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13ഒരു പരിസ്ിതി  
വര്ത്തമാനം 18ഇ.എം.എസ്. സമാനതകളില്ാത്ത  

രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്

ചരിത്രത്ിൽ
ഇടംനേടിയ   
കര്ഷകപ്രന്ഷോഭം
 

എം ബി രാജേഷ്
സ്്രീക്കര്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ  
പ്രക്ാഭും വിജയിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസും രാജത്യും 

അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുന്െ കാര്ികകമഖലന്യ 
തന്നെ ഇല്ാതാക്കുമായിരുനെ മൂനെ് വിവാദ നിയമങ്ങള് 
പിന്വലിക്ാന് പാരലന്മറെില് പ്രകതത്യക ബില് അവ
തരിപ്ിച്ച് പാസാക്ി. മിനിമും താങ്ങുവില സുംബന്ിച്ചു
ള്ള തരക്ങ്ങള് തീരക്ാനുള്ള സമിതിയില് കകന്ദ്ര 
സുംസ്ാന സരക്ാര പ്രതിനിധികള്ക്് പുറന്മ 
കര്ക സുംഘെനാ പ്രതിനിധികന്െയുും ഉള്ന്പ്ടുത്ും. 
കര്കസമരത്ിനിന്െ മരിച്ച 708 കര്കരുന്െ  
കുടുുംബങ്ങള്ക്് നഷ്ടപരിഹാരും നല്കുും. കര് 
കരന്ക്തിരായ കകസുകള് പിന്വലിക്കുും. വവദയുതി 
നിയമ കഭദഗതി ബില്ിന്ല കര്കവിരുദ്ധ വത്യവസ്കള് 
സുംബന്ിച്ച്  കര്കരെക്ും എല്ാ വിഭാഗങ്ങളുമായുും   
ചരച്ച നെത്ും. തലസ്ാന നഗരിയിന്ല മലിനീകരണും 
നിയന്ത്രിക്ാനുള്ള ബില്ില് കര്കരന്ക്തിരായ 14, 
15  വകുപ്പുകള് ഒഴിവാക്കുും. ഇത്രയുും ഉറപ്പുകള് കകന്ദ്ര 
സരക്ാര കരഖാമൂലും സുംയുക്ത കിസാന് കമാരച്ചക്് 
നല്കിയതിന്നത്െരനൊണ് സമരും അവസാനിപ്ി
ച്ചത്. 
 കാര്ികകമഖലന്യ കകാരപകററ്റുവല്ക്രി
ക്ാന് നിയമപരമായ തണന്ലാരുക്കുനെതിന്നതിന്ര 
രാജത്യന്ത് കര്കസമൂഹും നെത്ിയ കപാരാട്ടത്ിന്റെ 
വിജയമായി പ്രതത്യ്ത്ില് ഇതിന്ന വിലയിരുത്ാ
ന്മങ്ിലും അന്ിമമായി ഇത് ജനാധിപതത്യത്ിന്റെയുും 
ജനങ്ങളുന്െയുും വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്മായി 
രാജത്യത്് ജനാധിപതത്യമതനിരകപ് മൂലത്യങ്ങള് 
അപകെകരമായ ന്വല്ലുവിെി കനരിടുകയായിരുന്നു. 
ജനാധിപതത്യും ഇനി നിലനില്ക്കുകമാ എന്നു  തന്നെ  
സുംശയിക്കുുംവിധും ഏകാധിപതത്യ പ്രവണത ശക്തി
ന്പ്ടുകയായിരുനെ സാഹചരത്യത്ിലാണ് രാജത്യന്ത് 
കര്കര ന്കാെികളുന്െ നിറും കനാക്ാന്തയുും എല്ാ 
വത്യതത്യാസങ്ങളുും മാറ്റിന്വച്ചുും ഒറ്റന്ക്ട്ടായി തങ്ങളുന്െ 
നിലനില്പ്ിനായുള്ള കപാരാട്ടും ആരുംഭിച്ചത്.  ജനാ 
ധിപതത്യവും നാെിന്റെ അനെദാതാക്ളുും  നിലനില്ക് 
ണന്മനെ്  ആഗ്രഹിക്കുനെ എല്ാവരുും കര്കസമ
രന്ത്  തങ്ങളുന്െ നിലനില്പ്ിനായുള്ള സമരമായി
ക്ണ്ട്  പിന്തുണച്ചു. ജനങ്ങള് ഒറ്റന്ക്ട്ടായി നിനൊല് 
എത്ര കടുത് ഏകാധിപതത്യവും തലകുനിക്കുും. അതാണ് 
ഇന്ത്യയിലും സുംഭവിച്ചത്.  പഴയ ജന്ിത്വ മാതൃകയില് 
കകാരപകററ്റ്  ജന്ിത്വത്ികലക്് ഇന്ത്യന് കാര്ികകമഖ
ലന്യ  നയിക്ാന് ല്ത്യമിട്ട് ന്കാണ്ടുവനെ മൂനെ് വിവാദ 
കാര്ിക നിയമങ്ങള്  പിന്വലിക്കുന്മനെ് പ്രധാനമന്ത്രി 
പ്രഖത്യാപിക്കുകയുും ജനങ്ങകൊെ് മാപ്ിരക്കുകയുും ന്ചയ്തു. 
പാരലന്മറെില് എതിര ശബ്ദങ്ങന്െ അവഗണിച്ചുും അെി
ച്ചമരത്ാന് ശ്രമിച്ചുും  പാസാക്ിന്യടുത് കരിനിയമ 
ങ്ങള് അകത  പാരലന്മറെില് പ്രകതത്യക ബില് അവ
തരിപ്ിച്ച്  പിന്വലിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. ഭരണകൂെത്ി
ന്റെ ധാരഷ്ടത്യത്ിന് ഇത്രയുും കനത് ആഘാതകമറ്റ  
സന്ദരഭങ്ങള് ചരിത്രത്ില്  വിരെമാണ്.
 രാജത്യന്ത് കര്കരുന്െ ഐകത്യവും സമാ
നതകെില്ാത് സഹനവമാണ് ഈ സമരവിജയത്ി
ന്റെ അെിസ്ാനും. തല്ിയാലും ന്കാനൊലും തങ്ങളുന്െ 
ആവശത്യങ്ങള് കനൊന്ത പിന്ാറിന്ല്നെ് പ്രഖത്യാപി
ച്ചാണ് 2020  നവുംബറില് രാജത്യന്ത് കര്കര 
അനിശ്ിതകാല പ്രക്ാഭത്ിനിറങ്ങിയത്. ആറ്  
മാസന്മങ്ിലും സമരും ന്ചകയേണ്ടിവരുന്മനെറിയാന്മന്നുും 
അതിനുള്ള കരുതകലാന്െയാണ് തങ്ങള് സമരത്ിന്ന
ത്ിയന്തന്നുും കര്കര അന്നുതന്നെ പ്രഖത്യാപിച്ചു. 
 രാജത്യന്ത് ഊട്ടുനെ കര്കര രാജത്യതലസ്ാ
നകത്ക്് പ്രകവശിക്കുനെത് തെഞ്ഞുന്കാണ്ടുും വലിയ 
കതാതില് മരദനസുംവിധാനങ്ങള് പ്രകയാഗിച്ചുമാണ് 
സമരന്ത് ഇല്ാതാക്ാന് ഭരണകൂെും ശ്രമിച്ചത്.  

േനാധിപത്യ സ്ാപനങ്ങളള ശക്ിളപെടുത്തണളമന്ം വനിതകള്ക്ക് 
33 ശതമാനം സംവരണം നടപൊക്കണളമന്ം സ്്രീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ്

പ്ിസസഡിംഗ്  ഓഫ്രീസര്മാരുളട
ജകാണ്ഫറന്സ് സിംലയില് നടന്

രാജത്യന്ത് പാരലന്മറെറി ജനാധിപതത്യ സുംവി 
ധാനും കടുത് മാറ്റങ്ങള്ക്് വികധയമായി 

ന്ക്ാണ്ടിരിക്കുകയാന്ണന്നുും ജനാധിപതത്യ വത്യവസ് 
യുന്െ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലള്ള പ്രവരത്നത്ിന് ജനാധി 
പതത്യ സ്ാപനങ്ങള് ശക്തിന്പ്ടുകത്ണ്ടത് അനിവാ
രത്യമാന്ണന്നുും കകരെ നിയമസഭാ സ്ീക്ര എും.ബി.
രാകജ്് പ്രസ്ാവിച്ചു. സിുംലയില് നെനെ 82 ാമത്  
അഖികലന്ത്യാ പ്രിവസഡിങ് ഓഫീസരമാരുന്െ 
കകാണ്ഫറന്സിന്ന അഭിസുംകബാധന ന്ചയ്യുക
യായിരുന്നു അകദേഹും. ചരച്ചകളുും സുംവാദങ്ങളുും  
വികയാജിക്ാനുള്ള അവകാശവും ജനാധിപതത്യ 
ത്ിന്റെ ആത്ാവാണ്. അപ്രകാരമുള്ള കാരത്യങ്ങള്ക്്  
നിയമനിരമാണസഭകള് കവദിയാകണും. ജന 
ങ്ങളുന്െ വികാരങ്ങള് പാരലന്മറെിലും സുംസ്ാന 
നിയമസഭകെിലും പ്രതിഫലികച്ച മതിയാകൂ. സാധാ 
രണ ജനങ്ങള് കനരിടുനെ വിവിധങ്ങൊയ ജീവിത 
പ്രശ് നങ്ങള് ചരച്ച ന്ചയ്യുനെതിന് നിയമനിരമാണ 
സഭകള് പ്രാധാനത്യും നല്കണും. പ്രതിപ്ാുംഗങ്ങള്ക്കുും  
മതിയായ സമയും ഇക്ാരത്യങ്ങള്ക്് ലഭത്യമാകണും. 
ആവശത്യമായ ചരച്ചകെിലൂന്െയുും കമിറ്റികളുന്െ 
സൂക്ഷ്മ പരികശാധനകെിലൂന്െയുമല്ാന്ത ബില്ലുകള്  
പാസ്ാക്കുനെത് ആകരാഗത്യകരമായ സമീപനമല്. 
കകരെ നിയമസഭ ബില്ലുകള് നിയമമാക്കുനെതിനു
കവണ്ടി മൂനൊും സകമെനും കൂെിയതുും അതില് 102 
മണിക്കൂര ബില്ലുകന്െക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ ചരച്ച 
നെത്ിയതുും 18934 കഭദഗതികള് അുംഗങ്ങള് 
ന്കാണ്ടുവനെതുും അകദേഹും എടുത് പറഞ്ഞു. ലിുംഗനീതി  
ഉറപ്ാക്ാനുും സുംസ്ാന നിയമസഭകെിലും പാരല 
ന്മറെിലും വനിതകള്ക്് 33 ശതമാനും പ്രാതിനിധത്യും 
നെപ്ാക്ാനുും സഭാദ്ധത്യ്ന്ാരുും അുംഗങ്ങളുും 
യത് നിക്ണന്മന്നുും അകദേഹും ഉദ് കബാധിപ്ിച്ചു.
 2021   നവുംബര 17 ാും തീയതി നെനെ ഉദ്ഘാെന  
ചെങ്ങില് പ്രധാനമന്ത്രി നകരന്ദ്ര കമാദി കകാണ്ഫ 
റന്സ് പ്രതിനിധികന്െ അഭിസുംകബാധന ന്ചയ്തു. 
ഒരു രാജത്യും ഒരു നിയമനിരമാണകവദി എനെ 
ആശയും നെപ്ാക്ാന് കപാരട്ടല് രൂപീകരിക്
ണന്മനെ് അകദേഹും നിരകദേശിച്ചു. സമൂഹത്ിന് 
പ്രകതത്യകമായി ന്ചയ്ത കാരത്യങ്ങളുും അതുന്കാണ്ട് 
വനെ മാറ്റന്ത്ക്കുറിച്ചുും ചരച്ച ന്ചയോന് നിയമനി

രമാണ സഭകള് ശ്രദ്ധിക്ണന്മന്നുും ഏക് ഭാരത് 
കശ്രഷ്ഠഭാരത് എനെ വികാരും ശക്തിന്പ്ടുത്ാനുള്ള 
നിയമങ്ങളുും നയങ്ങളുും നിരമിക്ണന്മന്നുും പ്രധാ
നമന്ത്രി ആവശത്യന്പ്ട്ടു. അഖികലന്ത്യാ പ്രിവസഡിുംഗ്  
ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സ് ന്ചയരമാന് 
കൂെിയായ കലാക് സഭാ സ്ീക്ര ഓും ബിരെ, ഹിമാചല് 
പ്രകദശ് മുഖത്യമന്ത്രി ന്ജയ് റാും ഠാക്കൂര, രാജത്യസഭാ 
ന്ഡപയൂട്ടി ന്ചയരമാന് ഹരിവുംശ് നാരായണന് 
സിങ് , ഹിമാചല് പ്രകദശ്  നിയമസഭയിന്ല പ്രതി 
പ് കനതാവ് മുകക്് അഗ്ികഹാത്രി എനെിവരുും  
കയാഗന്ത് അഭിസുംകബാധന ന്ചയ്തു. ഹിമാചല് 
പ്രകദശ് നിയമസഭാ സ്ീക്ര വിപിന് സിങ് പാരമാര 
സ്വാഗതവും ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര ഹന്സ് രാജ് കൃതജ്ഞ 
തയുും പറഞ്ഞു. തുെരനെ് 'Journey of A Century  
Evaluation And Way Formed' എനെ വി്യത്ില് 
വിവിധ സുംസ്ാന നിയമസഭാ സ്ീക്രമാരുും ന്ലജി 
കലേറ്റീവ് കൗണ്സില് ന്ചയരമാന്ാരുും കയാഗന്ത്  
അഭിസുംകബാധന ന്ചയ്തു. കകാണ്ഫറന്സികനാെനു 
ബന്ിച്ച് ഹിമാചല് പ്രകദശിന്ല തനത് കലാസാുംസ് കാ 
രിക പ്രകെനങ്ങളുും അരകങ്ങറി.
നിയമസഭാ ളസക്രട്ടറിമാരുളട 58 ാമത്  
അഖിജലന്്യാ ജകാണ്ഫറന്സ്
 സുംസ്ാനങ്ങെിന്ലയുും കകന്ദ്രഭരണപ്രകദ
ശങ്ങെിന്ലയുും നിയമനിരമാണസഭകളുന്െ ന്സക്രട്ട
റിമാരുന്െ 58ാമത് കകാണ്ഫറന്സ് 2021 നവുംബര 
16 ാും തീയതി സിുംലയില് നെന്നു. പ്രിവസഡിുംഗ്  
ഓഫീകസഴ് സ് കകാണ്ഫറന്സ് നെക്കുനെതികനാെനു
ബന്ിച്ചാണ് ന്സക്രട്ടറിമാരുന്െയുും കകാണ്ഫറന്സ് 
നെനെത്. കകാവിഡിന്റെ പശ്ാത്ലത്ില് കഴിഞ്ഞ 
വര്ും ന്കവാധിയായില് (ഗുജറാത്്) ന്സക്രട്ട
റിമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സ് നെനെില്. കലാക് സഭാ 
ന്സക്രട്ടറി ജനറല് ഉത്പല്കുമാര സിുംഗിന്റെ അദ്ധത്യ 
്തയില് കചരനെ കയാഗത്ില് രാജത്യസഭാ 
ന്സക്രട്ടറി ജനറല് പ്രകമാദ് ചന്ദ്രകമാദിയുും പ്രസും 
ഗിച്ചു. ഹിമാചല് പ്രകദശ് നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി 
യശ്പാല് ശരമ സ്വാഗതമാശുംശിച്ചു. 

ജശഷം 8 ാം  ജപേില് 

 

ജശഷം 8-ാം  ജപേില് 

15 ചരിത്രത്തിളല കറുത്ത അദ്്യായം
വാഗണ് ട്ാേഡിക്ക് 100 ആണ്് 
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സാമാജികരുന്െ നികയാജകമണ്ഡലങ്ങെിലൂന്െ..... 

ഭഷോരത് സ് കൗട്് സ് ആന്് ഗൈഡ് സ് 'ഡു ഗൈ ബെസ്്് ' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു
കുറുജക്കാളി ളമായ്്രീന്, തിരൂര് 

കകരെ സുംസ്ാന ഭാരത് സ് കൗട്ട് സ് ആറെ് വഗഡ് സ് നെപ്ിലാക്ി വരുനെ വി്ന് 2021-
2026 പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായുള്ള 'ഒനൊയ് പ്രതികരാധിക്ാും കകാവിഡിന്ന ഡു വമ ന്ബസ്റ്' 

പരിപാെിയുന്െ സുംസ്ാനതല ഉദ്ഘാെനും കുറുകക്ാെി ന്മായ്തീന് എും.എല്.എ. നിരവ്വഹിച്ചു. സ് കൗട്ട് സ് 
ആറെ് വഗഡ് സ് വിദത്യാരതികള്ക്കുള്ള കകാവിഡ് സുര് കിറ്റ്, ഫൗകണ്ട്ന് കഡ ക്വിസ് മത്സര വിജയി 
കള്ക്കുള്ള സമാന വിതരണും, വീട്ടിന്ലാരു പൂകന്ാട്ട നിരമാണും പദ്ധതിയുന്െ ഉദ്ഘാെനും എനെിവയുും 
നെന്നു. ഉദ്ഘാെനത്ിന് സ് കൗട്ട് സ് ആറെ് വഗഡ് സ് യൂണികഫാമണിഞ്ഞാണ് എും.എല്.എ. എത്ിയത്. 
വിദത്യാരതികന്െ ഉത്മ പൗരന്മാരാക്ി മാറ്റാന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സ് കൗട്ട് സ് പ്രസ്ാനത്ിന്റെ യശസുും 
പ്രാധാനത്യവും സമൂഹത്ിന്ലത്ികക്ണ്ട ബാധത്യതാനിരവഹണമാണ് ഈ ഉദത്യമത്ിന് കപ്രരിപ്ിച്ചന്തനെ് തിരൂര 
ജില്ാ അകസാസികയ്ന് പ്രസിഡന്റുകൂെിയായ എും.എല്.എ. അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു. തിരൂര വിദത്യാഭത്യാസ ജില് ഓഫീസറുും 
ജില്ാ ചീഫ് കമീ്ണറുമായ ന്ക.പി.രകമ്് കുമാര അധത്യ്ത വഹിച്ച ചെങ്ങില് സുംസ്ാന ന്രെയിനിങ് 
കമീ്ണര ന്ക.എന്.കമാഹന്കുമാര വി്ന് 2026 പദ്ധതി അവതരിപ്ിച്ചു. തിരൂര ക്ാക്് പഞ്ായത്് 
ന്മമ്പരമാര,  ന്ക.എ.എസ്.ഒ.സി. തിരൂര ഉപജില് വിദത്യാഭത്യാസ ഓഫീസര, ജില്ാ ന്സക്രട്ടറി, ജില്ാ വവസ് 
പ്രസിഡറെ്, ഡി.സി. വഗഡ്, ഡി.െി.സി., ഡി.ഒ.സി., തിരൂര ഉപജില് ന്സക്രട്ടറി  തുെങ്ങിയവര പ്രസുംഗിച്ചു.

കഷോയിക വികസേം  
നകഷോങ്ഷോട് ൈണ്ഡലത്ിൽ
ശാന്കുമാരി ളക., ജകാങ്ങാട്

കായിക കമഖലയുന്െ സമഗ്ര പുകരാഗതി 
ല്ത്യമാക്ി പുതിയ കസ്റഡിയ 

ങ്ങള് നിരമിക്കുനെതിന്റെ ഭാഗമായി കായിക 
വകുപ്ിന്റെ കനതൃത്വത്ില് 6.937 കകാെി രൂപ 
മുതല് മുെക്ി നിരമിച്ച പറെി സ് കപാരെ് സ് 
ന്ഫസിലിറ്റി ന്സറെറിന്റെ ഉദ്ഘാെനും 2021 
ന്സപ്റ്റുംബര 16 ന് കായിക വകുപ്് മന്ത്രി 
വി.അബ്ദുറഹിമാന് നിരവ്വഹിച്ചു. ന്ഫസിലിറ്റി 
ന്സറെറില് ന്സവന്സ് ഫുെ് കബാള് െരഫ്, 
പരിശീലനത്ിനായുള്ള നീന്ല്കുെും, ആറ് 
ന്ലയ്ന് 200 മീറ്റര സിന്റ്റിക് അത് ലറ്റിക്് 
രൊക്് എനെിവയുന്െ നിരമാണമാണ് പൂരത്ീ
കരിച്ചത്. ചെങ്ങില് സ്ലും എും.എല്.എ. 
ശാന്കുമാരി ന്ക. അദ്ധത്യ്ത വഹിച്ചു.  കായി
കതാരങ്ങളുും കായികകപ്രമികളുും ഉള്ന്പ്ന്െ നിരവധി ആളുകള് ചെങ്ങില് പന്ങ്ടുത്. 

ൈിേി ൈഷോസ്്് ഗലറ്റുകളുബട ഉദ്ഘഷോടേം േിര്വ്വഹിച്ചു

എും.എല്.എ. എസ്.ഡി.എഫ്. ഫണ്ടില് നിന്നുും തുക ന്ചലവഴിച്ച് നിരമിച്ച  7  മിനി 
മാസ്റ് വലറ്റുകള്(ഓകരാ വലറ്റിനുും 3,20,000/- രൂപ വീതും) ന്സപ്റ്റുംബര 7 ന്  

അടൂര് ഇരട്പ്ഷോലം േവംെര് അവസഷോേം 
േഷോടിേ് സൈര്പ്ിക്ം: ബഡപയൂട്ി സ്പീക്കര് 
ചിറ്റയം ജഗാപകുമാര്, അടൂര്

അടൂര ൌണ് ഇരട്ടപ്ാലും നവുംബര അവസാനകത്ാന്െ  
നാെിന് സമരപ്ിക്കുന്മനെ് പാലത്ിന്റെ  നിരമാണ  

പ്രവരത്നങ്ങളുന്െ പുകരാഗതി വിലയിരുത്നെതിനായി ന്പാതു 
മരാമത്് വകുപ്്- ജലഅകതാറിറ്റി ഉകദത്യാഗസ്രന്ക്ാപ്ും സ്ലും  
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മണ്ണൂര പഞ്ായത്ില് സ്ലും എും.എല്.എ.  
ശാന്കുമാരി ന്ക. ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. 
മണ്ണൂര പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് അനിത, 
വവസ് പ്രസിഡറെ് സ്വാമിനാഥന് എനെിവര 
ഉദ്ഘാെന ചെങ്ങില് പന്ങ്ടുത്.

ബപഷോതു ഇലക്ടിക് ചഷോര്ജിംൈ്  
ന്റേഷന് ഉദ്ഘഷോടേം ബചയ്തു

പാലക്ാെ് ജില്യിന്ല ആദത്യന്ത്  
ന്പാതു  ഇലക്ടിക് ചാരജിുംഗ്   കസ്റ്ന്  

കാഞ്ഞിരപുഴയില്  വവദയുതി വകുപ്് മന്ത്രി 
ന്ക.കൃഷ്ണന്കുട്ടി 2021 ന്സപ്റ്റുംബര 7 ന് 
ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. ആധുനിക രീതിയില് 
ഫാസ്റ് ചാരജിുംഗ്   സുംവിധാനകത്ാടുകൂെിയ  
ചാരജിുംഗ് കസ്റ്നാണ് സ്ാപിച്ചത്. 
ചെങ്ങില് എും.എല്.എ. ശാന്കുമാരി ന്ക. 
അദ്ധത്യ്ത വഹിച്ചു.

സന്ദരശിക്ാന് എത്ിയ ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര ചിറ്റയും കഗാപകുമാര അറിയിച്ചു. 
പാലത്ിന്റെ പണി പൂരത്ിയായി. അകപ്രാച്ച് കറാഡിന്ല ശുദ്ധജല വിതരണ  
പദ്ധതി, അകപ്രാച്ച് കറാഡിന്റെ ൊറിുംഗ്, അനുബന് കറാഡിന്റെ  നവീകരണവും 
സൗന്ദരത്യ വത്കരണവും എനെിവയുന്െ പ്രവൃത്ികള് പുകരാഗമിക്കുന്നു. വപപ്്  
വലന് കജാലികള്ക്് കാലതാമസും ഉണ്ടായതിന്നത്െരനെ്  പാലും തുറക്കുനെത്  
നീണ്ടു കപായ സന്ദരഭത്ില്  പ്രശ് നും പരിഹരിക്കുനെതിനാണ് ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര 
ഉകദത്യാഗസ്രുമായി സ്ലും സന്ദരശിച്ചത്.
 അടൂര നികയാജക മണ്ഡലത്ിന്ല പ്രെയബാധിത പ്രകദശങ്ങളുും 
സ്ലും എും.എല്.എ. കൂെിയായ ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര സന്ദരശിച്ചു.



\w. 06/Unkw_À  2021   Xn-cp-h-\-´-]p-cw tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
3

സാമാജികരുന്െ നികയാജകമണ്ഡലങ്ങെിലൂന്െ..... 

നപഷോനട്ഷോൈഷോവ് സഷോംസ് കഷോരിക േിലയവം സഷോമൂഹ്യ 
പഠേമുറിയം ഉദ്ഘഷോടേം ബചയ്തു  
ഡി.ളക.മുരളി, വാമനപുരം 

ന്പരിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ായത്ിന്ല  കപാകട്ടാമാവ് പട്ടികവരഗ്ഗ സകങ്ത  
നിവാസികളുന്െ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുനെ സാുംസ് കാരിക നിലയത്ി

ന്റെയുും സാമൂഹത്യ പഠനമുറിയുന്െയുും  ഉദ്ഘാെനും 2021 ഒക്ാബര 14 ന് ഡി.ന്ക. 
മുരെി എും.എല്.എ യുന്െ  അദ്ധത്യ്തയില്  പട്ടികജാതി പട്ടികവരഗ്ഗ പിനൊക് 
വിഭാഗക്മവും കദവസ്വവും വകുപ്് മന്ത്രി ന്ക.രാധാകൃഷ്ണന് നിരവഹിച്ചു. പട്ടികവരഗ്ഗ 
വികസന വകുപ്ിന്റെ കകാരപ്സ് ഫണ്ടില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി 25 ല്ും രൂപ  ന്ചലവില്  
ജില്ാ പഞ്ായത്് മുകഖനയാണ്  നിരമാണും പൂരത്ീകരിച്ചത്.

ൈലനയഷോര ഗഹനവയബട മൂനഷോംഘട് 
േിര്മഷോന�ഷോദ്ഘഷോടേം 

കാസരകകാെ് മന്ദാരപെവില് നിനെ് ആരുംഭിച്ച് 
പാറശ്ാല-തമിഴ് നാെ് അതിരത്ിയിന്ല 

കന്നുവാമൂട്ടില് അവസാനിക്കുനെ 1130 കികലാമീറ്റര 
വദരഘത്യമുള്ള മലകയാര വഹകവയുന്െ 20 കികലാമീറ്റര 
ദൂരമാണ്് വാമനപുരും നികയാജക മണ്ഡലത്ിലൂന്െ കെന്നു 
കപാകുനെത്. മെത്റ ചല്ിമുക്് മുതല് പാകലാെ് വന്രയുള്ള 
പാതയുന്െ നിരമാണും പൂരത്ിയായിക്ഴിഞ്ഞു. പാകലാെ് 
മുതല് ന്പരിങ്ങമല വന്രയുള്ള കറാഡ്,  വരൈമൂര പദ്ധ
തിയിലള്ന്പ്ടുത്ി പൂരത്ിയായിട്ടുണ്ട്. ഗാരഡ് കസ്റ്ന് 
മുതല് വിതുര ന്കാപ്ും വന്രയുള്ള  മൂനൊുംഘട്ട നിരമാണ 
പ്രവരത്നങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് 
നിരമിക്കുനെ ഈ പാതയുന്െ ഓകരാ ഘട്ടത്ിലും കിഫ്ബിയുന്െയുും കകരൊ കറാഡ് 
ഫണ്ട് കബാരഡിന്റെയുും (ന്ക ആര എഫ് ബി) ഗുണനിലവാര പരികശാധന കൃതത്യമായി 
നെക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കകാെിയില്പ്രും തുകയാണ് ഓകരാ കികലാമീറ്ററിനായുും നീക്ി 
വച്ചിട്ടുള്ളത്. ന്കാല്ായില്-ചല്ിമുക്് മുതല് പാകലാെ് വന്രയുും ന്പരിങ്ങമല  

ഗാരഡ് കസ്റ്ന്  മുതല് വിതുര ന്കാപ്ും 
വന്രയുമുള്ള 21.080 കികലാമീറ്റര ദൂര 
ത്ിന് 51 കകാെി രൂപയാണ് നിരമാ 
ണന്ചലവ്. പുറകമ്പാക്് ഭൂമി ഉള്പ്ന്െ  
നിരവധി സ്ലങ്ങള് പാതയുന്െ  
ഭാഗമാക്ാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉനെത 
നിലവാരത്ിലള്ള സുര്ിത ഓെ 
കളുും നെപ്ാതകളുും നിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഒരു വര്ത്ിനകും പൂരത്ീകരി
ക്കുക എനെ ല്ത്യകത്ാന്െ ത്വരിത 
ഗതിയില് ആരുംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാത 
യുന്െ നിരമാണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
പൂരത്ീകരിക്കുകമ്പാള് വാമനപുരും  
മണ്ഡലത്ിന്ല മലകയാര കമഖലയുന്െ 
മുഖഛായ മാറുന്മന്നു മാത്രമല് കൂടുതല്  

വികസന സാധത്യതകളുും മണ്ഡലന്ത് കാത്ിരിക്കുകയാണ്്. 2021 ന്സപ്ുംബര  
19 ന് ന്തന്നൂരില് നെനെ ചെങ്ങില് ന്പാതുമരാമത്ും ടൂറിസവും വകുപ്പു മന്ത്രി മുഹമദ് 
റിയാസ് മലകയാരവഹകവയുന്െ മൂനൊും റീച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാെനും നിരവ്വഹിച്ചു.  വാമനപുരും 
എും.എല്.എ. ഡി.ന്ക.മുരെി, അരുവിക്ര എും.എല്.എ. ജി.സ്റീഫന് തുെങ്ങിയവര 
ചെങ്ങില് പന്ങ്ടുത്. 

ബപഷോന്മുടിയിൽ അൈിേി്ി ബസന്ര്

വികദശികൊയ സന്ദരശകരക്് കൂടുതല് സുര് ഉറപ്പുവരുത്നെതിനായി 
കപാലീസ് വകുപ്ിന്റെ കനതൃത്വത്ില് ന്പാന്മുെിയില് പുതിയ അമിനിറ്റി ന്സറെര 

തുറന്നു. വികദശികളുള്ന്പ്ന്െയുള്ള സഞ്ാരികള്ക്് വിശ്രമിക്ാനുും ഇവിന്െ സൗകരത്യും 
ഏരന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. ന്പാന്മുെി കപാലീസ് കസ്റ്ന് സമീപത്ായി സ്ാപിച്ചിട്ടുള്ള 
ന്ഫസിലികറ്റ്ന് ന്സറെറിന്റെ ഉദ്ഘാെനും ഡി.ന്ക.മുരെി എും.എല്.എ. നിരവ്വഹിച്ചു. 
ജനപ്രതിനിധികള്, കപാലീസ് ഉകദത്യാഗസ്ര തുെങ്ങിയവര ചെങ്ങില് പന്ങ്ടുത്.

വഷോൈേപുരം േദി പുേരുജ്പീവേം പദ്ധതിനരഖ  
പ്രകഷോശേം ബചയ്തു 

വാമനപുരും നദി പുനരുജ്ീവനും പദ്ധതികരഖ മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 
പ്രകാശനും ന്ചയ്തു. നിയമസഭാ മന്ദിരത്ിന്ല കചുംബറില് നെനെ ചെങ്ങില് 

എും.എല്.എ.മാരായ വി.ശശി, ഡി.ന്ക.മുരെി, ഒ.എസ്.അുംബിക, ജി.സ്റീഫന്, ജില്ാ 
പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് ഡി.സുകര്് കുമാര തുെങ്ങിയവര പന്ങ്ടുത്.

'ക്ിയ' - പഷോര്ട്ിഡറിനയഷോസ് ഈവ് ശ്രനദ്ധയൈഷോയി
നേ്രീബ് കാന്പുരം, ളപരിന്ല്മണ്ണ

ന്പരിന്ല്മണ്ണ നികയാജക മണ്ഡലത്ിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്ിനാ
യി  വകകകാരത്് പ്രവരത്ിക്ാനുും വിദത്യാഭത്യാസ പുകരാഗതിക്ായി 

നജീബ് കാന്പുരും എും.എല്.എ. ആവി്് കരിച്ച പുതിയ വിദത്യാഭത്യാസ പദ്ധതി 'ക്രിയ' 
വിജയിപ്ിക്ാനുും ശിഫ കണ്ന്വന്്ന് ന്സറെറില്  പാരട്ടിഡറികയാസ് ഈവ് 
എനെ കപരില് നെനെ പൗരപ്രമുഖരുന്െ സുംയുക്തകയാഗും തീരുമാനിച്ചു. 'ക്രിയ' 
വിദത്യാഭത്യാസ പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായി സമൂഹത്ിന്ല 
വിവിധ കമഖലകെില് പ്രവരത്ിക്കുനെ പ്രമുഖരുമായി 
സുംവദിക്കുനെതിനുും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്ിനു
മായി സുംഘെിപ്ിച്ച  പ്രകതത്യക കയാഗത്ികറെതാ
ണ് തീരുമാനും. കയാഗത്ില് നജീബ് കാന്പുരും 
എും.എല്.എ, ക്ാക്് പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് 
എ.ന്ക മുസ്ഫ, വിവിധ സുംഘെനകന്െയുും സ്ാപന 
ങ്ങന്െയുും പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖര തുെങ്ങി 
യവര സുംസാരിച്ചു. ക്രിയയുന്െ ഭാഗമായി നെനെ 
വിവിധ ൊലറെ് ന്െസ്റ് പരീ്കെില് വിജയികൊ
യവരക്് ചെങ്ങില് സമാനങ്ങളുും സരട്ടിഫിക്റ്റുും 
ന്മാന്മകറൊകളുും സമാനിച്ചു.
 ക്രിയ  വിദത്യാഭത്യാസ പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായി 
നെത്ിയ ൊലറെ് ഹണ്ട് പരീ്യില് നികയാജക 
മണ്ഡലത്ിന്ല വിവിധ സ് കൂളുകെില് നിന്നുും 
പ്ലസ്ടുവിന് 95 ശതമാനത്ിന് മുകെില് മാരക്് 
കനെിയ ഇരുന്നൂകറാെും വിദത്യാരഥികള് പന്ങ്ടുത്ി
രുന്നു. റാങ്് കനെിയ വിദത്യാരഥികെില് സാമ്പത്ിക
മായി പിനൊക്ും നില്ക്കുനെ കുട്ടികള്ക്് എും.എല്.എ 
ന്കയര പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായുള്ള മുദ്ര ചാരിറ്റബിള് ഫൗകണ്ട്ന് സ് കകാെര്ിപ്് 
നല്കുന്മന്നുും റാങ്് കനെിയ കുട്ടികള്ക്് വിദഗ്ധ പരിശീലനും ഉറപ്ാക്കുന്മന്നുും 
എും.എല്.എ അറിയിച്ചു. ക്രിയക്് കീഴില് വിദത്യാരഥികളുന്െ അഭിരുചികള് കപ്രാത്സാ
ഹിപ്ിക്കുനെതിന് സ് കൂളുകെിലും കകാകെജുകെിലും വിവിധ ക്ലബ്ബുകള് ആരുംഭിക്കുന്മ
ന്നുും ഭിനെകശ്ി വിദത്യാരഥികള്ക്് ന്താഴില് സാധത്യതകള് കന്ണ്ടത്നെതിനായി 
ന്താഴില് സുംഗമും നെത്ന്മന്നുും എും.എല്.എ. പറഞ്ഞു.  

വിദ്യഷോഭ്യഷോസ മുനന്ത്ിേ് ബലഡറഷോസ് നൈഷോ 
ആയിരും രൈികഗഡ് എനെ വിദത്യാരതി കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ന്പ്ട്ട് നെനെ 

ലീഡര്ിപ്് ന്രെയിനിുംഗ് കപ്രാഗ്രാമായ ന്ലഡറാസ് കഗാ (Liderazgo)യില് 
നിരവധി വിദത്യാരതികള് പന്ങ്ടുത്. ഈ വര്ന്ത് എസ്.എസ്.എല്.സി, പ്ലസ്ടു 

പരീ്കെില് മുഴുവന് എ. പ്ലസ് കനെിയ വിദത്യാരതികെില് നിനെ് ന്തരന്ഞ്ഞടു
ക്ന്പ്ട്ടവരക്ാണ് കപ്രാഗ്രാമില് പ്രകവശനും ലഭിച്ചത്.  വിദത്യാരതികള്ക്് കത്യാമ്പ് 
അവിസ്മരണീയ അനുഭവമാണ് സമാനിച്ചത്. പ്രമുഖ പരിശീലകരുന്െ കനതൃത്വത്ില്  
രാവിന്ല 10 മണി മുതല് വവകുകനെരും 5 മണി വന്ര നീണ്ടു നിനെ ഏകദിന പരിശീലന 
പരിപാെി നജീബ് കാന്പുരും എും.എല്.എ ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. പഠനത്ില് പിനെില് 
നില്ക്കുനെ വിദത്യാരതികന്െ ഉയരത്ിന്ക്ാണ്ടുവരുനെതിനായി മണ്ഡലത്ില് 
പ്രകതത്യക വിദത്യാഭത്യാസ മാസ്റര പ്ലാന് തയോറാക്കുന്മനെ് ഉദ്ഘാെനകവെയില് അകദേഹും 
പറഞ്ഞു. ജില്ാ കെ്ര വി.ആര.കപ്രുംകുമാര, സബ് കെ്ര ശ്രീധനത്യ സുകര്് എനെിവര 
മുഖത്യാതിഥികൊയിരുന്നു.

കുനിനമേൽ ഭൈവതി ന്ത്ര 
പഷോടത്് ബകഷോയ്തുത്സവം

ആനമങ്ങാെ് കുനെികന്ല്  ഭഗവതി ക്ത്ര 
കമിറ്റിയുന്െ ഉെമസ്തയിലള്ള 

പാെത്് നെനെ ന്നല്കൃ്ി വിെന്വടുപ്് നജീബ് 
കാന്പുരും എും.എല്.എ ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. 
കര്കരക്കുും ക്ത്ര കമിറ്റി ഭാരവാഹികള്ക്കുും 
നാട്ടുകാരക്കുന്മാപ്ും എും.എല്.എ പാെത്ിറങ്ങി 
വിെന്വടുപ്ിന് കനതൃത്വും നല്കി. ആലിപ്റമ്പ് 
ഗ്രാമ പഞ്ായത്് വികസനകാരത്യ സ്റാന്ഡിങ് 
കമിറ്റി ന്ചയരമാന്, വാരഡ് ന്മമ്പര, ക്ത്രും 
കമിറ്റി ന്സക്രട്ടറി തുെങ്ങിയവര പന്ങ്ടുത്. 
പട്ടാമ്പി കാര്ിക ഗകവ്ണ കകന്ദ്രത്ില് 
നിന്നുള്ള  'ഉമ' എനെ വഹരൈിഡ് വിത്ിനമാണ് 
കൃ്ിക്് ഉപകയാഗിച്ചത്.
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സഷോനകേതികക്രുക്കിൽ വലഞ്ഞവര്ക്ക് ആശ്ഷോസം : 
ജേകപീയം ഒനഷോംഘട്ം പൂര്ത്ിയഷോയി
പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന്, ആലപ്പുഴ

ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് പരിഹാരും കാണാന് പി.പി.ചിത്രഞ്ജന് എും.എല്.എ. 
യുന്െ കനതൃത്വത്ില് നെപ്ാക്കുനെ 'ജനകീയും' പരാതി പരിഹാര പദ്ധതിയുന്െ 

ഒനൊുംഘട്ടും പൂരത്ിയായി. മാരാരിക്കുെും ന്തക്്, മാരാരിക്കുെും വെക്്, മണ്ണകഞ്രി, 
ആരത്യാെ് പഞ്ായത്കെിലും ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിന്ല 25 വാരഡുകെിലമായി 
നെത്ിയ പദ്ധതിയില് ഇതുവന്ര 1240 പരാതികൊണ് ലഭിച്ചത്. ഇവയില് ഭൂരിഭാഗും 
പരാതികളുും തീരപ്ാക്ി.
 വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ന്പ്ട്ടതുും ആനുകൂലത്യങ്ങള് ലഭികക്ണ്ടതുമായ  
പരാതികൊണ് പരിഗണിച്ചത്. ന്സപ്ുംബര 29 ന് മാരാരിക്കുെും വെക്് പഞ്ായത്ിലും 
തുെരനെ് മൂന്നു ദിവസങ്ങെിലായി മറ്റ് പഞ്ായത്കെിലും പരിപാെി നെത്ിയിരുന്നു. 
മാസത്ില് ഒരു ദിവസും ഓകരാ പഞ്ായത്ിലന്മത്ി പരാതികള് പരിഹരിക്കുക
ന്യനെ ല്ത്യകത്ാന്െയാണ് ജനകീയും നെപ്ാക്കുനെത്. ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് 
പരിഹാരവും സാകങ്തികക്കുരുക്ില് വലഞ്ഞവരക്് ആശ്വാസവമായ പദ്ധതിക്് 
വന് സ്വീകാരത്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

ആലപ്പുഴയിബല ടൂറിസം നൈഖലയിൽ സമ്പൂര്ണ്ണ 
വഷോക് സിനേഷന്

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്ിന്ല വികനാദസഞ്ാര കമഖലന്യ കകാവിഡ് മുക്തമാക്കു
നെതിന്റെ ഭാഗമായി പി.പി.ചിത്രഞ്ജന് എും.എല്.എ.യുന്െ കനതൃത്വത്ില് 

നെത്ിയ സമ്പൂരണ്ണ വാക് സികന്ന് പദ്ധതി പൂരത്ിയായി. കകാവിഡ് കരാഗവത്യാപനും 
മൂലും പ്രതിസന്ിയിലായ ടൂറിസും കമഖലന്യ പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ച് സുംസ്ാന സരക്ാര 
പ്രഖത്യാപിച്ച 'ബകയാ ബബിള്' പദ്ധതി നെപ്ാക്ി കൂടുതല് വികനാദ സഞ്ാരികന്െ 
ആകര്ിക്കുനെതിനുും കകാവിഡ് പ്രതികരാധും ശക്തിന്പ്ടുത്നെതിനുമാണ് പദ്ധതി 
ല്ത്യമിട്ടത്. ആലപ്പുഴയിന്ല പ്രധാന വികനാദസഞ്ാര കകന്ദ്രമായ പുനെമെയിലും 
അനുബന് കകന്ദ്രങ്ങെിലും ടൂറിസും കമഖലയുമായി ബന്ന്പ്ട്ട് ഉപജീവനും നെത്നെ 
മുഴുവന് കപരക്കുും പദ്ധതിയിലൂന്െ വാക് സിന് ലഭത്യമാക്ി.

സാമാജികരുന്െ നികയാജകമണ്ഡലങ്ങെിലൂന്െ..... 

 ആലപ്പുഴ ഫിനി്ിുംഗ് കപായിറെിന്ല ടൂറിസ്റ് ഇന്ഫരകമ്ന് 
ന്സറെറില് നെനെ വാക് സികന്ന് വരൈവ് പി.പി.ചിത്രഞ്ജന് 
എും.എല്.എ. ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. പുനെമെയില് സമ്പൂരണ്ണ വാക് സികന്ന് 
നെത്ിയകതാന്െ അവികെക്് എത്നെ വികനാദസഞ്ാരികള്ക്് കൂടുതല് 
ആത്വിശ്വാസവും ആകരാഗത്യ സുര്ാ കബാധവും ഉണ്ടാകുന്മന്നുും അതുവഴി 
ആലപ്പുഴയിന്ല വികനാദസഞ്ാര കമഖലന്യ പൂരവ്വസ്ിതിയികലക്് എത്ി
ക്ാനാകുന്മന്നുും അകദേഹും പറഞ്ഞു.
 പുനെമെയുും പരിസര പ്രകദശങ്ങളുും കകന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവരത്ിക്കുനെ 
ഹൗസ് കബാട്ട്, ശിക്ാരാ കബാട്ട് ന്താഴിലാെികള്, റികസാരട്ട് - കഹാുംകസ്റ 
ജീവനക്ാര, ൊക് സി  ഓകട്ടാ വരൈവരമാര, ന്ചറുകിെ - വഴികയാര കച്ചവെ 
ക്ാര, ഇവരുന്െ കുടുുംബാുംഗങ്ങള് ഉള്ന്പ്ന്െ ടൂറിസും കമഖലയുമായി 
ബന്ന്പ്ട്ട് ഉപജീവനും നെത്നെവര എനെിങ്ങന്ന പ്രകദശന്ത് മുഴുവന് 
കപരക്കുും സൗജനത്യ വാക് സിന് ലഭത്യമാക്ിയാണ് എും.എല്.എ.യുന്െ കനതൃത്വ
ത്ിലള്ള 'എുംഎല്എ ന്കയര കപ്രാജക്റി'ന്റെ കീഴില് പദ്ധതി ആവി്് കരിച്ച് 
നെപ്ാക്ിയത്. സുംസ്ാനത്് ആദത്യമായാണ് വികനാദസഞ്ാര കമഖലയ്ക് 
മാത്രമായി ഇത്രത്ില് ഒരു വാക് സികന്ന് കത്യാമ്പ് സുംഘെിപ്ിക്കുനെത്.

പതിനഞ്ാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ മൂനൊും സകമെനും

േിയൈേിര്മഷോ� ചരിത്രത്ിബല സുപ്രധഷോേ ഏട്

പതിനഞ്ാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ മൂനൊും 
സകമെനും 2021 ഒക്ാബര 4 ന് ആരുംഭിച്ച് 

2021 നവുംബര 11 ന് അവസാനിച്ചു. എട്ടാും കകരെ  
നിയമസഭയില് അുംഗമായിരുനെ സി.എ. മാതയു 
വിന്റെ നിരത്യാണത്ില് ചരകമാപചാരും അരപ്ി
ച്ചുന്കാണ്ടാണ് ആദത്യ ദിവസും സഭാ സകമെനും 
ആരുംഭിച്ചത്. ആന്ക 24 ദിനങ്ങള് സകമെിക്കു
വാന് നിശ്യിച്ചിരുന്നെങ്ിലും സുംസ്ാനത്് 
അപ്രതീ്ിതമായുണ്ടായ കപമാരിയുും തുെരന്നു
ണ്ടായ ഉരുള്ന്പാട്ടലും നിമിത്ും സുംജാതമായ 
ഗുരുതര സ്ിതിവികശ്ത്ിന്റെ പശ്ാത്ലത്ില് 
ഒക്ാബര 21, 22 തീയതികെിന്ല സഭാ സകമെ
നങ്ങള് ഒഴിവാക്ി. സുംസ്ാനത്് കാലവര്
ന്ക്ടുതിയിലും പ്രകൃതിദുരന്ത്ിലും ജീവന് നഷ്ട
ന്പ്ട്ടവരക്് ചരകമാപചാരും അരപ്ിച്ച് ഒക്ാബര 
20 ന് മറ്റ് കാരത്യപരിപാെികെികലക്് കെക്ാന്ത 
സഭ പിരിഞ്ഞു.
 കചാകദത്യാത്രകവെ ഉണ്ടായിരുനെ 20  
ദിവസങ്ങെിലായി ന്ത്ര ചിഹ്നമിട്ടതുും ന്ത്ര 
ചിഹ്നമിൊത്തുമായി ആന്ക 7561 കചാദത്യങ്ങള്ക്കു
ള്ള കനാട്ടീസുകൊണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില് 134 എണ്ണും 
വിവിധ കാരണങ്ങൊല് നിരസിക്കുകയുും 57 എണ്ണും 
പിന്വലിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. കശ്ിച്ചവയില് 600 
എണ്ണും ന്ത്ര ചിഹ്നമിട്ട കചാദത്യങ്ങളുന്െ ലിസ്റിലും 
6770 എണ്ണും ന്ത്ര ചിഹ്നമിൊത് കചാദത്യങ്ങളുന്െ 
ലിസ്റിലും ഉള്ന്പ്ടുത്ി ആന്ക 7370 കചാദത്യങ്ങള് 
അച്ചെിച്ചതില് ന്ത്ര ചിഹ്നമിട്ട മുഴുവന് കചാദത്യ
ങ്ങള്ക്കുും ന്ത്ര ചിഹ്നമിൊത് 6620 കചാദത്യ
ങ്ങള്ക്കുും ബന്ന്പ്ട്ട വകുപ്പുമന്ത്രിമാര സകമെന
കാലത് തന്നെ ഉത്രും നല്കി. കചാകദത്യാത്ര 
കവെയില് 63 കചാദത്യങ്ങള്ക്് ബന്ന്പ്ട്ട മന്ത്രിമാര 
വാക്ാല് മറുപെി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 606 അവസ
രങ്ങെിലായി 665 ഉപകചാദത്യങ്ങള് ഉനെയിക്ന്പ്
ട്ടു. മൂനൊും സകമെന കാലയെവില് അെിയന്ര 
കചാദത്യത്ിനുള്ള ഒരു കനാട്ടീസ് ലഭിക്കുകയുും 2021 
നവുംബര 3 ന് അനുവദിക്കുകയുും ന്ചയ്തു.
 മൂനൊും സകമെന കാലയെവില് ആന്ക 
19 അെിയന്ര പ്രകമയ കനാട്ടീസുകള് സഭയുന്െ 
പരിഗണനയ്ക് വന്നു. ഭരണ-പ്രതിപ്ാുംഗങ്ങള് 
കനാട്ടീസ് നല്കിയതുും ന്പാതു പ്രാധാനത്യമുള്ളതു
മായ 39 ശ്രദ്ധ്ണിക്ല് കനാട്ടീസുകളുും 199 
സബ്മി്നുകളുും ഇക്ാലത്് സഭ പരിഗണിച്ചു. 
സുംസ്ാന സരക്ാരിന്റെയുും അനുബന് സ്ാ
പനങ്ങളുന്െയുും ഭരണപരമായ നെത്ിപ്ിന്റെ 
ഭാഗമായുള്ള 478 കരഖകള് മൂനൊും സകമെന
കാലത്് സഭയുന്െ കമശപ്പുറത്് വച്ചു. കൂൊന്ത 
ബില്ലുകളുന്െ സൂക്ഷ്മപരികശാധനയുന്െ അെിസ്ാ

നത്ിലള്ള 34 സബ്ജ്് കമിറ്റി റികപ്ാരട്ടുകള് 
ഉള്ന്പ്ന്െ വിവിധ നിയമസഭാ കമിറ്റികളുന്െ 49 
റികപ്ാരട്ടുകളുും മൂനൊും സകമെനക്ാലയെവില് 
സഭയില് സമരപ്ിച്ചു.
 മുന് സകമെനങ്ങെിന്ല മറുപെികയാ 
അന്ിമ മറുപെികയാ ലഭത്യമാക്ാത് 185 കചാദത്യ 
ങ്ങളുന്െ ഉത്രങ്ങള് ചട്ടും 47(2) പ്രകാരമുള്ള കാല
താമസപത്രിക സഹിതും മൂനൊും സകമെനകാലത്് 
സഭയില് വച്ചു.  ന്ത്ര ചിഹ്നമിട്ട 4 കചാദത്യങ്ങളു
ന്െയുും ന്ത്ര ചിഹ്നമിൊത് 14 കചാദത്യങ്ങളുന്െയുും 
ഉത്രത്ിന്ല ന്തറ്റ് തിരുത്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള പ്രസ്ാ
വനകള് ബന്ന്പ്ട്ട വകുപ്പുമന്ത്രിമാര സഭയില് 
സമരപ്ിച്ചു.
 മുന്കാലങ്ങെില് നിന്നുും വിഭിനെമായി 
ഓരഡിനന്സിന് പകരമുള്ള നിയമ നിരമാണും 
മാത്രും ഉകദേശിച്ചു ന്കാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു പതിനഞ്ാും  
കകരെ നിയമസഭയുന്െ മൂനൊും സകമെനും. നിരവധി  
തവണ പുനരവിെുംബരും (Repromulgate) ന്ചയേ 
ന്പ്ട്ട ഓരഡിനന്സുകള് ഉള്ന്പ്ന്െ 44 ഓരഡി
നന്സുകള്ക്് പകരമുള്ള നിയമങ്ങള് സമയബ
ന്ിതമായി പാസ്ാക്കുനെതിനായാണ് സകമെനും 
ആരുംഭിച്ചത്. സകങ്തിക കാരണങ്ങൊല് രണ്ട്  
ഓരഡിനന്സുകള് ഒഴിവാക്ന്പ്ടുകയുും സമാന  
സ്വഭാവമുള്ള ഏതാനുും ഓരഡിനന്സുകള് ക്ലബ്്  
ന്ചയ്ത് ഒറ്റ ബില്ായി അവതരിപ്ിക്കുകയുും ന്ചയ്ത 
തിന്റെ അെിസ്ാനത്ില്  ആന്ക 34 ഓരഡിനന്സു 
കള്ക്് പകരമുള്ള ബില്ലുകൊണ് മൂനൊും സകമ 
െനകാലത്് സഭ പരിഗണിച്ചത്. അതില് 33  
ബില്ലുകള് സമ്പൂരണ്ണമായി പാസ്ാക്കുകയുും ന്പാതു 
പ്രാധാനത്യമുള്ള 2021  ന്ല കകരെ ന്പാതുജനാകരാഗത്യ
ബില് വിശദമായ പരികശാധനയ്കും ന്പാതുജനങ്ങ
െില് നിന്നുള്ള ന്തെിന്വടുപ്ിനുമായി 15 അുംഗങ്ങ 
െെങ്ങുനെ ഒരു ന്സല്് കമിറ്റിയുന്െ പരിഗണനയ്ക് 
അയയ്കകയുും ന്ചയ്തു. 

 പതിനഞ്ാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ 
മൂനൊും സകമെനും 21 ദിവസങ്ങെിലായി 103 
മണിക്കൂര സകമെിക്കുനെതിനാണ് നിശ്യിച്ചി
രുനെന്തങ്ിലും നിയമനിരമാണ പ്രക്രിയയില് 
അുംഗങ്ങളുന്െ സജീവ പങ്ാെിത്ും ന്കാണ്ട് 167 
മണിക്കൂറിലധികും സഭ സകമെിച്ചു. അതില് 101 
മണിക്കൂര 24 മിനിറ്റുും നിയമ നിരമാണത്ിനു 
കവണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് വിനികയാഗിക്ന്പ്ട്ടത് 
എനെത് ശ്രകദ്ധയവും രാജത്യന്ത് ഇതര നിയമ 
നിരമാണ സഭകള്ക്് മാതൃകയുമാണ്. ബില്ലു
കെികന്ലള്ള ചരച്ചയില് ആന്ക 255 തവണ 
അുംഗങ്ങള് സുംസാരിച്ചു. സഭ പരിഗണിച്ച 35 ബില്ലു 
കളുന്െ കഭദഗതിക്ായി ജനറല് അന്മറെ് ന്മറെ് 
ഉള്ന്പ്ന്െ അുംഗങ്ങെില് നിന്നുും ആന്ക 18934 
കഭദഗതി കനാട്ടീസുകൊണ് ലഭിച്ചത്. ബന്ന്പ്ട്ട 
വകുപ്പുമന്ത്രിമാരുന്െ 48 ഔകദത്യാഗിക കഭദഗതികളുും 
സഭയില് മൂവ് ന്ചയ്തിരുന്നു. അുംഗങ്ങള് കനാട്ടീസ് 
നല്കിയിരുനെ 291 ല് പരും കഭദഗതികള് ബന്ന്പ്ട്ട 
മന്ത്രിമാര അതതു ബില്ിന്റെ പരിഗണനാകവെയില് 
സ്വീകരിച്ചു. സഭ പാസ്ാക്ിയ 34 ബില്ലുകെില് 30 
ബില്ലുകളുും ഏകകണ്ഠമായി പാസ്ാക്ി എനെതിലൂന്െ 
സുംസ്ാനത്ിന്റെ ന്പാതുപ്രാധാനത്യമുള്ള വി്യ 
ങ്ങെില് ക്ിരാഷ്ടീയത്ിനതീതമായി ചിന്ിക്കു 
കയുും പ്രവരത്ിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നു എനെ ഒരു നല്  
മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുവാനുും മൂനൊും സകമെനത്ിലൂന്െ 
കഴിഞ്ഞു. കൂൊന്ത ലഭത്യമായ സമയും ഫലപ്രദമായി 
വിനികയാഗിച്ച് ഓരഡിനന്സുകള്ക്് പകരമുള്ള  
സുപ്രധാനങ്ങൊയ 34 നിയമങ്ങള് പാസ്ാക്ി 
എനെത് 64 വര്ും പൂരത്ീകരിച്ച കകരെ നിയമ 
സഭയുന്െ ചരിത്രത്ില് കൂട്ടികച്ചരക്ന്പ്ട്ട തിെക്
മാരനെ പുതിന്യാരു അദ്ധത്യായമാണ്. 
 പതിനഞ്ാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ 
മൂനൊും സകമെനും നിയമനിരമാണത്ിനു കവണ്ടി 
മാത്രും കചരനെതാകയാല് ന്പാതുപ്രാധാനത്യമുള്ള 
വി്യങ്ങള് സുംബന്ിച്ച പ്രകതത്യക ചരച്ചകകൊ 
പ്രകമയങ്ങകൊ ചട്ടും 300 അനുസരിച്ചുള്ള പ്രസ്ാവ
നകകൊ നെത്നെതിന് അവസരമുണ്ടായിരുനെില്.  
എനൊല് 2021-22 വര്ന്ത് ഉപധനാഭത്യരത 
കന്െ സുംബന്ിച്ച ചരച്ചയുും കവാന്ട്ടടുപ്പുും നെത് 
കയുും തുെരനെ് ധനവിനികയാഗ (4 ാും നമ്പര) ബില് 
സഭ പാസ്ാക്കുകയുും ന്ചയ്തു.
 മൂനൊും സകമെന കാലയെവില്  അനൗ 
കദത്യാഗികാുംഗങ്ങളുന്െ കാരത്യങ്ങള്ക്ായി ഒരു 
ന്വള്ളിയാഴ്ച മാത്രമാണ് വിനികയാഗിച്ചത്. അകനെ 
ദിവസും 5 പുതിയ ബില്ലുകള് ഉള്ന്പ്ന്െ ആന്ക 8 
അനൗകദത്യാഗിക ബില്ലുകള് സഭ പരിഗണിക്കുകയുും 
തുെര ചരച്ചയ്കായി മാറ്റിവയ്കകയുും ന്ചയ്തു.
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സാമാജികരുന്െ നികയാജകമണ്ഡലങ്ങെിലൂന്െ..... 

ദുരന്തമുഖത്് ആശ്ഷോസനൈകി എം.എൽ.എ.യം സര്ക്കഷോര് 
സംവിധഷോേങ്ളും 
ളസബാസ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്, പൂഞ്ാര്

സമാനതകെില്ാത് പ്രകൃതിക്ാഭത്ിനാണ് 2021 ഒക് കൊബര മാസും 
പൂഞ്ഞാര നികയാജകമണ്ഡലും സാ്ിയായത്. ഒക്ാബര 16 ന് സുംഭവിച്ച കമ

ഘവിസ് കഫാെനവും അതിന്നത്െരന്നുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയുും ഉരുള് ന്പാട്ടലകളുും 
മഹാപ്രെയവും മണ്ഡലത്ില് കനത് ആഘാതും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂരിഭാഗും പ്രകദശങ്ങളുും 
മലകയാരകമഖലയായ നികയാജകമണ്ഡലത്ിന്റെ വിവിധ ഇെങ്ങെില് ഒക്ാബര 
16 മുതല് പല ദിവസങ്ങെിലായി ന്ചറുതുും വലതുമായ 250 ഓെും ഉരുള്ന്പാട്ടലകള് 
ഉണ്ടായി. പൂഞ്ഞാര നികയാജകമണ്ഡലത്ില് മാത്രും 14 കപരുന്െ ജീവന്നടുത് 
പ്രകൃതിദുരന്ത്ില് ഒരു കുടുുംബത്ില് ആരുും അവകശ്ിക്ാന്ത മുഴുവനാളുകളുും 
പ്രെയത്ില് ഒഴുക്ില്ന്പ്ട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായി. 300ലധികും വീടുകള് പൂരണമായുും 
നൂറുകണക്ിന് വീടുകള് ഭാഗികമായുും തകരന്നു. 
 കറാഡുകള് അധികവും യാത്ര സാധത്യമല്ാത് അവസ്യിലാണ്. ജല 
വിതരണ പദ്ധതികളുും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്. നികയാജകമണ്ഡലത്ിന്ല പ്രധാന പട്ട
ണങ്ങൊയ ഈരാറ്റുകപട്ട, മുണ്ടക്യും, എരുകമലി, കൂട്ടിക്ല് എനെിവിെങ്ങെിന്ലല്ാും 
പ്രെയജലും ഉയരനെ്  നൂറുകണക്ിന് വത്യാപാരസ്ാപനങ്ങള് ന്വള്ളത്ില് മുങ്ങി. 
എരുകമലിയിന്ല ന്കഎസ്ആരെിസി ഡികപ്ാ, കൃ്ിഭവന്, ആയുരകവദ ആശുപത്രി, 
ഈരാറ്റുകപട്ട ഫയരകഫാഴ് സ് കസ്റ്ന്, പാറകത്ാെ്, കൂട്ടിക്ല് കൃ്ിഭവനുകള്  
തുെങ്ങി വിവിധ സരക്ാര സ്ാപനങ്ങെില് ന്വള്ളുംകയറി കമ്പയൂട്ടര ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള 
ഓഫീസ് സാമഗ്രികള് ഉപകയാഗശൂനത്യമായി. 
       ഇങ്ങന്ന സമസ് കമഖലകളുും ദുരിതത്ിലാണ്ടകപ്ാള് നാടുും നഗരവും സരക്ാര 
സുംവിധാനങ്ങളുും ഒനെിച്ചുണരനെ് പ്രവരത്ിച്ചത്  ജനങ്ങള്ക്് വലിയ ആശ്വാസമായി. 
ഒരു ദുരന്മുഖത്് സരക്ാര സുംവിധാനും എങ്ങന്ന പ്രവരത്ിക്ണും എന്നുള്ള
തിന്റെ നിദരശനമായിരുന്നു ര്ാപ്രവരത്നങ്ങള്. കെന്നുന്ചല്ാന് ദുസ്ഹമായ 
സ്ലങ്ങെില് കപാലും സ്ലും എുംഎല്എ ന്ചന്നെത്ി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവരത്
നങ്ങള്ക്് കനതൃത്വും നല്കി. വീെ് നഷ്ടന്പ്ട്ടവരക്് താല്ക്ാലിക കത്യാമ്പുകള് 
ക്രമീകരിക്ാനുും അവന്ര ആശ്വസിപ്ിക്ാനുും മുഴുവന് സമയവും എും.എല്.എ. കൂന്െ 
യുണ്ടായിരുനെത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവരത്കരക്് പ്രകചാദനമായി.
        മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിരകദേശാനുസരണും വസനത്യമുള്ന്പ് 
ന്െയുള്ള സുംവിധാനങ്ങള് ര്ാപ്രവരത്നത്ിന് എത്ികച്ചരന്നു.  മന്ത്രിമാരായ 
ന്ക.രാജന്, വി.എന്.വാസവന്, കറാ്ി അഗസ്റിന്, ന്ക.രാധാകൃഷ്ണന്,  പി.പ്രസാദ്  

എനെിവര ദുരന്ഭൂമിയില് പലതവണ എത്ി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് 
കമല്കനാട്ടും വഹിച്ചു. ജില്യുന്െ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി.എന്.വാസവന് നികയാ
ജകമണ്ഡലത്ില് കത്യാമ്പ് ന്ചയ്ത് ര്ാപ്രവരത്നങ്ങള്ക്് കനതൃത്വും നല്കി. 
റവനയൂ വകുപ്് മന്ത്രി ന്ക.രാജന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവരത്നങ്ങള് ഫലപ്രദമായി 
ഏകകാപിപ്ിച്ചു. ജില്ാ കെ്റുന്െ കനതൃത്വത്ില് റവനയൂ, കപാലീസ്, ഫയരകഫാഴ് സ് , 
ഇലക്ടിസിറ്റി ഉള്ന്പ്ന്െ എല്ാ സരക്ാര വകുപ്പുകളുും ദുരന്നിവാരണകസനയുും ന്ചയ്ത 
കസവനങ്ങള് മാതൃകാപരമായിരുന്നു. കൂൊന്ത നിരവധി സനെദ്ധ പ്രവരത്കര 
വിവിധ സുംഘെനകളുന്െ കനതൃത്വത്ില് ര്ാപ്രവരത്നങ്ങെിലും ദുരിതാശ്വാസപ്ര
വരത്നങ്ങെിലും ഭാഗഭാക്ായി. എത്ികച്ചരാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുനെ സ്ലങ്ങെില് 
ന്ഹലികകാപ്റ്ററില് ഭ്ണും എത്ിക്ാനുും ആളുകന്െ ര്ിക്ാനുും കഴിഞ്ഞു. 
മണ്ണിനെിയില്ന്പട്ടുകപായവരുന്െ മൃതകദഹങ്ങള് പുറന്ത്ടുക്ാന് വിവിധ കസനാവി
ഭാഗങ്ങളുും  സനെദ്ധകസവന പ്രവരത്കരുും  നാട്ടുകാരുും കാണിച്ച  ആത്ാരതത 
പ്രശുംസനീയമാണ്.
 ന്സബാസ്റത്യന് കുെത്ങ്ല് എും.എല്.എ.യുന്െ അഭത്യരതനപ്രകാരും  
നവുംബര ആറാും തീയതി ഗവരണര ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന് ദുരന്കമഖല  സന്ദരശി 
ക്ാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്ിലും വീണ്ടുും ഉരുള്ന്പാട്ടല് ഉണ്ടായതിനാല്  സന്ദരശനും 
ഒഴിവാക്ി. തുെരനെ് ഗവരണന്റ കനരില് സന്ദരശിച്ച് എും.എല്.എ. നാെിന്റെ 
ദയനീയാവസ് കബാധത്യന്പ്ടുത്കയുും നികവദനും സമരപ്ിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. 
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് കകന്ദ്ര സരക്ാരിന്റെ ഭാഗത്നിനെ് സാധത്യമായ 
എല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കുും ശിപാരശ ന്ചയ്യുും എനെ് ഗവരണര ഉറപ്പു നല്കി.

തൃത്ഷോലയിൽ സൈഗ്ര ജലസംര്� പ്രവര്ത്േം 
േടപ്ഷോക്ം  
എം.ബി രാജേഷ്. തൃത്താല

തൃത്ാലയില് സമഗ്ര ജലസുംര്ണും ല്ത്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികള് നെപ്ിലാക്കു
ന്മനെ് സ്ലും എും.എല്.എ യുും നിയമസഭാ സ്ീക്റുമായ എും.ബി രാകജ്്. 

ഇതിനായി തൃത്ാല ക്ാക്് പഞ്ായത്ില് 2021 നവുംബര 24 ന് പ്രാഥമിക 
കൂെിയാകലാചനാകയാഗും കചരന്നു. തൃത്ാലയില് ഭൂഗരഭ ജലവിതാനും വെന്ര 
കുറവാന്ണന്നുും ജലവിതാനും ഉയരത്നെതിനായി കാട്ടാക്െ മണ്ഡലത്ില് നെ
പ്ിലാക്ിയ പദ്ധതി തൃത്ാലയിലും പ്രവരത്ികമാക്ി ജലസമൃദ്ധി കനെിന്യടുക്കുക
യാണ് ല്ത്യന്മന്നുും, കയാഗത്ില് സ്ീക്ര പറഞ്ഞു.  ഓകരാ പഞ്ായത്ിലും ഓകരാ 
കതാെ് വീതും മാതൃകാ കതാൊക്ി മാറ്റുനെതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ാനും 
മുതല് പതനും വന്രയുള്ള സുംര്ണും ഉറപ്ാക്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
നെപ്ിലാക്കുും. എകട്ടാെും വകുപ്പുകളുന്െ സുംകയാജിത പ്രവരത്നത്ിലൂന്െയാണ് 
പദ്ധതി ആവി്് ക്രിക്കുക. ഇതിന്റെ അെിസ്ാനത്ില് സമഗ്രമായ പദ്ധതി കരഖ 
അെിയന്രമായി പൂരത്ിയാക്കുും. 
 കദശീയ ഗ്രാമീണ ന്താഴിലറപ്് പദ്ധതിയിലൂന്െ സാകങ്തിക മികവ് കനെിയ   
ന്താഴിലാെികളുന്െ സഹായകത്ാന്െ സമഗ്രമായ പ്രവരത്നങ്ങള് നെപ്ാക്ാ

നാണ് ല്ത്യമിടുനെത്. തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്െ കനതൃത്വത്ില് 
കബാധവത്കരണ പ്രവരത്നങ്ങള് വിപുലന്പ്ടുത്ും. കയാഗത്ില് കകരെ 
ഭൂവിനികയാഗ കബാരഡ് കമീ്ണര നിസ്ാമുദീന്, തൃത്ാല ക്ാക്് പഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെ് പി.പി റജീന, വവസ് പ്രസിഡറെ് പി.ആര.കുഞ്ഞുണ്ണി, ജില്ാ പഞ്ായത്് 
അുംഗങ്ങള്, തൃത്ാല മണ്ഡലത്ിന്ല  വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ായത്് പ്രസിഡന്റുമാര, 
ന്സക്രട്ടറിമാര, ജില്ാതല ഉകദത്യാഗസ്ര എനെിവര പന്ങ്ടുത്.

നപരൂര്ക്കട നൈൽപ്ഷോലത്ിേ് 
അതിര്ത്ിക്കല്ലുകള് സ്ഷോപിച്ചു
വി.ളക.പ്ശാന്് , വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

കിഫ്ബി ധനസഹായകത്ാന്െ നിരമിക്കുനെ 
കപരൂരക്െ കമല്പ്ാലത്ിന്റെ അതിരത്ി 

ശിലാസ്ാപനും 2021 നവുംബര 24 ന് കപരൂരക്െ
യില് ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്് മന്ത്രി പി.എ മുഹമദ് 
റിയാസ് നിരവ്വഹിച്ചു. കപരൂരക്െ ലൂരദ് പള്ളിക്് 
സമീപത്് നിനെ് ആരുംഭിച്ച് വഴയില ന്സറെ് ജൂഡ് 
പള്ളിക്് സമീപും അവസാനിക്കുനെ പാലത്ിന്റെ 
നീെും 874 മീറ്ററാണ്. 106.76 കകാെി രൂപയാണ് 
ന്ചലവ്. കറാഡ് സ് ആറെ് രൈിഡ്ജസ് ഡവലപ്് ന്മറെ്  
കകാരപ്കറ്നാണ് കമല്പ്ാലത്ിന്റെ നിരമാ
ണച്ചുമതല. 55.42 കകാെി രൂപയാണ് വലൈ ഓവര 

നിരമാണത്ിനായി  വകയിരുത്ിയിരിക്കുനെത്. 
ഇതിനായി ഏകകദശും 4 ഏക്ര ഭൂമി ഏന്റ്റടുകക്ണ്ടി 
വരുും.  സ്ലും ഏന്റ്റടുക്കുനെതിനായി 43.39 കകാെി 
രൂപ നീക്ി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറച്ച് വത്യാപാര സ്ാപ 
നങ്ങന്െയുും വാസഗൃഹങ്ങന്െയുും ബാധിക്കുനെ 
രീതിയിലാണ് ഡിവസന് തയോറാക്ിയിരിക്കുനെത്. 
സ്ലും ഏന്റ്റടുക്കുനെതിനുള്ള റവനയൂ നെപെികളുന്െ 
ഭാഗമായി 6(1) കനാട്ടിഫികക്്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്ത്ിനുള്ളില് കമല്പ്ാലത്ിന്റെ 
നിരമാണും പൂരത്ിയാക്ാനാണ് ല്ത്യമിടുനെത്. 
കപരൂരക്െ ബാപ്പുജി ഗ്രന്ഥശാല ഓപ്ണ് എയര ആഡി
കറ്റാറിയത്ില് നെനെ ഉദ്ഘാെന പരിപാെിയില് കഡാ. 
ശശി തരൂര എും.പി, വി.ന്ക പ്രശാന്് എും.എല്.എ., 
നഗരസഭാ കൗണ്സിലരമാര, വിവിധ രാഷ്ടീയക്ി 
കനതാക്ള് തുെങ്ങിയവര പന്ങ്ടുത്.

ഫ് ളപീ ൈഷോര്ക്ക്് സംഘടിപ്ിച്ചു

വട്ടിയൂരക്ാവ് യൂത്് രൈികഗഡിന്റെ (വവബ്) കനതൃത്വത്ില് ശാസ്മുംഗ
ലത്് സുംഘെിപ്ിച്ച ഫ് െീ മാരക്റ്റ് (വകമാറ്റ ചന്) വന് വിജയമായതി

ന്നത്െരനെ് നവുംബര 26 മുതല് 30 വന്ര കപരൂരക്െ വികനെഴ് സ് വലരൈറി 
ഹാെിലും ഫ് െീ മാരക്റ്റ് സുംഘെിപ്ിച്ചു. ഉപകയാഗമില്ാത്തുും മറ്റുള്ളവരക്് 
ഉപകയാഗിക്ാന് കഴിയുനെതുമായ നിരവധി വസ്തുക്ള് ഓകരാ വീടുകെിലമുണ്ടാകുും. 
അവ ആവശത്യക്ാരക്് വകമാറുനെതിനുും പകരും ആവശത്യമുള്ള വസ്തുക്ള് സ്വീക
രിക്ാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഫ് െീ മാരക്റ്റിലൂന്െ ഒരുക്കുനെത്. ശാസ്മുംഗലന്ത് 
ഫ് െീ മാരക്റ്റില് 172 കപരാണ് സാധനങ്ങള് വകമാറിയത്. 216 കപര അവിന്െ 
നിനെ് സാധനങ്ങള് വകപ്റ്റി. ന്െലിവി്നുകള്, ഫ്ിഡ്ജുകള്, വസക്ിളുകള്, 
കസാഫാന്സറ്റികള്, മിക് സികള്, ജയുസറുകള്, കെിപ്ാട്ടങ്ങള്, വഗ്രന്ഡര, 

ന്സ്റബിവലസര, വറസ് കുക്ര, കൂെര, വാച്ചുകള്, സയൂെ് ന്കയ് സ്, ബാഗുകള്, 
പുസ്കങ്ങള്, കനാട്ടുബുക്കുകള്, തുണിത്രങ്ങള്, സുംഗീകതാപകരണങ്ങള്, 
അലങ്ാര വസ്തുക്ള്, കട്ടിലകള്, മാരെസ്സുകള്, പാത്രങ്ങള്, റ്റി.വി. സ്റാന്ഡ്, കമശ, 
റ്റീ കപാട്ട് തുെങ്ങി നിരവധി സാധനങ്ങൊണ് വകമാറ്റും ന്ചയേന്പ്ട്ടത്.  ഇവന്യല്ാും 
സൗജനത്യമായാണ് നല്കിയത്. പരിസ്ിതി സുംഘെനകൊയ ഗ്രീന് ആരമി, 
തണല് എനെിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വവബ് ഫ് െീ മാരക്റ്റ് സുംഘെിപ്ിച്ചത്. 
വകമാറ്റ ചന്യ്ക് ഒരു സ്ിരും കകന്ദ്രും കന്ണ്ടത്ാനുള്ള ശ്രമത്ിലാണ് വവബ്. 
എല്ാ ദിവസവും പ്രവരത്ിക്കുനെ ഒരു കകന്ദ്രമായി ഇതിന്ന മാറ്റിന്യടുക്കുനെതിനുും 
ഒരു റിപ്യറിുംഗ് ഹബ്് സ്ാപിക്കുനെതിനുും ഫ് െീ മാരക്റ്റിനായി ഒരു ഓണ്വലന് 
കപാരട്ടല് തയോറാക്കുനെതിനുും ല്ത്യമിടുന്നു. വട്ടിയൂരക്ാവ് മണ്ഡലത്ിനുള്ളില് 
ഫ് െീ മാരക്റ്റിനുതകുനെ സ്ലും വിട്ടു നല്കാന് സനെദ്ധരായവരുന്ണ്ടങ്ില് 
വിവരും അറിയിക്ണന്മനെ് എും.എല്.എ. അഭത്യരതിച്ചു.
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ബസലക്് കമി്ി 
രൂപപീകരിച്ചു

2021 ന്ല കകരെ ന്പാതുജനാകരാഗത്യ 
ബില് സുംബന്ിച്ച ന്സല്് 

കമിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. കകരെ നിയ 
മസഭയുന്െ നെപെിക്രമവും കാരത്യ 
നിരവ്വഹണവും സുംബന്ിച്ച ചട്ടങ്ങ 
െിന്ല ചട്ടും 225 പ്രകാരും രൂപീ 
കരിച്ച ന്സല്് കമിറ്റിയുന്െ  
ന്ചയരകപഴ് സണായി ആകരാഗത്യ 
വനിത ശിശു വികസന വകുപ്് മന്ത്രി 
വീണ കജാരജിന്ന നിയമിച്ചു. ന്സല്് 
കമിറ്റിയില് ന്ചയരകപഴ് സണ് 
ഉള്ന്പ്ന്െ പതിനഞ്് അുംഗങ്ങൊ
ണുള്ളത്.

േിയൈസഭഷോ ബസക്നട്റിയ്് 
ഉനദ്യഷോൈസ്ര്ക്കഷോയി ൈവണബൈന്് ഇ-ൈഷോര്ക്ക്് 
നലേസ് സംെന്ിച്ച പരിശപീലേ പരിപഷോടി

നിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറിയറ്റില് അക്ൗണ്ട് സ്/പരകച്ചസ് വിഭാഗ 
ങ്ങെിന്ല അസിസ്ററെ് മുതല് അണ്ടര ന്സക്രട്ടറി വന്രയുള്ള  

ഉകദത്യാഗസ്രക്് ഗവണ്ന്മറെ് ഇ-മാരക്റ്റ് കപ്ലസ് (GeM) - ന്റെ 
പ്രവരത്നും സുംബന്ിച്ച് ഒരു പ്രാകയാഗിക പരിശീലന പരിപാെി 
2021 നവുംബര 5 ന്  നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല ഇന്കഫാ ലാബില് 
സുംഘെിപ്ിച്ചു. ന്ക-ലാുംപ് സ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഡയറ്ര മഞ്ജു 
വരഗ്ഗീസ് പന്ങ്ടുത് പരിശീലന പരിപാെിയില്  GeM ന്റെ അുംഗീകൃത 
പരിശീലകനുും ബിസിനസ് ന്ഫസിലികറ്ററ്ററുമായ മകന്് കമാഹന് ഇത് 
സുംബന്ിച്ച് ക്ലാന്സ്ടുക്കുകയുും പ്രാകയാഗിക പരിശീലനും നല്കുകയുും 
ന്ചയ്തു. 

നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല പരിപാെികള്

കകരെ ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി മീഡിയ ആറെ്     
പാരലന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര (പാരലന്മറെറി സ്റഡീസ്)

േിയൈസഭഷോ വളപ്ിബല  
സസ്യഗവവിധ്യം വിരൽതുമ്ിൽ  
ഡിജി്ൽ ൈഷോര്ഡന് ഉദ്ഘഷോടേം ബചയ്തു

 ന്പാതുജനങ്ങള്ക്് നിയമസഭാ വെപ്ിന്ല വജവവവവിധത്യും പരിചയന്പ്ടുത്
നെതിനായി കകരെ സരവ്വകലാശാലയുന്െ കാരത്യവട്ടും കത്യാമ്പസിലള്ള ന്സറെര കഫാര ബകയാ 
വഡകവഴ് സിറ്റി കണ്സരകവ്ന്  (CBC) എനെ സ്ാപനത്ിന്റെ സഹായകത്ാന്െ ഡിജിറ്റല് 
ഗാരഡന്  തയോറാക്ി. www.digital garden.niyamasabha.org എനെ ന്വബ് വസറ്റില് 
നിനെ്  ന്പാതുജനങ്ങള്ക്് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല  സസത്യവവവിധത്യങ്ങളുന്െ ചിത്രും 
സഹിതമുള്ള വിശദാുംശങ്ങള് കാണാനാകുും. വിവിധ പുഷ്പങ്ങളുന്െയുും വൃ്ലതാദികളുന്െയുും 
വിശദവിവരങ്ങള് ഡിജിറ്റല് രൂപത്ിലാക്ി ഒരു ന്സരവര കമ്പയൂട്ടറില് കശഖരിക്കുകയുും അവ 
ന്മാവബല് കഫാണ് കപാലള്ള ഉപകരണങ്ങളുന്െ സഹായകത്ാന്െ സന്ദരശകരക്് ലഭത്യമാ
ക്കുകയുും ന്ചയ്യുനെ നൂതന ആശയമാണ് ഡിജിറ്റല് ഗാരഡന്. ഡിജിറ്റല് രൂപത്ിലാക്ി വയ്കനെ 
വിവരങ്ങള്, വൃ്ലതാദികെില് പതിപ്ിച്ചിട്ടുള്ള QR കകാഡ് സ് കാന് ന്ചയ്ത് സന്ദരശകരക്് 
ന്മാവബല് കഫാണില് കാണാന് കഴിയുും. 
 ഡിജിറ്റല് ഗാരഡന്റെ ഉദ്ഘാെനും 2021 നവുംബര 8 ന് ആര. ശങ്രനാരായണന് 
തമ്പി ന്മകമ്പഴ് സ് കലാഞ്ില് നെനെ ചെങ്ങില് സ്ീക്ര എും.ബി.രാകജ്് നിരവ്വഹിച്ചു. ചെങ്ങില് 
ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര ചിറ്റയും കഗാപകുമാര, എും.എല്.എ.മാര, നിയമസഭ ന്സക്രട്ടറി, നിയമസഭാ 
ജീവനക്ാര തുെങ്ങിയവര പന്ങ്ടുത്.  ഡിജിറ്റല് ഗാരഡന് എനെ ആശയും ആവി്് ക്രിച്ച് 
നെപ്ിലാക്ിയതിന് കനതൃത്വും നല്കിയ കകരെ സരവ്വകലാശാലയിന്ല സസത്യശാസ്ത്ര വിഭാഗും 
ന്പ്രാഫസറുും ന്സറെര കഫാര ബകയാ വഡകവഴ് സിറ്റി കണ്സരകവ്ന്  (CBC) ഓണററി 
ഡയറ്റുമായ കഡാ.എ.ഗുംഗാപ്രസാദ്, കകരെ സരവ്വകലാശാലയിന്ല സസത്യശാസ്ത്ര വിഭാഗും 
ഗകവ്ക വിദത്യാരതി  അഖികല്് എസ്.വി. നായര എനെിവന്ര ചെങ്ങില് ആദരിച്ചു.

'ആസഷോദി കഷോ അമൃത് ൈനഹഷോത്സവ് ' 
ബന് ഭഷോൈൈഷോയി പ്രഭഷോഷ� പരിപഷോടി 
സംഘടിപ്ിച്ചു

ഭാരതും സ്വാതന്ത്രത്യും കനെിയതിന്റെ 75 വര്ങ്ങള് 
രാജത്യവത്യാപകമായി ആകഘാ്ിക്കുനെ 'ആസാദി 

കാ അമൃത് മകഹാത്സവ് '- ന്റെ ഭാഗമായി കകരെ നിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറിയറ്റിന്റെ 
ന്ക-ലാുംപ് സ് (പാരലന്മറെറി സ്റഡീസ്) വിഭാഗത്ിന്റെ ആഭിമുഖത്യത്ില് 2021 
നവുംബര 8- ന് ആര. ശങ്ര നാരായണന് തമ്പി ന്മകമ്പഴ് സ് കലാഞ്ില് 'ആധുനിക 
കകരെ നിരമിതിയുും ഇന്ത്യന് കദശീയ പ്രസ്ാനവും'- എനെ വി്യത്ില് പ്രഭാ്ണ 
പരിപാെി സുംഘെിപ്ിച്ചു.  പരിപാെിയില് ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര ചിറ്റയും കഗാപകുമാര 
സ്വാഗതും ആശുംസിക്കുകയുും നിയമസഭാ സ്ീക്ര എും. ബി. രാകജ്് അദ്ധത്യ്ത 
വഹിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. ഇന്ത്യന് കദശീയ പ്രസ്ാനത്ിന് കകരെും മഹത്ായ 
സുംഭാവന നല്കിയിട്ടുന്ണ്ടന്നുും സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ 75 വര്ങ്ങള് ആകഘാ്ിക്കുനെ 
കവെയില് കകരെ സുംസ്ാനത്ിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളുും മഹത്ായ ചരിത്രവും 
സുംഭാവനകളുും വിശദീകരിക്കുനെ പ്രഭാ്ണ പരമ്പരയ്ക് തുെക്ും കുറിക്കുകയാന്ണ
ന്നുും സ്ീക്ര ആമുഖമായി പറഞ്ഞു. തുെരനെ്, ഉനെത വിദത്യാഭത്യാസ കൗണ്സില് 
വവസ് ന്ചയരമാന് കഡാ. രാജന് ഗുരുക്ള് പ്രഭാ്ണും നെത്ി. കദശീയ 
അന്രകദശീയ തലങ്ങെിന്ല മാറ്റങ്ങള് കകരെത്ിന്റെ വികാസ പരിണാമന്ത് 
എങ്ങന്ന സ്വാധീനിച്ചുന്വന്നുും 'കകരെ കമാഡല്'- എങ്ങന്ന ആവിരഭവിച്ചുന്വന്നുും 
അകദേഹും വിശദീകരിച്ചു. കഡാ. രാജന് ഗുരുക്ള്ക്കുള്ള ഉപഹാരും ചെങ്ങില് സ്ീക്ര 
സമാനിച്ചു. 
 നിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറിയറ്റ് ജീവനക്ാരുന്െ ഭരണഭാ്ാ പ്രകയാഗും 
കപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുനെതിനായി ഏരന്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള ഔകദത്യാഗികഭാ് വകുപ്പുതല 
സമിതിയുന്െ 2020 ന്ല ഭരണഭാ്ാ കസവന/സാഹിതത്യ പുരസ് കാരങ്ങള് 
കജതാക്ള്ക്്  സ്ീക്റുും ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്റുും കചരനെ് സമാനിച്ചു. തുെരനെ് വയനാെ് 
പി.ന്ക.കാെന് സ്മാരക കഗാത്രകലാ പഠന ഗകവ്ണ കകന്ദ്രും 'ഗദേിക'-  എനെ 

സാുംസ് കാരിക പരിപാെി അവതരിപ്ിച്ചു. 'ഗദേിക' അവതരിപ്ിച്ച കലാകാരന്ാരക്് 
സ്ീക്ര ഉപഹാരും സമാനിച്ചു. നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര 
കൃതജ്ഞത അരപ്ിച്ച പരിപാെിയില് മന്ത്രിമാരുും നിയമസഭാ സാമാജികരുും നിയമസഭാ 
ജീവനക്ാരുും പന്ങ്ടുത്.

ൈലയഷോള ദിേഷോനഘഷോഷവം പുസ്തക പ്രദര്ശേവം 
  2021 ന്ല മലയാെ ദിനാകഘാ്വും സ്വാതന്ത്രത്യത്ിന്റെ അമൃത് മകഹാത്സവവും 
പ്രമാണിച്ച് 2021 നവുംബര 1 മുതല് 7 വന്ര നിയമസഭാ വലരൈറി റഫറന്സ് ഹാെില് 
സുംഘെിപ്ിച്ച പുസ്ക പ്രദരശനും സ്ീക്ര എും.ബി.രാകജ്്  ഉദ്ഘാെനും ന്ചയ്തു. 
തുെരനെ് സ്ീക്റുന്െ കനതൃത്വത്ില്  നിയമസഭാുംഗങ്ങളുും നിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറിയറ്റ് 
ജീവനക്ാരുും ഭരണഭാ്ാ പ്രതിജ്ഞന്യടുത്. മലയാെ ഭാ്യുന്െ വികാസ പരിണാമ
ന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്കങ്ങള്, അമൂലത്യ കരഖകള്, മലയാെ സാഹിതത്യത്ിന്ല നാെകങ്ങളുും 
പഠനങ്ങളുും, സാമാജികര രചിച്ച പുസ്കങ്ങള്, സ്വാതന്ത്രത്യസമരവമായി ബന്ന്പ്ട്ട 
പുസ്കങ്ങള്, നയൂസ് കപപ്ര കട്ടിങ്ങുകള് എനെിവ പ്രദരശനത്ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ിയി 
രുന്നു. കദശഭക്തി ഗാനങ്ങള് കകാരത്ിണക്ിയ ഗാനമാലയുും സ്വാതന്ത്രത്യസമരത്ിന്റെ 
ലഭത്യമായ വീഡികയാ ക്ലിപ്ിുംഗുകള് കചരത് ഒരു വീഡികയാ പ്രദരശനവും ഇകതാന്ൊപ്ും 
സുംഘെിപ്ിച്ചു. കകാവിഡ് കപ്രാകട്ടാകക്ാളുും നിയമസഭാ സകമെനവമായി ബന്ന്പ്ട്ട 
സുര്ാക്രമീകരണങ്ങളുും പാലിച്ചുന്കാണ്ട് പുസ്ക പ്രദരശനും വീ്ിക്കുനെതിന്  
ന്പാതുജനങ്ങള്ക്് അവസരന്മാരുക്ിയിരുന്നു.

കഡാ: രാജന് ഗുരുക്ളുന്െ 
പ്രഭാ്ണത്ിന്റെ പൂരണ 
രൂപത്ിനായി QR 
code സ്ാന് ന്ചയ്യുക 
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കഷോര്ഷിക നൈഖലയ്ക്ക് കരുതൽ േൽക�ം
കാലാവസ്ാ വത്യതിയാനത്ിന്റെ  

ഏറ്റവും വലിയ ഭീ്ണി കനരിടു 
നെത് കാര്ിക കമഖലയാണ്. വത്യതത്യ
സ്ങ്ങൊയ ഋതുകഭദങ്ങള് ഇന്ത്യയുന്െ 
ചാക്രിക കാലാവസ്ന്യ വിരുദ്ധവും 
വിപരീതവമായ ദിശകെില് എത്ിച്ചിരി
ക്കുന്നു. കൃതത്യവും നിയതവമായ ക്രമുംവിട്ട് 
പ്രവചനങ്ങള്കപാലും അസാദ്ധത്യമാക്ി
ത്ീരക്കുനെ കാലാവസ്ാമാറ്റങ്ങള്  
കാര്ികവൃത്ികയയുും അതുവഴി 
കാര്ിക സമ്പദ് വത്യവകസത്യയുും പ്രകതത്യകിച്ച് 
ഗ്രാമീണ സാമ്പത്ിക ക്രമന്ത് ഗുരു 
തരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 നീണ്ടുനില്ക്കുനെ മഴയുും കഠിന 
മായ വരള്ച്ചയുുംഅഭൂതപൂരവ്വമായ നാശ 
നഷ്ടങ്ങള്ക്് കാരണമായിത്ീരുന്നു. 
കര്കന്റെ ജീവിതതാെന്ത്യുും വരു| 
മാനന്ത്യുും നിലനില്പ്ിന്നത്ന്നെയുും 
ഇല്ാക്കുനെ ഈ അവസ് രാജത്യത്ിന്റെ 
ഭക്ത്യാല്ാദന കമഖലയ്കാകമാനും കനത്  
ഭീ്ണി ഉയരത്ന്നു. ദീരഘകാലവിെ
കള്ന്ക്ാപ്ും നികതത്യാപകയാഗസാധന 
ങ്ങൊയ പഴങ്ങളുും, പച്ചക്റികളുും ധാനത്യ 
ങ്ങളുന്മല്ാും കിട്ടാക്നിയായി മാറിന്ക്ാ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ആവാസവത്യവസ്യ്ക് കനത് 
ആഘാതമാകുനെ ഈ അവസ്യ്ക് നാും 
പൂരണ്ണമായ പരിഹാരും കാകണണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. നിയമനിരമാണസഭകളുും ഭര
ണകൂെങ്ങളുും മുന്വകന്യടുത്് പഠനും 
നെത്ി വത്യക്തമായ തീരുമാനന്മടുത്് 
ഈ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് പരിഹാരും കതകെണ്ട 
സമയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്ിനുള്ളില്  

വനെിട്ടുള്ള കാലാവസ്ാവത്യതിയാനും 
കകരെത്ിന്റെ കാര്ികകമഖലയുന്െ 
നിലനില്പ്ിന്ന ഗുരുതരമായി ബാധി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്നല്റയായ കുട്ടനാട്ടിലെക്ും 
കകരെന്മാട്ടാന്ക ന്നല്ക്കൃ്ി അനത്യും 
നിന്നുകപാകുന്നു. 2018 ന്ല മഹാപ്രെയത്ി
നുകശ്ും കുട്ടനാട്ടില് കൃ്ിയുും ജീവിതവും 
അസാധത്യമായിരിക്കുന്നു. കകരെത്ിന്ല 
ന്മാത്ത്ിലള്ള സ്ിതിയുും ഇതുതന്നെ 
യാണ്. ന്നല്്, പച്ചക്റികള്, പഴവരഗ്ഗ
ങ്ങള്, സുഗന്വത്യഞ്ജനങ്ങള് തുെങ്ങി 
നമ്മുന്െ കാര്ിക സമ്പദ് വത്യവസ്ാ 
ഘെികാരത്ിന്റെ സമയക്രമും തകരനെിരി 
ക്കുന്നു. ഇകതാന്ൊപ്ും കര്കര കനരിടുനെ 
മന്റ്റാരു സങ്ീരണ്ണ വി്യമാണ് 
കാര്ിക വിെകളുന്െ വിലത്കരച്ച. 
കാര്ിക വിെകളുന്െ ഉത്പാദനത് 
കരച്ചകയാന്ൊപ്ും നിലവിലള്ള താങ്ങുവില 
സമ്പ്രദായും തന്നെ പൂരണ്ണമായി നെപ്ി 
ലാക്ാന് കഴിയാന്ത വരുകമ്പാഴുും 
കാര്ികവൃത്ി ഒരു ദുസ്വപ്നമായി 
മാറുന്നു.  കഠിനമായ കാലാവസ്ാവത്യതി 
യാനും മൂലമുണ്ടാകുനെ പ്രെയവും മണ്ണിെി 
ച്ചിലും വരള്ച്ചയുന്മാന്ക് നമ്മുന്െ ജീവി 
തന്ത് സാരമായി ബാധിക്കുകമ്പാള് 
കൃതത്യമായ ആസൂത്രണകത്ാന്െ പരി 
സ്ിതി-സുംര്ണനെപെികള്  സ്വീക 
രിച്ച്, കര്കരക്് ആത്വിശ്വാസും  
പകരന്നുന്കാടുക്കുനെ തരത്ില് സബ്  
സിഡിയുും വെവും വിത്വിതരണവമെക് 
മുള്ള ആനുകൂലത്യങ്ങള് സമയബന്ിത 
മായി ലഭത്യമാക്ി ഉത്പനെങ്ങള്ക്് വിപണി  
കൂെി ലഭിക്കുനെ ദിശാകബാധകത്ാന്െ 

യുള്ള കൃതത്യമായ നെപെികള് സ്വീകരി 
ച്ചാല് മാത്രകമ ഈ പ്രതിസന്ിന്യ 
അതിജീവിക്കുവാന് നമുക്് സാധിക്കുക 
യുള്ളു. വിത് മുതല് വിപണി വന്ര  
കര്കന്ര സഹായിക്ണും.
 ഭരണകരത്ാക്ളുും നിയമ 
നിരമാണ സുംവിധാനവും ശാസ്ത്രസമൂ 
ഹവും ഗകവ്കരുും ഈ കമഖലയില്  
പ്രവരത്ിക്കുനെ വിവിധ ഏജന്സിക
ളുമെക്ും ഒനെിച്ചിരുനെ്  ചരച്ച നെത്ി 
കാര്ിക കമഖലന്യ സുംര്ിക്ാനുള്ള 
കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങള് സ്വീകരികക്ണ്ട 
സമയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 തുെരച്ചയായുണ്ടാകുനെ പ്രകൃ
തിദുരന്ങ്ങളുും കാര്ിക ഉത്പനെങ്ങ 
ളുന്െ വിലയിെിവും കര്കന്ര വലിയ 
കെന്ക്ണിയിലാണ് എത്ിച്ചിരിക്കുനെത്.  
അവരക്ായി കൂടുതല് കൊശ്വാസന
െപെികള് സരക്ാര പ്രഖത്യാപിക്ണും. 
കണ്ണിന്ല കൃഷ്ണമണികപാന്ല കാര്ിക
കമഖലന്യ സുംര്ിക്കുനെകതാന്ൊപ്ും 
തന്നെ കാര്ിക കൊശ്വാസകമീ്നുും  
ഇതര ബാങ്ിുംഗ് ഇന്ഷുറന്സ് സ്ാപന 
ങ്ങളുും ഈ കമഖലയില് കൂടുതല് സജീ 
വവും സക്രിയവമായ ഇെന്പെലകള് നെ 
ത്ണും. കര്ക ക്മനിധിയുന്െ  
പ്രവരത്നങ്ങള് വിപുലന്പ്ടുത്ണും. 
 സമൂഹത്ിന്റെ  നിലനില്പ്ിന്റെ 
അെിസ്ാനശിലയായ കാര്ിക കമഖല 
നിലനില്ക്കുനെതിനുകവണ്ടിയുള്ള എല്ാ 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കുും പരിപൂരണ്ണമായ 
പിന്തുണ ഞങ്ങളുന്െ ഭാഗത്നിന്നു
ണ്ടാകുും.

പ്രതിപ് കനതാവിന്റെ കപജ് 

hn.Un. kXoi³ 
{]Xn]£ t\Xmhv

നൂറിബന് േിറവിൽ 
പബ്ിക് അക്കൗണ്് സ് 
കമി്ി

ഇന്ത്യന് പാരലന്മറെില് പ്ിക് 
അക്ൗണ്ട് സ് കമിറ്റി രൂപീകൃത

മായിട്ട് നൂറ് വര്ും തികയുന്നു. 1921 ല്  
രൂപീകരിച്ച സമിതിയുന്െ ശതാബ്ദി 
ആകഘാ് പരിപാെികള് 2021 ഡിസും 
ബര 4,5 തീയതികെിലായി നയൂഡല്ഹി 
യിന്ല പാരലന്മറെ്  ന്സന്രെല് 
ഹാെില് നെന്നു. 2021 ഡിസുംബര  
4 ന് കലാക് സഭയിന്ല പ്ിക് അക്ൗ 
ണ്ട് സ് കമിറ്റി അദ്ധത്യ്ന് അധീര  
രഞ്ജന് ചൗധരിയുന്െ പ്രസുംഗകത്ാന്െ  
ആരുംഭിച്ച പരിപാെിയില് കലാക് സഭാ  
സ്ീക്ര ഓും ബിരെ, പ്രധാനമന്ത്രി  
നകരന്ദ്രകമാദി, ഉപരാഷ്ടപതി എും. 
ന്വങ്യേനായിഡു എനെിവര സുംസാ 
രിച്ചു. പാരലന്മറെ് പ്ിക് അക്ൗ 
ണ്ട് സ് കമിറ്റിയുന്െ നൂറ് വര്ന്ത് 
പ്രവരത്നങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുനെ  
സുവനീര രാഷ്ടപതി രാുംനാഥ് കകാവിന്ദ്  
ചെങ്ങില് പ്രകാശനും ന്ചയ്തു. കമിറ്റി 
യുന്െ നൂറ് വര്ന്ത് പ്രവരത്നും 
സുംബന്ിച്ച പ്രദരശനത്ിന്റെ  
ഉദ്ഘാെനവും അകദേഹും നിരവ്വഹിച്ചു. 
രണ്ട് ദിവസും നീണ്ടു നിനെ ആകഘാ് 
പരിപാെിയില് സമിതിയുന്െ പ്രവരത്
നന്ത് സമഗ്രമായി വിശകലനും 
ന്ചയ്യുനെ പ്രബന്ാവതരണവും ചരച്ച 
കളുും സുംഘെിപ്ിച്ചിരുന്നു. ശതാബ്ദി 
ആകഘാ്ങ്ങെില് കകരെ നിയമ 
സഭന്യ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭാ 
സ്ീക്ര എും.ബി. രാകജ്്, പ്ിക് 
അക്ൗണ്ട് സ് കമിറ്റി അദ്ധത്യ്ന് 
സണ്ണി കജാസഫ്., സമിതി അുംഗ 
ങ്ങൊയ പി.എസ്.സുപാല്, കതാമസ് 
ന്ക. കതാമസ്, സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു 
എനെിവരുും നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി 
എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര, നിയമ 
സഭാ ന്സക്രകട്ടറിയറ്റിന്ല കജായിറെ് 
ന്സക്രട്ടറി ന്റജി ബി. എനെിവരുും 
പന്ങ്ടുത്.

പഷോര്ലബൈന്ിബന് ശപീതകഷോല 
സനമളേം ആരംഭിച്ചു

പാരലന്മറെിന്റെ ശീതകാല സകമെനും 
2021 നവുംബര 29 ന് ആരുംഭിച്ചു. 

വിവാദ കാര്ിക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുനെ
തുമായി ബന്ന്പ്ട്ട നെപെിക്രമങ്ങള്ക്ായി  
രാജത്യും ഉറ്റുകനാക്ിയ സകമെനമാണ് 
ആരുംഭിച്ചത്. സകമെനത്ിന്റെ ആദത്യദിനും 
തന്നെ കാര്ിക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കു
നെതിനുള്ള ബില് കകന്ദ്ര കൃ്ിമന്ത്രി നകരന്ദ്ര 
സിുംഗ് കതാമര കലാക് സഭയില് അവതരിപ്ിച്ചു. 
പ്രതിപ്ത്ിന്റെ ശക്തമായ ആവശത്യന്ത് 
അവഗണിച്ച് ചരച്ച കൂൊന്തയാണ് ബില് 
ഇരു സഭകളുും പാസ്ാക്ിയത്. നിയമങ്ങള് 
ന്കാണ്ടുവരാനുും പിന്വലിക്ാനുും ഇെയായ 
സാഹചരത്യങ്ങള് സഭ നിരത്ിവച്ച് ചരച്ച 
ന്ചയേണമനൊവശത്യന്പ്ട്ട് കലാക് സഭയില്  
െി.എന്. പ്രതാപന്, മാണിക്ും ൊകഗാര, 
െി.ആര.ബാല എനെിവര അെിയന്ര പ്രകമയ 
കനാട്ടീസ് നല്കിന്യങ്ിലും അനുവദിച്ചില്. 
രാജത്യസഭയിലും ഇകത ആവശത്യും ഉനെയിച്ച് 
വി. ശിവദാസന്, ബികനായ് വിശ്വും എനെിവര 
നല്കിയ അെിയന്ര പ്രകമയ കനാട്ടീസുും പരി
ഗണിച്ചില്. 

 വര്കാല സകമെനത്ില് ഇന്്്വറന്സ് 
ബില് ചരച്ചയ് ന്ക്ടുത്കപ്ാള് വിവാദ കാര്ിക 
ബില്ലുകള് പിന്വലിക്ണന്മനൊവശത്യന്പ്ട്ട് രാജത്യസഭ 
യുന്െ നടുത്െത്ിലിറങ്ങി പ്രതിക്ധിച്ച 12 പ്രതിപ് 
എും.പി.മാന്ര സസ് ന്പറെ്  ന്ചയേണന്മനൊവശത്യ 
ന്പ്ട്ട് സകമെനത്ിന്റെ ആദത്യദിനും കകന്ദ്ര പാരല
ന്മറെറികാരത്യ മന്ത്രി പ്രഹ് ൊദ് കജാ്ി അവതരിപ്ിച്ച 
പ്രകമയും പ്രതിപ് ബഹെത്ിനിന്െ ശബ്ദകവാകട്ടാന്െ 
പാസ്ാക്ി. രാജത്യസഭയുന്െ നെപെിക്രമവും കാരത്യ 
നിരവ്വഹണവും സുംബന്ിച്ച ചട്ടും 256 പ്രകാരും 12 
എും.പി.മാന്ര സസ് ന്പറെ് ന്ചയ്ത വിവരും രാജത്യസഭാ 
ഉപാദ്ധത്യ്ന് ഹരിവുംശ് നാരായണ് സിുംഗ് പ്രഖത്യാ 
പിച്ചു. 1962 ല് നിലവില് വനെ ചട്ടപ്രകാരും ഇതിനു 
മുന്പ് പതിമൂനെ് തവണയായി 26 അുംഗങ്ങള് 
നെപെികള്ക്് വികധയരായിട്ടുണ്ട്. കകരെത്ില് 
നിന്നുള്ള എും.പി.മാരായ എെമരും കരീും, ബികനായ് 
വിശ്വും എനെിവരുും നെപ്പു സകമെനത്ില് 
സസ് ന്പറെ് ന്ചയേന്പ്ട്ട എും.പി. മാരില് ഉള്ന്പ്ടുന്നു.  
കകാണ്ഗ്രസ്ില് നിനെ് ആറ് എും.പി. മാരുും തൃണമൂല് 
കകാണ്ഗ്രസ്, ശിവകസന എനെീ പാരട്ടികെില് നിനെ് 
രണ്ട് എും.പി. മാര വീതവും സസ് ന്പന്്നിലായി. 
ഡിസുംബര 23 വന്രയാണ് സഭ സകമെിക്ാന് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുപത്ിയഞ്് നിരണ്ണായക 
ബില്ലുകള് ശീതകാല സകമെനത്ില് അവതരി 
പ്ിക്കുും.  ക്രിപ് കറ്റാ കറന്സി നിയന്ത്രണ ബില്, 
നഴ് സിങ് കൗണ്സില് ബില്, ഡാും സുര്ാ ബില് 
എനെിവ ഇതില്ന്പടുും.



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ \w. 06/Unkw_À 2021   Xn-cp-h-\-´-]p-cw 8

 കര്കര കെന്നുവരാതിരിക്ാന് തലസ്ാന
കത്ക്കുള്ള കറാഡുകെില് കകാണ്ക്രീറ്റ് ബാരികക്ഡുകള് 
നിരമിച്ചു. എനൊല് തെഞ്ഞ സ്ലങ്ങള് തന്നെ 
സമരകകന്ദ്രങ്ങൊക്ി കര്കര ഇച്ാശക്തി കാട്ടി. 
സമരകകന്ദ്രങ്ങള് എവിന്െന്യാന്ക്യായിരുകനൊ 
അവിന്െന്യല്ാും ശ്രദ്ധാകകന്ദ്രങ്ങൊയി. കുത്ക മാധത്യമ 
ങ്ങള് എത്രന്യാന്ക് മറച്ചുന്വക്ാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുും സമൂഹ
മാധത്യമങ്ങളുന്െ വമ്പിച്ച ഇെന്പെലിലൂന്െ കര്കസമരും 
രാജത്യത്ിന്റെ വികാരമായി മാറി. 708  കര്കരാണ് 
ഈ പ്രക്ാഭത്ില് രക്തസാ്ികൊയത്. കഖരിയില്  
കകന്ദ്ര ആഭത്യന്ര സഹമന്ത്രിയുന്െ മകന് വാഹനമിെിച്ച് 
ന്കാലന്പ്ടുത്ിയ കര്കരെക്മുള്ള രക്തസാ്ി 
കളുന്െ തത്യാഗത്ിന്റെ കൂെി ഫലമാണ് ഈ സമരവിജയും. 
 സമരത്ിന്റെ ആദത്യഘട്ടത്ില് ചരച്ചകള് 
എനെ പ്രഹസനും നെത്ാന് ഭരണകൂെും തയോറാന്യ 
ങ്ിലും കര്കരുന്െ ജീവല് പ്രശ് നങ്ങള് ചരച്ച 
ന്ചയോന് കപാലും അനുവദിച്ചില്.  2021 ജനുവരി 12 ന്  
സുപ്രീും കകാെതി വിവാദ നിയമങ്ങള് നെപ്ാക്കുനെത് 
മരവിപ്ിന്ച്ചങ്ിലും കകന്ദ്ര സരക്ാര കനരിട്ട് വിവാദ 
നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്ാന്ത സമരത്ില് നിനെ്  
പിന്ാറിന്ല്നെ് കര്കര ഉറച്ച നിലപാന്െടുത്. സമരും 
ഏകകദശും ഒരു വര്കത്ാെും നീണ്ടുകപായി. 358  ദി
വസങ്ങള്ക്് കശ്മാണ് ബില്ലുകള് പിന്വലിക്ാന്മ
നെ് പ്രധാനമന്ത്രി സമതിച്ചത്. 2021  നവുംബര 29 ന്  
പ്രകതത്യക ബില് പാരലന്മറെില് അവതരിപ്ിച്ച് മൂനെ് 
വിവാദ ബില്ലുകളുും കകന്ദ്ര സരക്ാര പിന്വലിച്ചു. 
 കാര്ികകാല്പ്നെ വത്യാപാരവാണിജത്യ 
(കപ്രാത്സാഹനവും സൗകരത്യന്മാരുക്ലും) ബില്  2020, 
വില ഉറപ്ിനുും കാര്ിക കസവനങ്ങള്ക്കുും കവണ്ടിയുള്ള 
കര്ക ശാക്തീകരണ സുംര്ണ ബില് 2020, 
അവശത്യസാധന (കഭദഗതി) ബില് 2020 എനെിവയാണ് 
കകന്ദ്ര സരക്ാര ന്കാണ്ടുവനെ വിവാദ കാര്ിക 
നിയമങ്ങള്. കാര്ിക കമഖലക്് പുത്നുണരവ് 
നല്കാനാണ് നിയമന്മനെ് കകന്ദ്ര സരക്ാര പ്ര
ചരിപ്ിന്ച്ചങ്ിലും അനുഭവസ്രായ കര്കര ഈ 
നിയമങ്ങളുന്െ അപകെന്ത് വെന്രന്പ്ന്ട്ടന്നുതന്നെ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയുും അതനുസരി
ച്ചുള്ള  സുംഭരണവും വെന്ര കാലമായി കര്കര 
അനുഭവിച്ചുന്കാണ്ടിരിക്കുനെ അവകാശമാണ്. വെന്ര 
കുറച്ച് വിെകള്ക്് മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയുും 
സുംഭരണവമുള്ളത്.  സുംഭരണും  വെന്ര നാമമാത്രവും 
ദുരബലവമായി മാറിന്യങ്ിലും കര്കരുന്െ പ്രതീ
്യായിരുന്നു കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയുും സുംഭരണവും. 

രാജത്യത്ിന്റെ ധാനത്യപ്പുര എനെറിയന്പ്ടുനെ പഞ്ാബ്, 
ഹരിയാണ, പശ്ിമ യു.പി എനെീ പ്രകദശങ്ങെിന്ല 
കര്കര കുറഞ്ഞ കതാതിന്ലങ്ിലും ഇതിന്റെ ആനുകൂ
ലത്യങ്ങള് അനുഭവിച്ചവരാണ്. കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയുും 
സുംഭരണവും പ്രാകദശിക ചന്കളുും ഇല്ാതാകുനെകതാന്െ  
കകാരപകററ്റുകള് നിശ്യിക്കുനെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക് 
തങ്ങളുന്െ ഉല്പ്നെങ്ങള് കര്കരക്് വിറ്റഴികക്ണ്ടി 
വരുും. ഒപ്ും കരാര കൃ്ി വത്യാപിപ്ിക്കുനെകതാന്െ കൃ്ിഭൂമി 
കൂെി കര്കരക്് നഷ്ടമാകുും.  അവശത്യസാധന നിയമും 
കഭദഗതി ന്ചയ്ത്  കതാന്നുനെതുകപാന്ല ഭ്ത്യവസ്തുക്ള് 
സുംഭരിച്ചുന്വക്ാനുും വില വെന്ര ഉയരുകമ്പാള് മാത്രും 
വിറ്റഴിക്ാനുും സൗകരത്യന്മാരുക്കുകമ്പാള് കര്കര 
കകാരപകററ്റുകളുന്െ കൂലി അെിമകൊയി മാറുും. ഇന്ത്യന് 
കാര്ിക കമഖലയുന്െ ശവക്കുഴി കതാണ്ടുനെ ഈ നിയമ 
ങ്ങളുന്െ പ്രഹരകശ്ി കര്കര ആദത്യും തന്നെ തിരിച്ച
റിയുകയുും പ്രതികരാധത്ിനിറങ്ങുകയുും ന്ചയ്തു. 
 കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നിയമപരമായി ഉറപ്ാ
ക്ണന്മനെ് ഗുജറാത്് മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുനെ കാലത്് 
നകരന്ദ്ര കമാദി ആവശത്യന്പ്ട്ടിരുന്നു. ബി.ന്ജ.പി.യുന്െ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് പ്രകെന പത്രികയില് കര്കരക്ായി  
വലിയ വാഗ്ാനങ്ങളുും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്ിക 
കെങ്ങള് എഴുതിത്ള്ളുും, എും.എസ്.സ്വാമിനാഥന് 
കമീ്ന് നിരകദശിച്ച കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നെപ്ാക്കുും, 
വവദയുതി സൗജനത്യമായി നല്കുും എനെിവയായിരുന്നു 
2014 ല്  ബി ന്ജ പിയുന്െ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് വാഗ്ാനങ്ങള്. 
ഇവ നെപ്ാക്ണന്മനൊണ് കര്കര ആവശത്യന്പ്
ടുനെത്. പ്രകെനപത്രികയിന്ല വാഗ്ാനങ്ങള് മറനെ്  
കകാരപ്കററ്റുകള്ക്് വിടുകവല  ന്ചയ്ത് തങ്ങളുന്െ ജീവിതും 
തകരക്ാന് ശ്രമിക്കുനെതിന്നതിന്രയാണ് കര്കര 
സമരത്ിന്റെ ന്കാടുങ്ാറ്റഴിച്ചുവിട്ടത്. 
 നവ ലിബറല് നയങ്ങള് നെപ്ാക്ാന് തുെങ്ങിയ 
തിനുകശ്ും ഇന്ത്യന് കാര്ിക കമഖല വലിയ പ്രതി 
സന്ികെിലൂന്െയാണ് കെന്നുകപാകുനെത്. നിയന്ത്ര 
ണങ്ങള് എടുത്കെയുകയുും സ്വതന്ത്ര വത്യാപാര  കരാറു 
കെിലൂന്െ രാജത്യത്ിന്റെ വാതിലകള് വികദശ ഉല്പ്
നെങ്ങളുന്െ അധിനികവശത്ിനായി തുറനെിടുകയുും  
ന്ചയ്തകതാന്െ ഇന്ത്യന് കര്കരുന്െ കഷ്ടകാലും ആരും 
ഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 25  വര്ത്ിനിെയില് കാര്ികദുരിതും 
മൂലും നാലല്ും കര്കരാണ് രാജത്യത്് ആത്ഹതത്യ 
ന്ചയ്തത്. ഇതില് നാലിന്ലാനെ് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്ത്ി 
നിെയിലാണ്. സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകള് പുറത് 
വിൊന്ത  സതത്യും മറച്ചുന്വക്കുകന്യനെത് ഒരു ഭരണ 
കൂെതന്ത്രമാണ്. അതിനാല് കഴിഞ്ഞ നാല്  വര്മായി 
നാ്ണല് വക്രും ന്റകക്ാരഡ് സ് ബയൂകറാ കര്ക 
രുന്െ ആത്ഹതത്യയുന്െ കണന്ക്ടുക്കുനെില്. എനൊല്  
മൂെിന്വക്ാന് കഴിയാത്ത്ര തീവ്രമാണ് രാജത്യത്് 

 നിയമസഭ ന്സകക്രകട്ടറിയറ്റിന്ന പ്രതിനിധീക 
രിച്ച് സ് ന്പ്ത്യല്  ന്സക്രട്ടറി ആര. കിക്ാര കുമാര   
കകാണ്ഫറന്സില് പന്ങ്ടുത്.ഓണ്വലന് കമിറ്റി  
മീറ്റിങുകള് എനെ വി്യന്ത് അധികരിച്ച് സ് ന്പ്ത്യല്  
ന്സക്രട്ടറി  പ്രധാന പ്രഭാ്ണും നെത്ി. കകാവിഡ്  
മഹാമാരിയുന്െ സാഹചരത്യത്ില് കകരെ നിയമസഭ 
യിന്ല കമിറ്റികള് ഓണ്വലനിലൂന്െയുും കൂൊന്മനെ  
ചട്ടകഭദഗതി പതിനാലാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ ചട്ട 
ങ്ങള് സുംബന്ിച്ച സമിതിയുന്െ മൂനൊമത് റികപ്ാരട്ടിന്ല  
ശിപാരശയ്കനുസൃതമായി 2021 ന്ഫബ്രുവരി 9 ാും  
തീയതി നിലവില് വന്നു. കമിറ്റി കയാഗത്ിന്റെ രഹസത്യാ 
ത്കത വകന്വെിയാതിരിക്ണന്മനെ് വി്യന്ത് 
അധികരിച്ചു സുംസാരിച്ച ന്സക്രട്ടറിമാരുും അഭിപ്രായ 
ന്പ്ട്ടു. രാജത്യന്ത് നിയമസഭകള്ക്ാന്ക ഏകീകൃത 
നെപെിക്രമവും ചട്ടവും, സഭാനെപെികെില് അുംഗ 
ങ്ങള്ക്് കൂടുതല് മികവകാട്ടുനെതിനുള്ള പദ്ധതി 
കള് എനെ വി്യങ്ങെിലും ചരച്ച നെന്നു. 
 സിുംലയില് നെനെ പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാ 
രുന്െ കകാണ്ഫറന്സില് നിയമസഭാ സ് ന്പ്ത്യല്  
ന്സക്രട്ടറി ആര.കിക്ാരകുമാര, കെബിള് വിഭാഗും  
കജായിറെ് ന്സക്രട്ടറി ഡി.ഡി.കഗാഡ്ഫ്ി, സ്ീക്റുന്െ 
ഓഫീസിന്ല അസിസ്ററെ് സുധീ്് എനെിവര നിയമസഭാ 
സ്ീക്ന്റ അനുഗമിച്ചു.
കൂറൂമാറ്റ നിയമത്തില് സ്്രീക്കര്ക്കുള്ള അധികാര 
ത്തില് മാറ്റം : വിവിധ പ്ജമയങ്ങള് പാസാക്കി 
ജകാണ്ഫറന്സ് പിരിഞ്ഞു
 കൂറുമാറ്റ നിയമത്ില് സ്ീക്രക്കുള്ള അധികാരും  
സുംബന്ിച്ച് മാറ്റും വരുത്ണകമാ എനെതു പഠിക്ാനായി 
രാജസ്ാന് സ്ീക്ര സി.പി.കജാ്ിയുന്െ അദ്ധത്യ്ത
യില് ഒരു കമിറ്റിന്യ ചുമതലന്പ്ടുത്ിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത 
കമിറ്റിയുന്െ റികപ്ാരട്ട് സിുംലയില് പ്രിവസഡിുംഗ് 
ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സില് ചരച്ചയാവകയുും 
തുെര ചരച്ചകള് നെത്നെതിനായി തീരുമാനിക്കുകയുും 
ന്ചയ്തു.
 കലാക് സഭാ സ്ീക്ര ഓും ബിരെയുന്െ അദ്ധത്യ്
തയില് നെനെ കയാഗത്ില് പതിന്നാനെ് പ്രകമയങ്ങള് 
പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സ് 
പാസ്ാക്ി. രാഷ്ടപതി, ഗവരണ്ണര എനെിവര സഭന്യ 
അഭിസുംകബാധന ന്ചയ്യുനെ കവെയിലും കചാകദത്യാത്ര 
കവെയിലും സഭ തെസ്ന്പ്ടുത്നെ നെപെി ഉണ്ടാകാതി
രിക്ാനുള്ള സമന്വയും രാഷ്ടീയപാരട്ടികള് വകന്ക്ാ 
ള്ളണന്മനെതാണ് ഒരു പ്രകമയും. വര്ത്ില് രണ്ട് 

പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സ്  
സുംഘെിപ്ിക്ണന്മന്നുും പുതുതായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്
ന്പ്ടുനെ എും.എല്.എ.മാരക്് കാരത്യ്മത ഉയരത് 
നെതിനുള്ള പരിശീലനും സുംഘെിപ്ിക്ണന്മന്നുും ഏറ്റവും  
ന്മച്ചന്പ്ട്ട നിയമസഭ/കൗണ്സിലിന് അവാരഡ്  
നല്കുനെതിനായി പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ  
ഒരു കമിറ്റി രൂപീകരിക്ണന്മന്നുും നിയമസഭാ കമിറ്റി 
കളുന്െ പ്രവരത്നും ന്മച്ചന്പ്ടുത്നെതികലക്ായുള്ള  
അവകലാകനും നെത്നെതിനായി പ്രവസഡിുംഗ് ഓഫീ 
സരമാരുന്െ കമിറ്റി രൂപീകരിക്ണന്മന്നുും പാരലന്മ 
റെിന്ലയുും എല്ാ സുംസ്ാന നിയമനിരമാണ സഭ 
കെിന്ലയുും നെപെിക്രമങ്ങള് ന്പാതുസമൂഹത്ില്  
എത്ിക്കുനെതിനായുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ് കഫാും വിവരസാകങ് 
തിക വിദത്യയുന്െ സഹായകത്ാന്െ ഉണ്ടാക്ണന്മന്നുും 
പഞ്ായത്ിരാജ് സ്ാപനങ്ങളുന്െ ശാക്തീകരണ
ത്ിനുള്ള മാതൃകാ ചട്ടങ്ങള് രൂപീകരിക്ണന്മന്നുും 
സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ അമൃത മകഹാത്സവകവെയില് ന്പാതു 
കരത്വത്യങ്ങള് സുംബന്ിച്ച കബാധവല്കരണും 
ഗ്രാമതലങ്ങള് മുതല് നെത്ണന്മന്നുും പ്രസ്തുത പ്രകമ
യങ്ങെില് ഊനെിപ്റയുന്നു. ചട്ടങ്ങളുന്െ ഏകീകരണ 
സ്വഭാവും, നിയമനിരമാണ സഭകളുന്െ ധനകാരത്യ 
സ്വയുംഭരണാവകാശും എനെിവയുും പ്രകമയങ്ങളുന്െ 
ഭാഗമായി. പ്രകമയങ്ങള് സുംബന്ിച്ച ചരച്ചയിലും പ്ര
കമയങ്ങളുന്െ ഇുംഗ്ീ്് പരിഭാ് സുംബന്ിച്ച കമിറ്റി 
യിലും കകരെ നിയമസഭാ സ്ീക്ര എും.ബി.രാകജ്്  
പന്ങ്ടുക്കുകയുും ഇെന്പെലകള് നെത്കയുും ന്ചയ്തു. 
 പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫ
റന്സിന്റെ സമാപന സകമെനത്ില് കലാക് സഭാ 
സ്ീക്ര, രാജത്യസഭാ ന്ഡപയൂട്ടി ന്ചയരമാന്, ഹിമാചല് 
പ്രകദശ് നിയമസഭാ സ്ീക്ര, ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര 
എനെിവന്ര കൂൊന്ത ഹിമാചല് പ്രകദശ് ഗവരണ്ണര 
രാകജന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അരകലക്ര, കകന്ദ്രവാരത്ാ 
വിതരണ യുവജനക്മ വകുപ്പു മന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ് 
ഠാക്കൂര എനെിവര പ്രസുംഗിച്ചു.

ജകരള നിയമസഭയില് നടന്നത് 72 ാമത് 
ജകാണ്ഫറന്സ്
 പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫ 
റന്സിന്റെ ചരിത്രും ന്സന്രെല് ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും 
്ിയുന്െ കാലഘട്ടും മുതല് ആരുംഭിക്കുന്നു. രൈിട്ടീ്് 
ഭരണത്ിന് കീഴില് ഇന്ത്യന്യ വിവിധ കപ്രാവിന്സു 
കൊയി തിരിച്ചായിരുന്നു ഭരണും നിരവ്വഹിച്ചിരു 
നെത്. കൂൊന്ത, നാന്നൂറികലന്റ നാട്ടുരാജത്യങ്ങളുമുണ്ടാ
യിരുന്നു. 1921 ന്സപ്റ്റുംബറില് സിുംലയില് ആദത്യന്ത് 
കകാണ്ഫറന്സ് നെന്നു. ആ വര്ത്ിലായിരുന്നു  
1919 ന്ല ഗവണ്ന്മറെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റിന്റെ  
അെിസ്ാനത്ില് ഇരട്ട സഭകളുള്ള നിയമ 
നിരമാണ സഭ കകന്ദ്രത്ിലണ്ടായത്. അനെന്ത് 
ന്സക്രട്ടറി ഓഫ് കസ്ററ്റായിരുനെ ന്മാന്ണ്ടഗ് പ്രഭുവും 
വവകരോയി ന്ചുംസ് കഫാഡ് പ്രഭുവും ഉത്രവാ
ദിത്വ ഭരണത്ില് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ന്സന്രെല് 
ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ിയുന്െ ആദത്യ പ്രസിഡറൊ 
യിരുനെ രൈിട്ടീഷുകാരനായ സര ന്ഫ്ഡറിക് 
വവറ്റായിരുന്നു കകാണ്ഫറന്സിന്റെ ആദത്യ പ്രസി 
ഡറെ്. അകദേഹന്ത് തുെനെ് 1925 ല് വിത്ല്ഭായ് 
ന്ജ.പകട്ടല് പ്രസിഡറൊയി. 1921 മുതല് 1950 വന്ര 
ഡല്ഹിയിലും സിുംലയിലമായി കകാണ്ഫറന്സു 
കള് കചരന്നു.
 ഇന്ത്യന് ഭരണഘെന നിലവില് വനെതിന്ന 
തുെരനെ് കലാക് സഭാ സ്ീക്ര പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീ 
സരമാരുന്െ കകാണ്ഫറന്സിന്റെ അദ്ധത്യ്നുും  
കലാക് സഭാ ന്സക്രട്ടറി ജനറല് കകാണ്ഫ 
റന്സിന്റെ ന്സക്രട്ടറി ജനറലും കകാണ്ഫറന്സ് 
നെത്ിപ്ിന്റെ പ്രധാന ചുമതല കലാക് സഭാ ന്സ
ക്രട്ടറിയറ്റിനുമായി.
 2007 കമയ് മാസും 24 മുതല് 28 വന്ര നെനെ  
72 ാമത് പ്രിവസഡിുംഗ് ഓഫീസരമാരുന്െ കകാണ്ഫ 
റന്സിന്  കകരെ നിയമസഭ ആതികഥയത്വും വഹിച്ചു.  
പന്ത്രണ്ടാും നിയമസഭയുന്െ കാലയെവില് തിരുവന 
ന്പുരത്് പ്രസ്തുത കകാണ്ഫറന്സ് സുംഘെിപ്ിച്ച  
കവെയില് ന്ക.രാധാകൃഷ്ണന് നിയമസഭാ സ്ീക്റുും  
വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദന് കകരെ മുഖത്യമന്ത്രിയുും  
ഉമന്ചാണ്ടി പ്രതിപ് കനതാവമായിരുന്നു. 
കകാണ്ഫറന്സില് നിയമനിരമാണ സഭകളുന്െ 
പ്രവരത്നന്ത്യുും അതിന്റെ ന്മച്ചന്പ്ടുത്ലക
ന്െയുും സുംബന്ിച്ച് അരതവത്ായ ചരച്ചകള് 
നെക്കുകയുണ്ടായി.

തയോറാക്ിയത് : 
ആര. കിക്ാരകുമാര, ന്സ്്ത്യല്  ന്സക്രട്ടറി.

കര്കരുന്െ ദുരിതങ്ങള്. നാസിക്ില് നിനെ് മുുംവബ 
യികലക്് കര്കര നെത്ിയ ഐതിഹാസികമായ 
കലാങ്ങ് മാരച്ച് കര്കരുന്െ ദുരിതജീവിതന്ത് 
രാജത്യത്ിന്റെ ശ്രദ്ധയില് ന്കാണ്ടുവന്നു. കര്കരുന്െ 
സുംഘെിതമായ ന്ചറുത്നില്പ്ിന് വലിയ പ്രകചാദനും 
നല്കിയ സമരമായിരുന്നു അത്. 
 പ്രക്ാഭങ്ങളുന്െ പരമ്പരാഗത സങ്ല്പ് 
ങ്ങന്െ  മാറ്റിമറിച്ചു;  ഐതിഹാസികമായ കര്ക സമരും.  
നിശ്ിത ദിവസങ്ങെില് ഒതുങ്ങുനെ സാമ്പ്രദായിക 
സമരമായിരുനെില് അത്.  കര്കര ഭ്ത്യവസ്തുക്ളുും 
തമ്പെിക്ാനുള്ള സാമഗ്രികളുമായി വനെ്  മാസങ്ങകൊെും 
സമരരുംഗത്് ഉറച്ചുനിന്നു. ഋതുകഭദങ്ങന്െന്യല്ാും 
ഇച്ാശക്തി ന്കാണ്ട് കനരിട്ടു. രാജത്യത്ിന്റെ നാനാ 
ഭാഗങ്ങെില് നിന്നുും സമരന്ത് പിന്തുണക്ാന് ജന 
ല്ങ്ങള് ഡല്ഹിയികലന്ക്ാഴുകി. ഇന്തല്ാും സമര 
ത്ിന്റെ പുതിയ മുഖങ്ങൊയിരുന്നു. ഖലിസ്ാന് വാദി 
കള്, തീവ്രവാദികള് എന്നൊന്ക് വിെിച്ച്  സമരക്ാന്ര  
ഒറ്റന്പ്ടുത്ാനുും അപമാനിക്ാനുും ഭരണകൂെും ശ്രമിച്ചു. 
അന്തല്ാും ന്വറുന്തയായി. 
 ഈ സമരത്ിന് പിന്തുണ പ്രഖത്യാപിക്കുകയുും 
കര്കരുന്െ ആവശത്യങ്ങള് അുംഗീകരിക്ണന്മനെ്   
കകന്ദ്ര സരക്ാരികനാെ് പ്രകമയത്ിലൂന്െ ആവശത്യന്പ്
ടുകയുും ന്ചയ്ത്  കകരെ നിയമസഭയുും ചരിത്രും സൃഷ്ടിച്ചു. 
പ്രകതത്യക സകമെനും  വിെിച്ചുകചരത്ാണ് സമരന്ത് പി
ന്തുണക്കുനെ പ്രകമയും പാസാക്ിയത്.  2020  ഡിസുംബര 
31 ന്  കകരെ നിയമസഭ  കചരനെ് പ്രകതത്യക പ്രകമയും 
പാസാക്ി. മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അവതരിപ്ിച്ച 
പ്രകമയത്ിന്റെ ഉള്ളെക്ത്ില് സഭ ഏകാഭിപ്രായും പ്ര
കെിപ്ിക്കുകയുും കര്കരുന്െ ആവശത്യങ്ങള് അുംഗീകരി
ക്ണന്മനെ് കകന്ദ്ര സരക്ാരികനാെ് ആവശത്യന്പ്ടുകയുും 
ന്ചയ്തു. കകരെ നിയമസഭയുന്െ ഈ പ്രകമയത്ിന്നതി
ന്ര ചില കകാണുകെില് നിനെ് വിമരശനും ഉയരന്നെങ്ി
ലും അത് മറ്റു ചില സുംസ്ാന നിയമസഭകള്ക്്  കൂെി 
മാതൃകയായി. ഇനെ് കര്കരുന്െ ആവശത്യങ്ങള് അുംഗീ
കരിക്ന്പ്ട്ട സാഹചരത്യത്ില് കകരെ നിയമസഭയുന്െ 
പിന്തുണ ചരിത്രത്ില് ഇെും കനടുകയാണ്. 
 മൂനെ് വിവാദ  നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുകയുും 
കര്കരുന്െ പ്രധാന ആവശത്യങ്ങെില് പലതുും അും
ഗീകരിക്കുകയുും ന്ചയ് ന്തങ്ിലും  ഇനിയുും  പ്രധാനന്പ്ട്ട 
പല  പ്രശ് നങ്ങളുും  ബാക്ിയാണ്.  രാജത്യന്ത് ന്താഴില് 
ശക്തിയുന്െ 43.3  ശതമാനും വരുനെ കര്കര നാെിന്റെ  
സമ്പദ് വത്യവസ്യുന്െയുും ഭ്ത്യസുര്യുന്െയുും 
നന്ട്ടല്ാണ്. കാര്ികകമഖലന്യ കൂടുതല് ജനാധിപതത്യ
വല്കരിച്ച്  കര്കരുന്െ ജീവിതും ന്മച്ചന്പ്ടുത്കയുും 
ഭ്ത്യസുര്  നിലനിരത്കയുും ന്ചകയേണ്ടത് നാെിന്റെ 
നിലനില്പ്ിനു തന്നെ അതത്യാവശത്യമാണ്.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്     

പ്രിവസഡിുംഗ്  ഓഫീകസഴ്സ് കകാണ്ഫറന്സ് 

തുടര്ച്ച ജപേ് 1 

തുടര്ച്ച ജപേ് 1 
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1. ഭരണഘെനയുന്െ ഏത് അനുകച്ദ പ്രകാരമാണ് 
ധനകാരത്യ നെപെികള് ക്രമന്പ്ടുത്ാനായി നിയമ
നിരമാണും നെത്നെതിന് സുംസ്ാന നിയമസ
ഭകള്ക്് അധികാരമുള്ളത്

209 ാം അനുജഛേദം
2. ഏത് ധനകാരത്യമന്ത്രിയുന്െ ബജറ്റിലൂന്െയാണ് 
കകരെത്ില് ആദത്യമായി കര്ക ന്താഴിലാെി 
ന്പന്്ന് നെപ്ിലാക്ിയത്.

ളക.എം.മാണി (1980 മാര്ച്ച് 21 ന് 
ആറാം ജകരള നിയമസഭയില്) ഇന്്യയില് 
ആദ്യമായി കര്ഷക ളതാഴിലാളി ളപന്ഷന് 
നടപെിലാക്കിയ സംസ്ാനവം ജകരളമാണ്.

3. സുംസ്ാന ഗവരണറുന്െ കരത്വത്യനിരവഹണ
ങ്ങള് ഒരു കകാെതിയിലും കചാദത്യും ന്ചയേന്പ്ടുനെില്. 
എനൊല് ഏത് കാരത്യത്ിലാണ് ഗവരണരക്് ഈ 
നിയമ പരിര് ലഭിക്ാത്ത്

സര്വ്വകലാശാല ചാന്സലര് 
എന്ന നിലയില് ഗവര്ണര് 
ളചയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക്.

4. സര ന്ഫ്ഡറിക് വവറ്റിനു കശ്ും ന്സന്രെല് 
ന്ലജികലേറ്റിവ് അസും്ിയുന്െ സ്ീക്റായി ന്തര
ന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ആദത്യ അനൗകദത്യാഗിക അുംഗും

വിത്തല്ഭായി ളേ.പജട്ടല്
5. കകരെ നിയമസഭാ ചരിത്രത്ില് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ച മുഖത്യമന്ത്രി  

ആര്.ശങ്കര് 
(2 തവണ, 1963 മാര്ച്ച് 4, 1964 ളഫബ്രുവരി 28) 

6. കകരെ നിയമസഭയുന്െ ചരിത്രത്ിലാദത്യമായി 
ബജറ്റ് അവതരണും ദൂരദരശനിലൂന്െ തത്സമയ 
സുംകപ്ര്ണും ന്ചയ്തത് എനൊയിരുന്നു. 

1997 മാര്ച്ച് 14 
സ്വകാര്യ ളടലിവിഷന് ചാനലുകളിലൂളട 
ബേറ്റ് അവതരണം തത്സമയം 
സംജപ്ഷണം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് 
2004 േനുവരി 23 മുതലാണ്.

7. കകരെ നിയമസഭയില് ബജറ്റികന്ലള്ള ന്പാതു
ചരച്ചയ്ക് തുെക്ും കുറിക്കുനെത് ആരാണ്.

ളഡപയൂട്ടി സ്്രീക്കര്
8. തിരു-ന്കാച്ചി രൂപീകരണകശ്ും തിരുവിതാുംകൂര 
മഹാരാജാവ് വഹിച്ച പദവി 

രാേപ്മുഖ്
9. തിരുവിതാുംകൂര പ്രതിനിധി സഭയുന്െ പ്രഥമ 
പ്രസിഡറെ്

എ.ളേ.ജോണ്
10. 1948 ന്ഫബ്രുവരിയില് പ്രായപൂരത്ി കവാട്ടവ 
കാശും മുകഖന ഇന്ത്യയില് ആദത്യമായി ന്പാതുന്ത
രന്ഞ്ഞടുപ്ിലൂന്െ രൂപീകൃതമായ സഭ

തിരുവിതാംകൂര് പ്തിനിധി സഭ

hn¯Â`mbn sP.]t«Â F.sP.tPm¬

കഷോലഹര�ബപ്ട് േിയൈങ്ള് 
പിന്വലിക്നതിേ് ശിപഷോര്ശ  

സുംസ്ാനത്് കാലഹരണന്പ്ട്ട 218 
നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുനെതു 

സുംബന്ിച്ച കകരെ നിയമ പരി്് കരണ കമീ്ന്റെ 
പതിനഞ്ാമത് റികപ്ാരട്ട് കഭഗദതികയാന്െ സുംസ്ാന 
മന്ത്രിസഭ അുംഗീകരിച്ചു. തിരുവിതാുംകൂര, ന്കാച്ചി, 
തിരു-ന്കാച്ചി, മലബാര തുെങ്ങിയ പ്രകദശങ്ങള്ക്് 
ബാധകമായിരുനെ 37 നിയമങ്ങളുും 181 നിയമ 
കഭദഗതികളുും കാലഹരണന്പ്ട്ടതാന്ണനൊണ് 
കമീ്ന് കന്ണ്ടത്ിയത്. ഇത്രത്ിലള്ള 
നിയമങ്ങള്  നിലനില്ക്കുനെത് ചില 
സന്ദരഭങ്ങെിന്ലങ്ിലും നിയമ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് 
വഴിവയ്കനെതായി കമീ്ന് ചൂണ്ടിക്ാട്ടി. കദവദാസി 
സമ്പ്രദായും അവസാനിപ്ിക്ാനുള്ള 1947 ന്ല നിയമും, 
1975 ന്ല കകരെ താല്കാലിക കൊശ്വാസനിയമും, 
തിരുവിതാുംകൂര ന്കാട്ടാരത്ില് സ്ിരമായി ന്നല്ലുും 
അരിയുും നല്കണന്മനെ അവകാശും നികരാധിച്ചുള്ള 
നിയമും, 2005 ന്ല കകരെ വികനാദ സഞ്ാര 
പ്രകദശങ്ങള് സുംര്ിക്ല് നിയമും, തിരുവിതാുംകൂര 
ന്കാച്ചി വികനാദ നികുതി നിയമും തുെങ്ങിയവ 
പിന്വലിക്ാന് ശിപാരശ ന്ചയ്തവയില് ചിലതാണ്. 
ഈ നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്ാന് കകരെ റദോക്ലും 
ഒഴിവാക്ലും ബില് പാസാക്ണന്മന്നുും കമീ്ന് 
സരക്ാരികനാെ് ആവശത്യന്പ്ട്ടു.

ഭര�ഘടേയബട ആദ്യ 
ഔനദ്യഷോൈിക ൈലയഷോള തര്ജ്ൈ

കകാണ്സ്റിäyp-വറെ് അസും്ി  
തയോറാക്ിയ ഭരണഘെന 

യുന്െ കരെ് 1949 നവുംബര 26 ന് അുംഗീക
രിക്കുകയുും 1950 ജനുവരി 26 ന് നിലവില് 
വരികയുും ന്ചയ്തു. ഭരണഘെനയുന്െ ആദത്യ 
ഔകദത്യാഗിക മലയാെ തരജ്മ തിരു-ന്കാച്ചി 
സരക്ാരിന്റെ കാലഘട്ടത്ില് തന്നെ 
നിരവ്വഹിച്ചു. തിരു-ന്കാച്ചി നിയമനിരമാണ 
സഭയില് എും.പി.കമകനാന് ഉനെയിച്ച 379 ാും 
നമ്പര കചാദത്യത്ിന് അനെന്ത് മുഖത്യമന്ത്രി 
പട്ടും താണുപിള്ള നല്കിയ മറുപെി 1955 
ന്ഫബ്രുവരി 8 ന്ല നിയമസഭാ കരഖകെിലണ്ട്.
 ഇന്ത്യാ  ഗവണ്ന്മറെിന്റെ  നിരകദേശ 
പ്രകാരും ഭരണഘെന മലയാെത്ികലയ്ക് 
ന്മാഴിമാറ്റും നെത്നെതിന് 1951 ന്സപ്റ്റുംബര 
20 ന് ഒരു കമിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി 
മുഖത്യമന്ത്രി മറുപെി നല്കി. കമിറ്റിയില്  
വിവരത്കരായി സി.നാരായണപിള്ള, 
കജാസഫ് മുണ്ടകശ്രി എനെിവരുും ഭാ്ാ 
വിദഗ്ദ്ധരായി  കഡാ.അചയുത കമകനാന്, 
ന്ക.കഗാദവരമ എനെിവരുും നിയമജ്ഞന് 

വി.ന്ക.കൃഷ്ണകമകനാനുും അുംഗങ്ങൊ 
യിരുന്നു. അതില് അചയുതകമകനാന് 1952 
ന്ഫബ്രുവരി 6 നുും കഗാദവരമ 1952 ജൂണ് 
29 നുും മരണന്പ്ട്ടതായുും മറ്റ് അുംഗങ്ങള് 
കമിറ്റിയില് തുെരുനെതായുും പട്ടും 
താണുപിള്ള അറിയിച്ചു. കമിറ്റിയുംഗങ്ങള്ക്് 
അലവന്സ്, ഫീസ് ഇനങ്ങെില് ന്മാത്ും 
14,332.14 രൂപയാണ് അനെ് ന്ചലവായത്. 
കമിറ്റിയുന്െ കജാലി പൂരത്ിയായതായുും 
ഭരണഘെനയുന്െ  മലയാെും തരജ്മ 
അച്ചെിയിലാന്ണന്നുും താമസുംവിനാ ന്പാതു
ജനങ്ങള്ക്് ലഭത്യമാകുന്മന്നുും  കചാദത്യത്ിന് 
മറുപെിയായി മുഖത്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
 1959 ജൂവല 14 ന്ല കകരെ ഗസറ്റില് 
ഇതിന്റെ വിലയുും വില്നയുും സുംബന്ിച്ച 
വിജ്ഞാപനവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ap³ cmjv{S-]Xn sI.-BÀ \mcm-b-Wsâ Nc-a-hmÀjnI Zn\m-N-c-W-t¯m-S-
\p-_-Ôn¨v \nb-a-k`m aµn-c-¯n-\p-Ån-Â Øm]n-¨n«pÅ sI.-BÀ.-\m-cm-b-
Wsâ  {]Xn-a-bnÂ kv]o¡À Fw.-_n.-cm-ജേjv ]pjv]mÀ¨\ \S-¯p¶p 

tUm.-_n.-BÀ.-Aw-t_-Zv¡-dpsS Nc-a-hmÀjnI 
Zn\m-N-c-W-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v  \nb-a-k`m kap-
¨-b-¯nÂ Øm]n-¨n«pÅ Aw-t_-Zv¡À {]
Xn-a-bnÂ sU]yq«n kv]o¡À Nnäbw tKm]-Ip-
amÀ ]pjv]mÀ¨\ \S-¯p¶p 

sIþ-emw-]vkn-sâbpw bqWn-sk^v C´y-bp-sSbpw 
kwbp-àm-`n-ap-Jy-¯nÂ 2021 Unkw-_À 12 \v tNÀ¶ 
tbmK-¯nÂ bqWn-sk^v C´y-bpsS tkmjyÂ  
t]mfnkn, ¹m\nwKv B³Uv Chm-ep-th-j³kv ta[mhn 
slzbv³ lo _m³, bqWn-sk-^nsâ Xan-gv\m-Sv-þ-tI-cf 
Hm^okv tkmjyÂ t]mfnkn ta[mhn sI.-FÂ.-dmhp 
F¶n-hÀ kv]o¡À Fw.-_n. cmtP-jn-t\m¸w

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരലാല് ന്നഹ്രു 
ഭരണഘെനയില്  ഒപ്് വയ്കന്നു 
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റ്റി.മകനാഹരന് നായര 
സ്ീക്റുന്െ വപ്രവറ്റ് ന്സക്രട്ടറി

ജലഖനം തുടര്ച്ച...ജലഖനം തുടര്ച്ച...

സെ്ജക്് കമി്ികള്  
ആവിര്ഭഷോവം

അനുദിനും മാറിന്ക്ാണ്ടിരിക്കുനെ കാലത്ിന
നുസരിച്ച് പാരലന്മറെറി നെപെിക്രമങ്ങെില് 

കവണ്ട മാറ്റും വരുത്ാനുും ആവശത്യമായ പരി്് കാരങ്ങള്  
നിരകദേശിക്ാനുും അതത്യാവശത്യ സന്ദരഭങ്ങെില് പ്രകതത്യക 
സമിതികന്െ നികയാഗിച്ച് അവയുന്െ റികപ്ാരട്ട് വരുത്ി 
പാരലന്മറെറി നെപെികളുന്െ പുകരാഗതി പഠിക്കുവാനുും 
പാരലന്മറെിന് ശക്തിപകരുവാനുും രൈിട്ടീ്് പാരലന്മറെ് 
എക്ാലത്ും പ്രകതത്യകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എക് സികയൂ
ട്ടീവിന് പാരലന്മറെികനാടുള്ള അക്ൗണ്ടബിലിറ്റി വരദ്ധി
പ്ിക്കുനെതിനുും പാരലന്മറെിന് എക് സികയൂട്ടീവികന്ലള്ള 
നിയന്ത്രണും ഫലപ്രദമാക്കുനെതിനുും വിമരശനത്വര 
കയാന്െ ഭരണപ്രക്രിയന്യ കനാക്ിക്ാണുവാനുും 
അതുവഴി ഭരണകാരത്യങ്ങെില് പങ്ാെിയാകുനെതിനുും 
സരകവ്വാപരി പാരലന്മറെിന്റെ പരമാധികാരും സുംര്ി
ക്കുനെതിനുും ഉതകുനെ തരത്ിലള്ള കാതലായ നിരവധി 
പരി്് കരണങ്ങള് രൈിട്ടനില് രൂപന്പ്ട്ടതിന്റെ അെി
സ്ാനത്ില് രൈിട്ടീ്് വത്യവസ്ിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് 
രാഷ്ടങ്ങളുും അവയുന്െ നിയമനിരമാണ സഭകെിന്ല 
നെപെിക്രമങ്ങള് പരി്് കരിക്കുവാന് തയോറായി.
 രൈിട്ടനിന്ല പാരലന്മറെറി നെപെിക്രമങ്ങ
െിലും കമിറ്റി സമ്പ്രദായങ്ങെിലും ഉണ്ടായ വിപ്ലവകര
മായ മാറ്റങ്ങളുന്െ പശ്ാത്ലത്ില് 1978 ആഗസ്റ്- 
ന്സപ്റ്റുംബര മാസങ്ങെില് കാന്ബറയില് കചരനെ 
കകാമണ്ന്വല്ത്് രാജത്യങ്ങെിന്ല സ്ീക്രമാരുന്െ 
കകാണ്ഫറന്സ് ഇക്ാരത്യും ചരച്ചന്ചയ്യുകയുും കമിറ്റി 
സിസ്റും പരി്് കരിക്കുനെതിന്നക്കുറിച്ച് ന്പാതുവായ 
തീരുമാനും വകന്ക്ാള്ളുകയുും ന്ചയ്തു. അതിന്നത്
െരനെ് പരി്് കരണവമായി ബന്ന്പ്ട്ട കാരത്യങ്ങെില് 
അതികവഗും നെപെികെികലക്് കെനെത് ഇന്ത്യയില് 
ആദത്യമായി കകരെ സുംസ്ാനത്ായിരുന്നു. അഞ്ാും 
കകരെനിയമസഭയില് (1977-79), 1979  മാരച്ച് 14-ാും 
തീയതി നെനെ നിയമസഭയുന്െ കയാഗത്ില് അനെ് 
സ്ീക്റായിരുനെ ചാക്ീരി അഹമദുകുട്ടി ഇതുസുംബ
ന്ിച്ച് സഭയില് ഒരു പ്രഖത്യാപനും നെത്കയുണ്ടായി. 
നിയമസഭയുന്െ കാരത്യകശ്ി വരദ്ധിപ്ിക്കുനെതിനുും 
സഭയുന്െ പ്രവരത്നും കൂടുതല് ഫലപ്രദമാക്കുനെ
തിനുുംകവണ്ടി  സബ്ജ്് കമിറ്റികള് എനെ കപരില് 
പുതിയതരും സമിതികള് കകരെ നിയമസഭയില് രൂപീക
രിക്കുനെതിന്നക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റികപ്ാരട്ട് നല്കുനെതിനാ
യി 14 നിയമസഭാുംഗങ്ങള് അെങ്ങിയ ഒരു അഡ് കഹാക്് 
സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചുന്കാണ്ടായിരുന്നു 
ആ പ്രഖത്യാപനും. 
 ആറാും കകരെനിയമസഭയില് (1980-82) 
സ്ീക്ര എ.പി.കുരത്യന്, 10 സബ്ജകറ്റ് കമിറ്റികള് രൂപീക
രിക്കുകയുും 1980 മാരച്ച് 17 ന് അതിന്റെ ഔപചാരികമായ 
ഉദ്ഘാെനും നിരവ്വഹിക്കുകയുും ന്ചയ്തു. സബ്ജ്് കമി
റ്റികളുന്െ രൂപീകരണ സമയന്ത് ചട്ടപ്രകാരും താന്ഴപ്
റയുനെ പത്് സബ്ജ്് കമിറ്റികൊണ് ഉണ്ടായിരുനെത്.

I കൃ്ിയുും സുംകയാജിത ഗ്രാമവികസനവും
I I ഭൂനികുതിയുും വനവും മത്സത്യബന്നവും
I I I ജലകസചനവും വിദയുച്ക്തിയുും 
IV വത്യവസായവും ധാതുക്ളുും
V ന്പാതുമരാമത്ും ഗതാഗതവും   
 വാരത്ാവിനിമയവും
VI സാമൂഹത്യകസവനും
VII ഭ്ത്യവും ഭവനനിരമാണവും ന്താഴിലും
VIII സാമ്പത്ിക കാരത്യങ്ങള്
IX തകദേശസ്വയുംഭരണവും സഹകരണവും
X ആഭത്യന്ര കാരത്യങ്ങള്

 എനൊല് കമിറ്റിയുന്െ പരിഗണനയ്കായി 
വരുനെ വി്യങ്ങളുന്െ ബാഹുലത്യും കണക്ിന്ലടുത്് 
2010 മാരച്ച് 31 ന് സബ്ജ്് കമിറ്റികളുന്െ എണ്ണും 
പതിനാലായി ഉയരത്ി. 
സമിതിയുളട ഘടന
 ഓകരാ സബ്ജ്് കമിറ്റിയിലും പത്ില് 
കുറയാന്തയുും പതിനഞ്ില് കൂൊന്തയുമുള്ള അുംഗ
ങ്ങൊണുണ്ടായിരുനെത്. എനൊല് 2010 മാരച്ച് 31 ന്ല 
കഭദഗതി പ്രകാരും അുംഗങ്ങളുന്െ എണ്ണും പതിന്നാനെില് 

കവിയാന്തയുും ഏഴില് കുറയാന്തയുമായിരിക്ണന്മ
നെ് വത്യവസ് ന്ചയ്തു. അുംഗങ്ങന്െ നാമനിരകദേശും 
ന്ചയ്യുനെത് സ്ീക്റാണ്. ഒരുംഗന്ത് ഒനെില് കൂടുതല് 
സബ്ജ്് കമിറ്റിയികലക്് നാമനിരകദേശും ന്ചയ്യുവാന് 
പാടുള്ളതല്. എനൊല് ഒരു മന്ത്രി, അകദേഹത്ിന്റെ ഉത്ര
വാദിത്വത്ില് വരുനെ വി്യങ്ങള് ഏന്തല്ാും സബ്ജ്് 
കമിറ്റികള്ക്ാകണാ വിഭജിച്ചു ന്കാടുത്ിട്ടുള്ളത് ആ 
സബ്ജ്് കമിറ്റികെിന്ലല്ാും എക് സ് ഒഫീക്ത്യാ 
അുംഗമായിരിക്കുും. അപ്രകാരും ഒരു മന്ത്രിക്് ഒനെിലധികും 
സമിതികെില് അുംഗമായിരിക്ാവനെതാണ്.  സബ്ജ്് 
കമിറ്റികള് രൂപീകരിക്കുനെത് സുംബന്ിച്ച സ് കീമ
നുസരിച്ച് സഭയിന്ല എല്ാ അുംഗങ്ങളുും ഏന്തങ്ിലും 
ഒരു സബ്ജ്് കമിറ്റിയിന്ല അുംഗമായിരിക്കുനെതാണ്. 
ഒരു സബ്ജ്് കമിറ്റിയുന്െ കാലാവധി 30 മാസമാണ്. 
കമിറ്റിയിന്ല ഏന്തങ്ിലും അുംഗന്ത് സ്ീക്ര അധത്യ് 
നായി നാമനിരകദേശും ന്ചകയേണ്ടതാണ്. എനൊല് പ്രാ
രുംഭകാലന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കുനെതിനായി 
സമിതിയില് എക് സ് ഒഫീക്ത്യാ അുംഗന്മനെ നിലയില് 
പ്രവരത്ിക്കുനെ മന്ത്രിമാന്ര അധത്യ്ന്ാരായി നിയമി
ച്ചിരുനെ കീഴ് വഴക്ും ഇകപ്ാഴുും തുെരുകയാണ്.
കമ്ിറ്റിയുളട അധികാരങ്ങളം 
കര്ത്തവ്യങ്ങളം
കമിറ്റിയുന്െ അധികാരങ്ങളുും കരത്വത്യങ്ങളുും താന്ഴ
പ്റയുനെവയാണ്.
1. ധനാഭത്യരതനകള് പരികശാധിക്കുക.
2. നിയമനിരമാണും പരികശാധിക്കുക.
3. വിശാലമായ ന്പാതുതാല്പരത്യത്ികന്ല് ഗവ
ന്മെറെിന്റെ നിരദേിഷ്ട പ്രവരത്ന കമഖലന്യകയാ 
ന്പാതുക്മന്ത് ലാക്ാക്ിയുള്ള പദ്ധതിന്യകയാ 
പരിപാെിന്യകയാ സുംരുംഭന്ത്കയാ പറ്റി പഠിക്കുകയുും 
റികപ്ാരട്ട് ന്ചയ്യുകയുും ന്ചയ്യുക.
4. ഗവന്മെറെ് അഭിപ്രായമാരായുനെ നയപരമായ 
പ്രശ് നത്ികലാ നിയമ നിരമാണത്ികലാ ഗവന്മെ 
റെിന്ന ഉപകദശിക്കുക.
5. (എ) സുംസ്ാനത്ിന്റെ പഞ്വത്സരപദ്ധതിയിന്ല 
പരിപാെികളുും അതിന്റെ നെത്ിപ്പുും
(ബി) സുംസ്ാനന്ത് സുംബന്ിക്കുനെിെകത്ാെമുള്ള 
കകന്ദ്ര സുംസ്ാന ബന്ും
(സി) പ്ിക് സരവ്വീസ് കമീ്ന് റികപ്ാരട്ടുകള്
(ഡി) ന്പാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുന്െ റികപ്ാരട്ടുകള്
(ഇ)  കമശപ്പുറത് വയ്കനെ അകന്വ്ണ കമീ്ന് റികപ്ാ
രട്ടുള്ന്പ്ന്െ ഏന്തങ്ിലും വനയമിക അധികാരസ്ന്റെ
കയാ കബാരഡുകളുന്െകയാ റികപ്ാരട്ട് ന്പാതുവായി ചരച്ച 
ന്ചയ്യുകയുും അഭിപ്രായും രൂപീകരിക്കുകയുും ന്ചയ്യുക.
(എഫ്) സരക്ാര വകുപ്പുകളുന്െ വാര്ിക പ്രവരത്ന 
റികപ്ാരട്ടിന്നക്കുറിച്ച് ചരച്ച ന്ചയ്യുക (2010-ല് കൂട്ടികച്ച
രത്ത്)
6. (എ) നിയമസഭയുന്െ ഒരു ആ്് മുകഖന ഏല്ിച്ചു 
ന്കാടുത് അധികാരമനുസരിച്ച് ഗവന്മെകറൊ 
മകറ്റന്തങ്ിലും അധികാരസ്കനാ;
   (ബി) പാരലന്മറെിന്റെ ആ്് മുകഖന ഏല്പ്ിച്ചു ന്കാടു
ക്ന്പ്ട്ട അധികാരമനുസരിച്ച് സുംസ്ാന ഗവന്മെകറൊ 
ഉണ്ടാക്കുനെ ചട്ടങ്ങളുന്െ കരെ് പരികശാധിക്കുക.
 എനൊല് വദനുംദിന ഭരണന്ത് സുംബന്ി
ക്കുനെ കാരത്യങ്ങന്െപ്റ്റി പരികശാധിക്ാകനാ അകന്വ്ണും 
നെത്ാകനാ സബ്ജ്് കമിറ്റിക്് അധികാരമുണ്ടായി
രിക്കുനെതല്.
 മുകെില് പറഞ്ഞ കരത്വത്യങ്ങെനുസരിച്ച്  
സബ്ജ്് കമിറ്റികള്ക്് അതിവിപുലമായ അധി 
കാരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എനൊല് ധനാഭത്യരതനകളുും 
നിയമനിരമാണവും ചട്ടങ്ങളുും പരികശാധിക്കുനെന്താ
ഴിച്ചുള്ള അതിന്റെ അധികാരങ്ങള് പ്രകയാഗിക്കുനെത് 
പ്രാകയണ കുറവാണ്.
 സബ്ജ്് കമിറ്റികളുന്െ പ്രവരത്നും 
ന്മച്ചന്പ്ട്ട വിധത്ില് ഫലപ്രദമായി തീരുകമ്പാള് 
എക് സികയൂട്ടീവിന്റെ പ്രവരത്നത്ില് നിയമസഭക്് 
ഉയരനെകതാതിലള്ള വകകാരത്യകരതൃത്വും ലഭിക്കുന്മന്നുും 
ഗവന്മെറെിന്റെ പ്രവരത്നങ്ങെില് ജനകീയ ഇച്യ്ക് 
പ്രാമുഖത്യും നല്കുവാന് കഴിയുന്മന്നുും വിവ്ിച്ചിരുന്നു. 

സബ്ജ്് കമിറ്റികളുന്െ ന്ചയരമാന്ാരായി മന്ത്രിമാന്ര 
നിശ്യിച്ചത് പ്രാരുംഭദശയില് വന്നുകൂെികയക്ാവ
നെ നൂലാമാലകന്െ അതിജീവിക്കുനെതിനായിരുന്നു. 
ഗവന്മെറെിന്റെ പ്രവരത്നത്ിലും ന്പാതുകാരത്യങ്ങ
െിലും നിരന്രും ഏരന്പ്കെണ്ടി വരുനെ മന്ത്രിമാരക്് 
സബ്ജ്് കമിറ്റി പ്രവരത്നത്ിന് കൂടുതല് സമയും 
കന്ണ്ടത്ാന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവന്പ്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 
ഫലമായി സബ്ജ്് കമിറ്റികള്ക്് ഫലപ്രദമായി പ്ര
വരത്ിക്കുവാന് കഴിയാന്ത വനെിട്ടുണ്ട്. അതുന്കാണ്ട് 
സബ്ജ്് കമിറ്റികളുന്െ പ്രവരത്നവിജയത്ിന് 
അനൗകദത്യാഗികാുംഗന്ത് അവയുന്െ അധത്യ്ന്ാരാ
യി നികയാഗിക്ണന്മനെ ആവശത്യും പല ഘട്ടങ്ങെിലും 
ഉയരന്നുവനെിരുന്നു.
ചില കാര്യങ്ങളളപെറ്റി പഠിച്ച് റിജപൊര്ട്ട് 
ളചയ്ാനുള്ള അധികാരം
 വിശാലമായ ന്പാതുതാല്പരത്യും മുന്നിരത്ി 
ഗവന്മെറെിന്റെ പ്രവരത്നും സുംബന്ിച്ച് നിരദേിഷ്ട 
രുംഗന്ത്ക്കുറികച്ചാ ഏന്തങ്ിലും പദ്ധതികയകയാ, 
പരിപാെികയകയാ ന്പാതുക്മന്ത് ല്ത്യുംവച്ചുള്ള 
ഉദത്യമന്ത്കയാപറ്റി പഠിച്ച് റികപ്ാരട്ട് ന്ചയ്യുനെതുും 
സമിതിയുന്െ കരത്വത്യമാണ്. മറ്റ് നിയമസഭാകമിറ്റി 
അവധാനപൂരവ്വും പഠിക്ാത് രുംഗങ്ങെികലക്് സഭയുന്െ 
അധികാരും ഉപകയാഗന്പ്ടുത്ി ഇെന്പൊനുും ജനങ്ങന്െ 
ബാധിക്കുനെ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് പരിഹാരും നിരകദേശിക്ാ
നുും ഉപകരിക്കുനെ വത്യവസ്യാണിത്. പക്, ഇപ്രകാരും 
ഒരു പഠനും നെത്ാനുള്ള സൗകരത്യും പരിമിതമായ 
കതാതില് മാത്രകമ സബ്ജ്് കമിറ്റികള്ക്് ലഭത്യമായി
ട്ടുള്ളൂ.
നയപരമായ പ്ശ് നളത്തജയാ 
നിയമനിര്മ്ാണളത്തജയാ പറ്റി ഉപജദശം 
നല്കാനുള്ള അധികാരം
 ഗവന്മെറെ്, സമിതിയുമായി ആകലാചികച്ചക്ാ
വനെ നയപരമായ പ്രശ് നങ്ങന്െപ്റ്റികയാ നിയമനിരമാ
ണന്ത്പ്റ്റികയാ ഉപകദശും നല്കുനെതുും സബ്ജ്് 
കമിറ്റിയുന്െ കരത്വത്യമാണ്. ഈ കരത്വത്യും മുകഖന 
ഗവന്മെറെ് ഭാവിയില് നെപ്ാക്ാനുകദേശിക്കുനെ നയകമാ 
നിയമനിരമാണകമാ സുംബന്ിച്ച കാരത്യങ്ങെില് സഭയ്ക് 
മുന്വക കിട്ടുന്നു. സഭയ്ക് ഇതുമൂലും കൂടുതല് പ്രവരത്ന
രുംഗും തുറന്നുകിട്ടുകയുും ഭരണകാരത്യങ്ങെില് പങ്ാെിത്ും 
ലഭിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നു. ഇക്ാരത്യത്ിലള്ള കരത്വത്യും 
നിരവ്വഹിക്ാനുള്ള മാരഗ്ഗവും സമിതികള്ക്് കവണ്ടത്ര 
ലഭത്യമായിട്ടില്.
ചില കാര്യങ്ങളളപെറ്റി ചര്ച്ചളചയ്യുന്നതിനും 
അഭിപ്ായ രൂപ്രീകരണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള 
അധികാരം
(എ) പഞ്വത്സര പദ്ധതിയുന്െ പരിപാെികളുും നെപ്ാ 
ക്ലും സുംബന്ിച്ച അഭിപ്രായ രൂപീകരണും:-
 സുംസ്ാനത്ിന്റെ വികസന പ്രവരത്നങ്ങ 
െില് വെന്ര പ്രധാനന്പ്ട്ടതാണ് പഞ്വത്സര പദ്ധതി 
യില് ഉകദേശിക്കുനെ പരിപാെികളുും അവയുന്െ നെപ്ാക്ലും. 
ഗവന്മെറെ് നെത്നെ വികസന പ്രവരത്നങ്ങള് 
ശരിയായ ദിശയിലൂന്െ നെക്കുന്നുകണ്ടാ എന്നുും നിരദേിഷ്ട 
ഫലും ലഭിക്കുന്നുകണ്ടാന്യന്നുമുള്ള അകന്വ്ണമാണ് 
ഇതുവഴി സമിതി നെത്നെത്. ഇക്ാരത്യത്ില് അഭിപ്രായ 
രൂപീകരണും നെത്നെതുവഴി സഭയ്ക് ഒരു തിരുത്ല് 
ശക്തിയായി പ്രവരത്ിച്ച് ഗവന്മെറെിന്ന കനന്ര 
നയിക്കുവാന് കഴിയുന്നു.
(ബി) സുംസ്ാന ഗവന്മെറെിന്ന സുംബന്ിക്കുനെിെ
കത്ാെമുള്ള കകന്ദ്ര സുംസ്ാനബന്ങ്ങള് സുംബന്ിച്ച 
അഭിപ്രായ രൂപീകരണും:-
 സുംസ്ാനത്ിന്റെ ഉത്മ താല്പരത്യങ്ങള് 
സുംര്ിക്കുനെതിന് ഉതകുനെതാണ് ഒരു നല് കകന്ദ്ര 
സുംസ്ാന ബന്ും. ഇക്ാരത്യന്ത്പ്റ്റി പഠിച്ച് അഭിപ്രായ 
രൂപവല്ക്രണും നെത്ി ഗവന്മെറെിന്ന കനരായ  
മാരഗ്ഗത്ിലൂന്െ നയിക്ാന് കഴിയുനെത് സുംസ്ാനത്ിന് 
കൂടുതല് ഗുണകരമാണ്. ഈ വിധത്ിലള്ള പ്രവരത്ന
ത്ിലൂന്െ ഗവന്മെറെിന് ദിശാകബാധും ന്കാടുക്കുവാനുള്ള 
ഒരു ചാലകശക്തിയായി പ്രവരത്ിക്കുവാന് സമിതിക്് 
കഴിയുന്നു.
(സി) ചില റികപ്ാരട്ടുകന്െക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അഭിപ്രായ രൂ
പവല്ക്രണും നെത്ക:-
 പ്ിക് സരവ്വീസ് കമീ്ന്, ന്പാതുകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങള്, നിയമപരകമാ മറ്റുവിധത്ികലാ ഉള്ള 
സ്ാപനങ്ങള് എനെിവയുന്െ കമശപ്പുറത്വയ്കനെ റികപ്ാ
രട്ടുകന്െപ്റ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ രൂപവല്ക്രണമാണ് 
സമിതിക്കുള്ള മന്റ്റാരധികാരും. ഇത്രും റികപ്ാരട്ടുക
ള് സാധാരണയായി സഭ ചരച്ച ന്ചയോറില്. പി.എസ്.
സി.യുന്െ റികപ്ാരട്ടിന്നപ്റ്റി പഠിക്കുകമ്പാള് അതിന് 
ഉകദത്യാഗാരതികന്െ ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുനെതിനുണ്ടാകു
നെ കാലതാമസത്ിന് പരിഹാരും നിരകദേശിക്കുവാന് 
സമിതിക്് കഴിയുും. അതുകപാന്ല സുംസ്ാനന്ത് 
ന്പാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് കനരിടുനെ ഗുരുതരമായ 
പ്രശ് നങ്ങള് ഒഴിവാക്കുനെതികനാ ലഘൂകരിക്കുനെതികനാ 
പ്രവരത്നും ന്മച്ചന്പ്ടുത്നെതികനാ കവണ്ടിയുള്ള 
നിരകദേശും നല്കുവാന് അവയുന്െ റികപ്ാരട്ട് പഠിക്കു
നെതുന്കാണ്ട് സമിതിക്് കഴിയുനെതാണ്. ഇത്രത്ില് 
നാെിന്റെ മുകനൊട്ടുള്ള കുതിപ്ില് ഒരു തിരുത്ല്ശക്തി
യായി വരത്ിക്കുവാന് സഹായകരമായി സബ്ജ്് 
കമിറ്റികള് മാറുന്നു.
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പി.എ.സി. ബചയര്ൈഷോന് േിയൈേം :  
ഗഹനക്കഷോടതി വിധിബക്കതിബര 
പശ്ിൈെംൈഷോള് സ്പീക്കര് 
സുപ്രപീംനകഷോടതിയിൽ

പശ്ിമബുംഗാള് നിയമസഭയില് പ്ിക് അക്ൗ 
ണ്ട് സ് കമിറ്റി അദ്ധത്യ്നായി തൃണമൂല് 

കകാണ്ഗ്രസ് എും.എല്.എ മുകുള് കറായിന്യ നിയമിച്ച 
തിന്ന വഹകക്ാെതി വിമരശിച്ചതിനു പിനൊന്ല 
സുപ്രീുംകകാെതിന്യ സമീപിച്ച് സ്ീക്ര ബിമന് ബാനരജി.
 2021 ന്ല നിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ില് 
കൃഷ്ണനഗര ഉത്ര നികയാജക മണ്ഡലത്ില് നിന്നുും 
ബി.ന്ജ.പി. സ്ാനാരതിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച 
മുകുള് കറായ് ബി.ന്ജ.പി അുംഗത്വവും എും.എല്.എ.
സ്ാനവും രാജിവയ്കാന്ത 2021 ജൂണ് 11 ന് തൃണമൂല് 
കകാണ്ഗ്രസില് കചരനെതിന്നത്െരനെ് ഭരണഘെന
യുന്െ പത്ാും പട്ടിക പ്രകാരും മുകുള് കറായിന്യ അകയാ
ഗത്യനാക്ണന്മനൊവശത്യന്പ്ട്ടുന്കാണ്ട് ബി.ന്ജ.പി.  

ഇതരസഭ വാര്ത്തകളിലൂളട

എും.എല്.എ.യുും പ്രതിപ്കനതാവമായ സുകവന്ദു 
അധികാരി സ്ീക്രക്് പരാതി നല്കി. എനൊല് ഈ 
പരാതിയില് തീരുമാനന്മടുക്ാന്ത ജൂവല 9 ന് മുകുള് 
കറായിന്യ പശ്ിമബുംഗാള് പ്ിക് അക്ൗണ്ട് സ് 
കമിറ്റി (2021-2022) ന്ചയരമാനായി സ്ീക്ര നി
യമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്നതിന്ര പ്രതിപ്ും 
പശ്ിമബുംഗാള് വഹകക്ാെതിന്യ സമീപിച്ചു. 
മുകുള് കറായിന്ക്തിരായ അകയാഗത്യത സുംബന്ിച്ച 
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മൂന് തലസ്ഷോേങ്ള്  േിയൈം റദ്ഷോക്നതിേ് െിൽ പഷോസഷോക്കി

ആന്ധാപ്രകദശ് സുംസ്ാനത്ിന് മൂനെ് തലസ്ാനങ്ങള് സ്ാപിക്ാന് ഉകദേശിച്ച് 2020 ല് 
വവ.എസ്.ജഗന് കമാഹന് ന്റഡ്ി സരക്ാര ന്കാണ്ട് വനെ നിയമും റദോക്ാനുള്ള ബില് 

ആന്ധ നിയമസഭ 2021 നവുംബര 22 ന് പാസാക്ി.  ഇകതാന്െ അമരാവതി ആന്ധാപ്രകദശിന്റെ 
തലസ്ാനമാകുും.  സുംസ്ാനത്് അധികാര വികകന്ദ്രീകരണവും വികസനവും ല്ത്യമിട്ട് വിശാഖപട്ടണും 
ഭരണ നിരവഹണ തലസ്ാനമായുും അമരാവതി നിയമനിരമാണ തലസ്ാനമായുും കരണൂല് നീതിനിരവ്വ
ഹണ തലസ്ാനമായുും മാറ്റുനെതിന് ന്റഡ്ി സരക്ാര പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.  എനൊല് വിവിധ കകാണുകെില് 
നിന്നുും എതിരപ്പുയരനെകതാന്െയുും കകാെതിയില് കകസ് ഫയല് ന്ചയേന്പ്ട്ടകതാന്െയുമാണ് പദ്ധതിയില് 
നിനെ് സരക്ാര പിന്വാങ്ങിയത്.
 മൂനെ് തലസ്ാനങ്ങള് എനെ തീരുമാനത്ിന്നതിന്ര എഴുന്നൂറ് ദിവസത്ികലന്റയായി 
അമരാവതിയിന്ല കര്കര സമരത്ിലായിരുന്നു. ജനതാല്രത്യും കണക്ിന്ലടുത്ാണ് 2020 ന്ല നിയമും 
റദോക്കുനെന്തനെ് മുഖത്യമന്ത്രി വവ.എസ്. ജഗന് കമാഹന് ന്റഡ്ി പറഞ്ഞു.

പരാതിയില് തീരുമാനന്മടുക്ാനുും ഒക് കൊബര 7 ന് ഇത് 
കരഖാമൂലും കകാെതിന്യ അറിയിക്ാനുും ആ്ിുംഗ് ചീഫ് 
ജസ്റിസ് രാകജ്് ബിന്ഡല്, ജസ്റിസ് രാജര്ി ഭരദ്വാജ് 
എനെിവരെങ്ങിയ ഡിവി്ന് ന്ബഞ്് ന്സപ്റ്റുംബര 28 
ന് സ്ീക്രക്് നിരകദേശും നല്കി. മുകുള് കറായിയുന്െ നി
യമസഭാുംഗത്വത്ിന്റെ അകയാഗത്യതയുും അകദേഹത്ിന്റെ 
പ്ിക് അക്ൗണ്ട് സ് കമിറ്റി അദ്ധത്യ് സ്ാനവും 
പരസ്രും ബന്ന്പ്ട്ടിരിക്കുന്നു എനെ് നിരീ്ിച്ച 
കകാെതി, പ്രതിപ് ക്ിയിന്ല ഒരാന്െ പി.എ.സി.
ന്ചയരമാനാക്കുനെതാണ് ഭരണഘെനാ കീഴ് വഴക്
ന്മനെ് ചൂണ്ടിക്ാട്ടി. വിധിന്ക്തിന്ര സ്ീക്ര ബിന്മന് 
ബാനരജി സുപ്രീുംകകാെതിന്യ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഒക് കൊബര 7 ന് പശ്ിമബുംഗാള് വഹകക്ാെതി കകസ് 
പരിഗണിച്ചകപ്ാള്, ഇതു സുംബന്ിച്ച് നെപെികന്ൊന്നുും 
സ്ീക്ര വകന്ക്ാണ്ടിട്ടിന്ല്ന്നുും സുപ്രീുംകകാെതിയില് 
പ്രകതത്യക അവധി അകപ് സമരപ്ിച്ചിരിക്കുകയാന്ണ
ന്നുും  സുംസ്ാന അകറ്റാരണി ജനറല് കകാെതിന്യ 
അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വിവിധ സര്വകലാശാല  
ഭരണസമിതികളിജലക്ക്  
ളതരളഞ്ടുക്കളപെട്ട നിയമസഭാംഗങ്ങള്

 

കകരെ കാര്ിക സരവ്വകലാ
ശാല ജനറല് കൗണ്സില് 
അുംഗമായി ന്ക.എും.
സച്ചിന്കദവ് എും.എല്.എ. 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.

കകരെ മത്സത്യബന്ന സമുദ്രഗകവ്ണ സരവ്വകലാശാല ന്സനറ്റ് 
അുംഗങ്ങൊയി സാമാജികരായ ഒ.എസ്.അുംബിക, പി.പി.ചിത്രഞ്ജന്, 
ഇ.റ്റി.വെസണ് മാസ്റര എനെിവര ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.

C.-än.-ssS-k¬ amÌÀH.Fkv.Aw_nI ]n.-]n.-Nn-¯-c-RvP³

ശ്രീ ശങ്രാചാരത്യ സുംസ് കൃത 
യൂണികവഴ് സിറ്റി സിന്ഡികക്റ്റ്, നാ്ണല് 
യൂണികവഴ് സിറ്റി ഓഫ് അഡ് വാന്സ്ഡ് 
ലീഗല് സ്റഡീസ്  ജനറല് കൗണ്സില് 
എനെിവിെങ്ങെികലക്് ന്ക.കപ്രുംകുമാര 
എും.എല്.എ. ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.
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sI.Fw.k¨n³tZhv

 

നാ്ണല് യൂണികവഴ് സിറ്റി ഓഫ് 
അഡ് വാന്സ്ഡ് ലീഗല് സ്റഡീസ്  (NUALS) 
ജനറല് കൗണ്സിലികലക്് യു.എ.ലത്ീ
ഫ് എും.എല്.എ., വി.ആര.സുനില്കുമാര 
എും.എല്.എ. എനെിവര ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.

bp.F.e¯o^v hn.BÀ.kp\nÂIpamÀ

ഇ-നിയമസഭ 

ഇ-േിയൈസഭ : ബരെയിേിംൈ് ഹഷോള് ഉദ്ഘഷോടേം 
ബചയ്തു
 ഇ-നിയമസഭാ പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായി നിയമസഭാ സാമാജികരക്് 
പരിശീലന പരിപാെികള് സുംഘെിപ്ിക്കുനെതിനായി സജ്മാക്ിയ 
ന്രെയിനിുംഗ് ഹാെിന്റെ ഉദ്ഘാെനും 2021 നവുംബര 1 ന് നിയമസഭാ സ്ീക്ര 
എും.ബി.രാകജ്് നിരവഹിച്ചു. ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര ചിറ്റയും കഗാപകുമാര, 
നിയമസഭാ സാമാജികര, നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി തുെങ്ങിയവര ചെങ്ങില് 
സുംബന്ിച്ചു. നിയമസഭാസമുച്ചയത്ിന്ല അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് ക്ാക്ില് 
സജ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള ന്രെയിനിുംഗ് ഹാെില് ഒകര സമയും മുപ്ത് സാമാജികരക്് 
പരിശീലനും നെത്നെതിനുള്ള വഹ ബാക്് ന്ചയര, െച്ച് സ് ക്രീന് കമാണിറ്റര 
എനെിവ ഉള്ന്പ്ടുനെ കമ്പയൂട്ടര വരക്് കസ്റ്നുകള്  സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പ്രസകറെ്ന് നെത്നെതിനായി എല്.ഇ.ഡി. കമാണിറ്റര, സൗണ്ട് കണ്കരൊള് 
സുംവിധാനും എനെിവയുും ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-നിയമസഭാ ആപ്ലികക്്നില് 
പുതുതായി വരുനെ സാധത്യതകള് സാമാജികന്ര അറിയിക്കുനെതിനുും അവ 
ഉപകയാഗന്പ്ടുത്നെതിനുമായി തുെര പരിശീലന പരിപാെികള്ക്കുള്ള തയോ
ന്റടുപ്പുകള് നെന്നു വരുന്നു.
േിയൈവകുപ്് ഉനദ്യഷോൈസ്ര്ക്ക് പരിശപീലേം
 ഇ-നിയമസഭ ആപ്ലികക്്നിന്ല ബില് ന്മാഡയൂെില് ബില്ിന്റെ  
നിരമാണവമായി ബന്ന്പ്ട്ട് നിയമവകുപ്് ഉകദത്യാഗസ്രക്് 2021 നവുംബര 
15, 16, 17 തീയതികെില് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല ഇന്കഫാ ലാബില് 

പരിശീലന പരിപാെി സുംഘെിപ്ിച്ചു. നിയമ വകുപ്ിന്ല ഇരുപത് ഉകദത്യാഗസ്ര വീതും 
മൂനെ് ദിവസങ്ങെിലായി പന്ങ്ടുത് പരിപാെിയില് ബില് നിരമിക്കുനെതിനുള്ള 
പ്രാകയാഗിക പരിശീലനും ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിരുന്നു.
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നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ 
പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

ോലകങ്ങള്  
ഒരു ചരിത്രാജന്വഷിയുളട  
വഴികള് കാഴ്ചകള് 
എം.േി.എസ്. നാരായണന്  
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2018. 
V212:7y7 NAR  32Q8   
(ആത്മകഥ)

യൂല്രീസസ്
ളേയിംസ് ജോയ് സ്  
വിവ. എല്. മൂസക്കുട്ടി 
ജകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി :  
തൃശ്ശൂര്, 2012. 
O111, 3JOY  32Q2   
(Ulysses  എന്ന ഇംഗ്്രീഷ്  
ജനാവലിളന് മലയാള പരിഭാഷ)

ളതക്കന് പാട്ടുകള്  
പാഠവം പഠനവം
ളപ്ാഫ.ളേ.പത്മകുമാരി 
ജകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി : തൃശ്ശൂര്, 2009. 
O32, 1PAD  P9   
(കവിതാ സമാഹാരം)

ജനജത്രാന്്രീലനം
ളക.ആര്.മ്രീര  
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2016. 
O32, 3MEE  Q6  
(ജനാവല്)

കല്ിത ഭവനങ്ങളം  
കല്ിത ഭൂപടങ്ങളം
ആനന്്  
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2018. 
O32, 6ANA:g  Q8  
(ജലഖനങ്ങള്)

പ്ദ്രീപന് പാമ്ിരികുന്നിളന്  
ജലഖനങ്ങള്
പ്ദ്രീപന് പാമ്ിരികുന്ന്  
ജകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി : തൃശ്ശൂര്, 2020. 
O32, 6PRA  R0 
(ജലഖനങ്ങള്)

ളപാതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണം  
പ്സക്ിയും പ്ാധാന്യവം
ളപ്ാഫ.സി.രവ്രീന്ദ്രനാഥ് 
തിങ്കള് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2019. 
T.212  32Q9  
(ജലഖനങ്ങള്)

തജപാഭൂമി  
ഉത്തരഖണ്്
എം.ളക.രാമചന്ദ്രന്  
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2018. 
U8.25  32Q8  
(യാത്രാവിവരണം)

ളക.ടി.എന്. ജകാട്ടൂര്  
എഴുത്തും േ്രീവിതവം
ടി.പി.രാേ്രീവന്   
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2014. 
O32, 3RAJ  Q4 
(ജനാവല്)

ഊര് കാവല്
സാറാ ജോസഫ്  
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2019. 
O32, 3SAR  Q9  
(ജനാവല്)

ളചങ്കിനാവിളന്  
ഇടിമുഴക്കങ്ങള്
എഡിറ്റര് : ആര്.ളക. ബിജുരാേ്   
പ്ണത ബുക് സ് : ളകാച്ചി, 2020. 
W691.212  32R0 
(ഒരു കാലത്തിളന് വിജമാചന വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങള്  
ജപറിയ നക് സല് സംഭാഷണങ്ങളളട 
സമാഹാരം)

സഹകരണ പ്സ്ാനം  
ഇന്നളല ഇന്ന് 
േി.മുരള്രീധരന് പിള്ള   
ളമന്ര് പബ്ിജക്കഷന്സ് : മാജവലിക്കര, 2021. 
XM  32R1 
(സഹകരണ ജമഖലയുളട ചരിത്രവം  
നടത്തിപെ് ര്രീതികളം പ്തിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം)

െനയഷോബൈഡിക്കൽ ൈഷോലിേ്യ സംസ് കര�ം :  
േിര്നദ്ശങ്ളുൈഷോയി പരിസ്ിതി സംെന്ിച്ച  

േിയൈസഭഷോ സൈിതി  
കകാവിഡ് മഹാമാരിയുന്െ പശ്ാത്ലത്ില് സുര്ിതമല്ാത് ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യ 

സുംസ് കരണും പാരിസ്ിതിക ന്പാതുജനാകരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് കാരണമാകുനെത് 
കണക്ിന്ലടുത്് അവ സുംസ് കരിക്കുനെതിനുള്ള പരിഹാരമാരഗ്ഗങ്ങള് മുകനൊട്ട് വച്ച് നിയമസഭയുന്െ  
പരിസ്ിതി സുംബന്ിച്ച സമിതി. സമിതി നെത്ിയ പഠനങ്ങളുന്െയുും നിഗമനങ്ങളുന്െയുും  അെിസ്ാന
ത്ില് തയോറാക്ി 2021 നവുംബര 9 ന് സഭയില് സമരപ്ിച്ച ഒനൊമത് റികപ്ാരട്ടിലാണ് ഇതു സുംബന്ിച്ച 
ശിപാരശകള് ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.  
     സുംസ്ാനന്ത്  എല്ാ ന്ഹല്ത്് ന്കയര യൂണിറ്റുകളുും  2016-ന്ല ബകയാ ന്മഡിക്ല് 
പരിപാലന ചട്ടും നെപ്ിലാക്ണന്മന്നുും ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യങ്ങള് ഉറവിെത്ില് തന്നെ 
തരും തിരിച്ച്  48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് സുംസ് കരിക്ാന് ഉതകുനെ തരത്ില് കൂടുതല് ന്പാതു മാലിനത്യ 
സുംസ് കരണ കകന്ദ്രങ്ങള് ആരുംഭിക്ണന്മന്നുും  സമിതി ശിപാരശ ന്ചയ്തു. സുംസ്ാനന്ത്  എല്ാ 
കമഖലകെിന്ലയുും ആശുപത്രികെില് ഇന്സിനികററ്റര സുംവിധാനും ഏരന്പ്ടുത്നെതിന് സരക്ാര 
കപ്രാത്സാഹനും നല്കണും,  കകാവിഡ് ചികിത്സാ കകന്ദ്രങ്ങെില് നിന്നുെെ മാലിനത്യങ്ങള് മറ്റ് മാലിനത്യങ്ങ
ളുമായി കലരാത് വിധത്ില് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കബാരഡുകള് പുറത്ിറക്ിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡ
പ്രകാരും സുംസ് കരിക്ണും, ഡിസ് ന്പന്സറികള്, മൃഗസുംര്ണ സ്ാപനങ്ങള്, ലകബാറട്ടറികള്, 
റിസരച്ച് സ്ാപനങ്ങള്, ന്മഡിക്ല്/രക്തദാനകത്യാമ്പുകള് എനെിവിെങ്ങെില് മാലിനത്യസുംസ് കരണും 
മാനദണ്ഡപ്രകാരമാകണാന്യനെ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കബാരഡ് കൃതത്യമായി പരികശാധന നെത്ി  
ഉറപ്് വരുത്ണന്മന്നുും സമിതി ശിപാരശ ന്ചയ്തു.
 കകരെ കസ്ററ്റ് ന്പാലയൂ്ന് കണ്കരൊള് കബാരഡിന്റെ റികപ്ാരട്ട് പ്രകാരും സുംസ്ാനന്ത് 2471 
ആകരാഗത്യപരിപാലന കകന്ദ്രങ്ങള്ക്്  ന്പാതുമാലിനത്യ സുംവിധാനത്ില് ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യും സുംസ് കരി
ക്ാനുള്ള അുംഗീകാരും ലഭിക്ാത്തിനാല് ഇത്രത്ിലള്ള എല്ാ കകന്ദ്രങ്ങളുും ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യസും
സ് കരണത്ിനുള്ള അുംഗീകാരകത്ാന്െ പ്രവരത്ിക്ണന്മന്നുും, ന്പാതുജനങ്ങളുന്െ ആശങ്യാണ് പല 
സ്ലങ്ങെിലും ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യ സുംസ് കരണ പ്ലാന്റുകള് സ്ാപിക്കുനെതിന് തെസ്മാകുനെത് 
അതിനാല് ന്പാതുജനങ്ങളുന്െ ആശങ് ദൂരീകരിക്കുനെതിനുള്ള ഒരു ന്പാതുസുംവിധാനും അെിയന്ര 
മായി സ്ാപിക്ണന്മന്നുും,  നൂതന സാകങ്തിക വിദത്യ ഉപകയാഗിച്ച് ആശുപത്രികെില് ഉപകയാഗിക്കുനെ 
പ്ലാസ്റിക്്, ഗ്ാസ്, ന്മറ്റല് തുെങ്ങിയവയുന്െ പുനരുപകയാഗ സാധത്യത പരമാവധി പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ണ
ന്മന്നുും സമിതി റികപ്ാരട്ട് ചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്നു. 
 സുംസ്ാനന്ത് മുഴുവന് ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യങ്ങളുും ശാസ്ത്രീയമായി സുംസ് കരിക്കുനെതി
നായി  ഇന്ത്യന് ന്മഡിക്ല് അകസാസികയ്ന്റെ കനതൃത്വത്ില് പാലക്ാെ് പ്രവരത്ിക്കുനെ IMAGE,  
ന്കാച്ചി അമ്പലകമട്ടിന്ല കകരെ എന്വികറാ ഇന്ഫ്ാസ്രെക്ച്ചര ലിമിറ്റഡ് (KEIL) എനെിവയുന്െ കസവനും 
പരമാവധി പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ണന്മന്നുും സമിതി നിരകദേശിച്ചു. മാലിനത്യ നിരമാരജ്ന പ്രക്രിയയില് 
ഏരന്പ്ട്ടിരിക്കുനെ സ്ാപനങ്ങളുന്െ പ്രവരത്നും ഏകകാപിപ്ിക്കുനെതിന് ബന്ന്പ്ട്ട വകുപ്പുകള് 
മുന്വക എടുക്ണന്മന്നുും  മാലിനത്യങ്ങള് കശഖരിക്കുനെ എല്ാ വാഹനങ്ങെിലും ജി.പി.എസ്. സുംവിധാനും 
ഏരന്പ്ടുത്നെതിനുള്ള നെപെി സ്വീകരിക്ണന്മന്നുും സമിതി ശിപാരശ ന്ചയ്തു. 
 കഹാമികയാ മരുന്നുകള് വിതരണും ന്ചയ്യുനെതിന് ഉപകയാഗിക്കുനെ കുപ്ികള് പല ആശുപ
ത്രികെിലും ന്കട്ടികിെക്കുനെതിനാല് ഇവ  നശിപ്ിക്കുനെതിന് എന്ന്ാന്ക് നെപെികള് സ്വീകരിക്ാന് 
കഴിയുന്മനെത് സുംബന്ിച്ച് പഠനും നെത്ി റികപ്ാരട്ട് ലഭത്യമാക്ണന്മന്നുും,  EPR (Extended  Producer 
Responsibility) കപാെിസി കരശനമായി ഈ കമഖലയില് നെപ്ിലാക്ണന്മന്നുും പ്രശ് നപരിഹാര
ത്ിന് ആകരാഗത്യവകുപ്് അെിയന്രമായി ഇെന്പെണന്മന്നുും സമിതി സരക്ാരികനാെ് ആവശത്യന്പ്ട്ടു.  
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ കബാരഡില് ആവശത്യത്ിനുള്ള സ്ിരും ജീവനക്ാരില്ാത്തിനാല് സ്ിരും 
ജീവനക്ാന്ര നിയമിക്കുനെതിന് അെിയന്ര നെപെികള് സ്വീകരിക്ണന്മന്നുും ശുചിത്വമി്നില് 
അസിസ്ററെ് കകാ-ഓരഡികനറ്റരമാരുന്െ ഒഴിവകള് നികത്നെതിനുള്ള നെപെികള് ത്വരിതന്പ്ടുത്
ണന്മന്നുും ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യും കനരിട്ട് വകകാരത്യും  ന്ചയ്യുനെ ന്താഴിലാെികള്ക്് സാുംക്ര
മികകരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക് സിന്, ഇന്്്വറന്സ് പരിര് എനെിവ നല്കിയിട്ടുകണ്ടാന്യന്നുും ത്വക്് 
കരാഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നുകണ്ടാ എന്നുും പഠനവികധയമാക്ി പരിഹാരമാരഗ്ഗങ്ങള് ഉള്ന്പ്ടുത്ി റികപ്ാരട്ട് 
ലഭത്യമാക്ണന്മന്നുും  സമിതി നിരകദേശിച്ചു.
 ബകയാ-ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യസുംസ് കരണ രുംഗത്് പ്രവരത്ിക്കുനെ ആകരാഗത്യ കകന്ദ്രങ്ങെിന്ലയുും 
ഏജന്സികെിന്ലയുും ജീവനക്ാരക്് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനും നല്കാന് ആകരാഗത്യകുടുുംബക്മും, പരിസ്ിതി 
എനെീ  വകുപ്പുകള് സമയബന്ിതമായി നെപെി സ്വീകരിക്ണന്മന്നുും  ബകയാ ന്മഡിക്ല് മാലിനത്യങ്ങ
ളുന്െ ദീരഘകാല മാകനജ് ന്മറെ് ല്ത്യമിട്ട്  ഓകരാ ആകരാഗത്യകകന്ദ്രത്ിലും ഒരു ന്ഹല്ത്് ന്കയര കവസ്റ് 
മാകനജ് ന്മറെ് കമിറ്റി രൂപീകരിക്ണന്മന്നുും, ഇവയ്ക് കവണ്ട സഹായും നല്കുനെതിനായി പ്രാകദശിക, 
ജില്ാ, സുംസ്ാന തലങ്ങെില് സകപ്ാരട്ട് ആന്ഡ്  സൂപ്രവവസിുംഗ് കമിറ്റികള്ക്് രൂപും നല്കുനെതിന് 
സരക്ാര നെപെി സ്വീകരിക്ണന്മന്നുും സമിതി ശിപാരശ ന്ചയ്തു. ബകയാന്മഡിക്ല് മാലിനത്യങ്ങെില് 
നിനെ് സുംസ്ാനന്ത് മുക്തമാക്കുനെതിന് പരിസ്ിതി, ആകരാഗത്യകുടുുംബക്മും, തകദേശസ്വയുംഭരണും 
എനെീ വകുപ്പുകളുന്െ ഏകകാപനും കൂടുതല് ശക്തമാക്ണന്മന്നുും സമിതി ആവശത്യന്പ്ട്ടു.
 ഇ.ന്ക.വിജയന് എും.എല്.എ. അദ്ധത്യ്നായ സമിതിയില് സാമാജികരായ പി.ന്ക.ബ്ീര, 
എല്കദാസ് പി.കുനെപ്ിള്ളില്, കജാബ് വമക്ിള്, ലികറൊ കജാസഫ്, െി.ഐ.മധുസൂദനന്, ന്ക.ഡി.
പ്രകസനന്, യു.പ്രതിഭ, സജീവ് കജാസഫ് എനെിവര അുംഗങ്ങൊണ്.

കകാഴികക്ാെ് ജില്യിന്ല നാദാപുരും നിയമസഭാ മണ്ഡലന്ത്  
തുെരച്ചയായി മൂനൊും തവണയുും പ്രതിനിധീകരിക്കുനെ  
സാമാജികനാണ് ഇ.ന്ക. വിജയന്.  
 പതിമൂനൊും കകരെ നിയമസഭയില് റൂള്സ് കമിറ്റി, ഹൗസ് 
കമിറ്റി,  സബ്ജ്് കമിറ്റി IX എനെിവയില് അുംഗമായിരുനെ ഇ.ന്ക. 
വിജയന് പതിനാലാും കകരെ നിയമസഭയില് സ്ത്രീകളുന്െയുും രൊ
ന്സ് ന്ജറെറുകളുന്െയുും കുട്ടികളുന്െയുും ഭിനെകശ്ിക്ാരുന്െയുും ക്മും 
സുംബന്ിച്ച സമിതിയിലും ഹൗസ് കമിറ്റിയിലും സബ്ജ്് കമിറ്റി IX 
ലും അുംഗമായിരുന്നു. പതിനഞ്ാും കകരെ നിയമസഭയുന്െ പരിസ്ിതി 
സുംബന്ിച്ച  സമിതിയുന്െ  ന്ചയരമാനുും കലാക്ല് ഫണ്ട് അക്ൗണ്ട് സ് 
കമിറ്റി, സബ്ജ്് കമിറ്റി VIII എനെിവയിന്ല അുംഗവമാണ്.
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1992 ല് രൂപീകരിക്ന്പ്ട്ട, കകരെ നിയമസഭയുന്െ 
പരിസ്ിതി സുംബന്ിച്ച സമിതി സുംസ്ാനും 

കനരിടുനെ വിവിധ പാരിസ്ിതിക പ്രശ് നങ്ങള് 
സുംബന്ിച്ച് ഗൗരവകരമായ വിലയിരുത്ല് നെ
ത്നെതിലൂന്െയുും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള് എടു
ക്കുനെതിലൂന്െയുും കാതലായ പാരിസ്ിതിക വി്യ 
ങ്ങെികലക്് സരക്ാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ്ണിക്കുനെ 
തിനുും പരിഹാരമാരഗ്ഗങ്ങള് നിരകദേശിക്കുനെതിനുും 
ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സമിതി മുന്പാന്ക സമരപ്ിക്ന്പ് 
ടുനെ നികവദനങ്ങെില് ഭൂരിഭാഗവും സുംസ്ാനന്ത് 
നദികളുും തണ്ണീരത്െങ്ങളുും ജലാശയങ്ങളുും പുഴകളുും 
കനരിടുനെ മലിനീകരണ പ്രശ് നങ്ങള്, സുംസ്ാനത്് 
ഉെനീെും അനധികൃതമായി പ്രവരത്ിക്കുനെ പാറ ക്വാറി 
കള്/ക്ര്ര യൂണിറ്റുകള് മൂലും ഉണ്ടാകുനെ പാരിസ്ിതിക 
പ്രശ് നങ്ങള്, വികനാദസഞ്ാര/തീരതാെന കകന്ദ്ര 
ങ്ങള് കകന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടാകുനെ മലിനീകരണപ്രശ് ന
ങ്ങള് തുെങ്ങിയവന്യ സുംബന്ിച്ചാണ്. ഇത്രും 
വി്യങ്ങള് കൂൊന്ത കാലാകാലങ്ങെിലണ്ടാകുനെ 
പാരിസ്ിതിക പ്രശ് നങ്ങള്  സമിതി പഠനവികധയമാ
ക്കുകയുും സ്വതന്ത്രപഠന റികപ്ാരട്ടുകള് നിയമസഭയില്  
സമരപ്ിക്കുകയുും ന്ചയ്തുവരുന്നുണ്ട്. 2018 ന്ല 
'നൂറ്റാണ്ടിന്ല പ്രെയും' സുംബന്ിച്ച് സമിതി പഠനും 
നെത്കയുും അതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്കള് 
സന്ദരശിച്ച് പ്രെയ ബാധിതര, പ്രെയ ദുരന്ത്ിന് 
സാ്ിയായവര, ന്പാതുജനങ്ങള്, പരിസ്ിതി പ്രവരത് 
കര, ഉകദത്യാഗസ്ര, പത്രപ്രവരത്കര എനെിവരില് 
നിന്നുും ന്തെിന്വടുപ്് നെത്കയുും 2019 ജൂവല 4 ാും 
തീയതി ഇത് സുംബന്ിച്ച റികപ്ാരട്ട് സഭയില് സമരപ്ി 
ക്കുകയുും ന്ചയ്തിരുന്നു. റികപ്ാരട്ടില് ഇനി ഒരു പ്രെയും 
ഉണ്ടാകാതിരിക്ാനുും ഒരു പക് ഉണ്ടായാല് ജീവഹാനി 
ഉണ്ടാകാത് തരത്ിലള്ള മുന്കരുതല് എടുക്കുനെതി
നുമുള്ള നെപെികള് സുംബന്ിച്ചുള്ള ശിപാരശകളുും 
ഉള്ന്ക്ാള്ളിച്ചിരുന്നു. റികപ്ാരട്ടിന്ല ശിപാരശകള് 
പലതുും സരക്ാര വകുപ്പുകള് നെപ്ിലാക്ിവരുനെ 
തില് ഇകപ്ാഴന്ത് സമിതി ന്ചയരമാന് എനെ നിലയില് 
ഞാന് സുംതൃപ്നാണ്.
 ഇനെ് കകരെും കനരിടുനെ ഗുരുതരമായ കാലാ 
വസ്ാ വത്യതിയാനത്ിന് പാറ ക്വാറികള് കാരണമാ
കുന്നുകണ്ടാ എനെത് സുംബന്ിച്ച് പഠനും നെത്ന്മനെ് 
നമ്മുന്െ വത്യവസായ മന്ത്രി നിയമസഭയില് അറിയിച്ചത് 
വെന്ര അഭിനന്ദനാരഹമാണ്.  2019-21 കാലയെവിന്ല 
സമിതി കമല്വി്യും സുംബന്ിച്ച് പഠനും നെത്നെതി
നായി വിവിധ ജില്കെിന്ല പാറ  ക്വാറികള് സന്ദരശി
ക്കുകയുും വിവരങ്ങള് കശഖരിക്കുകയുും ന്ചയ്തതിന്റെ 
അെിസ്ാനത്ില് ഒരു സ്വതന്ത്രപഠന റികപ്ാരട്ട് 2020 
ആഗസ്റ് 24 ന് സഭയില് സമരപ്ിച്ചിരുന്നു. റികപ്ാരട്ടിന്ല 
ശിപാരശകള് നെപ്ാക്ാന് സരക്ാര ആരജ്വും 
കാണിച്ചാല് പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങെില് നിന്നുും നമുക്് 
ഏന്റക്കുന്റ സുംര്ണും ഉണ്ടാകുന്മനെ് വിശ്വസി 
ക്കുന്നു. സ് കൂള്, കകാകെജ് തലങ്ങെിന്ല പാഠത്യപദ്ധതി 
യില് പാരിസ്ിതിക വി്യങ്ങള് ഉള്ന്പ്ടുത്ി വി
ദത്യാരതികെില് പാരിസ്ിതിക അവകബാധും സൃഷ്ടിച്ച് 
പരിസ്ിതി സൗഹാരദേമാനസികാവസ്യികലക്് 
അവന്ര നയികക്ണ്ടതിന്റെ ആവശത്യകത കബാധത്യന്പ്
ടുത്നെതിനായി പരിസ്ിതി കമിറ്റി ഒരു സ്വതന്ത്ര പഠന 
റികപ്ാരട്ട് നിയമസഭയില് സമരപ്ിച്ചിരുന്നു. 

 കകരെത്ിന്ല നദികളുും പുഴകളുും ജലാശയ 
ങ്ങളുും തണ്ണീരത്െങ്ങളുും മലിനന്പ്ടുനെതുമായി ബന് 
ന്പ്ട്ട നികവദനങ്ങെികന്ല് സമിതി വിശദമായ പഠനും 
നെത്ിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ന്പ്ട്ട് ഭാരതപ്പുഴയു
ന്െ മലിനീകരണപ്രശ് നങ്ങള്, കവമ്പനാെ് കായല്,  
ന്വള്ളായണിക്ായല് സുംര്ണും എനെിവ സുംബ 
ന്ിച്ച് സമിതി വിവിധ കാലയെവകെില് സഭയില് 
റികപ്ാരട്ടുകള് സമരപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമരകശ്രിചുരും 
കനരിടുനെ മലിനീകരണ പ്രശ് നങ്ങള്, ന്പാതുകമഖലാ 
സ്ാപനമായ ചവറ ന്ക.എും.എും.എല്, ആലപ്ാന്ട്ട 
കരിമണല് ഖനനും എനെിവ സൃഷ്ടിക്കുനെ പാരിസ്ിതിക 
പ്രശ് നങ്ങള്, ശബരിമല തീരതാെനും, മൂനൊര, 
പുതുവവപ്ിനിന്ല ഐ.ഒ.സി. പ്ലാറെ് എനെിവയുമായി 
ബന്ന്പ്ട്ട പരിസ്ിതി പ്രശ് നങ്ങള് തുെങ്ങി സുംസ്ാന 
ത്ിന്റെ വിവിധ പ്രകദശങ്ങെിന്ല പരിസ്ിതി, മലിനീ 
കരണ പ്രശ് നങ്ങള് സുംബന്ിച്ചുും സുംസ്ാനും കനരിട്ട 
'ഓഖി'  ചുഴലിക്ാറ്റ് സുംബന്ിച്ചുും സമിതി റികപ്ാരട്ടുകള് 
തയോറാക്ി പരിഹാര നിരകദേശങ്ങള് സമരപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 ഞാന് അദ്ധത്യ്നായ നിലവിന്ല പരിസ്ിതി 
സമിതി കകാവിഡ്19 മഹാമാരിയുന്െ പശ്ാത്ല
ത്ില് സുംസ്ാനന്ത് ബകയാന്മഡിക്ല് കവസ്റ് 
മാകനജ് ന്മറെ്  സുംബന്ിച്ച് ഒരു റികപ്ാരട്ട് 2021 
നവുംബര 9 ന് സഭയില് സമരപ്ിച്ചു. സുര്ിതമ
ല്ാത് ബകയാന്മഡിക്ല് മാലിനത്യസുംസ് കരണും 
വഴി സുംജാതമാകുനെ പരിസ്ിതി മലിനീകരണവും 
ന്പാതുജനാകരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങളുും മൂലും കലാകജനസുംഖത്യ
യുന്െ പകുതികയാെും വിവിധ രീതിയിലള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള് 
അനുഭവിക്കുന്നുന്വനെ് പഠനങ്ങള് പറയുന്നു.  മാരകമായ 
പകരച്ചവത്യാധികള് മൂലമുണ്ടാകുനെ മരണത്ിന്റെ ഒരു 
പ്രധാന കാരണമായി സുര്ിതമല്ാത് ആശുപത്രി 
മാലിനത്യസുംസ് കരണും മാറിയിട്ടുണ്ട് എനെ വസ്തുത 
കണക്ിന്ലടുക്കുകമ്പാള് ഈ വി്യും പ്രാധാനത്യമരഹി
ക്കുനെതാണ്.
 പരിസ്ിതി ചട്ടങ്ങള് കാറ്റില്പ്റത്ി മാന
ദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്ാന്ത ആശുപത്രി, ന്മഡിക്ല് 
മാലിനത്യങ്ങള് കുന്നുകൂട്ടിയിടുനെ സാഹചരത്യും അപകെ 
കരവും ഗുരുതരമായ പ്രതത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ാന് 
കപാനെതുമാന്ണനെ് പ്രകതത്യകും പറകയണ്ടതില്കല്ാ. 
ഇത്രും സ്ലങ്ങളുന്െ സമീപപ്രകദശങ്ങെിന്ല അന്രീ 
്വും കുെിന്വള്ളവും ഭൂഗരഭജലവും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളുും 
മലിനമാക്ന്പ്ടുകയുും ഇത്രും മാലിനത്യവമായി 
സമ്പരക്ത്ില് വരുനെ ആളുകന്െയുും പ്ിമൃഗാദി 
കന്െയുും കരാഗികളുും കരാഗവാഹകരുമാക്ാന് ഇെയാ 
ക്കുകയുും ന്ചയ്യുും. കകരെും കപാന്ല ജനസാന്ദ്രതകയറിയ 
ഒരു പ്രകദശത്് ഇത്രത്ിലള്ള സാഹചരത്യും ആപല്ക് 
രമായിരിക്കുും എനെതില് സുംശയമില്.
 ആശുപത്രികള്, ലകബാറട്ടറികള്, ബകയാ ന്മഡി 
ക്ല് റിസരച്ച് സ്ാപനങ്ങള്, കമാരച്ചറികള്, ്ഡ് 
ബാങ്കുകള്, കനഴ് സിുംഗ് കഹാമുകള്, മൃഗാശുപത്രി
കള് മുതലായവയായിരുന്നു അടുത് കാലും വന്ര 
ബകയാന്മഡിക്ല് മാലിനത്യങ്ങളുന്െ പ്രധാന കരോത
സ്സുകന്െങ്ില് കകാവിഡ്19 മഹാമാരി കലാകന്മമ്പാടുും 
വത്യാപിച്ചകതാന്െ കകാവിഡ് രെീറ്റ് ന്മറെ് ന്സറെറുകള്, 
വാക് സികന്ന് കത്യാമ്പുകള്, ന്ഡാമിസിലറി ന്കയര 
ന്സറെറുകള് തുെങ്ങിയവയുും കൂെി ഈ ഗണത്ില് 
ഉള്ന്പ്ട്ടു.  ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒറ്റത്വണ ഉപകയാ

ഗിച്ചുകപ്ികക്ണ്ട വവറസ് പ്രതികരാധ സാമഗ്രിക
ളുന്െയുും ഉപകരണങ്ങളുന്െയുും കൂമ്പാരങ്ങള് കലാക
ന്മമ്പാടുമുണ്ടായതുകപാന്ല നമ്മുന്െ രാജത്യത്മുണ്ടായി.  
ഇക്ാരത്യത്ില് നമ്മുന്െ സുംസ്ാനത്ിന്റെ സ്ിതിയുും 
വിഭിനെമല്.
 ഈ പശ്ാത്ലത്ിലാണ് ഈ വി്യത്ിന്റെ 
കാലിക പ്രസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  ബന്ന്പ്ട്ട വകുപ്പുകളു
മായുും ഏജന്സികളുമായുും വിവിധ തലങ്ങെില് സമിതി 
ആശയവിനിമയും നെത്ിയത്.  സമിതി കയാഗങ്ങെില് 
ഉരുത്ിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളുന്െയുും അഭിപ്രായങ്ങളുന്െ യുും  
നിഗമനങ്ങളുന്െയുും ന്വെിച്ചത്ില് പതിനഞ്ാും കകരെ  
നിയമസഭയുന്െ മൂനൊും സകമെനകാലയെവില് 2021  
നവുംബര 9 ന് സമിതി സുംസ്ാനന്ത് ബകയാ 
ന്മഡിക്ല് കവസ്റ് മാകനജ് ന്മറെ് സുംബന്ിച്ച റികപ്ാരട്ട് 
നിയമസഭയില് സമരപ്ിച്ചു.
 സുംസ്ാനന്ത് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപ 
നങ്ങളുന്െ തനത് ഫണ്ടിന്റെയുും പ്ലാന് ഫണ്ടിന്റെയുും 
സിുംഹഭാഗവും മാലിനത്യ നിരമാരജ്നത്ിനായി ന്ച
ലവഴിക്കുന്നുന്ണ്ടങ്ിലും പലയിെങ്ങെിലും കാണുനെ മാ
ലിനത്യകൂമ്പാരങ്ങള് കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി സുംസ് കരി 
ക്ാന് ശക്തമായ നെപെികള് ആവശത്യമാന്ണനെ് 
കരുതുന്നു. ആകരാഗത്യരുംഗത്് മുന്പന്ിയിലള്ള നമ്മുന്െ  
സുംസ്ാനത്് മറ്റുെെവരക്് മാതൃകയാക്ാന് കഴിയുനെ 
വിധും മാലിനത്യസുംസ് കരണത്ില് നാും ഇനിയുും മുകമ്പാട്ട്  
കപാകകണ്ടതുണ്ട്. 'എന്റെ മാലിനത്യും എന്റെ ഉത്രവാദി
ത്ും'  എനെ സകന്ദശും പരമാവധി ജനങ്ങെികലയ് ന്ക് 
ത്ിച്ച് അവകബാധും സൃഷ്ടിക്കുനെതില് മാധത്യമ 
ങ്ങള്ക്കുും, ഉകദത്യാഗസ്സുംവിധാനങ്ങള്ക്കുും ഈ 
രുംഗന്ത് വിദഗ്ദ്ധരക്കുും സനെദ്ധ സുംഘെനകള്ക്കുും 
സുപ്രധാന പങ്് വഹിക്ാനുന്ണ്ടന്നുമാണ് ഞാന് അദ്ധത്യ
്നായ പരിസ്ിതി കമിറ്റിയുന്െ അഭിപ്രായും.
 സരക്ാരിന്റെകയാ, ന്പാതുസമൂഹത്ിന്റെകയാ  
ശ്രദ്ധയില്ന്പ്ൊത്തുും എനൊല് സുംസ്ാനത്ിന്റെ   
പാരിസ്ിതിക സുസ്ിരതയ്ക്  ആവശത്യവമായ നിരവധി 
പാരിസ്ിതിക വി്യങ്ങള് ഏന്റ്റടുത്് സരക്ാരിന്റെ 
ശ്രദ്ധയില്ന്പ്ടുത്നെതിനുും ആവശത്യമായ ഇെന്പെ 
ലകള് ഉറപ്ാക്കുനെതിനുും സമിതി തുെക്മിട്ടിട്ടുണ്ട്. 
സുംസ്ാനന്ത് കാവകളുന്െ സുംര്ണും, അഷ്ടമുെി 
ക്ായലിന്ല ജലത്ിന്റെ ഗുണനിലവാരും, ഇ.ന്ക.
കനാലിന്റെ കശാചനീയാവസ്, കെമ്പ്രയാറിന്റെ സുംര 
്ണും എനെിവ അവയില് ചിലത് മാത്രും. കാലാവസ്ാ 
വത്യതിയാനും നമ്മുന്െ സുംസ്ാനന്ത് എത്രകത്ാെും 
ബാധിക്കുന്നു എനെ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ിതിക 
വി്യവും കമിറ്റിയുന്െ പരിഗണനയിലാണ്. കകാവിഡ്  
മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കുനെ പ്രതിസന്ികള്ക്ിെയിലും  
സുംസ്ാനും കനരിടുനെ വിവിധ പാരിസ്ിതിക പ്രശ് ന 
ങ്ങള് വകകാരത്യും ന്ചയോനാകുന്മന്നുും അപ്രകാരും 
സഭയില് സമരപ്ിക്കുനെ സമിതിയുന്െ പഠന റികപ്ാരട്ടു
കെിന്ല ജനകീയമുഖമുള്ള ശിപാരശകള് സരക്ാരിന് 
സമയബന്ിതമായി നെപ്ാക്ാനാകുന്മന്നുമാണ് 
കമിറ്റി പ്രതത്യാശിക്കുനെത്.

C.sI. hnPb³, Fw.FÂ.F.

(പതിനഞ്ാും  കകരെ  നിയമസഭയിന്ല 
പരിസ്ിതി സുംബന്ിച്ച കമിറ്റി 
ന്ചയരമാനാണ് കലഖകന്)
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നിയമനിര്മ്ാണത്തിളന് 
അടിയന്ര സാഹചര്യം

ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് വഴിതുറക്കുജമ്ാള്...

നിയമനിരമാണ സഭകള് സകമെിക്ാതിരി
ക്കുകയുും എനൊല് അെിയന്രമായി നിയ

മനിരമാണും ആവശത്യമായി വരികയുും ന്ചയ്യുനെ 
സന്ദരഭങ്ങെില് മന്ത്രിസഭയുന്െ ശിപാരശ 
പ്രകാരും രാഷ്ടപതി അഥവാ ഗവരണര വിെും
ബരന്പ്ടുത്നെ നിയമമാണ് ഓരഡിനന്സ്. 
ഓരഡിനന്സ്  എനെ വാക്ിന്റെ ഉത്ഭവും 
'ഓരഡിനയര' എനെ ലാറ്റിന് വാക്ില് നിനൊണ്. 
ഓരഡിനന്സ്  പ്രഖത്യാപിക്കുക എനെത് ഇന്ത്യന് 
ഭരണഘെന അനുകച്ദും 123 പ്രകാരും രാഷ്ട
പതിക്കുും അനുകച്ദും 213 പ്രകാരും സുംസ്ാന 
ഗവരണരക്കുും നല്കിയിട്ടുള്ള നിയമ നിരമാണ 
അധികാരമാണ്. 1935 ന്ല ഗവണ്ന്മറെ് ഓഫ് 
ഇന്ത്യ ആക്റില് ഗവരണര ജനറലിന് ഓരഡി 
നന്സുകള് പുറന്പ്ടുവിക്ാനുള്ള അധികാരന്ത്
ക്കുറിച്ച് പരാമരശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇകത ആക്റില് ഭരണ 
കൂെത്ിന് ഓരഡിനന്സുകളുന്െ അനുമതി  
നിക്ധിക്കുനെതിനുള്ള അധികാരന്ത് കുറിച്ചുും 
വിവരിക്കുന്നു. ഭരണഘെനയുന്െ അനുകച്ദും 213 
(2) പ്രകാരും ഗവരണര പ്രഖത്യാപിക്കുനെ ഓരഡി 
നന്സുകള്ക്് ഒരു ആക്റിന്റെ പ്രാബലത്യും ഉണ്ടായി
രിക്കുനെതാണ്. ഓരഡിനന്സ് പുറന്പ്ടുവിച്ചതിന് 
കശ്ും വരുനെ നിയമസഭാ സകമെനും ആരുംഭിച്ച് 
ആറ് ആഴ്ചയ്കകും (42 ദിവസും) ഓരഡിനന്സിന് 
പകരമുള്ള ബില് നിയമസഭ പാസാകക്ണ്ടതാണ്.
 അനിവാരത്യഘട്ടത്ില് മന്ത്രിസഭയുന്െ 
ശിപാരശയുന്െ അെിസ്ാനത്ില് പുറന്പ്ടുവി
ക്കുനെ ഓരഡിനന്സുകള് മന്ത്രിസഭയുന്െ തന്നെ 
ശിപാരശകയാന്െ ഗവരണരക്് ഏതു സമയത്ും 
പിന്വലിക്ാവനെതാണ്. ഓരഡിനന്സുകള് 
പുറന്പ്ടുവിക്ാനുള്ള ഗവരണറുന്െ അധികാരും 
സഭയില് പലകപ്ാഴുും ചരച്ചാവി്യമായിട്ടുണ്ട്. 
ഗവരണര ഓരഡിനന്സ് പുറന്പ്ടുവിക്കുനെത് 
സരക്ാരിന്റെ നിരകദേശപ്രകാരമാന്ണനെിരിന്ക് 
ധനപരമായ വി്യങ്ങള് സഭയുന്െ പരിഗണന 
കൂൊന്ത ഓരഡിനന്സുകൊയി പുറന്പ്ടുവിക്കു
കമ്പാള് വെന്രകയന്റ വിമരശനങ്ങള് ഭരണകൂെും 
കനരിൊറുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ധനപരമായ 
വി്യങ്ങള് സുംബന്ിച്ച ഓരഡിനന്സുകള്  
പുറന്പ്ടുവിക്ാന് ഇെയാക്ിയ അനിവാരത്യ സാഹ 
ചരത്യങ്ങള് വെന്ര കൃതത്യതകയാന്െ പഠനവികധയ
മാകക്ണ്ടതാണ്.
 കുറഞ്ഞ സമയത്ിനുള്ളില് ഓരഡി 
നന്സുകള് വഴി നിയമനിരമാണും നെത്നെത് 
ശരിയായ കീഴ് വഴക്മന്ല്നെ് പലകപ്ാഴുും നിരീ്ി
ക്ന്പ്ട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ന്നഹ് റുവും ആദത്യ 
സ്ീക്ര ജി.വി.മാവ് ലങ്ാറുും തമിലള്ള കത്ിെപാ
ടുകള് ഇതിന്ന സാ്ത്യന്പ്ടുത്ന്നു. ഒഴിവാക്ാന് 
കഴിയാത് സാഹചരത്യങ്ങെില് അസാധാരണ 
സന്ദരഭത്ില് മാത്രും ഉപകയാഗിക്ാവനെ ഒരു  
ആയുധമാണ് ഓരഡിനന്സ് എനെിരിന്ക് സഭ 
സകമെിക്ാന് കനാട്ടീസ് നല്കുകകയാ തീയതി 
തീരുമാനിക്കുകകയാ ന്ചയ്ത കശ്ും ഓരഡിന
ന്സുകള് പുറന്പ്ടുവിക്കുനെത് അനുചിതമാ 
ന്ണനെ വിമരശനവും പലകപ്ാഴുും ഉയരന്നു 
വരാറുണ്ട്. ഓരഡിനന്സിലൂന്െ ന്കാണ്ടുവരുനെ 
നിയമകമാ, നിയമ കഭദഗതികയാ ആവശത്യമിന്ല്
നെ് കബാധത്യന്പ്ടുനെപ്ും ആ ഓരഡിനന്സ് 
പിന്വലിക്കുനെതിനായി റിപ്ീലിുംഗ് ഓരഡിനന്സ് 
പുറന്പ്ടുവിക്ാവനെതാണ്.      

 അെിയന്രഘട്ടങ്ങെില് പുറന്പ്ടുവി
ക്കുനെ ഓരഡിനന്സുകള്ക്് പകരും സഭയില് 
ന്കാണ്ടുവരുനെ ബില്ാണ് ഓരഡിനന്സ് 
റീന്പ്ലയിസിങ് ബില്. ഇത് ഓരഡിനന്സ് പുറ
ന്പ്ടുവിച്ച കശ്ും വരുനെ ആദത്യ സകമെനും തുെങ്ങി 
ആറാഴ്ചയ്കകും (42 ദിവസും) പാസാക്ണും. അല്ാ
ത്പ്ും ഓരഡിനന്സ് കാലഹരണന്പ്ട്ടതാ
യി കണക്ാക്കുനെതാണ്. ഓരഡിനന്സുകള്ക്് 
പകരമായ ബില്ലുകള് സഭയില് അവതരിപ്ിക്കു
കമ്പാള് ഓരഡിനന്സുകള് മുകഖന അെിയന്
രമായി നെകത്ണ്ടിയിരുനെ നിയമനിരമാണ 
സാഹചരത്യും പ്രതിപാദിക്കുനെ ഒരു പ്രസ്ാവന 
കൂെി ബില്ികനാന്ൊപ്ും സഭയുന്െ കമശപ്പുറത്് 
വയ് കക്ണ്ടതാണ്. ഓരഡിനന്സിന് പകരമുള്ള 
ബില് ന്താട്ടടുത്വരുനെ സകമെനത്ില് 
തന്നെ പാസാക്ി ന്കാള്ളണന്മനെില്. ആദത്യ 
സകമെനത്ില് പാസാക്ാന് കഴിയാത്പ്ും 
ന്താട്ടടുത് സകമെനത്ില് പാസാക്ാവനെ
താണ്. നിയമസഭാസകമെന തീയതി മുതലള്ള 
42 ദിവസന്ത് കാലയെവില് ബില് പാസ്ാക്
ണന്മകനെയുള്ളൂ. ഓരഡിനന്സിന് പകരമുള്ള 
ബില് സകമെന കാലാവധി അവസാനിക്കുനെ
തിന് മുന്പ് പാസ്ാക്ാന് കഴിയാന്ത വനൊല് 
സമാന വകുപ്പുകള് ഉള്ന്പ്ടുത്ി ഓരഡിനന്സ് 
വീണ്ടുും വിെുംബരും ന്ചയോവനെതുും സഭ പിനെീെ് 
സകമെിക്കുകമ്പാള് പകരമുള്ള ബില് പാസ്ാക്ാ
വനെതുമാണ്. 

 ഓരഡിനന്സിന് പകരമുള്ള ബില് 
അവതരിപ്ിക്കുനെ കവെയില് ഏന്താരുംഗത്ിനുും 
ഓരഡിനന്സ് നിരാകരണ പ്രകമയും അവതരിപ്ി
ക്ാവനെതാണ്. നിരാകരണ പ്രകമയും ഒരുംഗത്ി
നുമാത്രും അവതരിപ്ിക്ാനുും സുംസാരിക്ാനുും 
അവസരും നല്കുനെ രീതി 1986 മുതലാണ് കകരെ 
നിയമസഭയില് ആരുംഭിച്ചത്. സാധാരണഗതി
യില് പ്രതിപ് അുംഗമാണ് ഓരഡിനന്സ് 
നിരാകരണ പ്രകമയും അവതരിപ്ിക്കുനെത്. 
എനൊല് 1967 ല് 1966 ന്ല എസ്മ ഓരഡിനന്സ് 
കാലാവധി അവസാനിക്കുനെതിന് മുന്പ് 
പിന്വലിക്ാന് തീരുമാനിച്ചതിനാല് സരക്ാര 
നിരാകരണ പ്രകമയും അവതരിപ്ിക്കുകയുും സഭ 
അത് അുംഗീകരിക്കുകയുും ന്ചയ്തിരുന്നു. 
 നിയമസഭയില് ചരച്ച ന്ചയ്ത് നിയമ 
നിരമാണും നെത്ക എനെ അെിസ്ാനതത്വ 
ത്ില് നിനെ് വത്യതിചലിച്ച് നിയമസഭന്യ മറികെനെ് 
ബയൂകറാക്രസി നെത്നെ നിയമനിരമാണ പ്രക്രിയ 
സുപ്രീുംകകാെതിയുന്െ വിമരശനത്ിന് വികധയ
മായിട്ടുണ്ട്. അെിയന്ര ഘട്ടങ്ങെില് ഗവരണര 
പുറന്പ്ടുവിക്കുനെ ഓരഡിനന്സ് അടുത് നിയ
മസഭാസകമെനും ആരുംഭിച്ച് നിശ്ിത സമയ
ത്ിനുള്ളില് സഭാതലത്ില് വരണന്മന്നുള്ള 
ഭരണഘെനാവത്യവസ് അവഗണിച്ചുന്കാണ്ട് 
ഓരഡിനന്സുകള് ആവരത്ിച്ച് വിെുംബരന്പ്
ടുത്നെത് സരക്ാരിന്റെ അധികാരപരിധിയുന്െ 
ലുംഘനന്മനെ് സുപ്രീുംകകാെതി നിരീ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 കകരെത്ില് ആദത്യമായി ഓരഡിനന്സ് 
പുറന്പ്ടുവിച്ചത് 1957 ഏപ്രില് 11 ന് കുെിന്യാഴി 
പ്ിക്ലിന്നതിന്രയുള്ള 'The Kerala Stay 
of Eviction Proceedings Ordinance 1957' 
ആയിരുന്നു. ഇത് 1957 ന്ല ഒനൊമത് ആ്ായി 
നിലവില് വരികയുും ന്ചയ്തു. പതിനഞ്ാും 
കകരെ നിയമസഭയുന്െ മൂനൊും സകമെനത്ില് 
നിലവിലള്ള 34 ഓരഡിനന്സുകള്ക്് പകരമുള്ള 
ബില്ലുകൊണ് പാസാക്ി കകരെ നിയമസഭ 
മാതൃകയായത്. ആവരത്ിച്ച് ഓരഡിനന്സു
കള് പുറന്പ്ടുവിക്കുനെത് സുംബന്ിച്ച് രണ്ടാും 
സകമെനത്ില് അുംഗങ്ങള് ഉനെയിച്ച ക്രമ 
പ്രശ് നത്ിന് ഓരഡിനന്സിന് പകരമുള്ള നിയ
മനിരമാണത്ിനായി ഒക് കൊബര, നവുംബര 
മാസങ്ങെില് സഭ കചരുനെതാന്ണനെ് സ്ീക്ര 
റൂെിുംഗ് നല്കിയതിന്ന തുെരനൊണ് ഓരഡി 
നന്സിനുപകരും നിയമനിരമാണും നെത്നെതി
നായി നിയമസഭ പ്രകതത്യക സകമെനും കചരനെത്.
 ജനാധിപതത്യും അതിന്റെ പൂരണ്ണമായ 
അരതത്ില് പ്രവരത്ിക്ണന്മങ്ില്  നിയമ
നിരമാണും ഓരഡിനന്സുകെിലൂന്െയല്, മറിച്ച് 
നിയമസഭയില് ചരച്ചയ്ക് വികധയമായി കവണും 
നെകത്ണ്ടന്തനെ് ന്പാതുവായി അുംഗീകരിക്
ന്പ്ട്ടതാന്ണങ്ില് കൂെി അെിയന്രഘട്ടങ്ങെില് 
സാഹചരത്യങ്ങളുന്െ അനിവാരത്യത കണക്ിന്ലടു
ക്കുകമ്പാള്  ഓരഡിനന്സുകള് നിയമനിരമാണ 
ത്ില് മാറ്റിനിരത്ാന് കഴിയാത് പ്രക്രിയയാണ്.
തയോറാക്ിയത് :  
അജികമാന് സി.,  
അസിസ്ററെ് ന്സ്ന് ഓഫീസര

ജനാധിപത്യം 
അതിലറെ പൂര്ണ്ണമായ 
അര്ത്ഥത്ില് പ്രവര്ത്ി
ക്കണലമങ്ില്  നിയമ
നിര്മാണയം ഓര്്ി
നന്സുകളിലൂലെയല്ല, 
മറിച്ച് നിയമസഭയില് 
ചര്ച്യ്കച് വിധധയമായി 
ധവണയം നെധത്ണ്ടലതന്ച് 
ലപാതുവായി അയംഗീക
രിക്കലപെട്ടതാലണങ്ില് 
കൂെി അെിയന്തരഘട്ടങ്ങ
ളില് സാഹചര്ങ്ങളുലെ 
അനിവാര്ത കണക്കി
ലൈടുക്കുധ്ാള്  ഓര്്ിന
ന്സുകള് നിയമനിര്മാ
ണത്ില് മാറ്ിനിര്ത്ാന് 
കഴിയാത് പ്രക്ിയയാണച്.

'ഓര്ഡിനന്സുകള് പുറളപെടുവിക്കുന്നത് തികച്ം 
േനാധിപത്യ വിരുദ്മാണ്. േനങ്ങള്ക്കിടയില്  
സര്ക്കാരിളന് പ്തിഛോയക്ക് മങ്ങലുണ്ാക്കുന്നതിന് ഇത് 
കാരണമാകുന്. ഗവണ്ളമന്്, ഓര്ഡിനന്സുകളാല് 
നയിക്കളപെടുന് എന്ന നിഗമനത്തില് അവര് എത്തിജച്ചരും. 
േനാധിപത്യ രാേ്യത്തിനു ജചര്ന്ന ഒരു പ്വണതയല് ഇത്.' 
േി.വി. മാവ് ലങ്കാര്, 
ആദ്യ ജലാക് സഭാ സ്്രീക്കര്
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ഇന്ത്യാചരിത്രത്ിന്ല ഹൃദയകഭദകമായ മനു്ത്യകുരുതികെിന്ലാനൊയ വാഗണ് 
രൊജഡി സുംഭവിച്ചിട്ട് 2021 നവുംബര 19 ന് നൂറ് വര്ും തികഞ്ഞു. കകരെത്ില് 

നെനെ സമരകപാരാട്ടങ്ങെില് സമാനതകെില്ാത് ക്രൂരതയുന്െ പരത്യായമായിരുന്നു 
വാഗണ് ദുരന്ും. 1921 നവുംബര 19 ന് മലബാര കലാപത്ില് പന്ങ്ടുത്് അറസ്റിലായ 
നൂറുകപന്ര കകായമ്പത്തൂരിന്ല ബില്ാരിയികലക്് ന്കാണ്ട് കപാകുനെതിനായി കഷ്ടിച്ച് 50 
കപരക്് മാത്രും കയറാന് ഇെമുണ്ടായിരുനെ മദ്രാസ് ദ്ിണ മറാഠ ന്റയില്കവയുന്െ 
MSMLV 1711 നമ്പര ചരക്് വാഗണില് കപാലീസുകാര 100 കപന്ര തള്ളിക്യറ്റി. 
അകഞ്കാല് മണിക്കൂര നീണ്ട യാത്രന്ക്ാടുവില് നവുംബര 20 ന് കകായമ്പത്തൂരി
നടുത്് കപാത്ന്നൂര കസ്റ്നില് എത്ി വാഗണ് തുറനെകപ്ാള് കണ്ട കാഴ്ച അതിദാ
രുണമായിരുന്നു. ജീവശ്വാസവും ദാഹജലവും ലഭിക്ാന്ത പരസ്രും മാന്ിന്പ്ാെിച്ചുും, 
കണ്ണുകള് തുറിച്ചുും, ന്കട്ടിപ്പുണരന്നുും മരണും വരിച്ച 64 ശവശരീരങ്ങള്. അവകശ്ി
ച്ചവര വാെിത്െരനെിരുന്നു. ഹൃദയകഭദകമായ ഈ സുംഭവമാണ് 'വാഗണ് രൊജഡി' 
അഥവാ  'വാഗണ് ദുരന്ും' എനെ് ചരിത്രും അെയാെന്പ്ടുത്ിയത്.
 തിരൂര ന്റയില്കവ കസ്റ്നില് നിന്നുും കകണല് ഇ.െി.ഹുംഫ്ീസ്, സ് ന്പ്ത്യല് 
സിവില് ഓഫീസര എഫ്.ബി.ഇവാന്സ്, ജില്ാ പട്ടാെ കമധാവി ആര.എച്ച്.ഹിച്ച് കഹാക്് 
എനെിവരുന്െ കനതൃത്വത്ിലാണ് മദ്രാസ് സൗത്് കമ്പനിയുന്െ ചരക്് കബാഗിയില് 
തെവകാന്ര കയറ്റിയത്. മുപ്ത്ിയാറ് അെി നാലര ഇഞ്് നീെവും, എട്ട് അെി 
അഞ്ിഞ്് വീതിയുമുള്ള വാഗണ് മരപ്ലകകളുും ഇരുമ്പുവലകളുും ന്കാണ്ട് അറകൊയി 
തിരിച്ചിരുന്നു. ഓകരാ അറകള്ക്കുും വായുസഞ്ാരമില്ാത് ്ട്ടര വാതിലകൊണ് 
ഉണ്ടായിരുനെത്. ഈ ്ട്ടറുകള്ക്് മുകെിന്ല ന്വറെികലറ്റര ഇരുമ്പുവലകള് ന്കാണ്ട് 
അെച്ചിരുന്നു. ന്പയിന്റുും ന്പാെിയുും കചരനെ് അെഞ്ഞിരുനെതിനാല് വായു സഞ്ാരും  
വാഗണിനകത്് തീന്ര കുറവായിരുന്നു. ഈ വാഗണായിരുന്നു 100 തെവകാരുമായി 
തിരൂരില് നിന്നുും യാത്രപുറന്പ്ട്ടത്.
വാഗണ് ട്ാേഡിയിജലക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങള്
 കകരെ ചരിത്രത്ില് എഴുതികച്ചരക്ന്പ്ട്ട നിരണ്ണായക സുംഭവമായിരുന്നു 
മലബാര കലാപും. 1921 ല് രൈിട്ടീ്് അധിനികവശത്ിന്നതിന്രയുും അവരുന്െ 
നാടുവാഴി ചൂ്കരന്ക്തിന്രയുും മലബാറിന്ല ദരിദ്രരുും ഭൂരഹിതരുമായ മാപ്ിെമാര 
നെത്ിയ കപാരാട്ടമായിരുന്നു മലബാര കലാപും എനെ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുും 
അതല് ഖിലാഫത്് പ്രക്ാഭത്ിന്റെ പശ്ാത്ലത്ില് അരകങ്ങറിയ മാപ്ിെ ലഹെ 
മുഖത്യമായുും കൃ്ിയുമായി ബന്ന്പ്ട്ട് കുെിയാന്മാരുും ജന്ിമാരുും തമിലള്ള അഭിപ്രായ 
വത്യതത്യാസത്ില് നിന്നുെന്ലടുത്താന്ണനെ് മറ്റ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുും വാദിക്കുന്നു. 
എന്് തന്നെയായാലും സമരും മലബാറിന്ലങ്ങുും ന്കാടുമ്പിരിന്കാണ്ടു. മലബാറിന്ല 
226 ഗ്രാമങ്ങെിലാണ് ലഹെ പെരനെത്. ഇതില് 138 ഗ്രാമങ്ങെില് കലാപും അതിരൂ
്മായിരുന്നു.
 1921 ഏപ്രിലില് ഒറ്റപ്ാലത്് വച്ചു നെനെ കകാണ്ഗ്രസ്-ഖിലാഫത്് 
സകമെനത്ിന്നതിന്ര രൈിട്ടീഷുകാര ആക്രമണും അഴിച്ചുവിട്ടതിന്റെ ഫലമായി 
സമരും ശക്തിപ്രാപിച്ചു. സമരും കടുത്കതാന്െ കലാപകാരികന്െ അെിച്ചമരത്ാന് 
രൈിട്ടീഷുകാര വന് കതാതില് വസനത്യന്ത് ഇറക്ി. വസനത്യും കലാപന്ത് നിരദേയും 
അെിച്ചമരത്ി. അതിന് പിനൊന്ല പൂകക്ാട്ടൂരില് മാപ്ിെ കലാപകാരികളുും വസനത്യവും 
കനരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി. നവുംബര ആദത്യവാരും പാണ്ടിക്ാട്ടു ചന്യില് താവെമെിച്ച ഗൂരഖാ 
വസനത്യന്ത് കലാപകാരികള് ആക്രമിച്ചു. പുലാമകന്ാള് പാലും തകരത്. രൈിട്ടീ്് 
ഗൂരഖാ വസനത്യത്ിന്റെ വരവ് തെസ്ന്പ്ടുത്കയായിരുന്നു പാലും തകരത്തിന്റെ 
ല്ത്യും. ഇതില് പന്ങ്ടുന്ത്നെ കപരില് കപാലീസ് നിരവധി കലാപകാരികന്െയുും 
നിരപരാധികന്െയുും പിെികൂെി. ഈ സുംഭവമാണ് വാഗണ് രൊജഡിയികലക്് നയിച്ചത്.
 1921 നവുംബര 19 ന് ഇരുന്നൂറ് തെവകാരക്കുള്ള സൗകരത്യും തിരൂര സബ് 
ജയിലില് ഒരുക്ണന്മനെ് മലപ്പുറും സബ് ഡിവി്ണല് മജിസ് കരെറ്റ് ആവശത്യന്പ്ട്ടു. 
എനൊല് ഇത്രയുും തെവകാന്ര ഉള്ന്ക്ാള്ളാനുള്ള സ്ല സൗകരത്യും തിരൂരില് 
ഉണ്ടായിരുനെില്. അതിനാല് നൂറ് കപന്ര ന്ബല്ാരിയികലക്് മാറ്റാന് തീരുമാനിച്ചു. 
അതിന്റെ ചുമതല കപാലീസ് സരജറെ് ആന്ഡ്രൂസിനായിരുന്നു. കന്നുകാലികന്െ 
ന്കാണ്ടുകപാകുനെ വാഗണില് തെവകാന്ര ന്കാണ്ടുകപാകാന് ആദത്യും തീരുമാനിച്ചി
രുന്നെങ്ിലും സുര്ിതമന്ല്നെ കാരണത്ാല് ചരക്് വാഗണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുക
യായിരുന്നു. തെവകാന്ര എങ്ങന്ന ന്കാണ്ടുകപാകണന്മനെ ആകലാചനയ്കിെയില് 
ന്റയില്കവ ഇന്സ് ന്പ്ര റീവ് സാണ് ഒഴിഞ്ഞ വാഗണ് ചൂണ്ടിക്ാട്ടിയത്. നവുംബര 19 
ന്  വവകിട്ട് തെവകാന്ര കതാക്ിന്റെ പാത്ിന്കാണ്ട് മരദേിച്ചുും തള്ളിയുും വാഗണില് 
കയറ്റി വാതിലെച്ചു. കകാഴികക്ാെ് നിനെ് വനെ 77 ാും നമ്പര ന്രെയിനില് വാഗണ് 
കൂട്ടിന്കട്ടി രാത്രി 7.15 ന് യാത്ര തുെങ്ങി. കാല്പ്ാദങ്ങള് തറയിലൂനൊന് വാഗണില് 
സ്ലമില്ാത്തിനാല് ഒറ്റക്ാലില് നിന്നുും ന്ഞരിഞ്ഞമരന്നുമായിരുന്നു യാത്ര. 
വായുകവാ ന്വള്ളകമാ ലഭിക്ാത്തിനാല് തെവകാരില് പലരുും യാത്ര തുെങ്ങിയ
കപ്ാള് തന്നെ മരണന്വപ്രാെും കാണിച്ചു തുെങ്ങിയിരുന്നു. 
 തീവണ്ടി തിരൂരില് നിനെ് പുറന്പ്ട്ട കശ്ും ഇെക്കുെും, കുറ്റിപ്പുറും, പള്ളിപ്പുറും, 
പട്ടാമ്പി എനെിവിെങ്ങെില് 2 മിനിറ്റ് വീതവും ന്്ാരണ്ണൂര കസ്റ്നില് അര മണിക്കൂറുും 
ഒലവകക്ാട്ട് 15 മിനിട്ടുും നിരത്ിന്യങ്ിലും വാഗണ് തുറക്ാകനാ തെവകാരുന്െ 
അവസ് അറിയാകനാ പട്ടാെക്ാര കൂട്ടാക്ിയില്. അകപ്ാന്ഴല്ാും മരണന്വപ്രാ
െത്ില് നിലവിെിക്കുകയുും, വാഗന്റെ ഭിത്ിയില് ആഞ്ഞെിക്കുകയുമായിരുന്നു 
അവര. വാഗണില് നിന്നുയരനെ ദീനകരാദനും അവഗണിച്ച് തീവണ്ടി യാത്ര തുെരന്നു. 
കകായമ്പത്തൂരിനടുത്് കപാത്ന്നൂരില് എത്ിയ കശ്ും വാഗണ് തുറനെകപ്ാള് 
കണ്ടത് 56 മൃതശരീരങ്ങളുന്െ അതിഭീകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ശവശരീരങ്ങള് 
കപാത്ന്നൂര കസ്റ്നില് ഇറക്കുവാന് അവിടുന്ത് കസ്റ്ന് മാസ്റര തയോറാകാ
ത്തിനാല് അവ അകത വാഗണില് തന്നെ തിരൂരിന്ലത്ിച്ചു. കശ്ിച്ചവരില് ചിലര 
കകായമ്പത്തൂര സിവില് ആശുപത്രി, ന്സന്രെല് ജയില് ആശുപത്രി എനെിവിെങ്ങ

െില് വച്ച് മരണത്ിനു കീഴെങ്ങി. ന്മാത്ും 70 കപര അനെ് ദുരന്ത്ില് 
ജീവന് ന്വെിഞ്ഞു. വാഗണിന്ല ഇരുമ്പാണി ഇെകിയ ദ്വാരത്ില് മൂക്് വച്ച് 
ശ്വസിച്ചുും മൂത്രും കുെിച്ചുമാണ് ചിലന്രങ്ിലും ജീവന് നിലനിരത്ിയതകത്ര. 
 വാഗണ് രൊജഡിയില് ന്കാല്ന്പ്ട്ട ഭൂരിഭാഗും കപരുും കര്കരുും കൂ
ലിപ്ണിക്ാരുമായിരുന്നു. കരുന്വമ്പലും, തൃക്ലകങ്ങാെ്, പുനെപ്ാല, മലപ്പുറും, 
ന്ചമലകശ്രി, നിലമ്പൂര, കപരൂര, മമ്പാെ് കമല്മുറി തുെങ്ങിയ സ്ലങ്ങെില് 
നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു മരിച്ചവരില് ഏന്റയുും. മനസ്ാ്ിന്യ ന്ഞട്ടിച്ച 
ദുരന്ന്ത്കുറിച്ച് അകന്വ്ണും നെത്ണന്മനെ ആവശത്യും ശക്തമായ
കതാന്െയുും കൂട്ടന്കാലയ് ന്ക്തിന്ര നയൂകയാരക്് രെിബയൂണ് ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള 
വികദശ മാധത്യമങ്ങള് രൂ് വിമരശനും ഉനെയിച്ചകതാന്െയുും വി്യും 
മദ്രാസ് അസും്ിയില് ചരച്ചന്ചയോന് രൈിട്ടീഷുകാര നിരബന്ിതരായി. 
മലബാര സ് ന്പ്ത്യല് കമീ്ണര എ.ആര.നാപ്് അദ്ധത്യ്നായുും മദിരാശി 
റിട്ടകയരഡ് പ്രസിഡന്സി മജിസ് കരെറ്റ് അബ്ാസ് അലി, മണ്ണാരക്ാന്ട്ട 
കല്െി ന്മായ്തു, അഡ്വ.മകഞ്രി എസ്.രാമയേര എനെിവര അുംഗങ്ങൊയുും 
വാഗണ് ദുരന്ന്ത് കുറിച്ചകന്വ്ിക്ാന് ഒരു അകന്വ്ണ കമിറ്റിന്യ 
സരക്ാര നികയാഗിച്ചു. എനൊല് എട്ട് മാസും കഴിഞ്ഞ് സമരപ്ിച്ച കമിറ്റി 
റികപ്ാരട്ടില് വാഗണ് നിരമിച്ച തീവണ്ടികമ്പനി, വാഗണ് പരികശാധിക്കു
നെതില് വീഴ്ച വരുത്ിയ ന്റയില്ന്വ രൊഫിക്് ഇന്സ് ന്പ്ര റീവ് സ്, 
കപാലീസ് സരജറെ് ആന്ഡ്രൂസ്, കൂന്െയുണ്ടായിരുനെ കകാണ്സ്റബിള്മാര 
എനെിവരായിരുന്നു കുറ്റക്ാര. അതില് റീവ് സ് അകന്വ്ണ കാലയെവില് 

തന്നെ മരിച്ചു. മറ്റുള്ളവന്ര മദ്രാസ് ഭരണകൂെും സരവ്വീസില് നിനെ് സസ് ന്പറെ് 
ന്ചയ് ന്തങ്ിലും സസ് ന്പന്്ന് കാലയെവിന്ല ആനുകൂലത്യും നല്കി പിനെീെ് കകാെതി 
അവന്ര കുറ്റവിമുക്തരാക്ി.
 ജാലിയന് വാലാ ബാഗികനാൊണ് വാഗണ് കൂട്ടന്ക്ാലന്യ അനെ് 
കദശീയ മാധത്യമങ്ങള് ഉപമിച്ചത്. എ.ആര.നാപ്ിന്ന 'ജനറല് ഡയര ഓഫ് 
മലബാര' എനെ് വികദശ മാധത്യമങ്ങള് വികശ്ിപ്ിച്ചു. മദ്രാസ് അസും്ിയില് ആര.
ന്ക.്ണ്മുഖും ന്ചട്ടിയുള്ന്പ്ന്െയുള്ള കനതാക്ള് സരക്ാരിന്നതിന്ര രൂ്വി
മരശനമാണുനെയിച്ചത്. മരിച്ചവരുന്െ ബന്ധുക്ള്ക്ായി സരക്ാര പ്രഖത്യാപിച്ച 
300 രൂപ കറുത്വനായ ഇന്ത്യാക്ാരന്റെ ജീവനു നല്കിയ വിലയാകണാ എനെ് 
വികാരാധീനനായി ്ണ്മുഖും ന്ചട്ടി സഭയില് കചാദിച്ചു. 'കപാത്ന്നൂരിന്ല 
തകമാഗരത്ും' എനൊണ് പ്രശസ് ചരിത്രകാരന് സുമിത് സരക്ാര വാഗണ് 
ദുരന്ന്ത് വികശ്ിപ്ിക്കുനെത്. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്ിന്ല ഏറ്റവും രക്തരൂ്ിതമായ 
സമരങ്ങെിന്ലാനൊയ മലബാര കലാപത്ിന്ല ഏറ്റവും ക്രൂരവും മനസ്ാ്ിന്യ 
മരവിപ്ിക്കുനെതുമായ ഒരു അദ്ധത്യായമാണ് വാഗണ് ദുരന്ും. മലപ്പുറത്്, തിരൂര 
മുനിസിപ്ാലിറ്റി നിരമിച്ച വാഗണ് രൊജഡി സ്മാരക മുനിസിപ്ല് ൌണ്ഹാള്, 
വെപുരും ജി.എും.യു.പി. സ് കൂെിന്ല വാഗണ് രൊജഡി ക്ാക്്, കുരുവമ്പലന്ത്  
വാഗണ് രൊജഡി സ്മാരക വലരൈറിയുും സാുംസ് കാരിക കകന്ദ്രവും തുെങ്ങിയവ 
ഒരു തലമുറയുന്െ തത്യാഗത്ിന്റെ സ്മരണ കപറി വാഗണ് ദുരന്സ്മാരകങ്ങൊയി 
നിലന്കാള്ളുന്നു.

തയോറാക്ിയത് :  
രാഖി ന്ക.വി., ന്സ്ന് ഓഫീസര.
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നിയമസഭാ പ്രസുംഗങ്ങെിലൂന്െ........

തിരു-ളകാച്ചി ഇന്്യന്  ഭരണഘടനയ്ക് വിജധയമാകുജമ്ാള്  

ഇന്്യന് ഭരണഘടന അംഗ്രീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധളപെട്ട് തിരു-ളകാച്ചി നിയമസഭയില് മുഖ്യമന്തി ടി.ളക.നാരായണ പിള്ള  
അവതരിപെിച്ച പ്ജമയത്തിജന്ല് നടന്ന വാദപ്തിവാദങ്ങള്ക്ക് 1950 േനുവരി 19 ന് അജദേഹം നല്കിയ മറുപടിയുളട പ്സക് ഭാഗം

ഒരു ഭരണഘടനാ നിര്മ്ാണ സമിതിയുളട  സ്വഭാവവം 
അധികാരങ്ങളം അവകാശങ്ങളം ത്രീര്ച്ചയായിട്ടും ഈ 
സഭയ്ക്കുളണ്ങ്കില് ഭരണഘടനളയ സംബന്ധിച്ച് ജവണ് 
വ്യവസ്കള് ളചയ്യുന്നതിനും, ജവണ്  
നിര്ജദേശങ്ങള് പുറളപെടുവിക്കുന്നതിനും, നളമ് 
എല്ാവജരയും ബന്ധിക്കുന്നളതന്ന് നാം തളന്ന സമ്തി
ക്കുന്ന ഭരണഘടനളയ പരിജശാധിക്കുന്നതിനും  അംഗ്രീക
രിക്കുന്നതിനും ത്രീര്ച്ചയായും ഈ സഭയ്ക് അധികാരമുണ്്, 
അവകാശമുണ്്. സര്, ആ അവകാശളത്ത അടിസ്ാനമാക്കി 
തളന്നയാണ് ഇന്ഡ്യന്ഭരണഘടനളയ പരിജശാധിക്കുന്നതി
നുള്ള ഒരവസരം ഇതിനുമുമ്്  ഈ സഭയ്ക്കു ലബ്ധമായിട്ടുള്ളത്.
     

ടി.ളക.നാരായണ പിള്ള

'ഈ സഭയുന്െയുും സഭയിന്ല അുംഗങ്ങളുന്െയുും 
അവകാശന്ത് സുംര്ിക്കുനെ വി്യത്ിലും 

ഐകത്യസുംസ്ാനത്ിന്റെ ആയുസ്ികനയുും അന്സ്ി 
കനയുും പരിപാലിക്കുനെ വി്യത്ിലും ഞാനുും നിങ്ങളുും  
ഒന്നു കപാന്ല അഭിമാനും ന്കാള്ളുന്നു. ഈ ഐകത്യ 
സുംസ്ാനും ജനനും എടുത്ിട്ടുള്ളത് കവനറെിന്ല വത്യവ
സ്യനുസരിച്ചാണ്. ഭരണകാരത്യത്ില് രാജപ്രമുഖന് 
ഇെന്പടുന്നുന്ണ്ടങ്ില് അതുും കവനറെിന്ല വത്യവസ്യ
നുസരിച്ചാണ്, ഈ നിയമസഭ തന്നെ  ജനനും എടുത്ി
ട്ടുള്ളതുും  കവനറെിന്ല വത്യവസ് അനുസരിച്ചാണ്. ഈ 
ഐകത്യസുംസ്ാനന്ത് ബന്ിപ്ിക്കുനെ  ഏന്തങ്ിലും 
ഒരു വത്യവസ് ഭരണഘെനയില് നിലവിലന്ണ്ടങ്ില് 
അത് കവനറെില് ഉള്ന്പ്ട്ടതാണ്. എനൊല് നമ്മുന്െ 
ഗവണ്ന്മറെിന് ഭരണപരമായി ചില പ്രകതത്യക അധി 
കാരങ്ങളുും, നിയമസഭയ്ക ചില പ്രകതത്യക അവകാശങ്ങളുും 
ഈ കവനന്റു വത്യവസ്യനുസരിച്ച് പ്രദാനും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

 സര, ഇവിന്െ ഉനെയിച്ച ഒരു വാദും കവനറെിന്ല 
1 ാും വകുപ്് 4 ാും ഉപവകുപ്നുസരിച്ച് ഈ നിയമസഭയ്ക് 
സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുും  അവകാശങ്ങളുും 11,12,13 
എനെീ വകുപ്പുകെിന്ല വത്യവസ്കള് ന്കാണ്ട് എടുത്
കെഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ല്ങ്ില് അപഹരിച്ചു കെഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
എനൊണ്. അതു ശരിയന്ല്നൊണ് എന്റെ വിനീതമായ 
അഭിപ്രായും.  10-ാും വകുപ്്  4 ാും ഉപവകുപ്ിന് പ്രകാരും 
ന്കാടുത്ിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങകെയുും അവകാശങ്ങകെയുും  
കൂടുതല് സുര്ിതമാക്കുകയാണ് 11,12,13 വകുപ്പുകള് 
ന്കാണ്ടു ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത്. 12 ാും വകുപ്ില് പറയുനെത് 
ഇങ്ങന്നയാണ്.  ....... until the constitution framed 
or adopted comes into operation, the Rajpramukh 
shall have power to make ......

  ഇതനുസരിച്ച് ഈ നിയമസഭ ഏന്തങ്ിലും 
ഒരു ഭരണഘെന നിരമിക്കുകകയാ അുംഗീകരിക്കുകകയാ  
ന്ചയ്യുനെതുവന്ര രാജപ്രമുഖന് ആരഡിനന്സുകള് പ്രസി
ദ്ധന്പ്ടുത്നെതിനുള്ള അധികാരും ഉണ്ട്. അതുകപാന്ല 
തന്നെ 13-ാും വകുപ്പു പരികശാധിക്കുനെപ്ും ഈ 
നിയമസഭ കവന്റ ഒരു ഭരണഘെന നിരമിക്കുകകയാ 
അുംഗീകരിക്കുകകയാ ന്ചയ്യുനെതുവന്ര പ്രവരത്നും 
ന്ചയോനുള്ള അധികാരവും ഇതിന്പ്രകാരും ന്കാടു
ത്ിട്ടുണ്ട്. അതുന്കാണ്ട് 10-ാും  വകുപ്് 4-ാും ഉപവകുപ്് 
ന്കാണ്ട് ന്കാടുത്ിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങന്െ കൂടുതല് 
സുര്ിതമാക്കുകയാണ് 11,12,13  വകുപ്പുകള് ന്കാണ്ട് 
ന്ചയ്തിട്ടുള്ളന്തന്നു വെന്ര സ്ഷ്ടമാണ്. അങ്ങന്ന ഈ 
നിയമസഭയ്ക നിയമനിരമാണ വി്യത്ില് മാത്രമല്, 
ഭരണഘെനാ നിരമാണ വി്യത്ിലും അഥവാ 
ഭരണഘെനന്യ അുംഗീകരിക്കുനെ വി്യത്ിലും 
കവനറെിന്ല വത്യവസ്കള്ക്നുസരിച്ച് ഏതാനുും 
അധികാരങ്ങള് ന്കാടുത്ിട്ടുന്ണ്ടനെതില് പ്ാന്ര
ത്ിനവകാശമില്. ഈ വാദും സമതിക്കുകയാന്ണങ്ില് 
ഞാന് സ്ാപിക്ാനുകദേശിക്കുനെത് ഇന്താരു നിയമസഭ 
മാത്രമല്, പിന്നെകയാ ഒരു ഭരണഘെനാ നിരമാണ 
സമിതിയുന്െ  സ്വഭാവവും ഏതാനുും അധികാരങ്ങളുും 
കവനറെിനനുസരിച്ചു പ്രദാനും ന്ചയേന്പ്ട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സഭ 
കൂെിയാന്ണനൊണ്. മുമ്പ് ന്കാച്ചിയില് ഉണ്ടായിരുനെ 
ഭരണഘെന പരികശാധിക്കുനെ പ്ും ആ ഭരണഘെന
യനുസരിച്ച് ആദത്യും ഒരു നിയമസഭ ഉണ്ടാവകയുും പിനെീെ് 
ഭരണഘെനന്യ സുംബന്ിച്ച് കവണ്ട വിവരങ്ങള്   
കശഖരിക്കുനെതിനുും ഒരു ഭരണഘെന ഉണ്ടാക്കുനെതിനു
ള്ള അധികാരങ്ങള് ആ നിയമസഭയില് നി്ിപ്മാ
വകയുും ആയിരുന്നു ന്ചയ്തന്തനെ് കാണാവനെതാണ്. 

 തിരുവിതാുംകൂറിന്റെ ചരിത്രും പരികശാധിക്കു
നെപ്ും ഇവിന്െ ആദത്യമുണ്ടായത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി 
സഭയാണ് എന്നു  കാണാും. ആ ജനപ്രതിനിധി സഭന്യ 
പിനെീെ് ഒരു നിയമസഭ കൂെിയായി രൂപാന്രന്പ്ടുത്
കയുും ആ നിയമസഭയ്ക് ചില പ്രകതത്യക അവകാശങ്ങളുും 
അധികാരങ്ങളുും പ്രദാനും ന്ചയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായി
ട്ടുള്ളത്. അതുന്കാണ്ട് ഒരു നിയമസഭ ന്കാച്ചിയില് 
പ്രവരത്നും  ന്ചയ്തിരുന്നെങ്ില് ആ നിയമസഭയ്ക് 
ചില പ്രകതത്യക പരിതഃസ്ിതികെില് ഒരു ഭരണഘെനാ 
നിരമാണ സമിതിയുന്െ പ്രവരത്നും കൂെി നെത്നെ
തിനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകപാന്ല 
തന്നെ കവനറെിന്ല  വത്യവസ്കള് പരികശാധിക്കുനെ 
പ്ും  ഇനെ് പ്രവരത്നും നെത്ിന്ക്ാണ്ടിരിക്കുനെ
തായ ഈ നിയമസഭയ്ക ഒരു നിയമസഭയുന്െ  അധികാര
ങ്ങള്ക്കു പുറകമ ഭരണഘെനാനിരമാണ വി്യത്ിലും  
ഭരണഘെനന്യ അുംഗീകരിക്കുനെ വി്യത്ിലും ചില 
പ്രകതത്യക അധികാരാവകാശങ്ങകൊടുകൂെിയുള്ള ഒരു 

ഭരണഘെനാനിരമാണ സമിതിയുന്െ അഥവാ ഒരു 
ജനപ്രതിനിധി സഭയുന്െ  അധികാരങ്ങള് കൂെി ഉന്ണ്ട
ന്നുള്ളത് പ്രതത്യ്മാണ്. അങ്ങന്ന ഒരു ഭരണഘെനാ 
നിരമാണ സമിതിയുന്െ  സ്വഭാവവും അധികാരങ്ങളുും 
അവകാശങ്ങളുും തീരച്ചയായിട്ടുും ഈ സഭയ്കന്ണ്ടങ്ില് 
ഭരണഘെനന്യ സുംബന്ിച്ച് കവണ്ട വത്യവസ്കള് 
ന്ചയ്യുനെതിനുും, കവണ്ട നിരകദേശങ്ങള് പുറന്പ്ടുവിക്കു
നെതിനുും, നന്മ എല്ാവകരയുും ബന്ിക്കുനെന്തനെ് 
നാും തന്നെ സമതിക്കുനെ ഭരണഘെനന്യ പരികശാ
ധിക്കുനെതിനുും  അുംഗീകരിക്കുനെതിനുും തീരച്ചയായുും 
ഈ സഭയ്ക് അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. സര, 
ആ അവകാശന്ത് അെിസ്ാനമാക്ി തന്നെയാണ് 
ഇന്ഡത്യന്ഭരണഘെനന്യ പരികശാധിക്കുനെതിനുള്ള 
ഒരവസരും ഇതിനുമുമ്പ്  ഈ സഭയ്ക ലബ്ധമായിട്ടുള്ളത്.  
ആ അവകാശന്ത് പുരസ് കരിച്ചുന്കാണ്ടു തന്നെയാണ് 
ഇതിനുമുമ്പ് ഈ ഭരണഘെനന്യ പരികശാധിച്ച 
അവസരത്ില് ഈ സഭയില് നിന്നു ചില നിരകദേശ
ങ്ങളുും കഭദഗതികളുും പുറന്പ്ടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുന്കാണ്ട് 
ഭരണഘെനന്യ സുംബന്ിച്ച് കവണ്ട പരികശാധനകള് 
നെത്നെതിനുും കഭദഗതികള് അവതരിപ്ിക്കുനെതിനുും  
കവണ്ടിവനൊല് അവസാനമായി അുംഗീകരിക്കുനെതിനു
മുള്ള അവകാശും ഈ നിയമസഭയ്ക് കവനറെനുസരിച്ച് 
സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങന്ന ഈ സഭയ്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള 
അധികാരും വിനികയാഗിച്ച് ഈ ഭരണഘെനന്യ മുന്മ്പാ
രവസരത്ില് പരികശാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാല് ആ 
ഭരണഘെന ഇകപ്ാഴുും പരികശാധിക്ണും, അുംഗീകരി
ക്ത്ക്താന്ണങ്ില് അുംഗീകരിക്ണും എനൊണ് 
എന്റെ ഈ പ്രകമയും ആവശത്യന്പ്ടുനെത്. 

 ഈ നിയമസഭ ഇതിന്നപ്റ്റി ആകലാചിക്കു
നെതുതന്നെ ഇന്ഡത്യാ ഗവണ്ന്മറെിന്ന അവകഹെിക്കു
നെതിനു തുലത്യമാന്ണന്നുും ഇന്ഡത്യാ ഗവണ്ന്മറെിന്റെ   
അധികാരങ്ങന്െ ഡിവഫ ന്ചയ്യുനെതിന് തുലത്യമാന്ണന്നുും 
ഒരു വാദും ഇവിന്െ പുറന്പ്ടുവിക്കുകയുണ്ടായി. കവനറെ് 
ഇന്ഡത്യാ ഗവണ്ന്മറെിന്റെ ഒരു രാഷ്ടീയ പ്രമാണമാണ്. 
ആ രാ്്്രെീയ പ്രമാണന്ത് സ്വീകരിച്ചുന്കാണ്ടാണ് ഈ 
ഐകത്യസുംസ്ാനും തന്നെ രൂപന്മടുത്ിട്ടുള്ളത്. ഇത് 
ഇന്ഡത്യന് ഭരണഘെനാ നിരമാണ സമിതിന്യ യാ
ന്താരുവിധത്ിലും അവകഹെിക്കുനെതല് എനെ എന്റെ 
വിനീതമായ അഭിപ്രായും സഭന്യ അറിയിച്ചു ന്കാള്ളുന്നു. 
ഇന്ഡത്യന്  ഭരണഘെനാ നിരമാണ സമിതി ഈ ഐകത്യ

സുംസ്ാനത്ിന്റെ  പ്രതിനിധികളുും അെങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 
സഭയാണ്. ഇന്ഡത്യന് ഭരണഘെനാ നിരമാണ സമിതി 
ആദത്യും ഉകദേശിച്ചിരുനെത് കകന്ദ്രഗവണ്ന്മറെികനയുും  
പ്രവിശത്യകകെയുും മാത്രും ബാധിക്കുനെതായ ഒരു ഭരണ 
ഘെന രൂപീകരിക്ണന്മനൊണ്. എനൊല് അനന്ര 
സുംഭവവികാസങ്ങളുന്െ ഫലമായി ആദത്യന്ത് ഉകദേശത്യും 
മാറി ഈ യൂണിയനിന്ല എല്ാ യൂണിറ്റുകകെയുും ബന്ി
ക്കുനെതായ ഒരു ഭരണഘെന ഉണ്ടാകക്ണ്ടത് ആവശത്യ
മാന്ണന്നുള്ള തത്വും സ്വീകരിക്കുകയുും, ആ തത്വും തന്നെ 
പകരാ്മായുും പ്രതത്യ്മായുും ഈ സഭയുും ഇതിനുമു
ന്മ്പാരിക്ല് സ്വീകരിക്കുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

  സര,  ഈ സഭയ്ക് ഒരു ഭരണഘെനാനിരമാണ 
സമിതിയുന്െ സ്വഭാവവും അധികാരവും അവകാശവും 
ഉന്ണ്ടങ്ില് തീരച്ചയായിട്ടുും ഈ ഭരണഘെനന്യ അുംഗീ

കരിക്ാനുള്ള അധികാരവും ചുമതലയുും  ഉന്ണ്ടനൊണ് 
അടുത്തായി എനിക്് പറയാനുള്ളത്. ഒരു യൂണിറ്ററി 
ഫാും ആഫ് ഗവണ്ന്മന്റുും ഒരു ന്ഫഡറല് ഫാും ആഫ് 
ഗവണ്ന്മന്റുും തമില് വെന്ര അന്രമുണ്ട്. ഒരു 
ന്ഫഡറല് ഗവണ്ന്മറെിന്റെ  നിലവിലിരിക്കുനെ എല്ാ 
രാജത്യങ്ങെിലും നമുക്കു കാണാന് കഴിയുും ന്ഫഡറല് 
ഗവണ്ന്മറെ് ഒരു ഭരണഘെന സ്വീകരിച്ചകശ്ും 
അതിന്ന അുംഗീകരിക്കുനെതിനായി ന്ഫഡകററ്റിുംഗ് 
യൂണിറ്റുകള്ക്് അയച്ചു ന്കാടുക്കുനെത് സാധാരണമാ
ന്ണനെ്. മന്റ്റാരു വാദും ഇവിന്െ പുറന്പ്ടുവിച്ചത് ആ 
അധികാരും ഭരണഘെനാ നിരമാണ സമിതിക്ാണ് 
ഉള്ളന്തനൊണ്. ഞാന് ഇതുവന്രയുും ശ്രമിച്ചുന്കാ
ണ്ടിരുനെത് ഈ സഭ ഒരു ഭരണഘെനാ നിരമാണ 
സമിതിയാന്ണന്നുും അതിനാല് ഭരണഘെനന്യ അുംഗീ 
കരിക്കുനെതികനാ സ്വീകരിക്കുനെതികനാ ഉള്ള അധികാരും 
ഈ സഭയ്ക് ഉന്ണ്ടന്നുും സ്ാപിക്ാനാണ്.  ഈ സഭ 
ഒരു ഭരണഘെനാ നിരമാണ സമിതിയാന്ണന്നു 
സമതിക്കുനെപ്ും തീരച്ചയായിട്ടുും ഭരണഘെനന്യ 
അുംഗീകരിക്കുനെതിനുും സ്വീകരിക്കുനെതിനുമുള്ള അധി 
കാരവും അവകാശവും ഒരു ന്ഫഡകററ്റിുംഗ് യൂണിറ്റായ 
ഈ ഐകത്യസുംസ്ാനത്ിനുണ്ട്. അതിനാല് അപ്ര 
കാരും  ന്ചകയേണ്ടത് ഈ ഐകത്യസുംസ്ാനത്ിന്റെ   
ഒരു ചുമതലയുമാണ്. പാശ്ാതത്യ രാജത്യങ്ങെില് എവി 
ന്െയുും ഇതിനകും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയവും  നെപെിയുും 
ഇതാണ്.  അതിന് എത്ര അകതാറിറ്റികള് കവണന്മങ്ിലും 
ഉദ്ധരിക്ാന് സാധിക്കുും. അതുന്കാണ്ട് എനിക്കു സമരതി 
ക്ാന് സാധിക്കുും, ഒരു ന്ഫഡറല് ഭരണഘെനയാണ്  
ഭാരതത്ിന്  ഈ ഭരണഘെനമൂലും ഉണ്ടായിരിക്കു
നെന്തങ്ില് ഈ ഭരണഘെനന്യ അുംഗീകരിക്കുനെ 
തിനുും സ്വീകരിക്കുനെതിനുും അതിന്ല ഓകരാ ന്ഫഡറല് 
ഘെകത്ിനുും അധികാരവും ചുമതലയുും ഉന്ണ്ടനെ്. ആ 
അധികാരകത്യുും ചുമതലകയയുും അെിസ്ാനമാക്ി 
യാണ് ഭരണഘെനന്യ ഈ സഭ അുംഗീകരിക്ണന്മനെ് 
വിനയപൂരവ്വും ഞാന് അകപ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 സര,  ഇതിനുമുമ്പ് ഈ സഭ പാസ്ാക്ിയതായ 
പ്രകമയങ്ങള്, അഥവാ, ഭരണഘെനയില് കചരക്കുനെ 
തിനുും അുംഗീകരിക്കുനെതിനുമായി ഈ സഭ പുറന്പ്ടു
വിച്ച ചില നിരകദേശങ്ങളുും ചില വത്യവസ്കളുും കൂെി ഈ 
ഭരണഘെനയില് കചരകക്ണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊ
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ഭര�ഘടേയബട ആമുഖം നഭദൈതി ബചയ്യുനതിേ്  
രഷോജ്യസഭയിൽ സ്കഷോര്യ െിൽ  

ഭരണഘെനയുന്െ ആമുഖും കഭദഗതി 
ന്ചയ്യുനെതിനായി സ്വകാരത്യ ബില് 

അവതരിപ്ിക്കുനെതിന് അനുമതി കതെി  
രാജത്യസഭയിന്ല ബി.ന്ജ.പി. എും.പി.യുും  
മലയാെിയുമായ ന്ക.ന്ജ.അല്കഫാന്സ്. 
2021 ഡിസുംബര 3 ന് The Constitution 
(Amendment) Bill 2021 (Amendment 
of the Preamble) അവതരിപ്ിക്ാന്  

രാജത്യസഭാ ഉപാദ്ധത്യ്ന് ഹരിവുംശ് നാരാ 
യണ് സിുംഗ് അനുമതി നല്കിയത് ബഹെത്ി

നിെയാക്ി. ഭരണഘെനയുന്െ അനുകച്ദും 117 
പ്രകാരും രാഷ്ടപതിയുന്െ അനുമതി കനെിയതിനു 

കശ്കമ ഭരണഘെനാ കഭദഗതി ബില് അവ
തരിപ്ിക്ാനാകൂ എനെ പ്രതിപ് അുംഗങ്ങളുന്െ 

വാദത്ിന് ഇത് സുംബന്ിച്ച് സഭയ്ക് തീരുമാനന്മടുക്ാവ
നെകതയുള്ളു എനെ് ഉപാദ്ധത്യ്ന് അറിയിച്ചു. ബില്ിന്കമല് 
സുംസാരിക്ാന് അനുവദിക്ണന്മനെ് ന്ക.ന്ജ.
അല്കഫാന്സ് ആവശത്യന്പ്ന്ട്ടങ്ിലും ബില്് അവതരിപ്ി
ക്ാന്മന്നുും സുംസാരിക്ണകമാന്യനെത് സഭ തീരുമാനി
ക്ണന്മന്നുും ഉപാദ്ധത്യ്ന് നിലപാന്െടുത്. ഇക്ാരത്യ 
ത്ില് ഉപാദ്ധത്യ്ന് തീരുമാനന്മടുത്് അറിയിക്ന്ട്ട 

ന്യനെ് പാരലന്മറെറികാരത്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരെീ 
ധരന് നിലപാന്െടുത്കതാന്െ ബില് അവതരിപ്ിക്കു
നെത് മാറ്റിവച്ചു.
 ഭരണഘെനാ കഭദഗതി ബില് കകന്ദ്രമന്ത്രി
മാരക്കുും സ്വകാരത്യബില്ായി അുംഗങ്ങള്ക്കുും അവത
രിപ്ിക്ാന്മങ്ിലും രാജത്യസഭയില് ആദത്യമായാണ് ഇത് 
സുംബന്ിച്ച ഒരു സ്വകാരത്യ ബില് അവതരണാനുമതി
ക്ായി എത്നെത്. ഭരണഘെനയുന്െ ആമുഖത്ിന്ല 
'കസാ്ത്യലിസും' എനെത് മാറ്റി 'തുലത്യത' (ഇക്വിറ്റബിള്) 
എനൊക്ണും, 'പദവിയുന്െയുും അവസരത്ിന്റെയുും 
തുലത്യത' എനെത് 'ജനിക്ാനുും ഭ്ിക്ാനുും വിദത്യാഭത്യാസും 
കനൊനുും കജാലികിട്ടാനുും അന്കസ്ാന്െ സ്വീകരിക്ന്പ്
ൊനുമുള്ള തുലത്യത' എനൊക്കുക, 'വത്യക്തിയുന്െ അന്സ്സുും 
രാജത്യത്ിന്റെ ഐകത്യവും അഖണ്ഡതയുും ഉറപ്ാക്കുനെ 
സാകഹാദരത്യും' എനെ ഭാഗത്് 'വത്യക്തിയുന്െയുും സമൂ
ഹത്ിന്റെയുും അന്സ്സുറപ്ാക്കുനെ സാകഹാദരത്യും, 
ന്മാത് ആഭത്യന്ര സകന്ാ്ും ഉറപ്ാക്ല്' തുെങ്ങിയ 
കാരത്യങ്ങള് കൂെി കചരക്ണും എനെിവയാണ് ബില്ിന്ല 
കഭദഗതി നിരകദേശങ്ങള്. 1976 ലാണ് ഇന്ത്യന് ഭരണ
ഘെനയുന്െ ആമുഖത്ിന് ആദത്യമായുും അവസാനമായുും 
കഭദഗതി വരുത്ിയത്.

Xncp¯v

Adn-thmcw \yqkvse-ä-dnsâ 2021 
HIvtSm-_À e¡-¯nse Ggmw t]PnÂ 
tNÀ¯n-cp¶ hnÚm-\-]Yw ]wàn-bnÂ 
ap³a{´n ]n.-sI.-P-b-e£van ]{´ïmw 
tIcf \nb-a-k-`-bnÂ a{´n-bm-bn-cp¶p 
F¶Xv ]Xn-aq¶mw tIcf \nb-a-k-`-bnÂ 
a{´n-bm-bn-cp¶psh¶pw H¶mw  
t]PnÂ samgn-ap-g¡w ]wàn-bnÂ  
{io \mcm-b-W-Kp-cp-hn-tâ-Xmbn 
tNÀ¯n-cp¶ D²-cWn "hmZn-¡m\pw 
Pbn-¡m\pw AÃ: Adn-bm\pw Adn-
bn-¡m\pw ആണ'് F¶pw Xncp¯n  
hmbn-¡-W-sa-¶-`yÀ°n-¡p-¶p. sXäp-]-än-
b-XnÂ tJZn-¡p-¶p. þ  
    FUn-äÀ

രഭിപ്രായും ഇവിന്െ പുറന്പ്ടുവിക്കുകയുണ്ടായി. സര, 
ഗവണ്ന്മറെിന് അതു സുംബന്മായി എന്ന്ല്ാും 
ന്ചയോന് സാധിക്കുകമാ അന്തല്ാും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട് എനെ് 
ബഹു.സഭന്യ വിനീതമായി അറിയിച്ചുന്കാള്ളുന്നു. 
ഗവണ്ന്മറെിന്റെ പ്രതിനിധികള് ഡല്ഹിയില് ന്ചന്നു 
എന്ന്ല്ാും സുംഗതികൊണ് ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത് എനെതി
ന്നപ്റ്റി ഒരു വാദപ്രതിവാദത്ില് ഏരന്പ്ടുവാന് 
ഈ അവസരത്ില് ഞാന് ഒരുന്മ്പടുനെില്. ഏതാ 
യാലും ആ കഭദഗതികന്െ സുംബന്ിച്ചിെകത്ാെും ഈ 
ഗവണ്ന്മറെ് കവണ്ടവിധും എഴുത്കുത്കള് നെ
ത്ിയിട്ടുന്ണ്ടന്നുള്ള സുംഗതി ഞാന് ഇവിന്െ വായിച്ച 
മറുപെി കത്ില് നിന്നുും തന്നെ ബഹു.അുംഗങ്ങള്ക്് 
മനസ്ിലാക്ാന് സാധിക്കുും. ആ കഭദഗതികള് നെപ്ില് 
വരുത്നെതികലക്് സ്വീകാരത്യമായ രണ്ടു മാരഗ്ഗങ്ങള് 
ഉന്ണ്ടന്നുള്ള സുംഗതി വിസ്മരിക്ത്ക്തല്. ഒനൊമതു 
തന്നെ  ഇന്ഡത്യാ ഗവണ്ന്മറെിന്റെ നാട്ടുരാജത്യ വകുപ്ില് 
നിന്നുമാണ് ഭരണഘെനയുന്െ പകരപ്് നമുക്് അയച്ചു
തനെിട്ടുള്ളത്.  ഈ നിയമസഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഭദഗതി
കന്െല്ാും തന്നെ അവയുന്െ ആവശത്യവും കാരണവും  
വത്യക്തമാക്ിന്ക്ാണ്ട് ഇവിന്െ നിന്നുും നാട്ടുരാജത്യ 
വകുപ്ിന് അയച്ചു ന്കാടുത്ിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘെനാ 
നിരമാണ സമിതിയില്  നാും പാസ്ാക്ിയ പ്രകമയങ്ങള് 
അവതരിപ്ിക്ാനുള്ള അവസരും ഉണ്ടാക്ണന്മന്നു 
കരുതി അതികലക്് കവണ്ട നിരകദേശങ്ങകൊടുകൂെി 
ഗവണ്ന്മറെ്  ഇവിന്െ നിന്നുും ആളുകന്െ അയച്ചിട്ടു
ണ്ടായിരുന്നു. എനൊല് കാരത്യങ്ങളുന്െ യാഥാരതത്യും 
നല്കപാന്ല മനസ്ിലാക്ിന്ക്ാണ്ട്, ഭരണഘെനാ
നിരമാണ സമിതിയില് ആ കഭദഗതികള് അവത
രിപ്ിക്കുനെതിനു മുമ്പായി അവ ഭരണഘെനയില് 
ഉള്ന്പ്ടുത്നെതിന് അധികാരന്പ്ട്ടവരുമായി ചരച്ച 
ന്ചയ്യുകയുും വാദപ്രതിവാദും നെത്കയുും ന്ചയ്യുനെത് 
എല്ാ വിധത്ിലും അഭില്ണീയമായിരിക്കുന്മനെ് 
കരുതിയാണ് ഈ ഗവണ്ന്മറെില് നിന്നുും നികയാ
ഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകള്  ശ്രീ.വല്ഭായി പകട്ടലമായുും 
മറ്റാളുകളുമായുും സുംഭാ്ണത്ില് ഏരന്പ്ട്ടിട്ടുള്ളത്. 
ആ സുംഭാ്ണങ്ങെില് നിന്നുും മനസ്ിലാക്ാന് സാ
ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കഭദഗതികള് അവതരിപ്ിക്കുകയാന്ണ
ങ്ില് തന്നെ അവ സ്വീകരിക്കുനെതിന് മതിയായ കാര
ണങ്ങെിന്ല്നൊണ്.  അതു മാത്രവമല്, എന്റെ അറിവ് 
ശരിയാന്ണങ്ില്, അന്നു കൂെിയ പാരട്ടി കയാഗത്ില്  
എന്റെ സ് കനഹിതന് ശ്രീ. പട്ടും താണുപിള്ളയുും  ശ്രീമതി  
ആനി മസ് ക്രീനുും (ബി ) വകുപ്ിന്നപ്റ്റി ചില  തരക് 
ങ്ങള് പുറന്പ്ടുവിച്ചുന്കാണ്ട് പ്രസുംഗിക്കുകയുണ്ടാ 
ന്യന്നുും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുും കൂെിയാണ് ശ്രീ.വല്ഭായി 
പകട്ടല് അസും്ിയില് അങ്ങന്ന ഒരു പ്രസ്ാവന 
ന്ചയോന് ഇെയായിട്ടുെെന്തന്നുമാണ് ഞാന് മന
സ്ിലാക്കുനെത്.  അങ്ങന്ന അവസരും കിട്ടിയകപ്ാള് 
എല്ാും തന്നെ വകുപ്ിന്ന സുംബന്ിച്ചുും മറ്റു വകുപ്പുകന്െ 
സുംബന്ിച്ചുും നമുക്കുണ്ടായിരുനെ നിരകദേശങ്ങളുും അഭി
പ്രായങ്ങളുും അവിന്െ പുറന്പ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവണ്ന്മറെ് 
ആ കഭദഗതികന്െ നെപ്ില് വരുത്നെതിനുകവണ്ടി 
ആത്ാരതമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇകപ്ാഴുും ശ്രമിച്ചുന്കാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനെ് ഞാന് പറയുകമ്പാള് നിശ്യ
മായിട്ടുും ബഹു.അുംഗങ്ങെില് ഭൂരിഭാഗും ആളുകന്െങ്ിലും 

അതിന്ന വിശ്വസിക്കുന്മന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. 
ഏതായാലും ഈ വക സുംഗതികെില്, രാഷ്ടീയമായ 
സുംഗതികെിലായാലും ഭരണപരമായ സുംഗതികെിലാ
യാലും കത്ിെപാടുകള്ക്് വെന്ര സ്ാനമുന്ണ്ടന്നു
ള്ളതിന്ന ആരക്കുും നിക്ധിക്ാന് സാദ്ധത്യമല്. ഈ 
യൂണിയന് ഗവണ്ന്മന്റുും  കത്ിെപാടുകള് ന്കാണ്ട് 
പല കാരത്യങ്ങളുും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിന്നയുള്ള കത്ി
െപാടുകളുന്െ ഫലമായി, ആ കഭദഗതികള് ഭരണ 
ഘെനയുന്െ അവിഭാജത്യഘെകമായി കചരത്ിട്ടിന്ല്ങ്ില് 
തന്നെയുും യൂണിയന് പ്രസിഡറെിന്റെ ഉത്രവനുസ 
രിച്ച് പ്രകതത്യകമായി നെപ്ില് വരുന്മനെ്  വിശ്വസിക്കുനെ 
തിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഡല്ഹിയില് നെനെ  
എല്ാ കാരത്യങ്ങന്െ സുംബന്ിച്ചുും സവിസ്രമായ ഒരു 
മറുപെി പറയണന്മനെ് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുനെില്. എങ്ിലും 
ഗവണ്ന്മറെ് ഇക്ാരത്യത്ില് ഉത്മ വിശ്വാസമായുും 
ആത്ാരതമായുും പ്രവരത്ിച്ചിട്ടുന്ണ്ടനെ് ഞാന്   
ആവരത്ിച്ചുന്കാള്ളുന്നു.

  സര, ഇവിന്െ ഒന്നു രണ്ട് ബഹു. ന്മമ്പറന്ാര  
പറയുകയുണ്ടായി, ആ പ്രകമയങ്ങള് അഥവാ കഭദഗതി 
കള് ദൂന്ര വലിന്ച്ചറിഞ്ഞുന്കാണ്ട് ഭരണഘെനന്യ 
നാും സ്വീകരിക്കുനെിന്ല്ന്നു പ്രഖത്യാപനും  ന്ചയേണന്മനെ്. 
അവരുന്െ ധീകരാദാത്തന്യ ഞാന് പ്രശുംസിക്കുന്നു.  
എനൊല് അവരുന്െ രാജത്യതന്ത്രജ്ഞതകയാെ് അത്ര 
മാത്രും കയാജിക്കുനെതിന് നിവൃത്ിയില്ാന്ത വനെതില് 
ഞാന് കഖദിക്കുന്നു. ചില യാഥാരതത്യങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇനെ് 
ഭരണഘെന നെപ്ില് വരുത്വാന് കപാകുകയാണ്. 
ഇന്ഡത്യ ഒരു രാഷ്ടമായി തീരനെിട്ടുണ്ട്. കകന്ദ്ര 
ഗവണ്ന്മന്റുും ഈ ഗവണ്ന്മന്റുും തമില്  ചില പ്രകതത്യക 
ഉെമ്പെികെില് ഏരന്പ്ട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഉെമ്പെിക
െനുസരിച്ച് നാും കകന്ദ്ര ഗവണ്ന്മറെില് കചരനെ് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആ സ്ിതിക്് ഈ ഭരണഘെനന്യ നാും 
സ്വീകരിക്ിന്ല്ന്നു പറയുനെതിന്റെ അരതന്മന്ാണ്? 
പഴയ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാുംകൂര വാദും കപാന്ല, ന്ചറിയ 
ന്ചറിയ ന്കല്പില്ാത് രാഷ്ടങ്ങന്െ സൃഷ്ടിക്ാനാണ് 
ഉകദേശന്മങ്ില് അതിന്ന അനുകൂലിക്ാന് ഞങ്ങള്ക്് 
നിരവ്വാഹമിന്ല്ന്നു മാത്രകമ എനിക്് എന്റെ  സ് കനഹിത 
ന്ാന്ര അറിയിക്കുവാനുള്ളു. ഞാന് കനരന്ത് പറഞ്ഞതു 
കപാന്ല ഈ ഭരണഘെന നെപ്ിലാവാന് കപാവകയാണ്. 
കവനറെിന്ല വത്യവസ്കള്ക്നുസരിച്ച് അതു പരികശാധി 
ക്ാനുും അുംഗീകരിക്ാനുമുള്ള അവകാശും ഈ സഭ 
യ്കണ്ട്. ആ അവകാശന്ത് സുംര്ിക്കുനെതിനുകവണ്ടി 
യാണ് ഈ പ്രകമയും ഇവിന്െ ഹാജരാക്ിയിട്ടുള്ളത്. 
ഈ സഭയുന്െ അന്സ്ിന്ന  വരദ്ധിപ്ിക്ണന്മന്നുള്ള 
ഉകദേശത്യകത്ാടുകൂെിയാണ് ഈ പ്രകമയും ഇവിന്െ അവത
രിപ്ിച്ചിട്ടുെെത്. രാഷ്ടീയമായ യാഥാരതത്യങ്ങളുന്െ മുമ്പില് 
കണ്ണെച്ചു നില്ക്കുനെതു മൗഢത്യമായിരിക്കുന്മന്നുള്ള ഉകദേശ
കത്ാടുകൂെിയാണ് ഈ പ്രകമയും ഇവിന്െ അവതരിപ്ിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. ഇവയ് ന്ക്ല്ാും ഉപരിയായി ഒരു ശക്തിമത്ായ 
ഭാരതത്ിന്റെ അവിഭാജത്യഘെകമായി പ്രവരത്ികക്
ണ്ടത് ഈ രാജത്യത്ിന്റെ ഭാവിക്് അതത്യന്ാകപ്ിതമാ
ന്ണന്നുള്ള ഉത്മകബാദ്ധത്യും ന്കാണ്ടുും  കൂെിയാണ് ഈ 
പ്രകമയും ഇവിന്െ അവതരിപ്ിച്ചിരിക്കുനെത്. എല്ാവിധ
ത്ിലും അഭിമാനജനകമായ ഒരു സുംഗതിയാണ് നാും 

ഭാരതത്ിന്റെ ഒരു ഘെകമാവക എന്നുള്ളത്. 

 ഭരണഘെനയില് കുറ്റങ്ങളുും കുറവകളുും ഒന്നു
മിന്ല്കനൊ അന്തല്ാവിധത്ിലും ആശാസത്യമാന്ണകനൊ 
ഞാന് വാദിക്കുനെില്. എനൊല് ഇനെന്ത് പ്രകതത്യക 
രാഷ്ടീയ സ്ിതിഗതികന്െ അെിസ്ാനന്പ്ടുത്ി 
കനാക്കുകമ്പാള് കുറച്ചുകാലകത്ന്ക്ങ്ിലും ഈ മാതിരി 
ഒരു ഭരണഘെന  നമ്മുക്് ആവശത്യമാന്ണനൊണ്  
വത്യക്തിപരമായി ഞാന് ആത്ാരതമായി വിശ്വസി
ക്കുനെത്. അങ്ങന്നയുള്ള ഒരു ഭരണഘെന  സ്വീകരി
ക്ാനാണ് ഈ പ്രകമയും ആവശത്യന്പ്ടുനെത്. അതിന്ന 
സുംബന്ിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായവത്യതത്യാസങ്ങള് ന്ക്ാന്നുും 
അവകാശമില്. എന്ന്ങ്ിലും കാരണങ്ങൊല് ചില 
ന്തറ്റിദ്ധാരണകള്  ഉണ്ടായിട്ടുന്ണ്ടങ്ില് അവന്യല്ാും 
വിസ്മരിച്ചുന്കാണ്ട് ഈ പ്രകമയന്ത് അനുകൂലിച്ച് ഭരണ 
ഘെനന്യ അുംഗീകരിച്ച്  ഒരു ശക്തിമത്ായ രാഷ്ട
ത്ിന്റെ അവിഭാജത്യഘെകന്മനെ നിലയില് മുകനൊട്ടു 
കപാകകണ്ടത് ഈ അവസരത്ില് തീരച്ചയായിട്ടുും അതത്യാ 
വശത്യമാണ്. അതിനായി നിങ്ങന്െല്ാവരുും സനെദ്ധരാ
യിരിക്കുന്മനെ് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു.  

പറവൂര െി.ന്ക.നാരായണപിള്ള
എറണാകുെും ജില്യിന്ല കനാരത്് 
പറവൂരില് കരുവല്ലൂരില് 1899 ല് ആണ് 
െി.ന്ക.നാരായണപിള്ളയുന്െ ജനനും. 
ബി.എ., ബി.എല്. ബിരുദധാരിയായ 
അകദേഹും തിരുവിതാുംകൂറിലും തിരു 
ന്കാച്ചിയിലും 1948 മുതല് 1951 വന്ര 
മുഖത്യമന്ി പദും അലങ്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഇ.എം.എസ്. :  
സമാനതകളില്ാത്ത 
രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്

1957 ല് ഏ്ത്യയില് ആദത്യമായുും കലാകത്് 
രണ്ടാമതായുും ബാലറ്റ് കപപ്റിലൂന്െ അധി 

കാരത്ില് വനെ കകരെത്ിന്ല കമയൂണിസ്റ് സരക്ാ 
രിന്റെ ന്നടുനായകത്വും വഹിച്ച ഇ.എും.ശങ്രന് നമ്പൂതിരി 
പ്ാെ് എനെ ഇ.എും.എസിന്റെ തത്യാഗനിരഭരവും സമര 
തീഷ്ണവും ആദരശധീരവമായ ജീവിതും ബഹുമുഖമായ 
രാഷ്ടീയ സുംഘെനാ പ്രവരത്നത്ിന്റെ പ്രതിഫലന
മാണ്. കമയൂണിസും ജീവിതവ്രതമാക്ിയ മാരക് സിസ്റ് 
ആചാരത്യന്, രാഷ്ടീയ ദാരശനികതയുന്െ ആള്രൂപും, 
സുംശുദ്ധ രാഷ്ടീയ പ്രവരത്നത്ിന്റെ പരത്യായും, വിപ്ല
വകാരിയായ ചിന്കന്, കരഖന്പ്ടുത്ാന് വിജ്ഞാന 
ശാഖകള് മതിയാകാത് എഴുത്കാരന്, പ്രതിഭാധ
നനായ സുംവാദകന്, ക്രാന്ദരശിയായ ഭരണതന്ത്ര
ജ്ഞന് തുെങ്ങിയ വികശ്ണങ്ങന്െല്ാും ഒത്കചരനെ 
ബഹുമുഖ വത്യക്തിത്വമാണ്  ഇ.എും.എസികറെത്. ജാതീയ 
മായ ഉച്ചനീചത്വവും ജന്ിത്വവും ന്കാെികുത്ി വാണിരുനെ 
കാലഘട്ടത്ില് ജാതി -ജന്ി-നാടുവാഴി കമധാവിത്വ
ത്ിന്റെ ഉത്ുംഗശുംഗത്ില് വാണിരുനെ തറവാട്ടില് 
ജനിച്ചുവെരനെ ഒരു നമ്പൂതിരി യുവാവ് ഭൂപ്രഭുത്വത്ിന്റെ 
സുഖസൗകരത്യങ്ങള് ന്വെിഞ്ഞ് സ്വസമുദായത്ിന്ല 
അനാചാരങ്ങള്ന്ക്തിന്ര പെന്പാരുതിയ സാമൂഹിക 
പരി്് കരത്ാവായതുും രൈിട്ടീ്് സാമ്ാജത്യത്വ ശക്തി 
കള്ന്ക്തിരായ  സമരത്ിന്റെ തീച്ചൂെയികലക്് സ്വന്ും 
യൗവ്വനും ദാനും ന്ചയ്തതുും ആയുസ്ിന്റെ സിുംഹഭാഗവും 
ബഹുജന ന്താഴിലാെി വരഗ്ഗത്ിന്റെ ഉനെമനത്ിനായി 
പെനയിച്ചതുും ജന്ി-കുെിയാന് സമ്പ്രദായത്ിനറുതിവരു
ത്ാന് രാജത്യത്ാദത്യമായി ഭൂപരി്് കരണ നിയമും നെ
പ്ിലാക്കുനെതിന് ആരജ്വമുള്ള ഭരണതന്ത്രജ്ഞനാ
യതുും സ്വന്ും കുടുുംബസ്വത്് വിറ്റ് പാരട്ടിക്് സുംഭാവന 
നല്കി രാഷ്ടീയ പൗകരാഹിതത്യും സ്വീകരിച്ചതുന്മല്ാും 
വിജ്ഞാനകുതുകികൊയ ഏന്താരാെിലും ജിജ്ഞാസ 
ജനിപ്ിക്കുനെതാണ്.
 വള്ളുവനാെ് താലൂക്ില് കമഴകത്ാെഗ് നി
കഹാത്രിയുന്െ വുംശത്ില്ന്പ്ട്ട ഏലുംകുെും മനയില് 
പരകമശ്വരന് നമ്പൂതിരിപ്ാെിന്റെയുും വിഷ്ണുദത് അന്രജ
നത്ിന്റെയുും പുത്രനായി 1909 ജൂണ് 13 നാണ് 'കുഞ്ചു' 
എന്നു വിെികപ്രുള്ള ഇ.എും.എസ്. ജനിച്ചത്. സുംസ് കൃത 
പഠനത്ിലും കവദാധത്യയനത്ിലും അധിഷ്ഠിതമായ നമ്പൂ 
തിരി വിദത്യാഭത്യാസത്ിലൂന്െ അറിവിന്റെ കലാകകത്ക്് 
പ്രകവശിച്ച ഇ.എും.എസിന്റെ മനസ്ില് പുകരാഗമനാശ
യങ്ങകൊടുള്ള അെങ്ങാത്അഭിനികവശവും കദശീയ 
പ്രസ്ാനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച അലന്യാലികളുും നമ്പൂതിരി 
വിദത്യാഭത്യാസത്ിന്റെ മതില്ന്ക്ട്ടുകെില് നിനെ് സ് കൂള് 
വിദത്യാഭത്യാസത്ിന്റെ വരണ്ണരാജിയില് വിഹരിക്ാന് 
അതിയായ ആഗ്രഹും ജനിപ്ിച്ചു. 1925 ജൂണ് 18 ന് ന്പരി 
ന്ല്മണ്ണ അങ്ങാെിപ്പുറും കബാരഡ് വഹസ് കൂെില് 
കതഡ് കഫാും വിദത്യാരതിയായി ഇ.എും.എസ്. (പതിനാറാും 
വയസ്ില്) ഔകദത്യാഗിക വിദത്യാഭത്യാസും ആരുംഭിച്ചു. 1929 ല്  
പാലക്ാെ് വിക് കൊറിയ കകാകെജ് വഹസ് കൂെില് നിനെ് 
ഉയരനെ മാരകക്ാന്െ എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീ്  
പാസ്ായി. അകതവര്ും തന്നെ തൃശ്ശൂര ന്സറെ് കതാമസ് 
കകാകെജില് ഇറെരമീഡിയറ്റിന് കചരന്നു. 1931 ല്  
ഇറെരമീഡിയറ്റ് പരീ് ഫസ്റ് ക്ലാസ്ില് പാസ്ായി അവിന്െ 
ത്ന്നെ ബി.എ.യ്ക കചരന്നെങ്ിലും ഒനൊും വര് വിദത്യാ
രതിയായിരിന്ക് 1932 ല് സിവില് നിയമലുംഘന 
പ്രസ്ാനത്ില് പന്ങ്ടുക്ാന് കകാകെജ് വിദത്യാഭത്യാസും 
ഉകപ്ിച്ചു.
 കുഞ്ചു എനെ നമ്പൂതിരി ബാലനില് നിന്നുും  
പുകരാഗമനവാദിയായ ഒരു സാമുദായിക ചിന്കനി
കലക്കുള്ള പ്രയാണത്ിന് ഇ.എും.എസ്. നാന്ദി കുറിച്ചത് 
കയാഗക്മസഭയിലൂന്െയാണ്. പതിനാലാും വയസ്ില് 

കയാഗക്മസഭയുന്െ വള്ളുവനാെ് ഉപസഭയുന്െ ന്സ
ക്രട്ടറിയായ അകദേഹും സ്വസമുദായത്ിന്ല സങ്ീരണ്ണ 
മായ പ്രശ് നങ്ങള് മനസ്ിലാക്ാന് അതിയായ 
താല്രത്യും പ്രകെിപ്ിച്ചിരുന്നു. സ് കൂള് വിദത്യാരതിയായി 
രിന്ക് കയാഗക്മസഭയുന്െയുും നമ്പൂതിരി യുവജന 
സുംഘത്ിന്റെയുും വിവിധ സകമെനങ്ങെില് പന്ങ് 
ടുത് ഇ.എും.എസിന്റെ മനസ്ില് പഴയ വിശ്വാസപ്ര
മാണങ്ങന്െയുും കാലഹരണന്പ്ട്ട ആചാരാനുഷ്ഠാ
നങ്ങന്െയുും മുറുന്കപ്ിെിക്കുനെ സ്വസമുദായത്ിന്ല 
യാഥാസ്ിതിക വിഭാഗത്ിന്നതിന്ര പുകരാഗമനാ
ശയങ്ങളുന്െ ചിന്ാധാര പ്രതിഫലിക്ാന് തുെങ്ങി. 
കലഖനങ്ങെിലൂന്െ അകദേഹും തുെങ്ങിവച്ച സാമുദായിക 
വിപ്ലവത്ിന്റെ നീരച്ചാലകള് കുടുമ മുറിക്ലും കെനെ്  
രൈഹ് മണത്യത്ിന്റെ പ്രതീകമായ പൂണൂലിന്റെ ദഹന 
ത്ില് വന്ര എത്ികച്ചരന്നു.
 കകാണ്ഗ്രസ് പാരട്ടിയില് വിതച്ച്, കകാണ്ഗ്രസ്- 
കസാ്ത്യലിസ്റ് പാരട്ടിയില് മുെച്ച്, കമയൂണിസ്റ് പാരട്ടിയില് 
തെിരിട്ട്, കമയൂണിസ്റ് പാരട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാരക് സി 
സ്റില് പെരന്നു പന്ലിച്ച ഇ.എും.എസിന്റെ ജീവിതും,  
അനിതരസാധാരണമായ 'ന്പാെിറ്റിക്ല് രൊന്സി 
്ന്റെ' ചരിത്രും ഉള്ന്ക്ാള്ളുനെതാണ്. ഫിഫ്ത് കഫാറും  
വിദത്യാരതിയായിരിക്കുകമ്പാഴാണ്  ഇ.എും.എസ് രാഷ്ടീയ 
ത്ികലക്് രുംഗപ്രകവശനും ന്ചയ്യുനെത്. അനെ് പതിന്നട്ടു
വയസ്് മാത്രും പ്രായമുണ്ടായിരുനെ ഇ.എും.എസ്, 1927 ല് 
മദിരാശിയില് നെനെ ആള് ഇന്ത്യാ കകാണ്ഗ്രസ് കമിറ്റി 
(എ.ഐ.സി.സി) സകമെനത്ില് പ്രതിനിധിയായി 
പന്ങ്ടുത്. പിനെീെ്, വിദത്യാരതിയായിരിന്ക് തന്നെ 
പയേന്നൂരിലും വെകരയിലും വച്ചു നെനെ കകാണ്ഗ്രസിന്റെ 
രാഷ്ടീയ സകമെനങ്ങെിലും പന്ങ്ടുത്. 1932 ജനുവരി 
യില് കകാഴികക്ാെ് കെപ്പുറത്് വച്ച് നെനെ സിവില് 
നിയമലുംഘനവും അതിന്നത്െരന്നുണ്ടായ അറസ്റ് 
വരിക്ലും മൂന്നുവര്ന്ത് കഠിനതെവന്മല്ാും രാഷ്ടീയ  
അവകബാധമുള്ള ഒരു വിദത്യാരതിയില് നിന്നുും ദിശാ 
കബാധമുള്ള ഒരു മുഴുവന്സമയ രാഷ്ടീയപ്രവരത്
കനികലക്കുള്ള ഇ.എും.എസിന്റെ രൂപാന്രീകരണും  
സാധത്യമാക്ി. 1934 ല് കകരെ ന്പ്രാവിന്്ത്യല് 
കകാണ്ഗ്രസ് കമിറ്റിയുന്െ (ന്ക.പി.സി.സി.) രണ്ടു ന്സക്ര 
ട്ടറിമാരില് ഒരാൊയി ന്തന്രന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ഇ.എും.
എസ്. കൃ്ിക്ാന്രയുും ന്താഴിലാെികന്െയുും സുംഘെിപ്ിച്ച് 
കകാണ്ഗ്രസിന് ഒരു ജനകീയ അെിത്റപാകുനെ
തില് നിരണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിനെീെ് കകാണ്ഗ്ര 
സിനകത്് കസാ്ത്യലിസ്റ് കചരിയുന്െ ഭാഗമായി നിനെ 
ഇ.എും.എസ് 1934 ല് കകാണ്ഗ്രസ്-കസാ്ത്യലിസ്റ് 
പാരട്ടിയുന്െ അഖികലന്ത്യാ കജായിറെ് ന്സക്രട്ടറിമാ 
രില് ഒരാൊയി ന്തരഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 1936 ജനുവരിയില് 
കമയൂണിസ്റ് പാരട്ടിയില് രഹസത്യമായി അുംഗത്വന്മ 
ടുത് അകദേഹും 1937 ല് രൂപീകരിക്ന്പ്ട്ട 'കമയൂണിസ്റ്  
പാരട്ടി' കകരെ ഘെകത്ിന്റെ മുനെണികപാരാെികൊയ  
നാലകപരില് ഒരാൊണ്. പിനെീെ്, 1939 ല് കകാണ്ഗ്രസ് 
കസാ്ത്യലിസ്റ് പാരട്ടി കകരെ ഘെകന്ത് ഇന്ത്യന് കമയൂ
ണിസ്റ് പാരട്ടിയുന്െ ഭാഗമാക്ി മാറ്റുനെതില് അകദേഹും  
മുഖത്യ പങ്് വഹിച്ചു. നിരവധി തവണ ഒെിവ് ജീവിത 
ത്ിന്റെ കയ് കപറിയ അനുഭവങ്ങളുും അകദേഹും കപറിയി 
ട്ടുണ്ട്. പ്രവരത്ിച്ച പ്രസ്ാനത്ിനുകവണ്ടി ജയില് 
ജീവിതും അനുഭവിച്ചതിന്റെ കപരില് കുടുുംബവും സമുദാ 
യവും ഭ്രഷ്ട് കല്പിച്ച് സ്വന്ും അമയുന്െ കചതനയറ്റ  
ശരീരത്ില് ഒന്നു സ്രശിക്ാന് അനുവാദമില്ാന്ത 
നിനെകപ്ാള്കപ്ാലും വകവിൊത് ആദരശല്ത്യത്ാല്  
ഒരു നാെിന്റെ രാഷ്ടീയ ചരിത്രും തിരുത്ിക്കുറിച്ച അതത്യ 
പൂരവ്വജന്മാണ് ഇ.എും.എസ്. 
 1941 ല് സി.പി.ഐ. കകന്ദ്ര കമിറ്റി അുംഗമായി 

ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ഇ.എും.എസ് 1950 മുതല് കപാെിറ്റ് 
ബയൂകറാ ന്മമ്പറായുും 1953 മുതല് 1956 വന്ര ആ്ിങ് 
ജനറല് ന്സക്രട്ടറിയായുും 1962 മുതല് 1963 വന്ര 
ജനറല് ന്സക്രട്ടറിയായുും പ്രവരത്ിച്ചു. 1964 ല്  
സി.പി.ഐ.(എും) രൂപും ന്കാണ്ട കാലും മുതല് മരണും 
വന്ര അതിന്റെ കപാെിറ്റ് ബയൂകറാ അുംഗമായിരുന്നു. 
1977 മുതല് 1992 വന്ര പാരട്ടി ജനറല് ന്സക്രട്ടറി 
യായുും പ്രവരത്ിച്ചു. സ്വന്ും രാജത്യകത്ാടുും സമൂഹ 
കത്ാടുും അതിന്ല നാനാ ജാതിമതസ്രായ ജന 
വിഭാഗങ്ങകൊടുമുള്ള അചഞ്ലമായ അരപ്ണ മകനാഭാവ 
ത്ില് അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതതത്യാഗത്ിന്റെയുും  
രാഷ്ടീയ പ്രതിബദ്ധതയുന്െയുും പ്രതിഫലനമാണ്  
ഇ.എും.എസില് സുംഭവിച്ച  ന്പാെിറ്റിക്ല് രൊന്സി്ന് 
അെിസ്ാനും.
 1939 ല് ന്പാനൊനി നികയാജകമണ്ഡല 
ത്ില് നിനെ് മദിരാശി നിയമസഭയികലക്് എതിരി 
ല്ാന്ത ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടകതാന്െയാണ് ഇ.എും.
എസ് അകദേഹത്ിന്റെ പാരലന്മറെറി ജനാധിപതത്യ  
പ്രവരത്നത്ിന് തുെക്ും കുറിക്കുനെത്. അക്ാലത്് 
മദിരാശി സുംസ്ാന കുെിയായ്മ കമിറ്റിയില് അുംഗ 
മാകുകയുും ജന്ിപ്പാതപരമായ ഭൂരിപ് തീരു 
മാനത്ിന്നതിന്ര കരഖന്പ്ടുത്ിയ നയൂനപ് വികയാ
ജനകുറിപ്ിലൂന്െ ഇന്ത്യന് നിയമസഭാ ചരിത്രത്ില് 
ആദത്യമായി ഭൂരിപരി്് കരണന്മനെ ആശയും ഇ.എും.
എസ് മുകനൊട്ടുവയ്കകയുും ന്ചയ്തു. ഐകത്യകകരെ 
പിറവിക്കുകശ്ും കകരെ നിയമസഭയികലക്് നെനെ 
പ്രഥമ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ില് ദ്വയാുംഗ മണ്ഡലമായ നീകല 
ശ്വരത്നിനെ് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ഇ.എും.എസ്. 
തുെരന്നുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് കാലും സുംസ്ാനത്ിന്റെ 
ജനാധിപതത്യ ശ്രീകകാവിലിന്ല നിറസാനെിധത്യമായിരുന്നു. 
ഒനൊും കകരെ നിയമസഭ മുതല് തുെരച്ചയായി അഞ്ചു 
തവണ നിയമസഭാുംഗമായിരുനെ ഇ.എും.എസ് 1957 
മുതല് 1959 വന്രയുും 1967 മുതല് 1969 വന്രയുമുള്ള 
കാലഘട്ടത്ില് മുഖത്യമന്ത്രിയായുും 1960-1964, 1969-
1970, 1970-1977, 1977-1978 കാലഘട്ടങ്ങെില് പ്രതി 
പ്കനതാവായുും പ്രവരത്ിച്ചു. മുഖത്യമന്ത്രിയായി
രുനെ കാലഘട്ടത്ില് അകദേഹും നിയമസഭയിന്ല 
പ്രിവികലജസ് കമിറ്റിയുന്െ അദ്ധത്യ്നായിരുന്നു. 
 കകരെത്ില് അന്നുവന്ര നിലനിനെിരുനെ  
സാമൂഹിക വത്യവസ്ിതിക്് മാറ്റത്ിന്റെ തിരിന്കാളു 
ത്ിയ നിരവധി നിയമനിരമാണങ്ങള്ക്് കനതൃത്വും 
നല്കിയ നിശ്യദാരഡത്യമുള്ള ഒരു ഭരണകരത്ാവ്  
കൂെിയാണ് ഇ.എും.എസ്. ആദത്യ മന്ത്രിസഭ അധികാര 
ത്ില് വനെ് ഒരാഴ്ച തികയുനെതിന് മുമ്പ് ന്കാണ്ടുവനെ 
കുെിന്യാഴിപ്ിക്ല് നികരാധന ഓരഡിനന്സിലൂന്െ 
കര്കന്ര അവര കൃ്ി ന്ചയ്യുനെ സ്ലത്് നിനെ് ഒരു 
കാരണവശാലും ഒഴിപ്ിക്രുന്തനെ് ഉത്രവ് പുറന്പ്ടു 
വിച്ചു. ഭൂപരി്് കരണ നിയമത്ിന്റെ ഫലമായി ജന്ിത്ും 
നിയമപരമായി ഇല്ായ്മ ന്ചയേന്പ്ട്ടു. കൃ്ിഭൂമി കൃ്ി 

ഇ.എംഎസ്. :  സമാനതകളില്ാത്ത രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്

സഭാനായകരുന്െ ജീവിത കരഖകെിലൂന്െ 

ഐക്യനകരള 
പിറവിക്നശഷം നകരള 
േിയൈസഭയിനലക്ക് േടന 
പ്രഥൈ ബതരബഞ്ഞടുപ്ിൽ 
ദ്യഷോംൈ ൈണ്ഡലൈഷോയ  
േപീനലശ്രതുേിന് 
ബതരബഞ്ഞടുക്കബപ്ട് 
ഇ.എം.എസ്. തുടര്ന്നുള്ള 
രണ്ടു പതി്ഷോണ്് കഷോലം 
സംസ്ഷോേത്ിബന് 
ജേഷോധിപത്യ 
ശ്രപീനകഷോവിലിബല 
േിറസഷോനിധ്യൈഷോയിരുന്നു. 
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ക്ാരന് സ്വന്മായി. പരിധിക്പ്പുറമുള്ള ഭൂമി മിച്ചഭൂമി 
യായി പ്രഖത്യാപിച്ചു. മിച്ചഭൂമി ഭൂരഹിതരക്് നല്കണന്മനെ് 
നിശ്യിച്ചു. 1957 ന്ല വിദത്യാഭത്യാസ ബില്ിലൂന്െ അദ്ധത്യാപക 
സമൂഹന്ത് മാകനജുന്മന്റുകളുന്െ ചൂ്ണത്ില് നിന്നുും  
കമാചിപ്ിച്ചുന്കാണ്ട് കകരെത്ില് വിദത്യാഭത്യാസ പരി 
വരത്നത്ിന് തുെക്ും കുറിച്ചു. സാരവ്വത്രിക വിദത്യാഭത്യാസ 
ത്ിന് സൗകരത്യന്മാരുക്കുകയുും, എയ്ഡഡ് സ് കൂള് 
അധത്യാപകരക്് സരക്ാര കനരിട്ട് ശമ്പെും നല്കുനെ 
രീതി ന്കാണ്ടുവരികയുും ന്ചയ്തു. സാമുദായിക ശക്തി 
കള് വകയെക്ിയിരുനെ വിദത്യാഭത്യാസ കമഖലന്യ 
ജനകീയമായി പുനഃസുംഘെിപ്ിച്ചു. കകരെത്ിന്ല വത്യവ 
സായ കമഖലയില് ന്താഴില് ദാതാവും ന്താഴിലാെിയുും 
തമിലള്ള ബന്ും ദൃഢവും സുതാരത്യവമാക്കുനെതി 
നായി ന്കാണ്ടുവനെ വത്യാവസായ ബന് ബില്ലുും ജനാധി
പതത്യത്ില് ജനങ്ങളുന്െ അധികാരും ജനങ്ങെികലക്് 
എത്ിക്കുക എനെ ല്ത്യകത്ാന്െ ന്കാണ്ടുവനെ 1958 ന്ല  
കകരെ പഞ്ായത്് ബില്ലുും, 1959 ന്ല കകരെ ജില്ാ 
കൗണ്സില് ബില്ലുന്മല്ാും ഇ.എും.എസിന്ല ഭരണത
ന്ത്രജ്ഞന്റെ മികവിന് മാറ്റ് കൂട്ടുനെ നിയമനിരമാണ
ങ്ങൊണ്. 
 തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് വിക 
സന പദ്ധതികള് ആസൂത്രണും ന്ചയ്യുനെതിനുും നെ
പ്ിലാക്കുനെതിനുമുള്ള അധികാരും വകമാറിന്ക്ാണ്ട് 
1996 ല് കകരെത്ില് നെപ്ിലാക്ിയ ജനകീയാസൂ
ത്രണ പദ്ധതിയിലൂന്െ അധികാര വികകന്ദ്രീകരണും 
യാഥാരതത്യമാക്ി. ഇ.എും.എസിന്റെ കനതൃത്വത്ില് 
അനെന്ത് മുഖത്യമന്ത്രിയുും പ്രതിപ് കനതാവും മന്ത്രി 
മാരുമെങ്ങുനെ നാന്നൂറില്പരും അുംഗങ്ങളുള്ള ഉനെതാ 
ധികാര സമിതിയുന്െ നിരകദേശത്ിന്റെ അെിസ്ാ
നത്ിലായിരുന്നു വിപ്ലവകരമായ കകരെ കമാഡല് 
വികസനത്ിന് തുെക്ും കുറിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ 
പദ്ധതി ആവി്് കരിച്ചത്.

 ഭൂതകാലത്ിന്റെ തിരുകശ്ിപ്പുകള് വരത് 
മാനകാലത്ിന്ല സുംഭവവികാസങ്ങളുമായി എങ്ങന്ന 
ബന്ന്പ്ട്ടിരിക്കുന്നുന്വന്നുും അത് ഭാവി പ്രതീ്കന്െ 
എങ്ങന്ന സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുും വത്യാഖത്യാനിക്കുനെതാണ്  
ഇ.എും.എസിന്റെ രചനകകെന്റയുും. അ്രങ്ങള് 
ന്കാണ്ട് അകദേഹും കലാകകത്ാെ് സുംവദിക്ാന് 
തുെങ്ങിയത് കഫാരത്് കഫാറും വിദത്യാരതിയായിരി
ക്കുകമ്പാള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ന്ചറുകഥയിലൂന്െ
യാണ്. ഫിഫ്ത് കഫാറും വിദത്യാരതിയായിരിന്ക് 
1927 ജൂണില് കയാഗക്മത്ില് അച്ചെിച്ചുവനെ 
'സാമുദായിക വിപ്ലവവും നമ്പൂതിരി സാമുദായവും' 
ആണ് ആദത്യ കലഖനും. നമ്പൂതിരി സമുദായും ആവ
ശത്യന്പ്ടുനെത് ഒരു വിപ്ലവമാന്ണനെ ഉള്ളെക്കത്ാ
ടുകൂെിയ ആ കലഖനും നമ്പൂതിരി സമുദായത്ിന്ല 
അന്മായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങകൊടുള്ള ഒരു  
വിദത്യാരതിയുന്െ കകവലമായ പ്രതികരണമായിരു
നെില്, മറിച്ച് സാമൂഹിക പരിവരത്നും ആഗ്രഹി
ക്കുനെ പക്വതയുള്ള ഒരു സാമുദായിക ചിന്കന്റെ 
ചിന്ാധാരയുന്െ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. സ്വന്ും 
കപരിലും സുകരന്ദ്രന്, എസ്.പരകമശ്വരന്, പി.എസ്. എനെീ  
തൂലികാനാമങ്ങെിലും എഴുതിയ ഇ.എും.എസിന്റെ 
ആദത്യ പുസ്കും 1931 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ജവഹരലാല് 
ന്നഹ് റു' ആണ്. മലയാെത്ിലും ഇുംഗ്ീ്ിലമായി  
പുസ്ക രചനയുന്െ കപമാരി ന്പയേിച്ച ഇ.എും.എസിന്റെ  
ആത്കഥ 1973 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'How I became 
a Communist' ആണ്. കാലാകാലങ്ങെില് പാരട്ടി  
സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള് വത്യക്തമാക്ാനുും എതിരാെി 
കളുന്െ വാദമുഖങ്ങള്ക്് മറുപെി പറയാനുമായി 
ഇ.എും.എസ്. എഴുതിക്കൂട്ടിയ കലഖനങ്ങളുന്െയുും മുഖ
പ്രസുംഗങ്ങളുന്െയുും കൃതത്യമായ എണ്ണും തിട്ടന്പ്ടുത്ക 
ശ്രമകരമാണ്. കയാഗക്മ സഭയുന്െ മുഖപത്രമായ 
ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയില് കലഖനങ്ങന്െഴുതി തുെങ്ങിയ 

ധജാസച് ലക. മാണി

കകാട്ടയും ജില്യിന്ല പാലായില്  കകരെ  
രാഷ്ടീയ ചരിത്രത്ിന്ല അതികാ 

യനുും മുന്മന്ത്രിയുമായ ന്ക.എും. മാണി, കുട്ടിയമ 
എനെിവരുന്െ മകനായി 1965 കമയ് 29 ന് കജാസ് 
ന്ക. മാണി ജനിച്ചു. പാലാ ന്സറെ് കതാമസ് 
വപ്രമറി സ് കൂെില്  തുെങ്ങി ന്ചവനെ ലകയാെ 
കകാകെജ്, കകായമ്പത്തൂര പി.എസ്.ജി ആരെ് സ് 
ആറെ് സയന്സ് കകാകെജ് എനെിവിെങ്ങെില് 
നിനെ് വിദത്യാഭത്യാസും പൂരത്ിയാക്ി.  2009 കമയ് 31 
മുതല് 2018 ജൂണ് 14 വന്ര കകാട്ടയും മണ്ഡലന്ത് 
പ്രതിനിധീകരിച്ച് കലാക് സഭാുംഗമായിരുന്നു.  2018 
ജൂണ് മുതല് യു.ഡി.എഫ്. ന്ന പ്രതിനിധീകരിച്ച് 
രാജത്യസഭാുംഗമായിരുന്നെങ്ിലും  2021 ജനുവരി 
11 ന് അുംഗത്വും രാജിവച്ചു.  ഈ ഒഴിവികലക്് 2021 
നവുംബര 29 ന് നെനെ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ില് 
അകദേഹും എല്.ഡി.എഫ്. സ്ാനാരതിയായി 
മത്സരിച്ച് വീണ്ടുും രാജത്യസഭാുംഗമായി.

ഇ.എും.എസ്. രാഷ്ടീയ പ്രവരത്നത്ിനുും സുംഘെന 
ന്കട്ടിപ്ടുക്കുനെതിനുും ആശയപ്രചരണും അതത്യാവശത്യ 
മാന്ണനെ തിരിച്ചറിവില് സ്വന്ും തറവാട്ട് സ്വത്ില് 
ലഭിച്ച വിഹിതും വിറ്റുകിട്ടിയ പണും മുെക്ി കകാഴികക്ാെ് 
കദശാഭിമാനി സ്ാപിക്ാന് കനതൃത്വും നല്കി. പ്രതി 
ദിനും കലാകത് നെക്കുനെ സുംഭവവികാസങ്ങകൊെ്  
എഴുത്ിലൂന്െ ബൗദ്ധികമായി പ്രതികരിച്ച ഇ.എും.എസ്.  
എനെ ന്പാതു പ്രവരത്കന് 1998 മാരച്ച് 19 ന് ഈ  
കലാകകത്ാെ് വിെ പറയുനെ ദിവസവും സാമൂഹിക 
മാറ്റത്ിനു കവണ്ടി അ്രങ്ങന്െ ആയുധമാക്ി എനെ 
തില് അത്ഭുതന്പ്ൊനില്. 
 രാഷ്ടീയ സുംവാദകവദികെില് നിറസാനെി
ധത്യമാകുക മാത്രമല്, കകരെത്ിന്റെ സാഹിതത്യ-സാമൂ
ഹിക-സാുംസ് കാരിക മണ്ഡലങ്ങെില് മാറ്റത്ിന്റെ 
ന്കാടുങ്ാറ്റ് വീശുനെ ഒരായിരും സുംവാദകവദികള് 
തന്റെ പ്രസുംഗങ്ങെിലൂന്െയുും കലഖനങ്ങെിലൂന്െയുും  
സൃഷ്ടിക്കുകകൂെി ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ.എും.എസ്. രാഷ്ടീയപര 
മായുും ആശയപരമായുും അത്ഭുതകത്ാന്െ കലാകും  
കനാക്ിക്ണ്ടിരുനെ അപൂരവ്വ വത്യക്തിത്വത്ിന് ഉെമയാ
യിരുന്നു ഇ.എും.എസ്. അതുന്കാണ്ടുതന്നെ, മലയാെ 
മണ്ണില് വെരനെ് ഒരു വിശ്വപൗരനായി മാറിയ ഇ.എും.
എസിന്ന കകവലും ഒരു പ്രസ്ാനത്ിന്റെ മാത്രും 
സ്വത്ായി കാണുക പ്രയാസമാണ്. കലാക കമയൂണി
സത്ിന് കകരെും നല്കിയ അമൂലത്യ സുംഭാവനയാണ് 
ഇ.എും.എസ്. സ്വന്ും ജീവചരിത്രും ഒരു കാലഘട്ടത്ിന്റെ 
ചരിത്രമാക്ാന് കഴിഞ്ഞു എനെതാണ് കാലയവനിക
ക്കുള്ളില് മറഞ്ഞ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുും ഇ.എും.
എസിന്ന ഇന്നുും സമകാലീനനാക്കുനെത്.
തയോറാക്ിയത് :  
വികന്്. എന്.വി,  
കപ്രാഗ്രാും അസിസ്ററെ് 

ജോസ് ളക. മാണി വ്രീണ്ം രാേ്യസഭയിജലക്ക്

കകരെത്ില് കജാസ് ന്ക. മാണി രാജത്യ 
സഭാുംഗത്വും രാജിവച്ചതിന്ന  

തുെരന്നുണ്ടായ ഒഴിവികലക്കുള്ള ഉപന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്് 2021 നവുംബര 29 ന് നെന്നു. ഇത് സുംബ 
ന്ിച്ച വിജ്ഞാപനും കകന്ദ്ര ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് 
കമീ്ന് 2021 ഒക് കൊബര 30 നാണ് പുറ
ന്പ്ടുവിച്ചത്.  നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി എസ്.വി. 
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര  റികട്ടണിുംഗ് ഓഫീസറുും 
അഡീ്ണല് ന്സക്രട്ടറി  എും. ആര. മകഹശ്വരി 
അസിസ്ററെ് റികട്ടണിുംഗ് ഓഫീസറുമായിരുന്നു.   
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് നിരീ്കനായി സഞ്ജയ് എും. 
കൗളുും കകാവിഡ്-19  കനാഡല് ഓഫീസറായി 
ഡി. ബാലമുരെി ഐ.എ.എസുും പന്ങ്ടുത്. 
നാമനിരകദേശ പത്രിക സമരപ്ികക്ണ്ട നിരദേിഷ്ട 
സമയത്ിനുെെില് കഡാ. ന്ക.പത്രാജന്, 
കജാസ് ന്ക. മാണി, ശൂരനാെ് രാജകശഖരന് 
എനെിവര പത്രിക സമരപ്ിച്ചിരുന്നു.നിരകദേശക 
രില്ാത്തിനാല് കഡാ. ന്ക.പത്രാജന്റെ 
പത്രിക സൂക്ഷ്മപരികശാധനയ്ക് കശ്ും തള്ളിയി 
രുന്നു. 2021 നവുംബര 29 ന് രാവിന്ല 9 
മുതല് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ില് നെനെ  

ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ില് കകാവിഡ് ബാധി 
തരായ അുംഗങ്ങള്ക്് കവാട്ട് കരഖന്പ്ടുത്നെതി
ന് പ്രകതത്യക സൗകരത്യും ഒരുക്ിയിരുന്നു. കകാവിഡ് 
ബാധിതനായ നിയമസഭാുംഗും മാണി സി. 
കാപ്ന് പി.പി.ഇ. കിറ്റ് ധരിച്ച്  പ്രതത്യകും സജ്ീ 
കരിച്ച കമ്പാരട്ട് ന്മറെില് കവാട്ട് ന്ചയ്തു. 
മുഖത്യമന്ത്രി, പ്രതിപ് കനതാവ്, സ്ീക്ര 
തുെങ്ങിയവര രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില് കവാട്ട് 
കരഖന്പ്ടുത്ി. 140 അുംഗങ്ങെില് 137 കപരുും 
കവാട്ട് ന്ചയോന്നത്ിയിരുന്നു. ഓകരാ സ്ാ
നാരതിക്കുും 69 കവാട്ടാണ് വിജയിക്ാന് കവ
ണ്ടിയിരുനെത്. എല്.ഡി.എഫ് സ്ാനാരതി
യായി മത്സരിച്ച കജാസ് ന്ക. മാണിക്് 96 
കവാട്ടുകളുും യു.ഡി.എഫ് സ്ാനാരതി ശൂരനാെ് 
രാജകശഖരന് 40 കവാട്ടുകളുും ലഭിച്ചു. ഒരു 
കവാട്ട് അസാധുവായി. വരണാധികാരിയായ 
നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി കജാസ് ന്ക. മാണിന്യ 
വിജയിയായി പ്രഖത്യാപിച്ചു. കജാസ് ന്ക. മാണി 
2021 ഡിസുംബര 1 ന് രാജത്യസഭാുംഗമായി സതത്യ
പ്രതിജ്ഞ ന്ചയ്തു 
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എഴുതന്പ്ട്ടതില്വച്ച് കലാകത്് ഏറ്റവും ബൃഹത്ായ 
ഇന്ത്യയുന്െ ഭരണഘെന നിലവില് വനെിട്ട് ഏഴ് 

പതിറ്റാണ്ടുകള് പിനെിട്ടിരിക്കുന്നു. 1956 ജനുവരി 26 ന് 
നിലവില് വനെ ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയിലൂന്െ കലാകന്ത് 
ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപതത്യ രാജത്യും എനെ ഖത്യാതി കനെിന്യ
ടുക്കുവാനുും ഇക്ാലയെവില് നമുക്് സാധിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുക
കൊെും രൈിട്ടീ്് സാമ്ാജത്യത്വ ശക്തികൊല് ഭരിക്ന്പ്ട്ട 
വത്യതത്യസ് മത-ഭാ്ാ-സാുംസ് കാരിക പാരമ്പരത്യത്ില് 
അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനതയ്കകവണ്ടി ഒരു ഭരണഘെന 
നിരമിക്കുക എനെ വെന്ര ശ്രമകരമായ ദൗതത്യമായിരുന്നു 
നമ്മുന്െ ഭരണഘെനാ നിരമാതാക്ള്ക്് മുനെിലണ്ടായി
രുനെത്. എനൊല്, കദശീയ പ്രസ്ാനത്ിന്റെ വപതൃകും 
ഉള്ന്ക്ാണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്ിന്റെ സൃഷ്ടിക്ായി 
അശ്രാന്ും പ്രയത് നിച്ച കനതാക്ൊല് സമ്പനെമായ 
ഇന്ത്യയുന്െ ഭരണഘെനാ നിരമാണസഭ ഈ ദൗതത്യും 
വെന്ര വിജയകരമായി പൂരത്ീകരിച്ചു. കത്യാബിനറ്റ്  
മി്ന് പ്ലാനിന്റെ നിരകദേശപ്രകാരും 1946 ല്  
രൂപീകരിക്ന്പ്ട്ട ഭരണഘെനാ നിരമാണസഭയാണ് 
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയ്ക് രൂപും നല്കിയത്. രൈിട്ടീ്് 
ഇന്ത്യന് പ്രവിശത്യകെില് നിനെ് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട 296 
അുംഗങ്ങളുും (ഗവരകണഴ് സ് പ്രവിശത്യകെില്  
നിനെ് 292 അുംഗങ്ങളുും ചീഫ് കമീ്കണഴ് സ്  

1. പട്ടം എ. താണു പിള്ള (തിരുവിതാംകൂര്)
[1885-1970] ശ്രീമൂലും കപാപ്പുലര അസും്ി, ശ്രീമൂലും 
അസും്ി, തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് കൗണ്സില്, 
തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി, തിരു-ന്കാച്ചി 
ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി, കകരെ നിയമസഭ, എനെിവയില് 
അുംഗും, തിരുവിതാുംകൂര പ്രധാനമന്ത്രി, തിരു-ന്കാച്ചി 
യുകെയുും ഐകത്യകകരെത്ികറെയുും മുഖത്യമന്ത്രി, പഞ്ാബ് , 
ആന്ധാപ്രകദശ് എനെീ സുംസ്ാനങ്ങെിന്ല ഗവരണ്ണര.

2. ആര്. ശങ്കര്   (തിരുവിതാംകൂര്)
[1909-1972] തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി 
അുംഗും, തിരു-ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി 
അുംഗും, കകരെത്ിന്ല ഉപമുഖത്യമന്ത്രി, മുഖത്യമന്ത്രി.

3. പി.എസ്. നടരാേപിള്ള (തിരുവിതാംകൂര്)
[1891-1966] ശ്രീമൂലും കപാപ്പുലര അസും്ി അുംഗും, 
തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് കൗണ്സില് അുംഗും, 
ശ്രീമൂലും അസും്ി അുംഗും, തിരു-ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് 
അസും്ി അുംഗും, തിരു-ന്കാച്ചി ധനകാരത്യ മന്ത്രി.

4. ആനി മസ് ക്ര്രീന് (തിരുവിതാംകൂര്)
[1920-1963] തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി 
അുംഗും, തിരു-ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ിയില് 
ആകരാഗത്യ  വകുപ്് മന്ത്രി, കലാക് സഭാുംഗും.

5. ളക.എ. മുഹമ്ദ്  (തിരുവിതാംകൂര്)
ശ്രീമൂലും അസും്ി, തിരുവിതാുംകൂര, തിരു-ന്കാച്ചി 
എനെീ സഭകെില്  അുംഗും. 

6.ദാക്ഷായണി ജവലായുധന് (മദ്ാസ്)
[1912-1978] ന്കാച്ചിന് ന്ലജികലേറ്റീവ് കൗണ്സില് 
അുംഗും, ഇെക്ാല പാരലന്മറെ് അുംഗും

7. അമ്മു സ്വാമിനാഥന് (മദ്ാസ്)
[1894-1978] ഇെക്ാല പാരലന്മറെുംഗും,  
കലാക് സഭാുംഗും,  
രാജത്യസഭാുംഗും.

8. എ. കരുണാകര ജമജനാന് (മദ്ാസ്)
മദ്രാസ് ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി അുംഗും, 
ഇെക്ാല പാരലന്മറെ് അുംഗും

9. ബി. ജപാക്കര് സാഹിബ് (മദ്ാസ്)
[1890-1965] മദ്രാസ് ന്ലജികലേറ്റീവ്  
അസും്ി അുംഗും

10. പി. കുഞ്ിരാമന് (മദ്ാസ്)  
[1895-1976] ഇെക്ാല പാരലന്മറെ് അുംഗും, രണ്ടാും കകരെ  
നിയമസഭയികലക്്  ന്തന്രന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ന്ട്ടങ്ിലും  
കകാെതി വിധിന്യ തുെരനെ്  അുംഗത്വും റദോക്ന്പ്ട്ടു. 

11. പനമ്ിളളി ജഗാവിന്ജമജനാന്   (ളകാച്ചി)
[1908-1970] ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് കൗണ്സില് അുംഗും, 
തിരു-ന്കാച്ചി രൂപീകരണത്ിന് മുന്പ് ന്കാച്ചി സുംസ്ാന 
ഭ്ത്യ വകുപ്് മന്ത്രി, ന്കാച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി, തിരു-ന്കാച്ചി മന്ത്രി, 
തിരു-ന്കാച്ചി മുഖത്യമന്ത്രി, കലാക് സഭാുംഗും, കകന്ദ്ര മന്ത്രി.

12. ജഡാ. ജോണ് മത്തായി 
(യുസണറ്റഡ് ളപ്ാവിന്ളസസ്) 
[1886-1959] ഇെക്ാല പാരലന്മറെ് അുംഗും, സ്വതന്ത്ര 
ഇന്ത്യയിന്ല ആദത്യ ന്റയില്കവ മന്ത്രി പിനെീെ് ധനകാരത്യ മന്ത്രി.

13. പി.ടി. ചാജക്കാ   (തിരുവിതാംകൂര്)
[1915-1964] തിരുവിതാുംകൂര ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി 
അുംഗും, തിരു-ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി അുംഗും, 
രാജത്യസഭാുംഗും, കകരെ നിയമസഭാുംഗും, സുംസ്ാന ആഭത്യന്ര 
മന്ത്രി, കകരെ നിയമസഭയിന്ല ആദത്യ പ്രതിപ്കനതാവ്. 

പ്രവിശത്യകെില് നിനെ് 4 അുംഗങ്ങളുും)  
നാട്ടുരാജത്യങ്ങെില് നിന്നുള്ള 93 അുംഗങ്ങളുും 
ഉള്ന്പ്ന്െ 389 അുംഗങ്ങൊണ് തുെക്ത്ില് 
ഭരണഘെനാ നിരമാണസഭയില് ഉണ്ടാ
യിരുനെത്. എനൊല്, 1947 ന്ല ജൂണ് 3 
പ്ലാന് (മൗണ്ട്ബാറ്റണ് പ്ലാന്) പ്രകാരമുള്ള 
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്ിന്റെ ഫലമായി പാക് 
പ്രകദശങ്ങെില് നിനെ് ന്തരന്ഞ്ഞടു
ക്ന്പ്ട്ടവര ഭരണഘെനാ നിരമാണ 
സഭയിന്ല അുംഗങ്ങെല്ാതായകതാന്െ 
അുംഗസുംഖത്യ 299 ആയി കുറഞ്ഞു.
 1946 ല് ഭരണഘെനാ 
നിരമാണസഭ രൂപീകരിച്ചകപ്ാള് 
അതില് തിരുവിതാുംകൂറില് നിനെ് 9 
അുംഗങ്ങളുും മദ്രാസ് കപ്രാവിന്സില് 
നിനെ് 6 അുംഗങ്ങളുും ന്കാച്ചിയില് നിനെ് 
ഒരുംഗവും യുവണറ്റഡ് കപ്രാവിന്സസില് 
നിനെ് ഒരുംഗവമാണ് മലയാെികൊയി 
ഉണ്ടായിരുനെത്. ആ പതികനഴ് കപരില് 
മൂന്നുകപര സ്ത്രീകൊയിരുന്നു. 1949 നവുംബര 
26 ന് ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയ്ക് അുംഗീകാരും 
നല്കുനെതിനു മുന്പ് തന്നെ പി.െി.

ചാകക്ാ, എ.അച്ചുതന്, ആര.വി.കതാമസ്, 
ഇ.കജാണ് ഫിലികപ്ാസ്, ന്ക.മാധവകമകനാന് 
എനെിവര കകാന്സ്റിറ്റുവറെ്  അസും്ിയില്
നിനെ് രാജിവയ്കകയുണ്ടായി.  
 ഭരണഘെനാ നിരമാണസഭയില് 
തിരുവിതാുംകൂറില് നിന്നുള്ള പട്ടും എ.താണുപിള്ള, 
ആര.ശങ്ര, പി.എസ്.നെരാജപിള്ള, ആനി 
മസ് ക്രീന്, ന്ക.എ.മുഹമദ് എനെിവരുും 
മദ്രാസ് കപ്രാവിന്സില് നിന്നുള്ള ദാ്ായണി 
കവലായുധന്, എ. കരുണാകര കമകനാന്, 
ബി.കപാക്ര സാഹിബ് ബഹാദൂര, അമ്മു 
സ്വാമിനാഥന്, പി.കുഞ്ഞിരാമന് എനെിവരുും 
ന്കാച്ചിയില് നിനെ് പനമ്പിള്ളി കഗാവിന്ദ 
കമകനാനുും യുവണറ്റഡ് കപ്രാവിന്സസില് 
നിന്നുള്ള അുംഗങ്ങെില് ഒരാൊയി കഡാ.കജാണ് 
മത്ായിയുും ആദത്യാവസാനും പങ്ാെികൊയി.

ഇന്ത്യന് ഭര�ഘടേയിൽ ഒപ്പു 
വച്ച ഭര�ഘടേഷോ േിര്മഷോ� 
സഭയിബല ൈലയഷോളികള്

ഭര�ഘടേഷോ േിര്മഷോ� സഭയിൽ 
േിന് രഷോജിവച്ച ൈലയഷോളികള്

1 . എ. അച്തന് (തിരുവിതാംകൂര്)
[1901-1973] ശ്രീമൂലും അസും്ി അുംഗും, 
തിരുവിതാുംകൂര പ്രതിനിധി സഭയില് അുംഗും, 
തിരു-ന്കാച്ചി മന്ത്രിസഭയില് ഗതാഗതും, 
ന്പാതുമരാമത്്, വവദയുതി എനെീ വകുപ്പുകളുന്െ  
ചുമതലയുണ്ടായിരുനെ മന്ത്രി.

2. ആര്.വി. ജതാമസ് (തിരുവിതാംകൂര്)
[1899-1955] ശ്രീ ചിത്രാ കസ്ററ്റ് കൗണ്സില് അുംഗും, 
തിരുവിതാുംകൂര പ്രതിനിധി സഭയില് അുംഗും, 
തിരുവിതാുംകൂര പ്രതിനിധി സഭയില് സ്ീക്ര

3. ഇ. ജോണ് ഫിലിജപൊസ്
(തിരുവിതാംകൂര്)
[1903-1955] ശ്രീമൂലും അസും്ി അുംഗും, 
തിരു-ന്കാച്ചി ന്ലജികലേറ്റീവ് അസും്ി അുംഗും, 
തിരു-ന്കാച്ചി മന്ത്രിസഭയില് ഗതാഗതും, 
ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്പുകളുന്െ ചുമതലയുെെ മന്ത്രി.

4. ളക. മാധവജമജനാന്  (മദ്ാസ്)
[1896 - 1971] മദ്രാസ് ന്ലജികലേറ്റീവ് കൗണ്സില് 
അുംഗും, മദ്രാസ് ന്പ്രാവിന്സില് വിദത്യാഭത്യാസ-നിയമ 
വകുപ്് മന്ത്രി, രാജത്യസഭാുംഗും.

ഭര�ഘടേഷോ േിര്മഷോ�സഭയിബല  
ൈലയഷോളി സഷോനിദ്ധ്യം
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നിയമനിര്മ്ാണ സഭകളളട ഗണത്തില് 
മുന്ജപ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് 
ജകരള നിയമസഭ എന് പറയാറുണ്്.  
ദ്രീര്ഘകാലളത്ത പാര്ലളമന്റി അനുഭവം 
മുന്നിര്ത്തി ഇതിളനക്കുറിച്ച് താങ്കളളട 
അഭിപ്ായം വിശദമാക്കാജമാ ?
 കകരെ നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ 
നിയമങ്ങള് മറ്റ് സുംസ്ാനങ്ങള്ക്് മാതൃകയാ
യവയാണ്.  കാര്ിക കമഖലയിന്ല നിയമങ്ങള്, 
വിദത്യാഭത്യാസ കമഖല, സബ്ജ്് കമിറ്റികള്, 
ഇവന്യല്ാും എല്ാവരുും അുംഗീകരിച്ചതാണ്. 
പഴയ തലമുറയില് പട്ടും താണുപിള്ള, പി.െി. 
ചാകക്ാ, ഇ.എും.എസ്., െി.വി. കതാമസ്, ന്ക.ആര 
ഗൗരിയമ, എന്.ഐ. കദവസ്ിക്കുട്ടി, സി.ബി.
സി. വാരത്യര, പി.ന്ക. വാസുകദവന് നായര 
തുെങ്ങിയവര കകരെ നിയമസഭന്യ സമ്പനെമാ
ക്ിയവരാണ്. ഇവരുന്െ ഇെന്പെലകളുും പ്രവ
രത്നങ്ങളുും നിയമസഭയില് വനെ പുതുമുഖങ്ങള് 
വിശദമായി മനസ്ിലാക്കുന്മനെ് ഞാന്  
പ്രതീ്ിക്കുന്നു.  പുതുമുഖങ്ങളുന്െ ബാഹുലത്യും 
ഒരു പുതിയ അവസരമാണ്.  കാരത്യങ്ങള് 
ആഴത്ില് പഠിക്ാന് അവരക്് കഴിയുും.  
പാരലന്മറെറി മരത്യാദകള് പാലിക്ാന് എല്ാ 
അുംഗങ്ങളുും പ്രകതത്യകും ശ്രദ്ധ പുലരത്ണും.
യുവേനപ്സ്ാനങ്ങളിലുളള ദ്രീര്ഘകാല 
പ്വര്ത്തനം സുജരഷ് കുറുളപെന്ന നിയമസഭാം
ഗളത്തയും പാര്ലളമന്ംഗജത്തയും രൂപളപെടുത്തു
ന്നതില് എത്രജത്താളം സഹായകരമായിട്ടുണ്് ?
 എസ്. എഫ്. ഐ. കകരെ സുംസ്ാന 
പ്രസിഡറൊയി പ്രവരത്ിക്കുകമ്പാഴാണ് 1984 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ില് കകാട്ടയത്് നിന്നുും ഞാന് 
പാരലന്മറെികലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ടുനെത്. 
ആ കലാക് സഭയില് സി.പി.ഐ. (എും) ന്ന 
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാന് മാത്രകമ കകരെത്ില് 
നിന്നുും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.  വിദത്യാരതി 
കമഖലയിന്ല പ്രവരത്നവും എസ്.എഫ്.ഐ. 
നല്കിയ ആകവശവും ന്ചറുപ്ത്ിന്റെ തകറെെവും 
കലാക് സഭയില് ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങള് ഉനെ
യിക്കുനെതില് നനൊയി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാര്ലളമന്്/നിയമസഭാംഗം എന്ന 
നിലയില് ഏറ്റവം ചാരിതാര്ത്്യേനകമായ 
ഒരു അവസരം ഏതാണ് ? ഏളതാളക്ക 
ചരിത്ര മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്ക് പാര്ലളമന്ിലും 
നിയമസഭയിലും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്് ?
 പാരലന്മറെിന്ല എന്റെ കനെി പ്രസുംഗ 
ത്ില് കൂറുമാറ്റ നികരാധന നിയമും അവതരിപ്ിച്ചു 
ന്കാണ്ട് അനെന്ത് നിയമമന്ത്രി അകശാന്സെന്  
നെത്ിയ പ്രസുംഗത്ിന്ല വസ്തുതാപരമായ ഒരു  
പിശക് ഞാന് തിരുത്ി പറഞ്ഞത് പ്രതിപ്ും  
വലിയ കയേെികയാന്െ സ്വീകരിച്ചു.  അത് എനെില്  
ഉണ്ടാക്ിയ ആത്വിശ്വാസും ന്ചറുതല്.
 കപറ്ററെ് കഭദഗതി നിയമത്ിന്നതി 
രായി പാരലന്മറെില് നെത്ിയ പരിശ്രമങ്ങള് 
വലിയ സുംതൃപ്ി നല്കിയ ഒരു കാരത്യമാണ്.
 ശ്രീ. ബനാത്് വാലാ അവതരിപ്ിച്ച, 
്ബാനു കകസിന്റെ വിധിന്ക്തിരായുള്ള 
സ്വകാരത്യ ബില്ിന്റെ ചരച്ചയില് പന്ങ്ടുത്് ഞാന്  
നെത്ിയ  പ്രസുംഗും വത്യാപകമായി ശ്രദ്ധിക്ന്പ് 
ടുകയുണ്ടായി.  മതനയൂനപ്ങ്ങള്ന്ക്തിന്ര 
ഇന്ത്യയില് പല സ്ലത്ും നെത്ിയ ആക്രമണ 
ങ്ങള് പാരലന്മറെില് ഉനെയിക്ാനുും പരിഹാരും  
കാണാനുും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇന്തല്ാും ഒരു  
പാരലന്മറെുംഗും എനെ നിലയില് വലിയ  
സുംതൃപ്ി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
േനപ്തിനിധിളയന്ന നിലയില് ജചാജദ്യാത്തര 
ജവളകള്, സബ്മിഷനുകള്, ശ്രദ്ക്ഷണിക്കല്,  
നിയമസഭ/ജലാക് സഭ കമ്ിറ്റികളിളല  
പ്വര്ത്തനം, എന്നിവയില് എത്രജത്താളം  
ഫലപ്ദമായി ഇടളപടാന്  അജങ്ങക്ക്  
കഴിഞ്ിട്ടുണ്് ?
 എന്റെ അഭിപ്രായത്ില് കചാകദത്യാത്ര 
കവെയാണ് നിയമനിരമാണ സഭയിന്ല ഏറ്റവും 
പ്രധാനന്പ്ട്ട സമയും. ന്മമ്പരമാരക്് ഗവണ്ന്മ 
റെില് നിന്നുും വിവരും കശഖരിക്കുവാനുും മന്ത്രി 
മാരുന്െ വകുപ്പുകെിലെെ അറിവും അെക്ാനുള്ള 
സമയമാണത്.  അത് ന്മമ്പരമാരുന്െ സമയ 
മാണ്.  കചാകദത്യാത്ര കവെ ഒരിക്ലും തെസ്
ന്പ്െരുത് എനെ് അഭിപ്രായക്ാരനാണ് ഞാന്.  
കചാകദത്യാത്രകവെയുന്െ ഒരു മണിക്കൂര സമയ
ത്ിനുകശ്ും ഏതു കാരത്യവും ഉനെയിക്ാവനെ 
താണ്.  കലാക് സഭയിന്ലയുും നിയമസഭയിന്ലയുും 
കമിറ്റികള് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ കവദികൊണ്.
 പാരലന്മറെിന്ല പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ിെ 
യില് പല പ്രശ് നങ്ങളുും ഒട്ടാന്ക ഫലപ്രദമായ 
രീതിയില്  ഉനെയിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരമ 
യിലള്ള ഒരു കാരത്യും ഡല്ഹിയിന്ല ക്രിസ്ത്യന് 
പള്ളികെില് കുരബാനക്് വീഞ്ഞ് ഉപകയാഗി
ക്കുനെത് നികരാധിച്ചുന്കാണ്ട് ഡല്ഹിയിന്ല 
അനെന്ത് ബി.ന്ജ.പി. ഗവണ്ന്മറെ് ഉത്രവ് 
ഇറക്ി.  അത് കലാക് സഭയില് ഉനെയിക്ാന് 
സ്ീക്ര എനിക്് അവസരും നല്കി,  പ്രശ് നും 
അവതരിപ്ിച്ച് കഴിഞ്ഞകപ്ാള് പ്രതിപ്ും വലിയ 
ബഹെും ഉണ്ടാക്ി.  പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. വാജ് കപയി  
അകപ്ാള് തന്നെ എഴുകനെറ്റ് അത്രും ഒരു 

'നചഷോനദ്യഷോത്രനവള  
ഒരിക്കലം  
തടസ്സബപ്ടരുത് '
ളക. സുജരഷ് കുറുപെ്

ഉത്രവ് ഉന്ണ്ടങ്ില് അത് ന്തറ്റാന്ണന്നുും 
ഉത്രവ് പിന്വലിക്കുന്മന്നുും വത്യക്തമാക്ി.  
നിയമ നിര്മ്ാണ സഭകളിളല 
രസകരമായ സംഭവങ്ങള്/അനുഭവങ്ങള് 
അറിജവാരവമായി പങ്കുവയ്കാജമാ ?
 കലാക് സഭയില് ന്പാട്ടിച്ചിരി പെരനെ 
പല സന്ദരഭങ്ങളുും ഉണ്ട്.  ഒരു ദിവസും രാവിന്ല 
കലാക് സഭയില്  വലിയ ബഹെും. മുലായും സിുംഗ്, 
ലാലപ്രസാദ് എനെിവരുന്െ കനതൃത്വത്ിലാണ് 
ബഹെും. ഡല്ഹിയില് ആ സമയത്് കുകറ ഭവന 
കഭദനങ്ങളുും കവരച്ചകളുും നെന്നു.  ഡല്ഹിയില് 
മുലായുംസിുംഗുും, ലാലപ്രസാദുും വനെതിന് കശ്മാണ് 
ഈ കള്ളന്ാരുന്െ ശലത്യും കൂെിയന്തനെ് ഏകതാ 
ഒരു ബി.ന്ജ.പി. കനതാവ് പറഞ്ഞകത്ര.  ബഹെും 
കൂെിയകപ്ാള് പ്രധാനമന്ത്രി വാജ് കപയി എഴുകനെറ്റ് 
അങ്ങന്ന ആന്രങ്ിലും പറഞ്ഞിട്ടുന്ണ്ടങ്ില് അത് 
ന്തറ്റാന്ണന്നുും ഗവണ്ന്മറെിന് അങ്ങന്ന ഒരു 
അഭിപ്രായും ഇന്ല്ന്നുും പറഞ്ഞു.  അകദേഹത്ിന്റെ 
സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയില് ഒന്നു നിരത്ി, ചുറ്റുും 
കകണ്ണാെിച്ചിട്ട് അകദേഹും പറഞ്ഞു.  ഡല്ഹിയില് 
ഇകപ്ാള് ആവശത്യത്ിന് കള്ളന്ാരുണ്ട് പുതിയ 
കെെന്ാരുന്െ ആവശത്യമില്. സഭ ചിരിയില് മുങ്ങി.
 പാരലന്മറെിന്ല ഒരു ചരച്ചയില് വന്ദത്യവകയാ
ധികനായ എന്.ജി. രങ് പ്രസുംഗിക്കുന്നു.  സി.പി.ഐ. 
യിന്ല ഗീതാ മുഖരജി നിരന്രമായി എഴുകനെറ്റ്  
അകദേഹന്ത് തെസ്ന്പ്ടുത്ന്നു. Why are you 
avoiding the Sensitive parts? ഗീതാ മുഖരജിയുന്െ  
കചാദത്യമാണ്.  ആദത്യും ശ്രീ. എന്.ജി. രങ് അത് 
കകട്ടിന്ല്നെ് നെിച്ചു. തുെന്ര തുെന്ര കചാദിച്ചകപ്ാള് 
അകദേഹും പറഞ്ഞു.  I won't touch the Sensitive 
parts of anybody. സഭ ന്പാട്ടിച്ചിരിച്ചു.  
ഗീതാ മുഖരജി നിശ്ബ്ദമൂകയായി.
ഏറ്റവമധികം പുതുമുഖങ്ങള് കടന്വന്ന 
നിയമസഭയാണ് പതിനഞാം ജകരള നിയമസഭ.  
പരിണിതപ്ജ്ഞനായ ഒരു പാര്ലളമജന്റിയന്  
എന്ന നിലയില് പുതുമുഖങ്ങള്ക്ക് 
നല്കുന്ന മാര്ഗ്ഗനിര്ജദേശങ്ങള് ?
 നിലവിന്ല കകരെ നിയമസഭ പുതുമുഖ
ങ്ങളുന്െ സഭ കൂെിയാണ്. ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങള് 
ഫലപ്രദമായി ഉനെയിക്ാന് അുംഗങ്ങള്ക്് 
കഴിയണും.  കാരത്യങ്ങള് നനൊയി പഠിച്ച്, 
ബില്ലുകള്ക്് കഭദഗതി നിരകദേശിച്ച,് നിയമ 
നിരമാണ പ്രക്രിയയില് ഫലപ്രദമായി ഇെന്പൊന് 
ഓകരാ സാമാജികനുും കഴിയണും.  സഭയില് 
ബഹെും ഉണ്ടാക്കുനെത് മാത്രമല് നിയമസഭാ 
പ്രവരത്നന്മനെത് ഓരമിക്ണും.  
സമാനതകളില്ാത്ത പ്കൃതിദുരന്ങ്ങള്ക്കാണ് 
2018 മുതല് ജകരളേനത സാക്ഷിയായിളക്കാ
ണ്ിരിക്കുന്നത്.  നമ്മുളട പരിസ്ിതി അവജബാധം 
സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ജകാണുകളില് നിന്ം ജചാദ്യം 
ഉയരുകയുണ്ായി.  പാരിസ്ിതിക സന്തുലനം നില
നിര്ത്തിളക്കാണ്ള്ള സുസ്ിര വികസന മാതൃകകള് 
സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുളട അഭിപ്ായളമന്ാണ് ?
 പാരിസ്ിതിക സന്തുലനും നിലനിരത്ി 
ന്ക്ാണ്ടുെെ വികസന മാതൃകകള്കക് കകരെത്ില് 
പ്രസക്തിയുള്ളൂ എനെ് വിശ്വസിക്കുനെ ആൊണ് ഞാന്.  
നിരന്രമായ ഉരുള്ന്പാട്ടലകള് നമ്മുന്െ കണ്ണുതുറപ്ി
ക്ണും.  ക്വാറികളുും പരിസ്ിതിക്് വിനാശകരമായ 
വത്യവസായങ്ങളുും നിയന്ത്രിക്ണും, കവസ്റ് മാകന 
ജ് ന്മറെ് ഫലപ്രദമായി നെപ്ാക്ണും. ഇതില് വിജയി
ച്ചിന്ല്ങ്ില് കകരെത്ിന്റെ ഭാവി ഇരുെെഞ്ഞതാകുും.
സ്വതന്ത ഇന്്യ കണ് ഏറ്റവം വലിയ പ്ജക്ഷാഭ
മായിരുന് കര്ഷകരുജടത്. വിവാദ കാര്ഷിക 
നിയമങ്ങള് പിന്വലിളച്ചങ്കിലും പാര്ലളമന്ില് 
ചര്ച്ച ജവണളമന്ന പ്തിപക്ഷ ആവശ്യം ഭരണ 
പക്ഷം അംഗ്രീകരിച്ചില്. നമ്മുളട േനാധിപത്യ 
സംവിധാനം ജനരിടുന്ന ളവല്ലുവിളികളില് 
ഒന്നായി ഇത്തരം പ്വണതകളള കരുതാജമാ ?
 പാരലന്മറെില് ബില്ലുകളുന്െ ചരച്ച നെക്ാ 
ത്ത് ജനാധിപതത്യന്ത് പരിഹസിക്കുനെതാണ്.  
അങ്ങന്ന ചരച്ച ന്ചയോന്ത പാസാക്ിയ കാര്ിക 
നിയമങ്ങന്െല്ാും ്മ പറഞ്ഞ് കകന്ദ്രഗവണ്ന്മറെിന് 
പിന്വലികക്ണ്ടി വന്നു.  പിന്വലിച്ച ബില്ിലും ചരച്ച 

നെത്ിയില്.  ധനബില്ലുകള് രാജത്യസഭയില് കപാ
കകണ്ടതില്ാത്തുന്കാണ്ട് ബില്ലുകള് പലതുും ധന
ബില്ാന്ണനെ് ഏകപ്ീയമായി പ്രഖത്യാപിക്കുക,  
പ്രതിപ്ത്ിന്റെ അവകാശമായ അെിയന്ര 
പ്രകമയും ഒരിക്ലും അനുവദിക്ാതിരിക്കുക 
ഇന്തല്ാും കകന്ദ്ര ഗവണ്ന്മറെിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. 
നമ്മുന്െ ജനാധിപതത്യ സുംവിധാനന്ത്ക്കുറിച്ച്  
ആകാും് ഉയരത്നെ നെപെികൊണ് 
ഇന്തല്ാും.  ജനാധിപതത്യും ആവശത്യന്പ്ടുനെത് 
ജനങ്ങളുന്െ നിതാന് ജാഗ്രതയാണ്.  രെുംപ്  
അകമരിക്യില് കാണിച്ചത് നമുക്കുും പാഠമാകക 
ണ്ടതാണ്.
സമ്രീപകാല ജദശ്രീയ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസ
ങ്ങള് ഇന്്യളയന്ന േനാധിപത്യ രാഷ്ടത്തിന് 
എത്രജത്താളം ളവല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുന്നതാണ്. 
പ്ജത്യകിച്ം അതിര്ത്തി രാേ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്ന 
ളവല്ലുവിളികള് ജനരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ?
 ഇന്ത്യ കനരിടുനെ ഏറ്റവും വലിയ 
ന്വല്ലുവിെി നമ്മുന്െ മതനിരകപ്തയ്ക കനന്ര 
ഉയരുനെ ആക്രമണങ്ങൊണ്.  ജനാധിപതത്യവും 
മകതതരത്വവും പരസ്ര പൂരകങ്ങൊണ്.  മതാധി 
പതത്യും ഉള്ള ഒരു രാജത്യത്ും ജനാധിപതത്യമില്. 
ജനാധിപതത്യും സുംര്ിക്ന്പ്െണന്മങ്ില് മതനി
രകപ്ത സുംര്ിക്ന്പ്െണും.  ഇന്ത്യയില്  
മതനിരകപ്തയ്ക കനന്ര നെക്കുനെ ആക്രമണ 
ങ്ങള് നമ്മുന്െ ശത്രു രാജത്യങ്ങള് മുതന്ലടുക്കുും.   
കലാകത്ിന്റെ മുമ്പില് നമള് നാണുംന്കടുും. 
നമ്മുന്െ ശക്തി ്യിക്കുും.
പാര്ലളമന്റി രംഗത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്വര്ത്തിച്ച
വരില് അങ്ങളയ സ്വാധ്രീനിച്ച വ്യക്ികള് ?
 കലാക് സഭയില് വച്ച് ഇന്ത്യയിന്ല ഏറ്റവും 
മികച്ച പാരലന്മറെറിയന്മാന്ര  അടുത് നിനെ്  
കാണാന് അവസരും ലഭിച്ചു.  ഇന്ദ്രജിത്് ഗുപ്, 
കസാമനാഥ് ചാറ്റരജി, ന്ക.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
എനെിവര പ്രതിപ് നിരകെിന്ല ഏറ്റവും മികച്ച  
അുംഗങ്ങൊയിരുന്നു.  ആദത്യും പ്രതിപ്ത്ും  
പിനെീെ് ഭരണപ്ത്ും ആയ ജയ്പാല്  
ന്റഡ്ി മികച്ച പാരലന്മകറെറിയനായിരുന്നു.  
നരസിുംഹ റാവ, പി. ചിദുംബരും, ന്ക.സി. പന്്, 
എല്.ന്ക. അദ്വാനി, വാജ് കപയി, ജസ് വന്് 
സിുംഗ്, കപില് സിബല്, ബനാത്് വാല, 
സി.ന്ക. ചന്ദ്രപ്ന്, പി.ന്ക. വാസുകദവന് 
നായര എനെിവന്രല്ാും ഉത്മ പാരലന്മകറെറി
യന്മാരായിരുന്നു.  ഈ കപരുകെില് ഏറ്റവും 
മുനെില് നില്ക്കുനെത് പി. ചിദുംബരും തന്നെ.  
കകരെത്ില് നിന്നുും കലാക് സഭയില് കപായ 
അുംഗങ്ങെില് ഏറ്റവും മികച്ചവര ന്ക.പി. 
ഉണ്ണികൃഷ്ണനുും ജി.എും. ബനാത്് വാലയുമാണ്.
 കകാെികയരി ബാലകൃഷ്ണന്, വി.ഡി. 
സതീശന്, ്ാഫി പറമ്പില്, എും.സ്വരാജ്, മാതയു െി.  
കതാമസ്, പിണറായി വിജയന്, ന്ക.എും. മാണി  
എനെിവര മികച്ച പ്രവരത്നും ന്കാണ്ട് എന്നെ  
ആകര്ിച്ചവരാണ്. 
 ഞാന് അുംഗമായ നിയമസഭയില് 
പ്രതിപ്ത്് കകാെികയരി ബാലകൃഷ്ണന് മികച്ച 
പ്രതിപ് അുംഗമായി ഞാന് വിലയിരുത്ും.  
പ്രതിപ്ത്് അനെ് തിെങ്ങിയവരില് മന്റ്റാരാള് 
വി.എസ്. സുനില്കുമാറായിരുന്നു. ഭരണപ
്ത്ായിരുനെകപ്ാള് മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി 
വിജയന്റെ മികച്ച പ്രകെനമായിരുന്നു.  പ്രതിപ്
ത്് വി.ഡി. സതീശന്, ്ാഫി പറമ്പില്, ന്ക.സി. 
കജാസഫ്, പി.െി. കതാമസ്, രകമശ് ന്ചനെിത്ല, 
കഡാ. എും.ന്ക. മുനീര, ന്ക.എന്.എ. ഖാദര 
എനെിവര മികച്ചതായിരുന്നു.  ഭരണപ്ത്് 
എും. സ്വരാജ് മികച്ച പ്രകെനമാണ് നെത്ിയത്. 
മികച്ച നിയമസഭാ സമാജികനായ മുല്ക്ര 
രത് നാകരന്റെ പ്രസുംഗും കകള്ക്കുനെത് ഒരു 
സുഖകരമായ കാറ്റ് തഴുകുനെത് കപാന്ലയാണ്.

പതിമൂന്ന്, പതിനാലന് കേരള നിയമസഭേളില് 
ഏറ്റുമാനൂര് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനി
ധീേരിച്ച ത്േ. സുകരഷന് കുറുപ്ന്  1984, 1998, 1999, 
2004 എന്ീ വര്ഷങ്ങളില് കോട്ടയത്തുനിന്നും 
കലാേന് സഭയികലക്ന് ത്തരത്ഞെടുക്ത്പ്ട്ടിരുന്.  
പതിനാലാനും കേരള നിയമസഭയില് പബ്ിേന് 
അക്കൗണ്ന് സന് േമ്ിറ്ി ത്െയര്മാനായിരുന്.

മുന് സാമാേികര് മനസ് തുറക്കുന്
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ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കാത്ിരിപ്ിന്നാടുവില്  
കകരെ അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീസ്  

യാഥാരതത്യമായിരിക്കുകയാണ്. കകരെ അഡ്മിനി
സ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീസിന്റെ ആദത്യ റാങ്് ലിസ്റ് 2021 
ഒക് കൊബര 8 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങെിലായി നെനെ പരീ്യില് ഒനൊും 
വിഭാഗത്ില് 190 കപരുും രണ്ടാും വിഭാഗത്ില് 185 
കപരുും മൂനൊും വിഭാഗത്ില് 187 കപരുും അെക്ും 
ആന്ക 562 കപര കയാഗത്യത കനെി. റികപ്ാരട്ട് 
ന്ചയേന്പ്ട്ട 105 ഒഴിവകെികലക്് കകരെപ്ിറവി 
ദിനമായ നവുംബര ഒനെിന്  നിയമനശിപാരശ
കള് നല്കി. ഓകരാ വിഭാഗത്ില് നിന്നുും 35 
കപരക്ാവും നിയമനും.
 സുംസ്ാന അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് 
സരവ്വീസ് എനെ ആശയും ആദത്യമായി മുകനൊ
ട്ടുവച്ചത് 1957 ല് അനെന്ത് മുഖത്യമന്ത്രിയായി 
രുനെ ഇ എും എസിന്റെ കനതൃത്വത്ില് നിലവില് 
വനെ ഭരണപരി്് ക്ാര കമീ്നാണ്. പിനെീെ് 
ഇ.ന്ക.നായനാര സരക്ാര നിയമിച്ച ന്വകള്ളാെി 
കമീ്നുും ഈ ആശയന്ത് പിന്തുണയ്കകയു 
ണ്ടായി. ഈ ആശയകത്ാെ് ഇെതുപ് ജനാധി 
പതത്യ മുനെണി സരക്ാരുകള്ക്് എന്നുും ആഭിമുഖത്യും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 
 കകരെത്ിന്റെ സ്വന്ും അഡ്മിനിസ് കരെ 
റ്റീവ് സരവ്വീസ് എനെ ആശയും യാഥാരതത്യമാ 
ക്ാന് ഇെതുപ് ജനാധിപതത്യ മുനെണി സരക്ാര 
നിരവധി പ്രതിസന്ികള് തരണും ന്ചയ്യുകയു 
ണ്ടായി. ഇന്ത്യന് അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീസിന് 
സമാനമായി ഇത്രത്ില് ഒരു ഭരണസുംവിധാനും 
രൂപന്പ്ടുത്ക വഴി സിവില് സരവ്വീസിന്റെ 
കാരത്യ്മതയുും നിലവാരവും ഉയരത്ാനാണ് 
സരക്ാര ശ്രമിക്കുനെത്. കഴിവറ്റ, സാമൂഹിക പ്രതി
ബദ്ധതയുള്ള യുവാക്ന്െ സിവില് സരവ്വീസിന്റെ 
ഭാഗമാക്കുനെതിലൂന്െ ന്പാതുകസവനങ്ങളുന്െ 
നിലവാരും ഉയരത്ാന് കഴിയുന്മന്നുകൂെിയാണ് 
സരക്ാര പ്രതീ്ിക്കുനെത്. 
 ന്ക.എ.എസികനാെ് ആദത്യും ചില കകാണു 
കെില് നിന്നുും എതിരപ്പുകള് ഉണ്ടായി. ആ 
എതിരപ്പുകന്െ രാഷ്ടീയമായുും നിയമപരമായുും 
മറികെന്നുന്കാണ്ടാണ് ഈ സരവ്വീസ് യാഥാ
രതത്യമായിരിക്കുനെത്. സരക്ാരിന്റെ നിശ്യ
ദാരഢത്യവും നയവത്യക്തതയുമാണ് എല്ാ പ്രതി
സന്ികന്െയുും അതിജീവിച്ച് ഈ സരവ്വീസ് 
നിലവില് വരുനെതിന് കാരണമായത്.
 നിലവില് സരവ്വീസിലള്ളവരക്് കകരെ 
അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീസിന്റെ രൂപീകരണും 
സുംബന്ിച്ച് ചില ആശങ്കള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ 
പരിഹരിക്കുനെതിനാണ് കനരിട്ടുള്ള നിയമനത്ിനു 
പുറന്മ സരക്ാര സരവ്വീസിലള്ള ഗസറ്റഡ്, 
കനാണ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസരമാരക്ായി പ്രകതത്യക  
അവസരും ഒരുക്ിയത്. അകതാന്ൊപ്ും മൂന്നു 
വിഭാഗങ്ങെിലും സുംവരണ തത്വങ്ങള് ഉറപ്ാക്കു
കയുും ന്ചയ്തു. ആന്കയുള്ള തസ്ികകളുന്െ നാല 
ശതമാനും ഭിനെകശ്ിക്ാരക്ായി നീക്ിവച്ചു. 
മലയാെത്ിന് പുറന്മ കനെഡ, തമിഴ് തുെങ്ങിയ 
നയൂനപ് ഭാ്കെിലും ഉകദത്യാഗാരതിക്കുള്ള 
അഭിരുചി പരികശാധിക്കുനെതിന് മുപ്ത് മാരക്ിനുള്ള 
കചാദത്യങ്ങള് പ്രാഥമിക പരീ്യില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി. 
എഴുത്പരീ് മലയാെത്ില് എഴുതുവാനുള്ള 
സൗകരത്യും കൂെി ഒരുക്ിയിരുന്നു. 'ഭരണഭാ് 
മാതൃഭാ്' എനെ സരക്ാര നയത്ിനനുസരിച്ചാണ്  

ഇത്രന്മാരു തീരുമാനും വകന്ക്ാണ്ടത്. കകാവിഡ്  
മഹാമാരി തീരത് പ്രതിസന്ിക്ിെയിലും മികച്ച 
രീതിയില് കാലതാമസും കൂൊന്ത പരീ് നെത്ാ 
നായി എനെത് അഭിമാനകരമാണ്. യു പി എസ് 
സിയുന്െ സിവില് സരവ്വീസ് പരീ്യുന്െ മാതൃക 
യില് പരീ് നെത്ാനുള്ള ഉദത്യമും കകരെ പ്ിക് 
സരവ്വീസ് കമീ്ന് ഏന്റ്റടുത്കപ്ാള് അത്ര
ത്ിലള്ള പരീ് നെത്ാനുള്ള പ്രാപ്ി നമ്മുന്െ 
പ്ിക് സരവ്വീസ് കമീ്ന് ഉകണ്ടാന്യനെ 
ആശങ് പല കകാണുകെില് നിന്നുും ഉയരന്നുവന്നു. 
എനൊല്, ദീരഘകാലന്ത് പരീ്ാനെത്ിപ്ിന്റെ  
അനുഭവ പരിചയും മുന്നിരത്ി കുറഞ്ഞ സമ
യത്ിനുള്ളില് പരീ് നെത്ാന് പി എസ് 
സിക്കു കഴിഞ്ഞു. 1,534 പരീ്ാ കകന്ദ്രങ്ങള് യുദ്ധ 
കാലാെിസ്ാനത്ില് തയോറാക്കുകയുും നാല 
ല്ത്ിലധികും ഉകദത്യാഗാരതികന്െ പരീ് 
എഴുതിക്ാനുള്ള സജ്ീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുകയുും 
ന്ചയ്തു. ഒരു പരാതിക്കുും ഇെന്കാടുക്ാന്തയാണ്  
പരീ് നെത്ിയത്. സിവില് സരവ്വീസ് പരീ് 
യുന്െ നിലവാരത്ില് പരീ് സുംഘെിപ്ിക്ാ
നാന്യനെ് എല്ാ കകാണുകെില് നിന്നുും അഭി
പ്രായമുയരന്നു.
 കകരെ അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീ 
സിന്റെ നിയമനപ്രക്രിയ സുതാരത്യമായിരിക്ണ
ന്മനെ് സരക്ാരിന് നിരബന്മുണ്ടായിരുന്നു. 
അതുന്കാണ്ടുതന്നെ പരീ്ാനെത്ിപ്ിന്നക്കു
റിച്ച് വിമരശനങ്ങള് ഉയരാന് ഇെയുള്ള എല്ാ 
പഴുതുകളുും അെച്ചുന്കാണ്ടാണ് സരക്ാര മുകനൊ
ട്ടുകപായത്. പി എസ് സി കകാച്ചിങ് ന്സറെറുകള് 
നെത്നെ സരക്ാര ഉകദ്യാഗസ്രന്ക് 
തിന്ര കരശന നെപെി സ്വീകരിച്ചത് ഈ ല്ത്യും  
മുന്നിരത്ിയാണ്. പി എസ് സി വിജിലന്സുും 
കപാരായ്മകള് പരിഹരിക്കുനെതിന് മുനെിട്ടിറങ്ങി.
 ഓകരാ പൗരനുും കസവനങ്ങള് ലഭത്യമാ
ക്ാനുള്ള ഭരണഘെനാപരമായ ഉത്രവാദിത്ും 
കകന്ദ്ര, സുംസ്ാന സരക്ാരുകള്ക്കുണ്ട്. ആ 
ഉത്രവാദിത്ും നിറകവറ്റിന്ക്ാണ്ട് സാമൂഹിക 
ക്മപദ്ധതികള് നെപ്ാക്കുനെതില് കകരെ 
സരക്ാര രാജത്യത്ിനു തന്നെ മാതൃകയാണ്. 
എനൊല്, വകവരിച്ച കനട്ടങ്ങെില് അഭിരമിക്കു
കയല് സുംസ്ാന സരക്ാര ന്ചയ്യുനെത്. ഓകരാ 
പൗരനുും അരഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുനെ അവ
സ്യികലക്് നാും മുകനെകറണ്ടതുണ്ട്. ക്മപദ്ധ
തികള് ബൃഹത്ാകുകമ്പാള് അവയുന്െ നെത്ിപ്് 
കാരത്യ്മമാക്കുക എനെത് വെന്ര പ്രാധാനത്യ 
മരഹിക്കുനെ ഒനൊണ്. ഒരു ജനാധിപതത്യ രാജത്യും 
അതിന്റെ പൗരന്ാന്രയാണ് കസവികക്ണ്ടത്. 
ആ നിലയ്ക് സരക്ാരുകള് പൗരന്ാരികലക്് 
എത്ികച്ചരുകയുും കസവനങ്ങള് അവരുന്െ 
വകകെികലക്് എത്ിക്കുകയുും കവണും. 
 ഇക്ഴിഞ്ഞ ഒക് കൊബര ഒനെിന് വിവിധ 
കസവനങ്ങന്െ ഒന്രാറ്റ കുെക്ീഴില് ന്കാണ്ടുവ
രുനെതിനുള്ള നെപെികള് സരക്ാര ആരുംഭിച്ചു. 
സരക്ാര നല്കുനെ സരട്ടിഫിക്റ്റുകള്ക്കുള്ള 
ഫീസ് ഒക് കൊബര നാല് മുതല് ഒഴിവാക്ിയിട്ടു
ണ്ട്. റസിഡറെ് സ് സരട്ടിഫിക്റ്റ്, ഐഡറെിറ്റി 
സരട്ടിഫിക്റ്റ്, വണ് ആറെ് ന്സയിും സരട്ടിഫി
ക്റ്റ്, മിശ്രവിവാഹ സരട്ടിഫിക്റ്റ് തുെങ്ങിയ 
നിരവധി സരട്ടിഫിക്റ്റുകള്ക്കുള്ള നെപെിക്രമ 
ങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചു. സരട്ടിഫിക്റ്റുകള്ക്ായി  
കാത്നിനെ് ഒരു പൗരനുും സമയവും ഊരജ്വും 
വത്യയും ന്ചകയേണ്ടി വരരുത് എനെതാണ് സരക്ാ 

രിന്റെ നയും. വാതില്പ്െി കസവനങ്ങള് ലഭത്യമാ 
ക്ിയുും ഓകരാ ആവശത്യത്ിനുും പ്രകതത്യകും  
പ്രകതത്യകും സരട്ടിഫിക്റ്റുകള് ഹാജരാകക്ണ്ട  
രീതി ഒഴിവാക്ിയുും നാും മുകനൊട്ടുകപാവകയാണ്.  
ഇതുവഴി സുഗമമായ ജീവിതും സാധത്യമായ ഒരു  
സുംസ്ാനമായി കകരെന്ത് മാറ്റിന്യടുക്ാ 
നാണ് ശ്രമിക്കുനെത്. 2021 ന്ല നിയമസഭാ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിനു മുകനൊെിയായി ഇെതുപ്  
ജനാധിപതത്യ മുനെണി പുറത്ിറക്ിയ പ്രക
െനപത്രികയില് ആളുകള് അനാവശത്യമായി 
സരക്ാര ഓഫീസുകള് കയറിയിറകങ്ങണ്ടി 
വരുനെ സാഹചരത്യത്ിന് അന്ത്യും ഉണ്ടാകുും എനെ് 
പ്രഖത്യാപിച്ചിരുന്നു. 
 കസവനങ്ങള് കൂടുതല് സുതാരത്യവും 
പ്രാപത്യവും കാരത്യ്മവും ആക്ിമാറ്റുനെതില് 
സരക്ാര പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വാതില്പ്െി 
കസവനങ്ങള് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആവി്് കരി
ക്കുകയാണ്. സരട്ടിഫിക്റ്റ് വിതരണത്ിനുള്ള 
നെപെികള് ലഘൂകരിച്ചകതാടുകൂെി സരക്ാര ഉകദത്യാ 
ഗസ്രുന്െ കസവനും മറ്റു കാരത്യങ്ങള്ക്കു കൂെി  
ഉപകയാഗിക്ാനാവും. സരക്ാര കസവനങ്ങളുന്െ  
നിലവാരും ഉയരത്ിയതുന്കാണ്ടുമാത്രും കസവന 
ലഭത്യത ഉറപ്ാകണന്മനെില്. ഉകദത്യാഗസ്രുന്െ 
നിലവാരവും കാരത്യ്മതയുും ഉയരത്ിയാല് 
മാത്രകമ നമുക്കു ആ ല്ത്യത്ികലന്ക്ത്ാനാവൂ. 
ആ നിലയ്ക് മാതൃകാപരമായ ഒരു മാറ്റും ന്കാണ്ടു 
വരാന് കകരെ അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീസിനു 
കഴിയുന്മന്നു പ്രതീ്ിക്കുന്നു. 
 ന്പാതുജനങ്ങള്ക്് പ്രാധാനത്യും നല്കുനെ 
ഒരു സിവില് സരവ്വീസികലക്് എത്ികച്ചരുനെതിന് 
ഉകദത്യാഗസ്രുന്െ സമീപനത്ില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
കകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ന്ക.എ.എസ് ഉകദത്യാഗസ്രുും 
പരിശ്രമിക്ണും. ന്പാതുജനങ്ങകൊടുള്ള പ്രതി 
ബദ്ധത ഉയരത്ിപ്ിെിച്ചുന്കാണ്ട് തങ്ങളുന്െ ഉത്
രവാദിത്ങ്ങള് നിറകവറ്റുനെതിന് തയോറാകണും. 
കകരെത്ിന്റെ ഉജ്്വലമായ ഭാവിക്കുകവണ്ടി 
വിട്ടുവീഴ്ചകെില്ാന്ത കഠിനാദ്ധ്വാനും ന്ചയേണും. 
അതിനായി കകരെ അഡ്മിനിസ് കരെറ്റീവ് സരവ്വീ
സികലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട എല്ാവരക്കുും 
ആശുംസകള് കനരുന്നു.
 ജനങ്ങകൊടുള്ള നിരന്രമായ പ്രതി 
ബദ്ധതയാണ് ജനാധിപതത്യന്ത് അരത 
വത്ാക്കുക. കവാട്ടു കരഖന്പ്ടുത്ിയതിനു കശ്ും 
അടുത് കവാന്ട്ടടുപ്് വന്രയുള്ള കാലും സരക്ാരുും 
ജനങ്ങളുും തമിലള്ള ബന്മില്ായ്മയുന്െ കാല
മായിരിക്രുത് എനൊണ് ഇെതുപ് ജനാധിപതത്യ 
മുനെണി സരക്ാര കരുതുനെത്. അതുന്കാണ്ടാണ് 
കഴിഞ്ഞ തവണ മുനെണി നല്കിയ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് 
വാഗ്ാനങ്ങളുന്െ പൂരത്ീകരണും സുംബന്ിച്ച് 
ഒരു കപ്രാഗ്രസ് റികപ്ാരട്ട് എല്ാവര്വും പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുകന്യനെ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനും 
വകന്ക്ാണ്ടത്. അത് ഇനിയുും തുെരണന്മനെ് 
തന്നെയാണ് സരക്ാര കരുതുനെത്.
 സരക്ാര സരവ്വീസിന്നയുും കസവന 
ങ്ങന്െയുും പൗരകകന്ദ്രീകൃതമാക്കുനെ തരത്ിലള്ള 
ഇെന്പെലകൊണ് ഇകപ്ാള് സുംസ്ാന സരക്ാര 
നെത്ിയിട്ടുള്ളത്. ജനാധിപതത്യ സുംവിധാനന്ത് 
കൂടുതല് ജനകകന്ദ്രീകൃതമാക്ാന് ഉകദേശിച്ചിട്ടുള്ള 
സരക്ാരിന്റെ പ്രവരത്നങ്ങളുന്െ തുെരച്ചയാ
ണിത്. അവയാകന്ട്ട നവകകരെ നിരമിതിന്യ 
കൂടുതല് കരുത്റ്റതാക്കുും.

ജകരള അഡ്മിനിസ് ജട്റ്റ്രീവ് സര്വ്വ്രീസും ജകരള അഡ്മിനിസ് ജട്റ്റ്രീവ് സര്വ്വ്രീസും 
പൗരജകന്ദ്ര്രീകൃത ജസവനങ്ങളംപൗരജകന്ദ്ര്രീകൃത ജസവനങ്ങളം
]nWdmbn hnPb³, apJy-a{´n

ഇന്ത്യന് അഡ്ൈിേിസ് നരെ്പീവ് സര്വ്വപീസിേ് സൈഷോേൈഷോയി 
ഇത്രത്ിൽ ഒരു ഭര�സംവിധഷോേം രൂപബപ്ടുതുക 
വഴി സിവിൽ സര്വ്വപീസിബന് കഷോര്യ്ൈതയം േിലവഷോരവം 
ഉയര്ത്ഷോേഷോ�് സര്ക്കഷോര് ശ്രൈിക്നത്. കഴിവ്, സഷോമൂഹിക 
പ്രതിെദ്ധതയള്ള യവഷോക്കബള സിവിൽ സര്വ്വപീസിബന് 
ഭഷോൈൈഷോക്നതിലൂബട ബപഷോതുനസവേങ്ളുബട േിലവഷോരം ഉയര്ത്ഷോന് 
കഴിയബൈന്നുകൂടിയഷോ�് സര്ക്കഷോര് പ്രതപീ്ിക്നത്. 


