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ആമുഖണ

ഭഭാവവി നവിര്മഭാണണ

ഭഭാവവിഫയ രൂപകല്പനഫചയഭാന് നവിങള തയഭാറഭാസണഭാ?

ചവിനവിക്കുന്നതവിലൂഫടയണ, പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിലൂഫടയണ, നവിലെവവിഫലെ രേസ്റ്റീതവികളുണ മൂലെധങളുണ 
ഉപസയഭാഗവിചക്ക് പഠവിക്കുന്നതവിലൂഫടയണ നമുകക്ക് ഭഭാവവിയഭായവി തയഭാഫറടുകഭാണ എന്നക്ക് 
നമുഫകഭാരുപഭാടുസപര്കക്ക് സതഭാന്നഭാഫമെങവിലുണ, ഒനണ സെതധതവില് നവിന്നക്ക് അകഫലെയല. ഒരു 
നവജഭാതശവിശ, അവന് അഫലങവില് അവള സൃഷവിചതലഭാത ഒരു സലെഭാകതവിസലെകക്ക് 
പ്രസവശവിക്കുന. പുതുതഭായവി വരുന്ന ഓസരേഭാ തലെമുറകളുണ മുന് തലെമുറകളുഫട മൂലെധങളുണ, 
സനടങളുണ, പ്രതസ്റ്റീകകളുണ, വവിജയങളുണ, പരേഭാജയങളുണ പവിന്തുടരുന. ആ തലെമുറകള എടുത 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങളുഫട ഫലെങളുണ അവര് അനുഭവവിക്കുന.

മെനുഷധരുഫട നവിലെനവില്പവിഫന്റെ നൂറഭായവിരേകണകവിനക്ക് വര്ഷങളവില്, സെഭാസങതവികവവിദധകള 
നവിസഭാരേസമെഭാ അഫലങവില് നവിലെവവില് വരേഭാതസതഭായ ആയ കഭാലെങളവില്, ഇതവിനക്ക് മെനുഷധരുഫട 
ജസ്റ്റീവവിതതവിലുണ അതക്ക് നവിലെനവിര്തവിയവിരുന്ന ഭൂമെവിയവിലുണ വളഫരേക്കുറചക്ക് പ്രതവിഫലെനങസള 
ഉണഭായവിരുനള. നഭായഭാട്ടുജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെയണ കഭാര്ഷവികജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെയണ 
പുതുസലെഭാകങളസതടവിയള്ളതവിഫന്റെയണ ആയ ഓസരേഭാ തലെമുറകളുണ അടുത തലെമുറകളകക്ക് 
അതവിജസ്റ്റീവനതവിനുതകുന്ന ഉപകരേണങള സകമെഭാറവി. ഒരു തലെമുറയവില്നവിന്നക്ക് അടുത 
തലെമുറയവിസലെക്കുള്ള മെഭാറണ വളഫരേ പതുഫകയള്ളതുണ പ്രതധകമെഭായവി നവിരേസ്റ്റീകവികഭാന് 
പ്രയഭാസെമുള്ളതുണ ആയവിരുന. ആ കഭാലെഘടങളവില് ശഭാസഫതപറവിയണ കഭാരേധങള 
എങഫനയഭാണക്ക് പ്രവര്തവിക്കുന്നഫതനണ ഒഫകയള്ള അറവിവക്ക് പരേവിമെവിതമെഭായവിരുന. അവരുഫട 
നവിര്വ്വചനങളുണ ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായവിരുന്നവില.

ഇന്നഫത അതധനഭാധുനവിക സലെഭാകതവില് ഇതല സ്ഥവിതവി. ദശലെകകണകവിനുസപഫരേ 
ബഭാധവിക്കുന്ന ഒരു മെഭാറണ ഒരുപസക നവിമെവിഷസനരേണഫകഭാണക്ക് സെണഭവവികഭാണ. ഇന്നക്ക് ജനവിക്കുന്ന ഒരു 
കുഞക്ക് അതവിഫന്റെ മെഭാതഭാപവിതഭാകളുസടതവിഫനകഭാള വളഫരേ വധതധസ്തമെഭായ സലെഭാകമെഭാണക്ക് 
പവിന്തുടരുന്നതക്ക്. ചൂഷണതവിഫന്റെയണ, സകവശഫപടുതലെവിഫന്റെയണ, വന് ഫവല്ലുവവിളവികള 
ഉണഭാക്കുന്ന കഭാസലെഭാചവിതമെലഭാത മൂലെധങളുഫടയണ സപതൃകണ ആണക്ക് സപഭായ തലെമുറ 
പകര്നനല്കവിയതക്ക്. പഫക ഇന്നവിഫന്റെ ആളുകളക്കുള്ള അവസെരേങളുണ അവ നല്കവി.

നലതവിനുസവണവിയള്ളതഭായവിരുന്നഭാലുണ ചസ്റ്റീതയസവണവിയള്ളതഭായവിരുന്നഭാലുണ, ശഭാസതതച്വങളുഫട
പ്രസയഭാഗണ, ജനങളുഫട ജസ്റ്റീവവിതണ ഫമെചഫപടുതവിയതവിഫലെ ഓസരേഭാ പുസരേഭാഗമെനങളക്കുണ 
കഭാരേണമെഭായവി. സെമൂഹതവിഫലെ അണഗങളകക്ക് അവകഭാശങളുണ അധവികഭാരേങളുണ 
നല്കവിഫകഭാണ്ടുള്ള പ്രധഭാന പ്രമെഭാണങളുണ പ്രഖധഭാപനങളുണ ഉതരേവഭാകഫപട്ടു. പഫക മെനുഷധ
പുസരേഭാഗതവിയഫടയണ  അഫലങവില് നഭാശതവിഫന്റെയണ  ഹദയഭഭാഗതവില് – –
അടവിസ്ഥഭാനശവിലെയഭായള്ളതക്ക് ശഭാസമെഭാണക്ക്.

നവിലെവവിലുളള സെഭാഹചരേധങളവില് നവിന്നക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് മുസന്നഭാടക്ക് ഭഭാവവിഫയ നയവികഭാന് 
തലെമുറകളക്കുമുന്പക്ക് അസെഭാധധമെഭായവിരുന. ഭഭാവവിപ്രവചനങള അശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ രേസ്റ്റീതവികഫള 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ളവയണ ആയവിരുന. പ്രവഭാചകരുണ സയഭാഗവികളുണ ഭഭാവവിഫയക്കുറവിച്ചുള്ള 
കഭാഴ്ചപഭാടുകള അവതരേവിപവിചതക്ക് സെച്വപ്നങള, മെതവിഭ്രമെണ, മെത വവികഭാരേണ, ജന്തുകളുഫട 



അവയവങളുണ കവിസല് സഗഭാളങളുണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ഭഭാവവിപ്രവചവികല്, എന്നസ്റ്റീ 
രേസ്റ്റീതവികഫളഫയഭാഫക അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയഭായവിരുന. അവയവില് ചവിലെതക്ക് വളഫരേ 
കൃതധതയള്ളവ സപഭാലുണ ആയവിരുന. പഫക, അവ ഏഫതങവിലുണ പ്രകൃതധഭാതസ്റ്റീത മെഭാര്ഗ്ഗങള 
ഫകഭാണല, മെറവിചക്ക് ഭഭാഗധണ കഭാരേണമെഭായവിന കൂടുതലുണ.

ഇന്നക്ക്, നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവവിതഫത ബഭാധവിക്കുന്ന എലഭാഫതപറവിയമുള്ള വവിവരേങള ഭൂമെവിഫയ ചുറ്റുന്ന 
ഉപഗ്രഹങള ഫനഭാടവിയവിടഫകഭാണക്ക് തഭാസഴയക്ക് അയച്ചുതരുന. കഭാലെഭാവസ്ഥഭാ സശ്രേണവികള 
പ്രവചവിക്കുന്നതവിനുണ, നവിസമഭാന്നതങള, ഭൂമെവിശഭാസപരേമെഭായവി പ്രഭാധഭാനധമുള്ള സമെഖലെകള, 
എവവിഫടഫയഭാഫക ആളുകള വസെവിക്കുന, ഗ്രഹതവിഫന്റെ തഭാപനവിലെ വര്ദ്ധനവക്ക്, എന്നവിവ 
കണകഭാക്കുന്നതവിനുണ ഈ വവിവരേങള വളഫരേ പ്രധഭാനഫപടവയഭാണക്ക്. ഇതക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് 
ശഭാസജ്ഞര് ഫഗഡൌരേവമെഭായവി കരുതുന്ന ഗ്രഹതവിഫന്റെ ആസരേഭാഗധണ പരേവിസശഭാധവികഭാനുള്ള കഴവിവക്ക് 
നമുകക്ക് ആദധമെഭായവി സനടവിതന.

ഓസരേഭാ ദവിവസെവണ, ടവിലധണ് കണകവിനക്ക് ബവിറ്റുകള ശഭാസസ്റ്റീയ വവിവരേങള 
സസെബര്സ്സപസെവിലൂഫട പ്രകഭാശസവഗതവില് ഒഴുകവിനടക്കുന. ഇതക്ക് ഉയര്ന്ന 
സെഭാസങതവികവവിദധയള്ള നഭാഗരേവികതഫയ സെഭാധധമെഭാക്കുന. ഫഭഡൌതവികശഭാസവണ 
സെഭാസങതവികവവിദധയണ ഒട്ടുമെവിക പ്രവര്തവികസളയണ നവിശബ്ദമെഭായവി നയവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുസമഭാള, 
സലെഭാകമെഭാഫക ദശലെകകണകവിനക്ക് ആളുകള അവരുഫട ദവിശനവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനഭായവി 
കപടശഭാസങഫളയണ വവിധവിപ്രവചനങഫളയണ ഋഷവിമെഭാഫരേയണ പ്രവഭാചകഫരേയണ 
ദഭാര്ശനവികഫരേയണ ഒഫക ഉപസയഭാഗവിക്കുന. ഒരുപഭാടക്ക് സലെഭാകസനതഭാകള, ദശലെകകണകവിനക്ക് 
ആളുകളുഫട ഭഭാവവി നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്ന തസ്റ്റീരുമെഭാനങള എടുകഭാനഭായവി ആതസ്റ്റീയതഫയയണ 
സജധഭാതവിഷവികഫളയണ സെമെസ്റ്റീപവിക്കുന.

ഇസപഭാഴഫത മെനുഷധരുഫട പ്രവര്തവികളുണ അതവിഫന്റെ പ്രഭാധഭാനധങളുണ, നമ്മുഫട പൂര്വ്വവികരുഫട 
ആവശധങളുഫടയണ മൂലെധങളുഫടയണ അടവിസ്ഥഭാനതവില് രൂപഫപടുസതണതവിഫന്റെ ആവശധമെവില. 
വഭാസ്തവതവില്, അതക്ക് അങഫന ആയവിരേവികഭാന് പഭാടവില. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, രേഭാജധങള 
തമവിലുള്ള വധതധഭാസെങള പരേവിഹരേവികഭാനുള്ള ഒസരേഫയഭാരു മെഭാര്ഗ്ഗമെഭായഭാണക്ക് സെണഘടനങഫള 
പലെരുണ കഭാണുന്നതക്ക്. അതക്ക് മുഖധമെഭായണ സപ്രഭാതഭാഹവിപവിക്കുന്നതക്ക് യസദ്ധഭാപകരേണങള 
വവില്ക്കുന്നതവില് നവിന്നക്ക് ഫസെഡൌകരേധപൂര്വണ ലെഭാഭമുണഭാക്കുന്നവരേഭാണക്ക്. യദ്ധതവിഫന്റെ സപരേവില് 
മെനുഷധര്ക്കുണ പരേവിസ്ഥവിതവിക്കുണ നല്സകണവിവരുന്ന വവിലെ വലുതഭാണക്ക്. അതവിനഭാല് ഇതക്ക് ഇന്നക്ക് 
അപകടകരേവണ അണഗസ്റ്റീകരേവികഭാനഭാകഭാതതുമെഭാണക്ക്.

സലെഭാകഫത നഭാണ പരേസ്പരേണ ബന്ധഫപട്ടുകവിടക്കുന്ന മുഴുവനഭായ വധവസ്ഥയഭായവി കഭാണുകയണ 
അതവിഫലെ എലഭാവഫരേയണ ഒരു കുടുണബമെഭായവി കഭാണുകയണ ഫചയഭാല്, അകമെഭാസെകമെഭായ 
നവിലെപഭാടക്ക് കഭാലെഹരേണഫപടതഭാഫണന കഭാണഭാണ. സെഭാസങതവികവവിദധയവിഫലെ തച്വരേവിതമെഭാറങഫളയണ
നഫമതഫന്നയണ നവിയന്ത്രവികഭാനുണ പരേവിപഭാലെവികഭാനുണ പുതവിയ കഭാഴ്ചപഭാടുകളുണ സെമെസ്റ്റീപനങളുണ 
ആവശധമെഭാണക്ക്. സെഭാസങതവിക മെഭാറങള സെണഭവവിക്കുന്നതവിനഭാല് ഇതക്ക് അതധഭാവശധവണ സെഭാധധവണ 
ആണക്ക്.

അധധഭായങള രൂപഫപടുതവിയവിരേവിക്കുന്നതക്ക് വഭായനകഭാഫരേ ഭഭാവവി നയവികഭാനഭായവി 
പ്രസചഭാദവിപവികഭാനുള്ള രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക്. അവരുഫട മെഭാത്രണ ഭഭാവവിയല; മെറവിചക്ക് സെമൂഹതവിഫന്റെ 
ഫമെഭാതണ ഫപഭാതുവഭായ ഭഭാവവിഫയ. സെച്വനണ തലെമുറയസവണവിമെഭാത്രമെല; വരുണ 
തലെമുറകളക്കുസവണവിയണ. ശഭാസണ ഇതവിഫന സെഭാധധമെഭാക്കുഫന്നനമെഭാത്രമെല അതക്ക് ഇസപഭാള 
അതധനഭാസപകവിതവമെഭാണക്ക്.



നവിങളക്കുള്ള ഫവല്ലുവവിളവി

ഭഭാവവി ഫവറുഫത സെണഭവവികവില. ഭൂകമങള സപഭാലുള്ള പ്രകൃതവിപ്രതവിഭഭാസെങള ഒഴവിചഭാല്, അതക്ക് 
ആളുകളുഫട പരേവിശ്രേമെതവിലൂഫടയഭാണക്ക് സെണഭവവിക്കുക. ജനങള എത്രസതഭാളണ അറവിവള്ളവരേഭാണക്ക്
എന്നതക്ക് ഇതവിഫന നവിര്ണ്ണയവിക്കുന. "എങഫനയള്ള സലെഭാകതവിലെഭാണക്ക് എനവികക്ക് 
ജസ്റ്റീവവിസകണതക്ക്?", "ജനഭാധവിപതധണ എന്നതുഫകഭാണക്ക് ഞഭാന് എനഭാണക്ക് അര്ഥമെഭാക്കുന്നതക്ക്?" 
എന്നവിങഫനയള്ള സചഭാദധങള സെച്വയണ സചഭാദവിച്ചുഫകഭാണക്ക് നവിങളകക്ക് നഭാഫളയഫട സലെഭാകഫത 
രൂപഫപടുത്തുന്നതവില് പങ്കുസചരേഭാണ. ഇന്നക്ക് നഭാണ സെഭാധഭാരേണയഭായവി ചര്ചഫചയ്യുന്നവ മെഭാത്രണ അല. 
ഭഭാവവിയഭായവി മെറ്റു പലെ വധവസ്ഥകളുണ ഉണക്ക്.

ഈ സെന്ദര്ഭണ സെങല്പവിച്ചുസനഭാക്കുക: നവിങഫള ഗ്രഹതവിഫന്റെ നഭാഗരേവികത പുനര്നവിര്മവികഭാന് 
കണവിചവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക്. ഇനള്ളതുസപഭാഫലെയള്ള പരേവിമെവിതവികള ഒനണ ഇലഭാഫത സവണണ 
ഫചയഭാന്. യദ്ധണ, പടവിണവി, ദഭാരേവിദധണ, പരേവിസ്ഥവിതവി സശഭാഷണണ, എന്നവിവയവില് നവിന്നക്ക് 
സലെഭാകഫത രേകവിക്കുക എന്നതഭാണക്ക് ലെകധണ. ദസ്റ്റീര്ഘനഭാളസതക്കുസവണവിയ, വവിഭവങള 
ലെഭധമെഭായ, എലഭാവര്ക്കുണ സവണവിയള്ള മെവികച സലെഭാകമെഭാണക്ക് സവണതക്ക്.

ഓര്ക്കുക, പ്രഭാവര്തവികഫമെന നവിങളക്കു സതഭാനന്ന ഏതുരേസ്റ്റീതവിയവില് സവണഫമെങവിലുണ 
സെമൂഹഫത പുനര്നവിര്മവികഭാന് നവിങളകക്ക് സെച്വഭാതന്ത്രധമുണക്ക്. ആഫകയള്ള പരേവിമെവിതവി എന്നതക്ക് 
നവിങളുഫട സെമൂഹ രൂപകല്പന ഗ്രഹതവിനക്ക് തഭാങഭാന് കഴവിയന്ന 
രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ളതഭായവിരേവികണണ. അതഭായതക്ക്, ഗ്രഹതവിഫലെ ജസ്റ്റീവഫന നവിലെനവിര്തഭാന് വവിഭവങള 
സവണ്ടുസവഭാളണ ഉണഭായവിരേവികണണ.

നവിങളകക്ക് ഏറവണ മെവികചഫതനസതഭാനന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് ഫമെഭാതണ നഭാഗരേവികതഫയയണ 
പുനര്നവിര്മവികഭാണ. പഫക ഇതക്ക് ഓര്കണണ, ജനങളകവിടയവില് ഏഫതങവിലുണ ഒരു 
ഭഭാഗതവിനുസപഭാലുണ ലെഭധമെഭാകഫപടഭാത ഏഫതങവിലുണ ഒരു ആവശധണ സപഭാലുണ എലഭാവരുഫടയണ 
ജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ നവിലെവഭാരേണ കുറയഭാന് കഭാരേണമെഭാകുന. പരേവിസ്ഥവിതവി സെണരേകണണ മെഭാത്രമെല 
ഇതവില് ഉളഫകഭാളന്നതക്ക്, നഗരേ കമെസ്റ്റീകരേണണ, ഗതഭാഗതണ, പരേസ്പരേ ബന്ധങള, 
വവിദധഭാഭധഭാസെതവിഫന്റെ പുനര്രൂപസ്റ്റീകരേണണ, ഇഫതലഭാണ ആവശധമെഭാഫണന നവിങളകക്ക് 
സതഭാനഫന്നങവില് ഇവയണ ഇതവില് ഉളഫപടുന.

സെഭാധധതകള അനനമെഭാണക്ക്. നവിങളകക്ക് പ്രസതധകണ രേഭാഷ്ട്രങള ഉണഭായവിരേവിക്കുസമെഭാ? നവിങളകക്ക്
ഒരു അനഭാരേഭാഷ്ട്രഭാ ഉപസദശക സെമവിതവി ഉണഭായവിരേവിക്കുസമെഭാ? സലെഭാകതവിഫലെ വവിഭവങള 
എലഭാവരുഫടയണ ആവശധങള സെഭാധധമെഭാകഭാന് സവണവി എങഫന നവിങള സകകഭാരേധണ 
ഫചയ്യുണ? എങഫന വവിതരേണണ നടത്തുണ? തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫളടുകഭാന് നവിങള ശഭാസസ്റ്റീയരേസ്റ്റീതവി 
ഉപസയഭാഗവിക്കുസമെഭാ? അസതഭാ രേഭാഷ്ട്രസ്റ്റീയഫതയണ ആതസ്റ്റീയതഫയയണ ആശ്രേയവിക്കുസമെഭാ? മെത 
വവിശച്വഭാസെങളവിഫലെ വധതധഭാസെങഫള നവിങള എങഫന സകകഭാരേധണ ഫചയ്യുണ? വവിതരേണതവിനക്ക് 
പണണ ഒരു സകമെഭാറ ഉപഭാധവി ആയവി ഉപസയഭാഗവിസകണഭാത ഒരു വധവസ്ഥഫയ നവിങള 
ഒരുപഫക പരേവിഗണവിസചകഭാണ.

വധകവിപരേമെഭായ അടവിസ്ഥഭാനതവില്, നവിങള മെറ്റുള്ളവര്ക്കുസമെലുള്ള സനടങളകഭായള്ള ഒരു 
സ്ഥഭാനതവിനുസവണവി ശ്രേമെവിക്കുസമെഭാ? നവിങള വളഫരേവലെവിയ ഒരു വസ്റ്റീടുണ, കൂടവിയ ആഢണബരേ 
കഭാറുണ, സഹ ഫഡഫവിനവിഷന് ടവി.വവിയണ അവകഭാശഫപടുസമെഭാ? നവിങള ഇതവിനര്ഹരേഭാഫണന്നക്ക് 
എനടവിസ്ഥഭാനതവിലെഭാണക്ക് നവിങള പറയക? അഫലങവില് മെറ്റുള്ളവര് ഇതവിനര്ഹരേഫലന്നക്ക് 
പറയക? നവിങളുഫട കഴവിവവിഫന്റെ അടവിസ്ഥഭാനതവിസലെഭാ? അസതഭാ നവിങളുഫട പണതവിഫന്റെസയഭാ 
സെമെയതവിഫന്റെസയഭാ നവിസകപതവിഫന്റെ അടവിസ്ഥഭാനതവിസലെഭാ?



ഓര്ക്കുക, നവിങള മുന്നവിശ്ചയവികഫപട ഏഫതങവിലുണ മൂലെധവധവസ്ഥഫയ മെറ്റുരേഭാജധങളവിസലെഭാ, 
നവിങളുഫടതഫന്ന രേഭാജധത്തുള്ള മെറ്റുള്ളവരേവിസലെഭാ അയല്പകസതഭാ അടവിസചല്പവികഭാന് 
ശ്രേമെവിക്കുകയഭാഫണങവില് നവിങള സമെഭാശഫപട അനുഭവങള ഉണഭാക്കുണ. എങഫന നവിങള 
രേഭാഷ്ട്രസ്റ്റീയ അഴവിമെതവികള തടയണ? നവിങള ആസഗഭാള നവിയമെങളുണ ഉടമടവികളുണ 
പ്രഖധഭാപവിക്കുസമെഭാ? നവിങള അടവിചമെര്തലെവിനഭായവി സപഭാലെസ്റ്റീസെക്ക്, സസെനവിക രേസ്റ്റീതവികള 
ഉപസയഭാഗവിക്കുസമെഭാ? എലഭാ വവിഭവങളുണ എലഭാ രേഭാജധങളുഫടയണ ഫപഭാതുവഭായ പരേമരേഭാഗത 
സെച്വതഭായവി നവിങള പ്രഖധഭാപവിക്കുസമെഭാ?

ഈ പ്രവര്തവി നടപവിലെഭാകണഫമെങവില്, നവിങള പകപഭാതങളവില് നവിനണ സദശസ്റ്റീയതയവില് 
നവിനണ സെച്വതന്ത്രമെഭാകണണ. ആ നന്മകള രൂപകല്പനഭാനയങളവില് പ്രതവിഫലെവിപവിക്കുകയണ 
സവണണ. നവിങള അതവിഫന എങഫനയഭാകുണ സെമെസ്റ്റീപവിക്കുക? പലെ സമെഖലെകളവില് നവിനണ 
വവിവരേങള ആവശധമെഭായ ഒരു പ്രയഭാസെസമെറവിയ പദ്ധതവിയഭാണക്ക് ഇതക്ക്.

ഇതരേണ ഒരു പ്രവര്തവിഫയപറവി നഭാണ ചവിനവിക്കുസമഭാള, നമള പരേവിഗണവിസകണ ചവിലെ 
പ്രശ്നങള കൂടവി ഉണക്ക്. ഭൂതകഭാലെതവിനഭാസലെഭാ യഭാഥഭാസ്ഥവിതവിക ചവിനകളഭാസലെഭാ, മെതപരേമെഭാസയഭാ 
തടസഫപടഭാത ഒരു പുതവിയ സെമെസ്റ്റീപനണ ആകഭാന് സെഭാധവിക്കുണ ഇതവിനക്ക്. പഫക, ഈ സെമൂഹണ 
ആര്ക്കുസവണവിയഭാണക്ക് രൂപഫപടുസതണതക്ക് എന്നതക്ക് എസപഭാഴുണ മെനസവിലുണഭായവിരേവികണണ.

ഇന്നവിഫന്റെ യഭാഥഭാര്തധങഫള മെറവികടക്കുക, പുതവിയതുണ കവിയഭാതകമെഭായതുമെഭായ ആശയങളവില് 
എതവിസചരുക.



അധധഭായണ ഒന്നക്ക്

ഇന്നഫലെയവില് നവിന്നക്ക് നഭാഫളയവിസലെയക്ക്

ഈ ഫവല്ലുവവിളവി പരേവിഗണവിക്കുന്നതവിനക്ക് മുന്പക്ക് അതവിഫന്റെ പശ്ചഭാതലെണ സനഭാകഭാണ:

ഒരുവവിധണ എലഭാവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതണ അവര്കക്ക് പരേവിഹരേവികഭാനഭാവഭാത പ്രശ്നങളഭാല് 
നശവിപവികഫപടവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക് . നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവവിതതവില് നടക്കുന്ന ഒരുപഭാടക്ക് സെണഭവങള 
നമ്മുഫട നവിയന്ത്രണതവിനുണ അപ്പുറത്തുള്ള എനവിഫന്റെഫയങവിലുണ ഫലെമെഭാണക്ക്. "ഞഭാന് ആണക്ക് 
കഭാരേണണ", എന്നക്ക് ചവിനവിക്കുന്നതക്ക് നധഭായസ്റ്റീകരേണമെഭാണക്ക് എങവിലുണ, ഒട്ടുമെവിക സെണഭവങളുണ 
വവിശഭാലെമെഭായവി സനഭാക്കുസമഭാള ശരേവിക്കുണ വധകവികളുഫട പ്രഭഭാവണ വളഫരേ പരേവിമെവിതമെഭാണക്ക്. ആളുകള
സെഭാധഭാരേണയഭായവി അവരേവഫരേതഫന്ന പഴവിക്കുന. അഫലങവില് "വവിധവി"ഫയ പഴവിക്കുന. 
അങഫനഫയങവില്, ഒരു കവലെയവില് വചക്ക് രേണക്ക് കഭാറുകള കൂടവിയവിടവിക്കുസമഭാള, നമള 
ആഫരേയഭാണക്ക് ആദധണ പഴവിസകണതക്ക് ? ഓസരേഭാ സഡ്രവര്മെഭാഫരേയണ പഴവികസണഭാ, അസതഭാ 
"വവിധവി"ഫയസയഭാ, അസതഭാ കൂടവിയവിടവിയക്ക് സെഭാഹചരേധണ ഉണഭാകവിയ ഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനതവിഫന്റെ 
രേസ്റ്റീതവിഫയസയഭാ? സമെഭാശഫപട നവിര്മഭാണരേസ്റ്റീതവികള ഫകഭാണഭാണക്ക് കഭാറുകള കൂടവിയവിടവിചഫതങവില് , 
നമള, വധകവികള ആസണഭാ കഭാരേണകഭാര്?

2005 ല്, കഭാറപകടങള മൂലെണ 43,200 മെരേണങളുണ, കൂടഭാഫത ലെകകണകവിനക്ക് പരേവിക്കുകളുണ 
ആണക്ക് യഎസവില് ഉണഭായതക്ക്. പഫക ആളുകഫള ഒരു സ്ഥലെത്തുനവിന മെഫറഭാരേവിടസതയക്ക് 
ഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാന് പറ്റുന്ന സവഫറഭാരു രേസ്റ്റീതവി ആസലെഭാചവിച്ചുസനഭാക്കൂ - എലെസവറര്. എലെസവററുകള 
കൂടവിയവിടവിചക്ക് എത്രസപര് മെരേണഫപടവിട്ടുണക്ക് ?  ഈ ഉപകരേണങള അവയഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ 
നവിര്മഭാണരേസ്റ്റീതവി കഭാരേണണ ഒരു അപകടവണ കൂടഭാഫതതഫന്ന ഓസരേഭാ ദവിവസെവണ ലെകകണകവിനക്ക്
ആളുകഫള ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന. സഹസവ ഗതഭാഗതണ ഇതരേതവില് കമെസ്റ്റീകരേണണ നടതവിയഭാല് 
എങഫനയവിരേവിക്കുണ?

കൂടവിയവിടവികള നടന്നക്ക് ആഫരേങവിലുണ മെരേവിക്കുകസയഭാ പരേവിക്കുപറ്റുകസയഭാ ഫചയഭാത രേസ്റ്റീതവിയവില് 
ഗതഭാഗതണ കമെസ്റ്റീകരേവികഫപടണണ എന്നക്ക് നവിങള കരുതുനഫണങവില്, ഈ പുസ്തകണ 
നവിങളക്കുസവണവിയള്ളതഭാണക്ക്. ഓസരേഭാ വധകവിയണ സെച്വയണ മെനസവിലെഭാക്കുന്നതവിനുണ ലെകധപ്രഭാപവി 
സനടുന്നതവിനുണ ഫമെചഫപട അവസെരേങള നല്കുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില്, സെമൂഹഫത 
പുനര്രൂപസ്റ്റീകരേവിസകണതക്ക് എങഫന എന്നക്ക് കഫണതഭാന് ശഭാസസ്റ്റീയ നവിരേസ്റ്റീകണങളകക്ക് 
കഴവിയണ എന നവിങള വവിശച്വസെവിക്കുനഫണങവില്, നവിങള മെവികവഭാറുണ ഈ ആശയങഫള 
അണഗസ്റ്റീകരേവിക്കുണ.

ഈ ആശയങളവില് പലെതുണ മെനസവിലെഭാകണഫമെങവില് നവിങള തുറന്നമെനസവിഫന 
അവവിശച്വഭാസെവമെഭായവി കൂടവിസചര്സകണവിവരുണ. നമ്മുഫട കഭാലെഘടതവിഫലെ പ്രശ്നങഫളതഫന്ന 
സനരേവിടുന്നതക്ക് വളഫരേ ബുദ്ധവിമുട്ടുള്ള കഭാരേധമെഭാണക്ക്; അതവിസനകഭാള പ്രയഭാസെമെഭാണക്ക് ഭഭാവവിയവില് 
ഉണഭാസയകഭാവന്ന അതവിവവിചവിത്രവണ ആകസവികവമെഭായ മെഭാറങഫള മെനസവിലെഭാക്കുക എന്നതക്ക്.

നൂറു വര്ഷങളക്കു മുന്പക്ക് ഒരു സെഭായഭാഹ്നതവില്, നഫ്യൂസയഭാര്കവിഫലെ ബുദ്ധവിമെഭാനഭായ ഒരു 
മെനുഷധന്, ഒരു നൂറഭാണവിനു സശഷമുള്ള ജസ്റ്റീവവിതഫതപറവി പ്രവചവിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകണ 
വഭായവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക് എന്നക്ക് കരുതുക. 2006 ല്, മെണവിക്കൂറവില് 60 സമെല് സവഗതവില്
ഇരേമവിപഭായന്ന കുതവിരേകള വലെവികഭാത വണവി പ്രവര്തവിപവികഭാന് ഏതഭാണക്ക് 



എലഭാവര്ക്കുണതഫന്ന സെഭാധധമെഭാകുണ എന്നക്ക് വവിശച്വസെവികഭാന് അയഭാള വവിസെമതവിക്കുണ. 
രേചയവിതഭാകള ഒരുപഭാടക്ക് മുന്നവിസലെഭാട്ടു സപഭായവികളഞ്ഞു എന്നക്ക് ഒരുപഫക അയഭാള 
ചവിനവിചവിരേവികഭാണ.

ശബ്ദഫതകഭാള സവഗതവില് സെഞരേവിക്കുന്ന മെനുഷധനവിര്മവിതമെഭായ പറക്കുന്ന 
യന്ത്രങഫളപറവിയള്ള വവിഡവിതമെഭായ പ്രവചനഫത സനഭാകവി ഗൂഢമെഭായവി ചവിരേവിസചക്കുണ. 
ഫഞഭാടവിയവിടഫകഭാണക്ക് ചവിത്രങളുണ ശബ്ദങളുണ സലെഭാകതവിഫലെവവിഫടയണ അയയന്നതവിഫന 
പറവിയള്ള ചവിനകള, നൂറു വര്ഷണ മുന്പക്ക് ജസ്റ്റീവവിചവിരുന്ന അതരേണ ഒരു മെനുഷധനക്ക് 
അസെഭാധധമെഭായവി സതഭാന്നവിയവിരുന്നവിരേവികഭാണ. സലെഭാകതവിഫന്റെ മെസറ പകുതവിയവിലെവിരുന്നക്ക് തതമെയണ 
നവിയന്ത്രവികഫപടുന്ന ഒരു ഫചറവിയ സബഭാണബവിനക്ക് സൂചവിമുനയഫട കൃതധതസയഭാഫട ഒരു മുഴുവന് 
നഗരേഫതയണ തകര്കഭാന് പറ്റുന്ന നവിലെയവിസലെയക്ക് യദ്ധണ വവികസെവികഫപടുണ എന്നതക്ക് അയഭാളകക്ക് 
അവവിശച്വസെനസ്റ്റീയമെഭായവി സതഭാന്നഭാണ. 20ാഭാണ നൂറഭാണവിഫലെ നമ്മുഫട സെഭാധഭാരേണകഭാരേന്, 
റവിടയര്ഫമെന്റെവില് നല്കഭാന് സവണവി അയഭാളുഫട ശമളണ പവിടവിച്ചുവയഫപസടയഭാണ എന്നക്ക് 
ഭയഫപടവിരുന്നവിരേവികഭാണ.

ഈ അവസെരേതവില് അയഭാഫള നമുകക്ക്, സലെഭാകണ വളഫരേ സവഗതവില് നസ്റ്റീങ്ങുന്നതവിഫന പറവിയണ 
വളഫരേ ദൂസരേയക്ക് സപഭായ ഒരു ഭഭാവവിഫയപറവിയണ സെച്വയണ പവിറുപവിറുത്തുഫകഭാണവിരേവികഭാനഭായവി വവിടഭാണ.

ഇന്നക്ക് നഭാണ ഭഭാവവിഫയപറവി ദസ്റ്റീര്ഘവസ്റ്റീകണമുള്ളവരേഭാസണഭാ? ഒരു നലരേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള മെഭാറമെഭായവി 
ഭഭാവവിഫയ രൂപഫപടുതവിഫയടുകഭാന് ആദധണ നമള നമ്മുഫട മെനസവിഫന മെഭാറ്റുന്നതവില് 
വവിദഗ്ദ്ധരേഭായവിതസ്റ്റീരേണണ. പഫതഭാന്പതഭാണ നൂറഭാണ്ടുണ ഇരുപതഭാണ നൂറഭാണ്ടുണ തമവിലുള്ള 
വധതധഭാസെണ നമ്മുഫട ഈ നൂറഭാണവിഫന്റെ ഇനവിയള്ള ഭഭാഗങളവില് വരേഭാന് സപഭാകുന്ന മെഭാറങഫള 
അസപകവിചക്ക് ഫചറുതഭായവിരേവിക്കുണ.

ഇന്നവിഫന, ഇന്നഫലെയണ നഭാഫളയണ ഇടയവിലുള്ള പടവകളഭായവി കഭാണഭാന് കഴവിയകയഭാഫണങവില് 
വവിദധഭാര്തവികളകക്ക് ഈ ആശയങഫള ഏറവണ നല രേസ്റ്റീതവിയവില് മെനസവിലെഭാകഭാണ. അനസ്റ്റീതവി, 
നഷഫപട്ടുസപഭായ സെസനഭാഷവികഭാനുള്ള അവസെരേങള, നമ്മുഫട ഇരുപതവിഫയഭാന്നഭാണ 
നൂറഭാണവിഫലെ സെണസഭാരേഫത ചൂണവികഭാട്ടുന്ന മെഭാരേകമെഭായ യദ്ധങള ഇവഫയപറവിയണ അവര്കക്ക് 
അവസബഭാധണ ഉണഭായവിരേവികണണ.

ഇരുപതഭാണ നൂറഭാണവിഫന്റെ ബഭാകവിഭഭാഗണ കഭാണഭാന് നമുകക്ക് കവിസല് സഗഭാളണ ഒനണ ഇല. ഈ 
ആശയങള നവിങളുഫടതഫന്ന മെനസവിഫലെ കമഫ്യൂടറവിസലെയണ അനുഭവങളവിസലെയണ ഫസ്റ്റീഡക്ക് 
ഫചസയണതുണക്ക്. നമ്മുഫട നഭാഗരേവികതയഫട ഭഭാവവിയക്ക് രൂപണ നല്കുന്നതവില് പങ്കുവഹവിക്കുന്ന 
കൂടുതല് ഫമെചഫപട ആശയങള നവിങളകക്ക് ഒരുപസക കഭാണഭാനഭാസയകഭാണ. ഭഭാവവിയഫട 
രൂപസ്റ്റീകരേണതവിനഭായവി നമുകക്ക് പരേവിചയമെവിലഭാത, ജഭാകരൂകമെഭായ, ആസവശപൂര്വമെഭായ, 
സനടഭാനഭാകുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള സെഭാധധതകഫളപറവി നമള തുടര്നള്ള സപജുകളവില് അസനച്വഷണണ
നടത്തുണ.

അഭവിമുഖസ്റ്റീകരേവികഫപസടണ ഒരു പ്രതവിസെന്ധവി

നമ്മുഫട സെഭാസങതവികവവിദധയഭാല് നമുകക്ക് ഒരുവവിധണ എലഭാ സെഭാമൂഹവിക പ്രശ്നങളുണ ഇലഭാതഭാകഭാണ 
എന്നക്ക് നഭാണ കരുതവിസയകഭാണ. നഭാണ ബുദ്ധവിപരേമെഭായവി ഉപസയഭാഗവിചഭാല്, എലഭാവര്ക്കുണ 
ആവശധതവിനക്ക് ഭകണണ, വസണ, പഭാര്പവിടണ, വസ്തുവകകള എന്നവിവഫയലഭാണ പ്രദഭാനണ ഫചയഭാന് 
ആധുനവിക സെഭാസങതവികവവിദധയക്ക് കഴവിയവിസല? ഇതക്ക് സനടുന്നതവില് നവിന്നക്ക് നമഫള 
തടഞ്ഞുനവിര്ത്തുന്നതക്ക് എനഭാണക്ക്? സെഭാസങതവികവവിദധ മുസന്നഭാട്ടുകുതവിക്കുകയഭാണക്ക്, പഫക നമ്മുഫട 
സെമൂഹങള ഇസപഭാഴുണ നൂറഭാണ്ടുകള മുന്പക്ക് ആസൂത്രവിതമെഭായ ആശയങളുഫടയണ രേസ്റ്റീതവികളുഫടയണ



അടവിസ്ഥഭാനതവില് ഉള്ളവയഭാണക്ക്. നമുകക്ക് ഇസപഭാഴുണ കഭാമെതവിലുണ പണതവിഫന്റെ 
ഉപസയഭാഗതവിലുണ അധവിഷവിതമെഭായ ഒരു സെമൂഹമെഭാണക്ക് ഉള്ളതക്ക്. അസനകഭായവിരേണ വര്ഷങളക്കു 
മുന്പക്ക് പടവിഞഭാറന് ഏഷധയവില് ഉപസയഭാഗവിചവിരുന്ന പഴഞന് രേസ്റ്റീതവികഫള 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ള ചവിനഭാ സശ്രേണവികളഭാണക്ക് നമുകക്ക് ഇസപഭാഴുണ ഉള്ളതക്ക്.

സെഭാസങതവികവവിദധയവിഫലെ ദ്രുതഗതവിയവിലുള്ള മെഭാറങഫള ഇന്നഫത സലെഭാകതക്ക് 
പ്രഭാസയഭാഗവികസമെയലഭാത കഭാലെഹരേണഫപട മൂലെധങളുമെഭായവി സയഭാജവിപവിച്ചുഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭാണക്ക് 
നഭാണ ശ്രേമെവിക്കുന്നതക്ക്.

നവിയമെനവിര്മഭാതഭാകള, അവരുഫട സ്ഥഭാനതവിനക്ക് അവര് കടഫപടവിരേവിക്കുന്ന 
സകഭാര്പസറഷനുകളകക്ക് നല്കവിയവിട്ടുള്ള അസെഭാധഭാരേണമെഭായ ആനുകൂലെധങള കഭാരേണണ, 
കുതകകളകക്ക് കൂടുതല് നവിയന്ത്രണഭാധവികഭാരേണ ലെഭവിക്കുകയഭാണക്ക്. "എനവികക്ക് ഒരു മെഭാറണ 
വരുതഭാനഭാകുണ" എനള്ള ആശച്വഭാസെ ധഭാരേണ യഭാഥഭാര്തധതവില് നവിന്നക്ക് വളഫരേ വളഫരേ 
അകഫലെയഭാണക്ക്. ഒരുപഭാഫടഭാരുപഭാടക്ക് കമനവികഫള വളഫരേക്കുറചക്ക് സകഭാര്പസറഷനുകള 
സെച്വനമെഭാകവിവചവിരേവിക്കുന. ഒസരേ ആളുകള തഫന്ന, അവരുഫട വശത്തുള്ളതവിനക്ക് പുറസമെ, 
വവിവവിധങളഭായ മുഖധ സകഭാര്പസറഷനുകളുഫടഫയലഭാണ ഉന്നതസെഭകളവില് ഇരേവിക്കുന. കഭാറുണ 
വവിമെഭാനകമനവികളുണ സെച്വനമെഭായള്ള സകഭാര്പസറഷനുകള തഫന്നയഭാകുണ ഒരുപസക ഭകണണ, 
സറഡവിസയഭാ, ടവി.വവി സസഷനുകള, മെഭാസെവികകള, ഔ  ഷധങള, നവിര്മഭാണസമെഖലെ, 
യസദ്ധഭാപകരേണങള എന്നവിവയഫട കമനവികളുണ സെച്വനമെഭാകവിവചവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. പത്തു പ്രമുഖ 
വഭായഭാ സ്ഥഭാപനങള യ.എസവിഫലെ ഏതഭാണക്ക് എലഭാ ഫകഡവിറക്ക് കഭാര്ഡുകളുണ നവിയന്ത്രവിക്കുന. 
ഈ സകഭാര്പസററക്ക് പ്രമെഭാണവിമെഭാരുഫട സെമത്തുണ സെച്വഭാധസ്റ്റീനവണ, അവര് ഇത്രയണ സെമഭാദവികഭാന് 
കഭാരേണകഭാരേഭായ ഫതഭാഴവിലെഭാളവികളുസടതുമെഭായവി തുലെനണ ഫചയഭാനഭാവവില. ഇന്നക്ക് വന് 
സകഭാര്പസറഷനുകള സെച്വനമെഭാകവിവചവിരേവിക്കുകയണ സ്സപഭാണ്സെര്ഫചയ്യുകയണ ഫചയ്യുന്ന മെഭാധധമെ 
കമനവികളവില് നവിനള്ള വഭാര്തകള, അവ വവിശച്വസെവിനസ്റ്റീയമെഭാസണഭാ എന്നക്ക് അറവിയഭാന് 
ബുദ്ധവിമുടഭാണക്ക്.

അഭവിപ്രഭായ സവഭാഫടടുപവില്, ഭൂരേവിഭഭാഗണ ശഭാസജ്ഞന്മെഭാരുണ കരുതുന്നതക്ക് മെനുഷധരേഭാശവി 
പ്രകൃതവിയമെഭായവി ഒരു ഏറ്റുമുടലെവിഫന്റെ പഭാതയവിലെഭാണക്ക് എന്നഭാണക്ക്. ഭൂമെവിയവിഫലെ എലഭാ ആവഭാസെ 
വധവസ്ഥകളുണ പ്രതവിസെന്ധവി സനരേവിടുകയഭാണക്ക്. ഗ്രഹതവിഫന്റെ ജസ്റ്റീവന് നവിലെനവിര്തഭാനുള്ള കഴവിവക്ക് 
വളഫരേ ഗുരുതരേമെഭായ അപകടഭാവസ്ഥയവിലെഭാണക്ക്1.നവിശ്ചയമെഭായണ തസ്റ്റീവ്ര ഭവവിഷധത്തുകള 
ഉണഭാക്കുന്ന തച്വരേവിത ആസഗഭാള കഭാലെഭാവസ്ഥഭാവധതവിയഭാനണ എന്ന ഭസ്റ്റീഷണവി നമുക്കുണക്ക്. നദവികള, 
മെണ്ണക്ക്, നഭാണ ശച്വസെവിക്കുന്ന വഭായ എന്നവിവയഫട മെലെവിനസ്റ്റീകരേണണ നമ്മുഫട ആസരേഭാഗധതവിനക്ക് ഭസ്റ്റീഷണവി
ഉയര്ത്തുന. സമെല്മെണ്ണക്ക്, ഓസസെഭാണ് പഭാളവി തുടങവിയ പുനരുല്പഭാദവിപവികഭാന് കഴവിയഭാത 
വവിഭവങഫള ബുദ്ധവിപൂര്വ്വണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതവിനു പകരേണ നമള നശവിപവിക്കുകയഭാണക്ക്.

രേഭാജധഭാതവിര്തവികളകക്ക് അതസ്റ്റീതമെഭായവി നഭാണ ഫപഭാതുവഭായ പ്രതവിസെന്ധവികള സനരേവിടുന: 
ജനസെണഖധഭാവര്ദ്ധനവക്ക്, ഊര്ജ്ജപ്രതവിസെന്ധവി, ജലെഫദഡൌര്ലെഭധത, സെഭാമതവികതകര്ച, 
അനവിയന്ത്രവിതമെഭായ സരേഭാഗങളുഫട പടര്നപവിടവിതണ, ആളുകളക്കുപകരേണ യന്ത്രങള 
സ്ഥഭാപവികല്, അങഫന ഏതഭാനുണ എണ്ണണ. സലെഭാകതഭാഫകമെഭാനണ എണ്ണൂറവിയന്പതവിരേണ്ടു 
ദശലെകണ ആളുകള പടവിണവിയവിലെഭാണക്ക്. ഓസരേഭാ ദവിവസെവണ, 16,000 ല് അധവികണ കുടവികള 
പടവിണവി സെണബന്ധമെഭായ കഭാരേണങള മൂലെണ മെരേവിക്കുന - ഓസരേഭാ അഞ്ചു ഫസെകന്ഡവിലുണ ഓസരേഭാ 
കുടവി വസ്റ്റീതണ2. സലെഭാകവധഭാപകമെഭായവി ഇസപഭാള നൂറുസകഭാടവിയവില് അധവികണ ആളുകള, ദവിവസെണ 

1. The world hunger problem: Facts, figures and statistics 
http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.htm 
2. http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.htm 

http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.htm
http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.htm


$1 നക്ക് തഭാഫഴ മെഭാത്രണ സെമഭാദവിച്ചുഫകഭാണക്ക്, അനഭാരേഭാഷ്ട്ര ദഭാരേവിദധസരേഖയ തഭാഫഴ ജസ്റ്റീവവിക്കുന3. 
വളഫരേ കുറചക്ക് ശതമെഭാനണ ആളുകള സലെഭാകതവിഫന്റെ ഭൂരേവിഭഭാഗണ സെച്വത്തുണ വവിഭവങളുണ 
സെച്വനമെഭാകവിഫവചവിരേവിക്കുന. സെമന്നരുണ ദരേവിദരുണ തമവിലുള്ള അനരേണ 
വര്ദ്ധവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന. 2002 ല്, യഎസവില്, ശരേഭാശരേവി CEO ശരേഭാശരേവി 
ഫതഭാഴവിലെഭാളവിഫയകഭാള 282 മെടങക്ക് സെമഭാദവിച്ചു4. 2005 ല്, പ്രമുഖ യ.എസെക്ക് 
സകഭാര്പസറഷനുകളുഫട CEO മെഭാരുഫട പ്രതവിഫലെണ 12% ആയവി ഉയര്ന. ഒരു വര്ഷണ $9.8 
ദശലെകണ എന്ന ശരേഭാശരേവിയവില്. എണ്ണകമനവി CEO കള ഇതവിലുണ ഫമെചഫപട രേസ്റ്റീതവിയവില് 
വര്ഷതവില് $16.6 ദശലെകണ എന്ന ശരേഭാശരേവിയവില് 109% എന്ന വമവിച നവിലെയവിസലെകക്ക് 
എതവിച്ചു. അസതസെമെയണ, യഎസവിലുടനസ്റ്റീളണ ഒരുപഭാടക്ക് വധവസെഭായശഭാലെകളവിലുണ സജഭാലെവികളവിലുണ 
ഫതഭാഴവിലെഭാളവികളുഫട വരുമെഭാനണ പണഫപരുപവമെഭായവി കഷവിചക്ക് പവിടവിച്ചുനവിന. ഒറവിഫഗനവില്, 
ഏറവണ കുറഞ സവതനതവില് ഫതഭാഴവിഫലെടുക്കുന്നവരുഫട ശമളവര്ദ്ധനവഭാകഫട ഫവറുണ 2.8% 
എന്ന നവിലെയവില്, വര്ഷതവില് $15,080.

നമുകക്ക് സകമെഭാറവികവിടവിയ പലെതുണ ഭൂരേവിഭഭാഗണ ആളുകളക്കുണ പ്രഭാസയഭാഗവികമെഭായവി കഭാണുന്നവില. 
കഴവിഞ ഇരുന്നൂറവിസലെഫറ വര്ഷങളവിഫലെ ശഭാസതവിഫന്റെയണ സെഭാസങതവികവവിദധയഫടയണ 
പുസരേഭാഗതവിഫകഭാണക്ക്, "ഇതക്ക് ഇങഫനഫയഭാഫക ആസണഭാ വസരേണവിയവിരുന്നതക്ക്?" എന്നക്ക് ഒരുപസക
നവിങള സചഭാദവിക്കുണ. ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ അറവിവക്ക് മെനുഷധരുഫട സകമെതവിനുണ പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട 
സെണരേകണതവിനുണ സവണവി പ്രസയഭാഗവിക്കുസമഭാള അതക്ക് നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവവിതഫത ഫമെചഫപടുത്തുണ 
എന്ന വസ്തുത നവിരേസ്റ്റീകവിചഭാല്, ആരുണതഫന്ന ഇലഭായ്മയവില് കഴവിസയണഭാതവവിധണ സെമൃദ്ധവി 
ഉണഭാകഭാന് ശഭാസതവിനുണ സെഭാസങതവികവവിദധയണ കഴവിയണ എന്നതവില് സെണശയമെവില. പഫക 
സെഭാസങതവികവവിദധയഫട ദുരുപസയഭാഗവണ ദുര്വ്വവിനവിസയഭാഗവണ കഭാരേധങള കൂടുതല് 
സമെഭാശഫപടുത്തുന്നതഭായവി കഭാണഭാണ.

ഇന സലെഭാകതവില് നഭാണ സനരേവിടുന്ന പ്രശ്നങള മെവികതുണ നമള തഫന്ന സൃഷവിക്കുന്നതഭാണക്ക്. 
നമ്മുഫട ഭഭാവവി നമഫളതഫന്നയഭാണക്ക് ആശ്രേയവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക് എന്നക്ക് നമള 
അണഗസ്റ്റീകരേവിസകണതുണക്ക്. നൂറഭാണ്ടുകളക്കു മുന്പക്ക് മെത സനതഭാകന്മെഭാര് മുസന്നഭാട്ടുവച മൂലെധങള 
ഒരുപഭാടുസപഫരേ സെമൂഹതവില് ഉതരേവഭാദവിതപരേമെഭായവി പ്രവര്തവികഭാന് സപ്രരേവിപവിചവിട്ടുണക്ക് 
എങവിലുണ, മെറ്റുള്ളവര് അവരുഫട മെത വവിശച്വഭാസെങളവിലുള്ള വധതധഭാസെങളുഫട സപരേവില് യദ്ധതവിനു
മുതവിര്ന. കഥകളവില് ഉള്ള ആളുകളുഫട സദവവികമെഭായ ഇടഫപടലുകളവില് ഉള്ള പ്രതസ്റ്റീകകള, 
ഇന്നഫത സലെഭാകതവിഫന്റെ പ്രശ്നങള പരേവിഹരേവികഭാന് കഴവിയഭാത ഫവറുണ അന്ധവവിശച്വഭാസെങള 
ആണക്ക്. സലെഭാകതവിഫന്റെ ഭഭാവവിയണ അതവിഫന്റെ ഉതരേവഭാദവിതച്വവണ ഇന്നക്ക് നഭാണ നവിര്ണയവിക്കുന്ന 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫള അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവി ആണക്ക് ഉള്ളതക്ക്. നമളതഫന്നയഭാണക്ക് നമ്മുഫട രേകകരുണ 
ശവികകരുണ.

ആളുകള ഒരുമെവിചക്ക് പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിഫന്റെ ആഫകയള്ള ഫലെതവില് ആണക്ക് ഭഭാവവിയഫട രൂപവണ 
ഉതരേങളുണ പൂര്ണമെഭായണ ആശ്രേയവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. നമള എലഭാവരുണ  ജസ്റ്റീവഫന്റെ ശണഖലെയവിഫലെ 
ഒരു അവവിഭഭാജധ ഘടകമെഭാണക്ക്. മെറ്റുള്ളവഫരേയണ പരേവിസ്ഥവിതവിഫയയണ ബഭാധവിക്കുന്നവ എനഭാസണഭാ 
അവയക്ക് നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവവിതതവിലുണ പരേവിണതഫലെങള ഉണക്ക്.

നമ്മുഫട ദവിശഭാസബഭാധതവിലുണ ലെകധസബഭാധതവിലുണ ഉള്ള മെഭാറണ ആണക്ക് ആവശധണ - 
സസ്ഥവിരേമെഭായ ഒരു പുതവിയ സലെഭാക നഭാഗരേവികതയക്ക് പണസതതുസപഭാഫലെ അലഭാത, ബദല് 

3. Hunger Report 2004. Bread for the World Institute 
http://www.bread.org/hungerbasics/international.html 
4. Capital Connection http://www.oraflcio.org/cgi-bin/display.cgi?
page=CapConnect42505 

http://www.oraflcio.org/cgi-bin/display.cgi?page=CapConnect42505
http://www.oraflcio.org/cgi-bin/display.cgi?page=CapConnect42505
http://www.bread.org/hungerbasics/international.html


കഭാഴ്ചപഭാടുകള ആണഭാവശധണ. ആ കഭാഴ്ചപഭാടുകള ഇവവിഫട വളഫരേയധവികണ ചുരുകവി ആണക്ക് 
അവതരേവിപവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക് എങവിലുണ, അതക്ക് വര്ഷങളഫകഭാണ്ടുള്ള പഠനതവിലുണ 
പരേസ്റ്റീകണഭാധവിഷവിത ഗസവഷണതവിലുണ അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ളതഭാണക്ക്.

ഫമെചഫപട ഒരു സലെഭാകതവിനു സവണവി പരേവിശ്രേമെവികഭാന് ഉള്ള, സെഭാധധമെഭായ ബദല് മെഭാര്ഗ്ഗങള 
ഇവ നല്കുന. ഇവ തസ്റ്റീരുമെഭാനങളവില് എത്തുന്നതക്ക് ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ രേസ്റ്റീതവികളവിലൂഫടയഭാണക്ക്. 
മെസറഫതഭാരു പുതവിയ സെമെസ്റ്റീപനങഫളയണ സപഭാഫലെതഫന്ന, ഇതക്ക് ഗുണനവിരൂപണണ ഫചയഭാനഭായവി 
അല്പണ സെങല്പസശഷവിയണ സെഭാമ്പ്രദഭായവികമെലഭാത രേസ്റ്റീതവിയവില് ചവിനവികഭാനുള്ള സെന്നദ്ധതയണ 
ആവശധമെഭാണക്ക്. ഓര്ക്കുക, ഏതഭാണക്ക് എലഭാ പുതവിയ ആശയങളുണ പരേവിഹസെവികഫപടവിരുന, 
പുറനള്ളഫപടവിരുന, അവ ആദധമെഭായവി അവതരേവിപവിചസപഭാള പരേവിഹസെവികഫപടവിരുന, 
പ്രസതധകവിച്ചുണ ആ കഭാലെഘടതവിഫലെ പ്രഗല്ഭരേഭാല്തഫന്ന.

ഭൂമെവി ഉരുണതഭാണക്ക്, അതക്ക് സൂരേധനു ചുറ്റുണ ചലെവിക്കുന, എഫന്നഭാഫക ആദധമെഭായവി പറഞ 
ശഭാസജ്ഞര്ക്കുണ ആളുകളകക്ക് പറകഭാന് പഠവികഭാന് കഴവിയണ എന്നക്ക് ആദധമെഭായവി 
ചവിനവിചവര്ക്കുണ ഒഫക ഇതുതഫന്നയഭാണക്ക് സെണഭവവിചതക്ക്. ഒരു കഭാരേധണ സെണഭവവിക്കുന്നതുവസരേയണ 
അതക്ക് അസെഭാധധമെഭായവിരുന എന്നക്ക് ചവിനവിച്ചുഫകഭാണവിരുന്ന ആളുകളുഫട കഭാരേധങഫളപറവി 
നവിങളകക്ക് ഒരു പുസ്തകണ തഫന്ന എഴുതഭാണ, ഒരുപഭാടുസപര് എഴുതവിയവിട്ടുമുണക്ക്. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക് 
ചന്ദ്രനവില് സപഭാകുന്ന കഭാരേധണ! നവിങളുഫട പഴയതലെമുറകഭാര് അതരേണ ഒരു അഭവിപ്രഭായഫത 
ചവിരേവിച്ചുതള്ളവിയവിരുന്നവിരേവിക്കുണ! അതരേണ കഭാരേധങള ശഭാസകല്പവിത കഥകള എഴുതുന്നവരുഫട 
സമെചവില്പുറങളഭായവിരുന. ഭൂമെവി പ്രപഞതവിഫന്റെ സകന്ദ്രണ അല എന പറഞതവിഫന്റെ സപരേവില് 
പുസരേഭാഗമെനപരേമെഭായവി ചവിനവിക്കുന്ന ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള തടവവിലെഭാകഫപടുകയണ 
വധവികഫപടുകയണ ഫചയവിട്ടുണക്ക്.

സെഭാമൂഹവിക നസ്റ്റീതവിയണ മെഭാറതവിനുണ സവണവി സപഭാരേഭാടവിയവിരുന്നവര്കക്ക് കുസറക്കൂടവി വലെവിയ 
പ്രതവിസെന്ധവികളഭാണക്ക് ഉണഭായവിരുന്നതക്ക്. മെഭാറതവിഫന്റെ വകഭാകളഭായവിരുന്ന ആളുകള 
മെര്ദവികഫപടവിരുന, നവിന്ദവികഫപടവിരുന, ജയവിലെവിലെടയഫപടവിരുന, ക്രൂരേമെഭായവി 
ഫകഭാലെഫചയഫപടവിരുന. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, വഭാന്ഗഭാരേവി മെഭാതഭായക്ക്, 2004 ഡവിസെണബര് 10 നക്ക് 
സെമെഭാധഭാനതവിനുള്ള സനഭാബല് പുരേസഭാരേണ കവിടവിയ അവര് ആഫ്രെവികയവിഫലെ ഫകനവിയയവില് 
വനനശസ്റ്റീകരേണതവിനക്ക് എതവിഫരേ ഫപഭാരുതവിയതവിനക്ക് ജയവിലെവിലെടയഫപട്ടു, കണ്ണസ്റ്റീര്വഭാതക 
ആകമെണതവിനക്ക് ഇരേയഭായവി, മെര്ദവികഫപടക്ക് അസബഭാധഭാവസ്ഥയവിലെഭായവി. ഡയഭാന് സഫഭാസെവി എന്ന
പ്രകൃതവിസസ്നേഹവി, കുറഞ്ഞുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന ഫഗഭാറവിലകളുഫട എണ്ണണ ഒളവിസവടകഭാരേവില് നവിന്നക്ക് 
സെണരേകവിക്കുന്നതവിനഭായവി സെജസ്റ്റീവമെഭായവി പ്രയതവിച്ചുഫകഭാണവിരുന്ന അവര്, സെച്വനണ 
തഭാമെസെസ്ഥലെത്തുവചക്ക് ദഭാരുണമെഭായവി ഫകഭാലെഫചയഫപടുകയഭായവിരുന. നവിര്ഭഭാഗധവശഭാല്, അവര് 
ഒളവിസവടകഭാരുഫട ആവശധങള സെഭാധധമെഭാകവിഫകഭാടുതവിരുന്നവില. യഭാഥഭാസ്ഥവിതവികതഫയ 
സചഭാദധണ ഫചയ്യുന്ന, മെഭാറങളക്കു പവിറസക നടന്നവരുഫട കഷപഭാടുകഫളപറവി എത്ര വഭാളധങള 
സവണഫമെങവിലുണ എഴുതഭാണ.



അധധഭായണ രേണക്ക്

എലഭാണ മെഭാറുന

ചലെനഭാതകമെഭായ നമ്മുഫട ഈ പ്രപഞതവില് എലഭാ കഭാരേധങളുണ മെഭാറുന, 
ബഭാഹധഭാകഭാശതവിഫലെ വവിദൂരേങളഭായ മെണ്ഢലെങള മുതല് വന്കരേകളുഫട ചലെനങള വഫരേ. 
എലഭാ സജവവിക, അസജവവിക വധവസ്ഥകളവിലുണ മെഭാറണ സെണഭവവിക്കുന. നഭാഗരേവികതയഫട 
ചരേവിത്രണ എന്നതക്ക് ലെഭാളവിതധതവില് നവിന്നക്ക് കൂടുതല് സെങസ്റ്റീര്ണതയവിസലെയള്ള മെഭാറതവിഫന്റെ 
കഥയഭാണക്ക്. മെനുഷധരുഫട കഴവിവണ കണ്ടുപവിടവിതങളുണ ഈ വസ്തുതയക്ക് സെഭാകധണ വഹവിക്കുന. 
ഒരു വധവസ്ഥയണ ഒരുപഭാടുകഭാലെണ നവിശ്ചലെമെഭായവി നവിലെനവില്കഭാനഭാകവില; 
രേഭാജഭാകന്മെഭാരുസടതലഭാഫത, ജനങളുഫട ഇഛയനുസെരേവിചക്ക് പ്രവര്തവിക്കുന്ന വധതധസ്ത 
രൂപങളവിലുള്ള ഭരേണവധവസ്ഥയണ സെമൂഹങളുണ ഒട്ടുമെവിക രേഭാജഭരേണ സെണവവിധഭാനങഫളയണ 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവിച്ചു. നവിര്ഭഭാഗധവശഭാല്, മെഭാറങള എലഭായ്സപഭാഴുണ മെവികചവയസവണവിയള്ളവ അല.

നമള മെഭാറതവിഫന്റെ അനവിവഭാരേധത അണഗസ്റ്റീകരേവിക്കുനഫവങവിലുണ, മെനുഷധര് അതവിഫന 
അഭവിമുഖസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതക്ക് വളഫരേയധവികണ ഫചറുത്തുനവില്പ്പുകളവിലൂഫടയഭാണക്ക്. ഒട്ടുമെവിക 
സെണഭവങളവിലുണ, മുന്തൂകണ ഉള്ള സ്ഥഭാനങളവി ല് ഉണഭായവിരുന്നവഫരേ മെഭാറണ 
ഭസ്റ്റീഷണവിഫപടുത്തുന. കഭാരേധങള എങഫനഫയഭാഫകയഭായവിരുസന്നഭാ അങഫനതഫന്ന 
തുടര്നഫകഭാണ്ടുസപഭാരേഭാന് ശ്രേമെവിക്കുന്നതവിഫന്റെ മുന്പനവിയവില് ഇവര് ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. ഏഫതഭാരു 
സെമൂഹതവിഫന്റെ കഭാരേധതവിലെഭായഭാലുണ ഇതക്ക് വഭാസ്ഥവമെഭാണക്ക്, ഭരേണസകന്ദ്രണ 
ഏതുതഫന്നയഭായവിരുന്നഭാലുണ - മെതണ, സസെനധണ, സസെഭാഷധലെവിസെണ, മുതലെഭാളവിതണ, കമഫ്യൂണവിസെണ, 
ഫഭാസെവിസെണ, സഗഭാത്രണ ഏതഭായവിരുന്നഭാലുണ. സനതഭാകള മെഭാറഫത തടഞ്ഞുവയഭാന് ശ്രേമെവിക്കുണ. 
ചവിലെസപഭാള, ഭൂരേവിഭഭാഗണ ആളുകഫളയണ സെഭാരേമെഭായവി ബഭാധവിക്കുന്ന സെഭാഹചരേധങള ആഫണങവില്, 
ആളുകള സെച്വസമെധയഭാ മെഭാറഫത പ്രതവിസരേഭാധവിച്ചുനവിസന്നയണ, കഭാരേണണ മുന്പക്ക് 
പരേവിചയമുണഭായവിരുന്നവ ആണക്ക് സഖപ്രദണ. വധവസ്ഥയഫട, നവിയകരേലഭാതവരേഭായ 
കഭാവല്കഭാര് എന്നക്ക് അവഫരേ നമള സൂചവിപവിക്കുന.

പഫക ആളുകള എത്രസതഭാളണ എതവിര്തവിട്ടുണ കഭാരേധമെവില, മെഭാറതവിഫന്റെ യഭാഥഭാര്ഥധതവില് 
മെനുഷധ സെണസഭാരേണ എന്നതക്ക് സവറവിട ഒന്നല. മെഭാറണ എലഭാ സെഭാമൂഹവിക സെമ്പ്രദഭായങളവിലുണ 
നവിലെനവില്ക്കുന, അതുമെഭാത്രമെഭാണക്ക് സ്ഥവിരേമെഭായവി ഉള്ളതക്ക്. മെനുഷധരേഭാശവിയഫട ചരേവിത്രണ ഒരു മെഭാറണ 
ആണക്ക് എന്നക്ക് നമുകക്ക് ഉറപവികഭാണ.

എങവിലുണ ഓസരേഭാ പ്രഭാവശധവണ, സ്ഥഭാപവിത തഭാല്പരേധങള (കഭാരേധങള എങഫനയഭായവിരുസന്നഭാ 
അങഫനതഫന്ന തുടര്നഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്നതവില് നവിന്നക്ക് ലെഭാഭണ ഉണഭാക്കുന്നവര്) 
സെഭാസങതവികമെഭായ മെഭാറങഫളസപഭാലുണ എതവിര്ക്കുന. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഇരുപതഭാണ നൂറഭാണവിഫന്റെ
ആരേണഭകഭാലെങളവില്, അശച്വസസെന നവിലെനവിര്തവിഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാന് ശ്രേമെവിചവിരുന്നവര് 
ടഭാങ്കുകളുഫട വവികഭാസെപുസരേഭാഗതവി അമെഭാനവിപവിച്ചു. 1939 ല് ജര്മനവി സപഭാളണവില് അധവിനവിസവശണ
നടതവിയസപഭാള അവവിഫട ഇതരേണ പ്രവണതകള സെച്വഭാഭഭാവവികമെഭായവിരുന. കുതവിരേപ്പുറതക്ക് 
ഇരുന്നക്ക് ആകമെവിക്കുന്ന സപഭാളവിഷക്ക് പടഭാളകഭാഫരേ ജര്മന് ടഭാങ്കുകള സനരേവിട്ടു.

കുതവിരേപടയഭാളവികളകക്ക് പവിടവിച്ചുനവില്കഭാന് അവസെരേണ ലെഭവിചവില എന്നതക്ക് വധകമെഭായവിരുന. 
വവിമെഭാനങളുഫട പുസരേഭാഗതവി ടഭാങക്ക് വവിഭഭാഗങളകക്ക് ഭസ്റ്റീഷണവി ആയവി. പവിന്നസ്റ്റീടക്ക് സവമെഭാനവികരുണ 
വവിമെഭാന നവിര്മഭാതഭാകളുണ നവിയന്ത്രവിത മെവിസസെലുകളുഫട പുസരേഭാഗതവി തടയഭാന് ശ്രേമെവിച്ചു, 



മെവിസസെല്മെഭാന്മെഭാര് സലെസെര് ആയധങളുഫട പുസരേഭാഗതവി തടഞ്ഞുവയഭാനുണ. അതക്ക് അങഫന 
തുടരുന.

നമ്മുഫട സെഭാസങതവികസശഷവി നമ്മുഫട പൂര്വ്വവികരുഫടതവിഫനകഭാള വളഫരേയധവികണ 
മെവികചതഭായവിരുന്നവിട്ടുകൂടവി നഭാണ സനരേവിടുന്ന പ്രശ്നങളവില് ഒട്ടുമെവികതുണ അവര്ക്കുണഭായവിരുന്ന അസത 
പ്രശ്നങളതഫന്ന ആയവിരേവിക്കുന്നതക്ക് എന്തുഫകഭാണഭാണക്ക് എന്നക്ക് നമള ചവിനവിക്കുകയഭാഫണങവില്, 
നഭാണ മെനസവിലെഭാകണണ, നഭാണ ഇവവിഫട വന്നവിടക്ക് വളഫരേ കുറചക്ക് സെമെയസമെ ആയവിട്ടുള എന്നക്ക്. 
"നവജഭാതര്  എന സവണഫമെങവില് വവിളവികഭാണ” . ഭൂമെവിയവില് ജസ്റ്റീവന് തുടങവിയതു മുതല്ക്കുള്ള 
സെമെയഫത പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവികഭാന് നവിങള ഒരു ഇരുപതവിനഭാലു മെണവിക്കൂര് ക്സളഭാകക്ക് 
ഉപസയഭാഗവിക്കുകയഭാഫണങവില്, മെനുഷധര് നവിലെനവില്ക്കുന്നതക്ക് ഇരുപതവിനഭാലെഭാമെഫത 
മെണവിക്കൂറവിഫന്റെ അവസെഭാന മെവിനുടവില് മെഭാത്രമെഭാണക്ക് എന്നക്ക് അതക്ക് കഭാണവിക്കുണ. ആ അവസെഭാനഫത 
മെവിനുടവിഫന്റെ അവസെഭാനഫത ഏതഭാനുണ ഫസെകന്ഡുകളവില് മെഭാത്രമെഭാണക്ക് കഭാരേധങള 
ഫചയ്തുതസ്റ്റീര്കഭാനുള്ള ഏറവണ ഫമെചഫപട രേസ്റ്റീതവികള കണ്ടുപവിടവികഭാനഭായവി ആധുനവിക മെനുഷധര് 
ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവികള ഉപസയഭാഗവിച്ചുതുടങവിയതക്ക്. നഭാണ നടതണ ആരേണഭവിക്കുന്നതുതഫന്ന 
ഇസപഭാഴഭാണക്ക്. മുന്പുണഭായവിരുന്ന സകഭാടവികണകവിനു വര്ഷങളവിലുമുള്ളതവിസനകഭാള പുതവിയ 
അറവിവകള ഇരുപതഭാണ നൂറഭാണവിഫന്റെ തുടകണ മുതല് ഇതുവസരേയമുള്ള കഭാലെയളവവില് 
സൃഷവികഫപട്ടു. മെഭാറണ ഏതഭാണക്ക് എലഭായവിടത്തുണ ഉണക്ക്.

ഒരു കഭാലെഘടതവില് ജസ്റ്റീവവിതണ അന്ധഭാളവിച്ചു നവില്ക്കുകയഭാഫണങവില് - നവിങള പലെ 
ദവിശകളവിസലെകഭായവി അലെയഫപടുന്നതഭായവി സതഭാനകയഭാഫണങവില്, നവിങള എഫനഭാഫക 
ഫചയവിട്ടുണ നവിങളുഫട പ്രശ്നങള  മെഭാറഭാഫതതഫന്ന നവില്ക്കുന്നതഭായവി കഭാണുനഫവങവില്, നമ്മുഫട 
സെഭാമതവിക, രേഭാഷ്ട്രസ്റ്റീയ, സെഭാമൂഹവിക രേസ്റ്റീതവികള, അവ പരേവിഹരേവിക്കുന്നതവിസനകഭാളുണ കൂടുതല് 
പ്രശ്നങള ഉണഭാകവിവയന്നതഭായവി കഭാണുനഫവങവില് - നമ്മുഫട നഭാഗരേവികതയഫട 
പരേവിവര്തനകഭാലെതവിഫന്റെ കഷതകള അനുഭവവിക്കുക എന്ന രേണഗണ ആടുകയഭാണക്ക് നവിങള.



അധധഭായണ മൂന്നക്ക്

ശഭാസസ്റ്റീയ സെമെസ്റ്റീപനതവിഫന്റെ ഉപസയഭാഗണ

നമുകക്ക് ഇവവിഫട ലെഭധമെഭായ ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവികളുഫട ഉപസയഭാഗണ

ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ അസനച്വഷണണ ഉണഭാകുന്നതുവസരേയണ മെനുഷധര്കക്ക് ഫഭഡൌതവികസലെഭാകവമെഭായള്ള 
അവരുഫട ബന്ധതവിഫന മെനസവിലെഭാകഭാന് കഴവിഞവിരുന്നവില, അതവിനഭാല് അവര് 
അവരുസടതഭായ നവിര്വ്വചനകള ഉണഭാകവി. ഈ നവിര്വചനങള വളഫരേ നവിസഭാരേമെഭായതുണ, 
പലെസപഭാഴുണ അപകടകഭാരേവികളുണ ആയവി കഭാണഫപട്ടു. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, സവലെവിസയറതവില് 
തവിരേമെഭാലെ കയറവിവരുനണക്ക് എന്നക്ക് മെനസവിലെഭാകവിയവിട്ടുണ മെഭാറവിസപഭാകഭാഫത, 
രേകഫപടുത്തുന്നതവിനഭായവി പ്രഭാര്തവിച്ചുഫകഭാണ്ടുനവില്കഭാന് തസ്റ്റീരുമെഭാനവിചഭാല്, അവഫന്റെ/അവളുഫട 
ജസ്റ്റീവഫന്റെ കഭാരേധതവില് ഒരു തസ്റ്റീരുമെഭാനണ ആയവി. പ്സളഗുണ സരേഭാഗങളുഫമെഭാഫക കുപവിതനഭായ ഒരു 
സദവതവിഫന്റെ ശവികഭാനടപടവികള ആഫണന്നക്ക് ആളുകള വവിശച്വസെവിചവിരുന. പഫക, ഇതവില് 
പലെ സരേഭാഗങളുണ എലെവികളുണ കസ്റ്റീടങളുണ സരേഭാഗഭാണുകളുണ ആണക്ക് ഫകഭാണക്ക് വരുന്നതഭാഫണന്നക്ക് 
ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവികളഭാല് കഫണതവി.

ഇതരേണ പ്രശ്നങഫള സെണബന്ധവിചക്ക്, ശഭാസജ്ഞര് അടഞ ചവിനഭാഗതവികഭാര് അല. അവര്കക്ക് 
ആശയങള അണഗസ്റ്റീകരേവികഭാനഭായവി വവിശദമെഭായ മെഭാനദണ്ഢങളുണ പരേവിസശഭാധനഭാ രേസ്റ്റീതവികളുണ 
ആവശധമെഭാണക്ക്.

ആശയങളവിഫലെ പകപഭാതണ, മുന്വവിധവികള, എന്നവിവ ഇലഭാതഭാകഭാന് ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവി 
സെഹഭായവിക്കുന. പ്രസ്തഭാവനകള പരേവിസശഭാധവിച്ചുസനഭാക്കുകയണ, ഏതക്ക് പ്രവര്തവിക്കുണ ഏതക്ക് 
പ്രവര്തവികവില എന്നക്ക് ഗസവഷകര് പരേസ്റ്റീകണങളവിലൂഫട കണ്ടുപവിടവിക്കുകയണ ഫചസയണതക്ക് ഈ
രേസ്റ്റീതവിയക്ക് ആവശധമെഭാണക്ക്. "നമുകവിവവിഫട ലെഭധമെഭായതക്ക് എഫനഭാഫകയഭാണക്ക് ?  ” എന്നക്ക് ശഭാസജ്ഞര് 
അസനച്വഷവിക്കുകയണ തുടര്ന്നക്ക്, ഫഭഡൌതവിക സലെഭാകതവിഫന്റെ സെച്വഭഭാവണ എനഭാഫണന്നക്ക് 
നവിര്ണയവികഭാന് പരേസ്റ്റീകണങള നടത്തുകയണ ഫചയ്യുന.

ഈ പരേസ്റ്റീകണങഫള, ഇസത പരേസ്റ്റീകണഫലെങള ലെഭവിചവരുഫടതുമെഭായവി തഭാരേതമെധണ ഫചയക്ക് 
നവിര്ണയണ നടസതണതക്ക് ഈ രേസ്റ്റീതവിയക്ക് ആവശധമെഭാണക്ക്. ശഭാസതവിഫലെ ഒരു പ്രധഭാനഫപട 
പുസരേഭാഗതവി എന്നതക്ക്, നമുകക്ക് അനര്ജ്ഞഭാനണ മെഭാത്രണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് പ്രശ്നങളുഫട ഉതരേണ 
കഫണതഭാന് കഴവിയവില എന്ന തവിരേവിചറവിവക്ക് ആയവിരുന. അതവിനക്ക് കഠവിനമെഭായ പ്രയതവണ, 
പരേവിഹഭാരേങളുണ ഉതരേങളുണ കഫണതഭാനുള്ള സെമെയവണ ആവശധമെഭാണക്ക്. പലെസപഭാഴുണ, 
ഏഫതഭാരു കണ്ടുപവിടവിതതവിനു മുന്പുണ ഒരുപഭാടക്ക് പരേഭാജയങള ഉണഭാകുന

ശഭാസതവിഫന്റെ ഭഭാഷ

ആശയങളുഫടയണ വവിവരേങളുഫടയണ പരേസ്പരേവവിനവിമെയണ സെഭാധഭാരേണയഭായവി ഭഭാഷയവില് 
നവിന്നഭാണക്ക് തുടങ്ങുന്നതക്ക്, പഫക നവിതധജസ്റ്റീവവിതതവില് നവിങള എത്രസതഭാളണ 
ഫതറവിദ്ധരേവികഫപടുന എന മെനസവിലെഭാക്കുസമഭാള, ഇതക്ക് ഒരു ആശയക്കുഴപണപവിടവിച പരേവിപഭാടവി 
ആഫണന്നക്ക് നവിങളകക്ക് മെനസവിലെഭാകഭാണ. നഭാണ നവിസതധന ഉപസയഭാഗവിക്കുന്ന ഭഭാഷ 
നൂറഭാണ്ടുകളഭായള്ള സെഭാമൂഹവിക മെഭാറതവിലൂഫട പരേവിണമെവിച്ചുവന്നതഭാണക്ക്. നവിര്ഭഭാഗധവശഭാല്, 
ഇതുപസയഭാഗവിചക്ക് വവിരുദ്ധമെഭായ ആശയങള പരേവിഹരേവികഭാന് പ്രഭായഭാസെമെഭാണക്ക്. ഒട്ടുമെവിക 



സെന്ദര്ഭങളവിലുണ, വധതധസ്തങളഭായ ജസ്റ്റീവവിതഭാനുഭവങളുണ പശ്ചഭാതലെങളുണ കഭാരേണണ, ഒസരേ 
വഭാകവിനുതഫന്ന പലെ ആളുകളക്കുണ വധതധസ്തമെഭായ അര്തങള ആയവിരേവികഭാണ. ഒസരേ ഭഭാഷ 
ഉപസയഭാഗവിക്കുസമഭാള സപഭാലുണ, ഒരേഭാളുഫട ചവിനകള മെറ്റുള്ളവര് ഒരുപഫക 
വധതധസ്തമെഭായഭായവിരേവിക്കുണ വധഭാഖധഭാനവിക്കുന്നതക്ക്.

പഫക, സലെഭാകതവിഫന്റെ വവിവവിധ ഭഭാഗങളവിലെഭാഫണങവില്ക്കൂടവി, ഒരുപഭാടുസപര്കക്ക് വളഫരേ എളുപണ 
മെനസവിലെഭാകുന്ന ഒരു ഭഭാഷയണക്ക്. ഈ ഭഭാഷയക്ക്യഥഭാര്തസലെഭാകവമെഭായവി ഉയര്ന്ന നവിലെയവില് 
പരേസ്പരേബന്ധമുണക്ക്. ഇതവില് ആശയക്കുഴപമുണഭാകഭാനുള്ള സെഭാധധത ഏതഭാണക്ക് ഇഫലനതഫന്ന 
പറയഭാണ. ശഭാസതവിഫന്റെ വവിവവിധ സമെഖലെകളഭായ എഞവിനസ്റ്റീയറവിങക്ക്, ഗണവിതണ, രേസെതന്ത്രണ, മെറക്ക് 
സെഭാസങതവിക സമെഖലെകള, ഇവയവില് ഒഫക വവിവരേണഭാതകമെഭായ ഒരു ആസഗഭാള ഭഭാഷയക്ക് 
സെമെഭാനമെഭായ രേസ്റ്റീതവി നമുകക്ക് ഉണക്ക്. ഇവവിഫട വധകവിഗത വധഭാഖധഭാനങളകക്ക് സ്ഥഭാനമെവില.

ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഒരു വഭാഹനതവിഫന്റെ പ്രഭാഥമെവികസരേഖഭാരൂപണ(Blueprint) സലെഭാകതക്ക് 
എവവിഫടയള്ള സെഭാസങതവിക സെമൂഹതവിനക്ക് നല്കവിയഭാലുണ, രേഭാഷ്ട്രസ്റ്റീയസമെഭാ മെതപരേസമെഭാ ആയ 
വവിശച്വഭാസെങള ബഭാധകമെഭാകഭാഫതതഫന്ന, ഉല്പന്നതവിഫന്റെ അനവിമെരൂപണ 
ഒനതഫന്നയഭായവിരേവിക്കുണ. ഒരു പ്രശ്നഫത പ്രസ്ഥഭാവവികഭാന് ഉള്ള കൃതധതയഭാര്ന്ന രേസ്റ്റീതവി എന്ന 
നവിലെയഭാണക്ക് ഈ ഭഭാഷ രൂപഫ പ്പുതവിഫയടുതവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. അടവിസ്ഥഭാനമെവിലഭാതതുണ 
അവധകവമെഭായ വധഭാഖധഭാനങളവില്നവിന്നക്ക് വളഫരേയധവികണ സെച്വതന്ത്രമെഭാണക്ക് ഇതക്ക്.

ഈ ഫമെചഫപട ആശയവവിനവിമെയണ ഇലഭാതവിരുഫന്നങവില്, നമ്മുഫട ആധുനവിക സെമൂഹതവിഫലെ 
മെഹതഭായ പലെ സെഭാസങതവിക മുസന്നറങളുണ സനടഭാനഭാകുമെഭായവിരുന്നവില. ഫപഭാതുവഭായ ഒരു 
വവിവരേണഭാതക ഭഭാഷ ഇലഭാതവിരുഫന്നങവില്, സരേഭാഗങള തടയഭാനുണ, വവിളകള വര്ദ്ധവിപവികഭാനുണ, 
ആയവിരേകണകവിനക്ക് സമെലുകള അപ്പുറസതയക്ക് സെണസെഭാരേവിക്കുവഭാനുണ, പഭാലെങളുണ 
അണഫകട്ടുകളുണ ഗതഭാഗതസെണവവിധഭാനവണ നവിര്മവിക്കുവഭാനുണ ഈ കമഫ്യൂടര് യഗതവിഫലെ മെറ്റുപലെ 
സെഭാസങതവിക വവിസയങളുണ നവിര്മവിക്കുവഭാനുണ നമുകക്ക് കഴവിയമെഭായവിരുന്നവില.

വഭാക്കുകളുഫട അര്ഥങഫളപറവി പഠവിചവിരേവിസകണതുണ പ്രസയഭാഗവിസകണതുണ ആശയവവിനവിമെയണ 
ഫമെചചഫപടുത്തുന്നതവിനക്ക് അതധഭാവശധമെഭാണക്ക്. അര്ഥവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയണ(Semantics) പലെ രേസ്റ്റീതവിയവില്
നവിര്വ്വചവികഫപടവിരേവിക്കുന. ചുരുകതവില്, ഭഭാഷയഫട ശ്രേദ്ധഭാപൂര്വ്വമെഭായ ഉപസയഭാഗണ വഴവി 
ആശയവവിനവിമെയണ ഫമെചഫപടുതഭാനുള്ള ഒരു ശ്രേമെമെഭാണവിതക്ക്. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, "അറബവി", 
"ജൂതന്", അഫലങവില് "ഐറവിഷക്ക്" എന്നവിവ പലെ ആളുകളക്കുണ പലെ അര്ഥങളഭായവി 
വധതധഭാസെഫപടവിരേവിക്കുന. പശ്ചഭാതലെങളക്കുണ അനുഭവങളക്കുണ അനുസെരേവിചക്ക് ഒസരേ 
വഭാക്കുകളക്കുതഫന്ന പലെ അര്തങള ഉണക്ക്. മെനസവിലെഭാകല്, മെനസഭാകവി, ജനഭാധവിപതധണ, 
യഭാഥഭാര്തധണ, സസ്നേഹണ, എന്നസ്റ്റീ വഭാക്കുകളക്കുണ ഇതക്ക് ബഭാധകമെഭാണക്ക്. ഒരേഭാളകക്ക് 
അര്തവതഭായരേസ്റ്റീതവിയവില് ആശയവവിനവിമെയണ നടതഭാന് ഉസദശമുഫണങവില്, ആളുകള 
അവരുഫട പദങള വവിവരേവിസകണവിവരുണ. ആശയവവിനവിമെയണ ഫമെചഫപടുതഭാന് ഉള്ള ഒരു 
ഉപകരേണണ മെഭാത്രമെഭാണക്ക് ഒരുപസക അര്ഥവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയണ. ഈ വവിഷയതവില് ഉള്ള ഒരു 
ഫലെപ്രദമെഭായ പുസ്തകമെഭാണക്ക് സ്റ്റുവര്ടക്ക് സചസെക്ക് ഫന്റെ Tyranny of Words.



നമ്മുഫട സെമൂഹണ രൂപകല്പനഫചയ്യുന്നതവില് നമുകക്ക് ശഭാസതവിഫന്റെ രേസ്റ്റീതവികള 
പ്രസയഭാഗവികഭാസമെഭാ?

ഒരുപഭാടക്ക് പ്രസ്ഥഭാവനകഫള പരേവിസശഭാധവിച്ചുസനഭാകഭാനുണ സെഭാധൂകരേവിക്കുവഭാനുണ ശഭാസതതച്വങളുഫട 
കണ്ടുപവിടവിതണ നഫമ സെഹഭായവിച്ചു. ഒരു പ്രസതധക മൂലെകതവിനക്ക് ഒരു ചതുരേശ്രേ ഇഞവില് 
നവിശ്ചവിത അളവക്ക് ഭഭാരേണ തഭാങഭാനഭാകുണ എന്നക്ക് ആഫരേങവിലുണ പ്രസ്ഥഭാവവിക്കുകയഭാണക്ക് എങവില്, ഈ 
പ്രസ്ഥഭാവന പരേവിസശഭാധവിച്ചുസനഭാകഭാണ. എന്നവിടക്ക് പരേവിസശഭാധനഭാഫലെങളുഫട അടവിസ്ഥഭാനതവില് 
അണഗസ്റ്റീകരേവിക്കുകസയഭാ തവിരേസരേവിക്കുകസയഭാ ഫചയഭാണ. പഭാലെങള, ഫകടവിടങള, കപലുകള, 
വവിമെഭാനങള, മെറ്റു യന്ത്രവവിസയങള എന്നവിവയഫട രൂപകല്പനയണ നവിര്മഭാണതവിനുണ ഒഫക 
നഫമ സെഹഭായവിക്കുന്നതക്ക് ഈ പരേവിസശഭാധനകള ആണക്ക്.

ശസകവിയ, വവിമെഭാനയഭാത്ര, അണബരേചുണബവികളുഫടയണ പഭാലെങളുഫടയണ കഭാറുകളുഫടയണ 
നവിര്മഭാണണ എന്നവിവയഫടഒഫക കഭാരേധണ വരുസമഭാള നവിങളകറവിയഭാവന്ന ഒരുവവിധണ 
എലഭാവരുണ ശഭാസതവിഫന്റെ രേസ്റ്റീതവിയഭാണക്ക് ഫതരേഫഞടുക്കുക. വധകവിസരേകയഫട 
കഭാരേധതവിസലെകക്ക് വരുസമഭാള, നമള മെഭാന്ത്രവികങളുഫട പവിറസക സപഭാകഭാഫത ശഭാസതവിഫന്റെ 
രേസ്റ്റീതവി സതടണണ എന്ന ഒരു ഫപഭാതുഅഭവിപ്രഭായണ നഭാണ നൂറഭാണ്ടുകള ഫകഭാണക്ക് 
ഉണഭാകവിഫയടുതവിട്ടുണക്ക്. എന്തുഫകഭാണഭാണതക്ക് ? ഒരുപഫക അതക്ക് 
പ്രവര്തവിച്ചുകഭാണുന്നതവിനഭാലെഭായവിരേവികഭാണ, എലഭാവര്ക്കുണ അതക്ക് പ്രവര്തവിക്കുന്നതഭായവി 
കഭാണഭാണ.

പവിഫന്ന എന്തുഫകഭാണഭാണക്ക് സെമൂഹഫത പദ്ധതവിഫപടുത്തുസമഭാള നഭാണ അതുഫചയഭാതതക്ക്: 
നമ്മുഫട നഗരേങള, കൃഷവി, ആസരേഭാഗധസെണരേകണണ, അങഫനയള്ളവയവില്? അവഫയലഭാണ 
നവിലെവവില് ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായവിതഫന്നയഭാണക്ക് ഫചയ്യുന്നതക്ക് എന്നഭാണക്ക് നവിങള 
കരുതവിയവിരുന്നഫതങവില്, ഒനകൂടവി സനഭാക്കൂ! പ്രഭാവര്തവികമെഭാകുന്നവയവില് ശഭാസതവിനക്ക് 
കഭാരേധമെഭായവി എഫനങവിലുണ ഫചയഭാനുണക്ക് എങവില്, സവധകമെഭാണക്ക് - ഇന്നഫത സെഭാമൂഹവിക 
സെഭാമതവിക കമെസ്റ്റീകരേണങളവില് പലെതുണ ശഭാസസ്റ്റീയമെല; കഭാരേണണ സലെഭാകതവിഫലെ ഭൂരേവിഭഭാഗണ 
വരുന്ന ജനങളക്കുണ പരേവിസ്ഥവിതവിയണ ശരേവിയഭായ രേസ്റ്റീതവിയവില് അല ഇവഫയഭാനണ 
പ്രഭാവര്തവികമെഭായവി കഭാണുന്നതക്ക്. അവ അങഫന ആയവിരുന എങവില്, യദ്ധണ, ദഭാരേവിദധണ, 
വസ്റ്റീടവിലഭായ്മ, മെലെവിനസ്റ്റീകരേണണ, എന്നവിവഫയഭാനണ ഇന്നഫതകഭാലെതക്ക് വധഭാപകമെഭായവി 
നവിലെനവില്ക്കുകയവിലഭായവിരുന. നവിര്ഭഭാഗധവശഭാല്, നമ്മുഫട സെഭാമൂഹവിക ഘടനകള 
ഫമെഭാതതവിലുള്ള ആസഗഭാള ആസൂത്രണണ ഇലഭാഫതയഭാണക്ക് പരേവിണമെവിച്ചുവന്നതക്ക്.

സെമൂഹഫത പുനര്നവിര്മഭാണണ നടത്തുസമഭാസഴക്കുണ ശ്രേദ്ധവിസകണ നവിബന്ധനഫയഫനന്നഭാല്, 
സെഭാമൂഹതവിഫന്റെ രൂപകല്പന നമ്മുഫട ഗ്രഹതവിനക്ക് തഭാങഭാനഭാകുന്ന സശഷവികക്ക് ഉള്ളവില് 
നവിനഫകഭാണ്ടുള്ളതക്ക് ആയവിരേവികണണ. ഇതക്ക് അര്ഥമെഭാക്കുന്നതക്ക്, നമ്മുഫട വവിഭവങളകക്ക് 
ഗ്രഹതവിഫലെ എലഭാവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവന് നവിലെനവിര്തഭാന് കഴവിയണണ. ഇതവിനക്ക് തസ്റ്റീര്ചയഭായണ 
ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ രേസ്റ്റീതവികളുഫട അപഗ്രധനണ ആവശധമെഭായവിവരുണ.

ഒരേഭാള ഒരു വധകവിഫയ ചന്ദ്രനവിസലെകക്ക് അയയഭാന് ആഗ്രഹവിക്കുനഫവങവില്, അയഭാളകക്ക് 
ഫവറുഫത ഒരു സറഭാകറക്ക് ഉണഭാകവി ചന്ദ്രനവിസലെകക്ക് വവിടഭാന് പറവില. ആദധണ നഭാണ 
പരേവിസശഭാധവികണണ മെനുഷധശരേസ്റ്റീരേതവിനക്ക് എഫനഭാഫക ബലെങള തഭാങഭാനഭാകുണ എന്നക്ക്. നമള 
ആ വധകവിഫയ അപസകന്ദ്രതവില് നവിര്തവിസനഭാക്കുണ, അയഭാളുഫട ശരേസ്റ്റീരേതവിനക്ക് എത്ര 'G' 



തഭാങഭാനഭാകുണ എന്നക്ക്. നഭാണ അയഭാഫള പരേവിസശഭാധനകളുഫട ഒരു സശ്രേണവിക്കുതഫന്ന 
വവിസധയഫപടുത്തുണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഭൂഗുരുതച്വണ ഇലഭാത പരേവിതസ്ഥവിതവിയവില് ശരേസ്റ്റീരേണ 
എങഫനയഭാകുണ പ്രവര്തവിക്കുക, മെനുഷധ ആസരേഭാഗധതവില് ഉള്ള സെച്വഭാധസ്റ്റീനണ എന്നവിവ നമള 
പരേവിസശഭാധവിക്കുണ. ചന്ദ്രനവിഫലെ അതവിജസ്റ്റീവന സെഭാധധതകഫളപറവിയണ നമുകക്ക് അറവിവക്ക് 
ഉണഭായവിരേവികണണ; ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, അവവിഫട ഫവള്ളണ ഉസണഭാ, വഭായ, തഭാപനവിലെ, 
എന്നവിവഫയപറവിയള്ള വവിവരേണ, മുതലെഭായവ.

ഏതഭാണക്ക് അസതസപഭാഫലെതഫന്ന, നഭാണ ഗ്രഹതവിഫന ഫമെഭാതതവില് പരേവിഗണവികണണ, എന്നവിടക്ക് 
അസനച്വഷവികണണ "നമുകക്ക് ഇവവിഫട എഫനലഭാണ ലെഭധമെഭാണക്ക്?"ഗ്രഹതവിഫലെ 
അതവിജസ്റ്റീവനതവിനഭായവി ഇസത രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള വവിസവകപരേമെഭായ പദ്ധതവികള, ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായ 
വധവസ്ഥകള ഉപസയഭാഗവിച്ചുഫകഭാണക്ക് നഭാണ പ്രഭാസയഭാഗവികമെഭാസകണതുണക്ക്. ഭൂമെവിയവിഫലെ ജസ്റ്റീവവിത 
രേസ്റ്റീതവികളവില്, ഏത്രസതഭാളണ നമള ഈ ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവികളഉപസയഭാഗവികഭാതവിരേവിക്കുനസവഭാ, 
ഇവവിഫട ഉണഭാകഭാന് സപഭാകുന്ന അനഭാവശധമെഭായ കഷപഭാടുകഫള അതക്ക് വളരേ വധകമെഭായവി 
നവിര്ണയവിക്കുണ. ഇതക്ക് നഭാണ എങഫന നടപവിലെഭാക്കുണ?



അധധഭായണ നഭാലെക്ക്

നവിലെവവിലുള്ള അന്ധവവിശച്വഭാസെങള

മെനുഷധ പ്രക കൃതണ

നവിതധ   ജസ്റ്റീവവിതതവില് നമുകക്ക് ചുറ്റുണ നടക്കുന്ന ഫഭഡൌതവിക സെണഭവങളുഫടഫയലഭാണ പരേസ്പരേബന്ധണ 
നഭാണ നവിരേസ്റ്റീകവികഭാറുണക്ക്. പസക മെനുഷധരുഫട സെച്വഭഭാവതവിഫന്റെ കഭാരേധണ വരുസമഭാള അതവില് 
ഉള്ള അസത രേസ്റ്റീതവിയവിഫലെ പരേസ്പരേബന്ധണ നവിരേസ്റ്റീകവിക്കുന്നതവില് നഭാണ പലെസപഭാഴുണ 
പരേഭാജയഫപടുന. നമള ഫഭഡൌതവിക പ്രതവിഭഭാസെങഫള പഠവിക്കുന്ന അസത രേസ്റ്റീതവിയവില് 
മെനുഷധസെച്വഭഭാവഫതയണ പഠവിക്കുസമഭാള, നമ്മുഫട മൂലെധങളുണ സെച്വഭഭാവങളുണ 
രൂപഫപടുത്തുന്നതവിനുകഭാരേണമെഭായ ഫഭഡൌതവിക സെഭാഹചരേധങഫളക്കുറവിചക്ക് നമുകക്ക് നന്നഭായവി 
മെനസവിലെഭാകുണ.

പ്രകൃതവിശഭാസങളവില്, ഫഭഡൌതവിക പ്രതവിഭഭാസെങള സെണഭവവിക്കുന്നതക്ക് മെറക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് 
സെച്വഭാധസ്റ്റീനങളുഫട ഫലെമെഭായഭാണക്ക്. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക് - സപഭാഷകങള, ഗുരുതച്വഭാകര്ഷണണ, ജലെണ,
സൂരേധപ്രകഭാശണ, എന്നവിവയഫടഫയഭാഫക സെച്വഭാധസ്റ്റീനണ ലെഭവികഭാതവിടസതഭാളണ ഒരു ഫചടവികക്ക് 
വളരേഭാനഭാകവില. ഒരു പഭായക്ക് വഞവിയക്ക് അതവിഫന്റെ സെച്വനമെഭായ ശ്രേമെതവില് നസ്റ്റീങ്ങുവഭാനഭാകവില; 
മെറവിചക്ക്, കഭാറ്റുണ മെഫറഭാരുപഭാടക്ക് ഘടകങളുഫമെഭാഫക സചര്ന്നഭാണക്ക് അതവില് സെച്വഭാധസ്റ്റീനണ നല്കുന്നതക്ക്.

സ്ഥവിരേമെഭായ, മുന്കൂടവി നവിശ്ചയവികഫപട രേസ്റ്റീതവിയവില് ഒരു മെനുഷധപ്രകൃതണ ഇല. നഭാണ അസൂയ, 
വവിസദച്വഷണ, സകഭാധണ എന്നവിവസയഭാടുകൂടവി അല ജനവിചതക്ക്; അവ നമ്മുഫട അനുഭവങളവില് നവിന്നക്ക് 
ഉരുതവിരേവിഞ്ഞുവരുന്നവയഭാണക്ക്. മെനുഷധ പ്രകൃതഫതക്കുറവിച്ചുള്ള മെവിഥധഭാധഭാരേണകളഭാല് മുന്വവിധവി 
ഉള്ളവരേഭായവിരേവികരുതക്ക് നമള. പഫക, എസപഭാഴുണ മെഭാറവിഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന മെനുഷധ 
സെച്വഭഭാവങഫളപറവി പരേവിസശഭാധവികണണ - ഇഫലങവില് നഭാണ ഇസപഭാഴുണ 
ഗുഹകളക്കുള്ളവിലെഭായവിരുന്നവിരേവിക്കുണ തഭാമെസെവിക്കുക.

പ്രകൃതവിയവിഫലെ മെഫറലഭാതവിസനയണസപഭാഫലെതഫന്ന മെനുഷധ സെച്വഭഭാവവണ പുറസമെനവിനള്ള 
സെച്വഭാധസ്റ്റീനങളകക്ക് വവിസധയമെഭാണക്ക്. ഇന്നക്ക്, മെനുഷധ സെച്വഭഭാവഫതക്കുറവിച്ചുള്ള ശഭാസണ കുറച്ചുമെഭാത്രസമെ
വവികസെവിചവിട്ടുള കഭാരേണണ അവര് പ്രധഭാനമെഭായണ ആളുകളവില് ആണക്ക് ശ്രേദ്ധസകന്ദ്രസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതക്ക്. 
വധകവികഫള "രൂപസ്റ്റീകരേവിഫചടുക്കുന്ന" പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക ഘടകങളവില് സവണത്ര 
ശ്രേദ്ധനല്കുന്നവില. വധകവികഫള മെഭാത്രണ പഠവിക്കുന്നതവിലൂഫട സെച്വഭഭാവതവിനക്ക് കഭാരേണമെഭായ 
ഘടകങഫള കഫണതഭാന് നവിങളകക്ക് കഴവിയവില. ഒരു തസദശസ്റ്റീയ അസമെരേവികന്, ഒരു കള്ളന്, 
ഒരു ബഭാങര് എന്നവിങഫനയള്ള വധതധഭാസെണ അവരുഫട ജനവിതകപദഭാര്തതവില് അല 
കഭാണഫപടുന്നതക്ക്, പകരേണ അവര് വളര്നവന്ന സെഭാഹചരേധങള ആണക്ക് പ്രതവിഫലെവിപവിക്കുന്നതക്ക്. 
ഒരു അസമെരേവികന് ശവിശ ഇണഗ്ളസ്റ്റീഷക്ക് സെണസെഭാരേവികഭാന് പഠവിക്കുന്നതവിസനകഭാള സവഗതവില് അല 
സചനസ്റ്റീസെക്ക് ശശ സചനസ്റ്റീസെക്ക് പഠവിക്കുന്നതക്ക്. മെനുഷധ സെച്വഭഭാവതവില് സെമൂഹതവിഫന്റെ 
സെച്വഭാധസ്റ്റീനഫതപറവി സൂക്ഷ്മമെഭായവി നവിരേസ്റ്റീകവിക്കുകയഭാഫണങവില്, ഒരേഭാള ഏതുതരേതവിലുള്ള 
സെഭാഹചരേധതവില് നവിന്നഭാണക്ക് വരുന്നതക്ക് എന്നക്ക് നമുകക്ക് എളുപണ മെനസവിലെഭാകഭാണ. സെഭാമൂഹവിക 
സെഭാഹചരേധങളുഫട സെച്വഭാധസ്റ്റീനതവിഫന്റെ വധഭാപവി ഭഭാഷകളവിലുണ, മുഖഭഭാവങളവിലുണ, ശരേസ്റ്റീരേ 
ചലെനങളവിലുണ പ്രതവിഫലെവിക്കുന.

മെനുഷധ സെച്വഭഭാവണ എന്നതക്ക് പരേവിസ്ഥവിതവിയവിലുള്ള സെച്വഭാധസ്റ്റീനഘടകങളഭാല് ഉണഭാകഫപടുന്നതുണ 



നവിയമെങളക്കുവവിസധയമെഭായതുണ ആണക്ക്. സൃഷവിപരേമെഭായ സെച്വഭഭാവങളുണ സെമൂഹതവില് അകമെണ 
ഉണഭാക്കുന്ന സെച്വഭഭാവങളുണ ഇതവില് ഉളഫപടുണ. കുടുണബജസ്റ്റീവവിതണ, സപഭാഷകഭാഹഭാരേണ, സസ്നേഹണ 
(അഫലങവില് അതവിഫന്റെ അഭഭാവണ), സെഭാമതവികസ്ഥവിതവി, സലെണഗവിക അഭവിരുചവികള, 
ടവി.വവിയവിഫലെ ആദര്ശവധകവികള, പുസ്തകങള, സറഡവിസയഭാ, ഇന്റെര്ഫനറക്ക്, വവിദധഭാഭധഭാസെണ, മെത 
പശ്ചഭാതലെണ, ഇടഫപടുന്ന വധകവികള, അങഫന ഒരേഭാളുഫട ജസ്റ്റീവവിതതവില് ഇടഫപടുന്ന എലഭാ 
ഘടകങളുണ സെഭാമൂഹവിക സെഭാഹചരേധങളവില് ഉളഫപടുന.

സെഭാധഭാരേണയഭായവി, ഫപഭാതുവഭായള്ള മൂലെധങള നവിലെവവിലുള്ള സെഭാമൂഹവിക ഘടനയഫടയണ 
അതവിഫലെ ഉപ സെണസഭാരേങളുഫടയണ സെച്വഭാധസ്റ്റീനണ ഉള്ളവയഭാണക്ക്. നലതവിനഭായഭാലുണ 
സമെഭാശതവിനഭായഭാലുണ, സെഭാമൂഹവിക വധവസ്ഥകള അവയഫട എലഭാ ശകവിയണ സപഭാരേഭായ്മകളുണ 
ഉളഫകഭാള്ളവിച്ചുഫകഭാണ്ടുതഫന്ന അവഫയ നവിലെനവിര്തഭാന് ശ്രേമെവിക്കുണ. നമള 
മെനസവിലെഭാക്കുനഫണങവിലുണ ഇഫലങവിലുണ, സദശസ്റ്റീയ "അജണ" സെച്വഭാധസ്റ്റീനവിക്കുന്ന യഭാഥഭാസ്ഥവിതവിക 
സ്ഥഭാപനങള വഴവിയണ മെഭാധധമെങള വഴവിയണ ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള നവിരേനരേണ 
നവിയന്ത്രവികഫപടുനണക്ക്. ഇതക്ക് ഫലെതവില്, നമ്മുഫട സെച്വഭഭാവണ, ആഗ്രഹങള, മൂലെധങള 
ഇവയവില് കഭാരേധമെഭായവി സെച്വഭാധസ്റ്റീനവിക്കുന. നമ്മുഫട ധഭാര്മവിക സബഭാധവണ, സെഭാണസഭാരേവിക 
പഭാരേമരേധതവിഫന്റെയണ അനുഭവങളുഫടയണ ഭഭാഗമെഭാണക്ക്. ഇതരേതവിലുള്ള നവിയന്ത്രണ 
പരേവിപഭാടവികളകക്ക് കഭായവികബലെണ ഉപസയഭാഗവിസകണ ആവശധമെവില, മെഭാത്രമെല വളഫരേക്കുറച്ചുസപര് 
മെഭാത്രസമെ ഈ നവിയന്ത്രണണ മെനസവിലെഭാക്കുകയള എന്നതവിനഭാല് ഇതക്ക് വളഫരേയധവികണ 
വവിജയകരേമെഭാകുന.

അതധഭാഗ്രഹണ എന്നതക്ക് മെനുഷധപ്രകൃതതവിഫന്റെ ഭഭാഗമെഭാണക്ക് എന്നക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള കരുതുന. 
ആളുകള നൂറഭാണ്ടുകളഭായവി കഭാമെതവിസലെഭാ കഭാമെതവിഫന്റെ ഭസ്റ്റീതവിയവിസലെഭാ ജസ്റ്റീവവിചവിരുന്നതവിനഭാല്, 
അതധഭാഗ്രഹവണ കുറകൃതധങളവിലൂഫടയണ അപഹരേണതവിലൂഫടയണ സെമതക്ക് 
സകകലെഭാക്കുന്നതവിസനഭാടുള്ള മെതവിപ്പുണ അങഫനയള്ള സെച്വഭഭാവ സശ്രേണവികളുണ രൂപസ്റ്റീകരേവികഫപട്ടു.
ഈ സശ്രേണവികള നൂറഭാണ്ടുകളഭായവി നസമഭാഫടഭാപമുണക്ക്, ഒരുപഭാടുസപര് കരുതുന്നതക്ക് ഇതക്ക് മെനുഷധ 
പ്രകൃതമെഭാണക്ക് നമുകവിതക്ക് മെഭാറഭാന് കഴവിയവില എഫന്നഭാഫകയഭാണക്ക്. പഫക ഈ ഉദഭാഹരേണണ 
സനഭാക്കുക: ഒരേഭാഴ്ചമുഴുവന് സെച്വര്ണണ മെഴയഭായവി ഫപയഭാല്, അവര് ഫവളവിയവിസലെകക്ക് ഓടവി അവരുഫട 
വസ്റ്റീടു മുഴുവന് സെച്വര്ണ്ണണ നവിറയണ. ഈ സെച്വര്ണ്ണമെഴ വര്ഷങസളഭാളണ തുടര്ന്നഭാല്, അവര് 
അഫതലഭാണ വസ്റ്റീടവില് നവിന്നക്ക് തുടച്ചുകളയകയണ അവരുഫട സെച്വര്ണ്ണസമെഭാതവിരേങഫളഭാഫക ഊരേവി 
എറവിയകയണ ഫചയ്യുണ. സെമൃദ്ധവണ സരേകവിതവമെഭായ ഒരു പരേവിസ്ഥവിതവിയവില്, ഒരുപഭാടക്ക് സമെഭാശഫപട 
സശ്രേണവികള ഇലഭാതഭാകുണ.

പണ അധവിഷവിത വധവസ്ഥയവില് (അതവിഫന്റെ അടവിസ്ഥഭാനണ ലെഭാഭണ ആണക്ക്) വളര്നവന്ന 
ആളുകള അവരുഫട കചവടതവിഫന്റെ ഭഭാഗങള, രേഭാജധതവിഫന്റെയണ ഫതഭാഴവിലെഭാളവികളുഫടയണ 
സകമെതവിനക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതവിനു പകരേണ മെറ്റുകഭാരേധങളകക്ക് ഫചലെവഭാകഭാനഭാണക്ക് സെഭാധധത. 
നമ്മുഫട സെഭാമൂഹവിക സ്ഥഭാപനങളുഫട സെച്വഭഭാവണ ഈ പ്രവണത നവിലെനവിര്ത്തുന. 
ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഒരു ഇടതരേണ കമനവി അതവിഫന്റെ ഫതഭാഴവിലെഭാളവികളുഫട സകമെതവില് 
ശ്രേദ്ധവിക്കുകയണ സവദധസെഹഭായണ, കുടവികളകക്ക് കളവിസ്ഥലെണ, ഉയര്ന്ന ശമളനവിരേകക്ക് എന്നവിവ 
ലെഭധമെഭാക്കുകയണ ഫചയഭാല്, പരേസെധങളക്കുണ പുതവിയ യന്ത്രങളക്കുണ പണണ ഇറക്കുന്ന ഇസത 
വലെവിപമുള്ള കമനവികള ആകര്ഷവിക്കുന്നത്രസതഭാളണ നവിസകപകഫരേ ആകര്ഷവികഭാന് 
കഴവിയഭാഫതവരുണ. കൂടുതല് മെനുഷധതച്വമുള്ള കമനവികള കചവടതവില് അധവികനഭാള 
ഉണഭായവിരേവികവില. കവര്ചഭാസെച്വഭഭാവതവിനക്ക് സമെല്സകവരുന, അങഫനസയ അവര്കക്ക് 
കചവടസലെഭാകതവില് അതവിജസ്റ്റീവവികഭാനഭാകൂ. ഇതക്ക് മെനുഷധ പ്രകൃതണ അല, മെറവിചക്ക് ഇതരേണ 
സെണസഭാരേതവിഫന്റെ ഉസപഭാല്പന്നണ ആണക്ക്.



ഭകണ പദഭാര്ദ്ധങളകക്ക് വളഫരേയധവികണ കഭാമെണ ഉള്ള സെഭാഹചരേധതവില്, ആളുകള ഭകണണ 
പൂഴവിവയണ. ഈ സെച്വഭഭാവണ ഭകധ കഭാമെതവില് നവിന്നക്ക് ഉണഭായതഭാണക്ക്. പഫക, വളഫരേ കുറഞ 
ജനസെണഖധയണ ധഭാരേഭാളണ ഭകണവണ ഉള്ള ദകവിണ സെമുദതവിഫലെ ഒരു ദച്വസ്റ്റീപവില് മെനുഷധരുഫട 
സെച്വഭഭാവണ വളഫരേ വധതധസ്തമെഭാണക്ക്. മെസ്റ്റീനുകഫള കവിട്ടുസമഭാള അവ എലഭാവരുമെഭായണ 
പങ്കുവയഫപടുന.

ചുറ്റുപഭാടുകള എങഫനയഭാണക്ക് സശ്രേണവികളുണ മൂലെധങളുണ നവിര്ണയവിക്കുന്നതക്ക് എന്നതവിനക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് 
ഉദഭാഹരേണങളുണക്ക്. കലുഷവിതമെഭായ സെഭാഹചരേധങളവില് ഫചറവിയവര് ആയധങള ഉണഭാകഭാന് 
തുനവിയന. ഒന്നഭാണ സലെഭാകമെഹഭായദ്ധണ കഴവിഞക്ക്, വളഫരേ ബഹുമെഭാനധരേഭായ ജര്മന് കുടുണബകഭാര് 
സപഭാലുണ ജസ്റ്റീവന് നവിലെനവിര്തഭാനഭായവി ചവറ്റുഫകഭാടയവില് നവിനള്ള ഭകണതവിനഭായവി 
കലെഹവിക്കുകയണഭായവി. കഭാമെ അധവിഷവിത സെമൂഹങളവില് മെഭാനധത എന്നതക്ക് അപൂര്വ്വമെഭാണക്ക്. 
യഭാഥഭാസ്ഥവിതവിക മെഭാനദണ്ഢങളകനുസെരേവിചക്ക് ഒരു ഫപണ്കുടവി വളഫരേ ആകര്ഷകതച്വണ 
കഭാണവിക്കുനഫവങവില്, അവള ഒരുപഭാടക്ക് പുരുഷ ആരേഭാധകഫരേ ആകര്ഷവിക്കുണ. മെഫറഭാരുവശതക്ക്, 
ഒരു ഫപണ്കുടവി അത്രയക്ക് ആകര്ഷകതച്വണ കഭാണവിക്കുന്നവിഫലങവില്, ഇതക്ക് 
സെന്തുലെനഫപടുതഭാനഭായവി സവഫറ ഗുണങള ഉണഭാകവിഫയടുകഭാന് സനഭാക്കുന. 
ഫഭഡൌതവികസലെഭാകഫതക്കുറവിചക്ക് വളഫരേക്കുറച്ചുമെഭാത്രണ അറവിവള്ള മെനുഷധര് 
പ്രകൃതവിപ്രതവിഭഭാസെങളുഫട നവിയന്ത്രകരേഭായവി സദവങഫളയണ പവിശഭാചുകഫളയണ സെങല്പവിക്കുന.
വളഫരേ കരുത്തുള്ള മെനുഷധഫരേ സസെനധതവിഫലെ ഉന്നത സ്ഥഭാനങളവില് നവിയമെവിചവിരുന്ന ഒരു 
കഭാലെണ ഉണഭായവിരുന. എന്നഭാല് സതഭാക്കുകളുഫട പുസരേഭാഗമെനണ അവരുഫട യദ്ധസശഷവി 
തുലെനഫപടുത്തുന. ഭൂമെവിയവില് മെനുഷധര് ഉണഭായവിരുന്ന കഭാലെണ മുതല് യദ്ധങളുണ ഉണഭായവിരുന, 
പലെരുണ ഇതവിഫന മെനുഷധ പ്രകൃതണ ആഫണന്നക്ക് വവിലെയവിരുത്തുന. പഫക, യഥഭാര്തതവില് 
വവിഭവങളുഫട കഭാമെണ ആണക്ക് സെണഘര്ഷങളകക്ക് കഭാരേണണ.

ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള ജസ്റ്റീനുകഫള സമെഭാശഫപട സെച്വഭഭാവതവിനു കഭാരേണമെഭായവി കണകഭാകഭാറുണക്ക്. 
പഫക പ്രധഭാന സെച്വഭാധസ്റ്റീനണ പഭാരേവിസ്ഥവിതവികമെഭാഫണന കഭാണഭാണ. മെനുഷധസെച്വഭഭാവഫത 
പൂര്ണ്ണമെഭായവി നവിര്വചവികഭാസനഭാ വവിവരേവികഭാസനഭാ ജനവിതകഘടനയ മെഭാത്രമെഭായവി സെഭാധവികവില. 
മെനുഷധ സെച്വഭഭാവഫത സെണബന്ധവിച്ചുള്ള ശഭാസശഭാഖകള ജസ്റ്റീനുകള, പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക 
സെഭാഹചരേധങള(ഭകണണ, പഭാര്പവിടണ, കുടുണബ ബന്ധങള, വവിദധഭാഭധഭാസെണ, മെതപഠനണ, 
വധകവിഗത അനുഭവങള), സലെഭാകഫതപറവിയണ അതവില് അവരുഫട സ്ഥഭാനഫതപറവിയണ ഉള്ള 
ആളുകളുഫട വധഭാഖധഭാനങള, തസ്റ്റീരുമെഭാനങള എന്നവിവഫയ പഠവിക്കുന.

ഇന്നക്ക് ഔചവിതധപൂര്വ്വഫമെന സതഭാനന്ന പലെതുണ ഒരുപഫക ഭഭാവവിയവില് ഉചവിതമെലഭാതതഭായവി 
പരേവിഗണവികഫപസടകഭാണ. ഇവവിഫട ബഭാകവിനവില്ക്കുന്ന സചഭാദധണ എന്നതക്ക് നവിലെവവിഫലെ 
യഭാഥഭാസ്ഥവിതവിക സ്ഥഭാപനങള നവിലെനവിര്തവിഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭായള്ള സെമൂഹതവിഫന്റെ 
ശ്രേമെതവില് നമ്മുഫട മൂലെധ വധവസ്ഥ എത്രസതഭാളമെഭാണക്ക് നവിയന്ത്രവികഫപടുന്നതക്ക് എന്നതഭാണക്ക്. 
മെനുഷധ പ്രകൃതഫത അല, മെനുഷധരുഫട സെച്വഭഭാവഫതപറവിയഭാണക്ക് നഭാണ ഉത്കണ്ഠഫപസടണതക്ക്. 
അതക്ക് ഉചവിതമെഭായ വവിദധഭാഭധഭാസെണ നല്കുന്നതവിലൂഫടയണ, ഭൂമെവിയക്ക് തഭാങഭാനഭാവന്ന 
സശഷവികനുസെരേവിച്ചുള്ള പരേവിസ്ഥവിതവി രൂപസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതവിലൂഫടയണ എളുപതവില് മെഭാറഭാന് 
സെഭാധവിക്കുണ. വവിശപക്ക്, ഫതഭാഴവിലെവിലഭായ്മ, ക്സളശങള, യദ്ധണ, ഇവ നവിലെനവില്ക്കുസമഭാള, നല 
മൂലെധങള, ആദര്ശങള, സെച്വഭഭാവണ ഇഫതഭാനണ പൂര്ണമെഭായവി സെഭാകഭാത്കരേവികഭാനഭാകവില.

നവിയമെതവിഫന്റെ ഭരേണണ

ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള കരുതുന്നതക്ക്, നമുകക്ക് പ്രശ്നങള പരേവിഹരേവികഭാനഭായവി ഭരേണനവിയമെങള 
സവണഫമെന്നഭാണക്ക്. പഫക നമുകക്ക് സവണതക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് നവിയമെങളഭാസണഭാ? നമുകക്ക് ധഭാരേഭാളണ 



നവിയമെങളുണക്ക് - ആയവിരേകണകവിനക്ക് നവിയമെങള - പഫക അവഫയലഭാണതഫന്ന നവിരേനരേമെഭായവി 
തകര്നഫകഭാണവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക്.

ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, സമെഭാഷണതവിനക്ക് എതവിരേഭായവി ആയവിരേകണകവിനക്ക് നവിയമെങള ഉണക്ക്. പഫക
ഇതക്ക് സൂക്ഷ്മമെഭായവി പരേവിസശഭാധവിചക്ക് സ്ഥവിതവിവവിവരേകണക്കുകള സനഭാകവിയഭാല് നമുകക്ക് കഭാണഭാണ, 
വളഫരേക്കുറചക്ക് ആളുകള ഭൂമെവിയവിഫലെ ഭൂരേവിഭഭാഗണ വവിഭവങളുണ നവിയന്ത്രവിക്കുന. ഒരുപഭാടക്ക് 
ആളുകളകക്ക് അവരുഫട അടവിസ്ഥഭാന ആവശധങളക്കുള്ളവ വഭാങഭാന് സപഭാലുണ പണണ 
അപരേധഭാപമെഭാണക്ക്. ഇതരേണ സ്ഥവിതവിവവിസശഷങള മെഭാറഭാഫത, ഒരു നവിയമെണ ഇറക്കുന്നതക്ക് 
സമെഭാഷണഫത തടയണ എന്നക്ക് എങഫന നമുകക്ക് കരുതഭാനഭാകുണ? പരേസെധങള ഉല്പന്നങഫള 
വളഫരേ പ്രസലെഭാഭവിപവിക്കുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് കഭാണവിക്കുസമഭാള ഇതക്ക് കൂടുതല് പ്രയഭാസെമെഭാണക്ക്. 
അറവിയഭാഫതതഫന്ന, യഎസവിഫലെ ജനങള ഒരു ദവിവസെണ 2500 ല് അധവികണ പരേസെധങളകക്ക് 
വവിസധയമെഭാകുന.

അടവിസ്ഥഭാന കഭാരേണങള പരേവിഹരേവിചവിടവിഫലങവില് ഒരു സെമെഭാധഭാന കരേഭാറവിനുസപഭാലുണ മെഫറഭാരു 
യദ്ധണ തടയഭാനഭാകവില. അനഭാരേഭാഷ്ട്ര സെഹകരേണതവിനഭായള്ള നവിയമെങള, നമുകക്ക് നവിയമെങള 
സവണതവിഫന്റെ കഭാരേണങഫളപറവി ചവിനവിക്കുന്നവില. അവര് സെണഗതവികഫള അങഫനതഫന്ന 
നവിലെനവിര്തവിഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാന് ശ്രേമെവിക്കുന. അകമെതവിലൂഫടയണ ബലെപ്രസയഭാഗതവിലൂഫടയണ 
സലെഭാകതവില് സ്ഥലെങള സകകലെഭാകവിയവിട്ടുള്ള രേഭാജധങള, കരേഭാറുകള 
ബഭാധകമെലഭാഫതതഫന്ന സ്ഥലെങളുഫടയണ വവിഭവങളുഫടയണ സമെലുള്ള അവരുഫട സ്ഥഭാനണ 
ഇസപഭാഴുണ തുടരുന. പ്രശ്നങളക്കുസമെലുള്ള ബഭാന്ഡക്ക് ഐഡുകള മെഭാത്രമെഭാണക്ക് കരേഭാറുകള. അവ 
ലെഹളകള അല്പകഭാലെസതകക്ക് മെഭാറവിവയകമെഭാത്രണ ഫചയ്യുന.

ഒരുപഫക ഗവണ്ഫമെന്റെവില് സവഫറ ആളുകള വന്നഭാല് ശരേവിയഭാകുമെഭായവിരേവിക്കുണ, മെറ്റുള്ളവഫരേക്കുറവിചക്ക്
ശ്രേദ്ധ ഉള്ള ധഭാര്മവികരേഭായ ആളുകള. അവര് ഒരുപസക പ്രശ്നങഫളലഭാണ ഇലഭാതഭാകവി 
എലഭാവരുഫടയണ സകമെതവിനുസവണവി പ്രയതവിസചകഭാണ. പഫക ഏറവണ ധഭാര്മവികരേഭായ 
ആളുകളതഫന്ന ഉന്നത സ്ഥഭാനങളവിസലെകക്ക് ഫതരേഫഞടുകഫപടഭാല് സപഭാലുണ വവിഭവങള 
ഇലഭാതവിരേവിക്കുകയഭാഫണങവില് അവവിഫട കള്ളതരേവണ, ചതവിയണ, സമെഭാഷണവണ, അഴവിമെതവിയണ 
ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. ധഭാര്മവികരേഭായ ആളുകഫള അല ആവശധണ പകരേണ എലഭാവരുഫടയണ 
സകമെതവിനു സവണവി ഭൂമെവിയവിഫലെ വവിഭവങഫള ബുദ്ധവിപരേമെഭായവി ഉപസയഭാഗവികഭാനുള്ള 
സെണവവിധഭാനമെഭാണക്ക് ആവശധണ.

പ്രശ്നങളകക്ക് കഭാരേണമെഭായ സെഭാഹചരേധങളുഫട പരേവിസശഭാധന

ഒരുപഫക പ്രശ്നങള കവിടക്കുന്നതക്ക് കൂടുതല് നവിയമെങള നവിര്മവിക്കുന്നതവിസലെഭാ ഗവണ്ഫമെന്റെവില് 
ധഭാര്മവികരേഭായ ആളുകഫള നവിയമെവിക്കുന്നതവിസലെഭാ ആയവിരേവികവില. നമുകക്ക് ആവശധമെഭായ 
വവിഭവങള എങഫനയഭാണക്ക് നഭാണ ഇസപഭാള സനടുന്നതുണ വവിതരേണണ ഫചയ്യുന്നതുണ എന്നക്ക് 
സനഭാകഭാണ. ഇതക്ക് പണണ "സെമഭാദവിക്കുന്നതവിലൂഫട" ആണക്ക് സെഭാധധമെഭാകുന്നതക്ക്. ഒരേഭാളുഫട സെമെയണ, 
സശഷവി, പ്രയതണ ഇവ സകമെഭാറണ ഫചയ്യുന്നതവിലൂഫടസയഭാ കൂടുതല് പണണ തവിരേവിച്ചുകവിട്ടുണ എന്ന 
ധഭാരേണയവില് പണ ഇടപഭാടുകളവില് "നവിസകപവിക്കുന്നതവിലൂഫടസയഭാ" ആണക്ക്. എന്നവിടക്ക് ആ പണണ 
സെഭാധനങളക്കുണ സസെവനങളക്കുണ സവണവി സകമെഭാറുന. സെഭാധനങള പരേവിമെവിധവണ 
സെഭാസങതവികവവിദധ അതവിഫന്റെ സശശവതവിലുണ ആയവിരുന്ന കഴവിഞകഭാലെതക്ക് ഇതക്ക് ഒരു നല 
രേസ്റ്റീതവി ആയവിരുന്നവിരേവികഭാണ, എന്നഭാല് ഇന്നക്ക് പുസരേഭാഗമെവിച സെഭാസങതവികവവിദധഫയ നമുകക്ക് വളഫരേ 
വധതധസ്തമെഭായ ഒരു രേസ്റ്റീതവി നടപവിലെഭാകഭാനുള്ള ഉപകരേണമെഭായവി ഉപസയഭാഗവികഭാണ.

നഭാണ കഭാരേധങഫള ശഭാസസ്റ്റീയമെഭായവി വസ്റ്റീകവിക്കുകയഭാഫണങവില്, നമള ശരേവിയഭായരേസ്റ്റീതവിയവില് 



സകകഭാരേധണ ഫചയഭാല് - എലഭാവരുഫടയണ ആവശധങളക്കുള്ളതവിസനകഭാള കൂടുതല് ഭകണവണ 
ഫഭഡൌതവിക സെഭാമെഗ്രവികളുണ ഭൂമെവിയവില് ഉണക്ക്. സെഭാസങതവികവവിദധ, വവിഭവങള, സെഭാസങതവിക സശഷവി 
എന്നവിവയഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ ഉപസയഭാഗതവിലൂഫട എലഭാവര്ക്കുണ ഉയര്ന്ന നവിലെവഭാരേതവിലുള്ള 
ജസ്റ്റീവവിതണ ലെഭധമെഭാകഭാന് ആവശധമെഭായഫതഭാഫക ഇവവിഫടയണക്ക്. സെഭാസങതവികവവിദധയഫട 
ഉപസയഭാഗണ എനപറയസമഭാള ഇവവിഫട അര്തമെഭാക്കുന്നതക്ക്, ജനങളസകഭാ പരേവിസ്ഥവിതവിസകഭാ 
പ്രശ്നങളുണഭാകഭാതതുണ സെമെയവണ ഊര്ജ്ജവണ നഷഫപടുതഭാതതുമെഭായ സെഭാസങതവികവവിദധ.

ഇതക്ക് ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കുക: സെഭാമതവികതകര്ച ഉണഭാകുസമഭാഴുണ ആളുകളകക്ക് സെഭാധനങള 
വഭാങഭാന് പണണ ഇലഭാതവിരേവിക്കുസമഭാഴുണ ഭൂമെവി അസത സ്ഥലെണ തഫന്നയസല? അസപഭാഴുണ കടകളവില് 
സെഭാധനങളുണ വവിളകള വളര്തഭാന് ഭൂമെവിയണ ഇസല? നമള കളവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന കളവിയഫട 
നവിയമെങള മെഭാത്രമെഭാണക്ക് കഭാലെഹരേണഫപടതക്ക്. അതഭാണക്ക് ബുദ്ധവിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതുണ.

പണതവിഫന്റെ നവിലെനവില്പക്ക് പലെസപഭാഴുണ സചഭാദധണഫചയഫപടുകസയഭാ പരേവിസശഭാധവികഫപടുകസയഭാ 
ഫചയഭാറവില, ഇസപഭാള നമുകക്ക് പണതവിഫന്റെ ഉപസയഭാഗഫതപറവി സനഭാകഭാണ. പണതവിനക്ക് 
സെച്വനമെഭായവി അതവിസന്റെതഭായ മൂലെധണ ഇല. അതവിനക്ക് എഫനഭാഫക വഭാങഭാന് പറ്റുണ എന്ന 
കരേഭാറവിന്പുറതക്ക് ഉള്ള ഫവറുണ ഒരു കടലെഭാസകഷ്ണതവിഫലെ ചവിത്രണ മെഭാത്രമെഭാണതക്ക്. നഭാഫള 
നൂറുരൂപകള മെഴയഭായവി ഫപയ്യുകയഭാഫണങവില്, എലഭാവരുണ സെന്തുഷരേഭാകുണ - ബഭാങര്മെഭാര് ഒഴവിഫക.

സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ സകമെഭാറതവിനഭായവി ഈ പഴയ രേസ്റ്റീതവി 
ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതുഫകഭാണക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് പ്രശ്നങള ഉണക്ക്. നമുകക്ക് ഏതഭാനുണ ചവിലെ ഉദഭാഹരേണങള 
ഇവവിഫട സനഭാകഭാണ. ബഭാകവിയള്ളവ നവിങളതഫന്ന സചര്ത്തുഫകഭാളക.

1. പണണ എന്നതക്ക് ഒരേഭാളകക്ക് ആവശധമുള്ളവയണ ലെഭധത ഉള്ളവയണ ഇ ടയവിഫലെ ഒരു 
മെഭാധധമെണ മെഭാത്രമെഭാണക്ക്. ആളുകളകക്ക് സവണതക്ക് പണണ അല, അവര്കക്ക് വവിഭവങളുഫട 
ലെഭധതയഭാണക്ക് ആവശധണ.
2. പണതവിഫന്റെ ഉപസയഭാഗണ സെമൂഹതവില് വര്ഗ്ഗസ്റ്റീകരേണതവിനുണ മുഖധമെഭായണ 
സെഭാമതവിക അസെമെതച്വതവില് ഊന്നവിയ പ്രമെഭാണവിതച്വതവിനുണ വഴവിവയന.
3. വവിനവിമെയ സശഷവി (purchasing power) തുലെധമെഫലങവില് ജനങള തുലെധരേല.
4. പണണ സവണഫമെന്ന കഭാരേണതഭാല് ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള അവര്കക്ക് ഇഷമെലഭാത 
ഫതഭാഴവിലുകളകക്ക് അടവിമെപണവി ഫചയ്യുന.
5. വന്സതഭാതവിലുള്ള അഴവിമെതവി, അതധഭാഗ്രഹണ, കുറകൃതധങള, സമെഭാഷണണ തുടങവിയവയണ
പണതവിനു സവണവിയഭാണക്ക്.
6. കൂടുതല് നവിയമെങളുണ സകഭാര്പസറഷനുകളുഫട സനടതവിനുസവണവിയഭാണക്ക് 
നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്, അവര്കക്ക് അവരുഫട തഭാല്പരേധങളക്കുസവണവി നവിയമെങള 
ഉണഭാകഭാന് ഗവണ്ഫമെന്റെക്ക് ഉസദധഭാഗസ്ഥഫരേ സെച്വഭാധസ്റ്റീനവികഭാനുണ സകക്കൂലെവി ഫകഭാടുക്കുവഭാനുണ
അനുനയവിപവികഭാനുണ ഒഫക ആവശധതവിനക്ക് പണമുണക്ക്.
7. വവിനവിമെയ സശഷവിഫയ നവിയന്ത്രവിക്കുന്നവര്കക്ക് വന് സെച്വഭാധസ്റ്റീനമുണക്ക്.
8. പരേവിമെവിതമെഭായ വവിനവിമെയസശഷവി ഉള്ളവരുഫട പ്രവര്തനങഫള നവിയന്ത്രവികഭാന് പണണ 
ഉപസയഭാഗവിക്കുന.
9. വവിലെ കൂടഭാന് സവണവി ചവിലെസപഭാഫഴഭാഫക ഭകണപദഭാര്തങള സപഭാലുള്ള 
സെഭാധനങള നശവിപവിച്ചുകളയഭാറുണക്ക്; സെഭാധനങള കുറവഭായവിരേവിക്കുസമഭാള അതവിഫന്റെ 
വവിലെ കൂടുന.
10. നവിരേനരേമെഭായ ഉല്പഭാദനതവിനഭായവി, പുറസമെയള്ള ഡവിസസെന് മെഭാറതവിഫന്റെ ഫലെമെഭായവി
വന്സതഭാതവില് വസ്തുകള പഭാഴഭാകുകയണ ലെഭധമെഭായ വവിഭവങളകക്ക് കഭാമെണ ഉണഭാകുകയണ 
ഫചയ്യുന.



11. മെഭാലെവിനധ സെണസരേണതവിനഭായള്ള ഫമെചഫപടരേസ്റ്റീതവികളുഫട ഉയര്ന്ന ഫചലെവക്ക് കഭാരേണണ 
ഒരുപഭാടക്ക് പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക പ്രശ്നങള ഉണഭാകുന.
12. ഭൂമെവി ലെഭാഭതവിനുസവണവി ഫകഭാള്ളയടവികഫപടുകയഭാണക്ക്.
13. സെഭാസങതവികവവിദധയഫട സനടങള സവണത്ര വവിനവിമെയസശഷവി(purchasing power) 
ഉള്ളവര്ക്കുമെഭാത്രസമെ വവിതരേണണ ഫചയഫപടുനള.
14. പ്രധഭാനമെഭായണ, സകഭാര്പസറഷനുകളുഫട അടവിസ്ഥഭാന ലെകധണ ലെഭാഭണ ആയതുഫകഭാണക്ക്, 
ഒരു സമെഖലെയവിഫലെ തസ്റ്റീരുമെഭാനങളുണ ജനങളസകഭാ പരേവിസ്ഥവിതവിസകഭാ ഉള്ള 
സനടതവിനുസവണവി ആയവിരേവികവില, മെറവിചക്ക് പ്രധഭാനമെഭായണ സെമതക്ക് 
സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതവിലുണ വസ്തുകളക്കുണ അധവികഭാരേതവിനുണ സവണവിയണ ആയവിരേവിക്കുണ.

സെഭാമൂഹവിക പുസരേഭാഗതവിയവിഫലെ അടുത ഘടണ.

നമുഫകലഭാണ ഫപഭാതുവഭായവി ഉള്ളതക്ക് എനഭാണക്ക്? ഇവവിഫട പ്രഭാധഭാനധണ എനവിലെഭാണക്ക്? രേഭാഷ്ട്രസ്റ്റീയ 
ആദര്ശങളക്കുണ മെത വവിശച്വഭാസെങളക്കുണ സെഭാമൂഹവിക ആചഭാരേങളക്കുണ ഉപരേവിയഭായവി എലഭാ 
രേഭാജധങളുണ ജനങളുണ പ്രകൃതവി വവിഭവങഫള ആശ്രേയവിക്കുന; നമുഫകലഭാവര്ക്കുണ ശദ്ധവഭായവണ 
ഫലെപുഷമെഭായ മെണണ ആവശധമെഭാണക്ക്. പവിഫന്ന ഉര്ന്ന നവിലെവഭാരേമുള്ള ജസ്റ്റീവവിതണ 
പുലെര്ത്തുവഭാനഭാവശധമെഭായ സെഭാസങതവികവവിദധയണ സെഭാസങതവിക സവദഗ്ദ്ധധവണ. ശദ്ധമെഭായ 
അനരേസ്റ്റീകവണ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേവണ നവിലെനവിര്തഭാനഭാനുള്ള സെഭാസങതവികവവിദധ, 
ഭൂമെവിയവിഫലെ എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാകുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് നമ്മുഫട സെഭാമൂഹവിക രേസ്റ്റീതവികഫള നഭാണ 
ഫമെചഫപടുതവിസയകഭാണ. പഫക ഇതരേണ ഒരു മെഭാറതവിനുസവണവി ഫചലെവവിട്ടുതുടങഭാന് 
ആവശധമെഭായ പണണ ഇവവിഫട ഇല, എന്നഭാല് ഇതവിനക്ക് ആവശധമെഭായതവിലുണ കൂടുതല് വവിഭവങള 
ഭൂമെവിയവിലുണക്ക്.

ഒരു അവസലെഭാകനണ: ഭൂമെവിയവില് വവിഭവങള സെമൃദ്ധമെഭായവി ഉണക്ക്. പണതവിഫന്റെ 
ഉപസയഭാഗതവിലൂഫട ഈ വവിഭവങഫള വവിതരേണണ ഫചയ്യുന്ന നമ്മുഫട രേസ്റ്റീതവി വളഫരേയധവികണ 
ക്സളശങള ഉണഭാക്കുന്ന കഭാലെഹരേണഫപട ഒന്നഭാണക്ക്. നമുകക്ക് പണണ അല ആവശധണ പകരേണ 
എലഭാവരുഫടയണ സനടതവിനുസവണവി, ഭൂമെവിയവിഫലെ വവിഭവങളുഫട ബുദ്ധവിപൂര്വ്വമെഭായ കമെസ്റ്റീകരേണണ 
ആണക്ക്. നമുകക്ക് ഒരു വവിഭവ അധവിഷവിത സെഭാമതവികരേസ്റ്റീതവി(resource-based economy.) 
പ്രസയഭാഗവിക്കുകവഴവി ഇതക്ക് ഫമെചഫപട രേസ്റ്റീതവിയവില് നടപഭാകഭാനഭാകുണ.

വവിഭവ അധവിഷവിത സെമദക്ക്-വധവസ്ഥ (Resource-based Economy)

ഇനവഫരേ മുസന്നഭാട്ടുവയഫപടവിട്ടുള്ളവഫയകഭാഫളഭാഫക വളഫരേ വധതധസ്തമെഭായ ഒരു ആശയണ 
ആണവിതക്ക്. ചുരുകവിപറയകയഭാഫണങവില്, റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവി പണതവിനുപകരേണ 
വവിഭവങഫളയഭാണക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതക്ക്. ആളുകളകഭാവശധമെഭായ എന്തുസെഭാധനണ ആഫണങവിലുണ 
പണസമെഭാ ഫകഡവിസറഭാ ബഭാര്ടസറഭാ അഫലങവില് ഏഫതങവിലുണ വവിധതവിലുള്ള സസെവനങളുഫടസയഭാ 
ആവശധമെവിലഭാഫതതഫന്ന ഇതവില് ലെഭധമെഭാകുണ. റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില് 
സലെഭാകതവിഫലെ മുഴുവന് വവിഭവങളുണ ഭൂമെവിയവിഫലെ എലഭാവരുഫടയണ ഫപഭാതുവഭായ സെച്വതഭായവി 
കഭാണുന.

ഒരു രേഭാജധതവിഫന്റെയണ യഥഭാര്ത സെമതക്ക് പണണ അല, പകരേണ അവവിഫടയള്ള സെമൃദ്ധമെഭായ 
വവിഭവങളുണ കൂടുതല് മെനുഷധതച്വപരേമെഭായ സെമൂഹതവിനുസവണവി കഭാമെണ ഇലഭാതഭാകഭാന് 
പ്രയതവിക്കുന്ന ജനങളുണ ആണക്ക്.

ഇസപഭാഴുണ നവിങള ആശയക്കുഴപതവിലെഭാഫണങവില് ഇതക്ക് ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കൂ: ഒരു കൂടണ ആളുകള 
കുസറ പണവണ സെച്വര്ണ്ണവണ രേതങളുമെഭായവി ഒരു ദച്വസ്റ്റീപവില് അകഫപട്ടുസപഭായവി, പസക ദച്വസ്റ്റീപവില് 



ഫലെപുഷമെഭായ മെസണ്ണഭാ മെതധങസളഭാ ശദ്ധജലെസമെഭാ ഒനമെവിഫലങവില് ആ സെമതക്ക് അവരുഫട 
അതവിജസ്റ്റീവനതവിനക്ക് ഉപകഭാരേഫപടഭാതതഭായവിരേവിക്കുണ.

ഫപഫടഫന്നഭാരുദവിവസെണ സലെഭാകത്തുള്ള എലഭാ പണവണ അപ്രതധകമെഭായഭാസലെഭാ? സമെല്മെണണ 
ഫഭാകറവികളുണ മെറ്റു വവിഭവങളുണ നവിലെനവില്ക്കുസവഭാളണ, നമ്മുഫട ഫഭഡൌതവിക ആവശധങള 
നവിറസവറഭാന്സവണ എന്തു സവണഫമെങവിലുണ നമുകക്ക് ഉണഭാകവിഫയടുകഭാണ. അടവിസ്ഥഭാനപരേമെഭായവി, 
ആളുകളകക്ക് യഥഭാര്ഥതവില് ആവശധണ പണമെല; പകരേണ, ജസ്റ്റീവവിതതവിഫലെ 
അവശധസെഭാധനങളുഫട ലെഭധതയഭാണക്ക്.

ഒരു റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില്, വവിഭവങള മുഴുവന് ജനങളുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതണ 
ഫമെചഫപടുതഭാനഭായവി സനരേവിടക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുന. പണതവിനു പകരേണ വവിഭവങഫള 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ള ഒരു സെഭാമതവികവധവസ്ഥയവില്, ജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ എലഭാ 
ആവശധകതകളുണ എലഭാവര്ക്കുണ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേവണ എളുപതവില് ലെഭധമെഭാകഭാനഭാകുണ.



അധധഭായണ അഞക്ക്

   ഒര വവവസയയല നയനന മറററനയലലകന

പരേവിവര്തനണ - കഭാലെഘടതവിഫന്റെ സൂചനകള 

ഒട്ടുമെവിക ആളുകളുണ, നവിലെവവിഫലെ സെഭാമൂഹവിക കമെസ്റ്റീകരേണങള അവര്കക്ക് പ്രഭാസയഭാഗവികമെലഭാഫത 
വരുന്നതുവസരേയണ ബദല് മെഭാര്ഗ്ഗങഫളപറവി ചവിനവികവില. നമ്മുഫട സെമൂഹതവില് ആഴതവില് 
സവരുറപവിചവിരേവിക്കുന്ന പണണ സപഭാഫലെയള്ള ഒരു സെമ്പ്രദഭായതവില് നവിനള്ള മെഭാറതവിനക്ക് 
ഒരുപഫക നവിലെവവിലുള്ള സെമ്പ്രദഭായതവിഫന്റെ തകര്ച തഫന്ന സവണവിവരുണ. ഈ തകര്ച 
ഇസപഭാള തഫന്ന നടനഫകഭാണവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക് എനള്ളതവിഫന്റെ സൂചനകളഭാകഭാണ ഒരുപഫക 
ഇന്നക്ക് നടക്കുന്ന പലെ സെണഭവങളുണ.

സലെഭാകതവിഫലെ വധവസെഭായവല്കൃത രേഭാഷ്ട്രങഫളലഭാണ ആസഗഭാള സെമദ്ഘടനയവില് കുറഞ 
ഫചലെവവില് മെതരേവിച്ചുനവില്കഭാനഭായവി കൂടുതല് കൂടുതല് യന്ത്രവല്കരേണണ ഏര്പഭാടഭാക്കുന. ഈ
പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധയഫട പരേവിണതഫലെഫമെഫനന്നഭാല്, ഒരുപഭാഫടഭാരുപഭാടക്ക് ആളുകളകക്ക് 
അവരുഫട ഫതഭാഴവില് നഷഫപടുകയണ, സെച്വനണ കഭാരേധങളുണ കുടുണബതവിഫന്റെ കഭാരേധങളുണ 
സനഭാകഭാന് കഴവിയഭാഫതവരേവികയണ ഫചയ്യുണ. യന്ത്രവല്കരേണവണ കമഫ്യൂടര് വല്കരേണവണ 
അവയഫട പരേമെഭാവധവി സശഷവിയവില് ഉപസയഭാഗവിക്കുസമഭാള വധഭാവസെഭായവികഫതഭാഴവിലെഭാളവികള 
മെഭാത്രമെല, ഒരുപഭാടക്ക് ഉസദധഭാഗസ്ഥരുണ യന്ത്രങളഭാല് പുനനഃസ്ഥഭാപവികഫപടുണ. അനരേഫലെമെഭായവി, 
ഓസടഭാസമെറഡക്ക് വധവസെഭായശഭാലെകള നവിര്മവിക്കുന്ന ഉല്പന്നങള വഭാങഭാന് 
വളഫരേക്കുറച്ചുസപര്കക്ക് മെഭാത്രസമെ സെഭാധവിക്കുകയള. ഫതഭാഴവിലുകളുണ നവിര്മഭാണശഭാലെകളുണ 
കുറഞനവിരേകവില് നവിരേനരേണ പുറണപണവികരേഭാറവിനക്ക് ഫകഭാടുക്കുന്നതുണ, പരേവിസ്ഥവിതവിഫയ 
സെണബന്ധവിച വവിലെക്കുകള മെഭാറവിഫകഭാടുക്കുന്നതുണ ഒഫക കുറച്ചുകഭാലെസതയക്ക് നലഫതന സതഭാനണ,
പഫക അവസെഭാനണ അതക്ക് ദുരേനമെഭാഫണന്നക്ക് ഫതളവിയവിക്കുണ. ഫതഭാഴവിലെവിലഭാതഭാകുന്ന ഒരുപഭാടക്ക് 
സപര്കക്ക് വരുമെഭാനണ നഷഫപടുണ അങഫന അവര്കക്ക് വസ്റ്റീടുണ വസ്തുകളുണ നഷമെഭാകുണ.

2030 ആകുന്നസതഭാഫട എളുപതവില് കുഴവിഫചടുകഭാവന്ന എണ്ണയക്ക് ഗുരുതരേമെഭായ കഭാമെണ 
ഉണഭാകുഫമെന്നക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് ശഭാസജ്ഞന്മെഭാര് ഉറപവിച്ചുപറയന. എണ്ണ മുഴുവനഭായണ 
തസ്റ്റീര്നസപഭാകവിലഭായവിരേവികഭാണ, പഫക അതക്ക് സെണസരേവിഫചടുക്കുന്നതക്ക് സെഭാമതവികമെഭായണ 
ഫഭഡൌതവികമെഭായണ പ്രയഭാസെമെഭാകുണ. കസമെണ, അതക്ക് കുഴവിഫചടുകഭാനുണ സെണസരേവികഭാനുണ 
നവിലെവവിലുള്ളതവിഫനകഭാളുണ അധവികണ ഊര്ജ്ജണ ആവശധമെഭായവിവരുണ. പ്രകൃതവിവഭാതകതവിനുണ 
ഇതുതഫന്നയഭാകുണ സെണഭവവിക്കുക, അതക്ക് കുറച്ചുകൂടവി ഫപഫടന്നഭായവിരേവിക്കുണ.

ലെഭാഭനവിരേകക്ക് നവിലെനവിര്തഭാനഭായവി കചവടങള ഭൂമെവിയഫട മെണണ, ഫവള്ളവണ, പ്രകൃതവിവവിഭവങളുണ
കൂടുതല് ചൂഷണണ ഫചയ്യുണ. ഇതരേണ സെണഭവവവികഭാസെങള കൂടുതല് സെഭാമൂഹവിക-പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക 
പ്രശ്നങള ഉണഭാക്കുണ. കടണ/പണണ അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ള വധവസ്ഥയഫട തകര്ച 
ഉണഭാകുസമഭാള മെഭാത്രസമെ ഒരുപഫക ആളുകളകക്ക് അതവിലുള്ള വവിശച്വഭാസെണ നഷഫപടുകയള. 
അസപഭാള അവര്കക്ക് ആസഗഭാള റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവി എങഫന പ്രവര്തവിക്കുന 
എന്നക്ക് അസനച്വഷവിക്കുകയണ അതരേണ ഒരു സെമൂഹതവില് ജസ്റ്റീവവിതണ എങഫനയഭായവിരേവിക്കുണ എന്നക്ക് 
ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കുകയണ ഫചയഭാണ. തുടര്നള്ള അധധഭായങളവില്, ഈ പുതവിയ 
ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവിയവിസലെകക്ക് അനുകൂലെനണ നടത്തുന്നതവിനുള്ള പ്രകവിയകളുഫട ഒരു ഏകസദശരൂപണ 
പരേവിസശഭാധവികഭാണ.



അധധഭായണ ആറക്ക്

ഭഭാവവിയഫട രൂപകല്പന  യകമെഭായ ഒരു ഭഭാവവിയവിസലെക്കുള്ള മെഭാറണ—

ആദധ ചുവടുകള

ഒരു വവിഭവ അധവിഷവിത സെഭാമതവിക രേസ്റ്റീതവി നടപവില് വരുത്തുന്നതവിനക്ക്, സെഭാമൂഹവിക 
പരേവിഷ്കര്തഭാകള ശഭാസസ്റ്റീയ രേസ്റ്റീതവികള അവലെണബവിക്കുകയണ "നമുകക്ക് ഇവവിഫട എഫനഭാഫക 
ലെഭധമെഭാണക്ക്" എന്നക്ക് അസനച്വഷവിക്കുകയണ സവണണ. എലഭാണ തഫന്ന ഏറവണ കഭാരേധകമെമെഭായ 
രേസ്റ്റീതവിയവില്, സകമെ ഫസെഡൌകരേധങസളഭാടു കൂടവി, നവിലെനവില്പ്പുള്ളവ ആയവിരേവികണണ. ആസഗഭാള 
ജനസെണഖധയനുസെരേവിചക്ക് എലഭാ ജനങളുഫടയണ അടവിസ്ഥഭാന ആവശധങളകഭായള്ള 
സെഭാസങതവികമെഭായ കണഫകടുപവിനഭാണക്ക് മുന്ഗണന. വസ്റ്റീടുകള, ഭകണണ, ജലെണ, ആസരേഭാഗധ 
സെണരേകണണ, ഗതഭാഗതണ, വവിദധഭാഭധഭാസെണ, അങഫനയള്ള ആവശധങഫളഭാഫക ഗ്രഹതവിനക്ക് 
നല്കഭാനഭാകുന്ന വവിഭവങളുഫട ലെഭധതയമെഭായവി ഒത്തുസനഭാകണണ. ഭൂമെവിയവില് സജവ ശണഖലെ 
സൃഷവിക്കുന്ന മെറ്റു ജസ്റ്റീവവികളുഫട ആവശധങളുമെഭായണ ഇതക്ക് സെന്തുലെനഫപടണണ.

പ്രധഭാന ഉസദശധണ എന്നതക്ക് കഭാമെഫത അതവിജസ്റ്റീവവികലുണ സലെഭാകതവിഫലെ എലഭാ ആളുകളുഫടയണ 
ആവശധങളക്കുള്ളതുണ ലെഭധമെഭാകലുണ ആണക്ക്.പ്രഭാസയഭാഗവികവണ നവിലെനവില്പ്പുള്ളതുമെഭായ ഒരു 
നഭാഗരേവികതഫയ എത്രയണ ഫപഫടനതഫന്ന ഫകടവിപടുക്കുന്നതവിനക്ക് വളഫരേയധവികണ ഊര്ജ്ജണ 
ആവശധമെഭായവിവരുണ. അതധഭാവശധമെഭായണ സവണതക്ക് ആസഗഭാളതലെതവില് ഉള്ള ഒരു 
ഊര്സജ്ജഭാല്പഭാദന ഉപഭായണ ആണക്ക്. കൂടഭായ സെണരേണഭമെഭായവി മുന്ഫപങ്ങുണ ഇലഭാതവിരുന്ന 
തരേതവിഫലെ ഒരു ആസഗഭാള പദ്ധതവി ആവശധമെഭാണക്ക്.

ഊര്ജ്ജണ

നഭാഗരേവികതയഫട പുസരേഭാഗതവിയഫട ഉപസയഭാഗപ്രദമെഭായ മെഭാനദണ്ഢങളവില് ഒന്നക്ക് ഓസരേഭാ 
വധകവിയണ ലെഭധമെഭായ ഊര്ജ്ജതവിഫന്റെ അളവഭാണക്ക്. ഒരു പരേവിധവിവഫരേ, ഇന നവിങള 
അനുഭവവിക്കുന്ന ഫഭഡൌതവിക സഖങള, നവിങള ഉപസയഭാഗഫപടുത്തുന്ന ഊര്ജ്ജതവിഫന്റെ 
അളവവിഫന ആശ്രേയവിചവിരേവിക്കുന. നവിങളക്കു ലെഭധമെഭാകുന്ന സവദദ്യുതവിയഫടയണ ഫപസടഭാളവിഫന്റെയണ
വവിതരേണണ നവിര്തലെഭാകവിയഭാലുള്ള അവസ്ഥ ആസലെഭാചവിച്ചുസനഭാക്കൂ. നവിങളകക്ക് കഭാരേധങള 
ഫചയഭാന് സെച്വനണ സപശവിബലെണ ഉപസയഭാഗവിസകണവിവരുണ.

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവി ശദ്ധമെഭായ ഊര്ജ്ജ സശ്രേഭാതസ്സുകളവിലെഭാണക്ക് പ്രവര്തവിക്കുക. 
ആവശധമെഭായതക്ക് ലെഭധമെഭാക്കുന്നതവിസലെഭാ നടപവിലെഭാക്കുന്നതവിസലെഭാ സെഭാമതവിക പരേവിമെവിധവികള 
ഇഫലങവില് മെഭാത്രസമെ ഇതക്ക് സെഭാധധമെഭാകുകയള. ലെഭാഭണ, സെച്വതക്ക്, കഭാമെണ ഇവയഫട വവിലെക്കുകള 
ഇലഭാതഭാകവികഴവിയസമഭാള, ഗസവഷണശഭാലെകള ഒരുമെവിചക്ക് പ്രവര്തവികഭാന് തുടങ്ങുകയണ 
സെച്വതന്ത്രമെഭായവി വവിവരേങള സകമെഭാറുകയണ ഫചയ്യുണ. അനവിമെലെകധണ പണമുണഭാകഭാന് സവണവി 
ഫതഭാഴവില് തുടരുക എന്നതല, മെറവിചക്ക് ഫലെപ്രഭാപവിയഫട ഗുണങള ഫപഫടനതഫന്ന 
ഫസെഡൌജനധമെഭായവി ഗ്രഹതവിഫലെ ഫമെഭാതണ ജനങളവിസലെക്കുണ എതവിക്കുക എന്നതഭാണക്ക്. 
അതുഫകഭാണ്ടുതഫന്ന ഇവവിഫട അവകഭാശപത്രങളുഫടസയഭാ(patents) ഉടമെസ്ഥഭാവകഭാശണ 
സെണബന്ധവിച്ചുള്ള വവിവരേങളുഫടസയഭാ ആവശധമെവില.

അനവിമെഫലെങള ഉടന്തഫന്ന എലഭാ ആളുകളക്കുണ സനടമുണഭാക്കുണ എന്നതവിനഭാല്, 



ഒരുപഭാടുസപര് ഉതഭാഹസതഭാഫട പ്രവര്തവിയവിസലെര്ഫപസടയഭാവന്ന ഒരു പദ്ധതവി ആണവിതക്ക്. 
പദ്ധതവിയക്ക് ആവശധമെഭായ, വധതധസ്തസമെഖലെകളവില് നവിനള്ള പ്രവര്തകരുഫട സെണഘണ 
ഊര്ജ്ജണ, യന്ത്ര സെണവവിധഭാനങള എന്നവിവയവില് പ്രവര്തവിക്കുണ. ഇതക്ക് സെഭാധനങളുണ 
സസെവനങളുണ ഉയര്ന്നസതഭാതവില് ലെഭധമെഭാക്കുണ. വവിദധഭാര്ഥവികളസപഭാലുണ 
പ്രശ്നപരേവിഹരേവിഹഭാരേതവിനുള്ള എളുപസമെറവിയ രേസ്റ്റീതവികളവില് എതഭാന് പങ്കുസചരുണ.

ഭഭാവവിയവിഫലെ സസെനധണ ഇതഭാകഭാണ, ഭൂമെവിഫയയണ അതവിഫലെ ജനങഫളയണ രേകവികഭാനുണ 
പുനരുദ്ധഭാരേണണ ഫചയഭാനുണ ഉള്ള ബൃഹതഭായ, സെമെഭാധഭാനപരേമെഭായ പടഫയഭാരുകണ. ഇതക്ക് 
മുന്ഫപഭാരേവികലുണ സെണഭവവിചവിടവില, പണണ ഒരു തടസമെഭാകഭാതവിരേവിക്കുസമഭാള മെഭാത്രസമെ ഇതക്ക് 
സെഭാധധമെഭാകൂ. പ്രശ്നണ നമുകക്ക് പണണ ഉസണഭാ എനള്ളതല, നമുകക്ക് അതവിനുള്ള വവിഭവങളുണ 
പുതവിയ മെഭാര്ഗ്ഗണ നയവികഭാനുള്ള സശഷവിയണ ഉസണഭാ എന്നതഭാണക്ക്.

ഒരു വധവസ്ഥയവില് നവിന്നക്ക് മെഫറഭാരു വധവസ്ഥയവിസലെക്കുള്ള പരേവിവര്തനതവില്, കഭാമെണ ഉള്ള 
പ്രസദശങളവില് ഭകണണ പഭാകണ ഫചയഭാനുണ ജലെശദ്ധസ്റ്റീകരേണതവിനുണ തഭാപ സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേണവികള 
ലെഭധമെഭാക്കുണ. ആ പ്രസദശങളവിസലെകക്ക് കപലെവില് അയസകണ്ടുന്ന ഭകണണ ഉണകവി, ചുരുകവി 
സൂകവിക്കുണ. അങഫന ചരേക്കുകയറതവിനക്ക് സ്ഥലെണ ലെഭാഭവികഭാണ. പഭായഫചയ്യുന്നതക്ക് 
ജസ്റ്റീര്ണ്ണവിച്ചുസപഭാകഭാന് പറ്റുന്നതരേതവിലുള്ളതുണ അണുബഭാധ ഉണഭാകഭാതതുമെഭായ സെണഭരേണവികളവില്
ആണക്ക്. ഭലെപുഷമെഭായ മെണ്ണവിലഭാത പ്രസദശങള സഹസടഭാസപഭാണവികക്ക് കൃഷവി, മെതധകൃഷവി, 
മെതധബന്ധനണ ഇവ ഉപസയഭാഗവിക്കുണ. പരേവിവര്തന കഭാലെതക്ക് ഊര്ജ്ജണ ലെഭാഭവികഭാനഭായവി, 
ഓസരേഭാ കുടുണബങളുണ അവരേവര്ക്കുള്ള ഭകണണ ഉണഭാക്കുന്നതവിനു പകരേണ വസ്റ്റീടുകളവിസലെക്കുണ 
ഭകണശഭാലെകളവിസലെക്കുണ വരുന്ന ഭകണണ വവിതരേണണ ഫചയഭാന് ഭകധ വവിതരേണ സകന്ദ്രങള 
ആകുണ ഉണഭാകുക. സെഭാധനങളുണ സസെവനങളുണ ലെഭധമെഭാകഭാനുള്ള ഇതരേണ ബൃഹദക്ക് പദ്ധതവികള 
സലെഭാകവധഭാപകമെഭായവി പ്രഭാസയഭാഗവികമെഭാകണണ.

വവിപുലെമെഭായ ഊര്ജ്ജ സസഭാതസ്സുകള കണ്ടുപവിടവിചക്ക് വവികസെവിപവിഫചടുകഭാണ. കഭാറക്ക്, തവിരേമെഭാലെ, 
സവലെവിസയറണ, സെമുദപ്രവഭാഹങള, തഭാപവധതവിയഭാനങള, ഫവള്ളചഭാടണ, ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജണ, 
ഇലെസകഭാസഭാറവികക്ക്, സഹഡ്രജന്, പ്രകൃതവിവഭാതകണ, ആല്ഗകള, ബസയഭാമെഭാസെക്ക്, ബഭാകസ്റ്റീരേവിയ, 
സഫസെക്ക് ടഭാന്സവിഷന്, ഫതര്മെവിസയഭാണവികക്ക് (സലെഭാസഹഭാപരേവിതലെതവിഫലെ ഇലെസകഭാണുകഫള 
ചൂടഭാകവിയ സശഷണ തണുത ഉപരേവിതലെതവിസലെകഭാക്കുസമഭാള ഉള്ള സവദദ്യുതവി). കൂടഭാഫത തഭാപ 
സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേണതവിനഭായവി ഉപസയഭാഗവികഭാവന്ന ഫ്രെസ്നേല് ഫലെന്സകളുഫട സശഷവി, ഇവഫയലഭാണ.

നകത്രങളവിലുണ പ്രപഞണ ഫമെഭാതവണ ഉള്ള ഊര്ജ്ജമെഭാണക്ക് ഫഫ്യൂഷന് എനര്ജവി. അതവിഫന 
എങഫന ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാണ എന നഭാണ പഠവിച്ചുകഴവിയസമഭാള, സലെഭാകതവിഫന്റെ ഊര്ജ്ജ 
പ്രതവിസെന്ധവി പ്രശ്നങള എഫന്നസന്നയമെഭായവി പരേവിഹരേവികഫപടുണ. ഹഭാനവികരേമെഭായ ഫലെങസളഭാ 
അപകടകരേമെഭായ വവിഷപദഭാര്തങളഭാല് മെലെവിനസ്റ്റീകരേണസമെഭാ ഇല. ആഫകയള്ള അവശവിഷണ 
എന്നതക്ക് ഹസ്റ്റീലെവിയതവിഫന്റെ ചഭാരേണ മെഭാത്രമെഭാണക്ക്.

സെമുദവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയര് ഇരുപതഭാണ നൂറഭാണവിഫന്റെ അവസെഭാനതവില് അറവിയവിചതക്ക്, 
ഫഭഡൌസമെഭാപരേവിതലെതവിഫന്റെ 70.8 ശതമെഭാനവണ ഉളഫകഭാളന്ന സെമുദങളുഫട വവിപുലെമെഭായ 
ഊര്ജ്ജസശഷവിഫയ നമള ഉപസയഭാഗവിക്കുകയഭാഫണങവില്, ഇസപഭാഴസതയക്ക് സവണതുണ 
ഭഭാവവിയവില് വരേഭാനവിരേവിക്കുന്ന ദശലെകകണകവിനക്ക് വര്ഷങളക്കുസവണതുമെഭായ ഊര്ജ്ജണ 
എളുപതവില് സനടഭാനഭാകുണ എന്നഭാണക്ക്.

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവിഫലെ നഗരേനവിര്മഭാണതവിഫന്റെ ഒരു പ്രധഭാനഫപട കഭാരേധണ 
എന്നതക്ക് നഗരേതവിനുസവണ എലഭാ ഊര്ജ്ജവണ നഗരേതവിഫന്റെ ഘടനയവില്നവിനതഫന്ന 
സശഖരേവിഫചടുക്കുന്നതഭാണക്ക്. ഇതക്ക് പവിന്നസ്റ്റീടക്ക് "നഗരേങള" എന്ന ഭഭാഗതക്ക് വവിശദസ്റ്റീകരേവിക്കുനണക്ക്.



ഉപസയഭാഗഫപടുതവിയവിടവിലഭാത മെഫറഭാരു ഊര്സജ്ജഭാല്പഭാദനരേസ്റ്റീതവി എന്നതക്ക് പസ്റ്റീസസെഭാഇലെകവികക്ക് 
പദഭാര്ഥങളുഫട പുസരേഭാഗതവി ആണക്ക്, പവിഫന്ന തവിരേമെഭാലെകളുഫട ഉയര്ചയണ തഭാഴ്ചയണ കഭാരേണണ 
ഉസതജവികഫപടുന്ന സെവിലെവിണറുകളക്കുള്ളവിഫലെ ലെഭാമെവിസനറടക്ക് സെസങതങള.

ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജണ, അഥവഭാ ഭൂമെവിയവില് നവിനണ ഉല്പഭാദവിപവികഫപടുന്ന തഭാസപഭാര്ജ്ജണ, 
സലെഭാകതക്ക് ഉപസയഭാഗഫപടുത്തുന്നതക്ക് വളഫരേയധവികണ പ്രഭാസയഭാഗവികമെഭായവിടഭാണക്ക്. 
ഫഭഡൌസമെഭാപരേവിതലെതവില് ലെഭധമെഭായതവിഫന്റെ 1% ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജണ നഭാണ സവണവവിധണ 
ഉപസയഭാഗഫപടുതവിയഭാല്, നമ്മുഫട ഊര്ജ്ജ പ്രതവിസെന്ധവികള എലഭാണ ഇലഭാതഭാകുണ എന്നക്ക് 
ശഭാസജ്ഞര് പ്രവചവിക്കുന. അവര് ശരേവിയഭാഫണന ഫതളവിയവികഭാന്, ഒരു വവിഭവ അധവിഷവിത 
സെഭാമതവിക വധവസ്ഥയവില് പണതവിഫന്റെ പരേവിമെവിധവികള ഇലഭാഫത സെമൂഹതവിനക്ക് സെഭാധവിക്കുണ.

ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജതവിനക്ക് സലെഭാകതവിഫലെ സഫഭാസെവില് ഇന്ധന വവിഭവങളവില് 
നവിനള്ളതവിഫനകഭാള 500 ഇരേടവി ഊര്ജ്ജണ പ്രദഭാനണ ഫചയഭാനഭാകുണ. ഇതക്ക് ആസഗഭാളതഭാപനണ 
കുറയണ. സഫഭാസെവില് ഇന്ധനങഫള അസപകവിചക്ക് ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജ നവിലെയങള ഉണഭാക്കുന്ന 
മെലെവിനസ്റ്റീകരേണണ നവിസഭാരേമെഭാണക്ക്. ഇതക്ക് സനടജന് ഓക്സസെസഡഭാ കഭാര്ബണ് 
ഡസയഭാക്സസെസഡഭാ ബഹവിര്ഗമെവിപവിക്കുന്നവില. പവര്പ്ളഭാന്റെവിനു മുഴുവനഭായണ തഭാരേതസമെധന വളഫരേ
കുറച്ചു സ്ഥലെണ മെതവി പ്രവര്തവികഭാന്. പണ സെമദക്ക് വധവസ്ഥ ഓയവില് പ്രകൃതവിവഭാതക 
കമനവികളഭാല് നവിയന്ത്രവികഫപടഭാതവിരുന്നഭാല്, ഫകടവിടങഫള ചൂടഭാകഭാനുണ തണുപവികഭാനുമുള്ള 
ഏറവണ ഉപസയഭാഗപ്രദമെഭായ രേസ്റ്റീതവി ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജണ ആയവിരേവിക്കുണ. സസെനവിക 
ആവശധങളകഭായവി നമള ഫചലെവവിടുന്നതവിഫന്റെ പതവിഫലെഭാരേണശണ ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജ 
ഉല്പഭാദനതവിഫന്റെ വവികസെനതവിനഭായവി ഫചലെവവിടവിരുഫന്നങവില്, നമ്മുഫട ഊര്ജ്ജ പ്രതവിസെന്ധവി 
വളഫരേ മുന്പുതഫന്ന നഭാണ പരേവിഹരേവിചവിരുസന്നഫന.

ഐസ്ലന്ഡക്ക് സപഭാലുള്ള പ്രസദശങളവില്, അടഞ പരേവിസ്ഥവിതവിയവില്, വര്ഷണ മുഴുവന് 
സെസെധങള വളര്തഭാന് ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന. ഒരു വവിഭവ അധവിഷവിത 
സെഭാമതവിക വധവസ്ഥയവില് ഈ രേസ്റ്റീതവി ഉപസയഭാഗവിചക്ക് എലഭാ കഭാലെഭാവസ്ഥയവിലുണ ധഭാരേഭാളണ 
ശദ്ധമെഭായ പചകറവികള കൃഷവിഫചയ്ഫതടുകഭാനഭാകുണ. തഭാപനസമെഭാ ശസ്റ്റീതസ്റ്റീകരേണസമെഭാ 
ആവശധമെഭായ പ്രസദശങളവില് മെതധകൃഷവിയഭായണ ഇസത രേസ്റ്റീതവിതഫന്ന ഉപസയഭാഗവികഭാണ. ഗളഫക്ക് 
പ്രവഭാഹങളുഫട ഒരു ഭഭാഗഫത ഒഴുകവിഫന ഉപസയഭാഗവിചക്ക് സെമുദതവിനടവിയവിഫലെ വലെവിയ 
ടര്സബനുകള കറകഭാനഭാകുണ. ഇതക്ക് വന്സതഭാതവില് ശദ്ധമെഭായ സവദദ്യുതവി ഉല്പഭാദവിപവിക്കുണ. 
ഈ ടര്സബനുകളവില് സെമുദജസ്റ്റീവവികളകക്ക് ഹഭാനവിയണഭാകഭാതവിരേവികഭാനഭായവി ഫസെപസറററുകളുണ 
ഡവിഫ്ളകറുകളുണ ഉണഭായവിരേവിക്കുണ.

ഫബറവിങക്ക് സസ്ട്രൈറവിനു കുറുഫക ഏഷധഫയയണ വടസക അസമെരേവികഫയയണ ബന്ധവിപവിച്ചുഫകഭാണക്ക് ഒരു
പഭാലെസമെഭാ തുരേങസമെഭാ നവിര്മവിചഭാല് അതവില് നവിന്നക്ക് സവദദ്യുതവി ഉല്പഭാദവിപവികഭാണ, സെമുദ 
ഉല്പന്നങളുണ സശഖരേവികഭാണ. സെമുസദഭാപരേവിതലെതവിനക്ക് തഭാഫഴയണ മുകളവിലുണ ആളുകളുഫടയണ 
സെഭാധനങളുഫടയണ ഗതഭാഗതതവിനുള്ള തുരേങങള ആയവിരേവിക്കുണ. ഉരുകുന്ന മെഞ്ഞുമെലെകളവില് 
നവിനള്ള ശദ്ധജലെണ സലെഭാകതവിഫന്റെ മെറ്റുഭഭാഗങളവിസലെകക്ക് എതവികഭാന് സപപക്ക് 
സലെനുകളകഭാകുണ. ഈ ഘട ന വന്കരേകള തമവില് ബന്ധവിപവിക്കുഫമെന്നതക്ക് മെഭാത്രമെല, 
സെഭാമൂഹവിക സെഭാണസഭാരേവിക സകമെഭാറങളുഫട പനഭാവഭായവിമെഭാറുകയണ ഫചയ്യുണ.

ഒരു റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില്, ഏഫതഭാരു വലെവിയ ഫപ്രഭാജകക്ക് തുടങ്ങുന്നതവിനു 
മുന്പുണ പഭാരേവിസ്ഥവിതവികവണ മെനുഷധഫരേ ബഭാധവിക്കുന്നതുമെഭായ ഘടകങഫളപറവി ഗഹനമെഭായ പഠനണ
നടത്തുണ. പരേവിസ്ഥവിതവിഫയ എലഭാ ജസ്റ്റീവവികളക്കുണ പ്രസയഭാജനണ ഫചയ്യുന്നവവിധണ 
സെണരേകവിക്കുന്നതവിനുണ പരേവിസപഭാഷവിപവിഫചടുക്കുന്നതവിനുണ ആണക്ക് മുന്ഗണന. ഊര്ജ്ജ 
പദ്ധതവികളുഫട ഉസദശധണ എന്നതക്ക് അനഭാവശധമെഭായ കഠവിനഭാദ്ധച്വഭാനങളവില് നവിന്നക്ക് മെനുഷധഫരേ 



സെച്വതന്ത്രരേഭാക്കുക എന്നതഭാണക്ക്. ഇതരേണ ഒരു സെമൂഹണ നവിര്മവിഫചടുകഭാന് ഒരുവവിധണ എലഭാ 
ഫതഭാഴവിലുകളുണ കഴവിയന്നത്ര ഫപഫടന്നക്ക് യന്ത്രവല്കരേവിസകണതുണക്ക്.

ഗളഫക്ക് പ്രവഭാഹതവിഫന
പ്രസയഭാജനഫപടുതല്

കടലെവിനടവിയവിലുള്ള ഘടനകള ഗളഫക്ക്
പ്രവഭാഹതവിഫന്റെയണ മെറ്റുപ്രവഭാഹങളുഫടയണ
ഒരു ഭഭാഗണ ടര്സബനുകളവിലൂഫട
വഴവിതവിരേവിഫചടുക്കുകയണ ശദ്ധമെഭായ
സവദദ്യുതവി ഉണഭാക്കുകയണ ഫചയ്യുണ. 
ടര്സബനുകള പതുഫക കറങ്ങുന്നവ
ആയവിരേവിക്കുണ. ജലെജസ്റ്റീവവികളകക്ക്
പ്രശ്നമുണഭാകഭാതവിരേവികഭാന് ഫസെപസറററുകളുണ
ഡവിഫ്ളകറുകളുണ കഭാണുണ.

ഫബറവിങ ക്ക് സസ്ട്രൈറക്ക് അണഫകടക്ക്

ഭഭാവവിയവിഫലെ ഒരു പ്രധഭാന പുസരേഭാഗതവി ഫബറവിങക്ക് 
സസ്ട്രൈറവിനുകുറുഫക പഭാലെസമെഭാ തുരേങസമെഭാ 
നവിര്മവിക്കുന്നതഭായവിരേവിക്കുണ. ഈ വവിടവവിഫന്റെ 
പ്രധഭാന ധര്മണ എന്നതക്ക് സവദദ്യുസതഭാര്ജ്ജണ 
ഉല്പഭാദവിപവിക്കുന്നതുണ സെമുസദഭാല്പന്നങളുഫട 
സശഖരേണതവിനുണ സെണസരേണതവിനുമെഭായവി 
സ്ഥലെഫമെഭാരുക്കുന്നതുണ ആകുണ. 
സെമുസദഭാപരേവിതലെതവിനക്ക് തഭാഫഴയണ മുകളവിലുണ 
ആളുകളുഫടയണ സെഭാധനങളുഫടയണ 
ഗതഭാഗതതവിനുള്ള തുരേങങള ആയവിരേവിക്കുണ. 
ഉരുകുന്ന മെഞ്ഞുമെലെകളവില് നവിനള്ള ശദ്ധജലെണ 

സലെഭാകതവിഫന്റെ മെറ്റുഭഭാഗങളവിസലെകക്ക് എതവികഭാനുള്ള സപപക്ക് സലെനുകളുണ കൂടവിസചര്കഭാണ. ഈ 
ഘട ന വന്കരേകള തമവില് ബന്ധവിപവിക്കുഫമെന്നതക്ക് മെഭാത്രമെല, സെഭാമൂഹവിക സെഭാണസഭാരേവിക 
സകമെഭാറങളുഫട പനഭാവഭായവിമെഭാറുകയണ ഫചയ്യുണ.

ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജനവിലെയങള

ഫഭഡൌമെതഭാസപഭാര്ജ്ജതവിനക്ക് ആവശധമെഭായ
ശദ്ധസ്റ്റീകരേണ സെഭാസങതവികവവിദധയഫട
സെഹഭായസതഭാഫട, ആസഗഭാളതഭാപനതവിഫന്റെ
ഭസ്റ്റീഷണവി കുറയന്നതവില് വളഫരേ പ്രധഭാനഫപട
പങ്കുവഹവികഭാനഭാകുണ. സലെഭാകതവിഫന്റെ
പലെഭഭാഗങളവിലുണ ഇസപഭാള തഫന്ന ഇവ
നവിലെവവില് ഉണക്ക്, ഈ സസഭാതസവിനു മെഭാത്രണ
അടുത ആയവിരേണ വര്ഷങളക്കുസവണ
ശദ്ധമെഭായ ഊര്ജ്ജണ പ്രദഭാനണ ഫചയഭാന്
സെഭാധവിക്കുണ.



 അധവറയയ ഏഴന

 ചയനയകന നഗരങള

ഭഭാവവി നവിര്മഭാണണ

പ്രഭാസദശവിക സെര്കഭാരുകള നമ്മുഫട നവിലെവവിഫലെ നഗരേങളുണ പഭാതകളുണ ഗതഭാഗത 
സെണവവിധഭാനവണ നവസ്റ്റീകരേവികഭാനഭായവി ഒരുപഭാടക്ക് സെമെയവണ വവിഭവങളുണ ഫചലെവഭാക്കുന. 
പദ്ധതവിയള്ളതുണ പരേവിപഭാലെനതവിനുള്ളതുമെഭായ ഫചലെവക്ക് വളഫരേ കൂടുതലെഭാണക്ക്. ഫമെഭാതതവിലുള്ള 
കഭാരേധകമെതയണ കുറവഭാണക്ക്. പഴയ നഗരേങള പുതുകവിപണവിയകയണ പരേവിപഭാലെവിച്ചുസപഭാകുകയണ 
ഫചയ്യുന്നതവിഫനകഭാള ഫചലെവക്ക് കുറവഭാണക്ക് അടവിസ്ഥഭാനപരേമെഭായവി പുതവിയ നഗരേണ 
പണവിഫതടുക്കുന്നതക്ക്. അതക്ക് കൂടുതല് കഭാരേധകമെതയള്ളതുണ രൂപഘടനയക്ക് ഫചലെവക്ക് കുറഞതുണ 
ആണക്ക്. കഭാലെഹരേണഫപട നവിര്മഭാണശഭാലെകളുഫട പ്രവര്തനഫത 
ഫമെചഫപടുതവിഫകഭാണ്ടുവരുന്നതവിഫനകഭാള എളുപമെഭാണക്ക് പുതവിയ നവിര്മഭാണരേസ്റ്റീതവികള 
ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതക്ക്.

മെലെവിനസ്റ്റീകരേണവണ മെഭാലെവിനധങളുണ ഇലഭാത ഒരു സലെഭാകണ സൃഷവികഭാനുണ, ഉദധഭാനങള, 
കളവിസ്ഥലെങള, സെണഗസ്റ്റീത-കലെഭാ സകന്ദ്രങള, വവിദധഭാലെയങള ആസരേഭാഗധ സകന്ദ്രങള 
ഇവഫയലഭാണ സപ്രസെക്ക് ടഭാഗവിഫന്റെ ഉപസയഭാഗണ സവണഭാഫതതഫന്ന എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാകഭാനുണ 
നമ്മുഫട നഗരേങള പദ്ധതവിഫപടുത്തുന്നതവിലുണ ജസ്റ്റീവവിതസശലെവിയവിലുണ കഭാരേധമെഭായ മെഭാറണ 
ആവശധമെഭാണക്ക്.

ഈ പുതവിയ വധവസ്ഥയവിസലെകക്ക് കടക്കുസമഭാള, ആദധഫത നഗരേണ രൂപകല്പനയഫട 
പ്രഭാസയഭാഗവികത പരേസ്റ്റീകവിച്ചുസനഭാക്കുണ. എന്നവിടക്ക് ആവശധമെഭായ മെഭാറങള വരുത്തുണ. ഈ പുതവിയ 
സെഭാമൂഹവിക മെഭാര്ഗ്ഗണ പുസ്തകങളവിലൂഫടയണ മെഭാസെവികകളവിലൂഫടയണ ടവി.വവിയവിലൂഫടയണ 
സറഡവിസയഭായവിലൂഫടയണ ഫസെമെവിനഭാറുകളവിലൂഫടയണ, തവിസയറര് - തസ്റ്റീണ പഭാര്ക്കുകളവിലൂഫടയണ 
പ്രചഭാരേതവില് വരുതഭാനഭാകുണ. അവവിഫട അടുത നഗരേതവിനഭാവശധമെഭായ രൂപകല്പനയണ 
പ്രഭാസയഭാഗവിക പരേവിസശഭാധനകളുണ യന്ത്രവല്കൃത നവിര്മഭാണ പ്രകവിയയവിലൂഫട ഫചയഭാണ.

നവസ്റ്റീനമെഭായ, ബഹുമുഖ വര്ത്തുള നഗരേങള ഏറവണ കമെതയള്ള നവിര്മഭാണ 
സെഭാസങതവികവവിദധഫയയണ വവിഭവങഫളയണ സെമെനച്വയവിപവിക്കുണ. ഉദധഭാനങളഭാലുണ പൂസനഭാടങളഭാലുണ
ചുറഫപട, ജധഭാമെവിതസ്റ്റീയമെഭായവി ലെകണഫമെഭാത വൃതഭാകൃതവിയവിഫലെ വവിനധഭാസെണ 
രൂപകല്പനഫചയവിരേവിക്കുന്നതക്ക് കുറഞ ഊര്ജ്ജതവില്തഫന്ന ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ 
എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാക്കുന്നതവിനുസവണവിയഭാണക്ക്. ഈ നഗരേമെഭാതൃക പ്രഭാസദശവിക പരേവിസ്ഥവിതവിയക്ക് 
അനുസയഭാജധമെഭായ, ലെഭധമെഭായതവില് വചക്ക് ഏറവണ ശദ്ധമെഭായ സെഭാസങതവികവവിദധ ഉപസയഭാഗവിക്കുന.

ഈ പുതവിയ നഗരേങളുഫട രൂപകല്പനയണ പുസരേഭാഗതവിയണ, പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട 
പുനരുദ്ധഭാരേണതവിനുണ സെണരേകണതവിനുണ പ്രഭാധഭാനധണ ഫകഭാടുക്കുന. മെനുഷധഫരേപറവി 
ശ്രേദ്ധയവിലഭാത സെഭാസങതവികവവിദധ അര്ഥമെവിലഭാതതഭാഫണന മെനസവിലെഭാകണണ.

പുതവിയ നഗരേങള ശദ്ധമെഭായ വഭായ, ഫവള്ളണ, ആസരേഭാഗധ സെണരേകണണ, സപഭാഷകങള, 
വവിസനഭാദണ, വവിവരേലെഭധത, എലഭാവര്ക്കുണ വവിദധഭാഭധഭാസെണ എന്നവിവയള്ള ഫമെഭാതമെഭായ അനരേസ്റ്റീകണ 
നല്കുണ. സെണഗസ്റ്റീത കലെഭാ സകന്ദ്രങള, സവണത്ര സെജ്ജസ്റ്റീകരേണങളുള്ള യന്ത്രശഭാലെ, ശഭാസ 
പരേസ്റ്റീകണശഭാലെകള, വവിസനഭാദ - കഭായവിക സമെഖലെകള, ഉല്പഭാദന മെണ്ഢലെങള എന്നവിവ 
ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. ഇതരേണ പുതവിയ നഗരേങള എലഭാ വവിധതവിലുള്ള സെര്ഗ്ഗഭാതക കഭാരേധങളുണ 



പഭാര്പവിടസമെഖലെയഫട അടുത്തുതഫന്ന ലെഭധമെഭാക്കുണ. മെഭാലെവിനധ സെണസരേണണ, 
പുനരുല്പഭാദവിപവികഭാവന്ന ശദ്ധ ഊര്സജ്ജഭാല്പഭാദന സെണവവിധഭാനങള, മെറക്ക് സസെവനങള, 
എലഭാണ സെണയക കമഫ്യൂടര്വല്കൃത രേസ്റ്റീതവികളവിലൂഫടയഭാണക്ക് സമെല്സനഭാടണ. ഒരേഭാളുഫട 
സെച്വകഭാരേധജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ കഭാരേധങള, ഒരുവഫന്റെ/ഒരുവളുഫട ജസ്റ്റീവവിത സശലെവികളുണ 
വധകവിതഭാല്പരേധങളുണ തവികച്ചുണ വധകവിപരേമെഭായ തസ്റ്റീരുമെഭാനങളകക്ക് വവിടവിരേവിക്കുന.

ചവിലെ നഗരേങള വൃതഭാകൃതവിയവില് ആയവിരേവിക്കുസമഭാള സവഫറ ചവിലെതക്ക് സരേഖസ്റ്റീയമെഭായവിരേവിക്കുണ. 
ചവിലെതക്ക് ഫഭഡൌമെഭാനര് നഗരേങളഭാകഭാണ. അഫലങവില് കടലെവില് ഒഴുകവിനടക്കുന്ന നഗരേങള 
(അതവിസലെകക്ക് നമള പവിന്നസ്റ്റീടക്ക് വരുനണക്ക്). ഒരുപഭാടക്ക് നഗരേങള ഒരു വധവസ്ഥഫയന്ന നവിലെയക്ക് 
ചുറഫപടവയഭാകുണ. ആറുമെഭാസെസതകക്ക് ഒറയക്ക് സെഞഭാരേവികഭാന് സെജ്ജസ്റ്റീകരേവികഫപട ക്രൂസെക്ക് 
കപലുകഫളസപഭാഫലെ. അവ തഭാമെസെസ്ഥലെങള, തവിസയററുകള, ഉദധഭാനങള, കവിയഭാതക - 
വവിസനഭാദ സകന്ദ്രങള, ആസരേഭാഗധ സെണരേകണണ വവിദധഭാഭധഭാസെ ഫസെഡൌകരേധങള എന്നവിവ 
ഉളഫകഭാളന്നവ ആയവിരേവിക്കുണ. ജസ്റ്റീവവികഭാനഭാവശധമെഭായ സെഭാമെഗ്രവികളുണ സെജ്ജസ്റ്റീകരേണങസളഭാടുണ 
കൂടവിയ ഒരു പരേവിസ്ഥവിതവി. ഈ നഗരേങളവില് ഉള്ളവഫയലഭാണ തഫന്ന വധവസ്ഥകളകനുസൃതമെഭായ
ഒരു സെച്വതന്ത്രവഫ്യൂഹതവിനടുഫതന്നസപഭാഫലെയഭായവിരേവിക്കുണ. വടകന് പ്രസദശങളവില്, ചവിലെതവിഫന്റെ 
പകുതവിഭഭാഗണ ഉപരേവിതലെതവിനടവിയവിലെഭായവിരേവിക്കുണ.

നഗരേങള പദ്ധതവിഫപടുത്തുസമഭാള, പരേവിസ്ഥവിതവിഫയയണ മെനുഷധരുഫട ആവശധങഫളയണ 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ള രൂപകല്പന നവിര്ണ്ണയവികഭാന് കമഫ്യൂടറുകള സെഹഭായവിക്കുണ. 
അവഫയപറവിയള്ള വവിശദമെഭായ ഡഭാറ അപഗ്രധവിചക്ക് നവിര്ണ്ണയവിക്കുണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഒരു 
നവിശ്ചവിത പ്രസദശതവിഫലെ ജനങളുഫട കഭാരേധങള, അവവിഫട എത്രസതഭാളണ ആശപത്രവികളുണ 
സ്കൂളുകളുണ സവണണ എഫനലഭാണ സെഭാധനങള സവണണ എന്നക്ക് നവിര്ണയവിക്കുണ. ചവിലെ 
സവദധസെണവവിധഭാനങള സെഞരേവിക്കുന്നവയഭായവിരേവിക്കുണ. മെറ്റുചവിലെതക്ക് കരേയവിസലെഭാ കടലെവിസലെഭാ 
നവിര്മവികഫപടവയഭായവിരേവിക്കുണ. കസമെണ, മുഴുവന് നഗരേഭഭാഗങളുണ സെച്വയണ-
പ്രവര്തന(ഓസടഭാസമെറഡക്ക്) വധവസെഭായശഭാലെകളവില് നവിനണ നവിര്മവികഫപട ഭഭാഗങള തനവിസയ
കൂടവിസചര്കഫപടക്ക് നവിര്മവിതമെഭാകുണ. ഈ "വധവസ്ഥഭാ സെമെസ്റ്റീപനണ" - നമുകവിതക്ക് കൂടുതല് 
പ്രതവിപഭാദവികഭാനഭാവവില - ഉപസയഭാഗവിചക്ക് എലഭാ ആളുകളക്കുണ വളഫരേ ഉയര്ന്ന നവിലെവഭാരേമുള്ള 
ജസ്റ്റീവവിതണ, സെഭാധവികഭാവന്നതവില് വചക്ക് ഏറവണ കുറഞ സെമെയണ ഫകഭാണക്ക് നല്കഭാനഭാകുണ.

ഇതക്ക് മെഭാറതവിനുതകുന്ന വവിപുലെമെഭായ രൂപകല്പനഭാ സവവവിധധങള അനുവദവിക്കുകയണ 
ഒത്തുമെഭാറഭാന് പറ്റുന്ന ഘടകങളുഫട ഗുണണ പ്രസയഭാജനഫപടുത്തുകയണ ഫചയ്യുണ. നഗരേങള 
അവയഫട ഉപസയഭാഗതവിനനുസെരേവിചക്ക് കഭാഴ്ചയവില് വധതധഭാസെഫപടവിരേവിക്കുണ. ഓസരേഭാ നഗരേങളുണ 
പ്രസതധകതകളുള്ളവയഭാണക്ക്. ഇതക്ക് ജനങളുഫട ജസ്റ്റീവവിതണ കഷവിചക്ക് ജസ്റ്റീവവിച്ചുസപഭാകഭാവന്ന 
നവിലെവഭാരേതവിസലെകക്ക് തഭാഴവില; പകരേണ, ആധുനവികശഭാസതവിനുണ സെഭാസങതവികവവിദധയണ നല്കഭാന്
കഴവിയന്ന എലഭാ ഫസെഡൌകരേധങളുണ ലെഭധമെഭാക്കുണ. പണ്ടുകഭാലെഫത ഏറവണ സെമന്നരേഭായ 
ആളുകളക്കുസപഭാലുണ ഈ പുതവിയ നഗരേങളവിഫലെ ജസ്റ്റീവവിത നവിലെവഭാരേതവിനു തുലെധമെഭായതക്ക് 
ലെഭധമെഭാകവില. ഇതക്ക് സരേകയണ മെനസമെഭാധഭാനവണ പരേമെഭാവധവി നല്കുണ.

ഘടനകളുഫട നവിര്മഭാണണ പുതവിയ പദഭാര്ഥങള ഉപസയഭാഗവിചഭായവിരേവിക്കുണ. സെഭാന്വവിചക്ക് 
മെഭാതൃകയവില് അല്പണ വളയന്ന(flexible), ഒരു ആനരേ സകഭാറുണ സ്നേവിഗ്ദ്ധമെഭായ ഫസെറഭാമെവികക്ക് 
പുറണഭഭാഗവണ ഫപഭാടലുകള ഇലഭാഫത വവികസെവികഭാനുണ ചുരുങഭാനുണ സെഹഭായവിക്കുണ. ഇതവിനക്ക് 
അറകുറപണവികള ആവശധമെവില. കനണകുറഞ പുറണപഭാളവികള മെണവിക്കൂറുകള ഫകഭാണക്ക് 
വന്സതഭാതവില് ഉല്പഭാദവിപവികഭാനഭാകുണ. ഇതരേതവിലുള്ള നവിര്മവിതവികള ഭൂകമണ, ചുഴലെവികഭാറക്ക്, 
ചവിതലുകള, തസ്റ്റീ എന്നവിവയവില് നവിന്നക്ക് ഏതഭാണക്ക് പൂര്ണ്ണമെഭായവിതഫന്ന സരേകവിതമെഭാണക്ക്. 
ജനഭാലെകള ഇലെസകഭാണവികമെഭായവി നവിയന്ത്രവികഫപടുണ. പുറഫത ഫവളവിചതവിനനുസെരേവിചക്ക് 



നവിഴസലെഭാ ഇരുസടഭാ വരുതഭാനഭാകുണ. ഇവ വൃതവിയഭാകഭാന് കമഫ്യൂടര് നവിയന്ത്രവിത, ഓസടഭാമെഭാറവികക്ക് 
സെണവവിധഭാനങളഭാണക്ക് ഉള്ളതക്ക്. അവയക്ക് മെനുഷധഭാദ്ധച്വഭാനണ ആവശധമെവില.

വവികസെച്വരേ പ്രസദശങളവില് വവിഭവങള സൂകവികഭാന് നൂതന സെഭാസങതവികവവിദധകള 
ഉപകഭാരേഫപടുണ. ഇതവിനഭായവി അവര്കക്ക് ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ സഖഫസെഡൌകരേധങള 
തധജവിസകണവിവരേവില. ഇതരേതവിലുള്ള നവസ്റ്റീകരേണങളവിലൂഫട മെഭാത്രസമെ മെനുഷധരേഭാശവികക്ക് 
ഫമെഭാതണ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ എന്ന ലെകധണ സനടഭാനഭാകൂ.

ഉല്പഭാദന വവിതരേണങളുഫട ഏസകഭാപനണ ഈ നഗരേങള നവിര്വ്വഹവിക്കുണ, സെന്തുലെവിതമെഭായ 
വവിഭവകമെസ്റ്റീകരേണമെഭായതവിനഭാല് കുറഞ ഉല്പഭാദനസമെഭാ കൂടവിയ ഉല്പഭാദനസമെഭാ ഉണഭാകവില. ഇതക്ക്
സെഭാധധമെഭാക്കുന്നതവിനഭായവി ഒരു സെച്വയണ പ്രവര്തവിക്കുന്ന നഭാഢസ്റ്റീ വധവസ്ഥ (പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക 
ഫസെന്സെറുകള) നഗരേ ഘടനയഫട എലഭാ സമെഖലെകളവിലുമെഭായവി സെമെനച്വയവിപവികണണ.

ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, കൃഷവി പ്രസദശങളവില് മെണ്ണവില് നവിസകപവിചവിരേവിക്കുന്ന ഇലെസകഭാണവികക്ക് 
സപ്രഭാബുകള ജലെണ, മെണ്ണവിഫന്റെ അവസ്ഥ, സപഭാഷകങള എന്നവിവയഫട ഒരു പടവിക നവിരേനരേമെഭായവി
സൂകവിക്കുണ. എന്നവിടക്ക് സ്ഥവിതവിഗതവികള മെഭാറുസമഭാള അതവിനനുസൃതമെഭായവി, മെനുഷധരുഫട 
ഇടഫപടല് ഇലഭാഫതതഫന്ന പ്രവര്തവിക്കുണ. ഇതരേതവിലുള്ള വധഭാവസെഭായവിക ഇലെസകഭാണവികക്ക് 
പ്രതവികരേണങള മുഴുവന് വധവസ്ഥയവിലുണ പ്രഭാസയഭാഗവികമെഭാകഭാണ.

നഗരേങള മെഭാറമെവിലഭാത ഘടനകളഭായവി നവിലെനവില്ക്കുന്നതവിനു പകരേണ പരേവിണമെവിക്കുന്ന, 
ഏകസ്റ്റീകൃത സജവവധവസ്ഥകഫളസപഭാഫലെ പ്രവര്തവിക്കുണ. കഭാരേണണ അവയഫട രൂപകല്പന 
മെഭാറതവിനനുകൂലെമെഭായള്ളതഭാണക്ക്. ഈ ഫമെഭാതണ പരേവിസ്ഥവിതവിയണ, അതവില് ജസ്റ്റീവവിക്കുന്നവര്കക്ക് 
വധകവിപരേതയണ കവിയഭാതകതയമുള്ള വവിപുലെമെഭായ സെഭാധധതകള ഒരുകവിഫകഭാടുക്കുണ.

നവിര്മഭാണ പരേധഭാസലെഭാചനകള (Design Consideration)

ഒരു കഭാലെതക്ക്, തച്ചുശഭാസ അലെങഭാരേങള നവിര്മവിതവിയഫട പ്രധഭാന ഭഭാഗമെഭായവിരുന. പ്രഭാചസ്റ്റീന 
ഗ്രസ്റ്റീസെവിഫലെയണ സറഭാമെവിഫലെയണ ഉയര്ന്ന സ്തണഭങളുണ തൂണുകള നവിരേന്ന നടപനലുണ അവയഫട 
ഘടനയവിഫലെ അതധഭാവശധ ഘടകങളഭായവിരുന. പുതവിയ, ഭഭാരേണകുറഞ പദഭാര്ഥങളുഫട 
ആവവിര്ഭഭാവവണ എന്ജസ്റ്റീനസ്റ്റീയറവിങക്ക് പുസരേഭാഗതവികളുണ കഭാരേണണ,നമുകക്ക് തൂണുകസളഭാ അതുസപഭാഫലെ 
ഇടയള്ള ഘടനകസളഭാ ഇലഭാഫതതഫന്ന വളഫരേ ദൂരേണ മുസന്നഭാട്ടുസപഭാനഭാകുണ.

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവി, രൂപകല്പന മെസനഭാഹരേമെഭായവി സതഭാന്നഭാന് സവണവി 
മെനപ്പൂര്വ്വണ ഗുണസമെന്മെ കുറയവില. നഭാണ നമ്മുഫട ഫകടവിടങളുഫട അലെങഭാരേപണവികളക്കുസവണവി 
ഒരുപഭാടക്ക് ഫചലെവവിട്ടുകളയന്നതക്ക് തുടര്ന്നഭാല്, വവിഭവങള പഭാഴഭാക്കുക വഴവി മെറ്റുള്ളവരുഫട 
ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ കുറയകയഭാണക്ക് ഫചയ്യുന്നതക്ക്. ഒരുപഭാടക്ക് കൃത്രവിമെരൂപനവിര്മഭാണപണവികള 
ഫചയ്യുന്നതുവഴവി യഭാഥഭാര്ഥധതസയഭാ, സെര്ഗ്ഗപരേതസയഭാ, വധകവിപരേതസയഭാ 
പ്രതവിഫലെവികഫപടുന്നവില. വധകവിപരേത എന്നതക്ക്, നമഫളപറവിയണ നമ്മുഫട ചുറവിനുമുള്ള 
സലെഭാകഫതപറവിയണ ഉള്ള നമ്മുഫട വവിസശഷരേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള ചവിനയവിലൂഫടയഭാണക്ക് 
പ്രതവിഫലെവികഫപടുന്നതക്ക്. നഭാണ പുറസമെ എങഫന കഭാണഫപടുന എന്നതവിഫന 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവി അല.

ഇതക്ക് പണ്ടുകഭാലെഫത മെസനഭാഹരേമെഭായ നവിര്മവിതവികഫള വവിലെകുറച്ചുകഭാണവികഭാന് അല. ആ 
കഭാലെഘടതവില് അത്രയണ സെഭാസങതവികവവിദധസയ ലെഭധമെഭായവിരുനള. ഇസപഭാഴുണ, പുരേഭാതന 
നവിര്മഭാണ രേസ്റ്റീതവികള തുടരുകയഭാഫണങവില് അതക്ക് പുസരേഭാഗമെവിക്കുന്ന ഒരു സെണസഭാരേതവിനക്ക് 
അതധഭാവശധമെഭായ നൂതന സെര്ഗ്ഗചവിനകഫള തടസഫപടുത്തുണ.



ഘടനകളുമെഭായവി സെണസയഭാജവിപവിച്ചുഫകഭാണ്ടുള്ള, വവിഭവങളുഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ ഉപസയഭാഗണ നമ്മുഫട 
ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവിഫയ വളഫരേയധവികണ എളുപമെഭാക്കുകയണ പഭാഴ്വസ്തുകളുണ അറകുറപണവികളുണ 
കുറയകയണ ഫചയ്യുണ. ഊര്ജ്ജഫതപറവി സബഭാധമുള്ള മെഭാലെവിനധമുക പരേവിതസ്ഥവിതവിയവില് ഈ 
പുതവിയ നഗരേങള ഫമെചഫപട വവിഭവകമെസ്റ്റീകരേണതവിലൂഫട നവിവഭാസെവികളുഫട ആവശധങള 
ലെഭധമെഭാക്കുണ.

വസ്റ്റീടുകള

ഇരുതവിഫയഭാന്നഭാണ നൂറഭാണവിഫന്റെ ആദധകഭാലെഘടങളവില് ഉള്ള ഒരുപഭാടക്ക് സപര്കക്ക്, ഭഭാവവിയവിഫലെ 
വസ്റ്റീടുകള അയഥഭാര്തണ ആയവി സതഭാന്നഭാണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, വസ്റ്റീടുകളകക്ക് ഇലെസകഭാണവികക്ക് 
രേസ്റ്റീതവി ഉപസയഭാഗവിചക്ക് കഭാലെഭാവസ്ഥഫയ പ്രതവിസരേഭാധവികഭാനഭാകുണ. വസ്റ്റീട്ടുസെഭാമെഗ്രവികള തവികച്ചുണ 
വധതധസ്തമെഭായ രൂപഘടനയഭാകുണ പ്രദര്ശവിപവിക്കു. അവ നമ്മുഫട ശരേസ്റ്റീരേവടവിവവിനനുസയഭാജധമെഭായവി 
രൂപണ മെഭാറുണ. പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധകള ചുവരുകഫള പൂര്ണ്ണമെഭായണ സതഭാരേധമെഭാക്കുണ. 
പുറത്തുള്ളവര്കക്ക് അകവശണ കഭാണഭാനഭാകഭാഫതതഫന്ന അകത്തുള്ളവര്കക്ക് ചുറ്റുപഭാടുമുള്ള 
പ്രകൃതവിഫയ കഭാണഭാനഭാകുണ. സൂരേധപ്രകഭാശതവിഫന്റെ തസ്റ്റീവ്രത നമ്മുഫട ആവശധപ്രകഭാരേണ കുറയഭാന് 
സെഭാധവിക്കുണ. ഈ ഫകടവിടങള ശബ്ദണ, പ്രഭാണവികള, ഫപഭാടവി ഇവഫയ പ്രതവിസരേഭാധവിക്കുകയണ 
ആവശധമെഭായ തഭാപ കമെസ്റ്റീകരേണണ നവിലെനവിര്ത്തുകയണ ഫചയ്യുണ. ഫടലെസഫഭാണുകള പൂര്ണ്ണമെഭായണ 
അപ്രതധകമെഭാകുകയണ വസ്റ്റീടവിഫന്റെ ആനരേ ഘടനയഫട ഭഭാഗമെഭാകുകയണ ഫചയ്യുണ. ഇലെസകഭാണവികക്ക് 
രേസ്റ്റീതവിയവില് ശബ്ദഫത നവിങളുഫട ഫചവവിയവിസലെകക്ക് സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേവിക്കുണ. ഈ ഫകടവിടതവിഫന്റെ 
പദഭാര്തങള ഊര്ജ്ജണ ഉല്പഭാദവിപവിക്കുകയണ അവയഫട തഫന്ന ചുറ്റുപഭാടവിഫന്റെ കഭാലെഭാവസ്ഥ 
നവിയന്ത്രവിക്കുകയണ ഫചയ്യുണ.

ഇതരേണ സെഭാസങതവികവവിദധകളുഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ ഉപസയഭാഗതവിലൂഫട, വധതധസ്തമെഭായ 
സശ്രേണവിയവിലുള്ള പ്രസതധകസെവവിസഷതകള ഉള്ള വസ്റ്റീടുകള ലെഭധമെഭാകഭാനഭാകുണ. ഘടനഭാഭഭാഗങള 
ഫ്ഫളകവിബവിള ആയതുണ ഓസരേഭാ വധകവിയണ പരേമെഭാവധവി ഗുണണ ഫചയഭാന് അനുരൂപമെഭായതുണ 
ആയവിരേവിക്കുണ. ഘടകങളഭായവി നവിര്മവികഫപട വസ്റ്റീടുകളകക്ക് പണക്ക് സെഭാധധമെലഭാതവിരുന്നത്രയണ 
ഫ്ളകവിബവിളവിറവി ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. അവ എവവിഫട സവണഫമെങവിലുണ നവിര്മവികഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. 
കഭാടവിനവിടയവിസലെഭാ, മെലെയഫട മുകളവിസലെഭാ, ഒറഫപട ദച്വസ്റ്റീപുകളവിസലെഭാ, എവവിഫട സവണഫമെങവിലുണ. 
തഭാപണ ഉല്പഭാദവിപവികഭാനുള്ള സെഭാസങതവികത, തഭാപ സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേണവികള, ഫകടവിടതവിഫന്റെ 
ഉപരേവിതലെതവില് ഉള്ള പ്രകഭാശസവദദ്യുത അസറയകള എന്നവിവ ഉളഫകഭാളന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് ഇവ
നവിര്മവികഭാനഭാകുണ. ജനഭാലെചവില്ലുകള വധതധസ്തങളഭായ ഛഭായഭാസശ്രേണവികള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് 
തസ്റ്റീവ്രമെഭായ സൂരേധപ്രകഭാശണ നവിഴലെവിപവിക്കുണ. ഇവഫയലഭാണ അവവിഫട ജസ്റ്റീവവിക്കുന്നവര്ക്കുതഫന്ന 
നവിയന്ത്രവികഭാവന്നവയഭാണക്ക്. മുഴുവന് ഗഭാര്ഹവിസകഭാപകരേണങള പ്രവര്തവിപവിക്കുന്നതവിനുണ 
ആവശധമെഭായതവിഫനകഭാള കൂടുതല് ഊര്ജ്ജണ ഇതക്ക് നല്കുണ. വസ്റ്റീടുകളവില് വധതധസ്ത 
സലെഭാഹങളുഫട സെങരേങള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ഫതര്സമെഭാകപവിള പ്രഭഭാവണ വഴവി ചൂടുകൂടഭാനുണ 
തണുപവികഭാനുമുള്ള സെണവവിധഭാനങള ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. ഘരേ പ്ളഭാസവികവിസലെഭാ ഫസെറഭാമെവികവിസലെഭാ 
മെറ്റു പദഭാര്ദ്ധങള ഉളഫകഭാള്ളവിചഭാകുണ വസ്റ്റീടവിഫന്റെ ഘടനഭാഭഭാഗങള നവിര്മവിക്കുക. ഇതരേണ 
പ്രയകഘടനയവിലൂഫട, പുറതക്ക് ചൂടുകൂടുന്നതവിനനുസെരേവിചക്ക് അകണ തണുക്കുണ. ഫകടവിട ങളവില് 
ചൂടുകൂടഭാസനഭാ തണുപഭാകഭാസനഭാ ഈ രേസ്റ്റീതവി ഉപസയഭാഗവികഫപടുന. വസ്റ്റീടവിഫന്റെ ഉളഭഭാഗണ 
വധകവികളുഫട തഭാല്പരേധതവിനനുസെരേവിചക്ക് രൂപകല്പനഫപടുതഭാണ.



ഗതഭാഗതണ

നഗരേതവിനുപുറസതയക്ക് സെഞരേവികണഫമെനഫണങവില്, കരേ, കടല്, വഭായ, സ്സപസെക്ക്, 
പുറസതയക്ക് ഒഫകയള്ള കമഫ്യൂടര് നവിയന്ത്രവിത വഭാഹനങളകക്ക് യഭാത്രകഭാഫരേയണ ചരേക്കുകഫളയണ 
ഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭാകുണ. പഭാലെങളവിലൂഫടയണ തുരേങങളവിലൂഫടയഫമെഭാഫകയള്ള സവഗതവിലുള്ള 
സെഞഭാരേതവിനക്ക്, അതവിസവഗ മെഭാഗക്ക്-ഫലെവക്ക് ഫടയവിനുകള കുറഞ സെമെയണ ഫകഭാണക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് ദൂരേണ 
തഭാണ്ടുണ. ഒരുവവിധഫപട വവിമെഭാനയഭാത്രകളഫകലഭാണ ഇതക്ക് മെവികചരേസ്റ്റീതവിയവില് പകരേണനവില്ക്കുണ. 
ചവിലെ കമഭാര്ടക്ക്ഫമെന്റുകള ഫടയവിന് ചലെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുസമഭാള തഫന്ന സവര്ഫപട്ടുവരുണ, ഇതക്ക് 
സസഷനുകളവില് നവിര്തവിയവിടുന്ന തഭാമെസെണ ഒഴവിവഭാക്കുണ. ഫറയവില്, കടല്, കടലെവിനടവിയവിലൂഫടയള്ള
മെഭാര്ഗ്ഗങളകക്ക് കൂടുതല് ചരേക്കുകള ഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭാകുണ. ഒരുപഭാടക്ക് ഗതഭാഗത യൂണവിറ്റുകളകക്ക് 
സവര്ഫപടുതഭാവന്ന ഘടനകള കഭാണുണ, ഗതഭാഗതണ എളുപമെഭാകഭാനഭായവി അവയവില് ഏകസ്റ്റീകൃത 
കസണനറുകള ഉണഭായവിരേവിക്കുണ.

നഗരേങളവില്, പലെ ദവിശകളവിലുണ സെഞരേവികഭാനഭായവി വവിവവിധ രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള എസസലെററുകള, 
എലെസവററുകള, കണ്ഫവയറുകള, ടഭാന്ഫസെച്വയറുകള എന്നവിവ ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. 
ഫകടവിടങളവിലുണ. ഇവ ഓസരേഭാനണ മെറ്റു ഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനങളുമെഭായവി 
സെണസയഭാജവിപവികഫപടവയഭാകഭാണ, ഇവ വസ്റ്റീടുകളവിസലെക്കുണ നസ്റ്റീളഭാണ.

ഒട്ടുമെവിക ഫചറു ഗതഭാഗത യൂണവിറ്റുകളുണ ആളുകളകക്ക് ശബ്ദണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് നവിയന്ത്രവികഭാനഭാകുണ. 
ശബ്ദണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതക്ക് പ്രഭാസയഭാഗവികമെലഭാഫത വരേവികയഭാഫണങവില്, ബദല് 
രേസ്റ്റീതവിയഭായവി കസ്റ്റീ പഭാഡുകള ഉപസയഭാഗവികഭാണ. വന് സകഭാര്പസറഷനുകള വഭാഹന 
നവിര്മഭാണഫത ലെഭാഭതവിനുസവണവി കയടകവിവചവിടവിഫലങവില്, എലഭാ ഗതഭാഗത 
സെണവവിധഭാനങളുണ നവിരേനരേണ പുതുകഫപടുന്ന ഘടകങളഭായവി നവിര്മവികഭാണ. ഏറവണ പുതവിയ 
സെഭാസങതവിക വവികഭാസെങള ലെഭധമെഭാകഭാണ.

വര്ത്തുള നഗരേങള

ഏറവണ പുറസമെയള്ള ചുറക്ക് സഗഭാളഫക്ക് പരേവിശസ്റ്റീലെനണ, 
സഹകവിങക്ക്, സബകവിങക്ക് പഭാതകള, ജലെകഭായവിക 
വവിസനഭാദങള എന്നവിവയള്ള കവിയഭാ 
സമെഖലെകളഭാണക്ക്. ചുറഫപട, സതഭാരേധമെഭായ 
ഫകടവിടങളുള്ള കൃഷവിയഭായള്ള ചുറവിനു പുറസമെ 
അതവിഫന കറങവി ഫവള്ളതവിഫന്റെ ചഭാലെക്ക് സപഭാകുന. 
പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധയഫട പ്രസയഭാഗണ, 
അപകടകരേമെഭായ രേഭാസെവസ്തുകളുഫടയണ 
കസ്റ്റീടനഭാശവിനവികളുഫടയണ ഉപസയഭാഗണ 
എഫന്നസന്നയമെഭായവി ഇലഭാതഭാക്കുന. 
നഗരേമെധധതവിസലെയക്ക് സപഭാകുസനഭാറുണ, എട്ടു 
ഭഭാഗങളവിലെഭായവി കഭാറക്ക്, തഭാപണ, ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജണ 

എന്നവിങഫനയള്ള ശദ്ധമെഭായ പുനരുല്പഭാദവിപവികഭാവന്ന ഊര്ജ്ജസസഭാതസ്സുകളുഫട 
ഉപകരേണങള കഭാണഭാണ. പഭാര്പവിടങളകഭായള്ള ചുറക്ക് മെസനഭാഹരേമെഭായ ഭൂപ്രകൃതവി, തടഭാകങള, 
അരുവവികള ഒഫക ഉളഫകഭാളന. വസ്റ്റീടുകളുണ അപഭാര്ടക്ക്ഫമെന്റുകളുണ പ്രകൃതവിയനുസയഭാജധമെഭാണ 
വവിധണ രൂപഫപടുതവിയവയഭാണക്ക്. വവിപുലെമെഭായ നൂതന നവിര്മവിതവികള ഒരുപഭാടക്ക് കഭാരേധങള 
നവിവഭാസെവികളകക്ക് ലെഭധമെഭാക്കുന.



പഭാര്പവിടസമെഖലെയടുതഭായവി, 
ആസരേഭാഗധപരേമെഭായ, 
സജവകൃഷവിയവിലൂഫട വളര്ത്തുന്ന
ഭകണണ 24 മെണവിക്കൂര്
അടവിസ്ഥഭാനതവില് ലെഭധമെഭാണക്ക്. 
അടുതതക്ക് അപഭാര്ടക്ക്ഫമെന്റുകളുണ
രൂപകല്പനഭാസകന്ദ്രങളുമെഭാണക്ക്. ഇതക്ക്
സകന്ദ്രസഗഭാപുരേഫത ചുറവി
സ്ഥവിതവിഫചയ്യുന. എടക്ക് സഡഭാമുകള
ശഭാസണ, കലെ, സെണഗസ്റ്റീതണ, ഗസവഷണണ,
പ്രദര്ശനണ, വവിസനഭാദണ, ചര്ചഭാ
സകന്ദ്രങള എന്നവിവയള്ളവയഭാണക്ക്. അവ പൂര്ണസെജ്ജവണ എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭായതുമെഭാണക്ക്. 

സകന്ദ്രതവിഫലെ സഡഭാണ, അഥവഭാ "പ്രധഭാന സകന്ദ്രണ", സസെബര്സനറഡക്ക് സെവിസണ, വവിദധഭാഭധഭാസെ 
ഫസെഡൌകരേധങള, ആസരേഭാഗധ സകന്ദ്രങള, സഷഭാപവിങവിനഭായള്ള ഫസെഡൌകരേധങള, 
വവിജ്ഞഭാപനങള, ഫനറക്ക്-വര്കവിങക്ക്, ശവിശസെണരേകണണ എന്നവിവയള്ള സ്ഥലെമെഭാണക്ക്. കൂടഭാഫത 
ഒട്ടുമെവിക ഗതഭാഗത സസെവനങളുഫടയണ - ലെണബമെഭായണ തവിരേശ്ചസ്റ്റീനമെഭായണ സകന്ദ്രതവില് നവിന്നക്ക് 
പുറസതയണ വര്ത്തുളമെഭായണ ഒഫക നഗരേതവിനകതക്ക് ആളുകഫള ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്ന 
കണ്ഫവയറുകളുഫട - സകന്ദ്രമെഭായവി പ്രവര്തവിക്കുന. ഈ സെണവവിധഭാനണ നഗരേവഭാസെവികളകക്ക് 
സരേകവിതമെഭായ, ഫമെചഫപട ഗതഭാഗതണ ലെഭധമെഭാക്കുന. ഇതക്ക് വഭാഹനങളുഫട ആവശധണ 
ഒഴവിവഭാക്കുന. നഗരേങളവില് നവിന്നക്ക് നഗരേങളവിസലെക്കുള്ള ഗതഭാഗതണ 
സമെഭാസണഭാഫറയവിലുകളവിലൂഫടയണ സവദദ്യുതവഭാഹനങളവിലൂഫടയമെഭാണക്ക് ലെഭധമെഭാക്കുക.

അടച്ചുറപ്പുള്ള നഗരേങള

ഒരുപഭാടക്ക് നഗരേങള ഒരു വധവസ്ഥഫയന്ന നവിലെയക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ളവയഭാകുണ. ആറുമെഭാസെസതകക്ക് 
ഒറയക്ക് സെഞരേവികഭാന് സെജ്ജസ്റ്റീകരേവികഫപട ക്രൂസെക്ക് കപലുകഫളസപഭാഫലെ. അവ തഭാമെസെസ്ഥലെങള, 
തവിസയററുകള, ഉദധഭാനങള, കവിയഭാതക - വവിസനഭാദ സകന്ദ്രങള, ആസരേഭാഗധ സെണരേകണണ 
വവിദധഭാഭധഭാസെ ഫസെഡൌകരേധങള എന്നവിവ ഉളഫകഭാളന്നവ ആയവിരേവിക്കുണ. ജസ്റ്റീവവികഭാനഭാവശധമെഭായ 



സെഭാമെഗ്രവികളുണ സെജ്ജസ്റ്റീകരേണങസളഭാടുണ കൂടവിയ ഒരു പരേവിസ്ഥവിതവി. ഈ നഗരേങളവില് 
ഉള്ളവഫയലഭാണ തഫന്ന വധവസ്ഥകളകനുസൃതമെഭായ ഒരു 
സെച്വതന്ത്രവഫ്യൂഹതവിനടുഫതന്നസപഭാഫലെയഭായവിരേവിക്കുണ. വടകന് പ്രസദശങളവിസലെഭാ 
പഭാര്പവിടതവിനനുകൂലെമെലഭാത സമെഖലെകളവിസലെഭാ, അവ ഭൂഗര്ഭ നഗരേങളഭായവിരേവികഭാണ.

സസെബര്സനറഡക്ക് സെമുചയണ

സസെബര്സനറഡക്ക് സെമുചയണ, ഭൂമെവിയഫട 
തതമെയ ത്രവിമെഭാന "ഫവര്ചച്വല്" രൂപണ 
പ്രതവിഫലെവിപവിക്കുന്നതവിനഭായവി പുസരേഭാഗമെവിച 
ഇസമെജവിങക്ക് സെഭാസങതവികവവിദധ 
ഉപസയഭാഗവിക്കുന. ഇതക്ക് സലെഭാകതവില് 
ഫമെഭാതമുള്ള കഭാലെഭാവസ്ഥ, സെമുദ 
പ്രവഭാഹങള, വവിഭവങളുഫട പടവിക, 
ജനസെണഖധ, കഭാര്ഷവിക സ്ഥവിതവിവവിവരേങള,
മെതധങളുഫടയണ മൃഗങളുഫടയണ സദശഭാടന 
സശ്രേണവികള എന്നവിവഫയപറവി വവിവരേങള 

നല്കഭാനഭായവി കവിത്രവിസമെഭാപഗ്രഹങളുമെഭായവി ആശയവവിനവിമെയണ നടത്തുന. പരേസ്പരേണ 
ബന്ധവിപവികഫപടവിരേവിക്കുന്ന സസെബര്സനറഡക്ക് സെമുചയങള ആസഗഭാള നഭാഗരേവികതയഫട 
മെസ്തവിഷ്കഫതയണ നഭാഡസ്റ്റീ വധവസ്ഥഫയയണ പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവിക്കുന. എലഭാ വവിവരേങളുണ 
എലഭാവര്ക്കുണ ആവശധഫപടുസമഭാള ഇന്റെര്ഫനറവിലൂഫട ലെഭധമെഭാണക്ക്. ഈ സസെറക്ക് നമ്മുഫട ഫപഭാതു 
സെച്വതഭായ വവിഭവങള കഭാരേധകമെണ ഫചയ്യുന, ഭൂമെവിയഫട സശഷവിയണ ആസരേഭാഗധവണ 
നവിരേസ്റ്റീകവിക്കുന.

സെര്വകലെഭാശഭാലെഭാ നഗരേങള

ഈ തച്ചുശഭാസ പരേവിസ്ഥവിതവിശഭാസ
സെര്വകലെഭാശഭാലെ, അഥവഭാ 
"വവിശച്വകലെഭാലെയണ," ആര്കവിഫടകക്ക്
പരേമെഭായ പുസരേഭാഗതവിയഫട ഓസരേഭാ ഘടവണ
പരേവിസശഭാധവിക്കുന്ന സ്ഥലെമെഭാണക്ക്. ഇതക്ക് 
"ജസ്റ്റീവവിക്കുന്ന," നവിരേനരേണ
പരേവിണമെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന, 
എലഭാവര്ക്കുണ പ്രഭാപധമെഭായ
ഗസവഷണസകന്ദ്രമെഭാണക്ക്. വവിദധഭാര്ഥവികളുഫട
സെവിദ്ധവിപ്രകഭാശനണ അവരുഫട "സശഷവിയണ
അഭവിരുചവിയണ" അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവി ആയവിരേവിക്കുണ. ഗസവഷണഫലെങള എലഭാ മെനുഷധര്ക്കുണ 
സനടതവിനഭായവി വരേഭാന്, സനരേവിടക്ക് സെഭാമൂഹവിക ഘടനയവില് പ്രസയഭാഗവിക്കുന. ഇതരേണ 
പരേസ്റ്റീകസണഭാന്മുഖ നഗരേങളവില് തഭാമെസെവിക്കുന്ന ആളുകള വധതധസ്ത ഘടനകളുഫട 
പ്രസയഭാജനകമെതഫയപറവിയണ ജസ്റ്റീവവിതഫസെഡൌകരേധങഫളപറവിയണ പ്രതവികരേണങള നല്കുന. 
ഈ വവിവരേങള ഘടനകളുഫട പരേവിഷ്കരേണതവിനഭായവി ഉപസയഭാഗഫപടുത്തുന. അങഫന 
പരേമെഭാവധവി ഗുണസമെന്മെയണ, ഫസെഡൌകരേധങളുണ, സരേകയണ ഉറപഭാക്കുന. ഈ ഫസെഡൌകരേധണ, 
സവവവിധധങളഭായ ആവശധങളുണ മുന്ഗണനകളുണ നല്കുന്ന ഘടനകളുണ 



നവിര്മഭാണവധവസ്ഥകളുണ നവിര്മവികഭാനുണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന. ഒട്ടുമെവിക സെഭാഹചരേധങളവിലുണ, 
ഫകടവിടങളുഫട പുറണകഭാഴ്ചയവിലുള്ള ഘടന അതവിഫന്റെ ധര്മണ പ്രതവിഫലെവിപവിക്കുന - അവ 
"അകത്തുനവിന്നക്ക് പുറസതയക്ക്" ആണക്ക് നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്.

അണബരേചുണബവികള

ഈ അണബരേചുണബവികള നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക് കഭാര്ബണ്-സഫബര് ഫറയവിന്സഫഭാഴക്ക്ഫമെന്റുണ 
pre-stressed സകഭാണ്കസ്റ്റീറ്റുണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ആണക്ക്. അവ നസ്റ്റീണ്ടുകൂര്ത മൂന ബൃഹദ്സ്തണഭങള 
ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ഭൂകമതവിനുണ വലെവിയ കഭാറ്റുകളക്കുണ എതവിഫരേ ദൃഡസ്റ്റീകരേവിചവിരേവിക്കുന. ഇവ 
അടവിതറയവില് 100 അടവി വവിസ്തഭാരേമുള്ളവയഭാണക്ക്. ഈ മുകഭാലെവി സപഭാലുള്ള ഘടനകള 
ദൃഡസ്റ്റീകരേവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക് സെസങഭാചണ, വലെവിവക്ക്, ഫഞരുകണ ഒഫക കുറയഭാനഭാണക്ക്.

ഈ വലുപസമെറവിയ അണബരേചുണബവികള ഉദധഭാനങളക്കുണ വനസമെഖലെയഫട സെണരേകണതവിനുണ 
സ്ഥലെണ ലെഭാഭവിക്കുന. അസതഭാഫടഭാപണ നഗരേതവിഫലെ ജനസെഭാന്ദ്രത കുറയകയണ ഫചയ്യുന. ഇതവില് 
ഓസരേഭാ ടവറുകളുണ സഷഭാപവിങക്ക് സകന്ദ്രങള, ശവിശസെണരേകണണ, വവിദധഭാഭധഭാസെ, ആസരേഭാഗധ 

ഫസെഡൌകരേധങള 
കവിയഭാതകതയള്ള സ്ഥലെണ 
എന്നവിവ ഉളഫകഭാളന. 
ഇതക്ക് 
ഫസെഡൌകരേധങളക്കുസവണവി 
പുറസതയക്ക് 
സെഞരേവിക്കുന്നതവിഫന്റെ 
ആവശധകത കുറയഭാന് 
സെഹഭായവിക്കുന.



ചര്ചഭാ സകന്ദ്രണ

ചര്ചഭാ സകന്ദ്രതവിഫന്റെ ഫദഡൌതധഫമെനള്ളതക്ക് പ്രധഭാന പ്രശ്നങഫളപറവി നവിരൂപണണ നടത്തുക 
എന്നതഭാണക്ക്. പവിഫന്ന ഫപഭാതു അവസബഭാധതവിനഭായവി ആവശധമുള്ള സചഭാദധങള ഉന്നയവിക്കുക 
എന്നതുണ. വലെതുവശത്തുള്ള ചവിത്രണ സഡഭാമെവിഫന്റെ ഭഭാഗമെഭായള്ള ഓസടഭാസമെറഡക്ക് ഫകടവിടണ ആണക്ക്.



ആസഗഭാള സെമുദഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനണ

ജലെഗതവികതവിനുസെരേവിചക്ക് രുപഫപടുതവിയ കപലുകള വളഫരേയധവികണ സവഗതയണ, ഫമെചഫപട 
ഗതഭാഗതവണ നല്കുന. അവ ഊര്ജ്ജകമെവണ യഭാത്രകഭാര്കക്ക് പരേമെഭാവധവി സരേകയണ 
ഫസെഡൌകരേധങളുണ നല്കുന്നവയണ ആണക്ക്. അവ ഈ ടുനവില്പ്പുള്ള സെമവിശ്രേ പദഭാര്ഥങള 
ഫകഭാണഭാണക്ക് നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്. അവയഫട സനര്ത പുറണ പഭാളവി സടറഭാനവിയണ 
ഫകഭാണ്ടുള്ളതഭാണക്ക്. ഇതവിനക്ക് അറകുറപണവികള കുറവഭാണക്ക്. കഭാലെഭാവസ്ഥ 
അനുസയഭാജധമെഭാകുസമഭാള കപല്തളണ, നവിരേങവിമെഭാറവി തുറസഭാകുന.



ഇളകവിമെഭാറഭാവന്ന ഭഭാഗങളുള്ള കപലുകള

ഒരുപഭാടക്ക് ഗതഭാഗത
യൂണവിറ്റുകളകക്ക്
ഇളകവിമെഭാറഭാവന്ന ഭഭാഗങള
ഉണക്ക്. എളുപതവില്
ചരേകവിറകഭാനഭായവി ഏകസ്റ്റീകൃത
കസണനറുകളുണ
ഉളഫകഭാളന. 

ഓസരേഭാസരേഭാ 
കസണനറുകളഭായവി 
ഇറകവിമെഭാറ്റുന്നതവിനു പകരേണ 
മുഴുവന് കപല് ഭഭാഗവണ 
ഇളകവിമെഭാറുന.

കപലുകളുണ കനഭാലുകളുണ

മെവികച ഒരു സദശസ്റ്റീയ ഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനണ ജലെപഭാതകളുണ കനഭാലുകളുണ ജലെസസെചന 
സെണവവിധഭാനങളുണ ഉളഫകഭാളന. ഈ കനഭാലുകളവിലൂഫട സെഞരേവിക്കുന്ന മെവിക കപലുകളുണ 
ഒഴുകവിനടക്കുന്ന ഓസടഭാസമെറഡക്ക് പ്ളഭാസന്റെഷനുകള ആയവിരേവിക്കുണ. മെറ്റുള്ളവ യഭാത്രകഭാഫരേയണ 
ചരേക്കുസെഭാമെഭാനങഫളയണ ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന. 
വവിദധഭാഭധഭാസെതവിഫലെ ഒരു നവസ്റ്റീന രേസ്റ്റീതവി
ലെഭധമെഭാകഫപടുന്നതക്ക് ഒഴുകുന്ന "വവിദധഭാഭധഭാസെ
സകന്ദ്രങളവില്" ആയവിരേവിക്കുണ. ഇതവില് കുടവികളുണ
മുതവിര്ന്നവരുണ ഭൂഖണ്ഡതവിഫന്റെ ഒരു ഭഭാഗത്തുനവിന്നക്ക്
മെഫറഭാരു ഭഭാഗസതകക്ക് യഭാത്രനടത്തുണ. അവര്
ജസ്റ്റീവവിക്കുന്ന സലെഭാകഫതപറവി മെനസവിലെഭാകഭാന്
ഇതവഫരേ സെഹഭായവിക്കുണ. പുസ്തകങളവിലൂഫട
മെഭാത്രമെല, മെറവിചക്ക് "യഥഭാര്ത" സലെഭാകഫത
അനുഭവവിക്കുന്നതവിലൂഫടയണ അതവില്
ഇടഫപടുന്നതവിലൂഫടയണ ആയവിരേവിക്കുണ.



"വമന് ജലെസസെചന പദ്ധതവികള" ഭൂഘണ്ഡഭാനരേ പദ്ധതവികളവിഫലെ ഒരു പ്രധഭാന 
ഭഭാഗമെഭായവിരേവിക്കുണ. ഫവള്ളഫപഭാകവണ വരേളചയണ കുറയക, മെതധങളുഫട സദശഭാടനണ 
സഗമെമെഭാക്കുക, അടവിഞ്ഞുകൂടുന്ന എകല് മെണ്ണക്ക് നസ്റ്റീകണ ഫചയ്യുക, ഒഴുകക്ക് നവിയന്ത്രവിക്കുക, 
എന്നവിവയണ അതവിഫലെ പ്രധഭാന ഭഭാഗങളഭാണക്ക്. ഫവള്ളഫപഭാകമുണഭാകുസമഭാഴുള്ള ഫവള്ളണ 
സെണഭരേണവികളവിസലെകക്ക് തവിരേവിച്ചുവവിടഭാണ. എന്നവിടക്ക് വരേളചകഭാലെതക്ക് ഉപസയഭാഗവികഭാണ. ഇതക്ക് 
ജലെസെണകമെണണ നവിലെനവിര്തഭാന് സെഹഭായവിക്കുഫമെനമെഭാത്രമെല തസ്റ്റീപവിടവിതമുണഭാകുസമഭാള 
സെച്വഭാഭഭാവവികമെഭായണ അതവിനക്ക് തടയഭായവി പ്രവര്തവിക്കുണ അതധഭാവശധതവിനു സവണ ഫവള്ളതവിഫന്റെ
സസഭാതസഭായണ പ്രവര്തവിക്കുണ. കൂടഭാഫത, ഈ കനഭാലുകള കൃഷവി, ജലെസസെചനണ, മെതധകൃഷവി 
എന്നവിവയക്ക് ഫവള്ളണ നല്കുണ. ചതുപ്പുനവിലെങളുണ വനധജസ്റ്റീവവികഫളയണ സെണരേകവിക്കുണ, 
വവിസനഭാദതവിനഭായള്ള പ്രസദശങളവിസലെക്കുണ ഫവള്ളണ എതവിക്കുണ.

വഭാഹനങള

പ്രസതധകരേസ്റ്റീതവിയവില് രൂപഘടനഫചയഫപട കഭാറുകള വളഫരേ സവഗതവില് സപഭാകുന്നവയണ 
ഊര്ജ്ജകമെവണ ആയവിരേവിക്കുണ. സരേകവിതമെഭായ ദസ്റ്റീര്ഘദൂരേയഭാത്രയക്ക് അനുസയഭാജധമെഭാണക്ക്. ചവിലെ 
വഭാഹനങളകക്ക് ചകങള കഭാണുണ. മെറ്റു ചവിലെതക്ക് കഭാനവികത ഉപസയഭാഗവിചക്ക് 
ഫപഭാങവിനവില്ക്കുന്നവസയഭാ വഭായവവിലൂഫട സെഞരേവിക്കുന്നവസയഭാ ആയവിരേവിക്കുണ. വഭാഹനങള 
ശബ്ദണ മെനസവിലെഭാകഭാനുള്ള സെഭാസങതവികവവിദധ ഉള്ളവയഭായവിരേവിക്കുണ. ഇതുപയഭാഗവിചക്ക് 
യഭാത്രകഭാര്കക്ക് അവരുഫട ലെകധസ്ഥഭാനണ ശബ്ദതവിലൂഫട നവിര്സദശവികഭാണ. എസപഭാഴഭാണക്ക് 
സകടുസപഭാകല് സവണഫതന്നക്ക് സെച്വയണപരേവിസശഭാധനഭാസെണവവിധഭാനണ വഭാഹനഫത അറവിയവിക്കുണ. 
അവ സെച്വസമെധയഭാ സകടുസപഭാകല്, അറകുറപണവികളുഫട സെണവവിധഭാനതവിസലെകക്ക് ഫപഭായ്സകഭാളുണ.
ശദ്ധമെഭായ, മെലെവിനസ്റ്റീകരേണമെവിലഭാത സവദദ്യുസതഭാര്ജ്ജണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതവിനഭാല് വഭാഹനണ 
ശബ്ദമുണഭാകഭാഫത പ്രവര്തവിക്കുണ. സെമെസ്റ്റീപവസ്തുകഫള തവിരേവിചറവിയഭാനുള്ള ഫസെന്സെര് 
സെണവവിധഭാനണ കൂടവിയവിടവി ഒഴവിവഭാക്കുണ. ദച്വവിതസ്റ്റീയ സരേകഭാ സെണവവിധഭാനമെഭായവി, അകവശതവിനക്ക് 
മുഴുവനഭായള്ള ഒരു സരേകഭാ കവചണ ഉളഫപടുതവിയവിരേവിക്കുന. നഗരേങളവിഫലെ ഒരുവവിധഫപട 
സെഞഭാരേ ആവശധകതകഫളഭാഫക ലെണബമെഭായണ, തവിരേശ്ചസ്റ്റീനമെഭായണ, സറ ഡവിയല് ആയണ, ചുറവിലുണ 
ആയവി ഉള്ള ടഭാന്സെക്ക്-ഫവയറുകള നവിര്വ്വഹവിക്കുണ



പ്രധഭാന ഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനണ - മെഭാഗക്ക് ഫലെവക്ക് ഫടയവിനുകളുണ സമെഭാസണഭാഫറയവിലുകളുണ

അതവിസവഗ മെഭാഫഗ്നെറവികക്ക് ഫലെവവിസറഷന് 
ഫടയവിനുകള 
ചലെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുസമഭാളതഫന്ന, 
യഭാത്രകഭാരുഫട കമഭാര്ടക്ക്ഫമെന്റെക്ക് 
മുകളവിസലെകക്ക് ഫപഭാങ്ങുകസയഭാ 
വശങളവിസലെകക്ക് ഫതന്നവിമെഭാറുകസയഭാ 
ഫചയ്യുന. ഇതരേണ സവര്ഫപടുതഭാവന്ന 
ഭഭാഗങള യഭാത്രകഭാഫരേ പ്രഭാസദശവിക 
ലെകധസ്ഥഭാനങളവിസലെകക്ക് എതവിക്കുന. 
മെറ്റുകമഭാര്ട്ടുഫമെന്റുകള അവയഫട 
സ്ഥഭാനത്തുതഫന്ന തുടരുന. ഈ 

രേസ്റ്റീതവിയവില്, ഫടയവിനവിഫന്റെ പ്രധഭാനഭഭാഗതവിനക്ക് ചലെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവികഭാണ. ഇതക്ക് സെമെയണ 
ലെഭാഭവിക്കുകയണ സശഷവി ഫമെചഫപടുത്തുകയണ ഫചയ്യുണ. കൂടഭാഫത ഈ സവര്ഫപടുതഭാവന്ന ഭഭാഗങള 
സവവവിധധമെഭാര്ന്ന ഗതഭാഗത സസെവനങള ലെഭധമെഭാകഭാന്തകരേസ്റ്റീതവിയവില് 
സെജ്ജസ്റ്റീകരേവികഫപടവയഭാണക്ക്. 

ഇതരേണ അതവിസവഗ മെഭാഗക്ക്-ഫലെവക്ക് ഫടയവിനുകളുണ സമെഭാസണഭാ ഫറയവിലുകളുണ ആകുണ നഗരേങളവില് 
നവിന്നക്ക് നഗരേങളവിസലെകക്ക് യഭാത്രഫചയഭാന് ഉപസയഭാഗവിക്കുക.



പഭാലെങള

ഈ ലെകണഫമെഭാത പഭാലെങള നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക് ചുരുകവണ വലെവിവണ ഫഞരുകവണ 
ഒഫക തഭാങഭാനഭാകുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക്. ചവിലെ സെന്ദര്ഭങളവില് മെഭാഗക്ക്-ഫലെവക്ക് ഫടയവിനുകള 
കവചവിതമെഭായ ഗതഭാഗത പഭാതകളുഫട അടവിയവില് തൂകഫപട നവിലെയവിലെഭായവിരേവിക്കുണ സെഞരേവിക്കുക.

ഭഭാവവി വവിമെഭാനങള

ഒരു  റവിസസെഭാഴക്ക്  സബസ്ഡക്ക്  ഇസകഭാണമെവിയവില്
സസെനവികവവിമെഭാനകങള  അനഭാവശധമെഭായതവിനഭാല്
അവയഫട  പ്രഭാധഭാനധണ  സവദധസെഹഭായതവിനുണ,
അതധഭാവശധ  സസെവനങളക്കുണ,  വഭാഹനങള
ഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനുണ  ഒഫക  ആയവിരേവിക്കുണ.  ഇവവിഫട  ഒരു
വവി.ടവി.ഓ.എല്  വവിമെഭാനതവിഫന്റെ  ഉദഭാഹരേണണ
ഫകഭാടുതവിരേവിക്കുന.  ഒസരേസെമെയണ പ്രവര്തവിക്കുന്ന മൂന
ടര്സബനുകള ഇതവിഫന്റെ പ്രസതധകതയഭാണക്ക്.



ഈ  ത്രവിസകഭാണഭാകൃതവിയവിലുള്ള
വവിമെഭാനങള  ഇലെസകഭാ-സഡനഭാമെവികക്ക്
രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക്  നവിയന്ത്രവികഫപടുന്നതക്ക്.
ഇതവില്  പങകള,  എലെസവററുകള,
ailerons,  spoilers,  flaps  തുടങവിയ
യഭാന്ത്രവിക  നവിയന്ത്രണ  സെണവവിധഭാനങള
എന്നവിവയഫട  ആവശധമെവില.  മെവികച
വഭായഗതവിക  ഗുണങളക്കുണ  മെറക്ക്  ചലെന
പ്രസതധകതകളക്കുണ  പുറസമെ  ഈ
സെഭാസങതവികവവിദധ
ഐസെഭാകഭാതവിരേവികഭാനുള്ള
സെണവവിധഭാനവണ  ഉളഫകഭാളന.

അതധഭാവശധമെഭായവി  നവിലെതവിറസകണ അവസെരേണ  വരുസമഭാള  തസ്റ്റീപവിടവിതണ  ഒഴവിവഭാകഭാനഭായവി
ഇന്ധനണ പുറസതകക്ക് എറവിയഫപടുന.

വവി.ടവി.ഓ.എല് സചഭാപര്       സചഭാപറുകളുണ ഡല്റഭാവവിങ്ങുകളുണ

ലെണബദവിശയവില് ഫപഭാങ്ങുകയണ ഇറങ്ങുകയണ ഫചയ്യുന്ന (VTOL) വവിമെഭാനങള യഭാത്രകഭാഫരേയണ 
ചരേക്കുസെഭാധനങഫളയണ ഫപഭാക്കുന്നതക്ക് ring-vortex air column ഉപസയഭാഗവിചഭാണക്ക്. മുന്പവില് 
കഭാണുന്ന ഫഹലെവിസകഭാപ്ടറുകളകക്ക് നവിശ്ചലെമെഭായ സകന്ദ്രവണ അഗ്രഭഭാഗഫത എന്ജവിന് 
പ്രവര്തനതഭാല് കറങ്ങുന്ന സറഭാടറുകളുണ ഉണക്ക്. VTOL വവിമെഭാനങള വധതധസ്തങളഭായ 
സെഭാസങതവികവവിദധകള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് പ്രവര്തവികഭാറുണക്ക്. കറങ്ങുന്ന ഫഭാനുകള മുതല് ഫജറ്റുകള
വഫരേ. നവിശ്ചലെമെഭായ ചവിറകുകളുള്ള വവിമെഭാനങള, ഫഹലെവിസകഭാപ്ടറുകള, തുടങവിയവയഫട എലഭാണ 
മെവികച പ്രസതധകതകള ഉളഫകഭാളന്ന രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക് ഇവ രൂപകല്പനഫചയ്യുന്നതക്ക്. 
ഭൂഖണ്ഡഭാനരേയഭാത്രകള മെവികച വവിമെഭാനങള ഉപസയഭാഗവിച്ചുണ അതവിസവഗ മെഭാഗക്ക്-ഫലെവക്ക് 
ഫടയവിനുകള ഉപസയഭാഗവിച്ചുമെഭാണക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്. ഇവഫയലഭാണതഫന്ന ആസഗഭാള ഗതഭാഗത 
സെണവവിധഭാനവമെഭായവി ബന്ധവിപവികഫപടവയഭാണക്ക്.



വവിമെഭാനതഭാവളങള

വവിമെഭാനതഭാവളങളുഫട  സകന്ദ്രഭഭാഗണ
ഫടര്മെവിനലുകള,  അറകുറപണവികളകഭായള്ള
ഫസെഡൌകരേധങള,  സസെവനസകന്ദ്രങള,
ഭകണശഭാലെകള  എന്നവിവ  ഉളഫകഭാളന.
റണ്സവകള സകന്ദ്രതവില് നവിന്നക്ക് പുറസതക്കുള്ള
രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക്  കമെസ്റ്റീകരേവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതക്ക്
ഏതവിഫരേയള്ള  കഭാറവില്  സടസകഭാഫക്ക്
സഗമെമെഭാക്കുന.  കഭാറവിഫനതവിഫരേയള്ള
അപകടകരേമെഭായ ലെഭാന്ഡവിങക്ക് ഒഴവിവഭാക്കുന.

റണ്സവകളുഫട  അറത്തുള്ള
അടവിയനവിരേസെഹഭായസകന്ദ്രങള
അവയവില്തഫന്ന  കമെസ്റ്റീകരേവികഫപടവിട്ടുള്ള
അഗ്നെവിശമെന  സെജ്ജസ്റ്റീകരേണങളഭാലുണ
അതധഭാവശധഘടങളവില്  നവിര്തഭാനുള്ള
ഗവിയറുകളഭാലുണ  സെന്നദ്ധമെഭാണക്ക്.  എലഭാ
റണ്സവകളുണ  തസ്റ്റീയണയഭാനുള്ള  രേസ്റ്റീതവിയവില്             
സ്പസവിങക്ക്ളറുകളഭാല്  സെജ്ജമെഭാണക്ക്.  യഭാത്രകഭാര്
വവിമെഭാനതഭാവളതവിസലെകക്ക്  സപഭാകുകയണ
വരേവികയണ  ഫചയ്യുന്നതക്ക്  മെണ്ണവിനടവിയവിലൂഫടയള്ള
കണ്ഫവയറുകളവിലൂഫടയഭാണക്ക്.  ഒരുപഭാടക്ക്
സ്ഥലെതക്ക്  ഫടര്മെവിനലുകളതഫന്നയണ  ഭൂഗര്ഭ
ഫടര്മെവിനലുകള ആയവിരേവിക്കുണ.  ഇതക്ക്  സരേകയണ
സ്ഥലെലെഭധതയണ വര്ദ്ധവിപവിക്കുണ.

വസ്റ്റീടുകള

നഗരേങളവിഫലെ വസ്റ്റീടുകളുഫട നവിര്മഭാണരേസ്റ്റീതവി, 
പണ്ടുണഭായവിരുന്നവഫയകഭാള തവികച്ചുണ വധതധസ്തമെഭായ 
രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭായവിരേവിക്കുണ. സെഭാസങതവികവവിദധകളുഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ 
ഉപസയഭാഗതവിലൂഫട, വധതധസ്തമെഭായ സശ്രേണവിയവിലുള്ള 
പ്രസതധകസെവവിസഷതകള ഉള്ള വസ്റ്റീടുകള ലെഭധമെഭാകഭാനഭാകുണ. 
ഘടനഭാഭഭാഗങള ഫ്ഫളകവിബവിള ആയതുണ ഓസരേഭാ വധകവിയണ 
പരേമെഭാവധവി ഗുണണ ഫചയഭാന് അനുരൂപമെഭായതുണ ആയവിരേവിക്കുണ. 
ഘടകങളഭായവി നവിര്മവികഫപട വസ്റ്റീടുകളകക്ക് പണക്ക് 
സെഭാധധമെലഭാതവിരുന്നത്രയണ ഫ്ളകവിബവിളവിറവി ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. 



 അവ എവവിഫട സവണഫമെങവിലുണ നവിര്മവികഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. 

കഭാടവിനവിടയവിസലെഭാ, മെലെയഫട മുകളവിസലെഭാ, ഒറഫപട ദച്വസ്റ്റീപുകളവിസലെഭാ, എവവിഫട സവണഫമെങവിലുണ.

വസ്റ്റീടുകളുഫട ഭഭാഗങള നവിര്മവികഫപടവിരേവിക്കുന്നതക്ക് pre-stressed ഫറയവിന്സഫഭാഴക്ക് ഫചയ 
സകഭാണ്കസ്റ്റീറക്ക് ഉപസയഭാഗവിചഭാണക്ക്. വഴകമുള്ള ഫസെറഭാമെവികക്ക് പുറണ പഭാളവി അറകുറപണവികള 
ഇലഭാതതുണ, തസ്റ്റീപവിടവികഭാതതുണ, കഭാലെഭാവസ്ഥഫയ പ്രതവിസരേഭാധവിക്കുന്നതുമെഭാണക്ക്. അവയഫട 
സനര്ത പുറണപഭാളവികള മെണവിക്കൂറുകള ഫകഭാണക്ക് വന് സതഭാതവില് ഉല്പഭാദവിപവികഭാണ. ഇതരേണ 
നവിര്മഭാണരേസ്റ്റീതവികള കഭാരേണണ, ഭൂകമതവില് നവിനണ ചുഴലെവികഭാറ്റുകളവില് നവിനമുള്ള പ്രശ്നങള 
വളഫരേക്കുറവഭായവിരേവിക്കുണ. 



എലഭാ ഫകടവിടങളുണ തഫന്ന തഭാപണ ഉല്പഭാദവിപവികഭാനുള്ള സെഭാസങതവികത, തഭാപ 
സകന്ദ്രസ്റ്റീകരേണവികള എന്നവിവയഭാല് ഊര്ജ്ജകമെമെഭാണക്ക്. പുറണ പഭാളവികളവിലുണ ജനലുകളവിലുണ 
പ്രകഭാശസവദദ്യുത അസറയകള ഘടവിപവിചവിരേവിക്കുന. ജനഭാലെചവില്ലുകള വധതധസ്തങളഭായ 
ഛഭായഭാസശ്രേണവികള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് തസ്റ്റീവ്രമെഭായ സൂരേധപ്രകഭാശണ നവിഴലെവിപവിക്കുണ. നവിവഭാസെവികള 
ഫതരേഫഞടുക്കുന്ന ഇതരേണ എലഭാ സെവവിസശഷതകളുണ അവരുഫട വസ്റ്റീടവിനഭാവശധമെഭായതവിലുണ 
കൂടുതല് ഊര്ജ്ജണ പ്രദഭാനണ ഫചയ്യുണ.

സെച്വയണ പ്രവര്തനണ(ഓസടഭാസമെഷന്)

യന്ത്രബുദ്ധവി

ഗ്രഹതവിഫലെ എലഭാവര്ക്കുണ സെമൃദ്ധവിയണ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേവണ സനടുന്നതവിനുള്ള 
മെഭാര്ഗ്ഗഫമെന്നതക്ക് വളഫരേക്കുറഞ സെമെയണഫകഭാണക്ക് യന്ത്രവല്കരേവികഭാവന്നവഫയഫയലഭാണതഫന്ന 
ഓസടഭാസമെറക്ക് ഫചയ്യുക എന്നതഭാണക്ക്. മെനുഷധഭാദ്ധച്വഭാനഫത യന്ത്രങളഭാല് 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവികഫപടുകയണ, ഒരു ആസഗഭാള വവിഭവഭാധവിഷവിതസെഭാമതവികകമെണ നവിലെവവില് 
വരുത്തുകയണ ഫചയ്യുസമഭാള ഇന്നഫത സെമന്നഫരേകഭാള മെവികച രേസ്റ്റീതവിയവില് എലഭാവര്ക്കുണ 
ജസ്റ്റീവവികഭാനഭാകുണ. വസ്റ്റീടുകളകക്ക് പൂട്ടുകള ഇലഭാത ഒരു ഭഭാവവി. ആഫരേങവിലുണ നവിങഫള തലെയടവിചക്ക് 
വസ്റ്റീഴവി നവിങളുഫട സെഭാധനങളുണ പണവണ ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുഫമെന്ന ഭയണ ഇലഭാത ഭഭാവവി. കഭാരേണണ, 
എലഭാവര്ക്കുണ എലഭാ സെഭാധനങളുണ ഫസെഡൌജനധമെഭായവി ലെഭധമെഭാണക്ക്. ഓസടഭാസമെഷന് നടത്തുകയണ 
വവിഭവങള വവിസവകപൂര്വ്വണ ഉപസയഭാഗവിക്കുകയണ ഫചയ്യുകവഴവി ഇനവിയണ കൂടുതല് ലെഭധമെഭാകഭാണ.

സസെബര്സനഷന് - ഗണവികഭാരേങഫള(കമഫ്യൂടറുകഫള) ഉല്പഭാദനപ്രകവിയയമെഭായവി 
കൂടവിസചര്ക്കുസമഭാള, അതക്ക് സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ മുന്ഫപങ്ങുണ കണവിടവിലഭാത 
വവിധതവിലുള്ള ഉല്പഭാദനണ പ്രകടമെഭാക്കുണ. ഇതവില് കൃത്രവിമെ ബുദ്ധവി (artificial intelligence - AI)
ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാനുണക്ക്. എ.ഐ കമഫ്യൂടര് സപ്രഭാഗ്രഭാമുകള, മെനുഷധര് എ  ടുക്കുന്ന 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫളയണ അനുമെഭാനങഫളയണ കമഫ്യൂടറവില് പകര്തവി പരേവിസശഭാധവിക്കുകയണ തനവിഫയ 
ഫതറ്റുതവിരുത്തുകയണ ഫചയ്യുണ. എ.ഐ, യഭാന്ത്രവിക ഇലെസകഭാണവിക സെണവവിധഭാനങഫള സസെമുസലെറക്ക് 
ഫചയഭാനുണ മെനുഷധരുഫട പ്രവര്തവികഫളകഭാള ഫമെചഫപടഭാനുണ സെഹഭായവിക്കുണ. ഇതരേണ 
സെണവവിധഭാനങള ഇസപഭാള നവിലെവവിലുള്ളവയഭാഫണങവിലുണ, നമള ഇതവിഫന്റെ സെഭാധധതകളുഫട 
ആരേണഭതവില് മെഭാത്രമെഭാണക്ക് നവില്ക്കുന്നതക്ക്.



മെനുഷധതച്വപരേമെഭായണ ബുദ്ധവിപരേമെഭായണ ഉപസയഭാഗവികഫപടുന്ന സസെബര്സനഷഫന, 
യഥഭാര്തതവിലുള്ള ഒസരേഫയഭാരു മെഭാനവ വവിസമെഭാചന പ്രഖധഭാപനണ ആയവി പരേവിഗണവികഭാണ. ഇതക്ക് 
ജനങളകക്ക് ഒരു ഫതഭാഴവിലുണ കൂടഭാഫതതഫന്ന ഏറവണ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ ലെഭധമെഭാക്കുന. 
ഇതക്ക് ആളുകഫള ആദധമെഭായവി ദവിവസസെനയള്ള നവിരേനരേസജഭാലെവികളവില് നവിനണ സെച്വതന്ത്രമെഭാക്കുന. 
എസപഭാഴഭാസണഭാ മെനുഷധര് പണ വധവസ്ഥയഫട കഭാലെഹരേണഫപട രേസ്റ്റീതവികളവില് നവിന്നക്ക് 
സെച്വതന്ത്രരേഭാകുന്നതക്ക്, അസപഭാള നഭാണ മെനസവിലെഭാകവിത്തുടങ്ങുണ നഭാഗരേവികണ എന്നതക്ക് എനഭാണക്ക് 
അര്ഥമെഭാക്കുന്നതക്ക് എന്നക്ക്.

നഭാണ ഓസടഭാസമെഷനുണ സസെബര്സനഷനുണ കൂടുതല് വവിപുലെമെഭായവി ഉപസയഭാഗവിക്കുസമഭാള, 
വധഭാവസെഭായവികഫതഭാഴവിലെഭാളവികള മെഭാത്രമെല, ഒരുപഭാടക്ക് ഉസദധഭാഗസ്ഥഫരേയണ യന്ത്രങളഭാല് 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവികഭാനഭാകുണ. ഇനസപഭാലുണ, ദസ്റ്റീര്ഘവസ്റ്റീകണമുള്ള ഒരുപഭാടക്ക് എഴുത്തുകഭാര്ക്കുണ 
ഭവവിഷധവഭാദവികളക്കുണ(ഫഫ്യൂചച്വറവിസ്റ്റുകള) അണഗസ്റ്റീകരേവികഭാന് പ്രയഭാസെമുള്ള കഭാരേധമെഭാണക്ക് 
സറഭാസബഭാട്ടുകള ശസകവിയഭാവവിദഗ്ദ്ധഫരേയണ, എന്ജവിനസ്റ്റീയര്മെഭാഫരേയണ, സവമെഭാനവികഫരേയണ, ഉന്നതക്ക് 
മെഭാസനജ്ഫമെന്റുകഫളയണ മെറ്റുസദധഭാഗസ്ഥഫരേയണ ഒഫക മെഭാറവിസ്ഥഭാപവിക്കുണ എന്ന സെഭാധധത. 
സെര്കഭാരേവിഫലെയണ സലെഭാകതവിഫന്റെ പ്രശ്നങളുഫട കഭാരേധനവിര്വ്വഹണതവിനവിരേവിക്കുന്നവഫരേയണ 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവികഭാന് യന്ത്രങളകക്ക് വളഫരേഫയളുപണ സെഭാധവിക്കുണ. ഇതക്ക് ചവിലെര് 
ഭയഫപടഭാറുള്ളതുസപഭാഫലെ ഒരു അപഹരേണണ ആയവിരേവികവില. പകരേണ, തസ്റ്റീരുമെഭാനങള 
എടുക്കുന്നതക്ക് കസമെണ യന്ത്രങളവിസലെകക്ക് സകമെഭാറവിവരുന്നഭാകുണ സെഭാമൂഹവിക പരേവിണഭാമെതവിഫലെ 
അടുത ഘടണ.

കമഫ്യൂടര്വല്കൃത സെണവവിധഭാനങള അവയക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് ഫസെന്സെറുകള ഉള്ളതവിനഭാല് കൂടുതല് 
ഫമെചഫപടവയഭാണക്ക്. എലഭാ സ്ഥലെങളവിലുണ ഫസെന്സെറുകള സ്ഥഭാപവിക്കുകയണ കമഫ്യൂടറുകളുഫട 
ആസഗഭാള ശഖലെയമെഭായവി ബന്ധവിപവിക്കുകയണ ഫചയഭാല് ഓസടഭാസമെറഡക്ക് കഭാരേധനവിര്വ്വഹണണ 
നടതഭാനഭാകുണ.

ഒരു പണ അധവിഷവിത സെഭാമതവികവധവസ്ഥയവില് നവിനണ വവിഭവഭാധവിഷവിത സെഭാമതവി 
സെമൂഹതവിസലെക്കുള്ള പരേവിവര്തന ഘടതവില് സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ 
വവിനവിമെയണ അപഗ്രധവികഭാനുണ സമെല്സനഭാടണ നടതഭാനുണ സെവിസണ എന്ജവിനസ്റ്റീയര്മെഭാര്, കമഫ്യൂടര് 
സപ്രഭാഗ്രഭാമെര്മെഭാര്, സെവിസണ അനലെവിസ്റ്റുകള, ഗസവഷകര്, അങഫനയള്ളവഫരേ ആവശധമെഭായവിവരുണ.
പഫക വവിഭവ അധവിഷവിത സെമൂഹണ കൂടുതല് സസെബര്സനഷനുകളവിസലെകക്ക് സപഭാകുസനഭാറുണ ഈ 
ഉയര്നവരുന്ന നഭാഗരേവികതഫയ പ്രവര്തവിപവികഭാനുണ കഭാരേധനവിര്വ്വഹണണ നടതഭാനുണ 
ആളുകളസവണഫമെന്നവിലഭാത സ്ഥവിതവിവരുണ. കസമെണ കമഫ്യൂടറുകള സെച്വസമെധയഭാ സപ്രഭാഗ്രഭാമുകള 
രേചവികഭാനുണ അവയഫട പരേവിപഥങള(സെര്കഫ്യൂടറവികള) സെച്വയണ സകടുപഭാടുകള തസ്റ്റീര്കഭാനുണ 
ഫമെചഫപടുതഭാനുണ പ്രഭാപരേഭാകുണ. സെഭാമൂഹവിക ആവശധങഫളക്കുറവിച്ചുള്ള വവിവരേങള സെച്വയണ 
സശഖരേവിചക്ക് പുതുക്കുണ. പരേസ്പരേണ ബന്ധവിപവികഫപടവിട്ടുള്ള സസെബര്-സകന്ദ്രങള സസെവന സമെഖലെ, 
ഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനണ, ഫപഭാതു ആസരേഭാഗധ സെണരേകണണ, സലെഭാക വവിനവിമെയ വധവസ്ഥയഭായവി 
ഏറവണ പുതവിയ വവിവരേങളുഫട വവിദധഭാഭധഭാസെണ എന്നവിവ ഏസകഭാപവിപവിക്കുണ. സവണതവിലെധവികണ 
സെണവവിധഭാനങള, തകരേഭാറുകസളഭാ തടസങസളഭാ സെണഭവവിക്കുകയഭാഫണങവില് 
പ്രവര്തവികഭാനഭായവി ഉണഭായവിരേവിക്കുണ.

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില് ഇതരേതവില് കമെസ്റ്റീകൃതമെഭായവിരേവിക്കുന്ന എ.ഐ 
മുന്പുണഭായവിരുന്ന ഏഫതഭാരു മുസന്നറങഫളകഭാളുണ തതച്വചവിനകഫളകഭാളുണ വവിപ്ളവങഫളകഭാളുണ
വളഫരേപ്രധഭാനഫപട മെഭാറമെഭായവി മെനുഷധരേഭാശവികക്ക് ഫലെണ ഫചയ്യുണ. ഇന്നഫത സെമൂഹതവിനക്ക് 
നവിര്ലെജ്ജമെഭായവി നഷഫപടവിരേവിക്കുന്നതക്ക് ഭൂവവിഭവങളുഫട ബുദ്ധവിപരേമെഭായ ഉപസയഭാഗണ ആഫണനണ, 
സെഭാസങതവികവവിദധ വവിസവകപരേമെഭായവി ഉപസയഭാഗവികവഴവി ഒരുവവിധണ എലഭാ പ്രശ്നങളുണ 



പരേവിഹരേവികഭാഫമെനണ നഭാണ മെനസവിലെഭാക്കുസമഭാള ഇതക്ക് വളഫരേയധവികണ പ്രധഭാനമെഭാണക്ക്.

അനനരേണ, ഭൂമെവിയവിഫലെ വവിഭവങള ബന്ധവിപവിക്കുകയണ ഏസകഭാപവിപവിക്കുകയണ നവിരേസ്റ്റീകണങള 
നടത്തുകയണ, ഒരു ആസഗഭാള വധവസ്ഥ എന്ന നവിലെയവില് എലഭാവരുഫടയണ സകമെതവിനഭായവി - 
വളഫരേക്കുറച്ചുസപരുഫട സകമെതവിനുസവണവി മെഭാത്രമെഭായവി അലഭാഫത - ഉപസയഭാഗവിക്കുകയണ 
ഫചയ്യുസമഭാള സലെഭാകണ ഫമെഭാതമുള്ള എലഭാവര്ക്കുണ വളഫരേ ഉയര്ന്ന നവിലെവഭാരേതവിലുള്ള ജസ്റ്റീവവിതണ 
സനടഭാനഭാകുണ.

ബൃഹദക്ക്-യന്ത്രങള

വലെവിയ യന്ത്രങള പ്രകടമെഭാക്കുന്നതക്ക് യന്ത്രങളുഫട ബഭാഹധരൂപതവിലുണ സശഷവിയവിലുണ മെടവിലുണ 
ഉള്ള സെമൂലെമെഭായ മെഭാറങഫളയഭാണക്ക്. അവ കൂടുതലുണ സജവ സെണവവിധഭാനങഫളസപഭാഫലെയഭാണക്ക് 
ഫപരുമെഭാറുക. അവയഫട നവിര്ദവിഷ ഉപസയഭാഗങളകനുസെരേവിചക്ക് ആവശധമെഭായ 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫളടുകഭാന് അവ പ്രഭാപമെഭാണക്ക്. അപ്രതസ്റ്റീകവിതമെഭായ പ്രശ്നങസളഭാ അപകടങസളഭാ 
മെനുഷധര്കക്ക് സനഫരേ ഉണഭാകുകയഭാഫണങവില്, അവ മെനുഷധര്ക്കുസവണവി പ്രവര്തവിക്കുണ. സെവിസണ 
തകരേഭാര് കുറയന്നതവിനഭായള്ള രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക് കമഫ്യൂടറുകള രൂപകല്പനഫചയവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. 
അവയഫട ഏഫതങവിലുണ ഒരു ഭഭാഗതവിനക്ക് തകരേഭാര് ഉഫണങവില് സെച്വസമെധയഭാ പ്രവര്തനണ 
നവിര്തഭാന് പ്രഭാപമെഭാണവ.

പുസരേഭാഗതവിയഭാര്ജ്ജവിച സസെബര്സനറഡക്ക് സലെഭാകതവില്, നൂതനമെഭായ എ.ഐയഭാല് 
നവിയന്ത്രവികഫപടുന്ന ബൃഹദക്ക്-യന്ത്രങള മെനുഷധരുഫട ഇടഫപടലുകള ഇലഭാഫതതഫന്ന 
കനഭാലുകള നവിര്മവിക്കുണ, തുരേങങളുണഭാക്കുണ, പഭാലെങള നവിര്മവിക്കുണ, തസ്റ്റീവണവിപഭാലെങളുണ 
ആര്ച്ചുകളുണ നവിര്മവിക്കുണ, ഡഭാമുകള നവിര്മവിക്കുണ. ഇവവിഫട മെനുഷധരുഫട ഇടഫപടലെവില് 
ഉളഫപടുന്നതക്ക് ആഗ്രഹവിക്കുന്ന ഫലെണ ഫതരേഫഞടുക്കുന്നതവില് ആണക്ക്.

വലുപസമെറവിയ സെച്വയണ പ്രവര്തവിക്കുന്ന ഘടകങള ആസഗഭാള രൂപഘടന നവിര്മവിക്കുന്നതവില് 
വളഫരേ മെവികചവയഭാണക്ക്. ചവിലെര് കരുതവിസയകഭാവന്ന സപഭാഫലെ ഇവ ഒസരേ രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള നഗരേങള
അല. വന്സതഭാതവിലുള്ള ആഫകഫമെഭാതമെഭായള്ള പദ്ധതവി വന്സതഭാതവില് സെഭാരൂപധണ ഉളഫകഭാളണ
എന്ന ധഭാരേണ ശരേവിയല.

സറഭാസബഭാട്ടുകളകഭായള്ള നവിര്മഭാണശഭാലെ സറഭാസബഭാട്ടുകളഭാല് തഫന്ന നവിര്മവികഫപടഭാണ. 
പരേവിസ്ഥവിതവിയവില് നവിനള്ള പ്രതവികരേണങളകനുസെരേവിചഭാണക്ക് സസെബര്സനറഡക്ക് സെവിസങള 
സെച്വയണ സപ്രഭാഗ്രഭാണ ഫചയ്യുന്നതക്ക്. ഭഭാവവിയവിഫലെ യന്ത്രങള സെച്വയണ പകര്പ്പുകള ഉണഭാകഭാനുണ 
പുസരേഭാഗമെവിപവികഭാനുണ ഉതകുന്നവയഭാകുണ. അവയക്ക് സെച്വയണ സകടുപഭാടുകള തസ്റ്റീര്കഭാനുണ സെച്വനണ 
സെര്കഫ്യൂടറവി പുതുകഭാനുണ കഴവിയണ. കമഫ്യൂടറുകളുണ മെറ്റു സെവിസങളുണ സെച്വയണ 
പരേവിസശഭാധനനടത്തുന്നതവിനഭാല്, സതയ്മഭാനസമെഭാ മെസറഭാ സെണഭവവിചക്ക് സപഭാകുന്നതവിനു മുസന്നതഫന്ന 
അവശധഭഭാഗങള ലെഭധമെഭാകഫപടുകയണ പുനസ്ഥഭാപവികഫപടുകയണ ഫചയ്യുണ. യന്ത്രങള സെച്വയണ 
അറകുറപണവികള നടത്തുസമഭാസഴഭാ സകടുപഭാടുകള തസ്റ്റീര്ക്കുസമഭാസഴഭാ ഒഴവിഫക ബഭാകവി എലഭാ 
സെമെയവണ നവിരേനരേമെഭായവി പ്രവര്തവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുണ.

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവിഫലെ പ്രധഭാനഫപട ഒരു കഭാരേധണ ഊര്ജ്ജണ ലെഭാഭവിക്കുക 
എന്നതഭാണക്ക്. ഇതവിനഭായവി, ഉല്പന്നങള വവിതരേണണ ഫചയഫപടുസമഭാളതഫന്ന സെച്വയണ 
ഉല്പഭാദനണ നടക്കുകവഴവി ഒരുപഭാടക്ക് ഉല്പഭാദനശഭാലെകള ഒഴവിവഭാകഭാനഭാകുണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, 
കപലുകള, ഫടയവിനുകള, വവിമെഭാനങള എന്നവിവയക്ക് മെതധണ, പചകറവികള തുടങവിയ 
സെമെയപ്രഭാധഭാനധമുള്ള വവിഭവങള സപഭാകുന്നവഴവിയതഫന്ന സെണസരേവിഫചടുകഭാണ.

സെഭാസങതവികവവിദധഫയ ഇങഫന ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതവിലൂഫട ആസഗഭാളസെമൂഹതവിനക്ക് ഏറവണ 



കുറഞ സെമെയണഫകഭാണക്ക് പുസരേഭാഗമെവികഭാനുണ മെഭാറുവഭാനുണ സെഭാധവിക്കുണ. നവിങള ഓര്തവിരേവിസകണ 
കഭാരേധണ ഇഫതലഭാണ സെഭാധധമെഭാകുന്നതക്ക് പ്രധഭാന ലെകധണ എലഭാവരുഫടയണ സനടണ 
എന്നതഭായതുഫകഭാണഭാണക്ക്. ചവിലെ പ്രസതധക സകഭാര്പസറഷനുകളുഫടസയഭാ വധകവികളുഫടസയഭാ 
മെഭാത്രണ സനടതവിനുസവണവി അല.

സറഭാസബഭാട്ടുകള നവിര്മവിക്കുന്ന സറഭാസബഭാട്ടുകള - ബഹുമുഖ വധഭാവസെഭായവിക സറഭാസബഭാട്ടുകള

ഈ "ബഹുമുഖ വധഭാവസെഭായവിക സറഭാസബഭാട്ടുകള"
വവിപുലെമെഭായ വവിവരേസശഖരേണണ നടത്തുന.  ഇതക്ക്
അവഫയ  കൃത്രവിസമെഭാപഗ്രഹണ  വഴവിസയഭാ
ശണഖലെവഴവിസയഭാ  ഉള്ള  നവിര്സദശങള
സെച്വസ്റ്റീകരേവികഭാന്  സെഹഭായവിക്കുന.  മെനുഷധരുഫട
അഭഭാവതവിലുണ  ആവശധമെഭായ  പ്രവര്തനങള
ഫചയഭാന്  തകരേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക്  അവ
രൂപവല്കരേവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്.  സമെസകഭാ
ഇലെസകഭാ  ഫമെകഭാനവികല്  സെവിസണ  (MEMS),
ഫസെന്സെറുകള,  സെങസ്റ്റീര്ണമെഭായ തസ്റ്റീരുമെഭാനങള
എടുകഭാനുള്ള സെര്കവിട്ടുകളുണ കവിത്രവിമെ ബുദ്ധവിയണ

ഉപസയഭാഗവിച്ചുള്ള അറവിയവിപ്പുകള സെച്വസ്റ്റീകരേവികഭാനുള്ള  സെണവവിധഭാനണ  എന്നവിവ ഉപസയഭാഗവിചഭാണക്ക്
അവ  ഇതക്ക്  സെഭാധധമെഭാക്കുന്നതക്ക്.  അവ  വവിപുലെമെഭായ  രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള  വധഭാവസെഭായവിക  ഉല്പഭാദന
പ്രകവിയകള  സകകഭാരേധണ  ഫചയഭാന്  പ്രഭാപമെഭാണക്ക്.  അവയഫട  സസെവന  നവിലെവഭാരേണ  സെച്വയണ
പുതുകഭാനുണ  സെച്വനണ  ഭഭാഗങള  മെഭാറവിസ്ഥഭാപവികഭാനുണ  കഴവിവണക്ക്.  ആവശധഘടങളവില്,
സറഭാസബഭാട്ടുകള പരേസ്പരേണ ആശയവവിനവിമെയണ നടത്തുകയണ ഓസരേഭാ പദ്ധതവികളക്കുണ ആവശധമെഭായ
സെഭാധനങളുഫട സകമെഭാറവണ വവിതരേണവണ ഏസകഭാപവിപവിക്കുകയണ ഫചയ്യുന.

നഭാസനഭാ സെഭാസങതവികവവിദധ

നഭാസനഭാ  സെഭാസങതവികവവിദധ  വളഫരേയധവികണ
കഭാരേധസശഷവി  മുസന്നഭാട്ടുവയന.
നഭാസനഭാഫടസകഭാളജവി  പ്രകഭാശശഭാസഫതയണ
സലെസെറുകഫളയണ  സെണസയഭാജവിപവിക്കുന,
ആവശധമെഭായ  തന്മെഭാത്രഭാ  ഘടനയവിസലെകക്ക്
പദഭാര്തഫത  അണുകളഭായവി(atom  by
atom)  കമെസ്റ്റീകരേവിക്കുവഭാനുണ സെഹഭായവിക്കുന.
നഭാസനഭാഫടസകഭാളജവി  എലഭാ  സമെഖലെയവിലുണ
സമെസകഭാസസഭാപവിനുമെപ്പുറത്തുള്ള
വവിപ്ളവതവിസലെകക്ക് നയവിക്കുണ.



ഖനനയന്ത്രങള

ഈ  ചവിത്രണ  കഭാണവിക്കുന്നതക്ക്  ഒരു  സലെസെര്
ഖനനയന്ത്രമെഭാണക്ക്  (excavator).  ഇതരേണ
ഉപകരേണങള,  ഉപഗ്രഹണ  വഴവി
നവിയന്ത്രവികഫപടുന്നവയഭാണക്ക്.
ഇതവിനടവിയവിലുള്ള  ഭൂഭഭാഗണ  ഉരുകവി  മെഭാഗ
സപഭാലെഫത പദഭാര്തണ ആകഭാന് ഇതവിനു
കഴവിയണ.  അങഫന  കനഭാലുകള,
സറഭാഡുകള,  ജലെപഭാതകള  എന്നവിവയഭായവി
നവിസമഭാന്നതങള കമെസ്റ്റീകരേവികഭാനഭാകുണ.

ഓസടഭാസമെറഡക്ക് തുരേങ നവിര്മഭാണ യന്ത്രങള

വന് സഫഭാസടഷന് ഉപകരേണങള ഉപസയഭാഗവിചക്ക്
തുരേങഭഭാഗങളഭാല് കനഭാലുകള നവിര്മവിക്കുന  .
ഓസടഭാസമെറഡക്ക്  തുരേങനവിര്മഭാണയന്ത്രങള
ഘടകഭഭാഗങഫള  ഉയര്ത്തുകയണ  അവഫയ
യദഭാസ്ഥഭാനതക്ക്  സ്ഥഭാപവിക്കുകയണ  ഫചയ്യുന.
പൂര്തവിയഭായവികഴവിഞഭാല്  തുരേങങള
അതവിസവഗ  മെഭാഗക്ക്-ഫലെവക്ക്  ഗതഭാഗതതവിനക്ക്
ഉപസയഭാഗവിക്കുന.

സഗഭാപുരേങളുഫട നവിര്മഭാണണ

ഈ  സഗഭാപുരേങള  പ്രധഭാനമെഭായണ  നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളതക്ക്  ഭൂമെവികുലുകണ  വധഭാപകമെഭായ
പ്രസദശങളക്കുസവണവിയഭാണക്ക്.  ഇങഫന  കമവികളവില്  തൂങവിനവില്ക്കുന്ന  ഘടകങള

വധഭാപകമെഭായ  ചലെനങള,  സെമര്ദണ,  വലെവിവക്ക്
ഒഫക  എളുപതവില്  അതവിജസ്റ്റീവവിക്കുണ.
വൃതഭാകൃതവിയവിലുള്ള ടവറുകള കഭാരേധകമെമെഭായ
രേസ്റ്റീതവിയവില്,  ഒരു  സകന്ദ്രഭഭാഗതവിഫന  ചുറവി,
വസ്റ്റീ  ടുകളുണ  എലെസവററുകളുണ  മെറക്ക്
വസ്റ്റീടഭാവശധങളുഫമെഭാഫകയഭായവി  സെച്വയണ
ഉയര്നവരേഫപടുന്നവയഭാണക്ക്.
അര്ദ്ധസതഭാരേധമെഭായ  ജനഭാലെകള
പ്രകഭാശസവദദ്യുത  ജനസറററുകളഭായവി
പ്രവര്തവിക്കുണ,  ജനഭാലെയവിസലെകക്ക്  കടക്കുന്ന
പ്രകഭാശതവിഫന്റെ തസ്റ്റീവ്രത ഇലെസകഭാണവികമെഭായവി
വധതധഭാസെഫപടുണ.  ജനഭാലെ  വൃതവിയഭാക്കുന്നതുണ



അറകുറപണവികളുണ ഓസടഭാസമെറഡക്ക് ആണക്ക്.

വലെവിയ ഫകയവിനുകള

ഈ ഫകയവിനുകള വവിവവിധങളഭായ സജഭാലെവികള ഫചയ്യുണ. ഇവ രൂപകല്പന ഫചയവിരേവിക്കുന്നതക്ക് 
സെച്വതന്ത്രഘടകങഫള ഫപഭാകവിഫയടുതക്ക് അടവിതറകളവിലുണ യദഭാസ്ഥഭാനങളവിലുണ വയവഭാനുണ 
യൂണവിറ്റുകഫള ടവറവില് സചര്ക്കുന്ന
ലെണബദവിശയവിലുള്ള ലെവിഫക്ക്
സെണവവിധഭാനതവിസലെകക്ക് സകമെഭാറുവഭാനുണ
ഒഫകയഭാണക്ക്. 

അവയഫട  പ്രവര്തനണ
പൂര്തവിയഭായസശഷണ,  ഇതരേണ  സെച്വയണ
ഉയര്തഫപടുന്ന  ഫകയവിനുകള  ഫചറവിയ
ഭഭാഗങളഭാകവി  മെഭാറഫപടുകയണ  അടുത
പദ്ധതവിപ്രസദശസതക്കുള്ള
ഗതഭാഗതതവിനനുസയഭാജധമെഭാകുകയണ
ഫചയ്യുന.

വന് സതഭാതവില് ഉല്പഭാദവിപവികഫപടുന്ന പഭാര്പവിടഫകടവിടങള

ഇതക്ക് കഭാണവിക്കുന്നതക്ക് എങഫനയഭാണക്ക് ഭഭാരേണകുറഞ, കഭാര്ബണ്-സഫബര്-
ഫറയവിന്സഫഭാഴക്ക്ഫമെന്റെക്ക് സകഭാണ്കസ്റ്റീറക്ക് അപഭാര്ട്ടുഫമെന്റുകള തുടര്ചയഭായ ഒരു സശ്രേണവിയഫട ഭഭാഗമെഭായവി
ഉല്പഭാദവിപവികഫപടുന്നഫതന്നഭാണക്ക്. 

പവിന്നസ്റ്റീടക്ക് അവ 
സവര്ഫപടുതഫപടുന. 
ഇതരേണ ഘടകങളുഫട 
പുറണപഭാളവി പ്രകഭാശസവദദ്യുത
ജനസറററുകളഭായവി 
പ്രവര്തവിക്കുന.



ഉയര്തഭാനുണ എടുത്തുവയഭാനുമുള്ള ഫകയവിന്

                          
ഈ ഓഫടഭാസമെറഡക്ക് യന്ത്രങള പ്രസ്റ്റീ ഫഭാബവിസകറഡക്ക് ഫകടവിടഭഭാഗങഫള യഥഭാസ്ഥഭാനസതകക്ക് 
എടുത്തുവയന.

ബൃഹദക്ക് യന്ത്രങള

ഇവവിഫട കഭാണുന്ന യന്ത്രങള പലെവവിധസജഭാലെവികളുണ ഫചയ്യുന്നവയഭാണക്ക്. ചവിത്രതവില് 
കഭാണവിചവിരേവിക്കുന്നതുസപഭാഫലെ, അവ പ്രസ്റ്റീ ഫഭാബവിസകറഡക്ക് ഭവനഭഭാഗങഫള, അവഫയ 

തഭാങവിനവിര്ത്തുന്ന സ്ഥലെസതകക്ക് ഉയര്തവിവയന.

ഇതരേണ "prefab" ഘടനകള നവിശ്ചവിത പദഭാര്തങളഭാല് നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ളവയഭാണക്ക്. 
ഇവയഫട ഉളഭഭാഗതവിഫന്റെ രൂപകല്പന പരേമെഭാവധവിയണ വധകവികളുഫട 
അഭവിരുചവിയനുസെരേവിചഭാണക്ക്.



ഓഫടഭാസമെറഡക്ക് കണ്ടകന് സെവിസണ

ഇതരേണ വധഭാവസെഭായവിക ഗസവഷണ 
സെമുചയങളുഫട നവിര്മഭാണണ 
ഉപഗ്രഹതവില് നവിനണ നവിര്സദശങള
സെച്വസ്റ്റീകരേവികഭാവന്ന സറഭാസബഭാടവികക്ക് 
ഉപകരേണങളഭാലെഭാണക്ക് നടപഭാകുന്നതക്ക്. 
ഫകടവിടതവിലുടനസ്റ്റീളണ സെഞരേവിചക്ക് തറയണ
ജനഭാലെകളുണ കര്ടന് -ചുവരുകളുണ 
സമെല്ക്കൂരേയണ മെറ്റു ഭഭാഗങളുണ എലഭാണ 
കമെസ്റ്റീകരേവികഭാനുള്ള ഓസടഭാസമെറഡക്ക് 
ഫകയവിനുകളുണ ഈ ടസ്റ്റീമെവില് 
ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. സെമ്പൂര്ണ്ണമെഭായണ 
മെനുഷധരുഫട സജഭാലെവിയവില് നവിനണ 
സെച്വതന്ത്രമെഭായ നവിര്മഭാണ 
പ്രവര്തനണ. ഈ ഉപകരേണങള 
തമവിലെവിടവി കുറയഭാനുണ മെറ്റു 
ജസ്റ്റീവവികളുമെഭായവി കൂടവിമുട്ടുന്നതക്ക് 
ഒഴവിവഭാകഭാനുമെഭായവി സെച്വയണ 
പരേവിസശഭാധനഭാ സെണവവിധഭാനങള 
ഉളഫകഭാളന്നവയഭായവിരേവിക്കുണ.

ഉപ്പുസവര്തവിരേവികല്

ഈ ഫമെഗഭാ ഫമെഷസ്റ്റീന് ബഭാഷസ്റ്റീകരേണതവിനുണ സെഭാന്ദ്രസ്റ്റീകരേണതവിനുണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന്ന 
സതഭാരേധമെഭായ കൂടഭാണക്ക് ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്നതക്ക്. 



ഇതക്ക് കനഭാലുകളകക്ക് മുകളവില് സ്ഥഭാപവികഭാണ. ചവിലെതക്ക് ഉപ്പുഫവള്ളണ ഉള്ളവയഭായവിരേവിക്കുണ. അവ 
കുടവികഭാനുണ ജലെസസെചനതവിനുണ മെറഭാവശധങളക്കുമുള്ള ശദ്ധജലെണ ബഭാഷസ്റ്റീകരേവിചക്ക് എടുക്കുന. 
ഇതക്ക് സെഭാധധമെഭാക്കുന്നതക്ക് ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജണ ഉപസയഭാഗഫപടുതവിയഭാണക്ക്. ഇതക്ക് സലെഭാകതവിഫലെ 
ജലെഫദഡൌര്ലെഭധണ ഇലഭാതഭാകഭാന് സെഹഭായവിക്കുണ. ഈ ഓസടഭാസമെറഡക്ക് യന്ത്രണ ഇതരേണ 
ഘടനഭാഭഭാഗങഫള അതഭാതക്ക് സ്ഥലെങളവില് എടുത്തുവയന.

ആസഗഭാള സെമുദഗതഭാഗത സെണവവിധഭാനണ

ഈ കപലുകള ഒഴുകുന്ന ഓസടഭാസമെറഡക്ക് വധവസെഭായശഭാലെകളഭാണക്ക്. അവയഫട 
ലെകധതവിസലെക്കുള്ള യഭാത്രയവില്തഫന്ന അസെണസ്കൃതപദഭാര്തങഫള സെണസരേവിചക്ക് 
ഉല്പന്നങളഭാകവിഫയടുകഭാന് കഴവിവള്ളവ. ചവിലെതക്ക് വധഭാവസെഭായവിക മെതധ 
സെണസരേണശഭാലെകളഭായവി പ്രവര്തവിക്കുണ, ചവിലെതക്ക് കലെവറകളഭായണ ഇതരേണ കലെവറകളുഫടയണ 
വധവസെഭായശഭാലെകളുഫടയണ നവിര്മഭാണതവിനഭായണ. അസതസെമെയണ മെറ്റുള്ളവ വധതധസ്തങളഭായ 
ഉല്പന്നങള ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്ന വവിവവിധ അറകളുള്ള കമഭാര്ടക്ക്ഫമെന്റുകളഭായവി 
സെജ്ജസ്റ്റീകരേവികഫപടവിരേവിക്കുന.



അധധഭായണ എടക്ക്

യന്ത്രങസളഭാടുള്ള സപടവി

യന്ത്ര വവിസമെഭാചനണ

ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകള യന്ത്രങളഭാല് ഉള്ള "അപഹരേണഫത" ഭയഫപടുന. പഫക 
ആഫരേഫയങവിലുണ സദഭാഹവികഭാനുള്ള ഒറ പ്രവര്തവിസപഭാലുണ യന്ത്രങളവില്നവിനണഭായവിടവില. 
(നവിര്ഭഭാഗധവശഭാല്, അസത കഭാരേധണ മെനുഷധഫരേപറവി പറയഭാന് വയ.) വവിഷവഭാതകണ 
പ്രസയഭാഗവിക്കുന്നതുണ തകര്കഭാന് സവണവി മെവിസസെലുകള വവിടുന്നതുണ മെനുഷധരേഭാണക്ക്, യന്ത്രങളല. 
വഭാഹനഭാപകടങളുണ വവിമെഭാനഭാപകടങളുണ സപഭാലുണ കൂടുതലെഭായണ സെണഭവവിക്കുന്നതക്ക് 
യന്ത്രതകരേഭാറുകഫളകഭാസളഫറ മെനുഷധരുഫട അശ്രേദ്ധഫകഭാണഭാണക്ക്.

പലെരുണ ദ്രുതഗതവിയവിലുള്ള സെഭാസങതവികവളര്ചഫയ ഭയഫപടുന, പ്രസതധകവിച്ചുണ മെനുഷധഫരേ 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവിക്കുന്ന ഓസടഭാസമെറഡക്ക് സസെബര്സനറഡക്ക് യന്ത്രങഫള. സെതധണ പറഞഭാല്, ഇതരേണ
ഭയങളവില് ചവിലെതക്ക് ഒരു പണ അധവിഷവിത വധവസ്ഥയവില് മെഭാത്രമെഭാണക്ക് സെഭാധൂകരേവികഫപടുന്നതക്ക്. 
ഇവവിഫട ഉല്പഭാദന സെഭാസങതവികവവിദധയവിഫലെ ദ്രുതവവികഭാസെങളകക്ക് വളഫരേക്കുറചക്ക് 
ഫതഭാഴവിലെഭാളവികഫള മെതവിയഭാകുണ.

മെറ്റുചവിലെര് ഒരു കമഫ്യൂടര്വല്കൃത സെമൂഹഫത സെസന്ദഹഫപടുകയണ യന്ത്രങളുഫട തകരേഭാറവിഫന 
ഭയഫപടുകയണ ഫചയ്യുന. അവര് ഭയഫപടുന്നതക്ക് സെഭാസങതവികവവിദധ നമഫള കൂടുതല് 
യന്ത്രങഫളസപഭാഫലെ ആക്കുണ, എലഭാവഫരേയണ ഒസരേസപഭാഫലെയഭാക്കുണ, വധകവിതച്വണ, 
ഫതരേഫഞടുകഭാനുള്ള സെച്വഭാതന്ത്രധണ, സെച്വകഭാരേധത ഒഫക ഇലഭാതഭാക്കുണ എഫന്നഭാഫകയഭാണക്ക്.

യന്ത്രങളുഫട ഭഭാഗണ സനഭാകവിയഭാല്, യന്ത്രങള അവര്കക്ക് സവണവി മെനുഷധര്ഫകതവിരേഭായവി 
പ്രവര്തവിക്കുന്നതവിഫന്റെ യഭാഫതഭാരു ഫതളവിവണ ഇല, ശഭാസകല്പവിത കഥകളവില് ഒഴവിചക്ക്. 
മെനുഷധരേഭാണക്ക് യന്ത്രങഫള സപ്രഭാഗ്രഭാണ ഫചയ്യുന്നതുണ അവയഫട ഉപസയഭാഗണ നവിര്ണയവിക്കുന്നതുണ. 
യന്ത്രങഫളയല ഭയഫപസടണതക്ക്; മെനുഷധരേഭാശവിയക്ക് ഭസ്റ്റീഷണവിയഭാകുന്നവവിധതവിലുള്ള, യന്ത്രങളുഫട
ദുരുപസയഭാഗഫതയഭാണക്ക്. നഗരേങഫള സബഭാണബവിടുന്നതുണ വവിഷവഭാതകണ പ്രസയഭാഗവിക്കുന്നതുണ 
ജയവിലുകളുണ മെരേണകധഭാമ്പുകളുണ പസ്റ്റീഡനസകന്ദ്രങളുണ എലഭാണ മെനുഷധരേഭായവിരുന 
പ്രവര്തവിപവിചവിരുന്നതക്ക്, യന്ത്രങളല. അതക്ക് നമള ഓര്കണണ. അണുവഭായധങളുണ 
മെവിസസെലുകളുണ സപഭാലുണ നവിര്മവിക്കുന്നതുണ നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതുണ എലഭാണ ആളുകളഭാണക്ക്. 
മെനുഷധരേഭാണക്ക് പരേവിസ്ഥവിതവി മെലെവിനമെഭാക്കുന്നതക്ക് - നമ്മുഫട വഭായ, സെമുദണ, നദവികള എലഭാണ. 
സദഭാഷകരേമെഭായ മെരുനകളുകളുഫട വവില്പനയണ ഉപസയഭാഗവണ, സെതധഫത വളഫചഭാടവികല്, 
മെതഭ്രഭാനക്ക്, വണശസ്റ്റീയ വവിസദച്വഷണ എലഭാണ അപരേധഭാപമെഭായ മെനുഷധ സെണവവിധഭാനങളുഫടയണ ഫതറഭായ
ഉപസദശങളുഫടയണ ഭഭാഗമെഭാണക്ക്. യന്ത്രങളകക്ക് ഇതരേണ സെച്വഭഭാവങഫളഭാനമെവില.

യന്ത്രങളല അപകടണ. നമളഭാണക്ക്. സെഹജസ്റ്റീവവികളഭായ മെനുഷധസരേഭാടുള്ള ഫപരുമെഭാറതവിനുള്ള 
ഉതരേവഭാദവിതണ ഏഫറടുക്കുകയണ ഗ്രഹതവിഫലെ വവിഭവങള ബുദ്ധവിപൂര്വ്വണ ഉപസയഭാഗവിക്കുകയണ 
ഫചയഭാതവിടസതഭാളണ, നമളഭാണക്ക് ഗ്രഹതവിഫന്റെ ഏറവണ വലെവിയ ഭസ്റ്റീഷണവി. എഫന്നങവിലുണ 
മെനുഷധരുണ യന്ത്രങളുണ തമവില് ഒരു സെണഘര്ഷണ ഉണഭാകുകയഭാഫണങവില്, നമുകറവിയഭാണ 
അതഭാരേഭായവിരേവിക്കുണ തുടങ്ങുക എന്നക്ക്!

ശഭാസവണ സെഭാസങതവികവവിദധയണ ഒരു പ്രശ്നവണ ഉണഭാക്കുന്നവില. നമ്മുഫട പ്രശ്നങള ഉണഭാകുന്നതക്ക് 



മെറ്റുള്ള ആളുകഫളയണ, പരേവിസ്ഥവിതവിഫയയണ, സെഭാസങതവികവവിദധഫയയണ ദുരുപസയഭാഗണ ഫചയ്യുസമഭാഴുണ
ദുര്വവിനവിസയഭാഗണ നടത്തുസമഭാഴുമെഭാണക്ക്. കൂടുതല് ഫമെചഫപട ഒരു നഭാഗരേവികതയവില്, യന്ത്രങഫള 
ഫതഭാഴവില്സെമെയണ കുറയഭാനുണ, സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ ലെഭധത വര്ദ്ധവിപവികഭാനുണ, 
അവധവികഭാലെണ കൂടഭാനുണ ഒഫകയഭാണക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുക. പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധ 
എലഭാവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ ഉയര്തഭാനഭാണക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുന്നതക്ക്. ഇതരേതവില്, 
യന്ത്രസെഭാസങതവികവവിദധയഫട വര്ദ്ധവിച ഉപസയഭാഗണ എലഭാ ആളുകളുഫടയണ സനടതവിനഭായവി 
ഉപസയഭാഗഫപടുണ.



അധധഭായണ ഒന്പതക്ക്

കടലെവിഫലെ നഗരേങള

സെമുദ അതവിരുകള

നമ്മുഫട ഗ്രഹതവിഫലെ സജവശണഖലെഫയ പരേവിസപഭാഷവിപവിക്കുന്നതക്ക് ജലെതവിഫന്റെ 
ചഭാകവികതയഭാണക്ക്. ജലെതവിഫന്റെ ആ മെഹതഭായ വധതധസ്ത ഭഭാവങള ഗ്രഹതവിഫന്റെ ഒഴുകഭാണക്ക്: 
സെമുദങള, മൂടല്മെഞക്ക്, മെഞ്ഞുകട, മെഴ, തടഭാകങള, ഭൂഗര്ഭജലെണ, പഭാറഫകട്ടുകളവിഫലെ ജലെണ 
എലഭാണ. നവിരേനരേണ ചഭാകവികമെഭായവി പ്രവര്തവിക്കുന്ന ഈ പ്രകവിയ സൂരേധന്റെ തഭാപതവില് നവിനണ 
ഭൂമെവിയഫട ഭ്രമെണതവില് നവിനണ ഫകഭാറവിസയഭാലെവിസെക്ക് പ്രഭഭാവങളവില് നവിനണ ഊര്ജ്ജണ 
സെച്വസ്റ്റീകരേവിക്കുന. മെനുഷധരുളപഫട ഭൂമെവിയവിഫലെ മുഴുവന് ജസ്റ്റീവവികഫളയണ തുണയന.

ആളുകള വവികസെച്വരേമെഭായ കരേഭഭാഗങഫളക്കുറവിചക്ക് സെണസെഭാരേവികഭാറുണക്ക്, പഫക ഗ്രഹതവിഫലെ 
വവികസെച്വരേമെഭായ, ഏറവണ വലെവിയ പ്രകൃതവിവവിഭവങഫളക്കുറവിചക്ക് അപൂര്വ്വമെഭാസയ സെണസെഭാരേവികഭാറുള. 
അവ സലെഭാകതവിഫന്റെ സെമുദങളഭാണക്ക്. സെമുദങഫളപറവിയള്ള പരേവിസശഭാധനയണ പുസരേഭാഗമെനവണ 
വളഫരേയധവികണ ശ്രേദ്ധസയഭാഫട സവണണ ഫചയഭാന്. സലെഭാകതവിഫലെ സെമുദങഫള 
ആയവിരേകണകവിനക്ക് വര്ഷങളഭായവി മെനുഷധര് ഭകണതവിനുണ ഗതഭാഗതതവിനുമെഭായവി 
ഉപസയഭാഗവിച്ചുഫകഭാണവിരുഫന്നങവിലുണ, ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാഫത കവിടക്കുന്ന വവിഭവതവിഫന്റെ 
വളഫരേവലെവിയ സെഭാധധതകഫളയണ സശഷവിയണ സവവവിധധവണ നഭാണ 
മെനസവിലെഭാകവിത്തുടങ്ങുന്നസതയള. ഭകണണ, ഊര്സജ്ജഭാല്പഭാദനണ, ഗതഭാഗതണ, അയവിരുകള, 
മെരുനകള, അങഫന പലെതവിഫന്റെയണ ഏതഭാണക്ക് അനമെവിലഭാത ചുറ്റുപഭാടവിഫന സെമുദങള 
പ്രദഭാനണ ഫചയ്യുന.

പണ്ടുകഭാലെതക്ക്, സെമുദ ജസ്റ്റീവഫനപറവിയള്ള ശ്രേദ്ധ കുറവഭായവിരുന. അതക്ക് ഭൂമെവിയവിഫലെ എലഭാ 
ജസ്റ്റീവനുണ ആവശധമെഭായ ഒന്നഭാണക്ക്. നമ്മുഫട സെമുദങഫള നഭാണ വസ്റ്റീഫണടുതഭാല്, നഭാണ ഒരു 
വര്ഗ്ഗണ(സ്പസ്റ്റീഷസ്റ്റീസെക്ക്)എന്ന നവിലെയവില് വളഫരേ എളുപണ അതവിജസ്റ്റീവവിക്കുകയണ പുസരേഭാഗമെവിക്കുകയണ 
ഫചയ്യുണ.

സെമുദ പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട ദുര്വവിനവിസയഭാഗണ

1970 ആഗസവില്, യ.എസെക്ക് സസെന 67 ടണ്ണക്ക് വരുന്ന ഫനര്വക്ക് ഗഭാസെക്ക് കസണനര് 
അറവിഞ്ഞുഫകഭാണ്ടുതഫന്ന അതഭാന്ഡവികക്ക് സെമുദതവില് തള്ളവി. ഈ തള്ളഫപട സ്ഥലെണ ഈ 
സജവസെണവവിധഭാനതവിഫന്റെ പ്രധഭാന ധമെനവികളവില് ഒന്നഭായവിരുന, ഗളഫക്ക് പ്രവഭാഹണ. 
സലെഭാകതവിഫലെ നഭാവവികസസെനകള, മെതധബന്ധന കപലുകള, യഭാത്രഭാകപലുകള, ഒരുപഭാടക്ക് 
തസ്റ്റീരേസദശ നഗരേങള എലഭാണ സെമുദഫത ചവറ്റുഫകഭാടയഭായണ കക്കൂസെഭായണ ഉപസയഭാഗവിക്കുന.

മെനുഷധഭാസരേഭാഗധതവിഫന്റെ വലെവിയ ഒരു ഭസ്റ്റീഷണവിയഭാണക്ക് ആവശധതവിനക്ക് 
ശചസ്റ്റീകരേണപദ്ധതവികളവിലഭാതതക്ക്. ഇതക്ക് ആസരേഭാഗധ പ്രശ്നങളവിലുണ സരേഭാഗങളവിലുണ തസ്റ്റീരേസദശഫത
ഫവള്ളതവിഫലെ മെലെവിനസ്റ്റീകരേണണ കഭാരേണമുണഭാകുന്ന മെരേണങളവിലുണ കലെഭാശവിക്കുന. 
ദകവിസണഷധയവില് മെഭാത്രണ 825 ദശലെകണ തസ്റ്റീരേസദശനവിവഭാസെവികള അടവിസ്ഥഭാന 
ശചസ്റ്റീകരേണപരേവിപഭാടവികള ഇലഭാഫത ജസ്റ്റീവവിക്കുന. സലെഭാകതവില് ഏറവണ കൂടവിയ അളവവില് 
സെണസരേവികഭാത മെലെവിനജലെണ ദകവിസണഷധയഫട തസ്റ്റീരേപ്രസദശഫത ഫവള്ളതവില് കഭാണുന്നതക്ക് 



എന്തുഫകഭാണഭാഫണന്നക്ക് മെനസവിലെഭാകഭാന് പ്രയഭാസെമെവില. ഇതക്ക്, ജനങളകക്ക് ആസരേഭാഗധ 
പ്രതവിസെന്ധവി ആയവിമെഭാറുന. മെസ്റ്റീനുകഫളയണ വനധജസ്റ്റീവവികഫളയണ പവവിഴപ്പുറ്റുകഫളയണ ഒഫക 
ഫകഭാല്ലുന്ന വവിഷ ആല്ഗകളകളുഫട പുഷസ്റ്റീകരേണതവിനക്ക് കഭാരേണമെഭാകുന5.

പരേവിസ്ഥവിതവികക്ക് സദഭാഷകരേമെഭായ പ്രവര്തനങള ഒരുപഭാടഭാണക്ക്. വമന് വധവസെഭായസബഭാട്ടുകള 
കടല്തടവിഫന്റെ പരേവിസ്ഥവിതവികക്ക് വന്സതഭാതവില് ആസഗഭാള പ്രശ്നങള ഉണഭാക്കുന. അവരുഫട 
വലെകള അടവിതടവിഫലെ ജസ്റ്റീവവികഫള നശവിപവിക്കുന, അവയഫട ഭകണതവിഫന്റെയണ 
വളരേലെവിഫന്റെയണ സമെഖലെകള തകര്ക്കുന. സെമുദജസ്റ്റീവവികളുഫട ഭകധവധവസ്ഥ തഴച്ചുവളരേഭാന് ഈ 
ആവഭാസെവധവസ്ഥ അതധഭാവശധമെഭാണക്ക്.

ഫഭഡൌസമെഭാപരേവിതലെതവിനക്ക് വനനശസ്റ്റീകരേണണ ഉണഭാകവിവയന്ന പ്രശ്നങഫളകഭാള കൂടുതല് 
തകരേഭാറുകള ഈ പ്രവര്തവി കടലെവിഫന്റെ അടവിതട്ടുകളകക്ക് ഉണഭാകവിവയന. ഓസരേഭാ 
പ്രഭാവശധവണ 5 മുതല് 20 ശതമെഭാനണ വഫരേ അടവിതടവിഫലെ ജസ്റ്റീവവികഫള ഫകഭാല്ലുന. ഇതക്ക് 
ദവിവസെതവില് ഇരുപതവിനഭാലുമെണവിക്കൂറുണ തുടരുന, ആഴ്ചയവില് ഏഴുദവിവസെവണ, വര്ഷണ മുഴുവനുണ
ആസഗഭാള തലെതവില് തുടരുന6.

മെണ്ണക്ക് ഒലെവിച്ചുസപഭാകുന്നതവിനക്ക് സവണ നടപടവികള ഇലഭാതതക്ക് ഫമെകവികന് ഗളഫവില് മെവിസവിസവിപവി 
നദവി ഒഴുകുന്നവിടതക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് ഭഭാഗഫത ജസ്റ്റീവന് ഇലഭാതഭാകവി. ഹഭാനവികരേമെഭായ 
കചവടതഭാല്പരേധങള, കൂടുതല് പ്രതദ്യുല്പഭാദനണ നടതവിഫകഭാണവിരുന്ന മെതധങള 
വണശനഭാശഭസ്റ്റീഷണവിയവിഫലെത്തുന്നതുവസരേയണ മെസ്റ്റീന്പവിടവിതണ നടത്തുന. സലെഭാകവധഭാപകമെഭായവി, 
പ്രധഭാന സെമുദജസ്റ്റീവവികളുണ അവ വളരുന്ന പവവിഴപ്പുറ്റുകളുണ വളഫരേസവഗണ 
അപ്രതധകമെഭായവിഫകഭാണവിരേവിക്കുന. ഇതക്ക് സെച്വഭാഭഭാവവികമെഭായവി സെണഭവവിക്കുന്നസതഭാ അവയഫട 
മെരേണണ നമ്മുട ജസ്റ്റീവവിതണ നസ്റ്റീടവിതരുന്നസതഭാ അല . മെറവിചക്ക്, ഈ വണശനഭാശണ നമുക്കുണ 
ഭസ്റ്റീഷണവിയഭാണക്ക്, ഇതക്ക് ഉണഭാകുന്നതക്ക് നമ്മുഫട ദുരേഭാഗ്രഹണ ഫകഭാണ്ടുണ അവവിസവകണ ഫകഭാണ്ടുണ 
ആണക്ക്. വളഫരേ സെങസ്റ്റീര്ണ്ണമെഭായ ജസ്റ്റീവവധവസ്ഥയവില് സപഭാലുണ, നഭാണ ഇരേപവിടവിയന്മെഭാരേഭായവി 
കടനഫചല്ലുന.

ജസ്റ്റീവശണഖലെഫയക്കുറവിച്ചുള്ള പുതവിയ പരേവിഗണന

റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിസയഭാഫടഭാപണ പുതവിയ മൂലെധ വധവസ്ഥ ഉണഭായവിവരുന. ആരുണ 
തഫന്ന ഭൂതകഭാലെതവിഫന്റെ പഭാഴ്സജഭാലെവികള ഫചയ്യുന്നതുവഴവി സെഭാമതവികമെഭായവി 
ലെഭാഭമുണഭാക്കുന്നവില, പ്രധഭാന ലെകധണ ആസരേഭാഗധപരേവണ ഉല്പന്നകമെവമെഭായ ഒരു പരേവിസ്ഥവിതവി 
സൃഷവിഫചടുക്കുക എന്നതഭാണക്ക്. സെമുദങള ബുദ്ധവിപരേമെഭായവി ഉപസയഭാഗവിചഭാല്, സലെഭാകതവിഫന്റെ 
വവിശപ്പുമെഭാറഭാന് ആവശധമെഭായതവിലുണ കൂടുതല് വവിഭവങള വളഫരേഫയളുപണ നല്കഭാന് അവയഭാകുണ.
സകഭാടവികണകവിനക്ക് ആളുകളകക്ക് കടലെവിഫന ആശ്രേയവികഭാണ. അവവിഫട ജസ്റ്റീവവികള അവയഫട 
മെഭാണസെധതവിഫന്റെ പ്രഥമെ സസഭാതസവിനഭായവി സെമൃദ്ധമെഭാണക്ക്, സവവവിധധമുള്ളവയഭാണക്ക്. ഭൂരേവിഭഭാഗണ 
സെമുദജസ്റ്റീവവികളുണ ഉപരേവിതലെതവിനടുതഭാണക്ക് വസെവിക്കുന്നഫതങവിലുണ, തണുതവിരുണ 
ആഴങളവില്, സമെലുകള തഭാഫഴ, സൂരേധപ്രകഭാശണ ഒരേവികലുണ കടനഫചന്നവിടവിലഭാത ഭഭാഗങളവില് 
സപഭാലുണ, അതവികഠവിനമെഭായ മെര്ദഫതയണ തഭാപനവിലെഫയയണ എതവിരേവിട്ടുണ ജസ്റ്റീവന് ഉണഭാകുന. 
തണുത്തുറയന്ന തഭാപനവിലെയവില്, തവിളച്ചുമെറവിയന്ന വവിഷവഭാതകങള ജസ്റ്റീവന് തുണയന്ന 
വവിപുലെമെഭായ ജലെജസ്റ്റീവവികഫളപറവി ഇനവിയണ പഠവികഭാനവിരേവിക്കുന്നസതയള.
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ഭൂമെവിയഫട ഭ്രമെണതഭാല്, ഗ്രഹതവിഫലെ സെമുദങളവിലൂഫട വമന് ജലെപ്രവഭാഹങള 
ചലെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന. അതവിബൃഹതഭായ ഇതരേണ സെമുദപ്രവഭാഹങള സവഗതയവിലുണ 
ആഴതവിലുണ ഒഫക വധതധഭാസെഫപടവിരേവിക്കുന. പലെസപഭാഴുണ വവിപരേസ്റ്റീത ദവിശകളവില് സപഭാലുണ. 
ഗളഫക്ക് പ്രവഭാഹണ 30 ദശലെകണ ഘന മെസ്റ്റീറര് ഫവള്ളണ ഓസരേഭാ ഫസെകന്ഡവിലുണ മെയഭാമെവി, 
ഫ്സളഭാറവിഡ യവിലൂഫട ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്നതഭായവി കണകഭാകഫപടവിട്ടുണക്ക്. ഇതക്ക് സലെഭാകതവിഫലെ 
എലഭാ ശദ്ധജലെപ്രവഭാഹങളുണ ഒരുമെവിച്ചു സചര്തഭാലുള്ളതവിഫന്റെ അഞവിരേടവിസയകഭാളുണ 
കൂടുതലെഭാണക്ക്.

ഈ ഊര്ജ്ജഫത ഉപസയഭാഗഫപടുത്തുകവഴവി, 24 മെണവിക്കൂര് അടവിസ്ഥഭാനതവില് ആയവിരേണ 
ദശലെകണ വഭാസടഭാളണ - അഥവഭാ രേണക്ക് വലെവിയ നഫ്യൂക്ളവിയഭാര് പ്ളഭാന്റുകളുഫട അത്രയണ - 
ഉല്പഭാദവിപവികഭാനഭാകുഫമെന്നക്ക് കണകഭാകഫപടവിരേവിക്കുന. പരേവിസ്ഥവിതവി മെലെവിനസ്റ്റീകരേണസമെഭാ 
വവികവിരേണ ഭസ്റ്റീഷണവിസയഭാ ഇലഭാഫതതഫന്ന.

കൂടഭാഫത, ശകവിസയറവിയ കഭാറക്ക്, തവിരേമെഭാലെകള, പ്രവഭാഹങള എലഭാണ നമുകക്ക് വളഫരേയധവികണ 
സശഷവിയള്ള സവദദ്യുസതഭാര്ജ്ജ സസഭാതസ്സുകള പ്രദഭാനണ ഫചയ്യുന. സജവപവിണ്ഢതവില് നവിന്നക്ക്, 
പഭാഴഭായ ഓര്ഗഭാനവികക്ക് പദഭാര്ഥങഫള വഭാതകസമെഭാ ദഭാവകസമെഭാ ആയ ഇന്ധനങളഭാകവി 
മെഭാറവിഫയടുകഭാവന്ന ഊര്ജ്ജ "വവിള"കള വളര്തവിഫയടുകഭാണ. അധവിക ഊര്ജ്ജണ 
അവഭായശച്വസെനതവിലൂഫട(fermentation) സശഖരേവിഫചടുകഭാണ. ജസ്റ്റീര്ണ്ണവിക്കുന്ന ഭകണങളുഫടയണ
മെറക്ക് ഓര്ഗഭാനവികക്ക് പദഭാര്തങളുഫടയണ ഒരു കൂന സെങല്പവിച്ചുസനഭാക്കൂ. ഈ 
സജവപവിണ്ഢതവിഫന്റെ കൂന ചൂടുണ വഭാതകങളുണ ലെഭധമെഭാക്കുണ. ഈ കഭാരേധകമെമെഭായ 
ഊര്ജ്ജസസഭാതസവിഫന, ശരേവിയഭായ സെഭാസങതവികവവിദധവചക്ക് ഉപസയഭാഗപ്രദമെഭാകഭാന് സെഭാധവിക്കുണ.

കടലെവിഫന്റെ അടവിതടവിലുണ ലെവണഭാണശമുള്ള ജലെതവിലുണ സലെഭാഹങളുഫടയണ ധഭാതുകളുഫടയണ 
ബഹുലെമെഭായ കലെവറകളഭാണക്ക് ഉള്ളതക്ക്. വവിഭവകഭാമെണ പരേവിഹരേവികഭാന് അവ ഉപസയഭാഗവികഭാണ. 
എന്നവിരുന്നഭാലുണ, സലെഭാഹങളുണ ധഭാതുകളുണ "സശഖരേവികഭാന്" സലെഭാലെമെഭായ കടല്തടവിഫന 
ശലെധഫപടുതഭാത പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധകള ആവശധമെഭാണക്ക്.

സെമുദതവിഫലെ, വവിനവിസയഭാഗഫപടുതഭാവന്ന ചുരുകണ ചവിലെ ബൃഹദക്ക് പദ്ധതവികളഭാണക്ക് ഇവ. 
ഒരുപസക കൂടുതല് ഉസദച്വഗജനകമെഭായതക്ക് കടലെവിഫലെ നഗരേങളുഫട രൂപകല്പനയഭാകുണ.

കടലെവിഫലെ നഗരേങള

സെമുദതവിസലെക്കുള്ള സകഭാളനവിവല്കരേണമെഭാണക്ക് ഭൂമെവിയവില് അവസശഷവിക്കുന്ന ഒരു അവസെഭാന 
മെഭാര്ഗ്ഗണ. വലെവിയ സെമുദനഗരേ സെമൂഹങള ഒരു പുതവിയ സെമൂഹതവില് ഒഴവിച്ചുകൂടഭാനഭാകഭാതതുണ 
ഏറവണ മെവികച സനടങളവില് ഒഫരേണ്ണവണ ആയവിരേവിക്കുണ

ഈ സെമ്പുഷമെഭായ വവിഭവസസഭാതസ്സുകള പൂര്ണ്ണമെഭായണ ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാന്, സലെഭാക 
സെമുദങളവിഫലെ തഭാരേതസമെധന ഉപസയഭാഗഫപടുതവിയവിടവിലഭാത സസഭാതസ്സുകഫളക്കുറവിചക്ക് 
അസനച്വഷവികഭാന്, നഭാണ വലെവിയ സെമുദഘടകങള നവിര്മവിസകണതുണക്ക്. അവ ഫമെചഫപട "സെമുദ
കൃഷവി", ശദ്ധജസലെഭാല്പഭാദനണ, ഊര്ജ്ജണ, കരേഫയ അടവിസ്ഥഭാനമെഭാകവിയള്ള ഖനനകഭാമെതവിനക്ക് 
അനുസെരേവിച്ചുള്ള ഖനനണ എന്നവിവ ലെഭധമെഭാക്കുണ. സെമുദങളകക്ക് ഏതഭാണക്ക് അളവറകണകവിനക്ക് 
മെരുനകള, രേഭാസെവസ്തുകള, വളങള, ധഭാതുകള, എണ്ണ, പ്രകൃതവിവഭാതകണ, ശദ്ധ ജലെണ, സവലെവി,
കഭാറക്ക് ഇവയവില് നവിനള്ള ഊര്ജ്ജണ, അങഫന പലെതുണ തരേഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. സവലെവികളുഫട 
ഒഴുകക്ക്, ജലെജസ്റ്റീവവികള, ഫവള്ളതവിഫന്റെ രേഭാസെനവിലെയണ തഭാപനവിലെയണ, അനരേസ്റ്റീക സ്ഥവിതവി, 
അങഫന അസനകണ പ്രധഭാന വവിവരേങള സെമുദഫത അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയള്ളതുണ 
ബഹവിരേഭാകഭാശസെണബന്ധവിയഭായതുമെഭായ മെഭാപവിനവികള നവിരേനരേണ 



അളനതവിടഫപടുതവിഫകഭാണവിരേവിക്കുണ.

ഇതരേണ സെമുദ സെമൂഹങളുഫട പുസരേഭാഗമെനണ കരേയവിലുള്ള ജനസെണഖധഭാ സെമര്ദതവിനക്ക് വലെവിയ 
ആശച്വഭാസെമെഭാകുണ. ഇതരേണ നഗരേങളവിഫലെ ജനസെണഖധ ഏതഭാനുണ നൂറുകള മുതല് 
ആയവിരേകണകവിനുവഫരേ ആകഭാണ. ഇവയക്ക് സലെഭാകത്തുടനസ്റ്റീളണ സ്ഥഭാനമുറപവികഭാണ. ആദധണ, അവ 
നവിയന്ത്രവികഫപടുന്നതുണ, കമെസ്റ്റീകരേവികഫപടുന്നതുണ, പ്രവര്തവിപവികഫപടുന്നതുണ ഓസടഭാസമെറഡക്ക് 
സെണവവിധഭാനങള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ആയവിരേവിക്കുണ. എന്നവിടക്ക് അനഭാരേഭാഷ്ട്ര ആശയവവിനവിമെയ 
ശണഖലെയഫട ഭഭാഗമെഭായവിമെഭാറുണ. സെമുദങള, എലഭാതവിനുമുപരേവി, നമ്മുഫട അതവിജസ്റ്റീവനതവിനക്ക് 
അതധഭാവശധമെഭാണക്ക്, അവ ഭൂമെവിയഫട സശഷവിയവില് വളഫരേപ്രധഭാനഫപട ഭഭാഗവമെഭാണക്ക്.

ഉപസയഭാഗണ

ഇതരേണ നഗരേങളവില് ചവിലെതവിനക്ക് സെര്വ്വകലെഭാശഭാലെകളഭായണ ഗസവഷണസകന്ദ്രങളഭായണ 
പ്രവര്തവികഭാനഭാകുണ. എലഭാ രേഭാജധങളവില് നവിനമുള്ള വവിദധഭാര്ഥവികളക്കുണ സെമുദശഭാസവണ 
കഭാരേധനവിര്വ്വഹണവണ പഠവികഭാണ. അവയക്ക് സെമുദപ്രവഭാഹങളുഫടയണ കഭാലെഭാവസ്ഥഭാ 
സശ്രേണവികളുഫടയണ സെമുദ ആവഭാസെ വധവസ്ഥയഫടയണ മെലെവിനസ്റ്റീകരേണതവിഫന്റെയണ ഭൂമെവിശഭാസ 
പ്രതവിഭഭാസെങളുഫടയണ ഒഫക നവിരേസ്റ്റീകണ സകന്ദ്രമെഭായണ പ്രവര്തവികഭാണ. കൂടുതല് 
അസനച്വഷണസെഞഭാരേങളകഭായവി, ഏവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാകുന്ന വവിധതവില് സറഭാസബഭാടവികക്ക് 
അനര്വഭാഹവിനവികള രൂപഫപടുത്തുണ.

മെറ്റു പ്ളഭാറക്ക്സഫഭാമുകള സറഭാകറക്ക് വവിസകപണ സെണവവിധഭാനങളഭായവി ഉപസയഭാഗവികഭാനഭാകുണ. 
ഭൂമെധധസരേഖഭാപ്രസദശത്തുനവിന വവിസകപവിക്കുന്ന ബഹവിരേഭാകഭാശവഭാഹനങള ഊര്ജ്ജണ 
ലെഭാഭവിക്കുണ, കഭാരേണണ ആ പ്രസദശമെഭാണക്ക് ഭൂമെവിയവില് ഏറവണ സവഗതവില് 
ചലെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. വവിസകപണ സ്ഥലെണ ഫതരേഫഞടുക്കുന്നതക്ക് ഭൂമെവിയഫട ഭ്രമെണതവിഫന്റെ
മുഴുവന് ആനുകൂലെധവണ പ്രസയഭാജനഫപടുത്തുണ. അധവികമെഭായള്ള ഉനല് ലെഭവിക്കുന്നതുകഭാരേണണ 
ഭൂസ്ഥവിരേ ഭ്രമെണപഥതവിഫലെതഭാന് (ഭൂമെവിഫകഭാപണ ചുറവിഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന, ഭൂമെവിയമെഭായവി 
തഭാരേതമെധഫപടുത്തുസമഭാള നവിശ്ചലെമെഭായ, കവിത്രവിസമെഭാപഗ്രഹതവിഫന്റെ പഭാത) കുറചക്ക് ഇന്ധനണ 
മെതവിയഭാകുണ. സപഭാളഭാര് ഭ്രമെണപഥങളകഭായവി, വവിസകപണതറ യ.എസവിഫന്റെ പടവിഞഭാറന് 
തസ്റ്റീരേതവിസനഭാടടുതക്ക് ആയവിരേവിക്കുണ. കമഫ്യൂടര്വല്കൃത കമെഭാന്ഡക്ക് സെണവവിധഭാനണ കപലുകളവിസലെഭാ, 
അസത പ്ളഭാറക്ക്സഫഭാമുകളവിസലെഭാ തഫന്ന സ്ഥഭാപവികഭാനഭാകുണ.

സെമുദതവിഫലെ എലഭാ സ്ഥലെങളുണ സെഭാസങതവിക വവികസെനതവിനഭായവി ഉപസയഭാഗവിസകണ 
ആവശധമെവില. ഒരുപഭാടക്ക് വവിശഭാലെമെഭായ പ്രസദശങള വസ്റ്റീഫണടുകലെവിനഭായണ, 
പരേവിസപഭാഷവികഫപടഭാനഭായണ, സെണരേകവികഫപടതഭായണ വവിടവിരേവിക്കുണ. ഇതക്ക് അവഫയ ആസഗഭാള 
പരേവിപഭാലെനതവില് മുന്ഗണനയവില് വരുത്തുന.

ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഇലെദ്യുഫതറഭാ തസ്റ്റീരേങളവിഫലെ വവിശഭാലെമെഭായ കരേസ്റ്റീബവിയന്, എമെറഭാളഡക്ക് 
മെതധസെമൂഹങള ബഹമെഭാസെവിഫലെ ഏറവണ ഫതളവിഞ ഫവള്ളമുള്ളവയവില് ചവിലെതഭാണക്ക്. 
പടവിഞഭാറന് അര്തസഗഭാളതവിഫലെ ഏറവണ മെസനഭാഹരേമെഭായ പവവിഴപ്പുറക്ക് വലെയങളവില് ഒനണ. 
ഈ ദച്വസ്റ്റീപുകഫള ചുറവിയള്ള ഫവള്ളതവിനക്ക് നവിറണ മെഭാറുണ. ഗളഫക്ക് പ്രവഭാഹതവിഫന്റെ ഫപ്രഡൌഢമെഭായ 
കടുണ നസ്റ്റീലെനവിറതവില്നവിനണ മെങവിയ പച നവിഴലെവിപവിസലെകക്ക് മെഭാറുണ. ഇതുസപഭാലുള്ള പ്രസദശങള 
ഫതകന് പസെഫവികവിലുണ സലെഭാകത്തുടനസ്റ്റീളണ മെറ്റു പലെ സ്ഥലെങളവിലുണ നവിലെനവില്ക്കുന, 
ആയവിരേകണകവിനക്ക് സമെല് തസ്റ്റീരേസദശങള മെനുഷധവഭാസെമെവിലഭാഫതതഫന്ന സ്ഥവിതവിഫകഭാളന. 
ആസഗഭാള സെഹകരേണതവില്, ഇതരേണ ഒരുപഭാടക്ക് പ്രസദശങള, വവിദധഭാഭധഭാസെതവിനുണ, ഏവര്ക്കുണ
ആസെച്വദവികഭാനുണ ആയവി അനഭാരേഭാഷ്ട്രഭാ സെമുസദഭാദധഭാനങള ആകഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. ഈ 



പ്രസദശങളവില് ആഫകയള്ള മെനുഷധരുഫട ഇടഫപടല് എന്നതക്ക് ജലെജസ്റ്റീവവി സെസങതങള 
സെണരേകവികഭാനുണ പരേവിപഭാലെവികഭാനുണ ആയവിരേവിക്കുണ.

കടല്നഗരേങളവിഫലെ ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവികള

ദശലെകകണകവിനക്ക് നവിവഭാസെവികളകക്ക് ഭഭാവവിയവിഫലെ കടല്നഗരേങള പുതവിയതുണ 
ആകര്ഷകവമെഭായ ജസ്റ്റീവവിതസശലെവി നല്കുണ. അവ എലഭാവര്ക്കുണ പ്രവിയഫപട സ്ഥലെണ 
ആയവിരേവിക്കുണ. ചവിലെതക്ക് ഫവള്ളതവിനടവിയവിഫലെ അനഭാരേഭാഷ്ട്രഭാ പഭാര്ക്കുകളഭായവി വര്തവിക്കുണ, ഇതക്ക് 
സെന്ദര്ശകര് സലെഭാകതവിഫലെ പ്രധഭാന സെണരേകവിത പവവിഴപഭാറകള 
നവിരേസ്റ്റീകവികഭാനുള്ളതഭായവിരേവിക്കുണ. വലുപസമെറവിയ ജനഭാലെകളവിലൂഫട അവര്കക്ക് ഈ 
പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട അത്ഭുതകഭാഴ്ചകള സെച്വതന്ത്രമെഭായവി, ഫസെഡൌകരേധമെഭായവി കഭാണഭാണ. ഒരു 
കമഫ്യൂടര്വല്ക കൃത കസസെരേയവിലൂഫട, അവര്കക്ക് സഡഭാളഫവിനുകളുമെഭായണ മെറക്ക് സെമുദജസ്റ്റീവവികളുമെഭായണ
ആശയവവിനവിമെയണ നടതഭാണ. ഫവള്ളതവില് ഊളവിയവിട്ടുള്ള പരേധസവഷണങള 
എയര്സലെഭാക്കുകള ഉപസയഭാഗവിചക്ക് ഫചയഭാനഭാകുണ, ആളുകളകക്ക് ഗസവഷണങളവിലുണ 
കപല്യഭാത്രയവിലുണ സഫ്യൂബ സഡവവിങവിലുണ മെറക്ക് എലഭാ കടല്നഗരേ ഫസെഡൌകരേധങളവിലുണ 
പഫങടുകഭാണ. കൂഫട ജസലെഭാപരേവിതലെതവിലുണ ഫവള്ളതവിനടവിയവിലുണ ഉള്ള പരേവിപഭാടവികളവില് സെമുദ 
പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട സെന്തുലെനഫത ശലെധഫപടുതഭാഫതതഫന്ന പങ്കുസചരേഭാണ.

നവിര്മഭാണണ

വലുപസമെറവിയ ഫകടവിടഭഭാഗങള കടലെവിനുമുകളവിലുണ അടവിയവിലുണ ഉണഭാകഭാണ. ഇതരേണ ഘടകങള 
വവിമെഭാനങള, കപലുകള, മുങവികപലുകള എന്നവിവയഫടഫയലഭാണ ശ്രേസദ്ധയമെഭായ 
എഞവിനസ്റ്റീയറവിങക്ക് സവദഗ്ദ്ധധണ പ്രകടമെഭാക്കുന. ഇതവില് സെമെര്ഥമെഭായ ഒരു രൂപണ എന്നതക്ക് 
വൃതഭാകൃതവിയവിലുള്ള ഒഫരേണ്ണമെഭാണക്ക്, ഒരുപഭാടക്ക് നവിലെകള ഉള്ള, ഉരുകക്ക് ഫകഭാണക്ക് നവിര്മവിചതക്ക്, 
കരുസതറവിയ ഗ്ളഭാസ്സുകളുണ pre-stressed സകഭാണ്കസ്റ്റീറ്റുണ ഉപസയഭാഗവിചക്ക് കഭാര്ബണ് 
സഫബറവിനഭാല് ഫറയവിന്സഫഭാഴണ ഫചയഫപടതക്ക്.

ചവിലെതക്ക് ഒഴുകവിനടക്കുന്നവയഭായവിരേവിക്കുണ. കഭാറ്റുണ കടല് സകഭാഭങളുണ വന്നക്ക് ഘടകഭഭാഗങളകക്ക് 
സകടുപറഭാതവിരേവികഭാനഭായവി മെറ്റുചവിലെതക്ക് തൂണുകളക്കുമുകളവില് ഒഴുകവിസപഭാകഭാത രേസ്റ്റീതവിയവില് 
നവിര്മവിചവയഭായവിരേവിക്കുണ. ആഴസമെറവിയ സ്ഥലെങളവില് ഒഴുകവിനടക്കുന്നവഫയ അടവിതടവില് 
നങ്കൂരേമെവിടക്ക് നവിര്തഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. മെറ്റുള്ളവയക്ക് സെച്വതന്ത്രമെഭായവി ഒഴുകവിനടകഭാണ. സെച്വയണ 
ചലെവിക്കുന്നവയണ വളഫരേയധവികണ സ്ഥവിരേതയള്ളവയമെഭായ ഇവയക്ക് അടവിഭഭാരേമെവിടവിരേവിക്കുന്നതക്ക് 20 
അടവി വധഭാസെവണ 150 അടവി നസ്റ്റീളവണ ഉള്ള വലെവിയ തൂണുകളഭാലെഭാണക്ക്. ഇതരേണ പ്ളഭാറക്ക്സഫഭാമുകഫള 
ഏതുതരേതവിലുള്ള കഭാലെഭാവസ്ഥയവിലുണ സ്ഥവിരേതയള്ളവയഭായവി നവിര്തഭാന്, ഈ 
വൃതസണഭഭാകൃതവിയവിലുള്ള തൂണുകളുഫട അടവിയവില് ആറടവിനസ്റ്റീളതവില് വവിസ്തഭാരേണ വരുതഭാവന്ന, 
പതടവി അകലെതവിലുള്ള ഡവിസ്കുകള ഉളഫകഭാളന. ഫമെഭാതണ ഘടനഫയ ചുറവി നവിലെനവില്ക്കുന്ന
ഒരു വളയണ അലെകള അടവിച്ചുകയറുന്നതക്ക് തടയന.

ഇതവില് ചവിലെനഗരേങള സെഭാസങതവികമെഭായവി വവികസെവിച രേഭാജധങളവില് നവിര്മവിചസശഷണ 
ഭഭാഗങളഭായവി അവയഫട ലെകധസ്ഥഭാനസതകക്ക് വലെവിച്ചുഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാന് പറ്റുണ, അഫലങവില് 
മുഴുവനഭായവിതഫന്ന. ഇസപഭാള നമള ഓയവില് പ്ളഭാറക്ക്സഫഭാമുകള അവയഫട ലെകധതവിസലെകക്ക് 
ഫകഭാണ്ടുസപഭാകുന്നതുസപഭാഫലെ. മെറ്റുഘടകഭഭാഗങള എന്നതക്ക് വധതധസ്തമെഭായ 
സെണസയഭാജവിതഘടനകള ആയവിരേവിക്കുണ, അവ ആവശധഫമെങവില് ഇളകവിമെഭാറഭാനുണ സ്ഥലെണ 
മെഭാറവിസ്ഥഭാപവികഭാനുണ ഉതകുന്നതരേതവില് സ്ഥലെത്തുവച്ചുതഫന്ന സയഭാജവിപവിക്കുകയണ 



വധതധസ്തങളഭായ ധര്മങളകഭായവി രൂപഫപടുത്തുകയണ ഫചയ്യുണ.

അടവിതടവില് നങ്കൂരേമെവിടവിരേവിക്കുന്ന കടലെവിനുമുകളവിഫലെ മെറക്ക് ഘടനകള, കഭാരേധകമെമെഭായ 
ഖനനസകന്ദ്രങളഭായവി പ്രവര്തവിക്കുണ. ഇതരേണ സഡഭാണ സപഭാലുള്ളവ ഏതഭാണക്ക് 
പൂര്ണ്ണമെഭായവിതഫന്ന ഓസടഭാസമെറക്ക് ഫചയഭാന് സെഭാധവിക്കുണ. അവ ഒഴുകവിഫന നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതക്ക് 
പ്ളവന അറകള നവിറസചഭാ ശൂനധമെഭാകവിസയഭാ ആണക്ക്. അവ ലെകധതവിസലെകക്ക് 
വലെവിച്ചുഫകഭാണ്ടുവരുന്ന കപല്ത്തുറകളവില് വചക്ക് നവിര്മവിഫചടുക്കുണ. എന്നവിടക്ക് ഫവള്ളതവിസലെകക്ക് 
തഭാഴവി യദഭാസ്ഥഭാനതക്ക് നങ്കൂരേമെവിടുന. ഒഴുകുന്ന കപല്ത്തുറകള, സവലെവികളഫകഭാതക്ക് ഉയരുകയണ
തഭാഴുകയണ ഫചയ്യുന്നവ ഉപരേവിതലെതവിലുള്ളതുണ അടവിയവിലൂഫട സപഭാകുന്നതുമെഭായ വഭാഹനങളകക്ക് 
ഇടണ നല്കുണ. ഇതക്ക് രൂപകല്പനയഫട ഒരു ഭഭാഗമെഭാകഭാണ.

എലഭാ സെമുദ വവികസെനങളുണ സെമുദ പരേവിസ്ഥവിതവിയക്ക് തഭാങഭാനഭാവന്ന സശഷവിക്കുണ സസ്ഥവിരേതയണ 
അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവി ആയവിരേവികണണ. ഭഭാവവിയവില്, ഇതരേതവിലുള്ള ഏഫതങവിലുണ പദ്ധതവികള 
നടപവിലെഭാക്കുന്നതവിനുമുന്പുതഫന്ന, ഡവിസസെനര്മെഭാര് നദവികള, അഴവിമുഖങള, കഭായലുകള, 
സെമുദങള തുടങവി സഹസഡ്രഭാസവിയര് ഫമെഭാതതവിലുള്ള പരേവിണതഫലെങഫളക്കുറവിചക്ക് 
കണക്കുകൂട്ടുണ.

ഊര്ജ്ജണ

ഇവവിടങളവിലുണ ഒഴുകുന്ന നഗരേങളവിലുണ ഒഫക ശകവിസയറവിയ വവിന്ഡക്ക് ടര്സബനുകളഭാല് 
കഭാറവിഫന ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാണ. ഇവയണ ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജ ഫജനസറററുകളുണ സമെല്തട്ടുകളവിലെഭാണക്ക് 
സ്ഥഭാപവിക്കുക. തഭാപവധതവിയഭാനതവില് നവിനണ സവദദ്യുസതഭാര്ജ്ജമുണഭാകഭാനഭായവി സെമുദതവിഫന്റെ
ആഴങളവില് നവിനമുള്ള തണുത ഫവള്ളണ മുകളവിസലെകക്ക് പമ്പുഫചയക്ക് ഉപസയഭാഗഫപടുതഭാണ. ഈ 
പ്രകവിയ നഗരേങളുഫട ആവശധതവിനുള്ളതുണ അതവിലെധവികവണ സവദദ്യുതവി ലെഭധമെഭാക്കുണ.

സെമുദ കൃഷവി

സെമുദ കൃഷവിയവില്, പദ്ധതവിഫപടുതവിയ സെമുദ വവിളകളുഫട കൃഷവി, മെതധകൃഷവി സെമൂഹങള 
എന്നവിവ, വധതധസ്ത ഇനണ സെമുദ ജസ്റ്റീവജഭാലെങഫള നവിലെനവിര്തവിസപഭാരുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് 
രൂപകല്പനഫചയഭാണ. പ്രകൃതവിയവിഫലെ രേസ്റ്റീതവികള പരേമെഭാവധവി അനുകരേവിക്കുകവഴവി സെഹജസ്റ്റീവവി 
ബന്ധങള നവിലെനവിര്തവിഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭാകുണ. നഗരേങസളഭാടു സചര്നതഫന്ന 
സകബവിളുകളവില് തൂകവി സെമുദതവിനടവിയവിസലെക്കുണ പലെ പഭാളവികളവിലെഭായണ വവിവവിധങളഭായ 
ജലെസെസെധങള വളര്തവിഫയടുകഭാണ. ചവിലെ സെന്ദര്ഭങളവില്, സെസെധങളുഫട മുകള ഭഭാഗണ സെച്വയണ 
വവിളഫവടുപവികഭാന് പറ്റുണ. പുതവിയ ഫചടവികള നടഭാഫത തഫന്ന അവ വസ്റ്റീണ്ടുണ വളര്നവരേഭാനഭായവി 
സവരുണ കസ്റ്റീഴ്ഭഭാഗവണ വവിളഫവടുകഭാഫതവവിടുന.

ഈ ഒഴുകുന്ന സെമുദ പ്ളഭാറക്ക്സഫഭാമുകളവില് ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജതഭാല് ഉപ്പുജലെണ സവര്തവിരേവിക്കുന്ന 
സെജ്ജസ്റ്റീകരേണങള ഘടവിപവിചവിരേവിക്കുണ. ഇതക്ക് സഹസഡ്രഭാസപഭാണവികക്ക് കൃഷവിയണ മെറക്ക് 
ഉപസയഭാഗങളക്കുണ ആവശധമെഭായ ശദ്ധജലെണ സവര്തവിരേവിഫചടുക്കുണ. കസ്റ്റീഴലെണ ഫപഭാങല് 
പ്രതവിഭഭാസെങള സെണഭവവിക്കുസമഭാള ആഴങളവില് നവിനണ ഫപഭാങവിവരുന്ന സപഭാഷകങള ഊറവി 
ജലെകൃഷവികക്ക് നല്കഭാനഭാകുണ. തസ്റ്റീര്ചയഭായണ, ജലെകൃഷവിസകഭാ സെമുദ കൃഷവിസകഭാ ഉള്ള ഏഫതഭാരു 
ശ്രേമെവണ സെമുദ കൃഷവിയവിടങളുഫട അനഭാരേഭാഷ്ട്ര പരേവിസശഭാധനയക്ക് വവിസധയമെഭാകുണ.

ഇതക്ക് മെതധ കൃഷവികഭാവശധമെഭായ ഫകടവിടങള നല്കുകയണ ഒസരേസ്ഥലെത്തുതഫന്നയള്ള വധതധസ്ത 
കൃഷവിയഫട(സപഭാളവി കളചര്)ഏറവണ പുതവിയ പദ്ധതവികള പരേവിചയഫപടുത്തുകയണ ഫചയ്യുണ. ഇതക്ക് 



ജസ്റ്റീവവിവര്ഗ്ഗങളുഫട പ്രതദ്യുല്പഭാദനവണ സെന്തുലെനവണ നവിലെനവിര്ത്തുണ. നൂറഭാണ്ടുകളഭായവി 
മെനുഷധവണശഫത പരേവിസപഭാഷവികഭാന് സെഹഭായവിക്കുന്ന അവയഫട ആവഭാസെവധവസ്ഥയക്ക് 
സകടുപഭാടുണഭാക്കുകസയഭാ ശലെധണ ഉണഭാക്കുകസയഭാ ഫചയ്യുന്ന പ്രവര്തവികള തടയഭാനുള്ള എലഭാ 
മുന്കരുതലുകളുണ ഉണഭാകണണ.

ഗതഭാഗതണ

ഒഴുകവിനടക്കുന്ന വലെവിയ ഘടകങള, ചരേക്കുകയറഭാനുണ വഭാഹനങളകഭായവി കപല്ത്തുറ 
സെണവവിധഭാനങളക്കുണ സെജ്ജമെഭാകഭാനഭാകുണ. സെണസരേണശഭാലെകളഭായവി പ്രവര്തവിക്കുന്ന വന് 
കപലുകളകക്ക് ചരേക്കുകളുണ യഭാത്രകഭാഫരേയണ ഒഫക കടലെവിഫലെ ഈ നഗരേങളവിസലെകക്ക് 
ഫകഭാണ്ടുസപഭാകഭാനഭാകുണ.

കടല് നഗരേങളുഫട സമെല്തടവില് ഫഹലെവിസകഭാപ്ടറുകളസകഭാ വവി.ടവി.ഓ.എല് വവിമെഭാനങളസകഭാ 
ഉള്ള ലെഭാന്ഡവിങക്ക് ഫസെഡൌകരേധണ ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. കമഫ്യൂടര് വല്കൃത ലെവിഫക്ക് യൂണവിറ്റുകള 
ലെണബമെഭായണ തവിരേശ്ചസ്റ്റീനമെഭായണ സകന്ദ്രതവില് നവിന്നക്ക് പുറസതക്കുണ ഒഫകയള്ള 
യഭാത്രഭാഫസെഡൌകരേധഫമെഭാരുക്കുണ.

സെണയക പദ്ധതവി

ഈ നവിലെയള്ള ഒരു പദ്ധതവി തസ്റ്റീരുമെഭാനവിക്കുസമഭാള, സനടങള, മെറ്റുവവിഭവങഫളസപഭാഫലെതഫന്ന, 
ആസഗഭാള സെമൂഹവമെഭായവി തുലെധമെഭായവി പങ്കുവയ്സകണതക്ക് അതധനഭാസപകവിതമെഭാണക്ക്. 
സെമുദങളവിഫലെ ധഭാതുസെമത്തുണ നമ്മുഫട സലെഭാകതവിഫലെ മെറ്റു വവിഭവങളുണ മെനുഷധരേഭാശവിയഫട 
ഫപഭാതുസെച്വഫതസന്നഭാണണ എലഭാരേഭാജധങളുണ പങ്കുവയ്സകണതഭാണക്ക്.

കടലെവിഫലെ കവിത്രവിമെ ദച്വസ്റ്റീപുകള



കടലെവിലുള്ള ഈ കവിത്രവിമെ ദച്വസ്റ്റീപുകള സെമുദവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയശഭാസണ പഠവികഭാനഭായവി 
രൂപണനല്കവിയവയഭാണക്ക്. ദച്വസ്റ്റീപവിനു ചുറ്റുണ വവി.ടവി.ഓ.എല് വവിമെഭാനങളകഭായള്ള ലെഭാന്  ഡവിങക്ക് 
ഫസെഡൌകരേധണ. ഇതരേണ ഫവള്ളതവിലുള്ള സെമൂഹങളവില്, ഫവള്ളതവിലുള്ള വവിസനഭാദങള 
ജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ ഭഭാഗമെഭായവിരേവിക്കുണ. ആളുകളകക്ക് സെമുദ പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട സെന്തുലെനഫത 
ശലെധഫപടുതഭാഫത, ഗസവഷണണ, കപല്യഭാത്രകള, സഫ്യൂബ സഡവവിങക്ക്, അങഫന കടലെവിഫന്റെ 
ഉപരേവിതലെതവിലുണ അടവിയവിലുമെഭായള്ള പരേവിപഭാടവികളവിഫലെലഭാണ പഫങടുകഭാണ.

കടലെവിഫലെ നഗരേങള

ഇതരേണ ഘടകങളുഫട 
മുകളവില്നവിനമുള്ള, 
വൃതസ്തണഭഭാകൃതവിയവിഫലെ 
സകഭാണ്കസ്റ്റീറക്ക് കുഴല് 150 അടവി 
നസ്റ്റീളതവില്, 
സെമുസദഭാപരേവിതലെതവിനുമുകളവില്  
നവിലെഫകഭാളന. ഉപരേവിതലെതവില്, 
ഇതക്ക് ഒരു ഫപഭാങവികവിടക്കുന്ന 
കപല്ത്തുറയഭാല് വലെയണ 
ഫചയഫപടവിരേവിക്കുന. ഇതക്ക് 
സവലെവികളഫകഭാതക്ക് ഫപഭാങ്ങുകയണ 

തഭാഴുകയണ ഫചയ്യുന, കപലുകളക്കുണ അനര്വഭാഹവിനവികളക്കുണ ഇടണ നല്കുകയണ ഫചയ്യുന.

കടലെവിഫലെ നഗരേങള

ആയവിരേകണകവിനക്ക് സെച്വയണപരേധഭാപമെഭായ കടലെവിഫലെ നഗരേങള, അവയഫട ധര്മതവിനുണ 
സ്ഥലെതവിനുണ അനുസെരേവിചക്ക് രൂപതവില് വധതധഭാസെമുള്ളവ, കരേയവിഫലെ ജനസെണഖധഭാസെമര്ദണ 
കുറയന. ചവിലെതക്ക് സെമുദ പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട സെന്തുലെനഭാവസ്ഥ നവിലെനവിര്തഭാനുണ പഠവികഭാനുമുള്ള 
സെമുദവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയ സെര്വകലെഭാശഭാലെകളഭായവി പ്രവര്തവിക്കുന.





സെമുദ ഖനനതവിനുള്ള
ഉപകരേണങള

ഈ  "കടലെവിഫലെ  നഗരേങള"
ഫമെചഫപട  സകജക്ക്  കൃഷവി,  ശദ്ധജലെണ,
ഊര്ജ്ജണ,  കരേയവിഫലെ
ധഭാതുഖനനതവിഫന്റെ  കഭാമെണ
പരേവിഹരേവിക്കുന്ന ആഴകടല് ഖനനണ,
എന്നവിവ  ലെഭധമെഭാക്കുന.  ഇവ
ഏതഭാണക്ക്  അപഭാരേമെഭായ  അളവവില്
മെരുനകള,  രേഭാസെവസ്തുകള,
വളങള,  ധഭാതുകള,  സലെഭാഹങള,
എണ്ണ, പ്രകൃതവിവഭാതകണ, കുടവിഫവള്ളണ,
സെമുദ  കൃഷവി  എന്നവിവയള്ള
വവിഭവങള ലെഭധമെഭാക്കുന. 

കൂടഭാഫത സവലെവിയവില് നവിനണ കഭാറവില്
നവിനമുള്ള  ഊര്ജ്ജവണ  അങഫന
പലെതുണ തരുന.

ഒഴുകുന്ന ഘടകങളുഫട നവിര്മഭാണണ.

ഈ കഭാണവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക് "ഒഴുകുന്ന ഘടകങളുഫട നവിര്മഭാണണ" 
ആണക്ക്. ഒരു ഉയര്ന്ന പ്രതലെതവില്, ഫമെഭാതമെഭായണ സറഭാസബഭാടക്ക് 
വല്കൃതമെഭായവി, മെനുഷധരുഫട അധച്വഭാനണ ഒനണതഫന്നയവിലഭാഫത 
നവിര്മവികഫപടുന. ഈ ഘടകഭഭാഗങള പണവി 
പൂര്തവിയഭായവികഴവിഞക്ക് ഫചറവിയ ഘടകങളഭാസയഭാ 
ഫമെഭാതതവിസലെഭാതഫന്ന വലെവിച്ചുഫകഭാണ്ടുസപഭാകഫപടുന. ഫകഭാണ്ടുസപഭായവി
നങ്കൂരേമെവിട്ടുനവിര്ത്തുന. ചവിലെ നഗരേങളകക്ക് സെച്വയണ ചലെവികഭാനുണ 
സവഫറഭാരു സ്ഥലെസതയക്ക് മെഭാറഭാനുണ കഴവിയണ. 



ഘടകഭഭാഗങളഭായള്ള കപലുണ കടലെവിഫലെ നഗരേവണ

കടലെവിഫലെ ഒരു നഗരേതവില് നവിനണ പുറഫപടുന്ന ഈ ഘടകങളഭായള്ള കപല്, എളുപതവില് 
ചരേകക്ക് കയറഭാനുണ ഇറകഭാനുണ പറ്റുന്ന ഭഭാഗങള ഉളഫകഭാളന. ഇതരേണ ഭഭാഗങളുഫട എണ്ണണ 
ചരേകവിഫന്റെ അളവവിനനുസെരേവിചക്ക് വധതധഭാസെഫപടുന. എലഭാ ഭഭാഗങളുണ സയഭാജവിപവിച്ചുകഴവിയസമഭാള 
അവ ഒറയൂണവിറഭായവി ചലെവിച്ചുതുടങ്ങുന. കപല് അതവിഫന്റെ ലെകധസ്ഥഭാനഫതത്തുസമഭാള 
ആവശധമുള്ള ഭഭാഗങള മെഭാത്രണ സവര്ഫപടുതവി തുറയവിസലെകക്ക് സചര്കഭാണ.



കടലെവിഫലെ നഗരേങളവിഫലെ അപഭാര്ട്ടുഫമെന്റുകള

കടലെവിനടവിവശത്തുള്ള വലെവിയ ജനഭാലെകളവിലൂഫട ആളുകളകക്ക് ഈ പരേവിസ്ഥവിതവിയവിഫലെ 
അത്ഭുതങള കഭാണഭാനുള്ള ഫസെഡൌകരേധണ ലെഭവിക്കുന. ഒരു കമഫ്യൂടര്വല്കൃത കസസെരേയവിലൂഫട, 
അവര്കക്ക് സഡഭാളഫവിനുകളുമെഭായണ മെറക്ക് ജലെജസ്റ്റീവവികളുമെഭായണ ആശയവവിനവിമെയണ നടതഭാണ.

ഫപഭാങവികവിടക്കുന്ന സഡഭാമുകള

ഇതരേണ മുങവിസപഭാകഭാത സഡഭാമുകള കടലെവിഫലെ ദച്വസ്റ്റീപക്ക് ജസ്റ്റീവവിതണ 
തവിരേഫഞടുക്കുന്നവര്ക്കുള്ളതഭാണക്ക്. കലുഷവിതമെഭായ കഭാലെഭാവസ്ഥയള്ളസപഭാള, അവ എളുപതവില്
തസ്റ്റീരേത്തുസചര്തക്ക് ഉയര്ന്ന ഭഭാഗങളവില് സരേകവിതമെഭാകഭാനഭാകുണ. അവയഫട സമെല്തടക്ക് 
അടയഭാന് പറ്റുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക് അവ സെജ്ജസ്റ്റീകരേവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക്.



കടലെവിഫലെ ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജ പഭാനലുകള

ഇവയവിലുണ മെറക്ക് നഗരേങളവിലുണ ശകവിസയറവിയ കഭാറഭാടവികള കടലെവില്നവിനള്ള കഭാറക്ക്പവിടവിക്കുണ. 
ഫസെഡൌസരേഭാര്ജ്ജതവില് നവിനണ കഭാറവില് നവിനമുള്ള പവര് ജനസറററുകള സമെല്തടവില് ആകുണ 
സ്ഥഭാപവിചവിരേവിക്കുക. കടലെവില് സ്ഥഭാപവിക്കുന്നവയണ ഉണക്ക്.

സെമുദ കൃഷവി

സെമുദ കൃഷവി (സെമുദവവിളകളുഫട പദ്ധതവിഫപടുതവിയ കൃഷവി)യണ മെതധകൃഷവി സെമൂഹങളുണ 
വധതധസ്ത ഇനണ ജലെജസ്റ്റീവവികഫള പരേവിസപഭാഷവിപവിക്കുന്ന വവിധതവിലെഭാണക്ക് 
രൂപകല്പനഫചയവിരേവിക്കുന്നതക്ക്. ഇവ ജസ്റ്റീവവിവര്ഗ്ഗങളുഫട സെഹജസ്റ്റീവവി സെഹകരേണതവിഫലെ 
സെന്തുലെനണ നവിലെനവിര്ത്തുകയണ ഫചയ്യുന. പ്രകൃതവിയഫട രേസ്റ്റീതവികള പരേമെഭാവധവി അനുകരേവിക്കുകയണ 
ഫചയ്യുന.





അധധഭായണ പതക്ക്

തസ്റ്റീരുമെഭാനങളുണ നവിയമെങളുണ

തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫളടുകല്

ഒരു സസെബര്സനറഡക്ക്, റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില് എങഫനയഭാണക്ക് 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങളവില് എതവിസചരുന്നതക്ക്?

ഈ സചഭാദധതവിനക്ക് ഉതരേണ നല്കുന്നതവിനക്ക്, നഭാണ ശഭാസസ്റ്റീയരേസ്റ്റീതവി ഉപസയഭാഗവിക്കുകയണ 
കമഫ്യൂടറുകള പരേവിസ്ഥവിതവിതയവില് നവിന്നക്ക് സനരേവിചക്ക് പ്രതവികരേണങള അറയവിക്കുകയണ ഫചയ്യുണ. 
കമഫ്യൂടറുകളകക്ക് സലെഭാകവധഭാപകമെഭായവി എലഭാ സെഭാമൂഹവികസമെഖലെകളവിലുണ ഇലെകവികല് 
ഫസെന്സെറുകള ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, ഇലെകവികല് ഫസെന്സെറുകള 
കൃഷവിസമെഖലെയവില് ഉള്ളസപഭാള, ഫവള്ളതവിഫന്റെ അളവക്ക്, പ്രഭാണവികള, കസ്റ്റീടങള, 
സെസെധസരേഭാഗങള, മെണ്ണവിഫലെ സപഭാഷകങള, അങഫനയള്ളഫതലഭാണ കമഫ്യൂടര് വധവസ്ഥകള 
നവിരേസ്റ്റീകവിക്കുകയണ നവിയന്ത്രവിക്കുകയണ ഫചയ്യുന. തസ്റ്റീരുമെഭാനങളവില് എതവിസചരുന്നതക്ക് 
പരേവിസ്ഥവിതവിയവില് നവിന്നക്ക് സനരേവിട്ടുള്ള പ്രതവികരേണങഫള അടവിസ്ഥഭാനഫപടുതവിയഭാണക്ക്. 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങള അഭവിപ്രഭായങളകനുസെരേവിസചഭാ നവിശ്ചവിതവവിഭഭാഗണ വധകവികളുഫട 
തഭാല്പരേധങളകനുസെരേവിസചഭാ അലഭാഫതയള്ള, കൂടുതല് മെനുഷധതച്വപരേവണ 
അര്ഥവതഭായതുമെഭായ ഒരു നഭാഗരേവികതയഭാകുണ ഇതവിഫന്റെ ഫലെമെഭായവി നമുകക്ക് ലെഭവിക്കുക.

ഇതക്ക് ആസഗഭാള നഭാഡസ്റ്റീവധവസ്ഥയഭായവി കണകഭാകഭാണ. ഒരു മെനുഷധശരേസ്റ്റീരേണ സരേഭാഗതവിഫനതവിഫരേ 
തനവിസയ പ്രതവികരേവിക്കുന. ഒരേഭാളകക്ക് കഭാല്വവിരേലെവില് ഒരു പ്രശ്നമുഫണങവില് അതക്ക് മെസ്തവിഷ്കഫത 
അറവിയഭാകഭാനഭായവി സകഭാശങഫളലഭാണ കൂടവി സെമെവിതവി സെസമളനണ ഒനണ നടതഭാറവില. 
നഭാഡസ്റ്റീവധവസ്ഥ സരേഭാഗബഭാധ ഉണഭായ സ്ഥലെസതകക്ക് ആന്റെവിസബഭാഡവികള അയയന. 
നഭാഡസ്റ്റീവധവസ്ഥയഫട ഈ സെച്വയണപ്രവര്തവിത പ്രതവികരേണങള സപഭാഫലെ ആണക്ക് ഒരു റവിസസെഭാഴക്ക്
സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവി.

നഭാണ സചഭാദവിസകണ സചഭാദധണ "നഭാഗരേവികസസെവനങള എഫനഭാഫകയഭാവണഫമെന്നക്ക് നഭാണ 
ആഗ്രഹവികണണ?" എന്നതഭാണക്ക്. പണതവിഫന്റെ ആവശധണ മെറവികടനകഴവിയസമഭാള, പുതവിയ 
ഫദഡൌതധണ എലഭാ മെനുഷധരുഫടയണ ഫസെഡൌഖധവണ പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട സെണരേകണവണ ആയവിരേവിക്കുണ. 
ഉതരേണ അവവിഫടതഫന്നയണക്ക്. പരേവിണതഫലെണ ശദ്ധമെഭായ വഭായവണ ഫവള്ളവണ, 
ഫലെഭുയവിഷമെഭായ മെണ്ണക്ക്, സപഭാഷകസെമൃദ്ധമെഭായ ആഹഭാരേണ, കഭാരേധകമെമെഭായ ഗതഭാഗതണ, നവിരേനരേണ 
പുതുകഫപട്ടുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന വവിദധഭാഭധഭാസെണ, മെവികച ആസരേഭാഗധ സെണരേകണണ, കവിയഭാതകമെഭായ 
സെഭാമൂഹവികബന്ധങള, ഈ ധര്മങള നവിര്വ്വഹവിക്കുന്ന നഗരേങള, അങഫന പലെതുണ. 
അഭവിപ്രഭായങഫള മെഭാത്രണ അടവിസ്ഥഭാനമെഭാകവിയള്ളതലഭാത, കൂടുതല് മെനുഷധതച്വപരേമെഭായതുണ 
അര്ഥവതഭായതുമെഭായ നഭാഗരേവികത രൂപസ്റ്റീകരേണഫതയഭാണക്ക് ഇതക്ക് പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതക്ക്.

മെനുഷധരുഫട പ്രശ്നങള പരേവിഹരേവിക്കുന്നതവിനക്ക് സെമ്പൂര്ണ സസെബര്ഫനറവികക്ക് പ്രകവിയകളവിസലെകക്ക് 
നഭാണ പരേവിവര്തനഫപടുസമഭാള, മെനുഷധരേഭാല് സെണഭവവിക്കുന്ന പഭാകപവിഴകള പരേവിഹരേവികഭാന് 
പറ്റുന്ന പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധകള സ്ഥഭാപവികഭാണ. ഈ യന്ത്രങള അഭവിപ്രഭായങളക്കു 
പകരേണ വവിവരേങള ആണക്ക് നല്കുക, അങഫന, പ്രശ്നപരേവിഹഭാരേതവിനക്ക് ഉപസയഭാഗവിക്കുന്ന 
പകപഭാതപരേമെഭായതുണ അയകവികമെഭായതുണ തസ്റ്റീര്ത്തുണ സവകഭാരേവികമെഭായതുമെഭായ ഘടകങഫള 



വളഫരേയധവികണ കുറയഭാനഭാകുണ. ഈ രേസ്റ്റീതവിയവില്, വവിധവികല്പനകള നടത്തുന്നതവില് 
മെനുഷധര്ക്കുള്ള പങക്ക് വളഫരേവളഫരേ കുറവഭായവിരേവിക്കുണ. സെമൂഹണ പരേവിണമെവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്നതക്ക്, 
എലഭാ വവിഭവങളുണ ഫപഭാതുവഭായ സഖഫസെഡൌകരേധങളകഭായവിഎ.ഐയണ യന്ത്രങളുണ 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങഫളടുക്കുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവിസലെകഭായവിരേവിക്കുണ.

നവിയമെങള

നവിയമെങള, അവയഫട പരേമെഭാവധവിയവില്, ഒരു സെമൂഹഫത നവിയന്ത്രവിച്ചുനവിര്തഭാനുള്ളതുണ, 
വളഫരേയധവികണ ഫചലെവണ ക്സളശങളുണ നവിറഞതുണ ഒറഫപടതുണ ആണക്ക്. സെച്വഭഭാവ 
നവിയന്ത്രണതവിനുള്ള മെറ്റു രേസ്റ്റീതവികള - സദശസസ്നേഹണ, മെതണ, പ്രചരേണങള, സദശസ്റ്റീയത, 
എന്നവിവയഭാണക്ക്. മെനുഷധനവിര്മവിതമെഭായ എലഭാ നവിയമെങളുണ യഭാഥഭാസ്ഥവിതവിക നടപടവികഫള 
സെണരേകവിക്കുന്നതവിനക്ക് ഉണഭായവിവന്നവയഭാണക്ക്. പഫക നവിയമെങള ഒരേവികലുണ അടവിസ്ഥഭാന 
കഭാരേണങളവിസലെകക്ക് എത്തുന്നവില, അവ നവിരേനരേണ ലെണഘവികഫപട്ടുഫകഭാണ്ടുമെവിരേവിക്കുന - അവ 
നവിര്മവിക്കുന്ന ആളുകളഭാല് സപഭാലുണ. നവിയമെങള, ഫഭഡൌതവിക ചുറ്റുപഭാടുകളുഫട അവസ്ഥയമെഭായവി 
ഒത്തുസപഭാകുന്നവിഫലങവില്, അവ ലെണഘവികഫപടുണ. സെഭാമതവിക ഫഞരുകവണ 
അരേകവിതഭാവസ്ഥയണ ഒരുപഭാടുള്ളസപഭാള, സെമന്ന രേഭാജധങളവില് സപഭാലുണ, എത്ര 
നവിയമെങളുണഭാകവിയവിട്ടുണ കഭാരേധമെവില. അസത പ്രശ്നങള നവിലെനവില്ക്കുണ. യഥഭാര്ഥതവില്, ഈ 
സെമൂഹണ നവിര്മവികഫപടവിട്ടുള്ള രേസ്റ്റീതവി ആണക്ക് പ്രശ്നണ.

ഈ കഭാരേധങള ഒനകൂടവി പരേവിസശഭാധവികഭാണ. നവിയമെങളുഫട ആവശധണ എന്നതക്ക് കഭാമെതവില് 
അധവിഷവിതമെഭായവി പ്രവര്തവിക്കുന്ന ഒരു സെമൂഹതവിഫന്റെഉസപഭാല്പന്നമെഭാണക്ക്. വവിഭവങള 
സെമൃദ്ധമെഭാഫണങവില്, ആരുണതഫന്ന അതവിഫന കയടകവിവയ്ച്ചുഫകഭാണവിരേവികവില, ജസ്റ്റീവവിതതവിഫന്റെ 
ആവശധകതകള സെമൃദ്ധമെഭായവി ലെഭവിക്കുസമഭാള അതക്ക് അനഭാവശധമെഭാണക്ക്.

ഒരു റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവില്, സെഭാമൂഹവിക ഉതരേവഭാദവിതങള 
ബലെപ്രസയഭാഗതവിലൂഫടസയഭാ ഭയഫപടുതലെവിലൂഫടസയഭാ സെച്വര്ഗ്ഗണ വഭാഗഭാനണ ഫചയ്സതഭാ നരേകണ 
ഭസ്റ്റീഷണവിഫപടുതവിസയഭാ അല മെനസവിലെഭാകവിഫകഭാടുക്കുന്നതക്ക്. പ്രകൃതവിയഫടയണ 
പരേവിസ്ഥവിതവിയഫടയണ സെണരേകണണ എന്നതക്ക് പവിഴയടയന്നതവിഫന്റെസയഭാ 
ശവികഫകഭാടുക്കുന്നതവിഫന്റെസയഭാ കഭാരേധമെല. ദുര്വവിനവിസയഭാഗങളഫകതവിഫരേ രേകഭാവധവസ്ഥ 
ഉണഭാക്കുക എന്നതക്ക് പരേവിസ്ഥവിതവി രൂപകല്പനയഫട ഭഭാഗമെഭാണക്ക്. ഒരു നവിസഭാരേ ഉദഭാഹരേണണ 
ആളുകളകക്ക് സപ്രസഭാഗവിലഭാഫത വവിഭവങള ലെഭധമെഭായ നഗരേങളുഫട രൂപകല്പനയവില് 
കഭാണഭാണ. ഇതക്ക് സമെഭാഷണണ ഒഴവിവഭാക്കുണ. സമെഭാശഫപട ഫപരുമെഭാറങള തടയഭാനുണ 
ശവികവികഭാനുമെഭായവി നവിയമെങള അടവിസചല്പവിക്കുക എന്ന രേസ്റ്റീതവി അല ഇതക്ക്. പകരേണ, 
സെമൂഹനവിര്മവിതവിയവില്തഫന്ന ഇതരേണ സപഭാരേഭായ്മകള ഒഴവിവഭാക്കുക, അതക്ക് ഒരുപഭാടക്ക് 
നവിയമെങളുഫട ആവശധണ ഇലഭാതഭാക്കുന.

വഭാഹനഭാപകടങള ഇലഭാതഭാകഭാനഭായവി ശഭാസസ്റ്റീയരേസ്റ്റീതവികഫള അവലെണബവിക്കുന്ന ഒരു സെമൂഹണ, 
മെണവിക്കൂറവില് 55 മെസ്റ്റീറര് എന്ന സവഗനവിയന്ത്രണ നവിയമെണ ഇറകവില. അവര് ഗതഭാഗത 
സെണവവിധഭാനഫത പുനര്നവിര്മവിക്കുണ. അങഫന അവവിഫട അപകടങള ഉണഭാവകയവില. 
ഓസടഭാസമെറഡക്ക് ഫടയവിനുകള, സമെഭാസണഭാഫറയവിലുകള, ടഭാന്സെക്ക്-ഫവയറുകള(തവിരേശ്ചസ്റ്റീനവണ, 
ലെണബവണ, കുറുഫകയണ ഉള്ള ടഭാന്സെക്ക്-ഫവയറുകള), അപകട സെഭാധധതകള കുറയഭാനുള്ള 
ഫസെന്സെറുകള ഉള്ള വഭാഹന യൂണവിറ്റുകള എന്നവിവ ഉപസയഭാഗവിക്കുണ.

മെനുഷധഫരേക്കുറവിചക്ക് പരേവിഗണന ഉള്ള സെമൂഹണ നവിയമെങളുഫടയണ ഉടമടവികളുഫടയണ 
ആവശധകതഫയ "എടുത്തുകളയകയണ" വണശണ, നവിറണ, മെതവവിശച്വഭാസെണ എന്നവിവ 



പരേവിഗണവികഭാഫതതഫന്ന എലഭാ സെഭാധനങളുണ എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാക്കുകയണ ഫചയ്യുണ. 
ഗവണ്ഫമെന്റുകള നവിയമെങള ഇറക്കുസമഭാള ആളുകള കരുതുന ഈ നവിയമെങള ആളുകളുഫട 
ജസ്റ്റീവവിതതവിനക്ക് സരേകനല്കഭാന് ഉള്ളതഭാഫണന്നക്ക്. സെതധതവില്, നവിയമെങള എന്നതക്ക് 
അപരേധഭാപതകളുഫട ഉസപഭാല്പന്നമെഭാണക്ക്.

നഭാണ സമെഭാശഫപട സെച്വഭഭാവങളക്കുകഭാരേണമെഭായ ഫഭഡൌതവിക സെഭാഹചരേധങള മെഭാറഭാഫത, മെനുഷധ 
സെച്വഭഭാവഫത നവിയന്ത്രവികഭാന് നവിയമെങള ഇറക്കുകസയഭാ കരേഭാറുകള ഒപവിടസ്റ്റീക്കുകസയഭാ ഫചയഭാന് 
ശ്രേമെവിക്കുകയഭാഫണങവില്, നമള പ്രശ്നങളക്കുമുകളവി ല് ഒരു ബഭാന്ഡക്ക് ഐഡക്ക് വയകയഭാണക്ക് 
ഫചയ്യുന്നതക്ക്. പരേഭാജയഫപട ഒരു സെണവവിധഭാനഫത ആശ്രേയവിച്ചുനവില്ക്കുകയണ തകരേഭാറുകള 
ഉണഭായസശഷണ പവിടവിച്ചു ജയവിലെവിടുകയണ ഫചയ്യുന്നതവിസനകഭാള സെമൂഹതവിഫന്റെ 
അപരേധഭാപതകളവിസലെകക്ക് നഭാണ ശ്രേദ്ധഫകഭാടുകണണ. ഇവ ദഭാരേവിദധണ, സപഭാഷകഭാഹഭാരേക്കുറവക്ക്, 
വസ്റ്റീടവിലഭായ്മ, സമെഭാശഫപട ആരേഭാധനഭാപഭാത്രങള, പരേഭാജയഫപട വവിദധഭാഭധഭാസെണ, മെഭാധധമെങളവിഫലെ 
അകമെണ, കുടുണബജസ്റ്റീവവിതതവിഫലെ സെമര്ദങള, എന്നവിവയഭാണക്ക്. സെമൂഹതവിനക്ക് 
പ്രവര്തവികഭാന് നല കഭാഴ്ചപഭാടുകള ഇല.

ഒരു ആസഗഭാള വവിഭവ അധവിഷവിത സെഭാമതവികരേസ്റ്റീതവി മെനുഷധബന്ധങളവില് നവിയമെങളുഫട 
ആവശധമെവിലഭാഫതതഫന്ന വലെവിയ മെഭാറങള ഫകഭാണ്ടുവരുണ. എലഭാ ആളുകളുഫട 
ആവശധങളക്കുസവണ മൂലെധങള നടപവിലെഭാക്കുകവഴവി ഇതക്ക് സെഭാധധമെഭാക്കുണ. ഇതക്ക് സലെഭാകതവിഫലെ
എലഭാ വവിഭവങളുണ സെഭാസങതവികവവിവരേങളുണ എലഭാവരുഫടയണ ഫപഭാതുസെച്വതഭായവി കഭാണുന. 
ഇതഭാണക്ക് ഇണകവിസചര്ക്കുന്ന ഘടകണ. ഇതക്ക് ആസഗഭാളമെഭായവി അണഗസ്റ്റീകരേവികഫപടഭാല്, 
പടസകഭാപ്പുകള, യദ്ധണ, അതധഭാഗ്രഹണ, പണവണ പദവവിയണ കഭാരേണമുണഭാകുന്ന ഒരുപഭാടക്ക് 
പ്രശ്നങള എന്നവിവഫയലഭാണ അവസെഭാനവിക്കുന്നതവിനക്ക് സലെഭാകണ സെഭാകധണവഹവിക്കുണ.

സെമൂഹണ മെനസവിലെഭാസകണഫതഫനന്നഭാല്, പ്രപഞണ ഫമെഭാതണ പ്രകൃതവിനവിയമെങളകക്ക് 
വവിസധയമെഭാണക്ക്. വധകവിസകഭാ സെമൂഹതവിസനഭാ ഗുരുതരേമെഭായ പ്രശ്നങള ഉണഭാകഭാഫത 
പ്രകൃതവിനവിയമെങള ലെണഘവികഭാന് സെഭാധധമെല. പ്രകൃതവി നവിയമെങള എലഭാ ജസ്റ്റീവ 
വധവസ്ഥകഫളയണ ഭരേവിക്കുന. ഉദഭാഹരേണണ, ഫവള്ളണ, സൂരേധന്, സപഭാഷകങള, ഇവയവിലഭാഫത 
സെസെധങളക്കുണ ജന്തുകളക്കുണ ജസ്റ്റീവവികഭാനഭാവവില. ആവശധതവിനക്ക് സപഭാഷകങള ലെഭവികഭാത 
വധകവികക്ക് ഫഭഡൌതവികസഖങള ആസെച്വദവികഭാനഭാകവില, ഫപഫടന്നക്ക് അസഖണ പവിടവിഫപടുകയണ 
മെരേവിച്ചുസപഭാകുകയണ ഫചയ്യുണ.

ഇതുസപഭാലുള്ള നവിയമെങള മെനുഷധസെച്വഭഭാവതവിഫനയണ ബഭാധവിക്കുന.

മെനുഷധസെച്വഭഭാവവണ, എലഭാ രേസ്റ്റീതവിയവിലുണ, പ്രകൃതവിനവിയമെങളക്കുണ പുറസമെനവിനള്ള 
ഘടകങളക്കുണ വവിസധയമെഭാണക്ക്: അതക്ക് രൂപഫപടുന്നതക്ക് ഒരേഭാളുഫട സെച്വനണ പരേവിസ്ഥവിതവിയവില് 
നവിനള്ള വവിവവിധ ഘടകങളവില്നവിന്നഭാണക്ക്. സെഭാമൂഹധസദഭാഹപരേമെഭായ സെച്വഭഭാവങളക്കുണ ഇതക്ക് 
ബഭാധകമെഭാണക്ക്. ഇതക്ക് ചവിലെസപഭാള അയഭാളുഫട അനുഭവപശ്ചഭാതലെതവിനഭാസലെഭാ, 
മുന്പുകഭാലെങളവില് ഉണഭായവിരുന്ന സപഭാഷകഘടകങളഭാസലെഭാ, പരേസ്പരേബന്ധവിതമെഭായ മെറക്ക് 
പഭാരേവിസ്ഥവിതവിക ഘടകങളഭാസലെഭാ സെച്വഭാധസ്റ്റീനവികഫപടവിരേവിക്കുന.

ഒരു നഭായ അന്ധനഭായ മെനുഷധഫന ഫതരുവവിലൂഫട വഴവിഫതളവിച്ചുഫകഭാണ്ടുസപഭാകുസമഭാള നമള 
കരുതുന അഫതഭാരു നല നഭായ ആഫണന്നക്ക്. എന്നഭാല് ഒരു നഭായ ഒരു സസെകവിള 
യഭാത്രകഭാരേനുസനഫരേ കുരേയസമഭാള നമള അതവിഫന ചസ്റ്റീത നഭാഫയന വവിളവിക്കുന. നഭായ 
നലസതഭാ സമെഭാശസമെഭാ അല. ഒരു നഭായഫയ ക്രൂരേനഭായണ പരേവിശസ്റ്റീലെവിപവിഫചടുകഭാണ അന്ധനക്ക് 
വഴവിനടതഭാനുണ പരേവിശസ്റ്റീലെവിപവിഫചടുകഭാണ. ഇവ രേണ്ടുണ ഒസരേ ഇനതവില്നവിനതഫന്നയള്ളവ 



ആകഭാണ. ഒസരേ സെമെയതക്ക് ജനവിചവ ആകഭാണ. അവരുഫട വധതധസ്ത സെച്വഭഭാവണ, 
വളര്തവിഫയടുതതവിഫന്റെ വധതധഭാസെണ കഭാരേണമെഭാണക്ക് ഉണഭായതക്ക്.

ഇതവിഫന മെഫറഭാരു രേസ്റ്റീതവിയവില് സനഭാകഭാണ, കവിസ്തധഭാനവികഫള സെവിണഹതവിനക്ക് ഭകണമെഭായവി 
ഫകഭാടുക്കുന്നതക്ക് ഒരു പ്രഭാചസ്റ്റീന സറഭാമെന് കുടുണബണ വസ്റ്റീകവിച്ചുഫകഭാണ്ടുനവില്ക്കുന്നതക്ക് 
ആസലെഭാചവിച്ചുസനഭാക്കൂ. ഇന്നഫത ആഫരേങവിലുമെഭാഫണങവില് സപടവിച്ചുസപഭാകുകയണ അതക്ക് 
കണ്ടുഫകഭാണ്ടുനവിന്നവര്കക്ക് ഇന്നക്ക് രേഭാത്രവി ഉറങഭാന് കഴവിയവിഫലന്നക്ക് കരുതുകയണ ഫചയ്യുന. പഫക 
അവര്കക്ക് ഉറങ്ങുന്നതവിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നവണ ഉണഭായവിരുന്നവില. ഇതരേണ രേകഫചഭാരേവിചവിലുകള 
അകഭാലെഫത സെഭാണസഭാരേവിക കഭായവികവവിസനഭാദങളഭായവിരുന. സെവിണഹങഫളയണ 
സകസ്തവഫരേയണ ഒസരേ അവഗണനസയഭാഫടയഭാണക്ക് അവര് കണവിരുന്നതക്ക്.

അഫലങവില് ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കുക, മെറക്ക് സെണസഭാരേങസളഭാടുണ വവിശച്വഭാസെങസളഭാടുമുള്ള അവജ്ഞ 
പഠവിപവികഫപട, യദ്ധകളതവില് പരേവിശസ്റ്റീലെവിച ഒരു ആധുനവിക സവമെഭാനവികന്, ഇരുപതക്ക് 
വവിമെഭാനങള ഫവടവിവയ്ചവിടുന്നതവിലുണ ആളതഭാമെസെമുള്ള ഒരുപഭാടക്ക് നഗരേങള 
കതവിച്ചുകളയന്നതവിലുണ ഉറകണ നഷഫപടുന്നതക്ക്. അയഭാളകക്ക് ഒരു കസ്റ്റീര്തവിമുദ കവിട്ടുന്നതവിലുണ 
അയഭാളുഫട വവിമെഭാനണ "ഫകഭാലലുകളുഫട" മുദയഭാല് അലെങരേവികഫപടുന്നതവിലുണ 
സെസനഭാഷമെഭായവിരേവിക്കുണ ഉണഭാകുക. സറഭാമെന് കുടുണബണ അവരുഫട സെണസഭാരേതവിഫന 
പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവിചതുസപഭാഫലെ സവമെഭാനവികന് അയഭാളുഫട സെണസഭാരേഫത പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവിക്കുന. 
നഭാണ 'മെനസഭാകവി' എനണ 'ധര്മസബഭാധണ' എനണ വവിളവിക്കുന്നതക്ക് അദൃശധനഭായ 
"ഉന്നതഭാതഭാവവിനഭാല്" അല തസ്റ്റീരുമെഭാനവികഫപടുന്നതക്ക്. അവഫയ നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതക്ക് 
ഭൂപ്രകൃതവിയണ, കഭാലെഘടവണ, വധകവി വളര്തഫപടുന്ന രേസ്റ്റീതവിയണ ആണക്ക്.

അവര് മെനസവിലെഭാകവിയഭാലുണ ഇഫലങവിലുണ, പണ അധവിഷവിത വധവസ്ഥയവില് ആളുകള നവിനരേണ 
മെഭാധധമെങളഭാല് നവിയന്ത്രവികഫപട്ടുഫകഭാണവിരേവിക്കുകയഭാണക്ക്. ആളുകളുഫട ഏറവണവലെവിയ 
വവിശച്വഭാസെങള പുസ്തകങളവിലൂഫടയണ, സെവിനവിമെകളവിലൂഫടയണ, ഫടലെവിവവിഷനവിലൂഫടയണ, 
മെതങളവിലൂഫടയണ, ആരേഭാധനഭാപഭാത്രങളവിലൂഫടയണ അവര് ജസ്റ്റീവവിക്കുന്ന ചുറ്റുപഭാടവിലൂഫടയണ 
സെച്വഭാധസ്റ്റീനവികഫപടുകയഭാണക്ക്. നലതവിഫനയണ ചസ്റ്റീതഫയയണ കുറവിച്ചുള്ള അവരുഫട സെങല്പങളുണ 
സെദഭാചഭാരേസബഭാധവണ സപഭാലുണ അവരുഫട സെഭാണസഭാരേവിക പഭാരേമരേധതവിഫന്റെയണ 
അനുഭവങളുഫടയണ ഭഭാഗമെഭാണക്ക്. ഇതരേതവിലുള്ള നവിയന്ത്രണരേസ്റ്റീതവികളകക്ക് 
ബലെപ്രസയഭാഗതവിഫന്റെ ആവശധമെവില. നമള ഈ നവിയന്ത്രണണ മെനസവിലെഭാകഭാഫതസയഭാ 
അനുഭവവികഭാഫതസയഭാ ഇരേവിക്കുസമഭാള അതക്ക് വവിജയകരേവമെഭാകുന.

ഏഫതഭാരു സെഭാമൂഹവിക സെമ്പ്രദഭായതവിഫന്റെയണ സമെല്സകഭായ്മയള്ള മൂലെധങള ആളുകളവില് നവിന്നക്ക് 
വരുന്നതക്ക് അപൂര്വ്വമെഭാണക്ക്. പകരേണ അവര് പ്രതവിനവിധസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതക്ക് അവഫരേ ഭരേവിക്കുന്ന 
ഗ്രൂപ്പുകളഭായ ആരേഭാധനഭാലെയങള, സസെനധണ, ബഭാങ്കുകള, സകഭാര്പസറഷനുകള, പണകഭാര്, 
അഫലങവില് ഇതവിഫന്റെഫയഭാഫക സെമവിശ്രേരുപങള, ഇവഫയഫയഭാഫകയഭാണക്ക്. ഇവ ഫപഭാതു 
അജണ, സകഭാടതവികള, നവികുതവി, മുതലെഭായവ തസ്റ്റീരുമെഭാനവിക്കുന. ഇവഫയലഭാണ അവരുഫട സെച്വനണ 
തഭാല്പരേധങള നടപവിലെഭാക്കുകയണ സെഭാമൂഹവികമൂലെധങള തഭാഫഴകവിടയവില് നവിസന്ന 
തസ്റ്റീരുമെഭാനങളഭായവിവരേവികയഭാഫണനള്ള മെവിഥധ നവിലെനവിര്ത്തുകയണ ഫചയ്യുന. കൂടഭാഫത, 
ഗവണ്ഫമെന്റുകള അവയക്ക് ഭസ്റ്റീഷണവിയഭായള്ള വധതവിചലെനങഫള അടവിചമെര്ത്തുകസയഭാ സെച്വയണ 
നധഭായസ്റ്റീകരേവിക്കുകസയഭാ ഫചയ്യുന.

മെറ്റു പ്രതവിഭഭാസെങഫള നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്ന അസത പ്രകൃതവിനവിയമെങള സെച്വഭഭാവതവിനുണ 
ബഭാധകമെഭാഫണനള്ള ശഭാസസ്റ്റീയ അറവിവവിനഭാല്, റവിസസെഭാഴക്ക് സബസ്ഡക്ക് ഇസകഭാണമെവിയവിഫലെ 
വവിദധഭാഭധഭാസെതവിനക്ക് പരേവിണമെവികഭാനഭാകുണ. ഇതക്ക് ഫവറുഫത വസ്തുതകള മെനനഃപഭാഠണ 
ഫചയവിക്കുന്നതവിനുപകരേണ രേസ്റ്റീതവികവിയകളുണ അപഗ്രധനസശഷവിയണ പഠവിപവിക്കുണ. സെണഭഭാഷണങള 



പ്രഭഭാഷണഭാധധഭാപനഫത മെഭാറവിസ്ഥഭാപവിക്കുണ. അര്തവവിജ്ഞഭാനസ്റ്റീയണ മെനസവിലെഭാക്കുന്നതക്ക്, 
മെനുഷധര് തമവിലുള്ള ആശയവവിനവിമെയണ വളഫരേയധവികണ ഫമെചഫപടുതകയണ വവിദധഭാര്തവികളകക്ക് 
ഉചവിതമെഭായ വവിവരേങള ബുദ്ധവിപരേമെഭായവി ലെഭധമെഭാക്കുന്നതവിനക്ക് സെഹഭായവിക്കുകയണ ഫചയ്യുന്ന സശഷവി 
ആണക്ക്. ആളുകള ഫപഫടന്നക്ക് നലവരേഭാകുന്നസതഭാ കൂടുതല് ധര്മസബഭാധമുണഭാകുന്നസതഭാ അല, 
മെറവിചക്ക്, വവിസദച്വഷപരേവണ അഹനഭാനവിഷവമെഭായ സെച്വഭഭാവതവിങളകക്ക് കഭാരേണമെഭായ 
സെഭാഹചരേധങള ഇലഭാതഭാകുകയഭാണക്ക്.

കുടവികള പരേസ്പരേണ നലതുണ ഫകട്ടുറപ്പുള്ളതുമെഭായ ബന്ധങള കഭാത്തുസൂകവിക്കുന്നവരുണ 
സെമൂഹതവിസലെകക്ക് സെണഭഭാവനകള ഫചയ്യുന്നവരുണ ആയവിതസ്റ്റീരേണഫമെനഫണങവില്, അതവിനുള്ള 
ഒരു വഴവി, അതരേതവിലുള്ള സെച്വഭഭാവണ ഉണഭാക്കുന്ന ചുറ്റുപഭാടുകള രൂപഫപടുതവിഫയടുക്കുക 
എന്നതഭാണക്ക്. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, കുടവികള ഒരു സമെഭാസടഭാര് വഭാഹനണ ഉണഭാക്കുന്നതക്ക് 
എങഫനഫയന്നക്ക് പഠവികഭാന് തഭാല്പരേധഫപടുസമഭാള, അതവിഫന്റെ രേസ്റ്റീതവി ഇങഫനയഭാകഭാണ - കഭാറക്ക് 
ഉയര്തഭാനഭായവി നഭാലെക്ക് കുടവികള സവണണ, അസപഭാള സവഫറ രേണ്ടുസപര്കക്ക് ചകങള 
കൂടവിസചര്കഭാണ. കഭാറവിഫന്റെ ബഭാകവിഭഭാഗങളുണ ഇതുസപഭാഫലെതഫന്ന. വഭാഹനതവിഫന 
ഉപസയഭാഗവികഭാനഭാകുന്ന രേസ്റ്റീതവിയവില് പൂര്തസ്റ്റീകരേവിഫചടുകഭാന് എലഭാവരുഫടയണ സെഹഭായവണ 
സെഹകരേണവണ ആവശധമെഭായവി വരുന. ഈ പ്രസബഭാധനപരേമെഭായ രേസ്റ്റീതവിയവിലുള്ള വവിദധഭാഭധഭാസെണ 
കുടവികഫള സെഹകരേണതവിഫന്റെ സനടങള മെനസവിലെഭാകഭാന് സെഹഭായവിക്കുന.

വധഭായഭാമെണ നവിര്ബന്ധരൂപതവിലുള്ളസതഭാ മെടുപവിക്കുന്നസതഭാ ആയവിരേവികവില, അതക്ക് 
ശത്രുതയണഭാക്കുന്ന മെതരേങളുണ ഉളഫകഭാളന്നതല. അതക്ക് പഠനഭാനുഭവങളുഫട കൂഫട 
ഉളഫപടുതവിയവിട്ടുള്ളതഭായവിരേവിക്കുണ. ഉദഭാഹരേണതവിനക്ക്, കുടവികള ഉപസയഭാഗവികഭാന് ഇഷഫപടുന്ന 
ഒരു ഉപകരേണശഭാലെ, ഒരു തടഭാകതവിഫന്റെ നടുവവിലുള്ള കുന്നവിഫന്റെ മുകളവിലെഭായവിരേവിക്കുണ 
സ്ഥഭാപവിചവിരേവിക്കുക. അവവിഫട എതവിസചരേഭാന്, കുടവികളകക്ക് ഒരു സതഭാണവി തുഴയണണ, 
മെലെകയറുകയണ സവണണ. ഇതക്ക് വധഭായഭാമെണ മെഭാത്രമെല, കഭാരേധങള സെഭാധവിഫചടുക്കുന്നതവിഫന്റെ 
അനുഭവണ കൂടവി നല്കുന. ഇതക്ക് അവരുഫട മെഭാനസെവികഭാസരേഭാഗധണ വര്ദ്ധവിപവികഭാനുണ പ്രസചഭാദനണ 
നല്കഭാനുണ സെഹഭായവിക്കുണ.

മെനുഷധ സെണവവിധഭാനങളവിഫലെ ഏറവണ വലെവിയ പരേവിമെവിധവികളവില് ഒന്നക്ക്, നമ്മുഫട ചവിനകഫളയണ, 
മൂലെധങഫളയണ, സെച്വഭഭാവഫതയണ രൂപസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതവില് പരേവിസ്ഥവിതവിയഫട സെച്വഭാധസ്റ്റീനതവിഫന്റെ 
അളവണ അതവിനുകഭാരേണമെഭായ ബഭാഹധഘടകങളുഫട പ്രസതധകതയണ മെനസവിലെഭാകഭാനുള്ള 
കഴവിവവിലഭായ്മയഭാണക്ക്. നമള പരേവിസ്ഥവിതവിഫയക്കുറവിചക്ക് സെണസെഭാരേവിക്കുസമഭാള നമ്മുഫട 
മെഭാനസെവികനവിലെഫയ പ്രധഭാനമെഭായണ സെച്വഭാധസ്റ്റീനവിക്കുന്ന അവയവിഫലെ എലഭാ ഘടകങഫളയണ ആണക്ക് 
ഉസദശവിക്കുന്നതക്ക്.



അധധഭായണ പതവിഫനഭാന്നക്ക്

ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവികള

ആളുകള എഫനഭാഫക ഫചയ്യുണ?

ആദവിമെ സെണസഭാരേങള മുതല് ഇനവസരേയണ, ഒരുവവിധണ എലഭാ മെനുഷധര്ക്കുണ ജസ്റ്റീവവികഭാനഭായവി 
ഫതഭാഴവില് ഫചസയണവിയവിരുന. ഫതഭാഴവിലെവിഫനപറവിയള്ള നമ്മുഫട പലെ കഭാഴ്ചപഭാടുകളുണ ഇത്രയണ 
പഴകമുള്ള കഭാലെഘടതവിഫന്റെ സശഷവിപ്പുകളഭാകുണ. പണക്ക്, ആളുകളകക്ക് ഫവള്ളണ സശഖരേവിചക്ക് 
അവരുഫട വസ്റ്റീടുകളവിരേവിക്കുന്ന സ്ഥലെസതകക്ക് ഫകഭാണ്ടുവസരേണതക്ക് അതധഭാവശധകഭാരേധമെഭായവിരുന. 
അവര് ഭകണണ പഭാകണ ഫചയഭാനുണ ചൂടക്ക് ലെഭവികഭാനുണ വവിറകുകള സശഖരേവിച്ചു; വവിളക്കുകള 
കതവികഭാന് ഇന്ധനങളുണ. ഒരു സകപവിടവി തവിരേവിക്കുസമഭാള ഫവള്ളണ അവരുഫട വസ്റ്റീടവിസലെകക്ക് 
ഒഴുകവിഫയത്തുന്ന ഒരു കഭാലെണ സെങല്പവികഭാന് അവര്കക്ക് വളഫരേ പ്രയഭാസെമെഭായവിരേവിക്കുണ. 
ഫപഭാടുന്നഫനയള്ള ഫവളവിചതവിനഭായവി ഒരു ബടണ് അമെര്ത്തുന്നതക്ക് ഒരു 
മെഭാന്ത്രവികസലെഭാകതവിനകഫതന്നസപഭാഫലെ സതഭാനണ. പുരേഭാതനകഭാലെഫത ആളുകള അവരുഫട 
ജസ്റ്റീവവിതണ നവിലെനവിര്തഭാനുള്ള, ക്സളശകരേമെഭായ അതധഭാവശധകഭാരേധങള ഫചയവിഫലങവില് ആ 
സെമെയണ എന്തുഫചയ്യുഫമെന്നക്ക് ഒരുപഫക അതവിശയവിചവിരുന്നവിരേവികഭാണ.

മെനുഷധരുഫട ബുദ്ധവിമുട്ടുകള കുറയന.

കടതവില് നവിനണ അരേകവിതഭാവസ്ഥയവില് നവിനണ ഭയതവില് നവിനണ സെച്വതന്ത്രരേഭായ മെനുഷധര് 
കൂടുതല് ഫസെഡൌമെധശസ്റ്റീലെരേഭാകുണ. ആരുണ ആര്ക്കുണ ഒനണ വവില്കഭാതസപഭാള, അഫലങവില് 
പണസമെഭാ വസ്തുകസളഭാ സെച്വനമെഭാകവിവയ്ചക്ക് മെറ്റുള്ളവര്കക്ക് കുറവവരുതഭാതവിരേവിക്കുസമഭാള, 
അനഭാസരേഭാഗധകരേമെഭായ മെനുഷധ പ്രസകഭാപനങളുഫട അടവിസ്ഥഭാനണ ഇലഭാതഭാക്കുന. ആളുകള 
ഒരുപഭാടക്ക് ശ്രേദ്ധഫകഭാടുക്കുന്ന, അവരുഫട സ്ഥവിരേണ ക്സളശങളഭായ വഭാടക, ആസരേഭാഗധ 
സെണരേകണതവിനുള്ള പണണ, വവിദധഭാഭധഭാസെതവിനുള്ള പണണ, രേകഭാസഭഭാഗണ(ഇന്ഷുറന്സെക്ക്), 
സെഭാമതവിക മെഭാന്ദധണ, ഫതഭാഴവില് നഷണ, നവികുതവി എന്നവിവ അനുഭവവിസകണവി വരേവില. ഇതരേണ 
പ്രശ്നങള ഇലഭാതഭാക്കുകയണ അസൂയ, അതധഭാഗ്രഹണ, മെതരേണ എന്നസ്റ്റീ വവികഭാരേങഫള ഉണഭാക്കുന്ന
സെഭാഹചരേധങള മെഭാറ്റുകയണ ഫചയ്യുന്നസതഭാഫട, ആളുകളുഫട ജസ്റ്റീവവിതണ വളഫരേയധവികണ 
അര്തവതഭാകുണ.

സെച്വതക്ക്, സെമതക്ക്, പദവവി എന്നവിവയഫട സെച്വഭാര്തസകന്ദ്രവിതവണ അല്പബുദ്ധവിയമെഭായ 
ലെകധങളവിസലെകക്ക് ഇനവി നയവികഫപടഭാത, പുതവിയ പ്രസചഭാദന സെണവവിധഭാനഫത 
സപ്രഭാതഭാഹവിപവിക്കുക എന്നതഭാണക്ക് ഈ പുതവിയ സെഭാമൂഹധ നവിര്മഭാണതവിഫന്റെ ലെകധണ. ഈ 
പുതവിയ പ്രസചഭാദകങള ആളുകഫള ആതസെണതൃപവി, സെര്ഗ്ഗസശഷവി, കഭാമെതവിഫന്റെ ഉന്മൂലെനണ, 
പരേവിസ്ഥവിതവി സെണരേകണണ, എന്നവിവയവിസലെക്കുണ എലഭാതവിലുമുപരേവി സെഹജസ്റ്റീവവികസളഭാടുള്ള 
കരുതലെവിസലെക്കുണ സപ്രഭാതഭാഹവിപവിക്കുന. ആളുകളകക്ക് ഫബഡൌദ്ധവികമെഭായണ ആതസ്റ്റീയമെഭായണ 
വളരേഭാനുള്ള സെമെയണ ലെഭവിക്കുകയണ, കരുതലുള്ള ഒരു സെമൂഹതവിഫലെ മെനുഷധനഭാകുക എന്നതക്ക് 
യഥഭാര്തതവില് എനഭാണക്ക് അര്ഥമെഭാക്കുന്നതക്ക് എന്നക്ക് മെനസവിലെഭാകഭാനുള്ള സെമെയണ ലെഭവിക്കുകയണ
ഫചയ്യുന. അലെസെതയഫട ഒരു കഭാലെഘടതവിസലെകക്ക് പരേവിണമെവിക്കുന്നതവിനുപകരേണ, ശരേവിക്കുണ 
ബുദ്ധവിയള്ളവരുണ അര്പണസബഭാധമുള്ളവരുമെഭായ മെനുഷധര് വളഫരേ കുറചക്ക് "ഒഴവിവക്ക്" സെമെയണ 
മെഭാത്രസമെ കഫണത്തുനള, ജസ്റ്റീവവികഭാനഭായവി "ഫതഭാഴവില്" ഫചസയണഭാതസപഭാള സപഭാലുണ. 



കുറച്ചുകൂടവി നല രേസ്റ്റീതവിയവില് കഭാരേധങള ഫമെചഫപടുസതണ ആവശധകത എലഭായ്സപഭാഴുണ 
ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. കഭാരേധങള നവിരേനരേണ പുതുകഫപടുകയണ മെഭാറഫപടുകയണ ഫചയ്യുന്നതക്ക്, 
അവരുഫടയണ മെറ്റുള്ളവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവികളകക്ക് സനടമുണഭാക്കുണ എന്നക്ക് കണക്ക് ആളുകളകക്ക് 
സെമൂഹതവില് പഫങടുകഭാന് സതഭാനണ. ഉസടഭാപധ എഫന്നഭാന്നവില. "ഉസടഭാപധ" എന്ന സെങല്പണ 
തഫന്ന നവിശ്ചലെമെഭാണക്ക്. ഏഫതഭാരു സെഭാമൂഹവിക വധവസ്ഥയഫടയണ നവിലെനവില്പക്ക് അനവിമെമെഭായവി 
ആശ്രേയവിചവിരേവിക്കുന്നതക്ക് സെമൂഹണ ഫമെഭാതതവില് പുസരേഭാഗമെവിചക്ക് മെഭാറതവിനക്ക് വവിസധയമെഭാകഭാനുള്ള 
കഴവിവവിസനയഭാണക്ക്. എങവിലുണ, ഇന്നക്ക്, ഒരുപഭാടക്ക് സപരുണ സെഭാമൂഹതവിഫലെ മെഭാറതവിനക്ക് 
സവകഭാരേവികമെഭാസയഭാ ഫബഡൌദ്ധവികമെഭാസയഭാ തയഭാഫറടുതവിടവില.

അതവിജസ്റ്റീവനതവിനഭായവി പ്രയഭാസെങള ഇഫലങവില്, ആളുകളകക്ക് വവിദധഭാഭധഭാസെണ തുടരേഭാനുണ മെറ്റു 
തഭാല്പരേധങളകഭായണ ഒഫക സെമെയണ ലെഭവിക്കുണ. വവിദധഭാഭധഭാസെണ, സപ്രസഭാഗക്ക് കൂടഭാഫത 
എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാഫണങവില്, അതവിനക്ക് ഒരേവികലുണ അവസെഭാനമെവിലഭാത പ്രകവിയയഭായവിമെഭാറഭാന് 
പറ്റുണ. ഭഭാവവിയവിഫലെ നഗരേങള ജസ്റ്റീവനുള്ള സെര്വ്വകലെഭാശഭാലെകള ആയവിരേവിക്കുണ. ഒരുപഭാട്സപരുണ 
സ്കൂള, യൂണവിസവഴവിറവി ക്ളഭാസ്സുകളവില് പഫങടുക്കുകസയഭാ മെറക്ക് പ്രവര്തവികളവില് ഏര്ഫപടുകസയഭാ 
ആയവിരേവിക്കുണ. പ്രദര്ശനണ, ഛഭായഭാഗ്രഹണണ, ചവിത്രകലെ, നൃതധഭാഭവിനയണ,മെറക്ക് എലഭാ കലെകളുണ, 
സെണഗസ്റ്റീതണ എന്നവിവയവില് തഭാല്പരേധമുള്ളവര്കക്ക് തവിസയറര് സകന്ദ്രതവില് ക്ളഭാസ്സുകള കഭാണുണ. 
പുതവിയ കണ്ടുപവിടുതങളവില് സെഹഭായവികഭാസനഭാ അതവില് പഫങടുകഭാസനഭാ ആയവി അതതു 
സകന്ദ്രങളവില് ഫചലഭാന് ആളുകളകഭാകുണ.

പണവണ സെമെയവണ ഇലഭാതവിരുന്നതുകഭാരേണണ ഈ സെഭാധധതകഫളഭാഫക ചവിനവിച്ചുസനഭാകഭാന് 
സപഭാലുണ സധരേധഫപടഭാതവിരുന്ന ആളുകളകക്ക് പുതവിയ ചകവഭാളങള തുറകഫപടുണ. പരേവിമെവിധമെഭായ
സെഭാമതവികവവിനവിമെയസശഷവി ഉള്ളവര്കക്ക് അപരേവിമെവിധമെഭായ സെഭാധധതകളുള്ള ഒരു ജസ്റ്റീവവിതഫത 
ചവിനവിക്കുന്നതുസപഭാലുണ പ്രയഭാസെമെഭായവിരേവിക്കുണ.

ഇന്നക്ക്, തുറകളവില് ഒരുപഭാടക്ക് സബഭാട്ടുകള ഉഫണങവിലുണ ഭൂരേവിഭഭാഗണ ആളുകളക്കുണ അവ 
അപൂര്വ്വമെഭായഭാണക്ക് ഉപസയഭാഗവികഫപടുന്നതക്ക്. ഈ പുതവിയ സെമൂഹതവില്, 
ആര്ക്കുസവണഫമെങവിലുണ, ആവശധമുള്ളതവിലുണ കൂടുതല് സബഭാട്ടുകള, അവരുഫട 
ആഗ്രഹതവിഫനഭാതക്ക് ആഹ്ളഭാദവികഭാനുള്ളതക്ക് ലെഭധമെഭാകഫപടുണ. പറകഭാന് പഠവിക്കുന്ന 
ആളുകളുഫട എണ്ണതവില് ഒരു ഇരേച്ചുകയറണതഫന്ന ഉണഭാകഭാണ. മെറനവധവി വവിസനഭാദങളുണ 
കഭായവികവവിസനഭാദങളുണ ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കൂ - ആളുകളകക്ക് ലെഭധമെഭായവയഫട നവിരേ 
അനമെവിലഭാഫതകവിടക്കുകയഭാണക്ക്.

എലഭാവര്ക്കുണ പരേധസവഷണതവിനക്ക് സെഭാധധമെഭായ ഒരു സലെഭാകണ ചവിനവിച്ചുസനഭാക്കൂ. വവികസെച്വരേ 
പ്രസദശങളവിഫലെ ആളുകഫള ഏറവണ ചുരുങവിയ സെമെയണ ഫകഭാണക്ക് ഉയര്ന്ന നവിലെവഭാരേതവിസലെകക്ക് 
എതവിസചരേഭാന് സെഹഭായവികഭാനഭായവി ഒരുപഭാടു സപര് സലെഭാകണ ഫമെഭാതണ സെഞരേവിക്കുന്നതക്ക്. 
സവദധശഭാസ, ശഭാസ ഗസവഷണങളകഭായവി, നഭാണയത്തുട്ടുകളക്കുസവണവി 
യഭാചവിസകണതവിലഭാത ഒരു സലെഭാകണ. അവവിഫട സവദധശഭാസ ഗസവഷണ പുസരേഭാഗതവിയവില്, 
ജനങളക്കുണ പഫങടുകഭാനുണ പഠവികഭാനുമുള്ള പ്രധഭാന പദ്ധതവികള ഉണക്ക്. ഈ പ്രകവിയ 
സെമൂഹതവിഫലെ മെറക്ക് എലഭാ സമെഖലെകളവിലുണ ഇതുസപഭാഫലെയഭായവിരേവിക്കുണ.

പ്രസതധകവവിഷയങളവില് മെഭാത്രണ ശ്രേദ്ധസകന്ദ്രസ്റ്റീകരേവിക്കുന്നതവിനു പകരേണ, ഒരുപഭാടക്ക് ആളുകളുണ 
ഫപഭാതുവഭായ കഭാരേധങളവിഫലെലഭാണ അറവിവള്ളവരേഭായവിരേവിക്കുണ. വധതധസ്തങളഭായ 
വവിജ്ഞഭാനശഭാഖകഫളക്കുറവിചക്ക് കൂടുതല് പഠവിക്കുകയണ അവ എങഫന പരേസ്പരേണ 
ബന്ധഫപടവിരേവിക്കുനഫവന്നക്ക് മെനസവിലെഭാക്കുകയണ ഫചയ്യുണ. ഈ രേസ്റ്റീതവിയവില് ആളുകള 
സെമൂഹതവിഫന്റെ വവിവവിധ സമെഖലെകളവിലുള്ള ആശയ പുസരേഭാഗതവിയവില് പഫങടുകഭാന് പ്രഭാപരേഭാകുണ. 
എലഭാ സമെഖലെകളവിലുണ വളഫരേയധവികണ വവികസെനവണ പരേസ്റ്റീകണഭാധവിഷവിത പരേധസവഷണവണ 



ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. എഫനഭാഫക പരേസ്റ്റീകണങളഭാണക്ക് ഫചയതക്ക് ഏഫതഭാഫകയഭാണക്ക് ഫചയഭാതതക്ക് 
എഫന്നഭാഫക ആരേക്ക് തസ്റ്റീരുമെഭാനവിക്കുണ എന്നതവിഫനപറവി പ്രശ്നങളുണഭാകവില. ഏഫതഭാരു പുതവിയ 
കഭാരേധവണ ഗസവഷണതവിനുണ, പരേവിസശഭാധനയണ, നവിരൂപണതവിനുണ വവിസധയമെഭാകുണ. അവയവില് 
ഫകഭാള്ളഭാഫമെന ഫതളവിയവികഫപടവ നവിര്മവിക്കുകയണ ഫചയ്യുണ.

മെറ്റുള്ളവരുമെഭായവി എങഫന മെവികചരേസ്റ്റീതവിയവില് ആശയവവിനവിമെയണ നടതഭാണ, എന 
പഠവിക്കുന്നതവിഫന്റെ സനടങള ആളുകള ഉപസയഭാഗഫപടുത്തുകയണ അകമെണ ഇലഭാഫതതഫന്ന 
വധതധസ്തതകഫള പരേവിഹരേവിക്കുകയണ ഫചയ്യുന. അവര് പ്രശ്നപരേവിഹഭാരേതവിനുള്ള ഉപകരേണങള 
പരേവിചയഫപടുണ. അതക്ക് അവഫരേ വളഫരേ വവിപുലെമെഭായ സമെഖലെകളവില് പങ്കുസചരേഭാനുണ 
പരേധസവഷണതവിനുണ സെഹഭായവിക്കുണ.

ഫവറുഫതയവിരേവികലുണ വവിരേമെവികലുണ ഒഫക കഭാലെഹരേണഫപട കഭാഴ്ചപഭാടുകളഭായവിമെഭാറുണ. ആളുകളകക്ക്
ഒരുപഭാടക്ക് കഭാരേധങള ഫചയഭാനുണഭാകുണ. ആദധമെഭായവി അവര് മെനസവിലെഭാക്കുണ ഒരു ആസഗഭാള 
സെമൂഹതവിഫന്റെ അണഗമെഭാകുക എന്നതക്ക് എനഭാണക്ക് യഥഭാര്ഥതവില് അര്തമെഭാക്കുന്നതക്ക് എന്നക്ക്. 
അവര്കക്ക് ഇഷമുള്ളതക്ക് എലഭാണ ഫചയ്തുതസ്റ്റീര്കഭാന് ഒരു ദവിവസെഫത സെമെയണ തവികയഭാഫതവരുണ.

സെമെയണ പഭാഴഭായവി ഇലഭാതതവിനഭാല്, വവിഭവങളുണ, ജസ്റ്റീവവിതവണ, യദ്ധങളുണ യദ്ധസെന്നഭാഹങളുണ 
ഉപസയഭാഗവിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജവണ, നമ്മുഫട ഊര്ജ്ജണ സൃഷവിപരേമെഭായ കഭാരേധങളകക്ക് 
ഉപസയഭാഗവികഭാണ. അപ്രതസ്റ്റീകവിതമെഭായ സനഭാമെവികള, ഭൂചലെനങള, ചുഴലെവികഭാറ്റുകള അങഫന 
നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവനക്ക് ഭസ്റ്റീഷണവിയണഭാക്കുന്ന പ്രകൃതവിദുരേനങള നവിയന്ത്രവികഭാനഭായവി കൂടുതല് ശ്രേദ്ധയണ
വവിഭവങളുണ നല്കഭാന് സെമൂഹണ പരേധഭാപമെഭാകുണ. ഇതക്ക് പരേവിപൂര്ണ്ണത അല സൂചവിപവിക്കുന്നതക്ക്. 
ഉതരേണ കഫണതഭാത സചഭാദധങളുണ ഫവല്ലുവവിളവികളുണ എലഭായ്സപഭാഴുണ ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. പഫക,
ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവികളവില് വളഫരേവലെവിയ പുസരേഭാഗതവി ഉണഭാകുണ, അതതുകഭാലെങളവിഫലെ സെഭാധധമെഭായ 
ഉയര്ന്ന നവിലെവഭാരേണ ആസഗഭാള സെമൂഹതവിനക്ക് സനടഭാനഭാകുണ; ഫഭഡൌതവികമെഭായണ ആതസ്റ്റീയമെഭായണ.

വവിഭവങള എങഫന സെന്തുലെവിതമെഭായവി വവിതരേണണ ഫചയഫപടുന.

നഭാഫളയഫട സലെഭാകതവില്, സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ വവിതരേണണ പണതവിഫന്റെസയഭാ
സടഭാകണുകളുഫടസയഭാ ആവശധമെവിലഭാഫതതഫന്ന വലെവിയ വവിതരേണസകന്ദ്രങള വഴവി 
നടതഭാനഭാകുണ. ഈ സകന്ദ്രങള പ്രദര്ശനസമെളകളകക്ക് സെമെഭാനമെഭായവിരേവിക്കുണ. പുതവിയ 
ഉല്പന്നങളുഫട ഗുണസമെന്മെകള വവിശദസ്റ്റീകരേവിചക്ക് സബഭാധധഫപടുത്തുണ. എനഭാണക്ക് പുതവിയഫതനണ 
ലെഭധമെഭായവഫയനണ ഇവ പ്രദര്ശവിപവിച്ചുഫകഭാണവിരേവിക്കുണ. ഇതക്ക് നവിരേനരേണ പുതുകഫപടുണ. 
സെമൂഹതവിലുടനസ്റ്റീളണ, ഓസരേഭാ വസ്റ്റീടവിലുണ ഒരു 3D ഫ്ളഭാറക്ക് സസ്റ്റീന് ഇസമെജവിങക്ക് ഉണഭായവിരേവിക്കുണ. 
നവിങളകക്ക് ഒരു സെഭാധനണ സവണഫമെനഫണങവില്, ഒരു നവിര്സദശണ ഫകഭാടുക്കുസമഭാള സെഭാധനണ 
നവിങള തഭാമെസെവിക്കുന്ന സ്ഥലെസതകക്ക് തനവിസയ എതവിസചരുണ. സപ്രസെക്ക് ടഭാസഗഭാ, 
ഫതഭാഴവില്സവലെകസളഭാ, കരേഭാറുകസളഭാ, ഏഫതങവിലുണ വവിധതവിലുള്ള കടസമെഭാ ഒനണ ഇലഭാഫതതഫന്ന.
വസ്റ്റീടവിസലെസകഭാ വസങളസകഭാ, വവിദധഭാഭധഭാസെതവിസനഭാ, ആസരേഭാഗധപരേവിപഭാലെനതവിസനഭാ, 
വവിസനഭാദതവിസനഭാ, അങഫന ഇവയവില് എനവിനുള്ളതുണ ഇതവില് ഉളഫകഭാളന.

ഉല്പഭാദനങളക്കുസവണ അസെണസ്കൃതപദഭാര്തങള സബഭാട്ടുകള, സമെഭാസണഭാഫറയവിലുകള, 
മെഭാഫഗ്ലെവക്ക് ഫടയവിനുകള, സപപക്ക് സലെനുകള, നദ്യുമെഭാറവികക്ക് ടഫ്യൂബുകള എന്നവിവ ഉപസയഭാഗവിച്ചുള്ള 
ഓസടഭാസമെറഡക്ക് ഗതഭാഗത "സശ്രേണവികള" വഴവി നവിര്മഭാണശഭാലെകളവിസലെകക്ക് എതവികഭാനഭാകുണ. 
ഒരു ഓസടഭാസമെറഡക്ക്, കമഫ്യൂടര്വല്കൃത സെണവവിധഭാനണ, വവിതരേണ സകന്ദ്രങഫളയണ ഉല്പഭാദ 
സെണവവിധഭാനങഫളയണ ഏസകഭാപവിപവിക്കുണ, അങഫന ആവശധതവിനുള്ള ഉല്പഭാദനണ 
സെഭാധധമെഭാക്കുന. ഇതരേതവില്, സെന്തുലെനഭാവസ്ഥയവിലുള്ള വവിനവിമെയണ നവിലെനവിര്തഭാനഭാകുണ. 



കഭാമെണ, അമെവിസതഭാല്പഭാദനണ, പഭാഴഭാകല് എലഭാണ ഈ വധവസ്ഥയവില് ഇലഭാതഭാകുന.

ഒരേഭാള ഫയസലഭാസസഭാണ് സദശസ്റ്റീസയഭാദധഭാനണ സെന്ദര്ശവിക്കുകയഭാഫണങവില്, ഒരേഭാള ഒരു കഭാഫമെറസയഭാ
കഭാണസകഭാഡസറഭാ എടുക്കുകയണ, ഉപയഭാഗവിക്കുകയണ (സവണഫമെങവില് കഭാമെറയണ ഛഭായഭാഗ്രഹണ 
സെസങതങളുണ പഠവികഭാനുള്ള ഒരു ക്ളഭാസക്ക് അറന്ഡക്ക് ഫചയ്യുകയമെഭാവഭാണ), എന്നവിടക്ക് അതവിഫന 
മെഫറഭാരു വവിതരേണസകന്ദ്രതവില് തവിരേവിസചല്പവിക്കുകസയഭാ സഡ്രഭാപക്ക് ഓഫുകളവില് 
നവിസകപവിക്കുകസയഭാ ഫചയ്യുന. ഇതക്ക് ഒരു ഫപഭാതു ഗ്രന്ധശഭാലെയക്ക് സെമെഭാനമെഭാണക്ക്. കൂടുതല് 
ഉപകഭാരേപ്രദവണ ആകര്ഷണസ്റ്റീയവമെഭാണക്ക്. ഒരുപഭാടക്ക് രേസെകരേമെഭായ പരേവിപഭാടവികളുണ കലെഭാ ശഭാസ 
സകന്ദ്രങളവില് പഠനസമെഖലെകളുണ ഉണക്ക്. ആളുകളകക്ക് അവവിഫട കയറുകയണ അവര് 
സനഭാകവിനടക്കുന്നതക്ക് കഫണത്തുന്നതുവഫരേ ചുറവിനടക്കുകയണ ഫചയഭാണ.

ഈ സസെബര്സനറഡക്ക് ഭഭാവവിയവില്, പങഭാളവികള ഒരു ആര്കവിഫടക്ചച്വര് ഡവിസസെന് ഫസെന്റെര് 
സെന്ദര്ശവിക്കുകയണ ഏതഭാണക്ക് ആറടവി നസ്റ്റീളമുള്ള ഒരു അര്ദ്ധസഗഭാളതവിനു മുന്നവില് ഇരേവിക്കുകയണ 
ഫചയ്യുന. ഒരേഭാള അവര് ഉസദശവിക്കുന്ന വസ്റ്റീടവിഫന്റെ രേസ്റ്റീതവിയണ അവരുഫട തഭാല്പരേധങളുണ 
വവിവരേവിക്കുന. വസ്റ്റീടക്ക് ആ അര്ദ്ധസഗഭാളതവിനുള്ളവില് ത്രവിമെഭാനദൃശധമെഭായവി പ്രതധകഫപടുന. 
അകവശവണ പുറണവശവണ വവിഹഗവസ്റ്റീകണതവിനഭായവി പതുഫക തവിരേവിയന. അസപഭാള 
മെസറയഭാള പ്രധഭാനമെഭായണ ഇഷമുള്ള സമെഖലെകള, അഭവിരുചവികള ഇവ വവിവരേവിക്കുന. ചവിലെസപഭാള 
ഒരു മെട്ടുപഭാവക്ക് കൂടവി നവിര്സദശവിസചകഭാണ. അതവിനനുസെരേവിചക്ക് ത്രവിമെഭാനദൃശധതവിനക്ക് രൂപമെഭാറണ വരുന.
അവര് മെഭാറങഫളലഭാണ ആവശധഫപട്ടുകഴവിഞതവിനുസശഷണ പരേവിഗണവികഭാവന്ന ഒരുപഭാടക്ക് മെറക്ക് 
സെഭാധധതകളകൂടവി കമഫ്യൂടര് പ്രദര്ശവിപവിക്കുന. എലഭാ സെഭാധധതകളുണ തസ്റ്റീരുമെഭാനമെഭാകവിയസശഷണ 
അതവിഫന്റെ രൂപകല്പന എങഫനയവിരേവിക്കുണ എനകഭാണഭാനുണ മെഭാറങള വരുതഭാനുമെഭായവി 
വസ്റ്റീടവിഫന്റെ മെഭാതൃകഭാരൂപതവിലുള്ള ഫസെന്സസെഭാറവിയതവിസലെകക്ക് അവര്കക്ക് പ്രസവശവികഭാണ. അവര് 
അനവിമെതസ്റ്റീരുമെഭാനതവില് എത്തുസമഭാള, നവിര്മഭാണപ്രവര്തനങള ആരേണഭവിക്കുന. 
കഭാരേധകമെതയണ നവിലെവില്പവിനുണ ഉതകുന്ന പദഭാര്തങള കമഫ്യൂടര് ഫതരേഫഞടുക്കുന. ഒരു 
രൂപകല്പനയണതഫന്ന സ്ഥഭായവിയഭായള്ളവയല. നവിവഭാസെവികളുഫട ആവശധപ്രകഭാരേണ 
പുതുകവിപണവിയഭാനുണ ഫമെചഫപടുതഭാനുണ സെഭാധവിക്കുണ. ഇതഭാണക്ക് യഥഭാര്തതവില് വധകവിയഫട 
ഫതരേഫഞടുകഭാനുള്ള സെച്വഭാതന്ത്രധണ.

ഒരു പണ അധവിഷവിത വധവസ്ഥയവില്, ഒരുപഭാടുസപര് അവര് ഫതരേഫഞടുക്കുന്ന രേസ്റ്റീതവിക്കു 
പകരേണ, അവരുഫട ഫതഭാഴവിലെവിനനുസെരേവിചക്ക് അവര്കക്ക് ഉളഫകഭാള്ളഭാനഭാവന്ന വസ്റ്റീടുണ കഭാറുണ 
ജസ്റ്റീവവിതരേസ്റ്റീതവിയണ ആയവി ആണക്ക് കഴവിയന്നതക്ക്. അടവിസ്ഥഭാനപരേമെഭായവി, അവരുഫട 
സെഭാമതവികവവിനവിമെയസശഷവി അനുവദവിക്കുന്ന പരേവിധവി വഫരേ മെഭാത്രസമെ അവര്കക്ക് സെച്വഭാതന്ത്രധമുള.
ഒരുപഭാടക്ക് സെമന്നരേഭായ ആളകഭാര്  അവരുഫട വഭാസെസ്ഥലെണ ഫതരേഫഞടുക്കുന്നതക്ക് തവികച്ചുണ 
അവരുഫട സ്ഥഭാനമെഭാനങള മെറ്റുള്ളവഫരേ കഭാണവികഭാന് സവണവിയഭാണക്ക്. ഒരു റവിസസെഭാഴക്ക്-സബസ്ഡക്ക് 
ഇസകഭാണമെവി വസ്റ്റീടുകളുഫട ധര്മണ പദവവികഭാണവികലുണ കൂരേ ഒരുകലുണ എന്നതവില് നവിന്നക്ക് 
വധകവികളക്കുള്ള തഭാല്പരേധങളുഫട പ്രതവിഫലെനണ എന്ന നവിലെയവിസലെകക്ക് മെഭാറ്റുന.

കുടുണബണ

പുതവിയ സെഭാസങതവികവവിദധകള തവികച്ചുണ അത്ഭുതഭാവഹമെഭാകുസമഭാള, അതവിഫന്റെ കഭാതലെഭായ 
ഫലെങള സെഭാസങതവികവവിദധകളവിലെല, നമ്മുഫട ജസ്റ്റീവവിതസശലെവിയവിലെഭാണക്ക് എന്നക്ക് നവിങളകക്ക് 
നന്നഭായവി മെനസവിലെഭാകുണ.

ഫപഭാതുസവ, നമ്മുഫട ഇസപഭാഴുള്ള വധവസ്ഥയവില് ഭര്തഭാവണ ഭഭാരേധയണ ഫതഭാഴവില് ഫചസയണ 
അവസ്ഥയഭാണുള്ളതക്ക്. കുടുണബതവിഫന്റെ സയഭാജവിപ്പുണ കുടവികളുഫട സെണരേകണവണ പണവധവസ്ഥ 



നശവിപവിക്കുകയഭാണക്ക്. രേകവിതഭാകളകക്ക് കുടവികസളഭാഫടഭാപണ ഫചലെവഴവികഭാന് ആവശധതവിനക്ക് 
സെമെയണ ലെഭവികഭാറവില, മെഭാത്രമെല കൂടവിഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന ഫമെഡവികല് ബവില്ലുകളുണ, ഇന് ഷുറന്സെക്ക് 
സപഫമെന്റുകളുണ, വവിദധഭാഭധഭാസെ ഫചലെവണ, ജസ്റ്റീവവിതഫചലെവകളുണ കഭാരേണണ നവിരേനരേണ 
പവിരേവിമുറുകതവിലുമെഭാണക്ക്.

നമ്മുഫട പുതവിയ നഭാഗരേവികതയഫട പ്രധഭാന സനടങളവിഫലെഭാന്നക്ക് ഈ സമെഖലെയവിലെഭാണക്ക്. കുറഞ 
ഫതഭാഴവില്സെമെയണ, കുടുണബഭാണഗങളകക്ക് അവരുഫട തഭാല്പരേധങളകഭായവി ഫചലെവവിടഭാനഭായവി 
മെവികച അവസെരേണ നല്കുന. സെഭാധനങളുഫടയണ സസെവനങളുഫടയണ ഫസെഡൌജനധലെഭധത 
വസ്റ്റീടസ്റ്റീഫന കൂടുതല് സെന്തുഷമെഭായ സ്ഥലെമെഭാകവിമെഭാറ്റുന. സെഭാമതവിക പവിരേവിമുറുകങള മെഭാറുന്നതക്ക് 
കുടുണബകലെഹങള കുറയണ. സെര്കഭാര് ഇടഫപടലുകസളഭാ സെഭാമതവിക പരേവിമെവിതവികസളഭാ 
ഇലഭാഫതതഫന്ന, മുന്പക്ക് ഗുപമെഭായവികവിടന്ന സശഷവികള വവികസെവിപവിഫചടുകഭാനുണ സെച്വപ്നങഫള 
പവിന്തുടരേഭാനുണ വധകവികളകക്ക് അവരുഫട തഭാല്പരേധങള ഫതരേഫഞടുകഭാനുണ സെച്വഭാതന്ത്രധമുള്ള 
രേസ്റ്റീതവിയവിലെഭാണക്ക് ഈ സെമൂഹണ രൂപകല്പനഫചയവിരേവിക്കുന്നതക്ക്.



ഉപസെണഹഭാരേണ
ഇന്നക്ക് സെഹജസ്റ്റീവവികളഭായ മെനുഷധസരേഭാടുണഭാകുന്ന സെണഘടനങള വധതധസ്തമൂലെധങളുഫടയണ 
ജസ്റ്റീവവിതഭാവശധങളുഫട പരേവിമെവിതമെഭായ ലെഭധതയഫടയണ സപരേവിലെഭാണക്ക്. വവിസവകമുള്ള ഒരു ഭഭാവവി 
നഭാഗരേവികതയവിസലെകക്ക് നമുകക്ക് എതഭാനഭായഭാല്, എലഭാ മെനുഷധഫരേയണ ബഭാധവിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങളഫകതവിഫരേയഭായവിരേവിക്കുണ എതവിരേവിടലുകള നടക്കുക. ചലെനഭാതകമെഭായവി 
ആവവിര്ഭവവിക്കുന്ന ഈ സെണസഭാരേതവില്, രേഭാജധങള തമവിലുള്ള സെണഘടനങളക്കുപകരേണ, നഭാണ
സനരേവിടുന്ന ഫവല്ലുവവിളവികള കഭാമെഫത മെറവികടക്കുന്നതുണ, തകരേഭാറവിലെഭായ പരേവിസ്ഥവിതവി 
പുനസ്ഥഭാപവിക്കുന്നതുണ, നൂതന സെഭാസങതവികവവിദധകള നവിര്മവിക്കുന്നതുണ കഭാര്ഷവിസകഭാല്പഭാദനണ 
വര്ദ്ധവിപവിക്കുന്നതുണ, ആശയവവിനവിമെയണ ഫമെചഫപടുത്തുന്നതുണ, രേഭാജധങള തമവിലുള്ള 
ആശയവവിനവിമെയണ ഫകടവിപടുക്കുന്നതുണ സെഭാസങതവികവവിദധകള പങ്കുവയന്നതുണ അര്ഥവതഭായ 
ജസ്റ്റീവവിതണ നയവിക്കുന്നതുണ ആയവിരേവിക്കുണ.

പണ അധവിഷവിത വധവസ്ഥയവില് അനര്ലെസ്റ്റീനമെഭായവിരുന്ന സെഭാമതവിക സെമര്ദണ, വവിലെക്കുകള, 
നവികുതവി എന്നവിവ ഇലഭാഫതതഫന്ന വധകവികള അവര് ഫതരേഫഞടുക്കുന്ന സൃഷവിപരേമെഭായ 
കഭാരേധങള പവിന്തുടരേഭാന് സെച്വതന്ത്രരേഭാകുണ. സൃഷവിപരേമെഭായ കഭാരേധങള എന്നതുഫകഭാണക്ക് നമള 
ഉസദശവിക്കുന്നതക്ക് വധകവിയഫടയണ മെറ്റുള്ളവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതഫത ഫമെചഫപടുത്തുന്ന ഏഫതഭാനണ. 
ഈ സെഭാധധതകള ഉള്ളതവിനഭാല് ജനങള കസമെണ കൂടുതല് കഭാലെണ ആസരേഭാഗധസതഭാഫട 
അര്ഥവതഭായ ജസ്റ്റീവവിതണ ജസ്റ്റീവവിക്കുണ. സെച്വതക്ക്, സെമതക്ക്, പദവവി എന്നവിവയഭാകവില 
വവിജയതവിഫന്റെ മെഭാനദണ്ഢണ. മെറവിചക്ക് വധകവിയഫട സെച്വപ്നസെഭാകഭാത്കഭാരേണ ആകുണ വവിജയതവിഫന്റെ 
മെഭാനദണ്ഢണ.

നഭാണ മെറ്റുള്ളവരുഫട ജസ്റ്റീവവിതണ ഫമെചഫപടുത്തുകയണ, പരേവിസ്ഥവിതവിഫയ സെണരേകവിക്കുകയണ, 
സെമൃദ്ധവിക്കുസവണവി പ്രയതവിക്കുകയണ ഫചയ്യുസമഭാള, നമ്മുഫടഫയലഭാവരുഫടയണ ജസ്റ്റീവവിതണ 
സശ്രേഷവണ കൂടുതല് സരേകവിതവണ ആകുണ. ഈ മൂലെധങള പ്രഭാവര്തവികമെഭാകവിയഭാല്, വളഫരേ 
കുറഞ സെമെയണ ഫകഭാണക്ക് നമുഫകലഭാവര്ക്കുണ വളഫരേ ഉയര്ന്ന ജസ്റ്റീവവിതനവിലെവഭാരേണ സെഭാധധമെഭാകുണ; 
നവിരേനരേണ ഫമെചഫപട്ടുഫകഭാണവിരേവിക്കുന്ന ഒന്നക്ക്. വവിദധഭാഭധഭാസെവണ വവിഭവങളുണ സപ്രസഭാഗക്ക് 
ഇലഭാഫതതഫന്ന എലഭാവര്ക്കുണ ലെഭധമെഭാകുസമഭാള, മെനുഷധരുഫട കഭാരേധസശഷവികക്ക് പരേവിമെവിതവികള 
ഉണഭായവിരേവികവിലതഫന്ന.



ജഭാകക്ക് ഫഫ്രെസസഭായഫട മെറക്ക് പുസ്തകങളക്കുണ വസ്റ്റീഡവിസയഭാകളക്കുമെഭായവി, ഈ ഫവബ്സസെറ്റുണ 
ഓണ്സലെന് സസഭാറുണ സെന്ദര്ശവിക്കുക.
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ലഫറണ: 863-465-0321
ഫറകന: 863-465-1928

fresco@TheVenusProject.com
meadows@TheVenusProject.com

mailto:meadows@TheVenusProject.com
mailto:fresco@TheVenusProject.com
http://www.thevenusproject.com/

	ആമുഖം
	നിങ്ങള്ക്കുള്ള വെല്ലുവിളി
	ഭാവി വെറുതെ സംഭവിക്കില്ല. ഭൂകമ്പങ്ങള് പോലുള്ള പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങള് ഒഴിച്ചാല്, അത് ആളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുക. ജനങ്ങള് എത്രത്തോളം അറിവുള്ളവരാണ് എന്നത് ഇതിനെ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നു. "എങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത്?", "ജനാധിപത്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാന് എന്താണ് അര്ഥമാക്കുന്നത്?" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് നാളെയുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് പങ്കുചേരാം. ഇന്ന് നാം സാധാരണയായി ചര്ച്ചചെയ്യുന്നവ മാത്രം അല്ല. ഭാവിയ്ക്കായി മറ്റു പല വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്.
	അധ്യായം ഒന്ന്
	ഇന്നലെയില് നിന്ന് നാളെയിലേയ്ക്ക്

	അധ്യായം രണ്ട്
	എല്ലാം മാറുന്നു

	അധ്യായം മൂന്ന്
	ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിന്റെ ഉപയോഗം

	അധ്യായം നാല്
	നിലവിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്

	അധ്യായം അഞ്ച്
	ഒരു വ്യവസ്ഥയില് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്
	അധ്യായം ആറ്
	ഭാവിയുടെ രൂപകല്പ്പന — യുക്തമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം

	അധ്യായം ഏഴ്
	ചിന്തിക്കുന്ന നഗരങ്ങള്

	അധ്യായം എട്ട്
	യന്ത്രങ്ങളോടുള്ള പേടി

	അധ്യായം ഒന്പത്
	കടലിലെ നഗരങ്ങള്

	അധ്യായം പത്ത്
	തീരുമാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും

	അധ്യായം പതിനൊന്ന്
	ജീവിതരീതികള്

	ഉപസംഹാരം

