
 
 

 

ക ോവിഡ് സൃഷ് ടിച്ച സോമൂഹയ 

സോമ്പത്തി  മോറ്റങ്ങള്  

  

ബി. എ. പ്ര ോശ ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആഗസ്റ്റ്  2020 

 

 

 

  

 
 



1 

 

 

 

ക ോവിഡ ്സൃഷ് ടിച്ച സോമൂഹയ 

സോമ്പത്തി  മോറ്റങ്ങള്  

 

 

 

ബി. എ. പ്ര ോശ ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആഗസ്റ്റ്  2020 

 



2 

 

 

 

 

ബി. എ. പ്ര ോശ ്    (ബി. ആല്വിന്  പ്ര ോശ ്) 

 

ഡ ോ. ബി. എ. പ്രഔോശ് , ഔോലിക്കറ്റ്, ഡഔരള എന്നീ സര്വഔലോശോലഔളി്  സോമ്പത്തിഔ ശോസപ്്ര 

പപ്രോഫസര്  ആയിരുന്നു. അഞ്ചു വര്ഷക്കോല  ഡഔരള സരവഔലോശോലയിപല സോമ്പത്തിഔ 

വഔുന്്ഫ ഡമധോവിയോയി പ്രവര്ത്തിച്ച ഡശഷ  വിരമിച്ചു. ഡഔരള രബ്ലിഔ് എഔ്സ്പരന്  ിച്ചര്  

റിവയൂ ഔമ്മിറ്റി (2012-14), അഞ്ചോ  സ സ്ഥോന ധനഔോരയ ഔമ്മിഷന്  (2015-16) എന്നിവയുപെ 

അധയക്ഷനുമോയിരുന്നിട്ടുണ്്ട. ഇന്ത്യന്  സമ്പദ്ഗെനപയ ഔുറിച്ച് രണ്ടു രുസ്തഔങ്ങളു  (Pearson, 

2009 & 2012) ഡഔരള സമ്പദ ്ഗെനപയ ഔുറിച്ച് നോല് രുസ്തഔങ്ങളു  (Sage, 1994, 1999, 2004 & 2018) 

എ ിറ്റ ് പങയ്ത ് ഇ ഗ്ലീഷി്  പ്രസിദ്ധീഔരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ധനധൂര്ത്ത് രോഷ്പ്െീയവു  രൂക്ഷ 

ധനപ്രരിസന്ധിയു  (ഔറന്പ ് ബുക്സ്, 2017) എന്നരോണ് മപറ്റോരു രുസ്തഔ . Local Finance, Fiscal 

Decentralisation and Decentralised Planning: A Kerala Experience (Sage, 2020) എന്ന രുസ്തഔമോണ് 

അവസോനമോയി പ്രസിദ്ധീഔരിച്ചര്. 
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ആമുഖം 

 

ഡലോഔ  മുഴുവന്  വയോരിച്ച രു മഹോമോരിയോണ ് ഡഔോവി ് 19.  ഈ മഹോമോരി ഔഴിഞ്ഞ 

ഏഴു മോസങ്ങളോയി അഭൂരരൂര്വമോയ പ്രരിസന്ധിയോണ് ഇന്ത്യയിപല എല്ലോ ഡമകലഔളിലു  

സൃഷ്ടിച്ചു പഔോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നര്. ഡഔരളവു  ഇരുവപര ഔോണോത്ത സോമൂഹയ സോമ്പത്തിഔ 

പ്രരിസന്ധിയു  രഔര്ച്ചയുമോണ്  ഇരുമൂല  അനുഭവിച്ചു വരുന്നര്. 

ഈ മഹോമോരിപയക്കുറിച്ച ്മ ഖള  ദിനരപ്രത്തി്  ഞോന്  എഴുരിയ 8 ഡലകനങ്ങളോണ് ഈ 

രുസ്തഔമോയി പ്രസിദ്ധീഔരിച്ചര്. ഈ ഡലകനങ്ങള്  പ്രസിദ്ധീഔരിച്ച മ ഖള  ദിനരപ്ര  എ ിറ്റര്  

പ്ശീ. സോബു വര്ഖീസ ്, ഇരിന് ഡവണ്ട സഹോയ  രന്ന പ്ശീ. ബബജു ഭോസി (ങീഫ് റിഡന്ഫോര്ട്ടര് , 

പഔോച്ചി) എന്നിവര്ക്ക് നന്ദി ഡരകപന്ഫെുത്തുന്നു. 
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അദ്ധ്യോയം 1 

ക ോവിഡു൦ സമൂഹവും  ുസറ രോഠങ്ങളും 

 
 

2019  ിസ ബറി് വയോരിക്കോന് രുെങ്ങിയ പഔോഡറോണ ബവറസ ്രഔര്ച്ചവയോധി (ഡഔോവി ്-

19) ഡലോഔത്തിപല 215 രോജയങ്ങളിലു  ഭരണ പ്രഡദശങ്ങളിലു  രെര്ന്നു ഔഴിഞ്ഞു. 2020 ജൂൺ 29 

വപര, ഡലോഔത്ത് 101 ലക്ഷ  ഡരര്ക്കു ഈ ഡരോഖ  രഔരുഔയു  അഞ്ചു ലക്ഷ  ഡരര് 

മരിക്കുഔയു  പങയ്തു. ഇന്ത്യയി് ഡരോഖബോധിരരുപെ എണ്ണ  5.48 ലക്ഷവു  മരിച്ചവര് 16,475 

ഡരരുമോണ്. ഡഔരളത്തിപല ഡരോഖിഔളുപെ എണ്ണ  4,311 ആയി ഉയര്ന്നു. മരിച്ചവര് 24 ഡരരോണ്. 

ഡലോഔത്തിപല ജനങ്ങള് മുഴുവന് ഈ രഔര്ച്ചവയോധിയുപെ ഭീരിയി് ഔഴിയുന്നു. ഈ 

ഡരോഖത്തിപന്പ അരിഡവഖത്തിലുള്ള വയോരന  രെയോന് ആധുനിഔ പമ ിക്ക് 

സ വിധോനങ്ങള്ക്ക് ഇരുവപര ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഡരോഖത്തിനു ഫലപ്രദമോയ വോക്സിന് 

ഔപണ്ടത്തോനു  രെയോനു  എപ്ര ഔോല  ഡവണ്ടി വരുപമന്നരിന്  ഡലോഔോഡരോഖയ 

സ ഗെനക്കുഡരോലു  രൂരമില്ല.  

ഡഔരള സ സ്ഥോന രൂരീഔരണത്തിനുഡശഷമുള്ള ഔോലത്ത് ഏറ്റവു  വലിയ രഔര്ച്ചയോണ ്

ഈ രഔര്ച്ചവയോധി സോമ്പത്തിഔ സോമൂഹിഔ ര ഖങ്ങളി് ഉണ്ടോക്കിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നര്. 

അപ്രരീക്ഷിരവു  അഭൂരരൂര്വമോയ സോമൂഹിഔ മോറ്റങ്ങളോണു സമൂഹത്തി് 

ദൃശയമോഔുന്നര്. യോപ്രോസ്ത ഭന , സോമൂഹിഔ അഔല  രോലിക്ക്, പ്രവര്ത്തനര ഖ  

വിട്ടിഡലക്കു മോറ്റ്, പങലവുങുരുക്ക്, ഡഔരളീയരോയ പ്രവോസിഔളുപെ മെക്ക  എല്ലോ 

ര ഖത്തു  ഐെി സോഡേരിഔ വിദയയുപെ ഉരഡയോഖ , വലിയ സ്ഥോരനങ്ങളുപെ പ്രസക്തി 

നഷ്ടപന്ഫെ്, രൂക്ഷമോയ പരോഴിലില്ലോഴ്മ രുെങ്ങിയ ഇരുവപര  ഔോണോത്ത മോറ്റങ്ങളോണു 

സമൂഹത്തി് ഉണ്ടോയിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നര്. ഇര്  രരിഡശോധിക്കുന്നു.  

1. യോപ്തോസ്തംഭനം  

രു ദിവസത്തിപല 24 മണിക്കൂറു  സവരപ്ന്ത്മോയി യോപ്ര പങയ്തിരുന്ന ഔോലത്തോണ് ഡലോക്ക് 

പ ൌൺമൂല  ഏരോണ്്ട രണ്ടു മോസ  രൂര്ണമോയ (ങില ങരക്ക് ഖരോഖര  ഴിച്ച)് ഖരോഖര 

നിഡരോധന  നിലവി്വന്നര്. ഡലോക്ക്പ ൌൺ  അവസോനിപച്ചേിലു  യോപ്രോഖരോഖര  

ഇരുവപര  രൂര്ണമോയി രുനസ്ഥോരിച്ചിട്ടില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനു ഔുട്ടിഔള് (പ്രീബപ്രമറി  മുര്) 

വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളി് ഡരോയിരുന്ന ഡമോഡട്ടോര് വോഹനഖരോഖര  നിലച്ചു. സവഔോരയ 

ബസുഔള് മോസങ്ങളോയി സര്വീസ ് നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. പരോഴി് പങയ്യുന്നവര്ക്ക ് 

പരോഴി്സ്ഥലങ്ങളിപലത്തോന് യോപ്രോ സൌഔരയങ്ങളില്ല. ഉര്രോദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

നെത്തോനു  നിര്മോണവസ്തുക്കള് പഔോണ്ടുവരോനു  വോഹനങ്ങള് ഇല്ലോത്ത അവസ്ഥയോണ്. 

വൃദ്ധര്ക്ക്  വീെുഔളി്നിന്നു രുറത്തിറങ്ങി രരിവു നെത്തിനുഡരോലു  ഡരോഔോന് 

ഔഴിയുന്നില്ല. അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിലു  വിഡദശത്തു  രോര്ഔോലിഔ ആവശയങ്ങള്ക്കു 

ഡരോയവര് മോസങ്ങള് ഔുെുങ്ങിക്കിെഡക്കണ്ടിവന്നു. ഖള്ഫ് രോജയങ്ങളി് രോര്ഔോലിഔ 
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വിസയി് ഡരോയവരു  പരോഴി് നഷ്ടപന്ഫട്ടവരു  ഡരോഖഭീരിമൂല  നോട്ടിഡലക്കു വരോന് 

ആപ്ഖഹിക്കുന്നവരു  മെങ്ങിവരോന് ഔഴിയോത്ത അവസ്ഥയിലോയി. വിഡദശരോജയങ്ങളി് 

രഠനത്തിനു ഡരോയ  വിദയോര്ഥിഔളു  രിരിച്ചുവരോന്  ഔഴിയോപര ദുരിരത്തിലോയി. ഈ 

യോപ്രോസ്ത ഭന  മലയോളിഔളുപെ ജീവിര ഔോഴ്ചന്ഫോെുഔള്, ഔുെിഡയറ്റ സോേ്രങ്ങള്, പരോഴി് 

പ്രരീക്ഷഔള്, നിഡക്ഷര രോര്രരയങ്ങള്, നോെിഡനോെുള്ള പ്രരിരത്തി രുെങ്ങിയവയി് വലിയ 

മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോക്കിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. യോപ്രോസ്തഭന മൂല  വന്രഔര്ച്ച  ഡനരിട്ട രണ്ടു 

ഡമകലഔളോണ് ഡമോഡട്ടോര് ഖരോഖരവു  െൂറിസവു . സ സ്ഥോനപത്ത ഡമോഡട്ടോര് വോഹന 

ഡമകലയുപെ  വലിന്ഫ  ഭീമമോണ്. 2019 മോര്ച്ച് വപര സ സ്ഥോനത്ത് രജിസ്പ്െര് പങയ്ത  ഡമോഡട്ടോര് 

വോഹനങ്ങളുപെ എണ്ണ  133.35 ലക്ഷമോണ.് യോപ്രോസ്ത ഭന  മൂല  സമ്പൂര്ണ രഔര്ച്ച ഡനരിെുന്ന 

അെുത്ത ഡമകലയോണ ്െൂറിസ , രത്തു ലക്ഷത്തിലധിഔ  ഡരര്ക്ക ്ഡനരിട്ട് പരോഴി്  ന്ഔുന്ന 

െൂറിസ  ഡമകല വന് രഔര്ച്ച  ഡനരിെുന്നു. 

2.സോമൂഹി  അ ലം രോലിയ്ക്കല്  

ഡഔോവി ് വയോരന  ഴിവോക്കോന് സോമൂഹിഔ അഔല  രോലിക്കുഔ, മോസ്ക് ധരിക്കുഔ, 

ബഔയി് സോനിബറ്റസര് രുരട്ടുഔ എന്നരു മലയോളിഔളുപെ ജിവിര ങരയയുപെ 

ഭോഖമോയിരിക്കുന്നു. ആള്ക്കൂട്ടങ്ങള് ഡരോഖവയോരനമുണ്ടോക്കുപമന്നരിനോ് എല്ലോത്തര  

ഔൂട്ട ഔൂെലുഔളു  നിഡരോധിക്കുഔഡയോ നിയപ്ന്ത്ിക്കുഔഡയോ പങയ്തിരിക്കുന്നു. ഇരുമൂല  

രോഷ്പ്െീയ രരിരോെിഔള്, സമരങ്ങള്, ഡഗോഷയോപ്രഔള്, വിവോഹ , സ ഗെനഔളുപെ 

ആഡഗോഷ രരിരോെിഔള് രുെങ്ങിയവ ശുഷ് ഔമോയിരിക്കുന്നു. വലിയ ഡരോരി് രണ  മുെക്കി 

ആ  ബരഡത്തോെു  ആര്ഭോെഡത്തോെു  നെത്തിയിരുന്ന വിവോഹ  ഇഡന്ഫോള് നിലച്ചിരിക്കുന്നു. 

വിലരിെിന്ഫുളള ക്ഷണക്കത്ത്, ആ  ബര ഹോളുഔള്, വധുവിപന്പ  സവര്ണപ്രദര്ശന , 

വിവോഹ  നെത്തോന് ഇവന്പ ് മോഡനജ്പമന്പ ്, ഡഫോഡട്ടോ, വീ ിഡയോ ഷൂട്ടിഘ്, മദയസര്ഔോരങ്ങള് 

രുെങ്ങിയവയ്ക്ക ് പ്രസക്തിയില്ലോരോയി. രള്ളിഔള്, അമ്പലങ്ങള്, മറ്റു ഡദവോലയങ്ങള്  

എന്നിവയി് ഡരോഔുന്ന) ജനങ്ങളുപെ എണ്ണ  വളപര ഔുറഞ്ഞു. മരരോഷ്പ്െീയ  ഔളിച്ചു 

പരരപഞ്ഞെുന്ഫി് വിജയ  ഡനെി അധിഔോരത്തിപലത്തോപമന്നു സവപ്ന  ഔണ്ടിരുന്നവരു  

നിരോശരോയി. ജോഥ നെത്തി വഴിമുെക്കു സൃഷ്ടിക്കുന്നരോണ് രോഷ്ടിയപ്രവര്ത്തന  എന്ന ്

ഔരുരിയവരു   ജനങ്ങപള ഡറോ ി് ഇറക്കി ശക്തിപ്രഔെന  നെത്തുന്നരു  രഴേഥയോയി. 

മരിച്ച വയക്തിപയ ആദരിക്കോന് മരണവീട്ടി് ഡരോവുഔപയന്നര് നമ്മുപെ നോട്ടിപല രു 

സോമൂഹിഔ മരയോദയോയിരുന്നു. ഇഡന്ഫോള് ആര്  മരിച്ചോലു  ഡഔോവി ് ആപണന്നു രറഞ്ഞു  

ഡരോഖവയോരന  ഭയന്നു  ജനങ്ങള് മരണോനന്ത്ര ങെങ്ങുഔളി്നിന്നു മോറിനി്ക്കുന്നു. 

ഡഔോവി ് ഡരോഖ മൂല  മരിച്ചയോപള രള്ളി പസമിഡത്തരിയി് ഔുഴിച്ചിെുന്നരിന് എരിപര 

ജനങ്ങള് പ്രഡക്ഷോഭ  നെത്തുന്നു. ബസിഡലോ  പപ്െയിനിഡലോ മറ്റു പരോരു വോഹനങ്ങളിഡലോ  

യോപ്ര പങയ്യുഡമ്പോള് ന്ന്  രുമ്മുന്നരുഡരോലു  സഹയോപ്രക്കോപര ഭീരിയിലോക്കുന്നു. 
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3.പ്രവര്ത്തരംഗം  വീട്ടികലക്ക് 

വീെ് പ്രധോനമോയു  രോമസിക്കോനുള്ള രിെമോയിട്ടോണ് നമ്മുപെ സമൂഹ  ഔോണുന്നര്. 

ആധുനിഔ സമൂഹത്തി് ഉര്രോദന , ഡസവന   വിരരണ  രുെങ്ങിയവ രു പങറിയ 

ഭോഖപമോഴിച്ച് മപറ്റല്ലോ  സ്ഥോരനങ്ങളിലോണ് നെക്കുന്നര്. ഔുട്ടിഔള് രഠിക്കോന് വിദയോഭയോസ 

സ്ഥോരനങ്ങളിഡലക്കു  ഡരോഖിഔള് ആശുരപ്രിഔളിഡലക്കു  സര്വീസ ് ഡമകലയിലുള്ളവര് 

സര്ക്കോര്, സവഔോരയ ഒഫീസുഔളിഡലക്കു  പരോഴിലോളിഔള് പരോഴി് ഇെങ്ങള്, ഫോക്ടറിഔള് 

എന്നിവിെങ്ങളിഡലക്കു  ഡരോഔുന്നു. ഔച്ചവെ , ബിസിനസ്, വയവസോയ  രുെങ്ങിയവ 

നെക്കുന്നരു  സ്ഥോരനങ്ങളിലോണ്. ഡഔോവി ് വയോരന  പ്രവര്ത്തനര ഖ  

സ്ഥോരനങ്ങളി്നിന്നു വീെുഔളിഡലക്കു മോറ്റി. സോമൂഹിഔ വയോരന  ഭയന്നു വിദയോഭയോസ 

സ്ഥോരനങ്ങള് ഇഡന്ഫോള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല. രഔര  ഒൺബലന് രഠിന്ഫിക്കലിഡലക്കു 

മോറിയിരിക്കുന്നു. ഔുട്ടിഔള്  വീട്ടിലിരുന്നു രഠിക്കുന്നു. ഈ മോറ്റ  ഔോരണ  

ആയിരക്കണക്കിനു സവഔോരയ രോരല് ഡഔോളജുഔള്, െയൂഷന് പസന്പറുഔള്, പ്രഡവശന 

രരിശീലനഡഔപ്ന്ദങ്ങള് എന്നിവയുപെ പ്രവര്ത്തന  നിലച്ചിരിക്കുന്നു. സര്ക്കോര് 

ഒഫിസുഔളി് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നവരി് രു വിഭോഖ  ഇഡന്ഫോള് വീട്ടിലിരുന്നു ഡജോലി 

പങയ്യുന്നു. സ സ്ഥോനപത്ത ഐ.റ്റി. രോര്ക്കുഔളി് ഡജോലി പങയ്യുന്നവരി് സി ഹഭോഖവു  

ഇഡന്ഫോള് വീട്ടിലിരുന്നു ഡജോലി പങയ്യുന്നു. സിനിമ ഔോണോന് ഇഡന്ഫോള് രിയറ്ററുഔളില്ല. 

വീട്ടിലിരുന്നു രഴയ സിനിഔള് െിവിയിലൂപെ ഔോണോ . ഭക്ഷണത്തിനു ഡഹോട്ടലുഔപളയു  

വിരരണ ഏജന്സിപളയു   ആപ്ശയിച്ചിരുന്നവരി് ഭൂരിഭോഖവു  സവന്ത്മോയി ഭക്ഷണ രോഔ   

പങയ്യുന്നു. ഇഡന്ഫോള് വിെുഔളു  ആശുരപ്രിയുപെ സവഭോവത്തിലുള്ള ഔവോറബന്പന്  

ഡഔപ്ന്ദങ്ങളോയി മോറിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു  

രോമസത്തിനുമോപ്ര  ലക്ഷയമിട്ടു രണിര വീെുഔളി് ഈ മോറ്റ  വലിയ സ്ഥലരരിമിരി 

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. മോപ്രമല്ല, 24 മണിക്കൂര് ഡനരവു  ബവദയുരി ലഭയര, ഇ-പമയി് ബന്ധ ,  

മുെങ്ങോത്ത ഔുെിപവള്ള വിരരണ , െിവി, പമോബബ്  ഡഫോൺ സൌഔരയങ്ങള് 

രുെങ്ങിയവയു  അനിവോരയ ഗെഔമോയി മോറിയിരിക്കുന്നു. ഔുട്ടിഔപള സ്കൂ ളി് വിട്ടിട്ടു 

ഡജോലിക്കു ഡരോയിരുന്ന ദമ്പരിമോര്ക്ക് ഈ മോറ്റ  വലിയ പ്രരിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. വീെ ് 

രോമസത്തിനുമോപ്രമല്ല പരോഴി് പങയ്യോനു  ഉര്രോദന  നെത്തോനു  ഡരോഖങിഔിത്സയ്ക്കു  

രറ്റിയ ഇെമോണന്ന ഔോഴ്ചന്ഫോഡെോപെ വീെ് രണിഡയണ്ട ഔോലഡത്തക്ക് ഡഔോവി ് നപമ്മ  

എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.  

4. ആഡംബരം കവണ്ട  

മനുഷയജീവിരത്തിന് അരയോവശയമോയി ഡവണ്ടര് ആഹോര , വസ്പ്ര , രോര്ന്ഫിെ , ങിഔിത്സ, 

വിദയോഭയോസ  രുെങ്ങിയവയോണ്, രഴയ രലമുറക്കോര് ഈ ഔോരയങ്ങള് ലഭിച്ചോ് 

സ രയപ്തരോയിരുന്നു. ഇന്നു സ്ഥിരി മോറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷയന് ആ  ബഡത്തോപെ 

ജീവിക്കോന് ട്ടനവധി ഉര്രന്നങ്ങളു  സര്വീസുഔളു  ഔഡമ്പോളത്തി് ലഭയമോണ്. അവ 
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ഡനെിപയെുക്കോന് മനുഷയര്ക്ക് ആര്ത്തിയോണ്. വീെുഔളി് എ.സി, ആധുനിഔ ഉരഔരണങ്ങള് 

രുെങ്ങിയ ആ  ബരവസ്തുക്കള് ഡവണ . ഖള്ഫി് ഔഠിനമോയ സോഹങരയങ്ങളി് ഡജോലി 

പങയ്ത ് ഡനെിയ രണത്തിപന്പ സി ഹഭോഖവു  മലയോളിഔളോയ പ്രവോസിഔള് പങലവഴിച്ചരു 

വിെുഔള് രണിയോനോണ്. പ്രഡരയഔിച്ച് വലിയ വീെുഔള്. നോെന് ആഹോരങ്ങള് വീട്ടി് രോങഔ  

പങയ്തിരുന്ന സ്ഥോനത്തു നഖരവോസിഔള്ക്ക്  ഡഹോട്ടലി് രോഔ  പങയ്ത നയൂജനഡറഷന് 

വിഭവങ്ങള് ഡവണ . മോപ്രമല്ല, ഡഹോട്ട് ഭക്ഷണ  വീട്ടിപലത്തിക്കോന് പ ലിവറി 

സ വിധോനങ്ങള് ഡവണ . പങറിയ ഡമോഡട്ടോര് വോഹനങ്ങള് വിട്ടു വിലഔൂെിയ ആ  ബര 

വോഹനങ്ങളിഡലക്ക് മോറുന്ന പ്രവണര ഇെത്തരക്കോരിലു  വയോരഔമോണ്. വരുമോനത്തിപന്പ 

സി ഹഭോഖവു  വോഹനവോയ്പ  അെയ്ക്കോനു  വോഹന  ഒെിക്കോനുള്ള പങലവുഔള്ക്കു  

ഉരഡയോഖിക്കുന്നവര് ധോരോളമോണ്. ഔുട്ടിഔപള ഡനര  പവളുക്കുന്നരു മുര് രോപ്രി വപര  

െയൂഷന് ഡഔപ്ന്ദങ്ങള്, വിദയോലയങ്ങള്, എന്പ്െന്സ ് ഡഔോച്ചിഘ് പസന്പറുഔള് രുെങ്ങിയവയി് 

രഠിന്ഫിച്ചോഡല ഔുട്ടിഔള്ക്ക് ഭോവിയുള്ളുപവന്നു രക്ഷിരോക്കള് ഔരുരുന്നു. 

ധനസ്ഥിരിയിപല്ലേിലു  പങലഡവറിയ വിഡദശ വിദയോഭയോസത്തിനോയി ഔെ വോങ്ങി ഔുട്ടിഔപള 

അയയ്ക്കുന്നു. പങറിയ ബജറ്റി് ങലച്ചിപ്ര  നിര്മ്മിക്കുന്ന സ്ഥോനത്തു ഡഔോെിഔള് 

മുര്മുെക്കി ആ  ബര ങിപ്രങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്ന പ്രവണരയോണ് ഇന്നു ഔോണുന്നര്. ഏരു 

ഡമോശ  ഉര്രന്നങ്ങഡളയു   രരസയ  വഴി ജനങ്ങപള ഔബളിന്ഫിച്ചു ഔച്ചവെ  നെത്തുഔയോണ ്

രുരിയ വിരണനബശലി. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോവശയ  ആ  ബര ഉ്ന്ഫന്നങ്ങളു   

സര്വിസുഔളു  രരസയവു  നെത്തുന്ന  സ്ഥോരനങ്ങള്ക്കു ഡഔോവി ് മുന്നറിയിന്ഫു 

ന്ഔിയിരിക്കുന്നു, ഇത്തര  ബിസിനസുഔള്ക്കു ഡഔോവി ോനന്ത്ര ഔോലഗട്ടത്തി് 

പ്രസക്തിയിപല്ലന്ന്. അഭൂരരൂര്വമോയ സോമ്പത്തിഔത്തഔര്ച്ചയുപെ ഔോലത്ത ് 

ആ  ബരത്തിനു രു  പ്രസക്തിയുമില്ല, അരയോവശയഔോരയങ്ങള്ക്ക് മോപ്രഡമ  പ്രസക്തിയുള്ളൂ. 

5.അക്കയില്നിന്ന് ഇക്കരിയികലക്ക ്

ഇക്കരയി്നിന്നു ഡനോക്കുഡമ്പോള് നദിയുപെ അക്കര രച്ചയോപണന്നു ഡരോന്നുപമപന്നോരു 

രഴപഞ്ചോല്ലുണ്്ട. ഡഔരള  രങ്ങള്ക്ക് മുഡന്നറോന്  രറ്റിയ നോെപല്ലന്ന് രു വിഭോഖ  പങറുന്ഫക്കോര് 

ഔരുരുന്നു. അരിനോ് അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിഡലക്കു  ഖള്ഫ് രോജയങ്ങളിഡലക്കു  മറ്റു 

വിഔസിര രോജയങ്ങളിഡലക്കു  ഔുെിഡയറി വന് ഡനട്ടങ്ങള് ഉണ്ടോക്കുഔയോണ് അവരുപെ സവപ്ന . 

ഇരുരരു ലക്ഷഡത്തോള  മലയോളിഔള് ഖള്ഫ് രോജയങ്ങളി് ഔുെിഡയറ്റക്കോരു  അവരുപെ 

ആപ്ശിരരുമോയി ഉപണ്ടന്ന് ഔണക്കോക്കുന്നു. ഡലോഔത്തിപല എല്ലോ ഭൂകണ്ഡങ്ങളിപല 

രോജയങ്ങളിലു  ഡഔരളിയരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിപല എല്ലോ പ്രധോന രട്ടണങ്ങളിലു  മലയോളി 

സമൂഹപത്ത ഔോണോ , പ്രവോസിപയന്നു രപ്രോസ് രറഞ്ഞുനെന്ന മലയോളിഔപള ഇഡന്ഫോള് 

ഡഔോവി ് പവള്ള   ഔുെിന്ഫിക്കുഔയോണ്. പരോഴി് നഷ്ടപന്ഫട്ടവരു  രോര്ഔോലിഔ 

ആവശയങ്ങള്ക്കു  വിഡദശത്തു ഡരോയവരു  വിദയോര്ഥിഔളു  എങ്ങപനപയേിലു  നോട്ടി് 

രിരിപച്ചത്തിയോ് മരിപയന്ന സ്ഥിരിയോണ്. നോട്ടിപലത്തിയോ് രങ്ങള് ഡഔോവി ് 

ഭീഷണിയി്നിന്നു മുക്തമോഔുപമന്നോണ് ഇവരുപെ ഉറച്ച വിശവോസ . അക്കര രച്ച ഡരെി 

ഇന്ത്യയുപെ മറ്റു ഭോഖങ്ങളിലു  വിഡദശത്തു  ഡരോയവര് ഇഡന്ഫോള് രറയുന്നു, ഇക്കപരയോണ ്
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രച്ചപയന്ന ് (ഡഔരള ). ങുരുക്കത്തി് ഡഔരളീയരുപെ ഔുെിഡയറ്റ സേ്രങ്ങളി് ഡഔോവി ് 

രഔര്ച്ചവയോധി വലിയ മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോക്കിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

6. എല്ലോത്തിനും ഐ.റ്റി. 

1980-ഔളി് ഔമ്പയൂട്ടര്വര്ക്കരണത്തിപനരിഡര വന്സമരങ്ങള് നെന്ന നോെോണ് ഡഔരള . ഔോല  

മോറി. ഇന്നു ഡഔോവി ് വയോരിച്ചഡരോപെ സോമൂഹിഔ അഔല  രോലിക്കോന് ഐ.റ്റി. 

സോഡേരിഔവിദയപയ  ഔൂെുരലോയി ആപ്ശയിക്കുന്നു. ഔമ്പയൂട്ടഡറോ അരിപന്പ പങറിയ രരിന്ഫോയ 

സ്മോര്ട്ട് ഡഫോഡണോ  ഇന്നു ഔുട്ടിഔളുപെ നിരയജീവിരത്തിപന്പ ഭോഖമോയി മോറിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ബപ്രമറി  ക്ലോസുഔള് മുരലുള്ള അധയയന   ഇഡന്ഫോള് നെക്കുന്നര് ഒൺബലന് വഴിയോണ്. 

സര്ക്കോര്/പ്രോഡദശിഔ സര്ക്കോരുഔള് ന്ഔുന്ന രല ഡസവനങ്ങള് (സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, 

രണമെയക്്കോന് രുെങ്ങിയ) ഒൺബലന് വഴിയോണ്. സര്ക്കോര് ഒഫീസുഔളുപെ പ്രവര്ത്തന  

വലിയഡരോരി് ഒൺബലനോയിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഐ.റ്റി. രോര്ക്കുഔളി് ഡജോലി 

പങയ്യുന്നവരി് സി ഹഭോഖവു  വീട്ടിലിരുന്നു ഡജോലിപങയ്യുന്നു. രണമിെരോെുഔള് 

ഒൺബലന് വഴി നെത്തി ഡഔോവി ി്  നിന്നു രക്ഷ ഡനെോന് റിസര്വ് ബോേ് ആഹവോന  

ന്ഔിയിരിക്കുന്നു. ബോേ് ഇെരോെുഔള്, രണമിെരോെുഔള്, ബില്ലുഔള് അെയ്ക്ക് എന്നിവ 

ഒൺബലനോയി  മോറിക്കോനോണ്ടിരിക്കുന്നു. സര്ക്കോര് സര്വഔലോശോലഔള്, മറ്റു സ്ഥോരനങ്ങള് 

എന്നിവയിപല ഡഔോൺഫറന്സുഔള്, പസമിനോറുഔള്,  ഡയോഖങ്ങള് രുെങ്ങിയവയു  

ഒൺബലന് വഴിയോണ് നെക്കുന്നര്. ഡഔോവി ് ഡരോഖഭീരി മനുഷയപര ഐ.റ്റി. 

സോഡേരിഔവിദയയിഡലക്കു രള്ളിവിെുന്ന രു സോഹങരയമുണ്ടോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഐ.റ്റി. 

സോഡേരിഔവിദയയുപെ സഹോയമില്ലോപര നിരയജീവിര രപന്ന സോധയമല്ല എന്ന നിലയിഡലക്കു 

ഔോരയങ്ങള് നിങ്ങുന്നു. 

7. സെറുത് സുന്ദരം  

വന്ഔിെ ഔച്ചവെഡഔപ്ന്ദങ്ങള്, ന്ഭോറ്റ് സമുച്ചയങ്ങള്, പഔട്ടിെങ്ങള്, വയവസോയശോലഔള് 

രുെങ്ങിയവ രണിയുഔയോണ് ആധുനിഔ ഔോലപത്ത  വിഔസന സേല്പ . പങറുപരല്ലോ  

ദോരിപ്ദയവോസിഔളുപെയു  രിന്നോക്ക  നി്ക്കുന്നവരുപെരുമോപണന്നോണ് സേ്ര . ഡഔോവി ് 

ഈ സേ്ര  രഔര്ത്തുഔളഞ്ഞു. ഔച്ചവെ , വിഡനോദ , മറ്റു സര്വിസുഔള് ഇവ 

നെത്തിയിരുന്ന വന് മോളുഔള് ഡഔോവി ് മൂല  അെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. രിയറ്ററുഔളു  രിയറ്റര് 

ഡഔോ ന്ബക്സു ഔളു  അെഞ്ഞു ഔിെക്കുന്നു. വന്ഔിെ സിനിമോ ഉര്രോദന  നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു, 

വലിയ ആ  ബര ഫ്ളോറ്റുഔളി് രോമസിക്കുന്നവര്ക്കു ഭീരി ഔൂെുന്നു. ന്ഭോറ്റ് രു ജനസമൂഹ  

രോമസിക്കുന്ന സ്ഥലമോയരിനോ് സോമൂഹിഔവയോരനത്തിനു സോധയര ഔൂെുരലോണ്. 

ഫ്ളോറ്റിഡനക്കോള് സുരക്ഷിരരവ   വീെുഔളോപണന്നു ജനങ്ങള് ഔോണുന്നു. വന് 

ഡേ ിയങ്ങളി്  ഇഡന്ഫോള് ഔളിഔള് നെത്തുന്നില്ല. ആഡഖോള ബിസിനസ ് ഡരോപല നെത്തുന്ന 

പ്ഔിക്കറ്റ് ഔളിയു  രരസയ ഡഔോലോഹലങ്ങളു  ഇഡന്ഫോള്  നിലച്ചിരിക്കുന്നു, എയര് ഔണ്ടീഷന്  

(എ.സി) ഇല്ലോപര ജീവിക്കോന് ഔഴിയുന്ന നോെോണ് ഡഔരള . എന്നോ്, എല്ലോത്തര  
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പഔട്ടിെങ്ങളിലു  എ.സി. ഉരഡയോഖ  വര്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അെച്ചിട്ട എ.സി. മുറി ഡഔോവി ിന് 

വളരോന് രറ്റിയ സ്ഥലമോപണന്നോണ ് ഔപണ്ടത്ത്. ഡഔവി ് ആഡരോഖയത്തിനു  എ.സി. മുറി 

നല്ലരപല്ലന്ന സഡന്ദശവു   ന്ഔുന്നു. 

ഈ ങര്ച്ച ഉരസ ഹരിക്കോ . ആരു  പ്രരീക്ഷിക്കോത്ത അഭൂരരൂര്വമോയ സോമ്പത്തിഔ-

സോമൂഹിഔ മോറ്റങ്ങളോണു ഡഔോവി ് രഔര്ച്ചവയോധി നമ്മുപെ രോജയത്തു  സ സ്ഥോനത്തു  

ഉണ്ടോക്കിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്നര്. ജനങ്ങളുപെ ജീവിര ങിന്ത്ോഖരി, ലക്ഷയങ്ങള്, വിദയോഭയോസ , 

പരോഴി് പ്രരീക്ഷഔള്, ഔുെിഡയറ്റ സേ്രങ്ങള്, നിഡക്ഷര രോര്രരയങ്ങള്, നോെിഡനോെുള്ള 

പ്രരിരത്തി രുെങ്ങിയവയി് വന് മോറ്റമോണ് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളര്. സോമ്പത്തിഔ, ഉര്രോദന, 

പരോഴി്, ഔെിഡയറ്റ ര ഖങ്ങളി് ഡഔോവി ് സയഷ്ടിച്ച വന് രഔര്ച്ച മനുഷയന് 

ആ  ബരങ്ങള്ക്കുഡവണ്ടി പഔട്ടിപന്ഫോക്കിയ ഡഔോട്ടഔള് രഔര്ത്തുഔളഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

ആ  ബരത്തിലധിഷ്ഠ ിരമോയ വിഔസന സപ്മ്പദോയത്തി്നിന്നു മോഡറണ്ട സഡന്ദശവു  

ഡഔോവി ് ന്ഔുന്നു. 

(മംഗളം, 2020, ജൂലല 2 & 3) 
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അദ്ധ്യോയം 2 

ക ോവിഡ് ശുദ്ധ്ീ രിച്ച രോഷ്പ്ടീയ രംഗം  

 

മലയോളിഔള്  രോഷ്പ്െീയ ഔോരയങ്ങളിലു , രോഷ്പ്െീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലു  വളപര രോല്പരയ  

ഉള്ളവരോണ്. രോഷ്പ്െീയ സിദ്ധോന്ത്ങ്ങള് , രോഷ്പ്െീയ രോര്ട്ടിഔള് , രോഷ്പ്െീയ ജോരിഔള്  ഇവയ്ക്ക് 

പ്രോധോനയ  ഉള്ള നോെോണ് ഡഔരള . മുന്ര് ജോരിയുപെ അെിസ്ഥോനത്തിലോണ് സോമൂഹയ ബന്ധങ്ങള്  

നിലനിന്നിരുന്നപരേി്  ഇഡന്ഫോള്  രോഷ്പ്െീയ ജോരി അെിസ്ഥോനത്തിലോണ ് ബന്ധങ്ങള്  

നിലനി്ക്കുന്നര്. എന്ത്ിനു  രോളുപെ രോഷ്പ്െീയ ജോരി രു പ്രധോന ഗെഔ  ആണ്. നോെിന് 

സവോരപ്ന്ത്യ  ഡനെോന്  സമര  പങയ്യുഔ, അസമരവത്തിനു  അഴിമരിക്കു  ആപ്ഔമങ്ങള്ക്കു  

എരിപര ഡരോരോെുഔ, ജനഡക്ഷമ  ലക്ഷയമോക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുഔ എന്ന നിലയി്  നിന്ന് ലോഭ  

ഡനെോന്  ഡവണ്ടി ഔച്ചവെഡമോ, ബിസിനസ്്സ നെത്തുന്ന നിലയിഡലക്ക് രോഷ്പ്െീയ ബശലി പരോരുവി്  

മോറിയിരിക്കുന്നു. രോഷ്പ്െീയ പ്രവര്ത്തഔരി്  നപല്ലോരു വിഭോഖ  ഡരരു  മുഴുവന്  സമയ രോഷപ്്െീയ 

പ്രവര്ത്തഔരോണ്. ജീവിക്കോന്  ഡവണ്ടിയുള്ള രു പരോഴിലോയു  ഉരജീവനമോര്ഗമോയു  ഇരിപന 

രു വിഭോഖ  ഔോണുന്നു. എന്ത്ിനു  സ ഭോവന രിരിക്കലു  ഔമ്മിഷന്  വോങ്ങലു  രോഷ്പ്െീയ 

പ്രവര്ത്തന ബശലിയോയി മോറിയിരിക്കുന്നു.  

ക ോവിഡ് നിയപ്ര ങ്ങള്    

ഔഴിഞ്ഞ ആറു മോസങ്ങളോയി ഡഔോവി ് വയോരന  രെയോന്  ഡവണ്ടി ഔെുത്ത നെരെിഔളോണ ്

നെന്ഫിലോക്കി വരുന്നര്. സമ്പൂര്ണ്ണ ഡലോക്ക് ൌൺ , ഭോഖിഔ ഡലോക്ക് ൌൺ , യോപ്രോ നിഡരോധന , 

സോമൂഹിഔ അഔല  രോലിയ്ക്ക് , ഔൂട്ട  ഡങര്  നിഡരോധന  രുെങ്ങിയ രല നെരെിഔളു  ജില്ലോ 

രലത്തിലു  പ്രോഡദശിഔ രലത്തിലു  (രഞ്ചോയത്ത്, മുനിസിരോലിറ്റി) നെന്ഫിലോക്കി വരുന്നു. ഇരി്  

യോപ്രോനിഡരോധന , സോമൂഹിഔ അഔല  രോലിയ്ക്ക് , ഔൂട്ട  ഡങര്  നിഡരോധന , വിദയോഭയോസ 

സ്ഥോരനങ്ങളുപെ അെച്ചിെ്  രുെങ്ങിയവ രോഷ്പ്െീയ രോര്ട്ടിഔളുപെയു  അവയുപെ അനുബന്ധ 

സ ഗെനഔളുപെയു  പ്രവര്ത്തനത്തി്  വലിയ മോറ്റ  വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇര് 

രരിഡശോധിയ്ക്കുന്നു. 

ജോഥ ള്  നിലച്ചു  

യോപ്രോ നിഡരോധന , സോമൂഹയഅഔല  രോലിയ്ക്ക് , ഔൂട്ട  ഡങര്  നിഡരോധന  എന്നിവ മൂല  

പരോരുനിരത്തുഔളി്  നെത്തിയിരുന്ന എല്ലോ വിധ ജോഥഔളു  നിലച്ചു. രോഷ്പ്െീയ രോര്ട്ടിഔള് , 

സര്ക്കോര് , പരോരുഡമകല സ്ഥോരനങ്ങളിപല പരോഴിലോളി സ ഗെനഔള് , വിദയോര്ഥി സ ഗെനഔള്  

രുെങ്ങിയവയുപെ രു പ്രധോന രോഷ്പ്െീയ പ്രവര്ത്തന  വഴിമുെക്കിയുള്ള ജോഥഔള്  നെത്തലോണ് . 

രത്ത് ഡരര്  ജോഥ നെത്തിയോലു  വോഹന ഖരോഖര  രെയുഔയോണ് നോട്ടിപല രോഷ്പ്െീയ ബശലി. 

രിരുവനന്ത്രുര  പസപ്ഔഡട്ടറിഡയറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ഔവല ഡഔോവി ിന് മുന്ര് രു വഴിമുെക്ക ്

ഡഔപ്ന്ദമോയിരുന്ന .ു ജോഥഔള്  വന്ന ്അവസോനിയക്്കുന്ന ഡഔപ്ന്ദമോയിരുന്ന .ു ഇരുമൂല  ജനങ്ങള്ക്ക ്

മനസമോധോനഡത്തോപെ വോഹനയോപ്രഔള്  നെത്തോന്  രറ്റോത്ത രു രോരയോയിരുന്നു അര്. ജോഥഔള്  
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മൂല  ഈ രോരയിപല വോഹനങ്ങള്  മറ്റു രോരഔളിഡലക്ക് രിരിച്ചു വിെുന്നര് നഖരത്തി്  നിരയവു  

ഖരോഖര സ്ത ഭന  ഉണ്ടോക്കിയിരുന്നു. ഡഔോവി ് ഔോല നിയപ്ന്ത്ണങ്ങള്  ഈ സ്ഥിരിയി്  ഇരുവപര 

ഉണ്ടോഔോത്ത മോറ്റ  വരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഡഔരളത്തിപല ഏരോണ്്ട എല്ലോ ജില്ലോ ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിലു  

രോലൂക്ക് ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിലു  മുനിസിന്ഫോലിറ്റിഔളിലു  ഇത്തരത്തിലുള്ള വോഹനയോപ്രോ രെസങ്ങള്  

നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടോയിരുന്ന എല്ലോ ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിലു  ഇഡന്ഫോള്  

രെസ്സമില്ലോപര വോഹനയോപ്ര  നെത്തോ  എന്ന സ്ഥിരി ഉണ്ടോയിട്ടുണ്്ട.  

സകേളനങ്ങള്  നിലച്ചു 

ഔൂട്ട  ഡങര്  നിയപ്ന്ത്ണങ്ങള്  ഇരുവപര ഉണ്ടോക്കോത്ത മോറ്റങ്ങളോണ് രോഷപ്്െീയ പ്രവര്ത്തന 

ര ഖത്ത് ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുള്ളര്. രോഷ്പ്െീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപെ ആണിക്കല്്ല വന്സഡമ്മളനങ്ങള്  

നെത്തലോണ് . രോഷപ്്െീയ രോര്ട്ടിഔള്  രു രഞ്ചോയത്തിപല വോര് ്  രല  മുര്  സ സ്ഥോന രല  

വപര സഡമ്മളനങ്ങള്  നെത്തുന്നു. സഡമ്മളനത്തി്  രപേെുക്കുന്നവരുപെ വലിന്ഫമോണ ്

രോര്ട്ടിഔളുപെ വലിന്ഫത്തിപന്പയു  ശക്തിയുപെയു  അളവ് ഡഔോലോയി ഔോണുന്നര്. ഇരിനു രുറഡമ 

സ ഗെനഔളു  സഡമ്മളനങ്ങള്  നെത്തുന്നു. രോര്ട്ടിഔള്ക്കു  സ ഗെനഔള്ക്കു  വരുമോന  

ഉണ്ടോക്കോനുള്ള പ്രധോന രരിരോെിയോണിര്. സഡമ്മളനങ്ങള്  നെത്തുന്ന പ്രഡദശത്തിപല വയക്തിഔള് , 

സ്ഥോരനങ്ങള് , ഔെഔഡമ്പോളങ്ങള് , വയവസോയ സ്ഥോരനങ്ങള്  രുെങ്ങിയവയി്  നിന്നു  വലിയ 

രുഔ നിര്ബന്ധമോയി രിരിക്കോനു  ഈ അവസര  ഉരഡയോഖിയ്ക്കുന്നു. ഇവര്  വലിയ രുഔ 

നിര്ബന്ധിരമോയി രിരിക്കുന്നുപവന്നു വയോരഔമോയ രരോരിയുണ്്ട. ഡഔോവി ് ഈ സ്ഥിരിയി്  

വലിയ മോറ്റ  ഉണ്ടോക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

ഉത്ഘോടനം കവണ്ട 

സ സ്ഥോനപത്ത മപ്ന്ത്ിമോരുപെയു  എ .എ്.എ.മോരുപെയു  വിലപന്ഫട്ട സമയ  ഖണയമോയി 

നഷ്ടപന്ഫെുത്തുന്ന രു രരിരോെിയോണ ് ഉര്ഗോെനങ്ങള്  നെത്തോന്  ഡവണ്ടിയുള്ള നിരന്ത്രമോയ 

ദീര്ഗയോപ്രഔള്. രു പരട്ടിക്കെ, പങറിയ സര്ക്കോര്  ഒഫിസ,് സ്കൂ ളി്  രുരിയരോയി രണിര രു 

മുറി രുെങ്ങിയവ ഡരോലു  ഉര്ഗോെന  നെത്തോന്  മപ്ന്ത്ിമോര്  ദീര്ഗയോപ്ര പങയ്യുന്നു. ആ ങെങ്ങി്  

അധയക്ഷര വഹിക്കോന്  സ്ഥലപത്ത എ .എ് ,എ.യു  എത്തുന്നു. പസപ്ഔഡട്ടറിഡയറ്റിലിരുന്ന് ഭരണ  

നെത്തോനു  വിഔസനരരിരോെിഔപളക്കുറിച്ചു  ങിന്ത്ിഡക്കണ്ട മപ്ന്ത്ിമോരുപെ വിലപന്ഫട്ട സമയ  

ഇങ്ങപന പങറിയ ഔോരയങ്ങള്ക്കോയി നഷ്ടപന്ഫെുത്തുന്നു. ഡഔോവി ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പങറുഔിെ 

ഉര്ഗോെന രരിരോെിഔള്  ഇല്ലോരോക്കി. വലിയ സ്ഥോരനങ്ങളുപെ ഉര്ഗോെന രരിരോെിഔള്  ഇഡന്ഫോള്  

ഒൺബലനോയി നെത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോറ്റ  ഇരുവപര ഉണ്ടോയിട്ടില്ല. ഡഔോവി ് 

വിന്ബവഔരമോയ മോറ്റ  ഈ ര ഖത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു.  

െടങ്ങു ള്  

മരണ , വിവോഹ , ഖൃഹപ്രഡവശ  രുെങ്ങിയ ങെങ്ങുഔളി്  രങ്ങളുപെ ജനപ്രരിനിധിഔള്  (വോര് ്  

പമമ്പര് , മുനിസിന്ഫ്  പങയര്പരഴ്സണ് , എ .എ്.എ, മപ്ന്ത്ി രുെങ്ങിയവര്) രപേെുക്കണപമന്ന ്
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ജനങ്ങള്  ആപ്ഖഹിക്കുന്നു. ഈ ങെങ്ങുഔളി്  രപേെുക്കോന്  പരരപഞ്ഞെുക്കപന്ഫട്ട 

ജനപ്രരിനിധിഔള്  സോധോരണ ഡരോഔോറുണ്്ട. പ്രോഡദശിഔ രോര്ട്ടി ഡനരോക്കള്  രങ്ങളുപെ 

എ .എ്.എ. മോപരയു  മപ്ന്ത്ിമോപരയു  ഈ ങെങ്ങുഔളി്  എത്തിക്കോന്  സമ്മര്ദ  പങലുത്തുന്നു. 

രലസ്ഥോനത്ത് നിന്നു  വളപര അപഔപലയുള്ള രപന്പ മണ്ഡലത്തിപല രു വയക്തിയുപെ 

മരണത്തി്  രപേെുക്കോന്  ഡവണ്ടി പ്രധോന ഓഡദയോഖിഔ ങുമരലഔള്  മോറ്റി വച്ച് മപ്ന്ത്ിമോര്  

ഡരോഔുന്നര് സോധോരണമോണ.് യോപരോര  ു നയോയീഔരണങ്ങളു  ഇല്ലോത്ത ഈ ആങോരങ്ങള്ക്ക ്

ഡഔോവി ് അന്ത്യ  ഔുറിച്ചു. 

മോഫിയ വിദയോര്ഥി രോഷ്പ്ടീയം 

ഡഔരളത്തിപല രല ഡഔോഡളജുഔളിപലയു  വിദയോര്ഥി രോഷ്പ്െീയ  മോഫിയോ രോഷ്പ്െീയമോയിരുന്നു. 

വിദയോര്ഥിഔപള രങ്ങളുപെ രോഷ്പ്െീയ പ്രസ്ഥോനത്തിഡലക്ക് ബല  പ്രഡയോഖിച്ച് പഔോണ്്ട വരുന്നു. 

രങ്ങളുപെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കോത്തവപര ഔഠോരപ്രഡയോഖ  നെത്തി രുക്കുന്നു. രോഷ്പ്െീയ 

അരിപ്രസര  ബോധിച്ച രു വിഭോഖ  അധയോരഔര്  ഈ മോഫിയയ്ക്ക് ഔുെരിെിയ്ക്കുന്നു. ഇരിന് 

ഏറ്റവു  നല്ല ഉദോഹരണമോണ ്രിരുവനന്ത്രുരപത്ത യൂണിഡവഴ്സിറ്റി ഡഔോഡളജി്  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷ  

നെന്ന സ ഭവങ്ങള്. ഡഔോവി ് മൂല  ഡഔോഡളജുഔള്  ഇരുവപര രുറന്നിട്ടില്ല. അധയയന  ഇഡന്ഫോള്  

ഒൺബലന്  ആയി മോറിയിരിക്കുന്നു. മോഫിയ വിദയോര്ഥി രോഷ്പ്െീയത്തിപന്പ പ്രസക്തിയു  

ഇല്ലോരോയി.  

ഇല്ലോതോ ുന്ന സെറു രോര്ട്ടി ള്   

ഡഔോവി ് ഔോലപത്ത മപറ്റോരു മോറ്റമോണ് പങറുഔിെ രോഷ്പ്െീയ രോര്ട്ടിഔളുപെ പ്രസക്തി നഷ്ടപന്ഫെ്. 

സോധോരണ ഖരിയി്  71 എ .എ്.എ. മോര്ക്ക് (നിയമസഭയിപല ഡഔവല ഭൂരിരക്ഷ ) 22 മപ്ന്ത്ിമോര്  

എന്ന് ഔണക്കോക്കിയോ്  രു മപ്ന്ത്ിയോഔോന്  രു രോര്ട്ടിക്ക് 3.2 എ .എ്.എ. മോര്  ഡവണ . എന്നോ്  

രു എ .എ്.എ. മോപ്ര  ഉപണ്ടേിലു  രോര്ട്ടി സ സ്ഥോന രോര്ട്ടി ആപണന്ന് രറഞ്ഞു മപ്ന്ത്ി സ്ഥോന  

ഡനെുന്ന രരിവ് ഡഔരളത്തിലുണ്്ട. രു എ .എ്.എ. ഉള്ള രോര്ട്ടിക്കു  ജില്ലോരല ഔമ്മിറ്റിയു  

സ സ്ഥോനരല ഔമ്മിറ്റിയു  ഉപണ്ടന്നോണ് രറയുന്നര്. ഇരുമൂല  പങറിയ രോര്ട്ടിഔപളല്ലോ  രു 

എ .എ്.എ. രോര്ട്ടിയോയി മോറിപക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന രോഷപ്്െീയ മോറ്റ  ഡഔരളത്തി്  ദൃശയമോണ്. 

ഇത്തര  രട്ടിന്്ഫ രോഷ്പ്െീയത്തിപന്പ പ്രസക്തി ഡഔോവി ് ഇല്ലോരോക്കി. 

സ സ്ഥോന ങരിപ്രത്തി്  രു രഔര്ച്ചവയോധി ഇപ്രയു  അധിഔ  സോമൂഹയ രോഷ്പ്െീയ 

മോറ്റങ്ങള്  ഉണ്ടോക്കിയിട്ടില്ല. രോഷ്പ്െീയ ര ഖത്ത് ഉണ്ടോയിരുന്ന ട്ടനവധി അനോഡരോഖയഔരമോയ 

പ്രവര്ത്തന ബശലിഔള്  ഡഔോവി ് ഇല്ലോരോക്കി. രോഷ്പ്െീയ ര ഖത്ത് വലിയ ശുദ്ധീഔരണമോണ ്

ഡഔോവി ് ഉണ്ടോക്കിയര്.  

(മംഗളം, 2020, ഓഗസ്്റ്റ 27) 
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അദ്ധ്യോയം 3 

ഉന്നത വിദയോഭയോസ സവര് നങ്ങസള ത ര്ത്്ത ക ോവിഡ് മഹോമോരി. 

 

ന്ബസ് െുവിന് മുഔളിലുള്ള വിവിധ ഡഔോഴ്സു ഔള്  രഠിക്കുന്ന വിദയോര്ഥിഔള്  അനയ 

സ സ്ഥോനങ്ങളിലു  വിഡദശത്തു  ഉള്ള ഉയര്ന്ന നിലവോരത്തിലുള്ള വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളി്  

ഡങരോന്  ആപ്ഖഹിക്കുന്നവരോണ്. ഇരിനു പ്രധോന ഔോരണ  സ സ്ഥോനത്ത് പസന്പര്  ഒഫ് 

എഔ്സ്സലന്സ് നിലവോരത്തിലുള്ളഡരോ ഉയര്ന്ന നിലവോരത്തി്  ഉള്ളഡരോ ആയ  

ഉന്നരവിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളുപെ അഭോവമോണ്. ആര്്സ്, സയന്സ്, പഔോഡമഴ്സ് , പമ ിസിന് , 

പ ന്പ്, എന്ജിനീയറി ഖ്, ആര്ക്കിപെഔ്ച്ചര്, മോഡനജ്പമന്പ ് രുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളി്  

ഡഔരളത്തിപല ഉന്നര വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളിപല നിലവോര  പരോരുഡവ രരിരോരഔരമോണ്. 

ഉയര്ന്ന വിദയോഭയോസ ഡയോഖയരയുള്ള വിദയോര്ഥിഔള്ക്ക് രറ്റിയ പരോഴിലവസരങ്ങളു  സ സ്ഥോന 

സര്ക്കോര് , പരോരുഡമകല, സവഔോരയ സ ഗെിര ഡമകല എന്നിവയി്  രീപര ഔുറവോണ്. ഇരുമൂല  

സ സ്ഥോനത്തിന് രുറത്തു  വിഡദശത്തു  വിദയോഭയോസത്തിനു  പരോഴിലിനു  ഡവണ്ടി പങറുന്ഫക്കോര്  

ഔുെിഡയറുന്നു. ഡഔോവി ് മൂല  നെന്ഫിലോക്കിയ ഡദശീയ പ്രോഡദശിഔ ഡലോക്ക് ൌണുഔളു  

രുെര്ച്ചയോയ യോപ്രോ നിഡരോധനവു  വിദയോഭയോസസ്ഥോരനങ്ങളുപെ അെച്ചിെലു  

അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിഡലക്കു  വിഡദശഡത്തക്കുമുള്ള പങറുന്ഫക്കോരുപെ ഔുെിഡയറ്റ സവര് നങ്ങള്  

രഔര്ത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയ  രരിഡശോധിക്കുന്നു. 

വിദയോഭയോസ ഗു നിലവോരം  

ആധുനിഔ ഔോലഗട്ടത്തിപന്പ മോറ്റങ്ങള്ക്കു  പരോഴിലിനു  അനുസരിച്ച് ഉന്നര 

വിദയോഭയോസര ഖത്ത് മോറ്റങ്ങള്  വരുത്തോന്  ഇരുവപര ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇര് മൂല  ഉന്നര 

വിദയോഭയോസര ഖപത്ത ഖുണനിലവോര  വളപര ഡമോശമോപണന്നോണ ് വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങപള 

ഔുറിച്ചുള്ള സര്ഡവഔള്  ങൂണ്ടിക്കോണിയക്്കുന്നര്. ഇന്ത്യയിപല ഏറ്റവു  ഉയര്ന്ന 

വിദയോഭയോസനിലവോരമുള്ള ഡഔോഡളജുഔപള റോേ് പങയ്തുപഔോണ്്ട രു ഡദശിയ വോരിഔ (ഇന്ത്യ െുഡ , 

ജൂബല 6, 2020) രു രട്ടിഔ പ്രസിദ്ധീഔരിച്ചിരുന്നു. ഇരനുസരിച്ച് ആദയപത്ത 200 റോേുഔള്  ഡനെിയ 

സവഔോരയ എന്ജിനീയറി ഖ് ഡഔോഡളജി്  ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് പരണ്ണ  മോപ്ര . 120 ബി.ബി.എ. 

ഡഔോഡളജുഔളി്  ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് പരണ്ണ  മോപ്ര . റോേുഔള്  ഡനെിയ 110 ബി.സി.എ 

ഡഔോഡളജുഔളിലു  40 ഡലോ ഡഔോഡളജുഔളിലു  30 ആര്ക്കിപെഔ്ച്ചര്  ഡഔോഡളജുഔളിലു  ന്ന് ഡരോലു  

ഡഔരളത്തി്  ഇല്ല. 120 റോേുഔളി്  ഉള്പന്ഫട്ട ആര്്സ് ആന് ്  സയന്സ് ഡഔോഡളജുഔളി്  

ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് നോപലണ്ണ  മോപ്ര . 160 പഔോഡമഴ്സ്  ഡഔോഡളജുഔളി്  ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് 

നോപലണ്ണ  മോപ്ര . നോല്പര് പമ ിക്ക്  ഡഔോഡളജുഔളി്  ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് ന്നു , നോല്പര് 

പ ന്പ്  ഡഔോഡളജുഔളി്  ഡഔരളത്തി്  ഉള്ളര് രപണ്ടണ്ണ  മോപ്രമോണ്. ഉന്നര വിദയോഭയോസര ഖത്ത ്

രോജയത്ത് ഏറ്റവു  മുന്രി്  നി്ക്കോന്  എല്ലോവിധ സോധയരഔളു  ഔഴിവുറ്റ വിദയോര്ഥിഔളു  ഉള്ള 

രു സ സ്ഥോനത്തിപന്പ രരിരോരഔരമോയ സ്ഥിരിപയയോണ ്ഈ സര്ഡവ ഔോണിയ്ക്കുന്നര്. 
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കമോശമോയ ഉന്നതവിദയോഭയോസ രംഗം 

എന്്ത് പഔോണ്്ട ഉന്നര വിദയോഭയോസര ഖ  ഇപ്ര ഡമോശമോയി? രു സമൂഹത്തിപന്പ സോമൂഹയ 

സോമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിപന്പ അെിസ്ഥോന  വിദയോഭയോസര ഖത്തു  ആധുനിഔ ശോസ്പ്ര 

ര ഖത്തു  ഡനെുന്ന രുഡരോഖരിപയ ആപ്ശയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ശോസപ്്രര ഖപത്ത മുഡന്നറ്റമോണ ്

മനുഷയപന്പ നിലനി്ന്ഫു  ജീവിര രുഡരോഖരിയു  നിര്ണ്ണയിക്കുന്നര്. ഇരിന് അെിസ്ഥോന  

ഇഡെണ്ടര് ഉന്നര വിദയോഭയോസ ഡമകലയോണ്. എന്നോ്  അത്തര  രു ഔോഴ്ചന്ഫോഡെോ, ലക്ഷയഡമോ 

സ സ്ഥോനപത്ത ഉന്നര വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങള്ക്കില്ല. സര്ക്കോര് , പരോരുഡമകല, സവഔോരയ 

സ ഗെിര ഡമകല എന്നിവയിപല സ്ഥോരനങ്ങളി്  ഡജോലി പങയ്യോന്  ഡവണ്ട വിദയോഭയോസഡയോഖയരോ 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുഔള്  ന്ഔുന്ന സ്ഥോരനങ്ങളോയി ആണ് ഉന്നര വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങപള 

നമ്മുപെ സര്ക്കോര്, സര്വഔലോശോലഔള്, വിദയോഭയോസസ്ഥോരനങ്ങള് , അധയോരഔര്, 

വിദയോര്ഥിഔള്  രുെങ്ങിയവര്  ഔോണുന്നര്. ഇരുമൂല  ഉന്നര വിദയോഭയോസഡമകലയി്  

ഔോലഹരണപന്ഫട്ട ഡഔോഴ്സു ഔളു  രരമ്പരോഖര വിദയോഭയോസ രീരിഔളുമോണ് അനുവര്ത്തിച്ചു 

വരുന്നര്. ആധുനിഔ ഔോലഗട്ടത്തിപല മോറ്റങ്ങള്  അനുസരിച്ച് വിദയോഭയോസര ഖത്ത് മോറ്റങ്ങഡളോ, 

ഖുണ നിലവോരഡമോ ഉണ്ടോഔുന്നില്ല. ബിരുദ ബിരുദോന്ത്ര ഡഔോഴ്സു ഔള്ക്ക് ഡരോലു  ആവശയമോയ 

അെിസ്ഥോന സൌഔരയങ്ങള്, ബലപ്ബറി, ഇ-ബലപ്ബറി, ആധുനിഔ ലഡബോട്ടറിഔള്, ഡജര്ണലുഔള്, 

രുരിയ രുസ്തഔങ്ങള്, ഔമ്പയൂട്ടര്  സൌഔരയങ്ങള്  രുെങ്ങിയവ മിക്ക ആര്്സ ് ആന് ് സയന്സ ്

ഡഔോഡളജുഔളിലു  ഇല്ല. 

പ്രോകയോഗി  ജ്ഞോനമില്ല 

സ സ്ഥോനപത്ത സവഔോരയ എന്ജിനീയറി ഖ് ഡഔോഡളജി്  രഠിച്ച് ബിരുദ  ഡനെിയരി്  ഭൂരിഭോഖ  

ഡരരു  എന്ജിനീയറി ഖ് ഡജോലിഔള്  പങയ്യോന്  രറ്റിയവരപല്ലന്നോണ് ഐ.റ്റി. ഔമ്പനിഔളുപെയു  മറ്റ ്

പരോഴി്  ദോരോക്കളുപെയു  അഭിപ്രോയ . ഡഔരളത്തിപല ഡഔോഡളജുഔളി്  നിന്ന് സോമ്പത്തിഔ 

ശോസ്പ്രത്തി്  എ .എ. ബിരുദ  ഡനെിയ രു വിദയോര്ഥിക്ക് രു സോമ്പത്തിഔ ശോസ്പ്ര ഖഡവഷണ 

സ്ഥോരനത്തി്  റിസര്ച്ച് അസിേന്പ ് ആയി പ്രവര്ത്തിക്കോനുള്ള അറിഡവോ, പ്രോഡയോഖിഔ 

ജ്ഞോനഡമോ, ഔമ്പയൂട്ടര്  രരിജ്ഞോനഡമോ ഇല്ല. ഡഔരളത്തി്  ഔോര്ഷിഔ സര്വഔലോശോലഔളി്  

ഔോര്ഷിഔ ബിരുദ ഡഔോഴ്സിന് രഠിയ്കുന്ന മലയോളി വിദയോര്ഥിഔളി്  രോള്  ഡരോലു  ഔര്ഷഔഡനോ 

സവന്ത്മോയി ഔോര്ഷിഔ പ്രവര്ത്തനങ്ങളി്  ഏര്പന്ഫെോഡനോ രോല്പരയ  ഉള്ളവരല്ല. എല്ലോവരു  

സര്ക്കോര്, പരോരുഡമകല സ്ഥോരനങ്ങളിലു  ഡജോലി ഡനെോന്  ഡവണ്ടി രഠിയ്ക്കുന്നവരോണ്. 

പമ ിക്ക്  ഡഔോഡളജുഔളി്  രഠിയ്ക്കുന്നവരുഡെയു  മുകയലഔ് ഷയ  സര്ക്കോര്  ഡമകലയി്  

ഡജോലി ഡനെുഔ എന്നരോണ്. ഡഔരളത്തിപല നോല് സര്വഔലോശോലഔളി്  സോമ്പത്തിഔ 

ശോസ്പ്രത്തി്  രി.എച്ച്. ി. ബിരുദത്തിന് സമര്ന്ഫിച്ച ട്ടനവധി പ്രബന്ധങ്ങള്  രരിഡശോധിയ്ക്കോന്  

ഈ ഡലകഔന് അവസര  ഔിട്ടിയിട്ടുണ്്ട. ഈ പ്രബന്ധങ്ങളി്  75 ശരമോനത്തിനു  ഡവണ്ടപ്ര 

നിലവോര  ഇല്ലോത്തരോണ്. മോപ്രമല്ല രു ഖഡവഷണ ഡരന്ഫറിന് ഡരോലുമുള്ള സത്ത ് രല 

പ്രബന്ധങ്ങളിലു  ഉള്ളരോയി ഡലകഔന്  ഔണ്ടിട്ടില്ല. 
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വികദശ രഠനം 

നോട്ടിപല ഡഔോഡളജുഔളി്  രഠിച്ചോ്  രങ്ങളുപെ ഭോവി ഇരുളെഞ്ഞരോഔുപമന്നു ഡബോധയമുള്ള 

മിെുക്കരോയ വിദയോര്ഥിഔള്  രങ്ങളുപെ വസ്തു വഔഔള്  വിറ്റു , ഔെ  ഡമെിച്ചു  

അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിഡലക്കു  വിഡദശത്തു  (അഡമരിക്ക, ഡയോഡറോരയന്  രോജയങ്ങള്, ഔോന , 

ബങന, ഒസ്പപ്െലിയ രുെങ്ങിയവ) ഉന്നര രഠനത്തിനു ഡരോയിരുന്നു. ഡഔോവി ് മൂല  

അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിലു  വിഡദശത്തു  രഠിച്ചിരുന്ന ട്ടനവധി വിദയോര്ഥിഔള്  രഠന  

രൂര്ത്തിയോക്കോന്  ഔഴിയോപര നോട്ടി്  വരോന്  നിര്ബന്ധിരരോയി. ഒൺബലന്  രഠന  

ഉപണ്ടേിലു  എപ്രഡത്തോള  ഡരര്ക്ക് ഡഔോഴ്സു ഔള്  രൂര്ത്തിയോക്കോന്  ഔഴിയു  എന്ന് ഔണ്ടറിഡയണ്ട 

ഔോരയമോണ്. രുരുരോയി ആര്ക്കു  അനയസ സ്ഥോനങ്ങളിഡലക്കു  വിഡദശഡത്തക്കു  ഡരോഔോനുള്ള 

സോഹങരയ  ഇഡന്ഫോള്  ഇല്ല. ങുരുക്കത്തി്  അനയനോട്ടി്  ഡരോയി ഉയര്ന്ന നിലവോരത്തിലുള്ള ഉന്നര 

വിദയോഭയോസ  ഡനെി ജീവിരത്തി്  മുഡന്നറോനോയുള്ള മിെുക്കരോയ വിദയോര്ഥിഔളുപെ സവപ്ന  

ഡഔോവി ് രഔര്ത്തു. 

 ഉന്നര വിദയോഭയോസര ഖത്ത് ഡഔരള  രരിരോരഔരമോയ നിലയിലോപണന്ന സഡന്ദശമോണ ്

ഡഔോവി ് ന്ഔുന്നര്. ഇര് രു അവസരമോയു  പവല്ലുവിളിയോയു  നോ  ഏപറ്റെുക്കണ . ഉന്നര 

വിദയോഭയോസസ്ഥോരനങ്ങളിപല ഖുണനിലവോര  പമച്ചമോയ ഡദശീയ സ്ഥോരനങ്ങളുപെ നിലയിഡലക്ക് 

മോറ്റോനുള്ള വലിയ പ്ശമങ്ങള്  നോ  സവീഔരിഡക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ നിലയിഡലക്കുള്ള 

മോറ്റങ്ങള്ക്ക് രുെക്ക  ഔുറിയ്ക്കോന്  സര്ക്കോര് , സര്വഔലോശോലഔള് , ഉന്നര 

വിദയോഭയോസസ്ഥോരനങ്ങള്  നെത്തുന്നവര്, അധയോരഔര്, വിദയോര്ഥിഔള്  എന്നിവര്  മുഡന്നോട്ടു 

വഡരണ്ടരോണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മോറ്റ  ഉണ്ടോക്കോന്  ഡഔോവി ് നമുക്ക് അവസര  ഉണ്ടോക്കപട്ട എന്ന ്

പ്രരയോശിക്കോ . 

(മംഗളം, 2020, ജൂലല 22) 
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അദ്ധ്യോയം 4 

സോമ്പത്തി  കമഖല സള ത ര്ത്ത് ക ോവിഡ് 

 

അരിഡവഖ  രെരുന്ന ഡഔോവി ിപന രെയോന്  രണ്ടുമോസത്തിലധിഔ  നീണ്ടുനിന്ന നോല് 

ഡലോക്ക് ൌൺ  ഇന്ത്യ മുഴുവനു  നെന്ഫിലോക്കിപയേിലു  ഇരിപന്പ വയോരന  രെയോന്  ഇരുവപര 

ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡഔോവി ് ഡരോഖിഔളുപെ എണ്ണ  ഇന്ത്യയി്  7.69 ലക്ഷമോയു , ഡഔരളത്തി്  6,196 

ആയു  വര്ദ്ധിച്ചിരിയക്്കുന്നു. ഇഡന്ഫോള്  രിരുവനന്ത്രുര  നഖരസഭോപ്രഡദശ  മുഴുവനു  

രോഴ്ചഡത്തക്ക് പ്െിന്ഫിള്  ഡലോക്ക് ൌൺ   പ്രകയോരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഡഔോവി ് ഡഔരളത്തിപല പ്രധോന 

സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔപള എപ്രഡത്തോള  ബോധിച്ചു എന്ന് രരിഡശോധിക്കുന്നു. 

69 ദിവസസത്ത കലോക്കഡ്ൗണ്   

ഡഔോവി ് വയോരന  രെയോന്  ഡവണ്ടി സ സ്ഥോനത്ത് നെന്ഫിലോക്കിയ 69 ദിവസപത്ത 

ഡലോക്ക് ൌണോണ് സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔളുപെ രഔര്ച്ചയ്ക്ക് രുെക്ക  ഔുറിച്ചര്. മോര്ച്ച് 24 മുര്  

ആദയ  നെന്ഫിലോക്കിയര് 27 ദിവസപത്ത ഔര്ഫയൂവിനു സമോനമോയ ഡലോക്ക് ൌൺ  ആണ്. രുെര്ന്ന് 

പങറിയ ഇളവുഔളു  രിന്നീെ് ഔൂെുര്  ഇളവുഔളു  അനുവദിച്ചു. ങിലയിന  ങരക്ക് ഖരോഖര  

ഴിച്ച് മപറ്റല്ലോ ഡറോ ് , റയി്, ഡവയോമഖരോഖര , ജലഖരോഖര  എന്നിവ രൂര്ണ്ണമോയു  നിര്ത്തിവച്ചു. 

ജനങ്ങളുപെ ഔൂട്ട  ഡങര്  ഴിവോക്കോന്  വിദയോലയങ്ങള്, ആരോധനോലയങ്ങള്, രിഡയറ്ററുഔള്, 

ഡേ ിയങ്ങള്  രുെങ്ങിയവ അെച്ചു. ജനങ്ങള്  രപേെുക്കുന്ന വിവോഹ , മരണോന്ത്ര ങെങ്ങുഔള്, 

ഡയോഖങ്ങള്, രോഷ്പ്െീയ ജോഥഔള്  രുെങ്ങിയവ ഔര്ശനമോയി നിഡരോധിച്ചു. ഈ റ്റ നെരെി മൂല  

സ സ്ഥോനപത്ത സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔള്  രഔര്ച്ചയിഡലക്ക ് നീങ്ങുഔയു  ലക്ഷക്കണക്കിന് 

പരോഴിലോളിഔളുപെ പരോഴി്  റ്റയെിയ്ക്ക ്നഷ്ടപന്ഫെുഔയു  പങയ്തു.  

നിശ്ചലമോയ നിര്േോ  കമഖല 

വീെുഔള്, മറ്റു പഔട്ടിെങ്ങള്, ന്ഭോറ്റുഔള്, ഡറോ ുഔള്, രോലങ്ങള് , ഡഹോട്ടലുഔള്  ഫോക്ടറിഔള്, 

വയവസോയ രോര്ക്കുഔള്   രുെങ്ങിയവ രണിയുന്ന നിര്മ്മോണ ഡമകല സ സ്ഥോനത്ത് അരിഡവഖ  

വളരുന്നരു  പമോത്ത  ജി. ി.രി. യുപെ 12 ശരമോന  വിഹിരമുള്ള ഡമകലയുമോണ്. 

സ സ്ഥോനപത്ത പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളി്  20 ശരമോനവു , അനയസ സ്ഥോന 

പരോഴിലോളിഔളുപെ സി ഹഭോഖവു  പരോഴി്  പങയ്യുന്നരു  ഈ ഡമകലയിലോണ്. സിമിന്പ ്, ഔമ്പി, 

പരയിന്പ ്, പെയി്സ്, ഇപലഔ്പ്െിക്ക്, സോനിറ്ററി, ജലവിരരണ ഉരഔരണങ്ങള് , മറ്റ് നിര്മ്മോണ 

സോമപ്ഖിഔള്  എന്നിവയുപെ വില്പനയിലൂപെ സര്ക്കോരിന് ഖണയമോയ റവനയൂ വരുമോനവു  

ലഭിക്കുന്നു. ഡലോക്ക് ൌൺ  മൂല  ഈ നിര്മ്മോണ ഡമകല ഏരോണ്്ട രൂര്ണ്ണമോയി 

സ്ത ഭനോവസ്ഥയിലോയി. ഡലോക്ക് ൌണിന് മുന്ര് ഉണ്ടോയിരുന്ന നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപെ 

രഔുരി ഡരോലു  ഇഡന്ഫോള്  നെക്കുന്നില്ല. അരിരൂക്ഷമോയ സോമ്പത്തിഔ മോന്ദയത്തി്  നിന്ന് 

ഔരഔയറോനുള്ള അനിവോരയ ഗെഔ  നിര്മ്മോണ ഡമകലയുപെ രിരിച്ചു വരവോണ്. 
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രൂര്ണസ്തംഭനത്തിലോയ ടൂറിസം 

രരിപനോന്ന് ലക്ഷത്തിലധിഔ  വിഡദശ െൂറിേുഔളു , ന്നര ഡഔോെിയിലധിഔ  സവഡദശി 

െൂറിേുഔളു  പ്രരിവര്ഷ  വരുന്ന രു ഡമകലയോയിരുന്നു ഡഔരളത്തിപല െൂറിസ . ഡഔരള  

ഇരുവപര ഔോണോത്ത രണ്ടു മോസക്കോലപത്ത ഡലോക്ക് ൌണു  യോപ്രോനിഡരോധനവു  ഈ ഡമകലപയ 

ഏരോണ്്ട രൂര്ണ്ണമോയു  സ്ത ഭോനോവസ്ഥയിലോക്കി. ഡഔോവി ് ഭീരി ഔോരണ  െൂറിേ് ഡഔപ്ന്ദങ്ങളി്  

ഡരോഔോന്  ജനങ്ങള്  ഭയപന്ഫെുന്നു. ഡഔോവി ് മൂല  സ സ്ഥോനത്ത ് ഏറ്റവു  ഔൂെുര്  രഔര്ച്ച 

ഡനരിെുന്ന ഡമകലയു  െൂറിസമോണ്. രത്ത് ലക്ഷത്തിലധിഔ  പരോഴിലോളിഔള്ക്ക് ഡനരിട്ട് പരോഴി്  

ഉണ്ടോയിരുന്ന ഈ ഡമകലയിപല ഏരോണ്്ട എല്ലോവരുപെയു  പരോഴി്  നഷ്ടപന്ഫട്ടു. സവയ  

പരോഴിപലന്ന നിലയ്ക്ക ്പങറുഔിെ ഡഹോട്ടലുഔള്, ഡഹോ ഡേഔള്, റിഡസോര്ട്ടുഔള് , െോക്സി സര്വീസ്, 

െൂറിേ് പെഡമ്പോ, ബസ്   സര്വീസ്, െൂറിേ് ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിപല ഔച്ചവെക്കോര്, വഴിഡയോര ഔച്ചവെക്കോര്  

എന്നിവരുപെ പരോഴിലു  നഷ്ടപന്ഫട്ടു. വോയ്പ വോങ്ങി െൂറിേ് സ ര ഭങ്ങള്  നെത്തിയിരുന്നവര്  

സോമ്പത്തിഔ രഔര്ച്ചയിലോണ്. രു ബിസിനസ്സു  ഇല്ലോത്തര് മൂല  പരോണ്ണൂറു ശരമോനത്തിലധിഔ  

െൂറിേ് സ്ഥോരനങ്ങളു  വലിയ നഷ്ട  ഡനരിെുന്നു.  

ഗതോഗത സ്തംഭനം 

ഡലോക്ക് ൌൺ  നിലവി്  വന്ന ഡശഷ  ഉണ്ടോയ ഖരോഖര സ്ത ഭന  ഇരുവപര രൂര്ണ്ണമോയി 

മോറിയിട്ടില്ല. ബസ്സുഔള് , ങരക്കുവോഹനങ്ങള് , െൂറിേ് വോഹനങ്ങള്, ഒഡട്ടോറിക്ഷഔള്, രുെങ്ങിയവ 

ഭോഖീഖമോയി മോപ്രഡമ ഇഡന്ഫോഴു  ഒെുന്നുള്ളൂ. സ സ്ഥോനപത്ത വിദയോലയങ്ങള്, ഇരുവപര 

രുറക്കോത്തര് മൂല  ലക്ഷക്കണക്കിന്  ഔുട്ടിഔള്  ദിവഡസന യോപ്ര പങയ്തിരുന്ന ബസ്സുഔള്, 

പെഡമ്പോഔള്, ഔോറുഔള് , ഒഡട്ടോറിക്ഷഔള്  രുെങ്ങിയവയുപെ ഒട്ട  രൂര്ണ്ണമോയു  

നിലച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഡഔരളത്തി്  ഇഡന്ഫോള്  ഏരോണ്്ട 133 ലക്ഷ  ഡമോഡട്ടോര്  വോഹനങ്ങള്  ഉണ്്ട. 

ഇരി്  4.7 ലക്ഷ  ഡലോറിഔള് , 45,206 ബസ്സുഔള് , 27 ലക്ഷ  സവഔോരയഔോറുഔള് , 6.72 ലക്ഷ  

ഒഡട്ടോറിക്ഷഔള് , 86.2 ലക്ഷ  ഇരുങപ്ഔ ഡമോഡട്ടോര്  വോഹനങ്ങള്  രുെങ്ങിയവ ഉള്പന്ഫെുന്നു. ഡനരിട്ടു  

രഡരോക്ഷവുമോയി വന്ഡരോരി്  പരോഴിലോളിഔള്  ഉള്ള ഈ ഡമകല അഭൂരരൂര്വമോയ 

രഔര്ച്ചയിലോണ്. സ സ്ഥോനപത്ത നോല് എയര്ഡരോര്ട്ടുഔള്  വഴിയുള്ള ഡവയോമഖരോഖരവു  

ഭോഖീഖമോയി മോപ്രഡമ നെക്കുന്നുള്ളൂ. രോജയപത്ത പ്രധോന രട്ടണങ്ങപള ബന്ധിന്ഫിക്കുന്ന റയി്ഡവ 

സര്വീസുഔളി്  ങിലര് മോപ്രഡമ സര്വീസ് നെത്തുന്നുള്ളൂ. ങുരുക്കത്തി്  സ സ്ഥോനപത്ത 

ഭൂരിഭോഖ  സോമ്പത്തിഔ പ്രവര്ത്തനങ്ങപളയു  പരോഴിലിഡനയു  ഇല്ലോരോക്കുന്ന രരത്തിലുള്ള 

ഖരോഖര സ്ത ഭനമോണ് ഡഔോവി ് മൂല  ഉണ്ടോയര്. 

വിദയോഭയോസ സ്തംഭനം 

സ സ്ഥോനപത്ത പമോത്ത  പരോഴിലി്  അഞ്ചു ശരമോനവു  വിദയോഭയോസ ഡമകലയിലോണ്. എന്നോ്  

വിദയോഭയോസ അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയ ഖരോഖര , രുസ്തഔ , ഡനോട്ടുരുസ്തഔങ്ങള്, 

രഠനസോമപ്ഖിഔള്, യൂണിഡഫോ  രുെങ്ങിയവയുപെ ഉര്രോദന , വിരരണ , ഔച്ചവെ , എന്നിവയു  

മപറ്റോരു അഞ്ചു ശരമോനഡത്തോള  ഡരര്ക്ക് പരോഴി്  ന്ഔുന്നു. സര്ക്കോര്  പ്െഷറി വഴി ശമ്പള  
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ന്ഔുന്ന പമോത്ത  ജീവനക്കോരി്  രഔുരിഡയോളവു  വിദയോഭയോസ വഔുന്ഫുഔളിപല 

ജീവനക്കോഡരോ അധയോരഔഡരോ ആണ്. ഇരിനു രുറഡമ സവഔോരയ ഡമകലയി്  ട്ടനവധി 

അ ഖീഔൃര വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങള്  (സ്കൂ ളുഔള്, ഡഔോഡളജുഔള്  രുെങ്ങിയവ) ഉണ്ട്. സവഔോരയ 

ഡമകലയി്  ആയിരക്കണക്കിന് അ ഖീഔോരമില്ലോത്ത െയൂഷന്  പസന്പറുഔള്, രരീക്ഷ ഡഔോച്ചി ഖ് 

പസന്പറുഔള്, പരോഴി്  രരിശീലന സ്ഥോരനങ്ങളു  ഉണ്ട്. വീെുഔളി്  ഔുട്ടിഔപള െയൂഷന്  

രഠിന്ഫിയ്ക്കുന്ന വിദയോഭയോസ  രു ഔുെി്  വയവസോയ  ഡരോപല സ സ്ഥോനത്ത് ഉെനീള  ഉണ്ട്. 

പരോരുഡമകലയ്ക്ക് രുറത്തുള്ള വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളുപെ വലിയ രഔര്ച്ചയ്ക്ക് ഡഔോവി ് 

ഇെയോക്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇരുമൂല  ലക്ഷക്കണക്കിന്  ആളുഔളുപെ പരോഴിലു  വരുമോനവുമോണ് 

റ്റയെിക്ക് നഷട്്ടപരട്ടര്.  

ഐ. റ്റി. പ്രതിസന്ധി 

ഡഔരളത്തിപല പെഔ്ഡനോരോര്ക്ക്, ഇന്ഡഫോരോര്ക്ക്, ബസബര്രോര്ക്ക ്എന്നിവിെങ്ങളിലോയി 800-്  

അധിഔ  ഔമ്പനിഔളു  രു ലക്ഷത്തിലധിഔ  പരോഴിലോളിഔളുമുണ്്ട. ഈ ഐ.റ്റി. രോര്ക്കുഔള്  

വലിയ പ്രരിസന്ധിയിലോണ്. ഈ ഔമ്പനിഔളിപല ഭൂരിഭോഖ  പരോഴിലോളിഔളു  ഡഔോവി ് മൂല  

വീട്ടി്  ഇരുന്നു ഡജോലി പങയ്യുന്നു. പമോത്ത  ഔമ്പനിഔളി്  70 ശരമോനത്തിനു  ബിസിനസ്സി്  

വലിയ ഇെിവ ് സ ഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഐ.റ്റി. സ്ഥോരനങ്ങളുപെ രു സ ഗെനയുപെ 

രഠനമനുസരിച്ച് ഡഔോവി ് പ്രരിസന്ധി മൂല  സ സ്ഥോനപത്ത ഐ.റ്റി. ഔമ്പനിഔള്ക്ക് 4500 

ഡഔോെിരൂരയുപെ റവനയൂ നഷ്ട  2020  ിസ ബഡറോപെ ഉണ്ടോഔോന്  ഇെയുണ്്ട. മോപ്രമല്ല 26000 

പരോഴിലോളിഔള്ക്ക് പരോഴി്  നഷ്ടപന്ഫെോന്  സോധയരയുണ്്ട.  

ഈ ങര്ച്ച ഉരസ ഹരിക്കോ . ഡഔോവി ു൦ അരിപന രുെര്ന്ന് നെന്ഫിലോക്കിയ 

ഡലോക്ക് ൌണു  രുെര്ന്നുള്ള നിയപ്ന്ത്ണങ്ങളു  സ സ്ഥോനരൂരീഔരണത്തിനു ഡശഷമുള്ള 

ഔോലപത്ത ഏറ്റവു  വലിയ രഔര്ച്ചയോണ ്സോമ്പത്തിഔ ഡമകലയി  ് സൃഷ്ടിച്ചര്. സമ്പൂര്ണ്ണ രഔര്ച്ച 

ഉണ്ടോയര് െൂറിസ  ഡമകലയ്ക്കോണ്. വലിയ രഔര്ച്ച സൃഷ്ടിച്ച മറ്റു ഡമകലഔള്  നിര്മ്മോണ , 

ഖരോഖര , വിദയോഭയോസ , ഐ.റ്റി. എന്നിവയോണ്. 

 

(മംഗളം, 2020, ജൂലല 11) 
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അദ്ധ്യോയം 5 

കലോക്്കഡൗണ്രോജും ത രുന്ന സതോഴില്  കമഖല ളും 

ഡഔോവി ് മഹോമോരി അരിഡവഖ  രെരുന്ന സോഹങരയത്തി്  ഡഔരളത്തി്  69 ദിവസപത്ത 

ഡലോക്ക് ൌൺ  മോര്ച്ച്  24 മുര്  നെന്ഫിലോക്കി. സ സ്ഥോന  ഇരുവപര ഔോണോത്ത രഔര്ച്ചയോണ ്

സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔളിലു  പരോഴി്  ര ഖത്തു  ഇര് സൃഷ്ടിച്ചര്. രു മുന്നറിയിന്ഫു  ഇല്ലോപര 

പ്രകയോരിച്ച ഡലോക്ക് ൌൺ  രു പങറിയ വിഭോഖ  സ്ഥിരഡജോലിയു  വരുമോനവുമുള്ളവപരയു  

ഴിച്ച ് മപറ്റല്ലോ പരോഴി്  പങയ്യുന്നവരുഡെയു  വരുമോനവു  ജീവഡനോരോധിഔളു  രഔര്ത്തു 

രരിന്ഫണമോക്കി. ഡഔോവി ് വയോരന  വീണ്ടു  വര്ദ്ധിച്ചഡന്ഫോള്  ഡലോക്ക് ൌൺ  പ്രഡദശിഔരലത്ത ്

(നഖരസഭഔള്, പ്ഖോമരഞ്ചോയത്തുഔള്, വോര് ുഔള്) എന്നിവിെങ്ങളി്  വീണ്ടു  

നെന്ഫിലോക്കിപക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഏരോണ്്ട രത്ത് ലക്ഷ  ജനസ കയയുള്ള രിരുവനന്ത്രുര  

നഖരസഭ മുഴുവനു  ജൂൺ  6 മുര്  23 ദിവസഡത്തക്ക് ഡലോക്ക് ൌൺ  പ്രകയോരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. 

ഡഔോവി ് പ്രരിഡരോധിയ്ക്കോന്  ആഡരോഖയസ വിധോനങ്ങപളയു  സവഔോരയ ആശുരപ്രിഔപളയു  

സജ്ജമോക്കുഔയു  പെേി ഖ് വര്ധിന്ഫിക്കുഔയു  രഔര്ച്ചപ്രരിഡരോധ നെരെിഔള്  

ശക്തമോക്കുന്നരിനു  രഔര  സോമ്പത്തിഔഡമകലഔപളയു  പരോഴിലവസരങ്ങപളയു  രഔര്ക്കുന്ന 

ഡലോക്ക് ൌൺരോജിഡലക്ക് സര്ക്കോര്  ഡരോഔുന്നു. ഇര് രരിഡശോധിക്കുന്നു. 

കലോക്ക്ഡൗണ്  ഉണ്ടോക്കിയ കവതനനഷ്ടം 

ഡഔരളത്തി്  ആദയഗട്ടത്തി്  നെന്ഫിലോക്കിയ 21 ദിവസപത്ത ഔര്ഫയൂവിന് സമോനമോയ 

ഡലോക്ക് ൌൺ  ഔോലത്തുണ്ടോയ പരോഴി്  നഷ്ടവു  പരോഴിലോളിഔളുപെ ഡവരനനഷ്ടവു  

സ സ്ഥോനപത്ത ആസൂപ്രണ ഡബോര് ് ഔണക്കോക്കിയിട്ടുണ്്ട. 17 പരോഴി്  പവ്ഫയര്  

ഡബോര് ുഔളിലു , ഡരയില, ഔോന്ഫി ന്ബോന്പന്പഷനുഔളിപലയു  രജിേര്  പങയ്തവരു  

അല്ലോത്തവരുമോയ പരോഴിലോളിഔളോയ 100.55 ലക്ഷ  ഡരരുപെ 21 ദിവസപത്ത ഡവരനനഷ്ട  12,977 

ഡഔോെിയോണ്. ഇവപരല്ലോ  ശമ്പളത്തിന് രുറഡമ ഔോരയമോയ മറ്റ് പരോഴി്  ആനുഔൂലയങ്ങള്  ഇല്ലോത്ത 

അസ ഗെിര ഡമകലയി്  പരെുന്നവരോണ്. നിര്മ്മോണ , ഔോര്ഷിഔ , ഔച്ചവെ , ഡമോഡട്ടോര്  

ഖരോഖര , പെയിലറിങ്ങ്, ഔശുവണ്ടി, മുള, ഈറ്റ, ഔയറ്റിയിറക്ക്, ബഔത്തറി, ഔള്ള് പങത്ത്, 

ആഭരണനിര്മ്മോണ , ബി. ി. അബ് ഔോരി രുെങ്ങിയ ഡമകലഔളി്  പരോഴി്  പങയ്യുന്നവരോണ് 

ഇവര്. ഈ ഭീമമോയ ഡവരനനഷ്ട  രു ഡഔോെിയിലധിഔ  വരുന്ന അസ ഗെിര ഡമകലയിപല 

പരോഴിലോളിഔപളയു  അവരുപെ ഔുെു ബങ്ങളുപെയു  വരുമോനവു  സോമ്പത്തിഔ സ്ഥിരിയു  

രഔര്ത്ത് രരിന്ഫണമോക്കി. ഈ 21 ദിവസപത്ത ഡലോക്ക് ൌണിന് രുറഡമ മപറ്റോരു 48 ദിവസവു  

ഡലോക്ക് ൌൺ  നീണ്ടു നിന്നു. ഇത്മൂല  ഭീമമോയ ഡവരനനഷ്ടവു  ജീവഡനോരോധിഔളുപെ 

രഔര്ച്ചയുമോണ്  ഈ പരോഴിലോളിഔള്ക്ക് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളര്.  
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ക ോവിഡ് ത ര്ത്ത കമഖല ള്  

ഡഔോവി ് വയോരനവു  രുെര്ന്നുള്ള ഡലോക്ക് ൌണു  മൂല  ട്ടനവധി പരോഴി്  ഡമകലഔളുപെ 

പ്രസക്തി രപന്ന നഷ്ടപന്ഫട്ടു. (1) രത്ത ്ലക്ഷത്തിലധിഔ  ഡരര്ക്ക് പരോഴി്  ഉണ്ടോയിരുന്ന പ്െോവ്  

ആന് ്  െൂറിസ  ഡമകലയുപെ പ്രസക്തി ഇല്ലോരോയി. (2) പ്രരിവര്ഷ  രത്ത് ലക്ഷഡത്തോള  വിഡദശ 

െൂറിേുഔളു  ന്നരഡക്കോെിയിലധിഔ  സവഡദശി െൂറിേുഔളു  വന്നിരുന്ന സ്ഥിരി നിലച്ചു. (3) 

വലിയ ഡരോരി്  നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നെന്നിരുന്ന നിര്മ്മോണഡമകല വളപര ങുരുങ്ങി. (4) 

പങറുഔിെ വയവസോയ യൂണിറ്റുഔള് , രരമ്പരോഖര വയവസോയങ്ങള്  എന്നിവയിപല ഉര്രോദന 

സ്ത ഭന  ഇഡന്ഫോഴു  രുെരുന്നു. (5) സവഔോരയ വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങളുപെയു  രോരല്  ഡഔോഡളജ്, 

ഡഔോച്ചി ഖ്പസന്പറുഔളുപെയു  പ്രവര്ത്തന  നിലച്ചു. (6) സിനിമ നിര്മ്മോണ , പ്രദര്ശന , മറ്റ ്

ഔലോരരിരോെിഔള് , സ്ഡരോര്ട്ടസ് ് രരിരോെിഔള്, വിവോഹോഡഗോഷങ്ങള് , 

മര,രോഷ്പ്െീയസഡമ്മളനങ്ങള് , ഉത്സവങ്ങള്  രുെങ്ങിയവ നിലച്ചു.  (7) ട്ടനവധി ആ  ബര 

ഉ്ന്ഫന്നങ്ങള്ക്കു  സര്വീസുഔള്ക്കു   ിമോന്പ ് ഇല്ലോപര ഉര്രോദന  നിലച്ചു.  

സതോഴില്  കമഖല ള്  

2017-18്  എന്.എസ്. നെത്തിയ ഡദശിയ പരോഴി്  സര്ഡവയി്  ഡഔരളത്തിപല പരോഴിലോളിഔള്  

ഏര് സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔളിലോണ് പരോഴി്  പങയ്യുന്നര് എന്ന ് ഔണക്കോക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

ഇരനുസരിച്ച് ഔൃഷി, ഔന്നുഔോലിവളര്ത്ത്, വന , മത്സയബന്ധന  എന്നിവയുമോയി ബന്ധപന്ഫട്ട 

ഡമകലയി്  പരോഴി്  പങയ്യുന്നവര്  പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളുപെ 20 ശരമോനമോണ്. പമോത്ത  

പരോഴിലോളിഔളി്  വയവസോയ ഡമകലയി്  11 ശരമോനവു , നിര്മ്മോണ ഡമകലയി്  19 ശരമോന  

ഡരരു  പരോഴി്  പങയ്യുന്നു. ഡസവനഡമകലയിലോണ ് രഔുരിഡയോള  (49 ശരമോന ) 

പരോഴിലോളിഔളു  പരോഴി്  പങയ്യുന്നര്. ഔച്ചവെ , ഡമോഡട്ടോര്  വോഹനങ്ങളുപെ റിന്ഫയറി ഖ ്

എന്നിവയി്  14 ശരമോനവു , ഖരോഖര , സ ഭരണ  എന്നിവയി്  9 ശരമോനവു , 

വിദയോഭയോസഡമകലയി്  5 ശരമോനവു  മറ്റ് ഉരഡമകലഔളി്   21 ശരമോന  ഡരരു  പരോഴി്  

പങയ്യുന്നു. ഔോര്ഷിഔ അനുബന്ധ ഡമകലഔളിപല പരോഴി്  അവസരങ്ങള്  ഖണയമോയി 

ഔുറയുഔയു  ഡസവനഡമകലഔളിലു  നിര്മ്മോണ ഡമകലയിലു  പരോഴി്  അവസരങ്ങള്  

ഖണയമോയി വര്ദ്ധിക്കുഔയു  പങയ്യുന്ന മോറ്റമോണ് ഡഔരളത്തിപല പരോഴി്  ഡമകലഔളി്  

ഉണ്ടോയിപക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നര്. 

അസംഘടിത കമഖല 

ഡഔരളത്തിപല പരോഴി്  ഔഡമ്പോളത്തിപന്പ സവഭോവ  അസ ഗെിര ഡമകലയിപല 

പരോഴിലോളിഔളുപെ ബോഹുലയമോണ്. 2017-18 പല എന്.എസ്. സര്ഡവ അസ ഗെിര ഡമകലയുപെ 

രു രൂര  ന്ഔുന്നു. ഇരനുസരിച്ച് ഡഔരളത്തിപല പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളി്  29 ശരമോനവു  

ദിവസഔൂലിയ്ഡക്കോ, ഔരോര്  നിരക്കിഡലോ ഡജോലി പങയ്യുന്ന ഔോഷവ്  പരോഴിലോളിഔളോണ്. മപറ്റോരു 

38 ശരമോന , ഔോര്ഷിഔ, വയവസോയ ഡസവനഡമകലഔളി്  സവയ  പരോഴി്  പങയ്യുന്നവരോണ.് 

എപന്ത്േിലു  സ്ഥിരമോയ പരോഴി്  പങയ്യുന്ന വിഭോഖത്തിലുള്ളവര്  മപറ്റോരു 33 ശരമോനമോണ്. 



22 

 

എന്നോ്  ഈ വിഭോഖത്തി്പന്ഫട്ട ഭൂരിഭോഖ  ഡരര്ക്കു   പമച്ചമോയ ഡവരനഡമോ, ഡവരന ഇരര 

പരോഴി്  ആനുഔൂലയഡമോ ഇല്ല. ഇര് ഔൂെി രരിഖണിച്ചോ്  പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളി്  85 

ശരമോനവു  അസ ഗെിര ഡമകലയിലോപണന്നു ഔണക്കോക്കോ . ഡലോക്ക ്ൌൺ  മൂല  വന്  രഔര്ച്ച 

ഡനരിട്ട വിഭോഖവു  ഈ അസ ഗെിര ഡമകലയിലുള്ളവരോണ്.  

സംഘടിത കമഖല 

സ്ഥിരസവഭോവത്തിലുള്ള പരോഴി് , പമച്ചമോയ ഡവരന , മറ്റ് പരോഴി്  ആനുഔൂലയങ്ങള്, 

വിരമിച്ചരിനുഡശഷ  പരന്ഷന്  ആനുഔൂലയങ്ങള്  എന്നിവ ലഭിയ്ക്കുന്ന വിഭോഖ  

പരോഴിലോളിഔളോണ് സ ഗെിര ഡമകലയി്  വരുന്നര്. സ ഗെിര ഡമകലയിപല 

പരോഴിലോളിഔളുപെ വിഹിര  വളപര ഔുറപവന്നരോണ ് സ സ്ഥോന പരോഴി  ് ഔഡമ്പോളത്തിപന്പ 

അെിസ്ഥോന പ്രശ്ന . അഭയസ്തവിദയരോയ പങറുന്ഫക്കോര്  പരോഴിലിനുഡവണ്ടി പ്ശമിയ്ക്കുന്ന ഡമകലയു  

ഇരോണ്. ഡഔരളത്തി്  സ ഗെിര ഡമകലയിപല രണ്ടു വിഭോഖത്തിലുള്ള പമോത്ത  

പരോഴിലോളിഔളുപെ എണ്ണ  12.48 ലക്ഷ  ഡരരോണ്. എന്നോ്  ഇരി്  സര്ക്കോര് , പരോരുഡമകലയി്  

5.61 ലക്ഷ  ഡരരു , സവഔോരയ സ്ഥോരനങ്ങളി്  6.87 ലക്ഷ  ഡരരു  ഉണ്ട്. ഈ സ ഗെിരഡമകലയുപെ 

വിഹിര  പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളുപെ 15 ശരമോനത്തി്  രോപഴയോണ്. ഡലോക്ക് ൌൺ  മൂല  

പരോരുഡമകലയിപല പരോഴിലോളിഔളുപെ സ്ഥിരി ഡമോശമോയിട്ടില്ല. എന്നോ്  സവഔോരയ 

ഡമകലയിപല നപല്ലോരു ശരമോന  പരോഴിലോളിഔളുപെ ഡവരന  പവട്ടിക്കുറയ്ക്കലു , പരോഴി്  

നഷ്ടവു  ഉണ്ടോയിട്ടുണ്്ട.  

 ഈ ങര്ച്ച ഉരസ ഹരിയക്്കോ . ഡലോക്ക് ൌൺ  മൂല  വന്ഡരോരിലുള്ള പരോഴി്  നഷ്ടവു  

ഡവരനനഷ്ടവുമോണ് സ സ്ഥോനത്ത് ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളര്. പമോത്ത  പരോഴിലോളിഔളുപെ 85 

ശരമോനഡത്തോള  വരുന്ന അസ ഗെിര ഡമകലയിപല പരോഴിലോളിഔളുപെ പ്രധോന 

വരുമോനമോര്ഗവു  ജീവഡനോരോധിഔളു  ഈ നെരെി രഔര്ത്തു. ഡഔോവി ് മഹോമോരി 

പ്രധിഡരോധിക്കുന്നരിന് ഡലോക്ക് ൌൺ  അനുഡയോജയമല്ല എന്നോണ് ഇര് ന്ഔുന്ന രോഠ . 

(മംഗളം, 2020, ജൂലല 28) 
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അദ്ധ്യോയം 6 

ക ോവിഡ്  ോലത്്ത വിരമിയക്്കല്  പ്രോയം നോല് വര്ഷം ഉയര്ത്തക ോ? 

ഡഔോവി ് മൂല  സ സ്ഥോന സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔളിലു  സര്ക്കോരിപന്പ ധനസ്ഥിരിയിലു  

അഭൂരരൂര്വമോയ രഔര്ച്ച ഉണ്ടോയിപക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ സോഹങരയത്തി്  ഡഔോവി ് 

സോമ്പത്തിഔ ഡമകലഔളിലു  സര്ക്കോരിന് പറ ധനഔോരയ നിലയിലു  സൃഷ്ടിച്ച ആഗോരവു  

പങലവ് ങുരുക്ക്  നെരെിഔപളയു  ഔുറിച്ച് രഠിയ്ക്കോന്  സ സ്ഥോന സര്ക്കോര്  രു വിദഖ്ദ്ധ 

സമിരിപയ നിയമിച്ചു. ഈ സമരി ന്ഔിയിരിയ്ക്കുന്ന രു പ്രധോന ശുരോര്ശ വിരമിക്ക്  പ്രോയ  

56 ്  നിന്നു  60  ആയി ‚അധിഔ സോമ്പത്തിഔ ബോധയര‛ ഇല്ലോപര ഉയര്ത്തുഔ എന്നരോണ്. 

അഭൂരരൂര്വമോയ പരോഴി്  രഔര്ച്ച സൃഷ്ടിച്ചുപക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സോഹങരയത്തിലു  

അഭയസ്തവിദയരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ അരിരൂക്ഷമോയി രുെരുന്ന ഔോലത്തു  ഈ നെരെി 

ആശവോസയമോഡണോ എന്ന് രരിഡശോധിക്കുന്നു.  

രിന്വോതില്  സരന്ഷന്  പ്രോയ വര്ധന നിര്കേശം 

എന്ത്ോണ് വിദഖ്ദ്ധസമിരിയുപെ നിര്ഡദശ ? സര്ക്കോര്  ജീവനക്കോരുപെ പരന്ഷന്  പ്രോയ  

ഔൂട്ടുന്നരിന് രഔര  56 ്  വിരമിച്ചരിന്  ഡശഷ  രോ്ന്ഫരയ  ഉള്ളവര്ക്ക് 60 വയസ്്സ വപര 

രുനര്നിയമന  ന്ഔണ . ഈ ഔൂട്ടര്ക്ക ് വിരമിയ്ക്കുന്നരിന് മുന്രുള്ള ശമ്പളവു  

ആനുഔൂലയങ്ങളു  മോപ്രഡമ രുെര്ന്നു  ന്ഔോവൂ. സോധോരണ ഖരിയി്  പരന്ഷന്  പ്രോയ  

ഉയര്ത്തിയോ്  വോര്ഷിഔ ഇന്പ്ഔിപമന്പ ് ന്ഡഔണ്ടര് പഔോണ്്ട ശമ്പളത്തിലു  വര്ദ്ധനയുണ്ടോഔു  

ഇര് ഴിവോക്കോനോണ് അധിഔ സോമ്പത്തിഔ ബോധയര വരുത്തോത്ത ഈ നിര്ഡദശ . ഇരുമൂല  16,000 

ഡഔോെിരൂരയുപെ ലോഭമുണ്ടോക്കോപമന്നോണ് ഔണക്കോക്കുന്നര്. ഇവര്ക്ക് ന് ഡഔണ്ട റിട്ടയര്പമന്പ ്  

ആനുഔൂലയങ്ങള്  രെഞ്ഞുവയ്ക്കുഔയു  നോല് വര്ഷ  ഔഴിഞ്ഞ് വിരമിക്കുഡമ്പോള്  8 ശനരമോന  

രലിശയു  ഡങര്ത്ത് ന്ഔുന്നു. ഇര്, പരന്ഷന്  പ്രോയ  ഔൂട്ടുന്ന നെരെിയപല്ലന്നു  

രുനര്നിയമനമോപണന്നു  ആണ് ഔമ്മിറ്റി രറയുന്നര്. 

സരന്ഷന്  പ്രോയ വര്ധന കനട്ടങ്ങള്  

പരന്ഷന്  പ്രോയ  രുനര്നിയമന  വഴി നോല് വര്ഷ  വര്ധിന്ഫിക്കുന്നരിന് ഔമ്മറ്റി രറയുന്ന 

വോദഖരിഔള്  ഇവയോണ്. (1) ഇന്ത്യയി്  ഡഔരളത്തിലു  ജോര്കണ്ഡിലു  മോപ്രഡമ വിരമിയ്ക്ക്  

പ്രോയ  56 ഉള്ളൂ. മറ്റ് സ സ്ഥോനങ്ങളി്  58 മുര്  60 വപരയോണ്. (2) ഇന്ത്യയി്  ഏറ്റവു  ഔൂെുര്  

ആയുര്ബദര്ഗയമുള്ള സ സ്ഥോന  ഡഔരളമോണ് (74.9 വയസ്്സ). (3) 56 വയസ്സുള്ളവര്ക്ക് ഫലപ്രദമോയി 

പ്രവര്ത്തിക്കോനുള്ള രരിങയസമ്പത്തു  ആഡരോഖയവുമുള്ളവരൂമോണ്. (4) സര്ക്കോര്  ഡമകലയി്  

പ്രരിവര്ഷ  റിട്ടയര്പമന്പ ് മൂല  ഴിവുഔള്  ഉണ്ടോക്കുന്നര് 18000 മുര്  20000 വപരയോണ്. ഇപരോരു 

വലയസ കയയല്ല. ഇരുമൂല  ഔോരയമോയ പരോഴി്  നഷ്ട  ഉണ്ടോഔുന്നില്ല. (5) ഈ രുനര്നിയമന രദ്ധരി 

വഴി റിട്ടയര്പമന്പ ് പ്രോയ  ഉയര്ത്തിയോ്  ന്ഡഔണ്ട നോല് വോര്ഷിഔ ഇന്പ്ഔിപമന്പ ് ജീവനക്കോര്ക്ക ്

ന്ഔോപര ലോഭിയ്ക്കോ . (6) നോല് വര്ഷക്കോലഡത്തക്ക ് റിട്ടയര്  പങയ്തവര്ക്ക ് ന്ഡഔണ്ട 

ആനുഔൂലയങ്ങള്  ന്ഔോപര നീട്ടിവയ്ക്കോന്  ഔഴിയു . (7) ഈ നെരെി മൂല  സര്ക്കോര്  
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ഉെമസ്ഥരയിലുള്ള പരോരുഡമകലോ സ്ഥോരനങ്ങള്, സവയ ഭരണ സ്ഥോരനങ്ങള്, 

സര്വഔലോശോലഔള്, മറ്റ് അര്ദ്ധസര്ക്കോര്  സ്ഥോരനങ്ങളുപെയു  ധനസ്ഥിരി പമച്ചമോക്കോന്  

ഔഴിയു . (8) ധനഔോരയരഔര്ച്ചയി്  നി്ക്കുന്ന സര്ക്കോരിപന ഔരഔയറ്റോനുള്ള രു രുരിയ 

ഔണ്ടുരിെുത്ത  എന്ന നിലയിലോണ ്ഈ രദ്ധരിപയ ഔമ്മിറ്റി അവരരിന്ഫിച്ചിരിയ്ക്കുന്നര്.   

ഡഔരളത്തിപല പരന്ഷന്  പ്രോയ  ഔുറവോപണന്നര് ശരിയോണ്. എന്നോ്  ഡഔോവി ് 

മഹോമോരി വന്ന് പരോഴി്  ഡമകല മുഴുവന്  രഔര്ന്നെിഞ്ഞു പഔോണ്ടിരിക്കുന്ന ഔോലത്ത ്

വിരമിച്ചവര്ക്ക് രുനര്നിയമന  ന്ഔണ  എന്ന ശുരോര്ശയ്ക്ക് രു നയോയീഔരണവു  ഇല്ല.  

ഔമ്മിറ്റി രറയുന്നര് ഏരോണ്്ട  20000 ഡരരോണ് പ്രരിവര്ഷ  വിരമിക്കുന്നര് എന്നോണ്. എന്നോ്   

പരോരുഡമകലോ സ്ഥോരനങ്ങളിപലയു  സര്വഔലോശോലഔളുപെയു  മറ്റു  ഴിവുഔള്  ഔൂെി 

ഔണക്കോക്കിയോ്  ഇര് ഏരോണ്്ട 25000 ഡത്തോള  വരോന്  സോധയര ഉണ്ട്. ഈ പരോഴി്  നഷ്ട  

ഔോരയമോയ നഷ്ടഡമ അപല്ലന്ന നിലരോെു  സോമോനയബുദ്ധിയ്ക്ക് നിരക്കുന്നരല്ല.  

ധനപ്രതിസന്ധിയുസട  ോര ം 

സ സ്ഥോനപത്ത രുെര്ച്ചയോയുള്ള ധനസ്ഥിരിയുപെ മൂലഔോരണങ്ങള്  എന്ത്ോപണന്ന ്

രരിഡശോധിയ്ക്കോഡനോ, അരിന് പ്രരിവിധി നിര്ഡദശിക്കോഡനോ ഈ ഔമ്മിറ്റി മുരിര്ന്നിട്ടില്ല. 

സര്ക്കോര്  ജീവനക്കോരുപെ രുനര്വിനയോസവു  ബന്ധപന്ഫട്ട ഔോരയങ്ങളു  സവഔോരയ എയ്ഡ ് 

വിദയോഭയോസസ്ഥോരനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കോര്  സഹോയ  നല്കു ന്ന വിഷയ  എന്നിവപയക്കുറിച്ച ്

രഠിയ്ക്കോന്  രണ്ടു രുരിയ ‘ബഹ പലവ് ’ വിദഖ്ദ്ധ സമിരിപയ നിയമിക്കണപമന്നോണ ് ഈ 

സമിരിയുപെ ശുരോര്ശ. സ സ്ഥോനപത്ത സര്ക്കോരുഔള്  അഞ്ചു വര്ഷത്തിപലോരിയ്ക്ക്  

നെത്തുന്ന, പ്െഷറിയക്്ക ് രോങ്ങോന്  ഔഴിയോത്ത ശമ്പള പരന്ഷന്  രരിഷ്ക്കരണമോണ ്

ധനപ്രരിസന്ധിയുപെ മൂലഔോരണപമന്ന് ഈ ഡലകഔന്  അധയക്ഷനോയ രബ്ലിഔ് എഔ്സ്പരന് ിച്ചര്  

റിവയൂ ഔമ്മിറ്റി രറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട (2012). ഈ ഔമ്മിറ്റിയു  രത്തോ  സ സ്ഥോന ശമ്പള രരിഷ്ക്കരണ 

ഔമ്മിറ്റിയു  സ സ്ഥോനത്തിന് അഞ്ചു വര്ഷത്തിപലോരിയ്ക്ക്  ശമ്പളരരിഷ്ക്കരണ  നെത്തോന്  

ധനസ്ഥിരിയിപല്ലന്നു  ഡഔപ്ന്ദ സര്ക്കോരു  മറ്റ് സ സ്ഥോന സര്ക്കോരു  നെത്തുന്ന ഡരോപല രത്ത് 

വര്ഷത്തിപലോരിക്ക്  ശമ്പള പരന്ഷന്  രരിഷക്്കരണ  നെത്തണപമന്നു  ശുരോര്ശ പങയ്തിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോ്  ഇത്തരത്തിലുള്ള നിര്ഡദശമുപണ്ടന്നു ഡരോലു  രറയോനുള്ള ബധരയ  ഈ വിദഖ്ദ്ധ 

സമിരി ഔോണിച്ചിട്ടില്ല.  

അഭയസ്തവിദയരുസട സതോഴിലില്ലോഴ്മ 

ഡഔരളത്തിപല അഭയസ്തവിദയരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മയുപെ വലിന്ഫപത്തക്കുറിച്്ച ഔമ്മിറ്റിയ്ക്ക ് രു 

രൂരവു  ഇല്ല. ഡഔരളത്തിപല അഭയസ്തവിദയരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് വളപര 

ഉയര്ന്നരോപണന്നോണ ് എന്.എസ്..യുപെ ഡദശീയ പരോഴി്  സര്ഡവ (2017-18) ഔോണിയ്ക്കുന്നര്. 

പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് അഥവോ പരോഴി്  ഡസനയി്  പരോഴി്  ഇല്ലോത്തവരുപെ ശരമോന  ഇരര 

സ സ്ഥോനങ്ങഡളക്കോള്  ഡഔരളത്തി്  വളപര ഉയര്ന്നരോണ്. ഇരനുസരിച്ച് ഹയര്പസക്കന് റി 

വിദയോഭയോസ ഡയോഖയരയുള്ളവരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് 22.6 ശരമോനവു , 
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 ിഡന്ബോമ/സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് 21.6 ശരമോനവു , ബിരുദധോരിഔളുപെ 

പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് 30.6 ശരമോനവു , ബിരുദോനന്ത്രബിരുദധോരിഔളുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക ്

24.5 ശരമോനവു  ആണ്. അഭയസ്തവിദയരോയ സ്പ്രീഔളുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് 

രുരുഷന്ഩോഡരക്കോള്  വളപര ഉയര്ന്നരോപണന്നു  സര്ഡവ ഔണക്കോക്കുന്നു. പങറുന്ഫക്കോരുപെ 

പരോഴിലില്ലോഴ്മ നിരക്ക് (15 മുര്  29 വയസ്്സ വപര) വളപര ഉയര്ന്നരോപണന്നോണ് സര്ഡവയുപെ 

മപറ്റോരു നിഖമന . പങറുന്ഫക്കോരോയ പരോഴി്  ഡസനയി്  36 ശരമോന  ഡരരു  പരോഴി്  

ഇല്ലോത്തവരോണ്. ഇവരി്  രുരുഷന്ഩോരുപെ പരോഴിലില്ലോഴ്മ 23.3 ശരമോനവു  സ്പ്രീഔളുഡെര് 63.4 

ശരമോനമോണ്. 

ധനധൂര്ത്ത ്രോഷ്പ്ടീയം  

സര്ക്കോരിപന്പ രരിമിരമോയ വിഭവങ്ങളു  ഔെ  വോങ്ങിയ രുഔയു  ജനങ്ങളുപെ ഡക്ഷമത്തിനു  

നോെിപന്പ വിഔസനത്തിനു  മോപ്രമോയി ഉരഡയോഖിയ്ക്കോപര സമ്മര്ദ പ്ഖൂന്ഫുഔള്ക്കു  രങ്ങളുപെ 

അനുയോയിഔളുപെയു  രോ്ന്ഫരയത്തിനു  ആ  ബരത്തിനു  പങലവോക്കുന്നരിപന ധനധൂര്ത്ത് 

രോഷപ്്െീയ  എന്ന ്രറയോ . ഈ ധനധൂര്ത്തിനു അെിമപരെോരിരിക്കുഔയോണ ്ര  ുസര്ക്കോരിപന്പ 

ധര്മ്മ . ഈ ധനധൂര്ത്തിപന്പ രു പ്രധോന ഇനമോണ് സര്ക്കോര്, പരോരുഡമകലോ സ്ഥോരനങ്ങള്, 

സര്വഔോലോശോല, എയ്ഡ ് സവഔോരയ വിദയോഭയോസ സ്ഥോരനങ്ങള്  രുെങ്ങിയവയിപല അനോവശയ 

രസ്തിഔഔള്  സൃഷ്ടിക്ക്, അവിഹിര ബന്ധു നിയമന൦, അനുയോയിഔളുപെ വഴിവിട്ട നിയമന൦, 

ജീവനക്കോര്ക്ക് അനര്ഹമോയ ആനുഔൂലയങ്ങള്  ന്ഔ്  രുെങ്ങിയവ. സര്ക്കോര്  വഔുന്ഫുഔള്, 

വഔുന്ഫുഔള്ക്ക് ഔീഴിലുള്ള സ്ഥോരനങ്ങള്, സര്വഔലോശോലഔള്, അര്ദ്ധസര്ക്കോര്  സ്ഥോരനങ്ങള്, 

പരോരുഡമകല സ്ഥോരനങ്ങള്   എന്നിവയി്  അര്ഹരോയ ഉഡദയോഖോര്ഥിഔപള മറിഔെന്നുപഔോണ്്ട 

ഭരണക്കോരുപെ രോ്ന്ഫരയ  അനുസരിച്ച് ബന്ധു നിയമന , അനുയോയി നിയമന , രോര്ട്ടിക്കോരുപെ 

നിയമന , വഴിവിട്ട പ്രഡമോഷന്, ഔരോര്  അെിസ്ഥോനത്തി്  നിയമന , എ ഡന്ബോയപ്മന്പ ് 

എഔ്സ്ഡങഞ്ചുഔപള മറിഔെന്നുള്ള രോ്ക്കോലിഔ നിയമന  എന്നിവ ന്ഔുന്ന ട്ടനവധി 

ഡഔസുഔപള ഉദ്ധരിച്ച് പഔോണ്്ട രു ഡലകന രരമ്പര സ സ്ഥോനപത്ത രു പ്രധോന ദിനരപ്ര  ഈ 

മോസ  പ്രസിദ്ധീഔരിച്ചിരുന്നു.  

ഡഔോവി ് മൂല  നോട്ടിപല എല്ലോ ഡമകലഔളിപല പരോഴിലു  പരോഴിലവസരങ്ങളു  

രഔര്ന്നുപക്കോണ്ടിരിയ്ക്കുഡമ്പോള്  അഭയസ്തവിദയരുപെ ആപഔയുള്ള രു പ്രരീക്ഷ 

പരോരുഡമകലയിപല പരോഴിലോണ്. ഇര് ഇല്ലോരോക്കുന്നരോണ് ഈ ഔമ്മിറ്റിയുപെ ശുരോര്ശ. 

സര്ക്കോരിപന്പ ധന  സര്ക്കോര്  ആനുഔൂലിഔള്ക്കു  സ ഗെിര പ്ഖൂന്ഫുഔള്ക്കു  വീരിച്ചു 

പഔോെുക്കുഔ എന്ന ധനധൂര്ത്ത് രോഷ്പ്െീയ സിദ്ധോന്ത്ത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള രു ശുരോര്ശയോയി 

ഇരിപന ഔോണോ . നോട്ടിപല മിെുക്കരോയ അഭയസ്തവിദയരോയ പങറുന്ഫക്കോര്ക്ക് പ്രരിവര്ഷ  25000 

ഡത്തോള  പമച്ചമോയ പരോഴി്  ഇല്ലോരോഔുന്നര് ഏര് മോനദണ്ഡ  വച്ച് ഡനോക്കിയോലു  ഔെുത്ത 

ഡപ്ദോഹമോണ്. 

(മംഗളം, 2020 ആഗസ്റ്റ്  1) 
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അദ്ധ്യോയം 7 

ക ോവിഡില്  ത ര്ന്്ന ടൂറിസം കമഖല 

 

ഡഔോവി ് മഹോമോരിക്ക് മുന്ര് ഔുരിച്ചുയരുന്ന രു ഡമകല ആയിരുന്നു െൂറിസ . വിഡദശിയരു  

സവഡദശിഔളുമോയ വിഡനോദ സഞ്ചോരിഔപള ആഔര്ഷിക്കുന്ന അരിമഡനോഹരമോയ നോെോണ ്

ഡഔരള . ട്ടനവധി ബീച്ചുഔള്, ഔോയലുഔള്, മലഡയോരഡഔപ്ന്ദങ്ങള്, വനയജീവി സഡേരങ്ങള്, 

പവള്ളച്ചോട്ടങ്ങള്, ആയുര്ഡവദഡഔപ്ന്ദങ്ങള്, ഔലോരൂരങ്ങള്, സ്മോരഔങ്ങള്, രുരോരന ഡക്ഷപ്രങ്ങള് , 

രള്ളിഔള്  രുെങ്ങിയവ സഞ്ചോരിഔപള ആഔര്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രരിവര്ഷ  രരിപനോന്ന് 

ലക്ഷത്തിലധിഔ  വിഡദശ െൂറിേുഔളു  ന്നരഡക്കോെിയിലധിഔ  സവഡദശി െൂറിേുഔളു  

ഡഔരളത്തി്  എത്തിയിരുന്നരോയി ഔണക്കോക്കുന്നു. ഡഔോവി ് രഔര്ച്ചവയോധി മൂല  68 ദിവസ  

ഡദശീയ ഡലോക്ക് ൌൺ  പ്രകയോരിക്കുഔയു  ഡറോ ് , പറയി്, ഡവയോമഖരോഖര  എന്നിവഡയ 

സ്ത ഭനോവസ്ഥയിഡലക്ക് നയിച്ച നിയപ്ന്ത്ണങ്ങളു  െൂറിസ  രപന്ന ഇല്ലോരോക്കി. ധോരോള  

െൂറിേുഔള്  ദിവഡസന എത്തിയിരുന്നരു  വലിയ ഡരോരി്  െൂറിേ് ബിസിനസ് നെന്നിരുന്ന 

ഡഔരളത്തിപല െൂറിേ് ഡഔപ്ന്ദങ്ങള്  ഇഡന്ഫോള്  ശവന്ഫറമ്പുഔള്  ഡരോപല ഔിെക്കുന്നു. ഡഔോവി ് മൂല  

ഏറ്റവു  വലിയ രഔര്ച്ച ഡനരിട്ട ഡമകലയു  ഇരുരപന്നയോണ.് െൂറിസ  ഡമകലയുപെ രഔര്ച്ച 

രരിഡശോധിയ്ക്കുന്നു. 

ടൂറിസം കമഖല 

ഡഔരളത്തി്  589 ഔിഡലോമീറ്റര്  ബദര്ഗയമുള്ള ഔെഡലോരവു  പങറുരു  വലുരുമോയ ട്ടനവധി 

ബീച്ചുഔളു  ഉണ്്ട. ഡലോഔ പ്രശസ്തമോയ ഡഔോവള  ബീച്ചു  ഇരി്  ഉള്പന്ഫെുന്നു. ആലന്ഫുഴയിലുള്ള 

ഹൌസ് ഡബോട്ടുഔള്  ഡഔരളത്തിപന്പ മോപ്ര  പ്രഡരയഔരയോണ്. 928 ഹൌസ്ഡബോട്ടുഔള്  ആലന്ഫുഴയി്  

ഉള്ളരോയി ഔണക്കോക്കുന്നു. ആയുര്ഡവദ ങിഔിത്സ, രിഴിച്ചിലുഔള്  രുെങ്ങിയവയ്ക്കു  ട്ടനവധി 

വിഡനോദസഞ്ചോരിഔള്  ഡഔരളത്തി്  എത്തുന്നു. വിഡനോദ സഞ്ചോരിഔള്  സന്ദര്ശിക്കുന്ന 129 

ആയുര്ഡവദ റിഡസോര്ട്ടുഔള്  ഡഔരളത്തിലുണ്്ട. ആധുനിഔ സൌഔരയങ്ങളുള്ള ആശുരപ്രിഔളു , 

 ന്പ്  സ്ഥോരനങ്ങളു  രോരരഡമയന ഔുറഞ്ഞ ങിഔിത്സോനിരക്കു  വിഡദശിഔപളയു  

ഡഔരളത്തിഡലക്ക് എത്തിക്കുന്ന രു ഗെഔമോണ്. വിഡനോദസഞ്ചോരിഔള്ക്ക് ഡവണ്ടിയുള്ള 3749 

ഡഹോട്ടലുഔള്, ട്ടനവധി റേ്   ഹൌസുഔള്, ഖേ് ഹൌസുഔള്, റിഡസോര്ട്ടുഔള്, രുെങ്ങിയവയു  

സ സ്ഥോനത്തിലുണ്്ട. വിഡനോദസഞ്ചോരിഔള്ക്ക് ഡവണ്ടിയുള്ള 1040 ഡഹോ  ഡേഔളു  സ സ്ഥോനത്ത ്

ഉണ്ട്. ഈ െൂറിേ് സ്ഥോരനങ്ങളിലോയി ഏരോണ്്ട 88,773 മുറിഔളുള്ളരോയി ഔണക്കോക്കുന്നു. 

ങുരുക്കത്തി്  വിഡനോദസഞ്ചോര  രു വലിയ ബിസിനസോയി ഡഔരളത്തി്  വളര്ന്നിരിയ്ക്കുന്നു. 

െൂറിസവു  അരുമോയി ബന്ധപന്ഫട്ട ഖരോഖര ഡമകലയിലുമോയി 10 ലക്ഷത്തിലധിഔ  ഡരര്ക്ക ്

ഡനരിട്ട് പരോഴി്  ഉണ്ടോയിരുന്നര് ഡഔോവി ് മഹോമോരി സമ്പൂര്ണ്ണമോയി രഔര്ത്തു. 

 



27 

 

ബിസിനസ് ത ര്ച്ച  

സ സ്ഥോന ങരിപ്രത്തി്  ഇരുവപര ഉണ്ടോഔോത്ത ബിസിനസ ്രഔര്ച്ചയോണ് െൂറിസ  ഡമകലയി്  

ഡഔോവി ് സൃഷ്ടിച്ചര്. ഡഹോട്ടലുഔളി്  ഖേുഔള്  ഇല്ലോപര അെഞ്ഞു ഔിെക്കുന്നു. വിഡദശ 

െൂറിേുഔപള ലക്ഷയമിട്ട് രണിര ലക്ഷവറി സവഭോവത്തിലുള്ള ഡഹോട്ടലുഔളി്  രോമസത്തിന് 

ആരു  വരുന്നില്ല. അന്ത്ര്  ഡദശീയ ഡഔോൺഫറന്സുഔള്  ലക്ഷയമോക്കി രുെങ്ങിയ ഔൺപവന്ഷന്  

പസന്പറുഔള്  അെഞ്ഞു ഔിെക്കുന്നു. റിഡസോര്ട്ടുഔളിലു  ആയുര്ഡവദ ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിലു  

വിഡനോദസഞ്ചോരിഔള്  എത്തുന്നില്ല. വലിയ മുര്മുെക്കുള്ള ഹൌസ്ഡബോട്ടുഔള്  നിശ്ചലമോണ്. 

വീെുഔപള ഡഹോ ഡേ ആക്കി മോറ്റി വരുമോന  ഡനെിയിരുന്നവരു  വരുമോന  ഇല്ലോത്ത 

സ്ഥിരിയിലോയി. പ്െോവ്  ഏജന്സിഔളി്  ബിസിനസ്സില്ലോപര പ്രവര്ത്തന  നിര്ത്തുഔഡയോ 

അെച്ചു രൂട്ടുഔഡയോ പങയ്തു. വോയ്പ എെുത്ത് െോക്സി വോങ്ങി ഒട്ടത്തിപല വരുമോനത്തി്  നിന്ന് 

രിരിച്ചെവ് നെത്തോപമന്ന ്ഔരുരിയിരുന്നവര്  രഔര്ച്ചയിലോണ്. വോയ്പ ് എെുത്ത് െൂറിസ  ബിസിനസ ്

നെത്തോന്  ഡവണ്ടി ഡഹോട്ട്  രുെങ്ങിയവര്, റിഡസോര്ട്ടുഔള്  രണിരവര്, പ്െോവ്  ഏജന്സിഔള്  

രുെങ്ങിയവര്, െൂറിേ് ബസ്സുഔളു  വോഹനങ്ങളു  വോങ്ങിയവര്  എന്നിവര്  വലിയ സോമ്പത്തിഔ 

രഔര്ച്ച ഡനരിെുഔയോണ്. ങുരുക്കത്തി്  െൂറിസവു  അനുബന്ധഡമകലഔളിലു  നിഡക്ഷര  

നെത്തിയവര്, ബിസിനസ് നെത്തുന്നവര്, പരോഴിലോളിഔള്, അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളി്  

ഏര്പന്ഫെുന്നവര്  െൂറിേ് ഡഔപ്ന്ദങ്ങളിപല ഔച്ചവെക്കോര്  രുെങ്ങിയവര്  ഇരുവപര ഉണ്ടോഔോത്ത 

രരത്തിലുള്ള സോമ്പത്തിഔ രഔര്ച്ച ഡനരിെുന്നു.  

അസംഘടിത സതോഴില്  കമഖല 

ഔുപറ വലിയ ഡഹോട്ടലുഔള്, റിഡസോര്ട്ടുഔള്, എന്നിവ ഴിച്ച് െൂറിസ  ഡമകലയിപല മപറ്റല്ലോ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളു  നെക്കുന്നര് അസ ഗെിര ഡമകലയിലോണ്. ഏരോണ്്ട 90 ശരമോനത്തിലധിഔ  

പരോഴിലോളിഔളു  അസ ഗെിര ഡമകലയിലോണ്. സവയ  പരോഴി്  സ ര ഭങ്ങള്, ഔോഷവ്  

പരോഴി് , വളപര പങറുഔിെ സ ര ഭങ്ങള്  എന്നിവ ഉള്പന്ഫെുന്നരോണ് ഈ ഡമകല. മിക്ക 

ഡഹോട്ടലുഔള്  സവയ  പരോഴി്  എന്ന നിലയി്  ഉള്ളരു  വളപരക്കുറച്ച് പരോഴിലോളിഔള്  മോപ്ര  

ഉള്ളവയു  ആണ്. റേ്  ഹൌസുഔളു , ഖേ് ഹൌസുഔളു  ഇഡര നിലയിലുള്ളവയോണ്. രു സവയ  

പരോഴി്  എന്നനിലയി്  നെത്തുന്നരോണ ് ഡഹോ  ഡേഔള്. വിഡനോദസഞ്ചോരിഔളി്  നിന്ന് മുറി 

വോെഔയു  ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ങോര്ജ്ജു  ഇവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നപല്ലോരു ഭോഖ  െൂറിേ് 

െോക്സിഔളുപെയു  പങറുഔിെ െൂറിേ് വോഹനങ്ങളുപെയു  ഉെമസ്ഥര്  അരിപല ബപ് വര്  

രപന്നയോണ്. െൂറിേ് ബഖ ുഔള് , പ്െോവ്  ഏജന്പുമോര്, ഡരോര്ട്ടര്മോര്, മറ്റ് അനുബന്ധ ഡസവനങ്ങള്  

ന്ഔുന്നവരു  സവയ  പരോഴി്  പങയ്യുന്നവഡരോ, ഔോഷവ്  പരോഴിലോളിഔഡളോ ആണ്. െൂറിേ് 

ഡഔപ്ന്ദങ്ങളി്  വഴിഡയോരഔച്ചവെഡമോ ഭക്ഷണ ശോലഔഡളോ നെത്തുന്നവരി്  ഭൂരിഭോഖവു  സവയ  

പരോഴി്  പങയ്യുന്നവരോണ്. ങുരുക്കത്തി്  സ്ഥിരമോയ പരോഴിഡലോ വരുമോനഡമോ മറ്റ് പരോഴിഡലരര 

ആനുഔൂലയങ്ങഡളോ ലഭിക്കത്തവരോന് ഈ ഡമകലയിപല പരോണ്ണൂറു ശരമോനത്തിലധിഔവു  

പരോഴിലോളിഔള് .  



28 

 

രുനരുജ്ജീവനം ലവ ും 

സോധോരണ ഖരിയി്  ഏപരേിലു  രു ഔോരണ൦ പഔോണ്്ട സോമ്പത്തിഔ മോന്ദയ  ഉണ്ടോയോ്  ആ 

പ്രശ്ന  രരിഹരിയ്ക്കുന്നര് മൂല  ആ ഡമകല രഴയസ്ഥിരിയിഡലക്ക് എത്തോറുണ്്ട. എന്നോ്  ഇവിപെ 

ഡഔോവി ് എന്ന മഹോമോരി മൂലമോണ് ഈ സോമ്പത്തിഔ രഔര്ച്ച ഉണ്ടോയര്. മോപ്രമല്ല ഈ 

പ്രരിസന്ധി ഡലോഔ  മുഴുവനു  അനുഭവിക്കുന്നരോണ്. ഡഔോവി ിന് ഫലപ്രദമോയ വോക്സിന്  

നിലവി്  വന്നോലു  െൂറിസ  ഡമകല രഴയസ്ഥിരിയി്  എത്തോന്  ഔോലരോമസ  എെുക്കു . 

െൂറിേുഔള്ക്ക് ആശേ മോറോന്  സമയ  എെുക്കു . ഡഔോവി ് മൂല  വിഡദശ രോജയങ്ങളി്  ഔുെുങ്ങി 

ഡരോഔുഔയു  അരുമൂലമുള്ള ഡട്ടപറ ദുരിരങ്ങള്  അനുഭവിച്ചവരു  ധോരോളമുണ്്ട. അരുപഔോണ്്ട 

വിഡദശ െൂറിേുഔള്  വന്ന് രഴയസ്ഥിരിയി്  എത്തോന്  വളപര ബവഔു . ഇരു  ഈ ഡമകലയുപെ 

അനിശ്ചിരരവ  വര്ധിന്ഫിക്കുന്ന ഗെഔമോണ്. 

 ഡഔോവി ് മഹോമോരി മൂല  സ സ്ഥോനത്ത ്ഏറ്റവു  വലിയ രഔര്ച്ച ഉണ്ടോയ ഡമകലയോണ ്

െൂറിസവു  അനുബന്ധ ഖരോഖര ഡമകലയു . ഈ ഡമകലയി്  പരോഴിപലെുക്കുന്ന പരോണ്ണൂറു 

ശരമോനത്തിലധിഔ  ഡരരു  അസ ഗെിര ഡമകലയി്  ഉള്പന്ഫെുന്നവരോണ്. ഇവപര വലിയ 

സോമ്പത്തിഔ രഔര്ച്ചയിഡലക്കു  ദുരിരത്തിഡലക്കു  ഡഔോവി ് രള്ളിവിട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഡഔോവി ് 

രുരരുജ്ജീവന രോഡക്കജി്  ഏറ്റവു  മുന്ത്ിയ രരിഖണന അര്ഹിക്കുന്നവര്  ഈ വിഭോഖമോണ ്. 

(മംഗളം, 2020 ആഗസ്റ്റ്  11) 
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അദ്ധ്യോയം 8 

ഗള്ഫ് മടക്കം : ക രള സമ്പദ് ഘടനയ്ക്ക് അതയരൂര്വ തിരിച്ചടി 

 

ഔഴിഞ്ഞ നോലര ദശോന്മഔോലത്ത് ഡഔരള സമ്പദഗ്െനയി്  ഏറ്റവു  വലിയ മുഡന്നറ്റമുണ്ടോക്കിയ 

ഗെഔ  വന്ഡരോരിലുള്ള ഖള്ഫ ് ഔുെിഡയറ്റവു  അരുമൂലമുള്ള രണപ്രവോഹവുമോണ്. 1970 ഔളി്  

വളപര രിഡന്നോക്കവു  ഭൂരിഭോഖ  ജനങ്ങളു  ദരിപ്ദരു  രൂക്ഷമോയ പരോഴിലില്ലോയ്മയു  

നിലനിന്നിരുന്ന സ സ്ഥോനത്ത ് ജനങ്ങള്  ജീവിക്കോന്  ഡവണ്ടി രു വഴി ഔപണ്ടത്തിയര് ഖള്ഫ ്

രോജയങ്ങളി്  പരോഴിലിന് ഡവണ്ടിയുള്ള ഔുെിഡയറ്റമോണ്. ജനങ്ങള്  രുഡരോഖരിയിഡലക്ക് നീങ്ങുന്ന 

രു പ്രധോനമോര്ഗമോയ ഔുെിഡയറ്റവു  സഞ്ചോരവു  ഡഔോവി ് 19 രഔര്ത്തു. ഡഔോവി ് 19 സൃഷ്ടിച്ച 

മരണ ഭീരിയു , അരക്ഷിരോവസ്ഥയു  അനിശ്ചിരരവവു  മൂല  ഖള്ഫി്  നിന്ന് ഏരോണ്്ട 3.8 

ലക്ഷ  പ്രവോസിഔള്  ഡഔരളത്തിഡലക്ക് മെങ്ങോന്  രജിസ്ടര്  പങയ്തിട്ടുണ്്ട. 

ഗള്ഫ്  ുടികയറ്റവും ര പ്രവോഹവും  

1970ഔളുപെ മധയത്തിന് ഡശഷ  സ സ്ഥോന സോമ്പത്തിഔ മുഡന്നറ്റത്തിന് ഏറ്റവു  വലിയ സ ഭോവന 

പങയ്ത ഗെഔ  ഖള്ഫ്  ഔുെിഡയറ്റവു  അരുമൂലമുള്ള വന്ഡരോരിലുള്ള രണപ്രവോഹവുമോപണന്ന 

സിദ്ധോന്ത്  രു റിസര്ച്ച ് ഡരന്ഫറിലൂപെ ആദയമോയി അവരരിന്ഫിച്ചര് ഈ ഡലകഔനോണ്. ഔഴിഞ്ഞ 

നോലര ദശോന്മഔോലത്ത് ഡഔരളത്തി്  നിന്ന് പരോഴിലിന് ഡവണ്ടി വിഡദശത്തു ഔുെിഡയറിയവരി്  

90 ശരമോനത്തിലധിഔവു  ഔുെിഡയറിയര് ഖള്ഫ് രോജയങ്ങളിലു  അപ്രഡത്തോള  രണ  ലഭിച്ചരു  

അവിപെ നിന്നുമോണ്. 1980ഔള്  മുരലുള്ള മൂന്നു ദശോന്മഔോലത്ത് സ സ്ഥോന ജി. ി.രിയുപെ 15 

മുര്  25 ശരമോന  രുഔയ്ക്ക് സമോനമോയ രുഔ ബോേുഔള്  വഴി വിഡദശ പ്രവോസിഔളി്  നിന്നു  

ഡഔരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇരിനു രുറഡമ  ഔുഴ്  രണമോയു  സോധനസമപ്ഖിഔളുമോയു  

സവര്ണ്ണമോയു  മറ്റു  ഖണയമോയ രുഔയു  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 2018പല ഔുെിഡയറ്റ സര്ഡവ അനുസരിച്ച് 

ഡഔരളത്തി്  നിന്നുള്ള വിഡദശ പ്രവോസിഔള് , ഖള്ഫ് രോജയങ്ങളി്  ഉള്ള 18.94 ലക്ഷ  ഡരര്  

ഉള്പന്ഫപെ പമോത്ത  21.22 ലക്ഷ  ഡരരു  അയക്കുന്നരുഔ 85,000 ഡഔോെിരൂരയോണ.് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷ  

ലഭിച്ച രുഔ ഏരോണ്്ട രു ലക്ഷ  ഡഔോെിഡയോള  വരു . ഈ രുഔയി്  ഏരോണ്്ട 90 ശരമോനവു  

ഖള്ഫ് പ്രവോസിഔളുപെ വിഹിരമോണ്. പരോഴി്  ഡഔോപ്ണ്ടോഔ്റ്റിപന്പ അെിസ്ഥോനത്തി്  

ഔുെിഡയറിയ ഇവരി്  80 ശരമോനത്തിലധിഔ  ഡരരു  ഔുെു ബപത്ത നോട്ടി്  വിട്ട് രനിച്ച ്

ഖള്ഫി്  രോമസിച്ച് രങ്ങളുപെ സമ്പോദയ  മുഴുവനു  നോട്ടിഡലക്ക് അയക്കുന്നവരോണ്. 

ഗള്ഫ് ര ത്തിസെ ആഘോതം  

ഖള്ഫ് രണപ്രവോഹ  എങ്ങപന സോമ്പത്തിഔ ര ഖത്ത് വന്  മുഡന്നറ്റ  ഉണ്ടോക്കി? 1980 ഔളിലു  1990 

ഔളിലു  ഔുെിഡയറ്റ  മൂല  ലഭിച്ച സമ്പോദയ  രുരിയ വീെ് രണിയുഔ, വീെ് രുരുക്കി രണിയുഔ, മറ്റ് 

നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നെത്തുഔ, ഭൂമി, വീട്ടുരഔരണങ്ങള്, വോഹനങ്ങള് , സവര്ണ്ണ  

രുെങ്ങിയവ വോങ്ങുഔ മുരലോയ നിഡക്ഷരങ്ങള്ക്കു , ഔുെു ബോ ഖങ്ങള്ക്ക് പമച്ചപന്ഫട്ട ഉരഡഭോഖ , 
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വിദയോഭയോസ , ങിഔിത്സ, രുെങ്ങിയവയ്ക്കു  വോയ്പോ രിരിച്ചെവിനു  മറ്റുമോയി പങലവോക്കി. 

ഇരുമൂല  ലക്ഷക്കണക്കിന്  ഔുെിഡയറ്റ ഔുെു ബങ്ങളുപെ ജീവിര നിലവോര  ഉയര്ന്നു. 

ദോരിപ്ദത്തി്  ഔഴിഞ്ഞിരുന്ന വലിയ വിഭോഖ  ഔുെിഡയറ്റ ഔുെു ബങ്ങള്  ദോരിപ്ദത്തി്  നിന്നു  

ഡമോങിരരോയി. പരോഴിലില്ലോത്ത പങറുന്ഫക്കോര്ക്ക് ഖള്ഫി്  പരോഴി്  ലഭിച്ചു. സ സ്ഥോനത്ത് 1970 

ഔോലത്ത് നിലന്നിന്നിരുന്ന രൂക്ഷമോയ ദോരിപ്ദയ , പരോഴിലില്ലോയ്മ എന്നിവ ഖണയമോയി 

ഔുറയക്്കുന്നരിനു  ഇെയോക്കി. ഖള്ഫ ്ഔുെിഡയറ്റ ഔുെു ബങ്ങള്  ഔൂെുര്  രോമസിച്ചിരുന്ന ഖള്ഫ ്

ഡരോക്കറ്റുഔളിലു  പ്രഡദശങ്ങളിലു  അഭൂരരൂര്വമോയ സോമ്പത്തിഔ മുഡന്നറ്റ  ഉണ്ടോയി. ബോേി ഖ ്

ര ഖത്ത് വന്  വിഔസന  ഉണ്ടോയി. ബോേ് നിഡക്ഷര , എന്.ആര്.ഐ. നിഡക്ഷര  എന്നിവ വലിയ 

ഡരോരി്  ഔൂെി. ബോേുഔളിപല വോയ്പോ വിരരണ  വലിയ ഡരോരി്  വര്ദ്ധിച്ചര് സവഔോരയ 

നിഡക്ഷര  എല്ലോ ര ഖത്തു  വര്ധിക്കുന്നരിെയോക്കി. 

സോമ്പത്തി  മോറ്റങ്ങള്   

ഖണയമോയ ഖള്ഫ് ഔുെിഡയറ്റ  നെന്ന ഏഴ് ജില്ലഔളി്  അഭൂരരൂര്വമോയ പഔട്ടിെനിര്മ്മോണവു  

ഭൂമിയുപെ വിലയി്  വലിയ വര്ധനവു  ഉണ്ടോയി. ഭൂമിയി്  രണ  നിഡക്ഷരിച്ചോ്  വലിയ 

ആദോയ  ലഭിക്കുപമന്നരിനോ്  ഭൂമി, റിയ്  എഡേറ്റ് എന്നിവയി്  ജനങ്ങളുപെ സമ്പോദയ  വലിയ 

ഡരോരി്  നിഡക്ഷരിക്കപന്ഫട്ടു. ഔച്ചവെ , ഖരോഖര , വിദയോഭയോസ , ആഡരോഖയ  രുെങ്ങിയ 

ഡമകലഔളി്  വലിയ വിഔസനവു  രുരിയ പരോഴി്  അവസരങ്ങളു  സൃഷ്ടിക്കപന്ഫട്ടു. നിര്മ്മോണ 

പരോഴിലോളിഔള്ക്കു  ഔോയിഔോധവനമുള്ള പരോഴിലോളിഔള്ക്കു  ക്ഷോമമുണ്ടോഔുഔയു  ഏരോണ്്ട 

എല്ലോ വിഭോഖ  ഔോഷവ്  പരോഴിലോളിഔളുപെയു  ഡവരന നിരക്ക് വര്ധിക്കോനു  ഇര് ഇെയോക്കി. 

നിര്മ്മോണ പരോഴിലോളിഔളുപെ ക്ഷോമവു  ഉയര്ന്ന ഡവരന നിരക്കു  രമിഴ് നോട്ടി്  നിന്നു  മറ്റ ്

സ സ്ഥോനങ്ങളി്  നിന്നു  പരോഴിലോളിഔളുപെ വന്ഡരോരിലുള്ള വരവിന് ഇെയോക്കി.  പഔട്ടിെ 

നിര്മ്മോണ , നിര്മ്മോണ സോമപ്ഖിഔളുപെ ഉര്രോദന , ഖരോഖര , വയോരോര  എന്നിവ സോമ്പത്തിഔ 

ഡമകലഔളി്  വന്ഔുരിന്്ഫ സൃഷ്ടിച്ചു. ഖള്ഫ് രണപ്രവോഹ  മൂല  വലിയ സോമ്പത്തിഔ 

മുഡന്നറ്റമുണ്ടോക്കിയര് വളപര രിഡന്നോക്ക  നിന്ന മലന്ഫുറ , ഡഔോഴിഡക്കോെ്, ഔണ്ണൂര്, ഔോസര്ഡഖോ ്   

എന്നീ ജില്ലഔളിലോണ്. ഇഡരോപെോന്ഫ  രൃശ്ശൂര് , രത്തന രിട്ട, രിരുവനന്ത്രുര  ജില്ലഔളിലു  വലിയ 

സോമ്പത്തിഔ മുഡന്നറ്റമുണ്ടോക്കി. നഖരവ്ക്കരണത്തിപന്പ ഡരോര് വര്ധിന്ഫിച്ചരു  എല്ലോ ര ഖത്തു  

ആധുനിഔ സോഡേരിഔ വിദയ ഉരഡയോഖിയ്ക്കുന്ന രീരിയിഡലക്ക് സമ്പദ് ഗെനപയ മോറ്റിയരു  

ഡവയോമഖരോഖര ര ഖത്ത ് വലിയ വിഔസനത്തിനു  ഇെയോക്കിയ പ്രധോന ഗെഔവു  ഖള്ഫ ്

ഔുെിഡയറ്റമോണ്. 

മടങ്ങി വരവിസെ പ്രതയോഘോതം 

ഡഔോവി ് 19 മൂല  സോമ്പത്തിഔ ര ഖത്ത ്സ്ത ഭനവു  ഔെുത്ത സോമ്പത്തിഔ മോന്ദയവു  ഡനരിെുന്ന 

സ സ്ഥോന സമ്പദ്ഗെന ഖള്ഫ ് മെങ്ങി വരവ് മൂല  അരീവഖുരുരരമോയ സോമ്പത്തിഔ 

പ്രരിസന്ധിയിഡലക്കു  രഔര്ച്ചയിഡലക്കു  നീങ്ങു . ഇഡന്ഫോള്  മെങ്ങി വരോന്  രജിസ്ടര്  പങയ്ത ഖള്ഫ ്

പ്രവോസിഔള്  മെങ്ങി വന്നോ്  രപന്ന ഖള്ഫി്  നിന്നുള്ള രണപ്രവോഹത്തിപന്പ 25 
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ശരമോനഡത്തോള  ഔുറയോന്  ഇെയുണ്്ട. വിഡദശപത്ത പരോഴി്  പ്രരീക്ഷഔള്  ഉഡരക്ഷിച്ച് നോട്ടിപല 

പരോഴി്  പങയ്ത ് ജീവിഡക്കണ്ട രു സ്ഥിരി വിഡശഷ  ഉണ്ടോവു . ഔുെിഡയറ്റ  മൂല  പരോഴി്  

ഡനെോനുള്ള സോധയര ഇല്ലോത്തരിനോ്  പങറുന്ഫക്കോരുപെ പരോഴിലില്ലോയ്മ വര്ധിക്കു . മെങ്ങി വരവ ്

ഏറ്റവു  ഔൂെുര്  ബോധിക്കുന്ന ഡമകലഔള്  പഔട്ടിെ നിര്മ്മോണ , അനുബന്ധ നിര്മ്മോണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, റിയ്  എഡേറ്റ് ഭൂമി എന്നിവയിപല വിലയിെിവ്, നിര്മ്മോണ പരോഴിലോളിഔളുപെ 

പരോഴിലില്ലോയ്മ എന്നിവയോണ്. ഡമോഡട്ടോര്  വോഹനങ്ങള്, വീട്ടുരഔരണങ്ങള് , ആ  ബര വസ്തു ക്കള്  

രുെങ്ങിയ എല്ലോത്തര  ഔച്ചവെങ്ങളിലു  മോന്ദയ  അനുഭവപന്ഫെു . രണത്തിന് ക്ഷോമമുണ്ടോഔുന്നര് 

മൂല  സോമ്പത്തിഔ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സ്ത ഭോനോവസ്ഥയിലോഔു .  ഔുെിഡയറ്റത്തി്  നിന്നുള്ള 

വരുമോനപത്ത പ്രധോനമോയു  ആപ്ശയിച്ചു ഔഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന്  ഔുെു ബങ്ങള്  ഔെുത്ത 

സോമ്പത്തിഔ പ്രരിസന്ധിയിഡലക്ക ് നീങ്ങു . ഭൂമി വോങ്ങോനു  വീെ് രണിയോനു  മറ്റ ്

ആവശയങ്ങള്ക്കു  എെുത്ത വോയ്പ രിരിച്ചെയക്്കോന്  ഔഴിയോത്ത സ്ഥിരി ഉണ്ടോവു . ഖള്ഫ ്

ഔുെിഡയറ്റ ഔുെു ബങ്ങള്  ഔൂെുരലോയി ഉള്ള പ്രഡദശങ്ങളി്  രൂക്ഷമോയ സോമ്പത്തിഔ മോന്ദയവു  

പരോഴിലില്ലോയ്മയു  ഉണ്ടോഔു . ഡഔോവി ് 19 പ്രശ്നത്തിനു രരിഹോര  ഉണ്ടോഔുന്നര് വപര ഈ സ്ഥിരി 

രുെരോന്  സോധയരയുണ്്ട. 

(മംഗളം, 2020 കമയ ്16) 

 

 

  

 

 

 

 



 


