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സബ് ജഡ്ജിമാരതം
വിചാരിcാൽ േപാര
എ
റണാ ളം േ ാഡ് േവയിെല പckറി മാർk ിൽ
ടിയ മാലിനയേശഖരം നീkം െചyാൻ സബ് ജഡ്ജി ം ജിlാ

ലീഗൽ സർവീസസ് അേതാറി ി െസ റി മായ എ.എം. ബ
ഷീറിന് ഏതാνം മണി ർ ർഗnം സഹിc് സതയ ഹം നട
േt ിവnത് മാdയമ ളിൽ ഏെറ d പിടി പ ിയ വാർ
tയായി. മാലിനയം െകാ െപാ തിµ n നാ കാർk് ഇ
േപാ ll തയk സമരµറകൾkിറ ാൻ ാേയാഗിക
dിµ ക
.് അഥവാ സമരം സംഘടിpിcാൽtെn അധി
തർ തിരി േനാkിയിെl ം വരാം. ഇtരം ജനകീയ വി
ഷയ ളിൽ ഇടെപേട രാtീയkാരാകെ െര മാറിനിൽ
kാറാണ് പതിവ്. വിേശഷാവസര ളിൽ ഉടയാt േവഷമി ്
മദാന ൾkായി േപാസ് െച nതിന റം kമായ മാ
ലിനയ
tിന് പരിഹാരം േത n കാരയtിൽ രാtീയ േന
തവ
ം കാരയമായ മ െളാ ം നടtാറിl. േ ാഡ്
േവയിെല പഴം-പckറി മാർk ി ll കടകൾ പരിേശാധി
kാെനtിയേpാഴാണ് സബ് ജഡ്ജി അവിെട
ിയി ി
രി n മാലിനയമല dിcത്. നഗരസഭയാണ് ഇത് നീkം
െചേy ത്. എnാൽ ദിവേസന ര ് േലാഡ് മാലിനയം െകാ
േപാ െമnlാെത േശഷി nത് അവിെടtെn കിട
ം. മഴ ടിയായേpാൾ ഇത് ചീ ളി ് പരിസരമാെക ർ
ഗnം പര കയാണ്. മാർk ിെല മാലിനയ ൾk് റേമ ന
ഗരtിെല േഹാ കളിെല അവശി
െട നെlാ ഭാഗം
എ n ം ഇവിെടയാണ്. നഗരസഭ െട ചീകരണ വിഭാ
ഗം ജീവനkാർ ത
െട േജാലി തയമായി െചyി
െവ
ിൽ ഇtരെമാ
sിതി ഉ ാ മായി
സമൂഹേtാട്
nിl. ഏതായാ ം
അ
ധി തെര ഉണർ
ഉtരവാദിതവവും
tാൻ സബ്ജഡ്ജി ക
െ tിയ മാർഗം മാ
രപതിബdതയുമുll
ലിനയമലy് താെഴ ക
ഉേദയാഗsർ
േസരയി ് ഇരി ക എ
nതായി
. അതിന്
അധികാരsാന
ഫല µ ായി. സബ്
ജഡ്ജി െട ഇരിp് സ
ളിൽ ഉ ായിരുnു
മരെt റി ll വി
െവ ിൽ മാലിനയ
വരം അറി േതാെട
നഗരസഭ ഉണർ . മാ
രപ tിന് എേn
ലിനയം വാരി നീkാൻ
വ ിക ം െജ.സി.ബി
പരിഹാരം ഉ ാകുമാ
ം ജീവനkാ െമാ
യിരുnു. േരബാഡ്േവ
െk എtി. മണി
കൾെകാ ് മാലിനയ
യിെല മാലിനയം നീkാൻ െമlാം അ തയk
മാ ക ം െച . സം
സബ്ജഡ്ജിയുെട ഇട
sാനെt എlാ ന
െപടൽ സഹായിcു.
ഗര േദശ ളി ം ഇ
േപാ ll മാലിനയമല
എnാൽ സംsാന
കൾ കാണാം. മാസ
േളാളം അത് അ െന
t് എmാടുമുll
തെn കിടkാറാണ് പ
തിവ്. ക ക പഴകി
മാലിനയ ൾ
യ െകാ ാവാം ആ
വാരിമാ ാൻ ഒnl
ം തികരിkാ േപാ
മിl. എറണാ ള
നൂറുേപർ വിചാരിcാ
t് സബ്ജഡ്ജി നി
ിറ ിയ െകാ ്
ലും സാധിkുെമn്
േ ാഡ്േവയിെല ർ
േതാnുnിl.
ഗntിന് അ തിയാ
യി. ഭരണ സിരാേകn
tിന് ി ം െതാ t് േകn ളി ം മാലിനയേശഖരം െകാ
് നിറ n അവs പലേpാ ം ഉ ാകാ
.് മnിമാ ം
െസ റിമാ െമാെk അവ കടnാണ് നിേതയന േപാകാ ll
ത്. ഒ നടപടി ം ഉ ാകാറിl. സദാ ക ാടി ഉയർtിവc
വാഹനtിലാണ് യാ െയnതിനാൽ മാലിനയtിൽ നി
യ n ർഗnം ഒരിk ം അവരാ ം അറിയാ മിl.
സംsാനtിെn തീരാശാപമായ മാലിനയം േവണെമ
വിചാരിcാൽ പണമാkി മാ ാൻ കഴി െമnതിന് ഉദാഹരണ
.് മനസ് വyാt െകാ ് ഒ ം നട nിെl മാ
ം. ഇ മായി ബnെp ് കഴി
ലktിൽ ഞ ൾ സി
dീകരിc േതയക വാർtയിൽ മാലിനയ സംsരണ വിഷയ
tിൽ തനമായ ഒ സമീപനമാണ് അവതരിpിcത്. മാലി
നയtിൽ നിn് ൈവദ തി ഉ ാkാνll പdതിെയ റിcാ
ണ് അതിൽ പറ nത്. ഖര മാലിനയ ൾ സംsരിc് സിn ി
ക് ഗയാസ് ഉ പാദിpിc് അ പേയാഗിc് െവllം തിളpിc് നീ
രാവിയി െട ടർൈബൻ വർtിpിc് ൈവദ തി ഉ ാ n
സാേ തിക വിദയയാണ് പരീkിkെp nത്. െമാtം 2450
േകാടി പ µട µതൽ േവ ിവ n ഏഴ് pാ കൾ sാപി
kാνll നിർേdശമാ llത്. െപാ -സവകാരയ പ ാളിt
tിലായിരി ം ഇൗ സംരംഭം. പേtkർ µതൽ പതിേന
kർവെര sലം pാnിനായി കെ tിയി .് sലം ഇൗ
വc് വാy എ kാനാണ് നീkം. സർkാരിെn സഹായമിlാ
െത തെn പdതി നടpാkാൻ കഴി ം. ആേഗാള െട ർ വി
ളിc് കmനികെള കെ
ം. ര വർഷം െകാ ് pാ കൾ
വർtനം ട tk നിലയിലാണ് പdതി ആ
ണം
െചyി llത്. അതയാ നിക സാേ തിക വിദയ ഉപേയാഗിc്
വർtി n pാ കളാ ം നിലവിൽ വരിക. pാnിന് 35 കിേലാ
മീ ർ ളവി ll േദശ നിn് സംഭരി n മാലിനയ
ളായിരി ം pാ കൾ ഉപേയാഗെp
nത്. ഒ ടൺ മാലി
നയtിൽനിn് നാ റ് ണി ിലധികം ൈവദ തി ഉ പാദിpി
kാനാ െമnാണ് കണk്.
തി വനn രം ഉൾെpെട ll നഗര ളിൽ മാലിനയ സം
sാരണ pാ കൾ സർkാർ തലtിൽ sാപിkാൻ നടn
മ െളlാം പരാജയമട കയായി
. നി യദാർഢയമി
lാt െകാ
ായ പരാജയമാണത്. മാലിനയ pാnിന് ജന
ൾ എതിരായതിനാലാണ് മം ഉേപkിേk ിവnെത
nാ ം സർkാരിെn വിശദീകരണം. വിളpിൽശാല
ിc
ഭീകര രിതമാണ് ജന
െട എതിർpിന് ധാനകാരണം. ന
l നിലയിൽ വർtി വn വിളpിൽശാല സംsരണ pാ
േശഷി െട ഇര ി മാലിനയം എtാൻ ട ിയ µതലാണ്
ഴptിലായത്. മെ ാ sലt് ആ നിക pാ sാപിc്
നlനിലയിൽ വർtിpിc് േബാdയെp tാൻ നഗരസഭ
േkാ സർkാരിേനാ കഴി ിl. മാലിനയ pാ എn് േകൾ
n മാ യിൽ തിേഷധ മായി ജനം ഇളകാൻ ട n
ത് വിളpിൽശാല െട രνഭവം µnി ll െകാ ാണ്. ൈവ
ദ തി ഉ പാദനം ടി ലkയമി ് ഏഴിടt് ട ാൻ േപാ
n മാലിനയ സംsരണ pാ കൾ നl രീതിയിൽ µേnാ േപാ
യാൽ തൽ നഗര ളിേലk് അവ വയാപിpിkാൻ സാധി
ം. മാലിനയ ളിൽ നി ll ശാശവത േമാചനtിന് വഴിെത
ളി ം. സംsാനം എ േയാ കാലമായി ഇtരtിെലാ പ
dതിkായി കാtിരി കയാണ്. സ ഹേtാട് ഉtരവാ
ദിt ം തിബdത µll ഉേദയാഗsർ അധികാരsാന
ളിൽ ഉ ായി
െവ ിൽ മാലിനയ
tിന് എേn പ
രിഹാരം ഉ ാ മായി
. േ ാഡ്േവയിെല മാലിനയം നീ
kാൻ സബ്ജഡജി
്
െട ഇടെപടൽ സഹായി . എnാൽ സം
sാനt് എmാ µll മാലിനയ ൾ വാരിമാ ാൻ ഒnl
േപർ വിചാരിcാ ം സാധി െമ േതാ nിl. സംsരണ
pാ കൾ sാപിc് മാലിനയ ൾ ഉപേയാഗ ദമാkി മാ n
സാേ തിക വിദയ െട ചാരം േവഗtിലാ കയാണ് ചി
തവ േകരള
ിk് ആവശയം.
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കിറുknാരl,
കുറുknാരാണ്
സിംഗ ർ ചർc നട nതിന് µൻപ് ംപിെന ം
കിmിെന ം അരkി knാരായാണ് വിലയി
tിയി nത്. എnാൽ ഇവർ കി knാരl, ത
nശാലികളായ knാരാെണn് ടിkാഴ്ച
െതളിയി
. പരസ്പരം ആേ ഷി ം. ആവശയ
tിലധികം ശംസി ം ചരി േന ം ൈകവരി
എn മ ി ll സ്താവനകളാണ് ഇ വ ം നട
tിയത്. ശ്നപരിഹാരtിേനാെടാpം സവnം
രാഷ് ീയ േന ൾ സംരkിkാൻ ഇവർ
േതയകം മി
.്
ംപ് , അnാരാഷ് രംഗെt ഒ െpടൽ അവ
സാനിpിc് സമാധാന തനായി അവതരി . ആ
ഭയnര രാഷ് ീയtിൽ േതയക േന ൾ ഒ ം
തെnയിlാt ംപ്, അ t തിരെ
pിെന
േനരിടാνം പ െമ ിൽ സമാധാനtിെn േനാ
ബൽ സmാനം േനടാνം ഈ ഉcേകാടിെയ ഉപ
േയാഗെp
ം.
കിmിെന സംബന്ധിcിടേtാളം അnാഷ്
രംഗെt ഒ െpടലിന് വിരാമമായി. നlവെനn്
അേമരിk സർ ിഫിk ് നൽകിയ കിmിന് മ ് രാ
ജയ
മായി നയതn സാmtിക ബന്ധ ൾ
k് ടkം റിkാം. ഒ ടിkാഴ്ച െകാ ് രാ
ഷ് തnjnാ െട പരിേവഷം ചാർtിkി ി
എnത് ഈ നരിക െട വിജയം തെnയാണ്.

◗േഡാ. േജാസുകു ി സി.എ.

കടിkാ
ഴി ദിവസം കി ം ം ം തmിൽ നടn
ഴ്ചെയ റിc് മഹtായ വിജയെമ ം

അതl, െവ െമാ
കടനമായി
എ ം
ഉll അഭി ായ
ം വിലയി t ക മാണ്
െപാ െവ കാ nത്. യഥാർttിൽ ഉcേകാ
ടി എ േനടി? ഉcേകാടി െകാറിയൻ ഉപദവീപിൽ
സമാധാനം െകാ വ േമാ അേതാ സിംഗ രിൽ
നടn ഒ നയതn േഷായായി പരിണമി േമാ
എn് പരിേശാധി കയാണിവിെട...

രപതീകാtകം
ഏകേദശം 70 വർഷമായി dം െചയ് ം െവ
വിളി ം ഭീഷണിെp tി ം മിൈസ കൾ െതാ
വി ം സാmtിക ഉപേരാധം ഏർെp tി
ം കഴി
ടിയ ര ് രാഷ് tലവൻമാർ പ
ഴയകാലം മറn് ഒ േമശയ്k് ം ഇ n്
െളlാം പരിഹരിkാെമn ധാരണയിെല
nത് വലിയ േന മാെണn കാരയtിൽ സം
ശയമിl. െകാറിയൻ ഉപദവീപിൽ sിര സമാ
ധാനം sാപിkാൻ ഒ വാതിൽ റnിരി ക
യാണ്. തയമായി ഇത് എn് സാധി ം എnതി
െനkാൾ തീകാtകമായി സമാധാനtിെn
പാതയി െടേയ ഇത് േനടിെയ kാൻ കഴി എ
n സേnശമാണ് ഉcേകാടി നൽ nത്. ഇത് ശ
രിവയ് n തികരണ ളാണ് ഇ േനതാk
ം ചർcയ്k് േശഷം നടtിയത്. ' ഇn് നടn
തിെന റിc് അഭിമാനി
, െകാറിയൻ ഉപ
ദവീ മായി തിയ ബntിന് ടkമായി " , എ
nാണ് ംപ് വീmിളkിയത്. ' ഗതകാലെt മറി
കടn് വലിയ മാ tിന് ടkം റി n ചരി
പരമായ ടിkാഴ്ച " എnാണ് കിം അഭി ാ
യെp ത്. ഈ ര ് സ്താവനക ം ടിkാഴ്
ച െട തീകാtകമായ ാധാനയെtയാണ്
കാണി nത്.

ബാഹയശkികൾ
സമാധാന ഉടmടി ാവർtികമാkാൻ േനരി
nഒ
ധാന െവ വിളിയാണ് ബാഹയശkിക
െട താ പരയ ൾ . ഉtര െകാറിയ ം അേമരി
k ം എn േപാെല െതkൻ െകാറിയ ം ൈച
ന ം ജpാνം െകാറിയൻ ഉപദവീപിൽ േതയക
താത്പരയµll രാജയ ളാണ്. ഉtര െകാറിയ
െട രk അേമരിk ഉറpാ െമn sാവന
ൈചനയ്k് ദഹിkാൻ ഇടയിl. െതkൻ െകാ
റിയ മായി േചർ ll അേമരിk െട സം k

േന

ൾ

േകാ

ൾ

ഇnയൻ നിലപാട്

 െകാറിയൻ ഉപദവീപിെന പരി ർണ ആ
ണവാ ധ വിµkമാ ം.

 തീ മാന
റ nിl.

 ഉtര െകാറിയ െട
േമരിk െട ഉറp്.

 ഉtര െകാറിയ െട മിൈസൽ േശ
ഷി മരവിpി nതിെന റിc് ഒ ം പ
റ nിl.

 െകാറിയൻ ഉപദവീപിൽ
ധാനം sാപി ം.

രkയ്k് അ
sിര സമാ

 െതkൻ െകാറിയ ം അേമരിk ം
േചർn് നട n സം k ൈസനിക
അഭയാസം നി tി വയ് ം.
 dtിൽ മരിc അേമരിkൻ ൈസനി
ക െട ഭൗതിക അവശിഷ്ടം ൈകമാ ം.
 േമണ ഉtരെകാറിയയ്െkതിെര
ll സാmtിക ഉപേരാധം പിൻവലി ം.
 ഔേദയാഗികമായി െകാറിയൻ dം അ
വസാനി എn കരാർ ഒpി ം.
 ഉtര െകാറിയ മിൈസൽ പരീkണ
േകnം നശിpി ം.

ൈസനിക അഭയാസം നിർtിെയn ംപിെn
sാവന ദkിണ െകാറിയെയ അmരpിcി .്
ജpാെn താത്പരയ ൾ സംരkിkെpടാെത ക

ൾ എn് നടpാ

െമn് പ

 സാmtിക ഉപേരാധം എn് നീ
n് പറ nിl.

െമ

 ആണവനിരാ ധീകരണtിന് ആവ
ശയമായ പരിേശാധനകേളാ േമൽേനാ േമാ
സംബന്ധിc് വയkതയിl.
 µൻപ് എtിേcർnി ll കരാ കെള
അേപkിc് സാേ തിക േമnയിl.
 ൈചന, ജpാൻ ട ിയ രാഷ്
െട താത്പരയ െള റിc് ഒ ം പറ
nിl.
 സം ക്ത സ്താവനയ്k് െവ ം ആ
ഹം കടിpിkലിെn നിലവാരം മാ
ം.
രാർ വിജയിkിl. ktിൽ ബാഹയശkിക
െള വിശവാസtിെല kാെത കരാറിെല വാgാന
ൾ നടpിലാkാൻ കഴി േമാ എn് ക ത

മിk േലാകരാജയ
ം ടിkാഴ്ചെയ സമാധാ
നtിേല ll
ധാന നടപടിയായാണ് കാ
nത്. ഇnയ ം സം k sാവനെയ സവാഗ
തം െചയ് കഴി . വടkൻ െകാറിയ പാകിസ്
ഥാെn ആണവ മിൈസൽ പdതികെള രഹസയ
മായി സഹായി െകാ ി n രാജയമാണ്. ഇnയ
ശkമായി ഇതിൽ എതിർp് കടിpിcി .് അ
െകാ തെn െകാറിയൻ ഉപദവീപ് സ ർണ
ആണവനിരാ ധീകരണtിേലk് നീ nത്
, പാkിsാെn ആണവേശഷിെയ ർബലമാ
ം. മാ മl, െകാറിയൻ ഉപദവീപിെല സമാധാ
നം ആ രാജയ മായി തലായ സാmtിക സ
ഹകരണtിന് ഇnയയ്k് അവസരം നൽ ക
ം െച ം.
ഒ റpിc് പറയാം ഒ ആണവ dtിെn
േപാ ം കാർേമഘ ൾ ഉ
ടി സംഘർഷഭ
രിതമായി n െകാറിയൻ ഉപദവീപിൽ താത്കാ
ലികമാെയ ി ം ആ ഭീതി ഒഴിവായിkി ിയത് േന
മാെണn കാരയtിൽ സംശയമിl. അേതസമ
യം സം k സ്താവനയിൽ പറ ിരി n
ലkയ ൾ േനടിെയ tിെl ിൽ സിംഗ രിെല
സമാധാനദവീപിൽ നടn കടനം െവ ം നയത
n ഹസനമായി ചരി ം വിലയി
ം.
(േലഖകൻ േകരള സർവകലാശാല െപാളി ിkൽ
സയൻസ്
അdയാപകനാണ് . േഫാൺ :
9447145381)

രപവാസിയുെട സmാദയം നാടിെn വികസനtിന്
◗ലാലുേജാസഫ്

പി ണnറാബയിദൽവിവിജകയൻ
മ nി സ ഭ µ േnാ വ
സന നയtിെn ഏ ം

ധാന ഉപകരണമായി ാണ് െക.എസ്.എഫ്.
ഇ. വാസി ചി ിെയ ഇട പk ജനാധിപതയ
µnണി സർkാർ കാ nത്. 2007-2011 കാ
ലയളവിൽ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ആവിഷ്കരിc
താണ് വാസി മലയാളികൾkാ ll ഈ ചി
ി. ടർn് 2016 ൈലയിൽ േകരള സർkാർ
െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യ്k് വാസി ചി ി എn
തന സ mാ ദയ പ d തി ട ാൻ അ ν മ തി
നൽകി.2017-18-െല ബഡ്ജ ് സംഗtിൽ ധനമ
nി േതാമസ് ഐസക് ഇ സംബnിc ഖയാപ
നം നടtി. മലേയാര ൈഹേവ, തീരേദശ ൈഹേവ
എnി െനസംsാനെtഅടിsാനസൗകരയ
വികസനtിനാ ll വൻ പdതികൾ േകരള അടി
sാന വികസന നിേkപ ഫ ് േബാർഡ് (കിഫ്
ബി) വഴി നടpിലാkാൻ വാസി ചി ിയിെല വ
മാനം േയാജനെp
െമn് ഖയാപി . ഇതി
നായി കിഫ്ബി േബാ കളിൽ ക നിേkപിkാ
നാണ് സർkാർ ഉേdശി nത്. െക.എസ്.എഫ്.
ഇ. വാസി ചി ിയിൽ അംഗമാ n വാസികൾ
k് രkിത സmാദയtിνll അവസരം കി n
തിെനാpം എൽ.ഐ.സി. െട ഇൻഷവറൻസ് പരി
രk ം, േs ് ഇൻഷവറൻസ് നൽ n അതയാഹി
ത രkാസഹായ ം ലഭി ം. വാസി ചി ി
െട വർtനം ർണമാ ം ഡിജി ലാെണn
േതയകത ം ഉ .് ഇtരtി ll ഒ ചി ി േലാക
tിലാദയമാണ്.

ധാനയkുറിയിൽ നിn്
െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിേലk്
ാമീണ സംസ്കാരtിെn ഭാഗമായി ഉയർ വ
nതാണ് ചി ി. പണം ആവശയµllയാെള സഹാ
യിkാൻ ഒ
ാമം µ വൻ ഇടെപ ് വായ്പാസ
ഹായം നൽകിവn രീതിയിലാണ് ടkം. പര
സ്പരവിശവാസ ം സഹകരണ ം
ദ്ബn
ം ചി ി sാനെt വളർtി. ാ കൾ പ
ഴkµll ാഥമിക പ ൾ തി -െകാcി മല
ബാർ ഭാഗ ളിൽ നിലവി
ായി nതായി പ
ഠന ൾ െതളിയി
. േലാഗെn മലബാർ മാν
വലി ം (1887) ി ീ കാരി എഡിt് ജമീമ സിം
േകാക്സിെn (1894) ിമി ിവ് സിവിൈലേസ
ഷൻസ് എn ntി ം അkാലt് മലബാ
റിൽ നിലവി
ായി n ' റിkലയാണം' അഥ
വാ മലബാർ റി എn വീഡിയൻ കാലെt ചി
ി പെt റിc് പറ
.് 1800-ൽ െകാcി
രാജാവായി n രാജരാമവർm
ർ അ ാടി
യിെല റിയാനി ിസ്തയാനി കcവടkാർk് ക
cവടtിന് പണം ചി ിവായ്പ നൽകിയി nതാ
യി ചരി ം സാkയെp
. അതിνം എ
േയാ µm് 1577-ൽ ഇnയാ സnർശനം നടtിയ

ൈചനയിൽ നി ll േപാർ ഗീസ് മിഷണറിമാർ
െകാ
രിൽ µസിരിസ് സnർശി ക ം ൈവ
pിൻേകാ യിൽ െസമിനാരി sാപി ക ം അ
വഴി ചി ി വർtനം നട ക ം െചയ്തതാ
.് 1830-കളിൽ
ർ കൽദായ വ
യി േരഖക
ലിയ പllിയിലാണ് ചരി tിൽ ആദയമായി േക
രളtിൽ വയവsാപിത ചി ി നടtിയതായി ക
െ tിയി llത്. പllിപണിkായി നടtിയ
ചി ിk് തയമായ കണ ക ം എnിേനെറ പാ
ം ഉ ായി nെ . കാലാnേരണ
ർ റിkmനിക െട നാടായി. പ ണ
െട
ആവിർഭാവേtാെട വയkികളിൽ നിn് sാപ
ന
ം കmനിക ം സഹകരണസംഘ
ം ചി
ിനടtി കാരായി. കcവടkാ ം ശmളkാരാ
യ ജീവനkാ ം ചി ി അംഗ ളായി. പണtിന്
ആവശയkാ െട എ ം ടിയേതാെട േലലcി ി
കൾ ട ി. സംsാനെt ചി ിരംഗം ർണമാ
ം സവകാരയേമഖല െട ൈകയിലായി
എ
n് ക ് 1967-െല ര ാം ഇ.എം.എസ്. മnിസ
ഭ ചി ിയിൽ സർkാർ ഇടെപടൽ നടtാൻ തീ
മാനി കയായി
. അെkാlം ബഡ്ജ ിൽ ധ
നകാരയമnി പി.െക.
് ഇത് സംബnിc
സ്താവന നടtി. സ്െപഷയൽ ഓഫീസെറ നിയ
മി . റിേpാർ കി ിയ µറയ്k് 1969 നവംബർ 6
-ന്
ർ ആsാനമാkി േകരള േs ് ഫിനാൻ
ഷയൽ എnർൈ സസ് (െക.എസ്.എഫ്.ഇ.)
പീകരിc് സർkാർ ഉtര വ . സവകാരയ ഷ
ക െട പിടിയിൽ നിn് നിേkപകെര േമാചിpി
kാνേdശിc് 2 ലkം പ ലധനമായി ട ി
യ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ഇn് 581 ശാഖക ം ഏഴാ
യിരtിലധികം ജീവനkാ ം ഉll sാപനമാ
ണ്. 2018-െല വാർഷിക റിേpാർ ് കാരം 36305
േകാടി പ വി വര ll sാപനം. അതിെn
തിയ പdതിയാണ് വാസിചി ി.

രപവാസിചി ി
18-νം 55-νം ഇടയ്k് ായµll ഇnയൻ പൗരnാ
രായ വാസി മലയാളികൾk് ചി ിയിൽ അംഗമാ
കാം. വാസിചി ി വഴി സമാഹരി n പണtി
െn നീkിയിരിp് (ബാ ിംഗ് ഭാഷയിൽ പറ ാൽ
ഫ്േളാ )് കയാണ്. കിഫ്ബി െട വയതയസ്ത അ
ടിsാന സൗകരയവികസന പdതികൾkായി ഉ

പേയാഗി ക. വാസി ചി ി െട ൈദനംദിന നീ
kിയിരിp് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. കിഫ്ബി െട േബാ
കളിൽ ക തലാ ം. ഈ േബാ ക െട ജാമയ
kാരൻ േകരള സർkാരാണ്. കിഫ്ബി േബാ ക
ളിൽ നിn് സവ പി n കയാണ് വികസന പd
തികൾ ർtീകരിkാൻ െചലവി ക. ചി ി ക
െട നീkിയിരിp് മാ മാണ് ഉപേയാഗെp
n
ത് എnതിനാൽ ചി ി െട ഗമമായ നടtിpി
ന് പണമിlാെത വ n അവs
ാകിl. ചി ി
kായി തൽ ക േവ ിവnാൽ േനരെt സവ
പിkെp കിഫ്ബി േബാ കളിൽ നിn് തിരി
െക എ t് ഉപേയാഗിkാനാ ം.
പ ലkം പ വെര ഒേnാ അതിലധികേമാ
ചി ികളായി വാസി മലയാളിk് ചി ി അംഗതവ
െമ kാം. ചി ി ഇടപാ കെളlാം ഓൺൈലൻ
വഴി നടtാനാ ം എnത് വാസി ചി ിെയ മ
ചി ികളിൽ നിn് വയതയസ്തമാ
. െഡബി
് കാർഡ്, െന ് ബാ ിംഗ് എnീ സൗകരയ
പ
േയാഗിc് വിേദശ നിn് പണമടയ്kാം. ഓൺ
ൈലനി െട ചി ിേലലtിൽ പെ kാം. േലല
ക ഓൺൈലനി െട ലഭി ക ം െച ം. േല
ല കയ്k് ഈ നൽ n സംബnിc നട
പടി മ െളlാം ഓൺൈലനിൽ െചyാനാ ം.
െമാൈബൽ ആpിേkഷൻ, െവബ്ൈസ ് എnി
വയി െട എlാ ചി ി ഇടപാ ക ം നടtാനാ ം.
ആഴ്ചയിൽ എlാ ദിവസ ം 24 മണി ർ വർ
tി n േകാൾെസnർ സംവിധാനം. േലാക
tിെല ഏ േകാണിൽ നി ം ചി ിെയ സംബ
nിc എlാ വിവര
ം ഓൺൈലനി െട അ
റിയാനാ ം. അവധിk് നാ ിെല n വാസി
k് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. െട ഏ ശാഖയി ം ബാ
് െചk് µഖാnിരം ചി ിപണം അടയ്kാനാ ം.
വിേദശ നിേnാ, നാ ിേലാ വാസിചി ി ഇട
പാ കൾ കയാഷായി (േനാ ിടപാട്) നടtാനാവി
l. വാസജീവിതം അവസാനിpിc് നാ ിൽ മട
ിെയ nവർk് വാസി ചി ിയിൽ അംഗമാ
യി ടരാം. േജാലി നഷ്ടെp ് വ മാനമിlാt
വർk് അ വെര ചി ിയിൽ നിേkപിc ക തി
രിെക ലഭി ക ം െച ം. കാരണം വാസി മല
യാളിk് മാ മാ ll തന സmാദയ പdതിയാ
ണ് വാസിചി ി.
എൽ.ഐ.സി. െട ഇൻഷവറൻസ്, െപൻഷൻ,

രപവാസജീവിതം അവസാനിpിc്
നാ ിൽ മട ിെയtുnവർk്
രപവാസി ചി ിയിൽ അംഗമായി
തുടരാം. േജാലി നഷ്ടെp ്
വരുമാനമിlാtവർk്
അതുവെര ചി ിയിൽ നിേkപിc
തുക തിരിെക ലഭിkുകയും
െചyും. കാരണം രപവാസി
മലയാളിk് മാരതമായുll
നൂതന സmാദയ
പdതിയാണ് രപവാസിചി ി
േs ് ഇൻഷവറൻസ് നൽ n അതയാഹിത ര
kാ പരിരk, രkിത സmാദയം എnി െന
നാല് വയതയസ്ത സാmtിക ആν ലയ ൾ
ലഭി n േലാകെt ഒേര ഒ ചി ിയാണ് വാ
സി ചി ി. അപകടമരണം, െതാഴിെല kാനാവാ
tവിധtി ll അംഗഭംഗം എnിവ സംഭവി
n അവസര ളിൽ എൽ.ഐ.സി െട ഇൻഷവ
റൻസ് പരിരk ലഭി nതിെനാpം െപൻഷνം
കി ം. ചി ി കയിൽ ഒരാൾ അടയ്kാνll ബാ
kി ക െക.എസ്.എഫ്.ഇ. തെn അട തീർ
ക ം െച ം എn േതയകത ം വാസി ചി ി
.്
േs ് ഇൻഷവറൻസാണ് അപകട ഇൻ റൻ
സ് നൽ nത്. ഇതിെn ആν ലയം ലഭിkാൻ
ചി ി കയlാെത അധികമായി ഒ
പ േപാ ം
അംഗ ൾ നൽേക തിl. വാസി ചി ി െട
തലയാൾ എn നിലയിൽ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യ്
k് ലഭി n വിഹിതtിൽ നിnാണ് ഇത് െച
ക. അംഗtിന് െപൻഷνം ഇൻഷവറൻ ം
ർണമായി തെn ലഭി ം. ചി ി ക ലഭിcി ll
അംഗtിന് ഇ െന അതയാഹിതം സംഭവി
nെത ിൽ ചി ി ക ലഭിkാൻ ഈടായി നൽകി
യ േരഖകെളാെk ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ഉടന
ടി േമാചിതമാ ം. വിേദശt് മരണം സംഭവി
n അവസര ളിൽ തേദഹം നാ ിെലtിkാ
νll െചല ം ഒpം സ രി nയാൾk് ഒnര
ലkം പ വെര പരിധി നി യിc് വിമാന ലി
ം ലഭി ം.
തെn സmാദയം േകരള ഗവൺെമ ജാമയ
tിൽ കിഫ്ബി വഴി തെn നാടിെn വികസന
tിന് ഉപേയാഗെp േmാൾ തനിെkn് േന ം
എn് ആേലാചി nവർ േപാ ം െക.എസ്.
എഫ്.ഇ. വാസി ചി ി കാണാതിരിkാനാവിl.
(േലഖകൻ ഹി sാൻ ലാ ക്സിെn µൻ േലാ ഓ
ഫീസ ംസവതnപ
വർtകνമാണ്.േഫാൺ
: 9847835566)

