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   1.    അമിതഅമിത 
ജനസംഖ� ന�ുെട സ��ം നിലനിൽ�ി� ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാ�ജനസംഖ�. 
കുറ�് രാജ��ൾ മാ�തമല�, േലാകം മുഴുവൻ ഈ �പ�നം പരിഹരിേ��തു�്. 
െമഡി�ൽ പുേരാഗതിയും കാർഷിക ഉൽപാദന �മതയുമാ� േലാക 
ജനസംഖ�യിൽ �പധാനമായും വർ�ി�ു��. �ബസീൽ, ൈചന, ഇ�� തുട�ിയ 
രാജ��ൾ അവരുെട ജനസംഖ�യിൽ ഗണ�മായ വർ�ന� അവഗണി��െകാ�് 
അവരുെട ദുരിത�ൾ വർ�ി�ി�ു�ു. 

ഇ�� ഇേ�ാൾ 1.2 ബില��ൺ ആ�. മതിയായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൽ ഈ 
നൂ�ാ�ി�െറ മധ��ിൽ �ിരത ൈകവരി�ു�തി� മു�് ഇ��യിെല 
ജനസംഖ� 1.8 ബില�നായി ഉയരുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു. അമിത ജനസംഖ� 
കാരണം ഇ�് ഇ�� അതി�െറ പരിധിയിേല�് നീ�ിയിരി�ു�ു. 57 
േകാടീശ�ര�ാർ ഇ��യുെട 70 ശതമാനം സ��ും നിയ��ി�ു�ു. ഈ 
സാ��ിക അസമത�ം ദാരി�ദ�ം, സ medical ജന� ൈവദ�സഹായ�ി�െറ 
അഭാവം, സാമൂഹിക സുര�യുെട അഭാവം, േമാശം ജീവിത സാഹചര��ൾ 
എ�ിവയിേല�് നയി�ു�ു. ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�റലിജൻ�, ഓേ�ാേമഷൻ 
എ�ിവയിെല പുേരാഗതി കാരണം �പ�ന�ൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാ�. ഐടി, 
ഉൽ പാദന േമഖലകളിൽ ഇതിനകം ദശല��ണ�ി� െതാഴിൽ ന��ൾ 
േനരിടു� ഓേ�ാേമഷൻ 69 ശതമാനം െതാഴിൽ ന�െ� ഭീഷണിെ�ടു�ു�ു. 
െതാഴിൽ െവ�ി�ുറവും �പാേദശിക വിപണിയിെല�േപാെല 
മ�രാധി�ഠിതമല�ാ� വിലകള�ം കാരണം ഇ-െകാേമ� � ഇതുവെര 
എടു�ു�തിൽ പരാജയെ���. 

അമിതമായ ജനസംഖ� െതാഴിലാളി �ാപന�ള�െട 
�പവർ�നരഹിതതയിേല�് നയി�ുകയും ഒരു രാജ��ി�െറ അടി�ാന സ, 
കര��ൾ, ൈവദ�സഹായ സ facilities കര��ൾ, സാമൂഹ�േ�മ സംരംഭ�ൾ 
എ�ിവ െമ�െ�ടു�ു�തിനു� എല�ാ പ�തികള�ം ഫല�പദമല�ാതാ�ുകയും 
െച���ു. സ�ാത���ല�ി�ുേശഷം കഴി� 69 വർഷമായി പരി�കാര�ൾ 
നട�ാ�ാൻ പാടുെപ� ഇ��ൻ സർ�ാരും ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു. 

ജനസംഖ�ാവളർ�യുെട അന�രഫല�ൾ  ഉടൻ  അെല��ിൽ  പി�ീ� േലാകം 
മുഴുവനും അഭിമുഖീകരി�ു� ഒരു �പ�നമാ�. കുടിെവ�ം, മലിനജല 
സം�കരണം, അപര�ാ�തമായ മഴ, �പകൃതിവിഭവ�ള�െട �ദുതഗതിയിലു� 
കുറ�, വനനശീകരണവും പരി�ിതി വ�വ�കള�െട ന�വും മൂലം നിരവധി 
സസ�-ജ�ുജാല�ള�െട വംശനാശം, ജീവൻ അപകടെ�ടു�ു� വായു, ജല 
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മലിനീകരണം, ഉയർ� ശിശു-ശിശുമരണ നിര�് എ�ിവയും കടു� ദാരി�ദ�ം 
മൂലമു� വിശ�് അമിത ജനസംഖ�യുെട ചില ഫല�ളാ�. 

അമിത ജനസംഖ� മൂലം ഉ�ാകു� സാമൂഹികവും പാരി�ിതികവുമായ 
�പ�ന�െള�ുറി�് നിരവധി ആള�കൾ�് ഇതിനകം തെ� അറിയാം, പേ� 
ആേരാഗ�െ� േദാഷകരമായി ബാധി�ുെമ�് ചുരു�ം ചിലർ�് മാ�തേമ 
അറിയൂ. മി� ഇ��ൻ നഗര�ള�ം േമാശമായി മലിനീകരി�െ��തും 
ശു�വായു ഇല�ാ�തുമാ�. ഇ� എ�മ� വായുേരാഗ�ൾ�ും ചർ� 
അണുബാധകൾ�ും കാരണമാകു�ു. 

ഇ� ഇ��യുെട േപാരാ�ം മാ�തമല�, �ബസീലും ൈചനയും അമിത ജനസംഖ�യുെട 
ആഘാതെ� േനരിടു�ു. ഈ �പ�നം പരിഹരി�ു�തി� എല�ാ ആേഗാള 
േഫാറ�ള�ം ഫല�പദമായ പരിഹാര�ൾ നൽേക� സമയമാണി�. ജനന 
നിയ��ണം, ജനന നിയ��ണ ഉപകരണ�ളിേല�ു� �പേവശനം തുട�ിയ 
നടപടികെള�ുറി�് അവേബാധം സൃ�ി�ുകയും നട�ിലാ�ുകയും െച�താൽ 
മാ�തേമ അമിത ജനസംഖ� പരിഹരി�ാൻ കഴിയൂ. െമ�െ�� നാെളയുെട 
ത�ാെറടു�ിനായി േലാകെ� സഹായി�ാം. 

 

  

2. ഒറിജിനാലി�ിയുെടയും പുതുമയുെടയും അഭാവം 
  
മൗലികതയുെടയും പുതുമയുെടയും അഭാവം: ഇ��യുെട 'ജുഗാ�' എ� ശാശ�ത 
സ�ഭാവം രാജ�െ� ന�ൂരമിടു�� ഇ�െനയാ�. 
  
പുതിയവ പുതു�ു�തിനുപകരം താൽ�ാലിക ഓ�ഷനുകൾ �കമീകരി�ാൻ 
ഇ���ാർ�് നല� കഴിവു�്. ഞ�ള�െട 'ജുഗാദി�' �പശ�തരാകാനു� ഒരു 
�പധാന കാരണം അതാ�. 
  
േ�ാബൽ ഇെ�ാേവഷൻ ഇൻെഡ�� റിേ�ാർ�് അനുസരി�്, ഇ���ാർ�് 
ഒറിജിനാലി�ി കുറവാെണ�ും കാല�ളായി അവിെട കിട�ു� 
സാേ�തികതകെള ആ�ശയി�ു�ു. 
  
മാ�തമല�, മുഴുവൻ സമയ ഗേവഷകരുെട കാര��ിലും ഇ�� പ�ികയിൽ 
അവസാന �ാന�ാ�. പുതിയ ആശയ�ളിലും ഗേവഷണ�ളിലും നിേ�പം 
നട�ുേ�ാൾ, 2005 മുതൽ 2014 വെര ഇ�� ഗേവഷണ-വികസന�ിനായി 0.82% 
മാ�തമാ� െചലവഴി��. 
  
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െറ കാര��ിൽ, നമു�് ഏ�വും തിള�മു� മന�് 
ഉ�ായിരി�ാം, പേ� ന�ുെട സർ�കലാശാലകൾ�ും �കൂള�കൾ�ും 
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അടി�ാന സ and കര��ള�ം പുതുമകള�ം ഇല�. േലാകെമ�ാടുമു� �കൂള�കൾ 
ഇ-�ാ� മുറികള�മായി മുേ�റിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാൾ, ഇ��ൻ വിദ�ാഭ�ാസ 
സ��ദായം ഇേ�ാഴും ഭൂരിപ�െ� പഠി�ി�ു� പര�രാഗത രീതി 
പി�ുടരു�ു. 
  
താൽ �ാലിക �കമീകരണ�ൾ  കുറ� സമയേ��്  ഞ�െള 
സഹായി�ുെമ�് ഉറ�ാ�, പേ� സുര�ിതവും വികസിതവുമായ ഒരു 
ഭാവിെയ�ുറി�് പറയുേ�ാൾ , ഇ����് ഒരു മാ��ി�െറ 
ആവശ�കതയു�്. 
  
ഇ��ൻ ക�നികളിൽ വലിെയാരു വിഭാഗ�ിനും നവീകരണ�ിൽ 
നിേ�പി�ാനു� നയേമാ മാനവ വിഭവ േശഷിേയാ ഇെല��ിലും 
ഗേവഷണ-വികസന (ആർ & ഡി) െചലവുകൾ കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ രാജ�ം 
അനുകൂലമായി നിര�് ഈടാ�ു�ുെവ�് േലാക ബാ�ിെല ഒരു ഉ�ത 
ഉേദ�ാഗ�ൻ പറ�ു. 
  
�പതിശീർഷ വരുമാന നിലവാര�ിൽ മ�് രാജ��െള അേപ�ി�് ജിഡിപിയുെട 
ഒരു പ�് എ� നിലയിൽ ഇ�� ഗേവഷണ-വികസന നിേ�പം എ�തമാ�തം 
നിേ�പി�ു�ുെവ�് േനാ�ിയാൽ അ� േമാശമായി �പവർ�ി�ു�ില�, 
”തുല�ത, വളർ�, ധനകാര�ം, മുഖ� സാ��ിക വിദ�ധൻ വില�ം മേലാനി 
പറ�ു. േലാക ബാ�ിെല �ാപന�ൾ. 
  
കഴി� 60 വർഷ�ിനിെട ഇ�� േലാക�ി� നൽകിയ 'എർ�് െഷ��ിം�' 
ആശയം ഇെല��് ഇ��ൻ ഐടി വ�വസായിയും ഇൻേഫാസിസി�െറ 
സഹ�ാപകനുമായ നാരായണ മൂർ�ി അടു�ിെട പരാമർശി��. ഐടി 
വ�വസായ�ിെല ഒരു െഡായിനിൽ നി�ും ഒരു �പമുഖ സംരംഭകനിൽ നി�ും 
വരു� ഒരു ഗുരുതരമായ നിരീ�ണമാണി�. എ�ാൽ നാരായണൻ െത�ല�. ഡാ� 
അേ�ഹ�ി�െറ കെ��ലുകെള ശ�മായി �ിരീകരി�ു�ു. എല�ാ 
നവീകരണ സൂചികകളിലും ഇ�� നിര�് കുറവാ�. 
  
ൈ�ഡവിം� നവീകരണ�ി� േലാക�ിെല ഏ�വും ശ�തുതാപരമായ 
അ�രീ�മാ� ഇ��യിലു��. 
  
ആഭ��ര നയ�ൾ ആേഗാള നവീകരണെ� എ�െന പി�ുണ��ു�ു 
എ�തി�െറ അടി�ാന�ിൽ ഏഷ�യിെല മൂ�ാമെ� വലിയ സ�� വ�വ� 
അടു�ിെട 56 രാജ��ള�െട റാ�ിംഗിൽ 54 ആം �ാന�ാ�. െട�േനാളജി 
േപാളിസി തി�് ടാ�ായ ഇൻഫർേമഷൻ െട�േനാളജി ആൻ� ഇെ�ാേവഷൻ ഫ 
Foundation േ�ഷ�െറ (ഐടിഐഎ�) റിേ�ാർ�ിൽ (പിഡിഎ�) േലാക 
സ�� വ�വ�യുെട 90 ശതമാനേ�ാളം വരു� രാജ��ൾ ഉൾെ�ടു�ു. 
ഇതാദ�മായാ� ഐടിഐഎ� അ�രെമാരു റിേ�ാർ�് സമാഹരി�ു��. 
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“ആേഗാള നവീകരണ സ��ദായ�ിൽ നി�് ഏ�വും കൂടുതൽ വ�തിചലി�ു� 
താ� ലൻ�, ൈചന, ഇ��, അർജ�റീന, റഷ� എ�ീ ഫീൽ� നയ�ൾ. ബ property 
�ിക സ��വകാശ സംര�ണ�ി� ദുർബലമായ അ�രീ�ം നൽകുേ�ാൾ ഈ 
രാജ��ൾ വ�ാപാര തട��ള�ം മ�് വികല�ള�ം ഏ�വും വ�ാപകമായി 
ഉപേയാഗി�ു�ു, ”റിേ�ാർ�ിൽ പറയു�ു. 
  
ആഭ��ര നവീകരണെ� അനുകൂലി�ു�തും ആേഗാള സ�ാധീനം 
െചലു�ു�തുമായ 14 ഘടക�െള ഇ� പരിേശാധി��, പി�ുണാ നികുതി 
സ��ദായ�ൾ, ഗേവഷണ വികസന വികസന (ആർ & ഡി), മനുഷ� മൂലധനം 
എ�ിവ. നിർബ�ിത �പാേദശികവൽ�രണം, ബ intellect �ിക സ��വകാശ 
സംര�ണം എ�ിവ േപാലു� മ�് 13 ഘടക�ള�ം ഇ� വിലയിരു�ി - ഇ� 
ആേഗാള നവീകരണെ� �പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു. 
  
1. നികുതികൾ 
ഗേവഷണ-വികസന സംബ�ിയായ നികുതി ആനുകൂല��ള�െട 
അടി�ാന�ിൽ റാ�് െച�ത രാജ��ള�െട പ�ികയിൽ ഇ�� ഒ�ാം 
�ാന�ാ�. എ�ിരു�ാലും, ഇതി� നവീകരണ�ി�െറ അഭാവമു�്, 
കാരണം ഇ� മ�് േമഖലകളായ സഹകരണ ഗേവഷണ-വികസന നികുതി 
െ�കഡി��കൾ (സർ�കലാശാലകൾ, േദശീയ ലാബുകൾ, ഗേവഷണ കൺേസാർഷ� 
എ�ിവിട�ളിെല ഗേവഷണ�െള പി�ുണ��ു�തിനായി െചലവഴി�ു� 
തുകയിൽ വാ�ദാനം െച���ു), ഗേവഷണ�ി� പകരം നവീകരണെ� 
വാണിജ�വ��രി�ാനു� േ�പാ�ാഹനം എ�ിവയാ�. 
  
2. മാനുഷിക മൂലധനം 
ഇ�� നവീകരണ�ിൽ പി�ിലാകാനു� ഒരു �പധാന കാരണം �പാഥമിക, 
ദ�ിതീയ വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി മ�് രാജ��ള�മായി താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ 
രാജ�ം ഏ�വും കുറ� െചലവഴി�ു�ു എ�താ�. �പാഥമിക, ദ�ിതീയ 
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ഇ��ൻ സർ�ാർ ഒരു വിദ�ാർ�ി�് െവറും 1,248 
േഡാളർ (84,978 രൂപ) െചലവഴി�ു�ു, ഇ� വിയ�്നാം, ഇേ�ാേനഷ�, െപറു 
എ�ിവേയ�ാൾ കുറവാ�. 
  
എ�ിരു�ാലും, മിക� സർവകലാശാലകള�� രാജ��ള�െട കാര��ിൽ ഇ�� 
എവിെടേയാ ആ�. േലാക റാ�ിലു� 800 സർവകലാശാലകളിൽ 17 എ�മു� 
അർജ�റീന, �ബസീൽ, േപാള�്, െകനിയ തുട�ിയ രാജ��െള�ാൾ 25-ആം 
�ാന�ാ� ഇ��െയ�ാ� റിേ�ാർ��കൾ. 
  
എ�ി��ം, രാജ�െ� ഗേവഷകരുെട എ�ം ഒരു ല��ിൽ 15 േപർ�ാ�. ഈ 
വിഭാഗ�ിൽ ഇ��െയ ആദ� അ�് �ാന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ി. െമാ�ം 
അവലംബ�ള�െട കാര��ിൽ റാ�ിംഗിൽ ഏ�വും താെഴയു� ആ� 
രാജ��ളിൽ ഇ��യും ഉൾെ�ടു�ു - ഒരു അ�ാദമി� േരഖ, തുടർ�ു� 
അ�ാദമി� ഗേവഷണ�ിലൂെട പരാമർശി�െ�ടു� 1,000 പൗര�ാർ�്. 
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ജനസംഖ�ാ ലാഭവിഹിതം േപാലും ഉ� ഇ����് �ാ� പരിധി തകർ�ാൻ 
കഴിയാ�� എ�ുെകാ�ാ�? കൂടുതൽ വ��മായി പറ�ാൽ, ന�ുെട 
രാജ�െ� നവീകരണെ� തട�െ�ടു�ു� സാമൂഹിക-സാം�കാരിക 
തട��ൾ ഏതാ�? 
  
ഞ�ൾ�് യഥാർ� ഉ�രം നൽകു� അ�് �പധാന സാമൂഹിക-സാം�കാരിക 
താരതമ��ൾ ഇവിെടയു�്: 
  
A.  ശ�ള പകര�ാര�െറ ബിസിന�്, സംരംഭകത�ം 
  
സ�ാത���ാന�രമു� ന�ുെട സാ��ിക നയ�ിെല േസാഷ�ലി�് പ�പാതം 
സ�കാര� സംരംഭ�േളാടു� സംശയ�ി�െറ ഉറ�് ഉറ�ാ�ി. വലിയ 
ഉപജീവന കാർഷിക ജനസംഖ�, formal പചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം, 
പരിമിതമായ എ�ം സർ�ാർ േജാലികൾ എ�ിവയുെട െവല��വിളി ഇതിേല�് 
േചർ�ുക. ചര�് വ�ാപാരം, റി�യർ േഷാ��കൾ, ചില�റ വിൽ�ന എ�ിവ 
'ബിസിനസിനായി' വിശ��� ഏെതാരാൾ�ും �പധാന ഭ�ണമായി�ീർ�ു - 
കുറ� നിേ�പം, േവഗ�ിലു� പണെമാഴു�്, നവീകരണ 
അപകടസാധ�തകളില�, സർ�ാർ ആ�ശയത�ം വളെര കുറവാ�. ഇവ യഥാർ� 
അർ��ിൽ �പേമാ�റുെട ജീവിതൈശലി നിലനിർ�ു�തി� പണെമാഴു�് 
സൃ�ി�ാൻ ല��മി��� 'ശ�ള-പകര�ാര�െറ ബിസിനസുകൾ' 
മാ�തമായിരു�ു. ബിസിന�ിൽ നി�ു� ആദ�െ� ര�് ദശല�ം ലാഭം ഒരു 
വീേടാ കാേറാ വാ�ു�തിേല�് േപായി. പി�ീടു� ദശല��ണ�ി� 
ആള�കൾ ര�ാമെ� വീ�ിേല�ും കാറിേല�ും േപായി. 
  
എ�ിരു�ാലും, നൂതന സംരംഭ�ൾ�് ബിസിന�ിേല�് വരുമാനം വീ�ും 
നിേ�പിേ��തു�്. ഇ��യുെട ബു�ിമു��� സർ�ാർ നയ�ള�ം 
ബ�ൂേറാ�കാ�ി� െവല��വിളികള�ം ഉൽ�ാദന�ിൽ ഏർെ�ടു� 
ഏെതാരാൾ�ും ആശയ�ൾ�ും സംരംഭകത� മേനാഭാവ�ിനും പകരം 'ചാ� 
പാനി' (ൈക�ൂലി) ആവശ�മാെണ�് ഉറ��വരു�ി. മി� ആള�കള�ം 
ഉേപ�ി��. ബിസിന�് എ� മറവിൽ ശ�ളം േപാലു� പണെമാഴു�് 
ലഭി�തിൽ അവർ സ�ു�രായിരു�ു. യഥാർ� സംരംഭകത�ം ന�മായി. ഇ�്, 
ബിസിന�് മൂല� ശൃംഖലയുെട താഴെ� ഭാഗ�് ഞ�ൾ തുടരു�ു, ബിപി ഒ, 
േസാ�െ��യർ േസവന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു. 
  
ബി.  വിലേപശൽ േവ��ാർ, �പീമിയം പണമട��ു�വർ 
  
ഇ��ൻ ഉപേഭാ�ാ�ള�െട 'കുറ� കൂടുതൽ' എ� മേനാഭാവ�ി�െറ ഉ�വം 
ആേളാഹരി വരുമാന�ിൽ കുറവാ�, 'യഥാർ� മൂല�ം' വിലയിരു�ാനു� 
ന�ുെട �പശ�തിേയ�ാൾ. മുതലാളി��ി�െറ വര�ൾ 
വിശദീകരി�ു�തിേനാ ഡിമാൻ�-സൈ� ആശയ�ൾ ചി�തീകരി�ു�തിേനാ 
ഉ� നെല�ാരു മാർഗമാ� വിലേപശൽ േവ�, പേ� കൂടുതൽ ആഴ�ിൽ ഇ� 
നവീകരണ�ിനു� ഒരു ഭീഷണിയാ�. ഇെ�ാേവഷൻ ദീർഘകാല നിേ�പം 
ആവശ�െ�ടു�ു, സു�ിരമായിരി�ണെമ�ിൽ അ� �പീമിയം 
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േ�പാ�ാഹി�ി�ാനും അട��ാനുമു� വിപണിയുെട കഴിവിെന 
ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. നവീകരി� ഇ�റൽ ചി�ിേനാ ഐേഫാണിേനാ പണം 
നൽകാൻ മാർ��് ത�ാറായിെല��ിൽ, മൂറി�െറ നിയമം ഒരി�ലും ശരിയാകില�. 
  
ഇ��യിെല വിപണികൾ�് 'കുറ� വില��് കൂടുതൽ' എ� 
പ�പാതിത�മു�്, അതിനാൽ ഒരു െചറുകിട ബിസിന�ി� പുതിയ 
സാേ�തികവിദ�കളിൽ നിേ�പം നട�ാനു� േ�പാ�ാഹനവും 
പരിമിതെ�ടു�ു�ു. സംരംഭകത� പിരമിഡി�െറ മുകളിൽ, അതായ� വലിയ 
േകാർ�േറ��കളിൽ േപാലും, എം എ� എം ഇകൾ�് േറാൾ േമാഡലുകൾ ഇെല��് 
നവീകരണ�ി�െറ ദുർബലമായ സം�കാരം ഉറ�ാ�ി. ഈ വലിയ ക�നികൾ 
സമാനമായ ഒരു വിപണിെയ േനരി�� - വിലേപശൽ േവ��ാർ - അതി�െറ 
ഫലമായി െചറിയ വിതരണ�ാെര സഹകരണ ഉൽ �� വികസന�ിനുപകരം 
കുറ� മാർ ജിനുകളിലൂെട പിഴുെതറി�ു. െമ�െ�� കാര��മതയുെട 
യൂെഫമിസം ഉപേയാഗി�് അവർ നവീകരണേ��ാൾ കുറ� ചില� 
േ�പാ�ാഹി�ി��. മി� നിർ�ാണ േമഖലകളിലും, �പേത�കി�് ഇ��ൻ 
വാഹന വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ ഇ� ഇ�ും സത�മാ�. 
  
സി.  റി�� എടു�ു�വർെ�തിരായ സുര�ിത കളി�ാർ, 
സാമൂഹ� സുര�യുെട അഭാവം, േമാശം ഇൻഷുറൻ� നുഴ�ുകയ�ം, 
മൺസൂണിെന കൂടുതലായി ആ�ശയി�ു� അടി�ാന കാർഷിക രീതികൾ 
എ�ിവ കുടുംബ�ിനായു� േപാരാ�ം ഇേ�ാഴും അടി�ാന 
ആവശ��െള�ുറി�ാെണ�ും സൃ�ിയെല��ും ഉറ�ാ�ു�ു. പുതുമ 
സർ�ാ�കത ആവശ�െ�ടു�ു. സർ�ാ�കതയുെട പാത പി�ുടരു�� 
അപകടകരമാ�. അടി�ാനകാര��ൾ�ായു� ഈ േപാരാ�ം 
�പവചനാതീതമായ പാതകൾ�ായു� മുൻഗണനയിേല�ും അറിയെ�ടു�തിൽ 
നി�് വ�തിചലി�ു�തിെന നിരു�ാഹെ�ടു�ു� ഒരു കൂ�ായ 
സം�കാര�ിേല�ും നയി�ു�ു. പൂ�ൽ തകർ�ാൻ �ശമി�വർ�് 
(പരാജയെ���) “ന�ായി �ശമി��” എ�തി�െറ പി�ിൽ ഒരു പാ�് ലഭി�ില�. 
പകരം “ഞാൻ നി�േളാ� അ�െന പറ�ു!” എ�തി�െറ നിരവധി പതി��കൾ 
അവർ�് ലഭി�� - അ�െന ഞ�ൾ ഒരു 'സുര�ിത കളി�ു�' സമൂഹം 
സൃ�ി�� - പതി� വിദ�ാഭ�ാസ പാതകൾ, പതി� േജാലികൾ, പതി� 
ബിസിനസുകൾ. റി�� എടു�ൽ ഒരു വില�ാ�! ഇ� ഇേ�ാഴും, 
ബിസിനസുകൾ�ും വ��ികൾ�ും േവ�ിയു�താ�. ഇ� �കൂള�കളിൽ 
നി�് ആരംഭി�് അതിനുേശഷം തുടരു�ു. 
  
D.  പണമിടപാടുകാർ�ും സാ��ിക സഹായികൾ�ും എതിരായി 
  
Formal പചാരിക ധനകാര� േമഖലയിലുടനീളമു� SME വാ�പാ മാതൃകകൾ 
വി�േറ�, ലാഭം, ഏ�വും �പധാനമായി, െകാളാ�റൽ സുര� എ�ിവ��് 
ഉയർ� ഭാരം നൽകു�ു. ശ�മായ ആശയ�ിനും നവീകരണ�ിനു� 
കഴിവിനും �പാധാന�ം കുറവാ�. ഈ മേനാഭാവേ�ാെട, ഗു� വിൽ, ബ property 
�ിക സ��വകാശം (ഐപി) േപാലു� ബാലൻ� ഷീ�് അദൃശ�തകെള 
വിലമതി�ുകേയാ വിലയിരു�ുകേയാ െച���� ബാ�ുകൾ�് ബു�ിമു�ാ�. 
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ഫിനാൻ സിയർ മാർ  ൈവവിധ�വ�കരണെ� അഭിമുഖീകരി�ുകയും 'പതി� 
പി�ുടരാൻ ' േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െച� തു. ഏെത�ിലും െചറുകിട 
സംരംഭ�ൾ�് െകാളീറൽ ഇല�ാെത ഒരു �ഗീൻഫീൽ� േ�പാജ��ി� ആവശ�മായ 
സാ��ിക പി�ുണ കെ��ു�� ബു�ിമു�ാ�. സമാ�ര ധനകാര� 
സംവിധാനം പണമിടപാടുകാർ�് മാ�തമായി പരിമിതെ�ടു�ി, അവിെട “പണം 
എനി�് കാണി�ൂ” എ�് പറയു�തി� മു�ുതെ� നി�ൾ നൽകിയ പലിശ 
�പിൻസി�ലിേന�ാൾ വലുതായി. എ��ൽ നിേ�പകരുെടയും 
വിസികള�െടയും വരേവാെട, മൂലധന�ിേല�ു� �പേവശനം കഴി� കുറ�് 
വർഷ�ളായി വികസി��, �പേത�കി��ം പുതിയ യുഗ സാേ�തികവിദ���ും 
ഐടി �പാ�തമാ�ിയ �ാർ���കൾ�ും. െചറുകിട ഉൽ പാദന ബിസിനസുകെള 
സംബ�ി�ിടേ�ാളം �ിതി വ�ത��തമല�, ഇ�ും. 
  
ഇ.  കാപട�ം, ജനാധിപത�ം എ�ിവ 
  
ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡിെല 377-ാം വകു�ിെന�ുറി��� ത�െറ സമീപകാല 
വ�ാഖ�ാന�ിൽ എം പി ശശി തരൂർ ഇ��െയ ഏ�വും വലിയ ജനാധിപത�വും 
ഏ�വും വലിയ കാപട�വുമാെണ�് പിതാവിെന ഉ�രി��. ഇ� കാ�ി� ആ�, 
പേ� േമാശം നവീകരണെ��ുറി��� ഞ�ള�െട കാര��ിൽ ക�േപറിയ 
സത�വും ഉചിതമായ പരാമർശവുമു�്. ഒരു ഘ��ിൽ, സ�േദശി (തേ�ശീയർ) 
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തി�െറ മറവിൽ വിെഡഷി (വിേദശ) ക�നികള�െട 
പുറ�ുകട�ൽ ഞ�ൾ ഉറ��വരു�ി, പേ� ഇറ�ുമതി െച�ത 
ഗാ� െജ��കള�ം ഇറ�ുമതി െച�ത സൗ�ര�വർ�ക വ� തു�ള�ം 
ആകർഷകമാ�ി. ഞ�ൾ�് മൂലധനവും സാേ�തികവിദ�യും വളെര 
ആവശ�മായിരു�ുെവ�ിലും എ�ഡിഐെയ വിമർശി��. 
  
വാ�ർകൂളർ ചർ�കൾ പലേ�ാഴും സിംഗ��രിെന ശുചിത��ി�െറ 
ഉദാഹരണമായി ഉ�രിെ��ിലും ഞ�ൾ സ .കര�മനുസരി�് മാലിന��ൾ, 
േറാഡരികുകൾ അെല��ിൽ േറാ� നടു�് എറിയു�� തുടർ�ു. ഇ��ൻ 
ബിസിനസുകാർ സത�സ�തെയ�ുറി�് സംസാരി��െവ�ിലും അവരുെട 
നിലവാരമില�ാ� ഉൽ���ൾ സർ�ാർ ഉ�രവുകളിൽ 
സ�ീകരി�ു�ിടേ�ാളം കാലം സി�ം �ഗീ� െച���തിൽ െത�ില�. 
പുറ�ുനി�ു� മിക� സാേ�തികവിദ�യിൽ നി�ു� സംര�ണവാദം ഒരു 
ജ�ാവകാശം േപാെല േതാ�ി. അവർ അഴിമതിയുെട ഭാര�ി� എതിരായിരു�ു, 
എ�ാൽ നികുതി ഒഴിവാ�ു�തിനായി സാ��ിക �പ�താവനകെള 'േഡാ�ടർ' 
െച���� മന ci സാ�ിെയ ബാധി�ു�തായി േതാ�ു�ില�! 
'നിയമാനുസൃതമായ' ബിസിനസുകള�െട മറവിൽ കാര��മമല�ാ� നിയമ�ള�ം 
ജുഡീഷ�ൽ �പ�കിയകള�ം മുതെലടു� മന ful പൂർവമു� വീ�ച�ാർ 
ഉ�ായിരു�ു. 
  
സി�ം ഇ�െനയായിരു�ുെവ�ിലും, എം എ� എം ഇകൾ �ും ആേ�പമു�്. 
െലവിേയാ ഇറ�ുമതിേയാ �പതിേഷധി�ുക, അഴിമതി�ാരനായ ഒരു 
ഉേദ�ാഗ��െറ യു�ിരഹിതമായ ആവശ��ൾെ�തിേര അവർ കൂ�ായി 
�പവർ�ി�തായി േതാ�ു�ു. വ�ാവസായിക അേസാസിേയഷനുകൾ 
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ഏെ�ടു�ു� ഏെത�ിലും സ�യം നിയ��ണം ഇല�. ജനാധിപത��ി�െറ ഭംഗി 
ഉ�രവാദി�മു� കൂ�ാ� മയിലാ�. ഒരു വ�ാവസായിക േമഖലയിെല എല�ാ 
എം എ� എം ഇകള�ം അഴിമതി�ാരായ െസയിൽ � ടാ�� അെസ�റുെട 
ആവശ��ൾ അെല��ിൽ മലിനീകരണ നിയ��ണ േബാർ� ഓഫീസറുെട �ാ�് 
െമയിലിംഗി� വഴേ��തിെല��് തീരുമാനി�ുകയാെണ�ിൽ സ�ൽ�ി�ുക! 
കാപട��ി�െറ ഭംഗി അർ�സത��ളിലും സ .കര��ളിലുമാ�. ഇ� സ facility 
കര��പദമായ ഒരു �കമീകരണമാ�, അ� നിലവാരെ� 
േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും വിപുലീകരണ�ിലൂെട നവീകരണ�ി�െറ 
ആവശ�കത ഇല�ാതാ�ുകയും െച�തു.  

 3. �പതിേരാധ�ിലും ആയുധ�ളിലും അമിതമായി 
െചലവഴി�ു�� - യുഎ�, യൂേറാ�്, റഷ� 
എ�ിവയിൽ കുടു�ി ആയുധ�ൾ വാ�ാൻ 
  
2018 െഫ�ബുവരിയിൽ ഇ�� നിശ�മായി ഒരു നാഴിക�ല�് പി�ി��. വാർഷിക 
ബജ�ി�െറ �പകാശനം 62 ബില�ൺ േഡാളറി�െറ �പതിേരാധ െചല� മുൻ 
െകാേളാണിയൽ മാ�റായ �ബി��െറ െചലവുകൾ മറികട�തായി കാണി��. 
അേമരി�, ൈചന, സൗദി അേറബ�, റഷ� എ�ിവ മാ�തമാ� ത�ള�െട 
ൈസനികെര കൂടുതൽ ആകർഷി�ു��. ഒരു ദശാ�േ�ാളമായി ഇ�� 
േലാകെ� ഏ�വും കൂടുതൽ ആയുധ ഇറ�ുമതി�ാരാ�. സജീവമായ 
മനുഷ�ശ�ിയുെടയും ക�ലുകള�െടയും വിമാന�ള�െടയും എ�ം 
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, അതി�െറ സായുധ േസന ഇതിനകം േലാക�ിെല മിക� 
അ�് �ാന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ു. 

ചില ബലഹീനതകൾ ഇ��യുെട േസനയുെട വലു��ാലല�, അവയുെട 
ആകൃതിയാലാകാം. നിരവധി വിദ�ധ റിേ�ാർ��കൾ, ആഭ��ര ൈസനിക 
ശുപാർശകൾ, ഇ��യുെട േക��, �പാേദശിക കമാൻഡുകൾ സമന�യി�ി�ാൻ 
ആവശ�െ�ടു� ക�ി�ി കെ��ലുകൾ എ�ിവ ഉ�ായിരു�ി��ം, ൈസന�ം, 
നാവികേസന, േവ�ാമേസന എ�ിവ കർശനമായി സ�ത��മായ ഘടനകൾ 
നിലനിർ�ു�ു. ൈചന അടു�ിെട അതി�െറ �പവർ�ന േസനെയ അ�് 
വിശാലമായ �പാേദശിക കമാൻഡുകളായി �കമീകരി�േ�ാൾ, ഇ�� 17 
വ�ത��ത സിംഗിൾ സർവീ� േലാ�ൽ കമാൻഡുകൾ പരിപാലി�ു�ു. 

അേതസമയം, സംഭരണം, �ാന�യ�ം തുട�ിയ സു�പധാന േചാദ��ളിേല�് 
േഷാ��കൾ വിളി�ു� �പതിേരാധ മ��ാലയം, സാേ�തിക പരി�ാനം മാ�തമല�, 
മുൻ ൈസനികെര പിറുപിറു�ു�, യൂണിേഫാമിലു� ആള�കേളാ� 
വളെരയധികം സഹതാപം പുലർ�ു� കരിയർ ബ�ൂേറാ�കാ��കള�ം രാ��ീയ 
നിയമന�ാരുമാ�. 
  
ഇ�� ആയുധ�ൾ�ും ൈസന��ിനുമായി േകാടി�ണ�ി� േഡാളർ 
െചലവഴി�ുേ�ാൾ, ആവശ�മായ അടി�ാന സ requirements കര��ളായ 
േടാ� ല��കൾ, മലിനജലം, മലിനജല ശു�ീകരണ �ാ�റുകൾ, വിദ�ാഭ�ാസം, ജല 
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പ�തികൾ, േറാഡുകൾ, അമിത ജനസംഖ� മുതലായവയിൽ നി�ാ� ഫ�് 
എടു�ു��. 
  
േലാക�ിെല എല�ാ ആയുധ നിർ�ാണ രാജ��ള�ം ഇ��യിേല�് ആയുധ�ൾ 
നൽകാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു എ�താ� ഏ�വും സ�ടകരമായ കാര�ം, അവർ 
ഇ��െയ ഇ�െ�ടു�തിനാലല�, ഇ� േകവലം ലാഭ ആവശ��ൾ�ാ�, 
അവെരല�ാം “യു�ം ബിസിനസി� നല�താ�” എ� രീതി പി�ുടരു�ു, 
�പേത�കി��ം യുഎ�, റഷ�, �ബി�ൻ, മ�് യൂേറാപ�ൻ രാജ��ൾ.  

  

  

  

  
  

  

  4. േടാ� ല��കൾ 
ഈ േവനൽ�ാല�് ഇ��യിെല ഏ�വും ജന�പിയ സിനിമ ഒരു 
േടാ� ല�ിെന�ുറി�ാ�. ഇ� മി�വാറും വിവാഹേമാചന�ി� 
കാരണമാകു�ു. ഇ� ഒരു പിതാവിെന മുതിർ� മകെന അടി�ാൻ 
േ�പരി�ി�ു�ു. ഇ� ഒരു �ഗാമെ� പകുതിയായി വിഭജി�ു�ു. പേ�, 
ആത��ികമായി, ഇ� ഒരു �പണയെ��ുറി�ാ�. 

കേ�ാഡിേല�ു� ഒരു ഓഡിേന�ാൾ, “േടാ� ല�്, എ ല� േ�ാറി” എ� ചി�തം 
ഇ��യിെല ഏ�വും ഗുരുതരമായ െപാതുജനാേരാഗ� �പ� ന�ളിെലാ�ാ�. 
ഈ ദിവസ�ളിൽ ഇ��യിൽ േടാ� ല��കൾ ഒരു വലിയ �പ�നമാ�:  േവ��ത 
രാജ�െ� 1.3 ബില�ൺ ആള�കൾ�്അവയില�, േദശീയ ചരി�തമാ� 
രാജ�ചരി�ത�ിെല ഏ�വും വലിയ േടാ� ല�് നിർ�ാണ കാ�യിൻ 
ആരംഭി�ു��. 

ഇ��യിെല �പധാനമ��ി നേര�� േമാദി എ�ത ഇ���ാർ ഇേ�ാഴും 
തുറ�ുകാണി�ു�ുെവ�തിൽ അസ��രാ�, 100 ദശല�ം പുതിയ 
േടാ� ല��കൾ നിർ�ി�ുെമ�് �പതി�െയടു�ു. 

രാജ�െമ�ാടും, പുതിയ ശൗചാലയ�ൾ മുകളിേല�് േപാകു�ു, ചിലേ�ാൾ 
വളെര േവഗ�ിൽ അവ യാെതാ�ും ബ�ി�ി�ി�ില�, ഒരിട�ും േടാ� ല��കൾ 

https://india.blogs.nytimes.com/2012/07/22/mapping-toilets-in-a-mumbai-slum-yields-unexpected-results/
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സൃ�ി�ു�ു, അ�തയധികം പറ�ാ�തും ദുർഗ�വുമു�തും ആരും 
ഉപേയാഗി�ില�. 
അടു�ു� േടാ� ല�് എ�െന കെ��ാെമ�് ആള�കേളാ� പറയു� ഒരു 
പുതിയ െമാൈബൽ േഫാൺ അ�ിേ�ഷൻ േപാലും ഉ�്. “�പകൃതി 
വിളി�ുേ�ാൾ,” നി�ള�െട േഫാൺ ഉപേയാഗി�ുക! ”എ�് 
പരസ�േബാർഡുകൾ വായി�ു�ു. ഇ� പരിഹാസ�മാ�, ആള�കൾ�് 
െസൽ േഫാണുകള�െ��ിലും േടാ� ല�ിേല�് �പേവശനമില�. 

സൗകര��ള�െട അഭാവം െപാതുജനാേരാഗ��ി�െറ മാ�തമല�, സിനിമ 
വ��മാ�ു�തുേപാെല, സുര�, ��തീകള�െട അവകാശ�ൾ, മനുഷ��െറ 
അ��് എ�ിവെയയും �പർശി�ു�ു. 

യൂനിെസഫി�െറ അഭി�പായ�ിൽ, ജനസംഖ�യുെട പകുതിേയാളം വരു� 564 
ദശല�ം ഇ���ാർ ഇേ�ാഴും തുറ�ായ �ല�ളിൽ - വയലുകളിലും 
വന�ളിലും കുള�ള�െട െതാ�ടു�ും ൈഹേവ മീഡിയനുകളിലും 
കടൽ�ീര�ും മലമൂ�തവിസർ�നം നട�ു�ു. 
  
�ഗാമീണ ��തീകൾ ചിലേ�ാൾ സ�യം െവളിയിൽ നി�് േമാചി�ി�ുേ�ാൾ 
അവേഹളന�ള�ം ൈലംഗികാതി�കമ�ള�ം സഹി�ു�ു, അതിനാൽ അവർ 
സംര�ണ�ിനായി െചറിയ �ഗൂ��കളായി, പലേ�ാഴും �പഭാത�ിനുമു�് 
യാ�ത െച���ു. “ഇ� ഒരു യഥാർ� �പ�നമാ�,” വനിതാ അവകാശ 
അഭിഭാഷകൻ ജ�തി സാ� വാൻ പറ�ു. “നിരവധി ��തീകൾ, �പേത�കി�് 
ഭൂരഹിതരായ ��തീകൾ, പുറ�് ബാ�്റൂമിൽ േപാകുേ�ാൾ വളെരയധികം 
അ�കമ�ൾ േനരിടു�ു.” 
  
ഇ��യിെല 1.2 ബില�ൺ ജന�ളിൽ പകുതിേയാളം േപർ�ും വീ�ിൽ േടാ� ല�് 
ഇെല��� ആെര�ിലും അ�ുതെ�ടു�ു�ുേ�ാ? ശരി�ുമല�. ഇ�� മാനവ 
വികസന റിേ�ാർ�് കുറ��കാലമായി ഇ� പറയു�ു. മൂ�ിൽ ര�് വീടുകളിലും 
േടാ� ല�് ഇല�ാ� �ഗാമ�ളിൽ �ിതി േമാശമാ�. തുറ� മലിനീകരണം വളെര 
വ�ാപകമാ�, അടി�ാന ശുചിത��ിേല�് �പേവശനമില�ാെത ആള�കള�െട 
പകുതിേയാളം കുറ��ു�തുൾെ�െടയു� സഹ�സാ� വികസന ല���ൾ 
ൈകവരി�ു�തി� ഇ� ഒരു �പധാന തട�മായി തുടരു�ു. 
  
താ�� ജാതിയിലു� മനുഷ� േതാ�ി�ണി�ാരുെടയും സ�ീ�ർമാരുെടയും 
കുറവുെ��ിലും തുടർ�യായ അ�തിത�ം െതളിയി�ു�തുേപാെല, ശീലം 
ഇല�ാ�തും തുറ� മലമൂ�തവിസർ�ന�ിനു� മുൻഗണനയും ഒരു 
സമൂഹ�ിൽ ഒരു സാം�കാരിക �പ�നമാേണാ? 
  
ഇ��യുെട നിലനിൽ�ു� നാണേ�� സാം�കാരിക മേനാഭാവ�ളിൽ 
േവരൂ�ിയതാ�. സ�ാത���ല�ി�ുേശഷം അരനൂ�ാ�ിേലെറയായി��ം, പല 
ഇ���ാരും തുറ�തും ലി�റിൽ അനായാസമായി സ�യം േമാചനം തുടരു�ു, 
പേ� അവരുെട വീടുകൾ വൃ�ിയില�ാെത വൃ�ിയായി സൂ�ി�ു�ു. അെത, 
ശുചിത� സ facilities കര��ൾ വ�ാപി�ി�ു�തിൽ സം�ാനം പരാജയെ���, 
പേ� ജന�ള�ം ആേ�പം ഏെ�ടു�ണം. 
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ഗു�ഗാവിെല ഉയർ� �പാ��പേദശ�്, വിദ�ാസ��രും മുകളിേല��് 
െമാൈബൽ ഉ�വരുമായ സ��രായ അയൽ�ാർ ത�ള�െട 
വളർ�ുമൃഗ�െള നാ��ള�മായി പുറേ��് അയ�് മലമൂ�തവിസർ�നം 
നട�ുകയും അവ വൃ�ിയാ�ാൻ വിസ�തി�ുകയും െച�തു. അവരുെട 
േകാേ�ാമിനിയം വൃ�ിയായിരി�ു�ിടേ�ാളം കാലം എല�ാം ശരിയാ�. 
എല�ാ തി�യുെടയും മൂലമാ� സർ�ാർ എ�് വിശ�സി�ു� അേത ആള�കൾ 
തെ�യാ�. 
  
േടാ� ല��കള�െട അഭാവം ടൂറിസെ� �പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു, 
വിേനാദസ�ാരികൾ രാജ��ുടനീളം സ�രി�ുേ�ാൾ അവർ�് ലഭ�മായ 
േടാ� ല��കൾ കെ��ാനാകില� അെല��ിൽ േടാ� ല��കൾ േമാശം 
അവ�യിലാെണ�ും േമാശം അനുഭവവും േമാശം �പചാരണവും 
അവേശഷി�ു�ു. 
  
േടാ� ല�് സംവിധാന�ൾ, ശൗചാലയ�ള�െട നിർ�ാണം, ശുചിത�ം, മ�് 
രാജ��ളിെല ശൗചാലയ�ൾ വൃ�ിയാ�ൽ എ�ിവ പഠിേ��താ�. 
േടാ� ല��ം മലിനജല �പ�നവും ഞ�ൾ അവഗണി�ാൽ രാജ��ി�െറ 
പുേരാഗതി തട�െ�ടും, ഞ�ൾ പിേ�ാ�ം നിൽ�ും. 
  
കാണാ� മെ�ാരു വലിയ �പ�നം വിേനാദസ�ാരികൾ�ു� േടാ� ല�് സ, 
കര��ൾ, ഏെത�ിലും നഗരം, പ�ണം അെല��ിൽ വിേനാദസ�ാര േക���ൾ 
എ�ിവ എടു�ുക. േടാ� ല�് കെ��ുകെയ�� ഒരു േപടിസ��നമാ�, 
മാ�തമല� കൂടുതൽ ശു�മായ ശുചിത� സ facility കര�വുമാ�, അതിനാൽ മി� 
വിേനാദസ�ാരികള�ം അവരുെട മൂ�തസ�ി നിയ��ണ�ിൽ പ�ാളികളാകണം 
േഹാ�ലുകൾ അെല��ിൽ മ�് വസതികൾ. 
  
*** ഒരു പുതിയ െക�ിടം നിർ�ി�ുേ�ാൾ, ശുചിത�ം, ശുചിത�പരമായ 
കാരണ�ൾ, കുളി കഴി�് ശരീരം മലിനെ�ടു�ാതിരി�ുക എ�ിവ��ായി 
േടാ� ല��ം ബാ�്റൂമും േവർതിരി�ാൻ പ�തിയിടുക (വാ�തു മിക� 
രീതികൾ അനുസരി�്). പാ�ാത� സംവിധാന�ളിൽ, കുളിയും േടാ� ല��ം ഒേര 
മുറിയിലാ�, അതിനാൽ അ�ത ശു�മല�. 
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  5. മലിനജലം 
  
ഡ to ൺ ടു എർ�് മാസികയുെട ഏ�വും പുതിയ കവർ േ�ാറി രാജ�െ� 
മലിനജലം പുറ����തിെന�ുറി��� ഏ�വും പുതിയ കവർ േ�ാറിയായ 
"അർബൻ ഷി�്" അനുസരി�് ഇ�� �പതിദിനം 1.7 ദശല�ം ടൺ മലം 
മാലിന��ൾ ഉ�പാദി�ി�ു�ു. ദില�ി ആ�ാനമായു� ലാേഭ�യില�ാെത 
�പവർ�ി�ു� െസ�റർ േഫാർ സയൻ� ആൻ� എൻവേയാൺെമ�� 
(സി എ� ഇ) നട�ിയ വിശകലന�ി�െറ അടി�ാന�ിൽ, സുര�ിതമായ 
മാലിന� സം�കരണ�ി�െറ കാര��ിൽ ഇ���് എ�െന ന�മായി എ�് 
വാർ�ാ റിേ�ാർ�് കാണി�ു�ു, മി� നഗര�ളിലും മാലിന��ൾ എ�െന 
എ�ി�ാെമ�തിെന�ുറി�് ഒരു സൂചനയും ഇല�. ചികി�ി�ുക. 
ഉ�പാദി�ി�ു� മലിനജല�ി�െറ 78 ശതമാനവും സം�കരി�ി�ിെല��ും 
നദികളിേലാ ഭൂഗർഭജല�ിേലാ തടാക�ളിേലാ പുറ��െ�ടു�ുെവ�ും 
figures േദ�ാഗിക കണ�ുകൾ വ��മാ�ു�ു. 
  
“പകുതി വീടുകൾ�് േഫാണുകള��്, പേ� േടാ� ല��കളില�” എ� വാർ�ാ 
തലെ���കള�ം, 48 ശതമാനം ഇ���ാർ�ും േടാ� ല�് നൽകു�തി� ഇ��ാ 
ഗവൺെമ�റി�െറയും ലാേഭ�യില�ാെത �പവർ�ി�ു�വരുെടയും പരി�ശമം, 
മതിയായ േടാ� ല��കൾ ഇ��യുെട ശുചിത�ം പരിഹരി�ുെമ�് 
സൂചി�ി�ു�ു ക�തകൾ. വാ�തവ�ിൽ, േടാ� ല��കൾ പരിഹാര�ി�െറ 
അനിവാര� ഭാഗമാെണ�ിലും, ഇ��യിെല മലിനജലം എ�െന 
അട�ിയിരി�ണം, എ�െന സം�കരി�ാം എ�താ� വലിയതും എ�ാൽ 
പലേ�ാഴും അവഗണി�െ�ടു�തുമായ ഒരു �പ�നം. നിലവിൽ 93 ശതമാനം 
മലിനജലവും ശു�ീകരി�ാെത കുള�ളിേല�ും തടാക�ളിേല�ും 
നദികളിേല�ും േപാകു�ു. 
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1). സം��രി�ാ� മലിനജലം ഇ��യിെല ജലേ�സാത��കെള 
മലിനമാ�ു�തിൽ മുൻപ�ിയിലാ�, ഇ� വയറിള�ം ഉൾെ�െടയു� 
േരാഗ�ൾ�് കാരണമാകു�ു (ഇ� �പതിവർഷം 350,000 ഇ��ൻ കു�ികെള 
െകാല���ു 
). കാർഷിക മലിനീകരണം, പരി�ിതി നശീകരണം. െകാതുകുകള�ം അണു�ള�ം 
വളർ�ു� വൃ�ിെക� അഴു�ുചാലുകൾ�ും കനാലുകൾ�ുെമാ�ം 
നഗര�ിെല ദരി�ദർ പലേ�ാഴും താമസി�ു�ു. 
  
ഇ��യിെല ഏ�വും വലിയ നഗര�ളിൽ േക��ീകൃത മലിനജല 
സംവിധാനമു�്, ഭൂഗർഭ ൈപ��കൾ, പ�ിം� േ�ഷനുകൾ, സം�കരണ 
�ാ�റുകൾ എ�ിവയുമു�്. എ�ിരു�ാലും, ഈ സംവിധാന�ൾ 
നിർ�ി�ു�തിനും �പവർ�ി�ി�ു�തിനും െചലേവറിയതാ�, തട�മില�ാ� 
ൈവദ�ുതി, വിദ�ധ ഓ�േറ�ർമാർ, വിപുലമായ അ�കു��ണി എ�ിവ 
ആവശ�മാ�. തൽഫലമായി, ഇ��യുെട േക�� മലിനീകരണ നിയ��ണ 
േബാർഡി�െറ കണ�നുസരി�്, അതിൽ പകുതിയിൽ താെഴ മാ�തേമ 
ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ൂ. 
3). എ�ിനധികം, ഇ��യിെല െചറിയ പ�ണ�ൾ�് അ�രം സംവിധാന�ൾ 
നിർ�ി�ാൻ കഴിയില�. 
  
മനുഷ��െറ മലമൂ�ത വിസർ�നം നട�ു�തി� േലാകെമ�ാടും വലിയ 
അളവിൽ െവ�ം ഉപേയാഗി�ു�ുെ��് വർ�് േഷാ�ിെല വിദ�ധർ 
പറ�ു. ഇ� ജല�ി�െറ ഏ�വും മിക� ഉപേയാഗമല�, നിലവിെല 
സാേ�തികവിദ� exc മലമൂ�ത വിസർ�നം നട�ാനും െകാ�ുേപാകാനും 
െവ�ം ഉപേയാഗി�ു�� സു�ിരമായിരു�ില�. ആധുനിക െസ��ി� 
ടാ�ുകള�ം മ�് സാേ�തികവിദ�കള�ം ഉപേയാഗി�് ഓൺ-ൈസ�് മലം ��� 
മാേന�െമ�റായിരു�ു പരിഹാരം, അതിനാൽ മലമൂ�ത വിസർ�നം 
ജലാശയ�െള മലിനെ�ടു�ു�ില�. നിലവിെല ൈപ�് െച�ത മലിനജല 
സംവിധാന�ൾ മലിനജലെ� സം�കരി�ു�ില�, മറി�് അ� 
െകാ�ുേപാകു�ു. നദികളിേല�ും തടാക�ളിേല�ും അവ 
വലിെ�റിയെ�ടു� വിഷാംശം ഉ�വയാ�.  

  

  6. ജലപാതകളിെല മലിനീകരണം 
  
ഇ��യുെട കുതി��യരു� ജനസംഖ�യും അതിേവഗം 
വികസി��െകാ�ിരി�ു� നഗര�പേദശ�ള�ം അതി�െറ നദികളിൽ വലിയ 
േതാതിൽ നാശന�മു�ാ�ിയി���്, അവ േമാശമായി മലിനീകരി�െ�ടുകയും 
വികസനം മൂലം ശ�ാസം മു�ി�ുകയും െച���ു. ജല മലിനീകരണം 
ഇ��യിെല ഒരു �പധാന പാരി�ിതിക �പ�നമാ�. ഇ��യിെല ഏ�വും 
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വലിയ ജല മലിനീകരണ േ�സാത�് സം��രി�ാ� മലിനജലമാ�. 
മലിനീകരണ�ി�െറ മ�് േ�സാത��കളിൽ കാർഷിക ഒഴു�്, അനിയ��ിതമായ 
െചറുകിട വ�വസായം എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു. ഇ��യിെല മി� നദികള�ം 
തടാക�ള�ം ഉപരിതല ജലവും മലിനമാ�. 
  
സർ�ാർ ഉടമ�തയിലു� മലിനജല ശു�ീകരണ �ാ�റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 
അട�ി�ിരി�ു�� അനുചിതമായ രൂപകൽ�നേയാ അ�കു��ണികേളാ 
ഇല�ാ�തിനാേലാ �ാ�റുകൾ �പവർ�ി�ി�ാൻ വിശ�സനീയമായ ൈവദ�ുതി 
വിതരണ�ി�െറ അഭാവ�ാേലാ ആ�. ഈ �പേദശ�ളിൽ ഉൽ പാദി�ി�ു� 
മലിനജലം സാധാരണയായി മ�ിേല�് ഒഴുകുകേയാ 
ബാ�പീകരി�െ�ടുകേയാ െച���ു. േശഖരി�െ�ടാ� മാലിന��ൾ 
നഗര�പേദശ�ളിൽ അടി�ുകൂടു�� ശുചിത�മില�ാ� അവ���് 
കാരണമാവുകയും ഉപരിതല�ിേല�ും ഭൂഗർഭജല�ിേല�ും ഒഴുകു� 
മലിനീകരണ വ�തു�െള പുറ�ുവിടുകയും െച���ു. 
  
ൈഹദരാബാദിെല െട�േനാളജി ഹബിൽ, നഗര�ിെല മുസി നദി�് സമീപം 
അനധികൃത നിർ�ാണം തടയു�തിനായി �പവർ�കർ 2015 ൽ ക�ാസി 
ജുഡീഷ�ൽ അേതാറി�ിയായ നാഷണൽ �ഗീൻ �ടിബ�ൂണലിേല�് േപായി. 
ദ�ിേണ��യിെല െചൈ�യിൽ, കൂം നദിയിെല മലിനീകരണം തടയണെമ�ും 
അതുേപാെല തെ� മ�് നീ�ം െച�ാനും ഒഴു�് െമ�െ�ടു�ാനും ഒരു വലിയ 
കനാലി�െറ ശരിയായ േതാ� കുഴി�ു�� ഉറ�ാ�ണെമ�ും പൗര�ാർ 
ൈ�ടബ�ൂണലി� അേപ� നൽകി. ഗംഗയുെട �പധാന ൈകവഴിയായ യമുനയുെട 
െവ�െ�ാ� �ലവും നദീതീരവും നിലനിർ�ാൻ ന�ൂഡൽഹിയിൽ 
�പവർ�കർ വർഷ�ളായി നിയമപരമായ ഒരു േകസുമായി േപാരാടുകയാ�, 
സ� േവ ഡിേ�ായും േറാഡും ഉൾെ�െട നിരവധി സംഭവവികാസ�ളിൽ നി�് 
മു�മാ�. അ�് ഇ��ൻ സം�ാന�ളിലൂെട കട�ുേപാകു� പവി�തമായ 
ഗംഗ, പരി�ിതി �പവർ�കരും പൗര�ാരും നട�ിയ നിയമേപാരാ��ി�െറ 
േക��മാ�, േമാശമായി മലിനമായ നദി വൃ�ിയാ�ാനു� സർ�ാർ 
പ�തിയുെട പരാജയ�ിൽ നിരാശരാ�. 
  
ഇ��യിൽ അടു�ിെടയു�ായ നഗര �േഫാടന�ി�െറ ഫലമായി നദികള�ം 
അരുവികള�ം വർധി��. കഴി� 40 വർഷ�ിനിെട ജനസംഖ� ഇര�ിയായി 1.35 
ബില�നായി. ആസൂ�തിതമല�ാ� വളർ� ജലേ�സാത��കെള മലിനജല�ിനും 
വ�ാവസായിക മാലിന��ിനും േവ�ിയു� �ലമായി ഉപേയാഗി�ു�തി� 
കാരണമായി. 
ഈ ദുരുപേയാഗ�ി�െറ വില വർഷ�ളായി വർ�ി��. കഴി� വർഷം 
നട�ിയ ഒരു പഠന�ിൽ ന�ൂഡൽഹിയിൽ വർ�ി��വരു� ൈടേഫാ��, 
െഹ�ൈ��ി�, വയറിള�ം എ�ിവ യമുന നദിയിെല കടു� 
മലിനീകരണവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു, ഇ� നഗര�ിെല ഭൂരിഭാഗം 
കുടിെവ�വും നൽകു�ു. യമുനയുെട വലിയ ഭാഗ�ള�ം െചൈ�യിെല കൂം, 
മുംൈബയിെല മി�ി, ഉൽഹാ� നദികള�ം നിർ�ീവ േമഖലകളായി 
കണ�ാ�െ�ടു�ു, ഓ�സിജ�െറ അള� വളെര കുറവായതിനാൽ മി� 
മ��ജീവിതെ�യും സഹായി�ു�ു. 
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7. മൺസൂൺ മഴ - െ�ഡയിേന� �പ�നവും 
തടാക�ളിലും ഡാമുകളിലും െവ�ം 
സംഭരി�ാ�തും 
  
ഇ��യുെട കാർഷിക-ആ�ശിത 2 �ടില�ൺ േഡാളർ സ�� വ�വ�യുെട 
ജീവര�മാ� മൺസൂൺ, കാരണം കുറ�� പകുതി കൃഷി�ല�ള�ം മഴെയ 
ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. ജൂൺ-െസ��ംബർ മഴ�ാല�് രാജ��ി�െറ വാർഷിക 
മഴയുെട 70% ലഭി�ു�ു, ഇ� 263 ദശല�ം കർഷകെര സംബ�ി�ിടേ�ാളം 
നിർണായകമാ�. 
  
ഏകേദശം 800 ദശല�ം ആള�കൾ �ഗാമ�ളിൽ താമസി�ുകയും കാർഷിക 
േമഖലെയ ആ�ശയി�ുകയും െച���ു, ഇ� ഇ��യുെട െമാ� ആഭ��ര 
ഉൽപാദന�ി�െറ (ജിഡിപി) 15% വരും, പരാജയെ�� മൺസൂൺ രാജ��ി�െറ 
വളർ�െയയും സ�� വ�വ�െയയും ബാധി�ും. 
  
മൺസൂൺ രാജ�െ� കാർഷിക ജിഡിപിെയ േനരി�് ബാധി�ു�ു. കീ ഖാരി� 
അഥവാ േവനൽ�ാല�് െനല�്, കരി�്, പയർവർ��ൾ, എ��ുരു�ൾ 
തുട�ിയ വിളകൾ നടു�� ജൂൺ മാസ�ിൽ മഴ�ാലം വരു�േതാെടയാ�. 
  
േവനൽ�ാല വിളകൾ ഇ��യുെട ഭ�� ഉൽപാദന�ി�െറ പകുതിേയാളം 
വരും, കാലതാമസം േനരിടു�േതാ േമാശമായേതാ ആയ മഴ�ാലം എ�ാൽ 
വിതരണ �പ� ന�ള�ം ഭ��വില�യ��ിെല ത�രിതെ�ടു�ലും, 
പലിശനിര�് സംബ�ി� റിസർ� ബാ�ി�െറ തീരുമാനെ� സ�ാധീനി�ു� 
ഒരു �പധാന െമ�ടി�. 
  
ഒരു ക�ി മൺസൂൺ വരൾ� േപാലു� അവ�യിേല�് നയിേ��ാം, 
അതുവഴി �ഗാമീണ കുടുംബ വരുമാനം, ഉപേഭാഗം, സാ��ിക വളർ� 
എ�ിവെയ ബാധി�ും. ഒരു േമാശം മൺസൂൺ അതിേവഗം നീ�ു� 
ഉപേഭാ�ൃവ�തു�ൾ, ഇരുച�കവാഹന�ൾ, �ടാ�ടറുകൾ, �ഗാമീണ ഭവന 
േമഖലകൾ എ�ിവ��ു� ദുർബലമായ ആവശ��ിേല�് നയി�ുക 
മാ�തമല�, അവശ� ഭ��വ�തു�ള�െട ഇറ�ുമതി വർ�ി�ി�ുകയും 
കാർഷിക വാ�പ എഴുതി��ൽ േപാലു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ 
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സർ�ാരിെന േ�പരി�ി�ുകയും അതുവഴി സ�ർ�ം െചലു�ുകയും െച���ു. 
ധനകാര�ം. ഒരു സാധാരണ മൺസൂൺ നല� വിളെവടു�ി� കാരണമാകുേ�ാൾ 
�ഗാമീണ വരുമാനം ഉയർ�ുകയും ഉപേഭാ�ൃവ�തു�ള�െട െചല� 
വർ�ി�ി�ുകയും െച���ു. ജലൈവദ�ുത പ�തികളിലും ഇ� നല� സ�ാധീനം 
െചലു�ു�ു. 
  
മൺസൂൺ മഴയുെട വ�തിയാന�െള കുറ��കൂടി ആ�ശയി�ാൻ, ഇ�� 
ഇേ�ാഴും ദുർബലമായ ജലസംര�ണ �പവർ�ന�ൾ 
േവഗ�ിലാേ��തുെ��് വിദ��ർ പറയു�ു. മൺസൂൺ മഴ�ാല�് 
കടലിേല�ും നദികളിേല�ും ഒഴുകു�തിലൂെട ധാരാളം െവ�ം പാഴാകു�ു, 
െചറിയ തടാക�ള�ം ഡാമുകള�ം നിർ�ി�ു�� ഉ�രമായിരി�ാം? 
േനരെ�യു� വരൾ�ാ മു�റിയി�് സംവിധാന�ൾ വികസി�ി�ുകയും 
കാലാവ�ാ ഉപകരണ�ൾ െമ�െ�ടു�ുകയും െചേ��തു�്. 
ഇ��യുെട വൻ ഭ�� േ�ാ�ുകൾ ൈകകാര�ം െചേ��തു�് - ഈ വർഷം 
തുട��ിൽ 60 ദശല�ം ട�ിലധികം - കൂടുതൽ മിക��. വളെരയധികം 
ഭ�ണം നശി�ുകയും േകടുപാടുകൾ സംഭവി�ുകയും െച���ു. മൺസൂൺ 
�പവചനേ��ാൾ വലിയ ദുര�മാണിെത�് പലരും പറയു�ു. 
  

  

  

 8. സർവകലാശാലകളിലും പ�ായ�ുകളിലും 
ഉൾെ�െട ൈക�ൂലിയും അഴിമതിയും 
  
േക��, സം�ാന, �പാേദശിക സർ�ാർ ഏജൻസികള�െട ഇ��യുെട 
സ�� വ�വ�െയ �പതികൂലമായി ബാധി�ു� ഒരു �പ�നമാ� അഴിമതി. 
സ�� വ�വ�െയ പുതിയ ഉയര�ളിൽ നി�് പി�ിരി�ി�ുക മാ�തമല�, 
വ�ാപകമായ അഴിമതി രാജ��ി�െറ വികസനെ� തട�െ�ടു�ുകയും 
െച�തു. െപാതു ഓഫീസുകളിൽ േസവന�ൾ ലഭി�ു�തി� 50 ശതമാനം 
ഇ���ാർ�ും ൈക�ൂലി വാ�ു�തിേനാ േകാൺടാ���കൾ 
ഉപേയാഗി�ു�തിേനാ ഉ� പരിചയമുെ��് �ടാൻ�പരൻസി 
ഇ�റർനാഷണൽ റിേ�ാർ�് െച�തു. 
  
അഴിമതി�് ഏ�വും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകു�� ഇ��ൻ സർ�ാർ 
നട�ാ�ിയ അവകാശ പ�തികള�ം സാമൂഹിക െചല� പ�തികള�മാ�. 
അഴിമതിയുെട മ�് േമഖലകളിൽ ഇ��യുെട �ട�ിം� വ�വസായം ഉൾെ�ടു�ു, 
ഇ� നിരവധി െറഗുേല�റികൾ�ും അ�ർസം�ാന ൈഹേവകളിെല േപാലീ� 
േ�ാ��കൾ�ും �പതിവർഷം േകാടി�ണ�ി� രൂപ ൈക�ൂലി നൽകാൻ 
നിർബ�ിതരാകു�ു. അഴിമതി�ാരായ ഇ��ൻ പൗര�ാർ സ�ി� ബാ�ുകളിൽ 
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ദശല��ണ�ി� രൂപ സൂ�ി��െവ� ആേരാപണം മാധ�മ�ൾ 
വ�ാപകമായി �പസി�ീകരി��. ഈ ആേരാപണ�ൾ സ�ി� അധികൃതർ 
നിേഷധി��, ഇ� പി�ീ� 2015–2016 ൽ െതളിയി�െ���. 
  
െത�ായ വിവര�ൾ ഉപേയാഗി�് െപാതുജന�െള െത�ി�രി�ി�ുകയും 
രാ��ീയ, ബിസിന�് എതിരാളികെള ചൂഷണം െച���തി� മാധ�മ�െള 
ഉപേയാഗി�ുകയും െച��� �പധാന അഴിമതി�ാരായ രാ��ീയ�ാരും 
വ�വസായികള�മാ� ഇ��ൻ മാധ�മ�െള �പധാനമായും നിയ��ി�ു��. 
  
�ലവും സ��ും - സം�ാന സ��് േമാ�ി�തായി ഉേദ�ാഗ�ർ 
ആേരാപി�ു�ു. ഇ��യിലുടനീളമു� നഗര�ളിലും �ഗാമ�ളിലും 
മുനിസി�ാലി�ി, മ�് സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ, തിരെ�ടു�െ�� രാ��ീയ�ാർ, 
ജുഡീഷ�ൽ ഓഫീസർമാർ, റിയൽ എേ��് ഡവല�ർമാർ, നിയമപാലകർ, 
നിയമവിരു�മായ രീതിയിൽ ഭൂമി ഏെ�ടു�ുക, വികസി�ി�ുക, വിൽ�ുക. 
  
സർ�ാർ കരാറുകൾ - സർ�ാർ ധനസഹായ പ�തികളിെല അഴിമതി 
മൂലമു�ാകു� �പ�ന�ൾ രാജ��ുടനീളം സംഭവി�ു�ു. അഴിമതി, േമാശം 
ഭരണം, കുറ� പണമട��ൽ എ�ിവയാൽ സഹായ പ�തികൾ 
നിലനിൽ�ു�ുെ��് േലാകബാ�് റിേ�ാർ�് െച���ു. ഉദാഹരണമായി, 
ദരി�ദർ�ായി ൈകമാറിയ ധാന��ി�െറ 40% മാ�തേമ ഉേ�ശി� 
ല���ിെല�ു�ു��െവ�് റിേ�ാർ�് ഉ�രി�ു�ു. 
  
സർ�ാർ ആശുപ�തികളിൽ, മരു�ുകള�െട ലഭ�ത / തനി�കർ�്, �പേവശനം 
േനടുക, േഡാ�ടർമാരുമായി കൂടിയാേലാചി�ുക, ഡയേ�ാ�ി� േസവന�ൾ 
സ�ീകരി�ുക എ�ിവയുമായി അഴിമതി ബ�െ��ിരി�ു�ു. 
  
യൂണിേവ�സി�ികള�ം �കൂള�കള�ം - ൈക�ൂലിയും അഴിമതിയും 
വ�ാപകമായ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളാ�, അതിലൂെട സ��രായ 
മാതാപിതാ�ൾ �കൂള�കളിൽ �പേവശി�ു�തി� ൈക�ൂലി െകാടു�ു�ു, ദു 
sad ഖകരെമ�ു പറയെ�, പാവെ��വെര ഉേപ�ി�ു�ു. 
  
  
  
  

  9. ചവ��കു�യും 
ശുചിത�വുംമാലിന��ി�െറ 
 'ഉപഭൂഖ�ം' - ഇ��ൻ ഉപഭൂഖ�െ� �പാേദശിക പ�ത�ളിൽ പലേ�ാഴും 
പരാമർശി�ു�� ഇ�െനയാ�. അതിശയി�ാനില�: ഇ��ൻ നഗര�ളിൽ 
എല�ായിട�ും മാലിന��ൾ കാണാൻ കഴിയും - �പേത�കി�് പാവെ�� 
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അയൽ �പേദശ�ളിൽ - ഇടവഴികളിലും െതരുവുകളിലും �ക�യറുകളിലും 
�ാ�ി� േബാ�സുകള�ം �ാ�ി� ബാഗുകള�ം, കടും നിറമു� പാേ�ജിംഗും 
ഭ�ണ മാലിന��ള�ം, പഴയ പ�ത�ള�ം കാർ�േബാർ� േബാ�സുകള�ം ഉ�്. 

എ�ാൽ നഗര�ളിൽ മാലിന�ം അടി�ു കൂടു�ില�. 'േലാക�ിെല ഏ�വും 
വലിയ ജനാധിപത�'�ിെല നിവാസികള�െട ഭ�ണരീതി എ�െന 
പരിണമി��െവ�് �പാേദശിക േറാഡരികുകൾ ഒരു ദിവസം ഭാവിയിെല 
പുരാവ�തു ഗേവഷകർ�് എള���ിൽ മന�ിലാ�ാൻ അനുവദി�ും. 

All kinds of packages from different varieties of cookies, the ubiquitous plastic bottles, rustling 
plastic bags that once contained a cornucopia of sweets, chewing gum, and chips – all such 
things are often thrown out on the go, 'decorating' roadside ditches and railway embankments. 

However, waste is still disposed of in the so-called good districts. It is done by representatives of 
the traditional caste occupations, waste collectors, rag-pickers, and cleaners, for whom the 
mountains of waste are a source of income, and one that is quite substantial by local standards. 

Garbage is sorted and laid out: waste paper, ferrous and non-ferrous metals, glass, and rags 
and old clothes that are washed and mended. Anything that can be reused is resold. But 
whatever cannot be reused, even by the waste collectors, is often thrown out again on the 
streets of poor neighborhoods, where it lies in the hot southern sun for years, condensing into a 
homogeneous gray-brown mush. 

The attack of the waste 

New Delhi, the country's capital, is particularly affected by 'aggressive waste.' One of the 
sanitation workers' colonies is located in the middle of the diplomatic quarter, with hills of sorted 
wastepaper packs and pyramids of bags full of rags visible from afar, greatly surprising the 
guests of diplomatic missions and embassy villas. The caste of rag-pickers settled here a long 
time ago – long before the sprawling diplomatic quarter surrounded it on all sides. City 
authorities have tried several times to resettle such 'non-diplomatic' neighbors, but the residents 
of the 'waste quarter' stubbornly resist and do not wish to leave. 

The statistics are startling: The official and the unauthorized city dumps add up to 10,000 tons of 
waste every day. Journalists estimate that it means 2,300 trucks daily. However, the volume of 
waste is growing along with the population, and it is expected that by 2025, the daily waste 
volume will have reached 4,700 truckloads. 

An Indian journalist once told the author of this article that, traditionally, garbage in India was 
thrown out onto the street (as it once was in many European cities), and the hot Indian sun 
would then dry it into dust. But, with the advent of modern plastics, packaging, and cardboard, 
this 'garbage disposal system' no longer works. Yet the tradition remains. To this day, in many 
Indian cities, it is not considered reprehensible to throw garbage right where you stand or to 
relieve yourself right then and there without any shame of passersby. Waste is often dumped 
into rivers. For instance, Delhi is situated on the Yamuna River, considered sacred by the 
Hindus, but even approaching the riverbank is an unpleasant experience – the 'sacred waters' 
smell like an old gutter. Nothing, except bacteria, has lived in this river for a long time. 
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The problem is not simply the prosperity of a particular family or its education level. Many 
residents of wealthy neighborhoods do not even want to wait for garbage collectors to pick up 
garbage bins or bags with trash from their front door. Wealthy citizens would rather send a 
servant to throw out garbage in the backstreets. 

However, the problem, clearly, is not only with the habits of Indians themselves, but with the 
outdated system of cleaning the country's waste, based on the traditional caste system. Most 
Indian cities do not have a modern centralized system of waste collection and disposal from 
every household. In Delhi, for example, garbage is fully collected only from about 25% of the 
area. Dragging packages to the authorized landfill is a long trip. So, it is no surprise then that 
any vacant lot or abandoned courtyard is turned into a landfill by residents of the neighboring 
districts. 

Still, a problem exists even with the waste that is being collected. Three of the four major 
landfills near the capital have already gone over capacity and need to be closed. But there is no 
space for new landfills in India, which is already overpopulated. 

The problem is not unique to New Delhi. In Mumbai, for example, the mountains of waste are so 
large that littered suburbs are now frequented by leopards from the Sanjay Gandhi Reserve next 
door – the predatory cats wander around in search of food and pose a threat to people living 
nearby. In addition, the air in the 'economic capital of India' is quite polluted, not least because 
of the incineration of rubbish. 

'The capital of new technologies,' the city of Bangalore in the south of the country (sometimes 
called the Indian Silicon Valley), along with its computer software, electronics, and Internet 
technology, also produces 3,000-4,000 tons of waste daily. The problem of space for storing 
waste in this booming city is so acute that the government even thought at one time to 
requisition territory situated on the outskirts of the Tataguni estate founded by artist Nicholas 
Roerich's son, Svetoslav Roerich, and his wife and Indian movie star, Devika Rani. Svetoslav 
Roerich intended to establish a museum on the estate, but some local politicians decided to use 
the 450-acre manor park as a landfill. Thanks to the efforts of the Russian Embassy and the 
Indian public, the museum managed to fight off this attempt. 

Experts say that every citizen of the 'largest democracy in the world,' depending on their age 
and affluence, 'produces' from 200 to 600 grams of garbage every day. This waste material is 
gathered in overflowing landfills, discharged to blind alleys, urban backstreets, and along roads 
and railway lines, causing complaints from municipalities about the impossibility of collecting 
and cleaning up all the garbage scattered in and around the city. 

While officials complain that the environmentalists are sending an SOS signal, degradable 
waste will not help improve the already difficult sanitary and epidemiological situation in the 
Indian cities. And if this goes on, garbage will begin to displace people. 

Stars with brooms 

“This is no exaggeration. According to various sources, the cities of India produce 100,000 tons 
of solid waste daily. The government spends from 500 to 1,500 rupees per ton of waste: 60-70 
percent of this amount is spent on garbage collection, up to 30 percent more on transportation, 
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and only the remaining approximately five percent is spent on recycling,” said Vladimir Ivashin, 
expert at the Center for Indological Studies at Moscow State University, in an interview with 
BRICS Business Magazine. 

Most of the waste is burned or buried, said Ivashin. It is, therefore, not surprising that the need 
to find space for landfill sites in this populous country is so acute. In addition, a large-scale 
campaign against garbage would require a radical change in the attitude of Indians towards 
waste and clean streets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

10. Plastics Pollution 
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There is a bit of plastic everywhere, in our wallets, on our dining tables and kitchens, in our cars 
and buses and in our phones and offices. It is nearly impossible to imagine a world without 
plastics  
 
We almost always take the suffocation warning on plastic bags and packages seriously, keeping 
plastic packaging out of reach of babies and children. But we have not been as mindful with the 
planet. Of the 8.3 billion tonnes of plastic produced, 6.3 billion tonnes have been discarded. 
Every year, nearly 13 million tonnes of plastic waste are added to oceans. Given their durability, 
plastics do not decompose.  
 
“A plastic bottle takes between 450-1000 years to decompose,” explained Environment Minister 
Harsh Vardhan.  
 
Much of the growth in plastic production is driven by single use or disposable applications. 
Nearly 50 % of plastics used are single use products such as bottles, plastic bags, packaging, 
straws, stirrers, spoons and forks. Around the world, 1 million plastic drinking bottles are 
purchased every minute. Every year we use up to 5 trillion disposable plastic bags.  
 
In India, 80 % of total plastic consumption is discarded as waste and official statistics say the 
country generates 25, 940 tonnes of plastic waste daily. At least 40% of this waste is 
uncollected. 
  
There is a concerted effort to increase recycling of rigid plastic packaging by companies as well. 
But other single use plastics such as bags, candy wrappers, tobacco and pan masala sachets, 
soap wrappers and shampoo sachets are either too difficult or not lucrative enough to collect. 
These plastic items then find their way into landfills, unauthorised garbage dumps, or simply 
remain uncollected on road kerbs.  
 
Eventually, these single-use plastic items clog rivers, other water bodies and the ocean. They 
are consumed by animals, and often find their way into our food systems.  
 
In February this year, veterinarians operating on a bloated and infected six-year old cow brought 
into the Bihar Veterinary College in Patna removed 80 kilogrammes of plastic from its stomach. 
Though this was not the first time that doctors had removed polythene from an animal's 
stomach, 80 kilogrammes of it from a single. Though this was not the first time that doctors had 
removed polythene from an animal's stomach, 80 kilogrammes of it from a single animal was 
something of a record.  
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  11. Low productivity nationally because of too 
many public holidays 
  
India, being a culturally diverse and fervent society, celebrates various holidays and festivals. 
When it comes to public holidays, India holds two world records, which it could do without from a 
business perspective. Firstly, it has the most in the world (more than 20 per year), and secondly, 
each state and union territory has its own local holiday(s). There are only three national public 
holidays in India, and all the rest are regional. 

Excessive public holidays hurt the economy and the financial system. When these holidays 
exceed the 'reasonable limit', the nation's productivity is likely to be adversely compromised. It is 
also not often understood that intermittent and unplanned holidays can cause damage to the 
efforts designed to make the country's financial and capital markets catch up with global trends. 
Holidays have an obvious impact on any company doing business in India, whether locally or 
remotely. These challenges are especially relevant for companies with outsourced IT or 
business processes who work remotely with their Indian counterparts, or meet face-to-face for 
international business meetings. 

SLAs (Service Level Agreements) might guarantee year-round service, but not for individuals, 
which means that your key resources might not be available when you think they are. With a 
reasonable set of holidays and the usual weekends, it might be tolerable to keep pace even if 
somewhat slowly with modern banking. But in a country with inconsistent and large numbers of 
public holidays and non-working holidays, the nation's financial growth could be stifled. 

Indian holidays tend to be seen as a hinder to the flow of work. There is little interest in what 
they are, how they are observed, and what they signify culturally. It's even rare to find accurate 
knowledge of Indian holiday calendars and for work with India to be planned around these 
calendars. The point here is that you have to think regionally. If you deal with four different cities 
in India, each in a different state, there will be slight differences in the holidays observed. As 
private companies have considerable latitude in selecting which holidays to observe, you also 
need to know what the holiday lists of the different companies are. 

Having mentioned the negative impact, holidays are a boon too for certain sectors like retail, 
entertainment and travel & tourism, which thrive on such occasions in India. In other words 
giving people more time to shop can increase spending and in turn will have a positive impact 
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on growth. Festivals like Dusherra, Id, Diwali and Christmas generate billions of India Rupees in 
the sales revenue every year. 

India is a highly diverse country, and diversity presents many opportunities, from the workplace 
to the market. However, it also presents challenges. Religion and the workplace are becoming 
increasingly intertwined. More workers expect their religious beliefs and practices to be 
accommodated in the workplace, with days off to celebrate holidays and time during the 
workday to practice religious beliefs. Globally, these accommodations have long been common. 
Most countries have populations with a dominant religion with practices reflected in many 
aspects of the country's life, including the workplace, public holidays, and societal values. 

In general, it is clear that holidays are important, but perhaps not as important as the 
macroeconomic level as they are at the microeconomic level. Reducing the loss of business 
days can add significantly to the GDP, provide a stable environment for business, and most 
importantly, can help the poor earn that extra day's income, which gets a miss on a holiday. 

12. Crisis in Education 
  
The CBSE results are out and students would be enrolling in droves for university education. 
While children find it exciting to embark on the next chapter of their life-journey, it is also a 
worrying and stressful exercise because of the significant demand-supply mismatch and, further, 
that none of India's higher educational institutions feature in the top 100 QS rankings. For 
students with exceptional aptitude, this can be a major disappointment. For a country of India's 
size and aspiration, this is a major failure. 
  
The reasons behind India's education crisis lie in the seven-decade approach towards the 
sector. Research was never embedded in our culture and education was essentially equated 
with teaching. Consequently, our approach tended to be static and bookish and focused only on 
how many went to school. 
  
At the national level, this is not a bad thing. We would otherwise deny children the right to 
education and many would be forced to become child labourers. With the enactment of the RTE 
legislation in 2009, around 260 million children attend school in India today, making it the world's 
largest school system. There are around 1.5 million schools with over one million run by the 
government. The education market is currently valued at $100 billion and is set to double by 
2020. This is impressive. 
  
But what India needs is not just the right to education but the right to quality education. 
According to a disturbing report carried a couple of years ago in a prestigious Indian magazine, 
only seven per cent of our engineering graduates are employable. 
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Unless the education system is substantially rewired and is, in fact, overhauled, we would 
damage the future prospects of our young population and thereby lose our demographic 
dividend. This requires changing the very DNA of our education system from inside out. The 
government recognizes this and over the past several months, a series of initiatives have been 
under discussion, including the contours of a New Education Policy. 
  
There is credible skepticism, unfortunately, as to how India would achieve what surely must be 
an ambitious agenda without consistent budgetary allocations and a clear understanding of 
what ails the system. 
  
To be fair, the sheer magnitude of the problem is intimidating. Over past decades, we have 
drifted along with ostrich-like self-delusion. We have been risk-averse and blind to the changing 
educational needs of a knowledge economy. The majority of our schools lack not only basic 
amenities but also teachers. Where teachers are available, the majority are over-stretched and 
under-qualified. It is no wonder then that our graduates are not employable. 
  
A nation's future is forged by its education system. A defunct system will usher in a dismal 
future. We face a similar danger, though to a significantly lesser extent with regard to market 
share because the bulk of our educational institutions are government-owned and operated. But 
obsolescence is a genuine and credible threat. 
  
The question we need to ask is what is the purpose of education? In other words, what do we 
hope to achieve from education. This really means one of two things: either the student or the 
teacher is central to the education system. 
  
From ancient times, our approach to shiksha, or education, has been the relationship between 
the teacher, or guru, and the shishya, or disciple. Shiksha was not the imparting of information 
but of deep knowledge that comes from years of study and experience. 
  
Unfortunately, we appear to believe that this is precisely what our education system imparts! 
Consequently, most teachers don the mantle of the guru. They are, in fact, disciplinarians, who 
run classrooms like policemen. 
  
Across the globe, technology has replaced the teacher of yesterday. We can no longer provide 
modern day education using the earlier century's methodology. The embrace of technology and 
the disruptive shift in thinking is critical to revamping our education policy. 
  
Put simply, the teacher only sharpens the pencil and allows for the inherent talent in each 
student to be revealed. It's not that teachers don't know how to teach. Rather they don't really 
know why they teach. Teachers need to recognize that students are central to the system and 
they, as teachers, are only facilitators and nothing more. 
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This requires a fundamental attitudinal shift that is critical to rewiring our education system. It 
can happen only if we embrace autonomy of thinking. When we do that, we would foster 
curiosity and thus, creativity. To achieve this, our teachers need to be educated. 
  
World-class education systems do not have an ideological focus but are entirely market driven. 
Like the market, they anticipate the future and ascertain how best it needs to be navigated. If 
India's future is to be determined by the quality of education that it offers, mindsets have to 
dramatically change. As HG Wells reminded us: "Civilisation is a race between education and 
catastrophe." Our choice would determine where we are headed. The problem is we are running 
out of time. 
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13. Rural Development 
  
India is emerging as a major power with the economy registering high growth rates and our 
cities and urban centres beginning to display marks of affluence. Yet, there is no uniform 
development, the rural hinterland not being able to march in tandem with urban India. More than 
70 per cent of our people live in villages 80 per cent of our poor also live in rural areas. The 
benefits of economic growth are not percolating to more than two-thirds of the people. The 
visible symbols of development should not make us forget the problems of the rural areas. 
  
The Indian economy is the fourth largest in the world. But the growth pattern is not uniform. 
While the rate of growth for manufacturing, services, and communications sectors has 
substantially improved, in vital sectors such as agriculture, infrastructure development, and 
community and social services, and in rural development as a whole, our performance is not 
appreciable. 
  
Without the development of rural people, the country can never claim to be developed. In recent 
years, agricultural growth has fallen and so have investment and profitability of agriculture, net 
sown area under crops, and the area under irrigation. According to the Economic Survey 
2006-2007, low yield per unit area across almost all crops has become a regular feature. 
  
Rural India is in crisis. As Dr. MS Swaminathan, the distinguished agricultural economist, said, 
"The agrarian crisis has its roots in the collapse of the rural economy... Unemployment leading 
to out-migration of the asset-less is growing. The minimum support price mechanism is not 
operating for most commodities. At every level of the livelihood security system, there is a 
tendency to make profit out of poverty. Something is terribly wrong in the countryside... " 
  
Today, finding themselves helpless in the face of adversities of various kinds, the peasantry in 
parts of the country is resorting to extreme measures. Repeated crop failures due to 
unpredictable climatic variations, inability to meet the rising cost of cultivation, and the 
increasing debt burden are among the factors leading to frustration. In such a scenario, meeting 
the challenges of rural reconstruction becomes a formidable and priority task. 
  
Agriculture being the mainstay of our economy, it is imperative that we have a comprehensive 
and time-bound programme to extricate the sector from stagnation, if not deceleration. Larger 
irrigation facilities, better seeds and agri-inputs, and fertilizer at reasonable costs will have to be 
provided to farmers, along with finance and infrastructural and marketing facilities. Agriculture 
must become an income generating activity and farmers should not be left to the vicissitudes of 
weather, financial resources, and markets. 
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To increase productivity and employment generation in the sector, there is a need to bring about 
structural changes, primarily based on land reforms, as support prices and provision of cheap 
credit do not help beyond a point. Experience has shown that providing the poor with access to 
land is not anti-growth. In the rural growth strategy, the dynamism of small family farms plays an 
important role. 

Problems in Rural Development 

As we know the 60-70% of rural population in India lives in primitive conditions. This sorry state 
exists even after 60 years of independence. So that Rural Development programmes have 
urgency in the present condition also. There are many obstacles in the rural development 
programmes which are as under 

  

1. There is no electricity supply in many villages. 

2. Many rural peoples using primitive methods of cooking, living and farming and they have trust 
on these methods. 

3. By using primitive cooking stoves, around 300,000 death / year takes plan due to pollution. 

4. 54% of India's population is below 25 years and most of them live in rural areas with very little 
employment opportunities. 

5. Literacy is the major problem in rural development programme. 

8. Everyone wants to go to the cities, so rural people remains ignored. 

9. Privatization concept is useful for rural development but, government not paying much 
attention to this aspect. 

10. Policy makers prepare policies, programmes for betterment of rural people but, if these 
programmes are not implemented they are of no use. 
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 14. Cow Protection/Non-Protection 
  
Cow are regarded as holy and sacred in India, supported by the fact that 80% of the population 
are Hindus. 
  
There is constant upheaval and friction by minority groups that are fighting this fact supported by 
outsider foreign groups. 
  
Milk is for calves, baby cows not really for human consumption. While we like and cherish milk 
throughout our lives, we have scant regard and respect for cows, especially female cows and 
buffaloes who have to suffer to create milk as they are artificially induced to produce it and when 
they get old and stop producing milk then both bulls and cows are abandoned and minority 
groups are slaughtering them. 
  
This has to stop, we need more humane treatment of cows and they have to be protected from 
slaughter, alternatively, and better still, we need to find alternative food sources. 
  
Traveling throughout the length and breadth of the country, in every city, town and village there 
are millions of abandoned cows and buffaloes scavenging for food. This is so unfair and 
generates an untold amount of grief and suffering to cows and buffaloes and negative karma for 
all of us. 
  
We have a Cow tax for protection of cows but they are nor protected, this tax should be used to 
ensure that no animal is abandoned and left wondering on the streets on the country. In fact we 
should breed less cows and buffaloes and find alternative food sources. 
  
It's also time for farmer's to act more responsibly and not abandon cows when they are no 
longer productive, every cow that is left roaming the streets and roads of the nation were 
abandoned by farmers. 
  
Shame on us for allowing this to happen. 
  
Read a short clip from a recent news article (Independent - Adam Withnall Delhi @adamwithnall 
Sunday 24 February 2019 15:15) 
  
Inside India's plastic cows: How sacred animals are left to line their stomachs with polythene. 
  
Grazing on rubbish on Delhi's streets, cows consume large quantities of plastic, and doctors 
routinely find up to 50kg of waste in their stomachs during surgery. 'Sometimes we find whole 
shoes, sometimes needles, or pieces of wood… but mostly it is polythene' 
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Six months ago, the manager of the Gopal Gau Sadan – literally a “home for old cows” on the 
outskirts of Delhi – was forced to declare that enough was enough; it couldn't take any more 
animals. 
  
With more than 4,000 cattle living on just 16 acres of land, the shelter wrote to the Delhi city 
authorities to say it would have to stop rehousing cows who, despite their revered status among 
India's 1.2 billion Hindus, have been left to fend for themselves on the streets. 
  
It's a similar story at all of the five government-supported cow shelters in the greater Delhi area. 
Indeed, since Narendra Modi's Hindu nationalist BJP swept to power in the 2014 election, stray 
cattle crises have been seen breaking out across the nation. 
  
Figures from a government survey estimate there are more than 60,000 abandoned cows living 
in the capital. Tourist snaps of Delhi often feature a robust-looking bovine stray, walking down 
the street and forcing rickshaws, cars, even buses to grant it right of way. 
  
They are less likely to show the more unsavoury sight of the same cows grazing on piles of 
plastic household waste, at collection points and rubbish dumps throughout the city. 
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