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ആഗ�ോളമോയി രോഷ്ട്രീയരം�ത്ത്  ലിം�സമത്ം കൈവരോന് ഇനിയം 
145.5 വര്ം എടുക്കുമമന്ോണത് ഗവള്ത് ഇക്കഗണോമിൈത് ഗ�ോറം 

തയ്ോറോക്കിയ ഗ്ോബല് ജന്്ര �ോപത് റിഗ്ോരടിമറെ (2021) പ്രവചനം. 
സ്ത്രീൈളുമെ സോമ്പത്ിൈ പങ്ോളിത്ം, അവസരലഭ്യത, വിദ്യോഭ്യോസലഭ്യത, 
ആഗരോ�്യരക്ഷ-ആയസ്ത്, രോഷ്ട്രീയ ശോക്്രീൈരണം എന്്രീ ഘെൈങ്ങള 
പരി�ണിച്ോണത് 156 രോജ്യങ്ങമള പമങ്ടു്ിച്ത് ഈ റിഗ്ോരടത് തയ്ോറോക്കി 
യതത്. ലിം� സമത്ത്ിമല വിെവത് ഏറ്റവം കുറവള്ള രോജ്യങ്ങള ഐസത് ലോന്ത് , 
�ിന്ലോറെത് , ഗനോരഗവ, നയൂസിലോറെത് , സ്്രീ്ന്, നമ്രീബിയ, റുവോണ്ട,   
ലിത്ോനിയ, അയരലോറെത്,  സ്ിറ്റത് സരലോറെത് എന്ിവയോണത്. അതോയതത് ഈ  
രോജ്യങ്ങള ലിം�സമത്ഗത്ോെത് വളമര അടുമത്ത്ിയിരുന്നു.  
ഐസത് ലോന്്ിനത്  പൂരണ ലിം�സമത്ത്ിഗലക്കുള്ള ദൂരം 10.8 ശതമോനം 
മോത്രമോണത്. ഇതിനൈം അവര ലിം�സമത്ത്ിമറെ 89.2  ശതമോനവം കൈ
വരിച്ിരിക്കുന്നു. ലിം�സമത്ത്ിമറെ ൈോര്യത്ില് ഈ 156 രോജ്യങ്ങളില് 
ഇന്്യയമെ സ്ോനം 140 ആമണന്ത് റിഗ്ോരടില് പറയന്നു. സ്ത്രീൈളുമെ 
സോമ്പത്ിൈ പങ്ോളിത്ം, അവസരലഭ്യത എന്ിവയമെ ൈോര്യത്ില്  151, 
വിദ്യോഭ്യോസത്ിമറെ ൈോര്യത്ില് 114, ആഗരോ�്യം, ആയസ്ത് എന്ിവയില് 
155 എന്ിങ്ങമനയോണത് ഇന്്യയമെ സ്ോനം. 
 ഈ 156 രോജ്യങ്ങളിലോയള്ള 35500 പോരലമമറെത് സ്രീറ്റുൈളില് 
സ്ത്രീൈളുമെ പ്രോതിനിധ്യം ഗൈവലം 26.1 ശതമോനമോണത്. ഈ രോജ്യങ്ങളിമല 
3400 മന്തിമോരില് വനിതൈള ഗൈവലം 22.6  ശതമോനം മോത്രം. പോരലമമറെത് 
സ്രീറ്റില് 50 ശതമോനത്ിലധിൈം വനിതോ പ്രോതിനിധ്യമുള്ള രോജ്യങ്ങള 
നോലോണത്. റുവോണ്ടയില് 61 ശതമോനവം ൈയൂബയിലം മബോള്രീവിയയിലം 53  
ശതമോനം വ്രീതവം യ.എ.ഇ യില് 50 ശതമോനവമോണത് പോരലമമറെിമല 
വനിതോ പ്രോതിനിധ്യം. വനിതോ മന്തിമോരുമെ ൈോര്യം പരിഗശോധിച്ോല് 
മപോതുവോയി വനിതൈളക്കത് നല്ൈിയിരിക്കുന്തത് അഞ്ചു വകുപ്പുൈളോണത്. 
കുടുംബ/ശിശു/യവജന/വൃദ്ധ/ഭിന്ഗശ്ിക്കോരുമെ ഗക്ഷമം, സോമൂഹ്യ
വിൈസനം, പരിസ്ിതി/പ്രകൃതിവിഭവം/ഊരജം, മതോഴില്/മതോഴില് 
പരിശ്രീലനം, വനിതോഗക്ഷമം/ലിം�സമത്ം എന്ിവയോണത് ഈ വകുപ്പുൈള. 
സുപ്രധോനമോയ വകുപ്പുൈള സ്ത്രീൈളക്കത് നല്കുന്തത് മപോതുമവ കുറവോ 
മണന്ത് ൈോണോം. 
 81  രോജ്യങ്ങളില് വനിതൈള രോഷ്ടഗനതോക്കളോയിഗടയില്ല. ഇന്്യ 
യില് രോഷ്ട്രീയ-ഭരണരം�ത്ത് വനിതോ പ്രോതിനിധ്യം കുറവോമണങ്ിലം 
ഗലോൈത്ത് വനിതൈള രോഷ്ടഗനതോക്കളോയി വന് ആദ്യമത് അഞ്ചു  
രോജ്യങ്ങളിമലോന്ത് ഇന്്യയോണത്. 1966 ല് ഇന്ിരോ�ോന്ി ഇന്്യയമെ  
പ്രധോനമന്തിയോയി. ഇന്്യന് രോഷ്ട്രീയത്ിമല ശക്യോയ ഗനതോവോയി 
രുന്നു അവര. ശ്്രീമതി പ്രതിഭോ പോട്രീല് രോജ്യത്ിമറെ പ്രസി്റെോവൈയം  
മചയത്തു. ഈ പോരമ്പര്യമമോമക്ക പറയോനുമണ്ടങ്ിലം വനിതോശോക്്രീൈ
രണത്ിമറെ ൈോര്യത്ില് ഈ റിഗ്ോരടത് പ്രൈോരം ഇന്്യയമെ സ്ോനം 
51 ആണത്. ത്രീരുമോനമമടുക്കുന് ഭരണസമിതിൈളിലം നിയമനിരമോണ 
സഭൈളിലം സ്ത്രീൈളുമെ പ്രോതിനിധ്യം കുറഞ്ഞുവരിൈയോണത്. 2019 ല് 
ഇന്്യയില് വനിതോ മന്തിമോരുമെ പ്രോതിനിധ്യം 23.1 ശതമോനമോയിരുന്നു. 
2021 ല് അതത് 9.1 ശതമോനമോയി കുറഞ്ഞു. 
 ഗൈരള നിയമസഭയമെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ഇന്്യന് പോരലമമറെി 
മലയം സംസ്ോന നിയമനിരമോണ സഭൈളിമലയം വനിതോ അം�ങ്ങളുമെ 
സഗമളനം 2022 മമയത് 26, 27 ത്രീയതിൈളില് സംഘെി്ിച്ചു. സ്ോതന്ത്യ 
ത്ിമറെ എഴുപത്ഞോം വോര്ിൈത്ിമറെ ഭോ�മോയള്ള ആസോദി  
ൈോ അമൃതത് മഗഹോത്സവില് ഗൈരള നിയമസഭ വനിതോ സോമോജിൈരുമെ 
ഗദശ്രീയ സഗമളനം നെത്ോന് നിശ്ചയിച്തിനത് കൃത്യമോയ ൈോഴ്ച്ോടുണ്ടത്. 
വനിതോ ശോക്്രീൈരണത്ിനുള്ള ഏറ്റവം പ്രധോനമോയ മുന്നുപോധി രോ
ഷ്ട്രീയത്ിലം നിയമനിരമോണ സഭൈളിലം ത്രീരുമോനമമടുക്കുന് സമിതി 
ൈളിലം അവരക്കത് അരഹവം �ലപ്രദവമോയ പ്രോതിനിധ്യം നല്കുൈ 
എന്തോണത്. ലിം�സമത്ം യോഥോരഥ്യമോക്കുന്തിനും വനിതൈളുമെ രോഷ്ട്രീയ 
ശോക്്രീൈരണത്ിനും നമള ഏമറ സഞരിഗക്കണ്ടതുമണ്ടന് കൃത്യമോയ  
ൈോഴ്ച്ോെോണുള്ളതത്. സമൂഹമോമൈ ആ ദിശയിഗലക്കുള്ള പ്രയോണത്ില് 
ഒറ്റമക്കടോയി നില്ക്കുന്ഗതോമെോ്ം സ്ത്രീൈളുമെ പ്രഗത്യൈമോയ ഇെമപെലം 
അക്കോര്യത്ില് ഉണ്ടോഗൈണ്ടതുണ്ടത്. 
 ഗലോൈത് സഭയിമല 540  അം�ങ്ങളില് വനിതൈളുമെ പ്രോതിനിധ്യം 
81 മോത്രമോണത്. അതോയതത് 15  ശതമോനം. രോജ്യസഭയിലോൈമട ആമൈയള്ള 
245 അം�ങ്ങളില് വനിതൈളുമെ പ്രോതിനിധ്യം 27  മോത്രം. പഞോയത്്രീ 
രോജത് നിയമപ്രൈോരം വനിതൈളക്കത് സംവരണം ഏരമ്ടുത്ിയതുമൈോണ്ടത് 
ത്രിതല പഞോയത്തുൈളില് സ്ത്രീൈളുമെ പ്രോതിനിധ്യം മമച്മ്ട നിലയിലോണത്. 
രോജ്യമത് 253400 ഗ്ോമപഞോയത്തുൈള, 6613 ഗ്ോക്കത് പഞോയത്തു 
ൈള, 600 ജില്ലോ പഞോയത്തുൈള എന്ിവയിലോയള്ള 30 ലക്ഷം പ്രതി 

'മനുഷ്യസേവനസതേക്കാള് 
വലുതകായ മതമില്ല. പ�കാതുവകായ 
നന്മയ്കക്്ക സവണ്ി ശ്രമിക്കുന്നതി
സനക്കാള് വലിയ ധര്മ്മമില്ല.' 

വൂസരേകാ വില്േണ്

സലകാക �രിസ്ിതി ദിനകാചരണതേിന്ക 
അന്�തകാണ്്ക: സകരള നിയമേഭ 

കകാലകാവസ് അേംബ്ി േംഘടിപ്ിച്ചു 

മോനവരോശിയമെ നിലനില്്ിനത് പരിസ്ിതി സംരക്ഷണം പ്രോധോന്യം 
ൈല്ിഗക്കണ്ട ഒന്ോമണന്ത് ഗലോൈം അം�്രീൈരിക്കോന് തുെങ്ങിയിടത് അര 

നൂറ്റോണ്ടത് തിൈയൈയോണത്. 1972 ജൂണ് 5 മുതല് 16 വമര സ്്രീ്മറെ തലസ്ോനമോയ  
ഗറ്ോക്കത് ഗഹോമില് നെന് ഐൈ്യരോഷ്ട സഭയമെ മോനവ പരിസ്ിതി സഗമളനഗത്ോ
മെയോണത് (United Nations Conference on the Human Environment) പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷണം എന് ആശയത്ിനത് ഏമറ പ്രോധോന്യം കൈവന്ത.ത്  'ഒഗരമയോരു ഭൂമി' 
എന് ആപ്ത വോൈ്യഗത്ോമെ നെന് ഈ സഗമളനത്ിലോണത് ആഗ�ോളതലത്ില് 
സുസ്ിരവിൈസനത്ിനത് ഊന്ല് നല്ൈിയതും യകണറ്റ്ത് ഗന്ന്സത് എന്വ
ഗയോണ്മമറെത് ഗപ്രോഗ്ോമിമറെ രൂപ്രീൈരണത്ിഗലക്കും ഗലോൈ പരിസ്ിതി ദിനോചരണ
ത്ിഗലക്കും ഗലോൈരോഷ്ടങ്ങമള നയിച്തും. ഐൈ്യരോഷ്ട സഭയിമല 113 പ്രതിനിധിൈളും 
ഐൈ്യരോഷ്ട സഭയിമല തമന് പ്രഗത്യൈ ഏജന്സിൈളുമെ അം�ങ്ങളും പമങ്ടുത് 
സഗമളനത്ില് ആതിഗഥയ രോഷ്ടമോയ സ്്രീ്മറെ ഭരണത്ലവമന കൂെോമത പമങ്ടുത് 
ഒഗരമയോരു ഭരണത്ലവന് ഇന്്യന് പ്രധോനമന്തിയോയിരുന് ഇന്ിരോ �ോന്ിയോ
യിരുന്നു. ഈ സഗമളനത്ില് ഇന്ിരോ �ോന്ി നെത്ിയ പ്രസം�ം ജൂണ് 5 ഗലോൈ 
പരിസ്ിതി ദിനമോയി ആചരിക്കുന്തിനത് ചോലൈശക്ിയോയി. പിന്്രീെത്, പരിസ്ിതി  
പ്രശത് നങ്ങമളക്കുറിച്ത് പഠിക്കുവോനും അവഗബോധം വളരത്ോനും പുതിയ ൈരമപദ്ധതി 
ൈള ആസൂത്രണം മചയ്ോനും വ്യത്യസ്ത ആപ്തവോൈ്യങ്ങളുമെ അൈമ്പെിഗയോമെ ഐൈ്യരോഷ്ട 
സഭ എല്ലോവര്വം പരിസ്ിതിദിനം ആചരിക്കോന് തുെങ്ങി. ഇഗതോമെ 'പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷണം'  വിൈസന പ്രവരത്നത്ിമറെ ഭോ�മോയി ഗലോൈരോഷ്ടങ്ങള അം�്രീൈരിച്ചു.
 ഗലോൈ പരിസ്ിതി ദിനോചരണത്ിനത് അന്പതോണ്ടത് തിൈയന് ഗവളയില് 
ഗറ്ോക്കത് ഗഹോം സഗമളനത്ിമറെ ഓരമൈളുണരത്ി 'ഒഗരമയോരു ഭൂമി' എന് ആപ്ത 
വോൈ്യഗത്ോമെ 2022 മല പരിസ്ിതിദിനം ഐൈ്യരോഷ്ട സഭ ആചരിക്കുൈയോണത്.  
 ' നോമ്പത് ' എന്  ഗപരില്  കുടിൈമളയം  യവജനങ്ങമളയം  ഉളമ്ടുത്ി യണിമസ�ിമറെ 
സംയക്ോഭിമുഖ്യത്ില്'ൈോലോവസ്ോ വ്യതിയോനമത്  സംബന്ിക്കുന് ഒരു ഏൈദിന 
ൈോലോവസ്ോ അസം്ി 2022 ജൂണ് 6 നത് സംഘെി്ിച്ത് ഗൈരള നിയമസഭയം ഇതില് 
ഭോ�ഭോക്കോയി.   നിയമസഭോ സ്്രീക്കര എം. ബി. രോഗജ്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച് പരിപോെിയമെ  
ഉദത്ഘോെനം നിയമസഭോ സമുച്യത്ിമല ആര. ശങ്രനോരോയണന് തമ്പി മമഗമ്പഴത് സത് 
ഗലോഞില് �വരണര  ആരി�ത് മുഹമദത് ഖോന് ഓണ്കലനോയി നിരവ്വഹിച്ചു.  മുഖ്യമന്തി 
പിണറോയി വിജയന് ഓണ്കലനോയി പരിസ്ിതി ദിന സഗന്ശം നല്ൈി.  റവനയൂ-ഭവന 
നിരമോണ വകു്ത് മന്തി മൈ. രോജന്, യണിമസ�ത്-ഇന്്യോ ഗസോ്്യല് ഗപോളിസി ച്രീ�ത് 
ഹയൂന് ഹി. ബോന്, ഗൈരള �യര ആറെത് മറസത് ൈയൂ സരവ്രീസസത് ്യറക്ടര ജനറല് 
ഗ്ോ. ബി. സന്്യ എന്ിവരും പരിപോെിയില് പമങ്ടുത്ത് സംസോരിച്ചു. നിയമസഭോ 
മസക്രടറി ഇന്-ചോരജത് ൈവിതോ ഉണ്ിത്ോന് കൃതജ്ഞത ഗരഖമ്ടുത്ി. സഗമ
ളനത്ില് പരിസ്ിതി സംബന്മോയ ജലം-ശുചിത്ം, ആഗരോ�്യ-ഗപോ്ൈോഹോരം, 
ശിശുസംരക്ഷണം, വിദ്യോഭ്യോസം, ൈോലോവസ്യം-യവതയം എന്്രീ വി്യങ്ങളിഗമേല് 
മതരമഞെടുക്കമ്ട വിദ്യോരതി-യവജന പ്രതിനിധിൈളുമോയി ചരച്യം സംവോദവം 
സംഘെി്ിച്ചു. 14 ജില്ലൈളില് നിന്നും ആമൈ 150 കുടിൈള പരിപോെിയില് പമങ്ടുത്തു.  
 മ്പയൂടി സ്്രീക്കര ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമോറിമറെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഗചരന് സമോപന 
സഗമളനം പ്രതിപക്ഷ ഗനതോവത് വി.്ി.സത്രീശന് ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു. നിയമസഭോ 
പരിസ്ിതി സംബന്ിച് സമിതി അദ്ധ്യക്ഷന് ഇ. മൈ. വിജയന് എം.എല്.എ. ചെങ്ങിനത് 
ആശംസൈള ഗനരന്നു. പ്രമുഖ പരിസ്ിതി ശോസ്തജ്ഞന് ഗ്ോ.എം.രോജ്രീവന് മുഖ്യപ്ര
ഭോ്ണം നെത്ി. സംസ്ോന ദുരന്നിവോരണ ൈമ്രീ്ണര ഗ്ോ. എ. ൈൗശി�ന് 
ഐ.എ.എസത്., മൈ.കവ.എല്.എ. ്യറക്ടര ഗ്ോ. മജഗറോമിൈത് ഗജോരജത്, യനിമസ�ത് 
പ്രതിനിധിൈളോയ ശരബത്ജിത്ത് സിം�ത് സഗബോത്, മൈ.എല്. റോവ എന്ിവരും 
പരിപോെിയില് പമങ്ടുത്തു. മൈ-ലോംപത് സത് എൈത് സിൈയൂട്രീവത് ്യറക്ടര മഞ്ജു വരഗ്രീസത് 
കൃതജ്ഞത ഗരഖമ്ടുത്ി. 

ശേഷം 3 -ാം ശേജിൽ  
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േ്ക്രീറ്്ക �ദ്ധതി േംസ്കാനതല ഉദ്കഘകാടനം  
തൃതേകാലയില് നടന്നു
എം.ബി. രാജേഷ് 
തൃത്ാല 

സംസ്ോന ഉത്രവോദിത് ടൂറിസം മി്മറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് നെ്ോക്കുന് 
'സത്്്രീറ്റത് ' പദ്ധതിയമെ സംസ്ോനതല ഉദത്ഘോെനം തൃത്ോല മവള്ളിയോങ്ല്ലത് 

്ി.െി.പി.സി പോരക്കില് നിയമസഭോ സ്്രീക്കര എം. ബി. രോഗജ്ിമറെ അധ്യക്ഷതയില് 
ടൂറിസം വകു്ത് മന്തി പി. എ മുഹമദത് റിയോസത് നിരവ്വഹിച്ചു.
 യ.എന്.്്്യു.െി.ഒ.യമെ ടൂറിസം ഗ�ോര ഇന്ക്ലൂസ്രീവത് ഗഗ്ോത്ത് എന് മുദ്ോവോ
ൈ്യത്ിമറെ അെിസ്ോനത്ില് സംസ്ോനമത് മതരമഞെടുക്കമ്ട പത്ത് പ്രഗദശങ്ങ
ളില് നെ്ോക്കുന് സത്്്രീറ്റത് പദ്ധതിയില് പോലക്കോെത് ജില്ലയില് നിന്ത് തൃത്ോല, പടിത്റ 
പഞോയത്തുൈമളയോണത് മതരമഞെടുത്ിരിക്കുന്തത്. സസത് കറ്റനബിള, െോഞിബിള, 
മറസത് ഗപോണ്സിബിള, എൈത് സ്്രീരിയന്്്യല്, എതത് നിൈത് ടൂറിസം ഹബത് സത് എന്തിമറെ 
ചുരുക്കഗ്രോണത് 'സത്്്രീറ്റത് '.
 ഓഗരോ പ്രഗദശഗത്യം സോധ്യതക്കനുസരിച്ത് ഗ്്രീന് സത്്്രീറ്റത്, ൈളച്റല് സത്്്രീറ്റത്, 
എതത് നിൈത് ൈയൂസിന്/ ഫു്ത് സത്്്രീറ്റത്, വിഗല്ലജത് കല�ത് എൈത് സ്്രീരിന്സത്/എൈത് സ്്രീരിയന്്്യല് 
ടൂറിസം സത്്്രീറ്റത്, അഗ്ി ടൂറിസം സത്്്രീറ്റത്, വോടര സത്്്രീറ്റത്, ആരെത് സത് സത്്്രീറ്റത് എന്ിങ്ങമനയള്ള 
സത്്്രീറ്റുൈള നിലവില് വരും. ഗ്ോമ്രീണജ്രീവിതമത് ഒട്ം അഗലോസരമ്ടുത്ോമതയം 
പരിസ്ിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ിയം നെത്തുന് പദ്ധതി, സഞോരിൈളക്കത് ഗ്ോമ്രീണ 
ജ്രീവിതത്ിമറെയം ഗ്ോമ്രീണ സംസത് ൈോരത്ിമറെയം അനുഭവം ലഭ്യമോക്കുന്തിമനോ്ം 
തഗദേശ്രീയജനതക്കത് വരുമോനവം നല്കും.

ശംഖുമുഖം സ�കാഡ്ക ഗതകാഗതതേിന്ക തു�ന്നു 
പകകാടുത്തു
ആന്റണി രാജു 
തിരുവനന്തപുരം 

ൈൈെല്ഗക്ഷോഭമത് തുെരന്ത് തൈരന് ശംഖുമുഖം എയരഗപോരടത് 
ഗറോ്ത് പുനരുദ്ധോരണം ൈഴിഞെത് �തോ�തത്ിനത് തുറന്നു

മൈോടുത്തു. തിരുവനന്പുരം നിഗയോജൈ മണ്ഡലത്ില് ഉളമ്ടു
ന്തും അന്ോരോഷ്ട എയരഗപോരടിനത് സമ്രീപത്തുള്ളതുമോയ ശംഖുമുഖം 
ഗറോ്ത് കുഗറക്കോലമോയി �തോ�ത ഗയോ�്യമല്ലോയിരുന്നു. ഗറോ്ിമറെ 
പുനരുദ്ധോരണ പ്രവൃത്ിൈളുമെ പുഗരോ�തി മപോതുമരോമത്ത് മന്തി  
പി.എ. മുഹമദത് റിയോസത്, സ്ലം എം.എല്.എ. കൂെിയോയ �തോ�ത 
വകുപ്പുമന്തി ആറെണി രോജു, ഗമയര ആര്യ രോഗജന്ദ്രന് എന്ിവര 
ഗനരിമടത്ി വിലയിരുത്ിയിരുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങള അതിജ്രീ
വിക്കോവന് തരത്ിലോണത് ഗറോ്ത് പുനര നിരമിച്ിരിക്കുന്തത്. 
ത്രീരവോസിൈളുമെ പ്രധോനമ്ട യോത്രോമോരഗവം ന�രവോസിൈളുമെ 
പ്രിയമ്ട വിശ്മ ഗൈന്ദ്രവമോയ ശംഖുമുഖം പൂരവ്വോധിൈം ഭം�ിയോയി 
പുനരുദ്ധരിച്ിട്ണ്ടത്.

പ�കാന്ന� പ�രുപന്നല്ലി �കാലവം 
വള്ളക്ടവിപല തകാല്കക്കാലിക �കാലവം തു�ന്നു

പോരവ്വതി പുത്നോറിനു കുറുമൈയള്ള മപോന്റ മപരുമന്ല്ലി 
പോലത്ിമറെയം വള്ളക്കെവില് നിരമിച് തോല്ക്കോലിൈ 

പോലത്ിമറെയം ഉദത്ഘോെനം മപോതുമരോമത്ത് വകു്ത് മന്തി  
പി.എ. മുഹമദത് റിയോസത് നിരവ്വഹിച്ചു. പോലം ഉദത്ഘോെനം മചയ്തതി
മനത്തുെരന്ത് സരവ്വ്രീസത് ആരംഭിച് മുഗക്കോല-മുടത്റ പരുത്ിക്കുഴി, 
ൈിഴഗക്കഗൈോട -  ബലവോന് ന�ര - മുടത്റ - പരുത്ിക്കുഴി ബസത് 

ഗ്കാമങ്ങപള സ്കാര്ടകാക്കാന് പ�രിന്തല്മണ്ണ 
മണ്ഡലതേില് ക്ിയ കമ്മ്യൂണ്
നേീബ് കാന്തപുരം  
പെരിന്തല്മണ്ണ

ഗ്ോമ്രീണ ജ്രീവിതം കൂടുതല് സ്ോരടോയി മോറ്റുന്തിനും ഓഗരോ നോടും സ്യം പര്യോ
പ്തമോക്കുന്തിനും നൂതന ആശയങ്ങളുമോയി മപരിന്ല്മണ് നിഗയോജൈ 

മണ്ഡലത്ില് ജനൈ്രീയ പങ്ോളിത്ഗത്ോമെ ക്രിയ ൈമയൂണ് എന് ഗപരില് ഗ്ോമ്രീണ 
പദ്ധതി നെ്ോക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശോക്്രീൈരണം, ഭിന് ഗശ്ി സൗഹൃദം, വോരധൈ്യത്ി
ലള്ളവരക്കത് ആഹ്ോദൈരമോയ ജ്രീവിതവം വരുമോനവം, സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങള, ഹോ്ി 
വിഗല്ലജത്, ൈലോൈോയിൈ ഗപ്രോത്സോഹന പരിപോെിൈള, ഗ്ോമ്രീണ കപതൃൈം ൈോത്തു 
സൂക്ഷിക്കുന്തിനോയി ക്രിഗയോത്സവങ്ങള, ഓഗരോ കുടുംബത്ിമറെയം ആഗരോ�്യ 
സംരക്ഷണം, സ്യം പര്യോപ്ത ൈോര്ിൈ ഗ്ോമം  തുെങ്ങിയ പദ്ധതിൈളോണത് ക്രിയ 
ൈമയൂണ് ലക്ഷ്യമിടുന്തത്.  
 വോര്ത് മമമ്പരമോര മചയരമോനും കുടുംബശ്്രീ എ.്ി.എസത് ൈണ്വ്രീനറും,  
വിവിധ രോഷ്ട്രീയ പോരടിൈളുമെയം സോമൂഹ്യ സന്ദ്ധ സംഘെനൈളുമെയം പ്രതി 

 ഉദത്ഘോെന ചെങ്ങില് ഇ.െി മുഹമദത് ബ്്രീര എം.പി 
മുഖ്യോതിഥിയോയി. ജില്ലോ ൈളക്ടര മൃണ്മയി ഗജോ്ി മുഖ്യ പ്രഭോ്ണം 
നെത്ി. ടൂറിസം അ്്രീ്ണല് ച്രീ�ത് മസക്രടറി ഗ്ോ. വി. ഗവണു 
സ്ോ�തവം ഉത്രവോദിത് ടൂറിസം മി്ന് സംസ്ോന ഗൈോ-ഓര്ി
ഗനറ്റര മൈ. രൂഗപ്ത് കുമോര നന്ിയം ഗരഖമ്ടുത്ി. ഉദത്ഘോെന ചെങ്ങി
ഗനോെനുബന്ിച്ത് നോെന്പോടത് അവതരണവം ഉണ്ടോയിരുന്നു.

നിധിൈള അം�ങ്ങളുമോയള്ള ക്രിയ ൈമയൂണ് സമിതിൈള നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലത്ിമല എല്ലോ വോരഡുൈളിലം രൂപ്രീൈരിച്ത് പ്രവരത്ിക്കും. ആദ്യ ഘടത്ില് 
50 വോരഡുൈളിലോണത് ൈമയൂണ് രൂപ്രീൈരിക്കുൈ. ക്രിയ ൈമയൂണ് രൂപ്രീൈരണത്ിമറെ 
നിഗയോജൈമണ്ഡലതല ഉദത്ഘോെനം എളോെത് മചക്കത് ്ോം പരിസരത്ത് നെന്നു. ഇതിമറെ 
ഭോ�മോയി ഗഘോ്യോത്ര, വിവിധ ൈലോപ്രൈെനങ്ങള, സോംസത് ൈോരിൈ സഗമളനം, 
മയൂസിൈത് കനറ്റത്, ഗൈോമ്ി ഗ്ോ തുെങ്ങിയവ സംഘെി്ിച്ചു.

ക്ിയ ഹണ്രേഡ്ക ബ്ിസഗഡ്ക േ്ക : ദ്ിദിന േഹവകാേ 
ക്യകാമ്്ക 

സരവ്വ്രീസുൈള സ്ലം എം.എല്.എ കൂെിയോയ �തോ�ത വകുപ്പുമന്തി ആറെണി രോജു 
ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു. 
മുടതേ� പേക്കുലര് ഗകാര്ഡന്േ്ക �കാലം ഉദ്കഘകാടനം 
പചയ്കതു

തിരുവനന്പുരം മുടത്റ മസക്കുലര �ോര്ന്സില് ൈരിയില് ഗതോെിനത് 
കുറുമൈയള്ള പോലം  സ്ലം എം.എല്.എ. ആറെണി രോജു ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു. 

ൈരിയില് ഗതോെിനത് കുറുമൈ ഒരു പോലം എന്തത് പ്രഗദശവോസിൈളുമെ ദ്രീരഘൈോലമത് 
സ്പ്നമോയിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധിൈള, ഉന്ത ഉഗദ്യോ�സ്ര തുെങ്ങിയവര ചെങ്ങില് 
സന്ിഹിതരോയിരുന്നു.

നോെിമറെ സമഗ് വിൈസനം ലക്ഷ്യമിടത് മപരിന്ല്മണ് നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലത്ില് നെ്ോക്കുന് ക്രിയ വിദ്യോഭ്യോസ പദ്ധതിക്കത് ഗനതൃത്ം  നല്കു

ന്തിനോയി  മതരമഞെടുക്കമ്ട 'ഹണ്ഡ്ര്ത് ബ്ിഗ�്ത് സത് ' എന് ഗപരിലള്ള 100 
അം� വിദ്യോരതി പ്രതിനിധിൈളക്കോയി സംഘെി്ിച് ദ്ിദിന സഹവോസൈ്യോമ്പത്  
ഗവങ്ങൂര എം.ഇ.എ എന്ജിന്രീയറിങത് ഗൈോഗളജില് നജ്രീബത് ൈോന്പുരം എം.എല്.എ 
ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു.
 വിഗനോദത്ിനും വിജ്ഞോനത്ിനും ഒരുഗപോമല പ്രോധോന്യം നല്ൈിമക്കോ 
ണ്ടുള്ള മസ്നുൈളില് ഗനതൃപരിശ്രീലനം, വ്യക്ിത് വിൈസനം, ൈരിയര ക�്ന്സത് 
എന്ിവയില് പ്രമുഖരുമെ ഗനതൃത്ത്ില്  പ്രഗത്യൈ പരിശ്രീലനം നല്ൈി. 



3 \w. 03/Pq¬  2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
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നവരീകരിച്ച നന്ിസയകാട്ക -പചറ്ച്ചല് സ�കാഡ്ക 
ഉദ്കഘകാടനം പചയ്കതു 
ഡി.പക.മുരളി 
വാമനപുരം 

വോമനപുരം നിഗയോജൈ മണ്ഡലത്ിമല നന്ിഗയോെത് വിതുര 
പഞോയത്തുൈമള ബന്ി്ിക്കുന്  നന്ിഗയോെത് - മചറ്റച്ല് 

ഗറോ്ത് ഉദത്ഘോെനം ്ി.മൈ മുരളി എം.എല്.എ യമെ അധ്യക്ഷത 
യില് നെന് ചെങ്ങില് മപോതുമരോമത്ത് ടൂറിസം വകു്ത് മന്തി  
പി.എ മുഹമദത് റിയോസത് നിരവഹിച്ചു. 2017-18 വര്മത് സംസ്ോന 
ബജറ്റില് ഉളമ്ടുത്ി 9.68 ഗൈോെി രൂപ മചലവില്  നിരമിച് 6 
ൈിഗലോമ്രീറ്റര കദരഘ്യമുള്ള ഗറോ്ത് 7 മ്രീറ്റര വ്രീതിയില് ബി.എം.  
ബി.സി നിലവോരത്ില് വിൈസി്ിച്ചു മൈോണ്ടോണത് നിരമോണം 
പൂരത്ിയോക്കിയതത്.    

]«ÀIShv , HdpwIShv þ F³.sI.]-Sn Xq¡p]mew \mSn\v 
kaÀ¸n¨p
െി. ഉബബദുള്ള 
മലപ്പുറം

നവ്രീൈരിച് പടരൈെവത്   ഒറുംൈെവത് - എന്. മൈ പെി തൂക്കുപോലവം  ഒറുംൈെവത് 
കുളിക്കെവം പി. ഉകബദുള്ള എം.എല്.എ നോെിനു സമര്ിച്ചു. എം.എല്.എ യമെ  

ആസ്തി വിൈസന �ണ്ടില് നിന്നും 45 ലക്ഷം രൂപ മചലവഴിച്ോണത് മലപ്പുറം 
ന�രസഭയിമല പടരൈെവിഗനയം ഗൈോഡൂര പഞോയത്ിമല എന്.മൈ. പെിഗയയം 
ബന്ി്ിച്ചു മൈോണ്ടുള്ള ത ൂ ക്കുപോലം പുതുക്കി പണിതതത്. പോലത്ിനത് 76.20 മ്രീറ്റര ന്രീളവം 
1.60 മ്രീറ്റര വ്രീതിയമോണുള്ളതത്.ദിവഗസന നൂറുൈണക്കിനോളുൈള ഉപഗയോ�ിച്ചുവന്ിരുന് 
2004 ല് പണിത ത ൂ ക്കുപോലം 2018 മല ശക്മോയ പ്രളയത്ില് തൈരന്ത് സഞോ
രഗയോ�്യമല്ലോതോയതിനോല് ഇരുപ്രഗദശങ്ങളിമലയം ജനങ്ങള ഏമറ പ്രയോസങ്ങള 
അനുഭവിച്ിരുന്നു. മലപ്പുറം ന�രസഭോ മചയരമോന്  മുജ്രീബത് ൈ്രീഗെരി അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച് ചെങ്ങില് ത്രിതല പഞോയത്ത് അം�ങ്ങള പമങ്ടുത്തു.

നിധിൈളില് 13 ലക്ഷം വനിതൈളോണത്. 1993 ല് പോസോക്കിയ 73,74 എന്്രീ ഭരണ 
ഘെനോ ഗഭദ�തിൈള പ്രൈോരം മൂന്ിമലോന്ത് സ്രീറ്റത് വനിതൈളക്കോയി സംവരണം  
മചയ്തതുമൈോണ്ടോണത് ഈ മോറ്റമുണ്ടോക്കോന് ൈഴിഞെതത്. എന്ോല് പോരലമമറെിലം 
നിയമസഭൈളിലം സ്ത്രീൈളക്കത്  മൂന്ിമലോന്ത് സ്രീറ്റത്  സംവരണം മചയ്ോനുള്ള ബില്ലത് 
രോജ്യസഭ മോത്രം പോസോക്കുൈയം ഗലോൈത് സഭയില് അതിമറെ അവതരണം ഗപോലം 
സംഘെിതമോയി തെയൈയം മചയത്തു. 
 പരിമിതമോയ പ്രോതിനിധ്യം മോത്രം ലഭിച് വനിതൈളക്കത് ഇത്രം സമിതി 
ൈളില് എത്രഗത്ോളം സ്തന്തവം സു�മവമോയി പ്രവരത്ിക്കോന് ൈഴിയന്നുമവന്  
പരിഗശോധന നമ്മുമെ സോമൂഹ്യ സംവിധോനത്ിമല നിരവധി മുന്വിധിൈമളയം മതറ്റി
ദ്ധോരണൈമളയം തുറന്നുൈോട്ം. ഗ്ോമ്രീണ തലത്ില് പ്രവരത്ിക്കുന് വനിതൈളക്കത് 
അവരുമെ പ്രവരത്നം മമച്മ്ടുത്തുന്തിനത് തെസ്മോയി നില്ക്കുന് നിരവധി 
ഘെൈങ്ങളുണ്ടത്. ഗ്ോമങ്ങളിമല സ്ത്രീൈളക്കിെയിമല  വിദ്യോഭ്യോസക്കുറവത് (ഗൈരളത്ി
മലയല്ല) നിയമങ്ങളുമെ വിശദോംശങ്ങള മനസ്ിലോക്കോനും ഭരണനെപെിൈമളക്കുറിച്ത്  
ശരിയോയ ധോരണയണ്ടോക്കുന്തിനും തെസ്മോണത്. രോഷ്ട്രീയ-ഭരണ രം�ങ്ങളിമല 
പരിചയമില്ലോയത്മ മമറ്റോരു ഘെൈമോണത്. തഗദേശ സ്യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളിമല പുരു് 
ജ്രീവനക്കോരുമെ പുരു്ോധിപത്യ മഗനോഭോവവം മുന്വിധിൈളും സ്ത്രീൈളോയ തഗദേശ  
ഭരണോധിൈോരിൈളക്കത് ബുദ്ധിമുടത് സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്ടത്. വനിതൈളുമെ യോത്രോ സൗൈര്യങ്ങ
ളിമല പരിമിതി, �്രീല്്ത് വരക്കിനത്  ഗപോകുഗമ്പോള ഗെോയത് ലറ്റത്  അെക്കമുള്ള സൗൈര്യങ്ങ
ളുമെ കുറവത് എന്ിവ അവരുമെ പ്രവരത്നങ്ങമള ബോധിക്കുന്നു. ചിലയിെമത്ങ്ിലം 
തഗദേശ സ്യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളിമല ഭരണോധിൈോരിൈള വനിതൈളോമണങ്ിലം 
അവരുമെ പിന്ില് മറഞ്ഞുനിന്ത്  ഒരോള ഭരണം നിയന്തിക്കുന്നുണ്ടോവം. ഇത്രം 
പ്രവണതൈള പരിഹരിച്ത്  മമച്മ്ട പ്രവരത്നോന്ര്രീക്ഷം  ഒരുക്കിയോല് മോത്രഗമ 
രോഷ്ട്രീയ രം�മത് സ്ത്രീ പങ്ോളിത്ം വരധി്ിക്കോനും �ലപ്രദമോക്കോനും ൈഴിയൈയള്ളൂ.
 നിയമനിരമോണ സഭൈള അെക്കമുള്ള ഇെങ്ങളില് വനിതൈളുമെ 
ന്രീതിയക്മോയ പ്രോതിനിധ്യം മൈോണ്ടത് മോത്രം വനിതൈളുമെ പ്രശത് നങ്ങള പരിഹരിക്ക
മ്ടുൈഗയോ ലിം�സമത്ം കൈവരിൈഗയോ ഇല്ല. ലിം�സമത്മത്്റ്റി നിയമനിരമോണ 
സഭൈളും തഗദേശസ്യംഭരണ സമിതിൈളും തിൈഞെ ഗബോധ്യഗത്ോമെ പ്രവരത്ിക്കു
ൈമയന്തത് പ്രധോനമോണത്. സ്ത്രീൈളക്കത് പങ്ോളിത്ം  നല്ൈിയഗശ്ം പുരു്ഗൈന്ദ്ര്രീകൃ
തമോയ നയങ്ങളും നെപെിൈളും മോത്രം സ്്രീൈരിച്ോല് ലിം�സമത്ം കൈവരിൈയില്ല. 
സ്ത്രീൈളുമെ ഉന്മനത്ിനും അവമര സമൂഹത്ിമറെ മുഖ്യധോരയില് മൈോണ്ടുവരോന് 
സഹോയിക്കുന്തിനുമുള്ള നിയമനിരമോണങ്ങള അത്രം സഭൈളിലണ്ടോൈണം. 
നിലവിലള്ള പല നിയമങ്ങളിലം സ്ത്രീജ്രീവിതമത് പരി�ണിക്കോത് ഉള്ളെക്കങ്ങളുണ്ടത്. 
അവ തിരുത്മ്െണം. ഭരണനിരവ്വഹണവം ഈ ദിശയില് മോഗറണ്ടതുണ്ടത്. 
 സ്ത്രീൈളക്കത് തുല്യതയം അവസരസമത്വം അന്സ്ം   ഇന്്യന് ഭരണഘെന 
വോഗ്ോനം മചയ്യുന്നു. ഭരണഘെനയമെ പതിനോലോം ആരടിക്കിള നിയമത്ിനത് മുന്ില് 
എല്ലോ പൗരമേോരക്കും തുല്യത ഉറപ്പുനല്കുന്നു.  മതം, വംശം, ജോതി, ലിം�ം, ജനനസ്ലം 
എന്ിവയമെ ഗപരില് ഒരോഗളോടും ഭരണകൂെം വിഗവചനം ൈോടരുമതന്ത് ആരടിക്കിള 
15 വ്യവസ് മചയ്യുന്നു. ജ്രീവിതോഗയോധനത്ിലം ഗവതനത്ിലം തുല്യത, സ്ത്രീൈളക്കോ 
യള്ള പ്രഗത്യൈ സംരക്ഷണം തുെങ്ങി നിരവധി ൈോര്യങ്ങള ഭരണഘെന ഉറപ്പുനല്കുന്നു.  
എന്ോല് ഇവ പോലിക്കമ്ടുന്ില്ല. തുല്യതയില് ഏറ്റവം പ്രധോനം ജനോധിപത്യ 
സംവിധോനത്ില് നല്ഗൈണ്ട തുല്യതയഗല്ല? മതരമഞെടു്ില് കൂടുതല് ഗവോടത് 
ഗനടുന് സ്ോനോരതിയോണത് ജയിക്കുന്തത്. എണ്ത്ിനത് വലിയ പ്രോധോന്യമുണ്ടത്. 
എന്ോല് ജനസംഖ്യയില് പകുതിവരുന് സ്ത്രീൈളക്കത് തുല്യമോയ പങ്ോളിത്ം നല്ൈോന് 
ൈഴിയന്ില്ല എന്തത് വിചിത്രമോണത്. അവിമെ എണ്ം പരി�ണിക്കുന്ഗതയില്ല. 
 ഗലോൈത് സഭയില് നിലവിലള്ള വനിതോ അം�ങ്ങളില് 45  ശതമോനവം രോഷ്ട്രീയ 
പശ്ചോത്ലമുള്ള കുടുംബങ്ങളിമല അം�ങ്ങളോണത്. എന്ോല് പുരു് അം�ങ്ങളില് 
15 ശതമോനം മോത്രഗമ രോഷ്ട്രീയ പശ്ചോത്ലമുള്ള കുടുംബങ്ങളില് നിന്ത് വന്ിട്ള്ളു. 
ഒരു സ്ത്രീക്കത് കുടുംബത്ിമല മറ്റോരുമെയം പോരമ്പര്യത്ിമറെ ഗപരത് പറയോമത സ്യം 
പ്രവരത്ിച്ത്  ഉയരന്നുവരോനുള്ള സോഹചര്യം ഇന്്യയില് പരിമിതമോമണന് സത്യം 

അം�്രീൈരിക്കോമത വയ്. ൈരണോെൈയിമല പഞോയത്്രീരോജത് സ്ോപനങ്ങളിമല 
വനിതോ പ്രതിനിധിൈമള കുറിച്ത് യഎന് വിമന് നെത്ിയ പഠനത്ില് ൈമണ്ടത്ിയ 
ഒരു ൈോര്യം ഏമറ ശ്ദ്ധ അരഹിക്കുന്തോണത്. ഒരിക്കല് മതരമഞെടുക്കമ്ട 
വനിതൈള ൈോലോവധി പൂരത്ിയോക്കിക്കഴിഞെോല് അതില് നിന്ത് വ്രീണ്ടും മത്സരിക്കു
ന്വര  മൂന്ത് ശതമോനം മോത്രമോണത്. എന്ോല് വളമര ചലനോത്മൈമോയ ഗൈരളത്ിമല 
രോഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്ിനത് വ്യത്യസ്തമോയ ഒരു ചിത്രം നല്ൈോന് ൈഴിയന്നുണ്ടത്. 
 ഇന്ത് വളമര ശക്രോയ സ്ത്രീസമൂഹം എല്ലോ ഗമഖലൈളിലം മിൈച് സോന്ിധ്യം 
അറിയിക്കുന്നു. ഗൈരളത്ില് വിദ്യോഭ്യോസം, മതോഴില്, �ഗവ്ണം, ആഗരോ�്യം, 
രോഷ്ട്രീയം, സോമ്പത്ിൈം, സോംസത് ൈോരിൈം എന്്രീ ഗമഖലൈളില്  മിൈച് സ്ോനമോണത് 
സ്ത്രീൈളക്കുള്ളതത്. എന്ോല് സ്ത്രീൈമളക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്ിമറെ മുന്വിധിൈളില് 
എത്രഗത്ോളം മോറ്റങ്ങള സംഭവിച്ിട്മണ്ടന്ത് പരിഗശോധിച്ോല് അത്ര തൃപ്തിൈരമ
മല്ലന്ത് ൈോണോന് ൈഴിയം. യ�ങ്ങളോയി നിലനില്ക്കുന് പുരു്ോധിപത്യ ചിന്ൈളും 
പ്രവൃത്ിൈളും ഇന്നും തുെച്ചുമോറ്റമ്െോമത  ൈിെക്കുന്നുണ്ടത്. വ്രീെിനുള്ളിലം പുറത്തും 
സ്ത്രീൈളക്കത് ജനോധിപത്യപരമോയം ഭരണഘെനോപരമോയമുള്ള അവൈോശങ്ങളും 
അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുഗണ്ടോ എന് ഗചോദ്യം പ്രസക്മോണത്. ഭരണഘെന 
യിമല തുല്യത എന് അവൈോശം സ്ത്രീൈളക്കത് അവരുമെ ജ്രീവിതത്ിമറെ ഏമതോമക്ക 
ഗമഖലൈളില് ലഭിക്കുന്നുണ്ടത്? ഗൃഹപരിപോലനം, കുടിൈമള വളരത്ല്, മുതിരന്വമര 
പരിചരിക്കല്, സോമൂഹ്യ പ്രവരത്നങ്ങളില് പമങ്ടുക്കല്, സോമ്പത്ിൈ സ്ോതന്ത്യം 
എന്്രീ ൈോര്യങ്ങളില് ൈടുത് അസമത്വം വിഗവചനവം നമ്മുമെ സമൂഹത്ില് നില 
നില്ക്കുന്നുണ്ടത്. ഉത്രവോദിത്ങ്ങളും ചുമതലൈളും സ്ത്രീൈളുമോയി തുല്യമോയി പങ്ിടത് 
പുരു്ന് മുഗന്ോട്വരണം. പുതിയ തലമുറമയ പുരു്ോധിപത്യ ചിന്ൈളില് നിന്ത് 
പൂരണമോയം ഗമോചി്ിക്കോന് മോതോപിതോക്കളും കുടുംബത്ിമല മറ്റുള്ളവരും ശ്മിക്കണം. 
ൈോലഹരണമ്ട സ്ത്രീവിരുദ്ധ ചിന്ൈമള ഗബോധപൂരവം തുെച്ചുന്രീക്കോന് മുതിരന്വര 
സ്യം തയ്ോറോവൈയം പുതിയ തലമുറമയ സ്ോതന്ത്യം, ജനോധിപത്യം, മതനിര 
ഗപക്ഷത, സമത്ം എന്്രീ മൂല്യങ്ങള ഉള്ളവരോയി വളരത്ിമയടുക്കോന് ശ്മിക്കുൈയം 
ഗവണം. വനിതോ ശോക്്രീൈരണത്ിനത് സമൂഹത്ിമറെ ഈ തറമയോരുക്കങ്ങള 
അനിവോര്യമോണത്. 
 2030 ല് ആഗ�ോളമോയി  കൈവരിഗക്കണ്ട സുസ്ിര വിൈസന ലക്ഷ്യ
ങ്ങളക്കത് വനിതോ ശോക്്രീൈരണം ശക്മോയ ഉപോധിയോണത്. ഒ്ം രോഷ്ട്രീയ 
ഇച്ോശക്ിയം ഗവണം. ദോരിദ്്യ നിരമോരജനം, വിശപ്പുരഹിത സമൂഹം, ആഗരോ�്യം, 
ഗുണനിലവോരമുള്ള വിദ്യോഭ്യോസം, ലിം�സമത്ം, വനിതോശോക്്രീൈരണം, ശുദ്ധ 
ജലം, മോലിന്യ നിരമോരജനം, കുറഞെ വിലയ്കത് ശുദ്ധ ഇന്നം, അന്സ്ള്ള ഗജോലി, 
സോമ്പത്ിൈ വളരച്, വ്യവസോയ വിൈസനം, പശ്ചോത്ലസൗൈര്യം, അസമത്ം 
കുറയ്കല്, സുസ്ിര ന�രങ്ങള, സുസ്ിര സമൂഹം, ഉത്രവോദിത്ഗത്ോമെയള്ള 
ഉപഗഭോ�വം ഉല്പോദനവം, ൈോലോവസ്ോ  വ്യതിയോനം ഗനരിെല്, ൈെലിമന കൂടുതല് 
ൈരുതഗലോമെ ഉപഗയോ�ിക്കല്, പരിസ്ിതിയമെയം മണ്ിമറെയം സംരക്ഷണം, 
സമോധോനം, ന്രീതി, ശക്മോയ സ്ോപനങ്ങള, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളോമൈ ഗനടുന്തി 
നുള്ള ആഗ�ോള പങ്ോളിത്ം എന്ിവയോണത് 2030 ല് ഗനഗെണ്ട സുസ്ിര വിൈസന 
ലക്ഷ്യങ്ങള. വിവിധ രോജ്യങ്ങളില് നിലനില്ക്കുന് വ്യത്യസ്ത രോഷ്ട്രീയ-സോമ്പ
ത്ിൈ-സോമൂഹ്യ സംവിധോനങ്ങള ഈ ഗനടങ്ങളിഗലക്കുള്ള മുഗന്റ്റത്ിനത് തെസമോണത്. 
മപോതു ഉെമസ്തക്കത് പ്രോധോന്യം നല്കുന്  �ലപ്രദമോയ ഭരണസംവിധോനങ്ങള 
ഈ ഗനടങ്ങളക്കത് അനിവോര്യമോണത്. എല്ലോം ലോഭത്ിമറെ അെിസ്ോനത്ില് മോത്രം 
ൈണക്കോക്കുന് മനു്്യത്വിരുദ്ധമോയ ഒരു ക്രമത്ിനത് ഈ ഗനടങ്ങള കൈവരി
ക്കോനോവില്ല. 
 സ്ത്രീൈളക്കത് ഗനമര ഇന്ത് നെക്കുന് വിഗവചനത്ിനും അവര ഗനരിടുന് അസ
മത്ത്ിനും പിന്ില് രോഷ്ട്രീയ, സോമൂഹ്യ, സോമ്പത്ിൈ തോല്പര്യങ്ങളുണ്ടത്. സുസ്ിര 
വിൈസന ലക്ഷ്യങ്ങള ഗനെിയോല് അതുവഴി ഏറ്റവം വലിയ ഗനടമുണ്ടോകുന്തത് സ്ത്രീ 
സമൂഹത്ിനോയിരിക്കും. ലിം�സമത്ം-വനിതോ ശോക്്രീൈരണം എന്ിവ സുസ്ിര 
വിൈസന ഗനടങ്ങളോയി ഉളമ്ടുത്ിയിട്ണ്ടത്. അതില് ഏറ്റവം പ്രധോനമോയി ഗവണ്ടതത് 
രോഷ്ട്രീയരം�ത്ത് അവരക്കത് ലഭിഗക്കണ്ട ന്രീതിയക്മോയ പങ്ോളിത്മോണത്. സ്ത്രീൈളക്കത് 
നിരണോയൈ സ്ോനമുള്ള ഭരണകൂെങ്ങളക്കത് അവരുമെ പ്രശത് നങ്ങള പരിഹരിക്കോന് 
കൂടുതല് �ലപ്രദമോയി ഇെമപെോന് ൈഴിയം. അതിനത് മപോതുസമൂഹം മോനസിൈമോയി 
തയ്ോമറടുക്കുൈയം അവരക്കോയി ഇെങ്ങള ൈമണ്ടത്ോന് സന്ദ്ധരോവൈയം ഗവണം.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ് ഒന്ോം ഗപജില് നിന്നും തുെരച് 
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നിയമേഭകാ ദിനകാചരണം

നിയമസഭോ ദിനോഗഘോ്ത്ിമറെ ഭോ�മോയി 2022 ഏപ്രില് 27 നത് 
നിയമസഭോ സമുച്യത്ില് സ്ോപിച്ിട്ള്ള മഹോത്മോ�ോന്ി, 

പണ്ഡിറ്റത് ജവഹരലോല് മനഹത് റു, ഗ്ോ. ബി.ആര. അംഗബദത്ൈര,  
മൈ.ആര. നോരോയണന് എന്്രീ ഗദശ്രീയ ഗനതോക്കളുമെ പ്രതിമൈളില് 
നിയമസഭോ സ്്രീക്കര എം.ബി. രോഗജ്ത്, �വണ്മമറെത് ച്രീ�ത് വി്ത് ഗ്ോ. എന്. 
ജയരോജത് എന്ിവര പുഷ്ോരച്ന നെത്ി. ചെങ്ങില് നിയമസഭോ മസക്രടറി  
എസത്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര, സ്്രീക്കറുമെ കപ്രവറ്റത് മസക്രടറി, 
നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റത് ഉഗദ്യോ�സ്ര എന്ിവര പമങ്ടുത്തു.
  2022 ഏപ്രില് 25 മുതല് മമയത് 2 വമര നിയമസഭോ മന്ിരവം 
പരിസരവം ദ്രീപോലംകൃതമോക്കിയിരുന്നു. പരിപോെിയമെ ഭോ�മോയി മപോതു
ജനങ്ങളക്കത് പ്രവൃത്ി ദിവസങ്ങളില് ഉച്യ്കത് ഗശ്ം 4.30 മുതല് രോത്രി 
9.30 മണി വമരയം മപോതു അവധി ദിവസങ്ങളില് ഉച്യ്ക്കു ഗശ്ം 2 
മണി മുതല് രോത്രി 9.30 വമരയം നിയമസഭോ ഹോളിലം നിയമസഭോ 
മയൂസിയത്ിലം സന്രശനം അനുവദിച്ിരുന്നു. സന്രശൈര ഈ 
സൗൈര്യം പരമോവധി പ്രഗയോജനമ്ടുത്ി.

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനകാ നിര്മ്മകാണ േഭയുപട 
ചര്ച്ചകള്ക്്ക മലയകാള തര്ജ്ജമ
ഇന്്യയിമല ഇതര പ്രോഗദശിൈ ഭോ്ൈളില് നോളിതുവമര തരജമ മച

യ്മ്ടിടില്ലോത് ഭരണഘെന നിരമോണ സഭയമെ ചരച്ൈള മലയോ
ളത്ിഗലയ്കത് തരജമ മചയ്തത് പ്രസിദ്ധ്രീൈരിക്കുന്തിനത് ഗൈരള നിയമസഭോ 
മസക്രഗടറിയറ്റത് തുെക്കം കുറിച്ചു. 12 വോല്യങ്ങളോയി 6457 ഗപജുൈളെങ്ങിയ 
ഗരഖൈളോണത് പരിഭോ്മ്ടുത്തുന്തത്. നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റിമലയം 
നിയമ വകു്ിമലയം സരവ്വ്രീസിലള്ളതും വിരമിച്തുമോയ ഉഗദ്യോ�സ്മര ഉളമ്
ടുത്ിയോണത് മസല് രൂപ്രീൈരിച്തത്.  ഇതത് സംബന്ിച്ത് ഉഗദ്യോ�സ്രക്കുള്ള 

നിയമസഭോ സമുച്യത്ിമല പരിപോെിൈള.......

2021 പല നിയമേഭകാ മകാധ്യമ  
അവകാര്ഡുകള് പ്രഖ്യകാ�ിച്ചു    

വിവിധ ഗമഖലൈളില് ശ്ഗദ്ധയമോയ ഇെ 
മപെല് നെത്തുന് മോധ്യമ സൃഷ്ിൈളക്കത് 

 ഗൈരള നിയമസഭ ഏരമ്ടുത്ിയിട്ള്ള നിയമ 
സഭോ മോധ്യമ അവോര്ിമറെ 2021 വര്മത് 
ഗജതോക്കമള പ്രഖ്യോപിച്ചു. ആര. ശങ്രനോരോയണന്  
തമ്പി, ഇ. മൈ. നോയനോര, ജി. ൈോരത്ിഗൈയന്  
എന്ിവരുമെ ഗപരിലള്ളതോണത് അച്െി-ദൃശ്യമോധ്യമ 
വിഭോ�ങ്ങളിമല അവോരഡുൈള. അന്പതിനോയിരം  
രൂപയം പ്രശസ്തി പത്രവം �ലൈവം അെങ്ങുന്തോണത്  
അവോര്ത്.
 ആര. ശങ്രനോരോയണന് തമ്പി നിയമ 
സഭോ മോധ്യമ അവോര്ത് (അച്െി മോധ്യമ വിഭോ� 
ത്ില്) ഗദശോഭിമോനി വോരിൈയില് പ്രസിദ്ധ്രീ 
ൈരിച് 'ഭോ്മയ പുതുക്കുന് ഗസോ്്യല് മ്രീ്ിയ'  
എന് സൃഷ്ിക്കത് ദിഗനശത് വരമ അരഹനോയി.  
ഇഗത അവോര്ിനത് (ദൃശ്യ മോധ്യമ വിഭോ�ത്ില്) 
ഏ്്യോമനറ്റത് നയൂസത് സംഗപ്ര്ണം മചയ്ത 'എമറെ 
മലയോളം' എന് പരിപോെിക്കത് അനൂപത് സി. അരഹ 
നോയി.
 ഇ.മൈ. നോയനോര നിയമസഭോ മോധ്യമ 
അവോര്ത് (അച്െി മോധ്യമ വിഭോ�ത്ില്) 
മം�ളം ദിനപത്രത്ില് പ്രസിദ്ധ്രീൈരിച് 'സ്രഗം 
ഗതെി നരൈം വരിച്വര' എന് സൃഷ്ിക്കത് വി. പി. 

നിസോറിനത് ലഭിച്ചു. ഇഗത അവോര്ത് (ദൃശ്യ മോധ്യമ 
വിഭോ�ത്ില്) കൈരളി െി. വി. സംഗപ്ര്ണം മചയ്ത 
'അെിമത്ത്ിമറെ രണ്ടോം വരവത് ' എന് പരിപോെിക്കത്  
മൈ. രോഗജന്ദ്രന് അരഹനോയി.
  ജി. ൈോരത്ിഗൈയന് നിയമസഭോ മോധ്യമ 
അവോര്ത് മമഗ്ോ വോരത്യില് പ്രസിദ്ധ്രീൈ 
രിച് 'നിയമസഭയം സഭോ െി. വി.യം' എന് സൃഷ്ിക്കത്  
എം. ബി. സഗന്ോ്ിനത് ലഭിച്ചു.
  2022 ഏപ്രില് 27 ോം ത്രീയതി നിയമസഭോ 
സമുച്യത്ിമല ആര. ശങ്രനോരോയണന് തമ്പി 
മമഗമ്പഴത് സത് ഗലോഞില് നെന് ചെങ്ങില് നിയമസഭോ 
സ്്രീക്കര എം.ബി. രോഗജ്ോണത് അവോര്ത് ഗജതോ 
ക്കളുമെ ഗപരത് വിവരങ്ങള പ്രഖ്യോപിച്തത്.

Fw._n. k-t´mjvhn.]n. \nkmÀsI. cm-tP-{µ³

ഓറിയഗറെ്ന് ഗപ്രോഗ്ോം 2022 ഏപ്രില് 29 നത് നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റിമല  
ബോങ്്റ്റത് ഹോളില് സ്്രീക്കര എം.ബി. രോഗജ്ത് ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു.  നിയമസഭോ 
മസക്രടറി എസത്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര സ്ോ�തം ആശംസിച് ചെങ്ങില് 
നിയമ വകു്ത് സത് മപ്്യല് മസക്രടറി എം. മൈ. സോദിഖത് മുഖ്യപ്രഭോ്ണം 
നെത്ി. ‘ഭരണഘെനോ നിരമോണസഭയമെ ്ിഗബറ്റത് സും ഭരണഘെനയമെ 
നിരമിതിയം’ എന് വി്യം സംബന്ിച്ത് നിയമ വകു്ിമല മുന് സത് മപ്്യല് 
മസക്രടറി സി. മൈ. പദത്മോൈരന് പ്രഭോ്ണം നെത്ി.  പരിഭോ് നിരവ്വഹിക്കു
ഗമ്പോള ശ്ദ്ധിഗക്കണ്ട വസ്തുതൈമളക്കുറിച്ത് നിയമ വകു്ിമല മുന് സത് മപ്്യല് 
മസക്രടറി �ിരിജോഗദവി എസത്. സംസോരിച്ചു.

മ്പയൂടി സ്്രീക്കറുമെ മപോതു പരിപോെിൈള

നവസകരളം േമ്പൂര്ണ ശുചിത് യജ്ം 2022: 
ജലനടതേം 
മതളിന്രീമരോഴും നവഗൈരളം സമ്പൂരണ ശുചിത് യജ്ഞം 2022 മറെ ഭോ�മോയി 

ജലഗരേോതസുൈളിമല മലിനമോക്കമ്ട ഇെങ്ങളും ഉറവിെങ്ങളും 
ൈമണ്ടത്ോന്  തുമ്പമണ് പഞോയത്ിമറെ ഗനതൃത്ത്ില് സംഘെി്ിച് ജലനെത്ം 
മ്പയൂടി സ്്രീക്കര ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമോര ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു. ജനൈ്രീയ കൂടോയത്മയി
ലൂമെ ജലോശയങ്ങള സംരക്ഷിക്കുൈമയന്തത് നമ്മുമെ ൈെമയോയി മോറണമമന്ത് 
മ്പയൂടി സ്്രീക്കര പറഞ്ഞു.

അന്നപൂര്ണ്ണ കകാര്ഡ്ക വിതരസണകാദ്കഘകാടനവം 
ഭക്്യധകാന്യതേിപറെ ആദ്യ വിതരണവം

സംസ്ോന സരക്കോര അ�തിൈളക്കും നിരോലംബരക്കും മോസം ഗതോറും 10 
ൈിഗലോഗ്ോം അരി സൗജന്യമോയി നല്കുന് അന്പൂരണ് പദ്ധതിയമെ 

അന്പൂരണ് ൈോര്ത് വിതരണ ഉദത്ഘോെനവം ഭക്ഷ്യധോന്യത്ിമറെ ആദ്യ വിതരണവം 
അടൂര തോലൂക്കില് മ്പയൂടി സ്്രീക്കര ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമോര നിരവ്വഹിച്ചു.

അനൂപത് സി. ദിഗനശത് വരമ
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പ്രതിപക്ഷ ഗനതോവിമറെ ഗപജത് 

ഇന്്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിമല വിവിധ രോഷ്ടങ്ങളില്  
നെക്കുന് രോഷ്ട്രീയ സംഭവവിൈോസങ്ങള പലതര 

ത്ില് നമമ ബോധിച്ചുമൈോണ്ടിരിക്കുന്നു. സോംസത് ൈോ 
രിൈവം ചരിത്രപരവമോയ സമോനതൈളമൂലം 
ദക്ഷിണഭോരതഗത്ോെത് വളമരയധിൈം തോദോത്മ്യം 
പ്രോപിച്ിട്ള്ള ശ്്രീലങ്യിമല നിലവിലള്ള രോഷ്ട്രീയ 
സോമ്പത്ിൈ, സോമൂഹിൈ അരക്ഷിതോവസ് ആശങ്ോ
ജനൈമോണത്. അത്രഗയമറ സങ്്രീരണ്മോയ പ്രതിസന്ി
ൈളോണത് ഈ ദ്്രീപത് രോഷ്ടം ഗനരിടുന്തത്. പോൈിസ്ോനിലം 
ഗന്ോളിലം ഭൂടോനിലമമോമക്ക സോമ്പത്ിൈ രോഷ്ട്രീയ 
പ്രതിസന്ിൈളുമെ ലക്ഷണങ്ങള ദൃശ്യമോണത് എന്തും 
ഇഗതോമെോ്ം ൈോഗണണ്ട ൈോര്യമോണത്.
 നമമ ഏറ്റവമധിൈം ആശങ്മ്ടുത്തുന് 
ൈോര്യം ശ്്രീലങ്യിമല ആഭ്യന്രയദ്ധസമോനമോയ 
അന്രസംഘര്ങ്ങളോണത്. ഇതിഹോസങ്ങളില് 
ലങ്യമോയള്ള നമ്മുമെ ബന്ം സൂചി്ിക്കുന്നുണ്ടത്ത്. 
നിലവില് ലങ്ോദഹന സോഹചര്യമോണുള്ളതത്. ഒഗടമറ 
ഭോരത്രീയര അധിവസിക്കുന് ശ്്രീലങ്യിമല അനി
ശ്ചിതോവസ് വിവരണോത്രീതമോണത്. കൃത്യമോയ പരി
ഹോരനിരഗദേശങ്ങളും നെപെിൈളുമില്ലോമത പ്രസി 
്റെത് ഗ�ോടബോയ രജപൈത് മസയം പ്രധോനമന്തിയം 
സഗഹോദരനുമോയ മഹിന് രജപൈത് മസയം അവിമെ 
ഏറ്റവം മവറുക്കമ്ടവരോയി മോറിക്കഴിഞ്ഞു. സോമ്പ 
ത്ിൈ പോ്രത്വം ഇന്നക്ഷോമവം ഭക്ഷ്യവസ്തു
ക്കളെക്കമുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുമെ ദൗരലഭ്യവം 
ആ രോജ്യത്ിമറെ ജ്രീവിതതോളമത് തൈരത്ിരി 
ക്കുന്നു. 2 ഗൈോെി 30 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയള്ള ശ്്രീലങ്
യ്ക്കുണ്ടോയ ദുരഗതിയമെ പ്രധോനൈോരണം ഭരണോധി
ൈോരിൈള ദ്രീരഘവ്രീ്ണവം സംയമനവമില്ലോമത 
സ്്രീൈരിച് വിൈലനയങ്ങളോണത്. 2019 ്ിസംബര 
5 നത് മൈോളംഗബോയില് ഉണ്ടോയ ഭ്രീൈരോക്രമണം 
ശ്്രീലങ്യമെ പ്രധോന വരുമോനമോരഗമോയ ടൂറിസം 
വ്യവസോയമത് തൈരക്കോന് തുെങ്ങി. തുെരന്ത് 
2020 ല് മപോടിപ്പുറമ്ട ഗൈോവി്ത് മഹോമോരി 
ആ രോജ്യത്ിമറെ സമ്പദത് വ്യവസ്മയ ത്രീരത്തും 
ഇല്ലോതോക്കി. കചനയമോയി ഗചരന്ത് ആരംഭിച്  
നിരമോണപ്രവരത്നങ്ങളും സോമ്പത്ിൈക്കരോറും 
ശ്്രീലങ്മയ ദുരിതത്ിമറെ ൈോണോക്കയങ്ങളിമല
ത്ിച്ചു. ഹമ്പന്ഗെോട, മൈോളംഗബോ തുറമുഖങ്ങളുമെ 
വിൈസനമെക്കം കചന നെത്ിയിട്ള്ള 20 ബില്യന് 
ഗ്ോളറിലധിൈം വരുന് സോമ്പത്ിൈ നിഗക്ഷപങ്ങള 
ജനങ്ങളക്കത് ഗമല് ബൂമറോങ്ങോയി പതിച്ിരിക്കുൈ 
യോണത്. കൂെോമത, കജവകൃ്ി ഗപ്രോത്സോഹി്ിക്കുന്
തിമറെ ഭോ�മോയി വളവം ൈ്രീെനോശിനിയം നിഗരോധിച്
ഗ്ോള ൈോര്ിഗൈോതത്പോദനം കുത്മന കുറയൈയം 
ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ി രൂക്ഷമോകുൈയം മചയത്തു. 27.1 % 
ജനങ്ങള പൂരണ്മോയം കൃ്ിമയ ആശ്യിച്ത് ജ്രീവിതം 
നയിക്കുന് അവിമെ ൈോര്ിൈ ഗമഖലയില് നെ്ി
ലോക്കിയ പരി്ത് ൈോരങ്ങളും സോമ്പത്ിൈ തൈരച്യ്കത് 
�തിഗവ�ം കൂടി. സിഗലോണ് ഇലക്ടിസിറ്റി ഗബോരഡും  
(CEB) സിഗലോണ് മപഗ്ോളിയം ഗൈോര്ഗറ്നും 
(CPC) വരുത്ിയ 74 ബില്യന് ഗ്ോളറിലധിൈം 

വരുന് സോമ്പത്ിൈബോധ്യതയം കൂെി ഗചരന്ത് അനി
ശ്ചിതത്ത്ിമറെ ഭ്രീൈരനോളുൈളോണത് ദ്്രീപത് ജനതയ്കത് 
നല്കുന്തത്. മപഗ്ോള, പോചൈവോതൈം, ഭക്ഷ്യവസ്തു 
ക്കള എന്ിവയ്ക്കും ത്രീ വിലയോണത്. ഇഗ്ോഴുള്ള 12 മണി 
ക്കൂര പവരൈടത് ഇനിയം വരദ്ധി്ിഗച്ക്കോം. കചന 
യില് നിന്നും ശ്്രീലങ് ആവശ്യമ്ട സോമ്പത്ിൈ  
സഹോയങ്ങള ലഭിക്കോമത അവര ഇന്്യമയ സമ്രീ 
പിക്കുന് സമ്രീപൈോല സംഭവവിൈോസങ്ങള നോം 
ജോഗ്തഗയോമെ ൈോണണം. ഇതിനിെയിലം അവിമെ 
നിന്ത് ഇന്്യയിഗലയ്കത് അഭയോരതിപ്രവോഹമുണ്ടോകു
ന്നുമവന്തും നമമ സംബന്ിച്ിെഗത്ോളം അെിയ
ന്രശ്ദ്ധ ഉണ്ടോഗൈണ്ട വി്യമോണത്. ഇത്രയമമോ
മക്കയോയിട്ം ഐൈ്യരോഷ്ട സഭയമെ ഭോ�ത്തുനിന്ത് 
യോമതോരുവിധ സോമ്പത്ിൈ സഹോയവം അവരക്കത് 
നോളിതുവമരയം ലഭ്യമോയിടില്ല എന്തും പ്രതിസന്ി
യമെ പരിഹോരം ഇനിയം ന്രീളുമമന്തിമന സൂചി്ി
ക്കുന്നു.
 ഈ സോഹചര്യത്ിലോണത് ശ്്രീലങ്യിഗലയം 
ഗൈരളത്ിഗലയം സോമ്പത്ിൈ നിലയമെ തോരതമ്യം 
പ്രസക്മോകുന്തത്. ഗൈരളത്ിമല ജനസംഖ്യ 3 
ഗൈോെി 46 ലക്ഷമോണത്. ജനസംഖ്യോക്കണക്കില് ഒന്ര 
ശ്്രീലങ്! 2020 ല് ശ്്രീലങ്യിമല പ്രതിശ്രീര് വരു 
മോനം 3672 ഗ്ോളര (2,71,728 രൂപ) ഗൈരളത്ിമല 
പ്രതിശ്രീര്വരുമോനം 1,49,563 രൂപയം ആഭ്യന്
രൈെം 2021-22 മല ബജറ്റനുസരിച്ത് 3.27 ലക്ഷം 
ഗൈോെി രൂപയമോണത്. ഇങ്ങമന സോമ്പത്ിൈ രം�ത്ത് 
ൈടുത് പ്രതിസന്ി ഗനരിടുഗമ്പോള ഭരണോധിൈോരി 
ൈള സ്്രീൈരിക്കുന് അവധോനതയില്ലോത് നിലപോടു 
ൈള ഗൈരളഗത്യം പ്രതിസന്ിയിഗലക്കത് തള്ളിവി
ടുൈയോണത്. സോമ്പത്ിൈ വളരച്യ്ക്കുതകുന് നെപെി 
ൈള സ്്രീൈരിക്കുന്ില്ല. ഉയരുന് ദോരിദ്്യവം മതോഴി 
ലില്ലോയത്മയം ൈോര്ിഗൈോതത്പന്ങ്ങളുമെ വിലത്
ൈരച്യം മസ്തി്ത് ക്കഗചോരച്യം പോരിസ്ിതിൈ 
പ്രതിസന്ിൈളുമമോമക്ക നമ്മുമെ സോമൂഹ്യപുഗരോ
�തിമയ പിഗന്ോടെിച്ിരിക്കുന്നു. മപോതുഗമഖലമയ 
അ്ോമെ ൈമയ്ോഴിയന് തരത്ിലള്ള സരക്കോരിമറെ 
ന്രീക്കങ്ങള ആശങ്യയരത്തുന്നു. അവശ്യ�തോ�ത
സരവ്വ്രീസോയ മൈ.എസത്.ആര.െി.സി.മയ തൈരത്ത് 
SWIFT എന് ഗപരില് പുതിയ ൈമ്പനി രൂപ്രീൈരിച്ത് 
ൈരോര നിയമനങ്ങള നെത്ി പുതിയ മപോതു �തോ 
�തനയം അെിഗച്ല്ിച്ിരിക്കുന്നു. മൈ.എസത്.ആര.
െി.സി. ജ്രീവനക്കോരക്കത് യഥോൈോലം ശമ്പളം ലഭിക്കു 
ന്ില്ല. ബസ്ൈള തുരുമമ്പടുത്തു നശിക്കുന് ൈോഴ്ചയോണത് 
ഇവിമെയള്ളതത്. 12,500 ലധിൈം സ്ൈോര്യ ബസ്ൈള 
സരവ്വ്രീസത് നെത്ിയിരുന്യിെത്ത് ഇഗ്ോള ഗൈവലം 
4600 ബസ്ൈളോണുള്ളതത്. സോധോരണക്കോരമറെ 
സോമ്പത്ിൈ ബുദ്ധിമുടത് മോനിക്കോമത വോഹനയോത്ര 
നിരക്കത് വരദ്ധി്ിച്ിരിക്കുന്നു. മത്സ്യമത്ോഴിലോളി 
ൈളക്കത് മമണ്ണ്യെക്കമുള്ള അെിസ്ോനോവശ്യ 
ങ്ങള ലഭിക്കോത്തുമൂലം 6000 ഗൈോെിയിലധിൈം 
മൂല്യം വരുന് മത്സ്യബന്ന ഗമഖല വന്പ്രതിസന്ി 
ഗനരിടുൈയോണത്. ഇതിമനോ്ം കൂടി വോയിഗക്കണ്ട 

ഒന്ോണത് ഗൈോവി്ത് മഹോമോരി സൃഷ്ിച് സോമ്പത്ിൈ 
പ്രതിസന്ി മറിൈെക്കോന് 12 വര്ങ്ങള ഗവണ്ടിവ
രുമമന് റിസരവ്വത് ബോങ്ിമറെ പ്രവചനം. 
 സമസ്ത വിഭോ�ം ജനങ്ങളക്കും വിൈസനം ഉറ
്ോഗക്കണ്ട (Inclusive Growth) സരക്കോര പിന്ോക്കം 
ഗപോയിമക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. വഗരണ്യവരഗ തോതത്പര്യ 
ങ്ങളക്കത് ഗവണ്ടി വന്ൈിെ വിൈസന പദ്ധതിൈള നെ്ി
ലോക്കോനുള്ള ത്ര സരക്കോരിമറെ ഓഗരോ ന്രീക്കത്ിലം 
ദൃശ്യമോണത്. ഇവയില് ഏറ്റവം പ്രധോനമ്ടതോണത് 
സില്വര കലന് റയില് പദ്ധതി. 64,000 ഗൈോെി രൂപ 
മചലവഴിച്ത് 531 ൈി.മ്രീ. ന്രീളത്ില് പുത്ന് റയില്ഗവ 
സംവിധോനമമോരുക്കോമമന്ത് പറയന് സരക്കോര 
ഇഗ്ോഴും യോഥോരത്യങ്ങളക്കത് ഗനമര ൈണ്െച്ചുപി
െിക്കുൈയോണത്. ന്രീതി ആഗയോ�ിമറെ പുതിയ ൈണക്കത് 
1.24 ലക്ഷം ഗൈോെി രൂപ എന്ോണത്. ഏൈഗദശം 2 
ലക്ഷം ഗൈോെി രൂപയിലധിൈം മചലവത് വരുന് ഈ 
പദ്ധതി സംസ്ോനമത് ജനങ്ങളക്കത് യോമതോരു  
പ്രഗയോജനവമുണ്ടോക്കില്ല. ഈ വി്യത്ില് സരക്കോര 
മൈടിമ്ോക്കിയ വോദമുഖങ്ങള ഒന്നുംതമന് വിശ്സ
ന്രീയമല്ല. ജനം ഗവമണ്ടന്ത് പറയന് വിനോശൈരമോയ 
പദ്ധതിയോണത് സില്വര കലന്. പോരിസ്ിതിൈവം 
സോമ്പത്ിൈവം സോമൂഹിൈവമോയി സില്വര 
കലന് പദ്ധതി എങ്ങമന ഗൈരള്രീയ ജ്രീവിതമത് 
ബോധിക്കുമമന്നും അതിമറെ അപൈെങ്ങള എമന്ോ
മക്കമയന്നും സോധോരണ ജനങ്ങളും വിജ്ഞോനപോ
രിസ്ിതിൈ വിദഗ്ദ്ധരും  ഉറമക്ക പ്രഖ്യോപിക്കുഗമ്പോള 
ഗൈരളമോമൈ അസഹിഷ്ണുത പെരത്ി ജനങ്ങമള 
ഭ്രീ്ണിമ്ടുത്ി സരഗവ്വ നെത്ി ൈല്ലിട് ഗപോൈോനുള്ള 
സരക്കോര ന്രീക്കം നൂറു ശതമോനവം ദുരുപദിഷ്മോണത്. 
ഇെതുപക്ഷഗത്ോെത് ഗചരന്ത് നില്ക്കുന്വമര ഗപോലം 
സില്വര കലന് പദ്ധതിമയ്റ്റി വിശ്സി്ിക്കോന് 
ൈഴിയോത് സരക്കോര ഇഗ്ോള വിൈസനത്ില് 
ഗൈരള ഗമോ്ല് ഉഗപക്ഷിച്ത് ഗുജറോത്ത് ഗമോ്ല് 
വിൈസനമത് പ്രൈ്രീരത്ിക്കുൈയം, ആയതത് ഇവിമെ  
നെ്ില് വരുത്ോന് ശ്മിക്കുൈയമോണത്.  
 3.27 ലക്ഷം ഗൈോെി രൂപ ബോധ്യതയള്ള 
ൈടുത് സോമ്പത്ിൈ പ്രതിസന്ി ഗനരിടുന് ഗൈരള 
ഗത്ോെത് അല്മമങ്ിലം പ്രതിബദ്ധതയമണ്ടങ്ില് ദുരഭി 
മോനം മവെിഞെത് യോഥോരത്യഗബോധഗത്ോമെയള്ള 
വിൈസന സങ്ല്ങ്ങള സരക്കോര സ്്രീൈരിക്കണം. 
സമസ്തവിഭോ�ം ജനങ്ങമളയം പുഗരോ�തിയിഗലയ്കത് 
നയിക്കോനുള്ള വിൈസന മോതൃൈൈള മുന്�ണനോ 
ക്രമത്ില് നെ്ിലോക്കണം. നമ്മുമെ മതോടടുത്ത് 
ൈിെക്കുന്, സോംസത് ൈോരിൈവം ചരിത്രപരവമോയ 
സോദൃശ്യമുള്ള ശ്്രീലങ്യിമല ജനങ്ങള ഗനരിടുന് 
അതിജ്രീവന പ്രതിസന്ിൈള മുന്ിലള്ളഗ്ോള 
വന്പദ്ധതിൈളക്കത് പിന്ോമല ഗപോയി വഗരണ്യ 
വരഗ വിൈസനത്ിമറെ വമേതിലൈള സൃഷ്ിക്കോമത, 
സമഗ്വിൈസനത്ിമറെ ഗനടം എല്ലോവരിലമമത്ി
ക്കുൈമയന്തോണത് സംസ്ോനത്ിമറെ നിലനില്ിനും 
പുഗരോ�തിക്കും ഗചരുൈമയന് തത്ം സരക്കോര 
വിസ്രിക്കോന് പോെില്ല.

േ്കാതന്ത്യ േമരകാനുഭവങ്ങളുപട 
ഓഡിസയകാ-വരീഡിസയകാ സശഖരം 
തയ്കാ�കാക്കുന്നു 
ഇന്്യന് സ്ോതന്ത്യത്ിമറെ 75ോം വോര്ി

ൈോഗഘോ്വമോയി ബന്മ്ട ആസോദി 
ൈോ അമൃതത് മഗഹോത്സവത് എന് പരിപോെിയമെ 
ഭോ�മോയി ഇന്്യന് സ്ോതന്ത്യ സമര അനുഭവ
ങ്ങമളയം ഗൈരള സംസ്ോന രൂപ്രീൈരണമത് 
തുെരന്നുള്ള സംഭവ വിൈോസങ്ങമളയം 
ആസ്ദമോക്കി  നിയമസഭോ മയൂസിയത്ില് ഒരു 
ഓ്ിഗയോ-വ്രീ്ിഗയോ ഗശഖരം ഒരുക്കുന്തിനും 
ഒരു പ്രദരശനം സംഘെി്ിക്കുന്തിനുമോയി 
നിയമസഭോ സ്്രീക്കറുമെ അ്്രീ്ണല് കപ്രവറ്റത് 
മസക്രടറി ൈണ്വ്രീനറോയി ഔഗദ്യോ�ിൈതല 
സമിതി രൂപ്രീൈരിച്ിട്ണ്ടത്. സമിതിയമെ നിരഗദേ
ശോനുസരണം  ഓ്ിഗയോ-വ്രീ്ിഗയോ ഗശഖരം 
ഒരുക്കുന്തിനുള്ള നെപെിക്രമങ്ങള ത്രിത�
തിയില് പുഗരോ�മിച്ചു വരുന്നു.

ഭൂമിപക്കാരു തകാങ്ങകായി ഭൗമ 
മണിക്കൂര് നിയമേഭയിലും

ഗവള്ത് കവ്ത് �ണ്ടത് ഗ�ോര ഗനച്്ര ഇന്്യ 
യമെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 2022 മോരച്ത്  26 നത് 

ആചരിച് ഭൗമ മണിക്കൂറില് ഗൈരള നിയമസഭയം 
പങ്കുഗചരന്നു. ഊരജ ഉപഗഭോ�ം, ൈോലോവസ്ോ 
വ്യതിയോനം എന്ിവമയക്കുറിച്ചുള്ള പോരിസ്ിതിൈോവ
ഗബോധം സൃഷ്ിക്കോനുള്ള ഈ യതത് നത്ിമറെ ഭോ�മോയി 
മോരച്ത് 26 നത് രോത്രി 8.30 മുതല് 9.30 വമരയള്ള ഒരു 
മണിക്കൂര ഗനരം നിയമസഭയിമല കവദ്യുതിവിളക്കുൈള 
അണച്ത് ഭൗമമണിക്കൂര ആചരിച്ചു. സ്്രീക്കറുമെ സഗന്
ശമെങ്ങുന് ഗൈരള നിയമസഭയമെ ഭൗമ മണിക്കൂര 
ആചരണത്ിമറെ വ്രീ്ിഗയോ സഭോ െിവിയമെ ഗസോ്്യല് മ്രീ്ിയ പ്ോറ്റത് ഗ�ോമുൈളില് സംഗപ്ര്ണം മചയത്തു.
 ൈോലോവസ്ോവ്യതിയോനമത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഉതത്ൈണ്ഠൈളും ആകുലതൈളും ഏറി വരുന് ഇക്കോല
ഘടത്ില് ഗൈവലം പ്രത്രീൈോത്മൈമോയ പരിപോെി എന്തിനപ്പുറം ഊരജ ഉപഗഭോ�വം ൈോലോവസ്ോ 
വ്യതിയോനവം തമിലള്ള പരസ്രബന്മത്ക്കുറിച്ചുള്ള അവഗബോധം പുതുതലമുറയില് ഉണ്ടോക്കുന്തിനത്  
ഇത്രം പരിപോെിൈള സഹോയൈമോമണന്ത് സ്്രീക്കര എം.ബി.രോഗജ്ത് ഭൗമ മണിക്കൂര ആചരണ സഗന്ശത്ില് 
പറഞ്ഞു. വരും തലമുറൈളക്കത് ഗവണ്ടി ഭൂമിമയയം ഭൂമിയിമല വിഭവങ്ങമളയം പ്രകൃതിമയയം സംരക്ഷിക്കോ
നുള്ള ഉത്രവോദിത്ം നിരവ്വഹിക്കുന്തില് ഒരു വലിയ സഗന്ശമോവോന് ഭൗമ മണിക്കൂര ആചരണത്ിനത് 
ൈഴിയമടമയന്നും അഗദേഹം ആശംസിച്ചു.

hn.Un. k-Xoi³
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ആസോദി ൈോ അമൃതത് മഗഹോത്സവിമറെ ഭോ�മോയി വനിതോ സോമോ 
ജിൈരുമെ ഗദശ്രീയ ഗൈോണ്�റന്സത് ഗൈരള നിയമസഭയില്  
2022 ഗമയത് 26, 27 ത്രീയതിൈളില് സംഘെി്ിച്ചു. സഗമളന 

ത്ിമറെ ഉദത്ഘോെനം രോഷ്ടപതി രോംനോഥത് ഗൈോവിന്ത് നിരവ്വഹിച്ചു. രോഷ്ട്രീയ 
ത്ില് സ്ത്രീൈളക്കത് അവരുമെ ൈഴിവിമനോത് പ്രോതിനിധ്യം ൈിട്ന്ി 
മല്ലന്നും ഭരണഘെനോ ശില്ിൈള പൗരമേോമര ഗവരതിരിവില്ലോമത ൈണ്ടതി 
നോലോണത് സ്ോതന്തോനന്ര ഇന്്യയില് സ്ത്രീൈളക്കത് ഗവോടവൈോശത്ി 
നോയി ൈോത്ിരിഗക്കണ്ടിവരോത്മതന്നും രോഷ്ടപതി ഉദത്ഘോെന പ്രസം� 
ത്ില് പറഞ്ഞു. ഔന്ത്യത്ിഗലക്കുള്ള പോതയില് സ്ത്രീൈളക്കുള്ള തെസ്ങ്ങള 
ന്രീക്കുന്തില് ഗൈരളം പതിറ്റോണ്ടുൈളോയി മോതൃൈയോമണന്നും അഗദേഹം  
കൂടിഗച്രത്തു. ഇത്രമമോരു സഗമളനം സംഘെി്ിച്തിനത് സ്്രീക്കര  
എം.ബി. രോഗജ്ിമന രോഷ്ടപതി അഭിനന്ിച്ചു.  
 പ്രഥമ വനിത സവിത ഗൈോവിന്ത്, �വരണര ആരി�ത് മുഹമദത്  
|ഖോന്, മുഖ്യമന്തി പിണറോയി വിജയന്, ഗൈരള നിയമസഭോ സ്്രീക്കര  
എം.ബി. രോഗജ്ത്, മ്പയൂടി സ്്രീക്കര ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമോര, മൃ�സംരക്ഷണവം  
ക്ഷ്രീരവിൈസനവം വകു്ത് മന്തി മജ. ചിഞ്ചുറോണി, പ്രതിപക്ഷ ഗനതോവത്  
വി.്ി. സത്രീശന് എന്ിവര ഗവദിയില് സന്ിഹിതരോയിരുന്നു. ഗലോൈത് സഭോം�ങ്ങള,  
രോജ്യസഭോം�ങ്ങള, ഇതര സംസ്ോനങ്ങളിമല നിയമസഭൈളിഗലയം നിയമ
നിരമോണ ൈൗണ്സിലൈളിഗലയം അം�ങ്ങള, വനിത സോമൂഹ്യ പ്രവരത്ൈര 
എന്ിവരെക്കം 19 സംസ്ോനങ്ങള/ഗൈന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശങ്ങളില് നിന്ത് നൂഗറോളം 
ജനപ്രതിനിധിൈളും വനിതോ ജ്ത്ജിമോരും  ഉഗദ്യോ�സ്രും വിവിധ ഗമഖലൈളില് 
ഗദശ്രീയതലത്ില് ശ്ഗദ്ധയരോയ എഴുപതിലധിൈം വനിതോ പ്രതിനിധിൈള 
പ്രഗത്യൈ ക്ഷണിതോക്കളോയം സഗമളനത്ില് പമങ്ടുത്തു.

  നോലത് മസ്നുൈളിലോയി 'ഭരണ 
ഘെനയം സ്ത്രീൈളുമെ അവൈോശങ്ങളും',  
'സ്ോതന്ത്യസമരത്ില് സ്ത്രീൈളുമെ പങ്ത് ',  
'സ്ത്രീൈളുമെ അവൈോശങ്ങളും നിയമ 
ത്ിമല പോളിച്ൈളും' ,  'നിയമ  
നിരമോണസഭൈളിമല സ്ത്രീ പ്രോതി 
നിധ്യം' തുെങ്ങിയ വി്യങ്ങള ചരച് 
മചയത്തു. ഗുജറോത്ത് നിയമസഭോ സ്്രീക്കര 
ഗ്ോ. നിമമബന് ആചോര്യ, ഉത്രോഖണ്ഡത് 
നിയമസഭോ സ്്രീക്കര റിതു ഖണ്ഡൂരി, 
ഗലോൈത് സഭോം�ങ്ങളോയ ൈനിമമോഴി 
ൈരുണോനിധി, സുനിത ദുഗല്, ്ല്ഹി 
നിയമസഭ മ്പയൂടി സ്്രീക്കര രോഖി ബിരള, 
രോജസ്ോന് വനിതോ ശിശുഗക്ഷമ മന്തി 
മമതോ ഭൂഗപ്ത്, പശ്ചിമ ബം�ോള വനിതോ 
ശിശുഗക്ഷമ വകു്ത് മന്തി ഗ്ോ. ശശി 
പോഞ, മുന് ഗലോൈത് സഭോം�ം സുഭോ്ിണി 
അലി, മുന് രോജ്യസഭോം�ം വൃന് ൈോരോടത്, 
പഞോബത് നിയമസഭോം�ം ഇന്രജിത്ത് 
ൈൗര, ബിഹോര നിയമസഭോം�ം 
സം�്രീത കുമോരി, തമിഴത്നോെത് മുന് മന്തി  
എ. തമിഴരശി, അസം നിയമസഭോം�ം 
നന്ിത ദോസത്, രോജസ്ോന് നിയമ 
സഭോം�ം അനിത ബോദല്, ഗൈരള 
കഹഗക്കോെതി ജ്ത്ജി ജറ്ിസത് അനു  
ശിവരോമന് തുെങ്ങിയവര വിവിധ 
മസ്നുൈളില് പമങ്ടുത്ത് സംസോ 
രിച്ചു.

 സ്ത്രീശോക്്രീൈരണത്ിനത് ആഹ്ോനം നല്കുന് ''തിരു 
വനന്പുരം പ്രഖ്യോപനം'' സഗമളനത്ില് പോസ്ോക്കി. 
തമിഴത്നോെത് നിയമസഭോം�വം മുന്മന്തിയമോയ എ. തമിഴരശി 
അവതരി്ിച് ആദ്യ പ്രഗമയം സ്ത്രീൈളമക്കതിമരയളള അധി
ഗക്ഷപങ്ങളും ഭ്രീ്ണിൈളും അപമോനൈരവം സ്ത്രീ വിരുദ്ധവമോയ 
പരോമരശങ്ങളും തെയന്തിനത് ഗദശ്രീയ തലത്ില് നിയമ 
നിരമോണം മൈോണ്ടുവരണമമന്ത് ആവശ്യമ്ട്. ജനപ്രതി
നിധിസഭൈളില് 33% സ്ത്രീ പ്രോതിനിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്
തിനോയി സംവരണം പ്രോബല്യത്ില് വരുത്തുന് നിയമം 
അെിയന്ര മോയി പോസ്ോക്കണമമന്ത് ആവശ്യമ്ടുന് 
രണ്ടോമമത് പ്രഗമയം ഗൈരള ഉന്തവിദ്യോഭ്യോസ വകു്ത് 
മന്തി ഗ്ോ. ആര. ബിന്ദു അവതരി്ിച്ചു.  രണ്ടത് പ്രഗമയങ്ങളും 
ഐൈൈണത് ഗഠ്യന സഗമളനം പോസ്ോക്കി.    
 ഗമയത് 27 നത് ഉച്യ്കത് ഗശ്ം നെന് സമോപന സഗമ 
ളനം നിയമസഭോ സ്്രീക്കര എം.ബി. രോഗജ്ത് ഉദത്ഘോെനം  
മചയത്തു. ഗൈരളത്ിമറെ മോതൃൈ പിന്തുെരന്ത് സ്ത്രീശോക്്രീൈ 
രണത്ിനോയി ഇതര സംസ്ോനങ്ങളും സമോനമോയ ഗദശ്രീയ 
സഗമളനങ്ങള സംഘെി്ിഗക്കണ്ടതുമണ്ടന്ത് അഗദേഹം 
ആഹ്ോനം മചയത്തു. ഗൈരള ആഗരോ�്യ വനിതോ ശിശുഗക്ഷമ 
വകു്ത് മന്തി വ്രീണ ഗജോരജത്, ഉന്തവിദ്യോഭ്യോസ വകു്ത് മന്തി 
ഗ്ോ. ആര. ബിന്ദു, ഗുജറോത്ത് മന്തി നിമി് മബന് സുധര,  
ഒ്്രീ് ഹോറെത് ലൂം മെക്ത്റ്റയില്സത് വകു്ത് മന്തി പദത്മിനി 
ധ്യോന്, ഛത്്രീസത്�്ത് മന്തി അനില ബിന്ിയ, നിയമസഭോ 
മസക്രടറി എസത്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര എന്ിവര സമോപന 
സഗമളനത്ില് പമങ്ടുത്തു. പരിപോെിഗയോെനുബന്ിച്ത് 
സോംസത് ൈോരിൈ പരിപോെിൈളും വിഗനോദയോത്രയം സംഘ
െി്ിച്ിരുന്നു.
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ഗൈരളത്ിമല പ്ര�ത്ഭനോയ രോഷ്ട്രീയ ഗനതോവത്,  
തിരുവിതോംകൂര പ്രധോനമന്തി, തിരു-മൈോച്ി

യിമലയം ഐൈ്യ ഗൈരളത്ിമറെയം മുഖ്യമന്തി, പഞോബി 
മറെയം ആന്ധോ പ്രഗദശിമറെയം �വരണര തുെങ്ങി 
നിരവധി പദവിൈള വഹിച്ിട്ള്ള വ്യക്ിയോണത് പടം 
തോണുപിള്ള. 1885 ജൂകല 15 നത് ജനിച് പടം തോണുപിള്ള 
1903 ല് മമ്ിക്കുഗല്നും തുെരന്ത് ബി.എ.യം  ബി.എല്ം 
പോസോയി.  ൈോലത്ിമറെ അെിമയോഴുക്കില് ഉലയോത് 
വ്യക്ിത്മോരജിച് പടം തോണുപിള്ള സത്യസന്ത
യിലം ആദരശനിഷ്ഠയിലം അധിഷ്ഠിതമോയ വ്യക്ിത്
ത്ിനുെമയോയിരുന്നു. �ോന്ിജിയമെ വ്രീക്ഷണങ്ങള 
കുടിക്കോലത്തുതമന് അഗദേഹമത് ആൈര്ിച്ചു. 1918 ല്  
അഭിഭോ്ൈ വൃത്ിയില് പ്രഗവശിച് അഗദേഹം 1921 ല് 
ശ്്രീമൂലം പ്രജോസഭയില് അം�മോയി.  തുെരന്ത് 1928 ല്  
തിരുവിതോംകൂര നിയമസഭോ ൈൗണ്സിലിഗലക്കത് മതര
മഞെടുക്കമ്ട്.  
  1939 ല് ഗൈോണ്ഗ്സിമറെ ഹരിപുര സഗമ
ളനത്ില് നെന് നോട്രോജ്യങ്ങളിമല ഗൈോണ്ഗ്സ്ത് 
പ്രവരത്ൈരുമെ സഗമളനത്ില് അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിക്കോന് അവസരം ലഭിച്തത് പടം തോണുപിള്ളയമെ 
രോഷ്ട്രീയ ജ്രീവിതത്ിമല വഴിത്ിരിവോയി. അന്നുമുതല് 
ഗദശ്രീയ രോഷ്ട്രീയത്ിലഗദേഹം ശ്ഗദ്ധയനോയി. പതി
നോലവര്ക്കോലം ഗറ്റ്റത് ഗൈോണ്ഗ്സ്ിമറെ അദ്ധ്യ
ക്ഷനോയം പന്തണ്ടുവര്ക്കോലം പ്രജോ ഗസോ്്യലിറ്ത് 
പോരടിയമെ മചയരമോനോയം അഗദേഹം പ്രഗശോഭിച്ചു. 
സ്ോതന്ത്യസമര ഗസനോനി, ഭരണോധിൈോരി എന്്രീ 
നിലൈളില് അഗദേഹം ജനങ്ങളുമെയോമൈ സത് ഗനഹബ
ഹുമോനോദരങ്ങളക്കത് അരഹനോയി. സര സി.പി.യമെ 
ധിക്കോരപൂരവ്വമോയ സമ്രീപനമത് പടം തോണുപിള്ള 
രൂക്ഷമോയി വിമരശിച്ിരുന്നു. മോഗവലിക്കര മതര
മഞെടു്ില് സരക്കോര നെത്ിയ ഇെമപെലൈളില്  
പ്രതിഗ്ധിച്ത് നിയമസഭയില് പടം തോണുപിള്ള 
അവതരി്ിച് അെിയന്ര പ്രഗമയം ദിവോമന കുറ
മച്ോന്നുമല്ല മചോെി്ിച്തത്. ഇപ്രൈോരം ഒരോഗരോപണം 
ദിവോമറെ മുഖത്ത് ഗനോക്കി ഉന്യിക്കോന് അതുവമര ഒരു 
നിയമസഭോം�വം തയ്ോറോയിരുന്ില്ല. ഇത്രത്ില് 
ജനങ്ങളുമെ പ്രശത് നങ്ങഗളക്കോള വലതോയി തനിമക്കോ 
ന്നുമിമല്ലന്നും അതത് ഏതത് അധിൈോരസ്ോനത്ിമനതി
മരയം ധ്രീരമോയി പ്രഖ്യോപിക്കോന് ഭയമിമല്ലന്നും അഗദേഹം 
മതളിയിച്ചു. സര സി.പി.യമെ  സ്തന്ത തിരുവിതോംകൂര 
വോദമത് പടം ശക്മോയി എതിരത്തു. ഉത്രവോദ 
ഭരണപ്രഗമയമത് പിന്ോങ്ങി നിയമസഭയില് പടം 
തോണുപിള്ള നെത്ിയ പ്രസം�ം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമോണത്. 
ഇം്്രീ്ില് നെത്ിയ ആ പ്രസം�ഗത്ോമെ അഗദേഹം 
നിയമസഭയ്കൈത്തും പുറത്തും അം�്രീൈരിക്കമ്ട്. 
 സ്ോതന്ത്യപ്രോപ്തിമയത്തുെരന്ത് നെന് ആദ്യ  
മതരമഞെടു്ിനുഗശ്ം 1948 മോരച്ത് 14 നത് തിരുവിതോം 
കൂറിമല ആദ്യ പ്രധോനമന്തിയോയി പടം തോണുപിള്ള അധി 
ൈോരഗമമറ്റടുത്തു. സി. ഗൈശവന്, െി.എം. വരഗ്രീസത് എന്ി
വരോയിരുന്നു മന്തിമോര. അധിൈോരത്ിലിരിക്കുഗമ്പോള 
ദരിദ് ദുരബല ജനവിഭോ�ങ്ങളക്കോശ്ോസമോയി ഒഗടമറ 
ഗക്ഷമ പ്രവരത്നങ്ങളക്കത് അഗദേഹം രൂപംമൈോടുത്തു. 
സര സി.പി.യമെ ൈോലത്ത് ഗൈോണ്ഗ്സത് അനുഭോവി 
ൈളോയ നിരവധി ഉഗദ്യോ�സ്മേോമര സ്ലം മോറ്റുൈയം 
പ്രഗമോ്ന് തെഞ്ഞു വയ്ക്കുൈയം മചയ്തിരുന്നു. ഇത്രം 
മതറ്റോയ നെപെിൈള പടം നിരത്ി വയത് ിച്ചു. മപന്്ന്     
 പ്രോയം 58 നിന്ത് 55 ആയി  കുറച്ചു. സരക്കോര ഓ�്രീസു 
ൈളിമല ശിപോയിമോരുമെയം നഴത് സുമോരുമെയം യൂണി 
ഗ�ോം ഖദര ആക്കി. അരി വില കൂടോനുള്ള ൈച്വെ
ക്കോരുമെ ത്രീരുമോനം ൈടുത് ശിക്ഷോ നെപെിൈളി 
ലൂമെ അവസോനി്ിച്ചു. തിരുവനന്പുരം ന�രത്ിമറെ 
വിൈസനത്ിനും പുഗരോ�തിക്കും പടം തോണുപിള്ള 
നെത്ിയ പ്രവരത്നങ്ങള നിരവധിയോണത്. തലസ്ോന
ന�രിയമെ സമഗ്വിൈസനത്ിനത് സിറ്റി ഇംപ്രൂവത് മമറെത് 
്റ്ത് രൂപ്രീൈരിച്ചു. എന്ോല് സത്യത്ിനും ന്രീതിക്കും 
മുന്തൂക്കം നല്ൈിയ ഗനതോമവന് നിലയില് പലഗ്ോഴും 
അഗദേഹം പര്രീക്ഷണ വിഗധയനോയിട്ണ്ടത്.
 തിരുവിതോംകൂറും മൈോച്ിയം സംഗയോജിക്കണ 
മമന് അഭിപ്രോയം അക്കോലഘടത്ില് വിവിധ ഗൈന്ദ്ര 
ങ്ങളില് നിന്ത് ഉയരന്നുവന്നു. പറവൂര െി.മൈ. നോരോയണ 
പിള്ള, സി. ഗൈശവന് തുെങ്ങി തിരുവിതോംകൂര ഭോ�ത്ത് 
നിന്നുള്ള ഗൈോണ്ഗ്സത് ഗനതോക്കളും പനമ്പിള്ളി ഗ�ോവിന് 
ഗമഗനോന്, ഇക്കണ്ടവോര്യര തുെങ്ങി മൈോച്ിക്കോരോയ 
ഗൈോണ്ഗ്സുൈോരും തിരുവിതോംകൂര, മൈോച്ി സംഗയോജ 
നമത് അനുകൂലിച്ചു. എന്ോല് പടം തിരു-മൈോച്ി 
ലയനം അനോവശ്യമോമണന്ത് ഉറച്ത് വിശ്സിക്കുൈയം 
ലയനമത് ശക്ിയക്ം എതിരക്കുൈയം മചയത്തു.  
ഗൈോണ്ഗ്സിനൈത്ത് തമറെ അഭിപ്രോയങ്ങളക്കത് 
പ്രസക്ി നഷ്മ്ടതോയി മനസിലോക്കിയ പടം പുതി 
മയോരു പ്രസ്ോനത്ിനത് രൂപം നല്ൈോന് ത്രീരുമോനിച്ചു. 
തുെരന്ത് ഗൈോണ്ഗ്സിമല തമറെ വിശ്സ്തമര ഉളമ് 
ടുത്ി മ്ഗമോക്രോറ്റിൈത് ഗസോ്്യലിറ്ത് പോരടി അഗദേഹം 
രൂപ്രീൈരിച്ചു. പിന്്രീെത് ജയപ്രൈോശത് നോരോയണമറെ 
ഗനതൃത്ത്ില് രൂപം മൈോണ്ട ഗസോ്്യലിറ്ത് പ്രസ്ോ
നഗത്ോെത് തോല്പര്യം പ്രൈെി്ിച് പടം, ജയപ്രൈോശത് 
നോരോയണമറെ ക്ഷണം സ്്രീൈരിച്ത് ഗസോ്്യലിറ്ത് പ്രസ്ോ
നത്ിമറെ ഭോ�മോകുൈയം മചയത്തു. 1950 ല് നെന് രണ്ടത് 
ഉപമതരമഞെടുപ്പുൈളില് പടത്ിമറെ സ്ോനോരതി 
ൈള വന് ഭൂരിപക്ഷത്ില് വിജയിച്തത് അഗദേഹ 

സഭോ നോയൈരുമെ ജ്രീവിത ഗരഖയിലൂമെ.......
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ത്ിമറെ ജനപിന്തുണയ്കത് ഉദോഹരണമോയിരുന്നു. പിന്്രീെത് 
1951 ല് നെന് മതരമഞെടു്ില് തിരുവനന്പുരം-2 
മണ്ഡലത്ില് നിന്ത് പടം വിജയിച്തത്  അഗദേഹത്ിനത് 
തിരുവനന്പുരവമോയള്ള അഗഭദ്യബന്ത്ിഗറെയം 
ജനഹൃദയങ്ങളില് ലഭിച് സ്ോനത്ിമറെയം പ്രതി�
ലനമോയിരുന്നു.
 1954 മല മതരമഞെടു്ിനത് ഗശ്ം പടം തോണു 
പിള്ളയമെ ഗനതൃത്ത്ിലള്ള പ്രജോ ഗസോ്്യലിറ്ത് 
പോരടിക്കത് സരക്കോര രൂപ്രീൈരിക്കോനുള്ള അവസരം 
ലഭിച്ചു. ൈോര്ിൈ ൈെങ്ങളക്കത് മമോറഗടോറിയം ഏരമ്
ടുത്ിയതും, ഗറ്നരിയമെ വിലകുറച്തുമമല്ലോം പടം 
സരക്കോരിമറെ ജനൈ്രീയ പ്രതിച്ോയ വരദ്ധി്ിക്കോന് 
ൈോരണമോയി. എന്ോല് ഗൈോണ്ഗ്സത് പിന്തുണഗയോമെ 
രൂപ്രീൈരിച് സരക്കോരിനത് ഗൈോണ്ഗ്സില് നിന്നുള്ള 
എതിരപ്പുൈള രൂക്ഷമോയഗതോമെ  സഭയില് വിശ്ോസ 
പ്രഗമയം മൈോണ്ടു വഗരണ്ടി വന്നു. സ്തന്തോം�ം 
ഗജോസ�ത് ചോഴിക്കോടത് അവതരി്ിച് വിശ്ോസപ്രഗമയം 
പോസോമയങ്ിലം പിന്്രീടും പല അഗ്ി പര്രീക്ഷണങ്ങള 
പടം സരക്കോരിനത് ഗനരിഗെണ്ടി വന്ിട്ണ്ടത്. 1955 ല് 
പടം മന്തിസഭയ്കത് എതിമര രണ്ടത് ഗപര അവിശ്ോസ 
പ്രഗമയത്ിനത് ഗനോട്രീസത് നല്ൈി. െി.െി.എന്.സി.യിമല 
ഗശ്ോരദ്ിനോഥ ശരമയം പി.എസത്.പി.യിമല തമന് 
െി.എസത്. രോമസ്ോമി പിള്ളയമോയിരുന്നു അവിശ്ോ 
സപ്രഗമയത്ിനത് ഗനോട്രീസത് നല്ൈിയതത്. പ്രജോ ഗസോ്്യ 
ലിറ്ത് പോരടി ഭോ്ോ സംസ്ോനങ്ങളക്കോയി നില
മൈോള്ളുഗമ്പോള പടം അതിമന എതിരക്കുൈയോമണ
ന്തോയിരുന്നു അഗദേഹത്ിമനതിരോയ ആഗരോപണം. 
അവിശ്ോസ പ്രഗമയം പോസ്ോയഗതോമെ 1955 മ�ബ്രുവരി 
10 നത് സരക്കോര രോജിവച്ചു. ചുരുങ്ങിയ ൈോലയളവില് 
നിരവധി ജഗനോപൈോരപ്രദമോയ നെപെിൈള പടം 
തോണുപിളളയമെ ഗനതൃത്ത്ിലള്ള മന്തിസഭ സ്്രീൈ 
രിച്ചു. ഉയരന് ശമ്പളക്കോരും തോഴത്ന് ശമ്പളക്കോരും 
തമിലള്ള അന്രം കുറയ്ക്കുന്തിനത് തോഴത്ന്വരുമോന
ക്കോരുമെ ശമ്പളം ഉയരത്ോന് വ്യവസ് മചയ്തതും,  
ക്ോരക്കുമോരക്കത് കെം സത് മൈയില് ഏരമ്ടുത്ി 
യതും, പ്രോയപൂരത്ിയോയ ഒരോളക്കത് ഒരു ദിവസം ആറത് 
ഔണ്സത് അരി ൈിടത്ക്കവിധത്ില് ഗറ്ന് വിതരണം 
പുനഃസംഘെി്ിച്തും, ഇെങ്ങഴി അരി അന്പതത് കപസ  
എന് നിരക്കില് തിരു-മൈോച്ി സംസ്ോനത്ോമൈ  
ഗറ്ന് വിതരണത്ിനത് വ്യവസ് മചയ്തതും, മി്ില്  
സത് കൂള ക്ോസുൈളിമല വിദ്യോരതിൈളക്കത് �്രീസിളവത് 
അനുവദിച്തും, നോല്്തിനോയിരം ഏക്കര തരിശു  
ഭൂമി മവടിമത്ളിച്ത് അയ്ോയിരത്ില്പരം കുടുംബ 
ങ്ങമള കുെിയിരുത്ോനുള്ള ഗൈോളകണഗസ്ന്  
പദ്ധതിക്കത് തുെക്കം കുറിച്തും, ൈയര, ൈശുവണ്ടി, 
ഓയില് മില്, മുനിസി്ോലിറ്റിൈള എന്്രീ ഗമഖലൈ 
ളിമല മതോഴിലോളിൈളക്കത് പ്രഗയോജനം ലഭിക്കത്ക്ക 
വിധത്ിലള്ള പ്രവരത്നങ്ങള നെ്ിലോക്കിയതു
മമല്ലോം പടം മന്തിസഭയമെ ജനപ്ര്രീതി ഉയരത്ിയ 
ഘെൈങ്ങളോണത്.  

 ഏമതോരു വിവോദപ്രശത് നവം ആധിൈോരിൈ 
മോയി വിശൈലനം മചയ്ോനും മറ്റുള്ളവമര മൈോണ്ടത്  അതത് 
അം�്രീൈരി്ിക്കോനുള്ള അസോധോരണമോയ വ്യക്ിത്ം 
പടം തോണുപിളളയ്ക്കുണ്ടോയിരുന്നു. പടം ഗൈോണ്ഗ്സ്ില് 
നിന്നും പിമേോറിയ ഗശ്ം ഗൈോണ്ഗ്സിനത് ഒരിക്കല് 
ഗപോലം ഒറ്റയ്കത് ഭരിക്കോന് ൈഴിഞെിടില്ല. പടത്ിനത്  ഗശ്ം 
അഗദേഹത്ിമറെ പ്രസ്ോനമോയ ഗസോ്്യലിറ്ത് പോരടിക്കും 
ജനപിന്തുണ ആരജിക്കുവോന് ൈഴിഞെിടില്ല.
 വിഗമോചന സമരമത് തുെരന്ത്  1960 മ�ബ്രു 
വരി ഒന്ിനത് നെന് മപോതുമതരമഞെടു്ില് 
ഗൈോണ്ഗ്സ്ത് പി.എസത്.പി. മുസ്രീംല്രീ�ത് ഐൈ്യൈക്ഷി
ൈളക്കത് വ്യക്മോയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്തിമന തുെരന്ത് 
പടം തോണുപിള്ളയമെ ഗനതൃത്ത്ില് 1960 മ�ബ്രുവരി 

22 നത് ഗൈരള സംസ്ോനമത് രണ്ടോമമത് മന്തിസഭ 
നിലവില് വന്നു. പടം തോണുപിള്ളയമെ ഗനതൃത്ത്ി 
ലള്ള മൂന്ോമമത് മന്തിസഭയോയിരുന്നു അതത്. രണ്ടര 
വര്ക്കോലം അധിൈോരത്ിലിരുന് പടം തോണുപിള്ള  
സരക്കോരിമറെ മിൈച് ഗനടമോയിരുന്നു ൈോര്ിൈ 
ബന് ബില്ലിനത് ഗഭദ�തിൈള നിരഗദേശിച്ത് നെ്ിലോ
ക്കിയതത്. ഗൈോെതിൈമള സിവില് എന്നും ക്രിമിനമലന്നും 
ഗവരതിരിച്തും ഗൈോെതിൈളുമെ അധിൈോരപരിധി, �്രീസത് 
എന്ിവ ഏൈ്രീൈരിച്തും പടം സരക്കോരോയിരുന്നു.  
പ്രോഗദശിൈമോയി നിലനിന്ിരുന് അളവഗൈോലൈള 
മോറ്റി  ഗ്ോം, ൈിഗലോഗ്ോം തുെങ്ങിയ മമ്ിൈത് അളവത് 
സമ്പ്രദോയം നെ്ിലോക്കിയതും, മലബോര പ്രഗദശങ്ങളില്  
ചില കുടുംബങ്ങളില്മ്ടവരക്കത് നല്ൈിയിരുന് റവനയൂ 
വകു്ിമല ഉഗദ്യോ�സ് നിയമനങ്ങള ഗയോ�്യതയമെ 
അെിസ്ോനത്ില് മപോതുപര്രീക്ഷ നെത്ി നെ്ിലോ
ക്കിയതുമമല്ലോം പടം സരക്കോരിമറെ പരി്ത് ൈോരങ്ങളോ
യിരുന്നു.  എന്ോല്  ഗൈോണ്ഗ്സ്ിനത് നിയമസഭയില് 
വ്യക്മോയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടോയിരിമക്ക പി.എസത്.പി.  
ഗനതോവോയ പടം മുഖ്യമന്തിയോയി തുെരുന്തില്  
ഗൈോണ്ഗ്സ്ിനുള്ളില് ൈടുത് അമര്മുണ്ടോയിരുന്നു. 
ഇതത് ഒരളവവമര നിസ്ഹൈരണത്ിമറെ പോതയിഗലക്കത് 
ഗൈോണ്ഗ്സ്ിമന നയിച്ചു. പിന്്രീെത് ൈോര്യങ്ങള പടത്ിനത് 
മുഖ്യമന്തി പദം രോജിവച്ത് �വരണര പദവി നല്കു
ന്തുവമര എത്ി. 1962 മസപത്റ്റംബര 26 നത് പടം 
തോണുപിളളമയ പഞോബത് �വരണറോയി നിയമിച്ചു 
മൈോണ്ടത് ഗൈന്ദ്രസരക്കോരിമറെ പ്രഖ്യോപനമുണ്ടോയി. 1964 
മമയത് 3 വമര പടം പഞോബത് �വരണര പദവിയില് 
തുെരന്നു. തുെരന്ത് ആന്ധോ പ്രഗദശിമറെ �വരണറോയി 
1968 ഏപ്രില് 10 വമര ഗസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 
 നഗവോതോനത്ിമറെയം ഗദശ്രീയതയമെയം 
ശംഖനോദം ഇന്്്യയമെ മതമക്ക അറ്റത്ത് വിജയ 
ൈരമോയി പ്രവൃത്ി പഥത്ിമലത്ിച് ധ്രീര ഗദശോഭി 
മോനിയോയിരുന്നു പടം തോണുപിള്ള. വിവിധ ൈരമ
ഗമഖലൈളില് അഗദേഹം നെത്ിയ സോഹസിൈമോയ 
കജത്രയോത്ര ഗൈരളം ൈണ്ട ഏറ്റവം വലിയ സത്യോ 
ഗന്്ണ പര്രീക്ഷണമോയിരുന്നു. 1970 ജൂകല 26 ോം 
ത്രീയതി 85 ോമമത് വയസില് ആ മഹോപുരു്ന് വിെ 
വോങ്ങി.
 പടം തോണുപിള്ളയമെ സ്രണ നിലനിരത്തുന്  
നിരവധി സ്ോപനങ്ങള തലസ്ോന ന�രിയമെ 
പ്രൗഢിക്കത് മോറ്റത് കൂട്ന്നു. ൈിഴഗക്കഗൈോടയിമല പടം 
തോണുപിള്ള പോരക്കത്, പടം സ്ോരൈ �വണ്മമറെത് 
ഗഹോമിഗയോപതി ആശുപത്രി, ഗൈോടയ്കൈമത് ന�ര 
സഭയമെ അധ്രീനതയിലള്ള പടം തോണുപിളള കുടി 
ൈളുമെ കലബ്റി, ശ്്രീവരോഹത്തുള്ള പടം തോണുപിള്ള 
സ്ോരൈ യ.പി. സത് കൂള എന്ിവയം പടം തോണുപിള്ള  
ന�റും (പി.െി.പി.ന�ര) അയ്ന്ൈോളി ഹോളിനു മുന്ില് 
സ്ോപിച്ിട്ള്ള പടത്ിമറെ പൂരണൈോയ പ്രതിമയ 
മമല്ലോം ആ മഹോപുരു്മറെ ശോശ്ത സ്രണൈള നില 
നിരത്തുന്നു.
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ചിന്ോ സ്ോതന്ത്യവം വിമരശന ബുദ്ധിയം വിജ്ഞോന വളരച് 
യ്ക്കുള്ള അനിവോര്യ ഘെൈങ്ങളോമണന്നും ഭയവം മവറുപ്പും  

നിലനില്ക്കുന്ിെത്ത് വിജ്ഞോനം വിൈസിക്കിമല്ലന്നും ആരടി 
�ി്്യല് ഇറെലിജന്സത്, ്ിജിറ്റല് സോഗങ്തിൈ വിദ്യൈള എന്ിവയോല് 
നയിക്കമ്ടുന് നോലോം വ്യവസോയ വിപ്വത്ിലൂമെയോണത് ഗലോൈം 
ൈെന്നുഗപോകുന്മതന്നും എടോമതത് ഗൈോമണ്മവല്ത്ത് പോരലമമറെറി 
അഗസോസിഗയ്ന് ഇന്്യ റ്രീജിയണല് ഗൈോണ്�റന്സിമന 
അഭിസംഗബോധന മചയ്തത് സംസോരിക്കമവ  സ്്രീക്കര എം. ബി. രോഗജ്ത് 
പറഞ്ഞു. ്ിജിറ്റല് ്ികവ്ത് കുറയ്ക്കുന്തിനും ഉന്തവിദ്യോഭ്യോസ
ത്ിമറെ പരി്ത് ൈരണത്ിനും ക�ബര ഒപത്റ്റിക്കല് മനറ്റത് വരക്കത് 
മചയ്യുന്തിനും ഗൈരള സരക്കോര നെത്തുന് ശ്മങ്ങമളക്കുറിച്ത്  സ്്രീക്കര 
പ്രതിപോദിച്ചു. യവജന ഗൈന്ദ്രിതമോയ നയരൂപ്രീൈരണം സംബന്ിച് 
മസമിനോറില് വിവിധ സംസ്ോനങ്ങളിമല നിയമസഭോ സ്്രീക്കരമോരും 
രോജ്യസഭോ മ്പയൂടി മചയരമോന് ഹരിവംശത് നോരോയണ് സിംഗും 
പമങ്ടുത്തു.
 അസോമിമല ഗുവോഹത്ിയില് വച്ത് നെന് എടോമതത് 
ഗൈോമണ്മവല്ത്ത് പോരലമമറെറി അഗസോസിഗയ്ന് ഇന്്യ 
റ്രീജിയണല് ഗൈോണ്�റന്സത് ഗലോൈത് സഭോ സ്്രീക്കര ഓം ബിരള   
ഉദത്ഘോെനം മചയത്തു. അസോം മുഖ്യമന്തി ഹിമന് ബിശ് ശരമ,  

സി.പി.എ ആക്ടിങത് മചയരഗപഴത് സണും ബ്ിട്രീ്ത് പോരലമമറെം�വമോയ  
ഇയോന് ലി്ല് മഗ്യിഞ്ജര എന്ിവര ഗയോ�മത് അഭിസംഗബോധന മചയത്തു. 
അസോം നിയമസഭോ സ്്രീക്കര ബിശ്ജിതത് മ്യിമറി സ്ോ�തവം അസോം 
നിയമസഭോ പ്രതിപക്ഷ ഗനതോവത് ഗദബബ്ത കസൈിയ കൃതജ്ഞതയം 
ഗരഖമ്ടുത്ി. രോജ്യമത് എല്ലോ സംസ്ോനങ്ങളിമലയം നിയമസഭോ 
സ്്രീക്കരമോര, മ്പയൂടി സ്്രീക്കരമോര, മലജിഗസറ്റ്രീവത് ൈൗണ്സില് അധ്യക്ഷന്മോര  
എന്ിവഗരോമെോ്ം ഗൈോമണ്മവല്ത്ത് പോരലമമറെറി അഗസോസിഗയ്ന് 
മസക്രടറി ജനറല് റ്്രീ�ന് െ്ിഗ, മ്പയൂടി മഹ്ത് ലി്ിയ ബുക്കോനന്, 
എൈത് സിൈയൂട്രീവത് ഓ�്രീസര ആനി ഗൈോണ്്ിയ എന്ിവരും ഗൈോണ്�റന്സില് 
പമങ്ടുത്തു.
 ഏപ്രില് 11,12 ത്രീയതിൈളില് നെന് സഗമളനത്ില് ഗൈരള 
നിയമസഭമയ പ്രതിനിധ്രീൈരിച്ത് നിയമസഭോ സ്്രീക്കഗറോമെോ്ം സത് മപ്്യല് 
മസക്രടറി ആര. ൈിഗ്ോര കുമോര, സ്്രീക്കറുമെ അ്്രീ്ണല് കപ്രവറ്റത് 
മസക്രടറി പി. മുഹമദലി എന്ിവരും പമങ്ടുത്തു.

ഇതരസഭോ വോരത്ൈളിലൂമെ

'ചണ്ഡരീഗഢിപന �ഞ്കാബിപറെ ഭകാഗമകാക്ണം' 
പ്രസമയം �കാേകാക്ി �ഞ്കാബ്ക േര്ക്കാര്

ചണ്ഡ്രീ�ഢില് ഗൈന്ദ്ര സരവ്വ്രീസത് ചടങ്ങള ബോധൈമോക്കി
മക്കോണ്ടുള്ള ഗൈന്ദ്ര ആഭ്യന്ര വകു്ത് മന്തി അമിതത് ്ോയമെ  

പ്രഖ്യോപനം വന്തിനു പിന്ോമല, പഞോബത്, ഹരിയോന സംസ്ോ
നങ്ങളുമെ സംയക് തലസ്ോനമോയ ചണ്ഡ്രീ�ഢത് പഞോബത്  
സംസ്ോനത്ിമറെ ഭോ�മോക്കണമമന്ോവശ്യമ്ട്മൈോണ്ടത് പഞോബത് 
നിയമസഭ പ്രഗമയം പോസോക്കി. ബി.മജ.പി. അം�ങ്ങള വിട് നിന് 
സഗമളനത്ില് മുഖ്യമന്തി ഭ�വന്ത് മന് അവതരി്ിച് പ്രഗമയമത് 
ഗൈോണ്ഗ്സത് ഉളമ്മെയള്ള മറ്റത് പോരടിൈളും പിന്തുണച്ചു. ഇതിനോയി 
നിയമസഭയമെ ഒരു ദിവസമത് പ്രഗത്യൈ സഗമളനം ഗചരന്ിരുന്നു. 
ഗൈന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശമോയ ചണ്ഡ്രീ�ഢില് മപോതു സംരംഭങ്ങളിമലല്ലോം  
ഹരിയോനയിമലയം പഞോബിമലയം ഉഗദ്യോ�സ്രോയിരുന്നു ൈോല 
ങ്ങളോയി ഉണ്ടോയിരുന്തത്. എന്ോല് പുതിയ ഗൈന്ദ്ര നിരഗദേശത്ി
ലൂമെ ചണ്ഡ്രീ�ഢിമറെ ഭരണത്ില് ഈ സംസ്ോനങ്ങളക്കുള്ള  
സ്ോധ്രീനം നഷ്മോകും. പഞോബത്-ഹരിയോന സംസ്ോനങ്ങളുമെ  
പുനഗരൈ്രീൈരണ ഗവളയില് പഞോബിമറെ ഭോ�മോയിരുന് ചണ്ഡ്രീ 
�ഢിമന ഇരു സംസ്ോനങ്ങളുമെയം സംയക് തലസ്ോനമോയ 
ഗൈന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശമോയി നിലനിരത്തുൈയോയിരുന്നുമവന്നും പിന്്രീെത് 
ഹിമോചല് പ്രഗദശത് രൂപ്രീൈരണഗവളയില് പഞോബിമറെയം ചണ്ഡ്രീ�
ഢിമറെയം ഭോ�ങ്ങള നഷ്മോയിട്മണ്ടന്നും അതിനോല് ചണ്ഡ്രീ�ഢിമന 
പഞോബിമറെ ഭോ�മോക്കണമമന്നും പ്രഗമയം ചൂണ്ടിക്കോടി. സംസ്ോന
ത്ിമറെ തോല്പര്യങ്ങളക്കത് വിരുദ്ധവം ഭരണഘെനയമെ മ�്റല് 
തത്ങ്ങമള അസ്ിരമ്ടുത്തുന്തുമോയ ൈോര്യങ്ങളില് നിന്ത് ഗൈന്ദ്ര 
സരക്കോര വിട്നില്ക്കണമമന്നും പ്രഗമയം ആവശ്യമ്ട്.

ഉമ സതകാമേ്ക ഇനി തൃക്കാക്ര 
എം.എല്.എ
തൃക്കോക്കര നിയമസഭോ ഉപമതരമഞെ

ടു്ില് യ.്ി.എ�ത് സ്ോനോരതി ഉമ  
ഗതോമസത് വിജയിച്ചു.  72770 ഗവോട്ൈള ഗനെി 
യോണത് എല്.്ി.എ�ത് സ്ോനോരതി  
ഗ്ോ.  ഗജോ ഗജോസ�ിമന ഉമ ഗതോമസത് പരോജയ 
മ്ടുത്ിയതത്. തൃക്കോക്കര എം.എല്.എ യം  
ഉമ ഗതോമസിമറെ ഭരത്ോവമോയ  
പി. റ്റി. ഗതോമസിമറെ നിര്യോണമത് തുെരന്ോണത് 
ഉപമതരമഞെടു്ത് നെന്തത്. എ.എന്. രോധോ
കൃഷ്ണനോയിരുന്നു എന്.്ി.എ സ്ോനോരതി. 

എ.�ി.പജ. അബ്കദുള് 
കലകാം പടക്ക സനകാളജിക്ല് 
യൂണിസവഴ്ക േിറ്ി സബകാര്ഡ്ക 
ഓഫ്ക ഗവര്സണഴ്ക േിസലക്്ക 
നിയമേഭകാ േകാമകാജികര് 
പതരപഞെടുക്പപ്ട്ടു.
എ.പി.മജ. അബത്ദുള ൈലോം മെൈത് ഗനോളജി 

ക്കല് യൂണിഗവഴത് സിറ്റി ഗബോര്ത് ഓ�ത് 
�വരഗണഴത് സിഗലക്കത് നിയമസഭോ സോമോജിൈ 
രോയ ഐ.ബി.സത്രീ്ത്, വി.ശശി, എല്ഗദോസത് പി. 
കുന്്ിള്ളില്, ദല്രീമ, മൈ.എം. സച്ിന്ഗദവത് 
എന്ിവര മതരമഞെടുക്കമ്ട്. മപോതുവിഭോ�
ത്ില് ഐ.ബി.സത്രീ്ത്, വി.ശശി, എല്ഗദോസത്  
പി. കുന്്ിള്ളില്  എന്ിവരും വനിതോ വിഭോ� 
ത്ില് ദല്രീമയം പടിൈ ജോതി/പടിൈ വര� 
സംവരണ വിഭോ�ത്ില് മൈ.എം. സച്ിന്ഗദവ
മോണത് മതരമഞെടുക്കമ്ടതത്.

ഐ.ബി.സത്രീ്ത്

വി.ശശി

ദല്രീമ മൈ.എം. സച്ിന്ഗദവത്എല്ഗദോസത്. പി. കുന്്ിള്ളില്
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പേക്ട�ി-ഇന്-ചകാര്ജ്ജകായി കവിതകാ ഉണ്ണിതേകാന് 
ചുമതലസയറ്റു

നിയമസഭോ മസക്രടറി എസത്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര വിര 
മിച്തിമന തുെരന്ത്  മസ്്്യല് മസക്രടറി ൈവിതോ ഉണ്ി 

ത്ോന് മസക്രടറി-ഇന്-ചോരജോയി ചുമതലഗയറ്റു. 
  1992 ല് നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റില് ഗജോലിയില് 

പ്രഗവശിച് ൈവിതോ ഉണ്ിത്ോന് തിരുവല്ല സ്ഗദശിനിയോണത്. 
ഗെബിള വിഭോ�ം, ഗചോദ്യവിഭോ�ം എന്ിവയമെയം, നിയമസഭോ  
സമിതി വിഭോ�ങ്ങളുമെയം ചുമതല വഹിച്ിട്ണ്ടത്. നിയമസഭ 
യമെയം നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റിമറെയം പ്രവരത്നം ൈെ
ലോസ്രഹിതമോക്കുന്തിനോയി നെ്ോക്കിയ സമ്പൂരണ് ൈമ്പയൂ 

ടരവല്ക്കരണ പദ്ധതിയോയ 'ഇ-നിയമസഭ' യമെ  ആരംഭം മുതല് പ്രവരത്ിച്ചുവരുന്നു. 
അറിഗവോരം നയൂസത് മലറ്ററിമറെ എ്ിഗറ്റോറിയല് ഗബോര്ത് അം�മോണത്. മൈോഗമഴത് സില് 
ബിരുദോനന്ര ബിരുദവം എം.�ില്ം ഗനെിയിട്ണ്ടത്. സ്യംസംരംഭൈനോയ ഭരത്ോവത് 
ബിജി രോഘവന്പിള്ളയം രണ്ടത് മക്കളും അെങ്ങുന്തോണത് കുടുംബം.

േ്ക പ�ഷ്യല് പേക്ട�ിമകാര് വിരമിച്ചു
ആര്. കിസഷകാര് കുമകാര് 

നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റിമല സത് മപ്്യല് മസക്രട
റിയോയിരുന് ആര. ൈിഗ്ോരകുമോര 2022 ഏപ്രില്  

30 നത് സരവ്രീസില് നിന്ത് വിരമിച്ചു. 1991 ല് നിയമസഭോ മസ
ക്രഗടറിയറ്റില് ഗജോലിയില് പ്രഗവശിച് അഗദേഹം അറിഗവോര
ത്ിമറെ എ്ിഗറ്റോറിയല് ഗബോര്ത് അം�മോയിരുന്നു. 2020 
ജൂണിലോണത് സത് മപ്്യല് മസക്രടറിയോയി ചുമതലഗയറ്റതത്. 
നിയമസഭയിമല വിവിധ വിഭോ�ങ്ങളില് ഗസവനമനുഷ്ഠി
ച്ിട്ളള ആര. ൈിഗ്ോരകുമോര നിയമം, ഇം്്രീ്ത് സോഹിത്യം 
എന്ിവയില് ബിരുദോനന്ര ബിരുദവം ഗജരണലിസത്ില് 

്ിഗപ്ോമ ബിരുദവം ഗനെിയിട്ണ്ടത്.  രണ്ടു തവണ മന്തിയമെ ഗപഴത് സണല് റ്ോ�ിലം 
എം.എല്.എ. ഗഹോറ്ല് എഗറ്റ്റത് ഓ�്രീസറോയം ഗസവനമനുഷ്ഠിച്ിട്ണ്ടത്. സരക്കോര 
ഉഗദ്യോ�സ്യോയ ഭോര്യ �ം�ോ വരമയം രണ്ടു മക്കളുമെങ്ങുന്തോണത്  കുടുംബം. 
മസഹശ്രി എം. ആര്.

2022 മമയത് 1 മുതല്  31 വമര സത് മപ്്യല് മസക്രടറിയോയി  
ഗസവനമനുഷ്ഠിച് മഗഹശ്രി എം. ആര. സരവ്വ്രീസില് നിന്ത് 

വിരമിച്ചു. 1992 ല് നിയമസഭോ മസക്രടറിഗയറ്റത് സരവ്രീസില് 
പ്രഗവശിച് മഗഹശ്രി എം. ആര നിയമസഭയിമല വിവിധ 
ഗക്ഷമ സമിതിൈള, പ്ിൈത് അക്കൗണ്ടത് സത് ൈമിറ്റി, 
മപോതുഗമഖലോ സ്ോപനങ്ങള സംബന്ിച് സമിതി, 
സബത്ജക്ടത് ൈമിറ്റി, സരവ്വ്രീസസത്,  എ്ിറ്റിം�ത് തുെങ്ങിയ 
വിഭോ�ങ്ങളില് ഗസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അക്കൗണ്ടറെത് ജനറല് 
ഓ�്രീസിമല ഉഗദ്യോ�സ്നോയ ഭരത്ോവം രണ്ടത് മക്കളും 

അെങ്ങുന്തോണത് കുടുംബം.
വിവരവിഭവ വികേന വിഭകാഗം അണ്ര് പേക്ട�ി 
വിരമിച്ചു

'അറിഗവോരം' നയൂസത് മലറ്ററിമറെ പ്രസിദ്ധ്രീൈരണച്ചു
മതലയള്ള വിവരവിഭവ വിൈസന വിഭോ�ം 

അണ്ടര മസക്രടറി ്്രീല കെറ്റസത് 2022 മമയത് 31 നത് 
സരവ്വ്രീസില് നിന്നും വിരമിച്ചു. അറിഗവോരം നയൂസത് മലറ്റര 
തയ്ോറോക്കുന്തില് ഗനതൃത്പരമോയ പങ്ത് വഹിച് 
്്രീല കെറ്റസത്, ശൈത്ധര ആറെത് ൈൗള മോതൃൈയില് 
നിയമസഭയമെ നെപെി      ക്രമങ്ങളും ൈ്രീഴത് വഴക്കങ്ങളും 
ഉളമ്ടുത്ി പ്രസിദ്ധ്രീൈരിച് 'ഗൈരള നിയമസഭ നെപ
െിക്രമങ്ങളും ൈ്രീഴത് വഴക്കങ്ങളും' എന് ഗ്ന്ഥത്ിമറെ  

പ്രസിദ്ധ്രീൈരണ ചുമതലയം വഹിച്ിട്ണ്ടത്. 2001 ല് നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റത് 
സരവ്വ്രീസില് ഗജോലിയില് പ്രഗവശിച് ്്രീല കെറ്റസത് നിയമസഭ പ്രസിദ്ധ്രീൈരി
ച് വിവിധ ഗ്ന്ഥങ്ങള തയ്ോറോക്കുന്തില് സ്തുത്യരഹമോയ പങ്ത് വഹിച്ിട്ണ്ടത്. 
വിവരവിഭവ വിൈസന വിഭോ�ം രൂപ്രീൈരിച്തുമുതല് അതില് പ്രവരത്ിച്ചുവരുൈയോ
യിരുന്നു. തിരുവനന്പുരം പ്രോവച്മ്പലം സ്ഗദശിയോണത്.  ഭരത്ോവത് മജ. ജയരോജത്, 
ആഗരോ�്യവകു്ില് ഗസവനമനുഷ്ഠിക്കുന് ഗ്ോ. മറയത് ന മജ.എസത്. മൈളോണത്

നിയമേഭകാ പേക്ട�ി 
േര്വരീേില് നിന്നും 

വിരമിച്ചു

ഗൈരള നിയമസഭോ മസക്രടറിയം 
അറിഗവോരം എൈത് സിൈയൂട്രീവത് 

എ്ിറ്ററുമോയ എസത്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര 
2022 ഗമയത് 31 നത് സരക്കോര ഗസവനത്ില് 
നിന്ത് വിരമിച്ചു. 1995 ആ�റ്ത് 18 നത് അ്്രീ 
്ണല് മസ്ന്സത് ജ്ത്ജിയോയി സരവ്വ്രീ 
സില് പ്രഗവശിച് അഗദേഹം 2010 ആ�റ്ത്  

2 നത് സബത്ജ്ത്ജിയോയം 2014 മോരച്ത് 17 നത് ജില്ലോ ജ്ത്ജിയോയം 
നിയമിതനോയി. ജ്ത്ജിയോയി വിവിധ ജില്ലൈളില് ഗസവനമനു 
ഷ്ഠിച് അഗദേഹം 2011-13 ൈോലഘടത്ില് നിയമവകു്ില് ഗജോയിറെത് 
മസക്രടറിയോയിരുന്നു. അ്ത്മിനിസത് ഗ്റ്റ്രീവത് ്ിബയൂണലില് രജി 
സത്്ോര ആയിരിമക്ക 2019 ജൂകല 30 നത് നിയമസഭോ മസക്രടറി 
യോയി നിയമിതനോയി. ഗൈരള നിയമസഭയമെ ഇ-നിയമസഭോ  
പദ്ധതി, സഭോ െി.വി. എന്ിവയമെ സോക്ഷോതത്ൈോരത്ിനോയി ഗനതൃത് 
പരമോയ പങ്ത് വഹിച്ചു. നിയമസഭയമെ ്ിജിറ്റല് �ോര്ന്, 
നക്ഷത്രവനം, ക്നോമിൈത് മവബത് കസറ്റത് പരി്ത് ൈരണം എന്ിവ 
യമെ പ്രവരത്നങ്ങളിമല സജ്രീവപങ്ോളിത്വം നിയമസഭയില് 
ഹരിത ഗപ്രോഗടോഗക്കോള നെ്ിലോക്കുന്തിമല നിരന്രമോയ ഇെമപെലം 
ശ്ഗദ്ധയമോയി. നിയമസഭയ്ക്കും മപോതു സമൂഹത്ിനും മുതല്ക്കൂടോകുന് 
നിരവധി ഗ്ന്ഥങ്ങള എസത്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര മസക്രടറിയോയി
രുന് ൈോലത്ത് പ്രസിദ്ധ്രീൈരിച്ചു. ആസോദി ൈോ അമൃതത് മഗഹോത്സവിമറെ 
ഭോ�മോയി  'പവര ഓ�ത് മ്ഗമോക്രസി' എന് ആശയത്ിനുഗമല്  
2022 മമയത് 26,27,28 ത്രീയതിൈളില് നെത്ിയ വനിതോ സോമോജിൈരുമെ 
ഗദശ്രീയ ഗൈോണ്�റന്സിമറെ വിജയൈരമോയ നെത്ി്ത് അഗദേഹത്ിമറെ 
സരവ്വ്രീസത് ജ്രീവിതത്ില് അഭിമോനൈരമോയ ഒന്ോയി.
 തിരുവനന്പുരം മനയ്ോറ്റിന്ൈരയില് സദോശിവന് തമ്പി 
- വിശോലോക്ഷി അമ ദമ്പതിൈളുമെ മൈനോയി ജനിച് എസത്.വി. 
ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര തിരുവനന്പുരം ഗലോ ഗൈോഗളജില് നിന്ത് LLB, 
LLM ബിരുദങ്ങള ൈരസ്മോക്കുൈയം 1986-ല് അഭിഭോ്ൈനോയി 
പ്രോക്ട്രീസത് ആരംഭിക്കുൈയം മചയത്തു. ഭോര്യ എസത്. ശ്യോമ, മൈള ആരതി.

\nbak`m sk{It«dnbäv kÀÆoknÂ \n¶pw  
2022 sabv 31 \v hncan¨ \nbak`m sk{I«dn 
DÄs¸sSbpÅ Poh\¡mÀ, sU]yq«n kv]o¡À Nnäbw  
tKm]IpamÀ, sk{I«dnþ --C³--- -þNmÀÖv 
IhnXm D®n¯m³ F¶nhtcmsSm¸w.

{ioNn¯nc Xncp\mÄ _mecmahÀ½  
Xncph\´]pcw tdUntbm \nebw DZvLmS\w sN¿p¶p.

]WvUnäv PhlÀemÂ  
s\lvdphnsâ NcaZn\mNcW 
t¯mS\p_Ôn¨v 2022 tabv 27 \v  
kv]o¡À Fw._n. cmtPjv  
\nbak`m kap¨b¯nse  
s\lvdp {]XnabnÂ  
]pjv]mÀ¨\ \S¯p¶p.
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എേ്ക. ത്യകാഗരകാജന്, മുന് എം. എല്.എ

മുന് സോമോജിൈനും ആര.എസത്.പി.യമെ മുതിരന്  
ഗനതോവമോയ എസത്. ത്യോ�രോജന് (84) 2022 

ജൂണ് 2 നത് അന്രിച്ചു. 1977 ല് അഞോം ഗൈരള  
നിയമസഭയില് ആര.എസത്.പി. പ്രതിനിധിയോയി 
മൈോല്ലം മണ്ഡലത്ില് നിന്നും നിയമസഭയിമല
ത്ിയ എസത്. ത്യോ�രോജന് ദ്രീരഘൈോലം ആര.എസത്.
പി. മൈോല്ലം ജില്ലോ മസക്രടറിയോയിരുന്നു. മൈോല്ലം  
മുനിസി്ല് ൈൗണ്സിലറോയം പ്രവരത്ിച്ിട്ണ്ടത്. 
യ.െി.യ.സി യിലൂമെയോയിരുന്നു രോഷ്ട്രീയ പ്രഗവശനം. 
മൈോല്ലം ജില്ലോ സഹൈരണ ബോങ്ത് ്യറക്ടര, 
കമനര എഞിന്രീയറിം�ത് ഇന്്സത്്ി, ബ്ിൈത് സത് 
ഇന്്സത്്ി എന്ിവയമെ മിനിമം ഗവതന സമിതി, 

ഇ.എസത്.ഐ റ്രീജിയണല് ഗബോര്ത് എന്ിവയില് അം�മോയിരുന്നു. ഭോര്യ 
എസത്. ൈസ്തൂരിയം ഒരു മൈനുമെങ്ങുന്തോണത് കുടുംബം.

പ്രയകാര് സഗകാ�കാലകൃഷണന്, മുന് എം.എല്.എ

മുതിരന് ഗൈോണ്ഗ്സത് ഗനതോവം, മില്മയമെ 
ശില്ിയം, തിരുവിതോംകൂര ഗദവസ്ം ഗബോര്ത് 

മുന് പ്രസി്ന്റുമോയ പ്രയോര ഗ�ോപോലകൃഷ്ണന്(73) 
2022 ജൂണ് 4 നത് അന്രിച്ചു. 2001 ല് ചെയമം� 
ലത്ത് നിന്നും 11 ോം ഗൈരള നിയമസഭയില് അം� 
മോയ പ്രയോര മൈ.എസത്.യ ലൂമെയോണത് മപോതുരം� 
മത്ത്തുന്തത്. മൈ.എസത്.യ, യൂത്ത് ഗൈോണ്ഗ്സത്  
എന്ിവയമെ മൈോല്ലം ജില്ലോ ൈമിറ്റി പ്രസി്റെത്,  
മൈ.പി.സി.സി എൈത് സിൈയൂട്രീവത് അം�ം, ഗൈരള 
സംസ്ോന ക്ഷ്രീര സഹൈരണ സംഘങ്ങളുമെ 
അഗസോസിഗയ്ന് സ്ോപൈ പ്രസി്റെത്, മില്മ 
മചയരമോന്, ഗൈരള സംസ്ോന മുന്ോക്ക വിഭോ� വിൈസന ഗൈോര്ഗറ്ന് 
മചയരമോന്, ഇന്്യന് ക്ഷ്രീര അഗസോസിഗയ്ന് കവസത് പ്രസി്റെത്, ഗദശ്രീയ 
ക്ഷ്രീര വിൈസന ഗബോര്ത് അം�ം, ഗൈരള ൈോര്ിൈ സരവ്വൈലോശോല ജനറല് 
ൈൗണ്സില്, അക്കോ്മിൈത് ൈൗണ്സില് എന്ിവയില് അം�ം, അന്രഗദശ്രീയ 
ക്ഷ്രീര മ�്ഗറ്നിമല ഇന്്യന് പ്രതിനിധി എന്ിങ്ങമന വിവിധ ഗമഖലൈളില് 
അഗദേഹം പ്രവരത്ിച്ിട്ണ്ടത്. നിരവധി പുരസത് ൈോരങ്ങളും അഗദേഹമത് ഗതെി
മയത്ിയിട്ണ്ടത്. ഭോര്യ : എസത്. സുധരമ, മൂന്ത് മക്കളുണ്ടത്.

എം.�ി. സഗകാവിന്ന് നകായര്, മുന് മന്തി

മുന് ആഗരോ�്യവകു്ത് മന്തിയം ഗൈോണ്ഗ്സത് 
ഗനതോവമോയ എം.പി. ഗ�ോവിന്ന് നോയര(94) 

2022 ഏപ്രില് 13 നത് അന്രിച്ചു. വിദ്യോരതി 
ഗൈോണ്ഗ്സത് പ്രതിനിധിയോയി രോഷ്ട്രീയത്ിലിറ
ങ്ങിയ എം.പി. ഗ�ോവിന്ന് നോയര രണ്ടോം ഗൈരള 
നിയമസഭയില് (1960-64) ഗൈോടയം നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലത്ില് നിന്നും നിയമസഭയിമലത്ി. 9.10.1962 
മുതല് 10.9.1969 വമര ആര. ശങ്ര മന്തിസഭയില് 
ആഗരോ�്യവകു്ിമറെ ചുമതലയള്ള മന്തിയോയിരുന്നു. 
ഗൈോടയം മണ്ഡലത്ിനത് ലഭിച് ആദ്യ മന്തിസ്ോനമോ
യിരുന്നു അതത്.
 വിജയപുരം പഞോയത്ത്, തിരുവിതോംകൂര ഗദവസ്ം ഗബോര്ത്, 
അരബന് ഗൈോ-ഓ്ഗററ്റ്രീവത് ബോങ്ത് സത് മ�്ഗറ്ന്, ഗൈരള ബോര 
മ�്ഗറ്ന് എന്ിവയമെയം യൂത്ത് ഗൈോണ്ഗ്സത് സംസ്ോന ൈമിറ്റിയ
മെയം പ്രസി്റെത് സ്ോനം അലങ്രിച്ിട്ണ്ടത്. മൈ.പി.സി.സി. എൈത് സിൈയൂട്രീവത് 
ൈമിറ്റി, അച്െക്ക സമിതി എന്ിവയില് അം�മോയിരുന്നു. ഭോര്യ : വി. ശോരദ 
ഗദവി, ഒരു മൈളുണ്ടത്.

ഗവരപോെത്

പക.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ�ിള്ള, മുന് എം.എല്.എ.
മുന് എം.എല്.എ.യം സി.പി.ഐ. ഗനതോവമോയ 

മൈ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള(94) 2022 മമയത് 7 നത്  
അന്രിച്ചു. മൂന്ോം ഗൈരള നിയമസഭയിലം നോലോം  
ഗൈരള നിയമസഭയിലം മനടുമങ്ങോെത് നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലത്ില് നിന്നും സി.പി.ഐ.മയ പ്രതിനിധ്രീ 
ൈരിച്ത് അം�മോയി. ഇന്്യയില് പ്രോയപൂരത്ി ഗവോട 
വൈോശം 21 ല് നിന്ത് 18 ആയി കുറച്ചുമൈോണ്ടത് നിയമം  
വരുന്തിനും (1985) പതിഗനഴത് വര്ം മുമ്പത് (1971  
മോരച്ത് 26) ഇഗത ആവശ്യത്ിനത് ഗൈരള നിയമസഭ 

യില് പ്രഗമയമവതരി്ിച് വ്യക്ിയോണത് മൈ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള. പഞോ 
യത്ത് പ്രസി്റെോയം നിയമസഭോം�മോയം ഒഗര സമയം പ്രവരത്ിച്ചു 
മവന് അപൂരവ്വതയം ഇഗദേഹത്ിനുണ്ടത്. മണ്ഡലത്ിമറെ വിൈസന പ്രവരത്ന 
ങ്ങളക്കത് മുമ്പില് നിന്തിനോല് മനടുമങ്ങോെിമറെ ശില്ിമയന്ത് മൈ.ജി. കുഞ്ഞു
കൃഷ്ണപിള്ള അറിയമ്ടുന്നു.  മവമ്പോയം പഞോയത്ത് പ്രസി്റെത്, സി.പി.ഐ. 
തിരുവനന്പുരം എൈത് സിൈയൂട്രീവത് ൈൗണ്സില് അം�ം തുെങ്ങിയ നിലൈളിലം 
പ്രവരത്ിച്ിട്ണ്ടത്.  
 വി.എസ്ത്.എസ്ത്.സി.മയ തുമ്പയില് നിന്ത് തമിഴത് നോടിഗലക്കത് മോറ്റുന്തി 
മനതിമരയം തിരുവനന്പുരം മറയില്ഗവ ്ിവി്ന് രൂപ്രീൈരിക്കുന്തത്  
സംബന്ിച്ചും പോറശോല മുതല് ൈോസരഗ�ോ്ത് വമരയള്ള മലഗയോര 
ഗമഖലൈമള ബന്ി്ിച്ചുമൈോണ്ടത് ഗറോ്ത് നിരമിക്കണമമന്തത് സംബന്ിച്ചും 
മൈ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള അവതരി്ിച് പ്രഗമയങ്ങള സഭ അം�്രീൈരിച്ിരുന്നു. 
ഭോര്യ വി.തങ്മ, മൂന്ത് മക്കളുണ്ടത്.

യു.എേ്ക. ശശി, മുന് എം.എല്.എ.

മുന് എം.എല്.എ. യം സി.പി.ഐ. ഗനതോവമോയ 
യ.എസത്. ശശി (72) 2022 മമയത് 6 നത് അന്രിച്ചു. 

പത്ോം ഗൈരള നിയമസഭയില് മന്തിയോയിരുന് വി.മൈ. 
രോജമറെ നിര്യോണമത്ത്തുെരന്ത് മോള നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലത്ില് നെന് ഉപ മതരമഞെടു്ിലൂമെയോണത് 
സി.പി.ഐ. അം�മോയി യ.എസത്. ശശി നിയമസഭയിമല
ത്ിയതത്. സി.പി.ഐ. ജില്ലോ അസിറ്റെത് മസക്രടറി, ജില്ലോ 
ൈൗണ്സില് പ്രസി്റെത്, ഗറ്റ്റത് ൈൗണ്സില് അം�ം, 
ഗൈരള സംസ്ോന മചത്തു മതോഴിലോളി മ�്ഗറ്ന് 
കവസത് പ്രസി്റെത്, എ.ഐ.െി.യ.സി. തൃശ്ശൂര ജില്ലോ 

ശങ്കരനകാരകായണന് : 
വ്യക്ിബന്ധങ്ങള്ക്്ക പ്രകാധകാന്യം 

കല്പ്ിച്ച രകാഷ്ടരീയക്കാരന്
മുന് �വരണറും ധനൈോര്യ വകു്ത് മന്തിയം മുതിരന് ഗൈോണ്ഗ്സത് 

ഗനതോവമോയിരുന് മൈ. ശങ്രനോരോയണന് (90) 2022 ഏപ്രില് 25 
നത് ജ്രീവിതത്ില് നിന്ത് വിെവോങ്ങുഗമ്പോള രോഷ്ട്രീയത്ിനപ്പുറം നിയമസ
ഭയ്കൈത്തും പുറത്തും വ്യക്ിബന്ങ്ങള സൂക്ഷിച് ഒരോമളയോണത് ഗൈരള 
രോഷ്ട്രീയത്ിനത് നഷ്മോകുന്തത്. ആറു സംസ്ോനങ്ങളില് �വരണര പദവി 
വഹിച് ഏൈ മലയോളി കൂെിയോണത് ൈോലയവനിൈയ്ക്കുള്ളില് മറഞെതത്.
 1932 ഒൈത് ഗെോബര 15 നത് പോലക്കോെത് മ്ോരണൂരില് ജനിച് 
ശങ്രനോരോയണന് വിദ്യോഭ്യോസത്ിനത് ഗശ്ം മോതൃഭൂമി ദിന്ത്ര
ത്ിമറെ പ്രോഗദശിൈ ഗലഖൈനോയോണത്  മപോതുരം�ത്ത് പ്രഗവശിച്തത്. 
മ്ോരണൂരില് വിഗല്ലജത് ഗൈോണ്ഗ്സത് ൈമിറ്റി മസക്രടറിയോയി ഇന്്യന് 
നോ്ണല് ഗൈോണ്ഗ്സില് ചുവടുറ്ിച് അഗദേഹം 1956 ല് ജില്ലോ 
ഗൈോണ്ഗ്സത് ൈമിറ്റി മസക്രടറിയോയി. തുെരന്ിഗങ്ങോടത് പോലക്കോെത് 
ജില്ലയിമലയം സംസ്ോനമത്യം ഗൈോണ്ഗ്സത് സംഘെനൈളില് 
ഭോരവോഹിയോയി. മൈ.പി.സി.സി ജനറല് മസക്രടറിയോയം സംഘെനോ 
ഗൈോണ്ഗ്സിമറെ സംസ്ോന അധ്യക്ഷനും വരക്കിം�ത് ൈമിറ്റി 
അം�വമോയം പ്രവരത്ിച് അഗദേഹം അെിയന്രോവസ് ൈോലത്ത് 
ജയില്വോസവം അനുഭവിച്ചു. അഞോം ഗൈരള നിയമസഭയില് (1977) 
തൃത്ോല നിഗയോജൈ മണ്ഡലത്ില് നിന്നും മതരമഞെടുക്കമ്ട  
ശങ്രനോരോയണന് പിന്്രീെത് ഗൈരളത്ിമറെ രോഷ്ട്രീയ മവളിച്ത്ില് 
തിളങ്ങി നിന് തോരമോയി. ആറോം ഗൈരള നിയമസഭയില് (1980-82) 
ശ്്രീകൃഷ്ണപുരത്തുനിന്നും എടോം ഗൈരള നിയമസഭയില് (1987-91) ഒറ്റ
്ോലത്തുനിന്നും പതിമനോന്ോം ഗൈരള നിയമസഭയില് (2001-2006) 
പോലക്കോട്നിന്നും ഇന്്യന് നോ്ണല് ഗൈോണ്ഗ്സത് പ്രതിനിധിയോയി 
നിയമസഭയിമലത്ി.
 1977-78 ൈോലഘടത്ില് കൃ്ിവകു്ത് മന്തി, 2001-2004  ല് 
ധനൈോര്യവം എൈത് കസസും വകു്ത് മന്തി, 11.02.2004 മുതല് 29.08.2004 
വമര സംസ്ോന ധനൈോര്യ വകു്ത് മന്തി എന്്രീ നിലൈളില് പ്രഗശോഭിച്ചു. 
നോ�ോലോറെത് (03.02.2007-25.07.2009), ജോരഖണ്ഡത് (26.07.2009-
21.01.2010), മഹോരോഷ്ട (22.01.2010-24.08.2014) എന്്രീ സംസ്ോന

ങ്ങളുമെ �വരണര പദവി അലങ്രിച് അഗദേഹം കുറഞെ ൈോലയളവ
ൈളില് അരുണോചല് പ്രഗദശത്, അസം, മിഗസോറോം സംസ്ോനങ്ങളുമെ 
�വരണറുമെ അധിൈച്ചുമതല വഹിക്കുൈയം മചയത്തു. ഇത്രത്ില് 
ആറു സംസ്ോനങ്ങളുമെ �വരണര സ്ോനത്ിരിക്കോന് ൈഴിഞെ 
ഏൈ മലയോളികൂെിയോണത് ശങ്രനോരോയണന്.
 ഗൈരള നിയമസഭയമെ പ്ിൈത് അക്കൗണ്ടത് സത് ൈമിറ്റി  
(1989-91), �വണ്മമറെത് നല്കുന് ഉറപ്പുൈള സംബന്ിച് സമിതി  (1980-
82) എന്ിവയമെ മചയരമോനോയിരുന്നു. 1985 മുതല് 2001 വമരയള്ള 
ന്രീണ്ട ൈോലയളവില് യ.്ി.എ�ത്. ൈണ്വ്രീനറോയി പ്രവരത്ിച്ചു.  
മഹോരോഷ്ടയിമല നൈത് സല് ബോധിത ഗമഖല സന്രശിച്ത് ജനൈ്രീയ 
പ്രശത് നങ്ങള സരക്കോരിമറെ ശ്ദ്ധയില് മൈോണ്ടു വരോന് ശ്മിച്തും  
അഴിമതിമക്കതിമര ശക്മോയി പ്രതിൈരിക്കോന് അഗദേഹത്ിനത് 
ൈഴിഞെതും മതരമഞെടു്ത് അസോധ്യമമന്നു ൈരുതിയ വെക്കുൈിഴക്കന് 
സംസ്ോനങ്ങളില് മതരമഞെടു്ത് നെത്ോന് നോ�ോലോറെത് �വരണറോയി
രുന് ശങ്രനോരോയണമറെ ഇെമപെലൈളും ശ്ഗദ്ധയമോയി. സത് കൂള കുടി 
ൈളക്കുള്ള 'ഒരു ് ോസത് പോലം ഗ്ക്കത് ഹോന്ഡും' പദ്ധതി മൈോണ്ടുവന്തത് 
ശങ്രനോരോയണന് സംസ്ോന ധനവകു്ത് മന്തിയോയിരുന്ഗ്ോഴോണത്,  
'അനുപമം ജ്രീവിതം' എന് ഗപരില് ആത്മൈഥ എഴുതിയിട്ണ്ടത്.  
മപ്രോ�. മൈ.രോധയോണത് മൈ.ശങ്രനോരോയണമറെ ഭോര്യ. ഒരു മൈളുണ്ടത്.

പ്രസി്റെത്, സംസ്ോന ഗദശ്രീയ ൈൗണ്സിലൈളില് വരക്കിം�ത് ൈമിറ്റി അം�ം, 
ചോലക്കുെി തോലൂക്കത് ഗറ്ന് ്്രീഗലഴത് സത് അഗസോസിഗയ്ന് പ്രസി്റെത്, KAMCO 
എംഗപ്ോയ്രീസത് മ�്ഗറ്ന് (AITUC) പ്രസി്റെത് തുെങ്ങിയ സ്ോനങ്ങള 
വഹിച്ിരുന്നു. ഭോര്യ ശശിൈല, രണ്ടത് മക്കളുണ്ടത്.
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മൂന്നുപ്രാവശ്യം തുടര്ച്ചയരായി കേരള നിയമസഭയില് 
അയംഗമരായിരുന്നു. നിയമസഭരാ നടപടിക്രമങ്ങളില് 

വിട്ടുവീഴ്ചയില്രാത്ത നിലപരാടടടുക്കുന്ന സരാമരാജിേടനയരാണ് 
േരാണരാനരാകുേ. ഒരു സരാമരാജിേടനന്ന നിലയില് സ്വയയം 
വിലയിരുത്തുന്നടെങ്ങടന?
 ഒരു നിയമസഭോ സോമോജിൈമറെ പരമ പ്രധോന 
മോയ ഉത്രവോദിത്ം നിയമനിരമോണത്ില് പമങ്ടു 
ക്കുൈ എന്തോണത്. ഇതിനോയി അവരക്കത് ലഭിച്ിട്ള്ള 
അധിൈോരങ്ങള പൂരണ്ഗതോതില് വിനിഗയോ�ിക്കോന് 
ഓഗരോ അം�വം പ്രഗത്യൈം ശ്ദ്ധിഗക്കണ്ടതോണത്. 
ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ഒരം�മോമണങ്ില് കൂെി മന്തി ബില് 
അവതരി്ിക്കുഗമ്പോള അതില് ഗപോരോയത്മൈളുമണ്ട
ങ്ില്  പരിഹരിക്കുന് തരത്ില് ആഗരോ�്യപരമോയ 
നിരഗദേശങ്ങള മുഗന്ോടത് വയ്കണം എന്തോണത് എമറെ 
അഭിപ്രോയം. അവതരി്ിക്കുന് ബില് ഭരണഘെനോനു
സൃതമോഗണോമയന്നും നിലവിലള്ള ചടങ്ങളക്കത് വിരു
ദ്ധമമല്ലന്നും സൂക്ഷ്മ നിര്രീക്ഷണം നെഗത്ണ്ടതത് ഓഗരോ 
അം�ത്ിമറെയം ചുമതലയോണത്.
 ഒരു ബില്ലില് ഭരണഘെനോപരമോയ  
കവരുദ്ധ്യം നിലനില്ക്കുന്തോയി ശ്ദ്ധയില്മ്ടുത്ി
യോല്ഗ്ോലം അതിഗമേല് ആവശ്യമോയ ഗഭദ�തിൈള 
സ്്രീൈരിക്കുന്തിനത് മന്തിമോര തയ്ോറോകുന്ില്ല എന്തത് 
ഗഖദൈരമോണത്. ആവശ്യമമങ്ില് ബില്ലില് മോറ്റം വരുത്ി 
കുറ്റമറ്റതോക്കോന് എൈത് സിൈയൂട്രീവിമറെ ഭോ�ത്തുനിന്നും 
പരി�ണന നല്ഗൈണ്ടതുണ്ടത്. എ.പി.മജ.അബത്ദുള 
ൈലോം യൂണിഗവഴത് സിറ്റി ബില് സബത്ജക്ടത് ൈമിറ്റിയില് 
ചരച്ക്കത് വന്ഗ്ോള കവസത് ചോന്സലമറ ന്രീക്കം 
മചയ്ോനുള്ള അധിൈോരം �വണ്മമറെിനത് നല്കുന് 
വ്യവസ് ഉളമ്ടുത്തുൈയണ്ടോയി. എന്ോല് ബില്ലിമറെ 
രണ്ടോം വോയനയില് ആ വകു്ത് ഉളമ്ടതോയി 
ൈോണോത് വിവരം ഭരണപക്ഷ അം�മോയ ഞോന് 
ചൂണ്ടിക്കോടിയതിമറെ അെിസ്ോനത്ില് അതും കൂെി 
ഉളമ്ടുന് വ്യവസ് ബില്ലില് ഗചരക്കോന് അന്മത് 
വിദ്യോഭ്യോസ വകു്ത് മന്തി തയ്ോറോയതത് ഏവരക്കും 
മോതൃൈയോണത്. ഇത്രത്ില് ഭരണപക്ഷത്ോയിരു
ന്ഗ്ോഴും നിരവധി ക്രമപ്രശത് നങ്ങള ഞോന് അവ
തരി്ിക്കുൈയം ശ്്രീ.ജി.ൈോരത്ിഗൈയമനഗ്ോലള്ള 
സ്്രീക്കരമോര അതിമന ഗപ്രോത്സോഹി്ിക്കുൈയം മചയ്തി 
രുന്നു. ശ്്രീ. ഉമന് ചോണ്ടി മുഖ്യമന്തിയോയ 13ോം ഗൈരള  
നിയമസഭയില് ൈെലോസുൈള സഭയമെ ഗമശപ്പുറത്ത് 
വച്തിമല നെപെിക്രമം പോലിക്കോത്തത് ഞോന് ചൂണ്ടി
ക്കോണിച്ഗ്ോള അഗദേഹം അതത് അം�്രീൈരിക്കുൈയം 
സഭഗയോെത് ക്ഷമ ഗചോദിക്കുൈയം ഗമലില് ഇത്രം 
വ്രീഴ്ചൈള ആവരത്ിക്കോതിരിക്കോന് ശ്ദ്ധിക്കുമമന്ത്  
അറിയിക്കുൈയം മചയത്തു. 
2.  ഒരു പ്രാവശ്യം സക�രാര്്ികനറ്് ടലജികലേഷന് േമ്ിറ്ി 
ടെയര്മരാന്, രണ്് പ്രാവശ്യം അയംഗയം, സക�രാര്്ികനറ്് 
ടലജികലേഷന് സമിെിയുടട പ്വര്ത്തനടത്ത അങ്ങ് 
എങ്ങടന കനരാക്ിക്രാണുന്നു? നിയമസഭരാ േമ്ിറ്ിേളുടട 
പ്വര്ത്തനയം  സയം�ന്ിച്ച് അങ്ങയുടട  അഭിപ്രായടമന്രാണ് ? 

 സഗബോര്ിഗനറ്റത് മലജിഗസ്ന് സമിതിയമെ 
മചയരമോനോയി 2011-2016 ൈോലയളവില് ഞോന്  
പ്രവരത്ിച്ിരുന്നു. ഇക്കോലയളവില് വളമരയധിൈം 
പുതിയ അനുഭവങ്ങള എനിക്കുണ്ടോയി. നിയമസഭോ 
ജ്രീവനക്കോരില് നിന്നും നിസ്്രീമമോയ സഹൈരണമോണത് 
എനിക്കത് ലഭിച്തത് എന്ത് എടുത്തുപറഗയണ്ടതുണ്ടത്.ചടങ്ങള 
ഗവണ്ടവിധത്ില് പരിഗശോധിക്കുന്തിനും, യഥോസ 
മയം ഗമശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്തിനും ഇക്കോലയളവില്  
സമിതിക്കത് സോധിച്ചു. ഞോന് അദ്ധ്യക്ഷനോയിരുന്  
ൈോലയളവിലോണത് സഭയമെ ചരിത്രത്ില് 
സഗബോര്ിഗനറ്റത് മലജിഗസ്ന് ൈമിറ്റി റിഗ്ോരടത് 
സമര്ിക്കുന്തില് മറഗക്കോര്ത് ഗനടം കൈവരിച്തത്. 
ഇതത് സംബന്ിച്ത് സഭയില് പ്രഗത്യൈ പരോമരശം നെ
ത്തുൈയമുണ്ടോയി.
 സഗബോര്ിഗനറ്റത് മലജിഗസ്ന് ൈമിറ്റി 
�ലപ്രദമോയി പ്രവരത്ിച്തിമറെ �ലമോയോണത് ഫു്ത്  
ഗസ�ത്റ്റി ആക്ടുമോയി ബന്മ്ട ചടങ്ങള വിശദമോയി 
പരിഗശോധിക്കോനും ഇതത് സംബന്ിച് സമഗ്മോയ 
റിഗ്ോരടത് സമര്ിക്കോനുമോയതത്. അതിമറെ �ലമോയി  
മണ്ഡല അെിസ്ോനത്ില് ഫു്ത് ഗസ�ത്റ്റി ഓ�്രീ 
സരമോമര നിയമിച്ചു. ൈമിറ്റിൈളക്കത്  ജഗനോപൈോര 
പ്രദമോയ ൈോര്യങ്ങളില് �ലപ്രദമോയി ഇെമപെോന് 
ൈഴിയമമന്ത് ഇതിലൂമെ ഗബോധ്യമ്ടുൈയണ്ടോയി.
 ൈമിറ്റിൈളുമെ മതളിമവടു്ത് ഘടത്ില് 
ബന്മ്ട ഉഗദ്യോ�സ്ര ഹോജരോകുന്തിനുപൈരം  
സഗബോര്ിഗനറ്റത് ഉഗദ്യോ�സ്മര അയക്കുന് സമ്രീ 
പനത്ില് ൈോതലോയ മോറ്റം മൈോണ്ടുവരോന് ഞോന് 
മചയരമോനോയിരുന് സഗബോര്ിഗനറ്റത് മലജിഗസ്ന് 
ൈമിറ്റിക്കത് ൈഴിഞെിട്ണ്ടത്.  ഇക്കോലയളവില് മിക്കവോറും 
എല്ലോ  അം�ങ്ങളും സമിതി ഗയോ�ങ്ങളില് പമങ്ടുത്ി 
രുന്നു. മചയരമോനും അം�ങ്ങളും എടുക്കുന് നിലപോടു 
ൈള ൈമിറ്റിൈളുമെ പ്രവരത്നം മമച്മ്ടുത്തും 
എന്തില് സംശയമില്ല.
  സബത്ജക്ടത് ൈമിറ്റിയമെ രൂപ്രീൈരണഗവള 
യില് പരിവരത്ന ൈോലഗത്ക്കത് മോത്രമോണത് മന്തിമോമര 
മചയരമോന്മോരോയി നിശ്ചയിച്ിരുന്തത്. എന്ോല് അതത് 
ഇഗ്ോഴും തുെരന്നു വരുന്നു.  മന്തിമോര മചയരമോന്മോരോ
യി പ്രവരത്ിക്കുഗമ്പോള  Legal Maxim- ല് പറയന്തു
ഗപോമല Nemo judex in causa sua (No one should 

മുന് സോമോജിൈര മനസ്ത് തുറക്കുന്നു

be a Judge in his own case) എന്തിനത് തുല്യമോണത്. 
അതിനോല് സബത്ജക്ടത് ൈമിറ്റിൈള കൂടുതല് �ലപ്രദ
മോൈണമമങ്ില് ൈമിറ്റിൈളുമെ അദ്ധ്യക്ഷ സ്ോനത്ത് 
മന്തിക്കത് പൈരം അം�ങ്ങള തമന് ആൈണമമന്ോണത് 
എമറെ അഭിപ്രോയം.
 സബത്ജക്ടത് ൈമിറ്റിൈളുമെ സൂക്ഷ്മ പരിഗശോധനോ 
ഗവളയില് ൈഴിഞെ അഞത് വര്മത് ൈണക്കുൈള 
ഹോജരോക്കണമമന് വ്യവസ് ലംഘിക്കമ്ടഗ്ോള 
ഇതുമോയി ബന്മ്ടത്  ഒരു ക്രമപ്രശത് നം ഞോന് സഭയില് 
അവതരി്ിച്ചു. അതിന്ഗമല് ശക്മോയ റൂളിം�ത് സ്്രീക്കര 
നല്ൈിയതിമറെ അെിസ്ോനത്ില് തുെരന്നുള്ള 
വര്ങ്ങളില് വകുപ്പുൈള മുന് വര്മത് ൈണക്കുൈള 
കൃത്യമോയി നല്ൈി തുെങ്ങിയതത് മോറ്റം മൈോണ്ടുവരോന് 
ൈഴിയം എന്തിമറെ സൂചനയോണത്. നിയമസഭോം
�ങ്ങളുമെ അവൈോശമത്്റ്റിയം നിയമസഭയമെ  
അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിമയയം സംബന്ിച്ത് കൃത്യമോയ 
ഗബോധ്യഗത്ോടുകൂെി പ്രവരത്ിച്ോല് അതിഗറെതോയ 
മോറ്റം ഉണ്ടോകുമമന്ത് ൈമിറ്റി പ്രവരത്നം മൈോണ്ടത് 
ഗബോധ്യമ്ടിട്ണ്ടത്. 
3.  െകദേശ സ്വയയംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുടട സരാരഥ്യം വഹിച്ച 
വ്ക്ിയരാണകല്രാ അങ്ങ്. ആ നിലയില് നിന്ന് എയം.എല്.എ 
സ്രാനകത്തക്് വന്നക്രാള് അെ് എപ്േരാരയം ഗുണയം ടെയ്തു?  
ഈ രണ്ടു സ്രാനങ്ങകളയുയം എങ്ങടനയരാണ് െരാരെമ്യം 
ടെയ്യുന്നെ് ? 
 തഗദേശസ്യംഭരണ പ്രതിനിധിയോകുഗമ്പോള  
ജനങ്ങളുമോയി ഗനരിടത് ബന്മ്െോനും, മചറിയ 
പ്രശത് നങ്ങള മുതല് ജ്രീവല്�ന്ിയോയ പ്രശത് നങ്ങള 
വമര ഗനരിടത് മനസ്ിലോക്കോനും ജഗനോപൈോരപ്രദമോയ 
പദ്ധതിൈള നെ്ിലോക്കുന്തിനും സോധിക്കും. ഞോന് 
ജില്ലോ പഞോയത്ത് പ്രസി്റെോയ അവസരത്ില് 
ജില്ലോ, ഗ്ോക്ക,ത് ഗ്ോമ പഞോയത്തുൈമള ഏഗൈോപി്ിച്ചു
മൈോണ്ടത് ജില്ലയ്കോമൈ  മപോതു പ്രോധോന്യമുള്ള പദ്ധതിൈള 
നെ്ോക്കോന് ൈഴിഞ്ഞു. അതിനത് ഉദോഹരണങ്ങളോണത് 
മഗഞരി ജില്ലോ ആശുപത്രിയം വിദ്യോഭ്യോസ ഗമഖലയില് 
നെ്ിലോക്കിയ 'വിജയഗഭരി പദ്ധതി'യം മലപ്പുറം ജില്ല 
യിമല ൈക്ഷിഗഭദമഗന്യയള്ള എല്ലോ എം.എല്.എ. 
മോമരയം ഏഗൈോപി്ിച്ചുള്ള പ്രവരത്ന�ലമോണത് 
മഗഞരി ഗറ്്ിയം.  
4. രരാഷ്ടീയത്തില് ധരാരരാളയം അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചവര് 
യുവജനങ്ങള്ക്കുയം പുതുമുഖങ്ങള്ക്കുമരായി വഴിമരാറണയം എന്ന 
ഒരു വരാദയം ഓകരരാ ടെരടഞെടു്് സമയത്തുയം കേള്ക്രാറുണ്്. 
ഇെിടനക്കുറിച്ച് െരാങ്കളുടട അഭിപ്രായടമന്്?
 യവജനങ്ങളക്കത് അവസരം നല്കുന്തിനത് 
അതോതത് പോരടിൈളും മുന്ണിൈളും ഗവണ്ടത്ര പരി�ണന  
നല്ൈണം എന്തോണത് എമറെ അഭിപ്രോയം. എന്ോല് 
ഓഗരോ അം�ങ്ങളക്കും ഒരു ഗെം മോത്രം നല്ൈിയോല് 
നിയമസഭയമെ ഗുണഗമമേയില് ഇെിവണ്ടോകും. രണ്ടത് 
ഗെം ൈഴിഞെവമര ഒഴിവോക്കി അവസര സമത്ത്ിനത് 
വഴി ഒരുക്കുഗമ്പോള നിയമസഭയിമല പരിചയവം 
പ്രോ�ത്ഭ്യവം ലഭിക്കോമത ഗപോകുന് സോഹചര്യം സംജോ 
തമോകും.
 വളമര സങ്്രീരണ്മോയ നിയമനിരമോണ 
പ്രക്രിയയിലം നിയമസഭോ നെപെിക്രമങ്ങളിലം ൈോര്യ
ക്ഷമമോയി ഇെമപെോന് ഒരു ഗെം മോത്രം എം.എല്.എ. 
ആയോല് ൈഴിമഞെന്നുവരില്ല. എൈത് സിൈയൂട്രീവിമന  
ശരിയോയ ര്രീതിയില് നിയന്തിക്കുന്തിനോയി അം� 
ങ്ങളക്കത് സഭയില് നല്ല പരിചയസമ്പത്ത് ഗനഗെണ്ട 
തുണ്ടത്. ചുരുങ്ങിയ ഗെം നിശ്ചയിച്ത് അം�ങ്ങമള മോറ്റിയോല് 
സഭയമെ പ്രവരത്നത്ിമറെ ൈോര്യക്ഷമതമയ അതത് 
ബോധിക്കും. അഗ്ോള ഗെം അല്ല നിശ്ചയിഗക്കണ്ടതത്.  
മമമ്പരമോരുമെ ൈോര്യക്ഷമതയം ൈഴിവം അര്ണ 
ഗബോധവം ജനങ്ങഗളോടും  നിയമസഭഗയോടുമുള്ള പ്രതി 
ബദ്ധതയമോണത് അെിസ്ോനമോഗക്കണ്ടതത്. രോഷ്ട്രീയ 
ത്ില് നിരബന്ിത വിരമിക്കല് ആവശ്യമില്ലോത് 
തോണത്. ആനുപോതിൈമോയി യവജനങ്ങളക്കും വനി 
തൈളക്കും അവസരം ഉറ്ോക്കുന്തും പ്ര�ത്ഭരോയ
വമരയം പരിചയസമ്പന്മരയം നിലനിരത്തുന്തും  
നിയമനിരമോണ സഭൈളുമെ ൈോര്യക്ഷമത വരദ്ധി
്ിക്കും.
 5.  മലയരാളത്തില് �ില് അവെരി്ിക്കുേയുയം െട്ടങ്ങള് 
ഇയംഗ്ീഷില് െയ്രാറരാക്കുേയുയം ടെയ്യുന്നെ് സയം�ന്ിച്ച ഒരു 
സയംഭവയം പെിനരാലരായം കേരള നിയമസഭയില് ഉണ്രായകല്രാ? 
ഇെില് അങ്ങയുടട ഇടടപടല് സവികശഷ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്ി.  
ഇെിടനക്കുറിടച്ചന്രാണ് പറയരാനുള്ളെ്?
 മലയോളത്ിലള്ള മൂലനിയമങ്ങളക്കത് ചടങ്ങള 
മലയോളത്ില് തമന് പ്രസിദ്ധ്രീൈരിക്കണമമന്ത് നെ
പെിക്രമങ്ങളില് വിശദമോയി പ്രതിപോദിക്കുന്നുണ്ടത്.  
പതിനോലോം ഗൈരള നിയമസഭയില് ഇത്രത്ില് 

രണ്ടത്  ചടങ്ങള ഇം്്രീ്ില് പുറമ്ടുവിച്തത് ഞോന്  
ചൂണ്ടിക്കോട്ൈയണ്ടോയി. ഗദവസ്ം റിക്രൂടത് മമറെത് ഗബോര്ത് 
നിയമത്ിലം സൂക്ഷ്മവ്യവസോയങ്ങള സംബന്ിച്  
നിയമത്ിലമോണത്  ഗപോരോയത്മൈള ൈണ്ടതത്. ഇതിഗമേല് 
ബഹു. സ്്രീക്കര റൂളിം�ത് നല്കുൈയം തുെരന്നുള്ള 
വര്ങ്ങളില് ഇത്രം പ്രവണതൈള പൂരണ്മോയം 
ഇല്ലോതോകുൈയം  മചയ്തതോയി ഞോന് മനസിലോക്കുന്നു. 
6.  വിേസന പ്വര്ത്തനങ്ങള് എപ്േരാരയം നട്രാക്ണ 
ടമന്നരാണ് അങ്ങയുടട അഭിപ്രായയം?
  സരക്കോരിനത് വന് സോമ്പത്ിൈ ബോധ്യതയം 
പോരിസ്ിതിൈ ആഘോതവം ഏല്്ിക്കുന് തരത്ിലള്ള 
വിൈസന പ്രവരത്നങ്ങള ൈഴിവതും ഒഴിവോക്കമ്
ഗെണ്ടതത് തമന്യോണത്.  വിൈസന പ്രവരത്നത്ിമറെ 
ൈോര്യത്ില് മുന്ണിഗയോ പോരടിഗയോ പ്രോഗദശിൈത്ഗമോ 
പരി�ണിക്കോന് പോെില്ല.
7.  സരാമരാജിേടനന്ന നിലയില് മറക്രാനരാവരാത്ത ഒരു 
സയംഭവവയം ഏറ്വയം െരാരിെരാര്ത്യം കെരാന്നിയ സയംഭവവയം 
അറികവരാരവമരായി പങ്കു വയ്ക്കുകമരാ?
 പന്തണ്ടോം  ഗൈരള നിയമസഭയില്  ഒരം�ം 
പ്രസം�മഗധ്യ ഖല്രീ� ഉമറിമനക്കുറിച്ചും അഗദേഹം ഗ്ന്ഥ 
വിഗരോധിയോമണന്നും അലൈത് സോണ്ഡ്രിയ കലബ്റി 
അഗ്ിക്കത് ഇരയോക്കിമയന്നും ഉന്യിക്കുൈയണ്ടോയി.  
രോഷ്ടപിതോവോയ മഹോത്മോ�ോന്ി ഗപോലം 'I follow great 
Umar' എന്ത് വിഗശ്ി്ിച് മഹോനോയ ഖല്രീ� ഉമറിമന 
നിന്ിക്കോന്  ഉപഗയോ�ിച് വോക്കുൈള സഭോ ഗരഖൈളില് 
നിന്നും ന്രീക്കം മചയ്ണമമന്ത് ഞോന് ആവശ്യമ്ട്. 
പ്രതിപക്ഷ ബഹളമത്ത്തുെരന്ത് ബഹു. സ്്രീക്കര 
മൈ. രോധോകൃഷ്ണന് സഭ നിരത്ിവയ്ക്കുൈയം പിഗറ്റന്ത് 
പരോമരശം  നെത്ിയ അം�ം അതത് പിന്വലിക്കുൈയം 
ചടം 307 പ്രൈോരം പരോമരശം സഭോ ഗരഖൈളില് നിന്ത് 
ന്രീക്കം മചയ്യുൈയം മചയത്തു. ഇതത് എം.എല്.എ എന് 
നിലയില് എനിക്കത് ഒരിക്കലം വിസ്രിക്കോന് ൈഴിയോത് 
സംഭവമോണത്.  അതുഗപോമലയോണത് പതിനോലോം ഗൈരള 
നിയമസഭയില് ഒരു ദിവസമത് സഗമളനം പഴയ 
നിയമസഭോ മന്ിരത്ില് ഗചരന്തും അഗന് ദിവസം 
പരി�ണനക്കത് എടുത് മലയോള ഭോ്യമോയി ബന്മ്ട 
ബില്ലിഗമേല് തെസ്വോദം ഗരഖമ്ടുത്ിമക്കോണ്ടത് ആദ്യം 
സംസോരിക്കോന് അവസരം ലഭിച്തത് എനിക്കോയി 
രുന്നു. മഗഞരി മമ്ിക്കല് ഗൈോഗളജിമല പരിമിതമോയ 
സൗൈര്യങ്ങള മമച്മ്ടുത്ണമമന്ത് ആവശ്യ 
മ്ടത്  ഞോന് മൈോണ്ടുവന് അെിയന്ര പ്രഗമയത്ിനത് 
വകു്ത് മന്തിയം മപോതുമരോമത്ത് വകു്ത് മന്തിയം 
അനുകൂലമോയ നിലപോെത് സ്്രീൈരിച്തും വിസ്രിക്കോന് 
ൈഴിയോത് സംഭവങ്ങളോണത്. 
8. വര്ത്തമരാനേരാല രരാഷ്ടീയയം ഏടറ േലുഷിെമരാണകല്രാ?  
മറ്് രരാഷ്ീയ പരാര്ട്ടിേടള ഇല്രായ്മ ടെയ്യുന്ന െരയം രരാഷ്ടീയ 
അപ്മരാദിെ്വവയം വര്ഗീയ െിന്രാഗെിയുയം ജനരാധിപെ്ടത്ത 
എങ്ങടന �രാധിക്കുടമന്നരാണ് അങ്ങ് േരുതുന്നെ്?
 രോഷ്ട്രീയ എതിരോളിൈമള ഇല്ലോയത്മ മചയ്യുന് 
പ്രവണത ഇന്്യയില് വരദ്ധിച്ചു വരിൈയോണത്.  ഭിന്ോഭി
പ്രോയങ്ങള ഉളമക്കോള്ളോനും മനസ്ിലോക്കോനും ഗൈന്ദ്ര 
സംസ്ോന ഭരണകൂെങ്ങള മുഗന്ോടത് വരണം. അക്രമരോ
ഷ്ട്രീയം അവസോനി്ിക്കുന് ൈോര്യത്ില് സരവ്വൈക്ഷി
ഗയോ�ങ്ങള മവറും പ്രഹസനമോയി മോറിമക്കോണ്ടിരിക്കു
ൈയോണത്. ഉത്രവോദമ്ട �വണ്മമന്റും ജു്്രീ്്യറിയം 
ഇക്കോര്യത്ില് �ലപ്രദമോയി ഇെമപഗെണ്ട സമയം 
അതിക്രമിച്ിരിക്കുന്നു. നിയമവോഴ്ചഗയോെത് സമൂഹത്ി
നുള്ള ൈോഴ്ച്ോെത് മോറിയതോണത് രോഷ്ട്രീയ മൈോലപോതൈ
ങ്ങള ഗൈരളത്ില് വരദ്ധിക്കോന്  പ്രധോന ൈോരണം. 
എന്തുമചയ്തോലം നിയമത്ിമറെ പരിധി മപോടിച്ത് 
രക്ഷമ്െോന് ൈഴിയമമന്ത് സമൂഹം വിശ്സിക്കുന്നു. 
രോഷ്ട്രീയത്ിനത്രീതമോയി അക്രമരോഷ്ട്രീയത്ിമനതിമര 
മപോതുസമൂഹം ഒന്ോയി പ്രവരത്ിക്കണം.
9.  നിയമഭരായംഗങ്ങളരായി ടെരടഞെടുക്ട്ട്ട പുതുമുഖ 
ങ്ങള്ക്് നല്േരാനുള്ള സകദേശയം ?
 നിയമസഭഗയോടും ജനങ്ങഗളോടും യവസോമോ 
ജിൈര പ്രതിബദ്ധത വച്ചുപുലരത്ണം. നിയമനിരമോ 
ണത്ില് സജ്രീവ പങ്ോളിത്ം ഉറ്ോക്കുന്ഗതോ 
മെോ്ം സഗമളന സമയത്ത് സഭയില് പൂരണമോയം 
ഉണ്ടോയിരിക്കുൈയം സഭോനെപെിൈള സസൂക്ഷ്മം 
വ്രീക്ഷിക്കുൈയം ഗവണം. മതറ്റുൈള തിരുത്ോനുള്ള 
ഉത്മഗവദിയോയി നിയമസഭമയ ഉപഗയോ�ിക്കോന് 
ഓഗരോ അം�ത്ിനും ൈഴിയണം. സഭോനെപെിൈള 
നിലവില് തത്സമയ സംഗപ്രക്ഷണം മചയ്യുന്തിനോല് 
ജനങ്ങള  അതത് ഗനരിടത് ൈോണുൈയോണത്. അതിനോല് 
സഭയമെ അന്സ്ത് ൈോത്തുസൂക്ഷിക്കുന് തരത്ില് 
മപരുമോറോന് അം�ങ്ങള ശ്ദ്ധിക്കണം.
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ഇന്്യയിമല എല്ലോ സംസ്ോനങ്ങളുമെയം ഭരണ  
സംവിധോനവം  പ്രവരത്നവം ഗൈന്ദ്ര �വണ്മമറെത്  

മോതൃൈയിലോണത്ത് നെ്ിലോക്കിയിട്ള്ളതത്. ഗൈന്ദ്ര  
�വണ്മമറെിമനഗ്ോമല സംസ്ോന �വണ്മമന്റു 
ൈളും പോരലമമറെറി ര്രീതിയില് സംഘെി്ിച്ിരിക്കുന്നു. 
രോഷ്ടത്ലവന് രോഷ്ടപതി എന്തുഗപോമല സംസ്ോന 
�വണ്മമറെിമറെ തലവന് �വരണറോണത്. ഇന്്യന് 
യൂണിയനിമല ഓഗരോ സംസ്ോനത്ിനും ഒരു �വരണര 
ഉണ്ടോയിരിക്കണമമന്ത് ഭരണഘെനയമെ അനുഗച്ദം 
153 വ്യവസ് മചയ്യുന്നു. അനുഗച്ദം 154 ല് ഓഗരോ  
സംസ്ോനത്ിമറെയം നിരവ്വഹണോധിൈോരം �വരണ 
റില് നിക്ഷിപ്തമോമണന്നും വ്യക്മോക്കിയിട്ണ്ടത്. അനു 
ഗച്ദം 155 പ്രൈോരം �വരണമറ രോഷ്ടപതി അഗദേഹ
ത്ിമറെ ൈമയ്ോപ്പും മുദ്യം വച് അധിൈോരപത്രം വഴി 
നിയമിക്കണമമന്നും അനുശോസിക്കുന്നു. സോധോരണ 
�തിയില് ഉഗദ്യോ�ത്ില് പ്രഗവശിക്കുന് ത്രീയതി 
മുതല് അഞത് വര്ക്കോലം �വരണര ആ സ്ോനത്ത് 
തുെരുമമങ്ിലം ഭരണഘെനോ അനുഗച്ദം156(1) പ്രൈോരം 
രോഷ്ടപതിക്കത് ഇഷ്മുള്ളിെഗത്ോളം ൈോലം �വരണരക്കത് 
ആ പദവിയില് തുെരോന് അവൈോശമുണ്ടത്. 
 �വരണറോയി നിയമിക്കമ്ടുന് വ്യക്ി 35 
വയസ്ത് പൂരത്ിയോയ ഇന്്യന് പൗരനോയിരിക്കണ
മമന്ത് ഭരണഘെനയമെ അനുഗച്ദം 157 വ്യവസ് 
മചയ്തിരിക്കുന്നു. അത്രത്ില് �വരണര പദവിയി
മലത്തുന്യോള പോരലമമറെിമറെ ഇരു സഭൈളിലഗമോ 
സംസ്ോന നിയമനിരമോണ മണ്ഡലത്ിമല ഒരു 
സഭയിലഗമോ അം�മോയിരിക്കുവോന് പോെില്ലോത്തും, 
അങ്ങമന ഏമതങ്ിലം സഭയില് അം�മോയിരിക്കുന്
യോള �വരണറോയി നിയമിക്കമ്ടുന് പക്ഷം അഗദേഹം 
�വരണറോയി ഉഗദ്യോ�ത്ില് പ്രഗവശിക്കുന് ത്രീയതി 
മുതല് ആ സഭയിമല സ്ോനം ഒഴിഞെതോയി ൈരുതമ്
ഗെണ്ടതോമണന്നും അനുഗച്ദം 158 ല് പരോമരശിക്കുന്നു. 
�വരണര ആദോയൈരമോയ മഗറ്റമതങ്ിലം ഉഗദ്യോ�ം 
വഹിക്കോന് പോടുള്ളതുമല്ല.
 പോരലമമറെത് പോസ്ോക്കുന് നിയമം വഴിയോണത് 
�വരണരമോരുമെ ശമ്പളവം ബത്യം നിശ്ചയിച്ി
ട്ള്ളതത്. ഒരോമള ഒന്ിലധിൈം സംസ്ോനങ്ങളുമെ 
�വരണറോയി നിയമിക്കുഗമ്പോള അഗദേഹത്ിനത് അനു
വദിഗക്കണ്ട ഗവതന/ബത്ൈള രോഷ്ടപതിയമെ ഒരു 
ഉത്രവത് വഴി നിശ്ചയിക്കുന് അനുപോതത്ില് സംസ്ോ
നങ്ങളക്കിെയില് വിഭജിച്ത് നല്കുന്നു. ഇതിനത് പുറഗമ 
�വരണറുമെ ഗവതനവം ബത്ൈളും അഗദേഹത്ിമറെ 
ഉഗദ്യോ�ൈോലോവധിക്കിെയില് കുറവത് മചയ്ോന് പോെില്ലോ
ത്തുമോണത്. �വരണര ഒരു സംസ്ോനത്ിമറെ ചുമതല 
ഏമറ്റടുക്കുന്തിനത് മുന്പത് അഗദേഹം ആ സംസ്ോനമത് 
കഹഗക്കോെതി ച്രീ�ത് ജറ്ിസിമറെഗയോ അഗദേഹത്ിമറെ  
അസോന്ിധ്യത്ില് ആ ഗൈോെതിയിമല മുതിരന് ജ്ത്ജി 
യമെഗയോ സോന്ിധ്യത്ില് പ്രതിജ്ഞ മചയ്തത് ചുമതല 
ഏല്ക്കണമമന്ത് ഭരണഘെനോ അനുഗച്ദം 159 
വ്യവസ് മചയ്യുന്നു.
ഗവര്ണര് �ദവിയുപട ചരിത്ം
 ഇന്്യന് റി്്ിക്കിമറെ ഭരണഘെന പ്രധോന 
മോയം ബ്ിട്രീ്ത് ഭരണത്ിന് ൈ്രീഴിമല ഇന്്യയമെ 
ചരിത്രഗത്ോെത് ബന്മ്ടിരിക്കുന്നു. 18 ോം നൂറ്റോണ്ടിമറെ 
രണ്ടോം പകുതിഗയോമെയോണത് ഇന്്യന് ഭരണത്ില് 
ബ്ിട്രീഷുൈോര പിെിമുറുക്കിയമതങ്ിലം അതിമറെ ചരിത്രം 
ആരംഭിക്കുന്തത് 1600 ല് ഈറ്ത് ഇന്്യ ൈമ്പനി 
ഇം്ണ്ടില് രൂപ്രീകൃതമോയഗതോമെയോണത്. രോജ്യത്ിമറെ 
പ്രധോന ഏൈ്രീൈരണ ശക്ിയോയിരുന് മു�ള സോമ്ോ 
ജ്യത്ിമറെ പതനഗത്ോമെ ൈച്വെത്ിനോയി ഇന്്യ 
യിമലത്ിയ ബ്ിട്രീഷുൈോര ഇവിമെ അവരുമെ സോമ്ോ
ജ്യത്ിനത് അെിത്റപോൈി. ഇന്്യയില് ഈറ്ത് ഇന്്യ 
ൈമ്പനി ചുവടുറ്ിച്ഗതോമെ തുെമരത്തുെമരയള്ള നിയമ 
നിരമോണങ്ങള മുഗഖന ൈമ്പനിയമെ ഇന്്യന് ഇെമപ
െലൈളില് ബ്ിട്രീ്ത് പോരലമമറെത് കൂടുതല് നിയന്തണ
ങ്ങള ഏരമ്ടുത്ി. 
 ഈറ്ത് ഇന്്യ ൈമ്പനിയമെ ഘെനഗയയം 
അധിൈോരങ്ങഗളയം കുറിച്ത് പരോമരശിക്കുന് 1600 മല  
ഗറോയല് ചോരടറില് �വരണറുമെ ഓ�്രീസിമന 
സംബന്ിച് പരോമരശമുണ്ടത്. ഇത്രത്ില് ഈറ്ത് 
ഇന്്യ ൈമ്പനിയമെ ആദ്യ �വരണറോയി നിയമിക്കമ്
ടതത് സര ഗതോമസത് സ്ിത്ോണത്. ഇഗദേഹം 1609 മുതല് 
1620 വമര �വരണര പദവിയില് തുെരന്നു. 1698 മല 
ചോരടര നിയമം �വരണറുമെ നിയമനൈോലോവധി 
ഒരു വര്ത്ില് നിന്ത് രണ്ടത് വര്മോക്കി. 1773 മല 
റഗുഗലറ്റിം�ത് ആക്ടത് പ്രൈോരം ബം�ോളില് ഒരു �വരണര 
ജനറലിമന നിയമിക്കുൈയം നോലത് അം�ങ്ങള 
അെങ്ങുന് ഒരു ൈൗണ്സില് രൂപ്രീൈരിക്കുൈയം 
മചയത്തു. ഈ നിയമ പ്രൈോരം വോറന് ഗഹറ്ിങത് സിമന 
ബം�ോളിമല ആദ്യ �വരണര ജനറലോയി നിയമിച്ചു. 
1785 വമര അഗദേഹം ബം�ോളിമല �വരണര ജനറ
ലോയിരുന്നു. ഇതിനു പുറഗമ ഗബോംമബ, മദ്ോസത് എന്്രീ 
പ്രവിശ്യൈളില് �വരണര-ഇന്-ൈൗണ്സിലിമനയം 
നിയമിച്ചു. 1784 മല പിറ്റിമറെ ഇന്്യ നിയമം പ്രവിശ്യ
ൈളിമല ഭരണത്ില് �വരണര ജനറലിനത് കൂടുതല് 
അധിൈോരങ്ങള നല്ൈി. 1833 മല ചോരടര നിയമം 
ഇന്്യയില് ഈറ്ത് ഇന്്യ ൈമ്പനിയമെ ഗമല്ഗക്കോയത്മ 
അവസോനി്ിക്കുൈയം ബം�ോളിമല �വരണര 
ജനറലിമന ബ്ിട്രീ്ത് ഇന്്യയമെ �വരണര ജനറലോക്കു

ൈയം മചയത്തു. ഇപ്രൈോരം നിയമിക്കമ്ടുന് ഇന്്യയിമല 
ആദ്യ �വരണര ജനറല് വില്യം മബറെിൈത് പ്രഭുവോണത്. 
�വരണര ജനറലിമറെ മുന്കൂര അനുമതിഗയോമെ �വ
രണരമോരക്കത് പ്രവിശ്യൈളില് നിയമനിരമോണത്ിനത് 
1833 മല ചോരടര നിയമം അധിൈോരം നല്ൈി.
 '1858 മല �വണ്മമറെത് ഓ�ത് ഇന്്യ ആക്ടത് ' 
പ്രൈോരം ഇന്്യയമെ ഭരണോധിൈോരം ബ്ിട്രീ്ത് 
രോജ്ഞി ഏമറ്റടുക്കുൈയം അന്നുവമര അധിൈോരം 
ൈയ്ോളിയിരുന് ഗബോര്ത് ഓ�ത് ൈണ്ഗ്ോള, ഗൈോരടത് 
ഓ�ത് ്യറൈത് ഗെഴത് സത് എന്ിവ പിരിച്ത് വിടുൈയം 
മചയത്തു. ഇന്്യയമെ ഭരണോധിൈോരം ഒരു പ്രഗത്യൈ 
ൈൗണ്സിലിലം അതിമറെ തലവനോയ ഇന്്യോ മസക്രടറി 
എന് ഉഗദ്യോ�സ്നിലം ഗൈന്ദ്ര്രീൈരിക്കമ്ട്. എന്ോല് 
ഈ നിയമം �വരണര പദവിക്കത് പ്രഗത്യൈിച്ത് മോറ്റങ്ങ
മളോന്നും ഉണ്ടോക്കിയിമല്ലങ്ിലം �വരണര നിയമനം 
പിന്്രീെഗങ്ങോടത് ബ്ിട്രീ്ത് രോജ്ഞി ഗനരിടത് നെത്ി. 

 ഭരണൈോര്യങ്ങളില് ബ്ിട്രീ്ത് പോരലമമറെി
ഗനോെത് ഉത്രവോദമ്ടിരുന്തത് മസക്രടറിയം അഗദേ
ഹത്ിമറെ ൈൗണ്സിലമോയിരുന്നു. ഇതിനത് തോമഴ 
ഇന്്യയമെ �വരണര ജനറലം നിലമൈോണ്ടു. ബ്ിട്രീ്ത് 
രോജ്ഞിയമെയം �വണ്മമറെിമറെയം ഇന്്യയിമല  
പ്രതിനിധിയോയിരുന്നു അഗദേഹം. �വരണര ജനറലിനത് 
ൈ്രീഴില് �വരണരമോര, ല�ത്റ്റനറെത് �വരണരമോര, 
ച്രീ�ത് ൈമ്രീ്ണരമോര എന്്രീ ഉഗദ്യോ�സ്രുമുണ്ടോയി
രുന്നു. രോജ്യം മുഴുവന് വ്യോപിച്ചുൈിെക്കുന് ഉഗദ്യോ�സ് 
ശംഖലയിലൂമെ ഭരണോധിൈോരം പ്രഗയോ�ിക്കമ്ട്.  
പ്രവിശ്യൈളുമെയം ഭരണഗമഖലൈളുമെയം തലവന്മോ
രോയിരുന് �വരണര, ല�ത്റ്റനറെത് �വരണര എന്ിവര 
�വരണര ജനറലിഗനോെത് ഉത്രവോദമ്ടവരോയിരുന്നു. 
 1861 മല ഇന്്യന് ൈൗണ്സില്സത് ആക്ടത് പ്രവി
ശ്യൈളില് �വരണരമോരക്കത് കൂടുതല് അധിൈോരങ്ങള 
നല്ൈി. പ്രവിശ്യൈളില് നിയമനിരമോണത്ിനത് അനു 
മതി നല്ൈോഗനോ നിഗ്ധിക്കോഗനോ ഉള്ള അധിൈോരം 
അഗതോമെ �വരണരക്കത് ലഭിച്ചു. എന്ോല് �വരണര 
അനുമതി നല്ൈിയ നിയമങ്ങള റദേോക്കോനുള്ള അധി 
ൈോരം അഗ്ോഴും �വരണര ജനറലില് നിലമൈോണ്ടു. 
1919 മല �വണ്മമറെത് ഓ�ത് ഇന്്യ ആക്ടത് ഇന്്യക്കോ 
രുമെ പ്രതിനിധിൈളക്കും �വരണറുമെ ബ്ിട്രീ്ത് ഉപഗദശ 
ൈരക്കും തമില് എൈത് സിൈയൂട്രീവത് അധിൈോരങ്ങള 
വിഭജിച്ത് മൈോടുക്കുൈ എന് തത്ം പ്രവിശ്യൈളില് നെ 
്ോക്കോന് അനുശോസിച്ചു. ആ നിയമം ഗൈന്ദ്ര �വണ്മമ 
റെിനും പ്രവിശ്യ �വണ്മമന്റുൈളക്കും അധിൈോരം 
വിഭജിച്ത് നല്ൈി. ഈ നിയമ പ്രൈോരം അഖിഗലന്്യോ 
പ്രോധോന്യമുള്ള വി്യങ്ങള ഗൈന്ദ്ര �വണ്മമറെിനത് 
വിട്മൈോടുക്കുൈയം തഗദേശ പ്രോധോന്യമുള്ള വി്യങ്ങള 
പ്രവിശ്യ �വണ്മമന്റുൈളക്കത് നല്കുൈയം മചയത്തു. 
എന്ോല് ആ നിയമം �വരണരമോരക്കത് വിപുലമോയ 
അധിൈോരങ്ങളോണത് നല്ൈിയതത്. 
 മലജിഗസറ്റ്രീവത് ൈൗണ്സിലില് മന്തിമോമര  
നിയമിക്കുന്തിനും, എൈത് സിൈയൂട്രീവത് ൈൗണ്സിലിമല 
നിയമനിരമോണങ്ങളക്കും, മലജിഗസറ്റ്രീവത് ൈൗണ്സി 
ലിമറെ ൈോലോവധി ദ്രീരഘി്ിക്കോനും ൈോലോവധി ൈഴിയം 
മുന്പത് പിരിച്ത് വിെോനും ആ നിയമത്ിലൂമെ �വരണരക്കത് 
ൈഴിഞ്ഞു. അതിമല വകു്ത് 81 പ്രൈോരം മലജിഗസറ്റ്രീവത് 
ൈൗണ്സില് പോസ്ോക്കുന് ബില്ൈളക്കത് �വരണറുമെ 
അം�്രീൈോരം അനിവോര്യമോക്കി. �വരണരക്കത് ബില്ലി 
ഗമേല് അനുമതി നല്ൈോഗനോ, അനുമതി നിഗ്ധിക്കോഗനോ 
ഗഭദ�തി നിരഗദേശങ്ങഗളോമെ തിരിച്യക്കോഗനോ അധി
ൈോരമുണ്ടോയി. ഇതിമല വകു്ത് 50(1) ല് �വരണറുമെ 
ചുമതലൈള നിരവ്വഹിക്കുന്തിനത് ഉപഗദശം നല്കു
ന്തിഗലക്കോയി മന്തിമോരുമെ ഒരു ൈൗണ്സില്  
രൂപ്രീൈരിക്കണമമന്നും വകു്ത് 50(3) ല് �വരണറുമെ 
ത്രീരുമോനത്ിഗമേല് എമന്ങ്ിലം വിവോദമുണ്ടോയോല് 
അഗദേഹത്ിമറെ  ത്രീരുമോനം അന്ിമമോയിരിക്കുമമന്നും 

വ്യവസ് മചയ്തിരുന്നു. വകു്ത് 55(4) ല് �വരണരക്കത് 
അ്്ഗക്കറ്റത് ജനറലിമന നിയമിക്കോനും പിരിച്ത് വിെോനും 
അധിൈോരമുമണ്ടന്നും വ്യക്മോക്കിയിട്ണ്ടത്. 
 1935 മല �വണ്മമറെത് ഓ�ത് ഇന്്യ ആക്ടത്  
പ്രവിശ്യൈളിമല നിയമനിരമോണ സഭ �വരണറും 
ഒഗന്ോ രഗണ്ടോ ഗചംബറുൈളും അെങ്ങുന്തോമണന്ത് 
വ്യവസ് മചയത്തു. ഇതിമല വകു്ത് 62(2) �വരണരക്കത് 
സഭ വിളിച്ത് കൂട്ന്തിനും സഭോ സഗമളനം മോറ്റി വയ്ക്കുന്
തിനും പിരിച്ത് വിടുന്തിനും അധിൈോരം നല്ൈി. 1919 മല 
ആക്ടത് �വരണരക്കത് നല്ൈിയ അധിൈോരങ്ങള 1935 മല  
ആക്ടിലം അഗതപെി നിലനിരത്ി. കൂെോമത ഈ നിയമം 
�വരണരക്കത് നിയമനിരമോണത്ിനും ഓര്ിനന്സു
ൈള വിളംബരം മചയ്യുന്തിനും അധിൈോരം നല്കുൈ
യണ്ടോയി.
 1947 മല ഇന്്യന് ഇന്്ിമപറെന്സത് ആക്ടത് 
നിലവില് വരിൈയം ഇന്്യയില് ബ്ിട്രീ്ത് ഭരണം അവ

സോനിക്കുൈയം മചയ്തഗതോമെ ഇന്്യ ഒരു സ്തന്ത 
പരമോധിൈോര രോജ്യമോയി. ഇഗതോമെ മദ്ോസത്, ഗബോംമബ, 
അസം എന്്രീ പ്രവിശ്യൈളിമല �വരണരമോര ഒഴിമൈ
യള്ളവര 1947 ആ�റ്ത് 15 ത്രീയതി പ്രോബല്യത്ില്  
തങ്ങളുമെ രോജി �വരണര ജനറല് മുന്പോമൈ 
സമര്ിച്ചു. ഓഗരോ സംസ്ോനത്ിനും മതരമഞെടു
ക്കമ്ട ഒരു �വരണര എന്തോയിരുന്നു ഭരണഘെനോ 
നിരമോണ സമിതി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ിരുന്തത്. 
എന്ോല് പോരലമമറെറി വ്യവസ് നിലവിലള്ളിെത്ത് 
മതരമഞെടുക്കമ്ടുന് �വരണര എന്തത് നില 
നില്ക്കുന്മതമല്ലന്നും അങ്ങമനമയങ്ില് അഗദേഹം 
സംസ്ോനത്ിമറെ ഭരണഘെനോ തലവമനന്തില് 
നിന്ത് യഥോരത തലവമനന് സ്ിതി സംജോതമോകു
മമന്നും വിലയിരുത്മ്ട്. �വരണമറ ഗനരിടത് മതര 
മഞെടുക്കോമത സംസ്ോന നിയമസഭ മതരഞെടു 
ക്കുന് ര്രീതി അവലംബിക്കോമമന് വോദ�തിയം മുഗന്ോടത് 
വച്ചു. എന്ോല് ഇത്രത്ില് മതരമഞെടുക്കമ്ടോല് 
തങ്ങമള മതരമഞെടുത് രോഷ്ട്രീയ പോരടി/പോരടിൈളുമെ 
കൈയിമല ചട്ൈമോയി �വരണര മോറുമമന് എതിരവോ
ദ�തിയം ഉയരന്നുവന്നു.
 രോഷ്ടത്ിമറെ ആസൂത്രിത ഉന്മനത്ിനത് ഗൈന്ദ്ര 
നിരഗദേശങ്ങള അത്യന്ോഗപക്ഷിതമോമണന് നി�മനം 
ശക്ിമ്ടുൈയം രോഷ്ടപതിയമെ ആജ്ഞയനുസരിച്ത് 
ഗൈന്ദ്ര തോല്പര്യങ്ങള സംസ്ോനങ്ങളില് പ്രോവരത്ി
ൈമോക്കോന് പ്രോപ്തിയള്ള ആളോവണം �വരണര എന് 
വോദ�തി ശക്മോവൈയം മചയ്തഗതോമെ �വണ്മമ 
റെിമറെ ഭദ്തയ്ക്കും പ്രവരത്നക്ഷമതക്കും അഗതോമെോ്ം 
മന്തിസഭയം �വരണറുമോയള്ള ഉറച് ബന്ത്ിനും 
ൈഗന്ിയന് മോതൃൈ സ്്രീൈരിക്കുന്തത് ഉചിതമോ
യിരിക്കുമമന്ത് ഭരണഘെനോ നിരമോണസഭയില് 
അഭിപ്രോയമുണ്ടോയി. അങ്ങമന �വരണര ജനറല് 
�വരണമറ നിയമിക്കുന് ൈഗന്ിയന് ഭരണഘെനോ 
ര്രീതി ഇന്്യയിലം അവലംബിക്കോന് ത്രീരുമോനിച്ചു. ഭരണ
ഘെനോപരമോയി സംസ്ോന തലവനോയി പ്രവരത്ി 
ക്കോന് ൈഴിവം സംസ്ോന രോഷ്ട്രീയത്ിമല പ്രശത് നങ്ങള 
പരിഹരിക്കോനും മന്തിസഭയ്കത് ശരിയോയ നിരഗദേശം 
നല്ൈോനും പ്രോപ്തിയള്ള ഒരോള �വരണര സ്ോന 
ഗത്ക്കത് നിയമിക്കമ്ടുന്തിഗലക്കത് ചരച്ൈള വഴിവച്ചു.  
�വരണറോയി നിയമിക്കമ്ടുന് വ്യക്ി ആ സംസ്ോ 
നത്ത് ജനിച്ത് വളരന് ആളോയിരിക്കരുമതന്നും 
അഗദേഹം ആ സംസ്ോനമത് രോഷ്ട്രീയ വെംവലിയില് 
ഉളമ്െോത് വ്യക്ിയോയിരിക്കണമമന്നുമുള്ള  
നിരഗദേശങ്ങളും അം�്രീൈരിക്കമ്ട്. ഇങ്ങമനയോണത് 
�വരണമറ രോഷ്ടപതി നിയമിക്കുന് നിലവിമല ര്രീതി 
ആരംഭിച്തത്.

തയ്ോറോക്കിയതത് : 
രാഖി. പക.വി്.

പെക്ഷന് ഓഫീെര്
(തുടരും.....)
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ഗതോമസത് സ്ിത്ത് വോറന് ഗഹറ്ിങത് വില്യം മബറെിൈത്
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അട്ടപ്ാടിയിപല മാതൃശിശു മരണങ്ങളില്  
െമഗ്രമായ െഠനം നടത്ണം

െട്ടികോതി െട്ടികവര്ഗ്ഗ ജക്ഷമം െംബന്ിച്ച െമിതി

പോലക്കോെത് ജില്ലയിമല അട്ോെി ഗമഖലയില് 
ശിശുമരണങ്ങളുമോയി ബന്മ്ട സ്ിതി 

�തിൈള ഗനരിടത് മനസ്ിലോക്കുന്തിനോയി ഒ.ആര.ഗൈളു  
എം.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷനോയ പടിൈജോതി പടിൈവരഗ
ഗക്ഷമം സംബന്ിച് സമിതി (2021-23) 2021 ്ിസംബര 
21 നത് അട്ോെിയിമല മതഗക്കപുതൂര ഗൈോളനി,  വെഗൈോ
ടത്റ ഗൈോളനി, ഗൈോടത്റ ക്ബല് സത് മപ്്യോലിറ്റി 
ആശുപത്രി എന്ിവിെങ്ങള സന്രശിക്കുൈയം അ�ളി 
ൈില ആ്ിഗറ്റോറിയത്ില് ഇതത് സംബന്ിച്ത് ഉഗദ്യോ�സ്
രുമോയി ഗയോ�ം ഗചരുൈയം മചയത്തു. സന്രശനം, ചരച് 
എന്ിവയിലൂമെ നെത്ിയ വിവരഗശഖരണത്ിമറെ  
അെിസ്ോനത്ില് എത്ിഗച്രന് നി�മനങ്ങളും 
ശിപോരശൈളും ഉളമ്ടുത്ിയ സമിതിയമെ ഒന്ോമതത് 
റിഗ്ോരടത് 2022 മോരച്ത് 15 നത് നിയമസഭയില് സമര്ിച്ചു. 
അട്ോെി ഗമഖലയമെ സമഗ് ഉന്മനത്ിനുതകുന് 
നിരവധി ശിപോരശൈള അെങ്ങിയതോണത് റിഗ്ോരടത്.
 അട്ോെി ഗമഖലയിമല ആദിവോസി �രഭി
ണിൈളുമെയം കുടിൈളുമെയം ആഗരോ�്യസംരക്ഷണ 
ത്ിനും ഗപോ്ൈോഹോരക്കുറവത് പരിഹരിക്കുന്തിനു 
മോയി �വണ്മമറെത് നിരവധി പദ്ധതിൈള ആവി്ത് ൈ 
രിച്ത് നെ്ിലോക്കിമയങ്ിലം മോതൃശിശു മരണങ്ങള 
കൂടുതലോയി സംഭവിക്കുന്തിമറെ ൈോരണം എന്ോ 
മണന്തത് സംബന്ിച്ത് സമഗ്പഠനം നെത്ണ
മമന്ത് സമിതി നിരഗദേശിച്ചു. ചിൈിത്സോ ധനസഹോയ 
�ണ്ടുൈള ഉഗദ്യോ�സ്ര യഥോസമയം വിതരണം മചയ് 
ണമമന്നും അതിനു തയ്ോറോൈോത് ഉഗദ്യോ�സ്രമക്ക
തിമര അച്െക്ക നെപെി സ്്രീൈരിക്കണമമന്നും സമിതി 
ശിപോരശ മചയത്തു.
 മപണ്കുടിൈളുമെ ആഗരോ�്യ പരിരക്ഷയില്  
ഗവണ്ടത്ര ശ്ദ്ധ പതി്ിക്കണമമന്ത് നിരഗദേശിച്  
സമിതി ഗൈോളനിയിമല അരിവോള ഗരോ�ിൈളക്കത്  
അെിയന്ിരമോയി ചിൈിത്സോ ധനസഹോയം അനുവദി 
ക്കണമമന്നും കുെിമവള്ള പ്രശത് നം ശോശ്തമോയി പരി 

ഹരിക്കണമമന്നും ആവശ്യമ്ട്. ഗൈോടത്റ ക്ബല് 
സത് മപ്്യോലിറ്റി ആശുപത്രിയില് ശിശുവിഭോ�ത്ിലം 
ക�നഗക്കോളജി വിഭോ�ത്ിലം സ്രീനിയര ഗ്ോക്ടരമോ
രുമെയം ആശുപത്രി ജ്രീവനക്കോരുമെയം ഗസവനവം 
അെിയന്ിര ചിൈിത്സോ സംവിധോനങ്ങളുമെ ലഭ്യതയം 
ഉറ്ോക്കണമമന്ത് നിരഗദേശിച് സമിതി, ഗരോ�ിൈമള 
യഥോസമയം ആശുപത്രിയില് എത്ിക്കുന്തിനോയി 
പ്രോഗദശിൈ തലത്ില് ആംബുലന്സുൈള ഉളമ്മെ
യള്ള ക്രമ്രീൈരണങ്ങള ഒരുക്കണമമന്നും ശിപോരശ 
മചയത്തു.
 പ്രഭോതഭക്ഷണ വിതരണം കഹസത് കൂള, 
ഹയരമസക്കറെറി വിഭോ�ത്ില് കൂെി വ്യോപി്ിക്കണം,  
വിവിധ ൈോരണങ്ങളോല് വിദൂര സ്ലങ്ങളില് ഗപോയി 
പഠിക്കോന് വിമുഖത ൈോണിക്കുൈയം പഠനം അവസോനി
്ിക്കുൈയം മചയ്യുന് കുടിൈളക്കത് ഗബോധവല്ക്കരണം 
നല്ൈണം, നിലവിലള്ള ഗപോറ്ത് മമ്ിൈത് സംവിധോനം 
പരമോവധി പ്രഗയോജനമ്ടുത്ി സത് കൂളുൈളില് നിന്നുള്ള 
മൈോഴിഞ്ഞുഗപോക്കത് തെയണം, ആദിവോസി ഊരുൈളിമല 
വ്യോജമദ്യ വിതരണവം ലഹരി ഉപഗയോ�വം ൈരശന 
മോയി തെയന്തിനോയി ഗബോധവല്ക്കരണം നെ 
ത്ണം, ലഹരിക്കത് അെിമമ്ടവമര ്്രീ-അ്ിക്ഷന് 
മസറെറുൈളില് എത്ിച്ത് ചിൈിത്സ നല്കുന്തിനത് 
നെപെി സ്്രീൈരിക്കണം. അട്ോെിയില് ഒരു ഗറഞത് 
ഓ�്രീസത് കൂെി ആരംഭിക്കണം, ഗപോൈത് ഗസോ ഗൈസുൈള 
�ണ്യമോയി വരദ്ധിക്കുന് സോഹചര്യം ൈണക്കിമലടു
ത്ത് ഗൈോളനിൈളില് കുടിൈളക്കും മുതിരന്വരക്കുമിെ
യില് ജോഗ്തഗബോധവല്ക്കരണം നെത്ണം, ഓഗരോ 
ഗൈോളനിക്കും ഒരു മപോതു ൈളിസ്ലം ഉണ്ടോക്കുന്തിനു
ള്ള സൗൈര്യങ്ങള മചയ്ണം, സ്ന്മോയി ഭൂമിയില്ലോത്
വരക്കത് ഭൂമി ൈമണ്ടത്ി നല്ൈണം ആദിവോസി ഊരു
ൈളിഗലക്കുള്ള കുെിഗയറ്റവം ൈഗയ്റ്റവം തെയന്തിനത് 
ശക്മോയ നെപെി സ്്രീൈരിക്കണം,  പരമ്പരോ�ത കൃ്ി 
ര്രീതിമയ പുനരുജ്രീവി്ിക്കണം തുെങ്ങിയ നിരവധി 
ശിപോരശൈളും സമിതി നല്ൈിയിട്ണ്ടത്.

 പോരമ്പര്യ കൃ്ിയമെ വിൈസനവം വരുമോ 
നവമോയി ബന്മ്ടുത്ിയള്ള പദ്ധതിൈള ൈോര്യക്ഷ
മമോയി ആസൂത്രണം മചയ്ണമമന്നും വിള കവവി
ധ്യവല്ക്കരണത്ിലൂമെയം ഉല്്ന് സംസത് ൈരണ 
വിപണി ൈമണ്ടത്തുന്തിലൂമെയം വരുമോനം ഉറ്ോക്ക
ണമമന്നും പരമ്പരോ�ത മതോഴിലൈള കൂെി മതോഴിലറ്ത് 
പദ്ധതിയില് ഉളമ്ടുത്ി ഇരുന്നൂറത് മതോഴില് ദിനങ്ങള 
ഉറ്ത് വരുത്ണമമന്നും ഗറ്ന് ൈോര്ത്, കവദ്യുതി 
എന്ിവ എല്ലോവരക്കും ലഭിക്കുന്തിനുള്ള നെപെി ത്രിത
മ്ടുത്ണമമന്നും ഗൈോളനിൈളിഗലക്കത് യോത്രോസൗൈര്യം 
ഒരുക്കണമമന്നും നിരഗദേശിച് സമിതി അട്ോെിയിമല 
വിവിധ വകുപ്പുൈളിമല പ്രവരത്നങ്ങള ഏഗൈോപി്ിച്ത് 
ൈോര്യക്ഷമമോയി മുഗന്ോടത് മൈോണ്ടുഗപോകുന്തിനോയി 
അ�ളി ഗൈന്ദ്ര്രീൈരിച്ത് ഓ�്രീസത് സ്ോപിക്കണമമന്നും 
പ്രഗത്യൈ ഗനോ്ല് ഓ�്രീസമറ നിയമിക്കണമമന്നും 
ശിപോരശ മചയ്തിട്ണ്ടത്. ഒ.ആര.ഗൈളു അദ്ധ്യക്ഷനോയ 
സമിതിയില്, സോമോജിൈരോയ ഒ.എസത്. അംബിൈ, 
എ.പി. അനില് കുമോര, ഐ.സി. ബോലകൃഷ്ണന്, എന്.എ
.മനല്ലിക്കുന്ത്, എ.രോജു, വി.ശശി, പി.വി. ശ്്രീനിജിന്, 
പി.പി.സുഗമോദത്, വി.ആര. സുനില്കുമോര, ൈെൈംപള്ളി 
സുഗരന്ദ്രന് എന്ിവര അം�ങ്ങളോണത്.

ഗൈരള നിയമസഭയില് പടിൈജോതി പടിൈ 
വരഗ ഗക്ഷമം സംബന്ിച് സമിതിയമെ 
അദ്ധ്യക്ഷനോയ ഒ.ആര.ഗൈളു പതിനോലോം 
ഗൈരള നിയമസഭയിലം പതിനഞോം ഗൈരള 
നിയമസഭയിലം മോനന്വോെി നിഗയോജൈ 
മണ്ഡലമത് പ്രതിനിധ്രീൈരിച്ത്  നിയമസഭോം
�മോയി.  സി.പി.ഐ (എം) പ്രതിനിധിയോയ 
ഇഗദേഹം മോനന്വോെി ഗ്ോക്കത് പഞോയത്ത് 
അം�മോയം, തിരുമനല്ലി ഗ്ോമപഞോ 
യത്ത് പ്രസി്റെോയം പ്രവരത്ിച്ിട്ണ്ടത്.

നിയമേഭകാ ലലബ്�ിയുപട നൂ�കാം വകാര്ഷികം 
ജില്ലകള് സകന്ദരീകരിച്ച്ക �രി�കാടി േംഘടിപ്ിച്ചു

നിയമസഭോ കലബ്റിയമെ നൂറോം വോര്ിൈ
ഗത്ോെനുബന്ിച്ത് ജില്ലൈള ഗൈന്ദ്ര്രീൈരിച്ചുള്ള 

പരിപോെി 2022 മമയത് 6 നത്, ആലപ്പുഴ മറയത്ബോന് 
ആ്ിഗറ്റോറിയത്ില് സംഘെി്ിച്ചു. പരിപോെിയമെ 
ഉദത്ഘോെനം നിയമസഭോ സ്്രീക്കര എം. ബി. രോഗജ്ത് 
നിരവ്വഹിച്ചു. പരിപോെിഗയോെനുബന്ിച്ത് നിയമസഭോം
�ങ്ങള രചിച് പുസ്തൈങ്ങള, ഗൈരള നിയമസഭയമെ 
തുെക്കം മുതല് നോളിതുവമരയള്ള �വരണരമോര, 
മുഖ്യമന്തിമോര, സ്്രീക്കരമോര, മ്പയൂടി സ്്രീക്കരമോര, 
പ്രതിപക്ഷ ഗനതോക്കള, ഓഗരോ നിയമസഭയമെയം 
അം�ങ്ങളുമെ ഗ്രൂ്ത് ഗ�ോഗടോ എന്ിവയമെ പ്രദരശനം 
ശ്ഗദ്ധയമോയി. പുസ്തൈ പ്രദരശനം നിയമസഭോ 
കലബ്റി അ്ത് കവസറി ൈമിറ്റി മചയരമോന് 
ഗതോമസത് മൈ. ഗതോമസത് എം.എല്.എ ഉദത്ഘോെനം 
മചയത്തു. നിയമസഭോ കലബ്റിമയ സംബന്ിച് ഒരു 
ലഘു വ്രീ്ിഗയോ പ്രദരശനവം പരിപോെിയമെ ഭോ�മോയി 
നെന്നു. പരിപോെിയില് സോമോജിൈര, മുന്സോമോജിൈര, 
സോംസത് ൈോരിൈ പ്രവരത്ൈര, തഗദേശസ്യംഭരണസ്ോ
പന പ്രതിനിധിൈള, കലബ്റി ൈൗണ്സില് അം�ങ്ങള 
എന്ിവര പമങ്ടുത്തു.
 നിയമ നിരമോണത്ിനത് അം�ങ്ങമള സജ
മോക്കുന്തില് മുഖ്യപങ്ത് വഹിക്കുന് നിയമസഭോ കല 
ബ്റിയമെ പ്രഗയോജനം സോധോരണക്കോരിഗലക്കും  
എത്ിക്കുൈയോണത് കലബ്റിയമെ ശതോബ്ി വര് 

ത്ിമല പ്രവരത്നമമന്ത് പരി 
പോെി ഉദത്ഘോെനം മചയത്തുമൈോണ്ടത് 
സ്്രീക്കര എം.ബി.രോഗജ്ത് പറഞ്ഞു.  
നിയമനിരമോണത്ിനത് �ൗരവ 
ബുദ്ധിയം നി്ത്  ൈര്തയം  
പുലരത്തുന് സഭയോണത് ഗൈരള നിയ 
മസഭമയന്നും ഗൈോവി്ത് ൈോലത്ത്  
രോജ്യത്ത് ഏറ്റവം കൂടുതല് ദിവ 
സങ്ങള സഗമളനം ഗചരന്തത്  
ഗൈരള നിയമസഭയോമണന്നും 
പോരലമമറെത് സഗമളനം ഗചരന്തി
ഗനക്കോള അധിൈദിവസം ഗൈരള 
നിയമസഭ സഗമളനം ഗചരന്ിരു
ന്നുമവന്നും സ്്രീക്കര പറഞ്ഞു. 2021 
ഒഗക്ടോബര, നവംബര മോസങ്ങളില് 
24 ദിവസം നിയമനിരമോണത്ിനോ
യി ഗൈരള നിയമസഭ ഗചരന്ത് എണ്ോയിരത്ിഗലമറ 
ഗഭദ�തിൈള ചരച് മചയ്തത് 34 ബില്ൈള പോസ്ോക്കിയതും 
സ്്രീക്കര അനുസ്രിച്ചു. നിയമസഭോം�ങ്ങഗളോമെോ്ം 
സംസ്ോനമത് എല്ലോ വിജ്ഞോനകുതുൈിൈളക്കും 
പ്രഗയോജനമോൈത്ക്ക ര്രീതിയില് നിയമസഭോ 
കലബ്റിയിമല ്ിജികറ്റഗസ്ന് നെപെിൈള  
പുഗരോ�മിക്കുൈയോമണന്നും നിയമസഭോ കലബ്റിയമെ 
നൂറോം വോര്ിൈഗവളയില് ബൗദ്ധിൈ സംവോദങ്ങളും 
അന്ോരോഷ്ട പുസ്തഗൈോത്സവം സംഘെി്ിക്കുമമന്നും 

സ്്രീക്കര അറിയിച്ചു. സ്ോതന്ത്യത്ിമറെ  
അമൃതത് മഗഹോത്സവത്ിമറെ ഭോ�മോയി 
രോജ്യമത് നിയമനിരമോണ സഭ 
ൈളിമല വനിതോ ജനപ്രതിനിധിൈമള 
പമങ്ടു്ിച്ചുമൈോണ്ടത് 2022 മമയത് 26,27 
ത്രീയതിൈളില് ഗദശ്രീയ ഗൈോണ്� 
റന്സത് സംഘെി്ിക്കുന്നുമണ്ടന്നും 
ഇന്്യന് ഭരണഘെനോനിരമോണ സഭ 
യമെ നെപെിക്രമം മലയോളത്ിഗലക്കത് 
പരിഭോ്മ്ടുത്തുന് ഗജോലിൈളക്കത്  
തുെക്കമോമയന്നും സ്്രീക്കര അറിയിച്ചു. 
എച്ത്.സലോം എം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച് ചെങ്ങില് എ.എം. ആരി�ത്,  
എം.പി. മുഖ്യപ്രഭോ്ണം നെത്ി. സോമോ 
ജിൈരോയ എം.എസത്. അരുണ്കുമോര, 

ദല്രീമ, യ.പ്രതിഭ എന്ിവരും വയലോര ശരതത്ചന്ദ്ര 
വരമയം ആശംസൈളര്ിച്ത് സംസോരിച്ചു. ഗയോ� 
ത്ില് മൈ.ജി.രോഗജശ്രി (ആലപ്പുഴ ജില്ലോ പഞോ 
യത്ത് പ്രസി്റെത് ) സൗമ്യോരോജത് (മുനിസി്ല് 
മചയരഗപഴത് സണ്, ആലപ്പുഴ ന�രസഭ) എന്ിവരും 
പമങ്ടുത്തു. നിയമസഭോ കലബ്റി അ്ത് കവസറി 
ൈമിറ്റി മചയരമോന് ഗതോമസത് മൈ. ഗതോമസത്, എം.എല്.എ  
സ്ോ�തം ആശംസിച് ചെങ്ങില് നിയമസഭോ മസക്രടറി 
എസത്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് നോയര കൃതജ്ഞത ഗരഖമ്ടുത്ി 
മുന് നിയമസഭോം�ങ്ങളോയ പി.മജ.ഫ്ോന്സിസത്, 
എ.എ. ഷുക്കൂര, പി.എം.മോത്യു, മൈ.സി.രോജഗ�ോപോലന് 
എന്ിവമര സ്്രീക്കര മപോന്ോെയണിയിച്ോദരിച്ചു. 
 തുെരന്ത് 'ഗൈരളം- സോമൂഹ്യ പരിവരത്ന 
ത്ിമറെ അക്ഷര വഴിൈള' എന് വി്യത്ില് മസമി 
നോര സംഘെി്ിച്ചു. പ്രഗമോദത് നോരോയണ് എം.എല്.എ 
ഗമോ്ഗററ്ററോയ മസമിനോറില് മൈ.വി.ഗമോഹന്കുമോര 
വി്യം അവതരി്ിച്ത് സംസോരിച്ചു. പ്രശസ്ത സോഹി
ത്യൈോരമേോരോയ മബന്യോമിന്, കുര്രീപ്പുഴ ശ്്രീകുമോര, 
ആലപ്പുഴ ജില്ലോ ൈൗണ്സില് മസക്രടറി റ്റി. തിലൈത് 
രോജത്, നിയമസഭോ കലബ്റി ച്രീ�ത് കലഗബ്റിയന് 
ജി.ഗമരില്രീല എന്ിവര മസമിനോറില് പമങ്ടുത്തു. 
അമ്പലപ്പുഴ സുഗര്ത് വരമ സി.ആറും സംഘവം അവ
തരി്ിച് ഓടന്തുളളല് പരിപോെിഗയോെനുബന്ിച്ത് 
സംഘെി്ിച്ിരുന്നു.

ഒ.ആര്. ജകളു, എയം.എല്.എ. 
പെയര്മാന്  
പടിൈജോതി പടിൈവരഗ ഗക്ഷമം 
സംബന്ിച് സമിതി
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ബ്ിട്രീ്ത് ഭരണത്ിന് ൈ്രീഴിലോയിരുന്ഗ്ോള 
ഇംപ്രീരിയല് മലജിഗസറ്റ്രീവത് ൈൗണ്സിലോ     

യിരുന്നു ഇന്്യയമെ നിയമനിരമോണ സഭ. 1861 മല 
ഇന്്യന് ൈൗണ്സില്സത് ആക്ടത് മുഗഖനയോണത് അതത് 
രൂപ്രീകൃതമോയതത്. 1947 ല് ഇന്്യ ബ്ിട്രീ്ത് ഭരണത്ില് 
നിന്ത് സ്തന്തമോയഗതോമെ ഇംപ്രീരിയല് മലജിഗസറ്റ്രീവത് 
ൈൗണ്സില് റദേോക്കമ്ട്. സ്ോതന്ത്യപ്രോപ്തിക്കത് മുന്പത് 
തമന് ഭരണഘെന തയ്ോറോക്കുന്തിനോയി ഗൈോണ്റ്ി
റ്റ്യുവറെത് അസം്ി രൂപ്രീൈരിച്ിരുന്നു. സ്തന്തഭോരതത്ി
മറെ ആദ്യ നിയമനിരമോണ സഭയോയം ഇതത് വരത്ിച്ചു. 
ഇന്്യ റി്്ിക്കോയഗതോമെ 1950 ജനുവരി 26 നത് 
ഭരണഘെന നിലവില് വന്നു. ഭരണഘെന പ്രൈോരമുള്ള 
ആദ്യ മപോതുമതരമഞെടു്ത് 1951 ഒൈത് ഗെോബര 25 
മുതല് 1952 മ�ബ്രുവരി 21 വമരയോണത് നെത്ിയതത്. 
അതുവമര ഗൈോണ്റ്ിറ്റ്യുവറെത് അസം്ി ഇെക്കോല 
പോരലമമറെോയി തുെരന്നു. 1952 ല് പോരലമമറെിമറെ 
ഇരു സഭൈളും നിലവില് വന്നു.
 സ്തന്ത  ഭോരതത്ിമല �ലപ്രദമോയ പോരല 
മമറെറി ഭരണ സംവിധോനം രൂപമ്ടുത്തുന്തിനത്  
ചുക്കോന് പിെിച്തത് ൈോശ്്രീര സ്ഗദശിൈളോയ മഗഹ 
ശ്രനോഥത് ൈൗള, ശ്യോംലോല് ശൈത്ധര എന്്രീ ഓ�്രീ 
സരമോരോയിരുന്നു. വിവിധ രോജ്യങ്ങളുമെ ഭരണഘെനൈ
ളുമെയം അവയമെ ചരിത്രവം സംബന്ിച്ചും പോരലമമറെത് 
നെപെിക്രമങ്ങളും നിരവ്വഹണര്രീതിൈളും സംബന്ിച്ചും 
ആഴത്ില് അറിവത് ഗനെിയ വ്യക്ിയോയിരുന്നു 
എം.എന്. ൈൗള. അഗദേഹം 1901 മസപത്റ്റംബര 16 നത്  
ശ്്രീന�റില് ജനിച്ചു.  ലണ്ടന് സത് കൂള ഓ�ത് ഇക്കഗണോ
മിൈത് സിലം ഗൈംബ്ി്ത്ജത് യൂണിഗവഴത് സിറ്റിയിലം പഠനം 
നെത്ിയിട്ള്ള എം.എന്. ൈൗള 1927 മുതല് 1937 വമര 
അലഹബോദത് കഹഗക്കോെതിയില് അഭിഭോ്ൈനോയി 
പ്രോക്ട്രീസത് മചയ്തിട്ണ്ടത്.
 സ്ോതന്ത്യലബത്ധിക്കത് മുമ്പത് നിലനിന്ിരുന് 
മസന്്ല് അസം്ിയമെ ആദ്യ പ്രസി്റെോയ 
വിത്ല് ഭോയത് പഗടല്, മലജിഗസച്ര മസക്രഗടറിയറ്റത്  
�വണ്മമറെിഗനോെല്ല, മറിച്ത് അതിമറെ അധ്യക്ഷഗനോ
െോണത് ഉത്രവോദമ്ടിരിക്കുന്തത് എന്ത് ഉറ്ിച്ചു. 
ആ സംവിധോനമത് അസം്ി ്ി്ോരടത് മമറെത് 
എന്ോയിരുന്നു നോമൈരണം മചയ്തിരുന്തത്. 1937 ല്  
അലഹബോദത് കഹഗക്കോെതിയില് റ്ോന്്ിം�ത് 
ൈൗണ്സില് പദവിയില് പരി�ണിക്കോനിരിക്കഗവ,  
എം.എന്. ൈൗള അസം്ി ്ി്ോരടത് മമറെില് സ്്രീക്ക 
റുമെ ൈ്രീഴില് മ്പയൂടി മസക്രടറിയോയി നിയമിതനോയി. 
ഉഗദ്യോ�ക്കയറ്റത്ിലൂമെ പല പ്രധോന പദവിൈള 
വഹിച്തിനുഗശ്ം 1947-50 ൈോലഘടത്ില്  
ഗൈോണ്റ്ിറ്റ്യുയവറെത് അസം്ിയമെ മസക്രടറി ആയി. 
ആ ഘടത്ില് ഭരണഘെനയില് ഉളമ്ടുത്തുന്തി
നോയി പോരലമമറെത് സംബന്ിയോയ പല വ്യവസ്ൈളും 
രൂപമ്ടുത്ി നല്കുന്തിനത് അഗദേഹത്ിനത് സോധിച്ചു. 
ഗലോൈത് സഭയ്ക്കുഗവണ്ടി സ്തന്തവം ൈോര്യക്ഷമവമോയ 
ഒരു മസക്രഗടറിയറ്റത് രൂപ്രീൈരിക്കുന്തിനുഗവണ്ടിയള്ള 
ശ്മങ്ങളും അഗദേഹം നെത്ി. 1950-52 ൈോലയളവില് 
മപ്രോവി്ണല് പോരലമമറെിമറെ ഭരണവിഭോ�ത്ിമറെ 
അമരസ്ോനമത്ത്തുൈയം തുെരന്ത് 1952-1962 ൈോല
ഘടത്ില് ഒന്നും രണ്ടും ഗലോൈത് സഭൈളില് ഗലോൈത് സഭ 
മസക്രടറി പദവം മൂന്ോം ഗലോൈത് സഭയില് ഗലോൈത് സഭോ 

മസക്രടറി ജനറല് സ്ോനവം വഹിച്ചു. നിയമ 
നിരമോണ സഭൈളുമെ പ്രവരത്നര്രീതിൈള സംബ 
ന്ിച്ത് വളമര അറിവണ്ടോയിരുന് എം.എന്.  ൈൗളിനത് 
ആദ്യ ഗലോൈത് സഭോ സ്്രീക്കറോയിരുന് ജി.വി. മോവത് ലങ്ോറു
മോയി വി്യസംബന്മോയ കൂെിക്കോഴ്ചൈള നെത്തുവോന് 
സോധിച്ചു.  സ്ോതന്ത്യം ലഭിച്ത് ഒരു വര്ത്ിനുഗശ്ം 
ലണ്ടനില് നെന് ഗൈോമണ്മവല്ത്ത് പോരലമമറെറി 
ഗൈോണ്�റന്സില് അഗദേഹം മോവത് ലങ്മറ അനു�മിച്ചു.  
നിയമനിരമോണസഭൈളുമെ പ്രവരത്നങ്ങള സംബ 
ന്ിച്ത് പഠിക്കുന്തിനുള്ള എല്ലോ അവസരങ്ങളും 
അഗദേഹം വിനിഗയോ�ിച്ചു.
 പോരലമമറെറി സംവിധോനം മമച്മ്ടുത്തു
ന്തിനുള്ള എം.എന്.ൈൗളിമറെ ശ്മങ്ങള ഗൈന്ദ്രതല 
ത്ില് മോത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്തോയിരുന്ില്ല.  
പുതുതോയി നിഗയോ�ിക്കമ്ടുന് സംസ്ോന നിയമസഭോ 
മസക്രടറിമോരക്കും നിയമസഭോ മസക്രഗടറിയറ്റിമല  
സ്രീനിയര ഉഗദ്യോ�സ്രക്കും പോരലമമറെറി സംവിധോനം 
ഗനരിടത് മനസ്ിലോക്കുന്തിനുള്ള ക്രമ്രീൈരണങ്ങള  
സജമോക്കുൈയം പോരലമമറെിമല മുതിരന് ഉഗദ്യോ 
�സ്മര സംസ്ോന നിയമസഭൈളിലയച്ത് ഹ്രസ്ൈോല 
പരിശ്രീലനം നല്കുൈയം മചയത്തു. സഭോദ്ധ്യക്ഷമേോരുമെ 
ഗദശ്രീയ ഗൈോണ്�റന്സുൈളുമെ നെത്ി്ിലം എം.എന്.
ൈൗള പ്രധോന പങ്ത് വഹിച്ചു.
 വിഗദശ പോരലമമന്റുൈളുമോയി ബന്മ്ട  
ഗൈോണ്�റന്സുൈളില് എം.എന്.ൈൗള പമങ്ടു 
ത്ിരുന്നു. ഇറെരപോരലമമറെറി യൂണിയനിലം 
ഗൈോമണ്മവല്ത്ത് പോരലമമറെറി അഗസോസിഗയ് 
നിലം അ�ിലിഗയറ്റത് മചയ്തിരുന് ഇന്്യന് പോരലമമറെറി 
ഗ്രൂ്ിമറെ മസക്രടറിയോയി എം.എന്.ൈൗള പ്രവരത്ി
ച്ിട്ണ്ടത്. പോരലമമറെറി സംവിധോനത്ില് മലജിഗസ 
ച്ര മസക്രഗടറിയറ്റിനത് എൈത് സിൈയൂട്രീവിമന അഗപ 
ക്ഷിച്ത് എത്രമോത്രം സ്തന്തപദവി ആൈോമമന്ത്  
പഠനം നെത്തുൈയം വളമര വിശദമോയ റിഗ്ോരടത് 
സമര്ിക്കുൈയം മചയത്തു.  വിവിധ വിഗദശരോജ്യങ്ങ
ളിമല പോരലമമന്റുൈളുമെ നെപെിക്രമങ്ങള എപ്രൈോരം 
ഗലോൈത് സഭ നെപെിക്രമങ്ങളില് ഉളമ്ടുത്ോമമന്ത് 
വിശൈലനം മചയ്യുൈയം അതു സംബന്ിച് റിഗ്ോരട് 
ൈള നല്കുൈയം അവ പ്രോഗയോ�ിൈതലത്ില് 
മൈോണ്ടുവരിൈയം മചയത്തു. 17 വര്ം മസക്രടറി 
യോയി ഗസവനമനുഷ്ഠിച് എം.എന്.ൈൗള 1964 ആ�റ്ത് 
31 നത് ഗസവനത്ില് നിന്ത് വിരമിച്ചു. 1964 മസപത്റ്റംബര 
1 നത് ഗൈന്ദ്ര ധനമന്തോലയം അഗദേഹമത് പ്ിൈത് 
്റ്ിയോയി നിയമിച്ചു. 1966 ലം 1970 ലം രോജ്യസഭയില് 
ഗനോമിഗനറ്റ്ത് അം�മോയി.  1973 ല് ഇന്റ്ിറ്റയൂടത് ഓ�ത് 
ഗൈോണ്റ്ിറ്റ്യു്ന് ആറെത് പോരലമമറെറി റ്്്രീസിമറെ 
്യറക്ടര ജനറല് പദവി വഹിച്ചു. പോരലമമറെറി 
സംബന്ിയോയ വി്യങ്ങളില് അഗനൈം ഗ്ന്ഥങ്ങള 
അഗദേഹം രചിച്ിട്ണ്ടത്.  1926-37 ൈോലഘടത്ില് അല 
ഹബോദത് ലോ ഗജണല് എന് പ്രശസ്തമോയ പ്രസിദ്ധ്രീൈ
രണത്ിമറെ  എ്ിറ്റര ആയിരുന്നു. ഗജണല് ഓ�ത് 
പോരലമമറെറി ഇന്�രഗമ്ന്സത് എന് പ്രസിദ്ധ്രീൈര
ണത്ിമറെ സ്ോപൈ എ്ിറ്റര ആയിരുന്നു.
 എസത്. എല് ശൈത്ധറുമെ ഗലോൈത് സഭോ ഭരണ 
രം�ഗത്ക്കുള്ള യോത്ര പോരലമമറെറി അ�ഗയഴത് സത് 
എന് പുതിയ ്ി്ോരടത് മമറെിമറെ രൂപ്രീൈരണഗത്ോമെ 

ആരംഭിച്ചു.  1949ല് അഗദേഹം അതിമറെ ആദ്യ മസക്ര
ടറിയോയി. 1950-ല്  ഗലോൈത് സഭോ മസക്രഗടറിയറ്റില് 
മ്പയൂടി മസക്രടറിയോയി ഉഗദ്യോ�ത്ില് പ്രഗവശിച്ചു.  
അതിനുഗശ്ം എം.എന്. ൈൗളിമറെ പോത പിന്തുെരന്ത് 
1964 - 1977  ൈോലയളവില് മൂന്നു മുതല് അഞത് വമര 
ഗലോൈത് സഭൈളില് മസക്രടറി ജനറല് പദവി വഹിച്ചു.   
ഭരണഘെന, പോരലമമറെറി പ്രവരത്നങ്ങള എന്ിവ 
സംബന്ിച്ത് അ�ോധമോയ അറിവള്ള വ്യക്ിയോയി
രുന്നു ശൈത്ധര.  പോരലമമറെറി മ്ലിഗ�്നുമോയി 
ബന്മ്ടത് ധോരോളം വിഗദശ ബന്ങ്ങള ഉണ്ടോയി
രുന്തിനോല് അന്ോരോഷ്ടതലത്ില് പോരലമമറെറി 
വൃത്ത്ില് അഗദേഹം ചിരപരിചിതനോയ വ്യക്ിയോ
യിരുന്നു. പോരലമമറെിമറെ ൈോര്യനിരവ്വഹണത്ില് 
ശ്ഗദ്ധയമോയ പല സംഭോവനൈളും  അഗദേഹത്ിഗറെ
തോയിട്ണ്ടത്.  ഗലോൈത് സഭയമെ പ്രവരത്നങ്ങള ൈോര്യ
ക്ഷമമോക്കുന്തിനത് പോരലമമറെറി നെപെിക്രമങ്ങളില് 
പുത്ന് ര്രീതിൈള ആവി്ത് ൈരിക്കുന്തിനും നിലവില
ണ്ടോയിരുന്വ ൈോലോനുവരത്ിയോയി പരി്ത് ൈരിക്കുന്
തിനും അഗദേഹം സുപ്രധോന പങ്ത് വഹിച്ിട്ണ്ടത്.  ആഗ�ോള 
തലത്ിമല പോരലമമറെത് മസക്രടറി ജനറല്മോരുമെ 
പ്രസി്റെോയി എസത്.എല്. ശൈത്ധര മതരമഞെടുക്കമ്
ടുൈയം 1982 വമര ആ പദവി നിരവ്വഹിക്കുയം മചയത്തു. 
2002 ഗമയത് 18നത് അഗദേഹം വിെവോങ്ങി. 2002 ജൂകല 
15നത് ഗലോൈത് സഭ ചരഗമോപചോരം നെത്ി.
 പോരലമമറെിമറെ ഇരുസഭൈളിലം വ്യത്യസ്ത 
മസക്രഗടറിയറ്റും ഉഗദ്യോ�സ്�ണവം ഉണ്ടോയിരി
ക്കുമമന്ത് ഭരണഘെന അനുഗച്ദം 98 വ്യവസ് 
മചയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസ്യ്കനുസൃതമോയി വ്യക്മോയ 
നെപെിക്രമങ്ങളും ഉത്രവോദിത്മുള്ള മസക്രഗടറി 
യറ്റത്  രൂപമ്ടുത്തുന്തില് ൈൗള, ശൈത്ധര എന്ിവര 
ശക്മോയ  അെിത്റപോൈി. 1952-ല് സ്തന്തഭോര
തത്ിമല ആദ്യ പോരലമമറെില് അനുവരത്ിച്ചു വന് 
ചടങ്ങള പ്രൈോരം സഭോസഗമളനം രോവിമല 10.45 നത്  
ആരംഭിക്കണമമന്നും സമയക്രമം സ്്രീക്കറുമെ നിരഗദേ
ശങ്ങളക്കത് വിഗധയമോയിരിക്കണമമന്നും വ്യവസ് 
മചയ്തിരുന്നു.  അതുഗപോമല മന്തിമോരക്കത് അനുവദിക്കമ്
ടിരിക്കുന് ദിവസം സഭയില് ഉത്രം നല്കുന്തിനോയി 
അം�ങ്ങളുമെ ഗചോദ്യങ്ങളക്കുള്ള ഗനോട്രീസത് 10 ദിവസ
ങ്ങളക്കത് മുമ്പത് മസക്രഗടറിയറ്റില് എത്ിക്കണമമന് 
വ്യവസ്യം നിലവിലണ്ടോയിരുന്നു. ൈൗള, ശൈത്ധര 
എന്ിവരക്കത് മറ്റത് പല ചടങ്ങളിലമമന്ഗപോമല ഈ നെ
പെിക്രമങ്ങള ഗലോൈത് സഭോ മസക്രഗടറിയറ്റില് നെ്ില് 
വരുത്തുന്തിനത് സംഘെിതശ്മം തമന് ഗവണ്ടി വന്നു.
      നെപെിക്രമങ്ങളിലം നിരവ്വഹണര്രീതിയിലം 
പോരലമമറെിമറെ പ്രവരത്നങ്ങള തെസ്ങ്ങളില്ലോമത 
മുഗന്ോടത് ഗപോകുന്നുമവന്ത് ൈൗള, ശൈത്ധര എന്ിവര 
ഉറപ്പുവരുത്ി. പോരലമമറെിമറെ ഇരുസഭൈളുമെ 
മോത്രമല്ല, ൈമിറ്റിൈളുമെയം സു�മവം ൈോര്യക്ഷമ
വമോയ നെത്ി്ിനത് ഗവണ്ടി സഹപ്രവരത്ൈരുമെ 
സഹോയഗത്ോമെ വ്യക്മോയ പുതിയ ചടങ്ങള  
നിരമിക്കുൈയം മുമ്പുണ്ടോയിരുന്വയ്കത് ആവശ്യമോയ 
ഗഭദ�തിൈള വരുത്തുൈയം മചയത്തു. മറ്റു സംസ്ോന
ങ്ങളിമലയം ഇതര രോജ്യങ്ങളിമലയം നിയമനിരമോ
ണസഭൈളക്കത് ഗവണ്ടി ചടങ്ങള രൂപ്രീൈരിക്കുന്തിനത് 
മോരഗദരശൈരോയി.
 ഔഗദ്യോ�ിൈ പദവി വഹിക്കുഗമ്പോള  
എം.എന്.ൈൗള, പോരലമമറെിമറെ വോരത്ൈളും 
വിഗശ്ങ്ങളും ഗൈോരത്ിണക്കി പുറത്ിറക്കിയ 
ഗജണല് ഓ�ത് പോരലമമറെറി ഇന്�രഗമ്ന്സത് എന് 
പ്രസിദ്ധ്രീൈരണത്ിമറെ ആദ്യപതി്ില്, അപ്രൈോരമുള്ള 
ഒരു പ്രസിദ്ധ്രീൈരണം പോരലമമറെിമന സംബന്ിക്കുന് 
വിവരങ്ങള പ്രചരി്ിക്കുന്തിനുള്ള ഒരു ഉപോധിയോയം 
മഹത്ോയ ആ സ്ോപനത്ിമറെ പ്രവരത്നമത് 
സംബന്ിക്കുന് ഉളക്കോഴ്ചൈള പങ്കുവയ്ക്കുന്തിനുള്ള 
ഒരു ഗവദിയോയം മോഗറണ്ടതിമറെ ആവശ്യൈതമയക്കു
റിച്ത് ൈൗള ആമുഖത്ില് എഴുതി.  ഉദോത്മോയ ഒരു 
പോരലമമറെറി ഓ�്രീസര വസ്തുനിഷ്ഠമോയം പക്ഷപോ
തരഹിതമോയം രോജ്യഗസവനത്ിനോയി ക്ഷമഗയോടും 
ആത്മോരതതഗയോടും പ്രവരത്ിക്കുന്യോള ആയിരി
ക്കണമമന്ത് ശൈത്ധറും അഭിപ്രോയമ്ട്.              
 ഔഗദ്യോ�ിൈ ഗസവനത്ില് നിന്ത് വിരമിച് 
തിനു ഗശ്ം രണ്ടുഗപരും പോരലമമറെിമല ഓണററി 
ഓ�്രീസരമോരോയി നിഗയോ�ിക്കമ്ട്. അവരുമെ 
ശ്മ�ലമോയി തയ്ോറോക്കി പ്രസിദ്ധ്രീൈരിക്കമ്ട 'ൈൗള 
ആറെത് ശൈത്ധര' എന്ത് വിളിഗ്രുള്ള 'പ്രോക്ട്രീസത് ആറെത് 
മപ്രോസ്രീ്ിയര ഓ�ത് പോരലമമറെത് 'എന് ഗ്ന്ഥം നിയ
മനിരമോണ സഭൈളുമെ നെപെിക്രമവം ൈോര്യനിരവ്വ
ഹണം സംബന്ിച്  വി്യങ്ങളില് റ�റന്സിനുള്ള 
ഏറ്റവം മിൈച് ഗ്ന്ഥമോണത്. നിരന്രം പരി്ത് ൈരിച്ചു
മൈോണ്ടിരിക്കുന് ഈ ഗ്ന്ഥം രോജ്യമത് എല്ലോ നിയമ
നിരമോണ സഭൈളുമെയം ഗചംബറില് മുഖ്യസ്ോനത്ത് 
സൂക്ഷിച്ിരിക്കുന്നു.
 ഈ പുസ്തൈത്ിമറെ ചുവെത് പിെിച്ത് ഗൈരള നിയമ 
സഭയം നെപെിക്രമവം ൈ്രീഴത് വഴക്കങ്ങളും സംബന്ിച് 
റ�റന്സത് ഗ്ന്ഥത്ിമറെ രണ്ടത് പതിപ്പുൈള പ്രസിദ്ധ്രീ
ൈരിച്ിട്ണ്ടത്.

�കാര്ലപമറെിപറെ 
ഇരുേഭകളിലും വ്യത്യസ്ത 
പേക്സട�ിയറ്റും 
ഉസദ്യകാഗസ്ഗണവം 
ഉണ്കായിരിക്കുപമന്ന്ക 
ഭരണഘടന അനുസഛേദം 
98 വ്യവസ് പചയ്യുന്നു. ഈ 
വ്യവസ്യ്കക്നുസൃതമകായി 
വ്യക്മകായ നട�ടിക്മങ്ങളും 
ഉതേരവകാദിത്മുള്ള 
പേക്സട�ിയറ്റും 
രൂ�പപ്ടുത്തുന്നതില് കൗള്, 
ശക്കധര് എന്നിവര് ശക്മകായ  
അടിതേ��കാകി.

Fkv.-FÂ. iIv[À
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മതരമഞെടു്ത് ഗൈസത്

ഓര്മ്മകളുപടയം 
മറവികളുപടയം പുസ്തകം
െച്ചിദാനന്ദന്
ഗ്രീന് ബുക് െ് : തൃശ്ശൂര്, 2021.
O32, IwSAC R1
(ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്)

അക്ബര് കക്കട്ടില്
ജദശഭാവനയപട കഥാകാരന്       
എഡിറ്റര്:  ലെിത െംഗീത്്, 
മാതൃഭൂമി ബുക് െ് : ജകാഴിജക്കാട്, 2021.
O32, 3wAKB R1
(മലയാളത്ിപന്റ എഴുത്തുകാരന് അക്ബര് 
കക്കട്ടിലിപനക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മപുസ്തകം)

ആത്മകഥ
പക.വി.എം.
മാതൃഭൂമി ബുക് െ് : ജകാഴിജക്കാട്, 2021
O 32, 6wKVM R1
(വിഖ്ാത െണ്ിതനം ൊഹിത് 
നിപുണനമായ പക.വി.എം. എന്ന പക. 
വാസുജദവന് മൂസ്സതിപന്റ ആത്മകഥ.)

My Journey with Unborn 
Poems
(Anthology of English Poems)
Vithura V. Asok
Insight Publica : Kozhikode, 2021
O111, IASO R1
(This book is a collection of English 
poems.

െിന്നമുണ്ി
അംബികാസുതന് മാങ്ങാട്
മാതൃഭൂമി ബുക് െ്: ജകാഴിജക്കാട്, 2021.
O32, 3 AMB R1
(കഥാെമാഹാരം)

വണ്ിക്കാളകള്     
 മാധവിക്കട്ടി
മാതൃഭൂമി ബുക് െ്: ജകാഴിജക്കാട്, 2021.
O32, 3MAD R1
(ജനാവല്)

കൃഷ്ണ
അനിതാ നായര്
വിവരണം : സ്ിത മീനാക്ഷി
മാതൃഭൂമി ബുക് െ്: ജകാഴിജക്കാട്, 2021.
O111, 3ANI 32R 0 
(Chain of custody എന്ന ഇംഗ്ീഷ് 
ജനാവലിപന്റ മലയാള െരിഭാഷ. )

ബുധിനി       
ൊറാ ജോെഫ്
ഡി.െി. ബുക് െ്: ജകാട്ടയം, 2019.
O32, 3SAR Q9
 (ജനാവല്)

    

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  ദിവ്ം
യ.ആര്. അനന്തമൂര്ത്ി
വിവ. സുധാകരന്ാമന്തളി
മാതൃഭൂമി ബുക് െ്: ജകാഴിജക്കാട്, 2020.
O33,ANA 32R0
(ദിവ് എന്ന കന്നട ജനാവലിപന്റ മലയാള 
െരിഭാഷ.)

Policing Protest 
The Post-Democratic State and the 
Figure of Black Insurrection.
Paul A.Passavant 
Duke University Press : London, 2021
V7, 511(Z,193)R1
(This book deals with militarization of 
police in United States and neoliberal 
movements against it.)

The Anti-Capitalist 
Chronicles 
David Harvey 
Pluto Press : London, 2020
X:326 R0
(In this book the author introduces new 
ways of understanding the crisis of 
global capitalism and the struggles for a 
radical alternative.)

Eruma Paara
George K. George
Notion Press Media : Chennai, 2021
O32,3(Y5927)GEO 32R1
(This is a  simple story of a girl from 
the Mala Arayan tribal hills of Kerala.  
The novel also narrates the myths and 
folklores about the Mala Arayan hills 
around Erumapaaraa.)

എടോം ഗൈരള നിയമസഭയിഗലയ്കത് നെന് 
മതരമഞെടു്ില് മടോഗഞരി നിഗയോജൈ 

മണ്ഡലത്ിമല ജനവിധി കഹഗക്കോെതി റദേോക്കി 
യതും സുപ്ര്രീംഗൈോെതിയമെ ഇെമപെലിലൂമെ പുനഃ
സ്ോപിച്തും ഗൈരളത്ിമല മതരമഞെടു്ത് ഗൈസത് 
ചരിത്രത്ിമല ഒരു ഏെോയി ഇെം പിെിച്ചു.
 1987 മോരച്ത് 23 നോയിരുന്നു എടോം 
ഗൈരള നിയമസഭയിഗലയ്ക്കുള്ള മതരമഞെടു്ത് 
നെത്ിയതത്. മടോഗഞരി  നിഗയോജൈമണ്ഡല
ത്ില് നിന്ത് മത്സരിച് മുസ്രീം ല്രീ�ിമല എം.മജ.
സക്കറിയ 25906 ഗവോട്ൈള ഗനെി വിജയിച്
ഗ്ോള മതോടടുമത്ത്ിയ സി.പി.ഐ.(എം) 
സ്ോനോരതി െി.എം.മുഹമദിനത് ലഭിച്തത് 24033 
ഗവോട്ൈള. എം.മജ.സക്കറിയ 1987 മോരച്ത് 28 നത്  
നിയമസഭോം�മോയി സത്യപ്രതിജ്ഞ മചയത്തു. 
എന്ോല് അഗദേഹം നിയമസഭയിഗലയ്കത് മതര
മഞെടുക്കമ്ടതത് 1987 നവംബര 19 നത് ഗൈരള 
കഹഗക്കോെതി റദേോക്കി. മതരമഞെടു്ത് അഴിമതി 
ചൂണ്ടിക്കോടി മതരമഞെടു്ത് റദേോക്കണമമന്ത് 
എതിര സ്ോനോരതിയോയിരുന് െി.എം.മുഹമദത് 
നല്ൈിയ പരോതിയിഗമേലോയിരുന്നു കഹഗക്കോെതി 
വിധി. മതരമഞെടു്ത് പ്രചോരണ ഗവളയില്  
െി.എം.മുഹമദിമനതിമര സ്ഭോവഹത്യ നെത്ി 
പുറമ്ടുവിച് അപൈ്രീരത്ിമ്ടുത്തുന്തും അെി
സ്ോനരഹിതവമോയ പ്രസ്തോവനയ്ക്കു പിന്ില്  
എം.മജ.സക്കറിയയമെ സമതവം ബോഹ്യഗപ്രരണ
യമുമണ്ടന്ത് സംശയോത്രീതമോയി മതളിമഞെന്നും 
അതത്  ജനപ്രോതിനിധ്യ നിയമപ്രൈോരം അഴിമതിയോ
മണന്നും കഹഗക്കോെതി നിര്രീക്ഷിച്ചു.
 1983 ഗമയത് 22 നത് ഗ�ോരട്മൈോച്ി 
യില് നോലഗപമര മൈോലമ്ടുത്ിയ ഗൈസില്  
െി.എം.മുഹമദത് ഉളമ്മെ ചിലര പ്രതിൈളോയി 
രുന്നു. നിയമസഭോ മതരമഞെടു്ിമറെ തഗലദിവസം 
എം.മജ.സക്കറിയയമെ മതരമഞെടു്ത് ഏജറെത് 
ഗമല്്റഞെ മൈോലപോതൈം സംബന്ിച്ത് 
ഒരു മലയോള ദിനപത്രത്ില് വന് വോരത് 
ഒരു പരോമരശം സഹിതം പുനഃപ്രസിദ്ധ്രീൈരിച്ത്  
മണ്ഡലത്ില് വിതരണം മചയത്തുമവന്ോയിരുന്നു 
മുഹമദിമറെ ആഗരോപണം. സ്ോനോരതിമയക്കു
റിച്ത് അെിസ്ോനരഹിതമോയ ദുഃസൂചന പ്രസിദ്ധ
മ്ടുത്ിയതത് മതരമഞെടു്ത് അഴിമതിയോമണന്നും 

ഹരജിക്കോരന് ചൂണ്ടിക്കോണിച്ചു. എന്ോല് അത്
രത്ിലള്ള ഒരു പുനഃപ്രസിദ്ധ്രീൈരണമത്ക്കുറിച്ത് 
തനിക്കത് അറിയിമല്ലന്ത് എം.മജ.സക്കറിയ പറഞെതത് 
കഹഗക്കോെതി നിരസിച്ചു. മൈോലഗക്കസില് അററ്ത് 
മചയ്മ്ട മോരൈത് സിറ്ത് ഗനതോവിമനക്കുറിച്ചുള്ള 
സൂചന െി.എം.മുഹമദിമനക്കുറിച്ത് മോത്രമോമണന്ത് 
സംശയോത്രീതമോയി ൈോണോവന്തോമണന്ത് 
ഗൈോെതി നിര്രീക്ഷിച്ചു. 1873 ഗവോടിനത് പരോജയ 
മ്ട മുഹമദിമനതിമര നെത്ിയ പ്രചോരണം സ്ോ
നോരതിയമെ മതരമഞെടു്ിമന പ്രതികൂലമോയി 
ബോധിക്കുമമന്നുള്ള മനഃപൂരവ്വമോയ ഉഗദേശ്യഗത്ോമെ  
എം.മജ.സക്കറിയ നെത്ിയിട്ള്ളതോമണന്നും 
ഗൈോെതി ൈമണ്ടത്ി.
 മ ത ര മ ഞെ ടു ്ത്  അ ഴ ി മ ത ി യ ോ യ ി  
െി.എം.മുഹമദത് ചൂണ്ടിക്കോടിയ മമറ്റോരു ൈോര്യം 
മണ്ഡലത്ില് പ്രത്യക്ഷമ്ട ചുവമരഴുത്തുൈളോ
യിരുന്നു.  നോലത് ക്രിസ്ത്രീയ സഗഹോദരമേോമര മൈോ
ലമ്ടുത്ിയ മുഹമദിമന പരോജയമ്ടുത്തുൈ 
എന്തോയിരുന്നു ചുവമരഴുത്തും വോളഗപോറ്റും.  
എം.മജ. സക്കറിയ പ്രൈെി്ിച് ദുരുഗദേശ നെപെി 
ൈളുമെ പശ്ചോത്ലത്ില് ഗനോക്കുഗമ്പോള ചുവമര
ഴുത്തുൈളക്കു പിന്ിലം അഗദേഹത്ിമറെ അറിവം 
നിരഗദേശവം ഉള്ളതോയി മതളിയന്നുമണ്ടന്ത് ഗൈോെതി 
അഭിപ്രോയമ്ട്. കഹഗക്കോെതി വിധിയമെ പൈര്ത് 
ഇന്്യന് പ്രസി്റെിനും നിയമസഭോ സ്്രീക്കരക്കും 
അയച്ചുമൈോടുത്തു. മടോഗഞരി മണ്ഡലത്ില് നിന്ത് 
െി.എം.മുഹമദത് മതരമഞെടുക്കമ്ടതോയി പ്രഖ്യോപി
ക്കണമമന് അഗദേഹത്ിമറെ അഭ്യരതന ഗൈോെതി 
അം�്രീൈരിച്ില്ല. ജറ്ിസത് എസത്.പത്മനോഭനോണത് 
വിധിന്യോയം പുറമ്ടുവിച്തത്.
 സുപ്ര്രീം ഗൈോെതിയില് അ്്രീല് നല്കുന് 
തിനത് വിധി ഒരു മോസഗത്യ്കത് തെയണമമന്ത്  
എം.മജ.സക്കറിയ കഹഗക്കോെതിയില് ഹരജി  
നല്ൈി. നിയമസഭോ സഗമളനം നെക്കുഗമ്പോള  
അഗദേഹത്ിനത് സഭയില് ഹോജരോൈോം എന്ോല്  
നെപെിൈളില് പമങ്ടുക്കുന്തിഗനോ ഗവോട് മചയ്യു 
ന്തിഗനോ സോമോജിൈന് എന് നിലയിലള്ള ശമ്പളം 
കൈ്റ്റുന്തിഗനോ പോെിമല്ലന് വ്യവസ്യില്  
വിധി നെ്ിലോക്കുന്തത് കഹഗക്കോെതി തെഞ്ഞു.
 കഹഗക്കോെതി  വ ിധിമക്കതിമര  
എം..മജ. സക്കറിയ സുപ്ര്രീം ഗൈോെതിയില് അ്്രീല്  

�യല് മചയത്തു. സക്കറിയമക്കതിമര കഹഗക്കോെതി 
യില് സ്ോപിക്കമ്ട രണ്ടത് ആഗരോപണങ്ങളും മത
ളിയിക്കമ്ടിടില്ല എന്ത് സുപ്ര്രീം ഗൈോെതി ൈമണ്ടത്ി. 
ഗൈോണ്ഗ്സത്  (ഐ)ക്കോരുമെ മൈോലപോതൈത്ിനു 
പിന്ില് പ്രവരത്ിച് ൈരങ്ങള െി.എം.മുഹമദിഗറെ
തോമണന്ത് പരസ്യം വോയിച്വരക്കത് ഗതോന്ിമയന്ത് 
മതളിവ നല്ൈിയ ഒരു വ്യക്ിയം പറഞെിടില്ലോ
മയന്ത് സുപ്ര്രീം ഗൈോെതി നിര്രീക്ഷിച്ചു. മതരമഞെടു്ത് 
ഹരജിയിലം ആ വിവരം പറഞെിരുന്ില്ല. മതര
മഞെടു്ിനു ഗശ്ം അതത് റദേോക്കോന് ഗവണ്ടി  
മൈടിച്മച്തോൈോം എന് സക്കറിയയമെ വോദം 
സുപ്ര്രീം ഗൈോെതി അം�്രീൈരിച്ചു. കഹഗക്കോെതി 
വിധി തള്ളിമക്കോണ്ടത്, മടോഗഞരിയില് നിന്ത്  
എം.മജ.സക്കറിയ മതരമഞെടുക്കമ്ടതത് സുപ്ര്രീം 
ഗൈോെതി ശരിവച്ചു. ജറ്ിസത് എല്.എം.ശരമ, 
ജറ്ിസത് പി.ബി.സോവന്ത് എന്ിവര ഉളമ്ട മബഞത് 
1990 ഏപ്രില് 25 നോണത് വിധി പുറമ്ടുവിച്തത്. നി
യമസഭോം�ത്ം നഷ്മ്ടിടില്ലോതിരുന്തിനോല്  
എം.മജ.സക്കറിയയ്കത് പിന്്രീെത് സത്യപ്രതിജ്ഞ 
മചഗയ്ണ്ടി വന്ില്ല. 

തയ്ോറോക്കിയതത്  : 
ഷീല ബടറ്റെ്,  

അണ്ടര മസക്രടറി (റിട.)

എം.മജ.സക്കറിയ

െി.എം.മുഹമദത്
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മിറ്ര സ്്രീക്കര, സര, ഈ ബില് മസലക്റത് ൈമി 
റ്റിക്കത് അയയ്കണമമന്നുള്ള ഗമോ്മന  

ഞോന് പിന്ോങ്ങുന്നു. നികുതിയിനത്ില് 
സരക്കോരിനത് നല്ഗൈണ്ടതോയ പണം നല്ൈോമത 
അതില് നിന്നും ആളുൈള ഒഴിഞ്ഞുമോറുന് 
ഒരു അവസ്ോവിഗശ്മോണത് നമുക്കത് ഇന്നു 
ൈോണോന് സോധിക്കുന്തത്. സരക്കോരിനത് ഈെോ 
ക്കോനുള്ള പണം ഈെോക്കോന് സോധിക്കോത് ആ 
സ്ിതി വിഗശ്ത്ിനത് ഒരു മോറ്റം വരുത്ോന് 
ഉഗദേശിച്ചുമൈോണ്ടത് ബഹുമോനമ്ട മന്തി ഇവിമെ 
അവതരി്ിച്ിരിക്കുന് ഈ ബില് തിൈച്ചും 
സ്ോ�തോരഹമോണത്. മലബോര ഭോ�ത്ത് ഒരു 
തരത്ിലള്ള നിയമവം, തിരുവിതോംകൂര-മൈോച്ി 
ഭോ�ത്ത് മമറ്റോരു വിധത്ിലള്ള റവനയൂ 
റിക്കവറി ആക്റ്റുമോണത് നിലവിലള്ളമതന്ത് എല്ലോ 
ഗപരക്കുമറിയോം. മലബോര ഭോ�ത്ത് സരക്കോരിനത് 
അെയ്കോനുള്ള നികുതിക്കുെിശ്ിൈ അെയ്കോമത
വന്ോല് ജയിലില് ഗപോഗൈണ്ടിവരിൈയം 
ഗനമരമറിച്ത് തിരുവിതോംകൂര മൈോച്ി ഭോ�ത്ത് 
അപ്രൈോരം കുെിശ്ിൈ വരുത്ിയോല് ജയിലില് 
ഗപോൈോമത ഗറോ്ിലൂമെ നെന്നു ഗപോൈോന് 
സോധിക്കുന് ഒരു സ്ിതി വിഗശ്വമോണത് 
ഇന്മത് നിയമത്ിലള്ളതത്. ആ അനോമലി 
ഇല്ലോതോക്കോന് ഗവണ്ടി ഗൈരളത്ില് ഒടോമൈ 
ഏൈ്രീകൃതമോയ ഒരു നിയമമുണ്ടോക്കോനുള്ള ഈ 
റവനയൂ റിക്കവറി ആക്റത് തിൈച്ചും സ്ോ�തോരഹ
മോമണന്നു പറഞ്ഞുമൈോണ്ടത് ഏതോനും നിരഗദേശ
ങ്ങള ഇവിമെ വയ്കോന് ഞോനോഗ്ഹിക്കുന്നു. ഈ 
നിയമപ്രൈോരം ൈളക്ടരമോമര സരവ്വശക്രോയ 
ൈളക്ടരമോരോക്കിത്്രീരക്കുൈയോണത് മചയ്യുന്തത്. 
നിയമപ്രൈോരമുള്ള നെപെിൈള ഒമക്ക 
ഇതിന്പ്രൈോരം ൈളക്ടര ആണത് മചയ്യുന്തത്. 
എന്നു പറഞെോല് റവനയൂ റിക്കവറി ആക്റനുസരി
ച്ചുള്ള എല്ലോ നെപെിൈളും സ്്രീൈരിഗക്കണ്ട ൈളക്ടര 
ആമണന്ോണത്. മമറ്റോന്ത് കുെിശ്ിൈ ഈെോക്കുന് 
ൈോര്യത്ില് മൗലിൈോവൈോശങ്ങളക്കത് വി
ഘോതമുണ്ടോൈോത് തരത്ില് നിയമത്ില
ള്ള ചില വകുപ്പുൈള മൗലിൈോവൈോശങ്ങമള  
ബോധിക്കുൈയിഗല്ല എന്നുള്ള സംശയം എനി 
ക്കുണ്ടത്. ഉദോഹരണമോയി മസക്ഷന് 65 പ്രൈോരം 
ഒരോമള തെവില് വയ്കോനുള്ള അധിൈോരം ഈ 
നിയമം മൂലം ൈളക്ടരക്കത് നല്കുന്നുണ്ടത്. 
 മദ്ോസത് റവനയൂ ആക്ടിമല 48, 49 
മസക്ഷനുൈള കൂടിഗച്രത്ോണത് ഈ ഒരു വകു്ത് 
ഉണ്ടോക്കിയിട്ള്ളമതന്ത് ൈോണുന്നു. മമറ്റോന്ത് 
മസക്ഷന് 65 (2) ഉപവകു്ില് പറയന്തത്.
'65 (2) Every person detained in the civil 
prison under sub-section (1) may be so 
detained - 
      (a) When the amount of arrears due from 
the defaulter does not exceed fifty rupees, 
for a period not exceeding three months'
 അതോയതത് അന്പതത് രൂപയില് 
ൈവിയോത് സംഖ്യ ഈെോക്കോനുള്ള ഒരോമള 
മൂന്ത് മോസത്ില് ൈവിയോത് അത്രൈോലം 
ജയിലില് മവക്കോം എന്ോണത്. 50 രൂപയില് 
ൈവിയോത് കുെിശ്ിൈ സംഖ്യ ഈെോക്കോനുള്ള 
ഒരോമളഗപോലം മൂന്നു മോസത്ില് ൈവിയോത് 
ൈോലഗത്ോളം ജയിലില് വയ്കോമമന് വ്യവസ് 
ശരിയോഗണോ എന് സംശയം എനിക്കുണ്ടത്. 
അതുമൈോണ്ടത് 50 രൂപയില് ൈവിയോത് സംഖ്യ 
എന്നുള്ളതത് മോറ്റണം. (എ) എന് ഉപവകു്ത് ഗവണ്ട 
പൈരം (ബി) ഉപവകു്ത് (എ) ആക്കി ഗചരത്ോല് 

മതി. 500 രൂപയില് ൈവിയോത് സംഖ്യ 
ഈെോക്കോനുള്ള ഒരോമള മൂന്നു മോസഗത്ോളം 
ജയിലില് വയ്കോമമന് വ്യവസ് ഉണ്ടോക്കുന്തത് 
നല്ലമതന്ോണത് എമറെ അഭിപ്രോയം. മമറ്റോന്ത് 
മസക്ഷന് 48 മന കുറിച്ോണത് എനിക്കു പറ
യവോനുള്ളതത്. മദ്ോസത് റവനയൂ ആക്റിമല 48, 
49 വകുപ്പുൈളക്കത് 1958 മല സുപ്ര്രീംഗൈോെതി 
വിധിമൈോണ്ടത് പതിത്ം ൈിടിയിട്മണ്ടന്നുള്ളതത് 
ശരിയോമണങ്ിലം 1958 നു ഗശ്ം മൗലിൈോ
വൈോശങ്ങളില് കൈൈെത്തുന് ഇത്രം 
വ്യവസ്ൈമള സംബന്ിച്ത് നിയമം ഗൈോെതി 
ൈളുമെ മുന്പില് ഉന്യിക്കമ്െോത്തുമൈോണ്ടു 
മോത്രം ഇതുവമര കുഴ്മുണ്ടോയിടില്ല എഗന്  
ഉള്ളൂ. ഇതു നിയമമോയി ഗൈോെതിയമെ 
മുന്പോമൈ ഉന്യിച്ോല് മൗലിൈോവൈോശങ്ങമള  
ബോധിക്കുന് തരത്ിലള്ള വ്യവസ്യോയതു 
മൈോണ്ടത് ഗൈോെതി അതു അം�്രീൈരിക്കുഗമോ 
എന്നുള്ള ൈോര്യം സംശയമോണത്. മദ്ോസത് നിയമ 
ത്ിലം ഈ നിയമത്ിലമുള്ള ഒരു വ്യത്യോസം 
മലബോര ഭോ�ത്തു നിലവിലിരുന് റിക്കവറി 
ആക്ടനുസരിച്ത് ൈളക്ടരക്കത് ഒരോമള യോമതോരു 
എന്ൈ്യറിയം കൂെോമത ജയിലില് അെയ്കോന് 
സോധിക്കുമമന്നുള്ളതോണത്. ആ ൈോര്യത്ില് ഈ 
നിയമത്ില് മചറിയ മോറ്റം വരുത്ിയിട്മണ്ടന്നു
ള്ളതത് ശരിയോണത്. ഈ നിയമത്ില് എന്ൈ്യ
റിക്കു സമയം മൈോടുത്ിട്ണ്ടത്.
 മമറ്റോന്ത് നോച്റല് ജറ്ിസത്, അതോയതത് 
സോമോന്യ ന്രീതിമയ്റ്റിയോണത് എനിക്കു പറ 
യോനുള്ളതത്. ഈ നിയമം നെ്ിലോക്കുഗമ്പോള 
സോമോന്യ ന്രീതിയമെ തത്ം ൈണക്കിമലടുക്കോന് 
നിരവ്വോഹമില്ലോമതയോണിരിക്കുന്തത്. മസക്ഷന് 
(9) പ്രൈോരം അറ്റോച്ത് മമറെത് മചയ്യുഗമ്പോള ചില 
ൈോര്യങ്ങള ഒഴിവോക്കമ്ടുന്നുണ്ടത്. അതോയതത്.
'9 (a) Ordinary wearing apparel;
     (b) Tali, wedding ring or other ornament 
found on the person which, according to 
custom or religious usage, cannot be parted 
with:
     (c) Minimum articles required for poojas 
or religious worship;
    (d) Implements of husbandary and 
one-fourth the number of ploughing 
cattle subject to a minimum of one pair' 
എമന്ോമക്ക പറയന്നുണ്ടത്. ആ വകു്ില് ഒന്നു 
കൂെി ഗചരക്കുന്തത് നന്ോയിരിക്കുമമന്ോണത് 
എമറെ അഭിപ്രോയം. ഒരോളില് നിന്ത് അയോളുമെ 
ഗജോലിക്കോവശ്യമോയ സോധനങ്ങള അറ്റോച്ത് 
മചയ്ോന് പോെില്ല. ഉദോഹരണമോയി ഒരു  
ൈോരമ്റെറുമെയോമണങ്ില് അയോളുമെ പണി
യോയധങ്ങള ഒരു എന്ജിന്രീയറുമെയോമണ 
ങ്ില് അയോളുമെ പ്രവരത്ിക്കുള്ള സോധനങ്ങള, 
ഒരു ഗ്ോക്ടറുമെയോമണങ്ില് അയോളുമെ ൈിറ്റും 
മറ്തസത് ഗൈോപ്പും, ഒരു വക്ക്രീലിമറെയോമണ 
ങ്ില് അയോളുമെ കലബ്റിയം മറ്റു നിയമപുസ്തൈ 
ങ്ങളും, ഇങ്ങമന ഒരോളുമെ മതോഴിലിനോവശ്യ
മോയ സോധനങ്ങള അറ്റോച്ത് മചയ്യുന്തില് നിന്ത്  
ഒഴിവോക്കുന്തത് സോമോന്യ ന്രീതിക്കത് തിൈച്ചും 
ന്രീത്രീൈരിക്കുന്തോയിരിക്കുമമന്ോണത് എമറെ 
അഭിപ്രോയം. മമറ്റോന്ത്, മസക്ഷന് 24 മന 
സംബന്ിച്ോണത് എനിക്കത് പറയോനുള്ളതത്. 
അതില് പറയന്തത്, ഒരു ്ി�ോളടരക്കത് ഏമത 
ങ്ിലം പോരെത് നര്ി്ില് പങ്കുമണ്ടങ്ില്  
അയോളക്കുള്ള പങ്ിന്ഗമല് 'ചോരജത് ' 

ആക്കിമവക്കോന് ൈളക്ടരക്കത് അധിൈോരമുമണ്ട
ന്ോണത്. അങ്ങമന ചോരജത് മചയ്യുന്തില് മത
റ്റിമല്ലങ്ിലം, അഗത വകു്ില് തമന് മമറ്റോരു 
അധിൈോരം കൂെി മൈോടുത്ിരിക്കുൈയോണത്.
'............... many appoint a receiver for the 
share of such partner in the profits, whether 
declared or accruing, and of any other 
money which may become due to him in 
respect of the partnership................'
 പോരടനര്ി്ത് ഗപ്രോ്രടിയില് ഒരു  
്ി�ോളടരക്കത് എമന്ല്ലോം അവൈോശങ്ങളുഗണ്ടോ  
അമതോമക്ക ചോരജത് മചയ്ോന് ഒരു റിസ്രീവമറ 
കൂെി നിയമിക്കോനുള്ള അധിൈോരം ൈളക്ടരക്കത് 
മൈോടുത്ിരിക്കുൈയോണത്. ഇതത് തിൈച്ചും പോരടത്  
നര്ി്ിമന ബോധിക്കുന്തോമണന്നുള്ള 
വസ്തുത ൈണക്കിമലടുത്തുമൈോണ്ടത് റിസ്രീവമറ 
അഗ്ോയിറെത് മചയ്ോനുള്ള വ്യവസ് ന്രീക്കിക്ക
ളഗയണ്ടതഗല്ല എന്നുള്ള ൈോര്യം പരി�ണിക്കോം. 
മസക്ഷന് 25 ല് ഉള്ളതുഗപോമല ഒരു വ്യവസ് 
കൂെി മസക്ഷന് 24 ല് വയ്ക്കുന്തത് നന്ോയിരിക്കു
മമന്ോണത് എനിക്കു ഗതോന്നുന്തത്. ്ി�ോളടരക്കത്  
ആരുമെമയങ്ിലം ൈയ്ില് നിന്ത് മററെത് വൈ 
യില് പണം ഈെോക്കുന്നുമണ്ടങ്ില് അതത്  
്ി�ോളടരക്കത് മൈോടുക്കുന്തത് തെയോമമന്ോണത് 
മസക്ഷന് 25 ല് വ്യവസ് മചയ്തിരിക്കുന്തത്.  
പോരടത്  നര്ി്ില് നിന്നുള്ള സംഖ്യ  
്ി�ോളടരക്കത് മൈോടുക്കോതിരിക്കോനുള്ള ഒരു 
മപ്രോഹിബിറ്ററി മസക്ഷനോയിരിക്കും ഇതിലം 
കുഗറക്കൂെി നന്ോയിരിക്കുൈ എന്ോണത് എമറെ 
വിന്രീതമോയ അഭിപ്രോയം. ഇമതോമക്കയോമണ 
ങ്ിലം ഈ നിയമത്ിമറെ ഏറ്റവം നല്ല ചില 
വകുപ്പുൈളുമണ്ടന്നു നമുക്കു ൈോണോന് സോധിക്കും. 
ഇന്ത് സരക്കോരിമന വഞിക്കോന് ശ്മിക്കുന് 
തിനത് ഒരു പറ്റം ആളുൈള നെക്കുന്നുമണ്ട 
ന്നുള്ള യോഥോരത്യമത് നോം ഒരിക്കലം ൈോണോ
തിരുന്നുകൂെോ. സരക്കോരിമന വഞിക്കോനോയി 
ൈരുതിക്കൂടി പ്രവരത്ിക്കുന്വമര പിെിച്ചുമൈടി 
സരക്കോരിനത് തരോനുള്ള പണം മുഴുവന് വോങ്ങോന് 
ഉതകുന് തരത്ിലള്ള നല്ല വ്യവസ്ൈള 
ഉളമക്കോള്ളുന് ഈ ബില്ലത് മസലക്ടത് ൈമിറ്റി
ക്കയക്കണമമന്നുള്ള ബഹുമോനമ്ട റവന്യു 
മന്തിയമെ പ്രഗമയമത് അനുകൂലിച്ചു മൈോണ്ടത് 
ഞോന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

 അബത്ദുള ഖോദര ഹോജിയമെയം 
ന�്രീസ ബ്രീവിയമെയം മൈനോയി 1938  
ഏപ്രില് 29 നത് ൈണ്ണൂരില് ജനിച്  
ഇ. അഹമദത് മൂന്ോം ഗൈരള നിയമസഭ 
യില് ൈണ്ണൂര നിഗയോജൈ മണ്ഡലത്ില് 
നിന്നും അഞോം ഗൈരള നിയമസഭയില് 
മൈോടുവള്ളിയില് നിന്നും ആറത്, ഏഴത്, എടത് 
നിയമസഭൈളില് തോനൂരില് നിന്നും  
നിയമസഭോം�മോയി. കൂെോമത മപോന്ോനി, 
മഗഞരി, മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങമള പ്രതി 
നിധ്രീൈരിച്ത് ഗലോൈത് സഭോം�വമോയി
രുന്നു. സംസ്ോന വ്യവസോയ വകു്ത് 
മന്തി (1982-87), ഗൈന്ദ്ര വിഗദശൈോര്യ 
സഹമന്തി, റയില്ഗവ സഹമന്തി എന്്രീ 
നിലൈളില് പ്രവരത്ിച്ിട്ണ്ടത്. എടോം 
ഗൈരള നിയമസഭയില് സരക്കോര 
നല്കുന് ഉറപ്പുൈള സംബന്ിച് 
സമിതി അദ്ധ്യക്ഷനോയിരുന്നു. നിരവധി 
പുസ്തൈങ്ങള രചിച്ിട്ള്ള അഗദേഹം 2017 
മ�ബ്രുവരി 1 നത് അന്രിച്ചു.

േംസ്കാനപതേകാടകാപക  
�വന്യൂ �ിക്വ�ിക്കായി  

ഏകരീകൃത നിയമമുണ്കാകണം
1967 മല ഗൈരള റവനയൂ റിക്കവറി ബില് മസലക്ടത് ൈമിറ്റിക്കത് വിെണമമന് വി്യത്ിഗമേല് 

ഗൈരള നിയമസഭയില് 1967 ജൂണ് 19 നത് ഇ. അഹമദത് നെത്ിയ പ്രസം�ത്ില് നിന്ത്
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ഗൈരള സംസ്ോനത്ിമല മപോതുവിദ്യോഭ്യോസ 
രം�ത്ത് മമച്മ്ട പ്രവരത്നം ൈോഴ്ച

വയ്ക്കുന് ഒരു ഗമഖലയോയി മോറ്റുന്തിനുഗവണ്ടിയള്ള 
ഒരു സുപ്രധോന നിയമമോയിരുന്നു 1958 മല ഗൈരള 
വിദ്യോഭ്യോസ നിയമം. ഐൈ്യ ഗൈരള രൂപ്രീൈരണമത് 
തുെരന്ത് 1957 മ�ബ്രുവരി - മോരച്ത് മോസങ്ങളില് 
നെന് മപോതുമതരമഞെടു്ിനത് ഗശ്ം നിലവില് 
വന് സരക്കോര വിദ്യോഭ്യോസരം�ത്ത് ചില പരി്ത് ൈോ
രങ്ങള  നെ്ിലോക്കോന് ഉഗദേശിക്കുന്തോയി 1957 ഗമയത് 
മോസത്ില്ത്മന് പ്രഖ്യോപിച്ിരുന്നു. 1957 മല ഗൈരള 
യൂണിഗവഴത് സിറ്റി നിയമം, 1957 മല ഗൈരള വിദ്യോഭ്യോസ 
നിയമം എന്ിവ അതിമറെ ഭോ�മോയി നിലവില് 
വന്വയോണത്.
 സത് കൂളുൈളിമല അധ്യോപൈരക്കത് ന്യോയമോയ 
ര്രീതിയിലള്ള ഗസവന ഗവതന വ്യവസ് നെ്ോക്കുൈ, 
അവരുമെ നിയമനത്ില് സരക്കോരിനത് വ്യക്മോയ ഒരു 
പങ്ത് വഹിക്കുൈ, സരക്കോര സത് കൂളുൈള ഉളമ്മെ എല്ലോ 
സത് കൂളുൈളിലം നിരബന്ിത വിദ്യോഭ്യോസം നെ്ോക്കുൈ, 
സോമൂഹ്യ ഗബോധഗത്ോടുകൂെി വിദ്യോഭ്യോസ ഗമഖലയില് 
ഗസവനമനുഷ്ഠിക്കോന് മുഗന്ോട് വന്ിട്ള്ള മോഗനജിം�ത് 
ഏജന്സിൈളക്കത് സത് കൂള സജ്രീൈരണങ്ങളക്കും 
സത് കൂള നെത്ി്ിനും ഉദോരമോയ ഗ്ോറെത് മൈോടുക്കുൈ 
എന്ിവ 1957 മല ഗൈരള വിദ്യോഭ്യോസ ബില്ലിമറെ ഉഗദേ
ശലക്ഷ്യങ്ങളില്മ്ടുന് ൈോര്യങ്ങളോയിരുന്നു.
 1957 ജൂകല 13 ോം ത്രീയതി അന്മത് 
വിദ്യോഭ്യോസ വകുപ്പുമന്തി ഗജോസ�ത് മുണ്ടഗശ്രി ഇതുസം
ബന്ിച് ബില് നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുൈയം 
ജൂകല 20 ോം ത്രീയതി ബില് മസലക്ടത് ൈമിറ്റിയമെ 
പരി�ണനയ്കത് അയയ്ക്കുൈയം മചയത്തു. മസലക്ടത് ൈമിറ്റി 
റിഗ്ോരടത് പ്രൈോരം ബില് 1957  ആ�റ്ത് 24 ോം ത്രീയതി 
സഭയില് സമര്ിക്കുൈയം അന്നുതമന് സഭ അതത് 
പരി�ണനയ്കത് എടുക്കുൈയം മചയത്തു. തുെരന്ത് 1957 
മസപത്റ്റംബര 2 ോം ത്രീയതി �വരണറുമെ അസറെിനോയി 
അയച് ബില് �വരണര രോഷ്ടപതിക്കത് സമര്ിക്കുൈ
യണ്ടോയി. എന്ോല് ബില്ലിമല ചില വ്യവസ്ൈളിഗമേല് 
കൂടുതല് പരിഗശോധന നെത്തുന്തിനോയി രോഷ്ടപതി, 
ബില് സുപ്ര്രീംഗൈോെതിക്കത് റ�ര മചയ്യുൈയം സുപ്ര്രീം 
ഗൈോെതിയമെ നിര്രീക്ഷണങ്ങളുമെയം നിരഗദേശങ്ങളു 
മെയം അെിസ്ോനത്ില് ഭരണഘെനയമെ ആരടി 
ക്കിള 201 പ്രൈോരം രോഷ്ടപതി ബില് മെക്കി അയയ്ക്കുൈയം 
മചയത്തു. അപ്രൈോരം മെക്കി അയച് ബില് 1958 
നവംബര 24 ോം ത്രീയതി സഭ വ്രീണ്ടും പരി�ണനയ്കത് 
എടുക്കുൈയം നവംബര 28 ോം ത്രീയതി പോസ്ോക്കുൈയം 

റ്റി. മജനാഹരന് നായര്  
സ്്രീക്കറുമെ കപ്രവറ്റത് മസക്രടറി

മചയത്തു. പ്രസ്തുത ബില്ലിനത് 1959 മ�ബ്രുവരി 19 ോം ത്രീയതി 
രോഷ്ടപതി അസറെത് നല്കുൈയം മചയത്തു.
 ആദ്യബില് 1957 മസപത്റ്റംബര 2 ോം ത്രീയതി 
സഭ പോസ്ോക്കുന്തിനു മുമ്പോയി ബില്ലിമറെ ചുമതലയള്ള 
മന്തി ഗജോസ�ത് മുണ്ടഗശ്രി നെത്ിയ പ്രസം�ത്ിമറെ 
പ്രസക്മോയ ഭോ�ം ചുവമെ ഗചരക്കുന്നു.
 'നിശ്ചയമോയം ഇമതോരു ചരിത്രസംഭവമോണത്.  
ഈ രോജ്യത്ിനു മോത്രമല്ല, ഇന്്യയിമല മറ്റു സംസ്ോ
നങ്ങളക്കും ഒരു വഴിൈോടിയോയ ചരിത്ര സംഭവമോണി
മതന്തില് ഈ �വമണ്മറെത് അഭിമോനിക്കുൈയോണത്. 
മറ്റു സംസ്ോനങ്ങളില് ഭോ�ിൈമോയി ചില നിയമങ്ങള  
പോസ്ോക്കിയിട്ണ്ടോവോം. പഗക്ഷ, വിദ്യോഭ്യോസ ഗമഖല 
യില് പ്രവരത്ിക്കുന് സഹരേക്കണക്കിനുള്ള അധ്യോ
പൈരക്കത് അവരുമെ ആയസ്ില് ഗശ്ിക്കോത് 
പരിരക്ഷൈള നല്കുന് ഇന്്യയിമല ഒന്ോമമത് 
ബില് ഈ ബില്ലോമണന്ത് പ്രഖ്യോപിക്കോന് ഞോനോഗ്
ഹിക്കുന്നു. ഇതിമനതിരോയി ഗൈരളത്ില് ഉെന്രീളം പ്രതി
ഗ്ധമുണ്ടോയതോയി പറഞ്ഞു. ഈ ൈോര്യം രണ്ടുദിവസം 
മുമ്പു പറഞെതോണത്.  ഈ ബില് വിദ്യോഭ്യോസത്ിമറെ 
ഉള്ളെക്കമത്, വിദ്യോഭ്യോസം നല്ഗൈണ്ട സമ്പ്രദോ
യമത് സ്രശിക്കുന് ഒരു ബില്ലല്ല. സോംസത് ൈോരിൈ
മോയിട്ള്ള യോമതോരു തോല്പര്യമത്യം ഈ ബില് 
സ്രശിക്കുന്ില്ല. ഈ ബില്ലിമറെ ഉഗദേശം,  അധ്യോപ
ൈമേോരും മോഗനജരമോരും തമിലം, മോഗനജരമോരും 
�വമണ്മന്റും തമിലം �വമണ്മന്റും അധ്യോപൈമേോരും 
തമിലം ഉണ്ടോയിരിഗക്കണ്ട ന്യോയമോയിട്ള്ള ബന്മത് 
അെിസ്ോനപരമോയി വ്യവസ്മ്ടുത്തുൈമയന്തോണത്. 
ഈ ബില്ലില് അലവന്സത് പ്രശത് നമുഗണ്ടോ, ശമ്പളവ്യ
വസ്യഗണ്ടോ അതത് ഇതില് ഗരഖമ്ടുത്ിയിട്ഗണ്ടോ 
എമന്ല്ലോം ആരോയന്തത് അപ്രസക്മോണത്. ഇത്രം 
വോദങ്ങള ബോലിശമോണത്.  ഈ ബില്ലില് ശമ്പളത്ിനും 
അലവന്സിനും മറ്റുമല്ല പ്രോധോന്യം മൈോടുത്ിരിക്കു
ന്തത്. അഗനൈ വര്ക്കോലമോയിടത് മോഗനജരമേോ 
രുമെ അെിമൈളോയി ൈഴിഞെിരുന് അധ്യോപൈ സഹ
രേങ്ങളക്കത് എന്നും എവിമെയം തലയയരത്ി്ിെിച്ചു 
നില്ക്കോന് അവസരം നല്കുന് ഒരു ബില്ലോണിതത്. 
അതുമൈോണ്ടുതമന് ഈ ബില് എല്ലോ സംസ്ോന 
ങ്ങളക്കും വഴിൈോടിയോയിരിക്കുമമന്ത് ഈ �വമണ്മറെത് 
വിശ്സിക്കുന്നു. അതിമനതിരോയിട്ള്ള ശബ്ങ്ങള 
ഉയരത്ിയോല് അതത് ശരിയമല്ലന്ത് വിശ്സിക്കോനുള്ള 
ആത്മകധര്യം ഈ �വമണ്മറെിനുണ്ടത്.''
 സരക്കോര സത് കൂളുൈളിഗലയം സ്ൈോര്യ 
സത് കൂളുൈളിഗലയം കപ്രമറി ഘടത്ിമലയം മറ്റത് ഘട

ങ്ങളിഗലയം വിദ്യോഭ്യോസം എപ്രൈോരമോയിരിക്കണ
മമന്തും പ്രസ്തുത ഘടങ്ങളിമലല്ലോമുളള പോഠ്യപദ്ധതി 
എപ്രൈോരമോയിരിക്കണമമന്തും സംബന്ിച്ചുളള 
ക്രമ്രീൈരണങ്ങള സരക്കോര നെത്തുമമന്നും മപോതു
വിദ്യോഭ്യോസത്ിനും സത് മപ്്യല് വിദ്യോഭ്യോസത്ിനും 
അധ്യോപൈരക്കുളള പരിശ്രീലനത്ിനും ഉതകുന് 
നെപെിൈള യഥോസമയങ്ങളില് സരക്കോര സ്്രീൈ 
രിക്കുമമന്നും അതിനോയി സത് കൂളുൈള സ്ോപിച്ത് 
നെത്തുന്തിഗനോ, ഒരു വ്യക്ിമയഗയോ അമല്ലങ്ില് 
വ്യക്ിൈളുമെ കൂടോയത്മഗയഗയോ അപ്രൈോരം എയത്്്ത് 
സത് കൂളുൈള സ്ോപിച്ത് നെത്തുന്തിനത് അനുവദിക്കുൈഗയോ 
അമല്ലങ്ില് അപ്രൈോരം നിലവിലള്ള സത് കൂളുൈളക്കത് 
അം�്രീൈോരം നല്കുന്തിഗനോ സരക്കോര നെപെി സ്്രീൈ
രിക്കുമമന്നും ഈ നിയമത്ില് വ്യവസ് മചയ്തിരിക്കുന്നു. 
ഈ നിയമം പ്രോബല്യത്ില് വന്ത് പത്ത് വര്ത്ിനൈം 
സംസ്ോനമത് എല്ലോ കുടിൈളക്കും  സൗജന്യവം  
നിരബന്ിതവമോയ വിദ്യോഭ്യോസം നല്ൈിയിരിക്കണ 
മമന്നും കപ്രമറി വിദ്യോഭ്യോസം പൂരത്ിയോകുന്തത് 
വമരഗയോ പതിനോല വയസ് പൂരത്ിയോകുന്തത് വമരഗയോ 
നിരബ്ബന്മോയം രക്ഷൈരത്ോക്കള തങ്ങളുമെ 
കുടിൈമള സത് കൂളിലയയ്കണമമന്നും നിയമം വ്യവസ് 
മചയ്യുന്നു.
 സരക്കോര/എയത്്്ത്  സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോ 
പൈ നിയമനം പ്ിൈത് സരവ്വ്രീസത് ൈമ്രീ്ന് മുഗഖന 
നെത്ണമമന്ത് നിയമത്ില് വ്യവസ് മചയ്യുന്നു.  
ഓഗരോ വര്വം ഗമയത് 31 ോം ത്രീയതിക്കൈം ഓഗരോ  
ജില്ലയിഗലയം അദ്ധ്യോപൈരുമെ ഒഴിവനുസരിച്ത്  
പി.എസത്.സി.മസലക്ടത് ലിറ്ത് പ്രസിദ്ധ്രീൈരിക്കണമമന്നും 
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റുൈളില് നിന്ത് ആ ജില്ലയിമല സരക്കോര/ 
സ്ൈോര്യ സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോപൈമര നിയമിക്കണ 
മമന്നും വ്യവസ് മചയ്തിരിക്കുന്നു. സരക്കോര/സ്ൈോര്യ 
സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോപൈരുമെ വിദ്യോഭ്യോസ 
ഗയോ�്യത നിരണ്യിഗക്കണ്ടതത് സരക്കോരോമണന്നും 
എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോപൈ-അനദ്ധ്യോ
പൈ ജ്രീവനക്കോരുമെ ശമ്പളം സരക്കോര നല്കുമമന്നും 
ഓഗരോ സത് കൂളിലം എത്ര അനദ്ധ്യോപൈ ജ്രീവനക്കോര 
ഗവണമമന്നും അവരുമെ ഗസവന വ്യവസ്ൈള 
എന്ോമണന്നും നിരണ്യിഗക്കണ്ടതത് സരക്കോരോമണന്നും 
ഈ നിയമം അനുശോസിക്കുന്നു. സരക്കോര സത് കൂളുൈളിമല 
അദ്ധ്യോപൈരുഗെതിനത് തുല്യമോയ ശമ്പള/മപന്്ന് 
വ്യവസ്ൈള എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോ 
പൈരക്കും ബോധൈമോക്കോനും ഈ നിയമത്ില് 
വ്യവസ്യണ്ടത്. പോഠ്യ ഗൈോഴത്സുൈള, പോഠ്യപദ്ധതി, 
അതുഗപോലള്ള ൈോര്യങ്ങള എന്ിവ സംബന്ിച്ത് 

1958 പല സകരള  എഡ്യൂസക്ഷന് ആക്്ക 
(1959 പല 6-കാമത്ക നിയമം)



19 \w. 03/Pq¬  2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

തയ്ോറോക്കുന് ലിറ്ില് നിന്നും ഗവണമമന് മൂലനിയമ
ത്ിമല വ്യവസ്  മോറ്റിമക്കോണ്ടത് എയത്്്ത് സത് കൂളിമല 
അധ്യോപൈമര സത് കൂളിമറെ മോഗനജരക്കത് നിയമിക്കോ 
മമന്നും എയത്്്ത് സത് കൂള അധ്യോപൈരുമെ ഗസവന 
ഗവതന വ്യവസ്ൈള സരക്കോര സത് കൂള അദ്ധ്യോപ
ൈരുഗെതിനു തുല്യമോയിരിക്കുമമന് മൂലനിയമത്ിമല 
വ്യവസ് മോറ്റി പൈരം എയത്്്ത് സത് കൂള അദ്ധ്യോപൈ
രുമെ ഗസവനഗവതന വ്യവസ്ൈള സരക്കോര നിശ്ചയി
ക്കുന് പ്രൈോരമോയിരിക്കുമമന്നും സരക്കോരിനത് ചടങ്ങള 
നിരമിക്കോനുള്ള അധിൈോരം  നല്കുന് വ്യവസ്യില് 
സരക്കോര നെത്തുന്തും സരക്കോര �ണ്ടിമറെ സഹോ 
യഗത്ോമെ നെത്തുന്തുമോയ സത് കൂളുൈളില് പടിൈ
ജോതി-പടിൈവരഗക്കോര, സോമൂഹ്യമോയം വിദ്യോഭ്യോസ 
പരമോയം പിഗന്ോക്കം നില്ക്കുന്വര എന്്രീ വിഭോ�
ങ്ങളിലള്ളവരുമെ അ്ത്മി്ന് സു�മമോക്കത്ക്ക 
തരത്ിലളള നിയന്തണം ഏരമ്ടുത്ോനുള്ള ചടങ്ങള 
നിരമിക്കോനുള്ള അധിൈോരം നല്കുന്തിനുമുള്ള 
വ്യവസ്ൈള  1960 മല രണ്ടോമതത് ഗഭദ�തിയിലൂമെ 
മൂലനിയമത്ില് കൂടിഗച്രക്കമ്ട് (1960 മല 35 ോമതത് 
നിയമം).  ഈ നിയമഗഭദ�തി വന്ഗതോമെ 1960-മല 
ഗൈരള എ്യൂഗക്ക്ന് (അമമറെത്മമറെത്) ആക്ടത് റദേോ
ക്കമ്ട്.
 മൂലനിയമത്ിമല വ്യവസ്ൈള പ്രൈോരം 
എയത്്്ത് സത് കൂള അധ്യോപൈമനതിമര അച്െക്ക 
നെപെിൈള കൈമക്കോള്ളുന്തിനത് മോഗനജരഗക്കോ 
സരക്കോര അതിനോയി നിഗയോ�ിക്കുന് ഉഗദ്യോ�
സ്രഗക്കോ അധിൈോരമുണ്ടോയിരിക്കുമമന്ത് ഗൈരള 
വിദ്യോഭ്യോസ ചടത്ില് വ്യവസ് മചയ്തിരുന്നു. 
ഇതിന്പ്രൈോരം സരക്കോര കൈമക്കോണ്ട നെപെിൈള 
കഹഗക്കോെതിയില്  ഗചോദ്യം മചയ്മ്ടുൈയം 
സരക്കോരിനത് സ്ഗമധയോ ഒരു എയത്്്ത് സത് കൂള അദ്ധ്യോ
പൈമനതിമര അച്െക്ക നെപെിൈള സ്്രീൈരിക്കോഗനോ 
ശിക്ഷണനെപെിൈള കൈമക്കോളളോഗനോ അധിൈോര
മിമല്ലന്ത് വിധിയണ്ടോകുൈയം മചയത്തു. ഈ സോഹചര്യ 
ത്ില് എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളില് ഭരണപരമോയ 
അച്െക്കം നിലനിരത്തുന്തിനും സരക്കോര  ് ്റിയില് 
നിന്നും ശമ്പളം പറ്റുന്വരുമെ ഗമല് സരക്കോരിനുള്ള നി
യന്തണോധിൈോരം ഉറ്ോക്കുന്തിനും ഗവണ്ടി എയത്്്ത് 
സത്ത്കൂള അധ്യോപൈരുമെ ഭോ�ത്ത് ഗുരുതരമോയ 
കൃത്യവിഗലോപഗമോ മതറ്റുകുറ്റങ്ങഗളോ സംഭവിക്കുന് 
പക്ഷം സരക്കോര ഇെമപടത് നെപെി സ്്രീൈരിക്കു 
വോന് അധിൈോരം നല്കുന് വ്യവസ് ഉളമക്കോളളിക്കുന് 
തിനും എയത്്്ത് സത് കൂളിമല ഏമതങ്ിലം അദ്ധ്യോപൈ
മനതിമര ശിക്ഷണ നെപെി എടുഗക്കണ്ടിവരുന് ഒരു 
സന്രഭമുണ്ടോയോല് മോഗനജര യോമതോരു നെപെിയം 
എടുത്ിമല്ലങ്ില് സരക്കോരിഗനോ അമല്ലങ്ില് 
സരക്കോര ചുമതലമ്ടുത്തുന് ഉഗദ്യോ�സ്ഗനോ പ്രസ്തുത 
അധ്യോപൈമനതിമര നിയമപ്രൈോരമുള്ള ശിക്ഷണ 
നെപെിൈള സ്്രീൈരിക്കോനും അപ്രൈോരം ശിക്ഷണ 
നെപെിൈള എടുക്കുന്തിഗലക്കോയി ഗവണമമങ്ില് 
പ്രസ്തുത അധ്യോപൈമന സസത് മപന്ഡു മചയ്ോനുമുള്ള 
അധിൈോരം നല്ിമക്കോണ്ടുള്ളതോണത് മൂലനിയമത്ിനുള്ള 
1969 മല ഗഭദ�തി (1969 മല 31 ോമതത് നിയമം).
 എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിമല ജ്രീവനക്കോരുമെ 
ഗസവന-ഗവതന വ്യവസ്ൈള സരക്കോര സത് കൂള 
അധ്യോപൈരുഗെതിനത് തുല്യമോണത്.  സരക്കോര സത് കൂള 
അദ്ധ്യോപൈരക്കത് എമന്ങ്ിലം ആനുകൂല്യം നല്കുഗമ്പോ
ളത്മന് എയത്്്ത്  സത് കൂള അദ്ധ്യോപൈരക്കും അവ 
നല്കുന്തിനത് ചടങ്ങളില് മോറ്റം വരുത്ി മോത്രഗമ 
സോധിക്കുൈയള്ളൂ എന്തിനോല് പലഗ്ോഴും പ്രസ്തുത 
ആനുകൂല്യം നല്കുന്തിനത് ൈോലതോമസം ഗനരിെോ
നിെവന്നു. മൂലനിയമത്ില് മുന്ൈോല പ്രോബല്യഗത്ോ
മെ ചടങ്ങള പുറമ്ടുവിക്കോനുള്ള വ്യവസ്ൈള 
ഇല്ലോത്തിനോല് ചടങ്ങള ഗഭദ�തി മചയ്യുഗമ്പോഴും  
അവയ്കത് മുന്ൈോല പ്രോബല്യം ലഭിക്കുൈയില്ല. അതുമൂലം  
എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിമല ജ്രീവനക്കോരക്കത് മുന്ൈോല 

പ്രോബല്യഗത്ോമെ ലഭിഗക്കണ്ടതോയ ആനുകൂല്യങ്ങള 
ലഭിക്കോമത വരുന്നു എന് സോഹചര്യം ഒഴിവോക്കുന്തി
ഗലക്കോയിടോണത് 1985 ല് മൂലനിയമം വ്രീണ്ടും ഗഭദ�തി 
മചയ്തതത്. (1985മല 9ോമതത് നിയമം).
 ഗമല്്റഞെ ഗഭദ�തിക്കു പുറമമ 2000 മല  
16 ോമതത് നിയമമോയ 2000 മല ഗൈരള ്്രീ-മസന്്കല
ഗസ്ന് ഓ�ത് പഗവഴത് സത് ആക്ടത് മുഖോന്ിരവം 1958 മല 
എ്യൂുഗക്ക്ന് ആക്ടിമല വിവിധ വകുപ്പുൈളില് ഗഭദ�തി 
വരുത്തുൈയണ്ടോയി. അതനുസരിച്ത് മൂലനിയമത്ിമല  
2 ോം വകു്ില് ്ിസത് ിക്ടത് എ്യൂഗക്ക്ണല് അഗതോറിറ്റി, 
ഗലോക്കല് അഗതോറിറ്റി എന്്രീ പദങ്ങളക്കത് നിരവ്വചനം  
ഉളമ്ടുത്തുൈയണ്ടോയി. 5ോം വകു്ിനുഗശ്ം 5 എ  
എന് പുതിയ വകു്ത് ഗചരക്കുൈയം 14,15 വകുപ്പു പ്രൈോരം 
സരക്കോര ഏമറ്റടുക്കുന് സത് ക്കൂളുൈള അതോതത് ഗലോക്കല് 
അഗതോറിറ്റിൈളുമെ ൈ്രീഴില് പ്രവരത്ിക്കുന്തോമണന് 
വ്യവസ് ഉളമക്കോള്ളിക്കുൈയം മചയത്തു. അപ്രൈോരം 
ഏമറ്റടുക്കുന് സത് ക്കൂളുൈളും സ്ോവര ജം�മ വസ്തുക്കളും  
മറ്റോവശ്യങ്ങളക്കോയി വിനിഗയോ�ിക്കരുമതന് വ്യവസ് 
5 സി എന് പുതിയ വകു്ോയി ഉളമക്കോള്ളിച്ചു. അതു 
ഗപോമല ഏമറ്റടുക്കമ്ടുന് സത് കൂളുൈളില് തോല്ക്കോ 
ലിൈമോയി ഉണ്ടോകുന് അദ്ധ്യോപൈ ഒഴിവിഗലക്കത്  
തോല്ക്കോലിൈമോയി അദ്ധ്യോപൈമര നിഗയോ�ിക്കുവോന് 
ഗലോക്കല് അഗതോറിറ്റിക്കത് അനുമതി നല്കുന്തി
നോയി 10 എ എന് പുതിയ വകുപ്പും മൂലനിയമത്ില് 
ഉളമക്കോള്ളിച്ചു. ഓഗരോ ജില്ലൈളക്കും ്ിസത്്ിക്ടത് എ്യൂ
ഗക്ക്ണല് അഗതോറിറ്റിൈള രൂപ്രീൈരിക്കുന്തിനും 
ഗലോക്കല് അഗതോറിറ്റിൈളഗതോറും എ്യൂഗക്ക്ണല് 
മ്വലപത് മമറെത് ൈമിറ്റിൈള രൂപ്രീൈരിക്കുന്തിനും ഉള്ള 
പുതിയ വ്യവസ്ൈളും മൂലനിയമത്ില് കൂടിഗച്രക്കമ്ട്. 
എല്ലോ സത് കൂളുൈളിലം കുെിമവള്ളത്ിനും ഗെോയത് ലറ്റിനും 
സംവിധോനം ഏര്ോെോക്കോനും ഈ ഗഭദ�തിയിലൂമെ 
വ്യവസ് മചയ്മ്ട്.
 2009 മല സൗജന്യവം നിരബന്ിതവമോയ  
വിദ്യോഭ്യോസത്ിനുള്ള കുടിൈളുമെ അവൈോശം ആക്ടിമല 
(2009 മല 35 ോം ഗൈന്ദ്ര ആക്ടത്) വ്യവസ്ൈളുമെ അെി
സ്ോനത്ില് സംസ്ോനമത് സത് കൂള വിദ്യോഭ്യോസ 
സമ്പ്രദോയത്ില് മൈോണ്ടുവഗരണ്ട മോറ്റങ്ങമള സംബ 
ന്ിച്ത് ഒരു സമഗ്പഠനം നെത്തുന്തിനോയി  നിഗയോ 
�ിക്കമ്ട ഗ്ോ. എം.എ. ഖോദര മചയരമോനോയ ൈമി 
റ്റിയമെ ശിപോരശൈള നെ്ോക്കുന്തിമറെ ഭോ�മോയി 
മൂലനിയമത്ിമറെ 9, 22, 34 എന്്രീ വകുപ്പുൈള ഗഭദ�തി  
മചയ്യുന്തിനോയി, 2021 ല് ഏറ്റവം ഒടുവിലോയി മൂല 
നിയമം വ്രീണ്ടും ഗഭ�ദതി മചയ്മ്ട് (2021 മല  14 ോം 
ആക്ടത്).
 പിറവിമൈോണ്ടതിമറെ  65 വര്ം പൂരത്്രീൈ
രിച് ഗൈരള സംസ്ോനത്ിമറെ സമ്പന് ചരിത്രത്ി
ഗലക്കത് പിന്ിരിഞ്ഞു ഗനോക്കുഗമ്പോള മപോതുവില് ഉണ്ടോ
യിട്ള്ള സോമൂഹിൈ പരിവരത്നത്ിനത് ആധോരമോയി 
വരത്ിച്തത് വിദ്യോഭ്യോസ രം�ത്ത് സ്്രീൈരിച് നില
പോടുൈളോമണന്ത് ൈോണോവന്തോണത്. അതുഗപോമല 
സംസ്ോനം വിവിധ ഗമഖലൈളില് ആരജിച് ഗനട 
ങ്ങളക്കു പിന്ിമല സുപ്രധോന ഗരേോതസ്ം ൈോലോൈോ
ലങ്ങളില് സ്്രീൈരിച് വിദ്യോഭ്യോസ നയങ്ങള തമന്
യോയിരുന്നു. വിദ്യോഭ്യോസം അവൈോശമോമണന്നും ആ  
അവൈോശം സംരക്ഷിഗക്കണ്ടതത് ജനോധിപത്യ സരക്കോ 
രിമറെ ഉത്രവോദിത്മോമണന്നും സംശയഗലശ 
മമഗന്യ ഉറ്ിക്കുവോന് നമുക്കത് ൈഴിഞ്ഞു. അെിസ്ോന 
ജനൈ്രീയ ആവശ്യമോയ വിദ്യോഭ്യോസത്ിനത് ഗൈരള 
സമൂഹത്ില് ആഴത്ില് ഗവഗരോടം ലഭിക്കുന്തിനത് 
നമ്മുമെ നിയമ നിരമോണ സഭയിലൂമെ പുറത്തുവന് 
വിവിധ നിയമങ്ങള ചോലൈശക്ിയോയി പ്രവരത്ിച്ചു 
എന് ൈോര്യത്ില് തരക്കമില്ല. അപ്രൈോരമുള്ള നിയമ നി
രമോണങ്ങളുമെ പടിൈയില് ഏറ്റവം മുന്ിലോണത് 1958 മല  
ഗൈരള വിദ്യോഭ്യോസ നിയമം എന്ത് സംശയഗലശമമഗന്യ  
പറയോവന്തോണത്.

(XpScpw)

സരക്കോര പുറത്ിറക്കിയ ഉത്രവൈളമൂലം എയത്്്ത്  
സത് കൂളുൈളിമല ഏമതങ്ിലം അദ്ധ്യോപൈമര പിരിച്ചുവി
ഗെണ്ടി വരുമമന് സ്ിതി സംജോതമോയോല് പ്രസ്തുത 
അദ്ധ്യോപൈമര മഗറ്റമതങ്ിലം സരക്കോര സത് കൂളുൈളിഗലോ 
എയത്്്ത് സത് കൂളിഗലോ നിയമിക്കോന് സരക്കോരിനും 
മോഗനജരക്കും അധിൈോരം നല്കുന് വ്യവസ്യം 
മോഗനജരമോരുമെ കൃത്യവിഗലോപം ഉളമ്മെയള്ള 
ൈോരണത്ോലം സത് കൂളില് പഠിക്കുന് വിദ്യോരതി 
സമൂഹത്ിമറെ തോല്ര്യം സംരക്ഷിക്കോന് അതോണത് 
ഉത്മമമന്നു ഗതോന്നുന് പക്ഷവം സരക്കോരിനത്, 
പരമോവധി അഞ്ചുവര്ം വമര എയത്്്ത് സത് കൂളിമറെ 
മോഗനജത് മമറെത് ഏമറ്റടുക്കോനും, മപോതുതോല്ര്യോരതം 
മതിയോയ നഷ്പരിഹോരം നല്ിമക്കോണ്ടത് എയത്്്ത് 
സത് കൂള സ്ിരമോയി ഏമറ്റടുക്കോനും അധിൈോരം 
നല്കുന് വ്യവസ്ൈളും നിയമത്ിലണ്ടത്. സരക്കോര 
സത് കൂളുൈളിലം എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിലം കപ്രമറി 
ക്ോസ്ൈളില് െയൂ്ന്�്രീസത് ഈെോക്കരുമതന് വ്യവ 
സ്യം നിയമത്ിലണ്ടത്. നിരദ്ധനരോയ വിദ്യോരതി 
ൈളക്കത് ഉച്ഭക്ഷണം, വസ്തം, പുസ്തൈങ്ങള, മറ്റത് പഠഗനോ
പൈരണങ്ങള എന്ിവ സൗജന്യമോയി ലഭ്യമോഗക്കണ്ടതത് 
സരക്കോരിമറെ ചുമതലയോമണന്നും ഈ നിയമം അനു
ശോസിക്കുന്നു.
  സംസ്ോനമത് സരക്കോര സത് കൂളുൈളിഗലയം 
എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിഗലയം അദ്ധ്യോപൈ നിയമനം 
പി.എസത്.സി. തയ്ോറോക്കുന് മസലക്ഷന് ലിറ്ില് നിന്ോ 
ൈണമമന് വ്യവസ്യോണത് മൂലനിയമത്ിമല 11 ോം 
വകു്ില് ഉളമക്കോള്ളിച്ിരുന്തത്. 1959 ജൂണ് മോസം  
1 ോം ത്രീയതി മുതല് പ്രസ്തുത വകു്ത് പ്രോബല്യത്ില് വന്നു. 
എങ്ിലം അതിമല വ്യവസ്ൈള നെ്ിലോക്കുന്തി 
നുള്ള നെപെിമയോന്നും സ്്രീൈരിച്ിരുന്ില്ല. മോത്രവമല്ല, 
പ്രസ്തുത വ്യവസ്മയമച്ോല്ലി സംസ്ോനമമോടോമൈ 
വിവോദങ്ങള ഉയരുൈയം മചയ്തിരുന്നു. ഈ സോഹച
ര്യത്ില് പ്രസ്തുത വ്യവസ് നെ്ിലോക്കുന്തിനുമുമ്പത് 
വ്യക്മോയ അഭിപ്രോയ ഐൈ്യം ഉണ്ടോഗൈണ്ടതത് ആവ
ശ്യമോയതിനോല് നിയമത്ിമല 11 ോം വകു്ത് പ്രോബല്യ
ത്ില് വരുന്തത് 1961 ജനുവരി ഒന്ോം ത്രീയതി വമര 
സസത് മപന്്ത് മചയ്യുന്തിനോയി 1960 മല മൂലനിയമം 
ഗഭദ�തി മചയ്യുൈയണ്ടോയി (1960 മല 8 ോമതത് നിയമം).
 എയത്്്ത് സത് കൂളുൈളിമല അദ്ധ്യോപൈ നിയ 
മനം സരക്കോര സത് കൂളുൈളിഗലതു ഗപോമല പി.എസത്.സി. 

വിജ്ഞോനപഥം

1. എത്ര ദിവസം വമര പണബില്ൈള 
രോജ്യസഭയില് വയ്കോം ?

14 ദിവെം വപര.
2. സംസ്ോനങ്ങളക്കും ഗൈന്ദ്ര ഭരണപ്രഗദശ
ങ്ങളക്കും രോജ്യസഭയില് സ്രീറ്റുൈള വ്രീതിച്ചു 
നല്കുന് ഭരണഘെനയിമല മ്്യൂള? 
 

4-ാം പഷഡയൂള്
3. രോജ്യസഭയിഗലക്കത് ആദ്യമോയി  നോമനിരഗദേശം 
മചയ്മ്ട വനിത ?

ര ുഗ്ിണി ജദവി അരുണ് ജഡല്  
(1952-56, 1956-62)

4. രോജ്യസഭയമെ ൈോലോവധി എത്ര ?
കാലാവധിയില്ല, സ്ിരം െഭയാണ്.

5. ഏറ്റവം കൂടുതല് രോജ്യസഭോ സ്രീറ്റുൈളുള്ള 
സംസ്ോനം ?  

ഉത്ര് പ്രജദശ് (31 െീറ്റുകള്)

6. ‘ൈൗണ്സില് ഓ�ത് ഗറ്റ്റത് ’ എന്തില് നിന്ത് 
‘രോജ്യസഭ’ എന് ഗപരത് സ്്രീൈരിച്തത് ഏതത് 
ത്രീയതിയില്?

1954 ആഗസ്റ് 23
7.രോജ്യസഭോം�മോയിരിമക്ക ഗൈരള മുഖ്യമന്തി
യോയ ആദ്യ വ്യക്ി ?

െി. അെയുതജമജനാന്
8. ഭരണഘെനയമെ ഏതത് അനുഗച്ദ 
പ്രൈോരമോണത് വിവിധ ഗമഖലൈളില് പ്ര�ത്ഭരോയ 
പന്തണ്ടത് ഗപമര രോഷ്ടപതി രോജ്യസഭയിഗലക്കത് 
ഗനോമിഗനറ്റത് മചയ്യുന്തത് ? 

അനജഛേദം 80
9. രോജ്യസഭയമെ ൈ്ോറം എത്ര ഗപരോണത് ?

25 ജെര് (ആപക    
അംഗെംഖ്യപട െത്ിപലാന്ന്)

10. രോജ്യസഭയമെ ആദ്യ ഉപോദ്ധ്യക്ഷന് ?
എെ്. വി. കൃഷ്ണമൂര്ത്ി റാവു 
(1952-1956,1956-62 )

അെിസ്ാന ജനകീയ 
ആവേ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിന് ശകരള സമൂഹത്ിൽ 
ആഴത്ിൽ ശവശരാട്ം ൈഭി
ക്കുന്നതിന് നമ്മുലെ നിയമ 
നിര്മാണ സഭയിലൂലെ 
പുറത്തുവന്ന വിവിധ 
നിയമങ്ങള് ചാൈകേക്ിയായി 
പ്രവര്ത്ിച്ചു എന്ന കാര്യത്ിൽ 
തര്ക്കമില്ല. അപ്രകാരമുള്ള 
നിയമ നിര്മാണങ്ങളുലെ 
േട്ികയിൽ ഏറ്റവം മുന്നിൈാണ് 
1958 ലൈ ശകരള വിദ്യാഭ്യാസ 
നിയമം എന്ന് സംേയശൈേ 
ലമശന്യ േറയാവന്നതാണ്.

ര ുഗ്ിണി ഗദവി അരുണത് ഗ്ല് 

സി. അച്യുതഗമഗനോന്

എസത്. വി. കൃഷ്ണമൂരത്ി റോവ
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സഭോ ഗനതോവിമറെ ഗപജത്

ഗൈരളത്ിമറെ രോഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്ിക്കുറി
ച്ചുമൈോണ്ടത് 2021 ല് അധിൈോരത്ിഗലറിയ 

ഇെതുപക്ഷ ജനോധിപത്യമുന്ണി സരക്കോര അതിമറെ 
ഒന്ോം വോര്ിൈത്ിഗലക്കത് എത്ിഗച്രുൈയോണത്. 
സോമൂഹ്യഗക്ഷമ ഗമഖലൈളിലം അെിസ്ോന സൗൈര്യ
വിൈസനത്ിലം വ്യവസോയിൈ ഗമഖലയിലം എല്ലോം 
സമഗ്മോയ ഇെമപെല് നെത്ിയ ൈഴിഞെ ഇെതുപക്ഷ 
ജനോധിപത്യ മുന്ണി സരക്കോരിനു ലഭിച് അം�്രീൈോരം 
കൂെിയോയിരുന്നു തുെരഭരണം. അതുമൈോണ്ടുതമന് 
ഗൈരളത്ിമറെ സമഗ്വിൈസനം ലക്ഷ്യംമവച്ചുമൈോണ്ടത് 
ആവി്ത് ൈരിച് പദ്ധതിൈമളല്ലോം കൂടുതല് ൈരുഗത്ോമെ 
ഏമറ്റടുഗക്കണ്ട ഉത്രവോദിത്ം ഈ സരക്കോരിനുണ്ടത്. 
 മഹോമോരി സൃഷ്ിച് പ്രതിസന്ിൈളക്കിെയിലം 
ഗക്ഷമപ്രവരത്നങ്ങളും വിൈസനപദ്ധതിൈളും നെ
്ോക്കിമക്കോണ്ടത് മുഗന്റുൈയോണത് സരക്കോര. സോമൂഹ്യ 
ഗക്ഷമമമോരുക്കുന്തില് സജ്രീവമോയി ഇെമപട്ം ഗസവന 
ഗമഖലമയ ശക്ിമ്ടുത്ിയം അെിസ്ോന വിൈസന
ത്ിനോയി ബദല് മോരഗങ്ങള ആരോഞ്ഞും ഗക്ഷമവം 
ഗസവനങ്ങളും വിൈസനവം എല്ലോം ജനങ്ങളുമെ അവ
ൈോശമോമണന്ത് സ്ോപിച്ചുംമൈോണ്ടോണത് ഈ സരക്കോര 
മുഗന്ോട്ഗപോകുന്തത്. 610 ലധിൈം ഗസവനങ്ങള 
ഓണ്കലനോയി ഒറ്റ ഗപോരടലില് ലഭ്യമോക്കിയിരിക്കു
ൈയോണത്. അങ്ങമന ഗസവനങ്ങള സോരവത്രിൈമോയി 
ലഭ്യമോക്കോനോയി സോഗങ്തിൈവിദ്യയമെ മുഗന്റ്റമത് ഉപ
ഗയോ�ിക്കുൈയോണത്. ഇതില് നിമന്ോമക്ക രോജ്യത്ത് നി
ലനില്ക്കുന് നയങ്ങളക്കുള്ള ഇെതുപക്ഷ ജനോധിപത്യ 
മുന്ണിയമെ ബദല് വ്യക്മോണത്. ആ ബദല് നയ 
ങ്ങളുമെ �ലമോയി ൈഴിഞെ ഒരു വര്ം മൈോണ്ടത് വലിയ 
മുഗന്റ്റമുണ്ടോക്കോന് നമുക്കത് ൈഴിഞെിട്ണ്ടത്.
 2021 മല പ്രൈെന പത്രിൈയില് നല്ൈിയ 
900 വോഗ്ോനങ്ങള നെ്ോക്കിമൈോണ്ടത് സ്ോയിയോയ 
ഒരു വിൈസന മോതൃൈ യോഥോരത്യമോക്കോനോണത് ഈ 
സരക്കോര ലക്ഷ്യമിടുന്തത്. അതിനുള്ള അെിത്റ 
അെിസ്ോന സൗൈര്യ ഗമഖലയില് ൈഴിഞെ സരക്കോ
രുണ്ടോക്കിയ മുഗന്റ്റമോണത്. ദുരബല വിഭോ�ങ്ങളക്കുള്ള 
ഗക്ഷമപ്രവരത്നങ്ങള വിപുലമ്ടുത്തുന്ഗതോമെോ്ം 
നോളമത് തലമുറ ആഗ്ഹിക്കുന് ആധുനിൈ മതോഴിലവ
സരങ്ങള ഗൈരളത്ില് സൃഷ്ിക്കോനോണത് ശ്മിക്കുന്തത്. 
അതിനോയി ഗൈരളമത് വിജ്ഞോന സമ്പദത്ഘെനയോയം 
നൂതനത് സമൂഹമോയം പരിവരത്ി്ിക്കുൈയോണത്. 
 ഇരുപതത് ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യരക്കത് മതോഴില് 
നല്ൈോനും 15 ലക്ഷം ഉപജ്രീവന മതോഴിലൈള ഒരുക്കോനും 
മചറുൈിെ വ്യവസോയ ഗമഖലയില് 6 ലക്ഷം പുതിയ  
മതോഴിലവസരങ്ങള സൃഷ്ിക്കോനും കൃ്ിക്കോരുമെ 
വരുമോനം 50 ശതമോനം വരദ്ധി്ിക്കോനും മപോതു 
ഗമഖലമയയം പരമ്പരോ�ത വ്യവസോയങ്ങമളയം സംര 
ക്ഷിക്കോനും വ്യവസോയ ഗമഖലയില് ചുരുങ്ങിയതത് 
10,000 ഗൈോെി രൂപയമെമയങ്ിലം സ്ൈോര്യ നിഗക്ഷപം 
ആൈര്ിക്കോനും ഗൈരളമത് ഇലഗക്ടോണിൈത്  �ോരമസയൂ
ടിക്കല് ഹബ്ബോക്കി വളരത്ോനും ഭക്ഷ്യ സംസത് ൈരണം 
ഉളമ്മെയള്ള മൂല്യവരദ്ധിത വ്യവസോയങ്ങമള 
ഗപ്രോത്സോഹി്ിക്കോനും ടൂറിസം വിപണി ഇരടിയോക്കോനും 
ഒമക്കയള്ള പദ്ധതിൈളോണത് നെ്ോക്കുന്തത്.
 60,000 ഗൈോെി രൂപയമെ പശ്ചോത്ലസൗ 
ൈര്യ പ്രവൃത്ിൈള പൂരത്്രീൈരിക്കോനോണത് ലക്ഷ്യമിടിരി 
ക്കുന്തത്. മൈോച്ിയില് നിന്ത് പോലക്കോെത് വഴിയള്ള 
വ്യവസോയ ഇെനോഴി, മൈോച്ിയില് നിന്ത് മം�ലോപുരഗത്
ക്കുള്ള വ്യവസോയ ഇെനോഴി, തിരുവനന്പുരം ൈ്യോ്ിറ്റല് 
സിറ്റി റ്രീജിയണ് മ്വല്ത് മമറെത് പദ്ധതി, പുതിയ മതക്കു- 
വെക്കത് സില്വര കലന് മറയില്ഗവ പദ്ധതി എന്്രീ 
നോലത് ഭ്രീമന് പശ്ചോത്ല സൗൈര്യ പദ്ധതിൈള അടുത് 
അഞ്ചു വര്ത്ിനുള്ളില് �ണ്യമോയി പൂരത്്രീൈരി
ക്കോനുള്ള ഇെമപെലൈളോണത് നെത്തുന്തത്. ഇവയ്ക്കു പുറഗമ 
ഗദശ്രീയപോതോ വിൈസനം, മലഗയോരകഹഗവ, ത്രീരഗദശ 
കഹഗവ, വയനോെത് തുരങ്്ോത, മതക്കുവെക്കത് ഗദശ്രീയ 
ജലപോത എന്ിവ പൂരത്്രീൈരിക്കും. കവദ്യുതി ക്ഷോമം 
ഇല്ലോത് നോെോക്കി ഗൈരളമത് മോറ്റോന് 10,000 ഗൈോെി 
രൂപയമെ ്ോന്സത്ഗ്ി്ത് പദ്ധതി പൂരത്്രീൈരിക്കും.
 പൂരണഗതോതില് ദോരിദ്്യനിരമോരജനം  
യോഥോരത്യമോക്കിയം വഗയോജനഗക്ഷമം ഉറപ്പുവരുത്ിയം  
ഭിന്ഗശ്ിക്കോരോയ കുടിൈളക്കത് സോധോരണ കുടി 

ൈളക്കത് ലഭിക്കുന് എല്ലോ സൗൈര്യങ്ങളും ലഭ്യമോക്കിയം 
20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളക്കത് 5 ലക്ഷം രൂപ വമരയള്ള 
സൗജന്യ ൈിെത്ി ചിൈിത്സയം ബോക്കിയള്ളവരക്കത് 
2 ലക്ഷം രൂപ വമരയള്ള ചിൈിത്സയം ൈോരുണ്യോ 
പദ്ധതിയിലൂമെ ലഭ്യമോക്കിയം ഏഗൈോപിത പ്രവോസി 
മതോഴില് പദ്ധതിക്കത് രൂപം നല്ൈിയം വിശപ്പുരഹിത 
ഗൈരളം സംസ്ോനമത്ോടോമൈ നെ്ോക്കിയം സോമൂഹ്യ 
മപന്്നുൈള ഘടംഘടമോയി 2,500 രൂപയോക്കി 
ഉയരത്ിയം എല്ലോവരക്കും ഭൂമിയം വ്രീടും കുെിമവള്ളവം 
ലഭ്യമോക്കിയം സോമൂഹ്യ ഗക്ഷമ നെപെിൈളില് ഇന്്യക്കത് 
മോതൃൈയോയി ഗൈരളമത് മോറ്റിത്്രീരക്കോനോണത് ഉഗദേ
ശിക്കുന്തത്.
 സഹൈരണ പ്രസ്ോനങ്ങമള സംരക്ഷിച്ത് 
ഗൈരളത്ിമറെ വിൈസനത്ിനത് കൃ്ിക്കോരക്കും 
സംരംഭൈരക്കും വ്യോപോരിൈളക്കുമമല്ലോം ഉദോരമോയ 
വോയത്പൈള ഗൈരള ബോങ്ിലൂമെ ലഭ്യമോക്കിയം 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളക്കത് കൂടുതല് പണവം 
അധിൈോരവം ഉഗദ്യോ�സ്മരയം നല്ൈിയം എല്ലോ 
പഞോയത്ിലം മപോതുൈളിക്കളം ഒരുക്കി പുതിയ 
ൈോയിൈ   സംസത് ൈോരം വളരത്ിയം സത് കൂള വിദ്യോ
ഭ്യോസത്ില് ൈഴിഞെ അഞ്ചുവര്ം മൈോണ്ടത് ഗനെിയ 
മിൈവിമറെ മറഗക്കോ്ത് ഉന്ത വിദ്യോഭ്യോസത്ില് 
കൈവരിച്ചും ഗൈരളത്ിമറെ പരിസ്ിതി സന്തുലനോ
വസ് നിലനിരത്ിയം വിൈസനവം ഗക്ഷമവം സമന്
യി്ിക്കുന് പുതിയ വഴിൈള തുറക്കുൈയോണത്. അതിനത് 
സഹോയൈരമോകുന് വിധത്ില് സദത്ഭരണവം അഴിമതി 
നിരമോരജനവം ശക്ിമ്ടുത്തും.
നവസകരളതേിനുള്ള കകാഴ്ചപ്കാട്ക 
 ഗൈരള വിൈസനത്ിമറെ ദൗരബല്യങ്ങള പരി
ഹരിക്കുന്തിനും ൈോലത്ിനത് അനുഗയോജ്യമോയ പുതിയ 
ഗമഖലൈളിഗലക്കത് നമ്മുമെ നോെിമന നയിക്കുന്തിനു 
മോണത് ഇെതുപക്ഷ ജനോധിപത്യ മുന്ണി സരക്കോര 
ശ്മിക്കുന്തത്. അഭ്യസ്തവിദ്യരോയ യവജനങ്ങളക്കത്  
ആവശ്യമോയ മതോഴില് ലഭിക്കുന്ില്ലോമയന് പ്രശത് നമത്  
ഉളമക്കോണ്ടത് മതോഴില് സൃഷ്ിക്കത് ഊന്ല് നല്കു 
ൈയോണത്. മമോത്ം 40 ലക്ഷം മതോഴിലവസരങ്ങള 
സൃഷ്ിക്കോനോണത് ലക്ഷ്യമിടിരിക്കുന്തത്. ഈ ലക്ഷ്യം 
ഗനടുന്തിനത് കനപുണ്യ പരിശ്രീലനം, വ്യവസോയ 
പുനസംഘെന, ൈോര്ിൈ നവ്രീൈരണം എന്ിവയ്കത് 
കൃത്യമോയ ഗൃഹപോഠത്ിമറെ അെിസ്ോനത്ില് തയ്ോ 
റോക്കിയ പരിപോെിൈളുമോയോണത് മുഗന്ോടത് ഗപോകുന്തത്. 
കുടുംബോധിഷ്ഠിത കമഗക്രോപ്ോനുൈളിലൂമെ ഗൈവല
ദോരിദ്്യം ഇല്ലോതോക്കോനും കൃ്ിക്കോരുമെ വരുമോനം 
50 ശതമോനമമങ്ിലം ഉയരത്ോനും, വിദ്യോഭ്യോസ- 
ആഗരോ�്യ സൗൈര്യങ്ങള ഗലോഗൈോത്രമോക്കോനു 
മോണത് ശ്മിക്കുന്തത്.
സകരളതേിന്ക അനുസയകാജ്യമകായ 
വ്യവേകായങ്ങള് 
 ഗൈരളത്ിനത് കൂടുതല് അനുഗയോജ്യമോയ 
വ്യവസോയങ്ങളോയി മപോതുവില് വിലയിരുത്മ്ടുന്
തത് ഐ െി, ബി െി ഗപോലള്ള വിജ്ഞോനോധിഷ്ഠിത വ്യവ
സോയങ്ങളും ടൂറിസം ഗസവന പ്രദോന വ്യവസോയങ്ങ
ളുമോണത്. ഇതിനുപുറമമ ൈമ്പയൂടര, കവദ്യുത വോഹനം 
എന്ിവയമെ നിരമോണം ഗപോലള്ള കനപുണ്രീസോന്ദ്ര 
വ്യവസോയങ്ങളക്കും ൈോര്ിഗൈോതത്പന്ങ്ങള ഉളമ്
മെയള്ള നമ്മുമെ തനതത് വിഭവങ്ങളുമെ മൂല്യവരദ്ധിത 
വ്യവസോയങ്ങളക്കും ഗൈരളത്ില് വലിയ സോധ്യതൈ
ളുണ്ടത്. ഈ ഗമഖലൈളില് ഒമക്ക ഇെമപടത് ഗൈരളത്ിമറെ 
സോമ്പത്ിൈ അെിത്റമയ വിജ്ഞോന സമ്പദത്ഘെ
നയോയി പുതുക്കി്ണിയന്തിനത്  കൃത്യമോമയോരു പരി
പോെിയമോയോണത് ഇെതുപക്ഷ ജനോധിപത്യ മുന്ണി 
സരക്കോര മുഗന്ോടത് ഗപോകുന്തത്. അടുത് 25 വര്ം 
മൈോണ്ടത് ഗൈരളത്ിമല ജ്രീവിതനിലവോരം അന്ോരോഷ്ട 
തലത്ിമല തമന് വിൈസിത മധ്യവരുമോന രോഷ്ടങ്ങ
ളക്കത് സമോനമോയി ഉയരത്തുൈ എന്തോണത് നമള 
ലക്ഷ്യംമവക്കുന്തത്. 
�ശ്കാതേല േൗകര്യം 
 വ്യവസോയങ്ങളക്കുഗവണ്ട പശ്ചോത്ല സൗൈ 
ര്യമമോരുക്കുൈ എന്തത് ഏമറ പ്രധോനമോണത്. കവദ്യു 
തിയം, ഗുണഗമമേയള്ള ഗബ്ോ്ത്ബോറെത് ഇറെരമനറ്റും  

ഇന്മത് ൈോലത്ത് ഗറോ്ത്, മറയില്, ഗപോരടത്, 
എയരഗപോരടത് തുെങ്ങിയ അെിസ്ോന സൗൈര്യങ്ങമള 
ഗപോമല തമന് പ്രധോനമോണത്. 100 ശതമോനം കവദ്യു 
ത്രീൈരണം കൈവരിച്ചും, ഇറെരമനറ്റത് അവൈോശമോയി 
പ്രഖ്യോപിച്ചും നോം ഏമറ മുഗന്ോട് ഗപോയിട്ണ്ടത്. എന്ോല്, 
ഇനിയഗമമറ മുഗന്ോട്ഗപോഗൈണ്ടതുണ്ടത്. അതുമൈോ
ണ്ടുതമന് ഇന്മത് നമ്മുമെ ആവശ്യങ്ങമള മോത്രം  
മുന്നിരത്ിയല്ല പല പദ്ധതിൈളും നെ്ോക്കുന്തത്. ഭോവി 
ഗൈരളമത്യം നമ്മുമെ വരുംതലമുറമയയം മനസ്ില് 
ൈണ്ടുമൈോണ്ടത് ആവി്ത് ൈരിച്ിട്ള്ളവയോണത് പലതും. 
 അത്രത്ില് ഉള്ളതോണത് മൈ-മറയില് 
എന് മസമി കഹ സ്്രീ്ത് മറയില് പദ്ധതി. അടുത് 50 
വര്ം ഗൈരളത്ിമറെ വിൈസന മുഗന്റ്റങ്ങമള മുന്ില് 
ൈണ്ടുമൈോണ്ടോണത് 530 ൈിഗലോമ്രീറ്റര ന്രീളമുള്ള ഈ പദ്ധതി 
ആവി്ത് ക്കരിച്ിരിക്കുന്തത്. ഏൈഗദശം 64,000 ഗൈോെി 
രൂപയമെ അെിസ്ോന സൗൈര്യ വിൈസനമോണത് മൈ-
മറയിലിമറെ സില്വര കലന് എന് ഒറ്റ പദ്ധതിമൈോണ്ടത് 
നമ്മുമെ നോടില് നെക്കുൈ. ഏതോനും മണിക്കൂറുൈള 
മൈോണ്ടത് ഗൈരളത്ില് എവിമെയം എത്ോം എന്തും 
ചരക്കുന്രീക്കം സു�മമോക്കോം എന്തും വ്യവസോയ- 
സംരംഭൈ ഗമഖലൈളില് ഉണ്ടോക്കുന് കുതിച്ചുചോടം  
എത്ര വലതോയിരിക്കുമമന്നു നോം ചിന്ിക്കണം.  ആധുനിൈ 
�തോ�ത സൗൈര്യങ്ങള വിൈസിത സമൂഹങ്ങളുമെ 
മുഖമുദ്യോണത്. അത്രത്ിലള്ള വിൈസിത സമൂഹമോയി 
ഗൈരളമത് മോറ്റിമയടുക്കോനോണത് ശ്മിക്കുന്തത്. 
അഗ്ോള മോത്രഗമ വലിയഗതോതിലള്ള നിഗക്ഷപങ്ങളും 
വ്യവസോയങ്ങളും ഗൈരളത്ിഗലക്കു വരിൈയള്ളൂ.
നിസക്�ക േൗഹൃദ അന്തരരീക്ം 
ഒരുക്ല് 
 50 ഗൈോെി രൂപയിലധിൈം നിഗക്ഷപമുള്ള  
സംരംഭങ്ങളക്കുള്ള അഗപക്ഷ എല്ലോ ഗരഖൈളും സഹിതം 
സമര്ിച്ോല് ഏഴു ദിവസത്ിനുള്ളില് കലസന്സത് 
നല്കുന്തിനുള്ള നിയമം പോസോക്കിയിട്ണ്ടത്. എല്ലോ 
വകുപ്പുൈളില് നിന്നുമുള്ള കലസന്സുൈള ഒറ്റ 
കലസന്സോയി അഞ്ചു വര്ഗത്ക്കോണത് പുതുതോയി 
രൂപ്രീൈരിക്കുന് ബയൂഗറോ നല്കുൈ. അതത് ൈഴിഞെോല് 
പുതുക്കി നല്കുന്തിനുള്ള അധിൈോരം ഈ ബയൂഗറോക്കത് 
തമന്യോയിരിക്കും. 50 ഗൈോെിയില് തോമഴ നിഗക്ഷപമുള്ള 
എം.എസത്.എം.ഇ (Micro Small and Medium 
Enterprises) ൈളക്കത് കലസന്സില്ലോമത തമന് മൂന്ത്  
വര്ഗത്ക്കത് പ്രവരത്ിക്കോം. സിം�ിള വിന്ഗ്ോ 
സംവിധോനത്ില് നിന്നുള്ള അൈത് ഗനോളജത്മമറെത് മോത്രം 
മതിയോകും. 
വ്യവേകായ രംഗപതേ മുസന്നറ്ം 
 സരക്കോര സ്്രീൈരിച്ിട്ള്ള  നെപെിൈള ഗൈരള 
ത്ിമല നിഗക്ഷപൈ സൗഹൃദ അന്ര്രീക്ഷമത് മമച്മ്
ടുത്ിയിട്ണ്ടത് എന്തിമറെ മതളിവോണത് ൈഴിഞെ ഒരു 
വര്ംമൈോണ്ടത് ലഭിച് 6,380 ഗൈോെി രൂപയമെ നിഗക്ഷപ 
വോഗ്ോനങ്ങള. സംരംഭൈരുമോയി വിവിധ തലങ്ങളില് 
നെത്ിയ ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂമെയോണത് ഈ 
വോഗ്ോനങ്ങള ലഭിച്തത്. ഇക്കോലയളവില് 12,443 എം. 
എസത്.എം.ഇ (Micro Small and Medium Enterprises) 
ൈളോണത് ഗൈരളത്ില് പുതുതോയി ആരംഭിച്ിട്ള്ളതത്. 
ഇതുവഴി 1292.62 ഗൈോെി രൂപയമെ നിഗക്ഷപമോണത് 
ലഭിച്തത്. 46,228 ഗപരക്കത് പുതുതോയി മതോഴിലം ലഭിച്ചു. 
ഇമതല്ലോം ൈഴിഞെ ഒരു വര്ത്ിനുള്ളിമല മുഗന്റ്റ
ങ്ങളോണത് എന്ത് ഓരക്കണം. ഇഗ്ോള ഗൈരളത്ിലള്ള 
മചറുൈിെ ഇെത്രം വ്യവസോയങ്ങളില് പകുതിയില
ധിൈവം ൈഴിഞെ ആറു വര്ത്ിനുള്ളില് ആരംഭി
ച്വയോണത്. 
 കൃത്യമോയ റ്ോരടത് അ്ത് ഗപ്രോത്സോഹന നയം 
രൂപ്രീൈരിച്ോണത് സരക്കോര മുഗന്ോട്ഗപോകുന്തത്. 
ഇതിമറെ �ലമോയി രോജ്യമത് മിൈച് റ്ോരടത് അ്ത് 
സൗഹൃദോന്ര്രീക്ഷം സൃഷ്ിച്തിനുള്ള പുരസത് ൈോരം നമുക്കത് 
ലഭിച്ചു. 4 ലക്ഷം ചതുരശ്യെിയില് ഒരുങ്ങിയിട്ള്ള 
മെഗ്ോളജി ഇന്ഗവ്ന് ഗസോണും അതിമല ്ിജിറ്റല് 
ഹബ്ം ഈ ഗമഖലയിമല സരക്കോരിമറെ ഇെമപെലിമറെ 
വലിയ ഉദോഹരണമോണത്. ൈഴിഞെ 6 വര്ത്ിനിെ
യില് 3,500 റ്ോരടത് അപ്പുൈളോണത് ഗൈരളത്ില് 
ആരംഭിച്തത്. 2016 ല് റ്ോരടത് അപ്പുൈളിമല നിഗക്ഷപം 
ഏൈഗദശം 50 ഗൈോെി രൂപ ആയിരുമന്ങ്ില് ഇന്തത് 
ഏൈഗദശം 3,200 ഗൈോെി രൂപയില് എത്ിനില്ക്കു
ൈയോണത്. 2026 ഓമെ ഗൈരളത്ില് 15,000 പുതിയ 
റ്ോരടത് അപ്പുൈള ആരംഭിക്കോനോണത് നമള ലക്ഷ്യംമവ
ക്കുന്തത്. മപോതുഗമഖലമയ സംരക്ഷിച്ചും പരമ്പരോ�ത 
ഗമഖലൈമള നവ്രീൈരിച്ചും പുതിയ നിഗക്ഷപങ്ങമള 
ഗപ്രോത്സോഹി്ിച്ചുമോണത് ഗൈരളത്ിമറെ സമഗ്മോയ 
വ്യോവസോയിൈ മുഗന്റ്റത്ിനത് എല് ്ി എ�ത് സരക്കോര 
ൈളമമോരുക്കുന്തത്.
 ഗൈരള സരക്കോരിമറെ ൈ്രീഴിലള്ള ഓഗരോ 
വകു്ിലം എണ്ി്റയോവന് ഗനടങ്ങള കൈവരിച് 
ഒരു വര്ക്കോലമോണത് ൈെന്നുഗപോകുന്തത്. ഈ ഗനടങ്ങ
മളല്ലോം കൈവരിക്കുന്തിനുള്ള സോഹചര്യമമോരുക്കി
യതത്  ഇെതുപക്ഷ ജനോധിപത്യ മുന്ണിയമെ ഗനതൃത്ം 
മോത്രമല്ല. ഗൈരളത്ിമല ജനങ്ങളുമെയോമൈ പൂരണ് 
പിന്തുണയം സഹൈരണവമോണത് ഇതത് സോധ്യമോക്കി
യതത്. അത്രത്ിലള്ള സഹൈരണോത്മൈ മുഗന്റ്റം 
തുെരന്നുള്ള നോളുൈളിലം നമുക്കു നെത്ോന് ൈഴിയണം.

െിണറായി വിേയന്
മുഖ്മന്തി
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