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ക�ൊറ�ൊണ  സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്ക�ൾ നകമെ വടിക്ൊഴടിഞ്ടി്ടില്ല. ആ 
സൊഹചര്യങ്ങറ�ൊട് സൊമൂഹടി�വും സൊുംസ് �ൊരടി�വമൊയടി ക�ൊരുത്തകപെ്് 

മൊറ്റങ്ങൾക്് വടിറേയമൊ�ൊൻ നമെൾ സജ്ജരൊയടി. ക�ൊറ�ൊണ നൽ�ടിയ �ൊഠങ്ങൾ 
ഉൾകക്ൊണ്്  അവസരങ്ങളുകടയും വ�ർച്ചയകടയും ആറ�ൊ� �ൗരത്വത്തടിറേക്് 
റ�ര�ീയകര ഉയർറത്തണ്ത് എങ്ങകനകയന്ന ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സമവൊയമൊണ് സുംഘടടിത 
രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടി�ൾക്ടിടയടിൽ നടിന്ും സൊമൂഹ്യ ശൊസ്ത്രജ്ഞരടിൽ നടിന്ും സൊമ്പത്തടി� 
വടിദഗ്ദ്ധരടിൽ നടിന്ും ഇന്ന് ഉയർന് വറരണ്ത്. റേൊ�മേയൊ�ടി എന്ന പ്രറയൊ�ത്തടികറെ 
യഥൊർത്ഥ അവസ്ഥയടിറേകക്ത്തൊൻ �ഴടിയന്ന അത്തരും ഒരു സുംവൊദും റ�ര�ും ഇന്ന് 
ആവശ്യകപെടുന്ണ്്. അത്തരും സുംവൊദങ്ങ�ടിലൂകട മൊത്രറമ മൊ�ടിയ സൊഹചര്യങ്ങ�ടിൽ 
നമുക്് മുറന്നൊ്് റ�ൊ�ൊനൊവൂ. റനരടിടുന്ന പ്രതടിസന്ടി�ക�യും പ്രശ് നങ്ങക�യും 
കൃത്യമൊയടി �കണ്ത്തു�യൊണ് ആദ്യും റവണ്ത്. പ്രശ് നങ്ങൾ അടയൊ�കപെടുത്തടിയൊൽ 
�േ �രടിഹൊരങ്ങളുും നടിർറദേശടിക്കപെടൊും. റേൊ�ത്തൊ�മൊനമുള്ള മേയൊ�ടി�ളുകടയും 
അല്ലൊത്തവരുകടയും നടിർറദേശങ്ങൾ സമൊഹരടിക്കുന്ന ഒരു വവജ്ഞൊനടി�സറമെ�നും 
റ�ര�ും �ൊത്തടിരടിക്കുന്ണ്്.  
 ഗ്ീക്കു തത്ത്വചടിന്ത�നൊയ കഹ�ൊക്ീറ്റസ് ��ഞ് ഒരു വൊച�ും നമുകക്ല്ലൊവർക്കുും 
സു�രടിചടിതമൊണ്- ''ജീവടിതത്തടിൽ മൊറ്റമടില്ലൊത്തതൊയടി മൊറ്റും മൊത്രറമയള്ളൂ'' ('Change 
is the only constant in life''). ഈ ക�ൊറ�ൊണ�ൊേത്ത് നമെറ�റ്റവും മനസ്ടിേൊക്ടിയ 
പ്ര�ഞ്ചസത്യങ്ങ�ടിൽ ഒന്ന് അതൊണുതൊനും. ജീവജൊേങ്ങളുകട അതടിജീവനതത്ത്വത്തടിൽ 
ഏറ്റവും പ്രേൊനകപെ്ത്, �രടിതസ്ഥടിതടി�ൾക്നസരടിച്ച് സ്വയും മൊ�ൊനള്ള, 
�രടിതസ്ഥടിതടി�റ�ൊട് തന്മയീഭവടിക്ൊനള്ള (അഡൊ�് ററ്റഷൻ) �ഴടിവൊണ്. മൊറ്റമൊണ് 
വ�ർച്ച. ആർക്ൊറണൊ വലുതൊവൊൻ �ഴടിയന്നത് എന്ന റചൊദ്യത്തടിനത്തരും, ''ആരൊറണൊ 
മൊറുന്ന �ൊേറത്തയും മൊറുന്ന സൊഹചര്യങ്ങക�യും അഭടിസുംറ�ൊേന കചയ്ൊൻ 
�ഴടിയന്നവൻ'' എന്നൊണ്. മൊറ്റും അതടിജീവനമൊണ്. അങ്ങകന അതടിജീവനത്തടികറെ 
ചരടിത്രസന്ടിയടിേൊണ് ഇന്ന് റേൊ�ജനതയൊക�; മൊറു�യല്ലൊകത മകറ്റൊരു റ�ൊുംവഴടിയടില്ല. 
 ഇന്നകത്ത �ൗരൻ ഡടിജടിറ്റൽ റേൊ�കത്ത �ൗരനൊണ്. അത് റ�വേും �ൗരത്വ 
രജടിസ്റ്റ�ടിൽ ഒതുക്ൊവന്ന �ൗരത്വമല്ല. ആ �ൗരകറെ സൊേ്യതയും കവല്ലുവടി�ടി�ളുും 
�ഠനവടിറേയമൊറക്ണ്തുണ്്. അതുക�ൊണ്ടുതകന്ന ജനൊേടി�ത്യത്തടിൽ ''ഡടിജടിറ്റൽ 
കഡറമൊക്രസടി'' എന്ന ആശയും ഉയർന് വരണും. അതടിലൂകട മൊത്രറമ ഡടിജടിറ്റൽ 
അസമത്വും അഥവൊ ഡടിജടിറ്റൽ ഡടിവവഡ് �രടിഹരടിച്ച് എല്ലൊവർക്കുും �ൗരത്വും 
േഭടിക്കു�യള്ളൂ. �ൗരത്വ രജടിസ്റ്റ�ടിൽ റ�ര് രജടിസ്റ്റർ കചയ്തത് ക�ൊണ്് മൊത്രും �ടിട്ടുന്ന ഒരു 
�ൗരത്വമല്ല ഡടിജടിറ്റൽ സടിറ്റടിസൺഷടിപെ്. അവടികട നടിന്നൊണ് നമെൾ ചർച്ച തുടറങ്ങണ്ത്. 
വടിവരസൊറങ്കതടി� വടിദ്യൊേടിഷ്ടിത റ�ൊേനും എന്ന് നമെൾ ക�ൊതുറവ ��യൊറുകണ്ങ്കടിലുും 
ആശയവടിനടിമയത്തടികറെയും അറന്വഷണൊത്മ� ചടിന്തയകടയും ഖണ്ഡനത്തടികറെയും പുതടിയ 
പ്രറയൊ�ങ്ങളുകടയും �കണ്ത്തലു�ളുകടയും ആയടി മൊറുറമ്പൊഴുള്ള വടിവരസൊറങ്കതടി� 
വടിദ്യൊേടിഷ്ടിത റ�ൊേനും,   IT for Comprehensive Knowledge അഥവൊ സമഗ് 
വടിജ്ഞൊനത്തടികറെ വടിശൊേറേൊ�മൊയടി അതു മൊറുും അകല്ലങ്കടിൽ മൊറ്റൊൻ സൊേടിക്കുും. 
കട�് റനൊ�ജടിയകട പ്രൊറയൊ�ടി� വടിജ്ഞൊനത്തടിറേക്കുും സൊേ്യത��ടിറേക്കുും മേയൊ�ടി 
ഇനടിയും വ�റരണ്തുണ്്.  
 നടി�യകട ആക്രമണത്തടിൽ റരൊ�ടി�ക� ശുശ്രൂഷടിച്ച് മരണും വരടിച്ച േടിനടികയന്ന 
നഴ് സടികന സും�ന്ടിച്ച കു�ടിപെടിൽ എക്റണൊമടി�് സ് മൊസടി� എഴുതടിയത് ''റ�ര�ത്തടിൽ 
റ�ൊകുന്ന വൊസ് റ�ൊഡ �ൊമമൊർ ഇനടി അറന്വഷടിക്കു� സു�ന്ദ്രവ്യങ്ങൾ ആയടിരടിക്ടില്ല, 
സമ്പന്നമൊയ മനഷ്യ വടിഭവമൊയടിരടിക്കുും'' എന്നൊണ്. മനഷ്യൻ വടിഭവമൊകണന്ന് റേൊ�കത്ത 
�ഠടിപെടിക്കുന്ന റ�ര�വും ''Everything for Sale'' എന്ന റനൊവേടികറെ സ്വഭൊവറത്തൊകട 
മനഷ്യൊവസ്ഥകയ റനൊക്ടിക്ൊണുന്ന അറമരടിക്ൻ രീതടിയും തമെടിലുള്ള വവരുദ്്യമൊണ് 
റ�ര�ും റേൊ�ത്തടിന മുന്നടിൽ അവതരടിപെടിച്ചത്.
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സങ്കുചടിതചടിന്തൊ�തടി�ക�യും 
വർ�ീയതകയയും 

റപ്രൊത്ൊഹടിപെടിക്ൊൻ 
നമുക്ൊവടില്ല. �ൊരണും 
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നിയമസഭ ആഗസ്റ്റ് 24 ന്റ് 
സമ്മേളിക്കും

�തടിനൊേൊും  റ�ര� നടിയമസഭയകട  ഇരു�തൊും സറമെ�നും ആ�സ്റ്റ് 24 
ന് റചരൊൻ മന്തടിസഭ �വർണറ�ൊട് ശടി�ൊർശ കചയ്തു.  േന�ടിൽ 

�ൊസ്ൊക്കുന്നതടിനൊയടി ജൂവേ 27 ന് റചരൊൻ നടിശ്ചയടിച്ചടിരുന്ന സറമെ�നും 
റ�ൊവടിഡ്-19 �ടർന് �ടിടടിച്ച സൊഹചര്യത്തടിൽ ഒഴടിവൊക്ടിയടിരുന്.  േന�ടിൽ 
�ൊസ്ൊക്ൊത്തതടികന തുടർന്ള്ള പ്രതടിസന്ടി ഒഴടിവൊക്കുന്നതടിനൊയടി, 
േന�ടിൽ �ൊസ്ൊക്ൊകത തകന്ന 180 ദടിവസും നടികുതടി�ടിരടിക്ൊകമന്ന് 
നടിയമും റഭദ�തടി കചയ്തുക�ൊണ്് ഓർഡടിനൻസ് പു�കപെടുവടിച്ചടിരുന്.  
റ�ൊവടിഡ്് പ്രതടിറരൊേത്തടികറെ ഭൊ�മൊയടി അറു�ത്തഞ്ച് വയസടിന 
മു��ടിലുള്ള എും.എൽ.എ.മൊർക്് നടിയമസഭയടിൽ എത്തടിറച്ചരൊൻ 
�ഴടിയൊത്ത സൊഹചര്യവും സഭൊ സറമെ�നൊവസരത്തടിൽ നടിയമസഭൊ 
സമുച്ചയത്തടികേ ആൾക്കൂ് സൊേ്യതയും �കണ്യ്ൻകമറെ് റസൊണു��ടിലുള്ള 
എും.എൽ.എ.മൊർക്് സഭൊ നട�ടടി��ടിൽ �കങ്കടുക്കുന്നതടിനള്ള ബുദ്ടിമുട്ടുും 
�രടി�ണടിച്ചൊണ് സഭ തത്ക്ൊേും സറമെ�ടിറക്ണ് എന്ന് തീരുമൊനടിച്ചടിരുന്നത്.  
എന്നൊൽ  രൊജ്യസഭൊ ഉ�കതരകഞ്ടുപ്പുമൊയടി �ന്കപെ്് ആ�സ്റ്റ് 24 
ന് സൊമൊജടി�ർ നടിയമസഭയടികേത്തുന്ന സൊഹചര്യത്തടിേൊണ് േന�ടിൽ 
�ൊസ്ൊക്കുന്നതടിനള്ള സറമെ�നും കൂടടി അറന്ന ദടിവസും റചരൊൻ തീരുമൊനടിച്ചത്.       
ഒരു സഭൊ സറമെ�നത്തടികറെ അവസൊന ദടിവസവും അടുത്ത സഭൊ 
സറമെ�നത്തടികറെ  ആദ്യ ദടിവസവും തമെടിൽ ആറുമൊസത്തടിൽ കൂടുതൽ 
ഇടറവ� ഉണ്ൊകുവൊൻ �ൊടടില്ല എന്ന് ഭരണഘടനൊ അനറഛേദും 174(1) 
വ്യവസ്ഥ കചയ്യുന്ണ്്.  �കത്തൊൻ�തൊും  സറമെ�നും 2020 മൊർച്ച് 13 ന് 
അവസൊനടിച്ചതടിനൊൽ അടുത്ത സറമെ�നും 2020 കസ�്റ്റും�ർ 13 ന�ും 
റചറരണ്ത് അനടിവൊര്യമൊയടിരുന്. ആ�സ്റ്റ് 24 കേ സഭൊ സറമെ�നത്തടിൽ 
സ്ീക്ക� നീക്ും കചയ്യുന്നതടിനള്ള പ്രറമയത്തടിനും 'മന്തടിസഭകക്തടികരയള്ള  
അവടിശ്വൊസപ്രറമയത്തടിനും പ്രതടി�ക്ും റനൊ്ീസ്  നൽ�ടിയടിട്ടുണ്്. 

േി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, െിയമസഭാ സ്രീക്കർ

രാജ്യത്തെ നിയമസഭകളിത്െ 
ആദ്യത്തെ ടി.വി. ചാനൽ

 സഭാ ടി.വി., സ്പീക്കറുത്ട ത്വബ്റ് സസറ്്റ്, നിയമസഭയുത്ട 
സൈനാമിക്റ് ത്വബ്റ് സസറ്്റ് എന്ിവ യാഥാർത്്യതെിമ്െയ്ക്റ് 
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 റസവനറമഖേ കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയും എളുപെവും റവ�തയമുള്ളതൊ�ണകമന്ന ആവശ്യമുണ്്. 
എന്നൊൽ അതടിന് റ�ന്ദീകൃത മൊർ�ങ്ങൾ �കണ്ത്തടിയടി്ടില്ല. റസവനറമഖേയകട ഈ 
വ�ർച്ചൊസൊേ്യത, റേൊ�ത്തൊ�മൊനമുള്ള മനഷ്യരുകട ജീവടിതനടിേവൊരും വേടിയറതൊതടിൽ 
വർദ്ടിപെടിക്കുന്നതടിനള്ള നവീനമൊയ, നൂതനമൊയ ആശയങ്ങളുും പ്രറയൊ�രീതടി�ളുും 
വടി�സടിപെടിക്കുും. അങ്ങകന സുംഭവടിക്കുറമ്പൊൾ, റസവനറമഖേ��ടികേ കതൊഴടിേവസരങ്ങളുകട 
റന്ും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേൊ�ത്ത് ക�ൊയ് കതടുക്കുന്ന സമൂഹങ്ങ�ടിൽ ഒന്നൊയടിരടിക്കുും 
റ�ര�ും. ആ റന്ത്തടിറേക്് റ�ര�കത്ത ക�ൊകണ്ത്തടിക്ൊനള്ള ഉദ്യമമൊണ് റവണ്ത്. 
�േ തരത്തടിലുള്ള റസവനങ്ങക� ഡടിജടിറ്റൽ സടിറ്റടിസൺഷടിപെടിലൂകട, അഥവൊ ഡടിജടിറ്റൽ 
ജനൊേടി�ത്യത്തടിലൂകട എല്ലൊവർക്കുും േഭ്യമൊവന്ന സൊഹചര്യത്തടിറേക്് റ�ര�കത്ത 
വ�ർത്തടികയടുത്തൊൽ മൊത്രും നമ്മുകട എല്ലൊ വ�ർച്ചൊവൊതടിലു�ളുും തു�ക്ൊൻ 
സൊേടിക്കു�യടില്ല. അതുക�ൊണ്്, റസവനറമഖേയടികേ വ�ർച്ചയും ഉത്�ൊദനരീതടിയും 
തമെടിൽ ഒരു �ൊരസ്ര്യമുണ്ൊക്ൊനള്ള �രടിശ്രമും റവണും.  ആറ�ൊ�മേയൊ�ടിയകട 
�രടിചയസമ്പത്തുും വടിജ്ഞൊനവും ഏക� ഉ�റയൊ�കപെടുറത്തണ്ടുന്ന സമയമൊണടിത്. 
റേൊ� റ�ര�സഭയടിൽ നമെൾ മുറന്നൊട്ടുകവച്ച റ�ര� വടി�സനത്തടിനൊയള്ള ഒരു 
സ് ക�ഷ്യൽ ഹൊക്റത്തൊൺ എന്ന ആശയും സജീവമൊറ�ണ് ഘ്ും കൂടടിയൊണടിത്. 
 പ്രവൊസറേൊ�ത്തടികറെ അപ്രതീക്ടിതമൊയ തടിരടിച്ചുവരവ്  പ്രതടിസന്ടി�ൾ 
ഉണ്ൊക്കുന്ണ്്. എന്നൊൽ പുതടിയ സൊേ്യത�ൾ ഇല്ലൊതടില്ല. ആഫ്ടിക്  ഉൾകപെകടയള്ള  
വൻ�ര��ടിലുും വഹകപ്രൊവൈൽ കട�് റനൊക്രൊറ്റു�ക� ആവശ്യമുള്ള റമഖേ��ടിലുും 
�്വൊ�ടിറ്റടി വമറഗ്ഷൻ യൊഥൊർത്ഥ്യമൊക്കുന്നതടിന് മതടിയൊയ �ദ്തടി�ളുണ്ൊ�ണും. 
 റേൊ� റ�ര�സഭയകട മുൻവ�യടിൽ രൂ�ുംക�ൊണ് OKIH  (ഓവർസീസ് റ�രവ�റ്റ് സ് 
ഇൻകവസ്റ്റ് കമറെ് ആറെ് റഹൊൾഡടിും�് േടിമടിറ്റഡ്),  'പ്രൊറദശടി�വ�ർച്ചയ്ക് ആറ�ൊ�ചടിന്ത' 
എന്ന ആശയത്തടിലൂകട പ്രവൊസടി�ളുകട �ഴടിവും അനഭവവും കതൊഴടിൽ�രടിചയവും 
റ�ര�റത്തൊടുള്ള അവരുകട പ്രതടി�ദ്തയും വവ�ൊരടി��ന്വും സൊമ്പത്തടി�വും 
സൊമൂഹടി�വമൊയ വടി�സനത്തടിന് ഉ�യക്തമൊക്കു� എന്നതൊണ്  േക്്യും വയ്ക്കുന്നത്. 
സുതൊര്യമൊയ സൊമ്പത്തടി� നടിറക്�ത്തടിലൂകട നൊടടികറെ വടി�സനത്തടിൽ പ്രവൊസടി�ളുകട 
�ങ്കൊ�ടിത്തും ഉ�പെൊക്കുറമ്പൊൾ സൊേ്യമൊവന്ന ജനൊേടി�ത്യ�ന്ും അവർക്കുള്ള 
അും�ീ�ൊരവും സൊമ്പത്തടി� ഭദ്രതയും കൂടടിയൊണ് ഉ�പെൊക്കുന്നത്. കുടുും�ത്തടികറെ 
ദൊരടിദ്ര്യും മൊറ്റൊൻ ജീവൻ �ണയും വച്ച് ഉരുക്�ടിൽ �ടൽ �ടന്ന പ്രവൊസത്തടികറെ 
�ഥയല്ല ഇനടി. മൊ�ടിയ സൊമൂഹടി�-സൊമ്പത്തടി�-രൊഷ്ടീയ സൊഹചര്യങ്ങൾക്നസരടിച്ച്,  
ആറ�ൊ� �ന്ങ്ങളുറടയും റേൊ��ൗരത്വത്തടിററെയും �ൊേത്ത് 'പ്രവൊസടി മേയൊ�ടി' 
എന്ന പ്രറയൊ�ത്തടിന് രൊഷ്ടീയവും ജനൊേടി�ത്യ�രവമൊയ മൊനങ്ങൾ കൂടടി നല്കുന്നതൊണ് 
ഇത്തരും പുതടിയ ചുവടുവയ്പു�ൾ. മേയൊ�ടിയകട �ൊരസ്ര്യവും സുംഘടനൊമറനൊഭൊവവും 
ഏറ്റവും ഉത്�ൊദനക്മമൊയടി വടിനടിറയൊ�ടിക്കപെടു�യൊണ് ഇവടികട. ഈ സുംരുംഭത്തടിൽ, 
പുതടിയ സുംരുംഭ� സൊേ്യത�ളുും പ്രയൊസും കു�ഞ് മൊർക്റ്റടിുംഗും �കണ്ത്തൊൻ 
പ്രയൊസമുണ്ൊവടില്ല. 
 പ്ര�യ�ൊേകത്തന്ന റ�ൊകേ ക�ൊറ�ൊണക്ൊേത്തുും റ�ര�ത്തടികേ മനഷ്യവടിഭവറശഷടിയും 
അതടികറെ സുംഘടടിതവും സഹ�രണൊടടിസ്ഥൊനത്തടിലുള്ളതുമൊയ പ്രവർത്തനക്മതയും 
റേൊ�ും �ണ്ടു. �മെ്യൂണടിറ്റടി �ടിച്ചണടികറെ പ്രവർത്തനവും സന്നദ്പ്രവർത്തനത്തടിനൊയടി 
തയ്ൊ�ൊയ ആയടിരങ്ങളുും അതടിന് ഉദൊഹരണങ്ങൾ തകന്ന. റേൊ�്ഡൗൺ സമയത്ത് 
അന്നന്നകത്ത ഉ�ജീവനത്തടിന് റ�ൊലുും ബുദ്ടിമു്ടിയവർ േൊരൊ�മുണ്ൊയടി. ആ സമയത്ത് 
റ�ൊഴടിറക്ൊട് ഒരു പ്രൊറദശടി� സൊുംസ് �ൊരടി�സുംഘടന വ�കര ശ്രറദ്യമൊയ ഒരു 
നീക്ും നടത്തു�യണ്ൊയടി. ഓറരൊരുത്തരുും അവരുകട വീ്ടിൽ േഭ്യമൊയ വസ്തുക്�ടിൽ 
ആവശ്യും �ഴടിഞ്് �ൊക്ടിയള്ളത് ഒരു ക�ൊതുസ്ഥേത്ത് ക�ൊണ്ടുവയ്ക്കുന്- അതടിൽ 
നൊ�ടിറ�രവും ചക്യും �പെയും വൊഴക്കുേയും മുതൽ മുരടിങ്ങയടിേയും ��ടിറവപെടിേയും 
വകരയണ്ൊയടി. ഒറരൊരുത്തരുും അവർക്േടി�മുള്ളത് ക�ൊണ്ടുവയ്ക്കു�യും ��രും 
ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തുക�ൊണ്ടുറ�ൊവ�യും കചയ്തു. റ�ര�ും അതടിജീവടിക്കുന്നത് 
മനഷ്യകറെ ഈ വടിഭവസമൊഹരണ-വടിതരണറശഷടിയും റസവനസന്നദ്തയും 
സഹ�രണവും ക�ൊണ്ൊണ്. 
 റമൽസൂചടിപെടിച്ച റ�ൊകേയള്ള സുംരുംഭങ്ങളുകട സഹ�രണ അടടിസ്ഥൊനത്തടിലുള്ള 
കൂ്ൊയ നീക്ങ്ങ�ടിലൂകട, ഇതുവകര ഇടക�ടൊത്ത, റ�ര�ത്തടികേ ഉ�റയൊ�ടിക്കപെടൊത്ത 
എല്ലൊും നൊും �കണ്ത്തണും. ഡടിമൊറെ് ഉകണ്ങ്കടിലുും നമുക്് ആവശ്യൊനസരണും 

േഭ്യമല്ലൊത്ത ഉല്പന്നങ്ങളുകട �്ടി�കതൊ്്  കൃഷടി, വ്യവസൊയും, റസവന റമഖേ�ൾ,  
ജീവടിതനടിേവൊര സൊേ്യത�ൾ, ഡടിജടിറ്റൽ വടി�ണടി, ഓൺവേൻ വ്യൊ�ൊരും, വമറക്രൊ 
കേവൽ ടൂ�ടിസും, തുടങ്ങടി  റ�ര�ത്തടികറെ ഇതുവറരയും ഉ�റയൊ�കപെടുത്തടിയടി്ടില്ലൊത്ത 
റമഖേ�ളുും അവയകട സൊേ്യത�ളുും ഡൊറ്റയടിൽ ഉൾകപെടുത്തണും.  റ�ര�ജനത 
ഭക്്യസ്വയും�ര്യൊപ്തതയ്ക് ഇന്ന് ക�ൊടുക്കുന്ന ഊന്നലുും വീ്ടികേ അടുക്�റത്തൊ്ങ്ങ�ടിൽ 
തുടങ്ങടി, യവജനസുംഘടന�ൾ തരടിശുഭൂമടിറയകറ്റടുത്ത് നടത്തുന്ന കൃഷടി വകരയും 
എത്തടിനടിൽക്കുന്ന �ൊർഷടി�രും�കത്ത നറവൊറന്മഷവും �ൊർഷടി�രും�കത്ത 
പുതടിയസൊദ്്യത�ൾ ആറേൊചടിക്ൊൻ റപ്രരടിപെടിക്കുന്ണ്്. 
 യൊത്ര അസൊേ്യമൊയ ഈ സൊമൂഹടി� സൊഹചര്യത്തടിൽ ഓറരൊരുത്തരുും തങ്ങളുകട 
�രടിസ്ഥടിതടിറയയും പ്രകൃതടിറയയും അടുത്ത�ടിയൊനും ആ അ�ടിവും അനഭവങ്ങളുും 
സൊമൂഹടി�മൊേ്യമങ്ങ�ടിൽ �ങ്കുവയ്കൊനും തുടങ്ങടിയത് നമെൾ �ൊണുന്ണ്്. റ�ര�മൊക� 
ടൂ�ടിസും സ് റ�ൊട്ടു��ൊണ്. ഗ്ൊമീണജീവടിതത്തടികറെ തുടടിപ്പു�ളുും അനഭവങ്ങളുമൊണ് 
ടൂ�ടിസ്റ്റു�ക� ആ�ർഷടിക്കുന്നത്. എന്നൊൽ അതടിനനസൃതമൊയ നവീനമൊയ, �ങ്കൊ�ടിത്ത 
ടൂ�ടിസും റ�ര�ത്തടിൽ ഒരു വരുമൊനമൊർഗ്ഗകമന്ന രീതടിയടിൽ വടി�സടിച്ചടി്ടില്ല.  റഹൊുംറസ്റ്റ�ളുും 
പ്രൊറദശടി� തനടിമ�റ�ൊകടയള്ള ഭക്ണും, സുംസ് �ൊരടി�ഘട�ങ്ങൾ എന്നടിവയും 
�ൊരടിസ്ഥടിതടി�ൊവറ�ൊേവും (ഓറരൊ പ്രറദശത്തടികറെയും പ്രകൃതടിക്കുും �ക്ടിമൃ�ൊദടി�ൾക്കുും 
സസ്യേതൊദടി�ൾക്കുമുള്ള വവവടിേ്യങ്ങക� കു�ടിച്ചുള്ള അ�ടിവ് ) എല്ലൊും റ�ൊർത്തടിണക്ടി 
പുതടിയ ടൂ�ടിസസമവൊ�്യങ്ങക� രൂ�കപെടുത്തൊും.  ആറരൊ�്യ �രടിരക്യും പ്രതടിറരൊേറശഷടി 
ഉൾകപെടുന്ന എല്ലൊ ചടി�ടിത്ൊ സുംവടിേൊനവും ടൂ�ടിസത്തടികറെ പുതടിയ വ്യൊഖ്യൊനവമൊകുും. 
വടിറനൊദസഞ്ചൊരത്തടിനപ്പു�ും വടിജ്ഞൊനസമ്പൊദനവും അനഭവവും റചർന്ന യൊത്രയൊയടി 
ടൂ�ടിസും വടി�സടിപെടിക്ണും.
 ക�ൊറ�ൊണക്ൊേത്ത് ഏക� പ്രതടിസന്ടി റനരടി് ഒന്ന്, റ�ര�ത്തടികേ വടിദ്യൊഭ്യൊസരും�ും 
തകന്നയൊണ്. ക�ൊതുവടിദ്യൊഭ്യൊസത്തടികറെ �ീഴടിൽ വരുന്ന 43 േക്ത്തടിേേടി�ും കു്ടി��ടിൽ 
രണ്ര േക്ത്തടിേേടി�ും കു്ടി�ൾക്് സ്ൊർ്് റൈൊറണൊ �മ്പ്യൂ്റ�ൊ ഇറെർകനറ്റ് സൗ�ര്യറമൊ 
േഭ്യമല്ല എന്ന് വടിദ്യൊഭ്യൊസവകുപെടികറെ സർറവ സൂചടിപെടിക്കുന്. ഈ രണ്രേക്കമന്നത് 
കച�ടിയ ശതമൊനമൊകണങ്കടിലുും അതടികന അവ�ണടിക്ൊവതല്ലറല്ലൊ. അങ്ങകന 
മൊറ്റടിനടിർത്തു� ജനൊേടി�ത്യ�രമൊയടി ഉചടിതമൊവടില്ല. വ�ൊറഞ്ചരടിയടികേ ദുഃഖ�രമൊയ 
സുംഭവും നമെക� ഓർമെടിപെടിക്കുന്നത് അതൊണ്. വടിദ്യൊഭ്യൊസും ഒന്�ടിൽ കതൊഴടിൽ 
വനപുണ്യവും സൊമൂഹടി� വ്യവസ്ഥയമൊയടി റചർന്റ�ൊകുന്നതൊവണും. അകല്ലങ്കടിൽ 
അക്ൊദമടി�്  �റവഷണ രും�റത്തൊകടൊപെും നടിൽക്ൊൻ �ഴടിയന്നതൊവണും. രണ്ടുും 
പ്രൊറയൊ�ടി�മൊയടി നടപെടിേൊക്കപെ്ടി്ടില്ല. കവ�ടിനൊറു�ളുും റൈസ്ബുക്് വേവും 
യട്യൂബുും മറ്റുും ഉ�റയൊ�കപെടുത്തടി അക്ൊദമടി�രും�ും ജഡീഭവടിക്ൊകത �ൊക്ൊൻ 
�േരുും ജൊഗ്ത പുേർത്തുന്ണ്്. ഈ പുത്തൻ സൊദ്്യത�ക� കൂടുതൽ റ�രടിറേക്് 
എത്തടിക്ൊനും സൊേൊരണക്ൊർക്് അവകയ �രടിചയകപെടുത്തൊനും കൂടുതൽ 
സൊേ്യത�ൾ വടി�സടിപെടിക്ൊനും സമൂഹടി� മൊറ്റത്തടിൽ സജീവ�ങ്കൊ�ടി��ൊ�ൊനമുള്ള 
ഉത്തരവൊദടിത്തും അക്ൊദമടി� സമൂഹത്തടിനണ്്. 
 റമൽപെ�ഞ് �േ �ൊര്യങ്ങൾക്കുും ഇറെർകനറ്റ്  സുംവടിേൊനകത്തയൊണ് ആശ്ര യടിറക്ണ്ത് 
എന്നടിരടികക്, ഏറ്റവും പ്രേൊനകപെ് പ്രശ് നവും ആദ്യും റ�ൊുംവഴടി �ൊറണണ്തുും 
ഇറെർകനറ്റടികറെ പ്രവർത്തനക്മതയൊണ്. 5 ജടി ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്ന വടിറദശരൊജ്യങ്ങ�ടിൽ 
റ�ൊലുും ഓൺവേൻ വഴടിയള്ള, വർക്് അറ്റ് റഹൊും പ്രൊവർത്തടി�മൊക്ടിയറപെൊഴുും 
ഇ-റേണടിങ് തുടങ്ങടിയറപെൊഴുും കനറ്റടികറെ റവ�ത കു�യ�യും പ്രവർത്തനക്മതകയ 
�ൊേടിക്കു�യും കചയ്യുന്ന സൊഹചര്യമുണ്്. റ�ര�ത്തടിൽ നടിേവടിലുള്ള 4 ജടി എത്ര�ണ്് 
ഇത്തരും �ൊര്യങ്ങൾക്് അനകൂേമൊവും എന്ന് ചടിന്തടിറക്ണ്തുണ്്.  ഒ�്ടടിക്ൽ വൈ�ർ 
ക�ൊണ്് ഇറെർകനറ്റ് സുംവടിേൊനും സമൂഹത്തടിനൊക� േഭ്യമൊക്കുന്നതടിനൊയടി ആസൂത്രണും 
കചയ്തടിട്ടുള്ള ക�-റൈൊൺ റ�ൊലുള്ള �ദ്തടി�ൾ ഡടിജടിറ്റൽ ജനൊേടി�ത്യത്തടിറേക്കുള്ള 
ചവടിട്ടു�ടടി തകന്നയൊണ്.
 ഇങ്ങകന ഓറരൊ റമഖേയടിലുമുള്ള പ്രശ് നങ്ങക� �്ടി�യൊക്ടി, സൊേ്യത�ൾ 
ആരൊഞ്്, പ്രവൃത്തടി�ഥത്തടികേത്തടിക്ണകമങ്കടിൽ എല്ലൊ അനഭവങ്ങക�യും സമൊഹരടിച്ച് 
അതുവഴടി ഊർജ്ജും ഉൾകക്ൊള്ളൊൻ സഹൊയടിക്കുന്ന റ�ൊവടിഡൊനന്തര അതടിജീവനും 
എങ്ങകനയൊയടിരടിക്ണകമന്ന തു�ന്ന സുംവൊദും ഉണ്ൊറ�ണ്തുണ്്.

(...തുടർച്ച ശേജ് 1)

ചടി�യടിൻ�ീഴ് നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടികേ നൂറ്റടിയൻ�ത് വൊർഡു��ടിൽ ഒറര 
സമയത്ത് ധൂ�സന്്യ നടത്തടി.  ആയർറവദ ഔഷേചൂർണ്ണും ഉ�റയൊ�ടിച്ച്  

ക�ൊതു�ടികറെ സൊന്ദത കു�യ്ക്കുന്നതടിനും ��ർച്ച വ്യൊേടി�ൾ തടയന്നതടിനും 
റവണ്ടിയൊണ് ധൂ�സന്്യ നടത്തടിയത്.  ധൂ�സന്്യ കഡ�്യൂ്ടി സ്ീക്ർ മുടപുരും 
ജും�്ഷനടിൽ ഉദ്ഘൊടനും കചയ്തു.  റ്ൊക്് �ഞ്ചൊയത്ത് പ്രസടിഡന്റുമൊർ, 
ചടി�യടിൻ�ീഴ്  റ്ൊക്് �ഞ്ചൊയത്ത് വവസ് പ്രസടിഡറെ്, ആറരൊ�്യ സ്റ്റൊറെടിും�് 
�മെടിറ്റടി കചയർറ�ഴ് സൺ, ചടി�യടിൻ�ീഴ്  റ്ൊക്് �ഞ്ചൊയത്ത് പ്രതടി�ക് റനതൊവ്, 
റ്ൊക്് �ഞ്ചൊയത്ത് കമമ്പർ, ചീൈ് കമഡടിക്ൽ ഓൈീസർ തുടങ്ങടിയവർ �കങ്കടുത്തു.  
അഴൂർ, അഞ്ചുകതങ്ങ്, �ടയ്കൊവൂർ, �ഠടിനുംകു�ും, മും�േപുരും, ചടി�യടിൻ�ീഴ്, �ടിഴുവടില്ലും, 
മുദൊക്ൽ എന്നീ �ഞ്ചൊയത്തു��ടിലുും �രടി�ൊടടി സുംഘടടിപെടിച്ചു.

ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുഡെ ഡപ്ൊതുപ്രടിപ്ൊെടികൾ
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സുംസ്ഥൊന സർക്ൊർ വടി�് റടഴ് സ് ചൊനൽ വഴടി വടിദ്യൊർത്ഥടി�ൾക്ൊയടി 
നടത്തടി വരുന്ന ഓൺവേൻ ക്ൊസ്സു�ൾ സഭൊ ടടി.വടി.

യകട OTT  പ്ൊറ്റ് റൈൊും വഴടി വേവൊയും വീഡടിറയൊ ഓൺ ഡടിമൊറെ് 
ആയും സുംറപ്രഷണും കചയ്യുന്നതടിനള്ള നട�ടടി�ൾ സ്വീ�രടിച്ചു.  
റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേത്തടികറെ ഭൊ�മൊയടി നടിറയൊജ�മണ്ഡേങ്ങ�ടികേ 
പ്രവർത്തനങ്ങളുകട വടിശദൊുംശങ്ങൾ, മുഖ്യമന്തടിയകട വദനുംദടിന �ത്ര 
സറമെ�നും, നടിയമസഭയടികേ കസറെർ റൈൊർ �ൊർേകമറെ�ടി സ്റ്റഡീസ് 
ആറെ് കരെയടിനടിും�് വടിഭൊ�ും സൊമൊജടി�കര ഉൾകപെടുത്തടി സുംഘടടിപെടിച്ച 
കവ�ടിനൊർ എന്നടിവയും സഭൊ ടടി.വടി. ജനങ്ങ�ടിറേയ് കക്ത്തടിച്ചു.  

 സഭൊ ടടി.വടി.യകട OTT ആപെ് വടി�സടിപെടിക്കു�യും ഗൂ�ടിൾ റപ്റസ്റ്റൊ�ടിലുും 
ആപെടിൾ ആപെ് റസ്റ്റൊ�ടിലുും ഉൾകപെടുത്തു�യും കചയ്തടിട്ടുണ്്.  ഗൂ�ടിൾ 
റപ്റസ്റ്റൊ�ടിലുും ആപെടിൾ ആപെ് റസ്റ്റൊ�ടിലുും SABHA TV എന്ന് കസർച്ച് 
കചയ്തൊൽ ആപെ് േഭടിക്കുും.  വടി�് റടഴ് സ് ചൊനൽ, സഭൊ ടടി.വടി. നടിർമെടിച്ച 
വടിവടിേ റപ്രൊഗ്ൊമു�ൾ എന്നടിവയും സഭൊ ടടി.വടി. ആപെടിൽ േഭ്യമൊണ്.

സഭാ ടി.വി.യുടട OTT വഴി 
വടിക് ടെഴ് സ് ചൊനൽ 
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3 ഓണാശംസകൾ

40 റ�ൊടടി രൂ� കചേവഴടിച്ച് നടിർമെൊണും 
പൂർത്തടിയൊക്ടിയ മുതേകപെൊഴടി ഹൊർ��ടികറെ 

ഉദ്ഘൊടനും ൈടിഷ�ീസ്  വകുപെ് മന്തടി കജ.റമഴ് സടിക്കു്ടിയമെ 
നടിർവ്വഹടിച്ചു.  ചടി�യടിൻ�ീഴ് നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടികേ 
ക�രുമൊതു�, മുതേകപെൊഴടി എന്നീ പ്രറദശങ്ങക� 
�ന്ടിപെടിച്ചുക�ൊണ്ൊണ് മുതേകപെൊഴടി ഹൊർ�ർ 
പ്രവർത്തനമൊരുംഭടിക്കുന്നത്.  തീരറദശറമഖേയടിൽ 
വടിഴടിഞ്ത്തടിനും തങ്കറശേരടിക്കുും ഇടയടിൽ ഒരു ഹൊർ�ർ 
എന്ന േക്്യറത്തൊകടയൊണ് രണ്ൊയടിരത്തടിൽ ചടി�യടിൻ�ീഴ് 
മണ്ഡേത്തടിൽ മുതേകപെൊഴടി ൈടിഷടിും�് ഹൊർ��ടിന് 
ത�ക്ല്ലടി്ത്.

സർക്കാർ സ് കൂളുകളിൽ ബസ്സുകൾ ഓടിത്തുടങ്ി
 ചടി�യടിൻ�ീഴ് മണ്ഡേത്തടികേ സർക്ൊർ സ് കൂളു��ടിൽ 
എും.എൽ.എ.യകട ആസ്ടിവടി�സനൈണ്ടിൽ നടിന്ും 
അനവദടിച്ച 64.7 േക്ും രൂ� വടിനടിറയൊ�ടിച്ച് വൊങ്ങടിയ 
സ് കൂൾ �സ്സു�ൾ ഓടടിത്തുടങ്ങടി.  റ�ൊവടിഡ് 19 
കറെ �ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ പുനരൊരുംഭടിച്ച എസ്.എസ്.
എൽ.സടി., പ്സ് ടു  �രീക്ൊർത്ഥടി�ൾക്് സ് കൂളു��ടിൽ 
എത്തടിറച്ചരുന്നതടിന് കൂടുതൽ സൗ�ര്യും ഒരുക്കു� 
എന്ന ഉറദേശ്യറത്തൊകടയൊണ് �സ്സു�ൾ എത്തടിച്ചത്.  
ചടി�യടിൻ�ീഴ് നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടിൽ 2012 ൽ ആരുംഭടിച്ച 

സമ്പൂർണ്ണ ക�ൊതുവടിദ്യൊഭ്യൊസ സുംരക്ണ �ദ്തടിയൊയ 
'അടുപെും' �ദ്തടിയകട ഭൊ�മൊയൊണ് മണ്ഡേത്തടികേ 
സർക്ൊർ സ് കൂളു��ടിൽ വടിവടിേ ൈണ്ടു�ൾ ഉ�റയൊ�ടിച്ച് 
�സ്സു�ൾ വൊങ്ങടിയത്.  മും�േപുരും �ഞ്ചൊയത്തടികേ 
റതൊന്നയ്കൽ ഹയർ കസക്ൻഡ�ടി സ് കൂ�ടിനൊയടി 
രണ്് �സ്സു�ളുും മുദൊക്ൽ �ഞ്ചൊയത്ത് ഇ�മ്പ ഹയർ 
കസക്ൻഡ�ടി സ് കൂ�ടിനൊയടി ഒരു �സ്സുും �ടയ്കൊവൂർ 
�ഞ്ചൊയത്ത്  കുടവൂർറ�ൊണും വഹസ് കൂ�ടിനൊയടി  ഒരു 
�സ്സുമൊണ് അനവദടിച്ചത്. 

നെമ്പൂര് ഗവ.എൽ.േി.സ് കൂളിൽ പുതിയ ക്ാസ്് റം
 ചടി�യടിൻ�ീഴ് മണ്ഡേത്തടികേ സമഗ്വടിദ്യൊഭ്യൊസ 

�ദ്തടിയൊയ  'അടുപെും'  �ദ്തടിയകട ഭൊ�മൊയടി 
ആസ്ടിവടി�സനൈണ്ടിൽ നടിന്ന് 25 േക്ും രൂ� 
വടിനടിറയൊ�ടിച്ച് കചമ്പൂര് �വ.എൽ.�ടി.സ് കൂ�ടിൽ നടിർമെടിച്ച 
പുതടിയ ക്ൊസ്് മു�ടി�ളുകട ഉദ്ഘൊടനും കഡ�്യൂ്ടി സ്ീക്ർ 
നടിർവ്വഹടിച്ചു. 

നേരുമാതുറയ്ക് പുതിയ ആംബുലൻസ് 
 ചടി�യടിൻ�ീഴ് മണ്ഡേത്തടികേ ക�രുമൊതു� ൈൊമടിേടി 
കഹൽത്ത് കസറെ�ടിന് ആുംബുേൻസ് വൊങ്ങടി നൽ�ടിയത് 
മത്്യകത്തൊഴടിേൊ�ടി��ൊയ നൊട്ടു�ൊർക്് സഹൊയ�രമൊയടി.

കൂട്ായ പ്രതിശരാധ പ്രവർത്തെങ്ളുമായി 
െിറയിൻകരീഴ്  'ശരേക്ക് ദ നെയിൻ' ക്ാമ്പയിൻ
 സുംസ്ഥൊന സർക്ൊരടികറെ 'റരേക്് ദ കചയടിൻ' 
�്യൊമ്പയടികറെ ഭൊ�മൊയടി ക�ൊതു�രടി�ൊടടി�ൾ 
ഒഴടിവൊക്കുവൊൻ സർക്ൊർ തീരുമൊനടിച്ചതടികറെ 
അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ തടിരുവടിതൊുംകൂർ റദവസ്വും റ�ൊർഡടിന് 
�ീഴടികേ പ്രേൊനകപെ് റക്ത്രമൊയ ശ്രീ ശൊർക്ര 
റദവടി റക്ത്രത്തടികേ മീന ഭരണടി മറഹൊത്വും, 
ആറഘൊഷങ്ങൾ ഒഴടിവൊക്ടി ചുരുക്ടിയത് ചരടിത്രത്തടിൽ 
ആദ്യമൊയടി്ൊണ്.  വവ�സടികറെ ചങ്ങേ �ണ്ണടി�ൾ 
ക�ൊ്ടികച്ച�ടിയൊൻ മണ്ഡേത്തടിൽ എല്ലൊ ജും�്ഷന��ടിലുും 
ഹൊറെ് വൊഷ് യൂണടിറ്റു�ൾ സ്ഥൊ�ടിച്ചുക�ൊണ്് വടിവടിേ 

സൊുംസ് �ൊരടി�-രൊഷ്ടീയ സുംഘടന�ളുും വ്യക്തടി�ളുും 
തയ്ൊ�ൊയടി. 

േഞ്ായത്തുതല പ്രതിശരാധപ്രവർത്തെങ്ൾ
 റേൊക്്ഡൗൺ പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചറതൊകട എ്് 
ഗ്ൊമ�ഞ്ചൊയത്തു��ടിലുും കമഡടിക്ൽ ഓൈീസർ, 
കഹൽത്ത് ഇൻസ് ക�ക്ടർ, �ഞ്ചൊയത്ത് ഭൊരവൊഹടി�ൾ 
തുടങ്ങടിയവകര വടി�ടിച്ചുറചർത്ത് അവറേൊ�ന റയൊ�ങ്ങൾ 
റചർന്.  അടടിയന്തരസൊഹചര്യങ്ങ�ടിൽ റൈൊണടിലൂകടയും 
മറ്റ് സൊറങ്കതടി� സഹൊയങ്ങ�ടിലൂകടയും  ആവശ്യമൊയ 
വടിവരങ്ങൾ േഭ്യമൊക്ടികക്ൊടുത്തു.

52 ലക്ം രൂേയുനട നമഡിക്കൽ ഉേകരണങ്ൾക്ക് 
അനുമതി 
 മണ്ഡേത്തടികേ വപ്രമ�ടി കഹൽത്ത് കസറെർ, 
കുടുും�ൊറരൊ�്യറ�ന്ദും, �മെ്യൂണടിറ്റടി കഹൽത്ത് കസറെർ  
എന്നടിവടിടങ്ങ�ടിൽ അടടിയന്തരസഹൊയമൊയടി  ആവശ്യമൊയ 
കമഡടിക്ൽ ഉ��രണങ്ങൾ എും.എൽ.എ.ൈണ്ടിൽ 
നടിന്ും 52 േക്ും രൂ� വടിനടിറയൊ�ടിച്ചു വൊങ്ങടി നൽ�ടി.

കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചൻ
 ചടി�യടിൻ�ീഴ് മണ്ഡേത്തടികേ എ്് ഗ്ൊമ�ഞ്ചൊയത്തു 
��ടിലുും �മെ്യൂണടിറ്റടി �ടിച്ചന�ളുകട പ്രവർത്തനും ആരുംഭടിച്ചു.  
ഇതടികറെ റമൽറനൊ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ   �ഞ്ചൊത്തുതേത്തടിൽ 
റയൊ�ങ്ങൾ വടി�ടിച്ചുറചർത്ത് വടിേയടിരുത്തടി.  മണ്ഡേത്തടികേ 
8 ഗ്ൊമ�ഞ്ചൊയത്തു��ടിലുമുള്ള �മെ്യൂണടിറ്റടി �ടിച്ചന��ടിൽ 
ആവശ്യമൊയ അരടിയും �ച്ചക്�ടി�ളുും �േവ്യഞ്ജനങ്ങളുും  
ഉൾകപെകടയള്ള വസ്തുക്ൾ അതത് �ഞ്ചൊയത്തു��ടിൽ 
എത്തടിച്ചു നൽകുന്നതടിന് നടിരവേടി വ്യക്തടി�ളുും 
പ്രസ്ഥൊനങ്ങളുും മുറന്നൊ്് വന്.  

മാസ് കുകളുനട വിതരണം 
 റ�ൊവടിഡ് 19 പ്രതടിറരൊേപ്രവർത്തനങ്ങൾക്് റനതൃത്വും 
വഹടിക്കുന്ന ചടി�യടിൻ�ീഴ് നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടികേ 
മുഴുവൻ ഗ്ൊമ�ഞ്ചൊയത്തു��ടിലുും പ്രൊഥമടി�ൊറരൊ�്യ 
റ�ന്ദങ്ങ�ടികേ ആറരൊ�്യ പ്രവർത്ത�ർക്കുും 
ജീവനക്ൊർക്കുും ആവശ്യമൊയ മൊസ് കു�ൾ 
വടിതരണും കചയ്തു.  ചടി�യടിൻ�ീഴ് മണ്ഡേത്തടികേ 
ആറരൊ�്യപ്രവർത്ത�ർ കൂടൊകത �ഞ്ചൊയത്ത് അും�ങ്ങൾ 
സർക്ൊർ ഉറദ്യൊ�സ്ഥർ, റ�ൊേീസ് ഉറദ്യൊ�സ്ഥർ, 
ഓറ്ൊ കതൊഴടിേൊ�ടി�ൾ തുടങ്ങടിയവർക്കുും മൊസ് കു�ൾ 
നൽ�ടി.  45000റത്തൊ�ും തുണടിമൊസ് കു�ൾ കൂടൊകത 
ആറരൊ�്യപ്രവർത്ത�ർക്് ആവശ്യമൊയ ത്രീകേയർ 
മൊസ് കു�ൾ �ൊുംഗ്ലൂരടിൽ നടിന്ും വരുത്തടി വടിതരണും 
കചയ്തു.  പ്രറത്യ� ഇടക�ടേടികറെ ഭൊ�മൊയടി ഇതടിറനൊട�ും 
തകന്ന മണ്ഡേത്തടികേ വടിവടിേ വനടിതൊ കൂ്ൊയ്മ�ളുകട 
റനതൃത്വത്തടിൽ മൊസ് കു�ളുകട നടിർമെൊണ യൂണടിറ്റു�ൾ 
ആരുംഭടിച്ചു.

Im¯n-cn-¸p-IÄ¡v hncm-a-ambn apX-e-s¸mgn ^njnwKv lmÀ_À 

സൊമൊജടികരുഡെ നടിട�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ

വി.േേി, ചടി�യടിൻ�ീഴ് 

േി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ,  നോന്ാെി 

കുറ്ിപ്പുറം ോലത്തിനും നോന്ാെി അഴിമുഖത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രശദേനത്ത തടസ്ങ്ൾ െരീക്കുന്നു.

െിളയുനട താളം െിലയ്കാതിരിക്കാൻ തടസ്ങ്ൾ െരീക്കുന് പ്രവൃത്തികൾ പുശരാഗമിക്കുന്നു

Notice directing that sunday  be observed 
as a  general holiday

 
േരസ്ം

  �ല്പനപ്ര�ൊരും പ്രസടിദ്കപെടുത്തുന്നകതകന്തന്നൊൽ 
കമേൊൽ ഞൊയ�ൊഴ്ച ദടിവസകത്ത സുംസ്ഥൊനും ഒ്ക്കു 
�കച്ചരടി ഒഴടിവ ദടിവസമൊയടി ആചരടികക്ണ്തൊകുന്.

  എന്നൊൽ സർക്ൊർ കജൊേടി നടപെടിനൊയടി തങ്ങളുകട 
�കച്ചരടി സ്ഥേങ്ങ�ടിൽ ഇരടികക്ണ്തൊയ കജൊേടി ഉ�� 

ക�ൊേീസു�ൊർ, ചവക് ജീവനക്ൊർ മുതേൊയവർ 
ഇതടികന ഒഴടിവ ദടിവസമൊയടി ആചരടിക്ൊൻ �ൊടടില്ല.

ഹജൂർ സർക്്യൂട്ടു �കച്ചരടി        ദടിവൊൻ ശങ്കരസുബ്ബയ്ർ,
�ീരുകമടു,

വല�ടിൽ നടിന്്...



\w. 04/BKÌv 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

4ഓണാശംസകൾ

സൊറങ്കതടി� പ്രശ് നങ്ങൾ മൂേും നടിർമെൊണും 
മുടങ്ങടിക്ടിടന്നടിരുന്ന �ടുത്തുരുത്തടി 

ജേഭവൻ ക�്ടിടത്തടികറെ ഒന്നൊും ഘ് നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീ�രടിച്ചു.  �ടുത്തുരുത്തടിയടിൽ 
റ�ര� വൊ്ർ അറതൊ�ടിറ്റടിയകട ജടില്ലൊ ഡടിവടിഷൻ 
ഓൈീസ് ആരുംഭടിച്ചതുും ജേഭവൻ നടിർമെൊണ 
�ദ്തടി അനവദടിച്ചതുും  മുൻ സർക്ൊരടികറെ 
�ൊേഘ്ത്തടിേൊയടിരുന്. ജേവടിഭവ വകുപെ് മന്തടി 
�ടി.കജ റജൊസൈ് പ്രറത്യ� തൊല്പര്യകമടുത്തൊണ് 
�ദ്തടി അനവദടിച്ചത്. ആദ്യഘ് നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തടിമ ഘ്ത്തടികേത്തടിയറപെൊൾ 
വടിവടിേ സൊറങ്കതടി� പ്രശ് നങ്ങൾ വകുപ്പുതേത്തടിൽ 
ഉന്നയടിക്കപെ്തടികന തുടർന്ന് നടിർമെൊണും മുടങ്ങടി. 
ഇറത തുടർന്ന് പുതുക്ടിയ എസ്റ്റടിറമറ്റ് തയ്ൊ�ൊക്ടി 
സമർപെടിറക്ണ്ടി വന്.   ഇക്ൊര്യത്തടിൽ തീർപെ് 
�ല്പടിക്ൊൻ �ഴടിയൊകത വൊ്ർ അറതൊ�ടിറ്റടി 
തേത്തടിലുും സർക്ൊർ തേത്തടിലുും വർഷങ്ങളുകട 
�ൊേതൊമസമൊണ് �ടിന്നീട് ഉണ്ൊയത്.  
ഇക്ൊര്യങ്ങൾക്് �രടിഹൊരമുണ്ൊക്കുന്നതടിന് 
നടിരവേടി റയൊ�ങ്ങ�ൊണ് എും.എൽ.എ. 
മുൻവ�കയടുത്ത്  വൊ്ർ അറതൊ�ടിറ്റടി 
ഉറദ്യൊ�സ്ഥകര �കങ്കടുപെടിച്ച്  വടി�ടിച്ചുറചർത്തത്.   
ഇതടികറെ കവ�ടിച്ചത്തടിൽ സർക്ൊർ തേത്തടിലുള്ള 
നട�ടടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീ�രടിച്ചതടികന  തുടർന്ന് 
ഡടിസും�ർ - ജനവരടി മൊസങ്ങ�ടിേൊയടി നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരൊരുംഭടിക്ൊൻ �ഴടിഞ്ഞു.  
ചുരുങ്ങടിയ സമയത്തടിനള്ളടിൽ ഒന്നൊും ഘ് ക�്ടിട 
നടിർമെൊണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീ�രടിച്ചു.

  �ടുത്തുരുത്തടിയടിൽ ഇറപെൊൾ 
വൊട�കക്്ടിടത്തടിൽ പ്രവർത്തടിക്കുന്ന വൊ്ർ 
അറതൊ�ടിറ്റടിയകട സ�് ഡടിവടിഷൻ ഓൈീസ്, നൊേ്  
കസക്ൻ ഓൈീസു�ൾ എന്നടിവയകട പ്രവർത്തനും 
വൊ്ർ അറതൊ�ടിറ്റടിക്്  സ്വന്തമൊയണ്ൊകുന്ന 
ജേഭവൻ മന്ടിരത്തടിറേക്് സ്ഥടിരമൊയടി മൊറ്റൊൻ 
�ഴടിയും എന്ള്ളതൊണ് പുതടിയ ഓൈീസ് 
സമുച്ചയത്തടികറെ ഏറ്റവും വേടിയ റന്ും.  

 റ�ൊ്യും - എ�ണൊകു�ും റ�ൊഡടിൽ 
�ടുത്തുരുത്തടി ജും�്ഷന് സമീ�ത്തൊയടി  വൊ്ർ 
അറതൊ�ടിറ്റടിയകട ഉടമസ്ഥതയടിലുള്ള സ്ഥേത്തൊണ് 
പുതടിയ ക�്ടിടസമുച്ചയും നടിർമെടിച്ചത്. എും.എൽ.എ. 
മുറന്നൊട്ടുവച്ച നടിർറദേശപ്ര�ൊരമൊണ് വൊ്ർ 
അറതൊ�ടിറ്റടിയകട �മ്പ് ഹൗസ് സ്ഥടിതടി കചയ്തടിരുന്ന 
സ്ഥേും പ്രറയൊജനകപെടുത്തടി ഓൈീസ് നടിർമെടിക്ൊൻ 
�ഴടിഞ്ത്.  ആദ്യഘ് നടിർമെൊണത്തടിന 
റവണ്ടി ഒരു റ�ൊടടി രൂ�യകട �ദ്തടിയൊണ് 
സർക്ൊർ നടപെൊക്ടിയടിട്ടുള്ളത്. ജേഭവകറെ 
മൂന്നൊും നടിേ നടിർമെടിക്കുന്നതടിന് �ഴടിഞ് 
സർക്ൊരടികറെ �ൊേഘ്ത്തടിൽ എും.എൽ.എ. 
യകട  �രടിശ്രമൈേമൊയടി ഒരു റ�ൊടടി രൂ� 
അനവദടിച്ചടിരുന്നത് ഇറപെൊൾ  മൊറ്റടിവച്ചടിരടിക്കു�യൊണ്. 
ഒന്നൊുംഘ്ും പൂർത്തീ�രടിച്ച റശഷും പുതുക്ടിയ 
ഭരണൊനമതടി നൽ�ൊനള്ള തീരുമൊനമൊണ് 
സർക്ൊർതേത്തടിൽ വ�കക്ൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.

     രണ്ൊുംഘ്ത്തടിൽ വൊ്ർ അറതൊ�ടിറ്റടിയകട ജടില്ലൊ 
അടടിസ്ഥൊനത്തടിലുള്ള �ടുത്തുരുത്തടി ഡടിവടിഷൻ 
ഓൈീസടികറെ പ്രവർത്തനത്തടിന് റവണ്ടിയള്ള സ്ഥേും 
സജ്ജമൊക്കുന്നതടിനൊണ് േക്്യമടി്ടിരടിക്കുന്നത്. 
ഇക്ൊര്യും യൊഥൊർത്ഥ്യമൊക്കുന്നതടിലൂകട ഇറപെൊൾ 
വൊട� ക�്ടിടത്തടിൽ പ്രവർത്തടിക്കുന്ന �ടുത്തുരുത്തടി 

ഡടിവടിഷൻ ഓൈീസുും,ജേഭവൻ മന്ടിരത്തടിറേക്് 
ക�ൊണ്ടുവരൊൻ �ഴടിയന്നതൊണ്.   ഇതടിനൊയടി  ഒരു 
റ�ൊടടി രൂ�യകട നടിർമെൊണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് 
പുതുക്ടിയ ഭരണൊനമതടി സർക്ൊർ നൽ�ണകമന്ന് 
ആവശ്യകപെ്് ജേവടിഭവ വകുപെ് മന്തടി 
ക�.കൃഷ്ണൻകു്ടിക്്  സമർപെടിച്ച നടിറവദനത്തടികറെ  
അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ സർക്ൊർ തുടർ നട�ടടി�ൾ  
ആരുംഭടിച്ചടിരടിക്കു�യൊണ്

     �ടുത്തുരുത്തടി നടിറയൊജ� മണ്ഡേത്തടിൽ 
ആവടിഷ് �രടിച്ച 'വടിഷൻ 2020' വടി�സന 
�ദ്തടിയടിൽ ഉൾകപെടുത്തടി നടിർമെൊണും 
പൂർത്തീ�രടിക്കുന്ന �ടുത്തുരുത്തടി ജേഭവൻ ഓൈീസ് 
സമുച്ചയത്തടികറെ  ഉദ്ഘൊടനും എത്രയും റവ�ും 
നടത്തൊൻ �ഴടിയന്ന വടിേത്തടിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അന്തടിമഘ്ത്തടിേൊണ്.  

കടുത്തുരുത്തി ബബപ്ാസ് ശറാഡ്  
െിർമ്മാണം അന്ിമഘട്ത്തിൽ 

 റ�ൊ്യും -  എ�ണൊകു�ും റ�ൊഡടിന് 
സമൊന്തരമൊയടി നടിർമെടിക്കുന്ന �ടുത്തുരുത്തടി ടൗൺ 
വ�പെൊസ് റ�ൊഡടികറെ അന്തടിമഘ്  നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് തുടക്ും കു�ടിച്ചു.

   തീരറദശ റ�ൊഡ് മുതൽ ചുള്ളടിറതൊട് വകരയള്ള 
വ�പെൊസ് റ�ൊഡടികറെ ഇരുവശറത്തക്കുും ഉള്ള 
ദൂര�രടിേടിയും, അതടിർത്തടിയും ക്രമീ�രടിക്കുന്നതടിനള്ള 

റടൊ്ൽ റസ്റ്റഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്  
തുടക്ുംകു�ടിച്ചുക�ൊണ്ൊണ് �ടുത്തുരുത്തടി 
വ�പെൊസ് റ�ൊഡടികറെ മൂന്നൊും ഘ്ത്തടിലുള്ള 
നടിർമെൊണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുംഭടിച്ചത്.  
�ടുത്തുരുത്തടി - ആപ്പുഴ തീരറദശ റ�ൊഡടിൽ നടിന്ും 
വ�പെൊസടിറേക്് പ്രറവശടിക്ൊനള്ള സർവ്വീസ് 
റ�ൊഡടികറെ അവേൻകമന്റുും ഇറതൊകടൊപെും 
�രടിറശൊേടിച്ച് തീർപെൊക്ടി. �ടുത്തുരുത്തടി 
വേടിയ റതൊടടിനും, ചുള്ളടി റതൊടടിനും കുറുക� 
നടിർമെടിക്കുന്ന രണ്് �ൊേങ്ങളുകടയും നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് തുടക്ും കു�ടിക്കുന്നതടിന് നട�ടടി 
സ്വീ�രടിച്ചു.

    വ�പെൊസ് റ�ൊഡടികറെ സമീ�ത്തുള്ള �ര 
ഭൂമടിയടിൽ കവള്ളകക്്്  പ്രശ് നങ്ങൾ �രമൊവേടി 
ഒഴടിവൊക്ൊൻ �ഴടിയന്ന വടിേത്തടിലുും  തീരറദശ 
റ�ൊഡടിലൂകട വൊഹന സൗ�ര്യും അനവദടിക്ൊൻ 
�ഴടിയന്ന വടിേത്തടിലുമൊണ് വേടിയ റതൊടടിന് 
കുറുക�യള്ള �ൊേും നടിർമെടിക്കുന്നത്. വ�പെൊസ് 
റ�ൊഡടിന് കുറുക� സു�മമൊയടി കവള്ളും ഒഴു�ടി 
റ�ൊ�ൊൻ �ഴടിയന്ന വടിേത്തടിൽ തൊഴത്തു �ള്ളടി 
ഭൊ�ും മുതൽ ജേ നടിർ�മന മൊർഗ്ഗങ്ങൾ �രമൊവേടി 
സ്ഥേങ്ങ�ടിൽ ഉൾകപെടുത്തടിയള്ള നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനങ്ങ�ൊണ് സ്വീ�രടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. 

   �ടുത്തുരുത്തടി ജും�്ഷനടിൽ നടിന്ും ആരുംഭടിക്കുന്ന 
സർവ്വീസ് റ�ൊഡ് നവീ�രടിക്കുന്നതടിനും 
ൈ് വ� ഓവറുും, വ�പെൊസ്  റ�ൊഡുും തമെടിൽ 
�ന്ടിപെടിക്കുന്ന റജൊേടി�ൾ പൂർത്തീ�രടിക്കുന്നത് 
സും�ന്ടിച്ചുും റ�ൊഡ് റസൈ്റ്റടി വടിഭൊ�ും 
വടിേയടിരുത്തൽ  നടത്തുന്നതടിനൊണ് 
തീരുമൊനടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. 

നവളിയന്നൂർ - കൂത്താട്ടുകുളം ലിഫ്റ്് 
ഇറിശഗഷൻ ട്രയൽ റൺ 

 കവ�ടിയന്നൂർ - കൂത്തൊട്ടുകു�ും േടിൈ്റ്റ് ഇ�ടിറ�ഷൻ 
�നൊൽ �മെീഷൻ കചയ്യുന്നതടിന് മുറന്നൊടടിയൊയടി 
എും വടി ഐ �ടി �നൊേടിലൂകട ജേവടിതരണും 
നടത്തടികക്ൊണ്് �ദ്തടിയകട രെയൽ �ൺ   
കൂത്തൊട്ടുകു�ും �ൊപ്പുജടി സ് കൂൾ ജും�്ഷനടിലുള്ള 
േടിൈ്റ്റ് ഇ�ടിറ�ഷൻ �മ്പ് ഹൗസടിൽ എും.എൽ.എ.  
നടിർവഹടിച്ചു.     

  �ദ്തടിയടിലൂകട കൂത്തൊട്ടുകു�ും �മ്പ് ഹൗസ് 
മുതൽ കവ�ടിയന്നൂർ ജും�്ഷനടിൽ �നൊൽ  
അവസൊനടിക്കുന്നത് വകര കവള്ളകമത്തടിക്ൊൻ 
�ഴടിയൂകമന്ും  കവ�ടിയന്നൂർ -  കൂത്തൊട്ടുകു�ും േടിൈ്റ്റ് 
ഇ�ടിറ�ഷൻ �നൊൽ യൊഥൊർത്ഥ്യമൊകുന്നതടിലൂകട 
�ൊർഷടി� റമഖേയകട പുറരൊ�തടിക്കുും കുടടികവള്ള 
ക്ൊമും �രടിഹരടിക്കുന്നതടിനും, ജേ റരേൊതസ്സു�ൾ 
സമൃദ്മൊകുന്നതടിനും സഹൊയ�രമൊകുകമന്ും  
എും.എൽ.എ. ചൂണ്ടിക്ൊ്ടി. 

 ഇ�ടിറ�ഷൻ റപ്രൊജക്ട് ചീൈ് എൻജടിനീയർ, 
സൂപ്രണ്ടിും�് എൻജടിനീയർ, �ടി�വും ഡടിവടിഷൻ 
എ�് സടി�്യൂ്ീവ് എൻജടിനീയർ, ജനപ്രതടിനടിേടി�ൾ, 
രൊഷ്ടീയ �ക്ടി റനതൊക്ൾ തുടങ്ങടിയവർ ചടങ്ങടിൽ  
സും�ന്ടിച്ചു.

കാരിശക്കാട് അംഗൻവാടി നകട്ിടത്തിനറെ 
െിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു

മു�ക്കു�ും ഗ്ൊമ �ഞ്ചൊയത്തടികേ 62-ൊും നമ്പർ 
�ൊരടിറക്ൊട് അും�ൻവൊടടിക്ൊയടി  എും.എൽ.എ. 
ൈണ്ടിൽ നടിന്ന് 15 േക്ും രൂ� കചേവഴടിച്ച്  നടിർമെടിച്ച 
പുതടിയ ക�്ടിട സമുച്ചയത്തടികറെ  ഉദ്ഘൊടനും  

എും.എൽ.എ. നടിർവ്വഹടിച്ചു. വർഷങ്ങ�ൊയടി 
വൊട�കക്്ടിടത്തടിൽ പ്രവർത്തടിച്ചടിരുന്ന �ൊരടിറക്ൊട് 
അും�ൻവൊടടിക്് സ്വന്തമൊയടി ഒരു ക�്ടിടും എന്നത്  
മുഴുവൻ ജനങ്ങളുകടയും സ്വപ്നമൊയടിരുന്

ISp¯pcp¯nbnse hnI-k-\ ]-²-XnIÄ
ശമാൻസ് ശജാസഫ് �ടുത്തുരുത്തടി

സൊമൊജടികരുഡെ നടിട�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ
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മനഷ്യരക്തത്തടികേ ചുവന്ന രക്തൊണുക്ൾ ഓ�് സടിജകറെ 
അഭൊവും മൂേും അരടിവൊ�ടികറെ ആകൃതടിയൊയടി മൊറുന്ന 

�ൊരമ്പര്യറരൊ�മൊണ് സടിക്ടിൾ കസൽ അനീമടിയ അഥവൊ 
അരടിവൊൾ റ�ൊശ റരൊ�ും.  സുംസ്ഥൊനത്ത് വയനൊട് 
ജടില്ലയടികേ തറദേശീയരൊയ കച്ടി/�ണടിയ വടിഭൊ�ങ്ങ�ടിലുും 
ചടിേ ആദടിവൊസടി റ�ൊത്രവടിഭൊ�ങ്ങ�ടിലുും അ്പെൊടടിയടികേ 
ചടിേ ആദടിവൊസടി വടിഭൊ�ങ്ങ�ടിലുും ഈ റരൊ�ും കൂടുതേൊയടി 
�ണ്ടുവരുന്.  സമൂഹത്തടിൽ �ടിന്നൊക്ും നടിൽക്കുന്ന 
കുടുും�ങ്ങ�ടികേ റരൊ�ടി�ൾ വടിദ്യൊഭ്യൊസ, സൊമൂഹടി�, ആറരൊ�്യ 
റമഖേ��ടിൽ റനരടിടുന്ന കവല്ലുവടി�ടി�ൾ സും�ന്ടിച്ച വടിഷയും 
നടിയമസഭയകട �ടിന്നൊക് സമുദൊയറക്മും സും�ന്ടിച്ച 
സമടിതടി �ഠനവടിറേയമൊക്ടി.

 വയനൊട്, �ൊേക്ൊട് ജടില്ല��ടികേ വടിവടിേ പ്രറദശങ്ങ�ടികേ 
സടിക്ടിൾകസൽ അനീമടിയ റരൊ�ടി�ൾ റനരടിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ 
സും�ന്ടിച്ച് ആറരൊ�്യും, �്ടി�വർഗ്ഗും, സൊമൂഹ്യനീതടി, 
വടിദ്യൊഭ്യൊസും, തറദേശസ്വയുംഭരണും, �വനയു തുടങ്ങടിയ 
വകുപ്പു��ടിൽ നടിന്ന് സമടിതടി വടിവരങ്ങൾ റശഖരടിച്ചു.  
�ടിറപെൊർട്ടു�ൾ �ഠന വടിറേയമൊക്കു�യും വയനൊട് ജടില്ലയടിൽ 
സന്ർശനും നടത്തടി വടിവടിേ വകുപ്പു�ളുകട ജടില്ലൊതേ 
ഉറദ്യൊ�സ്ഥരുമൊയടി ചർച്ച നടത്തു�യും കചയ്തതടികറെ 
അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ തയ്ൊ�ൊക്ടിയ പ്രറത്യ� �ടിറപെൊർ്് മൊർച്ച് 
13 ന് സഭയടിൽ സമർപെടിച്ചു.

 റേൊ�ത്തടികേ ഒട്ടുമടിക് രൊജ്യങ്ങ�ടിലുും സടിക്ടിൾകസൽ 
അനീമടിയ റരൊ�ടി�ളുണ്്.  അത്തരും റരൊ�ടി�ൾക്് 
കമച്ചകപെ് ജീവടിത സൊഹചര്യങ്ങൾ േഭ്യമൊക്കുന്നതടിനൊൽ 
റരൊ�ത്തടികറെ �ൊഠടിന്യും അവകര സൊരമൊയടി �ൊേടിക്കുന്നടില്ല.  
വയനൊടടികേയും അ്പെൊടടിയടികേയും റരൊ�ടി�ൾക്് 
ഉ�ജീവനത്തടിന് �ഠടിനൊേ്വൊനും കചറയ്ണ്ടിവരുന്നതുും 
റ�ൊഷ�ൊഹൊരക്കു�വും സൊമ്പത്തടി��രൊേീനത�ളുും 
റരൊ�തീവ്രത വർദ്ടിപെടിക്കുന്നതൊയടി സമടിതടി വടിേയടിരുത്തടി. 
നടിേവടിൽ സടിക്ടിൾകസൽ അനീമടിയ റരൊ�ും സും�ന്ടിച്ച 
�റവഷണറ�ന്ദും പ്രവർത്തടിക്കുന്നത് റ�ൊഴടിറക്ൊട് കമഡടിക്ൽ 
റ�ൊറ�ജടിേൊണ്.  എന്നൊൽ കൂടുതൽ റരൊ�ടി�ൾ വയനൊട് 
ജടില്ലയടിേൊണു��ത്.   റരൊ�പ്രതടിറരൊേനത്തടിനും റരൊ�ടി�ൾക്് 
�ൊര്യക്മവും നൂതനവമൊയ ചടി�ടിത് നൽകുന്നതടിനും 
സഹൊയ�രമൊയ വടിേത്തടിൽ ഒരു �ടിസർച്ച് കസറെർ 
മൊനന്തവൊടടി ജടില്ലൊ ആശു�ത്രടിയടിൽ ആരുംഭടിക്ണകമന്ും 
ഇത്തരും റരൊ�ടി�ൾക്ൊയടി ആശു�ത്രടിയടിൽ തൊഴകത്ത 
നടിേയടിൽ ഒരു വൊർഡ് നടിർമെടിക്ണകമന്ും സമടിതടി ശടി�ൊർശ 
കചയ്തു.  വയനൊട് ജടില്ല ആശു�ത്രടിയടിൽ റരൊ�ൊരുംഭും മുതൽ 
ഗരുതരൊവസ്ഥയടികേത്തുന്നതു വകരയ�� റരൊ�ടി�ക� 
ചടി�ടിത്ടിക്ൊൻ �ഴടിയന്ന സുംവടിേൊനങ്ങറ�ൊടു കൂടടിയ 
പ്രറത്യ� വടിഭൊ�ും ആരുംഭടിക്ണകമന്ും സമടിതടി നടിർറദേശടിച്ചു.

 വയനൊട് ജടില്ലയടിൽ നടിേവടിലു�� സടിക്ടിൾകസൽ 
റപ്രൊജക്ട്  വടിപുേീ�രടിച്ച് റരൊ�നടിർണ്ണയത്തടിനും മുഴുവൻ 

റരൊ�ടി�ക� �കണ്ത്തുന്നതടിനും  വടിവടിേ തരത്തടിലു�� 
�ദ്തടി�ൾ ഏറ�ൊ�ടിപെടിക്കുന്നതടിനമൊയടി ഒരു പ്രറത്യ� 
യൂണടിറ്റ് ആരുംഭടിക്ണകമന്ും  അതടികറെ നടത്തടിപെടിനൊയടി 
ചടി�ടിത്ൊരും�ത്തു�� ഒരു റനൊഡൽ ഓൈീസക� 
നടിയമടിക്ണകമന്ും സമടിതടി �ടിറപെൊർ്ടിൽ ശടി�ൊർശ കചയ്തു.

 സടിക്ടിൾകസൽ അനീമടിയ റരൊ�ടി�ൾക്് ക�ൻഷൻ, റരൊ� 
തടിരടിച്ച�ടിയൽ �ൊർഡ് തുടങ്ങടിയവ േഭടിക്കുന്നതടിനൊവശ്യമൊയ 
റരൊ� സർ്ടിൈടിക്റ്റു�ൾ റ�ൊഴടിറക്ൊട് കമഡടിക്ൽ 
റ�ൊറ�ജടിൽ നടിന്നൊണ് നൽ�ടിവരുന്നത്.  യൊത്രൊറക്ശും 
അനഭവടിക്കുന്ന ഇത്തരും റരൊ�ടി�ൾക്കു റവണ്ടി റരൊ� 

സർ്ടിൈടിക്റ്റു�ൾ അതതു ജടില്ല��ടിൽ തകന്ന നൽ�ൊന�� 
സുംവടിേൊനും സർക്ൊർ തേത്തടിൽ ഉണ്ൊ�ണകമന്ന് സമടിതടി 
ശടി�ൊർശ കചയ്തു.

 വയനൊട്, അ്പെൊടടി റമഖേ��ടിൽ ശൊരീരടി� റവദന 
അനഭവടിക്കുന്ന സടിക്ടിൾ കസൽ അനീമടിയ റരൊ�ടി�ൾക്് 
ഉ�ജീവനത്തടിന് �ൊയടി�ൊേ്വൊനും കചറയ്ണ്ടിവരുന്കവന്ന് 
സമടിതടി നടിരീക്ടിച്ചു.  നടിേവടിൽ �്ടി�വർഗ്ഗക്ൊരൊയ 
റരൊ�ടി�ൾക്് പ്രതടിമൊസ േനസഹൊയമൊയടി 2,500/- രൂ�യും 
മറ്റു��വർക്് 2,000/- രൂ�യമൊണ് നൽ�ടിവരുന്നത്.  
ഈ തു� അ�ര്യൊപ്തമൊകണന്ന് സമടിതടി വടിേയടിരുത്തടി.  
റരൊ�വും റരൊ�ടി�ൾ അനഭവടിക്കുന്ന റരൊ�തീവ്രതയും 
സമൊനമൊയതടിനൊൽ �ൊറ്റ��ടി വ്യത്യൊസമടില്ലൊകത എല്ലൊവർക്കുും 
5,000/- രൂ� വീതും പ്രതടിമൊസ േനസഹൊയമൊയടി 
നൽ�ണകമന്ന് സമടിതടി �ടിറപെൊർ്ടിൽ ചൂണ്ടിക്ൊട്ടുന്.

 അരടിവൊൾ റ�ൊശ റരൊ�ടി�ൾറക്ൊ. അവകര �രടിചരടിക്കുന്ന 
ആശ്രടിതർറക്ൊ സ്വയും കതൊഴടിൽ �ദ്തടിക്ൊയടി �ടിന്നൊക് 

വടിഭൊ� വടി�സന വകുപെ് ഗ്ൊറെ് നൽകുന്ന �ദ്തടിയടിൽ 
അൻ�തു വയസടിന മു��ടിലു��വകര കൂടടി ഉൾകപെടുത്തു�, 
റരൊ�ടി�ൾക്ൊയടി പ്രറത്യ� കതൊഴടിൽ �രടിശീേന റ�ന്ദും 
ആരുംഭടിക്കു� എന്നീ ശടി�ൊർശ�ളുും �ടിറപെൊർ്ടിലുണ്്.

 അരടിവൊൾറ�ൊശ റരൊ�ടി��ൊയ വടിദ്യൊർത്ഥടി�ൾക്് 
പ്സ് വൺ �ഠനത്തടിനൊയടി അവർ ആവശ്യകപെടുന്ന, 
വീടടിനടുത്തുതകന്നയ�� സ് കൂളു��ടിൽ പ്രറവശനും 
നൽ�ണകമന്ും കു്ടി�ളുകട ഉന്നതവടിദ്യൊഭ്യൊസും പൂർണ്ണമൊയും 
സർക്ൊർ ഏകറ്റടുക്ണകമന്ും സമടിതടി സർക്ൊരടിറനൊട് 
ആവശ്യകപെട്ടു.

 2016 കേ ഭടിന്നറശഷടിക്ൊരുകട സുംരക്ണനടിയമപ്ര�ൊരും 
അരടിവൊൾ റ�ൊശ റരൊ�ടി�ക� ഭടിന്നറശഷടി വടിഭൊ�ത്തടിൽ 
ഉൾകപെടുത്തടിയടിട്ടുകണ്ങ്കടിലുും നടിയമും സുംസ്ഥൊനത്ത് 
പൂർണ്ണമൊയും നടപെടിേൊക്ടിയടി്ടില്ല എന്ന് സമടിതടി വടിേയടിരുത്തടി. 
നടിയമും സും�ന്ടിച്ച സുംസ്ഥൊനതേ ച്ങ്ങളുകട രൂ�ീ�രണും 
അടടിയന്തരമൊയടി പൂർത്തീ�രടിച്ച് നടപെടിേൊക്ണകമന്ന് സമടിതടി 
ശടി�ൊർശ കചയ്തു..

 സുംസ്ഥൊനത്ത് അരടിവൊൾ റ�ൊശ റരൊ�ും �ണ്ടുവരുന്ന 
പ്രറദശങ്ങ�ടികേ  റരൊ�ടി�ളുകടയും റരൊ�വൊഹ�രുകടയും 
കൃത്യമൊയ �ണക്കു�ൾ റശഖരടിക്ണകമന്ും തേമു���ടിറേക്് 
റരൊ�ും ��രൊതടിരടിക്കുന്നതടിന�� മൊർഗ്ഗങ്ങൾ സും�ന്ടിച്ച് 
റ�ൊേവൽക്ണും നടത്തണകമന്ും സമടിതടി ശടി�ൊർശ 
കചയ്തു.

 �ടിന്നൊക് സമുദൊയറക്മും സും�ന്ടിച്ച സമടിതടി 
(2019-2021) അദ്്യക്ൻ ചടിറ്റയും റ�ൊ�കുമൊ�ൊണ് 
സമടിതടിയകട ഏഴൊമത് �ടിറപെൊർ്് സഭയടിൽ സമർപെടിച്ചത്.

AcnhmÄ tImi tcmKnIfpsS                         
{]iv\§Ä kw_Ôn¨ 

kanXn dnt¸mÀ«v
െിറ്യം ശഗാേകുമാർ എം.എൽ.എ  

സഭൊസമടിതടി �ടിറപെൊർട്ടു�ൾ

  Cþ\nbak`m ]²Xn: tkm^vävshbÀ hnIk\w ]ptcmKan¡p¶p
ഇ-നടിയമസഭ �ദ്തടിയകട ആപ്ടിറക്ഷകറെ 

ഭൊ�മൊയടി സഭൊസും�ന്ടിയൊയ 
ഇൻ-ഹൗസ്, ഓൈീസ് അഡ്മടിനടിസ് റരെഷകറെ 
ഭൊ�മൊയ ERP എന്നീ റസൊൈ്റ്റ് കവയർ 
ഘട�ങ്ങൾ സമൊന്തരമൊയടി വടി�സടിപെടിച്ച് 
േഭ്യമൊക്കുന്നതടിനള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പുറരൊ�മടിച്ചു വരുന്.  ERP കമൊഡ്യൂൾ 
തയ്ൊ�ൊക്കുന്നതുമൊയടി �ന്കപെ്് നടിയമസഭൊ 
കസക്രറ്�ടിയറ്റടികേ അക്ൗണ്് സ്, സർവ്വീസസ് 
വടിഭൊ�ങ്ങളുും  നടിയമസഭൊ റഹൊസ്റ്റൽ കമറമ്പഴ് സ് 
അമടിനീറ്റീസ് വടിഭൊ�ങ്ങളുും ULTS ടീമുമൊയടി 
ചർച്ച�ൾ നടത്തടി.  നടിയമനടിർമെൊണവമൊയടി 
�ന്കപെ് �ടിൽസ്  റമൊഡ്യൂ�ടികറെ വയർകഫ്യടിും 
ഡടിവസൻ അപ്രൂവൽ ഘ്ത്തടിേൊണ്.  
 റചൊദ്യങ്ങളുകട റനൊ്ീസു�ൾ 
അും�ങ്ങ�ടിൽ നടിന്ും ഓൺവേനൊയടി 
േഭ്യമൊക്കു�.  അവയകട റപ്രൊസസ്ടിും�്, 
റചൊദ്യങ്ങളുകട ഉത്തരങ്ങൾ വകുപ്പു��ടിൽ 
നടിന്ും ഓൺവേനൊയടി േഭ്യമൊക്കു� എന്നടിവ 
പ്രൊവർത്തടി�മൊക്കുന്നതടിനള്ള  �്വസ്റ്റ്യൻ 
കമൊഡ്യൂൾ, സഭയകട റമശപ്പു�ത്ത് വയ്ക്കുന്നതടിനള്ള 
റരഖ�ൾ ഓൺവേനൊയടി േഭ്യമൊക്കുന്നതടിനും 
അവ സഭയടിൽ സമർപെടിക്കുന്ന മു�യ്ക് സഭയ്ക്കുള്ളടിൽ 
അും�ങ്ങൾക്് േഭ്യമൊക്കുന്നതടിനമുള്ള സടി.�ടി.

എൽ  കമൊഡ്യൂൾ എന്നടിവയടിൽ പ്രൊഥമടി�മൊയടി 
ചൂണ്ടിക്ൊ്ടിയ ന്യൂനത�ൾ �രടിഹരടിച്ച് 
നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റടികറെ കടസ്റ്റടിും�ടിനൊയടി 
(UAT) േഭ്യമൊയടിട്ടുണ്്.  എല്ലൊ ദടിവസവും 
ഉച്ചയ്ക് റശഷും 2.00 മുതൽ 5.00 മണടിവകര 
റ�ൊർ ടീും അും�ങ്ങക�യും �ന്കപെ് 
കസക്നടികേ അസടിസ്റ്റന്റുമൊകരയും ഉൾകപെടുത്തടി 
ഇൻറൈൊേൊ�ടിൽ വച്ച് ഈ കടസ്റ്റടിും�് 
നടന്വരുന്. 
 സൊമൊജടി�രുകട റചൊദ്യങ്ങൾ 
ഓൺവേനൊയടി േഭ്യമൊക്കുന്നത് സും�ന്ടിച്ച് 
�ൊർേകമറെ�ടി �ൊർ്ടി ഓൈീസടികേ 
ഉറദ്യൊ�സ്ഥരുമൊയും ഉത്തരങ്ങൾ 
ഓൺവേനൊയടി േഭ്യമൊക്കുന്നത് സും�ന്ടിച്ച് 
ക�ൊതുഭരണവകുപെ്, േന�ൊര്യവകുപെ്, 
�ൊർേകമറെ�ടി�ൊര്യവകുപെ്, ഐ.ടടി.മടിഷൻ 
എന്നടിവ യടികേ ഉറദ്യൊ�സ്ഥരുമൊയടി 
ചർച്ച നടത്തു�യും ക�ൊതുഭരണവകുപെ് 
പുതുതൊയടി വടി�സടിപെടിച്ച ആപ്ടിറക്ഷനമൊയടി 
ഇ-നടിയമസഭൊ ആപ്ടിറക്ഷൻ ഇറെറഗ്റ്റ് 
കചയ്യുന്നതടിനള്ള സൊറങ്കതടി�ത്വും സും�ന്ടിച്ച് 
സടി-ഡടിറ്റുമൊയടി ചർച്ച നടത്തു�യും കചയ്തു.  
അും�ങ്ങൾക്കുള്ള കമൊവ�ൽ ആപ്ടിറക്ഷൻ 
വടി�സടിപെടിക്കുന്നതടിനള്ള നട�ടടി�ളുും ആരുംഭടിച്ചു.  

ഇ-നടിയമസഭൊ ആപ്ടിറക്ഷനടിൽ ഉടൻ 
തയ്ൊ�ൊക്കുന്ന കമൊഡ്യൂളു��ടിൽ അും�ങ്ങൾക്് 
�രടിശീേനും നൽകുന്നതടിനള്ള കരെയടിനടിും�് 
കമറ്റീരടിയൽ തയ്ൊ�ൊക്ടി വരുന്. 
  ഇ-നടിയമസഭൊ �ദ്തടിയമൊയടി �ന്കപെട്ടുള്ള 
ൈർണടിച്ചർ �ീ-അവേൻകമറെ് റജൊേടി�ൾ 
നടിർവ്വഹടിക്കുന്നത് സും�ന്ടിച്ച് �രൊ�ൊയടിട്ടുണ്്.  
അഡ്മടിനടിസ് റരെറ്റീവ് റ്ൊക്ടികേ സർവ്വീസസ് 
കസക്ന��ടികേ ഇേക്ടടിക്ൽ കനറ്റ് 
വർക്ടിും�് റജൊേടി�ൾ പുറരൊ�മടിക്കുന്.  
ഡൊറ്റൊ കസറെർ സ്ഥൊ�ടിക്കുന്നതടിനള്ള 
സടിവടിൽ വർക്കു�ൾ ആരുംഭടിച്ചടിട്ടുണ്്.  
അും�ങ്ങളുകട ഹൊജർ റരഖകപെടുത്തുന്നതടിനൊയടി 
ൈടിും�ർപ്രടിറെ് ഡടിവവസു�ൾ സഭയ്ക്കുള്ളടിൽ 
സ്ഥൊ�ടിക്കു�യണ്ൊയടി. എല്ലൊ അും�ങ്ങളുകടയും 
ൈടിും�ർപ്രടിറെ് ഡൊറ്റ റശഖരടിച്ചതടിന് റശഷും 
�റയൊകമരെടി�് അറ്റൻഡൻസ്, ഇ-റവൊ്ടിും�് 
എന്നടിവ നടപെൊക്ൊനൊവകമന്ന് പ്രതീക്ടിക്കുന്.  
 �ദ്തടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏറ�ൊ�ടിപെടിക്കുന്നതടിന്  എല്ലൊമൊസവും സ്റ്റടിയ�ടിും�് 
�മെടിറ്റടിയമൊയും ആഴ്ചറതൊറുും ഐ.ടടി. വടിഭൊ�ും 
ഉറദ്യൊ�സ്ഥരുമൊയും  ULTS ടീും അവറേൊ�ന 
റയൊ�ങ്ങൾ റചർന് വരുന്.
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6ഓണാശംസകൾ

1957  ഏപ്രടിൽ 30 ന് സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ച 
1957 കേ റ�ര� കുടടികയൊഴടിപെടിക്ൽ 

നട�ടടി�ൾ നടിറുത്തടിവയ്കൽ (റ�ര� റസ്റ്റ ഓൈ് 
എവടിക്ൻ കപ്രൊസീഡടിും�് സ്) �ടിൽ  റമയ് 8 ന്  സഭ 
�ൊസൊക്ടി.  �ടിൽ �ൊസൊക്കുന്നതടിന് സൊേൊരണ 
നട�ടടിക്രമങ്ങ�ടിൽ ഇ�വ് വരുത്തടിയടിരുന്. �ടില്ലടിന് 
റമയ് 25 ന്  �വർണ്ണറുകട  അനമതടി േഭടിച്ചു.  അറത 
സഭൊ സറമെ�നത്തടിൽ തകന്ന നടിയമത്തടിൽ 
റഭദ�തടിവരുത്തുന്നതടിന് �ടിൽ അവതരടിപെടിച്ച് റ�ര� 
നടിയമസഭ ചരടിത്രത്തടിൽ ഇടും റനടടി.  

 നടിയമത്തടികറെ നൊേൊും വകുപെടിൽ 
ഒരൊക� അയൊളുകട വ�വശഭൂമടിയടിൽ 
നടിന്ന് ഒഴടിപെടിക്കുന്നതടിറനൊ 1957 കേ 
റ�ര� കുടടികയൊഴടിപെടിക്ൽ നട�ടടി 
നടിറുത്തടി വയ്കൽ ഓർഡടിനൻസ് നടപെടിൽ 
വരുന്നതടിന മുമ്പ് വ�വശഭൂമടി 
സും�ന്ടിച്ച �ൊ്കുടടിശേടി� 
ഈടൊക്കുന്നതടിറനൊ വ�വശഭൂമടിയകട 
ഉ�റയൊ�വും അനഭവവും മൂേും 
ഉണ്ൊയടിട്ടുള്ള നഷ്�രടിഹൊരത്തടിറനൊ 
യൊകതൊരു റ�ൊടതടിയടിലുും വ്യവഹൊരറമൊ 
മറ്റു നട�ടടി�റ�ൊ നടത്തൊൻ �ൊടടില്ല എന്ന്  
വ്യവസ്ഥ  കചയ്തടിരുന്. ഇത് സും�ന്ടിച്ച് 
റ�ൊടതടി��ടിൽ തീർപെൊ�ൊകത �ടിടക്കുന്ന 
എല്ലൊ വ്യവഹൊരങ്ങളുും മറ്റു നട�ടടി�ളുും 
നടിറുത്തടി വയ് റക്ണ്തൊണ് എന്ും 
വ്യവസ്ഥ കചയ്തടിരുന്.   എന്നൊൽ 
നൊേൊും വകുപെടികറെ ക്ടിപ്തനടി�ന്നയടിൽ 
ഈ വകുപെടിലുള്ള യൊകതൊന്ും 
തകന്ന വ�വശവസ്തുവടിൽ നടിന്ന് 
കുടടികയൊഴടിപെടിക്കേൊഴടിക� ഭൂമടി �ൊ്ും 
ക�ൊടുത്തടിട്ടുള്ള ആൾക്്  എകന്തങ്കടിലുും 
ആശ്വൊസും നൽകുന്നതടിന് റ�ൊടതടിക്് 
�ൊേ�മൊകുന്നതല്ല എന്ും വ്യവസ്ഥ 
കചയ്തടിരുന്. ക്ടിപ്തനടി�ന്നയടികേ 
വ്യവസ്ഥ  കൃഷടിക്ൊരുറടയും 
കുടടിയൊന്മൊരുറടയും തൊല്പര്യങ്ങക� 
റദൊഷ�രമൊയടി �ൊേടിക്കുന്നതൊയടിരുന്.  
നൊേൊും വകുപെടികറെ ക്ടിപ്തനടി�ന്ന നീക്ും 
കചയ്യുന്നതടിനൊയൊണ് ഉടനടടി റഭദ�തടി 
�ടിൽ ക�ൊണ്ടുവറരണ്ടി വന്നത്. 

 1957 റമയ് 7 നൊണ്  റ�ര� റസ്റ്റ 
ഓൈ് എവടിക്ൻ കപ്രൊസീഡടിും�് സ് 
�ടിൽ �രടി�ണനയ് കക്ടുക്ണകമന്ന 
പ്രറമയും മന്തടി ക�.ആർ.�ൗരടി  അവതരടിപെടിച്ചത്.  
ഭൂമടി വ�വശും  വച്ച് കൃഷടി കചയ്തുക�ൊണ്ടിരടിക്കുന്ന 
�ർഷ�രടിൽ നടിന്ും  ജന്മടിക്് ഭൂമടി ഒഴടിപെടിക്ൊൻ 
�ഴടിയൊത്തവടിേും നടിയമമുണ്ൊക്ൊനൊണ് �ടിൽ 
അവതരടിപെടിക്കുന്നത് എന്ന് മന്തടി  അ�ടിയടിച്ചു. മേ�ൊർ 
കടനൻസടി ആക്റ് 1929, ടടി.സടി.പ്രടിവൻഷൻ ഓൈ് 
എവടിക്ൻ ഓൈ് കുടടി�ടിടപ്പു�ൊർ ആക്റ് 1955 
എന്നീ നടിയമങ്ങ�ടിൽ  ഭൂവടമകയ സും�ന്ടിച്ചുും 
കുടടി�ടിടപ്പു�ൊകര സും�ന്ടിച്ചുും അടങ്ങടിയടിരടിക്കുന്ന 
സും�തമൊയ തത്വങ്ങൾ ഏ�ീ�രടിക്കുന്നതടിന കൂടടി 
റവണ്ടിയൊണ് �ടിൽ അവതരടിപെടിച്ചടിട്ടുള്ളകതന്ും  മന്തടി 
വടിശദീ�രടിച്ചു.   1957 കേ ഒന്നൊും  ഓർഡടിനൻസൊയ 
ഒഴടിപെടിക്ൽ നടിറരൊേന ഓർഡടിനൻസടികറെ 
�ൊേൊവേടി  �ഴടിയൊ�ൊയതടിനൊൽ ഉടകനതകന്ന �ടിൽ 
�ൊസൊറക്ണ്തുകണ്ന്ും മന്തടി  അ�ടിയടിച്ചു.  

 �ടിൽ കസേക്ട് �മെടിറ്റടിക്് അയയ്കണകമന്ന പ്രറമയും 
പ്രതടി�ക്റനതൊവ് �ടി.ടടി.ചൊറക്ൊ അവതരടിപെടിച്ചു.  
�ടില്ലടികേ രണ്ൊും വകുപെടിൽ 'റഹൊൾഡടിും�് ' എന്നതടിന 
ക�ൊടുത്തടിരടിക്കുന്ന നടിർവ്വചനും �ര്യൊപ്തമകല്ലന്ും 
കചറു ഭൂവടമ�ളുകട അവ�ൊശും ഇല്ലൊതൊകുകമന്ന 
രീതടിയടിൽ വ്യവസ്ഥ�ൾ ഉൾകപെടുത്തടിയടിട്ടുള്ള ഒരു 
�ടിൽ നടിയമമൊക്കുന്നത് സൊധൂ�രടിക്ൊനൊ�ടികല്ലന്ും 
�ടി.ടടി.ചൊറക്ൊ അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു. വൊരും, ശമ്പ��ൊ്ും 
എന്നടിവയകട നടിർവ്വചനങ്ങൾ  �ടില്ലടിൽ 
എവടികടയമടികല്ലന്ും ഓർഡടിനൻസടികറെ �ൊേൊവേടി 

�ഴടിയറമ്പൊൾ അത് പുനർവടി�ും�രകപെടുത്തൊ 
വന്നതൊകണന്ും  അക്ൊരണും ചൂണ്ടിക്ൊ്ടി വടിശദമൊയ 
�ഠനും നടത്തൊകത �ടിൽ �ൊസൊക്കുന്നതടിറനൊട് 
റയൊജടിപെടികല്ലന്ും ചൂണ്ടിക്ൊ്ടി �്ും എ.തൊണു�ടിള്ള 
സർക്ൊരടികറെ നടിേ�ൊടടികന ശക്തമൊയടി എതടിർത്തു.  
�ടില്ലടിൽ ചടിേ ന്യൂനത�ൾ ഉകണ്ന്ന് സമെതടിച്ച 
�ടി.റ�ൊവടിന്�ടിള്ള ഒരു ഭൂനടിയമും ഉണ്ൊകുന്വകര 
ആറരയും ഒഴടിപെടിക്രുത് എന്ന വടിചൊരറത്തൊടു കൂടടിയൊണ് 
�ടിൽ  ക�ൊണ്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നത് എന്ന് അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു.  
�ടിൽ മൊറ്റടിവയ്കരുകതന്ും �ടിൽ കസേക്ട് 

�മെടിറ്റടിക്് വടിടുന്നതടിനള്ള പ്രറമയങ്ങൾ  
�ടിൻവേടിക്ണകമന്ും റതൊപെടിൽ 
ഭൊസ് ക്രൻ�ടിള്ള അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു. 
റജൊസൈ് ചൊഴടിക്ൊട്, ക�ൊന്ന� ജടി. 
ശ്രീേർ, എും.ചടയൻ, ടടി.ഒ.�ൊവൊ 
എന്നടിവർ �ടിൽ കസേക്ട് �മെടിറ്റടിക്് 
അയയ്കണകമന്ന പ്രറമയകത്ത അനകൂേടിച്ച്  
സുംസൊരടിച്ചു. �ടില്ലടികറെ ചുമതേയള്ള മന്തടി 
ചർച്ച അവസൊനടിപെടിക്കുന്നതടിനറവണ്ടി 
റക്ൊഷർ റമൊഷൻ അവതരടിപെടിച്ചു.  ഇ.�ടി.
�ൗറേൊസ് ഇതടികന എതടിർത്തു.  സ്ീക്ർ 
റക്ൊഷർ റമൊഷൻ �രടി�ണടിക്കുന്നതടിന  
മുമ്പൊയടി എും.നൊരൊയണക്കുറുപെടിനകൂടടി  
സുംസൊരടിക്കുന്നതടിന് അവസരും 
നൽ�ടി.  സമവർത്തടിപെ്ടി�യടിൽകപെടുന്ന 
ഒരു വടിഷയകത്ത സും�ന്ടിച്ച 
നടിയമനടിർമെൊണത്തടിന് പ്രസടിഡറെടികറെ  
അനമതടി ആവശ്യമൊകണന്ന് 
ഭരണഘടനയകട അനറഛേദും 213, 
254 എന്നടിവ ഉദ്രടിച്ചുക�ൊണ്് 
എും.നൊരൊയണക്കുറുപെ് അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു. 
�ടിൽ പൂർവ്വ�ൊേപ്രൊ�േ്യറത്തൊകട 
�ൊസൊകുറമ്പൊൾ ചടിേ 
സൊറങ്കതടി�തടസ്ങ്ങൾ ഉണ്ൊകുകമന്ും  
�ടിൽ കസേക്ട്  �മെടിറ്റടിക്് അയച്ച്  
ഇരുഭൊ�ത്തുമുള്ള അും�ങ്ങൾ  
നടിഷ്പക്മൊയടി ആറേൊചടിച്ച്  
പ്രതടി�ക്ൊും�ങ്ങളുകട റഭദ�തടി�ൾ കൂടടി  
സ്വീ�രടിച്ചുക�ൊണ്് �ടില്ലടികേ അവ്യക്തത 
നീക്ടി പുറരൊ�മന�രമൊയ രീതടിയടിൽ 
�ടിൽ നടിയമമൊക്ണകമന്ും അറദേഹും 
ആവശ്യകപെട്ടു.

 സ്ീക്ർ റക്ൊഷർ റമൊഷൻ 
സഭയകട �രടി�ണനയ്ക് വടിട്ടു.   ചർച്ച  

അവസൊനടിപെടിക്ൊനള്ള പ്രറമയകത്ത 
സഭ  അനകൂേടിക്കു�യും  റവൊക്ടുപെടിൽ  റക്ൊഷർ 
റമൊഷൻ  �ൊസൊവ�യും കചയ്തു.  കസേക്ട് �മെടിറ്റടിക്് 
അയയ്കണകമന്ന പ്രറമയും �ടിൻവേടിക്ണകമന്ന് മന്തടി 
അഭ്യർത്ഥടിച്ചുകവങ്കടിലുും �ടി.ടടി.ചൊറക്ൊ  വഴങ്ങടിയടില്ല. 
പ്രറമയകത്ത അനകൂേടിച്ചവർ അമ്പകത്തൊമ്പതുും 
പ്രതടികൂേടിച്ചവർ അറു�ത്തടിനൊലുും ആയടിരുന്. ഡ്യു.
എച്ച്.ഡടിക്രൂസ് നടിഷ്പക്ത �ൊേടിച്ചു.  

  �ടിൽ  കസേക്ട് �മെടിറ്റടിയകട �രടി�ണനയ്ക് 
വടിടൊത്തതടിൽ  പ്രതടിറഷേടിച്ച് പ്രതടി�ക്ും  റമയ് 
8 ന്  �ടില്ലടികറെ  വകുപെ്  തടിരടിച്ചുള്ള  �രടി�ണന  
�ഹടിഷ് �രടിച്ചു. പ്രതടി�ക്ത്തടികറെ  അഭൊവത്തടിൽ 
റഭദ�തടി�ൾ അവതരടിപെടിക്ൊകത  �ടിൽ �ൊസൊയടി. 

 ഒന്നൊും റ�ര� നടിയമസഭയകട ഒന്നൊമകത്ത 
സറമെ�നത്തടിേൊയടിരുന് �ടിൽ  �ൊസൊയത്. അറത 
സറമെ�നത്തടിൽ ജൂൺ 20 ന് ഈ നടിയമത്തടിന് 
റഭദ�തടിക്കുള്ള �ടിൽ അവതരടിപെടിച്ചു.  1957 കേ 
റ�ര� റസ്റ്റ ഓൈ്  എവടിക്ൻ കപ്രൊസീഡടിും�് സ് 
(അകമറെ് കമറെ്)  �ടില്ലടികന സും�ന്ടിച്ച പ്രറമയങ്ങൾ 
പ്രറയൊ�ത്തടിൽ വരുത്തുന്നതടിന റ�ര� നടിയമസഭയകട 
നട�ടടിക്രമവും �ൊര്യനടിർവ്വഹണവും  സും�ന്ടിച്ച 
ച്ും 206  സസ് ക�ന്റു കചയ്ണകമന്ന പ്രറമയും 
ക�.ആർ.�ൗരടി സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ചു. സഭ 
മുമ്പൊക�  ഒരു പ്രറമയവമടില്ലൊതടിരടികക് എങ്ങകന 
മന്തടിക്് ഈ പ്രറമയും അവതരടിപെടിക്ൊനൊകുും 

എന്ന �്ും എ. തൊണു�ടിള്ളയകട  റചൊദ്യത്തടിന്  
എർസ് �ടിൻ റമയകട �ൊർേകമറെ�ടി പ്രൊക്ടീസ്  
എന്ന ഗ്ന്ും ഉദ്രടിച്ച് സ്ീക്ർ വടിശദീ�രണും 
നൽ�ടി. തുടർന്ന് റഭദ�തടി �ടിൽ അവതരടിപെടിച്ചു.  
ച്ും 206, 237  എന്നടിവ പ്ര�ൊരും ഒരു കസഷനടിൽ 
�ൊസൊക്ടിയ �ടില്ലടികറെ റഭദ�തടിക്കുള്ള �ടിൽ  അറത 
സറമെ�നത്തടിൽ അവതരടിപെടിക്ൊനൊ�ടികല്ലന്ന്  
എും.നൊരൊയണക്കുറുപെ്  തടസവൊദും ഉന്നയടിച്ചു. ച്ും 
78 പ്ര�ൊരും �ടില്ലു�ളുകട  ��ർപെ് രൊവടികേയൊണ് 
േഭടിച്ചകതന്ും  മൂന്ദടിവസും മുൻ�് േഭടിച്ചടി്ടില്ലൊത്തടിനൊൽ 
ച്ും സസ് ക�റെ് കചയ്തൊലുും ഇകല്ലങ്കടിലുും  മന്തടിക്് 
പ്രറമയും അവതരടിപെടിക്ൊനൊ�ടികല്ലന്ന് ചൂണ്ടിക്ൊ്ടി എ. 
തൊണു�ടിള്ളയും �ടില്ലടികറെ അവതരണകത്ത ശക്തമൊയടി 
എതടിർത്തു.  സഭയടിൽ �ടിൽ അവതരടിപെടിച്ചറപെൊൾ 
കസേക്ട് �മെടിറ്റടിക്് അയച്ച് വടിശദമൊയടി �ഠടിച്ചറശഷും 
�ടിൽ �ൊസൊക്ടിയൊൽ മതടികയന്ന് പ്രതടി�ക്ും 
ആവശ്യകപെക്ങ്കടിലുും മന്തടി അത് കചവടികക്ൊണ്ടികല്ലന്ും 
റഭദ�തടി �ടില്ലടികറെ  ��ർപെ് അും�ങ്ങൾക്് ച്പ്ര�ൊരും 
നൽ�ടിയടി്ടികല്ലന്ും തൊണു�ടിള്ള ആറരൊ�ടിച്ചു.  
നടിയമവകുപെടിറനൊട് ആറേൊചടിക്ൊകതയൊണ് നടിയമും 
ഉണ്ൊക്ടിയകതന്ും ഇങ്ങകനകയൊരു നടിയമും 
നടിയമസഭയകട ചരടിത്രത്തടിൽ  ഉണ്ൊയടിരടിക്ടില്ല എന്ും 
പ്രതടി�ക്റനതൊവ് �ടി.ടടി.ചൊറക്ൊ ആറരൊ�ടിച്ചു. 

 നടിയമത്തടികറെ  പ്രേൊനവകുപെടിൽ  �ൊ്കുടടിശേടി�യ്ക്  
വസ്തു ഒഴടിപെടിക്രുകതന്ും  കപ്രൊവവറസൊയടിൽ വസ്തു 
ഉടമസ്ഥന് കുടടിയടി�ക്ൽ (eviction) അല്ലൊത്ത 
എല്ലൊ നട�ടടിക്കുും  അവ�ൊശമുകണ്ന്ും വ്യവസ്ഥ 
കചയ്തടിരടിക്കുന്നതടിനൊൽ  കപ്രൊവവറസൊ മൊറ്റുന്നതടിനൊണ് 
ച്ും സസ് ക�റെ് കചയ്ത് �ടിൽ �രടി�ണനയ് കക്ടുക്ൊൻ 
അനവൊദും റചൊദടിച്ചകതന്ന് മന്തടി വടിശദീ�രടിച്ചു.   ഒരു 
പ്രറമയും അവതരടിപെടിക്ൊകതയും ച്ും സസ് ക�റെ് 
കചയ്ൊകതയും �ടില്ലടികറെ അവതരണൊനമതടിക്കുള്ള 
പ്രറമയും അവതരടിപെടിക്കുന്നത് റയൊ�്യമകല്ലന്ന് 
എും.നൊരൊയണക്കുറുപെ് വൊദടിച്ചു. സഭ മുമ്പൊക�യള്ള 
ഒരു പ്രറമയത്തടിറന്മൽ ഏകതൊരു ച്ത്തടിനമുള്ള 
പ്രറയൊ�കത്ത സസ് ക�റെ് കചയ്യുന്നതടിനള്ള പ്രറമയും 
സ്ീക്റുകട അനമതടിറയൊകട ഒരു അും�ത്തടിന്  
അവതരടിപെടിക്ൊവന്നതൊണ് എന്ന്  ച്ും 237  വ്യവസ്ഥ 
കചയ്യുന് ഒരു  ച്ത്തടികറെ �േത്തടിൽ അവതരടിപെടിച്ച 
പ്രറമയകത്ത തടസ്കപെടുത്തുന്ന മകറ്റൊരു ച്ും  
ഉണ്ൊകുറമ്പൊൾ  ആ  ച്കത്ത  സസ് ക�റെ് കചയ്യു�യും 
ആസന്നമൊയ പ്രറമയകത്ത അനവദടിക്കു�യും 
കചയ്യു� എന്നതൊണ് രണ്ടു ച്ങ്ങക�യും �രസ്രും 
വടിരുദ്മല്ലൊകത ക�ൊരുത്തകപെടുത്തുവൊൻ �ഴടിയന്ന 
ഒറരകയൊരു മൊർഗ്ഗകമന്ന് നടിയമവകുപെ് മന്തടി വടി.ആർ.
കൃഷ്ണയ്ർ വടിശദീ�രടിച്ചു.

  ഒരു പ്രേൊന വകുപെടിന് തടി�ച്ചുും വടിരുദ്മൊയ 
കപ്രൊവവറസൊ ആദ്യ �ടില്ലടിൽ ഉൾകപെടുത്തകപെ്ത് 
തകറെ ശ്രദ്യടിൽകപെടൊത്തതടിൽ സ്ീക്ർ റഖദും 
പ്ര�ടടിപെടിച്ചു. അശ്രദ്യകടയും അനവേൊനതയകടയും 
ൈേമൊയണ്ൊയ ഈ വീഴ്ചയകട ഉത്തരവൊദടിത്തത്തടിൽ 
നടിന്ന് സർക്ൊരടിന്  മൊ�ടിനടിൽക്ൊനൊ�ടികല്ലന്ും 
അറദേഹും ഓർമെകപെടുത്തടി. നടിയമവകുപെടികറെ 
സൂക്ഷ്മ�രടിറശൊേനയടിൽ ഈ കതറ്റ് 
�കണ്ത്തൊതടിരുന്നത്  നടിർഭൊ�്യ�രമൊകണന്ും  ഇതു 
സുംഭവടിക്ൊൻ �ൊടടില്ലൊത്തതൊയടിരുന്കവന്ും  സ്ീക്ർ 
അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു. കപ്രൊവവറസൊ ഒഴടിവൊക്കുന്നതടിന് 
അതടിബുദ്ടികയൊന്ും ആവശ്യമടില്ലൊയടിരുന്കവന്ും   
അർഹടിക്ൊത്ത ദൊക്ടിണ്യും അനവദടിക്കുന്നടികല്ലന്ും 
അറദേഹും സഭകയ അ�ടിയടിച്ചു.  ച്ും 206 സസ് ക�റെ് 
കചയ്യുന്നതടിനള്ള പ്രറമയും �രടി�ണടിക്കുന്നടികല്ലന്ും 
�ടിൽ അവതരടിപെടിച്ചടിട്ടുള്ള സൊഹചര്യത്തടിൽ 
�ടില്ലടികറെ തുടർന്ള്ള ഘ്ങ്ങ�ടിൽ ച്ും 206 
സസ് ക�റെ് കചറയ്ണ്ടിവരടി�യൊകണങ്കടിൽ അറപെൊൾ 
�രടി�ണടിക്ൊകമന്മൊയടിരുന് സ്ീക്റുകട റൂ�ടിും�്.  
�ടിൽ ജൂവേ 22 ന് സഭ �ൊസൊക്ടി.    
അവതരടിപെടിച്ച സറമെ�നത്തടിൽത്തകന്ന റഭദ�തടി 
കചയ്കപെ് ഏ� നടിയമമൊയടിരുന് 1957 കേ നടിയമും.

(തയ്ാറാക്കിയത് െസിയ എം എ)
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നടിയമസഭയകട മുഖ്യ �ർത്തവ്യങ്ങ�ടികേൊന്നൊണ് 
നടിയമനടിർമെൊണും.    നടിയമനടിർമെൊണത്തടിന് നടിർദേടിഷ് 

നടിയമത്തടികറെ ഒരു �രടുരൂ�ും ആവശ്യമൊണ്. നടിയമത്തടികറെ 
ഉറദേശ്യേക്്യങ്ങളുും വ്യവസ്ഥ�ളുമടങ്ങുന്ന  ബ്ലൂ പ്രടിറെൊയ  
�രടു രൂ�കത്തയൊണ് �ടിൽ എന്ന് വടിറശഷടിപെടിക്കുന്നത്. 
നടിയമനടിർമെൊണ നടിർറദേശങ്ങൾ �ടിൽ രൂ�ത്തടിേൊണ് 
നടിയമസഭ മുൻ�ൊക� വരുന്നത്. 

  �ടിൽ �ൊസൊക്ടി നടപെൊക്കുറമ്പൊൾ സൊമ്പത്തടി� 
�ൊേ്യതയണ്ൊകുന്ന �ക്ും അതടികറെ സൂക്ഷ്മ 
വടിവരങ്ങൾ ഉൾകക്ൊള്ളടിക്കുന്ന ഒരു കമറമെൊ�ൊണ്ും 
�ടില്ലടികറെ അന�ന്മൊയടി  റചർക്ൊറുണ്്.  �ടിൽ 
നടിയമൊകുന്നറതൊടുകൂടടി സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ നടിന്ന്  വരുന്ന 
കചേവ് എത്രയൊകണന്ള്ള ഒരു ഏ�റദശ രൂ�ും ഇതടിലൂകട 
സഭയ്ക് േഭടിക്കുന്.

 അും�ങ്ങൾക്് �ടിൽ അവതരടിപെടിക്കുന്നതടിനും 
�രടി�ണടിക്കുന്നതടിനും രൊഷ്ട�തടിയറടറയൊ �വർണറുറടറയൊ 
ശടി�ൊർശ ആവശ്യമുറണ്ൊകയന്ന് മനസ്ടിേൊക്കുന്നതടിനും 
േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും സഹൊയടിക്കുന്.  ഒരു �ണ 
�ടിറല്ലൊ �ന്കപെ് റഭദ�തടിറയൊ �വർണറുകട 
ശടി�ൊർശറയൊകടയല്ലൊകത സഭയടിൽ അവതരടിപെടിക്ൊൻ 
�ൊടുള്ളതല്ല. ഒരു �ടിൽ നടിയമമൊകുറമ്പൊൾ സുംസ്ഥൊനത്തടികറെ  
സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ നടിന്ന് കചേവ് നടറത്തണ്തൊയടി  വരുന്ന 
സൊഹചര്യത്തടിൽ �ടില്ലടികറെ �രടി�ണന �വർണർ ശടി�ൊർശ 
കചയ്തടിട്ടുകണ്ങ്കടിൽ മൊത്രറമ  സുംസ്ഥൊന നടിയമസഭ �ടിൽ  
�ൊസൊക്ൊൻ �ൊടുള്ളൂ എന്ന്  ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ 
കചയ്യുന്.  

 �ടിൽ നടിയമമൊകുറമ്പൊൾ  സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ  നടിന്ും 
കചേവ് ഉണ്ൊകുറമൊ എന്ന�ടിയൊൻ സഭൊും�ങ്ങൾ �ടില്ലടികേ  
േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്കത്തയൊണ് ആശ്രയടിക്കുന്നത്.   
സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ച �ടില്ലടിൽ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും 
ഉൾകപെടുത്തടിയടി്ടികല്ലന്ന �ൊരണത്തൊറേൊ േന�ൊര്യ 
കമറമെൊ�ൊണ്ും വ്യക്തവും പൂർണ്ണവമല്ലൊകയന്ന 
�ൊരണത്തൊറേൊ �ടില്ലടികറെ അവതരണകത്ത തടയൊൻ 
പ്രതടി�ക്ും �േറപെൊഴുും ശ്രമടിക്ൊറുണ്്.

 ആവർത്തടിക്കുന്നതുും ആവർത്തടിക്ൊത്തതുമൊയ 
കചേവടിനങ്ങൾ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ത്തടിൽ 
വ്യക്തമൊക്ടിയടി ട്ികല്ലന്ന ക്രമപ്രശ് നും സഭയടിൽ ഉന്നയടിച്ചൊൽ 
അത്തരും ആറക്�ങ്ങൾക്് അടടിസ്ഥൊനമടികല്ലന്ന് 
�രുതുന്ന�ക്ും അവ തള്ളു�യൊണ് �തടിവ്. 
1996 കേ റ�ര� േന�ൊര്യ �ടില്ലടികേ േന�ൊര്യ 
കമറമെൊ�ൊണ്ത്തടിൽ 'സുംസ്ഥൊന സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ 
നടിന്ും യൊകതൊരേടി�കച്ചേവും ഉണ്ൊകുന്നടില്ല' എന്ന 
റരഖകപെടുത്തൽ സും�ന്ടിച്ച  ക്രമപ്രശ് നത്തടിറന്മൽ 
1994 വകരയള്ള ഏതൊനും േന�ൊര്യ �ടില്ലു��ടിൽ    
ഒറ്റവൊച�ത്തടിലുള്ള േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്മൊണ് 
ഉൾകക്ൊള്ളടിച്ചടിട്ടുള്ളകതന്ന �ീഴ് വഴക്ും ചൂണ്ടിക്ൊ്ടി 
തടസ്വൊദും തള്ളു�യണ്ൊയടി.    

 േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും അപൂർണ്ണമൊകണന് 
റതൊന്ന്ന അവസരത്തടിൽ പൂർണ്ണ വടിവരങ്ങൾ ഉൾകപെടുത്തടി  
�രടിഷ് ക്രടിച്ച േന�ൊര്യകമറമെൊ�ൊണ്ും  അും�ങ്ങളുകട 
അ�ടിവടിറേയ്കൊയടി വടിതരണും കചയ്ണകമന്ന്   �ടില്ലടികറെ 

ചുമതേയള്ള അും�റത്തൊട് ആവശ്യകപെടൊും.   1965 കേ 
'ദടി റസ്റ്ററ്റ് ൈടിനൊൻസ് റ�ൊർപെറ�ഷൻസ് (അകമറെ് കമറെ്) 
�ടിൽ', 1967 കേ 'എസ്ൻഷ്യൽ  �റമെൊഡടിറ്റീസ് (കസക്റെ് 
അകമറെ് കമറെ് ) �ടിൽ', 1988 കേ 'ദടി �റമെൊഡടിറ്റീസ് റ�ൊർഡ് 
ആറെ്  കഡവേ�് കമറെ് അറതൊ�ടിറ്റീസ് (എ�് സും�്ഷൻ 
ഫ്ും ഇൻ�ും ടൊ�് സ്)' എന്നീ �ടില്ലു�ളുകട �രടിഷ് ക്രടിച്ച 
കമറമെൊ�ൊണ്ും ഇത്തരത്തടിൽ �ടിന്നീട് അും�ങ്ങൾക്് 
വടിതരണും കചയ്തടിരുന്.

 �ടില്ലടിറനൊകടൊപെും കമറമെൊ�ൊണ്ും റചർക്ൊത്ത�ക്ും 
�ടില്ലടികറെ �രടി�ണനൊറവ�യടിൽ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും 
ആവശ്യമൊകണന്ന് സ്ീക്ർ �രുതു�യൊകണങ്കടിൽ  
സഭയടിൽ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും  വൊയടിക്ൊൻ �ടില്ലടികറെ  
ചുമതേയള്ള അും�ത്തടിന് അനമതടി നൽകുന്. എന്നൊൽ 
അപൂർവ്വമൊയടി �ടില്ലടികറെ അവതരണ റവ�യടിൽ േന�ൊര്യ 
കമറമെൊ�ൊണ്ും സും�ന്ടിച്ച ച്ും തൊത്�ൊേടി�മൊയടി  
പ്രവർത്തനരഹടിതമൊക്ടി നടിറുത്തു�യും കചയ്ൊവന്നതൊണ്.  
1963 കേ '�ൊേടിക്റ്റ് സടിറ്റടി മുൻസടിപെൽ (റഭദ�തടി) 
�ടിൽ' സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ചറപെൊൾ  ഉറദ്യൊ�സ്ഥകര 
നടിയമടിക്കുന്നതടിന് �ടില്ലടിൽ വ്യവസ്ഥ കചയ്തടിട്ടുകണ്ന്ും 
അതടിനൊൽ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും  ആവശ്യമൊകണന്ും 
എന്നൊൽ �ടില്ലടികനൊപെും അത് റചർത്തടി്ടികല്ലന്മുള്ള 
ക്രമപ്രശ് നത്തടിറന്മൽ  അേടി�കച്ചേവ് പ്രതീക്ടിക്ൊത്ത 
സൊഹചര്യത്തടിൽ േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ും റചർറക് 
ണ്തടില്ലൊകയന്ന് റൂ�ടിും�് ഉണ്ൊയടിട്ടുണ്്.

 േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ത്തടിൽ ആവർത്തടിക്കുന്നതുും 
അല്ലൊത്തതുമൊയ കചേവ് വ്യക്തമൊയടി ��റയണ്തുും 
ആവർത്തടിക്ൊത്ത കചേവ് ഒന്മടികല്ലങ്കടിൽ അത് 
അപ്ര�ൊരും സൂചടിപെടിറക്ണ്തുമൊണ്.  1999 കേ  'റ�ര� 
സ് റ�ൊർട് സ് �ടിൽ' കസേക്ട് �മെടിറ്റടിയകട  �രടി�ണനയ്ക് 
അയക്ണകമന്ന പ്രറമയും അവതരടിപെടിച്ച റവ�യടിൽ 
േന�ൊര്യകമറമെൊ�ൊണ്ത്തടികേ കചേവടിനങ്ങൾ 
േന�ൊര്യ വകുപ്പുും നടിയമവകുപ്പുമൊയടി ചർച്ച കചയ്ത് 
തയ്ൊ�ൊറക്ണ്തൊകണന്ന് സ്ീക്ർ അഭടിപ്രൊയകപെ്ടിട്ടുണ്്.

 സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ നടിന്ും കചേവ് വരുന്ന തു� 
കൃത്യമൊയടി �ണക്ൊക്ൊൻ �ഴടിയടികല്ലങ്കടിൽ ഒരു വർഷകത്ത 
ഏ�റദശും കചേകവങ്കടിലുും �ൊണടിറക്ണ്തൊകണന്ന്  1996 
കേ 'റ�ര� �വന്യൂ റ�ൊർഡ് നടിർത്തേൊക്ൽ  �ടില്ലടികറെ' 
�രടി�ണനൊറവ�യടിൽ സ്ീക്ർ നടിർറദേശും നൽ�ടിയടിട്ടുണ്്.  

 2014 കേ 'സർവ്വ�േൊശൊേ നടിയമങ്ങൾ (റഭദ�തടി) 
�ടിൽ' സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ചറപെൊൾ സർക്ൊരടികറെ 
സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ നടിന്ന് കചേവണ്ൊകു�യടില്ലൊകയന്ും 
സർവ്വ�േൊശൊേ ൈണ്ടിൽ നടിന്മൊണ് അേടി�കച്ചേവ് 
�കണ്ത്തുന്നകതന്ും അത് േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ത്തടിൽ   
�ൊണടിറക്ണ്തടികല്ലന്മുള്ള സർക്ൊരടികറെ വടിശദീ�ര 
ണത്തടിന് സഞ്ചടിതനടിേടിയടിൽ നടിന്ും കചേവ് 
ഉണ്ൊയടികല്ലങ്കടിലുും  നടിയമസഭൊ ച്ും അനശൊസടിക്കുും 
പ്ര�ൊരും കചേവ് അന്തർഭവടിക്കുന്ന �ടില്ലടികനൊകടൊപെും മതടിപെ് 
കചേവ് സഭകയ അ�ടിയടിക്കുന്നത്  ഉചടിതമൊയടിരടിക്കുകമന്ും 
അതടിനൊൽ പുതുക്ടിയ കമറമെൊ�ൊണ്ും അും�ങ്ങൾക്്  
വടിതരണും കചയ്ണകമന്ും സ്ീക്ർ റൂൾ കചയ്ത സൊഹചര്യവും 
ഉണ്ൊയടിട്ടുണ്്. 

 ഒരു �ടിൽ നടിയമമൊയൊൽ  ഉണ്ൊ�ൊവന്ന കചേവ് 
അ�ടിയൊനള്ള അവ�ൊശും സഭയ്ക്കുള്ളതടിനൊൽ  കൃത്യമൊയ 
കചേവ്  �ണക്ൊക്ടി  നൽകുന്നതടിന് �ന്കപെ് 
ഭരണവകുപ്പു�ൾ പ്രറത്യ�ും ശ്രദ് പുേർറത്തണ്തുണ്്.   
േന�ൊര്യ കമറമെൊ�ൊണ്ത്തടിൽ എകന്തങ്കടിലുും തടിരുത്തൽ 
ആവശ്യമൊയടി വരടി�യൊകണങ്കടിൽ  അതു തടിരുത്തൊൻ 
സർക്ൊർ തയ്ൊ�ൊ�ണകമന്ും സ്ീക്ർ റൂ�ടിും�് 
നൽ�ടിയടിട്ടുണ്്.

 �ടില്ലടികറെ അവതരണകത്ത തടസ്കപെടുത്തടി സർക്ൊരടികന 
സമെർദേത്തടിേൊക്ൊൻ പ്രതടി�ക്ും ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്ന ഒരു 
ആയേമൊണ് േന�ൊര്യകമറമെൊ�ൊണ്ും. 

(തയ്ാറാക്കിയത് ദരീപ്ി എം)

തിരു-നകാച്ചി സംശയാജെത്തിനുശേഷം തിരു-നകാച്ചി രാജപ്രമുഖൻ മഹാരാജ 
ശ്രീെിത്തിരതിരുൊൾ ബാലരാമവർമ്മയും നകാച്ചി രാജാവ് ശ്രീരാമവർമ്മ 
േരരീക്ിത് തമ്പുരാനും

സ്ാതന്ത്ദിൊശഘാഷ
ശത്താടനുബന്ിച്ച് െിയമസഭാ 
സമുച്ചയത്തിനല ശദേരീയ ശെതാക്കളുനട 
പ്രതിമകളിൽ െിയമസഭാ നസക്രട്റി 
എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ ൊയർ പുഷ്ാർച്ചെ 
െടത്തുന്നു.

ചടിത്രജൊലകം

മുൻ െിയമസഭാംഗം                                 
േി. ൊരായണൻ 

മുൻ എും.എൽ.എ.യും സടി.�ടി.ഐ. റനതൊവമൊയ 
�ടി.നൊരൊയണൻ (68) ആ�സ്റ്റ് 6 ന്  അന്തരടിച്ചു.  
ആറരൊ�്യ�രമൊയ �ൊരണങ്ങ�ൊൽ 
ഏക� നൊ�ൊയടി ചടി�ടിത്യടിേൊയടിരുന്.  
1951 ജനവരടി 31 ന് എ.�ണടിക്കറെയും 
തങ്കമെയകടയും മ�നൊയടി വവക്ത്ത് 
ജനനും.  യവജനപ്രസ്ഥൊനങ്ങ�ടിലൂകട 
രൊഷ്ടീയ രും�റത്തയ്ക് �ടന്വന്ന അറദേഹും 
1998 ൽ വവക്ും മണ്ഡേത്തടിൽ നടന്ന 
ഉ�കതരകഞ്ടുപെടിലൂകട ആദ്യമൊയടി 
നടിയമസഭയടിറേയ്ക് തടിരകഞ്ടുക്കപെട്ടു.  
�തടികനൊന്നൊും റ�ര� നടിയമസഭയടിലുും 
വവക്ും മണ്ഡേകത്ത പ്രതടിനടിേീ�രടിച്ചു.   
നടിയമസഭൊ മന്ടിരനടിർമെൊണത്തടിൽ 
കതൊഴടിേൊ�ടിയൊയടി  �ങ്കുറചർന്നടിരുന്.  
കതൊഴടികേടുത്തു കതൊഴടിേൊ�ടി റനതൊവൊയടി  
നടിയമസഭൊ സൊമൊജടി�നൊയ വ്യക്തടിത്വും.  
വവക്ും ന�രസഭ വവസ് കചയർമൊൻ, 
സടി�ടി.ഐ. റ�ൊ്യും ജടില്ലൊ എ�് സടി�്യൂ്ീവ് 
അും�ും, തടിരുവടിതൊുംകൂർ റദവസ്വുംറ�ൊർഡ് 
അും�ും എന്നീ  നടിേ��ടിൽ പ്രവർത്തടിച്ചടിട്ടുണ്്

റവർ�ൊട്

ബില്ിത്റെ ധനകാര്യ ത്മമ്മോറാണ്കും 
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'ഭരണ�ക്ടി പ്രതടി�ക് റഭദമടില്ലൊകത നമെക�ല്ലൊവരുും ഓർറക്ണ് �ൊര്യങ്ങൾ 
എന്ന് എനടിക്് റ�ൊേ്യമുള്ള സും�തടി�ൾ ഞൊനടിവടികട ചൂണ്ടിക്ൊട്ടു�യൊണ്. 
മൂന്വർഷും മുൻ�് �ർ്് േൊൻഡ് �മെീഷൻ എന്ന് ��ഞ് ഒരു �മെീഷൻ വന്.  

റനൊർവീജടിയൻ പ്രേൊനമന്തടിയൊണറദേഹും. ഐ�്യരൊഷ്ട സഭ നടിറയൊ�ടിച്ച  റവൾഡ് 
�മെീഷൻ ഓൺ എൻവറയൊൺകമറെൽ  കഡവേ�് കമറെടികറെ കചയർമൊനൊയടിരുന് 
അറദേഹും. അറദേഹും ��ഞ് വൊക്് , ആ �മെീഷകറെ ഒരു നടി�മനമൊണ്. മരങ്ങൾ 
നടിഷ് ക്രുണും കവ്ടിമു�ടിക്കപെടുന്. മണ്ണടികേ സർവ്വസ്വവും അ�ഹരടിക്കപെടുന്. അത് 
ഒന്നടിനും റയൊ�്യമല്ലൊതൊയടിത്തീരുന്. അന്തരീക്വും ജേവും മേടിനീ�രടിക്കപെടുന്. 
ഓറസൊൺ ആവരണത്തടിന് ഭീഷണടി റനരടിടുന്ന �ീഡടിതമൊയ ഈ റ�ൊ�കത്ത 
ഇറന്നവകര നടിേനടിർത്തടിറപെൊന്ന പ്രകൃതടിയകട സന്തുേടിത ശക്തടി�ക�  ത�ടിടും 
മ�ടിക്കുന്ന രീതടിയടിേൊണ് ഇറക്ൊ�ജടിയകട ഘടന മനഷ്യകറെ വ��ടത്തൽ 
�ൊേടിച്ചടിരടിക്കുന്നത് അറദേഹും തകന്ന ��യന്.

 �ൊർഷടി� രും�ത്തുും വവദ്യരും�ത്തുും, വ്യവസൊയ റമഖേയടിലുും 
േഭടിച്ചുക�ൊണ്ടിരടിക്കുന്ന ജനടിത� േൊതുക്ളുകട പ്രറയൊജനും 
എകന്നറന്നക്കുമൊയടി നശടിക്ത്തക്വണ്ണും മുൻക�ൊരടിക്ലുും 
�ൊണൊത്തവടിേും കചടടി�ളുും മൃ�ങ്ങളുും, വമറക്രൊ ഓർ�ൊനടി�് 
ജീവടി�ളുും നശടിപെടിക്കപെടുന്.  ഇകതൊരു ഇറെർനൊഷണൽ �മെീഷൻ 
�ടിറപെൊർ്ൊണ്. ഇവടികട ഒരു വേടിയ മനഷ്യനണ്ൊയടിരുന്. റ�ൊൾ 
എവ് �ടിച്ച് എന്നൊയടിരുന് അറദേഹത്തടികറെ റ�ര്. റതൊണടിയടിൽ 
സഞ്ചരടിക്കുന്ന ആളു��ടിൽ ഒരറ്റത്തടിരുന്ന ആൾ മററ്റ അറ്റകത്ത 
ആ�ടിറനൊട് ��ഞ്റത്ര തകറെ അറ്റത്തുള്ള റതൊണടി മുങ്ങുന്കവന്ന്. 
ഏതറ്റകത്ത റതൊണടിയൊണ് മുങ്ങുന്നത്? ഈ റതൊണടി മുഴുവൻ 
മുങ്ങടികക്ൊണ്ടിരടിക്കു�യൊണ്.  റ�ര�ത്തടികേ വനത്തടികറെ സ്ഥടിതടി 
എന്തൊണ്? ഞൊനത് വ�കര സുംക്ടിപ്തമൊയടി അവതരടിപെടിക്ൊും.  1985 
മൊർച്ച് 31 ന് �ടിസർവ്വ് റൈൊ�സ്റ്റ് ഉകണ്ന്ന് �ണക്ൊക്ടിയത്  എട്ടു 
േക്ത്തടി അൻ�ത്തടി അയ്ൊയടിരത്തടി എണ്ണൂറ്റടി മൂന്ന് കഹക്ട�ൊണ്.  1986 
മൊർച്ച 31 ന് എഴു േക്ത്തടിമൂപെത്തടി ഏഴൊയടിരത്തടി നൊനൂറ്റടി �തടിനൊ�് 
കഹക്ടർ. ജടില്ല തടിരടിച്ചുള്ള �ണക്കു�ൾ ഉണ്്. അതടിറേകക്ൊന്ും ഞൊൻ 
റ�ൊകുന്നടില്ല. അതടികറെ അർത്ഥും ഒരു മൊസും ഏ�റദശും �തടിനൊയടിരും കഹക്ടർ 
വനും നശടിപെടിക്കുന്കവന്നൊണ്. ഇറപെൊഴകത്ത പുതടിയ �ണക്് എനടിക്�ടിയടില്ല. 
മൂന്നൂ�് കഹക്ടറ�ൊ�ും �ടിസർവ് വനും നശടിപെടിക്കപെട്ടുകക്ൊണ്ടിരടിക്കു�യൊണ്.  ഞൊൻ 
ഈ ��യന്നത് വേടിയ �ഠനും നടത്തടിയ Reymond Dasmann എന്നയൊളുകട 
അഭടിപ്രൊയമൊണ്.  അറദേഹും എൻവറയൊൺകമറെടികനപെറ്റടി വേടിയ �ഠനും നടത്തടിയ 
ആ�ൊണ്. �രടിസ്ഥടിതടി മനഷ്യനമൊയടി �ന്കപെ്തൊണ്.  �ഹുമൊനകപെ് ക�ൊരമ്പയടിൽ  
��ഞ്ഞു മൃ�ങ്ങറ�യും മരങ്ങറ�യും റനൊക്ൊൻ ആളുണ്്,  മനഷ്യകന റനൊക്ൊൻ 
ആരുമടികല്ലന്ന്. �ൊ്ടികേ മൃ�ങ്ങൾ മരടിക്കുന്ന അന്ന്  �ൊ്ടികേ മരങ്ങൾ നശടിക്കുന്ന 
അന്ന് മനഷ്യകറെ അവസൊനും വന് എന്നൊണ്.  

 മണ്ണടികന �റ്റടി �േരുും േരടിച്ചടിട്ടുള്ളത് മണ്ണടിന് ജീവനടില്ല എന്നൊണ്. രണ്ടു 
തരത്തടിലുള്ള മണ്ണുണ്്. ജീവനള്ള മണ്ണുും, ജീവനടില്ലൊത്ത മണ്ണുും.  ആയടിരക്ണക്ടിന് 
വർഷും ക�ൊണ്ൊണ് മണ്ണ് ജീവനള്ളതൊകുന്നത്.  അതടിൽ വജവ�രമൊയടിട്ടുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്്. അതടികറെ സടിസ്റ്റും അതൊണ്. ഒരടടി മണ്ണടിേൊണ് സമ്പൂർണ്ണ 
സമൂഹത്തടികറെ നടിേനടിൽകപെന്നൊണ് ��യകപെടുന്നത്.

 വനനശീ�രണും ക�ൊണ്് എന്തുണ്ൊകുന് എന്ന�ടിയൊറമൊ? റമൽ മണ്ണ് 
ഒേടിച്ചുറ�ൊവ�യൊണ്. റമൽ മണ്ണടികല്ലങ്കടിൽ അതടികറെ അർത്ഥും ഈ മണ്ണടിൽ 
�ടികന്നകയൊന്ും ഒരു �ൊേഘ്ത്തടിലുും ഉണ്ൊവ�യടില്ലൊകയന്നൊണ്.  റമൽമണ്ണ് 
അത്രയ്ക് പ്രേൊനകപെ്തൊണ്. അതടികനപെറ്റടി േൊരൊ�ും �ഠനങ്ങൾ നടത്തടിയടിട്ടുണ്്. 
ആയടിരക്ണക്ടിന്, േക്ക്ണക്ടിന് വർഷങ്ങ�ൊയടി പ്രകൃതടി സുംഭരടിച്ച ആ 
ജീവനള്ള മണ്ണടികറെ നൊശും മൊനവസമൂഹത്തടികറെ മുഴുവൻ നൊശമൊണ്.  �ൊ്ടികേ 
കുരങ്ങൻ മരടിക്കുറമ്പൊൾ നൊ്ടികേ കുരങ്ങൻ മരടിക്ൊനും സമയമൊയടി. ഞൊൻ ഇവടികട 
കുരങ്ങ് എന്ന് ��ഞ്ത് ഡൊർവടികറെ �ഠനങ്ങളുകട അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ്.  

 വനനശീ�രണും മൂേും ഭൂ�ർഭജേും ഉണ്ൊകു�യടില്ല. നടിത്യ ഹരടിത വനങ്ങൾ 
എന് ��യന്നത് പ്രകൃതടി കവള്ളും റശഖരടിക്കുന്ന ഇടങ്ങ�ൊണ്.  റ�ൊൺക്രീറ്റു 
ടൊങ്കു��ടിൽ അല്ല പ്രകൃതടി കവള്ളും റശഖരടിക്കുന്നത്.  റ�ൊൺക്രീറ്റ് ടൊങ്കു��ടിൽ പ്രകൃതടി 
തരുന്ന കവള്ളും റശഖരടിക്ൊറന �ഴടിയൂ. പ്രകൃതടിയകട കവള്ളും എവടികട സൂക്ടിക്കുും? 
അതടിനൊണ് വനങ്ങൾ റവണ്ത്.  വനങ്ങൾ സൂക്ടിക്കുന്ന ആയടിരക്ണക്ടിന് 
�്യൊേൻ കവള്ളമൊണ് അരുവടിയൊയും, പുഴയൊയും എല്ലൊും മൊറുന്നത്. ഇന്ന് എന്തൊണ് 
ഉണ്ൊയടിരടിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയടിൽ ഇന്ന് രണ്ടു  �ണ്ീഷനൊണുള്ളത്. ഒന്ന്  വരൾച്ച; 
മകറ്റൊന്ന്  കവള്ളകപെൊക്ും. ഇതടിനടിടയടിലുുള്ള ഇറെർമീഡടിയ�ടി  സടിറ്റുറവഷനടില്ല.  
ഇറപെൊൾ �ർക്ടിട�ത്തടിൽ മഴയറണ്ൊ? എന്തുക�ൊണ്ൊണ് മഴയണ്ൊ�ൊത്തത്?

 ആറരൊ ��ഞ്ഞു അ��ടിനൊ്ടിൽ മരമടികല്ലങ്കടിലുും അവടികട മഴയകണ്റല്ലൊ 
എന്ന്. ഇവടികടയള്ള മരും കവ്ടിയൊകേ മഴയണ്ൊകൂ എന്നൊണ് ആ ��ഞ്തടികറെ 
അർത്ഥകമന്നൊണ് എനടിക്് റതൊന്നടിയത്. ഇത് കതറ്റൊണ്. റരെൊപെടിക്ൽ ക�ൽറ്റൊണ് 
റ�ര�ും. ഒരു റരെൊപെടിക്ൽ ക�ൽറ്റടിൽ വക്മറ്റ് സ് കറ്റ�ടിവേസർ വനങ്ങ�ൊണ്.

ഏത് �ൊേത്ത് ഏത് ഋതു റവണും, എറപെൊഴൊണ് മഴ റവണ്ത്, എറപെൊഴൊണ് തണുപെ് 
റവണ്ത്, എറപെൊഴൊണ് ചൂട് റവണ്ത് ഇകതല്ലൊും തീരുമൊനടിക്കുന്നത് റൈൊ�സ്റ്റൊണ്. 
ആ വനങ്ങൾ നശടിച്ച് റ�ൊയടിരടിക്കുന്.  ഇറപെൊൾ �ർക്ടിട�ത്തടിൽ മഴയറണ്ൊ? 
വ്യശ്ചടി�ത്തടിൽ തണുപ്പുറണ്ൊ?  എവടികടയൊണ് ഇറപെൊൾ ഋതുക്ക�ല്ലൊും? ഇതടിന് ഈ 
�വൺകമറെ് മൊത്രും ഉത്തരവൊദടിയല്ല. 1972 കേ റസ്റ്റൊ�് റ�ൊൺൈ�ൻസടിന് റശഷമൊണ് 
�രടിസ്ഥടിതടികയക്കു�ടിച്ച് ഈ രൊജ്യത്ത് �ൊര്യമൊയടി ചടിന്തടിക്ൊൻ തുടങ്ങടിയത്. ഞൊൻ 
സമ്പൂർണ്ണമൊയടി അക്ൊര്യങ്ങ�ടിറേക്് �ടക്കുന്നടില്ല. ഈ വനും നടിേനടിൽറക്ണ്ത് 
എന്തുക�ൊണ്ടുും ആവശ്യമൊണ്. ഒന്ന് ഭൂ�ർഭ ജേും നടിേനടിൽക്കുന്നതടിന് രണ്് 
പുഴ�ൾ നടിത്യനടിതൊന്തമൊയടി നടിേനടിൽക്കുന്നതടിന്. 25 ക�ൊല്ലും �ഴടിയറമ്പൊൾ 
റ�ര�ത്തടികേൊഴുകുന്ന പുഴ�ളുകട �കുതടിയടിേേടി�വും ഉണ്ൊവ�യടില്ല എന്ന് 
ഞൊൻ ശങ്കടിക്കുന്. അവകയല്ലൊും വറ്റു�യൊണ്. പുഴയകട ആഴും കു�ഞ്ടിരടിക്കുന്.  

വീതടി കൂടടിയടിരടിക്കുന്. ഇവടികട വഹറരേൊ ഇേക്ടടിക്ൽ സ് �ീും 
ഉണ്ൊക്കുകമന്നൊണറല്ലൊ ��യന്നത്. ആ സ് �ീമു�ൾ നടപെൊക്ൊും എന്ന് 
വടിചൊരടിക്കുന്റണ്ൊ? കവള്ളമടികല്ലങ്കടിൽ എങ്ങകനയൊണ് വഹറരേൊ 
ഇേക്ടടിക്ൽ സ് �ീുംസ് നടപെടിേൊക്കു�? ഇവടികട �േരുും ��ഞ്ഞു 
വേടിയ വേടിയ വഹറരേൊഇേക്ട ടിക്ൽ സ് �ീമു�ൾ ഉണ്ൊക്ണകമന്ന്. 
വചനയടിൽ എങ്ങകനയൊണ് വടിദയുഛേക്തടി ഉണ്ൊക്കുന്നത്?  �ത്തടടി 
ൈൊ�ടിൽ നടിന്നൊണ് അവടികട ഇേക്ട ടിസടിറ്റടി ഉണ്ൊക്കുന്നത്. വചനയടിൽ 
അങ്ങകനയള്ള �രീക്ണും അവർ നടത്തുന്. അവടികട �രടിസ്ഥടിതടി 
സുംരക്ടിക്ൊൻ വനങ്ങൾ സുംരക്ടിക്കുന്.  കഡകസർ്ടിൈടിറക്ഷൻ 
അവർ സമെതടിക്കു�യടികല്ലന്ന് മൊത്രമല്ല വചനയടികേ കഡറസർ്് സ് 
മുഴുവൻ ഗ്ീൻ �വ�ൊയടി മൊറു�യൊണ്.  അറതസമയും  റ�ര�ും 
ഇറപെൊൾ മരൂഭൂമടിയൊയടി മൊ�ടികക്ൊണ്ടിരടിക്കു�യൊണ്.  �ശ്ചടിമഘ്വും 
�ടലുും തമെടിലുള്ള വ്യത്യൊസും ഇറപെൊൾ എത്രയണ്്? ഒരു മഴ 
ക�യ്യുറമ്പൊൾ റമൽമണ്ണ് മുഴുവൻ �ടേടിറേക്് റ�ൊവ�യൊണ്. 
അതൊണ് ഇവടികട സുംഭവടിച്ചുക�ൊണ്ടിരടിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്് 
വനങ്ങൾ സുംരക്ടിറക്ണ്ത് ഒരു ആവശ്യമൊണ്.  വനും 
സുംരക്ടിറക്ണ്തടികനക്കു�ടിച്ച് േൊരൊ�ും �ഠനങ്ങൾ നടത്തടിയടിട്ടുണ്്. 
ഇക്ൊര്യങ്ങൾ എല്ലൊും ജനങ്ങൾ മനസ്ടിേൊറക്ണ് �ൊേും 

അതടിക്രമടിച്ചടിരടിക്കു�യൊണ്.  ഇത് �വൺകമറെടികറെ മൊത്രും പ്രശ് നമല്ല. നമ്മുകട 
തേമു��ൾ ജീവടിക്ണും എന്നതൊണ് പ്രശ് നും.  

 ഇവടികട റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്റ്റ�ടി ഉണ്്. റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്റ്റ�ടിയകട ദർശനും 
എന്തൊണ്?അറക്ഷ്യയും യൂക്ൊേടി�്റ്റസുും നട്ടു �ടിടടിപെടിക്കു�യൊറണൊ? യൂക്ൊേടി�്റ്റ് സ് 
ഉണ്ൊക്കുന്നത് �േ കുത്ത��ൊർക്കുും �ൾപെടിനറവണ്ടിയൊണ്. അല്ലൊകത 
സൊേൊരണക്ൊർക്് വടി��ടിന റവണ്ടിയൊറണൊ? അവർക്് ജീവടിക്ൊൻ റവണ്ടി 
എകന്തങ്കടിലുും ക�ൊടുക്കുവൊനൊറണൊ? റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്രെടിയകട ദർശനും 
അതൊയടിരടിക്ണും. റ�ര�ത്തടികേ ശൊസ്ത്രസൊഹടിത്യ �രടിഷത്ത് ��യന്നതുറ�ൊകേ 
മൊവും പ്ൊവും കനല്ലടിയകമൊകക് ഈ രൊജ്യത്ത് വച്ചു�ടിടടിപെടിച്ചു കൂകട?  കനല്ലടി വയ്കന്നത് 
�േതുക�ൊണ്ടുും നല്ലതൊണ്. �ൊരണും കനല്ലടിക്യടിൽ നടിന്ന് േൊരൊ�ും �ൊൽസ്യും �ടിട്ടുും. 
കനല്ലടി ഒരു നല്ല മരമൊണ്. അത് ഇവടികടയള്ള മണ്ണ് സുംരക്ടിക്കുും. അങ്ങകനയള്ള 
മരും വച്ചു �ടിടടിപെടിക്ണും. അവ �തുകക്റയ വ�രു�യള്ളൂ.�കക് അത് എത്ര �തുകക് 
വ�ർന്നൊലുും ജനങ്ങൾക്് ഗണമുള്ളതൊണ്. റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്രെടിയടിൽ യൂക്ൊേടി 
കൃഷടി വർദ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടിരടിക്കു�യൊണ്. 34808 കഹക്ടർ സ്ഥേത്ത് യൂക്ൊേടികൃഷടി 
നടത്തടിയടിരടിക്കുന്. യൂക്ൊേടികയക്കു�ടിച്ച് നടത്തടിയടിട്ടുള്ള �ഠനത്തടിൽ ��യന്നത് 
മണ്ണടികേ മുഴുവൻ വജവവ�വും അത് വേടികച്ചടുക്കുന്. വമറക്രൊ �ൊക്ടീരടിയകയ 
നശടിപെടിക്കുന്. ഇന് റ�ര�ത്തടിൽ കവള്ളമടില്ലൊത്തതടിന് ഏറ്റവും വേടിയ ഉത്തരവൊദടിത്വും 
യൂക്ൊേടി�്റ്റസടിനൊണ്. ഈ യൂക്ൊേടികൃഷടി കു�യ്കണും. �ത്രവ്യവസൊയത്തടിന് 
�ൾപ്പുണ്ൊക്ൊൻ റവണ്ടി വ�കരയേടി�ും വനങ്ങൾ കവ്ടിനശടിപെടിക്കു�യൊണ്. 
ഇതുവകര ഏകതങ്കടിലുും �ടിസർവ്വ് ഇൻസ്റ്റടിറ്റ്യൂ്്, �ൾപെടിന് ��രും റവക� ഏകതങ്കടിലുും 
ഉ�റയൊ�ടിക്ൊറമൊ എന്നതടികനപെറ്റടി �റവഷണും നടത്തടിയടിട്ടുറണ്ൊ? ക�നൊൈ് 
6 മൊസും ക�ൊണ്് വ�രുന്ന ഒരു കചടടിയൊണ്. അത് ഇവടികട �ൾപെടിന് റവണ്ടി 
വച്ചു�ടിടടിപെടിച്ച് �രീക്ടിച്ചു റനൊക്ടിക്കൂകട? അതുക�ൊണ്് അറക്ഷ്യ മൊറ്റണും. 
ഞൊൻ ��യന്നത് റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്രെടിയകട ദർശനും തകന്ന മൊറ്റണും 
എന്നൊണ്.  റസൊഷ്യൽ റൈൊ�സ്രെടിയടിൽ യൂക്ൊേടി കൃഷടി നടിരുത്ൊഹകപെടുത്തണും. 
അറക്ഷ്യയും നടിരുത്ൊഹകപെടുത്തണും. റൈൊ�സ്റ്റുും എൻവറയൊൺകമന്റുും എന്ള്ളത് 
�ഠനവടിഷയമൊക്ടി  മൊറ്റണും. 

 ഈ രൊജ്യകത്ത വനും സുംരക്ടിക്ണകമന്ള്ളത് പ്രതടി�ക് - ഭരണ�ക് 
വ്യത്യൊസമടില്ലൊകത,  �ഹുജനങ്ങളുകട ഒരു റ�ൊരൊ്മൊക്ടി മൊറ്റടി, ഈ വനും എകറെ 
തേറ�ൊകേ �ഷണ്ടിയൊക്ൊകത �ൊക്ടിയള്ളകതങ്കടിലുും സുംരക്ടിക്ൊൻ �രടിശ്രമടിക് 
ണകമന്ന് ��ഞ്ഞുക�ൊണ്് ഞൊൻ അവസൊനടിപെടിക്കുന്.'  

(എഴുത്തു�ൊരനും  പ്രഭൊഷ�നും  മൊേ്യമസുംരുംഭ�നും റസൊഷ്യേടിസ്റ്റ് റനതൊവമൊയ   എും.�ടി.
വീറരന്ദകുമൊർ 1987 ൽ റ�ര�നടിയമസഭൊും�വും വനുംവകുപെ് മന്തടിയമൊയടി.  റ�ന്ദമന്തടി, 

രൊജ്യസഭൊും�ും, �ടി.ടടി.ഐ. കചയർമൊൻ, ഐ.എൻ.എസ്. പ്രസടിഡറെ് എന്നീ നടിേ��ടിലുും പ്രവർത്തടിച്ചു. 
2020 റമയ് 28 ന് അന്തരടിച്ചു)

സഭൊ പ്രസംഗങ്ങളടിലൂഡെ...

1987 ജൂബല 29 െ് െിയമസഭയിൽ ധൊഭ്ർത്ഥെ െർച്ചയിൽ േനകെടുത്തുനകാണ്്                     
എം.േി. വരീശരന്ദ്രകുമാർ െടത്തിയ പ്രസംഗം 

വനസംരക്ഷണം പ�ൊതുജനപ�ൊരൊട്ം
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നടിയമസഭൊ സൊമൊജടി�ന് റ�ൊവടിഡ് സ്ഥടിരീ�രടിച്ചതടികന തുടർന്ന് സഭൊ 
സറമെ�നും പൂർത്തടിയൊക്കുന്നതടിൽ വ്യത്യസ്ത പുേർത്തടി പുതുറച്ചരടി 

നടിയമസഭ. ജൂവേ 20 ന് ആരുംഭടിച്ച സഭൊ സറമെ�നത്തടിൽ �കങ്കടുത്ത 
എൻആർ റ�ൊൺഗ്സ് അും�ും എൻ.എസ്.കജ.ജയ�ൊേടിന് റരൊ�ും 
സ്ഥടിരീ�രടിച്ചറതൊകട സഭൊസറമെ�ന ഹൊൾ അണുവടിമുക്തമൊക്കുന്നതടിന് അടച്ചു.  
�ജറ്റുും േന�ൊര്യ�ടില്ലുും �ൊസ്ൊക്കുന്നത് അനടിവൊര്യമൊയതടിനൊൽ ഒരു ദടിവസും 
കൂടടി സറമെ�നും തുടരുന്നതടിന് നടിശ്ചയടിച്ചു.  സഭൊ മന്ടിരത്തടികറെ സമീ�ത്തുള്ള 
പുതടിയ ക�്ടിടത്തടികേ നൊേൊും നടിേയടിൽ സറമെ�നും റചരുന്നതടിന് കേജടിറലേച്ചർ 
കസക്രറ്�ടിയറ്റ് ആദ്യും തീരുമൊനടികച്ചങ്കടിലുും സ്ഥേ�രടിമടിതടിമൂേും ആ നട�ടടി 
ഉറ�ക്ടിച്ചു.  തുടർന്ന് സഭൊഹൊ�ടിന് പു�ത്തുള്ള റവപ്പുമരത്തണേടിൽ ഷൊമടിയൊന 
വേടിച്ചുക�്ടി അ�േും �ൊേടിക്കുന്ന രീതടിയടിൽ തൊേ്ക്ൊേടി� ഇരടിപെടിടങ്ങളുും 
സൗ�ര്യങ്ങളുും തയ്ൊ�ൊക്ടി.  ഉച്ചറയൊകടയൊണ് സറമെ�നും ആരുംഭടിച്ചത്.  �ജറ്റുും 
േന�ൊര്യ�ടില്ലു�ളുും ചർച്ച കൂടൊകത �ൊസ്ൊക്ടി,  സഭ അനടിശ്ചടിത�ൊേറത്തയ്ക് 
�ടിരടിഞ്ഞു.  സറമെ�നത്തടിൽ �കങ്കടുത്ത അും�ങ്ങൾക്കുും ഉറദ്യൊ�സ്ഥർക്കുും 
മൊേ്യമപ്രവർത്ത�ർക്കുും റ�ൊവടിഡ് �രടിറശൊേന നടത്തുന്നതടിനള്ള 
ക്രമീ�രണങ്ങൾ ഏർപെൊടൊക്ടി. ഏഴ്   ദടിവസും �്വൊ�റെീനടിൽ �ഴടിയണകമന്ന് 
മുഖ്യമന്തടി വടി.നൊരൊയണസ്വൊമടി അും�ങ്ങറ�ൊട് അഭ്യർത്ഥടിച്ചു.

• ഇേക്ൻ �മെീഷകന കു�ടിച്ച് പ്രതടി�ൊദടിക്കുന്ന 
ഭരണഘടന അനറഛേദും?

അനുശഛേദം 324 മുതൽ 329 വനര 
• കതരകഞ്ടുപെടിറനയും അതുമൊയടി �ന്കപെ് 

സ്ഥടിതടി വടിവര�ണക്ടിറനയും സും�ന്ടിച്ച 
�ഠനും?

നസശഫാളജി (Psephology)
• ഇന്ത്യൻ കസറൈൊ�ജടിയകട �ടിതൊവ് ?
പ്രശണായ് ശറായ്
• റ�ന്ദ ഇേക്ൻ �മെീഷൻ നടിേവടിൽ വന്നത് ?
1950 ജനുവരി 25 (2011 മുതൽ ജനുവരി 25 ശദേരീയ 
സമ്മതിദായകരുനട ദിെമായി ആെരിക്കുന്നു)

• റ�ന്ദ ഇേക്ൻ �മെീഷകറെ ആസ്ഥൊനും?
െിർവാെൻ സദൻ, െ്യൂഡൽഹി 
• ഇേക്ൻ �മെീഷൻ അും�ങ്ങളുകട എണ്ണും?
മൂന്്   (ഒരു െരീഫ് ഇലക്ൻ കമ്മരീഷണറും, രണ്് ഇലക്ൻ 
കമ്മരീഷണർമാരും)

•  ഇേക്ൻ �മെീഷനടികേ അും�ങ്ങളുകട 
�ൊേൊവേടി?

ആറ് വർഷം/ 65 വയസ് 
• ഇന്ത്യയടികേ ആദ്യ ക�ൊതുകതരകഞ്ടുപെ് എത്ര 

ഘ്ങ്ങ�ൊയൊണ് നടന്നത്?
68
• മുഖ്യ കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷണ�ൊയ ആദ്യ 

മേയൊ�ടി?  
ടി.എൻ.ശേഷൻ (ഇന്്യിൽ ആദ്മായി ശഫാശട്ാ േതിച്ച 
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആവിഷ് കരിച്ചത് ഇശദേഹം മുഖ് 
നതരനഞെടുപ്് കമ്മരീഷണറായിരുന് കാലയളവിലാണ്.)

• ആദ്യ വനടിതൊ മുഖ്യ കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷണർ? 
വി.എസ്.രമാശദവി (ഏറ്വം കുറഞെ കാലം 
മുഖ്നതരനഞെടുപ്് കമ്മരീഷണറായിരുന്ത് വി.എസ്. 
രമാശദവിയാണ്. ഏറ്വം കൂടുതൽ കാലം മുഖ് നതരനഞെടുപ്് 
കമ്മരീഷണറായിരുന്ത് നക.വി.നക. സുന്ദരമാണ്)

Science in the  Soul: 
Selected writings of a 
Passionate Rationalist
Richard Dawkins
London: Penguin Books, 
2018.
Call No: V8    Q8
(An anthology of essays, 
lectures and letters)

The Kite Runner 
 Khaled Hosseini
London : Bloomsbury, 2013.
Call No: 0111, 3KHA   Q3 
(Novel)

Tongue in Cheek:                                          
The Funny Side of Life
Khyrunnisa  A
Chennai : Tranquebar, 2019.
Call No: 0111, 6KHY    Q9
( A Collection of 
observations about daily 
life by a woman with a 
sparkling sense of humour)

ക്ാവ് േിടിച്ച കാലം
നസ്റ്് ലാെ 
അലക് സിവിച്ച് 
വടി.വ. രമൊ റമറനൊൻ
തൃശ്ശൂർ :  ഗ്ീൻ ബു�് സ്, 2019.  
Call No: 0142,3 NAwSVE  
32Q7 
  (�ഷ്യൻ എഴുത്തു�ൊരടിയൊയ  
കസ്വറ്റ് േൊന 
അേ�് സടിവടിച്ചടികറെ 'Time 
Second Hand'  എന്ന 
അനഭവക്കു�ടിപ്പു�ളുകട 
മേയൊ� �രടിഭൊഷ)

Celestial Bodies
Jokha Alharthi
London: Simon & Schuster, 
2018.
 Call No: 028, 3JOK  Q8
(Novel) 
 
കൂട്ക്രങ്ൾ
സുഭാഷ് െന്ദ്രൻ
തൃശ്ശൂർ :  ഗ്ീൻ ബു�് സ്, 2018.
Call No: 032, 3wN72  Q8
(അനഭവക്കു�ടിപ്പു�ൾ)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

]pXpt¨cn: th¸pac¯WenÂ \nbak`m kt½f\w 

വി.എസ്.രമാശദവി

പ്രശണായ് ശറായ്

ടി.എൻ.ശേഷൻ

റ�ന്ദ ഇേക്ൻ �മെീഷൻ  

ഇതരസഭൊ വൊർത്തകൾ

വടിജ്ൊനപ്ഥം

മലയാള ശൊവലിനറെ 
ശദേകാലങ്ൾ
ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ
റ�ൊഴടിറക്ൊട് : മൊതൃഭൂമടി ബു�് സ്, 
2019.
Call No: 032, 3:g   Q8
(ഇന്ത്യൻ റനൊവൽ 
�ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ  മേയൊ� 
റനൊവലു�ക� മുൻനടിർത്തടിയള്ള 
സൊഹടിത്യ വടിമർശനും)

ഹംസഗാെം
ടി.േത്മൊഭൻ
റ�ൊഴടിറക്ൊട് : മൊതൃഭൂമടി ബു�് സ്, 
2019
Call No: 032, 3PAD  Q8
(�ഥൊസമൊഹൊരും)

കല്ാണിനയന്നും  
ദാക്ായണിനയന്നും  ശേരായ 
രണ്ടു സ്തരീകളുനട കത 
ആർ.രാജശ്രീ
റ�ൊഴടിറക്ൊട് : മൊതൃഭൂമടി ബു�് സ് 
, 2019
Call No: 032, 3 RAJ   Q9
(റനൊവൽ)

ബുക്്റ്ാൾജിയ
േി.നക.രാജശേഖരൻ
റ�ൊഴടിറക്ൊട് മൊതൃഭൂമടി ബു�് സ്, 
2019
Call No: 032, 6RAJ  Q7
(പുസ്�ങ്ങക�ക്കു�ടിച്ചുള്ള 
ഓർമെപ്പുസ്�ും)

ോഠം ഒന്്
ശഡാ.സുശരഷ് സി.േിള്ള
റ�ൊ്യും: തൊമര, 2018
Call No: L     32Q8
(സുരക്ടിത ഭക്ണത്തടിനും 
ആറരൊ�്യജീവടിതത്തടിനമുള്ള 
പ്രൊഥമടി� �ൊഠങ്ങൾ)

Poor Economics: rethinking 
poverty & the ways to end 
it
Abhijit V. Banerjee and Esther 
Duflo
Gurgaon: Penguin Random 
House, 2019
Call No: X(Y:434)   Q3
(This book deals with the real 
causes of the world poverty and 
the ways to end it) 
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റേൊ�കത്ത ജനൊേടി�ത്യ രൊജ്യങ്ങ�ടിൽ 
ക�ൊതുകവ �്യൊ�ടിനറ്റ് രീതടി എന്ും 

പ്രസടിഡൻഷ്യൽ രീതടി എന്ും രണ്് ഭരണ വ്യവസ്ഥ��ൊണ് 
അും�ീ�രടിക്കപെ്ടിട്ടുള്ളത്. രേടി്നടിൽ നടിേനടിന്വരുന്ന 
�്യൊ�ടിനറ്റ് രീതടിയും അറമരടിക്ൻ ഐ�്യനൊടു��ടിൽ 
നടിേനടിൽക്കുന്ന പ്രസടിഡൻഷ്യൽ രീതടിയും അതൊതടികറെ 
മൊതൃ���ൊയടി ചൂണ്ടിക്ൊണടിക്കപെടുന്. ഒരു 
ജനൊേടി�ത്യ വ്യവസ്ഥടിതടിയടിൽ കേജടിറലേച്ചർ, 
എ�് സടി�യു്ീവ്, ജുഡീഷ്യ�ടി എന്നീ മൂന് വടിഭൊ�ങ്ങൾ 
തടി�ച്ചുും സ്വതന്തമൊയടി പ്രവർത്തടിക്ണകമന്ും 
ഒന്നടികറെ പ്രവർത്തനത്തടിൽ മകറ്റൊന്ന് ഇടക�ടൊൻ 
�ൊടടില്ല എന്ും അനശൊസടിക്കുന്കണ്ങ്കടിൽറപെൊലുും 
റേൊ�ത്ത് ഒരുരൊജ്യത്തുും ഇത്തരത്തടിൽ പൂർണ്ണ 
മൊയറതൊതടിൽ ഒരു വടിഭജനും നടത്തുവൊൻ 
�ഴടിഞ്ടി്ടില്ല എന്നതൊണ് �രമൊർത്ഥും. അറമരടിക്ൻ 
ഭരണഘടനയടിൽ ഈ തത്വും വ�കര പ്ര�ടമൊയടി 
എഴുതടിറച്ചർത്തടിട്ടുകണ്ങ്കടിലുും പ്രൊവർത്തടി�മൊക്കുന്ന 
�ൊര്യത്തടിൽ വടിജയടിക്കുവൊൻ അവർക്കുും �ഴടിഞ്ടി്ടില്ല. 
ആധുനടി� ഭരണസുംവടിേൊനത്തടിൽ സർക്ൊരടികറെ 
പ്രവർത്തനങ്ങക� �രമ്പരൊ�തരീതടിയടിൽ കേജടിറലേറ്റീവ്, 
എ�് സടി�യു്ീവ്, ജുഡീഷ്യ�ടി എന്നടിങ്ങകന കൃത്യമൊയടി 
റവർതടിരടിക്കുന്നതുും പ്രൊറയൊ�ടി�മല്ല. �േറപെൊഴുും ഇവ 
തമെടിലുള്ള അതടിർവരമ്പു�ൾ റനർത്തുറനർത്ത് 
ഇല്ലൊതൊവ�യും വ്യത്യസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു 
സ്ഥൊ�നത്തടികറെ �ീഴടിൽ വരടി�യും കചയ്യുും. 'Separation 
of powers' എന്ന തത്വും അതടികറെ വടിശൊേമൊയ 
അർത്ഥത്തടിൽ മൊത്രറമ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയടിൽ 
പ്രതടി�ൊദടിക്കുന്ള്ളൂ. റ�ന്ദ, സുംസ്ഥൊന തേങ്ങ�ടിൽ 
കേജടിറലേച്ചർ, എ�് സടി�യു്ീവ്, ജുഡീഷ്യ�ടി എന്നീ 
ഘട�ങ്ങൾ സ്ഥൊ�ടിക്കു�യും അവയകട അേടി�ൊരങ്ങളുും 
�ർത്തവ്യങ്ങളുും നടിർവ്വചടിക്കു�യും കചയ്യുന്കണ്ങ്കടിലുും 
ഓറരൊന്നടികറെയും പ്രവർത്തനറമഖേ അതടിസൂക്ഷ്മമൊയടി 
റവർതടിരടിക്ൊനും �രസ്ര സുംഘർഷങ്ങൾ ഒഴടിവൊക്ൊനും 
നമ്മുകട ഭരണഘടനൊ നടിർമെൊതൊക്ൾ ശ്രമടിച്ചടില്ല. 
ചേനൊത്മ�മൊയ ഒരു ഭരണ സുംവടിേൊനത്തടിൽ 
അനഭവത്തടികറെയും പ്രശ് നങ്ങളുകടയും അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ 
ആറരൊ�്യ�രമൊയ �രസ്ര �ന്ങ്ങൾ ഉരുത്തടിരടിഞ്ഞു 
വരണകമന്നൊണ് ഉറദേശടിക്കപെ്ടിരടിക്കുന്നത്. 
ഭരണസുംവടിേൊനകത്ത തൊങ്ങടിനടിർത്തുന്ന മൂന്ന് 
ഘട�ങ്ങ�ടിൽ ഒന്ന് മകറ്റൊന്നടിന് റമകേ അകല്ലങ്കടിലുും 
സൊഹചര്യങ്ങൾക്നസരടിച്ച് ഓറരൊന്നടിനും മകറ്റൊന്നടികന 
നടിയന്തടിക്കുവൊനും തടിരുത്തുവൊനും �ഴടിയന്നതൊണ്.
 ഒരു ജനൊേടി�ത്യ വ്യവസ്ഥടിതടിയടിൽ സ്വൊഭൊവടി� 
മൊയും കൂടുതൽ പ്രൊേൊന്യും േഭടിറക്ണ്ത് കേജടിറലേച്ച�ടിന 
തകന്നയൊണ്. �ൊർേകമറെ�ടി ജനൊേടി�ത്യത്തടികറെ 
ഈറ്റടില്ലകമന്ന് വടിറശഷടിപെടിക്ൊവന്ന രേടി്ീഷ് 
സമ്പ്രദൊയത്തടിൽ �ൊർേകമറെടികറെ �രമൊേടി�ൊരും 
ഭരണഘടനയകട അടടിസ്ഥൊന പ്രമൊണങ്ങ�ടിൽ ഒന്നൊണ്. 
നമ്മുകട ഭരണഘടന �ൊർേകമറെടിന് �രമൊേടി�ൊരും 
നൽകുന്ന ഒരു സമീ�നും സ്വീ�രടിച്ചടി്ടികല്ലങ്കടിലുും 
ഭരണഘടനൊ നടിർമെൊണസഭയടിലുും തുടർന്ന് രൂ�ുംക�ൊണ് 
ആദ്യ �ൊർേകമറെടിലുും റദശീയ റനതൊക്ൾ സ്വീ�രടിച്ച 
സമീ�നും ജനപ്രതടിനടിേടി�ളുകട തീരുമൊനും അന്തടിമമൊയടി 
�രടി�ണടിക്ണകമന്നതൊയടിരുന്.
 ഇന്ത്യയടിൽ സ്വീ�രടിക്കപെ് �്യൊ�ടിനറ്റ് രീതടിയടിലുള്ള 
ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക് രേടി്ീഷ് വ്യവസ്ഥറയൊട് ഏക� 
സൊമ്യമുകണ്ങ്കടിലുും പ്രവർത്തനരീതടി�ൾ വ്യത്യസ്മൊണ്. 
എന്നടിരുന്നൊലുും രേടി്ീഷ് റ�ൊമൺസഭയമൊയടി �ന്കപെട്ടു 
പ്രവർത്തടിക്കുന്ന വടിവടിേ �മെടിറ്റടി�ളുകട പ്രവർത്തനരീതടി 
നമ്മുകട നടിയമനടിർമെൊണ സഭ��ടികേ �മെടിറ്റടി�ളുകട 
പ്രവർത്തനരീതടികയ നന്നൊയടി സ്വൊേീനടിച്ചടിട്ടുണ്്. 
അതടിൽത്തകന്ന റ�ര� നടിയമസഭയമൊയടി �ന്കപെ്് 
പ്രവർത്തടിക്കുന്ന സമടിതടി�ളുകട പ്രവർത്തനും �േറപെൊഴുും 
രൊജ്യത്തടിനതകന്ന മൊതൃ�യൊയടിത്തീർന്നടിട്ടുണ്്. റ�ര� 
നടിയമസഭയമൊയടി �ന്കപെട്ടു പ്രവർത്തടിക്കുന്ന വടിവടിേ 
നടിയമസഭൊ സമടിതടി�ളുകട പ്രവർത്തനരീതടിയടിലൂകട 
ഇനടി ഒന്ന് �റണ്ണൊടടിക്ൊും.
കാലാവധി
 ഒരു സമടിതടി രൂ�ീ�രടിക്കുന്നത് നടിയമസഭൊ ച്ങ്ങ�ടികേ 

വ്യവസ്ഥ പ്ര�ൊരമൊണ്. ഒരു ക�ൊതുകതരകഞ്ടുപെടിനറശഷും 
പുതടിയ സഭ രൂ�ീ�രടിക്കുറമ്പൊൾ സഭൊും�ങ്ങക� 
കതരകഞ്ടുക്കുന്ന സമടിതടി��ടിറേക്കുള്ള കതരകഞ്ടുപെ് 
നടത്തുന്. േന�ൊര്യ സമടിതടി��ടിറേക്ൊണ് ഇപ്ര�ൊരും 
കതരകഞ്ടുപെ് നടത്തുന്നത്. കതരകഞ്ടുപെ് നടറത്തണ് 
സമടിതടി�ളുകട റ�ര്, ഒഴടിവ�ളുകട എണ്ണും, കതരകഞ്ടുപെ് 
സും�ന്ടിച്ച �രടി�ൊടടി എന്നടിവ ഒരു രണ്ൊും ഭൊ�ും 
ബുള്ളറ്റടിൻ മുറഖന അും�ങ്ങക� അ�ടിയടിക്കുന്. 
വ�മൊറ്റും കചയ്കപെടൊവന്ന ഒറ്റ റവൊട്ടു മുറഖനയള്ള 
ആന�ൊതടി� പ്രൊതടിനടിേ്യതത്വമനസരടിച്ചൊണ് 
കതരകഞ്ടുപെ് നടത്തുന്നത്. ഈ തത്വമനസരടിച്ചുള്ള 
കതരകഞ്ടുപെൊയതടിനൊൽ ഭരണ-പ്രതടി�ക് �ക്ടി�ൾക്് 
അവരുകട സഭയടികേ അും�സുംഖ്യക്ൊന�ൊതടി�മൊയള്ള 
അും�ങ്ങക� കതരകഞ്ടുപെടിൽ വടിജയടിപെടിക്കുവൊൻ 
�ഴടിയന്. �്ടി�് അക്ൗണ്് സ് �മെടിറ്റടി, �്ടി�് 
അണ്ർറടക്ടിും�് സ് �മെടിറ്റടി, എസ്റ്റടിറമറ്റ് സ് �മെടിറ്റടി, 

റേൊക്ൽൈണ്് അക്ൗണ്് സ് �മെടിറ്റടി എന്നടിവയടിറേക്ൊണ് 
അും�ങ്ങക� കതരകഞ്ടുക്കുന്നത്. ഈ �മെടിറ്റടി�ളുകട 
�ൊേൊവേടി മുപെതുമൊസമൊണ്.
 അും�ങ്ങക� സ്ീക്ർ നൊമനടിർറദേശും കചയ്യുന്ന 
സമടിതടി�ക� സും�ന്ടിക്കുന്നടിടറത്തൊ�വും ഒരു 
ക�ൊതുകതരകഞ്ടുപെ് �ഴടിഞ്് സഭ രൂ�ീ�രടിക്കുറമ്പൊൾ 
സ്ീക്ർ ആ സമടിതടി��ടിറേക്കുള്ള അും�ങ്ങക� 
നൊമനടിർറദേശും നടത്തുന്. സഭൊറനതൊവ്, പ്രതടി�ക് 
റനതൊവ്, മറ്റു �ക്ടി�ളുകട റനതൊക്ൾ എന്നടിവരുമൊയടി 
ആറേൊചടിച്ചൊണ് സ്ീക്ർ ഇപ്ര�ൊരും കചയ്യുന്നത്. ഇത്തരും 
സമടിതടി�ളുകട �ൊേൊവേടി ക്ടിപ്തകപെടുത്തടിയടി്ടില്ല. എങ്കടിലുും 
േന�ൊര്യ സമടിതടി�ളുകട �ൊേൊവേടി അവസൊനടിക്കുന്ന 
മു�യ്കൊണ് സൊേൊരണയൊയടി ഇത്തരും സമടിതടി�ളുും 
വീണ്ടുും രൂ�ീ�രടിക്ൊറുള്ളത്.
 സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി�ൾ സ്ീക്ർ നൊമനടിർറദേശും 
കചയ്യുന്നവയൊകണങ്കടിലുും അവയകട �ൊേൊവേടി 
ക്ടിപ്തകപെടുത്തടിയടിട്ടുണ്്. മുപെതുമൊസമൊണ് അവയകട 
�ൊേൊവേടി. �ടില്ലു�ളുകട വ്യവസ്ഥ�ക�പെറ്റടി �ഠടിച്ച് 

�ടിറപെൊർ്് കചയ്യുവൊൻ സഭ നടിറയൊ�ടിക്കുന്ന കസേക്ട് 
�മെടിറ്റടി�ളുകട �ൊേൊവേടി അവയകട �ടിറപെൊർ്് 
സമർപെടിക്കുന്നറതൊടുകൂടടി അവസൊനടിക്കുന്. എന്നൊൽ 
കസേക്ട് �മെടിറ്റടിയകട �ടിറപെൊർ്് സമർപെടിക്കുന്നതടിന് സഭ 
യൊകതൊരു സമയവും നടിശ്ചയടിച്ചടി്ടില്ലൊത്ത�ക്ും �ടിൽ 
കസേക്ട് �മെടിറ്റടിക്് അയയ്ക്കുന്നതടിനള്ള പ്രറമയും സഭ 
അും�ീ�രടിച്ച തീയതടി മുതൽ മൂന്മൊസും �ഴടിയന്നതടിനമുമ്പ് 
�ടിറപെൊർ്് സമർപെടിറക്ണ്തൊണ്.
താൽക്കാലിക ഒഴിവകൾ
 കതരകഞ്ടുക്കപെ്റതൊ നൊമനടിർറദേശും 
കചയ്കപെ്റതൊ നടിറയൊ�ടിക്കപെ്റതൊ ആയ ഒരും�ത്തടികറെ 
സ്ഥൊനത്തുണ്ൊകുന്ന തൊൽക്ൊേടി� ഒഴടിവ് യഥൊക്രമും 
കതരകഞ്ടുപെടിലൂകടറയൊ നൊമനടിർറദേശത്തടിലൂകടറയൊ 
സഭയകട നടിറയൊ�ും മുറഖനറയൊ നടി�റത്തണ്തൊണ്. 
എന്നൊൽ ഒരു തൊൽക്ൊേടി� ഒഴടിവടിറേക്് വരുന്ന 

പുതടിയ അും�ും ഏകതൊരും�ത്തടികറെ ഒഴടിവടിറേക്ൊറണൊ 
വരുന്നത് ആ അും�ും സമടിതടി��ടിൽ തുടരുമൊയടിരുന്ന 
�ൊേറത്തൊ�ും മൊത്രറമ ആ സമടിതടിയടിൽ തുടരുവൊൻ 
�ൊടുള്ളൂ.
അംഗത്ത്തിനുള്ള ശയാഗ്ത
 �ൊറര്യൊ�റദശ� സമടിതടി, അനൗറദ്യൊ�ടി� 
പ്രറമയങ്ങളുും �ടില്ലു�ളുും സും�ന്ടിച്ച സമടിതടി, ച്ങ്ങൾ 
സും�ന്ടിച്ച സമടിതടി, സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി, കസേക്ട് 
�മെടിറ്റടി എന്നടിവകയൊഴടിച്ച് മറ്റു സമടിതടി��ടിൽ ഒരു മന്തടി 
അും�മൊയടിരടിക്രുത് എന്ന് ച്ങ്ങ�ടിൽ വ്യവസ്ഥ 
കചയ്തടിട്ടുണ്്. ഇപ്ര�ൊരമുള്ള ഏകതങ്കടിലുും സമടിതടിയടികേ 
ഒരും�ും മന്ത ടിയൊയടി തീരുന്ന �ക്ും അറദേഹും സമടിതടിയടികേ 
അും�ത്വും രൊജടിവയ്കണകമന്ും വ്യവസ്ഥ��ടിൽ 
നടിർറദേശടിച്ചടിട്ടുണ്്. സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി��ടിൽ മന്തടിമൊകര 
എ�് സ് -ഒൈീറഷ്യൊ അും�ങ്ങ�ൊയടി റസവനമനഷ്ടിക്കുവൊൻ 
ച്ങ്ങൾ അനവദടിക്കുന്ണ്്. �ൊറര്യൊ�റദശ� സമടിതടി, 
അനൗറദ്യൊ�ടി� പ്രറമയങ്ങളുും �ടില്ലു�ളുും സും�ന്ടിച്ച 
സമടിതടി, ച്ങ്ങൾ സും�ന്ടിച്ച സമടിതടി, കസേക്ട് �മെടിറ്റടി 

റ്ി.മശൊഹരൻ ൊയർ, 
സ്രീക്കറുനട ബപ്രവറ്് നസക്രട്റി

(ശലഖെം മുൻ ലക്കത്തികറെ തുടർച്ച)
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എന്നടിവ��ടിൽ മന്തടിമൊർ അും�ങ്ങ�ൊകുന്നതടികന 
തടയന്ന വ്യവസ്ഥ��ടില്ല. അതുക�ൊണ്് ഈ സമടിതടി��ടിൽ 
മന്തടിമൊർക്് അും�ങ്ങ�ൊ�ൊവന്നതൊണ്.
 ഒരും�ത്തടിന് ഏറ്റവും അടുത്തവടിേത്തടിൽ 
വ്യക്തടി�രമൊറയൊ സൊമ്പത്തടി�മൊറയൊ റനരടിട്ടുള്ളറതൊ 
ആയ തൊൽ�ര്യും സമടിതടിയകട �രടി�ണനയടിൽ 
വരുന്ന ഏകതങ്കടിലുും �ൊര്യകത്ത പ്രതടികൂേമൊയടി 
�ൊേടിക്കുകമന്ള്ള �ൊരണത്തൊൽ അറദേഹകത്ത 
സമടിതടിയടിേും�മൊക്കുന്നതടികനതടികര തടസ്ും 
ഉന്നയടിക്ൊവന്നതൊണ്. അപ്ര�ൊരമുള്ള തൊൽ�ര്യും 
പ്രസ്തുത അും�ത്തടിന് പ്രറത്യ�മൊയള്ളതൊയടിരടിക്ണും. മറ്റു 
വടിേത്തടിൽ ��ഞ്ൊൽ അത് മറ്റു ക�ൊതുജനങ്ങളുമൊയടി 
റചർന്ന് ക�ൊതുവൊയള്ളറതൊ അഥവൊ ക�ൊതുജനങ്ങ�ടിൽ 
ഏകതങ്കടിലുും വടിഭൊ�വമൊയടി റയൊജടിച്ചടിട്ടുള്ളറതൊ ആയ 
തൊൽ�ര്യമൊയടിരടിക്കുവൊൻ �ൊടുള്ളതല്ല. ഇപ്ര�ൊരും 
തടസ്മുന്നയടിച്ചൊലുടകന തടസ്ത്തടിൽകപെ്ടിരടിക്കുന്ന 
ആ�ടിന് സമടിതടി മുമ്പൊക� വരുന്ന �ൊര്യങ്ങ�ടിൽ 
ഉള്ള തൊൽ�ര്യും വ്യക്തടി�രറമൊ സൊമ്പത്തടി�റമൊ 
റനരടിട്ടുള്ളറതൊ ആകണന്നതു സും�ന്ടിച്ച് 
തടസ്മുന്നയടിക്കുന്ന ആൾ ഒരു പ്രസ്ൊവന റരഖൊമൂേും 
നൽറ�ണ്തൊണ്. ഈ പ്രസ്ൊവന �ടി്ടിയൊലുടകന 
നടിജസ്ഥടിതടി വ്യക്തമൊക്കുവൊൻ തടസ്ത്തടിൽപെ് 
അും�റത്തൊട് സ്ീക്ർ ആവശ്യകപെടുന്നതൊണ്. 
വസ്തുത�ക� സും�ന്ടിച്ച് തർക്മുള്ള�ക്ും 
തടസ്മുന്നയടിച്ച അും�റത്തൊടുും തടസ്ത്തടിൽകപെ് 
അും�റത്തൊടുും കത�ടിവടിനള്ള പ്രമൊണടി�റരഖ�ൾ 
ഹൊജരൊക്കുവൊൻ സ്ീക്ർക്് ആവശ്യകപെടൊവന്നതൊണ്. 
അറദേഹത്തടികറെ മുമ്പടിലുള്ള കത�ടിവ�ൾ 
�രടി�ണടിച്ചറശഷും സ്ീക്ർ തീരുമൊനകമടുറക്ണ്തുും അത് 
ആത്യന്തടി�മൊയടിരടിക്കുന്നതുമൊണ്. പ്രശ് നത്തടിൽ സ്ീക്ർ 
തീരുമൊനകമടുക്കുന്നതുവകര അും�ും സമടിതടി അും�മൊയടി 
തുടരുന്നതൊണ്. തടസ്ത്തടിൽകപെ് അും�ത്തടിന് 
വ്യക്തടി�രറമൊ സൊമ്പത്തടി�റമൊ റനരടിട്ടുള്ളറതൊ ആയ 
തൊൽ�ര്യും സമടിതടി മുമ്പൊക� വരുന്ന �ൊര്യങ്ങ�ടിലുകണ്ന്ന് 
സ്ീക്ർ തീരുമൊനടിക്കുന്ന�ക്ും സമടിതടിയടിലുള്ള 
ഇറദേഹത്തടികറെ അും�ത്വും അവസൊനടിക്കുന്നതൊണ്.
അംഗത്ം ഒഴിവാക്കുന്ത്
 ഏതു സമടിതടിയും�ത്തടിനും സ്ീക്ക� റരഖൊമൂേും 
സ്വന്തും വ�പെടയടിൽ അഭടിസുംറ�ൊേന കചയ്തുക�ൊണ്് 
രൊജടി വയ്കൊവന്നതൊണ്. രൊജടിക്ത്ത് വ്യക്തവും 
അസന്ടിഗ്ദ്ധവമൊയടിരടിക്ണും. രൊജടിക്ത്തടിൽ 
��ഞ്ടിരടിക്കുന്ന തീയതടി മുതൽ രൊജടിക്് 
പ്രൊ�േ്യമുണ്ൊയടിരടിക്കുും. അത് അും�ീ�രടിറക്ണ് 
�ൊര്യമടില്ല. രൊജടിക്ത്തടിൽ അത് പ്രൊ�േ്യത്തടിൽ വരുന്ന 
തീയതടി �ൊണടിക്ൊത്ത�ക്ും �ത്തടികറെ തീയതടിമുതൽ 
രൊജടിക്് പ്രൊ�േ്യമുണ്ൊയടിരടിക്കുും. രൊജടിക്ത്തടിൽ 
തീയതടിയും ഇല്ലൊത്ത�ക്ും രൊജടിക്ത്ത് നടിയമസഭൊ 
കസക്രറ്�ടിയറ്റടിൽ �ടിട്ടുന്ന തീയതടി മുതൽ അതടിന് 
പ്രൊ�േ്യമുണ്ൊയടിരടിക്കുും.
 ഏകതങ്കടിലുും അും�ും തുടർച്ചയൊയടി രറണ്ൊ 
അതടിേേടി�റമൊ റയൊ�ങ്ങ�ടിൽ അേ്യക്കറെ 
അനമതടിറയൊകടയല്ലൊകത ഹൊജരൊ�ൊത്ത�ക്ും 
അറദേഹകത്ത സമടിതടിയടിൽ നടിന്ന് ഒഴടിവൊക്കുന്നതടിനൊയടി 
വടിവരും സഭയ്ക് �ടിറപെൊർ്് കചറയ്ണ്തൊണ്. എന്നൊൽ 
സ്ീക്ർ രൂ�ീ�രടിച്ച സമടിതടിയടികേ അും�മൊണ് ഇപ്ര�ൊരും 
തുടർച്ചയൊയടി ഹൊജരൊ�ൊകത വരുന്നകതങ്കടിൽ വടിവരും 
സ്ീക്ർക്ൊണ് �ടിറപെൊർ്് കചറയ്ണ്ത്.
അധ്ക്നറെ െിയമെം
 �ൊറര്യൊ�റദശ� സമടിതടിയകടയും ച്ങ്ങൾ 
സും�ന്ടിച്ച സമടിതടിയകടയും അേ്യക്ൻ സ്ീക്�ൊണ്. 
സ്ീക്ർ അും�മൊയള്ള ഏകതങ്കടിലുും അഡ് റഹൊക്് 
�മെടിറ്റടി രൂ�ീ�രടിക്കുന്ന�ക്ും അതടികറെയും അേ്യക്ൻ 
സ്ീക്�ൊയടിരടിക്കുും. മറ്റു സമടിതടി�ൾക്് അേ്യക്ന്മൊകര 
നടിറയൊ�ടിക്കുന്നത് സ്ീക്�ൊണ്. �ടില്ലു�ൾക്കുറവണ്ടിയള്ള 
കസേക്ട് �മെടിറ്റടി��ടിലുും സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി��ടിലുും 
�ന്കപെ് വകുപ്പുമന്തടികയത്തകന്നയൊണ് സൊേൊരണ 
അേ്യക്ന്മൊരൊയടി നടിറയൊ�ടിക്ൊറുള്ളത്. ഏകതങ്കടിലുും 
സമടിതടിയടിൽ കഡ�്യൂ്ടി സ്ീക്ർ അും�മൊകുന്ന�ക്ും 
അറദേഹകത്തയൊണ് ആ �മെടിറ്റടിയകട അേ്യക്നൊയടി 
നടിറയൊ�ടിറക്ണ്ത്. മറ്റ് എല്ലൊ സമടിതടി��ടിലുും സമടിതടിയടികേ 
ഒരും�കത്ത അേ്യക്നൊയടി സ്ീക്ർ തീരുമൊനടിക്കുന്. 
�്ടി�് അക്ൗണ്് സ് �മെടിറ്റടി, ഉ�പ്പു�ൾ സും�ന്ടിച്ച 
സമടിതടി, റമശപ്പു�ത്തുവച്ച �ടേൊസ്സു�ൾ സും�ന്ടിച്ച 
സമടിതടി എന്നടിവയകട അേ്യക്സ്ഥൊനും പ്രതടി�ക് 
�ക്ടി�ൾക്ൊണ് നൽകുന്നത്. ഒരു സമടിതടിയകട 
അേ്യക്ൻ റയൊ�ത്തടിൽ ഹൊജരടില്ലൊത്ത�ക്ും ആ 
സമടിതടിയകട റയൊ�ത്തടിൽ ഹൊജരൊയടിട്ടുള്ള അും�ങ്ങൾ 
അവരുകടയടിടയടിൽനടിന്ന് ഒരു തൊൽക്ൊേടി� അേ്യക്കന 
തീരുമൊനടിക്കുന്.
ശക്ാറം
 സമടിതടിയകട റയൊ�ും കൂടുന്നതടിനള്ള റ�്വൊ�ും 

പ്രറത്യ�ും നടിശ്ചയടിക്ൊത്ത�ക്ും അത് ആ സമടിതടിയടികേ 
ആക� അും�ങ്ങളുകട മൂന്നടികേൊന്നടിറനൊടടുത്ത 
എണ്ണമൊയടിരടിക്കുന്നതൊണ്. സൊേൊരണയൊയടി കൂടുതൽ 
അും�ങ്ങൾ ഉൾകക്ൊള്ളുന്ന കസേക്ട് �മെടിറ്റടി 
രൂ�ീ�രടിക്കുറമ്പൊൾ റ�്വൊ�ത്തടികറെ റ�രടിൽ റയൊ�ും 
നടക്ൊതടിരടിക്കുന്നത് ഒഴടിവൊക്കുന്നതടിനൊയടി �മെടിറ്റടി 
രൂ�ീ�രണറവ�യടിൽത്തകന്ന റ�്വൊ�ും മൂന്നടികേൊന്നടിൽ 
കു�വൊയടി നടിശ്ചയടിക്ൊറുണ്്.
 ഏകതങ്കടിലുും റയൊ�ും കൂടുന്നതടിറനൊ റയൊ�ും 
നടന്ക�ൊണ്ടിരടിക്കുറമ്പൊറഴൊ റ�്വൊ�മടില്ലൊകത 
വരുന്ന�ക്ും റ�്വൊ�ത്തടിനറവണ്ടി പ്രതീക്ടിക്കു�റയൊ 
റയൊ�ും �ടിരടിച്ചുവടിടു�റയൊ കചറയ്ണ്തൊണ്. തുടർച്ചയൊയ 
രണ്ടു റയൊ�ങ്ങൾ റ�്വൊ�മടില്ലൊത്തതുമൂേും കൂടൊകത 
വരുന്ന�ക്ും കചയർമൊൻ പ്രസ്തുത വടിവരും സഭയ്ക് 
�ടിറപെൊർ്് കചറയ്ണ്തൊണ്. എന്നൊൽ സമടിതടി 
രൂ�ീ�രടിച്ചത് സ്ീക്�ൊകണങ്കടിൽ ഇക്ൊര്യും അറദേഹത്തടിന് 
�ടിറപെൊർ്് കചയ്തൊൽ മതടിയൊകുന്നതൊണ്.
പ്രേ് െങ്ളിൽ തരീരുമാെം
 സമടിതടിയകട മുമ്പൊക�യള്ള എല്ലൊ പ്രശ് നത്തടിറന്മലുും 
സമടിതടിയടിൽ സന്നടിഹടിതരൊയടിട്ടുള്ളവരുകട ഭൂരടി�ക്റവൊ്് 
മുറഖനയൊണ് തീരുമൊനടിറക്ണ്ത്. ഏകതങ്കടിലുും 
�ൊരണവശൊൽ റവൊട്ടു�ൾ സമും വരുന്ന സും�തടിയടിൽ 
അേ്യക്റനൊ തൽസമയും അേ്യക്ത വഹടിക്കുന്നയൊറ�ൊ 
ഒരു രണ്ൊും റവൊറ്ൊ �ൊസ്റ്റടിും�് റവൊറ്ൊ കചറയ്ണ്തൊണ്.
 സഭൊ സമടിതടി��ടിൽ തീരുമൊനകമടുറക്ണ്തടിന് 
റവൊക്ടുപെ് നടത്തുന്നതടിനള്ള വ്യവസ്ഥ ഉകണ്ങ്കടിലുും 
സൊേൊരണ തീരുമൊനകമടുറക്ണ്തടിന് റവൊക്ടുപെ് 
നടത്തൊ�ടില്ല. സൗഹൃദൊന്തരീക്ത്തടിൽ �രസ്രും 
വടിട്ടുവീഴ്ചറയൊടുും സൗമനസ്യറത്തൊടുും കൂടടിയൊണ് 
സമടിതടിയകട റയൊ�ങ്ങൾ നടക്ൊറുള്ളത്. അതുക�ൊണ്് 
മടിക്വൊറുും റയൊജടിച്ച തീരുമൊനങ്ങ�ൊണ് എടുക്ൊറുള്ളത്. 
അല്ലൊത്ത സും�തടിയടിൽറപെൊലുും ആരുുംതകന്ന റവൊക്ടുപെ് 
ആവശ്യകപെടൊ�ടില്ല.
അധികാരങ്ൾ
 സമടിതടിയകട അേടി�ൊരങ്ങൾ ഭരണഘടനയടിലുും 
നടിയമസഭൊ ച്ങ്ങ�ടിലുും സ്ീക്ർ പു�കപെടു 
വടിക്കുന്ന ഡയ�ക്ന��ടിലുും റൂ�ടിുംഗ��ടിലുമൊണ് 
വടിവരടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. ആർ്ടിക്ടിൾ 194-ൽ സഭയ 
കടയും സമടിതടി�ളുകടയും അും�ങ്ങളുകടയും 
അവ�ൊശൊേടി�ൊരങ്ങക�പെറ്റടി പ്രതടി�ൊദടിച്ചടിട്ടുണ്്. 
സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി�ൾ േനൊഭ്യർത്ഥനയകട 
�രടിറശൊേന നടത്തുറമ്പൊൾ �ൊേടിറക്ണ് നട�ടടി 
ക്രമങ്ങൾ ഡയ�ക്നടിേൊണുൾകക്ൊള്ളുന്നത്. 
അതുറ�ൊകേതകന്ന സ�്ജക്ട് �മെടിറ്റടി�ളുകട 
േനൊഭ്യർത്ഥന �രടിറശൊേടിക്കുന്നത് സും�ന്ടിച്ച 
�ടിറപെൊർ്ടിന് ഭടിന്നൊഭടിപ്രൊയക്കു�ടിപെ് നൽകുന്നത് 
സും�ന്ടിച്ച അേടി�ൊരും ഒരു റൂ�ടിും�ടിലൂകടയൊണ് 
േഭടിക്കുന്നത്. എങ്കടിലുും നടിയമസഭൊച്ങ്ങ�ടിേൊണ് 
സമടിതടി�ളുകട അേടി�ൊരങ്ങക�പെറ്റടി വടിശദമൊയടി 
പ്രതടി�ൊദടിച്ചടിട്ടുള്ളത്.
സബ് കമ്മിറ്ികളുനട രൂേരീകരണം
 ഒരു �മെടിറ്റടിക്് ഒറന്നൊ അതടിേേടി�റമൊ സ�് 
�മെടിറ്റടി�ൾ രൂ�ീ�രടിക്ൊനള്ള അേടി�ൊരമുണ്്. 
ഇപ്ര�ൊരും രൂ�ീ�രടിക്കുന്ന ഓറരൊ സ�് �മെടിറ്റടിക്കുും 
സമ്പൂർണ്ണ �മെടിറ്റടിയകട അേടി�ൊരങ്ങളുണ്ൊയടിരടിക്കുും. 
സ�് �മെടിറ്റടിയകട �ടിറപെൊർ്് സമ്പൂർണ്ണ �മെടിറ്റടിയകട 
റയൊ�ത്തടിൽവച്ച് അും�ീ�രടിക്കുന്ന�ക്ും അത് സമ്പൂർണ്ണ 
സമടിതടിയകട �ടിറപെൊർ്ൊയടി �രടി�ണടിക്കുന്നതൊണ്.
നതളിനവടുക്കുന്തിനുള്ള അധികാരം
 ഒരു സമടിതടിയകട �രടി�ണനയടിറേൊ അറന്വഷ 
ണത്തടിറേൊ ഇരടിക്കുന്ന �ൊര്യകത്തപെറ്റടി വൊങ്മൂേറമൊ 
റരഖൊമൂേറമൊ ആയ കത�ടികവടുക്കുവൊനും 
റരഖ�ൾ വടി�ടിച്ചുവരുത്തൊനും ആ �മെടിറ്റടിക്് 
അേടി�ൊരമുണ്ൊയടിരടിക്കുന്നതൊണ്. സമടിതടിക്് സ്വറമേയൊ 
വടിദഗ്ദ്ധന്മൊരടിൽ നടിന്ും സുംഘടന��ടിൽനടിന്ും 
വ്യക്തടി��ടിൽനടിന്ും കത�ടികവടുപെ് നടത്തൊവന്നതൊണ്. 
സുംഘടന�ൾ കത�ടികവടുപെ് നടത്തണകമന്ന് 
സമടിതടിറയൊട് അറ�ക്ടിക്കുന്ന സും�തടിയടിലുും സമടിതടി 
അവരടിൽനടിന്ന് കത�ടികവടുപെ് നടത്തൊറുണ്്. ഒരു 
സമടിതടി കത�ടികവടുപ്പു നടത്തുറമ്പൊൾ അതു സും�ന്ടിച്ച് 
പ്രസ് �ടിേീസ് വഴടിയും വകുപെ് ഉറദ്യൊ�സ്ഥന്മൊർ 
മുറഖനയും വമ്പടിച്ച പ്രചരണവും �രസ്യവും 
നൽ�ൊറുണ്്. �ടില്ലടിറന്മൽ കത�ടികവടുപെ് നടത്തുറമ്പൊൾ 
സൊക്ടിവടിസ്ൊരും നടത്തുന്നതടിന��രമൊയടി �ടില്ലടികറെ 
വടിഷയത്തടിൽ വവദഗ്ദ്ധ്യും റനടടിയടിട്ടുള്ളവരടിൽനടിറന്നൊ 
സുംഘടന��ടിൽനടിറന്നൊ അവരുകട റരഖൊമൂേമൊയ 
അഭടിപ്രൊയും സ്വീ�രടിക്ൊറുണ്്. ഏകതങ്കടിലുും �വകമെറെ് 
വകുപെടിൽനടിറന്നൊ ക�ൊതുറമഖേൊ സ്ഥൊ�നത്തടിൽനടിറന്നൊ 
കത�ടികവടുപെ് നടത്തുറമ്പൊൾ ആ വകുപ്പു കസക്ര്�ടിറയൊ 
ക�ൊതുറമഖേയകട തേവറനൊ ആണ് സമടിതടി മുമ്പൊക� 

ഹൊജരൊകുന്നത്. എകന്തങ്കടിലുും �ൊരണവശൊൽ അവർക്് 
വരൊൻ �ഴടിയൊത്ത�ക്ും മകറ്റൊരൊൾ സമടിതടി മുമ്പൊക� 
ഹൊജരൊകുവൊനള്ള അനവൊദും റതറടണ്തുണ്്.
 ഒരു സമടിതടി മുമ്പൊക� ആളു�ക�റയൊ �ടേൊസു�റ�ൊ 
�ടിക്ൊർഡു�റ�ൊ അയയ്കണകമന്നൊവശ്യകപെടുവൊൻ 
സമടിതടിക്് അേടി�ൊരമുണ്്. എന്നൊൽ ഒരൊ�ടികറെ കത�ടിറവൊ 
ഒരു റരഖ ഹൊജരൊക്കുന്നറതൊ പ്രസക്തമൊറണൊകയന്ന 
പ്രശ് നും ഉണ്ൊയൊൽ അക്ൊര്യും സ്ീക്റുകട 
തീരുമൊനത്തടിന് വയ് റക്ണ്തുും അറദേഹത്തടികറെ 
തീരുമൊനും അന്തടിമമൊയടിരടിക്കുന്നതുമൊണ്. ഒരു 
റരഖ കവ�ടികപെടുത്തുന്നത് സുംസ്ഥൊനത്തടികറെ 
സുരക്ടിതത്വത്തടിനും തൊൽപെര്യത്തടിനും ഹൊനടി� 
രമൊകണന്ന �ൊരണത്തൊൽ ആ റരഖ ഹൊജരൊ 
ക്ൊതടിരടിക്കുവൊൻ �വകമെറെടിന് സൊേടിക്കുും. 
ഇത്തരത്തടിലുള്ള ഒരു സർ്ടിൈടിക്റ്റ് ചീൈ് കസക്ര്�ടി 
സമടിതടിക്് ക�ൊടുറക്ണ്തൊയടി വരുകമറന്നയള്ളൂ.
 സ്ീക്റുകട നടിർറദേശപ്ര�ൊരും ഒരു സമടിതടിക്് 
അതടികറെ അനവൊദറത്തൊടുകൂടടി ഒരു സൊക്ടികയ 
അയൊളുകട ഉ�റദശ�ൻ മുറഖന റ�ൾക്ൊവന്നതൊണ്. 
ഒരു സൊക്ടികയ വടിസ്രടിക്കുന്നതടിനമുമ്പ് സമടിതടിക്് 
റവണകമങ്കടിൽ അയൊക�കക്ൊണ്് സത്യപ്രതടിജ്ഞറയൊ 
ദൃഢപ്രതടിജ്ഞറയൊ കചയ്ടിക്ൊവന്നതൊണ്.
 സൊക്ടികയ വടിസ്രടിക്കുന്നതടിന മുമ്പൊയടി അതടിനള്ള 
നട�ടടിക്രമത്തടികറെ രീതടിയും റചൊദ്യങ്ങളുകട സ്വഭൊവവും 
തീരുമൊനടിറക്ണ്തൊണ്. �ും�് റരെൊ�ർ ആറെ് 
ആഡടിറ്റ് ജന�േടികറെ �ടിറപെൊർട്ടുമൊയടി �ന്കപെ് 
സൊക്ടിവടിസ്ൊരത്തടിൽ അക്ൗണ്റെ് ജന�ൽ 
റവണ് സഹൊയും നൽ�ൊറുണ്്. മറ്റു സും�തടി��ടിൽ 
നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റ് സമടിതടിക്് റചൊദ്യൊവേടി 
നൽകു� �തടിവൊണ്. ആദ്യും സമടിതടിയകട 
അേ്യക്ൻ സൊക്ടിറയൊട് റചൊദ്യും റചൊദടിച്ച് 
വടിസ്രടിക്കുും. അതടിനറശഷും അും�ങ്ങൾക്് റചൊദ്യും 
റചൊദടിക്ൊവന്നതൊണ്. ഇപ്ര�ൊരമുള്ള റചൊദ്യങ്ങ�ടിൽ 
ഉൾകക്ൊള്ളൊത്ത വടിവരങ്ങളുകണ്ങ്കടിൽ അത് നൽകുവൊൻ 
സമടിതടിക്് ആവശ്യകപെടൊവന്നതൊണ്. സമടിതടിയകട 
�രടി�ണനയ്ക് ആവശ്യകമന്ന് �രുതുന്നതുും സൊക്ടിയകട 
വ�വശമുള്ളതുമൊയ വടിവരങ്ങൾ സൊക്ടിക്് സമടിതടി 
മുമ്പൊക� സമർപെടിക്ൊവന്നതൊണ്.
 സമടിതടി മുമ്പൊക� നൽകുന്ന കത�ടിവ് പൂർണ്ണമൊറയൊ 
ഭൊ�ടി�മൊറയൊ റമശപ്പു�ത്തു വയ്ക്കുവൊൻ സമടിതടിക്് 
നടിർറദേശടിക്ൊവന്നതൊണ്. അപ്ര�ൊരും അതു റമശപ്പു�ത്തു 
വയ്ക്കുന്നതുവകര രഹസ്യമൊയടി സൂക്ടിറക്ണ്തൊണ്.
സമിതിയുനട റിശപ്ാർട്്
 സമടിതടിയകട പ്രവർത്തന�ൊേത്ത് സമടിതടിയകട 
അറന്വഷണ വടിഷയവമൊയടി റനരടി്് �ന്മടില്ലൊത്തറതൊ 
അതടിൽ വരൊത്തറതൊ അതുമൊയടി ആനഷും�ടി�മല്ലൊത്തറതൊ 
ആയ ഏകതങ്കടിലുും സും�തടിയൊകണങ്കടിൽറപെൊലുും അത് 
സമടിതടിയകട ശ്രദ്യടിൽകപെടു�യും അത് സ്ീക്റ�ൊ 
സഭറയൊ അ�ടിറയണ്തൊകണന്ന് സമടിതടിക്് റതൊന്�യും 
കചയ് കതന്നൊൽ അകതപെറ്റടി സമടിതടിക്് ഒരു സ് ക�ഷ്യൽ 
�ടിറപെൊർ്് സമർപെടിക്ൊവന്നതൊണ്.
 സമടിതടിയകട �ടിറപെൊർ്് പ്രൊഥമടി�റമൊ ആത്യന്തടി�റമൊ 
ആ�ൊവന്നതൊണ്. സമടിതടിക്കുറവണ്ടി സമടിതടിയകട 
അേ്യക്ൻ �ടിറപെൊർ്് ഒപെടിറടണ്തൊണ്. സമടിതടിയകട 
�ടിറപെൊർ്് സമർപെടിക്കുന്നതടിന മുമ്പൊയടി അതടികറെ ഒരു റ�ൊപെടി 
�വകമെറെടിന് അയച്ചു ക�ൊടുക്ൊവന്നതൊണ്. �ടിറപെൊർ്ടിൽ 
��ഞ്ടിട്ടുള്ള വസ്തുത�ളുകട �രടിറശൊേനയ്ക്കുറവണ്ടിയൊണ് 
ഇപ്ര�ൊരും കചയ്യുന്നത്. അതടികേ വസ്തുത�ൾ 
ശരടിയൊറണൊകയന്ന് �രടിറശൊേടിച്ചറശഷും അതടിൽ 
തടിരുത്തൽ വരുത്തൊകത അത് തടിരടിച്ചു നൽറ�ണ്തൊണ്. 
�ടിറപെൊർ്ടിൽ വസ്തുതൊസും�ന്മൊയ എകന്തങ്കടിലുും 
ന്യൂനത �വകമെറെ് ചൂണ്ടിക്ൊണടിക്കുന്ന�ക്ും 
അത് സമടിതടി �രടി�ണടിക്കു�യും സ്വീ�രടിക്കു�റയൊ 
സ്വീ�രടിക്ൊതടിരടിക്കു�റയൊ കചയ്ൊവന്നതുമൊണ്.
 സമടിതടിയകട �ടിറപെൊർ്് അതടികറെ അേ്യക്ന് സഭയടിൽ 
സമർപെടിക്ൊവന്നതൊണ്. അേ്യക്നടില്ലൊത്ത�ക്ും 
സമടിതടിയടികേ ഏകതങ്കടിലുും അും�ത്തടിന് �ടിറപെൊർ്് 
സമർപെടിക്ൊവന്നതൊണ്. �ടിറപെൊർ്് സമർപെടിക്കുറമ്പൊൾ 
അേ്യക്ൻ എകന്തങ്കടിലുും ��യന്ന�ക്ും അത് 
വസ്തുത�ക� സും�ന്ടിക്കുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വപ്രസ്ൊവന
യൊയടിരടിറക്ണ്തൊണ്.
 സഭ സറമെ�ടിക്ൊത്ത സന്ർഭങ്ങ�ടിൽ ഏകതങ്കടിലുും 
അും�ും സ്ീക്റ�ൊട് അഭ്യർത്ഥടിക്കുന്ന�ക്ും ഒരു 
�ടിറപെൊർ്് അച്ചടടിക്കുവൊനും പ്രസടിദ്ീ�രടിക്കുവൊനും അത് 
വടിതരണും കചയ്യുവൊനും ഉത്തരവടിടുവൊൻ സ്ീക്ർക്് 
അേടി�ൊരമുണ്്. അതടിനറവണ്ടി �ടിറപെൊർ്് സ്ീക്ർക്് 
സമർപെടിക്കുവൊനും വ്യവസ്ഥയണ്്. ഇത്തരത്തടിൽ 
�ടിറപെൊർ്് സഭയ്ക് സമർപെടിക്കുന്നതടിനമുമ്പ് അച്ചടടിക്കു�റയൊ 
പ്രസടിദ്ീ�രടിക്കു�റയൊ വടിതരണും കചയ്യു�റയൊ 
കചയ്യുന്ന�ക്ും സഭ റചർന്നൊലുടകന അത് സഭയടിൽ 
സമർപെടിറക്ണ്തൊണ്. 
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12ഓണാശംസകൾ

ഇന്ത്യയടിൽ നടിയമനടിർമെൊണ സഭയൊയ �ൊർേകമറെടികറെ ഉ�രടിസഭയൊണ് 
രൊജ്യസഭ.  രൊഷ്ട�തടിയും രൊജ്യസഭയും റേൊ�് സഭയും ഉൾകപെടുന്നതൊണ് 
ഇന്ത്യൻ �ൊർേകമറെ്.  രേ ടി്ീഷ് �ൊർേകമറെടികേ പ്രഭുസഭയ്ക് സമൊനമൊണ് 

ഇന്ത്യയടിൽ രൊജ്യസഭ.  ഇതടിന് ഒരു കൈഡ�ൽ റചും��ടികറെ സ്വഭൊവമൊണ്.  
അതൊയത് സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടികേയും നടിയമസഭ രൂ�ീ�രടിക്കപെ്ടിട്ടുള്ള 
റ�ന്ദഭരണ പ്രറദശങ്ങ�ടികേയും കതരകഞ്ടുക്കപെ് അും�ങ്ങൾ 
കതരകഞ്ടുക്കുന്നവർ റചർന്ന സഭ.  ഉ�രൊഷ്ട�തടി അദ്്യക്നൊയ 
രൊജ്യസഭയകട ആക� അും�സുംഖ്യ 250 ആയടി നടിജകപെടുത്തടിയടിരടിക്കുന്.  
സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടികേയും ഡൽഹടി, പുതുറച്ചരടി എന്നീ റ�ന്ദഭരണ പ്രറദശങ്ങ�ടികേയും 
നടിയമനടിർമെൊണസഭ��ടികേ  അും�ങ്ങൾ 'ഒറ്റ വ�മൊറ്റ റവൊ്ടി'ലൂകട ആ�് 
വർഷറത്തയ്കൊണ് 238 രൊജ്യസഭൊും�ങ്ങക� കതരകഞ്ടുക്കുന്നത്.  ഇതടിന 
പു�കമ സൊഹടിത്യും, ശൊസ്ത്രും, �േ, സൊമൂഹ്യറസവനും എന്നീ  റമഖേ��ടിൽ 
വ്യക്തടിമുദ്ര �തടിപെടിച്ചവരടിൽ നടിന്ന് രൊഷ്ട�തടി നൊമനടിർറദേശും കചയ്യുന്ന 12 
അും�ങ്ങളുും ഉൾകപെടുന്ന രൊജ്യസഭയൊണ് ഭരണഘടനയകട അനറഛേദും 
80 വ്യവസ്ഥ കചയ്യുന്നത്.  രൊജ്യസഭയകട അദ്്യക്ൻ ഉ�രൊഷ്ട�തടിയും 
ഉ�ൊദ്്യക്ൻ അും�ങ്ങ�ടിൽ നടിന്ന് കതരകഞ്ടുക്കപെടുന്നയൊളുമൊണ്.   

 സ്വതന്തഭൊരതത്തടികറെ കവല്ലുവടി�ടി�ൾ �രടിഹരടിക്കുന്നതടിന് ജനങ്ങ�ൊൽ 
കതരകഞ്ടുക്കപെ് ഒരു നടിയമനടിർമെൊണസഭയ്ക്കു മൊത്രും സൊേടിക്കു�യടില്ല എന്ന്  
റ�ൊൺസ്റ്റടിറ്റയുവറെ് അസും്ടി മനസ്ടിേൊക്ടിയതടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ് 
�ൗൺസടിൽ ഓൈ് റസ്റ്ററ്റ് സ്  എന്ന റ�രടിൽ 1952 ഏപ്രടിൽ 3 ന് ഒരു 
നടിയമനടിർമെൊണ സഭ നടിേവടിൽ വന്നത്.  1952 റമയ് 13 ന് 'രൊജ്യസഭ' 
എന്ന് ഹടിന്ടിയടിൽ പുനർനൊമ�രണും കചയ്ത (ഹടിന്ടിയടിൽ രൊജ്യ എന്നൊൽ 
സുംസ്ഥൊനും എന്നൊകുന്) ഉ�രടിമണ്ഡേത്തടികറെ ആദ്യ അദ്്യക്ൻ റഡൊ.എസ്.
രൊേൊകൃഷ്ണനൊയടിരുന്.  ആദ്യ ഉ�ൊദ്്യക്ൻ എസ്.വടി.കൃഷ്ണമൂർത്തടി �ൊവ 
ആയടിരുന്.  

 രൊജ്യസഭയടിറേയ്ക് അും�ങ്ങക� കതരകഞ്ടുക്കുന്ന പ്രക്രടിയ 
ദക്ടിണൊഫ്ടിക്ൻ ഭരണഘടനകയ അടടിസ്ഥൊനമൊക്ടിയും, രൊജ്യസഭൊും�ങ്ങക� 
രൊഷ്ട�തടി നൊമനടിർറദേശും കചയ്യുന്ന പ്രക്രടിയ ഐ�ടിഷ് ഭരണഘടനകയ 
അടടിസ്ഥൊനമൊക്ടിയമൊണ് സ്വീ�രടിച്ചടിട്ടുള്ളത്.  നടിേവടിൽ രൊജ്യസഭയടിൽ 245 
അും�ങ്ങ�ൊണുള്ളത്.  ഇതടിൽ 229 റ�ർ വടിവടിേ സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിൽ നടിന്ും 
4 റ�ർ റ�ന്ദഭരണ പ്രറദശങ്ങ�ടിൽ നടിന്ും കതരകഞ്ടുക്കപെ്വരുും 12 
റ�ർ രൊഷ്ട�തടി നൊമനടിർറദേശും കചയ്തവരുമൊണ്. ജനസുംഖ്യൊന�ൊതടി�മൊയടി 
ഓറരൊ സുംസ്ഥൊനത്തുനടിന്ും കതരകഞ്ടുക്കപെറടണ് അും�ങ്ങളുകട 
എണ്ണും ഭരണഘടനയകട നൊേൊും �്ടി�യടിൽ ഉൾകപെടുത്തടിയടിരടിക്കുന്.  അത് 
പ്ര�ൊരും ഉത്തർപ്രറദശടിൽ നടിന്നൊണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അും�ങ്ങളുള്ളത് - 
31 റ�ർ.  റ�ര�ത്തടിൽ നടിന്ള്ള രൊജ്യസഭൊും�ങ്ങൾ 9 റ�രൊണ്.  സ്ഥടിരും 
സഭയൊയ രൊജ്യസഭ �ടിരടിച്ചുവടിടേടിന് വടിറേയമല്ല.  ഓറരൊ രണ്ടുവർഷും 
കൂടുറമ്പൊഴുും മൂന്നടിൽ ഒന്ന്് അും�ങ്ങൾ �ടിരടിഞ്ഞുറ�ൊകു�യും ��രും പുതടിയ 
അും�ങ്ങൾ കതരകഞ്ടുക്കപെടു�യും കചയ്യുന്.  അും�ങ്ങളുകട �ൊേൊവേടി 
6 വർഷമൊണ്.  എന്നൊൽ ഒരും�ും മരണകപെടു�റയൊ രൊജടിവയ്ക്കു�റയൊ 
കചയ്തൊൽ അപ്ര�ൊരും ഉണ്ൊകുന്ന ഒഴടിവടിറേയ്ക്  ഉ�കതരകഞ്ടുപെടിലൂകട 
കതരകഞ്ടുക്കപെടുന്നയൊൾക്് നടിേവടിലുണ്ൊയടിരുന്ന അും�ത്തടികറെ 
റശഷടിച്ച �ൊേൊവേടി മൊത്രറമ േഭടിക്കു�യള്ളൂ.  30 വയസ് പൂർത്തടിയൊയ 
ഒരു ഇന്ത്യൻ �ൗരന് രൊജ്യസഭയടിറേയ്ക് മത്രടിക്ൊും.  റേൊ�് സഭയടിറേയ്ക്കുും 
നടിയമസഭ��ടിറേയ്ക്കുും മത്രടിക്കുന്നതടിനള്ള പ്രൊയ�രടിേടി 25 വയസൊണ്.  

 സുംസ്ഥൊന നടിയമസഭ��ടികേ കതരകഞ്ടുക്കപെ് ജനപ്രതടിനടിേടി�ൾക്് 
രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെടിൽ റവൊട്ടു കചയ്ൊും. എന്നൊൽ ഒരും�ത്തടികറെ 
കതരകഞ്ടുപെ് കഹറക്ൊടതടി അസൊധുവൊക്കു�യും അറദേഹത്തടികറെ അപെീേടിറന്മൽ 
സുപ്രീുംറ�ൊടതടി, ഉ�ൊേടി�റ�ൊകട സഭൊ നട�ടടി��ടിൽ �കങ്കടുക്കുന്നതടിന് 
അനമതടി നൽ�ടികക്ൊണ്് വഹറക്ൊടതടിവടിേടി തൊത്ക്ൊേടി�മൊയടി റസ്റ്റ 
കചയ്യുന്ന സൊഹചര്യമുണ്ൊവ�യും കചയ്തൊൽ ആ അും�ത്തടിന് രൊജ്യസഭൊ 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ റവൊട്ടുകചയ്ൊറനൊ സ്ഥൊനൊർത്ഥടികയ നടിർറദേശടിക്ൊറനൊ 

സൊേടിക്കു�യടില്ല.  എന്നൊൽ വഹറക്ൊടതടിവടിേടിക്് സുപ്രീും റ�ൊടതടി 
ഉ�ൊേടി��ടില്ലൊത്ത റസ്റ്റ അനവദടിക്കു�യും  നടിയമസഭ സൊമൊജടി�ന് 
അനവദനീയമൊയ ആനകൂേ്യങ്ങൾ അനവദടിക്കു�യും കചയ്യുന്ന �ക്ും ആ 
അും�ത്തടിന് രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെടിൽ റവൊട്ടു കചയ്ൊവന്നതൊണ്.  എന്നൊൽ 
സഭയടികേ നൊമനടിർറദേശും കചയ്കപെ് അും�ങ്ങൾക്് റവൊ്വ�ൊശമടില്ല.  

 രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടി�ളുകട �ടിന്തുണറയൊകട മത്രടിക്കുന്ന സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ക� 
ഏറ്റവും കു�ഞ്ത് 10  അും�ങ്ങൾ അഥവൊ ആ സഭയടികേ �ൊർ്ടിയകട 
അും��േത്തടികറെ 10% ഇതടിൽ ഏതൊറണൊ കു�വ് അത്രയും അും�ങ്ങൾ 
നൊമനടിർറദേശും കചയ്ണും. സ്വതന്ത സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ക� ഏറ്റവും 
കു�ഞ്ത് �ത്തും�ങ്ങൾ നൊമനടിർറദേശും കചയ്ണും.  ഒരും�ത്തടിന് ഒന്നടിൽ 
കൂടുതൽ സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ക� നൊമനടിർറദേശും കചയ്ൊവന്നതൊണ്.  ഒരു 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടിക്കുതകന്ന അറത കതരകഞ്ടുപെടിൽ മകറ്റൊരു സ്ഥൊനൊർത്ഥടികയ 
നൊമനടിർറദേശും കചയ്ൊും.  നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി� �ന്കപെ് �ടിറ്ണടിും�് 
ഓൈീസർ മുമ്പൊക� സമർപെടിക്കുന്നതടിന് സ്ഥൊനൊർത്ഥടിറക്ൊ, നൊമനടിർറദേശും 
കചയ്ത മകറ്റൊരും�ത്തടിറനൊ  സൊേടിക്കുും.  സ്ഥൊനൊർത്ഥടിറയൊ, നൊമനടിർറദേശ�റനൊ 
�ത്തടിലൂകട അേടി�ൊരകപെടുത്തടിയ മകറ്റൊരു വ്യക്തടിക്് നൊമനടിർറദേശ��ത്രടി� 
സമർപെടിക്കുവൊൻ വ്യവസ്ഥയടില്ല.  നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി� ത�ൊൽമുറഖനറയൊ, 
ൈൊ�് സ്, ഇ-കമയടിൽ എന്നടിവയൊറയൊ നൽകുവൊൻ �ൊടടികല്ലന്ും വ്യവസ്ഥയണ്്.  
ഒരു സ്ഥൊനൊർത്ഥടി നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി� �ടിൻവേടിക്കുന്നതടിനൊയടി നടിർദേടിഷ് 
റൈൊ�ത്തടിൽ അറ�ക് സമർപെടിച്ചു �ഴടിഞ്ൊൽ, �ടിന്നീട് അത് �ടിൻവേടിക്കുന്നതടിന് 
�ഴടിയ�യടികല്ലന്ന്  ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ 37(2) വകുപെ് അനശൊസടിക്കുന്.

 ഒരു സ്ഥൊനൊർത്ഥടി നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി�റയൊകടൊപെും റൈൊും 26, സത്യവൊങ്മൂേും 
എന്നടിവ കൂടടി ൈയൽ കചറയ്ണ്തുണ്്.  അവയടിൽ ആവശ്യകപെ്ടിരടിക്കുന്ന എല്ലൊ 
വസ്തുത�ളുും സ്ഥൊനൊർത്ഥടി നൽറ�ണ്തുമൊണ്.  ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ 
36 ൊും വകുപെ്  പ്ര�ൊരും കതറ്റൊയ വടിവരും നൽ�ടിയടിട്ടുള്ള നൊമനടിർറദേശങ്ങൾ 
നടിരസടിക്ൊൻ �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസർക്് അേടി�ൊരമുണ്്.   റ�ന്ദ കതരകഞ്ടുപെ് 
�മെീഷനൊണ് രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെ് സും�ന്ടിച്ച ചുമതേയള്ളത്.  

 രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെ് അതത് സുംസ്ഥൊന നടിയമസഭൊമന്ടിരത്തടിേൊണ് 
നടത്തുന്നത്. എല്ലൊ സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ളുകടയും റ�ര് അച്ചടടിച്ച �ൊേറ്റ് റ�പെർ 
സൊമൊജടി�ർക്് നൽകുന്.  �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസർ നൽകുന്ന റ�ന 
ഉ�റയൊ�ടിച്ചൊണ് റവൊ്് റരഖകപെടുറത്തണ്ത്.  അും�ങ്ങൾക്് 1,2,3 തുടങ്ങടിയ 
പ്രഥമ�ണനൊക്രമത്തടിൽ എത്ര സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ൾക്കു റവണകമങ്കടിലുും റവൊട്ടു 
റരഖകപെടുത്തൊും.  ഇങ്ങകന �ടിട്ടുന്ന റവൊ്് ഒന്നൊും റവൊ്്, രണ്ൊും റവൊ്്, മൂന്നൊും 
റവൊ്് എന്നടിങ്ങകന അ�ടിയകപെടുന്.  ഒരു നടിശ്ചടിത എണ്ണും ഒന്നൊും റവൊ്് 
േഭടിക്കുന്നവർ ആദ്യ�ൗണ്ടിൽ വടിജയടിക്കുും.  �ടിന്നീട് രണ്ൊും റവൊട്ടുും മൂന്നൊും 
റവൊട്ടുും �രടി�ണടിച്ച് വടിജയടികയ പ്രഖ്യൊ�ടിക്കുന്.  ഓറരൊ ഒന്നൊും മുൻ�ണനൊ 
റവൊ്ടിനും ആദ്യ �ൗണ്ടിൽ മൂേ്യും 100 ആണ്.  ഇത്തരത്തടിൽ ജയടിക്ൊൻ 
ആവശ്യമൊയ റവൊ്ടികറെ എണ്ണും നടിശ്ചയടിക്കുന്നത് പ്രറത്യ� സൂത്രവൊ�്യകത്ത 
അടടിസ്ഥൊനമൊക്ടിയൊണ്.  ആക� അും�ങ്ങളുകട എണ്ണും/(ഒഴടിവ�ൾ +1) 
+1 എന്നൊണത്. ഇത് ഡ്രൂപെ് �്വൊ് (droop quota)  എന്ും അ�ടിയകപെടുന്.  
നടിശ്ചടിത എണ്ണും ഒന്നൊും മുൻ�ണനൊ റവൊട്ടു�ൾ േഭടിക്കുന്നവർ റവൊക്ണ്ണേടികറെ 
ആദ്യ �ൗണ്ടിൽതകന്ന കതരകഞ്ടുക്കപെടുും.  എത്ര സീറ്റു��ടിൽ ജയടിക്കുും 
എന്ന് ഓറരൊ രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടിക്കുും വ്യക്തമൊയ േൊരണയള്ളതടിനൊൽ 
അതടിനനസൃതമൊയ വടിേത്തടിേൊയടിരടിക്കുും  മുൻ�ണന റരഖകപെടുത്തുന്നത് 
സും�ന്ടിച്ച നടിർറദേശും എും.എൽ.എ.മൊർക്് നൽകുന്നത്.  ഇതടിലൂകട 
വജയസൊേ്യതയള്ള സ്ഥൊനൊർത്ഥടിക്് ആവശ്യമൊയ ഒന്നൊും മുൻ�ണന 
റവൊട്ടു�ൾ ഉ�പെൊക്കുും.  സൊേൊരണ�തടിയടിൽ ആദ്യ �ൗണ്ടിൽത്തകന്ന 
റവൊക്ണ്ണൽ പൂർത്തടിയൊകുും.  ഒഴടിവള്ള സീറ്റു�ളുകട എണ്ണത്തടികറെ അത്രയും 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ൾക്്  ആവശ്യമൊയ റവൊട്ടു�ൾ േഭടിക്കുന്നടികല്ലങ്കടിൽ 
മൊത്രമൊണ് അടുത്ത �ൗണ്ടിറേക്് റവൊക്ണ്ണൽ നീളു�യും രണ്ൊും/മൂന്നൊും 
മുൻ�ണനൊറവൊട്ടു�ൾ നടിർണ്ണൊയ�മൊകു�യും കചയ്യുന്നത്. 

രൊജ്യസഭൊ പെരപഞെടുപ്പ് 
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മുൻ സുംസ്ഥൊന മന്തടിയും  റ�ന്ദമന്തടി 
യമൊയടിരുന്ന ക�.സടി.റവണുറ�ൊ�ൊൽ 

രൊജ്യസഭൊും�മൊയടി കതരകഞ്ടുക്കപെട്ടു. 
രൊജസ്ഥൊനടിൽ നടിന്നൊണ് അറദേഹും രൊജ്യ 
സഭൊും�മൊകുന്നത്. മൂന് തവണ ആേപ്പുഴയടിൽ 
നടിന്ും  നടിയമസഭൊും�മൊയടിരുന്ന ക�.സടി.
റവണുറ�ൊ�ൊൽ, എും.എൽ.എ. സ്ഥൊനും 
രൊജടിവച്ചൊണ് 2009 ൽ റേൊ�് സഭയടിറേയ്ക് 
മത്രടിച്ച് ജയടിച്ചത്. രണ്ടുതവണ റേൊ�് സഭൊും 
�മൊയടി.

  നടിേവടിൽ റ�ൊൺഗ്സടികേ ഉയർന്ന 
�ദവടിയടിലുള്ള മേയൊ�ടിയൊണ് ക�.സടി.

റവണുറ�ൊ�ൊൽ.   സവടിറശഷമൊയ റനതൃ�ൊടവമുള്ള അറദേഹും റദശീയ 
തേത്തടിൽ സുംഘടനൊ ചുമതേ��ടിൽ ശ്രദ് റ�ന്ദീ�രടിക്കുന്നതടിനൊയടി 
�ഴടിഞ് റേൊ�് സഭൊ കതരകഞ്ടുപെടിൽ മത്രടിച്ചടില്ല.  റ�ൊൺഗ്സ് വർക്ടിും�് 
�മെടിറ്റടി അും�വും   സുംഘടനൊ ജന�ൽ കസക്ര്�ടിയമൊയ അറദേഹും 
സന്ടിഗ്ദ്ധ ഘ്ങ്ങ�ടിൽ റ�ൊൺഗ്സ് അും�ങ്ങക� റചർത്തുനടിർത്തുന്നതടിൽ 
സവടിറശഷ സുംഘടനൊ �ൊടവമു�� ആ�ൊണ്.  �ൊർേകമറെടിൽ 
അറദേഹത്തടികറെ സൊന്നടിേ്യും അത്യൊവശ്യമൊകണന്ന് റ�ൊദ്്യകപെ്തടികറെ 
അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ്  റ�ൊൺഗ്സ് റനതൃത്വും അറദേഹകത്ത രൊജസ്ഥൊനടിൽ 
നടിന്ും രൊജ്യസഭയടികേത്തടിച്ചത്.

 �യ്ന്നൂർ റ�ൊറ�ജടികേ വടിദ്യൊർത്ഥടി യൂണടിയൻ ഭൊരവൊഹടിത്വത്തടിൽ 
നടിന്നൊണ് റ�ൊൺഗ്സടികറെ സമുന്നത റനതൊക്ളുകട നടിരയടിറേയ്ക് ക�.സടി.
റവണുറ�ൊ�ൊൽ  ഉയർന്നത്. മടി�ച്ച റവൊ�ടിറ�ൊൾ തൊരും കൂടടിയൊയ 
അറദേഹും ക�.എസ്.യ. സുംസ്ഥൊന പ്രസടിഡന്റുും എട്ടു വർഷും യൂത്ത് 
റ�ൊൺഗ്സ് പ്രസടിഡന്റുമൊയടിരുന്. 2004-06 �ൊേഘ്ത്തടിൽ സുംസ്ഥൊന 
ടൂ�ടിസവും റദവസ്വവും വകുപെ്  മന്തടിയൊയടിരുന്. 2011-12 �ൊേഘ്ത്തടിൽ 
റ�ന്ദ ഊർജ്ജ വകുപെ് സഹമന്തടിയും 2012-14 �ൊേയ�വടിൽ റ�ന്ദ 
റവ്യൊമയൊന വകുപെ് സഹമന്തടിയൊയും റസവനമനഷ്ടിച്ചടിട്ടുണ്്.  �തടിനഞ്ചൊും 
റേൊ�് സഭയടിൽ  എും.�ടി.ൈണ്് വടിനടിറയൊ�ത്തടിൽ റദശീയ തേത്തടിൽ 
അറദേഹത്തടിന് ഒന്നൊും സ്ഥൊനമൊയടിരുന്. �റരതനൊയ കുഞ്ടികൃഷ്ണൻ 
നമ്പ്യൊരുകടയും ജൊന�ടിയമെയകടയും മ�നൊണ.് ഭൊര്യ റഡൊ.ആശൊ 
റവണു റ�ൊ�ൊൽ.

റ�ര�ത്തടിൽ നടിന്ള്ള രൊജ്യസഭൊും�മൊയടിരുന്ന എും.�ടി.വീറരന്ദകുമൊർ 
2020 റമയ് 28 ന് മരണകപെ്തുമൂേും ഉണ്ൊയ ഒഴടിവടിറേയ്ക്  ആ�സ്റ്റ് 

24 ന് കതരകഞ്ടുപെ് നടക്കുന്.  രൊവടികേ 9 മണടി മുതൽ 4 മണടിവകരയൊണ് 
റവൊക്ടുപെ്.  നൊമനടിർറദേശ �ത്രടി� സമർപെടിറക്ണ് അവസൊന തീയതടി 
ആ�സ്റ്റ് 13 ആയടിരുന്.  �ത്രടി��ളുകട സൂക്ഷ്മ�രടിറശൊേന ആ�സ്റ്റ് 14 നും 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടിത്വും �ടിൻവേടിക്കുന്നതടിനള്ള റനൊ്ീസ് നൽറ�ണ് അവസൊന 
തീയതടി ആ�സ്റ്റ് 17 നമൊയടിരുന്. നടിയമസഭൊ മന്ടിരത്തടികേ �ൊർേകമറെ�ടി 
�ഠന�രടിശീേനറ�ന്ദത്തടികറെ �ൊഠശൊേ (റൂും നമ്പർ 740) റ�ൊ�ടിും�് ബൂത്തൊയടി മൊറുും.  
ആ�സ്റ്റ് 24 വവകുറന്നരും 5 മണടിക്ൊണ് റവൊക്ണ്ണൽ നടത്തുന്നത്.  കതരകഞ്ടുപെ് 
�ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസ�ൊയടി നടിയമസഭൊ കസക്ര്�ടി എസ്.വടി.ഉണ്ണടികൃഷ്ണൻ നൊയകരയും 
അസടിസ്റ്ററെ് �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസ�ൊയടി സ് ക�ഷ്യൽ കസക്ര്�ടി ആർ.�ടിറഷൊർ 
കുമൊ�ടികനയും കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷൻ ചുമതേകപെടുത്തടിയടിട്ടുണ്്.  

 രൊജ്യസഭൊ ഉ�കതരകഞ്ടുപെടിൽ എൽ.ഡടി.എൈ്. സ്ഥൊനൊർത്ഥടിയൊയടി 
എും.വടി.റശ്രയൊുംസ് കുമൊറുും യ.ഡടി.എൈ്. സ്ഥൊനൊർത്ഥടിയൊയടി േൊൽ വർഗ്ഗീസ് 
�ല്പ�വൊടടിയും മത്രടിക്കുും.

പെ.സി. പവണുപ�ൊ�ൊൽ രൊജ്യസഭയിപേയ്കപ്

രൊജ്യസഭയിപേയ്കപ് ഉ�പെരപഞെടുപ്പ് 

 ഒരു ഉദൊഹരണത്തടിലൂകട ഇത് വ്യക്തമൊക്ൊും.  മൂന്ന് 
ഒഴടിവ��ടിറേയ്ക് കതരകഞ്ടുപെ് നടത്തുന്ന 140 സൊമൊജടി�രുള്ള ഒരു 
സുംസ്ഥൊനത്ത് നടിന്ന്  രൊജ്യസഭയടിറേക്് കതരകഞ്ടുക്കപെടൊൻ 
കു�ഞ്ത് 36 റവൊ്് ((140/3+1)+1) േഭടിക്ണും (മൂേ്യും 36 x 100=3600). 
റവൊക്ണ്ണുറമ്പൊൾ 36 ഒന്നൊും റവൊ്് േഭടിക്കുന്നവകര ആദ്യും 
വടിജയടി��ൊയടി പ്രഖ്യൊ�ടിക്കുന്.  മൂന്റ�കര കതരകഞ്ടുക്ൊൻ 
സൊേടിച്ചടികല്ലങ്കടിൽ റവൊക്ണ്ണൽ  തുടരുും.  വടിജയടിച്ചയൊൾക്് 36 
റവൊ്ടിന് മു��ടിൽ �ടി്ടിയൊൽ ആ അേടി�റവൊ്് അയൊൾക്് 
റവൊ്് റരഖകപെടുത്തടിയവർ രണ്ൊും റവൊ്് ആർക്ൊറണൊ 
റരഖകപെടുത്തടിയടിട്ടുള്ളത് അവരുകട റവൊ്ൊയടി മൊറുും. പ്രസ്തുത 
റവൊട്ടു�ളുകട മൂേ്യും 100 ൽ കു�വൊയടിരടിക്കുും.  ഇറത രീതടിയടിൽ 
മൂന്നൊും റവൊട്ടുും �ണക്ൊക്കുും.  ഇങ്ങകന റവൊക്ണ്ണുറമ്പൊൾ 36 
റവൊ്് േഭടിച്ചവകര വടിജയടിയൊയടി പ്രഖ്യൊ�ടിക്കുും.  ഇുംഗ്ലണ്ടികേ 
അഭടിഭൊഷ�നൊയടിരുന്ന റതൊമസ് വ�റ്റ് ഹടില്ലൊണ് ഈ റവൊ്ടിും�് 
രീതടിയകട ഉ�ജ്ഞൊതൊവ്.   

 രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെ് നടിയന്തടിതമൊയ രീതടിയടിൽ 
�രസ്യ�ൊേറ്റടിും�ടിലൂകടയൊണ് (ഓപെൺ �ൊേറ്റ്) നടത്തുന്നത്.   എല്ലൊ 
രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടി�ൾക്കുും റവൊ്് റരഖകപെടുത്തുന്നത് സും�ന്ടിച്ച് 
നടിർറദേശും നൽകുവൊനും അവരുകട അും�ും ആർക്ൊണ് റവൊ്് 
റരഖകപെടുത്തടിയത് എന്ന് �രടിറശൊേടിക്കുന്നതടിന് ഒരു ഏജറെടികന 
നടിറയൊ�ടിക്കുവൊനും സൊേടിക്കുും.  ഒന്നടിേേടി�ും �ൊർ്ടി�ൾക്കുറവണ്ടി 
ഒരു ഏജറെടികന നടിറയൊ�ടിക്ൊൻ സൊേടിക്കു�യടില്ല. റ�ൊ�ടിങ് 
റസ്റ്റഷന��ടിൽ �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസർ അനവദടിച്ചു നൽകുന്ന 
സീറ്റടിൽ ഏജറെ് ഉ�വടിഷ്നൊകുന്.   എും.എൽ.എ.മൊർ   �ൊേറ്റ് 
റ�പെ�ടിൽ റവൊ്് റരഖകപെടുത്തടിയറശഷും ക�്ടിക്കുള്ളടിൽ 
നടിറക്�ടിക്കുന്നതടിന മുമ്പ് അവരുകട �ൊർ്ടി ഏജറെടികന 
�ൊണടിക്ണും. ഒരു രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടിയടികേ എും.എൽ.എ. അയൊൾ 
റരഖകപെടുത്തടിയ റവൊ്് മറ്റു രൊഷ്ടീയ �ക്ടിയകട ഏജറെടികന 
�ൊണടിക്ൊൻ �ൊടുള്ളതല്ല.  റവൊ്് റരഖകപെടുത്തടിയ �ൊേറ്റ് റ�പെർ  
ഏജറെടികന �ൊണടിക്ൊത്ത�ക്ും ആയത് തടിരടിക� വൊങ്ങടി  
പ്ര റത്യ�ും �വ�ടിേൊക്ടി 'കതരകഞ്ടുപെ് പ്രക്രടിയ കതറ്റടിച്ചതടിന് 
�ദേൊക്ടിയത് ' എന്ന് റരഖകപെടുത്തടി സീൽ കചയ്യുന്.  അത്തരത്തടിലുള്ള 
റവൊ്് അസൊധുവൊക്കുന്.  സ്വതന്തസ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ൾ റവൊ്് 
റരഖകപെടുത്തടിയ �ൊേറ്റ് റ�പെർ ആകരയും �ൊണടിക്കുവൊൻ �ൊടടില്ല.  
ഇത്തരും റവൊട്ടുും അസൊധുവൊണ്. ഒരും�ും തൊൻ  റരഖകപെടുത്തടിയ 
റവൊ്് ഏജറെടികന �ൊണടിക്ൊകത �ൊേറ്റ് ക�്ടിക്കുള്ളടിൽ 
നടിറക്�ടിച്ചതൊയടി �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസർക്് റ�ൊേ്യകപെ്ൊൽ, 
റവൊക്ണ്ണൽ സമയത്ത് ആ �ൊേറ്റ് എണ്ണു�യടില്ല.  അത്തരത്തടിൽ 
�ൊർ്ടി നടിർറദേശും േുംഘടിക്കുന്ന  എും.എൽ.എ.മൊർകക്തടികര 
അച്ചടക് നട�ടടി സ്വീ�രടിക്ൊൻ രൊഷ്ടീയ �ൊർ്ടി�ൾക്് 
അേടി�ൊരമുണ്്.   ഒരും�ും �ൊർ്ടി സ്ഥൊനൊർത്ഥടിക്കു റവൊട്ടുകചയ്തടില്ല 
എന്ന �ൊരണത്തൊൽ കൂറുമൊറ്റ നടിറരൊേന നടിയമപ്ര�ൊരും 
അറയൊ�്യത �ൽപെടിക്ൊൻ �ഴടിയടികല്ലന്ന് സുപ്രീും റ�ൊടതടി 
വടിേടിച്ചടിട്ടുണ്്.  റവൊ്ർ എന്ന നടിേയ്ക് അവരവരുകട വ്യക്തടി�രമൊയ 
തൊല്പര്യമനസരടിച്ച് റവൊട്ടുകചയ്ൊൻ  സൊമൊജടി�ർക്് സ്വൊതന്ത ്യമുണ്്.  

 ഒരും�ും നടിയമസഭയടിറേക്് കതരകഞ്ടുക്കപെടുന്ന �ക്ും 
സഭൊും�മൊയടി സത്യപ്രതടിജ്ഞ കചയ്തടികല്ലങ്കടിൽ റ�ൊലുും രൊജ്യസഭൊ 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ റവൊട്ടുകചയ്ൊവന്നതൊണ്.  രൊജ്യസഭൊ 
കതരകഞ്ടുപെ് നടിയമസഭൊ നട�ടടി�ളുകട ഭൊ�മല്ലൊത്തതടിനൊേൊണ് 
സത്യപ്രതടിജ്ഞ കചയ്തടി്ടില്ലൊത്ത അും�ങ്ങൾക്കുും റവൊട്ടു കചയ്ൊൻ 
അവസരും േഭടിക്കുന്നത്.  കൂടൊകത സത്യപ്രതടിജ്ഞ കചയ്ൊത്ത 
അും�ത്തടിന് രൊജ്യസഭൊ സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ക� കതരകഞ്ടുപെടിൽ 
നടിർറദേശടിക്ൊനള്ള അേടി�ൊരവമുണ്്.  രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെടിൽ 
'റനൊ്'  �ൊേ�മൊക്ടിയടി്ടില്ല.  ക�ൊതുകതരകഞ്ടുപ്പു��ടിൽ 
മൊത്രമൊണ്  റനൊ് �ൊേ�മൊകുന്ള്ളൂ.  ആന�ൊതടി� പ്രൊതടിനടിേ്യ 
റവൊക്ടുപെടിൽ റനൊ് നടപെടിേൊക്ൊൻ സൊേടിക്കു�യടികല്ലന്ന 2018 
കേ സുപ്രീും റ�ൊടതടി നടിരീക്ണത്തടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ് 
രൊജ്യസഭൊ കതരകഞ്ടുപെടിൽ 'റനൊ്' �ദ്ദുകചയ്തത്.  

 2020 ൽ രൊജ്യസഭയടിൽ 73 സീറ്റു��ൊണ് ഒഴടിവവന്നത്.  
രൊജ്യകത്ത 17 സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിൽ നടിന്ള്ള 55 രൊജ്യസഭ 
സീറ്റു��ടിറേയ്ക് കതരകഞ്ടുപെ് പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചതടിൽ 10 
സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടികേ 37 സ്ഥൊനൊർത്ഥടി�ൾ എതടിരടില്ലൊകത 
കതരകഞ്ടുക്കപെട്ടു.  റ�ൊവടിഡ് നടിയന്തണങ്ങ�ൊൽ 
കതരകഞ്ടുപെ് മൊറ്റടിവച്ച 18 സീറ്റു��ടിറേയ്ക് 2020 ജൂണടിൽ 
കതരകഞ്ടുപെ് നടന്.  ആന്ധൊപ്രറദശ്, ഗജ�ൊത്ത് എന്നീ 
സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിൽ നടിന്ന് 4 വീതവും, മദ്്യപ്രറദശ്, രൊജസ്ഥൊൻ 
എന്നടിവടിടങ്ങ�ടിൽ നടിന്ന് 3 വീതും സീറ്റു��ടിറേയ്ക്കുും ജൊർഖണ്ഡടികേ 
2 സീറ്റു��ടിറേയ്ക്കുും റമഘൊേയ, മണടിപ്പൂർ എന്നീ സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടികേ 
ഓറരൊ സീറ്റു��ടിറേയ്ക്കുമൊണ് കതരകഞ്ടുപെ് നടന്നത്.  റ�ര� 
നടിയമസഭയടികേ മുൻ അും�ും ക�.സടി.റവണുറ�ൊ�ൊൽ 
രൊജസ്ഥൊനടിൽ നടിന്ന് രൊജ്യസഭയടിറേക്് കതരകഞ്ടുക്കപെട്ടു.  
വടിജയടിക്കുന്നതടിന് 51 റവൊ്് റവണകമന്നടിരടികക് 64 റവൊ്് 
റനടടിയൊണ് അറദേഹും കതരകഞ്ടുക്കപെ്ത്.  ക�.സടി.
റവണുറ�ൊ�ൊേടിന് പു�റമ  മറ്റു സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിൽ നടിന്ന് 
രൊജ്യസഭയടിറേക്് കതരകഞ്ടുക്കപെ് രണ്് മേയൊ�ടി�ൾ 
കൂടടിയണ്്.    അൽറൈൊൺസ് �ണ്ണന്തൊനും  രൊജസ്ഥൊനടിൽ നടിന്ും, 
റ�ന്ദ വടിറദശ�ൊര്യ സഹമന്തടി  വടി.മുര�ീേരൻ മഹൊരൊഷ്ടയടിൽ 
നടിന്മുള്ള രൊജ്യസഭൊും�ങ്ങ�ൊണ്.  ചേച്ചടിത്രതൊരും സുറരഷ് റ�ൊ�ടി 
�േൊറമഖേയടിൽ നടിന്ന് രൊജ്യസഭയടിറേയ്ക് നൊമനടിർറദേശും 
കചയ്കപെ് അും�മൊണ്.

(തയ്ാറാക്കിയത്  ഷരീല ബടറ്സ്)

എം വി ശശ്യാംസ് കുമാർ    ൊമെിർശദേേേത്ിക  സമർപ്ിക്കുന്നു

ലാൽ വർഗരീസ് കല്പകവാടി ൊമെിർശദേേേത്ിക സമർപ്ിക്കുന്നു
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നടിയമസഭൊ സമുച്ചയത്തടിൽ ഉയർത്തടിയടിട്ടു�� 
റദശീയ�തൊ� വ��ൊര്യും കചയ്യുന്നത് 
�രമ്പരൊ�തമൊയടി അനവർത്തടിച്ചു വരുന്ന ചടിേ 

നടിയമങ്ങൾ ക്നസൃതമൊയൊണ്.  നടിയമസഭൊ മന്ടിരത്തടികറെ 
മുൻഭൊ�ത്ത് തു�സൊയ സ്ഥേത്ത് പ്രദർശടിപെടിച്ചടിട്ടു�� �തൊ� 
�ൊേൊവസ്ഥൊറഭദകമറന്യ എല്ലൊ ദടിവസവും രൊവടികേ 6 മണടിക്് 
ഉയർത്തു�യും വവകുറന്നരും 6 മണടിക്് തൊഴ്ത്തു�യും 
കചയ്തുവരുന്. 6 അടടി നീ�വും 4 അടടി വീതടിയമു�� 
റദശീയ�തൊ�യൊണ് ഇവടികട ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്നത്.
  നടിയമസഭൊ സമുച്ചയത്തടിൽ നടിറയൊ�ടിച്ചടിട്ടു�� സൊയേ 
�ൊർഡ് വടിഭൊ�ത്തടികേ ഒരു റ�ൊേീസ് റസനൊും�ും, �ൊർഡടികേ 
അണ്ർ �മൊറെറുകടയും വൊച്ച് ആറെ് വൊർഡ് വടിഭൊ�ത്തടികേ 
ഡ്യൂ്ടി സൊർജറെടികറെയും സൊന്നടിേ്യത്തടിേൊണ് �തൊ� 
ഉയർത്തു�യും തൊഴ്ത്തു�യും കചയ്യുന്നത്.  അപ്ര�ൊരും 
കചയ്യുറമ്പൊൾ റദശീയ�തൊ�യ്ക് അർഹമൊയ ആചൊരവും 
നൽകുന്.  വവകുറന്നരും റദശീയ�തൊ� തൊഴ്ത്തടിയതടിനറശഷും 
�യ�ടിൽ നടിന്ന് അഴടിച്ചു മൊറ്റൊകത ൈ് �ൊ�് റ�ൊസ്റ്റടിന സമീ�ത്ത് 
സ്ഥൊ�ടിച്ചടിട്ടു�� ക�്ടിക്കു��ടിൽ മടക്ടിവച്ച് പൂ്ടി സൂക്ടിക്കുന്നതൊണ് 
ഇവടിടകത്ത രീതടി.
  റ�ന്ദമന്തടിയകട നടിര്യൊണത്തടിൽ ദടില്ലടിയടിലുും, സുംസ്ഥൊന 
തേസ്ഥൊനങ്ങ�ടിലുും റദശീയ�തൊ� തൊഴ്ത്തടികക്്ൊറുണ്്.  
ഏകതങ്കടിലുും സുംസ്ഥൊനകത്ത �വർണ്ണറ�ൊ മുഖ്യമന്തടിറയൊ 
മരടിച്ചൊൽ അതത് സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിലുും റദശീയ �തൊ� 
തൊഴ്ത്തടികക്്ൊറുണ്്.  ഇതുമൊയടി �ന്കപെട്ടുള്ള നടിർറദേശങ്ങൾ 
േഭടിക്കുന്ന മു�യ്കൊണ് നടിയമസഭൊ സമുച്ചയത്തടികേ �തൊ� 
�കുതടി തൊഴ്ത്തടി ക�്ൊറുള്ളത്.
  ഒരു രൊജ്യകത്ത പ്രതടിനടിേൊനും കചയ്യുന്നറതൊ പ്രതീ�ൊത്മ�റമൊ 
ആണ് അതടികറെ റദശീയ�തൊ�.  �തൊ�യകട മൊതൃ�, നടി�ും 
തുടങ്ങടിയ ഘട�ങ്ങൾ ആ രൊജ്യത്തടികറെ മൊത്രും പ്രറത്യ�ത�ക� 
അടയൊ�കപെടുത്തുന്.   ഓറരൊ രൊജ്യത്തടികറെ �തൊ�യും 
അതടിററെതൊയ സുംസ് �ൊരകത്തയും ചരടിത്രകത്തയും പ്രതടിനടിേൊനും 
കചയ്യുന്ന സൂച�ങ്ങളുും ചടിഹ്നങ്ങളുും നടി�ങ്ങളുും വഹടിക്കുന്; അത് 
�ൗരന്മൊരടിൽ സ്വൊതന്ത്യത്തടികറെയും റദശസ് റനഹത്തടികറെയും 
സുംതൃപ്തടി പ്രദൊനും കചയ്യുന്. വടിറദശശക്തടി�ളുകട 
റമൽറക്ൊയ്മയടിൽ നടിന്ന് റമൊചനും റനടടിയ ഇന്ത്യയകട സ്വന്തും 
റദശീയ�തൊ�യും ഓറരൊ ഭൊരതീയകറെയും അഭടിമൊനമൊണ്.  
�തൊ�യകട ചരടിത്രും രൊജ്യത്തടികറെ സുംസ് �ൊരടി�ചരടിത്രും 
കൂടടിയൊണ്.  റദശീയ�തൊ� വ��ൊര്യും കചയ്യുന്നതടിനും 
ഉയർത്തുന്നതടിനും ഭരണഘടനയകട അനറേദും 19 (1) (എ)  
അവ�ൊശും നൽകുന്.  ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� ഇന്നകത്ത രൂ�ത്തടിൽ 
ആദരടിക്കപെടുന്നത് ഏക� ചരടിത്രവഴടി�ൾ തൊണ്ടിയടി്ൊണ്.
 സ്വൊതന്ത്യപ്രൊപ്തടിക്കു മുൻ�് ഇന്ത്യകയ മുഴുവനൊയടി 
പ്രതടിനടിേീ�രടിക്കുന്നതടിന് ഒരു റദശീയ�തൊ� ഉണ്ൊയടി 
രുന്നടില്ല. വുംശും, കുേും, വർഗ്ഗും എന്നടിങ്ങകന അന്ന് 
നടിേനടിന്നടിരുന്ന സൊമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയടിൽ ആചൊരങ്ങളുകടയും 
വടിശ്വൊസങ്ങളുകടയും അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ കുേവദവങ്ങളുകടയും 
നൊട്ടുരൊജൊക്ൻമൊരുകടയും ഇതടിഹൊസ നൊയ�ൻമൊരുകടയും 
പ്രതീ�ങ്ങൾ �തൊ���ൊയടി  ഉ�റയൊ�ടിച്ചു. രേടി്ീഷു�ൊരുകട 
ഭരണത്തടിൽ  ഇന്ത്യയടിൽ ഏതൊണ്് 565 നൊട്ടുരൊജ്യങ്ങളുും അവയ്ക് 
പ്രറത്യ�ും ക�ൊടടി�ളുും രൊജ�ീയചടിഹ്നങ്ങളുും ഉണ്ൊയടിരുന്.
 സ്വൊതന്ത്യസമരപ്രസ്ഥൊനും �രുത്തൊർജ്ജടിച്ചറപെൊൾ  
ജനങ്ങളുകട സ്വൊതന്ത്യൊഭടിവൊഞ്ഛയ്ക് �രുത്തു ��രൊൻ ഒരു 
റദശീയ �തൊ� ആവശ്യമൊകണന്ന ആശയും രൂ�കപെട്ടു.  ഒന്നൊും 

സ്വൊതന്ത്യ സമരും ക�ൊ്ടിപ്പു�കപെ്റപെൊൾ 1857 റമയ് 10 ന് 
മീ�റ്റടിൽ നടിന്ന് ഡൽഹടിയടികേത്തടിയ ജനൊവേടി, മു�ൾ രൊജൊവ് 
�ഹദൂർഷൊകയ റനതൊവൊയടി പ്രഖ്യൊ�ടിച്ച് �ച്ചയും സ്വർണ്ണവർണ്ണവും 
റചർന്ന �തൊ� കചറങ്കൊ്യടിൽ ഉയർത്തടിയതൊയും ആ 
ക�ൊടടിക്ീഴടിൽ അവർ രേടി്ീഷു�ൊർകക്തടികര റ�ൊരൊടടിയതൊയും 
റരഖകപെടുത്തകപെ്ടിട്ടുണ്്.
 1885 ഡടിസും�ർ 28 ന് സ്വൊതന്ത്യും േക്്യമടി്് 
റദശീയതേത്തടിൽ  ഇന്ത്യൻ നൊഷണൽ റ�ൊൺഗ്സ് 
രൂ�ീ�രടിക്കുറമ്പൊഴുും സ്വന്തമൊയ �തൊ� ഉണ്ൊയടിരുന്നടില്ല.  
1905 ൽ സ്വൊമടി വടിറവ�ൊനന്കറെ ശടിഷ്യയും അയർേൻഡ് 
സ്വറദശടിയമൊയടിരുന്ന സടിസ്റ്റർ നടിറവദടിത വജ്രചടിഹ്നും ആറേഖനും 
കചയ്ത സമചതുരൊകൃതടിയടിലുള്ള  �തൊ� തയ്ൊ�ൊക്ടി. സടിസ്റ്റർ 
നടിറവദടിതയകട �തൊ� എന്ന് ഇത് അ�ടിയകപെട്ടു.  'വറന്മൊതരും' 
എന്ന  �ും�ൊ�ടി�ദങ്ങളുും അതടിൽ റരഖകപെടുത്തടിയടിരുന്. 
�േ റദശീയ റനതൊക്ൾക്കുും ഈ �തൊ�യകട രൂ��ല്പന 
സ്വീ�ൊര്യമൊകയങ്കടിലുും. ക�ൊതുജനങ്ങളുകട ഇടയടിൽ ഇതടിന് 
റവണ്ത്ര അും�ീ�ൊരും േഭടിച്ചടില്ല.
 1906 ആ�സ്റ്റ് 7 ന് �ും�ൊൾ വടിഭജനത്തടികനതടികര ഉയർന്ന 
പ്രറക്ൊഭങ്ങളുകട ഒന്നൊും വൊർഷടി�വമൊയടി �ന്കപെ്് 
�ൽക്്യടിൽ സുംഘടടിപെടിച്ച �ഹുജന�ൊേടിയടിൽ ഒരു 
ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� ഉ�റയൊ�ടിച്ചു. �ച്ച, മഞ്, ചുവപെ് നടി�ങ്ങ�ടിൽ 
മൂന് തടിരശ്ചീന ഖണ്ഡങ്ങൾ റചർന്നതൊയടിരുന് �തൊ�. 

�തൊ�യടിൽ ഏറ്റവും തൊകഴയ�� ചുവന്ന ഖണ്ഡത്തടിൽ 
സൂര്യനും ചന്ദക്േയും നടുവടിൽ റദവനൊ�രടി േടി�ടിയടികേ 

'വറന്മൊതരും' എന്ന ആറേഖനവും ഏറ്റവും മു�ൾ ഭൊ�കത്ത 
�ച്ച ഖണ്ഡത്തടിൽ രേടി്ീഷ് ഇന്ത്യയകട എട്ടു പ്രവടിശ്യ�ക� 
പ്രതടിനടിേൊനും കചയ്യുന്ന �ൊതടിവടിരടിഞ് എട്ടു തൊമരപ്പൂക്ളുും 
ചടിത്രീ�രടിച്ചടിരുന്.  '�ൽക്് �തൊ�' എന്ന�ടിയകപെ്ടിരുന്ന 
ഈ �തൊ� സചീന്ദപ്രസൊദ് റ�ൊസൊണ് രൂ��ല്പന കചയ്തത്.  
1906 ആ�സ്റ്റ് 7 ന് �ൽക്ത്തയടിൽ നടന്ന �ും�ൊൾ വടിഭജന 
വടിരുദ് പ്രറക്ൊഭത്തടികറെ ഔറദ്യൊ�ടി� �തൊ�യൊയടി ഇത് 
അും�ീ�രടിക്കപെട്ടു. ഈ �തൊ� 1906 കേ റ�ൊൺഗ്സ് 
സറമെ�നത്തടിലുും ഉ�റയൊ�ടിച്ചു. 
 റദശീയ�തൊ�യകട ചരടിത്രത്തടിൽ സുവർണ്ണ 

േടി�ടി��ടിൽ റരഖകപെടുത്തടിയടിരടിക്കുന്ന ഒരു റ�ര് മൊഡും 
�ടിക്ൊജടി�ൊമയറടതൊണ്. 1907 ഓ�സ്റ്റ് 22 ന് മൊഡും 
�ടിക്ൊജടി�ൊമ ജർമെനടിയടികേ സ്റ്ററ്റ്�ർ്ടിൽ നടന്ന രൊജ്യൊന്തര 
റസൊഷ്യേടിസ്റ്റ്  സറമെ�നത്തടിൽ 'ഇന്ത്യൻ ജനതയകട 
�തൊ�' എന്ന റ�രടിൽ ഒരു ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� പ്രദർശടിപെടിച്ചു.  
മുലേീങ്ങക� പ്രതടിനടിേൊനും കചയ്യുന്ന �ച്ച, ബുദ്മതക്ൊരുകടയും 
സടിക്കു�ൊരുകടയും പ്രതീ�മൊയ സുവർണ്ണകുങ്കുമും, ഹടിന്ദുക്ളുകട 
പ്രതീ�ൊത്മ� വർണ്ണമൊയ റ�സരടി എന്നടിവയൊയടിരുന് 
�തൊ�യടികേ വർണ്ണങ്ങൾ.  �ച്ചനടി�ത്തടിൽ എട്ടു തൊമരപ്പൂക്ളുും 
നടുവടിൽ റദവനൊ�രടിേടി�ടിയടികേ 'വറന്മൊതരവും' 
തൊഴകത്ത ഖണ്ഡത്തടിൽ ക�ൊടടിമരത്തടിനടുത്ത ഭൊ�ത്തൊയടി 

ചന്ദക്േയും അഗ്ഭൊ�ത്ത് 
സൂ ര ്യച ടി ത്രവ മ ൊ യ ടി രു ന് 
ആറേഖനങ്ങൾ.  സ്റ്ററ്റ്�ർ്ടിൽ 
മൊഡും �ൊമ ഉയർത്തടിയ �തൊ� 
ഇന്ദുേൊൽ യൊജ് നടി�് എന്ന 
വടിപ്വ�ൊരടി ഇന്ത്യയടികേത്തടിച്ചു.  
കു�കക്ൊേും രഹസ്യമൊയടി സൂക്ടിച്ച 
�തൊ� �ടിന്നീട് വടിനൊയ�് 
സവർക്ർ 1937 ഒ�് റടൊ�ർ 26 
ന് പുകനയടിൽ പ്രദർശടിപെടിച്ചു.
 ഇന്ത്യക്് പു�ത്ത് റദശീയ�തൊ� ഉ�റയൊ�ടിച്ചതടികറെ 
ചരടിത്രും മൊഡും �ൊമയടിൽ അവസൊനടിക്കുന്നടില്ല. ഒന്നൊും 
റേൊ�മഹൊയദ്ും ക�ൊ്ടിപ്പു�കപെ്റപെൊൾ �ർേടിൻ സമടിതടിയടികേ 
ഇന്ത്യൻ വടിപ്വ�ൊരടി�ൾ മൊഡും �ൊമയകട ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� 
ചടിേ മൊറ്റങ്ങറ�ൊകട ഉ�റയൊ�ടിച്ചു. 
എന്നൊൽ ജർമനടിയടിൽ ഇത് 
അേടി�ും പ്രദർശടിപെടിക്കപെ്ടില്ല. 
ഇന്ത്യൻ സ്വൊതന്ത്യസമരവമൊയടി 
�ന്കപെ്് അറമരടിക്യടിൽ 
രൂ�ീ�രടിച്ച ഘദർ �ൊർ്ടിയടിലുും 
മൂ വ ർ ണ്ണ � ത ൊ � യ ൊ ണ് 
റ ദ ശ ീ യ � ത ൊ � യ ൊ യ ടി 
സ്വീ�രടിച്ചത്. �ച്ച, മഞ്, 
ചുവപെ് എന്നീ വർണ്ണപെൊ�ടി��ടിൽ 
�രസ്രും കുറുക� വച്ചടിരടിക്കുന്ന 
രണ്് വൊളു�ളുകട ചടിത്രും ആറേഖനും കചയ്ത �തൊ�യൊണ് 
ചുരുങ്ങടിയ �ൊേറത്തക്ൊകണങ്കടിലുും ഉ�റയൊ�ടിച്ചടിരുന്നത്. 
 1916 ൽ �ൊേ�ും�ൊേര  തടിേ�്, ആനടി �സറെ് 
തുടങ്ങടിയവരുകട റനതൃത്വത്തടിൽ റഹൊുംറൂൾ പ്രസ്ഥൊനത്തടിന് 
തുടക്ും കു�ടിച്ചറപെൊൾ അഞ്ച് ചുവന്ന വര�ളുും നൊേ് �ച്ച വര�ളുും 
ഏഴു നക്ത്രങ്ങളുും  അടങ്ങടിയ ഒരു �തൊ� സ്വീ�രടിച്ചു.  ആ 
�തൊ�യകട ഇടതുവശത്ത് ഏറ്റവും മു��ടിേൊയടി യൂണടിയൻ 
ജൊക്് ആറേഖനും കചയ്തു. മു�ൾഭൊ�ത്ത് കവ��നടി�ത്തടിൽ 
ചന്ദക്േയും നക്ത്രവും 
ചടിത്രണും കചയ്തടിരുന്. 1917 
ൽ �ൽക്്യടിൽ നടന്ന 
റ�ൊൺഗ്സ് സറമെ�നത്തടിൽ 
ഈ �തൊ� ആദ്യമൊയടി 
ഉ�റയൊ�ടിച്ചു. യൂണടിയൻ ജൊക്് 
ആറേഖനും കചയ്തതടിലുള്ള  
അസുംതൃപ്തടി ക�ൊണ്ൊ�ണും 
ഇന്ത്യൻ ജനതയ്കടിടയടിൽ 
�തൊ�യ്ക് റവണ്ത്ര അും�ീ�ൊരും 
�ടി്ൊകത റ�ൊയടി.
 1916 കറെ  ആരുംഭത്തടിൽ റദശീയപ്രസ്ഥൊനത്തടിന് ഒരു 
ക�ൊതുവൊയ �തൊ� ആവശ്യമൊയടി വന്. ആന്ധപ്രറദശടികേ 
മച്ചേടി�്ണും സ്വറദശടിയൊയ �ടിും�ൊ�ടി കവങ്കയ് �തൊ� രൂ��ല്പന 
കചയ്യു�യും �ൊന്ടിജടിയകട അും�ീ�ൊരത്തടിനൊയടി സമീ�ടിക്കു�യും 
കചയ്തു.  അതടികറെ മൊതൃ� �ൊന്ടിജടിക്കു സ്വീ�ൊര്യമൊയടില്ല.  
1921 ഏപ്രടിേടിൽ റ�ൊൺഗ്സ് സറമെ�നും നടക്കുറമ്പൊൾ 
�ൊന്ടിജടിയകട തൊല്പര്യപ്ര�ൊരും ഇന്ത്യയകട സൊമ്പത്തടി� 
നറവൊത്ഥൊനത്തടികറെ പ്രതീ�മൊയ 
ചർക് കൂടടി ഉൾകപെടുത്തടി മകറ്റൊരു 
മൊതൃ�യും അറദേഹും തയ്ൊ�ൊക്ടി.  
എന്നൊൽ ആ സറമെ�നത്തടിൽ 
�തൊ� ഔറദ്യൊ�ടി�മൊയടി 
അും�ീ�രടിക്കപെ്ടില്ല.
 റ ദ ശ ീ യ � ത ൊ � യ്ക് 
അനറയൊജ്യമൊയ രൂ��ല്പന 
തയ്ൊ�ൊക്കുന്നത് �ടികന്നയും 
തു ട ർ ന് ക � ൊ ണ് ടി രു ന് .  
�ൊന്ടിജടിയകട നടിർറദേശപ്ര�ൊരും 
ത്രടിവർണ്ണ�തൊ�യടിൽ മു��ടിൽ 
കവ�� നടി�വും നടുവടിൽ �ച്ചയും തൊകഴ ചുവപ്പുനടി�വമു�� 
മൂന് ഖണ്ഡങ്ങളുും ചർക്യകട ചടിത്രും മൂന് ഖണ്ഡങ്ങ�ടിലുും 
വരത്തക്വണ്ണും ഒരു മൊതൃ� തയ്ൊ�ൊക്ടി.  ഈ �തൊ� 
റദശീയപ്രസ്ഥൊനത്തടികറെയും റ�ൊൺഗ്സടികറെയും ആദ്യകത്ത 
ക�ൊതുവൊയ �തൊ�യൊയടി 
�ണക്ൊക്കപെടുന്.  1921 കേ 
അഹമെദൊ�ൊദ് റ�ൊൺഗ്സ് 
സറമെ�നത്തടിൽ ഇത് ആദ്യമൊയടി 
ഉ�റയൊ�ടിച്ചു.  രൊജ്യകമൊ്ൊക� 
ജനങ്ങൾ കനറഞ്ചറ്റടിയ ഈ 
ചർക് �തൊ� �റേടങ്ങ�ടിലുും 
ഉയർന്.  1922 ൽ ജ�ൽപൂർ 
മുനടിസടിപെൊേടിറ്റടി ഭരടിച്ചടിരുന്ന 
റ�ൊൺഗ്സു�ൊർ ടൗൺ 
ഹൊ�ടിന മു��ടിൽ �തൊ� 
ഉയർത്തടിയറപെൊൾ ഭരണകൂടും 
എതടിർത്തു.  ആ സമയത്ത് രൊജ്യറദ്രൊഹ�രമൊയ റേഖനകമഴുതടി 
എന്ന കുറ്റും ആറരൊ�ടിച്ച് �ൊന്ടിജടി കയ ജയടിേടിേടച്ചത് 
ജനങ്ങക� റരൊഷൊകുേരൊക്ടി.  ത്രടിവർണ്ണ�തൊ�യറമന്തടി 
അവർ രൊജ്യകമൊ്ൊക� പ്രതടിറഷേും നടത്തടി.
 1924 ൽ  �ൽക്്യടിൽ നടന്ന അഖടിറേന്ത്യ സുംസ് കൃത 
റ�ൊൺഗ്സടിലുും �തൊ�കയ സും�ന്ടിച്ച് �രൊമർശും ഉണ്ൊയടി.  
വഹന്വ പ്രതീ�ങ്ങ�ൊയ �ൊവടി നടി�വും �ദയകട ചടിത്രവും 
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ഉൾകപെടുത്തണകമന്ന് ആ വടിഭൊ�ത്തടിലു��വർ ആവശ്യകപെട്ടു. 
തങ്ങളുറടതൊയ മത�രമൊയ പ്രതീ�ങ്ങൾ ഉൾകപെടുത്തണകമന്ന 
ആവശ്യും വടിവടിേ മതപ്രതടിനടിേടി�ൾ ഉന്നയടിച്ചു.  �തൊ� 
സും�ന്ടിച്ച അന്തടിമ തീരുമൊനങ്ങൾ ഉണ്ൊ�ൊത്തതടികന 
തുടർന്ന് 1931 ഏപ്രടിൽ 2 ന് റഡൊ. �ടി. �്ൊഭടി സീതൊരൊമയ് 
�ൺവീന�ൊയടി ഏഴും� �തൊ�ൊ സമടിതടികയ നടിറയൊ�ടിച്ചു. 

സമടിതടി നടിർറദേശടിച്ച, 
കുങ്കുമവർണ്ണത്തടിൽ ചർക് ആറേഖടിതമൊയ രൂ��ല്പനയും 
എല്ലൊവർക്കുും സ്വീ�ൊര്യമൊയടില്ല.  ഒരു ദശ�ത്തടിേേടി�മൊയടി 
റദശീയപ്രസ്ഥൊനത്തടിന് ഉറത്തജനും ��ർന്ന �തൊ� 
തുടരണകമന്ന് �ഹുഭൂരടി�ക്വും അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു.  1929 കേ 
േൊറഹൊർ റ�ൊൺഗ്സടിലുും ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� ഉയർത്തടിയൊണ് 
'പൂർണ്ണസ്വരൊജ് ' എന്ന ആവശ്യും ആദ്യമൊയടി ഉന്നയടിച്ചത്.  റ�സരടി, 
കവളുപെ്, �ച്ച എന്നീ നടി�ങ്ങളുും നീേനടി�ത്തടികേ ചർക്യമു�� 
�തൊ� റദശീയ�തൊ�യൊയടി 1931 കേ റ�ൊൺഗ്സ് സറമെ�നും 
പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചു.  ഇന്ത്യൻ നൊഷണൽ റ�ൊൺഗ്സടിനും അറതൊകട 
�തൊ� നടിേവടിൽ വന്. 1931 ആ�സ്റ്റ് 30 �തൊ�ദടിനമൊയടി 
ആചരടിക്കുന്നതടിനും തീരുമൊനമൊയടി.  �ടിന്നീട് നടന്ന എല്ലൊ 
റദശീയപ്രസ്ഥൊന റയൊ�ങ്ങ�ടിലുും  
ചടങ്ങു��ടിലുും സമരമുഖത്തുും 
ഈ �തൊ� ഉ�റയൊ�ടിച്ചു.
 1942 ൽ  �്വടിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരും 
പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചറതൊകട റദശീയ 
റനതൊക്ക�ല്ലൊും അ�സ്റ്റ് 
കചയ്കപെട്ടു.  ആ�സ്റ്റ് 9 ന് 
മുുംവ�യടികേ റ�ൊവൊേടിയടൊങ്ക് 
വമതൊനത്ത് ജനങ്ങൾ 
തടടിച്ചുകൂടടിയറപെൊൾ അരുണ 
ആസൈ് അേടി ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� 
ഉയർത്തടിയത് വേടിയ 
പ്രശ് നങ്ങൾക്് വഴടി കത�ടിച്ചു.  സറമെ�നും നടിറരൊേടിച്ച് 
േൊത്തടിച്ചൊർജ് നടത്തടി.  �തൊ� ഉയർത്തുന്നത് നടിയമേുംഘനമൊയടി 
പ്രഖ്യൊ�ടിക്കപെട്ടു.
 ഭരണഘടനൊ നടിർമെൊണസഭ 1947 ജൂൺ 23 ന് സ്വതന്ത 

ഇന്ത്യയകട �തൊ� എപ്ര�ൊരമൊയടിരടിക്ണകമന്ന് �ഠടിക്കുന്നതടിന് 
ഒരു സമടിതടികയ ചുമതേകപെടുത്തടി.  ചർക്ക്കു ��രും അറശൊ� 
ചക്രവർത്തടിയകട േർമെചക്രും ഉൾകപെടുത്തടിയ മൊറ്റും സും�ന്ടിച്ച 
പ്രറമയും 1947 ജൂവേ 22 ന് ജവഹർേൊൽ കനഹ് റു ഭരണഘടനൊ 
നടിയമനടിർമെൊണ സഭയടിൽ അവതരടിപെടിച്ചു.
 1947 ആ�സ്റ്റ് 14 ന് രൊത്രടി ഭരണഘടനൊ നടിർമെൊണസഭ 

സറമെ�ടിച്ച് ഇന്ത്യയകട 
ഭരണും വവറരേൊയടിയടിൽ 
നടിന്ന് ഏകറ്റടുക്കുന്നതൊയടി 
പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചറപെൊൾ �തൊ� 
ഉയർത്തടിയടില്ല.  രൊത്രടിയടിൽ 
�തൊ� ഉയർത്തരുകതന്ന 
�ീഴ് വഴക്ും മൊനടിച്ചൊയടിരുന് 
അത്. ഭരണഘടനൊ നടിർമെൊണ 
സഭയടികേ അും�മൊയ ഹൻസ 
റമഹ്ത രൊഷ്ട�തടി റഡൊ. 
രൊറജന്ദ പ്രസൊദടിന് പുതടിയ 
�തൊ� വ�മൊ�ടി. കതൊ്ടുത്ത 
ദടിവസും രൊവടികേ ഇന്നകത്ത 
രൊഷ്ട�തടിഭവനടിൽ �വർണർ 
ജന�ൽ മൗണ്് �ൊറ്റൻ പുതടിയ 
മന്തടിസഭയ്ക് സത്യപ്രതടിജ്ഞ 
കചൊല്ലടികക്ൊടുത്തറപെൊൾ �തൊ� 

പ്രദർശടിപെടിച്ചു.  അന്തകന്ന 
�ൊർേകമറെ് മന്ടിരത്തടിൽ മൗണ്് �ൊറ്റൻ അും�ങ്ങക� 
അഭടിസുംറ�ൊേന കചയ്തതടിനറശഷും ആചൊരകവടടിറയൊകട 
ത്രടിവർണ്ണ�തൊ� മന്ടിരത്തടിന് മു��ടിൽ ഉയർത്തടി. ആ�സ്റ്റ് 
16 ന് പ്രേൊനമന്തടി കനഹ് റു കചറങ്കൊ്യടിൽ പുതടിയ �തൊ� 
ഉയർത്തടി ജനങ്ങറ�ൊട് സുംസൊരടിച്ചു.
 ഭൊരതും  �ടിപെ്ടി�് ആയതടിനറശഷും �്യൂറ�ൊ ഓൈ് ഇന്ത്യൻ 
സ്റ്റൊൻറഡർഡ്, �തൊ�യകട നടിർമെൊണും സും�ന്ടിച്ച് 
ആദ്യമൊയടി മൊർഗ്ഗനടിർറദേശങ്ങൾ മുറന്നൊട്ടുവച്ചു.  �തൊ�യകട 
അ�വ�ൾ, ചൊയത്തടികറെ നടി�ും, ഇഴകയണ്ണും തുടങ്ങടിയ 
അവശ്യഘട�ങ്ങക�ക്കു�ടിച്ച് 1968 ആ�സ്റ്റ് 17 ന് റഭദ�തടി 
വരുത്തടിയ പ്ര�ൊരമു�� മൊർഗ്ഗനടിർറദേശങ്ങൾ നടിേവടിൽ 
വന്.  �തൊ�യകട പ്രദർശനകത്തയും ഉ�റയൊ�കത്തയും 
നടിയന്തടിക്കുന്നത് 2002 കേ ഇന്ത്യൻ �തൊ�നടിയമും ആണ്. 
�തൊ�യമൊയടി �ന്കപെ്് 1950-കേ എും്ുംസ് ആറെ് 
കനയടിുംസ് (പ്രടിവൻഷൻ ഓൈ് ഇുംറപ്രൊപെർ യൂസ്) ആക്ട്, 1971-കേ 
പ്രടിവൻഷൻ ഓൈ് ഇൻസൾട് സ് ടു നൊഷണൽ ഡടിറസൊണർ 
ആക്ട് എന്നടിവയും �ൊേടിക്കുന്. റദശീയ �തൊ�യമൊയടി �ന്കപെ് 
അനൊദരവ�ൾക്് ശടിക്യൊയടി മൂന് വർഷും വകര തടറവൊ 
�ടിഴറയൊ അകല്ലങ്കടിൽ രണ്ടുും കൂകടറയൊ േഭടിക്ൊവന്നതൊണ്.
 2002 ന് മുമ്പുവകര ഇന്ത്യയടികേ ക�ൊതുജനങ്ങൾക്് 
റദശീയപ്രൊേൊന്യമു�� ചടിേ നടിശ്ചടിതദടിവസങ്ങ�ടിേല്ലൊകത 
റദശീയ�തൊ� പ്രദർശടിപെടിക്കുന്നതടിന് അനമതടിയണ്ൊയടിരുന്നടില്ല.  
എന്നൊൽ നവീൻ ജടിണ്ൊൽ എന്ന വ്യവസൊയടി ഇതടികനതടികര 
ഡൽഹടി വഹറക്ൊടതടിയടിൽ ക�ൊതുതൊല്പര്യ ഹർജടി 
സമർപെടിച്ചതടിനറശഷും അറദേഹത്തടികറെ ഓൈീസടികറെ  
മു��ടിേൊയടി റദശീയ�തൊ� ഉയർത്തടി. അത് റദശീയ�തൊ� 
നടിയമത്തടിനനസൃതമല്ലൊത്തതടിനൊൽ നടിയമനട�ടടി�ൾക്് 
വടിറേയമൊകുവൊൻ അറദേഹറത്തൊട് ആവശ്യകപെട്ടു.  
റദശീയ�തൊ�കയ ആദരറവൊകട ഉചടിതമൊയ വടിേത്തടിൽ 
പ്രദർശടിപെടിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ �ൗരൻ എന്ന നടിേയടിൽ തകറെ 
അവ�ൊശമൊകണന്ും രൊജ്യസ് റനഹും പ്ര�ടടിപെടിക്കുന്നതടിന�� 
ഒരു മൊർഗ്ഗമൊകണന്ും ജടിണ്ൊൽ വൊദടിച്ചു.  ഈ റ�സ് 
സുപ്രീുംറ�ൊടതടിയകട �രടി�ണനയടിൽ വന്. ഇതു സും�ന്ടിച്ച് 

�ഠടിക്ൊനൊയടി ഒരു �മെടിറ്റടി 
രൂ�ീ�രടിക്കുന്നതടിന് റ�ൊടതടി 
റ � ന്ദസ ർ ക് ൊര ടി റ ന ൊട് 
ആവശ്യകപെട്ടു. തുടർന്ന് 2002 
ജനവരടി 26 ന് ഇന്ത്യയടികേ 
ക � ൊ തു ജ ന ങ്ങ ൾ ക്് 
റദശീയ�തൊ�കയ അതടികറെ 
അന്തസടിനും �ഹുമൊനത്തടിനും 
റ�ൊ്ും ത്ൊത്ത വടിേത്തടിൽ 
പ്രദർശടിപെടിക്കുന്നതടിന് അനമതടി 
നൽകുന്ന നടിയമനടിർമെൊണും 
നടത്തടി. റദശീയ�തൊ�യകട 

പ്രചൊരത്തടിനൊയടി നവീൻ ജടിൻഡൊൽ  ൈ് �ൊ�് ൈൗറണ്ഷൻ 
ഓൈ് ഇന്ത്യ എന്ന സുംഘടനയ്ക് രൂ�ും നൽ�ടി. 

(തയ്ാറാക്കിയത്  മശെഷ് കുമാർ ആർ എസ്.)

ശഡാ.ബി.േട്ാഭി സരീതാരാമയ് ശദേരീയ േതാകയ്ക് 
സുസ്ാഗതം

െവരീൻ ജിണ്ാൽ

റ�ൊവടിഡ് 19 കറെ 
വ്യൊ�നും ജനങ്ങളുകട 

നടിത്യജീവടിതത്തടിനതകന്ന  
ഭീഷണടിയൊയടിത്തീർന്ന 
സൊഹചര്യത്തടിൽ  ഔറദ്യൊ�ടി�  
ചുമതേ�ൾ നടിർവ്വഹടിക്കു� 
എന്നത് ഒരു കവല്ലുവടി�ടിയൊണ്.  ഈ 
സൊഹചര്യത്തടിൽ നടിയമസഭയ്ക്കുും 
നടിയമസഭയകട മടിനടിറയച്ചർ ആയ 
നടിയമസഭൊ സമടിതടി�ൾക്കുും ച് 
പ്ര�ൊരും റയൊ�ും റചരുന്നതടിന് 
പ്രൊറയൊ�ടി� ബുദ്ടിമുട്ടുണ്്.  
ഭരണഘടനൊ സ്ഥൊ�നങ്ങൾ 
നടിശ്ചേമൊയടി റ�ൊകുന്ന അവസ്ഥ 
ജനൊേടി�ത്യവ്യവസ്ഥടിതടിയ്ക്കുതകന്ന 
ഭീഷണടിയൊകുും എന്നതടിനൊൽ റ�ൊവടിഡ് 
19 റപ്രൊറ്ൊറക്ൊൾ �ൊേടിച്ചുക�ൊണ്് 
ഓൺവേൻ സറങ്കതങ്ങൾ 
ഉ�റയൊ�കപെടുത്തടി സമടിതടി�ളുകട 
റയൊ�ും റചരണകമന്ന്  സ്ീക്ർ 
നടിർറദേശും നൽകു�യണ്ൊയടി. 
സമടിതടി റയൊ�ത്തടിൽ �്വൊ�ും 
ഉണ്ൊ�ണകമന്ും റയൊ�ത്തടിൽ 
�കങ്കടുക്ൊൻ സൊേടിക്ൊത്ത 
അും�ങ്ങൾക്് ഓൺവേൻ ആയടി 
�കങ്കടുക്കുന്നതടിനള്ള അവസരും 
നൽ�ണകമന്ും ഇപ്ര�ൊരും 
�കങ്കടുക്കുന്ന അും�ങ്ങളുകട 
അഭടിപ്രൊയങ്ങൾ കപ്രൊസീഡടിും�് സടിൽ 
ഉൾകപെടുത്തണകമന്ള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്കുും 
സ്ീക്ർ അനമതടി നൽ�ടി. 
 സൊമൂഹടി� അ�േും 
�ൊേടിറക്ണ്തടികറെ പ്രൊേൊന്യും 
ഉൾകക്ൊണ്്  റനരടി്് മീറ്റടിും�ടിൽ 
�കങ്കടുക്കുവൊൻ സൊേടിക്ൊത്ത 
സൊമൊജടി�ർക്്  portable കമൊവ�ൽ  
ഡടിവവസു�ൾ/ഐ�ൊഡ്/േൊ�് റടൊ�്/
(computer/webcam/mic) 
എന്നടിവയടിൽ ഏകതങ്കടിലുും ഉ�റയൊ�ടിച്ച് 
യൊത്രൊറവ�യടിറേൊ സ്വന്തും വസതടിയടിൽ 
നടിറന്നൊ സമടിതടി റയൊ�ത്തടിൽ 
�കങ്കടുക്ൊൻ സൊേടിക്കുന്ന തരത്തടിൽ 
ഐ.റ്റടി.മടിഷൻ സജ്ജീ�രടിച്ചടിട്ടുള്ള 
വീഡടിറയൊ റ�ൊൺൈ�ൻസടിങ് 
സുംവടിേൊനറത്തൊകടൊപെും 
ഗൂ�ടിൾ മീറ്റ്, insta VC എന്നീ 
സറങ്കതങ്ങളു�റയൊ�ടിച്ചുള്ള 
ക്രമീ�രണങ്ങൾ നടിയമസഭൊ 
കസക്രറ്�ടിയറ്റടിൽ ഏർകപെടുത്തടി.  
പ്രസ്തുത സൗ�ര്യും ഉ�റയൊ�കപെടുത്തടി 
�ക്ടിറനതൊക്ളുകട റയൊ�ും, 
സ്ീക്റുകട വടിവടിേ �രടി�ൊടടി�ൾ, 
വടിഷയ നടിർണ്ണയ സമടിതടി�ൾ 
ഉൾകപെകട നടിയമസഭൊ സമടിതടി�ളുകട  
റയൊ�ങ്ങൾ, ആറരൊ�്യ വകുപെടികറെ 
റ�ൊവടിഡ് അവറേൊ�ന റയൊ�ങ്ങൾ 
എന്നടിവയും നടത്തു�യണ്ൊയടി.  
 ഒറര ദടിവസും ഒന്നടിേേടി�ും 
സമടിതടി�ൾക്് റയൊ�ും 
റചരുന്നതടിനൊയടി നടിയമസഭൊ 
കസക്രറ്�ടിയറ്റടിൽ ഐ.റ്റടി. 
മടിഷകറെ സൊറങ്കതടി� 
സഹൊയത്തൊൽ സജ്ജീ�രടിച്ച 
വീഡടിറയൊ റ�ൊൺൈ�ൻസ് 
ഹൊൾ കൂടൊകത 5A, 5E, 5D, 110 
റ�ൊൺൈ�ൻസ് ഹൊളു��ടിൽകൂടടി 
വീഡടിറയൊറ�ൊൺൈ�ൻസടിങ് 
സൗ�ര്യും ഏർകപെടുത്തു�യണ്ൊയടി.  
 ഇപ്ര�ൊരും വടിവരസൊറങ്കതടി 
�വടിദ്യയകട സഹൊയത്തൊൽ റ�ൊവടിഡ് 
മഹൊമൊരടിയകട �ശ്ചൊത്തേത്തടിലുും 
ഭരണഘടനൊ�ൊേ്യത�ൾ 
നടി�റവറ്റുന്നതടിന് റ�ര� നടിയമസഭയ്ക് 
സൊേടിച്ചു.

hoUntbm 
tIm¬^-d³kv                           

kwhn-[m-\-¯n-eqsS 
kanXn tbmK-§Ä
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ജനൊേടി�ത്യത്തടികറെ വവവടിേ്യമൊർന്ന ഭൊവവും 
ഉള്ളടക്വും ക�ൊതുസമൂഹത്തടിനും വടിദ്യൊർത്ഥടി�ൾക്കുും 
അനഭവറവദ്യമൊക്കു� എന്ന േക്്യും മുൻനടിർത്തടി 

ഇന്ത്യയടികേ സുംസ്ഥൊന നടിയമസഭ�ളുകട ചരടിത്രത്തടിൽ ആദ്യമൊയടി 
കടേടിവടിഷൻ ചൊനൽ   സുംരുംഭും റ�ര� നടിയമസഭയടിൽ 
സഭൊ ടടി.വടി. എന്ന റ�രടിൽ തുടക്ും കു�ടിച്ചു.  'സഭൊ ടടി.വടി'.യകട 
ഔറദ്യൊ�ടി� ഉദ്ഘൊടനും 2020  ആ�സ്റ്റ് 17 (1196 ചടിങ്ങും 1) ഉച്ചയ്ക് 
12.00 ന് നടിയമസഭൊ സമുച്ചയത്തടികേ ആർ.ശങ്കരനൊരൊയണൻ 
തമ്പടി കമറമ്പഴ് സ് റേൊഞ്ചടിൽ നടന്ന ചടങ്ങടിൽ റേൊ�് സഭൊ 
സ്ീക്ർ ഓും �ടിർ� വീഡടിറയൊ റ�ൊൺൈ�ൻസടിും�് മുറഖന 
നടിർവ്വഹടിച്ചു. തദവസരത്തടിൽ നടിയമസഭൊ സ്ീക്റുകട ഔറദ്യൊ�ടി� 
കവ�് വസറ്റടികറെ ഉദ്ഘൊടനും മുഖ്യമന്തടി �ടിണ�ൊയടി വടിജയനും 
നടിയമസഭയകട വഡനൊമടി�് കവ�് വസറ്റടികറെ ഉദ്ഘൊടനും 
�ൊർേകമറെ�ടി�ൊര്യ വകുപെ് മന്തടി എ.ക�. �ൊേനും നടിർവ്വഹടിച്ചു. 
സ്ീക്ർ �ടി.ശ്രീരൊമകൃഷ്ണൻ അദ്്യക്ത വഹടിച്ച റയൊ�ത്തടിൽ 
കഡ�്യൂ്ടി സ്ീക്ർ വടി.ശശടി സ്വൊ�തപ്രസും�ും നടത്തടി.
 ചടങ്ങടിൽ �വന്യൂവും ഭവനനടിർമെൊണവും വകുപെ് മന്തടി 
ഇ.ചന്ദറശഖരൻ, തു�മുഖവും മ്യൂസടിയവും പുരൊവസ്തുവും വകുപെ് 
മന്തടി രൊമചന്ദൻ �ടന്നപെള്ളടി, മൊതയു ടടി.റതൊമസ് എും.എൽ.എ., 
ഒ.രൊജറ�ൊ�ൊൽ എും.എൽ.എ., �ടി.സടി.റജൊർജ്ജ് എും.എൽ.എ., 
വീണൊ റജൊർജ്ജ് എും.എൽ.എ. സഭൊ ടടി.വടി.മീഡടിയൊ �ൺസൽ്റെ് 
കവങ്കടിറടശ്വരൻ രൊമകൃഷ്ണൻ എന്നടിവർ ആശുംസ��ർപെടിച്ച് 
സുംസൊരടിച്ചു.  ചടങ്ങടിൽ നടിയസഭൊ കസക്ര്�ടി കൃതജ്ഞത 
അർപെടിച്ചു.  
 തദവസരത്തടിൽ നൊ�ടിതുവകരയള്ള �തടിനൊേ് റ�ര� 
നടിയമസഭ�ളുകട ചരടിത്രും പ്രതടി�ൊദടിക്കുന്ന ഹ്രസ്വ വീഡടിറയൊയും 
സഭൊ ടടി.വടി.യകട വടിവടിേ കസകഗ്മന്റു�ക�  കു�ടിച്ചുള്ള വീഡടിറയൊയും 
പ്രദർശടിപെടിച്ചു.

സഭാ ടി.വി. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചാനൊയി മാറുകും 

(...തുടർച്ച ശേജ് 1)
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നിറപുതെരിക്ക്റ് നിയമസഭാവളപ്ിത്െ ത്നൽക്കതിരുകൾ 
ശ്രീ �ത്മനൊഭസ്വൊമടിറക്ത്രത്തടികേ നടി�പുത്തരടി ചടങ്ങടിനൊയടി നടിയമസഭൊ 

വ�പെടിൽ വടി�കവടുത്ത കനൽക്തടിരു�ൾ ആ�സ്റ്റ് 7 ന് രൊവടികേ 
നടന്ന ചടങ്ങടിൽ നടിയമസഭൊ സ്ീക്ർ �ടി.ശ്രീരൊമകൃഷ്ണൻ തടിരുവനന്തപുരും റമയർ 
ക�.ശ്രീകുമൊ�ടിന് വ�മൊ�ടി.  'റശ്രയസ്' ഇനത്തടിൽകപെ് കനൽക്തടിരു��ൊണ് 
നടിയമസഭൊസമുച്ചയത്തടികേ �രകനൽകൃഷടിയടിടത്തടിൽ വടി�ഞ്ത്.  �ഴടിഞ് 
വർഷവും നടി�പുത്തരടിക്് കനൽക്തടിർ നൽ�ടിയടിരുന്. 

മ്കാവിൈ്റ് കാെത്തെ സമിതിമ്യാഗകും 
റ�ൊവടിഡ് നടിർവ്യൊ�നപ്രവർത്തനങ്ങളുകട ഭൊ�മൊയള്ള നടിയന്തണങ്ങളുകട 
�ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ, നടിയമസഭൊ സമടിതടി�ൾ റയൊ�ും റചരുന്നതടിനള്ള 
മൊർഗ്ഗനടിർറദേശങ്ങൾ പു�കപെടുവടിച്ചു.  നടിയമസഭൊ സമുച്ചയത്തടിൽ റചരുന്ന റയൊ�ത്തടിന് 
സഭയകട നട�ടടിക്രമവും �ൊര്യനടിർവ്വഹണവും സും�ന്ടിച്ച ച്ങ്ങൾ അനശൊസടിക്കുന്ന 
പ്ര�ൊരും �്വൊ�ും ഉണ്ൊയടിരടിറക്ണ്തുും റയൊ�ത്തടിൽ �കങ്കടുക്ൊൻ �ഴടിയൊത്ത 
അും�ങ്ങൾക്് ഓൺവേൻ ആയടി �കങ്കടുക്കുന്നതടിനൊവശ്യമൊയ ക്രമീ�രണങ്ങൾ 
ഐ.ടടി.വടിഭൊ�വമൊയടി �ന്കപെ്് ഏർകപെടുറത്തണ്തുമൊണ്.  ഓൺവേൻ ആയടി 
�കങ്കടുക്കുന്ന അും�ങ്ങളുകട അഭടിപ്രൊയങ്ങൾ റയൊ�നട�ടടിക്കു�ടിപെടിൽ ഉൾകപെടു 
ത്തണകമന്ും നടിർറദേശടിച്ചടിട്ടുണ്്.  സ്ീക്റുകട ഉത്തരവടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ് 
മൊർ�നടിർറദേശങ്ങൾ പു�കപെടുവടിച്ചത്. 

നിയമസഭാ സാമാജികർക്ക്റ് ത്വബിനാർ
റ�ര� നടിയമസഭയകട കസറെർ റൈൊർ �ൊർേകമറെ�ടി സ്റ്റഡീസ് ആറെ് കരെയടിനടിും�ടികറെ 
ആഭടിമുഖ്യത്തടിൽ നടിയമസഭൊ മന്ടിരത്തടികേ വീഡടിറയൊ റ�ൊൺൈ�ൻസ് ഹൊ�ടിൽ 
സൊമൊജടി�ർക്ൊയടി ''റ�ൊവടിഡ് - അനഭവവും �രുതലുും' എന്ന വടിഷയത്തടിൽ 2020 
ജൂൺ 30 ന് രൊവടികേ 11.00 മണടിയ്ക് Google Meet പ്ൊറ്റ് റൈൊമടിലൂകട കവ�ടിനൊർ 

സുംഘടടിപെടിച്ചു.  കഡ�്യൂ്ടി സ്ീക്ർ വടി. ശശടി സ്വൊ�തും ആശുംസടിച്ച �രടി�ൊടടിയകട 
ഉദ്ഘൊടനും നടിയമസഭൊ സ്ീക്ർ �ടി. ശ്രീരൊമകൃഷ്ണൻ നടിർവ്വഹടിച്ചു. ആറരൊ�്യ 
വകുപ്പുമന്തടി  ക�. ക�. വശേജ ടീച്ചർ മുഖ്യപ്രഭൊഷണും നടത്തടിയ �രടി�ൊടടിയടിൽ 
ആറരൊ�്യ വകുപെ് പ്രടിൻസടിപെൽ കസക്ര്�ടി റഡൊ. രൊജൻ എൻ. കഖൊരേ�കഡ 
വടിഷയും അവതരടിപെടിച്ച് സുംസൊരടിച്ചു. തു�മുഖവും മ്യൂസടിയവും പുരൊവസ്തുസുംരക്ണവും 
വകുപ്പുമന്തടി രൊമചന്ദൻ �ടന്നപെ��ടി, ആറരൊ�്യ വടിദഗ്ദ്ധർ മുതേൊയവർ സും�ന്ടിച്ച 
കവ�ടിനൊ�ടിൽ സുംസ്ഥൊനകത്ത വടിവടിേ നടിറയൊജ�മണ്ഡേങ്ങ�ടിൽ നടിന്ും ഗൂ�ടിൾ 
മീറ്റടിലൂകട സൊമൊജടി�ർ �കങ്കടുക്കു�യും തങ്ങളുകട അനഭവങ്ങളുും ആശങ്ക�ളുും 
�ങ്കുവയ്ക്കു�യും കചയ്തു.  
 റ�ൊവടിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ച ആഘൊതത്തടിൽ നടിന്ും അതടിജീവനത്തടികറെ പുതടിയ 
�ൊത�ൾ �കണ്ത്തണകമന്ന് സ്ീക്ർ  ��ഞ്ഞു. സൊമൂഹടി� ജീവടിതത്തടിൽ 
ഡടിജടിറ്റൽ റേൊ�ത്തടികറെ സൊേ്യത�ൾ സൊേൊരണക്ൊർക്് കൂടടി േഭ്യമൊക്ൊൻ 
ജനപ്രതടിനടിേടി�ൾ ശ്രമടിക്ണകമന്ന് അറദേഹും അഭടിപ്രൊയകപെട്ടു. ഡടിജടിറ്റൽ 
ജനൊേടി�ത്യും സ്ഥൊ�ടിക്ൊനൊവശ്യമൊയ സൊഹചര്യത്തടിേൊണ് ഇന്ന് സമൂഹകമന്ും,  
അേ്യയനും, റയൊ�ങ്ങൾ എന്നടിവയടിൽ മൊത്രമല്ല റസവന റമഖേ��ടിലുും 
സൊറങ്കതടി� വടിദ്യ ഉ�റയൊ�കപെടുറത്തണ്തുകണ്ന്ും ഡടിജടിറ്റൽ വടിഭജനത്തടിന് 
അവസരും നൽ�ൊകത ഏവർക്കുും സൊറങ്കതടി� വടിദ്യ േഭ്യമൊക്ണകമന്ും 
അറദേഹും ��ഞ്ഞു. റ�ര�ത്തടികേ സുംഘടനൊ സൊന്ദതയകട ശക്തടി ക�ൊണ്ടുും 
�ക്ടിരൊഷ്ടീയത്തടിനതീതമൊയടി ഏവരുും പ്രവർത്തടിച്ചതുക�ൊണ്ടുും മൂന്ന് േക്റത്തൊ�ും 
കുടുും�ങ്ങൾക്് റേൊ�്ഡൗണടിൽ ഭക്ണും നൽ�ൊനൊകയന്ും സൊമൂഹടി� അ�േമല്ല 
മ�ടിച്ച് ശൊരീരടി� അ�േും �ൊേടിച്ച് സൊമൂഹടി� ഒരുമ വ�വരടിക്ണകമന്ും അറദേഹും 
ഓർമെടിപെടിച്ചു. സർക്ൊരടികറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ�ൊ�ടിപെടിക്കുന്നതടിലുും തറദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ഥൊ�നങ്ങളുമൊയടി റചർന്ന് പ്രവർത്തടിക്കുന്നതടിലുും എും.എൽ.എ. 
മൊർ ആത്മൊർത്ഥമൊയടി പ്രവർത്തടിച്ചതൊയും ആറരൊ�്യവകുപെടികറെ റനതൃത്വത്തടിൽ 
നടത്തടിയ പ്രതടിറരൊേ പ്രവർത്തനങ്ങ�ടിൽ റ�ര�ത്തടികറെ മൊത്രും പ്രറത്യ�തയൊയ 
സുംഘടടിത കൂ്ൊയ്മ�ൾ നടിസ്ീമമൊയ സഹ�രണമൊണ് നൽ�ടിയകതന്ും അറദേഹും 
കൂ്ടിറച്ചർത്തു. വടി�സടിത രൊജ്യങ്ങൾ റ�ൊലുും റ�ൊവടിഡടിന് മുന്നടിൽ മുട്ടുമടക്ടിയറപെൊൾ 
റരൊ�പ്രതടിറരൊേ പ്രവർത്തനങ്ങ�ടിൽ വടിജയ�രമൊയടി മുറന്നറുവൊൻ റ�ര�കത്ത 
പ്രൊപ്തമൊക്ടിയത് സർക്ൊർ ഏജൻസടി�ളുകട ചടി്യൊയ പ്രവർത്തനങ്ങ�ടിൽ  
സന്നദ്സുംഘടന�ൾ നൽ�ടിയ ആത്മൊർത്ഥമൊയ സഹ�രണമൊകണന്ന് 
അറദേഹും വടിേയടിരുത്തടി.  
 റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേത്തടിൽ സുംസ്ഥൊനും നൊ�ടിതുവകര നടത്തടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സും�ന്ടിച്ച് ആറരൊ�്യവകുപ്പുമന്ത ടി ആമുഖമൊയടി സൂചടിപെടിച്ചു.  മുൻകൂ്ടിയള്ള തയ്ൊക�ടുപ്പുും 
�രുതലുും റ�ൊവടിഡ് സങ്കീർണ്ണമൊകുന്നത് നടിയന്ത ടിക്ൊൻ റ�ര�കത്ത സഹൊയടിച്ചതൊയടി 
മന്തടി ��ഞ്ഞു. റ�ൊവടിഡ് റരൊ�നടിർണ്ണയത്തടിലുും സ്വീ�രടിറക്ണ് ചടി�ടിത്ൊരീതടിയകട 
�ൊര്യത്തടിലുും മുൻ�് നടിേനടിന്നടിരുന്ന അവ്യക്തത ഏക�ക്കുക� മൊ�ടിയടിട്ടുകണ്ന്ും 
ആയതടികറെ കവ�ടിച്ചത്തടിൽ റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേും ഊർജ്ജടിതമൊക്കുവൊനും 
റരൊ�വ്യൊ�നും രൊജ്യകത്ത ഏറ്റവും കു�ഞ് നടിരക്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവരുവൊനും 
സൊേടിച്ചുകവന്ും ആറരൊ�്യവകുപ്പുമന്തടി അ�ടിയടിച്ചു. 
 റ�ൊവടിഡ് �ൊേത്ത് ആറരൊ�്യ വകുപെ് തുടക്ും മുതൽ സ്വീ�രടിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ആറരൊ�്യ വകുപെ് പ്രടിൻസടിപെൽ കസക്ര്�ടി റഡൊ.രൊജൻ എൻ. റഖൊരേ�കഡ 
വടിശദീ�രടിച്ചു. ഓറരൊ മണ്ഡേത്തടികേയും പ്രവർത്തനങ്ങളുും നടിേവടിൽ റനരടിടുന്ന 
പ്രശ് നങ്ങളുും സൊമൊജടി�ർ അവതരടിപെടിച്ചു. ചർച്ചയടിൽ �കങ്കടുത്ത സൊമൊജടി�രുകട 
സുംശയങ്ങൾക്കുും നടിർറദേശങ്ങൾക്കുും ആറരൊ�്യവകുപ്പുമന്തടിയും ആറരൊ�്യവകുപെ് 
പ്രടിൻസടിപെൽ കസക്ര്�ടിയും മറു�ടടി ��ഞ്ഞു.  
 നൊഷണൽ കഹൽത്ത് മടിഷൻ സ് ററ്ററ്റ് ഡയ�ക്ടർ റഡൊ. രത്തൻ യ. റഖൽക്ർ, 
റ�ര� റസ്റ്ററ്റ് എ�് സ്ർ്് �മെടിറ്റടി ഓൺ റ�ൊവടിഡ് 19 മൊറനജ് കമറെ് കചയർമൊൻ  
റഡൊ. �ടി. ഇ�്�ൊൽ, ആറരൊ�്യ വകുപെ് ഡയ�ക്ടർ റഡൊ.ആർ.എൽ.സരടിത, 
കമഡടിക്ൽ റ�ൊർഡ് കചയർമൊൻ റഡൊ.എ.സറന്തൊഷ് കുമൊർ, സടി.�ടി.എസ്.ടടി.യകട 
ചുമതേയ�� അഡീഷണൽ കസക്ര്�ടി എസ്.�ടിന്ദു എന്നടിവരുും �രടി�ൊടടിയടിൽ 
�കങ്കടുത്തു.   സടി.�ടി.എസ്.ടടി.യകട കഡ�്യൂ്ടി കസക്ര്�ടി  വടി.ജടി.�ടിജു �രടി�ൊടടിയടിൽ 
റമൊഡറ�റ്റ�ൊയടിരുന്. നടിയമസഭൊ കസക്ര്�ടി എസ്.വടി.ഉണ്ണടികൃഷ്ണൻ നൊയർ 
കൃതജ്ഞത റരഖകപെടുത്തടി.

നടി�മസഭൊ വൊർത്തകൾ

റേൊ�് സഭയടിറേയ്ക്കുും സുംസ്ഥൊന നടിയമസഭ യടിറേ 
ക്കുമുള്ള കതരകഞ്ടുപ്പു��ടിൽ 65 വയസ്് 

�ഴടിഞ്വർക്കുും റ�ൊവടിഡ് റരൊ�ടി�ൾക്കുും റ�ൊവടിഡ് 
�ൊേടിച്ചതൊയടി സുംശയടിക്കപെ്് നടിരീക്ണത്തടിൽ 
�ഴടിയന്നവർക്കുും  ത�ൊൽ റവൊ്് കചയ്ൊൻ റ�ന്ദ 
കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷൻ സൗ�ര്യകമൊരുക്ടിയടിരടിക്കുന്.  
ഇതടിനൊയടി 1961 കേ കതരകഞ്ടുപെ് ച്ങ്ങ�ടിൽ ആവശ്യമൊയ 
റഭദ�തടി വരുത്തടി റ�ന്ദ നടിയമ നീതടിന്യൊയ മന്തൊേയും 
�മെീഷനമൊയടി ആറേൊചടിച്ച്  2020 ജൂൺ 19 ന് വടിജ്ഞൊ�നും 
പു�കപെടുവടിച്ചു.  ഇനടിവരുന്ന കതരകഞ്ടുപ്പു��ടിൽ 
ഏകതൊകക് നടിറയൊജ�മണ്ഡേങ്ങ�ടിൽ ഈ സൗ�ര്യും 
ഏർകപെടുത്തൊകമന്ന �ൊര്യും പ്രൊറയൊ�ടി�മൊയ എല്ലൊ 
വശങ്ങളുും �രടിറശൊേടിച്ച് റ�ന്ദ കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷൻ 
തീരുമൊനകമടുത്ത് വടിജ്ഞൊ�നും പു�കപെടുവടിക്കുും.

 കതരകഞ്ടുപ്പു ഡ്യൂ്ടിയടിലുള്ള ഉറദ്യൊ�സ്ഥന്മൊർക്് 
ത�ൊൽ റവൊ്് കചയ്ൽ അനവദനീയമൊണ്.  മറ്റൊർകക്ൊകക് 
ത�ൊൽ �ൊേറ്റ് അനവദനീ യമൊകണന്ന് �രടിറശൊേടിക്ൊും.  
1951 കേ ജനപ്രൊതടിനടിേ്യ നടിയമത്തടികേ (RP Act, 1951) വകുപെ് 
60 ൽ ചടിേ വടിഭൊ�ും വ്യക്തടി�ൾ  റവൊ്് കചയ്യുന്നതടിനള്ള 
പ്രറത്യ� നട�ടടിക്രമും  എകന്തന്ന് വ്യവസ്ഥ കചയ്യുന്.  
സർവ്വീസ്  റവൊ്ർമൊകരന്ന്  ക�ൊതുവൊയടി വടിവക്ടിക്കുന്നത് 
വടിവടിേ സുരക്ൊ റസന��ടിൽ  റസവനമനഷ്ടിക്കുന്നവർക്കുും, 
രൊജ്യത്തടികറെ  സുരക്ൊ റസന��ടിൽ  റസവനും 

കചയ്യുന്നവർക്കുും (ഉദൊ: സടി.ആർ.സടി.എൈ് �ടി.) ആർമടി 
ആക്ട് നടപെൊക്ടിയടിരടിക്കുന്ന റസന��ടിൽ റസവനും 
കചയ്യുന്നവർക്കുും റനരടിറ്ൊ ത�ൊൽ �ൊേറ്റടിലൂറടറയൊ  
റപ്രൊ�് സടി വഴടിറയൊ  റവൊ്വ�ൊശും വടിനടിറയൊ�ടിക്ൊും.  
വടിറദശരൊജ്യത്ത് ഇന്ത്യൊ �വൺകമറെടികറെ �ീഴടിൽ 
റസവനമനഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തടി�ൾക്കുും സുംസ്ഥൊനത്തടികറെ 
പു�ത്ത് റസവനമനഷ്ടിക്കുന്ന  സുംസ്ഥൊന റ�ൊേീസ് 
റസനയടികേ  അും�ങ്ങൾക്കുും റനരടിറ്ൊ  അകല്ലങ്കടിൽ ത�ൊൽ 
�ൊേറ്റടിലൂകടറയൊ റവൊ്വ�ൊശും വടിനടിറയൊ�ടിക്ൊും. സർവ്വീസ് 
റവൊ്ർമൊരുകട   ഭൊര്യമൊർ  സ്ഥടിരമൊയടി അവരുകട ഉറദ്യൊ� 
സ്ഥേത്ത് കൂകട തൊമസടിക്കു�യൊകണങ്കടിൽ അവർക്കുും 
ത�ൊൽ  �ൊേറ്റടിന് അവ�ൊശമുണ്്.  (എന്നൊൽ സർവ്വീസ് 
റവൊ്ർ വനടിതയൊകണങ്കടിൽ  ഭർത്തൊവടിന് ഈ ആനകൂേ്യും 
ഉള്ളതൊയടി നടിയമത്തടിൽ പ്രതടി�ൊദടിക്കുന്നടില്ല. 'വവൈ് ' 
എന്നൊണ് നടിയമത്തടിലുള്ളത്.  spouse എന്നൊക്ടിയൊറേ 
ഭർത്തൊവടിന് ഈ ആനകൂേ്യും േഭടിക്കു�യള്ളൂ.)   റമൽ��ഞ്  
സർവ്വീസ് റവൊ്ർമൊറരൊകടൊപെും ചടിേ വടിഭൊ�ങ്ങൾക്്  
ത�ൊൽ �ൊേറ്റ്  സൗ�ര്യും നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ  1951 കേ  
നടിയമത്തടികറെ വകുപെ്  60 (�ടി) യടിൽ ഉൾകപെടുത്തടിയടിട്ടുണ്്.

 1951 കേ  ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ  വകുപെ് 60(ഡടി) 
യടികേ  വ്യവസ്ഥക്നസൃതമൊയടി റ�ന്ദ നടിയമനീതടിന്യൊയ 
മന്ത ൊേയും  2019 ഒ�് റടൊ�ർ 22-ൊും തീയതടി  പ്രസടിദ്ീ�രടിച്ച 
വടിജ്ഞൊ�ന പ്ര�ൊരും എൺ�ത്  വയസ്് �ഴടിഞ്വർക്കുും  

അും�വവ�േ്യമുള്ളവർക്കുും  ച്പ്ര�ൊരും  ത�ൊൽ �ൊേറ്റടിന്  
അറ�ക്ടിക്ൊവന്നതൊണ്.  ഝൊർഖണ്ഡ് നടിയമസഭയടിറേക്് 
2019 നവും�ർ- ഡടിസും�ർ മൊസങ്ങ�ടിൽ നടന്ന 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ �മെീഷൻ വടിജ്ഞൊ�നും കചയ്ത 
പ്ര�ൊരും  ഏതൊനും നടിറയൊജ�മണ്ഡേങ്ങ�ടികേ 
റമല്പ�ഞ്  വടിഭൊ�ങ്ങ�ടിലുള്ളവർക്് ത�ൊൽ �ൊേറ്റ് 
നൽകു�യണ്ൊയടി.  റ�ൊവടിഡ് 19 എന്ന മഹൊമൊരടി 
രൊജ്യകത്തങ്ങുും സഞ്ചൊരസ്വൊതന്ത്യത്തടിന് നടിയന്തണങ്ങൾ 
ഏർകപെടുത്തടിയടിരടിക്കുന്നത് �ണക്ടികേടുത്തൊണ് 
65 വയസ്ടിന് മു��ടിൽ  പ്രൊയമുള്ളവർക്കുും 
റ�ൊവടിഡ് റരൊ�ടി�ൾക്കുും റരൊ��ൊേടിതരൊയടി 
സുംശയടിക്പെടുന്നവർക്കുും ത�ൊൽ �ൊേറ്റ് കചയ്ൊനള്ള 
സൗ�ര്യും റ�ന്ദ കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷൻ ഇറപെൊൾ 
ഏർകപെടുത്തടിയടിരടിക്കുന്നത്.

 റ�ര�  �ഞ്ചൊയത്ത് രൊജ്  /മുനടിസടിപെൊേടിറ്റടി ച്ങ്ങൾ 
പ്ര�ൊരും കതരകഞ്ടുപെ്  ഡ്യൂ്ടിയടിലുള്ള  ഉറദ്യൊ�സ്ഥൻമൊർക്്  
മൊത്രമൊണ് ത�ൊൽ �ൊേറ്റടിന് അറ�ക്ടിക്ൊവന്നത്.  
റമല്പ�ഞ് രീതടിയടിൽ  പ്രൊയൊേടി�്യമുള്ളവർക്കുും റ�ൊവടിഡ് 
റരൊ�ടി�ൾക്കുും ത�ൊൽ/റപ്രൊ�് സടി റവൊ്് അനവദടിക്കുന്നത് 
സുംസ്ഥൊന കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷകറെ �രടി�ണ 
നയടിേൊകണന്നൊണ് മൊേ്യമവൊർത്ത�ൾ സൂചടിപെടി ക്കുന്നത്. 
നടിയമറഭദ�തടിയടക്മുള്ള �ൊര്യങ്ങ�ടിൽ സുംസ്ഥൊന 
സർക്ൊർ ആണ് തീരുമൊനകമടുറക്ണ്ത്

65 വയസ്്റ് കഴിഞ്ഞവർക്കും മ്കാവിൈ്റ് മ്രാഗികൾക്കും മ്�ാസ്റൽ മ്വാട്്റ്
ആർ കിശഷാർ കുമാർ, സ് നേഷ്ൽ നസക്രട്റി
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റ�ൊവടിഡ് വ്യൊ�നകത്ത തുടർന്ന് സുംസ്ഥൊന 
മന്തടിസഭൊ റയൊ�ും ആദ്യമൊയടി 

ഓൺവേനടിൽ റചർന്. ജൂവേ 27 ന് റചർന്ന 
സുംസ്ഥൊന മന്തടിസഭൊ റയൊ�മൊണ് ചരടിത്രത്തടികറെ 
ഭൊ�മൊയത്. തടിരുവനന്തപുരും ന�രത്തടിൽ 
റ�ൊവടിഡ് റരൊ�വ്യൊ�നും ഗരുതരമൊയടി തുടരുന്ന 
സൊഹചര്യത്തടിേൊണ് റയൊ�ും ഓൺവേനടിേൊക്ടിയത്.  
മുഖ്യമന്തടി �ടിണ�ൊയടി വടിജയൻ ഔറദ്യൊ�ടി� 
വസതടിയൊയ ക്ടിൈ്ഹൗസടിേടിരുന്ന്  റയൊ�ും 
നടിയന്തടിച്ചു.  മന്തടിമൊരൊയ ടടി.എും.റതൊമസ് ഐസ�്, 
കജ.റമഴ് സടിക്കു്ടിയമെ, �ടന്നപെള്ളടി രൊമചന്ദൻ, 
ജടി.സുേൊ�രൻ, �ടി.തടിറേൊത്തമൻ എന്നടിവർ 
മുഖ്യമന്ത ടിയകട ഓൈീസടിന സമീ�മുള്ള റ�ൊൺൈ�ൻസ് 
ഹൊ�ടിൽ നടിന്ും വവദയുത വകുപ്പുമന്തടി  എും.എും.മണടി 
കസക്രറ്�ടിയറ്റ് അന�് സടികേ ഓൈീസടിൽ നടിന്ും 
�ൊർേകമറെ�ടി�ൊര്യ വകുപ്പുമന്തടി എ.ക�.�ൊേൻ 
ഔറദ്യൊ�ടി� വസതടിയടിൽനടിന്ും റയൊ�ത്തടിൽ 
�കങ്കടുത്തു.  ജേവടിഭവ വകുപ്പുമന്തടി ക�.കൃഷ്ണൻകു്ടി 
�ൊേക്ൊട് ��ക്ടറ�റ്റടിൽ നടിന്ും �തൊ�ത വകുപ്പുമന്തടി 
എ.ക�.ശശീന്ദൻ റ�ൊഴടിറക്ൊട്ടു നടിന്ും റയൊ�ത്തടിൽ 
�കങ്കടുത്തു.  രൊവടികേ 10.30 ന തുടങ്ങടിയ റയൊ�ും 
11.30 ഓകട അവസൊനടിച്ചു. 
 റ�ൊവടിഡ് വ്യൊ�നത്തടികറെ �ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ 

സർക്ൊർ റയൊ�ങ്ങൾ �രമൊവേടി ഓൺവേനൊയടി 
കൂടൊൻ റനരകത്ത തീരുമൊനടിച്ചടിരുന്.  മന്തടിമൊർ 
വടിവടിേ ജടില്ല��ടിൽ തങ്ങടി റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് റനതൃത്വും നൽകുന്നതടിനൊൽ 
കൂടടിയൊണ് മന്തടിസഭൊ റയൊ�ും ഓൺവേനടിൽ 
റചരൊൻ തീരുമൊനടിച്ചത്.  'റ�ര� കപ്രൊവടിഷണൽ 
��ക്ൻ ഓൈ് �വന്യൂസ് ആക്ടടികേ' വ്യവസ്ഥ��ടിൽ 
റഭദ�തടി വരുത്തുന്ന ഓർഡടിനൻസ് മന്തടിസഭൊ 
റയൊ�ും  അും�ീ�രടിച്ചു.  േന�ടില്ലടികേ നടിർറദേശങ്ങൾക്് 
രണ്ടുമൊസും കൂടടി പ്രൊ�േ്യും ഉ�പ്പുവരുത്തൊനൊണ് 
പ്രസ്തുത ഓർഡടിനൻസ്.   േന�ടില്ലടികറെ �ൊേൊവേടി 
ജൂവേ 29 ന് അവസൊനടിക്കുന്നതടിനൊലുും, റ�ൊവടിഡ് 
വ്യൊ�നകത്ത തുടർന്ന് നടിയമസഭൊ സറമെ�നും റചരൊൻ 
�ഴടിയൊത്തതടിനൊലുമൊണ് േന�ടിൽ നടിർറദേശങ്ങൾ 
അും�ീ�രടിക്കുന്നതടിനള്ള സമയ�രടിേടി 180 ദടിവസമൊയടി 
ഉയർത്തടി ഓർഡടിനൻസ് പു�കപെടുവടിച്ചത്.  
 ഓൺവേൻ മന്ത ടിസഭൊ റയൊ�ത്തടിനൊയടി ഡടിജടിറ്റൽ 
ഹൊജർ ഉൾകപെടുത്തടിയും �്വൊ�ും തടി�യൊൻ അമ്പത് 
ശതമൊനും റ�കരങ്കടിലുും ഹൊജരൊ�ണകമന്ന ച്ത്തടികേ 
വ്യവസ്ഥയടിൽ റഭദ�തടി വരുത്തടിയമൊണ്  റയൊ�ും 
റചർന്നത്.  മന്തടിമൊർക്് ഓൺവേനൊയടി �കങ്കടുക്ൊൻ 
പ്രറത്യ� േടിങ്ക് നൽ�ടിയടിരുന്.  ഐ.ടടി വകുപെൊണ് 
സുംവടിേൊനും ഒരുക്ടിയത്.

ചരടിത്രത്തടിനും മുറമ്പ നടന്ന ചരടിത്രത്തടികറെ 
�ഥയൊണ് റവറ്റടിനൊട് ഊരൂട്ടുമണ്ഡ� 

റക്ത്രത്തടിററെത്.  1936 നവും�ർ 12 ന് 
നടന്ന ചരടിത്രപ്രസടിദ്മൊയ റക്ത്രപ്രറവശന 
വടി�ും�രത്തടിന് രണ്രവർഷും മുൻ�് 1934 
ജനവരടി 20 ന് തൊഴ്ന്ന ജൊതടിക്ൊർക്് റക്ത്രും 
തു�ന് ക�ൊടുത്തൊണ് ഇവടിടും ചരടിത്രത്തടിേടിടും 
റനടടിയത്.  അതടിന് �ൊരണഭൂതനൊയറതൊ 
സൊക്ൊൽ മഹൊത്മൊ �ൊന്ടിയും.
 1934 ജനവരടിയടികേ നൊേൊും റ�ര� 
സന്ർശന റവ�യടിൽ �ൊന്ടിജടി 
റ�ര�ത്തടിേറങ്ങൊ�മടിറങ്ങൊ�ും സന്ർശടിച്ച് 

അേ:സ്ഥടിതവർഗ്ഗക്ൊർക്കുള്ള ൈണ്് 
സ്വീ�രടിക്കു�യണ്ൊയടി.   �ൊേക്ൊട് 
നടിന്നൊരുംഭടിച്ച യൊത്ര റ�ൊഴടിറക്ൊട്  വഴടി 
തടിരുവനന്തപുരും വർക്േയടികേത്തടി.  
വർക്േയടിൽ നടിന്ും  ഇന്നകത്ത  സുംസ്ഥൊന 
�ൊത വഴടി തടിരുവനന്തപുരറത്തയ്ക്  
�ൊന്ടിജടി യൊത്ര തടിരടിച്ചു. കവഞ്ൊ�മൂടടിന 
സമീ�മുള്ള റ�ൊ്പ്പു�ും(�ടിരപെൻറ�ൊട് ) 
എന്ന സ്ഥേത്തു നടിന്ന് ൈണ്് റശഖരടിച്ച് 
�ൊന്ടിജടി  റവറ്റടിനൊടടിന് സമീ�മുള്ള 
ഊരൂട്ടുമണ്ഡ�ും എന്ന റക്ത്രത്തടിൽ  
എത്തു�യും അവടികടയണ്ൊയടിരുന്ന  കച�ടിയ 

ഓേറമഞ് മണ്ഡ�ത്തടിൽ  വടിശ്രമടിക്കു�യും 
കചയ്തു.  �ൊന്ടിജടി എത്തുന്നത�ടിഞ്് വൻ 
പുരുഷൊരും തകന്ന  അവടികട തടടിച്ചുകൂടടി.  
�സ്തൂർ�ൊ �ൊന്ടിയും മറ്റ് രണ്ടു റ�രുും  
�ൊന്ടിജടിറയൊകടൊപെമുണ്ൊയടിരുന്.  
�രപ്രമൊണടിമൊർ  �ൊന്ടിജടിക്്  �ണക്ടിഴടി�ളുും   
�ൊരടിറതൊഷടി�ങ്ങളുും നൽ�ടി.
 വടിശൊേമൊയ വയേടികറെ  മേ്യത്തടിൽ  
റക്ത്രത്തടിറനൊട് റചർന്ന മണ്ഡ�ത്തടിേടിരുന്ന 
�ൊന്ടിജടി �ൊടത്തടികറെ മറു�രയടിറേയ്ക്  മൊ�ടി 
നടിന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മൊർ  ആരൊകണന്നറന്വഷടിച്ചു. 
അവർ �ീഴ്ജൊതടിക്ൊരൊകണന്ും  

റക്ത്രത്തടിൽ പ്രറവശനമടികല്ലന്ും  
�രപ്രമൊണടിമൊർ അറദേഹകത്ത അ�ടിയടിച്ചു. 
അവരുും മനഷ്യരറല്ലകയന്ും നമുക്് റവണ്ടി 
അേ്വൊനടിക്കുന്ന അവകരക്കൂടടി നമുകക്ൊപെും 
റചർറക്ണ്തറല്ലകയന്ും �ൊന്ടിജടി റചൊദടിച്ചു. 
ബുദ്ടിമു്ടില്ലൊകയങ്കടിൽ അവകരക്കൂടടി അവടിറടയ്ക് 
വടി�ടിക്ൊൻ �ൊന്ടിജടി  ആവശ്യകപെട്ടു.  
�രപ്രമൊണടിമൊർ ഇതും�ീ�രടിച്ചറതൊകട  
അകതൊരു ചരടിത്രമുഹൂർത്തമൊയടി മൊ�ടി.
 693 വർഷും �ഴക്മുകണ്ന്ന് 
വടിശ്വസടിക്കപെടുന്നതൊണ് റവറ്റടിനൊട് 

ഊരൂട്ടുമണ്ഡ�ും റക്ത്രും.  മധുര-വവ� 
ഭരടിച്ചടിരുന്ന ഉേകുടയകപെരുമൊൾ �ടറയൊ്ും 
നടത്തടി വടിശ്രമടിച്ച ഇടങ്ങ�ടികേൊന്നൊണടിത് 
എന്നൊണ് എതടിഹ്യും. ഊരടിൽ ഊട്ടു നടത്തുന്ന 
റക്ത്രങ്ങ�ടിൽ ഒന്ന്.  �ൊന്ടിജടി വടിശ്രമടിച്ച 
സ്ഥേകത്ത  മണ്ഡ�ും അറദേഹത്തടികറെ തകന്ന 
നൊമറേയത്തടിൽ ഒരു ഹൊ�ൊയടി �ണടിതു.  
ജീർണ്ണൊവസ്ഥയടിേൊയതടികനത്തുടർന്ന്  1978 ൽ 
ഈ ക�്ടിടും പുതുക്ടിപെണടിതു. 
 ഈ മണ്ഡ�ത്തടികറെ 
ചരടിത്രപ്രൊേൊന്യും ഉൾകക്ൊണ്ടുക�ൊണ്് 
ഇത് സുംരക്ടിക്കുന്നതടിനള്ള  
റക്ത്ര�മെടിറ്റടിയകടയും നൊട്ടു�ൊരുകടയും 
�രടിശ്രമ ൈേമൊയടി  �ൊന്ടിമണ്ഡ�വും 
ടൂ�ടിസ്റ്റ് കൈസടിേടിററ്റഷൻ �ും ഇൻൈർറമഷൻ 
കസറെറുും സ്ഥൊ�ടിക്കുന്നതടിനള്ള 
നട�ടടി സുംസ്ഥൊന ടൂ�ടിസും വകുപെടികറെ  
ആഭടിമുഖ്യത്തടിൽ നടത്തടി വരടി�യൊണ്.  4.20 
റ�ൊടടി  രൂ�യകട  ഭരണൊനമതടി േഭ്യമൊക്ടി 
നടിർമെൊണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതടിറവ�ും 
പുറരൊ�മടിക്കുന്.  സ്ഥേും എും.എൽ.എ. 
കൂടടിയൊയ സടി.ദടിവൊ�രകറെ �രടിശ്രമങ്ങളുും  
ടൂ�ടിസും വകുപ്പുമന്തടി �ട�ും�ള്ളടി സുറരന്ദകറെ  
തൊൽ�ര്യവും  റക്ത്ര കസക്ര്�ടി അഡ്വ.
എും.ഉണ്ണടികൃഷ്ണൻ  എടുത്തു ��ഞ്ഞു.   ശ�രടിമേ  
ഇടത്തൊവ�ും  എന്നതുകൂടടി  വടിഭൊവനും 
കചയ്തുക�ൊണ്ൊണ്  35 മീറ്റർ  നീ�വും  15 
മീറ്റർ  വീതടിയമുള്ള ഹൊളുും  അന�ന്  
സൗ�ര്യങ്ങളുും ഒരുക്കുന്നത്. �ദ്തടിയകട  
നടിർമെൊറണൊദ്ഘൊടനും  �ൊന്ടിജടിയകട  150-ൊും 
ജന്മവൊർഷടി�ദടിനത്തടിൽ  (2019 ഒ�് റടൊ�ർ 
2) സഹ�രണവും ടൂ�ടിസവും  റദവസ്വവും 
വകുപ്പുമന്തടി �ട�ും�ള്ളടി സുറരന്ദൻ 
നടിർവ്വഹടിച്ചു.  എച്ച്.എൽ.എൽ. ഇൻഫ്ൊ 
കട�് സർവ്വീസ് േടിമടിറ്റഡ് തയ്ൊ�ൊക്ടിയ 
�ദ്തടി �ടിറപെൊർ്്  പ്ര�ൊരമൊണ് നടിർമെൊണ 
പ്രവർത്തനും പുറരൊ�മടിക്കുന്നത്.

(തയ്ാറാക്കിയത് മഞ്ജു യു) 
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ഗ്ൊമപീണചരടിത്രപ്ഥങ്ങളടിലൂഡെ

റ�ര�നടിയമസഭയടിൽ 
ഒഴടിവണ്ൊയടിരുന്ന 

രണ്ടുസീറ്റു��ടിറേയ്ക് ഉ�കതരകഞ്ടുപെ് 
നടറത്തണ്തടികല്ലന്ന് റ�ന്ദ 
കതരകഞ്ടുപെ് �മെീഷൻ തീരുമൊനടിച്ചു.  
കു്നൊട് നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടിൽ 
നടിന്ള്ള അും�മൊയടിരുന്ന റതൊമസ് 
ചൊണ്ടി, ചവ� മണ്ഡേത്തടികേ 
അും�മൊയടിരുന്ന എൻ.വടിജയൻ�ടി�� 
എന്നടിവരുകട നടിര്യൊണുംമൂേും ഉണ്ൊയ 
ഒഴടിവ��ടിറേയ്കൊണ് ഉ�കതരകഞ്ടുപെ് 
നടറത്തണ്ടിയടിരുന്നത്.  റ�ൊവടിഡ് 19 
വ്യൊ�നത്തടികറെ �ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ 
കതരകഞ്ടുപെ് നടത്തുന്നതടികറെ 
അസൗ�ര്യങ്ങൾ �ണക്ടികേടുത്തൊണ് 
തീരുമൊനും.  �ടിഹൊർ, അസും, തമടിഴ് നൊട്, 
മേ്യപ്രറദശ്, ഉത്തർപ്രറദശ്, നൊ�ൊേൊറെ്, 
ജൊർഖണ്ഡ് എന്നീ സുംസ്ഥൊനങ്ങ�ടിലുും 
നടറത്തണ്ടിയടിരുന്ന �ൊർേകമറെ്, 
അസും്ടി ഉ�കതരകഞ്ടുപ്പു�ൾ 
ഒഴടിവൊക്ടിയടിട്ടുണ്്.  സഭയകട 
�ൊേൊവേടി അവസൊനടിക്കുന്നതടിന് 
ഒരുവർഷറമൊ അതടിൽ കൂടുതറേൊ 
സമയും അവറശഷടിക്കുന്കണ്ങ്കടിൽ 
ഒഴടിവണ്ൊയതടികറെ 
ആറുമൊസങ്ങൾക്കുള്ളടിൽ കതരകഞ്ടുപെ് 
നടത്തടി ഒഴടിവനടി�ത്തണകമന്ന് 1951 കേ 
ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികറെ 151 എ 
വകുപെ് അനശൊസടിക്കുന്.  
  കു്നൊട് സീറ്റ് 2019 ഡടിസും�ർ 20 
നും ചവ� സീറ്റ് 2020 മൊർച്ച് 8 നമൊണ് 
ഒഴടിവ് വന്നത്.

D]-- sX-c-sª-Sp-¸p-IÄ

 Hgn-hm¡n

1978 ൽ പുതുക്കിപ്ണിത ഗാന്ി സ്ാരക മണ്ഡേംെിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന് മണ്ഡേത്തിനറെ മാതൃക
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19 ഓണാശംസകൾ

�തടികനൊന്നൊും റ�ര� 
നടിയമസഭയടിൽ കൂത്തു��മ്പടികറെ 
ജനപ്രതടിനടിേടി ജയടിച്ചു�യ�ടിയത് 

രണ്ടുതവണ.  2001 റമയ് 10 ന് നടന്ന 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ വടിജയടിച്ച �ടി.ജയരൊജകറെ 
നടിയമസഭൊും�ത്വും സുപ്രീും റ�ൊടതടി �ദ്ദു 
കചയ്തത് കതരകഞ്ടുപ്പുമൊയടി �ന്കപെ് 
�രൊതടിയടിറന്മേൊയടിരുന്.  ക്രടിമടിനൽ 
കുറ്റത്തടിന് രണ്ടുവർഷത്തടിേേടി�ും ശടിക് 
േഭടിച്ചൊൽ കതരകഞ്ടുപെടിൽ അറയൊ�്യത 
�ല്പടിക്കുകമന്ന ജനപ്രൊതടിനടിേ്യ നടിയമത്തടികേ 
8(3) വകുപെടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ് 
റ�ൊടതടി �ടി.ജയരൊജകറെ കതരഞ്ടുപെ് 
അസൊധുവൊക്ടിയത്. 
 കൂത്തു��മ്പ് നടിറയൊജ�മണ്ഡേും 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ ഇടതു�ക് 
ജനൊേടി�ത്യമുന്നണടിയടികേ �ടി.ജയരൊജൻ 
71,240 റവൊട്ടു�ൾ റനടടി വടിജയടിച്ചു.  52,620 
റവൊട്ടു�ൾ േഭടിച്ച റ�ൊൺഗ്സടികേ 
ക�.പ്രഭൊ�രനൊയടിരുന് എതടിർ 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടി.    കതരകഞ്ടുപെ് 
നടക്കുറമ്പൊൾ �ടി.ജയരൊജകന രണ്ടു 
വർഷത്തടിേേടി�ും �ൊേയ�വടിൽ തടവടിന 
ശടിക്ടിച്ചടിരുന്നതടിനൊൽ അറദേഹത്തടികറെ 
നൊമനടിർറദേശത്തടിന് സൊധുതയടികല്ലറന്നൊ 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ വടിജയടിച്ചതൊയടി �രുതൊൻ 
�ൊടടികല്ലറന്നൊ പ്രഖ്യൊ�ടിക്ണകമന്നൊവശ്യകപെ്് 
ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ അദ്്യൊയും 
II-കറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ ക�.പ്രഭൊ�രൻ 
സുപ്രീും റ�ൊടതടിയടിൽ സമർപെടിച്ച 
കതരകഞ്ടുപ്പുഹർജടി കചേവ സഹടിതും 
അനവദടിച്ചുക�ൊണ്് ചീൈ് ജസ്റ്റടിസ് ആർ.സടി.
േൊറഹൊ്ടി അദ്്യക്നൊയ അഞ്ചും� 
ഭരണഘടനൊ ക�ഞ്ച് 2005 ജനവരടി 11 ന് 
വടിേടി പ്രഖ്യൊ�ടിച്ചു.
  1991 ഡടിസും�ർ 12 ന് ഇടതു�ക് 
ജനൊേടി�ത്യമുന്നണടി നടത്തടിയ 
ഭൊരത�ന്ദുമൊയടി �ന്കപെ്് മുന്നൂറ്റടി 
അൻ�തടിേേടി�ും ആളു�ളുമൊയടി 
�ടി.ജയരൊജൻ കൂത്തു��മ്പ് 
റ�ൊസ്റ്റൊൈീസടിറേയ്ക്കുും കടേടിറൈൊൺ 
എ�് സ് റചഞ്ചടിറേയ്ക്കുും അതടിക്രമടിച്ചു 
�ടന്ന് ഔറദ്യൊ�ടി� കൃത്യനടിർവ്വഹണും 
തടസ്കപെടുത്തു�യും ക�്ടിടങ്ങൾക്് റ�ടു�ൊട് 
വരുത്തു�യും കചയ്തുകവന്ന റ�സൊണ് 
നടിയമസഭൊും�ത്വും അറയൊ�്യമൊക്കപെ്തടിന് 
ആേൊരമൊയത്.  കൂത്തു��മ്പ് ൈസ്റ്റ്ക്ൊസ് 
ജുഡീഷ്യൽ മജടിസ് റരെറ്റ് റ�ൊടതടിയടിൽ 
വടിചൊരണ നടന്ന റ�സടിൽ 1997 ഏപ്രടിൽ 9 
ന് �ടി.ജയരൊജകന ആറു വകുപ്പു�ൾ പ്ര�ൊരും 
ചുമത്തടിയ കുറ്റങ്ങൾക്് രണ്ടു വർഷവും 
അഞ്ചുമൊസവും തടവടിന് ശടിക്ടിച്ചു.  ഇന്ത്യൻ 
ശടിക്ൊ നടിയമത്തടികേ 143, 447 വകുപ്പു�ൾ 
പ്ര�ൊരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്് ഓറരൊ മൊസും  
വീതവും 148, 353 വകുപ്പു�ൾ അനസരടിച്ചുള്ള 
കുറ്റങ്ങൾക്് ആറു മൊസും വീതവും 427 
പ്ര�ൊരമുള്ള കുറ്റത്തടിന് മൂന്മൊസവും 
ക�ൊതുമുതൽ നശടിപെടിക്ൽ നടിറരൊേന 
നടിയമത്തടികേ 3(2)(ഇ) വകുപ്പുപ്ര�ൊരമുള്ള 
കുറ്റത്തടിന് ഒരുവർഷവും ഉൾകപെകട ആക� 
29 മൊസകത്ത തടവടിനൊണ് ശടിക് വടിേടിച്ചത്.  
മറ്റു പ്രതടി�ക� മുഴുവൻ റ�ൊടതടി കവറുകത 
വടിടു�യും കചയ്തു.
 2001 ൽ നടന്ന നടിയമസഭൊ 
കതരകഞ്ടുപെടിൽ കൂത്തു��മ്പ് മണ്ഡേത്തടികേ 
ഇടതു�ക് ജനൊേടി�ത്യമുന്നണടി 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടിയൊയടി �ടി.ജയരൊജൻ 2001 
ഏപ്രടിൽ 24 ന് നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി� 
സമർപെടിച്ചു.  ക്രടിമടിനൽ റ�സടിൽ 
രണ്ടുവർഷത്തടിേേടി�ും തടവടിന ശടിക്ടിക്കപെ് 
�ടി.ജയരൊജന് ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ 
വ്യവസ്ഥ��നസരടിച്ച് മത്രടിക്കുവൊൻ 
റയൊ�്യതയടികല്ലന്ന് എതടിർ സ്ഥൊനൊർത്ഥടി 
ക�.പ്രഭൊ�രൻ വൊദടികച്ചങ്കടിലുും 
ഇക്ൊര്യത്തടിൽ അറദേഹും നൽ�ടിയ അപെീൽ 
കതരകഞ്ടുപെ് �ടിറ്ണടിും�് ഓൈീസർ തള്ളടി.  

ചുമത്തടിയടിട്ടുള്ള തടവശടിക്യകട �രമൊവേടി 
�ൊേയ�വ് ഒരു വർഷും ആയതടിനൊൽ 
ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ 8(3) വകുപ്പു 
പ്ര�ൊരും അറയൊ�്യത ഉണ്ൊവടില്ല എന്ന 
�ൊരണത്തൊേൊണ് അപെീൽ നടിരസടിച്ചത്.   
18,620 റവൊ്ടികറെ ഭൂരടി�ക്ത്തടിൽ 
കതരകഞ്ടുക്കപെ് �ടി.ജയരൊജൻ 
നടിയമസഭൊും�മൊയടി 2001 ജൂൺ 5 ന് 
സത്യപ്രതടിജ്ഞ കചയ്തു. 
 വടിചൊരണ റ�ൊടതടി വടിേടിച്ച ശടിക് 
ജൂവേ 25 ന് തേറശേരടി അഡീഷണൽ 
കസഷൻസ് റ�ൊടതടി ശരടിവകച്ചങ്കടിലുും 
ശടിക്  ഒന്നടിച്ചനഭവടിച്ചൊൽ മതടികയന്ന്  
ഉത്തരവടിട്ടു.  ശടിക് പൂർണ്ണമൊയും 
ഒഴടിവൊക്ണകമന്നറ�ക്ടിച്ച് �ടി.ജയരൊജൻ 
ൈയൽ കചയ്ത �ടിവടിഷൻ ക�റ്റീഷൻ 
�രടിറശൊേടിച്ച് ശടിക് നടപെൊക്കുന്നത് 
വഹറക്ൊടതടി  റസ്റ്റ കചയ്തു.  
  കതരകഞ്ടുപ്പു വടിഷയവമൊയടി �ന്കപെ്് 
ക�.പ്രഭൊ�രൻ വഹറക്ൊടതടിയടിൽ റ�സ് 
ൈയൽ കചയ്തു.  2001 ഒ�് റടൊ�ർ 5 ന് 
കതരകഞ്ടുപെ് ഹർജടി വഹറക്ൊടതടി 
തള്ളടി. �ടി.ജയരൊജകറെ വടിഷയത്തടിൽ 
ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ 8(3) വകുപെ് 
�ൊേ�മല്ല എന്ന കതരകഞ്ടുപെ് �ടിറ്ണടിും�് 
ഓൈീസറുകട നടിരീക്ണത്തടിൽ യൊകതൊരു 
കതറ്റുമടില്ല എന്ന്  വഹറക്ൊടതടി �കണ്ത്തടി.  
കതരകഞ്ടുപെ് റ�സ് തീർപെൊക്കുന്നതടിനൊയടി 
റ�ൊടതടിയകട �രടി�ണനയടിേടിരുന്ന 
�ൊേയ�വടിൽ വടിചൊരണ റ�ൊടതടി വടിേടിച്ച 
തടവശടിക് കസഷൻസ് റ�ൊടതടി റഭദ�തടി 
വരുത്തു�യും ശടിക് ഒരുമടിച്ച് അനഭവടിച്ചൊൽ 
മതടികയന്ന് ഉത്തരവൊകു�യും കചയ്തതുും 
വഹറക്ൊടതടി ശരടിവച്ചു. കസഷൻസ് 
റ�ൊടതടിയകട  വടിേടി, വടിചൊരണ റ�ൊടതടിയകട 
ആദ്യ വടിേടി പ്രഖ്യൊ�ന തീയതടിമുതൽ മുൻ�ൊേ 
പ്രൊ�േ്യത്തടിൽ നടിേവടിൽ വന്കവന്ും 
അക്ൊരണത്തൊൽ കതരകഞ്ടുപെടിൽ 
�ടി.ജയരൊജന് മത്രടിക്കുന്നതടിനള്ള 
അറയൊ�്യത നടിേനടിൽക്കുന്നടികല്ലന്ും 
വഹറക്ൊടതടി നടിരീക്ടിച്ചു.
 വഹറക്ൊടതടി വടിേടികക്തടികര സുപ്രീും 
റ�ൊടതടിയടിൽ ക�.പ്രഭൊ�രൻ ൈയൽ 
കചയ്ത 8213/2001 നമ്പർ സടിവടിൽ അപെീൽ 
വൊദുംറ�ൾക്കുറമ്പൊൾ ഒരു കുറ്റത്തടിന 
രണ്ടു വർഷത്തടിൽ കൂടുതൽ തടവശടിക് 
വടിചൊരണറ�ൊടതടി വടിേടിച്ചടി്ടികല്ലന്ും �േ 
കുറ്റങ്ങ�ടിേൊയടി നൽ�ടിയ ശടിക്�ൾ 
കൂട്ടുറമ്പൊൾ മത്രറമ ശടിക് രണ്ടുവർഷത്തടിന് 
അേടി�മൊകുന്ള്ളൂ എന്ും �ടി.ജയരൊജകറെ 
അഭടിഭൊഷ�ൻ വൊദടിച്ചടിരുന്.  ആക� 
ശടിക്ൊ �ൊേയ�വ് 29 മൊസമൊകണങ്കടിലുും 
കസഷൻസ് റ�ൊടതടി ജയരൊജകറെ അപെീൽ 
ഭൊ�ടി�മൊയടി അനവദടിച്ചുക�ൊണ്് തടവശടിക് 
ഒരുമടിച്ച് അനഭവടിച്ചൊൽ മതടികയന്ന് 
ഉത്തരവൊയതടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിൽ 
1981 കേ വടി.സടി.ശു�് � റ�സടികേ വടിേടി 
പ്ര�ൊരും �ടി.ജയരൊജൻ അറയൊ�്യനൊവടില്ല 
എന്ന വൊദവും മുറന്നൊട്ടുവച്ചു. വടി.സടി.ശു�് � 
റ�സടികേ വടിേടി  പുന:�രടിറശൊേടിക്ണകമന്ന് 

ക�.പ്രഭൊ�രനറവണ്ടി ഹൊജരൊയ 
അഭടിഭൊഷ�ൻ വൊദടിച്ചു.  ഒരു ശടിക്കയന്നൊൽ 
ഒരു വടിചൊരണയടികേ എല്ലൊ ശടിക്�ളുും 
ഒന്നൊയടി �ണക്ൊക്ണകമന്ന വൊദവും 
ഉന്നയടിക്കപെട്ടു.
 ക്രടിമടിനൽ കുറ്റത്തടിന് ശടിക് 
േഭടിക്കുന്നയൊൾക്് കതരകഞ്ടുപെടിൽ 
മത്രടിക്കുന്നതടിന് റയൊ�്യത 
�ല്പടിക്കുറമ്പൊൾ നൊമനടിർറദേശ�ത്രടി�യകട 
സൂക്ഷ്മ�രടിറശൊേനൊദടിവസറമൊ 
കതരകഞ്ടുപെ് ദടിവസറമൊ നടിേവടിലുള്ള 
വടിേടിക്നസരടിച്ച് ശടിക്യകട കമൊത്തും 
�ൊേൊവേടിയൊണ് �രടിറശൊേടിറക്ണ്കതന്ന് 
ഭരണഘടനൊ ക�ഞ്ച് വ്യക്തമൊക്ടി.  ഈ 
ദടിവസങ്ങ�ടിൽ അറയൊ�്യതയറണ്ൊ എന് 
മൊത്രറമ �രടിറശൊേടിറക്ണ്തുള്ളൂകവന്ും 
അതടിനറശഷും അപെീേടിറേൊ �ടിവടിഷനടിറേൊ 
ശടിക്യടിൽ എകന്തങ്കടിലുും റഭദ�തടിയണ്ൊയൊൽ 
അത് അറയൊ�്യത നടിശ്ചയടിക്കുന്നതടിന് 
അടടിസ്ഥൊനമൊറക്ണ്തടില്ലൊകയന്ും 
�രറമൊന്നത റ�ൊടതടിയകട വടിേടിന്യൊയത്തടിൽ 
��യന്.   അഞ്ചുറ�രടങ്ങടിയ ക�ഞ്ചടിൽ 
നൊലു ജഡ്ജടിമൊരുും റയൊജടിപെ് പ്ര�ടടിപെടിച്ചറപെൊൾ 
ജസ്റ്റടിസ് ക�.ജടി.�ൊേകൃഷ്ണൻ വടിറയൊജടിപെ് 
റരഖകപെടുത്തടി.  ശടിക്യകട �ൊേൊവേടി 
കമൊത്തും റനൊക്ൊകത ഏകതങ്കടിലുും ഒരു 
കുറ്റത്തടിന് രണ്ടുവർഷത്തടിൽ കൂടുതൽ ശടിക് 
േഭടിച്ചൊൽ മൊത്രറമ  അറയൊ�്യതയണ്ൊകൂ 
എന്ന് ജസ്റ്റടിസ് ക�.ജടി.�ൊേകൃഷ്ണകറെ 
വടിേടിന്യൊയത്തടിൽ   ��ഞ്ഞു. 
 കതരകഞ്ടുപെടിൽ മത്രടിക്കുന്നതടിനള്ള 
അറയൊ�്യത �ല്പടിക്കുന്നതടിന് 
ജനപ്രൊതടിനടിേ്യനടിയമത്തടികേ വകുപെ് 8(3) 
കേ ' a person convicted of any offence 
and sentenced to imprisonment for not 
less than two years' എന്ന മൊനദണ്ഡും 
പ്രൊറയൊ�ടി� തേത്തടിൽ ക�ൊണ്ടുവരുറമ്പൊൾ 
വടിചൊരണറവ�യടിൽ �കണ്ത്തടിയ 
കുറ്റത്തടികറെ തീവ്രതയും പ്രഖ്യൊ�ടിക്കപെ് 
ശടിക്ൊവടിേടിയും �ണക്ടികേടുത്ത് 
കുറ്റവൊ�ടി തടവടിൽ �ഴടിറയണ് കമൊത്തും 
�ൊേൊവേടിയൊണ് �രടി�ണടിറക്ണ്കതന്ന് 
ഭരണഘടനൊക�ഞ്ച് വടിേയടിരുത്തടി. 'offence' 
എന്ന വൊക്ടികന വടിറശഷടിപെടിക്കുന്ന 'any' 
എന്ന �ദും  കുറ്റങ്ങളുകട എണ്ണത്തടികറെ 
അടടിസ്ഥൊനത്തടിേല്ല, കുറ്റത്തടികറെ 
സ്വഭൊവത്തടികറെ അടടിസ്ഥൊനത്തടിേൊണ് 
വ്യൊഖ്യൊനടിക്കപെറടണ്ത് എന്ന് ഭരണഘടനൊ 
ക�ഞ്ച് നടിരീക്ടിച്ചു. 
 ക�.പ്രഭൊ�രകറെ കതരകഞ്ടുപെ് 
ഹർജടി സുപ്രീും റ�ൊടതടി അനവദടികച്ചങ്കടിലുും 
തകന്ന വടിജയടിയൊയടി പ്രഖ്യൊ�ടിക്ണകമന്ന 
അറ�ക് കതരകഞ്ടുപ്പുഹർജടിയടിൽ 
ഉന്നയടിക്ൊത്തതടിനൊൽ അറദേഹും 
നടിയമസഭൊും�മൊയടി �ണക്ൊക്കപെ്ടില്ല. 
�ടി.ജയരൊജകന അറയൊ�്യനൊക്ടിയ വടിേടി 
പ്രഖ്യൊ�നമുണ്ൊയറപെൊൾ �തടികനൊന്നൊും 
റ�ര� നടിയമസഭ അവസൊനടിക്കുന്നതടിന് 
ഒരു വർഷത്തടിേേടി�ും �ൊേൊവേടി 
�ൊക്ടിനടിന്നതടിനൊൽ കൂത്തു��മ്പ് 
നടിറയൊജ�മണ്ഡേത്തടിൽ ഒഴടിവവന്ന 
സീറ്റടിറേയ്ക് ഉ�കതരകഞ്ടുപെ് നടന്.  
2005 ജൂൺ 5 ന് നടന്ന കതരകഞ്ടുപെടിൽ 
ഇടതു�ക് ജനൊേടി�ത്യമുന്നണടി 
സ്ഥൊനൊർത്ഥടിയൊയടി �ടി.ജയരൊജൻ വീണ്ടുും 
മത്രടിച്ചു.  റ�ൊൺഗ്സടികേ ക�.പ്രഭൊ�രൻ 
തകന്നയൊയടിരുന് എതടിർ സ്ഥൊനൊർത്ഥടി. 
�ടി.ജയരൊജൻ ക�.പ്രഭൊ�രകന 
45,377 റവൊട്ടു�ളുകട ഭൂരടി�ക്ത്തടിൽ 
�രൊജയകപെടുത്തടി.  2005 ജൂൺ 10 ന് 
�ടി.ജയരൊജൻ  സത്യപ്രതടിജ്ഞ കചയ്ത് 
സഭൊും�മൊയടി.  2006 ൽ �തടികനൊന്നൊും റ�ര� 
നടിയമസഭയകട �ൊേൊവേടി തീരുന്നതുവകര 
അറദേഹും അും�മൊയടി തുടർന്.

(തയ്ാറാക്കിയത് ഷരീെ ബി)
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റ�ൊവടിഡ് ഭീഷണടിയടിൽ ജൊഗ്തറയൊകട  വവ�സ് 
പ്രതടിറരൊേത്തടിനൊയടി റേൊ�ും 'റേൊക്് ഡൗൺ' 

എന്ന അടച്ചടിടൽ മൊർഗ്ഗും സ്വീ�രടിക്കുറമ്പൊൾ  നൊും ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ റ�ൾക്കുന്ന പ്രറയൊ�മൊണ് 'work from home'  
എന്നത്. റ�ൊവടിഡ് 19  വവ�സടികന പ്രതടിറരൊേടിക്ൊൻ 
സൊമൂഹടി� അ�േും �ൊേടിക്കുന്നതടിന് ഓൈീസു��ടിൽ മൊത്രമല്ല 
സ് കൂളു��ടിലുും റ�ൊറ�ജു��ടിൽ റ�ൊലുും  വീടു��ടിൽ ഒതുങ്ങുന്ന 
തരത്തടിലുള്ള പ്രവർത്തനരീതടി ഇതടിറനൊട�ും സ്വീ�രടിച്ചു 
�ഴടിഞ്ഞു. അദ്്യൊ��ർ  വീ്ടിേടിരുന്ന്  �ൊഠഭൊ�ങ്ങൾ 
�ഠടിപെടിക്കു�യും വടിദ്യൊർത്ഥടി�ൾ  അവരുകട വീടു��ടിൽ 
ഒതുങ്ങടി  �മ്പ്യൂ്�ടിററെറയൊ, കമൊവ�ൽ റൈൊണടിററെറയൊ 
സഹൊയത്തൊൽ ക്ൊസ്സു��ടിൽ �ങ്ക് റചരു�യും കചയ്യുന്നത് 
വഴടി പുതടിയ ഒരു വടിദ്യൊഭ്യൊസ സമ്പ്രദൊയും തകന്ന നൊും 
സ്വീ�രടിച്ചു �ഴടിഞ്ഞു. വവ�സ് പ്രതടിറരൊേത്തടികറെ ഭൊ�മൊയടി 
വടിദ്യൊർത്ഥടി�ളുും അദ്്യൊ��രുും മൊത്രമല്ല മറ്റ് കതൊഴടിൽ  
വടിഭൊ�ങ്ങ�ടികേ  നകല്ലൊരു ശതമൊനും  ജീവനക്ൊരുും 
ഇത്തരത്തടിൽ  �മ്പ്യൂ്�ടിററെറയൊ, േൊ�് റടൊപെടിററെറയൊ 
മറ്റ് സറങ്കതങ്ങളുറടറയൊ സഹൊയത്തൊൽ വീ്ടിേടിരുന്ന് 
റജൊേടി  കചയ്ത് തുടങ്ങടിയടിരടിക്കുന്. ഇത്തരത്തടിൽ  പുതടിയ 
വടിദ്യൊഭ്യൊസ സമ്പ്രദൊയും മൊത്രമല്ല പുതടിയ ഒരു കതൊഴടിൽ 
സമ്പ്രദൊയും കൂടടി  ക�ൊറ�ൊണക്ൊേത്ത് രൂ�കപെട്ടു �ഴടിഞ്ഞു.   
 എല്ലൊത്തരും  റജൊേടി�ളുും  വീ്ടിേടിരുന്ന് കചയ്ൊൻ   
�ഴടിയടികല്ലങ്കടിലുും, റജൊേടിയകട സ്വഭൊവവും, അത് 
കചയ്യുന്നതടിനൊവശ്യമൊയ സൊമഗ്ടി�ളുകട േഭ്യതയും 
അടടിസ്ഥൊനമൊക്ടി ഒറ്റയ്ക്കുും, കൂ്ൊയും കചയ്ൊവന്ന 
റജൊേടി�ൾ വീ്ടിേടിരുന്ന് കചയ്ൊൻ നമ്മുകട ജീവനക്ൊർ 
ഇറപെൊൾ �ഠടിച്ചു�ഴടിഞ്ഞു..  ഇതടിന് കൂ്ൊയ  ഒരു  
പ്രവർത്തനും ആവശ്യമൊണ്. കചറയ്ണ് റജൊേടി 
കൃത്യമൊയടി ഏൽപെടിക്കുന്നതടിനും,  കചയ്ത് തീർത്ത റജൊേടി 
തടിരടിക�  എത്തടിക്കുന്നതടിനും,  അത് റമലുറദ്യൊ�സ്ഥന് 
വടിേയടിരുത്തുന്നതടിനും �ഴടിയണും.  കതൊഴടിൽ പൂർണ്ണതയ്കൊയടി 
മറ്റ് വടിഭൊ�ങ്ങക� �ന്കപെറടണ്തുകണ്ങ്കടിൽ 
അവടിടങ്ങ�ടികേ ജീവനക്ൊകര �ന്കപെടൊനും, അവരുമൊയടി  
ആശയവടിനടിമയും നടത്തൊനും �ഴടിയണും.  
 ആശയവടിനടിമയ ഉ�ൊേടി��ടിൽ ഇന്ണ്ൊയടിട്ടുള്ള 
പുറരൊ�തടി ഇത്തരത്തടികേൊരു കതൊഴടിൽ സമ്പ്രദൊയും 
രൂ�കപെടുത്തുന്നതടിൽ കചറുതൊകയൊന്മല്ല സ്വൊേീനടിച്ചടി 
രടിക്കുന്നത്. ശബ്ദസറന്ശങ്ങൾ മൊത്രും അയയ്കൊൻ 
�ഴടിയമൊയടിരുന്ന േൊൻഡ് റൈൊണടിൽ നടിന്ന് ശബ്ദവും, 
ചടിത്രങ്ങളുും, വടിവരങ്ങ�ടങ്ങടിയ ഡൊറ്റൊ ൈയലു�ളുും   വ�മൊറ്റും 
കചയ്ൊൻ �ഴടിയന്ന സ്ൊർ്്  റൈൊണടിറേയ്ക്കുള്ള   മൊറ്റവും, 
റേൊ�കമൊ്ൊക�  �ന്ടിപെടിക്കുന്ന കടേടി�മെ്യൂണടിറക്ഷൻ 
ശുംഖേയും, ഇറെർകനറ്റ് ശുംഖേയും, ഇതടിലൂകട േഭടിക്കുന്ന 
വടിവടിേങ്ങ�ൊയ റസവനങ്ങളുും തകന്നയൊണ് വീ്ടിേടിരുന്ന് 
റജൊേടി കചയ്ൽ സൊേ്യമൊക്കുന്നത്. വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി 
കചയ്ൊൻ പ്രേൊനമൊയും ആവശ്യും ഒരു �മ്പ്യൂ്ർ തകന്നയൊണ്. 
�മ്പ്യൂ്ർ എന്നത്  കഡസ് �് റടൊപെ് �മ്പ്യൂ്�ടിൽ മൊത്രും  
ഒതുങ്ങുന്നടില്ല. മ�ടിച്ച് േൊ�് റടൊപെ്, ഐ �ൊഡ്, എന്തടിന് 
ഇന്ന് ഏറ്റവും ജന�ീയമൊയ സ്ൊർ്് റൈൊൺ റ�ൊലുും 
ഉ�റയൊ�ടിക്ൊും. എഴുതുവൊനും, വരയ്ക്കുവൊനും, �ടിറപെൊർട്ടു�ൾ  
തയ്ൊ�ൊക്കുന്നതടിനും, �ണക്കു കൂ്ൊനും  സഹൊയടിക്കുന്ന 
വടിവടിേ ആപ്ടിറക്ഷന�ൾ  സുേഭമൊണ്.  ഓൈീസു��ടിൽ 
ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്ന അറത രീതടിയടിൽ തകന്ന അകതല്ലൊും 
വീടു��ടിൽ സജ്ജീ�രടിക്ൊൻ �ഴടിയും. ഇ-കമയടിേടിലൂകട 
�ത്തയയ്കൊൻ മൊത്രമല്ല, സറന്ശങ്ങളുും ചടിത്രങ്ങളുും 
മറ്റ് ഡടിജടിറ്റൽ ൈയലു�ളുും റമലുറദ്യൊ�സ്ഥർക്കുും 
സഹപ്രവർത്ത�ർക്കുും  എത്തടിക്ൊൻ �ഴടിയന്. 
ഇത്തരത്തടിൽ എത്തടിക്കുന്ന ൈയലു�ൾ സഹപ്രവർത്ത�ന് 
ഇഷ്മുള്ള സമയും സൗ�ര്യപ്രദമൊയടി വീ്ടിേടിരുന്ന് 
�രടിറശൊേടിക്ൊും. നടിരവേടി റ�ർക്് ഒറര സമയും ഒറര 
ൈയേടിൽ  റജൊേടി കചയ്ൊൻ  �ഴടിയന്ന സറങ്കതങ്ങളുും 
നടിേവടിലുണ്്.   world wide web ഉും, google റ�ൊലുള്ള 
search engine �ളുും നമുക്് ആവശ്യമുള്ള വടിവരും  
എവടികടയൊകണന്ന് �ൊണടിച്ച് തരുന്.   ഇറെർകനറ്റടിലൂകടയള്ള 
ഡൊറ്റൊ വ�മൊറ്റും �േറപെൊഴുും നകമെ  അതടിശടിപെടിക്കുന്.  
ശുംഖേ�ൾ തമെടിലുള്ള  ഡൊറ്റൊ വ�മൊറ്റും 'റൂ്ർ' എന്ന 
�മ്പ്യൂ്�ടിൽ വടിന്യസടിച്ചടിട്ടുള്ള പ്രറത്യ� റപ്രൊറ്ൊറക്ൊൾ 
പ്ര�ൊരമൊണ് നടക്കുന്നത്.  ഇതടിൽ സറന്ശങ്ങൾ 
അയക്കുന്നത് ഡൊറ്റയകട കച�ടിയ �ൊക്റ്റു��ൊയടി മു�ടിച്ചൊണ്. 
എല്ലൊ �ൊക്റ്റു�ളുും എറത്തണ്ടിടത്ത് എത്തടിക്ഴടിഞ്ൊൽ  
വീണ്ടുും ഒന്നടിച്ച് റചർത്ത് മുഴുവൻ സറന്ശമൊകുന്. 
 ഒരു കച�ടിയ ഓൈീസടിൽ  അവടികടയള്ള �മ്പ്യൂ്റു�ളുും 

ഡടിജടിറ്റൽ ഉ��രണങ്ങളുും ശുംഖേയടിൽ ഘടടിപെടിക്കു�യും 
അതടികറെ ഒരറ്റും ഇറെർകനറ്റടിറേക്് �ന്ടിപെടിക്കു�യും 
കചയ്യുന്.  ഇതടിനൊയടി ഒരു റമൊഡും, സ്വടിച്ച് അകല്ലങ്കടിൽ റൂ്ർ 
ഉ�റയൊ�ടിക്കുന് ഇത്തരത്തടിലുള്ള ഡൊറ്റൊ റൂ്റു��ടിലൂകടയൊണ്  
സറന്ശങ്ങൾ പു�റത്തയ്ക് അയക്കുന്നത്.  �േറപെൊഴുും നടിരവേടി 
�മ്പ്യൂ്റു�ൾ തൊണ്ടിയൊവും എറത്തണ് �മ്പ്യൂ്�ടിറേക്് 
സറന്ശങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഇൻർകനറ്റടിലുള്ള എല്ലൊ 
ഉ��രണങ്ങളുും പ്രറത്യ� വടിേൊസും നൽകുന്ന അരേസ് 
റപ്രൊറ്ൊറക്ൊൾ വഴടിയൊണ് കുറ്റമറ്റ രീതടിയടിൽ ഇത്  
നടപെൊക്കുന്നത്. ഇതടിനടിടയടിൽ �മ്പ്യൂ്റു�ൾ ഓൈൊയൊലുും 
പ്രസരണ വേന��ടിൽ ത�രൊർ സുംഭവടിച്ചൊലുും 
ഒറര സറന്ശത്തടികറെ �േ ഡൊറ്റൊ �ൊക്റ്റു�ൾ �േ 
വഴടി േക്്യത്തടികേത്തുന്.  ഇത്തരത്തടിൽ ഡടിജടിറ്റൽ 
ശുംഖേ��ടിൽ  കൂടടി റേൊ�ും മുഴുവൻ  േക്്യും കതറ്റൊകത 
റവ�ത്തടിൽ  കൃത്യമൊയടി  സറന്ശങ്ങൾ വ�മൊറു� 
എന്നത്  വ�കര സങ്കീർണ്ണമൊയ പ്രക്രടിയയൊണ്.  
 വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി കചയ്യുന്നവർക്് സറന്ശങ്ങൾ 
വ�മൊ�ൊൻ മൊത്രമല്ല  തമെടിൽ �ണ്് ചർച്ച�ൾ 
സുംഘടടിപെടിക്ൊനും സഹൊയടിക്കുന്ന തരത്തടിലുള്ള  
റസവനങ്ങൾ നടിേവടിലുണ്്. ടീും അും�ങ്ങൾക്്  
ഒന്നടിച്ച് റചർന്ന് എറപെൊൾ റവണകമങ്കടിലുും മീറ്റടിുംഗ�ൾ 
സുംഘടടിപെടിക്ൊും.  പ്രറത്യ� �ൊര്യങ്ങൾക്ൊയടി കചറു 
സുംഘങ്ങൾ റചർന്ന് ചർച്ച കചയ്ൊും.  ഒരൊളുകട �മ്പ്യൂ്�ടികറെ 
റമൊണടിറ്റർ മകറ്റല്ലൊവർക്കുും �ൊണത്തക് രീതടിയടിൽ �ങ്കടിടൊും 
(screen share), slide  �ൾ �ൊണടിച്ച് അവതരണങ്ങൾ 
നടത്തൊും. ഇതടികനൊകക് �മ്പ്യൂ്റു�ൾ തകന്ന റവണകമന്നടില്ല. 
��രും �യ്ടിലുള്ള സ്ൊർ്് റൈൊൺ തകന്ന ഉ�റയൊ�ടിക്ൊും. 
ഒരു �റക് സുംഘൊ�ുംങ്ങൾക്് മീറ്റടിും�ടിൽ �കങ്കടുക്ൊൻ 
�ഴടിയൊത്ത സൊഹചര്യും ഉണ്ൊയൊൽ  അത്  �ീറപ് കചയ്ൊനള്ള 
സൗ�ര്യവും ഇത്തരും ആപ്ടിറക്ഷന��ടിൽ  േഭ്യമൊണ്. 
  സ്വ�ൊര്യ സുംഭൊഷണത്തടിന മൊത്രമല്ല ഓൈീസ് 
ജീവനക്ൊകര  ഉൾകപെടുത്തടിയടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപെ് ചർച്ച�ൾ  
സുംഘടടിപെടിക്കുന്നതടിന് ഇന്ന് സൊമൂഹടി� മൊേ്യമങ്ങളുും 
ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്. എന്നൊൽ ചടിേ റജൊേടി�ൾക്് 
ഓൈീസടിലുള്ള �മ്പ്യൂ്�ടികേ സറങ്കതങ്ങൾ തകന്ന 
ഉ�റയൊ�ടിക്ണകമന്ണ്്.  അങ്ങകനകയങ്കടിൽ വീ്ടികേ 
േൊ�് റടൊപെ് ഓൈീസടികേ കനറ്റ് വർക്ടിറേക്്  �ന്ടിപെടിക്ൊും. 
ഇത്തരത്തടിൽ വീ്ടികേ േൊ�് റടൊപെ്  സുരക്ടിതമൊയടി 
ഓൈീസടികേ കനറ്്റ വർക്ടിറേക്് �ന്ടിപെടിക്കുന്ന പ്രക്രടിയയടിൽ 
Virtual Private Network(VPN)  എന്ന സൊറങ്കതടി� 
വടിദ്യയൊണ്  ഉ�റയൊ�ടിക്കുന്നത്.  ഇതടിലൂകട സ്വ�ൊര്യതയും  
സുരക്യും  സറന്ശങ്ങൾക്്  വ�വരുന്.   ഓൈീസടിൽ 
�മ്പ്യൂ്�ടികറെ  ഡടിസ് റപ് അറത�ടടി  വീ്ടിേടിരുന്ന്  �ൊണൊവന്ന  
സറങ്കതമൊണ് കഡസ് �് റടൊ�്  കവർച്വവേറസഷൻ. 
 'work from home' ലൂകടയള്ള റജൊേടിയടിൽ  നൊും 
പൂർണ്ണമൊയും ശ്രദ്ടിറക്ണ്ത് സറന്ശങ്ങളുകടയും 
ഡൊറ്റയറടയും സുരക്യൊണ്.  അതുറ�ൊകേ പ്രേൊനമൊണ്  
അയയ്ക്കുന്ന സറന്ശങ്ങളുകട റവ�തയും. റ�ൊവടിഡ് 
വ്യൊ�നകത്ത തുടർന്നൊണ്  നമ്മുകട നൊ്ടിൽ 'work from 
home' എന്ന പ്രവർത്തനരീതടി   പ്രചൊരത്തടിൽ വന്നകതങ്കടിലുും, 
അറമരടിക് റ�ൊലുള്ള വടി�സടിത രൊജ്യങ്ങ�ടിൽ ആഴ്ചയടിൽ 
ചടിേ ദടിവസങ്ങ�ടികേങ്കടിലുും വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി കചയ്യുന്ന രീതടി 
�ഴടിഞ് കുറ� വർഷങ്ങ�ൊയടി നടിേവടിലുണ്്.  അതുറ�ൊകേ 
ഐ.ടടി. റമഖേ��ടിലുും മറ്റുും ഇത്തരും കതൊഴടിൽ സമ്പ്രദൊയും 
റനരകത്ത തകന്ന സ്വീ�രടിച്ചു �ഴടിഞ്ഞു.  റവ�റമ�ടിയ 
ഇറെർകനറ്റടിറേക്് സു�മമൊയടി പ്രറവശടിക്ൊനള്ള �മ്പ്യൂ്റ�ൊ, 
േൊ�് റടൊറപെൊ ഉകണ്ങ്കടിൽ ആർക്കുും എവടികട ഇരുന്ും റജൊേടി 
കചയ്ൊും. വീ്ടിൽ മൊത്രമല്ല  യൊത്ര��ടിലുും, ദൂകര സ്ഥേങ്ങ�ടിലുും 
എവടികടയും ഇത്തരത്തടിൽ തടസ്മടില്ലൊകത റജൊേടി  കചയ്ൊും. 
ചുരുക്ത്തടിൽ �രമ്പരൊ�ത നടിർവ്വചനങ്ങ�ടികേ ഓൈീസ് 
എന്ന കതൊഴടിേടിടത്തടിൽ നടിന്ന് 'ഓൈീസ് ' എന്നത്  കചയ്യുന്ന 
റജൊേടി മൊത്രമൊണ് എന്ന നടിർവചനത്തടിറേക്്  �ൊറട മൊ�ടി 
�ഴടിഞ്ഞു.
 വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി കചയ്യുന്ന സമ്പ്രദൊയത്തടിൽ  
റന്ങ്ങളുും റ�ൊ്ങ്ങളുമുണ്്. അവരവർക്് ഇഷ്മുള്ള 
സമയും കതരകഞ്ടുത്ത് �ൊഹ്യ ഇടക�ടലു�ൾ 
ഒന്ും തകന്നയടില്ലൊകത, സമെർദേങ്ങൾ കു�ച്ച് റജൊേടി 
കചയ്ൊൻ �ഴടിയന്നതടിലൂകട റജൊേടിയകട �ൊര്യക്മത 
കൂ്ൊൻ  �ഴടിയന് എന്നത് റന്മൊണ്.  മകറ്റൊരു വസ്തുത  
കതൊഴടിേടിടങ്ങ�ടിൽ ജീവനക്ൊരുകട എണ്ണും കു�യ്ക്കുന്നതടിലൂകട  
ഓൈീസു��ടികേ വവദയുതടി, കവള്ളും എന്നടിവയകട 
ഉ�റഭൊ�ും കു�യ്ക്കുന്നതടിറനൊകടൊപെും ക�്ടിട വൊട�, 

ജീവനക്ൊരകറെ യൊത്രൊകച്ചേവ് എന്നടിവയടിൽ ഉണ്ൊകുന്ന 
കചേവ് �ണ്യമൊയടി കു�യ്കൊനും �ഴടിയന്.  ഓൈീസു��ടിറേയ്ക് 
ജീവനക്ൊരുകട  കൂ്റത്തൊകടയള്ള യൊത്ര കു�യന്നത് 
വഴടി നടിരത്തു��ടികേ തടിരക്കുും, വൊഹനങ്ങളുകട അമടിത 
ഉ�റയൊ�ും മൂേമുള്ള അന്തരീക് മേടിനീ�രണവും ഒരു �രടിേടി 
വകരകയങ്കടിലുും കു�യന്. എന്നൊൽ ഇത്തരും കതൊഴടിൽ 
സമ്പ്രദൊയങ്ങ�ടികേ റ�ൊരൊയ്മ�ൾ നമുക്് �ണ്ടികല്ലന്ന് 
നടടിക്ൊനും �ഴടിയടില്ല. വീ്ടിേടിരുന്ന് കചയ്ൊൻ �ഴടിയന്ന 
റജൊേടി�ൾക്് അവ അത്തരത്തടിൽ വ��ൊര്യും കചയ്ൊൻ 
�ഴടിയന്ന സൊറങ്കതടി� സൗ�ര്യങ്ങൾ  വീ്ടിലുണ്ൊവണും. 
റജൊേടിയകട സ്വ�ൊര്യതയും, സുരക്യും ഉ�പെൊക്ൊൻ 
�ഴടിയണും. റജൊേടി കചയ്യുറമ്പൊഴുണ്ൊകുന്ന സുംശയങ്ങളുും, 
ആശയകുഴപെങ്ങളുും ക�ക്ന്ന് �രടിഹരടിക്ൊൻ �ഴടിയണും. 
റജൊേടി എന്തൊകണന്ും, അത് എങ്ങകന കചയ്ണകമന്ും, 
എന്തടികനക്കു�ടിച്ചുള്ളതൊകണന്ും, അതടിൽ തകറെ 
�കങ്കന്തൊകണന്ും ജീവനക്ൊരന് വ്യക്തമൊയ േൊരണ 
ഉണ്ൊവണും,  കൂടൊകത വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി എന്നത് ക�ൊണ്്   
24 മണടിക്കൂറുും റജൊേടി എന്ന് ചടിന്തടിക്കുന്നവരുമുണ്ൊ�ൊും.  
അത്തരക്ൊർ വ്യൊയൊമത്തടിനും വടിറനൊദത്തടിനും സമയും 
�കണ്ത്തൊകത മുഴുവൻ  സമയവും റജൊേടിയടിൽ മൊത്രും 
ശ്രദ്ടിക്കുന്.  അറതൊകടൊപെും  ഓൈീസു��ടിൽ  നടിന്ും 
മൊ�ടി വീടു��ടികേൊതുങ്ങുറമ്പൊൾ �ഠടിനമൊയ വടിരസതയും 
വടിഷമവും ഒറ്റകപെടലുും  ജീവനക്ൊരകറെ മൊനസടി� 
ആറരൊ�്യകത്ത �ൊേടിച്ചുകവന്ും വരൊും.  
 ഇന്ന് അനദടിനും സൊറങ്കതടി� വടിദ്യയടിലുണ്ൊകുന്ന   
വടി�സനും നടിരവേടി സൗ�ര്യങ്ങളുും റസവനങ്ങളുമൊണ് 
ജനങ്ങ�ടിറേകക്ത്തടിക്കുന്നത്.  ഇത് കതൊഴടിൽ റമഖേ��ടിൽ 
വേടിയ  വടിപ്വും തകന്ന സൃഷ്ടിച്ചു �ഴടിഞ്ഞു. സൊറങ്കതടി� 
വടിദ്യയടിലുണ്ൊവന്ന  വടിപ്വ�രമൊയ വടി�സനറത്തൊകടൊപെും  
പ്രകൃതടി മനഷ്യനൊയടി  �രുതടി വച്ചടിട്ടുള്ള �േവടിേ തടിരടിച്ചടടി�ളുും 
നമുക്് ഇനടിയള്ള �ൊേും  റനരടിറടണ്തൊയടി വരുും.  അത്തരും 
സൊഹചര്യങ്ങ�ടിൽ  �രമ്പരൊ�ത കതൊഴടിൽ നടിർവ്വചനങ്ങ�ടിൽ 
മൊത്രും ഒതുങ്ങടി നടിന്ന് മുറന്നറുവൊൻ �ഴടിയടില്ല.   റ�ൊവടിഡ് 
19 എന്ന  സൂക്ഷ്മൊണുവടിന് റേൊ�കമമ്പൊടുമുള്ള മനഷ്യരുകട 
ജീവടിതകത്ത തടസ്കപെടുത്തൊൻ �ഴടികഞ്ങ്കടിൽ, 
ഇത്തരത്തടിൽ �േ സൊഹചര്യങ്ങളുും നമുക്് വരുും�ൊേത്തടിൽ  
അഭടിമുഖീ�രടിറക്ണ്തൊയും മ�ടി�ടറക്ണ്തൊയും വരുും. 
അകതല്ലൊും �േ മൊറ്റങ്ങൾക്കുും വഴടികയൊരുക്കു�യും കചയ്യുും.  
 റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേത്തടിനൊയടി കതൊഴടിൽ റമഖേ 'work 
from home' എന്ന പ്രവർത്തന രീതടി അവേും�ടിക്കുറമ്പൊൾ 
ജനങ്ങൾക്ടിടയടിൽ പ്രവർത്തടിക്ൊൻ ആഗ്ഹടിക്കുന്ന 
നമ്മുകട ജനപ്രതടിനടിേടി�ൾ റ�ൊലുും വീടു��ടിലുും 
ഓൈീസു��ടിലുും ഒതുങ്ങടി തങ്ങളുകട �ർത്തവ്യങ്ങൾ 
നടി�റവറ്റൊൻ നടിർ�ന്ടിതരൊകുന്.  ഇന്ന് �േകതൊഴടിൽ 
റമഖേ�ളുും വീടു��ടിൽ ഇരുന്ന് കതൊഴടിൽ എന്ന ആശയും 
ഉൾകക്ൊണ്് പ്രവർത്തടിക്കുറമ്പൊൾ റവ�ടി് പ്രവർത്തന 
രീതടി അവേും�ടിക്കുന്ന നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റ് 
റ�ൊലുള്ള ഓൈീസു��ടിൽ വീ്ടിേടിരുന്ന് റജൊേടി എന്നത് 
പൂർണ്ണറതൊതടിൽ പ്രൊവർത്തടി�മൊക്ൊൻ �ഴടികഞ്ന്ന് 
വരടില്ല.  എന്നൊൽ റേൊക്് ഡൗൺ മൂേമുള്ള സ്ുംഭനൊവസ്ഥ 
അതടിജീവടിക്ൊനൊയടി നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റുും 
റവ�ടി് പ്രവർത്തന രീതടി�ൾ അവേും�ടിച്ചു �ഴടിഞ്ഞു.  
അതടികറെ ഭൊ�മൊയടി നടിയമസഭൊ സമടിതടി�ൾ ഓൺവേൻ 
റയൊ�ങ്ങൾ റചർന്.  കുറ്റമറ്റ രീതടിയടിൽ ഓൺവേൻ 
റയൊ�ങ്ങൾ സുംഘടടിപെടിക്കുന്നതടിനൊയടി നടിരവേടി 
ക്രമീ�രണങ്ങൾ ഇതടിറനൊട�ും സ്വീ�രടിച്ചു.  ഇതുകൂടൊകത 
റ�ൊവടിഡ് പ്രതടിറരൊേത്തടികറെ ഭൊ�മൊയടി കവ�ടിനൊറു�ളുും  
നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റടികറെ ആഭടിമുഖ്യത്തടിൽ 
സുംഘടടിപെടിക്കു�യണ്ൊയടി.  റേൊക്് ഡൗൺ �ശ്ചൊത്തേത്തടിൽ 
അ�ടിറവൊരും ന്യൂസ് കേറ്റർ സമയ�ന്ടിതമൊയടി 
പ്രസടിദ്ീ�രടിക്കുന്നതടിന് അവേും�ടിച്ചതുും  work from 
home എന്ന പ്രവർത്തനരീതടി തകന്നയൊണ്.  
 നടിയമസഭൊ കസക്രറ്�ടിയറ്റടികറെ പ്രവർത്തനും 
പൂർണ്ണമൊയടി �മ്പ്യൂ്ർവത്�രടിക്കുന്നതടിനൊയടി ആവടിഷ് �രടിച്ച് 
നടപെൊക്കുന്നതുും പ്രവർത്തനങ്ങൾ �ഹുദൂരും മുറന്നൊ്് 
റ�ൊയടിട്ടുള്ളതുമൊയ 'ഇ-നടിയമസഭൊ'  �ദ്തടി പൂർണ്ണറതൊതടിൽ 
പ്രവർത്തനസജ്ജമൊകുന്നറതൊകട കസക്രറ്�ടിയറ്റടികറെ 
പ്രവർത്തനങ്ങളുും നൂ�് ശതമൊനും ഓൺവേൻ 
സുംവടിേൊനത്തടിലൂകട നടിർവ്വഹടിക്ൊൻ �ഴടിയകമന്നൊണ് 
പ്രതീക്ടിക്കുന്നത്.

(തയ്ാറാക്കിയത് രാഖി നക.വി)
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