
ഏതാനും കാറ്റഗറി സംഘടനക
ളും പങ്കാളിത്തപെൻഷൻകാരും
മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യ

ങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമര രംഗത്തു
ള്ളത്. ഇതു കൂടാതെ, സർക്കാരി
ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന
പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തതയും ഒരു
യ�ോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങു
ന്നതില്നിന്നും ജീവനക്കാരെ തട
യുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിത സംഘടന
കള് സമരരംഗത്തുനിന്നും പിന്വാ
ങ്ങുമ്പോള്, അതിന�ൊത്ത് ജീവ
നക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമ
ണം ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ, ജീവന
ക്കാര് ഈ രാഷ്ട്രീയജ്ഞാനം ആർ
ജ്ജിക്കേണ്ടത് അടിയന്തര ആവ
ശ്യകതയാകുന്നു.

ആഗ�ോളവൽക്കരണം
സിവിൽ സർവ്വീസിനെ മെലി
യിക്കുന്നു; ക്ഷേമ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ കൈയ�ൊഴിയുന്നു
1997ൽ ഇ.കെ.നായനാർ മന്ത്രി
സഭ നിയമിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ
മൂന്നാം ഭരണപരിഷ്ക്കാര കമ്മീഷ
ന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടിമുടി ആഗ�ോ
ളവൽക്കരണ അജണ്ടക്ക് അനു
സൃതമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ
ആര�ോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂ
ഹികക്ഷേമ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ
നേട്ടങ്ങൾ സർക്കാരിന് വലിയ
ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതായും അതി
നാൽ അടിയന്തര പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ
ആവശ്യമാണ് എന്നും പ്രസ്താവി
ക്കുന്നു. കൂടാതെ സേവന ദാതാവ്
എന്നനിലയിൽനിന്നും, സൗക
ര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക
തുടങ്ങിയ ചുമതലകളിലേക്ക്
മാറണം എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടു
ന്നു. സർക്കാർ സർവ്വീസിന്റെ വലു
പ്പം കുറക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർ
ട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യ
ഇൻഷ്വറൻസ് എന്ന ആശയവും
റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
സർക്കാർ ജനക്ഷേമപ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽനിന്നും പിൻമാറി ഉത്ത
രവാദിത്തം ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ
കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന അധികാര വികേ
ന്ദ്രീകരണ പദ്ധതികൾ ശക്തിപ്പെ
ടുത്തണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മൂന്നാം
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(5-ാം പേജില് നിന്ന്)

യി രാജ്യം മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ സ്വന്തം സമ
രസമിതികളിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടു
ള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇവിടെ ഉയിർ
ക�ൊള്ളേണ്ടത്. പ്രാരംഭദശയിൽ അത്
ദുർബ്ബലമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭം
ഉയർത്തുന്ന ശരിയായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ
കരുത്തും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തും

ഭരണപരിഷ്ക്കാരകമ്മീഷൻ ശക്ത
മായി ഉന്നയിച്ചു.
തുടർന്നുവന്ന എ.കെ.ആന്റണി
ഗവൺമെന്റ് 2002 ജനുവരി 16ന്റെ
കറുത്ത ഉത്തരവിലൂടെ മൂന്നാം ഭര
ണപരിഷ്ക്കാരകമ്മീഷൻ മുന്നോട്ടു
വച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി
വച്ചു. അധികജീവനക്കാരെ കണ്ടെ
ത്തുവാൻ കമ്മിറ്റി, ജീവനക്കാരെ
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ളിലേക്ക് പുനർവിന്യസിക്കുക,
നിയമനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം,
ലീവ് സറണ്ടർ-ഭവന വായ്പ-ക്ഷാ
മബത്ത തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
നിഷേധിക്കുക, പങ്കാളിത്ത പെൻ
ഷൻ, സ്കൂളുകൾ ലാഭകരമല്ലെന്ന്
ആര�ോപിച്ച് നിർത്തലാക്കുക തു
ടങ്ങി ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ
ഉത്തരവിൽ
ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ഏഷ്യൻ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ
നിന്നും ഭരണനവീകരണ പരിപാ
ടിക്കും സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണ
ത്തിനും ല�ോൺ വാങ്ങിയ ആന്റ
ണി ഗവൺമെന്റ് ല�ോൺ ലഭിക്കു
ന്നതിനുവേണ്ടി എഡിബി നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം സർക്കാർ
സർവ്വീസിനെ പുനക്രമീകരിച്ചു.
ജീവനക്കാരുടെ ഐതിഹാസി
കമായ പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ അന്ന്
ഉയർന്നെങ്കിലും ക്രമേണ ഈ പരി
ഷ്ക്കരണങ്ങൾ ഇടതു വലതു ഭേദ
മെന്യേ തുടർന്നുവന്ന സർക്കാരു
കളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി നടപ്പി
ലാക്കി. ഇന്നത് ഏറ്റവും തീവ്രമായ
നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ പല പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ
വഴിയും കരാർവത്ക്കരണം, ഔട്ട്
സ�ോഴ്സിങ്ങ് തുടങ്ങിയവവഴിയും
സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളില് വലിയ
ത�ൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കു
ന്നു. എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഡ്രൈ
വർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫിസ് അറ്റൻ
ഡന്റ് എന്നീ തസ്തികകൾ തിര�ോ
ധാന ഭീഷണിയിലാണ്. മറുവശ
ത്ത് ഔട്ട് സ�ോഴ്സിങ്ങ് സ്ഥാപന
ങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സ്വകാര്യമേ
ഖലയിൽ അക്ഷയ, ക�ോമൺ

ഗമമായ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളുടെ സ്വാധീ
നവും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും
സമർപ്പണവും ക്രമേണ ജനങ്ങളെ ആകൃ
ഷ്ടരാക്കും. അധികാരത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ
താൽപ്പര്യങ്ങളെ പുഛത്തോടെ തള്ളിക്ക
ളുയുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യ
ങ്ങളെ പ്രാണനെപ്പോലെ കരുതുന്ന ആ
സമരത്തിൽ നാൾക്കു നാൾ ജനങ്ങൾ വന്ന
ണയുകതന്നെ ചെയ്യും. അന്തിമവിജയം
ജനങ്ങൾക്കുതന്നെയായിരിക്കും.
അധികാരത്തിന്റെ ഏത് മുഷ്കിനെയും
പരാജയപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് ഐതിഹാ

സർവ്വീസ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ
വ്യാപകമാകുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്ദ്യോ
ഗസ്ഥർ ചെയ്യേണ്ട ജ�ോലികൾ
യാത�ൊരു ത�ൊഴിലവകാശങ്ങളു
മില്ലാതെ ആയിരങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ�ോളവത്ക്കരണ
നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വകുപ്പു
കളെ പുന:സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി
നായി ആഗ�ോള സാമ്പത്തികശ
ക്തികൾ നൽകുന്ന വായ്പകളുടെ
വിനിയ�ോഗത്തിന് സമാന്തര സം
വിധാനങ്ങൾ എല്ലാ വകുപ്പുകളി
ലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിരവധി
മിഷനുകളിലും സ�ൊസൈറ്റികളി
ലും പൂർണ്ണമായും കരാർ നിയമന
ങ്ങളാണുള്ളത്. നിലവിലുള്ള ഡി
പ്പാർട്ടുമെന്റുകളെ ന�ോക്കുകുത്തി
കളാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ
സമാന്തര സംവിധാനങ്ങൾ ഡി
പ്പാർട്ടുമെന്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന
തിന�ൊ ചെറുതാക്കുന്നതിന�ൊ ഉള്ള
ഉപകരണങ്ങളാണ്.

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ(NPS),
പെൻഷന്റെ അന്തകവിത്ത്

കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ സ്കീം
2013ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
സർക്കാർ കേരളത്തിലും പ്രാബ
ല്യത്തിൽക�ൊണ്ടുവന്നു. 2013 ഏപ്രി
ല് 1മുതൽ സർവ്വീസിൽ കയറുന്ന
ജീവനക്കാരന് അവസാനം വാ
ങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി എന്ന്
സാമാന്യമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട
പെൻഷൻ അഥവാ സ്റ്റാട്ട്യൂട്ടറി
പെൻഷൻ നൽകില്ല. മാറ്റി വക്ക
പ്പെട്ട വേതനം എന്ന പെൻഷൻ
നിഷേധിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഓഹരിക്ക
മ്പോളത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തി
ലേക്ക് ജീവനക്കാരെ തള്ളിവിട്ടു.
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കില്ല.
പെൻ
ഷനെന്നത് ഭരണഘടനാ ദത്തവും
ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാന കാലദൈർ
ഘ്യത്തെ ആധാരമാക്കിയ കണ
ക്കുകൾ പ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ചു
നൽകുന്നതുമായ പ്രതിഫലമാണ്.
ആ നിർബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാവു
കയും ചുമതലകളുടെ സ്ഥാനത്ത്
ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത
പരമായ ലാഭ-നഷ്ട താൽപ്പര്യ
ങ്ങൾ, മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരിക
യുംചെയ്ത 80കളുടെ തുടക്കത്തിൽ
ഐഎംഎഫ്, ല�ോകബാങ്കുപ�ോ
ലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ഏജൻസികൾ
പെൻഷൻഫണ്ടുകളിൽ കണ്ണുവച്ചു
തുടങ്ങി. തുടരെവന്ന ആഗ�ോള സാ
മ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങളാണ് അതി
നവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മൂലധനത്തി
ന്റെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ ജനങ്ങ

സികമായ കർഷകസമരം തെളിയിച്ചു.
ഇന്ന് ആത്മാഭിമാനപൂർവ്വം കേരളത്തിന്റെ
മണ്ണിൽ ജനങ്ങൾ രചിക്കുന്ന സിൽവർ
ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരം ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീ
യത്തിന്റെ മഹത്തായ ഉള്ളടക്കം പേറുന്ന
ഒന്നാണ്. ജനാധിപത്യസമരത്തിന്റെ പാത
ഇതുതന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും
ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങള�ോട്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടതുപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ
അപചയം ദർശിച്ച്, മനം മടുത്ത് സമരരാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാത കൈവെടിയരുതെന്ന്
സത്യസന്ധരായ ഇടതുപക്ഷവിശ്വാസിക

ളിലെത്തുന്ന പണം അവരുടെ
ഭൗതികജീവിത നിലവാരം സം
രക്ഷിക്കാൻ ഉതകുമെങ്കിലും മൂല
ധനശക്തികൾക്ക് ലാഭകരമല്ലാ
ത്തതിനാൽ സൃഷ്ടിപരമല്ലെന്ന
ആശയം അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
2002ൽ ഏഷ്യൻ ഡവലപ്പ്മെ
ന്റ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽക�ൊ
ണ്ടുവന്ന ഭരണനവീകരണ പരി
പാടിക്കും സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കര
ണത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി
യുടെ(എംജിപിഫിസ്കൽറിഫ�ോംസ്
പ്രോജക്ട്) നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്ര
തിവർഷ ബജറ്റിൽ ജീവനക്കാർ
ക്ക്വേണ്ടിയുള്ളചിലവിന്റെഘടകം
കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവ
ശ്യകതയെ മുൻനിർത്തിയാണ്
എൻപിഎസ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന
ത്. രാജ്യത്ത് എൻപിഎസ് നട
പ്പാക്കുന്ന 2004 ഏപ്രലിനുമുമ്പുത
ന്നെ പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ നടപ്പാ
ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അടങ്ങുന്ന
ഉത്തരവ് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയി
രുന്നു. 2002 ജനുവരി 16ലെ ആന്റ
ണി സർക്കാരിന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ
കറുത്ത ഉത്തരവായിരുന്നു അത്.
ആ ഉത്തരവിലെ 16-ാം നിർദ്ദേ
ശം പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ നടപ്പാ
ക്കണം എന്നതായിരുന്നു. വ്യാപ
കമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന്
ജീവനക്കാർ 32ദിവസത്തെ പണി
മുടക്ക് നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്
ആ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം
വന്നുവെങ്കിലും 2013 ഏപ്രിലിൽ
കേരളത്തിലും അതു നടപ്പാക്കി.
ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം തണു
പ്പിക്കാൻ 6 ദിവസത്തെ സമരം
നടത്തി, പ്രതിപക്ഷ സംഘടന
കൾ ഇലക്ഷനിൽ കാണാം എന്ന
വെല്ലുവിളിയ�ോടെ ബഹിർഗമിച്ചു.
2016ലെ കേരളാ നിയമസഭാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനപത്രി
കയിൽ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ
പുനഃപരിശ�ോധിക്കു൦ എന്നു വാ
ഗ്ദാനം നൽകി അധികാരത്തിൽ
വന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ 5 വർ
ഷത്തെ ഭരണ൦ കഴിഞ്ഞ് തുടർഭ
രണം വന്നിട്ടും പുനഃപരിശ�ോധന
പൂർത്തിയാക്കി നടപടി എടുത്തി
ട്ടില്ല. പങ്കാളിത്ത പെൻഷനിൽനി
ന്ന് പുറത്തുവരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല,
സർക്കാരിന് നയപരമായ തീരു
മാനം സ്വീകരിക്കാ൦, ഡിസിആർ
ജി നൽകുക, സർക്കാർ വിഹിതം
14% ആയി ഉയർത്തുക, 10വർഷ
ത്തിൽതാഴെ സർവ്വീസ് ഉള്ളവർ

(ശേഷം 7-ാം പേജില്)

ള�ോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരായ ജനസമര
ത്തിന്റെ പാതയിലുറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന
ആവശ്യം സിപിഐ, സിപിഐ(എം)
നേതൃത്വങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ശക്തമായി മുന്നോ
ട്ട്വയ്ക്കണമെന്ന് ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തെ
സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവര�ോടും അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. മനുഷ്യോചിതമായ ജീവിതം സാ
ധ്യമാക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ജനാധിപ
ത്യപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പതാകവാഹകരാ
കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യസ്നേഹികളും മുന്നോ
ട്ടുവരണം.
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(6-ാം പേജില് നിന്ന്)

ക്ക് എക്സ്-ഗ്രേഷ്യ പെൻഷന്റെ
മിനിമം തുക നൽകുക തുടങ്ങിയ
പല നിർദ്ദേശങ്ങളും പുനഃപരിശ�ോ
ധനക്കായി നിയ�ോഗിച്ച കമ്മിറ്റി
യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളതായി ധന
മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചി
രുന്നു. ഇടതെന്നവകാശപ്പെടുന്ന
ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ നികൃഷ്ട
നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. രാജസ്ഥാ
നിലെയും ചത്തീസ്ഗഡിലെയും
സർക്കാരുകൾ എൻപിഎസ് പിൻ
വലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്
പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതി
യിൽപെട്ടുപ�ോയ ജീവനക്കാർ നട
ത്തുന്ന സ്വതന്ത്രമായ സമരപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും
നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

വെട്ടികുറയ്ക്കപ്പെടുന്ന
ശമ്പളവും ഇല്ലാതാകുന്ന
ആനുകൂല്യങ്ങളും
ശമ്പളവും-പെൻഷനും പൈസ
ക്കണക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കി
ലും യഥാർത്ഥവേതനവും പെന്ഷ
ന് ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളപരിഷ്ക
രണങ്ങളിലൂടെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെടു
കയാണ്. റവന്യുവരുമാനത്തിന്റെ
90 ശതമാനവും ശമ്പളത്തിനും
പെൻഷനുമായി ചെലവഴിക്കുന്നു
എന്ന ശുദ്ധകളവ് ആവർത്തിക്കു
കയാണ് മന്ത്രിമാർ. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ വരുമാനത്തിന്റെ മുഖ്യപങ്കും
ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ വാങ്ങിക്കൂ
ട്ടുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയ്ക്കാണ് ചെ
ലവഴിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങ
ളും മഹാമാരിയുമ�ൊക്കെ ജീവന
ക്കാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങ
ളും കവർന്നെടുക്കാനുള്ള അവസ
രമാക്കി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. അതിനു
ന്യായികരണം എന്നനിലയിൽ
ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവനക്കാ
രെപ്പറ്റി അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു.
ജീവനക്കാർ പ�ോരാട്ടങ്ങളിലൂ
ടെ നേടിയെടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ
ഓര�ോന്നായി കവർന്നെടുക്കപ്പെ
ട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത
സമയത്തെ വിപണി വിലപ്പെരു
പ്പം, പണപ്പെരുപ്പം, നാണയമൂല്യ
ശ�ോഷണം തുടങ്ങിയ സൂചകങ്ങ
ളെ ആധാരമാക്കി ശാസ്ത്രീയമായി
നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് ക്ഷാമബ
ത്ത. അതതുസമയത്ത് ക്ഷാമബ
ത്ത പ്രഖ്യാപിക്കാ തെയും, അഥവാ
കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽത്തന്നെ
സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കാതെ
യുമിരിക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കു
ന്നു. ക്ഷാമബത്ത മാസങ്ങള്ക്കോ
വർഷങ്ങൾക്കോശേഷം നൽകു
ന്നതു വഴി ജീവനക്കാർ സാമ്പ
ത്തികമായി എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷാ
മത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ്സര്ക്കാ
ര് ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ
തട്ടിപ്പു നടക്കുന്നത് ശമ്പളപരിഷ്ക
രണത്തിലാണ്. 2019ൽ ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം
27000രൂപയെങ്കിലും ആകേണ്ടി
യിരുന്നത് രണ്ടുക�ൊല്ലങ്ങൾക്ക്
ശേഷംനടന്ന പരിഷ്കരണത്തില്
23000മായി കുറഞ്ഞു. അതിനകം
രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പ�ൊതു

വിപണിവില സൂചികകൾ എത്ര
യ�ോതവണ ഉയർന്നത് ശമ്പള
പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ തന്ത്രപൂർ
വ്വം മറച്ചു വച്ചു. പണത്തിന്റെ കണ
ക്കിൽ വർദ്ധനവുകാണിച്ച് യഥാർ
ത്ഥ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഇത്ത
രം വിദ്യയാണ് ഏതാനും പരിഷ്ക
രണങ്ങളിലായി ശമ്പളക്കമ്മീഷ
നുകൾ പയറ്റുന്നത്.
ക�ോവിഡിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ്
രണ്ടുവർഷമായി ക്ഷാമബത്തയും
ലീവ്സറണ്ടറും തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കു
കയാണ്. 1960ലെ മെഡിക്കൽ
അറ്റന്ഡൻസ് റൂൾസ് പ്രകാരം
ജീവനക്കാരുടെയും കുടുംബാംഗ
ങ്ങളുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ സർക്കാരിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ഉത്ത
രവാദിത്തം MEDISEP എന്ന ആര�ോ
ഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലൂടെ
തന്ത്രപൂർവ്വം കൈയ�ൊഴിയാൻ
ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലുണ്ടാ
കാനിടയുള്ള ര�ോഗത്തെച്ചൊല്ലി
ഭീതിയുണ്ടാക്കി, ആ ദുരവസ്ഥ വി
പണിവൽക്കരിച്ചാണ് പ�ൊതു-സ്വ
കാര്യ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനികൾ
ജനങ്ങളെ ക�ൊള്ളയടിക്കുന്നത്.
സർക്കാരിന്റെ മെഡിക്കൽ റീ
-ഇംപേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടാക്കനിയാ
യതുക�ൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പകു
തിയിലേറെ ജീവനക്കാരും മെച്ച
പ്പെട്ട ചികിത്സ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ത
രം ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു കമ്പനിയുടെ
പ�ോളിസിക്കാരായിട്ടുണ്ട്.
ചികിത്സാനുകൂല്യങ്ങൾ പരി
ഷ്കരിച്ച് മെഡിക്കൽ റീ-ഇംപേ
ഴ്സ്മെന്റ് സർവ്വീസ് ഫ്രണ്ട് ലി
യാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേ
ണ്ടത്. പകരം സർക്കാർ മേൽവി
ലാസത്തിലെ ഒരു ആര�ോഗ്യ പ�ോ
ളിസിയുടെ പേരില് പ്രതിമാസം
500രൂപ ജീവനക്കാരനില്നിന്നും
പ�ോക്കറ്റടിച്ച്
അതിൽനിന്ന്
400രൂപ കമ്പനിക്കും ബാക്കി സ്വ
ന്തം കമ്മീഷനുമാക്കുന്ന സർക്കാ
രിനെ എന്തു പേരിട്ടു വിളിക്കും?
പെൻഷൻപറ്റി പ�ോയവരെപ്പോ
ലും ഈ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നൊഴിവാ
ക്കിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽ
ത്ത് പ�ോളിസിയെടുക്കാൻ ഒരു
കമ്മീഷൻ ഏജന്റാകുന്ന സർക്കാ
രല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്.

കുത്തകമുതലാളിമാരുടെ
സേവകരെന്ന നിലയിൽ ഭര
ണസംവിധാനത്തെ മാറ്റിയെ
ടുക്കുന്നു
രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തൊന്നാ
കെ ക�ൊള്ളയടിക്കാൻ കുത്തക
മുതലാളിമാർക്ക് അവസരം നൽ
കുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാ
രുകൾ തങ്ങളുടെ ക�ോർപ്പറേറ്റ്
വികസന പദ്ധതികളെ നാടിന്റെ
സ്വപ്നപദ്ധതികളായി അവതരി
പ്പിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെയും
ക്ഷേമരാഷ്ട്രസങ്കൽപ്പത്തെയും മുൻ
നിർത്തി ജനജീവിതത്തിന്റെ ആവ
ശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ സിവിൽ
സർവ്വീസ് മേഖലയെ വിനിയ�ോ
ഗിച്ചിരുന്ന
ഗവൺമെന്റുകൾ
90കളിൽ തുടങ്ങിയ ആഗ�ോളീക

രണനയങ്ങളെ പിൻപറ്റി ആ ഉത്ത
രവാദിത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ബഹുദൂ
രം പിന്നോട്ടു പ�ോയിരിക്കുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന
യിൽ ജനങ്ങൾക്കുപകരം മൂലധ
നം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു.
മൂലധനാഭിമുഖ്യം കൂടുംത�ോറും ജന
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ക�ൊള്ളയടിക്കപ്പെ
ടുകയാണ്. സിവിൽ സർവ്വീസി
നെ ജനദ്രോഹത്തിനായി ഫല
പ്രദമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന കാഴ്ച
യാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാ
ണ്ടായി നാം കാണുന്നത്. ഒരുവ
ശത്ത് ജനങ്ങൾക്കവകാശപ്പെട്ട
സേവനങ്ങൾ ചിലവേറിയതാക്കി
മാറ്റുന്നു. മറുവശത്ത് GST, പെട്രോ
ളിയം തീരുവ പ�ോലുള്ള നികുതി
ക്കൊള്ളകളിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്ന
പണം വികസനമെന്നപേരിൽ
നടത്തുന്ന വിനാശ പദ്ധതികൾ
ക്കായി വമ്പൻ മുതലാളിമാരിലേക്ക്
ഒഴുക്കുന്നു. കെ റെയിൽ സിൽ
വർലൈൻ പദ്ധതി, വിഴിഞ്ഞം
പദ്ധതി, ചുങ്കപ്പാതകൾ, കിഫ്ബി
പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി
ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലു
ണ്ട്. ഇതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പ
ത്തിക ഞെരുക്കം ആഭ്യന്തര
-വിദേശമൂലധനശക്തികളിൽനിന്നും
കടമെടുത്താണ് മറികടക്കുന്നത്.
90കളുടെ തുടക്കം മുതൽ എഡിബി,
ല�ോകബാങ്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റോക്ക്
മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന്
കടമെടുത്ത് നടത്തിയ വികസന
പദ്ധതികൾമൂലം സംസ്ഥാനം ഭയാ
നകമായ കടക്കെണിയിലകപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചടവിന്റെ പലി
ശയുടെ വിഹിതം വര്ഷം ത�ോറും
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കേരള ജനത
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളടക്കം പ്ര
തിശീർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കട
ക്കാരാണിപ്പോൾ. കടമെടുക്കുന്ന
തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തെന്നോണം
വിദേശ സാമ്പത്തിക ഏജൻസി
കൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിബന്ധന
കൾക്കനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തേ
ണ്ടുന്ന ഗതികേടിലേക്ക് സംസ്ഥാ
നം നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യൻ
ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന ഭരണ
നവീകരണ പരിപാടിയും സാമ്പ
ത്തിക പരിഷ്ക്കരണവും (എംജിപി
ആന്റ്ഫിസ്കൽ റിഫ�ോംസ് പ്രോ
ജക്ട്) നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാ
യി 2002ൽ എ.കെ.ആന്റണി സർ
ക്കാർ ഇറക്കിയ കറുത്ത ഉത്തരവ്
ഈ പ�ൊളിച്ചെഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാ
യിരുന്നു. താല്ക്കാലികമായി പി
ന്വലിക്കപ്പെട്ട ആ ഉത്തരവിലെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓര�ോന്നായി നട
പ്പാക്കുന്ന റ�ോളാണ് ഇന്ന് ഇടതു
പക്ഷമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന
സർക്കാർ വഹിക്കുന്നത്.

പുകൾപെറ്റ കേരള
മ�ോഡൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു
ആര�ോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂ
ഹ്യ സുരക്ഷാ-സാമ്പത്തിക ഭദ്രത
-ഭക്ഷ്യ വിതരണ സൂചികകളില്
കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് തുല�ോം ഉയർ

ത്തി നിർത്തുന്ന കേരള മ�ോഡലിൽ
സർവ്വീസ് മേഖലയ്ക്കുള്ള പങ്ക് നി
സ്തുലമാണ്. അതിനെ തകർത്താൽ
കേരളത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളു
മായി ചേർത്തു കെട്ടാനാവും. മൂല
ധനശക്തികളുടെ താൽപ്പര്യം അതാ
ണുതാനും. അതിന് ഒരു ഉടച്ചുവാർ
ക്കൽ ആവശ്യമാണ്. നായനാർ
സർക്കാർ ക�ൊണ്ടുവന്ന ജനകീയാ
സൂത്രണം, എ.കെ.ആന്റണി വക
ഏഷ്യൻ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽക�ൊണ്ടുവന്ന ഭര
ണനവീകരണ പരിപാടിയും സാ
മ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണവും(എംജി
പി ആന്റ്ഫിസ്കൽ റിഫ�ോംസ്
പ്രോജക്ട്), സുസ്ഥിര നഗരവിക
സനം, ഡിപിഇപി, എൻആർഎ
ച്ച്എം (ഇപ്പോൾ ‘ആര�ോഗ്യ കേരളം’
എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻഎച്ച്എം),
മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് ക�ോർപ്പ
റേഷൻ, ഒടുവിലായി വന്നിട്ടുള്ള
കിഫ്ബി, ലൈഫ് മിഷൻ, റീബിൽ
ഡ് കേരള, കെആർഡിസിഎൽ
തുടങ്ങി എണ്ണിയാല�ൊടുങ്ങാത്ത
ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പരിഷ്കാര
ങ്ങൾ മുഖേന മൂലധനശക്തികൾക്ക്
കേരളത്തിന്റെ സിവിൽ സർവ്വീ
സ് രംഗത്ത് കടന്നുകയറി അധീ
ശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.
പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫല
മായി വൻത�ോതിൽ തസ്തികകൾ
വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ആവേ
ശത്തോടെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരി
ക്കുകയാണ്. മൂലധനശക്തികളുടെ
വീക്ഷണം പേറുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മത്സര
ബുദ്ധിയ�ോടെപ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമായും താഴ്ന്ന വിഭാഗം തസ്തി
കകളെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെ
ക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര
ത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മയെ യുവാക്കൾ നേരി
ടുമ്പോൾ സർക്കാർ ജ�ോലിയും
കൂടെ അപ്രാപ്യമാവുകയാണ്. സ്ഥി
രജ�ോലികൾ ഇല്ലാതാക്കി നിശ്ചിത
കാല കരാർത�ൊഴിൽ എന്ന ആഗ�ോ
ളവൽക്കരണ അജണ്ട സർക്കാർ
തന്നെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വ
കാര്യ മുതലാളിമാർക്ക് മാതൃക
കാട്ടുകയാണ്. അധ്വാനശക്തിയെ
മുതലാളിമാർക്ക് അടിയറ വക്കു
ന്ന ‘ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബി
സിനസ്’ ഈ സർക്കാരിന്റെ മു
ഖമുദ്രാവാക്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ഇടതു ജനാധിപത്യ
മുന്നണി ഭരിക്കുന്നത്.

സർവ്വീസ് സംഘടനകളുടെ
നിലപാട്
ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയ�ോടെ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സർവ്വീസ്
സംഘടനകളെല്ലാം സർവ്വീസ്
മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ആഗ�ോളവത്ക്കരണ
നയങ്ങളുടെ വക്താക്കളാണ്. അവർ
ക്കുള്ള നയപരമായ ഐക്യം
2002 ലെ സംയുക്തസമരത്തെ
ഒറ്റുക�ൊടുത്തതിലൂടെ തെളിയിച്ച
താണ്. 2002ലെ കറുത്തഉത്തര

വിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സ്വാ
ഭാവികപ്രതികരണമെന്നനിലയിൽ
32 ദിവസം നിണ്ടുനിന്ന സമരത്തെ
ഈ സംഘടനകളുടെ വഞ്ചനാപ
രമായ നിലപാടിലൂടെ പരാജയ
പ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ജീവന
ക്കാർ ഐക്യത്തോടെ ഒരു വിഷ
യത്തിലും സമര രംഗത്തുവരാതി
രിക്കാൻ ഈ സർവ്വീസ് സംഘ
ടനകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവച്ചിട്ടുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനൻമാർ
ക്ക് ഇലക്ഷനുകളിൽ ജീവനക്കാ
രുടെ വ�ോട്ടുറപ്പാക്കുക എന്നതിന�ൊ
പ്പം ജീവനക്കാർക്കും സമൂഹത്തി
നും എതിരെ ഗവൺമെന്റ്കൊണ്ടു
വരുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന്
ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ
സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഗവൺമെന്റിന്റെപ്രതില�ോമകരമായ
നയങ്ങള്ക്കെതിരെപ്രതികരിക്കുന്ന
ജീവനക്കാരെ സാമൂഹികവിരുദ്ധ
രെന്ന് മുദ്രകുത്തി വളഞ്ഞിട്ടാക്ര
മിക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന
ത് അതതു കാലത്തെ ഭരണാനുകൂല
സംഘടനകളാണ്. സർക്കാർ സർ
വ്വീസിനെ തകർക്കുന്ന മേൽപ്പറ
ഞ്ഞനയങ്ങൾനടപ്പാക്കരുത്എന്ന
നിലപാട് ഈ സംഘടനകൾക്കി
ല്ല. നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന
വിഷയത്തിൽ മാത്രമെ അവർക്ക്
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളു. ജീവന
ക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേ
ണ്ടി പ�ോരാടുകയെന്ന പഴയനയം
മാറ്റി സ്ഥലംമാറ്റംപ�ോലുള്ള കാര്യ
ങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ജീവനക്കാരെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, വലിയ സം
ഖ്യകൾ പിരിവെടുക്കുക, വലിയ
ആർഭാടത്തോടെ വാർഷിക സമ്മേ
ളനങ്ങൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയവ മാ
ത്രമാണ് ഇന്ന് അവരുടെ പ്രവർ
ത്തനം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ
വർഗ്ഗ വഞ്ചകരാണ് എന്നത് ബഹു
ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരും തിരിച്ച
റിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
സുവ്യക്തമായ ത�ൊഴിലാളിവർ
ഗ്ഗ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത ഇത്തരം സം
ഘടനകൾക്കും അതിന്റെ നേതാ
ക്കന്മാർക്കും ആസൂത്രിതവും വിക
സന മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞതുമായ
ഫാസിസ്റ്റ്-മുതലാളിത്ത നയങ്ങളെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവനക്കാരെ പ�ോ
രാട്ട രംഗത്തിറക്കാനാവില്ല. സമര
രംഗം വിട്ടൊഴിയുന്ന വ്യവസ്ഥാ
പിത സർവീസ് സംഘടനകൾ
തങ്ങളുടെ ഭാവി ചവറ്റുകുട്ടയിലായി
രിക്കുമെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
നിലപാട് തിരുത്തുമെന്ന് കരുതാ
നുമാവില്ല. അതിനാൽ, എല്ലാം
തകർന്നടിയുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽ
ക്കാതെ വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അപകടത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാ
സമയം സ്വയരക്ഷാർത്ഥം ചെറു
ത്തുനിൽപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കാനായി
കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾക്ക്
അതീതമായി ജീവനക്കാർ യ�ോ
ജിച്ചണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാ
ത്തപക്ഷം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ
ജീവനക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്
കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരു
ടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ്.
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തി അതിവേഗം വളരുകയാണ്.
ബ്രെയിൻവാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ
ചെറുപ്പക്കാരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂ
പ്പുകൾ മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ
വിദ്വേഷപ്രചാരണം ക�ൊണ്ടുപി
ടിച്ച് നടത്തുന്നു. ബിജെപി ഭരി
ക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കണമെ
ങ്കിൽ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ വിളിക്കണ
മെന്ന് അവർ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.
കള്ളത്തരങ്ങളും പ�ൊള്ളത്തരങ്ങ
ളും കെട്ടുകഥകളുമ�ൊക്കെ നിരന്ത
രം കേട്ടുകേട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങ
ളാകെ അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ
തുടങ്ങുകയും അയഥാർത്ഥമായ
ഒരു ല�ോകത്തേക്ക് നയിക്കപ്പെ
ടുകയും ഇല്ലാത്ത ശത്രുവിന�ോട്
പടവെട്ടുന്ന ഒരു മന�ോഭാവത്തിന്
ഇരയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മി
ലടിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും
അവരാരും സർക്കാരിനെ ച�ോദ്യം
ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് കുത്തകകളു
ടെ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബിജെ
പിയും ആർഎസ്എസും സംഘ
പരിവാറുമെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരുമെ
ന്ന് പറഞ്ഞ 15 ലക്ഷം രൂപ എവിടെ,
വിലകൾ കുതിച്ചുയരുന്നത് എന്തു
ക�ൊണ്ട്, വർഷംത�ോറും രണ്ട്
ക�ോടി ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതെവിടെ,
ദരിദ്രക�ോടികളും അതിസമ്പന്ന
രും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധി
ക്കുന്നതെന്തുക�ൊണ്ട്,കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
പെരുകുന്നതും അഴിമതി പടരുന്ന
തുമെന്തുക�ൊണ്ട് എന്നൊന്നും
ആരും മ�ോദിജിയ�ോട് ച�ോദിക്ക
രുത്. ഗുജറാത്ത്, മദ്ധ്യപ്രദേശ്,
ഹിമാചൽപ്രദേശ്, കർണാടക,
രാജസ്ഥാൻ എന്നീ അഞ്ച് സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
അടുത്തുവരുന്നതുമൂലം ഈ സം
സ്ഥാനങ്ങളിൽ വർഗീയ വികാരം
ആളിക്കത്തിക്കാനും വർഗീയ
കലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനു
മ�ൊക്കെയുള്ള കരുനീക്കങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എല്ലായിട
ത്തും ഒരേരീതിയിലുള്ള സംഭവ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മില
ടിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ
സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറി
ച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില
സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ
മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ സാ
ധൂകരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാ
ണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമീപ
കാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ ഏപ്രിൽ
രണ്ടിന് കര�ോളിയിൽ നവവത്സര
ശ�ോഭയാത്ര നടന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ
പുതുവത്സരാഘ�ോഷമായിരുന്നു
അന്ന്. ശ�ോഭയാത്രയുടെ ഭാഗമാ
യുള്ള ബൈക്ക് റാലി മണിഹരൺ
മുസ്ലീംപള്ളിക്ക് സമീപം എത്തി

യപ്പോഴും അത്വാര എന്ന മുസ്ലീം
ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ
പ്പോഴും ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ അത്യു
ച്ചത്തിൽ പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി.
ശ�ോഭയാത്രക്കുനേരെ കല്ലേറുണ്ടാ
യി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവി
ടെവച്ചാണ്. കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്ന്
കല്ലേറുണ്ടായെന്നും ബൈക്ക് റാ
ലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും അനു
ഗമിച്ച പ�ോലീസുകാർക്കും പരു
ക്കുപറ്റിയെന്നുമാണ് പ�ോലീസ്

മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാവിക്കൊടി
കെട്ടിയിരുന്നത് കാണാനില്ലെ
ന്നായിരുന്നു മറുപക്ഷത്തിന്റെ
ആര�ോപണം. തുടർന്ന് കല്ലേറും
സംഘർഷവും ഉണ്ടായി. വർഷ
ങ്ങളായി ചെയ്തുവരുന്നതാണെങ്കി
ലും ഈദ് ത�ോരണങ്ങൾ പ്രതിമ
യ്ക്ക് ചുറ്റും കെട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് ജ�ോ
ധ്പൂരിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ
ആയ സൂര്യകാന്ത വ്യാസ് നില
പാടെടുത്തു. ആരാണ് പ്രക�ോപ

ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലടിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും
അവരാരും സർക്കാരിനെ ച�ോദ്യം ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് കുത്തക
കളുടെ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും
സംഘപരിവാറുമെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ
വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ 15 ലക്ഷം രൂപ എവിടെ, വിലകൾ കുതിച്ചു
യരുന്നത് എന്തുക�ൊണ്ട്, വർഷംത�ോറും രണ്ടുക�ോടി ത�ൊഴിലവ
സരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതെവിടെ, ദരിദ്രക�ോടികളും
അതിസമ്പന്നരും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിക്കുന്നതെന്തുക�ൊ
ണ്ട്, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നതും അഴിമതി പടരുന്നതുമെന്തു
ക�ൊണ്ട് എന്നൊന്നും ആരും മ�ോദിജിയ�ോട് ച�ോദിക്കരുത്.
ഭാഷ്യം. കല്ലെറിയാനായി ഗൂഢാ
ല�ോചന നടന്നെന്നും എഫ്ഐ
ആർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് കടകൾ
ക്ക് തീയിടുകയും രണ്ട് ഡസന�ോ
ളം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും
ചെയ്തു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ�ോ
ലീസിന് അക്രമം തടയാനായില്ല.
‘ത�ൊപ്പിയിട്ടവരെക്കൊണ്ട്ജയ്ശ്രീ
റാം വിളിപ്പിക്കും’ തുടങ്ങിയ പ്ര
ക�ോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
ഘ�ോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർ
വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സ്ഥലവാ
സികൾ പറയുന്നത്. ‘ഹിന്ദു ഉണർ
ന്നാൽ ത�ൊപ്പിയിട്ടവർ കുമ്പിട്ടുനിന്ന്
ശ്രീരാമനെ വാഴ്ത്തേണ്ടി വരു’മെന്നും
മറ്റുമുള്ള, വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന
പാട്ടുകളാണ് ശ�ോഭയാത്രക്കാർ
പാടിയിരുന്നത്.
വർഗീയ അക്രമം നടന്ന് മൂന്ന്
ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷവും തീപി
ടിച്ച കടകളിൽ നിന്ന് പുക ഉയ
രുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാതി കത്തി
യതും അല്ലാത്തതുമായ സാധന
ങ്ങൾ ചിതറിക്കിടന്നു. ചില കെ
ട്ടിടങ്ങൾ പാടെ തകർന്നിരുന്നു.
കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്റർ
നെറ്റും എസ്എംഎസ് സേവന
ങ്ങളുമ�ൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടി
രുന്നു. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങളും
ബൈക്ക് റാലികളും കാവിക്കൊ
ടികളും മാത്രമല്ല യൂട്യൂബ് പ�ോലു
ള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളി
ലൂടെ മുസ്ലീങ്ങളെ വകവരുത്തുന്ന
തിന്റെയും അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ
യും പ്രചാരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഈദുൽഫിത്തറിന് മണിക്കൂറുകൾ
ക്കുമുമ്പ് മെയ് മൂന്നിന് ജ�ോധ്പൂർ
വർഗീയ പിരിമുറുക്കത്തിന് വേദി
യാകുകയും പത്ത് പ�ോലീസ് സ്റ്റേ
ഷൻ പരിധികളിൽ കർഫ്യൂ പ്ര
ഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാത
ന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായിരുന്ന
ബാൽ മുകുന്ദ് ബിസ്സയുടെ പ്രതിമ
യ്ക്ക് ചുറ്റും ഈദിന്റെ ത�ോരണം കെ
ട്ടിയതിന്റെ പേരിലും സംഘർഷ
മുണ്ടായി. പരശുരാമ ജയന്തിയു

നമുണ്ടാക്കിയതെന്നും എന്തിനെ
ന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. രാമ
നവമി ഘ�ോഷയാത്രകൾ ന്യൂന
പക്ഷ മേഖലകളിൽകൂടി കടന്നു
പ�ോകുമ്പോൾ സംഘർഷം പതി
വാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പര�ോ
ക്ഷമായി ഉന്നംവെച്ചുക�ൊണ്ട് പര
സ്യമായിവാളുകളുംചുഴറ്റിയായിരുന്നു
ഇക്കുറി ഘ�ോഷയാത്ര. മധ്യപ്രദേ
ശിലെ കാർഗ�ോൺ സിറ്റിയിൽ
വലിയ ത�ോതിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ
നടന്നതിനെ തുടർന്ന് മെയ് ഒന്നു
മുതൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുകയാണ്.
വർഗീയകലാപത്തിൽ വലി
യത�ോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടായതിനെതുടർന്ന് സഞ്ജയ്
നഗർ ഏരിയയിൽ നിരവധി വീ
ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ വീട് വില്പനയ്ക്ക്
എന്ന ബ�ോർഡ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാർഗ�ോൺ സിറ്റിയിലും സംസ്ഥാ
നത്തെ മറ്റുപല സ്ഥലങ്ങളിലും
കലാപത്തിനുശേഷം മുസ്ലീങ്ങളെ
ഉന്നംവെച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കു
ന്നതായി മുസ്ലീം പുര�ോഹിതന്മാർ
മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപിക്കാര
നായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ട്
പരാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഗവൺ
മെന്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ
ഏകപക്ഷീയമായാണ് പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതെന്ന പരാതി അവർക്കി
ടയിലുണ്ട്. കടകൾക്ക് തീവെച്ച
വരുംമറ്റും സ്വതന്ത്രരായി വിഹരി
ക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങ
ളിൽനിന്നുള്ളവരെ തെരഞ്ഞുപി
ടിച്ച് ജയിലിലടച്ചതിലും അമർഷ
മുണ്ട്. ബർവാനി ജില്ലയിലെ സെ
ന്ത്വ ടൗണിലും രാമനവമി ഘ�ോ
ഷയാത്രയ�ോടനുബന്ധിച്ച് കല്ലേ
റ് നടന്നിരുന്നു.
ഗുജറാത്ത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി
യത് എന്തെങ്കിലും പ്രയ�ോജനപ്ര
ദമായ കാര്യത്തിന്റെ പേരിലല്ല,
2002ൽ നടന്ന ആസൂത്രിതമായ
ന്യൂനപക്ഷവിരുദ്ധ കൂട്ടക്കൊലയുടെ
പേരിലാണ്. അന്ന് നൂറുകണക്കി

ന് നിരപരാധികൾ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു.
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവ
രുടെ സ്വത്തുവകകൾക്ക് വലിയ
നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. രാമനവമി
ആഘ�ോഷങ്ങള് അക്രമാസക്ത
മാവുകയും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ വർ
ഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുക
യുമുണ്ടായി. ഇതിൽ ഒരാൾ മരി
ക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരു
ക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സബർഖ
ണ്ഡിലെ ഹിമ്മത്ത് നഗറിൽ രാ
മനവമിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു
രഥയാത്ര നടന്നു. അന്നും പതിവു
പ�ോലെ കല്ലേറുണ്ടായെന്നും ഒരു
രഥത്തിന് തീവെച്ചെന്നും ആര�ോ
പണമുണ്ടായി. ഇതിനു പ്രതികാ
രമെന്നോണം നിരവധി വാഹന
ങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും കടകൾ
കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേതുടർ
ന്ന് തീവെപ്പ് നടന്ന ചപ്പാരിയ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നി
ര�ോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി. സം
ഘർഷമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻ
കരുതലെന്നോണം സ്കൂളുകൾക്ക്
അവധി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ
അക്രമങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടും അതേ
സ്ഥലത്ത് വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ത്
വീണ്ടും പ്രകടനം നടത്തി. അഹ
മ്മദാബാദ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഏക�ോപന
സമിതി ഡിജിപിയെ കണ്ട് കൂടു
തൽ സുരക്ഷ വേണമെന്നും സമാ
ധാനം തകർക്കുന്നതിനെതിരെ
കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണ
മെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തിൽ
സമാധാനം തകർക്കുന്നതിനായി
മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ മറയിൽ
സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ നടത്തുന്ന അക്ര
മങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപ
ടി ഉണ്ടാകണമെന്നും നിയമവിരു
ദ്ധമായി ആയുധങ്ങളുമായെത്തി
യവരെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
പരിശ�ോധിച്ച് കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ്
ചെയ്ത് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണമെ
ന്നുമാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
രാമനവമി ഘ�ോഷയാത്ര നട
ന്ന ആനന്ദ് ജില്ലയിലെ കമ്പത്തി
ലും ലഹളയുണ്ടായി. കല്ലേറുണ്ടാ
യതായി ഇവിടെയും അര�ോപണ
മുയര്ന്നു. അക്രമത്തിൽ ഒരു
65കാരൻ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു. ടൗണിൽ
നിര�ോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. പിന്നീട് മുസ്ലീങ്ങളായ
600 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഗു
ജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്
മാർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് ദയാവ
ധത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാത്മ ഗാന്ധി
യുടെ ജന്മസ്ഥലമായ പ�ോർബന്ദ
റിൽനിന്നുള്ള ഇവർ പറഞ്ഞത്
തങ്ങൾ നിരന്തരമായി പീഡന
ത്തിനും അവഹേളനത്തിനും ഇര
യാകുന്നുവെന്നും മീൻ പിടിക്കാ
നുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും
അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും
ഹിന്ദു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
ക്കാകട്ടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും
ലഭിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്.
കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ
ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് വർഗീയ

പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഇരുപത്
സംഭവങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഹിജാബ് വിഷയവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങ
ളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമ
ങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു
മുസ്ലീം യുവാവ് ഒരു ഹിന്ദു പെൺ
കുട്ടിയുമ�ൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു
ണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തു
ടർന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയി
ലെ പുത്തൂരിൽ ഹിന്ദുത്വ ആക്ടി
വിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ഹിന്ദു ജാഗരണ
വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആ
ബസിനെ പിന്തുടർന്നു. രണ്ടുപേ
രെയും ബസ്സിൽനിന്ന് ഇറക്കി
അധിക്ഷേപിച്ചു. ലൗ ജിഹാദ്
ആര�ോപിച്ചായിരുന്നു ഈ അതി
ക്രമം. മാംഗ്ലൂരിൽ എജെ ഇൻസ്റ്റി
ട്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻ
സിലെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും മൂന്നു
പെൺകുട്ടികളുംകൂടി മാംഗ്ലൂർ-ബാം
ഗ്ലൂർ ദേശീയപാതയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള
കരിഞ്ച മലമുകളിലേക്ക് പ�ോയ
പ്പോൾ കാവിപ്പടയിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു
പേർ അവരെ തടഞ്ഞു. ഹിന്ദു
പെൺകുട്ടികളുമായി എന്തിനാണ്
അന്യമതസ്ഥർ പ�ോകുന്നതെന്ന്
ച�ോദിച്ച് അവരെ അധിക്ഷേപി
ച്ചു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്ത
നം ആര�ോപിച്ച് ഹിന്ദു ജാഗരൺ
വേദിക്കാർ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി
യിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി. കല
ബുർഗി ജില്ലയിലെ സെൻട്രൽ യൂ
ണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയി
ല് രാമനവമി ആഘ�ോഷവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അക്രമത്തിൽ
രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരുക്കേ
റ്റ സംഭവവുമുണ്ടായി.
ശാന്തമായ ഹിമാലയൻ സം
സ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്.
95 ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും 2.18
ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട്. മുസ്ലീ
ങ്ങള് പ്രധാനമായും ആദിവാസി
വിഭാഗമായ ഗുജ്ജറുകളാണ്. തീരെ
ദുര്ബലരും ദരിദ്രരുമായ ഇവരെ
പ്പോലും ഹിന്ദുവർഗീയവാദികൾ
വെറുതെ വിടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഡി
സംബറിൽ ഇൻഡ�ോറ പ്രദേശ
ത്ത് ഇവരുടെ വീടുകളില�ൊന്നില്
ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യു
തി വകുപ്പുകാർ വന്ന് വൈദ്യുതി
മീറ്റർ എടുത്തുക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
മുസ്ലിം ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ
പെട്ട 42 വീട്ടുകാർ അനധികൃത
മായാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും
ഇവർക്ക് കുടിയ�ൊഴിയാൻ ന�ോ
ട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ്
അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം. കർഷ
കരും ആട്ടിടയന്മാരുമായ ഇവർ
തീരെ ദരിദ്രരാണ്. പട്ടയം കാണി
ച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു വിട്ടുവീ
ഴ്ചയും കാണിച്ചില്ല. അവരുടെ ഭൂ
മിയിൽ കൃഷി പാടില്ലെന്നും കുടി
യ�ൊഴിഞ്ഞു പ�ോകണമെന്നും അത്
സർക്കാർഭൂമി ആണെന്നുമുള്ള നി
ലപാടിലാണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെ
ന്റ്. ഇതിനു ത�ൊട്ടുമുമ്പ് രണ്ടുദിവ
സം ഗുജ്ജറുകളെ വിശ്വഹിന്ദുപ
രിഷത്തുകാർ ആക്രമിച്ചിരുന്നു.
(ശേഷം 9-ാം പേജില്)
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കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കല് നടപടി
സ്റ്റേ ചെയ്തതിനുശേഷവും കാലി
ത്തീറ്റയും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഷെ
ഡ്ഡുകള് വിഎച്ച്പി കത്തിച്ചു. പ�ോ
ലീസിൽ പരാതി നൽകിയപ്പോൾ
അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന മറുപടി
മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. കാലിവളർ
ത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റും ആക്രമി
ക്കുമ്പോൾ വിഎച്ച്പി "ലാൻഡ്
ജിഹാദ്" ആര�ോപണം ഉന്നയി
ക്കുന്നു. ഇൻഡ�ോറയിൽ ഒരു പശു
വിന്റെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയ
തിനെത്തുടർന്നാണ് ഗുജ്ജറുകൾ
ക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്ന
ത്. പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്ര
കാരം പശുവിന് മുറിവേറ്റിരുന്നു.
അത് കശാപ്പ് ചെയ്യാൻവേണ്ടി
നടത്തിയതല്ല. ഏതെങ്കിലും വന്യ
ജീവി ആക്രമിച്ചതാകാം. എന്നി
ട്ടും തൃപ്തരാകാത്ത വിഎച്ച്പി പ്ര
വര്ത്തകർ ഗുജ്ജാറുകളെ പുറത്താ
ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പശുവിന്റേത് സ്വാഭാവികമരണം
ആണെങ്കിലും ദേഹത്തുകണ്ട മു
റിവുകൾ മുസ്ലീങ്ങൾ വരുത്തിയ
താണെന്നായിരുന്നു വിഎച്ച് നേ
താക്കളുടെ വാദം. മുസ്ലീങ്ങൾ പ്ര
ദേശത്തെ സമാധാനം തകർക്കു
ന്നു, അവരെ പുറത്താക്കണം എന്ന
തായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് . 2019
മുതൽ ഇവിടെ പള്ളികളും മറ്റും
പല തവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അവസാന സംഭവം 2022 ജനുവ
രിയിലായിരുന്നു. അന്ന് സിർമ�ോർ
ജില്ലയിലെ നഹാൻ ടൗണിൽ
പള്ളി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പള്ളി
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പശുവി
ന് പുല്ലുമേയാന് ഉള്ളതാണെന്ന്
ഹിന്ദു ജാഗരൺ മഞ്ചുകാർ പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. ഗുജ്ജാറുകളെ അവിടെനി
ന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ് കുന്നിൻമു
കളിൽ ഗ�ോശാല പണിയാനുള്ള
പദ്ധതിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന സർ
ക്കാർ ഈ അക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം
ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണ്.
ഇതിന�ൊക്കെപ്പുറമേ മുസ്ലിം
ന്യൂനപക്ഷത്തിനുനേരെ പരസ്യ
മായ ക�ൊലവിളി നടത്തുന്ന മത
സമ്മേളനങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ
പലഭാഗത്തും സംഘപരിവാർ നട
ത്താറുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ഡൽ
ഹിയിലെ ജഹാംഗീർ പുരയിലും
ഷഹീന് ബാഗിലും അനധികൃത
നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്ന് ആര�ോ
പിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ
പ്പെട്ടവരുടെ കടകളും ഭവനങ്ങളും
മറ്റും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മുൻസി
പ്പൽ ക�ോർപ്പറേഷൻ ബുൾഡ�ോ
സർ ഉപയ�ോഗിച്ച് ഇടിച്ചുനിരത്തി
യത്. തുഗ്ലക്കാബാദിലും സംഗമി
ലും ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ക�ോളനിയിലു
മ�ൊക്കെ സമാനമായ ബുൾഡ�ോ
സർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമെന്ന്
ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. പള്ളി
യിൽനിന്നുള്ള ബാങ്ക് വിളിക്ക്
ബദലായി ഹനുമാൻ സൂക്തങ്ങൾ
ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ മുഴക്കുമെന്ന
ഭീഷണിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീ

ങ്ങൾ ക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി ആയുധമേന്തിയ പ്രക
ടനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേ
ത്രപരിസരത്തൊന്നും മുസ്ലിം കട
കൾ അനുവദിക്കില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ മാട്ടിറച്ചിക്കഷണങ്ങൾ
രഹസ്യമായി ക�ൊണ്ടിട്ട് പ്രതി
കാര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക
എന്ന ഹീനതന്ത്രമാണ് ആർഎ
സ്എസ് പയറ്റുന്നത്.
പ്രമുഖ പള്ളികള്, ക്ഷേത്രങ്ങൾ
തകർത്താണോ പണിതിട്ടുള്ളത്
എന്ന് പരിശ�ോധിക്കുന്ന ഏർപ്പാ
ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ സില
ബസിൽ മുഗൾ കാലഘട്ടം ഒഴി
വാക്കി. മുസ്ലിം പേരുള്ള റ�ോഡു
കളും കെട്ടിടങ്ങളുമ�ൊക്കെ ഹിന്ദു
പേരുകൾക�ൊണ്ട് പുനർനാമക
രണം ചെയ്യുകയാണ്. താജ്മഹ
ലിന്റെ പേരുപ�ോലും മാറ്റാൻ സമ്മർ
ദ്ദമുണ്ട്. എൻആർസി, അനധികൃത
കുടിയേറ്റം, വ�ോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ
നിന്ന് പേര് നീക്കൽ തുടങ്ങിയ
വയും ഈ അജണ്ടയുടെ ഭാഗം
തന്നെ. സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ
മായ വലിയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന നടപടികളാണിതെല്ലാം.

ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി
ആസൂത്രിതമായി വളർത്തി
യെടുക്കുന്ന വർഗീയത
നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ ച�ൊല്ലി
യുള്ള ഹൃദയഭേദകമായ ക�ൊല
പാതകങ്ങള്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു
മേലുള്ള അക്രമങ്ങൾ, ആൾക്കൂട്ട
ക�ൊലപാതകങ്ങൾഎല്ലാംആർഎ
സ്എസ്-ബിജെപി സംഘപരി
വാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഹീ
നപദ്ധതിയുടെ ഭാഗം തന്നെ. സാ
ഹചര്യം വഷളാക്കി, വികാരം
ജ്വലിപ്പിച്ച്, രംഗം ഒരുക്കുന്നത�ോ
ടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുനേരെ ക്രി
മിനൽ സംഘങ്ങളെ അഴിച്ചുവിടു
കയായി. രാമനവമി യാത്രയിൽ
പങ്കെടുക്കുന്നവർതന്നെ പിൻവലി
ഞ്ഞ് ജാഥക്ക് നേരെ കല്ലെറിയു
ന്നതും മറ്റും സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ
യിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയ�ോക
ളിൽ കാണാം. എന്നാൽ പ�ൊലീസ്
ഒരു നടപടിയുമെടുക്കില്ല. എന്നിട്ട്
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തെ
അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്
വിളിച്ചുകൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തയ്യാ
റാക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച്
വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നിർബാധം
നടക്കും. ആസൂത്രിതവും ദുരുദ്ദേശ്യ
പരവുമായ പ്രചാരണം ജനങ്ങളിൽ
സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത�ോടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം ലാക്കാക്കി
യുള്ള വർഗീയധ്രുവീകരണം ഫലം
കാണുകയായി.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെടുന്ന ഭിന്നതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാ
നമന്ത്രിയും പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരും
ഉന്നത നേതാക്കളുമ�ൊക്കെ മൗനം
പാലിക്കുന്നതുമൂലം വിഷം വമി
ക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിന് ഒത്താശ
ലഭിക്കുന്നു. മുഗൾ രാജാക്കന്മാരെ
അക്രമികളും ഹിന്ദുവിരുദ്ധരും
ആയി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവ

രുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ അപമാ
നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ
പരമ�ോന്നത നേതാവുപ�ോലും നട
ത്തുന്നു. വസ്ത്രംക�ൊണ്ട് ആളെ തി
രിച്ചറിയാം എന്നും മറ്റുമുള്ള പരാ
മർശങ്ങൾ നടത്തുകയും മുസ്ലീങ്ങ
ളെ മന്ത്രിമാർപ�ോലും അധിക്ഷേ
പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒത്തുചേ
രലുകളെല്ലാം മുസ്ലീങ്ങൾക്കുനേരെ
അധിക്ഷേപം ച�ൊരിയാനുള്ള
വേദികളായി മാറുന്നു. മുസ്ലിംവിരുദ്ധ
വികാരം അങ്ങനെ നിർബാധം

ഈ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ നിലപാട്
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് അവർ
മുസ്ലീം പീഡനം ഒരു മുഖ്യ പരി
പാടിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ
വിഷമയമായ ആശയത്തിന്റെ
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രൂപമാണ്
ആർഎസ്എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയമു
ഖമായ ബിജെപി അധികാരത്തി
ലിരിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത്.
ഈ ആശയം ചരിത്ര വിരുദ്ധവും
യുക്തി ഹീനവും മതഭ്രാന്തിലും കെ
ട്ടിച്ചമച്ച ചിന്താഗതികളിലും അധി
ഷ്ഠിതവുമാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ

പ്രമുഖ പള്ളികൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്താണ�ോ പണിതിട്ടുള്ളത്
എന്ന് പരിശ�ോധിക്കുന്ന ഏർപ്പാടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക
 ൂൾ സി
ലബസിൽ മുഗൾ കാലഘട്ടം ഒഴിവാക്കി. മുസ്ലിംപേരുള്ള റ�ോഡു
കളും കെട്ടിടങ്ങളുമ�ൊക്കെ ഹിന്ദു പേരുകൾക�ൊണ്ട് പുനർനാ
മകരണം ചെയ്യുകയാണ്. താജ്മഹലിന്റെ പേരുപ�ോലും മാറ്റാൻ
സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. എൻആർസി, അനധികൃത കുടിയേറ്റം, വ�ോട്ടേഴ്സ്
ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് പേരുനീക്കൽ തുടങ്ങിയവയും ഈ അജണ്ടയുടെ
ഭാഗം തന്നെ. സമൂഹത്തിൽ വർഗീയമായ വലിയ ചേരിതിരിവ് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന നടപടികളാണിതെല്ലാം.
പലരൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്ക
പ്പെടുന്നു. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ ഒത്താശയ�ോടെ ആർഎസ്എ
സ്-ബിജെപി ശക്തികൾ അതി
വിദഗ്ധമായും ആസൂത്രിതമായും
നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹീന പദ്ധതിയാ
ണിത്. വർഗീയത പടര്ത്തി രക്തം
ചിന്തി വ�ോട്ടുബാങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ ബൂർഷ്വാ
പാർലമെന്ററി പാർട്ടികളും ഇതിൽ
തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ
നൽകുന്നു. വർഗീയ അന്തരീക്ഷം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിൽ സംഘപ
രിവാർ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
ബിജെപി അധികാരം കയ്യാളുക
യും വർഗീയ ക�ോമരങ്ങൾ സുപ്ര
ധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവര�ോധി
തരാകുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി രാജ്യം
ഒരു വലിയ വിപത്തിലേക്ക് നീ
ങ്ങുകയാണ്.

ആർഎസ്എസ് എന്നും
ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനായി
നിലക�ൊള്ളുന്നു
ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനായി നില
ക�ൊള്ളുന്ന ആർഎസ്എസ് മറ്റു
മതങ്ങളും വംശങ്ങളുമ�ൊക്കെ ഹി
ന്ദുമതത്തെ ആദരവ�ോടെ കാണ
ണമെന്നും ഹിന്ദുവംശത്തെയും
സംസ്കാരത്തെയും മഹത്വവൽക്ക
രിക്കാത്ത ഒരു ആശയവും ആരും
പിന്തുടരരുതെന്നും ഹിന്ദു മത
ത്തിൽ ലയിക്കാനായി അവരുടെ
പ്രത്യേകമായ നിലനിൽപ്പ് ഉപേ
ക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടു
ന്നു. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ
മായും വിധേയമായിട്ടായിരിക്ക
ണം അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട
ത്. ഒരു അവകാശവാദവും ഉന്ന
യിക്കാതെ, ഒരു വിശേഷാവകാ
ശത്തിനും അർഹതയില്ലാതെ,
ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പരി
ഗണനയുംആഗ്രഹിക്കാതെ,എന്തി
ന് പൗരാവകാശംപ�ോലും അനു
ഭവിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുക�ൊള്ളണം.

ത്തിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആശയഗ
തിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസ
മരസേനാനികള�ോ ഹിന്ദുമതാചാ
ര്യന്മാര�ോ ഇത്തരം വിഷലിപ്തമായ
ആശയങ്ങള�ോ അന്യമത വിദ്വേ
ഷമ�ോ വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നില്ല.
ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി മുന്നോ
ട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദുത്വ ആശയം
നിതാന്തമായ ഭിന്നതയിലും അവി
ശ്വാസത്തിലും, അധ്വാനിച്ച് ജീ
വിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അനൈക്യ
ത്തിലും ഊന്നിയുള്ളതും വികല
മനസ്കരായ കപടസിദ്ധാന്തക്കാ
രുടെ സൃഷ്ടിയുമാണ്. ജനങ്ങൾക്കി
ടയിൽഅനൈക്യംസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
ഏത് അവസരവും ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തി സ്വന്തം മർദ്ദക ഭരണം തു
ടരാനും ജീർണവും മരണാസന്ന
വുമായ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ
നിലനിർത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന മു
തലാളി വർഗത്തിന് മാത്രമേ ഇത്
ആഹ്ലാദം പകരുന്നുള്ളു. ജനങ്ങൾ
തമ്മിലടിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നാൽ,
ബൂർഷ്വാസിയുടെ ദുർഭരണത്തി
നെതിരെ യ�ോജിച്ച ചെറുത്തുനിൽ
പ്പ് ഉയർന്നു വരില്ലെന്നുറപ്പാക്കാം.
മുതലാളി വർഗത്തിന്റെ നിർദ്ദയ
മായ അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണത്തി
നായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ഫാസിസ്റ്റ് പദ്ധതിയുമായി ഹിന്ദു
ത്വ ആശയങ്ങളും ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര വാ
ദവുമ�ൊക്കെ ഒത്തുപ�ോകുന്നതിങ്ങ
നെയാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ്,
ഭരണ മുതലാളിവർഗ്ഗം ആർഎ
സ്എസ്-ബിജെപി നടത്തുന്ന
മതമൗലികവാദപരവും വർഗീയ
വുമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് എല്ലാ
പിന്തുണയും നൽകുന്നത്.

അക്രമവും വർഗീയ വിദ്വേ
ഷവും സ്വയമേവ വളരുന്നു
ആരുടെയെങ്കിലും ആസൂത്ര
ണമ�ോ നിർദ്ദേശമ�ോ ഇല്ലാതെത
ന്നെ വർഗീയസ്പർദ്ധയും സംഘർ
ഷങ്ങളുമ�ൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്ന

സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു
നമ്മുടെ രാജ്യം. അതിന് സഹാ
യകമാംവിധം സാമൂഹ്യഅന്തരീ
ക്ഷം പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തി
രിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുത്വശക്തികൾ
. ഇതിന്റെ അഗ്നി കെട്ടടങ്ങുകയി
ല്ല. ബുൾഡ�ോസറുകൾ ആവേശ
ത്തോടെ രംഗത്തെത്തിക്കൊണ്ടി
രിക്കും. മതപരമായ ആഘ�ോഷ
ങ്ങള�ൊക്കെ ശക്തി പ്രകടനത്തി
നും വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനുമുള്ള
വേദികളായി മാറുകയാണ്. കഴി
ഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 9 സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലാണ് വർഗീയ സംഘർ
ഷങ്ങളുണ്ടായത്.ഇനിഎല്ലാഉത്സവ
കാലത്തും വർഗീയകലാപങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കാം. വർഗീയ ജ്വാല
കൾ എല്ലാ ചെറു പട്ടണങ്ങളിലും
ഗ്രാമങ്ങളിലുംവരെ ഉയരുകയാണ്.
വിഘടിതവും വിലക്ഷണവുമായ
രാഷ്ട്രീയ ഭൂതകാലത്തേയ്ക്ക് നമ്മൾ
എത്തുകയാണ്. രണ്ട് മതവിഭാഗ
ങ്ങളെ എന്നെന്നേക്കുമായി അക
റ്റിനിർത്താൻപ�ോന്നവിധം അവി
ശ്വാസവും ആശങ്കയും കുത്തിനി
റയ്ക്കുകയാണ്. ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി
യില�ോ പ്രതിപക്ഷ നിരയില�ോ
ഒരു നേതാവ് പ�ോലുമില്ല ഇതിൽ
വേദനയുള്ളതായി . നേരെമറിച്ച്
നിർലജ്ജം ഈ സാഹചര്യം ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി നേട്ടം ക�ൊയ്യാനും
അധികാരത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാനു
മുള്ള തത്രപ്പാടിലാണെല്ലാവരും.

ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ
വർഗീയതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല
ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ
വർഗീയത ഒരു ശല്യമാണ്. ബൂർ
ഷ്വ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
താത്പര്യംമൂലം ജനങ്ങളെ ജാതി,
മതം, വംശം തുടങ്ങിയവയുടെ
യ�ൊക്കെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച്
നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പര
സ്പരവിദ്വേഷവും അവിശ്വാസവും
ബലപ്പെടുത്താനായി അവർ വർ
ഗീയവും ജാതീയവും വംശീയവു
മായ സംഘർഷങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊ
ക്കുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ധ്വാനിച്ച്
ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങ
ളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും, അവർ
ഏതി ജാതിയിലും മതത്തിലും
വംശത്തിലും പെടുന്നവരാണെങ്കി
ലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള അവിശ്വാ
സവും അസഹിഷ്ണുതയുമ�ൊന്നും
പേറുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ശത്രുത
യ�ോ തമ്മിലടിക്കാൻ താല്പര്യമ�ോ
ഇല്ല. തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്ന സ്നേഹവും സൗഹൃദവും തക
രണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.
അതിന�ൊന്നും ഒരു ക�ോട്ടവും തട്ട
രുതെന്നാണവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത് എന്ന കാര്യം എടുത്തുപറയേ
ണ്ടതുണ്ട്. വർഗീയത കയ്യാളുന്ന
വരുടെ ഹീനതന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റ
വുമധികം ഇരയാകുന്നതും ദരിദ്രരും
നിസ്സഹായരുമായ സാധാരണ
ക്കാർതന്നെ. ജനങ്ങളുടെ സ്വൈ
രജീവിതം തകർക്കുന്നതും അവരെ
തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതും വർഗീയത
(ശേഷം 10-ാം പേജില്)
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രെയും ര�ോഗികളെയും ആരെയും
പ�ോലീസ് വെറുതെ വിട്ടില്ല. സ്ത്രീ
കളെ തെരുവിൽ വലിച്ചിഴച്ചു, സ്ത്രീ
കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപ്ര
വർത്തകരെ ജയിലിലടച്ചു.
ചവിട്ടും ത�ൊഴിയും യഥേഷ്ടം
നടന്നു. പ�ോലീസിന് ഊക്കുപ�ോ
രെന്നു ത�ോന്നിയിടത്ത് പാർട്ടി
ക്കാരും തല്ലാൻ ഇറങ്ങി. കല്ലുപി
ഴുതാൽ പല്ലു പറിക്കുമെന്നും നി
യമലംഘനം നടത്തിയാൽ അടി
കിട്ടുമെന്നുമ�ൊക്കെ, സ്വയം ഇട
തുപക്ഷമെന്നാണ് അവകാശപ്പെ
ടുന്നത് എന്നത് മറന്ന് നേതാക്ക
ന്മാർ കലിതുള്ളി. കുട്ടികള് സമര
രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് അപരാധമാ
ണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാന
ത്ത് അങ്ങോളമിങ്ങോളം സമര
പ്രവർത്തകർക്കുനേരെ കള്ളക്കേ
സെടുത്തു. പല കേസുകളും ജാമ്യ
മില്ലാവകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത മാന
സിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേയ്ക്ക് കുഞ്ഞു
ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എടുത്തെ
റിയപ്പെട്ടു. നിരവധിയാളുകൾ സാ
രമായ പരുക്കുകള�ോടെ ആശുപ
ത്രിയിലായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേ
തൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന
അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യവിരു
ദ്ധവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ
പ്രവൃത്തികൾ മാപ്പർഹിക്കുന്നത
ല്ല. പദ്ധതി പിൻവലിച്ച് സർക്കാർ
ജനങ്ങള�ോട് മാപ്പു പറയുകയും
കള്ളക്കേസുകൾ പിൻവലിച്ച് ജന
ങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക്
മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽ
കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.
ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രൂവ
ലിനെക്കുറിച്ചും ചിലത് പറയാതെ
വയ്യ. കേവലം രണ്ടുമാസംക�ൊണ്ട്
തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫീസിബി
ലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന
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(9-ാം പേജില് നിന്ന്)

പടർത്തുന്ന ശക്തികൾ തന്നെയാ
ണ്. അതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ
ഐക്യത്തിനുതന്നെ ഭീഷണിയാ
വുകയും വൈകാരികത ആളിക്ക
ത്തിച്ച് മാനുഷിക ഭാവങ്ങളെയും
നാഗരികതയെതന്നെയും തകർ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആർഎസ്എ
സ്-ബിജെപി ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കെ
തിരെ യ�ോജിച്ചുനിന്ന് ശബ്ദമുയർ
ത്താൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം.
ഹിന്ദുത്വ മേലാളന്മാരെ ജനങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. വർ
ഗീയവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ സ്വ
ഭാവമുള്ളതുമായ എല്ലാ ശക്തിക
ളെയും, വിനാശകരമായ ആർഎ
സ്എസ്-ബിജെപി ഫാസിസ്റ്റ്
ശക്തികളുടെ ഹീനപദ്ധതിക്കെതി
രെ അണിനിരത്തുകയും രാജ്യവ്യാ
പകമായ�ൊരു വർഗീയതാവിരുദ്ധ
പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും
വേണം. അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ ഹി

ത്തിലാണ് ഐപിഎ നൽകിയി
രിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി ഫീസി
ബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച്
കേവലം രണ്ടുമാസംക�ൊണ്ടാണ്
ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാ
റാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അല�ോക്
കുമാർ വർമ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
2019 മാർച്ചിൽ പ്രിലിമിനറി ഫീ
സിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും അതേ
വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഫീസി
ബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്ക
പ്പെട്ടു. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോ
ളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്
പദ്ധതിയുടെ ഫീസിബിലിറ്റി റി
പ്പോർട്ട് രണ്ടുമാസംക�ൊണ്ട് എങ്ങ
നെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധി
ക്കുക. നിരവധി തലങ്ങളിൽ നട
ക്കേണ്ട ആവശ്യമായ പഠനങ്ങളു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഡിപി
ആർ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
എന്നത് ഇതിനകംതന്നെ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ കാര്യ
മാണ്. പ്രിലിമിനറി ഫീസിബി
ലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പദ്ധതി എലി
വേറ്റഡ് ആണ്, ബ്രോഡ്ഗേജി
ലാണ്.
തട്ടിക്കൂട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി റി
പ്പോർട്ടിൽ എലിവേറ്റഡ് മാറി
എംബാങ്ക്മെന്റ് ആയി, ബ്രോ
ഡ്ഗേജ് മാറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ്
ആയി. ഈ ഫീസിബിലിറ്റി റി
പ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
യാണ് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽ
കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ
കെ റെയിലിന്റെ താൽപര്യപ്രകാ
രമാണ് എന്ന് സിസ്ട്ര ഫീസിബി
ലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആയാലേ
ജപ്പാന്റെ ധനകാര്യ ഏജന്സി
യായ ജിക്ക വായ്പ അനുവദിക്കു
കയുള്ളൂ എന്ന് കെ റെയിൽ
എംഡിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2018 സെപ്റ്റംബർ 27ന് സം

സ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രറയിൽ
വേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗ�ോയലിന്
അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നതിൻപ്രകാരം പദ്ധതി എലി
വേറ്റഡ്സെമിഹൈസ്പീഡ്റെയിൽ
ക�ോറിഡ�ോർ ആണ്. ഈ കത്തി
ന് 2018 ഒക്ടോബർ 15ന് കേന്ദ്ര
റയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗ�ോയ
ലിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് കേരള
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
അയച്ചകത്തിലും നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധ
തി സ്റ്റാൻഡ് എല�ോൺ എലിവേ
റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ ഇൻപ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രു
വൽ നൽകിക്കൊണ്ട് 2019 ഡി
സംബറിൽ കേന്ദ്രറയിൽ മന്ത്രാ
ലയം കെ റെയിലിന് നൽകിയി
രിക്കുന്ന കത്തിൽ എലിവേറ്റഡ്
എന്നത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കു
ന്നു. സ്റ്റാൻഡ് എല�ോൺ എലി
വേറ്റഡ്(529.45 fully elivated)ന്
ആണ�ോ തത്വത്തിൽ അനുമതി
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത�ോ 292.72
കില�ോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റും
88.4 കില�ോമീറ്റർ വയഡക്ടും 111.52
കില�ോമീറ്റർ ടണലും 101.73 കി
ല�ോമീറ്റർ കട്ടിംഗും 24.78 കില�ോ
മീറ്റർ കട്ട് ആന്റ് കവറും 12 കി
ല�ോമീറ്റർ പാലവുമുള്ള സിൽവർ
ലൈൻ പദ്ധതിക്കാണ�ോ തത്വ
ത്തിൽ അനുമതി കിട്ടിയിരിക്കു
ന്നത് എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമാ
ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിവരാവകാശ നി
യമപ്രകാരം നൽകിയ ച�ോദ്യത്തി
നും ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന
ത് പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലെ ഒളിച്ചു
കളിയുടെ മറ്റൊരു തെളിവാണ്.
ജനങ്ങൾക്കുനേരെ പരസ്യമാ
യി സർക്കാർ പ�ോരിനിറങ്ങിയത്
സമ്പൂർണമായ�ൊരു ഡിപിആർ
പ�ോലും ഇനിയും തയ്യാറാക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അടിമുടി ദുരൂഹത
കളും അവ്യക്തതകളും നിറഞ്ഞ

തുമായ ഒരു പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയാ
ണ്. ഡിപിആർ എന്ന പേരിൽ
പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന രേഖയ്ക്കാക
ട്ടെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ
പ�ോലും നിലവാരം ഇല്ല എന്ന്
പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ
പ�ോലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത�ോടെ കെ
റെയിൽ കുറ്റിനാട്ടലുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് നിത്യേന ജനങ്ങൾക്കുനേ
രെ നടന്നുവന്നിരുന്ന കൈയേറ്റ
ങ്ങൾ പ�ൊടുന്നനവെ നിലച്ചു. തൃ
ക്കാക്കരയിലെന്നല്ല, കേരളത്തിൽ
ഒരിടത്തും കല്ലിടുകയ�ോ സർവ്വേ
യെന്നപേരിൽ നടപടികൾ നീ
ക്കുകയ�ോ ചെയ്തില്ല. പകരം അതി
രടയാളം നിശ്ചയിക്കാൻ മഞ്ഞ
ക്കല്ലിടേണ്ടതില്ലെന്നും ജിപിഎസ്
സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ
ജിയ�ോ ടാഗിങ് നടത്തിയാകും
അതിര് നിശ്ചയിക്കുക എന്നും
തീരുമാനം വന്നു. ഇതിന് അനു
മതി നൽകിക്കൊണ്ട് റവന്യൂവകു
പ്പിന്റെ ഉത്തരവുമിറങ്ങി
കേരളത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ വികസനപദ്ധതി
യെന്നും ആരെതിർത്താലും നട
പ്പിലാക്കുമെന്നുമ�ൊക്കെ ഊറ്റം
ക�ൊള്ളുകയും വായ്ത്താരിയിടുകയും
ചെയ്തിരുന്നവരാണ് പ�ൊടുന്നനവെ
നിശബ്ദരായത്. കെ റെയിലാണ്
വികസനം എന്ന് വീമ്പിളക്കിയി
രുന്നവർക്ക് മഞ്ഞക്കുറ്റിനാട്ടി വ�ോ
ട്ടുപിടിക്കാനുള്ളധൈര്യംഅശേഷം
ഉണ്ടായില്ല. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്
ഇതിനകം ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ആശങ്കകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്
ഈ നടപടികൾ. ജനര�ോഷത്തി
ന്റെ മൂർച്ച സർക്കാരിന് മനസ്സി
ലാകുന്നുണ്ട് എന്നതുക�ൊണ്ടുകൂടി
യാണ് ഈ നടപടികൾ.
കല്ലിടാതെ സർവേ നടത്താ

നാകില്ല എന്നായിരുന്നു കെ
റെയിലും സർക്കാരും ഇതുവരെ
വാദിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ
എതിർപ്പും സംഘർഷവും മൂലം
പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് അനായാസം
കല്ലിട്ട് മുന്നേറാനാകുന്നില്ല എന്ന
പരാതി സർക്കാരിന്റെ മുമ്പാകെ
വച്ച കെ റെയിൽ തന്നെയാണ്
ജിയ�ോ ടാഗിങ് ബദൽ മാർഗ്ഗമാ
യി നിർദ്ദേശിച്ചതും. സാമൂഹ്യാ
ഘാത പഠനത്തിന് എന്തിനാണ്
കല്ലിടുന്നത് എന്ന് ക�ോടതി നിര
ന്തരം ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. ജനങ്ങളെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു
നിർത്തി ബലപ്രയ�ോഗത്തിലൂടെ
യും സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരെ വലി
ച്ചിഴച്ചും യാത�ൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമി
ല്ലാതെ സർക്കാർ കല്ലിടലുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോയപ്പോൾ സാമൂഹ്യാ
ഘാതപഠനത്തിന് ഈ ബഹള
ങ്ങളുടെആവശ്യമില്ലഎന്ന്ക�ോടതി
താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
സിപിഐ(എം) പാർട്ടിക�ോൺ
ഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നിരുന്ന സമ
യത്താണ് ഇതിനുമുമ്പ് കല്ലിടൽ
നിർത്തിവച്ചത്. രണ്ടാം പിണറാ
യി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർ
ഷികം ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ
ചെലവഴിച്ച് ക�ൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന വേളയിൽ നടക്കുന്ന ചർ
ച്ചകളില�ോ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ചർ
ച്ചചെയ്യുന്ന ബ്രോഷുറുകളില�ോ പത്ര
പരസ്യങ്ങളില�ോ കെ റെയിൽ
ഇല്ല. വികസനനേട്ടമെന്ന നില
യിൽ കെ റെയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കാനുള്ള ധൈര്യംപ�ോരാ സം
സ്ഥാന സർക്കാരിന്. പുറംപൂച്ച്
വെളിവായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർ
ഭത്തിൽ എന്നിട്ടും എന്തിനാണ്
ഈ പിടിവാശി ? സില്വര് ലൈന്
പദ്ധതി നിരുപാധികം പിന്വലി
ച്ച് തലയൂരുക മാത്രമേ ഇനി ചെ
യ്യാനുള്ളു.
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ന്ദുത്വം,ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം,മുസ്ലീംവിര�ോധം
തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്കും കാഴ്ച
പ്പാടുകൾക്കുമെതിരെ തീവ്രമായ�ൊ
രു പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമരം കെട്ടഴി
ച്ചുവിട്ടുക�ൊണ്ട് അവയെ നിലംപ
രിശാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഹീനമായ ഈ ഗൂഢ
പദ്ധതിയെ തകർക്കുക
ദുഷ്ട ബുദ്ധികളായ ഈ വ�ോ
ട്ടുപിടുത്തക്കാരുടെ ആക്രോശങ്ങൾ
സഹിച്ച് അവരുടെ താളത്തിന്
തുള്ളാൻമാത്രം നിസ്സഹായരാണ�ോ
നമ്മൾ? പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ
ത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പി
ക്കാനായി ഈ വർഗീയ, ഫാസി
സ്റ്റ് ശക്തികൾ ജനങ്ങളെ പണയം
വയ്ക്കുകയും ഒരുകൂട്ടരെ മറ്റൊരു കൂ
ട്ടർക്കെതിരെ ഇളക്കിവിടുകയും
ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ഉന്നം
വച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും
രാജ്യമെമ്പാടും നിരപരാധികളുടെ
ച�ോരയ�ൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്

തുടരാൻ നാം അനുവദിക്കണ�ോ?
ഇതിനാണ�ോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ
സമര സേനാനികൾ ച�ോര ച�ൊ
രിഞ്ഞതും ജീവൻനൽകിയതും ?
നേരായി ചിന്തിക്കുന്ന, സുബ�ോ
ധമുള്ള ആരും ഇത് അംഗീകരി
ക്കില്ല. നമുക്ക് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ
നെടുങ്കോട്ട തീർക്കണം. പൈശാ
ചികതയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ മുട്ടുമട
ക്കില്ല. മാനവരാശിയുടെ ക�ൊടി
യശത്രുവായ ഫാസിസത്തിനും
ജാതി-വർഗീയ തിന്മകൾക്കുമെ
തിരെ നമുക്ക് സായുധരാകാം.
ഇനി നമുക്ക് വെറുതേ കളയാൻ
സമയമില്ല. ജനങ്ങളുടെ നീറുന്ന
ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി
യുള്ളതും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെ
യും അണിനിരത്തുന്നതും എല്ലാ
വിഭാഗീയതകൾക്കും അതീതവും
ഉന്നതമായ നൈതികതയും സം
സ്കാരവും പേറുന്നതും ശരിയായ
വിപ്ലവ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിലും
വളർത്തിയെടുക്കപ്പെടുന്ന സുദീർ

ഘവും യ�ോജിച്ചതും സംഘടിത
വുമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമെന്ന
അജയ്യമായ ആയുധമേന്തി ഈ
തിന്മയുടെ ശക്തികള�ോട് നമുക്ക്
നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടാം.
ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യാക്രമണം
ദ്വിമുഖമായിക്കണം. ഒരുവശത്ത്
ഉരുക്കുപ�ോലെ ഉറച്ച ഐക്യവും
കെട്ടുറപ്പും കൈവരിച്ചുക�ൊണ്ട്
ശരിയായ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ
ബഹുജനങ്ങളുടെ സമര വേലിയേ
റ്റം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ വർ
ഗീയ-ജാതീയ-ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തി
കൾ പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെടും. ഇത്
അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെയും
ഉത്തരവാദിത്വ ബ�ോധത്തോടെ
യും നിർവഹിക്കണം. താഴെത്ത
ലംമുതൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങ
ളെയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും
ബൗദ്ധികവ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഉൾ
പ്പെടുത്തി എണ്ണമറ്റ ജനകീയ സമര
കമ്മിറ്റികൾ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന്
ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വ�ോ

ളണ്ടിയർമാരുടെ ഒരു ദളവും വി
കസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ബൂർഷ്വാ
പാർട്ടികളുടെയും ഇടതുപക്ഷക്കാർ
എന്ന് മേനി നടിക്കുന്നവരുടെയും
കപട മുഖം നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തുറ
ന്നുകാട്ടി അവരെ ജനങ്ങളിൽനി
ന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തണം.നഗരമെന്നോ
ഗ്രാമമെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ രാജ്യ
മെമ്പാടും വർഗീയതാവിരുദ്ധ പരി
പാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണം.
അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ വർഗീയത
യുടെയും ജാതീയതയുടെയും ഫാ
സിസത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ വിഷ
ലിപ്തമായ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ
തീഷ്ണമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രസമരം
താഴെത്തലംമുതൽ കെട്ടഴിച്ചുവി
ട്ടുക�ൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രഖ്യാ
പിത ശത്രുക്കളുടെ മരണമണി മു
ഴക്കാൻ കഴിയണം. ഇതിലൂടെ
മാത്രമേ നാം ഇന്ന് അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന ഭീഷണവും വിനാശകര
വുമായ സാഹചര്യത്തെ മറികട
ക്കാനാകൂ.
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പ�ൊ തുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പിഴുതെറിയുന്നതാ

ണ് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020(എൻഇപി 2020). സർവ്വകലാ
ശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അത് അടിമുടി പ�ൊളിച്ചെഴുതുന്നു. സ്ഥിരം
അധ്യാപകരെ മിക്കവാറും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നയം എഴുത്തും വായന
യും ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തി
ലാണ്. ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്കാദമിക അന്ത
സത്തയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അവയെ ത�ൊഴിൽ പഠനമാക്കി മാറ്റുന്നു.
കല്പിത-സ്വകാര്യ-സ്വാശ്രയ സർവ്വകലാശാലകൾ ആരംഭിച്ച് രാജ്യത്തെ
സർവകലാശാലകളെ വാണിജ്യരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു.

അക്ഷര പഠനത്തെ നിരാക

രിച്ച ഡിപിഇപി മ�ോഡൽ ബ�ോ
ധനരീതികൾ സ്ഥാപിച്ച് അവ
വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങ
ള് രാജ്യമെമ്പാടും തകൃതിയിൽ
നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സം
സ്ഥാനത്തെ എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്?
ഔദ്യോഗികമായി, വളരെ തന്ത്ര
പൂർവ്വം എൻഇപിക്കെതിരാണ്
സർക്കാർ എന്ന ത�ോന്നൽ ജനി
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ,
എൻഇപി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ഏറ്റ
വും പ്രധാനപ്പെട്ട നയങ്ങൾ ഓര�ോ
ന്നായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാ
നുള്ള നീക്കങ്ങളിലാണ് എൽഡി
എഫ് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തി
ന് അനുയ�ോജ്യമായ രീതിയിൽ
മാത്രമേ നപുതിയ ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ
എന്നാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി
ശിവൻകുട്ടി പറയുന്നത്. ഈ അധ്യ
യന വർഷം നടപ്പാക്കാൻ പ്രയാ
സമായതിനാൽ അടുത്ത അധ്യ
യന വർഷം മുതൽ പുതിയ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കുമെ
ന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ആർ.ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺ
സിലാകട്ടെ, രണ്ട് ദിവസത്തെ
യ�ോഗം ചേർന്ന് പുതിയ നയം
കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനെ
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പ്ലാൻ
തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സ്കൂൾ കരി
ക്കുലത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങ
ളെ സംബന്ധിച്ചും ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്
പഠിക്കാനും മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളാണ്
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനകം
രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാപരിഷ്കാര
ങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സമിതിയെയും
നിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാക് ഉൾപ്പ
ടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ മി
കച്ച പ�ോയിന്റുകൾ നേടാൻ സർ
വകലാശാലകൾക്കും ക�ോളേജു
കൾക്കും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയം നടപ്പാക്കാനുള്ള സമീപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടത്രെ.
ല�ോക ബാങ്കിന്റെ റൂസ(RUSA)
ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫണ്ടിംഗ് നാക്
സ്കോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നൽ
കുന്നത്. അതിനാൽ, സർവകലാ
ശാലകൾക്കോ ക�ോളേജുകൾക്കോ
പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുക എന്ന
സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴി
യില്ലെന്നാണ് ഡിപിഇപി മുതലു
ള്ള പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒ.എം.
ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. ഡ�ോ.രാജൻ
ഗുരുക്കൾ വൈസ് ചെയർമാനായ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസി
ലാകട്ടെ, പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസനയ പ്രകാരമുള്ള ഇരട്ട
ബിരുദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യ
ങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നാലുവർഷ
ഡിഗ്രിക�ോഴ്സ് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ
ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫലത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ഉള്ളടക്കത്തിലും ഘടനയിലും സമൂ
ലമായ പ�ൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ നിർ
ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ദേശീയ വി
ദ്യാഭ്യാസ നയം കേരളത്തിൽ
നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ.

ഘടനാപരമായ പരിഷ്ക്കാരം
10+2+3 എന്ന പതിറ്റാണ്ടുക
ളായി നില നിൽക്കുന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ ഘടനയിൽ സമൂലമായ
മാറ്റം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയാ
ണ് എൻഇപി 2020. 5+3+3+4
എന്ന ഘടനയാണ് പുതിയ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസനയംമുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം പ്രീ
പ്രൈമറി. മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ
പ്രിപറേറ്ററി സ്റ്റേജ്, ആറു മുതൽ
എട്ടു വരെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ്. അതി
നുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ
സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ്. അതുവഴി
ഹയർസെക്കൻഡറിയേയും ഇല്ലാ
താക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, നാല്
വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ക�ോഴ്സും ഇൻ
റഗ്രേറ്റ്ഡ് ബിഎഡ് ക�ോഴ്സും മറ്റു
മ�ൊക്കെയാണ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ.
അവയിൽ, എൻഇപി നിർദ്ദേ
ശിക്കുന്ന ഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമാ
യാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ
യും സെക്കൻഡറിയെയും ലയി
പ്പിക്കുന്ന ഖാദർ കമ്മിറ്റി ശുപാർ
ശകൾ കേരളത്തിൽ എൻഇപി
ക്കും മുന്നേവന്നത്. 9 മുതൽ 12
വരെ ഒര�ൊറ്റ ഘട്ടമാക്കി ഹയർ
സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാ
നം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേര
ത്തെ തന്നെ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി
യിരുന്നു.
എട്ടാം ക്ലാസിൽ പ്രാഥമിക
വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാ

നുള്ള ല�ോകബാങ്കിന്റെ സർവ്വശി
ക്ഷഅഭിയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരമു
ള്ള ഘടനാ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യ
യിൽ ആദ്യം നടപ്പാക്കികഴിഞ്ഞ
സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വികേ
ന്ദ്രീകൃതമായ ഉള്ളടക്കമുള്ള, ത�ൊ
ഴിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രാ
ഥമിക ക്ലാസ്സുകളിൽതന്നെ ബന്ധി
പ്പിക്കുന്നനയമാണ്പുതിയദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020. അക്ഷ
രാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ വി
കേന്ദ്രീകൃതമായ പാഠ്യപദ്ധതി
നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തു
തലത്തിൽ ദിവസക്കൂലിക്ക് ക്ലാ
സെടുക്കാൻ അധ്യാപകരെ(അ
ധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീല
നം ഇല്ലാത്തവരെ) നിയ�ോഗിക്ക
ണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ
ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക
വിദ്യാലയങ്ങളിലും കരാർ അധ്യാ
പകര�ോ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകര�ോ ദി
വസക്കൂലിക്കാര�ോ ആണ് ഇപ്പോൾ
അധ്യാപന രംഗത്ത് ഉള്ളത്.
ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചാ
യത്ത് തലത്തിൽ നടത്തുകയും
റവന്യൂ തല അസിസ്റ്റന്റ് സ്കൂൾ എജു
ക്കേഷൻ ഓഫീസർമാർ വഴി കാ
ര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയുംചെ
യ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിൽ.
ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാര
ങ്ങൾലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്പ�ൊതുവേ
ചുമതലകൾ, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
എന്നിവ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തല
യിൽ ക�ൊണ്ടു വരാനാണ്. ഘടനാ
പരിഷ്കാരത്തിൽ,ആദ്യത്തെഅഞ്ച്
വർഷക്കാലം പ്രീപ്രൈമറിയുടെ
ഭാഗമാകണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേ
രളത്തിൽ ഉടനെ നടപ്പാക്കാനാ
വില്ല. പക്ഷേ, ഉള്ളടക്കത്തിൽ
അക്ഷരപഠനം നിര�ോധിച്ചിട്ടുള്ള
തിനാൽ, അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കു
ന്നില്ലയെന്നതിനാൽ, പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വി
ഭാവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറെ
ക്കുറെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ ക�ൊ
ണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിണ
റായി സർക്കാർ.

അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല
പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയം കളി മ�ോഡിലുള്ള വിദ്യാ
ഭ്യാസമാണ് പ്രാഥമിക ക്ലാസ്സുക
ളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാഠ
പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ, ഔപ
ചാരിക അധ്യാപനം ഒഴിവാക്കി

വിഷയ ബന്ധിത പഠനത്തെ കഴി
യുന്നത്ര അകറ്റിയുമുള്ള അവിദ്യ
യാണ് പുതിയ മ�ോഡൽ. ഇതിൽ,
ഡിപിഇപി ബ�ോധന സമ്പ്രദായ
ങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൻഇപി
പുതിയ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പി
ക്കുന്നത്.
അക്ഷരാധിഷ്ഠിത ബ�ോധന
ത്തെ പുതിയ നയം പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കുന്നില്ല. ഔപചാരികമായി
ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ
തടയാനാണ് പുതിയ ഘടനയും
ബ�ോധനവും ക�ൊണ്ടുവന്നത് എന്ന്
വ്യക്തമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ
കേരളം പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയത്തിന് വഴികാട്ടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദക്കാലമാ
യി കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ
അക്ഷരാധിഷ്ഠിത ബ�ോധനം നട
ക്കുന്നില്ല. അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാ
തെ ആശയങ്ങൾ പകർന്നുക�ൊ
ടുക്കുന്ന പഠന സമ്പ്രദായം ആണ്
നിലവിലുള്ളത്. അവയിൽ നിന്ന്
കുട്ടികൾ സ്വയം ആശയം കണ്ടെ
ത്തട്ടെ എന്നതാണ് സിദ്ധാന്തം.
2012മുതൽ അക്ഷരമാല ഒന്നാം
പാഠപുസ്തകത്തിൽ പ�ോലും അച്ച
ടിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തക
ങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ഉണ്ടായിരു
ന്ന സമയത്തു തന്നെ -1996 മുത
ലുള്ള കാലങ്ങളിൽ- അക്ഷര പഠ
നത്തിൽ സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തി.
തൽഫലമായി,സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം
കഴിഞ്ഞ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന് പ�ോകുന്ന നല്ലൊരു ശതമാന
ത്തിനും അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാ
തായി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
എന്നാൽ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയവും അതു തന്നെ നട
പ്പാക്കാൻ പറയുന്നു. "കുട്ടികൾ
സ്വയം പഠിക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ,
ഓർമ്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ
പഠനം ഒഴിവാക്കണം. കളിയിലൂ
ടെ പഠനവും അനുഭവാധിഷ്ഠിത
പഠനവും വളർത്തണം''(പേജ് 11,
എന്ഇപി 2020). ചുരുക്കത്തിൽ,
കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഡി
പിഇപി പാഠ്യപദ്ധതിപ�ോലെത
ന്നെ, അക്ഷരാഭ്യാസം നൽകേണ്ട
തില്ല എന്നാണ് പുതിയ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയവും അടിവരയി
ടുന്നത്.

വികലമായ ബഹുവിഷയ
പഠനം
പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയത്തിലെ വികലമായ ബഹു
വിഷയപഠന സമീപനം കേരള
ത്തിലെ സ്കൂൾ ക�ോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ
സിലബസുകളിൽ വന്നുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി
എന്നപേരിൽ പരസ്പരബന്ധമി
ല്ലാത്ത വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ
കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദായമാണ് വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത്. ഡിപിഇപി പാഠ്യപദ്ധതി വന്ന
സമയം മുതൽ ഗണിതവും ഭാഷയും
ശാസ്ത്രവും പരിസര പഠനവും എല്ലാം

കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ഗ്ര
ഥിത സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതായത്, കുട്ടി ഒരു വിഷയവും
ആഴത്തിൽ പഠിക്കാതെ പ�ോകു
ന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വികല
നയം ആയിരുന്നു അത്. പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ
നാലുവർഷ ബിരുദ ക�ോഴ്സും ഇരട്ട
ബിരുദവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ
സമീപനം അടങ്ങിയതാണ്.

ഇരട്ട ബിരുദം എന്തിന്?
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്ര
കാരം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ
ധ്രുതഗതിയിൽ നീക്കം നടത്തുന്ന
മറ്റൊരുകാര്യം ഇരട്ട ബിരുദമാണ്.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയരേഖ
പ്രകാരംതന്നെയാണ് അതും. വാ
സ്തവത്തിൽ 2016ലെ യുജിസി റെ
ഗുലേഷനിൽതന്നെ ഒരേസമയം
സംയുക്ത ബിരുദം,ട്വിന്നിംഗ്
പ്രോഗ്രാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്തർദേശീയ
മായ ക�ൊളാബറേഷനിലൂടെ,ല�ോ
കത്തെ വ്യത്യസ്ത സർവകലാശാ
ലകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാമ്പസു
കൾ ആരംഭിക്കാം, അതേപ�ോലെ,
ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകൾ
ക്ക് വിദേശത്തും.
യുജിസിയുടെ 2022ലെ പുതിയ
ന�ോട്ടിഫിക്കേഷൻപ്രകാരംഅക്കാ
ദമിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന
സർവകലാശാലകൾക്ക് യുജിസി
യുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ
യും വിദേശ സ്ഥാപനവുമായി
ക�ൊളാബറേഷൻ
ആകാം.
എന്നാൽ, പുതിയ റെഗുലേഷൻ
വഴി വരുന്ന മാറ്റത്തെ സംബന്ധി
ച്ച് ഇന്ത്യയിലെ അക്കാദമിക
ല�ോകം മിക്കവാറും അജ്ഞതയി
ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.
എന്തായാലും, ഇന്ത്യയിലെ
ചില ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്ര
ങ്ങൾക്ക് വിദേശ വിദ്യാലയങ്ങ
ളുമായി ചേർന്ന് ട്വിന്നിംഗ് പ്രോ
ഗ്രാംസ്, ഇരട്ട ബിരുദ ക�ോഴ്സുകൾ
എന്നിവ ആരംഭിക്കാൻ സമ്മത
പത്രം(MOU) ഒപ്പുവെക്കാൻ അനു
മതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ
നെ, വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
സംയ�ോജിച്ച് ഇരട്ട ബിരുദ ക�ോ
ഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ
ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരേസമയം
രണ്ട് ക�ോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ അവ
സരമ�ൊരുക്കും. ഒരെണ്ണം വിദേശ
സ്ഥാപനത്തിൽ ആണെങ്കിൽ
മറ്റൊരെണ്ണം ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാ
പനത്തിലും ആകാമത്രെ. ഇന്ത്യ
യിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ
ബിഎ ബിരുദം പഠിക്കുന്ന വി
ദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം
വിദേശ സർവകലാശാലയിൽ
ചെയ്യാം. ഒരേസമയം വ്യത്യസ്ത
ക�ോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി ഡിസി
പ്ലിനറി സമീപനത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണിത്.

(ശേഷം 12-ാം പേജില്)
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പുതിയ ഇനം നാലുവർഷത്തെ
ഡിഗ്രി ക�ോഴ്സും വിദേശരാജ്യങ്ങ
ളിലെ സർവകലാശാലകളുമായി
രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
വിദ്യാഭ്യാസക്കച്ചവടത്തിന്റെ ക�ൊ
ളാബറേഷന് മുന്നോടിയായാണ്
ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരേ സമയം
ഒന്നിലേറെ ക�ോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ
അവസരമ�ൊരുക്കുന്നതിലൂടെ
ത�ൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ വമ്പി
ച്ച സാധ്യതകൾ വിദ്യാർഥികൾ
ക്കായി തുറന്നിടുകയാണത്രേ. ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മ റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ
നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ത�ൊഴിൽ പരി
ജ്ഞാനംഇല്ലാത്തതുക�ൊണ്ടാണ�ോ
അതിരൂക്ഷമായ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ?
ഒരിക്കലുമല്ല. ഇതിനകം ലക്ഷക്ക
ണക്കിന് യുജി/പിജി/പിഎച്ച്ഡി
ബിരുദധാരികൾ ക്ലറിക്കൽ ജ�ോ
ലിക്കോ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന
ജ�ോലിക്കോവേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കു
ന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്.
ഒരു പഠനമേഖലയ്ക്ക് അനുകൂ
ലമായ വിധത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട്
ക�ോമ്പിനേഷനുകൾ ഇന്റർ ഡി
സിപ്ലിനറി മേഖലയിൽ പഠിക്കു
ന്നത് ശാസ്ത്രീയമാണ്. എന്നാൽ,
അതേസമയം പരസ്പരബന്ധമി
ല്ലാത്ത ബഹുവിഷയപഠന സമീ
പനമാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി
പഠനം എന്ന പേരിൽ അവതരി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇരട്ട ബിരുദം
പുതിയ ദേശീയ നയത്തിന്റെ
അശാസ്ത്രീയമായ മൾട്ടി ഡിസി
പ്ലിനറി സമ്പ്രദായത്തന്റെ ഭാഗമാ
യാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആഴത്തിലു
ള്ള പഠന സാധ്യതകളെ അടച്ചു
കളയുന്നതാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലി
നറിയും ഡബിൾ/ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ
പഠനവും പുതിയ ബിരുദസങ്കൽ
പ്പവും മറ്റുമ�ൊക്കെ. ഒരു പഠന മേ
ഖലയ്ക്ക് പകരം ഒന്നിലേറെ പഠ
നത്തിനായി ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടാൻ
തീർച്ചയായും ഇരട്ടി സമയവും
അധ്വാനവും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെ
ലവഴിക്കണം. പക്ഷേ, ഫലം
എന്ത്?
രണ്ടും പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി
വരുന്ന അധിക പണച്ചെലവ് കൂടി
പരിഗണിക്കുക. എന്നാൽ ത�ൊഴിൽ
കമ്പോളത്തിലെ ജ�ോലി സാധ്യത
എത്ര ക�ോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാലും വളരെ
വിരളമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത.
കാരണം ത�ൊഴിലാധിക്യ വ്യവ
സായങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്
ഇല്ല. കേവലം ദിവസക്കൂലി അടി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള പുറം പണിക്ക്
മാത്രമാണ് വിദൂര സാധ്യതയെ
ങ്കിലും ഉള്ളത്.അപ്പോൾ, അക്കാ
ദമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തടയാൻ
ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന
ഫ�ോർ ഇയർ ക�ോഴ്സ് ക�ൊണ്ടുവ
രുന്നതിന് പിന്നിലെ അജണ്ട
വ്യക്തമാകുന്നു.
ഇരട്ട ബിരുദം ഏത് വിഷയ
മേഖലയിൽ മുന്നേറണം എന്ന

ചിന്താക്കുഴപ്പം ജനിപ്പിക്കും എന്ന്
പദ്ധതിയുടെ വക്താക്കൾ തന്നെ
ആശങ്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, അതേ
സമയം, നേർവിപരീതമായി അത്
കരിയർ സാധ്യതകൾ കൂട്ടുമെന്നും
പറയുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ, ആരാണ് ഈ യുജിസി
റെഗുലേഷന്റെ ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ?
സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങൾ വി
ദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു വാണിജ്യ
വസ്തുവാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ
ല�ോകവ്യാപാരസംഘടന കരാ
റിലൂടെയും പിന്നീട് സർവീസ് രം
ഗത്തെ കരാറിലൂടെയും ശ്രമിക്കു
കയുണ്ടായി. ആഗ�ോളീകരണം

സത്തെഅവർതട്ടിമാറ്റുന്നു.അതിന്
കനത്ത വില നൽകണം ഇന്ത്യ
യിൽ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ
ക്രമം.

കേരള സർക്കാർ ഇരട്ട
ബിരുദത്തെയും നാല് വർഷ
ബിരുദ ക�ോഴ്സിനെയും
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലവിലുള്ള
ബിരുദ ക�ോഴ്സുകളെ സമ്പൂർണമാ
യി പ�ൊളിച്ചെഴുതാൻ പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂ
ടെഅതിവേഗത്തിൽനീങ്ങുമ്പോൾ,
കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ

ഓപ്പൺ സർവകലാശാല, ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാല, കല്പിത
സർവകലാശാല, ബിവ�ോക് ക�ോഴ്സുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്
ബിഎഡ് ക�ോഴ്സുകൾ, കരാർ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ,
മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ക�ോഴ്സുകൾ, ഓട്ടോണമസ് ക�ോളേജു
കൾ, ക്ലസ്റ്റർ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന ശുപാർശകളാ
ണ്. ആ രംഗത്തെല്ലാം കേരളം ചുവട് വെച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഓൺ
ലൈൻ മ�ോഡിലേക്ക്, ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കു ഉന്ന
തവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ക്രമേണ വഴിതിരിച്ചു വിടണമെന്ന നിർദേ
ശം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനൗപചാരികമാക്കണമെന്ന വലിയ
ഗൂഢാല�ോചനയുടെ ഭാഗമാണ്.
എന്ന മിഥ്യ അപ്രത്യക്ഷമായത�ോ
ടെ സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിത്ത
ശക്തികൾ പുതിയ കൗശലങ്ങളി
ലൂടെ കമ്പോള പ്രതിസന്ധിയെ
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക
യാണ്. സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളു
ടെ അതേ പാതയിൽ തന്നെയാ
ണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും. 2015ൽ
ഡബ്ല്യുടിഒ- ഗാട്സ് സബ്സെക്ട
റിന് കീഴിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയെ കൂടി ക�ൊണ്ടുവന്നു.
അതിനെ തുടർന്ന്, 2016ൽ സം
യുക്ത ബിരുദ-ട്വിന്നിംഗ് പ്രോഗ്രാ
മും വന്നു. മ�ോദി സർക്കാർ ആക
ട്ടെ പ്രത്യക്ഷ വിദേശ നിക്ഷേപ
നിയമങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തി
ആഗ�ോള കുത്തകകൾക്ക് എല്ലാ
രംഗത്തുമെന്നപ�ോലെ ഇന്ത്യയി
ലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കും
കടന്നുവരാൻ കൂടുതൽ വഴിയ�ൊ
രുക്കി ക�ൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ട
ത്. ഇരട്ട ബിരുദ ക�ോഴ്സുകള് ആരം
ഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെയും
വിദേശത്തെയും ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ തീ
റെഴുതി ക�ൊടുക്കുന്നതിന് വഴി
യ�ൊരുക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നി
ക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യാർത്ഥം
,വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പകരം ത�ൊ
ഴിലധിഷ്ഠിതവും സാങ്കേതികവുമായ
ശേഷീപരിശീലനം മാത്രമാക്കി
പഠനത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും.
കേവല സാങ്കേതികശേഷി
ആഗ�ോള മാർക്കറ്റിലെ വില്പനച്ച
രക്കാണ്. ത�ൊഴിൽ നൈപുണി
പരിശീലനം ചെലവേറിയ മറ്റൊ
രു കച്ചവടം. യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാ

രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നേ
തൃത്വം നൽകുന്ന ഉന്നത വിദ്യാ
ഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെ
യർമാൻ ഡ�ോ.രാജൻഗുരുക്കൾ
ആ പരിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം പര
സ്യമായി ന്യായീകരിക്കുകയാണ്.
അദ്ദേഹം പറയുന്നു, "ഇരട്ട ഡി
ഗ്രിയ�ൊന്നും അത്ര വലിയ പരി
ഷ്കരണമല്ല. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ
ഉള്ള പഠനം ഇടയ്ക്കുവെച്ച് നിർത്താ
നും മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങാനും അതിൽ
നേടിയ ക്രെഡിറ്റുമായി പഴയ
പ്രോഗ്രാമിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാ
നും ബിരുദം എടുക്കാനും സ്വാത
ന്ത്ര്യവും സൗകര്യവും ഒരുങ്ങുകയാ
ണ്. അക്കാദമിക ബാങ്ക് ഓഫ്
ക്രെഡിറ്റ്സ് (എബിസി) നിലവിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു''(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പ് മെയ് 22 2022).
യുജിസിയുടെ ഇരട്ട ബിരുദ
പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തു
നടപ്പാക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂച
നയാണ് ഇതിൽ കാണാനാവുന്ന
ത്. ഇനി നേരത്തെ ചർച്ചചെയ്ത
ഡിപിഇപി മ�ോഡിലുള്ള ബ�ോധന
രീതികൾ പിന്തുടരുന്ന എൻഇപി
യ�ോടുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
കൗൺസിലിന്റെ നിലപാട് എന്താ
ണ്? ഡ�ോ.രാജൻഗുരുക്കൾ പറ
യുന്നു"പഠിക്കുകയെന്നതിനെക്കാൾ
പഠിപ്പിക്കലാണ് പ്രധാനമെന്ന
തെറ്റായ ധാരണയാണ് കേന്ദ്ര
സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ല�ോകത്ത് ഒരി
ടത്തും അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ, ക്ലാ
സ്സിൽനിന്ന് കാര്യമായ�ൊന്നും
മനസ്സിലാക്കാതെപരീക്ഷയ്കുവേണ്ടി
മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു
വയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഒരുവശ

ത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്നും
മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് മുൻവിധി
യ�ോടെ ക�ോഴ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുക
യും എല്ലാ തലങ്ങളിലും അടിസ്ഥാ
നപാഠങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ മറുവശത്തും"
(മാതൃഭൂമിആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പേജ് 3 ).
ബ�ോധനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ
യാണ് ഇവിടെ ച�ോദ്യം ചെയ്യു
ന്നത്. പഠനം ഓർമശക്തി പരീ
ക്ഷിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന ഡിപി
ഇപി സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ വാദ
ത്തെയും അദ്ദേഹം ന്യായീകരി
ക്കുന്നു. എൻഇപി 2020ലെ ഏറ്റ
വും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ�ോധനാശയ
മാണ് ഡിപിഇപി മുന്നോട്ടുവെച്ച
സ്വയം പഠനം അഥവാ പഠിപ്പി
ക്കൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നത്. കേ
രളത്തിൽ ഇതിനകം ആ ബ�ോധ
നാശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
അക്ഷരമാല പ�ോലും പഠിക്കാതെ
നിരക്ഷരരായ 'അഭ്യസ്തവിദ്യരെ'
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകര
മായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടരുകയാ
ണ്. പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരി
പൂർണമായി തകർക്കുന്ന എൻഇ
പിക്ക് കേരളം പശ്ചാത്തലമ�ൊ
രുക്കി കഴിഞ്ഞു.

ദേശീയ നയത്തിന് പിന്നാലെ
കേരള സർക്കാർ
ഓപ്പൺ സർവകലാശാല, ഡി
ജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാല, കല്പിത
സർവകലാശാല, ബിവ�ോക് ക�ോ
ഴ്സുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഎഡ്
ക�ോഴ്സുകൾ, കരാർ അധ്യാപക
നിയമനങ്ങൾ, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലി
നറി ക�ോഴ്സുകൾ, ഓട്ടോണമസ്
ക�ോളേജുകൾ, ക്ലസ്റ്റർ സ്കൂളുകൾ
തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയി
ലെ സുപ്രധാന ശുപാർശകളാണ്.
ആ രംഗത്തെല്ലാം കേരളം ചുവട്
വെച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ മ�ോ
ഡിലേക്ക്, ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദാ
യത്തിലേക്കു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തെ ക്രമേണ വഴിതിരിച്ചു വിട
ണമെന്ന നിർദേശം വിദ്യാഭ്യാ
സത്തെ അനൗപചാരികമാക്ക
ണമെന്ന വലിയ ഗൂഢാല�ോചന
യുടെ ഭാഗമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു
ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല ആരം
ഭിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ സർ
ക്കാരാണ്.സർവകലാശാലസങ്കൽ
പ്പത്തെ അവഹേളിക്കലാണത്.
സാങ്കേതിക- റ�ോബ�ോട്ടിക് പരി
ശീലനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ശാ
സ്ത്ര അക്കാദമിക പഠനത്തെ നി
രുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. സാങ്കേതിക
നൈപുണി വളർത്തുക തുടങ്ങിയ
ദേശീയനയ നിർദേശങ്ങൾ നട
പ്പാക്കി തുടങ്ങിയ ആദ്യ സംസ്ഥാ
നമായി കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.
കല്പിത സർവകലാശാലകൾ
ക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സംസ്ഥാന
സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ അമൃത മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളജിന് മാത്രമാണ്
കൽപ്പിത പദവി നൽകിയിട്ടുള്ള
ത്. മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുകൂടി
കല്പിത പദവി നൽകുമെന്ന് സേവ്
എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽ
കിയ വിവരാവകാശ രേഖയിൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സർവകലാശാ
ലകളെ പരിപൂർണമായി സ്വകാ
ര്യ സ്വാശ്രയ രംഗത്തേക്ക് തള്ളി
വിടുന്നതാണ് ഡീംഡ് യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റി. അതിന് യഥാർത്ഥ, സ്വത
ന്ത്രമായ സർവകലാശാല സങ്കൽ
പ്പങ്ങളുമായി യാത�ൊരു ബന്ധ
വുമില്ല. ഇതിനകം സംസ്ഥാനത്ത്
19 ക�ോളേജുകൾക്ക് ഓട്ടോണമ
സ് പദവി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ക�ോ
ളേജുകൾക്ക് സർവകലാശാലക
ളുമായുള്ള അഫിലിയേഷൻ പൂർ
ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നും
എല്ലാ കലാലയങ്ങളെയും സ്വ
തന്ത്ര കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി
മാറ്റണമെന്നുമുള്ള ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയരേഖ നടപ്പാക്കുകയാ
ണ് സംസ്ഥാന എൽഡിഎഫ്
സർക്കാർ.
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വെ
ട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്നും കരാറടിസ്ഥാ
നത്തിൽ അധ്യാപക നിയമന
ത്തിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് ക്രമേണ
മാറണമെന്നുമുള്ള പുതിയ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ രേഖയെ
പിൻപറ്റിക�ൊണ്ടാണ്
2020
ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ഥാന സർ
ക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
ക�ോളേജ് അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്
സമയം 16 മണിക്കൂറാക്കി നിജ
പ്പെടുത്തിക�ൊണ്ട് തസ്തികകൾ
വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചു
വടുവെപ്പായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കേവലം ത�ൊ
ഴിൽപരിശീലനമാക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമങ്ങൾ, കളിയിലൂടെ പഠനം
എന്ന പേരിൽ പഠനത്തെ കളി
യാക്കുന്ന ഏർപ്പാട്, ബിവ�ോക്
ക�ോഴ്സുകൾ അഥവാ ത�ൊഴിൽ പരി
ശീലന ക�ോഴ്സുകൾ ക�ോളജുകളിൽ
ആരംഭിച്ചത്, ക�ോളേജുകളിലെ
പഠനസമയം ഉച്ചവരെ ആക്കിയ
ത്, ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പാർടൈം
ത�ൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അവസരം
നൽകി കലാശാല സങ്കൽപത്തെ
വർക്ക്ഷോപ്പ് ആക്കുന്ന പരിഷ്കാ
രങ്ങൾ, ക്ലസ്റ്റർ സ്കൂളുകളിലൂടെ സ്കൂ
ളുകൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കൽ അഥവാ
അടച്ചുപൂട്ടൽ തുടങ്ങിയ നടപടിക
ള�ൊക്കെ കേരളത്തിൽ പുര�ോഗ
മിക്കുകയാണ്.
ചുരുക്കത്തിൽ, വിപൽക്കര
മായ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള മി
ക്കവാറും എല്ലാ ആശയങ്ങളും സം
സ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാർ നടപ്പാക്കുകയ�ോ അതിനാ
യി ആല�ോചനകൾ നടത്തുകയ�ോ
ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാ
ണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത.
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ബിപിസിഎൽ കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ഓഹരിവിഹിതം(52.98%)
പൂർണ്ണമായി വിൽക്കുവാനുള്ള
തീരുമാനം റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്ന
തിൽ രാജ്യത്തുടനീളവും പ്രത്യേ
കിച്ച്, കേരളത്തിലും നടന്ന പ്ര
ക്ഷോഭണങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക
പങ്കുണ്ടെന്ന് എഐയുറ്റിയുസി
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമരത്തിൽ
പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാരെയും,
സമരത്തെ പിന്തുണച്ച മറ്റ് ത�ൊ
ഴിലാളി-ബഹുജനങ്ങളെയും
എഐയുറ്റിയുസി സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.
10ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയില
ധികം ആസ്തിയുള്ളതും, സർക്കാ
രിലേക്ക് ലാഭവിഹിതമായും നി
കുതിയായും ഒരുലക്ഷം ക�ോടി
യിലധികം രൂപ പ്രതിവർഷം
അടയ്ക്കുന്നതുമായ ഈ സ്ഥാപന
ത്തെ കേവലം 50,000 ക�ോടി
രൂപക്ക് വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്നതായിരു
ന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധ
തി. ബിപിസിഎൽ വില്പന പ�ൊ
തുമുതൽ ക�ൊള്ളയാണെന്ന് സമൂ
ഹത്തെ ബ�ോധ്യപ്പടുത്താൻ സമ
രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. സമരത്തി
ന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും,

അതിന്റെ ന്യായയുക്തത സം
സ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കു
ന്നതിലും, ജനകീയ പിന്തുണ
സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും എഐ
യുറ്റിയുസി നിർണ്ണായക പങ്കാ
ണ് വഹിച്ചിരുന്നത്.
വില്പനയ്ക്ക് തടസ്സമായി കേ
ന്ദ്ര സർക്കാർ സാങ്കേതികാര്യ
ങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും,
യഥാര്ത്ഥ കാരണം പ്രക്ഷോഭ
മാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. വില്പന
റദ്ദാക്കൽ സമരത്തിന്റെ ആദ്യ
വിജയമാണ്. ബിപിസിഎൽ വി
ല്പനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി
കൈക്കൊള്ളണമെന്ന ത�ൊഴി
ലാളികളുടെ ആവശ്യത്തോട് ഇട
തെന്നവകാശപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന
സർക്കാർ പുലർത്തിയ നിഷേ
ധാത്മക നിലപാടും ഇത്തരുണ
ത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്.വിൽ
പ്പനയുടെ മറയിൽ മാനേജ്മെന്റ്
നിയമ വിരുദ്ധമായി ജീവനക്കാ
രുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നൊ
ന്നായി റദ്ദാക്കുകയ�ോ വെട്ടിച്ചുരു
ക്കുകയ�ോ ചെയ്തു. ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം ഭീമമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു.
നിരവധി സെക്ഷനുകൾ അടച്ചു
പൂട്ടി. പലതും കരാർവൽക്കരിച്ചു.

മറ്റ് പെട്രോളിയം കമ്പനിക
ളിലെ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഗവൺ
മെന്റ് ഗൈഡ്ലൈൻ പ്രകാരം
ലഭിച്ച ദീർഘകാല കരാറിലെ
ആനുകൂല്യങ്ങൾപ�ോലും നല്കി
ല്ല എന്ന നിലപാട് മാനേജ്മെന്റ്
കൈക്കൊണ്ടു. ഇതിനെതിരെ
യ�ൊക്കെ നിയമ പ�ോരാട്ടം ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിലാ
ണ് ത�ൊഴിലാളികൾ. വില്പന റദ്ദാ
ക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതി
ന്റെ മറവിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന ത�ൊ
ഴിലാളിവിരുദ്ധ നടപടികൾ മുഴു
വൻ ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന്
എഐയുറ്റിയുസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഓഹരി വി
ല്പനയുടെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി
വീണ്ടും എത്തുമെന്നിരിക്കെ ആ
നീക്കത്തെ ശക്തമായ ചെറുത്തു
നിൽപ്പിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്താ
നുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ�ോ
രാട്ടങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാർ ഒറ്റക്കെ
ട്ടായി ഇനിയും മുന്നോട്ടു വരണ
മെന്നും അത്തരമ�ൊരു പ�ോരാട്ടം
വിജയിപ്പിക്കുവാൻ എഐയുറ്റി
യുസി സർവ്വശക്തിയും സമാഹ
രിച്ച് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രസ്താ
വയിൽ പറഞ്ഞു.

kJmhv tImke cmaZmkv A\pkva-c-Ww
അന്തരിച്ച പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂ
ണിയൻ നേതാവ് സഖാവ് കെ.പി.
ക�ോസലരാമദാസിന്റെ ചരമ വാർ
ഷിക ദിനമായ ജൂലൈ 3ന് തി
രുവനന്തപുരം വൈഎംസിഎ
ഹാളിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം
നടത്തി. സഖാവ് ക�ോസലരാമ
ദാസ് രൂപീകരിച്ച് നയിച്ചിരുന്ന
ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്ത
മായി രൂപീകരിച്ച അനുസ്മരണ
സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
നടത്തിയ സമ്മേളനം എഐറ്റി
യുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്ജെ.
ഉദയഭാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ത�ൊഴിലാളി വർഗ്ഗം ദീർഘ
കാല പ�ോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടി
യെടുത്ത അവകാശങ്ങളും ആനു
കൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പുതിയ
ലേബർ ക�ോഡുകൾ അടക്കമുള്ള
ത�ൊഴിലാളിദ്രോഹ നയങ്ങൾ നട
പ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക�ോസല
രാമദാസിനെപ്പോലെയുള്ള ദിശാ

അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എഐറ്റിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ജെ.ഉദയഭാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ബ�ോധമുള്ള നേതാക്കളുടെ അഭാവം
വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് സഖാവ്
ഉദയഭാനു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ല�ോക ബാങ്ക് പദ്ധതിയായ
ഡിപിഇപിക്കെതിരെ നടന്ന ജന
കീയ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ അമ
രക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ.പി.
ക�ോസലരാമദാസ് എന്ന് അഡ്വ.
ബി.കെ.രാജഗ�ോപാൽ പറഞ്ഞു.
അനുസ്മരണ സമിതി കൺവീനർ
എസ്.സീതിലാൽ അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. എഐയുറ്റിയുസി സം

സ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.കെ.സദാ
നന്ദൻ, KSEB-PCC ലൈൻ വർക്കേ
ഴ്സ് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
പി.എം.ദിനേശൻ , കെഎസ്ഇ
വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി ബ�ോണിഫസ് ബെന്നി,
എം.സി.കുട്ടപ്പൻ, ഹരിലാൽ നന്ദൻ
ക�ോട്, എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
അനുസ്മരണ സമിതി ജ�ോയിന്റ്
കൺവീനർ ഹരികൃഷ്ണൻ സ്വാഗ
തവും അഡ്വ. നന്ദലാൽ കൃതജ്ഞ
തയും പറഞ്ഞു.

BZnhmkn DucpIsf ImgvNhkvXphm¡p¶
]mÊv GÀs¸Sp¯Â D¯chv ]n³hen¡pI
ആദിവാസി ഊരുകളിൽ പു

റത്തുള്ളവർക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ
മുൻകൂർ പാസ്സ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടുള്ള പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകു
പ്പിന്റെ ഉത്തരവ്, ആദിവാസി സമൂ
ഹത്തെ കാഴ്ചവസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്ന
തും, ജനാധിപത്യ-നിയമവാഴ്ചയുടെ
ലംഘനവുമാണെന്നും ഉടൻ പിൻ
വലിക്കണമെന്നും എസ്യു
 സിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) വയനാട് ജില്ലാ
കമ്മിറ്റി ജൂണ് 2ന് പ്രസ്താവനയിൽ
ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദിവാസികളുമാ
യി ഇടപെടാൻ പാസ്സ് ഏർപ്പെടു

ത്തുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ വിവേച
നം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭര
ണഘടനയുടെ ലംഘനമാണ്.
ആദിവാസികൾ കടുത്ത അവ
കാശ നിഷേധങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാ
വകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും വിധേ
യമാകുന്നതും, മനുഷ്യോചിതമല്ലാ
ത്ത ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ
ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളുംസാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമാണ്
പുറംല�ോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത്.
ഇത് തടയാനും ഈ ഉത്തരവ്
ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ആദിവാസിക

ളുടെ ജീവിതസാഹചര്യം മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കുകയും, നിലവിലുള്ള സ്കീമു
കളും ഫണ്ടുകളും ഇച്ഛാശക്തിയ�ോ
ടെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണ്
സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തു
ന്ന സർക്കാർ, അവരുടെ സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തെ പാടെ നിയന്ത്രിക്കു
ന്ന വിധത്തിലുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വം
ചമയുന്നത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ
യ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും പ്രസ്താവ
നയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ KSEB - PCC
ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. സീതിലാൽ
ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

sshZypXn`h\p ap³]nÂ
{]Xntj[ [À®
പിഎസ്സ
 ി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ലിസ്റ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കരാർ
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഉടൻ ഇലക്ടി
സിറ്റി വർക്കർമാരായി നിയമനം
നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി
വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ, KSEB - PCC
ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നീ
സംഘടനകളുടെ സംയുക്താഭിമു
ഖ്യത്തിൽ പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവനു
മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ നട
ത്തി.
പിഎസ്സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ലിസ്റ്റിൽ ആകെ 2450 പേരാണു
ണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 1486 പേർ
ക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനു മുൻപ് നി
യമനം നൽകിയിരുന്നു. ഇനി നി
യമന യ�ോഗ്യരായി ലിസ്റ്റിൽ അവ
ശേഷിക്കുന്നത് 800ൽ താഴെ
ത�ൊഴിലാളികളാണ്. നിയമന
ത്തിന് തടസ്സമായി കെഎസ്ഇ
ബി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒഴിവുകളില്ല
എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ 1861
ഇല. വർക്കർമാർക്ക് രണ്ടു മാസ

ത്തിനു മുൻപ് പ്രൊമ�ോഷൻ നൽ
കിയതിലൂടെ അത്രയും ഒഴിവുകൾ
ഉണ്ടായി. കൂടാതെ ഈ വർഷം
ഇതിനകം ആയിരത്തോളം ജീ
വനക്കാർ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇങ്ങ
നെയുണ്ടായ ഒഴിവുകളിൽ നിയ
മനം നടത്താതെ പിൻവാതിൽ
നിയമനവും കരാർ വൽക്കരണ
വുമ�ൊക്കെ നടത്തുകയാണ് മാനേ
ജ്മെന്റ്.
പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ യൂണിയൻ
ജനറൽ സെക്രട്ടറിഎസ്. സീതി
ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സം
സ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.കെ. സദാ
നന്ദൻഅദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.പി.എം.
ദിനേശൻ, ജെ. സുരേഷ്, വി.ടി.
ശശി, എസ്.മന�ോജ് എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു. യൂണിയൻ നേതാക്ക
ളായ ടി.ജെ.സജിമ�ോൻ, അബ്ദുൾ
ഖാദർ, യു.എന്.ബിനു, കെ.ഷാജി,
എസ്.അനിൽ പ്രസാദ്, പി.എം.
ശ്രീകുമാർ, ആര്.ബിജു, ജിമ്മി
ജ�ോൺ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം
നൽകി.

Icn \ne§fnse hoSpIÄ
]p\cp²cn¡phm³ kÀ¡mÀ
[\klmbw A\phZn¡Ww
കരിനിലങ്ങളിലെ ചിറകളി
ലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വസി
ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ദുർബലപ്പെ
ട്ട വീടുകളും പുരയിടങ്ങളും പുനരു
ദ്ധരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സാ
മ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്ക
ണമെന്ന് പ�ൊക്കാളി സംരക്ഷണ
സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ജാഗ്രതാ
സദസ്സ് സർക്കാരിന�ോട് ആവശ്യ
പ്പെട്ടു.
ഓരുജല മത്സ്യ വാറ്റ് നടത്തു
ന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലവണ രസ
ത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ സാന്നിധ്യ
മാണ് വീടുകൾ അതിവേഗം ദുർ
ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്.
സർക്കാരിന്റെ നയവും ഉത്തരവു
കളും നിർബാധം ലംഘിക്കുവാൻ
അനുവദിക്കുന്നതുവഴി നെൽകൃഷി
യിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആയി
രക്കണക്കിന് ത�ൊഴിൽ ദിനങ്ങ
ളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ആണ് അട്ടി
മറിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫലവൃക്ഷങ്ങളു
ടെ ഉൽപാദനവും ഗണ്യമായി കു
റഞ്ഞു. ജൈവ പച്ചക്കറി വിളകൾ
കൃഷിചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥി

തിയാണ്. വീടുകൾ തെളളി രൂ
പപ്പെടുന്ന സിമന്റ് പ�ൊടി ശ്വാസ
ക�ോശ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇടയാ
ക്കുന്നു. ഉപ്പിന്റെ സ്ഥിര സാന്നി
ധ്യംമൂലം തീറ്റപ്പുല്ല് അപ്രത്യക്ഷ
മായത�ോടെ കാലിവളർത്തൽ
വഴിയുള്ള ഉപജീവനം അടഞ്ഞി
രിക്കുകയാണ്.
സമിതി എഴുപുന്ന ശ്രീനാരാ
യണപുരം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
കൂട്ടായ്മ കേരള സംസ്ഥാന ജന
കീയ പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു വേളങ്ങാടൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് കെ.
സുകുമാരൻ ആശംസകൾ അറി
യിച്ചു. പ്രൊഫ.ഫ്രാൻസിസ് കള
ത്തുങ്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കൂ
ട്ടായ്മയിൽ പി.ആർ.രാമചന്ദ്രൻ,
കുത്തിയത�ോട് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടർ റെയ്ച്ചൽ സ�ോഫിയ,
എസ്.സിതിലാൽ, കെ. ആർ.ത�ോ
മസ്സ്, കെ.കെ.വിക്രമൻ, സി.വി.
അനിൽകുമാർ, പി.എ.മാനുവൽ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടി
പ്പിച്ച സിൽവർലൈൻ പ്രതിര�ോധ
സമര സംഗമം മേധ പട്കര്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കണ്ണൂർ ക�ോർപ്പറേഷൻ ഡെ
പ്യൂട്ടി മേയർ കെ.ഷബീന ടീച്ചർ

അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ മേയർ അഡ്വ.ടി.ഒ.മ�ോഹ
നൻ,
സി.ആർ.നീലകണ്ഠൻ,
ഡ�ോ.ഡി.സുരേന്ദ്രനാഥ്, ഡ�ോ.
ജ�ോസ് ജ�ോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം, വി
ജയരാഘവൻ ചേലിയ, വി.എസ്.
അനിൽകുമാർ, കെ.സി.ഉമേഷ്

സമര സംഗമം മേധ പട്കര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ബാബു, എപി.ബദറുദ്ദീൻ, സി.എ
.അജീർ, അഡ്വ.വിന�ോദ് പയ്യട,
അഡ്വ. കസ്തൂരി ദേവൻ, വി.കെ.
രവീന്ദ്രൻ, അഡ്വ.പി.സി വിവേക്,
രാജൻ ക�ോരമ്പേത്ത് എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു. ഐ.ഗ�ോപിനാഥ്
രചിച്ച കേരളത്തിലെ ജനകീയ
സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന പു
സ്തകം കാനത്തെ കെ റെയിൽ
വിരുദ്ധ സമര നായിക യശ�ോദാ
മ്മക്ക് മേധാ പട്കർ നൽകിക്കൊ
ണ്ട് പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചു. മേധാ
പട്ക്കറെ സ്കൂൾ പാചക ത�ൊഴി
ലാളി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ
പുഷ്പ റാണി, അനിത എന്നിവർ
പ�ൊന്നാട അണിയിച്ച് സ്വീകരി
ച്ചു. സതീഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം
"ദി ട്രയിൻ" എന്ന നാടകവും അവ
തരിപ്പിച്ചു.

Im¡-\mSv IfIvv-t{Säv amÀ¨v
കളക്ട്രേറ്റ് മാര്ച്ച് ജ�ോസഫ്
സി.മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പദ്ധതിയുമായിമുന്നോട്ടുപ�ോകാൻ
സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന്റെ പ്ര
ല�ോഭനമാണെന്നും പദ്ധതിക്കെ
തിരെ ഉയരുന്ന ജനര�ോഷത്തെ
അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ടു പ�ോകാൻ
സർക്കാർ ശ്രമിക്കരുതെന്നും
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സി.ആർ.
നീലകണ്ഠൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. വിനു കുര്യാക്കോസ്, പ്രൊഫ.
കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, ഡ�ോ.
ആസാദ്, പ്രൊഫ.എം.പി.മത്താ
യി, ജ�ോസഫ് എം.പുതുശ്ശേരി,
എം.പി.ബാബുരാജ്, എസ്.രാ

ജീവൻ, വി.ജെ.ലാലി, പ്രൊഫ.
കുസുമം ജ�ോസഫ്, ഫാ.ജ�ോയ്സ്
കൈതക്കോട്ടിൽ, കെ.ശൈവ
പ്രസാദ്, എസ്.രാധാമണി,
ബാബു കുട്ടൻചിറ, അരുൺ
ബാബു, വിനു പടനിലം, അഡ്വ.
ജ�ോൺ ജ�ോസഫ്, ഹാഷിം
ചേന്നാമ്പിള്ളി, വർഗ്ഗീസ് പുല്ലു
വഴി, അഡ്വ.സുനു പി.ജ�ോൺ,
പി.ജെ.ത�ോമസ്,
സിന്ധു
ജെയിംസ്, മാരിയ അബു, ടി.എം.
വർഗ്ഗീസ്, പി.ജെ.മാനുവൽ,
സി.കെ.സൈമൺ, പ്രേം ബാബു,
സി.കെ.ശിവദാസൻ, കെ.പി
.സാൽവിൻ എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു.
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കെ റെയിൽ സില്വര്ലൈ
ന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ക�ോ
ഴിക്കോട് ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേ
തൃത്വത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റിലേയ്ക്ക് "അഭ
യാർത്ഥി പലായനം" പരിപാടി
നടത്തി. വളർത്തുമൃഗങ്ങളും പായും
തലയിണയും വീട്ടുപകരണങ്ങളു
മായിട്ടാണ് സമര പ്രവർത്തകർ
മാർച്ചിനെത്തിയത്. വനിതാ നേ
താക്കളായ മാരിയ അബു, യശ�ോ

ദാമ്മ, ഭവാനിയമ്മ എന്നിവർ ചേർ
ന്ന് പലായനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ കൽ
പ്പറ്റനാരായണൻമുഖ്യാതിഥിയായി
പങ്കെടുത്തു. സമിതി സംസ്ഥാന
കണ്വീനര് എസ്.രാജീവൻ,
ജില്ലാ ചെയർമാൻ ടി.ടി.ഇസ്മാ
യിൽ, കൺവീനർ രാമചന്ദ്രൻ
വരപ്രത്ത്, ട്രഷറർ മുഹമ്മദാലി
മുതുകുനി, വിജയരാഘവൻ ചേ

ലിയ(സമര സഹായ സമിതി ജി
ല്ലാകൺവീനർ) എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. ടി.സി.രാമചന്ദ്രൻ, പി.എം
.ശ്രീകുമാർ,നിജിൻമാസ്റ്റർ,നാസർ,
നജീബ്, ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ, മൂസ
ക്കോയ, ജിശേഷ് കുമാർ, സക്ക
റിയ പള്ളിക്കലകം, പി.എസ്.
സലീഷ്, ഷിബി എം.ത�ോമസ്,
ഖയൂം, ബാബു വാളക്കട എന്നി
വർ നേതൃത്വം നൽകി.
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കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ
നേതൃത്വത്തില് കാസർഗ�ോഡ്
ജില്ലാ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.
മെയ് 28ന് കാലിക്കടവിൽ ആരം
ഭിച്ച പദയാത്ര പ്രമുഖ ചരിത്രകാ
രൻ ഡ�ോ.അജയകുമാർ ക�ോട�ോ
ത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന
പദയാത്ര കാസർഗ�ോഡ് ജില്ല

യിൽ കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ
പദ്ധതി കടന്നുപ�ോകുന്ന മേഖല
കളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ജൂൺ 30ന്
കാസർഗ�ോഡ് മാലിക്ക് ദിനാർ
പള്ളിയിൽ അവസാനിച്ചു. പദയാ
ത്രയ്ക്ക് സമിതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ
വി.കെ.രവീന്ദ്രൻ, പദയാത്ര സം
ഘാടക സമിതി ചെയർമാനും
എൻഡ�ോസൾഫാൻ വിരുദ്ധ സമര
നേതാവുമായ അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞി

കാസര്ഗോഡ് ജില്ലാ പദയാത്രയുടെ മുന്നിര
കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ ത�ോട്ടപ്പ
ള്ളിയില്നടന്നുവരുന്നസത്യാഗ്രഹസമരം
365-ാംദിവസം പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവ
ര്ത്തക ഡ�ോക്ടർ സുമൈറ അബ്ദു ലാലി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മുന്ദുരന്ത നിവാ
രണ ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.കെ.ജി.താര, കെ
.എസ്.ഹരിഹരന്, എം.ലിജു, എസ്.രാജീ
വന്, നാസര് ആറാട്ടുപുഴ, എസ്.സുരേഷ്
കുമാര്, സിന്ധു ജയിംസ്, ബി.ഭദ്രന് ആര്.
അര്ജുനന് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

കൃഷ്ണൻ, സമിതി ജില്ലാ കൺവീ
നർ അഡ്വ.റ്റി.വി.രാജേന്ദ്രൻ, മ�ോ
ഹനൻ മാസ്റ്റർ നീലേശ്വരം, കെ.വി.
രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, രാധാകൃഷ്ണൻ
മാസ്റ്റർ, ഹനീഫ് നെല്ലിക്കുന്ന്,
മുരളി കീഴൂർ, സുബൈർ നെല്ലിക്കു
ന്ന് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
സമാപന സമ്മേളനം കാസർ
ഗ�ോഡ് എംഎൽഎ എൻ.എ.നെ
ല്ലിക്കുന്ന്ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.വിവിധ
ദിനങ്ങളിലായിസമിതിസംസ്ഥാന
വൈസ്ചെയർമാനും കാട്ടിലപ്പീ
ടിക സമര നേതാവുമായ റ്റി.റ്റി.
ഇസ്മായിൽ, സംസ്ഥാന ജനറൽ
കൺവീനർ എസ്.രാജീവൻ, പ്ര
മുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ
എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഡ�ോ.ഡി.
സുരേന്ദ്രനാഥ്, വിജയരാഘവൻ
ചേലിയ, കാസർഗ�ോഡ് മുനിസി
പ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വ.വി.എം.
മുനീർ, വിനയന് കാഞ്ഞങ്ങാട്
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

സമരസംഗമത്തില് റഫീക്ക് അഹമ്മദ് പ്രസഗിക്കുന്നു

Xriq-cnÂ kackwKaw
തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി
യിൽ നടന്ന കെ റെയിൽവിരുദ്ധ
സമര സംഗമം ശ്രീധർ രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പ്രൊഫ.
കുസുമം ജ�ോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. കവി റഫീഖ് അഹമ്മദ്,
പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനും പരിസ്ഥിതി
പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനു
മായ കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പ്രൊഫ.
പി.വി.കൃഷ്ണൻ നായർ, എം.പി.സു
രേന്ദ്രൻ, കെ.സഹദേവൻ, എസ്.
പി. രവി, കിട്ടൻമാഷ് ഗ്രാമിക,
എം.പി.ബാബുരാജ്, ഡ�ോ.പി.എ
സ്.ബാബു, ശിവദാസ് മഠത്തിൽ,
ശരണ്യരാജ,് ലിന്റോ വരടിയം,
മാർട്ടിൻ ക�ൊട്ടേക്കാട്, അബ്ദുൾ

നവാസ്, അഡ്വ.സുജ ആന്റണി,
അഡ്വ.ഹാപ്പിമ�ോൾ, സി.ആർ.
ഉണ്ണീകൃഷ്ണൻ, എ.എം.സുരേഷ് തു
ടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പ�ോരാ
ളികളെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ�ൊ
ന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ശ്രീ
ധർജി ചേർപ്പ്, സമരത്തിന്റെ ഭാ
ഗമായി ജയിലടക്കപ്പെട്ട സിന്ധു
ജയിംസ്, പ�ോലീസ് അതിക്രമം
നേരിട്ട റ�ോസിലിൻ ഫിലിപ്പ്,
ഡ�ോ.എസ്.അലീന, ജില്ലയിലെ
വനിതാ പ�ോരാളികളായ തങ്കം
കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ബഷീറ അഷറഫ്,
ജയശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ, ശകുന്തള
ചന്ദ്രൻ, മ�ോഹിനി വർമ്മ, രതിര
വി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.

ചെങ്ങന്നൂര് ക�ൊഴുവല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷീബ ഫിലിപ്പി
ന്റെ ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞക്കുറ്റി പിഴുത് വാഴ നട്ടു. കെ റെയിൽ സിൽവർ
ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി മുളക്കുഴ യൂണിറ്റുകൾ മുളക്കുഴ മർ
ത്തോമ ചർച്ചിന് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ സമ്മേ
ളനം മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ മുന്നണി സംസ്ഥാന ജ�ോ.കൺവീനർ റെവ.
ഡ�ോ.ടി.ടി.സക്കറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിരളശ്ശേരി യൂണിറ്റ് പ്രസി
ഡന്റ് ഫിലിപ്പ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ സമിതി
ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി ആർ.പാർഥസാരഥി വർമ്മ, മധു ചെങ്ങന്നൂർ,
സിന്ധു ജയിംസ്, ഷീജ റെജി, ശ്രീദേവി സജീവ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ശ്രീദേവി സജീവിന്റെ പുരയിടത്തിൽ മഞ്ഞക്കുറ്റി ഇട്ട സ്ഥലത്ത് സമര
മരം നട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലെ പരിസ്ഥിതി വാരാചരണത്തിന് സമാ
പനം കുറിച്ചു.
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FsFUnFkvH kwØm\ kwLmSI Iym¼v
എഐഡിഎസ്ഒ സംസ്ഥാന
സംഘാടകരുടെ ത്രിദിന പഠന
ക്യാമ്പ് മെയ് 28,29,30 തീയതി
കളിൽ മുട്ടം നേതാജി സാമൂഹ്യ
-സാംസ്കാരിക പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ
നടന്നു. എഐഡിഎസ്ഒ അഖി
ലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് വി
.എൻ.രാജശേഖർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയം 2020നെതിരെ അഖിലേ
ന്ത്യാ തലത്തിൽ എഐഡിഎ
സ്ഒ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമര
ങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരും ബുദ്ധി
ജീവികളും നൽകുന്ന പിന്തുണ
യെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീക
രിച്ചു. രാജ്യത്തെ നന്മ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവർ പ്രതീക്ഷയ�ോടെ കാ
ണുന്ന ഈ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെ
ടുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേ
ഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ
ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'ജീവിതവും സംഘടനയും'
എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി
നടന്ന ആദ്യ സെഷനിൽ എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ്
ജയ്സൺ ജ�ോസഫ് 'നാം എന്തു
ക�ൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികളാകണം'
എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി
സംസാരിച്ചു. ഈ പ്രഭാഷണത്തെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി നടന്ന ചർച്ച
കൾക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട്
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)

എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പ�ൊളിറ്റ് ബ്യൂറ�ോ അംഗം സഖാവ് കെ.
രാധാകൃഷ്ണ ചര്ച്ച നയിക്കുന്നു

പ�ോളിറ്റ്ബ്യൂറ�ോ അംഗം സഖാവ്
കെ.രാധാകൃഷ്ണസംസാരിച്ചു.എസ്യു

സിഐ( കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി സഖാവ് വി.വേണുഗ�ോ
പാൽ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനാ
യിരുന്നു.
'എഐഡിഎസ്ഒ സംഘാട
നം- സാധ്യതകൾ, വെല്ലുവിളികൾ'
എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി
എഐഡിഎസ്ഒ സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി ആർ.അപർണ സം
സാരിച്ചു. 'വിപ്ലവകരമായ ജീവിതം
കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ പുര�ോഗമന
സാഹിത്യത്തിന്റെ പങ്ക്' എന്ന
വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി എഐ
ഡിവൈഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ഇ.വി.പ്രകാശ് സംസാരിച്ചു. തുടർ
ന്ന് 'സർദാർ ഉദ്ദം' എന്ന ചലച്ചി
ത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
'മഹാനായ ത�ൊഴിലാളി വർ
ഗ്ഗ നേതാവ് സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷ് ' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ
അവതരണം എഐഡിഎസ്ഒ

സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിഅംഗംസഖാവ്
ആഷ്ന തമ്പി നടത്തി. 'മാർക്സി
സത്തിന്റെയും ദ്വന്ദാത്മക ഭൗതി
കവാദത്തിന്റെയും സാരാംശങ്ങ
ളിൽ ചിലത് ' എന്ന പുസ്തകത്തി
ന്റെ അവതരണം സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് രെലേഷ്
ചന്ദ്രൻ നടത്തി. ഈ പുസ്തകത്തെ
ആധാരമാക്കി നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചർ
ച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊ
ണ്ട് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ്
ഷൈല കെ.ജ�ോൺ സംസാരി
ച്ചു. എഐഡിഎസ്ഒ അഖിലേ
ന്ത്യാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം
സഖാവ് ബിനു ബേബി സമാപന
സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ്
.അലീന അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റു
മാരായ അകിൽ മുരളി സ്വാഗത
വും കെ.റഹിം കൃതജ്ഞതയും
പറഞ്ഞു.

Be¸pg PnÃ \nÀ½mWsXmgnemfn kt½-f-\w
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ട്രേഡ്

യൂണിയൻ നേതാവ് കെ.പി.ക�ോ
സലരാമദാസ് രൂപീകരിച്ച കേരള
കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയ
ന്റെ മൂന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി അമ്പലപ്പുഴ ടൗൺ
ഹാളിൽ ജില്ലാ നിർമ്മാണ ത�ൊ
ഴിലാളി സമ്മേളനം നടന്നു. ആൾ
ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രേഡ് യൂണി
യൻ സെന്റർ (എഐയുറ്റിയുസി)
സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി
വി.കെ.സദാനന്ദൻ സമ്മേളനം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളി ക്ഷേ
മനിധി ബ�ോർഡിലെ പെൻഷ
ന്കാരുടെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പെൻ
ഷൻ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ
സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി
സ്വീകരിക്കണമെന്നും, സർക്കാർ
ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡിന്റെ സ്ഥിരം
നിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും വായ്പ എടു
ത്തിട്ടുള്ള 515 ക�ോടി രൂപാ ഉടൻ
തിരികെനല്കി ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആനുകൂല്യ

സമ്മേളനം സഖാവ് വി.കെ.സദാനന്ദന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

വിതരണം നടത്താൻ സന്ദർഭമ�ൊ
രുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു. കെസിഡബ്ള്യുയു ജില്ലാ
പ്രസിഡന്റ് എസ്.സീതിലാൽ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എഐയുറ്റി
യുസി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.ആർ.
ശശി, സെക്രട്ടറി പി.ആർ.സതീ
ശൻ, വിവിധ ത�ൊഴിലാളി വിഭാഗം
നേതാക്കളായ അഡ്വ.എം.എ.
ബിന്ദു, വി.ആർ.അനിൽ, കെ.പ്ര
താപൻ, ആർ.അർജുനൻ തുടങ്ങി
യവർ പ്രസംഗിച്ചു.

പുതിയ ഭാരവാഹികളായി
എൻ.കെ.ശശികുമാർ (പ്രസിഡ
ന്റ്), കെ.പി.മന�ോഹരൻ, റ്റി.കെ
.ഗ�ോപിനാഥൻ, ടി.ശശി, ടി.മധു,
പി.കെ.ശശി (വൈ.പ്രസിഡന്റുമാർ)
എസ്.അനിൽ പ്രസാദ് (സെക്ര
ട്ടറി), വി.വേണുഗ�ോപാൽ, ബിജു
സേവ്യർ, സി.ബാബു, ആർ.മഹേ
ന്ദ്രകുമാർ, കെ.ശശികുമാർ (ട്രഷ
റർ) എന്നിവരെയും 31 അംഗ ജില്ലാ
കമ്മറ്റിയേയും സമ്മേളനം തെരെ
ഞ്ഞെടുത്തു.
മദ്യം കുത്തിയ�ൊഴുക്കുന്ന മദ്യ
നയം പിന്വലിക്കുക, പുതിയ
മദ്യശാലകള് ആരഭിക്കരുത്
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്ന
യിച്ചുക�ൊണ്ട് മെയ് 26 മുതൽ
ജൂൺ 26വരെ അഖിലേന്ത്യ
മഹിളാ സാംസ്കാരിക സംഘ
ടന നടത്തുന്ന സമരപരിപാ
ടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒപ്പുശേ
ഖരണം അമ്പലപ്പുഴയിൽ.
കെ.ജെ.ഷീല,
പി.കെ.സു
ബൈദ, റ�ോസ്മി, രാധാമ്മ
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

kJmhv Fkv.kp[nemen\v
emÂ-kemw
എസ് യു സി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടിയുടെ ക�ൊ
ല്ലം ജില്ലയിലെ മു
തിർന്ന സഖാക്ക
ളിൽ ഒരാളും മയ്യ
നാട് ല�ോക്കൽ
ഓർഗനൈസിംഗ്
കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി
യുമായ സഖാവ്
എസ്.സുധിലാൽ
പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസുഖത്തെ
തുടർന്ന് മെയ് 23ന് അന്തരിച്ചു.
1970 കളുടെ ആദ്യ നാളുക
ളിൽ എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമാ
രംഭിച്ച സഖാവ് സുധിലാൽ സു
ദീർഘമായ കാലയളവിൽ പാർ
ട്ടിയ�ോട�ൊപ്പം അചഞ്ചലമായി
നിലക�ൊള്ളുകയും ആഴത്തിലു
ള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര ധാരണ ആർ
ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനകീയ
പ്രതിര�ോധ സമിതി, ശാസ്ത്ര പ്ര
സ്ഥാനം, സേവ് എജ്യൂക്കേഷൻ
കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ ജനകീയ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുടെ ജില്ലാ സംഘാ
ടകരില�ൊരാളും കഴിഞ്ഞ നിയ
സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർ
ട്ടിയുടെ ഇരവിപുരം മണ്ഡലം

സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാ
യിരുന്നു സഖാവ്
സുധിലാൽ.
സൗമ്യനായി
സഗൗരവം സാമൂ
ഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം
നിറവേറ്റിയിരുന്ന
സഖാവ് സുധിലാ
ലിന്റെ വേർപാട്
പാർട്ടിക്കുംജനകീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
തീരാനഷ്ടമാണ്. സഖാവിനെ
അനുസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ട് പാർട്ടി
ക�ൊല്ലം ജില്ലാകമ്മിറ്റി മയ്യനാട്
കൂട്ടിക്കടയിൽ അനുസ്മരണയ�ോ
ഗം നടത്തി. എസ്യു
 സിഐ(
സി) ക�ൊ ല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് ഷൈല കെ.ജ�ോൺ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാർട്ടി
യുടെ
കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം
സഖാവ് ജയ്സൺ ജ�ോസഫ്,
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം
സഖാവ് ആർ.കുമാർ, ജനകീയ
പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ പി.ഒ
.സണ്ണി, ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ജില്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ്
എ.ടെന്നിസൻ, തുടങ്ങിയവർ
സഖാവിനെ അനുസ്മരിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് സംസാരിച്ചു.

kJmhv F³.kn.IpªpIpªn\v
emÂ-kemw
പ ത്തനംത ി ട്ട
-ക�ോട്ടയം ജില്ലകളു
ടെ അതിർത്തി പങ്കി
ടുന്ന ആഞ്ഞിലിത്താ
നത്ത് 1990 കളുടെ
തുടക്കംമുതൽഎസ്യു

സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാർട്ടിയുടെ പ്രവർ
ത്ത ക നാ യ ി രു ന്ന
സഖാവ് എൻ.സി.
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് മെയ് 23ന് നി
ര്യാതനായി. പാൻക്രിയാസ്
കാൻസർ ബാധിതനായി ചി
കിത്സയിലായിരുന്നു. പാർട്ടി
സഖാക്കളുടെയും വലിയ�ൊരു
ജനാവലിയുടെയും സാന്നിധ്യ

ത്തിൽ സംസ്കാരം നട
ന്നു.
എസ്യു സിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ക�ോ
ട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ട
റി മിനി കെ. ഫിലിപ്പ്
അനുസ്മരണ പ്രഭാഷ
ണം നടത്തി. പാര്ട്ടി
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേ
റിയറ്റ് അംഗം സഖാവ്
എസ്.രാജീവൻ, സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് പി.എൻ.
തങ്കച്ചൻ, സഖാക്കള് റ്റി.ജെ.ജ�ോ
ണിക്കുട്ടി, കെ.എൻ.രാജന്, കെ.
എസ്.ശശികല എന്നിവരും
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Bi hÀ¡ÀamcpsS tIm«bw
PnÃm I¬-h³j³
കേരള ആശ ഹെൽത്ത് വർ
ക്കേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷന്റെ ആഭി
മുഖ്യത്തില് ക�ോട്ടയം ജില്ലാ സമര
പ്രഖ്യാപന കൺവൻഷൻ നടന്നു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.
സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
"ആദരവിന�ോട�ൊപ്പം വേത
നവും വേണ"മെന്ന മുദ്രാവാക്യം
ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന കൺ
വൻഷനിൽ പി. ഷൈനി അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. ആശ വർക്കർമാ
രെ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിൽ സ്ഥിര
പ്പെടുത്തുക, അതുവരെ 21,000
രൂപ മിനിമം വേതനം നൽകുക,
എല്ലാ മാസവും 5-ാം തീയതിക്കു
ള്ളിൽ വേതനം നൽകുക തുട

ങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെ
ക്കുന്ന പ്രമേയം കൺവൻഷൻ
അംഗീകരിച്ചു.
ജൂലൈ ആദ്യവാരം നടത്തു
ന്ന സമരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം
സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി
എം.എ. ബിന്ദു നിർവ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി ആശാരാജ്, റ�ോമിലി
അതിരമ്പുഴ, ദീപ മന�ോജ് മൂന്നി
ലവ്, ഷൈനി വിജയൻ മുണ്ടക്ക
യം, കെ.എസ്.രാധ കുമാരനല്ലൂർ
തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പി.
ഷൈനി പ്രസിഡന്റും ആശാരാജ്
സെക്രട്ടറിയുമായി 39 അംഗ ജില്ലാ
കമ്മിറ്റിയെ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെ
ടുത്തു.
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29-þmaXv Ip«nIfpsS kwØm\ Iym¼v
കുട്ടികളില് ഉയര്ന്ന അഭിരു

ചിയും ജീവിതവീക്ഷണവും സാ
മൂഹ്യ അവബ�ോധവും വളര്ത്തി
യെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു
കൂടി, ‘‘നാടിന് ശ്രേഷ്ഠ സന്താന
ങ്ങളാക നാം’’ എന്ന ആദര്ശവാ
ക്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവര്ത്തി
ച്ചുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ സാംസ്ക
 ാ
രിക പ്രസ്ഥാനമായ പ്രച�ോദന
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ
സംസ്ഥാന ക്യാമ്പ് മെയ് 23,24,25
തീയതികളിൽ നടന്നു. പ്രച�ോ
ദന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 29-ാമത്
ക്യാമ്പാണ് ഓതറ സിഎസ്ഐ
സെന്ററിൽ നടന്നത്.
കെറെയിൽ സിൽവർലൈൻ
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ
സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനറും
എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവു
മായ എസ്.രാജീവൻ ക്യാമ്പ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നേതാജി
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ്, രാജാ റാം
മ�ോഹൻറായ്, മാർട്ടിൻ ലൂഥർകിം
ഗ്, സാവിത്രി ഭായ് ഫുലേ തുടങ്ങിയ
മഹദ്വ
 ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ജീവിത
വും സമരവും, കുമാരനാശാന്റെ
കവിതകളും എസ് കെ പ�ൊറ്റക്കാ

ടിന്റെ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥയും
ക്യാമ്പിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയ
പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തി
ന്റെ താളം, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമീ
പനം എന്നിവയും ക്യാമ്പിൽ ചർ

എം.കൃഷ്ണകുമാർ, ഇ.വി.പ്രകാശ്,
പി.പി.സജീവ് കുമാർ, മേധ സു
രേന്ദ്രനാഥ്, ഷൈല കെ.ജ�ോൺ,
കെ.സദാനന്ദൻ, ഇ.ജെ.റ�ോയി
ച്ചൻ, എൻ.ജി.സുരേഷ് കുമാർ,
എസ്.അനന്തഗ�ോപാൽ, മഹേഷ്

സന്ദേശം നൽകി. സമാപന സമ്മേ
ളനത്തിൽ ഹെലൻ തമ്പി അദ്ധ്യ
ക്ഷതവഹിച്ചു. നവീൻ ക�ോശി
സ്വാഗതവും തിങ്കൾ അനില് കൃ
തജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തി. അശ്വ
തി അശ�ോക് അവതരിപ്പിച്ച സം

കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓതറ ജംഗ്ഷനില് നടന്ന റാലി

ച്ചയ്ക്കെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒപ്പം സംഗീതം,
ചിത്രരചന, നാടകം തുടങ്ങിയ വി
ഷയങ്ങളില് പ്രത്യേക പരിശീല
നകളരികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
മിനി കെ.ഫിലിപ്പ്, എൻ.കെ.
ബിജു, കെ.എം.ബീവി, എം.കെ.
ഉഷ, എസ്.മിനി, ബിനു ബേബി,
സൗഭാഗ്യകുമാരി, വിദ്യ ആർ.
ശേഖർ, അരവിന്ദ് വേണുഗ�ോപാൽ,

കുമാർ, വി. വേണുഗ�ോപാൽ, പി.
കെ.പ്രഭാഷ്, ഡ�ോ. എസ്.അലീന,
പ്രൊഫ.പി.എൻ.തങ്കച്ചൻ, പി.
ജി.ശശികുമാർ, ജെ.മാനവ്, ശ്രീ
കാന്ത് വേണുഗ�ോപാൽ, പ്രതീഷ്
ജയിംസ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾക്കും
ശിൽപ്പശാലകൾക്കും നേതൃത്വം
നൽകി.
ടി.കെ.സുധീർകുമാർ സമാപന

സ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സിൽവർ
ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള
പ്രമേയം സമാപനസമ്മേളനം
ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കി. പ്ര
മേയത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രണവ്
സന്തോഷ്, അച്ചു കൃഷ്ണ, സാം ഷാജി
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടി
ഫിക്കറ്റുകളും സമാപന സമ്മേള

നത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ക്യാ
മ്പ് സമാപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഓതറ
കവലയിൽ റാലിയും സമ്മേളന
വും നടന്നു.
പ്രച�ോദനയുടെ മുൻകൈയിൽ
നടന്നുവരുന്ന നിരവധിയായ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് മദ്ധ്യ
വേനലവധിക്കാലത്തെ സംസ്ഥാന
ക്യാമ്പ്. ജില്ലാ പ്രാദേശിക ക്യാ
മ്പുകള്, വിന�ോദയാത്രകള്, പഠ
നപരിപാടികള്, സിനിമ പ്രദര്ശ
നങ്ങള്, ടെലസ്ക�ോപ്പിലൂടെയുള്ള
വാനനിരീക്ഷണപരിപാടികള്,
ടെലസ്ക�ോപ്പ് നിര്മ്മാണം, പരീ
ക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശാസ്ത്രപഠ
നം, സംഗീതം, നാടകം, ചിത്രര
ചന തുടങ്ങിയവയിലുള്ള നിരന്തര
പരിശീലനങ്ങള്, സംഗീതകൂട്ടാ
യ്മകള്, കായികപരിശീലനങ്ങള്
തുടങ്ങി കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവി
കാസത്തെയുംസ്വഭാവരൂപവത്ക്ക
രണത്തെയും സഹായിക്കുന്ന നി
രവധി പരിപാടികള് പ്രച�ോദന
സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ജില്ലാ, പ്രാ
ദേശിക തലങ്ങളില് നടന്നുവരു
ന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്ക് പരിസമാപ്തി
കുറിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് വാര്ഷികക്യാ
മ്പ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
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പ്രളയബാധിതരുടെ പുനഃര
ധിവാസം ഉറപ്പാക്കുക, ബാങ്ക്
വായ്പകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക,
തകര്ന്ന പാലങ്ങളും റ�ോഡുകളും
ഉടന് പുനര്നിര്മ്മിക്കുക, കൂട്ടിക്ക
ല് പ്രൈമറി ഹെല്ത്ത് സെന്റ
റില് 24മണിക്കൂറും ചികിത്സ ഉറ
പ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ
ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൽ
ചപ്പാത്തിൽ പ്രളയബാധിതരുടെ

അതിജീവന കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധസംഗമം
നടന്നു. സംഗമം കെ റെയിൽ
സമരസമിതി സംസ്ഥാന ചെയർ
മാൻ എം.പി. ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു.
എൻഎപിഎം സംസ്ഥാന
ക�ോർഡിനേറ്റർ പ്രൊഫ. കുസുമം
ജ�ോസഫ്, മിനി.കെ. ഫിലിപ്പ്,
മാക്കോച്ചി സമരസമിതി നേതാവ്

പി.ജെ. വർഗ്ഗീസ്, പൗരസമിതി
കൺവീനർ ഇ.എ. ക�ോശി, പ്രസ്
ക്ലബ്സെക്രട്ടറിനൗഷാദ്വെംബ്ലി,
കെറെയിൽ സമരസമിതി സം
സ്ഥാന കൺവീനർ എസ്.രാജീ
വൻ, അതിജീവന കൂട്ടായ്മയുടെ
രക്ഷാധികാരി വി.പി.ക�ൊച്ചുമ�ോൻ, പ്രതിഷേധ സംഗമം എം.പി.ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു
പ്രതികരണം കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എന്നി
വർ പ്രസംഗിച്ചു. അതിജീവന കൂ അനുജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഞ്ഞു. കൺവീനർ ബെന്നി ദേ
ട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ പി.പി. ഗ�ോപി മാടപ്പാട്ട് സ്വാഗതം പറ വസ്യ നന്ദി പറഞ്ഞു.
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സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മി
റ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അക്ഷരമാല
സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ
സംസ്ഥാന ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.എം.ആർ.തമ്പാൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, അക്ഷരമാല
ഒഴിവാക്കിയത് അക്ഷരജ്ഞാനം
നിഷേധിക്കാനാണെന്ന്അദ്ദേഹം
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജൂൺ ഒന്നിന്
സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തക
ങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ഉണ്ടാകുമെ
ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽ
കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ
അധ്യയനവർഷംതുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
അക്ഷരമാല എവിടെ? അദ്ദേഹം
ച�ോദിച്ചു.
മലയാളത്തിലെ 'അ' മുതലുള്ള
സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബ�ോർ
ഡിൽ എഴുതി അക്ഷരമാല പഠന
ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്
പ്രൊഫ.നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ.

അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിൽ സമരം
നടത്തേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ്
കേരളത്തിലെ ഭാഷാസ്നേഹികൾ
എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള
ത്തിലെന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽതന്നെ
ആദ്യമായാണ് അക്ഷരപഠനം
ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരുവിൽ സമരം
നടത്തുന്നതെന്നും ഈ സമരം
ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അർ
ഹിക്കുന്നുവെന്നുംസംസ്ഥാനഭാഷാ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയ
റക്ടർ കൂടിയായ ഡ�ോ.വിളക്കുടി
രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
അക്ഷരമാലഭാഷയുടെവാതിൽ
ആണെന്നും അതിലൂടെയാണ് വി
ദ്യാർത്ഥികൾ ഭാഷാ ല�ോകത്തേ
ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നും അക്ഷ
രമാല പഠിപ്പിക്കാതെ സർക്കാർ
ആ വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുകകയാ
ണെന്നും ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ്

അക്ഷരമാല സമരം പ്രൊഫ.നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ െസക്രട്ടേറിയറ്റ്
നടയില് അക്ഷരമെഴുതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ക�ോളേജ് മുൻ മലയാളം വകുപ്പ്
മേധാവി പ്രൊഫ.ആർ.ഗ�ോപിനാ
ഥൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, നടന്ന
തെരുവ് അക്ഷരചിത്രങ്ങളുടെ വര
മലയാളം കലിഗ്രാഫർ നാരായ
ണഭട്ടതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ചിത്രകാരന്മാരായ പാർത്ഥസാര
ഥി വർമ്മ, കെ.ജി.അനിൽകുമാർ
സുബിൻ എബ്രഹാം, ബിനു ബേബി
എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
പ്രൊഫ.വിശ്വമംഗലം സുന്ദരേ
ശൻ, സുദർശനൻ കാർത്തികപ

റമ്പിൽ, സ്റ്റീഫൻസൺ മാത്യു, മുൻ
അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവ്
ജെ.ശശി, ബാബുക്കുട്ടി, പ്രൊഫ.
പി.എൻ.തങ്കച്ചൻ, പ്രൊഫ.ഫ്രാൻ
സിസ് കളത്തുങ്കൽ, ശശാങ്കൻ,
കെ.ബിമൽജി എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. എം.ഷാജർഖാൻ അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രൊഫ.ജ�ോർജ്ജ്
ജ�ോസഫ് സ്വാഗതവും അഡ്വ.
ഇ.എൻ. ശാന്തി രാജ് കൃതജ്ഞ
തയും രേഖപ്പെടുത്തി. സേവ് എഡ്യൂ
ക്കേഷൻ നേതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ
മന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോ
ഗിക വസതിയിൽ സന്ദര്ശിച്ച്,
അക്ഷരമാലയുടെ ബ�ോധനം ഉടന്
പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവ
ശ്യപ്പെട്ടു.എം.ഷാജർഖാൻ,പ്രൊഫ.
ഫ്രാൻസിസ്കളത്തുങ്കല്,അഡ്വ.ഇ
.എൻ.ശാന്തിരാജ് എന്നിവരാണ്
പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നത്.
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