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ഇന്നത്തെ ല�ോകത്തും ഇന്ത്യയിലതും ഉണ്ോയിത്്ോണ്ിരിക്കുന്ന 
നോനോതരതും പ്രതിസന്ികള്്ിടയില് മോനവരോശി്ക് പ്രതീക്ഷ നല്കു
ന്ന പ്രലേശങ്ങളിത്�ോന്നോണക് ലകരളതും. പതിറ്ോണ്ടുകളിലൂത്ട ലനടിയ അഭി
മോനകരമോയ ഈ ലനട്തും നി�നിര്തെോനതും, കൂടുതല് ത്മച്ചത്പെത്ട്ോരു 
ലകരളതും രൂപത്പെടുതെോനതും നമു്ക് കഴിയണതും. കോ�ഘട്തും ആവശത്യത്പെ
ടുന്ന ഈ േൗതത്യതും വിജയി്ണത്മങ്ില് നി�വിലള്ള സോര്വലേശീയ 
ലേശീയപ്രതിസന്ികത്ളപെറ്ി ആഴതെില് അറിയണതും. ലകരളതെിത്റെ 
ലനട്ങ്ങത്ളയതും ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യങ്ങത്ളയതും ഭോവി സോധത്യതകത്ളയതും 
പറ്ി കൂടുതല് മനസ്ി�ോ്ണതും. നവ ലകരളതെിനോയി എത്ന്ോത്് 
ത്െയ്യണത്മന്നതുലപോത്� തത്ന്ന എത്ന്ോത്് ത്െയ്യോതിരി്ണത്മ
ന്നതിത്നപെറ്ിയതും ലബോധത്യമുണ്ോവണതും. ഇത്തലോതും കണ്ിത്�ടുതെക്, 
ലകരളതെിത്റെ സമഗ്രമോയ സോമൂഹിക പരിവര്തെനത്തെ �ക്ഷത്യമോ
്ിയള്ള വിപു�മോത്യോരു ജനകീയ കത്യോത്പെയിന്നക് ലകരള ശോസക് ത്ര
സോഹിതത്യ പരിഷതെക് രൂപതും നല്കുകയോണക്.

ശോസക് ത്രലബോധതെി�ധിഷ്ിതമോയ പുതിത്യോരു ലകരള നിര്മിതി
യോണക് ഈ കത്യോത്പെയിത്റെ �ക്ഷത്യതും. ശോസ്ത്രതെിത്റെ രീതിയതും, ശോസ്ത്ര
ലബോധവതും ജനജീവിതതെിത്റെ ഭോഗമോയി ഉള്ത്്ോള്ളുലപെോള് മോത്രലമ 
ജനങ്ങള് ശുഭോപ്ിവിശ്ോസലതെോത്ട പുതിയ പ്രവര്തെനങ്ങള് ഏത്റ്
ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിനോയി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ിക്കുകയതും പ്രെരിപെി
ക്കുകയതും ലകരളത്തെ സതുംവോേോത്മകമോക്കുകയതും ലവണതും. ആ അര്ത്ഥ
തെില്, അറിവിത്റെ സോര്വത്രികവല്കരണതെിനതും ലകരളത്തെ ഒരു 
വവജ്ോനിക സമൂഹമോക്കുന്നതിനതും ഉള്ള പ്രവര്തെനങ്ങത്ള സഹോ
യിക്കുന്നതിനള്ള ലകരള ശോസ്ത്രസോഹിതത്യ പരിഷതെിത്റെ സതുംഭോവന 
കൂടിയോണക്  നിര്േിഷ് വികസന കത്യോത്പെയിന്. അതിത്റെ ഭോഗമോയോ
ണക് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതക്. 

പുതിത്യോരു ലകരളതെിത്റെ സൃഷ്ിയില് ജ്ോന ഉല്പെോേനതെിനതും 
ഉപലയോഗതെിനമുള്ള പ്രോധോനത്യമോണക് ഈ �ഘുല�ഖയില് പ്രതിപോേി
ക്കുന്നതക്. ജീവിതതെിത്റെ ഓലരോ തുറകളിലതും പുതിയ അറിവകത്ള എപ്ര
കോരതും പ്രലയോഗി്ണതും എന്നക് വിശേീകരിക്കുന്നു. ലകരളതെിത്റെ മുന് 
ധനകോരത്യമന്തിയതും, പ്രസിദ് ധനശോസ്ത്രജ്നമോയ ല�ോ. ടി എതും 
ലതോമസക് ഐസ്ോണക് ഇതക് തയ്യോറോ്ിയതക്. അലദേഹലതെോടുള്ള 
നന്ി ലരഖത്പെടുത്ന്നു. അറിവിത്റെ ജനകീയ ഉപലയോഗതെിനോയി പ്ര
വര്തെിക്കുന്നവര്ത്്ലോതും ഒരു വകപ്പുസ്തകമോയി ഇതിത്ന ഉപലയോഗി
്ോന് കഴിയത്മന്ന പ്രതത്യോശലയോത്ട.

ഡകരള ശോസ്ത്രസോഹി�്യ പരിഷത്്
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ശോസ്ത്രതും ജനനന്മയ്കക്. ശോസ്ത്രതും നവലകരളതെിനക്. ഈ രണ്ക് മു
ദ്ോവോകത്യങ്ങള് ഉയര്തെി ഒരു ജന നവ കോപെയിന ലകരള ശോസ്ത്ര 
സോഹിതത്യ പരിഷതെക് ലനതൃത്തും നല്കുകയോണക്. ആധുനിക ശോസ്ത്ര
തെിത്റെ അടിതെറയില് ലവണതും നവലകരളതും ത്കട്ിപെടുല്ണ്തക്. 
ലകരളതെിത്റെ സോപെതെിക അടിതെറയില് ഇതെരത്മോരു ത്പോ
ളിത്ച്ചഴുതെക് നടത്ലപെോള് നമ്മള് ഉയര്തെിപെിടിക്കുന്ന സോമൂഹത്യ
-സോപെതെിക നീതിയത്ട സങ്ല്പെങ്ങള് തിരസ്കരി്ത്പെടരുതക്. 
അതുത്കോണ്ോണക് വിജ്ോന സമൂഹതും അത്ലങ്ില് വിജ്ോന സപെ
േക്ഘടന എന്നിവത്യക്കുറിച്ചക് പരിഗണിക്കുലപെോള് ശോസ്ത്രതും ജനന്മ
യ്കക് എന്ന മുദ്ോവോകത്യവതും കൂട്ിലച്ചര്ല്ണ്തക് അനിവോരത്യമോകുന്നതക്.

1962ല് ശോസ്ത്രസോഹിതത്യ പരിഷതെക് രൂപതുംത്കോണ്തക് ജനങ്ങള്
്ിടയില് മോതൃഭോഷയില് ശോസ്ത്രപ്രെോരണതും നടത്ന്നതിനോണക്. 
ആധുനികശോസ്ത്രതും പഠിപെിച്ചോല് മോത്രതും ലപോരോ കൃഷി, വത്യവസോയതും 
തുടങ്ങി ലകരളീയ ജീവിതതെിത്റെ നോനോതുറകളിലതും ആധുനിക 
ശോസ്ത്രതും സന്നിലവശിപെിക്കുന്നതിനക് പരിഷതെക് പ്രയത്ിച്ചു. ഗ്രോമശോ
സ്ത്ര സമിതിയത്ട പ്രവര്തെനങ്ങള് മുതല് നോനോവിധ വികസന 
പരീക്ഷണങ്ങളതും എലോറ്ിനതും മകുടതും െോര്ത്തുംവിധമുള്ള ജനകീയോ
സൂത്രണവതും വത്രയതും അതിനലശഷമുള്ള പ്രവര്തെനങ്ങളതും ഇതിന 
ദൃഷ്ോന്മോണക്. അതുത്കോണ്ക് ശോസ്ത്രോധിഷ്ിതമോയ ഒരു നവലകരള 
നിര്മിതിയില് പരിഷതെിനക് അതീവതോല്പെരത്യമുണ്ക്. 

ഡകരള വികസന മോതൃക
വിേത്യോഭത്യോസതും, ആലരോഗത്യതും, ലക്ഷമതും തുടങ്ങിയ ലമഖ�കളില് ലകരളതും 

രോജത്യതെക് ഒന്നോതും സ്ോനതെോണക്. സതുംസ്ോനത്തെ സോധോരണ
്ോര്്ക് മത്റ്ോരു സതുംസ്ോനത്തും �ഭത്യമലോതെ സുരക്ഷിതത്വതും 
ത്മച്ചത്പെട് ജീവിതവതും ഇവിത്ട �ഭത്യമോണക്. പത്ക്ഷ സോപെതെികനി� 



4

കേരളം വൈജ്ഞാനിേ  
സമൂഹത്ികേക്ക്
എടുതെോല് ലകരളതും ഒന്പതോതും സ്ോനതെോണക്.  ഇവിത്ടയതും ലകര
ളത്തെ നപെര് വൺ ആ്ി ഉയര്തെണതും.

എന്ിനലവണ്ി നമ്മള് ഇതെരത്മോരു മത്സര ഓട്തെില് ഏര്
ത്പെടണത്മന്നക് െിന്ിക്കുന്ന െി�രുണ്ക്. ലകരളതെിത്റെ ലക്ഷമലനട്
ങ്ങള് നി�നിര്തെണത്മങ്ില് സതുംസ്ോനതെിത്റെ സോപെതെികനി� 
ഇനിയതും ത്മച്ചത്പെടുതെിലയ പറ്റൂ. സപെതെക് വര്ദ്ിപെിക്കുന്നതിനോയിരു
ന്നില, സപെതെക് വിതരണതും ത്െയ്യുന്നതി�ോയിരുന്നു നമ്മുത്ട മികവക്. 
ഉയര്ന്ന കൂ�ിയിലൂത്ട വരുമോനവതും ഭൂപരിഷക്കരണതെിലൂത്ട ഭൂമിയതും 
നോതും കൂടുതല് സന്തു�ിതമോയി വിതരണതും ത്െയക്തു. ഇതിനപുറലമ വി
േത്യോഭത്യോസ, ആലരോഗത്യോേി ത്പോതുസൗകരത്യങ്ങള് സര്്ോര് തത്ന്ന 
മുന്വകത്യടുതെക് ഉറപ്പുവരുതെി. ഈ പുനര്വിതരണതെിത്റെ ലന
ട്ങ്ങളോണക് ലകരളതെിത്റെ ഉയര്ന്ന ജീവിതഗുണലമന്മ. 

ല�ോ. ത്ക.എന്. രോജക് ഒരി്ല് അഭിപ്രോയത്പെട്തുലപോത്� അപെതും 
വീതതും വയ്കോന് നമ്മള് മിടു്രോണക്. പത്ക്ഷ ഇനി വീതതും വയ്കണത്മ
ങ്ില് കൂടുതല് അപെതും ചുലട്പറ്റൂ. അതിത്നോരു പരിപോടി ഉണ്ോവണതും. 
ഭൂതകോ�തെിത്റെ വികസനലനട്ങ്ങളതും ജനങ്ങളത്ട അവകോശങ്ങ
ളതും അടിയറവയ്കോത്ത ദ്രുതഗതിയില് ഉല്പെോേനതും വര്ദ്ിപെിക്കുന്ന
തിനക് ഒരു പരിപോടി അനിവോരത്യമോണക്. 

പുതു�ലമുറയ്്് ത�ോഴിൽ
ത്തോഴി�ിലോയക്മയോണക് ലകരളതും ഇന്നു ലനരിടുന്ന ഏറ്വതും വ�ിയ 

വികസന ത്വല്ലുവിളി. അഭത്യസ്തവിേത്യരുത്ട ത്തോഴി�ിലോയക്മ പരിഹരി
ക്കുന്നതിനക് നി�വിലള്ള ത്തോഴില്േോന പദ്തികള് അപരത്യോപ്മോ
ണക്. 2018-19ല് 15 വയസ്ിനതും 59 വയസ്ിനതും ഇടയില് പ്രോയമുള്ള
വരുത്ട ത്തോഴി�ിലോയക്മ നിര്ക് ലേശീയത�തെില് 5.8 ശതമോനതും 
ആയിരുന്നലപെോള് ലകരളതെില�തക് 10.4 ശതമോനമോയിരുന്നു. സ്ത്രീ
കളത്ട ത്തോഴി�ിലോയക്മയോണക് ഇതിന മുഖത്യകോരണതും. 

പുരുഷന്മോരുത്ട ത്തോഴി�ിലോയക്മ നിര്ക് ലകരളതെില് 5.8 ശത
മോനമോയിരിക്കുലപെോള് സ്ത്രീകളലടതക് 19.1 ശതമോനമോണക്. എത്ര 
ശ്രമിച്ചോലതും ലജോ�ി കിട്ിലോത്യന്നു വരുലപെോള് സ്ത്രീകള് ത്തോഴി�
ലന്ഷണതും തത്ന്ന നിര്തെി ത്തോഴില്ലസനയ്കക് പുറത് ലപോകുന്നു. 
പുരുഷന്മോരുത്ട ത്തോഴില് പങ്ോളിതെ നിര്ക് 73.5 ശതമോനമോയിരി
ക്കുലപെോള് സ്ത്രീകളലടതക് 28.5 ശതമോനതും മോത്രമോണക്. ചുരു്തെില് 
സതുംസ്ോനത്തെ ഇന്നത്തെ സോപെതെിക വളര്ച്ച അഭത്യസ്തവിേത്യരോയ 
പുതിയ ത�മുറയത്ട പ്രതീക്ഷകള്്നസരിച്ചുള്ള ത്തോഴി�വസര
ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നില. ലേശീയ ശരോശരിലയ്ോള് വളത്ര ഉയര്ന്ന
തോണക് സതുംസ്ോനത്തെ ത്തോഴി�ിലോയക്മ.

ഇതിത്നോരു പരിഹോരതും കോണണത്മങ്ില് സോപെതെിക വളര്
ച്ചയത്ട ലവഗത മോത്രതും കൂടിയോല് ലപോരോ. നമ്മുത്ട പ്രകൃതിക്കുതും മോ
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നവവിഭവലശഷിക്കുതും അനലയോജത്യമോയ നല വരുമോനേോയകമോയ 
ത്തോഴി�വസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്ന ലമഖ�കളില് ഊന്നിത്്ോണ്ടുള്ള 
വളര്ച്ചയോണു ലവണ്തക്. 

ഇതെരതും വളര്ച്ചയ്ക്കു തടസ്തും നില്ക്കുന്ന മുഖത്യഘടകതും അപരത്യോ
പ്മോയ പശ്ോതെ�സൗകരത്യങ്ങളോണക്. സോമൂഹത്യലക്ഷമ പ്രവര്തെ
നങ്ങള്്ക് വ�ിയ ലതോതില് പണതും മുടക്കുന്നതുത്കോണ്ക് മൂ�ധ
നത്ച്ച�വിന ബജറ്ില് ആവശത്യതെിന പണതും ഉണ്ോകോറില. മറ്റു 
സതുംസ്ോനങ്ങത്ള അലപക്ഷിച്ചക് പശ്ോതെ�സൗകരത്യ മികവില് നോതും 
വളത്ര പിന്നി�ോണക്.

ഇതുമൂ�തും ത്രെയിന് ആയോലതും ലമോലട്ോര് വോഹനങ്ങള് ആയോലതും 
മറ്റു സതുംസ്ോനങ്ങളില് ഓടുന്നതിത്റെ പകുതി ലവഗതയില� ലക
രളതെില് ഓടി്ോന് കഴിയൂ. നമ്മുത്ട വത്യവസോയ എല്റേറ്റുകള് 
1970കളില�തോണക്. രെോന്സ്ിഷനക് 220 ത്കവി വ�നോണുള്ളതക്. 
അടുതെകോ�ത് മോത്രമോണക് വിേത്യോ�യങ്ങളത്ടയതും ആശുപത്രിക
ളത്ടയതും ത്കട്ിടങ്ങള് പുതു്ിപെണിയോന് നോതും ആരതുംഭിച്ചതക്. 

വോയ്പതകോണ്് മൂലധനതചെലവ്
അടുതെ 10-15 വര്ഷതുംത്കോണ്ക് ഇന്ത്യയിത്� മുന്നിര സതുംസ്ോ

നങ്ങള്ത്്ോപെതും മികച്ച പശ്ോതെ�സൗകരത്യങ്ങള് ലകരളതെില് 
ഒരുക്കുന്നതിനക് അതിഭീമമോയ മുതല്മുട്ിനക് ബജറ്ിന പുറത് വോ
യക്പത്യടുതെക് നിര്മോണതും നടത്ന്നതിനക് ഒരു പരിപോടി സതുംസ്ോന 
സര്്ോര് മുലന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നു. ലകരളതെിത്� ലറോഡുകള്, പോ�
ങ്ങള്, സക്കൂളകള്, ആശുപത്രികള് തുടങ്ങിയവത്യോത്് നവീകരി
ക്കുന്നതിനക് പുതിത്യോരു 440 ത്ക വി രെോന്സ്ിഷന് ത്�യിനതും ത്ക-
ല�ോണുതും വത്യവസോയ ഇടനോഴികളതും തിരുവനന്പുരതും റിതുംങക് ലറോഡുതും 
ഇവത്യലോതും ഇതില്ത്പെടുതും.

ലമല്പെറഞ്ഞവത്യ്കലോതുംകൂടി 2-2.5 �ക്ഷതും ലകോടി രൂപയത്ടത്യ
ങ്ിലതും മുതല്മുടക്കു ലവണതും. ബജറ്ിത്� മിച്ച പണതുംത്കോണ്ക് ഇവ 
പണിയോന് തീരുമോനിച്ചോല് 50 വര്ഷത്മങ്ിലതും എടുക്കുതും. അതുത്കോ
ണ്ക് ബജറ്ിന പുറതെക് കടത്മടുതെക് ഇവത്യോത്് ഇന്നു പണിയതും. 
എന്നിട്ക് അടുതെ 50 വര്ഷതുംത്കോണ്ക് ബജറ്ില്നിന്നുതും അവ അടച്ചു 
തീര്ക്കുതും.

ഇങ്ങത്ന തിരിച്ചടയ്കോനള്ള പണതും ഭോവിയില് ബജറ്ിലണ്ോകുലമോ
ത്യന്നു സതുംശയിക്കുന്ന പ�രുമുണ്ക്. ഇതു സതുംസ്ോനത്തെ കടത്്
ണിയി�ോക്കുലമോത്യന്നു സതുംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ക്. മൂന്നു കോരണങ്ങള്
ത്കോണ്ക് ഭയത്പെലടണ്തിത്ലന്നോണു സര്്ോര് വിശേീകരിക്കുന്നതക്.

ഒന്നക്) പശ്ോതെ�സൗകരത്യങ്ങള് വളര്ച്ചയത്ട ലവഗത വര്ദ്ി
പെിക്കുതും. സര്്ോരിന വരുമോനവതും വര്ദ്ിക്കുതും. 

രണ്ക്) നോളത്തെ തിരിച്ചടവകൂടി കണ്ിത്�ടുലതെ വോയക്പ എടു
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്ോവൂ. ഇതിനക് ഏറ്വതും നല ഉേോഹരണതും കി�ക്ബിയോണക്. കി�ക്ബി
്ക് ലമോലട്ോര് വോഹന നികുതിയത്ട പകുതിവച്ചക് എലോ വര്ഷവതും നല്
കിയോല് മതിയോകുതും. ആ തുകത്കോണ്ക് ഭോവിയില് തിരിച്ചടയ്കോന് 
കഴിയന്ന അത്രലയ കി�ക്ബി വോയക്പത്യടുതെക് പദ്തികള് നടപെോ
ക്കുകയള്ളൂ. 

മൂന്നക്) വത്യവസോയ ലകോറില�ോറുകള്, ത്ക-ല�ോൺ ലപോലള്ളവ 
നോത്ള വരുമോനതും സൃഷ്ിക്കുന്നവയോണക്. ആ വരുമോനതെില് നി
ന്നോയിരിക്കുതും തിരിച്ചടവക്. തികയോത്ത വരുന്നവ മോത്രലമ സര്്ോര് 
നല്ലകണ്ി വരൂ. 

ഈ പദ്തി ഇലപെോള് നടപെോയിത്്ോണ്ിരിക്കുകയോണക്. നിര്മോണ 
പ്രവൃതെികള് സമയബന്ിതമോയി ഏത്റ്ടുത് നടപെോക്കുന്നതിനക് 
ജോഗ്രത ലവണ്തുണ്ക്. ലഗോള്�ന് ജൂബി�ി കഴിഞ്ഞോണക് നമ്മുത്ട 
ജ�ലസെന പദ്തികള് പൂര്തെിയോയിട്ടുള്ളത്തന്ന അനഭവതും മറ
്ോന് പോടില. അലതോത്ടോപെതും തത്ന്ന ഭോവി ബോധത്യതകള് തിരിച്ചടവക് 
ലശഷിക്കുള്ളില് നിര്തെിത്്ോണ്ടുലവണതും പദ്തികള് ഏത്റ്ടു്ോന്. 

പശ്ോതെ�സൗകരത്യങ്ങളില് ഉണ്ോവന്ന ഈ മുലന്നറ്ത്തെ ഉപ
ലയോഗത്പെടുതെി ലകരളതെിത്റെ സോപെതെികോടിതെറത്യ പുതു്ി
പെണിയ�ോണക് ഇനി ലവണ്തക്. ആധുനിക ത്തോഴി�വസരങ്ങള് സൃ
ഷ്ി്ത്പെടണതും. മൂ�ത്യവര്ദ്നയില് കുതിപ്പുണ്ോവണതും. ലക്ഷമതെില് 
മോത്രമല, സോപെതെിക വളര്ച്ചയിലതും മുന്നില് നില്ക്കുന്ന പ്രലേശ
മോയി ലകരളത്തെ മോറ്ണതും. ഇതിനലവണ്ിത്യടുക്കുന്ന നടപടികള്
്ക് നല്കുന്ന ചുരു്ലപെരോണക് വിജ്ോനസപെേക്ഘടന എന്നുള്ള
തക്. ഇതിന മുഖത്യമോയി നോ�ക് ഘടകങ്ങളോണുള്ളതക്.

നിലവിലുള്ള സോമ്പത്ികതുറകളുതട നവീകരണം
െി�ര്്ക് ഒരു ത്തറ്ിദ്ോരണയണ്ക്. ജ്ോനസപെേക്ഘടനത്യന്നു 

പറഞ്ഞോല് നി�വിലള്ള കൃഷി, ത്െറുകിട വത്യവസോയങ്ങള്, നോട്ിത്� 
ലസവനതുറകള് ഇവലയോത്ടോന്നുതും ബന്ത്പെടോത്ത മുകളില് നിന്നക് 
ത്കട്ിയിറക്കുന്ന എലന്ോ ഒന്നോത്ണന്നക്. മറിച്ചക്, ജ്ോനസപെേക്ഘട
നത്യന്നോല് നി�വിലള്ള പരപെരോഗത സപെേക്ഘടനയില് കൂടുതല് 
ശോസ്ത്രസോലങ്തികവിേത്യകള് സന്നിലവശിപെിച്ചക് അവത്യ കൂടുതല് വി
ജ്ോനസോന്ദ്രമോക്കുകയോണക്. അതുവഴി അവിടങ്ങളിത്� മൂ�ത്യവര്
ദ്നയണ്ോ്ോനതും ജനങ്ങളത്ട വരുമോനതും ഉയര്തെോനതും കഴിയതും.

നോളിഡകര കൃഷി്് നൂ�നവിദ്യ
ഒരു ഉേോഹരണതുംത്കോണ്ക് ഇതു വത്യക്തമോ്ോതും. നോളിലകര കൃഷി

യോണലലോ ലകരളതെിത്� ജനങ്ങളമോയി ബന്ത്പെട് ലമഖ�കളി
ത്�ോന്നക്. ഇന്നക് ഇവിടുത്തെ ഉല്പെോേനക്ഷമത അയല്സതുംസ്ോ
നങ്ങളത്ട പകുതിയില് തോത്ഴലയ വരൂ. നോളിലകരതും വിറ്റുകിട്ടുന്ന 
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വരുമോനമലോത്ത ഒരു മൂ�ത്യവര്ദ്നയതും ഈ ലമഖ�യില് നടക്കു
ന്നില. ഈ സ്ിതിവിലശഷത്തെ മറികട്ോന് ആധുനികശോസ്ത്ര
ത്തെ ഉപലയോഗത്പെടുത്കയലോത്ത മോര്ഗമില. 

നോളിലകരതെിത്റെ ഉല്പെോേനക്ഷമത ഉയര്തെോന് ഇന്നത്തെ 
പ്രോയലമറിയ ത്തങ്ങുകള് മുറിച്ചുമോറ്ി പുതിയവ നടണതും. ഇതിനക് 
ഉല്പെോേനക്ഷമത ഉയര്ന്നതുതും ലരോഗപ്രതിലരോധലശഷിയള്ളതു
മോയ ത്തങ്ങിന് വതകള് ഉറപ്പുവരുതെോന് ടിഷയുകള്ച്ചര് അട്തും 
ഉപലയോഗത്പെടുതെണതും. നോളിലകര കോര്ഷിക പരിെരണങ്ങള്ക്കു 
ത്െറുകിട യന്തവല്്രണതും ലവണതും. ത്തങ്ങുകയറ് യന്തതും ആവി
ഷക്കരി്ോനോവോതെതക് എത്ന്ോരു നോണല്ടോണക്. നോളിലകര
ത്തെ മൂ�ത്യവര്ദ്ിത ഉല്പെന്നങ്ങളോ്ിലയ വില്്ോന് പോടുള്ളൂ. 
ഇതിന ആധുനിക സോലങ്തികവിേത്യകള് പ്രലയോജനത്പെടുത്ന്ന 
വത്യവസോയശോ�കള് ലവണതും. 

െകിരിയത്ട കോരത്യതും മോത്രതും പറയത്ട്. 500 ലകോടി ത്തോണ്ില് 
ഇലപെോള് ഏറിയോല് 20 ലകോടി ത്തോണ്ക് മോത്രലമ െകിരിയോ്ത്പെ
ടുന്നുള്ളൂ. നമു്ക് െകിരി്ക് 50 ലകോടി ത്തോണ്ക് മതി. ബോ്ിയള്ളവ 
ത്പോടിച്ചക് യോത്തോരു രോസവസക്തു്ളതും ലെര്്ോത്ത മരപ�കകള്
ക്കു പകരതും ഉപലയോഗി്ോവന്ന കയര് ലകോലപെോസിറ്റുകള് ആ്ോ
നള്ള സോലങ്തികവിേത്യ ഇന്നു �ഭത്യമോണക്. സോപെിള് ഉല്പെോേിപെിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. നമ്മുത്ട വലൈവ�ക് �ോകക്ടറികള്ത്്ലോതും ഇതക് ഉപലയോ
ഗത്പെടുതെോതും. ഇതെരതെില് െകിരി വത്യവസോയത്തെ പുനരോവിഷക്ക
രിച്ചോല് ലനട്തും എത്രയോ? ത്തോണ്ിത്റെ വി�യോയി മോത്രതും 500 ലകോടി 
രൂപ കൃഷി്ോര്ക്കു �ഭിക്കുതും. ഇതിത്റെ മൂ�ത്യവര്ദ്നവോയി ത്െറുകിട 
വത്യവസോയികള്ക്കു മത്റ്ോരു 500 ലകോടി രൂപ കിട്ടുതും. ലകരളതെിത്റെ 
വരുമോനതെില് 1000 ലകോടിയത്ട വര്ദ്ന. ചുരുങ്ങിയതക് ഒരു 50000 
ലപര്ക്കു ത്തോഴില്.

നോളിലകര ലമഖ�യില് നിന്നുതത്ന്ന മത്റ്ോരു ഉേോഹരണതുംകൂടി 
പറയോതും. െകിരിലച്ചോറക് ത്കോണ്ടുള്ള വബറെര്ത്�സക് ലബോര്�ക് ലകരള 
വികസനത്തെ ഗോഢമോയി സ്ോധീനി്ോന്ലപോന്ന നൂതനവിേത്യക
ളില് ഒന്നോയി െി�ര് കരുതുന്നു. ഈ ആശയതും വോഗ്ിനന് സര്വ്വക
�ോശോ�യിത്� �ലബോറട്റിയില് പിറന്നതോണക്. ഈ ആശയത്തെ 
ല�ോതുംമോറ്ിതുംഗക്സിത്റെ വപ�റ്ക് ലൈോറെില് ഒരു ലപ്രോലട്ോവടപെോയിട്ടു
ണ്ക്. െകിരിലച്ചോറക് അത്ലങ്ില് ഉണ്ത്തെോണ്ിത്റെ ത്പോടിയില് 
നിന്നക് ഏറ്വതും ഉറപ്പുള്ള പ�ക ഒരു രോസപേോര്ത്ഥവതും ഉപലയോഗി
്ോത്ത നിര്മി്ോനോകുത്മന്നു ത്തളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വോണിജത്യോ
ടിസ്ോനതെിലള്ള ഉല്പെോേനതും ആരതുംഭിക്കുന്നലതോത്ട ലകരളതെി
ത്� വലൈവ�ക് വത്യവസോയതെിത്റെ മുഖത്യ ഉല്പെന്നമോയി ഇതു മോറുതും. 
ഇതക് വത്യവസോയ കുതിപെിനക് ഇടയോക്കുത്മന്നു മോത്രമല, ലകരളതെി



8

കേരളം വൈജ്ഞാനിേ  
സമൂഹത്ികേക്ക്
ത്� ഒരു നോളിലകരതെിനക് ഉണ്ത്തെോണ്ക് ആത്ണങ്ില്ലപെോലതും 
ഒരു രൂപത്യങ്ിലതും അധികമോയി ഉറപ്പുവരുത്തും. 

കോപ്ി കൃഷി്് നൂ�നവിദ്യ
വയനോട്ിത്� കോര്ഷിക പ്രതിസന്ിക്കുള്ള പരിഹോരവതും മത്റ്ോരു 

ഉേോഹരണമോണക്. 1990കളത്ട ആേത്യതും ല�ോക കോപെി വരുമോനതെി
ത്റെ മൂന്നിത്�ോന്നക് അവികസിത രോജത്യങ്ങള്ക്കു �ഭിച്ചിരുന്നതു 2000 
ആയലപെോലഴക്കുതും പതെിത്�ോന്നോയി കുറഞ്ഞു. കോപെിക്കുരുവിത്റെ 
വി� സതുംരക്ഷിക്കുന്നതിനലവണ്ി നി�വിലണ്ോയിരുന്ന അന്ോരോ
ഷ്ട്ര കരോര് അലമരി് ത്പോളിച്ചതിത്റെ ��മോയിട്ോണക് കോപെിക്കുരുവി
ത്റെ വി� ഇടിഞ്ഞതക്. കോപെിത്പെോടിയത്ട മൂ�ത്യശതുംഖ�യത്ട അടിതെ
ട്ില് കുരുങ്ങി്ിട്ോത്ത മുകളില�ക്കു പിടിച്ചു കയറോന് കഴിഞ്ഞോല് 
വയനോട്ിത്� കോപെി കൃഷി്ോര് രക്ഷത്പെടുതും.

വയനോട്ിത്� കോപെി കൃഷി്ോര് കോപെി കുരുവോയി വില്്ോത്ത, 
ബ്ോന്�ക് ത്െയക്തു കോപെിത്പെോടിയോയി നോട്ിലതും വിലേശത്തും വില്
്ണതും. സൂക്ഷക്മ കോര്ഷിക ലമഖ�ോടിസ്ോനതെില് കോപെി ലൈോലറെ
ഷനകത്ള ലമഖ�കളോയി തരതും തിരിച്ചക് കോര്ഷിക രീതികത്ള ഏകീക
രി്ണതും. ഇതിനോയി കൃഷി്ോരുത്ട ത്പ്രോ�യൂസര് കപെനികള്ക്കുതും 
സഹകരണ സതുംഘങ്ങള്ക്കുതും രൂപതും നല്കണതും.

ഇന്ത്യന് കലപെോളതും മോത്രതും �ക്ഷത്യമിട്ോല് ലപോരോ. വിലേശ കലപെോ
ളതെില�യ്ക്കു കട്ോന് കഴിയണതും. ആന്ധ്രയിത്� അര്്ോവോ�ിയി
ത്� ആേിവോസികള് ഇങ്ങത്ന വിലേശലതെയ്ക്കു കോപെിത്പെോടി കയ
റ്റുമതി ത്െയ്യുന്നുണ്ക്. ആ ആേിവോസി കൃഷി്ോര്്ക് വയനോട്ിത്� 
കൃഷി്ോലര്ോള് 50 ശതമോനതെി�ധികതും വി� �ഭിക്കുന്നതോയി 
ലനരിട്ടു കണ്ടു ലബോധത്യത്പെട്ിട്ടുണ്ക്. അവര്്ക് ആകോത്മങ്ില് എന്തു
ത്കോണ്ക് നമു്ോയിക്കൂടോ?

നമ്മുത്ട വയനോടന് കോപെിത്യ വിലേശത് ബ്ോന്�ക് ത്െയ്യ
ണത്മങ്ില് അതിനള്ള ഏറ്വതും നല മോര്ഗതും വയനോടക് ജിലത്യ 
കോര്ബൺ നയൂരെ�ോ്ി മോറ്റുകയോണക്. ഇലപെോള് തത്ന്ന വയനോട്ി
ത്� 40 ശതമോനതും ഭൂമി വനലമഖ�യോണക്. വ�ിയ കോര്ബൺ മ�ി
നീകരണതും സൃഷ്ിക്കുന്ന ഒരു വത്യവസോയവതും അവിത്ട ഇല. അതുത്കോ
ണ്ക് വയനോട്ടുകോര് ഒന്നക് ഒത്പിടിച്ചോല് വയനോടക് ജിലത്യ നമു്ക് 
കോര്ബൺ നയൂരെ�ോ്ി മോറ്ോതും. കോര്ബൺ നയൂരെ�ോയ വയനോടന് 
കുന്നുകളില് നിന്നുള്ള കോപെി എന്നതക്; ആലഗോളതോപന െര്ച്ചകള് 
മുറുകിത്്ോണ്ിരിക്കുന്ന ഈ കോ�യളവില് വയനോടന് കോപെിത്യ 
ബ്ോന്�ക് ത്െയ്യുന്നതക് എളപെതെി�ോക്കുതും. പരിസ്ിതി സതുംരക്ഷണ
വതും വികസനവതും ഒന്നിച്ചക് ത്കോണ്ടുലപോകോന് കഴിയതും.

ജിലയിത്� ത്മോതെതും കോര്ബൺ ബഹിര്ഗമനതും ഏകലേശതും 17.18 
�ക്ഷതും ടണ്ോണക്. കോര്ബൺ ല്റേോ്ക് ഏതോണ്ക് 11.12 �ക്ഷതും ടൺ 
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വരുതും. അതോയതക് ഏകലേശതും 6 �ക്ഷതും ടണ്ില്പരതും കോര്ബൺ അധി
കമുണ്ക്. അതുകൂടി ഭൂമിയില�യ്ക്കു വ�ിത്ച്ചടുക്കുകലയോ ബഹിര്ഗമനതും കു
റയ്ക്കുകലയോ ത്െയ്യണതും. ത്കഎസക്ഇബി, തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്, 
മറ്റു വകുപ്പുകള് എന്നിവയത്ട സ്കീമുകള് വഴി 2 �ക്ഷതും ടൺ ബഹിര്ഗ
മനതും കുറയ്കോന് കഴിയതും. ബോ്ി 4.1 �ക്ഷതും ടൺ കോര്ബൺ വ�ിത്ച്ച
ടുക്കുന്നതിനക് 1.64 ലകോടി മരങ്ങള് നടണതും. ഇത്തോരു ബോ�ിലകറോ 
മ�ത്യോന്നുമല. 

മരങ്ങള് വോണിജത്യോടിസ്ോനതെില് വളര്ത്ന്നതിത്ന ലപ്രോത്സോ
ഹിപെി്ോന് രെീ ബോങ്ിതുംഗക് സ്കീതും നടപെി�ോ്ണതും. മീനങ്ങോടി പഞ്ോ
യതെില് ഇതിന തുട്തുംകുറിക്കുകയണ്ോയി. േീര്ഘകോ� മരങ്ങള് 
വ�ിയ ലതോതില് നട്ടുവളര്ത്ന്നതുത്കോണ്ക് ഇന്നത്തെ ത�മുറയ്കക് 
ലനട്തും ഒന്നുമില. അനന്രോവകോശികള്്ോണു ലനട്തും. അതില് 
ഒരു ഭോഗതും ഇന്നു നട്ടുവളര്ത്ന്നവര്്ോയി നല്കോന് എന്ോണു 
മോര്ഗതും?

അതിനക് ഉതെരമോണക് രെീ ബോങ്ിതുംഗക്. നട്ടുവളര്ത്ന്ന മരതും ഈടോയി 
ഇന്നു വോയക്പ നല്കുക. മരതും ത്വട്ടുന്നകോ�ത് പ�ിശ സഹിതതും 
തിരിച്ചു നല്കിയോല് മതിയോകുതും. കോ�ോവസ് �ണ്ില് ഒരു ഭോഗതും 
ഇതെരതും സ്കീമുകള്്ോയി മോറ്ിവയ്കോനോവണതും. ഇതിനോയി ബോങ്ിതുംഗക് 
മോര്ഗനിര്ലേശങ്ങളില് മോറ്തും വരുതെണതും. ലകന്ദ്രസര്്ോരിനതും 
കോര്ബൺ സന്തു�നോവസ്്ോയി എത്ന്ങ്ിലതും നോടകീയമോയി 
ത്െലതേ തീരൂ. ഇലപെോള് നമ്മള് ഇടത്പട്ോല് നമ്മുത്ട സ്കീമിനക് അന
കൂ�മോയ തീരുമോനങ്ങള് എടുപെി്ോനോകുതും.

െ് ലപോലള്ള പഴങ്ങളത്ട സതുംസ്കരണ വത്യവസോയങ്ങള്ക്കു വ�ിയ 
സോധത്യതയണ്ക്. വജവവവവിധത്യ വര്ദ്നയതും മരവല്്രണവതും 
ഇല്ോ ടൂറിസതെിനക് ലപ്രോത്സോഹനമോകുതും. പരിസ്ിതി സതുംരക്ഷി
ച്ചുത്കോണ്ടുതും കോ�ോവസ്ോ വത്യതിയോനതെിനക് രോജത്യതെിനോത്ക മോ
തൃകയോവന്ന പ്രതിലരോധതും ഉയര്തെിത്്ോണ്ടുതും ജനങ്ങളത്ട വരുമോ
നതെില് എടുത്െോട്തും സൃഷ്ി്ോനോകുത്മന്നക് വയനോട്ില് നമുക്കു 
ത്തളിയി്ോനോകുതും.

ഇതുലപോത്� പ്രധോനത്പെട് വിളകളത്ടയതും വത്യവസോയങ്ങളത്ടയതും 
അഭിവൃദ്ിക്കുള്ള മോര്ഗങ്ങള് വിശേീകരി്ോനോവതും. വിസ്തരഭയ
തെോല് അതിന തുനിയന്നില. നമ്മുത്ട കോര്ഷിക ലമഖ�യത്ട ഉന്ന
തിക്കു കോര്ഷിക വിഭവങ്ങളോയി വിപണനതും ത്െയ്യുന്നതിന പകരതും 
കോര്ഷിക മൂ�ത്യവര്ദ്ിത ഉല്പെന്നങ്ങളോയി വിപണനതും ത്െയ്യണതും. 
ഇതിന ശോസ്ത്രസോലങ്തികവിേത്യകള് അനിവോരത്യമോണക്. 

വിജ്ോനസോന്ദ്ര വ്യവസോയങ്ങളിതല നിഡഷേപം
ലകരളതെില് ഐറ്ി, ബിറ്ി ലപോലള്ള വവജ്ോനിക വത്യവസോയ

ങ്ങള്, വ�റ്ക് എഞ്ിനീയറിതുംഗക്, കപെയൂട്ര് ഹോര്�ക് ത്വയര് ലപോലള്ള 
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കേരളം വൈജ്ഞാനിേ  
സമൂഹത്ികേക്ക്
വവേഗക്ധത്യോടിസ്ോനതെിലള്ള വത്യവസോയങ്ങള്, ടൂറിസതും ലപോലള്ള 
ലസവനപ്രധോനവത്യവസോയങ്ങള്, മൂ�ത്യവര്ദ്ിത ഉല്പെന്നങ്ങളത്ട വത്യ
വസോയങ്ങള് എന്നിവ കൂടുതല് വികസി്ണതും. ഇവയോണക് നമു്ക് 
അനലയോജത്യമോയ വത്യവസോയതുറകള്. ഇവിടങ്ങളില�യ്കക് ലകോര്പെ
ലററ്ക് മൂ�ധനത്തെ നമു്ക് ആകര്ഷി്ോനോകണതും. ഇതിനക് മൂന്നു 
കോരത്യങ്ങള് ലവണതും. 

ഒന്നക്) വവേയുതി, ഇറെര്ത്നറ്ക്, വത്യവസോയ പോര്്ക്, ഗതോഗത
സൗകരത്യതും തുടങ്ങിയ പശ്ോതെ�സൗകരത്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുതെണതും. 
ഇതിനള്ള നടപടികള് സ്ീകരിച്ചതിത്നക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 

രണ്ക്) ലകരളതും നിലക്ഷപസൗഹൃേമോ്ണതും. ആലരോഗത്യകരമോയ 
ത്തോഴില് ബന്ങ്ങത്ള ലപ്രോത്സോഹിപെി്ണതും.

മൂന്നക്) ഇതെരതും വത്യവസോയങ്ങള്്ക് ആവശത്യമോയ വിേഗക്ധ ത്തോ
ഴില്ലശഷിത്യ സു�ഭമോയി ലകരളതെില് �ഭത്യമോകുത്മന്നക് ഉറപ്പുവ
രുതെണതും. 

സോന്ര്ഭികമോയി ഒരു കോരത്യവതുംകൂടി പറയത്ട്. ലകരള ശോസ്ത്ര 
സോഹിതത്യ പരിഷതെോണക് “ലകരളതെിത്റെ എട്ോതുംപദ്തി െര്ച്ചകള്
്ക് ഒരു ആമുഖതും” എന്ന ഗ്രന്ഥതെില് സതുംസ്ോനതും അനലയോജത്യ
മോയ െി� വത്യവസോയ തുറകളില് ഊന്നണത്മന്ന സമീപനതും ആേത്യ
മോയി ഉയര്തെിയതക്. അന്നക് അതു പ� വിവോേങ്ങള്ക്കുതും ഇടനല്കി. 
എന്നോല് ഇന്നക് ഇതെരത്മോരു സമീപനതും ലകരളതെില് ത്പോതു 
അതുംഗീകോരതും ലനടിയിരിക്കുന്നു.

പുറത്നിന്നുള്ള മൂ�ധനത്തെ മോത്രതും ആശ്രയിച്ചക് മുലന്നോട്ടു ലപോ
കോനോവില. ലകരളതെില് ഒരു പുതിയത�മുറ സതുംരതുംഭകത്ര സൃ
ഷ്ി്ണതും. ഇവരുത്ട സോമൂഹിക അടിതെറ ലകരളതെിത്� അഭത്യ
സ്തവിേത്യരോയ അതിമിടു്ന്മോരോയ യവതീ-യവോ്ളോയിരിക്കുതും. 
ഇവരുത്ട മുന്വകയ്യില് നൂതനവിേത്യകത്ള അടിസ്ോനമോ്ിയ
ള്ള ്റേോര്ട്ക് അപ്പുകളത്ട തോഴക് വരയോയി ലകരളതും മോറണതും. ഇതിന
ള്ള ഏറ്വതും നല ഇല്ോസി്റേമുള്ള സതുംസ്ോനമോയി ലകരളതും ഉയര്
ന്നിട്ടുണ്ക്. മ�യോളിയത്ട പ� ്റേോര്ട്ക് അപ്പുകളതും ഇന്നക് ഇന്ത്യയത്ട 
പ്രമുഖ കപെനികളില് ത്പട്ിരിക്കുന്നു. ഇതുലപോത്� ഒലട്ത്റ വിജയക
ഥകളണ്ക്. ഇവരുത്ട എണ്തും പ�മടങ്ങക് ഉയരണതും.

ഇന്നഡവഷൻ സമൂഹം
സമൂഹതെിത്� പുതിയ അറിവകള് സോപെതെിക ലമഖ�യിത്� 

സലങ്തങ്ങലളോ, പ്രക്ിയലയോ, സതുംഘോടനലമോ, ഉല്പന്നലമോ, വി
പണനലമോ ആയി രൂപോന്രതും പ്രോപിക്കുന്നതോണക് ഇന്നലവഷന് 
അത്ലങ്ില് നൂതനവിേത്യ. ലകരളതും അതിലവഗതെില് വളരണത്മ
ങ്ില് എലോ ത�ങ്ങളിലതും നിരന്രമോയി ഇന്നലവഷന് നട്ണതും. 

എലോ ലമഖ�കളിലതും ഇന്നലവഷന് സന്നിലവശിപെി്ോനള്ള അന്
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രീക്ഷ സൃഷ്ിക്കുലവണ്ി ഒരു കര്മ്മപരിപോടി ഉണ്ോകണതും. വിേഗക്ധര് 
മോത്രമല ഇതില് പങ്ോളികളോവക. അനഭവസപെതെിത്റെ അടിസ്ോ
നതെില് നൂതനമോയ െിന്കത്ള പുണരുന്ന കൃഷി്ോര്ക്കുതും ത്തോ
ഴി�ോളികള്ക്കുതും മറ്റു സോധോരണ്ോര്ക്കുതും ഇതില് പങ്കുണ്ോകണതും. 

ഒന്നക്) തങ്ങളത്ട പ്രലേശത്തെ കൃഷി, വത്യവസോയതും, ലസവനതും, 
വത്യോപോരതും തുടങ്ങിയ ലമഖ�കളിത്� ഏത്തങ്ിലത്മോരു പ്രശ്നതെിനക് 
നൂതന സലങ്തതെിത്റെ അടിസ്ോനതെില് പരിഹോരതും കത്ണ്ത്
ന്ന ഏത്തോരോള്ക്കുതും തങ്ങളത്ട നൂതനവിേത്യകള് ആവിഷക്കരി്ോതും. 
ഇങ്ങത്ന വരുന്ന നൂതന ആശയങ്ങത്ളയതും വിേത്യകത്ളയതും തരതുംതിരി
ക്കുകയതും അതതക് ലമഖ�യിത്� വിേഗക്ധരുത്ട സഹോയലതെോത്ട വി�
യിരുത്കയതും ത്െയ്യണതും. അടുതെ ഘട്തെില് ഈ പുതു ആശയങ്ങ
ത്ള  (ഇന്നലവഷന്സിത്ന) ലഗ്ര�ക് ത്െതേക് അവ ലപ്രോ�കക്ടുകളോയി 
വികസിപെിക്കുന്നതിനള്ള ധനസഹോയവതും ത്മറെറിതുംഗുതും ഉറപെോ്ണതും. 
്റേോര് ലററ്ിതുംഗക് �ഭിക്കുന്ന മുറയ്കക് ഉല്പന്നങ്ങള് സമൂഹതെില് വത്യോ
പിപെിക്കുന്നതിനക് മുന്വകത്യടു്ണതും. ഇങ്ങത്ന വികസിക്കുന്ന 
സലങ്തങ്ങള് നിശ്ിതവി�യ്കക് ത്ടന്�റിലോത്ത സര്്ോര് അര്ദ്
സര്്ോര് സ്ോപനങ്ങള് വോങ്ങുന്നതിനക് അവസരമുണ്ോകുതും. പുതിയ 
സലങ്തങ്ങള് സന്നിലവശിപെിക്കുന്നതില് ഒരു �ിജിറ്ല് �ിവവ�ക് 
ഉണ്ോകില എന്നതിനള്ള ലബോധപൂര്വമോയ ഇടത്പട�ോണിതക്.

രണ്ക്) പരീക്ഷണോടിസ്ോനതെിലതും അലോത്തയതും ഇതുവത്ര നട
പെോ്ിയിട്ടുള്ള ഇന്നലവഷന് െ�ഞ്ചുകളത്ടയതും ഹോ്ലതെോണുകള
ത്ടയതും അനഭവങ്ങള് പരിലശോധിച്ചക് ലകരള ഇന്നലവഷന് െ�ഞ്ക് 
എന്ന വിപു�മോയ പരിപോടി തയ്യോറോ്ണതും. ത്തരത്ഞ്ഞടു്ത്പെ
ട് വിലശഷ ലമഖ�കളില് മൂന്നു ഘട്ങ്ങളി�ോയിട്ക് െ�ഞ്ക് സതുംഘടിപെി
്ോന് കഴിയതും. ലകരളതെിത്� ഏതു വിേത്യോര്ത്ഥികളത്ടയതും ഗലവഷക
രുത്ടയതും സതുംഘങ്ങള്്ക് രജി്റേര് ത്െയ്യോവന്നതോണക്. രജിസക്ലരെഷന 
ലശഷതും ബന്ത്പെട്  ത്�ോവമന് ലകന്ദ്രങ്ങളില് അലപക്ഷകള് വിശ
േമോയി പരിലശോധിക്കുതും. ഇവിത്ട ലഷോര്ട്ക് �ി്റേക് ത്െയ്യുന്നവര്്ക് ജി
ലോത�തെിത്�യതും സതുംസ്ോനത�തെിത്�യതും മത്സരങ്ങളില് പത്ങ്
ടു്ോതും.  അവര്്ക് ആകര്ഷകമോയ സമ്മോനങ്ങളതും നല്കണതും. 
സതുംസ്ോനത�തെില് ത്തരത്ഞ്ഞടു്ത്പെടുന്നവരുത്ട ലപ്രോലട്ോ
വടപ്പുകള് ഉല്പന്നമോ്ി മോറ്റുന്നതിനക് മൂന്നുവര്ഷലതെയ്കക് സോ
ലങ്തികവതും സോപെതെികവമോയ സഹോയതും സര്്ോര് നല്കണതും. 

മൂന്നക്) ലകരളതെിത്� പ്രോലേശിക സര്്ോരുകള് സ്കീമുകളല, 
ലപ്രോജകക്ടുകളോണക് നടപെോക്കുന്നതക്. അതുത്കോണ്ക് നൂതന സലങ്
തങ്ങളതും രീതികളതും ഉപലയോഗത്പെടുത്ന്നതിനള്ള സ്ോതന്തത്യതും വള
ത്രലയത്റയണ്ക്. ഇതിത്ന ലപ്രോത്സോഹിപെിക്കുന്നതിനലവണ്ി വിക
സന�ണ്ിത്റെ അര ശതമോനതും “എസക്. ബി. ത്സന് ഇന്നലവഷന് 
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സമൂഹത്ികേക്ക്
�ണ്ോ”യി മോറ്ിത്വയ്ക്കുന്നതിനള്ള നിര്ലേശതും നടപെോവണതും. ഓലരോ 
വികസന ലമഖ�യിലതും  ഏറ്വതും മികച്ച നൂതനമോയ ലപ്രോജകക്ടുകള്
്ക് രൂപതും നല്കുന്ന തലദേശ ഭരണസ്ോപനങ്ങള്്ക് ഈ �ണ്ില് 
നിന്നക് പ്രലതത്യക ധനസഹോയതും നല്കണതും. ഇതിനോയി പുതിയ സലങ്
തങ്ങള്, സതുംഘോടനരീതികള്, പ്രക്ിയോ നവീകരണതും, സുതോരത്യത
യതും ലമോണിറ്റിതുംഗുതും, വിപണനതും എന്നീ തുറകളിത്� നൂതനത്മോണക് 
പരിലശോധിക്കുക. ഇതിത്ന ലപ്രോത്സോഹിപെിക്കുന്നതിനക് �ിപിസി പ്ര
സി�റെിത്റെ അധത്യക്ഷതയില് ജിലോ ഇന്നലവഷന് കൗൺസില് രൂ
പീകരിക്കുന്നതു നന്നോവതും. ജ�നിധി പദ്തി ഒളവണ് പഞ്ോയത്തും 
ആശ്രയ പദ്തി ത്നടുപെോലശേരി പഞ്ോയത്തും ബ�ക്സക് സക്കൂളകള് 
ത്വങ്ങോനൂര് പഞ്ോയത്തും ജനകീയ പച്ച്റി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ോയ
ത്തും കമ്മയൂണിറ്ി കലപെോ്റേിതുംഗക് ആ�പ്പുഴ മുനിസിപെോ�ിറ്ിയമോണക് 
ഇന്നലവറ്ക് ത്െതേത്തന്നക് ഓര്ക്കുക.

വീട്ിലിരുന്നുള്ള �ിജിറ്റൽ ഡജോലികൾ
ത്കോവി�ക് പകര്ച്ചവത്യോധി ആലഗോളമോയിതെത്ന്ന ത്തോഴില് 

ഘടനയില് വ�ിയ ഇടര്ച്ച സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുകയോണക്. ഇതു തുറക്കുന്ന 
സോധത്യതത്യ നമു്ക് ഉപലയോഗത്പെടുതെോനോകണതും. ത്കോവി�ക് 
ത്തോഴില്ഘടനത്യ അടിമുടി ത്പോളിത്ച്ചഴുതി്ഴിഞ്ഞു. ആലഗോള
ത�തെില് 50 �ക്ഷതെില് തോത്ഴ ആളകളോണക് ലകന്ദ്രീകൃത ഓ�ീ
സുകള്ക്കു പുറതെിരുന്നക് �ിജിറ്ല് ലജോ�ികള് ത്െയക്തുത്കോണ്ിരു
ന്നതക്. ത്കോവി�ക് കോ�തെക് ഇതക് 3 ലകോടിയോയി വര്ദ്ിച്ചു. അടുതെ 
അഞ്ചു വര്ഷതുംത്കോണ്ക് ഇവരുത്ട എണ്തും ഇനിയതും ഗണത്യമോയി ഉയ
രുത്മന്നോണക് കണ്ോ്ത്പെടുന്നതക്.

“വര്്ക് നിയര് ലഹോമി”ന പുറത്മ, “വര്്ക് ഫ്തും ലഹോതും” അതോയതക് 
വീട്ി�ിരുന്നക് പണിത്യടുക്കുന്നവര്ക്കു ലവണ്ിയള്ള ത്തോഴില് സോധത്യ
തകള്കൂടി ഉപലയോഗത്പെടുത്ന്നതോണക്. കപെനികള്്ക് ലകന്ദ്രീകൃ
തലമോ വിലകന്ദ്രീകൃതലമോ ആയ ത�തെില�യ്ക്കുള്ള ലജോ�ി്ോത്ര ത്ത
രത്ഞ്ഞടുക്കുന്നതിനള്ള അവസരത്മോരു്ണതും. സന്നദ്രോയ 
ത്പ്രോ�ഷണലകളത്ടയതും പരിശീ�നതും സിദ്ിച്ചവരുത്ടയതും വിവര
ങ്ങള് ഒരു �ിജിറ്ല് ലൈോറ്ക്ല�ോതും വഴി �ഭത്യമോ്ണതും.

�ിജിറ്ല് ലൈോറ്ക്ല�ോതും വഴി കപെനികള് ലജോ�ിത്യ്കടുക്കുന്ന ഉലേത്യോ
ഗോര്ത്ഥികള്്ക് സോലങ്തിക ഉപകരണങ്ങള്ക്കുള്ള വോയക്പ, ലജോ�ി 
ത്െയ്യോന് വര്്ക് ല്റേഷനകള്, പിഎ�ക് വിഹിതതും അത്ലങ്ില് ത്ടര്മി
ലനഷന് ഇന്ഷ്റന്സക് പ്രീമിയതും, ആലരോഗത്യ ഇന്ഷ്റന്സക് എന്നിവ 
സര്്ോര് നല്കണതും.

കരിയര് ലബ്്ക് ത്െതേക് വീടുകളി�ിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ  ത്പ്രോ�ഷണ
ലകള് ലകരളതെില് അഞ്ക് �ക്ഷലതെോളതും ഉത്ണ്ന്നോണക് കണ്ക്. 
ലമല്പെറഞ്ഞ ത്തോഴില് കര്മ്മപരിപോടിയത്ട ഭോഗമോയി വീട്ില�ോ 
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സമീപലതെോ ഇരുന്നക് പണിത്യടു്ോന് തയ്യോറുള്ള മത്റ്ോരു 20-
30 �ക്ഷതും അഭത്യസ്തവിേത്യരോയ സ്ത്രീകളമുണ്ക്. 16 �ക്ഷതും അഭത്യസ്തവിേത്യ
രോയ യവതീ-യവോ്ള് എതുംലലൈോയക്ത്മറെക് എകക്ലെഞ്ില് രജി്റേര് 
ത്െതേക് ത്തോഴി�ിനലവണ്ി കോതെിരിക്കുന്നുണ്ക്. 

ല�ോക ത്തോഴില് കലപെോളതെിലണ്ോയ മോറ്ങ്ങളതും ത്കോവി�ക് പ്ര
തിലരോധതെിലൂത്ട ലകരളതും ലനടിയ യശസ്തും ഈ ത്തോഴില് തന്തതെി
ത്റെ വിജയതെിന സഹോയകരമോകുതും. ലകരളത്മന്ന ബ്ോന്�ക് ല�ോ
കത്മപെോടുമുള്ള സോധോരണ്ോര്്ിടയില്ലപെോലതും ഇതുലപോത്� 
െര്ച്ച ത്െയ്യത്പെട് മത്റ്ോരു കോ�മില. ഈ അനകൂ� സോഹെരത്യതും പൂര്
ണ്മോയതും പ്രലയോജനത്പെടുതെി ലമല്പെറഞ്ഞ പദ്തി വിജയിപെിക്കുതും.

ഇതിനലവണ്ി ആലഗോളത�തെില് ത്തോഴില്േോതോ്ളോയ കപെനി
കലളോടക് നിരന്രമോയി സപെര്്തും പു�ര്തെിയതും അവരുത്ട ആവശത്യ
ങ്ങള്കൂടി കണ്ിത്�ടുതെക് ഉലേത്യോഗോര്ത്ഥികള്്ക് വനപുണി പരി
ശീ�നതും നല്കിയതും അവരുത്ട വിവരങ്ങള് �ഭത്യമോകുന്ന ലൈോറ്ക്ല�ോതും 
പരിപോ�ിച്ചുതും ഇന്നലവഷന്സിത്ന ലപ്രോത്സോഹിപെിച്ചുതും സങ്ീര്ണ്വതും 
സമയബന്ിതവമോയ പ്രവര്തെനങ്ങള് ഏത്റ്ടുല്ണ്തോണക്.

അഭത്യസ്തവിേത്യര്്ക് വനപുണീ പരിശീ�നതും നല്കി �ിജിറ്ല് 
ലൈോറ്ക്ല�ോമില് രജി്റേര് ത്െയ്യോന് ലയോഗത്യരോ്ിതെീര്ല്ണ്തു
ണ്ക്. അഭത്യസ്തവിേത്യരോയി ത്തോഴില് ഇലോത്ത കഴിയന്ന എലോ യവതീ
-യവോ്ത്ളയതും കഴിവകള് കണ്ിത്�ടുതെക് കപെനികള്ക്കു ലവ
ണ്ടുന്ന വനപുണീ പരിശീ�നതും നല്ക�ോണക് നമ്മുത്ട മുന്നിലള്ള 
ത്വല്ലുവിളി. ഇതിന ലകരളതെിത്� വനപുണീ വികസനതെിനള്ള 
എലോ ഏജന്സികത്ളയതും സതുംലയോജിപെിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹതക് 
പരിപോടിക്കുതും രൂപതും നല്കിയിട്ടുണ്ക്.

ഉന്ന�വിദ്യോഭ്യോസം മികവിഡലയ്്്
വിജ്ോനസപെേക്ഘടനയില�യ്ക്കു ലകരളതും മോറണത്മങ്ില് അനി

വോരത്യമോയ ഒരു കോരത്യതും ഉന്നതവിേത്യോഭത്യോസതും ല�ോലകോതെരമോകണതും. 
വിജ്ോലനോല്പെോേനവതും ഇന്നലവഷനതും പരസ്പരതും ബന്ത്പെട്ടു കിട
ക്കുന്നു. സക്കൂള് വിേത്യോഭത്യോസതെില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷതും ത്കോണ്ക് 
ലനടിയ മികവിത്റെ ത്റല്ോര്�ക് ഉന്നത വിേത്യോഭത്യോസതെിലതും വക
വരിക്കുക എന്നതോണക് ഇനിയള്ള �ക്ഷത്യതും. 

ഉന്നത വിേത്യോഭത്യോസനി�വോരത്തെ അളക്കുന്നതിനക് ഒലട്ത്റ വത്യ
തത്യസ്തമോയ സൂെകങ്ങള് ആലഗോളമോയിതെത്ന്ന �ഭത്യമോണക്. ഇതില് 
ഏറ്വതും പ്രമുഖമോയതക് വടതുംസക് ഹയര് എ�യുല്ഷന് പ്രസിദ്ീക
രിക്കുന്ന ആലഗോള സര്വ്വക�ോശോ�കളത്ട ലററ്ിതുംഗോണക്. ലകരള
തെില് നിന്നുതും ഒരു സര്വ്വക�ോശോ� മോത്രമോണക്; ആയതു തത്ന്ന 
600നതും 800നതും ഇടയ്ക്കുള്ള റോങ്ി�ോണക്. മത്റ്ോരു പ്രമുഖ റോങ്ിതുംഗക്  
ഷോതുംങക്ഹോയക് റോങ്ിതുംഗക് കൺസള്ട്ന്സിയത്ട 54 വിഷയങ്ങളിത്� 
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4000ല്പെരതും യൂണിലവഴക്സിറ്ികളത്ട �ി്റേോണക്. ഈ 54 വിഷയങ്ങ
ളില് ഒന്നില്ലപെോലതും ലകരളതെില് നിന്നുള്ള ഒരു സര്വ്വക�ോശോ� 
ലപോലമില. ഇന്നലതെതിത്റെ പ�മടങ്ങക് മുതല്മുട്ക് ഉന്നതവിേത്യോ
ഭത്യോസതെില് അനിവോരത്യമോണക്. അതുലപോത്� തത്ന്ന പഠന ഗലവഷ
ണലതെോടുള്ള സമീപനതെിലതും അടിമുടി മോറ്തും ലവണതും. രണ്ടുതും അത്ര 
എളപെമല. എങ്ിലതും ഈ േിശയില�യ്കക് നമ്മള് രണ്ടുതും കല്പെിച്ചു നീങ്ങി
ലയതീരൂ. അലോതെപക്ഷതും ഇവിത്ട വിവരിക്കുന്ന വികസന തന്തതും 
ഒരു മരീെികയോയിരിക്കുതും.

ഉന്നതവിേത്യോഭത്യോസ ലമഖ�യില് 3-5 �ക്ഷതും ലപര്ക്കുകൂടി പഠന
സൗകരത്യങ്ങള് ഉറപെോല്ണ്തുണ്ക്. ഗലവഷണ വിേത്യോര്ത്ഥികളത്ട 
എണ്തെില് ഗണത്യമോയ വര്ദ്നയണ്ോവണതും. ഇതിന കൂടുതല് 
അധത്യോപകര് ലവണതും. സര്വ്വക�ോശോ�കള്ക്കുള്ളില് ഓലട്ോണമ
സ്ോയ മികവിത്റെ ലകന്ദ്രങ്ങള് സതുംബന്ിച്ച നിര്ലേശങ്ങളതും സ്ോ
ഗതോര്ഗമോണക്. അന്ര്ലേശീയത�തെില് തത്ന്ന ഗലവഷകത്ര 
ആകര്ഷി്ോന് കഴിയന്ന ലപോ്റേക് ല�ോകക്ടറല് ത്�ല�ോഷിപ്പു
കള് ആവശത്യമോണക്. എലോ ലകോലളജുകളിത്�യതും ക്ോസക് മുറികള് 
�ിജിറ്വ�സക് ത്െയ്യുന്നതിനള്ള പ്രവൃതെികള് ആരതുംഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
സക്കൂളിത്�ന്നലപോത്� ലകോലളജിത്� ത്കട്ിട സൗകരത്യങ്ങളതും വിപു
�മോ്ത്പെടണതും.

പരിസ്ി�ി-സോമൂഹ്യ-ലിംഗ നീ�ി
ഈ സന്ര്ഭതെില് ഉയര്ന്നുവരോവന്ന വിമര്ശനമോണക് പുതിയ 

വികസനതന്തതും പോവത്പെട്വത്ര അവഗണിക്കുന്നൂത്വന്നുള്ളതക്. 
ഇത്തോരു അബദ്ധോരണയോണക്. സോധോരണ്ോരുത്ട ഉപജീ
വന ത്തോഴിലകളത്ട ഉല്പെോേനക്ഷമതയതും വിേത്യോഭത്യോസ, ആലരോ
ഗത്യോേി ലസവനങ്ങളത്ട ഗുണനി�വോരവതും ലക്ഷമവതും ഉയര്ത്ന്ന
തില് ഒരു കുറവതും ഉണ്ോവരുതക്.

ജനകീയോസൂത്രണതും വഴി തുറന്ന വിലകന്ദ്രീകൃതോസൂത്രിത വികസന 
സമീപനമോണക് ഇതിനോയി ഉപലയോഗത്പെടുത്ക. അതുത്കോണ്ടു മറ്റു
െി� വിമര്ശകര് പറയന്നതുലപോത്� ലകന്ദ്രീകൃതമോയ വ�ിയ പശ്ോ
തെ�സൗകരത്യ മുതല്മുടക്കുകള് വിലകന്ദ്രീകരണതെിന വിരുദ്മല.

കോ�ോവസ്ോ വത്യതിയോനതെിത്റെ പശ്ോതെ�തെില് കൂടുതല് 
ഊര്ജ്ജസോന്ദ്രവതും വ�ിയതുമോയ പദ്തികള് പോരിസ്ിതിക കോ
രണങ്ങള്ത്കോണ്ക് എതിര്ക്കുന്ന െി�രുണ്ക്. വികസിത രോജത്യങ്ങത്ള 
അലപക്ഷിച്ചക് നോതും ഊര്ജ്ജ ഉപലഭോഗതെില് എത്രലയോ തോത്ഴയോണക്. 
അതുത്കോണ്ക് നമ്മുത്ട ഊര്ജ്ജ ഉപലഭോഗതും ഉയരുക അനിവോരത്യമോ
ണക്. അവരുലടതു കുറയ്ക്കുകയതും ലവണതും. ഇതോണു കോ�ോവസ്ോ നീ
തിത്യന്നു പറയന്നതക്.

ഈത്യോരു നി�പോടക് സ്ീകരിക്കുലപെോഴുതും പ്രളയതെിത്റെയതും ഉരുള്
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ത്പോട്�ിത്റെയതും ത്വള്ളത്്ട്ിത്റെയത്മലോതും അനഭവങ്ങള് കണ്ി
ത്�ടുത്ത്കോണ്ക് പരിസ്ിതി പുനസ്ോപനതെിനള്ള ഊര്ജ്ജിത 
നടപടികള് സ്ീകരില്ണ്തുണ്ക്. അതെത്മോരു സുസ്ിരവികസന 
സമീപനമോണക് പുതിയ വികസന തന്തതെിലറെതക്. 

വിജ്ോനസമൂഹതെില് സോധോരണ്ോര് പോര്ശ്വല്്രി
്ത്പെടുലമോത്യന്ന ആശങ്കളണ്ക്. �ിജിറ്ല് വിഭജനതും ഒഴിവോക്കു
ന്നതിന ത്പോതുവിേത്യോഭത്യോസതെിത്റെ �ിജിറ്വ�ലസഷനതും ത്ക-
ല�ോൺ പദ്തി വഴി എലോ വീടുകളിലതും ഇറെര്ത്നറ്ക് എതെിക്കുന്നതുതും 
സഹോയിക്കുതും. 

പട്ികവിഭോഗങ്ങള്ക്കുതും മറ്റു ദുര്ബ�വിഭോഗങ്ങള്ക്കുതും ഏറ്വതും നല 
വിേത്യോഭത്യോസതും നല്കുത്മന്നക് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനക് സുപ്രധോന കോല്
വയക്പെോണക് ലമോ�ല് ത്റസി�ന്ഷത്യല് സക്കൂളകള്. വനപുണി പരി
ശീ�നതും, വിലേശതെട്തും എവിത്ടയതും പഠിക്കുന്നതിനള്ള സൗകരത്യതും, 
പുതിയ വത്യവസോയതുറകളില് ലജോ�ി ഉറപ്പുനല്കുന്നതിനള്ള പ്ര
ലതത്യക ശ്രദ് ഇവത്യോത്് പ്രധോനമോണക്.

പുതിയ വികസനതന്തതും ഏറ്വതും അനകൂ� പ്രതത്യോഘോതതും സൃഷ്ി
ക്കുക സ്ത്രീകളത്ട ത്തോഴില് �ഭത്യതയി�ോണക്. �ിജിറ്ല് വനപുണി 
ഉറപ്പുവരുതെിത്്ോണ്ക് വീട്ി�ിരുലന്നോ വീട്ിനടുലതെോ നല വരുമോ
നമുള്ള ലജോ�ികള് ത്െയ്യുന്നതിനള്ള അവസരതും സൃഷ്ിക്കുതും. ത്പോതു 
അടു്ള, സ്ോര്ട്ക് അടു്ള തുടങ്ങിയ രീതികളിലൂത്ട ഗോര്ഹിക ത്തോ
ഴില്ഭോരതും കുറയ്കോനതും നടപടി സ്ീകരി്ണതും. അലതോത്ടോപെതും സതും
സ്ോന-പ്രോലേശിക സര്്ോരുകളത്ട ജന്�ര് ബജറ്ിതുംഗുതും വക്തും 
മോപെിതുംഗക് ലപോലള്ള കോപെയിനകളതും സ്ത്രീപേവിത്യ ഉയര്ത്ന്നതി
നതും സഹോയകരമോയിരിക്കുതും.

ചുരു്തെില് ലകവ�തും വരുമോനതും വര്ദ്ിപെി്ല് മോത്രമല 
�ക്ഷത്യതും. സോമൂഹത്യനീതിയതും സ്ത്രീതു�ത്യതയതും പരിസ്ിതിസന്തു�നവതും 
ഉറപ്പുവരുത്ന്ന ഒരു െട്ക്കൂടില് നിന്നുത്കോണ്ോണക് വളര്ച്ചയത്ട 
�ക്ഷത്യങ്ങള് വകവരില്ണ്തക്. അതു വളര്ച്ചയത്ടയതും നീതിയത്ട
യതും പുതിത്യോരു മോതൃകയോയിരിക്കുതും.

വിജ്ോന സമൂഹവം വിജ്ോന സമ്പദ്ഘടനയം
ഈ �ഘുല�ഖയില് വിജ്ോന സമൂഹവതും വിജ്ോന സപെേക്ഘ

ടനയതും സമോനപേങ്ങള് ആയിട്ോണക് ഉപലയോഗിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതക്. 
എന്നോല് രണ്ടുതും തമ്മില് ഉള്ളട്തെില് വത്യതത്യോസമുണ്ക്. വിജ്ോന 
സപെേക്ഘടനത്യന്നോല് നൂതന ശോസ്ത്രസോലങ്തികവിേത്യകളത്ട 
അടിസ്ോനതെില് സോപെതെിക പ്രക്ിയകത്ള നവീകരി്�ോണക്. 
ഈത്യോരു സമീപനലതെോടക് വ�ിയ എതിര്പെക് ആര്ക്കുതും ഉണ്ോവില. 
എന്നോല് വിജ്ോന സമൂഹത്മന്നുള്ളതക് കൂടുതല് വിപു�മോയ ഒരു 
സങ്ല്പെമോണക്. ശോസ്ത്രസോലങ്തികവിേത്യകത്ള മോത്രമല ശോസ്ത്രവീ
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കേരളം വൈജ്ഞാനിേ  
സമൂഹത്ികേക്ക്
ക്ഷണത്തെയതും ഇതക് അടിവരയിടുന്നു. സോമൂഹത്യശോസ്ത്രങ്ങത്ളക്കൂടി 
നവലകരള നിര്മിതിയില് വിജ്ോന സമൂഹതും ഉള്ലച്ചര്ക്കുന്നു.

വിജ്ോനസപെേക്ഘടനയില�യ്ക്കുള്ള ലകരളതെിത്റെ പരിവര്തെന
ലതെോത്ട ലകരളവികസന മോതൃകയില് അടിസ്ോനപരമോയ ഒരു
മോറ്തും വരികയോണക്. തോഴക്ന്ന സോപെതെിക അടിതെറയില്ലപെോലതും 
ഉയര്ന്ന ജീവിതഗുണലമന്മ നല്കോന് കഴിഞ്ഞൂത്വന്നതോണു ലക
രളതെിത്റെ പ്രലതത്യകത. എന്നോല് ഇതു സ്ോയിയോയി നി�നിര്തെ
ണത്മങ്ില് സോപെതെിക അടിതെറ ഭദ്മോ്ിലയതീരൂ. ഭൂതകോ� 
സോമൂഹത്യലക്ഷമ ലനട്ങ്ങത്ളോന്നുതും കത്യ്യോഴിയോത്ത പുതിത്യോരു അടി
തെറയില് ലകരള സപെേക്ഘടനത്യ പ്രതിഷ്ി്ോനോണക്. ജനങ്ങളത്ട 
ലക്ഷമതും ഉറപ്പുവരുത്ന്നലതോത്ടോപെതും ഗുണലമന്മയള്ള ലജോ�ികള് ഉറ
പ്പുവരുതെിത്്ോണ്ക് അതിലവഗതെില് വളരുന്ന ഒരു സപെേക്ഘടന. 
ഇതോണക് ഭോവി ലകരളതും.

മലയോളം
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