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ല�ോകം ഇല്ോൾ മറ്ോരു ചരിത്ര സന്ിയി�ോണ്. ചരിത്രം 
പരില�ോധിച്ോൽ, ജന�ക്ഷങ്ങറെ റകോറ്ോടുക്ിയ മഹോമോരികൾ, 

പകർച്വ്ോധികൾ, ദുരന്തങ്ങൾ പ� കോ�ങ്ങെിലം ഉണ്ോയിട്ടുണ്ല്ോ! 
ലലേഗ്, ലകോെറ, മല�റിയ, കുഷ്ം, സോർസ് അങ്ങറന പ� മഹോമോരികളം 

വന്നു. പരിഭ്ോന്തരോറയങ്ിലം പതുറക് മനുഷ്ൻ 
അതിറനറയ്ോം അതിജീവിക്കുക തറ് റചയ്തു.  
ഇവറയ എങ്ങറന വരുതിയി�ോക്ോറമ്് 
ഇ്് നമുക്റിയോം. ഇല്ോൾ ല�ോകമോറക 
റകോലറോണറയക്കുറിച്ചുള്ള ആ�ങ്യി�ോണ്. 
ആദ്റതെ ദുരന്തോവസ്ഥയിൽ നി്് ചചന 
പതിറയ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. അങ്ങറന പതിറയ 
എ്ോം പൂർവസ്ഥിതിയി�ോകും.
ചചനയിൽ ഇരുപതിനോയിരതെി�ധികം ലപർക്് 
ലകോവിഡ് 19-ററെ സോ്ിദ്്ം കറണ്തെിയ 
ജനുവരി അവസോനവോരം ഇ്�ിയിൽ ലകവ�ം 
രണ്ോെി�ോണ് ലരോഗം സ്ഥിരീകരിച്ിരു്ത്. 
ഇല്ോൾ ചചനലയക്ോൾ ഭീഷണമോയ 

അവസ്ഥയില�ക്് ഇ്�ി മോറിക്ഴിഞ്ഞു. അതോയത്, ഇന്ത്റയ സംബന്ിച്് ഏ്വം 
ഗൗരവലതെോറട മുൻകരുതറ�ടുലക്ണ് സമയമോണിത്. സോമ്പതെികമോയി രോജ്ം 
ലനരിടു് റവല്ലുവിെികലെോറടോ്ം റകോലറോണ ഉണ്ോക്ിലയക്ോവ് ആഘോതം 
വെറര വലതോണ്. ജനസോന്ദ്രത കൂടുതലള്ള സ്ഥ�ങ്ങെിറ� ജനജീവിതവം 
ആലരോഗ്വം ഏ്വം കരുതല�ോറട കണക്ിറ�ടുലക്ണ് സമയമോണ്. ലരോഗം 
പടരോതിരിക്ോൻ അതീവശ്രദ് റചലലതെണ്തുണ്്. ചങ്ങ�യിൽ കണ്ി 
ലചരും ലപോറ� ഒരോെിൽ നി്് അടുതെ ആെില�ക്്, അയോെിൽനി്് മറ്റു 
പ�രില�ക്് എ്ിങ്ങറന അത് സംക്രമിക്കുലമ്പോൾ കണ്ി മുറിക്കുക എ്തിനു 
തറ്യോണ് പ്രഥമ പരിഗണന റകോടുലക്ണ്ത്. വിലദ�ത്തുനിന്നു വ്വരും 
ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങളള്ളവരും മോത്രമ്, ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങളള്ളവരുമോയം 
ലരോഗസോധ്തയള്ളവരുമോയം സമ്പർക്ം പു�ർതെിയവരും സ്വലമധയോ 
ആലരോഗ്വകു്ിററെ ഐറസോല�ഷൻ നിർലദേ�ങ്ങൾ പോ�ിക്ോൻ തയ്ോറോകണം. 
ഇത് ഒരു വ്ക്ിയറടലയോ അയോളറട കുടുംബതെിററെലയോ ആലരോഗ്പ്ര�് നം 
മോത്രമ്. ഒരോളറട അശ്രദ്, ഒരു പ്രലദ�റതെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ിയി�ോക്ിയത് 
നമ്മൾ കണ്തോണ്. അതുറകോണ്് ഇടയ്കിറട ചക കഴുകിയം സോനിച്സർ 
ഉപലയോഗിച്ചും നമ്മൾ റകോലറോണ വോഹകലരോ ലരോഗസംക്രമണതെിററെ 
കണ്ികലെോ ആകു്ത് തടലയണ്ത് രോജ്സുരക്ഷയ്ക് തറ് പരമപ്രധോനമോണ്. 
 ലകരെറതെ സംബന്ിച്് വെറര സൂക്ഷ്മതലയോറട നമ്മൾ റകോലറോണ 
ഭീഷണിറയ ഒരിക്ൽ മറികടന്നുറവ്ത് ആത്മവി�്വോസവം ചധര്വം 
പകരു്തോണ്. ചി� പ്രലത്ക സോഹചര്ങ്ങെിൽ വീണ്ം നമ്മൾ 
ആ�ങ്യി�ോകുലമ്പോഴും 'നമ്മൾ ഈ ചങ്ങ�ക്ണ്ിറയ മുറിച്ിടുക തറ് 
റചയ്ം' എ്് ഓലരോരുതെരും ഉറ്ിച്ചു പറയ്ത് ആ�്വോസകരമോണ്.  ജോഗ്രത 
കൂടിലയ കഴിയൂ. ''�ോരീരിക അക�ം, സോമൂഹിക ഒരുമ'' ലകവ�ം മുദ്ോവോക്ം 
മോത്രമോയിരിക്ോറത നമ്മുറട പ്രവർതെന മോനദണ്ഡമോലകണ്തുണ്്. നലമ്മോടു 
തറ്യം മറ്റുള്ളവലരോടുമുള്ള കരുത�ോയി ഈ �ോരീരിക അക�റതെ 
മനസ്ി�ോക്ണം. അതു പോ�ിക്കു്തിലൂറട നമ്മൾ സോധിക്കു്ത് സോമൂഹികമോയ 
ഒരുമയോണ്. �ോരീരിക അക�ം പോ�ിക്ോൻ കുട്ികൾക്് ബുദ്ിമുട്ോയിരിക്കും 
എന്നുള്ളതുറകോണ് തറ് ആദ്പ്രതിലരോധം എ് നി�യ്കോണ് വിദ്ോ�യങ്ങൾക്് 
അവധി പ്രഖ്ോപിച്ത്. അതിററെ തുടർ നടപടിറയല്ോണം ആൾക്കൂട്ങ്ങളം 
വ�ിയ ഒത്തുലചരലകളം ഒഴിവോക്ിലയ മതിയോകൂ. ഒരു വ്ക്ിയറട 
സഞ്ോരപഥം കറണ്ത്തുക തറ് എത്രലയോ ശ്രമകരമോണ് എ്ിരിറക് 
ആ സഞ്ോരപഥങ്ങെിൽനി്് ആരംഭിക്കു് അലനകം സഞ്ോരപഥങ്ങൾ, 
ഒ്ിൽനി്് മ്ലനകതെില�ക്് എ് കണക്ിന് ഇരട്ിക്കുലമ്പോൾ 
നിയന്ത്രണോതീതമോയ അവസ്ഥയില�ക്് കോര്ങ്ങൾ മോറുറമ്ത് ഓർക്ണം. 
ഭയമ്, ജോഗ്രത തറ്യോണ് ലവണ്ത്. ഏ്വം അത്ന്തോലപക്ഷിതമോയത് മോത്രം 
റചയ്ക - അത് യോത്രയി�ോയോലം ഭക്ഷണതെി�ോയോലം മറ്റു റച�വകെി�ോയോലം. 
  ഇല്ോൾ ല�ോകതെിററെ നോനോഭോഗത്തുനിന്നും 'ലകരെലമോഡൽ' എ് 
അഭിനന്ദനസൂചകമോയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ോകുന്നുണ്്. ലകരെ സർക്ോരും 
ആലരോഗ്വകുപ്ം  മുഖ്മന്ത്രിയം ആലരോഗ്വകു്് മന്ത്രിയമടക്മുള്ള 
മന്ത്രിസഭോംഗങ്ങളം അതിലപരി ജനങ്ങളം ഒറതെോരുമിച്് പ്രവർതെിക്കു്തിററെ 
ഫ�ം തറ്യോണ് ഇത്. ജനങ്ങളറട മുമ്പിൽ, അവരുറട ആ�ങ്കൾ 
ദൂരീകരിക്ോനും അലതസമയം ജോഗ്രത പു�ർലതെണ്തിററെ ഗൗരവം 
വ്ക്മോക്ോനും തയ്ോറോയി ആലരോഗ്മന്ത്രി ഇരിക്കുലമ്പോൾ അത് ഈ 
മഹോമോരിറയ ലനരിടോൻ ജനങ്ങലെോറടോ്ം സർക്ോരും സജ്ജമോണ് 
എ്തിററെ സോക്ഷ്ം തറ്യോണ്. ഭീതിപരത്തുംവിധം പ�യിടത്തുനിന്നും 
ഓലരോ റമോചബൽ ലഫോണില�ക്കും വരു് വ്ോജസലന്ദ�ങ്ങറെയ്, 
�രിയോയ ഉറവിടറതെയോണ് വിവരങ്ങൾക്് ആശ്രയിലക്ണ്ത് എ് 
പ്രഖ്ോപനം കൂടിയോണ് അത്. അതിനോയി ലകരെ ഗവറമെറെ് GoK Direct 
എ് റമോചബൽ ആലേിലക്ഷൻ റകോണ്വരികയം റകോലറോണയമോയി 
ബന്റ്ട് വിവരങ്ങളം നിർലദേ�ങ്ങളം ദി� റഹൽ്് ച�ൻ �ിങ്് വഴി 
ജനങ്ങെില�ക്് എതെിക്കുകയം റചയ്തു.   ഇത് വ�ിറയോരു ചുവടുറവയ്പ്് 
തറ്യോണ്. പുതിയ റകോലറോണ ലകസ് റില്ോർട്് റചയ്റ്ടുലമ്പോൾ 
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തിരുവനന്തപുരം :  ലകോവിഡ് 19 പ്രതിലരോധ പ്രവർതെനങ്ങെിൽ 
സർക്ോർ സംവിധോനങ്ങളറട സഹോയവം പിന്തുണയം 

�ഭ്മോക്ോനുള്ള റഹൽപ് റഡസ് ക് നിയമസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു. 
24 മണിക്കൂറും പ്രവർതെിക്കു് റഹൽപ് റഡസ് ക് നിയമസഭോ 
സ്ീക്ർ പി. ശ്രീരോമകൃഷ്ണററെ നിർലദേ�പ്രകോരമോണ് ആരംഭിച്ത്. 
ലകോവിഡ് 19 ററെ പശ്ോതെ�തെിൽ ല�ോകതെിററെയം 
ഇന്ത്യറടയം പ�ഭോഗത്തുനിന്നും പ�വിധ സഹോയമോവ�്റ്ട്് 
നിരവധിലപർ നിയമസഭോ റസക്രലട്റിലയ്ിലനയം സ്ീക്റുറട 
ഓഫീസിറനയം ബന്റ്ടുന്നുണ്്. ല�ോക ലകരെ സഭയിറ� 
അംഗങ്ങളം ബന്റ്ടുന്നുണ്്. ഈ സോഹചര്തെി�ോണ് റഹൽപ് 
റഡസ് ക് ആരംഭിച്ിരിക്കു്ത്. സർക്ോർ തയ്ോറോക്ിയ ഏലകോപന 
സംവിധോനവം വോർ റം ഉൾറ്റടയള്ള സംവിധോനങ്ങളം 
ബന്റ്ടു്വർക്് ഉറപ്വരുത്തു്തിനുള്ള ലകന്ദ്രമോയോണ് 
റഹൽപ് റഡസ് ക് പ്രവർതെിക്കുകറയ്് സ്ീക്ർ അറിയിച്ചു. 
തിരുവനന്തപുരം ലകോർ്ലറഷററെ സോമൂഹിക അടുക്െയില�ക്് 
നിയമസഭയിൽനിന്നും ഭക്ഷണറ്ോതികൾ നൽകോനും 
തീരുമോനമോയി. നിയമസഭോ ജീവനക്ോരുറട പങ്ോെിതെതെിൽ  
തയ്ോറോക്കു് ഭക്ഷണറ്ോതികെോണ് ചകമോറുക.
കൂടോറത കുട്ികൾക്കും കുടുംബോംഗങ്ങൾക്കും ഒരുലപോറ� 
ഉപലയോഗിക്ോവ് ഒരു ഇൻലഫോചടൻറമറെ് റമോചബൽ 
ആപ്ം നിയമസഭയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്്. നിയമസഭയറട 
ഡിജി്ൽ ഐടി വിങിററെ ലനതൃത്വതെിൽ വീടുകെി�ിരിക്കു് 
കുട്ികൾക്് പ്രലത്ക ഡിജി്ൽ പരി�ീ�ന പരിപോടിയോണ് 
പ്രധോനമോയം ആ്ിലൂറട ഉലദേ�ിക്കു്ത്. റവർച്വൽ ക്ോസ്റം 
ഉൾറ്റടയള്ള സംവിധോനമുള്ള ആ്ിററെ ലസവനം ഉടൻ 
�ഭ്മോകുറമന്നും സ്ീക്ർ അറിയിച്ചു. മോനസിക ഉ്ോസതെിനും, 
സംഘർഷം കുറയ്ക്കു്തിനുമുള്ള ആ്ിൽ രക്ഷിതോക്ൾക്കുള്ള 
കുടുംബ കൗൺസി�ിങ് സംവിധോനവം ഒരുക്കും. ലകോവിഡ് 19 
സമൂഹവ്ോപനം തടയോനുള്ള വിവിധ പദ്തികൾ ആസൂത്രണം 
റചയ്് നട്ി�ോക്ിവരികയോറണന്നും സ്ീക്ർ വ്ക്മോക്ി. 
പകൽ സമയം വിെിക്ോവ് നിയമസഭ റഹൽപ് റഡസ് ക് 
നമ്പറുകൾ- 0471- 2512160, 2512674
9447412853
9497171040
9497849643
രോത്രി (6 പി.എം - 7 എ.എം.) വിെിക്ോവ്                                                                         
റഹൽപ് റഡസ് ക് നമ്പറുകൾ  
0471 2513014
9746460051
9745518845
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കുഞ്ഞുടുപ്കൾ 
 റമഡിക്ൽ  ലറ്ോറുകൾ വഴി  വിതരണം 

റചയ്ം. റതരുവനോയ്കൾക്് ഭക്ഷണം 
ഉറ്ോക്ണം. അതിഥി റതോഴി�ോെികൾക്് 

ഭക്ഷണം ഉറ്ോക്കും.�ോരീരിക അക�ം, 
സോമൂഹിക ഒരുമ എ്തോകണം 
നമ്മുറട ശ്രദ്. സർക്ോർ ഒ്മ്;                                       

മു്ിൽതെറ്യണ്്.                                       

പിണറായി വിജയൻ
 മുഖ്മന്ത്രി  ലകരെം

     
റമോഴിമുഴക്ം

(...ശേഷം ശപജ് 2)
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ലരോഗിയറട റട്് മോ്് സഹിതം വിവരങ്ങൾ നല്ി, ലരോഗസോധ്തയള്ളവറര 
കറണ്തെോനും ലവണ് മുൻകരുതലകൾ എടുക്ോനും ലകരെതെിന് കഴിയന്നുണ്് 
എ്ത് വരും ദിവസങ്ങെിൽ നിർണോയകമോയ കോര്മോണ്. 
 നമുക്റിയോം ലകരെം ലപോറ� ഒരു സംസ്ഥോനതെ് നിത്ജീവനതെിന് വഴി 
കറണ്ലതെണ്്വരോയ കർഷകരും റതോഴി�ോെികളമോണ് ഏററയം. വഴിലയോര 
ക്ച്വടം മുതൽ മൾട്ിലേക് സ് തിലയ്റുകൾ വറരയം പ്രതിസന്ിയി�ോകുന്നു. 
റക.എസ്.ആർ.ടി.സി മുതൽ ഓലട്ോചരൈവർമോർ വറര സോമ്പതെികബോധ്തറയ 
ലനരിലടണ് അവസ്ഥയണ്്. ഉത്സവോലഘോഷങ്ങൾ ഉലപക്ഷിക്റ്ടുലമ്പോൾ ലരോഗം 
തടയോനോവറമ്ത് ആ�്വോസമോറണങ്ിലം ഈ ഉത്സവങ്ങറെ ആശ്രയിച്് കഴിയ് 
വഴിവോണിഭക്ോറരയം ക�ോകോരന്ോറരയം ആ�ങ്കൾ വിറട്ോഴിയ്ി്ല്ോ. 
പ്രെയതെിന് ല�ഷം വീണ്ം റകോലറോണയറട നിയന്ത്രണങ്ങെിൽ സോമ്പതെികമോന്ദ്ം 
പിടിമുറുക്കുലമ്പോഴുള്ള ജനങ്ങളറട പ്രതിസന്ിറയ വകവയ്കോറത ഒരു ജനോധിപത് 
ഭരണകൂടതെിന് ലസഫ്്ിറയക്കുറിച്് സംസോരിക്ോനോകി്ല്ോ.  മുഖ്മന്ത്രിയറട 
സോമ്പതെിക പോലക്ജ് പ്രഖ്ോപനം ആ�്വോസം മോത്രമ്, ലരോഗറതെ റചറുക്ോനുള്ള 
ആത്മവി�്വോസം കൂടിയോണ് തരു്ത്. വിലദ�ത്തുനിന്നു വരു്വറര പ്രലത്കം 
ശ്രദ്ിക്ണം എന്നു പറയലമ്പോഴും വിലദ�ികലെോട് �ത്രുക്ലെോറട് ലപോറ� 
റപരുമോറരുത് എ്് പറയ്തിറ� ആ കരുതൽ, ലരോഗിറയ ലചർത്തു പിടിച്് 
ലരോഗറതെ തുരതെോനുള്ള ആ ആർജ്ജവമോണ് ലകരെതെിറ� ആലരോഗ്വകു്ിററെ 
�ക്ി. 

 ഏറതോ്ിലനയം വെറര ലപോസി്ീവോയി ഏറ്ടുക്കു്വരോണ് മ�യോെികൾ എ്് 
നിസ്ം�യം പറയോം. അതിനോ�ോണല്ോ ല�ോകതെിററെ ഏത് ലകോണിൽ ലപോയോലം 
മ�യോെി അവിടുറതെ ആെോയി ജീവിച്ചു കോണിക്കു്ത്. കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ിടയിലം 
പരസ്ര സഹകരണതെിനും ജോതിമത ലഭദറമലന്യള്ള കരുത�ിനുമുള്ള അവസരമോയി 
പ്രെയറതെ കോണോനോണ് മ�യോെികൾ ശ്രമിച്ത്. ഭീതിയെവോക്കു്തും മനുഷ്ത്വ 
വിരുദ്വമോയ അഭിപ്രോയ പ്രകടനങ്ങൾ ഉറണ്ങ്ിലം അതിലപരി റകോലറോണ 
റകോണ്വ് സോമൂഹിക സോംസ് കോരിക സോമ്പതെിക പ്രതിസന്ികളറട ന് 
വ�ങ്ങൾ കോണോനുള്ള ആ�ോവഹമോയ ഒരു സമീപനം ഉണ്്. ആചോരങ്ങളലടയം 
പരസ്ര മത്സരങ്ങളലടയം ജീവിത റനലട്ോട്ങ്ങളലടയം നിരർത്ഥകതറയ 
ലബോദ്്റ്ടുതെോൻ റകോലറോണയ്കോറയന്നും ഗതോഗതവം വ്വസോയവം കുറഞ്് 
പരിസ്ഥിതിക്് അനുകൂ�മോകുന്നുറവന്നുറമോറക്യള്ള ലരേോളകൾ ഒരു തരതെിൽ ഏത് 
പ്രതിസന്ിലയയം ലനരിടോനുള്ള മ�യോെിയറട കരുതെിറനയോണ് കുറിക്കു്ത്. 
ആ കരുതെോണ് നമ്മൾ റപോതുപ്രവർതെകരിലം ആംബു�ൻസ് ചരൈവർമോരിലം 
�ോബ് റടക് നീഷ്ൻമോരിലം ലഡോക്ടർമോരിലം നഴ് സ് മോരിലം ലപോ�ീസുകോരിലം 
ഐറസോല�ഷനി�ോവോൻ സ്വയം തയ്ോറോവ് ഓലരോരുതെരിലം ആലരോഗ്വകു്ിലം 
മുഖ്മന്ത്രിയിലം എ്ോം കോണു്ത്. അതിനോൽ തറ് സചധര്ം പറയോം - ഒരു 
ചങ്ങ�യിലം നറമ്മ തെയ്കോനോകി്. നമ്മൾ ചങ്ങ� റപോട്ിറച്റിയക തറ് റചയ്ം. 
നോം അതിജീവിക്കും,  

(...തുടർച്ച ശപജ് 1)

ലനോവൽ റകോലറോണ ചവറസ് 
സംബന്ിച്് ല�ോകോലരോഗ് 
സംഘടനയറട മു്റിയി്് 

�ഭിച്യടൻ സംസ്ഥോന സർക്ോർ കരുതൽ 
നടപടികളം മുറ്ോരുക്ങ്ങളം നടത്തുകയം 
യദ്കോ�ോടിസ്ഥോനതെിൽ മോർഗ്ഗനിർലദേ�ങ്ങളം 
ലരോഗപ്രതിലരോധതെിനുള്ള രൂപലരഖകളം 
തയ്ോറോക്കുകയം റചയ്തു.  ലകന്ദ്ര സർക്ോരിററെ 
പകർച്വ്ോധി വിഭോഗവമോയി ബന്റ്ട്് പ്രതിലരോധ 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്ോവ�്മോയ നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചു.  ചചനയിൽ നിന്നുള്ള വോർതെ 
വന്നു തുടങ്ങിയല്ോൾതെറ് സംസ്ഥോനത� 
ദ്രുതകർമ്മലസന ലയോഗം ലചർ്് ലരോഗനിരീക്ഷണം, 
�ലബോറട്റി നിരീക്ഷണം, ചികിത്സോമോർഗ്ഗലരഖ, 
പരി�ീ�നതെിനുള്ള മോർഗ്ഗലരഖകൾ, അവലബോധ 
പ്രവർതെനതെിനുള്ള മോർഗ്ഗലരഖകൾ എ്ിവ 
തയ്ോറോക്ി ജി്കൾക്് നൽകി.
  നിരവധി മ�യോെികൾ ചചനയിൽ പഠനതെിനും 
ലജോ�ിക്കും മറ്റുമോയള്ള സോഹചര്തെിൽ ലനോവൽ 
റകോലറോണ ചവറസ് ബോധിച് ആറരങ്ിലം 
ചചനയിൽ നി്് വ്ോൽ അത് ഇവിറട 
വ്ോപിക്ോനുള്ള സോദ്്ത കണക്ിറ�ടുതെോയിരുന്നു 
ഈ മുറ്ോരുക്ങ്ങൾ.  തിരിച്ചു വരു് ആെിററെയം 
അവരുറട ബന്ധുക്ളറടയം റപോതുജനങ്ങളറടയം 
ജീവൻ രക്ഷിക്ോനുള്ള മുറ്ോരുക്മോണ് 
ആലരോഗ്വകു്ിററെ ലനതൃത്വതെിൽ എടുതെത്.  
ലസോഷ്ൽ മീഡിയ ഉൾറ്റടയള്ള മോധ്മങ്ങൾ വഴി 
വ�ിയ ലബോധവൽക്രണ പ്രവർതെനങ്ങെോണ് 
നടതെിയത്.  കൂടോറത ചചനയിൽ നിന്നും 
മടങ്ങിവ്വർ അതത് റമഡിക്ൽ ഓഫീസറുമോയി 
ബന്റ്ടോൻ നിർലദേ�ം നൽകി.  നിപ ചവറസ് 
അതിജീവിച്ത് സംസ്ഥോനതെിന് മുറ്ോരുക്ങ്ങൾ 
നടത്തു്തിൽ നിർണ്ോയകമോറയ്് ആലരോഗ് 
വകുപ്മന്ത്രി അറിയിച്ചു.  പ്രതിലരോധ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
2020 ജനുവരി 18 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥോനതെ് 
ജോഗ്രതോ നിർലദേ�ം പുററ്ടുവിച്ചു.
 ലകരെതെിറ� എയർലപോർട്ടുകൾ ലകന്ദ്രീകരിച്് 
നിരീക്ഷണം �ക്മോക്ി.  എറന്തങ്ിലം ലരോഗ 
�ക്ഷണങ്ങൾ കണ്ോൽ അവറര പ്രലത്കമോയി 
നിരീക്ഷിക്ോൻ തീരുമോനിച്ചു. 
ലനോവൽ റകോലറോണ ചവറസ് പ്രതിലരോധം 
�ക്ിറ്ടുത്തു്തിനോയി ആലരോഗ് വകു്് 
മോർഗ്ഗനിർലദേ�ങ്ങളം  ല�ോകോലരോഗ്സംഘടന 
അംഗീകരിച് ചികിത്സോ മോനദണ്ഡങ്ങളം 
പുറതെിറക്ി. ലരോഗം സ്ഥിരീകരിക്കു്തിനു 
മുലമ്പതറ് സംസ്ഥോനത�തെിൽ ലറ്്് കൺലരേോൾ 
റമും, ജി്ോ കൺലരേോൾ റമും സജ്ജമോക്ിയിട്ടുറണ്ന്നും 
ആലരോഗ്വകു്് പ്രിൻസി്ൽ റസക്രട്റിയറട 
ലനതൃത്വതെിൽ ദിവസവം ലയോഗം കൂടിയോണ് 
ഓലരോ ദിവസറതെയം പ്രവർതെനം 
ഏലകോപി്ിക്കു്റതന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 
നിരീക്ഷണതെിലള്ളവറര തലദേ�സ്വയംഭരണ 
സ്ഥോപനങ്ങളറട സഹോയലതെോറട കുടുംബോലരോഗ് 
ലകന്ദ്രങ്ങളറട കീഴി�ോക്ി വിഭജിച്ോണ് നിരീക്ഷണം 

ക്രമീകരിച്ിട്ടുെെത്. 
 ടിവി, ലറഡിലയോ, പത്രങ്ങൾ, ലസോഷ്ൽ 
മീഡിയ, സിനിമോതീലയ്ർ, ററയിൽലവലറ്ഷൻ 
എ്ിവിടങ്ങെിലൂറട പരസ്ം, �ഘു വീഡിലയോകൾ 

എ്ിവ വഴി ലബോധവത്കരണ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
നടതെിവരു്തോയം റമഡിക്ൽ ലകോലെജുകെിലം 
ജി്യിറ� പ്രധോന ജനറൽ, ജി്ോ ആശുപത്രികെിലം 
റകോലറോണ ചവറസ് ഒ.പി.യം ഐറസോല�ഷൻ 
വോർഡുകളം തയ്ോറോക്ിയതോയം മന്ത്രി അറിയിച്ചു.   
എ്ോ ആശുപത്രികെിലം അണുന�ീകരണ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമോക്ി.  മോസ് ക്, 
ചകയറ, സുരക്ഷോ കവചങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
വ്ക്ിഗത സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ 
എ്ിവ �ഭ്മോക്ോൻ റക.എം.എസ്.സി.എൽ.-റന 
ചുമത�റ്ടുതെി.  ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുറട 
രക് സോമ്പിളകൾ പൂറനയിറ� ലദ�ീയ 
ചവലറോെജി �ോബില�ക്് അയച്ചു.
 എയർലപോർട്ടുകൾ, സീലപോർട്ടുകൾ എ്ിവ 
ലകന്ദ്രീകരിച്് റഹൽതെ് ഓഫീസർമോർ പ്രോഥമിക 

പരില�ോധന നടത്തുകയം  ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങൾ 
ഉള്ളവറര ഐറസോല�ഷൻ വോർഡുകൾ 
സജ്ജമോക്ിയിട്ടുള്ള ആശുപത്രിയില�ക്് 
അയയ്ക്കുകയം ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങൾ ഇ്ോതെവർക്് 
ലബോധവത്കരണം നൽകുകയം 28 ദിവസം 
വീടുകെിൽ തറ് നിരീക്ഷണതെിൽ കഴിയോനുള്ള 
സംവിധോനം ഏർറ്ടുത്തുകയം റചയ്തോയി മന്ത്രി 
അറിയിച്ചു.  തിരുവനന്തപുരം വിമോനതെോവെതെിൽ 
സർവയ�ൻസ് സംവിധോനം ആരംഭിക്കുകയം 4 
റമഡിക്ൽ ഓഫീസർമോലരയം 6 പോരോറമഡിക്ൽ 
ജീവനക്ോലരയം നിലയോഗിക്കുകയമുണ്ോയി.  
റകോലറോണ ലരോഗം ബോധിച് വിദ്ോർത്ഥി യോത്രയിലം 
മറ്റും ബന്റ്ട്ിട്ടുള്ളവരുറട  �ിറ്് തയ്ോറോക്ി 
അവറര നിരീക്ഷണതെിൽ വയ്കോനും തീരുമോനിച്ചു.   
 ലനോവൽ റകോലറോണ സ്ഥിരീകരിച് ദിവസം 
ആലരോഗ്വകു്് മന്ത്രിയറട അദ്്ക്ഷതയിൽ 
തലദേ�സ്വയംഭരണം, വിദ്ോഭ്ോസം, കൃഷി, ആലരോഗ്ം,  
ലപോ�ീസ് എ്ീ വകുപ്കളറട മന്ത്രിമോറരയം  
സ്വകോര്ആശുപത്രികറെയം ഉൾറ്ടുതെി തൃശൂർ 
റമഡിക്ൽ ലകോലെജിൽ ഉ്തത� ലയോഗം 
വിെിച്ചുലചർക്കുകയം സ്വകോര് ആശുപത്രികളറട 
പങ്ോെിതെം ഉറപ്വരുതെി പ്രതിലരോധ 

പ്രവർതെനങ്ങൾ നടത്തുകയമുണ്ോയി. രണ്ോമറതെ 
ലകസ് ആ�പ്ഴയിൽ സ്ഥിരീകരിച്തിറനത്തുടർ്് 
ആ�പ്ഴയിലം പ്രലത്ക ലയോഗങ്ങൾ ലചർ്് 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ഏലകോപി്ിച്ചു. 
 ലരോഗ�ക്ഷണങ്ങലെോ എറന്തങ്ിലം 
സം�യങ്ങലെോ ഉറണ്ങ്ിൽ ബന്റ്ടോനോയി 
ദി� 1056 (ലടോൾഫ്ീ) 0471 255 2056 എ് 
നമ്പരുകളം അതത് ആശുപത്രികെിറ� 
ലനോഡൽ ഓഫീസർമോരുറട ലഫോൺ നമ്പരുകളം 
നൽകിയിട്ടുണ്്.

sImtdmW sshdkv _m[ t\cnSm³ kwØm\w kpkÖw  
ചൈനയിൽ പപാട്ിപ്പുറപപെട്് ശ�ാകത്ിന് ഭരീഷണിയുയർത്തുന്ന ശനാവൽ പകാശറാണ ചവറസ് (ശകാവിഡ്-19  

ചവറസ്) ശകരളത്ിലം റിശപൊർട്ടു പൈയ്യപപെട് സാഹൈര്യത്ിൽ സംസ്ാനം സ്രീകരിച്ച മുൻകരുതലകളം 
നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളം സംബന്ിച്ച് ആശരാഗ്യവം സാമൂഹ്യനരീതിയും വനിത-േിശുവികസനവം വകുപ്പുമന്ത്രി  പക.പക.

ചേ�ജ ടരീച്ചർ 2020 പെബ്രുവരി 3 ന് ൈട്ം 300 പ്രകാരം സഭയിൽ പ്രസ്ാവന നടത്തുകയുണ്ായി. 
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ചിറയിൻകീഴ് നിലയോജകമണ്ഡ�തെിൽ ആരംഭിച് ഭരണഘടന 
പഠനലവദിയറടയം സൗജന് നിയമസഹോയലകന്ദ്രതെിററെയം 

ഉദ്ഘോടനം അഞ്ചുറതങ്ങ് റനടുങ്ണ് ശ്രീനോരോയണ റരേയിനിങ് ലകോലെജ് 
ഓഡില്ോറിയതെിൽ നടന്നു. 
 ഭരണഘടനയിലൂറട നി�വിൽ വ്ിട്ടുള്ള മൗ�ിക അവകോ�ങ്ങൾ സംബന്ിച്ചും 
ഭരണഘടനോ  സ്ഥോപനങ്ങളറട പ്രവർതെനങ്ങറെക്കുറിച്ചും ചിറയിൻകീഴ് 
നിലയോജകമണ്ഡ�തെിറ� ജനറങ്ങ റെ ലബോധവോന്ോരോക്കുക എ് ഉലദേ�്ലതെോടു 
കൂടിയം അതിലനോറടോ്ം മണ്ഡ�തെിറ� ജനങ്ങളറട നിയമപരമോയ തർക്ങ്ങൾക്് 
പരിഹോരം കറണ്ത്തു്തിനുകൂടി ഉപകോരറ്ടു്വിധം �നി, ഞോയർ 
ദിവസങ്ങെിൽ എം.എൽ.എ. ഓഫീസ് ലകന്ദ്രീകരിച്് പ്രവർതെിക്കു് റസറെർ 
ലഫോർ �ീഗൽ  എയ്ഡ് ഇൻ ചിറയിൻകീഴ് ലകോൺറ്ി്�വൻസിയറട ഓഫീസ്  
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് ഇലതോറട തുടക്മോയി. 
 ല�ോ ആൻറ് ജറ്ിസ് റിസർച്് ഫൗലണ്ഷററെ സഹോയലതെോടുകൂടിയോണ് 
പദ്തി നട്ി�ോക്കു്ത്. അടൂർ പ്രകോ�് എം.പി.യറട അദ്്ക്ഷതയിൽ ലചർ് 
ലയോഗം റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർ വി.��ി ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു.  ഉദ്ഘോടന ലയോഗതെിൽ 
വിവിധ നിയമവിദഗ്ധർ , ത്രിത� പഞ്ോയതെ് പ്രസിഡന്റുമോർ , വിവിധ ബോർ 
അലസോസിലയഷൻ പ്രസിഡന്റുമോർ, രോഷ്ടീയ സോമൂഹിക ലനതോക്ന്ോർ തുടങ്ങിയവർ 
പറങ്ടുത്തു.
 തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങെിൽ സൗജന് എൽ.എൽ.ബി. എൻരേൻസ് ലകോച്ിംഗ് 
കൂടോറത മണ്ഡ�തെിറ� കുടുംബശ്രീ പ്രവർതെകരുറടയം യവജനങ്ങളറടയം 
നിയമവിദ്ോർത്ഥികളറടയം റസിഡൻസ് അലസോസിലയഷൻ ഭോരവോഹികളറടയം 
സഹോയലതെോടുകൂടി 8 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകെിലം സംഘടി്ിക്കു് നിയമ 
അദോ�ത്തുകെിലം �ില്പ�ോ�കെിലം പറങ്ടുക്ോൻ റപോതുജനങ്ങൾക്് അവസരം 
�ഭിക്കും. 

'ൈിരി വരയിപ� കുഞ്ഞുമാണി' പ്രകാേനം പൈയ്തു
 മുൻ ധനമന്ത്രി റക.എം.മോണിറയക്കുറിച്ചുള്ള കോർട്ടൂണിറ്് ഹക്കുവിററെ 
കോർട്ടൂണുകളറട സമോഹരണം 'ചിരി വരയിറ�  കുഞ്ഞുമോണി' റഡപയൂട്ി 
സ്ീക്ർ പ്രകോ�നം റചയ്തു. റക.എം.മോണിറയ്്ിയള്ള നൂ്ിനോല്പതി�ധികം 
കോർട്ടൂണുകെോണ് സമോഹോരതെിലള്ളത്. കോർട്ടൂണിറ്് ഹക്കുവിററെ ഒൻപതോമറതെ 
കോർട്ടൂൺ സമോഹോരമോണിത്.

പതിറ്ാണ്ടുകളപട കാത്ിരിപെിപനാടുവിൽ ആ�പ്പുഴ ചബപൊസ് 
പൂർത്രീകരണഘട്ത്ിശ�ക്് കടക്കുകയാണ്. ഒരുപശഷേ ഇന്്യയിൽ  

ആദ്യമായിരിക്ാം കടൽതരീരത്ിലൂപട ഇത്ര നരീളം കൂടിയ െ് ചള ഓവർ 
ഉൾപപെപടയുള്ള ചബപൊസ് പൂർത്ിയാകുന്നത്.
 ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചബപൊസിപറെ 
നിർമ്ാണ ഘട്ങ്ങളിലണ്ായ നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാണ്  
ആ�പ്പുഴ ചബപൊസ് പൂർത്രീകരണഘട്ത്ിശ�ക്് എത്ിയിരിക്കുന്നത്. 
പതിറ്ാണ്ടുകൾ പകാണ്്  ചബപൊസ് നിർമ്ാണത്ിപറെ 15.3 % പ്രവൃത്ി 
നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നിടത്്,  ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിപ�ത്ി മൂന്ന് 
വർഷക്ാ�ം പകാണ്ാണ് പപാതുമരാമത്് വകുപെിപറെ ശനതൃത്ത്ിൽ 
ആപക പ്രവൃത്ിയുപട 96.5 % പൂർത്രീകരണത്ിശ�ക്് എത്ിച്ചത്.  
ചബപൊസിപറെ നിർമ്ാണത്തുകയുപട പകുതി വിഹിതം സംസ്ാന 
സർക്ാരാണ് വഹിക്കുന്നത്.
 പറയിൽശവ ശമൽപൊ�ങ്ങളപട നിർമ്ാണമാണ് ആ�പ്പുഴ ചബപൊസിൽ 
പൂർത്രീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന പ്രവൃത്ി. പറയിൽശവ ശമൽപൊ�വമായി 
ബന്പപെട്് പമയിറെനൻസ് ആറെ് സൂപെർവിഷൻ ൈാർജ്  ആയി 7.13 ശകാടി രൂപ 
അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്ിൽ തരീരുമാനപമടുക്കുന്നതിൽ പറയിൽശവ ശബാർഡിപറെ  
ഭാഗത്തുനിന്ം ഉണ്ായ കാ�താമസം പ്രവൃത്ിയുപട പൂർത്രീകരണത്ിന് 
തടസ്സമായി. ശമൽപൊ�ങ്ങളപട നിർമ്ാണവമായി ബന്പപെട്് 7.13 ശകാടി 
രൂപ അടയ്ക്കുവാൻ ആവേ്യപപെട്തിപറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ശകരള സർക്ാർ 
പറയിൽശവയ്ക് 2019 ഏപ്രിൽ 11 ന് തുക ചകമാറിയതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു 
ശേഷവം ഈ പ്രവൃത്ിയിൽ പറയിൽശവയുപട ഭാഗത്് നിന്ം കാ�താമസം 
ഉണ്ായി.
 2020 ജനുവരി മാസം അവസാനശത്ാപട ഒരു പറയിൽശവ ഓവർ 
ബ്ിഡ്ജിപറെ 5 ഗർഡറുകളം സ്ാപിച്ചിരുന്.  രണ്ാമപത് പറയിൽശവ 
ഓവർ ബ്ിഡ്ജ് സ്ാപിശക്ണ് സ്�ം ശനരിട്് സന്ദർേിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്ികൾ സമയബന്ിതമായി  പൂർത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 2020 ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനശത്ാപട ചബപൊസിപറെ  
മുഴുവൻ പ്രവൃത്ികളം പൂർത്രീകരിക്ാൻ കഴിയുപമന്നാണ് പ്രതരീഷേിക്കുന്നത്.
 പ്രവൃത്ി പൂർത്രീകരിക്ാൻ   സാശകേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 
സഹായകരമായ നടപടികൾ പറയിൽശവ ചകപക്ാണ്തിനുള്ള നന്ദി 
ശരഖപപെടുത്തുന്.
 പറയിൽശവ ഓവർ ബ്ിഡ്ജിപറെ ബാക്ിയുള്ള നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ികൾ 
എത്രയും പപപട്ന്ന് പൂർത്രീകരിച്ച് ആ�പ്പുഴയിപ� ജനങ്ങളപട ൈിരകാ� 
സ്പ്നമായ ആ�പ്പുഴ ചബപൊസ് ഉടൻ യാഥാർത്്യമാക്കും. 

തൃപ്പൂണിത്തുറയുപട ൈിരകാ� സ്പ്നമായിരുന് ചവക്ം ശറാഡിപറെ വികസനം. 
തിരശക്റിയ ഏറ്റുമാനൂർ- എറണാകുളം പാതയിൽ പൂശത്ാട് മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ 

എസ.്എൻ. ജംഗ്ഷൻ വപരയുള്ള 13.9 കിശ�ാമരീറ്ർ നാലവരിപൊതയാക്ാനുള്ള 
പദ്ധതി  കാൽ നൂറ്ാണ്ി�ധികമായി കട�ാസിലറങ്ങുകയായിരുന്.  നരീണ്കാ�പത് 
കാത്ിരിപെിപനാടുവിൽ  സ്പ്നം യാഥാർത്്യമാവകയാണ.്
 സംസ്ാന ബജറ്ിൽ  ചവക്ം ശറാഡ് വികസനത്ിനായി 300 ശകാടി 
രൂപ വകയിരുത്ിയശതാപടയാണ് നാടിപറെ ദരീർഘകാ�ാവേ്യത്ിന് ജരീവൻ 
വച്ചത.്  22 മരീറ്റായി ശറാഡ് വികസിപെിക്കുശ്ാൾ ഏകശദേം 30 ഏക്ർ 
സ്�ശമപറ്ടുശക്ണ്ി വരും. വിേദമായ എസ്റിശമറ്് തയ്യാറാക്ിയശപൊൾ 
പൈ�വ് 672.67 ശകാടിയായി ഉയർന്. പദ്ധതിക്ായി ഏപറ്ടുശക്ണ് സ്�ം 
ഇതിശനാടകം അതിർത്ി നിശ്ചയിച്ച് കല്ിട്ടു തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശറാഡ് വികസനം 
യാഥാർത്്യമാവാൻ കാ�താമസമില്ാപത സ്�ശമപറ്ടുശക്ണ്തുണ്്.  ചവക്ം 
ശറാഡ് വികസനത്ിന് സ്�ശമപറ്ടുക്ാൻ  കിെ്ബി ശബാർഡ്  അനുമതി 
നൽകിക്ഴിഞ്ഞു.  സ്�ശമപറ്ടുക്ാനാവേ്യമായ 450 ശകാടി രൂപയാണ് 
അനുവദിച്ചത.് തൃപ്പൂണിത്തുറയുപട വികസന ൈരിത്രത്ിപ� സുപ്രധാന 
മുഹുർത്മാണിത.് തൃപ്പൂണിത്തുറ പറയിൽശവ ശസ്റഷനിശ�യ്ക് പമശരോ പറയിൽ 
നരീട്ടുന്നതിന് 356 ശകാടി രൂപ അനുവദിക്പപെട്തിന് പിന്നാപ� ചവക്ം 
ശറാഡ് വികസനത്ിനും  അംഗരീകാരം �ഭിക്കുശ്ാൾ വികസന നിറവി�ാണ് 
തൃപ്പൂണിത്തുറ.

ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുഡെ ഡപ്ൊതുപ്രടിപ്ൊെടികൾ
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സ്വോതന്ത്ര്തെിന് ല�ഷമുള്ള ഏ്വം ഇരുണ് 
കോ�തെിലൂറടയോണ് നമ്മുറട രോജ്ം കടന്നു 

ലപോകു്ത്.  പൗരത്വതെിററെ  അടിസ്ഥോനം മതമോറണ്്    
പ്രഖ്ോപിക്കു് ഭീതിജനകവം ആസുരവമോയ ഒരു 
കോ�തെോണ്    നോം ജീവിക്കു്ത്.  1955 റ� ഇന്ത്ൻ 
പൗരത്വ നിയമതെിൽ ലഭദഗതി വരുതെിറക്ോണ്് 
പോക്ിസ്ഥോൻ, അഫ്ഗോനിസ്ഥോൻ, ബംഗ് െോലദ�് എ്ീ 
രോജ്ങ്ങെിൽ  നിന്നും 2014  ഡിസംബർ 31  ന് മുമ്പ് 
ഇന്ത്യില�ക്് കുടിലയറിയ   മുസ് �ീങ്ങൾ ഒഴിറകയള്ള 
ആറ്  നയൂനപക്ഷ വിഭോഗങ്ങൾക്് ഇന്ത്ൻ പൗരത്വം 
നൽകോനുള്ള ലകന്ദ്ര സർക്ോരിററെ തീരുമോനം ഇന്ത്റയ  
ഒരു മതോധിഷ്ിത രോജ്മോക്കു്തിനുള്ള   സംഘപരിവോർ 
ഗൂഡോല�ോചനയറട ആദ് ചുവട് വയ്പോണ്്.
 ഇന്ത്റയ ഇന്ത്യോയം നറമ്മ ഇന്ത്ോക്ോരോയം 
നി�നിർത്തു്ത് നമ്മുറട ഭരണഘടനയോണ്. ഭരണഘടന 
തുടങ്ങു്ത് തറ്  'We the people of India '    എ്   
വോചകതെി�ോണ് . ഒരിന്ത്ോക്ോരററെ ജീവിതതെിററെ 
അടിസ്ഥോന  പ്രമോണമോണത്.      'We'    അഥവോ 'നമ്മൾ'   
എ്തിറന ഇ്ോതോക്ി അതിന് പകരം  'നമ്മളം 
അവരും'  എ് ദ്വന്ദ്വ  (duality ) റതെ   സൃഷ്ടിക്കുക 
എ്തോണ് ഈ നിയമനിർമ്മോണതെിററെ യഥോർത്ഥ 
ഉലദേ�്ം.  ഇവിറട  റവല്ലുവിെി ലനരിടു്ത് ഭരണഘടന  
തറ്യോണ് .  ഭരണഘടന റവല്ലുവിെി   ലനരിടുക എ്ോൽ 
നോലമോലരോരുതെരുറടയം ജീവിതം  റവല്ലുവിെി  ലനരിടുന്നു 
എ്ോണർത്ഥം.   ഇന്ത്ക്ോരോയി ജീവിക്ോനുള്ള നമ്മുറട 
മൗ�ികോവകോ�ം  സംഘപരിവോർ നിയന്ത്രണതെിലള്ള 
ലമോദി സർക്ോർ കവർറ്ടുക്കുകയോണ്.      
 പൗരത്വ ലഭദഗതി ബിൽ അവതരി്ിച്ചുറകോണ്്്്്     
ല�ോക്സഭയിൽ  ലകന്ദ്ര  ആഭ്ന്തര മന്ത്രി നടതെിയ 
പ്രസംഗം  രോഷ്ടതെിററെ  നി�നിൽ്ിറനക്കുറിച്ചുള്ള  
നമ്മുറട ആ�ങ്കൾ കൂടുതൽ വെർത്തുകയോണ്. 
വെറര നിരോ�ലയോടും ഭീതിലയോടും  ദു:ഖലതെോടും  
കൂടിയോണ് ആഭ്ന്തര മന്ത്രിയറട  പ്രസംഗം  ഞോൻ 
ലകട്ത്. ചരിത്രതെി�ോദ്മോയി  ലകന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിറ� 
ഒരു മന്ത്രി,  ഒരു നയൂനപക്ഷ  മത വിഭോഗതെിററെ  എണ്ം 
കൂടു്തിറനക്കുറിച്് ല�ോക്സഭയിൽ  പ്രസംഗതെിനിറട  
ആ�ങ്റ്ടുന്നു. മറ്ോരു മത വിഭോഗതെിററെ  
എണ്ം കൂടോതെതിൽ  നിരോ�റ്ടുന്നു. എത്രലയോ 
വർഷം പോർ�റമറെിൽ അംഗമോയിരു്യോെോണ് 
ഞോൻ.ഇല്വറര ഒരു മന്ത്രിയം പോർ�റമറെിൽ 
ഇതെരതെിറ�ോരു  പ്രസംഗം നടതെിയിട്ി്.  
  ജനോധിപത്വം മലതതരത്വവം  ഇരട്റപ് 
മക്െോറണ്ോണ് പണ്ഡി്് റനഹ്റു എല്ോഴും 
പറയോറുണ്ോയിരു്ത്.  ഒരു ജനോധിപത് സമൂഹം 
നി�നിൽക്ണറമങ്ിൽ മലതതരത്വം അതിൽ 
സ്വോഭോവികമോയി  ഇഴുകിലച്രണം. അ്ോറത 
ജനോധിപത്തെിന് നി�നിൽ്ി്. ഇന്ത  ്ഒരു 
ജനോധിപത് രോജ്മോയി നി�നിൽക്ണറമങ്ിൽ   
അതിന്   മലതതരമോയ ഒരു സോമൂഹ്ഘടന 
അത്ോവ�്മോണ്. രോജ്റതെ ഏകോധിപത്തെില�ക്് 
റകോണ്്   ലപോകണറമ്ോഗ്രഹിക്കു്വർ  ആദ്ം 
തകർക്കു്ത്  മലതതര സംവിധോനറതെയോണ്. 
കോരണം,  മലതതരത്വം ഇ്ോതോയോൽ ജനോധിപത്ം  
കരയ്ക് പിടിച്ിട് മീനിറനല്ോറ� സ്വോഭോവികമോയി 
ഇ്ോതോകും.  സംഘപരിവോറിററെ  പ്രഥമവം  പ്രധോനവമോയ  
�ക്ഷ്വം അത് തറ്യോണ്.  ഇന്ത്യറട  മലതതര   
ചട്ക്കൂട് തകർതെോൽ  ആർ. എസ് .എസ്. റവറുക്കു്, 
ജനോധിപത്ം   എ് സങ്ൽപം   തനിറയ ഇ്ോതോയി  
ലപോകുറമ്വർക്റിയോം.
 റപരുംനുണകളറട ഹിമോ�യമോണ്   
പോർ�റമറെിനകത്തും  ബി.റജ.പി. സൃഷ്ടിച്ത്. രോജ്റതെ 
മതോടിസ്ഥോനതെിൽ വിഭജിച്ത്  ലകോൺഗ്രസോറണ്  
പച്ക്ള്ളം  ഒരു ഉളപ്മി്ോറത   പോർ�റമറെിൽ അമിത് 
ഷോ തട്ിവിടുകയോയിരുന്നു.  ദ്വിരോഷ്ട വോദം ആദ്മു്യിച്ത്്    
ആർ.എസ.് എസിററെയം ബി. റജ. പിയറടയം   

പൂർവ്ികനോയ ഹിന്ദുമഹോസഭയോയിരുന്നു.      1923 ൽ 
എഴുതിയ  'ഹിന്ദുത്വ' എന്നു ലപരുള്ള   പ്രബന്തെിൽ  
വി.ഡി.സവർക്ർ ആണ് ആദ്മോയി ഹിന്ദുക്ളം 
മുസ് �ീങ്ങളം രണ്് രോഷ്ടങ്ങെോറണ്് പ്രഖ്ോപിച്ത്. 1925 
ൽ സ്ഥോപിതമോയ ആർ. എസ.് എസ.് ആകറട്  ഹിന്ദുരോഷ്ടം 
എ് തങ്ങളറട ആ�യം പകർതെിയത്്് സവർക്റുറട 
ഈ പ്രബന്തെിൽ നിന്നുമോയിരുന്നു. അതിന്  കൃത്ം 
പതിനോറ് വർഷങ്ങൾക്് ല�ഷം മുഹമ്മദോ�ി ജി് ഹിന്ദു 
മഹോസഭയറട  ഈ   ആ�യം  ഏറ്ടുത്തു.   ആൾ 
ഇന്ത്ോ ലകോൺഗ്രസ് കമ്മി്ി അവസോനനിമിഷം വറര 
ദ്വിരോഷ്ടവോദതെിന് എതിരോയിരുന്നു.  ഹിന്ദുക്ളം മുസ്ീങ്ങളം  
ഇന്ത്റയ് �രീരതെിറ�   രണ്് കണ്ണുകെോണ്്്.   ഒരു  
കണ്ിന്  എങ്ങിറന മറ്ോരു കണ്ിററെ �ത്രുവോകോൻ  
കഴിയം   എ്ോണ് ഗോന്ിജി  ലചോദിച്ത്്്.
 മതറതെ പൗരത്വവമോയി  ബന്റ്ടുത്തു്ത് 
ഇരുണ് കോ�ലതെക്കുള്ള  തിരിച്ചുലപോക്ോണ്.   
മതമുള്ളവനും മതമി്ോതെവനും ഇന്ത്ൻ പൗരനോയി 
തു�്ോവകോ�ലതെോറട ജീവിക്ോൻ  കഴിയ് ഒരു 
പോരമ്പര്മോണ്    നമുക്കുള്ളത്.  എ്ോൽ  മൂ്്്് 
രോജ്ങ്ങെിൽ നി്്്് മോത്രം  കുടിലയറു്  മുസ് �ീങ്ങൾ 
അ്ോതെ ജനവിഭോഗങ്ങൾക്്  ഇന്ത്ൻ പൗരത്വതെിന് 
അർഹതയണ്്്് എ്് പറയലമ്പോൾ  ഇതോദ്മോയി  ഒരു 
നിയമതെിലൂറട ഇന്ത്യിറ� ജനങ്ങറെ   മുസ് �ീങ്ങൾ  
എന്നും മുസ് �ീമ്ോതെവർ എന്നും ലവർതിരിക്കുകയോണ്.    
'Indianness'  എ് സങ്ൽ്മിവിറട ലചോദ്ം 
റചയ്റ്ടുകയോണ്.  ഇന്ത്യറട മഹതെോയ സ്വോതന്ത്ര് 
സമരറതെയോണ് ആ സമരം ഉയർതെിയ മഹതെോയ  
ആ�യങ്ങറെയോണ്്് ലമോദിയം അമിത്ഷോയം കൂടി  ഈ 
ഒ്  ബി്ിലൂറട റദേ് റചയ്ത്്.  
 1948 ൽ ഇസ്ോലയൽ രൂപീകരിച്ല്ോൾ  
ല�ോകറമങ്ങുമുള്ള ജൂതൻമോർക്് ഇസ്ോലയ�ില�ക്് 
കുടിലയറോം എ്് അവിടുറതെ സയണിറ്് ഭരണകൂടം  
ആഹ്വോനം  റചയ്തു.  അലത സ്വരവം ഭോവവം നി�പോടുമോണ് 
ഇന്ത്യിറ� ബി റജ പി ഭരണകൂടതെിനുള്ളത്. 
ഇസ്ോലയൽ ലമോഡ�ിൽ ഒരു  ഹിന്ദുരോഷ്ടമോണ് ആർ. 
എസ.് എസിററെയം സംഘപരിവോർ സർക്ോരിററെയം 
സ്വപ്ം. രോജ്ം എ്ത്  ഭൂമി �ോസ്ത്രപരമോയ അതിരുകെ്, 
മറിച്്്് സംസ് കോരമോണ് എ്് ആർ.എസ് .എസ.്് 
നിരന്തരം പറയ്ത്് ഈ  ഇസ്ോലയൽ മോതൃക 
മു്ിൽ കണ്റകോണ്ോണ്.  ല�ോകറമങ്ങുമുള്ള ജൂതർക്്് 
ഇസ്ോലയൽ ലപോറ� ല�ോകറമങ്ങുമുള്ള  ഹിന്ദുക്ൾക്്് 
ഇന്ത്.  അത് ഒരിക്ലം അനുവദിക്രുത്. 
 ആദ്ം അവരുറട മു്ിറ� മോതൃക  ഹി്് �റുറട  
നോസി ജർമനിയോയിരുന്നു.  ജർമനി തകർ്ല്ോൾ 
ഇസ്ോലയ�ിൽ അവർ തങ്ങളറട പുതിയ മോതൃക 

കറണ്തെി. രണ്് ദിലനോസറുകൾ മോത്രം വോഴു്  
ജുറോസിക് പോർക്്്്  എ്ോണ്് ലമോദി- അമിത് ഷോ   
ഭരണറതെ  രോജ്സഭയിൽ ലകോൺഗ്രസ് ലനതോവ്്  
കപിൽ സിബൽ വില�ഷി്ിച്ത്്.     ദിലനോസറുകൾ 
വം�നോ�ം വ് ജീവികെോണ്. അവയറട ലഫോസിലകൾ 
ഇല്ോൾ കോഴ്ചബംഗ് െോവകെിൽ മോത്രലമയള്ളു.   2024  
കഴിയലമ്പോൾ ലമോദിയം അമിത്ഷോയം മുല്ോട്് വയ്ക്കു്  
രോഷ്ടീയതെിററെ ലഫോസിലകറെ   നമുക്്  ചരിത്രതെിററെ 
കോഴ്ചബംഗ് െോവിൽ ലപോയി  മോത്രം കോണോൻ കഴിയണം.   
എങ്ങറനയോണ്  ഐതിഹോസികമോയ ലപോരോട്തെിലൂറട 
ഈ ദിലനോസറുകെിൽ നി്്  നമ്മുറട രോഷ്ടറതെയം 
അതിററെ ജീവനോഡികെോയ മലതതരത്വറതെയം, 
ജനോധിപത്റതെയം നമ്മൾ  രക്ഷിച്റത്് പുതിയ 
ത�മുറയ്ക്  പറഞ്ഞുറകോടുക്ണം. 
 എന്തുറകോണ്ോണ് ഇവർ രോജ്റതെയം ജനങ്ങറെയം 
മതോടിസ്ഥോനതെിൽ വിഭജിക്കുകയം  പരസ്രം വിലദ്വഷം 
വെർത്തുകയം റചയ്്ത്്?    ഇന്ത്യിറ� ജി.ഡി.പി. 
സർവ്കോ� തകർച്യി�ോണ്. കഴിഞ് വർഷം ഒരു 
ലകോടി ആളകൾക്ോണ് റതോഴിൽ നഷ്ടറ്ട്ത്. ലനോട്്  
നിലരോധനറതെത്തുടർ്് ഇന്ത്യിറ� 80 �തമോനം   
ആളകൾ ലജോ�ിറയടുക്കു്  അസംഘടിത ലമഖ� തകർ്് 
തരി്ണമോയി. വി�ക്യ്ം പതെ് വർഷതെിനിറട 
ഏ്വം ഉയർ് നി�യി�ോയി.   നഗരങ്ങളം ഗ്രോമങ്ങളം 
ഒരുലപോറ� ദരിദ്മോയി. എ്ോ ലമഖ�കളം അലമ്പ തകർന്നു.  
വോഹനവിപണി   കുതെറന ഇടിയ് അവസ്ഥയോയി.  
രോഹുൽ  ബജോജിറനല്ോലള്ള ഒരു വ്വസോയിക്്് 
പരസ്മോയി റപോട്ിറതെറിലക്ണ് അവസ്ഥ  വന്നു. 
ജി.എസ്.ടി. നികുതി വരുമോനം പ്രതീക്ഷിച്തിലം 40% 
തോറഴ നിൽക്കുന്നു (നവംബർ വറര) ഇതിനിടയിൽ 1.45 
�ക്ഷം ലകോടി രൂപ  ലകോർ്ലറ്് നികുതിയിെവിലൂറട 
നഷ്ടമോയി. ലനോട്ടുനിലരോധനവം ജി.എസ്.ടി.യം 
ഉണ്ോക്ിയ തിരിച്ടിയം  കോർഷികലമഖ�യറട 
തകർച്യം കൂടിയോയല്ോൾ     രോജ്ം തകർച്യറട 
വക്ിറ�തെി. ഇതിറനറയോറക് ലനരിടോൻ ലമോദി- അമിത് 
ഷോ കൂട്ടുറകട്ിററെ കയ്ിൽ ഒറരോ് ആയധലമയള്ളു. 
അതോണ് മതതെിററെ ലപരിലള്ള വിഭജനം. മതതെിററെ 
ലപരിൽ രോജ്റതെയം ജനങ്ങറെയം വിഭജിക്കുക 
എ്ോൽ രോജ്തെിന് തീ റകോടുക്കുക എ്ോണർത്ഥം.  
രോജ്തെിന് തീ റകോടുതെ് കോത�ോയ പ്രശ്നങ്ങെിൽ നി്് 
ഒെിലച്ോടോനോണ് ലമോദി- ഷോ കൂട്ടുറകട്് ശ്രമിക്കു്ത്.
 രോജ്ം മുഴുവൻ   പൗരത്വ ബി്ിറനതിറര വ�ിയ 
പ്രലക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയോണ്.   ഇന്ത്ോക്ോരോയി 
ജീവിക്ോനുള്ള  നോലമോലരോരുതെരുറടയം അവകോ�റതെ 
ആരുറടയം കോൽക്ീഴിൽ വയ്കോൻ  തയ്ോററ്് 
വ�ിയ പ്രഖ്ോപനം കൂടിയോണ്   വടക്് കിഴക്ൻ 
സംസ്ഥോനങ്ങെിലം   രോജ്തെിററെ മ്് പ� ഭോഗങ്ങെിലം 
ഈ  ബി്ിറനതിറര നടക്കു്  വൻ  പ്രലക്ഷോഭതെിൽ 
മുഴങ്ങിലക്ൾക്കു്ത്.  ഇന്ത്ൻ നോഷണൽ ലകോൺഗ്രസും, 
മുസ് �ീം �ീഗ് അടക്മുള്ള മലതതര ജനോധിപത്കക്ഷികളം  
ബി്ിറനതിറര നിയമ യദ്തെിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയോണ്.  
പ്രതിപക്ഷ  ലനതോറവ് നി�യിൽ  ഈ ലകസിൽ ഞോനും 
കക്ഷി  ലചരുകയോണ്.   ഒരു വ്ക്ി എ് നി�യിലം 
ലകോൺഗ്രസ് പ്രവർതെകൻ എ് നി�യിലം ഞോൻ 
എല്ോടും, എററെ പ്രസ്ഥോനലതെോടും  രോജ്തെിലനോടും  
പു�ർലതെണ് ബോധ്തയോണത്.  അതിനോ�ോണ് 
പൗരത്വ ബി്ിറനതിറര സുപ്രീം ലകോടതിയിൽ നടക്കു് 
നിയമലപോരോട്തെിൽ വ്ക്ിപരമോയി കക്ഷി ലചരോൻ  
തീരുമോനിച്ത്്.
     രണ്ോം രോഷ്ടവിഭജനറതെ തടുക്ോൻ  ഒരു രണ്ോം 
സ്വോതന്ത്ര്സമരം തറ് ലവണം.     ഏറതങ്ിലം 
മതവിഭോഗതെിന് ലവണ്ി   ആ  വിഭോഗം നടത്തു് 
സമരമ്, മറിച്് എ്ോ ഇന്ത്ോക്ോർക്കും  ലവണ്ി  ഇന്ത്ക്ോർ  
നടത്തു് സമരമോണിത്.    ഇതിൽ നമുക്് വിജയിലച് 
മതിയോകൂ.  നമ്മൾ വിജയിച്ോല� ഇന്ത് അതിജീവിക്കൂ.  
നമ്മുറട രോഷ്ടതെിററെ  അതിജീവനതെിനോയി  
നമുറക്ോരുമിക്ോം.

പ്രതിപക്ഷ ലനതോവിററെ ലപജ്
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രശമേ് പൈന്നിത്� പ്രതിപക്ഷ ലനതോവ്
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സൊമൊജടികരുഡെ നടിയ�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ

സൊമൊജടികരുഡെ നടിയ�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ

സൊമൊജടികരുഡെ നടിയ�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ

ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്് നാളകൾ ഏപറയായിട്ടും മത്്യബന്ന ശബാട്ടുകൾ 
അടുപെിക്ാൻ കഴിയാതിരുന്ന പപാന്നാനി തുറമുഖത്് ശബാട്ടുകൾ 

അടുത്തുതുടങ്ങി. വർഷങ്ങൾ നരീണ് കാത്ിരിപെിപനാടുവി�ാണ് ഹാർബറിന് 
ോപശമാഷേം �ഭിച്ചത്.  പപാന്നാനിയിൽ മുഴുവൻ ശബാട്ടുകളം ഇനി പുതിയ 
ഹാർബറിപ�ത്തും. 
 ശകാടികൾ പൈ�വഴിച്ച് ഹാർബർ നിർമ്ിപച്ചകേിലം തിരകളിൽ തട്ി 
ശബാട്ടുകൾക്് ശകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചശതാപട മത്്യബന്നയാനങ്ങൾ 
ഹാർബറിൽ നിന്ന് അകന്ശപായി.  ശബാട്ടുടമകളം മത്്യപത്ാഴി�ാളികളമായി 
ജനപ്രതിനിധികളം ഉശദ്യാഗസ്രും  നടത്ിയ ൈർച്ചയി�ാണ് 
പ്രേ് നപരിഹാരമായത്.  മൂന്നരശക്ാടി പൈ�വിൽ ഹാർബറിൽ നിർമ്ിച്ച 
73 മത്്യസംഭരണ പുരകൾ മത്്യപത്ാഴി�ാളികൾക്് ചകമാറുകയും 
പൈയ്തു.
 തിരയിൽത്ട്ി ശബാട്ടുകൾക്് ശകടുപാടു സംഭവിക്ാതിരിക്ാൻ പുതുതായി 
നിർമ്ിക്കുന്ന വാർെിപറെ പണി  പൂർത്ിയായിവരുന്.  അശപ്രാച്ച് ശറാഡ്, 
പാർക്ിംഗ് ഏരിയ എന്നിവയും നിർമ്ാണഘട്ത്ി�ാണ്.  പുതുതായി 
ച�റ്റുകൾ സജ്ജമാക്ിയിട്ടുണ്്. ശപാ�രീസിപറെ ശസവനവം ഹാർബറിൽ 
ഉറപ്പുവരുത്ിയിട്ടുണ്്. 
 കഴിഞ് സർക്ാരിപറെ കാ�ത്് പപാന്നാനിക്് സമർപെിച്ച തുറമുഖത്് 
ശബാട്ടുകൾ അടുപെിക്ാൻ പറ്ാത് അവസ്യായിരുന്നതിനാൽ ശബാട്ടുകൾ 
കരയ്കടുക്ാനും മത്്യം കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും പഴയ ശകന്ദ്രങ്ങളാണ് 
ഉപശയാഗിച്ചിരുന്നത്.  ഇതുമൂ�ം വ� അറ്കുറ്പെണിശകന്ദ്രം മാത്രമായാണ് 
പുതിയ തുറമുഖം പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നത്. 

പകാല്ം നിശയാജകമണ്ഡ�ത്ിപ� സമഗ്രവികസനം 
�ളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ക�ണ്ർ ൈടയമംഗ�ം  

എം.എൽ.എ. മുല്ക്ര രത് നാകരൻ ശനാർക് റൂട്് സ് എക് സികയൂട്രീവ് 
ചവസ് പൈയർമാൻ പക.വരദരാജന് നൽകി പ്രകാേനം നിർവ്വഹിച്ചു. 

സി.പി.ഐ.(എം) ജില്ാ പസക്രട്റി സുശദവൻ, ശമയർ ഹണി ബഞ്ചമിൻ, 
എക് സ്. ഏണസ്റ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ിച്ചു. 
പകാല്ം കുടിപവള്ള പദ്ധതി 236 ശകാടി, പകാല്ം സർക്ിൾ കുടിപവള്ള 
രോൻസ്ിഷൻ  പമയിൻ മാറ്ി സ്ാപിക്ൽ 38 ശകാടി, ആശ്ാമം 
�ികേ് ശറാഡ് 114 ശകാടി, ആശ്ാമം �ികേ് ശറാഡ് നാ�ാം ഘട്ം 150 
ശകാടി, പപരുമൺ പാ�ം 60 ശകാടി, ശ്രീനാരായണ നശവാത്ാന 
സാംസ് കാരിക സമുച്ചയം പകാല്ം ആശ്ാമത്തു സ്ാപിക്ാൻ 60 
ശകാടി , ജില്ാ ആശുപത്രി സൂപെർ സ് പപഷ്യാ�ിറ്ി   വികസനം 183 
ശകാടി , വിക് ശടാറിയ ആശുപത്രി സമഗ്രവികസനം 109 ശകാടി 
, പപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരഷേണ യജ്ം 21 ശകാടി 30 �ഷേം, 
കയു.എസ്.എസ്.എസ്. ശകാളനി നവരീകരണം 12 ശകാടി, തരീരശദേ 
ശറാഡുകൾ, െിഷ് മാർക്റ്റുകൾ  എന്നിവയുപട നവരീകരണവം 
ജില്ാ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ശ്ാക്് നിർമ്ാണവം  20 ശകാടി, 
അഷ്ടമുടി, ആശ്ാമം, തകേശശേരി-പകാല്ം ബരീച്ച് ടൂറിസം വികസനം 
20 ശകാടി , പകാല്ം എൻ.ജി.ഒ. ക്ാർശട്ഴ് സ് െ് ളാറ്് നിർമ്ാണം 
20 ശകാടി, പ്രധാന പി.ഡ്യു.ഡി. ശറാഡുകളപട നവരീകരണം 80 
ശകാടി, പകാല്ം മണ്ഡ�ത്ിപ� സമഗ്രവികസനത്ിന്  എം.എൽ.എ. 
െണ്് 24 ശകാടി, പട്ികജാതി ശകാളനികളപട നവരീകരണം ഒരു 
ശകാടി 25 �ഷേം തുടങ്ങി 1142.55 ശകാടി രൂപയുപട നിരവധിയായ 
വികസനപ്രവർത്നങ്ങളാണ് കഴിഞ് മൂന്നര വർഷക്ാ�ം പകാണ്് 
പകാല്ം മണ്ഡ�ത്ിൽ നടപെി�ാക്ിയിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ാന സർക്ാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുനർശഗഹം പുനരധിവാസ 
പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ത്ിൽ 

അനുവദിച്ച 155 ഗുണശഭാക്ാക്ളിൽ 118 കുടുംബങ്ങളം ൈിറയിൻകരീഴ് 
നിശയാജകമണ്ഡ�ത്ിപ� മത്്യപത്ാഴി�ാളി കുടുംബങ്ങളാണ്. 
 കട�ിൽ നിന്ന് 50 മരീറ്റിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങപളയാണ് 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപപെടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. ൈിറയിൻകരീഴ് മണ്ഡ�ത്ിനുള്ളിപ� 
അഞ്ചുപതങ്ങ്, മാ്ള്ളി, പൂത്തുറ, കായിക്ര, പനടുകേണ്, അരിവാളം, 
താഴംപള്ളി എന്നരീ മത്്യഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ള്ള കുടുംബങ്ങപളയാണ് 
പുനർശഗഹം പദ്ധതിയിലൾപപെടുത്ി പുനരധിവസിപെിക്കുന്നത്.
 സ്�ം വാങ്ങി വരീട് നിർമ്ിക്കുന്നതിന് 10 �ഷേം രൂപയാണ് 
�ഭിക്കുക. സ്�ം വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി നാ�് �ഷേം രൂപയും വരീട് 
നിർമ്ിക്കുന്നതിന് 6 �ഷേം രൂപയും വരീതമാണ് �ഭിക്കുക.  സ്�ം വാങ്ങാൻ 
ഒരു പസറെിന് അറുപതിനായിരം മുതൽ രണ്് �ഷേം രൂപ വപര �ഭിക്കും. 
സ്�ം വാങ്ങുന്നതിന് നാ�് �ഷേം രൂപയിൽ കുറവ് ആപണകേിൽ 
ബാക്ി തുകകൂടി വരീട് നിർമ്ാണത്ിനായി ഉപശയാഗിക്ാവന്നതാണ്. 
തരീരശദേ ശമഖ�യായ ൈിറയിൻകരീഴ്  നിശയാജകമണ്ഡ�ത്ിപ� 
മത്്യപത്ാഴി�ാളികളപട ജരീവിതദുരിതം തിരിച്ചറിഞ്ാണ്  ഈ പദ്ധതി  
നടപെി�ാക്കുന്നത്.  ൈിറയിൻകരീഴ്  മണ്ഡ�ത്ിൽ നിന്ം  നാളിതുവപര 
അശപഷേിച്ച 2080 മത്്യപത്ാഴി�ാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതി 
പ്രകാരം സഹായം  �ഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  
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സാമാജികർ പകർത്ിയത്
പ്രകൃതി, പരിസ്ിതി എന്നിവ സംബന്ിച്ച് സാമാജികർ 

പകർത്ിയ ൈിത്രങ്ങൾ

മുൻ എം.എൽ.എ. എം.വി. ശശ്യാംസ് കുമാർ പകർത്ിയ 
ദൃേ്യങ്ങൾ  (12, 13 ശകരള നിയമസഭകളിൽ കൽപെറ് നിശയാജക 

മണ്ഡ�ത്ിൽ നിന്ളള അംഗമായിരുന്)

ഒരു നിയമസഭോ സോമോജികന് പ്രലത്ക കോരണം 
കോണിക്ോറത  എല്ോൾ ലവണറമങ്ിലം 
അംഗത്വം രോജിവയ്കോവ്തോണ്.   പ്രലത്ക 

ഫോറതെിൽ സ്വന്തം ചക്ടയിൽ എഴുതി സ്ീക്ററ 
അറിയിക്ണറമല്യള്ളൂ.  രോജിവയ്ക്കു്തിനുള്ള 
കോരണം ലരഖറ്ടുതെോൻ പോടി്.  രോജി 
സ്വലമധയോലള്ളതും യഥോർത്ഥവമോറണ്് 
അംഗം സ്ീക്ററ ലനരിട്് അറിയിക്കുകയം 
സ്ീക്ർക്് അതിന് വിപരീതമോയ തരതെിൽ 
വിവരറമോന്നും �ഭിക്ോതിരിക്കുകയം 
റചയ്കയോറണങ്ിൽ സ്ീക്ർ ഉടൻ 
തറ് രോജി സ്വീകരിക്കുന്നു. രോജിക്തെ് 
സ്ീക്ർ സ്വീകരിക്കു്തിനുമുമ്പ് 
ഏതു സമയത്തും അംഗതെിന് രോജി 
പിൻവ�ിക്ോവ്തോറണന്നും ചട്ങ്ങെിൽ 
വ്വസ്ഥ റചയ്ന്നു. 
 അംഗത്വം രോജിവച്ിരിക്കു്തോയി 
അംഗം അറിയിക്കുകയം സ്ീക്ർ അത് 
സ്വീകരിക്കുകയം റചയ്ോൽ രോജിവിവരം സ്ീക്ർ 
സഭറയ അറിയിക്കു്തോണ് നടപടിക്രമം.    ഭോവിയിറ� 
ഒരു തീയതി പ്രോബ�്തെി�ോണ് രോജിവയ്ക്കു്റത്് 
അംഗം രോജിക്തെിൽ വ്ക്മോക്ിയിട്ടുറണ്ങ്ിൽ ആ 
തീയതി പ്രോബ�്തെിൽ രോജി പ്രലയോഗതെിൽ വരുന്നു.  
അംഗതെിററെ രോജി സ്ീക്ർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ോൽ 
ആ വിവരം ഉടൻ തറ് ഗസ്ിൽ പ്രസിദ്റ്ടുത്തുന്നു.  
അപ്രകോരം ഉണ്ോയ ഒഴിവ നികത്തു്തിന് നടപടി 
സ്വീകരിക്കു്തിനുലവണ്ി വിജ്ോപനതെിററെ പകർ്് 
റതരറഞ്ടു്് കമ്മീഷണർക്് അയച്ചുറകോടുക്കുകയം 
റചയ്ന്നു.  
 എ്ോൽ രോജിക്തെ് സ്ീക്ർ അംഗീകരിക്കുകയം 
രോജിവിവരം സഭയിൽ അറിയിക്കുകയം ഗസ്ിൽ 
പ്രസിദ്റ്ടുത്തുകയം റചയ്തിനുല�ഷം രോജി 
പിൻവ�ിക്കുകയം  ലകോടതി ഉതെരവിലൂറട  
രോജി അസോധുവോക്കുകയം റചയ് സംഭവം 
ലകരെ നിയമസഭയിലണ്ോയിട്ടുണ്്.  രണ്ോം 
ലകരെ നിയമസഭയി�ോയിരുന്നു അപൂർവ്മോയ 
രോജി അരലങ്ങറിയത്.  ലകരെ നിയമസഭയിൽ 
പോറശ്ോ� നിലയോജകമണ്ഡ�റതെ പ്രതിനിധീകരിച് 
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർ 1963 നവംബർ 23 
ന്  രോജിക്തെ് സമർ്ിച്ചു. 1963 ഡിസംബർ 1  
പ്രോബ�്തെിൽ രോജിവയ്ക്കുന്നു എ്റിയിച്ചുറകോണ്ള്ള 
കതെോണ് സ്ീക്ർക്കു നൽകിയത്.  നിയമസഭോ 
സലമ്മെനം നടന്നുറകോണ്ിരു് സമയമോയതിനോൽ 
റതോട്ടുതെ സലമ്മെന ദിവസമോയ നവംബർ 26 ന് 
സ്ീക്ർ കതെ് സഭയിൽ വോയിച്ചു.   ധ്ോനതെിനും 
മതപരമോയ ആവ�്ങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സമയം 
റച�വഴിക്കുവോൻ ഉലദേ�ിക്കു്തിനോൽ 1963 

ഡിസംബർ 1 പ്രോബ�്തെിൽ നിയമസഭോംഗത്വം 
രോജിവയ്ക്കുന്നുറവ്ോയിരുന്നു കതെിററെ ഉള്ളടക്ം.  
രോജി അംഗീകരിച് സോഹചര്തെിൽ രോജിറയത്തുടർ്് 
പോറശ്ോ� നിലയോജകമണ്ഡ�തെിൽ അംഗത്വം ഒഴിവ 
വ്തോയി  ഡിസംബർ 5 റ� വിജ്ോപനമോയി  1963 
ഡിസംബർ 10 റ� ലകരെ ഗസ്ിൽ രോജി വിവരം 

പ്രസിദ്റ്ടുതെി.
 കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർ രോജി 
പിൻവ�ിക്കു്തോയി നവംബർ 
29 തീയതിയോയ കതെ് നവംബർ 
30 ന് സ്ീക്ർക്കു നൽകി.  രോജി 
അംഗീകരിച്തിറനത്തുടർ്് പോറശ്ോ� 
നിലയോജകമണ്ഡ�തെിൽ ഒഴിവ 
വ്തോയി ഗസ്് വിജ്ോപനം 
പ്രസ ി ദ് റ ് ടു തെ ി യ ത ി ന ോ ൽ 
രോജിക്തെ് പിൻവ�ിക്കു് 
കോര്ം പരിഗണിക്ോനോവിറ്്് 
സ്ീക്ർ നി�പോറടടുത്തു.  എ്ോൽ, 

രോജിവയ്ക്കുവോൻ നിശ്യിച്ിരു് തീയതിക്കു മുമ്പോയി 
രോജി പിൻവ�ിച്ചുറകോണ്ള്ള കതെ് സ്ീക്ർക്് 
നൽകിയതിനോൽ നിയമസഭോംഗമോയി തുടരണറമ് 
തീരുമോനതെിൽ അംഗം ഉറച്ചു നിന്നു.  ഭരണഘടനയറട 
അനുലഛേദം 226 പ്രകോരം ചഹലക്ോടതിക്് 
സിദ്ിച്ിട്ടുള്ള അധികോരം വിനിലയോഗിച്് ഡിസംബർ 
10 റ� ഗസ്് വിജ്ോപനം അസോധുവോയി  
പ്രഖ്ോപിക്ണറമ്ോ വ�്റ്ട്് ചഹലക്ോടതിയിൽ 
അലദേഹം ലകസ്  ഫയൽ റചയ്തു (ഒ.പി.നമ്പർ 
2459/1963).
 പുനർചിന്തനതെിററെ അടിസ്ഥോനതെിൽ  
രോജി പിൻവ�ിക്കു്തിന് ഉലദേ�ിക്കു്ിറ്്് 
കോണിച്് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർ ഡിസംബർ 5 ന് 
സ്ീക്ർക്് വീണ്ം കതെ് നൽകി. നിയമസഭോംഗത്വം 
ഒഴിവോക്കു്തിന് അനുലഛേദം 190(3)(ബി) ൽ വ്വസ്ഥ 
റചയ്്പ്രകോരം 'അംഗത്വം രോജി വച്തോയി' സ്വന്തം 
ചക്ടയിൽ എഴുതി അറിയിച്ിട്ി്ോറയന്നും  
അതുറകോണ്തറ് ഒഴിവ വ്തോയി 
കണക്ോക്ോൻ കഴിയിറ്ന്നും സോമോജികരുറട 
എ്ോ അവകോ�ങ്ങളം നൽകിറക്ോണ്് അംഗമോയി 
തുടരോൻ അനുവദിക്ണറമന്നും ആവ�്റ്ട്് 
ഡിസംബർ 12 നും അലദേഹം കതെ് നൽകിയിരുന്നു. 
 കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോരുറട പരോതിയിൽ  നിയമസഭോ 
റസക്രലട്റിയ്് ഫയൽ റചയ് സത്വോങ്മൂ�തെിൽ  
ഭരണഘടനയറട അനുലഛേദം 190(3) പ്രകോരം 
ഒരു നിയമസഭോംഗം രോജിവച്തോയി സ്ീക്ർക്് 
കതെ് നൽകുകയം സ്ീക്ർ അത് സ്വീകരിക്കുകയം 
റചയ്ലമ്പോൾ അംഗത്വം ഒഴിവോകു്തോറണ്് 
വി�ദമോക്ി.  1963 ഡിസംബർ 5 നും 12 നും 

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർ സ്ീക്ററ അഭിസംലബോധന 
റചയ്തു നൽകിയ കത്തുകളം നിയമസഭോ റസക്രട്റി 
ലകോടതിയിൽ ഹോജരോക്ി.  
 ഡിസംബർ 1 ന് രോജിവയ്ക്കു്തോയി  നവംബർ 
23 ന് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർ നൽകിയ കതെ് 
അലദേഹതെിററെ രോജിതോൽ്ര്ം മുൻകൂറോയി  
അറിയിക്കു്  ഒ്ോയി കണക്ോക്ോലന കഴിയകയള്ളൂ 
എ്് ചഹലക്ോടതി  നിരീക്ഷിച്ചു.    ഡിസംബർ 5, 
12 തീയതികെിൽ പരോതിക്ോരൻ  സ്ീക്ർക്കു നല്ിയ  
കത്തുകെിൽ വ്ത്സ്തമോറയോരു രോജി സംബന്ിച്്, 
മറിച്് മുൻകത്തുകെിൽ  പരോമർ�ിച്ിട്ടുള്ള കോര്ം 
തറ്യോണ് പ്രതിപോദ്വിഷയറമ്് ലകോടതി  
കറണ്തെി.  സഭോംഗത്വം  ഒഴിവ വ്തോയി  
കണക്ോക്ോൻ കഴിയിറ്ന്നും ലകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 
ഡിസംബർ 5, 12 തീയതികെിൽ ബഹു.സ്ീക്ർക്് 
കതെ് നൽകിയ കോര്ം സത്വോങ്മൂ�തെിൽ നിന്നും 
മറച്ചുവച്    കോരണതെോൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോർക്് 
ലകോടതിറച്�വ് അനുവദിച്ി്. 'Addressed to 
the Speaker' എ്തിററെ അർത്ഥം  ലകോടതി 
വ്ോഖ്ോനിക്കുകയണ്ോയി.  കതെിററെ ഉള്ളടക്തെിൽ 
അത് സ്ീക്ർക്് നൽകു്തോണ് എ്് വ്ക്മോയോൽ 
മതിറയന്നും അത് സ്ീക്ർക്് �ഭിച്ചുലവോ എ്ത് 
അപ്രസക്മോറണന്നും അഡ്വലക്്് ജനറൽ വോദിച്ചു. 
ഇത് ലകോടതി അംഗീകരിച്ി്. ഭരണഘടനയറട 
അനുലഛേദം 190(3), Murray യറട  A New English 
Dictionary എ്ിവ പരോമർ�ിച്ചുറകോണ്് 'addressed 
to the Speaker' എ്ോൽ 'Conveyed to the Speaker' 
എ്ോറണന്നും കതെിററെ �ീർഷകതെിൽ  'Speaker' 
എ്് എഴുതു്തറ്ന്നും ലകോടതി വ്ക്മോക്ി. ലകരെ 
നിയമസഭയിറ� പോറശ്ോ� സീ്് 1963 ഡിസംബർ 1 
മുതൽ ഒഴിവ വ്തോയള്ള ഡിസംബർ 10 റ� ഗസ്് 
വിജ്ോപനം അസോധുവോക്കു്തോയം ലകോടതി 
വിധിച്ചു. 1964 ജനുവരി 23 ന് ജറ്ിസ് എം.മോധവൻ 
നോയർ അംഗമോയ റബഞ്ോണ് വിധി  പുററ്ടുവിച്ത് 
(AIR 1964 Ker 194).
 കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നോടോരുറട നിയമസഭോംഗത്വതെിന് 
ഭംഗം വരുത്തു് സോഹചര്ം ഉണ്ോകോതെതിനോൽ 
തുടർ്് അലദേഹതെിന് സത്പ്രതിജ് റചലയ്ണ്ി 
വ്ി്. അലദേഹതെിററെ രോജിക്തെ് നിയമസഭോ 
ചട്ം ലഭദഗതി റചയ്്തിന് കോരണമോയി.
 നിയമസഭോ സോമോജികരുറട  രോജി ഭോവിയിറ� 
ഒരു തീയതി മുതൽലക് പ്രോബ�്തെിൽ  വരികയള്ളു 
എന്നുള്ളല്ോൾ ആ വിവരം രോജി പ്രോബ�്തെിൽ 
വരു് തീയതിക്കു ല�ഷം മോത്രറമ ബുള്ള്ിനിലം 
ഗസ്ിലം പ്രസിദ്റ്ടുതെോവൂ എ്് ചട്ം ലഭദഗതി 
റചയ്തു.
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കംപ് ലരേോെർ ആൻഡ് ആഡി്ർ 
ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത് എ്ത് 

രോജ്റതെ പരമോധികോര ആഡി്് 
സ്ഥോപനമോണ്. സി. ആൻഡ് എ.ജി.യറട 
ആഡി്് അധികോരപത്രതെിനുള്ളിൽ 
അലദേഹതെിനുലവണ്ി നടതെറ്ടു് 
ആഡി്ിററെ വ്ോപ്ിയം പരിധിയം നിശ്യിക്കു് 
ഏക അധികോരി സി. ആൻഡ് എ.ജി.
യോണ്. രോഷ്ടപതി ചകറയോപ്ം മുദ്യം വച് 
അധികോരപത്രം വഴിയോണ് ഭോരതതെിററെ 
കംപ് ലരേോെർ ആൻഡ് ആഡി്ർ ജനറൽ 
നിയമിക്റ്ടു്ത്. സുപ്രീം ലകോടതിയിറ� 
ഒരു ജഡ്ജിറയ ഉലദ്ോഗതെിൽനി്് നീക്ം 
റചയ്ോവ് അലത വിധതെിലം അലത 
കോരണങ്ങൾക്കും മോത്രലമ അലദേഹറതെ 
ഉലദ്ോഗതെിൽ നി്് നീക്ം റചയ്ോവൂ.  
പ്രധോനമന്ത്രിയറട ഉപലദ�പ്രകോരമോണ് 
രോഷ്ടപതി              സി. ആൻഡ് എ.ജി.റയ 
നിയമിക്കു്ത്.  ലകന്ദ്രഭരണപ്രലദ�ങ്ങൾക്ോയി 
അക്ൗണ്റെ് ജനറൽ - റസൻരേൽ 
റവനയൂ'പ്രവർതെിക്കുന്നു.  1935-റ� ഗവൺറമറെ് 
ഓഫ് ഇന്ത്ോ ആക്്റ പ്രകോരം പ്രവി�്കൾക്ോയി 
നിയമിക്റ്ട് അക്ൗണ്റെ് ജനറൽമോർ 
ആഡി്ർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യറട 
നിയന്ത്രണതെിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമോയിരുന്നു.
 ലകന്ദ്രതെിററെയം സംസ്ഥോനങ്ങളറടയം 
കണക്കുകൾ ആഡി്് റചലയ്ണ് ഉതെരവോദിത്വം 
അക്ൗണ്റെ് ജനറ�ിനോണ്.  ഇന്ത്ൻ 
ഭരണഘടനയറട അനുലഛേദം 148 പ്രകോരം 
സ്ഥോപിതമോയ ഒരു പദവിയോണ് കംപ് ലരേോെർ 
ആൻഡ് ആഡി്ർ  ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത് 
എ്ത്. സി. ആൻഡ് എ.ജി.യറട ചുമത�കളം 
അധികോരങ്ങളം 1971 -റ� കംപ് ലരേോെർ ആൻഡ് 
ആഡി്ർ ജനറൽ (ചുമത�യം അധികോരങ്ങളം 
ലസവന വ്വസ്ഥകളം) നിയമം വഴി വ്വസ്ഥ 
റചയ്ിട്ടുണ്്. 2007-റ� ആഡി്് ആൻഡ് 
അക്ൗണ്് സ് റഗുല�ഷനിലം സി. ആൻഡ് 
എ.ജി.യറട ചുമത�കലെയം അധികോരങ്ങലെയം 
സംബന്ിച്് വി�ദീകരിച്ിട്ടുണ്്.  സി. ആൻഡ് 
എ.ജി. എ്ത് ഒരു പോർ�റമറെറി ഉലദ്ോഗമ്. 
ലനരിട്് സഭലയോട് ഉതെരവോദിത്വറ്ട്ിട്ി .് മന്ത്രി 
വഴി മോത്രം സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്ോവ് 
ഒരു അധികോര സ്ഥോനമോണിത്. രോഷ്ടപതിയറട 
നിയന്ത്രണതെിലള്ള ഉലദ്ോഗസ്ഥനോണ് 
എ്തിനോൽ അലദേഹതെിററെ റില്ോർട്ടുകൾ 
രോഷ്ടപതിക്ോണ്  സമർ്ിക്കു്ത്. രോഷ്ടപതി 
അത് മന്ത്രി വഴി സഭയിൽ സമർ്ിക്കുകയം 
റചയ്ന്നു.  
 കംപ് ലരേോെർ ആറെ് ആഡി്ർ ജനറൽ 
മൂന്നു തരം റില്ോർട്ടുകെോണ് സഭയിൽ 

സമർ്ിക്കു്ത്. റകോലമഴ് സ്ൽ റില്ോർട്്, 
ഗവൺറമറെ് വകുപ്കറെ സംബന്ിക്കു് 
സിവിൽ റില്ോർട്്, റവനയൂ വരവ് 
സംബന്ിച് റില്ോർട്് എ്ിവയോണവ. 
റകോലമഴ് സ്ൽ റില്ോർട്് റപോതുലമഖ�ോ 
സ്ഥോപനങ്ങറെ സംബന്ിച് നിയമസഭോ  
കമ്മി്ി പരില�ോധിക്കുന്നു.  മറ്റുള്ളവ പബ്ിക് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മി്ിയറട  മുമ്പോറക 
വരു്വയോണ്.  സി ആറെ് എ.ജി. 
ലമ�പ്റതെ് വയ്ക്കു് റില്ോർട്ടുകളറട കൂറട 
അലപ്രോപ്രിലയഷൻ അക്ൗണ്് സിററെയം 
ചഫനോൻസ് അക്ൗണ്് സിററെയം 
വി�ദവിവരങ്ങളം ഉണ്ോകും.   
 കംപ് ലരേോെർ ആറെ് ആഡി്ർ ജനറൽ ഓഫ് 
ഇന്ത്യ്ക് ലവണ്ി സംസ്ഥോനങ്ങെിൽ അക്ൗണ്റെ് 
ജനറൽമോർ പ്രവർതെിക്കുന്നു. പ്രധോനറ്ട് 
വകുപ്കൾ ബജ്് വിഹിതമനുസരിച്ോലണോ 
റച�വ് റചയ്്ത്, ഓലരോ പ്രവൃതെിക്കും 
വ്വസ്ഥകൾ പോ�ിക്കുന്നുലണ്ോ എ്ത് 
അക്ൗണ്റെ്  ജനറൽ പരില�ോധിക്കും.  
തൃപ്ികരമറ്ങ്ിൽ എ.ജി. ആഡി്് തടസ്ങ്ങൾ 
ലരഖറ്ടുത്തും.  ഇക്ോര്തെിൽ വകു്ിന്  
എന്തോണ് പറയോനുള്ളത് എ്റിയോൻ 
വി�ദീകരണം ആരോയം. വകുപ് ലമധോവി 
ഇതു സംബന്ിച് മറുപടി എ.ജി.ക്് നൽകുന്നു.  
മറുപടി തൃപ്ികരറമങ്ിൽ അത് സ്വീകരിക്കും. 
തൃപ്ികരമറ്ങ്ിൽ  ആഡി്് ഖണ്ഡികയിൽ 
ഈ ക്രമലക്ട് കൂടി ഉൾറ്ടുതെി റില്ോർട്് 
തയ്ോറോക്ി ഗവർണർക്് സമർ്ിക്കുകയോണ് 
റചയ്്ത്.  ഗവർണറുറട നിർലദേ� പ്രകോരം 
റില്ോർട്് സഭയിൽ സമർ്ിച്ചു കഴിഞ്ോൽ 
പബ്ിക്  അക്ൗണ്്് സ് കമ്മി്ി, പബ്ിക് 
അണ്ർലടക്ിങ് കമ്മി്ി എ്ിവ റില്ോർട്ിറ�  
റച�വ് റചയ്തും ആഡി്് തടസ്മുള്ളതുമോയ 
ഭോഗങ്ങൾ പരില�ോധനയ്ക് എടുക്കുന്നു.  ആഡി്് 
തടസ്ങ്ങെിലന്ൽ സർക്ോർ സ്വീകരിച് 
നടപടി രണ് മോസതെിനകം കമ്മി്ിക്് 
നൽകുന്നു.  കമ്മി്ി ബന്റ്ട് ഓലരോ ആഡി്് 
ഖണ്ഡികകളം സർക്ോർ നൽകു് മറുപടിയം 
പരില�ോധിച്് ഉലദ്ോഗസ്ഥറര വിസ്തരിച്്  
റതെിറവടു്് നടത്തുന്നു.  പോഴ് റച�വകൾ 
വരുത്തുകലയോ പണം ഫ�പ്രദമോയി 
റച�വോക്ോതിരിക്കുകലയോ, തക്തോയ 
കോരണമി്ോറത അധികറച�വ് വരുത്തുകലയോ 
റചയ്് സോഹചര്ങ്ങെിൽ ആവ�്മോയ 
നടപടികൾ ചകറക്ോള്ളുവോൻ നിയമസഭോ 
കമ്മി്ി �ിപോർ� റചയ്ന്നു.  ക്രമലക്ടുകൾ 
സംബന്ിച് �ിപോർ�കൾ ഉൾറ്ടു് 
റില്ോർട്് കമ്മി്ി  തയ്ോറോക്ി സഭയിൽ 
സമർ്ിക്കുന്നു. തുക വകമോ്ി റച�വഴിച്തു 

സംബന്ിച്് പരില�ോധിക്ണറമന്നും  അതു 
കണ്പിടിച്് കു്ക്ോർറക്തിറര നടപടി 
സ്വീകരിക്ണറമന്നും    സർക്ോരിനുണ്ോയ 
നഷ്ടം കു്ക്ോരിൽ നിന്നും തിരിറക 
പിടിക്കു്തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്ണ
റമന്നുറമോറക്യോയിരിക്കും �ിപോർ�യറട 
സ്വഭോവം.  �ിപോർ�കൾ റപോതുലവ 
സർക്ോർ നട്ോക്ോറുണ്്. �ിപോർ�കെിൽ 
സർക്ോർ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുറവ്് 
നിയമസഭോ കമ്മി്ിലയയം കംപ് ലരേോെർ ആറെ് 
ആഡി്ർ ജനറ�ിലനയം അറിയിക്ണറമ് 
നിബന്നയണ്്. 
 ഇന്ത്യറട കംപ് ലരേോെർ ആറെ് ആഡി്ർ 
ജനറ�ിററെ 2018 മോർച്് 31 ന് അവസോനിച് 
സോമ്പതെിക വർഷറതെ ആഡി്് റില്ോർട്ോണ് 
2020 റഫബ്രുവരി 12-ന് സഭയറട 
ലമ�പ്റതെ് വച്ത്. ഇതിൽ ലപോ�ീസിററെ 
റവടിലക്ോ്്, ആയധല�ഖരതെിൽ നി്് 
റവടിയണ്കൾ, ലതോക്കുകൾ എ്ിവ  
കോണോതോയി എ്തുൾറ്റടയള്ള 
കറണ്തെലകളണ്ോയിരുന്നു. റില്ോർട്് 
പുറത്തു വരു്തിന് തല� ദിവസം 
പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എ. പി.ടി.ലതോമസ് 
റില്ോർട്ിറ� ലപോ�ീസുമോയി ബന്റ്ട് 
ആലരോപണങ്ങെിൽ  ചി�ത് നിയമസഭയിൽ 
ഉ്യിച്ിരുന്നു. ഇക്ോരണതെോൽ റില്ോർട്് 
ലചോർന്നുറവ്് വിവോദമുണ്ോയി. റില്ോർട്് 
സമർ്ിച്തിനുല�ഷം അക്ൗണ്റെ് ജനറൽ 
പത്രസലമ്മെനം നടതെിയിരുന്നു. റില്ോർട്ിറ� 
കറണ്തെലകൾ വി�ദീകരിക്കു്തിനോയി 
അക്ൗണ്റെ് ജനറൽ മോധ്മങ്ങറെ കോണു്ത് 
ഇതോദ്മ്ോറയങ്ിലം വകു്് ലമധോവിറയ 
ലപറരടുതെ് പറഞ്ത് അസോധോരണമോയി 
വി�യിരുതെറ്ട്ടു.         സി. ആൻഡ് എ.ജി. യറട 
അധികോരങ്ങളം പ്രവർതെനരീതിയം ലചോദ്ം 
റചയ്റ്ടു്തിന് ഈ റില്ോർട്് ഇടയോക്ി.  
റില്ോർട്് നിയമസഭോ റസക്രലട്റിയ്ിൽ നിന്നും 
ലചോർ്ിട്ിറ്്് സ്ീക്ർ വ്ക്മോക്ി.
 ലപോ�ീസിററെ റവടിയണ്കൾ കോണോതോയ 
സംഭവതെിൽ ലകന്ദ്ര ആഭ്ന്തര മന്ത്രോ�യതെിന് 
റില്ോർട്് സമർ്ിച്തിൽ ഇതു സംബന്ിച് 
ലകസ് പരിഗണിക്കുലമ്പോൾ ചഹലക്ോടതി 
അതൃപ്ി പ്രകടി്ിച്ചു.   സി.ആൻഡ് എ.ജി. 
റില്ോർട്് നിയമസഭയ്ക് ചകമോലറണ്തോറണ്് 
ഭരണഘടന വ്വസ്ഥ റചയ്ലമ്പോൾ  ലകന്ദ്ര 
ആഭ്ന്തര മന്ത്രോ�യതെിന് റില്ോർട്് 
നൽകിയതു സംബന്ിച്് ചീഫ് ജറ്ിസ് 
എസ്. മണികുമോർ അധ്ക്ഷനോയ ബഞ്് 
ലചോദിച്ചു.  ലകസ് ചഹലക്ോടതിയറട 
പരിഗണനയി�ോണ്. 
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ന്  ഗവർണറുറട നയപ്രഖ്ോപന പ്രസംഗലതെോറട  
ആരംഭിച്്  2020 റഫബ്രുവരി 12 ന് അവസോനിച്ചു. 
ജനുവരി 31 ന് സഭോംഗമോയിരു് മുൻമന്ത്രി 
ലതോമസ് ചോണ്ിയറട ലദഹവിലയോഗതെിൽ 
അനുല�ോചനം ലരഖറ്ടുതെി സഭ പിരിഞ്ഞു. 
2020-21 സോമ്പതെിക വർഷറതെ ബജ്് 
റഫബ്രുവരി 7 ന് സഭയിൽ അവതരി്ിച്ചു.  
'കട�ോസ് രഹിത നിയമസഭ' എ് ആ�യം 
പ്രോവർതെികമോക്കു്തിററെ ഭോഗമോയള്ള 
'ഇ-നിയമസഭ' പദ്തിയ്ക്  പതിറനട്ോം 
സലമ്മെനതെിൽ തുടക്ം കുറിച്ചു.
 സഭ സലമ്മെിച് പത്തു ദിവസങ്ങെിൽ   
ഗവർണർക്് നന്ദി ലരഖറ്ടുത്തു് പ്രലമയം 
ചർച് റചയ്്തിനോയി മൂന്നു ദിവസവം 
ബജ്ിററെ റപോതുചർച്യ്കോയി മൂന്നു ദിവസവം 
വിനിലയോഗിച്ചു. 2019-20 സോമ്പതെിക വർഷറതെ 

ഉപധനോഭ്ർത്ഥനകളം സഭയിൽ സമർ്ിച്ചു.  
2020 റ�  ലകരെ മുനിസി്ോ�ി്ി (ലഭദഗതി)
ബിൽ, 2020 റ� ലകരെ  പഞ്ോയതെ് 
രോജ് (ലഭദഗതി)  ബിൽ, 2020 റ� ലകരെ 
ക്രിസ്ത്ൻ റസമിലതെരികൾ(�വം അടക്ം 
റചയ്്തിനുള്ള അവകോ�ം) ബിൽ എ്ിവ 
പോസോക്ി. സഭോ സലമ്മെനതെിൽ 8 അടിയന്തര 
പ്രലമയങ്ങൾക്കുള്ള അവതരണോനുമതി  ലനോട്ീസ് 
സഭ പരിഗണിച്ചു. കോർഷിക ലമഖ�യിറ� 
പ്രതിസന്ി സംബന്ിച്് സണ്ി ലജോസഫ് 
എം.എൽ.എ. നൽകിയ അടിയന്തര പ്രലമയ 
ലനോട്ീസ് റഫബ്രുവരി 10 ന് പരിഗണിക്കുകയം 
ചർച് റചയ്കയം റചയ്തു.  
 210 നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട് ലചോദ്ങ്ങളം 
2592 നക്ഷത്രചിഹ്നമിടോതെ ലചോദ്ങ്ങളം 
അനുവദിച്ിരുന്നു. 23 ലചോദ്ങ്ങൾക്് മന്ത്രിമോർ 
വോക്ോൽ മറുപടി നൽകി. സഭോത�തെിൽ 161 
ഉപലചോദ്ങ്ങൾ ഉ്യിക്കുകയം മന്ത്രിമോർ 

അവയ്ക് മറുപടി നൽകുകയം റചയ്തു.  എ്ോ 
ലചോദ്ങ്ങൾക്കും അതത് ദിവസം തറ് മറുപടി 
നൽകിയ മന്ത്രിമോറര സ്ീക്ർ അഭിനന്ദിച്ചു.  
 14 ശ്രദ് ക്ഷണിക്ൽ ലനോട്ീസുകെിലൂറടയം 
81 സബ്മിഷനുകെിലൂറടയം ജനങ്ങളറട 
വിവിധ പ്ര�് നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉ്യിക്റ്ട്ടു.  
സംസ്ഥോനതെ്്  റകോലറോണ ചവറസ് 
ലരോഗബോധ സ്ഥിരീകരിച്തിറനത്തുടർന്നുള്ള 
സോഹചര്ം സംബന്ിച്് ആലരോഗ്വം  
സോമൂഹ്നീതിയം വനിത-�ിശു വികസനവം 
വകുപ്മന്ത്രി ചട്ം 300 അനുസരിച്് റഫബ്രുവരി 
2 ന് സഭയിൽ പ്രസ്തോവന നടതെി.  ആദോയ 
നികുതി നിയമതെിറ� ആറോം വകു്് പ്രവോസി 
ഇന്ത്ോക്ോറര ലദോഷകരമോയി ബോധിക്കു് 
രീതിയിൽ ലഭദഗതി റചയ്ോനുള്ള ലകന്ദ്ര ബജ്് 
നിർലദേ�ം ഒഴിവോക്ണറമ്് ആവ�്റ്ടു് 
പ്രലമയം റഫബ്രുവരി 6 ന് സഭ ഏകകണ്ഠമോയി 
പോസോക്ി.
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ല�ോക ലകരെസഭയറട രണ്ോം  സലമ്മെനം 
2020 ജനുവരി 01, 02, 03 തീയതികെിൽ 

തിരുവനന്തപുരതെ് ലചർന്നു. ലകരെതെിററെ 
സോംസ് കോരിക റപരുമ വിെിലച്ോതു് ദൃ�്വിരു്ിററെ 
അകമ്പടിലയോറട നി�ോഗന്ി ഓഡില്ോറിയതെിൽ 
നട് ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ 
രണ്ോം ല�ോക ലകരെസഭ സലമ്മെനം ഉദ്ഘോടനം 
റചയ്തു.  �ോസ്ത്രലമഖ�യിലം ഉ്തവിദ്ോഭ്ോസ 
ലമഖ�യിലം പ്രവർതെിക്കു് പ്രവോസി മ�യോെികൾ 
നമ്മുറട സർവ്ക�ോ�ോ�കെിറ� ഗലവഷകരുമോയം 
വിദ്ോർത്ഥികളമോയം കൂടുതൽ സഹകരണം 
സ്ഥോപിക്ണറമ്് ഗവർണർ പറഞ്ഞു.  ലകരെതെിററെ 
സുസ്ഥിര വികസനതെിൽ പ്രവോസികളറട പങ്് അലദേഹം 
എടുത്തു പറയകയണ്ോയി.  സൂര്ോ കൃഷ്ണമൂർതെി ഒരുക്ിയ 
അഗ്ി-ദ-ഫയർ  മയൂസിക് റമഗോലഷോയം പ്ര�സ്ത 
നർതെകി ആ�ോ �രത്തും സംഘവം അവതരി്ിച് 
നൃതെവം ഉദ്ഘോടനപരിപോടിക്്  മിഴിലവകി. 

  നിയമസഭോ സമുച്യതെിറ� നവീകരിച് 
ആർ.�ങ്രനോരോയണൻ തമ്പി റമലമ്പഴ് സ് ല�ോഞ്ി�ോണ് 
47 രോജ്ങ്ങെിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥോനങ്ങെിൽ 
നിന്നുമുള്ള 351 പ്രതിനിധികൾ സലമ്മെിച്ത്.  
ജനുവരി 2 ന് ചീഫ് റസക്രട്റിയറട ഔലദ്ോഗിക 
പ്രഖ്ോപനലതെോറടയോണ് രണ്ോം ല�ോക ലകരെസഭ 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ത്.  സഭോനടപടികൾ സംബന്ിച് 
സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരോമകൃഷ്ണററെ പ്രഖ്ോപനതെിനുല�ഷം 
മുഖ്മന്ത്രി  പിണറോയി വിജയൻ സഭോനടപടികളറട 
ഉദ്ഘോടനവം ല�ോക ലകരെസഭ സമീപനലരഖ 
സമർ്ണവം നടതെി.  ല�ോക ലകരെസഭയറട 
പ്രസിദ്ീകരണമോയ    'ല�ോക മ�യോെം' ചടങ്ങിൽ 
പ്രകോ�നം റചയ്തു.  തുടർന്നു നട് ചടങ്ങിൽ 
ജർമ്മനിയിറ� ട�ബിംഗൻ സർവ്ക�ോ�ോ�ോ 
റപ്രോഫസർ ലഡോ.ചഹറക് ഊബർ�ിൻ,  റഹർമൻ 
ഗുണ്ർട്ിററെ ചകവ�മുണ്ോയിരു് ഡിജി്ൽ 
രൂപതെിലള്ള ചരിത്രലരഖകൾ  മുഖ്മന്ത്രിക്് ചകമോറി.  
ഉദ്ഘോടനതെിനുല�ഷം ഒ്ോം ല�ോക ലകരെ 

സഭറയത്തുടർന്നുള്ള ലനട്ങ്ങളറട വീഡിലയോ അവതരണം 
നടതെി.   ഉച്യ്ക്കുല�ഷം ഏഴ് ലമഖ�ോ ലയോഗങ്ങളം 
വിഷയോടിസ്ഥോനതെിലള്ള എട്് ലമഖ�ോ സലമ്മെനങ്ങളം 
ലചരുകയണ്ോയി.  ല�ോകലകരെസഭയ്ക് നിയമപ്രോബ�്ം  
നൽകു്തിനുള്ള ബി്ിററെ കരട് ലഡോ.ആസോദ് മൂ്ൻ 
അവതരി്ിച്ചു.  ബി്് നിയമമോകു്തിന് സർക്ോരിററെ 
അടിയന്തരശ്രദ് ഉണ്ോകുറമ്് സലമ്മെനം പ്രത്ോ� 
പ്രകടി്ിച്ചു.  ഹിന്ദുസ്ഥോനി സംഗീതജ് സോമിയ റമഹ്ബൂബ് 
അഹമ്മദിററെ സംഗീത വിരു്് സലമ്മെനതെിററെ രണ്ോം 
ദിനറതെ അവിസ്മരണീയമോക്ി.  തുടർ്് 'പ്രവോസി 
സംഗീതിക' എ് മൾട്ിമീഡിയ റമഗോലഷോ അരലങ്ങറി. 
 ജനുവരി 3 ന് രോവിറ�  ലമഖ�ോലയോഗങ്ങളറടയം 
വിഷയോടിസ്ഥോനതെിലള്ള സമിതികളറടയം റില്ോർട്ടുകൾ 
അവതരി്ിച്ചു.  റില്ോർട്ിന് മുഖ്മന്ത്രി പിണറോയി 
വിജയൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.  സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരോമകൃഷ്ണററെ 
സമോപന പ്രഖ്ോപനലതെോറട രണ്ോം ല�ോക ലകരെസഭ 
നടപടികൾക്് തിര�ീ� വീണു.  

മ�യോെതെിലെെ നിയമങ്ങൾക്് മ�യോെതെിൽ 
തറ് ചട്ങ്ങൾ പുററ്ടുവിക്ണറമ്് സ്ീക്റുറട 

റെിംഗ്.  റഫബ്രുവരി 5 ന് സഭയറട ലമ�പ്റത്തുവച് 
റകട്ിടനിർമ്മോണ ചട്ങ്ങൾ ഇംഗ്ീഷിൽ പ്രസിദ്റ്ടു
തെിയവയോയിരുന്നു.  അവയറട മൂ�നിയമങ്ങെോയ 2019 
റ� ലകരെ സൂക്ഷ്മ - റചറുകിട- ഇടതെരം വ്വസോയ 
സ്ഥോപനങ്ങൾ സുഗമമോക്ൽ നിയമവം 1994 റ� ലകരെ 
പഞ്ോയതെ് രോജ് നിയമവം 1994 റ� ലകരെ മുനിസി്ോ�ി്ി 
നിയമവം മ�യോെതെി�ോണ് പ്രസിദ്ീകരിച്തും 
പോസോക്ിയതും.  മ�യോെതെിലെെ നിയമങ്ങൾക്് 
ഇംഗ്ീഷിൽ ചട്ങ്ങൾ പുററ്ടുവിക്കു്തുറകോണ്് 
ലഭദഗതി നിർലദേ�ിക്ോൻ പ്രോലയോഗിക ബുദ്ിമുട്ടുെെതോയി 
എം.ഉമ്മർ ക്രമപ്ര�് നമു്യിച്ിരുന്നു.  ഇതു സംബന്ിച്്  
2016 ജൂച� 18 റ� റെിംഗ് നി�നിൽലക്യോണ് 
ഇതെരം വീഴ്ച വരുതെിയറതന്നും ഇപ്രകോരം സമർ്ിച് 
ചട്ങ്ങൾ പിൻവ�ിക്ോനോവ�്മോയ നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്ണറമന്നുമോയിരുന്നു അംഗതെിററെ ആവ�്ം.  
വ്വസോയവകു്്  മന്ത്രിയം തലദേ� സ്വയംഭരണവകു്് 
മന്ത്രിയം ചട്ങ്ങൾ ഇംഗ്ീഷിൽ പുററ്ടുവിക്ോനുണ്ോയ 
സോഹചര്ം വി�ദീകരിച്ചു.  മ�യോെതെിലെെ ചട്ങ്ങൾ 
ഉടൻ പ്രസിദ്ീകരിക്കു്തോറണന്നും മന്ത്രിമോർ അറിയിച്ചു.
 സംസ്ഥോന നിയമസഭ പോസോക്കു് നിയമങ്ങൾ 
ക്നുസൃതമോയി ചട്ങ്ങൾ, ഉപചട്ങ്ങൾ, ചബ�ോകൾ 
എ്ിവ തയ്ോറോക്കു്തിന് ഏല്പിച്ചു റകോടുതെ 

നിയമനിർമ്മോണോധികോരം ഉപലയോഗിച്് സർക്ോർ ഇവ 
നിർവ്ഹിക്കുകയോണ് റചയ്്ത്. ചട്ങ്ങൾ നിയമസഭ 
പോസോക്ിയ മൂ�നിയമങ്ങൾക്നുസൃതമോയിരിക്ണം.  
മൂ�നിയമം മ�യോെതെി�ോറണങ്ിൽ ചട്ങ്ങളം 
മ�യോെതെിൽ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.  അംഗങ്ങളറട 
അറിവില�ക്ോയി ഇംഗ്ീഷ് പരിഭോഷയം നൽകുന്നു.  
മൂ�നിയമം ഇംഗ്ീഷി�ോറണങ്ിൽ  ചട്ങ്ങൾ ഇംഗ്ീഷിൽ 
തയ്ോറോക്ി മ�യോെ പരിഭോഷ  കൂടി നൽകു്തോണ് 
കീഴ് വഴക്ം.

 സഭ പോസോക്ിയ മ�യോെതെിലെെ നിയമങ്ങൾക്് 
ചട്ങ്ങൾ ആദ്ം ഇംഗ്ീഷ് ഭോഷയിൽ പുററ്ടുവിക്കു്ത് 
അനുവദിക്ോനോകി്ോറയന്നും മ�യോെതെിൽ 
പുററ്ടുവിച് ചട്ങ്ങളറട ഇംഗ്ീഷ് ഭോഷ്ം ആവ�്റമങ്ിൽ 
ഭരണഘടനയറട 348-ോം അനുലഛേദം 3-ോം ഖണ്ഡ 
പ്രകോരം അവയറട പരിഭോഷ കൂടി പുററ്ടുവിക്കുകയോണ് 
ലവണ്റതന്നും സ്ീക്ർ നിർലദേ�ിച്ചു.  ഇത് അംഗങ്ങളറട 
ന്ോയമോയ അവകോ�മോറണന്നും ഈ അവകോ�ം 
നിലഷധിക്കു് സോഹചര്ം ഇനി ഉണ്ോയോൽ 
ബന്റ്ട്വർറക്തിലര അവകോ��ംഘനതെിന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കു്തോറണന്നും സഭോനോഥൻ മു്റിയി്് 
നൽകി.  റഫബ്രുവരി 12 നോയിരുന്നു സ്ീക്റുറട റെിംഗ്.
 പതിനോ�ോം നിയമസഭയറട ആദ് സലമ്മെനതെിലം 
മ�യോെതെിലെെ നിയമങ്ങൾക്് ചട്ങ്ങൾ  മ�യോെ 
തെിൽ തറ്  ആദ്ം പുററ്ടുവിക്ണറമ് 
റെിംഗ് നൽകിയിരുന്നു. 2015-റ� ലകരെ ലദവസ്വം 
റിക്രൂട്് റമറെ് ലബോർഡ് ആക്ടുമോയി ബന്റ്ട്് 2016 
ജൂൺ 28 ന് സഭയറട ലമ�പ്റതെ് വച് റ്ോ്യൂട്റി 
റളകൾ ഇംഗ്ീഷി�ോണ് പുററ്ടുവിച്ിരിക്കു്ത് 
എന്നും ഇത് 2015 റ� മ�യോെഭോഷ വ്ോപനവം 
പരിലപോഷണവം നിയമതെിററെ �ംഘനമോറണന്നും 
ക്രമപ്ര�് നമുണ്ോയിരുന്നു.  2016 ജൂച� 18 നോയിരുന്നു 
എം. ഉമ്മർ ഇതു സംബന്ിച് ക്രമപ്ര�് നം ഉ്യിച്ത്.

രണ്ോം സലമ്മെനതെിററെ ഏ്വം പ്രധോന തീരുമോനമോയി വലരണ്കോര്ം ല�ോക ലകരെ 
സഭ രൂപീകരിച്ചുറകോണ്ള്ള സർക്ോർ ഉതെരവിററെ സ്ഥോനതെ് ല�ോക ലകരെ സഭോ 
നിയമം യോഥോർത്ഥ്മോക്കുക എ്തോണ്.   ല�ോക ലകരെ സഭോ  ബി്ിററെ പ്രഥമ കരട് 
വികസി്ിച്് നിയമസഭയറട പരിഗണനയ്ക് സമർ്ിക്കുക എ്തോണ് ഒരു പ്രധോന അജണ്.  
ല�ോക ലകരെതെിററെ റപോതുജനോധിപത്ലവദി എ് നി�യ്ക് നിയമപരമോയ ദോർഡ്ം 
നൽകോനുലദേ�ിച്ചുള്ളതോണ് ഈ ബി്്.  വെറര ഗൗരവലതെോറടയോണ് ല�ോക ലകരെ 
സഭയറട അഭിപ്രോയങ്ങറെയം തീരുമോനങ്ങറെയം സർക്ോർ കോണു്ത്.  മന്ത്രിമോർ, 
വിവിധ വകുപ്കെിറ� സർക്ോർ ഉലദ്ോഗസ്ഥരുറട തറ് സോ്ിദ്്ം എ്ിവ തറ് 
ഇക്ോര്ം വ്ക്മോക്കുന്നുണ്്.  തീരുമോനങ്ങൾ സർക്ോരും തലദേ� സമിതികളം നട്ോക്കുക 
തറ് റചയ്ം. 
    പിണറോയി വിജയൻ, മുഖ്മന്ത്രി
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സഭയറട എ്ോ ഭോഗത്തു നിന്നും 
ഏകകണ്ഠമോയെെ അഭിപ്രോയമോണ് 

ഈ പ്ര�് നറതെ സംബന്ിച്ിടലതെോെം 
ഉ്യിച്ിട്ടുെെത്.  ആ അഭിപ്രോയങ്ങലെോട് എനിക്് 
യോറതോരു വിലയോജിപ്മി്.  എററെ സ് ലനഹിതൻ 
ബഹുമോനറ്ട് പുതു്െെി റമമ്പർ കഴിഞ് 
യൂണിലവഴ് സി്ി നിയമം മുലഖന ലകരെ സംസ്ഥോനത്തു 
നടതെിയ മോതൃകോപരമോയ, വിജയകരമോയ 
പരീക്ഷണറതെ സംബന്ിച്ചു പറയകയണ്ോയി.  
വിദ്ോർത്ഥികൾക്് റസന്ിൽ പ്രോതിനിധ്ം 
നൽകോനുെെ ലകരെ യൂണിലവഴ് സി്ി ആക്ടിറ� 
വ്വസ്ഥ ഇന്ത്യിറ� മറ്ോരു സർവ്ക�ോ�ോ�യിലം 
അതുവറര ഏർറ്ടുതെിയിട്ി്ോതെ ഒരു 
വ്വസ്ഥയോണ്. യ.എസ്.എ. യിറ�യം യൂലറോപ്ൻ 
സർവ്ക�ോ�ോ�കെില�യം ക്ോമ്പസിലണ്ോകു് 
അസ്വോസ്ഥ്ങ്ങൾക്കുെെ കോരണം നമ്മുറട 
രോജ്റതെല്ോറ� വിദ്ോർത്ഥികളറട ഭോവിറയ 
സംബന്ിച് ആ�ങ്കലെോ, അറ്ങ്ിൽ സ് കൂളകെിലം 
ലകോലെജുകെിലറമ്ോമുെെ ഉപകരണതെിററെ  
ദൗർ�ഭ്ലമോ അ്.   അവരുറട ഭോവി ഇ്റതെ 
കോ�ഘട്തെിൽ സുരക്ഷിതമോയി നിൽക്കുകയോണ്.  
അവിറടയെെ വിദ്ോ�യങ്ങളം ലകോലെജുകളറമ്ോം 
ന് സൗകര്ങ്ങലെോടുകൂടിയോണ് പ്രവർതെിക്കു്ത്.  
ആ അസ്വോസ്ഥ്ങ്ങൾറക്്ോം കോരണം, 
വിദ്ോർത്ഥികളറട പോർട്ിസില്ഷറന സംബന്ിച്ചുെെ 
അവരുറട ന്ോയമോയ നിർബന്മോണ്.  ഈ 
സർവ്ക�ോ�ോ�കറെ്ോം തറ് ക്രമമോയി 
ഈ പോർട്ിസില്ഷനിൽ വി�്വസിക്കുകയം 
അവർക്നുകൂ�മോയ നടപടികൾ എടുക്കുകയം 
റചയ്ിട്ടുണ്്.  ഗലജന്ദ്ര ഗോഡ്ക്ർ  കമ്മി്ി ഈ 
പോർട്ിസില്ഷറന സംബന്ിച്് പരില�ോധന 
നടതെി അനുകൂ�മോയ തീരുമോനറമടുതെ് റില്ോർട്്് 
റചയ്്തിനു മുൻപുതറ് ഇങ്ങറനറയോരു 
നടപടി നോം ഇവിറട എടുത്തു എന്നുെെത് നമ്മുറട 
സംസ്ഥോനതെിന് അഭിമോനകരമോയ ഒരു 

കോര്മോണ്.  ഇ്് ഈ നടപടി എടുക്കുലമ്പോൾ ശ്രീ. 
ഉമ്മൻചോണ്ി പറഞ്തുലപോറ� ആത്മോർത്ഥതയെെ 
വിദ്ോഭ്ോസവിദഗ്ധന്ോർ തറ് ഇറതോരു 
ആപൽക്രമോയ കോൽവയ്്ോയിരിക്കുറമ്് 
എല്ോടു പറയകയണ്ോയി. ' ആ്ില�ക്ച�തോ 
ചോടല് ചോടല്'  എ് രീതിയിലെെ വി�ക്റ്ട് 
വോക്കുകെോണ് അ്് ഈ പ്രോതിനിധ്ം 
നൽകു്തിനുണ്ോയിരു്ത്.  എ്ോൽ അതു 
റകോടുതെത് വെറര പ്രലയോജനറ്ടുകയോണ് റചയ്ത്.  

ആ പ്രോതിനിധ്ലതെോടുകൂടിയ ഒരു ലകോംപ്രിറഹൻസീവ് 
റ�ജിലസ്ഷൻ ലകോഴിലക്ോട് സർവ്ക�ോ�ോ�യ്ക്കും 
അതുലപോറ�തറ് കുററ മോ്ം വരുതെിറക്ോണ്്, 
സർവ്ക�ോ�ോ�കറെ സംബന്ിച്ചുെെ പുതിയ 
ചിന്തോഗതി കഴിയ്ത്ര ഉൾറ്ടുതെിറക്ോണ്് 
ലകരെ സർവ്ക�ോ�ോ�യ്ക്കും റകോണ്വരണറമ്് 
ഞങ്ങൾ തീരുമോനിച്ചു.  ആ ബി്് മന്ത്രിസഭ 
അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.  ഈ റസഷനിൽതറ്  
- സമയതെിററെ കോര്തെിലം മറ്റും ലവണ്ത്ര 
സഹകരണം ഉണ്ോവറമ്ോണ് എററെ പ്രതീക്ഷ  
- ഈ ബില്ലുകറെ്ോം പോസ്ോക്ിറയടുക്ണം.  
അറ്ങ്ിൽ അവതരി്ിച്ചു സംസോരിക്കുകറയങ്ിലം 

ലവണറമ്് എനിക്് വെറര ആഗ്രഹമുണ്്.  ഇങ്ങറന 
നിയമനിർമ്മോണം വരുലമ്പോൾ കൗൺസിലകറെ 
സംബന്ിച്് ലകോടതിവിധികളറടയം മറ്റും 
റവെിച്തെിൽ ചി� മോ്ങ്ങൾ വരുതെിക്ഴിഞ്ിട്ടുണ്്.  
ഇ്് കൗൺസിലകൾ ഏതോണ്് ആ�ങ്ോരികമോയി 
നിൽക്കുകയോറണന്നുെെ അഭിപ്രോയം സഭയറട എ്ോ 
ഭോഗത്തു നിന്നും പ്രകടി്ിക്റ്ട്ടുകണ്.  സഭയറട ഈ 
വികോരങ്ങൾ കണക്ിറ�ടുത്തുറകോണ്് ലഭദഗതികൾ 
റകോണ്വരു്തോണ്.  ഏതോയോലം റസന്ിൽ 
പ്രോതിനിധ്ം ഉൾറക്ോെെിച്ിട്ടുണ്്.  ലകോലെജുകെിലം 
പ്രോതിനിധ്ം ലവണം. ലകോലെജുകെിറ� 
അസ്വസ്ഥതകൾ കുറററയോക് ഈറയോരു പ്രോതിനിധ്ം 
റകോണ്് അവസോനിക്കുറമന്നുവറര ചി� റമമ്പർമോർ  
ശുഭപ്രതീക്ഷ പ്രകടി ി്ക്കുകയണ്ോയി.  അത്രറയോന്നും 
ലപോവകയിറ്ങ്ിലം വിദ്ോർത്ഥികളറട വികോരങ്ങൾ 
പ്രകടി്ിക്ോൻ അവസരം �ഭിക്കുറമന്നുെെതുറകോണ്് 
പ� കുഴ്ങ്ങളം ഒഴിവോക്ോൻ സോധിക്കും.  വിദ്ോഭ്ോസ 
മണ്ഡ�തെിലെെ കുഴ്ങ്ങൾ ഒഴിവോക്ണറമ്് 
എ്ോവർക്കും ആഗ്രഹമുെെത് ശുഭ�ക്ഷണമോണ്.  
ഈറയോരു ലപോരോയ്മറകോണ്് കുഴ്മുണ്ോകോൻ 
പോടിറ്്് എനിക്് നിർബന്മുണ്്.  അതുറകോണ്് ഈ 
നിയമനിർമ്മോണം ഉണ്ോകുലമ്പോൾ ഇക്ോര്ങ്ങൾ കൂടി 
ഉൾറ്ടുതെോൻ സോധിക്കുറമന്നു പ്രസ്തോവിച്ചുറകോണ്് 
ഈ സഭയറട വികോരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഗവൺറമറെ് 
കണക്ിറ�ടുക്കുറമ്് പറഞ്ഞുറകോണ്് ഞോൻ 
എററെ വോക്കുകൾ അവസോനി്ിക്കുന്നു.
(ഒന്നു മുതൽ ഏഴ്  വറരയെെ നിയമസഭകെിൽ മ�പ്റം ജി്യിറ� 
വിവിധ മണ്ഡ�ങ്ങറെ പ്രതിനിധീകരിച് മുൻ മുഖ്മന്ത്രി കൂടിയോയ 
സി.എച്്. മുഹമ്മദ്് ലകോയ, ഉപ മുഖ്മന്ത്രി, സ്ീക്ർ, വിദ്ോഭ്ോസ 
വകു്് മന്ത്രി, ധനകോര് വകു്് മന്ത്രി, ല�ോക് സഭോംഗം എ്ീ 
നി�കെിൽ ലകരെ രോഷ്ടീയതെിൽ നിറഞ്ഞു നി് വ്ക്ിത്വമോണ്.  
1980-82 കോ�ഘട്തെിൽ പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്മി്ി 
റചയർമോനോയം 1958-59 കോ�തെ് ഗവൺറമറെ് നൽകു് 
ഉറപ്കൾ സംബന്ിച് സമിതിയിലം പ്രവർതെിച്ിട്ടുണ്്) 

സഭൊ പ്രസംഗങ്ങളടിലൂഡെ......

രാഷ്ട്രത്ിപറെ ഭാവി പൗരന്ാപര വാർപത്ടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പരമപ്രധാനമാണ്.  വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ാകുന്ന 
അസ്സ്തകൾ ഇല്ാതാക്ാൻ ശകാശളജുകൗൺസിലകളിൽ വിദ്യാർത്ികൾക്് പ്രാതിനിധ്യം നൽകണപമന്ന് 

ആവേ്യപപെട്ടുപകാണ്് ഉമ്ൻ ൈാണ്ി 1972 മാർച്ച് 10 ന് പ്രശമയം അവതരിപെിച്ചു. പ്രശമയത്ിന് മറുപടി പറഞ്ഞുപകാണ്് 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയായിരുന്ന സി.എച്ച് മുഹമ്ദ് ശകായ നടത്ിയ പ്രസംഗം 

നിയമസഭോ സമിതികളറട തീരുമോനങ്ങളറട 
രഹസ്സ്വഭോവം നഷ്ടറ്ടുത്തു്ത് സഭയറടയം 

സഭോ സമിതികളറടയം  പ്രലത്ക അവകോ�ം 
�ംഘിക്കു്തിന് തു�്മോറണ്് നിയമസഭോ സ്ീക്ർ 
പി.ശ്രീരോമകൃഷ്ണൻ. കോലര്ോപലദ�ക സമിതിയറട 
റില്ോർട്് സഭ അംഗീകരിക്കു്തിന് മുൻപ് 
മോധ്മചർച്യ്ക്  വിലധയമോകു്തിന്  അവസരം 
നൽകിയത് അത്ന്തം നിർഭോഗ്കരമോറണന്നും 
സഭയറട അന്തസ്ിന് നിരക്ോതെതോറണന്നും 
സ്ീക്ർ സഭറയ ഓർമ്മറ്ടുതെി. സഭയറട 
അവകോ��ംഘനതെിററെ ലപരിൽ നടപടി 
സ്വീകരിക്ോൻ പര്ോപ്മോയ ഇതെരം നടപടികൾ 
യോറതോരു കോരണവ�ോലം ആവർതെിക്ോൻ 
പോടിറ്ന്നും സഭോനോഥൻ റെിംഗ് നൽകി.
 കോലര്ോപലദ�ക സമിതിയറട ലയോഗതീരുമോനങ്ങൾ 
മന്ത്രി  മോധ്മങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ റവെിറ്ടുതെിയത് 
സഭോ ചട്ങ്ങെിറ� വ്വസ്ഥകളറട �ംഘനമോറണ്് 
എം.ഉമ്മർ ക്രമപ്ര�് നം ഉ്യിച്ിരുന്നു. ജനുവരി 31 
ന് കോലര്ോപലദ�ക സമിതിയറട  ലയോഗം കഴിഞ്് 
പുറത്തുലപോയല്ോൾ പ്രതിപക്ഷ  ലനതോവ്  നൽകിയിരു് 
ഉപലക്ഷപം സംബന്ിച്് സർക്ോർ ചകറക്ോണ് 
നി�പോട് വി�ദീകരിക്കുകയോണുണ്ോയറതന്നും 
സമിതിയറട  ലയോഗ തീരുമോനം  സംബന്ിച് ഒരു 
കോര്വം   മോധ്മങ്ങലെോട്  സംസോരിച്ിട്ിറ്ന്നും   
മന്ത്രി എ.റക. ബോ�ൻ സഭയിൽ മറുപടി നൽകി. 
കോലര്ോപലദ�ക സമിതിയിറ�  ചർച്യറട 
വി�ദോം�ം  നിയമസഭയിറ� മീഡിയോറമിൽ നടതെിയ 
പത്രസലമ്മെനതെിൽ റവെിറ്ടുതെിയത് പ്രതിപക്ഷ 
ലനതോവോറണന്നും സ്ീക്ർ വീഡിലയോ ക്ിപ്കൾ  
പരില�ോധിക്ണറമന്നും അലദേഹം ആവ�്റ്ട്ടു. 
റഫബ്രുവരി 3-ോം തീയതി ഇതു സംബന്ിച്് പ്രതിപക്ഷ 
ലനതോവിററെ ല�ഖനം പ്രസിദ്ീകരിച്ിട്ടുള്ളതും മന്ത്രി 
സഭയറട ശ്രദ്യിൽറ്ടുതെി. 
 വീഡിലയോ ക്ി്ിംഗുകൾ മന്ത്രിയറട വോദറതെ 

�രിവയ്ക്കു്വയോയിരുന്നുറവന്നും കോലര്ോപലദ�ക 
സമിതിയറട തീരുമോനം  മന്ത്രി പത്രക്ോലരോട് 
റവെിറ്ടുതെിറയ് റത്ിദ്ോരണയറട അടിസ്ഥോന 
തെി�ോകണം പ്രതിപക്ഷ ലനതോവ് മീഡിയോ റമിൽ 
നട് പത്രസലമ്മെനതെിൽ സമിതിയിൽ നട് 
ചർച്യറട വി�ദോം�ം റവെിറ്ടുതെിയറതന്നും 
സ്ീക്ർ സഭറയ അറിയിച്ചു. എ്ോൽ റഫബ്രുവരി 
3-ോം തീയതിയിറ� ഒരു ദിന്ത്രതെിൽ 'ഗവർണററ 
തിരിച്ചു വിെിക്ണറമ് പ്രലമയം നിരോകരിച്തിനു 
പി്ിൽ' എ്  പ്രതിപക്ഷ ലനതോവിററെ ല�ഖനതെിൽ 
കോലര്ോപലദ�ക സമിതിയിൽ നട് ചർച്യറടയം 
സമിതി ചകറക്ോണ് തീരുമോനലതെയം സംബന്ിച് 
വ്ക്മോയ പരോമർ�ങ്ങൾ ഉൾറ്ടുതെിയിരുന്നുറവ്് 
സ്ീക്ർ സഭറയ അറിയിച്ചു. നിയമസഭോ സമിതിയറട 
റില്ോർട്് സഭയിൽ  വയ്ക്കു്തുവറര  സമിതിയറട 
ഒരംഗതെിലനോ  മ്ോർറക്ങ്ിലലമോ ലയോഗനടപടി 
സംബന്ിച് വി�ദോം�ങ്ങൾ  റവെിറ്ടുതെോൻ 
അനുമതിയിറ്ന്നും അതുവറര  സഭോ സമിതിയറട 
ലയോഗ നടപടികളറട രഹസ്സ്വഭോവം നി�നിർതെ 
ണറമന്നുമുള്ള  ല�ോക് സഭോ സ്ീക്റുറട നിർലദേ�ം 
സ്ീക്ർ ഉദ്രിച്ചു. നിയമസഭോ സമിതികളറട  
പ്രവർതെനം ഗൗരവതരവം കോര്ക്ഷമവമോക്കു്തിനു 
ലവണ്ിയോണ് ലകരെ നിയമസഭയറട നടപടിക്രമവം 
കോര്നിർവ്ഹണവം  സംബന്ിച് ചട്ങ്ങെിലം 
ഇതു സംബന്ിച്് വ്വസ്ഥ റചയ്ിട്ടുള്ളത് 
എ്് സ്ീക്ർ ഓർമ്മി്ിച്ചു. കോലര്ോപലദ�ക 
സമിതിയറട തീരുമോനങ്ങളറട രഹസ്സ്വഭോവം  
നഷ്ടറ്ടുതെിയതും അതു വഴി സഭയറടയം സഭോ 
സമിതികളറടയം അവകോ�ം �ംഘിച്തുമോയ   
പരോതികൾ മുൻകോ�ങ്ങെിലണ്ോയിട്ി്. ഗവർണററ 
തിരിച്ചു വിെിക്ണറമ്് ആവ�്റ്ട്ടുറകോണ്ള്ള 
പ്രലമയതെിന് പ്രതിപക്ഷ ലനതോവ് നൽകിയ ലനോട്ീസ് 
പരിഗണിക്കു്തു സംബന്ിച്് കോലര്ോപലദ�ക 
സമിതിയറട തീരുമോനമോണ് ഇതെരതെിൽ 
പരോമർ�വിലധയമോയത്.

k`m kanXnbpsS Xocpam\§fpsS clkykz`mhw                       
\jvSs¸Sp¯p¶Xv AhImi ewL\w þ kv]o¡À
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tacn ]p¶³ eqt¡mkv F¶ BZy kv{Xoi_vZw 
സ്ത്രീകളറട ഉ്തവിദ്ോഭ്ോസവം റപോതുപ്രവർതെനവം 

സംസ് കോരതെിററെ അടയോെമോയി 
കണക്ോക്ോതെ കോ�ഘട്ം.  അടിച്മർതെലകളറട 
അസ്വോതന്ത്ര്തെിൽ നിന്നുറകോണ്് ഒരു സ്ത്രീക്് 
അപ്രോപ്മോയിരു്ത് ലനടിറയടുതെ് ചരിത്രതെി�ിടം 
ലനടിയ ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ്.  ലകരെതെിറ� ആദ് 
വനിതോ ബിരുദധോരിണി, തിരുവനന്തപുരം മഹോരോജോസ് 
ലകോലെജിറ� ആദ് വിദ്ോർത്ഥിനി,  തിരുവിതോംകൂറിൽ 
നിന്നും ഉപരിപഠനതെിനോയി ഇംഗ്ണ്ിൽ ലപോയ ആദ് 
വനിത, ചവദ് ബിരുദം ലനടിയ ആദ് മ�യോെി വനിത, 
ഇന്ത്യിറ� ആദ് വനിതോ നിയമസഭോംഗം, ല�ോകതെിറ� 
ആദ് വനിതോ സർജറെ് ജനറൽ......  സുവർണ് �ിപികെിൽ 
എഴുതിലച്ർതെ വില�ഷണങ്ങൾ അനവധി.  ഇവ ലമരി 
പു്ൻ ലൂലക്ോസിറന ലതടിറയതെിയതോയിരു്ി്, 
മറിച്്  കഠിനോധ്വോനതെിലൂറടയം ഉൾക്രുതെിലൂറടയം 
എതെി്ിടിക്കുകയോയിരുന്നു.  വിരൽത്തുമ്പിൽ വിജ്ോനവം 
ല�ോകറമമ്പോടും അവസരങ്ങളമുള്ള നവയഗ യവതയ്ക് 
ലമരിപു്ൻ ലൂലക്ോസ് ഒരു പോഠപുസ്തകമോയിരിക്കും.  
 ലകോട്യം ജി്യിറ� അയ്മനം ഗ്രോമതെിൽ 
ഒരു സമ്പ് കുടുംബതെിൽ 1886 ആഗറ്് 2ന്  
ലഡോ. ്ി. ഇ. പു്ററെ മകെോയി ജനിച്ചു.  മോതോവ് 
അസുഖബോധിതയോയതിനോൽ ലമരി വെർ്തും 
പഠിച്തും അഛേലനോറടോ്ം തിരുവനന്തപുരതെ്.  
പോശ്ോത് ചവദ്ബിരുദം ലനടിയ ലഡോ.പു്ൻ 
തിരുവിതോംകൂർ രോജകുടുംബതെിററെ ലഡോക്ടർ ആയിരുന്നു.  
തിരുവനന്തപുരം ലഹോെി ഏഞ്ൽസ് ചഹസ് കൂെിൽ പഠിച്്  
ഉയർ് മോർലക്ോറട റമരേിക്കുല�ഷൻ പോസ്ോറയങ്ിലം 
റപൺകുട്ിയോയതിനോൽ തിരുവനന്തപുരം മഹോരോജോസ് 
ലകോലെജിൽ (ഇ്റതെ യൂണിലവഴ് സി്ി ലകോലെജ്)  
പ്രലവ�നം �ഭിച്ി്.   അതിനോൽ സ് കൂെിൽ തറ് 
പഠനം തുടർ്് FA(First Examanination in Arts) 
പരീക്ഷ പോസോയി.  സ്ത്രീ എ് കോരണതെോൽ  സയൻസ് 
വിഷയം പഠിക്കു്തിനുള്ള അലപക്ഷ മഹോരോജോസ് 
ലകോലെജ് നിരസിച്ചു.  ലഡോ.പു്ന് തിരുവിതോംകൂർ 
റകോട്ോരവമോയള്ള ബന്തെിററെ ഫ�മോയി ലമരിക്് 
ബി.എ. ചരിത്രതെിന് പ്രലവ�നം �ഭിച്ചു.  അങ്ങറന 
ലമരി പു്ൻ മഹോരോജോസ് ലകോലെജിറ� ആദ് 
വിദ്ോർത്ഥിനിയോയി.  1909 ൽ മദ്ോസ് യൂണിലവഴ് സി്ിയറട 
പുരുഷോധിപത് ക�ോ�യങ്ങെിറ� ആദ്   ബിരുദധോരിണി. 
 പിതോവിറനല്ോറ� ലഡോക്ടറോകോനോയിരുന്നു ലമരിയറട 
ലമോഹം.    ഇന്ത്യിറ� അ്റതെ സോഹചര്ങ്ങെിൽ 
ചവദ്പഠനം സ്ത്രീകൾക്് അപ്രോപ്മോയിരുന്നു.  
ലമരി പു്ൻ എം.ബി.ബി.എസ്. പഠനതെിനോയി 
�ണ്ൻ യൂണിലവഴ് സി്ിയിൽ ലചർന്നു. തുടർ്് 
ചഗനലക്ോെജിയിൽ ബിരുദോനന്തര ബിരുദതെിന്  
ഡബ്ിനിൽ ലചർ്്  ഉ്ത വിജയലതെോറട  MRCOG 
ലനടി.  �ിശുലരോഗരംഗറതെ എക്ോ�റതെയം പ്ര�സ്ത 
സ്ഥോപനമോയ �ണ്ൻ ഓർമണ്് സ്രേീ്ിൽ നിന്നും 
�ിശുലരോഗ ചികിത്സയിലം ലമരി പ്രോവീണ്ം ലനടി.  
അതിനുല�ഷം 1916 വറര ബ് ിട്ണിറ�  ആശുപത്രികെിൽ 
ലസവനം അനുഷ്ിച്ചു.
 1916 ൽ ലഡോ.ലമരി പു്ൻ തിരുവനന്തപുരതെ് 
തിരിറച്തെിയല്ോൾ പിതോവ് ലമരിറയ വിട്ടു ലപോയിരുന്നു.
ഇതിറനക്കുറിച്് ലമരിയറട വോക്കുകൾ  'ഞോൻ �ണ്നില�ക്് 
ലപോയത് ഒരു രോജ്ിറയല്ോറ�യം തിരിച്ചു വ്ത് 
ഒരു അനോഥയോയമോണ്' എ്ോണ്.തിരുവനന്തപുരം 
ചതക്ോട് സ്ത്രീകളറടയം കുട്ികളറടയം ആശുപത്രിയിൽ 
ബ്ിട്ീഷുകോർക്് മോത്രമോയണ്ോയിരു് ഒഴിവില�യ്ക് 
മഹോരോജോവിററെ �ിപോർ�ലയോറട ചഗനലക്ോെജിയറട 
സൂപ്രണ്ോയി 1916 ൽ നിയമിതയോയി. അഡ്വലക്്ോയ 
റക.റക.ലൂലക്ോസിറന 1917 ൽ വിവോഹം റചയ്തു.    
ലൂലക്ോസ് പിൽക്ോ�തെ് തിരുവിതോംകൂർ ചഹലക്ോടതി 
ജഡ്ജിയോയി. 
 തിരുവിതോംകൂറിറ� ആലരോഗ്ലമഖ�യറട ത�വനോയി 
ആദ് നിയമനം. 1924 ൽ ആക്ടിംഗ് സർജൻ ജനറ�ോയി. 
1938 ൽ 32 ഗവൺറമറെ് ആശുപത്രികൾ, 40 ഗവൺറമറെ് 
ഡിസ് റപൻസറികൾ, 20 ചപ്രവ്് ആശുപത്രികൾ 
എ്ിവയറട ചുമത�യള്ള സർജൻ ജനറ�ോയി 
ചുമത�ലയറ്റു. ല�ോകതെിറ� തറ് ആദ്വനിതോ സർജൻ 
ജനറ�ോണ് ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ്. (അലമരിക്യിൽ  
ഒരു വനിത സർജൻ ജനറ�ോകു്ത് 1990 �ോണ്).
 നൂറ് കിടക്കളം മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളം ഉള്ള 
ചതക്ോട് ആശുപത്രിയിൽ ബൽജിയം,  ഇ്�ി 
എ്ീ രോജ്ങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള നഴ് സുമോരോയിരുന്നു 
ലജോ�ി റചയ്ിരു്ത്.  പലതെോ പതിനലഞ്ോ ലപറര 
ലരോഗികെോയി എതെിയിരുന്നുള്ളൂ. ആശുപത്രിയിൽ 
ലപോകു്ത് പോപമോയി ജനങ്ങൾ കണക്ോക്ിയിരുന്നു. 
പ്രസവം  വയ്ോട്ിമോരുറട ശുശ്രൂഷയിൽ വീടുകെി�ോണ് 
നടതെിയിരു്ത്. ശുചിത്വമി്ോയ്മയം അ�ോസ്ത്രീയമോയ 
രീതികളം മൂ�ം അക്ോ�തെ് പ്രസവമോയി ബന്റ്ട്് 
ഗർഭിണികളറടയം നവജോത�ിശുക്ളറടയം 

മരണനിരക്് കൂടുത�ോയിരുന്നു. പ്രസവവമോയി 
ബന്റ്ട്് ആശുപത്രികെിറ� ചികിത്സോരീതികൾ 
അവ�ംബിലക്ണ്തിന് ജനങ്ങറെ ലബോധവൽക്രി 
ക്കു്തിനോയി ലഡോ.ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ് തററെ ആദ് 
പ്രസവം  ചതക്ോട് ആശുപത്രിയിൽ നടതെി. അവർ 
വയ്ോട്ിമോരുറട റപൺമക്ൾക്്  പ്രസവശുശ്രൂഷയിലം 
�ിശുപരിപോ�നതെിലം പരി�ീ�നം നൽകി.
 ഇന്ത്യിറ� ആദ് ടി.ബി. സോനില്ോറിയം 
നോഗർലകോവി�ിൽ സ്ഥോപിച്ചു.   തിരുവനന്തപുരതെ് 
എക് സ് ലറ, ലറഡിയം ഇൻറ്ി്യൂട്് എ്ിവയം 
അവർ സ്ഥോപിച്ചു.  തിരുവിതോംകൂറിറ� പ� 

സ്ഥ�ങ്ങളം ആശുപത്രികളം സന്ദർ�ിച്്  
റപോതുജനോലരോഗ്റതെക്കുറിച്് ലബോധവൽക്രണം 
നടതെി.   ബ്ിട്ണി�ോയിരു് സമയതെ്  ചവ.ഡബ്�.
സി.എ.(യങ്ങ് വിമൻസ് ക്രിസ്ത്ൻ അലസോസിലയഷൻ) 
യിൽ പ്രവർതെിച്ചു. 1918ൽ ചവ.ഡബ്�.സി.എ. യറട 
ഒരു ചോപ്്ർ തിരുവനന്തപുരതെ്  ആരംഭിച്ചു. അൻപത് 
വർഷലതെോെം അതിററെ സ്ഥോപക പ്രസിഡറെോയിരുന്നു.   
കൂടോറത ഇന്ത്ൻ സ് കൗട്് സ് ആൻഡ് ചഗഡ് സിററെ ചീഫ് 
കമ്മീഷണർ,  ഇന്ത്ൻ റമഡിക്ൽ അലസോസിലയഷൻ 
സ്ഥോപക അംഗം എ്ീ നി�കെിലം  പ്രവർതെിച്ചു.
 ആലരോഗ്ലമഖ�റയ നയിക്കുലമ്പോഴും രോഷ്ടീയതെിലം 
അവർ   പങ്ോെിയോയി. 1919 റ� റതരറഞ്ടു്് 
പരിഷ് കോരതെിററെ ഭോഗമോയി ഭൂനികുതിയോലയോ 
റതോഴിൽകരമോലയോ അഞ്ചുരൂപ കരം തീരുവയള്ളവർക്കും 
സർവ്ക�ോ�ോ� ബിരുദധോരികൾക്കും മോത്രമോയിരുന്നു 
ലവോട്വകോ�ം.   1922 ൽ റോണി ലസതു�ക്ഷ്മിഭോയി 
ജനപ്രതിനിധി സഭകെിൽ സ്ത്രീകൾക്് അംഗമോകോനുള്ള 
അവകോ�ം നൽകിയല്ോൾ ആദ് അവസരം �ഭിച്ത് 
ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസിനോണ്.  തിരുവിതോംകൂറിൽ 1922 
ഏപ്രിൽ 27 നു നട് റതരറഞ്ടു്ിറന തുടർ്് 
രൂപീകരിക്റ്ട് റ�ജിലസ്്ീവ് കൗൺസി�ിൽ Durbar 
Physician എ് നി�യിൽ നോമനിർലദേ�ം റചയ്റ്ട്  
ഉലദ്ോഗസ്ഥ അംഗമോയിരു് ലഡോ.പീ്ർ എൻ. �ക്ഷ്മണൻ 
വിരമിച്തിറന തുടർന്നുണ്ോയ ഒഴിവില�ക്ോണ്  ലഡോ.ലമരി 
പു്ൻ ലൂലക്ോസ് (Surgeon in charge of the Durbar 
Physician's duties) നോമനിർലദേ�ം റചയ്റ്ട്ത്. 
1925-28, 1928-31 എ്ീ  തിരുവിതോംകൂർ റ�ജിലസ്്ീവ് 
കൗൺസിലകെിലം അംഗമോയിരുന്നു. 1933 ജനുവരി  
ഒ്ിനു നി�വിൽ വ് ശ്രീമൂ�ം സഭയറട ഒന്നും 
(1933-1937) രണ്ം (1937-1944) സഭകെിലം ശ്രീചിത്ര 
ലറ്്് കൗൺസി�ിററെ   ഒന്നും (1933-1937) രണ്ം 
(1937-1944) സമിതികെിലം ലഡോ.ലമരി പു്ൻ  ലൂലക്ോസ് 
കുറച്ചു കോ�ം നോമനിർലദേ�ം റചയ്റ്ട് ഉലദ്ോഗസ്ഥ 
അംഗമോയിരുന്നു. 
 ആലരോഗ്ലമഖ�റയ പ്രതിനിധോനം റചയ്ലമ്പോൾ 
സുപ്രധോനമോയ റപോതുജനോലരോഗ് സംരംഭങ്ങൾക്് 
അവർ ലനതൃത്വം നൽകി.   1925 റഫബ്രുവരി 10 
ന് തിരുവിതോംകൂർ റ�ജിലസ്്ീവ് കൗൺസി�ിൽ 
തിരുവിതോംകൂറിറ� മുനിസി്ോ�ി്ികെിൽ വോക് സിലനഷൻ 
നിർബന്മോലക്ണ്തി്ോറയ്  പ്രലമയതെിററെ 
ചർച്യിൽ ലഡോ.ലമരി പു്ൻ പ്രലമയറതെ �ക്ിയക്ം 
എതിർത്തു സംസോരിച്ചു. ആ പ്രലമയം സഭ പോസ്ോക്ിയി്. 
അ്റതെ സോമൂഹികോവസ്ഥറയക്കുറിച്ചും ജനങ്ങറെ 
ലബോധവൽക്രിലക്ണ് ആവ�്കതറയക്കുറിച്ചും 
ലഡോ.ലമരി  സഭയിൽ സംസോരിക്കുകയം അതിനുലവണ്ി 
പ്രവർതെിക്കുകയം റചയ്തു.  2018 റ� ഒൻപതോം ബജ്് 

അവതരണ സമയതെ് ധനകോര്മന്ത്രി ലഡോ. ലതോമസ് 
ഐസക് ലകരെതെിറ� ആലരോഗ് സംവിധോന ചർച്യിൽ 
നിർണ്ോയക സ്വോധീനം റചലതെിയ പ്രതിഭയോണ് ലമരി 
പു്ൻ ലൂലക്ോസ് എ്് അനുസ്മരിച്ചു. 
 ആലരോഗ്വകു്ിറ� നഴ് സുമോരുറട ലസവനവ്വസ്ഥ 
കറെ്്ിയള്ള  ചർച്കെിൽ അവിവോഹിതർക്് 
മോത്രലമ നഴ് സോയി ലജോ�ി നൽകോവൂ എ് നിയമം 
അനോവ�്മോറണ്് ഒരു വിഭോഗം വോദിച്ചു. ഇക്ോര്ം 
തിരുവിതോംകൂർ നിയമനിർമ്മോണ കൗൺസി�ിലം ചർച്ോ 
വിഷയമോയി.  ആലരോഗ്വകു്ിറന പ്രതിനിധീകരിച്ിരു് 
ലഡോ.ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ് ഈ നിയമറതെ ന്ോയീകരിച്ചു.  
കുടുംബതെിററെ ഉതെരവോദിതെമുള്ള സ്ത്രീകൾക്് നഴ് സിംഗ് 
ലജോ�ി കോര്ക്ഷമമോയി റചയ്ോൻ കഴിയിറ്ന്നും രണ്ിനും 
കൂറടയള്ള ഊർജ്ജവം സമയവം അവർക്കുണ്ോകി് 
എന്നുമോയിരുന്നു ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസിററെ അഭിപ്രോയം. 
  1976 ഒക് ലടോബർ 2 ന് ലമരി ഈ ല�ോകലതെോട് വിട 
പറഞ്ഞു. റതോണ്ണൂറോം വയസ്ിലം ഊർജ്ജ്വസ്വ�യോയി 
ചവ.ഡബ്�.സി.എ.യിലം മറ്റു സംഘടനകെിലം 
പ്രവർതെിച്ിരുന്നു.
 1935 ൽ ചിതെിര തിരുനോൾ ബോ�രോമവർമ്മ 
മഹോരോജോവ് 'ചവദ്�ോസ്ത്രകു��' എ് സ്ഥോനം നൽകി. 
1975 ൽ സിവി�ിയൻ ബഹുമതിയോയ പത്മശ്രീ നൽകി 
രോഷ്ടം ലഡോ.ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസിറന ആദരിച്ചു. 
 In  my opinion, the evils resulting from vaccination 
are not of such a nature as to call for any special 
investigation at present.  If public opinion is really 
strongly opposed to vaccination, the authorities 
responsible for vaccination in this country will 
attend to it.  I have given the House the statistics 
of other countries,  I have not put forward the 
statistics of Travancore because, if I read them 
out, the House may not be inclined to believe 
them; as they support too well my contention. 
     -Dr.Mary Poonen Lukose
(An extract from the proceedings of Travancore 
Legislature Council on 10.02.1925)
 'ഇവിറടറയ്് ഇൻഡ്യിൽ എവിറടറയങ്ിലം  
സ്ത്രീവർഗ്ഗതെിൽറ്ട് ഒരു ലദഹതെിനു ഡർബോർ 
ഫിസിഷ്നോകോൻ ഇടയോയിട്ടുറണ്ന്നു ലതോന്നു്ി്. 
ഇവിടുറതെ നിയമനിർമ്മോണ സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും 
സോമോജിക സ്ഥോനോർത്ഥികെോയി നിൽക്ോറമന്നു 
നിയമം അനുവദിച്ിട്ടുറണ്ങ്ിലം  അതില�ക്ോരും 
ഇതുവറര തയ്ോറോയിട്ി്. എ്ോൽ നമ്മുറട നിയമതെിൽ 
അന്തർഭവിച്ിട്ടുള്ള ആ മഹതെോയ ഉലദേ�തെിന് 
ഈ നിയമനതെോൽ ഫ�പ്രോപ്ി സിദ്ിച്ിരിക്കുന്നു. 
നിയമസഭയിൽ ഒരു മഹതിക്് ആദ്മോയി റമംബർ സ്ഥോനം 
കിട്ോൻ ഇടയോയയതു തിരുവിതോംകൂറി�ോറണന്നുള്ള 
സംഗതി നമുറക്്ോവർക്കും അഭിമോനകരമോയിട്ടുള്ള 
ഒ്ോറണന്നും പറലയണ്തി്ല്ോ......'
 ടി.കുമോരപിള്ള (ഇരണിയൽ - വിെവൻലകോട് നിലയോജക 
മണ്ഡ�ം)
[ലഡോ.ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ് ആദ് നിയമസഭോംഗമോയതു 
സംബന്ിച്് , 1924 റസപ്്ംബർ 25 ന് തിരുവിതോംകൂർ 
റ�ജിലസ്്ീവ് അസംബ്ിയിൽ റചയ് പ്രസംഗതെിൽ 
നി്്]
 'ലകരെതെിറ� ആലരോഗ് സംവിധോന വെർച്യിൽ 
നിർണ്ോയക സ്വോധീനം റചലതെിയ പ്രതിഭകെിൽ 
ഓരോെോണ് ലഡോ. ലമരി പു്ൻ ലൂലക്ോസ്.  യൂണിലവഴ് സി്ി 
ലകോലെജിറ� ആദ്റതെ വിദ്ോർത്ഥിനി, ബ്ിട്നിൽ 
റമഡിക്ൽ ബിരുദം ലനടിയ ആദ് ഇന്ത്ൻ വനിതോ 
ലഡോക്ടർ, തിരുവിതോംകൂറിറ� ആദ്റതെ വനിത നിയമസഭ 
സോമോജിക, ല�ോകറതെ ആദ്റതെ വനിത സർജറെ് 
ജനറൽ എ്ീ നി�കെിറ�ോറക് അവർ തിെങ്ങി.  
ഇവരുറട ത�മുറ അസ്ഥിവോരമിട് ആധുനിക ചവദ്�ോസ്ത്ര 
ആതുരോ�യങ്ങളറട ശംഖ�യം വോക് സിലനഷനും 
പകർച്വ്ോധികറെ ലകരെതെിൽ നിന്നും അക്ി.  
സംസ്ഥോന രൂപീകരണലവെയിൽല്ോലം 45 ആയിരു് 
പ്രതി�ീർഷ ആയസിറന 76 ആയി ഉയർതെി.  ഈ 
അനുഭവങ്ങറെ മറന്നുറകോണ്് വോക് സിലനഷനും 
ആധുനിക ചവദ്�ോസ്ത്രതെിനുറമതിറര സംഘടിതമോയ 

എതിർ്് ചി� ലകോണുകെിൽ നി്് 
ഉയരുന്നുറവ്ത് സഗൗരവമോയി 
കോലണണ്തുണ്്.' 
ശഡാ.ടി.എം. ശതാമസ് ഐസക്.
(2018 റ� ബജ്് പ്രസംഗതെിൽ നി്്)
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പപാന്നാനിയിൽ 'ജനാധിപത്യ 
ക�ാ�യം'

ലകരെ നിയമസഭയറട റസറെർ ലഫോർ 
പോർ�റമറെറി റ്ഡീസ് ആൻഡ് 

റരേയിനിംഗിററെ  ആഭിമുഖ്തെിൽ വിദ്ോർത്ഥികൾക്ോയി 
ജനോധിപത് ഭരണക്രമം,  നിയമസഭോ ചരിത്രം 
എ്ിവ സംബന്ിച്്  'ജനോധിപത് ക�ോ�യം' 
എ് പരിപോടി റപോ്ോനി എം.ഇ.എസ്. ലകോലെജിൽ 
സംഘടി്ിച്ചു.  പോർ�റമറെറി ജനോധിപത്തെിററെ 
പ്രോധോന്ം, പോർ�റമറെറി നടപടികൾ എ്ിവ 
മനസ്ി�ോക്കു്തിനോയി ഭരണഘടനോ പഠന 
ക്ോസ്, ഡിലബ്് മത്സരങ്ങൾ, വിദ്ോർത്ഥി 
പങ്ോെിതെലതെോറടയള്ള മോതൃകോ നിയമസഭ എ്ിവ 
ഉൾറ്ടു്തോയിരുന്നു പരിപോടി. ഇലതോറടോ്ം 

നിയമസഭോ മയൂസിയതെിററെ ചരിത്രപ്രദർ�നവം 
സംഘടി്ിച്ചു.  ജനുവരി 23, 24 തീയതികെി�ോണ് 
പരിപോടി സംഘടി്ിച്ത്.  നിയമസഭോ സ്ീക്ർ , 
നിയമസഭോ റസക്രട്റി എ്ിവരുറട സോ്ിധ്തെിൽ 
റപോ്ോനി മുനിസി്ോ�ി്ി റചയർമോൻ സി.പി.മുഹമ്മദ് 
കുഞ്് ചരിത്രപ്രദർ�നം ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു.   
ശൈശ�മ്പ്രയിൽ മാതൃകാ നിയമസഭ 
 ലകരെ നിയമസഭയറട റസറെർ ലഫോർ 
പോർ�റമറെറി റ്ഡീസിററെയം നിയമസഭോ 
മയൂസിയതെിററെയം ആഭിമുഖ്തെിൽ ജനുവരി 9, 
10 തീയതികെിൽ മ�പ്റം ജി്യിറ� ലചല�മ്പ്ര 
എൻ.എൻ.എം. ഹയർ റസക്ണ്റി സ് കൂെിൽ മോതൃകോ 
നിയമസഭയം പ്രദർ�നവം സംഘടി്ിച്ചു. വള്ളിക്കു്് 
എം.എൽ.എ. പി.അബ്ദുൽ ഹമീദിററെ അഭ്ർത്ഥന 
പ്രകോരമോണ് നിലയോജക മണ്ഡ�തെിറ� വിവിധ 
സ് കൂളകെിറ�  റതരറഞ്ടുക്റ്ട് വിദ്ോർത്ഥികറെ 
പറങ്ടു്ിച്ചുറകോണ്് മോതൃകോ നിയമസഭയം 
മയൂസിയതെിററെ പ്രദർ�നവം സംഘടി്ിച്ത്. 
   പി.അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം.എൽ.എ. പരിപോടി 
ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു. യവോക്െിൽ അരോഷ്ടീയവോദം 
വെറരയധികം �ക്ിറ്ട്ടുറകോണ്ിരിക്കു് ഈ 
കോ�ഘട്തെിൽ കുട്ികെിൽ രോഷ്ടീയ അവലബോധം 
വെർലതെണ്തിററെ പ്രോധോന്റതെക്കുറിച്് ഓർമ്മി്ിച് 
അലദേഹം സ് കൂൾ ത�തെിൽ ഇതെരം പരിപോടികൾ 

സംഘടി്ിക്കു്ത് അതിന് സഹോയകരമോകുറമന്നും  
അഭിപ്രോയറ്ട്ടു. രണ് ദിവസറതെ നിയമസഭോ 
നടപടികൾ ഉൾറ്ടുതെിയ മോതൃകോ നിയമസഭയിൽ 
ആദ് ദിവസം ഗവർണറുറട നയപ്രഖ്ോപന പ്രസംഗവം 
രണ്ോം ദിവസം ലചോലദ്ോതെരലവെ, അടിയന്തര 
പ്രലമയം, ശ്രദ്ക്ഷണിക്ൽ, സബ്മിഷൻ, ഗവർണറുറട 
നയപ്രഖ്ോപനതെിലന്ലള്ള നന്ദിപ്രലമയ ചർച് തുടങ്ങിയ 
നടപടികളമോണ് ഉൾറ്ടുതെിയത്. വിദ്ോർത്ഥികളം 
നോട്ടുകോരുമുൾറ്റട ആയിരതെി�ധികം ലപരോണ് 
മോതൃകോ നിയമസഭയം പ്രദർ�നവം വീക്ഷിച്ത്.

റഫബ്രുവരി 8 ന് ഡൽഹി നിയമസഭയില�യ്ക് 
നട് റതരറഞ്ടു്ിൽ ആറകയള്ള 

70 സീറ്റുകെിൽ 62 എണ്ം ലനടി അരവിന്ദ് 
റകജ് രിവോെിററെ ലനതൃത്വതെിലള്ള ആം ആദ്മി 
പോർട്ി ഭരണതെിൽ വന്നു. ബി.റജ.പി. 8  സീറ്റു 
ലനടി. അരവിന്ദ് റകജ് രിവോൾ റഫബ്രുവരി 16 
ന് മുഖ്മന്ത്രിയോയി സത്പ്രതിജ് റചയ്തു.  
തുടർച്യോയി മൂ്ോം തവണയോണ് ആം ആദ്മി പോർട്ി 
സർക്ോർ ഡൽഹിയിൽ അധികോരതെിറ�ത്തു്ത്.  
റതരറഞ്ടുപ്ഫ�ം  പ്രസിദ്ീകരിച്തിറന തുടർ്് 
ആറോം ഡൽഹി നിയമസഭ �ഫ്.ഗവർണർ  അനിൽ 
ചബജോൻ റഫബ്രുവരി 11- ന് ചവകുല്രം പിരിച്ചു 
വിട്ടു.  
 ഏഴോമത് റഡൽഹി നിയമസഭയിൽ രോം നിവോസ് 
ലഗോയ�ോണ് സ്ീക്ർ. 2015 മുതൽ അലദേഹം ഡൽഹി 
നിയമസഭോംഗമോണ്. ആറോം നിയമസഭയിലം 
സ്ീക്റോയിരുന്നു. �ോഹ്ദരോ നിലയോജകമണ്ഡ�തെിൽ 
നിന്നുള്ള അംഗമോണ്.
 ഡൽഹിയിൽ തുടർച്യോയി രണ്ോംവട്വം 
മുഖ്മന്ത്രിക്ലസരയിറ�തെിയ അരവിന്ദ് 
റകജ് രിവോൾ അഴിമതിറക്തിരോയ ലപോരോട്ങ്ങെിലൂറട 
ലദ�ീയത�തെിൽ ശ്രലദ്യനോയി. റമക്ോനിക്ൽ 
എഞ്ിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം ലനടിയ അലദേഹം ഇന്ത്ൻ 
റവനയൂ സർവ്ീസിൽ ഇൻകം ടോക് സ്  ലജോയിറെ് 
കമ്മീഷണർ സ്ഥോനം രോജി വച്ോണ് രോഷ്ടീയതെിൽ 
പ്രലവ�ിച്ത്.  2012 ൽ അലദേഹം രൂപീകരിച് ആം 
ആദ്മി പോർട്ി, 2015 ൽ ഡൽഹി നിയമസഭോ 

റ ത ര റ ഞ് ടു ് ി ൽ 
എഴുപത് സീറ്റുകെിലം 
ജയിച്് ചരിത്രം കുറിച്ചു.
ജൻല�ോക്പോൽ ബിൽ 
അ വ ത ര ി ് ി ക് ോ ൻ 
പോർ�റമറെിനുലമൽ 
�ക്മോയ സമ്മർദേം 
റ ച ല തെ ി റ ക് ോ ണ്് 
അ ് ോ ഹ സ ോ റ ര 
നടതെിയ ലപോരോട്തെിൽ  

പങ്ോെിയോയലതോറടയോണ് അരവിന്ദ് റകജ് രിവോൾ 
റപോതുജനശ്രദ് ലനടു്ത്.  പോർ�റമറെിൽ 
ല�ോക്പോൽ പോസോക്കു്തിൽ പരോജയറ്ട്തിൽ 
പ്രതിലഷധിച്് നട് സമരതെിൽ അലദേഹം അറസ്റ്റു 
റചയ്റ്ട്ടു. ഇതിറന തുടർ്ോണ് രോഷ്ടീയ പോർട്ി 
രൂപീകരണം എ് ആ�യതെില�ക്് അലദേഹം 
എതെിയതും ആം ആദ്മി പോർട്ി പിറവിറയടുക്കു്തും.   
മദർ റതലരസയറട റകോൽക്തെയിറ� മിഷനറീസ് 
ഓഫ് ചോരി്ി, വടക്കുകിഴക്ൻ ഇന്ത്യിറ� രോമകൃഷ്ണ 
മിഷൻ, റനഹ് റു യവലകന്ദ്ര എ്ിവിടങ്ങെിലം 
റകജ് രിവോൾ പ്രവർതെിച്ിട്ടുണ്്.  പോവറ്ട്വരുറട 
ഉ്മനതെിനും വിവരോവകോ� നിയമം 
പ്രോവർതെികമോക്കു്തിനും ഡൽഹി ലകന്ദ്രമോക്ി 
'പരിവർതെൻ' എ് കൂട്ോയ്മ രൂപീകരിച്ചുറകോണ്് 
റപോതുപ്രവർതെനതെിന് ലനതൃത്വം നൽകിയത് 
കണക്ിറ�ടുതെ് 2006 -ൽ റകജ് രിവോെിന്  
മോഗ് സറസ അവോർഡ് �ഭിച്ിരുന്നു.

ഇതരസഭൊ വൊർത്തകൾ

UÂlnbnÂ ]pXnb
\nbak` cq]oIrXambn

ജടില്ൊ തല പ്രടിപ്ൊെടികൾ

രാം നിവാസ് ശഗായൽ



\w. 02/G{]nÂ 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

12

സംസ്ഥോനതെ് 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഒ്തെവണ 
ഉപലഭോഗമുള്ള ലേോറ്ിക് വസ്തുക്ളറട സമ്പൂർണ് നിലരോധനം 
ഏർറ്ടുതെിയിട്ടുള്ള സോഹചര്തെിൽ നിയമസഭോ 
സമുച്യതെിലം  നിലരോധനം ഏർറ്ടുതെി. ലേോറ്ിക് 
നിർമ്മിത ക്ോരി ബോഗുകൾ, ലമ�വിരികൾ, ഒ്തെവണ 
ഉപലഭോഗമുള്ള ടംബ്ർ, ക്്, ലലേ്്, സ്പൂൺ, ലഫോർക്്, സ് ലരേോ, 
ഡിഷ്, റ്ിറർ, ഫ് െോഗ്, ബണ്ിംഗ്, വോട്ർ പൗച്്, ഗോർലബജ് 
ബോഗ്, ഭക്ഷണ പോയ്ക്്, 500 മി.�ി്ർ സംഭരണല�ഷിക്കു 
തോറഴയള്ള PET/PETE  കുടിറവള്ള കു്ികൾ തുടങ്ങിയവ 
നിലരോധിച്ിട്ടുള്ള വസ്തുക്െിൽറ്ടുന്നു.  ലേോറ്ിക് ലകോട്ിങ്ങ് 
ഉള്ള ലപ്ർ നിർമ്മിത ക്്, ലലേ്്, ബൗൾ, ബോഗ് എ്ിവയ്ക്കും 
നിലരോധനം ഏർറ്ടുതെിയിട്ടുണ്്. റതർലമോലകോൾ, 
ററ്ലറോലഫോം എ്ിവ ഉപലയോഗിച്ചുണ്ോക്കു് ലലേ്്, ക്്, 
അ�ങ്ോര വസ്തുക്ൾ എ്ിവയ്ക്കും പി.വി.സി ഫ് െക് സ് 
നിർമ്മിത വസ്തുക്ൾക്കും വി�ക്് ഏർറ്ടുതെി. ഇതെരം 
വസ്തുക്ളറട ഉപലഭോഗം നിർബന്മോയം ഒഴിവോക്ിറക്ോണ്് 
നിയമസഭോ റസക്രലട്റിയ്് സർക്കു�ർ പുററ്ടുവിച്ചു. 
 ഹരിത ഓഫീസ് എ് നി�യിൽ ഗ്രീൻ ലപ്രോലട്ോലക്ോൾ 
ഏർറ്ടുതെിയതിററെ ഭോഗമോയി നിയമസഭോ ജീവനക്ോരും 
സന്ദർ�കരും പോ�ിലക്ണ് നിർലദേ�ങ്ങൾ സംബന്ിച് 
ലബോർഡുകൾ നിയമസഭോ സമുച്യതെിൽ സ്ഥോപിച്ചു.

പ്രവോസികറെ പ്രതികൂ�മോയി ബോധിക്കു് തരതെിൽ 
1961 റ� ആദോയ നികുതി നിയമതെിറ� 6-ോം 

വകു്് ലഭദഗതി റചയ്് ലകന്ദ്രബജ്് നിർലദേ�ം 
ഒഴിവോക്ണറമ്ോവ�്റ്ട്് മുഖ്മന്ത്രിക്് ലവണ്ി 
വ്വസോയ വകുപ്മന്ത്രി   ഇ.പി.ജയരോജൻ റഫബ്രുവരി 6 ന്  
പ്രലമയം അവതരി്ിച്ചു.  പ്രലമയം സഭ ഐകകണ് ലഠ്ന 
പോസോക്ി.  നി�വിൽ ഒരു ഇന്ത്ൻ പൗരലനോ ഇന്ത്ൻ 
വം�ജലനോ ഒരു സോമ്പതെികവർഷം 182 ദിവസലമോ 
അതിൽ കൂടുതല�ോ ഇന്ത്യിൽ തോമസിക്കു് ഘട്തെി�ോണ് 
ആദോയനികുതിയറട കോര്തെിൽ 'റസിഡറെ്' ആയി 
കണക്ോക്റ്ടു്ത്.  2021 ഏപ്രിൽ ഒന്നു  മുതൽ ഈ 
കോ�ോവധി 120 ദിവസലമോ അതിൽ കൂടുതല�ോ ആയി 
കുറയ്ക്കുറമന്നും   മല്റതങ്ിലം വിലദ�രോജ്തെ് നികുതി  
നൽകോതെ ഇന്ത്ൻ പൗരറന ഇന്ത്ൻ പൗരനോയി 
കണക്ോക്ി നികുതി  ചുമത്തുറമന്നുമോണ് ലഭദഗതി 
നിർലദേ�ം. 
 പശ്ിലമഷ്ൻ രോജ്ങ്ങെിൽ ലജോ�ിറയടുക്കു് റചറുകിട 
ബിസിനസ് സംരംഭകരുറട വരുമോനം ഗണ്മോയി 
കുറയ്ക്കു്തിന് ഇത് ഇടവരുത്തും.  240 ദിവസറമങ്ിലം 
വിലദ�തെ് തങ്ങിയോൽ മോത്രലമ അവർക്് ലനോൺ 
റസിഡറെ് റ്ോ്സ് നി�നിർതെോനോകൂ.  എണ് റിഗ്ഗുകെിലം 
മറ്റും റതോഴിൽ റചയ്് വ്ക്ികൾ ഒരു മോസം ഓഫ് 
ഡയൂട്ിയോയി നോട്ിൽ വരോറുണ്്.  ഇവലരയം ഈ ലഭദഗതി 
പ്രതികൂ�മോയി ബോധിക്കുറമ് ആ�ങ്യണ്്. 

 നികുതി റവട്ി്് തടയോനോറണ് നി�യിൽ 
റകോണ്വ് ലഭദഗതി നിർലദേ�ം പ്രവോസികൾക്് 
കുടുംബലതെോറടോ്ം വന്നു തങ്ങോൻ കഴിയോതെ 
അവസ്ഥയണ്ോക്കുറമന്നും പ്രവോസികൾ നോട്ിൽ വന്നു 
ലപോകുലമ്പോൾ നടത്തു് ഉപലഭോഗവം മറ്റു റച�വകളം 
നമ്മുറട വ്വസോയ - വ്ോപോരലമഖ�യറട വെർച്യറട ഒരു 
പ്രധോന ഘടകമോയതിനോൽ ഈ നിർലദേ�ം നട്ോയോൽ  
ലദ�ീയ സോമ്പതെികമോന്ദ്ം കൂടി കണക്ിറ�ടുക്കുലമ്പോൾ 
സംസ്ഥോനതെിററെ സോമ്പതെിക വെർച്യ്ക് വ�ിയ തിരിച്ടി 
ലനരിലടണ്ിവരുറമന്നും പ്രലമയം ആ�ങ് പ്രകടി്ിച്ചു.  
മല്റതങ്ിലം വിലദ�രോജ്തെ് നികുതിയടയ്കോതെ 
ഇന്ത്ൻ പൗരറന ഇന്ത്ൻ പൗരറന്് കണക്ോക്ി 
നികുതി ഈടോക്കുറമ് ആദോയനികുതി വകു്് ലഭദഗതി  
വ്ക്ിഗത ആദോയനികുതിലയോ ഇന്ത്യമോയി ഇരട്നികുതി 
ഉടമ്പടി കരോലറോ ഇ്ോതെ രോജ്ങ്ങെിൽ ലജോ�ിറചയ്് 
സോധോരണക്ോർക്്  ലദോഷകരമോയിതെീരുറമന്നും 
പ്രലമയം വി�യിരുതെി. മ്് രോജ്ങ്ങെിൽ റതോഴിൽ 
റചയ്് ഇന്ത്ൻ പൗരന്ോറര നികുതിവ�യതെിൽ 
ഉൾറ്ടുത്തുകറയ് ഉലദേ�്ലതെോറടയ് ഈ ലഭദഗതി 
റകോണ്വ ി്ട്ടുള്ളറത്് ലകന്ദ്ര സർക്ോർ പത്രക്കുറി ി്ലൂറട 
പ്രഖ്ോപിക്കുന്നുറണ്ങ്ിലം ധനബിൽ - 2020 റ� 
നിർലദേ�ങ്ങൾ 1961 റ� ആദോയനികുതി നിയമതെിൽ 
ഉൾറ്ടുതെറ്ട്ോൽ മറിറച്ോരു സ്ഥിതിവില�ഷമോകും 
സംജോതമോകുകറയന്നും ആ�ങ്യണ്്. ഈ സോഹചര്തെിൽ  
പ്രവോസികറെ, പ്രലത്കിച്് ഗൾഫ് രോജ്ങ്ങെിലള്ളവറര 
ലദോഷകരമോയി ബോധിക്കു് 1961 റ� ആദോയനികുതി 
നിയമതെിറ� 6-ോം വകു്ിറ�  ലഭദഗതി നിർലദേ�ം 
ഒഴിവോക്ോനോവ�്മോയ നടപടി സ്വീകരിക്ണറമ്് 
പ്രലമയം  ലകന്ദ്രസർക്ോരിലനോടോവ�്റ്ട്ടു.

പോർ�റമറെിററെയം സംസ്ഥോന നിയമനിർമ്മോണ സഭകളറടയം 
അദ്്ക്ഷൻമോരുറട ലദ�ീയ സലമ്മെനം 2019 ഡിസംബർ 17 മുതൽ 

20 വറര ഉതെരോഖണ്ഡ് ത�സ്ഥോനമോയ റഡറോഡൂണിൽ നടന്നു. ഉതെരോഖണ്ഡ് 
നിയമസഭോമന്ദിരതെിറ� സ്ഥ�പരിമിതി  കണക്ിറ�ടുതെ് റഡറോഡൂൺ നഗരതെിൽ 
നി്് ഏകലദ�ം 15 കില�ോമീ്ർ അകറ�യള്ള റിജറെ ലഹോട്ൽ ആയിരുന്നു 
സലമ്മെന ലവദി.
 ആദ് ദിവസം നട് റസക്രട്റിമോരുറട ലയോഗതെിൽ ചർച് റചയ്റ്ട് രണ് 
വിഷയങ്ങെിൽ ഒറരണ്ം ലകരെ നിയമസഭോ റസക്രട്റി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
നോയരോണ് അവതരി്ിച്ത്.  ലകരെ നിയമസഭോ റസക്രലട്റിയ്് നിർലദേ�ിച്ിരു്  
'Legislature - Opening new windows for reaching masses' എ് വിഷയതെിൽ 
ചർച് നടന്നു.  രോജ്സഭോ റസക്രലട്റിയ്് നിർലദേ�ിച് 'Need to  review the 
Procedure for Expunction in the Legislatures'എ് വിഷയവം ചർച് റചയ്റ്ട്ടു.  
 ല�ോക് സഭോ റസക്രട്റി ജനറൽ സ് ലനഹ�തോ ശ്രീവോസ്തവയറട അദ്്ക്ഷതയിൽ 
ഉദ്ഘോടന സലമ്മെനം ലചർന്നു.  ഉതെരോഖണ്ഡ് നിയമസഭോ റസക്രട്റി ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര 
അഗർവോൾ  സ്വോഗതമോ�ംസിച്ചു. രോജ്സഭോ റസക്രട്റി ജനറൽ ലദ�് ദീപക് വർമ്മ 
ലയോഗറതെ അഭിസംലബോധന റചയ്്  സഭോ നടപടികൾ തടസ്റ്ടു്ത് സംബന്ിച് 
റിവ� കമ്മി്ിയറട പ്രവർതെനം, രണ്് രോജ്സഭോംഗങ്ങറെ അലയോഗ്രോക്ിയ നടപടി, 
സഭോ പ്രവർതെനങ്ങെിൽ വിവരസോലങ്തിക വിദ്യറട വിനിലയോഗം, രോജ്സഭോ 
ടി.വി.യറട പുതിയ മുല്്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കോര്ങ്ങറെ കുറിച്് സംസോരിച്ചു.
  തുടർ്് ല�ോക് സഭോ റസക്രട്റി ജനറൽ ലയോഗറതെ അഭിസംലബോധന റചയ്തു.  
17-ോം ല�ോകസഭയറട ഘടന, സഭോ ലരഖകെിൽ നി്് വോക്കുകൾ നീക്ം റചയ്ൽ, 
സഭോ ലരഖകളറട ഡിജിച്ലസഷൻ, അംഗങ്ങൾക്് പ്രസംഗങ്ങൾ വോട്് സ് ആ്് 
മുലഖന അയച്ചുറകോടുക്ൽ തുടങ്ങിയ കോര്ങ്ങൾ അലദേഹം പരോമർ�ിച്ചു.
  രോജ്സഭോ റസക്രട്റി ജനറൽ 'സഭോ ലരഖകെിൽ നി്് വോക്കുകൾ നീക്ം 
റചയ്്തിററെ നടപടിക്രമങ്ങളറട പുനരവല�ോകനം' എ് വിഷയം അവതരി്ിച്ചു.    
നി�വിറ� ചട്ങ്ങൾ പ്രകോരം വോക്കുകൾ നീക്ം റചയ്ോൽ പ�ല്ോഴും പ്രസംഗം പി്ീട് 
വോയിക്കുലമ്പോൾ അർത്ഥവതെ്ോതോകുറമന്നും നീക്ം റചലയ്ണ് വോക്കുകൾക്കു 
പകരം അലത ആ�യം ധ്വനി്ിക്കു്തും  സഭ്വമോയ വോക്കുകൾ പകരം 
ലചർക്ോവ്തോറണന്നും അലദേഹം അഭിപ്രോയറ്ട്ടു.  ഈ വിഷയതെിൽ റത�ങ്ോന, 
ഹരിയോന എ്ീ നിയമസഭകെിറ� റസക്രട്റിമോരും അഭിപ്രോയം ലരഖറ്ടുതെി.
 ലകരെ നിയമസഭോ റസക്രട്റി 'Legislature - Opening new windows for 
reaching masses' എ് വിഷയം അവതരി്ിച്ചു.  ഒഡിഷ, റത�ങ്ോന, രോജസ്ഥോൻ, 
ഹരിയോന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥോന നിയമസഭകെിറ� റസക്രട്റിമോർ തുടർ്് 
സംസോരിച്ചു.  ഉതെരോഖണ്ഡ് നിയമസഭോ റസക്രട്റി നന്ദി പ്രകോ�ി്ിച്ചു.  സന്്യ്ക് 
അതെോഴവിരുന്നും ക�ോപരിപോടികളമുണ്ോയിരുന്നു. 
 രണ്ോം ദിവസം ബുധനോഴ്ച രോവിറ� സലമ്മെന ലവദിയോയ റിജറെ ലഹോട്�ിററെ 
ഉമ്മറതെ് ല�ോക് സഭോ സ്ീക്ർ ഓം ബിർെയ്ക് സ്വീകരണവം ഗോർഡ് ഓഫ് ഓണറും 
നൽകി.  ഉതെരോഖണ്ഡ് നിയമസഭോ റസക്രലട്റിയ്് തയ്ോറോക്ിയ പ്രദർ�നം അലദേഹം 
ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു.  തുടർ്് റിജറെ ലഹോട്�ിററെ ലമവോർ ഹോെിൽ പ്രിചസഡിങ് 
ഓഫീലസഴ് സ് ലകോൺഫറൻസിററെ ഉദ്ഘോടനം നടന്നു.  ലയോഗതെിൽ ഉതെരോഖണ്ഡ് 
ഗവർണ്ർ ലബബി റോണി മൗര്, ല�ോക് സഭോ സ്ീക്ർ ഓം ബിർെ, ഉതെരോഖണ്ഡ് 
മുഖ്മന്ത്രി ത്രിലവന്ദ്ര സിങ്  റോവതെ്, ഉതെരോഖണ്ഡ് നിയമസഭോ റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർ 
രഘുനോഥ് സിങ് ചൗഹോൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ിച്ചു.  ഉതെരോഖണ്ഡ് നിയമസഭോ 
സ്ീക്ർ ലപ്രംചന്ദ് അഗർവോൾ സ്വോഗതമോ�ംസിച്ചു.
 തുടർ്് നട്  സഭോദ്്ക്ഷന്ോരുറട ലകോൺഫറൻസിൽ ല�ോക് സഭോ സ്ീക്ർ 
അദ്്ക്ഷത വഹിച്ചു.  ചടങ്ങിൽ സംബന്ിച് ലകന്ദ്ര മോനവവിഭവല�ഷി മന്ത്രിയം 
ഉതെരോഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള പോർ�റമറെംഗവമോയ ലഡോ. രലമഷ് റപോക്രിയോൽ 
ലയോഗതെിൽ പറങ്ടുതെ എ്ോ സഭോദ്്ക്ഷന്ോർക്കും ആ�ംസകൾ ലനർന്നു.  
 ലകോൺഫറൻസിൽ പ്രധോനമോയം 'ഭരണഘടനയറട പതെോം പട്ികയം 
സ്ീക്ർമോരുറട പങ്ം' 'നിയമ നിർമ്മോണ കോര്ങ്ങെിൽ സോമോജികരുറട ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരിക്കു്തിനുെെ നടപടികൾ' എ്ീ വിഷയങ്ങറെ സംബന്ിച്ോണ് 
ചർച്യണ്ോയത്.  വെറര അർത്ഥവതെോയ  ചർച്യിൽ ലകരെ നിയമസഭോ 
സ്ീക്ലറോറടോ്ം രോജസ്ഥോൻ നിയമസഭോ സ്ീക്റും മുൻ ലകന്ദ്രമന്ത്രിയമോയ 
സി.പി. ലജോഷിയം ഡൽഹി, ഗുജറോതെ്, ഹരിയോന, ആന്ധോപ്രലദ�് തുടങ്ങിയ 
സംസ്ഥോനങ്ങെിറ� നിയമസഭോ സ്ീക്ർമോരും റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർമോരും  പറങ്ടുത്തു.  
'നിയമസഭോ റസക്രലട്റിയ്ിററെ ധനപരമോയ സ്വോതന്ത്ര്ം' എ് വിഷയവം ചർച് 
റചയ്റ്ട്ടു.  ഉച്യ്ക്കുല�ഷം ലകോൺഫറൻസ് സംബന്ിച്് പത്രസലമ്മെനവമുണ്ോയിരുന്നു.  
ലകോൺഫറൻസിനുല�ഷം ഋഷിലക�് യോത്രയം ഗംഗോആരതിയം തലദേ�ീയ 
ക�ോപരിപോടികളം ഉണ്ോയിരുന്നു.  അടുതെ ദിവസം മസൂറി,  ഹരിദ്വോർ തുടങ്ങിയ  
തീർത്ഥോടന-വിലനോദ സഞ്ോര ലകന്ദ്രങ്ങെില�ക്് യോത്രോപരിപോടിയം സംഘടി്ിച്ിരുന്നു.
 79-ോമത് പ്രിചസഡിംഗ് ഓഫീലസഴ് സ് ലകോൺഫറൻസോയിരുന്നു 2019 
ഡിസംബറിൽ സംഘടി്ിച്ത്.  സ്വോതന്ത്ര്തെിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ സലമ്മെനം 
ഇല്ോഴും വിജയകരമോയി തുടരുന്നു എ്ത് ഇന്ത്ൻ ജനോധിപത്തെിററെ 
വിജയലരഖയോയി വി�യിരുതെറ്ടുന്നു.
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മുൻമന്ത്രി എം.കമ�ം 
മുൻമന്ത്രിയം മുതിർ് ലകോൺഗ്രസ് ലനതോവമോയ എം.കമ�ം (94) 
അന്തരിച്ചു.  ലകോഴിലക്ോട് ചലക്ോരത്തുകുെറതെ വീട്ിൽ ജനുവരി 30 ന് 

പു�ർറച്യോയിരുന്നു അന്ത്ം. ലകോൺഗ്രസിററെ  
ലകരെതെിറ� ഏ്വം പ്രമുഖയോയ 
വനിതോലനതോവോയിരുന്നു കമ�ം.  1946 ൽ 
ലകോഴിലക്ോട് നഗരസഭയിൽ ലകോൺഗ്രസ് 
സ്ഥോനോർത്ഥിയോയി മത്സരിച്ചുറകോണ്ോണ് 
സ്വോതന്ത്ര്സമരലസനോനിയോയിരു് 
കമ�തെിററെ  രോഷ്ടീയപ്രലവ�ം.  ദീർഘകോ�ം 
ലകോഴിലക്ോട് മുനിസി്ൽ കൗൺസിൽ 
അംഗമോയിരുന്നു. റക.പി.സി.സി. ജനറൽ 
റസക്രട്റി, ചവസ് പ്രസിഡറെ്,  എ.ഐ.സി.
സി. അംഗം തുടങ്ങിയ നി�കെിൽ  ഏഴു 
പതി്ോണ്കോ�ം റപോതുരംഗതെ് കർമനിരത 

യോയിരുന്നു.  1980 ലം 1982 ലം  കൽ്് 
നിലയോജക മണ്ഡ�തെിൽ നിന്നും ലകരെ നിയമസഭയില�ക്്  
റതരറഞ്ടുക്റ്ട്ടു.  ഏഴോം ലകരെ നിയമസഭയറട കോ�യെവിൽ 
റക.കരുണോകരററെ മന്ത്രിസഭയിൽ  സഹകരണ വകുപ്മന്ത്രിയോയിരുന്നു.   
വിലമോചന സമര കോ�ത്തും അടിയന്തരോവസ്ഥ കോ�ത്തും ജയിൽ വോസം 
അനുഭവിച്ിട്ടുണ്്.  സംസ്ഥോന വനിതോകമ്മീഷൻ അദ്്ക്ഷയോയിരുന്നു. 
പലരതനോയ മോമ്പ് സോമിക്കുട്ിയോണ് ഭർതെോവ്.
മുൻ മന്ത്രി പി.േകേരൻ
മുൻ മന്ത്രിയം എം.പി.യം അഭിഭോഷകനുമോയിരു്  മുതിർ് ലകോൺഗ്രസ് 
ലനതോവ്  പി.�ങ്രൻ (73) റഫബ്രുവരി 25 ന്  അന്തരിച്ചു. 1998-99 
കോ�ഘട്തെിൽ ലകോഴിലക്ോട് നി്് ല�ോക് സഭോംഗമോയി. പതിറനോ്ോം  
ലകരെ നിയമസഭയിൽ റകോയി�ോണ്ിയിൽ നിന്നും ലകരെ നിയമസഭയിൽ 

അംഗമോയി . 26.5.2001 മുതൽ 10.02.2004 
വറര ആലരോഗ് വകു്് മന്ത്ര ിയോയം 11.02.2004 
മുതൽ 29.8.2004 വറര ടൂറിസം വകു്് 
മന്ത്രിയോയം ലസവനമനുഷ്ടിച്ചു.  2005 ജൂച� 
5 ന് നിയമസഭോംഗത്വം രോജിവച്ചു. .
 എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, റക.പി.സി.സി. 
എക് സികയൂട്ീവ് അംഗം, ലകോഴിലക്ോട്  ഡി.സി.
സി.  പ്രസിഡറെ്,  യ.ഡി.എഫ്. ലകോഴിലക്ോട് 
ജി്ോ കമ്മി്ി റചയർമോൻ, തിരുവനന്തപുരം 
ലകോ-ഓ്ലറ്ീവ്  ഇൻഷുറൻസ് റസോചസ്ി 

റചയർമോൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥോനങ്ങൾ വഹിച്ചു. കോ�ിക്്് യൂണിലവഴ് സി്ിയറട 
ആദ് വിദ്ോർത്ഥി സിൻഡിലക്്് റമമ്പറും (1975-76) കോ�ിക്്് 
യൂണിലവഴ് സി്ി യൂണിയൻ ചവസ് റചയർമോനുമോയിരുന്നു (1973-74).
മുൻ ഗവർണർ എച്ച്.ആർ.ഭരദ്ാജ്

മുൻ ലകരെ ഗവർണറും മുൻ ലകന്ദ്രമന്ത്രിയം 
മുതിർ് ലകോൺഗ്രസ് ലനതോവമോയ എച്്.
ആർ.ഭരദ്വോജ് (82) മോർച്് 8 ന്  അന്തരിച്ചു. 
2009-2014 കോ�യെവിൽ കർണോടക 
ഗവർണറോയിരു് എച്്.ആർ.ഭരദ്വോജ്  2012 
ജനുവരി മുതൽ 2013 മോർച്് വറര  ലകരെ 
ഗവർണറുറട അധികച്ചുമത� വഹിച്ിട്ടുണ്്. 
ഹരിയോനയിറ� ലറോതെക് സ്വലദ�ിയോയ  
അലദേഹം രോജീവ് ഗോന്ിയലടയം പി.വി.
നരസിംഹറോവവിററെയം മന്ത്രിസഭകെിൽ  
നിയമസഹമന്ത്ര ിയോയിരുന്നു.   ഒ്ോം യ.പി.എ. 

സർക്ോരിററെ കോ�ത്െ ലകന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ 
നിയമ മന്ത്രിയോയിരുന്നു. അഞ്ചു തവണ രോജ്സഭോംഗമോയിരുന്നു. 
മുൻ എം.എൽ.എ. ടി.നാണു മാസ്റർ
കു്ത്തൂർ മണ്ഡ�റതെ പ്രതിനിധീകരിച്് എട്്, ഒമ്പത്, പതെ് നിയമസഭകെിൽ  

അംഗമോയിരു് ടി.നോണു മോറ്ർ(78) മോർച്് 
6 ന് അന്തരിച്ചു.    �ോസ്തോംലകോട് ആയിക്കു്ം 
ചരിഞ്വിെ പുതെൻ വീട്ിൽ വി.ലതവലറെയം 
കുഞ്ി�ിയറടയം മകനോയി 1942 ൽ ജനിച് 
നോണു മോറ്ർ അദ്്ോപക വൃതെിയിൽ 
നിന്നുമോണ്  രോഷ്ടീയതെിറ�തെിയത്. 
ആർ.എസ്.പി. യിൽ നി്് മത്സരിച്ോണ്  
നിയമസഭോംഗമോകു്ത്. ലകോൺഗ്രസിററെ 
പ്രമുഖ ലനതോവോയിരു് റക.റക. 
ബോ�കൃഷ്ണറനതിറര വിജയം ലനടി 1987 
ൽ ആദ്മോയി നിയമസഭോംഗമോയി.  2001 

ൽ ലകോൺഗ്രസിൽ ലചർ് നോണു മോറ്ർ  
റക.പി.സി.സി. നിർവ്ോഹക സമിതി അംഗവം ലദ�ീയ കർഷക റഫഡലറഷൻ 
സംസ്ഥോന റസക്രട്റിയമോയിരുന്നു. ആർ.എസ്.പി. സംസ്ഥോന കമ്മി്ി 
അംഗമോയം ലകരെ കോഷ� വർലക്ഴ് സ് റഫഡലറഷൻ റസക്രട്റിയോയം 
പ്രവർതെിച്ിരുന്നു.  
എട്ോം ലകരെ നിയമസഭയറട പതെോമത് സലമ്മെനതെിൽ 
റചയർമോൻമോരുറട പോന�ിൽ അലദേഹം അംഗമോയിരുന്നു.

ലവർപോട്

ശതാമസ് ൈാണ്ി

അന്തരിച് എം.എൽ.എ. ലതോമസ് 
ചോണ്ിക്്  ലകരെ നിയമസഭ 

ആദരോഞ്ജ�ി അർ്ിച്ചു.  2020 
ജനുവരി 31 നോണ് ലതോമസ്ചോണ്ിക്് 
ചരലമോപചോരം അർ്ിച്് സഭ പിരിഞ്ത്.  
സൗഹൃദതെിന് കക്ഷിരോഷ്ടീയം 
അതിരിടോതെ വ്ക്ിത്വമോയിരുന്നു ലതോമസ് 
ചോണ്ിയലടറതന്നും പ്രെയമുൾറ്റട 
പ്രതിസന്ിഘട്ങ്ങെിൽ കുട്നോട്ടുകോർ 
റക്ോ്ം നി്് അവരുറട കണ്ീറരോ്ിയ 
ആെോണ് അലദേഹറമന്നും സ്ീക്ർ 
അനുസ്മരിച്ചു.  കോയൽ ടൂറിസതെിനു 

സോധ്തകറെോന്നും കൽ്ിക്ോതിരു് 
കോ�തെ് തററെ വിലദ�ോനുഭവങ്ങളറട ബ�തെിൽ കോയൽ ടൂറിസം 
ലമഖ�യിൽ മുതൽമുടക്ോൻ ചധര്ം കോണിച് വ്ക്ിയോണ് 
അലദേഹറമന്നും സ്ീക്ർ പറഞ്ഞു.
 മുഴുവൻ ലവോട്ർമോർക്കും പ്രോപ്നോയ ജനപ്രതിനിധിയം വികസന  
പദ്തികൾക്് ഖജനോവിൽ നി്് പണം അനുവദിച്ചുകിട്ോൻ 
കോത്തുനി�്ക്ോറത   സ്വന്തം പണമുപലയോഗിച്് പദ്തികൾ 
നട്ി�ോ ക്ോനിറങ്ങിയ ലനതോവമോണ് ലതോമസ് ചോണ്ിറയ്് 
മുഖ്മന്ത്രി അഭിപ്രോയറ്ട്ടു.  ലനടിയറത്ോം നോടിനും നോട്ടുകോർക്കും 
ഉപകരിക്കു് വിധതെിൽ കുട്നോട്ിൽ റച�വിടോനോണ് അലദേഹം 
ആഗ്രഹിച്റതന്നും ചരലമോപചോരതെിൽ മുഖ്മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 ശ്രലദ്യമോയ നിർലദേ�ങ്ങളം മനുഷ്ത്വമുള്ള ഇടറപടലമോയിരുന്നു 
മനുഷ്സ് ലനഹിയോയ രോഷ്ടീയ ലനതോവം ജനകീയനോയ 
വ്വസോയിയമോയ ലതോമസ്ചോണ്ിറയ വ്ത്സ്തനോക്ിയറത്് 
പ്രതിപക്ഷ ലനതോവ് രലമ�് റച്ിതെ� അനുസ്മരിച്ചു. വിവിധ 
കക്ഷിലനതോക്ൾ അനുല�ോചനം ലരഖറ്ടുതെി സംസോരിച്ചു.  
അന്തരിച് വ്ക്ിലയോടുള്ള ആദരസൂചകമോയി സഭോംഗങ്ങൾ 
എഴുല്റ്റുനി്് മൗനമോചരിക്കുകയം റചയ്തു.  

എൻ. വിജയൻ പിളള  
ചവറ നിലയോജക മണ്ഡ�റതെ പ്രതിനിധീകരിച് 
നിയമസഭോംഗം എൻ. വിജയൻ പിെെയ്ക് മോർച്് 
10 ന്  ലകരെ നിയമസഭ ആദരോഞ്ജ�ി അർ്ിച്ചു.  
ചവറയിറ� ആബോ�വൃദ്ം ജനങ്ങൾക്കും 
സുപരിചിതനോയ എൻ. വിജയൻ പിെെ  
റകോ്ം ജി്യറടയം വി�ിഷ്ോ ചവറയലടയം 
പുലരോഗതിക്ോയി അർ്ണ മലനോഭോവലതെോറട 
പ്രവർതെിച് വ്ക്ിയോയിരുന്നുറവ്് സ്ീക്ർ 
അനുസ്മരിച്ചു.  അലദേഹം യവോക്ൾക്കു 
ലവണ്ി ചനപുണ്ോധിഷ്ിത പരിപോടികൾ 

സംഘടി്ിക്കു്തിനും ലമഖ�യിറ� പ്രമുഖ 
ബിസിനസുകോലരയം പ്രവോസികലെയം ഏലകോപി്ിച്് റതോഴിൽ 
നൽകു്തിനും ശ്രലദ്യ പ്രവർതെനങ്ങൾ നടതെി.  ദീർഘകോ�ം 
പഞ്ോയതെംഗമോയിരു്തിററെ  അനുഭവ സമ്പത്തും അതിലൂറട 
ഉരുതെിരിഞ് വ്ക്ിബന്ങ്ങളമോണ് അലദേഹതെിററെ  രോഷ്ടീയ 
ജീവിതതെിന് കരുലതെകിയറത്് സ്ീക്ർ സ്മരിച്ചു. 
 ചുറ്റുമുെെവരില�യ്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നു നൽകി സ്വയറമോരു വിെക്ോയി 
മോറോൻ ശ്രമിച് മനുഷ്ത്വതെിററെ പ്രതീകമോണ് എൻ. വിജയൻ പിെെ എ്് 
മുഖ്മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  പോവറ്ട്വർക്കുതകു് ഒരു കോര്വം മോ്ിവച്ചുകൂടോ 
എ് കോര്തെിൽ  അലദേഹതെിന് നിർബന്മുണ്ോയിരുറ്ന്നും 
ഈ സ് ലനഹവം കരുതലമോണ് വിജയൻ പിെെറയ ജനങ്ങൾക്് 
പ്രിയങ്രനോക്ി മോ്ിയറതന്നും അലദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.  
 റചറിയ റചറിയ പ്ര�് നങ്ങൾക്് റചവി റകോടുത്തും അതു 
പരിഹരിച്ചും പ്രോലദ�ികമോയി ജനകീയത നി�നിർത്തു്തിൽ വിജയിച് 
ലനതോവോയിരുന്നു എൻ. വിജയൻ പിെെ എ്് പ്രതിപക്ഷ ലനതോവ് 
അഭിപ്രോയറ്ട്ടു.  വിജയൻ പിെെയറട നിര്ോണം മൂ�ം നിസ്വോർത്ഥനോയ 
ഒരു റപോതുപ്രവർതെകറനയോണ് നഷ്ടമോയിരിക്കു്റതന്നും അലദേഹം  
അനുസ്മരിച്ചു.
 വിവിധ കക്ഷി ലനതോക്ൾ ആദരോഞ്ജ�ി അർ്ിച്് സംസോരിച്ചു.  
മൗനോചരണതെിന് ല�ഷം സഭ പിരിഞ്ഞു. 

സഭയുടെ ആദരാഞ്ജലി 
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മ�ങ്ര ഓർതെലഡോക് സ് - യോലക്ോബോയ വിഭോഗങ്ങൾക്ിടയിൽ തർക്മുള്ള 
പള്ളികെിൽ  �വസംസ് കോരം നടത്തു്തുമോയി ബന്റ്ട്ടുണ്ോയ 
പ്ര�് നങ്ങൾക്് നിയമനിർമ്മോണതെിലൂറട പരിഹോരമോയി.  ഇതു സംബന്ിച്്  

2020 റഫബ്രുവരി 6 ന് സഭയി�വതരി്ിച് ബിൽ നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമോയി 
അംഗീകരിച്ചു.  തർക്മുള്ള പള്ളികലെോട് ലചർന്നുള്ള റസമിലതെരികെിൽ 
�വസംസ് കോരം നടത്തു്തിന്  ഇരു വിഭോഗതെിനും  നിയമപരമോയ 
അവകോ�ം നിയമം വ്വസ്ഥ   റചയ്ന്നു. എ്ോ ക്രിസ്ത്ൻ വിഭോഗങ്ങൾക്കും 
ബോധകമോകു്  വിധതെി�ോയിരുന്നു  ആദ്ം ബിൽ അവതരി്ിച്റതങ്ിലം 
പി്ീട്  ഓർതെലഡോക് സ് , യോലക്ോബോയ വിഭോഗങ്ങൾക്് മോത്രമോയി ഇത് 
പരിമിതറ്ടുതെി. 
 റഫബ്രുവരി 6-ോം തീയതി നിയമസഭയിൽ അവതരി്ിച് ബിൽ അല് 
ദിവസം തറ് ആഭ്ന്തരകോര്ങ്ങൾ സംബന്ിച് സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി XIV-ററെ 
പരിഗണനയ്ക് അയച്ചു. ബിൽ റപോതുജനോഭിപ്രോയം ആരോയ്തിനോയി സർക്കുല�്് 
റചയ്ണറമല്ോ റസ�ക്ട് കമ്മി്ിയറട പരിഗണനയ്ക് അയയ്കണറമല്ോ 
ആവ�്റ്ടു് 105 ലഭദഗതി ലനോട്ീസുകൾ �ഭിച്ചു. 2020 റ� ലകരെ ക്രിസ്ത്ൻ 

റസമിലതെരികൾ (�വം അടക്ം റചയ്്തിനുള്ള അവകോ�ം) ബിൽ 
സംബന്ിച് സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി റില്ോർട്് 2020 റഫബ്രുവരി 7-ോം തീയതി 
സഭയിൽ സമർ്ിച്ചു, സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി റില്ോർട്് റചയ് പ്രകോരമുള്ള ബിൽ 
2020 റഫബ്രുവരി  11-ോം തീയതി സഭ പരിഗണിച്ചു. സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി റില്ോർട്് 
റചയ് പ്രകോരമുള്ള ബിൽ സർക്കുല�്് റചയ്ണറമല്ോ വീണ്ം അലത സബ്ജക്ട് 
കമ്മി്ിക്് അയയ്കണറമല്ോ ആവ�്റ്ടു് 103 ലഭദഗതി ലനോട്ീസുകൾ �ഭിച്ചു. 
ബി്ിറ� വിവിധ വകുപ്കൾ സംബന്ിച്് 289 ലഭദഗതി ലനോട്ീസുകൾ �ഭിച്ചു. 
ബി്ിറ� ചി� വകുപ്കൾക്്  പുറലമ �ീർഷകതെിലം ലഭദഗതി വരുതെി 2020 
റഫബ്രുവരി മോസം 11-ോം തീയതി ബിൽ നിയമസഭ പോസ്ോക്ി. ഗവർണറുറട 
അനുമതി �ഭിച്   ബിൽ 2020 റ� 1-ോം നമ്പർ ആക്റോയി പ്രസിദ്റ്ടുതെി.
 ഒരു ബി്ിററെ �ീർഷകം ലഭദഗതി റചയ്ോനുള്ള �ിപോർ� സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി 
റില്ോർട്ി�ോണ് ഉൾറ്ടുത്തു്ത്. സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി റില്ോർട്് റചയ് പ്രകോരമുള്ള 
ബി്ിററെ �ീർഷകതെിൽ ഈ മോ്ം വരുതെോറി്. ബി്ിററെ �ീർഷകതെിറ� 
മോ്ം നിയമസഭയി�ോണ് നടത്തു്ത്.

വിജ്ോനപഥം /  ബജ്്

1. ലകരെ നിയമസഭയിറ� ആദ് ബജ്് 
അവതരി്ിച്ത് ?
സി.അൈയുതശമശനാൻ (1957 ജൂൺ 7 ന്)

2. ലകരെ നിയമസഭയിൽ ബജ്് 
അവതരി്ിച് ആദ് മുഖ്മന്ത്രി  ? 
ആർ. േകേർ (1964 പെബ്രുവരി 28 ന്)     
[സി.അൈയുത ശമശനാൻ (19.3.1971),  ഇ.പക.നായനാർ 
(28.3.1987), ഉമ്ൻ ൈാണ്ി (12.2.2016) എന്നരീ 
മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ബജറ്് അവതരിപെിച്ചിട്ടുണ്്.]   

3. ബജ്ിന് ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപോദിക്കു് 
ലപര്?
Annual Financial Statement -വോർഷിക 
ധനവിവരപത്രിക   [അനുശഛേദം 112, 202]

4. ബജ്ിറ� നികുതി നിർലദേ�ങ്ങൾക്് 
നിയമം മൂ�ം പ്രോബ�്ം നൽകു് ബിൽ?
ധനകാര്യ ബിൽ (െിനാൻസ് ബിൽ)
5.  ലകരെ നിയമസഭയിൽ ഏ്വം അധികം 
തവണ ബജ്് അവതരി്ിച് ധനകോര്മന്ത്രി?
പക.എം.മാണി ( 13 തവണ)

[ആദ്യ ബജറ്് അവതരണം 1976 ൽ, 1980 മുതൽ 1986 
വപര തുടർച്ചയായി 7 ബജറ്റുകൾ, 2011 മുതൽ 2015 വപര 
5 ബജറ്റുകൾ]  
6.  ഒലര വർഷം രണ്് ബജ്് 
അവതരി്ിലക്ണ്ി വരുലമ്പോൾ 
(റതരറഞ്ടു്്   വർഷങ്ങെിൽ) ആദ് 
ബജ്ിറ� തുകകൾ ലഭദഗതി വരുതെി 
രണ്ോമറതെ  ബജ്ിലനോറടോ്ം 
സമർ്ിക്കു് ലരഖ ?
Memorandum of  Alterations (ശഭദഗതി 
പത്രിക)

7.  ബജ്ിന് നിയമസഭയറട അംഗീകോരം 
�ഭിക്കു്തു വറരയള്ള കോ�യെവിൽ 
ധനവിനിലയോഗതെിനോയി  സഭയിൽ 
അവതരി്ിക്കു് ലറ്്് റമറെ്?
ശവാട്് ഓൺ അക്ൗണ്് 
8.  ലകന്ദ്ര ബജ്് അവതരി്ിച് മ�യോെി?
ശജാൺ മത്ായി - 1950 പെബ്രുവരി 28 ന് 
ഇന്്യൻ റിപെ്ിക്ിപറെ ആദ്യ  ബജറ്് പാർ�പമറെിൽ 
അവതരിപെിച്ചു. (1949 -50 കാ�യളവിൽ  ശകന്ദ്ര  ധനകാര്യ 
മന്ത്രിയായിരുന്. സ്തന്ത്ര ഇന്്യയിപ� ആദ്യ പറയിൽ 
മന്ത്രി)

9.  ലകന്ദ്ര ബജ്് അവതരി്ിച് ആദ് 
പ്രധോനമന്ത്രി?
ജവഹർ�ാൽ പനഹ് റു (1958-59).  [ഇന്ദിരാഗാന്ി 
(1969-71), രാജരീവ്ഗാന്ി (1987-88) എന്നരീ 
പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ബജറ്് അവതരിപെിച്ചിട്ടുണ്്.] 

10.   സ്വതന്ത്ര് ഇന്ത്യറട ആദ് ബജ്് 
അവതരി്ിച്  ധനകോര് മന്ത്രി?
ആർ.പക.ഷൺമുഖം പൈട്ി [ ശകാൺസ്റിറ്യുവറെ് 
അസം്ി (പ�ജിശലേറ്രീവ്) യിൽ 1947 നവംബർ 26 ന്] 

അഹന്യും 
മുൻവിധിയും
റജയ്ൻ ഓറ്ിൻ
വിവ.ശ്രീകുമോരി 
രോമചന്ദ്രൻ
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 
ബുക്സ്, 2019

Call No: O111,3JAN 32Q9
(റജയ്ൻ ഓറ്ിററെ 'Pride & 
Prejudice'എ് ലനോവ�ിററെ മ�യോെ 
പരിഭോഷ.)

A Secret History 
of  Compassion
Paul Zacharia
Chennai: Westland 
Publications, 2019
Call No: O111,3PAU Q9 
((Novel)

മാജിക് മൗണ്ൻ
ലതോമസ് മൻ
വിവ.എൻ. മൂസക്കുട്ി
തൃശ്ശൂർ: കററെ് ബുക്സ്, 2019
Call No: O113,3THO    
32Q9
(ലതോമസ് മ്ിററെ 'Der 
Zauberberg'എ് 
ജർമ്മൻ  ലനോവ�ിററെ 
മ�യോെ പരിഭോഷ)
ജൂഠൻ: ഒരു 
ദളിതപറെ ജരീവിതം
ഓംപ്രകോ�് വോ�്മീകി
വിവ.പി.എ. ഹമീദ്  
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 
ബുക്സ്, 2019
Call No: O152,1wN50OMP  
32Q9

(എഴുത്തുകോരനും 
കവിയമോയ ഓംപ്രകോ�്  വോ�്മീകിയറട 
ആത്മകഥ)

ചദവത്ിപറെ 
ൈാരന്ാർ
ലജോസഫ് അ്ംകുട്ി 
ലജോസ്
ലകോട്യം: ഡി.സി.ബുക്സ്, 
2019
Call No: O32wJOSQ9
(ഓർമ്മക്കുറിപ്കൾ)
അഷിശതാർമ
എൻ. ശ്രീകുമോർ, എഡി. 
വിവ. എൻ. മൂസക്കുട്ി
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 
ബുക്സ്, 2019
Call No: O32,3wN56ASH 
Q9
(മ�യോെതെിററെ   പ്രിയ 
കഥോകോരിയോയ   

അഷിതറയക്കുറിച്് എഴുത്തുകോരും     
വോയനക്ോരും സുഹൃത്തുകളം എഴുതിയ  
അനുസ്മരണ ല�ഖനങ്ങൾ. ഒ്ം   
 പ്രസിദ്ീകരിച്ിട്ി്ോതെ ഏഴു കഥകളം)

ചഹശരേഞ്ചിയ
�ോലജോ ലജോസ്
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 
ബുക്സ്, 2019
Call No: O32,3LAJ    Q9
(കു്ോലന്വഷണ ലനോവൽ)

ശദേഭാവനയുപട  
ആട്പ്രകാരങ്ങൾ 
ക�ോചരിത്രം/ 
സോംസ് കോരിക ചരിത്രം
സുനിൽ പി. ഇെയിടം
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 

ബുക്സ്, 2019
Call No: NS  32 Q9
(ഭരതനോട്ം എ് ക്ോസിക്ൽ നൃതെ 
രൂപറതെയം അതിററെ ചരിത്രറതെയം 
വി�ക�ന വിലധയമോക്കു്                                   
ഏഴുപ്രബന്ങ്ങളറട സമോഹോരം)

എപറെ കഥ
റമർ�ിൻ മൺലറോ 
ലകോഴിലക്ോട്: 
പുസ്തകപ്രസോധക സംഘം, 
2019
Call No: 
NWwN21MAR32Q9
(റമർ�ിൻ മൺലറോയറട 
'My Story'എ് 
ആത്മകഥയറട  മ�യോെ  

പരിഭോഷ)
My Seditious 
Heart
 Collected Non-fiction
Arundhati Roy
Gurgaon: Penguin 
Random House, 2019
Call No: W.2    Q9
(Collection of political 

essays)
ജനാധിപത്യ 
ശകരളം
റക. ബോ�കൃഷ്ണൻ
ലകോഴിലക്ോട്: മോതൃഭൂമി 
ബുക്സ്, 2019
Call No: W.212    32Q9
(ലകരെതെിറ� 
ജനോധിപത്തെിററെ 

പിറവിയം വികോസ 
പരിണോമങ്ങളം ഹ്രസ്വമോയം സമഗ്രമോയം 
അവതരി്ിക്കു് ഗ്രന്ം)

Early Indians: 
The Story of Our 
Ancestors and 
Where We Came 
From
Tony Joseph
New Delhi: Juggernaut 
Books, 2019

Call No: V2    Q9
(This book provides an overview of the 
early stages of ancient Indian history, 
starting with the immigration from 
Africa of current humans to the age of 
Vedas )

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  
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തിരുതെ്
01/2020 �ക്തെിൽ 'മ�ബോർ ഡിസ്രേിക്ട്് 

ലബോർഡും ഖസോക്ിററെ ഇതിഹോസവം' എ് 
ല�ഖനതെിറ� പതെോം ഖണ്ഡികയിൽ  ഒ.വി. 
ഉഷ എ്ത് ഒ.വി. �ോന്ത എന്നും നിയമസഭോ 

സമുച്യതെിറ� പരിപോടികെിൽ ഭരണഘടനോ 
ദിനം നവംബർ 25 എ്ത് നവംബർ 26 എന്നും 

തിരുതെി വോയിക്ണറമ്ഭ്ർത്ഥിക്കുന്നു. - 
എഡി്ർ ആർ.പക.ഷൺമുഖം പൈട്ി

ജവഹർ�ാൽ പനഹ് റു

ശജാൺ മത്ായി

പക.എം.മാണി

ആർ. േകേർ 

സി.അൈയുതശമശനാൻ
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''മർദേനതെിററെയം ക്രൗര്തെിററെയം മ�കൾ 
പഞ്ി ലപോറ� കോ്ിൽ പറ്കല്ത് 
ഞങ്ങൾ കോണും'' - ഫയസ് അഹമ്മദ് 

ഫയസിററെ  'ഹം റദലഖംലഗ' എ് കവിതയിറ� 
വരികെോണിത്.  ആ വരികളറട ഊർജ്ജം 
ഉൾറക്ോണ്ിട്ോകണം ഡൽഹി ഷഹീൻബോഗിറ� 
റതരുവിൽ 'ഹം റദലഖംലഗ' എ്് എഴുതിയിരിക്കു്ത്.  
ഈ വരികൾ ഉദ്രിച്വറര ലദ�ലദ്ോഹികെോയി 
കോണുന്നു, മുദ് കുത്തുന്നു.  പോകിസ്ഥോനി 
ഇസ്ോമോയ കവി എഴുതിയ വരികെോണ് എ് 
ഒ്ക്ോരണം മോത്രം ലനോക്ി ലദ�ലദ്ോഹറമ്് 
അടയോെറ്ടുത്തുലമ്പോൾ അത് മതതീവ്രവോദതെിററെ 
ഇരുപക്ഷങ്ങെോയി മോത്രലമ കോണോനോകൂ (ഒരു 
മതറതെ കുറിച്് സംസോരിക്കു്ത് ലദ�സ് ലനഹവം 
മറ്ോരു മതറതെക്കുറിച്് സംസോരിക്കു്ത് 
ലദ�ലദ്ോഹവമോകു്ത് ഒരു ജനോധിപത് വ്വസ്ഥയ്ക് 
ലചർ്തറ്്് എങ്ങറനയോണ് നമുക്് പഠി്ിക്ോൻ 
കഴിയക? ജനങ്ങൾ അധികോരതെില�്ിയവർ 
ജനതോല്പര്റതെ മോനിക്ണറമ്് എങ്ങറനയോണ് 
നോം  മനസ്ി�ോക്ിക്കുക?). അതുറകോണ്തറ്, 
പൗരത്വ ലഭദഗതി നിയമതെിറനതിറരയെെ 

പ്രലക്ഷോഭതെിൽ ഈ വരികൾ ഉദ്രിക്റ്ടുലമ്പോൾ 
അതിന് പ� മോനങ്ങൾ ഉണ്് എ്തോണ് �രി.  
ബ്ിട്ീഷ് ഇന്ത്യിൽ ജനിച്്, വിഭജനതെിന് ല�ഷം 
പോകിസ്ഥോനി�ോയ ഒരു കവിയറട വരികറെ ഇ്് 
പൗരത്വ ലഭദഗതി നിയമതെിററെ പശ്ോതെ�തെിൽ 
ഉദ്രിക്കുലമ്പോൾ അതിൽ ചി� ഓർമ്മറ്ടുതെലകൾ 
കൂടി ഉണ്്, ചി� മു്റിയിപ്കൾ ഉണ്്.  ആ കവിത 
എഴുതറ്ട് പശ്ോതെ�മോണ് ഏററ പ്രധോനം.  
സ്വതന്ത്ര പോകിസ്ഥോനിൽ, 1970 കെിൽ സിയ ഉൽ 
ഹഖ് സ്വയം തററെ ഭരണറതെ 'പ്രവോചകററെ 
ഭരണ' മോയി പ്രഖ്ോപിച്് �രീഅതെ് നിയമതെിലൂറട 
ഇസ്ോമിക ഭരണം �ക്ിറ്ടുതെോൻ നടതെിയ 
ചസനിക നീക്ങ്ങളറട മർദേന സ്വഭോവലതെയം 
സ്ത്രീവിരുദ്തലയയം അഭിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര് 
നിലഷധലതെയം പ്രകടമോക്ിയിരുന്നു.  അതിറന 
എതിർത്തുറകോണ്് ഫയസ് അഹമ്മദ് തററെ ഈ 
കവിത എഴുതുകയോണുണ്ോയത്.   ആ ചരിത്ര സന്ദർഭം 
യഥോർത്ഥതെിൽ വെറര പ്രധോനറ്ട്തോണ്.  ഒ്്, 
അത് മതറതെ മർദേലനോപകരണം ആക്കു്തിറന 
എതിർക്കുന്നു.  രണ്ോമതോയി സ്ത്രീകെടക്മുെെവർക്് 
നീതി നിലഷധിക്റ്ടുക മോത്രമ്, അവർ 
ആക്രമിക്റ്ടുകയം റചയ്ന്നു.  പിറ്, ഗുരുതരമോയ 
രീതിയിൽതെറ് അഭിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര്ം 
ഹനിക്റ്ടുന്നുണ്്.  യഥോർത്ഥതെിൽ  ആ 
കവിത വ് കോ�തെിലറെയം ചരിത്രതെിലറെയം 
സോഹചര്ങ്ങറെ ഒത്തുലനോക്കുലമ്പോൾ കവിതയറട 
പ്രസക്ിയം പ്രോധോന്വം ഇ്് വെറരയധികം 
പ്രോമുഖ്ം ലനടിയിരിക്കുന്നു.
അല്ോൾ തീർച്യോയം, ആ സോമൂഹിക - രോഷ്ടീയ 
അവസ്ഥ ഓർമ്മി്ിക്റ്ടുന്നു എ്തിനോ�ോവണം 
ആ വരികൾ വീണ്ം ഉദ്രിക്റ്ടു്ത്.  ഏത് 
മതവമോയി ബന്റ്ട്തോണ് ആ വരികൾ എ്ത് 
പ്ര�് നം.  ആ വരികെിലൂറട അലദേഹം പ്രകടി്ിക്ോൻ 
ശ്രമിച് അഭിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര്തെിനും 'സ്വോതന്ത്ര്ം' 
എ് വോക്ിററെ മൂ�്തെിനും ലവണ്ിയെെ ഒരു 
ലപോരോട്തെിററെ പ്രതീകമോണ് ആ കവിത.  അത് 
പോകിസ്ഥോനിൽ മറ്ോരു തരതെി�ോയിരുന്നുറവങ്ിൽ 
ഇന്ത്യിൽ ലവററോരു തരതെി�ോണ് വോയിക്റ്ടു്ത് 

എ്് മോത്രം.
മതം രോഷ്ടതെിററെ സ്വത്വതെില�ക്് കടന്നു കയറോൻ 
ശ്രമിക്കുകയം മതവം അധികോരവം പരസ്രം 
കൂടിക്കുഴയകയം റചയ്ലമ്പോൾ സംഭവിക്കു് 
ഒരു ദുരന്തതെിലൂറടയോണ് പ�ല്ോഴും നമ്മൾ 
കടന്നുലപോകു്ത്.  എ്ോൽ ഈ സംഘർഷങ്ങെിലം 
ഏ്വം പ്രത്ോ� നൽകു്ത് വിദ്ോർത്ഥികളലടയം 
സ്ത്രീകളലടയം അതി�ക്മോയ ഇടറപടലകൾ 
തറ്യോണ്.  ഇന്ത്യറട മലതതര സ്വഭോവം 
ഉയർതെി്ിടിക്കു്തിൽ വിദ്ോർത്ഥികളറട പങ്് 
റചറുത് എ്് ഇന്ത്യി�ലങ്ങോെമിലങ്ങോെമുെെ 
സർവക�ോ�ോ�കൾ  റതെിയിച്ചു.  നമ്മുറട സ്വോതന്ത്ര് 
സമരതെിററെ ചരിത്രതെിലം ഏ്വം �ക്മോയിരു് 
ഒരു ധോരയോയിരുന്നു വിദ്ോർത്ഥി സമൂഹതെിററെ 
ലപോരോട്തെിററെ ധോര.   
വസ്ത്രറതെല്ോലം മതോത്മക യക്ിയിൽ 
തെയ്ക്കു്, മലതതരത്വം കോക്ോനുെെ 
വിദ്ോർത്ഥികളറട പ്രലക്ഷോഭറതെ വർഗ്ഗീയ 
ക�ോപങ്ങെോയി ചിത്രീകരിക്ോനോണ് പ�ല്ോഴും 
ശ്രമിച്ചുറകോണ്ിരിക്കു്ത്.  അത് ചിത്രീകരിക്ോൻ 

ഭരണോധികോരികൾ ശ്രമിക്കുക സ്വോഭോവികമോണ്, 
ഇ്റതെ സോഹചര്തെിൽ.  അവിറട ലപോ�ീസ് 
എ്ത് നിയമപോ�കറര്തിലനക്ോൾ മർദേലനോ 
പകരണങ്ങെോയി മോറുകയോണുണ്ോയത്.   ഡൽഹി 
ലപോ�ീസിററെ  '�ോന്തി ലസവ ന്ോയ' എ് 
ആപ്വോക്തെിന് ഒരു പരസ്വോചകതെിററെ 
വി� ലപോലമി്ോറയ്് അനുഭവങ്ങെിലൂറട 
നമ്മൾ മനസ്ി�ോക്ി.  അ�ോന്തരോയ എ്്, 
അക്രമോസക്രോയ ജനക്കൂട്ം മോത്രമോയി 
ലപോ�ീസ് മോറുലമ്പോൾ എങ്ങറനയോണ് തങ്ങളറട 
കോവൽക്ോരോയി ഒരു ജനോധിപത് സമൂഹം അവറര 
കോണുക?  ഒരു മർദേലനോപകരണതെിനുപരിയോയി 
ഒന്നുമ്ോറത ആവ്തുറകോണ്ോണ് സഹപോഠിറയ 
വ�ിച്ിട്ടു തല്ലുലമ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ിയ റപൺകുട്ിക്കു 
മുമ്പിൽ അവർക്് ത�കുനിലക്ണ്ി വ്ത്.  തങ്ങളറട 
ലദ�ത്തുയർ് മതി�ിനപ്റമുെെവരും തങ്ങളറട 
സലഹോദരങ്ങെോറണന്നും അവരുറട സംരക്ഷണവം 
രോഷ്ടതെിററെ ആഭ്ന്തര വിഷയമോറണന്നും 
ഭരിക്കു് ഈ രോഷ്ടം അവരുലടത് കൂടിയോറണന്നും 
ചിന്തിക്ോനോവോതെ അധികോരികലെോട് ജനോധിപത് 
വി�്വോസികൾക്് എങ്ങറനയോണ് ലരോഷം 
റകോെെോതിരിക്ോൻ സോധിക്കുക?  എത്രലയോ 
കൂടിയോല�ോചനകൾക്് ല�ഷം, ല�ോകതെിററെ 
വിവിധ രോജ്ങ്ങെിറ� അനുഭവങ്ങൾക്് ല�ഷം, 
നമ്മുറട രോഷ്ടതെിററെ  ചരിത്രതെിററെയം സംസ് ക്ോ 
രതെിററെയം ആഴതെിലെെ പഠനങ്ങൾക്് 
ല�ഷം, ചവവിധ്തെിററെ, നമ്മുറട വി�ോ�മോയ 
സോഹചര്ങ്ങറെക്കുറിച്ചുെെ പഠനങ്ങൾക്് ല�ഷം 
സ്വോം�ീകരിക്റ്ട്, പുലരോഗമനവം വി�ോ�വമോയ 
സമത്വം എ്ോവർക്കും  ഉറ്ോക്ിറക്ോണ്് രൂപം 
റകോടുതെ ഭരണഘടനയറട അന്ത:സതെറയയോണ് 
ചി� ദിവസങ്ങൾ റകോണ്്, ചി� അർദ്രോത്രി 
ലനരങ്ങെിറ� കരുനീക്ങ്ങൾ റകോണ്് 
തച്ചുടയ്കോൻ ലനോക്കു്ത്. രോഷ്ടതെിററെ ഭോവി 
വോഗ്ോനങ്ങൾക്് എങ്ങറനയോണ് ഈ 
സോഹചര്തെിൽ നിഷ് ക്രിയരോയിരിക്ോനോവക? 
പുതിയ നിയമങ്ങൾ റപറട്്് റകോണ്വരുലമ്പോഴും 
അതിന് പി്ിൽ വർഷങ്ങളറട കുതന്ത്രങ്ങളം രോഷ്ടീയ 
ഉെളകെെികളമുറണ്്് തിരിച്റിയ് ഒരു സോധോരണ 

പൗരൻ എങ്ങറനറയോറക്യോവം ചിന്തിക്കുക?  
എങ്ങറനറയോറക്യോകും പ്രതികരിക്കുക?  
ഇവിറട ഷഹീൻബോഗ് ഒരു മോതൃകയോണ്.  ഒരു 
പ്രത്ോ�യോണ്.  ജനോധിപത് സമരതെിററെ 
ഉതെലമോദോഹരണമോണ്.  പുതിയ കോ�തെിററെ 
സത്ോഗ്രഹമോണ്.  രോജ്റമോട്ോറക ഉെെ 
പ്രതിലഷധങ്ങറെ പിന്തുണച്്, ലകന്ദ്രസർവ 
ക�ോ�ോ�കെിറ� വിദ്ോർത്ഥികൾക്കു ലനറരയണ്ോയ 
ലപോ�ീസ് അതിക്രമങ്ങൾറക്തിറര ഒരു നോട് മുഴുവൻ 
അണിനിരക്കു്ത് നമ്മൾ കണ്.  അത് അതിററെ 
ജനകീയ സ്വഭോവറതെയോണ് റവെിറ്ടുത്തു്ത്.  
കുട്ികലെയറമടുതെ് രോ്കൽ സ്ത്രീകൾ വെറര 
അച്ടക്ലതെോറട സമരമുഖതെിരിക്കുലമ്പോഴും ഒരു 
രോഷ്ടീയ കക്ഷിയലടലയോ ലനതോറവ് നി�യിൽ 
ചി� വ്ക്ികളലടലയോ ലനതൃത്വതെി�് ഒരു 
ജനക്കൂട്ം അവിറട സംഘടിക്റ്ട്ത് എ്ത് 
അവരുറട ഓലരോരുതെരുലടയം ഉെെിറ� ജനോധിപത് 
മൂ�്ങ്ങളലടയം ജനോധിപത് ദീപങ്ങളലടയം 
രോഷ്ടീയ ലബോധതെിററെയം പ്രകടനമോണ്.  
അതുറകോണ്തറ്യോണ് ചർച് റചയ്തും 
സമവോയതെി റ�തെിയം ആ സമരറതെ അട്ിമറിക്ോൻ 
ഭരണകൂടതെിനോകോതെത്.  വീട്ിടങ്ങെിൽ നി്് 
റതരുവിടങ്ങെിൽ അവർ നിൽക്കു്ത്. ഏ്വം 
സമോധോനപരമോയി തങ്ങളറട വിലയോജിപ്ം 
പ്രതിലഷധവം ലരഖറ്ടുത്തു്ത് അവർക്് 
ജനോധിപത്തെിലെെ വി�്വോസലതെയം രോഷ്ടീയ 
ജോഗ്രതലയയമോണ് റവെിറ്ടുത്തു്ത്.  ഈ വർഷറതെ 
റി്ബ്ിക് ദിനതെിൽ അവരുണ്ോക്ിയ ച�നം 
ഇന്ത്ൻ ജനതയറട ഊർജ്ജമോണ്.  ലപോറ്റുകളം 
ചുമർച്ിത്രങ്ങളം കവിതോ�ോപനങ്ങളറമോറക്യോയി 
ഏ്വം സർഗോത്മകമോയി അവർ നടത്തു് 
പ്രതിലഷധ പ്രകടനങ്ങൾ ഇ്റതെ ഇന്ത്ക്് 
സർഗോത്മക സമരതെിററെ പുതിയ സൂലര്ോദയമോണ് 
കോണിച്ചുറകോണ്ിരിക്കു്ത്. അത് ഇന്ത്റയോട്ോറക, 
ജനോധിപത്തെിൽ വി�്വസിക്കു് മറ്റു 
രോഷ്ടങ്ങെില�ക്കുകൂടി പരക്കു് ഒരു പ്രസ്ഥോനമോയി 
വെരുക തറ് റചയ്ം.  കോരണം ഫോസിസതെിന് 
എതിറര ജനോധിപത് ഇന്ത്യറട ഭരണഘടന 
ഉയർതെി്ിടിച്് അവലരോറടോ്ം നമ്മലെോലരോരുതെരും 
ഒ്റയോ്യോയ - ലവറിട് സ്വരങ്ങെിൽ എ്ോൽ 
ഒരുമിച്് പറയക തറ് റചയ്ം - 'We, the people 
of India' .   
ഈ ലചോദ്ങ്ങളം, ആ�ങ്കളം ഞോൻ ഉ്യിക്കു്ത് 
'അറിലവോര' തെി�ോണ്. നിയമസഭോ നടപടികൾ 
ജനങ്ങെില�റക്തെിക്ോൻ ആരംഭിച് ഈ നയൂസ് റ�്ർ 
ജനോധിപത് മൂ�്ങ്ങളറട ഫ�മോണ് എ്് ഞോൻ 
വി�്വസിക്കുന്നു.  പറക്ഷ  ഇറതഴുതുലമ്പോൾ ലകരെതെിറ� 
രണ് വോർതെോചോനലകൾക്് ലകന്ദ്രറതെയം ലപോ�ീസ് 
ഇടറപട�ിലനയം വിമർ�ിച്തിററെ ലപരിൽ 48 
മണിക്കൂർ വി�ക്് ലനരിലടണ് സോഹചര്മുണ്ോയി 
എ്ത് നിർഭോഗ്കരമോണ്, ലഖദകരമോണ്, അത് 
അവി�്വസനീയവമോണ്.  ജനോധിപത്തെിററെ നോ�ോം 
തൂറണ് നി�യിൽ ഇന്ത്യറട രോഷ്ടീയ ചരിത്രതെിൽ 
പത്രമോധ്മങ്ങൾക്് വ�ിയ പങ്ണ്്.  അറതല്ോഴും 
ജനോധിപത്തെിറ� �ക്വം ലനരുെെതുമോയ ഒരു 
പ്രതിപക്ഷമോയി നി�റകോെളന്നു; നി�റകോെളകയം 
ലവണം.  എല്ോഴും ജോഗരൂകമോയ ഒരു കറണ്് 
നി�യിൽ അധികോര ദുഷ്പ്രഭുത്വം ഭയക്കുകയം 
നിശ്ബ്ദമോക്ോൻ ശ്രമിക്കുകയം റചയ്് ജനങ്ങളറട 
ജിഹ്വയമോണത്.   ആ ജനങ്ങളറട ജിഹ്വറയ തടഞ്ഞു 
റവച്ോൽ എന്തു സംഭവിക്കുറമ്ത് എ്ോക്ോ�ത്തും 
ചരിത്രം വ്ക്മോക്ി ത്ിട്ടുണ്്.  
സച്ിദോനന്ദററെ വെറര സുപ്രസിദ്മോയ ഒരു 
കവിതയോണ് 'നോവമരം'.  ഒരു  രോജ്റതെ സത്ം 
പറയ് നോവകറെ്ോം അരിഞ്് ഒരു റപോട്ക്ിണ്ിൽ 
റകോണ്ലപോയി കുഴിച്ചുമൂടോൻ ഭരണോധികോരി 
ആവ�്റ്ടുകയോണ്.  ഭരണോധികോരിയറട 
ആവ�്തെിനനുസരിച്് നോവകറെ്ോം അരിറഞ് 
ടുതെ് റപോട്ക്ിണ്ി�ിറട്ങ്ിലം പി്ീട് അവിറട ഒരു 
വൃക്ഷം വെർന്നുവന്നു.  ആ വൃക്ഷതെിററെ ചി്കെിൽ 
ഈ പറയ് 'അരിഞ്ഞു വീഴ്തെിയ നോവകൾ സത്ം 
ചി�ച്ചുറകോണ്ിരുന്നു' എ്ോണ് അലദേഹം എഴുതിയത്.  
സത്ം എത്ര ആഴതെിൽ കുഴിച്ിട്ോലം അത് ഇരുട്ിറന 
തുര്് പുറത്തുവ്് റവെിച്തെിറ�ത്തും എ് ഒരു 
വ�ിയ സലന്ദ�ം കൂടി അലദേഹം 'നോവമര' തെിലൂറട 
നമുക്് നൽകുകയണ്ോയി.  നോവമരറതെക്കുറിച്് 
ഓർമ്മിച്്, സത്ം പറയ് നോവകറെ അരിഞ്് 
വീഴ്തെിയോൽ അത് ഏത് കോ�ത്തും പുറത്തു 
വരും എ് ഓർമ്മയം ഈ സന്ദർഭതെിൽ നമുക്് 
അനിവോര്മോറണ്് ഞോൻ കരുതുന്നു.

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, സ്ീക്ർ
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സർക്ോരുകെിറ� സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം ആലഗോെത�തെിൽ ഉയരു്തോയി പഠന 
റില്ോർട്്.  രോഷ്ടീയതെിൽ  നയപരമോയ തീരുമോനറമടുക്കു് രംഗങ്ങെിറ� 

സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം 2017 റ�യം 2019 റ�യം കണക്കുകൾ തോരതമ്ം റചയ്ലമ്പോൾ 
ലനരിയ പുലരോഗതി ചകവരിച്തോയി ഇറെർ പോർ�റമറെറി യൂണിയററെ യ.എൻ.
വിമൺമോപ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ റപോെി്ിക് സ് പുറത്തുവിട് കണക്കുകൾ പറയന്നു.  
ഐക്രോഷ്ടസഭയറട കമ്മീഷൺ ഓൺ ദ റ്ോ്സ് ഓഫ് വിമൺ സംഘടി്ിച് 
പരിപോടിയി�ോണ് സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്ോപിച്ത്. 
 2019  ൽ ല�ോകറതെ 9 രോജ്ങ്ങെിറ�ങ്ിലം സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം  50% ല�ററ 
ഉയർ്ിട്ടുണ്്. [ സ് റപയിൻ - 64.7%, നിക്ോരോഗ്വ-55.6%, സ്വീഡൻ  - 54.4%, 
അൽലബനിയ- 53.3%, റകോെംബിയ- 52.9%, ലകോറ്ോറിക് - 51.9%, റുവോണ് - 51.9%,  
കോനഡ - 50%, ഫ്ോൻസ്  - 50%]  2017 ൽ 6 രോജ്ങ്ങെിൽ മോത്രലമ  50% ല�ററ 
പ്രോതിനിധ്മുണ്ോയിരുന്നുള്ളൂ.
  ഇറെർ പോർ�റമറെറി യൂണിയററെ  2019 റ� ദ്വിവത്സര എഡിഷൻ റില്ോർട്് 
ല�ോക രോജ്ങ്ങെിറ� വനിതോമന്ത്രിമോരുറട പ്രോതിനിധ്ം 2017 റന അലപക്ഷിച്് 
2.4% വർദ്ിച്ിട്ടുള്ളതോയി ചൂണ്ിക്ോട്ടുന്നു. ല�ോക വ്ോപകമോയി വനിതോമന്ത്രിമോരുറട  
പ്രോതിനിധ്ം അതിററെ എക്ോ�ലതെയം മികച് �തമോനമോയ 20.7 �തമോനതെിൽ 
എതെി നിൽക്കുന്നു. 
 ല�ോകോടിസ്ഥോനതെിൽ വനിതോ എം.പി.മോരുറട പങ്്  24.3%  വം (2017 റന 
അലപക്ഷിച്് 1 % കൂടുതൽ) വനിതോ സ്ീക്ർമോരുറട എണ്ം 19.7%  വം (2017 റന 
അലപക്ഷിച്് 0.6%  കൂടുതൽ) റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർമോരുറട എണ്ം 28.2%  വം (2017 
അലപക്ഷിച്് 1.6% കൂടുതൽ) ആണ്.
 വനിതോ രോഷ്ടതെ�വൻമോരുറട എണ്തെിൽ കുറവോണ് സംഭവിച്ിരിക്കു്ത്. 
സർക്ോരിററെ  ത�്ത്തുള്ള സ്ത്രീകളറട എണ്ം 5.7 �തമോനതെിൽ നിന്നും 5.2%  
ആയി കുറഞ്ഞു. 
 സർക്ോരിറ� കോബിന്് പദവിയള്ള മന്ത്ര ിമോരുറട എണ്തെിൽ സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്തെിററെ 
കോര്തെിൽ ലനട്മുണ്ോക്ിയ വിവിധ രോജ്ങ്ങെിറ� സ്ഥിതി തോറഴ്റയം പ്രകോരമോണ്.  
എശത്യാപ്യ :- വനിതോ മന്ത്രിമോരുറട എണ്ം 2017 റന അലപക്ഷിച്് 10%  ൽ നിന്നും 
2019 ൽ 47.6%  ആയി വർദ്ിച്ചു.
പമക് സിശക്ാ:- വനിതോ മന്ത്രിമോരുറട എണ്ം 26.3%  തെിൽ നിന്നും 42.1%  ആയി 
ഉയർന്നു
പാക്ിസ്ാൻ: - വനിതോ മന്ത്രിമോർ ആരും ഇ്ോതെ 2012 റ� അവസ്ഥയിൽ നിന്നും 

എക്ോ�ലതെയം മികച് പ്രോതിനിധ്മോയ 12% ൽ എതെിനിൽക്കുന്നു.
മിഡിൽ ഈസ്റ് /വടക്ൻ് ആഫ്ിക്ൻ രാജ്യങ്ങൾ:- 31.8% വനിതോ 
പ്രോതിനിധ്ലതെോറട മൗറി്ോനിയ  ഒ്ോമതും  29%ലതെോറട 
യ.എ.ഇ. രണ്ോമതുമോണ്.
പസെിക്് റരീജിയൺ:- പ�ോവവിന് രണ്ം ലടോലങ്ോയ്ക് ഒന്നും 
വനിതോ മന്ത്രിമോർ നി�വിലണ്്.
 ല�ോകവ്ോപകമോയി മന്ത്രിത�തെിറ� സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം 2017 
റന അലപക്ഷിച്് ലനരിയ ലതോതിൽ വർദ്ിച്ിട്ടുറണ്ങ്ിലം  ചി� 
രോജ്ങ്ങെിൽ ഗണ്മോയ ലതോതിൽ കുറഞ് സോഹചര്വമുണ്്. 
യൂലറോപ്ൻ രോജ്ങ്ങെിൽ ലസ്ോലവനിയയിൽ 2017 റന അലപക്ഷിച്് 
25%  കുറഞ്ഞു. 21.4%   വനിതോ പ്രോതിനിധ്മുണ്ോയിരു് 
�ിത്വോനിയയിൽ വനിതോ മന്ത്രിമോരോരും ഇ്ോതെ അവസ്ഥയോണ് 
ഇന്നുള്ളത്.  ഫി�ി്ീൻസിൽ 14.7%ൽ നിന്നും 10.3% ല�യ്ക് 
തോഴ്ന്നു. രണ്്  വനിതോ മന്ത്രിമോരുണ്ോയിരു് ജ്ോനിൽ 
ഒരോെോയി കുറഞ്ഞു. 
  543 എം.പി.മോരുള്ള ഇന്ത്യിൽ കോബിന്് പദവിയള്ള 
വനിതോ മന്ത്രിമോരുറട എണ്ം 3  ആണ;് 2014 ൽ ഇത് 6 
ആയിരുന്നു. 
 വനിതോ മന്ത്രിമോർ ആരും തറ്യി്ോതെ രോജ്ങ്ങളറട 
എണ്ം 13 ൽ നിന്നും 11 ആയി കുറഞ്ിട്ടുണ്്.  വനിതോ മന്ത്രിമോർ 
ഇ്ോതെ രോജ്ങ്ങൾ : അസർചബജോൻ, കബ�ിസ, ബ്രൂചണ, 
ഇറോഖ്, കിരിബോതെി, �ിത്വോനിയ, പോപ്വ നയൂഗിനി, റസറെ് 
വിൻറസറെ്, സൗദി അലറബ്, തോയ് �ണ്്, വന്വോതു.
  വനിതോ മന്ത്രിമോർ ചകകോര്ം റചയ്് വകുപ്കളറട 
കോര്തെിലം മോ്ങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്്. പരമ്പരോഗതമോയി 
സ്ത്രീകൾ ചകകോര്ം റചയ്ിരു് വകുപ്കൾ മോത്രമ് പുരുഷൻമോർ 
ചകകോര്ം റചയ്ിരു് വകുപ്കളം ഇ്് സ്ത്രീകളറട ചകയ്ിൽ 
ഭദ്മോണ്.  2017 റ� കണക്കുകൾ പ്രകോരം   ധനകോര്വകുപ് 
ചകകോര്ം റചയ്് മന്ത്രിമോരുറട എണ്തെിൽ 53% ഉം 
പ്രതിലരോധ വകു്ിൽ  30% വം  വിലദ�കോര്തെിൽ 14% ഉം 
വനിതോപ്രോതിനിധ്തെിൽ  വർദ്നവണ്ോയിട്ടുണ്്. 

 റമക് സിക്ൻ എം.പി.യം ഇറെർ പോർ�റമറെറി യൂണിയററെ പ്രസിഡന്റുമോയ 
ഗബ്ിലയ� കയൂവോസ് റബലറോണിററെ വോക്കുകൾ ശ്രലദ്യമോണ്.  'ജനോധിപത്ം 
യഥോർത്ഥതെിൽ പ്രോതിനിധ്പരവം കോര്ക്ഷമതയള്ളതുമോകണറമങ്ിൽ സർക്ോർ 
ത�തെിൽ സ്ത്രീകളറട തു�്പ്രോതിനിധ്ം അടിസ്ഥോനപരമോയ ആവ�്മോണ്. 
ഗുണകരമോയ ചി� നീക്ങ്ങളറണ്ങ്ിലം  ഭൂരിഭോഗം സർക്ോരുകളറടയം ത�വൻമോർ 
പുരുഷൻമോർ തറ്യോണ് എ് വസ്തുത നി�നിൽക്കുന്നു.  ഇതു മോല്ണ്തിററെയം 
രോഷ്ടീയ ത�തെിൽ �ിംഗസമത്വം  ഉറപ് വരുലതെണ്തിലറെയം ഉതെരവോദിത്വം 
സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തു�്മോണ്.  തീരുമോനറമടുക്കു് സ്ഥോനങ്ങെില�യ്ക് സ്ത്രീകൾ 
എത്തു്തിന് തടസ്ം നിൽക്കു് ഘടകങ്ങറെ തിരിച്റിലയണ്ത് ഈ ഘട്തെിൽ 
പ്രോധോന്മർഹിക്കുന്നു'.  
 'മുല്ോട്ടുള്ളത് ലക്�കരമോയ പോതയോറണങ്ിലം സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്തെിലള്ള 
വർദ്ന ഒരു വ�ിയ പ്രലചോദനമോണ്, പ്രലത്കിച്ചും  സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ചകവരിച് 
രോജ്ങ്ങളറട എണ്തെിലള്ള വർദ്ന. വനിതോ പ്രോതിനിധ്ം ഉയർത്തു്തിന് 
ഇതെരതെിൽ ധീരമോയ കോൽവയ്പുകെോണ് നമുക്് ലവണ്ത്.' (യ.എൻ. വിമൺ 
എക് സികയൂട്ീവ് ഡയറക്ടർ,  ഫംസി� �ോംലബോ ഗുലവക്)
ലകരെ നിയമസഭയിറ� സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം 
1957 മുതലള്ള  ലകരെ നിയമസഭകെിറ� സ്ത്രീപ്രോതിനിധ്ം തോരതമ്ം റചയ്ലമ്പോൾ 
8 മുതൽ 14 വറരയള്ള  നിയമസഭകെിൽ വനിതോ പ്രോതിനിധ്ം ലനരിയ ലതോതിൽ 
വർദ്ിച്ിട്ടുള്ളതോയി കോണോം.  ഒ്ോം ലകരെ നിയമസഭയിറ� വനിതോ പ്രോതിനിധ്ം  

4.76% ആയിരു്ത് പതെോം ലകരെ നിയമസഭയിൽ എത്തുലമ്പോൾ 9.23% ആയി 
വർദ്ിച്ിട്ടുണ്്.   പതിനോ�ോം ലകരെ നിയമസഭയിറ� വനിതോ പ്രോതിനിധ്ം 6.42% 
ആണ്.  
ലകരെ സംസ്ഥോനതെിറ� മന്ത്രിസഭോംഗങ്ങെോയിരു് വനിതകൾ വിര�ിറ�ണ്ോവ്വർ 
മോത്രമോണ്. റക.ആർ.ഗൗരി അമ്മ, എം.കമ�ം, എം.്ി.പത്മ, സു�ീ�ോ ലഗോപോ�ൻ, 
പി.റക.ശ്രീമതി ടീച്ർ, പി.റക.ജയ�ക്ഷ്മി, റക.റക.ച��ജ ടീച്ർ, ലമഴ് സിക്കുട്ി അമ്മ 
എ്ിവരോണ് മന്ത്രിപദം അ�ങ്രിച് വനിതകൾ. 1957 റ� ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭയിൽ 
റവനയൂ മന്ത്രിയോയിരു് റക.ആർ.ഗൗരി അമ്മ ഏ്വം കൂടുതൽ തവണ (6 തവണ) 
വനിതോ മന്ത്രിയോയി പ്രവർതെിച്ചു.  ഗൗരിയമ്മ തറ്യോണ് ഏ്വം കൂടുതൽ തവണ 
റതരറഞ്ടുക്റ്ട് വനിതോ എം.എൽ.എ.യം. ലകരെതെിറ� ആദ് ലപ്രോറടം സ്ീക്ർ 
ഒരു വനിതയോയിരുന്നു എ്ത് ശ്രലദ്യമോണ്.  ലകരെ നിയമസഭയറട ചരിത്രതെിൽ 
ആദ്മോയി സത്പ്രതിജ് റചയ്് നിയമസഭോംഗമോയ  ലറോസമ്മ പുന്നൂസ് ആദ് 
സഭയിറ� ലപ്രോറടം സ്ീക്റുമോയി.
1957 ൽ ആദ് നിയമസഭയിൽ റക.ഒ.ഐഷോ ബോയി റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർ ആയി 
റതരറഞ്ടുക്റ്ട്ടു.  1960 ൽ എ. നഫീസതെ് ബീവിയം റഡപയൂട്ി സ്ീക്റോയി 
റതരറഞ്ടുക്റ്ട്ടു. അവർ സ്ീക്റുറട പൂർണ് ചുമത� വഹിച്ിട്ടുണ്്. 1987 ൽ  ലപ്രോറടം 
സ്ീക്റോയ ഭോർഗ്ഗവി തങ്്ൻ അലത നിയമസഭയിൽ തറ്  റഡപയൂട്ി സ്ീക്റോയം 
റതരറഞ്ടുക്റ്ട്ടു.  ലകരെതെിൽ ഒലര സമയം രണ് വനിതോ മന്ത്രിമോരുണ്ോയത് 
പതിനോ�ോം ലകരെ നിയമസഭയി�ോണ്.  1960-64, 1970-77, 1977-79 കോ�ഘട്ങ്ങെിൽ 
ലകരെതെിൽ വനിതോ മന്ത്രിമോരി്ോയിരുന്നു. കഴിഞ് രണ്് ദ�കങ്ങൾ ലകരെതെിറ� 
പ്രോലദ�ിക രോഷ്ടീയ സോമൂഹ് രംഗറതെ  സ്ത്രീ സോ്ിദ്്തെിററെ  മുല്്തെിന് 
സോക്ഷ്ം വഹിച്ചു എന്നു പറയലമ്പോൾതെറ്  ലകരെതെിറ� മുഖ്മന്ത്രിക്ലസരയിൽ  
ഇതുവറര ഒരു വനിതറയ ഇരുതെിയിട്ി് എന്നുള്ളത്  ചിന്തനീയമോണ്.

kÀ¡mcpIfnse kv{Xo{]mXn\n[yw Dbcp¶p

ലകരെ നിയമസഭകെിറ� സ്ത്രീ പ്രോതിനിധ്ം 
വർഷം  നിയമസഭ          വനിതോ അംഗങ്ങളറട എണ്ം             �തമോനം
1957-59     I   6   4.76%
1960-64     I I   7   5.56%
1967-70       I I I   1   0.75%
1970-77       IV   2   1.50%
1977-79       V   1   0.71%
1980-82  V I   5   3.57%
1982-87  V I I   5   3.57%
1987-91       V I I I   8   5.71%
1991-96         IX   8   5.71%
1996-2001    X   13   9.23%
2001-2006 X I   8   5.71%
2006-2011 XI I   7   5%
2011-2016 XI I I   7   5%
2016  X IV   9    6.42%
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ലകരെ നിയമസഭയറട പ്രവർതെനം സമ്പൂർണ്മോയി 
കമ്പയൂട്ർവൽക്രിച് ്കട�ോസ ്രഹിത നിയമസഭ എ് 
ആ�യം പ്രോവർതെികമോക്കു്തിനോയി ആവിഷ ്കരിച് 
'ഇ-നിയമസഭ' പദ്തിക് ്പതിനോ�ോം ലകരെ നിയമസഭയറട 
പതിറനട്ോം സലമ്മെനതെിൽ ഗവർണറുറട നയപ്രഖ്ോപന 
പ്രസംഗലതെോറട തുടക്മോയി. ഇ-നിയമസഭ പദ്തി 
പ്രവർതെനമോരംഭിക്കു്തോയി ഗവർണർ പ്രഖ്ോപിച്ചു.  
ആദ്ഘട്മോയി ഡിസ ്ലലേ റസോ�യൂഷൻ എ  ്നി�യിൽ 
അംഗങ്ങറെ പദ്തി പരിചയറ്ടുതെി. ഗവർണർ 
വോയിക്കു  ്ക്രമതെിൽ നയപ്രഖ്ോപന പ്രസംഗതെിററെ  
ലപജുകൾ  കൺലരേോൾ റമിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളറട 
ഡിസ ്ലലേ ഡിചവസുകെിൽ എതെിച്ചു.   ധനകോര്വകുപ് 
മന്ത്രിയറട ബജ് ്പ്രസംഗതെിനു ല�ഷം  പ്രസംഗം, ബജ്് 
ലരഖകൾ എ ി്വ അംഗങ്ങളറട കമ്പയൂട്റുകെിൽ �ഭ്മോയി.
 ഇ-നിയമസഭയറട ഭോഗമോയി സോമോജികരുറട 
ഇരി് ിടങ്ങെിൽ 21 ഇഞ് ്AIO (All in One) ടച് ്കമ്പയൂട്ർ 
സ്ഥോപിച്ിരുന്നു.  സ്ീക്റുറട ഡയസിൽ ക്രമീകരിച്ിട്ടുെെ രണ്് 
ലമോണി് റുകെിലൂറട അതതു സമയറതെ ബിസിനസുകൾ 
കോണു്തിനും സഭോനടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കു്തിനും 
സോധിക്കുന്നു.  പദ്തിയറട ഭോഗമോയെെ റമോചബൽ 
ആ്,് റവബ ്ലപോർട്ൽ എ ി്വ തയ്ോറോക്കു്തുവറര 
അംഗങ്ങൾക്ോയി നി�വിലെെ റമോചബൽ ആ ി്ലൂറട  
ബിസിനസ്സുകളറട ലരഖകൾ �ഭ്മോക്ി വരുന്നു.
 നക്ഷത്രചിഹ്നമിട് ലചോദ്ങ്ങൾക്കുെെ ഉതെരം, 
ലചോദ്മു്യിച് അംഗതെിനും മറുപടി പറയ  ്മന്ത്രിക്കും 
ലചോലദ്ോതെരലവെ ആരംഭിക്കു്തിന ്15 മിനി്  ്മുൻപും, എ്ോ 
അംഗങ്ങൾക്കും  'ച�വ ്സര്േീമിംഗ്' ആയി മന്ത്രി മറുപടി 
നൽകു  ്സമയത്തും �ഭിക്കു്തോണ.്  ഉപലചോദ്ങ്ങൾക്ോയി 
ചകയയർത്തു്തിനു പകരം തങ്ങളറട ലമ�പ്റത്തുെെ 
കംപയൂട്റുകെിലൂറട ഉപലചോദ്ങ്ങൾക് ്അവസരം ഒരുക്ി.  
ഈ സംവിധോനം നിരവധി അംഗങ്ങൾ പ്രലയോജനറ്ടുതെി.  
ആലേിലക്ഷനിറ� ഉപലചോദ്തെിനുെെ ബട്ൺ പ്രസ് 
റചയ്  ്അംഗങ്ങളറട  പട്ിക സ്ീക്റുറട കമ്പയൂട്റിൽ 
�ഭ്മോകു്തിലൂറട, സ്ീക്റുറട ശ്രദ്യിൽറ്ടോതെതിനോൽ 
അംഗങ്ങൾക് ്ഉപലചോദ്തെിനുെെ അവസരം �ഭിക്ോറത 
വരു  ്സോഹചര്ം ഒഴിവോയി.   നിയമസഭോ  ലചോദ്ങ്ങൾക്കുെെ 
മറുപടി ഓൺച�നോയി �ഭ്മോക്കു്ത ്സംബന്ിച്് 
സർക്ോർ വകുപ്കളമോയി ചർച് നടതെിയതിററെ ഫ�മോയി 
50 �തമോനലതെോെം ലചോദ്ങ്ങൾക് ് മറുപടി ഡിജി് �ോയി 
�ഭിച്ചു.
 ലചോലദ്ോതെരലവെ, അടിയന്തര പ്രലമയം, ശ്രദ് 
ക്ഷണിക്ൽ, സബമ്ിഷൻ,  നന്ദി പ്രലമയ ചർച്, ചരലമോപചോരം 
തുടങ്ങി എ്ോ ബിസിനസ്സുകളം പരിമിതമോറയങ്ിലം 
ആലേിലക്ഷനിലൂറട നിർവ്ഹിക്ോൻ സോധിച്ചു.  നടപടികളമോയി 

ബന്റ്ട് ലരഖകൾ അംഗങ്ങൾക് ്കമ്പയൂട്റുകെിൽ 
�ഭ്മോക്കുകയം തത്സമയറതെ ബിസിനസ് ്സംബന്ിച് 
വിവരം, ബന്റ്ട് അംഗങ്ങളറട റപ്രോചഫൽ, ബിസിനസ്് 
സമയം, ചർച്യറട സമയക്രമം മുത�ോയവ സഭയിറ� 
പ്രധോന ഡിസ ്ലലേകെിൽ പ്രദർ�ി് ിക്കുകയം റചയത്ു.    
അതതു സമയം നടക്കു  ്ബിസിനസ്സുകൾ ഡിജി് �ോയി എ്ോ 
സോമോജികർക്കും മു ി്ൽ സ്ഥോപിച്ിട്ടുെെ കമ്പയൂട്റുകെിലം, 
സഭയിറ� പ്രധോന ഡിസ ്ലലേകെിലം �ഭ്മോക്ി.    ഇതിനോയി 
പ്രസ ്ഗ്ോ�റിലയോട ്ലചർ് ്കൺലരേോൾ റം സ്ഥോപിച്ചു.  
 മുഖ്മന്ത്രി, സഹകരണവം വിലനോദസഞ്ോരവം 
ലദവസ്വവം വകുപ്മന്ത്രി, ആലരോഗ് വകു് ് മന്ത്രി 
എ ി്വർ നക്ഷത്രചിഹ്നമിട് ലചോദ്ങ്ങളറട മറുപടികളം, 
ഉ്ത വിദ്ോഭ്ോസവം നയൂനപക്ഷലക്ഷമവം വകുപ്മന്ത്രി 
സബമ്ിഷനുെെ മറുപടിയം പുതിയ സംവിധോനം ഉപലയോഗിച്ോണ് 
വോയിച്ത.്   ബജ ി്ൻലമലെെ റപോതുചർച്യ്ക്കുെെ ധനകോര്വം 
കയറും വകുപ്മന്ത്രിയറട മറുപടി സമയതെ ്ബന്റ്ട് 
ലരഖകൾ അംഗങ്ങൾക് ്ഡിജി് �ോയി �ഭിച്ചു.
 ഓലരോ ദിവസറതെയം 'ഡിജി് ൽ'  കോര്വിവര്ട്ിക, 
കവർ എ ി്വ ആലേിലക്ഷനിൽ ഉൾറ്ടുതെി.  അംഗങ്ങൾക്് 
സ്ീക്റുമോയി സഭയ്ക്കുെെിൽ ആ�യവിനിമയം നടത്തു്തിന്  
'ചോ് ്'സൗകര്ം ഏർറ്ടുതെി.
 ഇ-നിയമസഭ' ആലേിലക്ഷൻ അംഗങ്ങറെ പ്രോഥമികമോയി 
പരിചയറ്ടുത്തു്തിനോയി നിയമസഭോ സമുച്യതെിറ� 
ബോങ്്വ് ്ഹോെിൽ  പരി�ീ�ന പരിപോടി  സംഘടി് ിച്ചു.  സലമ്മെന 
കോ�യെവിൽ ആദ് ദിവസങ്ങെിൽ സഭയ്ക്കുെെിലം തുടർ്് 
ലകോൺഫറൻസ ്ഹോൾ നം. 604 -ലം പരി�ീ�നം നൽകു്തിന് 
ആവ�്മോയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർറ്ടുത്തുകയം റചയത്ു.   
ആലേിലക്ഷൻ ഉപലയോഗിക്കു്തിന ്സോമോജികറര 
സഹോയിക്കു്തിനോയി സലമ്മെന സമയതെ ്നിയമസഭോ 
റസക്രലട്റിയ് ്ജീവനക്ോരുറട ലസവനം സഭോത�തെിൽ 
�ഭ്മോക്ി.  സോമോജികർക് ്പരി�ീ�നം  നൽകു്തിനുെെ 
സ്ഥിരം സംവിധോനമോയി ഒരു റരേയിനിംഗ ് ഹോൾ 
സജ്ജീകരിക്കു്തിനുെെ നടപടികൾ പുലരോഗമിക്കുന്നു.
 ഇ-നിയമസഭോ പദ്തിയറട ലമൽലനോട്തെിനും 
വി�യിരുതെ�ിനും ആവ�്മോയ മോർഗ്ഗനിർലദേ�ങ്ങൾ 
നൽകു്തിനും സ്ീക്ർ റചയർമോനും റഡപയൂട്ി സ്ീക്ർ, 
ഗവ. ചീഫ ്വി്  ്എ ി്വരും സോമോജികരോയ റജയിംസ്് 
മോത�, റക.എൻ.എ. ഖോദർ,   എ. പ്രദീപ ്കുമോർ, റക.എസ.് 
�ബരീനോഥൻ, ഷോഫി പറമ്പിൽ, എം. സ്വരോജ ്എ ി്വർ 
അംഗങ്ങളമോയ ഉ്തത� സമിതി രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്.്  
ഇ-നിയമസഭ ആലേിലക്ഷനുമോയെെ ഇറെലഗ്രഷൻ 
സംബന്ിച് ്സർക്ോർ വകുപ്കൾ, സ്ോർക്,് അക്ൗണ്റെ്് 
ജനറൽ ഓഫീസ,് രേഷറി, എൻ.ഐ.സി. എ ി്വരുമോയി 

ചർച്കൾ നടന്നുവരുന്നു.
 ഇ-നിയമസഭ പദ്തിയറട ഭോഗമോയി അംഗങ്ങൾക്് 
ഐ-പോഡ ്നൽകിക്ഴിഞ്ഞു.  ബലയോറമരേിക ്ല�ോഗിൻ 
സൗകര്ം, ഇ-ലവോട്ിംഗ ്സംവിധോനം എ ി്വ തുടർന്നുെെ 
സലമ്മെനങ്ങെിൽ നട ി്�ോക്കും.
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ചടിത്രജൊലകം

സഭോ ടി.വി. യറട പ്രവർതെനങ്ങളമോയി 
ബന്റ്ട് നയപരമോയ തീരുമോനങ്ങൾ 

ചകറക്ോള്ളു്തിനും പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ഏലകോപി്ിക്കു്തിനുമോയി  നിയമസഭോ സോമോജികറര  
ഉൾറ്ടുതെി സ്ീക്റുറട അദ്്ക്ഷതയിൽ  ഉ്തത� 
സമിതി രൂപീകരിച്ചു.  സഭോ ടി.വി.യറട ലപ്രോഗ്രോം 
എ്ിലസോഡുകളറട ഉള്ളടക്വം ലപ്രോജക്ട് ലകോസ്റ്റും 
പരില�ോധിച്് സംലപ്രഷണോനുമതി നൽകു്തു 
സംബന്ിച് �ിപോർ�  റചയ്്തിനോയി  പതിമൂ്ംഗ 
സ് ക്രൂട്ിണി/ലമോണി്റിംഗ് കമ്മി്ിയം രൂപീകരിച്ചു.  മുൻ 
നിയമസഭോ റസക്രട്റി ലഡോ.എൻ.റക.ജയകുമോറോണ്  
കമ്മി്ിയറട അദ്്ക്ഷൻ .  നി�വിലള്ള കണ്റെ് 
റഡവ�പ് റമറെ് കമ്മി്ിക്കു പുററമയോണ് ഉ്തത� 
സമിതിയം സ് ക്രൂട്ിണി/ ലമോണി്റിംഗ് കമ്മി്ിയം  
രൂപീകരിച്ിരിക്കു്ത്.
 സഭോ ടി.വി. യറട  പരിപോടികൾ സംലപ്രഷണം 
റചയ്്തിനോയി  ചോനലകളമോയി ചർച് നടതെി. 
സംലപ്രഷണ സമയം, ലപ്രോഗ്രോം തുടങ്ങിയവ 
സംബന്ിച് തീരുമോനങ്ങൾ ചകറക്ോള്ളു്തിനു 
മുല്ോടിയോയോണ്  ചർച് നടതെിയത്.  രേയൽ റണ്ിററെ 
ഭോഗമോയി പതിനോ�ോം ലകരെ നിയമസഭയറട 
പതിറനട്ോം  സലമ്മെനതെിൽ ലചോലദ്ോതെരലവെയം 
ഗവർണറുറട നയപ്രഖ്ോപന പ്രസംഗവം  ബജ്് 
പ്രസംഗവം ലഫസ് ബുക്്, യ-ടയൂബ്  - എ്ിവയിലൂറട 
ച�വ് സ്രേീമിംഗ് നടതെിയിരുന്നു.  ശൂന്ലവെയം  
നിയമനിർമ്മോണവം ഉൾറ്റടയള്ള സഭോനടപടികൾ 
റഡലഫർഡ്-ച�വ്  ആയം സ്രേീമിംഗ് റചയ്ിരുന്നു. 
പറതെോമ്പതോം സലമ്മെനവം ച�വോയം റഡലഫർ 
ഡോയം സ്രേീമിംഗ് റചയ്്തിനുള്ള നടപടികൾ 
പുലരോഗമിച്ചു വരുന്നു.  സംലപ്രക്ഷണം റചയ്  
പരിപോടികൾക്്  സമൂഹമോധ്മങ്ങെിൽ മികച് 
സ്വീകോര്ത �ഭിച്ചു. 

k`m Sn.hn. : D¶XXe 
kanXn cq]oIcn¨p

രക്സോക്ഷി ദിനം: നിയമസഭ 
സമുച്യതെിറ� മഹോത്മോ ഗോന്ി 
പ്രതിമയിൽ സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരോമകൃഷ്ണൻ 
പുപ്രോർച്ന നടത്തുന്നു.  നിയമസഭോ സമുച്യതെിറ� കരറനൽകൃഷി വിെറവടുക്കുന്നു.പഴയ അസംബ്ി ഹോൾ നിയമസഭ റസക്രലട്റിയ്് 

ഏറ്ടുക്കു്തിററെ ഭോഗമോയി നിയമസഭ റസക്രട്റി റപോതുഭരണ 
പ്രിൻസി് ൽ റസക്രട്റിയിൽ നിന്നും തോലക്ോൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

ഇ _ നിയമസഭ സംബന്ിച് ് മോധ്മപ്രവർതെകർക്ോയി സംഘടി് ിച് ഓറിയലറെഷൻ ലപ്രോഗ്രോം.നോഗോ�ോൻഡ ്സ്ീക്റും റസക്രട്റിയം  ലകരെ നിയമസഭ സന്ദർ�ിച്ല്ോൾ



\w. 02/G{]nÂ 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

18

എ.എൻ.ഷംസീർ ത�ലശ്രി

വികസനത്ിന്റെ പുതു മുഖവുമായി തലശ്ശേരി
ത�ലശ്രി നിലയോജകമണ്ഡ�തെിറ� 
ജനങ്ങളറട പ്രതീക്ഷയോയിരു് 
ഇ.നോരോയണൻ സ്മോരക ത�ലശ്രി 
സർക്ിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ 
ഭവൻ റകട്ിലടോദ്ഘോടനം റഫബ്രുവരി 
22 ന് മുഖ്മന്ത്രി പിണറോയി വിജയൻ 
നിർവ്ഹിച്ചു. 
ന്�ാന്ന്യത്ങ്കം 2020
 റപോ്്ം ഏഴരക്ണ്തെിൽ 
റപോ്്തെങ്ം 2020 പരിപോടി 
വ്വസോയ വകുപ്മന്ത്രി ഇ.പി.
ജയരോജൻ ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു. 
വ്ത്സ്ത കെരി സംഘങ്ങൾ 
ഏറ്റുമുട്ടു് റമയ്ഭ്ോസങ്ങളം വോൾ 
പയ്ിയള്ള അഭ്ോസങ്ങളമോണ് 
കോണികെിൽ ആലവ�ം പകർ്് 
ശ്രലദ്യമോയത്.

ഉശിരുളള കാലഘട്കം ഉറങ്ങുന് മണ്ിനിനി പുതുശ്മാടി
 ത�ലശ്രി ചപതൃകപദ്തിയറട ഭോഗമോയി നട്ി�ോക്ോനുലദേ�ിക്കു് ത�ലശ്രി റസറെ് ലജോൺസ് 
ആംഗ്ിക്ൻ ചർച്ിററെയം റസമിലതെരിയറടയം മറ്റു ഭൂപ്രകൃതിയറടയം സംരക്ഷണതെിന് 1.84 
ലകോടി രൂപയറട ഭരണോനുമതി �ഭിച്ചു.

സാർത്ഥകമായ മന്്ാരു ചുവടുവയ്പ്പ് കൂടി
  ചമ്പോട്-ലകോ്ോ�ം-ത�ലശ്രി-ലറോഡിന് 69 ലകോടി 79 �ക്ഷം രൂപയറട വികസന പദ്തിക്് 
കിഫ്ബി അംഗീകോരം നൽകി. ഏററ ഗതോഗതകുരുക്് അനുഭവറ്ടു് ഈ ലറോഡ് വികസനവമോയി 
ബന്റ്ട് ലനരനുഭവം റപോതുമരോമതെ് വകു്് ഉലദ്ോഗസ്ഥരുമോയി ചർച് റചയ്തു. ഇക്ോര്തെിൽ 
റപോതുമരോമതെ് വകു്് സമർ്ിച് വി�ദമോയ റില്ോർട്ിനോണ് അംഗീകോരം �ഭിച്ിരിക്കു്ത്.  

'സരസ കവി' മൂലൂർ 
അനുസ്മരണകം 

 ശ്രീമൂ�ം പ്രജോ സഭയിൽ അംഗമോയിരു് 'സരസ 
കവി'  മൂലൂർ എസ്.പത്മനോഭ്ണിക്രുറട  150-ോം 
ജയന്തി ആലഘോഷങ്ങലെോടനുബന്ിച്് ലകരെ 
നിയമസഭയിറ� ഔലദ്ോഗിക ഭോഷ സംബന്ിച് 
സമിതിയം തിരുവനന്തപുരം മൂലൂർ ഫൗലണ്ഷനും 
സംയക്മോയി മൂലൂർ അനുസ്മരണം സംഘടി്ിച്ചു. 
റഫബ്രുവരി  19 ന്  നിയമസഭയറട  ബോങ്്വ്് 
ഹോെി�ോണ് ചടങ്ങ് സംഘടി്ിച്ത്.   റഡപയൂട്ി 
സ്ീക്ർ വി.��ി അദ്്ക്ഷത വഹിച് ചടങ്ങ്  
സഹകരണവം ടൂറിസവം വകുപ്മന്ത്രി കടകംപള്ളി 
സുലരന്ദ്രൻ ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു.  നിയമസഭോ 
മയൂസിയതെിൽ സ്ഥോപിക്കു് മൂലൂരിററെ ഛോയോചിത്രം 
അലദേഹം അനോഛേോദനം  റചയ്തു. ഔലദ്ോഗിക ഭോഷ 
സംബന്ിച് സമിതി അദ്്ക്ഷ ഇ.എസ്.ബിജിലമോൾ 
എം.എൽ.എ. മുഖ്പ്രഭോഷണം നടതെി. ചടങ്ങിൽ 
മു്ക്ര രത് നോകരൻ എം.എൽ.എ. പ്രഭോവർമ്മ, 
ലജോർജ്ജ് ഓണക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസോരിച്ചു. 
നിയമസഭോ റസക്രട്റി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
നോയർ സ്വോഗതവം മൂലൂർ ഫൗലണ്ഷൻ റസക്രട്റി 
റപ്രോഫ.എം.ആർ.സഹൃദയൻ തമ്പി കൃതജ്തയം 
അർ്ിച്ചു.  തുടർ്് നട് കവിയരങ്ങിൽ റപ്രോഫ.
വി.മധുസൂദനൻ നോയർ, മുരുകൻ കോട്ോക്ട, സുലമഷ് 
കൃഷ്ണൻ. ലഡോ.ആര്ോംബിക എസ്.വി. എ്ിവർ 
പറങ്ടുത്തു.

അടച്ചുപൂട്ൽ ഭീഷണിയിൽ നി്് 
സർക്ോർ വിദ്ോ�യങ്ങറെ 

മികവിററെ ലകന്ദ്രമോക്ോൻ 
യത് നിച് ലകോഴിലക്ോട് ലനോർതെ് 
നിയമസഭോംഗം  എ.പ്രദീപ് കുമോറിന് 
ഏഷ്ോറന്് ചോനൽ ഏർറ്ടുതെിയ 
ടി.എൻ.ജി. പുരസ് കോരം. 
മണ്ഡ�തെിറ� സർക്ോർ 
വിദ്ോ�യങ്ങറെ ല�ോലകോതെര 
നി�വോരതെില�ക്കുയർതെിയ 
'പ്രിസം പദ്തി' ആവിഷ് ക്രിച്് 
നട്ി�ോക്ിയതോണ് അലദേഹറതെ 

അവോർഡിനർഹനോക്ിയത്. പ്ര�സ്ത മോധ്മപ്രവർതെകനും 
ഏഷ്ോറന്് നയൂസ് എഡി്ർ ഇൻ ചീഫമോയിരു് ടി.എൻ.
ലഗോപകുമോറിററെ സ്മരണോർത്ഥം ഏർറ്ടുതെിയതോണ് 
ടി.എൻ.ജി. പുരസ് കോരം.
 2006 �ോണ് എ. പ്രദീപ് കുമോർ ആദ്മോയി 
നിയമസഭോംഗമോയത്. 13-ോം ലകരെ നിയമസഭയിലം 
അംഗമോയിരുന്നു. സി.പി.എം വിദ്ോർത്ഥി യവജന 
പ്രസ്ഥോനങ്ങെിലൂറട വെർന്നുവ് അലദേഹം ലകോഴിലക്ോടിററെ  
ക�ോകോയിക- സോമൂഹ് ജീവിതതെിൽ തനതോയ 
പ്രവർതെനച��ിയള്ള രോഷ്ടീയ ലനതോവോണ്.

നടി�മസഭൊ സമുച്ച�ത്തടിഡല പ്രടിപ്ൊെടികൾ

എ.പ്രദീ�പ് കുമാർ എകം.എൽ.എ.യ്കപ്                   
ടി.എൻ.ജി. പുരസപ് കാരകം

സൊമൊജടികരുഡെ നടിയ�ൊജകമണ്ഡലങ്ങളടിലൂഡെ

കുടുകംബസകംഗമകം
 മണ്ഡ�തെിൽ ച�ഫ് പദ്തിയിലൂറട വീട് �ഭിച്വരുറട 
കുടുംബസംഗമവം റമഗോ അദോ�ത്തും കണ്ണൂർ കെക്ടലറ്് ചമതോനിയിൽ 
മുഖ്മന്ത്രി പിണറോയി  വിജയൻ ഉദ്ഘോടനം റചയ്തു. മന്ത്രിമോരോയ 
റക.റക.ച��ജ ടീച്ർ , ഇ.പി.ജയരോജൻ , രോമചന്ദ്രൻ കട്്ള്ളി 
തുടങ്ങിയവർ പരിപോടിയിൽ പറങ്ടുത്തു.
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സ്ീക്റുറട മറുപടി പ്രസംഗതെിൽ നി്് 
 സ്വോതന്ത്ര്�ബ്ധിക്കുല�ഷം ഏ്വം സുപ്രധോനവം ദുർഘടം പിടിച്തുമോയ 
ഒരു കോ�ഘട്തെിലൂറടയോണ് ഇ്് നമ്മുറട രോജ്ം കടന്നുലപോകു്ത്.  
അധിനിലവ�തെിററെയം വർഗ്ഗവിലവചനതെിററെയം  മോനസിക ത�തെിൽ നിന്നും 
എ്ോ പൗരന്ോർക്കും രോഷ്ടീയ സോമൂഹിക സോമ്പതെിക നീതിയം മതസ്വോതന്ത്ര്വം 
അഭിപ്രോയസ്വോതന്ത്ര്വം ഉറ്ോക്കു് ഒരു മലതതര ജനോധിപത് രോഷ്ടമോയി നമ്മുറട 
സ്വത്വറതെ നോം ക്രലമണ മോ്ിറയടുത്തു. ഭരണഘടനയറട ആമുഖതെിൽതെറ് 
നമ്മുറട രോഷ്ട�ില്പികൾ 'ഇന്ത്' എ് രോഷ്ടതെിനും  'ഇന്ത്' എ് ആ�യതെിനും 
ഏ്വം സ്ഷ്ടവം �െിതവമോയ വി�ദീകരണം നൽകി. ആ രോഷ്ടറതെയോണ്  
നോറമ്ോവരും ലസവിക്കു്ത്. ആ രോഷ്ടസങ്ല്പറതെയോണ് ഇല്വറര 
നോം സംരക്ഷിച്ചുറകോണ്ിരിക്കു്ത്.  വിഭജനവോദങ്ങളം അസഹിഷ്ണുതയം 
റകോടികുതെിവോഴു് ഈ വർതെമോന കോ�ഘട്തെിൽ, നമ്മുറട ഭരണഘടനയിൽ 
ആല�ഖനം റചയ്ിട്ടുള്ള അടിസ്ഥോന തതെ്വങ്ങെിൽ നമുക്കുള്ള വി�്വോസറതെ  
ആവർതെിച്് പ്രഖ്ോപിക്കുകയം ഉറ്ിക്കുകയം റചലയ്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.
 വിഭജനവോദതെിററെയം വിലവചനങ്ങളറടയം കറുതെ �ക്ികൾറക്തിരോയി 
പോർ�റമറെിററെ ഇരുസഭകെിലം ലനതോക്ൾ നടത്തു് ലപോരോട്തെിറനോ്ം 
എററെ സംസ്ഥോനതെിറ� രോഷ്ടീയ ലനതോക്ളം ജനപ്രതിനിധികളം ഒട്നവധി 
കുരിശുയദ്ങ്ങൾതറ് നടതെി റക്ോണ്ിരിക്കുകയോണ്. നയൂനപക്ഷങ്ങെിൽനിന്നും  
ഭൂരിപക്ഷങ്ങെിൽനിന്നും ഉയർന്നുറകോണ്ിരിക്കു് മൗ�ികവോദ ചിന്തോഗതി നമ്മുറട 
രോഷ്ടതെിററെ നി�നിൽ്ിനുതറ് ഭീഷണിയോയിരിക്കുകയോണ്.  കലഷിതമോയ 
ഈ വർതെമോന കോ�ഘട്തെിൽ എങ്ങറന നമ്മുറട രോഷ്ടറതെ ലനർവഴിക്് 
നയിക്ോൻ സോധിക്കും എ്തിറനക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളം ചർച്കളം വി�ക�നങ്ങളം 
ഇല്ോൾ തുടങ്ങോനിരിക്കു് ഈ ലയോഗങ്ങെിൽ ഉൾറ്ടുതെിയിരിക്കുറമ്് ഞോൻ 
പ്രത്ോ�ിക്കുന്നു.
 ജനോധിപത്ം ഒരു ജീവിതരീതിയോണ്.  നിലഷധിക്റ്ട്വരും നഷ്ടറ്ട്വരും 
തീക്ഷ്ണമോയി കോംക്ഷിക്കു് ഒരു മോന്ത്രിക ഭരണരീതിയോണത്. അലതസമയം, 
ജനോധിപത്തെിൽ ജീവിക്ോൻ ഭോഗ്ം �ഭിച്വരോകറട് അതിറന ദുരുപലയോഗം 
റചയ്കയം നിരോകരിക്കുകയം അപകീർതെിറ്ടുത്തുകയം റചയ്ന്നു. ജനോധിപത്ം 
ചി�ല്ോറഴങ്ിലം ഒരു ലരോഗമോയി മോറുന്നുറണ്ങ്ിൽ, ജനോധിപത്ം തറ്യോണ് 
അതിററെ പ്രതിവിധിയം.
 പ്രിയ വിദ്ോർത്ഥികറെ, ജനോധിപത്മൂ�്ങ്ങറെ മുറുറക്ിടിക്കുകയം സംരക്ഷിക്കുകയം 
റചയ്തുറകോണ്്, ഏതു റവല്ലുവിെികറെയം വിജയകരമോയി അതിജീവിക്കു്, 
കൂടുതൽ �ക്മോയ ഒരു ഇന്ത് വരുംത�മുറകൾക്് ചകമോറുകറയ്ത് 
നോറെയറട നോെങ്ങെോയ നിങ്ങളറട ഉതെരവോദിതെമോണ.് ആ ഇന്ത് 
മോനവരോ�ിക്കുതറ് പ്രത്ോ�യറട ഒരു റതെിദീപമോയിരിക്കും.  ഇത്രയം 
വിഭി്വം സംസ് കോരിക ചവവിധ്ം നിറഞ്തുമോയ ഒരു സമൂഹതെിൽനി്് 
ജനസമ്മതി ലനടുകറയ്ത് റചറിയ കോര്ലമയ് എ്് റതരറഞ്ടുപ് 
രോഷ്ടീയതെില�ക്ിറങ്ങിയ ഓലരോരുതെർക്കും അറിയോം.   ലകരെ നിയമസഭയറട 
അധ്ക്ഷ പദവിയി�ിരിറക് എററെ പ്രവർതെനലമഖ�യിൽ പോരമ്പര് രീതികറെ 
പുനർനിർവചിക്ോനും നൂതനോ�യങ്ങളം അനുരഞ്ജനവം സമന്വയി്ിക്ോനും  
എെിയ രീതിയിൽ ഞോൻ ശ്രമിച്ചുറകോണ്ിരിക്കുന്നു.  ജനോധിപത്മൂ�്ങ്ങൾ 
വികസി്ിക്ോനുള്ള എററെ ഈ ശ്രമങ്ങൾ- വിദ്ോർത്ഥികൾക്കുലവണ്ി ആയിരം 
ഭരണഘടനോ ക്ോസ്സുകൾ, നിയമ നിർമ്മോണതെിൽ റപോതുജനപങ്ോെിതെം 
വർദ്ി്ിക്ൽ, ഗ്രീൻ ലപ്രോലട്ോലക്ോൾ, ഇ-നിയമസഭ, നോഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സ് 
പോർ�റമൻറ്.  'റഫറ്ിവൽ ഓൺ റഡലമോക്രസി'ലയോടനുബന്ിച്് നിയമസഭോ 
വെ്ിൽ നടതെിയ സലമ്മെനങ്ങൾ, പോസ്ോക്ിയ നിയമങ്ങളറട പ്രഭോവം 
സംബന്ിച്ചു നടതെിയ പഠനങ്ങൾ, ലകരെ നിയമസഭയ്കോയി ഒരു ടി.വി. ചോനൽ 
എ്ിവറയോറക് - വിദൂര ലദ�ങ്ങെിലം വിചോരമതികെിലം മതിപ്െവോക്ിയിരിക്കുന്നു 
എ് വസ്തുത അത്ന്തം ലപ്രോത്സോഹജനകമോണ്. ഈ മഹതെോയ ബഹുമതിക്് 
എറ് പരിഗണിക്കുകയം അംഗീകരിക്കുകയം റചയ് ബഹുമോന്നോയ ഉപരോഷ്ടപതി 
ശ്രീ.റവങ്യ് നോയിഡുജി, എം. ഐ. ടി. കുടുംബം, അവോർഡ് റസ�ക്ഷൻ 
കമ്മി്ി എ്ിവലരോടുള്ള എററെ അചകതവമോയ നന്ദി ഈ അവസരതെിൽ 
ഞോൻ അറിയിച്ചുറകോള്ളുന്നു. വ്ത്സ്ത വഴികെിലൂറടയോറണങ്ിലം നോം - എം. 
ഐ. ടി. ലവൾഡ് പീസ് യൂണിലവഴ് സി്ിയം ലകരെ നിയമസഭയം ജനോധിപത് 
മൂ�്ങ്ങൾക്ോയി എന്നും അശ്രോന്തം പരിശ്രമിക്കു്വരോറണ് എററെ 
വി�്വോസം ഇവിറട പറയോതിരിക്ോൻ വയ്. മോത്രമ്, എം. ഐ. ടി. ലവൾഡ് 
പീസ് യൂണിലവഴ് സി്ിയമോയി ലയോജിച്് പ്രവർതെിക്ോൻ അവസരം �ഭിച്ത് 
രണ്കൂട്ർക്കും അലങ്ങയ്ം ചോരിതോർത്ഥ്ജനകവമോയിരുന്നു.  പരിപോടിക്് 
എ്ോവിധ വിജയവം ആ�ംസിച്ചുറകോണ്ം നമ്മുറട കോ�ഘട്തെിറ� നീറു് 
പ്ര�് നങ്ങൾക്് പരിഹോരം കോണോനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭോരതീയ ഛോത്ര സൻസദ് ററെ 
ഈ പതിപ്ം തുടരുറമ് പ്രത്ോ�ലയോറടയം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

എം.ഐ.ടി. സ് കൂൾ ഓഫ് ഗവൺറമറെിററെ ആഭിമുഖ്തെിൽ ലകന്ദ്ര യവജന 
മന്ത്രോ�യതെിററെ സഹോയലതെോറട ഏർറ്ടുതെിയ ഭോരതീയ ഛോത്ര സൻസദിററെ 
ഏ്വം മികച് യവ നിയമസഭ സോമോജികനുെെ ലദ�ീയ പുരസ് കോരം റക.എസ്. 
�ബരീനോഥൻ  ഏറ്റുവോങ്ങി.  ലകന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി പ്രഹ്ോദ് സിംഗ് പലട്ൽ, ലഗോവ 
നിയമസഭോ സ്ീക്ർ രോലജഷ് പ്് ലനക്ർ, ലകരെ ഉ്ത വിദ്ോഭ്ോസ വകു്് മന്ത്രി 
ലഡോ.റക.ടി. ജ�ീൽ എ്ിവർ ലചർ്ോണ് അവോർഡ് സമ്മോനിച്ത്.

'മോതൃകോ നിയമസഭോ സ്ീക്ർ'  അവോർഡ് ലനടിയ സ്ീക്ർ പി.ശ്ര ീരോമകൃഷ്ണനും  
'മികച് യവ നിയമസഭോ സോമോജികൻ'  അവോർഡ് ലജതോവ് റക.എസ്.

�ബരീനോഥനും നിയമസഭോ  ജീവനക്ോരുറട സ് ലനഹോദരം. ലകരെ 
നിയമസഭോ പ്രവർതെനതെിറ� നവീന ഉദ്മങ്ങളം പരിഷ് കോരങ്ങളമോണ് 
പൂറന എം.ഐ.ടി. ഏർറ്ടുതെിയ ഇന്ത്യിറ� മികച് സ്ീക്ർക്കുള്ള 
പുരസ് കോരതെിന് പി.ശ്രീരോമകൃഷ്ണറന അർഹനോക്ിയത്.
 നിയമസഭയറട  റമലമ്പഴ് സ് ല�ോഞ്ിൽ റഫബ്രുവരി 29 ന്  സംഘടി്ിച് 
ചടങ്ങി�ോണ് ഇരുവറരയം  അനുലമോദിച്ത്. സഹകരണവം ലദവസ്വവം  
വകുപ്മന്ത്ര ി കടകംപള്ളി സുലരന്ദ്രൻ  ഇരുവർക്കും  നിയമസഭോ  റസക്രലട്റിയ്ിററെ 
ഉപഹോരം സമ്മോനിച്ചു. നിയമസഭോ റസക്രട്റി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നോയർ, 
സ് റപഷ്ൽ റസക്രട്റി സി.ലജോസ്,  സർവ്ീസ് സംഘടനോ ലനതോക്ൾ 
തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പറങ്ടുത്തു.  
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പതിനോ�ോം ലകരെ നിയമസഭയിറ� സോമോജികർക്ോയി സഭോ 
സലമ്മെന ദിവസങ്ങെിൽ ചവവിധ്മോർ് ക�ോസോംസ് കോരിക 

പരിപോടികൾ സംഘടി്ിക്കു്തിനും ല�ോലകോതെര സിനിമകൾ 
പ്രദർ�ി്ിക്കു്തിനുമോയി ഒരു സോംസ്്കോരിക കൂട്ോയ്മ 
പ്രവർതെനപഥതെിൽ.  പ്രവർതെനങ്ങളറട ലമൽലനോട്തെിനോയി 
സ്ീക്ർ അദ്്ക്ഷനോയി സോമോജികരുറട ആറംഗ കമ്മി്ി രൂപീകരിച്ചു.  
റപ്രോഫ. റക.യ. അരുണൻ, ലജോൺ റഫർണോണ്സ്, മുഹമ്മദ് 
മുഹസിൻ പി., ലഡോ. എം.റക. മുനീർ, ഐ.ബി. സതീഷ്, പി.ടി. ലതോമസ് 
എ്ിവരോണ് കമ്മി്ി അംഗങ്ങൾ.
നിയമസഭോ റസക്രട്റി എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നോയർ, റഡപയൂട്ി 
റസക്രട്റിമോരോയ ജി.പി. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ, വി.ജി. റിജു, അണ്ർ റസക്രട്റി 
പി. ഹരി�ങ്ർ, റഡപയൂട്ി ചീഫ് എഡി്ർ എസ്. ഷീജ, റഡപയൂട്ി 
ച�ലബ്റിയൻ റക.ആർ. പ്രീതോറോണി, റസക്ഷൻ ഓഫീസർ റക.എം. 
കിരൺ ലബോസ്, സ്ീക്റുറട ലപഴ് സണൽ അസിറ്റെ് സി. വിലനോദ്  
എ്ീ ഉലദ്ോഗസ്ഥലരയം കമ്മി്ിയിൽ ഉൾറ്ടുതെിയിട്ടുണ്്.

സർഗ്ാത്മക നിയമസഭ
സാമാജികരുന്ട സാകംസപ് കാരിക കൂട്ായ്മ

പൂറന എം.ഐ.ടി. സ് കൂൾ ഓഫ് ഗവൺറമറെ് ഏർറ്ടുതെിയ 
'ഐഡിയൽ സ്ീക്ർ' പുരസ് കോരം സ്ീക്ർ പി. ശ്രീരോമകൃഷ്ണൻ 

ഏറ്റുവോങ്ങി.  റഫബ്രുവരി 20 ന് ഡൽഹിയിൽ നട് 
പ്രൗഢഗംഭീരമോയ ചടങ്ങിൽ ഉപരോഷ്ടപതി എം.റവങ്യ് 

നോയിഡുവോണ് അവോർഡ് സമ്മോനിച്ത്. 
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സുപ്രീം ലകോടതിയറട അധികോരപരിധി  സംബന്ിച്്  വ്വസ്ഥ റചയ്് 
നിയമ നിർമ്മോണതെിന് സംസ്ഥോന ങ്ങൾക്്  അവകോ�മിറ്്് സുപ്രീം 
ലകോടതി.  കക്ഷികൾക്് അ്ീ�ിനോയി സുപ്രീം ലകോടതിറയ  ലനരിട്് 

സമീപിക്ോറമ് ഛതെിസ്ഗഡ് റററെ് കൺലരേോൾ ആക്ട് 2011 റദേോക്ിറക്ോണ്ോണ് 
പരലമോ്ത ലകോടതിയറട വിധി. നിയമതെിറ�  13(2) വകു്് ഭരണഘടനോ 
വിരുദ്മോറണ്് ലകോടതി വിധിച്ചു. 
 2019 ഡിസംബർ 10 നോണ് സുപ്രീം ലകോടതിയറട ഭരണഘടനോ ബഞ്് 
ഛതെിസ്ഗഡ് റററെ് കൺലരേോൾ ആക്ട് , 2011 ററെ 13(2) വകു്് ഭരണഘടനോ 
വിരുദ്റമ്് വിധിച്ത്.  13(2) വകു്്  പ്രകോരം റററെ് കൺലരേോൾ രേിബയൂണൽ 
വിധിറക്തിറര സുപ്രീം ലകോടതിയിൽ  ലനരിട്് അ്ീൽ സമർ്ിക്ോൻ  വ്വസ്ഥ 

റചയ്ിരുന്നു.  ഛതെിസ്ഗഡ് റററെ് കൺലരേോൾ രേിബയൂണൽ വിധിറക്തിറര ഒരു 
ഭൂവടമ  സുപ്രീം ലകോടതിറയ സമീപിച്ലതോറടയോണ് ഇക്ോര്തെിറ� ഛതെിസ്ഗഡ് 
നിയമസഭയറട നിയമനിർമ്മോണോധികോരം സുപ്രീം ലകോടതിയറട പരില�ോധനയ്ക് 
വിലധയമോയത്. 
 ഛതെീസ്ഗഡ് നിയമസഭ പോസോക്ിയ നിയമം സുപ്രീം ലകോടതിക്് പുതിയ 
ന്ോയോധികോരം വ്വസ്ഥ റചയ്്തറ്് വോദം സുപ്രീം ലകോടതി അംഗീകരിച്ി്.   
റററെ് കൺലരേോൾ ആക്ട് പ്രകോരം വ്വസ്ഥ റചയ്് ന്ോയോധികോരം ഭരണ 
ഘടനയറട അനുലഛേദം 136 പ്രകോരം സുപ്രീം ലകോടതിക്കുെെ ന്ോയോധികോരതെിന് 
ആനുഷംഗികമോയി / കൂട്ിലച്ർതെതോയി മോത്രമുെെതോറണ് വോദവം നി�നിൽക്ി്്് 
ലകോടതി വിധിച്ചു.  അനുലഛേദം 136 പ്രകോരം സുപ്രീം ലകോടതി ഒരു സോധോരണ അ്ീൽ 
ലകോടതി (regular court of appeal)യോയ് പ്രവർതെിക്കു്ത്.  അനുലഛേദം 136 
പ്രകോരമുെെ സുപ്രീംലകോടതിയറട അ്ീൽ അധികോരം എ്തിറന സോധോരണ 
അ്ീൽ ലകോടതികളലടയം ചരേബയൂണലകളലടയം അ്ീൽ അധികോരവമോയി 
കൂട്ിക്കുഴലക്ണ്തി്ന്നും സുപ്രീം ലകോടതി വ്ക്മോക്ി.
  സംസ്ഥോന നിയമസഭ പോസോക്കു് നിയമതെിന് രോഷ്ടപതിയറട അംഗീകോരം 
�ഭിച്ചുകഴിഞ്ോൽ അത് നി�വിലെെ ലകന്ദ്രനിയമതെിന് വിരുദ്മോയോലം സംസ്ഥോനതെ് 
നിയമസോധുതയെെതോയിരിക്കും എ് വോദവം ലകോടതി നിരോകരിച്ചു.  രോഷ്ടപതിയറട 
അംഗീകോരം എ്ത് സംസ്ഥോനതെിററെലയോ ലകന്ദ്രതെിററെലയോ ഭരണഘടനോപരമോയ 
നിയമനിർമ്മോണ അധികോരതെിററെ കോര്തെിൽ ഒരു മോ്വം വരുത്തു്ി്.  
രോഷ്ടപതിയറട അനുമതി �ഭിച്ോലം സംസ്ഥോനതെിററെ നിയമനിർമ്മോണോധികോരതെിന് 
പുറത്തുെെ ഒരു നിയമ നിർമ്മോണതെിന് സോധുതയി്്് സുപ്രീം ലകോടതി വിധിച്ചു.  
ജറ്ിസുമോരോയ അരുൺ മിശ്ര, ഇന്ദിരോ ബോനർജി, വിനീത് �രൺ, എം.ആർ. ഷോ, 
രവീന്ദ്ര ഭട്് എ്ിവരടങ്ങിയ ബഞ്ോണ് 10.12.2019-ന് വിധി പുററ്ടുവിച്ത്
(Rajendra Diwan v.  Pradeepkumar Ranibala and Another) 
 സുപ്രീം ലകോടതിയറട ന്ോയോധികോരപരിധി സംബന്ിച്് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്ോൻ 
പോർ�റമറെിനു മോത്രലമ ഭരണഘടനോപരമോയി അവകോ�മുള്ളൂ എ്് ലകോടതി 
വ്ക്മോക്ി. സുപ്രീം ലകോടതി ഒഴിറകയള്ള ലകോടതികളറട ന്ോയോധികോരം 
സംബന്ിച്  നിയമങ്ങൾ മോത്രലമ സംസ്ഥോന നിയമസഭകൾക്് നിർമ്മിക്ോനോകൂ 
എന്നും  ലകോടതി വിധിച്ചു. 

ലകരെതെിററെ വനവിസ്തൃതി സംരക്ഷി 
ക്കു്തിനും വനസമ്പതെ് നി�നിർ 
ത്തു്തിനുമോവ�്മോയ നടപടി 

സ്വീകരിക്കു്തിനുപയക്മോയ �ിപോർ�കെടങ്ങിയ 
പ്രലത്ക റില്ോർട്്  2020 റഫബ്രുവരി 5  ന് വനവം 
പരിസ്ഥിതിയം വിലനോദസഞ്ോരവം സംബന്ിച്  
സബ്ജക്ട് കമ്മി്ി അദ്്ക്ഷൻ സഭയിൽ സമർ്ിച്ചു. 
മനുഷ്സമൂഹതെിററെ ദുരോഗ്രഹങ്ങെോണ്  വിക� 
മോയ വികസന കോഴ്ച്ോടിലൂറട അമൂ�്മോയ വനസമ്പ 
തെിനും വന്ജീവികളറട ആവോസ വ്വസ്ഥയ്ക്കും 
ഭീഷണിയോകു്റത്്  സമിതി വി�യിരുതെി. 
കോ�ോവസ്ഥോ വ്തിയോനവം മഴയറട �ഭ്തയിലണ്ോയ  
കുറവം അനുദിനം ഉയരു് അന്തരീക്ഷ തോപനി�യം 
നൽകു് സൂചനകൾ വിസ്മരിച്് പ്രവർതെിച്തിററെ 
ഫ�മോണ് കഴിഞ് വർഷറതെ പ്രെയതെിലൂറട 
പ്രകൃതി തിരിച്ചു നൽകിയറത്് സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു. 
വന്ജീവി ആവോസ ലകന്ദ്രങ്ങളറട സമഗ്ര വികസനം 
�ക്ഷ്മിട്് ദീർഘവീക്ഷണലതെോറട നൂതന പദ്തികൾ 
നട്ി�ോക്ണറമന്നും, നി�വിലള്ള സംവിധോനങ്ങളറട 
ലപോരോയ്മകൾ പരിഹരിക്ണറമന്നും സമിതി നിർലദേ�ിച്ചു.
100%  ലകന്ദ്രസഹോയലതെോറട നട്ി�ോക്ി  വ് 
പ� പദ്തികളം പി്ീട് 60% ലകന്ദ്ര വിഹിതവം, 
40% സംസ്ഥോന വിഹിതവം എ് രീതിയിൽ 
ക്രമീകരിക്റ്ട്ടു.  2017-18 സോമ്പതെികവർഷം  മുതൽ   
ലകന്ദ്രവിഹിതം �ഭിച്തിനുല�ഷം മോത്രം സംസ്ഥോന 
വിഹിതം നൽകു്തുമൂ�ം വന്ജീവി സലങ്തങ്ങളറട 
പരിപോ�നതെിനോയി �ഭിച്ിരു് തുകയിൽ 
ഗണ്മോയ കുറവ് ഉണ്ോകുകയം, അത് ചദനംദിന 
പ്രവർതെനങ്ങറെ സോരമോയി ബോധിക്കുകയം റചയ്ന്നു 
എ്് സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു.  മുൻകോ�ങ്ങെിറ�ല്ോറ� 
ലകന്ദ്രോവിഷ് കൃത പദ്തികെിറ� വന്ജീവി 
സലങ്തങ്ങളറട പ്രവർതെനങ്ങൾക്ോയള്ള സംസ്ഥോന 
വിഹിതമോയ 40% തുക ലകന്ദ്രസഹോയം �ഭിക്കു്തിന് 
മുൻപ് റച�വോക്ോനനുവദിക്ണറമന്നും ഇതു 
സംബന്ിച് സർക്ോർ ഉതെരവിൽ ലഭദഗതി വരുതെി 
നിയന്ത്രണതെിൽ ഇെവ് നൽകണറമന്നും സമിതി 
�ിപോർ� റചയ്തു. ലകന്ദ്രസഹോയം കുറവവരുകലയോ 
�ഭിക്ോറത വരികലയോ റചയ്് സോഹചര്ങ്ങെിൽ 
വന്ജീവി സലങ്തങ്ങളറട സുഗമമോയ പ്രവർതെനതെിന് 
വരും വർഷം മുതൽ ഒരു പ്രലത്ക ബജ്് �ീർഷകതെിൽ 
തുക അനുവദിക്ണറമ്് സമിതി �ിപോർ� റചയ്തു.

 പ്രധാന േിപാർേകൾ    
• കോട്ോന��്ം കുറയ്ക്കു്തിനോയം കോട്ോനകളറട 

ആ വ ോ സ വ ്വ സ്ഥ റ മ ച് റ ് ടു ത്തു ് 
തിനുമോയി ആനകളറട സഞ്ോരപഥതെിൽ 
ഉൾറ്ട്ിട്ടുള്ള പ്രലദ�ങ്ങളം ആനയറട 
ആവോസവ്വസ്ഥകൾക്ിടയിൽ പ്രലത്കം 
ലവർതിരിക്റ്ട്ടുകിടക്കു് റപോതുസ്ഥ�ങ്ങളം 
ഏറ്ടുതെ് ആനതെോരകളറട പുനരുദ്ോരണം 
അടിയന്തരമോയി നട്ി�ോക്ണം. 

• വന്ജീവി സംരക്ഷണ ലമഖ�കലെോട് 
ലചർന്നു കിടക്കു്തും വന്ജീവി ��്ം 
രൂക്ഷമോയതുമോയ സ്ഥ�ങ്ങെിലം ഉൾവനങ്ങെിലം 
അധിവസിക്കു്വറര ഉഭയസമ്മത പ്രകോരം 
മതിയോയ നഷ്ടപരിഹോരവം  വനതെിനു പുറതെ് 
ഭൂമിയം നൽകി പുനരധിവസി്ിക്കു്തിനുള്ള 
പദ്തി ആവിഷ് കരിച്് അടിയന്തരമോയി 
നട്ി�ോക്ണം.  

• വന്ജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമോകു് സ്ഥ�ങ്ങ 
െിൽ റോ്ിഡ് ററസ് ലപോൺസ് ടീമുകറെ 
�ോക്ീകരിക്കു്തിനും  ആവ�്മോയ മു്റി 
യിപ്കളം പ്രതിലരോധ പ്രവർതെനങ്ങളം 
നടത്തു്തിനും നൂതന സോലങ്തിക വിദ് 
ഉപലയോഗിച്ചുള്ള പദ്തികൾ ആസൂത്രണം റചയ്് 
നട്ി�ോക്ണം.  വന്ജീവികളറട ആവോസവ്വസ്ഥ 
സമ്പുഷ്ടമോക്കു്തിനോയി അവയറട ആഹോരതെിന് 
ഉതകും വിധം മിശ്രഫ� വൃക്ഷങ്ങൾ യലഥഷ്ടം 
വച്ചുപിടി്ിക്കുക, റവള്ളം, ഭക്ഷണം എ്ിവ 
കോട്ിനുള്ളിൽതെറ് �ഭിക്കു്തിനോയി  

കോട്രുവികളം, ചതുപ്നി�ങ്ങളം സംരക്ഷിക്കുക, 
ഈ്, മുെ തുടങ്ങിയവ വെർത്തു്തിനും 
നി�വിലള്ളവറയ സംരക്ഷിക്കു്തിനും ആവ�്മോയ 
സംവിധോനം ഏർറ്ടുത്തുക, നഷ്ടറ്ട് പുൽലമടുകൾ 
പുന:സ്ഥോപിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്ണം.  വനസംരക്ഷണ സമിതികളറടയം 
ഇലക്ോ റഡവ�്് റമറെ് കമ്മി്ികളറടയം 
ലനതൃത്വതെിൽ ജ�ലസ്ോതസ്സുകളറട നവീകരണം, 
തടയണ നിർമ്മോണം എ്ീ പ്രവൃതെികൾ കൂടുതൽ 
സ്ഥ�ങ്ങെില�യ്ക് വ്ോപി്ിക്ണം.  

• ലകന്ദ്ര സർക്ോരുമോയി ലചർ്്  വന്ജീവി 
കണറക്ടുപ്കൾ പൂർതെീകരിക്കു്തിനുള്ള 
നടപടി ആരംഭിക്കുകയം എ്ോ വനലമഖ�കെിലം 
വനം ലറ്ഷനുകൾ സ്ഥോപിക്കുകയം ആവ�്മോയ 
ജീവനക്ോറര നിയമിക്കു്തിനുള്ള നടപടി 
സ്വീകരിക്കുകയം ലവണം. 

• കോട്ടുതീ പ്രതിലരോധ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് ലവണ് 
മുറ്ോരുക്ം ലവനൽക്ോ�തെിന് മുൻപ് 
ആരംഭിക്കുകയം വനോതിർതെികെിൽ ഒരുക്കു് 
5.20 മീ്ർ വീതിയിലള്ള ഫയർ ച�നുകളറട 
നിർമ്മോണം കൂടുതൽ സ്ഥ�ങ്ങെിൽ വ്ോപി്ിക്കുകയം  
ഇതിനോയി  ജീവനക്ോരുറട എണ്ം വർദ്ി്ിക്കുകയം   
റചയ്ണം. 

• വനങ്ങളറട ആവോസവ്വസ്ഥയ്ക് ലകോട്ം തട്ോറത  
സുരക്ഷിതമോയ വിലനോദസഞ്ോരം നടത്തു്തു 
സംബന്ിച്്  വിലനോദ സഞ്ോരികൾക്് 
ബുക്് റ�റ്റുകൾ വഴിയം ലസോഷ്ൽ മീഡിയയിലൂറടയം    
മോർഗ്ഗ നിർലദേ�ം നൽകണം. 

• കുെത്തൂപ്ഴ അരി്യിൽ ആരംഭിച് ലഫോററ്് 
റരേയിനിംഗ് ഇൻറ്ി്യൂട്ിറ�  ഫയർ റരേയിനിംഗ് 
റസറെറിൽ കോട്ടുതീ പ്രതിലരോധിക്കു്തിനുള്ള  
റരേയിനിംഗ് നൽകു്തിനുള്ള ആധുനിക 
സംവിധോനങ്ങൾ ഒരുക്ി പൂർണ്ലതോതിൽ 
പ്രവർതെനസജ്ജമോക്കുകയം പരി�ീ�നം 
നൽകു്തിനോവ�്മോയ  ഉലദ്ോഗസ്ഥറര 
അടിയന്തരമോയി നിയമിക്കുകയം റചയ്ണം.

• കുട്ികെിൽ വനസംരക്ഷണതെിററെ പ്രോധോന്ം 
ലബോധ്റ്ടുത്തു്തിനോയി സംസ്ഥോനറതെ 
സ് കൂളകൾ ലകന്ദ്രീകരിച്് ലഫോറസ്രേി ക്ബ്ബുകൾ 
രൂപീകരിക്ണം.

kp{]ow tImSXn¡v t\cn«v A¸oe[nImcw \ÂIp¶
kwØm\ \nba¯nse hyhØ \ne\nÂ¡p¶XÃ 

h\yPohn Bhmk tI{µ§fpsS kwc£W¯n\v                           
\qX\ ]²XnIÄ \S¸nem¡Ww :  \nbak`m kanXn
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സഭൊ സമടിതടി ശടിപ്ൊർശകൾ
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