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ആമുഖം

ഇന്മത് ബലാകത്ം ഇന്്യയതിലം ഉണ്ായതിമ്ാണ്തിരതിക്കുന് 
നാനാതരം പ്രതതിസന്തികള്്തിടയതില് മാനവരാശതി്പ് പ്രതീക്ഷ 
നല്കുന് പ്രബേശങ്ങളതിമലാന്ാണപ് ബകരളം. പതതിറ്റാണ്ടുകളതിലൂമട 
ബനടതിയ അഭതിമാനകരമായ ഈ ബനട്ം നതിലനതിര്ത്ാനം, കൂടുതല് 
മമച്ചമപ്മട്ാരു ബകരളം രൂപമപ്ടുത്ാനം നമു്പ് കഴതിയണം. കാല 
ഘട്ം ആവശ്യമപ്ടുന് ഈ േൗത്യം വതിജയതി്ണമമങ്തില് നതിലവതി
ലള്ള സാര്വബേശീയ ബേശീയപ്രതതിസന്തികമളപ്റ്റതി ആഴത്തില് 
അറതിയണം. ബകരളത്തിമറേ ബനട്ങ്ങമളയം  ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യ
ങ്ങമളയം ഭാവതി സാധ്യതകമളയം പറ്റതി കൂടുതല് മനസ്തിലാ്ണം. 
നവ ബകരളത്തിനായതി എമന്ാമ് മേയ്യണമമന്തുബപാമല 
എമന്ാമ്ത്മന് മേയ്യാതതിരതി്ണമമന്തതിമനപ്റ്റതിയം ബ�ാ
ധ്യമുണ്ാവണം. ഇമതലാം കണ്തിമലടുത്പ്, ബകരളത്തിമറേ സമ
ഗ്രമായ സാമൂഹതികപരതിവര്ത്നമത് ലക്ഷ്യമാ്തിയള്ള വതിപുലമാ
മയാരു ജനകീയക്യാമ്പയതിനപ് ബകരള ശാസപ് ത്രസാഹതിത്യ പരതിഷത്പ് 
രൂപംനല്കുകയാണപ്.

ശാസപ് ത്രബ�ാധത്തിലധതിഷ്തിതമായ പുതതിമയാരു ബകരള നതിര്മതിതതി
യാണപ് ഈ ക്യാമ്പയതിമറേ ലക്ഷ്യം. ബകരളത്തിമറേ സാമൂഹതിക, രാഷ്ടീയ, 
സാമ്പത്തിക, ശാസ്ത്ര- സാബങ്തതിക, പാരതിസ്തിതതിക, സാംസ്ാരതിക 
രംഗങ്ങമളമയലാം സ്പര്ശതിക്കുന് ഒരു ക്യാമ്പയതിനാണപ് വതിഭാവനം 
മേയ്യുന്തപ്. ശാസ്ത്രത്തിമറേ രീതതിയം, ശാസ്ത്രബ�ാധവം ജനജീവതിത
ത്തിമറേ ഭാഗമായതി ഉള്മ്ാള്ളുബമ്പാള് മാത്രമമ ജനങ്ങള് ശുഭാ
പ്തിവതിശ്ാസബത്ാമട പുതതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏമറ്റടുക്കുകയള്ളൂ. 
അതതിനായതി പുതതിയ അറതിവകള് സൃഷ്തിക്കുകയം അവ സാര്വത്രതി
കമായതി പ്രേരതിപ്തിക്കുകയം ബവണം. ഇതതിനബവണ്തി വതിവതിധ വതിഷയ
ങ്ങമളപ്റ്റതിയള്ള പഠനങ്ങള്, മസമതിനാറുകള്, പുസ്തക- ലഘുബലഖാ 
പ്രോരണം, ജനകീയശാസ്ത്ര സേസ്സുകള്, വതിപുലമായ പേയാത്ര 
എന്തിവമയാമ് നടത്ന്നുണ്പ്. ഓബരാ ഘട്ത്തിലം വൻബതാതതി
ലള്ള ജനപങ്ാളതിത്ം ഉറപ്ാ്തിയം ബകരളസമൂഹമത് മമാത് 
ത്തില് സംവാോത്മകമാ്തിമ്ാണ്ടും  മാത്രമമ ഈ ക്യാമ്പയതിൻ  
വതിജയതിപ്തി്ാൻ കഴതിയൂ. 

ഈ പ്രവര്ത്നം ഒരു പ്രസ്ാനത്തിബനാ സംഘടനബക്ാ മാത്രം 
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മേയ്യാവന്തല. ബകരള സമൂഹമത് മമാത്ം ഉബത്ജതിപ്തിക്കും        
വതിധം സമാനമായതി േതിന്തിക്കുന് മുഴുവൻ ജനങ്ങളം അവരുമട മേറുതും 
വലതുമായ പ്രസ്ാനങ്ങളം ഒത്ബേര്ന്പ് നടത്ണം. ഇ്ാര്യ      
ങ്ങള് ജനങ്ങളമായതി േര്ച്ചമേയ്യാനം അതതിബല്പ് പരതിഷതപ് സംഘ
ടനയമട പരതിമതിതതിയതില്നതിന്പ് കഴതിയാവന്ത്ര കാര്യങ്ങള് മേയ്യാ
നമാണപ് ഈ ജനകീയ ക്യാമ്പയതിനതിലൂമട ശ്രമതിക്കുന്തപ്. 

ല�ോകസോഹചര്ം
പലതരം സംഘര്ഷങ്ങള് നതിറഞ്ഞ, യദ്ധമുള്മപ്മട നടക്കുന് 

ഒരു ബലാകമാണപ് ഇന്ബത്തപ്. അതതിനപ് സഹായകമായ രാഷ്ടീയവം 
സാംസ്ാരതികവം സാമ്പത്തികവമായ അന്രീക്ഷമാണപ് ബലാകത്പ് 
നതിലനതില്ക്കുന്തപ്. സാമ്പത്തികരംഗത്പ് നവലതി�റലതിസവം,  രാ
ഷ്ടീയ -സാംസ്ാരതികരംഗങ്ങളതില് നവഫാസതിസവം ബേര്മന്ാരുക്കു
ന്താണപ് ഇന്മത് ബലാകസാഹേര്യം.  

കബമ്പാള മുതലാളതിത്ത്തിനപ് ബമല്ക്യള്ളതും  സാമൂഹതിക
നതിയന്ത്രണങ്ങമളലാം ഒഴതിവാക്കുന്തും ജനജീവതിതത്തില്നതിന്പ് 
സര്്ാര് പതിൻവാങ്ങുന്തുമായ ഒരു വ്യവസ്യാണപ് നവലതി�
റലതിസം. ആബഗാളാടതിസ്ാനത്തില് സ്തന്ത്രമായതി പ്രവര്ത്തിക്കു
ന് ധനമൂലധനമാണപ് അതതിമറേ ോലകശക്തി. ഉപബഭാഗത്തിമറേ 
ആധതിപത്യം ഉറപ്ാ്തിയാണപ് അതപ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്തപ്.  നവലതി� 
റല് കാലമത് ഫാസതിസപ്റ്റപ് പ്രവണതകളാണപ് മപാതുവതില് നവഫാ
സതിസം എന്തുമകാണ്പ് ഉബദേശതിക്കുന്തപ്. 

ഏമതാരു സമൂഹത്തിലം ഫാസതിസപ്റ്റപ് പ്രവണതകള് ഉയര്ന്നു
വരുന്തപ് േതില പ്രബത്യക സാഹേര്യത്തിലാണപ്. പലതരം പ്രതതിസ
ന്തികള് നതിലനതില്ക്കുന്, ജനങ്ങള് അവമക്ാമ് പരതിഹാരം 
ആഗ്രഹതിക്കുന്, എന്ാല് നതിലവതിലള്ള രാഷ്ടീയ സംവതിധാനത്തി
നപ് കൃത്യമാമയാരു പരതിഹാര പദ്ധതതി മുബന്ാട്ടുമവ്ാൻ കഴതിയാ
ത് സാഹേര്യങ്ങളതിലാണപ് ഫാസതിസം ഒരു ‘രക്ഷ’കബവഷത്തില് 
രംഗമത്ത്ന്തപ്. മതരമഞ്ഞടുപ്തിലൂമടയാണപ് ഫാസതിസം മതി് 
രാജ്യങ്ങളതിലം അധതികാരത്തിമലത്തിയമതന്നും കാണാം. േതിലയതിട
ങ്ങളതിമലാമ് അട്തിമറതിയം നടത്തിയതിട്ടുണ്പ്. എബപ്ാഴും അതതിനപ് ബകാ
ര്പ്ബററ്റപ് മുതലാളതിത്ത്തിമറേ പതിന്തുണയണ്ായതിരതിക്കും. 1930 കളതി
ബലതതില്നതിന്പ് വ്യത്യസ്തമായതി പുതുമയാര്ന് പല രൂപങ്ങളം ഭാവ 
ങ്ങളമാണപ് നവഫാസതിസം ഇന്പ് സ്ീകരതിക്കുന്തപ്.

പലതരം നവഫാസതിസപ്റ്റപ് ഗ്രൂപ്പുകള് സമൂഹത്തില് ഒളതിഞ്ം 
മതളതിഞ്ം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്പ്. ബകാര്പ്ബററ്റപ് മൂലധനത്തിമറേ 
പതിന്തുണ ലഭതിക്കുബമ്പാഴാണപ് അവമയാമ് മറനീ്തി പുറത്വ
രുന്തപ്. അബതബപാമല ഫാസതിസപ്റ്റപ് രീതതികമള (അമതിത ബേശീയത, 
വംശീയത, ബപാപ്പുലതിസം, ഏകാധതിപത്യം, ജനാധതിപത്യവതിരുദ്ധത, 
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തുടങ്ങതിയവ) സൗകര്യത്തിനനസരതിച്ചപ് ഉപബയാഗതിച്ചാണപ് നവലതി�
റലതിസം വളരുന്തപ്. ഇങ്ങമന ബകാര്പ്ബററ്റപ് മൂലധനത്തിമറേ പതി
ന്തുണബയാമട നവഫാസതിസവം നവഫാസതിസപ്റ്റപ് പ്രവണതകമള ഉപ
ബയാഗമപ്ടുത്തി നവലതി�റലതിസവം ശക്തിമപ്ടുന്നു. ഇതാണപ് ഇവ 
തമ്തില് കകബകാര്ക്കുന്നു എന്തുമകാണ്പ് അര്ഥമാക്കുന്തപ്. നവ
ലതി�റലതിസമാകമട് ഒരു വശത്പ് അറതിവതിമറേ നതിഗൂഢവല്്രണ
വം സ്കാര്യവല്്രണവം അടതിബച്ചല്പ്തിക്കുകയം മറുവശത്പ് ജന
സമ്തതി ബനടതിമയടു്ാനള്ള സാംസ്ാരതിക പരതിസരം  കൃത്രതിമമായതി 
സൃഷ്തിമച്ചടുക്കുകയം മേയ്യുന്നു. 

1930കളതിമലാമ് അതതപ് രാജ്യമത് ബകന്ദീകരതിച്ചായതിരുന്നു 
മൂലധനം പ്രവര്ത്തിച്ചതപ്. ഇന്മത് ധനമൂലധനമാകമട്, രാഷ്ടാ
ന്രീയമായാണപ് ഇടമപടുന്തപ്. അതതിമറേ ലക്ഷ്യം ആബഗാളാടതി
സ്ാനത്തിലള്ള ലാഭമാണപ്. നവഫാസതിസപ്റ്റപ് പ്രവണതകളാകമട്, 
ബേശീയ വതികാരമത് ആളതി്ത്തി്ാനാണപ് ശ്രമതിക്കുന്തപ്. ഈ 
കവരുദ്ധ്യമത്, പ്രസതിദ്ധ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബഡാ. സതി.ടതി.കു
ര്യമറേ ഭാഷയതില് മുതലാളതിത് സാര്വബേശീയതയം, ബേശീയതാവതി
കാരവം തമ്തിലള്ള സംഘര്ഷമമന്പ് വതിബശഷതിപ്തി്ാം. അതായതപ്, 
ശക്രായ മുതലാളതിത് രാജ്യങ്ങള്്പ്, അവരുമട പൗരന്ാരുമട 
മതാഴതില് സംരക്ഷതി്ണം. അതതിനായതി മറ്റപ് രാജ്യങ്ങളതില്നതിന്നുള്ള 
മതാഴതിലാളതികമള കുടതിബയറ്റ്ാരായതി അകറ്റതിനതിര്ത്ണം. ധനമൂല
ധനത്തിനാകമട്,  ബലാകമത്ലായതിടത്നതിന്നും ലാഭമുണ്ാക്കുക
യം ബവണം. അതതിനാല് ഇരുതാല്പ്ര്യങ്ങളം സംരക്ഷതി്ാനായതി 
ഫാസതിസപ്റ്റപ് ശക്തികളം ബകാര്പ്ബററ്റുകളം ബേര്ന്പ് അതതതിടമത് 
ഭരണകൂട പതിന്തുണബയാമട ഏറ്റവം ‘ഉേതിതമായ’ പരതിപാടതികള് ആവതി
ഷപ്കരതിച്ചപ് നടപ്ാക്കുകയാണപ്.

ഈയതിമടയായതി േതില യൂബറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളതിലണ്ായ ഭരണ മാറ്റം 
നവഫാസതിസത്തിനപ് ശക്തി പകരുന്താണപ്. ഇറ്റലതിയതില് അധതികാ
രത്തില് വന് പുതതിയ കക്ഷതി്ാര് മുബസ്ാളതിനതിയമട ഭക്രാണപ്. 
സമാനേതിന്യള്ള രാഷ്ടീയകക്ഷതികള് പല യൂബറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങ 
ളതിലം ഒന്നുകതില് ഭരണകക്ഷതിബയാ അമലങ്തില് പ്രധാന പ്രതതിപക്ഷ
ബമാ ആണപ്. തീവ്രയാഥാസ്തിതതികത, അക്രബമാത്സുക ബേശീയത, 
കുടതിബയറ്റവതിരുദ്ധത, നയൂനപക്ഷവതിബരാധം തുടങ്ങതിയവയാണപ് ഈ 
കക്ഷതികളമട പ്രഖ്യാപതിത നയങ്ങള്. മപാതുവതില് പരതിബശാധതിച്ചാല്, 
സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച കകവരതിച്ച യൂബറാപ്തിലാണപ് നവഫാസതിസം 
വളരുന്തപ്. അബതസമയം, നതിബത്യനമയബന്ാണം സാമ്ാജ്യത്
ബത്ാടപ് ഏറ്റുമുട്ടുന് മതമ് അബമരതി്ൻ രാജ്യങ്ങളതില് ഇടതുപ
ക്ഷ ോയപ് വള്ള രാഷ്ടീയ കക്ഷതികളാണപ് അധതികാരത്തില് വരുന്തപ്. 
ബവമറ േതില രാജ്യങ്ങളതില് മതതീവ്രവാേതികളം അധതികാരത്തിലണ്പ്.   
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മുത�ോളിത്ത അതിജീവനം
മുതലാളതിത്ത്തിമറേ അതതിജീവനബശഷതി കൂടതിമ്ാണ്തിരതി്യാ

മണന്താണപ് അനഭവം. രണ്ാം ബലാകയദ്ധത്തിനപ് ബശഷം ബലാക 
രാഷ്ടീയത്തിലണ്ായ തന്ത്രപ്രധാന സംഭവങ്ങമളമയലാം  (ബകാള
ണതികളമട സ്ാതന്ത്ര്യം,  എണ്ണ പ്രതതിസന്തി, ബസാവതിയറ്റപ് തകര്ച്ച, 
ബലാകവ്യാപാരബകന്ദത്തിനപ് ബനമരയണ്ായ ആക്രമണം, ഐടതി 
വതിപ്ലവം, 2008 മല സാമ്പത്തികത്കര്ച്ച, അവസാനം ബകാവതിഡപ് 
മഹാമാരതി എന്തിവമയാമ്) തങ്ങള്്നകൂലമാ്തിമാറ്റാൻ മുത 
ലാളതിത്ത്തിനപ് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്പ്. തീക്ഷപ് ണമായ പ്രതതിസന്തികളതില്ബപ്ാ
ലം മുതലാളതിത്ം സ്യം തകരുന്തില. 

2022 മല ബലാക അസമത് റതിബപ്ാര്ട്പ് അനസരതിച്ചപ് സമ്പന്രായ 
10 ശതമാനം ബപരാണപ് ആമക വരുമാനത്തിമറേ 52 ശതമാനവം 
കയ്യടക്കുന്തപ്. ജനസംഖ്യയതിമല താഴമത് പകുതതി പൂര്ണമായം 
േരതിദ്രരാണപ്. അവരതിബല്പ് മമാത്ം എത്ന്തപ് ആമക വരുമാന
ത്തിമറേ 8% മാത്രമാണപ്. സമ്പത്തിമറേ വതിതരണത്തിലാകുബമ്പാള് 
അസമത്ം പതിമന്യം കൂടുകയാണപ്. ജനങ്ങളതിമല േരതിദ്രപകുതതി്പ് 
ആമക സമ്പത്തിമറേ 2% മാത്രമാണപ് ലഭതിക്കുന്തപ്. സമ്പന്രായ 
10% മാകമട്, ബലാകസമ്പത്തിമറേ 76% നതിയന്ത്രതിക്കുന്നു. ഐക്യ
രാഷ്ടസംഘടനാ ഏജൻസതികളമട കണ്നസരതിച്ചപ്, ബകാവതിഡം 
ഉമക്രയതിൻ യദ്ധവംമകാണ്ടുമാത്രം  ഭക്ഷണത്തിനം ബപാഷണത്തി
നം േൗര്ലഭ്യമനഭവതിക്കുന് പുതതിമയാരു 35 ബകാടതി ജനങ്ങള് ഉണ്ാ
യതിരതിക്കുന്നു.

ബകാവതിഡപ് എലാ അര്ത്ഥത്തിലം േരതിദ്രവല്്രണ - ധനതികവ
ല്്രണ പ്രക്രതിയക്പ് ആ്ം കൂട്തിയതായതി കണക്കുകള് സാക്ഷ്യമപ്
ടുത്ന്നു. പകുതതിയതിബലമറ വതിേ്യാര്ഥതികള്്പ് ഇബപ്ാഴും തുടര്പഠനം 
സാധ്യമായതിട്തിമലന്പ് ‘യമനബസ്ാ’ പറയന്നു. സ്തിരം മതാഴതിലക
ള് 20 ശതമാനബത്ാളം ഇലാതായതാണപ് International Labour 
Organisation (ILO) മറേ കണ്പ്. ബകാവതിഡപ് വാക്തിമറേ ലഭ്യത 
യതില് ബപാലം ഈ അന്രം പ്രകടമാണപ്. ചുരു്ത്തില്, ഇന്മത് 
ബലാക വ്യവസ്യമട നീ്തി�ാ്തി, വര്ധതിച്ചുവരുന് ോരതിദ്ര്യവം 
അസമത്വം ഭൂരതിപക്ഷം ജനങ്ങളമട ജീവതിതത്കര്ച്ചയമാണപ്. കൃ
ത്യമായ �േല് പരതിപാടതികള്്പ് പതിറകതില് േരതിദ്രവല്്രതി്മപ്ടു
ന് ഭൂരതിപക്ഷമത് അണതിനതിരത്തിമ്ാണ്ടുള്ള പ്രബക്ഷാഭത്തിലൂമട 
മാത്രബമ, ഈ അവസ്മയ ബനരതിടാൻ കഴതിയൂ.

ഇന്്ന് അനുഭവങ്ങള്
ഇന്്യ സ്ാതന്ത്ര്യത്തിമറേ 75-ാം വാര്ഷതികം ആബഘാഷതിക്കുക 

യാണപ്. സ്ാതന്ത്ര്യസമരകാലമത് ആഗ്രഹങ്ങള്്നസരതിച്ചപ് മു
ബന്റാൻ പല കാരണങ്ങളാല് ഇന്്യക്ായതിട്തില. സ്തന്ത്ര ഇന്്യ 



7

യതില് പലതരം അസമത്ങ്ങളം, ഉച്ചനീേത്ങ്ങളം നതിലനതില്ക്കുക
യാണപ്. എങ്തിലം സ്ാതന്ത്ര്യ സമരത്തിമറേയം ബേശീയ പ്രസ്ാന
ത്തിമറേയം മൂല്യങ്ങളടങ്ങതിയ, ഭരണഘടനാ ധാര്മതികതമയ മുൻനതി
ര്ത്തിത്മന്യായതിരുന്നു രാജ്യത്പ് മപാതുനയ രൂപീകരണങ്ങള് 
മപാതുമവ  നടന്തിരുന്തപ്. ഒപ്ം തമന്, ശാസ്ത്രബ�ാധ പ്രോര
ണത്തിനം ശാസ്ത്രസംവതിധാനങ്ങമള ശക്തിമപ്ടുത്ന്തതിനം മന
ഹപ് റുവതിയൻ കാലം മുൻഗണന നല്കതിയതിരുന്നു. ഇറക്കുമതതി �േല് 
സാമ്പത്തികനയം നടപ്ാ്ാൻ ശ്രമതിച്ചു. മപാതുബമഖലക്പ് ഊന്ല് 
നല്കതി. ഇൻഷൂറൻസം ബ�ങ്കുകളം മപാതുബമഖലയതില് ശക്തിമപ്
ട്ടു. ഭരണകൂടം ഏകാധതിപത്യസ്ഭാവം  കകമ്ാണ്ബപ്ാഴും, മത
നതിരബപക്ഷതയം ശാസ്ത്രബ�ാധവം സംരക്ഷതിച്ചതിരുന്നു.

1990 കബളാമട ഇ്ാര്യങ്ങളതിമലലാം മപാളതിമച്ചഴുത്പ് തുടങ്ങതി. 
ഇറക്കുമതതി �േല്നയം, കയറ്റുമതതി ഉന്മുഖമായതി. വര്ഗീയ കക്ഷതി 
കള്  ശക്തിമപ്ട്ടു തുടങ്ങതിയതും ഇ്ാലത്ാണപ്. 1992 ല് �ാ�റതി 
മസപ് ജതിേപ് തകര്ത്തപ് മതനതിരബപക്ഷതമയ പാമട ദുര്�ലമപ്ടുത്തി. 
എലാ രംഗബത്ക്കും കബമ്പാളം ബേബ്റതിയബതാമട, ജനജീവതിതത്തി
നള്ള സര്്ാര് പതിന്തുണ  ദുര്�ലമപ്ട്ടു. സ്കാര്യബമഖല കരുത്ാ
ര്ജതിച്ചു. ഇ്ാലത്ം ഉല്പ്ാേനം വര്ധതിക്കുകയം അടതിസ്ാന രംഗ
ങ്ങള് കുമറമയാമ് മമച്ചമപ്ടുകയം മേയ്തിരുമന്ങ്തിലം അസമത്ം 
വൻബതാതതില് കൂടതിമ്ാണ്തിരുന്നു. മതാഴതില്രഹതിത വളര്ച്ചക്ായതിരു
ന്നു ആ്ം കൂടതിയതപ്. ോരതിദ്ര്യബരഖക്പ് മുകളതില് കഴതിയന്വര്ബപാലം 
ഒരുതരം അരക്ഷതിതാവസ് (vulnerability)യതിലാമണന്പ് അര്ജു
ൻമസൻ ഗുപ് കമ്തിഷൻ ചൂണ്തി്ാട്തിയതിട്ടുണ്പ്. എന്ാല്, സാമ്പ
ത്തിക വളര്ച്ചാനതിര്തിമന ഉയര്ത്തി്ാട്തി, “ഇന്്യ തതിളങ്ങുക” യാ
മണന്ായതിരുന്നു അ്ാലമത് ബകന്ദസര്്ാറതിമറേ പ്രോരണം.

2014 ല് ബകന്ദസര്്ാരതിലണ്ായ മാറ്റബത്ാമട, കാര്യങ്ങള് 
കൃത്യമായതി അട്തിമറതിയകയായതിരുന്നു. നവലതി�റലതിസത്തിനപ് നവ
ഫാസതിസവമായള്ള  കൂട്ടുമകട്പ് പഴുതുകളതിലാത് വതിധം ശക്തിമപ്ട്ടു. 
ഇന്പ് മതാധതിഷ്തിത രാഷ്ടീയമാണപ് ഇന്്യ ഭരതിക്കുന് സര്്ാരതിമന 
നതിയന്ത്രതിക്കുന്തപ്. അമതിതബകന്ദീകരണവം അന്യമതവതിബരാധവം, 
ജനാധതിപത്യ വതിരുദ്ധതയമാണപ് അവര് പ്രേരതിപ്തിക്കുന്തപ്. അതപ് 
�ഹുസ്രതയ്കം, മഫഡറലതിസത്തിനം എതതിരാണപ്. “ഇന്്യ എന് 
ആശയ” (The Idea of India)ത്തിമറേ ഉള്്ാമ്പായ “കവവതിധ്യ
ത്തിമല ഏകത്ം” എന് തത്ം തമന് നതിരാകരതി്മപ്ടുന്നു. ഭര
ണഘടന തമന് ‘വതിബേശതി’യാമണന്പ് പ്രേരതിപ്തിക്കുന്നു. ഇമതാമ് 
ബേര്ന്പ് രാജ്യത്തിമറേ ഭാവതി കൂടുതല് ഇരുളടയകയാണപ്; ബനടതിയ 
ബനട്ങ്ങള് തമന് ഇലാതാവകയാണപ്. 

ഭരണകൂടത്തിമറേ ഭാഗമായള്ള ‘നതിയമനതിര്മാണം’ ‘ഭരണനതിര്വ
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ഹണം’, ‘നീതതിന്യായവ്യവസ്’ എന്തിവമയാമ് കൂടുതല് കൂടുതല് 
ജനവതിരുദ്ധമാവകയാണപ്. ജനാധതിപത്യത്തിമറേ നാലാംതൂണായ മാ
ധ്യമവം ഇവമക്ാപ്ം ബേരുകയാണപ്. നീതതിന്യായ വ്യവസ്യമട നതിഷ്പ
ക്ഷത നഷ്മപ്ടുന്തപ് അവസാനമത് പതിടതിവള്ളതിയം നഷപ് ടമപ്ടുന് 
പ്രതീതതിയാണപ് ജനങ്ങളതിലണ്ാക്കുന്തപ്. ഭരണനതിര്വഹണം  ബകവലം 
ഒരു ഉബേ്യാഗസ് സംവതിധാനം  എന് നതിലക്ല ഇവതിമട പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്തപ്. രാഷ്ടീയ്ാര്, ഉബേ്യാഗസ്ര്, മുതലാളതിമാര് എന്തിവമര
ലാം ബേര്ന്നുള്ള േങ്ങാത്മുതലാളതിത് (Crony Capitalism) കൂട്ടുമക
ട്ായതി അതപ് മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. രാഷ്ട പുനര്നതിര്മാണമമന്മതാരു 
ബകാര്പ്ബററ്റപ്  അജണ്യാമണന്പ് ബകന്ദസര്്ാര് കണ്ാക്കുന്നു. 
അതതിനപ് തടസ്മായതി നതില്ക്കുന് നതിയമങ്ങമളലാം ബഭേഗതതി മേയ്യു
കയാണപ്. മതി് ബഭേഗതതികളം ‘ബലാകപ് ഡൗണ്’ കാലത്ായതിരുന്നു. 
ഇവയതില് പ്രധാനമപ്ട്വ a) പാരതിസ്തിതതിക ആഘാത അവബലാക
നം (EIA) ബഭേഗതതി b) കാര്ഷതിക നതിയമങ്ങള് c) മതാഴതില് ബകാഡപ് 
d) പുതതിയ വതിേ്യാഭ്യാസനയം e) ആസ്തതി വതില്പ്ന f) LIC സ്കാര്യവ
ല്്രണം g) വനത്തിമറേ സ്കാര്യ ഉപബയാഗം  h) പുതതിയ കവ
േയുതതി�തില് തുടങ്ങതിയവയാണപ്.

ഇന്്യമക്ാരു ഭരണഘടന എന്തിനപ്? എന് ബോേ്യം ഭരണഘട
നാ നതിര്മാണസഭയതില് തുട്ത്തിബല ഉയര്ന്നുവന്തിരുന്നു. ഇന്്യക്പ് 
സ്ാതന്ത്ര്യം ബനടതിമയടു്ാനം, പട്തിണതി കതിടക്കുന്വര്്പ് ഭക്ഷണ
വം വസ്ത്രവം നല്കാനം ജനങ്ങളമട സക്രതിയ കഴതിവകമള പുറമത്
ടു്ാനമാണപ് ഭരണഘടനമയന്ായതിരുന്നു, ‘ലക്ഷ്യപ്രബമയ’ ത്തില് 
പറഞ്ഞതിരുന്തപ്. സ്ാതന്ത്ര്യത്തിമറേ 75-ാം വര്ഷത്തിലം ഈ ലക്ഷ്യ
ങ്ങള് പലതും ബനടതിമയടു്ാനായതിട്തില. ോരതിദ്ര്യത്തിമറേ �ഹുമുഖ
സൂേതികാ കണ്തില്, 27 ശതമാനം ജനങ്ങള് ഇന്നും േരതിദ്രരാ ണപ്. 
വലതിയ സംസ്ാനങ്ങളായ �ീഹാര് (52%), ഝാര്ഖണ്പ് (42%), 
ഉത്ര്പ്രബേശപ് (38%), മധ്യപ്രബേശപ് (37%) എന്തിവതിടങ്ങളതിമല ോരതി
ദ്ര്യനതിര്പ് ഇതതിലം ഉയര്ന്താണപ്. അബതസമയം ബകരളത്തിലതിതപ് 
0.7% മാത്രമാണപ്. 

ശാസ്ത്രബ�ാധ പ്രോരണമത് ഭരണഘടനയതില് എഴുതതിബച്ചര്ത്  
രാജ്യമാണപ് ഇന്്യ. “Scientific temper is a way of life” എന്ായതി
രുന്നു മനഹപ് റുവതിയൻ നതിലപാടപ്. ശാസ്ത്രത്തിനപ് മാത്രമമ ോരതിദ്ര്യവം 
പട്തിണതിയം മതാഴതിലതിലായപ്മയം മാലതിന്യക്കൂമ്പാരവമമാമ് ഇലാ
താ്ാൻ കഴതിയൂ എന് ശുഭാപ്തി വതിശ്ാസത്തിലായതിരുന്നു കാര്യ 
ങ്ങള് നടത്തിയതിരുന്തപ്. ഇതതിമറേ ഭാഗമായതി,  ശാസ്ത്രസ്ാപന
ങ്ങള് പുതുതായതി ആരംഭതി്ാനം, നതിലവതിലള്ളവ വതിപുലീകരതി്ാ
നം, ശാസ്ത്രജ്ഞമര കമണ്ത്തി ഉത്രവാേതിത്ം ഏല്പ്തി്ാനം, 
ശാസ്ത്രബനട്ങ്ങമള രാഷ്ടപുനര്നതിര്മാണവമായതി �ന്തിപ്തി്ാനം 
നടപടതികളണ്ായതി. 1958 മല ഒന്ാമമത് ശാസ്ത്രനയ പ്രഖ്യാപനം 



9

ഇനതി പറയന് ആറപ് കാര്യങ്ങളതില് ഊന്തിമ്ാണ്ടുള്ളതായതിരുന്നു.
1. എലാ സാധ്യതകളം പ്രബയാജനമപ്ടുത്തിമ്ാണ്പ്  ശാസ്ത്രസം

വതിധാനത്തിമറേ വതിപുലീകരണവം ശാസ്ത്രഗബവഷണവം (കസ
ദ്ധാന്തികം, പ്രയക്തികം, വതിേ്യാഭ്യാസം എന്തിങ്ങമന) സര്വ രം
ഗങ്ങളതിലം ആരംഭതി്ാനം, പ്രേരതിപ്തി്ാനം നതിലനതിര്ത്ാനം 
ശ്രമതിക്കുക.

2.  രാജ്യത്പ്, ഉന്ത നതിലവാരമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞമര 
ബവണ്ത്ര ലഭ്യമാക്കുമമന്പ് ഉറപ്ാക്കുകയം, രാജ്യത്തിമറേ ശക്തി 
നതിര്ണയതിക്കുന്തതില് ഇതപ് ഏറ്റവം പ്രധാനമപ്മട്ാരു ഘടകമാ
മണന്പ് അംഗീകരതിക്കുകയം മേയ്യുക.

3. ശാസ്ത്രജ്ഞമരയം സാബങ്തതികവതിേഗപ്ധമരയം പരതിശീലതിപ്തിമച്ചടു
ക്കുന്തതിനള്ള പദ്ധതതികള് എലാ രീതതിയതിലം ബപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക
യം തുടരുകയം മേയ്യുക. രാജ്യത്പ് ശാസ്ത്രഗബവഷണം, വതിേ്യാഭ്യാ
സം, കൃഷതി, വ്യവസായം, പ്രതതിബരാധം എന്ീ രംഗങ്ങളതിമലലാം 
ബവണ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞര് ലഭ്യമാമണന്പ് ഉറപ്ാക്കുക.  

4.  സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസമതിലാമത എലാവരുമടയം സര്ഗാത്മക
ബശഷതി ബപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുയം അവമര ശാസ്ത്ര സംരംഭങ്ങളമട 
ഭാഗമാക്കുകയം മേയ്യുക.

5. അറതിവപ് ബനടാനം പ്രേരതിപ്തി്ാനമുള്ള വ്യക്തിഗത ഇടമപടല
കമള ബപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക. ഒപ്ം തമന്, പുതതിയ അറതിവകള് 
കമണ്ത്ന്തതിനപ് അ്ാേമീയ സ്ാതന്ത്ര്യത്തിനള്ള അന്രീ
ക്ഷം ഉറപ്ാക്കുക.

6. ശാസ്ത്രവതിജ്ഞാനം ബനടുകയം പ്രബയാഗതിക്കുകയം മേയ്യുന്തുവഴതി
യള്ള ഗുണങ്ങള് രാജ്യമത് മുഴുവൻ ജനങ്ങള്ക്കും ലഭ്യമാ്ാന
ള്ള പതിന്തുണ ഉറപ്ാക്കുക.
സമഗ്രമായ ഈമയാരു സമീപനത്തിമറേ വതിപരീതേതിശയതിലാ

ണപ് ഇന്്യൻ ശാസ്ത്രരംഗം ഇബപ്ാള് സ ഞ്ചരതിക്കുന്തപ്. ശൂന്യാകാ
ശഗബവഷണം, യബദ്ധാപകരണ നതിര്മാണം എന്തിങ്ങമന േതില രം
ഗങ്ങള് മാറ്റതിനതിര്ത്തിയാല് ശാസപ് ത്രസംവതിധാനവം ഗബവഷണവം 
ഇന്്യയതില് ദുര്�ലമപ്ടുകയാണപ്. ശാസ്ത്രബ�ാധം, ശാസ്ത്രത്തിമറേ 
രീതതി എന്തിവമയ പാമട അവഗണതിക്കുന്നു. സാബങ്തതികവതിേ്യ കച്ച
വട ഉരുപ്ടതി മാത്രമായതിത്ീരുന്നു. ശാസ്ത്രപ്രതതിഭകമള കമണ്ത്ാ
നം അടതിസ്ാന ശാസ്ത്രഗബവഷണമത് ബപ്രാത്ാഹതിപ്തി്ാനമായതി 
ഏര്മപ്ടുത്തിയതിരുന് അവാര്ഡകളം ബസ്ാളര്ഷതിപ്പുകളമമലാം ബക
ന്ദസര്്ാര് നതിര്ത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രരംഗമത് അംഗീകാരം, 
ശാസ്ത്രജ്ഞര് വര്ഷങ്ങബളാളം നീണ്ടുനതില്ക്കുന് ഗബവഷണങ്ങളതിലൂ
മട ആര്ജതിമച്ചടുക്കുന്താണപ്. അമതാരു ഔോര്യമല, അര്ഹതമപ്
ട്വര്്പ് രാജ്യം നല്കുന് അംഗീകാരമാണപ്; അതാണപ് ഇബപ്ാള് 
ഇലാതാക്കുന്തപ്. ഭരണകൂടം തമന് ശാസ്ത്രവതിരുദ്ധതക്പ് ബനതൃത്ം 
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നല്കുകയം ഐതതിഹ്യങ്ങമളയം മകട്ടുകഥകമളയം തല്സ്ാനത്പ് 
പ്രതതിഷ്തിക്കുകയം മേയ്യുകയാണപ്.

ശാസ്ത്രഗബവഷണത്തിനള്ള ഫണ്പ് കമ്പനതികളതില് നതിന്പ് വാങ്ങാ
നാണപ് സര്്ാര് നതിര്ബേശം. കമ്പനതികള്്ാകമട് അടതിസ്ാനശാ
സ്ത്രത്തിലല, എളപ്ത്തില് ലാഭം കതിട്ടുന് സാബങ്തതികവതിേ്യകളതിലാണപ് 
താല്പ്ര്യം. ഇതതിമനാപ്ം വതിബേശങ്ങളതില്നതിന്പ് സാബങ്തതികവതിേ്യ 
വാങ്ങതി, നാട്തിമല മേലവപ് കുറഞ്ഞ അധ്ാനവമായതി ബേര്ത്പ് ലാഭമു
ണ്ാക്കുക എന് കച്ചവട താല്പ്ര്യം കൂടതിയാകുബമ്പാള് തബദേശീയ ശാ
സ്ത്രഗബവഷണം എ്ാലത്ം രണ്ാം നതിരയതില് തമന് ആയതിരതിക്കും.

  ഇതതിമറേ കൂമടയാണപ് ബകന്ദസര്്ാരതിമറേ പുതതിയ വതിേ്യാഭ്യാസ 
നയമത് (NEP)കാബണണ്തപ്. NEP ഒരു വശത്പ് സാബങ്തതികവതിേ്യാ 
പഠനത്തിനം കനപുണീവതികസനത്തിനം ഊന്ല് നല്കുന്നു. സാ
ബങ്തതികവതിേ്യാ പഠനമത് മതാഴതില് സാധ്യതകളമായതി �ന്തിപ്തിക്കു
കയം അവ അത്യാധുനതിക കവജ്ഞാനതിക ബമഖലകളതിലാകണമമന്പ് 
നതിഷപ്കര്ഷതിക്കുകയം മേയ്യുന്നു. മറുവശത്പ് പാഠ്യപദ്ധതതിയതില് ബവേ 
ഗണതിതവം ബജ്യാതതിഷവം കര്മകാണ്വം ഐതതിഹ്യങ്ങളതിലധതിഷ്തിത
മായ േരതിത്രപഠനവം ഉള്മപ്ടുത്ന്നു. അങ്ങമന സാബങ്തതികവതിേ്യ
കളതിമല മതികവതിബനാമടാപ്ം ആശയസംഹതിതകളമട പതിന്തിരതിപ്ൻ സ്
ഭാവവം പാഠ്യപദ്ധതതികളമട ഭാഗമാക്കുന്നു. നതിര്മതിതബുദ്ധതിബയാടുള്ള 
പ്രതതിജ്ഞാ�ദ്ധതബയാമടാപ്ം അതതിതീവ്രമായ മുസീം - േളതിതപ് വതിരു
ദ്ധതയം കുഞ്മനസ്സുകളമട ഭാഗമാക്കുന് വതിേതിത്രമായ പദ്ധതതിയാ
ണതിതപ്. NEP നടപ്തിലായാല് ജനാധതിപത്യ - മബതതര - മഫഡറല് 
- ശാസ്ത്രബ�ാധ മൂല്യങ്ങളതില് നതിമന്ാമ് പൂര്ണമായം മുക്മാ
മയാരു ജനതയായതിരതിക്കും ഇന്്യയതില് വളര്ന്നുവരുന്തപ്. ഉല്പ്ാേ
നരംഗത്പ് സര്്ാര് മുതല്മുട്പ് തമന് ബവമണ്ന്പ് മവക്കുന്നു; 
ഉള്ളവ തമന് വതിറ്റുതുലയ്കന്നു. എന്ാല്, സാധാരണ ജനങ്ങള്്തി
ടയതില് ഇമതാന്നും കാര്യമായ േര്ച്ചയാകുന്തില. സമ്പന്രാകമട് 
ഓഹരതി്ബമ്പാളത്തിമല പുതതിയ ഊഴവം കാത്തിരതി്യാണപ്.

ജനജീവതിതവമായതി �ന്മപ്ട് രംഗങ്ങളതിമലലാം ഇന്്യ ഓബരാ 
വര്ഷവം പതിറബകാട്പ് ബപാവകയാമണന്ാണപ് ഇതപ് സം�ന്തിച്ച സൂ
േതികകള് കാണതിക്കുന്തപ്. ഏതാമണ്ലാ സൂേതികകളതിലം ഇന്്യയമട 
സ്ാനം നമ്മുമട അയല്രാജ്യങ്ങളബടതതില് നതിന്പ് ബപാലം വളമര 
താഴപ്ന് തലത്തിലാണപ്. (പട്തിക ഒന്പ് കാണുക)

ഇമതാമ്യള്ളബപ്ാഴും, വലതിയ സാധ്യതകളള്ള രാജ്യമാണപ് 
ഇന്്യ. പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളാലം അധ്ാനബശഷതിയാലം സമ്പന്മാ
ണപ് ഈരാജ്യം. 200 വര്ഷങ്ങബളാളം വതിബേശതികള് ഊറ്റതിമയടുമത്ങ്തി
ലം നമ്മുമട വതിഭവാടതിത്റ പാമട ബശാഷതിച്ചുബപായതിട്തില. ജനസംഖ്യ 
യതില് 67 ശതമാനവം മതാഴതില് ബശഷതിയള്ള 15-64 പ്രായ്ാരാണപ്. 
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നം. സൂേതിക ഇന്്യയമട 
സ്ാനം വര്ഷം നടത്തിയ 

ഏജൻസതി
1 മാനവ വതികസന 

സൂേതിക (HDI)
132/ 188 2022 UNDP

2 ആബഗാള വതിശപ്പ് 
സൂേതിക (GHI)

107/ 121 2022 Concern 
world wide

3 മാനവ ോരതിദ്ര്യ 
സൂേതിക (HPI)

62/ 107 2022 UN 
MDPI team

4 ലതിംഗ വതികസന 
സൂേതിക(GDI)

132/191 2022 UNDP

5 ലതിംഗ അസമത് 
സൂേതിക (GII)

135/ 146 2022 World 
Economic 
Forum

6 മാനവ സ്ാതന്ത്ര്യ 
സൂേതിക

150/ 180 2021 Reporters 
without 
Border

7 ബലാക പത്രസ്ാതന്ത്ര്യ 
സൂേതിക

150/ 180  2022 Reporters 
without 
Border

8 മാനവസൗഖ്യ സൂേതിക 136/ 146 2022 UN- WHR
9 ആബഗാള കാലാവസ്ാ 

അപകട സൂേതിക
7 th 2022 German 

Watch
10 അന്ാരാഷ്ട �ൗദ്ധതിക 

സ്ത്പ് സൂേതിക
55 ാമതപ് 2022 US 

Chamber of 
commence

11 ജനാധതിപത്യ സൂേതിക 46/165 2021 University of 
Gohemburg

12 ആബഗാള പരതിസ്തിതതി 
പ്രകടന സൂേതിക

180/ 180 2022 Yale & 
Colombia 
Universities

13 സസ്തിരവതികസന 
സൂേതിക

12/ 163 2022 UN/ SD 
Solution 
Network

പട്ിക ഒന്ന്
വിവിധ ലഷേമ സൂചികകളില് ഇന്്യുടെ സ്ോനം
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ഇന്്യയതിമല മീഡതിയൻ വയസ്പ് 28 ആണപ്. അതായതപ് ജനസംഖ്യ
യതില് പകുതതിയം 28 വയസ്തിനപ് താമഴ ഉള്ളവരാണപ്. ബലാകത്തിമല 
തമന് ഏറ്റവം സമ്പന്മായ അധ്ാനബശഷതിയാണതിതപ്.  

 അധ്ാനബശഷതിബയാമടാപ്ം അതതിസമ്പന്മായ പ്രകൃതതിവതിഭവ
ങ്ങമളയം പ്രബയാജനമപ്ടുത്ാൻ കഴതിയണം. ജനങ്ങള്മ്ലാം 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള വതിേ്യാഭ്യാസവം ആബരാഗ്യ സംരക്ഷണവം 
സൗജന്യമായതി നല്കണം. പ്രകൃതതിവതിഭവ വതികസനത്തിനള്ള ശാ
സ്ത്രഗബവഷണവം അനബയാജ്യമായ സാബങ്തതികവതിേ്യയം വതികസതി
പ്തി്ണം. ഇത്രയം മേയ്ാല് തമന് ബലാകത്തിമല ശക്വം സമ്പ
ന്വമായ രാജ്യങ്ങളതിമലാന്ായതി ഇന്്യ മാറും.  

രാജ്യത്തിമറേ വതിഭജനം, മഹാത്മജതിയമട മകാലപാതകം, നാട്ടു
രാജ്യങ്ങളമട ഏബകാപനം, അവതികസതിതമായ സമ്പേപ്ഘടന, മൂന്പ് 
നാലപ് യദ്ധങ്ങള്, അടതിയന്തിരാവസ്, �ാ�റതി മസപ് ജതിേപ് മപാളതി്
ല്, നവലതി�റലതിസം, ബകാവതിഡപ് എന്തിങ്ങമന ധാരാളം പ്രതതിസന്തി
കമള ബനരതിട്ടും അതതിജീവതിച്ചുമാണപ് ഇന്്യ 75-ാം സ്ാതന്ത്ര്യേതിനത്തി
ബലമ്ത്തിയതപ്. ഇവമയമയാമ് അതതിജീവതിച്ചാണപ് ഇന്നും ഒരു 
ജനാധതിപത്യ രാജ്യമായതി ഇന്്യ നതിലനതില്ക്കുന്തപ്! ഇന്്യ അതതിജീവതി
ച്ചതതിമറേ മുഖ്യകാരണം, എലാത്രം വതിഭാഗീയതകള്ക്കുമതീതമായതി, 
‘നമ്ള് ഇന്്യ്ാര്’ എമന്ാരു ഹൃേകയക്യം കാത്സൂക്ഷതിച്ചതതിനാ
ലാണപ്. സ്ാതന്ത്ര്യസമരവം ബേശീയ പ്രസ്ാനവം ഉയര്ത്തിപ്തിടതിച്ച 
ആ ജനാധതിപത്യ - മതനതിരബപക്ഷ മൂല്യബ�ാധമാണപ് എലാ പ്രതതി
സന്തികമളയം അതതിജീവതി്ാൻ ഇന്്യക്പ് കരുത്ായതപ്.

അതതിനാല് മൂല്യാധതിഷ്തിതമായ കൂട്ായപ്മയം ഐക്യവം നതിലനതി
ര്ത്തിയം ശക്തിമപ്ടുത്തിയം മാത്രമമ, ഇന്്യക്പ് ഇനതിയം മുബന്ാട്പ് 
ബപാകാൻ കഴതിയൂ. ഇതതിനാകമട്, സമ്പത്ം അറതിവം ബകന്ദീകരതി്ാ
ത്, അസമത്ങ്ങള് കുറഞ്ഞ, ഉല്പ്ാേന വളര്ച്ചമക്ാപ്ം വതിതരണ 
നീതതി ഉറപ്ാക്കുന്, ശാസ്ത്രബ�ാധത്തിലധതിഷ്തിതമായ ഒരു സസ്തിര 
വതികസന സങ്ല്പ്ം ശക്തിമപ്ബടണ്തുണ്പ്. ഈ ജനകീയക്യാമ്പ
യതിമറേ ഭാഗമായതി ഇത്രം സംവാേങ്ങള് ഉയര്ന്നുവരണമമന്പ് 
ഞങ്ങള് ആഗ്രഹതിക്കുന്നു.

ബകന്ദഭരണം അമതിത ബകന്ദീകരണത്തിബലക്കും വര്ധതിച്ച സ്കാ
ര്യവല്്രണത്തിബലക്കുമുള്ള നീ്ങ്ങളാണപ് നടത്തിമ്ാണ്തിരതിക്കു
ന്തപ്. ബകന്ദ -സംസ്ാന �ന്ങ്ങള് ശത്രുതാപരമായതിരതിക്കുന്നു. 
ബനാട്ടുനതിബരാധനം, GST യതിമല ബകന്ദ അധീശത്ം എന്തിവ സം
സ്ാനങ്ങമള കുത്പാളമയടുപ്തിക്കുകയാണപ്. മതരമഞ്ഞടു്മപ്ട് 
സംസ്ാന സര്്ാരുകള് അട്തിമറതി്മപ്ടുന്നു. ഭരണഘടനമയ 
ഉപബയാഗതിച്ചു തമന് ഭരണഘടനാ സ്ാപനങ്ങമള ദുര്�ലമപ്ടു
ത്ന്നു. ഈ ഭരണഘടനാവതിരുദ്ധ രാജ്യവതിരുദ്ധ പ്രവര്ത്നങ്ങ



13

ളതില്നതിന്പ് ഇന്്യമയ സംരക്ഷതി്ണം. അതതിനള്ള കൂട്ായപ്മയതില് 
എലാ വതിഭാഗീയതകള്ക്കുമതീതമായതി ഓബരാ ബകരളീയനം പങ്ാ
ളതിയാവണം എന്ാണപ് ഈ ജനകീയക്യാമ്പയതിമറേ അഭ്യര്ഥന.

ലകരളത്തില�ക്ന്
ബേശീയമായ തടസ്ങ്ങള്്തിടയതിലം പല രംഗങ്ങളതിലം മുബന്റാൻ 

ബകരളത്തിനപ് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്പ്. സാമൂഹതിക സരക്ഷാനടപടതികളം മപാ
തുവതിതരണ സംവതിധാനങ്ങളം ഭൂപരതിഷപ്കരണവം ജനജീവതിതം മമ
ച്ചമപ്ടുത്തി. വതിജ്ഞാനസമൂഹമത് പ്രബയാജനമപ്ടുത്തിയള്ള ഒരു 
വതികസന പദ്ധതതി്പ് സര്്ാര് തുട്ം കുറതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ജനകീയാ
സൂത്രണ പ്രസ്ാനം ജനാധതിപത്യ വതിബകന്ദീകരണമത് ശക്തിമപ്
ടുത്ക മാത്രമല; ജനാധതിപത്യ - മബതതര മപാതു ഇടമത് വതിപുല
മപ്ടുത്കയം മേയപ്തു. ഇവമയലാം ബകരളീയരുമട മപാതുജീവതിത 
ഗുണത മമച്ചമപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ബകരളത്തിമറേ ഭാവതിമയപ്റ്റതി േര്ച്ചമേയ്യുബമ്പാള് നതിര്�ന്മാ
യം പരതിഗണതിബ്ണ് േതില കാര്യങ്ങളണ്പ്. ഒന്പ്, മുകളതില് സൂേതിപ്തിച്ച 
ബേശീയ - അന്ര്ബേശീയ സാഹേര്യങ്ങളമട പരതിമതിതതികള്ക്കുള്ളതില് 
നതിന്പ് മാത്രബമ ബകരളത്തിനം പ്രവര്ത്തി്ാൻ കഴതിയൂ. രണ്പ്, കാ
ലാവസ്ാമാറ്റത്തിമറേ സ്ാധീനം ബകരളത്തില് ശക്തിമപ്ട്തിരതിക്കു
ന്തായാണപ് അനഭവം. മൂന്പ്, അറ�തി്ടല് കൂടുതല് പ്രശ്നനതി�തി
ഡമാകുന്നു. ചുഴലതി, പ്രളയം, മവള്ളമപ്ാ്ം, വരള്ച്ച, കാലംമതറ്റതിയ 
മഴ എന്തിവ കൂടതിവരതികയാണപ്. നാലപ്, ബകാവതിഡതിമറേ ആഘാതം കു
റക്ാനം ജനജീവതിതം സംരക്ഷതി്ാനം ബകരളത്തിനപ് മാതൃകയായതി 
പ്രവര്ത്തി്ാൻ കഴതിഞ്. അഞ്ചപ്, ബകരളത്തിമല മമറ്റാരു പ്രധാന 
മുതല്കൂട്ാണപ് കാല്നൂറ്റാണ്പ് പതിന്തിട് അധതികാരവതിബകന്ദീകരണ
ത്തിമറേ അനഭവങ്ങള്. ആേ്യം പറഞ്ഞ മൂന്പ് കാര്യങ്ങള് ഭാവതി
യതിബലക്കുള്ള മുന്റതിയതിപ്പുകളാണപ്. അവസാനമത് രമണ്ണ്ണം മു
ൻകാലാനഭവങ്ങള് പകര്ന്നുതന് ശക്തിയം. ഇവമയലാം തമന് 
ഭാവതിയതിബലക്കുള്ള യാത്രയതില് വഴതികാട്തികളാവണം.

ബകരളമത് ഒരു പരതിഷപ്കൃത സമൂഹമാ്തിയതതില് മുഖ്യ പങ്പ് നമ്മുമട 
സാമൂഹതിക - പരതിഷപ്കരണ പ്രസ്ാനങ്ങള്്പ് ഉണ്പ്. എന്ാല് അവ 
പ്രധാനമായം ജാതതി-മത-നാടുവാഴതി അധീശത്ത്തിമനതതിരായതിരു
ന്നു. മമച്ചമപ്മട്ാരു ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യം ബകരളത്തിനമണ്ങ്തിലം സാ
മൂഹതികപരതിഷപ്്രണത്തിമറേ ഭാഗമായതി ശാസ്ത്രത്തിമറേ രീതതിയം ശാ
സ്ത്രബ�ാധവം ബകരള സമൂഹത്തില് പ്ര�ലമായതി പ്രേരതിച്ചതിരുന്തില. 
അതുമകാണ്ടുതമന് ജനമനസ്സുകളതില് ജാതതിേതിന്യം അന്വതിശ്ാ
സവം തങ്ങതിനതില്ക്കുകയാണപ്. ഇബപ്ാഴും വ്യക്തിപരമായതി പുബരാഗ
മനം പറയബമ്പാഴും ബകരളസമൂഹം മപാതുവതില് യാഥാസ്തിതതികത്
ത്തിബലക്കുള്ള പതിൻനടത്ത്തിലാണപ്. മാത്രമല, ശാസ്ത്രമമന്ാല് 
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മത വതിരുദ്ധതയം നതിരീശ്രത്വമാമണന്നും േതിലര് പ്രേരതിപ്തിക്കുന്നു. 
ബസവനരംഗം കച്ചവടമാക്കുന് ആള്കേവങ്ങള്, വതിേ്യാഭ്യാസ 
സമുച്ചയം പടുത്യര്ത്ന് മതതീവ്രവാേ സംഘടനകള്, അക്ഷ
യതൃതീയ ബപാമല വതിശ്ാസപരമായ സവതിബശഷ േതിനങ്ങമള കച്ചവട
മാക്കുന്വര്, പരസ്യ വരുമാനത്തിമറേ മാസ്മരതികതയതില് ഇവമക്
ലാം പ്രോരണം നല്കുന് മാധ്യമങ്ങള് എന്തിവമരാമ്യാണപ് 
അരങ്ങപ് നതിയന്ത്രതിക്കുന്തപ്. ഇതതിമനതതിമര മപാതുജന ജാഗ്രത ഉയ
ര്ത്ാനള്ള ബവണ്ത്ര പരതിപാടതികള് ഭരണകൂടത്തിമറേ ഭാഗത്പ് 
നതിന്പ് ഉണ്ാകുന്തില. 

 ഈമയാരു സാഹേര്യത്തില്, ഇനതിപ്റയന് കാര്യങ്ങള്്ാക
ണം ബകരളത്തിമറേ മുൻഗണന.

1) ബകരളം കകവരതിച്ച ബനട്ങ്ങള് നതിലനതിര്ത്കയം മമച്ചമപ്ടു
ത്കയം മേയ്യുക.

2) ബകരളത്തിമറേ ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള് മനസ്തിലാ്തി പരതി
ഹരതിക്കുക. ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള് പരതിഹരതി്മപ്ട്തിമലങ്തില്, 
�ാഹ്യസമ്ര്േങ്ങള് വഴതിയള്ള ശതിഥതിലീകരണ പ്രവണതക്പ് ആ്ം
കൂടുമമന്പ് തതിരതിച്ചറതിയക.

3) രാജ്യത്ാമക ഉയര്ന്നുവന് മവല്ലുവതിളതികമള ബനരതിടാനള്ള 
�േല് മാതൃക രൂപമപ്ടുത്ക. 

4) ജനങ്ങളതില് ഹൃേകയക്യവം ജനാധതിപത്യ - മബതതര മൂല്യങ്ങ
ളം ശാസ്ത്രബ�ാധവം  ശക്തിമപ്ടുത്ക.

സമ്പത്തിമറേ ഉല്പ്ാേന വതിതരണവമായതി മാത്രം �ന്മപ്ട് പ്ര
ശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിച്ചുമകാണ്ടു മാത്രം ഇവക്പ് പരതിഹാരം കാണാനാവതി
ല. സാമൂഹതികം, സാംസ്ാരതികം, ശാസ്ത്ര - സാബങ്തതികം, പാരതിസ്തിതതി
കം, രാഷ്ടീയം എന്തിങ്ങമന വതിവതിധ ബമഖലകളതില് ഉയര്ന്പ് വരുന് 
പ്രശ്നങ്ങമള സമഗ്രമായതി കണ്ടുമകാണ്ടുള്ള നടപടതികള് ബവണം. 
നാട്തിമല വതിഭവങ്ങളമട ഉടമസ്തയതിലം, വതിഭവ ഉപബയാഗത്തിലം 
തീരുമാനങ്ങമളടുക്കുന്തപ് സാധാരണ ജനങ്ങളമട ജീവതിതത്തില് 
അതുണ്ാക്കുന് ബനട് - ബകാട്ങ്ങമള അടതിസ്ാനമാ്തിയാവണം. 
ലകരളത്തിടറെ ശക്ി

സാക്ഷരത, ശതിശുമരണനതിര്പ്, ജനന - മരണനതിരക്കുകള്, 
ആയര്കേര്ഘ്യം എന്തിങ്ങമനയള്ള ഒന്ാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങള് 
ഏമറക്കുമറ പരതിഹരതിച്ച സംസ്ാനമാണപ് ബകരളം. ഇതതിമലലാം 
അഖതിബലന്്യാ ശരാശരതിബയ്ാള് മമച്ചമപ്ട്താണപ് ബകരളത്തിമറേ 
കണക്കുകള്. പട്തിക രണ്പ് കാണുക.
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പട്ിക 2 
ജനസംഖ്ോ ബന്ിത സൂചികകള് -ലകരളം, ഇന്്

നമ്പര് സൂേതിക ബകരളം ഇന്്യ
1 ജനനനതിര്പ് 13.5/1000 17.33 / 1000
2 മരണനതിര്പ് 7.1/ 1000 7.38 / 1000
3 ശതിശുമരണനതിര്പ് 6.00 /1000 30.00 / 1000
4 ആയര്കേര്ഘ്യം 77 വയസ്പ് 70.19 വയസ്പ്
5 സാക്ഷരത 94% 74%
6 UN- SDG Score 75 65
Source : Economic Review, Kerala -2021

ഇബതാമടാപ്ം ബകരളീയരുമട സംഘടതിതബശഷതി, ഹരതിതാഭമായ 
പരതിസ്തിതതി, കുന്നുകള്, മലകള്, സമുദ്രതീരം, കണ്ല്്ാടുകള്, 
നേതികള്, പുഴകള്, മനല്വയലകള്, അഭ്യസ്തവതിേ്യരായ മനഷ്യരു
മട അധ്ാനബശഷതി, സവതിബശഷതയാര്ന് കജവകവവതിധ്യം എന്തി
വയം ബകരളത്തിമറേ തനതായ സമ്പത്ം ശക്തിയമാണപ്.

ശോസ്ത്രരംഗവം ഗലവഷണവം
വതിഭവ ഉപബയാഗത്തിമറേ കാര്യക്ഷമത വര്ധതിപ്തിക്കുന്തതിനപ് 

ഏമറ സഹായകമായ ശാസ്ത്ര - സാബങ്തതിക സംവതിധാനവം ബകര 
ളത്തിനണ്പ്. ഇവതിടുമത് ഓബരാ വതിഭവത്തിനപ് പതിറകതിലം മപാതുബമഖ
ലയതിലള്ള R&D സ്ാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഉോ: നാഷനല് 
മസറേര് ബഫാര് എര്ത്പ് സയൻസപ് സ്റ്റഡീസപ് (NCESS) (ഭൂമതി, 
കടല്), മസറേര് ബഫാര് വാട്ര് റതിബസാഴപ്സപ് ഡവലപ്പ്മമറേപ് & മാ
ബനജപ്മമറേപ് (CWRDM)(മവള്ളം), മസറേര് ബഫാര് ഡവലപ്പ്മമറേപ് 
സ്റ്റഡീസപ് (CDS) (അധ്ാനബശഷതി, ആസൂത്രണം), ബകരള വനഗ
ബവഷണ ബകന്ദം (KFRI)(വനം), രാജീവപ് ഗാന്തി ഇൻസ്റ്റതിറ്റയൂട്പ് (കജ
വകവവതിധ്യം) വതിവതിധ സര്വകലാശാലകള് എന്തിങ്ങമന ശാസ്ത്ര 
ഗബവഷണ സംവതിധാനങ്ങളമട നീണ് നതിര തമന് ബകരളത്തിലണ്പ്. 
ഇവമയ ഏബകാപതിപ്തി്ാൻ ബകരളസംസ്ാന ശാസ്ത്ര - സാബങ്തതിക 
പരതിസ്തിതതി കൗണ്സതില് (KSCSTE)  എന് സംവതിധാനവമുണ്പ്. 
ഗബവഷണഫലങ്ങമള സംസ്ാനത്തിമറേ ആസൂത്രണ പ്രക്രതിയയ
മായതി �ന്തിപ്തി്ാൻ വതിേഗപ് ധരടങ്ങതിയ സംസ്ാന ആസൂത്രണ
ബ�ാര്ഡണ്പ്. ഇമതലാം കാണതിക്കുന്തപ് ശാസ്ത്രസാബങ്തതികവതിേ്യാ 
സഹായബത്ാമട കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബത്ാമടയള്ള  വതിഭവാധതിഷ്തിത 
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ആസൂത്രണം നടത്ാനള്ള എലാവതിധ സംവതിധാനങ്ങളം സാധ്യത
കളം ബകരളത്തിലമണ്ന്ാണപ്. പമക്ഷ, അവമയാന്നും സാധ്യതക്
നസരതിച്ചപ് പ്രാവര്ത്തികമാകുന്തില.

വരുമോനം
ബകരളത്തിമല പ്രതതിശീര്ഷ വരുമാനം ഇന്്യയമടതതിബന്ാള് 40 

ശതമാനത്തിലധതികം കൂടുതലാണപ്. (ജനസംഖ്യാവര്ധന നതിര്പ് കു
റഞ്ഞതും ഇതതിമനാരു കാരണമാണപ്.) 2021-22 മല പ്രതതിശീര്ഷവ
രുമാനം (2010-11 സ്തിരവതിലയതില്), ഇന്്യയതിബലതപ് 99,694 രൂപയം 
ബകരളത്തിബലതപ് 1,46,910 രൂപയമാണപ്, ഒപ്ം തമന് ബകരളത്തിമല 
ജീവതിതഗുണതാസൂേതികകളം, ബക്ഷമസൂേതികകളം ഇന്്യയതിമലതതിബന
്ാള് മമച്ചമപ്ട്താണപ്. സാമൂഹതികസൂേതികകളം, സാമ്പത്തികസൂ
േതികകളം ഒബര സമയം മമച്ചമപ്ട്ടു നതില്ക്കുന്താണപ് ബകരളത്തിമല 
മമറ്റാരു പ്രബത്യകത. വലതിയബതാതതില് നതിബക്ഷപ സമാഹരണ സാ
ധ്യതയള്ള സംസ്ാനം കൂടതിയാണപ് ബകരളം. 
ലകരളം മോതൃകല�ോ?

സാമ്പത്തിക പതിബന്ാ്ാവസ്യതിലം മമച്ചമപ്ട് സാമൂഹതികബന
ട്ങ്ങള് കകവരതിച്ചതതിമനയാണപ് േതിലര് 'ബകരള മാതൃക'മയമന്ാ
മ് പറഞ്ഞതപ്. എന്ാല് ഇന്പ് ബകരളം എലാറ്റതിനം മാതൃകയല. 
അവതിമടയാണപ് നമ്മുമട തനതപ് പ്രശ്നങ്ങളം ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യ
ങ്ങളം േര്ച്ചയാകുന്തപ്.

രണോം ത�മുറ പ്രശ്നങ്ങള്
കകവരതിച്ച ബനട്ങ്ങള് തമന് പുതതിയ പ്രശ്നങ്ങള്്തിടയാക്കുന് 

സ്തിതതിയമുണ്പ്. ഉോ:  വര്ധതിച്ച ആയര്കേര്ഘ്യം സര്വീസപ് - ബക്ഷമ 
മപൻഷനകള് വലതിയബതാതതില് വര്ധതിക്കുന്തതിന്തിടയാക്കുന്നു. ബക
ന്ദസര്്ാര് (ധനകമ്ീഷനട്ം) പല ഫണ്ടുകളം വീതം മവക്കുന്
തപ് ജനസംഖ്യാടതിസ്ാനത്തിലാണപ്. ബകരളത്തില് ജനസംഖ്യാ നതിയ
ന്ത്രണം നടന്തതിനാല്, ബകന്ദത്തിമറേ ഇത്രം തീരുമാനങ്ങള് 
പലബപ്ാഴും വരുമാന വതിഹതിതം കുറയാനതിടയാക്കുന്നുണ്പ്. ബകന്ദത്തി
മറേ മറ്റപ് വീതംമവപ്പുകളം പതിബന്ാ് സംസ്ാനങ്ങള്്പ് കൂടുതല് 
പരതിഗണന നല്കതിമ്ാണ്ാണപ്. ബകരളമാകമട് പല ജീവതിത സൂ
േതികകളതിലം മുബന്ാ്മാണപ്. ബകന്ദ ധനവതിഹതിതം മവട്തിക്കുറക്ാ
ൻ ബകന്ദസര്്ാര് ഇവമയാമ് കാരണമാക്കുന്നുണ്പ്. ബനടതിയ 
േതില ബനട്ങ്ങള് നലതാണപ്; എന്ാല് േതില പബരാക്ഷപ്രശ്നങ്ങള്്തി
ടയാക്കുന്നുമുണ്പ്.  

േതില സാമൂഹതികബനട്ങ്ങളം ബകരളത്തിമറേ മപാതു മേലവപ് വര്ധതി
പ്തിക്കുന്തായതി്ാണാം. ഉോ: ഭൂപരതിഷപ്കരണം ഭൂഉടമസ്തയമട 
പുനര്വതിതരണത്തിലം ജനങ്ങളമട വതിലബപശലതിലം അനകൂലമായ 
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മാറ്റങ്ങളണ്ാ്തി. ഒപ്ം തമന് ബകരളത്തിമല ആവാസവ്യവസ്
യതിലം മാറ്റങ്ങളണ്ാ്തി. കുടതികതിടപ്പുകള്, അണുകുടും�വ്യവസ് 
എന്തിവയമട വ്യാപനം വര്ധതിച്ചു. ഇത്രം മാറ്റങ്ങള് മപാതുവതിഭവ
ങ്ങള്്ായള്ള മത്രം വര്ധതിപ്തിക്കുന്നു. നാടതിമറേ വതിഭവാടതിത്റമയ 
ദുര്�ലമപ്ടുത്ന്നു.  മമറ്റാരു കാര്യം േതിതറതി്തിടക്കുന് ആവാസവ്യ
വസ്യതില് ഓബരാ വീട്തിലം കപപ്പ് വഴതി കുടതിമവള്ളം എത്തി്ാനം, 
കമ്പതി വഴതി കവേയുതതി എത്തി്ാനം, കപപ്പ് വഴതി പാേകവാതകമമ
ത്തി്ാനമമാമ് പണം കൂടുതല് മേലവാ്ണം. മകട്തിടനതിര്മാ
ണത്തിനള്ള വതിഭവവതിതരണവം ഇത്രം പ്രശ്നങ്ങള്്തിടയാക്കുന്നു
ണ്പ്. ഇമതാമ് പ്രകൃതതിവതിഭവ വതിതരണം സം�ന്തിച്ച സാമൂഹതിക 
നതിയന്ത്രണം  അനതിവാര്യമാക്കുകയാണപ്.

ജനജീവിതം
പ്രതതിശീര്ഷവരുമാനത്തിലം സാമൂഹതികസൂേതികകളതിലം മുന്തിട്പ്  

നതില്ക്കുബമ്പാഴും ബകരളത്തിമല ജനജീവതിതത്തില് ഇവയമട ഗുണ
ങ്ങള് പ്രതതിഫലതിക്കുന്നുബണ്ാ എന്പ് പരതിബശാധതിബ്ണ്താണപ്.  
വരുമോന ല്ോതസ്സുകള് 

 2021 മല സാമ്പത്തിക അവബലാകനമനസരതിച്ചപ്  ബകരളത്തിമല 
മമാത്ം മൂല്യവര്ധനവതില് പ്രാഥമതിക, േ്തിതീയ, തൃതീയ ബമഖലകളമട 
സംഭാവന യഥാക്രമം 8.8, 25.9, 65.3 ശതമാനം വീതമാണപ്. അതപ് 
മതാഴതിലതിമറേ കാര്യത്തിലാകുബമ്പാള് യഥാക്രമം, 22.15, 30.56, 47.29 
ശതമാനം വീതമാണപ്. അതായതപ് വരുമാനത്തിബല്പ് 8.8% സംഭാവന 
മേയ്യുന് പ്രാഥമതികബമഖലമയ  ഉപജീവനത്തിന്ായതി 22.15% ജന
ങ്ങള് ആശ്രയതിക്കുന്നുണ്പ്. േ്തിതീയബമഖലയതിമല മമാത്ം വളര്ച്ചയ
മട പകുതതിയതിലധതികവം (51.71%) നതിര്മാണരംഗത്പ് നതിന്ാണപ്. 
അബതബപാമല, തൃതീയബമഖലയതിമല മമാത്ം മൂല്യവര്ധനവതില് മൂ
ന്തിമലാന്തിലധതികം (35.07%) പണമതിടപാടുകള്, റതിയല് എബസ്റ്ററ്റപ്, 
മപ്രാഫഷനല് സര്വീസപ് എന്തിവയതില് നതിന്ാണപ്. നതിര്മാണരം
ഗം 19.4% മതാഴതില് നല്കുബമ്പാള്; പണമതിടപാടപ്, റതിയല് എബസ്റ്ററ്റപ് 
രംഗങ്ങള്, 5.15% മതാഴതില് മാത്രമമ നല്കുന്നുള്ളൂ. 

ഈ കണക്കുകള് കാണതിക്കുന്തപ് ബകരളത്തില് തുടര്ന്നു വരുന് 
സമ്പത്(വരുമാന)ല്പ്ാേന പ്രക്രതിയ പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളമട ഉപബയാഗം 
വര്ധതിപ്തിക്കുന്തും സാമ്പത്തിക സസ്തിരത ഇലാതാക്കുന്തുമാ
ണപ് എന്താണപ്. ഇതപ് ബകരളത്തിനപ് ഗുണകരമമലന്പ് മാത്രമല, 
സംഘര്ഷാത്മകമാണപ് താനം. ഇത്രം വളര്ച്ച, ബകരളത്തിമല 
മനഷ്യ - പ്രകൃതതി �ന്ങ്ങളതില് ഒബട്മറ മപാരുത്ബ്ടുകള് ഉണ്ാ
ക്കുന്നുണ്പ് താനം. താല്്ാലതിക ലാഭത്തിനായള്ള പ്രകൃതതി കബയ്യ
റ്റങ്ങള് ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങള്്തിടയാക്കുന്നു. ഇവതിമട, സാമ്പ
ത്തിക വളര്ച്ചാ നതിര്പ്, പ്രതതിശീര്ഷ വരുമാനം, മാനവ വതികസന 
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സൂേതിക എന്തിവമയാമ് മമച്ചമപ്ടുബമ്പാഴും അവമക്ാമ് അന
ഗുണമായ ബനട്ങ്ങള് എലാവരതിബലക്കും എത്ന്തില. ഇതപ് അസമ
ത്ത്തിനം അതുവഴതി സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കും ഇടയാക്കുന്നു.

പ്രകൃതതിവതിഭവ കച്ചവടം, ബസവനരംഗങ്ങളതിമല കച്ചവടം, സ്ര്ണ 
കച്ചവടം എന്തിവമയാമ്യാണപ് വരുമാനമുണ്ാകുന് പ്രധാന 
ബ്ാതസ്സുകള്. മേ്യവതില്പ്നയതില് നതിന്പ് 14% ലഭതിക്കുന്നു. സംസ്ാന 
വരുമാനത്തിമല ബകന്ദവതിഹതിതം കുറഞ്വരതികയാമണന്പ് കണക്കു
കള് കാണതിക്കുന്നു.  എന്ാല്, ഭരണഘടനാപരമായതി സംസ്ാന
ങ്ങള്്പ് ഒബട്മറ ധര്മങ്ങള് നതിറബവറ്റാനണ്പ്. ബകന്ദബത്ാടപ് ഏറ്റുമുട്തി 
മുബന്ാട്ടുബപാകാനം കഴതിയതില. എന്ാല്, ബകന്ദബത്ാടപ് വതിലബപശ
ണം. അതതിനാകമട്, സംസ്ാനത്തിമറേ വരുമാനം കൂട്തിയം മേലവപ് 
കുറച്ചും റവനയൂ വരുമാനത്തില് മതിച്ചമുണ്ാ്ണം. ഇതതില് സംസ്ാ
നമത് നതികുതതിവരുമാനം പ്രധാനമാണപ്. നതികുതതിയാകമട്, ബക
രളത്തിമല സാധ്യതകള്്നസരതിച്ചപ് വര്ധതിക്കുന്നുമതില. ബകരളം 
വലതിമയാരു ഉപബഭാക്തൃ സംസ്ാനമാണപ്. ധാരാളം മാളകള് ഉണ്ാ
യതിവന്തതില് ഗാര്ഹതിക ഉപകരണങ്ങള്, ഇലകപ്ബ്ാണതികപ് ഉല്പ്
ന്ങ്ങള്, സ്ര്ണം, വാഹനം, മകട്തിട നതിര്മാണ സാമഗ്രതികള് 
എന്തിങ്ങമന നതികുതതി നതിര്പ് കൂടുതലള്ള ധാരാളം ഉല്പ്ന്ങ്ങള് 
ബകരളത്തില് വൻബതാതതില് വതിറ്റഴതിക്കുന്നുണ്പ്. എന്തിട്ടും ഈ വര്ധതിച്ച  
ഉപബഭാഗം നതികുതതി വരുമാനത്തില് പ്രതതിഫലതി്ാത്തപ് ഗൗരവബമ
റതിയ അബന്ഷണം ആവശ്യമപ്ടുന്നു. ബകാവതിഡാനന്രം ഗള്ഫതിബല
തട്മുള്ള പുറംവരുമാനത്തില് ഉണ്ായ അനതിശ്തിതാവസ്മയയം 
ഗൗരവത്തില് കാണണം.

കുടംബോന്രീഷേം
ഇനതി സാമൂഹതികസൂേതികകളമട ഉള്ളട്ം പരതിബശാധതി്ാം. ജന

സംഖ്യാപരമായസൂേതികകളതില് ബകരളം ഇതര സംസ്ാനങ്ങബള്ാ
ള് മുന്തിലാമണന്പ് പട്തിക രണ്പ് കാണതിക്കുന്നു. എന്ാല്, മതാഴതി
ലതിലായപ്മ, ആത്മഹത്യ, ബറാഡപകടം, ജീവതിതകശലീബരാഗങ്ങള്, 
മേ്യം- മയക്കുമരുന്പ് ഉപബയാഗം, സ്ത്രീപീഡനം, േതികതിത്ാമേലവപ്, 
കട�ാധ്യത എന്തിവ സം�ന്തിച്ച കണക്കുകമളാന്നും സഖകര
മായ ജതിവതിതാന്രീക്ഷത്തിനപ് അനബയാജ്യമല. ഇവമയാമ് സാമൂ
ഹതികമായ മകട്ടുറപ്പ് കുറയന്തതിനം, ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള്ക്കും 
ഇടയാക്കും. ദുര്�ല സമൂഹങ്ങള്ക്കുബമല് �ാഹ്യസമ്ര്േങ്ങള് കൂ
ടതിവരുബമ്പാള് അവമയ ഒറ്റമ്ട്ായതി ബനരതിടുന്തതിനം പരതിമതിതതിക
ളണ്ാകും. ഇത്രത്തില് ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള്്തിടയാക്കുന് 
മറ്റു േതില സാമൂഹതിക പ്രശ്നങ്ങള് ഇനതി പരതിബശാധതി്ാം.

a) ടതോഴി�ില്ോ�ന്മ
പുതതിയ കണ്നസരതിച്ചപ് ഇന്്യയതിമല മതാഴതിലതിലായപ്മ നതിര്പ് 6.5 
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ശതമാനമാണപ്. എന്ാല്, ബകരളത്തിബലതപ് 11% ആണപ്. അതായതപ് 
ഏതാണ്പ് ഇരട്തിയാണപ്. ബകരളത്തിമല വതിേ്യാഭ്യാസ പുബരാഗതതി അന്യ
സംസ്ാനങ്ങളതില് മതാഴതില്ബതടാനം 1970 കളതില് വലതിയബതാതതി
ല് ഗള്ഫപ് കുടതിബയറ്റത്തിനമതിടയാ്തി, അമതാന്നും ശാശ്തമല.

അഭ്യസ്തവതിേ്യരുമട മതാഴതിലതിലായപ്മ ഇബപ്ാള് കൂടതിവരതികയാണപ്. 
വതിേ്യാസമ്പന്ര് ആഗ്രഹതിക്കുന് മതാഴതില് ലഭതിക്കുന്തില. സ്ത്രീക
ള്്തിടയതിലാണപ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായള്ളതപ്. 1980 കളതില് സ്ത്രീക
ളതില് 2.3% മാത്രമമ �തിരുേം ബനടതിയതിരുന്നുള്ളൂ. എന്ാല്, 2020 ല് 
ഇതപ് 19.8% ആയതി ഉയര്ന്നു. 

മതാഴതിലതിലായപ്മയമട കണക്കുകളതിലം  മതറ്റുകളമണ്ന്പ് വതിേഗപ്ധ
ര് ചൂണ്തി്ാണതിക്കുന്നു. ഇബപ്ാള് മതാഴതില് ബതടുന്വമരയം 35-
40 വയസ്തിനപ് ബശഷം മതാഴതില് ബതടല് നതിര്ത്തിയവമരയം ഒന്തിച്ചപ് 
പരതിഗണതിച്ചാല് ബകരളത്തിമല മതാഴതിലതിലായപ്മ, അതും അഭ്യസ്തവതി
േ്യരുമട മതാഴതിലതിലായപ്മ, അതതില് പ്രബത്യകതിച്ചും അഭ്യസ്തവതിേ്യരായ 
സ്ത്രീകള്്തിടയതിമല മതാഴതിലതിലായപ്മ ഇബപ്ാഴമത് ഔബേ്യാഗതിക 
കണ്തിബന്ാള് വളമര കൂടുതലായതിരതിക്കും.

സ്തിരതയം സാമൂഹതിക പേവതിയമുള്ളതിടങ്ങളതില് കുറഞ്ഞ കൂലതി്പ് 
പണതിമയടു്ാൻ അഭ്യസ്തവതിേ്യരും തയ്യാറാകുന്നുണ്പ്. ബകരളത്തിമല 
മമാത്ം മതാഴതിലതിലം (43.60%), മപാതുബമഖലയതിലം (34.88%) സ്ത്രീ 
മതാഴതില് പങ്ാളതിത്ം കുറവാണപ്.  സ്ത്രീകള് അല്പ്ം മുന്തിട്ടുനതില്ക്കു
ന്തപ് (50.66%) സ്കാര്യബമഖലയതിലാണപ്. ഇതാകമട്, കൂടുതലം കൂ
ലതികുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളാണപ്താനം. പല രംഗത്ം തുല്യബജാലതിക്കുള്ള സ്ത്രീ
കളമട കൂലതി പുരുഷന്ാരുബടതതിബന്ാള് കുറവാണപ്.

ചുരു്ത്തില്, അഭ്യസ്തവതിേ്യരായ നമലാരു ഭാഗം യവതയമട 
അധ്ാനബശഷതിമയ ഉപബയാഗതി്ാൻ ബകരളത്തിനപ് കഴതിയാമത 
ബപാവകയാണപ്. ഇതപ്, വലതിമയാരു സാമൂഹതിക നഷ്ം കൂടതിയാണപ്. 
മാത്രമല വര്ധതിച്ച മതാഴതിലതിലായപ്മ ഒബട്മറ സാമൂഹതികപ്രശ്നങ്ങള്്പ്         
കാരണമാകുന്നുണ്പ്.

b) ആത്മഹത്
2021 ല് മുൻവര്ഷമത് അബപക്ഷതിച്ചപ് ബകരളത്തിമല ആത്മഹ

ത്യാനതിര്തില് 3 ശതമാനത്തിമറേ വര്ധനവണ്ായതി. ഒരു ലക്ഷം 
ബപര്്പ് 26.9 ബപര്; ഇതപ് 2020 ല് 24.3 ആയതിരുന്നു. ഇന്്യയതിമല 
വര്ധന 0.7% വം ഒരു ലക്ഷം ബപരതില് പന്ത്രണ്ടുമാണപ്. രാജ്യമത് 
ആത്മഹത്യയതില് 5.8% ബകരളത്തിലാമണന്ാണപ് പുതതിയ കക്രം 
റതി്ാര്ഡപ് �യൂബറാ കണക്കുകള് കാണതിക്കുന്തപ്. 2021 ല് ബകരള
ത്തില് 9549 ബപര് ആത്മഹത്യ മേയ്തായാണപ് ഔബേ്യാഗതിക കണ
ക്കുകള് വ്യക്മാക്കുന്തപ്. ആത്മഹത്യയമട എണ്ണബത്ാമടാപ്ം 
അതതിമറേ കാരണങ്ങളം നമമ് അബലാസരമപ്ടുത്ന്താണപ്. 48% 
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കാരണവം കുടും� കലഹങ്ങളാണപ്. ബരാഗത്ാലള്ള ആത്മഹത്യ 
24% ആണപ്. കുടും�ം മമാത്ം ആത്മഹത്യ മേയ്യുന്തതില് ബകരളം 
നാലാം സ്ാനത്ാണപ്. 2021 ല് 12 കുടും�ങ്ങളതിമല മമാത്ം അം
ഗങ്ങള് ആത്മഹത്യ മേയപ്തു. സാമൂഹതിക - സാമ്പത്തിക സാഹേ
ര്യങ്ങള് രൂപമപ്ടുത്ന് സംഘര്ഷാത്മകമായ കുടും�ങ്ങളാണപ് 
നമു്പ്ചുറ്റും ഉള്ളമതന്ാണപ് ഈ കണക്കുകള് കാണതിക്കുന്തപ്. 

c) സ്ത്രീപീഡനം
സ്ത്രീപീഡന ബകസകള് 2020 ല് 12,659 ആയതിരുന്തപ് 2021 ല് 

16,418 ആയതി വര്ധതിച്ചു. ഇതപ്  കഴതിഞ്ഞ ആറപ് വര്ഷങ്ങള്്തിടയതിമല 
ഏറ്റവം ഉയര്ന് നതിര്ാണപ്. ഇവയതില് �ലാത്ംഗം 2318, കലം
ഗതികാതതിക്രമം 4269, ഭര്ത്ാവതില് നതിബന്ാ ഭര്ത്തൃ �ന്ധു്ളതില് 
നതിബന്ാ ഉള്ള പീഡനം 5016 എന്ാണപ് കണ്പ്. 2016 മുതല് ഈ 
അതതിക്രമങ്ങമളലാം നതിരന്രം കൂടതിമ്ാണ്തിരതി്യാണപ്. 2021 
ല് മാത്രം 3549 ബപാബക്ാ (Protection of Children from Sexual 
Offences Act) ബകസകള് രജതിസ്റ്റര് മേയ്തിരതിക്കുന്നു.

d)  മദ്ം മ�ക്കുമരുന്ന്
NFHS- 5 (National Family Health Survey) മല കണ്നസ

രതിച്ചപ് കഴതിഞ്ഞ നാലപ് വര്ഷങ്ങള്്തിടയതില് ബകരളത്തിമല മേ്യപാന
ത്തില് 46% മറേ കുറവണ്ായതിട്ടുണ്പ്. ഇതപ് 2019 -20 മല കണ്ാ
ണപ്. അതുമകാണ്ടു തമന് ഇതപ് ബകാവതിഡപ് പശ്ാത്ലത്തിലാബണാ 
എന്പ് കൃത്യമായതി അറതിയതില. NFHS- 4 ല് 15-49 വയസ്സുകാരതില് 
37 ശതമാനം പുരുഷന്ാരും 1.6 ശതമാനം സ്ത്രീകളം മേ്യപാനതികളാ
യതിരുന്നു. ഈ കണ്പ് 2019-20 ല് യഥാക്രമം 19.9% ഉം 0.2% വം 
ആണപ്.  അബതസമയം മേ്യവതില കൂടുന്തതിനാല് മേ്യപാനമച്ചലവതി
ല് കുറവപ് വരുന്നുമതില. എന്ാല് മയക്കുമരുന്തിമറേയം ലഹരതികള
മടയം ഉപബയാഗം ബകരളത്തില് ഗണ്യമായതി വര്ധതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഒരു 
വര്ഷം ഏഴപ് ലക്ഷബത്ാളം മയക്കുമരുന്പ് ബകസകള് ഉണ്ാകുന്നു. 
നാര്ബകാട്തികപ് നതിയമമനസരതിച്ചപ് 2021 ല് മാത്രം 3922 അറസ്റ്റുകള് 
നടന്തിരതിക്കുന്നു. ബകരളത്തിമല സപ്കൂള് ക്യാമ്പസകമള ബകന്ദീക
രതിച്ചാണപ് ലഹരതിവതില്പ്ന കാര്യമായതി നടക്കുന്മതന്തും, ഇതതില് 
തമന് മപണ്കുട്തികമള ഈ കച്ചവടത്തിമറേ മധ്യവര്ത്തികളായതി 
ഉപബയാഗതിക്കുന്നു എന്തും പ്രബത്യകം പരതിഗണതിബ്ണ് കാര്യങ്ങ
ളാണപ്. വതിേ്യാര്ഥതി -യവജന സംഘടനകള് ഇത്രബയമറ സജീവമാ
യതിട്ടും ഇമതങ്ങമന നടക്കുന്നു എന്തും േര്ച്ചയാവണം. ഇതപ് ഭാവതി 
തലമുറകമളബപ്ാലം പ്രതതികൂലമായതി �ാധതിക്കുന് ഒരു പ്രശ്നമാണപ്.

e) ലറോഡപകെങ്ങള്
2021 ല് ബകരളത്തില് 33,296 ബറാഡപകടങ്ങള് ബരഖമപ്ടുത്തി. 
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2022 മസപപ്റ്റം�ര് വമര 25,498 അപകടങ്ങള് ഉണ്ായതായതി 
കണ്ാക്കുന്നു. ഇരുേക്രവാഹനങ്ങള്്ാണപ് കൂടുതല് അപകടം. 
ഇന്്യയതില് ബറാഡപകടങ്ങള് കൂടുതലണ്ാകുന് 20 നഗരങ്ങളതില് 
അമഞ്ചണ്ണം ബകരളത്തിലാണപ്. ബറാഡപകടങ്ങളതില് ബകരളം ഇന്്യ
യതില് ഏഴാം സ്ാനത്ാണപ്. കഴതിഞ്ഞ നാലപ് വര്ഷങ്ങള്്തിടയതില് 
26,000 ത്തിലധതികം ബപര് ബകരളത്തില് ബറാഡപകടങ്ങളതില് മരതിച്ചു. 
ഇതതില് 69% വം യവാ്ളാണപ്. അപകടങ്ങള് കുടും�ങ്ങമള അക്ഷ
രാര്ത്ഥത്തില്തമന് തകര്ക്കുകയാണപ്. േതികതിത്ാമച്ചലവതിമല 
നമലാരു ഭാഗം അപകടങ്ങമള തുടര്ന്നുള്ളതാണപ്. 

e) ജീവിതശശ�ീ ലരോഗങ്ങള്
ജീവതിതകശലീബരാഗങ്ങള് സം�ന്തിച്ച സൂേതികകളതിമലലാം ഇന്്യ

യതില്  ശരാശരതി പ്രോരണ നതിര്തിബന്ാള് കൂടുതലാണപ് ബകരള
ത്തിബലതപ്. NFHS-5 അനസരതിച്ചപ് ബകരളത്തില് രക്സമ്ര്േത്തി
മറേയം പ്രബമഹത്തിമറേയം വ്യാപന നതിര്പ് യഥാക്രമം 31.85% 
വം 25.9% ആണപ്. എന്ാല് ഇന്്യയതിലതിതപ് യഥാക്രമം 22.65% വം 
14.55% വം ആണപ്. മറ്റപ് കണക്കുകളതിലം ഈ വ്യത്യാസം കാണാം. 
ഭക്ഷണരീതതി, വ്യായാമക്കുറവപ്, മേ്യപാനം, പുകവലതി എന്തിവമയാ
മ് ഇതതിനതിടയാക്കുന്നുണ്പ്. േതികതിത്ാമച്ചലവപ് ഉയര്ന്നു നതില്ക്കുന്
തതിനം നതിരന്രമായതി േതികതിത് നടബത്ണ്ടുന്തതിനം ഇതപ് ഇടയാ
ക്കുന്നുണ്പ്. ബകരളീയരുമട സക്രതിയത കുറയന്തതിനം സാമൂഹതിക 
സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ധതിക്കുന്തതിനം ജീവതിതകശലീ ബരാഗങ്ങള് കാ
രണമാകുന്നു. വര്ധതിച്ച ആയര്കേര്ഘ്യം പലബപ്ാഴും ആസ്പത്രതിക
ളതില് തമന് മേലവാബ്ണ്തി വരുന്നു.
f) ചികിത്ോടചെ�വന്

ഉയര്ന് േതികതിത്ാമച്ചലവള്ള, അതതില് തമന് നമലാരു ഭാഗം 
സ്ന്ം കയ്യതില്നതിന്പ് മേലവാബ്ണ്തി വരുന് പ്രബേശമാണപ് 
ബകരളം. പ്രതതിശീര്ഷ സ്കാര്യ േതികതിത്ാമച്ചലവപ് ഇവതിമട കൂടുതലാ
മണന്പ് പുതതിയ നാഷനല് മഹല്ത്പ് എ്ൗണ്പ്സപ് സൂേതിപ്തിക്കു
ന്നു. ബകരളത്തിലതിതപ് പ്രതതിശീര്ഷം 9871 രൂപയാണപ്. സര്്ാരതിമറേ 
വതിഹതിതം 2479 രൂപയാണപ്. ബകരള സര്്ാരതിമറേ മപാതു മേലവതില് 
നമലാരു പങ്പ് ആബരാഗ്യമച്ചലവാണപ്. എന്തിട്ടും സ്കാര്യ േതികതിത്ാ 
മച്ചലവപ് ഉയര്ന്നു നതില്ക്കുന്നു. ജനസംഖ്യയതില് 3% ത്തില് അല്പ്ം 
കൂടുതല് മാത്രമുള്ള ബകരളത്തില് ഇന്്യയതില് ആമക ഉല്പ്ാേതിപ്തി
ക്കുന് ആധുനതിക േതികതിത്ാ മരുന്തിമറേ 10% (15,000 ബകാടതി രൂപ) 
ആണപ് വതില്ക്കുന്തപ്. 

3. മോനസികോലരോഗ്പ്രശ്നങ്ങള്
ബേശീയ മാനസതികാബരാഗ്യസര്മവ 2015-16 പ്രകാരം ബകരളത്തി
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ല് 11.36% ബപര്്പ് ഏമതങ്തിലം തരത്തിലള്ള മാനസതികബരാഗങ്ങള് 
ഉണ്പ്. സപ് കതിബസാഫീനതിയ, വതിഷാേബരാഗം, ക�ബപാളാര് ബരാഗം, 
മാനസതിക സമ്ര്േവമായതി �ന്മപ്ട് ബരാഗങ്ങള് എന്തിവയാ
ണപ് അവ. ഇതതില് വതിഷാേബരാഗങ്ങള്, ഉല്്ണ്ഠബരാഗങ്ങള്, ലഹരതി 
ഉപബയാഗബരാഗങ്ങള് തുടങ്ങതിയ സാധാരണ മാനസതികബരാഗങ്ങ
ളാണപ് കൂടുതലം. ബകരളത്തിനപ് ഒരു മാനസതികാബരാഗ്യനയമുമണ്ങ്തി
ലം അതുമായതി �ന്മപ്ട് നടപടതികള് ബവണ്വതിധം മുബന്ാട്ടു ബപാ
യതിട്തില. ബകരളത്തിമല മപാതുജനാബരാഗ്യ സംവതിധാനത്തിമറേയം 
സാമൂഹതിക - രാഷ്ടീയ അവസ്യമടയം സാധ്യതകള് ഉേതിതമായതി 
വതിനതിബയാഗതിച്ചാല് മതികച്ച ഒരു മാനസതികാബരാഗ്യമാതൃക ഉണ്ാ്തി
മയടു്ാൻ കഴതിബയണ്താണപ്. മാനസതികാബരാഗ്യ വതിവരബശഖര
ണം, ഗബവഷണം തുടങ്ങതി േതികതിത്യ്കം പുനരധതിവാസത്തിനം ഉള്ള 
രംഗങ്ങളതില് മാറ്റങ്ങള് വരണം. ആര്ദ്രം പദ്ധതതിയമായതി �ന്മപ്
ട് ആശ്ാസം, സമ്പൂര്ണമാനസതികാബരാഗ്യം തുടങ്ങതിയ പദ്ധതതിക
ള് ഇതതിമറേ ഒരു തുട്മായതി കാണാമമങ്തിലം അത്യന്ം ഗൗരവ
ബത്ാമട സമീപതിബ്ണ് ഒരു രംഗമാണതിതപ്.   

g) കുടംബ കെബോധ്ത
ഗ്രാമീണ കുടും�ങ്ങളതില് 80% ത്തില് കൂടുതലം  കട�ാധ്യതക

ളള്ളതാമണന്പ് പഠനങ്ങള് കാണതിക്കുന്നു. കടംവാങ്ങതി കടംവീട്ടുന് 
സ്തിതതി വ്യാപകമാണപ്. വായപ്പകളതില് ഒന്ാം സ്ാനത്പ്  വീടപ് നതി
ര്മാണവം രണ്ാംസ്ാനത്പ് േതികതിത്ാമച്ചലവമാണപ്. കുടും�ശ്രീ 
മുബഖനയള്ള വായപ്പകള്, കമബക്രാ മക്രഡതിറ്റുകള് എന്തിവയം കൂ
ടുതലാണപ്.

ബകരളത്തിമറേ ആന്രതിക മകട്ടുറപ്തിമന ശതിഥതിലമാക്കുന് അബനകം 
പ്രശ്നങ്ങളാണപ് നമമ് അലട്ടുന്തപ്. ഒരു ഭാഗത്പ്,  ബരാഗം, േതികതിത്, 
കടം, ബകസപ്, മേ്യം, മയക്കുമരുന്പ്, ആത്മഹത്യ, സ്ത്രീപീഡനം എന്തി
വമയലാമാണപ്. കാലാവസ്ാ മാറ്റത്തിമറേ ഭീഷണതികള്, ആവര്ത്തി
ക്കുന് ദുരന്ങ്ങള് എന്തിവ മറുഭാഗത്മുണ്പ്. വര്ഗീയ കക്ഷതികളം 
തീവ്രവാേ സംഘടനകളം ഉയര്ത്ന് രാഷ്ടീയ-സാംസ്ാരതിക ഭീഷ
ണതികളം നതിസ്ാരമല. ഇത്രം ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള് പരതിഹ
രതിച്ചപ് മാത്രമമ സന്തുഷ്മാമയാരു ജീവതിതം ബകരളീയര്്പ് സാധ്യമാ
കൂ. അതതിനപ്  ജനജീവതിതവമായതി �ന്മപ്ട് മറ്റപ് േതില രംഗങ്ങളതില് 
കൂടതി നതിലപാടുകളം നടപടതികളം ബവണ്തുണ്പ്. അത്രം േതില രംഗ
ങ്ങമളപ്റ്റതിയാണപ് ഇനതി പ്രതതിപാേതിക്കുന്തപ്.

1. SC/ST സമൂഹം
 പട്തികജാതതി/  വര്ഗ വതിഭാഗങ്ങള്, മത്്യമത്ാഴതിലാളതികള് എന്തി

വരുമട പ്രശ്നങ്ങളാണപ് പ്രധാനമായം േര്ച്ചയാബകണ്തപ്. ജനകീ
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യാസൂത്രണത്തിമറേ 25 വര്ഷങ്ങളതിലായതി തബദേശ സ്ാപനങ്ങ
ള് മുബഖനയം സര്്ാര് ബനരതിട്ടും SC/ ST വതികസനത്തിനായതി 
മേലവപ് മേയ് പണത്തിനനസൃതമായതി മാതൃകാപരമായ ഏമത
ങ്തിലം പദ്ധതതി ഇതുവമര ഉണ്ായതിട്തില. 13-ാം പദ്ധതതി്ാലത്പ് 
മാത്രം സര്്ാര് വകുപ്പും, തബദേശ സ്ാപനങ്ങളം ബേര്ന്പ് യഥാ
ക്രമം 7622 ബകാടതിരൂപയം 6527 ബകാടതി രൂപയം SC/ ST വതികസ
നത്തിനായതി മേലവഴതിച്ചു. ജനസംഖ്യയതില് 10 ശതമാനം മാത്രം 
വരുന് ജനങ്ങമള ബനരതില് ലക്ഷ്യ (target) മാ്തിയതിട്ാണപ് ഇത്രയം 
പണം മേലവാക്കുന്തപ്. എന്തിട്ടും SC ജനങ്ങള്്തിടയതിമല അര
ക്ഷതിതാവസ്ാ സൂേതിക (vulnerability Index) 58% ഉം ST വതിഭാഗ
ത്തിബലതപ് 62% വം ആണപ്. മതാഴതിലതിലായപ്മ നതിര്പ് യഥാക്രമം 
49% വം 30% വം ആണപ്. എവതിമടയാണപ് പതിഴവള്ളമതന്പ് ഗൗര
വമായതി പരതിബശാധതിബ്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
സംസ്ാനമത് ആറാം ധനകാര്യ കമ്ീഷമറേ കണക്കുകള് 

കൂടതി ബനാ്ാം. 2014 -15 മുതല് 2020-21 വമരയള്ള വര്ഷങ്ങ 
ളതില് ബകരളത്തിമല തബദേശസ്ാപനങ്ങള്്പ്, ഗതിരതിവര്ഗ ഉപപദ്ധ
തതി TSP ഇനത്തില് 1504.99 ബകാടതി രൂപ അനവേതിച്ചതിരുമന്ങ്തിലം 
926.22 ബകാടതി രൂപ (61.54%)യാണപ് മേലവഴതിച്ചതപ്. പ്രബത്യക ഘട
കപദ്ധതതി SCP കണ്തിലാമണങ്തില്, ഇതപ് യഥാക്രമം 8868.64 
ബകാടതിയം 5266 ബകാടതി (59.39%)യമാണപ്. ഇതതില് തമന്, TSP ഇന
ത്തില് ഏമതാമ് രംഗത്ാണപ് മേലവണ്ായമതന്പ് പരതിബശാധതി
ച്ചാല് ബസവന-പശ്ാത്ല-ഉല്പ്ാേനബമഖലകളതില് യഥാക്രമം 
71.45%, 19.4%, 9.15% വീതമാണപ്.  ഇതപ് SCP രംഗത്ാമണങ്തില് 
യഥാക്രമം 73.72%, 21.71%, 4.51% ആണപ്. ഇവതിമട ഉല്പ്ാേനരം
ഗത്തിനപ് കാര്യമായ പരതിഗണന കതിട്ടുന്തില. കരാര്പ്ണതികള് നട
ക്കുന്തിടത്ാണപ് പണം കൂടുതലായതി മേലവാകുന്തപ്. 

സര്്ാര് ശമ്പളം നല്കുന് നതിയമനങ്ങളതില് എലാവതിധ 
സാമൂഹതിക സംവരണങ്ങളം പാലതിബ്ണ്താണപ്. ബകരളത്തിമല 
എയപ്ഡഡപ്, വതിേ്യാഭ്യാസബമഖലയതില് സര്്ാരാണപ് ശമ്പളം നല്കു
ന്മതങ്തിലം, സാമൂഹതിക സംവരണാടതിസ്ാനത്തില് പരതിമതിതമായ 
നതിയമനങ്ങബള നടക്കുന്നുള്ളൂ. 10% സംവരണം പാലതിച്ചതിരുമന്ങ്തില് 
16044 അധ്യാപകര്്പ്  2007-08 ല് തമന് SC/ ST സംവരണ
ത്തില് ബജാലതി കതിട്ണമായതിരുന്നു. ഇതതിമറേ 38% മാത്രബമ ഇന്നും 
നതിയമനം നടത്തിയതിട്ടുള്ളൂ. സപ്കൂളതില് നതിയമതിച്ച SC/ ST  അധ്യാപ
കരതില്  84% വം സര്്ാരതിലാണപ്. ഇതപ് SC/ ST ജനസംഖ്യാന
പാതമായ 10.4% വരുന്നുണ്പ്. എയപ്ഡഡപ് രംഗത്ാകമട്, SC/ ST 
നതിയമനം 0.39% മാത്രമമ വരുന്നുള്ളൂ.  
2. പശ്ോത്ത� സൗകര് വികസനം

നവലതി�റല് കാലമത് പ്രധാന നതിബക്ഷപ രംഗമാണപ് ബകാ
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ര്പ്ബററ്റപ് നതിയന്ത്രണത്തിലള്ള പശ്ാത്ല വതികസനനതിര്മാണം. 
വൻകതിട കമ്പനതികള് നതിര്മതിച്ചപ് വൻ ബടാള് ഈടാ്തി നടത്ന് വൻ 
പശ്ാത്ല സൗകര്യവതികസനമല ബകരളത്തിനപ് അനബയാജ്യമായ
തപ്. പ്രാബേശതികമായ ഉല്പ്ാേന, വതിതരണമത്യം മനഷ്യാധ്ാന 
വതിനതിബയാഗമത്യം ശക്തിമപ്ടുത്ന് വതിധത്തിലള്ള പശ്ാത്ല 
സംവതിധാനങ്ങളാണപ് ഉണ്ാബകണ്തപ്. ബകരളത്തിമല ദുര്�ലമായ 
പരതിസ്തിതതി്പ് പ്രബത്യക പരതിഗണന നല്കതിമ്ാണ്ടുമാത്രമമ 
ബമലതില് പശ്ാത്ല സൗകര്യ വതികസനം നടത്ാവൂ.  മക.ബഫാണ് 
ബപാലള്ള സൗകര്യങ്ങള്്പ് പ്രബത്യക മുൻഗണന നല്കതി നടപ്ാ
്ണം. എന്ാല് സതില്വര് കലൻ ബപാലള്ളവ ഇന്മത് മുൻഗ
ണനയമലന്നും കാണണം. 

3. അധികോര വിലകന്ദീകരണം
വലതിയ ലക്ഷ്യബത്ാമടയായതിരുന്നു ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം 

ആരംഭതിച്ചതപ്. ബകരളത്തിമറേ ഉല്പ്ാേന മുരടതിപ്പ് അകറ്റുക, ബസവന
രംഗമത് ഗുണനതിലവാരം മമച്ചമപ്ടുത്ക,  പ്രാബേശതിക സമ്പേപ്ഘ
ടനമയ ശക്തിമപ്ടുത്ക എന്തിവയായതിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്. 
കുമറബയമറ ബനട്ങ്ങള് കകവരതി്ാൻ, കഴതിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റാണ്തി
നതിടയതില് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്പ്. വതിശാലമാമയാരു ജനാധതിപത്യ മബതതര 
ഇടം ബകരളത്തില് രൂപമപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. ബസവനരംഗങ്ങള്, പ്രബത്യ
കതിച്ചും മപാതു വതിേ്യാഭ്യാസരംഗം വതിപുലമപ്ട്തപ്, കുട്തികള്്തിടയതില
ള്ള മബതതര കൂട്ായപ്മ വളരാനം സഹായകമാണപ്. ഗ്രാമങ്ങളതിമല 
പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങള് നന്ായതി മമച്ചമപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. കുടും�
ശ്രീ പ്രവര്ത്നം വതിപുലമപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. എലാ തബദേശ സമതിതതികളം 
സൂക്ഷപ്മതല ആസൂത്രണ ബവേതികളായതി മാറതിയതിരതിക്കുന്നു.

എന്ാല്, പലതരം പരതിമതിതതികളം പ്രകടമാണപ്. SC/ ST ഉന്
മനം കാര്യമായതി നടന്തില. ഗ്രാമസഭകള് അനാകര്ഷകമായതി. 
പദ്ധതതി രൂപീകരണത്തില് ജനപങ്ാളതിത്വം, സന്ദ്ധ കവേ
ഗപ്ധ്യവം കുറഞ്ഞതപ്, പദ്ധതതികളമട ഗുണനതിലവാരമത് �ാധതിക്കു
ന്നുണ്പ്.  ഉബേ്യാഗസ്ഭരണം ശക്തിമപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. കരാര് പണതിക്കും 
കാര്ഷതിക - വ്യാവസായതിക ഉല്പ്ാേനരംഗത്പ് കാര്യമായ മുബന്റ്റ
ങ്ങള് ഉണ്ായതില. പരതിസ്തിതതി്പ് അര്ഹതിക്കുന് പ്രാധാന്യം കതിട്തിയതി
ല. സ്ത്രീകളമട ദൃശ്യത കൂടതിമയങ്തിലം സ്ായതിയായതി മതാഴതിലം വരു
മാനവം ലഭ്യമാക്കുംവതിധം അവരുമട സാമ്പത്തിക ശാക്ീകരണം 
നടന്തില. സംസ്ാന സര്്ാരതിമറേ പ്ലാൻ ഫണ്ടും പലതരം നതി�
ന്നകള്്പ് വതിബധയമായാണപ് താബഴ്പ് നല്കുന്തപ്. അതതിമറേ 
അനപാതം കുറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു. തനതപ് വരുമാനം പൂര്ണമായതി പതിരതി
മച്ചടുക്കുന്തില. ചുരു്ത്തില്, രൂപീകരണത്തിലം നതിര്വഹണത്തി
ലം ജനപങ്ാളതിത്ബത്ാമടയള്ളതും സ്യം നതിര്ണയാവകാശമുള്ള
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തുമായ ഒരു തബദേശഭരണം ഇനതിയം ഉറപ്പ് വരുബത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

4. പോരിസ്ിതിക ദുര്ബ�ത
ബനരമത് സൂേതിപ്തിച്ചതുബപാമല ബകരളത്തിമല മബനാഹരമായ 

പരതിസ്തിതതി, നമ്മുമട ഒരു പ്രധാന ശക്തിയാണപ്. എന്ാല്, പല കാ
രണങ്ങളാല് ഈ പരതിസ്തിതതി തകര്ന്നുമകാണ്തിരതി്യാണപ്. ബക
രളത്തിമല വന പരതിസ്തിതതിയതില് 1930-1970 കാലത്ം, ഇടനാടപ്, 
തീരബേശ പരതിസ്തിതതിയതില് 1980 കള്്പ് ബശഷവം നടന് മനഷ്യ 
ഇടമപടലകള് മൂന്തിടങ്ങളതിമല പരതിസ്തിതതിയതിലം അപരതിഹാര്യമായ 
മാറ്റങ്ങളണ്ാ്തിയതിട്ടുണ്പ്. വനഭൂമതി വലതിയബതാതതില് പരതിവര്ത്ന
ത്തിനപ് വതിബധയമായതി. നതിരന്രം നടക്കുന് കുടതിബയറ്റങ്ങള്മ്ലാം 
നതിയമസാധുത നല്കതിയബതാമട, വലതിമയാരു ഭാഗം വനഭൂമതി വന
മലാതായതി. വനഭൂമതിയതിമല പരതിവര്ത്നം വനപരതിസ്തിതതിയതിലം, 
നേതികളമട ഉത്ഭവസ്ലമത് കജവവ്യവസ്യതിലം വലതിയ മാറ്റങ്ങ
ള് വരുത്തി. നേതികളതില്നതിന്നുള്ള അമതിത മണല് വാരല് നേതികളമട 
സ്ാഭാവതിക ധര്മങ്ങമള ദുര്�ലമപ്ടുത്തി. സമ്പുഷ്മായ ബമല്മണ്ണപ് 
നഷ്മപ്ട്തതിനാല് മലമവള്ളമത് പതിടതിച്ചുനതിര്ത്തി സംരക്ഷതി്ാൻ 
കഴതിയന്തില. വയലകളമട വതിളവതിസപ്തൃതതിയതിലം ഭൂവതിസപ്തൃതതിയതിലം 
കുറവപ് വന്തിരതിക്കുന്നു. മഴമവള്ളം സംഭരതി്ാൻ സ്ലമതില. വയല് 
തൂര്്ലം മകട്തിടനതിര്മാണവം നതിര്�ാധം തുടരുന്നു. ഇത്രം ഇട
മപടലകള് നതിയന്ത്രതി്ാനായതി മകാണ്ടുവന് മനല്വയല്, തണ്ണീ
ര് ത്ട സംരക്ഷണ നതിയമവം തീരബേശ സംരക്ഷണ (CRZ) നതിയമവം 
അധതികാരതികള് തമന് ലംഘതിക്കുന്തായാണപ് പരതിഷതപ് പഠനങ്ങ
ള് കാണതിക്കുന്തപ്. ഡാറ്റാബ�ങ്പ് ഗസറ്റതില് പ്രസതിദ്ധീകരതി്ാനള്ള 
രാഷ്ീയ ഇച്ാശക്തി സര്്ാര് കാണതിക്കുന്തില. ഇതതിമല ബഭേഗ
തതികള് വയല് നതികത്ന്തതിനപ് സഹായകമാവകയാണപ്. കുളങ്ങ
ളം നീര്ച്ചാലകളം വലതിയബതാതതില് നതികത്മപ്ട്ടുകഴതിഞ്. 

പശ്തിമഘട്ം സംരക്ഷതി്ണമമന്തതില് ആര്ക്കും തര്്മതിമല
ങ്തിലം എങ്ങമന സംരക്ഷതി്ണമമന്തതില് ആര്ക്കും ധാരണയതില. 
ആനമുടതിക്കും കുട്നാടതിനം ഒബര സംരക്ഷണ നതിയമമാണപ്. മകട്തിട 
നതിര്മാണ േട്ങ്ങളം ഒബരബപാമല തമന്. ഇതപ് തീര്ത്ം അശാസ്ത്രീ
യമാണപ്. ക്ാറതികളമട പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് നതിയന്ത്രണമതില. സംര
ക്ഷതിത പ്രബേശങ്ങള്്പ് ചുറ്റുമുള്ള �ഫര്ബസാണ് പരതിപാലനം േര്ച്ച
യായതി മാത്രം തുടരുന്നു. കാലാവസ്ാ മാറ്റത്തിമറേ ഭീഷണതികള് 
മുകളതില് തൂങ്ങതിനതില്ക്കുന്നു. ദുരന്ങ്ങളമട ആഘാതം കുറക്ാമത 
ഭാവതി ബകരളത്തിനപ് നതിലനതില്്ാൻ കഴതിയതില. ചുരു്ത്തില് ഇന്
മത് പാരതിസ്തിതതിക അവസ്മയ, ഈ രീതതിയതില് ബക്രാഡീകരതി്ാം.
a.പ്രകൃതതിദുരന്ങ്ങള് ഉണ്ാകുന്തതിനനസരതിച്ചപ് ബകരളത്തിമല വാ

സബയാഗ്യ പ്രബേശങ്ങള് കുറഞ്വരതികയാണപ്.
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b. മഴേതിനങ്ങള് കുറയബമ്പാഴും മഴ തീവ്രത കൂടുന്തപ് ദുരന്ങ്ങളമട 
ആഘാതം വര്ധതിപ്തിക്കുന്നു. 

c. അറ�തി്ടലതിലണ്ാകുന് പാരതിസ്തിതതിക മാറ്റം പലതരം പ്രകൃതതി 
ദുരന്ങ്ങള്, ചുരുങ്ങതിയ ഇടബവളകളതില് ആവര്ത്തി്ാനതിടയാ
ക്കുന്നു.

d. ദുരന്ങ്ങള്്പ് കൂടുതലം ഇരയാകുന്തപ് േരതിദ്രരാണപ്. േരതിദ്രര്്പ് 
പ്രകൃതതി ഇന്നും ഒരു ഉപജീവന ഉപാധതിയാണപ്. എന്ാല്, പ്രകൃതതി
സംരക്ഷണം എന്തപ് േരതിദ്രജനസംരക്ഷണം കൂടതിയാമണന് 
വസപ്തുത പരതിഗണതിക്കുന്തില.

e. കാലാവസ്ാ മാറ്റത്തിമറേ പശ്ാത്ലത്തില് ശക്മാമയാരു പ്ര
കൃതതിബക്ഷാഭമത് ബനരതിടാനള്ള സ്ാഭാവതിക പരതിഹാര (Nature 
Based Solutions) ബശഷതി ബകരള പരതിസ്തിതതിക്കും ആവാസവ്യവ
സ്യ്കം കുറഞ്മകാണ്തിരതി്യാണപ്. 

f. ഈ സ്തിതതി മാറതി ദുരന്ങ്ങള് ആവര്ത്തിച്ചാലം അവയമട 
ആഘാതം കുറവള്ള ബകരളം എന്തപ് ഒരു സജീവ രാഷ്ടീയ അജ
ണ്യാവന്തില. 

5. �ിംഗ സമത്ം
ബകരളത്തിമല മതികച്ച സാമൂഹതിക സൂേതികകള്, ഇവതിടുമത് ജന

ജീവതിതത്തിമറേ വതിവതിധ ബനട്ങ്ങമളയാണപ് അടയാളമപ്ടുത്ന്തപ്. 
എന്ാല്, സ്ത്രീ- പുരുഷൻ എന്ീ േ്ന്്ത്തില് തമന്യാണപ് ഇബപ്ാഴും 
വതികസനമത് സമീപതിക്കുന്മതന് ബപാരായപ്മ നതിലനതില്ക്കുന്നു. 
എങ്തിലം 2015 ല് രാജ്യത്ാേ്യമായതി ് ാൻസപ് ജൻഡര് നയം നടപ്ാ
്തിയ സംസ്ാനമാണപ് ബകരളം. കഴതിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റാണ്തിന്തിടയതി
ല് ബകരളത്തില് നടപ്ാ്തിയ വതിവതിധ ജനകീയ ക്യാമ്പയതിനകള്, 
സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം, ജനകീയാസൂത്രണം, കുടും�ശ്രീ 
തുടങ്ങതിയവയതിലൂമട സമൂഹത്തില് സ്ത്രീകളമട ദൃശ്യതയം ഇടമപടലം 
വൻബതാതതില് കൂടതിയതിട്ടുണ്പ്. ഇതപ് സ്ത്രീകളമട പ്രശ്നങ്ങമളയം ആവശ്യ
ങ്ങമളയം കുറതിച്ചുള്ള അവബ�ാധവം േര്ച്ചകളം ഉയര്ന്നുവരാനം ഒരു 
പരതിധതിവമരമയങ്തിലം അവകാശങ്ങള് ബനടതിമയടു്ാനം സഹായ
കമായതിട്ടുണ്പ്. 

്ാൻസപ് മജൻഡര് അവകാശങ്ങള്, ആവശ്യങ്ങള് എന്തിവമയാ
മ് മപാതുസമൂഹത്തിമറേ കൂടതി ശ്രദ്ധയതിബല്പ് ഇനതിയം കൂടുതലാ
യതി  മകാണ്ടുവബരണ്തുണ്പ്. GBTQIA+ എന്തിങ്ങമന സവതിബശഷ പ്ര
ശ്നങ്ങമള ബനരതിടുന് ജൻഡര് മസ്പകപ്്മത് മപാതുസമൂഹത്തിമറേ 
ശ്രദ്ധയതിബല്പ് മകാണ്ടുവരതിക എന്തപ് ഏമറ ദുഷപ്കരമാമണങ്തി
ലം സാമൂഹതിക ധാരണകള് മാറ്റതിമയടുക്കുകയം ്ാൻസപ് മജൻഡ
ര് വ്യക്തികള്്പ് സാമൂഹതികമായ അംഗീകാരം ലഭതിക്കുന്തതിനള്ള 
ഇടമപടലകള് നടത്കയം ബവണം.
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കഴതിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റാണ്ായതി തബദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലൂമട 
സ്ത്രീകള് നടത്തിയ ഇടമപടലകള് അവരുമട സാമൂഹതിക നതിലവാരം 
ഉയര്ത്തിയതിട്ടുണ്പ്. എങ്തിലം മതാഴതിലതിമറേയം വരുമാനത്തിമറേയം കാ
ര്യത്തില് ബകരളത്തിമല സ്ത്രീകള് ഇബപ്ാഴും പതിബന്ാ്ം തമന്യാ
ണപ്. ബേശീയ കുടും�ാബരാഗ്യ സര്മവ NFHS-5 പ്രകാരം ബകരളത്തി
മല മതാഴതില് ബസനാ പങ്ാളതിത്നതിര്പ് (LFPR) 30.5 ആണപ്. ഇതപ് 
ബേശീയ ശരാശരതിബയ്ാള് (30.9) അല്പ്ം കുറവാണപ്.

നതിയമനതിര്മാണ ബവേതികളതിമല സ്ത്രീ പങ്ാളതിത്വം കുറവാണപ്.  
ജൻഡര് അസമത് സൂേതിക (GII)യതിമല ബകരളത്തിമറേ സ്ാനം 
(0.535) തമതിഴപ് നാടപ്, ഹതിമാേല് പ്രബേശപ്, ഒഡതിഷ, ഛത്ീസപ്ഘട്പ് തുട
ങ്ങതിയ സംസ്ാനങ്ങള്്പ് പുറകതിലാണപ്. സസ്തിരവതികസന ലക്ഷ്യ
ങ്ങള് അളക്കുന് നീതതി ആബയാഗതിമറേ 2019-20 മല റതിബപ്ാര്ട്പ് 
പ്രകാരം ബകരളത്തിമല  ലതിംഗസമത്ബസ്ാര് നൂറതില് 52 ആണപ്. ഇതപ് 
അഖതിബലന്്യാ ശരാശരതിയതില് മുന്തിലാമണങ്തിലം മുകളതില് പറഞ്ഞ 
GII സ്ാനത്തിനപ് ഏതാണ്പ് തുല്യമാണപ്. മാത്രമല ഹതിമാേല്പ്രബേ
ശപ്, ജമ്മു കാശപ് മീര്, ലഡാ്പ് എന്ീ പ്രബേശങ്ങള്മ്ാപ്വമാണപ്.

കണക്കുകള്്പ്പുറം ബകരളത്തിമല സ്ത്രീകളമടയം ്ാൻസപ് മജ
ൻഡര് വ്യക്തികളമടയം വ്യക്തി സ്ാതന്ത്ര്യത്തില്, കുടും��ന്ങ്ങ
ളതില്, സാമൂഹതിക നതിലവാരത്തില് എലാം വതിവതിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നുണ്പ്. സ്ത്രീകള്മ്തതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളമട കണക്കുക
ള് ബനരമത് പറഞ്ഞതിരുന്നു. ഇതപ് സ്ത്രീയമട വ്യക്തിത്ത്തിബന്ല് 
നടത്ന് അധതികാരപ്രബയാഗം കൂടതിയാണപ്. അതതിനാല്, സ്ത്രീക
ള്ക്കും ്ാൻസപ് മജൻഡര് വ്യക്തികള്ക്കും സാമൂഹതികനീതതി ഉറപ്പു
വരുത്ന് ഇടമപടലകള് ബകരളത്തില് ഇനതിയം ഉണ്ായതിവരണം. 

സോംസന്കോരിക അവലബോധം
ബനരമത് സൂേതിപ്തിച്ചതുബപാമല ബകരളത്തിമല ആഭ്യന്ര േൗ

ര്�ല്യങ്ങള് സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചമകാണ്ടും പശ്ാത്ല സൗകര്യ
ങ്ങള് മകാണ്ടും  മാത്രം പരതിഹരതി്ാവന്തല. ജനങ്ങളമട മാന
സതികമായ പരതിവര്ത്നവം അതതിനാവശ്യമുണ്പ്. അവതിമടയാണപ് 
സാംസ്ാരതിക ഇടമപടലകളമട പ്രസക്തി. എലാവബരയം ബേര്ത്
പതിടതിക്കുന്, ഹൃേകയക്യം വര്ധതിപ്തിക്കുന്, ശുഭാപ്തിവതിശ്ാസത്തില
ധതിഷ്തിതമായ �ന്ങ്ങള്  വളര്ന്നുവബരണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. സമൂഹത്തി
ല് വര്ധതിച്ചുവരുന് വലതുവല്്രണത്തിമറേ സാംസ്ാരതികതല 
അബന്ഷണങ്ങളം നടബ്ണ്തുണ്പ്.  

ഇന്മത് കാലത്പ് സംസ്ാരവം കലയം സാഹതിത്യവമമലാം 
അനീതതിമയ പ്രതതിബരാധതി്ാനള്ള ഉപാധതികളായതി മാറ ണം. സമൂ
ഹത്തില് ശക്തിമപ്ടുന് വര്ഗീയതയ്കം ഉപബഭാഗ സംസ്ാരത്തിന
മമതതിമര േരതിദ്രപക്ഷപാതതിത്മുള്ളതും ജനാധതിപത്യ, മബതതര മൂല്യ
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ങ്ങളതിലൂന്തിയതുമായ �ൗദ്ധതിക സംവാേങ്ങള് നട്ണം. അതുവഴതി 
വ്യക്തിതാല്പ്ര്യങ്ങളതില് നതിന്പ് മാറതി മപാതു ബനട്ങ്ങള്്ായതി േതി
ന്തി്ാൻ ജനങ്ങമള ബപ്രരതിപ്തി്ണം. സാംസപ് കാരതിക സംവാേ
ങ്ങളം കൃത്യമാമയാരു രാഷ്ടീയ പ്രവര്ത്നമാമണന് തതിരതിച്ചറതിവപ് 
സാംസ്ാരതിക ബവേതികളതിലം സാംസ്ാരതിക പ്രവര്ത്കരതിലമുണ്ാക
ണം. സാമൂഹതികമായ മാറ്റങ്ങബളാമടാപ്ം നതിരന്രമായതി മാറതിമ്ാ
ണ്തിരതിബ്ണ്താണപ് സാംസ്ാരതിക അവബ�ാധമമന്തും തതിരതിച്ചറതി
ബയണ്തുണ്പ്.

നവലതി�റലതിസം പ്രവര്ത്തിക്കുന്തപ് കബമ്പാളയക്തിമ്ാപ്ം 
സാംസ്ാരതിക യക്തിമയക്കൂടതി ഉപബയാഗതിച്ചാണപ്. അതതിനാല്ത്
മന്, മുതലാളതിത് യക്തിയാണപ് ഇന്പ് സാംസ്ാരതിക രംഗമത് 
നയതിക്കുന്തപ്. മൂലധന ഒഴു്തിമന സഹായതിക്കുന് പ്രധാന ഘടക
മായതി സംസ്ാരം മാറതിയതിരതിക്കുന്നു; ഒപ്ം അമതാരു മൂലധന രൂപം 
കൂടതി കകമ്ാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഇന്മത് ബലാകത്പ് സാമ്പത്തിക മൂ
ലധനത്തിമറേ ആധതിപത്യബശഷതിബപാമല തമന് സാംസ്ാരതിക മൂല
ധനത്തിനം ആധതിപത്യബശഷതി കകവന്തിരതി്യാണപ്.

േരതിത്രത്തില് നതിന്നുള്ള അന്യവല്്രണം, അരാഷ്ടീയവല്്
രണം, മധ്യവര്ഗവല്്രണം എന്തിങ്ങമനയള്ള ഇടമപടലകള് 
വഴതി കബമ്പാളത്തിനനകൂലമായ മാനസതികാവസ്കള് കൃത്രതിമമാ
യതി സൃഷ്തിമച്ചടുക്കുകയാണപ്. ഇബതരീതതിയതില് നവഫാസതിസപ്റ്റപ് പ്രവണ
തകളം സംസ്ാരത്തില് ഇടമപടുന്നുണ്പ്. മമറ്റാരര്ത്ഥത്തില് നവ
ഫാസതിസവം നവലതി�റലതിസവം ഒന്തിച്ചപ് ഇടമപടുന് രംഗമാണപ് 
ഇന്പ് സംസ്ാരം. ഇത്രബയമറ പ്രാധാന്യമുമണ്ങ്തിലം രാഷ്ടീയ പ്ര
സ്ാനങ്ങള് ബപാലം ഒരു രണ്ാംതല പരതിഗണനയാണപ് സാംസ്ാ
രതിക രംഗമത് പ്രവര്ത്നങ്ങള്്പ് നല്കുന്തപ്.

കാര്യങ്ങമള നതിസ്ാരവല്്രതിക്കുക, ഗൗരവബമറതിയ �ൗദ്ധതിക 
സംവാേങ്ങമളയം ബുദ്ധതിജീവതികമളയം വതിലകുറച്ചപ് കാണുക, വ്യാ
ജപ്രതതിച്ായകള് നതിര്മതിമച്ചടുക്കുക, പുറംതള്ളമപ്ട്വരുമട ഭാഷ, 
സംസ്ാരം, േരതിത്രം എന്തിവമയ അവഗണതിക്കുക തുടങ്ങതിയവമയാ
മ് കബമ്പാളവം ഫാസതിസവം ബേര്ന്പ് നടപ്ാ്തിമ്ാണ്തിരതി്
യാണപ്. 

സ്തന്ത്ര ഇന്്യയതിമല സാംസ്ാരതിക േതിന്കളതില് രണ്പ് കകവ
ഴതികള് എ്ാലത്ം പ്രകടമായതിരുന്നു. ഒന്ാമബത്തപ്, സംസ്ാര
മത് ഒരു മബതതര ഇടമപടലായതി്ണ്പ് രാജ്യമത് �ഹുസ്രതമയ 
അതതിമറേ പൂര്ണതയതില് ഉള്മ്ാള്ളുന്തായതിരുന്നു. രണ്ാമബത്
തപ്, സംസ്ാരമത് ഒരുതരം മതവതിശ്ാസമായതി കണ്ാക്കുന്
താണപ്. ഒന്ാമമത് സമീപനമാണപ് സ്ാതന്ത്ര്യസമര കാലത്പ്  
രാജ്യം ഉയര്ത്തിപ്തിടതിച്ചതപ്. അതതിമറേ ഉപജ്ഞാതാ്ള് പ്രധാനമാ
യം ടാബഗാറും ഗാന്തിജതിയമായതിരുന്നു. ടാബഗാര് പറഞ് “Political 
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freedom could not necessarily make a nation free, unless it is 
coupled by cultural emanicipation.” ഗാന്തിജതി ഇബത കാര്യമത് 
മമറ്റാരു രീതതിയതിലാണപ് അവതരതിപ്തിച്ചതപ്. “The two things, the 
social re - ordering and the fight for political swaraj must go 
hand in hand.” ഇതതിമല social re- ordering അഥവാ സാമൂഹതിക 
പുനഃക്രമീകരണത്തിനായാണപ് ഗാന്തിജതി സാംസ്ാരതിക പ്രവര്ത്
നങ്ങമള ഉപബയാഗതിച്ചതപ്. 

ഇന്മത് പ്രധാന പ്രോരണ ഉപാധതികളായ സതിനതിമ, ടതി.വതി., 
പത്രമാസതികകള് എന്തിവമയാമ് ബകാര്പ്ബററ്റപ് നതിയന്ത്രണത്തി
ലായതി്ഴതിഞ്. കബമ്പാളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്തപ് തമന് ഉപബഭാഗ 
സംസ്ാരത്തിമറേ ആധതിപത്യം ഉറപ്തിച്ചുമകാണ്ാണപ്. പണത്തിനാ
യതി എന്തും മേയ്യാൻ തയ്യാറായതി നതില്ക്കുന് ക്രൂര മനസ്സുകളമണ്
ന്ാണപ് നര�ലതി അട്മുള്ള കാര്യങ്ങള് കാണതിക്കുന്തപ്.  

വതിശാലാടതിസ്ാനത്തില് ശാസ്ത്രബ�ാധമത്ക്കൂടതി ഉള്മ്ാള്ളു
ന്താണപ് സംസ്ാരം. ശാസ്ത്രബ�ാധമത് ഒരു ജീവതിതരീതതിയാ്തി 
മാറ്റുന്തപ്, വ്യക്തിയമട സാംസ്ാരതിക അവബ�ാധവമായതി �ന്
മപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. ആ രീതതിയതില് സംസ്ാരവം ശാസ്ത്രബ�ാധവം ബവ
ര്തതിരതി്ാൻ കഴതിയാത്വതിധം ബേര്ന്നു നതില്ക്കുന്നുണ്പ്.

സംസ്ാരവമായതി �ന്മപ്ടുത്തി േര്ച്ച മേബയ്യണ് മമറ്റാന്ാ
ണപ് മാതൃഭാഷ. ഏമതാരു പ്രബേശത്തിമറേയം സാമൂഹതിക പരതിവര്ത്
നത്തിമറേ പ്രധാന ോലകശക്തിയാണപ് അവതിടുമത് മാതൃഭാഷ. 
ജനങ്ങളതില് അന്ര്ലീനമായ കഴതിവകമളയം സര്ഗബശഷതിക
മളയം പുറമത്ടു്ാനം, വതികസതിപ്തി്ാനം പ്രകാശതിപ്തി്ാനം 
മാതൃഭാഷ  മാധ്യമമായതി വര്ത്തിബ്ണ്തുണ്പ്. മാതൃഭാഷ ബകവല
മമാരു ഭാഷയായതി പഠതിച്ചാല് മാത്രം ബപാര, ജീവതിതവതിനതിമയത്തി
മറേ ഉപാധതികൂടതിയാകണം. നതിര്ഭാഗ്യവശാല് മാതൃഭാഷാപഠനം 
ഒരുതരം അപകര്ഷതാബ�ാധമാണപ് ഇന്പ് ബകരളത്തിലണ്ാക്കു
ന്തപ്. അതുവഴതി അന്യഭാഷാ പ്രാവീണ്യമതിലാത് മതിടു്രായ യവ
തലമുറ അവഗണതി്മപ്ടുകയാണപ്. ഇതും നാടതിമറേ വലതിമയാരു 
സാമൂഹതിക നഷ്മാണപ്.

ഈമയാരു സാഹേര്യത്തില്, സാംസ്ാരതിക പ്രവര്ത്നമമന്
തപ് കൃത്യമാമയാരു രാഷ്ടീയ പ്രവര്ത്നമാവകയാണപ്. സാഹതിത്യം, 
കല, കളതികള്, േതിത്രമമഴുത്പ്, നാടകം, സംഗീതം എന്തിങ്ങമന 
ഓബരാ രംഗത്ം ശാസ്ത്രബ�ാധ പ്രോരണത്തിന്ായതി എന്പ് നട
്ണം, എന്പ് പ്രേരതിപ്തി്ണം, എങ്ങമന ഇടമപടണം എന്തപ് 
സം�ന്തിച്ച അവബ�ാധം ജനങ്ങളതിബലമ്ത്തിക്കുകയാവണം 
സാംസ്ാരതിക രംഗമത് പ്രവര്ത്നങ്ങളമട ഇന്മത് ലക്ഷ്യം. 
അതപ് ഇന്പ് ശക്തിമപ്ട്ടുവരുന് നവലതി�റല് നവഫാസതിസപ്റ്റപ് കൂട്ടു
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മകട്തിമന പ്രതതിബരാധതി്ാനള്ള പ്രധാന ഉപാധതികളതിമലാന്ാണപ്.

വിദ്ോഭ്ോസം
വതിേ്യാഭ്യാസരംഗമാണപ് എലാറ്റതിമറേയം ഉറവതിടം. ബകരളത്തിലാക

മട്, മപാതുവതിേ്യാഭ്യാസ രംഗമത് പശ്ാത്ല സൗകരങ്ങള് ഏമറ 
മമച്ചമപ്ട്തിട്ടുണ്പ്. എന്ാല്, ഉള്ളട്ത്തിലം അധ്യയന രീതതിയതിലം   
അധ്യയന മാധ്യമത്തിലം ഇനതിയം മാറ്റം വബരണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. അധ്യ
യന മാധ്യമം മാതൃഭാഷയാകണമമന്തതിബനാടപ് ഇന്നും പുറംതതിരതി
ഞ്നതില്ക്കുന് നതിലപാടാണുള്ളതപ്. മാത്രമല, മപാതു സപ്കൂളകളതില് 
നതിയമം അനശാസതിക്കുന്തതിബന്ാള് കൂടുതല് ഇംഗ്ീഷപ് മീഡതിയം 
ക്ാസകളാണപ്  ഉണ്ായതിവരുന്തപ്. ഒരുതരം  സാമൂഹതിക ബവര്തതിരതി
വപ് മപാതു സപ്കൂളകളതിമല മേറതിയ ക്ാസതില് തമന് രൂപമപ്ടുന്നുണ്പ്. 
സ്കാര്യ വതിേ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള് പലതും മത- ജാതതി നതിയന്ത്ര
ണങ്ങളതിലായതതിനാല് തമന് വതിശാലമായ മസകയുലര് - ജനാധതി
പത്യ അന്രീക്ഷമല അവതിമട നതിലനതില്ക്കുന്തപ്.

ജ്ഞാനസമൂഹ സൃഷ്തിയം ഉന്ത വതിേ്യാഭ്യാസരംഗവം തമ്തില് 
�ന്മപ്ടുത്തിയള്ള േര്ച്ചകള് ഏമറ നടക്കുന്നുമണ്ങ്തിലം കാര്യ
മാമയാരു മാറ്റം വന്നുതുടങ്ങതിയതിട്തില. അറതിവതിമറേ സാര്വത്രതികവ
ല്്രണം എന് നതിലക്ാണപ് വതിജ്ഞാനസമൂഹം ഉയര്ന്നുവബര
ണ്തപ്.  എന്ാല് അറതിവതിമന ഒരു കച്ചവടച്ചര്പ് എന് നതിലക്ാണപ് 
പലബപ്ാഴും  കബമ്പാളം പരതിഗണതിക്കുന്തപ്. അതാണപ് വതിജ്ഞാന 
സമ്പേപ്ഘടനക്ടതിസ്ാനം. സ്കാര്യ / സ്ാശ്രയ സ്ാപനങ്ങളമട 
ആധതിക്യം ഗുണനതിലവാരത്തിമറേ കാര്യത്തിലം ഉന്ത വതിേ്യാഭ്യാസ
രംഗമത് സാമൂഹതിക നതിയന്ത്രണത്തിമറേ കാര്യത്തിലം ഒബട്മറ വതി
ട്ടുവീഴ്ചകള്്പ് ഇടയാക്കുന്നുണ്പ്.

ഭോവി ലകരളത്തില�ക്ന്
ശാസ്ത്രബ�ാധമട്മുള്ള ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങമളയം പങ്ാളതി

ത് ജനാധതിപത്യ ക്രമമത്യം പാരതിസ്തിതതിക സസ്തിരതമയയം 
തതിരതിച്ചുപതിടതിക്കുകയം ശക്തിമപ്ടുത്കയം നതിത്യജീവതിതത്തിമറേ ഭാ
ഗമാ്തി മാറ്റുകയം മേയപ്തുമകാണ്ടു മാത്രമമ ബകരളീയ സമൂഹ
ത്തിലണ്ായതിമ്ാണ്തിരതിക്കുന് അപേയങ്ങമള പ്രതതിബരാധതി്ാൻ 
കഴതിയൂ. അതതിന്ായതി സമാനമനസ്മരമയലാം അണതിനതിരത്ക 
എന്തപ് കാലഘട്ം ആവശ്യമപ്ടുന് രാഷ്ടീയ പ്രവര്ത്നമാണപ്. 
സംസ്ാന വ്യാപകമായതി ബകരളം മുഴുവൻ ഇതതിനപ് സഹായകമായ 
മേറുതും വലതുമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നട്ണം. പറയാനള്ളതപ് 
തുറന്പ് പറയാനം, ബകള്്ാനം, േര്ച്ചമേയ്യാനം, ഉരുത്തിരതിഞ്വ
രുന് തീരുമാനങ്ങള് നടപ്ാ്ാനമുള്ള വതിവതിധതരം ജനാധതിപത്യ 
ബവേതികള് ഉണ്ായതിവരണം. വസപ്തുതകളമട പതിൻ�ലബത്ാമടയ
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ള്ള സംവാേങ്ങള് വ്യാപകമായതി നട്ണം. സാംസ്ാരതിക അപേയ
ത്തിനള്ള കാരണങ്ങള് വതിശേമായതി േര്ച്ചമേയപ്തപ് പരതിഹരതി്ണം.

നാം ലക്ഷ്യമതിബടണ്തപ്  ഇന്ബത്തതില്നതിന്പ് വ്യത്യസ്തമാമയാ
രു ബകരളമാവണം. മുകളതില് സൂേതിപ്തിച്ച പലതരം ആഭ്യന്ര േൗ
ര്�ല്യങ്ങളള്ള ഇന്മത്  ബകരളത്തിനപ് ഒബട്മറ പരതിമതിതതികളണ്പ്. 
അതതിനാല് എലാ രംഗങ്ങമളയം സ്പര്ശതിക്കുന്തും ശാസ്ത്രബ�ാധ
ത്തില് അധതിഷ്തിതവമായ സാമൂഹതിക പരതിവര്ത്നം തമന്യാണപ് 
നടബ്ണ്തപ്. അതതിനപ് ബവണ്തി ഓബരാ രംഗത്ം മേബയ്യണ്കാര്യങ്ങള് 
വതിപുലമായ ജനാധതിപത്യ സംവാേങ്ങളതിലൂമട രൂപമപ്ടുത്തിമയടു്
ണം. ജനവതിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക - രാഷ്ടീയ നയപരതിപാടതികമള  
പ്രതതിബരാധതിച്ചാല് മാത്രം ബപാരാ, ജനങ്ങളതില് ശുഭാപ്തി വതിശ്ാസം 
വളര്ത്ം വതിധം ഹൃേകയക്യം ഊട്തി ഉറപ്തി്ണം. ഇവതിമട മാമൂല് 
രീതതികള് പലതും തതിരസ്രതിബ്ണ്തിവരും. ഇതതില് പ്രധാനം പരതിമതിത 
വതിഭവങ്ങളമട ആസൂത്രതിതമായ ഉപബയാഗമാണപ്. മണ്ണപ്, മവള്ളം, മന
ഷ്യാധ്ാനം, കജവകവവതിധ്യം, കവേയുതതി, മൂലധനം എന്തിവയാ
ണപ് ഇതതില് പ്രധാനം. 

വളമര പ്രധാനമപ്ട്താണപ് ബകരളത്തില് വര്ധതിച്ചുവരുന് അനാ
ോരങ്ങളം അന്വതിശ്ാസങ്ങളം ഉയര്ത്ന് പ്രശ്നങ്ങള്. പ്രളയത്തില് 
കക-മമയപ് മറന്പ് പ്രവര്ത്തിച്ചവര്, ശ�രതിമലയതിമല ബകാടതതിവതിധതി
മയത്ടര്ന്പ് േതിന്തിച്ചതിതറതിയതപ് നാം കണ്താണപ്. അന്വതിശ്ാസ
ങ്ങള് പലതും കബമ്പാളവമായതി �ന്മപ്ട്താണപ്. അനാോരങ്ങ
ള്്ാകമട്,  ബകന്ദസര്്ാരതിമറേ പതിന്തുണയം കൂടതിവരതികയാണപ്. 
ആധുനതിക സാബങ്തതിക ബനട്ങ്ങമള പ്രബയാജനമപ്ടുത്ബമ്പാഴും ശാ
സ്ത്രത്തിമറേ രീതതിമയ അവഗണതിക്കുകയാണപ്. 

എങ്ങമനയം പണം ബനടുക എന് കബമ്പാള ആസക്തിയാണപ് 
എന്തും മേയ്യാൻ ജനങ്ങമള ബപ്രരതിപ്തിക്കുന്തപ്. ഈശ്രവതിശ്ാസ
മത്യം ആരാധനാലയങ്ങമളയം, കബമ്പാളമത്യം ജാതതിമയയം 
മതമത്യമമലാം പരസ്പരം കൂട്തിബച്ചര്ത്ള്ള രാഷ്ടീയ മുതമലടുപ്ാണപ് 
നടക്കുന്തപ്.  ഇമതാമ്  തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞപ് പ്രതതിബരാധതിച്ചാല് മാത്രം 
ബപാരാ, ശാസ്ത്രത്തിമറേ രീതതിയമടയം ശാസ്ത്രബ�ാധത്തിമറേയം 
പതിൻ�ലബത്ാമട ബനരതിടാനം പരാജയമപ്ടുത്ാനം കഴതിയണം. 
നതിയമനതിര്മാണമാവാം; പമക്ഷ ജനമനസ്സുകളതില് വരുന് മാറ്റമാ
ണപ് പ്രധാനം.  

ഉപസംഹോരം
ശാസ്ത്രബ�ാധത്തിലധതിഷ്തിതമായതും സമഗ്രവമായ സാമൂഹതിക 

പരതിവര്ത്നത്തിലൂമട, സമാനമായതി േതിന്തിക്കുന്വരുമായതി കൂടതിബച്ച
ര്ന്പ്, സമൂഹമത് മമാത്ം സംവാോത്മകമാക്കുകയം ഇന്ബത്
തതിബന്ാള് മമച്ചമപ്മട്ാരു ബകരളമത് വരും തലമുറക്ായതി ഉറപ്ാ
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ക്കുകയമാണപ്   പരതിഷത്പ് ക്യാമ്പയതിമറേ ലക്ഷ്യം. ഇതതിനള്ള പ്രധാന  
തടസ്ം ബേശീയതലത്തില് ശക്തിമപ്ടുന് രാഷ്ടീയവം സാമൂഹതികവ
മായ  മവല്ലുവതിളതികളാണപ്. ബകന്ദ നതിലപാടുകമള ബോേ്യംമേയപ്തും പ്ര
തതിബരാധതിച്ചും പകരംമവച്ചും  മാത്രബമ നവലതി�റലതിസത്തിനം നവ 
ഫാസതിസത്തിനം എതതിരായള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് സംഘടതിപ്തി്ാ
ൻകഴതിയൂ. ഇതതിന്ാകമട്, ഇന്്യയതില് ശക്തിമപ്ടുന്  മുതലാളതിത്
വ്യവസ്ക്കത്പ്  നതിന്പ്  തമന് ബകരളത്തിബറേതായ �േല് പരതി
പാടതികള്  ഉണ്ാകണം. 

രണ്ാമബത്തപ്, ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങളാണപ്.  അവ പരതിഹരതി
ക്കുന്തതിനള്ള കര്മപരതിപാടതികളണ്ാവണം. ഇതതിനപ് രണ്തിനം കഴതി
ഞ്ഞകാല ബനട്ങ്ങളതില് അഭതിരമതിച്ചാല് ബപാരാ, നതിലവതിലള്ള മവല്ലു
വതിളതികള് ഏമറ്റടു്ാനം ജനങ്ങമള സജ്ജരാ്ണം. ആഭ്യന്ര 
േൗര്�ല്യങ്ങള് പലതും ശക്തിമപ്ടുന്തപ് വതിഭവ ഉപബയാഗത്തിമല 
പലതരം സ്ാപതിത താല്പ്ര്യങ്ങളമട പശ്ാത്ലത്തില് കൂടതിയാണപ്. 
നാടതിമറേയം ജനങ്ങളമടയം മപാതുബനട്മത് മുൻനതിര്ത്തി ഇത്രം 
സ്ാപതിത താല്പ്ര്യങ്ങബളാടപ് സന്തിയതിലാമത ഏറ്റുമുബട്ണ്തിവരും.

വതിവതിധ തലങ്ങളതില് നടക്കുന് ആശയ സംവാേങ്ങളതിലൂമട പുതതിയ 
പരതിഹാര നതിര്ബേശങ്ങള് ഉണ്ായതിവരുമമന്പ് കരുതാം. അതുവഴതി  
നാം ലക്ഷ്യമതിടുന് പാരതിസ്തിതതികമായം സാമ്പത്തികമായം സാമൂ
ഹതികമായം സാംസ്ാരതികമായം ഭദ്രതയള്ള പുതതിയ ഒരു ബകരളം രൂ
പമപ്ടുത്കതമന്മേയ്യാം.

	സമഗ്രവം ശാസ്ത്രബ�ാധത്തിലധതിഷ്തിതവമായ 
സാമൂഹതിക മാറ്റത്തിനായതി അണതിബേരുക.

	ശാസ്ത്രബ�ാധ പരതിബപാഷണമട്മുള്ള ഭരണഘട
നാമൂല്യങ്ങള് സംരക്ഷതിക്കുക.

	 മഫഡറല് സങ്ല്പ്ങ്ങള്മ്തതിരായ നയങ്ങമള
യം നടപടതികമളയം പ്രതതിബരാധതിക്കുക.

	 ബകരളത്തിമറേ ആഭ്യന്ര േൗര്�ല്യങ്ങള് തതിരതിച്ചറതി
ഞ്ഞപ് പരതിഹരതിക്കുക.

	അറതിവനതിര്മാണത്തിലം വതിജ്ഞാനസമൂഹനതിര്മതിതതി
യതിലം മാതൃഭാഷയ്കള്ള പ്രാധാന്യം തതിരതിച്ചറതിയക, മാതൃ
ഭാഷാമാധ്യമ വതിേ്യാഭ്യാസത്തിനായതി അണതിബേരുക.

	അധതികാരവതിബകന്ദീകരണ നടപടതികള് ശക്തിമപ്
ടുത്കയം ജനപങ്ാളതിത് വതികസനപരതിപാടതികള് 
വ്യാപകമാക്കുകയം മേയ്യുക. 

	ശാസ്ത്രം ജനനന്ക്പ്, ശാസ്ത്രം നവബകരളത്തിനപ്. 


