
 
പുതിയ േകരളം നിർ �ി�ാൻ  

ബഹുമാനെ�� േകരള മുഖ�മ��ി�്, 
അേ�യ�ം വിനാശകരമായ �പകൃതിദുര��ളാൽ തകർ� േകരള�ിെ�     
പുനർനിർ �ാണമ� പുതിയ േകരള�ിെ� സൃഷ്ടിയാണ് നടേ��െത�് േകരള      
സർ�ാരിനും ജനതയ്�ും േവ�ി അ�് നട�ിയ �പഖ�ാപനെ� േകരള       
ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�് സ�ാഗതം െച���ു.  
േകരള�ിെ� സവിേശഷതയാർ � മൂ�് ഭൗമേമഖലകെളയും - ഉരുൾെപാ�ലും      
മ�ിടി�ിലും വ�ാപകമായി നട� മലനാട്, ആകസ്മിക െവ�െ�ാ��ിൽ തകർ�       
ഇടനാട്, �പളയ ജല�ിൽ മു�ിയ തീര�പേദശം-�പകൃതിദുര�ം ബാധി��. 483 േപർ�്        
ജീവൻ  നഷ്ടെ���. ല��ണ�ിന് ജന�ൾ�് സർ �വും നഷ്ടമായി. കൃഷിയും        
ജീവേനാപാധികള�ം ഇ�ാതായി. െക�ിട�ൾ നശി��. േറാഡുകൾ തകർ  �ു. 40,000 േകാടി        
രൂപയുെട നാശനഷ്ട�ൾ ഉ�ായിെയ�ാണ് �പാഥമിക കണ�്. ഇ�ര�ിൽ      
�പളയ�ിൽ തകർ  �ടി� േകരളെ� പുതു�ി പണിയുക എ�ത് ഏെറ �ശമകരമായ        
കാര�മാണ്. 
അ�പതീ�ിതമായി വ� �പകൃതിദുര��ളിൽ തളരാെത അതിെന േനരിടാനും      
അതിജീവി�ാനും േകരള�ിെല സർ  �ാരിനും ജന�ൾ�ും കഴി�ു എ�തിൽ      
സംശയമി�. േസവനസ��രായി ഒ� മനേ�ാെട അണിനിര� ജന�ൾ�് മു�ിൽ നി�്        
ലഭ�മായ എ�ാ സംവിധാന�െളയും ഏേകാപി�ി�് ര�ാ�പവർ�നം പൂർ  �ിയാ�ാൻ      
സർ  �ാരിന് സാധ�മായി. സമാനതകളി�ാ� ര�ാ�പവർ �നെമ�് അത്     
വിേശഷി�ി�െ���. 
എ�ാൽ ചുരു�ിയ കാലംെകാ�് പൂർ  �ിയാ�ാൻ കഴിയു�ത� പുതിയ േകരളസൃഷ്ടി.       
�ഹസ�കാല ദീർ ഘകാല നടപടികള�ം പരിപാടികള�ം അട�ു� പുതുേകരള മാ�ർ�ാൻ       
രൂപ െ�ടു�ണം. േകരള�ിെ� ഭൂ�പകൃതിയുെട സവിേശഷതകൾ     
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, നവേകരള�ിനായു� മാ�ർ�ാനിൽ - മലനാട്, ഇടനാട്,      
തീരേദശം എ� തര�ിൽ സബ്�ാനുകൾ ഉ�ാവണം.  
ശാസ്�തവി�ാന�ിെ�യും സാേ�തികവിദ�കള�െടയും സമുചിതമായ   
�പേയാഗ�ിലൂെട മാ�തേമ നമു�് പുതുേകരളം സൃഷ്ടി�ാനാവൂ. ശാസ്�തസാേ�തിക      
�ാപന�ള�െട വലിയ ഒരു നിരതെ� േകരള�ിൽ ഉ�്. ഇതിനു പുറെമ വിവിധ         
സർ�കലാശാലകള�ം േക�� ഗേവഷണ �ാപന�ള�ം ഉ�്. ഇവ േകരള�ിെ� വലിയ        
ഒരു ആസ്തിയാണ്. േകരള�ിെല ശാസ്�തഗേവഷണ �ാപന�െള പരമാവധി      
�പേയാജനെ�ടു�ുവാൻ ഈ ബൃഹ�ായ യ��ിന് കഴിയണം. 
പുതിയ േകരള സൃഷ്ടിയിൽ എെ�ാെ� നട�ണം എ�തുേപാെല �പാധാന�ം       
അർ ഹി�ു� കാര�മാണ് എെ�ാെ� നട�ാൻ പാടി� എ�തും. 
 

സമീപനം 
 



സു�ിരതസു�ിരത, തുല�തതുല�ത, പ�ാളി�ംപ�ാളി�ം, ജനാധിപത�ംജനാധിപത�ം, സുതാര�തസുതാര�ത, സാമൂഹ�നീതിസാമൂഹ�നീതി  
ഇവെയ�ാംഇവെയ�ാം നാളെ�നാളെ� േകരള�ിെ�േകരള�ിെ� മുഖമു�ദകളാകണംമുഖമു�ദകളാകണം. 
 

1. കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ� ആഘാത�ൾ േകരള�ിൽ കൂടുതലായി    
അനുഭവെ�ടും എ�ാണ് എ�ാ പഠന�ള�ം നൽകു� സൂചന. ആഘാത       
ലഘൂകരണ�ിനു� എ�ാ സാധ�തകള�ം പരമാവധി    
�പേയാജനെ�ടു�ു�താകണം പുതിയ േകരള സൃഷ്ടി�ു� �പവർ�ന�ൾ. 

2. ദുര�ം നൽകു� പാഠ�ളിൽ �പാധാനം പ�ിമഘ��ിെല ഏതാനും വിേ�ജുകൾ       
മാ�തമ� േകരള�ിെ� മി� ഭാഗ�ള�ം പാരി�ിതിക ദുർബല�പേദശമാണ്      
എ�താണ്. 

3. പാരി�ിതിക തകർ�െയ പരിഗണി�ാെത നട� വികസന ഇടെപടലുകൾ      
ദുര��ിെ� ആഘാതം വർധി�ി�� എ�ത് ഏവർ�ും മന�ിലായിരി�ു�ു. 

4. പരി�ിതിയും വികസനവും ത�ിലു� ബ�ം സു�ിരവികസന കാഴ്ച�ാടിൽ      
ഉൾ െ�ാ�ണം. സു�ിരവികസനെമ�ത് തലമുറകൾ�ിടയിൽ തുല�ത     
ഉറ�ാ�ാനു� സമീ പനമാണ്. വരും തലമുറകൾ�് കൂടി അവകാശെ��       
വിഭവ�ൾ ഇേ�ാെഴ െചലവഴി�രുത്. 

5. �പവർ�ന�ളിെല സുതാര�ത സാമൂഹ�പ�ാളി�ം വർധി�ി�ും.    
വിവരസാേ�തിക വിദ�കള�െട �പേയാഗം ഇതിന് അനിവാര�മാണ്. 

6. പുതിയ േകരള സൃഷ്ടിയിൽ സാമൂഹ�പ�ാളി�ം വിശിഷ�ാ യുവതലമുറയുെട      
മുൻക��ം പ�ാളി�വും ഉറ�ാ�ണം. 

7. പുതുേകരള സൃഷ്ടിയിൽ സ്�തീകള�െട പ�് ഏെറ നിർണായകമാണ്. അവരുെട       
സാമൂഹ� പ�ാളി�വും െതാഴിൽപ�ാളി�വും വലിയേതാതിൽ    
വർധി�ി�ുവാനും സാ��ിക സ�ാത����ിേല�് വളർ�ുവാനും കഴി�ാേല     
നാളെ� േകരള�ിെ� വികസന േന��ൾ�് സു�ിരത ഉറ�ാ�ാനാകൂ. 

8. സർ�ാരിെ� മുഖ� ചുമതല�ാരായി��� സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�രുെട     
വീ�ണവും സമീപനവും പുതുേകരള സൃഷിടിയിൽ നിർണായകമാണ്. അവരുെട      
സർഗാ�കപ�ാളി�ം ജനപ�ാളി�േ�ാെടാ�ം ഉറ�ാ�ുക എ�ത്    
അനിവാര�മാണ്. 

9. ബാഹ�ഏജൻസികള�േടതട�മു� ഉപേദശ നിർേദശ�ൾ േകരള�ിെല    
ശാസ്�തസാേ�തിക സമൂഹവുമായി സംവദി��െകാ�ുേവണം �പാേയാഗിക    
പ�തികൾ രൂപെ�ടു�ാൻ. 

10. നവേകരള നിർമാണ�ിനായി ആഭ��ര വിഭവസമാഹരണ�ിനു� സാധ�തകൾ     
പരമാവധി ഉപേയാഗെ�ടു�ണം. 

11. ഉപാധികളി�ാ� ദീർഘകാലവായ്പകളാണ് അഭികാമ�ം. 

ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ െചേ�� കാര��ൾ 

1. പുതു�െ�ടാ� �പകൃതിവിഭവ�ള�െട ഉടമ�ത പൂർണമായും സർ�ാരിൽ     
നി�ിപ്തമാ�ണം. ഇവയുെട വിനിേയാഗം െപാതുനിയ��ണ�ിലാവണം. 

2. �പകൃതിെയയും പുതു�െ�ടാ� �പകൃതിവിഭവ�ള�െട വിനിേയാഗെ�യും    
ബാധി�ു� നിയമ�ൾ (ഉദാ: െനൽവയൽ ത�ീർ�ട നിയമം, ക�ാറി ച��ൾ,        
തീരേദശപരിപാലനനിയമം തുട�ിയവ.) �പളയപ�ാ�ല�ിൽ   
പുനഃപരിേശാധി�ുകയും കാലാവ�ാമാ��ിെ� സാഹചര��ൾ�നുസരി�്   
അവ േഭദഗതി െച��കയും േവണം. 

3. നിലവിൽ നിയമമി�ാ� ഖനനേമഖലയ്�ായി സമ�ഗനിയമം െകാ�ുവരണം.     
ഇ�ാര��ൾ�ായി ഒരു ഹരിത നിയമക�ീഷെന നിേയാഗി�ാവു�താണ്. 

4. പാരി�ിതിക പാദമു�ദ (Ecological Footprint) കുറ��െകാ�ു� വളർ�യാവണം      
നവേകരളസൃഷ്ടിയിൽ ഉ�ാേക�ത്. 

5. േകരള�ിൽ ഭൂമിയുെട അളവ് പരിമിതമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഉടമ�ാവകാശ�ിെ�      
േപരിൽ അപരിഹാര�മായ മാ��ൾ വരു�ുവാനു� വ��ിയുെട അവകാശം      
നിയ��ി�ണം. ഊഹ��വട�ിനു� ഉൽ��മായി കണ�ാ�ു�ിടേ�ാളം    
ഭൂമിെയയും �പകൃതിെയയും സംര�ി�ാനാവി�. ഭൂമി ൈകമാ�ം സർ�ാർ      
നിയ��ിത ലാ�ബ്ാ�ുകളിലൂെട മാ�തം എ� നിയ��ണം അനിവാര�മാണ്. 



6. േകരളം െപാതുവിൽ പരി�ിതി ദുർബലമായതിനാൽ Zonation കർശനമായി      
നട�ാ�െ�ടണം. ദീർഘകാലെ� അനുഭവപാഠ�ള�െടയും   
ശാസ്�തീയപഠന�ള�െടയും അടി�ാ ന�ിൽ പുതിയ നിർ�ിതികേളാ     
മാ��േളാ പാടിെ��് കെ��ിയ �പേദശ�ൾ No Development Zone കൾ ആയി         
വി�ാപനം െച�ണം. പരി�ിതിേലാലേമഖലകളിൽ കേ���ള�ം പുതിയ     
നിർ�ിതികള�ം പൂർണമായി തടയണം. അതിെ� ഫലമായു� പുനരധിവാസ�ിന്      
സർ�ാർ ആവശ�മായ തീരുമാനം, സഹായം, നിർവഹണം എ�ിവ ഉറ�ാ�ണം. 

7. േകരള�ിെ� ഭൂ�പകൃതി, കുറ� ഭൂലഭ�ത, ജനെ�രു�ം എ�ിവ പരിഗണി�്       
േകരള�ിന് സമ�ഗമായ ഒരു പാർ�ിടനയം ഉ�ാകണം. ഭൂമി പരമാവധി കുറ�്        
ഉപേയാഗി�ു� മുകളി േല�ു� വളർ�ാ രീതി (ഫ് ളാ�് സമു�യം),       
തരിശുവീടുകള�െട പുനർവിതരണം, ഒരു കുടുംബ�ിന് ഒ�ിലധികം വീടുകൾ�്      
അനുമതി നൽകാതിരി�ൽ, വീടിെ� വലി�ം ആള�കള�െട എ��ിനനുസരി�്      
നിയ��ി�ൽ, കുറ� വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�ു� ഊർജ സാ��ത കുറ�       
വീടുകൾ�് �പേത�ക പരിഗണന നൽകൽ എ�ിവ പാർ�ിടനയ�ിെ�      
ഭാഗമാകണം. േകരള�ിൽ പാർ�ു�വർ�ായിരി�ണം   
പാർ�ിടനിർ�ാണ�ിൽ മുൻഗണന. 

8. �പകൃതി�ിണ�ു� വാസ്തുവിദ�യും നിർ�ാണസാമ�ഗികള�ം   
േ�പാ�ാഹി�ി�ണം. കരി��്, െവ��ക�്, ചുടുക�, േകാൺ�കീ�് ഇവയുെട      
ഉപേയാഗം കഴിയു��ത കുറയ്�ണം. മ�് ഉപായ�ള�ം വസ്തു�ള�ം      
നിർേദശി�െ�ടണം. 

9. പുതിയ നിർ�ിതികൾെ��ാം ഹരിത േ�പാേ�ാേ�ാൾ ബാധകമാ�ണം.     
നിർ�ിതികൾ വിഭവ മിതത�ം പാലി�ു�വയാകണം. 

10. നദികള�െടയും നദീതട�ള�െടയും സംര�ണം ശാസ്�തീയമാ�ണം. തീരേദശ     
സംര�ണ�ിന് സമാനമായ River Regulation Zone അംഗീകരി��െകാ�ു�      
നിയമനിർ�ാണം േവണം. 

11. കായൽ �പേദശ�ള�െടയും ത�ീർ�ട �പേദശ�ള�െടയും കു�ിൻ     
ചരിവുകള�െടയും െകാടുമുടികള�െടയും സംര�ണം കർശന വ�വ�കേളാെട     
ഉറ�ാ�ണം. 

12. കാലവർഷ�ാല�് െപാഴികള�െട മാേനജ് െമ��ന് വിശദമായ പഠന�െള     
അടി�ാനമാ�ി �പേത�ക പ�തികൾ ആവിഷ് �രി�ണം. 

13. 44 നദികള�ം 80 ലധികം അണെ���കള�ം എ�ത് േകരള�ിെ�       
സവിേശഷതയാണ്. അതിനാൽ നദീതട�െള അടി�ാനമാ�ിയു�    
നീർ�ടാധിഷ്ഠിത വികസനസമീപനം അനിവാര�മാണ്. 

14. േകരള�ിൽ ഉ�ാകാനിടയു� �പകൃതിദുര��ള�െട �പേത�കതകള�ം    
അവയ്�ു� അതിജീവനമാർഗ�ള�ം �പേത�കമായി പാഠ�പ�തിയുെട    
ഭാഗമാ�ണം. 

15. കഴിയു��ത െപാതുഗതാഗതസംവിധാനം ഉപേയാഗി�െ�ടു�ുെവ�്   
ഉറ��വരു�ണം. അതിനുതകു� രീതിയിൽ അതിെന സൗകര��പദവും     
കാര��മവും ഏേകാപിതവും സാർവ�തികവുമാ�ണം.   
വ��ിഗതവാഹനഉപേയാഗം ഒരു നി�ിതകാലയളവിനു�ിൽ പരമാവധി    
നിയ��ി�ാൻ �ശമി�ണം. ഒരു സമ�ഗഗതാഗതനയം ആവിഷ് �രി�ണം. 

16. ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകൾ മികവിെ� േക���ളാകണം.    
മാതൃഭാഷയിലൂെടയു� വിദ�ാഭ�ാസം മികവിെ� ഒരു �പധാന ഘടകമാണ്.      
എ�ാവർ�ും ആേരാഗ�ം എ�ാവർ�ും വിദ�ാഭ�ാസം എ�ത് സാമൂഹ�      
ഉ�രവാദി�മായി മാറണം. 

17. കാർഷിക-വ�ാവസായികേമഖലകള�െട വളർ�െ�ാ�ം േകരള�ിെ�   
ഭേ��ാൽപാദനം വർധി�ി�് ഭ��സുര� ഉറ�ാ�ണം. വിേനാദസ�ാരം,     
ൈജവസാേ�തികവിദ�, ഡിജി�ൽ സാേ�തികവിദ� തുട�ിയ േമഖലകളിെല     
സാധ�തകൾ �പേയാജനെ�ടു�ി ആഭ��ര ഉത്പാദനം വർധി�ി�ണം. 

ഉടൻ   െചേ�� കാര��ൾ  
1. ദുര��ിൽ വീട് നഷ്ടെ�� പാവെ��വരുെട പുനരധിവാസം സർ�ാർ അേത       

�ലേ�ാ അത് അനുവദനീയമെ��ിൽ മ�ിട�ളിേലാ നട�ാ�ണം. 



2. വാസേയാഗ�മായ പാർ�ിട�ൾ നശി�ി�രുത്. ദീർഘകാലമായി    
ആൾ�ാർ�ി�ാെത കിട�ു� െക�ിട�ൾ  സർ�ാർ വിലയ് െ�ടുേ�ാ,      
വാടകയ് േ�ാ വീടി�ാ�വർ�് നൽകു�തിനു� തീരുമാനം എടു�ണം. 

3. ക�്, മണൽ മുതലായവ ഉപേയാഗി��� മതിൽ നിർ�ാണം തടയൽ ,        
മതിലിനുപകരം ൈജവേവലി എ�ിവ പരിഗണി�ണം. 

4. നദീതീരസംര�ണ�ിന് അനുേയാജ�മായ ൈജവരീതികൾ പരമാവധി    
േ�പാ�ാഹി�ി�ണം. 

5. Flood Zone കൾ അടയാളെ�ടു�ിയ ഭൂപട�ൾ ത�ാറാ�ണം. 
6. തീരേദശ പരിപാലനനിയമം കർ ശനമായി നട�ിലാ�ണം. േകരള�ിെ� റാംസർ       

ൈസ��കൾ സംര�ി�ു�തിനായി അവയുെട അതിർ�ി നിർ�യി�്     
വി�ാപനം െച�ണം. തീരസംര�ണ�ിന് കൽെ���കൾ �് പകരം      
അനുേയാജ�മായ മ�� മാർഗ�ൾ അവലംബി�ണം. 

7. �പളയാന�രം കായലുകളിലും തീര�ടലിലും വലിയ േതാതിൽ െചളിയും      
മാലിന��ള�ം �ാ�ി�ും അടി�ുകൂടിയി���്. ഇത് ജലാശയ�ള�െട ആഴം      
കുറയു�തിനും സുഗമമായ ഒഴു�ിെന തടയു�തിനും കാരണമാകും.     
ഇവെയ�ുറി�് വിശദമായ പഠന�ൾ നട�ി �പശ് ന പരിഹാര�ിനായി �പേത�ക       
പ�തികൾ ഉ�ാ�ണം. 

8. േവ�നാ�് കായലിെ�യും കു�നാടിെ�യും വികസനം പാരി�ിതിക പുനഃ�ാപന      
മുൻ ഗണനേയാടുകൂടിയ �പേത�ക പാേ�ജുകളായി നട�ാ�ണം. കു�നാടിന്      
�പേത�കമായി Flood SheIter കള�ം Evacuation Protocol ഉം ത�ാറാ�ണം. ഇതിനായി         
കു�നാട് വാ�ർ ബാലൻസ് �ഡി, ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�് നട�ിയ േഡാക്ടർ        
�പഭാത് പട് നായിക് െചയർമാനായി��� കായൽ��ീഷൻ റിേ�ാർ�്, െകാ�ി      
കാരീയിങ് ക�ാസി�ി �ഡി എ�ിവ ഉപേയാഗെ�ടു�ാവു�താണ്. 

9. കു�നാ�ിനും െവ�െ���� �പേദശ�ൾ�ും തീരേദശ�ിനും ക�ൂസ്     
നിർ  �ാണ�ിനും അനുേയാജ�മായ ഭവന നിർ�ാണ�ിനും പുതിയരീതികൾ     
േവ�ിവരും. ഇതിനാവശ�മായ ഒരു ഏേകാപിത ഗേവഷണപ�തി ആരംഭി�ണം. 

10. നിലവിലു� എ�ാ അണെ���കള�െടയും റിസ ർേവായറുകൾ െചളിനീ�ി      
ജലസംഭരണ േശഷി ഉയർ�ു�തിനു� ഒരു സമയബ�ിതപരിപാടി േവണം. 

11. േകരള�ിെല അണെ���കൾ പലതിനും 50 വർഷ�ിനുേമൽ     
�പായമായിരി�ു�ു. അതിനാൽ അണെ���കള�െട സുര�ാപരിേശാധന നട�ി     
ആവശ�മായ ബലെ�ടു�ൽ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ണം. പി�ീട്     
നി�ിതകാലയളവിൽ   ഈ പരിേശാധന ആവർ�ി�ണം. 

12. കാലാവ�ാവ�തിയാനം, അതിെ� ആഘാത�ൾ , ഇവ ലഘൂകരി�ാനു�      
മാർഗ�ൾ , എ�ിവ േകരള സമൂഹ�ിെ� െപാതു േബാധമായി ഉയർ�ണം.        
ഇതിനായി ബൃഹ�ായ ഒരു ബഹുജനേബാധവൽ�രണപരിപാടി നട�ിലാ�ണം.     
വിഭവ വിനിേയാഗ�ിെല മിതത�ം, മ�്-ജല സംര�ണം, പരിസര ശുചിത�ം,       
േരാഗ�പതിേരാധം തുട�ിയവ ഇതിെ� ഭാഗമാകണം. 

13. േകരള�ിൽ ഖര-�ദാവക-വാതക മാലിന�സംസ് �രണ�ിനും പരിപാലന�ിനും    
വിേക��ീകൃതവും ഫല�പദവുമായ മാർ ഗ�ൾ നിർ�യി�് സമയബ�ിതമായി     
നട�ാ�ണം. തേ�ശ ഭരണ �ാപന�ള�െട ചുമതലയിൽ ജനപ�ാളി�േ�ാെട      
നട�ാ�ണം. ഉറവിട മാലിന�സംസ് കരണം േ�പാ�ാഹി�ി�െ�ടണം. 

14. �പകൃതിദുര�സാ��താ �പവചന സംവിധാന�ള�ം ജന�െള    
അറിയി�ു�തിനു� മാർഗ�ള�ം കു�മ�താകണം. ഇതിനു� േക���ൾ       
േകരള�ിൽ ഉ�ാവണം. അടിയ�ിരഘ� വാർ�ാവിനിമയവും    
വിവരവിനിമയവും പഴുതുകളി�ാെത ഉറ�ാ�ണം. 

15. �പാേദശിക ഭരണകൂട�ള�െട (LSG) ചുമതലയിൽ മൾ �ിപർ�സ് ഡിസാ�ർ       
െഷൽ�റുകൾ നിർ�ി�ണം. 

16. പരിശീലനം സി�ി� �പാേദശിക ദുര�സഹായേസനകൾ ഓേരാ പ�ായ�ിലും      
രൂപീ കരി�ണം. 

17. �പളയ�ിൽ  തകർ  �ടി� പ�യുെടയും ശബരിമല     
തീർ�ാടനസൗകര��ള�െടയും പുനർനിർ�ിതി ഒരു മാ�ർ  �ാനിെ�      
അടി�ാന�ിലായിരി�ണം. ഇ�ു� അനിയ��ിത തിര�് ഒഴിവാ�ാൻ     
കഴിയു� തര�ിൽ ശബരിമലയിെല ദർശന കാലയളവിെ� ൈദർഘ�ം      
വർധി�ി�ണം. ശബരിമലേയാട് അടു�ു� െചറുപ�ണ�േളാടു േചർ�്     



കൂടുതൽ ഇട�ാവള�ൾ �ാപി��െകാ�് സ�ിധാന�ിേല�ു� യാ�ത     
നിയ��ി�ണം. 

18. ഓേരാ ഭൂ�പകൃതി�ും അനുേയാജ�മായ സാേ�തിക നിബ�നകൾ കർ�ശമായി      
പാലി��െകാ�ു മാ�തേമ േറാഡുകള�െട നിർ�ാണവും പുനർനിർ�ാണവും     
നട�ാവൂ. എ�ാ േറാഡുകള�െടയും നിർ  �ാണേ�ാെടാ�ം െ�ഡയിേനജും      
ഉ�ാകണം. 

19. ജീവേനാപാധി പുനഃ�ാപന�ിന് പുതിയ േകരള�ിൽ �പേത�ക പരിഗണന      
നൽകണം. പരി�ിതി സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ വിവിധ �ല�ളിൽ എ�െന       
ഉൽപാദനം സാധ�മാ�ാം എ�് പരിേശാധി�ണം. 

20. മ��െ�ാഴിലാളി, ആദിവാസി േമഖലകൾ േനരിടു� �പശ് ന�ൾ  പരിഹരി�ാൻ       
�പേത�ക പ�തികൾ ആവിഷ് �രി�ണം. 

21. േകരള�ിെ� വ�ത�സ്തമായ വികസനാനുഭവം േപാെലതെ� േലാക�ിന് ഒരു      
മാതൃക നൽകു�തായിരി�ണം നവേകരള സൃഷ്ടി. സാമൂഹ�നീതിയും     
ലിംഗനീതിയും സു�ിരതയും ജനകീയതയും സുതാര�തയും    
ൈവവിധ�സംര�ണവും, ഉയർ � സാമൂഹ�മൂലധന സൃഷ്ടിയും മുഖമു�ദയായ ഒരു      
ഭാവിേകരളം എ�ത് ഈ പുനർനിർ�ിതിയിലൂെട സാധ�മാകണം. 

മാനവവികാസ�ിലും, പാരി�ിതിക സു�ിരതയിലും തുല�തയിലും    
ജനാധിപത��പ�കിയയിലും പ�ാളി��ിലും അടിയുറ� ഒരു വികസന മാതൃകയാവണം      
േകരള�ിെ� പുനർ സൃഷ്ടി�് ആധാരമാേക�ത്. പുതിയ േകരളസൃഷ്ടിയുെട      
കാതലായ രാഷ്�ടീയ സമീപനം ഇതാകണം. ഈ പുതുേകരള സൃഷ്ടിെയ       
മുേ�ാ��െകാ�ുേപാകാൻ ശുഭാപ്തിവിശ�ാസം ൈകമുതലായ േകരളീയെ�    
അതിരുകളി�ാ� സംഘേബാധവും സ��തയും ൈക�ാ�ാകണം. േലാക�ിന്     
മു�ിൽ വീ�ും മാതൃകയാകാൻ പുതുേകരള സൃഷ്ടി അവസരമാകണം. 
കഴി� 56 വർഷമായി േകരള ജനജീവിതേ�ാെടാ�ം േചർ�ുനി�ു �പവർ�ി�ു�       
ജനകീയ ശാസ്�ത�പ�ാനമായ േകരള ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�ിെ� പി�ുണയും      
പ�ാളി�വും പുതിയ േകരള സൃഷ്ടി�് നൽകുവാൻ ത�ാറാെണ�് അ�െയ       
അറിയി�ു�ു. 
അഭിവാദന�േളാെട, 

േകരള ശാസ്�തസാഹിത� പരിഷ�ിനു േവ�ി 
ടി.ഗംഗാധരന്  (�പസിഡ�്)                                 ടി.െക.മീരാഭായ്(ജനറൽ െസ�ക�റി) 

 


