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3
പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്,
ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!

പതിനയ്യായിരം ചതുരശ്രനാഴിക വിസ്തീർണ്ണവും ഒന്നര�
േക്കാടി ജനങ്ങളുമുള്ള േകരളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിെല
ഏറ്റവും െചറിയ േസ്റ്ററ്റാണ്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും വിക�
സനസാദ്ധ്യതകളും ധാരാളമുണ്ടായിട്ടും വ്യാവസായിക�
മായി പിന്നണിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു േസ്റ്ററ്റാണിത്.
അർദ്ധനാടുവാഴിത്തപരവും അർദ്ധെകാേളാണിയലു�
മായ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾഇത്രയധികം
ഇഴുകിപ്പിടിച്ച േസ്റ്ററ്റുകൾ കുറവാണ്. വ്യാപാരവിളകൾ,
േതാട്ടങ്ങൾ, വിേദശവ്യാപാരം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ
പല രംഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവല്ക്കരണത്തി�
െന്നതിരായ വിേദശമുതലാളികളുെട പിടി ഇേപ്പാഴും
നിലനിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും കഴി�
ഞ്ഞകാൽനൂറ്റാണ്ടിലിടയ്ക്ക് റബർ,ൈടറ്റാനിയം,ൈപ്ല�
വുഡ്, െസറാമിക്സ്,അലുമിനിയം,അപൂർവ്വധാതുക്കൾ,
െഫർട്ടിൈലസർഎന്നിങ്ങെന േലാകകേമ്പാളെത്ത
ഏറ്റവുമധികംആകർഷിക്കുന്നവയും േകരളത്തിെന്റ
വ്യാവസായികവളർച്ചയുെട േകന്ദ്രങ്ങെളന്നനിലയ്ക്കു വള�
െര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയുമായ ചില വ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങൾഇവിെടആവിർഭവിക്കുകയും ഉരുപ്പി�
ടിക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വ്യവസായ�
ങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ മുൻകേയ്യാടും
േപ്രാത്സാഹനങ്ങേളാടും സഹായസഹകരണങ്ങേളാ�
ടും കൂടി ആവിർഭവിച്ചവയും െപാതുഖജാനയിൽനിന്നു
പണമിറക്കി നടത്തെപ്പടുന്നവയുമാണ്.

ഗവൺെമന്റ് പണമിറക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങെള
െമാത്തത്തിൽ നാലായി തരംതിരിക്കാം:

1. ഗവൺെമന്റിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലും മാേനജുെമന്റിലു�
മുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ.

2. ഗവൺെമന്റിനു െഷയറുകളുള്ളവയും മുതലാളികൾ
നടത്തുന്നവയുമായ വ്യവസായങ്ങൾ.

3. ഗവൺെമന്റ് മാേനജുെമന്റിലുള്ള “സ്വകാര്യ” വ്യവ�
സായങ്ങൾ.

4. ഗവൺെമന്റ് കടംെകാടുത്തും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന
വ്യവസായങ്ങൾ.
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1 ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റ്
മാേനജുെമന്റിലുള്ളവ്യവസായങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരെത്ത ട്രാവൻകൂർ റബർവർക്സ്,പുനലൂരി�
െല ട്രാവൻകൂർൈപ്ലവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്,കുണ്ടറയിെല
െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി,കുണ്ടറയിെല േകരള ഗവൺെമ�
ന്റ ് െസറാമിക്സ്,തിരുവനന്തപുരെത്തഷാർക്ക് ലിവർ
ഓയിൽ ഫാക്ടറി,തൃശൂരിെല എസ്.െക.വി.എ. ഫാർമ�
സി, േകാഴിേക്കാെട്ട േകരള േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, േകാഴി�
േക്കാെട്ട ഗവൺെമന്റ് ഓയിൽ ഫാക്ടറി, ഗവൺെമന്റ്
ൈഹഡ്രജേനഷൻഫാക്ടറി, ചവറയിെല ട്രാവൻകൂർ
മിനറൽസ് കൺേസൺസ് എന്നിങ്ങെന 10സ്ഥാപന�
ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റു
മാേനജുെമന്റിലുമാണ്.

ഈസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റ് നിേക്ഷപിച്ച മൂലധ�
നം താേഴ കാണുംവിധമാണ്.

ഉറുപ്പിക

1. ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സ് 4,80,875
2. ട്രാവൻകൂർൈപ്ലവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 11,29,000
3. െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി 13,80,329
4. േകരള ഗവൺെമന്റ് െസറാമിക്സ് 37,00,000
5. ഷാർക്ക് ലിവർ ഓയിൽ ഫാക്ടറി 2,00,000
6. എസ്. െക. വി. സി.എ. ഫാർമസി 1,49,171
7. േകരള േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 7,10,836
8. ഗവൺെമ്മന്റ് ഓയിൽ ഫാക്ടറി 4,55,542
9. ഗവൺെമ്മന്റ് ൈഹഡ്രജേനഷൻഫാക്ടറി 17,63,400
10. ട്രാവൻകൂർ മിനറൽ കൺേസൺസ് 13,50,000

ഈകണക്കുകളനുസരിച്ച് പത്തുസ്ഥാപനങ്ങളിലും കൂ�
ടിയുള്ള നിക്ഷിപ്തമൂലധനം 1 േകാടി 15 ലക്ഷം ക. യിൽ
താേഴയാണ്.എന്നാൽ,ഈകണക്കുകൾെകാണ്ടു മാ�
ത്രം ഗവൺെമന്റ് ഒട്ടാെകയിറക്കിയ പണത്തിെന്റ തുക
മനസ്സിലാവില്ല, ഒന്നാമത്,ഈവ്യവസായങ്ങളിൽ മി�
ക്കവയും രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു മുേമ്പാ രണ്ടാം
േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റആരംഭകാലേത്താസ്ഥാപി�
ക്കെപ്പട്ടവയാണ്.അന്നെത്തവിലനിരക്കും ഇന്നെത്ത
വിലനിരക്കും ഒന്നല്ല. യന്ത്രങ്ങൾ, െകട്ടിടങ്ങൾ മുതലാ�
യവയുെട മതിപ്പുവിലകൾ വളെര വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില
നിരക്കിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഈമാറ്റങ്ങൾ കണക്കിെലടു�
ത്തുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിെന്റ വ്യവസായസ്വത്തുക്കളു�
െട വില പുതുക്കിക്കണക്കാക്കണെമന്ന് 1954-55 െല
എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,
ആനിർേദ്ദശം ഇനിയും നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. മൂലധന�
ത്തിെന്റ തുക ചുരുക്കിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന�
യാണ് അധികൃതന്മാർക്കുള്ളത്.

രണ്ടാമത്, മൂലധനമായി ഇറക്കിയ പണത്തിന്നുപുറേമ,
പലേപ്പാഴുമായി വമ്പിച്ച തുകകൾ പിന്നീടുമിറക്കിയിട്ടു�
ണ്ട്. പ്രവർത്തനമൂലധനെമന്നേപരിലും വികസനപരി�
പാടികെളന്നേപരിലും മറ്റും െകാല്ലംേതാറും പിടിപ്പതു
പണം െചലവഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തി�
ന്ന്, 1957-58 െല ബഡ്ജറ്റിൽ ‘ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ് ആൻഡ്
സൈപസ്’എന്നഇനത്തിൽ 76,11,000ക. യും ‘വ്യവ�
സായികവികസനത്തിന്നുള്ള മൂലധനനിേക്ഷപം’എന്ന
ഇനത്തിൽ 15,81,000ക. യും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.അതായ�
ത് ഒരു െകാല്ലത്തിൽസുമാർ 1 േകാടി ഉറുപ്പിക! ഗവൺ�
െമ്മന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിെലല്ലാം കൂടി ഇതുവ�
െരയായി ഒട്ടാെക നിേക്ഷപിച്ച പണത്തിെന്റ വ്യക്ത�
മായ കണക്കുകൾഔേദ്യാഗിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുകഎളുപ്പമല്ല.

ഏതായാലും, ഗവൺെമന്റുടമയിലും ഗവൺെമന്റും മാ�
േനജുെമന്റിലുമുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒട്ടാ�
െക നിേക്ഷപിച്ച മൂലധനം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 േകാ�
ടി ക. െയങ്കിലുമുണ്ടാകുെമന്നു കണക്കാക്കുന്നതിൽ െത�
റ്റുണ്ടാവാനിടയില്ല.

ഇതിന്നു പുറേമയാണ് ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള ട്രാൻ�
േസ്പാർട്ട് ബസ്സുകളിൽ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള മൂലധനം.



       

2 ഗവൺെമന്റിനു െഷയറുള്ള
വ്യവസായങ്ങൾ

ഗവൺെമന്റ് േനരിട്ടു നടത്തുന്നവ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥി�
തിെയപ്പറ്റിയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഗവൺ�
െമന്റിെന്റ പണം െകാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നടത്തുന്നവ്യവ�
സായങ്ങളുണ്ട്. ഗവൺെമന്റിെന്റ േപ്രാത്സാഹനങ്ങളും
സൗജന്യമായ നിലം, വിദ്യുച്ഛക്തി, മാർക്കറ്റുസൗകര്യ�
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയസഹായങ്ങളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് സ്വ�
കാര്യമുതലാളിമാർ നടത്തുന്നചില വ്യവസായസ്ഥാപ�
നങ്ങളിൽ െഷയറുകളായും വായ്പകളായും ഗവൺെമന്റ്
വമ്പിച്ച തുകകൾ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താേഴ െകാടുക്കു�
ന്ന കണക്കുകളിൽ നിന്ന് അവയുെട സാമാന്യസ്വഭാവം
മനസ്സിലാക്കാം.

വ്യവസായസ്ഥാപനത്തിെന്റ
േപര് മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി നിക്ഷിപ്ത മൂലധനം

മാേനജിംഗ്
ഏജൻസി
നിേക്ഷപിച്ചതു

ഗവൺെമന്റിെന്റ
മൂലധനം

ഗവൺെമന്റു
വായ്പകൾ

1.
െഫർട്ടിൈലേസഴ്സ്
ആൻഡ് െകമിക്കൽസ്,
ആലുവാ

േശഷസായി ബ്രേദഴ്സ് 3,15,97,740 65,600
2,17,50,000
(63%)

2.
ട്രാവൻകൂർ ഷുഗർ
ആൻഡ് െകമിക്കൽസ്,
തിരുവല്ല

പാരി ആൻഡ് കമ്പനി 45,00,000 27,000
4,28,050
(10.5%)

3.
ട്രാവൻകൂർൈടറ്റാനിയം
െപ്രാഡക്ട്സ്,
തിരുവനന്തപുരം

ഇൻഡ്യൻൈടറ്റാൻ
െപ്രാഡക്ട്സ് 73,10,670 0

38,25,000
(52.32%)

4.
ട്രാവൻകൂർ െകാച്ചിൻ
െകമിക്കൽസ്,ആലുവാ േശഷസായി ബ്രേദഴ്സ് 87,50,000 0

52,50,000
(60%) 3,50,000

5.
ട്രാവൻകൂർ റയൺസ്,
െപരുമ്പാവൂർ

എംെസറ്റ് ആൻഡ്
സൺസ് 1,49,91,720 1,20,650

30,00,000
(20)% 96,00,000

6.
ട്രാവൻകൂർ സിമിന്റ ്സ്,
േകാട്ടയം

എെസ്സൽ ലിമിറ്റഡ്
േകാട്ടയം 50,00,000 240

16,00,000
(32%) 60,00,000

7.
ദി ഇൻഡ്യൻഅലൂമിനിയം
കമ്പനി,ആലുവാ - 2,00,00,000 0 15,20,008

8.
േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്
(ട്രാവൻക്കൂർ),ആലുവാ േശഷസായി 19,92,400 26,400

12,80,539
(52%) 10,500

9.
ട്രാവാൻകൂർ ഇനാമൽ
ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്,കുണ്ടറ

അേസാഷിേയറ്റഡ്
ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്,
കുണ്ടറ

2,00,000 0
20,000
(10%) 1,47,369

10.
അലൂമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ്,
കുണ്ടറ േശഷസായി 60,00,000 78,045

6,00,000
(10%)

11.
ബാലരാമവർമ്മ
െടക്സ്ൈടൽസ്,
െചേങ്കാട്ട

കരയാളർആൻഡ്
രങ്കസ്വാമിനായിഡു
സൺസ്

19,30,130 3,30,000 (വായ്പ)
5,00,000
(26%)

12.
പുനലൂർ േപപ്പർ
മിൽസ് പുനലൂർ

എ.ആൻഡ്.എഫ്.
ഹാർവി, മധുര 19,30,130 1,95,000

5,00,000
(24%)

13.

ട്രാവൻകൂർ
ഓേഗൽ ഗ്ലാസ്
മാനുഫാക്ചറിങ്ങ്
കമ്പനി,ആലുവാ

ഓേഗൽബ്രേദഴ്സ് 9,98,380 15,000
2,42,000
(23%)

14.
ട്രാവൻകൂർ ഇലേക്ട്രാ
െകമിക്കൽ ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്,
േകാട്ടയം

ഇൻഡ്യൻ ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ് 9,71,200 1,25,000
2,00,000
(20.6%)

15.
ഇലക്ട്രിക്കൽആൻഡ്,
അൈലഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്,
കുണ്ടറ

ഇേപ്പാൾ
ഗവർെമ്മണ്ട്
മേനജ്െമന്റ ്

14,11,000 - 1,00,000 20,000

16.
വിജയേമാഹിനി
മിൽസ്,
തിരുവനന്തപുരം

- 11,99,925 0
1,00,000
(8.33%)

17.
ഇൻഡ്യൻ റയർ
എർത്ത്സ്,
ആലുവാ

ഇന്ത്യാഗവർെമ്മണ്ടും
േകരളഗവർെമ്മണ്ടും
പങ്കാളികൾ

80,00,000 - 36,00,000

18.
യുൈനറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഇൻഡസ്റ്റീസ്,
തിരുവനന്തപുരം

അേസാഷിേയറ്റഡ്
എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്
േകാർപ്പേറഷൻ

9,50,850 0
7,75,000
(34%)

19.
വാണിയമ്പാറ റബർ
കമ്പനി,തൃശൂർ

കൃഷ്ണേമേനൻ
ആൻഡ് കമ്പനി 2,77,320 0

9,000
(3%)

20.
ട്രാവൻകൂർ മിനറൽസ്,
െകാല്ലം

ഇന്ത്യാഗവൺെമ്മന്റും
േകരള ഗവൺെമന്റും
പങ്കാളികൾ

50,00,000 -
25,00,000
(50%)

ഒട്ടാെക 10,000 േത്താളം െതാഴിലാളികൾ പണിെയടു�
ക്കുന്നഈസ്ഥാപനങ്ങളിെലല്ലാംകൂടി നിേക്ഷപിച്ച മൂ�
ലധനം സുമാർ 12 1/2 േകാടി ക. യാണ്.അതിൽസു�
മാർ 5 േകാടി ക. ഗവൺെമ്മന്റുവക മൂലധനമാണ്. 1
1/2 േകാടിയിലധികം ഉറുപ്പിക ഗവൺെമ്മന്റ് വായ്പയാ�
യും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ഇതിന്നുപുറേമ, ചില വ്യവസായ�
ങ്ങൾക്ക് േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിൽ നിന്ന് വായ്പകൾ ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്,എഫ്.എ. സി. ടി.ക്ക് 50
ലക്ഷം ക. േകന്ദ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽൈഫനാൻസ് േകാർ�
പ്പേറഷനിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.എഫ്.എ. സി. ടി. യി�
െല അേമാണിയം പ്ലാന്റ് വികസിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി 2
േകാടി ക. േവേറയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്).



       

3 വായ്പസഹായം

െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങൾക്ക്
വമ്പിച്ച തുകകൾ കടംെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ കണ�
ക്കുകൾ േശഖരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.എങ്കിലും താേഴ െകാടുക്കു�
ന്ന കണക്കുകളിൽനിന്ന് ഗവൺെമന്റുവായ്പകളുെട വ്യാ�
പ്തി ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും:-

വ്യവസായത്തിെന്റ േപര് നിക്ഷിപ്ത
മൂലധനം

ഗവർെമ്മണ്ടു
െകാടുത്തകടം

1. അളഗപ്പ െടക്സ്ൈടൽ,
അളഗപ്പനഗർ 25,00,000 16,85,000

2. സാമിൽസ് ആൻഡ്ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ്,തൃശൂർ 4,99,700 42,500

3. െകാച്ചിൻ മാലിയബിൾസ്,തൃശൂർ 1,91,860 2,00,000

4.
വാർഡ് വിക്ടറി സാമിൽസ്
ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്
ഫൗണ്ടറി വർക്സ്, ഒല്ലൂർ

? 72,500

5. ആനമൈലസ് ടിംബർട്രസ്റ്റ്ചാലക്കുടി 50,000 26,000

6. ദി െകാച്ചിൻ ഇനാമൽഇൻഡസ്ട്രീസ് ? 47,500

7. ദി െമറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്,െഷാർണൂർ 5,18,079 2,75,000

8. ദി കുമാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്,എടത്തുറ ? 1,00,000

9. ദി െടേക്നാ െകമിക്കൽഇൻഡസ്ട്രീസ്, േകാഴിേക്കാട് ? 1,00,000

ഇങ്ങെനഈ 9 വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുംകൂടി 6
1/4 ലക്ഷേത്താളം ക. വായ്പ െകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു പൂർ�
ണ്ണമായ കണക്കുകളാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിേക്കണ്ട. ഇതു�
േപാെല മറ്റുപല വ്യവസായങ്ങൾക്കും വമ്പിച്ച തുകകൾ
എടുത്തുെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.



       

4 ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തുനടത്തുന്ന
വ്യവസായങ്ങൾ

വ്യവസായങ്ങെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി�
െപ്പടുത്താനുെമന്നേപരിൽ െപാതുഖജാനയിൽനിന്നു
സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്കു വായ്പകൾ നൽകുന്നസമ്പ്രദാ�
യം വിചിത്രമാണ്. 1953 ജനുവരിയിലാണ് ഇവിെട ഇൻ�
ഡസ്ട്രീസ് എയിഡഡ് ആക്ട് (വ്യവസായങ്ങെള സഹാ�
യിക്കാനുള്ളനിയമം) നടപ്പായത്. നിയമമനുസരിച്ച്
സഹായത്തിന്നുള്ളഅേപക്ഷകൾ പരിേശാധിക്കാൻ
ഒരു േബാർഡിെന നിയമിക്കണെമന്നും ഓേരാ മുതലാ�
ളിക്കും അയാളുെട സ്വത്തിേന്മൽഎത്രശതമാനം വെര
കടംെകാടുക്കാെമന്നു നിശ്ചയിക്കണെമന്നും വ്യവസ്ഥ�
യുണ്ട്. പേക്ഷ,ഈനിബന്ധനകെളാന്നും പാലിക്കെപ്പ�
ടാറില്ല. മന്ത്രിയുേടേയാ,ഇൻഡസ്റ്റ്രീസ് െസക്രട്ടറിയുേട�
േയാ,ഡയരക്ടറുേടേയാ,ഇഷ്ടംേപാെല േതാന്നിയവർ�
ക്ക് കണ്ടമാനം കടംെകാടുക്കുകഎന്നഏർപ്പാടാണ്
ഇേതവെര തുടർന്നുവന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യവസാ�
യം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണെമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും
കടംകിട്ടാനർഹതയുള്ളവരുമായ പലർക്കും െകാടുത്തി�
ട്ടുമില്ല. വലിയ സ്വെത്താന്നുമില്ലാത്ത ഒരു െടക്സ്ൈടൽ
മില്ലിന്ന് 6 ലക്ഷം ക. കടംെകാടുത്തത് നിയമാനുസൃത�
മെല്ലന്ന് ആഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകാർ ഒരിക്കൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചേപ്പാൾ ഗവൺെമ്മന്റ് പറഞ്ഞ മറുപടി,ആക്ടി�
െല വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ആർക്കും കടംെകാ�
ടുക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന് ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥയിെല്ലന്നാണ്!
1955 ജനുവരിക്കും മാർച്ചിന്നുമിടയിലുള്ള 3 മാസത്തിനു�
ള്ളിൽ മൂന്നു മുതലാളികൾക്കായി 5 ലക്ഷേത്താളം ഉറു�
പ്പിക കടംെകാടുത്തു. ഇങ്ങെന,പലേപ്പാഴും പലർക്കും
െകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. വായ്പയായി െകാടുക്കുന്നപണം നിർ�
ദ്ദിഷ്ടമായ വ്യവസായങ്ങൾക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയാേണാ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത് എന്നുപരിേശാധിക്കുകേയാ,
ആർക്ക് എത്ര പണം െകാടുത്തുഎന്ന് െപാതുജനങ്ങളു�
െട അറിവിന്നായി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകേയാ, െചയ്യാറില്ല.
നാട്ടുകാരിൽനിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുന്നപണംഏതുവിധ�
മാണ് െചലവഴിേക്കണ്ടത് എന്നതിെന സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം നാട്ടുകാേരാട് യാെതാരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല.
കടംവാങ്ങിയ മുതലാളികൾക്ക് എന്തുസ്വത്തുെണ്ടന്നു
േചാദിക്കുകേപാലും െചയ്യാറില്ല. പല മുതലാളികളും വാ�
ങ്ങിയ പണം മടക്കിെക്കാടുത്തിട്ടില്ല. ചിലർ പലിശേപാ�
ലുമടയ്ക്കുന്നില്ല. മെറ്റാരു രസകരമായ കാര്യം ഗവൺെമ�
ന്റിെന്റൈകയിൽനിന്ന് കടംവാങ്ങുന്ന മുതലാളികളുെട
സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ഉടൻതെന്ന െപാളി�
യാൻ തുടങ്ങുന്നുഎന്നതാണ്! കണ്ടമാനം വായ്പ െകാടു�
ത്തതിന്നുേശഷം െപാളിയുന്ന കമ്പനികെളല്ലാം ഗവൺ�
െമന്റിെന്റ മാേനജുെമന്റിൽഏെറ്റടുത്തു നടത്തലാണ്
പിന്നെത്തഏകപരിഹാരമാർഗ്ഗം!

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വ്യവസായങ്ങെള സഹായിക്കാ�
നുള്ള പദ്ധതി േകാൺഗ്രസ്ഗവൺെമന്റിന് താൽപ്പ�
ര്യമുള്ള മുതലാളികൾക്ക് െപാതുഖജാനയിെല പണം
വാരിേക്കാരി െകാടുക്കാനുള്ള ഒേരർപ്പാടായിട്ടാണ് നില�
നിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. നിഷ്പക്ഷമായ ഒരേന്വഷണം നട�
ത്തുന്നപക്ഷം,ഇന്ന് മാന്യസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നപലരും
െപാതു പണമപഹരിച്ചതിന്ന് ജയിലിൽ േപാേകണ്ടിവ�
േന്നക്കുെമന്നു മാത്രേമ ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുള്ളു.

തൃശൂരിെല സീതാറാം ആൻഡ് വീവിങ്ങ് മിത്സ്, മുളകു�
ന്നത്തുകാവിെല െകാച്ചിൻ മഹാലക്ഷ്മി േകാട്ടൻ മിത്സ്,
എഫ്.എക്സ്, െപേരരാ മിനറത്സ്,എറണാകുളെത്ത
െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് ഫിഷറീസ്,കുണ്ടറയിെല ഇലക്ട്രിക്കൽ
ആൻഡ് അൈലഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുതലായ ചില സ്വ�
കാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തു മാേനജു
െചയ്യുന്നുണ്ട്.ഈഏെറ്റടുക്കലുകൾെകാണ്ട് ഗവൺ�
െമന്റുസഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടം ചില്ലറെയാന്നുമ�
ല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 13 ലക്ഷം ക. മാത്രം മൂലധന�
മുള്ളസീതാറാംമിത്സ് ഏെറ്റടുത്തത് കമ്പനിവക കടം�
വീട്ടാൻ േവണ്ടി 27 1/4 ലക്ഷം ക. െചലവിട്ടുെകാണ്ടാ�
ണ്.അതായത് നിക്ഷിപ്തമൂലധനത്തിെന്റ ഇരട്ടി! േലാക�
ത്തിൽ മെറ്റവിേടയും കാണാത്തതരത്തിലുള്ള ഒേരെറ്റ�
ടുക്കൽ!

55 ലക്ഷം ക. കൂടുതൽ െചലവിട്ട് മിൽ വികസിപ്പിക്കാ�
നുള്ള ഒരു പരിപാടിയുംആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.അേപ്പാൾ ഒട്ടാ�
െക 82 1/4 ലക്ഷം ക.എന്നിട്ടും ഇേപ്പാഴും ഇെതാരു
‘സ്വകാര്യ’ വ്യവസായമാണ്. 3 1/2 ലക്ഷം ക. മൂലധനമു�
ള്ള െകാച്ചിൻ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഗവൺെമന്റ് 3 1/2 ലക്ഷം
ക. കടം െകാടുത്തു. കമ്പനി െപാളിയാറായേപ്പാൾ
അേതെറ്റടുത്തു. ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന 5
കമ്പനികളിലുംകൂടി ഗവൺെമ്മന്റു നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളത്
സുമാർ 1 േകാടി ക. യാണ്.

െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് വമ്പിച്ച തുകകൾ കടം പറ്റി�
യതിന്നുേശഷം െപാളിഞ്ഞുേപാകുന്ന ചില കമ്പനിക�
ളാണ് ഗവൺെമന്റു മാേനജ് െചയ്യാൻേവണ്ടി ഏെറ്റ�
ടുക്കുന്നെതേന്നാർക്കണം.എന്നാൽ, ലാഭമുള്ള കമ്പ�
നികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പണി േവെറയാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ചാലക്കുടിയിൽ ഗവൺെമന്റുടമയി�
ലുള്ള െകാച്ചിൻ േപാട്ടറീസ് നല്ല ലാഭമുള്ള ഒരുസ്ഥാ�
പനമായിരുന്നു.അതു ഗവൺെമന്റുസ്വന്തമായി മാ�
േനജുെചയ്യുന്നതിന്നു പകരം ജനറൽ െമർക്കന്റയിൽ
േകാർപേറഷൻഎന്നസ്വകാര്യക്കമ്പനിക്കാർക്കുഏല്പി�
ച്ചുെകാടുത്തു. െകാല്ലംേതാറും ഗവൺെമന്റിേലക്ക് 3,000
ക.അടച്ചുെകാള്ളാെമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 1942-ൽ 18
െകാല്ലക്കാലേത്തക്കുള്ളഒരു കരാറനുസരിച്ചാണ് ഏല്പി�
ച്ചുെകാടുത്തത്. കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭമുണ്ടായി. പേക്ഷ,
ഗവൺെമന്റിേലക്ക് ഒന്നുംതെന്നഅടയ്ക്കാറില്ല. വാങ്ങാ�
നുള്ള പരിപാടി ഗവൺെമന്റിന്നുമില്ല! വ്യവസായങ്ങൾ
വികസിക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളികെള നിരുത്സാഹെപ്പ�
ടുത്തരുതേല്ലാ!

ഇരിക്കെട്ട, ഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധനനിേക്ഷപങ്ങേള�
പ്പറ്റിയാണു പറഞ്ഞുവന്നത്. മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കു�
ന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശംആദായമാണേല്ലാ. േകരളത്തിെല
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റിറക്കിയിട്ടുള്ള
പണംഏതാണ്ട് താേഴ പറയുംപ്രകാരമാണ്:-

ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽസുമാർ 5 േകാടി
സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളിെല െഷയറുകൾ 6 േകാടി
സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾക്കു െകാടുത്തകടം 10 ലക്ഷം
(ഇതു വെരഅപൂർണ്ണമാണ്)
ഗവൺെമന്റ് മേനജുെചയ്യുന്ന
സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങളിൽസുമാർ 1 േകാടി
ട്രാൻേസ്പാർട്ടിൽ സുമാർ 2 േകാടി

എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും കൂടി ഗവൺെമന്റ് ആെക ചുരുങ്ങി�
യത് 15 േകാടിേയാളം ഉറുപ്പിക ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നു
ന്യായമായും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിലിറക്കിയഈവമ്പിച്ച തു�
കയിൽനിന്ന് നാടിന്നും ഗവൺെമ്മന്റിന്നും െകാല്ലം
േതാറും കിട്ടുന്നആദായെമന്താണ്? ഗവൺെമന്റ് ഉട�
മയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുസാമ്പ�
ത്തികനിലവാരമുയർത്താൻഎത്രകണ്ട് സഹായിക്കു�
ന്നുണ്ട്? വളെരെയാന്നുമില്ല.



       

5 മുതലാളിത്തവും േസാഷ്യലിസവും
തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസം

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ഒരുപ്രധാനമായ വ്യത്യാസം ഇവിെട എടു�
ത്തുകാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,ൈചന
തുടങ്ങിയ േസാഷ്യലിസറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽസാമ്പത്തികാ�
ഭിവൃദ്ധിക്കുള്ളആസൂത്രണപദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ
പണത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളആദായമാണ്.
േഡാക്ടർ േജാൺമത്തായിയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നിയ�
മിക്കെപ്പട്ട ടാേക്സഷൻഎൻക്വയറി കമ്മീഷൻ തങ്ങളുെട
റിേപ്പാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു േനാക്കുക:

”േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥനിലവിലുള്ള
രാജ്യങ്ങളിൽ െപാതുവരവിനങ്ങളുെട പ്രധാനമായ
ഭാഗം,അെല്ലങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം, നികുതിവഴിക്കല്ലാത്ത
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെടയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തി�
ന്ന്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െപാതുവരവിനങ്ങ�
ളിൽ സാധാരണമായി സുമാർ 10ശതമാനം മാത്ര�
മാണ് നികുതികൾവഴി ലഭിക്കുന്നത്. ബാക്കിഭാഗം
േദശീയ വ്യവസായങ്ങളുെട ലാഭത്തിൽനിന്നും െപാതു�
സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉല്പന്നങ്ങളുെടേമൽ ചുമത്തെപ്പടുന്ന
“േടൺഓവർ ടാക്സിൽ നിന്നും (ഇത് ചരക്കുകളുെട വില
നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒരുപാധികൂടിയാണ്)ആണ് ലഭി�
ക്കുന്നത്. േകന്ദ്രീകൃതസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിെലസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല”.

— (ടാേക്സഷൻഎൻക്വയറി കമ്മിഷൻ റി�
േപ്പാർട്ട്, വാല്യം 1.)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിെല വ്യ�
വസായങ്ങൾ ഗവൺെമന്റിെന്റ ഒരു മുഖ്യമായ ധനാഗ�
മമാർഗ്ഗമാണ്. േകരളത്തിലാകെട്ട, ഗവൺെമന്റുവക
വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം െചലവിടാനുള്ള ഒരു
മാർഗ്ഗമാണ്!ആദായമുണ്ടാകുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല. വ്യവ�
സായങ്ങെള നിലനിറുത്താൻ െകാല്ലംേതാറും വലിയവ�
ലിയ തുകകൾ െചലവിേടണ്ടിവരികയും െചയ്യുന്നു.

ഗവൺെമന്റല്ല,സ്വകാര്യമുതലാളികളാണ് 15 േകാടി ക.
വ്യവസായങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നത് എങ്കിൽഅവർ�
ക്ക് െകാല്ലം േതാറും നാേലാ അേഞ്ചാ േകാടി ക. ലാഭ�
മുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. െഷയർേഹാൾഡർമാർക്ക് 15-
ം 20-ം ചിലേപ്പാൾ 50-ം ശതമാനം ഡിവിഡൻസ് കി�
ട്ടും. ചുമ്മാ ബാങ്കിൽ ഇടുകയാെണങ്കിൽേപ്പാലും െകാ�
ല്ലംേതാറും നെല്ലാരു തുക പലിശയായി കിട്ടും. പലിശ�
യ്ക്കു സമമായ തുകെയങ്കിലും ഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധന
നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല.അപൂർ�
വ്വം ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രേമ അല്പെമാരു ലാ�
ഭമുണ്ടാകുന്നുള്ളു. മിക്ക വ്യവസായങ്ങളും നഷ്ടത്തിലാ�
ണ് നടക്കുന്നത്. ഒട്ടാെക േനാക്കുേമ്പാൾ ലാഭമല്ല, നഷ്ട�
മാണ്.അതിെന്റ ഫലമായി, ഗവൺെമന്റിന്നു െകാല്ലം�
േതാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുകകൾ െചലവിേടണ്ടിവരു�
കയാണ് െചയ്യുന്നത്.



       

6 ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

െഫർട്ടിൈലസറിൽ െഷയറുകളായും വായ്പയായുംആെക
4 േകാടിേയാളം ക. ഗവൺെമന്റു നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഒരുൈപേപാലുംആദായമില്ല! കഴിഞ്ഞ 13
െകാല്ലങ്ങളിൽ 12 െകാല്ലങ്ങളിലും വമ്പിച്ച തുകകൾ
നഷ്ടംപറ്റുകയാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്. െഫർട്ടിൈലേസഴ്സ്
ആൻഡ് െകമിക്കൽസ് കമ്പനിയുെട ഇേപ്പാഴെത്ത
െചയർമൻ േഡാക്ടർ േജാൺമത്തായി പറയുന്നതു േനാ�
ക്കുക:

”ഒരു പേക്ഷ െഷയർേഹാൾഡറന്മാെരന്നനിലയിൽ
നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ മുന്തിനില്ക്കുന്ന ഒരു േചാദ്യത്തിന്
ഞാൻആദ്യമായിത്തെന്ന ഉത്തരം പറയാൻആഗ്രഹി�
ക്കുന്നു. 1950-ൽ 2 1/2ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് െകാ�
ടുത്തതല്ലാെത കഴിഞ്ഞ 13 വർഷക്കാലത്ത് അല്പം�
േപാലും ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കമ്പനിക്കു
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല”.

— (13-ാം വാർഷികസേമ്മളനത്തിൽ േഡാ�
ക്ടർ േജാൺ മത്തായി െചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന്—
ഡിസംബർ 28, 1957).

ചങ്ങനാേശരിയിെല 9 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള റൂബി
കമ്പനി എന്ന റബർഫാക്ടറി 1956 ജനുവരിക്കും ജൂണി�
ന്നുമിടയിലുള്ള 6 മാസംെകാണ്ട് 6 1/2 ലക്ഷം ക. വില�
യ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിച്ചു. ഇേതകാലത്ത് 5 ലക്ഷം ക.
മൂലധനമുള്ള ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സ് എന്ന ഗവൺെമ�
ന്റ ്സ്ഥാപനം 7 1/2 ലക്ഷം ക. വിലയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളു�
ല്പാദിപ്പിച്ചു.എന്നിട്ടും റൂബി കമ്പനിക്കുലാഭവും (അവർ 9
ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് െകാടുത്തു) ട്രാവൻകൂർ റബർ
ഫാക്ടറിക്കു നഷ്ടവുമാണ്!

1951—52-ൽ ട്രാവൻകൂർ റബർ ഫാക്ടറി 15 ലക്ഷം ക.
യുെട ചരക്കുകൾ വിറ്റു.അെക്കാല്ലം ഒന്നര ലക്ഷത്തി�
ലധികം ലാഭമുണ്ടായി. 1955-56-ൽപ്രവർത്തന മുല�
ധനെമന്നേപരിൽ 15 ലക്ഷം ക. ചിലവിട്ടു.അതായത്
1951-52 േലതിേനക്കാൾ 50ശതമാനം കൂടുതൽ.എന്നി�
ട്ടും, 1955-56-ൽ ലാഭമുണ്ടായിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, 80,106
ക. നഷ്ടം പറ്റുകയും െചയ്തു.

ഗവൺെമന്റുടമയിൽ 14 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള െസറാ�
മിക്ക് ഫാക്ടറിക്ക് നഷ്ടമാണ്. 10 ലക്ഷം ക. മൂലധനമു�
ള്ളഓേഗൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിക്കു നഷ്ടമാണ്. (1955-56-
ൽസുമാർ 50,000ക.) പ്രധാനെപ്പട്ട മിക്കവ്യവസായങ്ങ�
ളും നഷ്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.

അപൂർവ്വം ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ ലാഭമുണ്ടാകുന്നുെണ്ട�
ന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,സ്വകാര്യ മുതലാളികൾ
നടത്തുന്നസ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാ�
ക്കിയാൽ ലാഭം എത്രഅപര്യാപ്തമാെണന്നു െതളിയും.
ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 53 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള വിശാ�
ഖപട്ടണത്തിെലആന്ധ്റാ സിമന്റ ് കമ്പനി എന്നസ്വ�
കാര്യസ്ഥാപനം 1955-ൽ 5,46,000ക. ലാഭമുണ്ടാക്കുക�
യും 10ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് െകാടുക്കുകയും െചയ്ത�
േപ്പാൾ, ഗവൺെമന്റുടമയിൽഅത്രതെന്ന മൂലധനമുള്ള
േകാട്ടയം സിമന്റ് ഫാക്ടറിക്ക് 3 ലക്ഷം ക. േയലാഭമു�
ണ്ടായുള്ളു. 6 1/4ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ്
െകാടുത്തത്. ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള പുനലൂർ േപപ്പർ
മിത്സ് 1955-ൽ 5ശതമാനംമാത്രം ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാ�
പിച്ചേപ്പാൾ,എതാണ്ടത്രതെന്ന മൂലധനമുള്ളബങ്കാൾ
േപപ്പർ മിത്സ് എന്നസ്വകാര്യസ്ഥാപനം 20ശതമാനം
ഡിവിഡൻഡ് െകാടുത്തു. 45 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള
ട്രാവാൻകൂർ ഷുഗറിന്ന് 1953-ൽ 50,000ക. യും 1954-
ൽ 3000ക. യും നഷ്ടമുണ്ടായേപ്പാൾ, േഗായങ്കയുെട 35
ലക്ഷം ക. മാത്രം മൂലധനമുള്ളഅപ്പർ ഗാഞ്ചസ് ഷുഗർ
മിത്സിന്ന് 1953-ൽ 2 1/2 ലക്ഷം ക. യും 1954-ൽ 14 1/2
ലക്ഷം ക. യും ലാഭമുണ്ടായി.

ഗവൺെമന്റ് പണമിറക്കിയിട്ടുള്ള മിക്ക വ്യവസായങ്ങ�
ളുേടയുംസ്ഥിതിയിതാണ്. മൂലധനവും മറ്റുതരത്തിലുള്ള
നിേക്ഷപങ്ങളും വർദ്ധിക്കുംേതാറും ലാഭം കുറഞ്ഞുകുറ�
ഞ്ഞുവരുന്നു; നഷ്ടം കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. ഒരുദാഹരണം
േകൾക്കുക. 13 ലക്ഷത്തിലധികം ക. മൂലധനമുള്ള കു�
ണ്ടറ െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ െകാല്ലംേതാറും പുതിയ
പണമിറക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1955-ൽ ഉല്പാദനം
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി 40 ലക്ഷം ക. െചലവിട്ട് ഒരു
‘ഇലക്ട്രിക്ക് ടണൽ കിലൻ’ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
1956 മാർച്ച് വെര 32 1/2 ലക്ഷേത്താളം ക. െചലവിടു�
കയും െചയ്തു. ഫലെമന്താണ്? 1946-47-ൽ 2 3/4 ലക്ഷം
ക. ലാഭമുണ്ടായി. 1947-48-ൽ േകാൺഗ്രസ് ഭരണം
വന്നേപ്പാൾ ലാഭം 1 3/4 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു.അടുത്ത�
െകാല്ലം, 1948-49-ൽ, 63,000ക. മാത്രമായിരുന്നു ലാ�
ഭം. ഇങ്ങെന,കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു 1954-55-ൽ ലാഭം തീ�
െര ഇല്ലാതായി. 1955-56-ൽ ലാഭമുണ്ടായിെല്ലന്നു മാത്ര�
മല്ല, ഒന്നര ലക്ഷം ക. നഷ്ടം പറ്റുകയും െചയ്തു! േകാൺ�
ഗ്രസ് ഭരണത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മയ്ക്കും നിരുത്തരവാദി�
ത്വത്തിന്നും ഇതിലധികം െതളിവു േവേണാ?



       

7 നഷ്ടത്തിെന്റകാരണം

െതാഴിലാളികൾക്കുകൂലി െകാടുത്തതുെകാണ്ടുംആവ�
ശ്യത്തിലധികം െതാഴിലാളികളുള്ളതുെകാണ്ടുമാണ്
ഇത്ര വലിയ നഷ്ടം പറ്റിയത് എന്നു 1955-56 െലആഡ്മി�
നിേസ്ട്രഷൻ റിേപ്പാർട്ടിൽ ഗവൺെമന്റു വാദിക്കുന്നു.
ശുദ്ധ േഭാഷ്കാണിത്. െതാഴിലാളികളുെട എണ്ണത്തിൽ
പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടില്ല. വാർഷിക വരു�
മാനത്തിെന്റ 4ശതമാനം മാത്രമാണ് േബാണസായി
െകാടുക്കുന്നത് എന്നു റിേപ്പാർട്ടുതെന്നസമ്മതിക്കുന്നുമു�
ണ്ട്. ചില ഇനങ്ങളിൽ ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുപറ�
യുന്നു. ഇതു ശരിയാേണാ എന്നകാര്യത്തിൽത്തെന്ന
സംശയമുണ്ട്. ശരിയാെണങ്കിൽത്തെന്ന ചരക്കുകളുെട
വില വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട് വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക കൂടുതലാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്ന്, 1953-54-ൽകളിമണ്ണു വിറ്റുകിട്ടിയത്
1,46,656ക.ആയിരുന്നു. 1955-56-ൽഅത് 2,16,486ക.
യായി വർദ്ധിച്ചു.എന്നിട്ടും നഷ്ടമാണ്!

വാസ്തവമിതാണ്: െതാഴിലാളികൾ പണിെയടുക്കുന്നു�
ണ്ട്. ഉല്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നു�
ണ്ട്. ഗവൺെമന്റു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം ഇറക്കുന്നുമു�
ണ്ട്. പേക്ഷ, െപാതുഖജാനയിെല പണംെകാണ്ടും െതാ�
ഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടും ഉല്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
സ്വത്തുക്കളുെട വലിെയാരുഭാഗം വിേദശീയരും ഇന്ത്യ�
ക്കാരുമായ ഒരുപിടി കുത്തകമുതലാളികൾ െകാള്ളയ�
ടിച്ചുെകാണ്ടുേപാവുകയാണ്. ഇതു മനസ്സിലാവണെമ�
ങ്കിൽ െപാതുഖജാനയിൽ നിന്ന് പണമിറക്കി നടത്തുന്ന
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിേലെക്കാ�
ന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ മതി.



       

8 നിയന്ത്രണത്തിെന്റസ്വഭാവം

ഈവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട മൂലധനത്തിെന്റ ഗണ്യ�
മായ ഭാഗം ഗവൺെമന്റിേന്റതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ
െഷയർേഹാൾഡറും ഗവൺെമന്റാണ്. പേക്ഷ, ഗവൺ�
െമന്റിന്ന് യാെതാരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. നാട്ടുകാരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് പിരിെച്ചടുത്തപണം വിേദശികളും നാ�
ടന്മാരുമായ ചില കുത്തക മുതലാളികെള ഏല്പിച്ചിരി�
ക്കുകയാണ്. മാേനജിങ്ങ് ഏജന്റന്മാർ എന്ന േപരിലാ�
ണ് അവർഅറിയെപ്പടുന്നത്.അവരിറക്കിയ മൂലധനം
തുച്ഛമാണ്,അെല്ലങ്കിൽ പൂജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തി�
ന്ന്,ആലുവായിെല െഫർട്ടിൈലേസഴ്സിൽ ഗവൺെമ�
ന്റിറക്കിയത് 2 േകാടി 17 1

2 ലക്ഷം ക. യാെണങ്കിൽ,
കമ്പനിെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന േശഷസായി െവറും 65,000
ഉറുപ്പിക മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്! ട്രാവൻകൂർ െക�
മിക്കത്സിൽ ഗവൺെമന്റ് മൂലധനമായി 52 1

2 ലക്ഷം
ഉറുപ്പികയും വായ്പയായി മുടക്കിയത് 0ക. 0ണ. 0പ
യാണ്. േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഗവൺെമന്റിറക്കി�
യത് 13 ലക്ഷം ക, േശഷസായി കാൽ ലക്ഷം ക. പുന�
ലൂർ േപപ്പർ മിൽ െതന്നിന്ത്യയിെല െടക്സ്ൈറ്റൽ ഗ്രൂപ്പി�
െന്റ േനതൃത്വം വഹിക്കുന്നഹാർവി എന്ന വിേദശീയ കു�
ത്തകക്കാരുെട ൈകയിലാണ്. പേക്ഷ,അവരിറക്കിയ
മൂലധനം 2 ലക്ഷം ക. യിൽ താേഴയാണ്. ഗവൺെമ�
ന്റ ് 5 ലക്ഷം ക. യും മറ്റു െഷയർേഹാൾഡർമാർ 12
ലക്ഷം ക.യും മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൻകൂർ ഷുഗർപാരി�
ക്കമ്പനിക്കാർക്കു വിട്ടുെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.ൈടറ്റാനിയം
ഫാക്ടറി ഗവൺെമന്റിെന്റ മൂലധനംെകാണ്ടു തുടങ്ങി�
യതാണ്. ഗവൺെമന്റ് 40 ലക്ഷം ക. േയാളം മുടക്കി�
യിട്ടുണ്ട്.അതുനിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരുബ്രിട്ടീഷ് കൂറ്റൻ
കമ്പനിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കല്ക്കത്തയിെലൈടറ്റാൻ
േപ്രാഡക്ട്സാണ്.അവരാകെട്ട, ഒരുൈപേപാലും ഇറ�
ക്കിയിട്ടില്ല. മുകളിൽ െകാടുത്തപട്ടിക ഒന്നുസൂക്ഷിച്ചു
പരിേശാധിക്കുക.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന് പണമി�
റക്കി വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുെട നന്മ�
യ്ക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്കു ലാഭമുണ്ടാക്കിെക്കാ�
ടുക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങളിൽനിന്നു പിരിച്ചുണ്ടാ�
ക്കിയ പണംെകാണ്ടുസ്ഥാപിച്ച വ്യവസായസ്ഥാപ�
നങ്ങളുെട നിയന്ത്രണം വിേദശികേളാ േകരളത്തിന്നു
പുറത്തുള്ളവേരാആയ വൻകിട മുതലാളികെള ഏല്പിച്ചു�
െകാടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചില വൻകിട മുതലാളികെള
ഊട്ടാൻേവണ്ടിയാണ് ഗവൺെമന്റു പണമിറക്കി വ്യവ�
സായങ്ങളാരംഭിച്ചത് എന്നു േതാന്നിേപ്പാകും. േപരിന്ന്
ഗവൺെമന്റിെന്റ ഒേന്നാ രേണ്ടാ ഡയറക്ടർമാരുെണ്ട�
ന്നതു ശരിയാണ്. വ്യവസായഡയറക്ടർ, വ്യവസായ
െസക്രട്ടറി എന്നിവരാണ് ആസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നത്.
അവർതെന്നയാണ് െപാതുപണമിറക്കിയഎല്ലാസ്ഥാ�
പനങ്ങളിേലയും ഗവൺെമന്റു പ്രതിനിധികൾ! ഇത്തരം
വ്യവസായങ്ങെളപ്പറ്റി പറയത്തക്കജ്ഞാനെമാന്നുമി�
െല്ലങ്കിലും ശരി,സിക്രട്ടറിേയറ്റിലും ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിെന്റ
െഹഢാഫീസിലും എത്രതെന്ന പണിത്തിരക്കുെണ്ടങ്കി�
ലും ശരി, വലിയ വലിയ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട
ഡയറക്ടർസ്ഥാനം േപറി നടക്കാൻഅവർക്കുയാ�
െതാരു വിഷമവും കാണുന്നില്ല.ആവ്യവസായസ്ഥാ�
പനങ്ങളിൽ തങ്ങൾ നടത്തുന്നഅത്ഭുതകരമായ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങെളെന്താെക്കയാെണന്ന് ഗവൺെമന്റിേന്നാ
അസംബ്ളിേക്കാ റിേപ്പാർട്ടു സമർപ്പിക്കാെനാന്നും
അവർബാദ്ധ്യസ്ഥരുമല്ല.അവർസർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്ര�
ന്മാരാണ്! യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഗവൺെമന്റിേന്റേയാ ജന�
ങ്ങളുേടേയാ താൽപ്പര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടിയല്ല,
കമ്പനികെള നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുതലാളികൾക്ക്ആവശ്യ�
മായ സഹായങ്ങളുംആനുകൂല്യങ്ങളും ഗവൺെമന്റിൽ�
നിന്ന് വാങ്ങിെക്കാടുക്കാൻേവണ്ടിയാണ് അവർ ഡയറ�
ക്ടർ പദവിെയഅലങ്കരിക്കുന്നത്.അവരുെട നിർേദ്ദശ�
മനുസരിച്ച് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുന്ന
വൻകിട മുതലാളികൾക്ക് പ്രവർത്തനമൂലധനവും മറ്റു
പലതരത്തിലുള്ളസഹായങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും വായ്പ�
കളും നൽകാൻ ഗവൺെമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. െതാഴി�
ലാളികൾ പണിെയടുക്കാൻമാത്രം!

േനരിട്ടുല്പാദനം നടത്തുന്നവരും വ്യവസായങ്ങളുെട ഉള്ളു
കള്ളികളറിയുന്നവരുമായ െതാഴിലാളികൾക്കാകെട്ട,
മൂലധനരൂപീകരണത്തിന്നുേവണ്ടി ത്യാഗങ്ങളനുഭവിച്ച
ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട, വ്യവസായനടത്തിപ്പിൽ യാെതാ�
രു പങ്കുമില്ല. 1954-55 െലഎസ്റ്റിേമറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഗവൺ�
െമന്റുടമയിലുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളിെലങ്കിലും െതാഴിലാളി�
കൾക്കുപ്രാതിനിധ്യം നൽകണെമന്ന് നിർേദ്ദശിക്കുക�
യുണ്ടായി. പേക്ഷ,ആനിർേദ്ദശം ചവറുെകാട്ടയിെലറി�
യെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. 1957ഏപ്രിലിൽ കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടെന െതാഴി�
ലാളികൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള മാേനജ്െമന്റ ് കൗൺസിലു�
കൾ രൂപവല്ക്കരിക്കുെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി.
പേക്ഷ, െകാല്ലം ഒന്നു കഴിയാറായി. യാെതാന്നും നട�
ന്നിട്ടില്ല.ഈസ്ഥിതിയിൽ െപാതുപണംെകാണ്ടു നട�
ത്തുന്ന വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പല കുംഭേകാണ�
ങ്ങളും നടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാെനന്താ�
ണുള്ളത്?



       

9 മാേനജിങ്ങ്ഏജൻസി

പ്രധാനെപ്പട്ട മിക്ക വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗവൺ�
െമന്റിറക്കിയ മൂലധനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽഎന്നുപറ�
ഞ്ഞുവേല്ലാ.എന്നിട്ടും, ഗവൺെമന്റിന്നു പറയത്തക്ക
യാെതാരാദായവുമില്ല. പലസ്ഥാപനങ്ങളിലും നഷ്ടമു�
ണ്ടാവുകകൂടി െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, മാേനജിങ്ങ് എജൻസി�
കൾക്ക് ഒരിക്കലും യാെതാരു നഷ്ടവും പിണയുന്നില്ല.
പണെമാന്നുമിറക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി അവർക്ക് േവണ്ട�
െതടുക്കാനുള്ളസൗകര്യമുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ഒപ്പിട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള
കരാറുകളനുസരിച്ച്,കമ്പനിക്കു ലാഭമായാലും ശരി,
നഷ്ടമായാലും ശരി, മാസംേതാറും വലിെയാരുസംഖ്യ
കൃത്യമാെയടുത്തുസമ്പാദിക്കാൻഅവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ�
മുണ്ട്. ലാഭമുണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽഅതിെന്റ 10ശതമാ�
നത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു പങ്ക് േവേറയും!

ഉദാഹരണത്തിന്ന്,ആലുവായിെല െഫർട്ടിൈലസർ
ആൻഡ് െകമിക്കൽസിെല മാേനജിങ്ങ് ഏജന്റായ േശ�
ഷസായിക്ക് പ്രതിഫലെമന്നേപരിൽ 1954-ൽ 18,000
ക. യും 1955-ൽ 1,55,047ക. യും ലഭിച്ചു.എന്നുവച്ചാൽ
ഒെരാറ്റ െകാല്ലംെകാണ്ട് (1955) േശഷസായിക്ക് തങ്ങ�
െളാട്ടാെകയിറക്കിയ മൂലധനത്തിെന്റ 250ശതമാനം പ്ര�
തിഫലം കിട്ടി! മൂലധനത്തിെന്റ 63ശതമാനവുമിറക്കിയ
ഗവൺെമന്റിന്ന് 14 െകാല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചില്ലിക്കാ�
ശുേപാലുമില്ല!

പാവെപ്പട്ടആ മുതലാളിേയാടു ഗവൺെമന്റിന്നുള്ള ദയ
ഇത്രയും െകാണ്ടവസാനിച്ചു എന്നുകരുേതണ്ട.ആലു�
വായിൽത്തേന്നയുള്ള േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്
എഫ്.എസി. ടി.ക്കാവശ്യമായ വിറകും മറ്റും വില്ക്കുന്ന�
ത്. 20 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ളഈസ്ഥാപനത്തിെന്റ�
യും മാേനജിങ്ങ് എജൻസി േശഷസായിക്ക് വിട്ടുെകാടു�
ത്തിരിക്കയാണ്. വിറകു വില്ക്കുന്ന മുതലാളിയും അതു വാ�
ങ്ങുന്ന മുതലാളിയും ഒരാൾതെന്ന! േഫാറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീ�
സും ഒരുൈപസേപാലും ഡിവിഡൻഡ് െകാടുക്കാത്ത
സ്ഥാപനമാെണങ്കിൽഅതിലത്ഭുതെപ്പടാനുേണ്ടാ?

നാട്ടുകാെര മുടിച്ചുെകാണ്ടും െപാതുമുതെലടുത്തുധൂർത്ത�
ടിച്ചുെകാണ്ടും െകാള്ളലാഭമടിക്കാൻ വൻകിട മുതലാ�
ളികൾക്കുസൗകര്യം നല്കുന്നഈദുഷിച്ച മാേനജിങ്ങ്
ഏജൻസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് നമ്മു�
െട േദശീയ പ്രസ്ഥാനവും േദശാഭിമാനികളായ ധനകാ�
ര്യ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും വളെര മുമ്പു മുതല്ക്കുതെന്നആവശ്യെപ്പ�
ട്ടു േപാന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പേക്ഷ, ഭരണാധികാരം കിട്ടിയ�
േപ്പാൾ േകാൺഗ്രസ്ഈ േദശീയാവശ്യെത്ത േതാട്ടി�
െലറിഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷമാേയാ പേരാക്ഷമാേയാ േസ്റ്ററ്റു മു�
തൽ െകാള്ളയടിക്കുന്ന മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി നിറുത്ത�
ലാക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ കമ്പനി നിയമത്തിൽ േഭ�
ദഗതിവരുത്തണെമന്നാവശ്യെപ്പടുകയല്ല, ഗവൺെമ�
ന്റ ് േനരിട്ടുനടത്തുന്നവ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങെളേപ്പാ�
ലും സ്വകാര്യ മുതലാളികളുെട മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി�
ക്ക് വിട്ടുെകാടുക്കാനാേലാചിക്കുകയാണ് േകരളത്തിെല
േകാൺഗ്രസ് ഭരണാധികാരികൾ െചയ്തത്. ഇത് െവ�
റുെമാരാേരാപണമല്ല; ജീവനുള്ള വാസ്തവമാണ്. ഇതു
െതളിയിക്കാൻ േരഖകളുണ്ടുതാനും. പേക്ഷ, േകാൺഗ്ര�
സിെന്റ നിർഭാഗ്യത്തിന്ന് േകരളത്തിൽ പുതിെയാരു ഭര�
ണമാവിർഭവിച്ചു.



       

10 ഗവൺെമന്റുനടത്തുന്ന
വ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥിതി

ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റഅർത്ഥം ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളവ�
യും ഗവൺെമന്റുതെന്ന േനരിട്ടു നടത്തുന്നവയുമായ വ്യ�
വസായസ്ഥാപനങ്ങളുെടസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാെണന്നാ�
േണാ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഗവൺെമന്റു മാേനജ് െചയ്യുന്ന
വ്യവസായങ്ങളുംആദായകരമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്.
പലതിലും നഷ്ടമാണ്.അപൂർവ്വം ചിലതിൽ മാത്രമാണ്
തുച്ഛമായ തുകമിച്ചം വരുന്നത്. ട്രാവൻകൂർ റബർ വർ�
ക്സിെന്റ കാര്യം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
14 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ള കുണ്ടറ െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി
നഷ്ടത്തിലാണു നടക്കുന്നത്. ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ
തുച്ഛമായ ലാഭം കാണുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,കണക്കുകൾ
കണ്ടുകണ്ണുമഞ്ഞളിേക്കണ്ടതില്ല. 4.5 ലക്ഷം ക. മൂലധ�
നമുള്ള ഗവൺെമന്റ് ഓയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ 1956-57-ൽ
30,000ക. ലാഭമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,അേതെകാല്ലം�
തെന്ന ചില യേന്ത്രാപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻേവണ്ടി
30,000ക. െചലവിട്ടിട്ടുമുണ്ട്.ൈപ്ലവുഡ് ഇന്ത്യയിെല
ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായമാണ്.എങ്കിലും
12 ലക്ഷം ക. മൂലധനമുള്ളപുനലൂരിെലൈപ്ലവുഡ് ഇൻ�
ഡസ്ട്രീസിന്ന് 1955-56-ൽ 90,000-ൽ ചില്വാനം ക. മാത്ര�
മാണ് ലാഭമുണ്ടായത്. മറ്റു വ്യവസായങ്ങളുെടസ്ഥിതി�
യും വളെരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല.

ഗവൺെമന്റുവക വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉല്പാദനക്കഴി�
വു മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തി�
ന്ന്,ൈപ്ലവുഡ് വ്യവസായത്തിന്ന് െകാല്ലത്തിൽ 36
ലക്ഷം ചതുരശ്രഅടി ൈപ്ലവുഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ളകഴി�
വുണ്ട്.എന്നാൽ, 1952-53-ൽകഴിവിെന്റ 50ശതമാന�
വും 1953-54-ൽ 30ശതമാനവും 56-57-ൽ 64ശതമാന�
വും മാത്രമാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. റബർ വർക്സിന്നു
ദിവസത്തിൽ 5000ക. വിലയുള്ള 2 ടൺസാമഗ്രികൾ
(െകാല്ലത്തിൽ 25,00,000 റാത്തൽ) ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള
കഴിവുണ്ട്. പേക്ഷ,അതു മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു�
ന്നില്ല. െസറാമിക്സിൽ ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരിക�
യാണ്. മിക്ക വ്യവസായങ്ങളിലും വികസനപരിപാടിക�
ളുെട േപരിൽ വമ്പിച്ച തുകകൾ െചലവാക്കുന്നുെണ്ടങ്കി�
ലും ആ േതാതനുസരിച്ച് ഉല്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല.

ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന്നുള്ളഏർപ്പാട് കൂടുതൽ
അനാഥമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, േകാഴിേക്കാെട്ട
േകരളാ േസാപ്പ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ താരതേമ്യന ഉയർ�
ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള േസാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ, േകരളത്തിെല ഒരു പട്ടണത്തിലുംആ േസാപ്പു
വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് ലിവർബ്രേദഴ്സി�
െന്റയും ടാറ്റയുേടയും േസാപ്പുകളാണ്. െഫർട്ടിൈലസ�
റുെട കാര്യം എടുക്കുക. േകരളത്തിെല കൃഷിക്കാർക്കു
വളംആവശ്യമുണ്ട്. പേക്ഷ, വാങ്ങാൻേപായാൽ കി�
ട്ടില്ല.അേതസമയത്തുതെന്ന െഫർട്ടിൈലസർ കമ്പ�
നിക്കാർ േകരളത്തിെല വളവിതരണത്തിെന്റേപരിൽ
ടെണ്ണാന്നിന് 25ക. കണ്ട് എഴുതിവാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാ�
ണറിയുന്നത്. പേക്ഷ, േകരളത്തിൽഎവിെടയാണവർ
വില്ക്കുന്നത്? കരിഞ്ചന്തയിൽ മാത്രമാെണന്നാണുസം�
സാരം. മീെനണ്ണയുെടസ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.അതു
േമത്തരം എണ്ണയാെണന്നുസർട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ട്. പേക്ഷ,
അതു “പ്രിൈസ്ക്രബ്” െചയ്യാൻ േഡാക്ടർമാർക്ക് കിട്ടു�
ന്നില്ല.അേതസമയത്തുതെന്ന േകരളത്തിന്നു പുറത്തു�
ള്ള കമ്പനിക്കാരുെട ഇത്രതെന്ന ഗുണമില്ലാത്തഎണ്ണ
ഇവിെട ടിൻകണക്കിനു ചിലവാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഡിസ്റ്റ്ട്രി�
ബ്യൂട്ടർമാരായി സ്വകാര്യമുതലാളികെള നിയമിച്ചിരിക്കു�
കയാണ്.അതിരുകവിഞ്ഞകമ്മീഷനാണവർക്കു നല്കു�
ന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ട്രാവൻകൂർ റബർ വർക്സിെന്റ
ഉല്പന്നങ്ങളുെട വിതരണക്കാരായഅേസാഷിേയറ്റഡ്
എൻജിനീയറിങ്ങ് േകാർപേറഷന്നു െകാടുക്കുന്നകമ്മീ�
ഷൻ 33 1/3ശതമാനമാണ്.ൈപ്ലവുഡ് ഫാക്ടറിയിെല
ഉല്പന്നങ്ങളുെട സിംഹഭാഗവും കണ്ണൻേദവൻ കമ്പനി�
ക്കാർക്കു ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വില്ക്കുകയാണ്. വിതരണ�
ത്തിെല തട്ടിപ്പിെന്റ േതാതു വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരുദാഹര�
ണം പറയാം. കളിമൺ വ്യവസായത്തിെല ഉല്പന്നങ്ങൾ
വിറ്റഴിക്കാൻഅടുത്തകാലംവേരയും തിരുവനന്തപുരം,
െകാല്ലം,ആലപ്പുഴ,തൃശൂർ,എറണാകുളം തുടങ്ങിയ 8
പ്രധാന േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റുവക വില്പനഡിേപ്പാ�
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുകൾവഴിയായി 1955 ജനുവ�
രി മുതൽ 15 മാസം െകാണ്ട് 1 1/2 ലക്ഷം ക. യിലധി�
കം വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾ വിറ്റുതീർത്തു. വിറ്റുകിട്ടിയ
തുകയുെട 26 1/2ശതമാനം മാത്രേമ ഡിേപ്പാ െചലവു�
കൾക്കുേവണ്ടി വന്നിരുന്നുള്ളു.എന്നിട്ടും േകാൺഗ്രസ്
ഗവൺെമന്റ് 1956 മാർച്ചിൽ ഡിേപ്പാകൾ നിറുത്തലാ�
ക്കുകയും വില്പന മുഴുവൻബാവാ ഏജൻസിെയഏല്പി�
ച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ബാവായുെട കമ്മീഷൻ 35
ശതമാനമാണ്!

വിതരണം നടത്തുന്നസ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ തങ്ങ�
േളെറ്റടുക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് െസക്യൂരിറ്റി െകാടുക്കുക
എന്നഏർപ്പാടില്ല.എത്രവിറ്റുതീർക്കണെമന്ന നിബ�
ന്ധനയുമില്ല.അവരുെട ഓർഡറനുസരിച്ച് നിർമ്മി�
ക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വില്ക്കാെത െകട്ടിക്കിടന്നാൽ നഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടതു ഗവൺെമ്മന്റാണ്. തങ്ങൾക്കുലഭിച്ചി�
ട്ടുള്ളഅതിരുകവിഞ്ഞസൗജന്യങ്ങളും അവകാശങ്ങ�
ളുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്ഈവിതരണകാർക്കു ഗവൺ�
െമന്റു ഫാക്ടറികളിെല ഉല്പാദനേത്തയും ചരക്കുകളുെട
വിലേയയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുഎന്നതാണ് വാ�
സ്തവം.

ചീഫ് സിക്രട്ടറി െചയർമാനും ൈഫനാൻസ് സിക്രട്ടറി,
ഡവലപ്പ്െമന്റ് സിക്രട്ടറി,ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചീഫ് എൻജിനി�
യർ,ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് േകാേമഴ്സ്,
േലബർ കമ്മീഷണർഎന്നീ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർഅംഗ�
ങ്ങളുമായുള്ള ഒരു മാേനജ്െമന്റ ് േബാർഡാണ് ട്രാവൻ�
കൂർ റബർ വർക്സ്, ട്രാവൻകൂർ മിനറൽ കൺേസൺസ്,
െസറാമിക്ക് ഫാക്ടറി, ട്രാവൻകൂർൈപ്ലവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീ�
സ്,ഷാർക്ക്ലിവർ ഓയിൽ ഫാക്ടറി എന്നീ 5 വ്യവസാ�
യസ്ഥാപനങ്ങെള േമൽേനാട്ടം െചയ്യുന്നത്. മറ്റു പല�
തരം േജാലികളുേടയും കൂട്ടത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുെട
േമൽേനാട്ടവും അവരങ്ങെന െകാണ്ടുനടത്തുന്നു. േബാർ�
ഡിെന്റ സിക്രട്ടറിേപാലും വ്യവസായ നടത്തിപ്പിന്നു മാ�
ത്രമായി പ്രേത്യകം ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന�
ല്ല;കൃത്യാന്തരബാഹുല്യമുള്ള കേമ്മഴ്സ്യൽഅക്കൗണ്ട്സ്
ആൻഡ്ആഡിറ്റ് ഓഫീസറാണ്!

ഓേരാ ഫാക്ടറിയിലും വലിയ ശമ്പളക്കാരായ ജനറൽ
മാേനജരും മാേനജർമാരും മറ്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുമുണ്ട്.
അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുെട േമൽ�
േനാട്ടം വഹിക്കുന്നത്. െതാഴിലാളികൾേക്കാ സ്റ്റാഫി�
േന്നാ മാേനജുെമന്റിൽ യാെതാരു പങ്കുമില്ല.അവർ
പണിെയടുക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരാണ്!



       

11 നിലവിലുള്ളവ്യവസായങ്ങെള
രക്ഷിക്കുക

വ്യവസായവല്ക്കരണപരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ
ഗവൺെമന്റും ജനങ്ങളുംആേവശേത്താെട പരിശ്രമി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. വ്യാവസാ�
യിക പുേരാഗതികൂടാെത,പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന
േകരളെത്തഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കാനും െതാഴിലില്ലാ�
യ്മെയ്ക്കാരു പരിഹാരം കാണാനും ജനങ്ങളുെട ജീവിത�
േത്താതുയർത്താനും സാധിക്കുകയില്ല.അതുെകാണ്ടുത�
െന്നയാണ് േകരളത്തിെന്റ നിസ്തുലമായ പ്രകൃതിവിഭവ�
ങ്ങേളയും െകല്പുറ്റ മനുഷ്യാധ്വാനേത്തയും േവണ്ടേപാെല
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് പുതിയ പുതിയ വ്യവസാ�
യങ്ങളാരംഭിക്കണെമന്ന് ഓേരാ ജില്ലയിേലയും ഉൽബു�
ദ്ധരായ ജനങ്ങൾ മുറവിളികൂട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, െപാതുപണംെകാണ്ടു നടത്തെപ്പടുന്ന വ്യവ�
സായങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കല്ല, ഒരുപിടി മുതലാളി�
കളുെട അനിയന്ത്രിതമായ ലാഭെക്കാള്ളയ്ക്കാണ് ഉപക�
രിക്കുന്നെതങ്കിൽ വ്യവസായവല്ക്കരണം വിജയിക്കുെമ�
ന്നതിന്നുറെപ്പന്താണ്? ഉള്ള വ്യവസായങ്ങെള നന്നാ�
ക്കാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിൽ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വിജ�
യിക്കുേമാ?അതുെകാണ്ട്, വ്യവസായവല്ക്കരണത്തിെന്റ
ആദ്യെത്തപടിെയന്നനിലയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള വ്യവസായ�
ങ്ങെള,പ്രേത്യകിച്ചും െപാതുപണംെകാണ്ടു നടത്തെപ്പടു�
ന്ന വ്യവസായങ്ങെള, െകാള്ളലാഭക്കാരായ വൻകിട മു�
തലാളികളുെട പിടിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുകയുംഅവ�
െയ ഒരുറച്ചഅടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക�
യും െചയ്യുകയാണാവശ്യം. ഒരു െസ്പഷ്യൽഡയറക്ടരു�
െട പുതിെയാരു തസ്തികസൃഷ്ടിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
ഇതുസാധിക്കുകയില്ല. ഇതുസാധിക്കണെമങ്കിൽ താ�
േഴ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാലുള്ള ചില പ്രാേയാഗിക
നിർേദ്ദശങ്ങൾഅടിയന്തിരമായി നടപ്പിൽവരുത്തിേയ
മതിയാവൂ.



       

12 ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ

1. ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളവയും ഗവൺെമന്റു മാേന�
ജുെചയ്യുന്നവയും െഷയറുകളാേയാ വായ്പയാേയാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ പണമിറക്കിയിട്ടുള്ളവയുമായ
എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളുേടയും ഉല്പാദനം,സാേങ്ക�
തികരീതി, വിതരണം, വില്പന, ഉപകരണങ്ങളും
അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും വാങ്ങുന്നസമ്പ്രദാ�
യം, നിയന്ത്രണത്തിെന്റസ്വഭാവം, ഗവൺെമന്റിെന്റ
പണമുപേയാഗിക്കുന്ന രീതി മുതലായവേയപ്പറ്റിെയ�
ല്ലാം സമഗ്രമായി പഠിച്ച് പ്രസ്തുത വ്യവസായസ്ഥാ�
പനങ്ങളുെട ഉല്പാദനക്കഴിവുകെള പൂർണ്ണമായി ഉപ�
േയാഗിക്കാനും അവെയഏറ്റവുംആദായകരമായി
നടത്താനും പറ്റിയ നിർേദ്ദശങ്ങൾ മൂന്നു മാസത്തി�
ന്നുള്ളിൽസമർപ്പിക്കാൻ െതാഴിലാളിപ്രതിനിധി�
കളും വ്യവസായികളും ജനപ്രതിനിധികളും സാേങ്ക�
തിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരുമുൾെപ്പെടയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിെയ
നിയമിക്കുക.

2. വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ ചൂഷണെത്തകടിഞ്ഞാണി�
ടാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ നികുതിനയം പരിഷ്കരിക്കു�
കയും ഭരണഘടനാവിേധയമായ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളുപ�
േയാഗിക്കുകയും െചയ്യുക. വിേദശേത്താട്ടങ്ങെള േദ�
ശസാല്ക്കരിക്കാനും വിേദശവ്യാപാരം േസ്റ്ററ്റിെന്റ നി�
യന്ത്രണത്തിലാക്കാനും നടപടികെളടുക്കുക.

3. മാേനജിങ്ങ് ഏജൻസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പി�
ക്കാൻ ഗവൺെമന്റു നിലവാരത്തിൽആവശ്യമായ
നടപടികെളടുക്കുക.

4. ഗവൺെമന്റു മൂലധനമിറക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങ�
ളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കത്തക്കവിധം
ഡയറക്ടർ േബാർഡുകളിൽ ഗവൺെമന്റു പ്രതിനി�
ധികളുെട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഡയറക്ടർ േബാർ�
ഡുകളിൽനിന്ന് വ്യവസായസിക്രട്ടറി, വ്യവസായ
ഡയറക്ടർ മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികെള നീ�
ക്കംെചയ്ത്, വ്യവസായങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിൽശ്രദ്ധി�
ക്കാൻ കഴിവും പരിചയവുമുള്ളവെര നിയമിക്കുക.
(ഇത് ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കും
ബാധകമാക്കണം). ഗവൺെമന്റുടമയിലുള്ളഡയ�
റക്ടർമാർ തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങേളപ്പറ്റി ആറു�
മാസത്തിെലാരിക്കൽ ഗവർെമ്മന്റിന്നു റിേപ്പാർട്ടു
സമർപ്പിക്കുകയുംആ റിേപ്പാർട്ട് അസംബ്ളിയുെട
അംഗീകാരത്തിന്നു വയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

5. വ്യവസായങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിൽ, വരവുെചലവുകളും
മറ്റു പണമിടപാടുകളുമുൾെപ്പെടയുള്ളഎല്ലാ കാര്യ�
ങ്ങളുേടയും നിയന്ത്രണത്തിൽ െതാഴിലാളി പ്രതി�
നിധികൾക്കുകൂടി പങ്കനുവദിക്കുക. ഗവൺെമന്റുടമ�
യിലുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിെല ഡയറക്ടർ�
മാരിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗം െതാഴിലാളികളും മൂന്നി�
െലാരുഭാഗം ജനപ്രതിനിധികളും ബാക്കിയുള്ള ഭാ�
ഗം ഗവൺെമന്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുമായിരിക്കണെമ�
ന്നു നിഷ്കർഷിക്കുക.

6. കഴിഞ്ഞആറു െകാല്ലക്കാലത്ത് സ്വകാര്യ മുതലാളി�
കൾക്കു വായ്പകളും മറ്റു സഹായങ്ങളും നല്കിയരീതി�
േയപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്തുകയും െപാളിഞ്ഞവ�
േയാ െപാളിയാറായവേയാആയ വ്യവസായസ്ഥാ�
പനങ്ങൾക്ക് അവയർഹിക്കുന്നതിലുമധികം പണം
െകാടുക്കുകയുംഅങ്ങെന െപാതുമുതൽ ധൂർത്തടി�
ക്കുകയും െചയ്തതിന്ന് ആരാണുത്തരവാദിെയന്നു
കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുെട േപരിൽ കർശനമായ നടപ�
ടിെയടുക്കുകയും െചയ്യുക. െപാതുഖജാനയിൽനിന്ന്
നല്കെപ്പടുന്ന വായ്പകളും മറ്റു സഹായധനങ്ങളും ദു�
രുപേയാഗെപ്പടാതിരിക്കാനാവശ്യമായ കരുതൽ
നടപടികെളടുക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങേളർെപ്പടുത്തു�
കയും െചയ്യുക.

7. വിതരണം, വില്പന,അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും
വാങ്ങൽ മുതലായവയിൽ നിലനില്ക്കുന്ന കുംഭേകാ�
ണങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകയും ഉല്പാദനവും വില്പനയും
കൂടുതൽഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാവശ്യമായ നടപടി�
കെളടുക്കുകയും െചയ്യുക.

8. ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങെന വ്യവസായ�
ങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും െതാഴിലാളികൾ�
ക്ക് കൂടുതൽപ്രേചാദനം നല്കിെക്കാണ്ട് വ്യവസായ
സമാധാനം നിലനിറുത്തുക.

നവയുഗം വ്യവസായപതിപ്പ് 1958



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക�
യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
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21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം
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