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നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ പ്രവര്ത്തനം 
ക്മാല്മാനുസൃതമ്മാക്ി ആധുനികവല്ക്രിക്കുന്ന 
തിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം പല തലങ്ങളില് നെക്കുക 
യ്മാണല്്മാ. ര്മാജ്യടത്ത നിയമനിര്മ്മാണ സഭ 
കളില് വളടരലയടെ സവിലേഷതകളുള്ള 
ലകരള നിയമസഭ നിരവധി മ്മാതൃകകള് സൃഷ്ി 
ച്ിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭ്മാപ്രവര്ത്തനടത്ത കൂടുതല് 
ജനബന്ധമുള്ളതം ഉത്തരവ്മാദിത്വമുള്ളതമ്മാക്ി 
മ്മാറ്്മാന് ലക്്യമിട്്മായിരുന്നു ഈ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്. സബട്ജക്ട് കമിറ്ികള്  ആദ്യം ആവി 
ഷട് കരിച്തട് ലകരളത്തില്മാടണന്നട് നമുക് 
െിയ്മാം. ഇതട് പിന്നനീെട് പ്മാര്ലടമന്ട്  തടന്ന ആവി
ഷട് കരിച്ചു.

 സഭ്മാപ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഉള്ളെക്
ത്തിടന് ക്മാര്യത്തിലം നിലവ്മാരത്തിലം ഉയര്ന്നു 
നില്ക്കുന്ന നിയമസഭയ്മാണട് നമ്മുലെതട്. ഒരു 
പലക് ഇതിനു ക്മാരണം 1888  മുതല് ആരം 
ഭിച് നിയമനിര്മ്മാണ സഭ്മാ പ്രവര്ത്തനത്തി
ടന് പ്മാരമ്പര്യം ലകരളത്തിനട് ഉള്ളത്മാക്മാം.

 സങ്കുചിത കക്ിര്മാഷ്ടനീയത്തില്ട്പെട്ട് 
സഭ്മാ പ്രവര്ത്തനം തരംത്മാണുലപ്മായ ചുരുക്ം 
ചില സന്ദര്ഭങ്ങലള  ലകരളത്തില് ഉണ്്മായി 
ട്ടുള്ളൂ. അത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങടള അതിനിേിത 
മ്മായി വിമര്േിക്കുന്ന ഒരു ടപ്മാതസമൂഹം 
ഇവിടെയുടണ്ന്നതട് നിയമസഭയുടെ ഉത്തര 
വ്മാദിത്വം വര്ധി്പെിക്കുന്നുണ്ട്.

 ഈ ഔന്നത്യടമ്മാടക്യുടണ്ങ്ിലം 
നമ്മുടെ നിയമസഭ്മാ പ്രവര്ത്തനത്തില് വലിയ 
മ്മാറ്ങ്ങള്ക്ട് ഇനിയും ഇെമുടണ്ന്നുള്ള  
സത്യം ക്മാണ്മാതിരുന്നുകൂെ്മാ. നിയമസഭയുടെ  
പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് ഫലപ്രദമ്മാക്്മാനുള്ള 
ആധുനിക സലങ്തങ്ങള് നമള് സ്വനീകരിലക്
ണ്തണ്ട്. അതിനട്  സ്മാലങ്തികവിദ്യ അെക്
മുള്ള പുതിയ സംവിധ്മാനങ്ങടള സ്വനീകരിച്ത
ടക്മാണ്ട് മ്മാത്രമ്മായി്. പുതിയ ക്മാലത്തിനും 
സ്മാലങ്തികവിദ്യക്കുമനുസരിച്ട്  പ്രവര്ത്തനം 
ടമച്ട്പെടുത്ത്മാന് സ്മാമ്മാജികരുടെ മലന്മാഭ്മാവ
ത്തില് വലത്മായ മ്മാറ്ം വലരണ്തണ്ട്. സ്മാമ്മാ
ജികര്ക്്മായി 2021 ജൂണ് 24, 25, 26 തനീയതി 
കളില് നെന്ന പരിേനീലന പരിപ്മാെി ഈ ദിേ 
യിടല നട്്മാരു തെക്മ്മായി.

 ആേയവിനിമയത്തിനും വ്മാര്ത്ത്മാ 
വിനിമയത്തിനും അത്യ്മാധുനിക സംവിധ്മാന
ങ്ങള് ലഭ്യമ്മായ ക്മാലമ്മാണിതട്. ജനങ്ങള്മാടക 
പങ്്മാളികള്മായ ഒരു സംവിധ്മാനം കൂെിയ്മാണിതട്. 
സമൂഹമ്മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വ്മാധനീനം നമുക്െിയ്മാ
ത്തത്. ജനപ്രതിനിധികളുടെ, സഭയ്ക്കകത്ം 

തിനട് അംഗങ്ങളുടെ ഇെടപെല് സഹ്മായിക്കും.

 ബില്ലുകളുടെ ചര്ച് വിഷയലകന്ദനീകൃത
മ്മാകണം. അതിനു ബി്ിടന് ഉള്ളെക്ത്തിലലക്ട് 
കൂടുതല് പ്രലവേിച്ട്  പരിലേ്മാധന നെത്തണം. 
ആവേ്യമി്്മാത്ത വിേദനീകരണങ്ങളും ചര്ച് 
കളും ഒഴിവ്മാക്ി ബി്ിടന കൂടുതല് സമ്പുഷ്മ്മാ
ക്്മാനുള്ള സംഭ്മാവനകള് നല്കണം.

 ഇ-നിയമസഭ ലപ്മാലള്ള അത്യ്മാധു
നിക സംവിധ്മാനങ്ങളിലലക്ട് ലപ്മാക്മാന് നമള്  
നിര്ബന്ധിതര്മായിരിക്കുന്നു. മുലന്ന്മാട്്്മാടത 
പിലന്ന്മാട്ട് ലപ്മാക്മാന് ഇനി കഴിയി്. ലപ്പെര്ര
ഹിത നിയമസഭ എന്ന ലക്്യത്തിലലക്ട് മുലന്നറു
കയ്മാണട് നമള്. എ്്മാവര്ക്കും ഒന്നിച്ചു മ്മാത്രലമ 
മുലന്നെ്മാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. ആര്ക്കും സ്ംഭിച്ചു 
നില്ക്്മാന് കഴിയി്. നിയമസഭ മ്മാത്രമ്, 
ഭരണ സംവിധ്മാനമ്മാടക പരമ്മാവധി ലപ്പെര് 
രഹിതമ്മാവുകടയന്നതം അതമ്മായി ബന്ധട്പെട്ട്  
നെലക്ണ്ത്മാണട്.

 കൂടുതല് സംസ്മാരിക്കുകയും കുെച്ചു  
വിഷയങ്ങള് മ്മാത്രം പരിഗണിക്ട്പെടുകയും ടച
യ്യുന്ന രനീതികലള്മാെട് വിെപെഞ്ട് നിയമസഭയുടെ  
പ്രവര്ത്തനം ജനജനീവിതത്തിടന് കൂടുതല് ലമഖ
ലകളിലലക്ട് വ്യ്മാപി്പെിക്്മാന് കഴിയണം.

 ഭ്മാഷയുടെ ഉപലയ്മാഗത്തില് ക്മാണുന്ന  
പുരുഷലകന്ദനീകൃതമ്മായ  അവസ്ഥ  മ്മാറ്ിടയടു 
ക്്മാന് കഴിയണം. ലിംഗസമത്വം നമ്മുടെ പദ       
പ്രലയ്മാഗങ്ങളില് ആദ്യം  കകവരുത്ത്മാന് കഴി 
ഞ്്മാല് അതട് നമ്മുടെ ലബ്മാധടത്തയ്മാടക  
സ്വ്മാധനീനിക്്മാന് തെങ്ം. ഇന്നുള്ള ജന്മാധിപത്യ  
സംവിധ്മാനത്തിടന് പരിമിതികള് നമ്മുടെ നിയമ 
സഭയുടെ ഘെനടയയും പ്രവര്ത്തനരനീതിടയയും  
സ്വ്മാധനീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലബ്മാധപൂര്വമ്മായ ഇെടപെല് 
നെത്തിടക്്മാണ്ടു മ്മാത്രലമ അതിടന മ്മാറ്ിടയടുത്തട്  
നിയമസഭടയ കൂടുതല് ജന്മാധിപത്യവതട്ക
രിക്്മാനും നിയമസഭ്മാ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് 
അര്ത്ഥപൂര്ണമ്മാക്്മാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.

പുെത്മുള്ള പ്രവര്ത്തനം വലിയലത്മാതില് നിരനീ
ക്ിക്ട്പെടുകയും വിലയിരുത്തട്പെടുകയും  ടചയ്യു 
ന്നുണ്ട്. ഈ ലബ്മാധം നമ്മുടെയുള്ളില് ഉണ്്മാ 
വണം. കൂടുതല് ടമച്ട്പെട് പ്രവര്ത്തന നില 
വ്മാരത്തിലലക്ട് ഉയര്മാന് നമള് നിര്ബന്ധി 
തര്മാണട്.

 നിയമസഭക്കുള്ളിടല പ്രവര്ത്തന 
ങ്ങള് കൂടുതല് മൂര്ച്യുള്ളതം ലക്്യലവധിയു
മ്മാകണം. വിേ്മാലമ്മായ ര്മാഷ്ടനീയലബ്മാധത്ത്മാല് 
ലപ്രരിതമ്മാകണം. അതിനട് നമ്മുടെ പരമ്പര്മാ
ഗത സങ്ല്്പെങ്ങള് പലതം മ്മാലെണ്തണ്ട്. 
സഭയുടെ സമയം എങ്ങടന വിനിലയ്മാഗിക് 
ട്പെടുന്നു എന്നതട് പ്രധ്മാനമ്മാണട്. ലച്മാലദ്യ്മാത്ത
രലവള തടന്ന കൂടുതല് ലച്മാദ്യങ്ങള് ഉള്ട്പെ
ടുത്തിയും കൂടുതല് അംഗങ്ങടള പങ്്മാളികള്മാ 
ക്ിയും ടമച്ട്പെടുത്ത്മാന് കഴിലയണ്തണ്ട്. അതട്  
സ്മാധ്യമ്മാകണടമങ്ില് ഓലര്മാ അംഗവും 
തങ്ങള്ക്ട് ലഭിക്കുന്ന സമയം വളടര ശ്രദ്ിച്ട്   
ഉപലയ്മാഗട്പെടുത്തണം. ആറ്ിക്കുറുക്ി  ലവണം 
ലച്മാദ്യങ്ങള് ലച്മാദിക്്മാന്. സമയം അപഹരി 
ക്കുന്ന വലിയ ആമുഖം ഒഴിവ്മാക്ണം. ലനരിട്ട് 
ലച്മാദ്യത്തിലലക്ട് വന്ന്മാല് ക്മാര്യങ്ങള് എളു്പെ 
മ്മാകും. സമയം കൂടുതല് ലഭിക്കും. കൂടുതല് ലച്മാ
ദ്യങ്ങള് സഭയുടെ ഫട് ലള്മാെില് വരും.

 നിയമനിര്മ്മാണം കൂടുതല് ഗൗരവ
മുള്ളത്മാകണം. അതിടന് ഉള്ളെക്ം സൂക്ഷ്മ 
മ്മായി പരിലേ്മാധിച്ട്, അതിടന് സ്മാമൂഹ്യ, നിയമ 
സ്മാധുതകള് വ്യക്തമ്മായി പരിലേ്മാധിച്ട്, പഴു
തെച് നിയമങ്ങള് ഉണ്്മാക്്മാന് അംഗങ്ങളുടെ 
സജനീവവും അര്ത്ഥപൂര്ണവുമ്മായ പങ്്മാളിത്തം 
അനിവ്മാര്യമ്മാണട്. പുതിയ നിയമങ്ങള് ലപ്മാടല 
തടന്ന പ്രധ്മാനമ്മാണട് നിലവിലള്ള നിയമങ്ങ 
ളുടെ ക്മാല്മാനുസ്മാരിത പരിലേ്മാധനയും. ഇന്നട് 
അപ്രസക്തമ്മായ വകുപ്പുകളുള്ള നിയമങ്ങള് 
പുനഃപരിലേ്മാധിക്ട്പെെണം. ഈ പ്രക്ിയ 
ലകരളത്തില് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ി 
ട്ടുണ്ട്. അതട് കുലെക്കൂെി ലവഗത കകവരിക്കുന്ന 
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ലകരള ര്മാഷ്ടനീയത്തിടന് ന്മാല്്പെതട് വര്ഷ 
ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുെിച്ചുടക്മാണ്ട് ഭരണത്െര്ച് 
ലയ്മാടെ പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ നിലവില് 
വന്നു. കഴിഞ് ന്മാല്്പെതട് വര്ഷമ്മായി സി.പി.എം.
ലനതൃത്വം നല്കുന്ന ഇെതപക്വും (എല്.ഡി.എഫട്.) 
ലക്മാണ്ഗ്രസട് ലനതൃത്വം നല്കുന്ന വലതപക്വും  
(യു.ഡി.എഫട് . )  മ്മാെിമ്മാെി  ഭരണം നെത്തി
ടക്്മാണ്ിരുന്ന രനീതിക്്മാണട് ഈ ടതരടഞ്ടു 
ല്പെ്മാടെ മ്മാറ്ം വന്നതട്. പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമ 
സഭയിലലക്ട് 2021 ല്  നെന്ന ടപ്മാത ടതരടഞ്
ടു്പെിടന് ലവ്മാടട്ണ്ണല് ലമയട് 2 ന്മായിരുന്നു. നൂറ്ി 
ന്മാല്്പെതട് നിലയ്മാജകമണ്ഡലത്തിലലക്കും നെന്ന 
ടതരടഞ്ടു്പെില് അനവധി പുതമുഖങ്ങള് മത്സ
രിക്കുകയും  വിജയിക്കുകയും ടചയട്ത. സമനീപക്മാല  
നിയമസഭ്മാ ചരിത്രത്തില് ഇത്രലയടെ യുവജന 
ങ്ങളും പുതമുഖങ്ങളും ടതരടഞ്ടു്പെില് വിജയിക്കുന്നതട്  
ഇത്മാദ്യം. എല്.ഡി.എഫട്., യു.ഡി.എഫട്., എന്.ഡി.എ. 
കക്ികള് ലനര്ക്കുലനര് മത്സരിച് ടതരടഞ്ടു്പെില് 
99 സനീറ്ിടന് ലമല്ക്ല്്മാടെയ്മാണട് ഇെതമുന്നണി 
വിജ യിച്തട്. യു.ഡി.എഫി.നട് 41 സനീറ്റുകള് ടക്മാണ്ട് തൃപ്ി 
ട്പെലെണ്ി വന്നു. ലദേനീയ ജന്മാധിപത്യ സഖ്യത്തിനട് 
(എന്.ഡി.എ.) പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 
ഉണ്്മായിരുന്ന ഒരു സനീറ്ട് ഇത്തവണ നഷ്മ്മായി. 

ലക്മാവിഡട് -19 ടന് പശ്്മാത്തലത്തില് കര്േന 
നിയന്ത്രണങ്ങലള്മാടെയ്മാണട് പതിനഞ്മാം ലകരള  
നിയമസഭയിലലക്കുള്ള ടതരടഞ്ടു്പെട് നെന്നതട്. 2021 
ടഫബ്രുവരി 26 ന്മാണട് ലകരളത്തില് ടപ്മാതടതര
ടഞ്ടു്പെിന്മായുള്ള വിജ്്മാപനം പുെട്പെടുവിച്തട്. 
ന്മാമനിര്ല്ദേേ പത്രിക സമര്്പെിക്കുന്നതിനുള്ള തനീയതി 
2021 മ്മാര്ച്ട് 12 മുതല് മ്മാര്ച്ട് 19 വടരയ്മായിരുന്നു. 
മ്മാര്ച്ട്  20 നട് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിലേ്മാധന  
നെന്നു. ലന്മാമിലനഷന് പിന്വലിക്്മാനുള്ള അവസ്മാന 
തനീയതി മ്മാര്ച്ട് 22 ആയിരുന്നു. ലക്മാവിഡട് ബ്മാധിതര്, 
ക്വ്മാെന്നീനിലള്ളവര്, പ്ര്മായ്മാധിക്യം, േ്മാരനീരിക അവ
േതകള് എന്നിവ മൂലം ബുദ്ിമുട്ടുന്നവര് എന്നിവരില് 
നിന്നും ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥര് ലനരിടട്ത്തി ലപ്മാസ്റ്റല് ലവ്മാട്ട് 
ലേഖരിച്ചു. ടതരടഞ്ടു്പെട് ലജ്മാലികളില് നിയുക്ത
ര്മായ ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥര്ക്ട് മണ്ഡലത്തിടല ഒരു ലകന്ദ 
ത്തില് ലവ്മാട്ട് ലരഖട്പെടുത്ത്മാന് അവസരം നല്കി 
യതം ഈ ടതരടഞ്ടു്പെിടന  ശ്രലദ്യമ്മാക്ി. ആയിരം 
ലവ്മാട്ര്മ്മാര്ക്ട് ഒരു ബൂത്തട് എന്ന നിലയില് ബൂത് 
കള് ക്മനീകരിക്കുകയും ബൂത്കളുടെ എണ്ണം  
വര്ദ്ി്പെിക്കുകയും ടചയ്ിരുന്നു. ക്മാഴ്ചയി്്മാത്ത  
ലവ്മാട്ര്മ്മാര്ക്്മായി ടരെയില് ബ്മാലറ്ട് ലപ്പെര് എ്്മാ 
ലപ്മാളിംഗട് ബൂത്കളിലം സജ്ജമ്മാക്ിയിരുന്നു. ലവ്മാട്ട് 
ടച്്മാടനത്ന്നവര്ക്ട് മ്മാസട് കട്, കയ്യുെ, സ്മാനി 
കട്സര് എന്നിവയും ബൂത്കളില് ലഭ്യമ്മാക്ി.

ഇത്തവണ  53 പുതമുഖങ്ങള്മാണട് നിയമസഭ 
യിടലത്തിയതട്. ആടകയുള്ള 140 മണ്ഡലങ്ങളില് 

ഒരു ഘെകകക്ിയില് ഒരംഗം മ്മാത്രമുള്ള  
ജനപ്രതിനിധികള് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ 
യിലം ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ിട്ടുണ്ട്. ഒറ്യംഗങ്ങള് കൂടു 
തലം ഇെതമുന്നണിയില്മാണട്. ഭരണമുന്നണിയിടല  
ഘെകകക്ികള്മായ ലക്മാണ്ഗ്രസട് (എസട്) ടല കെന്ന 
്പെള്ളി ര്മാമചന്ദനും (കണ്ണൂര്), എല്.ടജ.ഡി.യിടല  
ടക.പി. ലമ്മാഹനനും (കൂത്പെമ്പട്), ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് 
(ബി) യിടല ടക.ബി.ഗലണഷട് കുമ്മാറും (പത്തന്മാപുരം),  
ജന്മാധിപത്യ ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസിടല ആന്ണി 
ര്മാജുവും (തിരുവനന്തപുരം),  ഐ.എന്.എല്.ടല 
അഹമദട് ലദവര് ലക്മാവിലം (ലക്മാഴിലക്്മാെട് സൗത്തട്), 
ന്മാഷണല് ടസക്കുലര് ലക്മാണ്ഫെന്സിടല  
വി. അബട്ദുെഹിമ്മാനും (ത്മാനൂര്) ആണട് പ്മാര്ട്ിയിടല 
ഒറ്യ്മാള്മായി പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല 
ത്ന്നതട്.

യു.ഡി.എഫിലം ഇക്കുെി ഒറ്യ്മാള് തരംഗ 
മുണ്ട്. ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് (ലജക്ബട്) ടല അനൂപട്  
ലജക്ബട് (പിെവം), ആര്.എം.പി.യിടല ടക.ടക. രമ 
(വെകര) എന്നിവര്മാണട് ഐക്യ ജന്മാധിപത്യമുന്നണി
യിടല ഒറ്യംഗങ്ങള്. 

പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഒന്നി
ച്ചു  പ്രവര്ത്തിച് ചിലര്  പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമ 
സഭയില്  എതിര്പക്ത്തിരിക്കും. യു.ഡി.എഫിടന് 
ഭ്മാഗമ്മായിരുന്ന ലകരളലക്മാണ്ഗ്രസട്(എം) ലജ്മാസട് 
പക്ടത്ത ആഭ്യന്തര പ്രേട് നങ്ങളുടെ ലപരില് 2020 ല് 
ഐക്യ ജന്മാധിപത്യ മുന്നണിയില്  നിന്നട് പുെത്ത്മാ
ക്ിയിരുന്നു.  അലത്മാടെ യു.ഡി.എഫട്. വിട്ട് എല്.
ഡി.എഫിടന് ഭ്മാഗമ്മായ ലജ്മാസട് പക്ം 2021 ടല  
ടതരടഞ്ടു്പെില് ലഭിച് 5 സനീറ്റുകളുമ്മായി എല്.ഡി. 
എഫട് ലചരിയില്മാണട്.   

എല്.ഡി.എഫിടന് ഭ്മാഗമ്മായി 2019 ടല  
ഉപടതരടഞ്ടു്പെിലൂടെ പ്മാല്മാ നിലയ്മാജകമണ്ഡല
ത്തില് നിന്നട്  വിജയിച് എന്.സി.പി.യിടല മ്മാണി 
സി.ക്മാ്പെന് 2021 ടല നിയമസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു 
്പെില് എന്.സി.പി. യില് നിന്നും എല്.ഡി.എഫില് 
നിന്നും വിട്ട് യു.ഡി.എഫിടന് ഭ്മാഗമ്മായി. 2021 ടല 
ടതരടഞ്ടു്പെില് ഐക്യ ജന്മാധിപത്യമുന്നണി 
യുടെ പിന്തുണലയ്മാടെ മത്സരിച് അല്ദേഹം ലകരള 
ലക്മാണ്ഗ്രസട്(എം) സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥി ലജ്മാസട് ടക. 
മ്മാണിടയ പര്മാജയട്പെടുത്തി പ്മാല്മാ നിലയ്മാജക 
മണ്ഡലം നിലനിര്ത്തി.  

2016 നു ലേഷമുണ്്മായ  മടറ്്മാരു പ്രധ്മാന 
മ്മാറ്ം ലല്മാകട് ത്മാന്ത്രിക്ട് ജനത്മാദളും, ഇന്ത്യന്  
ന്മാഷണല് ലനീഗം എല്.ഡി.എഫിടന് ഭ്മാഗമ്മായത്മാണട്. 
എല്.ടജ.ഡി.യിടല ഏക അംഗം ടക.പി.ലമ്മാഹനന് 
2011-ടല യു.ഡി.എഫട്. മന്ത്രിസഭയില് കൃഷിമന്ത്രിയ്മാ
യിരുന്നു.
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53 ഇെങ്ങളില് പുതമുഖങ്ങള് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്തട് 
ലകരള ര്മാഷ്ടനീയത്തിടല തലമുെമ്മാറ്ത്തിടന് സൂചന 
യ്മായി വിലയിരുത്തട്പെടുന്നു.

ടെലക്്മാര്ഡുകളുടെ ഉെമകള്മായ രണ്ടു ലപരും 
ഇക്കുെി നിയമസഭയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലക്മാഴി 
ലക്്മാെട് ലന്മാര്ത്തട് മണ്ഡലത്തില് നിന്നും വിജയിച് 
സി.പി.എം. അംഗം ലത്മാട്ത്തില് രവനീന്ദന് ര്മാജ്യത്തട് 
ഏറ്വും കൂടുതല് ക്മാലം ലമയര് പദവിയിലിരുന്ന വ്യ
ക്തിയ്മാണട്. ടപരിന്തല്മണ്ണയില് നിന്നുള്ള മുസനീം ലനീഗട് 
അംഗം നജനീബട് ക്മാന്തപുരം 2010 ല് ഉണ്ണിക്കുളം പഞ്മായ
ത്തംഗമ്മായി ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്തട് സംസ്ഥ്മാനടത്ത  
ടെലക്്മാര്ഡട് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെയ്മായിരുന്നു. 

ബ്മാലലശേരി നിലയ്മാജകമണ്ഡലത്തില് നിന്നും 
നിയമസഭയില് എത്തിയ  27 വയസുള്ള ടക.എം. 
സച്ിന്ലദവ്മാണട് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ 
യിടല ഏറ്വും പ്ര്മായം കുെഞ്യംഗം. മു്പെതിനട് 
ത്മാടഴ പ്ര്മായമുള്ള ഒര്മാള് കൂെിയുണ്ട് പതിനഞ്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില്. തിരുവമ്പ്മാെി നിലയ്മാജകമ
ണ്ഡലത്തിടന് പ്രതിനിധി സി.പി.എം. അംഗം ലിലന്്മാ  
ലജ്മാസഫിടന് പ്ര്മായം 28 വയസ്മാണട്. പത്ത്മാം വട്ം  
എം.എല്.എ. ആകുന്ന ടത്മാടുപുഴ മണ്ഡലത്തില് 
നിന്നും വിജയിച് 80 വയസുള്ള പി.ടജ. ലജ്മാസഫട് ആണട്  
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല ഏറ്വും പ്ര്മായം 
കൂെിയ അംഗം. 

പതിടന്മാന്നട് വനിത്മാ പ്രതിനിധികളുള്ള  
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഏറ്വും  
കൂടുതല് ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ം ലനെിയതം ഒരു 
വനിതയ്മാണട്. മട്ന്നൂര് നിലയ്മാജകമണ്ഡലത്തിടല 
സി.പി.എം. അംഗവും മുന് സംസ്ഥ്മാന ആലര്മാഗ്യ  
കുടുംബലക്മ വകുപ്പുമന്ത്രിയുമ്മായ ടക.ടക.കേലജ.  
ടത്മാട്ടുത്ത എതിര് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിടയക്്മാളും 60963  
ലവ്മാട്ടുകള്മാണട് കേലജ ലനെിയതട്.  65 വയസ്സുള്ള  
അവര് ഏറ്വും പ്ര്മായം കൂെിയ വനിത്മാംഗവുമ്മാണട്. 
38 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെ സംസ്ഥ്മാനടത്ത  
ഏറ്വും കുെഞ് ഭൂരിപക്ം ലനെിയതട് ടപരുന്തല്മണ്ണ  
മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള മുസനീം ലനീഗട് അംഗം നജനീബട് 
ക്മാന്തപുരമ്മാണട്. 

"t\m«'¡pw In«n thm«v
ടതരടഞ്ടുപ്പുകളില് ഒരു സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിക്കും ലവ്മാട്ട് നല്കു 
ന്നി് എന്ന അഭിപ്ര്മായം ലരഖട്പെടുത്ന്നതിനുള്ള 'ലന്മാട്'യ്ക്കട് ഇത്തവ
ണയും എ്്മാ മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നും ലവ്മാട്ടു കിട്ി. ഏറ്വും കൂടുതല് 
'ലന്മാട്' ഓപട്ഷന് ഉപയ്മാഗിച്തട് തലലശേരിയിടല ലവ്മാട്ര്മ്മാര്മാണട്; 
2313 ലവ്മാട്ട്. ഏറ്വും കുെവട്ട് ലവ്മാട്ടുകള് 'ലന്മാട്'യ്ക്കട് ലഭിച്തട് ടക്മാടു 
വള്ളി  മണ്ഡലത്തില്മായിരുന്നു;  269 ലവ്മാട്ടുകള്മാണട്            അവിടെ 'ലന്മാട്'ക്ട്  
കിട്ിയതട്. ടതരടഞ്ടുപ്പുകളില് ലവ്മാട്ര്മ്മാര്ക്ട് 'ലന്മാട്' എന്ന  
ഓപട്ഷന് ഉള്ട്പെടുത്തണടമന്ന 2013 ടല സുപ്രനീംലക്മാെതി  
വിധിയുടെ അെിസ്ഥ്മാനത്തില്മാണട് ഇന്ത്യയില് അപ്രക്മാരമുള്ള ജന
ഹിത മ്മാനദണ്ഡം  കൂെി ഉള്ട്പെടുത്തിയതട്. 

A¦¡f¯nÂ IqSpXÂ t]À
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിലലക്ട് നെന്ന ടതരടഞ്ടു്പെില് 
മൂന്നട് പ്രധ്മാന മുന്നണികള്മാണട് ലപ്മാരിനട് മുന്നിരയില് ഉണ്്മായിരു
ന്നടതങ്ിലം ഓലര്മാ സനീറ്ിലലക്കും ലവണ്ി മത്സരിച്വര് ഏടെയ്മായി 
രുന്നു. ഇത്തവണ ഏറ്വും കൂടുതല് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥികള്, 11 ലപര് വനീതം 
മത്സരിച്തട് 7 മണ്ഡലങ്ങളില്മായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജി്യിടല 
ലനമം, ലക്മാട്യടത്ത പ്മാല്മാ, പ്മാലക്്മാടട് മണ്ണ്മാര്ക്്മാെട്, തൃത്ത്മാല,  
ലക്മാഴിലക്്മാടട് ടക്മാടുവള്ളി, കണ്ണൂരിടല ലപര്മാവൂര്, ക്മാസര്ലഗ്മാടട് 
ക്മാഞ്ങ്ങ്മാെട്  എന്നനീ  മണ്ഡലങ്ങളില്മാണട്  ഏറ്വും കൂടുതല്  
സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥികള് മത്സരിച്തട്. മൂന്നുലപര് മ്മാത്രം മത്സരിച് ഇടുക്ിയിടല 
ലദവികുളത്ത്മാണട് ഏറ്വും കുെവട് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥികള്.
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പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ഒന്ന്മാം 
സലമളനം 2021 ലമയട് 24 നട് ആരംഭിക്കുകയും 2021 
ജൂണ് 10 നട് അവസ്മാനിക്കുകയും ടചയട്ത. ആടക 12 
ദിവസം സലമളിച് സഭ ഭരണഘെന്മാപരമ്മായ പല 
കര്ത്തവ്യങ്ങളും നിെലവറ്ി. 

 2021 ഏപ്രില് 6 നട് നെന്ന ടപ്മാതടതരടഞ്
ടു്പെിനട് ലേഷം ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷടന് 
3.5.2021-ടല ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് മുലഖന രൂപനീകൃത
മ്മായ പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ ഏടെ പ്രലത്യക
തകള് നിെഞ്ത്മായിരുന്നു. അതിടല്മാന്നട്, 53 പുതമുഖ
ങ്ങള് സഭയിലലക്ട് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു എന്നത്മാണട്. 

 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ നിലവില് 
വന്നതിനട് ലേഷമുളള പുതിയ മന്ത്രിസഭ 2021 ലമയട് 
20നട് അധിക്മാരലമറ്റു. പിണെ്മായി വിജയടന് ലനതൃ
ത്വത്തിലളള മന്ത്രിസഭ അന്നുതടന്ന ആദ്യലയ്മാഗം  
ലചരുകയും നിയമസഭ്മാ സലമളനം വിളിച്ചു ലചര്ക്്മാന് 
ഗവര്ണലെ്മാെട് േിപ്മാര്േ ടചയ്യുകയും ടചയട്ത.  
മന്ത്രിസഭ്മാ ലയ്മാഗത്തില്, നിയമസഭയുമ്മായി ബന്ധ
ട്പെട്ട് ‘30- കുന്നമംഗലം’ മണ്ഡലത്തില് നിന്നും  
ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട് പി.െി.എ.െഹനീമിടന സ്നീക്റുടെ  
ഉലദ്യ്മാഗത്തിടന് കര്ത്തവ്യങ്ങള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നതി
ന്മായി (ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര്) നിയമിക്കുന്നതിനട് ഗവര്ണ
ലെ്മാെട് േിപ്മാര്േ ടച്്മാനും 2021 ലമയട് 24 നട് അംഗ
ങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ് നെത്ത്മാനും 2021 ലമയട് 25നട് 
സ്നീക്റുടെ ടതരടഞ്ടു്പെട് നെത്ന്നതിനുളള തനീയതി
യ്മായി നിശ്യിക്കുന്നതിനട് ഗവര്ണ്ണലെ്മാെട് േിപ്മാര്േ 
ടച്്മാനും മന്ത്രിസഭ തനീരുമ്മാനിച്ചു. അംഗങ്ങള്ക്ട് 
ഒന്ന്മാം സലമളനത്തിനുളള സമന്സട് 2021 ലമയട് 
21 നട് അയച്ചു.

സ്പീക്കര് പ്രോടെം
 ഭരണഘെന്മാനുസൃതമ്മായ അധിക്മാരം 

വിനിലയ്മാഗിച്ട്, മന്ത്രിസഭയുടെ േിപ്മാര്േ പ്രക്മാരം 
പി.െി.എ. െഹനീമിടന സ്നീക്ര് ലപ്ര്മാടെമ്മായി 2021 
ലമയട് 21 നട് ഗവര്ണര് നിയമിച്ചു.  ഭരണഘെനയുടെ 
അനുലഛേദം 188 അനുസരിച്ട് ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്െ്മായ  
പി.െി.എ. െഹനീം മുമ്പ്മാടക മറ്ംഗങ്ങള് സത്യപ്ര 
തിജ് ടചയ്യുന്നതിന്മായും ഗവര്ണര് അല്ദേഹടത്ത  
നിയമിച്ചു.  (Person before whom the members 
of the newly constituted Kerala Legislative 
Assembly shall make and subscribe oath or 
affirmation).  അന്നുതടന്ന പി.െി.എ. െഹനീം ഗവര്ണര് 
മുമ്പ്മാടക പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല ഒരംഗ
മ്മായി സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത.

അംഗങ്ങളുടെ സത്യരേതിജ്ഞ
 2021 ലമയട് 24നട് ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് പി.െി.എ. 

െഹനീമിടന് അദ്്യക്തയില് സഭ സലമളിച്ചു. 136  
അംഗങ്ങള് അലന്ന ദിവസം സഭ്മാംഗങ്ങള്മായി 
സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത. സത്യപ്രതിജ് ടച്്മാന്  
ഹ്മാജര്മാക്മാതിരുന്ന ടക. ബ്മാബു, (ടനന്്മാെ) വി. അബട്ദു
െഹിമ്മാന് എന്നിവര് 2021 ലമയട് 28 നും എം. വിന്ടസന്ട് 
2021 ജൂണ് 9 നും അംഗങ്ങള്മായി സത്യപ്രതിജ് 
ടചയട്ത.

സഭാ പ്േതാവ്
  ''സഭ്മാ ലനത്മാവട് '' എന്ന്മാല് സഭയിടല  

ഒരംഗമ്മാടണങ്ില് മുഖ്യമന്ത്രിയ്മായിരിക്കുന്നത്മാണട് എന്നട് 
സഭ്മാ ചട്ം 2(1) നിഷട് കര്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്പ്രക്മാരം
2021 ലമയട് 24 മുതല് മുഖ്യമന്ത്രി പിണെ്മായി വിജയ 
ന്മാണട് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ലനത്മാവട്.

സ്പീക്കറുടെ ടതരടഞെടുപ്്
 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ സ്നീക്ര് 

ടതരടഞ്ടു്പെട് 2021 ലമയട് 25 നട് നെന്നു. സ്നീക്ര് 
സ്ഥ്മാനലത്തക്ട് എം.ബി. ര്മാലജഷട്, പി.സി.വിഷ്ണുന്മാഥട് 
എന്നിവര് ന്മാമനിര്ല്ദേേം ടച്ട്പെട്ിരുന്നു. സ്നീക്ടെ 
ടതരടഞ്ടുക്കുന്നതിന്മായി സഭ ലവ്മാടട്ടു്പെട് നെത്തി. 
എം.ബി. ര്മാലജഷിനട് 96 ലവ്മാട്ടും പി.സി. വിഷ്ണുന്മാ
ഥിനട് 40 ലവ്മാട്ടും ലഭിച്ചു. എം.ബി. ര്മാലജഷട് പതി
നഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ സ്നീക്െ്മായി  
ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട് വിവരം ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് 
സഭടയ അെിയിച്ചു.

രേതിപക്ഷ പ്േതാവിടേ അംഗപീകരിച്ചത്
 പ്രതിപക് മുന്നണിയില് ഏറ്വും വലിയ 

കക്ിയ്മായ ഇന്ത്യന് ന്മാഷണല് ലക്മാണ്ഗ്രസട്  
നിയമസഭ്മാകക്ി ലനത്മാവ്മായ വി.ഡി. സതനീേടന 
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ പ്രതിപക്  
ലനത്മാവ്മായി സ്നീക്ര് 2021 ലമയട് 25 നട് അംഗനീകരിച്ചു.
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ഗവര്ണറുടെ രേസംഗം
 നിയമസഭയിലലക്കുളള  ഓലര്മാ ടപ്മാതടത

രടഞ്ടു്പെിനും ലേഷമുളള ഒന്ന്മാമടത്ത സലമള
നത്തിടന് തെക്ത്തില് ഗവര്ണര് നിയമസഭടയ 
അഭിസംലബ്മാധന ടചല്ണ്ത്മാടണന്നട് ഭരണഘെ
നയുടെ അനുലഛേദം 176 വ്യവസ്ഥ ടചയ്ിട്ടുണ്ട്.  ഇത
നുസരിച്ട് 2021 ലമയട് 28 ടവളളിയ്മാഴ്ച ഗവര്ണര് 
സഭടയ അഭിസംലബ്മാധന ടചയ്ട് പ്രസംഗിച്ചു.   
ഗവര്ണര് സഭയില് ടചയ് പ്രസംഗത്തിനട് നന്ദി  
ലരഖട്പെടുത്തിടക്്മാണ്ട് സഭ്മാംഗം ടക.ടക. കേലജ 
െനീച്ര്  പ്രലമയത്തിനട് ലന്മാട്നീസട് നല്കി. നന്ദിപ്ര
ലമയത്തിന്ലമല് ഗവര്ണറുടെ പ്രസംഗത്തില്  
പര്മാമര്േിച് സംഗതികടള സംബന്ധിച്ട് 2021 ലമയട് 
31, ജൂണ് 1, 2 എന്നനീ തനീയതികളില് സഭയില് ചര്ച് 
നെന്നു. ടക.ടക.  കേലജ െനീച്ര് അവതരി്പെിച്  
പ്രലമയത്തിനട് 48 ലഭദഗതി ലന്മാട്നീസുകള് ലഭിച്ിരുന്നു. 
മൂന്നട് ദിവസടത്ത ചര്ച്യട് ടക്്മാടുവില് 2021 ജൂണ്  
2 നട് ലഭദഗതികള് സഭ തളളുകയും നന്ദിപ്രലമയം  
പ്മാസ്്മാക്കുകയും ടചയട്ത.  ഗവര്ണര് സഭയില് ടചയ് 
പ്രസംഗത്തിനട് സഭ നന്ദി ലരഖട്പെടുത്തിയ ക്മാര്യം  
സ്നീക്ര് അന്നു തടന്ന ഗവര്ണടെ അെിയിക്കുകയു
ണ്്മായി.  നന്ദിപ്രലമയം  പ്മാസ്്മാക്ിയതിനട് സഭ്മാംഗ 
ങ്ങള്ക്ട് ഗവര്ണര് നന്ദി ലരഖട്പെടുത്കയും പതി 
നഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ തെര് പ്രവര്ത്തന 
ങ്ങള്ക്ട് എ്്മാവിധ ഭ്മാവുകങ്ങള് ലനരുകയും ടചയട്ത.

ടെപയൂട്ി സ്പീക്കറുടെ ടതരടഞെടുപ്്
 ഒരു സംസ്ഥ്മാനത്തിടല ഓലര്മാ സഭയും 

അതിടന് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ടെ കഴിയുന്നതം ലവഗം  
ടതരടഞ്ടുലക്ണ്ത്മാണട് എന്നട് അനുലഛേദം 178 
അനുേ്മാസിക്കുന്നു. സഭ്മാ ചട്ം 8 (1) അനുസരിച്ട് 
ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റുടെ ടതരടഞ്ടു്പെിനുളള തനീയതി 
നിശ്യിലക്ണ്തട് സ്നീക്െ്മാണട്.  ഇതിന്പ്രക്മാരം  
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ടഡപയൂട്ി  
സ്നീക്ര് ടതരടഞ്ടു്പെട് 2021 ജൂണ് 1 നട് നെത്ത്മാന്  
സ്നീക്ര് തനീരുമ്മാനിച്ചു.  അലന്ന ദിവസം    സഭ്മാംഗം  ചിറ്യം  
ലഗ്മാപകുമ്മാെിടന് ലപരട് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റുടെ  
സ്ഥ്മാനലത്തക്ട് നിര്ല്ദേേിച്ചുടക്മാണ്ട് രണ്ട് ന്മാമ 
നിര്ല്ദേേപത്രികകള് ലഭിച്ചു. മറ്ട് ന്മാമനിര്ല്ദേേ 
പത്രികകള് ലഭിക്്മാത്തതിന്മാല് ചിറ്യം ലഗ്മാപകുമ്മാ
െിടന പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ടഡപയൂട്ി  
സ്നീക്െ്മായി ടതരടഞ്ടുത്ത വിവരം സ്നീക്ര് സഭടയ 
അെിയിച്ചു.

ധേകാര്യം 
(i) പുതുക്കിയ ബജറ്ിടറെ അവതരണം
 2021 ജൂണ് 4നട്  ധനക്മാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി  

ടക.എന്. ബ്മാലലഗ്മാപ്മാല് 2021-22 സ്മാമ്പത്തിക 
വര്ഷലത്തക്കുളള പുതക്ിയ ബജറ്റും ലവ്മാട്ട് ഓണ് 
അക്ൗണ്ടും അവതരി്പെിച്ചു.  ബജറ്ിന്ലമലളള ടപ്മാത
ചര്ച് 2021 ജൂണ് 7,8,9 തനീയതികളില്മായി നെന്നു.

(ii) പ്വാട്് ഓണ് അക്കകൗണ്്
 2021 ആഗസ്റ്റട് മുതല് ഒലക്്മാബര് വടരയുളള 

മ്മാസങ്ങളിലലക്കുളള ലകരള സര്ക്്മാരിടന് ടചലവിനട് 
ലവണ്ിയുളള സഹ്മായധനം (ലവ്മാട്ട് ഓണ് അക്ൗണ്ട്) 
സഭ 2021 ജൂണ് 10 നട് ചര്ച്യ്ക്കട് ലേഷം അനുവദിച്ട് 
നല്കി.

േിയമേിര്മാണ കാര്യം
(i) 2021 ടെ പ്കരള സാംക്രമിക പ്രാഗങ്ങള്  ബില്
 ഒന്ന്മാം സലമളനക്്മാലയളവില് 2021 ടല 

ലകരള സ്മാംക്മിക ലര്മാഗങ്ങള് ബില് സഭ  
പ്മാസ്്മാക്ി.  ബില് 2021 ജൂണ് 3നട് സഭയില് അവത
രി്പെിക്കുകയും അന്നു തടന്ന പ്മാസ്്മാക്കുകയും ടചയട്ത.  
ഇതിലലയ്ക്ക്മായി ബന്ധട്പെട് ചട്ങ്ങള് (ചട്ം 76 (1) എ, 
77, 237) സഭ ത്മാല്ക്്മാലികമ്മായി സസട് ടപന്ട് ടചയ്ി 
രുന്നു.

(ii)  ധേകാര്യ ബില്ലുകള്
 ലകരള സര്ക്്മാരിടന് ധനക്മാര്യ നിര്ല്ദേേ

ങ്ങള്ക്ട് പ്ര്മാബല്യം നല്കുന്നതിലലയ്ക്കുളള 2021 ടല 
ധനക്മാര്യ  ബില്, 2021 ടല ലകരള ധനക്മാര്യ (2 ്മാം 
നമ്പര്) ബില് എന്നിവ 2021 ജൂണ് 10 നട് ധനക്മാര്യ 
വകുപ്പുമന്ത്രി ടക.എന്. ബ്മാലലഗ്മാപ്മാല് അവതരി്പെിച്ചു.

(iii)  ധേവിേിപ്യാഗ ബില്
 2021 ആഗസ്റ്റട് മുതല് ഒലക്്മാബര് വടരയുളള 

മ്മാസങ്ങളിലലക്കുളള ലകരള സര്ക്്മാരിടന് ടചലവട് 
ലനരിടുവ്മാന് ലവണ്ിവരുന്ന പണത്തിടന് വിനി
ലയ്മാഗത്തിനട് വ്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്ന 2021-ടല ലകരള 
ധനവിനിലയ്മാഗ (ലവ്മാട്ട് ഓണ് അക്ൗണ്ട് 2-്മാം  
നമ്പര്)  ബില് 2021 ജൂണ് 10 നട് ധനക്മാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി  
ടക.എന്.ബ്മാലലഗ്മാപ്മാല് സഭയില് അവതരി്പെിച്ചു. 
ബില് സഭ അന്നട് തടന്ന പ്മാസ്്മാക്ി.

ഗവണ്ടമറെ് രേപ്മയങ്ങള്
 ഈ സഭ്മാ സലമളനക്്മാലയളവില്  

ഗവണ്ടമന്ിടന് ഭ്മാഗത്തട് നിന്നും രണ്ട് പ്രലമ
യങ്ങള് ചട്ം 118 അനുസരിച്ട് അവതരി്പെിക് 
ട്പെട്ടു. രണ്ടുപ്രലമയങ്ങളും സഭ ഐകകണട് ല്്യന 
അംഗനീകരിച്ചു. ലകന്ദഭരണ പ്രലദേമ്മായ ലക് 
ദ്വനീപിടന് അഡട്മിനിസട് ലരേറ്ടെ തല്സ്ഥ്മാനത് നിന്നും 
നനീക്ം ടചയ്യുന്നതിനും ലക്ദ്വനീപിടല ജനങ്ങളുടെ  
സംസട് ക്മാരവും ജനീവലന്മാപ്മാധികളും സംരക്ിക്കുന്ന
തിനും ലകന്ദ സര്ക്്മാര് ഇെടപെണടമന്ന ആവേ്യം  
സംബന്ധിച്ത്മായിരുന്നു സഭ അംഗനീകരിച് ഒരു  
പ്രലമയം. 2021 ലമയട് 31 നട് പ്രലമയം മുഖ്യമന്ത്രി  
പിണെ്മായി വിജയന്മാണട് അവതരി്പെിച്തട്. ലക്മാവിഡട്  
വ്മാകട് സിന് സൗജന്യവും സമയബന്ധിതവുമ്മായി  
സംസ്ഥ്മാനങ്ങള്ക്ട് ലഭ്യമ്മാക്കുന്നതിനട് ലകന്ദ 
സര്ക്്മാരിലന്മാെട് ആവേ്യട്പെടുന്ന പ്രലമയം ആലര്മാ
ഗ്യവും വനിത്മാ േിശുലക്മവും വകുപ്പുമന്ത്രി വനീണ്മാ  
ലജ്മാര്ജ്മാണട് അവതരി്പെിച്തട്.  ഈ പ്രലമയം 2021 
ജൂണ് 2 ന്മാണട് അവതരി്പെിച്ട് അംഗനീകരിക്ട്പെട്തട്.  

മറ്് സഭാ േെപെികള് 
 ആടക 12 ദിവസം ലയ്മാഗം ലചര്ന്ന ഒന്ന്മാം 

സലമളന ക്മാലയളവില് 7 അെിയന്തരപ്രലമയ  
ലന്മാട്നീസുകളും 14 ശ്രദ് ക്ണിക്ല് ലന്മാട്നീസു 
കളും 89 സബട്മിഷനുകളും സഭ മുമ്പ്മാടക പരിഗണി
ക്കുകയുണ്്മായി.  സലമളനവുമ്മായി ബന്ധട്പെട് 120  
നക്ത്രചിഹ്നമിട് ലച്മാദ്യങ്ങളും 1034 നക്ത്രചിഹ്ന
മിെ്മാത്ത ലച്മാദ്യങ്ങളും അനുവദിച്ിരുന്നു.  14 ലച്മാദ്യ 
ങ്ങള്ക്ട് മന്ത്രിമ്മാര് വ്മാക്്മാല് മറുപെി നല്കുകയു 
ണ്്മായി. സഭ്മാതലത്തില് 109 ഉപലച്മാദ്യങ്ങള് ഉന്ന
യിക്കുകയും മന്ത്രിമ്മാര് അവയ്ക്കട് മറുപെി നല്കുകയും 
ടചയട്ത.
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പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 
ഗവണ്ടമന്ട് ചനീഫട് വി്പെട് സ്ഥ്മാനലത്തയ്ക്കട് 
ലഡ്മാ.എന്.ജയര്മാജിടന ക്മാബിനറ്ട് 
െ്മാങ്ില് നിയമിച്ചു. ജൂണ് 2 നട് ലചര്ന്ന 
മന്ത്രിസഭ്മാലയ്മാഗമ്മാണട് േിപ്മാര്േ ടച
യ്തട്. ക്മാഞ്ിര്പെള്ളി നിലയ്മാജകമണ്ഡ
ലത്തില് നിന്നുള്ള ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് 
(എം) അംഗമ്മാണട്. തെര്ച്യ്മായ ന്മാല്മാം 
തവണയ്മാണട്  ലഡ്മാ. എന്.ജയര്മാജട്  

നിയമസഭ്മാംഗമ്മാകുന്നതട്. 
 രണ്ടു തവണ ലക്മാട്യം ജി്്മാപഞ്മായത്തംഗമ്മായി 

രുന്ന ലഡ്മാ.എന്.ജയര്മാജട് 'സംസട് കൃതി', 'എടന് മണിമല 
യ്മാര്' എന്നനീ പരിസ്ഥിതി സംരക്ണ സംഘെനകളുടെ  
സ്ഥ്മാപക ലനത്മാവ്മാണട്. ലകരള ലഫ്മാകട് ലല്മാര് അക്്മാദമി 
യുടെ എകട് സികയുട്നീവട് ടമമ്പര് ആയി ലസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. 
മുന് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റും മന്ത്രിയുമ്മായിരുന്ന ടക.ന്മാര്മായണ
ക്കുറു്പെിടന്യും ടക.ലനീല്മാലദവിയുടെയും മകന്മാണട്. എസട്.ഗനീ
തയ്മാണട് ഭ്മാര്യ. ഒരു മകളുണ്ട്. 

{]Xn]£ t\Xmhmbn hn.Un.kXoi³
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ പ്രതിപക് ലനത്മാവ്മായി വി.ഡി.സതനീ
േന് എം.എല്.എ.   ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. രണ്ടുപതിറ്്മാണ്ടുക്മാലമ്മായി പെവൂര് 
നിലയ്മാജകമണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധ്മാനം ടചയ്യുന്ന അല്ദേഹം 2001-ടല  ടതര
ടഞ്ടു്പെില് ആര്.ര്മാജുവിടന പര്മാജയട്പെടുത്തി പതിടന്മാന്ന്മാം ലകരള നി
യമസഭയിടലത്തി. പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്നട്, പതിന്മാലട് ലകരള നിയമസഭകളില് 
തെര്ച്യ്മായി അംഗമ്മായി. 

ഇന്ത്യന് ന്മാഷണല് ലക്മാണ്ഗ്രസിടല കരുത്റ് സംഘെന്മാപ്മാെവമുള്ള  ലനത്മാവട്, മികച് 
വ്മാഗ്ി, പ്മാര്ലടമലന്െിയന്, യുവത്വത്തിടന് ഊര്ജ്ജമുള്ടക്്മാള്ളുന്ന നിഷ്പക്ന്മായ പ്രവര്ത്ത 
കന് എന്നനീ സവിലേഷതകള് അല്ദേഹടത്ത ലക്മാണ്ഗ്രസിടന് നിയമസഭ്മാകക്ി ലനത്മാ 
വ്മാക്ി. വിദ്യ്മാര്ത്ഥിയ്മായിരുന്ന ക്മാലത് തടന്ന  ര്മാഷ്ടനീയത്തില് സജനീവമ്മായിരുന്ന വി.ഡി.സതനീേന് 
ഒരു മികച് അഭിഭ്മാഷകന് കൂെി ആണട്. മഹ്മാത്്മാ ഗ്മാന്ധി യൂണിലവഴട് സിറ്ി യൂണിയന് ടചയര്മ്മാന്, 
എന്.എസട്.യു ടസക്ട്െി, എ.ഐ.സി.സി.ടസക്ട്െി, ടക.പി.സി.സി. കവസട് പ്രസിഡന്ട്,  ടത്മാഴി 
ല്മാളി യൂണിയന് ലനത്മാവട് എന്നനീ നിലകളില് മികച് പ്രവര്ത്തനം ക്മാഴ്ചവച്ിട്ടുണ്ട്.   2011-16  
നിയമസഭയുടെ ക്മാലയളവില് എസ്റ്റിലമറ്ട് സട് കമിറ്ിയുടെയും (2016-21) ക്മാലയളവില്  
പബ്ികട് അക്ൗണ്ട് സട് കമിറ്ിയുടെയും അദ്്യക്ന്മായിരുന്നു. സഭ്മാചരിത്രത്തില്  ഏറ്വും കൂടു 
തല്  അെിയന്തര പ്രലമയങ്ങള് അവതരി്പെിച്ിട്ടുള്ള അംഗമ്മാണട്.  പതിടന്മാന്ന്മാമടത്ത പ്രതിപക്
ലനത്മാവ്മായ വി.ഡി.സതനീേന്മാണട് ഇന്ത്യന് ന്മാഷണല് ലക്മാണ്ഗ്രസിടല ഏറ്വും പ്ര്മായം കുെഞ് 
പ്രതിപക് ലനത്മാവട്. ടക.ദ്മാലമ്മാദരലമലന്മാലന്യും വി.വില്മാസിനിയമയുടെയും മകന്മായി എെണ്മാ
കുളടത്ത ടനട്ടൂരില് 1964 ലമയട് 31 നട് ജനനം. ഭ്മാര്യ ആര്.ലക്ഷ്മിപ്രിയയും ഒരു മകളും അെങ്ന്ന 
ത്മാണട് കുടുംബം. 

]n.Sn.F dlnw ]Xn\©mw  
tIcf \nbak`bpsS t{]msSw kv]o¡À

പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്െ്മായി മുതിര്ന്ന 
അംഗം പി.െി.എ. െഹിം സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത. ര്മാജട്ഭവനില് 
ഗവര്ണര് ആരിഫട് മുഹമദട് ഖ്മാന് മുമ്പ്മാടകയ്മായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്. 
പുതിയ നിയമസഭ രൂപം ടക്മാള്ളുന്ന അവസരത്തിലല്മാ സ്നീക്ര്  
ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര് എന്നിവര് ര്മാജിവയ്ക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളിലല്മാ പുതിയ 
സ്നീക്ടെ ടതരടഞ്ടുക്കുന്നതവടര സ്നീക്റുടെ ചുമതലകള് നിര്വ്വ 
ഹിക്കുന്നതിന്മായി മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്മാനല് ത്്മാെ്മാക്കുന്നു. 
ഇവരില് ഒര്മാടള മന്ത്രിസഭയുടെ നിര്ല്ദേേ്മാനുസരണം ഗവര്ണര് 
ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്െ്മായി നിയമിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമസഭ രൂപം 
ടക്മാള്ളുലമ്പ്മാള് ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് മുമ്പ്മാടകയ്മാണട് പുതിയ നിയമ 
സഭ്മാംഗങ്ങള് സത്യപ്രതിജ് ടചയ്യുന്നതട്. നിയമ നിര്മ്മാണ 
സഭ കളില് 'ഫട് ലള്മാര് ടെസ്റ്റട് ' നെത്ന്ന അവസരത്തില് സഭ്മാനെപെികള് 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതം ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്െ്മാണട്. ഒന്ന്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് ലെ്മാസമ പുന്നൂസും പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമ 
സഭയുടെ ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് എസട്.േര്മയുമ്മായിരുന്നു. പതിമൂന്ന്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില് ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് എന്.േക്തന് പിന്നനീെട് അലത 
സഭയില് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റും സ്നീക്റുമ്മായി ലസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  

 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്െ്മായ 
പി.െി.എ. െഹിം കുന്ദമംഗലം നിയമസഭ്മാ മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള 
സ്വതന്ത്ര അംഗമ്മാണട്. പന്ത്രണ്്മാം ലകരള നിയമസഭ മുതല് തെര്ച്യ്മായി 
നിയമസഭകളില് എം.എല്.എ. ആയിട്ടുള്ള പി.െി.എ. െഹിം മുന് 
ടക്മാടുവള്ളി ഗ്ര്മാമപഞ്മായത്തട് പ്രസിഡന്ട് കൂെിയ്മാണട്. 

അെിലവ്മാരം നയൂസട് ടലറ്െിടന് 2021 ഏപ്രില്  
ലക്ത്തിടല ലപജട് 19 ല് ‘ലകരള സംസ്ഥ്മാനവും ര്മാഷ്ടപതി ഭരണവും’  
എന്ന ലലഖനത്തില് ഉത്ര്മാെം തിരുന്മാള് മ്മാര്ത്ത്മാണ്ഡ  
വര്മയുടെ ചിത്രം ചിത്തിര തിരുന്മാള് ബ്മാലര്മാമവര്മ 
എന്നട് ടതറ്്മായി നല്കിയതില് ലഖദിക്കുന്നു. - എഡിറ്ര് 

  തിരുത്്്തിരുത്്്

നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്തിപ്രന്േയ ചര്ച്ച

 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ  
ടഡപയൂട്ി സ്നീക്െ്മായി ചിറ്യം ലഗ്മാപകുമ്മാര് 
എതിരി്്മാടത ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. അടൂര് നി
യമസഭ്മാ മണ്ഡലത്തില് നിന്നും സി.പി.ഐ. 
അംഗമ്മായി മൂന്ന്മാം തവണയ്മാണട് അല്ദേഹം 
നിയമസഭയിടലത്ന്നതട്. 2011 ല് ആദ്യമ്മായി 
നിയമസഭ്മാംഗമ്മായി. പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയ 
മസഭയില് പിന്ന്മാക് സമുദ്മായ ലക്മ സമിതി  
ടചയര്മ്മാന്മായിരുന്ന ചിറ്യം ലഗ്മാപകുമ്മാര് ആള് 
ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്ട് സട് ടഫഡലെഷനിലൂടെയ്മാണട് 
സജനീവ ര്മാഷ്ടനീയത്തിടലത്ന്നതട്. എ.ഐ.എസട്.എഫട്. സംസ്ഥ്മാനകമിറ്ി 
അംഗം, എ.ഐ.റ്ി.യു.സി. സംസ്ഥ്മാന പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗം,  
സി.പി.ഐ. സംസ്ഥ്മാന കൗണ്സില് അംഗം, ലകരള കശുവണ്ി 
ടത്മാഴില്മാളി ലകന്ദ കൗണ്സില് സംസ്ഥ്മാന ടസക്ട്െി, ആേ്മാ 
വര്ലക്ഴട് സട് യൂണിയന് (എ.ഐ.െി.യു.സി.) സംസ്ഥ്മാന പ്രസിഡന്ട്, 
ലകരള സംസ്ഥ്മാന കര്ഷക ടത്മാഴില്മാളി ടഫഡലെഷന് (ബി.ടക.| 
എം.യു.- എ.ഐ.റ്ി.യു.സി.) സംസ്ഥ്മാന എകട് സികയൂട്നീവട് അംഗം, ടക്മാ്ം ജി്്മാ പ്ര
സിഡന്ട് എന്നനീ സ്ഥ്മാനങ്ങള് വഹിച്ിട്ടുണ്ട്. സ്മാംസട് ക്മാരിക മ്മാസികയ്മായ 
'എഴുലത്ത്മാല'യുടെ മ്മാലനജിംഗട് എഡിറ്ര് കൂെിയ്മാണട്. ഭ്മാര്യ സി.ടഷര്ലി 
ഭ്മായി; രണ്ട് മക്ളുണ്ട്. 

 ഭരണഘെന നിലവില് വന്നതമുതല് പ്മാര്ലടമന്െി സംവിധ്മാ
നത്തില് സ്നീക്ര് കഴിഞ്്മാല് ഭരണഘെന്മാപരമ്മായി അധിക്മാര്മാവക്മാ
േങ്ങളുള്ള സ്ഥ്മാനമ്മാണട് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റുലെതട്. ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര് പദവി 
എന്നതട് ഒരു സ്വതന്ത്ര പദവിയ്മാണട്. സഭലയ്മാെട് മ്മാത്രമ്മാണട് ടഡപയൂട്ി  
സ്നീക്ര്ക്ട് ഉത്തരവ്മാദിത്വം. നിയമസഭ്മാംഗമ്്മാത്മാകുന്നതവടരലയ്മാ സ്വയം 
ര്മാജിവയ്ക്കുന്നതവടരലയ്മാ അട്ങ്ില് ഭൂരിപക് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണലയ്മാ
ടെ ഒരു പ്രലമയത്ത്മാല് നനീക്ം  ടച്ട്പെടുന്നതവടരലയ്മാ ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര്ക്ട്  
ആ സ്ഥ്മാനത്തട് തെര്മാം. സ്നീക്റുടെ അസ്മാന്നിദ്്യത്തിലം സ്നീക്ര് സ്ഥ്മാനം 
ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുലമ്പ്മാഴും സഭയില് ആദ്്യക്്യം വഹിക്കുന്ന ടഡപയൂട്ി  
സ്നീക്ര്ക്ട്, സ്നീക്ര് സഭ നിയന്ത്രിക്കുലമ്പ്മാഴുള്ള അലത അധിക്മാര്മാവക്മാേ
ങ്ങള്മാണുള്ളതട്. 
 ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര് ഏടതങ്ിലം നിയമസഭ്മാ സമിതി അംഗമ്മാ
ടണങ്ില് അല്ദേഹടത്ത സമിതി ടചയര്മ്മാന്മായി നിയമിലക്ണ്ത്മാണട്. 
അദ്്യക് സ്ഥ്മാനത്ത്്മാത്തല്പെ്മാള് സഭയുടെ മറ്ട് നെപെിക്മങ്ങളിലം ലവ്മാ
ടട്ടു്പെിലം സ്മാധ്മാരണ അംഗടത്തല്പെ്മാടല ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര്ക്ട് പടങ്ടുക്്മാ
വുന്നത്മാണട്. സഭ്മാദ്്യക്ന്മായിരിക്കുലമ്പ്മാള് ക്മാസ്റ്റിംഗട് ലവ്മാട്ട് ആവേ്യമ്മായി 
വരുന്ന പക്ം ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര്ക്ട് ആയതട് വിനിലയ്മാഗിക്്മാം. എന്ന്മാല് 
സ്മാധ്മാരണയ്മായി ബില്, പ്രലമയം എന്നിവ ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര് അവതരി്പെി
ക്കുകലയ്മാ സഭയില് ലച്മാദ്യം ലച്മാദിക്കുകലയ്മാ സബട്മിഷന് ഉന്നയിക്കുകലയ്മാ 
ടച്്മാെി്. ലകരള നിയമസഭയില് ബജറ്ിലന്ലള്ള ടപ്മാത ചര്ച് തെങ് 
ന്നതട് ടഡപയൂട്ി സ്നീക്െ്മാണട്. ടഡപയൂട്ി സ്നീക്റുടെ ടചലവുകള് സംസ്ഥ്മാന
ടത്ത സഞിത നിധിയില് നിന്ന്മാണട് വഹിക്കുന്നതട്.    

Nnäbw tKm]IpamÀ sU]yq«n kv]o¡À

ലകരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തില്മാ
ദ്യമ്മായി ഒരു വനിത്മാ സ്മാമ്മാജിക ഗവര്ണ 
റുടെ നയപ്രഖ്യ്മാപനത്തിലന്ലള്ള നന്ദിപ്രലമയ 
ചര്ച്യ്ക്കട് തെക്മിട്ടു. മുന് ആലര്മാഗ്യവകു്പെട് മന്ത്രി
യും മട്ന്നൂരില് നിന്നുള്ള നിയമസഭ്മാംഗവും 
സി.പി.എം. പ്മാര്ട്ി ചനീഫട് വിപ്പുമ്മായ ടക.ടക. 
കേലജ െനീച്െ്മാണട് ചരിത്രത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മാ 
യതട്. പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 2021 

ലമയട് 28 നട് ഗവര്ണ്ണര് ടചയ് പ്രസംഗത്തിനട് നന്ദി പെയുന്ന പ്രലമയ
ത്തിടന് ചര്ച് ലമയട് 31 നട് ആരംഭിച്ചു. 

നവലകരള സൃഷ്ിക്കും ജനകനീയ പ്രേട് നങ്ങളുടെ പരിഹ്മാര 
ത്തിനും ആവേ്യമ്മായ ഒലട്ടെ നിര്ല്ദേേങ്ങള് ഗവര്ണ്ണറുടെ പ്രസംഗ 
ത്തില് ഉള്ട്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്മായി ടക.ടക. കേലജ പെഞ്ഞു. 
ലക്മാവിഡട് മഹ്മാമ്മാരിടയ ലനരിടുന്നതില് ലല്മാകശ്രദ് പിെിച്ചുപറ്ിയ 
ഗവണ്ടമന്്മാണിടതന്നും കഴിഞ് ഗവണ്ടമന്ട് നെ്പെ്മാക്ിയ ജനലക്മ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ തെര്ച്യ്മാണട്  ഈ നയപ്രഖ്യ്മാപനടമന്നും പ്രലമയം 
അവതരി്പെിച്ചുടക്മാണ്ട് ടക.ടക.കേലജ കൂട്ിലച്ര്ത്. എ്്മാ വകുപ്പു 
കടളയും ഏലക്മാപി്പെിച്ചുടക്മാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ ലക്മാവിഡട് 
മരണനിരക്ട് കുെയ്ക്ക്മാന് കഴിഞ്ത്മായും അവര് അഭിപ്ര്മായട്പെട്ടു. 
പ്രലമയടത്ത അനുകൂലിച്ചുടക്മാണ്ട് ഭരണ കക്ിയംഗങ്ങളും 
ലഭദഗതികള് അവതരി്പെിച്ചുടക്മാണ്ട് പ്രതിപക്്മാംഗങ്ങളും ചര്ച്യില് 
പടങ്ടുത്.

പുതുചരിത്രടമഴുതി ടക.ടക.ശൈെജ
നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്തിപ്രന്േയ ചര്ച്ച
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പ്കരള േിയമസഭയിടെ വേിതാ രേതിേിധികളായി ഇവര്

ടക.ടക.ശൈെജ (മട്ന്നൂര്)
മട്ന്നൂര് നിയമസഭ്മാ മണ്ഡലത്തില് നിന്നട് 

96,129 ലവ്മാട്ട് ലനെിയ്മാണട് ടക.ടക.കേലജ 
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് എത്ന്നതട്. 
പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഏറ്വും  
കൂടുതല് ലവ്മാട്ട് ലഭിച് എം.എല്.എ., ഏറ്വും വലിയ 
ഭൂരിപക്ം ലഭിച് എം.എല്.എ. എന്നനീ ബഹുമതി 
കള് കേലജ െനീച്ര്ക്ട് സ്വന്തം. 60,963 ലവ്മാട്ിടന്  
ഭൂരിപക്മ്മാണട് ഇത്തവണടത്ത ടതരടഞ്ടു്പെില്  

അവര്ക്ട് ലഭിച്തട്. പിണെ്മായി വിജയന് ലനതൃത്വം നല്കിയ പതിന്മാല്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില് ആലര്മാഗ്യ കുടുംബലക്മ വക്പെട് മന്ത്രി എന്ന നിലയില് 
മികച് പ്രവര്ത്തനമ്മായിരുന്നു കേലജ െനീച്റുലെതട്. നിപയും ലക്മാവിഡും ലകര
ളടത്ത ബ്മാധിച്ല്പെ്മാള്    ക്മാര്യക്മമ്മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ ലല്മാകശ്രദ് 
യ്മാകര്ഷിച്ട് നിരവധി അംഗനീക്മാരങ്ങളും കേലജ െനീച്ര്ക്ട് ലഭിച്ചു. ജന്മാ
ധിപത്യ മഹിള്മാ അലസ്മാസിലയഷന് ലകന്ദ കമിറ്ി അംഗവും സി.പി.എം.  
ലകന്ദ കമിറ്ിയംഗവുമ്മാണട് കഹസട് കൂള് അദ്്യ്മാപികയ്മായി വിരമിച് 
കേലജ െനീച്ര്. 

കാേത്ില് ജമപീെ (ടകായിൊണ്ി)
ലക്മാഴിലക്്മാെട് ജി്്മാപഞ്മായത്തട് പ്രസിഡ

ന്്മായിരുന്ന ക്മാനത്തില് ജമനീല ആദ്യമ്മായ്മാണട്  
നിയമസഭയിടലത്ന്നതട്. 75,628 ലവ്മാട്ടുകള് ലനെി 
8,472 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെ വിജയിച് 
അവര് ഗ്ര്മാമപഞ്മായത്തട്, ലബ്്മാക്ട് പഞ്മായത്തട്, 
ജി്്മാ പഞ്മായത്തട് പ്രസിഡന്ട് സ്ഥ്മാനങ്ങള് വഹി
ച്ിട്ടുണ്ട്. സി.പി.എം. ജി്്മാ കമിറ്ി അംഗമ്മാണട്.

ടക. ൈാന്തകുമാരി (പ്കാങ്ങാെ്)
പട്ികജ്മാതി ലക്മസമിതി സംസ്ഥ്മാന 

കവസട് പ്രസിഡന്്മായ ടക.േ്മാന്തകുമ്മാരിയുടെ നി
യമസഭയിലലക്കുള്ള കന്നി അങ്മ്മായിരുന്നു ഇത്തവ 
ണടത്ത ടതരടഞ്ടു്പെട്. ലക്മാങ്ങ്മാെട് നിയമ 
സഭ്മാ മണ്ഡലത്തില് നിന്നട് 67,881 ലവ്മാട്ട് ലനെിയ 
അവര്ക്ട് 27,219 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ം ലഭിച്ചു.  
മൂന്നട് തവണ പ്മാലക്്മാെട് ജി്്മാ പഞ്മായത്തട് അംഗം, 
ഒരു തവണ ജി്്മാ പഞ്മായത്തട് പ്രസിഡന്ട് എന്നനീ 
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച് േ്മാന്തകുമ്മാരി പ്മാലക്്മാെട് 
ലക്മാെതിയിടല അഭിഭ്മാഷക കൂെിയ്മാണട്.

ആര്.ബിന്ദു (ഇരിങ്ങ്മാലക്കുെ)
തൃശൂര് ലകരളവര്മ ലക്മാലളജിടല െിട്.

കവസട് പ്രിന്സി്പെ്മാള്മായ ആര്.ബിന്ദു 62,493  
ലവ്മാട്ടുകള് ലനെി, 5,949 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെ 
യ്മാണട് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടലത്
ന്നതട്. സി.പി.എം ആക്ിങ്ങട് ടസക്ട്െി എ.വിജ
യര്മാഘവടന് ഭ്മാര്യയ്മായ അവര് മുന്പട് തൃശ്ശൂര് 
ലമയെ്മായിരുന്നു. നിലവില് ജന്മാധിപത്യ മഹിള്മാ 
അലസ്മാസിലയഷന് ലകന്ദ സമിതി അംഗമ്മാണട്.

ടദെപീമ (അരൂര്)
സിനിമ്മാ പിന്നണിഗ്മായിക എന്ന നിലയില്  

മലയ്മാളികള്ക്ട് സുപരിചിതയ്മാണട് ടദലനീമ. ആല
പ്പുഴ കരുമ്മാലഞരി സ്വലദേിയ്മായ ടദലനീമ ആദ്യമ്മാ 
യ്മാണട് നിയമസഭയിലലക്ട് മത്സരിക്കുന്നതട്. 75,617 
ലവ്മാട്ടുകള് ലനെി 7013 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ത്തി 
ല്മാണട് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്തട്. ആലപ്പുഴ ജി്്മാ 
പഞ്മായത്തട് കവസട് പ്രസിഡന്്മായിരുന്ന അവര് 
ജി്്മാ പഞ്മായത്തട് അംഗം എന്ന നിലയിലം  
പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്.

ഒ.എസ്.അംബിക (ആറ്ിങ്ങല്)
69,898 ലവ്മാട്ടുകള് ലനെി 31,636 ലവ്മാട്ിടന് 

ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെയ്മാണട് ആറ്ിങ്ങല് നിലയ്മാജക 
മണ്ഡലത്തില് നിന്നട് ഒ.എസട്.അംബിക നിയമസഭ
യിടലത്തിയതട്. ചിെയിന്കനീഴട് ലബ്്മാക്ട് പഞ്മായത്തട് 
പ്രസിഡന്ട്,   കര്ഷക  ടത്മാഴില്മാളി യൂണിയന്  ലകന്ദ  
കമിറ്ിയംഗം, രണ്ട് തവണ പഞ്മായത്തട് പ്രസി 
ഡന്ട് എന്നനീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്.

വപീണാ പ്ജാര്ജ് (ആറന്മുള)
പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 

ആെന്മുള മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച് വനീണ്മാ 
ലജ്മാര്ജട് അലത മണ്ഡലത്തില് നിന്നും 74,950 
ലവ്മാട്ട് ലനെി 19,003 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെ
യ്മാണട് വിജയിച്തട്. ദൃേ്യ മ്മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയ്മായി
രുന്ന അവര് പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
സഭ്മാ െി.വി. Content Development Committee 
അദ്്യക്യ്മായിരുന്നു.

യു.രേതിഭ (കായംകുളം)
തെര്ച്യ്മായ രണ്്മാം തവണയ്മാണട്  

യു.പ്രതിഭ ക്മായംകുളത്നിന്നട് എം.എല്.എ. ആയി 
നിയമസഭയിടലത്ന്നതട്. 77,348 ലവ്മാട്ട് ലനെി 
6298 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ത്തില്മാണട് ഇത്തവണ 
നിയമസഭ്മാംഗമ്മായതട്. ആലപ്പുഴ ജി്്മാ പഞ്മായ
ത്തട് പ്രസിഡന്ട്, തകഴി പഞ്മായത്തട് പ്രസിഡന്ട് 
എന്നനീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്.

ടജ.ചിഞ്ചുറാണി (ചെയമംഗെം)
ആദ്യമ്മായി നിയമസഭ്മാംഗമ്മാകുന്ന  

ടജ. ചിഞ്ചുെ്മാണി 67,252 ലവ്മാട്ട് ലനെി 13,678 
ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെയ്മാണട് പതിനഞ്മാം 
ലകരള നിയമസഭയിലലക്ട് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെ 
ട്തട്. നിലവില് സി.പി.ഐ. ലദേനീയ കൗ 
ണ്സില് അംഗമ്മാണട്. ലപ്മാള്രേി ടഡവലപട് ടമന്ട് 
ലക്മാര്്പെലെഷന് ടചയര്ലപഴട് സണ്, പഞ്മായത്തട്,  
ലക്മാര്്പെലെഷന്, ജി്്മാ പഞ്മായത്തട് അംഗം 
എന്നനീ നിലകളിലം പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്. 

സി.ടക.ആൈ (ശവക്കം)
തെര്ച്്മായി രണ്്മാം തവണയ്മാണട് സി.ടക.

ആേ നിയമസഭയിടലത്ന്നതട്. എ.ഐ.കവ.
എഫട് സംസ്ഥ്മാന കവസട് പ്രസിഡന്ട്, സി.പി.ഐ 
ജി്്മാ കൗണ്സില് അംഗം എന്നനീ നിലകളില് 
പ്രവര്ത്തിച് അവര് 71,388 ലവ്മാട്ട് ലനെി 29,122 
ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെയ്മാണട് നിയമസഭ്മാം
ഗമ്മായതട്.

ടക.ടക.രമ (വെകര)
ടക.ടക.രമയിലൂടെയ്മാണട് ആര്.എം.പി.  

ആദ്യമ്മായി നിയമസഭയിടലത്ന്നതട്. ആദ്യ 
ക്മാലങ്ങളില് സി.പി.എം. ലനത്മാവും പിന്നനീെട്  
ആര്.എം.പി. ലനത്മാവുമ്മായിരുന്ന യേേരനീരന്മായ  
െ ി .പി .  ചന്ദലേഖരടന് സഹധര്മിണിയ്മായ 
ടക.ടക.രമ  65,093 ലവ്മാട്ട് ലനെി 7,491 ലവ്മാട്ിടന് 
ഭൂരിപക്ലത്ത്മാടെയ്മാണട് നിയമസഭയിടലത്തി 
യതട്.

പതിന്മാല്മാം ലകരള  നിയമസഭയിടല വനിത്മാ പ്ര്മാതിനിധ്യം 
എട്ട് ലപരിടല്മാതങ്ങിടയങ്ില് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് അതട് 
പതിടന്മാന്ന്മായി ഉയര്ന്നു. പതിടന്മാന്നില് എട്ട് സി.പി.എം. പ്രതിനിധികളും 
രണ്ട് സി.പി.ഐ പ്രതിനിധികളും ഒര്മാള് ആര്.എം.പി.യില് നിന്നുള്ള അംഗ

വുമ്മാണട്. ടക.ടക.കേലജ െനീച്ര്, ക്മാനത്തില് ജമനീല, ടക.േ്മാന്തകുമ്മാരി,  
ആര്.ബിന്ദു, ഒ.എസട്.അംബിക, ടദലനീമ, വനീണ്മാ ലജ്മാര്ജട്, യു. പ്രതിഭ എന്നി
വര്മാണട് സി.പി.എം. പ്രതിനിധികള്. ടജ.ചിഞ്ചുെ്മാണി, സി.ടക.ആേ എന്നി
വര് സി.പി.ഐ. പ്രതിനിധികള്മാണട്. ആര്.എം.പി.യുടെ ആദ്യ എം.എല്.എ. 
ടക.ടക.രമയും പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഇെം ലനെി.
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ആധുനിക ലകരളം ദര്േിച് ധിഷണ്മാേ്മാലി 
യ്മായ ഭരണ്മാധിക്മാരിയും സമ്മാനതകളി്്മാത്ത ത്യ്മാഗ 
ത്തിടന്യും ലപ്മാര്മാട്ത്തിടന്യും വിപ്ലവവനീര്യത്തില് 
സട്ഫുെം ടചയട് ടതടുത്ത ടപ്മാതപ്രവര്ത്തകയും ലകരള 
ത്തിടന് സ്മാമൂഹിക മ്മാറ്ത്തിനട് അെിത്തെ 
യിട് നിരവധി നിയമങ്ങളുടെ േില്ിയും ലകരള 
ത്തിടന് ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിടല ഒടുവിലടത്ത കണ്ണി 
യുമ്മായ കളത്തില്്പെെമ്പില് ര്മാമന് ഗൗരിടയന്ന 
ടക.ആര്. ഗൗരിയമ നൂറ്ിരണ്്മാം വയസ്ില് 2021 
ലമയട് 11 നട് അന്തരിച്ചു.

 ലകരളത്തിടന് വികസനത്തിനും സ്മാമൂഹ്യ 
പരിഷട് കരണത്തിനും വഴിവച് ക്മാര്ഷിക പരിഷട് ക
രണ നിയമവും അഴിമതിനിലര്മാധന നിയമവും 
വനിത്മാ കമിഷന് നിയമവും തെങ്ങി ഒലട്ടെ 
നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള്ക്ട് ലനതൃത്വം നല്കിയ 
അതല്യ ഭരണ്മാധിക്മാരിയ്മായിരുന്നു ഗൗരിയമ. 
ലകരള നിയമസഭയിലലക്ട് ഏറ്വും കൂടു 
തല് തവണ മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കു 
കയും മന്ത്രിയ്മാകുകയും ടചയ് വനിതയ്മാണട്. 
1952-53,1954-56 ക്മാലഘട്ങ്ങളില് തിരു-
ടക്മാച്ി നിയമസഭയിലം അംഗമ്മായിരുന്നു. 

 1919 ജൂകല 14 നട് ലചര്ത്തല 
യില് ച്മാത്തന്മാട്ട് ടക.ആര്. ര്മാമ 
ടന്യും പ്മാര്വ്വതി അമയുടെയും മകള്മായി  
ജനിച്  ഗൗരിയമയുടെ  സട് കൂള് വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം  
തെവൂര്, ലചര്ത്തല എന്നിവിെങ്ങളില്മാ
യിരുന്നു. എെണ്മാകുളം മഹ്മാര്മാജ്മാസില് 
നിന്നട് ബി.എ. ബിരുദവും എെണ്മാകുളം ലല്മാ  
ലക്മാലളജില് നിന്നട് നിയമ ബിരുദവും ലനെി. 
നിയമ ബിരുദം ലനെിയ ആദ്യ വനിതകളില് 
ഒര്മാള്മായിരുന്നു ഗൗരിയമ.  മികച് അഭിഭ്മാഷ
കയ്മാകണടമന്ന്മാണട് മ്മാത്മാപിത്മാക്ള് ആഗ്രഹി
ച്ിരുന്നടതങ്ിലം ടപ്മാതജന ലസവനത്തിടന് പ്മാത
യ്മാണട് അവര് ടതരടഞ്ടുത്തതട്. അെസ്റ്റും ലല്മാക്്പെട് 
പനീഡനവും ഉള്ട്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികള് തരണം 
ടചയട്ത. ലകരള ര്മാഷ്ടനീയത്തിടല സമുന്നത ലനത്മാവ്മാ
യിരുന്ന ഗൗരിയമ ജന്മാധിപത്യ ഇന്ത്യയിടല ഏറ്വും 
ശ്രദ്ിക്ട്പെട് വനിത്മാ ഭരണ്മാധിക്മാരികളില് ഒര്മാള്മാ
യിരുന്നു. 

 അഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല്മാഴിടക 
ഒന്നു മുതല് പതിടന്മാന്നു വടര എ്്മാ നിയമസഭക 
ളിലം ഗൗരിയമ അംഗമ്മായിരുന്നു. 1957 ല് ഇം.എം.
എസ്ിടന് ആദ്യ കമയൂണിസ്റ്റട് മന്ത്രിസഭയിലം 1967 
ടല സപ്കക്ി മുന്നണി മന്ത്രിസഭയിലം, 1980, 1987 
വര്ഷങ്ങളില് അധിക്മാരത്തിലലറ് ഇെതപക് 
ജന്മാധിത്യ മുന്നണി മന്ത്രിസഭകളിലം 2001-
2006 ക്മാലയളവിടല യു.ഡി.എഫട്  മന്ത്രിസഭ
യിലം ഗൗരിയമ അംഗമ്മായിരുന്നു. 1957-ടല 
ആദ്യ മന്ത്രിസഭയില് െവനയൂ, എകട് കസസട്,  
ലദവസ്വം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച് അവര് 
ഒട്നവധി ഭരണപരിഷട് ക്മാരങ്ങള് നെ്പെില് വരുത്തി. 
1957 ടല ഭൂപരിഷട് കരണ നിയമവും 1958 ടല 
സര്ക്്മാര് ഭൂമി പതിച്ചുടക്മാടുക്ല് നിയമവുടമ്്മാം 
ശ്രലദ്യം. ക്മാര്ഷികബന്ധ ബില് സഭയില് അവ
തരി്പെിച്തം െവനയൂ മന്ത്രിയ്മായിരുന്ന ഗൗരിയമയ്മാ 
യിരുന്നു. 

 രണ്്മാം ഇ.എം.എസട്. മന്ത്രിസഭയില് (1967 
മ്മാര്ച്ട് 6 മുതല് 1969 നവംബര് 1 വടര) െവനയൂ, 
ഭക്്യം, ടപ്മാതവിതരണം, വ്മാണിജ്യ നികുതി, സ്മാമൂഹ്യ 
സുരക്, നിയമം എന്നനീ വകുപ്പുകളുടെ  ചുമതല 
വഹിച്ിരുന്നു.  ഇക്്മാലയളവില്  ഭൂപരിഷട് കരണ  
ബി്ില്  സമൂലമ്മായ ലഭദഗതികള്  അവതരി്പെിക്
ട്പെട്ടു. അലത്മാടെ ജന്ിത്തം അവസ്മാനിക്കുകയും 
3.5 ദേലക്ം കുെിയ്മാന്്മാര്ക്ട് ഭൂമിയുടെ ഉെമസ്ഥ്മാ 
വക്മാേം ലഭിക്കുകയും ഒരു ലക്ത്തിലധികം  ഏക്ര് 
ഭൂമി മിച്ഭൂമിയ്മായി  പ്രഖ്യ്മാപിക്കുകയും ടചയട്ത. 

 ആെ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഇ.ടക.ന്മായ
ന്മാര് ലനതൃത്വം നല്കിയ മന്ത്രിസഭയില് ഗൗരിയമ 
കൃഷി, സ്മാമൂഹികലക്മം എന്നനീ വകുപ്പുകള്  കക 
ക്മാര്യം ടചയട്ത.  തെര്ന്നുള്ള ന്മായന്മാര് മന്ത്രിസഭ
യില് വ്യവസ്മായം, സ്മാമൂഹിക ലക്മം, വിജിലന്സട് 
എന്നനീ  വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയ്മായിരുന്നു വഹിച്തട്.  
2001 ലമയട് 17 മുതല് 2004  ആഗസ്റ്റട് 29 വടരയുള്ള 
എ.ടക.ആന്ണി മന്ത്രിസഭയിലം 2004 ആഗസ്റ്റട് 31 
മുതല് 2006 ലമയട് 21 വടരയുള്ള ഉമന്ച്മാണ്ി മന്ത്രി
സഭയിലം കൃഷിവകു്പെട് മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു.

 തിരു-ടക്മാച്ി നിയമസഭയില് അംഗമ്മായിരി 
ക്കുലമ്പ്മാള് ഗൗരിയമ നഴട് സുമ്മാരുടെയും മിഡട്  കവഫു 
മ്മാരുടെയും അവേതകള് സഭ്മാതലത്തില് ടക്മാണ്ടു 
വന്നിട്ടുണ്ട്. ലകരളത്തിടന് സ്മാമൂഹ്യസ്മാമ്പത്തിക 
ലമഖലകളില് ന്മാഴികക്്്മായ പല നിയമങ്ങള്ക്കും 

ആധ്മാരമ്മായ ബില്ലുകള് നിയമസഭയില് അവതരി 
്പെിച്തട് ഗൗരിയമയ്മായിരുന്നു. 1957 ടല കുെിടയ്മാഴി്പെി 
ക്ല് നെപെികള് നിറുത്തിവയ്ക്കല് നിയമം, 1957 ടല 
തിരു-ടക്മാച്ി ഭൂനികുതി നിയമം, 1957 ടല ലകരള ഭൂ
സംരക്ണ നിയമം, 1958 ടല ലകരള ലക്മാമ്പന്ലസ
ഷന് ലഫ്മാര് ടെനന്ട് സട് ഇംപ്രൂവട് ടമന്ട് ആക്ട്ട്, 1958 ടല  
സര്ക്്മാര് ഭൂമി പതിച്ചു ടക്മാടുക്ല് നിയമം, 1958 ടല 
ലകരള ടവയട് സട്ട് ആന്ഡട് മനീന്സട് ആക്ട്, 1959 ടല 
ലകരള മുദ്ര്പെത്ര നിയമം, 1960 ടല പ്മാട്കുെിയ്മാന് 
നിയമം, 1968 ടല ലകരള െവനയൂ െിക്വെി ആക്ട്ട്, 
1968 ടല ലകരള ടെലക്്മാര്ഡട് ഓഫട് കെറ്ട് സട് ആക്ട്, 
1987 ടല അഴിമതി നിലര്മാധന നിയമം, 1990 ടല 
വനിത്മാ കമനീഷന് നിയമം,  തെങ്ങിയവടയ്്മാം  
ഗൗരിയമ ടക്മാണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങള്മാണട്. രണ്്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില് 1960-61 ക്മാലഘട്ത്തില് 
ഉെപ്പുകള് സംബന്ധിച് സമിതിയുടെ അദ്്യക്യ്മാ
യിരുന്നു.

 1957 ല് ഇ.എം.എസട്. മന്ത്രിസഭയില് അം
ഗമ്മായിരിടക് അലത  മന്ത്രിസഭയില് അംഗമ്മായി 
രുന്ന െി.വി.ലത്മാമസുമ്മായി ഗൗരിയമ വിവ്മാഹിതയ്മായി.  

1964 ല് കമയൂണിസ്റ്റട് പ്മാര്ട്ി പിളര്ന്നല്പെ്മാള് 
െി.വി. ലത്മാമസട് സി.പി.ഐ.യിലം  ഗൗരിയമ 

സി.പി.ഐ. (എം) ലം നിലടക്മാണ്ടു.
ജനീവിതം തടന്ന സമരമ്മാക്ിയ ഒരു 

ഉത്തമ വനിതയുടെ  അനുഭവ 
ങ്ങള് അക്രങ്ങളിലൂടെ അനു 

ഭവലവദ്യമ്മാക്ിയ അവരുടെ 
‘ആത്കഥ’ക്ട് 2011 ടല  
ലകരള സ്മാഹിത്യ അക്്മാ 
ഡമി അവ്മാര്ഡട് ലഭിച്ചു. 
ചരിത്രവും ജനീവിതവും 
അത്രലമല് ടകട്ടു 
പിണഞ് ഇതിഹ്മാസ 
തല്യമ്മായ അവരുടെ 
വ്യക്തിത്വം വരയിലം 
വ്മാക്ിലം വര്ണ്ണിക്്മാന് 

കഴിയ്മാത്തത്ര ഉയരങ്ങള് 
കനീഴെക്ി. ഒളിവു ജനീവിത 

ത്തിലം ജയില്വ്മാസത്തിലം 
ടക്മാെിയ പനീഡനങ്ങളിലം തള 

ര്മാടത നനീതിയ്ക്കും സ്തനീ സമത്വ
ത്തിനും ലവണ്ി വിട്ടുവനീഴ്ചയി്്മാടത 

നെത്തിയ ലപ്മാര്മാട്ങ്ങള് ഗൗരി 
യമടയ ലകരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്ര
ത്തില് പ്രഥമസ്മരണനീയയ്മാക്ി. 

  സഭ്മാ െി.വി.യുടെ ‘ടസന്രേല് ഹ്മാള്’ 
പരിപ്മാെിയില് അതിഥിയ്മായി പടങ്ടുത്ത 
ല്പെ്മാള് പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭ

യിടല വനിത്മാസ്മാമ്മാജികരുടെ ലച്മാദ്യ 
ങ്ങള്ക്ട് മുന്നില് അവര് മനസ്സു തെന്നു. ഭൂപരിഷട് ക 

രണ ബി്ിടനക്കു െ ി ച്ചു ം  അഭിഭ്മാഷകവൃത്തിടയ 
ക്കുെിച്ചുമുള്ള ലച്മാദ്യങ്ങള്ക്ട്  101 ്മാം വയസിലം കൃത്യത 
ലയ്മാടെ മറുപെി നല്കി. എങ്ങടനയ്മായിരിക്ണ 
ടമ്മാരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന ഒരു അംഗത്തിടന് 
ലച്മാദ്യത്തിനട് ക്മാര്യങ്ങള് നന്ന്മായി പ്ിച്ട് അവതരി 
്പെിക്ണടമന്നും ഏത വകു്പെട്കകക്മാര്യം ടചയട്ത 
എന്ന് അതട് എപ്രക്മാരം കകക്മാര്യം ടചയട്ത എന്ന
തില്മാണട് ക്മാര്യടമന്നും നല്കിയ മറുപെി പുതതലമുെയ്ക്കട് 
പ്രലച്മാദനമ്മാകുടമന്നതില് സംേയമി്.

 ലദേനീയ ര്മാഷ്ടനീയത്തില് സ്തനീകള്ക്ട് മ്മാതൃ 
കയും പ്രലച്മാദനവുമ്മായ ഗൗരിയമ ലകരള ജന 
തയ്ക്കട് എന്നും അഭിമ്മാനമ്മാണട്. ക്മാര്ക്േ്യവും 
കഴിവും ലചര്ന്ന ഭരണ്മാധിക്മാരി, വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം 
ടക്മാണ്ടും ര്മാഷ്ടനീയ ജ്മാഗ്രതടക്മാണ്ടും ജ്മാതനീയവും 
ലിംഗപരവുമ്മായ വിലവചനങ്ങടള ലനരിട് ലപ്മാര്മാളി, 
ആര്ക്കുമുന്നിലം തലകുനിക്്മാത്ത ഉജ്വല വ്യക്തിത്വം 
എന്നനീ വിലേഷണങ്ങള്മാല് ജനമനസുകളില് 
എന്നും അണയ്മാടത നില്ക്കും ഗൗരിയമ എന്ന  
വിപ്ലവനക്ത്രം.

                                                   

പ്പാരാട്ങ്ങള്ക്കായി സമര്പ്ിതമായ ജപീവിതം
 സ്വന്തം ജനീവിതടത്ത ന്മാെിടന് ലമ്മാചനത്തിനുള്ള ലപ്മാര്മാട്ത്തിടന് വനീലരതിഹ്മാസമ്മാക്ി  
മ്മാറ്ിയ ധനീരന്മായികയ്മായിരുന്നു ടക.ആര് ഗൗരിയമ. എ്്മാവിധ ഉച്നനീചത്വങ്ങളും അവസ്മാനി്പെി 
ക്്മാനും സമത്വത്തിലധിഷ്ിതമ്മായ വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥ്മാപിടച്ടുക്്മാനും ലവണ്ിയുള്ള നിരന്തര ലപ്മാര്മാട്
ങ്ങള്ക്്മായി സമര്്പെിതമ്മായ ജനീവിതമ്മായിരുന്നു ഗൗരിയമയുലെതട്.  ആധുനിക ലകരളത്തിടന് ചരിത്രം 
അവരുടെ ജനീവചരിത്രം കൂെിയ്മാണട്. ഇങ്ങടനടയ്മാര്മാള് നമുക്കുണ്്മായിരുന്നു എന്നതട്  നമ്മുടെ വലിയ 
ധന്യതയ്മാണട്. ഗൗരിയമയുടെ ക്മാലത് ജനീവിക്്മാന് കഴിഞ്ഞു എന്നതട് ഏടത്മാരു മലയ്മാളിയുടെയും 
അഭിമ്മാനമ്മാണട്.  ലദേനീയ സ്വ്മാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥ്മാനത്തിടന് വര്ത്തമ്മാനക്മാല ര്മാഷ്ടനീയഘട്വുമ്മായി 
ബന്ധട്പെടുത്ന്ന വിലട്പെട് കണ്ണിയ്മാണട് ഗൗരിയമയിലൂടെ നമുക്ട് നഷ്മ്മാകുന്നതട്. അത്യപൂര്വ്വം 
സ്തനീകള് മ്മാത്രം ഉന്നത വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസത്തിടനത്തിയിരുന്ന ഒരു ക്മാലത്തട് നിയമവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം പൂര്ത്തിയ്മാ
ക്ിയ ഗൗരിയമക്ട് ലവണടമങ്ില് ഔലദ്യ്മാഗിക തലത്തില് തിളക്മ്മാര്ന്ന തലങ്ങളിലലക്കു വളര്ന്നട് 
സ്വന്തം ജനീവിതം സുരക്ിതവും സമ്പന്നവുമ്മാക്്മാമ്മായിരുന്നു. ആ വഴിയ് തടന് വഴിടയന്നട് അവര് 
തിരിച്െിഞ്ഞു. ജനങ്ങളിലലക്ിെങ്ങി. ഒളിവിലം ടതളിവിലം ത്യ്മാഗപൂര്വ്വമ്മായി ജനീവിച്ചു.

പിണെ്മായി വിജയന്
മുഖ്യമന്ത്രി

 

ഒരു വതിപ്ലവനക്ഷത്രം
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ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് (ബി) ടചയര്മ്മാനും 
മുന് മന്ത്രിയും മുന്ന്മാക് സമുദ്മായ ലക്മ ലക്മാര്്പെലെ
ഷന് ടചയര്മ്മാനുമ്മായ ആര്.ബ്മാലകൃഷ്ണപിള്ള (87) 
ലമയട് 3 നട് അന്തരിച്ചു. 1960 ല് 25-്മാം വയസ്ില്മാണട്  
പത്തന്മാപുരത്തട് നിന്നട് ആദ്യമ്മായി നിയമസഭയിടല
ത്ന്നതട്. 1964 ല് ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് രൂപനീകരി
ച്ല്പെ്മാള് സ്ഥ്മാപകലനത്മാക്ളില് ഒര്മാള്മായി. 1977 
മുതല് നെന്ന ഏഴട്  നിയമസഭ്മാ ടതരടഞ്ടുപ്പുക 
ളിലം ടക്മാട്്മാരക്ര നിലയ്മാജകമണ്ഡലടത്ത നിയ
മസഭയില് പ്രതിനിധ്മാനം ടചയ്തട് ബ്മാലകൃഷ്ണപിള്ള
യ്മായിരുന്നു.  1971-77 ക്മാലഘട്ത്തില് മ്മാലവലിക്ര 
മണ്ഡലത്തില് നിന്നട് വിജയിച്ട് ലല്മാകട് സഭയിടലത്തി. 
1970 ടല അചയുതലമലന്മാന് മന്ത്രിസഭയില് ലകരള 
ലക്മാണ്ഗ്രസട് പങ്്മാളിയ്മാവുകയും 1975 ല്  അെിയന്ത
ര്മാവസ്ഥടയ തെര്ന്നട് നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി   
നനീട്ടുകയും ടചയ്ലത്മാടെ ഒലര സമയം നിയമസഭ 
ലയയും ലല്മാകട് സഭലയയും പ്രതിനിധ്മാനം ടചയ്യുക 
ടയന്ന അപൂര്വ്വഭ്മാഗ്യവും അല്ദേഹത്തിനട് ലഭിച്ചു. 1977 ല് 

അല്ദേഹത്തിടന് ലനതൃത്വത്തില് ലകരള  
ലക്മാണ്ഗ്രസട്  (ബി) രൂപനീകരിച്ചു. 2006 ല്  
നെന്ന നിയമസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെില് അഡ്വ.  
പി. അയിഷ്മാ ലപ്മാറ്ിലയ്മാെട് പര്മാജയട്പെട്ടു.

 നിയമസഭ്മാ, ലല്മാകട് സഭ്മാ സ്മാമ്മാ
ജികന് എന്നതിലപരി 31 വര്ഷലത്ത്മാളം  
ടക്മാട്്മാരക്ര, ഇെമുളയ്ക്കല് പഞ്മായത്
കളുടെ അദ്്യക്സ്ഥ്മാനവും അല്ദേഹം  
വഹിച്ചു. 1975 ടല അചയുതലമലന്മാന് മന്ത്രി 
സഭയില്  ഗത്മാഗതം, എകട് കസസട്,      ജയില് 
വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു. ഇ.ടക. 
ന്മായന്മാര്, ടക.കരുണ്മാകരന്, എ.ടക. 

ആന്ണി മന്ത്രിസഭകളിലം മന്ത്രിയ്മായി. കരുണ്മാകരന്  
മന്ത്രിസഭയില് കവദയുത മന്ത്രിയ്മായിരിടക്യ്മാണട്  
പഞ്മാബട്      ലമ്മാഡല്      പ്രസംഗടത്തത്െര്ന്നട്           1985     ജൂണ്  
5 നട്  ര്മാജിവയട് ലക്ണ്ി വന്നതട്.  കവദയുതി വകു്പെട് 
മന്ത്രിയ്മായിരിടക് നെ്പെ്മാക്ിയ ക്െ, ഇെമലയ്മാര്  
പദ്തികളുമ്മായി  ബന്ധട്പെട് അഴിമതി  ലകസില് 
സുപ്രനീം ലക്മാെതി ഒരു വര്ഷം തെവട് േിക് വിധിച് 
ലത്മാടെ അഴിമതി ലകസില്  േിക്ിക്ട്പെട്ട്  ജയി 
ലില് കഴിലയണ്ിവന്ന ലകരളത്തിടല ആദ്യടത്ത   
മന്ത്രിയ്മായി  ബ്മാലകൃഷ്ണപിള്ള. 1987 ല് ലകരള ലക്മാണ്ഗ്ര
സട് (ടജ)യ്ക്കട് ഒ്പെം നിന്നട്  മത്സരിച്ട് വിജയിച്  അല്ദേഹം  
1989 ല് കൂറുമ്മാറ് നിലര്മാധന നിയമപ്രക്മാരം  അലയ്മാ
ഗ്യന്മാക്ട്പെട്ടു. കൂറുമ്മാറ് നിലര്മാധന നിയമപ്രക്മാരം  
അലയ്മാഗ്യന്മാക്ട്പെട് ഏക നിയമസഭ്മാംഗവും ബ്മാല
കൃഷ്ണപിള്ളയ്മാണട്. 2005 ല് യു.ഡി.എഫട് വിടട്ങ്ിലം  
പിന്നനീെട് മെങ്ങി അലത മുന്നണിയില് തടന്നടയത്തിയ  
അല്ദേഹം 2018 ല്  എല്.ഡി.എഫട്. പ്മാളയത്തിടലത്
കയ്മായിരുന്നു.   

 1934 മ്മാര്ച്ട് 8 നട് ടക്മാട്്മാരക്ര വ്മാളകത്തട് 
കനീഴൂട്ട് വനീട്ില് ശ്രനീമൂലം പ്രജ്മാസഭ്മാംഗമ്മായിരുന്ന  
ര്മാമന്പിളളയുടെയും ക്മാര്ത്യ്മായനി അമയുടെയും 
മകന്മായി ജനിച് ബ്മാലകൃഷ്ണപിള്ള ലകരള ര്മാഷ്ടനീയ 
ത്തില് തലടയടുപ്പുള്ള ലനത്മാക്ളില് ഒര്മാള്മായിരുന്നു. 

 വികസനത്തിടന് ക്മാര്യത്തിലം തലന്ത്മായ 
ക്മാഴ്ച്പെ്മാെട് അല്ദേഹത്തിനുണ്്മായിരുന്നു. ജയിലില്  
തെവുക്മാര്ക്ട് നല്കിയിരുന്ന ഭക്ണ രനീതിയില്  
മ്മാറ്ങ്ങള് വരുത്തിയതട് ബ്മാലകൃഷ്ണപിള്ള ജയില്  
മന്ത്രിയ്മായിരുന്നല്പെ്മാഴ്മാണ.ട് ടക.എസട്.ആര്.െി.സി. 
യില് സൂ്പെര്ഫ്മാസ്റ്റട്, എകട് സട് പ്രസട് , ഓര്ഡിനെി,  
ലിമിറ്ഡട് ലസ്റ്റ്മാപട് ബസുകള് ആരംഭിച്തം െിക്റ്ിംഗട് 
ടമഷനീന്  ഏര്ട്പെടുത്തിയതം എം.പ്മാനല് നിയമനം 
നെ്പെ്മാക്ിയതം അല്ദേഹം ഗത്മാഗത മന്ത്രിയ്മായിരുന്ന 
ക്മാലത്ത്മാണട്.  ലകരളം  മിച് കവദയുതി സംസ്ഥ്മാന 
മ്മായതം അല്ദേഹം കവദയുതി മന്ത്രിയ്മായിരുന്നല്പെ്മാ
ഴ്മാണട്.  ഇടുക്ി രണ്്മാം ഘട്ം, ലല്മാവര് ടപരിയ്മാര്, 
ഇെമലയ്മാര്, കക്്മാെട്, കുറ്്യ്മാെി, അഴുത, ന്മാരകക്്മാനം 
തെങ്ങിയ ഒരു ഡസലന്മാളം ജലകവദയുതപദ്തികള് 
യ്മാഥ്മാര്ത്ഥ്യമ്മാക്ിയതം അല്ദേഹമ്മാണട്. ദനീര്ഘക്മാലം 
എന്.എസട്.എസട്. ഡയെക്ര് ലബ്മാര്ഡട് അംഗമ്മായി 
രുന്നു. ഇെമലയ്മാര് ലകസില് േിക്ിക്ട്പെട്ട് ജയി
ലില് കഴിയുലമ്പ്മാഴ്മാണട് ആത്കഥയ്മായ ‘പ്രിസണര് 
5990’ അല്ദേഹം എഴുതിയതട്.

 ഭ്മാര്യ പലരതയ്മായ വത്സല, എം.എല്.എ. 
ടക.ബി.ഗലണഷട് കുമ്മാര് ഉള്ട്പെടെ മൂന്നട് മക്ളുണ്ട്.
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സുപ്രനീംലക്മാെതിയുടെ ന്മാല്്പെത്തിടയട്്മാതട് 
ചനീഫട്ജസ്റ്റിസ്മായി ജസ്റ്റിസട് എന്.വി. രമണ  
സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത. 2021 ഏപില് 24 നട്  
ര്മാഷ്ടപതിഭവനില് നെന്ന സത്യപ്രതിജ്്മാ ചെങ്ങി 
ല്മാണട് അല്ദേഹം അധിക്മാരലമടറ്ടുത്തതട്. 2014 
ടഫബ്രുവരി 17 നട് സുപ്രനീംലക്മാെതിയില് ജഡട്ജി 
യ്മായി നിയമിതന്മായ ജസ്റ്റിസട് എന്.വി.രമണയ്ക്കട് 
2022 ആഗസ്റ്റട് 26 വടര ചനീഫട് ജസ്റ്റിസ്മായി 
തെര്മാം. 

1957 ല് ആന്ധ്മാപ്രലദേിടല ഒരു കര്ഷക കുടുംബത്തില് ജനിച് 
എന്.വി.രമണ  ആന്ധ്മാപ്രലദേട് കഹലക്്മാെതിയില് അഭിഭ്മാഷക 
ന്മായി ഔലദ്യ്മാഗിക ജനീവിതം ആരംഭിച്ചു. 2000 ജൂണ് 27 നട് 
അവിടെ ജഡട്ജിയ്മായി നിയമിതന്മായി. തെര്ന്നട് ആന്ധ്മാപ്രലദേട്  
കഹലക്്മാെതിയുടെ ആക്ിംഗട് ചനീഫട് ജസ്റ്റിസ്മായും ഡല്ഹി കഹലക്്മാെതി 
ചനീഫട് ജസ്റ്റിസ്മായും ലസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. ലകന്ദത്തിടന്യും ആന്ധ്മാപ്ര 
ലദേട് സംസ്ഥ്മാനത്തിടന്യും അഡട്മിനിസട് ലരേറ്നീവട് രേിബയൂണലകളില് 
സിവില്, ക്ിമിനല്, ഭരണഘെന, ടത്മാഴില്, സര്വ്വനീസട്, ടതരടഞ്ടു്പെട്  
വിഷയങ്ങളില് അഭിഭ്മാഷകടനന്ന നിലയില് ശ്രലദ്യമ്മായ പ്രകെനം 
ക്മാഴ്ചവച് ജസ്റ്റിസട് എന്.വി.രമണ, വിവിധ സര്ക്്മാര് സംഘെനകളുടെ 
പ്മാനല് കൗണ്സല് ആയും പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്. ലകന്ദ സര്ക്്മാരിടന് 
അഡനീഷണല് സ്റ്റ്മാന്ഡിംഗട് കൗണ്സല്മായും ടെയില്ലവയുടെ സ്റ്റ്മാന്ഡിംഗട് 
കൗണ്സല്മായും പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്മാപ്രലദേട് സര്ക്്മാരിടന് 
അഡനീഷണല് അഡ്വലക്റ്ട് ജനെല്മായും പ്രവര്ത്തിച്ിട്ടുള്ള അല്ദേഹം നികുതി, 
ഭരണഘെന, ക്ിമിനല് നിയമം, തര്ക്പരിഹ്മാരം തെങ്ങിയ ലമഖലകളില് 
ശ്രലദ്യ വിധികള് പുെട്പെടുവിച്ിട്ടുണ്ട്.

sI.sP. Nmt¡m, ap³ a{´n

മുന് മന്ത്രി ടക.ടജ.
ച്മാലക്്മാ (91), 2021  
ഏപ്രില് 12 നട് അന്തരിച്ചു. 
ചങ്ങന്മാലശേരി നിലയ്മാജക 
മണ്ഡലത്തില് നിന്നും മൂന്നട് 
തവണ ലകരള നിയമ 
സഭയിലലക്ട് ടതരടഞ് 
ടുക്ട്പെട്ിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നട്, ന്മാലട്, അഞട് നിയമസഭകളില്മാണട് ലകരള 
ലക്മാണ്ഗ്രസട് പ്രതിനിധിയ്മായി ടതരടഞ്ടുക്ട്പെ
ട്തട്.  അഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് (1977-79) 
അംഗമ്മായിരിടക് 1979 നവംബര് 16 മുതല് 1979 
ഡിസംബര് 1 വടര െവനയൂവും സഹകരണവും 
വകു്പെട് മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു. ഗത്മാഗതം, എകട് കസസട് 
എന്നനീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയും അല്ദേഹത്തിനു
ണ്്മായിരുന്നു. ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസിടന് സ്ഥ്മാപക 
ലനത്മാക്ളില് ഒര്മാള്മായ അല്ദേഹം പ്മാര്ട്ിയുടെ രൂ
പനീകരണത്തിനുലേഷം നെന്ന ആദ്യ ടതരടഞ്ടു
്പെില്മാണട് മൂന്ന്മാം ലകരള നിയമസഭയില് അംഗമ്മാ
യതട്.
ന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് (1970-77) അംഗ
മ്മായിരിടക് 1974-75 ക്മാലഘട്ത്തില് ഹര്ജികള് 
സംബന്ധിച് സമിതിയുടെ അദ്്യക്ന്മായിരുന്നു. 
അഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ന്മാല്മാം സലമള
നത്തില് ടചയര്മ്മാന്മ്മാരുടെ പ്മാനലില് അംഗമ്മാ
യിരുന്നു. 

1970 ല് ആദ്യമ്മായി നിയമസഭ്മാംഗമ്മായ ഉമന് 
ച്മാണ്ിലയ്മാടെ്മാ്പെം നിയമസഭ്മാ സലമളനത്തില് 
പടങ്ടുക്കുവ്മാന് ടക.എസട്.ആര്.െി.സി. ബസില് 
യ്മാത്രടചയ് അനുഭവം അടുത്തിടെ അല്ദേഹം മ്മാ
ധ്യമങ്ങലള്മാെട് പങ്കുവച്ിരുന്നു. 
ചങ്ങന്മാലശേരി മുനിസി്പെ്മാലിറ്ിയുടെ ടചയര്മ്മാന്, 
മില്മ ടചയര്മ്മാന് എന്നനീ സ്ഥ്മാനങ്ങള് വഹിച്ി
രുന്ന ടക.ടജ.ച്മാലക്്മാ 1984 മുതല് മു്പെത്തിയഞട് 
വര്ഷക്്മാലം വ്മാഴ്പെള്ളി സര്വ്വനീസട് സഹകരണ 
ബ്മാങ്ട് പ്രസിഡന്്മായി ലസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  
പ്രഗലട്ഭ അഭിഭ്മാഷകന് കൂെിയ്മായിരുന്ന ടക.ടജ.

thÀ]mSv

ച്മാലക്്മാ മന്ത്രിയ്മായിരുന്നല്പെ്മാഴ്മാണട് ടപസഹ്മാ 
വ്യ്മാഴം ടപ്മാത അവധിയ്മായി പ്രഖ്യ്മാപിക്ട്പെടു 
ന്നതട്. ‘പുത്തന് പുര്മാണം’ എന്ന ഗ്രന്ം രചിച്ിട്ടുണ്ട്.
ഭ്മാര്യ ലത്രസ്യ്മാക്കുട്ി, ന്മാലട്ട് മക്ളുണ്ട്.

ap³ KhÀWÀ BÀ.FÂ.`mSy

മുന് ഗവര്ണര് ആര്.എല്. 
ഭ്മാെ്യ (രഘുനന്ദന് ല്മാല് 
ഭ്മാെ്യ) 2021 ടമയട് 15 നട് 
അമൃതട് സെില് അന്തരിച്ചു. 
2004 ജൂണ് 23 മുതല് 2008 
ജൂല്മായട് 9 വടര ലകരള 
ഗവര്ണെ്മായി ലസവനമനു
ഷ്ിച്ിരുന്ന ആര്.എല്. ഭ്മാെ്യ 
വിലദേക്മാര്യ സഹമന്ത്രി 

കൂെിയ്മായിരുന്നു. 2008-2009 ക്മാലഘട്ത്തില് 
ബനീഹ്മാര് ഗവര്ണെ്മായിരുന്നു. 1972, 1980, 1985, 
1992, 1996, 1999 എന്നനീ വര്ഷങ്ങളില്മായി ആറു 
തവണ അമൃതട് സെില് നിന്നും ലല്മാകസഭയിലലക്ട്  
ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ിരുന്നു.

ap³ sU]yq«n kv]o¡À  
sI.Fw.lwk¡pªv

ഏഴ്മാം ലകരള നിയമ
സഭയില് 1982 ജൂണ് 30 
മുതല് 1986 ഒലക്്മാബര് 7 
വടരയുള്ള ക്മാലയളവില് 
ടഡപയൂട്ി സ്നീക്ര് പദവി 
വഹിച്ിരുന്ന ടക.എം.
ഹംസക്കുഞ്ട് 2021 ലമയട് 
13 നട് ഹൃദയ്മാഘ്മാതം മൂലം 
അന്തരിച്ചു. 80 വയസ്മായി

രുന്നു. മുസനീം ലനീഗട് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിയ്മായി 1982 ല് 
മട്്മാലഞരിയില് നിന്നട് ലകരള നിയമസഭയിലലയ്ക്കട് 
ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. നിയമസഭയുടെ പ്രിവിലലജ
സട് കമിറ്ിയുടെ അദ്്യക്സ്ഥ്മാനം വഹിച്ിട്ടുണ്ട്. 
ടക്മാച്ി ലക്മാര്്പെലെഷന് ലമയറും മുസനീംലനീഗിടന് 
മുതിര്ന്ന ലനത്മാവുമ്മായിരുന്നു. 1975 ല് ഇന്ത്യന് 
യൂണിയന് മുസനീംലനീഗിടന് എെണ്മാകുളം ജി്്മാ ടസ
ക്ട്െിയ്മായും തെര്ന്നട് വര്ക്ിംഗട് കമിറ്ിയംഗമ്മാ
യും പ്രവര്ത്തിച്ചു. ലകരള ടൂെിസം ടഡവലപട് ടമന്ട് 
ലക്മാര്്പെലെഷന്, ലഗ്രറ്ര് ടക്മാച്ിന് ടഡവലപട് ടമ
ന്ട് അലത്മാെിറ്ി എന്നിവയില് അംഗമ്മായിരുന്നു.
നബനീസയ്മാണട് ഭ്മാര്യ, രണ്ട് മക്ളുണ്ട്.
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 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമ
സഭയുടെ സഭ്മാദ്്യക്ന്മായി ടതരടഞ്ടു
ക്ട്പെട് എം.ബി.ര്മാലജഷട് അെിവും അനുഭ 
വവും സമന്വയിച് വ്യക്തിത്വത്തിനുെമ 
യ്മാണട്. അല്ദേഹം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
ഇരുപത്തിമൂന്ന്മാമടത്ത സ്നീക്െ്മാണട്. പതി
നഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയില് തൃത്ത്മാല 
നിയമസഭ്മാമണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിക്കുന്ന 
എം.ബി.ര്മാലജഷട്  പതിന്മാലം പതിനഞ്ചും 
ലല്മാകട് സഭകളില്  പ്മാലക്്മാെട് ലല്മാകട് സഭ്മാ 
മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.

 പ്മാലക്്മാെട് ജി്യിടല ടഷ്മാര്ണ്ണൂര് 
ചളവെയില് െിട്.ഹവില്ദ്മാര് ബ്മാലകൃഷ്ണന് 
ന്മായരുടെയും എം.ടക.രമണിയുടെയും മക
ന്മായി പഞ്മാബിടല ജലന്ധെില് ജനിച് 
അല്ദേഹം കയിലിയ്മാെട് ടക.വി. യു.പി., ചളവെ ഹയര്ടസക്ന്ഡെി എന്നിവി
െങ്ങളില് സട് കൂള് വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസവും ഒറ്്പെ്മാലം എന്.എസട്.എസട്. ലക്മാലളജില് 
നിന്നട് ബിരുദ്മാനന്തര ബിരുദവും തിരുവനന്തപുരം ലല്മാ അക്്മാദമിയില് നിന്നട് 
നിയമ ബിരുദവും ലനെി. കഹസട് കൂള് പ്നക്മാലത്ത്മാണട് ഇെതപക് പ്രസ്ഥ്മാ
നത്തില് ആകൃഷ്ന്മാകുന്നതട്.  പ്നക്മാലത്തട് നിരവധി സമരങ്ങളിലം പടങ് 
ടുത്. സി.പി.എം. സംസ്ഥ്മാന കമിറ്ി അംഗമ്മായ അല്ദേഹം എസട്.എഫട്.ഐ. 
സംസ്ഥ്മാന ടസക്ട്െി, എസട്.എഫട്.ഐ. ലകന്ദ ലജ്മായിന്ട് ടസക്ട്െി, 
ഡി.കവ.എഫട്.ഐ. സംസ്ഥ്മാന പ്രസിഡന്ട്, അഖിലലന്ത്യ്മാ പ്രസിഡന്ട് എന്നനീ 
പദവികളും വഹിച്ിട്ടുണ്ട്. 

 2002 മുതല് 2007 വടര ഒറ്്പെ്മാലം ലക്മാെതിയില് അഭിഭ്മാഷകന്മായി 
പ്ര്മാക്നീസട് ടചയട്ത. നിയമവിദ്യ്മാര്ത്ഥിയ്മായിരിടക് ഒറ്്പെ്മാലം ലബ്്മാക്ട് പഞ്മാ
യത്തിലലക്ട് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. പ്മാര്ലടമന്ിലലക്ട് പ്മാലക്്മാെട് നിന്നട്  
2009 ലം പ്മാലക്്മാെിടന് ചരിത്രത്തിടല ഏറ്വും ഉയര്ന്ന ഭൂരിപക്ത്തില്  
2014 ലം ടതരഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. ലല്മാകട് സഭ്മാംഗമ്മായിരിടക് അല്ദേഹം 2009 മുതല് 
വിലദേക്മാര്യം, േ്മാസ്ത-സ്മാലങ്തികം, ടപലരേ്മാളിയം, ഊര്ജ്ജക്മാര്യം, കൃഷി 
എന്നനീ പ്മാര്ലടമന്െി സമിതികളില് മികച് പ്രവര്ത്തനം ക്മാഴ്ചവച്ചു. രെിട്നിടല  
കവന്െി യൂണിലവഴട് സിറ്ി ബിസിനസട് സട് കൂളിടന് ക്ണപ്രക്മാരം 2011 ടല 
ലനീഡര്ഷി്പെട് ലകട്ചര് സനീരനീസില് പ്രഭ്മാഷണം നെത്തി. എം.പി.യ്മായിരിടക്, 
ലണ്ന് കിങട് സട് ലക്മാലളജും രെിട്നീഷട് വിലദേക്മാര്യവകുപ്പും സംയുക്തമ്മായി 

നെത്തിയ പരിപ്മാെിയില് ഇന്ത്യയില് നിന്നട് 
ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു. പ്മാലക്്മാെട് ഇന്ത്യന് 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫട് ടെകട് ലന്മാളജി യ്മാഥ്മാര്ത്ഥ്യ
മ്മാക്ിയതട് എം.ബി.ര്മാലജഷിടന് ഒരു പതി 
റ്്മാണ്ട് നനീണ് ശ്രമഫലമ്മായിട്്മാണട്. 

  എഴുത്ക്മാരന്, പ്രഭ്മാഷകന്, പരിഭ്മാഷ
കന് എന്നനീ നിലകളിലം എം.ബി.ര്മാലജഷട്  അം
ഗനീകരിക്ട്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമ്മാണട്. ആലഗ്മാള 
മതപ്മാര്ലടമന്ിനട് മുലന്ന്മാെിയ്മായി സട് കൂള് 
ഓഫട് ഭഗവതട്ഗനീത 2008 ല് സംഘെി്പെിച് 
ഉച്ലക്മാെിയില് മതവും ര്മാഷ്ടനീയവും എന്ന 
വിഷയത്തില് മുഖ്യപ്രഭ്മാഷണം നെത്ത്മാന് 
ക്ണിക്ട്പെട്ിരുന്നു. ര്മാഷ്ടനീയത്തിനു പുെലമ 
സ്മാഹിത്യവും സട് ലപ്മാര്െട് സുമ്മാണട് അല്ദേഹ
ത്തിടന് ഇഷ്ലമഖലകള്.  ഗ്രന്ക്മാരന്കൂെി

യ്മായ അല്ദേഹം ഡി.കവ.എഫട്.ഐ മുഖപത്രമ്മായ ‘യുവധ്മാര’യുടെ മുഖ്യപത്ര്മാ
ധിപര്മായിരുന്നു. ‘നിേബ്ദര്മായിരിക്കുവ്മാന് എന്തവക്മാേം’ ‘സംഘപരിവ്മാറും 
ലക്മാര്്പെലെറ്ട് ര്മാഷ്ടനീയവും’ ‘ചരിത്രം അവടര കുറ്ക്്മാടരന്നട് വിളിക്കും’, ‘ആലഗ്മാ
ളവല്ക്രണത്തിടന് വിരുദ്ലല്മാകങ്ങള്’, ‘മതം, മൂലധനം, ര്മാഷ്ടനീയം’ എന്നനീ 
പുസ്കങ്ങളും രചിച്ിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്നീഷിലം മലയ്മാളത്തിലമ്മായി നൂറ്ിയന്പലത്മാളം 
ലലഖനങ്ങള് ആനുക്മാലികങ്ങളില് പ്രസിദ്നീകരിച്ിട്ടുണ്ട്.  

 എം.ബി.ര്മാലജഷിനട്  നിരവധി പുരസട് ക്മാരങ്ങളും ലഭിച്ിട്ടുണ്ട്. 'The 
Week' എന്ന ഇംഗ്നീഷട് വ്മാരിക 2010-11 ല് മികച് യുവ എം.പി.യ്മായി ടതരടഞ്
ടുത്തിരുന്നു.  ലകരളത്തിടല മികച് എം.പി.യ്മായി 2010 ല് െില്പെ്മാര്ട്ര് ച്മാനലം 
2011 ല് ഗട് ലള്മാബല് മലയ്മാളി കൗണ്സിലം  അല്ദേഹടത്ത ടതരടഞ്ടുത്. 
ടഡക്്മാണ് ലക്്മാണിക്ിളിടന് യൂത്തട് ഐക്ണ് ഓഫട് ദി ഇയര്, ഇന്ത്യ്മാ പ്രസട് 
ക്ലബട് ലന്മാര്ത്തട് അലമരിക്യുടെ എകട് സലന്സട് അവ്മാര്ഡട്, ര്മാജനീവട് ഗ്മാന്ധി 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ട് ലഫ്മാര് ടഡവലപട് ടമന്ട് സ്റ്റഡനീസട് നല്കിയ മികച് പ്മാര്ലടമലന്
െിയനുള്ള ടചെിയ്മാന് ടജ.ക്മാ്പെന് പുരസട് ക്മാരം തെങ്ങിയ അവ്മാര്ഡുകളും 
ലഭിച്ിട്ടുണ്ട്. 

 മുന് എസട്.എഫട്.ഐ. ലനത്മാവും അധ്യ്മാപികയുമ്മായ ലഡ്മാ. നിനിത 
കണിലച്രിയ്മാണട്  ഭ്മാര്യ.  വിദ്യ്മാര്ത്ഥികള്മായ നിരഞ്ജന, പ്രിയദത്ത എന്നിവര് 
മക്ള്മാണട്. 

സഭാദ്്യക്ഷോയി എം.ബി.രാപ്ജഷ് 

േിയമസഭാ രേപ്മയങ്ങള്

ലക്മാവിഡട് പ്രതിലര്മാധത്തിനട് 
അത്യന്ത്മാലപക്ിതമ്മായ വ്മാകട് സിന് 
ലകന്ദ സര്ക്്മാര് സമയബന്ധിതവും 
സൗജന്യവുമ്മായി ലഭ്യമ്മാക്ണടമന്ന 
പ്രലമയം 2021 ജൂണ് 2 നട് ലകരള നിയ
മസഭ ഐകകണട് ല്്യന പ്മാസ്മാക്ി.  

ലക്മാവിഡട്  19 ടന പ്രതിലര്മാധി
ക്്മാന് ലകന്ദ, സംസ്ഥ്മാന, പ്ര്മാലദേിക 
സര്ക്്മാരുകള് പരിശ്രമിച്ചുടക്മാണ്ിരി 
ക്കുകയ്മാണട്. സ്മാമൂഹ്യതലത്തില് 
ലക്മാവിഡട് 19 മഹ്മാമ്മാരിടക്തിടര 
യുള്ള പ്രതിലര്മാധ നിര്മിതിക്ട്ട് ഏറ്വും 
പ്രധ്മാനമ്മായതട് സ്മാര്വത്രികമ്മായ  
വ്മാകട് സിലനഷന്മായതിന്മാല്, അതട് 

എ്്മാ ജനവിഭ്മാഗങ്ങള്ക്കും ലഭ്യമ്മാക
ണടമങ്ില് വ്മാകട് സിന് സൗജന്യവും 
സ്മാര്വത്രികവുമ്മായി നല്ക്മാന് കഴി 
യണം എന്നട് പ്രലമയം ചൂണ്ിക്്മാട്ി. 

വ്മാകട് സിന് ഉല്പ്മാദനത്തിടല 
കുെവും, വ്മാകട് സിനട് ലല്മാകത്ത്മാടക 
യുള്ള ആവേ്യക്്മാരുടെ എണ്ണവും  
മുതടലടുത്തട് സ്മാമ്പത്തിക ചൂഷണം നെ 
ത്ത്മാന് വ്മാകട് സിന് ഉല്്പെ്മാദന കമ്പ
നികള് ലക്്യമിടുന്ന സ്മാഹചര്യ 
ത്തില് സര്ക്്മാര് ഉെമസ്ഥതയിടല  
ടപ്മാതലമഖലയിലള്ള ഫ്മാര്മസയൂട്ി 
ക്ല് കമ്പനികളില് നിര്ബന്ധിത 
കലസന്സിംഗട് വ്യവസ്ഥ ഉപലയ്മാ
ഗട്പെടുത്തി വ്മാകട് സിന് നിര്മ്മാണം 

ആരംഭിക്്മാനുള്ള നെപെി ലകന്ദ 
സര്ക്്മാര് പരിഗണിലക്ണ്ത്മാടണന്നട് 
പ്രലമയം ആവേ്യട്പെട്ടു. മുന്ക്മാലങ്ങ
ളില് മഹ്മാമ്മാരിടയ പ്രതിലര്മാധിക്്മാ
നുള്ള വ്മാകട് സിനുകള് സൗജന്യമ്മായി 
നല്കുക എന്നതട് ഒരു നയമ്മായി  
നമ്മുടെ ര്മാജ്യം സ്വനീകരിച്ിരുന്നു.  
സംസ്ഥ്മാനങ്ങള് പ്രലത്യകമ്മായി  
വ്മാകട് സിന് വ്മാങ്ന്നതിനു പകരം  
ലകന്ദ സര്ക്്മാര് ആലഗ്മാള ടെണ്
െിലൂടെ ര്മാജ്യത്തിന്മാടക വ്മാകട് സിന് 
വ്മാങ്ങ്മാന് നെപെിടയടുക്ണടമന്നും 
അതവഴി ടചറുത്്മാത്ത സ്മാമ്പത്തിക 
ല്മാഭം ര്മാജ്യത്തിനുണ്്മാകുടമന്നും  
പ്രലമയം ചൂണ്ിക്്മാട്ി.

െക്ഷദ്പീപിടറെയും ദ്പീപ് േിവാസികളുടെയും സവിപ്ൈഷതകള്  
സംരക്ഷിക്കടപ്ടുന്നുടവന്് പ്കന്ദം ഉറപ്പുവരുത്ണം

പ്കന്ദ സര്ക്കാര് സകൗജേ്യമായി പ്കാവിെ് വാക് സിന് െഭ്യമാക്കണം

ലകന്ദഭരണ പ്രലദേമ്മായ ലക്
ദ്വനീപിടന്യും അവിെടത്ത ജനങ്ങളു 
ടെയും സവിലേഷതകള് സംരക്ിക് 
ട്പെടുന്നു എന്നട് ഉെപ്പുവരുത്ത്മാനുള്ള 
ഉത്തരവ്മാദിത്തം ലകന്ദ സര്ക്്മാ
രിനുടണ്ന്നും അതിനട് ടവല്ലുവിളി  
ഉയര്ത്ന്ന അഡട്മിനിസട് ലരേറ്ടെ 
അല്ദേഹത്തിടന് ഉത്തരവ്മാദിത്തങ്ങ
ളില്നിന്നട് നനീക്ം ടച്ണടമന്നും 
അല്ദേഹത്തിടന് വിവ്മാദമ്മായ മുഴുവന് 
ഉത്തരവുകളും െ്ദേട് ടച്ണടമന്നും 
ലക്ദ്വനീപുക്മാരുടെ ജനീവനും ഉപജനീവന 
മ്മാര്ഗ്ഗങ്ങളും സ്മാംസട് ക്മാരികത്ത
നിമയും സംരക്ിക്്മാന് ലകന്ദ 
സര്ക്്മാര് അെിയന്തരമ്മായി ഇെടപെ
ണടമന്നും ആവേ്യട്പെട്ടുടക്മാണ്ടുള്ള 

പ്രലമയം ലകരള നിയമസഭ 2021 
ലമയട് 31 നട് ഐകകണട് ല്്യന പ്മാസ്മാ
ക്ി.

ലകരളവും ലക്ദ്വനീപും തമില് 
ചരിത്രപരമ്മായും ഭൂമിേ്മാസ്തപരമ്മായും 
സ്മാംസട് ക്മാരികമ്മായുമുള്ള ഗ്മാഢബ
ന്ധം പണ്ടുമുതല്ലക്യുള്ളത്മാണട്. മല
യ്മാളം സംസ്മാരിക്കുന്ന ദ്വനീപട് ജനത,  
വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസത്തിനും ആലര്മാഗ്യത്തിനും 
വ്മാണിജ്യത്തിനുടമ്്മാം കൂടുതല്മായി 
ബന്ധട്പെടുന്നതട് ലകരളവുമ്മായ്മാടണ
ന്നും അതിന്മാല് തടന്ന ലകരള ജന
തയ്ക്കട് ലക്ദ്വനീപുക്മാര് എ്്മാ അര്ത്ഥ
ത്തിലം സലഹ്മാദരങ്ങള്മാടണന്നും 
പ്രലമയം ചൂണ്ിക്്മാട്ി. ടൂെിസടത്ത 
േക്തിട്പെടുത്ത്മാടനന്ന ലപരില് ആ 

ന്മാെിടന് സംസട് ക്മാരവും സത്തയും 
ഇ്്മായട്മ ടച്ട്പെടുന്ന നെപെികള്മാ
ണട് അഡട്മിനിസട് ലരേറ്ര് കകടക്്മാ
ള്ളുന്നതട് എന്ന്മാണട് അവിടെനിന്നട് 
പുെത്വരുന്ന വ്മാര്ത്തകള് സൂചി്പെി
ക്കുന്നതട്.  

ലക്ദ്വനീപിടല ഭരണകൂെ
ത്തിനട് വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയും സ്വത്ം 
ഏടറ്ടുക്്മാന് അമിത്മാധിക്മാരം 
നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥ സ്മാധ്മാരണ 
ജനങ്ങളുടെ ഇെയില് വലിയ ആേ
ങ്യ്മാണുണ്്മാക്ിയിരിക്കുന്നതട്. പുതിയ 
നിയന്ത്രണങ്ങള് വലിയ ലത്മാതിലള്ള 
സ്മാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങള്ക്കും സ്മാ
മൂഹ്യ അസ്വസ്ഥതകള്ക്കും ഇെവരു
ത്ന്നത്മാണട്. കൂെ്മാടത ഇന്ത്യന് സമൂ

ഹത്തിടന് ആത്യന്തികമ്മായ സവിലേ 
ഷതയ്മായ ന്മാന്മാത്വത്തിടല ഏകത്വം 
ഇ്്മായട്മ ടച്്മാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ 
പരിണിതഫലം ദുരന്തമ്മായിരിക്കു 
ടമന്നും പ്രലമയം ആേങ്ട്പെടുന്നു. 
സ്മാംസട് ക്മാരിക തനിമയ്ക്കുലമലള്ള 
ആക്മണം ഒരു ജന്മാധിപത്യ 
സംസട് ക്മാരത്തിനട്  തനീര്ത്ം അന്യ
മ്മായ ഒന്ന്മാണന്നും അതിന്മാല് തടന്ന, 
ഭരണഘെന്മാമൂല്യങ്ങള് ഉയര്ത്തി്പെിെി 
ക്കുന്ന ഓലര്മാരുത്തരും ലക്ദ്വനീപട് 
അഡട്മിനിസട് ലരേറ്റുടെ ഭ്മാഗത്തട് നി
ന്നുണ്്മാകുന്ന നെപെികലള്മാെട് േക്ത 
മ്മായ വിലയ്മാജി്പെട് ലരഖട്പെടുലത്ത
ണ്ത്മാടണന്നും പ്രലമയം ചൂണ്ി 
ക്്മാട്ി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണെ്മായി വിജയ
ന്മാണട് പ്രലമയം അവതരി്പെിച്തട്.
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 സംസ്ഥ്മാനത്തട് നിയമസഭ
യിലലക്ട് അംഗങ്ങടള ടതരടഞ്ടുക്കുന്നതി
നുള്ള ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെട് കഴിഞ്ട് ഫലം 
പുെത്വന്നലത്മാടെ പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമ
സഭ പിരിച്ചുവിട്ട് പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ  
രൂപനീകരിക്കുകയുണ്്മായി. ഈ പ്രക്ിയ 
കള്ടക്്്മാം അെിസ്ഥ്മാനമ്മായിട്ടുള്ള നിയമ 
വ്യവസ്ഥകളും അനന്തര നെപെിക്മങ്ങളും 
എടന്ത്്മാടമന്നട് പരിലേ്മാധിക്്മാം. 

േിയമസഭയുടെ രൂപപീകരണവം 
അതിടറെ കാൊവധിയും 

നിലവിലള്ള ഒരു നിയമസഭയുടെ  
ക്മാല്മാവധി സംബന്ധിച്ട് വ്യവസ്ഥ ടചയ്ിരിക്കു
ന്നതട് ഭരണഘെനയുടെ അനുലഛേദം 172 ല്മാണട്. 
ഇതിന്പ്രക്മാരം ഓലര്മാ സംസ്ഥ്മാനടത്തയും 
നിയമസഭ അതിടന് ഒന്ന്മാമടത്ത ലയ്മാഗം 
ലചരുന്നതിനട് നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള തനീയതി മുതല് 
അഞ്ചു വര്ഷലത്തക്ട് തെരുന്നതം ഈ അഞ്ചു 
വര്ഷക്്മാല്മാവധി അവസ്മാനിക്കുന്നതട് ആ 
സഭയുടെ ഒരു പിരിച്ചുവിെല്മായി തനീരുന്നതം 
ആകുന്നു. അത്മായതട് നിലവിലള്ള ഒരു സഭ 
യുടെ ക്മാല്മാവധി സ്മാധ്മാരണയ്മായി അഞ്ചു 
വര്ഷമ്മാണട്. ക്മാല്മാവധിയുടെ ആരംഭം സഭ  
രൂപനീകരിച് തനീയതിയ്, മെിച്ട് അതിടന് 
ഒന്ന്മാമടത്ത ലയ്മാഗം ലചര്ന്ന തനീയതി മുത 
ല്മാണട് കണക്്മാക്ട്പെടുന്നതട് എന്നതട് ശ്രലദ്
യമ്മാണട്. 1951 ടല ജനപ്ര്മാതിനിധ്യ ആക്ിടല  
ടസക്ന് 73 വിവക്ിക്കുന്ന ലന്മാട്ിഫിലക് 
ഷന് മുലഖനയ്മാണട് സഭ രൂപനീകരിക്ട്പെടുന്നതട്. 
സംസ്ഥ്മാന നിയമസഭയിലലക്ട് നെക്കുന്ന ടപ്മാത
ടതരടഞ്ടു്പെില് മണ്ഡല്മാെിസ്ഥ്മാനത്തില് വിജ
യിച്വരുടെ ലപരുവിവരവും പ്മാര്ട്ി അഫിലിലയ 
ഷനും അെങ്ങിയത്മാണട് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന്. ഇത്തര 
ത്തില് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് പുെട്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്്മാല് 
പുതത്മായി ടതരടഞ്ടുക്ട്പെടുന്ന അംഗങ്ങള് 
അെങ്ങിയ ഒരു നിയമസഭ രൂപനീകരിക്ട്പെട്ിരി 
ക്കുന്നത്മായി കണക്്മാലക്ണ്ത്മാണട് (deemed 
to be duly constituted) എന്നട് ടസക്ന് 73 
വ്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്നു. എന്ന്മാല് ഇങ്ങടന പുതിയ 
നിയമസഭ രൂപനീകരിച്ചുടക്മാണ്ട് ലന്മാട്ിഫിലക്
ഷന് പ്രസിദ്നീകരിച്്മാലം നിലവിലള്ള നിയമ 
സഭയുടെ ക്മാല്മാവധിടയ അതട് യ്മാടത്മാരു 
തരത്തിലം ബ്മാധിക്കുന്നത് എന്നട് എടുത്പെലയണ്
ത്മാണട്. ഈ ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് തനീയതി മുതല്മാണട് സഭ 
രൂപനീകരിക്ട്പെട്ത്മായി കണക്്മാക്ട്പെടുന്നതട്. (The 
Assembly is deemed to be duly constituted on 
issue of notification under section 73 and the 
duration thereof is distinct from its due consti-
tution.)

പതിോൊം പ്കരള േിയമസഭ  
രൂപപീകരണവം കാൊവധിയും

2016 ല് നിയമസഭയിലലക്ട് നെന്ന ടപ്മാത 
ടതരടഞ്ടു്പെിനട് ലേഷം ടസകട് ഷന് 73 അനുസരി
ച്ചുള്ള ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീ 
ഷന് പുെട്പെടുവിച്തട് 2016 ടമയട് 20 നട് ആയിരുന്നു. 
അതിന്മാല് പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭ രൂപനീകൃതമ്മാ 
യതട് 2016 ടമയട് 20 നട് ആടണന്നട് പെയ്മാം. എന്ന്മാല് 
പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭ അതിടന് ഒന്ന്മാമടത്ത 
ലയ്മാഗം ലചര്ന്നതട് 2016 ജൂണ് 2 നട് ആയിരുന്നു. ആയ
തിന്മാല് തടന്ന അനുലഛേദം 172 പ്രക്മാരം പതിന്മാല്മാം 
ലകരള നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി സ്മാധ്മാരണ നില
യില് 2021 ജൂണ് 1 വടരയ്മാണട്. 

ടപാതുടതരടഞെടുപ്് േെത്തുന്
തിനുള്ള േെപെിക്രമങ്ങള്  

നിലവിലള്ള നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി കഴി
യുന്നലത്മാടെലയ്മാ അട്ങ്ില് അതട് പിരിച്ചുവിെട്പെടു
ന്നലത്മാടെലയ്മാ ഒരു പുതിയ നിയമസഭ രൂപനീകരിക്കുന്ന
തിനട് ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെട് നെത്തണടമന്നട് വ്യവസ്ഥ 
ടചയ്ിരിക്കുന്നതട് 1951 ടല ജനപ്ര്മാതിനിധ്യ നിയമ 
ത്തിടല ടസക്ന് 15 (1) ല്മാണട്. ആയതിനുള്ള നെപെി 

പുതിയതായി രൂപപീകൃതമാകുന്  
ഒരു േിയമസഭ, അതിടറെ ആദ്യ 
സപ്മളേം പ്ചരുന്തിേ് മുമ്പു 
തടന് അനുപ്ഛേദം 174 (2) (b)  
അനുസരിച്ച് പിരിച്ചുവിൊന്  
സാധ്യമാപ്ണാ ?

സ്മാധ്യമ്മാടണന്ന്മാണട് ര്മാലമേ്വരന്  
പ്രസ്മാദട്  vs. യൂണിയന് ഓഫട് ഇന്ത്യ 
(AIR 2006 SC 980) എന്ന  
പ്രേസ്മ്മായ വിധിന്യ്മായത്തില്  
സുപ്രനീം ലക്മാെതി നിരനീക്ിച്തട്.  
ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെിനട് ലേഷം  
ഗവണ്ടമന്ട് രൂപനീകരിക്്മാന് ഒരു 
ര്മാഷ്ടനീയ കക്ിലക്്മാ ര്മാഷ്ടനീയ  
മുന്നണിലക്്മാ ഭൂരിപക്ം ലഭിക്്മാത്ത 
സ്മാഹചര്യത്തില് ആരും അവക്മാേം 
ഉന്നയിക്്മാടത വരുലമ്പ്മാള്  
ഗവര്ണ്ണര്ക്ട് അനുലഛേദം 174 (2) (b) 
നല്കുന്ന അധിക്മാരം വിനിലയ്മാഗിച്ട് 
ആ സഭ പിരിച്ചുവിെ്മാവുന്നത്മാണട്.  
അനുലഛേദം 172 ല് വിവക്ിക്കുന്ന  
ആദ്യ സലമളനം (First Sitting) 
ലചര്ന്നട് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ് 
കഴിഞ്്മാല് മ്മാത്രലമ സഭ നിലവില് 
വരികയുള്ളൂടവന്നും അതിനുലേഷം   
മ്മാത്രലമ ഗവര്ണ്ണര്ക്ട് സഭ പിരിച്ചു 
വിെ്മാന് കഴിയുകയുള്ളൂടവന്ന വ്മാദം 
ലക്മാെതി അംഗനീകരിച്ി്. ആര്ക്കും 
ഭൂരിപക്മി്്മാത്ത അവസ്ഥയില്  
മന്ത്രിസഭ രൂപനീകരിക്ട്പെെ്മാടത വരു
ടമന്നും മന്ത്രിസഭയുടെ അഭ്മാവത്തില് 
നിയമസഭ പിരിച്ചുവിെ്മാനുള്ള  
േിപ്മാര്േ ഗവര്ണ്ണര്ക്ട്  
ലഭിക്ിട്ന്നും ഈ സ്മാഹചര്യം 
ഭരണഘെന്മാ പ്രതിസന്ധിയിലലക്ട് 
ക്മാര്യങ്ങടള എത്തിക്കുടമന്നും ലക്മാെതി 
അഭിപ്ര്മായട്പെട്ടു. കൂെ്മാടത അനുലഛേദം 
172 നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി 
ടയ്പെറ്ി മ്മാത്രലമ പെയുന്നുള്ളൂടവന്നും 
അതിന്മാല് അനുലഛേദം 174 (2) (b) 
അതിലന്മാെട് കൂട്ിവ്മായിലക്ണ്തി
ട്ന്നും ലക്മാെതി നിരനീക്ിച്ചു.

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയികേക്ക്  
തതരതഞെടുക്തപെട്ടവരുതെ വിശദ്ചാംശങ്ങള്  
സാംബന്ിച്ച കന്ചട്ടിഫികക്ഷന് ചീഫക്  
ഇേക്ടറല് ഓഫീസര് െിക്്ചറ്ചാം മീണ ഗവര്ണ്ണര് 
ആരിഫക്  മുഹമ്മദക് ഖ്ചനക് കേമ്ചറുന്നു

കള്  നിലവിലള്ള നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി തനീ
രുന്നതിനട് മുമ്പട് തടന്ന ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീ 
ഷന് ആരംഭിക്കുന്നത്മാണട്. ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീ 
ഷന് നിര്ല്ദേേിക്കുന്ന ദിവസം, സംസ്ഥ്മാനടത്ത എ്്മാ 
നിയമസഭ്മാ മണ്ഡലങ്ങലള്മാടും സംസ്ഥ്മാന നിയമസഭ
യിലലക്ട് അംഗങ്ങടള ടതരടഞ്ടുക്ണടമന്നട് ആവ
േ്യട്പെട്ടുടക്മാണ്ട് ഒരു ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് ഗവര്ണര് 
പുെട്പെടുവിക്കുന്നു. ജനപ്ര്മാതിനിധ്യ നിയമത്തിടല ടസ
ക്ന് 15(2) പ്രക്മാരമ്മാണട് ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷന്  
നിര്ല്ദേേിക്കുന്ന ദിവസം ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് പുെട്പെടുവി
ക്കുന്നതട്.  ഗവര്ണര് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് പുെട്പെടുവിച്്മാ
ലെന് ടതരടഞ്ടു്പെട് നെപെിക്മങ്ങളുടെ തനീയതിയും 
സമയക്മവും ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷന് നിശ്യിക്കു 
ന്നതം ആയതട് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന്മായി പുെട്പെടുവിക്കുന്ന
തമ്മാണട്. നിയമസഭയിലലക്ട് അംഗങ്ങടള ടതരടഞ് 
ടുത്തട് അയയ്ക്കണടമന്നട് ആവേ്യട്പെെ്മാനുള്ള അധി 
ക്മാരം സംസ്ഥ്മാന ഗവര്ണര്ക്്മാണട്. 

2021 ടല ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെട് സംബന്ധിച്ട് 
ടസക്ന് 15(2) പ്രക്മാരമുള്ള ലന്മാട്ിഫിലക്ഷനുകള് 
പുെട്പെടുവിക്ട്പെട്തട് 2021 മ്മാര്ച്ട് 12 നട് ആയിരുന്നു. 
ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷടന് 464/KL-LA/2021 
നമ്പെ്മായുള്ള ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് പ്രക്മാരം 2021 മ്മാര്ച്ട് 
19 ന്മാമനിര്ല്ദേേപത്രിക സ്വനീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവ
സ്മാന തനീയതിയ്മായും, മ്മാര്ച്ട് 20 സൂക്ഷ്മ പരിലേ്മാധന 
നെത്ന്നതിനും, മ്മാര്ച്ട് 22 ന്മാമനിര്ല്ദേേ പത്രിക  
പിന്വലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്മാന തനീയതിയ്മായും 
ഏപ്രില് 6 സംസ്ഥ്മാനത്തട് ലവ്മാടട്ടു്പെട് നെത്ന്ന തനീയ
തിയ്മായും  നിശ്യിക്ട്പെട്ടു. ടതരടഞ്ടു്പെിടന് ഫലം 
2021 ലമയട് 2 നട് പ്രഖ്യ്മാപിച്ചു. 

പതിോൊം പ്കരള േിയമസഭയുടെ 
പിരിച്ചുവിെല്   

ടതരടഞ്ടു്പെിടന് ഫലപ്രഖ്യ്മാപനടത്തത് 
െര്ന്നട് നിലവിലള്ള നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനട് 2021 
ലമയട് 3 നട് ലചര്ന്ന മന്ത്രിസഭ്മാലയ്മാഗം തനീരുമ്മാനിക്കു 
കയും ഗവര്ണലെ്മാെട് ഇക്്മാര്യം േിപ്മാര്േ ടചയ്യുകയും  
ടചയ്ിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയുടെ േിപ്മാര്േയുടെ അെിസ്ഥ്മാ
നത്തില് ഭരണ ഘെനയുടെ അനുലഛേദം 174 (2) (ബി) 
പ്രക്മാരം ഗവര്ണര് പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭ 
2021 ടമയട് 3്മാം തനീയതി പ്ര്മാബല്യത്തില് പിരിച്ചുവിട്ടു. 

ഇക്്മാര്യം 3.5.2021 ടല Pol.5/43(i)/2021 GAD 
നമ്പര് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് മുലഖന പ്രസിദ്നീകരി
ക്ട്പെട്ടു. 

പതിേഞാം പ്കരള േിയമസഭ 
യുടെ രൂപപീകരണം

 2021 ടമയട് 2നട് എ്്മാ മണ്ഡലങ്ങ
ളിടലയും ടതരടഞ്ടു്പെട് ഫലം പുെത്വന്ന 
തിനട് ലേഷം ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീ 
ഷന് 3.5.2021 തനീയതിയ്മായി 308/KL-LA/2021  
നമ്പര് ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന് മുലഖന 140 മണ്ഡല
ങ്ങളില് നിന്നും വിജയിച്വരുടെയും അവരുടെ  
പ്മാര്ട്ി  അഫിലിലയഷന് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിവര 
ങ്ങള് പ്രസിദ്ട്പെടുത്തി (ടസക്ന് 73 പ്രക്മാര
മുള്ള ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന്) ഈ ലന്മാട്ിഫിലക്ഷന്  
പ്രക്മാരം പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭ 
3.5.2021 നട് രൂപനീകരിക്ട്പെട്ത്മായി കണക്്മാ
ക്്മാവുന്നത്മാണട്. ഈ തനീയതി മുതല് സഭയിടല 
അംഗങ്ങളുടെ അംഗത്വ ക്മാല്മാവധി ആരംഭി
ക്കുന്നത്മാണട്. സഭ്മാംഗങ്ങള്ക്ട് അനുവദനനീയ
മ്മായ ആനുകൂല്യങ്ങള് അന്നട് മുതല് അവര്ക്ട് 
ലഭിച്ചുതെങ്ം. എന്ന്മാല് സഭ്മാ നെപെികളില് 
പടങ്ടുക്കുന്നതിനും ലവ്മാട്ിംഗിനുമുള്ള അവ 
ക്മാേം അംഗമ്മായി സത്യപ്രതിജ് ടചയ് 
ലേഷലമ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 

ത്്മാെ്മാക്ിയതട് :  
സജു എസട്., ടസക്ന് ഓഫനീസര്.
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റ്ി.മലന്മാഹരന് ന്മായര്, 
സ്നീക്റുടെ കപ്രവറ്ട് ടസക്ട്െി

പ്െഖേം തുെര്ച്ച... 

സഭയുടെ കാര്യങ്ങളുമായി സഭയുടെ കാര്യങ്ങളുമായി 
ബന്ധടപ്ട് സമിതികള്ബന്ധടപ്ട് സമിതികള്
1. കാപ്ര്യാപപ്ദൈക സമിതി
സഭയുടെ മുന്പില് വരുന്ന നിയമനിര്മ്മാണ  
ക്മാര്യങ്ങളുടെയും മറ്റു വിവിധ ക്മാര്യങ്ങളുടെയും ചര്ച്യ്ക്കട് 
സമയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുലവണ്ി ഒരു സമിതി രൂപനീക
രിലക്ണ്തിടന് ആവേ്യകതടയ്പെറ്ി ലല്മാകട് സഭ്മാ 
സ്നീക്െ്മായിരുന്ന ജി.വി.മൗലങ്ര് 1951 മ്മാര്ച്ട് 28-നട് 
സഭ്മാലനത്മാവ്മായ പ്രധ്മാനമന്ത്രിക്ട് എഴുതകയുണ്്മായി. 
അല്ദേഹം ഈ അഭിപ്ര്മായവുമ്മായി ലയ്മാജിച്ചു. അപ്രക്മാരമ്മാണട്  
ലല്മാകട് സഭയില് ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി രൂപംടക്മാ
ണ്തട്. ലല്മാകട് സഭയില് ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി  
രൂപംടക്മാണ്തിടനത്െര്ന്നട് ലകരള നിയമസഭയിലം  
ക്മാലര്യ്മാപലദേകസമിതി രൂപനീകരിക്കുകയുണ്്മായി.

ഈ സമിതിയില് ഒമ്പതട് അംഗങ്ങള്മാണു 
ള്ളതട്; അദ്്യക്ന് സ്നീക്ര് ആണട്. സ്മാധ്മാരണയ്മായി 
സഭ്മാലനത്മാവട്, പ്രതിപക്ലനത്മാവട്, സഭയിടല കക്ി
ലനത്മാക്ന്്മാര് എന്നിവര്മാണട് ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി
യിലലക്ട് ന്മാമനിര്ല്ദേേം ടച്ട്പെടുന്നതട്. എ്്മാ കക്ി
ലനത്മാക്ന്്മാടരയും ഈ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങള്മായി 
ന്മാമനിര്ല്ദേേം ടച്്മാന് കഴിയ്മാത്തപക്ം അവടര 
പ്രലത്യക ക്ണിത്മാക്ള്മായി ലയ്മാഗത്തിലലക്ട് ക്ണി
ക്്മാറുണ്ട്. നിയമസഭ്മാകക്ികളുടെ പ്രധ്മാന ഭ്മാരവ്മാഹി
കടളയും പ്രലത്യക ക്ണിത്മാക്ള്മായി വിളിക്്മാറുണ്ട്. പ്ര
ലത്യക ക്ണിത്മാക്ള്ക്ട് സമിതിയില് ലവ്മാട്വക്മാേം 
ഉണ്്മായിരിക്കുകയി്. ക്വ്മാെത്തിടന് ക്മാര്യത്തിലം  
പ്രലത്യക ക്ണിത്മാക്ടള കണക്ിടലടുക്്മാെി്. ഈ 
സമിതിയുടെ ക്മാല്മാവധി എത്രടയന്നട് ചട്ങ്ങളില് പെ
യുന്നി്. സ്മാധ്മാരണയ്മായി ധനക്മാര്യ സമിതികളുടെ 
ക്മാല്മാവധി അവസ്മാനിക്കുന്ന മുെയ്ക്കട് ഈ സമിതിയുടെ 
ക്മാല്മാവധി അവസ്മാനിച്ത്മായി പരിഗണിച്ട് അതട് പുത
ത്മായി രൂപനീകരിക്കുന്നു.
കര്ത്വ്യങ്ങള്

ഗവടമെന്ട് ബില്ലുകളുടെ പല ഘട്ങ്ങളിലള്ള 
ചര്ച്യുടെയും മറ്റു ക്മാര്യങ്ങളുടെയും സമയപരിധി  
േിപ്മാര്േ ടചയ്യുക എന്നത്മാണട് സമിതിയുടെ പ്രധ്മാന 
കര്ത്തവ്യം. കനീഴട് വഴക്മനുസരിച്ട് നന്ദി പ്രലമയം, 
ബഡട്ജറ്ിലന്ലള്ള ടപ്മാതചര്ച്, ധന്മാഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ 
ചര്ച്, ധനവിനിലയ്മാഗ ബി്ിലന്ലള്ള ചര്ച് എന്നിവയ്ക്കട് 
നനീക്ിവയട് ലക്ണ് സമയം നിശ്യിക്ട്പെട്ിട്ടുണ്ട്. അതി
ന്മാല് ഇവയുടെ ചര്ച്യ്ക്കുള്ള സമയം ക്മാലര്യ്മാപലദേക 
സമിതി േിപ്മാര്േ ടച്്മാെി്. അനൗലദ്യ്മാഗിക ബില്ലു 
കള്ക്കും പ്രലമയങ്ങള്ക്കും നനീക്ിവയട് ലക്ണ് സമയം  
േിപ്മാര്േ ടചയ്യുന്നതട് അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളും 
ബില്ലുകളും സംബന്ധിച് സമിതിയ്മായതിന്മാല്  
അക്്മാര്യം ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതിയുടെ പരിധിയില് 
വരികയി്.

സഭയില് ചര്ച്ക്ട് ലന്മാട്നീസട് കിട്ിയിട്ടുള്ള No 
Day Yet Named ലമ്മാഷനുകളില് അഥവ്മാ തനീയതി നി
ശ്യിച്ിട്ി്്മാത്ത ഉപലക്പങ്ങളില് ഏടത്്മാം ചര്ച്
യട് ടക്ടുക്ണടമന്നും അവയ്ക്കട് എത്ര സമയം നനീക്ിവയ്ക്ക
ണടമന്നും ഈ സമിതി േിപ്മാര്േ ടചയ്യുന്നു. ക്മാലലക്കൂട്ി 
നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള സലമളന ദിവസങ്ങളില് സഭ ലചലര
ണ്തിട്ലന്ന്മാ കൂടുതല് ദിവസം സഭയുടെ സലമളനം 
ലചരണടമലന്ന്മാ േിപ്മാര്േ ടചയ്യുന്നതം ഈ സമിതി 
യ്മാണട്. അപര്മാഹ്ന സലമളനം ലചരണടമലന്ന്മാ സഭ
യുടെ ലയ്മാഗം നിശ്ിത സമയപരിധിക്കും അതനീതമ്മായി 
വര്ദ്ി്പെിക്ണടമലന്ന്മാ ലച്മാലദ്യ്മാത്തരലവള ലവടണ്
ന്നുവയ്ക്കണടമലന്ന്മാ േിപ്മാര്േ ടചയ്യുന്നതം ക്മാലര്യ്മാപ 
ലദേക സമിതിയ്മാണട്.

ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി ലയ്മാഗത്തിടന് അദ്്യ
ക്ന്മായ സ്നീക്ര് അംഗനീകരിച് പ്രക്മാരമുള്ള െില്പെ്മാര്ട്ട് 
സഭയില് സമര്്പെിക്കുന്നു. സ്മാധ്മാരണയ്മായി മുഖ്യമന്ത്രി
യ്മാണട് െില്പെ്മാര്ട്ട് സമര്്പെിക്കുന്നതട്. െില്പെ്മാര്ട്ട് സമര്്പെി
ച്ലേഷം സഭ െില്പെ്മാര്ട്ടുമ്മായി ലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ 
ലഭദഗതിലയ്മാടെ ലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ സഭ െില്പെ്മാര്ട്ടു
മ്മായി വിലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ ഉള്ള പ്രലമയം അവതരി
്പെിക്്മാവുന്നത്മാണട്. സ്മാധ്മാരണയ്മായി െില്പെ്മാര്ട്ട് അംഗനീ
കരിക്ണടമന്ന പ്രലമയമ്മാണട് അവതരി്പെിക്്മാറുള്ളതട്. 
മിക്വ്മാറും ഈ പ്രലമയം പ്മാസ്്മാക്കുകയ്മാണട് പതിവട്. 

എന്ന്മാല് ഈ ഘട്ത്തില് സമയപരിധി നിശ്യിക്്മാ
ടതലയ്മാ ഏടതങ്ിലം പ്രലത്യക ക്മാര്യം സംബന്ധിച് 
പര്മാമര്േലത്ത്മാടെലയ്മാ െില്പെ്മാര്ട്ട് സമിതിക്ട് തിരിച്
യയ്ക്കണടമന്ന ലഭദഗതി അവതരി്പെിക്്മാവുന്നത്മാണട്.  
വളടര ചുരുക്മ്മായി മ്മാത്രലമ ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി 
െില്പെ്മാര്ട്ിനട് ലഭദഗതി അവതരി്പെിക്്മാറുള്ളൂ. അവതരി
്പെിക്ട്പെടുന്ന ലഭദഗതികള് സഭ തള്ളുകയും െില്പെ്മാര്ട്ട് 
അംഗനീകരിക്കുകയും ടചയ്യും. ക്മാലര്യ്മാപലദേക സമിതി 
െില്പെ്മാര്ട്ട് അംഗനീകരിക്ണടമന്ന പ്രലമയത്തിലന്ല് 
അരമണിക്കൂെില് കൂടുതല് ചര്ച് അനുവദിക്രുടതന്നട് 
ചട്ങ്ങളില് വ്യവസ്ഥ ടചയ്ിട്ടുണ്ട്. 

െില്പെ്മാര്ട്ട് അവതരി്പെിക്കുന്ന അന്നുതടന്നയ്മാണട് 
അതട് അംഗനീകരിക്ണടമന്ന പ്രലമയം അവതരി്പെി 
ക്കുന്നതട്. അതടക്മാണ്ട് െില്പെ്മാര്ട്ിടന് ഉള്ളെക്ം  
എടന്തന്നട് അെിയുന്നതിന്മായി െില്പെ്മാര്ട്ട് സമര്്പെിക്കു
ന്നതിനു മുമ്പ്മായി അതിടന് ലക്മാ്പെി അംഗങ്ങള്ക്ട് 
നല്ക്മാറുണ്ട്. െില്പെ്മാര്ട്ട് അംഗനീകരിക്കുന്നലത്മാടുകൂെി 
ബി്ിനും മറ്ട് ക്മാര്യങ്ങള്ക്കുമ്മായി പങ്കുവച്ിട്ടുള്ള സമയ
പരിധി സഭയുടെ ഉത്തരടവന്നലപ്മാടല നെ്പെില്മാകുന്നു. 
അംഗനീകരിച് െില്പെ്മാര്ട്ില് സൂചി്പെിച്ിട്ടുള്ള സമയം അവ
സ്മാനി്പെിക്കുന്ന മുെയ്ക്കട് ബന്ധട്പെട് ക്മാര്യലമ്മാ ബ്മാക്ിയു
ള്ള ക്മാര്യങ്ങലള്മാ സഭയുടെ തനീരുമ്മാനത്തിനുവയ്ക്ക്മാന്  
സ്നീക്ര്ക്ട് അധിക്മാരമുടണ്ങ്ിലം ഒരു ഉപലക് 
പത്തിടന് അെിസ്ഥ്മാനത്തിലല്മാ സഭയുടെ അഭിപ്ര്മായ
ത്തിടന് ടവളിച്ത്തിലല്മാ ചര്ച്യ്ക്കുള്ള സമയം നനീട്ിടക്്മാ
ടുക്കുകയ്മാണട് പതിവട്.
2) അേകൗപ്ദ്യാഗിക രേപ്മയങ്ങളും 
 ബില്ലുകളും സംബന്ധിച്ച സമിതി

സഭയുടെ ടവള്ളിയ്മാഴ്ച ദിവസങ്ങളില് നെ 
ത്ന്ന ലയ്മാഗങ്ങളുടെ അവസ്മാനടത്ത രണ്ര മണി 
ക്കൂര് അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗങ്ങളുടെ ക്മാര്യത്തിന്മായി നനീ
ക്ിവയ്ക്കണടമന്നട് നിയമസഭ്മാ ചട്ങ്ങളില് വ്യവസ്ഥ ടച
യ്ിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ് വിഭ്മാഗത്തില്ട്പെടുന്ന അനൗലദ്യ്മാഗിക 
ക്മാര്യത്തിനുലവണ്ി വ്യത്യസ് ടവള്ളിയ്മാഴ്ച ദിവസങ്ങള് 
നനീക്ിവയ്ക്കുവ്മാന് സ്നീക്ര്ക്ട് അധിക്മാരം നല്കിയി 
ട്ടുണ്ട്. സഭ്മാ ലനത്മാവും പ്രതിപക്ലനത്മാവുമ്മായി ആലല്മാ
ചിച്ട് ടവള്ളിയ്മാഴ്ചയ്്മാത്ത മലറ്ടതങ്ിലം ഒരു ദിവസം 
അനൗലദ്യ്മാഗിക ക്മാര്യങ്ങള് നെത്വ്മാനുള്ള അധി
ക്മാരവും സ്നീക്ര്ക്കുണ്ട്. സഭയുടെ ഏടതങ്ിലം ഒരു 
സലമളനത്തില് ടവള്ളിയ്മാഴ്ച ഉള്ട്പെെ്മാത്തപക്ം ആ 
സലമളനത്തിടല മലറ്ടതങ്ിലം ദിവസം രണ്ര മണി
ക്കൂര് സമയം അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗങ്ങളുടെ ക്മാര്യത്തിനട് 
നനീക്ിവയ്ക്ക്മാനുള്ള അധിക്മാരവും സ്നീക്ര്ക്കുണ്ട്. ഇപ്ര 
ക്മാരം അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗങ്ങളുടെ ത്മാല്പര്യം സംര
ക്ിക്കുവ്മാന് ചട്ങ്ങള് പ്രലത്യക ശ്രദ് പതി്പെിച്ിട്ടുണ്ട്.

മന്ത്രിടയ്മാഴിച്ചുള്ള മലറ്ടതങ്ിലം അംഗം  
എന്ന്മാണട് അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗത്തിനട് ചട്ങ്ങളില് 
നല്കിയിട്ടുള്ള നിര്വചനം. ടവള്ളിയ്മാഴ്ച നെക്കുന്ന 
അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗക്മാര്യം അംഗങ്ങള് ലന്മാട്നീസട് 
നല്കുന്ന അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളുടെയും ബില്ലു
കളുടെയും ചര്ച്യ്മാണട്. അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗങ്ങളുടെ 
ക്മാര്യലത്ത്മാെട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളലത്മാ ആനുഷംഗികമ്മാ
യലത്മാ ആയ ക്മാര്യങ്ങള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിനു ലവണ്ി
യുള്ളത്മാണട് അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളും ബില്ലുകളും 
സംബന്ധിച് സമിതി.

ലല്മാകട് സഭയില് ലന്മാട്നീസട് നല്കുന്ന അനൗ 
ലദ്യ്മാഗിക ബില്ലുകള് പരിലേ്മാധിക്കുന്നതിന്മായി 
അനൗലദ്യ്മാഗിക ബില് സംബന്ധിച് സമിതി രൂപനീക
രിക്ണടമന്ന നിര്ല്ദേേം 1953 മ്മാര്ച്ട് 13 നട് ലല്മാകട്  
സഭയിലണ്്മായി. അതനുസരിച്ട് ലല്മാകട് സഭയുടെ ചട് 
ങ്ങള് സംബന്ധിച് സമിതിയുടെ െില്പെ്മാര്ട്ട് പ്രക്മാരം 1953  
ഡിസംബര് 1 ്മാം തനീയതി ആദ്യമ്മായി ലല്മാകട് സഭയില് 
അനൗലദ്യ്മാഗിക ബില്ലുകള്ക്കുള്ള സമിതി രൂപനീകരിച്ചു. 
പിന്നനീെട് ഈ സമിതിയുടെ അധിക്മാരം വര്ദ്ി്പെിക്കു
കയും അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങള് കൂെി അതിടന് 
പരിധിയില് ടക്മാണ്ടുവരികയും ടചയട്ത. ലല്മാകട് സഭ 
യില് അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങള്ക്കും ബില്ലുകള്ക്കും 
ലവണ്ി സമിതി രൂപനീകരിച്തിടനത്െര്ന്നട് ലകരള നി
യമസഭയിലം അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളും ബില്ലുകളും 
സംബന്ധിച് സമിതി രൂപനീകരിക്ട്പെട്ടു.

സമിതിയില് ഏഴട് അംഗങ്ങള്മാണുള്ളതട്. സമിതി 
അദ്്യക്ടന സ്നീക്ര് നിലയ്മാഗിക്കുന്നു. സമിതിലയ്മാഗ
ങ്ങളില് ബി്ിലന്മാ പ്രലമയത്തിലന്മാ ലന്മാട്നീസട് നല്കി
യവലരയും സംബന്ധി്പെിക്്മാറുണ്ട്. ഒരു സഭ രൂപനീകരിച് 
ലേഷമുള്ള സലമളനത്തിടന് പ്ര്മാരംഭത്തില്മാണട് ഈ 
സമിതി രൂപനീകരിക്കുന്നതട്. ഇതിടന് ക്മാല്മാവധി എത്ര
ടയന്നട് ചട്ങ്ങളില് പെയുന്നി്. എന്നിരുന്ന്മാലം ധന
ക്മാര്യ സമിതികളുടെ ക്മാല്മാവധി അവസ്മാനിച്ട് അവ 
വനീണ്ടും രൂപനീകരിക്കുലമ്പ്മാള് അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയ 
ങ്ങളും ബില്ലുകളും സംബന്ധിച് സമിതിയും വനീണ്ടും രൂപനീ
കരിക്കുകയ്മാണട് ടച്്മാറുള്ളതട്.
കര്ത്വ്യങ്ങള്

അനൗലദ്യ്മാഗിക ബില്ലുകള് സഭയില് അവത
രി്പെിച്തിനുലേഷവും അവ പരിഗണനയട് ടക്ടുക്കുന്ന 
തിനുമുമ്പ്മായി അവയുടെ സ്വഭ്മാവം, അത്യ്മാവേ്യം, 
പ്ര്മാധ്മാന്യം എന്നിവ മുന്നിര്ത്തി അവടയ തരം തിരി
ക്കുക, അനൗലദ്യ്മാഗിക ബി്ിടന് വിവിധ ഘട്ങ്ങളു 
ടെയും അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളുടെയും ചര്ച്യ്ക്കട്  
സമയപരിധി േിപ്മാര്േ ടചയ്യുക, ബില് നിയമസഭയുടെ 
നിയമനിര്മ്മാണ്മാധിക്മാരത്തിനട് അതനീതമ്മാടണന്നട് 
പെഞ്ട് എതിര്ക്ട്പെടുകയും എതിര്്പെട് പ്രഥമദൃഷ്്യ്മാ 
നിലനില്ക്കുന്നത്മാടണന്നട് സ്നീക്ര്ക്ട് ലത്മാന്നുകയും 
ടചയ്യുലമ്പ്മാള് അതട് പരിലേ്മാധിക്കുക, അനൗലദ്യ്മാഗിക 
പ്രലമയങ്ങളുടെയും ബില്ലുകളുടെയും ചര്ച്യ്ക്കുള്ള സമയം 
േിപ്മാര്േ ടചയ്യുക, ക്മാല്മാക്മാലങ്ങളില് സഭ പ്മാസ്്മാ 
ക്കുന്ന പ്രലമയങ്ങള് നെ്പെ്മാക്ിലയ്മാ എന്നും അവ നെ
്പെ്മാക്ിടയങ്ില് അതിന്മാവേ്യമ്മായ ചുരുങ്ങിയ സമയ
ത്തിനുള്ളില്മാലണ്മാ നെ്പെ്മാക്ിയടതന്നും പരിലേ്മാധി
ക്കുക, അനൗലദ്യ്മാഗിക ബി്ിടന്യും പ്രലമയത്തിടന്യും 
ചര്ച്്മാ ലവളയില് മന്ത്രിമ്മാര് സഭ്മാതലത്തില് നല്കുന്ന 
ഉെപ്പുകളും വ്മാഗ്്മാനങ്ങളും നെ്പെ്മാക്ിലയ്മാ എന്നും നെ
്പെ്മാക്ിടയങ്ില് അതട് ഏറ്വും ചുരുങ്ങിയ ക്മാലത്തിനു
ള്ളില്മായിരുന്നുലവ്മാ എന്നട് പരിലേ്മാധിക്കുക എന്നിവ 
സമിതിയുടെ കര്ത്തവ്യങ്ങളില്ട്പെടുന്നു. ഇത്തരം  
ക്മാര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക്മാരം  
സമിതിക്ട് കിട്ിയതട് 1986 മുതല്മാണട്. ഇന്ത്യന് പ്മാര്ല 
ടമന്ിലല്മാ മറ്ട് സംസ്ഥ്മാന നിയമസഭകളിലല്മാ നിലവി
ലള്ള സമ്മാന കമിറ്ിക്ട് അത്തരത്തിലള്ള അധിക്മാരം 
ഇതവടര കിട്ിയിട്ി്. 

സമിതി രണ്ടുവിധത്തിലള്ള െില്പെ്മാര്ട്ടുക 
ള്മാണട് ഇല്പെ്മാള് സമര്്പെിക്്മാറുള്ളതട്. അനൗലദ്യ്മാഗിക  
പ്രലമയങ്ങളുടെയും ബില്ലുകളുടെയും ചര്ച്യ്ക്കുള്ള സമയ 
പരിധി േിപ്മാര്േ ടചയട്തടക്മാണ്ടുള്ളത്മാണട് ആദ്യഗണ
ത്തില്ട്പെടുന്ന െില്പെ്മാര്ട്ടുകള്. ഇവ സ്മാധ്മാരണയ്മായി 
വ്യ്മാഴ്മാഴ്ച ദിവസങ്ങളില്മാണട് സമര്്പെിക്കുന്നതട്. പ്രസ്തുത  
െില്പെ്മാര്ട്ടുമ്മായി സഭ ലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ ലഭദഗതി
ലയ്മാടുകൂെി ലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ െില്പെ്മാര്ട്ിലന്മാെട് 
സഭ വിലയ്മാജിക്കുന്നുടവലന്ന്മാ ഉള്ള പ്രലമയമ്മാണട് ചട് 
പ്രക്മാരം അനൗലദ്യ്മാഗിക്മാംഗങ്ങളുടെ ക്മാര്യം തെങ്
ന്നതിനുമുമ്പട് അവതരി്പെിലക്ണ്തട്. എന്ന്മാല് ഇതവടര 
െില്പെ്മാര്ട്ട് അംഗനീകരിക്ണടമന്ന പ്രലമയം സമിതിയുടെ 
അദ്്യക്ന് അവതരി്പെിക്കുകയും അതട് സഭ അംഗനീക
രിക്കുകയുമ്മാണട് ടചയ്ിട്ടുള്ളതട്. െില്പെ്മാര്ട്ട് അംഗനീകരിക്കു
ലമ്പ്മാള് അതില് പെഞ്ിട്ടുള്ള സമയപരിധി സഭയുടെ 
ഉത്തരടവന്ന നിലയില് ബ്മാധകമ്മാകുന്നത്മാണട്.

അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയം നെ്പെ്മാക്ിയതട് 
സംബന്ധിലച്്മാ പ്രലമയങ്ങളുടെയും ബില്ലുകളുടെയും 
ചര്ച്്മാലവളയില് മന്ത്രിമ്മാര് സഭ്മാതലത്തില് നല്കുന്ന 
ഉെപ്പുകടളയും വ്മാഗ്്മാനങ്ങടളയും സംബന്ധിച് പരി
ലേ്മാധനടയ്പെറ്ിയുള്ളത്മാണട് സമിതിയുടെ രണ്്മാമതട് 
ഗണത്തില് വരുന്ന െില്പെ്മാര്ട്ടുകള്. ഇത്തരം െില്പെ്മാര്ട്ടു 
കളിടല േിപ്മാര്േകള്ക്ട് സഭ നിര്വ്വഹിലക്ണ് ക്മാര്യ
ങ്ങളുമ്മായി യ്മാടത്മാരു ബന്ധവും ഉണ്്മായിരിക്കുകയി്. 
ആയതിന്മാല് ആ ഗണത്തില്ട്പെടുന്ന െില്പെ്മാര്ട്ടുകള് 
സഭ അംഗനീകരിലക്ണ്തി്. പത്ത്മാം ലകരള നിയമ 
സഭയുടെ ക്മാലം മുതല് ഒന്നിെവിട്ടുള്ള ടവള്ളിയ്മാഴ്ചക
ളില് അനൗലദ്യ്മാഗിക പ്രലമയങ്ങളും അനൗലദ്യ്മാഗിക 
ബില്ലും മ്മാത്രം ചര്ച് ടചയ്യുന്ന നെപെിക്മം നിലവില് 
വന്നു. ഇതിനുലവണ്ി സ്നീക്ര് ഒരു ഡയെക്ന് പുെട്പെ
ടുവിച്ിട്ടുണ്ട്. 

(തുെരും......._)
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പതിലനഴട്  പുതമുഖങ്ങടള ഉള്ട്പെടുത്തി 
പിണെ്മായി വിജയടന് ലനതൃത്വത്തിലള്ള മന്ത്രി 
സഭ 2021 ലമയട് 20നട് അധിക്മാരലമറ്റു. 
ടസന്രേല് ലസ്റ്റഡിയത്തില് ലക്മാവിഡട് മ്മാനദണ്ഡ 
ങ്ങള് പ്മാലിച്ചുടക്മാണ്ട് നെന്ന സത്യപ്രതിജ്്മാ 
ചെങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ട്പെടെ ഇരുപത്തി 
ടയ്മാന്നട് ക്മാബിനറ്ട് മന്ത്രിമ്മാര് സത്യപ്രതിജ് 
ടചയ്ട്  അധിക്മാരലമറ്റു.  ഇവരിട്  ല് സി.പി.ഐ. 
(എം) നട് പന്ത്രണ്ട് ലപരും സി.പി.ഐക്ട് ന്മാലട് 
ലപരും, ലകരളലക്മാണ്ഗ്രസട് (എം), എന്.സി.പി., 
ജനത്മാദള് (എസട്),  ഐ.എന്.എല്., ജന്മാധിപത്യ 
ലകരള ലക്മാണ്ഗ്രസട് എന്നനീ പ്മാര്ട്ികള്ക്ട് ഓലര്മാ 
മന്ത്രിമ്മാരുമ്മാണുള്ളതട്. 

മുഖ്യമന്തിയും മറ്റു മന്തിമാരും   
ചുമതെ വഹിക്കുന് വിഷയങ്ങള് 
പിണറായി  വിജയന്, മുഖ്യമന്തി 

ടപ്മാതഭരണം, അഖിലലന്ത്യ്മാ സര്വ്വനീസുകള്, 
ആസൂത്രണവും സ്മാമ്പത്തിക ക്മാര്യവും, േ്മാസ്തം, സ്മാലങ് 
തിക േ്മാസ്തം, പരിസ്ഥിതി, മലിനനീകരണ നിയ 
ന്ത്രണം, സയന്ിഫികട് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ടുകള്, ലപഴട് സ 
ണല് ആന്ട് അഡട്മിനിസട് ലരേറ്നീവട് െിലഫ്മാംസട്, ടതര 
ടഞ്ടു്പെട്, ഇന്ലഗ്രഷന്, ഇന്ഫര്ലമഷന് ടെകട് ലന്മാ 
ളജി, കസനികലക്മം, ദുരിത്മാേ്വ്മാസം, ലസ്റ്ററ്ട് ലഹ്മാസ്ി 
റ്്മാലിറ്ി, എയര്ലപ്മാര്ട്ടുകള്, ടമലരേ്മാ ടെയില്,  
അന്തര്സംസ്ഥ്മാന നദനീജലം, ലക്മാസ്റ്റല് ഷി്പെിംഗട് 
ആന്ട് ഇന്ല്മാന്ട് ന്മാവിലഗഷന് ലക്മാര്്പെലെ 
ഷന്, ഇന്ഫര്ലമഷന് ആന്ട് പബ്ികട് െിലലഷന്സട്, 
ആഭ്യന്തരം, വിജിലന്സട്, ലന്മാര്ക്, അഡട്മിനി
സട് ലരേഷന് ഓഫട് സിവില് ആന്ട് ക്ിമിനല് ജസ്റ്റിസട്, 
അഗ്ിേമനം, ജയിലകള്, അച്െിയും ലസ്റ്റഷനെിയും, 
നയൂനപക്ലക്മം, ഐ.റ്ി. കസനികലക്മം എന്നനീ 
വിഷയങ്ങളും നയപരമ്മായി പ്രധ്മാനട്പെട് എ്്മാ വി
ഷയങ്ങളും, മടറ്ങ്ം പര്മാമര്േിച്ിട്ി്്മാത്ത വിഷയ 
ങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചുമതലയില്മാണട്. ഭരണ തെര്ച് 
ലനെിയ പിണെ്മായി വിജയന് കൂത്പെമ്പട് നിലയ്മാജക
മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ട് ന്മാലട്, അഞട്, ഒന്പതട് 
നിയമസഭകളിലം പ്ന്നൂര് നിലയ്മാജകമണ്ഡലടത്ത 
പ്രതിനിധനീകരിച്ട്  പത്ത്മാം ലകരള നിയമസഭയിലം  
ധര്മെം മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ട് പതിന്മാലട്, 
പതിനഞട് നിയമസഭകളിലം അംഗമ്മായിട്ടുണ്ട്. 1996-
98 ക്മാലയളവില് ഇ.ടക.ന്മായന്മാര് മന്ത്രിസഭയില് 
കവദയുതി, സഹകരണ വകു്പെട് മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു. 

വി.അബ്ദുറഹിമാന് (കായികവം വഖഫം 
ഹജ്് തപീര്താെേവം വകുപ്് മന്തി) 

 ക്മായികം, വഖഫും ഹജ്ജട് തനീര്ത്ഥ്മാെനവും, 
കമ്പിത്തപ്മാല്, ടെയില്ലവ എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കക
ക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പതിന്മാല്മാം ലകരള  നിയമസഭയിലം 
ത്മാനൂര് മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധ്മാനം ടചയ്ട്  നിയമസ
ഭ്മാംഗമ്മായി.
അഹമദ് പ്ദവര് പ്കാവില് (തുറമുഖവം 
മയൂസിയവം വകുപ്് മന്തി)

തെമുഖം, ക്മാഴ്ചബംഗ്്മാവുകള്, പുര്മാവസ്തു,  
പുര്മാലരഖ എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു.  
അഹമദട് ലദവര് ലക്മാവില് ആദ്യമ്മായ്മാണട് നിയമസ
ഭ്മാംഗമ്മാകുന്നതട്.
ജി.ആര്.അേില് (ഭക്ഷ്യവം സിവില് 
സശലൈസം വകുപ്് മന്തി) 

ഭക്്യവും സിവില് സകപ്ലസും, ഉപലഭ്മാക്തൃ 
ക്മാര്യം, ലനീഗല് ടമലരേ്മാളജി എന്നനീ വിഷയങ്ങള്  
കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. ആദ്യമ്മായ്മാണട് നിയമസഭ്മാം 
ഗമ്മാകുന്നതട്.
ആറെണി രാജു (ഗതാഗത വകുപ്് മന്തി) 

ലെ്മാഡട് ഗത്മാഗതം, ലമ്മാലട്്മാര് വ്മാഹനങ്ങള്, 
ജലഗത്മാഗതം എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം 
ടചയ്യുന്നു. പത്ത്മാം ലകരള നിയമസഭയില്  തിരു
വനന്തപുരം ടവസ്റ്റട് മണ്ഡലത്തിടന് പ്രതിനിധി 
യ്മായിരുന്നു. 

ടക.എന്.ബാെപ്ഗാപാല്  
(ധേകാര്യ വകുപ്് മന്തി) 

ധനക്മാര്യം, ന്മാഷണല്  ലസവിങ്ങട് സട്, ലസ്റ്റ്മാര് 
പര്ലച്സട്, വ്മാണിജ്യ നികുതി, ക്മാര്ഷിക്മാദ്മായ നികുതി, 
രേഷെികള്, ലല്മാട്െി, ലസ്റ്ററ്ട് ഓഡിറ്ട്, ലകരള ലസ്റ്ററ്ട് 
ഫിന്മാന്ഷ്യല് എന്ര്കപ്രസസട്, ലസ്റ്ററ്ട് ഇന്ഷ്വെന്സട്, 
ലകരള ഫിന്മാന്ഷ്യല് ലക്മാര്്പെലെഷന്, സ്റ്റ്മാമ്പട് ആന്ട് 
സ്റ്റ്മാമ്പട് ഡയൂട്ി എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. 
2010 മുതല് 2016 വടര ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മായിരുന്നു. 
ആദ്യമ്മായ്മാണട് നിയമസഭ്മാംഗമ്മാകുന്നതട്.

ആര്.ബിന്ദു (ഉന്തവിദ്യാഭ്യാസവം 
സാമൂഹ്യേപീതിയും വകുപ്് മന്തി) 

ലക്മാലളജട് വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം, സ്മാലങ്തിക വിദ്യ്മാ 
ഭ്യ്മാസം, സര്വ്വകല്മാേ്മാലകള് (ക്മാര്ഷിക, ടവറ്െി 
നെി, ഫിഷെനീസട്, ടമഡിക്ല്, ഡിജിറ്ല് സര്വ്വ
കല്മാേ്മാലകള് ഒഴിടക) പ്രലവേന പരനീക്കള്,  
എന്.സി.സി., അസ്മാപട് (ASAP) സ്മാമൂഹ്യനനീതി എന്നനീ 
വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. ആദ്യമ്മായ്മാണട്  
നിയമസഭ്മാംഗമ്മാകുന്നതട്. തൃശ്ശൂര് ലമയര് ആയിരുന്നു.
ടജ. ചിഞ്ചുറാണി (മൃഗസംരക്ഷണവം 
ക്ഷപീരവികസേവം വകുപ്് മന്തി) 

മൃഗസംരക്ണം, ക്നീരവികസനം, ക്നീര 
സഹകരണ സ്ഥ്മാപനങ്ങള്, മൃഗേ്മാലകള്, ടവറ്െി 
നെി ആന്ട് ആനിമല് സയന്സസട് സര്വ്വകല്മാേ്മാല 
എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. നിയമ 
സഭയില് പുതമുഖമ്മാണട്.
എം.വി.പ്ഗാവിന്ദന് മാസ്റ്റര് 
(തപ്ദേൈ സ്യംഭരണവം 
എക് ശസസം വകുപ്് മന്തി) 

പഞ്മായത്കളും മുനിസി്പെ്മാലിറ്ികളും ലക്മാര്്പെ 
ലെഷനുകളും, ഗ്ര്മാമവികസനം, ൌണ്പ്ല്മാനിംഗട്, പ്ര്മാലദ 
േിക വികസന അലത്മാെിറ്ികള്, കില, എകട് കസസട് 
എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പത്ത്മാം 
ലകരള നിയമസഭയിലം പതിടന്മാന്ന്മാം ലകരള നിയമ 
സഭയിലം അംഗമ്മായിരുന്നു.
ടക.കൃഷ്ണന്കുട്ി (ഊര്ജ് വകുപ്് മന്തി)

വിദയുഛേക്തി, അടനര്ട്ട് എന്നനീ വിഷയങ്ങള് 
കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. ആെട്, ഏഴട്, ഒന്പതട്, പതി 
ന്മാലട് നിയമസഭകളില് ചിറ്റൂര് മണ്ഡലടത്ത പ്രതി 
നിധനീകരിച്ചു. പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ജല 
വിഭവ വകു്പെട് മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു.
പി.എ.മുഹമദ് റിയാസ് (ടപാതുമരാമത്തും 
വിപ്ോദസഞാരവം വകുപ്് മന്തി)

ടപ്മാതമര്മാമത്തട്, വിലന്മാദസഞ്മാരം എന്നനീ 
വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. നിയമസഭയില് 
നവ്മാഗതന്മാണട്.
പി.രേസാദ് (കൃഷി വകുപ്് മന്തി)

കൃഷി, ലസ്മായില് സര്ലവ്വയും ലസ്മായില് 
കണ്സര്ലവഷനും, ക്മാര്ഷിക സര്വ്വകല്മാേ്മാല, 
ടവയര് ഹൗസിംഗട് ലക്മാര്്പെലെഷന് എന്നനീ വിഷയ 
ങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. ആദ്യമ്മായ്മാണട്  നിയമ 
സഭയില് എത്ന്നതട്.
ടക.രാധാകൃഷ്ണന് (പട്ികജാതി 
പട്ികവര്ഗ്ഗ പിന്ാക്ക വിഭാഗ 
വികസേവം പ്ദവസ്വം വകുപ്് മന്തി)

പട്ികജ്മാതിലക്മം, പട്ികവര്ഗ്ഗലക്മം പിന്ന്മാ 
ക്സമുദ്മായലക്മം, ലദവസ്വം, പ്മാര്ലടമന്െി ക്മാര്യം 
എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യംടചയ്യുന്നു. ലചലക്ര 
നിലയ്മാജകമണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ട്  പത്തട്, പതി 
ടന്മാന്നട്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്നട് നിയമ സഭകളില് 
അംഗമ്മായിരുന്നു. 2006 മുതല് 2011 വടര പന്ത്രണ്്മാം 
ലകരള നിയമസഭയുടെ സ്നീക്െ്മായിരുന്നു. 
ടക.രാജന് (റവേയൂവം  
ഭവേേിര്മാണവം വകുപ്് മന്തി)

ല്മാന്ട് െവനയൂ, സര്ലവ്വയും ല്മാന്ട് ടെലക്്മാര്ഡട് സും, 

ല്മാന്ട് െിലഫ്മാംസട്, ഭവന നിര്മ്മാണം എന്നനീ വിഷയ 
ങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയ
മസഭയില് ചനീഫട് വി്പെ്മായിരുന്നു.
പി.രാജപീവ് (വ്യവസായവം 
േിയമവം വകുപ്് മന്തി)

നിയമം, വ്യവസ്മായം (സഹകരണ വ്യവസ്മായ 
സ്ഥ്മാപനങ്ങള് ഉള്ട്പെടെ) വ്മാണിജ്യം, കമനിംഗട് 
ആന്ട് ജിലയ്മാളജി, ടെക്ട്റ്യില്സട്, ഖ്മാദിയും  
വില്ജട് ഇന്ഡസട്രേനീസും, കയര്, കശുവണ്ി വ്യവ 
സ്മായം, പ്ല്മാലന്ഷന് ഡയെക്ലെറ്ട് എന്നനീ വിഷയ 
ങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. നിയമസഭയില് ആദ്യ 
മ്മാണട്. 2009 മുതല് 2015 വടര ര്മാജ്യസഭ്മാംഗവും, 
ര്മാജ്യസഭയുടെ അഷ്വെന്സട് കമിറ്ി ടചയര്മ്മാനും 
പ്മാനല് ഓഫട് ടചയര്മ്മാനുമ്മായിരുന്നു.  
പ്റാഷി അഗസ്റ്റിന് (ജെവിഭവ വകുപ്് മന്തി)

ജലലസചനം, കമ്മാന്ഡട് ഏരിയ ടഡവല 
പട് ടമന്ട് അലത്മാെിറ്ി, ഭൂജലവകു്പെട്, ശുദ്ജലവിതര 
ണവും ശുചനീകരണവും എന്നനീ വിഷയങ്ങള്  കക 
ക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പതിടന്മാന്നട്, പന്ത്രണ്ട്, പതിമൂന്നട്, 
പതിന്മാലട് നിയമസഭകളില് ഇടുക്ി മണ്ഡലടത്ത  
നിയമസഭയില് പ്രതിനിധനീകരിച്ചു.
സജി ടചറിയാന് (മത്്യബന്ധേവം  
സാംസ് കാരികവം യുവജേകാര്യവം 
വകുപ്് മന്തി)

മത്സ്യബന്ധനം, ഹ്മാര്ബര് എഞിനനീയെിംഗട്, 
ഫിഷെനീസട് സര്വ്വകല്മാേ്മാല, സ്മാംസട് ക്മാരികം, ലകരള 
ലസ്റ്ററ്ട് ഫിലിം ടഡവലപട് ടമന്ട് ലക്മാര്്പെലെഷന്, ലകരള 
ചലച്ിത്ര അക്്മാദമി, ലകരള സംസ്ഥ്മാന സ്മാംസട് ക്മാരിക 
പ്രവര്ത്തക ലക്മനിധി ലബ്മാര്ഡട്, യുവജനക്മാര്യം 
എന്നനീ വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. 2018 ലമയട് 
മ്മാസം നെന്ന ഉപടതരടഞ്ടു്പെിലൂടെ ടചങ്ങന്നൂര് 
മണ്ഡലത്തില് നിന്നും വിജയിച്ട് പതിന്മാല്മാം ലകരള 
നിയമസഭ്മാംഗമ്മായി. 
എ.ടക.ൈൈപീന്ദന്  
(വേം വേ്യജപീവി വകുപ്് മന്തി)

വനം, വന്യജനീവി സംരക്ണം എന്നനീ 
വിഷയങ്ങള് കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. ആെ്മാം ലകരള 
നിയമസഭയില് ടപരിങ്ങളം മണ്ഡലലത്തയും ഏഴ്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില് എെക്്മാെട് മണ്ഡലലത്തയും 
പന്ത്രണ്്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ബ്മാലലശേരി 
മണ്ഡലലത്തയും പതിമൂന്നട്, പതിന്മാലട് നിയമസഭകളില് 
ഏലത്തൂര് മണ്ഡലലത്തയും നിയമസഭയില് പ്രതിനിധനീ 
കരിച്ചു. പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് ഗത്മാഗത 
വകു്പെട് മന്ത്രിയ്മായിരുന്നു.  
വി.ൈിവന്കുട്ി (ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസവം 
ടതാഴിലം വകുപ്് മന്തി)

ടപ്മാതവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം, ടത്മാഴില്, സ്മാക്രത്മാ 
മിഷന്, ടത്മാഴിലം പരിേനീലനവും, കനപുണ്യവും പുന 
രധിവ്മാസവും, ഫ്മാക്െനീസട് ആന്ട് ലബ്മായിലലഴട് സട്, ഇന്ഷു 
െന്സട് ടമഡിക്ല് സര്വ്വനീസട്, ഇന്ഡസട്രേിയല് 
കരേബയൂണല്സട്, ലലബര് ലക്മാെതികള് എന്നനീ 
വിഷയങ്ങള്  കകക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പന്ത്രണ്്മാം 
ലകരള നിയമസഭയില് തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റട് 
മണ്ഡലടത്തയും പതിമൂന്ന്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 
ലനമം മണ്ഡലലത്തയും പ്രതിനിധനീകരിച്ചു. 
വി.എന്.വാസവന് (സഹകരണവം 
രജിസ് പ്രേഷനും വകുപ്് മന്തി)

സഹകരണം, രജിസട് ലരേഷന് വകുപ്പുകളുടെ ചു
മതല വഹിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 
ലക്മാട്യം മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ിരുന്നു.
വപീണാ പ്ജാര്ജ്് (ആപ്രാഗ്യവം വേിതാ 
ൈിശുവികസേവം വകുപ്് മന്തി)

 ആലര്മാഗ്യം, കുടുംബലക്മം, ടമഡിക്ല് 
വിദ്യ്മാഭ്യ്മാസം, ടമഡിക്ല് സര്വ്വകല്മാേ്മാല, ഇന്ഡി
ജനീനസട് ടമഡിസിന്, ആയുഷട്, ഡ്രഗട് സട് കണ്ലരേ്മാള്, 
വനിത േിശുവികസനം എന്നനീ വിഷയങ്ങള്  കക
ക്മാര്യം ടചയ്യുന്നു. പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയില് 
ആെന്മുളയില് നിന്നുള്ള നിയമസഭ്മാംഗമ്മായിരുന്നു.
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ലച്മാദ്യം: രണ്ടു തവണ ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മായിരുന്ന 
ത്മാങ്ള് കഴിഞ് ര്മാജ്യസഭ്മാ ക്മാലയളവിടന് 
അവസ്മാന ദിവസം യ്മാത്രയയ്പെട് ലവളയില് 
സഭയില് നെത്തിയ പ്രസംഗത്തില് ‘എനിക്ട് 
വനീണ്ടും ര്മാജ്യസഭയിലലക്ട് വരണടമന്നുണ്ട്, 
പലക് ര്മാജ്യസഭ ഇനി ഉണ്്മാകുലമ്മാ എന്ന്മാണട് 
സംേയം’ എന്നട് പര്മാമര്േിക്കുകയുണ്്മായി. 
എന്തുടക്മാണ്്മാണട് ത്മാങ്ള് അത്തരത്തില് 
ഒരു പര്മാമര്േം സഭയില് നെത്തിയതട്?

പി.വി.അബട്ദുള് വഹ്മാബട് : ആ പ്രസംഗം നെ
ത്തിയതിടന് തലല ദിവസം ഞ്മാന്  
പ്മാര്ലടമന്ട് നെപെികളില് പടങ്ടുക്ലവ ഒരു 
മണിക്കൂര് ടക്മാണ്്മാണട് ഡല്ഹി ലസ്റ്ററ്ിടന് 
‘ലസ്റ്ററ്ട് ഹുഡട് ’ ഇ്്മാത്മായതട്. അതലപ്മാടല, 
ദിവസങ്ങള് ടക്മാണ്്മാണട് ക്മാശ്നീര് ടലജിലസ
റ്നീവട് അസംബ്ി ഇ്്മാത്മാക്ിയതട്. അത്മായതട്, 
മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് നിയമം ടക്മാണ്ടുവ
രുവ്മാനും ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനടയ തടന്ന 
മ്മാറ്്മാനും കധര്യട്പെടുന്ന ഒരു സംഘം ആളു
കള് പ്മാര്ലടമന്ില് ഇല്പെ്മാള് ഉണ്ട് എന്ന 
വസ്തുതടയ ഓര്മി്പെിക്കുവ്മാന് ലവണ്ിയ്മാണട് 
അത്തരം ഒരു പര്മാമര്േം ഞ്മാന് നെത്തിയതട്.

ലച്മാദ്യം: ഇന്ത്യന് പ്മാര്ലടമന്ിടല നിലവിടല 
ര്മാഷ്ടനീയ സ്മാഹചര്യത്തില് ഇെതപക്ത്തിടന് 
അട്ങ്ില് സി.പി.ഐ.(എം) മുലന്ന്മാട്ടു  
വയ്ക്കുന്ന അജണ്യുടെ പ്രസക്തി എന്ത്മാണട്?

ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട്: എ്്മാ ഗവണ്ടമന്ട്  
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂഷനുകടളയും   ജന്മാധിപത്യ സംവി
ധ്മാനങ്ങടളയും തകര്ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയേ്മാസ്ത 
ര്മാഷ്ടനീയ സ്മാഹചര്യമ്മാണട് ര്മാജ്യത്തട് ഇന്നട് 
നിലവിലള്ളതട്. അതടക്മാണ്ട്, ഈ സംവിധ്മാ
നങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നഷ്ട്പെടുലമ്പ്മാള്തടന്ന, 
ഈ സംവിധ്മാനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഊട്ി 
ഉെ്പെിക്്മാന് ഇെതപക്ത്തിടന് സ്മാന്നിധ്യം 
ഇത്തരത്തിലള്ള ജന്മാധിപത്യലവദികളില് 
അനിവ്മാര്യമ്മായിരിക്കുകയ്മാണട്. അതിന്മായി 
മുന്പുണ്്മായിരുന്നതിലനക്്മാള് കൂടുതല് കരു
ലത്ത്മാടെയും ആര്ജ്ജവലത്ത്മാടെയും ധനീരതലയ്മാ
ടെയും ഇെതപക്ം ലപ്മാര്മാലെണ്തണ്ട്. ഇവിടെ 
ഇെതപക്ത്തിടന് വലി്പെമ് പ്രധ്മാനം മെിച്ട്, 
ഇെതപക്ത്തിടന് തനീഷ്ണതയ്മാണട് പ്രധ്മാനം, 
േബ്ദമ്മാണട് പ്രധ്മാനം, ലക്്യമ്മാണട് പ്രധ്മാനം. 
അതടക്മാണ്ടുതടന്ന, നിരവധി പ്രതിസന്ധി
കള് ഉടണ്ങ്ില് ലപ്മാലം ഇെതപക്ത്തിടന് 
അതലപ്മാടല ബി.ടജ.പി വിരുദ്േക്തികളുടെ 
പ്രസക്തി വര്ദ്ി്പെിലക്ണ്തട് അനിവ്മാര്യമ്മാണട്.

ലച്മാദ്യം: പ്രതിപക്ടമ്മാന്നും ഇവിടെ ആവേ്യ 
മി് എന്ന രനീതിയില് ആദ്യം ലക്മാണ്ഗ്രസ്ട്  
പ്മാര്ട്ിടയ തകര്ക്കുക, പിന്നനീെട് എ്്മാ പ്രതി 
പക് പ്മാര്ട്ികടളയും തകര്ക്കുക എന്നത്മാണട് 
നിലവില് ബി.ടജ.പി മുലന്ന്മാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ര്മാഷ്ടനീയ 
അജണ്. അങ്ങടനവരുലമ്പ്മാള് പ്മാര്ലടമന്ില് 
പ്രതിപക്ത്തിനട് പ്രവര്ത്തിക്കുവ്മാനുള്ള ഇെം 
കൂെി കടണ്ലത്തണ് അവസ്ഥയ്മാണല്്മാ ഇന്നട്; 
ഇെതപക്ം ഇതിടന എങ്ങടന ക്മാണുന്നു?

ലഡ്മാ. വി. േിവദ്മാസന് : ബി.ടജ.പി ക്ട് പ്മാര്ല
ടമന്ിനകത്തട് ഭൂരിപക്ം ഉണ്്മാക്മാം. പലക്, 
പ്മാര്ലടമന്ില് ഇന്ത്യയിടല ഭൂരിപക്ത്തിടന് 
േബ്ദം എന്നതട് ഇെതപക്ത്തിടന് േബ്ദമ്മാണട്. 
ക്മാരണം ഇന്ത്യയിടല ഭൂരിപക്ം എന്നുപെ 
യുന്നതട് ഇന്ത്യയിടല സ്മാധ്മാരണക്്മാരും 
 ദരിദ്രരുമ്മായ ജനവിഭ്മാഗമ്മാണട്. അവടര 
പ്രതിനിധനീകരിച്ചുടക്മാണ്ട് ആരട് സംസ്മാരി
ക്കുന്നുലവ്മാ അവര്മാണട് ഭൂരിപക്ത്തിടന് 
േബ്ദമുയര്ത്ന്നതട്. അതടക്മാണ്ട് ഇെതപക്
ത്തിടന് േബ്ദം എന്നതട് എന്നും ഇന്ത്യയിടല 
ബഹുഭൂരിപക്ത്തിടന് േബ്ദമ്മായിരിക്കും.

ലച്മാദ്യം: നമ്മുടെ ടപ്മാതവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസരംഗം ന് 
നിലവ്മാരത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രലത്യ 
കിച്ചും 2016 ടല എല്.ഡി.എഫട് സര്ക്്മാരിടന് 
ക്മാലഘട്ത്തില്. പലക് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യ്മാ
ഭ്യ്മാസരംഗം ഒരു സ്മാധ്മാരണ നിലവ്മാരത്തില് 
തടന്ന നിലനിലട്ക്കുന്നു എന്നത്മാണട് 
ലകരളത്തിടന് ഒരു പ്രധ്മാന പ്രേട് നം. 
ഇതിടന എങ്ങടന വിലയിരുത്ന്നു?

ലഡ്മാ. വി. േിവദ്മാസന് : ടപ്മാതവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസ 
രംഗത്തട് ലകരളം കകവരിച് ലനട്വുമ്മായി ത്മാര
തമ്യം ടചയ്യുലമ്പ്മാള് ഉന്നതവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസ  
രംഗത്തട് ന്മാം അല്ം പുെകില്മാണട്. എന്ന്മാല് 
ലകന്ദ സര്വ്വകല്മാേ്മാലകളുടെ അത്രയും 
വരുന്നിട്ങ്ിലം ലമ്മാേമ്്മാത്ത സംഭ്മാവന 
ഉന്നതവിദ്യ്മാഭ്യ്മാസ രംഗത്തട് ലകരളം നല്കു
ന്നുണ്ട്. എങ്ിലം ഈ ലപ്മാര്മായട്മ കണ്െിഞ്ട് 
അതട് പരിഹരിക്കുന്നതിടന് ഭ്മാഗമ്മായ്മാണട് എല്.
ഡി.എഫട് സര്ക്്മാര് 'Knowledge Society', 
'Centre of Excellence'  എന്നനീ ആേയങ്ങളുമ്മാ
യി മുലന്ന്മാട്ടു ലപ്മാകുന്നതട്. ഇതട് വിഭ്മാവനം ടചയ് 
ലപ്മാടല നമുക്ട് നെ്പെില്മാക്്മാന് സ്മാധിച്്മാല് 
ഒരു വലിയ മുലന്നറ്ം ഈ രംഗത്തട് ഉണ്്മാകും.

ലച്മാദ്യം: ഒരു മ്മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനില് നിന്നും 
ഒരു ര്മാഷ്ടനീയ പ്രവര്ത്തകനിലലക്കുള്ള പരി
വര്ത്തനം ടക്മാണ്ട് സ്വന്തം ജനീവിതത്തില് 
ഒരു പുലര്മാഗതിയ്മാലണ്മാ പ്രതനീക്ിക്കുന്നതട്?

ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട് : മ്മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനടത്തയും  
ര്മാഷ്ടനീയപ്രവര്ത്തനടത്തയും differenciate 
ടചല്ണ് ക്മാര്യമി്. എടന്തന്ന്മാല് രണ്ിടന്യും  
ultimate aim സമ്മാനമ്മാണട്. അത്മായതട്, സമൂഹ 
ത്തില് മ്മാറ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക എന്നത്മാണട് 
രണ്ിലന്യും ലക്്യം. ജവ്മാഹര്ല്മാല്  
ടനഹട് റുവും മഹ്മാത്്മാഗ്മാന്ധിയുടമ്മാടക്  
ഏറ്വും മികച് മ്മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്മായിരുന്നു. 
അതടക്മാണ്ട് ര്മാഷ്ടനീയത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായിട്ട് 
മ്മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനം എന്നതട് സ്വ്മാതന്ത്യത്തിനു 
മുന്പു തടന്ന ഉണ്്മായിരുന്ന ഒന്ന്മാണട്.

ലച്മാദ്യം: എസട്.എഫട്.ഐ, ഡി.കവ.എഫട്.ഐ 
ബ്മാക്ട്ഗ്രൗണ്ില് നിന്നും വന്നട് അതി 
ടന്മാ്പെം അക്്മാദമികട്  ലനട്ങ്ങളും കകവരിച്ചു 
ടക്മാണ്ട് ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മാകുലമ്പ്മാള് എന്ത്മാ
യിരിക്കും ത്മാങ്ളുടെ മനസ്ിടല അജണ്?

ലഡ്മാ. വി. േിവദ്മാസന്: ഞ്മാന് വളടര  
ടചറു്പെത്തില്ത്തടന്ന കമയൂണിസ്റ്റട് പ്മാര്ട്ിയുടെ 
പ്രവര്ത്തനവുമ്മായി വന്ന ഒര്മാള്മാണട്. അതട് 
പ്മാര്ലടമന്െി പ്രവര്ത്തനത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായി 
മ്മാെിയ്മാലം ഇട്ങ്ിലം കമയൂണിസ്റ്റട് പ്മാര്ട്ി 
പ്രവര്ത്തനത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായിട്ട് തടന്നയ്മാണട് 
ര്മാജ്യസഭ്മാംഗത്വടത്തയും ഞ്മാന് ക്മാണുന്നതട്. 
അതടക്മാണ്ടു തടന്ന പ്മാര്ലടമന്ം, എടന്ന 
സംബന്ധിച്ിെലത്ത്മാളം ഒരു സമരലവദിയ്മാണട്. 
പ്മാര്ലടമന്ട് മ്മാത്രമ്മാണട് ബഹുജനങ്ങളുടെ 
പ്രേട് നങ്ങള് പരിഹരിക്്മാനുള്ള ഒരു ലവദി 
ടയന്നു ക്മാണുന്നി്. എങ്ിലം വിദ്യ്മാര്ത്ഥി 
പ്രസ്ഥ്മാനത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായി നെത്തിയിട്ടുള്ള 
സമരങ്ങള്, യുവജന പ്രസ്ഥ്മാനത്തിടന്,  
ഇല്പെ്മാള് കര്ഷക ടത്മാഴില്മാളി യൂണിയടന് 
ഭ്മാഗമ്മായി നെത്തിവരുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എന്നിവയുടെടയ്മാടക് അനുഭവങ്ങള് പ്മാര്ല
ടമന്ില്ക്കൂെി പ്രതിഫലി്പെിക്്മാന് ശ്രമിക്കും. 
ഇന്ത്യടയ സംബന്ധിച്ിെലത്ത്മാളം അപകെകര
മ്മായ ഒരു അന്തരനീക്ത്തില്മാണട് ന്മാം ജനീവിക്കു
ന്നതട്. അധ:സ്ഥിത ജനത ലവട്യ്മാെട്പെടുന്നു, 
നയൂനപക്ങ്ങള് ലവട്യ്മാെട്പെടുന്നു, എതിരഭി
പ്ര്മായങ്ങള് പെയുന്നവര് ലവട്യ്മാെട്പെടുന്നു, 
വര്ഗ്ഗനീയതടയ വലിയ നിലയില് വളര്ത്
ന്നതിനട് ഭരണകൂെസംവിധ്മാനടത്ത തടന്ന 
ഉപലയ്മാഗട്പെടുത്ന്നു. ഇങ്ങടനടയ്്മാമുള്ള 
ഘട്ത്തില് ജനങ്ങളുടെ ജ്മാതിയും മതവുമ് 
ചര്ച്ടച്ട്പെലെണ്തട് മെിച്ട്, ഇവിടുടത്ത 
പട്ിണിയ്മാണട്. അതടക്മാണ്ടുതടന്ന, ജനങ്ങ
ളുടെ ജനീവല്പ്രേട് നങ്ങടള ഉയര്ത്തി്പെിെിച്ചു
ടക്മാണ്ട് മുലന്ന്മാട്ടു ലപ്മാകുവ്മാന് ശ്രമിക്കും.

ഇന്ത്യന് പ്മാര്ലടമന്ിടന് ഉപരിമണ്ഡലമ്മായ ര്മാജ്യസഭയിലലക്ട് ലകരളത്തില് നിന്നട് ടതരടഞ്ടുക്
ട്പെട് പി.വി. അബട്ദുള് വഹ്മാബട്,  ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട്, ലഡ്മാ. വി. േിവദ്മാസന് എന്നിവരുമ്മായി പ്രേസ്മ്മാധ്യമ 
പ്രവര്ത്തകന് ലജക്ബട് ലജ്മാര്ജട് സഭ്മാ െി.വി.ക്കു ലവണ്ി നെത്തിയ അഭിമുഖത്തിടന് പ്രസക്ത ഭ്മാഗങ്ങള്.
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ന്േരളത്തിലെന്േരളത്തിലെ    
നതിയേസഭയാ ഉപലെരലഞെടുപ്പുേള്നതിയേസഭയാ ഉപലെരലഞെടുപ്പുേള്

1956 നവംബര് ഒന്നിനട് ഭ്മാഷ്മാെിസ്ഥ്മാന 
ത്തില് ലകരള സംസ്ഥ്മാനം രൂപനീകൃതമ്മായ ലേഷം, 
സംസ്ഥ്മാന നിയമസഭയിലലക്ട് 2021 വടര 16 
ടപ്മാതടതരടഞ്ടുപ്പുകള് നെന്നു. 1957, 1960, 
1965, 1967, 1970, 1977, 1980, 1982, 1987, 1991, 
1996, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 എന്നനീ വര്ഷ
ങ്ങളില്മായ്മാണട് ലകരള നിയമസഭയിലലക്കുള്ള 
പതിന്മാെട്  ടപ്മാതടതരടഞ്ടുപ്പുകള് നെന്നതട്. 
ഇതില് 1965 മ്മാര്ച്ട് 4 നട് നെന്ന മൂന്ന്മാമടത്ത ടതര 
ടഞ്ടു്പെില് സര്ക്്മാര് രൂപനീകരിക്കുന്നതിന്മായി 
വ്യക്തമ്മായ ഭൂരിപക്ം ഒരു ര്മാഷ്ടനീയ പ്മാര്ട്ിക്കും  
ഇ്്മായിരുന്നു. കക്ികള് തമില് ധ്മാരണ ഉണ്്മാ
ക്കുന്നതിലം പര്മാജയം സംഭവിച്തിന്മാല്  മന്ത്രിസഭ 
രൂപനീകരിക്്മാന് കഴിയ്മാത്ത സ്മാഹചര്യത്തില്, നില 
വിലിരുന്ന ര്മാഷ്ടപതി ഭരണം നനീട്ിടക്്മാണ്ട് മ്മാര്ച്ട് 
24നട്  വിജ്്മാപനം വന്നു.  ആയതിന്മാല് ടപ്മാത 
ടതരടഞ്ടുപ്പുകള് 16 എണ്ണം നെടന്നങ്ിലം  15 
തവണയ്മാണട് നിയമസഭ രൂപനീകൃതമ്മായിട്ടുള്ളതട്. 

സ്മാധ്മാരണ രനീതിയില് 5 വര്ഷമ്മാണട് ഒരു 
നിയമസഭയുടെ ക്മാലയളവട്. ഒരു ടപ്മാതടതര
ടഞ്ടു്പെിനുലേഷം ആ നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാ
വധി തനീരുന്നതിനട് മുന്പട് ഒരു മണ്ഡലത്തിടല 
ജനപ്രതിനിധിയുടെ  മരണം, ര്മാജി, ലക്മാെതി  
വിധിടയ തെര്ന്നുള്ള ഇലക്ന് െ്ദേ്മാക്ല്, ടതര
ടഞ്ടു്പെിനട് മുന്ലപ്മാ ഫലം വരുന്നതിനട് മുന്ലപ്മാ 
സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിയുടെ മരണം എന്നിവ മൂലം  വരുന്ന 
ഒഴിവിലലക്ട് നെത്ന്ന ടതരടഞ്ടു്പെ്മാണട് ഉപ
ടതരടഞ്ടു്പെട്. Representation of Peoples 
Act, 1951 ടല 147 മുതല് 151 വടരയുള്ള വകുപ്പുകളി 
ല്മാണട് ഉപടതരടഞ്ടു്പെിടന്പെറ്ി പ്രതിപ്മാദിക്കു
ന്നതട്.  വകു്പെട് 151 എ പ്രക്മാരം ഒരു മണ്ഡലത്തില് 
ഒഴിവു വന്ന്മാല്  ഒഴിവട് സംജ്മാതമ്മാകുന്ന തനീയതി 
മുതല് ആറുമ്മാസത്തിനുള്ളില് ഒഴിവട് നികലത്ത
ണ്ത്മാണട്. എന്ന്മാല് നിയമസഭയുടെ ലേഷിക്കുന്ന 
ക്മാല്മാവധി ഒരു വര്ഷത്തില് ത്മാടഴയ്മാടണങ്ിലല്മാ 
അട്ങ്ില് നിശ്യിക്ട്പെട്ിരിക്കുന്ന ക്മാലപരിധി
ക്കുള്ളില് ഉപടതരടഞ്ടു്പെട് നെത്ത്മാന്മാകിട്ന്നട്  
ലകന്ദസര്ക്്മാരുമ്മായുള്ള പര്യ്മാലല്മാചനക്ട് ലേഷം  
ഇലക്ന് കമനീഷന് സ്മാക്്യട്പെടുത്ന്ന സ്മാഹ
ചര്യത്തിലല്മാ ഉപടതരടഞ്ടു്പെട് നെലത്തണ്തി്. 
പതിന്മാല്മാം നിയമസഭയില് കുട്ന്മാെട് നിലയ്മാജ
കമണ്ഡലത്തിടല ജനപ്രതിനിധിയ്മായ ലത്മാമസട് 
ച്മാണ്ി 02.12.2019 നും ചവെ മണ്ഡലടത്ത പ്രതി
നിധനീകരിച് എന്.വിജയന് പിള്ള 10.03.2020 നും 
അന്തരിച്ചു. എന്ന്മാല് ലക്മാവിഡട് മഹ്മാമ്മാരിയുടെ 
പശ്്മാത്തലത്തിലം ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെട് അടുത്ത 
സ്മാഹചര്യത്തിലം പ്രസ്തുത ഉപടതരടഞ്ടുപ്പുകള് 
നെന്നി്. 

 ലകരള നിയമസഭയിലലക്ട് 1957 നട് 
ലേഷം ന്മാളിതവടര 67 ഉപടതരടഞ്ടുപ്പുക 
ള്മാണട് നെന്നിട്ടുള്ളതട്. സവിലേഷതകള് ഉള്ള 
ഏത്മാനും ചില ഉപടതരടഞ്ടുപ്പുകടള്പെറ്ി ഹ്രസ്വ
മ്മായ ഒരു  അവലല്മാകനം  ചുവടെ ടക്മാടുക്കുന്നു. 

ലകരളത്തില്  ആദ്യമ്മായി ഉപടതരടഞ്
ടു്പെട് നെന്നതട് 1958 ടമയട് 16 നും അവസ്മാനമ്മായി 
നെന്നതട്  2019 ഒലക്്മാബര്  21 നും ആണട്. അവ
യില് ആടക 4 വനിതകള്മാണട് വിജയികള്മാ 
യതട്- ലെ്മാസമ പുന്നൂസട്, ലെച്ല് സണ്ണി പനലവ 
ലില്, എലിസബത്തട് മ്മാമന് മത്ത്മായി, ഷ്മാനി 
ലമ്മാള് ഉസ്മ്മാന്. ഇതില് ലകരളത്തിടല ആദ്യ ഉപ
ടതരടഞ്ടു്പെിലൂടെ വിജയിച്യ്മാള്മായ ലെ്മാസമ 
പൂന്നൂസട് ഒന്ന്മാം ലകരള നിയമസഭയിടല ആദ്യ 
ലപ്ര്മാടെം സ്നീക്ര് ആയിരുന്നു. ലെച്ല് സണ്ണി 
പനലവലില്, എലിസബത്തട് മ്മാമന് മത്ത്മായി 
എന്നിവര് തങ്ങളുടെ ഭര്ത്ത്മാക്ന്മ്മാരുടെ വിലയ്മാ
ഗടത്തതെര്ന്നട് നെന്ന ഉപടതരടഞ്ടുപ്പുകളില് 
മല്സരിച്ട് വിജയികള്മായവര്മാണട്. 

രണ്ടു തവണ ഉപടതരഞ്ടു്പെിലൂടെ  ജയിച്
വര്  ടക. അനിരുദ്ന്, എ.ടക. ആന്ണി, ഇ.ടക. 
ന്മായന്മാര് എന്നിവര്മാണട്. ഇവരില് എ.ടക.  
ആന്ണി, ഇ.ടക, ന്മായന്മാര് എന്നിവര് മുഖ്യ 
മന്ത്രിമ്മാര്മായിരിടക് ഉപടതരടഞ്ടു്പെിടന ലനരി 
ട്വര്മാണട്.  സി.എച്ട്. മുഹമദട് ലക്മായയുടെ രണ്ടു 
തവണടത്ത ര്മാജി, നിര്യ്മാണം എന്നിവ ക്മാരണം 
ലകരള നിയമസഭയിലലക്ട് മൂന്നു തവണ ഉപടത
രടഞ്ടുപ്പുകള് നെത്കയുണ്്മായി. അഛേടന് 
വിലയ്മാഗടത്ത തെര്ന്നട് നെന്ന ഉപടതരടഞ്
ടുപ്പുകളിലൂടെ നിയമസഭയില് എത്തിയവര്മാണട്  
പി.എസട്. സുപ്മാല് (പി.ടക. ശ്രനീനിവ്മാസടന് 
മകന്),  അനൂപട് ലജക്ബട് (െി.എം. ലജക്ബിടന് 
മകന്),  ടക. എസട്. േബരനീന്മാഥന് (ജി. ക്മാര്ത്തി
ലകയടന്  മകന്) എന്നിവര്. സലഹ്മാദരടന്  
മരണം മൂലം  നിയമസഭ്മാംഗങ്ങള്മായതട് ലജ്മാണ് മ്മാ
ഞ്ഞൂര്മാന് (മത്ത്മായി മ്മാഞ്ഞൂര്മാടന് നിര്യ്മാണടത്ത 
തെര്ന്നട്), ലത്മാമസട് ച്മാഴിക്മാെന് (സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥി
യ്മായിരുന്ന ബ്മാബു ച്മാഴിക്മാെടന്  നിര്യ്മാണടത്ത 
തെര്ന്നട്) എന്നിവര്മാണട്. 

ലെ്മാസമ പുന്നൂസട് (ലദവികുളം), പി. ജയ 
ര്മാജന് (കൂത്പെമ്പട്), ആര്.ടസല്വര്മാജട് (ടന്്മാ 
റ്ിന്കര) എന്നിവര് ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെിലൂ 
ടെയും  ഉപടതരടഞ്ടു്പെിലൂടെയും  ഒലര മണ്ഡല
ത്തില് നിന്നട് മല്സരിച്ട് വിജയിച്ട്  ഒലര നിയമസഭ 
യില്  അംഗങ്ങള്മായി 2 തവണ സത്യപ്രതിജ് 
ടചയ്വര്മാണട്. ഇതില് ലെ്മാസമ പുന്നൂസട്, പി. ജയ 
ര്മാജന് എന്നിവര് ഇലക്ന് ടപറ്നീഷടന തെര്ന്നട്  
ലക്മാെതി അവരുടെ ടതരടഞ്ടു്പെട് െ്ദേ്മാക്കുക
യും വനീണ്ടും അലത മണ്ഡലത്തില് നിന്നട് ജയിച്ട്  

നിയമസഭയിടലത്കയും ടചയ്വര്മാണട്. ഉപടത
രടഞ്ടു്പെില് ലനെിയ ഏറ്വും ഉയര്ന്ന ഭൂരിപക് 
ത്തിടന് ടെലക്്മാര്ഡട് ഇല്പെ്മാഴും (45377 ലവ്മാട്ടുകള്)  
പി. ജയര്മാജടന് ലപരില്മാണട്. ആര്. ടസല്വ 
ര്മാജട് 2011 ടല നിയമസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെില്  
ടന്്മാറ്ിന്കരയില് നിന്നും സി.പി.ഐ. (എം) 
സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിയ്മായി  ജയിച്ചു. എന്ന്മാല്  2012 മ്മാര്ച്ട് 
9 നട് എം.എല്.എ. സ്ഥ്മാനം ര്മാജിവച്ട്  2012 ജൂണ്   
15 നട് നെന്ന ഉപടതരടഞ്ടു്പെിലൂടെ  ലക്മാണ്ഗ്രസ്ട് 
സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിയ്മായി വിജയിച്ചു.  അങ്ങടന ഒലര 
നിയമസഭയില്  രണ്ടു പ്മാര്ട്ിയില് നിന്നട് മല്സ 
രിച്ട്  ജയിച്  ഏക അംഗമ്മാണട്  ആര്. ടസല്വ
ര്മാജട്. 

ഉപടതരടഞ്ടു്പെട് ചരിത്രത്തിടല മടറ്്മാരു 
അപൂര്വ്വത ടക. മുരളനീധരടന്  ലപരില്മാണട്. 2004 
ടഫബ്രുവരി 11 ന്മാണട് അന്നട് എം.എല്.എ. അ്്മാതി
രുന്ന ടക. മുരളനീധരന് എ.ടക. ആന്ണി മന്ത്രിസഭ
യില് കവദയുതി വകുപ്പുമന്ത്രിയ്മായതട്. എം.എല്.എ. 
അ്്മാത്ത വ്യക്തി മന്ത്രിയ്മായ്മാല് ആറുമ്മാസത്തി 
നകം തിരടഞ്ടുക്ട്പെട്്മാല് മ്മാത്രലമ മന്ത്രി 
യ്മായി തെര്മാന് സ്മാധിക്കുകയുള്ളൂ. വെക്്മാലഞരി  
മണ്ഡലം  ടക. മുരളനീധരനട് മല്സരിക്്മാന് ലവണ്ി 
വി. ബലെ്മാം  എം.എല്.എ. ഒഴിഞ്ഞുടക്മാടുത്. 
എന്ന്മാല് 2004 ടമയട് 10 നട് നെന്ന ഉപടതരടഞ്
ടു്പെില്  ടക. മുരളനീധരടന  എ.സി. ടമ്മായ്നീന് പര്മാ
ജയട്പെടുത്തി. അങ്ങടന ലകരള നിയമസഭയില് 
മന്ത്രിയ്മായിരിടക്  ഉപടതരടഞ്ടു്പെില്  പര്മാജ
യട്പെട് ഏക വ്യക്തിയ്മാണട് ടക. മുരളനീധരന്. 

ലകരളത്തില് ആദ്യമ്മായി  5 മണ്ഡലങ്ങ
ളിലലക്കുള്ള ഉപടതരടഞ്ടുപ്പുകള് ഒലര ദിവസം 
നെന്നതട് പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
ക്മാലയളവില്മാണട്.  2019 ഒലക്്മാബര് 21 നട് മലഞ 
േ ്വര ം ,  എ െ ണ ്മാ കു ള ം ,  അ രൂ ര് ,  ല ക ്മാ ന്ന ി , 
വട്ിയൂര്ക്്മാവട് എന്നിവിെങ്ങളില്മാണട് ഉപടതര
ടഞ്ടുപ്പുകള് നെന്നതട്. 

ത്്മാെ്മാക്ിയതട് : 
ഇന്ദു എം.ആര്.,  

കലലരെെിയന്

സര്ട്ിഫിക്റ്ട് ലക്മാഴട് സട് 2020 ബ്മാച്ിടന് 
രണ്്മാംഘട് സമ്പര്ക് ക്ല്മാസുകള്  2021 ഏപ്രില് 
10, 11 തനീയതികളില് തിരുവനന്തപുരം ലകന്ദ 
ത്തില് ലക്മാവിഡട് മ്മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്മാലിച്ട് 
സംഘെി്പെിച്ചു. സ്നീക്റുടെ കപ്രവറ്ട് ടസക്ട്െി 
റ്ി. മലന്മാഹരന് ന്മായര്, സട് ടപഷ്യല് ടസക്
ട്െി ആര്. കിലഷ്മാര്കുമ്മാര്, ലജ്മായിന്ട് ടസക് 
ട്െിമ്മാര്മായ എസട്. അനില്, സഖെിയ പി. സ്മാമു 
വല് എന്നിവര്മായിരുന്നു സമ്പര്ക് ക്ല്മാസുകള് 
നയിച്തട്. ടക-ല്മാംപട് സട് (പ്മാര്ലടമന്െി സ്റ്റഡനീസട്) 
ലജ്മായിന്ട് ഡയെക്ര്  വി.ജി.െിജുവിടന് ലനതൃത്വ 

ത്തില്മാണട് പരിപ്മാെി 
കള് സംഘെി്പെിച്തട്. 
എഴുപലത്മാളം പ്ിത്മാ 
ക്ള് സമ്പര്ക് ക്ല്മാ
സുകളില് പടങ്ടുത്. 

ലക്മാഴിലക്്മാെട് , 
എെണ്മാകുളംഎ ന്ന നീ 
ലകന്ദങ്ങളില് നിശ്
യിച്ിരുന്ന രണ്്മാം 
ഘട് സമ്പര്ക് ക്ല്മാസു 
കള്  ലക്മാവിഡട്  

നിയന്ത്രണങ്ങള്മാല് 2021 ഏപ്രില് 27, 28, 29, 30 
എന്നനീ തനീയതികളില് ഓണ്കലന്മായി നെത്തി. 
സ്നീക്റുടെ കപ്രവറ്ട് ടസക്ട്െി റ്ി. മലന്മാഹരന് 
ന്മായര്, സട് ടപഷ്യല് ടസക്ട്െി ആര്. കിലഷ്മാര് 
കുമ്മാര്, ലജ്മായിന്ട് ടസക്ട്െിമ്മാര്മായ ബി. ടെജി, 
എസട്. അനില്, സഖെിയ പി. സ്മാമുവല്, ടക- 
ല്മാംപട് സട് (പ്മാര്ലടമന്െി സ്റ്റഡനീസട്) ഡയെക്ര് 
ജി.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എന്നിവര് ക്ല്മാസുകള് നയിച്ചു. 
ന്മാല ദിവസങ്ങളില്മായി ഇരുന്നൂലെ്മാളം പ്ിത്മാ 
ക്ള് സമ്പര്ക് ക്ല്മാസുകളില് പടങ്ടുത്.

K-LAMPS (]mÀesaâdn ÌUokv)       

സര്ടതിഫതിക്കറ്റ് ന്േയാഴറ് സതിലറെ രണയാരംഘട സമ്പര്ക്ക ക്യാസ്സുേള്
ഗവണലേറെറ് ലസക്രന്ടറതിയറ്തില്  
പുതുെയായതി നതിയേനരം െഭതിച്ച  
അസതിസ്റ്റന്റുേയാര്ക്കറ്  പരതിശീെന പരതിപയാടതി 

 കേ രള നിയമസഭ ടക-ല്മാംപട്  സട്  
(പ്മാര്ലടമന്െി സ്റ്റഡനീസട്)ടന്യും ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫട് 
മ്മാലനജട് ടമന്ട് ഇന് ഗവണ്ടമന്ിടന്യും സംയു
ക്ത്മാഭിമുഖ്യത്തില്, ഗവ.ടസക്ലട്െിയറ്ില് പുത 
ത്മായി നിയമനം ലഭിച് അസിസ്റ്റന്മ്മാര്ക്ട്  ഒരു  
പരിേനീലന പരിപ്മാെി 2021 ഏപ്രില് 23 ്മാം തനീയതി 
നിയമസഭ്മാ സമുച്യത്തിടല 5 ഇ ലക്മാണ്ഫ
െന്സട് ഹ്മാളില് സംഘെി്പെിച്ചു. ടക-ല്മാംപട് സട് 
വിഭ്മാഗം എകട് സികയൂട്നീവട് ഡയെക്ര് മഞ്ജു വര്ഗ്ഗനീസട്  
സ്വ്മാഗതം ആേംസിച്ചു. നിയമസഭ്മാ ടസക്ട്െി  
എസട്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ന്മായര് 'Legislature, 
Executive and Judiciary' എന്ന വിഷയത്തിലം  
സട് ടപഷ്യല് ടസക്ട്െി ആര്. കിലഷ്മാര്കുമ്മാര് 
'Legislative      Process   and   Legislature      Commi ttees 
an  Overview' എന്ന വിഷയത്തിലം ടക-ല്മാംപട് സട്  
(പ്മാര്ലടമന്െി സ്റ്റഡനീസട്) ഡയെക്ര് ജി. പി. ഉണ്ണി 
കൃഷ്ണന് 'Papers to be submitted to the 
Legislature' സംബന്ധിച്ചും ലജ്മായിന്ട് ടസക്ട്െി 
എസട്. അനില്  'Question hour and Assurances  
LAIS and AID' എന്ന വിഷയത്തിലം ക്ല്മാസ്സുകള്  
എടുത്. പരിേനീലനലേഷം അസിസ്റ്റന്മ്മാര് നിയ 
മസഭ്മാ ഹ്മാള്,  നിയമസഭ്മാ മയൂസിയം എന്നിവ  
സന്ദര്േിച്ചു. പരിേനീലനം സംബന്ധിച് വിലയിരുത്ത
ലല്മാടുകൂെി പരിപ്മാെി അവസ്മാനിച്ചു.
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പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകനും ചിപട് ലക്മാ 
പ്രസ്ഥ്മാനത്തിടന് ആച്മാര്യനുമ്മായ സുന്ദര്ല്മാല് 
ബഹുഗണ (94) 2021 ലമയട് 21 നട് അന്തരിച്ചു. ഉത്ത
ര്മാഖണ്ഡിടല ഉള്ന്മാെന് ഗ്ര്മാമങ്ങളില് പ്രകൃതി 
യുടെ പ്മാ്ങ്ങള് പ്ിച്ചും പ്ി്പെിച്ചുംടക്മാണ്്മാണട് 
സുന്ദര്ല്മാല് ബഹുഗണ ഇന്ത്യന് ജനതയുടെ 
ഹൃദയങ്ങളില് സ്ഥ്മാനമുെ്പെിച്തട്. ഉത്തര്മാഖ
ണ്ഡിടല ടതഹട് രിക്ടുത്ള്ള മലര്മാഡ ഗ്ര്മാമ
ത്തില് 1927 ജനുവരി 9നട് ജനിച് അല്ദേഹം 
വിദ്യ്മാര്ത്ഥിയ്മായിരിടക് പതിമൂന്ന്മാം വയ
സ്ില് അയിത്തത്തിടനതിര്മായ സമരത്തിലൂ
ടെയ്മാണട് ടപ്മാതരംഗത്തട് പ്രലവേിക്കുന്നതട്. 
അഹിംസ്മാത്ക ലദേനീയവ്മാദിയ്മായിരുന്ന  
മുതിര്ന്ന സുഹൃത്തട് ലദവട് സുമന്മായിരുന്നു അല്ദേ
ഹത്തിടന് ഗരു. അഹിംസ്മാമ്മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ 
എങ്ങടന സ്മാമൂഹികമ്മാറ്ം ടക്മാണ്ടുവര്മാ 
ടമന്നട് സുമനിലൂടെ പ്ിച് സുന്ദര്ല്മാല് ബഹുഗണ  
പിന്നനീെട് ലദേനീയപ്രസ്ഥ്മാനങ്ങളിലം സജനീവമ്മായി. 
മദ്യവര്ജ്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലം ലദേനീയ 
പ്രസ്ഥ്മാനത്തിലം മുന്നിര ലപ്മാര്മാളിയ്മായിരുന്ന 
അല്ദേഹം ഇന്ത്യന് ന്മാഷണല് ലക്മാണ്ഗ്രസ്ില് 
സജനീവ്മാംഗമ്മായിരുന്നു. ലക്മാളനി വ്മാഴ്ചയട് ടക്
തിടരയുള്ള ലപ്മാര്മാട്ത്തില് ജനങ്ങടള അണി
നിരത്തിയ അല്ദേഹം  സമരത്തില് പടങ്ടു
ത്തതിടന് ലപരില് പതിലനഴ്മാം വയസ്ില് 
അെസ്റ്റട് വരിച്ചു. സ്വ്മാതന്ത്ര്യ്മാനന്തരം ര്മാഷ്ടനീയ  
പ്രവര്ത്തനം ഉലപക്ിച് സുന്ദര്ല്മാല് ഗ്മാന്ധി 
യന് ആേങ്ങളിലൂന്നി ഖ്മാദി വ്യവസ്മായം, മദ്യനി
ലര്മാധനം, അയിലത്ത്മാച്്മാെനം തെങ്ങിയ ലമഖല
കളില് ശ്രദ് ലകന്ദനീകരിച്ചു. 1956 ല് സ്മാമൂഹിക  
പ്രവര്ത്തനത്തില് തല്രയ്മായ വിമലടയ 
വിവ്മാഹം കഴിച്ട് സകുടുംബം ഗ്ര്മാമനീണ ജനങ്ങ
ള്ക്കുലവണ്ി പ്രവര്ത്തിച്ചു. മൂന്നട് മക്ളുണ്ട്.

 ഗ്മാന്ധിജിയില് നിന്നും പ്രലച്മാദനം 
ഉള്ടക്്മാണ്ട് ഹിമ്മാലയന് മലനിരകളിലൂടെ  
ന്മാല്മായിരത്തി എഴുനൂെട് കിലല്മാമനീറ്െിലധികം 
ക്മാല്നെയ്മായി സഞരിച്ട് ഹിമ്മാലയത്തിടല 
അതിലല്മാല പ്മാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയില്  
വികസന പദ്തികള് വരുത്തിയ പ്രത്യ്മാഘ്മാത 
ങ്ങളും ഗ്ര്മാമങ്ങളിടല സ്മാമൂഹിക ജനീവിത 
ത്തിടന്  തകര്ച്യും നിരനീക്ിച് ബഹുഗണ തടന് 
കര്മരംഗം ഗ്ര്മാമനീണ ജനതയ്ക്കട് ലവണ്ിയുള്ളത്മാ 
ടണന്നട് തിരിച്െിഞ്ഞു. പ്മാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യ്മാ
ഘ്മാതങ്ങടളക്കുെിച്ട് ജനങ്ങടള ലബ്മാധവല്ക് 

രിച്ചും ഹിമ്മാലയന്  മലനിരകളിടല മണ്ം  
മരങ്ങളും സംരക്ിക്്മാന് ജനീവിതം സമര്്പെിച്ചും  
‘പരിസ്ഥിതിയ്മാണട് സമ്പത്തട്’ എന്ന സലന്ദേം 
അല്ദേഹം ഇന്ത്യടയ്മാട്്മാടക പകര്ന്നു. 1974   
മ്മാര്ച്ട് 26 നട് ഉത്തര്മാഖണ്ഡിടല ച്മാലമ്മാലി ജി്
യിടല ടെനി ഗ്ര്മാമത്തില് ഗ്ര്മാമനീണ വനിതകള് 
നെത്തിയ സമരമ്മാണട് അന്ത്മാര്മാഷ്ട ശ്രദ് പിെിച്ചു
പറ്ിയ ചിപട് ലക്മാ പ്രസ്ഥ്മാനത്തിന്മാധ്മാരം. അലഹ
ബ്മാദിടല ക്മായിലക്മാല്്പെന്ന നിര്മ്മാത്മാക്ള്മായ 
കസമണ് കമ്പനിക്ട് ടെന്നനീസട് െ്മാക്റ്റുകള്  
നിര്മിക്്മാന്മായി മരങ്ങള് മുെിക്്മാടനത്തിയ 
വടര മരത്തിനുചുറ്റും കകലക്മാര്ത്നിന്നട് തെ
യുന്ന സമര മ്മാര്ഗ്ഗം  ലല്മാകശ്രദ്യ്മാകര്ഷിച്ചു. 
തെര്ന്നട് ഭരണകൂെത്തിനട് മരംമുെി നിര്ത്തി 
വയട് ലക്ണ്ി വന്നു.  ചിപട് ലക്മാ ഉന്നയിച് പ്രേട് ന
ങ്ങള് അനുഭ്മാവപൂര്വ്വം പരിഗണിച് അന്നടത്ത 
പ്രധ്മാനമന്ത്രി ഇന്ദിര്മാഗ്മാന്ധി ഹിമ്മാലയന് വന
ങ്ങളില് നിന്നട് വ്മാണിജ്യ്മാവേ്യങ്ങള്ക്്മായി ഹരി

തമരങ്ങള് മുെിക്കുന്നതട് പതിനഞട് വര്ഷലത്ത
ക്ട് നിലര്മാധിച്ചു.

 ലകന്ദ സര്ക്്മാര് ഹിമ്മാലയന് പര്വ്വത 
നിരകള് കകലയെി ടതഹട് രി അണടക്ട്ട് 
നിര്മിക്കുന്നതമ്മായി ബന്ധട്പെട്ട് 1980 മുതല് 
2004 വടര നെന്ന ടതഹട് രി അണടക്ട്ട്  
വിരുദ് പ്രലക്്മാഭത്തിടന്യും മുന്നണി ലപ്മാര്മാളി 
യ്മായിരുന്നു സുന്ദര്ല്മാല്. അണടക്ട്ട് നിര്മ്മാ
ണത്തിടനതിടര ഭഗനീരഥി നദിയുടെ തനീരത്തട് 
നിരവധി തവണ അല്ദേഹം ഉപവ്മാസസമരം 
നെത്തി. ദേ്മാബ്ദങ്ങള് നനീണ് ലപ്മാര്മാട്ത്തി 
ലൂടെ അതട് ഒരു ലദേനീയ  പ്രേട് നമ്മാക്ി  
സുന്ദര്ല്മാല് മ്മാറ്ി. 1995 ല് ന്മാല്്പെത്തി 
യഞട് ദിവസം പിന്നിട് ഉപവ്മാസം അവസ്മാനി 
്പെിച്തട് അന്നടത്ത പ്രധ്മാനമന്ത്രിയ്മായിരുന്ന 
പി.വി. നരസിംഹ െ്മാവു അണടക്ട്ിടന് ദൂഷ്യ 
വേങ്ങടളക്കുെിച്ട് പ്ിക്്മാന് കമനീഷടന 
നിലയ്മാഗിക്്മാം എന്ന ഉെ്പെിലന്ല്മായിരുന്നു. 
അതിനുലേഷം ര്മാജട്ഘട്ില് ഗ്മാന്ധി സമ്മാ
ധിയില് 74 ദിവസം നനീണ് മടറ്്മാരു ഉപവ്മാ
സസമരവും അല്ദേഹം നെത്തി. എന്ന്മാല്  
2001 ല് അണക്ട്ിടന് പണി പുനര്മാരംഭിച്
ല്പെ്മാള് വനീണ്ടും സമരമുഖത്തിെങ്ങിയ ബഹുഗണ  
2001 ഏപ്രിലില്  അെസ്റ്റു വരിച്ചു. 

 1981 ല് പത്ശ്രനീ, 1987 ല് ചിപട് ലക്മാ 
പ്രസ്ഥ്മാനത്തിനട് കെറ്ട് കലവട് ലിഹുഡട്  
പുരസട് ക്മാരം, 1989 ല് ഐ.ഐ.െി. റൂര്ക്ി 
ഓണെെി ലഡ്മാക്ലെറ്ട്, 2009 ല് പത് വിഭൂ 
ഷണ് എന്നനീ ബഹുമതികള് അല്ദേഹത്തിനട് 
ലഭിച്ചു. വന്ദനേിവ, ലമധ്മാ പെട്കര് എന്നി 
വര്ടക്്മാ്പെം എഴുതിയ ‘ഇന്ത്യ്മാസട് എന്വലയ്മാ
ണ്ടമന്ട് മിത്തട് ആന്ഡട് െിയ്മാലിറ്ി’ ഉള്ട്പെടെ 
അഞട് പുസ്കങ്ങളുടെ രചയിത്മാവ്മാണട്.

ലകരളത്തില് കസലന്ട് വ്മാലി സംര 
ക്ണത്തിനട് ഊര്ജ്ജം പകര്ന്ന ബഹുഗണ,  
എണ്പതകളില് അഷ്മുെിക്മായല് പ്രലദേടത്ത 
കണ്ല്വന സംരക്ണത്തിനും ടത്മാണ്ണൂറുക
ളില് വയന്മാട്ിടല വനനേനീകരണത്തിടനതി
ടരയുള്ള ലപ്മാര്മാട്ത്തിലം, 2002 ല് തിരുവനന്ത 
പുരത്തട് നദനീസംരക്ണത്തിനട് ലവണ്ി നെന്ന 
യജ്ത്തിലം പങ്്മാളിയ്മായി. 2009 ല് കസ 
ലന്ട് വ്മാലി സമരങ്ങളുടെ രജതജൂബിലിയു 
മ്മായി ബന്ധട്പെട്ട് വയന്മാട്ില് നെന്ന പരിപ്മാെി 
യ്മാണട് അല്ദേഹം ലകരളത്തില് പടങ്ടുത്ത 
അവസ്മാന പരിപ്മാെി.

സന്ദര്ൊല് ബഹുഗുണ

                    1. ഇന്ത്യന് ന്മാഷണല് ലക്മാണ്ഗ്രസട് 
സ്ഥ്മാപകന്മായ അലന് ഒകട് ലെവിയന് 
ഹയൂമിടന് (A.O.Hume) സ്വലദേം ?

സ് പ്കാെ് ൊറെ് 
(അപ്ദേഹം ഇന്ത്യന് ോഷണല് പ്കാണ്ഗ്രസ്ില് 
ടസക്രട്റി പദവിയാണ് വഹിച്ചിരുന്ത.്) 

2. ലക്മാണ്ഗ്രസിടന് ആദ്യ സലമളന ലവദി
യ്മായി നിശ്യിച്ിരുന്ന ഏതട് നഗരത്തില്  
ലപ്ലഗട്  ബ്മാധ  ഉണ്്മായിരുന്നതിന്മാല്മാണട്  
ലവദി  ലബ്മാംടബയിലലക്ട് മ്മാറ്ിയതട് ? 

പൂടേ   
(രേഥമ സപ്മളേത്ില് ആദ്യ രേപ്മയം അവ
തരിപ്ിച്ചത് ജി.സബ്രഹ് മണ്യ അയ്യരായിരുന്നു. 
1884-ല് രൂപപീകരിച്ച ഇന്ത്യന് ോഷണല് 
യൂണിയന് എന് സംഘെേയാണ്  1885-ല് 
ഇന്ത്യന് ോഷണല് പ്കാണ്ഗ്രസ് ആയത്് )

3. ഇന്ത്യന്  ന്മാഷണല്  ലക്മാണ്ഗ്രസിടന്  
രെിട്നീഷട് കമിറ്ി ലണ്നില്  
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച് വര്ഷം ?

1889 
(ആദ്യ അധ്യക്ഷന് വിെ്യം ടവെര്പ്ബണായി 
രുന്നു. ഇന്ത്യന് ോഷണല് പ്കാണ്ഗ്രസ് 
ബ്രിട്പീഷ് കമിറ്ി ആരംഭിച്ച രേസി
ദ്പീകരണമായിരുന്നു  ‘ഇന്ത്യ’ )

4. ലക്മാണ്ഗ്രസട് സലമളനടത്ത അഭി
സംലബ്മാധന ടചയ് ആദ്യ വനിത ?

കാദംബിേി ഗാംഗുെി  
(1889-ല്, കല്ക്കട്  സര്വ്വകൊൈാെയില്  
േിന്്  ബിരുദം പ്േെിയ ആദ്യ 
വേിതകളിടൊരാള്)

5. ഏതട് സലമളനത്തില്മാണട് രണ്്മായി പിരിഞ് 
മിതവ്മാദികളും തനീവ്രവ്മാദികളും ഒരുമിച്തട് ?

1916-ടെ െക് േകൗ സപ്മളേത്ില്  
(എ.സി. മജുംദാറായിരുന്നു അധ്യക്ഷന്)  

6. ഗ്മാന്ധിജി ലക്മാണ്ഗ്രസട് അധ്യക്ന്മായ വര്ഷം ?

1924 
(ബല്ഗാം സപ്മളേത്ില്, പ്കാണ്ഗ്രസിടറെ 
39-ാം വാര്ഷിക സപ്മളേമായിരുന്നു അത്)

7.  ഏത ലക്മാണ്ഗ്രസട് സലമളനത്തില്മാണട് 
‘വലന്ദമ്മാതരം’  ആദ്യമ്മായി മുഴങ്ങിയതട്?

1896 ടെ കല്ക്കട് സപ്മളേത്ില് 
(രബപീന്ദോഥ ൊപ്ഗാറാണ് ആെപിച്ചത്)

8.  ഗ്ര്മാമത്തില് വച്ചു നെന്ന ഏക 
ലക്മാണ്ഗ്രസട് സലമളനം?

1937 ടെ ടെയിസ് പൂര് സപ്മളേം 
9.  ലക്മാണ്ഗ്രസട് പ്രസിഡന്ട് സ്ഥ്മാന 
ലത്തക്ട് ആദ്യമ്മായി മത്സരം നെന്ന വര്ഷം?

1939 
(മധ്യരേപ്ദൈിടെ ത്രിപുരിയില് േെന്  
സപ്മളേം; മത്രത്ില് ഗാന്ധിജി പിന്തുണച്ച 
പട്ാഭി സപീതാരാമയ്യടയ പരാജയടപ്ടുത്ി  
പ്േതാജി സബാഷ് ചന്ദപ്ബാസ് വിജയിച്ചു)

10. ലക്മാണ്ഗ്രസിടന് ഔലദ്യ്മാഗിക ചരി
ത്രക്മാരന് എന്നെിയട്പെടുന്നതട്?

പട്ാഭി സപീതാരാമയ്യ   
(1948-ടെ സപ്മളോധ്യക്ഷോയിരുന്നു. 
ഇപ്ദേഹമാണ്  ‘ഇന്ത്യന് ോഷണല് പ്കാണ്ഗ്ര
സിടറെ ചരിത്രം’ എന് ഗ്രന്ം രചിച്ചത്)

പട്്മാഭി സനീത്മാര്മാമ്

രബനീന്ദന്മാഥ െ്മാലഗ്മാര് എ.ഒ ഹയൂം

ക്മാദംബിനി ഗ്മാംഗലി

ഇന്്ന്  
നയാഷണല്  

ന്േയാണഗ്രസറ്

വിജ്ഞാേപഥം

arivoram july 2021.indd   14arivoram july 2021.indd   14 12-07-2021   04:16:56 PM12-07-2021   04:16:56 PM



15 \w. 03/Pq¬ 2021   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

ഇതരസഭാ വാര് ്തകള 

െേതിഴറ് നയാടതില് എരം.ലേ.സ്റ്റയാെതിന് മുഖ്േന്തതി
പത്വര്ഷം നനീണ് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.ടക. ഭരണത്തിനട് 
വിര്മാമമിട്ടുടക്മാണ്ട് തമിഴട് ന്മാെട് ഭരണസ്മാരഥ്യം ഡി.എം.ടക. 
സഖ്യത്തിനട്. 234 അംഗ നിയമസഭയിലലക്ട് നെന്ന 
ടതരടഞ്ടു്പെില് 159 സനീറ്റുകള് ലനെിയ്മാണട് ഡി.എം.ടക. 
ലനതൃത്വം നല്കുന്ന ടസകയുലര് ലപ്ര്മാഗ്രസനീവട് അല 
യന്സട് (എസട്.പി.എ.) ഭരണത്തിലലറുന്നതട്. ഡി.എം.ടക. 
മ്മാത്രം 133 സനീറ്റുകള് ലനടുകയുണ്്മായി. 2021 ലമയട്  
7 നട് എം.ടക.സ്റ്റ്മാലിന് മുഖ്യമന്ത്രിയ്മായി അധിക്മാരലമറ്റു. 
1966 ല് ഡി.എം.ടക. യുവജന വിഭ്മാഗത്തിലൂടെ ര്മാഷ്ടനീയ 
പ്രലവേനം നെത്തിയ എം.ടക.സ്റ്റ്മാലിന് 1976 ല് അെിയന്ത
ര്മാവസ്ഥടക്തിടര േബ്ദമുയര്ത്തിയതിനട് ജയില് േിക്  
അനുഭവിച്ിട്ടുണ്ട്.

1989 മുതല് അല്ദേഹം നിയമസഭ്മാംഗമ്മാണട്. 
2009 ല് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിടലത്തിയ എം.ടക.  
സ്റ്റ്മാലിന് 1996-2001 ക്മാലഘട്ത്തില് ടചകന്ന ലമയെ്മാ 
യിരുന്നു. 2001 ല് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത ടക്മാണ്ടുവന്ന,  
ഒര്മാള്ക്ട് ഒലര സമയം എം.എല്.എ.യും ലമയറുമ്മായിരി 
ക്്മാന് കഴിയി് എന്ന നിയമപ്രക്മാരം ലമയര് സ്ഥ്മാനടമ്മാ 
ഴിഞ്ഞു. 2019 ടല ലല്മാകട് സഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെില് ആടക 
യുള്ള 39 സനീറ്റുകളില് 38 സനീറ്റും കരസ്ഥമ്മാക്ി വന്  
വിജയത്തിലലക്ട് ഡി.എം.ടക.ടയ എത്തിക്്മാനും എം.ടക.  
സ്റ്റ്മാലിനട് കഴിഞ്ഞു.

പശ്തിേബരംഗയാളതിലുരം അസേതിലുരം ഭരണത്തുടര്ച്ച
പശ്ിമബംഗ്മാള്, അസം സംസ്ഥ്മാനങ്ങളിലലക്ട് 
നെന്ന ടതരടഞ്ടു്പെില് ഭരണ കക്ികള് അധി 
ക്മാരം നിലനിര്ത്തി. 292 അംഗ നിയമസഭയിലലക്ട് 
നെന്ന ടതരടഞ്ടു്പെില് 213 സനീറ്റുകളില്മാണട് മമത്മാ 
ബ്മാനര്ജി ലനതൃത്വം നല്കുന്ന തൃണമൂല് ലക്മാണ്ഗ്രസട് 
വിജയിച്തട്. എന്ന്മാല് നന്ദിഗ്ര്മാമില് മത്സരിച് 
മമത്മാ ബ്മാനര്ജി പര്മാജയട്പെട്ടു. എട്ട് ഘട്ങ്ങളി
ല്മായി നെത്വ്മാന് തനീരുമ്മാനിച് പശ്ിമ ബംഗ്മാള് 
ടതരടഞ്ടു്പെട് ലക്മാവിഡട്-19 രൂക്മ്മായ സ്മാ
ഹചര്യത്തില് ഏഴു ഘട്മ്മാക്ി ചുരുക്ി. 2021 
ലമയട് 10 നട് മമത്മാ ബ്മാനര്ജിയും 43 അംഗ മന്ത്രി 
സഭയും ടക്മാല്ക്ത്ത ര്മാജട്ഭവനില് നെന്ന ചെ 
ങ്ങില് സത്യപ്രതിജ് ടചയ്ട് അധിക്മാരലമറ്റു.

അലതസമയം അസമില് 126 
അംഗ നിയമസഭയിലലക്ട് നെന്ന ടത
രടഞ്ടു്പെില് ബി.ടജ.പി. ലനതൃത്വം 
നല്കുന്ന എന്.ഡി.എ. സഖ്യം 75 
സനീറ്റുകള് ലനെി ഭരണം നിലനിര്ത്തി. 
2021 ലമയട് 10 നട് ഹിമന്ത ബിേ്വ േര്മ 
അസമിടന് പതിനഞ്മാമതട് മുഖ്യമ
ന്ത്രിയ്മായി സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത. 
ഗവ്മാഹത്തിയിടല ശ്രനീമന്ത േങ്ര്ലദവട് 
കല്മാലക്ത്രത്തില് നെന്ന ചെങ്ങില് 
ഗവര്ണര് ടപ്ര്മാഫ.ജഗദനീഷട് മുഖി സത്യ
വ്മാചകം ടച്മാ്ിടക്്മാടുത്. മുഖ്യമന്ത്രിടയ 
ക്കൂെ്മാടത പതിമൂന്നംഗ മന്ത്രിസഭയും 
അധിക്മാരലമറ്റു.  

പുതുന്ച്ചരതിയതില് എന്.ആര്. ന്േയാണഗ്രസറ് 
-  ബതി.ലെ.പതി. സഖ്ത്തിനറ് വതിെയരം

  പുതലച്രിയില്  
മു്പെതംഗ നിയമ സഭ 
യ ി ല ല ക്ട്  ന െ ന്ന 
ടതരടഞ്ടു്പെ ി ല് 
ലകവല ഭൂരിപക് 
മ്മായ 16 സനീറ്ട്  ലനെിയ 
എ ന് . ആ ര് .  ല ക ്മാ
ണ്ഗ്രസട്- ബി.ടജ.പി 
സഖ്യത്തിനട് ഭരണം. 
ല ക ്മാ ണ് ഗ്രസട്  - 
ഡി .എം.ടക. സഖ്യ

ത്തിനട് എട്ടു സനീറ്റുകള് ലഭിച്ല്പെ്മാള് ആെിെത്തട് സ്വ
തന്ത്രര്മാണട് വിജയിച്തട്. ഭരണ കക്ിയ്മായിരുന്ന 
ലക്മാണ്ഗ്രസട് - ഡി.എം.ടക. സഖ്യത്തില് നിന്നും 
എം.എല്.എ.മ്മാര് ര്മാജിവച്തിടനത്െര്ന്നുണ്്മായ 
സംഭവ വിക്മാസങ്ങള്ടക്്മാടുവില് ര്മാഷ്ടപതി 
ഭരണം ഏര്ട്പെടുത്തിയിരുന്ന പുതലച്രിയില് 
ടതരടഞ്ടു്പെട് നെത്കയ്മായിരുന്നു. എന്.രംഗ
സ്വ്മാമി മുഖ്യമന്ത്രിയ്മായി അധിക്മാരലമറ്റു.    

ബീഹയാര്:  
േതിേച്ച നതിയേസഭയാ  
സയാേയാെതിേനറ് 
അവയാര്്റ് 

 ബനീഹ്മാര് അസംബ്ിയിടല 
മികച് സ്മാമ്മാജികനട് അവ്മാര്ഡട് 
ഏര്ട്പെടുത്ന്നത്മായി സ്നീക്ര് 
അെിയിച്ചു. ലല്മാകട് സഭയിലം ര്മാജ്യ 
സഭയിലം മികച് പ്മാര്ലടമലന്െി 
യന് അവ്മാര്ഡട് നല്കുന്ന 
തിടന് ചുവടുപിെിച്്മാണട് തനീരുമ്മാനം. 
മികച് പ്രവര്ത്തനം ക്മാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 
നിയമസഭ്മാ സ്മാമ്മാജികനട്  ബനീഹ്മാര് 
ടലജിലസറ്നീവട്  അസംബ്ിയുടെ 
പ്രേസ്ിപത്രവും ടമമലന്്മായും അവ്മാര്ഡ്മായി 
നല്കും.  അവ്മാര്ഡട് നല്കുന്നതിന്മായി  
രൂപനീകരിക്കുന്ന കമിറ്ിയ്മാണട് മികച് സ്മാമ്മാജി 

കടന ടതരടഞ്ടുക്കുന്നതട്. ഇതിനുള്ള മ്മാന 
ദണ്ഡങ്ങള് രൂപട്പെടുത്ന്നതിനട് അംഗങ്ങ 
ളില് നിന്നുള്ള നിര്ല്ദേേങ്ങള് സ്വനീകരിക്കുടമന്നട്  
സ്നീക്ര് വിജയ കുമ്മാര് സിന്ഹ ടവളിട്പെടുത്തി.

PhlÀemÂ s\lvdphnsâ NcahmÀjnI Zn\t¯mS\p_
Ôn v̈ kv]o¡À Fw._n.cmtPjv \nba-k`m kap-̈ -b-̄ nse 
s\lvdp -{]-Xn-a-bnÂ ]pjv]mÀ¨\ \S-¯p-¶p

'HmW¯n\v Hcp apdw ]¨¡dn’ ]cn]mSntbmS\p_Ôn¨v kv]o¡À Fw._n.cmtPjv  
\nba-k`m hf¸nÂ ]¨¡dnssX \Sp¶p  

മമത്മാ ബ്മാനര്ജി ഹിമന്ത ബിേ്വ േര്മ
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നിയമസഭ്ച കേബ്രറിയിതേ  പുതിയ പുസ്തേങ്ങളിലൂതെ...  

ഇത് എടറെ വഴി 
ലജ്മാസഫട് പുലിക്കുലന്നല്
ഡിസിബുക്ട്:  
ലക്മാട്യം, 2020.  
Call No: Y73 
(Q6)wJOS  32R0
(അശരണര്ക്ാം 
ആതുരര്ക്ാം കവണ്ി 
സന്നദ്ധകസവനാം 
നെത്ിയ ക�്ചസഫക്  
പുേിക്കന്നേിതറെ 
ആത്മേഥ)

അഛേന്  
പിറന് വപീെ് 
വി. മധുസൂദേന് ോയര് 
െിസിബുക്്:  
പ്കാട്യം, 2018.  
Call No:  
O32,1MAD   Q8 
(കവിതാസമാഹാരം)

പുളിടേല്ി 
പ്സ്റ്റഷന് 
അപ്ൈാകന് ചരുവില്
െിസിബുക്്:  
പ്കാട്യം, 2020.  
Call No:  
O32,3ASO    R0
(കഥാസമാഹാരം)

കട്ക്കയം 
പ്രേമകഥ 
സസ് പ്മഷ് ചപ്ന്താത്്
മാതൃഭൂമിബുക്്: 
പ്കാഴിപ്ക്കാെ്, 2020.  
Call No:  
O32,3SUS      R0 
(കഥാസമാഹാരം)

ജപീവിതവിജയത്ിേ്  
ബി പ്പാസിറ്പീവ് 
ജിപ്ജാ സിറിയക് 
മാതൃഭൂമിബുക്്: 
പ്കാഴിപ്ക്കാെ്, 2019.  
Call No: S:7      32Q9
(ജപീവിതടത് 
പുതുക്കിപ്ണിയാന് 
സന്ദ്മാക്കുന് 
രേപ്ചാദോത്മക 
ചിന്തകളുടെ സമാഹാരം)

പ്താറ് ചരിത്രം 
പ്കട്ിട്ില് 
 പ്ജാര്ജ് പുളിക്കന്
െിസിബുക്്: പ്കാട്യം, 
2019.  
Call No: V212  32Q9
(പ്കരളത്ിടറെ 
സാമൂഹിക രാഷ്ടപീയ 
ചരിത്രത്ില് മുഴങ്ങിപ്ക്കട് 
മുദ്ാവാക്യങ്ങള്, അവ 
രൂപടപ്ട് സന്ദര്ഭങ്ങള് 
എന്ിവ വിൈദപീകരിക്കുന് 
പുസ്തകം)

Three Thousand 
Stitches
Sudha Murty
Penguin Books: Gurgaon, 
2017.  
Call No: O111,3wSUD  Q7
(Collection of real life 
stories)

Long Walk to 
Freedom
Nelson Mandela
Abacus: London, 1995.  
Call No: V63:51y7MAN   N5
(The Autobiography of  
Nelson Mandela)

The Gospel of Yudas
K. R. Meera 
Translated by Rajesh 
Rajamohan
Penguin Books: Gurgaon, 
2017.  
Call No: O32,3MEE111Q7
(Novel)

  
the Corona Virus:  
What you Need to 
Know About the 
Global Pandemic
Swapneil Parikh et. al. 
Penguin Books: Gurgaon, 
2020. 
Call No: L:423   R0
(This book addresses the 
history, evolution, facts and 
myths around the COVID-19 
pandemic)

How to Survive a 
Pandemic
Michael Greger
Macmillan: London, 2020. 
Call No: L:423:5   R0
(This book tells the history 
and future of pandemics 
and how to survive it)

From Childhood to 
Adolescence
Maria Montessori
Aakar Books: New Delhi, 
2020.  
Call No: TN1   R0
(In this work, Maria Montessori 
examines the educational 
concerns of the older child, 
the adolescence and even the 
mature university student. 
She considers each level and 
seeks the optimum method of 
facilitating growth)

Fw.-]n.A_vZp-Ê-aZv ka-Zm-\n -tem-I-vk-̀ -bn-tebv¡vFw.-]n.A_vZp-Ê-aZv ka-Zm-\n -tem-I-vk-̀ -bn-tebv¡v

സംസ്ഥ്മാനടത്ത ലല്മാകട് സഭ്മാ മണ്ഡലമ്മായ മല 
പ്പുെത്തട് ഒഴിവുണ്്മായിരുന്ന സനീറ്ിലലയ്ക്കട് നെന്ന ഉപടതര
ടഞ്ടു്പെില് മുസനീംലനീഗട് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥിയ്മായി മത്സരിച് 
എം.പി.അബട്ദുസ്മദട് സമദ്മാനി വിജയിച്ചു. നിയമസഭ്മാ  
ടതരടഞ്ടു്പെിലന്മാടെ്മാ്പെമ്മാണട് ലല്മാകട് സഭ്മാ ഉപടതര
ടഞ്ടുപ്പും നെത്തിയതട്. 1,14,615 ലവ്മാട്ിടന് ഭൂരിപക്മ്മാണട്  
സമദ്മാനിക്ട് ലഭിച്തട്. നിയമസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെില് മത്സ

രിക്കുന്നതിനുലവണ്ി പി.ടക.കുഞ്്മാലിക്കുട്ി ലല്മാകട് സഭ്മാംഗത്വം ര്മാജിവച്ലത്മാ
ടെയ്മാണട് ഉപടതരഞ്ടു്പെട് നെത്തിയതട്. 
 ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസനീം ലനീഗിടന് ന്മാഷണല് സനീനിയര് കവസട് 
പ്രസിഡന്്മായ എം.പി.അബട്ദുസ്മദട് സമദ്മാനി, 1994-2000, 2000-2006  
ക്മാലഘട്ത്തില് ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മായിരുന്നു. പ്രതിലര്മാധ സമിതി, സലബ്മാര്ഡി 
ലനറ്ട് ടലജിലസഷന് കമിറ്ി, ലമേപ്പുെത് വച് കെല്മാസുകള് സംബന്ധിച് 
സമിതി, വിലദേ മന്ത്ര്മാലയത്തിടന് കണ്സള്ലട്റ്നീവട് കമിറ്ി, മ്മാനവലേഷി വിക
സന സമിതി, വഖഫിടന് സംയുക്ത പ്മാര്ലടമന്െി സമിതി ലബ്മാര്ഡട്, ആലര്മാഗ്യ 
കുടുംബലക്മ സമിതി തെങ്ങിയവയില് അംഗമ്മായിരുന്നു. പതിമൂന്ന്മാം ലകരള 
നിയമസഭയില് ലക്മാട്യ്ക്കല് മണ്ഡലടത്ത പ്രതിനിധനീകരിച്ട് അംഗമ്മായി.

ഐ.പതി.സതി. 124എ- ലസ്ീഷന് (രയാെ്ന്രേയാഹരം) 
ന്േദയാര്നയാഥറ് സതിങറ്, വതിന്നയാദറ് ദുവ 

ന്േസുേളതിലെ വതിധതിേള് 

ഇന്ത്യന് േിക്്മാനിയമം അഥവ്മാ ഇന്ത്യന് പനീനല് ലക്മാഡട് (ഐ.പി.സി) 
1860 ല് നെ്പെില് വന്നു. ഐ.പി.സി.യിടല 124എ എന്ന വകു്പെട് ര്മാജ്യ 
ലദ്ര്മാഹം എന്ന കുറ്ടത്ത     സംബന്ധിച്ചുള്ളത്മാണട്. 1870 ല്മാണട് ഈ വകു്പെട്  ഐ.പി.സി 
യില് ഉള്ട്പെടുത്തിയതട് (മൂലനിയമത്തില് ലഭദഗതിയ്മായതിന്മാല്മാണട് ‘എ’ 
എന്ന അക്രം 124 ലന്മാടെ്മാ്പെം വന്നതട്). ഇന്ത്യന് ലദേനീയ പ്രസ്ഥ്മാനങ്ങടള 
തളച്ിെ്മാന്മാണട് രെിട്നീഷട് സര്ക്്മാര് ഈ വകു്പെിടന ഉപലയ്മാഗിച്ിരുന്നതട്.  
ബ്മാലഗംഗ്മാധര തിലകനും ഗ്മാന്ധിജിയും ഉള്ട്പെടെയുള്ള ലദേനീയലനത്മാ 
ക്ള് ഈ വകു്പെനുസരിച്ട് കുറ്ം ചുമത്തട്പെട്ട് ജയില്േിക് അനുഭവിച്വ 
ര്മാണട്. സ്വ്മാതന്ത്ര്യ്മാനന്തരം ഐ.പി.സി.യിടല ഈ വകു്പെട് െദ്ദുടച്ണടമന്ന 
ആവേ്യം ഉയര്ന്നുവടന്നങ്ിലം മ്മാെിമ്മാെി വന്ന സര്ക്്മാരുകള് എതിര്്പെിടന് 
േബ്ദങ്ങടള തളച്ിെ്മാന് ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹം എന്ന വകു്പെട് ദുരുപലയ്മാഗം ടചയ്ിട്ടുള്ള
ത്മായി വിമര്േനം ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ലസ്റ്ററ്ിടനതിടരയുള്ള കുറ്ങ്ങള് എന്ന േനീര്ഷകത്തിലള്ള ആെ്മാം 
അദ്്യ്മായത്തില്മാണട് 124എ വകു്പെട് ഉള്ട്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതട്. വ്യവസ്ഥ്മാപി
തമ്മായ മ്മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ അധിക്മാരത്തിടലത്തിയ സര്ക്്മാരിടന് ടതറ്്മായ 
നെപെികടള നിയമ്മാനുസൃതമ്മായ മ്മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ തിരുത്തിയ്ക്കുക എന്ന 
ലക്്യലത്ത്മാടെ, നിന്ദലയ്മാ അപ്രനീതിലയ്മാ ഉ്ദേനീപി്പെിക്്മാടത വിമര്േനം നെത്
ന്നതട് 124എ എന്ന വകു്പെിടന് പരിധിയില്ട്പെടുന്നി് എന്നട് ഈ വകു്പെിടന് 
വിേദനീകരണത്തില് വ്യവസ്ഥ ടചയ്ിട്ടുണ്ട്. അത്മായതട്, ഗവണ്ടമന്ിടന് ഭര
ണപരലമ്മാ മറ്റുവിധത്തിലള്ളലത്മാ ആയ പ്രവര്ത്തനങ്ങടളക്കുെിച്ട് ടവറുല്പെ്മാ 
നിന്ദലയ്മാ അപ്രനീതിലയ്മാ ഉ്ദേനീപി്പെിക്കുകലയ്മാ ഉ്ദേനീപി്പെിക്്മാന് ശ്രമിക്കുകലയ്മാ 
ടച്്മാടത പ്രതികൂല്മാഭിപ്ര്മായം പ്രകെി്പെിച്ചുടക്മാണ്ടുള്ള വിമര്േനങ്ങള് ഈ 
വകുപ്പു പ്രക്മാരമുള്ള കുറ്മ്മാകുന്നത്. ജനീവപര്യന്തം തെവും പിഴയും അട് 
ങ്ില് മൂന്നുവര്ഷടത്ത തെവും പിഴയും അട്ങ്ില് പിഴ എന്നത്മാണട് ര്മാജ്യ 
ലദ്ര്മാഹം ടതളിയിക്ട്പെട്വരുടെ ലമലള്ള േിക്. ഈ കുറ്ം ലക്മാഗട് കനസ 
ബിളും (വ്മാെന്ി്്മാടത അെസ്റ്റുടച്്മാവുന്നതട്) ജ്മാമ്യം അനുവദിക്്മാത്തതം 
ടസഷന്സട് ലക്മാെതിയ്ക്കട് വിച്മാരണ ടച്്മാവുന്നതം ര്മാജിയ്മാകുന്നതിനട് വ്യവ
സ്ഥയി്്മാത്തതമ്മാണട്. തങ്ങളുടെ കൃത്യനിര്വ്വഹണത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായി സര്ക്്മാ
രുകളുടെ പിെിപ്പുലകടുകടളയും അഴിമതിടയയും മറ്റും വിമര്േിലക്ണ്ിവരുന്ന 
മ്മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് പലല്പെ്മാഴും ഈ നിയമത്തിടന് കുരുക്കുകളില് വനീണിട്ടുണ്ട്. 
ഭരണഘെനയുടെ മൗലിക്മാവക്മാേമ്മായ അഭിപ്ര്മായസ്വ്മാതന്ത്ര്യത്തിടന് ലക്ഷ്മണ 
ലരഖകള് ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹത്തിടന് അതിര്ത്തി കെലന്ന്മാ എന്ന നിയമപ്രേട് നം 
ലക്മാെതികളില് വ്യവഹ്മാരങ്ങള്മായിട്ടുണ്ട്. പഞ്മാബട്  കഹലക്്മാെതി  ഈ  
വകു്പെട് ഭരണഘെന്മാ വിരുദ്ടമന്നട് 1951 ല് വിധിക്കുകയുണ്്മായി (Tarasingh 
Gopi Chand v. State, 1951 Cri. LJ  449). അലഹബ്മാദട് കഹലക്്മാെതിയും 
1959 ല് സമ്മാനമ്മായ വിധി പുെട്പെടുവിക്കുകയുണ്്മായി (Ram Nandan v. State 
of UP, AIR 1959 All 101).

ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹം സംബന്ധിച്ട് ലകദ്മാര്ന്മാഥട് സിങട് ലകസില്മാണട്  
സുപ്രനീംലക്മാെതിയുടെ ശ്രലദ്യമ്മായ വിധിയുണ്്മായതട്. ലഫ്മാര്ലവഡട് കമയൂ
ണിസ്റ്റട് പ്മാര്ട്ിയുടെ ലനത്മാവ്മായിരുന്നു ലകദ്മാര്ന്മാഥട് സിങട്. ബനീഹ്മാെിടല 
ബലെ്മാണിയ എന്ന സ്ഥലത്വച്ട് 1953  ലമയട് 26 നട് അല്ദേഹം നെത്തിയ 
പ്രസംഗത്തില് അന്നടത്ത സര്ക്്മാരിടന വിമര്േിക്കുകയുണ്്മായി. വിപ്ല 
വത്തിടന് ജ്വ്മാലയില് ര്മാജ്യടത്ത ലക്മാണ്ഗ്രസട് ലനത്മാക്ളും മുതല്മാളി 
മ്മാരും ച്മാരമ്മാകുടമന്നും ആ ച്മാരത്തിലന്ല് നിര്ധനരുടെ സര്ക്്മാരുണ്്മാകു 
ടമന്നും ലകദ്മാര്ന്മാഥട് തടന് പ്രസംഗത്തില് പെഞ്ഞു. ഐ.പി.സി.യിടല 124എ, 
505 (ടപ്മാതലദ്ര്മാഹത്തിനട് വഴിയുണ്്മാക്കുന്ന പ്രസ്്മാവനകള്) എന്നനീ വകുപ്പു
കള് പ്രക്മാരം ലകദ്മാര്ന്മാഥിടന വിച്മാരണലക്മാെതി ഒരു വര്ഷം ക്ിനതെ 
വിനട് േിക്ിച്ചു. കഹലക്്മാെതിയും സുപ്രനീംലക്മാെതിയും ഇത േരിവച്ചു. വനീണ്ടും 
നല്കിയ അ്പെനീലിലന്ല് അഞംഗ ഭരണഘെന്മാടബഞട് 1962 ജനുവരി  
20 നട് വിധി പെഞ്ഞു (Kedarnath Singh v. State of Bihar, AIR 1962 
S.C.995) ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹക്കുറ്ം സംബന്ധിച് വകു്പെട് ഭരണഘെന്മാ വിരുദ്മ 
ട്ന്നും ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹക്കുറ് വകുപ്പുകളുടെ പരിധിയില് എടന്ത്മാടക്വരു 
ടമന്നും വരിട്ന്നും ഈ വിധിയില് സുപ്രനീംലക്മാെതി വിേദനീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. ഭരണം 
നെത്ന്ന വ്യക്തികടളയും സര്ക്്മാരിടനയും ലവര്തിരിച്ട് ക്മാണണടമന്നും 
അക്മത്തിനു ലപ്രരകമ്്മാത്ത രനീതിയില് സര്ക്്മാരിടന എത്ര കടുത്ത ഭ്മാഷയില് 
വിമര്േിക്കുന്നതം കുറ്കരമട്ന്നട് പ്രസ്തുത വിധിയില് തനീര്്പെ്മാക്കുകയുണ്്മായി.

ഇന്ത്യയിടല മുതിര്ന്ന മ്മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്മാണട് വിലന്മാദട് ദുവ.  
പ്രണയട്  ലെ്മായിലയ്മാടെ്മാ്പെം ടതരടഞ്ടു്പെട് വിേകലനങ്ങളില് പടങ്ടു
ത്തിരുന്ന വിലന്മാദട് ദുവ. ലദേനീയ നയൂസട്ച്മാനലകള് വനീക്ിച്ിരുന്ന മലയ്മാ
ളികള്ക്കും പരിചിതന്മാണട്. പ്്മാന്ലക്മാട്ിലം പുല്വ്മാമയിലം ഇന്ത്യയട് ടക് 
തിടരയുണ്്മായ ആക്മണങ്ങളും ബ്മാല്മാലക്്മാട്ിടല ഇന്ത്യയുടെ ലവ്യ്മാമ്മാക്
മണവും ലമ്മാദിസര്ക്്മാര് ലവ്മാട്ിനുള്ള മ്മാര്ഗമ്മാക്ിടയന്നും ലക്മാവിഡട് പ്രതി
ലര്മാധ നെപെികളില് സര്ക്്മാരിനട് വനീഴ്ചയുണ്്മാടയന്നും വിലന്മാദട് ദുവ ഒരു യൂ
െയൂബട് ച്മാനലിടല വിലന്മാദട് ദുവ ലഷ്മാ എന്ന പരിപ്മാെിയില് പര്മാമര്േിക്കുകയു 
ണ്്മായി. ഹിമ്മാചല് പ്രലദേട് ലപ്മാലനീസട് അല്ദേഹത്തിടനതിടരയുണ്്മായ പര്മാ
തിയില് ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹക്കുറ്ം ച്മാര്ത്തി ലകസട് രജിസ്റ്റര് ടചയ്യുകയുണ്്മായി.  
ലകദ്മാര്നഥട് സിങട് ലകസിടല വിധിയില് പെയുന്ന സംരക്ണം മ്മാധ്യമ 
പ്രവര്ത്തകര്ക്കുമുടണ്ന്നട് വ്യക്തമ്മാക്ിടക്്മാണ്ട് സുപ്രനീംലക്മാെതിയുടെ 
രണ്ംഗടബഞട് അല്ദേഹത്തിടനതിടരയുള്ള ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹക്കുറ്ം െ്ദേ്മാക്കുക
യുണ്്മായി. സര്ക്്മാര് നെപെികളിടല ലപ്മാര്മായട്മകള് പുെത്ടക്മാണ്ടുവ 
ര്മാനും ക്മാര്യക്മമ്മായ പരിഹ്മാരം ടക്മാണ്ടുവര്മാനും ഉല്ദേേിച്്മാണട് ദുവയുടെ 
പര്മാമര്േങ്ങടളന്നും അനുവദനനീയമ്മായ പരിധിയ്ക്കുള്ളില് നിന്നു മ്മാത്രലമ  
അല്ദേഹം സംസ്മാരിച്ിട്ടുള്ളൂടവന്നും വിധിന്യ്മായത്തില് സുപ്രനീംലക്മാെതി  
പ്രസ്്മാവിക്കുകയുണ്്മായി (Vinod Dua  v. Union of India and others, Writ petition 
(criminal) No.154 of  2020).

ഇന്ത്യയില് ഈ നിയമം ടക്മാണ്ടുവന്ന രെിട്ന് 2009 ല് Sedition 
(ര്മാജ്യലദ്ര്മാഹം) എന്നതട് ക്ിമിനല് കുറ്മ്മാടണന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ അവരുടെ നനീതി
ന്യ്മായ വ്യവസ്ഥയില് നിന്നും നനീക്ം ടചയട്ത എന്നതട് കൗതകകരവും ഐ.പി.സി. 
യിടല ഈ വകു്പെട് ഒഴിവ്മാക്ണടമന്നട് ആവേ്യട്പെടുന്ന ടപ്മാതപ്രവര്ത്തക
ര്ക്കും മ്മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കും പ്രലച്മാദനലമകുന്ന നെപെിയ്മാടണന്നുമുള്ള  
ക്മാര്യത്തില് സംേയമി്.  

ത്്മാെ്മാക്ിയതട്:
ആര്. കിലഷ്മാര് കുമ്മാര്, സട് ടപഷ്യല് ടസക്ട്െി
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ര്മാജ്യസഭയിലലയ്ക്കട് ഒഴിവുവന്ന  മൂന്നു സനീറ്ിലലയ്ക്കട്  
അബട്ദുള് വഹ്മാബട് (ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസിംലനീഗട് ), 
ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട് (സി.പി.ഐ. (എം)), ലഡ്മാ. വി. 
േിവദ്മാസന് (സി.പി.ഐ. (എം)) എന്നിവര് ടതര
ടഞ്ടുക്ട്പെട്ടു.  മൂന്ന്മാം തവണ ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മാ
കുന്ന അബട്ദുള് വഹ്മാബട്  മുസിംലനീഗട് പ്മാര്ട്ിയുടെ 
ലദേനീയ രേഷെെ്മാണട്.  മുതിര്ന്ന മ്മാധ്യമ പ്രവര്ത്ത
കന്മായ  ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട് കകരളി െി.വി. യുടെ 
എം.ഡി.യും ചനീഫട് എഡിറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മ്മാധ്യമ 
ഉപലദഷ്്മാവുമ്മായിരുന്നു.   ലഡ്മാ. വി. േിവദ്മാസന് 
സി.പി.ഐ. (എം) സംസ്ഥ്മാന കമിറ്ി അംഗമ്മാണട്.  
എസട്.എഫട്.ഐ. അഖിലലന്ത്യ്മാ പ്രസിഡന്ം ടക. 
എസട്.ഇ.ബി. ഡയെക്ര് ലബ്മാര്ഡട് അംഗവുമ്മായിരു
ന്നിട്ടുണ്ട്.  അബട്ദുള് വഹ്മാബട്,  ടക.ടക. ര്മാലഗഷട്, 
വയല്മാര് രവി എന്നിവരുടെ ക്മാല്മാവധി  തനീയതി 
അവസ്മാനിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലലയ്ക്ക്മാണട് ടതര 
ടഞ്ടു്പെട് നെന്നതട്.  സ്മാധുവ്മായ ന്മാമനിര്ല്ദേേ 
പത്രികകള് മൂന്നുലപരുലെതട് മ്മാത്രമ്മായതിന്മാല് 
ലവ്മാട്ിംഗട് ലവണ്ി വന്നി്.  ആയതിന്മാല് ന്മാമ 
നിര്ല്ദേേപത്രിക പിന്വലിക്കുന്ന ദിവസമ്മായ 
2021 ഏപ്രില് 24-്മാം തനീയതി പത്രിക പിന്വലിക്്മാ 
നുള്ള സമയമ്മായ മൂന്നു മണിക്കുലേഷം െിലട്ണിംഗട് 
ഓഫനീസര് ടതരടഞ്ടു്പെട് ഫലം പ്രഖ്യ്മാപിച്ചു.  നിയമ 
സഭ്മാ ടസക്ട്െി  എസട്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്ന്മായര് െിലട് 
ണിംഗട് ഓഫനീസറും നിയമസഭ്മാ സട് ടപഷ്യല് ടസ
ക്ട്െി ആര്. കിലഷ്മാര്കുമ്മാര് അസിസ്റ്റന്ട് െിലട്
ണിംഗട് ഓഫനീസറുമ്മായിരുന്നു.  2021 ഏപ്രില് 13 നട് 
പുെട്പെടുവിച് വിജ്്മാപനപ്രക്മാരം  ന്മാമനിര്ല്ദേേ
പത്രിക സമര്്പെിക്്മാനുള്ള അവസ്മാന തനീയതി 2021 
ഏപ്രില് 20 നും സൂക്ഷ്മപരിലേ്മാധന ഏപ്രില് 21 നും 
ന്മാമനിര്ല്ദേേപത്രിക പിന്വലിക്്മാനുള്ള തനീയതി 
ഏപ്രില് 23 നും ലവ്മാട്ിംഗട് ആവേ്യടമങ്ില് ഏപ്രില് 
30 നുടമന്ന്മാണട് തനീരുമ്മാനിച്ിരുന്നതട്.  ലഡ്മാ. ടക. 
പത്ര്മാജന് എന്ന വ്യക്തി പത്രിക സമര്്പെിച്ിരു
ടന്നങ്ിലം  1951 ടല ജനപ്ര്മാതിനിധ്യ നിയമത്തിടല 
വകു്പെട് 36(2) (ബി) പ്രക്മാരം  പത്രികയില് നിര്ല്ദേേ
കര് ഇ്്മാതിരുന്നതിന്മാല് അല്ദേഹത്തിടന് പത്രിക 
തള്ളുകയുണ്്മായി. ന്മാമനിര്ല്ദേേപത്രിക നല്കുന്നത  
മുതലള്ള എ്്മാ നെപെിക്മങ്ങളിലം ലക്മാവിഡട് 
ലപ്ര്മാലട്്മാലക്്മാള് കൃത്യമ്മായി പ്മാലിച്ിരുന്നു. എ്്മാ 
നെപെിക്മങ്ങളും ഇന്ഫര്ലമഷന് ആന്ട് പബ്ികട് 
െിലലഷന്സട് ഡി്പെ്മാര്ട്ടുടമന്ിടന് ലഫ്മാലട്്മാഗ്ര്മാഫറും 
വനീഡിലയ്മാഗ്ര്മാഫറും ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തി  ഇല
ല്രേ്മാണികട് മ്മാധ്യമങ്ങള് ഉള്ട്പെടെയുള്ളവര്ക്ട് 
വിതരണം ടചയട്ത. ലജ്മാണ് രെിട്്മാസട്, ലഡ്മാ. വി. 
േിവദ്മാസന് എന്നിവര് 2021 ജൂണ് 8-്മാം തനീയതി 
ര്മാജ്യസഭ്മാംഗമ്മായി സത്യപ്രതിജ് ടചയട്ത. ലഡ്മാ. 
വി. േിവദ്മാസന് മലയ്മാളത്തില്മാണട് സത്യവ്മാചകം 
ടച്മാ്ിയതട്.  

 ലകരളത്തില് ഇദംപ്രഥമമ്മായി  ര്മാജ്യസഭ്മാ 
ടതരടഞ്ടു്പെട് ലക്മാെതി വ്യവഹ്മാരങ്ങളില് വരു
കയും ടതരടഞ്ടു്പെട് നനീട്ിവച് ലകന്ദ ടതരടഞ്
ടു്പെട് കമനീഷടന് നെപെി ലകരള കഹലക്്മാെതി 
തെയുകയും പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
ക്മാലയളവില് തടന്ന ടതരടഞ്ടു്പെട് പ്രക്ിയ 
പൂര്ത്തിയ്മാക്കുകയും ടചയട്ത.  പ്രസ്തുത ലകസിനട് 
ആസ്ദമ്മായ ക്മാര്യങ്ങള് ചുരുക്മ്മായി പെയ്മാം.   
ര്മാജ്യസഭയിലലയ്ക്കട് ലകരളത്തില് നിന്നുള്ള മൂന്നട് ഒഴി
വിലലയ്ക്കുള്ള ടതരടഞ്ടു്പെട് സംബന്ധിച് പത്രക്കു
െി്പെട് ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷന് 2021 മ്മാര്ച്ട് 
24 ്മാം തനീയതി പ്രസിദ്ട്പെടുത്തി. ടതരടഞ്ടു്പെട് 
വിജ്്മാപനം 2021 മ്മാര്ച്ട് 24,  ന്മാമനിര്ല്ദേേപ
ത്രിക സമര്്പെിക്്മാനുള്ള അവസ്മാന തനീയതി മ്മാര്ച്ട് 
31, സൂക്ഷ്മപരിലേ്മാധന ഏപ്രില് 3,  ന്മാമനിര്ല്ദേ
േപത്രിക പിന്വലിയ്ക്കല് ഏപ്രില് 5, ലവ്മാടട്ടു്പെട് 
ഏപ്രില് 12 എന്ന സമയക്മമ്മാണട് പത്രക്കുെി്പെില്  
ഉള്ടക്്മാള്ളിച്ിരുന്നതട്.  ആ വിവരം ലകരളത്തിടന് 

ചനീഫട് ഇല്രേല് ഓഫനീസര് കത്മുലഖന നിയമ 
സഭ്മാ ടസക്ട്െിടയ അെിയിക്കുകയും അതിനനു
സരിച്ട് ഉെന് തടന്ന ലവ്മാട്ിംഗട് ആവേ്യമുള്ളപക്ം 
ലക്മാണ്ഫെന്സട് ഹ്മാള് സജ്ജമ്മാക്കുന്നതള്ട്പെടെ
യുള്ള തെര്നെപെി കകടക്്മാള്ളുകയും ടചയട്ത.  
എന്ന്മാല് അലതദിവസം തടന്ന  ലകന്ദ ടതരടഞ്
ടു്പെട് കമനീഷന് മടറ്്മാരു പത്രക്കുെി്പെട് പുെത്തിെക്ി.  
ലകന്ദ നിയമവും നനീതിന്യ്മായവും മന്ത്ര്മാലയത്തിടന് 
ഒരു െഫെന്സട് ലഭിച്തിന്മാല് ലകരളത്തിടല  
ര്മാജ്യസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെട് സംബന്ധിച് വിജ്്മാ
പനവും പട്ികയും മടറ്്മാരുത്തരവുണ്്മാകുന്നതവടര 
മരവി്പെിക്കുന്നു എന്ന്മായിരുന്നു ആ പത്രക്കുെി്പെില
ണ്്മായിരുന്നതട്. കൂടുതല് വിേദ്മാംേങ്ങടള്മാന്നും 
അതിലി്്മായിരുന്നതിന്മാല് ടതരടഞ്ടു്പെട് പ്രക്ിയ 
നിര്ത്തിവച്ചു എന്ന്മാണട് മ്മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും 
അെിയ്മാന് കഴിഞ്തട്.

ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് കമനീഷടന് ഈ 
നെപെിടക്തിടര പതിന്മാല്മാം ലകരള നിയമസ
ഭയിടല അംഗമ്മായിരുന്ന എസട്. േര്മ സ്നീക്ര്  
പി. ശ്രനീര്മാമകൃഷ്ണനട് പര്മാതി നല്കി. സ്നീക്റുടെ  
നിര്ല്ദേേ്മാനുസരണം നിയമസഭ്മാ ടസക്ട്െി ലകരള 
കഹലക്്മാെതിയില് െിട്ട് ടപറ്നീഷന് ഫയല് ടചയ്യുക
യുണ്്മായി (W.P.(C) No.8089  of 2021).  എസട്.േര്മയും 
നിയമസഭ്മാംഗടമന്ന നിലയില് െിട്ട് ടപറ്നീഷന് 
നല്കുകയുണ്്മായി (W.P. (C) No.8092 of 2021).    
ഭ്മാരതത്തിടന് ഭരണഘെന പ്രക്മാരം പതിന്മാല്മാം 
ലകരള നിയമസഭയുടെ ക്മാല്മാവധി 2016 ജൂണ് 
2 മുതല് അഞ്ചു വര്ഷടമന്ന കണക്ില് 2021 
ജൂണ് 1 വടര നനീളുന്നത്മാണട്.  ര്മാജ്യസഭയി 
ലലയ്ക്കട് ഈ മൂന്നട് സനീറ്റുകളുടെ ഒഴിവട്  2021 ഏപ്രില്  
21   ്മാം തനീയതി വരുകയും ടചയട്ത.  പതിനഞ്മാം ലകരള  
നിയമസഭയിലലയ്ക്കുള്ള ടതരടഞ്ടു്പെട് 2021  
ഏപ്രില് 6 ്മാം തനീയതി നെന്നട് ടമയട് 2 ്മാം തനീയതി 
ഫലം പ്രഖ്യ്മാപിക്കുടമന്നട് ഇതിനകം വിജ്്മാപനം 
ആകുകയുംടചയട്ത.  നിയമസഭ്മാംഗടമന്ന നില 
യില് ര്മാജ്യസഭയിലലയ്ക്കട് ലവ്മാട്ട് ടച്്മാടമന്നുള്ള തനി 
ക്കുള്ള ഭരണഘെന്മാനുസൃതമ്മായ അവക്മാേം  
ടതരടഞ്ടു്പെട് മ്മാറ്ി വച്്മാല് നഷ്മ്മാകുടമന്നട് 
എസട്. േര്മ  തടന് ഹര്ജിയില് വ്മാദിക്കുകയുണ്്മായി.  
ഈ മൂന്നട് ഒഴിവുകളിലലയ്ക്കുള്ള ടതരടഞ്ടു്പെട് പതി 
ന്മാല്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ ക്മാലയളവിനു 
ള്ളില്തടന്ന നെത്ത്മാന് ലകന്ദ ടതരടഞ്ടു്പെട് 
കമനീഷനട് നിര്ല്ദേേം നല്കണടമന്നട് നിയമസഭ്മാ 
ടസക്ട്െിയുടെ ഹര്ജിയില് അലപക്ിച്ിരുന്നു.  

 ലകരള കഹലക്്മാെതി ഈ വിഷയം  
2021 മ്മാര്ച്ട് 24-്മാം തനീയതി പരിഗണനയട് ടക്ടുത്ത 
ല്പെ്മാള് കമനീഷടന് സ്റ്റ്മാന്ിംഗട് കൗണ്സില് കൂടു 
തല് സമയം ലച്മാദിക്കുകയും അതനുവദിച്തിടന് 
ടവളിച്ത്തില് മ്മാര്ച്ട് 30-്മാം തനീയതി കമനീഷന് 
ഒരു ലസ്റ്ററ്ട്ടമന്ട് ഫയല് ടചയ്യുകയുമുണ്്മായി. ടത
രടഞ്ടു്പെട് നെപെി മരവി്പെിച്ലതയുള്ളൂടവന്നും 
ഇത സംബന്ധിച് തനീരുമ്മാനം ഉെന് കകടക്്മാള്ളു 
ടമന്നും ആയതിന്മാല് ഇല്പെ്മാള് ഈ ഹര്ജി 
പരിഗണിയ്ക്കുന്നതിനട് പ്മാകമ്മായി്്മാടയന്നുമ്മാണട് 
(premature) കമനീഷടന് അഭിഭ്മാഷകന് ലസ്റ്ററ്ട് ടമ
ന്ില് ലബ്മാധി്പെിച്തട്. ടതരടഞ്ടു്പെട് വിജ്്മാപ
നം  2021 ഏപ്രില് 21 നട് മുമ്പട് പുെട്പെടുവിക്കുടമന്നട് 
കമനീഷടന് സ്റ്റ്മാന്ിംഗട് കൗണ്സില്  2021 ഏപ്രില് 
7 ്മാം തനീയതി ലക്മാെതിടയ ലബ്മാധി്പെിച്ചു.  ഇപ്രക്മാരം  
ടതരടഞ്ടു്പെട് മരവി്പെിച്തിടന് ക്മാരണടമടന്ത
ന്നട് അെിയിക്്മാന് ലക്മാെതി കമനീഷലന്മാെ്മാവേ്യ
ട്പെട്ടു.  ലനരടത്ത പുെട്പെടുവിച് സമയക്മപ്രക്മാരം  
2021 ഏപ്രില് 12 ്മാം തനീയതി ടതരടഞ്ടുപ്പു നെത്തി
യ്മാല് ഏപ്രില് 6 ്മാം തനീയതി നെന്ന ടപ്മാതടതര
ടഞ്ടു്പെിലള്ള ജനവിധി അതില് പ്രതിഫലിക്കുക
യിട്ന്ന ഒരു വ്മാദമുഖം ലകന്ദ നിയമ നനീതിന്യ്മായ 
മന്ത്ര്മാലയം കമനീഷടന അെിയിച്ത്മായി ലക്മാെതി

യില് ലബ്മാധി്പെിക്കുകയുണ്്മായി.  പുതിയ നിയമസഭ 
രൂപനീകരിച്തിനുലേഷം ആ സഭയിടല അംഗങ്ങള് 
ലവ്മാട്ര്മ്മാര്മായി ര്മാജ്യസഭയിലലയ്ക്കട് ടതരടഞ്ടു്പെട് 
നെത്ന്നത്മാണട് ഭരണഘെനയുടെ അന്ത:സത്ത
യ്ക്കട് ഉചിതടമന്നട് മുതിര്ന്ന ഒരു അഭിഭ്മാഷകന് കമനീ 
ഷനട് നിയലമ്മാപലദേം നല്കിയത്മായും ടവളിവ്മാ
ക്ട്പെട്ടു.  ഇപ്രക്മാരമുള്ള നിയലമ്മാപലദേങ്ങളും ഭര
ണഘെനവ്യവസ്ഥകളും പരിലേ്മാധിച് കമനീഷന് 
ലനരടത്തയുള്ള അംഗങ്ങള് െിട്യര് ടചയ്യുന്ന 2021 
ഏപ്രില് 21 നട് മുമ്പട് വിജ്്മാപനം പുെട്പെടുവിക്കുന്ന
ത്മാടണന്നും ലക്മാെതിടയ ലബ്മാധി്പെിച്ചു.  എന്ന്മാല്,  
ഏപ്രില് 21്മാം തനീയതി വടര വിജ്്മാപന തനീയതി  
നനീളുകയ്മാടണങ്ില് ടതരടഞ്ടു്പെട് പ്രക്ിയ ലവ്മാടട് 
ണ്ണല് തനീയതിയ്മായ ലമയട് 2്മാം തനീയതിക്ട് ലേഷവും 
തെരുടമന്നും അല്പെ്മാലഴയ്ക്കും പുതിയ നിയമസഭ രൂ
പനീകരിച്ചുടക്മാണ്ടുള്ള വിജ്്മാപനം പ്രസിദ്നീകരി 
ച്്മാല് അടുത്ത നിയമസഭയിടല അംഗങ്ങള്ക്്മാണട് 
ലവ്മാട്വക്മാേം ലഭിയ്ക്കുന്നടതന്നും ഭരണഘെനയുടെ 
അനുലേദം 324 വിഭ്മാവനം ടചയ്യുന്നതനുസരിച്ട് 
കമനീഷന് പ്രവര്ത്തിച്ിട്ന്നും ഹര്ജിക്്മാരുടെ 
സനീനിയര് കൗണ്സിലര്മ്മാര് വ്മാദിക്കുകയുണ്്മായി.  
എന്.പി. ടപ്മാന്നുസ്വ്മാമി v/s െിലട്ണിംഗട് ഓഫനീസര്, 
ന്മാമയ്ക്കല് (AIR 1952 SC 64), ലമ്മാഹനീന്ദര്സിംഗട് v/s 
ചനീഫട് ഇലക്ന് കമനീഷണര് (1978, ISC 405, AIR 
1978 SC 851, ഡി.എം.ഡി.ടക v/s  ഇലക്ന് കമനീ 
ഷന് ഓഫട് ഇന്ത്യ (2012, SCC 340) തെങ്ങിയ വിവിധ 
ലക്മാെതി വിധികള് ഹര്ജിക്്മാരുടെ അഭിഭ്മാഷകര് 
വ്മാദമുഖത്തില് ഉള്ട്പെടുത്കയുണ്്മായി. മദ്ര്മാസട് 
കഹലക്്മാെതിയുടെ ജി. വസന്തട് കപ v. ഇല 
ക്ന് കമനീഷന് ഓഫട് ഇന്ത്യ എന്ന ലകസിടല 
വിധി ഉദ്രിച്ചുടക്മാണ്ട് നിലവിലണ്്മായിരുന്ന സഭ
യിടല അംഗങ്ങള് ര്മാജ്യസഭ്മാ ടതരടഞ്ടു്പെില് 
ലവ്മാട്ര്മ്മാര്മാകണമന്നട് നിര്ബന്ധമിട്ന്നട് കമനീ
ഷടന് കൗണ്സില് വ്മാദിടച്ങ്ിലം പ്രസ്തുത വ്മാദ 
മുഖം ഇല്പെ്മാഴടത്ത ലകസുമ്മായി സ്മാമ്യമുള്ളതട്ന്നട് 
ലക്മാെതി അഭിപ്ര്മായട്പെട്ടു.  

എ്്മാ വ്മാദങ്ങളും ലകട്ലേഷം 2021  
ഏപ്രില് 12 ്മാം തനീയതി ജസ്റ്റനീസട് പി.വി. ആേയുടെ 
ടബഞില് നിന്നും സുപ്രധ്മാനമ്മായ വിധിയുണ്്മായി.   
നിലവിലണ്്മായിരുന്ന നിയമസഭയിടല അംഗ
ങ്ങള് ന്മാമനിര്ല്ദേേം ടചയ് സ്ഥ്മാന്മാര്ത്ഥികടള 
ടപ്മാതടതരടഞ്ടു്പെിനുലേഷം വരുന്ന നിയമ
സഭയിടല  അംഗങ്ങള് ടതരടഞ്ടുക്കുക എന്ന 
സ്ഥിതിവിലേഷം ഒഴിവ്മാക്ണടമന്നട് ഹര്ജി 
ക്്മാര്ക്കു ലവണ്ി വ്മാദിച് അഭിഭ്മാഷകരുടെ വ്മാദമുഖം 
കഹലക്്മാെതി അംഗനീകരിച്ചു. അനുലേദം 324 ടന് 
അന്ത:സത്ത പൂര്ണ്ണമ്മായി ഉള്ടക്്മാണ്ട് ര്മാജ്യസഭ
യിലലയ്ക്കട് ഒഴിവുവന്ന മൂന്നു സ്ഥ്മാനങ്ങളിലലയ്ക്കട് നില
വിലണ്്മായിരുന്ന നിയമസഭയുടെ ക്മാലഘട്ത്തില് 
തടന്ന 2021 ലമയട് 2-്മാം തനീയതിക്കം ടതരടഞ്
ടു്പെട്  പ്രക്ിയ പൂര്ത്തിയ്മാക്ണടമന്നട് കഹലക്്മാ 
െതി ലകന്ദ ഇലക്ന് കമനീഷനട് ഉത്തരവട് നല്കി
ടക്മാണ്ട് വിധി പുെട്പെടുവിച്ചു.  തെര്ന്നട്, പുതക്ിയ 
സമയക്മം കമനീഷന് വിജ്്മാപനം ടചയ്യുകയും 
അതനുസരിച്ട് ടതരടഞ്ടു്പെട്  പ്രക്ിയ പൂര്ത്തിയ്മാ
ക്കുകയും ടചയട്ത.  

ടതരടഞ്ടു്പെട്  പ്രക്ിയ തെങ്ങിയതിനട് 
ലേഷം ര്മാജ്യസഭ്മാ  ടതരടഞ്ടു്പെട്  നിര്ത്തി 
വച് ലകന്ദ  ടതരടഞ്ടു്പെട്  കമനീഷടന് നെപെി 
ലദേനീയ മ്മാധ്യമങ്ങളും  ച്മാനലകളും  ചര്ച്യ്മാക്ി.  
അപ്രക്മാരം മ്മാറ്ിവച് നെപെി ഭരണഘെന്മാ സ്ഥ്മാ
പനത്തിടന് നിഷ്പക്തയ്ക്കുലമല് കളങ്ം ച്മാര്ത്തി 
ടയന്നും വിവിധ ര്മാഷ്ടനീയ കക്ി ലനത്മാക്ള്   
വിമര്േിക്കുകയുണ്്മായി.

ത്്മാെ്മാക്ിയതട്:
ആര്. കിലഷ്മാര് കുമ്മാര്, 
സട് ടപഷ്യല് ടസക്ട്െി

AÐpÄ hlm_v, tPm¬ {_n«mkv, tUm. hn. inhZmk³ 
F¶nhÀ cmPyk`bnte¡v sXcsªSp¡s¸«p

tImSXn \S]Sn¡v hnt[bamb sXcsªSp¸v
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temImbpà
PÌnkv kndnb¡v tPmk^v

D]temImbpà
PÌnkv _m_p amXyp ]n tPmk^v

D]temImbpà
PÌnkv lcp¬ AÂ djoZv

s]mXpP\§fpsS h¡oÂs]mXpP\§fpsS h¡oÂ

അഴിമതിയും ടകടുക്മാര്യസ്ഥതയും ഇ്്മാടത  
സ്മാധ്മാരണ പൗരനട് സമൃദ്ിലയ്മാടെയും സലന്ത്മാഷ 
ലത്ത്മാടെയും അന്തലസ്മാടെയും ജനീവിക്്മാന് കഴിയുന്ന 
അവസ്ഥയ്മാണട് ലക്മര്മാഷ്ട സങ്ല്്പെം. എന്ന്മാല് 
അധിക്മാര ദുര്വിനിലയ്മാഗവും അഴിമതിയും കൂട്ടുകൂടുന്നി
െത്തട് ഈ സങ്ല്ത്തിനട് ഇളക്ം തട്ടുന്നു. ഇവിടെ പൗര 
ന്്മാര് അസ്വസ്ഥര്മാകുന്നു. അവരുടെ പര്മാതികള്  
ലകള്ക്്മാലന്മാ പരിഹരിക്്മാലന്മാ ആളി്്മാത്ത അവസ്ഥ 
കൂെി സംജ്മാതമ്മാകുലമ്പ്മാള് ആ ന്മാെട് അര്മാജകത്വ 
ത്തിലലക്കും നിര്മാേയിലലക്കും കൂപ്പുകുത്ം. ഭരണകൂെ 
ങ്ങളുടെ കഴിവി്്മായട്മയും അധിക്മാരവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ 
ദുര്ഭരണവും അഴിമതിയും ഇ്്മാത്മാക്്മാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് 
പലല്പെ്മാഴും കല്മാപത്തിനും കൂട്ക്കുരുതികള്ക്കും വഴിവ
ച്ിട്ടുള്ളതിടന് ലരഖട്പെടുത്തലകള് ചരിത്രപുസ്കത്ത്മാ
ളുകളില്ധ്മാര്മാളമ്മായി ക്മാണ്മാന് കഴിയും. ടപ്മാതജന 
ങ്ങള്ക്ട് അധിക്മാരസ്ഥ്മാനത്തിരിക്കുന്നവരില് നിന്നും 
ലനരിലെണ്ി വരുന്ന ദുരനുഭവങ്ങള് പരിഹരിക്കു
ന്നതിനുള്ള ശ്രമം എന്ന നിലയില്മാണട് ഇന്ത്യയില്  
ലല്മാകട്പ്മാലം ലല്മാക്മായുക്തയും ശ്രദ്്മാലകന്ദങ്ങള്മാ 
കുന്നതട്. അധിക്മാരസ്ഥ്മാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ 
ദുര്ഭരണവും അഴിമതിയും പുെത്ടക്മാണ്ടുവരുന്നതിനട് 
ടപ്മാതജനങ്ങടള സഹ്മായിക്കുകയും അതവഴി ഭരണ 
സുത്മാര്യത ഉെപ്പുവരുത്കയുമ്മാണട് ഇവ ടചയ്യുന്നതട്. 
 1966 ല് ടമ്മാെ്മാര്ജി ലദേ്മായിയുടെ ലനതൃ
ത്വത്തിലള്ള ഒന്ന്മാം ഭരണപരിഷട് ക്മാര കമനീഷടന് 
ഇെക്്മാല െില്പെ്മാര്ട്ില് പൗരന്മ്മാരുടെ പര്മാതി  
പരിഹരിക്കുന്നതില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രേട് നങ്ങടളക്കു
െിച്ട് പ്ിച്ട് ഇതിന്മായി ലകന്ദതലത്തില് ലല്മാകട്പ്മാല്, 
സംസ്ഥ്മാന തലങ്ങളില് ലല്മാക്മായുക്ത എന്നനീ രണ്ട്  
സംവിധ്മാനങ്ങള് ഏര്ട്പെടുത്ന്നതിടനക്കുെിച്ട് നിര്ല്ദേ 
േിച്ിരുന്നു. ര്മാജ്യത്തട് ലല്മാകട്പ്മാല് നിലവില് വരുന്ന 
തിനട് 2019 വടര ക്മാത്തിരിലക്ണ്ി വടന്നങ്ിലം 
അതതട് സംസ്ഥ്മാന നിയമ നിര്മ്മാണങ്ങളുടെ അെി
സ്ഥ്മാനത്തില് ചില സംസ്ഥ്മാനങ്ങളില് ലല്മാക്മായു
ക്തകള് നിലവില് വന്നിരുന്നു. അതിന്മാല്ത്തടന്ന  
ലല്മാക്മായുക്തകള്ക്ട് ഏകനീകൃത സ്വഭ്മാവവും ഉണ്്മാ 
യി്.       ഇക്്മാരണത്ത്മാല്    തടന്ന            മഹ്മാര്മാഷ്ട   ലല്മാക്മായുക്ത 
ര്മാജ്യടത്ത ഏറ്വും ദുര്ബലമ്മായ ലല്മാക്മായുക്തയ്മായും 
കര്ണ്മാെക ലല്മാക്മായുക്ത ര്മാജ്യടത്ത ഏറ്വും േക്ത
മ്മായ ലല്മാക്മായുക്തയ്മായും കണക്്മാക്ട്പെടുന്നു.
 ‘ഓംബുഡട് സ്മ്മാന്’ എന്ന പദത്തിടല അര്ത്ഥം 
ഉള്ടക്്മാണ്ടുടക്മാണ്്മാണട് ലല്മാക്മായുക്ത എന്ന ആേയം 
ഉദട്ഭവിക്കുന്നതട്. ജനങ്ങളുടെ വക്നീല് എന്നര്ത്ഥം.  
ഭരണതലത്തിടലയും ര്മാഷ്ടനീയക്്മാര്ക്ിെയിടലയും അഴി 
മതിക്കും ദുര്ഭരണത്തിനും അധിക്മാര ദുര്വിനിലയ്മാഗ 
ത്തിനും സ്വജനപക്പ്മാതത്തിനുടമതിടര ഒരു വക്നീ 
ല്മായി ഈ സംവിധ്മാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഒരു ലക്മാെതി 
യുടെലയ്മാ അലന്വഷണ ഏജന്സിയുടെലയ്മാ ഔപച്മാരി
കതയി്്മാടത വളടര ചടുലമ്മായും സുത്മാര്യമ്മായും കവ
ദഗട്ധ്യലത്ത്മാടെയുമുള്ള ലകസലന്വഷണവും നെപെി സ്വനീ
കരിക്ലമ്മാണട് ഇതിടന് പ്രലത്യകത. 
 1999 ടല ലകരള ലല്മാക്മായുക്ത ആക്ട്  
(1999 ടല എട്്മാം ആക്ട്) പ്രക്മാരമ്മാണട് ലകരള  
ലല്മാക്മായുക്ത നിലവില് വന്നതട്. 1987 ടല ലകരള 
പബ്ികട് ടമന്സട് കെപട്ഷന് ആക്ട് പര്യ്മാപ്മട്ന്ന 
കടണ്ത്തലിടന് അെിസ്ഥ്മാനത്തില്മാണട് ലല്മാക്മാ 
യുക്ത ആക്ട് നിലവില് വരുന്നതട്. ഒരു ലല്മാക്മായു 
ക്തയും രണ്ടു ഉപലല്മാക്മായുക്തമ്മാരും അെങ്ന്ന ത്മാണട് 
ലകരള ലല്മാക്മായുക്തയുടെ ഘെന. വിരമിച് സുപ്രനീം 
ലക്മാെതി ജഡട്ജിലയ്മാ കഹലക്്മാെതി ചനീഫട് ജസ്റ്റി 
സ്മായി വിരമിച് ആലള്മാ ആണട് സ്മാധ്മാരണയ്മായി  
ലല്മാക്മായുക്തയ്മായി നിയമിതന്മാകുന്നതട്. പ്രതിപ
ക്ലനത്മാവട്, നിയമസഭ്മാ സ്നീക്ര് എന്നിവലര്മാെട് 
കൂെിയ്മാലല്മാചന നെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ േിപ്മാര്േ
യുടെ അെിസ്ഥ്മാനത്തില് ഗവര്ണര് ലല്മാക്മായു 
ക്തടയ നിയമിക്കുന്നു. എന്ന്മാല് ഉപലല്മാക്മായുക്തയ്മായി  
നിയമിതന്മാകുന്നയ്മാള് കഹലക്്മാെതി ജഡട്ജി 
യ്മായി ലസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുള്ളയ്മാലള്മാ നിലവില് ജഡട്ജി 
പദം അലങ്രിക്കുന്ന വ്യക്തിലയ്മാ ആക്മാം. നിലവില് 
ജഡട്ജിയ്മായിരിക്കുന്നപക്ം മുന്പട് സൂചി്പെിച് ലപ്മാടല 
പ്രതിപക്ലനത്മാവട്, സ്നീക്ര് എന്നിവര്ടക്്മാ്പെം 
കഹലക്്മാെതി ചനീഫട് ജസ്റ്റിസുമ്മായും ചര്ച് നെത്തിയ  
ലേഷമ്മായിരിക്കും ഉപലല്മാക്മായുക്തടയ നിലയ്മാഗിക്കുക.  
ലല്മാക്മായുക്തയും ഉപലല്മാക്മായുക്തയും ഗവര്ണര്ലക്്മാ 
ഗവര്ണര് നിയമിക്കുന്ന ആള്ലക്്മാ മുമ്പ്മാടക സത്യ

ക്മായുക്തയുടെ അധിക്മാര പരിധിയില് നിന്നട് ഒഴിവ്മാ
ക്ിയിട്ടുണ്ട്.
 മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമ്മാര്, എം.എല്.എമ്മാര്,  
വകു്പെട്  ടസക്ട്െിമ്മാര്,  ര്മാഷ്ടനീയ പ്മാര്ട്ികളുടെ  
സംസ്ഥ്മാന തല ഭ്മാരവ്മാഹികള്, സംസ്ഥ്മാന സര്വ്വനീസി
ടല ഐ.എ.എസട് ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥര് എന്നിവര്ടക്തിര്മായ 
പര്മാതികളില് ഡിവിഷന് ബഞ്ചും (ലല്മാക്മായുക്തയും 
ഒരു ഉപലല്മാക്മായുക്തയും) മറ്ട് ടപ്മാതലസവകര് 
എതിര്കക്ികള്മായ പര്മാതികളില് സിംഗിള് ബഞ്ചും 
(ഉപലല്മാക്മായുക്ത) അലന്വഷണം നെത്തി തനീരുമ്മാ
നടമടുക്കുന്നു. ലരഖകള് പരിലേ്മാധിച്ചും ആവേ്യ 
ടമങ്ില് ടതളിടവടു്പെട് നെത്തിയും അലന്വഷണം നെ
ത്ത്മാന് ഒരു സിവില് ലക്മാെതിയുലെത്മായ അധിക്മാരം 
ലല്മാക്മായുക്തയ്ക്കുണ്ട്. അലന്വഷണത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായി 
ടസര്ച്ട് നെത്ന്നതിനും ലരഖകള് പിെിടച്ടുക്കുന്ന
തിനും ഡി.കവ.എസട്.പി െ്മാങ്ില് കുെയ്മാത്ത ഒരു 
ലപ്മാലനീസട് ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥടന ചുമതലട്പെടുത്ത്മാനും 
ലല്മാക്മായുക്തയ്ക്ക്മാകും. കൂെ്മാടത അലന്വഷണങ്ങളില് 
സഹ്മായിക്്മാന്മായി ലകരള ലപ്മാലനീസില് നിന്നും ടഡപയൂ 
ലട്ഷന് വ്യവസ്ഥയില് നിയമിതര്മാകുന്ന ലപ്മാലനീസട് 
ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥരുടെ ഒരു അലന്വഷണ വിഭ്മാഗവും ലല്മാക്മാ 
യുക്തക്കുണ്ട്. ഇങ്ങടന അലന്വഷണം നെത്തി കടണ് 
ത്ന്ന വസ്തുതകളും ലല്മാക്മായുക്തയുടെ അന്തിമ തനീരു 
മ്മാനവും അതട് നെ്പെ്മാക്്മാന് അധിക്മാരമുള്ള സ്ഥ്മാന 
ലത്തക്ട് അയച്ചു ടക്മാടുക്കുന്നു. ഇതിലന്ല് കക 
ടക്്മാണ് ലമല്നെപെി െില്പെ്മാര്ട്ട് ബന്ധട്പെട് 
അധിക്മാരി ലല്മാക്മായുക്തടയ അെിയിക്ണം. സ്വനീക
രിച് നെപെി തൃപ്ികരമട്ങ്ില് തെര്നെപെി സ്വനീക
രിക്്മാനും ആവേ്യടമങ്ില് ഗവര്ണര്ക്ട് െില്പെ്മാര്ട്ട് 
നല്കി നിയമസഭയില് വയ്ക്ക്മാനും ലല്മാക്മായുക്തക്ട് 
അധിക്മാരമുണ്ട്. അലന്വഷണത്തിടന് അെിസ്ഥ്മാന
ത്തില് ഒരു ടപ്മാതലസവകനട് തല്സ്ഥ്മാനത്തട് തെ 
ര്മാന് അര്ഹതയിട്ന്നട് കടണ്ത്തിയ്മാല് ലല്മാക്മാ
യുക്ത നിയമം വകു്പെട് 14 അനുസരിച്ട് അപ്രക്മാരം 
പ്രഖ്യ്മാപിക്്മാനുള്ള അധിക്മാരവും ലല്മാക്മായുക്തയ്ക്കുണ്ട്.
ലല്മാക്മായുക്ത നിയമത്തിടല ഏറ്വും േക്തമ്മായ വ്യവ
സ്ഥയ്മാണിതട്. 
 ലക്മാെതിയലക്്യ നെപെികളില് കഹ
ലക്്മാെതിക്ട് സമ്മാനമ്മായ അധിക്മാരം കകയ്മാളുന്ന  
ലല്മാക്മായുക്തക്ട് ആലര്മാപണം ടതളിയിക്ട്പെടുന്ന 
ലകസുകളില് പര്മാതിക്്മാരനട് തക്ത്മായ നഷ്പ
രിഹ്മാരം നല്ക്മാന് വിധിക്്മാന് അധിക്മാരമുണ്ട്. 
സര്ക്്മാര് ജനീവനക്്മാടര്മാഴിടകയുള്ള ടപ്മാതലസവ
കര് രണ്ടു വര്ഷത്തിടല്മാരിക്ല് ആസ്ി  ബ്മാധ്യത 
വിവരം (തടന്യും കുടുംബ്മാംഗങ്ങളുലെതമുള്ട്പെടെ)  
ലല്മാക്മായുക്തക്ട് നല്ലകണ്തണ്ട്. ഇതിന്മായി ഓലര്മാ
രുത്തര്ക്കും ലക്മാംപനീറ്ന്ട് അലത്മാെിറ്ിടയ നിശ്യിച്ചു
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ടതറ്്മായ ആസ്ി  ബ്മാധ്യത  വിവരം 
നല്കിയിട്ടുള്ളവര്ടക്തിടര സംസ്ഥ്മാന സര്ക്്മാ
രിടന്യും ലകന്ദ സര്ക്്മാരിടന്യും ഏതട് ഏജന്സി 
ലയയും അലന്വഷണത്തിനട് നിയമിക്്മാന് ലല്മാക്മായു
ക്തക്്മാകും. ലല്മാക്മായുക്തയുടെ തനീരുമ്മാനത്തില് 
അ്പെനീല് ഇ് എന്നതട് ശ്രലദ്യമ്മാണട്. എന്ന്മാല് 
ലല്മാക്മായുക്തയുടെ തനീരുമ്മാനം കഹലക്്മാെതിയില് 
ലച്മാദ്യം ടച്്മാം. നിയമപരമ്മായ അധിക്മാരത്തിനു 
ള്ളില് നിന്ന്മാലണ്മാ ലല്മാക്മായുക്ത തനീരുമ്മാനടമടുത്തതട് 
എന്നട് പരിലേ്മാധിക്കുക മ്മാത്രമ്മാണട് ഇത്തരം അവസര
ത്തില് ടചയ്യുക. 
 ടപ്മാതജനങ്ങളുടെ പര്മാതി ലകള്ക്്മാടന്മാ
രിെം എന്ന നിലയില് ലല്മാക്മായുക്തയുടെ സ്ഥ്മാനം 
വളടര വലത്മാണട്. ടപ്മാതപ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രവൃ 
ത്തിയും വനീഴ്ചയും പരിലേ്മാധിക്്മാനുള്ള പവിത്രമ്മായ  
ചുമതല ലല്മാക്മായുക്തക്കും ഉപലല്മാക്മായുക്തയ്ക്കുമുടണ്
ന്ന ലകരള കഹലക്്മാെതിയുടെ നിരനീക്ണം ഇവിടെ 
പ്രസക്തമ്മാണട്. ഇത്തരത്തില് ഭരണ്മാധിക്മാരി 
കള്ക്ട്  മനീടതയുള്ള നിയന്ത്രണം അഴിമതിക്ട് ഒരു 
പരിധി വടര കെിഞ്്മാണിെ്മാന്  സഹ്മായിക്കും എന്ന
തില് സംേയമി്. ലല്മാകട്പ്മാല് നിയമത്തിടന് ചുവടു 
പിെിച്ട് ര്മാജ്യത്ത്മാകമ്മാനം ഏകനീകൃത സ്വഭ്മാവലത്ത്മാടെ 
ലല്മാക്മായുക്തകള് നിലവില് വരികലയ്മാ നിയമങ്ങള് 
ഏകനീകരിക്ട്പെടുകലയ്മാ ടചയ്യുലമ്പ്മാള് ലല്മാക്മായുക്ത 
സംവിധ്മാനം കൂടുതല് േക്തമ്മാകും.

ത്്മാെ്മാക്ിയതട് :  
മഞ്ജു യു., അസിസ്റ്റന്ട് ടസക്ന് ഓഫനീസര്

പ്രതിജ് ടചയ്ട് അധിക്മാരലമടറ്ടുക്ണം. ലല്മാക്മാ 
യുക്ത അട്ങ്ില് ഉപലല്മാക്മായുക്തയ്മായി തെരുന്നി
െലത്ത്മാളം മടറ്്മാരു പദവിയും അല്ദേഹം വഹിക്കുവ്മാന് 
പ്മാടുള്ളത്. സ്മാധ്മാരണഗതിയില് അഞ്ചു വര്ഷ
ലത്തക്്മാണട് ലല്മാക്മായുക്തയും ഉപലല്മാക്മായുക്തയും 
നിയമിതന്മാകുന്നതട്. ക്മാല്മാവധി തനീര്ന്ന ലേഷം 
പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ലജ്മാലികളില് ഏര്ട്പെെ്മാന് കഴി 
യി് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഒരിക്ല് നിയമിതന്മാ 
യ്മാല് ഒരു ജഡട്ജിടയ സ്വസ്ഥ്മാനത് നിന്നും നനീക്ം 
ടചയ്യുന്ന അലത നെപെിക്മങ്ങള്മാണട് ലല്മാക്മായു 
ക്തടയ നനീക്ം ടചയ്യുന്നതിനും പ്മാലിലക്ലണ്തട്. 
 മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമ്മാര്, നിയമസഭ്മാംഗ 
ങ്ങള്, സര്ക്്മാര്, അര്ദ് സര്ക്്മാര് സ്ഥ്മാപനങ്ങള്, 
സര്ക്്മാര് കമ്പനികള്, സര്ക്്മാര് സ്ഥ്മാപിതമ്മായതം 
1955 ടല Travancore-Cochin Literary Scientific 
and Charitable Societies Act പ്രക്മാരം സ്ഥ്മാപിത
മ്മായ 120 ഓളം സര്ക്്മാര് നിയന്ത്രിത സ്ഥ്മാപനങ്ങള് 
എന്നിവിെങ്ങളിടല ജനീവനക്്മാരും , ലരേഡട് യൂണിയനു
കള്, ര്മാഷ്ടനീയ പ്മാര്ട്ികള്, എയട്ഡഡട് സട് കൂളുകള്, 
ലക്മാലളജുകള്, സഹകരണ സംഘങ്ങള് എന്നിവ 
യിടല അധിക്മാര സ്ഥ്മാനത്ള്ളവരും ടപ്മാതലസ
വകര് എന്ന നിലയില് ലല്മാക്മായുക്തയുടെ അധി
ക്മാര പരിധിയില്മാണട്. ടപ്മാത ലസവകരുടെ അധി
ക്മാര ദുര്വിനിലയ്മാഗം, ടകടുക്മാര്യസ്ഥത, അഴിമതി,  
സ്വജനപക്പ്മാതം, ഉലദ്യ്മാഗസ്ഥരുടെ അക്മാരണവും 
നനീതിരഹിതവും വിലവചനപൂര്വ്വവുമ്മായ ടപരുമ്മാറ്ം 
എന്നിവടക്തിടര പതിടനട്ട് വയസട് പൂര്ത്തിയ്മായ 
ഏടത്മാര്മാള്ക്കും ലനരിലട്്മാ അഭിഭ്മാഷകന് മുലഖ 
നലയ്മാ പതിടനട്ട് വയസട് പൂര്ത്തിയ്മാക്മാത്തവര്ക്ട് 
ഒരു ലനീഗല് ഗ്മാര്ഡിയന് മുലഖനലയ്മാ പര്മാതി സമര്്പെി 
ക്്മാവുന്നത്മാണട്. കൂെ്മാടത സര്വ്വനീസില് നിന്നട് വിര 
മിച് ജനീവനക്്മാര്ക്ട് അര്ഹമ്മായ ആനുകൂല്യം 
നല്കുന്നതില് ക്മാലത്മാമസം ലനരിടുകലയ്മാ ആനു 
കൂല്യം നിലഷധിക്ട്പെടുകലയ്മാ ടചയ്യുന്ന അവ
സരത്തിലം ലല്മാക്മായുക്തടയ സമനീപിക്്മാവുന്ന 
ത്മാണട്. സ്മാധ്മാരണ അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുള്ളില് നെന്ന 
സംഗതികടളക്കുെിച്ചുള്ള അലന്വഷണത്തിന്മാണട് വ്യവ
സ്ഥയുള്ളടതങ്ിലം വ്യക്തമ്മായ ക്മാരണമുള്ള അവസ
രങ്ങളില് അഞട് വര്ഷത്തിനു മുന്പുള്ള സംഗതിക 
ളിലം ലല്മാക്മായുക്തയുടെ പ്രലത്യക അനുവ്മാദലത്ത്മാടെ 
അലന്വഷണം നെത്ത്മാവുന്നത്മാണട്.
 ലക്മാെതികള്, പി.എസട്.സി. ടചയര്മ്മാന്/ 
ടമമ്പര്മ്മാര്, അക്ൗണ്ന്ട് ജനെല്, നിയമസഭ്മാ  
സ്നീക്ര്, ഇലക്ന് കമനീഷന്, ലകന്ദ സര്ക്്മാര് സ്ഥ്മാ
പനങ്ങള്/ജനീവനക്്മാര് എന്നിവര്ടക്തിടരയുള്ള 
പര്മാതി ലല്മാക്മായുക്തയ്ക്കട് പരിഗണിക്്മാന് കഴിയുക 
യി്. പഞ്മായത്തട് ര്മാജട് ആക്ട് ടസക്ന് 271 (H)  
പ്രക്മാരം തല്ദേേസ്വയംഭരണ സ്ഥ്മാപനങ്ങടളയും ലല്മാ
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“ഇവിടെ ഞങ്ങള് ടക്മാടുത്ത ഡിസന്ിംഗട് 
ലന്മാട്ില് the reservation to the backward 
communities, the creamy layer has to be 
kept away first inorder to get reservation to 
the poorer sections of the backward com-
munities. പിലന്ന്മാക് സമുദ്മായത്തിടല ഏറ്വും 
പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് െിസര്ലവഷടന് ലനട്ങ്ങള് 
അനുഭവിക്ത്തക്വിധത്തിലള്ള സ്മാഹചര്യ
മുണ്്മാകണടമന്ന്മാണട് ഞങ്ങള് ആദ്യമ്മായി  
ഡിസന്ിംഗട് ലന്മാട്ില് ടക്മാടുത്തിട്ടുള്ളതട്. 
ഇതില് ഏറ്വും പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് ഒന്നുകില് 
ഈഴവ അട്ങ്ില് മുസനീം അട്ങ്ില് മറ്റു സമു
ദ്മായങ്ങളിടല പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് സംവരണം 
ടക്മാടുക്കുന്ന ഘട്ത്തില് അര്ഹതട്പെട്വര് ആ 
പ്മാവട്പെട്വരുടെ കൂട്ത്തില് ഇട്ന്നു വന്ന്മാല് 
അത ക്നീമിടലയെില് നിന്നട് അലത സമുദ്മായ
ത്തിനട് തടന്ന പൂര്ണ്ണമ്മായും കിട്ണം. ഒരു സമു
ദ്മായത്തിനുള്ളതട് ഓ്പെണ് ക്വ്മാട്യിലലക്കുലപ്മായി 
മറ്ട് സമുദ്മായത്തിനട് ലനെത്തക്വിധത്തിലള്ള  
സ്മാഹചര്യം ഉണ്്മാക്മാന് പ്മാെി്. അതടക്മാണ്ട് 
ആ സമുദ്മായത്തിനട് തടന്ന കിട്ത്തക്വിധ 
ത്തില്, പിന്ന്മാക് സമുദ്മായത്തിടല പ്മാവട്പെട്
വര്ക്കു കിട്ത്തക്വിധത്തിലള്ള സംവിധ്മാന
മുണ്്മാകണടമന്ന്മാണട് ഞങ്ങള് ഡിസന്ിംഗട് 
ടക്മാടുത്തിട്ടുള്ളതട്. അടമന്ട് ടമന്ിടല ഒരു ഭ്മാഗം 
ആ പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് ലയ്മാഗ്യതയി്, പരനീക് 
പ്മാസ്മാക്മാടത അട്ങ്ില് അവര്ക്ട് അര്ഹത
ട്പെട് സ്ഥ്മാനം ലഭിക്കുന്നി് എന്നു വിച്മാരിക്കുക. 
എങ്ില് ആ സ്ഥ്മാനം ആ സമുദ്മായത്തില് നി
ന്നുതടന്ന നികത്തണം. അതട് ഓ്പെണ് ക്വ്മാട്
യിലലക്ട് ലപ്മാക്മാന് പ്മാെി്. അതടക്മാണ്്മാണട് 
ഞങ്ങള് പെഞ്തട് ക്നീമിടലയെില്ട്പെട്ിട്ടുള്ള 
ആളുകളില് നിന്നുതടന്ന എടുത്ടക്മാണ്ട് ആ 
സമുദ്മായത്തിടന് ക്വ്മാട് പൂര്ത്തിയ്മാക്ണടമന്നട്. 
അങ്ങടന ക്വ്മാട് പൂര്ത്തിയ്മായ്മാല് ആ സമുദ്മാ
യത്തിനട് നഷ്ട്പെെ്മാടന്മാന്നുമി്. ഞങ്ങള് ഇത 
ടക്മാണ്ടുവന്നതിലള്ള പ്രലത്യകത ഒരു സമുദ്മാ
യത്തിടല ഏറ്വും പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് ആയിരി 
ക്ണം മുന്ഗണന എന്നത്മാണട്. അത്മാണട് 
ഞങ്ങള് പെഞ്ിട്ടുള്ളതട്. പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് 
മുന്ഗണന ടക്മാടുക്ണടമന്നുള്ളതട് ഞങ്ങള് 
അെിവരയിട്ട് പ്രസ്്മാവിച്ിട്ടുള്ളത്മാണട്. പ്മാവട്പെട്
വര്ക്ട് മുന്ഗണന ടക്മാടുക്്മാന് അര്ഹതട്പെ
ട്വര് ഇട്ങ്ില് ക്നീമിടലയെില് നിന്നും ആ 
സമുദ്മായത്തില്ട്പെട്വടര എടുക്ണം. അത
ടക്മാണ്്മാണട് ഞങ്ങള് മറ്റു കക്ികളില്നിന്നും 
വ്യത്യസ്മ്മായ ഒരു അടമന്ട് ടമന്ട്  ടക്മാടുത്തി
ട്ടുള്ളതട്. ക്നീമിടലയെിടന പൂര്ണ്ണമ്മായും ഒഴിവ്മാ
ക്ണടമന്ന സുപ്രനീംലക്മാെതി ജഡട്ജട് ടമന്ം 
27% മ്മാത്രലമ പ്മാടുള്ളൂ എന്നുള്ള അവരുടെ 
അടമന്ട് ടമന്ം ജനെല്മായി ഞങ്ങള് സ്വ്മാഗതം 
ടചയ്യുന്നലത്മാടെ്മാ്പെം പ്മാവട്പെട്വരുടെ ക്വ്മാട്
യില്ട്പെട്വര്ക്ട് ലയ്മാഗ്യതയിട്ങ്ില് അത 
ഓ്പെണ് ക്വ്മാട്യിലലക്കു ലപ്മാകരുതട്. ആ സമുദ്മാ
യത്തിനുതടന്ന കിട്ത്തക്വിധത്തില് ക്നീമിടല
യെില് നിന്നും ലയ്മാഗ്യതയുള്ളവടര എടുക്ണടമ 
ന്ന്മാണട് ഞങ്ങളുടെ അടമന്ട് ടമന്ട് . 

ഞങ്ങളുടെ രണ്്മാമടത്ത അടമന്ട് ടമന്ട്  
വളടര പ്രധ്മാനട്പെട്ത്മാണട്. ക്മാരണം മുലന്ന്മാക് 
സമുദ്മായത്തില്ട്പെട് പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് 10% 
സംവരണം. അതട് ആ മുലന്ന്മാക് സമുദ്മായ 
ത്തില്ട്പെട്വരില് നിന്നുള്ള പ്മാവട്പെട്വരുണ്ട്. 
ആ പ്മാവട്പെട്വടര സംബന്ധിച്ട് ഇതവടര ഒരു 
അടമന്ട് ടമന്ം വന്നി്. ഇതില് ആടക ടക്മാടു
ത്തിട്ടുള്ള അടമന്ട് ടമന്ട്  ലന്മാക്കുകയ്മാടണങ്ില് 
ക്നീമിടലയറും പ്മാവട്പെട്വരും ഒലര അെിസ്ഥ്മാ
നത്തില് ടക്മാടുത്തിരിക്കുകയ്മാണട്. പണക്്മാരും 
പ്മാവട്പെട്വരും അതിടന് അര്ത്ഥം പണക്്മാ 
രനും അതിനകത്നിന്നും ലനെിടയടുക്്മാ 
നുള്ള സ്മാഹചര്യമ്മാണട് ഭരണകക്ിയുലെയും 
മറ്റുള്ളവരുലെയും ഭ്മാഗത്നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതട്. 

ഈ നിയമനിര്മ്മാണത്തിടന് ഉള്ളെക്ം പണ 
ക്്മാടര സംരക്ിക്കുകയ്മാണട്. പണക്്മാര 
ലനയും പ്മാവട്പെട്വലനയും ഒലര ക്മാറ്ഗെിയില്മാ
ക്കുക. അത ഈഴവ സമുദ്മായമ്മായ്മാലം മുസട് ലനീം 
സമുദ്മായമ്മായ്മാലം ടഷഡയൂള്ഡട് ക്മാസ്റ്റ്മായ്മാലം 
ഏത വിഭ്മാഗമ്മായ്മാലം അവടരടയ്്മാം കൂെി 
ഒരു ക്മാസ്റ്റില്മാക്കുക എന്നുപെഞ്്മാല് പണ
ക്്മാരനട് അതില് സ്വ്മാധനീനേക്തി ടചലത്തി 
പ്മാവട്പെട്വടന് ആനുകൂല്യം കൂെി തട്ിടയടുക്
ത്തക് വിധത്തിലള്ള സ്മാഹചര്യമുണ്്മാക്കുക. 
അതടക്മാണ്്മാണട് ഞങ്ങള് അതിടന എതിര്ക്കു
ന്നതട്. അതില് പ്രിഫെന്സട് പ്മാവട്പെട്വര്ക്ട് 
ടക്മാടുക്ണം. അലതസമയത്തട് ആ കമയൂണി 
റ്ിക്കു കിലട്ണ് അവക്മാേം ഓ്പെണ്ക്വ്മാട്യി 
ലലക്ട് ലപ്മായി മറ്റു കമയൂണിറ്നീസിനു ലപ്മാക്മാനും 
പ്മാെി്. ആ സ്മാഹചര്യത്തില്മാണട് ഞങ്ങള് 
ഭരണഘെന്മാ ലഭദഗതി ലവണടമന്നട് ആവേ്യ
ട്പെടുന്നതട്. മടറ്്മാന്നട് മുലന്ന്മാക് സമുദ്മായത്തിലം 
പ്മാവട്പെട്വരുണ്ട്. ന്മായര്മായ്മാലം നമ്പൂതിരിയ്മാ
യ്മാലം ഉയര്ന്ന ക്ിസ്തുമതത്തില്ട്പെട്വര്മായ്മാലം 
അവരില് പ്മാവട്പെട്വരുണ്ട്. ആ പ്മാവട്പെട്വ
ര്ക്ട് ടക്മാടുക്കുന്നതിടന സംബന്ധിച്ട് സുപ്രനീം 
ലക്മാെതി വിധിയില് പെഞ്ിട്ി്. അതടക്മാണ്ട്  
മുലന്ന്മാക് സമുദ്മായത്തിടല പ്മാവട്പെട്വര്ക്കും 
10% അനുവദിക്ണം.  പിലന്ന്മാക് സമുദ്മായ
ത്തിനട് കിലട്ണ് ആനുകൂല്യം നഷ്ട്പെെ്മാനും 
പ്മാെി്. ആ അെിസ്ഥ്മാനത്തിലള്ള അടമന്ട്  
ടമന്ട്  വരണം. ഈ അടമന്ട് ടമന്ട്  ഞങ്ങളുലെ
തമ്മാത്രമ്മാലണ്മാ? ഇന്നു മന്ത്രി ടക.എം.മ്മാണി 
ഇവിടെ അവതരി്പെിച് ബി്ട് പ്മാസ്മാകണടമ
ങ്ില് ഭരണഘെന്മാ ലഭദഗതി ലവണം. ഏതട് 
അടമന്ടമന്ിനും ഭരണഘെന്മാ ലഭദഗതി 
ലവണം. അടമന്ടമന്ട് തങ്ങളുടെ പ്മാര്ട്ിയുടെ 
ആയ്മാലം േരി മറ്റു പ്മാര്ട്ികളുടെ ആയ്മാലം 
േരി, ഭരണഘെന്മാ ലഭദഗതി വര്മാടത ഒന്നും 
നെ്പെ്മാകുകയി്. ഇല്പെ്മാള് പെയുന്നതട് ഇവിടെ 
പ്മാസ്മാക്ിടയടുക്്മാം, ലകരള അസംബ്ിയില് 
അതട് സ്വതന്ത്രമ്മായി നിലനില്ക്കുടമന്ന്മാണട് 
പെയുന്നതട്. അങ്ങടന നിലനിര്ത്കയി് 
എന്നുള്ളത്മാണട് ഞങ്ങളുടെ ആര്ഗയുടമന്ട്. 
ക്മാരണം സുപ്രനീംലക്മാെതി ജഡട്ജട് ടമന്ട് കിെ
ക്കുലമ്പ്മാള് ലകരള അസംബ്ിയില് മ്മാത്രം തമി
ഴട് ന്മാെട് ലപ്മാടലയും കര്ണ്ണ്മാെക ലപ്മാടലയും 
പ്മാസ്മാക്ിയ്മാല് അവിടെ നില്ക്കും. ഇത്തര
ത്തിലള്ള ജനവഞന നെത്ന്ന ഒരു സ്മാഹച
ര്യം വരരുടതന്ന്മാണട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്ര്മായം. 
അതടക്മാണ്്മാണട് ലക്മാണ്സ്റ്റിറ്യൂഷണല് അടമ
ന്ട് ടമന്ിനുലവണ്ി എ്്മാ പ്മാര്ട്ികളും പ്രധ്മാനമ
ന്ത്രിയുടെ അടുത്തട് സമര്്ദേം ടചലത്തണടമന്നട് 
പെയുന്നതട്. അതില് നിന്നും ഒഴിയ്മാന് ലവണ്ി
യ്മാണട് ശ്രനീ.എ.ടക.ആന്ണിയും മന്ത്രിസഭയും 
ശ്രമിക്കുന്നതട്. ഭരണഘെന്മാലഭദഗതി വരുത്ത

ണടമങ്ില് ടസന്രേല് ഗവണ്ടമന്ട് ഇനിലഷ്യ
റ്നീവട് എടുക്ണം. ബഹുമ്മാനട്പെട് മ്മാണി ടക്മാണ്ടു 
വന്ന ബി്ില് ക്നീമിടലയര് എന്ന വ്മാലക്യി്.  
സുപ്രനീംലക്മാെതി ജഡട്ജട് ടമന്ട് എന്ന വ്മാലക്യി്. 
ഒരു സ്വതന്ത്ര ലകരളം, ലകരള െി്പെബ്ികട് ഇത്മാ 
പ്മാസ്മാക്കുന്നു. ഞങ്ങള് ഇത പ്മാസ്മാക്ിയ്മാല് 
ഇത നെ്പെില്മാക്കും. ഇടത്മാന്നും നെ്പെ്മാക്കുക 
യി്. സുപ്രനീംലക്മാെതി ജഡട്ജട് ടമന്ിടന്യും ഇന്ത്യ
യുലെയും ഭ്മാഗമ്മാണട് ലകരളം. ആ ജഡട്ജട് ടമന്ട്  
വിട്്മാല് നിങ്ങള് ഇതട് സ്വതന്ത്രമ്മായി പ്മാസ്മാ
ക്കുലമ്മാ? പ്മാസ്മാക്കുകയി്. ഈ ര്മാജ്യടത്ത 
ജനങ്ങളില് നിന്നും യ്മാഥ്മാര്ത്ഥ്യം മെച്ചുവയ്ക്കുക 
യ്മാണട്. പലക് ഇത നെ്പെ്മാക്കുകയി്. പിലന്ന്മാക് 
ത്തിലം മുലന്ന്മാക്ത്തിലംടപട് പ്മാവട്പെട്വ 
രുടെ ത്മാല്പര്യം ഉെ്പെ്മാക്കുന്നതിനട് ഉതകത്ത
ക്വിധത്തില് ഭരണഘെന്മാലഭദഗതി പ്മാര്ല 
ടമന്ില് ടക്മാണ്ടുവരുന്നതിനട് നെപെിടയടുക്ണ
ടമന്ന്മാണട് ഞങ്ങള് പെഞ്തട്. പ്മാര്ലടമന്ില് 
മൂന്നില് രണ്ട് ലവ്മാട്ട് കിട്്മാടത ഭരണഘെന്മാ 
ലഭദഗതി ഉണ്്മാകുലമ്മാ? പ്മാര്ലടമന്ില് ലഭദഗതി
യി്്മാടത സുപ്രനീംലക്മാെതി ജഡട്ജട് ടമന്ട് മ്മാറ്്മാന്  
കഴിയുലമ്മാ? കഴിയി്. അല്പെ്മാള് ഭരണഘെ
ന്മാലഭദഗതി ലവണടമങ്ില് ഇന്ഡിവിഡ്വല്  
ടമലജ്മാെിറ്ി ലവണം. മൂന്നില് രണ്ടു ടമലജ്മാെിറ്ി  
കിട്്മാന്   ലക്മാണ്ഗ്രസട് മ്മാത്രം വിച്മാരിച്്മാല് സ്മാധി 
ക്കുലമ്മാ? അതടക്മാണ്ട് ലകന്ദ ഗവണ്ടമന്ട് 
ഇനിലഷ്യറ്നീവട് എടുക്ണം. 

അങ്ങടന ഇനിലഷ്യറ്നീടവടുത്തിട്ട് പ്മാര്ല
ടമന്ില് ലഭദഗതി വന്ന്മാലല ഞങ്ങള് ടക്മാണ്ടു
വന്നത്മായ്മാലം, സി.പി.ഐ. ടക്മാണ്ടുവന്നത്മാ
യ്മാലം പ്മാസ്മാക്്മാന് സ്മാധിക്കുകയുള്ളു. ഏതം 
ഇവിടെ പ്മാസ്മാകണടമങ്ില് ലക്മാണ്സ്റ്റിറ്യൂ 
ഷണല് അടമന്ട്ടമന്ട് ലവണം. അതിനുലവണ്ി 
നിങ്ങള് നിേബ്ദമ്മാണട്. ക്നീമിടലയെിടന് ക്മാര്യ
ത്തില് നിങ്ങള് നിേബ്ദമ്മാണട്. സുപ്രനീംലക്മാെതി 
ജഡട്ജട് ടമന്ിടന്പെറ്ി നിങ്ങള് നിേബ്ദമ്മാണട്. 
ഈ നിയമത്തില് ഇതട് മൂന്നും നിേബ്ദമ്മാണട്. 
എന്നിട്ട് പെയുകയ്മാണട്, നമള് പ്മാസ്മാക്കുടമന്നട്. 
ലകരളം െി്പെബ്ിക്്മാലണ്മാ?  ലകരളം െി്പെബ്ിക്
്ല്്മാ. അതടക്മാണ്ട് മുലന്ന്മാക്ത്തില് പിലന്ന്മാ
ക്ക്്മാരുടെ ത്മാല്ര്യത്തില് ഉെച്ചുനിന്നട് മുലന്ന്മാ
ക്ത്തിടല പ്മാവട്പെട്വരുടെ ത്മാല്ര്യത്തിനട് 10% 
സംവരണം ടക്മാടുക്ണം. ആ തരത്തിലള്ള 
അടമന്ട് ടമന്്മാണട്  ഞ്മാനും ശ്രനീ.അച്ചുത്മാനന്ദനും 
കൂെി ഇവിടെ ടക്മാടുത്തിട്ടുള്ളതട്. ഇതട് അംഗനീകരി
ക്ണടമന്ന്മാണട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്ര്മായം." 

പതിന്യാക്ക സമുദയായത്തിലെ പയാവലപെടവര്ക്കറ്  
റതിസര്ന്വഷലറെ ന്നടങ്ങള് അനുഭവതിക്കയാന് സയാഹചര്മുണയാേണരം

1995 ടല ലകരള സംസ്ഥ്മാന പിന്ന്മാക് വിഭ്മാഗങ്ങള് (സംസ്ഥ്മാന സര്വനീസുകളിടല നിയമനങ്ങലള്മാ തസ്ികകലള്മാ സംവരണം  
ടച്ല്) ബില് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയ്മാജനക്കുെി്പെട് അവതരി്പെിച്ചുടക്മാണ്ട് ഇ.ടക.ന്മായന്മാര് 1995 ആഗസ്റ്റട് 31 ്മാം തനീയതി നെത്തിയ പ്രസംഗം

ലകരളത്തിടല ജനകനീയ  
ലനത്മാക്ളില് പ്രമുഖ സ്ഥ്മാനമ്മാണട് 
ഇ.ടക.ന്മായന്മാര്ക്കുള്ളതട്.  
ന്മാലട്, ആെട്, ഏഴട്, എട്ട്, ഒന്പതട്, 
പത്തട് ലകരള നിയമസഭകളില് 
അംഗമ്മായിരുന്ന ഇ.ടക. 
ന്മായന്മാര് 1980-81, 1987-91,  
1996-2001 എന്നനീ ക്മാലയളവുക
ളില്മായി ഏറ്വും കൂടുതല് ക്മാലം 
(4010 ദിവസങ്ങള്) മുഖ്യമന്ത്രി  
പദം അലങ്രിച് വ്യക്തിയ്മാണട്.  
1981-82, 1982-87, 1991-92  
ക്മാലയളവുകളില് പ്രതിപക് 
ലനത്മാവ്മായും അല്ദേഹം ലസവന 
മനുഷ്ിച്ചു. 1967-70 ക്മാലഘട് 
ത്തില് എം.പി.ആയും 1980- 
81 ല് പ്രിവിലലജസട് കമിറ്ി  
ടചയര്മ്മാന്മായും പ്രവര്ത്തി
ച്ിട്ടുണ്ട്. 2004 ലമയട് 19 നട് 
അല്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

േിയമസഭാ രേസംഗങ്ങളിലൂടെ.......
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സഭ്മാലനത്മാവട് കൂെിയ്മായ ആദരണനീയന്മായ 
മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമ്മാനട്പെട് പ്രതിപക് ലനത്മാവട്, 
ബഹുമ്മാന്യര്മായ കക്ി ലനത്മാക്ടള, ബഹുമ്മാന്യ
ര്മായ സ്മാമ്മാജികടര, 

 പതിനഞ്മാം ലകരള നിയമസഭയുടെ 
സ്നീക്െ്മായി എടന്ന ടതരടഞ്ടുത്ത സഭലയ്മാടും 
ബഹുമ്മാന്യര്മായ എ്്മാ അംഗങ്ങലള്മാടും ഞ്മാന് 
നന്ദി ലരഖട്പെടുത്ന്നു. നിയമനിര്മ്മാണത്തില് 
ഇന്ത്യയിടലത്തടന്ന മികച് സഭകളിടല്മാന്ന്മായി 
നമ്മുടെ സഭടയ മ്മാറ്ിയ ക്ിന്മാദ്്വ്മാനികളും  
പ്രതിഭ്മാേ്മാലികളുമ്മായ പൂര്വ്വസൂരികളുടെ പിന്ഗ്മാ
മിയ്മായി, ഈ സഭയുടെ അദ്്യക്ന്മായിരിക്്മാന് 
കഴിയുന്നതട് അഭിമ്മാനകരമ്മായ ഒരു ബഹുമതി 
യ്മായി ഞ്മാന് കണക്്മാക്കുന്നു. ജന്മാധിപത്യത്തിടന് 
ഈ ഉയര്ന്ന ലവദിയിലലയ്ക്കട് ടതരടഞ്ടുക്ട്പെട് 
എ്്മാ സ്മാമ്മാജികടരയും അഭിനന്ദിക്കുകയ്മാണട്. 
ജന്മാധിപത്യം അപരലന്മാടുള്ള കരുതല്മാടണന്നട് 
പെഞ്തട് ബര്രേന്ഡട് െസ്ല്മാണട്.

'ഒരു കണ്ണനീര്ക്ണം മറ്റുള്ളവര്ക്്മായി 
ഞ്മാന് ടപ്മാഴിക്ലവ ഉദിക്യ്മാടണന്ന്മാത്്മാ
വില്മായിരം സൗരമണ്ഡലം'. എന്നട് മഹ്മാകവി  
അക്ിത്തം എഴുതിയതിലം ക്മാണുന്നതട് അപര
ലന്മാടുള്ള ഈ കരുതല് തടന്നയ്മാണട്.

 നമ്മുടെ ന്മാെട് മഹ്മാമ്മാരിയുടെ ക്ിന
ക്മാലത്തിലൂടെ കെന്നുലപ്മാകുലമ്പ്മാള് ഈ സഭ 
യുടെ ഉത്തരവ്മാദിത്വം വളടര വലത്മാണട്. പകര്ച് 
വ്യ്മാധിയുടെ  മുന്നില്  പകച്ചുലപ്മാക്മാടത ഒറ്
ടക്ട്്മായി നിന്ന ഒരു ജനതയുടെ  പ്രതിനിധി
കള്മാണട് നമടള്്മാവരും. അവരുടെ പ്രതനീക്
കള്ടക്്മാത്തട് ഉയര്മാന് ഈ സഭയിടല എ്്മാ 
അംഗങ്ങള്ക്കും കഴിയുടമന്നുെപ്പുണ്ട്. ഉറ്വടര 
നഷ്ട്പെട് എ്്മാ മനുഷ്യരുടെയും ദു:ഖത്തിലം   
ലവദനയിലം ഞ്മാന് പങ്കുലചരുന്നു. ബഹുമ്മാനട്പെട് 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കഴിവുറ് ലനതൃത്വത്തിടന്യും ആദ
രണനീയന്മായ പ്രതിപക് ലനത്മാവിടന് മികവുറ്  
മ്മാര്ഗ്ഗനിര്ല്ദേേങ്ങളുടെയും സഭ്മാംഗങ്ങളുടെ
ടയ്്മാം പൂര്ണ്ണപങ്്മാളിത്തത്തിടന്യും  പിന്ബ
ലത്തില് പകര്ച്വ്യ്മാധിയുള്ട്പെടെ ഏതട് പ്രതി
സന്ധിടയയും നമുക്ട് അതിജനീവിക്്മാന്മാകും  
നിയമ നിര്മ്മാണ സഭകള്  പുെടത്ത ജനകനീയ 
പ്രേട് നങ്ങള് പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ലവദികള്മാടണ 
ന്നതട് ഇവിടെ  ബഹുമ്മാന്യര്മായ ഒലട്ടെ അംഗ 
ങ്ങള് ചൂണ്ിക്്മാണിക്കുകയുണ്്മായി. 'My English 
may be broken, but  the cause I represent never 
is' എന്നട് പ്മാര്ലടമന്ില്  പെഞ് മഹ്മാന്മായ 
എ.ടക.ജി.യും  ആ വ്മാക്കുകള്ക്ട് ആദരലവ്മാടെ 
ക്മാലത്മാര്ത്ത ജവഹര്ല്മാല് ടനഹ്രുവും ജന്മാധിപ
ത്യത്തിടന് ഉജ്ജ്വല മ്മാതൃകകള്മാണട്.      ആ മ്മാതൃ
കകള്മാണട് നമുക്ട് വഴി ക്മാണിക്കുക. സുദനീര്ഘവും 
അനസയൂതവുമ്മായ ലപ്മാര്മാട്ങ്ങളിലൂടെ ന്മാം രൂപ
ട്പെടുത്തിയ ഭരണഘെനയുടെയും പ്മാര്ലടമന്െി 
ജന്മാധിപത്യത്തിടന്യും സത്തയും ഉന്നതമൂല്യ 
ങ്ങളും മുറുടക്പെിെിച്ചുടക്മാണ്്മായിരിക്കും ഞ്മാന് പ്ര
വര്ത്തിക്കുക എന്നട് ഈ സഭയ്ക്കട് ഉെ്പെട് നല്കുന്നു.

ഇന്ത്യ എന്ന ആധുനികര്മാഷ്ട സങ്ല്്പെവും 
അതിടന് അെിത്തെയ്മായ ഭരണഘെ 
നയും ലദേനീയ സ്വ്മാതന്ത്ര്യത്തിടന് തനീച്ചൂളയില് 
നിന്നട് ഉയിര്ടക്്മാണ്ത്മാണട്. മനുഷ്യ്മാന്തസ്ിനും 
സമത്വത്തിനും സ്മാലഹ്മാദര്യത്തിനും ഊന്നല് 
നല്കുന്ന  ഉദ്മാത്തമ്മായ ര്മാഷ്ടനീയ ലരഖയ്മാണട് 
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെന. മതനിരലപക്ത ആ  
ര്മാഷ്ടസങ്ല്്പെത്തിടന്യും  ഭരണഘെനയുടെയും 
ഹൃദയമ്മാണട്. 1949 നവംബര് 25 നട് ഭരണഘെന 
അസംബ്ിയുടെ സംവ്മാദങ്ങള്  ഉപസംഹരിച്ചു
ടക്മാണ്ട് നെത്തിയ പ്രൗഢമ്മായ പ്രസംഗത്തില് 
ലഡ്മാ. ബി.ആര്. അംലബദട്കര് പെഞ്ഞു. 'Will 
his tory repeat itself? Will Indians place the 
country above their creed or will they place 
creed above country?' അല്ദേഹം അന്നട് പങ്കു 
വച്തട് മതടത്ത ര്മാഷ്ടനീയത്തിനട് മുകളില് പ്രതി
ഷ്ിക്കുന്ന  മതര്മാഷ്ട വനീക്ണം ഇന്ത്യയുടെ  ഭ്മാവി

ക്കുലനടര ഉയര്ത്ന്ന ടവല്ലുവിളിടയക്കുെിച്ചുള്ള 
ആേങ്യ്മാണട്. അല്ദേഹത്തിടന്  ദനീര്ഘവനീ
ക്ണലത്ത്മാടെയുള്ള മുന്നെിയി്പെട് ഉള്ടക്്മാള്ളുക
യും ഇന്ത്യയുടെ  മതനിരലപക് സ്വഭ്മാവം ക്മാത് 
സൂക്ിക്കുന്നതില് എന്നും നിത്മാന്ത ജ്മാഗ്രത  
പുലര്ത്കയും ടചയ് സഭയ്മാണട് ലകരള നിയമ 
സഭ എന്നതില് നമുടക്്്മാവര്ക്കും അഭിമ്മാ 
നിക്്മാം.  പൗരത്വ നിയമലഭദഗതിക്കും  കര്ഷക 
സമരത്തിനും നിദ്മാനമ്മായ നിയമലഭദഗതികള്ക്കു 
ടമതിര്മായി ഇന്ത്യയില്മാദ്യമ്മായി പ്രലമയം പ്മാസ്്മാക്ി, 
ഒറ്ടക്ട്്മായി നിലപ്മാെട് വ്യക്തമ്മാക്ിയതട് നമ്മുടെ 
നിയമസഭയ്മാണട്. മതനിരലപക്തലയ്മാടും ജന
കനീയ ആവേ്യങ്ങലള്മാടും നമ്മുടെ സഭ പുലര്ത്ന്ന 
വിട്ടുവനീഴ്ചയി്്മാത്ത പ്രതിബദ്തയുടെ ഉത്തമ ഉദ്മാ 
ഹരണങ്ങള്മാണട് ഇവടയ്്മാം. പ്മാര്ലടമന്െി 
ജന്മാധിപത്യത്തില് നിയമനിര്മ്മാണസഭകള് 
ജനങ്ങളുടെ ഇഛേയും അഭില്മാഷങ്ങളും പ്രതി
ഫലി്പെിക്കുന്നവയും അതനുസരിച്ചുള്ള ജന 
പക് നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നെത്കയും ടചയ്യു
ന്നവയുമ്മാകണടമന്നട് ടതളിയിച് സഭ കൂെിയ്മാണട്  
നമ്മുടെ സഭ. ര്മാഷ്ടനീയ പ്മാര്ട്ികളും ടത്മാഴില്മാളി 
കളും കര്ഷകരും സ്തനീകളും യുവ്മാക്ളും വിദ്യ്മാര്ത്ഥി 
കളും ടതരുവുകളിലയര്ത്തിയ മുദ്ര്മാവ്മാക്യങ്ങ 
ള്മാണട് പിന്നനീെട് നിയമങ്ങള്മായി മ്മാെിയതട്. ജന
കനീയ സമരങ്ങളും നിയമനിര്മ്മാണങ്ങളും തമി
ലള്ള ഗ്മാഢബന്ധം എക്്മാലത്ം പ്രതിഫലി്പെിച് 
ചരിത്രമ്മാണട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ളതട്. ജനപക് 
നിയമനിര്മ്മാണങ്ങളിലൂടെ ലകരളത്തിടന് ഭ്മാഗ
ലധയം മ്മാറ്ിടയഴുതകയും തലവിധിടയന്നട് കരുതി
യിരുന്ന മനുഷ്യദുരിതങ്ങളില് പലതം തിരുത്തിക്കു
െിക്കുകയും പ്മാര്േ്വവതട്ക്രിക്ട്പെട്വരുടെയും 
പ്മാവട്പെട്വരുടെയും ജനീവിതത്തില് ഗണപരമ്മായ 
മ്മാറ്മുണ്്മാക്കുകയും ടചയ് നിയമനിര്മ്മാണങ്ങ
ളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്മാരമ്പര്യമ്മാണട് നമ്മുടെ നിയമസ
ഭയ്ക്കുള്ളതട്. അതട് ഉയര്ത്തി്പെിെിച്ചുടക്മാണ്ടുതടന്ന 
ഇനിയും നമുക്ട് മുലന്ന്മാട്ടുലപ്മാക്മാന്മാകണം. 

ലകരള നിയമസഭ ഇന്ത്യയിടല പ്മാര്ല 
ടമന്െി ചരിത്രത്തില് പ്രവര്ത്തന മികവിടന് മുദ്ര
കള് പതി്പെിച്ിട്ടുണ്ട്. പലല്പെ്മാഴും ഉദ്മാഹരണമ്മായി 
ഉദ്രിക്ട്പെടുകയും പലക്മാര്യങ്ങളിലം മ്മാതൃക 
ക്മാണിക്കുകയും ടചയ് ഈ സഭയുടെ സമ്പന്ന
മ്മായ ചരിത്രത്തിലം സംഭ്മാവനകളിലം നമുക്ട് 
അഭിമ്മാനിക്്മാം. ഇന്ത്യന് പ്മാര്ലടമന്ട് സ്ഥിരം 
സമിതികള് രൂപനീകരിക്കുന്നതിനട് മുമ്പുതടന്ന 
ലകരള നിയമസഭ സബട്ജക്ട് കമിറ്ികള്ക്ട്  
രൂപംനല്കിയിരുന്നുടവന്നതട് ഓര്ക്കുക. ഇതി
ലൂടെ സഭ്മാസമിതികളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിനട് 
ലകരള നിയമസഭ ര്മാജ്യത്തിനുതടന്ന വഴിക്മാട്ി
യ്മായി മ്മാറുകയ്മായിരുന്നു. നിയമനിര്മ്മാണങ്ങ
ളിലം ജനകനീയ പ്രേട് നങ്ങളിലം മണ്ഡലത്തിടല 
ആവേ്യങ്ങള് സഭയില് ഉയര്ത്ന്നതിലം ബഹു
മ്മാന്യര്മായ എ്്മാ അംഗങ്ങള്ക്കും അവസരം ഉെ
പ്പുവരുത്ംവിധം സഭ്മാനെപെികള് നെത്തിടക്്മാ
ണ്ടുലപ്മാകുകടയന്നതട് എടന് ഉത്തരവ്മാദിത്വമ്മായി 
കണക്്മാക്കുന്നു. അലത്മാടെ്മാ്പെം സര്ക്്മാരിടന് 
ബിസിനസ്ട് നെത്തിടക്്മാണ്ടുലപ്മാകുന്നതിനട് വഴി
ടയ്മാരുക്കുകടയന്നതം സ്നീക്റുടെ ഉത്തരവ്മാദിത്വ
മ്മാണട്. അതിനട് ബഹുമ്മാന്യര്മായ പല അംഗങ്ങളും 
ചൂണ്ിക്്മാണിച്തലപ്മാടല, തനീര്ച്യ്മായും ഭരണ- 
പ്രതിപക് ലഭദമി്്മാടത എ്്മാ അംഗങ്ങളുടെയും 
ത്മാല്ര്യം സംരക്ിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങടള ബ്മാ
ധിക്കുന്ന ഏതട് പ്രേട് നവും ഉയര്ത്ന്നതിനുമുള്ള 
പൂര്ണ്ണ സ്വ്മാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നതിനും സ്നീക്ര് 
എന്ന നിലയില് ഞ്മാന് പ്രതിജ്്മാബദ്ന്മാ 
യിരിക്കും. 

'സഭയ്ക്കട് പുെത്തട് ര്മാഷ്ടനീയം പെയും' എന്നട് 
മ്മാധ്യമങ്ങളില് വന്ന പ്രസ്്മാവനടയക്കുെിച്ട് 
ബഹുമ്മാനട്പെട് പ്രതിപക്ലനത്മാവട് ചൂണ്ിക്്മാ
ണിച്ചു. അത്തരടമ്മാരു പ്രസ്്മാവന മ്മാധ്യമങ്ങള്  
െില്പെ്മാര്ട്ട് ടചയ്തട് കണ്ല്പെ്മാള് പ്രതിപക്ലന
ത്മാവിനട് ഉണ്്മായ ആേങ് മറ്ട് പലര്ക്കുമുണ്്മായിട്ടു 
ണ്്മാകും. യഥ്മാര്ത്ഥത്തില് ഞ്മാന് പെഞ്തട് 
കക്ിര്മാഷ്ടനീയം പെയുടമന്ന്, കക്ിര്മാഷ്ടനീയ
ത്തിടന് ഭ്മാഗമ്മായി സ്നീക്ര് പ്രവര്ത്തിക്കുകയി്. 

എന്ന്മാല് സഭയ്ക്കട് പുെത്തട് ഉയര്ന്നുവരുന്ന ടപ്മാ
തവ്മായ ര്മാഷ്ടനീയ, സ്മാമൂഹിക, സ്മാംസട് ക്മാരിക  
വിഷയങ്ങളില് അഭിപ്ര്മായം പെയുടമന്ന്മാണട്. ഈ 
ഉത്തരവ്മാദിത്വത്തിടന് അന്തസ്സും ഇതട് നിര്വ്വ
ഹിക്കുലമ്പ്മാള് പ്മാലിലക്ണ് ഔചിത്യവും പ്മാലിച്ചു 
ടക്മാണ്ട് മ്മാത്രമ്മായിരിക്കും അത്തരം അഭിപ്ര്മായ 
പ്രകെനങ്ങള് ഉണ്്മാകുകടയന്നട് ഈ സഭയ്ക്കട് 
ഞ്മാന് ഉെപ്പുനല്കുന്നു.   

സ്നീക്ര് എന്ന നിലയില് സഭയുടെ സമയം 
കരുതലല്മാടെയും ക്മാര്യക്മമ്മായും വിനിലയ്മാഗി
ക്്മാനും അന്മാവേ്യമ്മായി പ്മാഴ്മാക്്മാതിരിക്്മാനു 
മുള്ള നിഷട് കര്ഷയുമുണ്്മാകും. സഭ പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നതട് ചട്ങ്ങള്, നെപെിക്മങ്ങള്, കനീഴട് വഴ
ക്ങ്ങള് എന്നിവയുടെ അെിസ്ഥ്മാനത്തില്മാണട്. 
ഏടതങ്ിലടമ്മാരു ചട്ം കൂടുതല് ക്മാര്യക്മമ്മാ
ലക്ണ്തടണ്ന്നട് എല്പെ്മാടഴങ്ിലം ലത്മാന്നുകയ്മാ
ടണങ്ില് അതിനുള്ള ഏതട് നിര്ല്ദേേടത്തയും 
തെന്ന മനലസ്്മാടെ തടന്ന സമനീപിക്കും. 'House 
is the mas ter of its own procedure' എന്ന്മാ 
ണല്്മാ തത്ത്വം. ഏതട് ചട്വും കൂടുതല് ടമച്ട്പെടു 
ത്ത്മാനും ലഭദഗതി ടച്്മാനും   ഈ സഭയ്ക്കട്  അധിക്മാര 
മുണ്ട്. ഞ്മാന് ഇതട് പെയുന്നതട് പത്തട് വര്ഷടത്ത 
ലല്മാകട് സഭ അനുഭവത്തിടന് അെിസ്ഥ്മാനത്തി 
ല്മാണട്. ചട്ങ്ങളും നെപെിക്മങ്ങളുടമ്്മാം സഭ
യുടെ സുഗമമ്മായ നെത്തി്പെിനുള്ളത്മാണട്. മറ്ട് 
പലടരയുംലപ്മാടല ഞ്മാനും എം.എല്.എ. എന്ന 
നിലയില് ഈ സഭയില് പുതമുഖമ്മാണട്. മുതിര്ന്ന 
ഒലട്ടെ അംഗങ്ങള് ഈ സഭയിലണ്ട്, മഹത്ത്മായ 
സഭയുടെ അദ്്യക് ചുമതല നിര്വ്വഹിക്കുന്ന 
തില് അവരുടെടയ്്മാം വിലട്പെട് മ്മാര്ഗ്ഗനിര്ല്ദേേ 
ങ്ങളും പിന്തുണയും സഹ്മായകരമ്മാകുടമന്നട്   
എനിക്കുെപ്പുണ്ട്. ധ്മാര്മാളം പുതമുഖങ്ങള്മായ  
അംഗങ്ങള് ഈ സഭയിലണ്ട്. അവടര്്മാവരും 
നിയമസഭ്മാ ചട്ങ്ങള് പ്ിക്കുകയും അതില്  
പ്ര്മാവനീണ്യം ലനടുകയും ടചയ്യുകടയന്നതട്, ഇവിടെ 
പലരും ചൂണ്ിക്്മാണിച്തലപ്മാടല സഭയുടെ നെ
പെിക്മങ്ങളുടെ, ചര്ച്കളുടെ, സംവ്മാദങ്ങളുടെ 
ടയ്്മാം ഗണലമന് ഉയര്ത്ത്മാന് സഹ്മായകര 
മ്മാകും. അംഗങ്ങള് ചട്ങ്ങളില് ഊന്നല് നല്കി
യ്മാല് സ്നീക്റുള്ട്പെടെ ആര്ക്കും അവര്ക്ട് അവ
സരം നിലഷധിക്്മാന്മാകുകയി്. 

 നിയമസഭടയ ക്മാല്മാനുസൃതമ്മായി 
നവനീകരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളിലലക്ട് കൂടുതല് 
എത്തിക്കുന്നതിനും സഭ്മാനെപെികള് സുത്മാര്യമ്മാ
ക്കുന്നതിനും കഴിഞ് നിയമസഭയുടെ ക്മാലത്തട് 
എടന് മുന്ഗ്മാമി തെങ്ങിവച് ഇ-നിയമസഭ, സഭ്മാ 
െി.വി. എന്നനീ പദ്തികള് നമുക്ട് പൂര്ത്തിയ്മാക്്മാ
ന്മാകണം. നിയമസഭടയ കെല്മാസട് രഹിതമ്മാ
ക്കുക, ലരഖകള് ഡിജിറ്ല്മായി ലഭ്യമ്മാക്കുക എന്നനീ 
ലക്്യങ്ങള് കകവരിലക്ണ്തണ്ട്. പല ബഹു
മ്മാനട്പെട് അംഗങ്ങളും പ്രതിപക്ത്തിടന് അവ 
ക്മാേം സംരക്ിക്കുന്നതിടനക്കുെിച്ട് പെഞ്ഞു. 
പത്തട് വര്ഷം പ്മാര്ലടമന്ില് ഞ്മാന് പ്രവര്ത്തി 
ച്തട് പ്രതിപക്്മാംഗമ്മായിട്്മാണട്. പ്രതിപക് 
ത്തിടന് പ്ര്മാധ്മാന്യം ജന്മാധിപത്യത്തില് എത്രയു
ടണ്ന്നട് മനസ്ില്മാക്ിയിട്ടുള്ള ഒരംഗമ്മായതിന്മാല് 
അതട് മനസ്ില്വച്ചുടക്മാണ്ടുതടന്നയ്മായിരിക്കും 
പ്രതിപക്ത്തിടന് കൂെി അവക്മാേങ്ങള് ഉെ്പെ്മാ
ക്്മാന്മായി പ്രവര്ത്തിക്കുകടയന്നും ഉെപ്പു നല്കു
കയ്മാണട്. ധ്മാര്മാളം പുതമുഖങ്ങള് ഈ സഭയില് 
അംഗങ്ങള്മായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആലവേവും 
ഊര്ജ്ജസ്വലതയും ഒ്പെം മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളുടെ 
അനുഭവസമ്പത്ം സമന്വയിക്കുന്നത്മാണട് ഈ 
നിയമസഭ. ഈ മഹത്ത്മായ സഭയുടെ സുഗമമ്മായ 
നെത്തി്പെിനട് എ്്മാ ബഹുമ്മാന്യര്മായ അംഗങ്ങളു
ടെയും നിയമസഭ്മാ ടസക്ലട്െിയറ്ിടല ജനീവന
ക്്മാരുടെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഞ്മാന് 
അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ട് എ്്മാവര്ക്കും ലചര്ന്നട് 
കൂട്്മായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ പതിനഞ്മാം നിയമസ
ഭടയ ര്മാജ്യത്തിടന് ജന്മാധിപത്യ ചരിത്രത്തിടല 
ഉജ്ജ്വലമ്മായ ഒരദ്്യ്മായമ്മാക്ിത്തനീര്ക്്മാടമന്ന 
പ്രത്യ്മാേ പങ്കുവച്ചുടക്മാണ്ട് പതിനഞ്മാം ലകരള
നിയമസഭയുടെ അധ്യക്ടനന്ന ചുമതല വിനയ 
പൂര്വ്വം ഞ്മാന് സ്വനീകരിക്കുന്നു. 
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