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'ഇതേേിരുൾക്കുഴി തേലുരുളട്ടെ, വിടില്ല ഞാനീ രശ്ികട്ള' േലയാളത്ിട്റെ പ്ിയകവി 
ഇടതശേരി ത�ാവിന്ദൻ നായരുട്ട വരികളാണിേ്. വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും േകർച്ചകളിൽ 

നിന്നും പുേിയ പാഠങ്ങളുൾട്്ാണ്് ഉയിർട്ത്ഴുതനേൽക്കുക എനേോണ് േനുഷ്യട്ന 
മുതനോടെ് നയിക്കുനേേിൽ പ്ധാനട്േനേ് പറയാനും. തലാകോട്ക ട്കാതറാണ പടർനേ 
ഭീേിദോയ സാഹചര്യത്ിലുനും േനുഷ്യട്ന നയിക്കുനേേ് ഇരുളിൽ ബാ്ി നിൽക്കുനേ, 
പ്േീക്ഷയുട്ട പ്കാശരശ്ികളാണ്. ആ ട്ചറുട്വടെത്ിൽ േനുഷ്യൻ തനടിയ പുേിയ 
അനുഭവങ്ങളുനും പുേിയ പാഠങ്ങളുനും എളുേല്ല. 
തരാ�ട്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രേയുനും ആതരാ�്യത്ിലുനും ശുചിേ്വത്ിലുമുള്ള ശ്രദ്ധയുനും േട്നേയാണ് 
ഏറ്റവനും പ്ധാനനും. ോസ് ക് ധരിക്കുനേവട്രതയാ മൂക്കുനും വായുനും മൂടിട്കട്ടുനേവട്രതയാ 
വിചിത്രോയി കണ്ിരുനേ നമ്മളിനേ് അേ് ഏറ്റവനും നല്ല സുരക്ഷാോർഗ്ഗോയി കാണുന്. 
തരാ�ങ്ങട്ളക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ോറ്റി,  അേ്യാവശ്യത്ിന് ോത്രതേ 
ആശുപത്രികട്ള ആശ്രയിച്ചുള്ളൂ. കകകൾ കഴുകുനേേിൽ ശ്രദ്ധാലു്ളായി. 
ട്പാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുനേേിലുനും മൂത്രട്ോഴിക്കുനേേിലുനും ഒരു അപാകേയുനും കാണാേിരുനേവർ 
ഇനേ് അേ് സ്വയനും േിരുത്ാനുനും േറ്റുള്ളവട്ര തബാധവേ്കരി്ാനുനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
വ്യക്ിശുചിേ്വവനും സാമൂഹിക അകലവനും കദനനുംദിനജീവിേത്ിട്റെ മുഖമുദ്രകളായി്ഴിഞ്ഞു.
തലാ്്്ഡൗൺ കാലനും ട്കാണ്ടുവനേേ് അറുേിയുതടയുനും ആശങ്കയുതടയുനും നാളുകൾ 
ോത്രോയിരുനേില്ല. േിര്ിടെ് ഓടിയിരുനേ േനുഷ്യരിൽ നിനേ് േട്നേയുനും േട്റെ 
ജീവിേപരിസരങ്ങതളയുനും കുറിച്ച് ആഴത്ിൽ ചിന്ി്ാൻ, േട്റെ േട്നേ കഴിവകട്ള 
ട്േളിട്ച്ചടു്ാൻ ഉള്ള അവസരോയി ഈ ട്കാതറാണ്ാലനും ോറി. ക്ിയാത്മകോയ 
ഇത്രനും ഇടട്പടലുകൾ സമൂഹത്ിലാട്ക പ്സരിച്ചോണ് ട്കാതറാണപ്േിതരാധത്ിട്റെ 
ഒരു 'തകരള തോ്ൽ'' സാധ്യോ്ിയേ്. സനേദ്ധപ്വർത്കരായി തകരള�വൺട്േറെിട്ന 
പിന്തുണയ്കാൻ പേിനായിരങ്ങൾ േയ്ാറായേ് ഭാവിയുട്ട ശുഭസൂചകനും േട്നേയാണ്. 
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ വഴിയുനും അല്ലാട്േയുനും സനുംഘടിേോയുനും ഒറ്റയ്കനും ഓതരാരുത്രുനും 
അവരാൽ കഴിയുനും വിധനും സഹായഹസ്തവോയി ഉണർനേിരുന്. സതഹാദരൻ 
അയ്പ്പട്നക്കുറിച്ചു  ശ്രീനാരായണഗുരു  പറഞ്ഞതുതപാട്ല പ്വൃത്ിയിൽ കദവമുട്ണ്നേ് 
പറയാവനേ വിധനും ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങതള്ാൾ സഹാനുഭൂേിയിലുനും സഹായസനേദ്ധേയിലുനും 
കദവികേ കട്ണ്ത്തുകയായിരുന് നമ്മൾ. ോനവതസവനോണ് ോധവതസവനനും 
എനോണതല്ലാ വിതവകാനന്ദസ്വാേിജിയുനും പറഞ്ഞേ്. ജാേിേേതദശാദികൾ്് അേീേോയ 
ോനവികേയാലാണ് നമ്മൾ ഈ ദുരിേകാലട്ത് അേിജീവിക്കുനേേ്. 
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുതടയുനും  പച്ച്റികളുതടയുനും  കാര്യത്ിൽ സ്വാശ്രയേ്വനും കകവരി ത്ണ്തുണ്് 
എനേ് ഓതരാ കുടുനുംബത്ിനുനും തോനേിയ കാലോയികൂടി ഇേ് ോറി. ഓതരാരുത്രുനും 
അവരവരുട്ട വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ ആവനേ കൃഷികൾ ട്ചയ്ാൻ സനേദ്ധരായി എനേതു 
വളട്ര പ്ധാനട്പ്പടെ കാര്യോണ്. േരിശുഭൂേികൾ കൃഷിയിടങ്ങളായി ോറ്റിയ യുവാ്ൾ 
നാട്ളയുട്ട ഊർജ്ജോണ്. കപ്പയുനും ോങ്ങയുനും ച്യുനും ച്ക്കുരുവനും ചീരയുനും മുരിങ്ങയിലയുനും 
എന്തവണ് തകരളീയരുട്ട േനതുഭക്ഷണവിഭവങ്ങട്ളല്ലാനും േീൻതേശകളിതല്് 
േിരിട്കട്യത്ി. ജങ്ക് ഫുഡുകൾക്കു പിനോട്ല തപായിരുനേവർ സ്വന്നും ട്ോടിയിട്ല 
പ്കൃേിവിഭവങ്ങളിതല്് േിരിയുകയുനും തകരളത്ിട്റെ കാർഷികസനുംസ് കൃേിട്യ 
പുേിയേടെിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയുനും ട്ചയ്തു.
തലാ്്്ഡൗൺ കാലട്ത് പ്കൃേിതയയുനും പരിസ്ഥിേിതയയുനും കുറിച്ചുനും ഏട്റ ചർച്ചകളുണ്ായി. 
ട്കാതറാണവ്യാപനട്ത് തുടർനേ്, കചനയിൽ തലാ്്്ഡൗൺ പ്ഖ്യാപിച്ചേിനു തശഷനും 
വഹാൻസിറ്റിയുട്ട വായുേലിനീകരണത്ിൽ വനേ ോറ്റത്ിട്റെ ഒരു ോപ്പ് യൂതറാപ്യൻ 
സ് തപസ് ഏജൻസിയുനും നാസയുനും പ്സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്. വാഹനങ്ങളുനും ഫാക്ടറികളുനും 
പുറന്ള്ളുനേ കനട്രജൻ ക്തയാക് കസ്ിൽ വനേ �ണ്യോയ കുറവ് അേിൽ 
കാണാനും. ് ൽഹിയുട്ട അന്രീക്ഷത്ിട്ല കാർബണിട്റെ അളവിലുനും കുറവണ്ായോയി 
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'നിസ്നും�രായിരി്ാനുള്ള 
തനരേല്ലിേ്. തലാകനും 

മുഴുവൻ ദുരിേേനുഭവിക്കുനേ 
ഈ സേയത്് നാനും 
ഒനേിച്ചുനില്്ണനും. 

അഹട്േനേ ചിന്യ്കള്ള 
സേയവനും അല്ലിേ്. കാരണനും, 

നാട്േല്ലാനും പങ്കുവയ്കനേേ് ഒതര 
ട്വല്ലുവിളിയാണ്. ഉദാസീനേ, 

അഹനുംഭാവനും, വിഭാ�ീയേ, േറവി 
എനേിവ ഇത്രുണത്ിൽ 

നാനും തകൾ്ാനാഗ്രഹിക്കുനേ 
വാക്കുകളല്ല.  ഇവ 

എനേതനേയ്കോയി നിതരാധി്ാൻ 
നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്'.

 ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ്പ 

(...ശേഷം ശപജ് 2)

തകാവി്് 19 ട്നേിട്ര  വിവിധ സനുംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പിലാ്ി 
വരുനേ പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ അവതലാകനനും 

ട്ചയ്യുനേേിനായി നിയേസഭാ സ്ീ്ർോരുട്ട തകാൺഫറൻസ് തലാക് സഭാ 
സ്ീ്ർ  വിളിച്ചു തചർത്തു. വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിലൂട്ടയാണ് ഓനും ബിർള 
നിയേസഭാ സ്ീ്ർോരുോയി സനുംസാരിച്ചേ്.  തകരള നിയേസഭാ സ്ീ്ർ 
പി.ശ്രീരാേകൃഷണൻ  േലപ്പുറനും ജില്ലാ കളക്ടതററ്റിൽ നിന്നും തയാ�ത്ിൽ 
പട്ങ്കടുത്തു. തരാ�വ്യാപനനും േിരിച്ചറിയുനേേിനുനും  േടയുനേേിനുനും ശക്ോയ 
പ്േിതരാധനടപടികളാണ് സനുംസ്ഥാന സർ്ാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളട്േന്നും, 
സാമൂഹ്യ വ്യാപനനും േടയാനുനും അസുഖനും ബാധിച്ചവട്ര ചികിത്ിച്ച് 
സുഖട്പ്പടുത്ാനുനും കഴിഞ്ഞോണ് തകരളത്ിൽ ഇത്രതവ�നും തകാവി്് 
നിയന്ത്രണവിതധയോ്ാൻ  കഴിഞ്ഞട്േന്നും സ്ീ്ർ വ്യക്ോ്ി. 
തകാവി്് പ്േിതരാധത്ിനായി ബൃഹത്ായ ഒരു സാമ്പത്ിക പാത്ജ് 
സർ്ാർ ആവിഷ് ് രിച്ചോയുനും, ആദ്യഘടെത്ിൽ 20,000 തകാടി രൂപയുട്ട 
പദ്ധേിയാണ്  പ്ഖ്യാപിച്ചിരിക്കുനേട്േന്നും തക്ഷേ ട്പൻഷൻകാർ്്   
8000  രൂപ വീേനും വിേരണനും ട്ചയ്തോയുനും ട്പൻഷൻ ലഭി്ാത്വർക്കുനും 
സഹായനും നൽകുന്ട്ണ്ന്നും അതദേഹനും അറിയിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളവർട്്ല്ലാനും  
ഭക്ഷണനും സഡൗജന്യോയി വീടെിൽ എത്ിച്ചുട്കാടുക്കുനേ അേിവിപുലോയ 
ഒരു പദ്ധേിയുനും സനുംസ്ഥാനട്ത്ാടൊട്ക നടപ്പിലാ്ി വരുന്ട്ണ്ന്നും, 
പുറനും സനുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  നിന്നും തകരളത്ിൽ വനേ്  തജാലിട്ചയ്യുനേ 
എല്ലാ ട്ോഴിലാളികൾക്കുനും അവർ്് ആവശ്യോയ ഭക്ഷ്യവസ്തു്ളുട്ട 
കിറ്റ് കൃേ്യോയി നൽകിവരുന്ട്ണ്ന്നും സ്ീ്ർ പറഞ്ഞു.  'അന്യതദശ 
ട്ോഴിലാളികൾ' എനേ പ്തയാ�ത്ിന് പകരനും 'അേിഥി ട്ോഴിലാളികൾ' 
എനേ പരി�ണന നൽകിയാണ് അവർക്കുള്ള  ഭക്ഷ്യവസ്തു്ളുനും 
പാർപ്പിടവനും സർ്ാർ ഉറപ്പു വരുത്തുനേട്േന്നും സ്ീ്ർ ചൂണ്ി്ാടെി.
 ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് ് ് രൂപീകരിച്ചുനും സഡൗജന്യ ഭക്ഷണ വിേരണത്ിൽ 
പട്ങ്കടുത്തുനും തകരള നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റുനും ഈ വലിയ സനുംരനുംഭത്ിൽ 
ഭാ�ഭാ്ായോയുനും സ്ീ്ർ പി. ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു. 
ട്കാതറാണ ട്്േിരായ  തപാരാടെത്ിൽ തലാകശ്രദ്ധ തനടാൻ  
കഴിഞ്ഞേ് തകരളത്ിട്ല ജനങ്ങളുട്ട ഐക്യവനും കൂടൊയ്േയുനും കൂടി 
ട്കാണ്ാട്ണന്നും  അതദേഹനും ചൂണ്ി്ാടെി.
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റിതപ്പാർട്ടുകൾ വനേിരുന്. േത്്യബന്ധനത്ിട്റെ തോേ് കുറഞ്ഞതപ്പാൾ േത്്യവിഭവങ്ങളുനും 
വർദ്ധിച്ചു. വനനശീകരണനും കുറഞ്ഞു. േയിലുകൾ വീട്ടുവളപ്പിലുനും തറാഡുകളിലുനും 
വിരുട്നേത്ിയ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുനേേ് പ്കൃേി അേിട്റെ സ്വാഭാവികയിടങ്ങട്ള 
അതന്വഷിക്കുന്ട്വനേോണ്. തുടർന്നും പരിസ്ഥിേിസഡൗഹാർദേപരോയി േട്നേ നമു്് 
തുടരാൻ കഴിയണനും.  
തകവലോയ േിരിച്ചുതപാക്കുകളല്ല ഇവിട്ട സനുംഭവിക്കുനേേ്. ട്ോഴിൽ തേഖലകളിലുനും 
ട്ോഴിലിടങ്ങളിലുനും പ്േിസന്ധി രൂക്ഷോയ കാലനും കൂടിയാണ് ഇേ്. ഈ പ്േിസന്ധിട്യ 
പലരുനും പലേടെിൽ േരണനും ട്ചയ്ാൻ ശ്രേിച്ചുട്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്. അേിട്റെ ഭാ�ോയി 
സാതങ്കേികോയി ഏട്റ മുതനേറാനുള്ള ശ്രേത്ിലാണ് നമ്മതളാതരാരുത്രുനും. തകാവി്് 
ഭീേി നീളുട്േനേ വാർത്കൾ നമ്മതളാതരാരുത്തരയുനും സാതങ്കേികോയി മുതനേറാൻ 
തപ്രിപ്പിച്ചിരിക്കുന്. ഓൺകലനായുനും ഇറെർട്നറ്റിട്റെ സഹായതത്ാട്ടയുനും പുേിയ 
ട്ോഴിൽ സാധ്യേകൾ കട്ണ്ത്ിട്്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹാദി ആതഘാഷങ്ങളിൽ വനേ ോറ്റവനും നിസ്ാരേല്ല. ഇത്രനാളുനും നമ്മൾ 

ട്കാണ്ടുനടനേ പല ധാരണകളുനും ട്പാളിട്ച്ചഴുേിട്്ാണ്് വളട്ര ലളിേോയി, ഒരു പുേിയ 
ജീവിേസന്ധിയിതല്് കടക്കുനേ മുഹൂർത്ോയി വിവാഹനും ോറി. ജീവിേക്േങ്ങളിതലയുനും 
കാഴ്ചപ്പാടുകളിതലയുനും ഇത്രനും ോറ്റങ്ങട്ളല്ലാനും വരുനുംകാലങ്ങളിൽ നമ്മുട്ട 
സാമ്പത്ികവിനിേയങ്ങളിലുനും സാമൂഹികജീവിേത്ിലുനും വലിയ ോറ്റങ്ങളുണ്ാക്കുട്േനേ് 
പ്േീക്ഷി്ാനും.
ഏേ് പ്േിസന്ധിതയയുനും േരണനും ട്ചയ്യുട്േനേ ആത്മവിശ്വാസത്ിലാണ് േിരിട്കട്യത്തുനേ 
പ്വാസികട്ള സ്വീകരി്ാൻ നമ്മൾ േയ്ാട്റടുക്കുനേതുനും. ജീവിേത്ിട്റെ വലിട്യാരു 
കാലനും അവർ ട്ചലവഴിച്ചേ് നമ്മുട്ട നാടിട്റെ സാമ്പത്ിതകാനേേനത്ിനുനും 
തവണ്ിയാണ്. അേിനാൽ  ോറുനേ സാഹചര്യങ്ങട്ള എങ്ങട്ന അനുകൂലോ്ാട്േനേ് 
കൂടൊയി  ആതലാചിച്ച് പ്ാവർത്ികോത്ണ്തുണ്്.
ഏേ് േഹാവിപത്ിതനയുനും തനരിടാൻ തപാനേ കരുത്് േനുഷ്യേനസ്ിനുട്ണ്നേിരിട്് 
അനുഗുണോയ ോറ്റങ്ങളിലൂട്ട നമ്മൾ അേിജീവിക്കുക േട്നേ ട്ചയ്യുേതല്ലാ!

(...തുടർച്ച ശപജ് 1)

എലത്തൂർ നിതയാജക േണ്ഡലനും വികസനക്കുേിപ്പിലാണ്. േണ്ഡല 
ത്ിട്ല സാനുംസ് കാരിക തേഖലയിട്ല േിലകക്കുറിയായി 

ോറിയിരിക്കുകയാണ് േലയാളത്ിട്റെ 
പ്ിയ എഴുത്തുകാരൻ കവ്നും മുഹമ്മദ് 
ബഷീറിട്റെ നാേതധയത്ിലുള്ള ഈന്ാട് 
കവ്നും മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഗ്രന്ാലയനും. 
ഗ്രന്ാലയത്ിന് സ്വന്ോട്യാരു 
ട്കടെിടനും എനേ വർഷങ്ങളായുള്ള 
സ്വപ്നും സാക്ഷാേ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  
എനും.എൽ.എ.യുട്ട പ്ാതദശിക വികസന 
ഫണ്ിൽ നിന്ള്ള 35 ലക്ഷനും രൂപ 
വിനിതയാ�ിച്ച് പണിേ ആധുനിക 
സഡൗകര്യങ്ങതളാട്ടയുള്ള ഇരുനില 
ട്കടെിടത്ിട്റെ ഉദ്ഘാടനനും ഉനേേ 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുേന്ത്രി ട്ക.ടി.ജലീൽ 
നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രന്ാലയങ്ങൾ നാടിട്റെ 
ട്പാതു ഇടങ്ങളാട്ണനേ് ട്ക.ടി. ജലീൽ 
പറഞ്ഞു. അറിവ് ആയുധോട്ണനേ 
േിരിച്ചറിവള്ള വായനാേൽപ്പരരായ 
ഒരു കൂടെനും ആളുകളിൽ നിനോണ് 
ഗ്രന്ാലയനും എനേ ആശയനും പിറനേേ്. 
കലബ്രറി യുണ്ാ്ിയാൽ എല്ലാവർക്കുനും 
എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുനും വായി്ാട്േനേ 
ചിന്യാണ് ഗ്രന്ശാലയുട്ട രൂപീകരണ 
ത്ിതല്് എത്ിയേ്. പ്തദശട്ത് 
എല്ലാ വീടുകളുനും തകന്ദീകരിച്ച് പുസ്തക 
തശഖരണനും നടത്ി 2005ൽ വാടക 
ട്കടെിടത്ിലാണ് ഗ്രന്ാലയത്ിന് 
തുട്േിടെേ്. സമൂഹത്ിട്റെ വിവിധ 
തേഖലകളിലുള്ള നൂറുകണ്ിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ാലയത്ിട്റെ 
വായനാപരിസരനും. 15 വർഷനും പിനേിടെതപ്പാഴാണ് സ്വന്ോട്യാരു 
ട്കടെിടട്േനേ സ്വപ്നും സാക്ഷാേ്കരിക്കുനേേ്. ഈന്ാട് എ.എൽ.പി. 
സ് കൂൾ, നടുവല്ലൂർ എ.എനും.എൽ.പി. സ് കൂൾ(ട്നല്ലിക്കുനേ് സ് കൂൾ), പാവണ്ടൂർ 
ഹയർ ട്സ്ൻ്റി സ് കൂൾ എനേിവിടങ്ങളിൽ നിനോയി 250 ഓളനും 
വിദ്യാർത്ികളുനും 110 മുേിർനേവരുനും ഗ്രന്ശാലയിൽ അനും�ങ്ങളായുണ്്. 
വിവിധ സാഹിേ്യ ശാഖകളിട്ല പുസ്തകങ്ങളുനും റഫറൻസ് ബുക്കുകളുേട്നും 
ആയിര്ണ്ിന് ഗ്രന്ങ്ങൾ ഇവിട്ടയുണ്്. പ്ഭാഷണങ്ങൾ, ചർച്ചാ 
ക്ാസുകൾ, ട്സേിനാറുകൾ, ആതരാ�്യ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ 
എനേിവ ഗ്രന്ാലയട്ത് സജീവോക്കുന്. അറിവിലൂട്ട ഒരു ഗ്രാേട്ത് 
സാനുംസ് ് ാരിക ട്വളിച്ചത്ിതല്് നയി്ാനുള്ള വഴികാടെിയാവകയാണ് 
ഈ ഗ്രന്ാലയനും. പുേിയ ട്കടെിടത്ിതല്് ോറിയതോട്ട ഗ്രന്ശാലയുട്ട 
പ്വർത്നനും കൂടുേൽ സജീവോകുകയാണ്.

സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

Fe¯qÀ \ntbmPI aÞew hnIk\¡pXn¸nÂ;
A£c shfn¨ambn ssh¡w apl½Zv _joÀ {KÙmebw

എ.കെ.േേരീന്ദ്രൻ, എലത്തൂർ

നിതയാജകേണ്ഡലത്ിട്ല പാവട്പ്പടെവർക്കുള്ള േരുനേ് വിേരണനും 
ആദ്യഘടെനും പൂർത്ിയായി. വിവിധ പഞ്ായത്തുകളിലുനും ന�ര 

സഭകളിലുോയി അയ്ായിരതത്ാളോളുകൾ്ാണ് ഇേിട്റെ പ്തയാജനനും 
ലഭിച്ചേ്.  കുറിപ്പടികളിൽ ഭൂരിഭാ�നും തപർക്കുനും മുഴുവൻ േരുന്കളുനും വിേരണനും 
ട്ചയ്ാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.  ഇനിമുേൽ പഞ്ായത്്, ന�രസഭ എനേിവിടങ്ങളിൽ 
േരുനേ് വിേരണനും നടത്തുനേേിന് സർ്ാർ ഉത്രവ് നൽകിയിട്ടുണ്്.  
ഇേനുസരിച്ചുനും േരുനേ് ലഭ്യോകാത് ഹാർടെ്, കി്് നി, ലിവർ, കാൻസർ 
എനേീ അസുഖങ്ങളുള്ള വളട്ര പാവട്പ്പടെവർ്് ജനപ്േിനിധികളുട്ട 
സാക്ഷ്യപത്രത്ിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ തുടർന്നും േരുനേ് നൽകുനേോണ്.  
വിേരണത്ിനാവശ്യോയ േരുന്കളുനും സഹായവനും നൽകിയ മുഴുവൻ 
സനുംഘടനകൾക്കുനും വ്യക്ികൾക്കുനും നന്ദി തരഖട്പ്പടുത്തുന്.

]mhs¸«hÀ¡v acp¶phnXcWw
അനിൽ അക്കര, വടക്കാശചേരി

പ്വാസി സതഹാദരങ്ങളിൽ വലിട്യാരു വിഭാ�നും ആളുകൾ പ്യാസങ്ങളിൽ 
കഴിയുകയാണ്.  അവർ തജാലി ട്ചയ്തിരുനേ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

നിശ്ചലോയ അവസ്ഥയിലാണുള്ളേ്.  ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ 
തലാക് സഭയിൽ നിന്നും �ൾഫിട്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുനേ 
പ്വാസി സുഹൃത്തു്ൾ്ായി അടൂർ പ്കാശ് 'ആറ്റിങ്ങൽ ട്കയർ' 
പദ്ധേി ആരനുംഭിച്ചേ്.   പ്വാസികളുട്ട പ്ശ് നങ്ങൾ്് ഒരു പരിധിവട്ര 
സനേദ്ധ സനുംഘടനകൾ വഴിയുനും തനാർ് വഴിയുനും ഇതപ്പാൾ പരിഹാരനും 
കാണുന്ണ്്.  ബുദ്ധിമുടെനുഭവിക്കുനേ പ്വാസികളിൽ പലരുനും ഇതപ്പാൾ 
തനാർ്യിലൂട്ട േിരിട്ക വരാൻ  അതപക്ഷകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.  
ഈ സാഹചര്യത്ിൽ കൂടുേൽ ഏകീകരിച്ച പ്വർത്നങ്ങൾ നടത്തുവാനായി 
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിട്ല അരുവി്ര നിതയാജകേണ്ഡലത്ിൽ നിന്ള്ള 
സനേദ്ധപ്വർത്കരുട്ട സഹകരണതത്ാട്ട അരുവി്ര പ്വാസി 
ട്ഹൽപ് ട്്സ് ക് പ്വർത്നോരനുംഭിച്ചു.  എനുംബസ്ി, തനാർ് തുടങ്ങിയ 
ഔതദ്യാ�ിക സനുംവിധാനങ്ങതളാട്ടാപ്പനും �ൾഫ് രാജ്യങ്ങളിട്ല മുഖ്യധാരാ 
പ്വാസി സനുംഘടനകളായ ഒ.ഐ.സി.സി, ഇൻകാസ്, ട്ക.എനും.സി.സി. 
േറ്റു േലയാളി സോജങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുട്ട സഹകരണവനും സഹായവനും 
ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുള്ള പ്വർത്നങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിച്ചേ്.

{]hmkn slÂ]v sUkvIv 
കെ.എസ്.േബരരീനാഥൻ, അരുവിക്കര
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സ്വ ന്നും വീടണയാൻ കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചു കാത്ിരിക്കുനേ അേിഥി 
ട്ോഴിലാളികൾ്് സ്വന്നും നാടെിതല്് യാത്രയയപ്പ്.  തകാഴിത്ാട് 

ട്റയിൽതവ ത്റേഷനിൽ നൽകിയ യാത്രയയപ്പിൽ േന്ത്രിോർ, എനും.പി.ോർ, 
എനും.എൽ.എ.ോർ എനേിവർ പട്ങ്കടുത്ിരുന്.  25 തബാ�ികളുള്ള േീവണ്ിയിൽ 
അവർ ജാർഖണ്ഡിതല്് യാത്ര േിരിച്ചു.  നാടണയാൻ കഴിയുനേ അവരുട്ട 
മുഖട്ത് സതന്ാഷനും അേിരുകളില്ലാത്ോയിരുന്.  പലർക്കുനും റേദാൻ വ്രേനും 
ഉണ്ായിരുന്.  ട്ട്രയിനിലിരുനേ് തനാമ്പ് തുറ്ാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ്് 
നൽകി.  േറ്റുള്ളവർ്് 36 േണിക്കൂർ യാത്രയ്കള്ളിൽ കഴി്ാനാവശ്യോയ ഭക്ഷണവനും 
ട്കാടുത്തു.  അേേ് സനുംസ്ഥാനങ്ങളിട്ല �വൺട്േന്റുകൾ തകന്ദത്ിൽ സമ്മർദേനും 
ട്ചലുത്ി സാധ്യോ്ിയ അേിഥി ട്ോഴിലാളികളുട്ട േിരിച്ചുതപാ്ിന് നാനും നൽകിയ 
കരുേലിട്റെ യാത്രയയപ്പായിരുന് അേ്.  അതപ്പാഴുനും േട്റ്റാരു തവദന േനസ്ിട്ന 
പിടിച്ചുലച്ചു.   അതുതപാട്ല തകരളത്ിതല്് വരാൻ കാത്ിരിക്കുനേ േലയാളികൾ 
വിവിധ സനുംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്്.  ഒപ്പനും േട്നേ തലാക രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള നമ്മുട്ട 
പ്വാസി സതഹാദരങ്ങളുനും അവരുട്ട യാത്ര്ായി കാത്ിരിക്കുകയാണ്. ഇേത്രയുനും 
യാഥാർത്്യോയാൽ ോത്രതേ നമ്മുട്ട ആശ്വാസനും പൂർണ്ണോവൂ.

പാലാ ജനറൽ ആശുപത്ിയിൽ കൂടുതൽ സജ്രീെരണങ്ങൾ 
ഏർകപ്പടുത്ി നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 

പുശരാഗമിക്കുന്നു. ആശരാഗ്യ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച പത്് ഡയാലിസിസ് 
യൂണിറ്റുെൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനാവേ്യമായ കസൻട്രലലസ്ഡ് എസി റം, 
ഫയർ ആന്് ശസഫ്്ി റം എന്നിവയുകട നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനായി എം. എൽ. എ. യുകട ആസ്ി വിെസന ഫണ്ിൽ 
നിന്നും 45 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു. 

 ആശുപത്ിയുകട പുതിയ കെട്ിടത്ിശലക്കുള്ള ശറാഡിന് വരീതി ഇല്ാതിരുന്നത് 
ഏകറ പ്രേ് നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്്. ആശരാഗ്യമന്തി  കെ. കെ. ലേലജ 
ടരീച്ചറുമായി നടത്ിയ ചർച്ചകയത്തുടർന്നു ആശുപത്ിയുകട ഉടമസ്തയിലുള്ള 
2.75 കസന്് സ്ലം ശറാഡ് നിർമ്ാണത്ിന് വിട്ടുനൽൊൻ അനുമതി 
ലഭ്യമാക്കി. ഇവികട ശറാഡ് വരീതികൂട്ി ടാർ കചയ്യുന്നതിനും സംരക്ണഭിത്ി 
കെട്ി നവരീെരി ക്കുന്നതിനുമായി 25 ലക്ം രൂപ ഉൾകപ്പകട 65 ലക്ം 
രൂപയാണ് നവരീെരണപ്രവർത്നങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

 പുതിയ കെട്ിടത്ിൽ നിർമ്ിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റുെളിൽ ഒന്നികന് നിർമ്ാണം 
പൂർത്ിയായി. രണ്ാമകത് ലിഫ്്ികന് പണിെൾ അവസാന ഘട്ത്ിലാണ്. 
മരീനച്ചിൽ താലൂക്കികല സാധാരണക്കാരുകട ആശ്യമായ പാലാ ജനറൽ 
ആശുപത്ിയികല നവരീെരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ിയാകുന്നശതാകട 
കൂടുതൽ ആളുെൾക്കു പ്രശയാജനകപ്പടും.

ട്കാതറാണ  പ്േിതരാധ   പ്വർത്ന ങ്ങളിൽ 
ഓതരാ ദിവസവനും അപ്േീക്ഷിേോയി 

പങ്കാളികളാവനേവരുനും യാദൃശ്ചികാനുഭവങ്ങളുനും പകർന് 
നൽകുനേ അേിജീവന വഴിയിട്ല ഐക്യത്ിട്റെ 
േഹാസതന്ദശനും ഒട്ടൊന്േല്ല കരുത്തു പകരുനേേ്. 
തൃപ്പൂണിത്തുറ ന�രസഭാ ട്ചയർതപഴ് സൺ  ആയുർതവദ 
ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജോ്ിയ ട്കാതറാണ 
ട്കയർട്സറെറിൽ കുറച്ച് ഹാറെ് സാനികറ്റസർ 
ആവശ്യമുട്ണ്നേ് സൂചിപ്പിച്ചതപ്പാൾ േട്നേ േികച്ചുനും 
യാദൃശ്ചികോയി തഫാണിൽ ഒരു സതന്ദശട്േത്ി.  
എടത്ലയിട്ല കവശാലി ഫാർേ ലിേിറ്റ്ിട്റെ 
എനും.്ി. ത്ാ.എ.്ി.കൃഷ്ണട്റെ സതന്ദശോണ്.  
അവിട്ട േയ്ാറാ്ിയ ഹാറെ് സാനിട്റ്റസർ േരാൻ 
േയ്ാറാട്ണനോയിരുന് സതന്ദശനും. അതദേഹനും 
സഡൗജന്യോയി നൽകിയ 100 തബാടെിൽ ഹാറെ് 
സാനിട്റ്റസർ തൃപ്പൂണിത്തുറ ന�രസഭയിലുനും, ഏരൂർ 
പി.എച്ച്.സി.യിലുനും അേ്യാവശ്യമുള്ള േറ്റിടങ്ങളിലുനും 
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു.  ഏരൂർ പി.എച്ച്.സി.യിൽ 
ട്ചനേതപ്പാഴാണ് അവിട്ട കുറച്ച് ോസ് കുനും കയ്യുറകളുനും 
ആവശ്യമുട്ണ്നേ് പറയുനേേ്.  പ്ളയകാലത്് 
രൂപനുംട്കാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിട്ല ഊർജ്ജസ്വലരായ 
വളണ്ിയർോരുട്ട കൂടൊയ്േയായ വാളണ്ിയർ 
സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ട്കാതറാണ പ്േിതരാധത്ിലുനും 
സജീവോണ്.  ആയിര്ണ്ിന് ോസ് കുകൾ 
േയ്ാറാ്ി ോലൂ്ാശുപത്രിയിലട്നും അവർ 
ഇേിതനാടകനും നൽകി്ഴിഞ്ഞു.  കയ്യുറകൾ്് 
ക്ഷാേമുണ്ായതപ്പാൾ േരടിൽ നിന്നും ത്ാക്ടർ ജൂലിയൻ 
വിളിക്കുന്.   കയ്യുറകൾ ആവശ്യമുതണ്ാ എനോണ് 
അതദേഹനും തചാദിക്കുനേേ്.  500 കയ്യുറകളാണ് അതദേഹനും 
സനുംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയേ്. 

 മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്ഖ്യാപനനും 
വനേയുടൻ േരട് േർ്റ്റിട്ല പച്ച്റി വ്യാപാരി 
സഫീദ് വിളിച്ചു.  ആവശ്യോയ പച്ച്റി നൽകാൻ 
സനേദ്ധേ അറിയിച്ചു.  കുമ്പളത്് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ 
തുടങ്ങിയതപ്പാൾ പച്ച്റി വ്യാപാരികളുട്ട സഹായവനും 
ഉപതയാ�ട്പ്പടുത്ി.  എഡ്ാ്ിട്റെ ഭാരവാഹി കൂടിയായ 
വർ�ീസ് ,കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യോയ 
സഡൗകര്യങ്ങളുനും ട്ോഴിലാളികട്ളയുനും വിട്ടുനൽകാട്േനേ് 
അറിയിക്കുകയുണ്ായി.  തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ കൃഷ്ണയ്ർ 
സ്വാേിയുട്ട അക്ഷയ കാറ്ററിനും�് അടുത് ദിവസനും 
മുേൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനായി ോറി.  ഉദയനുംതപരൂരിൽ  
വിതനാദ് ചന്ദനുനും േതനാജനും തചർന് നടത്തുനേ 
വിജയലക്ഷി കാറ്ററിനുംഗുനും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനായി.  
ട്കാതറാണ പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ്് 
മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസ നിധിയിതലയ്ക് സനുംഭാവന 
ട്ചയ്ാനുനും നമ്മുട്ട നാട്ടാരുങ്ങി്ഴിഞ്ഞു.  ട്നട്ടൂർ 
സ്വതദശിയായ ട്ക.പി.ഷൺമുഖൻ അതദേഹത്ിന്  ലഭിച്ച 
രണ്ടു ോസട്ത് തക്ഷേ ട്പൻഷൻ മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട 
ദുരിോശ്വാസ നിധിയിതല്് ട്കാടു്ാനായി എൽപ്പിച്ചു.  
ഇങ്ങട്നട്യാട്്യാണ് നാടിനു തവണ്ി േനുഷ്യട്രല്ലാനും 
ഒത്തു പിടിക്കുനേേ്.  േറ്റു പലരുനും ഈ ചുരുങ്ങിയ 
ദിവസങ്ങൾ്ിടയിൽ േങ്ങളാലാവനുംവിധനും കവറസ് 
പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങട്ള സഹായി്ാനായി 
മുനേിടെിറങ്ങിയിട്ടുണ്്.  നാടിട്ന വിഴുങ്ങാൻ 
േഹാോരിട്യത്തുതമ്പാൾ അേിജീവന തപാരാടെങ്ങൾ്് 
ഒറ്റയ്കനും കൂടൊയുനും കരുത്തു പകരുനേ േനുഷ്യർ.  ഇരുട്ടു 
പരക്കുനേ തനരങ്ങളിൽ ട്േളിയുനേ േിനോേിനുങ്ങിട്റെ 
നുറുങ്ങുട്വടെങ്ങൾ.  പ്േീക്ഷയറ്റുതപാകുനേ നിേിഷങ്ങളിൽ 
പ്േ്യാശയുട്ട ഒരു വഴിട്േളിയുനും, ഏതു േഹാോരിയുട്ടയുനും 
മുകളിൽ നാനും വിജയപോക പാറിക്കുനും.  നമ്മൾ ജയിക്കുനും. 
നമുട്്ാരുേിച്ചു നിൽ്ാനും.

Xncn¨pt]m¡n\v IcpXÂ 
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മാണി സി ൊപ്പൻ, പാലാ

എം.സ്വരാജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ

സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

 ശഡാ. എം.കെ. മുനരീർ, ശൊഴിശക്കാട് സൗത്് 

ഏറനാട് മണ്ഡലത്ികല സർക്കാർ 
ആശുപത്ിെൾക്കായി എം.എൽ.എ 

ഫണ്ിൽ നിന്നും 13 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു. 
കൊശറാണപ്രതിശരാധത്ികന് ഭാഗമായി 
വിവിധ പചോയത്തുെളിൽ വിളിച്ചുശചർത് 
ശയാഗങ്ങളിൽ ആശരാഗ്യവകുപ്പ് ഉശദ്യാഗ 
സ്ർ ആവേ്യകപ്പട്തനുസരിച്ചാണ് തുെ 
അനുവദിച്ചത്.  അരരീശക്കാട് താലൂക്ക് 
ആശുപത്ിക്ക് 4.57 ലക്ം , എടവണ്ണ 
സാമൂഹ്യ ആശരാഗ്യ ശെന്ദ്രത്ിന് 6.30 
ലക്ം, ചാലിയാർ പ്രാഥമിെ ആശരാഗ്യ 
ശെന്ദ്രത്ിന് 2.18 ലക്ം എന്നിങ്ങകന 
തുെ അനുവദിച്ചു. ഓെ് സിജൻ സിലിണ്ർ, 
ശപഷ്യന്് ശട്രാളി, വരീൽ കചയർ, 
എെ് സാമിശനഷൻ ശടബിൾ, സർജിക്കൽ 
മാസ് െ്, ശഡാെ് ശടഴ് സ് ശടബിൾ 
തുടങ്ങിയവയും െട്ിൽ, െിടക്ക, തലയണ 
തുടങ്ങിയ അവേ്യവസ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നതിന് 
പ്രാശദേിെ വിെസന ഫണ്ിൽ നിന്നുമാണ്  
തുെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.  മണ്ഡലത്ികല 
വിവിധ ആശുപത്ിെളിശലയ്ക് മാസ് െ്  
വിതരണം കചയ്ിരുന്നു. ശൊവിഡ് 
പ്രതിശരാധം മുന്നിൽക്കണ്് കൂടുേൽ 
സഡൗകര്യങ്ങൾ പ്ാഥേികാതരാ�്യ 
തകന്ദങ്ങളിലട്നും നടത്തുനേേിനുള്ള 
മുട്നോരു്വനും നടത്ി.

സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്കായരി         
എം.എൽ.എ. ഫണ്രിൽ നരിന്ം                       

13 ലക്ം രൂപ
പി.കെ.ബഷരീർ, ഏറനാട് 
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ഭാരേപ്പുഴ അറബി്ടലിൽ ഒഴുകിതച്ചരുനേ ട്പാനോനി മുേൽ കുറ്റിപ്പുറനും വട്ര 
നീളുനേ സ്ഥലത്് കഴിഞ്ഞ രണ്് പ്ളയത്ിലുോയി അടിഞ്ഞുകൂടിയ അധികമുള്ള 

േണൽ നീ്നും ട്ചയ്ത് പുഴയുട്ട സനുംഭരണതശഷിയുനും ഒഴുക്കുനും വർദ്ധിപ്പിക്കുനേേിനായുള്ള 
നടപടികൾ ചർച്ച ട്ചയ്യുനേേിന്  വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിലൂട്ട തയാ�നും 
വിളിച്ചുതചർത്തു.  ഉനേേ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് േന്ത്രി ട്ക.ടി. ജലീൽ,  ഉനേേ ഉതദ്യാ�സ്ഥർ 
എനേിവർ തയാ�ത്ിൽ പട്ങ്കടുത്തു. എ. ഉദയകുോർ, ചീഫ് എഞ്ിനീ യർ, ഇറിത�ഷൻ 
ആൻ്് അ്്േിനിസ് തട്രഷൻ, പി.എസ്. �തണഷ്, ചീഫ് എഞ്ിനീയർ, ഇറിത�ഷൻ 
(ട്േ്ാനി്ൽ), രാജ എസ്. സൂപ്ണ്ിനും�് എഞ്ിനീയർ, ഇറിത�ഷൻ (ട്േ്ാനി്ൽ) 
എനേിവർ നിയേസഭയിട്ല വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസ് ഹാളിലുനും ട്ക.ടി.ജലീൽ 
അതദേഹത്ിട്റെ ആഫീസിൽനിന്നും േറ്റ് ഉതദ്യാ�സ്ഥർ അേേ് സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും 
വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിൽ പങ്കാളികളായി.

 പുഴയുട്ട േലപ്പുറനും ജില്ലയിട്ല അേിർത്ി മുേൽ ട്പാനോനി അഴിമുഖനും വട്രയുള്ള 
ഭാ�ത്ാണ് കൂടുേൽ േണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളേ് എനേ ് തയാ�നും വിലയിരുത്ി. 
അതുതപാട്ല പുഴയിൽ േണ്ണ് അടിഞ്ഞ് ട്ചറു ദ്വീപുകൾ രൂപട്പ്പടുനേോയുനും, അേിൽ 
വൃക്ഷങ്ങൾ വളർനേ് ജലത്ിട്റെ ഒഴു്് േടസ്ട്പ്പടുനേോയുനും കട്ണ്ത്ി. കർമ്മ 
തറാ്ിന് കുറുട്ക േഴട്വള്ളനും പുഴയിതല്് ഒഴുകിതപാകുനേേിന് സ്ഥാപിച്ച കപപ്പിലൂട്ട 
പുഴ നിറയുതമ്പാൾ ജലനും ോഴ്നേ പ്തദശങ്ങളിട്ലത്ി പ്തദശനും മുങ്ങുനേ കാര്യവനും ചർച്ച 
ട്ചയ്തു. കൂടുേലുള്ള േണൽ വാരി ോറ്റുനേേിനുനും  േടസ്ങ്ങൾ നീക്കുനേേിനുമുള്ള 
കാര്യങ്ങൾ േീരുോനിക്കുനേേിന്  ഉനേേ ഉതദ്യാ�സ്ഥർ 2020 തേയ്  26 ന് സനുംയുക്ോയി 
കുറ്റിപ്പുറനും മുേൽ അഴിമുഖനും വട്ര സന്ദർശിക്കുനേേിനുനും, കർമ്മ തറാ്ിട്റെ കപപ്പിന് 
ആവശ്യോയ േരത്ിൽ ഷടെർ/അടപ്പ് സ്ഥാപിക്കുനേേ് പരിതശാധിക്കുനേേിനുനും േീരുോനിച്ചു. 
തശഷനും അന്േട്നേ തയാ�നും തചർനേ് അടിയന്ര ോർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുനേേിനുനും 
ധാരണയായി.

തകാവി്ിൽ വലയുനേ നമു്് ആശ്വാസനും 
പകരുനേ ചില പ്വൃത്ികൾ ചുറ്റുനും 

നടക്കുന്ണ്്. കാരുണ്യനും വറ്റാത് നന്മ േനസ്സുകൾ 
നമു്് ചുറ്റുനും ോനവികേയുട്ട പ്കാശനും ട്ചാരിഞ്ഞ് 
സഹജീവികതളാടുള്ള കരുണ ഉച്ചത്ിൽ  വിളിച്ചു പറയുന്.  
അത്രത്ിട്ലാരു പ്വൃത്ി്് ജനപ്േിനിധി എനേ 
നിലയിൽ ഭാ�ഭാ്ാകാനായി.  പറവണ്ണ സലഫി ഇനുംഗ്ീഷ് 
േീ്ിയനും സ് കൂളിട്ല വിദ്യാർത്ികൾ മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട 
ദുരിോശ്വാസഫണ്ിതല്് അര ലക്ഷനും രൂപയാണ് 
നൽകിയേ്.  വിഷുക്നീടെവനും, ട്പരുനോൾ ആതഘാഷവനും 
ലളിേോ്ി ട്പരുനോൾ പുടവ്ായി കരുേിട്വച്ച പണവനും 

ഉൾട്പ്പടുത്ിയാണ് കുരുന്കൾ അൻപേിനായിരനും രൂപ 
തശഖരിച്ചേ്.  കഴിഞ്ഞ പ്ളയകാലത്തുനും സഹജീവികൾ്് 
സഹായട്േത്ിച്ചു നൽകിയ വിദ്യാലയോണ് പറവണ്ണ 
സലഫി സ് കൂൾ.  അനേ് നിലമ്പൂർ, വയനാട് പ്തദശട്ത് 
ഇരുന്നൂതറാളനും വിദ്യാർത്ികൾ്് ഒനേര ലക്ഷനും രൂപയുട്ട 
പഠന കിറ്റുകളാണിവർ നൽകിയേ്.  വിദ്യാലയത്ിൽ നടനേ 
ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ി പ്േിനിധികളായ അഫ്ീന, സഫ്ീന 
എനേിവരിൽ നിനേ് ഫണ്് ഏറ്റുവാങ്ങി.

 കാലപ്പഴ്വനും, അസഡൗകര്യങ്ങളുനും കാരണനും വീർപ്പുമുട്ടുനേവ 
യാണ് ോനൂർ േണ്ഡലത്ിട്ല ആതരാ�്യ സബ് ട്സറെറുകൾ 

പലതുനും.  ആതരാ�്യതേഖല ഏറ്റവനും ജാഗ്രേതയാട്ട 
ഇരിത്ണ് ഇ്ാലത്് ഇവയുട്ട തകാടെങ്ങട്ളല്ലാനും 
േീർത്ണ്േ് അനിവാര്യോണ്.  അേിനായി ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ിൽ നിന്നും രണ്ടു തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു.  ോനൂർ 
നിതയാജകേണ്ഡലത്ിട്ല മുഴുവൻ പഞ്ായത്തുകളിലുനും, 
ോനൂർ ന�രസഭയിട്ലയുനും ആതരാ�്യസബ് ട്സറെറുകളുട്ട 
നിർമ്മാണ പ്വർത്ന ങ്ങൾ്ായാണ് തുക ട്ചലവഴിക്കുക.  
പകർച്ചവ്യാധികൾ േടയുനേേിനുനും, േറ്റ് ആതരാ�്യ 
പ്ശ് നങ്ങൾ എളുപ്പനും കട്ണ്ത്ി പരിഹാരോർഗ്ഗങ്ങൾ 
കട്ണ്ത്തുനേേിനുനും ആതരാ�്യതേഖലയുട്ട അടിസ്ഥാന 
വികസനനും അനിവാര്യോണ്.  അേിനായാണ് സബ് 
ട്സറെറുകൾ നവീകരിക്കുക എനേ േീരുോനത്ിൽ 
എത്ിതച്ചർനേേ്.  േണ്ഡലത്ിട്ല  മുഴുവൻ സബ് ട്സറെറുകളുനും 
ഒതര ോതൃകയിൽ നിർമ്മി്ാനാണ് േീരുോനനും.  തകന്ദ 
ആതരാ�്യ ോനദണ്ഡേനുസരിച്ച് ഇേിനായി പ്തേ്യക 
ോതൃക നിർമ്മിക്കുനും.  സബ് ട്സറെറുകളുട്ട വിശദാനുംശങ്ങൾ 
നൽകാൻ േതദേശസ്വയനുംഭരണസ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാതരാട് 
ആവശ്യട്പ്പടെിട്ടുണ്്.

 ‘എട്റെ ോനൂർ’ പദ്ധേി വഴി ോനൂർ നിതയാജക 
േണ്ഡലത്ിട്ല തരാ�ികൾ്ാവശ്യോയ ്യാലിസിസ് 
കിറ്റുകളുട്ട വിേരണനും തുടരുന്.  ോനൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ട്ഹൽത്് ട്സറെറിട്റെ പരിരക്ഷ വിഭാ�ത്ിലുള്ള 
കി്് നി തരാ�ികൾ്ായി ്യാലിസിസ് കിറ്റുകൾ 
കകോറി േണ്ഡലത്ിട്ല നിർദ്ധനരായ തരാ�ികൾ്ാണ് 
േരുന്കട്ളത്ിക്കുനേേ്.  ട്േ്ി്ൽ ഓഫീസർ ത്ാ.ഹാഷിനും 
കിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.  പരിരക്ഷ പ്വർത്ക അജിേ, 
ട്ഹൽത്് ഇൻസ് ട്പക്ടർ അബ്ദുൾ ലത്ീഫ് എനേിവർ 
സനേിഹിേരായിരുന്.

തപരക്കുടെി മുേൽ മുത്ച്ഛൻ വട്ര മുഴുവൻ കുടുനുംബാനും�ങ്ങളുനും തചർനേ് 
മുഖ്യേന്ത്ര ിയുട്ട ദുരിോശ്വാസ നിധിയിതല്് സനുംഭാവനയായി നൽകിയേ് 

അര ലക്ഷതത്ാളനും രൂപ.  തൃശൂർ ട്േത് േഠനും ോതനജരുനും, ബ്രഹ്മസ്വനും േഠനും തവദ 
�തവഷണതകന്ദനും ട്ചയർോനുോയ വടക്കുമ്പാടെ് നാരായണൻ നമ്പൂേിരിയുട്ട 
കുടുനുംബാനും�ങ്ങളാണ് മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസനിധിയിതല്് സനുംഭാവന 
നൽകിയേ്.  തകാവി്്-19 ട്റെ പശ്ചാത്ലത്ിൽ ലക്ഷ്ണ്ിന് ജനങ്ങൾ്് 
ട്ോഴിൽ എടു്ാനാവാത് സാഹചര്യത്ിട്നാപ്പനും, സനുംസ്ഥാനത്ിട്റെ 
സാമ്പത്ികസ്ഥിേി തോശോകുകയുനും ട്ചയ്തതോട്ട, ദുരിേേനുഭവിക്കുനേവർ്് 
സാന്്വനതേകാനായി മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസ നിധിയിതല്് സനുംഭാവന 
നൽകുനേേിനുള്ള അഭ്യർത്ന പുറത്തുവനേതോട്ടയാണ് നാരായണൻ ോഷുനും 
കുടുനുംബവനും സനുംഭാവന നൽകാൻ മുതനോട്ടുവനേേ്.

മതുെര മാടക്കാക്കൽ പാലം
 േതുകര ോട്ാ്ൽ പാലത്ിട്റെ പ്ധാന വാർപ്പ് പൂർത്ിയായി.  ോർച്ച് 
ആദ്യവാരനും കൃഷിേന്ത്ര ി വി.എസ്. സുനിൽകുോർ േറ്ല്ലിടെ പാലത്ിട്റെ നിർമ്മാണനും 
തലാക്്ഡൗണിട്ന തുടർനേ് അേിഥി ട്ോഴിലാളികൾ േിരിച്ചു തപായേിനാൽ 
നിർത്ി ട്വത്ണ്ിവന്.  ട്ചമ്മീൻചാലിതലയുനും പ്ധാനകനാലിതലയുനും ട്വള്ളനും 
ട്കടെി നിറുത്ിയാണ് പണിയാരനുംഭിച്ചേ്.  പണിപൂർത്ിയായിട്ല്ലങ്കിൽ േഴ 
ശക്ോയാൽ ഒരു തകാടി രൂപയുട്ട വികസന പ്വർത്നങ്ങൾ നടക്കുനേ 
എസ്.സി. തകാളനി ഉൾട്പ്പടുനേ േതു്ര തുരുത്് ഒറ്റട്പ്പടെ് അവർക്കുള്ള 
ഏകയാത്രാോർഗ്ഗനും അടയുകയുനും പുറത്് കട്ാൻ കഴിയാട്േ വലിയ ബുദ്ധിമുടെ് 
അനുഭവിത്ണ്ി വരുകയുനും ട്ചയ്യുനും.  ആയേിനാൽ കളക്ടറുോയി ബന്ധട്പ്പടെ് 
അവശ്യതസവന വിഭാ�ത്ിൽ ഉൾട്പ്പടുത്ി നാടെിട്ല ട്ോഴിലാളികട്ള 
സനുംഘടിപ്പിച്ച് തലാക്്ഡൗണിട്റെ എല്ലാ ോനദണ്ഡങ്ങളുനും പാലിച്ചുട്കാണ്് 
നിർമ്മാണനും പുനരാരനുംഭിക്കുകയായിരുന്.  ഇടയ്ക് നിർമ്മാണ സാേഗ്രികൾ്് 
ക്ഷാേനും തനരിട്ടുട്വങ്കിലുനും കളക്ടർ  ഇടട്പടെതുമൂലനും നിർമ്മാണസാേഗ്രികൾ 
കൃേ്യസേയത്് േട്നേ ലഭിക്കുകയുണ്ായി.  വാർപ്പ് നടക്കുനേ സേയത്് 
സ്ഥലട്ത്ത്ി പരിതശാധന നടത്ി, പ്വൃത്ികൾ തനരിടെ് വിലയിരുത്ി.  
നബാർ്ിട്റെ സഹായതത്ാട്ട 1.06 തകാടി രൂപ ട്ചലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുനേ 
പാലനും പൂർത്ിയാകുനേതോട്ട കർഷകരുട്ടയുനും േതു്രയട്മുള്ള 
പ്തദശവാസികളുതടയുനും ചിരകാല സ്വപ്നും പൂവണിയുകയാണ്.
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ട്ക.എനും. ോണി സാർ എനിട്്ന്നും ഒരു 
അത്ഭുേോയിരുന്.  1986 ട്ല കരുണാകരൻ 

േന്ത്രിസഭയിലുനും, 2014  ട്ല ഉമ്മൻചാണ്ി േന്ത്രിസഭയിലുനും 
ഞങ്ങൾ സഹപ്വർത്കരായിരുന്.  ട്ക.എസ്.യു. കാലനും 
മുേൽട്് എനി്് അതദേഹട്ത് അറിയാോയിരുട്നേങ്കിലുനും 
1982  ൽ ആദ്യോയി നിയേസഭയിട്ലത്ിയതശഷോണ് 
ോണി സാറുോയി ഏട്റ അടുത്േ്.  അന്മുേൽ 
തരാ�ാതുരനായി നമ്മളിൽ നിനേ് വിട വാങ്ങുനേതുവട്ര 
അതദേഹവോയി ആത്മബന്ധനും പുലർത്ാൻ എനി്് 
കഴിഞ്ഞിരുന്.  ഒരു പ്ാതദശികകക്ഷിയുട്ട സമുനേേനായ 
തനോവായിരിക്കുതമ്പാഴുനും നട്മ്മ അത്ഭുേട്പ്പടുത്തുനുംവിധമുളള 
തദശീയ, അന്ർതദശീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതദേഹനും ഓതരാ 
വിഷയത്ിലുനും പുലർത്ിതപ്പാനേിരുന്.  
തകരളീയസമൂഹനും വളട്ര്ാലനും ചർച്ച 
ട്ചയ്ത അധ്വാനവർ� സിദ്ധാന്നും 
തപാലുളള വിചാര ധാരകൾ 
മുതനോടെ് വച്ചേിലൂട്ട ോട്നാരു 
രാഷ്ട്രീയ്ാരൻ ോത്രേല്ല േികട്ച്ചാരു 
ഭരണേന്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാട്ണനേ് 
ോണി സാർ ട്േളിയിച്ചു.  അതദേഹനും 
അഭിഭാഷകവൃത്ി വിടെ് രാഷ്ട്രീയത്ിതല്് 
വനേില്ലായിരുട്നേങ്കിൽ ഇന്്യ കണ് 
േികച്ച അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായി 
ോറുോയിരുട്നേനേ് എനിട്്തപ്പാഴുനും 
തോനേിയിട്ടുണ്്.  രാഷ്ട്രീയത്ിലായാലുനും 
ഭരണരനും�ത്ായാലുനും വിഷയങ്ങട്ള 
ഇഴകീറി അപഗ്രഥിക്കുനേേിലുനും 
വിശകലനനും ട്ചയ്യുനേേിലുനും ോണി 
സാർ അഗ്ര�ണ്യനായിരുന്.  അതുട്കാണ്ായിരി്ണനും 
അഭിഭാഷകനായിരുനേ കാലത്് അതദേഹനും വാദിച്ച ഒരു 
തകസുനും തോറ്റിടെില്ലായിരുന്ട്വനേ് പറയുനേേ്.

 ഏേ് രാഷ്ട്രീയ പ്േിസന്ധിതയയുനും അേിജീവി്ാൻ 
സ്വേസിദ്ധോയ ഒരു കഴിവ് ോണി സാറിനുണ്ായിരുന്.   
ഞാൻ അേ് പല േവണ അടുത്് നിന് കണ്ിട്ടുണ്്.  
വിൻ്റേൺ ചർച്ചിൽ പറയാറുണ്് ' kites rise highest against 
the wind, not with it'(കാറ്റിട്നേിട്ര പറക്കുതമ്പാഴാണ് 
പടെനും കൂടുേൽ ഉയരങ്ങളിതല്് തപാകുനേേ്, അല്ലാട്േ 
കാറ്റിട്നാപ്പനും പറക്കുതമ്പാഴല്ല)  ഏേ് രാഷ്ട്രീയ ട്കാടുങ്കാറ്റിനുനും 
എേിട്ര ഉയർനേ് പറ്ാനുളള ോണി സാറിട്റെ ആട്രയുനും 
അത്ഭുേട്പ്പടുത്തുനേ കഴിവാണ് അതദേഹട്ത് തകരള 
രാഷ്ട്രീയത്ിട്ല അതുല്യ പ്ഭാവനായ തനോവാ്ി ോറ്റിയേ്.

 എട്റെ കുടുനുംബത്ിന് ഒരു കാരണ വട്ര തപാട്ലയായിരുന് 
ോണി സാർ.  എട്റെ വിവാഹത്ിനുനും എട്റെ േകട്റെ 

വിവാഹത്ിനുട്േല്ലാനും അതദേഹനും പട്ങ്കടു ത്േ് ഞങ്ങളുട്ട 
കുടുനുംബത്ിട്ല ഒരു മുേിർനേ അനും�ട്ത്തപ്പാട്ലയായിരുന്.  
എട്റെ വിവാഹതശഷനും ഞാനുനും ഭാര്യയുനും ട്ോടുപുഴയിട്ല 
വീടെിതല്് തപാകുതമ്പാട്ഴാട്് പാലായിൽ ോണി 
സാറിട്റെ വീടെിട്ലത്തുോയിരുന്.  എത്രതയാ േവണ ോണി 
സാറിട്റെ ഭാര്യ കുടെിയമ്മതച്ചച്ചി ഞങ്ങൾ്് രണ്ടുതപർക്കുനും 
രുചികരോയ ആഹാരനും വച്ചു വിളമ്പിയിരിക്കുന്.        1986ൽ 
ഞാനാദ്യനും േന്ത്രിയായതപ്പാൾ നന്ൻതകാടുളള ഉഷസിലാണ് 
ോേസിച്ചിരുനേേ്.  അനേ് എട്റെ ട്ോടെയൽപ്ത്് 
ോണി സാറാ യിരുന് ോേസനും.  ഞങ്ങൾ്് സ്വന്നും വീട് 
തപാട്ലയായിരുന് അതദേഹത്ിട്റെ വസേിയുനും. ഞാൻ 
നാല് േവണ തകാടെയത്് നിനേ് തലാക് സഭയിതലയ്ക് 

േൽസരിച്ചതപ്പാഴുനും എട്റെ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് 
കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനനും ട്ചയ്തേ് 
ോണി സാറായിരുന്.  അത്രതയട്റ 
പിന്തുണയാണ് അതദേഹനും എനി്് 
അ്ാലങ്ങളിട്ലല്ലാനും േനേിട്ടുളളേ്.

 ട്പാതു പ്വർത്കർക്കുനും 
ഭരണകർത്ാ ് ൾക്കുനും എന്നും ോണി 
സാർ േികട്ച്ചാരു ോതൃകയായിരുന്.  
പാലായിൽ ട്ചനോൽ ഇരുപതു 
വയസുകാരനുനും എൺപേ് 
വയസുകാരനുനും അതദേഹട്ത് 
വിളിച്ചിരുനേേ്  'ോണി സാർ' എനോണ്.  
ോൻ പ്േിനിധാനനും ട്ചയ്യുനേ 
േനുഷ്യരുോയുളള ആത്മബന്ധോണ് 
േട്റെ രാഷ്ട്രീയട്ത് മുതനോടെ് 

ചലിപ്പിക്കുനേട്േനേ് േനസിലാ്ിയ തനോവായിരുന് ോണി 
സാർ.  അതുട്കാണ്ാണ് അതദേഹത്ിന് ഒരി്ൽ തപാലുനും 
പാലായിൽ കാലിടറാേിരുനേതുനും.  ഏേ് ട്പാതു പ്വർത്കനുനും 
അതദേഹനും ഒരു പാഠപുസ്തകോയിരുന്.  ഏറ്റവനും കൂടുേൽ 
ബജറ്റ് അവേരിപ്പിച്ച േന്ത്രി, ഏറ്റവനും കൂടുേൽ േവണ േന്ത്രിയുനും 
എനും.എൽ.എ. യുനും ആയ തനോവ് എനേീ വിതശഷണങ്ങൾ 
അതദേഹത്ിന് ചാർത്ി്ിട്ടുതമ്പാഴുനും അതദേഹനും പറയാറുളളേ് 
ഒന്ോത്രോയിരുന്.  ജനങ്ങളിൽ നിനേ് പഠിക്കുകയുനും, 
അവട്ര ഉൾട്്ാളളുകയുനും ട്ചയ്യുതമ്പാഴാണ് ഒരു 
തനോവ് ജനകീയനാവനേേ്.  ോണി സാർ തകരളത്ിട്ല 
എ്ാലട്ത്യുനും ജനസമ്മേനായ തനോ്ളിൽ ഒരാളായി 
േീർനേതുനും അതുട്കാണ്ാണ.്

 2015 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ി േന്ത്രിസഭയിൽ ഞാൻ 
ആഭ്യന്രേന്ത്രിയുനും ോണി സാർ ധനകാര്യേന്ത്രിയുനും ആയിരുനേ 
സേയത്് അനേട്ത് പ്േിപക്ഷനും അടിസ്ഥാനരഹിേോയ 
ആതരാപണങ്ങൾ ഉനേയിച്ചുട്കാണ്ാണ് അതദേഹത്ിട്റെ 

ബജറ്റവേരണനും േടസ ട്പ്പടുത്ാൻ ശ്രേിച്ചേ്.  നിയേസഭ 
സനുംഘർഷ ഭൂേിയായി ോറുതമ്പാഴുനും ോണി സാർ 
അതക്ഷാഭ്യനായിരുന്.  ട്കാടുങ്കാറ്റിന് േലതയാട് എന്് 
ട്ചയ്ാനാവനും എനേ ഭാവത്ിലാണ് ോണി സർ നിനേേ്.  
അനേട്ത് പ്േിപക്ഷനും അതദേഹട്ത് ശാരീരികോയി 
ആക്േി്ാൻ തപാലുനും മുേിർന്.  പട്ക്ഷ അതക്ഷാഭ്യനായി 
നിന്ട്കാണ്് േട്റെ കർത്വ്യനിർവ്വഹണനും കഴിഞ്ഞേിന് 
തശഷതേ അതദേഹനും േടങ്ങിയുളളു.  ഏേ് വലിയ പ്േിസന്ധിട്യയുനും 
േട്റെ ട്ചറു ചിരിയാൽ ോണി സാർ നിഷ്പ്രഭോക്കുോയിരുന്.  
ട്ചറിയ ഒരു ഇടതവളയിൽ അതദേഹനും യു.്ി.എഫിൽ നിനേ് 
ോറി നിട്നേങ്കിലുനും ഇേ് എട്റെ വീടാട്ണനേ് പറഞ്ഞാണ് 
അതദേഹനും േിരിച്ചു വനേേ് എനേ് ഞാതനാർക്കുന്.

 2006 ട്ല ഇടതു ഭരണകാലത്് അനേട്ത് വിദ്യാഭ്യാസ 
േന്ത്രി എനും.എ.തബബി േട്റെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ 
നിയേസഭയിൽ അവേരിപ്പിച്ചതപ്പാൾ അേിട്റെ േലനാരിഴ 
കീറി പരിതശാധിച്ചുട്കാണ്് അതദേഹനും പറഞ്ഞു;  'ഈ ബിൽ 
തകാടേിയുട്ട വരാന്യിൽ തപാലുനും നിൽ്ില്ല'.  കൃേ്യോയി 
അതുതപാട്ല സനുംഭവിച്ചു.  എല്ലാ തകാടേികളുനും ആ ബില്ലിട്ന  
ചവറ്റ് കുടെയിട്ലറിയുനേ സ്ഥിേി വിതശഷനും പിനേീട് എല്ലാവരുനും 
കണ്ടു.

 പാല്ാട് നടനേ സി.പി.എമ്മിട്റെ പ്ീനത്ിൽ 
മുഖ്യ പ്ഭാഷകനായി ോണി സാർ തപായതപ്പാഴുനും 
അതദേഹനും സനുംസാരിച്ചേ് േട്റെ അധ്വാനവർ� 
സിദ്ധാന്ട്ത്ക്കുറിച്ചായിരുന് - കർഷകട്രക്കുറിച്ചുനും ട്ചറുകിട 
കച്ചവട്ാട്രക്കുറിച്ചുനും ട്ോഴിലാളികട്ളക്കുറിച്ചുോയിരുന്. 
എന്നും അതദേഹനും സനുംസാരിച്ചതുനും നിലട്കാണ്തുനും അവർക്കു 
തവണ്ിയായിരുന്.  മുേലാളിയുനും ട്ോഴിലാളിയുനും അല്ലാട്േ 
മൂനോേട്ോരു വർ�മുട്ണ്ന്നും അവർ സ്വന്നും നിലയിൽ 
േങ്ങളുട്ട ഭൂേിയിലുനും, സ്ഥാപനങ്ങളിലുനും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുനേ 
വിഭാ�ോട്ണന്മുളള ഒരു പരിതപ്ക്ഷ്യനും ോണി സാർ 
മുതനോട്ടുവച്ചു.  അവട്രയാണ് അതദേഹനും അധ്വാനവർ�ട്േനേ് 
വിളിച്ചേ്.  ഒരു പട്ക്ഷ വരുനും കാലങ്ങളിലായിരിക്കുനും ോണി 
സാർ മുതനോടെ് വച്ച ഈ ചിന്യുട്ട പ്സക്ി തലാകനും ചർച്ച 
ട്ചയ്ാൻ തപാകുനേേ്.

 ോണി സാർ ചരിത്രത്ിട്റെ ഭാ�ോയിടെ് ഒരു വർഷനും 
പൂർത്ിയാവകയാണ്.  പല രാഷ്ട്രീയ പ്േിസന്ധികളുനും 
തനരിടുതമ്പാൾ അതദേഹനും കൂട്ടയുണ്ായിരുട്നേങ്കിൽ എനേ് 
ഞാൻ ഓർക്കുനും.  അതദേഹത്ിട്റെ ഭഡൗേിക സാനേിധ്യനും 
ഇല്ലാോട്യങ്കിലുനും ആത്മീയ സാനേിധ്യനും ഏേ് പ്േിസന്ധിയിലുനും 
എനി്് ോങ്ങാണ് എനേ് ഞാൻ േിരിച്ചറിയുന്.  
അതദേഹത്ിട്റെ ഓർേകൾ്് മുനേിൽ തകാടി പ്ണാേങ്ങൾ .
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രശമേ് കചന്നിത്ല,  പ്രതിപക് ശനതാവ്

കെ.എം.മാണി

പ്േിപക്ഷ തനോവിട്റെ തപജ്

പ്വാസികൾ്ായി എനും.എൽ.എ. ഓഫീസിൽ ട്ഹൽപ് 
ട്്സ് ക് ആരനുംഭിച്ചു.  വിതദശത്തുള്ള പ്വാസികളുട്ട 

പ്ശ് നങ്ങൾ അറിയുനേേിനുനും പരിഹാരനും കാണുനേേിനുനും 
അവട്ര സഹായിക്കുനേേിനുനും ഉതദേശിച്ചാണ് ട്ഹൽപ് 
ട്്സ് ക് ആരനുംഭിച്ചിരിക്കുനേേ്.  പ്തേ്യകിച്ച് വിതദശത്് 
ോേസിക്കുനേ തരാ�ികൾ്് നാടെിൽ നിന്നും േരുനേ് എത്ിച്ചു 
നൽകണട്േങ്കിൽ അവരുട്ട ബന്ധു്ൾ േരുന്നും അേിട്റെ 
കുറിപ്പടിയുനും ബില്ലുനും,  ട്കാണ്ടുവരുനേ ആളിട്റെ ആധാർ 
കാർ്ിട്റെ പകർപ്പുോയി എനും.എൽ.എ. ഓഫീസിട്ലത്ി 

ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് കുോയി 
ബന്ധട്പ്പടൊൽ േേിയാകുനും.  
ഇേ് അയച്ചു നൽകുനേേിട്റെ 
ട്ചലവ് അവരവർ േട്നേ 
വഹിത്ണ്ോണ്.  2020 
ജനുവരി 1 ന് തശഷനും 
നാടെിട്ലത്ി േിരിച്ചു 
തപാകാൻ കഴിയാട്േവനേ 
പ്വാസികൾ്് സർ്ാർ 
നൽകുനേ 5000 രൂപ 
ലഭിക്കുനേേിനുതവണ് സഹായ 

സഹകരണങ്ങളുനും ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് ക് വഴി നൽകുനും.  
തകരള പ്വാസി സനുംഘനും ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയാണ് ട്ഹൽപ്പ് 
ട്്സ് ക് നിയന്ത്രിക്കുനേേ്.  രാവിട്ല 10 മുേൽ പകൽ 1 
വട്രയാണ് ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് കിട്റെ പ്വർത്നനും. 

ഇോണ് ഉത്േ ോതൃക
 തഹാനും ട്്ലിവറി വ്യാപാരത്ിൽ കിടെിയ ലാഭനും മുഴുവൻ 
മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസനിധിയിതല്് നൽകാൻ 

േയ്ാറാട്ണന്പറഞ്ഞ് തഫാൺവിളി എത്ിയതപ്പാൾ 
ആദ്യട്ോനേ് അമ്പരട്നേങ്കിലുനും ഇേ് ഒരു ചടങ്ങായി 
നടത്ിയാൽ  േറ്റുള്ളവർ്് ഒരു ോതൃകയാകുനും എനേ് 
ഉറപ്പുള്ളേിനാൽ ഫണ്് ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ 
പട്ങ്കടുക്കുവാൻ േീരുോനിക്കുകയായിരുന്.  റാനേി ബ് തളാ്് 
പടി ആേിര തഹാടെൽ ഉടേ ട്ക.ആർ.പ്കാശ് ഒരാഴ്ച 
മുമ്പാണ് തഹാനും ട്്ലിവറി ആരനുംഭിച്ചേ്.  തഹാടെലുകട്ളല്ലാനും 
അടഞ്ഞുകിടനേ സേയത്് തഹാനും ട്്ലിവറി നടത്ിയേ് 
നാട്ടുകാർ്് ഏട്റ ആശ്വാസോയി.  നാടെിട്ല മു്ിലുനും 
മൂലയിലുനും നിന്നും വിളികൾ എത്ിയതോട്ട കച്ചവടനും 
ഉഷാറായി.  ദീർഘനാൾ കട അടച്ചതപ്പാൾ തഹാനും ട്്ലിവറി 
ആരനുംഭി്ാൻ ഞാൻ പ്കാശിതനാട് ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  ഇനേ് 
രാവിട്ല ോർ ക്ിതസാ്റേനും പാലിതയറ്റീവ് ട്കയർ ട്സക്ടെറി 
പി.ആർ.പ്സാദിട്നയുനും കൂടെിയാണ് ദുരിോശ്വാസ ഫണ്ിതല്് 
പ്കാശ് നൽകിയ പേിനായിരനും രൂപ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ 
എത്ിയേ്.   പ്ളയകാലത്തുനും എല്ലാ ദിവസവനും കടയിൽ 
സഡൗജന്യോയി എല്ലാവർക്കുനും ഭക്ഷണനും നൽകിയിരുന് 
കിടെിയ ലാഭനും മുഴുവൻ മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസ 
ഫണ്ിതല്് നൽകി ോതൃക കാടെിയിരിക്കുകയാണ് ഈ 
തഹാടെലുടേ.

രാജ എബ്രഹാനും, റാന്നി

പ്രവകാസരികൾക്കായരി എം.എൽ.എ ഓഫീസരിൽ ഹെൽപ് ഹെസ് ക്
സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ
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പേിട്നാനോനും തകരള നിയേസഭയിട്ല 
പേിട്നാനോനും സതമ്മളനത്ിൽ 2005 

ട്ഫബ്രുവരി 9 ന്  വനനും വകുപ്പുേന്ത്രി ട്ക.പി.
വിശ്വനാഥൻ ചന്ദന ോഫിയയുോയി ബന്ധമുട്ണ്നേ 
കഹത്ാടേിയുട്ട പ്േികൂല പരാേർശങ്ങട്ളത്തുടർനേ് 
സഭയിൽ  രാജി പ്ഖ്യാപിച്ചു. ഭരണഘടനയുനും 
നിയേവനും അനുസരിച്ച് നീേി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനായ ഒരു േന്ത്രി സേ്യപ്േിജ്ഞാ ലനുംഘനനും 
നടത്ിയേിനുതശഷനും േൽസ്ഥാനത്് തുടരുനേേ് 
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധോട്ണനേ കഹത്ാടേിയുട്ട 
പരാേർശങ്ങട്ളത്തുടർനോയിരുന് രാജി. ശൂന്യതവളയിൽ,  
േന്ത്രി വിശ്വനാഥൻ ഭരണഘടനയുട്ടയുനും സഭാ 
കീഴ് വഴ്ങ്ങളുട്ടയുനും ലനുംഘനോണ് നടത്ിയട്േന്നും 
ഇതു സനുംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ഉളവായിരിക്കുനേോയി 
പറയട്പ്പടുനേ സ്ഥിേിവിതശഷനും സഭ നിർത്ിവച്ച് ചർച്ച 
ട്ചയ്ണട്േനേ ആവശ്യവോയി പ്േിപക്ഷാനും�ങ്ങൾ  
അടിയന്രപ്തേയത്ിന്  അവേരണാനുേേി 
തനടിയേിട്നത്തുടർനോണ് അതദേഹനും രാജി പ്ഖ്യാപിച്ചേ്.

 ചന്ദനകള്ള്ടത്തു തകസ് പ്േികളുട്ട മുൻകൂർ 
ജാേ്യാതപക്ഷ നിരസി്തവയാണു കഹത്ാടേി 
തപരു പറയാട്േ വനനും േന്ത്രിട്്േിട്ര പരാേർശനും 
നടത്ിയേ്. സ്വകാര്യസ്ഥാപനോയ  വാളയാർ 
റൂറൽ ഇൻ്സ്ട്രീസിതലക്കു കടത്ിയ ചന്ദനനും 
മൂനോറിനടുത്തു പള്ളിവാസലിൽ പിടിയിലായോയിരുന് 
തകസിനാധാരോയ സനുംഭവനും. അടുത് ദിവസനും 
ഫാക്ടറിയിൽ നടത്ിയ ട്റയ്്ിലുനും അനധികൃേ 
ചന്ദനനും പിടിട്ച്ചടുത്തു.  ചില വനനും ഉതദ്യാ�സ്ഥരുനും 
ചന്ദനോഫിയയുട്ട സഹായത്ിനുണ്ായിരുന് 
ട്വനോയിരുന് തകാടേിയുട്ട നി�േനനും.  ട്റയ്്് 
നിയേവിരുദ്ധോട്ണനേ് പ്േികൾ വാദിച്ചു.  പ്േികൾ 
മുൻകൂർ ജാേ്യത്ിനു നിരത്ിയ വാദങ്ങളുട്ട 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ ോത്രോയിരുന് തകാടേിയുട്ട 
പരാേർശട്േന്നും വിധി പരിതശാധിച്ചതപ്പാൾ  വിശ്വനാഥൻ 
എട്ന്ങ്കിലുനും ട്േറ്റ് ട്ചയ്തോയി തബാദ്ധ്യട്പ്പടെിടെിട്ല്ലന്നും 
േന്ത്ര ി്് പറയാനുള്ളേ് തകൾ്ാട്േയാണ് തകാടേിയിൽ 

നിന്നും പരാേർശമുണ്ായട്േന്നും അടിയന്രപ്തേയത്ിന് 
ആദ്യനും വിശദീകരണനും നൽകിയ മുഖ്യേന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

 തകാടേിയുട്ട പരാേർശങ്ങൾ നീ്ി്ിടൊൻ സുപ്ീനും 
തകാടേിട്യ സേീപിക്കുട്േനേ് വിശ്വനാഥൻ നിയേസഭയിൽ 
പറയുകയുണ്ായി. പത്് വർഷത്ിനുതശഷനും , ോൻ  വകുപ്പു 
േന്ത്രിയായതപ്പാഴാണ് ചന്ദന ഫാക്ടറി ട്റയ്്് ട്ചയ്ാൻ 
നടപടിട്യടുത്ട്േനേ് പറഞ്ഞാണ് സഭയിൽ വിശ്വനാഥൻ 
സനുംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയേ്.  അതദേഹനും കാര്യങ്ങൾ 
വിശദീകരിച്ചതപ്പാൾ രാജി പ്ഖ്യാപനനും ഉണ്ാകുട്േനേ 
ധാരണ ആർക്കുമുണ്ായില്ല.  'േന്ത്രിയായിരുനേ കാലനും 
മുഴുവൻ  േനസ്ാക്ഷി്നുസരിച്ച് സേ്യസന്ധോയാണ് 
പ്വർത്ിച്ചേ്. പൂടെി സീൽ വച്ച ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും 
ചന്ദനനും കട്ണ്ത്ിയോയി പത്രവാർത് 
വനേേിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിലാണ് 
വിജിലൻസ് അതന്വഷണനും നടത്ിയേ്. 
സർ്ാരിട്റെ ഭാ�ത്തു നിന്നും യാട്ോരു 
േരത്ിലുള്ള ഇടട്പടലുനും ഉണ്ായിരുനേില്ല.  
പ്േികൾ അയച്ച ട്ടലിഗ്രാേിനുതേൽ 
ഒരു നടപടിയുനും ഞാൻ കകട്്ാണ്ില്ല. 
'തോ്റേ് അൺകകൻ്്റേ്  കടെ് ' എനേ് 
തഷക് സ്ിയർ പറഞ്ഞതുതപാട്ലയാണിേ്. 
ജനങ്ങൾക്കുമുനേിൽ ഇതപ്പാൾ പുകേറ 
സൃഷ്ി്ട്പ്പടെിരിക്കുകയാണ്. സേ്യസന്ധോയി 
പ്വർത്ിച്ചാൽ തപാരാ, സേ്യസന്ധോട്ണന്േ 
ജനങ്ങൾ്്  തബാദ്ധ്യട്പ്പടുകയുനും തവണനും. 
ജനങ്ങൾ്് സേ്യനും തബാദ്ധ്യട്പ്പടുനേതുവട്ര 
കാത്ിരി്ാൻ ഞാൻ ഉതദേശിക്കുന്.  അതുട്കാണ്് 
ഞാൻ രാജിവയ്കന്.'  വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു നിറുത്ി.

 അവിശ്വസനീയോയേ് തകടെതുതപാട്ല സഭാനും� 
ങ്ങൾ ഒരു നിേിഷനും േരിച്ചിരുന്.  ഭരണകക്ഷി 
അനും�ങ്ങൾ രാജി സ്വാ�േനും ട്ചയ്തു. ഇേ് 
വിശ്വനാഥട്റെ സ്വന്നും േീരുോനോണ്. രാജി 
സ്വീകരി്ാൻ  നിർബന്ധിേനായേിനാൽ ഞാൻ രാജി 
സ്വീകരിക്കുന്ട്വനേ് മുഖ്യേന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു. സഭാ 

നടപടികൾ നിർത്ിവച്ച് വിഷയനും ചർച്ച ട്ചയ്ണട്േനേ 
ആവശ്യേിട്ല്ലനേ് മുഖ്യേന്ത്രി അറിയിച്ചതോട്ട അടിയന്ര 
പ്തേയത്ിന് അവേരണാനുേേി നിതഷധിച്ചു.

 ഇതുതപാട്ലാരു പ്ശ് നത്ിൽ ഇത്ര ട്പട്ടെനേ് 
േീരുോനമുണ്ായ അനുഭവനും തകരള രാഷ്ട്രീയത്ിൽ 
അധികട്ോന്േില്ല, തകാടേിവിധികളുട്ട പശ്ചാ 
ത്ലത്ിൽ േന്ത്രിസ്ഥാനനും രാജിവയ് ത്ണ്ി വനേ 
സ്ഥിേിവിതശഷനും മുൻപുനും ഉണ്ായിട്ടുണ്്. അട്േല്ലാനും 
േട്നേ പ്േിപക്ഷത്ിട്റെ ശക്ോയ സമ്മർദേങ്ങൾക്കുനും 
പ്േിതഷധങ്ങൾക്കുനും തശഷോയിരുന്. എനോൽ പ്േിപ 
ക്ഷത്ിന് പ്േിതഷധി്ാൻ അവസരനും ലഭിക്കുനും മുൻപു 
േട്നേ േന്ത്രി സ്വതേധയാ രാജി േീരുോനനും സഭയിൽ 

പ്ഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്. വിവാദങ്ങൾ്് 
കാത്തു നിൽ്ാട്േ കതസരവിടെിറങ്ങാൻ 
അതദേഹനും കാണിച്ച അന്സ്സുനും ജനാധി 
പേ്യേര്യാദയുനും തകരള രാഷ്ട്രീയത്ിൽ 
തവറിട്ടു നിൽക്കുന്.  ജനാധിപേ്യട്ത്യുനും 
നീേിന്യായ വ്യവസ്ഥട്യയുനും ട്വല്ലുവിളിച്ചു 
ട്കാണ്് അധികാരത്ിൽ പിടിച്ചു നിന് 
എനേ വിേർശനങ്ങൾട്്ാന്നും ഇടനും 
ട്കാടു്ാട്േ അതദേഹനും അധികാരട്ോഴിഞ്ഞ് 
രാഷ്ട്രീയധാർമ്മികേയ്ക് ോതൃക കാടെിട്യനേ് 
ോധ്യേങ്ങൾ മുഖപ്സനും�നും എഴുേി. 
കഹത്ാടേി പരാേർശട്ത് തുടർനേ് 
ട്ക.പി.വിശ്വനാഥൻ േന്ത്രിസ്ഥാനനും  

രാജിവച്ച് പരാേർശനും നീ്ാനായി സുപ്ീനും തകാടേിട്യ 
സേീപിച്ചു. 2010 ജൂകലയിൽ ചന്ദനോഫിയയുോയി 
മുൻേന്ത്രി്്  ബന്ധമുട്ണ്നേ തകരള കഹത്ാടേിയുട്ട  
പരാേർശനും സുപ്ീനും തകാടേി നീ്ി. അതദേഹത്ിട്റെ 
ഭാ�നും തകൾ്ാട്േ  കഹത്ാടേി ഇത്രട്ോരു 
നിരീക്ഷണനും നടത്ിയേ് ഉചിേോയിട്ല്ലന്നും അേിനാൽ 
പരാേർശനും നീക്കുന്ട്വന്നും സുപ്ീനും തകാടേി വ്യക്ോ്ി.  
ജ്റേിസുോരായ പി.സദാശിവനും , അനിൽ ദുട്വ എനേിവർ 
ഉൾട്പ്പടെ  ട്ബഞ്ാണ് തകസ് പരി�ണിച്ചേ്.
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കെ.പി.വിേ്വനാഥൻ

ഏകതാരംഗത്ികന്യും പ്രസംഗം തടസ്സകപ്പ 
ടുത്തുന്നതിശനാ അവസരം ലഭിക്കാകത 

വരുശ്ാൾ ഇടകപടാൻ ശവണ്ിശയാ സഭയുകട വിലകപ്പട് 
സമയം അപഹരിക്കുന്ന രരീതിയിൽ ക്രമപ്രേ് നകത് 
ഉപശയാഗകപ്പടുത്ാവുന്നതല് - സ്രീക്കർ

 പേിനാലാനും തകരള നിയേസഭയുട്ട ഒനോനും 
സതമ്മളനതവളയിൽ, 2016 ജൂകല 18 ന് പൂഞ്ഞാർ 
അനും�നും പി.സി. തജാർജ് സഭയിൽ ക്േപ്ശ് നനും ഉനേയിച്ചു.  
പിണറായി വിജയൻ സനുംസ്ഥാനട്ത് മുഖ്യേന്ത്രിയായി 

ചുേേലതയല്ക്കുനേേിനു മുൻപ്, 
2016 തേയ് 25 ന് നടനേ 
സേ്യപ്േിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ 
ഒരു േന്ത്രിട്യനേ നിലയിലാണ് 
ദൃഢപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്തട്േന്നും 
മുഖ്യേന്ത്രിയായി പ്േിജ്ഞ 
ട്ചയ്തിടെില്ലാത് സാഹചര്യത്ിൽ 
മുഖ്യേന്ത്രി എനേ നിലയിൽ സഭാ 
ചർച്ചകളിൽ പട്ങ്കടുക്കുനേതുനും 
തചാദ്യങ്ങൾക്കു േറുപടി നൽകുനേതുനും 
നിയേസഭാ ചടെങ്ങളിട്ല രണ്ാനും 

ചടെപ്കാരനും സഭാതനോവായി 
പ്വർത്ിക്കുനേതുനും ക്ോനുസൃേോതണാ എനേോയിരുന് 
വിഷയനും.

 ഭരണഘടനയുട്ട അനുതച്ഛദനും 167 -ൽ മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട 
പ്തേ്യക ചുേേലകൾ ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുളള വിവരനും അതദേഹനും 
ചൂണ്ി്ാടെി.  ഒരു േന്ത്രിയായി ോത്രനും സേ്യപ്േിജ്ഞ 
ട്ചയ്തിട്ടുളള ആൾ എപ്കാരോണ് മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ചുേേല 
നിർവ്വഹിക്കുനേട്േന്നും ആരാഞ്ഞു.   മുഖ്യ േന്ത്രിയുട്ട രാജി 
േന്ത്രിോരുട്ട ട്ോത്ത്ിലുളള രാജിയാണ്.  അതദേഹനും 
രാജി വച്ചാൽ പിട്നേ സർ്ാർ ഉണ്ാവില്ല.  പതക്ഷ 
േന്ത്രിോരുട്ട രാജി്് ഇത്രനും പ്േ്യാഘാേങ്ങൾ ഒന്േില്ല. 
സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്തതപ്പാൾ മുഖ്യേന്ത്രി എനേ വാ്് 
ഉപതയാ�ി ാ്ത്ിടതത്ാളനും കാലനും ഇതപ്പാഴട്ത് മുഖ്യേന്ത്രി 
രാജി വച്ചാൽ സർ്ാർ എങ്ങട്ന ഇല്ലാോകുട്േന്നും 
അതദേഹനും  തചാദിച്ചു.  േറ്റു േന്ത്രിോരുട്ട േീരുോനനും റദ്ദു 
ട്ചയ്യുനേേിനുനും ഉചിേോയേ് കകട്്ാളളാനുമുളള 
മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട സവിതശഷാധികാരട്ത്യുനും ഇേ് 
ബാധിക്കുട്േന്നും അതദേഹനും ചൂണ്ി്ാടെി.

 ഇന്്യൻ പ്ധാനേന്ത്രി സേ്യപ്േിജ്ഞാ തവളയിൽ 
പ്ധാനേന്ത്രി എനേ പദോണ് ഉപതയാ�ിക്കുനേേ് 
എനേ് അതദേഹനും പറഞ്ഞു.  പാർലട്േറെിലുനും സനുംസ്ഥാന 
നിയേസഭയിലുനും ഒതര ഭരണഘടനയാണ് ബാധകട്േന്നും 
ചൂണ്ി്ാടെി.  േറ്റു ചില സനുംസ്ഥാന മുഖ്യേന്ത്രിോരുട്ട 
സേ്യപ്േിജ്ഞാ ചടങ്ങിട്റെ വീ്ിതയാ പരിതശാധിച്ചേിൽ 
മുഖ്യേന്ത്രി എന് പറഞ്ഞുേട്നേയാണ് പ്േിജ്ഞ- 
ട്യടുത്ിരിക്കുനേേ് എനേ് തബാധ്യട്പ്പടെോയുനും അറിയിച്ചു.  

 പി.സി. തജാർജിട്റെ ക്േപ്ശ് നത്ിന് 
പാർലട്േറെറികാര്യ വകുപ്പുേന്ത്രി എ.ട്ക. ബാലൻ േറുപടി 
നൽകി.  സഭാചടെനും 303 പ്കാരനും സഭയുട്ട മുമ്പാട്കയുളള 
ബിസിനസുോയി ബന്ധട്പ്പട്ടുട്കാണ്ാണ്  ക്േപ്ശ് നനും 
ഉനേയി്ാവനേട്േന്നും അനും�നും ഉനേയിച്ചിരിക്കുനേ വിഷയനും 
ക്േപ്ശ് നത്ിൽ ഉൾട്പ്പടുനേേട്ല്ലന്നും ഇേിനുളള 
തനാടെീസ് മുൻപുേട്നേ നിരസിത്ണ്ോയിരുന്ട്വന്നും 
അതദേഹനും പറഞ്ഞു.  മുഖ്യേന്ത്രി എതനോ പ്ധാനേന്ത്രി 
എതനോ പറഞ്ഞുട്കാണ്് സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്ണട്േനേ് 
ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തുനും പറയുനേിട്ല്ലന്നും മൂനോനും 
പടെികയിട്ല ബന്ധട്പ്പടെ  ഫാറങ്ങളിലുനും 'മുഖ്യേന്ത്രി' 
എനേ പദനും തരഖട്പ്പടുത്ിയിടെിട്ല്ലന്നും േന്ത്രി പറഞ്ഞു.  
പി.സി. തജാർജിട്റെ വാദനും മുൻകാല പ്ാബല്യതത്ാട്ട 
അനും�ീകരിച്ചാൽ േന്ത്രി എന് പറഞ്ഞ് പ്േിജ്ഞ 
ട്ചയ്തിട്ടുളള വി.എസ്. അച്ചുോനന്ദനുനും ഉമ്മൻ ചാണ്ിയുനും 
രാജി വയ് ത്ണ്ി വരുട്േന്നും എ.ട്ക. ബാലൻ പറഞ്ഞു.   
പി.സി. തജാർജ് ഉനേയിച്ച കാര്യങ്ങൾ്് എ.ട്ക. 
ബാലൻ വിശദോയ േറുപടി നൽകി.  ഭരണഘടനയുട്ട 
അനുതച്ഛദനും 164(1) പ്കാരനും �വർണർ മുഖ്യേന്ത്രിട്യയുനും 
അതദേഹത്ിട്റെ ഉപതദശപ്കാരനും േറ്റു േന്ത്രിോട്രയുനും 
നിയേിക്കുന്.  ഇപ്കാരനും നിയേി്ട്പ്പടുനേവർ അനുതച്ഛദനും 
164 (3)ൽ നിർതദേശി്ട്പ്പടെിട്ടുളള ഉതദ്യാ�നും സനുംബന്ധിച്ച 
ശപഥനും, രഹസ്യപാലന ശപഥനും എനേിവ എടുത്ിരി്ണനും.  
മുഖ്യേന്ത്രി എനേ നിലയിൽ �വർണർ അനും�ീകരിച്ചേിട്റെ 
അടിസ്ഥാനത്ിലാണ് സഭാതനോവനും മുഖ്യേന്ത്രിയുോയ 
പിണറായി വിജയൻ ആ സ്ഥാനത്് തുടരുനേട്േന്നും 
ഇ്ാര്യത്ിൽ  അവ്യക്േകതളാ നിയേപ്ശ് നങ്ങതളാ 
ഇല്ലാട്യന്നും േന്ത്രി േറുപടി പറഞ്ഞു.

 പ്ധാനേന്ത്രി പ്േിജ്ഞ ട്ചയ്യുതമ്പാൾ 'പ്ധാനേന്ത്രി' 
എനേ് സ്വയനും വിതശഷിപ്പിക്കുനേ പേിവ് ഉട്ണ്ങ്കിലുനും 

സനുംസ്ഥാനത്് അത്രത്ിലുളള കീഴ് വഴ്നും ഇതനേവട്ര 
നിലവിലില്ല എന്നും േന്ത്രി പറഞ്ഞു.  മുൻ മുഖ്യേന്ത്രിോരുനും 
േന്ത്രിട്യനേ നിലയിലായിരുന് പ്േിജ്ഞ ട്ചയ്തിട്ടുളളതുനും 
�വർണ്ണറുട്ട മുമ്പാട്ക രജി്റേറിൽ ഒപ്പുവച്ചതുനും.  
അ്ാരണത്ാൽ നിയേപരോയ യാട്ോരു ന്യൂനേയുനും 
മുഖ്യേന്ത്രിപദവി വഹിക്കുനേേിൽ ഉണ്ായിടെിട്ല്ലനേ് 
പാർലട്േറെറികാര്യ വകുപ്പുേന്ത്രി വ്യക്ോ്ി.

 പി.സി. തജാർജ് സഭയിൽ ഉനേയിച്ച സുപ്ീനുംതകാടേി 
വിധികളിലുനും സനുംസ്ഥാന മുഖ്യേന്ത്രി, േന്ത്രി എനേ നിലയിൽ 
സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്ത് അധികാരനും ഏല്ക്കുനേേ് 
നിയേപരോയി ട്േറ്റുളളോയി പറഞ്ഞിടെിട്ല്ലനേ 
കാര്യനും എ.ട്ക. ബാലൻ ചൂണ്ി്ാടെി.  നിധീഷ് കുോർ 
ദീക്ഷിേ് ആറെ് അതദഴ് സ് v. തരണുക ചഡൗധരി ആറെ് 
അതദഴ് സ് എനേ തകസിൽ തകന്ദ സർ്ാർ ട്്പ്യൂടെി 
േിനി്റേർ, ത്റേറ്റ് േിനി്റേർ എനേീ പദവികൾ സൃഷ്ിച്ചേ് 
ഭരണഘടനാനുസൃേേട്ല്ലന്നും മൂനോനും പടെികയിൽ േന്ത്രി 
എന് ോത്രതേ വിവരിക്കുന്ളളുട്വന്നും ആ നിലയ്ക് 
എഴുപത്തഞ്ാളനും േന്ത്രിോർ, ഉപേന്ത്രിോർ, സഹേന്ത്രിോർ 
എനേ തപരുകളിട്ലടുത് പ്േിജ്ഞകട്ളല്ലാനും 
അസാധുവാട്ണനോയിരുന് ഉനേയി്ട്പ്പടെ േർ്നും.  
ഈ  വാദങ്ങട്ള അലഹബാദ് കഹത്ാടേി േളളുകയുനും 
േന്ത്രിോർ, കാബിനറ്റ് േന്ത്രിോർ, സഹേന്ത്രിോർ, 
ഉപേന്ത്രിോർ എനേീ േലത്ിൽ തവർേിരിക്കുനേേ് 
ഭരണനും സു�േോ്ാനാട്ണന്നും തകന്ദ-സനുംസ്ഥാന 
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സർ്ാരുകൾ്് അേിന് അധികാരമുട്ണ്ന്നും 
അലഹബാദ് കഹത്ാടേി വിധിച്ചേ് എ.ട്ക. 
ബാലൻ ചൂണ്ി്ാടെി.  ഭരണഘടനയുട്ട മൂനോനും 
പടെികയിൽ പറയുനേ രണ്ടു പ്േിജ്ഞകളുനും 
യഥാവിധി എടുത്ിട്ടുതണ്ാട്യനേേ് ോത്രതേ 
പ്സക്ോയിട്ടുളളൂ എനേോണ് തകാടേി 
വിധികളുട്ട അന്സ്ത്.  അതുട്കാണ്ടുേട്നേ 
പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യേന്ത്രിയായി ചുേേല 
വഹിക്കുനേേിൽ  നിയേേടസ്ങ്ങതളാ ന്യൂനേകതളാ 
ക്േപ്ശ് നതോ ഇല്ലാട്യന്നും  േന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

 ക്േപ്ശ് നനും അനുവദിച്ചേ് തബാധപൂർവ്വോട്ണനേ് സ്ീ്ർ വ്യക്ോ്ി.   
ക്േപ്ശ് നനും ഉനേയിക്കുനേതുോയി ബന്ധട്പ്പടെ് പലേരനും പ്വണേകൾ 
സഭയിൽ കാണാവനേോട്ണനേ് അതദേഹനും പറഞ്ഞു.  സഭയ്കനും സഭയുട്ട 
നടപടിക്േങ്ങൾക്കുനും ഒരു പാഠനും എനേ നിലയിലാണ് ക്േപ്ശ് നത്ിന് 
അനുവാദനും നൽകിയട്േന്നും അതദേഹനും സൂചിപ്പിച്ചു.  ഏട്ോരനും�ത്ിട്റെയുനും 
പ്സനും�നും േടസ്ട്പ്പടുത്തുനേേിതനാ അവസരനും ലഭി്ാട്േ വരുതമ്പാൾ 
ഇടട്പടാൻ തവണ്ിതയാ സഭയുട്ട വിലട്പ്പടെ സേയനും അപഹരിക്കുനേ 
രീേിയിൽ ക്േപ്ശ് നട്ത് ഉപതയാ�ട്പ്പടുത്ാവനേേല്ല എന്നും അതദേഹനും 
പറഞ്ഞു.

 നാനും നമുക്കു േട്നേ സേർപ്പി്ട്പ്പടെ ഇന്്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 
നാളിതുവട്ര ഏട്േങ്കിലുനും േരത്ിലുളള തഭദ�േികൾത്ാ 
ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾത്ാ അനിശ്ചിേോയ തകാടേി വ്യവഹാരങ്ങൾത്ാ 
വിതധയോകാത് അനുതച്ഛദോണ് 164.  ഇേിട്ല വ്യവസ്ഥകൾ പ്കാരനും 
തകരളത്ിൽ വ്യേ്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ മുനേണികളുട്ട 22 സർ്ാരുകൾ 
സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്ത് അധികാരത്ിതലറുകയുണ്ായി. മുൻ സർ്ാരുകളുട്ട 
രൂപീകരണത്ിട്ലനേ തപാട്ല ഈ സർ്ാരിട്റെ രൂപീകരണത്ിലുനും 
േഡൗലികോയ എല്ലാ ഭരണഘടനാേേ്വങ്ങളുനും പാലിച്ചിരുന്ട്വനേ 
യാഥാർത്്യനും സുവ്യക്ോയിരിട്് സാോന്യയുക്ി്് നിര്ാത് 
ന്യായവാദങ്ങളുനേയിച്ച് സഭയുട്ട വിലതയറിയ സേയനും പാഴാ്ി്ളയുനേേ് 
ഭൂഷണോതണാട്യനേ് സഭാനും�ങ്ങൾ ചിന്ിത്ണ്ോട്ണനേ് സഭാ 
ദ്ധ്യക്ഷൻ അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.

 സാോജികർ ട്പാതുസമൂഹത്ിട്റെ ജീവൽപ്ധാനോയ 
പ്ശ് നങ്ങളുനും വികാരങ്ങളുനും സഭയിൽ ട്കാണ്ടുവരുനേതോട്ടാപ്പനും േട്നേ 
ഭരണഘടനയിട്ലയുനും നടപടിച്ചടെങ്ങളിട്ലയുനും കീഴ് വഴ്ങ്ങളിട്ലയുനും 
വ്യേിയാനങ്ങളുനും നല്ല ോതൃകകളുനും സഭയുട്ട ശ്ര ദ്ധയിൽ ട്കാണ്ടുവതരണ്തുനും 
അനിവാര്യോണ് എനേ് സ്ീ്ർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ക്േപ്ശ് നനും 
നിലനില്ക്കുനേേട്ല്ലന്നും അതദേഹനും റൂളിനും�് നൽകി. 

1980 ൽ ആറാനും തകരള നിയേസഭയിതലയ്കളള 
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിച്ച ട്പാനോനി്ാരൻ 

സി. ഹരിദാസാണ് തകരള നിയേസഭാ ചരിത്രത്ിൽ 
ഏറ്റവനും കുറഞ്ഞകാലനും നിയേസഭാനും�ോയേിട്റെ 
റി്ാർ്്. നിലമ്പൂർ നിതയാജക േണ്ഡലത്ിൽ നിന്ോണ് 
അതദേഹനും ടി.ട്ക. ഹനുംസട്യ തോൽപ്പിച്ച് നിയേസഭ 
യിട്ലത്ിയേ്.  ഇ.ട്ക. നായനാർ േന്ത്രിസഭയിൽ 
ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന് ട്ോഴിൽവകുപ്പ് േന്ത്രിയുട്ട ചുേേല 
നൽകിയിരുന്. നിയേസഭാനും�േല്ലാത് ആര്യാടൻ 
മുഹമ്മദിന് േത്രിക്കുനേേിനു തവണ്ി പത്തു ദിവസനും ോത്രനും 
എനും.എൽ.എ. ആയിരുനേ സി. ഹരിദാസ്  1980 ട്ഫബ്രുവരി 
25 ന് രാജിവച്ചു.  നിലമ്പൂരിൽ നടനേ ഉപട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ 
ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് വിജയിച്ച് േന്ത്രിപദനും നിലനിർത്ി. സി. 
ഹരിദാസ് 1980-86 കാലയളവിൽ രാജ്യസഭാനും�ോയി 

പ്വർത്ിച്ചു.  1980 നു മുതമ്പാ അേിനുതശഷതോ അതദേഹനും തകരള നിയേസഭ 
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ േത്രിച്ചിടെില്ല. ജനാധിപേ്യചരിത്രത്ിട്ല ചില സവിതശഷ 
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ായ റി്ാർ്ിനുടേയാണ് സി. ഹരിദാസ്.

 '1980 ട്ഫബ്രുവരി 15 ന് ഞാൻ എനും.എൽ.എ.യായി സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്തു. ഒരാഴ്ച 
സഭയിലിരുന്. ആര്യാടന് േത്രിക്കുവാൻ തവണ്ി സീറ്റിനുള്ള ചർച്ച വനേതപ്പാൾ 
ഞാൻ രാജിവയ്കാട്േന് പറഞ്ഞു.  പത്തുദിവസനും എനും.എൽ.എ. ആയി. അതേപ്പറ്റി 
ഇതപ്പാൾ പി.എസ്.സി. തചാദ്യമുണ്്. എനി്് ആതരാടുനും വിതരാധേില്ല. ഇട്േല്ലാനും 
ജനാധിപേ്യത്ിട്റെ ഭാ�ോണ്. തകാൺഗ്രസിലൂട്ട വളർനേവനാണ് ഞാൻ. 
േഹാരാജാസിൽ ട്ക.എസ്.യു. വിലൂട്ട ആദ്യട്ത് ആർടെ് സ് ട്സക്ടെറിയായി. 
േലപ്പുറനും ജില്ല രൂപീകരിച്ചതപ്പാൾ ആദ്യ യൂത്്  തകാൺഗ്രസ് പ്സി്റൊയി. ജില്ലാ 
ട്സക്ടെറി, കവസ് പ്സി്റെ്, ്ി.സി.സി. പ്സി്റെ് , എനും.എൽ.എ., എനും.പി. 
വട്ര എത്ാൻ പറ്റിയേ് വലിയ കാര്യോയി കരുതുന്. ക്ാട്േ, കളവ പറയാട്േ, 
സമൂഹത്ിന് തദാഷനും ട്ചയ്ാട്േ നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

 ഇനേട്ത് ട്ചറുപ്പ്ാരുട്ട തപാ്് കാണുതമ്പാൾ തവദനയുണ്്. അവരുട്ട 
ചിന്യിലുനും നടപ്പിലുനും ഇരിപ്പിലുട്േല്ലാനും വർഗ്ഗീയേയാണു കാണുനേേ്.   തലാകാ സേസ്താ 
സുഖിതനാ ഭവന്തു എനോണതല്ലാ 'നമ്മുട്ട  േേനും സാതഹാദര്യോണ്.  എല്ലാവരുനും  
തലാകത്ിൽ ഒരുേിച്ച് സ് തനഹതത്ാടുനും സാതഹാദര്യതത്ാടുനും ജീവിക്കുക. ഈ 
േലമുറ ഇേറിയാട്േ തപാകുന്.  വർഗ്ഗീയേട്്േിട്രയുനും േദ്യനിതരാധനത്ിനുനും 
തവണ്ി േരണനും വട്ര തപാരാടാനാണ് എട്റെ േീരുോനനും.' 

      സി.ഹരിദാസ് അറിതവാരത്ിനു തവണ്ി നൽകിയ അഭിമുഖത്ിൽ നിനേ്...
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സി.ഹരിദാസ്

പന്ത്രണ്ാനും തകരള നിയേസഭാനും�ോയിരുനേ 
എനും.ട്ജ. തജ്ബിട്റെ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് 

റദോ്ിട്്ാണ്് കഹത്ാടേി പുറട്പ്പടുവിച്ച 
ഉത്രവ് ട്േറ്റാട്ണനേ് സുപ്ീനും തകാടേി കട്ണ്ത്ി.  
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് സുപ്ീനുംതകാടേി ശരിവക്കുകയുനും 
ട്ചയ്തു.

  2006 -ട്ല നിയേസഭാ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ 
പിറവനും നിതയാജകേണ്ഡലത്ിൽ നിനേ് 
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപേ്യ മുനേണിയിട്ല എനും.ട്ജ. 
തജ്ബ് വിജയിച്ചു.   5150 തവാട്ടുകൾ്ാണ് 
എേിർസ്ഥാനാർത്ിയായ ടി.എനും. തജ്ബിട്ന 
പരാജയട്പ്പടുത്ിയേ്.  ടി.എനും. തജ്ബിട്ന 
അപകീർത്ിട്പ്പടുത്തുനേ വിധത്ിൽ തനാടെീസ് 
പ്ചരിപ്പിച്ചുട്വനേ് പിറവനും േണ്ഡലത്ിട്ല തവാടെറായ 
എ. നാരായണൻ കഹത്ാടേിയിൽ തകസ് 
ഫയൽ ട്ചയ്തു.  ടി.എനും. തജ്ബിട്റെ തപഴ് സണൽ 
്റോഫിൽ ട്പടെയാൾ ട്കാലത്സ് പ്േിയാട്ണന്നും 
പിടികിടൊപ്പുളളിയായ അയാട്ള ഒളിവിൽ കഴിയുവാൻ 
സഹായിക്കുനേേ് ടി.എനും. തജ്ബാട്ണന്നും എൽ.്ി.
എഫ്. പ്സിദ്ധീകരിച്ച തനാടെീസിൽ പറയുന്,   യു.്ി.
എഫുോയി ടി.എനും. തജ്ബ് ട്േറ്റിയിരുനേ സേയത്്, 
മുഖ്യേന്ത്രിയായിരുനേ ഉമ്മൻ ചാണ്ിട്്േിട്ര 
ഉനേയിച്ച അഴിേേി ആതരാപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു 
നില്ക്കുന്തണ്ാട്യനേ് തചാദിക്കുകയുനും അതദേഹനും 
രാഷ്ട്രീയവഞ്കനാട്ണനേ് ആതരാപിക്കുകയുനും 
ട്ചയ്യുന് എനേിങ്ങട്ന രണ്ടുകാര്യങ്ങളാണ് 
ഹർജിയിൽ മുഖ്യോയുനും ചൂണ്ി്ാണിച്ചേ്. പരാേിയിൽ, 
ജനപ്ാേിനിധ്യ നിയേത്ിട്ല 123 (4) വകുപ്പു 
പ്കാരനും എനും.ട്ജ. തജ്ബ് കുറ്റനും ട്ചയ്തോയി 
കട്ണ്ത്ിയിട്ടുട്ണ്ന്നും അേിനാൽ 100(1)(ബി) 
വകുപ്പു പ്കാരനും അതദേഹത്ിട്റെ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് 
റദോക്കുന്ട്വന്നും കഹത്ാടേി സിനും�ിൾ ട്ബഞ്് 
ഇട്ാല വിധി പ്ഖ്യാപിച്ചു.  ഈ വിധിട്്േിട്ര 

എനും.ട്ജ. തജ്ബ് സുപ്ീനുംതകാടേിയിൽ  
അപ്പീൽ  ഫയൽ ട്ചയ്തു.  സഭാനടപടികളിൽ 
പട്ങ്കടു്ാട്േങ്കിലുനും തവാട്ടുട്ചയ്ാനുനും, തവേനനും 
വാങ്ങാനുനും പാടില്ല എനേ വ്യവസ്ഥയിൽ സുപ്ീനും 
തകാടേി 2007 ോർച്ച് 23 ന് കഹത്ാടേിയുട്ട 
ഇട്ാലവിധി നടപ്പാക്കുനേേ് ത്റേ ട്ചയ്തു.

  2008 തേയ് ആറിന് കഹത്ാടേി പുറട്പ്പടുവിച്ച 
അന്ിേവിധി പ്കാരനും എനും.ട്ജ. തജ്ബിട്റെ 
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിട്നേിട്ര എ. നാരായണൻ നല്ിയ 
പരാേിയിൽ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് റദോ്ി. തനാടെീസ് 
പുറട്പ്പടുവിച്ചേിൽ ഉത്രവാദിത്േിട്ല്ലനേ് 
എനും.ട്ജ. തജ്ബ് തകാടേിയിൽ വാദിട്ച്ചങ്കിലുനും 
കഹത്ാടേി  അനും�ീകരിച്ചില്ല.  സുപ്ീനും തകാടേിയിൽ 
അപ്പീൽ നൽകുനേേിന് ഒരു ോസതത്്് വിധി 
പ്ാവർത്ികോ്രുട്േനേ അതപക്ഷയുനും 
കഹത്ാടേി േളളി.

  കഹത്ാടേി വിധിട്്േിട്ര എനും.ട്ജ. തജ്ബ് 
സുപ്ീനുംതകാടേിട്യ സേീപിച്ചു.  അതദേഹത്ിന് 

നിയേസഭാ നടപടികളിൽ പട്ങ്കടു്ാട്േന്നും 
എനോൽ തവാട്ടു ട്ചയ്ാനുനും തവേനനും വാങ്ങാനുനും 
പാടിട്ല്ലന്മുളള വ്യവസ്ഥയിൽ കഹത്ാടേിവിധി 
നടപ്പാക്കുനേേ് 2008 തേയ് 19 ന് സുപ്ീനും തകാടേി 
ത്റേ ട്ചയ്തു.

  സുപ്ീനും തകാടേി വിശദോയി വാദനും തകടെതശഷനും  
2009 ോർച്ച് 6 ന് അന്ിേ വിധി പുറട്പ്പടുവിച്ചു.  
എനും.ട്ജ. തജ്ബിട്റെ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് സുപ്ീനും തകാടേി 
ശരിവച്ചു. ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് അസാധുവാ്ിട്്ാണ്ടുളള 
കഹത്ാടേി ഉത്രവ് റദോക്കുകയുനും ട്ചയ്തു.  
എനും.ട്ജ. തജ്ബിന് എല്ലാവിധ ആനുകൂ 
ല്യങ്ങതളാട്ടയുനും അധികാരങ്ങതളാട്ടയുനും 
എനും.എൽ.എ. യായി തുടരാനായി.  നിസ്ാര 
കാരണനും പറഞ്ഞ് ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് റദോക്കുനേ 
പ്വണേ ജനാധിപേ്യത്ിന് ഭൂഷണേട്ല്ലനേ് സുപ്ീനും 
തകാടേി നിരീക്ഷിച്ചു.  ക്ിേിനൽ തകസുകൾ്്  
തുല്യോണ് ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പ് തകസുകട്ളന്നും 
കുറ്റനും സനുംശയാേീേോയി ട്േളിയി്ട്പ്പടാട്േ 
ശിക്ഷ വിധി്ാൻ പാടില്ലാട്യന്നും സുപ്ീനും 
തകാടേി വിധിന്യായത്ിൽ തരഖട്പ്പടുത്ി.  
എേിർസ്ഥാനാർത്ിയായ ടി.എനും. തജ്ബല്ല, 
േണ്ഡലത്ിട്ല തവാടെറായ എ. നാരായണനാണ്് 
പരാേി്ാരൻ എന്ളളതുേട്നേ പരാേിയുട്ട 
ഉതദേശ്യശുദ്ധി തബാധ്യട്പ്പടുത്തുന്ട്വന്നും സുപ്ീനും 
തകാടേി വ്യക്ോ്ി.  എേിർ സ്ഥാനാർത്ിട്യ 
അപകീർത്ിട്പ്പടുത്തുനേ പ്വൃത്ികട്ളാന്നും എനും.ട്ജ. 
തജ്ബിട്റെ ഭാ�ത്തുനിന്നും ഉണ്ായിടെിട്ല്ലന്നും 
ആതരാപണത്ിൽ സേ്യവിരുദ്ധോയി യാട്ോന്നും 
ഇല്ലാട്യന്നും തകാടേി നിരീക്ഷിച്ചു.

  ജ്റേിസുോരായ ോർ്ണ് ത്യ കട്ജ, ആർ.വി. 
രവീന്ദൻ എനേിവർ അടങ്ങിയ ട്ബഞ്ിതറെോയിരുന് 
വിധി.
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തകാവി്് 19 വ്യാപന സാഹചര്യത്ിൽ 
ആവശ്യോയ നടപടികൾ സ്വീകരിത്ണ് 

ഗുരുേര സാഹചര്യനും സഭാനടപടികൾ നിർത്ിവച്ച് 
ചർച്ച ട്ചയ്യുനേേിനായി 2020 ോർച്ച് 13-ന് പ്േിപക്ഷ 
ഉപതനോവ് ത്ാ. എനും.ട്ക. മുനീർ  അടിയന്ര പ്തേയ 
തനാടെീസ് അവേരിപ്പിച്ചു.  ത്ാ.എനും.ട്ക.മുനീർ, ട്ക.സി.
തജാസഫ്, തോൻസ് തജാസഫ്, അനൂപ് തജ്ബ് 
എനേിവരാണ് നിയേസഭാ ചടെനും 50 പ്കാരനും തനാടെീസ് 
നൽകിയേ്.  വിഷയനും സഭ നിർത്ി വച്ച് ചർച്ച ട്ചയ്ാട്േനേ് 
ആതരാ�്യ വകുപ്പുേന്ത്ര ി അറിയിച്ചതോട്ട വിഷയനും അതപ്പാൾ 
േട്നേ സഭ  ചർച്ചയ് ട്്ടുത്തു.  ട്വള്ളിയാഴ്ചയായേിനാൽ 
ചർച്ച ഒനേരേണിക്കൂറായി നിശ്ചയിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ 
ഉണ്ാകുനേ ഭീേിയുനും ആശങ്കയുനും ലഘൂകരിക്കുനേേിനുനും, 
വിതദശ േലയാളികളുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുനേേിനുനും 
രാജ്യത്ിട്റെ സാമ്പത്ിക ഭദ്രേട്യ പിതനോടെടിക്കുനേ 
സാഹചര്യങ്ങൾ ട്ചറുക്കുനേേിനാവശ്യോയ ശക്ോയ 
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുനേേിനുനും സാമൂഹികോധ്യേങ്ങളുട്ട 
ഇടട്പടലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുനേേിനുനും അടിയന്ര 
നടപടികൾ ആവശ്യോട്ണനേ് എനും.ട്ക.മുനീർ 
ആവശ്യട്പ്പട്ടു.

 ജനങ്ങട്ളയാട്ക ബാധിക്കുനേ േഹാവ്യാധിയുട്ട 
ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയനും നിറഞ്ഞുനിന്. ട്കാതറാണ 
പ്േിതരാധപ്വർത്നങ്ങളിട്ല വീഴ്ചകളാണ് 
അടിയന്രപ്തേയത്ിലൂട്ട ചൂണ്ി്ാടെിയട്േനേ് 
പ്േിപക്ഷനും അവകാശട്പ്പട്ടു. സർ്ാരിട്റെ 
പ്വർത്നങ്ങളിട്ല നല്ല വശനും കാണാട്േ വിേർശനും 
ോത്രോണ് പ്േിപക്ഷനും ഉനേയിച്ചട്േനേ് ഭരണപക്ഷനും 
കുറ്റട്പ്പടുത്ി.

  സാധാരണ പനിയുനും ജലതദാഷവനും കൂടുനേ 
കാലോയേിനാൽ പരിതശാധനകൾ്് കൂടുേൽ 
കവദഗ്ദ്യമുള്ളവട്ര നിതയാ�ി്ണട്േനേ് ത്ാ.എനും.
ട്ക.മുനീർ ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  ഭാവിയിൽ ഉണ്ാതയ്ാവനേ 
ഇത്രനും സന്ദർഭങ്ങൾ്് പരിഹാരോകുനേ േരത്ിൽ 
ട്പാതുജനാതരാ�്യ നിയേനും പരിഷ് കരി്ണട്േന്നും 
വിതദശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി്ിടക്കുനേവരുട്ട 
കാര്യങ്ങളിൽ കൃേ്യോയ അതന്വഷണനും തവണട്േന്നും 

പ്തേയനും അവേരിപ്പിച്ച ത്ാ. എനും. ട്ക. മുനീർ ആവശ്യട്പ്പട്ടു.

 ഭരണപക്ഷത്് നിനേ് ആദ്യനും സനുംസാരിച്ച രാജ 
എബ്രഹാനും പ്േിപക്ഷട്ത് കൂടി വിശ്വാസത്ിട്ലടുത്ാണ് 
എല്ലാ പ്വർത്നങ്ങളുനും മുതനോടെ് നീക്കുനേട്േനേ് പറഞ്ഞു. 
ആദ്യഘടെത്ിൽ പരാേികട്ളാന്നും ഉനേയിച്ചിടെിട്ല്ലന്നും 
എനോൽ തുടർന്ള്ള പ്വർത്നങ്ങളിൽ സർ്ാരിൽ 
നിസ്നും�േയാണ് പ്കടോകുനേട്േന്നും അനിൽ അ്ര 
പറഞ്ഞു. സർ്ാർ ട്ചയ്തുട്കാണ്ിരിക്കുനേ നല്ല 
പ്വർത്നങ്ങൾ കുറച്ചുകാണുകയാണ് പ്േിപക്ഷനും 
ട്ചയ്യുനേട്േനേ് ചിറ്റയനും ത�ാപകുോർ കുറ്റട്പ്പടുത്ി. 
വീഴ്ച ചൂണ്ി്ാടെിയാൽ അേിട്ന എേിർക്കുനേ പ്വണേ 
നല്ലേട്ല്ലനേ് തോൻസ് തജാസഫ് അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.

  ആശങ്കയുണ്ാ്ി ജനങ്ങട്ള ഭയട്പ്പടുത്ാട്േ 
ജാഗ്രേതയാട്ട പ്ശ് നട്ത് കകകാര്യനും ട്ചയ്യുവാൻ 
മുതനോട്ടുവരുനേ സർ്ാരിട്ന ആതക്ഷപിക്കുനേ 
സേീപനനും സ്വീകരി്രുട്േനേ്  സജി ട്ചറിയാൻ  
ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  പകർച്ചവ്യാധിയുട്ട തദാഷഫലനും ജനങ്ങൾ 
അനുഭവി്ാത് രീേിയിൽ പരസ്രനും സഹകരിച്ചുനും 
സഹായിച്ചുനും പരിഹാരമുണ്ാ്ാൻ ശ്രദ്ധി്ണട്േനേ്                        
ഒ. രാജത�ാപാൽ അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു. തരാ�നും വ്യാപിക്കു 
നേ പശ്ചാത്ലത്ിൽ ജനങ്ങളിലുണ്ാകുനേ ോനസിക 
സനുംഘർഷനും കുറയ്കാൻ കഡൗൺസിലിനും�് തപാലുള്ള 
സനുംവിധാനങ്ങൾ ഒരു്ണട്േനേ്  അനൂപ് തജ്ബ് 
ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  ഇറ്റലിയിൽ നിനേ് േിരുവനന്പുരത്് 
എത്ിയ തരാ�ിയുട്ട പരിതശാധനകൾ സർ്ാർ 
ലാഘവതത്ാട്ടയാണ് കണ്ട്േനേ്  ട്ക. എസ്. 
ശബരീനാഥൻ കുറ്റട്പ്പടുത്ി.

 ദുരന്ങ്ങൾ സർ്ാരിട്റെ കുഴപ്പോട്ണനേ് 
വരുത്ിേീർ്ാനുള്ള ശ്രേോണ് പ്േിപക്ഷനും 
നടത്തുനേട്േനേ് ോേയു ടി. തോേസ് പറഞ്ഞു. തലാകനും 
മുഴുവൻ തകരളത്ിട്റെ പ്േിതരാധപ്വർത്നങ്ങൾ 
അഭിനന്ദിക്കുതമ്പാൾ പ്േിപക്ഷനും സർ്ാരിട്റെ 
പ്വർത്നങ്ങളിട്ല േകരാറുകൾ ോത്രോണ് 
കാണുനേട്േനേ്    ട്ക. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ കുറ്റട്പ്പടുത്ി. 
ജനങ്ങളുട്ട ഭീേിയുനും ആശങ്കയുനും അകറ്റാൻ ഒറ്റട്്ടൊയി 

നിനേ് പ്വർത്ി്ണട്േനേ് തകാവൂർ കുഞ്ഞുതോൻ 
അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.

 ആതരാ�്യേന്ത്രിയുട്ട വാക്കുകൾ തകരളത്ിട്ല 
സാധാരണജനങ്ങൾ ഒനേടങ്കനും കാതോർക്കുകയാട്ണനേ് 
ട്ക.യു.ജനീഷ് കുോർ പറഞ്ഞു. പഴുതുകളടച്ചുള്ള പ്േിതരാധ 
പ്വർത്നങ്ങളാണ് സർ്ാർ നടത്തുനേട്േനേ് വീണ 
തജാർജ് അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.

 തലാകനും മുഴുവൻ തകാവി്് 19 പടർനേ് പിടിക്കുനേ 
സാഹചര്യത്ിൽ േേിയായ പരിതശാധനകൾ 
വിോനത്ാവളങ്ങളിൽ നടത്ണട്േന്നും, വിതദശത്് 
നിനേ് എത്തുനേവട്ര കർശനോയി നിരീക്ഷണ വിതധയ 
ോ്ണട്േന്നും പ്േിപക്ഷതനോവ് രതേശ് ട്ചനേിത്ല 
പറഞ്ഞു. തകാവി്ിട്നേിരായ പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
സർ്ാരിട്നാപ്പനും പ്േിപക്ഷവനും മുനേിൽേട്നേ 
യുണ്ാകുട്േന്നും അതദേഹനും പറഞ്ഞു.

 േഹാവിപത്ിട്നേിട്ര കൂടൊയ പ്വർത്ന ോണ് 
തവണ്ട്േന്നും തരാ�ികൾക്കുനും, ക്വാറകറെനി ലുള്ളവർക്കുനും 
അവശ്യനും തവണ് കരുേലുകൾ സർ്ാരിട്റെ ഭാ�ത്് 
നിനേ് എടുത്ിട്ടുട്ണ്ന്നും ഇേിനായി േതദേശസ്വയനുംഭരണ 
പ്േിനിധികൾ, കുടുനുംബശ്രീ-അയൽകൂടെ്ാർ, ആശാവ 
ർ്ർോർ, തപാലീസ് എനേിവർ്് ആവശ്യോയ 
നിർതദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുട്ണ്ന്നും എനോൽ 
ജനങ്ങളുട്ട ഭാ�ത്് നിനേ് ഉത്രവാദിത്പരോയ 
സേീപനോണ്  ഉണ്ാതകണ്ട്േന്നും  ആതരാ�്യേന്ത്രി 
േറുപടിപ്സനും�ത്ിൽ പറഞ്ഞു. പഴുേടച്ച നടപടികളാണ് 
എടുത്ിട്ടുള്ളട്േന്നും എനോൽ എല്ലാ പഴുതുകളുനും 
അടയ്കണട്േങ്കിൽ പ്േിപക്ഷത്ിട്റെ സഹകരണനും 
കൂടി ആവശ്യോട്ണന്നും   േന്ത്രി അറിയിച്ചു.  തകാവി്് 
വ്യാപനനും േടയുനേേിനായി സീ-തപാർടെ് , എയർ 
തപാർടെ്, ട്റയിൽതവ ത്റേഷൻ എനേിവിടങ്ങളിൽ 
കൃേ്യോയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുട്ണ്ന്നും, വ്യാജ 
വാർത് പ്ചരിപ്പിക്കുനേവർട്്േിട്ര കർശന 
നടപടി സ്വീകരിക്കുനേോട്ണന്നും ആതരാ�്യേന്ത്രി 
സഭട്യ അറിയിച്ചു. ആതരാ�്യേന്ത്രിയുട്ട േറുപടിയുട്ട 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ പ്തേയനും സഭ  േള്ളി.

പേിനാലാനും തകരള നിയേസഭയുട്ട 
പട്ത്ാമ്പോനും സതമ്മളനനും തകാവി്്-19 

പശ്ചാത്ലത്ിൽ നിർത്ിവയ്കതമ്പാൾ പകർച്ച 
വ്യാധി ഭീേിയിൽ തകരള നിയേസഭ ഒരി്ൽകൂടി 
നിറുത്ിവയ്കകയായിരുന്.  േിരുവനന്പുരനും 
ന�രത്ിൽ ഇൻഫ് ളുവൻസ പടർന്പിടിച്ച 
സാഹചര്യത്ിൽ 1957 ജൂൺ 20 ന് സഭ 
ോൽ്ാലികോയി നിർത്ിവയ്കകയുനും പിനേീട് 
ജൂകല 13 ന് സതമ്മളനനും പുനരാരനുംഭിക്കുകയുനും 
ട്ചയ്തിരുന്.  ഇതു സനുംബന്ധിച്ച വാർത്  അറിതവാരനും 
1/2020 ല്ത്ിൽ പ്സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്. 

 പേിനാലാനും തകരള നിയേസഭയുട്ട 
പട്ത്ാൻപോനും സതമ്മളനനും 2020 ോർച്ച് 2ന് 
ആരനുംഭിച്ച് 2020 ഏപ്ിൽ 8 ന് അവസാനിക്കുനേ 
രീേിയിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുനേേ്.  ആട്ക 27 സതമ്മളന 
ദിവസങ്ങൾ.  സഭാ സതമ്മളനനും ആരനുംഭിച്ചതു േട്നേ 
തകാവി്്-19 പകർച്ചവ്യാധിയുട്ട ഭീേി നിഴലിക്കുനേ 
അന്രീക്ഷത്ിലായിരുന്.  സനുംസ്ഥാനത്തുനും തരാ�നും 
റിതപ്പാർടെ് ട്ചയ്തു തുടങ്ങിയതപ്പാൾ ജനങ്ങളിൽ 
ഭീേിയകറ്റുനേേിനുനും ജില്ലാേല പ്വർത്നങ്ങൾ 
ഏതകാപിപ്പിക്കുനേേിനുോയി ജനപ്േിനിധികട്ള 
നിതയാ�ി്ണട്േനേ ആവശ്യനും  ഉയർന്.  
നിശ്ചയിച്ച കാര്യപരിപാടി പ്കാരനും എട്ടു ദിവസട്ത് 
സതമ്മളനനും സഭ പൂർത്ിയാ്ി.  ഇേിനിടയിൽ  
നിയേസഭാനും�ങ്ങൾ േട്നേ സഭ നിർത്ിവയ്കണട്േ
നോവശ്യട്പ്പടുകയുണ്ായി.  2020 ോർച്ച് 12 ന് തചർനേ 
കാതര്യാപതദശക സേിേിയുട്ട പട്ത്ാൻപോേേ് 
റിതപ്പാർടെ് അവതശഷിക്കുനേ ധനാഭ്യർത്നകൾ 
ചർച്ച ട്ചയ്ാട്േ പാസാ്ാനുനും  ധനവിനിതയാ� 
ബിൽ പാസാ്ാനുനും ശിപാർശ ട്ചയ്തിരുന്. സേിേി  

റിതപ്പാർട്െ അനും�ീകരി്ണട്േനേ പ്തേയനും മുഖ്യേന്ത്രി 
സഭയിൽ അവേരിപ്പിച്ചു.   പാർലട്േറെറികാര്യ 
വകുപ്പ് േന്ത്രി എ.ട്ക.ബാലൻ പ്തേയനും പിന്ാങ്ങി. 
എനോൽ പ്േിപക്ഷ കക്ഷി അനും�ങ്ങൾ ബജറ്റ് 
ചർച്ച നടക്കുതമ്പാൾ സഭാനടപടികൾ �ില്ലറ്റിൻ 
ട്ചയ്യുനേേിട്നേിരായിരുന്. സഭയുട്ട സുോര്യേ 
നഷ്ട്പ്പടുത്തുട്േനോയിരുന് എനും.ഉമ്മർ  ഈ 
നടപടിട്യക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ്.  ഇരുപേിലധികനും 
ധനാഭ്യർത്നകൾ ചർച്ച ട്ചയ്ാട്േ ഒനേിച്ചു 
�ില്ലറ്റിൻ ട്ചയ്യുനേ നടപടി സഭാ ചരിത്രത്ിൽ 
ആദ്യോട്ണനേ് ട്ക.സി.തജാസഫ് പറഞ്ഞു.  
തവാടെ് ഓൺ അ്ഡൗണ്് പാസാ്ണട്േന്നും 
പൂർത്ിയാ്ാനുള്ള ധനാഭ്യർത്നചർച്ചകൾ 
ഒരിടതവളക്കുതശഷനും തുടരാട്േന്നും പി.ടി.തോേസ്, 
േിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്േിപക്ഷതനോവ് 
രതേശ് ട്ചനേിത്ല എനേിവർ നിർതദേശിച്ചു.  ഇേര 
സനുംസ്ഥാനങ്ങളിലുനും പാർലട്േറെിലുനും സതമ്മളനങ്ങൾ 
തുടരുനേ കാര്യവനും പ്േിപക്ഷാനും�ങ്ങൾ ചൂണ്ി്ാടെി. 

 േഹാോരിയുട്ട വിപത്് തനരിടുനേ പ്തേ്യക 
സാഹചര്യത്ിലാണ് സഭ തവാടെ് ഓൺ അ്ഡൗണ്് 
പാസാ്ാട്േ പിരിയാൻ േീരുോനിച്ചട്േന്നും 
പ്േിപക്ഷനും സഹകരി്ണട്േന്നും മുഖ്യേന്ത്രി 
അഭ്യർത്ിച്ചു.  ധനാഭ്യർത്നകൾ ചർച്ച കൂടാട്േ 
പാസാക്കുനേേ് ട്േറ്റായ കീഴ് വഴ്നും സൃഷ്ിക്കുട്േന്നും 
അേ് ജനാധിപേ്യവിരുദ്ധോട്ണന്നും ആതരാപിച്ച് 
പ്േിപക്ഷനും സഭ ബഹിഷ് കരിച്ചു. കാതര്യാപതദശക 
സേിേിയുട്ട റിതപ്പാർടെ് സഭ അനും�ീകരിച്ചു. 2020 
ോർച്ച് 13 ന് നടപടികൾ പൂർത്ിയാ്ി സഭ 
അനിശ്ചിേകാലതത്്് പിരിഞ്ഞു.

sImtdmW {]Xntcm[ {]hÀ¯\§Ä¡mbn                                           

\nbak` t\cs¯ ]ncnªp

സഭ ചർച്ച ടചയ്ത അെി�ന്തര പ്രയമ�ം

sImtdmW {]Xntcm[¯n\v ]gpXS¨ \S]SnIÄ 

പെർച്ചപ്പനിൊരണം സഭ നിർത്ിവച്ചതു സംബന്ിച്ച് 1/2020 
ലക്കം അറിശവാരത്ിൽ ശചർത് വാർത്
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തകാവി്് 19 വ്യാപനത്ിട്റെ പശ്ചാത് 
ലത്ിൽ നിയേസഭാ സ്ീ്ട്റ 

ബന്ധട്പ്പടുനേേിനായി നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ 
പ്വർത്ിച്ചു വരുനേ ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് കിതല്് 
അയ്ായിരത്ിൽപ്പരനും തഫാൺ തകാളുകളാണ് വനേേ്.  
സനുംസ്ഥാനേലത്ിൽ പ്വർത്ിക്കുനേ വാർ റൂനും 
ഉൾട്പ്പട്ട �വൺട്േറെിട്റെ തകാവി്് പ്േിതരാധ 
പ്വർത്നങ്ങൾ്് സഹായകരോകുനേ വിധത്ിലാണ് 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് ക് 
പ്വർത്ിക്കുനേേ്.  സഹായങ്ങളുനും വിവരങ്ങളുനും 
ആവശ്യട്പ്പട്ടുട്കാണ്ടുളള അയ്ായിരതത്ാളനും തഫാൺ 
തകാളുകൾ കകകാര്യനും ട്ചയ്യുനേേിനുനും ആവശ്യോയ 
സഹായങ്ങൾ നൽകുനേേിനുനും ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് കിന് 
സാധിച്ചിട്ടുണ്്.  ട്പാതുജനങ്ങളുനും പ്വാസികളുനും ഈ 
സഡൗകര്യനും പ്തയാജനട്പ്പടുത്തുകയുണ്ായി.

നിയമസഭാ കസക്രശട്റിയ്ികല 
കൊശറാണ കസൽ
തലാക് സഭാ സ്ീ്ർ വിളിച്ചുതചർത് സനുംസ്ഥാന 
നിയേസഭാദ്ധ്യക്ഷൻോരുട്ട വീ്ിതയാ തകാൺ 
ഫറൻസിട്ല േീരുോനപ്കാരനും തകരള നിയേ 
സഭയിൽ ഒരു ട്കാതറാണ ട്സൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
തടബിൾ വിഭാ�നും അ്ീഷണൽ ട്സക്ടെറി, 
തടബിൾ വിഭാ�നും അണ്ർ ട്സക്ടെറി, നിയേസഭാ 
ട്സക്ടെറിയുട്ട ഓഫീസിട്ല അണ്ർ ട്സക്ടെറി 
എനേിവരുട്ട ചുേേലയിലാണ് ട്സൽ പ്വർ 
ത്ിക്കുനേേ്. പാർലട്േറെിട്ലയുനും സനുംസ്ഥാന 
നിയേസഭകളുട്ടയുനും അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ ഉൾട്പ്പട്ട 
സഭാനും�ങ്ങൾ്് ട്പാതുജനങ്ങളിൽ നിനേ് 
ലഭിക്കുനേ പരാേികളുനും സഹായാഭ്യർത്നകളുനും 
മുൻ�ണനതയാടു കൂടി പരി�ണിക്കുനേേിനുനും 
പരിഹരിക്കുനേേിനുോയാണ് ട്സൽ പ്വർത്ി 
ക്കുനേേ്. പാർലട്േറെിലുനും രാജ്യട്ത് എല്ലാ 
നിയേസഭകളിലുനും ഇത്രനും ട്കാതറാണ ട്സല്ലുകൾ 
പ്വർത്ിക്കുന്ണ്്.  നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ 
നിയേസഭാ ട്സക്ടെറിയുട്ട ഓഫീസ് ട്കാതറാണ 
ട്സല്ലായി പ്വർത്ിക്കുന്.  

നിയമസഭാ കസക്രശട്റിയ്ികല 
സുരക്ാക്രമരീെരണങ്ങൾ
തകാവി്് 19 േഹാോരിയുട്ട നിർവ്യാപന-പ്േിതരാധ 
പ്വർത്നങ്ങളുട്ട ഭാ�ോയുളള തലാക്്ഡൗണിട്റെ 
പശ്ചാത്ലത്ിൽ സനുംസ്ഥാനത്് സർ്ാർ 
ഓഫീസുകൾ തുറനേ് പ്വർത്ിക്കുനേതുോയി 
ബന്ധട്പ്പടെ് ട്പാതുഭരണ വകുപ്പ് പുറട്പ്പടുവിച്ച 
ോർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങൾ്നുസൃേോയി നിയേസഭാ 
ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല ഉതദ്യാ�സ്ഥർ്് തജാലി്് 
എത്ിതച്ചരാനുളള നിർതദേശങ്ങൾ ഉൾട്പ്പടുത്ി 

ഓതരാ ഘടെത്ിലുനും പരിപത്രനും പുറട്പ്പടുവിച്ചിരുന്. 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്റെ എല്ലാ 
വിഭാ�ങ്ങളുനും ഏപ്ിൽ 27 മുേൽ േിരുവനന്പുരനും 
ജില്ലയ്കകത്തു ോേസിക്കുനേവരുട്ട തസവനനും 
പ്തയാജനട്പ്പടുത്ിയുനും അടിയന്ര ഘടെങ്ങളിൽ 
ജില്ലയ്ക പുറത്തുളള ജീവന്ാട്ര തജാലി്് 
നിതയാ�ിത്ണ്ിവരുനേപക്ഷനും അവട്ര ് ്യൂടെി്് 
നിതയാ�ിച്ചുനും നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്റെ 

പ്വർത്നനും സു�േോക്കുനേേിനുളള നിർതദേശങ്ങൾ 
നൽകി.  ഭിനേതശഷി്ാർ, ഗുരുേര തരാ�ബാധിേർ, 
�ർഭിണികൾ, അഞ്ചുവയസ്ിൽ ോട്ഴ പ്ായമുളള 
കുടെികളുട്ട അമ്മോർ എനേിവട്ര ്്യൂടെിയിൽ 
നിന്നും പരോവധി ഒഴിവാ്ിയിരുന്.  കൂടാട്േ 
തകാവി്് 19 പ്േിതരാധവോയി ബന്ധട്പ്പടെ് 
'തബ്ര്് ദി ട്ചയിൻ' പരിപാടിയുട്ട  നടപടിക്േനും 
കർശനോയി പാലി്ട്പ്പടുന്ട്ണ്നേ് അേതു 
വിഭാ�ങ്ങളുട്ട ചുേേലയുളള  ഉതദ്യാ�സ്ഥർ 
ഉറപ്പുവരുതത്ണ്ോട്ണന്നും നിർതദേശിച്ചിട്ടുണ്്.

തകാവി്് 19 വ്യാപന സാഹചര്യത്ിൽ നിയേസഭാ 
ട്സക്തടെറിയറ്റിലുനും നിയേസഭാ തഹാ്റേലിലുനും 
സന്ദർശകട്ര വിലക്കുകയുനും സഭാ സേിേികളുട്ട 
തയാ�ങ്ങൾ നിർത്ിവയ്കകയുനും ട്ചയ്തു.  നിയേസഭാ 
സമുച്ചയത്ിലുനും നിയേസഭാ തഹാ്റേലിലുനും 
ജീവന്ാരുട്ട പ്തവശനവനും പുറത്തുതപാകലുനും 
ഒരു ത�റ്റിലൂട്ട ോത്രോയി പരിേിേട്പ്പടുത്ി. 
അകത്് പ്തവശിക്കുനേ ഓതരാ ജീവന്ാരതനയുനും 
ഫ് ളാഷ് ട്േർതോേീറ്റർ ഉപതയാ�ിച്ച് പരിതശാധന 
നടത്ി തകാവി്് തരാ�ലക്ഷണങ്ങൾ ഇട്ല്ലനേ് 
ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ണ്്.   എല്ലാ ജീവന്ാരുനും ോസ് ക് 
ഉപതയാ�ിക്കുനേേിനുനും സാനികറ്റസർ ഉപതയാ�ിച്ച് 
കകകൾ അണുനശീകരണനും നടത്തുനേേിനുനും 
നിർതദേശനും നൽകുകയുനും ഇേിനു ആവശ്യോയ 
സനുംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുനും ട്ചയ്തിട്ടുണ്്.

െമ്്യൂണി്ി െിച്ചനിശലക്ക് 
ഭക്ണകപ്പാതിെൾ
േിരുവനന്പുരനും തകാർപ്പതറഷൻ ആരനുംഭിച്ച സാമൂഹ്യ 
അടു്ളയിതല്് നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റ് 
ജീവന്ാരുട്ട സനുംഭാവനയായി 2020 ഏപ്ിൽ 
1 മുേൽ 28 വട്ര ഭക്ഷണട്പ്പാേികൾ നൽകി.  
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റ് ജീവന്ാരിൽ നിന്നും 

സനുംഭാവനയായി തുക സ്വീകരിച്ചു ട്കാണ്ാണ്  
ട്ചലവകൾ  നിർവ്വഹിച്ചേ്. നിയേസഭയിട്ല ്റോഫ് 
ക്യാറെീനാണ് ഭക്ഷണനും േയ്ാറാ്ിയേ്.   ക്യാറെീൻ 
ജീവന്ാതരാട്ടാപ്പനും  നിയേസഭാ ജീവന്ാരുനും 
ഭക്ഷണട്പ്പാേികൾ േയ്ാറാക്കുനേേിൽ 
പങ്കാളികളായി.  നാലായിരത്ി ട്ോള്ളായിരനും  
ഭക്ഷണട്പ്പാേികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിതല്് 
നൽകി.

കകകാവരിെ് 19 : നരിയമസഭകാ ഹെൽപ്് ഹെസ് കരികലക്്                      
അയ്കായരിരത്രിൽപ്രം കഫകാൺ കകകാളുകൾ

തകാവി്് പ്േിസന്ധി പരി�ണിച്ച്  തകരള 
നിയേസഭ ട്ചലവ ചുരുക്കുട്േനേ് സ്ീ്ർ.  

നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ പുേിയ  േസ്തികകൾ 
ഉണ്ാകിട്ല്ലന്നും പുേിയ നിർമ്മാണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
ഒഴിവാ്ി ട്ചലവ ചുരുക്കുട്േന്നും സ്ീ്ർ  അറിയിച്ചു.  
ട്ചലവ ചുരു്ലിട്റെ ഭാ�ോയി പുേിയ വാഹനങ്ങൾ 
വാങ്ങിട്ല്ലന്നും അതദേഹനും പറഞ്ഞു.

 നിയേസഭാ സേിേികളുട്ട അന്ർസനുംസ്ഥാന 
പഠനയാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കുട്േന്നും പരി�ണന 
യിലുളള നിർമ്മാണ പ്വൃത്ികളിൽ ട്ടൻ്ർ 
നടപടികൾ പൂർത്ീകരിച്ച ഒരു പ്വൃത്ി ോത്രതേ 

നടപ്പാക്കുകയുളളുട്വന്നും സ്ീ്ർ അറിയിച്ചു.  
അനിവാര്യേല്ലാത് സാധനസാേഗ്രികൾ 
വാങ്ങുനേേിനുനും നിയന്ത്രണനും ബാധകോകുനും.  
എനും.എൽ.എ. തഹാ്റേലിൽ ഏറ്റവനും അനിവാര്യോയ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ോത്രനും നടത്ിയുനും വാഹനങ്ങളുട്ട 
ഉപതയാ�ത്ിൽ നിയന്ത്രണനും ഏർട്പ്പടുത്ിയുനും ട്ചലവ് 
നിയന്ത്രിക്കുനും.

 തകാവി്് പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ്ായി 
സ്വന്നും േണ്ഡലത്ിതലാ അനിവാര്യോയ 
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജില്ലയിതലാ എനും.എൽ.എ. ോരുട്ട 
ആസ്തി വികസന ഫണ്് വിനിതയാ�ിക്കുവാൻ 

പ്തേ്യക അനുേേി നൽകണട്േനേ് സർ്ാരിതനാട് 
ആവശ്യട്പ്പടുട്േന്നും സ്ീ്ർ പറഞ്ഞു.

 നിയേസഭയുട്ട ട്ചലവിൽ 25 ശേോനനും 
കുറയ്കാനുളള നിർതദേശങ്ങൾ േയ്ാറാക്കുവാൻ 
സേിേിട്യ നിതയാ�ിച്ചു.  നിയേസഭാ തഹാ്റേലിട്ലയുനും 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ലയുനും ട്ചലവിനങ്ങളുട്ട 
പടെിക പരിതശാധിച്ച്  ട്ചലവ ചുരുക്കുനേേിനുളള 
നിർതദേശങ്ങൾ നിയേസഭാ ട്സക്ടെറി അധ്യക്ഷനായ 
എടെനും� സേിേി അടിയന്രോയി സേർപ്പി്ണനും.  
സേിേിയുട്ട ഏതകാപനച്ചുേേല നിയേസഭാ സ് ട്പഷ്യൽ 
ട്സക്ടെറി്ാണ്.

കകകാവരിെ് പ്രതരിസന്രി : ഹെലവ് ചുരുക്രി നരിയമസഭ
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ഇെരസഭാ വാർത്തകൾ

ലവ.എസ്. ജഗൻശമാഹൻ കറഡ്ി

സനുംസ്ഥാന ട്ലജിതലേറ്റീവ് കഡൗൺസിൽ നിർത്ലാ്ണട്േനേ 
പ്തേയനും 2020 ജനുവരി 27 ന് ആന്ധാപ്തദശ് നിയേസഭ 

ഐകകണ് തഠ്യന പാസ്ാ്ി.  പ്തേയനും അനന്ര നടപടികൾ്ായി തകന്ദ 
സർ്ാരിന് അയച്ചു ട്കാടുത്തു.മുഖ്യേന്ത്രി കവ.എസ്. ജ�ൻതോഹൻ 
ട്റഡ്ിയാണ് പ്തേയനും അവേരിപ്പിച്ചേ്.  133 അനും�ങ്ങൾ അനുകൂലോയി 
തവാട്ടു ട്ചയ്തു.

 സനുംസ്ഥാന നിയേനിർമ്മാണസഭകളിട്ല ഉപരിസഭയാണ് നിയേസേിേി 
അഥവാ ട്ലജിതലേറ്റീവ് കഡൗൺസിൽ.  പാർലട്േറെിൽ രാജ്യസഭയ്ക സോനോയി 
രൂപീകൃേോയിട്ടുളള സ്ഥിരനുംസഭയായ നിയേസേിേി സനുംസ്ഥാനത്ിന് റദ്ദു 
ട്ചയ്ാനാവില്ല.  സനുംസ്ഥാന നിയേസഭ ോത്രോണ് പിരിച്ചുവിടാവനേേ്.  
സേിേി നിറുത്ലാക്കുനേേിതനാ സേിേി ഇല്ലാേിരിക്കുനേ സനുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
സൃഷ്ി്ട്പ്പടുനേേിതനാ ഉളള സമ്പൂർണ്ണ അധികാരനും പാർലട്േറെിലാണ് 
നിക്ഷിപ്ത ോയിരിക്കുനേേ് സനുംസ്ഥാനത്് നിയേസഭ ആട്കയുളള അനും�ങ്ങളുട്ട 
ഭൂരിപക്ഷതത്ാടുനും, ഹാജരാകുകയുനും തവാട്ടു ട്ചയ്യുകയുനും ട്ചയ്യുനേ അനും�ങ്ങളുട്ട 
മൂനേിൽ രണ്ിൽ കുറയാത് ഭൂരിപക്ഷതത്ാടുനും കൂടി ആ അർത്ത്ിൽ ഒരു 
പ്തേയനും പാസ്ാക്കുന്ട്വങ്കിൽ നിയേ സേിേി നിർത്ലാ്ാൻ നിയേനും 
വഴി വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്ാവനേോട്ണനേ് ഭരണഘടനയുട്ട അനുതച്ഛദനും 169 (1) 
അനുശാസിക്കുന്.

 ആന്ധപ്തദശിൽ നിയേസേിേി റദ്ദു ട്ചയ്യുനേേ് ആദ്യേല്ല  1985ൽ 
ട്േലുഗുതദശനും പാർടെി അധികാരത്ിൽ വന്. നിയേ സേിേിയിൽ തകാൺഗ്രസിന് 
ഭൂരിപക്ഷനും ഉണ്ായ സാഹചര്യത്ിൽ  മുഖ്യേന്ത്രി എൻ.ടി. രാേറാവവിന് 
ഭരണേലത്ിൽ പ്േിസന്ധികളുണ്ായി. 1985 ട്ല ആന്ധപ്തദശ് നിയേസേിേി 
(നിറുത്ലാ്ൽ) ആക്ട് പ്കാരനും കഡൗൺസിൽ നിറുത്ലാ്ി.  2007 ൽ 
ജ�ൻ തോഹൻ ട്റഡ്ിയുട്ട പിോവ് കവ.എസ്. രാജതശഖര ട്റഡ്ി മുഖ്യേന്ത്രി 
പദവിയിട്ലത്ിയതപ്പാൾ വീണ്ടുനും രൂപീകരി്ട്പ്പടെ നിയേ സേിേിയാണ് 
ഇതപ്പാൾ നിറുത്ലാ്ൽ നടപടി്് വിതധയോകുനേേ്.
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എൻ.ടി. രാമറാവു ലവ.എസ്. രാജശേഖര കറഡ്ി
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കുടെികളുട്ട തക്ഷേത്ിനുനും സനുംര 
ക്ഷണത്ിനുനും മുൻ�ണന 

നൽകുനേ പ്തേ്യക ബജറ്റുോയി 
കർണാടക മുഖ്യേന്ത്രി ബി.എസ്. 
ട്യദ്യൂരപ്പ.  പേിട്നടെ് വയസിനു 
ോട്ഴയുളള കുടെികളുട്ട തക്ഷേവനും 
വിദ്യാഭ്യാസവനും ലക്ഷ്യനും വച്ചുട്കാണ്ടുളള 
279 പദ്ധേികൾ്ായി 36,340 തകാടി 
രൂപയാണ് വകയിരുത്ിയിരിക്കുനേേ്.  
ബജറ്റിട്റെ 15.28 ശേോനോണിേ്.  
പഠനനും ആനന്ദകരോക്കുനേേിട്റെ 
ഭാ�ോയി ഒരു ോസത്ിൽ രണ്് 
ശനിയാഴ്ചകളിൽ സ് കൂളിൽ കുടെികൾ്് 
ബാ�് ട്കാണ്ടുവതരണ്േില്ല ഈ 
ദിവസങ്ങളിൽ തബാധവൽ്രണ 
പരിപാടികളുനും ോതൃകാപഡൗരൻ 
ോരാകാനുളള പരിശീലനവനും കുടെികൾ            

്് നൽകുനും.  കുടെികളുട്ട ഉനേേനത്ി 
നായി േറ്റു പല പദ്ധേികളുനും പ്തേ്യക ബജറ്റിൽ ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.  

2007-08 വർഷത്ിൽ സ്തീകളുട്ട തക്ഷേത്ിനായുനും പ്തേ്യക ബജറ്റ് 
ട്കാണ്ടുവനേിരുന്.  400 സർ്ാർ ഉർദു സ് കൂളുകളിൽ പഠന ോധ്യേനും 
ഇനുംഗ്ീഷാക്കുനും.  തകന്ദ സർ്ാരിട്റെ സഹായതത്ാട്ട ഏഴു പുേിയ 
ബാലേന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുനും.  കുടെികൾ്ായി ബനും�ളൂരുവിൽ പുനരധിവാസ 
തകന്ദനും തുടങ്ങുനും.  പ്ളയത്ിൽ നശിച്ച അങ്കണവാടികൾ പുനർനിർേിക്കുനും.  
ബാലേന്ദിരത്ിൽ ോേസിക്കുനേ കുടെികൾ്് പ്ായപൂർത്ിയാകുതമ്പാൾ 
സ്വയനും ട്ോഴിൽ കട്ണ്ത്തുനേേിനുളള പരിശീലനനും നൽകുനും;  ഇതോട്ടാപ്പനും 
മൂന് വർഷ്ാലനും 5000 രൂപ ോസനും തോറുനും നൽകുനും എനേീ പദ്ധേികളുനും 
ബജറ്റിൽ ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.

ബി.എസ്. കയദയുരപ്പ

േണിപ്പൂർ  നിയേസഭയിൽ സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട അേ്യപൂർവ്വ ഇടട്പടൽ. 
ഭരണഘടനയുട്ട 142-ാനും അനുതച്ഛദ പ്കാരമുളള സവിതശഷാധികാരനും 

ഉപതയാ�ിച്ച് േണിപ്പൂർ വനനും േന്ത്രിട്യ  സുപ്ീനും തകാടേി േൽസ്ഥാനത്തു 
നിന്നും നീ്ി.  അടുട്ത്ാരുത്രവണ്ാകുനേതു വട്ര നിയേസഭയിൽ 
പ്തവശിക്കുനേേിനുനും വിലത്ർട്പ്പടുത്ി.  േണിപ്പൂർ വനനും േന്ത്രിയുനും ബി.ട്ജ.
പി. അനും�വോയ ടി.എച്ച്. ശ്യാനുംകുോറിനാണ് തകാടേി വിലത്ർട്പ്പടുത്ിയേ്.

 2017 ട്ല നിയേസഭാ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ തകാൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ിയായി 
ജയിച്ച ശ്യാനുംകുോർ പിനേീട് ബിട്ജ.പി. സർ്ാരിട്റെ ഭാ�ോകുകയായിരുന്. 
അതദേഹട്ത് അതയാ�്യനാ്ണട്േനേ പരാേിയിൽ സ്ീ്ർ യഥാസേയനും 
േീരുോനട്േടു്ാത്േിട്നത്തുടർനോണ് സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട അപൂർവ്വ 
നടപടി. േീരുോനട്േടു്ാൻ ോർച്ച് 28 വട്ര സ്ീ്ർ യുനുംനാനും തഖനുംചന്ദ് സിനും�് 
സേയനും ആവശ്യട്പ്പട്ടെങ്കിലുനും േങ്ങളുട്ട സവിതശഷാധികാരനും ഉപതയാ�ി്ാൻ 
നിർബന്ധിേരാട്യനേ് വ്യക്ോ്ിട്്ാണ്ാണ് ജ്റേിസുോരായ ആർ.എഫ്. 
നരിോൻ, എസ്. രവീന്ദഭടെ് എനേിവരുട്ട ബഞ്് വിധി പുറട്പ്പടുവിച്ചേ്. 

 കൂറുോറ്റനും സനുംബന്ധിച്ച പരാേികളിൽ നിശ്ചിേ സേയത്് നടപടി 
സ്വീകരിക്കുനേേിന് ഒരു സ്വേന്ത്ര ട്രിബ്യൂണലിട്ന നിതയാ�ിക്കുനേേിനുള്ള 
സാധ്യേ പരിതശാധി്ാൻ പാർലട്േറെിതനാട് തകാടേി ആവശ്യട്പ്പട്ടു. കൂറുോറ്റ 
നിതരാധന നിയേനും ശക്ോക്കുനേേിട്റെ ഭാ�ോയിടൊയിരുന്  നടപടി. 
ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർടെിയുട്ട അനും�ോയ സ്ീ്ർ ഇത്രനും ഒരു വിഷയത്ിൽ 
േീരുോനട്േടുക്കുനേേിൽ ഉള്ള അനഡൗചിേ്യനും തകാടേി ചൂണ്ി്ാടെി. േണിപ്പൂരിൽ 

സ്ീ്ർ്് േീരുോനട്േടു്ാൻ സുപ്ീനുംതകാടേി ആദ്യനും 
നാലാഴ്ച സേയനും നൽകി. തുടർനേ് ോർച്ച് നാലിന് പത്തു 
ദിവസനും കൂടി സേയനും അനുവദിച്ചു. എനോൽ ോർച്ച് 
18-ന് വീണ്ടുനും സേയനും ആവശ്യട്പ്പടെതോട്ടയാണ് 
സുപ്ീനുംതകാടേി ഇട്ാല വിധി പ്സ്താവിച്ചേ്. 

 വിധി സ്ീ്റുട്ട പരോധികാരത്ിതന്മലുള്ള 
കടന്കയറ്റോതണാ എനേ ചർച്ച പാർലട്േറെിലുനും 
നടന്. സോനോയ തകസിൽ േേിഴ് നാട് 
സ്ീ്ർ േീരുോനട്േടു്ാത്തു സനുംബന്ധിച്ച് 
്ി.എനും.ട്ക. പാർലട്േറെനും�നും പി. വിൽസനാണ് 
രാജ്യസഭയിൽ വിഷയേവേരിപ്പിച്ചേ്. നിയേസഭ 
യുട്ട  കാലാവധി അവസാനി്ാൻ ഒരു 
വർഷനും ോത്രനും അവതശഷിിക്കുതമ്പാൾ, 2017-ൽ 
പേിട്നാനേ് എ.ഐ.എ.്ി.എനും.ട്ക. അനും�ങ്ങട്ള 
അതയാ�്യരാ്ണട്േനോവശ്യട്പ്പടെ് ്ി.എനും.ട്ക. 
നൽകിയ പരാേിയിൽ സ്ീ്ർ ഇതുവട്രയുനും 
േീരുോനട്േടുത്ിടെില്ല. േീരുോനട്േടുക്കുനേേിൽ 
സ്ീ്ർോർ വരുത്തുനേ കാലോേസനും സനുംബന്ധിച്ച് 
സനുംസാരിക്കുനേേിനിടയിൽ േണിപ്പൂർ വിഷയനും പി. 
വിൽസൺ പരാേർശിച്ചു. വിഷയത്ിൽ ഇടട്പടണട്േനേ് 

അധ്യക്ഷൻ ട്വങ്കയ് നായിഡു നിയേേന്ത്രി രവിശങ്കർ 
പ്സാദിതനാട് ആവശ്യട്പ്പട്ടു. ഇത്രനും വിഷയങ്ങളിൽ സ്ീ്ർോർട്്േിട്രയുള്ള 
പരാേർശങ്ങൾ പരതോനേേ തകാടേി ഒഴിവാ്ണട്േനേോണ് തകാടേിതയാടുള്ള 
എല്ലാ ബഹുോനവനും നിലനിർത്ിട്്ാണ്് േനിക്കു പറയാനുള്ളട്േനേ് 
രവിശങ്കർ പ്സാദ് േറുപടി നൽകി. രാജ്യട്ത് എല്ലാ സനുംവിധാനങ്ങളുനും 
പരസ്രനും ബഹുോനി്ണനും. ജ്ീഷ്യറിട്്ാപ്പനും  സ്ീ്ർോർക്കുനും ഭരണഘടനാ 
പ്ക്ിയയിൽ തുല്യ സ്ഥാനമുണ്്.   തകാൺഗ്രസ് തനോവ് ആനന്ദ് ശർമ്മ  
നിയേേന്ത്രിട്യ അനുകൂലിച്ചേ് ശ്രതദ്ധയോയി.

 സുപ്ീനുംതകാടേിയിൽ നിന്നും േിരിച്ചടി തനരിടെേിട്നത്തുടർനേ് നിയേസഭാനും�േ്വനും 
രാജിവ്ാൻ ടി.എച്ച്. ശ്യാനുംകുോർ സനേദ്ധനാട്യങ്കിലുനും സ്ീ്ർ അനും�ീകരിച്ചില്ല. 
എനോൽ ോർച്ച് 28 ന് ടി.എച്ച്. ശ്യാനുംകുോറിട്ന  കൂറുോറ്റ നിതരാധന നിയേ 
പ്കാരനും സ്ീ്ർ യുനുംനാനും തഖനുംചന്ദ് സിനും�് അതയാ�്യനാ്ി. തകസ് സുപ്ീനുംതകാടേി 
വീണ്ടുനും ോർച്ച് 30 ന് പരി�ണി്ാനിരിട്്യായിരുന് സ്ീ്റുട്ട േീരുോനനും.

Iqdpamä \ntcm[\ \nbaw : Akm[mcW 
\S]SnbneqsS aWn¸qÀ a{´nsb \o¡n 

kp{]ow tImSXn

ടി.എച്ച്. േ്യാംകുമാർ

യുംനാം ശഖംചന്് സിംഗ് 

ഭരണഘടനയുകട അനുശഛേദം : 142
 സുപ്ീനുംതകാടേിയുട്ട ്ിക്ികളുനും ഉത്രവകളുനും പ്ാവർത്ികോ്ലുനും, 
ട്വളിട്പ്പടുത്ൽ സനുംബന്ധിച്ച ഉത്രവകളുനും, മുേലായവ -(1) സുപ്ീനുംതകാടേി്്, 
അേിട്റെ അധികാരികേയുട്ട പ്തയാ�ത്ിൽ, അേിട്റെ മുമ്പാട്ക 
നിലവിലുളള ഏട്േങ്കിലുനും കാരണത്ിതലാ വിഷയത്ിതലാ, പൂർണ്ണോയുനും 
നീേി നടത്തുനേേിന് ആവശ്യോയ അങ്ങട്നയുളള ് ിക്ി പാസ്ാക്കുകതയാ 
അട്ല്ലങ്കിൽ അങ്ങട്നയുളള ഉത്രവ് പുറട്പ്പടുവിക്കുകതയാ ട്ചയ്ാവനേതുനും, 
അപ്കാരനും പാസ്ാ്ിയ ഏട്േങ്കിലുനും ് ിക്ിതയാ അപ്കാരനും പുറട്പ്പടുവിച്ച 
ഏട്േങ്കിലുനും ഉത്രതവാ പാർലട്േറെ് ഉണ്ാ്ിയ ഏട്േങ്കിലുനും നിയേനും 
വഴിതയാ അട്ല്ലങ്കിൽ നിയേപ്കാരതോ നിർണ്ണയിക്കുനേ വിധത്ിലുനും, 
അേിതല്് അപ്കാരനും വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്യുനേതുവട്ര രാഷ്ട്രപേി ഉത്രവ വഴി 
നിർണ്ണയിക്കുനേ വിധത്ിലുനും, ഭാരേത്ിട്റെ ഭൂപ്തദശത്ിനുളളിൽ എവിട്ടയുനും 
പ്ാവർത്ികോ്ാവനേതുനും ആകുന്.

    (2)  പാർലട്േറെ് ഇേിതല്് ഉണ്ാക്കുനേ നിയേത്ിട്ല വ്യവസ്ഥകൾ്് 
വിതധയോയി ഭാരേത്ിട്റെ ഭൂപ്തദശട്ത് മുഴുവൻ സനുംബന്ധിച്ച്, സുപ്ീനും 
തകാടേി്് ഏട്േങ്കിലുനും ആട്ള ഹാജരാക്കുവാനുനും ഏട്േങ്കിലുനും തരഖ 
ട്വളിട്പ്പടുത്തുകതയാ ഹാജരാക്കുകതയാ ട്ചയ്യുവാനുനും, അേിട്റെേട്നേ 
ഏട്േങ്കിലുനും അലക്ഷ്യട്ത്പ്പറ്റി അതന്വഷണ വിചാരണ ട്ചയ്യുവാനുനും 
ശിക്ഷിക്കുവാനുനും തവണ്ി ഏേ് ഉത്രവനും പുറട്പ്പടുവിക്കുനേേിന് സേസ്തവനും 
പ്തേ്യകവോയ അധികാരനും ഉണ്ായിരിക്കുനേോണ്.
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തകരള നിയേസഭയിട്ല ഏറ്റവനും 
ട്ചറിയ ബജറ്റ് പ്സനും�ത്ിട്റെ 
ട്റത്ാർ്് 1987 ോർച്ച് 28 
ന് അവേരിപ്പിച്ച 1987-88 
സാമ്പത്ിക വർഷതത്ക്കുളള 
ബജറ്റിനാണ്.  എടൊനും തകരള 
നിയേസഭ 1987 ോർച്ച് 25 ന് 
രൂപീകൃേോയി.  നിയേസഭ 
നിലവിൽ വനേ് ഏോനുനും 
ദിവസങ്ങൾക്കുളളിലാണ് 
മുഖ്യേന്ത്രി ഇ.ട്ക. നായനാർ 
ആറു േിനിടെ് നീണ്ടുനിൽക്കുനേ 
ബജറ്റ് പ്സനും�നും നടത്ിയേ്.  

സാമ്പത്ിക വർഷാന്്യത്ിനു 
മുൻപ് തവാടെ് ഓൺ അ്ഡൗണ്് പാസാ്ണട്േന്ളള 
ഭരണഘടനാ ബാധ്യേ നിറതവറ്റുനേേിനായിരുന് േിര്ിടെ് 
ബജറ്റവേരിപ്പിച്ചേ്.  ധനകാര്യ വകുപ്പുേന്ത്രി സേ്യപ്േിജ്ഞ 
ട്ചയ്തിടെില്ലാത് സാഹചര്യത്ിലാണ് മുഖ്യേന്ത്രി ബജറ്റ് 
അവേരിപ്പിച്ചേ്.

  ട്പാതു ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിനുതശഷനും എടൊനും തകരള 
നിയേസഭ 1987 ോർച്ച് 28 ന് തപ്ാട്ടനും  സ്ീ്ർ ഭാർഗ്ഗവി 
േങ്കപ്പട്റെ അദ്ധ്യക്ഷേയിൽ സതമ്മളിച്ചു.  അനും�ങ്ങളുട്ട 
സേ്യപ്േിജ്ഞയ്ക തശഷോയിരുന് ബജറ്റവേരണനും. 
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പു കഴിഞ്ഞ് ഏോനുനും ദിവസത്ിനുളളിൽ 
ബജറ്റ് അവേരിപ്പിത്ണ്ി വനേതുട്കാണ്് �വൺട്േറെിട്റെ 
സാമ്പത്ിക നിലട്യപ്പറ്റി വിശദോയി പഠിക്കുവാനുനും 
സാമ്പത്ികപരിേിേി്കത്തു നിന്ട്കാണ്് ഓതരാ 
വകുപ്പുകളുട്ടയുനും ധനപരോയ ആവശ്യങ്ങട്ളപ്പറ്റി ആഴത്ിൽ 
പഠിക്കുവാനുനും സേയനും കിടെിയില്ല. അവേരിപ്പിക്കുനേ 
എ്റേിതേറ്റുകൾ മുൻ �വൺട്േറെിട്റെ േീരുോനങ്ങളുനും 
നിർതദേശങ്ങളുനും അടിസ്ഥാനോ്ി േയ്ാറാ്ിയോയിരുന്.  
ഇ്ാര്യങ്ങൾ ആമുഖോയി പറഞ്ഞുട്കാണ്ാണ് മുഖ്യേന്ത്രി 
ബജറ്റ് അവേരിപ്പിച്ചേ്.  

 1986-87 ട്ല പുതു്ിയ എ്റേിതേറ്റ് ആദ്യനും അവേരിപ്പിച്ചു.
തുടർനേവേരിപ്പിച്ച 1987-88 ട്ല ബജറ്റ് എ്റേിതേറ്റിൽ 
1818.11 തകാടിയുട്ട ആട്ക വരവനും 1731.20 തകാടിയുട്ട 
ആട്ക ട്ചലവനും കണ്ാ്ിയിരുന്. 54.87 തകാടിയുട്ട 
കമ്മി ബജറ്റായിരുന് അവേരിപ്പിച്ചേ്.   ഇനനും േിരിച്ചുളള 
വിശദോയ ചർച്ച ഒഴിവാ്ി  1987-88 ട്ല ആദ്യട്ത് നാലു 
ോസട്ത് ട്ചലവിതല്ായി തവാടെ് ഓൺ അ്ഡൗണ്ടുനും 
സഭ പാസാ്ി.

tIcf \nbak`m                              
Ncn{X¯nse ssZÀLyw 
Ipdª _Päv {]kwKw

തകരള നിയേസഭ പാസ്ാ്ിയ നിയേങ്ങൾ ഏട്ോട്്യാട്ണന്നും  
അേ് ഏതുവർഷോണ് പാസ്ാ്ിയട്േന്നും അതു സനുംബന്ധിച്ച ബിൽ 

നിയേസഭയിൽ അവേരിപ്പിച്ച േന്ത്രിയാരാട്ണന്നും എട്ന്ാട്് വ്യവസ്ഥകളാണ് 
പ്സ്തുേ നിയേങ്ങളിലുള്ളട്േന്ട്ോട്്യുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾട്്ാള്ളിച്ചുട്കാണ്് 
നിരവധി ഗ്രന്ങ്ങൾ  നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റ് ഇേിനകനും പ്സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
അവയിൽ നിട്നോട്് തവറിട്ടൊരു സേീപനതത്ാട്ട േയ്ാറാ്ിയ 'തകരളനും 
പാസ്ാ്ിയ നിയേങ്ങൾ - പ്ഭാവ പഠനങ്ങൾ' എനേ പുേിട്യാരു ഗ്രന്നും പ്കാശനത്ിന് 
സജ്ജോയി്ഴിഞ്ഞു. സനുംസ്ഥാന രൂപീകരണത്ിനുതശഷനും സഭ പാസ്ാ്ിയ നിയേങ്ങൾ 

തകരളത്ിട്റെ വിവിധ തേഖലകളിൽ സൃഷ്ിച്ച 
ോറ്റങ്ങട്ളട്ന്ാട്്യാട്ണനേ പഠനോണ് 
ഈ ഗ്രന്ത്ിലൂട്ട  നിർവ്വഹട്പ്പടെിരിക്കുനേേ്. 
വിദ്യാഭ്യാസനും, ആഭ്യന്രനും, ഭൂപരിഷ് കരണനും, 
കാർഷികരനും�നും, ട്ോഴിൽ, പരിസ്ഥിേി, 
ആതരാ�്യനും േതദേശസ്വയനുംഭരണനും, 
സഹകരണനും എനേീ തേഖലകളിട്ല നിയേ 
നിർമ്മാണങ്ങൾ  തകരള സമൂഹത്ിൽ 
ട്ചലുത്ിയ സ്വാധീനവനും ഗുണകരോയ 
ോറ്റങ്ങളുനും പഠനവിതധയോ്ിയിട്ടുണ്്.  
അതോട്ടാപ്പനും  അേതു തേഖലകളിട്ല  
തപാരായ്േകട്ള സനുംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണവനും 
ഈ പഠനഗ്രന്ത്ിൽ തചർത്ിട്ടുണ്്.

  ഇന്്യൻ പാർലട്േറെിതലാ േറ്റു സനുംസ്ഥാന 
നിയേസഭകളിതലാ ഇപ്കാരട്ോരു പഠനനും 
ഇേിനുമുമ്പ് നടത്ിയോയി അറിവില്ല. 
തുട്ട്േനേ നിലയിൽ  ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടെ 
ഏോനുനും തേഖലകളിട്ല നിയേങ്ങട്ളക്കുറിച്ചു 
ോത്രതേ പഠനനും വനേിട്ടുള്ളൂ. ത്ാ.എൻ.
ട്ക.ജയകുോർ, ത്ാ.ട്ജ.പ്ഭാഷ്,  ത്ാ.എനും.
ശാർങ്�ധരൻ, എസ്.എനും.വിജയാനന്ദ് 
ഐ.എ.എസ് (റിടെ), ത്ാ.ബി.ഇക്ബാൽ, 

വി.ട്ക.ബാബുപ്കാശ്, ത ാ്.പി.ട്ജ.വിൻട്സറ്െ, 
ട്പ്ാഫ. അചയുേ് ശങ്കർ എസ്.നായർ, ത്ാ.ട്ക.എൻ.�തണശ്, ത്ാ.അലക് സാണ്ർ 
തജ്ബ് ഐ.എ.എസ്. (റിടെ.), ആർ.ശ്രീതലഖ ഐ.പി.എസ്., റ്റി.േതനാഹരൻ നായർ 
എനേിവരാണ് പ്ബന്ധകർത്ാ്ൾ. പ്ബന്ധതത്ാട്ടാപ്പനും അേിട്റെ വിഷയവോയി 
ബന്ധട്പ്പടെ നിയേങ്ങട്ള സനുംബന്ധിച്ച വിശദാനുംശങ്ങളുനും നിയേ നിർമ്മാണതവളയിൽ 
സഭയിൽ നടനേ ചർച്ചകളുട്ട പ്സക് ഭാ�ങ്ങളുനും ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്. നിയേനിർമ്മാണ 
രനും�ത്് ഇദനുംപ്ഥേോയി നടത്ിയ ഈ സനുംരനുംഭനും നിയേരനും�ത്തു നിൽക്കുനേവർക്കുനും 
നിയേവിദ്യാർത്ികൾക്കുനും ഏട്റ പ്തയാജനപ്ദോയ ഒനോയിരിക്കുനും.

 909 തപജകളുള്ള ഈ ഗ്രന്ത്ിൽ മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട അവോരികയുനും സ്ീ്റുട്ട 
ആമുഖവനും  പ്േിപക്ഷ തനോവിട്റെയുനും ട്്പ്യൂടെി സ്ീ്റുട്ടയുനും സതന്ദശങ്ങളുനും 
ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.

 400/ രൂപയാണ് ഈ ഗ്രന്ത്ിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളേ്.

\nbak` ]mÊm¡nb                                                               
\nba§fpsS {]`mh ]T\§Ä

ആർ.െിശഷാർ കുമാർ, സ് ട്പഷ്യൽ ട്സക്ടെറി

ജവഹർലാൽ കനഹ്രുവികന് 
ചരമദിനശത്ാടനുബന്ിച്ച് 
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ികല 
കനഹ്രു പ്രതിമയിൽ സ്രീക്കർ 
പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പുഷ്ാർച്ചന 
നടത്തുന്നു

ഭരണഘടനാ േില്ി                          
ശഡാ. ബി. ആർ. അശബദ്െറുകട 
നൂ്ി ഇരുപത്ികയാൻപതാം 
ജന്മവാർഷിെ ദിനമായ 
ഏപ്രിൽ 14 ന് നിയമസഭാ 
സമുച്ചയത്ിൽ സ്ാപിച്ചിട്ടുളള 
അംശബദ്െർ പ്രതിമയിൽ സ്രീക്കർ                            
പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പുഷ്ാർച്ചന 
നടത്തുന്നു

ചിത്രജാലകം



\w. 03/Pq¬ 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

12

മുൻ എനും.എൽ.എ. കെ.കജ. ശജാർജ് 

മുൻ നിയേസഭാനും�വനും തസാഷ്യലി്റേ് 
തനോവോയിരുനേ ട്ക.ട്ജ. തജാർജ് (85) 
ോർച്ച് 20 ന് അന്രിച്ചു. തകാൺഗ്രസ് 
പാർടെിയിൽ അനും�ോയിരുനേ ട്ക.ട്ജ. 

തജാർജ്, 1977ൽ 
സനുംഘടനാ 
തകാൺഗ്രസ്,  
തസാഷ്യലി്റേ് എനേീ 
പാർടെികൾ തയാജിച്ച് 
ജനോപാർടെി 
രൂപീകരിച്ചതപ്പാൾ 
അേിൽ അനും�ോയി.  
ജനോ പാർടെിയുട്ട 
പ്േിനിധിയായി 
തൃശൂരിൽ 
നിനേ് േത്രിച്ച് 
അഞ്ാനും തകരള 

നിയേസഭയിട്ലത്ി.  ചാലക്കുടിയിൽ നിനേ് 
വിജയിച്ച് ഏഴ്, എടെ് നിയേസഭകളിൽ 
അനും�ോയി. തൃശൂർ മുനിസിപ്പൽ കഡൗൺസിലർ 
ആയിരുന്.  ജനോ പാർടെിയുട്ട തൃശൂർ 
ജില്ലാ പ്സി്റൊയി തസവനേനുഷ്ിച്ചു.  
എടൊനും തകരള നിയേസഭയുട്ട പത്ാനും 
സതമ്മളനത്ിൽ ട്ചയർോൻോരുട്ട 
പാനലിൽ അനും�ോയിരുന്.

മുൻ എം.എൽ.എ. വി.കെ. ബാബു

മുൻ എനും.എൽ.എ. വി.ട്ക. ബാബു (62) 
2020 ഏപ്ിൽ 20 ന് അന്രിച്ചു.  മുളവകാട് 
വലിയേറയിൽ കുോരൻ - ോധവി 
ദമ്പേിോരുട്ട േകനായ വി.ട്ക. ബാബു 
1992 ട്ല ഉപട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിലാണ് ഒൻപോനും 
തകരള നിയേസഭയിൽ അനും�ോയേ്.  
എറണാകുളനും ജില്ലയിട്ല ഞാറയ്കൽ 

നിതയാജക 
േണ്ഡലത്ിൽ 
നിനോണ് അതദേഹനും 
ട്േരട്ഞ്ഞ 
ടു്ട്പ്പടെേ്. 
തകാൺഗ്രസ് (എസ്) 
സനുംസ്ഥാന കവസ് 
പ്സി്റൊയിരുന്.  
സുശീലയാണ് ഭാര്യ.  
ട്ഷാർണൂർ ട്േറ്റൽസ് 
ഇൻ്സ്ട്രീസ് 
ട്ചയർോൻ, 

ട്ചറായി സതഹാദരൻ 
അയ്പ്പൻ സ്ാരക സേിേി അനും�നും, ഗുരുവായൂർ 
തദവസ്വനും തബാർ്് അനും�നും എനേീ നിലകളിൽ 
പ്വർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.

എ.ടി.പശത്ാസ്

നിയേസഭയിതല്് ട്േരട്ഞ്ഞടു് ട്പ്പടെിട്ടുനും  
എനും.എൽ.എ. ആയി 
സേ്യപ്േിജ്ഞ ട്ചയ്ാൻ 
കഴിയാട്േ തപായ എ.ടി.
പതത്രാസ് (88) തേയ് 
16 ന് അന്രിച്ചു.  1965 
ട്ല ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ 
മൂവാറ്റുപുഴ നിതയാജക 
േണ്ഡലത്ിൽ നിനേ് 
തകരള തകാൺഗ്രസ് 
സ്ഥാനാർത്ിയായി 
വിജയിച്ചുട്വങ്കിലുനും 
ഒരു കക്ഷിക്കുനും 

ഭൂരിപക്ഷനും ലഭി്ാത്േിട്ന തുടർനേ് 
അനും�ങ്ങളുട്ട  സേ്യപ്േിജ്ഞ നടത്ാട്േ 
നിയേസഭ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്. അന് 
വിജയിച്ചവരിൽ എനും.എൽ.എ. ആകാട്േ 
തപായവരിട്ല അവസാന കണ്ണിയായിരുന് 
എ.ടി.പതത്രാസ്. 1967 ൽ ഒരു േവണ 
കൂടി േത്രിച്ചുട്വങ്കിലുനും പരാജയട്പ്പട്ടു.  
രാേേനും�ലനും പഞ്ായത്് പ്സി്റെ് , 
പാമ്പാക്കുട ത്ാ്് ട്്വലപ് ട്േറെ്  കമ്മിറ്റി 
ട്ചയർോൻ , ോർ്റ്റിനും�് ട്ഫ്തറഷൻ 
്യറക്ടർ തബാർ്് അനും�നും, നാഷണൽ 
തകാ-ഓപ്പതററ്റീവ് യൂണിയൻ ്യറക്ടർ 
തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്വർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
എ.ടി. പതത്രാസിട്റെ നിര്യാണത്ിൽ സ്ീ്ർ  
അനുതശാചനനും തരഖട്പ്പടുത്ി, 

 എ.ടി.പതത്രാസിട്ന സനുംബന്ധിച്ച 
വിശദോയ വാർത് 2019 ട്ല അറിതവാരനും 
രണ്ാനും ല്ത്ിൽ ഉൾട്പ്പടുത്ിയിരുന്.

മുൻ എം.എൽ.എ  പി.കെ. കുമാരൻ

മുൻ എനും.എൽ.എ.യുനും േിരുവിോനുംകൂർ 
തദവസ്വനും തബാർ്് മുൻ അനും�വനും മുേിർനേ 
സി.പി.എനും. തനോവോയ പി.ട്ക.കുോരൻ 
(78) അന്രിച്ചു.  തേയ് 26 ന് രാവിട്ല 
പന്ളട്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന് 
അന്്യനും.  മുടിയൂർത്ാണനും തചരി്ൽ 

ട്കാച്ചുകിഴ ത്േിൽ 
കുടുനുംബാനും�ോണ്.  പത്ാനും 
തകരള നിയേസഭയിതല്് 
പന്ളത്തു നിന്നും ട്േരട്ഞ്ഞ 
ടു്ട്പ്പടെ പി.ട്ക.കുോരൻ  
പന്ളനും പഞ്ായത്് 
പ്സി്റെ്, നാലുേവണ 
പന്ളനും ഗ്രാേപഞ്ായത്നും�നും,   
1991 ൽ പത്നനുംേിടെ ജില്ലാ 
കഡൗൺസിൽ കവസ് 
പ്സി്റെ്,  2013 മുേൽ 
2016 വട്ര േിരുവിോനുംകൂർ 
തദവസ്വനും തബാർ്് അനും�നും, 

ട്ക.എസ്.ട്ക.ടി.യു. ജില്ലാ ട്സക്ടെറി എനേീ 
നിലകളിൽ പ്വർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.

 നിലവിൽ സി.പി.എനും. ജില്ലാ 
കമ്മിറ്റിയനും�ോയുനും പടെികജാേി തക്ഷേസേിേി 
സനുംസ്ഥാന തജായിറെ് ട്സക്ടെറിയായുനും 
എസ്.സി.എസ്.ടി. തക്ഷേ ഉപതദശക 
സേിേിയനും�ോയുനും പ്വർത്ിക്കുകയായിരുന്.  
നിരവധി കർഷകട്ോഴിലാളി സേരങ്ങൾ്് 
തനതൃേ്വനും നൽകിയ അതദേഹനും േിച്ചഭൂേി 
സേരത്ിൽ പട്ങ്കടുത്േിന് ജയിൽവാസനും 
അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്്.

എം.പി. വരീശരന്ദ്രകുമാർ, രാജ്യസഭാനും�നും

എഴുത്തുകാരനുനും, പ്ഭാഷകനുനും 
പാർലട്േതറെറിയനുനും,  ോധ്യേസനുംരനുംഭകനുനും, 
തസാഷ്യലി്റേ് തനോവോയ എനും.പി.
വീതരന്ദകുോർ (84) തേയ് 28 ന് 
ഹൃദയാഘാേട്ത്  തുടർനേ് അന്രിച്ചു.  
രാജ്യസഭാനും�ോയിരിട്്യാണ് 
അതദേഹത്ിട്റെ വിതയാ�നും. സ് കൂൾ 
വിദ്യാഭ്യാസകാലത്് തസാഷ്യലി്റേ് പാർടെി 
തനോവ് ജയപ്കാശ് നാരായണനിൽ 
നിനേ് പാർടെി അനും�േ്വനും സ്വീകരിച്ച അതദേഹനും          
1987 ൽ തകരള നിയേസഭാനും�വനും വനനും 

വകുപ്പ് േന്ത്രിയുോയി.    
1997 ൽ തകന്ദേന്ത്രി 
സഭയിൽ ട്ോഴിൽ 
വകുപ്പിട്റെ സ്വേന്ത്ര 
ചുേേലയുള്ള 
സഹേന്ത്രിയുനും 
ധനകാര്യ 
സഹേന്ത്രിയുോയിരുന്. 
തകാഴിത്ാട് 
തലാക് സഭാ 
േണ്ഡലത്ിൽ നിനേ് 
പാർലട്േറെിതല്് 
1996 ലുനും 2004 ലുനും 

ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പട്ടു.  2016-17 കാലയളവിലുനും 
2018 ലുനും രാജ്യസഭയിട്ലത്ി പി.റ്റി.ഐ 
ട്ചയർോൻ, ഐ.എൻ.എസ് പ്സി്റെ് 
എനേീ നിലകളിലുനും പ്വർത്ിച്ചു.

 ഒതടെട്റ സാഹിേ്യകൃേികളുട്ട 
കർത്ാവായ അതദേഹത്ിന് 
നിരവധി പുരസ് കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  
'കഹേവേഭൂവിൽ' എനേ കൃേി്് 
മൂർത്ീതദവി പുരസ് കാരനും, തകന്ദ 
സാഹിേ്യ അ്ാദേി പുരസ് കാരനും എനേിവ 
ലഭിച്ചു.  അടിയന്രാവസ്ഥകാലത്് 
ജയിൽവാസേനുഭവിച്ച എനും.പി. വീതരന്ദകുോർ 
ദീർഘകാലനും ജനോദൾ സനുംസ്ഥാന 
പ്സി്റൊയിരുന്. അതദേഹത്ിട്റെ 
രചനകൾ നിയേസഭാ േ്യൂസിയത്ിൽ 
പ്ദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്

എറണാകുളനും ട്സറെ് ആൽബർടെ് സ് തകാതളജ് 
വിദ്യാർത്ികൾ്ായി ഗൂ�ിൾ േീറ്റ്  ആപ്ിത്ഷട്റെ 

സഹായതത്ാട്ട 2020 തേയ് 22, 23 േീയേികളിൽ 
ട്വബിനാർ  സനുംഘടിപ്പിച്ചു  'ശെരള യൂത്് അസംബ്ി 2020 
ശൊവിഡ് 19' എനേ ട്വബിനാറിട്റെ സ് ട്പഷ്യൽ ട്സഷൻ 

2020 തേയ് 22 ാനും േീയേി രാവിട്ല 10 േണി്് നിയേസഭാ 
സമുച്ചയത്ിൽ വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിലൂട്ട സ്ീ്ർ 
പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനനും ട്ചയ്തു. തകാവി്് 
വ്യാപനത്ിട്നേിട്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള  
ഈ കാലഘടെത്ിൽ,  നൂേന സാതങ്കേികവിദ്യ 

പ്തയാജനട്പ്പടുത്ി,  ജനാധിപേ്യ സനുംവിധാനത്ിലൂട്ട 
യുവാ്ട്ള സാമൂഹിക പ്േിബദ്ധേയുള്ളവരാ്ി 
വളർത്ിട്യടുക്കുനേേിന്  മുൻകകട്യടുത് ട്സറെ് 
ആൽബർടെ് സ് തകാതളജ് അധികൃേട്രയുനും പരിപാടിയിൽ 
പട്ങ്കടുത് വിദ്യാർത്ികട്ളയുനും സ്ീ്ർ അഭിനന്ദിച്ചു. 

 ജനാധിപേ്യപ്ക്ിയ സനുംബന്ധിച്ച് യുവാ്ൾ്് 
അറിവ പകരുനേേിനായി   പ്തേ്യക യൂത്് അസനും്ി 
സനുംഘടിപ്പിക്കുകയുനും 2020 തേയ് 22, 23 േീയേികളിൽ  
സനുംസ്ഥാന നിയേസഭയുട്ട അനും�ബലോയ 141 
എനും.എൽ.എ.ോട്ര തകാതളജ്  വിദ്യാർത്ികൾ 
അവേരിപ്പിക്കുകയുനും ട്ചയ്തു. നിയേസഭാ നടപടികൾ 
സനുംബന്ധിച്ച രണ്് ദിവസട്ത് പരിശീലനനും ഓൺകലൻ 
സനുംവിധാനത്ിലൂട്ട നിയേസഭാ സി.പി.എസ്.ടി. വിഭാ�നും 
നൽകിയിരുന്.

 വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിലൂട്ട നിയേസഭാ 
സമുച്ചയത്ിലുനും ട്സറെ് ആൽബർടെ് സ് തകാതളജിലുോയി 
സനുംഘടിപ്പിച്ച ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ട്സറെ് ആൽബർടെ് സ് 
തകാതളജ് എച്ച്.ആർ.്ി. ് ീൻ ട്പ്ാഫ.കഷൻ ആറെണി 
സ്വാ�േനും ആശനുംസിക്കുകയുനും വരാപ്പുഴ അേിരൂപേ 
ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ത്ാ.തജാസഫ് കളത്ിപ്പറമ്പിൽ 
അദ്ധ്യക്ഷേ വഹിക്കുകയുനും ട്ചയ്തു. 
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ശതൻ
 സ്റിയ 
തകാടെയനും: ്ി.സി. ബുക്്, 
2019. 
Call No: O32,3 ZAC  
Q6 
(കഥാസോഹാരനും)

വഴിയിൽ 
വലികച്ചറിഞ്ഞ 
ഓലച്ചൂട്ടുെൾ
വി. സുകുമാരൻ 
തകാഴിത്ാട്: 
സാഹിേ്യപ്വർത്ക 
സഹകരണസനുംഘനും, 
2016
Call No: O32,6 SUK Q6

(തലഖനങ്ങൾ)

ഭൗമചാപം
സി.എസ്.മരീനാക്ി
തകാടെയനും : ്ി.സി. ബുക്്, 
2019.
Call No: U14    
32Q9 
(സർട്വ ഓഫ് 
ഇന്്യയുട്ടയുനും ഇന്്യൻ 

ഭൂപട നിർമ്മാണത്ിട്റെയുനും ചരിത്രനും)

ട്രാൻസ്ജന്ർ
ചരിത്രനും സനുംസ് കാരനും 
പ്േിനിധാനനും
രശ്ി ജി 
അനിൽകുമാർ 
കെ.എസ്. 
േിരുവനന്പുരനും: ചിന് 
പ്ിതഷഴ്സ്, 2018. 
Call No: Y:247    32Q8

(പ്േിസന്ധികട്ള േറികടനേ്   
അേിജീവനത്ിട്റെ ചരിത്ര 
നിർമ്മിേിട്്ാരുങ്ങുനേ 
ട്രാൻസ്ജറെറുകട്ളക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ഗ്രന്നും) 

കപ്രാഫഷണൽ 
കപാലരീസ്
ഇന്നകല ഇന്ന് 
നാകള 
ശജക്കബ് പുന്നൂസ് 
ഐ.പി.എസ്
േിരുവനന്പുരനും: ചിന് 
പ്ിതഷഴ്സ്, 2018. 
Call No Y:4:61 
32Q9 

(തപാലീസിൽ സനുംഭവിച്ചതുനും 
സനുംഭവിത്ണ്തുോയ 
പരിവർത്നങ്ങട്ളക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുനേ 
ഗ്രന്നും)

�വൺട്േറെ് ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ സ്ഥിേി 
ട്ചയ്യുനേ പഴയ നിയേസഭാ ഹാളിട്റെ 

ഭരണച്ചുേേല നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിന് 
കകോറിട്്ാണ്് 2020  ട്ഫബ്രുവരി 
18 ന് സർ്ാർ ഉത്രവ് പുറട്പ്പടുവിച്ചു.  
പഴയ നിയേസഭാ ഹാളിട്റെ ോത്ാൽ 
ോർച്ച് 16 ന് ട്പാതുഭരണ (ട്പാളിറ്റി്ൽ) 
വകുപ്പ് പ്ിൻസിപ്പൽ ട്സക്ടെറി  ട്ക.ആർ. 
തജ്യാേിലാലിൽ നിന്നും നിയേസഭാ ട്സക്ടെറി  
എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഏറ്റുവാങ്ങി.

 തകരള നിയേസഭയുട്ട നടപടിക്േവനും 
കാര്യനിർവ്വഹണവനും സനുംബന്ധിച്ച ചടെങ്ങളി 
ട്ല ചടെനും 2 പ്കാരനും ട്സക്തടെറിയറ്റ് 
വളപ്പിലുളള പഴയ നിയേസഭാ തചനുംബർ 
'അസനും്ി പരിസരങ്ങൾ' എനേ നിർവ്വച 
നത്ിൽ ഉൾട്പ്പടുനേോണ്. �വൺട്േറെ് 
ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല രൂക്ഷോയ സ്ഥലപ 
രിേിേി മൂലനും 2002ൽ അനേട്ത് 

മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട അഭ്യർത്നപ്കാരനും 
പഴയ നിയേസഭാ േന്ദിരവനും ഹാളുനും 
ോേ്കാലികോയി ട്പാതുഭരണവകുപ്പിന് 
കകോറിയിരുന്.  ട്സക്തടെറിയറ്റിന് 
രണ്് അനുബന്ധ േന്ദിരങ്ങൾ കൂടി 
പൂർത്ിയായ സാഹചര്യത്ിൽ പഴയ 
നിയേസഭാ േന്ദിരത്ിട്റെയുനും ഹാളിട്റെയുനും 
ഭരണച്ചുേേല േട്ി നൽകണട്േനേ് സ്ീ്ർ 
അഭ്യർത്ിച്ചേിൻ പ്കാരോണ്  ഭരണച്ചുേേല 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിന് േിരിട്ക 
നൽകിയേ്.

 പഴയ നിയേസഭാ േന്ദിരത്ിൽ 
പ്വർത്ിച്ചുവരുനേ ട്സക്ഷനുകളുനും 
േറ്റുനും ോറ്റി സ്ഥാപിക്കുനേേിന് േറ്റിടങ്ങൾ 
നിലവിലില്ലാത് സാഹചര്യത്ിൽ പഴയ 
നിയേസഭാ തചനുംബറിട്റെ ഭരണച്ചുേേല 
ോത്രോണ്  നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിന് 
കകോറി നൽകിയേ്.

1.  സുപ്ീനും തകാടേി  നിലവിൽ വരുനേേിന് 
മുൻപ്  നിലനിനേിരുനേ നീേിന്യായ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ?
കഫഡറൽ ശൊർട് ഓഫ് ഇന്്യ, പ്രിവി  
ൌൺസിൽ
2. സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട 
ഉച്ചഭക്ഷണത്ിനുളള ഇടതവള?
രണ്് മണിക്കൂർ
3. സുപ്ീനും തകാടേി ആസ്ഥാനട്ത് ശില്നും 
രൂപകല്ന ട്ചയ്തേ്?
ചിന്ാമണി ൊർ
4. സുപ്ീനും തകാടേിയിട്ല ആദ്യ വനിോ 
ജ്്ജി?
ഫാത്ിമാ ബരീവി (1959 ൽ) 
5. ഏേ് തകസിട്ന തുടർനോണ് സുപ്ീനും 
തകാടേി ജ്്ജിോരുട്ട നിയേന 
കാര്യത്ിൽ ട്കാളീജിയനും സനുംവിധാനനും 
നിലവിൽ വനേേ്?
ത്രീ ജഡ്ജ് ശെസ് (ഭരണഘടനയിൽ  
'ട്കാളീജിയനും' എനേ പദനും    
പരാേർശിക്കുനേില്ല)

6. സുപ്ീനും തകാടേി ചീഫ് ജ്റേിസ് 
പദവിയിട്ലത്ിയ ഏക േലയാളി?
കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ
7. 1950 മുേൽ 1958 വട്ര സുപ്ീനും തകാടേി 
പ്വർത്ിച്ചേ്?
 പാർലകമന്് പരിസരത്് പ്രിൻസ് 
ശചംബറിൽ
8. പ്സി്റെ്, കവസ് പ്സി്റെ് എനേീ 
രണ്് സ്ഥാനങ്ങളുനും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുതമ്പാൾ 
അവരുട്ട ചുേേലകൾ നിർവ്വഹിക്കുനേേ്?
ചരീഫ് ജസ്റിസ്
9. ഭരണഘടനാ ട്ബഞ്ിട്റെ ഏറ്റവനും 
കുറഞ്ഞ അനും�സനുംഖ്യ?
അചേ് 
10. സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട രൂപീകരണനും 
വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്യുനേ ഭരണഘടനയുട്ട 
അനുതച്ഛദനും?
അനുശഛേദം 124

താരാപഥങ്ങൾക്കപ്പുറം: 
ോസ്ത്രശലാെകത് 
കുതിച്ചുചാട്ങ്ങൾ
സാബു ശജാസ്
േിരുവനന്പുരനും: യുവധാര 
പ്ിത്ഷൻസ്, 2018.
Call No:A 32Q8

(ആധുനിക േനുഷ്യട്ന അേിശക്നാ്ിയ 
സാതങ്കേിക വിദ്യയുട്ട വളർച്ച ചർച്ചട്ചയ്യുനേ    
ശാസ്ത തലഖനങ്ങളുട്ട സോഹാരനും)

പശ്ിമഘട്ം: 
ഗാഡ്ഗിൽ - 
െസ്തൂരിരംഗൻ 
റിശപ്പാർട്ടുെളും 
യാഥാർത്്യവും
പ്രസാദ് (എം.കെ) 
അഡ്വ. ഹരരീഷ് വാസുശദവൻ
തകാടെയനും : ്ി.സി. ബുക്്, 2019.

 Call No: G:55  32Q9
(പശ്ചിേഘടെ സനുംരക്ഷണത്ിനുള്ള 
നിർതദേശങ്ങൾ്ായി രൂപീകരിച്ച ോധവ് 
�ാ്്�ിൽ - കസ്തൂരിരനും�ൻ കമ്മിറ്റി റിതപ്പാർട്ടുകട്ള 
സേഗ്രോയി വിശകലനനും ട്ചയ്യുനേ പുസ്തകനും)

ശെരളത്ികന് 
ലജവലവവിദ്്യം 
ശപാൾസൺ താം
േിരുവനന്പുരനും: ചിന് 
പ്ിതഷഴ്സ്, 2019.
Call No: G:55.212  32Q9
(തകരളത്ിട്റെ 
കജവകവവിദ്ധ്യട്ത് കുറിച്ചു 
പ്േിപാദിക്കുനേ പുസ്തകനും)

ഉതിർന്നുവരീണ മൂന്ന് 
ആൊേപ്പഴങ്ങൾ 
നലരൻ അബ്ഗര്യൻ 
വിവ.  രമാ ശമശനാൻ
തൃശ്ശൂർ, ഗ്രീൻ ബുക്്, 2019.
Call No: O142,3 NAR   32Q9
('Three Apples fell from the 
Sky' എനേ റഷ്യൻ തനാവലിട്റെ 
േലയാള പരിഭാഷ)

െറുത്കപശണ്ണ 
െരിങ്കുഴലരീ
ഏഴാശച്ചരി രാമചന്ദ്രൻ
േിരുവനന്പുരനും: ചിന് 
പ്ിതഷഴ്സ്, 2019.
Call No: O32,1 RAM   Q9 
(കവിോ സോഹാരനും)

മണൽജരീവിെൾ 
(തനാവൽ)
ജി. ആർ. ഇന്ദുത�ാപൻ 
േിരുവനന്പുരനും: ചിന് 
പ്ിതഷഴ്സ്, 2019.
Call No:O32,3 IND  Q9

െഥ
സുതസ്ഷ് ചതന്ത്രാത്്
തകാടെയനും : സാഹിേ്യപ്വർത്ക 
സഹകരണസനുംഘനും, 2018.
Call No: O32,3 SUS   Q8
(കഥാസോഹാരനും)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  
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കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ

ഫാത്ിമാ ബരീവി 

ചിന്ാമണി ൊർ

വിജ്ാനപഥം   
സുപ്ീനും തകാടേി



\w. 03/Pq¬ 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

14

{]hmknIÄ tIcf¯nsâ 
{_mâ v Aw_mkUÀamÀ 

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, 
സ്ീ്ർ

ജീവിേത്ിട്റെ പുതുവഴികൾ തേടിയുള്ള 
പലായനങ്ങൾ തലാകട്ത്ല്ലായിടത്തുമുണ്്. 

ഒരുപട്ക്ഷ േനുഷ്യവനുംശത്ിട്റെ ചരിത്രനും േട്നേ അത്രനും 
പലായനങ്ങളുട്ട ചരിത്രനും കൂടിയാണ്. ജീവനുതവണ്ി ജന്മനാട് 
വിടുനേതു മുേൽ അധിനിതവശവ്യാപനത്ിന് പുേിയ 
തദശങ്ങൾ ട്വടെിപ്പിടിക്കുനേതുവട്ര അേിലുൾട്പ്പടുനും. ചിലതപ്പാൾ 
അധികാരസ്ഥാപനത്ിന് ആടെിതയാടി്ട്പ്പടെവരുട്ട 
പലായനവമുണ്ാകുന്. എനോൽ േലയാളിട്യ സനുംബന്ധിച്ച് 
പലായനത്ിനുനും പ്വാസത്ിനുനും േി്വാറുനും ഒരു 
ലക്ഷ്യോണുള്ളേ് - ജീവിേനും പച്ച പിടിപ്പിക്കുക. നാടിട്റെ 
പച്ചപ്പ് േനസ്ിതലറ്റി കടലിട്റെ ഉപ്പുകാതറ്ററ്റ്, ജീവൻ പണയനുംവച്ച്, 
ഉരു്ളിൽ േറുകര തേടിയവർ േങ്ങളുട്ട കുടുനുംബത്ിട്റെ, 
േങ്ങളുട്ട േട്നേ സാമ്പത്ിക പ്േിസന്ധികട്ള േറികട്ാൻ 
ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. പ്വാസത്ിട്റെ വഴികളിൽ, രീേികളിൽ 
പല ോറ്റങ്ങളുനും വനേിരി്ാനും. ഇനേ് വിതദശങ്ങളിട്ല 
തജാലിസാധ്യേ തനാ്ിയാണ് പലതപ്പാഴുനും വിദ്യാഭ്യാസനും 
േിരട്ഞ്ഞടുക്കുനേതുതപാലുനും.  
 പതത്ോരികളിൽ കടലുകടനേ് േരുഭൂേിയിൽ 
വിയർട്പ്പാഴു്ിയവരായാലുനും കവറ്റ് തകാളർ തജാലി സമ്പാ 
ദിട്ച്ചത്ിയവരായാലുനും പ്വാസട്ത് സഹവാസോയിടൊണ് 
കണ്േ്. േങ്ങൾ എത്ിതച്ചർനേ തദശട്ത് ജനങ്ങതളാട് 
സഹകരിച്ച്, അവിടുട്ത് തദശേര്യാദകട്ള, ഭാഷട്യ ോനിച്ചുനും 
സ്വാനുംശീകരിച്ചുനും സ്വയനും പാകട്പ്പടെവരാണ് േലയാളികൾ. 
േങ്ങളുട്ട സ്വപ്ങ്ങൾ സാക്ഷാേ്കരിക്കുനേേിട്നാപ്പനും 
നാടിട്റെ േട്നേ സാമ്പത്ികസ്ഥിേി  ട്േച്ചട്പ്പടുത്ാൻ 
അവർ്ായി. 'പ്രവാസി മലയാളി'  എനേ പ്തയാ�ത്ിന് 
വലിയ പ്ചാരനും ലഭിച്ചേ് േലയാളിയുട്ട സവിതശഷോയ 
പ്വാസനും ട്കാണ്ടുേട്നേയാണ്. നമു്് ഏറ്റവനും 
സുപരിചിേോയ ഒനോണ് �ൾഫുകാരൻ ട്കാണ്ടുവരുനേ 
ട്പടെിതുറ്ാൻ കാത്ിരിക്കുനേ ബന്ധു്ളുനും കുടുനുംബാനും�ങ്ങളുനും. 
വിതദശത്തുനിന്ള്ള തുണിത്രങ്ങളുനും ട്പർഫ്യൂമുകളുനും 
കഡൗതുകവസ്തു്ളുനും കളിപ്പാടെങ്ങളുട്േല്ലാനും വളട്ര 
കഡൗതുകതത്ാട്ടയാണ് നാടെിലുള്ളവർ തനാ്ി്ാണുനേേ്. 
േിരിച്ച്, നാടെിൽ നിട്നോരാൾ വിതദശതത്്് േടങ്ങുതമ്പാൾ 
തൂ്നും തനാ്ി, ച്യുനും ോങ്ങയുനും തകരളീയപലഹാരങ്ങളുനും 
ഉപ്പിലിടെതുട്ോട്്യായി ട്കാണ്ടുതപാകാവനേിടതത്ാളനും 
സാധനങ്ങൾ ട്കാണ്ടുതപാകലുനും പേിവാണ്. ആ 
വരുനേ നാട്ടുകാരട്ന കാത്്, നാടിട്റെ രുചി കാത്് 
വിതദശത്ിരിക്കുനേ കൂട്ടുകാരുട്േത്രയാണ്! ഇനേ് 
തലാകവിപണിയുട്ട പുത്ൻസാധ്യേകൾ സ്വകാര്യോയ 
ഈ കയറ്റിറക്കുേേിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ാ്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇേ്, വളട്ര രസകരോയി തോനോനും, ഇേിട്ലന്ാണിത്ര 
പറയാട്നന്നും തോനോനും. പട്ക്ഷ, അേിലുണ്് േലയാളിയുട്ട 
പ്വാസനും.  പ്വാസനും ട്കാണ്് അവൻ തനടിയട്േല്ലാനും 
നാടെിട്ലത്ി്ാൻ ശ്രേിക്കുന്. അതേസേയനും നാടിട്ന 
കകവിടാട്േ കൂട്ടട്്ാണ്ടുനടക്കുന്. അേ് തകവലനും 
ഗൃഹാതുരേ്വത്ിട്റെ ോത്രനും പ്ശ് നേല്ല. അടിയുറച്ച 
സ്വേ്വതബാധത്ിട്റെയുനും ആർജ്ജിട്ച്ചടുത് സ്വേ്വത്ിട്റെയുനും 
കാര്യനും കൂടിയാണ്. അതുട്കാണ്ടുകൂടിയാണ് തലാകട്േമ്പാടുനും 
േലയാളി അതസാസിതയഷനുകൾ സജീവോയിരിക്കുനേേ്, 
തലാകട്ത്ല്ലായിടത്തുനും േലയാളികൾ സനുംഘടിക്കുനേേ്. 
നാടെിട്ലത്ിയ പ്വാസിട്യ  ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാനും. അയാൾ 
ട്്ത്ര േിര്ാണ് ! നാടെിൽ വന്േടങ്ങുനേതു വട്രയുള്ള എല്ലാ 
ഉത്വങ്ങളിലുനും ട്പരുനോളുകളിലുനും കൂടണനും, അേിതല്ാതളട്റ 
കൂട്ടുകാരുട്ട സ് തനതഹാപഹാരങ്ങളുോയി അവരുട്ടട്യല്ലാനും 
വീടുകളിൽ ട്ചല്ലണനും. സ്വന്നും വീടെിലിരി്ാൻ കിട്ടുനേ സേയനും 
തപാലുനും അത്രത്ിൽ പങ്കുവയ്കട്പ്പടുതമ്പാഴുനും അേിൽ 
പ്വാസി്് വല്ലാത് ആനന്ദമുണ്്. അട്േ, പ്വാസിേലയാളി 
എനോൽ േങ്ങളുട്ട സഹപ്വാസികട്ളയുനും അവരുട്ട 
കുടുനുംബതത്യുനും നാടിതനയുനും േങ്ങളുട്ട വീടെകങ്ങളിൽ 
നിനേ് ോറ്റിനിർത്ാത്വർ എന്കൂടിയാണ് അർത്നും. 
ഇേ് പ്വാസനും ട്കാണ്് ോത്രനും സാധിച്ചേല്ല. േലയാളിയുട്ട 
സാമൂഹികജീവിേത്ിട്റെ സനുംഘടനാസ്വഭാവത്ിട്റെ 
ഫലോണേ്.
ഒരു ശരാശരി  േലയാളിയുട്ട നിേ്യജീവിേത്ിൽ, റസി്റെ് സ് 
അതസാസിതയഷൻ, സ് കൂൾ പി.ടി.എ, സഹകരണസനുംഘനും, 
ക്ബ്്, ോതൃസേിേി, വതയാജനസനുംഘനും, വിരേിച്ചവരുട്ട 
സനുംഘടന എന്തവണ് ഔപചാരികവനും അനഡൗപചാരികവനും 
സാമുദായികവനും േേപരവനും ട്ോഴിൽപരവനും കലാപരവനും 
എല്ലാോയി അതനകനും സനുംഘടനകൾ കടന്വരുന്ണ്്. 
സനുംഘടനാ സാന്ദേയുട്ട ആധിക്യനും കാരണനും ഉണ്ായിട്ടുള്ള 
തട്ര്് യൂണിയനിസനും, തനാക്കുകൂലി, രാഷ്ട്രീയ അേിപ്സരനും 
തപാട്ലയുള്ള വിപരീേ വശങ്ങൾ പലതപ്പാഴുനും ഉണ്ാകുന്ണ്്. 

അേ് ഇത്രയ്കനും തവതണാ; അനിവാര്യോതണാ; സേയനുംതപാ്് 
അതല്ല; ക്ിയാത്മകോതണാ; എനേിേ്യാദിയുള്ള സനുംശയങ്ങളുനും 
ഉയർന്വരാറുണ്്.  കൂടാട്േ, സ്വേന്ത്രോയി ജീവിേനും 
നയിക്കുനേവട്ര സനുംഘടിേോയി നിയന്ത്രിക്കുന്ട്വന്നും 
സനുംഘടിേ കൂടെങ്ങൾ അസനുംഘടിേ പഡൗരസമൂഹട്ത് 
വരുേിയിലാക്കുന്ട്വന്മുള്ള ആശങ്കകൾ പ്േ്യക്ഷോയുനും 
പതരാക്ഷോയുമുള്ള പരാേികൾ്ിടയാ്ാറുണ്്. 
ഇട്േല്ലാനും ഒറ്റവാ്ിൽ നിതഷധി്ാനാവില്ല. എനോൽ 
സനുംഘടിേസ്വഭാവനും ട്കാണ്ല്ല, സനുംഘടനയുട്ട 
ജനാധിപേ്യസ്വഭാവനും നഷ്ട്പ്പടുതമ്പാഴാണ് ഇങ്ങട്നയുള്ള 
പരാേികൾ്് ഇടയുണ്ാകുനേേ് എനേ് ആതലാചിച്ചാൽ 
േനസ്ിലാ്ാനും. സനുംഘടിക്കുനേേിട്റെ ശക്ി അറിഞ്ഞവരാണ് 
തകരളീയസമൂഹനും.  
എേിരഭിപ്ായങ്ങൾക്കുനും വിപരീേ ഫലങ്ങൾക്കുനും വിേർ
ശനങ്ങൾക്കുട്ോട്്യിടയുട്ണ്ങ്കിലുനും ോട്ഴത്ടെിൽ 
തുടങ്ങിയുള്ള ഇത്രനും സനുംഘടനകളുട്ട ഗുണഫലനും 
ഏറ്റവനും കൂടുേൽ അറിഞ്ഞ നാളുകളായിരുന് ഈ 
ട്കാതറാണ്ാലനും ''തകാവി്് 19'' തരാ�ബാധയുട്ട 
വ്യാപനത്ിൽ, അതേരി്യുനും യൂതറാപ്പുേട്മുള്ള 
വികസിേരാജ്യങ്ങൾ തപാലുനും അടിപേറിതപ്പായേ് നമ്മൾ 
കണ്ടുട്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്. വൃദ്ധരുട്ട േരണനിര്് 
ആത�ാളേലത്ിൽ കൂടിട്്ാണ്ിരുനേതപ്പാഴാണ് 
തകരളത്ിട്ല തപാസിറ്റീവ് തകസുകളായ 93 ഉനും 88 ഉനും 
വയസ്ായവർ സുഖനും പ്ാപിച്ച് വീടുകളിതല്് േടങ്ങിയേ്. 
ട്പാലിഞ്ഞ ജീവനുകളുട്ട വില അറിയാട്േയല്ല, എനോലുനും 
േരണസനുംഖ്യ വികസിേരാജ്യങ്ങട്ള  അതപക്ഷിച്ച് 
തകരളത്ിൽ കുറവാണ് എനേോണ് വലിയ ആശ്വാസവനും 
തനടെവനും. തരാ�വ്യാപനവനും നിയന്ത്രണാേീേോയില്ല ഇവിട്ട. 
അങ്ങട്ന ഒരു തകരളതോ്ൽ പ്േിതരാധപ്വർത്നനും 
സാധ്യോയേ് പല കാരണങ്ങൾ ട്കാണ്ാണ്.
ഒനോേോയി, �വട്മെറെിട്റെ ഇച്ഛാശക്ിയാണ്. 
''തബ്ര്് ദ ട്ചയ്ൻ'' കാമ്പയിൻ  ഫലപ്ദോയി എനേതു 
േട്നേയാണ് വലിയതനടെനും. വീടെിലിരിക്കുനേവരുട്ട ഭക്ഷണവനും 
േരുന്േട്മുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറതവറ്റട്പ്പടുട്േനേ ഉറപ്പ് 
ജനങ്ങൾക്കുണ്ായി. േട്റ്റാരു പ്ധാനകാര്യനും, അട്ല്ലങ്കിൽ 
ഏറ്റവനും പ്ധാനട്പ്പടെേ് ഏറ്റവനും സുോര്യോയി സർ്ാർ 
േീരുോനങ്ങൾ ജനങ്ങളിതലട്്ത്തുന് എനേതു േട്നേയാണ്. 
കൃേ്യോയ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിതലട്്ത്ി്ാൻ 
ട്ോകബൽ ആപ്പ് തപാലുള്ള സനുംവിധാനങ്ങളുനും ഒരു്ി. 
മന്തിയുകട വാർത്ാസശമ്ളനങ്ങകള ൊത്ിരിക്കുന്ന 
ജനത ഉണ്ാകുന്നത് അത് തിെച്ചും ജനാധിപത്യപര
മായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ാണ്. ആജ്െളല്, ശബാധ്യ 
കപ്പടുത്ലുെളാണ്  ഫലം െണ്ത്. ഇേിട്ലല്ലാമുപരി, 
വിവിധ സനുംഘടനകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ട്ചറുേല്ല. നാടെിട്ല 
ഏറ്റവനും പ്ാതദശികോയ കൂടൊയ്േകൾ, കുടുനുംബശ്രീ, 
രാഷ്ട്രീയപാർടെികളുട്ട യുവജനസനുംഘടനകൾ, സാമൂഹി 
കോധ്യേങ്ങൾ വഴി ഉണ്ാ്ിയ കൂടൊയ്േകൾ, കലാകാര 
ന്മാരുട്ട സനുംഘങ്ങൾ, സഹകരണ സനുംഘങ്ങൾ, 
ക്ബ്ബുകൾ എന്തവണ് എല്ലാ സനുംഘടനകളുനും 
േങ്ങൾ്ാവനേ കാര്യങ്ങൾ ട്ചയ്തതുട്കാണ്ാണ് 
�വട്മെറെിട്റെ ഇച്ഛാശക്ിയുനും, ശാരീരിക അകലനും - 
സാമൂഹിക സുരക്ഷ, തബ്ര്് ദ ട്ചയ്ൻ തുടങ്ങിയുള്ള 
ആശയങ്ങളുനും സാർത്കോയേ്. പഞ്ായത്തുകളട്മുള്ള 
സനുംവിധാനങ്ങളുതടയുനും ആശാവർ്ർോരട്മുള്ള 
പ്വർത്കരുതടയുട്േല്ലാനും കൂടൊയ പങ്കാളിത്നും ഏറ്റവനും 
ഫലപ്ദോയി വിനിതയാ�ി്ാനാകുനേേ് തകരളത്ിന് ഒരു 
സനുംഘടിേശക്ിയായി പ്വർത്ി്ാനുള്ള സവിതശഷോയ 
കഴിവ് ട്കാണ്ടുേട്നേയാണ്. ട്ോടെടുത് വീടെിതലാ ഫ് ളാറ്റിതലാ 
ഒരാൾ  േരണേടഞ്ഞാൽതപാലുനും അറിയാൻ നിർവ്വാഹേില്ലാട്േ, 
പരസ്രനും ബന്ധേില്ലാട്േ, ആൾക്കൂടെത്ിൽ േനിട്യ 
കഴിയുനേ, സാമൂഹ്യേ ഇല്ലാത് ജീവിേേല്ല േലയാളികളുതടേ്. 
'Everything for Sale' എനേ തനാവൽ ഓർമ്മി്ാനും.  
പ്ണയവനും സ് തനഹവനും കാേവനും കുടുനുംബവട്േല്ലാനും 
നാണയത്തുടെിട്റെ കണ്് ഒപ്പിക്കുനേ സമൂഹങ്ങളിൽ ചുറ്റിലുനും 
നരകയാേന അനുഭവിക്കുനേവട്ര തനാ്ാൻ ബാധ്യേയില്ല, 
സാധ്യേയുേില്ല.  പ്ാഥേികാതരാ�്യതകന്ദങ്ങളുട്ടതയാ 
ആതരാ�്യ പ്വർത്കരുതടതയാ വീടുകളിൽ ഓടിട്യത്തുനേ 
യുവ കൂടെങ്ങളുട്ടതയാ തപ്രക് ോരുട്ടതയാ പഞ്ായത്് 
അനും�ങ്ങളുട്ടതയാ സാേീപ്യേില്ലാട്േ തലാകനും തകരള 
ത്ിട്റെ സനുംരക്ഷണവലയട്ത് കണ്ടുനും അറിഞ്ഞുനും 
അത്ഭുേനും കൂറിയേ് അതുട്കാണ്ാണ്. അേിർത്ികൾ 
അടയ്കാേിരി്ാനുനും നാടെിട്ലത്തുനേ പ്വാസികൾ്ായി 
സ്വയനും സജ്ജീകരി്ാനുനും തകരളത്ിനാകുനേേ് ഈ 

സഹകരണേതനാഭാവനും ട്കാണ്ടുനും സഹജീവിസ് തനഹനും 
ട്കാണ്ടുോണ്. ഒരു പരിധി വട്ര പ്വാസികൾ്് 
േങ്ങട്ളക്കുറിച്ചുനും നാടെിലുള്ള േങ്ങളുട്ട ഉറ്റവട്രക്കുറിച്ചുനും 
ആശങ്ക അകറ്റുനേേ് ഈ കരുേലുകളിലുള്ള വിശ്വാസ 
ത്ിലാണ്. 
തലാകത്് എവിട്ടയുണ്ാകുനേ ചലനങ്ങളുനും 
പ്േ്യക്ഷോതയാ പതരാക്ഷോതയാ േലയാളിട്യ 
സ്ർശിക്കുനും. തലാകത്ിട്റെ ഏേ് മൂലയിൽ ട്ചനോലുനും 
േലയാളികളുണ്ാകുട്േനേേ് തകവലഫലിേേല്ല. 
തലാകത്ിട്റെ പല ഭാ�ത്തുള്ള ഉേ്പനേങ്ങൾ, സനുംസ് കാരനും, 
സാതങ്കേികവിദ്യകൾ ഇട്േല്ലാനും പ്വാസികളിലൂട്ട 
തകരളത്ിട്ലത്തുന്ണ്്. േിരിച്ച് തകരളത്ിട്ല 
കാർഷികവിഭവങ്ങളുനും കലകളുനും സനുംസ് കാരവനും 
സാമൂഹിക ഇടട്പടലുകളുട്ടയുനും കൂടൊയ്േയുട്ടയുനും 
ോതൃകകൾ േലയാളികളിൽ തലാകനും കാണുന്മുണ്്. ഏേ് 
വിപണിതയയുനും വ്യവസായതത്യുനും തുറന്സ്വീകരിക്കുനേ 
പാരമ്പര്യനും തകരളത്ിന് എല്ലാകാലത്തുമുണ്്. ോറിയ 
ആത�ാളവിപണിയുതടയുനും വ്യവസായസനുംരനുംഭങ്ങളുതടയുനും 
സാഹചര്യത്ിൽ നിതക്ഷപകരുോയി ആതരാ�്യകരോയ 
ബന്ധമുണ്ാ്ിട്യടു്ാവനേ സഡൗഹൃദപരോയ അന്രീക്ഷനും 
തകരളനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ണ്്. ച്യുനും ോങ്ങയുേട്മുള്ള 
കാർഷികവിഭവങ്ങളുതടയുനും അതോടനുബന്ധോയ 
മൂല്യവർദ്ധിേ ഉേ്പനേങ്ങളുതടയുനും കകത്റിയട്മുള്ള 
കുടിൽവ്യവസായങ്ങളുതടയുനും വനവിഭവങ്ങളുതടയുട്േല്ലാനും 
വിപണനസാധ്യേട്യ പുേിയ നിതക്ഷപകസനുംരനുംഭങ്ങളുോയി 
ഇണ്ിതചർത്് തലാകവിപണിയിൽ പുത്ൻ സാധ്യേകൾ 
ആരായുന്ണ്് തകരളനും. തകാവി്്കാലത്് ഇവിട്ട 
ട്പട്ടുതപായ വിതദശികൾ്് തകരളനും നൽകിയ കരുേൽ, 
തലാകത്ിതല്് തുറന്വച്ചിരിക്കുനേ വാേിട്ലനേ നിലയ്ക് 
ടൂറിസനും രനും�ത്ിന് തകരളനും ട്കാടുക്കുനേ പ്ാധാന്യത്ിനുനും 
സാനുംസ് കാരികവനും സാമൂഹികവോയി തകരളനും സൂക്ഷിക്കുനേ 
തുറവിനുനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
തലാകവോയി തകരളത്ിനുള്ള ബന്ധത്ിൽ പ്വാസികളുട്ട 
പങ്ക് എത്രതത്ാളനും വലുോട്ണനേ് അറിയുനേതുട്കാണ്് 
േട്നേയാണ് 'തലാക തകരള സഭ'' എനേ ആശയനും 
തകരള സർ്ാർ മുതനോട്ടുവച്ചതുനും അേ് വളട്ര 
ഫലപ്ദോയി പ്ാവർത്ികോ്ിയതുനും. തലാക തകരളസഭ 
ട്വള്ളാനകളുട്ടതയാ വ്യവസായികളുട്ടതയാ സഭ അല്ല.  
തലാകത്് എല്ലായിടത്തുമുള്ള േലയാളി്് എവിട്ടതയാ ഒരു 
കുടയുട്ട കീഴിൽ ഒരുേി്ാനുള്ള സാധ്യേ ഉട്ണ്ന്ള്ള 
ഉറപ്പാണേ്. അതോട്ടാപ്പനും സനുംരനുംഭകേ്വവനും സാനുംസ് കാരിക 
വിനിേയവനും ഭാഷാ ആഭിമുഖ്യവനും സനുംഘജീവിേവട്േല്ലാനും 
അേിൽ ഇഴുകിതച്ചരുന്.  അങ്ങട്ന ജനാധിപേ്യത്ിന് 
നൂേനഭാവനും തകരളനും സമ്മാനിക്കുന്.    
എന്നും ഒരുതപാട്ലയിരിക്കുനേ ഒരു യന്ത്രേല്ല ജനാധിപേ്യനും. 
സാമൂഹിക സാനുംസ് കാരിക പരിണാേങ്ങൾ്നുസരിച്ച് 
ോറുനേ ചലനാത്മകോയ സാമൂഹികപ്ക്ിയയാണ്. 
തലാക തകരളസഭയുട്ട പലേരനും മുൻകകകളുട്ട 
കൂടെത്ിൽ ശ്രതദ്ധയോയ ഒനോണ് OKIH – 'ഓവർസീസ് 
തകരകളറ്റീസ് ഇൻട്വ്റേ് ട്േറെ് ആറെ് തഹാൾ്ിനും�് 
ലിേിറ്റ്'്.  'പ്ാതദശിക  വളർച്ചയ്ക് ആത�ാളചിന്'' എനേ 
ആശയത്ിലൂട്ട പ്വാസികളുട്ട കഴിവനും അനുഭവവനും 
ട്ോഴിൽപരിചയവനും തകരളതത്ാടുള്ള അവരുട്ട 
പ്േിബദ്ധേയുനും കവകാരികബന്ധവനും സാമ്പത്ികവനും 
സാമൂഹികവോയ വികസനത്ിന് ഉപയുക്ോക്കുക 
എനേോണ് ഇതുട്കാണ്് ലക്ഷ്യനും വയ്കനേേ്. സുോര്യോയ 
സാമ്പത്ിക നിതക്ഷപത്ിലൂട്ട നാടിട്റെ വികസനത്ിൽ 
പ്വാസികളുട്ട പങ്കാളിത്നും ഉറപ്പാക്കുതമ്പാൾ സാധ്യോവനേ 
ജനാധിപേ്യബന്ധനും അവർക്കുള്ള അനും�ീകാരവനും 
സാമ്പത്ികഭദ്രേയുനും കൂടിയാണ് ഉറപ്പാക്കുനേേ്. 
കുടുനുംബത്ിട്റെ ദാരിദ്ര്യനും ോറ്റാൻ ജീവൻ പണയനുംവച്ച് 
ഉരു്ളിൽ കടൽകടനേ പ്വാസത്ിട്റെ കഥയല്ല 
ഇനി. ോറിയ സാമൂഹിക-സാമ്പത്ിക- രാഷ്ട്രീയ 
സാഹചര്യങ്ങൾ്നുസരിച്ച്  ആത�ാളബന്ധങ്ങളുതടയുനും 
തലാകപഡൗരേ്വത്ിട്റെയുനും കാലത്് ''പ്വാസി േലയാളി'' 
എനേ പ്തയാ�ത്ിന് രാഷ്ട്രീയവനും ജനാധിപേ്യപരവോയ 
ോനങ്ങൾ കൂടി നല്കുനേോണ് ഇത്രനും പുേിയ 
ചുവടുവയ്പുകൾ. േലയാളിയുട്ട പാരസ്ര്യവനും 
സനുംഘടനാേതനാഭാവവനും ഏറ്റവനും ഉേ്പാദനക്ഷേോയി 
വിനിതയാ�ി്ട്പ്പടുകയാണ് ഇവിട്ട. ട്കാതറാണ്ാലത്് 
തലാകനും കണ് ''തകരള തോ്ൽ'' ഇനി, പ്വാസതലാകത്തുനും 
സാമ്പത്ിക- രാഷ്ട്രീയ- ജനാധിപേ്യരനും�ങ്ങളിലുനും 
പ്കടിപ്പി്ാനാകുട്േനേ് പ്േ്യാശി്ാനും
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തലാക്്ഡൗൺ കാരണനും നീടെിവയ് ത്ണ്ി വനേ ്ാറ്റാ ട്സറെർ 
നിർമ്മാണമുൾട്പ്പട്ടയുള്ള ഐ.ടി. ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ചർ സനുംബന്ധോയ 

തജാലികൾ തേയ് ോസത്ിൽ പുനരാരനുംഭിച്ചു.

 തകാവി്്-19 തലാക്്ഡൗണിട്റെ പശ്ചാത്ലത്ിലുനും 'ഇ- നിയേസഭ' 
പദ്ധേിയുോയി ബന്ധട്പ്പടെ പ്വർത്നങ്ങൾ േടസ്േില്ലാട്േ തുടർന്.  പദ്ധേി്് 
തേൽതനാടെനും നൽകുനേേിനുനും ആവശ്യോയ ോർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങൾ നൽകുനേേിനുോയി 
രൂപീകരിച്ച ്റേിയറിനും�് കമ്മിറ്റിതയാ�വനും, ഇ- നിയേസഭ പദ്ധേിയുോയി ബന്ധട്പ്പടെ 
ട്ടക് നി്ൽ കമ്മിറ്റിതയാ�വനും വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസ് സനുംവിധാനനും 
ഉപതയാ�ിച്ച് തചർന്.  നിയേസഭാ ഐ.ടി. വിഭാ�നും ഉതദ്യാ�സ്ഥരുനും പദ്ധേി 
നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ യു.എൽ.റ്റി.എസ്. ഉതദ്യാ�സ്ഥരുനും ആഴ്ചതോറുനും 
നടത്തുനേ ഓൺകലൻ േീറ്റിനും�ിലൂട്ട പദ്ധേിയുട്ട പുതരാ�േി അവതലാകനനും 
ട്ചയ്തുവരുന്.  

 പദ്ധേിയുട്ട തസാഫ്റ്റ് ട്വയർ ആപ്ിത്ഷൻ േയ്ാറാക്കുനേേിട്റെ 
ഭാ�ോയി, അനും�ങ്ങൾ്് സഭാനടപടികളുോയി ബന്ധട്പ്പടെ തനാടെീസുകൾ 
നൽകുനേേിനുള്ള തനാടെീസസ് ട്ോ്്യൂൾ, തചാദ്യങ്ങളുട്ട തപ്ാസസ്ിനുംഗുോയി 
ബന്ധട്പ്പടെ ക്വ്റേ്യൻ ട്ോ്്യൂൾ എനേിവയുട്ട പ്ാഥേിക പകർപ്പ് നിയേസഭാ 
ട്സക്തടെറിയറ്റിട്റെ പരിതശാധനയ്കായി േയ്ാറായിട്ടുണ്്.  തചാദ്യവിഭാ�വനും 
ബന്ധട്പ്പടെ ഉതദ്യാ�സ്ഥരുനും ഇ-നിയേസഭാ തകാർ ടീമുനും സനുംയുക്ോയി ക്വ്റേ്യൻ 
ട്ോ്്യൂൾ വിശദോയി പരിതശാധിച്ചു വരുന്. 

 തേശപ്പുറത്് വച്ച കടലാസ് വിഭാ�ത്ിട്റെ പ്വർത്നവോയി ബന്ധട്പ്പടെ 
സി.പി.എൽ. ട്ോ്്യൂളിട്റെ വയർട്ഫ്യിനും ് ികസൻ േേ്വത്ിൽ അനും�ീകരിച്ചു.   
നിയേനിർമ്മാണവോയി ബന്ധട്പ്പടെ ബിൽസ് ട്ോ്്യൂളിട്റെ പ്ാരനുംഭ വയർട്ഫ്യിനും 
്ികസൻ പരിതശാധിക്കുകയുനും ഓഫീസ് അ്്േിനിസ് തട്രഷൻ, ഇ-ഓഫീസ് 
എനേിവയുോയി ബന്ധട്പ്പടെ ഇ.ആർ.പി. ട്ോ്്യൂളിട്റെ ഔടെ് കലൻ സനുംബന്ധിച്ച് 
ചർച്ച നടത്തുകയുനും ട്ചയ്തു.  കടലാസ് രഹിേ നിയേസഭ എനേ ആശയത്ിന് 
ഉതപാദ്ബലകോയി തലാക്്ഡൗൺ കാലത്തുനും 'വർക് ഫ്നും തഹാനും' ആയി മുഴുവൻ 
സേയവനും  ഐ.ടി. വിഭാ�നും പ്വർത്ിച്ചു.  

 നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല വിവിധ വിഭാ�ങ്ങളിൽ കയുബി്ിൾ 
സ്ഥാപിക്കുനേേിനുനും, നിയേസഭാ ഹാളിൽ ്ിസ് തപ് ്ികവസുകൾ, േീ്ിയാ 
റൂമുകളിൽ ടി.വി., പ്സ്് �്യാലറികളിൽ ോധ്യേപ്വർത്കർ്ായി ടാ്റ്റ് 
എനേിവ സ്ഥാപിക്കുനേേിനുനും ഊരാളുങ്കൽ തലബർ തകാൺട്രാക്ട് തകാ-ഓപ്പതററ്റീവ് 
ട്സാകസറ്റിട്യ ചുേേലട്പ്പടുത്ി.

'ഇ- നരിയമസഭ' പദ്ധതരി;                          
െകാറ്കാ ഹസന്റർ നരിർമ്കാണം പുനരകാരംഭരിച്ചു

തലാകത്ാകോനനും തകാവി്്-19 പടരുനേ സാഹചര്യത്ിൽ സനുംസ്ഥാനട്ത് 
തരാ�മുക്ോക്കുനേേിനായി സനുംസ്ഥാന സർ്ാർ നടത്തുനേ 

പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങളുട്ട വാർത്കളുനും തബാധവൽ്രണ പ്വർത്നങ്ങളുനും 
ജനങ്ങളിൽ എത്ിച്ച് സഭാ ടി.വി.

 തകാവി്് കാലട്ത് ോർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങളുനും പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങളുനും 
വിവരിക്കുനേേിനായി മുഖ്യേന്ത്രി നടത്തുനേ പ്േിദിന പത്രസതമ്മളനനും സഭാ 
ടി.വി. ഓൺകലൻ തപ്ക്ഷകരിട്ലത്ിച്ചു.  സഭാ ടി.വി.യുട്ട ട്ഫയ് സ്ബു്് 
തപജ് വഴി പ്േിദിനനും അഞ്് ലക്ഷതത്ാളനും തപർ വാർത്ാസതമ്മളനനും േത്േയനും 
വീക്ഷിക്കുന്ണ്്.  സനുംസ്ഥാനട്ത് തകാവി്് പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ്ായി 
ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള വാർ റൂനും  നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല 
ട്ഹൽപ്പ് ട്്സ് ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ തുടങ്ങിയവയുട്ട  പ്വർത്നങ്ങൾ 
സനുംബന്ധിച്ച വീ്ിതയാ ക്ിപ്പിനുംഗുകളുനും സഭാ ടി.വി.യിലൂട്ട സനുംപ്ഷണനും ട്ചയ്തു.

 തകാവി്്-19ട്റെ പശ്ചാത്ലത്ിൽ നിയേസഭാ സാോജികർ േങ്ങളുട്ട 
നിതയാജകേണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്ിവരുനേ തരാ�പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ, 
തബാധവേ്് രണ പ്വർത്നങ്ങൾ,  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എനേിവ ഉൾട്പ്പടുത്ി 
'എനും.എൽ.എ റിതപ്പാർടെ് സ് ഫ്നും ഗ്രഡൗണ്് സീതറാ' എനേ തപരിൽ അഞ്് േിനിതടൊളനും 
കദർഘ്യമുള്ള 27 തപ്ാഗ്രാനും എപ്പിതസാഡുകൾ സഭാ ടി.വി. ഓൺകലൻ വഴി 
സനുംതപ്ഷണനും ട്ചയ്തിരുന്.  സഭാ ടി.വി ഓൺകലൻ വിഭാ�നും മുതഖന നിരവധി 
എനും.എൽ.എ.ോരുട്ട തകാവി്്-19ട്നേിട്രയുള്ള ജാഗ്രേയുനും തബാധവേ്് രണവനും 
സനുംബന്ധിച്ച വീ്ിതയാ സതന്ദശങ്ങൾ നവോധ്യേങ്ങളിലൂട്ട അപ് തലാ്് ട്ചയ്തു.

 തകാവി്്-19 തരാ�ബാധയുട്ട പശ്ചാത്ലത്ിൽ സനുംസ്ഥാന സർ്ാരിട്റെയുനും 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്റെയുനും പ്വർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിതല്് 
തനരിട്ടെത്ി്ാനുനും കവറസ് പ്േിതരാധനും സനുംബന്ധിച്ച് തബാധവൽ്രണത്ിനുനും 
സഭാ ടി.വി. സജീവോയി ഇടട്പട്ടുവരുന്.

കകകാവരിെ് 19 പ്രതരികരകാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനങ്ങളരികലഹക്ത്രിച്് സഭകാ ടരി.വരി.

തസവന സനേദ്ധേ ജീവിേോ്ിയ നമ്മുട്ട സ്വന്നും ോലാഖോർ 
ഇനേ് തലാകത്ിട്ല േട്നേ ഏറ്റവനും പ്ിയട്പ്പടെവരാണ്.  

േലയാളി നഴ് സുോരുട്ട തസവന ഔനേേ്യനും തലാകപ്ശസ്തോണ്.  
നൂറ് കണ്ിന് ആളുകൾ ട്ോഴിൽ നഷ്ട്പ്പടെ് േങ്ങളുട്ട പ്വാസ 
ജീവിേത്ിൽ നിന്നും തകരളത്ിതല്് േടങ്ങട്വ തജാലിയിതല്് 
േിരിട്ക വിളി്ട്പ്പടുനേവർ നഴ് സുോർ ആണ് എനേേ് വസ്തുേയാണ്.

 ട്കാതറാണ ോറ്റി േറിച്ച ഇനേട്ത് തലാകക്േത്ിന് ആശ്വാസവനും 
സാന്്വനവോകുനേേ്  നഴ് സുോർ ആണ്.  സ്വന്നും കുടുനുംബത്ിൽ നിന്നും 
ോറിനിനേ് തുടർച്ചയായി കർമ്മനിരേരായിരിക്കുനേ ഇവർ ് ്യൂടെിക്കു തശഷനും 
ക്വാറൻകറ്റനിതല്ാണ് പ്തവശിക്കുനേേ്.  അതപ്പാഴുനും കുടുനുംബത്ിതല്് 
തപാകാൻ കഴിയാട്േ പ്ിയട്പ്പടെവട്രയുനും ട്പാതനോേനകട്ളയുനും 
കാണാട്േ സമൂഹത്ിട്റെ അവശേട്യാപ്പാൻ േയ്ാട്റടുക്കുകയാണ്.

 ചുരു്നും സ്ഥലങ്ങളിട്ലങ്കിലുനും ആതരാ�്യപ്വർത്കർ്് തനട്ര 
ആക്േണനും നടനേ സനുംഭവങ്ങൾ നമു്റിയാനും.  വാടക വീടുകളിൽ 
നിന്നും അവട്ര ഒഴിപ്പിക്കുകയുനും ഒറ്റട്പ്പടുത്തുകയുനും ട്ചയ്യുനേേ് 
തവദനാജനകോണ്.  എനോൽ നഴ് സുോർ്് ആതവശകരവനും 
വികാരനിർഭരവോയ സ്വീകരണനും ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളുനും വിരളേല്ല.  
ഫ് തളാറൻസ് കനറ്റിംത�ലിട്റെ ജന്മദിനോയി തലാകട്ോട്ടുക്കുനും 
ആചരിക്കുനേ നഴ് സസ് ദിനത്ിൽ നമു്് അഭിോനി്ാനും; രാവനും 
പകലുനും ഇടേടവില്ലാട്േ തകരളട്ത് ട്കാതറാണയ്ക വിട്ടു ട്കാടു്ാട്േ 
ട്പാരുതുനേ നമ്മുട്ട സ്വന്നും ോലാഖോട്ര ഓർത്്.

നമ്മുഹട സ്വന്ം മകാലകാഖമകാർ
യലാക നഴപ് സസപ് ദിനം

ഫ് ശളാറൻസ് ലന്ിംശഗൽ

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, 
സ്ീ്ർ
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വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസ് സാതങ്കേിക വിദ്യയുട്ട സഹായത്ാൽ 
നടത്ിയ ആദ്യ നിയേസഭാ സേിേിതയാ�നും ട്േയ് 13 ന് നിയേസഭാ 

വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്.  സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി I ട്റെ 
തയാ�ോണ് ഇപ്കാരനും ചരിത്രത്ിലിടനും തനടിയേ്.  സേിേി അദ്ധ്യക്ഷൻ വി.എസ്. 
സുനിൽകുോറിട്റെ അഭാവത്ിൽ സേിേിയുട്ട എക് സ്- ഒഫിതഷ്യാ അനും�വനും 
ഫിഷറീസ് വകുപ്പുേന്ത്രിയുോയ ട്ജ.തേഴ് സിക്കുടെിയമ്മയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷേയിൽ 
തചർനേ തയാ�ത്ിൽ സേിേി അനും�ങ്ങളായ എ.പി.അനിൽകുോർ, എനും. 
വിൻസറെ് എനേിവരുനും ഹാജരായിരുന്.  ചിറ്റയനും ത�ാപകുോർ, ട്ക.കുഞ്ഞിരാേൻ, 
ട്ക.വി.വിജയദാസ്, എനും.നഡൗഷാദ് എനേിവർ ജില്ലാ കളക്ടതററ്റുകളിൽ നിനേ് 
വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിലൂട്ടയുനും തയാ�ത്ിൽ പട്ങ്കടുത്തു.  നിയേസഭാ 
ചടെനും 238(1) പ്കാരമുള്ള നടപടികൾ്ായാണ് സേിേിയുട്ട തയാ�നും 
അടിയന്രോയി വിളിച്ചുതചർത്േ്.  തകാവി്് 19 തദശീയ തലാക്്ഡൗൺ 
നിലനിൽക്കുനേ സാഹചര്യത്ിൽ ോർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ആവശ്യോയ 
സുരക്ഷാ മുൻകരുേലുകതളാട്ടയാണ് തയാ�നും തചർനേേ്.   
   1980 ോർച്ച് 17 ന് ആറാനും തകരള നിയേസഭയുട്ട കാലത്ാണ് തകരള 
നിയേസഭയിൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചേ്. പത്് സബ്ജക്ട് 
കമ്മിറ്റികളാണ് ആദ്യനും നിലവിൽ വനേേ്.  കമ്മിറ്റികളുട്ട പരി�ണനയ്കായി 
വരുനേ വിഷയങ്ങളുട്ട ബാഹുല്യനും കണ്ിട്ലടുത്് 2010 ോർച്ച് 31 ന് 
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുട്ട എണ്ണനും പേിനാലായി ഉയർത്ി. ഇന്്യയിലാദ്യോയി 
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചേ് തകരള നിയേസഭയിലാണ്. നിയേസഭയ്ക് 
എക് സികയുടെീവിട്റെ പ്വർത്നങ്ങളിൽ ഉയർനേ തോേിലുള്ള നിയന്ത്രണനും 
ലഭിക്കുകയുനും അേിലൂട്ട ജനഹിേനും സർ്ാരിട്റെ പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
പ്േിഫലിപ്പിക്കുകയുനും ട്ചയ്യുക എനേോണ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുട്ട 
പ്വർത്നങ്ങളിലൂട്ട ലക്ഷ്യേിടുനേേ്.  പേിട്നാനേിൽ കവിയാത്തുനും 
ഏഴിൽ കുറയാത്തുോയ അനും�ങ്ങളുള്ള ഓതരാ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുനും 
ഇന്്യൻ പാർലട്േറെറി ജനാധിപേ്യ സമ്പ്രദായത്ിന് തകരളനും നൽകിയ 
േഹത്ായ സനുംഭാവനയാണ്.   തകരള നിയേസഭയിട്ല സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി 
സമ്പ്രദായട്ത് അടിസ്ഥാനോ്ിയാണ് 1993 ൽ പാർലട്േറെിൽ ്റോറെിനും�് 
കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചേ്. 
 ഒരു പുേിയ ചരിത്രത്ിട്റെ ഭാ�ോകാൻ കഴിഞ്ഞേിൽ സതന്ാഷമുട്ണ്നേ് 
വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസിൽ പട്ങ്കടുത് സാോജികർ അറിയിച്ചു.  തുടർന്നും 
സേിേിതയാ�ങ്ങൾ സാതങ്കേികവിദ്യാധിഷ്ിേോയി നടത്തുനേേിന് നടപടി 
സ്വീകരി്ണട്േന്നും സേിേി അനും�ങ്ങൾ ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  പാർലട്േറെറി 
കമ്മിറ്റികളുട്ട തയാ�നും വീ്ിതയാ തകാൺഫറൻസ് വഴി തചരുനേേിനുള്ള 
നിർതദേശത്ിന് തലാക് സഭാ സ്ീ്റുട്ട അനുേേി ലഭിച്ചിടെില്ല. എനോൽ സഭാ 
സേിേി തയാ�ങ്ങൾ സനുംബന്ധിച്ച ചടെങ്ങളുനും കീഴ് വഴ്ങ്ങളുനും കർശനോയി 
പാലി്ട്പ്പടുനേ സാമ്പ്രദായിക രീേി്് പ്തേ്യക സാഹചര്യനും കണ്ിട്ലടുത്് 
സ്ീ്ർ ഇളവനൽകുകയായിരുന്ട്വനേ് സേിേിയുട്ട ട്്പ്യൂടെി ട്സക്ടെറി 
എസ്.സുനിൽകുോർ പറഞ്ഞു.

കജ. ശമഴ് സിക്കുട്ിയമ്
ഫിഷറീസ് വകുപ്പുേന്ത്രി

\nba\nÀ½mW k`IfnÂ CÃmXmIp¶ 
Bwt¥mþC´y³ {]mXn\n[yw

രാജ്യത്് കുറഞ്ഞു വരുനേ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ സമൂഹത്ിട്റെ  ജനസനുംഖ്യ ചൂണ്ി്ാടെി 
നിയേനിർമ്മാണ സഭകളിട്ല ആനുംതഗ്ാ - ഇന്്യൻ സനുംവരണനും നിർത്ലാ്ിട്്ാണ്്  

പാർലട്േറെ് ബിൽ പാസ്ാ്ി. 1951 ൽ 1, 11, 637 ആയിരുനേ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യ്ാരുട്ട 
എണ്ണനും 2011-ട്ല ട്സൻസസ് പ്കാരനും 296 ആയി കുറഞ്ഞുട്വനേ കാരണത്ാലാണ് 
സനുംവരണനും നിർത്ലാക്കുനേേ്. പാർലട്േറെിട്റെ ശീേകാല സതമ്മളനത്ിൽ ഇരുസഭകളുനും 
പാസാ്ിയ 126-ാേേ് ഭരണഘടനാ തഭദ�േി ബിൽ പടെികജാേി - പടെിക വർഗ്ഗ 
സമുദായത്ിൽട്പ്പടെവർ്് തലാക് സഭയിലുനും സനുംസ്ഥാന നിയേസഭകളിലുമുള്ള സനുംവരണനും 
10 വർഷനും കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുനേേിന് വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്തു.  അപ്കാരനും 2030 ജനുവരി 
25 വട്ര തേൽപ്പറഞ്ഞ സനുംവരണനും തുടരാനാണ് വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്തിരിക്കുനേേ്. എനോൽ 
ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ വിഭാ�ത്ിന് ഭരണഘടനയുട്ട അനുതച്ഛദനും 334(ബി) പ്കാരനും 

തലാക് സഭയിലുനും സനുംസ്ഥാന നിയേസഭകളിലുനും 2020 ജനുവരി  
26 ന് അവസാനിക്കുനേ സനുംവരണകാലാവധി 10 വർഷതത്യ്ക 
കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുനേേിന് 126-ാനും ഭരണഘടന തഭദ�േി 
ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്തിടെില്ല.  
 ട്കാതളാണിയൽ സാനേിധ്യത്ിട്റെ പിൻതുടർച്ച്ാരാണ് 
ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ സമൂഹനും. ബ്രിടെീഷ് ഈ്റേ് ഇന്്യ കമ്പനി 
ഭാരേത്ിൽ സ്ഥാപിേോയതപ്പാൾ വിതദശീയരായ 
ഉതദ്യാ�സ്ഥർ ഭാരേീയ  സ്തീകട്ള വിവാഹനും ട്ചയ്യുനേ 
സമ്പ്രദായനും  തപ്ാത്ാഹിപ്പിക്കുനേ നയത്ിൽ നിനോണ് ഈ 
സമൂഹത്ിട്റെ  ആവിർഭാവനും. 'ഒരാളുട്ട പിോതവാ അട്ല്ലങ്കിൽ 
പുരുഷവനുംശാവലിയിലുള്ള േറ്റ് പുരുഷ പൂർവ്വികരിൽ ആട്രങ്കിലുതോ 
യൂതറാപ്യൻ ഉൽപത്ിയിൽട്പ്പടുനേതോ ഉൾട്പ്പടെിരുനേതോ 
എനോൽ അയാൾ ഭാരേത്ിട്റെ ഭൂപ്തദശത്ിനകത്് 
സ്ഥിരവാസമുള്ളതുനും അങ്ങട്നയുള്ള ഭൂപ്തദശത്ിനകത്്, 

ോേ്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു ോത്രനും അവിട്ട വാസനും ഉറപ്പി്ാട്േ 
പേിവായി അേിനുള്ളിൽ ോേസിക്കുനേ ോോപിോ്ൾ്്  ജനിക്കുനേതോ ജനിച്ചിരിക്കുനേതോ 
ആയ ഒരാൾ' എനോണ് 'ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ' എനേേിട്ന ഭരണഘടന അനുതച്ഛദനും 366(2) 
പ്കാരനും നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുനേേ്. ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ എനേ പദനും 1935-ട്ല �വൺട്േറെ് ഓഫ് 
ഇന്്യ ആക്ടിലാണ് ആദ്യോയി പ്സിദ്ധട്പ്പടുത്ിയേ്.  വസ്തധാരണ രീേി, ഭാഷ, ആചാരനും, 
തപര് എനേിവയിൽ ആനുംഗ്ി്ൻ രീേി പുലർത്തുനേവരാണ് ആനുംതഗ്ാ ഇന്്യൻ സമൂഹനും. 
 തലാക് സഭയിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ സമൂഹത്ിന് തവണ്ത്ര പ്ാേിനിധ്യനും ലഭിച്ചിടെിട്ല്ലനേ് 
രാഷ്ട്രപേി്് അഭിപ്ായമുട്ണ്ങ്കിൽ  ആ വിഭാ�ത്ിട്ല രണ്ിൽ കവിയാട്േയുള്ള അനും�ങ്ങട്ള 
തലാക് സഭയിതലയ്ക്  നാേനിർതദേശനും ട്ചയ്ാവനേോട്ണനേ്  ഭരണഘടന അനുതച്ഛദനും 331 
അനുശാസിക്കുന്. നിലവിൽ തലാക് സഭയിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ വിഭാ�ത്ിൽ നിനേ് രണ്് 
പ്േിനിധികളാണുള്ളേ്.  അഖിതലന്്യാ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ അതസാസിതയഷൻ േലവനായിരുനേ 
ഫ്ാങ്ക് ആറെണി, ജവഹർലാൽ ട്നഹ് റുവിതനാട് അതപക്ഷിച്ച പ്കാരനും  ലഭിച്ചോണ് ഈ 
ആനുകൂല്യനും. ഒരു സനുംസ്ഥാന നിയേസഭയിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ സമുദായത്ിന് പ്ാേിനിധ്യനും 
ആവശ്യമുട്ണ്ന്നും സമുദായത്ിന് അേിൽ തവണ്ത്ര പ്ാേിനിധ്യനും ലഭിച്ചിടെിട്ല്ലന്നും 
�വർണർ്് അഭിപ്ായമുട്ണ്ങ്കിൽ  ആ സമുദായത്ിട്ല ഒരനും�ട്ത് സഭയിതലയ്ക് 
നാേനിർതദേശനും  ട്ചയ്ാവനേോട്ണനേ് ഭരണഘടന അനുതച്ഛദനും 333 അനുശാസിക്കുന്.  
നിലവിൽ ആന്ധപ്തദശ്, ബിഹാർ, ഛത്ിസ്�്്, ഗുജറാത്്, ജാർഖണ്ഡ്, കർണ്ണാടക, 
തകരളനും, േദ്ധ്യപ്തദശ്, േഹാരാഷ്ട്ര, േേിഴ് നാട്, ട്േലങ്കാന, ഉത്ർപ്തദശ്, ഉത്രാഖണ്ഡ്, 
പശ്ചിേബനും�ാൾ എനേീ സനുംസ്ഥാന നിയേസഭകളിലാണ് ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ സനുംവരണനും 
ഉള്ളേ്. പത്തുവർഷതത്്ാണ് ഈ സനുംവരണനും ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുനേേ്.  
 ഭരണഘടനയുട്ട പത്ാനും പടെിക പ്കാരനും സഭയിട്ല നാേനിർതദേശനും ട്ചയ്ട്പ്പടെ 
ഒരനും�നും, സഭാനും�ോയി നാേനിർതദേശനും ട്ചയ്ട്പ്പടുനേ േീയേി അതദേഹനും ഏട്േങ്കിലുനും 
രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയിൽ അനും�ോയിരുനേിടത്് ആ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ അനും�ോയി കരുേട്പ്പടുന്.  
അല്ലാത്പക്ഷനും നിയേനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അനും�ോകുനേേിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിറതവറ്റി 
സഭയിൽ ഉപതവശിച്ച േീയേി മുേൽ ആറുോസ്ാലനും അവസാനിക്കുനേേിനുമുൻപ്  
അതദേഹനും അനും�ോയിത്ീരുനേ അഥവാ അനും�ോയിരുനേ രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയിൽട്പ്പടുനേോയി 
കരുേട്പ്പടുന്. ആ പാർടെിയുട്ട വിപ്പുനും അതദേഹത്ിന് ബാധകോയിരിക്കുനും. ആറുോസ്ാലനും 
അവസാനിച്ചേിനുതശഷനും ഏട്േങ്കിലുനും രാഷ്ട്രീയപ്പാർടെിയിൽ തചരുനേപക്ഷനും സഭയിട്ല 
അനും�ോയിരിക്കുനേേിന് അതദേഹത്ിന് തയാ�്യേ ഉണ്ായിരിക്കുകയില്ല എന്നും ഭരണഘടന 
വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്യുന്.
 ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  പ്േിനിധികൾ്് ട്േട്രഞ്ഞടു്ട്പ്പടെ അനും�ങ്ങളുട്ട  എല്ലാ അവകാശവനും 
ഉണ്ായിരിക്കുനും. എനോൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  പ്േിനിധി്് രാഷ്ട്രപേി ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിലുനും 
രാജ്യസഭാ ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിലുനും തവാട്ടു ട്ചയ്യുനേേിന് തയാ�്യേ ഉണ്ായിരിക്കുകയില്ല.
 ഭരണഘടനാ തഭദ�േി ബിൽ പാസ്ാ്ിയേിട്ന തുടർനേ് ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  
വിഭാ�ത്ിന് നിയേസഭയിൽ പ്ാേിനിധ്യനും ഇല്ലാോകുതമ്പാൾ ട്കാച്ചി നിയേനിർമ്മാണ 
സഭയിൽ ആരനുംഭിച്ച പരിഷ് കാരോണ് അവസാനിക്കുനേേ്. 1923 ട്ല ട്കാച്ചി ട്ലജിതലേറ്റീവ്  
കഡൗൺസിൽ റഗുതലഷൻ ആക്ടിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  പ്ാേിനിധ്യനും ഉറപ്പാ്ിയിരുന്.  
ആക്ടിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ  നിലവിൽ വനേ പ്ഥേ കഡൗൺസിലിൽ  (1925-28) ആട്ക 
45 അനും�ങ്ങൾ ഉണ്ായിരുനേേിൽ ഒരു സീറ്റായിരുന് ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  സമൂഹത്ിനായി 
ോറ്റിവച്ചേ്.    എസ്.എഫ്. നൂനസ്  ആയിരുന് ആദ്യ പ്േിനിധി.   സി.ട്ജ.ലൂയിസ് (1938-45), 
എസ്.പി.ലൂയിസ് (1945-48), �ാസ്ർ ് ിസിൽവ (1948-49) എനേിവരുനും അനും�ങ്ങളായിരുന്. 
1949 ട്ല േിരു-ട്കാച്ചി സനുംതയാജനതത്ാട്ട ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  സനുംവരണനും േിരു-ട്കാച്ചി 
കഡൗൺസിലിനുനും ബാധകോയി. �ാസ്ർ ്ിസിൽവ, എ.എ.്ി.ലൂയിസ് എനേിവർ വിവിധ 
കാലയളവിൽ േിരു-ട്കാച്ചി കഡൗൺസിലിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  വിഭാ�ട്ത് പ്േിനിധീകരിച്ചു.
 1956 ൽ തകരള സനുംസ്ഥാനനും രൂപീകൃേോയതോട്ട സനുംസ്ഥാന നിയേസഭയിലുനും  
ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  സമൂഹത്ിന് ഒരു സീറ്റ് സനുംവരണനും ട്ചയ്ട്പ്പട്ടു. ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  
വിഭാ�ത്ിൽ നിനേ് ഒരനും�നും തപാലുനും ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടെിടെില്ലാത്േിനാൽ നാേനിർതദേശനും 
ട്ചയ്ട്പ്പടെ അനും�ോണ് ഇതുവട്ര നിയേസഭയിട്ലത്ിയേ്.  ്്യു.എച്ച്.്ിക്രൂസ് 
ആയിരുന് ആദ്യ പ്േിനിധി.  തുടർന്വനേ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  അനും�ങ്ങളിൽ ്റേീഫൻ 
പാദുവ നാലു േവണ നിയേസഭാനും�ോയി. ലൂ്ി ലൂയിസ് രണ്ടു േവണയുനും.  നിലവിൽ തകരള 
നിയേസഭയിട്ല  ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  പ്േിനിധി ആയ തജാൺ ട്ഫർണാണ്സ് രണ്ാനും 
േവണയാണ് സഭാനും�ോകുനേേ്.   
 രാജ്യത്് നാളിതുവട്ര നിയേനിർമ്മാണസഭകളിൽ ആനുംതഗ്ാ-ഇന്്യൻ  സമുദായത്ിന് 
ലഭിച്ചു വനേിരുനേ സനുംവരണനും തുടർന്നും ലഭി്ാനാവശ്യോയ ഭരണഘടനാ തഭദ�േി്ായി 
അടിയന്ര നടപടി  സ്വീകരി്ണട്േനേ്  തകന്ദ സർ്ാരിതനാട്  അഭ്യർത്ിച്ചുട്കാണ്്  
മുഖ്യേന്ത്രി  അവേരിപ്പിച്ച പ്തേയനും 2019 ് ിസനുംബർ 31 ന് തചർനേ  പ്തേ്യക സതമ്മളനത്ിൽ 
ഐകകണ് തഠ്യന പാസ്ാ്ി.

ഡബ്യു.എച്ച്.ഡിക്രൂസ് 

ഇനേ് സേിേി ഒരു ചരിത്രനും 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ്.  നിയേസഭയുട്ട 

ചരിത്രത്ിൽ ആദ്യോയി സബ്ജക്ട് 
കമ്മിറ്റിയുട്ട തയാ�നും വീ്ിതയാ 
തകാൺഫറൻസ് സഡൗകര്യനും പ്തയാജന 
ട്പ്പടുത്ി നടത്തുകയാണ്.  പുേിയ കാലവനും 
സാഹചര്യങ്ങളുനും ആവശ്യട്പ്പടുനേ ഒരു 
ോറ്റോണിേ്.  പുേിയ ട്വല്ലുവിളികൾ 
തനരിടുനേേിന് സാതങ്കേികവിദ്യ 
പ്തയാജനട്പ്പടുത്ി ജനങ്ങൾക്കുനും 
സമൂഹത്ിനുനും പ്തയാജനകരോയ 

കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിത്ണ്തുണ്്.  വീ്ിതയാ 
തകാൺഫറൻസ് സഡൗകര്യനും പ്തയാജനട്പ്പടുത്ി നടത്ിയ ഈ 
തയാ�ത്ിൽ എല്ലാ സാോജികരുനും സശ്രദ്ധനും പട്ങ്കടുക്കുകയുണ്ായി.  
അടിയന്രോയി ഇങ്ങട്ന ഒരു തയാ�നും തചരുനേേിന് അനുേേി 
നൽകിയ ബഹു.സ്ീ്ർ്് നന്ദി അറിയിക്കുന്. 
 ഈ തയാ�ത്ിന് എല്ലാ സഡൗകര്യങ്ങളുനും ഒരു്ിത്നേ 
ഉതദ്യാ�സ്ഥരുട്ട പ്വർത്നനും പ്ശനുംസനീയോണ്.
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മാതൃദിനം

പിണറായി വിജയൻ, മുഖ്യേന്ത്രി

േി്വാറുനും ഏട്ോരു വ്യക്ിതയയുനും തപാട്ല എട്റെ 
ജീവിേട്ത് ഏറ്റവനും സ്വാധീനിച്ചേ് അമ്മയാണ്.  

അച്ഛട്റെ തരാ�വനും, തനരതത്യുളള േരണവനും  കാരണനും 
കുടുനുംബത്ിട്റെ ചുേേല അമ്മയ്ക് സ്വന്നും ചുേലിതലതറ്റണ്ി 
വന്.  സകധര്യനും അമ്മ ആ ഉത്രവാദിേ്വനും നിറതവറ്റി.  
പ്സവിച്ച പേിനാലുേ്ളിൽ പേിട്നാന് തപട്രയുനും 
നഷ്ട്പ്പടെ കല്യാണിയുട്ട ഏറ്റവനും ഇളയ േകനായാണ് 
വളർനേേ്.  പ്േിസന്ധികൾ്ിടയിലുനും അമ്മട്യട്നേ 
പഠിപ്പിച്ചു.  'തോൽക്കുനും വട്ര പഠിപ്പി്ണനും' എനേ് 
അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതപ്പാൾ അമ്മ നിശ്ചയദാർഢ്യത്ിട്റെ 
ോങ്ങുോയി കൂട്ട നിന്.  അമ്മയുട്ട അടുത്ിരുനേ് 
അമ്മയ്ക തവണ്ി പുസ്തകങ്ങൾ ഉറട്് വായിച്ചു 
ട്കാടുത്ാണ് വായന ശീലിച്ചേ്.  ആ ശീലോണ് 
രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്ിനു തുണയായി ോറിയേ്.  

അമ്മ പകർന് േനേ ആത്മബലോണ് രാഷ്ട്രീയ 
ജീവിേത്ിട്റെ അടിത്റ പാകിയേ്.  അമ്മയ്ക് തവണ്ി 

സവിതശഷോയി ോറ്റിട്വക്കുനേ ഈ ദിനവനും ചിന്യുനും 
ചുറ്റുപാടിലുനും പ്യാസനും അനുഭവിക്കുനേവർ്് ആശ്വാസനും 
പകരുനേേിതറെോകാട്േ േരേില്ല.
അേിേീവ്രോയ പ്േിസന്ധിയിലൂട്ട നാട് കടന് 
തപാകുതമ്പാൾ അസാധാരണോയ ഊർജ്ജതത്ാട്ട 
ട്പാരുേി മുതനേറിതയ േേിയാകു.  നമ്മുട്ട ട്ോടെരികിൽ, 
നമ്മുട്ട ഓർമ്മകളിൽ അമ്മോരുളളിടതത്ാളനും  
േ്യാ�ത്ിതറെയുനും ആത്മവീര്യത്ിതറെയുനും ഉദാത് 
ോതൃകകൾ േിരഞ്ഞ് േട്റ്റങ്ങുനും തപാതകണ്േില്ല.  ഈ 
ോതൃദിനത്ിൽ നന്ദിപൂർവ്വനും അമ്മട്യ സ്രിക്കുന്.  
എല്ലാ അമ്മോതരാടുനും നന്ദി പറയുന്.  ോതൃേ്വത്ിട്റെ 
മൂർത്ഭാവങ്ങളായ േ്യാ�വനും കാരുണ്യവനും ധീരേയുനും 
തചർത്തുപിടിച്ച് ഈ സേയട്ത്യുനും േറികടന് നമു്് 
ഒരുേിച്ചു മുതനോട്ടു തപാകാനും.

അമ്മ അേ് ഒരു അസാധാരണോയ പദോണ്.  
അേിരുകളില്ലാത് അർത്വ്യാപ്തിയുട്ടയുനും 

സ് തനഹനിലാവിട്റെ അനർ�ള പ്വാഹത്ിട്റെയുനും 
നിർവചനങ്ങൾ ഇല്ലാത് പദനും.  അമ്മ എനി്് 
ആരായിരുന്?  ട്കാഞ്ിക്കുഴഞ്ഞ് എട്റെ ബാല്യ 
കഡൗതുകങ്ങട്ള ആതഘാഷിച്ചിടെില്ലാത് അമ്മ, പുറനും 
പ്കടനങ്ങൾ ട്കാണ്് ഒട്ടുനും ട്കാേിപ്പിച്ചിടെില്ലാത് 
അമ്മ, എനോൽ ജീവിേത്ിട്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലുനും 

കരുത്തുനും േണലുനും വഴികാടെിയുോയ ഒപ്പമുളള 
അസുലഭ സഡൗഭാ�്യനും  ഇന്നും അരികിൽ ഉളളേ് 
ജന്മസുകൃേനും ആയി എല്ലാ േ്ട്ളയുനും തപാട്ല 
ഞാനുനും കരുതുന്.  ദു:ഖങ്ങളുട്ടതയാ നിരാശയുട്ടതയാ 
പ്േീക്ഷയില്ലായ്േയുട്ടതയാ ഭാവങ്ങൾ ഒരി്ലുനും 
പകരാട്േ എന്നും എന്നും തപാസിറ്റീവ് എനർജിയുട്ട 
ട്കടാവിള്് അമ്മ എട്റെ ജീവിേത്ിൽ ദീപ്തി 
പ്സരിപ്പിച്ചേ് അത്ഭുോദരങ്ങതളാട്ട ോത്രതേ എനി്് 
ഓർ്ാൻ കഴിയൂ.  ഒന്നും തവണ് എനേല്ല എല്ലാനും 
ശ്രേിച്ചുതനാക്കൂ എനേ ആ ഭാവനും ജീവിേയാത്രയിൽ 
സനുംശയനും ഇല്ലായ്േ വഴിട്േളിയിച്ചു.  േടിപിടിച്ചു 
കതലാൽസവങ്ങളിട്ല േത്രങ്ങൾ്് 
കവമുഖ്യനും കാണിക്കുതമ്പാൾ, 
മുനേിൽ വരുനേ അവസരങ്ങതളാട് 
മുഖനും േിരിയുതമ്പാൾ, നിരാശ 
തോന്തമ്പാൾ, ആത്മകധര്യനും 
തചാർന് തപാകുതമ്പാൾ, എല്ലാനും ആ 
ട്വളിച്ചനും എനി്് ഊർജ്ജനും േന്.  
ഒടുവിൽ തക്ഷത്ര വിശ്വാസിയായ 
ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച 
ട്ചയ്ാത് അമ്മ, അച്ഛട്റെ മൃേതദഹനും 
സനുംസ് കരി്ാൻ എടുത്തപ്പാൾ 
കാണിച്ച ധീരേയുട്ട ട്ഞടെലിൽ നിനേ് 
പലർക്കുനും മുക്ി തനടാനായിട്ല്ലങ്കിലുനും 
ഞാനറിഞ്ഞിരുന് അമ്മ അോട്ണനേ്.
 'ജീവിച്ചിരിക്കുതമ്പാൾ എട്നേ തനാക്കുക അല്ലാട്േ 
മൃേോയ എട്റെ ശരീരനും ട്കാണ്ടു ത�ാഷ്ികൾ 
കാണി്ാട്േ കുഴിച്ചു മൂടിത്ാണനും' എനേ അച്ഛട്റെ 
വാക്കുകൾ്നുസരിച്ച് ഞാനുനും അനിയനുനും തലാ്ൽ 
കമ്മിറ്റി ട്സക്ടെറി കുഞ്ഞിപ്പയുനും ചിലരുനും തചർനേ് 
ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാട്േ അച്ഛട്റെ ശരീരനും േണ്ണിതല്് 
എടുത്തപ്പാൾ അമ്മ പേറാട്േ കൂട്ട ഉണ്ായിരുന്.  
അര പേിറ്റാണ്ടുകാലനും തരാ�ബാധിേനായി ട്പാങ്ങിയുനും 
ോണുനും കഷ്ട്പ്പടെ അച്ഛട്റെ അന്്യനാളുകളിൽ 
ആയിരുന് ബനും�ാളിട്ല അേിപ്ധാനോയ ് ി.കവ. 

എഫ്.ഐ. യുട്ട സനുംസ്ഥാന സതമ്മളനനും. ഏതു 
േിര്ിനിടയിലുനും അച്ഛട്റെ ചികിത് ശ്രദ്ധി്ാനുനും 
കൂട്ട നിൽ്ാനുനും ശ്രേിച്ച എനി്് ആശുപത്രിയിട്ല 
തരാ�്ിട്യിൽ അച്ഛതനാട്ടാപ്പനും ഇരി്തണാ 
അതോ ബനും�ാളിട്ല അേിപ്ധാനോയ അസ്ൻ 
തസാളിട്ല സതമ്മളനത്ിൽ തദശീയ പ്സി്റെ് 
എനേ നിലയിൽ പട്ങ്കടു്തണാട്യനേ ആശങ്ക 
ഉളളോയി അമ്മയ്ക് തോനേി്ാണണനും. നന്ദിഗ്രാേിനുനും 
സിനുംഗൂറിനുനും തശഷനും ബനും�ാളിട്റെ �േി ോറ്റത്ിട്റെ 
പശ്ചാത്ലത്ിൽ പ്ധാനട്പ്പടെ സതമ്മളനനും 
ഒഴിവാ്രുട്േനേ് പറയാൻ അമ്മയ്ക് സാധിച്ചു.  
സതമ്മളനനും ഉദ്ഘാടനനും ട്ചയ്തുട്കാണ്് 2009 
്ിസനുംബർ 22 ന് േണുപ്പുളള രാത്രിയിൽ പ്സനും�ിച്ചു 
ട്കാണ്ിരിക്കുതമ്പാൾ തപാ്ിയത്ിൽ കസലറെ് 
തോ്ിൽ വച്ചിരുനേ ട്ോകബൽ തഫാണിൽ 
സ് ക്ീനിൽ  നിനേ് 'അമ്മ' 'അമ്മ' എനേ് ട്േളിഞ്ഞു 
കണ്തപ്പാൾ ഉളളിൽ േിനേിയ ട്കാളളിയാൻ 
വാക്കുകട്ള ദുർബലോ്ിയിട്ല്ലങ്കിലുനും ശരീരട്ത് 
പിടിച്ചുലച്ചു.  എങ്കിലുനും പറയാനുളളേ് പറഞ്ഞു േീർത്തു 
തവദിയുട്ട പുറകിൽ എത്ി േിരിച്ചു വിളിച്ചതപ്പാൾ 
'ഇനി േടങ്ങിത്ാളൂ' എനേ അമ്മയുട്ട ശബ്ദത്ിട്റെ 
അർത്നും എനി്് േനസ്ിലായി.  അർദ്ധരാത്രിയിൽ 
കൽ്ത്യിൽ എയർതപാർടെിതല്് േിരിച്ചു. 
കിടൊവനേ ടി്റ്റുകട്ളല്ലാനും േിര്ി ട്ചകനേയിതല്് 
ഒരു ടി്റ്റ് സനുംഘടിപ്പിച്ചു.  എയർതപാർടെിൽ കാത്തു 
നിനേിരുനേ ട്ചകനേയിട്ല ട്േതട്രാ തഹാടെൽ 
നടത്ിയിരുനേ നല്ല സുഹൃത്ായ േലപ്പുറനും മുനേിയൂരിട്ല 
നിഷാദിട്നാപ്പനും ഇരിക്കുതമ്പാൾ ആണ് അമ്മയുട്ട വിളി 
പിട്നേയുനും വരുനേേ്.  അച്ഛട്റെ േരണവിവരനും അറിയിച്ച് 
ട്പാടെി്രയുനേ അമ്മ ആയിരുനേില്ല േറുവശത്് 
ഉണ്ായിരുനേേ്.  തനത്രദാനത്ിന് നീ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിച്ച 
കടലാസിട്റെ വാക്കു പാലി്തണ്? അതുട്കാണ്് 
അൾസലാേയിട്ല ഷനുംസുവിട്ന വിളിച്ചു ഞാൻ 
അറിയിച്ചു.  രണ്ടു കണ്ണുകളുനും എടുത്തുട്കാണ്ടുതപായി 
എനേ അമ്മയുട്ട വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ത്ിൽ 
എട്നേ സ്തബ്ധനാ്ി.

  അമ്മ വാത്ല്യനും ട്ചാരിയുനേ 
സ് തനഹഭാജനനും ോത്രേല്ല പ്േിസ 
ന്ധികളിൽ പേറാട്േ പിന്തുണ 
േരുനേ ട്കടാവിള്് കൂടിയാണ്.  
അമ്മോരുട്ടയുനും ഉമ്മോരുട്ടയുനും 
വാത്ല്യനും, പിന്തുണ, ഊർജ്ജനും 
ജീവിേത്ിട്ല ഏറ്റവനും വലിയ 
സമ്പത്ായി ഞാൻ കണ്ാക്കുന്.  
അമ്മ / ഉമ്മോരുട്ട സ് തനഹ 
കടലിട്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിനേ് 
എനി്് ഊർജ്ജത്ിട്റെ സൂര്യോപനും 
ലഭിക്കുന്.  ഒരു പേിറ്റാണ്ായി 
ട്പാനോനിയിട്ല എട്റെ ഉമ്മ 

ആയി ോറിയ ഫാത്ിേ ഉമ്മ, 
നിസ് കാരപ്പായയിൽ ഇരുന് അസേയത്് എനി്് 
തവണ്ി പ്ാർത്ിക്കുനേ ട്പാനോനിയിട്ല േട്നേ തകരള 
വീടെിട്ല ഉമ്മ,  'തപ്സിനും�് ഇലോനും' എനേ േതനാഹരോയ 
പുസ്തകത്ിലൂട്ട േട്റെ ഉമ്മ േനി്് പകർന് േനേ 
ദാർശനിക അടിത്റ വിശദോക്കുനേ യാസിറിട്റെ 
അസാധാരണ ചിന്ാ�േിയുളള ഉമ്മ തുടങ്ങി ഒരുപാട് 
ോോ്ളുട്ട സ് തനഹനിലാവിട്റെ േണലിൽ ഇനിയുനും 
ഒഴുകാനാവട്ടെ എനേ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്.  അമ്മ 
ഉമ്മോരുട്ട ഓർമ്മത്ാളുകളിൽ എട്റെയുനും ഒരു 
കട്യ്ാപ്പ് ഇവിട്ട ചാർത്തുന്.

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, സ്ീ്ർ രശമേ് കചന്നിത്ല, പ്േിപക്ഷ തനോവ് 

രാഷ്ട്രീയ ജീവിേത്ിൽ അമ്മ നൽകിയ  
പിന്തുണ വളട്രതയട്റയാണ്. അച്ഛൻ 

രാേകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യാപകനായിരുനേ 
ട്ചനേിത്ല  േഹാത്മാ സ് കൂളിലാണ് 
പഠനതത്ാട്ടാപ്പനും രാഷ്ട്രീയവനും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയേ്.  
േകട്ന പഠിപ്പിച്ചു ത്ാക്ടർ ആ്ണട്േനോയിരുന് 
അച്ഛട്റെ ആഗ്രഹനും. സ് കൂൾ േലനും മുേൽത് 

രാഷ്ട്രീയത്ിലായിരുന് എനി്് കമ്പനും. അച്ഛട്റെ  
ആഗ്രഹത്ിന് വിരുദ്ധോയി ട്ക.എസ്.യു വിട്റെ 
നീലപോകയുനും പിടിച്ചു ആ സ് കൂളിൽ സേരനും 
വിളിച്ചേ് കൂടുേൽ പ്ശ് നമുണ്ാ്ി.  അച്ഛനുനും 
േകനുനും ഇടയിൽ പലതപ്പാഴുനും ട്പട്ടുതപാകുനേേ് 
അമ്മ തദവകിയമ്മയാണ്. എല്ലാവീടുകളിലുനും 
േ്ൾ്് തവണ്ി വ്ീലന്മാർ ആകുനേേ് 
അമ്മോരാണതല്ലാ.  തകാതളജിൽ പഠിക്കുതമ്പാൾ 
വിദ്യാർത്ി രാഷ്ട്രീയത്ിൽ മുഴുകി പലതപ്പാഴുനും രാത്രി 
കവകി വീടെിട്ലത്തുനേേ് പേിവായി. ചിടെകട്ള 
ട്േറ്റിച്ചു ട്കാണ്ടുള്ള ഈ ജീവിേനും അച്ഛട്ന 
തദഷ്യനും പിടിപ്പിച്ചിരുന്.  വാേിൽ തുറ്രുട്േന്നും 
അത്ാഴനും നൽകരുട്േന്നും അമ്മതയാട് അച്ഛൻ 
ആവശ്യട്പ്പടെിരുന്.  എത്ര രാത്രി ആയാലുനും അമ്മ 
ഉറങ്ങാട്േ കാത്ിരുന്. പലതപ്പാഴുനും ഭക്ഷണനും 
കഴി്ാട്നാന്നും ഞങ്ങളുട്ട കകയിൽ പണനും 
ഉണ്ാകാറില്ല. വീടെിതലക്കു രാത്രി എത്തുതമ്പാൾ 
േി്വാറുനും കൂട്ട സഹപ്വർത്കർ ഉണ്ാകുനും. 
അതുട്കാണ്് രണ്് മൂനേ് തപർക്കുള്ള ഭക്ഷണനും 
അമ്മ കരുേിവയ്കോയിരുന്. ഇങ്ങട്ന ഭക്ഷണനും 
േയ്ാറാ്ി വച്ച തശഷോണ് ഞങ്ങൾ്് തവണ്ി 
ഉറ്േിളച്ചു കാത്ിരുനേേ്.  പിനേിട്ല വാേിലിലൂട്ട 
ഒച്ചയുണ്ാ്ാട്േ അകത്് കയറി ഭക്ഷണനും 
കഴിച്ച് ഉറങ്ങുനേ ഞങ്ങൾ, അേിരാവിട്ല 
വീടുവിടെ് ഇറങ്ങുകയുനും ട്ചയ്യുനും. അമ്മ നൽകിയ 
ഈ പിന്തുണയാണ് രാഷ്ട്രീയത്ിൽ തുടർന്നും  
പ്വർത്ി്ാൻ ഊർജ്ജോയേ്. 
ഈ അമ്മ ദിനത്ിൽ എട്റെ ട്പറ്റമ്മതയാട്ടാപ്പനും 
േറ്റുചില അമ്മോട്ര കൂടി ഓർക്കുകയാണ്.  നഴ് സുോർ 
ഉൾട്പ്പട്ടയുള്ള ആതരാ�്യപ്വർത്കരായ 
അമ്മോർക്കുനും ഈ ദിനനും സേർപ്പിക്കുന്.  പാലൂട്ടുനേ 
േ്ട്ളതപാലുനും കാണാട്േയാണ് ഇവർ 
തകാവി്ിട്ന തനരിടാനായി ആശുപത്രിയിൽ 
ട്ചലവഴിക്കുനേേ്.മുനുംകബ, ്ൽഹി ആശുപ 
ത്രികളിൽ നിന്നും നിരവധി നഴ് സ്ാർ 
സഹായനും അഭ്യർത്ിച്ചു വിളി്ാറുണ്്.േേിയായ 
ോേസസഡൗകര്യനും പലർക്കുനും ഏർട്പ്പടുത്ിയിടെില്ല. 
്ൽഹിയിട്ല തകരള ഹഡൗസ് നഴ്സുോരുട്ട 
ോേസത്ിനായി വിട്ടുട്കാടു്ണനും എന്നും ഞാൻ 
ആവശ്യട്പ്പടെിരുന്. അമ്മ എനേ് വരുനും എനേ 
ഉള്ളുട്പാള്ളിക്കുനേ  തചാദ്യങ്ങട്ള ആശ്വസിപ്പിച്ചു 
നാടിനു തവണ്ി തസവനനും അനുഷ്ിക്കുനേ ഈ 
അമ്മോട്രയുനും നമു്് സ് തനഹപൂർവ്വനും ഓർ്ാനും.

അമ്മയ്ക്കായി ഒരു ദിനം മ്കാത്രമല്ല -
 അമ്മയുടെ ഓർമ്മയുമ്കായി ഒരു ജീവിതം തടനെയ്കാണ്
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തകാവി്് 19 ട്റെ പശ്ചാത്ലത്ിൽ ട്പാതുസമൂഹത്ിൽ 
നിയേസഭയുട്ട സജീവ സാനേിധ്യോയി ട്ോകബൽ ആപ്പ്. 
പാർലട്േറെറി ജനാധിപേ്യട്ത്ക്കുറിച്ചുളള ചർച്ചകൾക്കു 
പുറതേ വിതനാദവനും വിജ്ഞാനവനും പ്ദാനനും ട്ചയ്യുനേ സഭ 
ഇ-ട്ബൽസ് എനേ ഇൻതഫാട്ടയിൻട്േറെ് ട്ോകബൽ 
ആപ്പിട്റെ പ്കാശനനും സ്ീ്ർ പി. ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

  കുടെികൾക്കുനും മുേിർനേവർക്കുനും ഒരുതപാട്ല പ്തയാജനട്പ്പടുനേോണ് ട്ോകബൽ ആപ്പ്. 
പരിശീലന പരിപാടികളിലുനും പഠന ക്യാമ്പുകളിലുനും പങ്കാളികളാകുവാനുനും പാർലട്േറെറി 
ജനാധിപേ്യട്ത്ക്കുറിച്ചുളള പഠനത്ിലുനും വിതനാദങ്ങളിലുനും ഏർട്പ്പടാനുനും അവസരനും 
ലഭിക്കുനും.  ആപ്പു വഴി നടത്തുനേ ഓൺകലൻ പരീക്ഷകളിൽ വിജയികളാകുനേവർ്് 
അവാർഡുകൾ  പരി�ണനയിലാണ്.  ആശയ വിനിേയത്ിനുനും ഉല്ലാസത്ിനുമുളള  
ട്വബ് തപജകളിതലയ്ക് ഒരു പ്ാറ്റ് തഫാനും ആയുനും ഈ ആപ്പ് പ്തയാജനട്പ്പടുത്ാനും.

  ഫിറ്റ് നസ്, കി്് സ് തസാൺ, ഇൻതഫാട്ടയിൻട്േറെ്, ട്ബ്രയിൻ ടീതസഴ് സ്, 
ടാസ് ക് തഫാർ യു, തോടെിതവഷൻസ്, ക്വിസ് തസാൺ, ഓറി�ാേി വർക് സ്, തവൾ്് 
ചലഞ്്, വിർച്വൽ ടൂർ തുടങ്ങിയവ ഇേിൽ ഉൾട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.  കുടെികൾ വരയ്കനേ 
ചിത്രങ്ങൾ അപ് തലാ്് ട്ചയ്ാനുനും കഴിയുനും.

  തോടെ് റിപ്പിൾസ് ട്ടക് തനാളജീസ് എനേ ്റോർടെ് അപ്പാണ് സഭ ഇ ട്ബൽസ് 
എനേ ആപ്പ് േയ്ാറാ്ിയേ്.  നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ല ഐ.ടി. വിഭാ�നും 
വഴി ്ികസനുനും ്ാറ്റാ ോതനജ് ട്േന്റുനും നിർവ്വഹിക്കുനേ ആപ്പ് ഗൂ�ിൾ തപ് 
ത്റോറിൽ  ലഭ്യോണ്. 

C s_Âkv

തകരള നിയേസഭയുട്ട ഔതദ്യാ�ിക 
ന്യൂസ് ട്ലറ്റർ 'അറിതവാര'ത്ിട്റെ രണ്് 
എ്ിതറ്റാറിയൽ തബാർ്് അനും�ങ്ങൾ  
തേയ് 31 ന് ഉതദ്യാ�ത്ിൽ നിന്നും വിരേിച്ചു.  
നിയേസഭയുട്ട സ് ട്പഷ്യൽ ട്സക്ടെറി സി. 
തജാസ്, തജായിറെ് ട്സക്ടെറി ട്ക.എ. രാജ 
എനേിവരാണ് വിരേിച്ചേ്. ദീർഘകാലട്ത് 
സ്തുേ്യർഹ തസവനത്ിനുടേകളാണ് ഇരുവരുനും.

 1991 ലാണ് വർ്ല സ്വതദശിയായ സി. തജാസ്  
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ തജാലിയിൽ 
പ്തവശിച്ചേ്.   നിയേസഭാ ട്സക്ടെറിയുട്ട 
പൂർണ അധിക ചുേേല വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  സർ്ാർ 
ഉതദ്യാ�സ്ഥയായ ഭാര്യയുനും രണ്ടു കുടെികളുനും 
അടങ്ങിയോണ് അതദേഹത്ിട്റെ കുടുനുംബനും.

 1993 ൽ നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ  
തജാലിയിൽ പ്തവശിച്ച ട്ക.എ. രാജ 
തകാടെയനും ട്പാൻകുനേനും സ്വതദശിയാണ്.  
സനും�ീോധ്യാപികയായ ഭാര്യയുനും വിദ്യാർത്ികളായ 
രണ്ടു  േ്ളുേടങ്ങുനേോണ് കുടുനുംബനും.

രണ്് എെരികറ്കാറരിയൽ ക�കാർെ്                    
അംഗങ്ങൾ വരിരമരിച്ചു

ആർ. കിതഷാർ കുോർ നിയേസഭാ സ് ട്പഷ്യൽ 
ട്സക്ടെറിയായി ചുേേലതയറ്റു.  1991 ൽ 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ തജാലിയിൽ 
പ്തവശിച്ച അതദേഹനും അറിതവാരത്ിട്റെ 
എ്ിതറ്റാറിയൽ തബാർ്് അനും�നും കൂടിയാണ്.  
നിയേസഭയിട്ല വിവിധ വിഭാ�ങ്ങളിൽ 
തസവനേനുഷ്ിച്ചിട്ടുളള ആർ. കിതഷാർകുോർ 
നിയേനും, ഇനുംഗ്ീഷ് സാഹിേ്യനും എനേിവയിൽ 
ബിരുദാനന്ര ബിരുദവനും തജർണലിസത്ിൽ 
്ിതപ്ാേ ബിരുദവനും തനടിയിട്ടുണ്്.   രണ്ടു 
േവണ േന്ത്രിയുട്ട തപഴ് സണൽ ്റോഫിലുനും 
എനും.എൽ.എ. തഹാ്റേൽ എത്റേറ്റാഫീസറായുനും 
തസവനേനുഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. സർ്ാർ ഉതദ്യാ� 
സ്ഥയായ ഭാര്യ �നും�ാ വർമ്മയുനും രണ്് 
േ്ളുേടങ്ങുനേോണ് അതദേഹത്ിട്റെ 
കുടുനുംബനും. 

ആർ. കരിക�കാർ കുമകാർ പുതരിയ           
സ് ഹപ�്യൽ ഹസക്രട്ടറരി

സി. തജാസ്

 ട്ക.എ. രാജ

ആർ. കിതഷാർ കുോർ ഒരു േഹാവിപത്ിട്ന തനരിടുനേ നാടിന് സഹായവോയി �വൺട്േറെ് 
ട്സക്തടെറിയറ്റ് ്റോഫ് സഹകരണസനുംഘനും.  മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട ദുരിോശ്വാസ 

നിധിയിതല്് ഒരുതകാടി രൂപ സനുംഭാവന നൽകിയാണ് സനുംഘനും ോതൃക കാടെിയേ്.   
2018 ൽ തകരളനും േഹാപ്ളയട്ത് തനരിടെതപ്പാഴുനും ദുരിോശ്വാസ നിധിയിതല്് ഒരു 
തകാടി രൂപ സനുംഭാവന ട്ചയ്തിരുന്. സനുംഘത്ിട്ല മുഴുവൻ ജീവന്ാരുട്ടയുനും ഒരു 
ോസട്ത് ശമ്പളോയ 7,65,000 രൂപയുനും മുഖ്യേന്ത്രിയുട്ട     ദുരിോശ്വാസനിധിയിതലയ്ക്  
സനുംഭാവന ട്ചയ്തു.

   സനുംഘത്ിനുകീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുനേ സ്ഥാപനങ്ങളുനും ോതൃകാപരോയ 
നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചേ്.  തലാ്് ്ഡൗൺ കാലത്് സനുംഘത്ിന് കീഴിലുള്ള 
ോതവലി ത്റോറുകളിലുനും, ട്േ്ി്ൽ ത്റോറിലുനും ഉപതഭാക്ാ്ൾ േമ്മിൽ കൃേ്യോയ 
സാമൂഹിക അകലനും പാലിക്കുനേേിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.    തനരിതടൊ,  ട്ടലിതഫാൺ 
മുതഖനതയാ വാടെ് സ്ആപ്പ് വഴിതയാ നൽകുനേ ലി്റേ് പ്കാരനും സാധനങ്ങൾ 
തശഖരിച്ച്  ഉപതഭാക്ാവിട്ന തഫാൺ മുതഖന അറിയിക്കുകയുനും ഉപതഭാക്ാവ് 
ത്റോറിട്ലത്ി പണേടച്ച്  സാധനങ്ങൾ ട്കാണ്ടുതപാവകയുനും ട്ചയ്യുനേ സനുംവിധാനനും 
ഏർട്പ്പടുത്ിയിരുന്.  ത്ാക്ടറുട്ട കുറിപ്പടിയുട്ട ചിത്രനും സനുംഘത്ിട്റെ വാടെ് സ്ആപ്പ് 
നമ്പരിതല്് അയച്ചുനൽകിയാൽ �വൺട്േറെ് ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ലയുനും നിയേസഭാ  
ട്സക്തടെറിയറ്റിട്ലയുനും ജീവന്ാർ്് അവരവരുട്ട ട്ോഴിലിടങ്ങളിൽ ഔഷധങ്ങൾ 
തനരിട്ടെത്ിച്ചു ട്കാടുക്കുനേ സനുംവിധാനവനും  തലാ്്് ഡൗൺ കാലത്് സഹകരണ 
സനുംഘത്ിൽ ഏർട്പ്പടുത്ി.  ട്സക്തടെറിയറ്റ് സഹകരണ സനുംഘത്ിട്റെ പ്വർത്നനും 
ോതൃകാപരോട്ണനേ് പത്രസതമ്മളനത്ിൽ മുഖ്യേന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഹകകാകറകാണക്കാലത്് ഹസക്രകട്ടറരിയറ്് 
സെകരണ സംഘത്രിഹന്റ മകാതൃക 

'കപാതുസമൂഹം പ്രതിസന്ി ശനരിടുന്ന ഓശരാ സാഹചര്യത്ിലും, അതത് 
ൊലഘട്ം ആവേ്യകപ്പടുന്ന പിന്തുണയും െരുതലും പ്രെടിപ്പിക്കുന്നതിൽ 

കസക്രശട്റിയ്് സഹെരണ സംഘം മുൻനിരയിൽ 
നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.  എംശ്ായരീസ് സഹെരണ 
സംഘങ്ങളുകട ശമഖലയിൽ  സൂപ്പർ ശരേഡ് ക്ാസ്സി 
ഫിശക്കഷനുള്ള ഗവൺകമന്്  കസക്രശട്റിയ്്   സ്റാഫ് 
സഹെരണ സംഘത്ിന് ഏഴ്  പതി്ാണ്ിശലകറ  
പ്രവർത്ന പാര്ര്യമുണ്്.  മനുഷ്യരാേിയുകട 
ശൊവിഡികനതികരയുള്ള ഈ അതിജരീവനസമരത്ിൽ 
സ്റാഫ് സഹെരണ സംഘം, സമൂഹത്ികനാപ്പമുണ്്.' 

ശ്രീശെഷ്. എസ്
കവസ് പ്സി്റെ്,

�വ.ട്സക്തടെറിയറ്റ് ്റോഫ് സഹകരണ സനുംഘനും.

Thursday, November 7th 1918

CORPORATION   OF  THE   CITY   OF   KELOWNA 

PUBLIC NOTICE
Notice  is  hereby  given  that ,  in  order  to    prevent  the  
spread  of  Spanish  Influenza,  all  Schools, Public  and  
Private,   Churches, Theatres,   Moving Picture   Halls,   
Pool   Rooms  and  other  places   of amusement,   and    
Lodge   meetings,   are   to    be closed  until further notice.

All public gatherings consisting of ten or more are 
prohibited.

      D.  W . SUTHERLAND,
                                                           Mayor.

Kelowna, B.C.,
19th October, 1918.

വല�ിൽ നിന്പ്...
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സർ, �വൺട്േന്റുഭാ�ത്തുനിന്നും അവേ 
രിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്തേയട്ത് ഞാൻ 
സനുംപൂർണ്ണോയി പിന്ാങ്ങുകയാണ്.  സർ, 
നമ്മുട്ട  േഡൗലികാവകാശങ്ങൾ പ്േിപാദിക്കുനേ 
വ്യവസ്ഥകട്ള ചവിടെി ട്േേിക്കുനേേിനുനും ഇല്ലായ്േ 
ട്ചയ്ാനുനും തവണ്ിയല്ല ഈ പ്തേയട്ത് ഞങ്ങൾ 
അനുകൂലിക്കുനേേ്.  അതുതപാട്ലേട്നേ ഇൻ്്യൻ 
പാർലട്േറെിൽ അവേരിപ്പിച്ചിരിക്കുനേ 24-ാേട്ത് 
തഭദ�േിബില്ലിൽ ഇതുവട്രയില്ലാേിരുനേ എട്ന്ങ്കിലുനും 
നൂേനോയ വിപ്വാശയനും ഉൾട്്ാള്ളുന് 
എന്ള്ളേിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിലല്ല ഈ പ്തേയട്ത് 
പിന്ാങ്ങുനേേ്.  ഇൻ്്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ 
വനേ കാലനും മുേൽ ഇന്്യൻ പാർലട്േറെിൽ 
നിക്ഷിപ്തോയിരുനേതുനും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
വിവിധ ഭരണഘടനാ തഭദ�േികളിൽക്കൂടി  ഈ 
അവകാശനും, വിനിതയാ�ിച്ചുവനേ ഒരു അവകാശനും 
1967 ട്ഫബ്രുവരി ോസനും 27-ാനും േീയേി സുപ്ീനും 
തകാടേി വിധിച്ച ത�ാലക് നാഥ് തകസിൽ 
േി്വാറുനും നഷ്ട്പ്പടെതുട്കാണ്് ഈ നഷ്ട്പ്പടെ 
അവകാശങ്ങൾ വീട്ണ്ടു്ാൻ തവണ്ിയുള്ള ഒരു 
നിയേനിർമ്മാണത്ിന് അധികാരനും നൽകുക 
എനേ ചരിത്രപരോയ കടേ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ 
തവണ്ിയാണ് ഞാനുനും എട്റെ പാർടെിയുനും ഇേിന് 
പരിപൂർണ്ണോയി പിന്തുണ നൽകുനേേ്.  
ഇവികട പല കമ്ർമാരും പറഞ്ഞതുശപാകല 
ഭരണഘടന മാ്ങ്ങൾക്ക് അതരീതമായ ഒന്നല്; 
ഭരണഘടനയ്ക് മാ്ങ്ങൾ ആവേ്യമാണ്.  നമ്മുകട 
മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് 
രാജ്യകത് ജനങ്ങളുകട അഭിനിശവേങ്ങളും 
അഭിലാഷങ്ങളും ആവേ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് 
ഭരണഘടനയ്ക് മാ്ങ്ങൾ ഉണ്ാശെണ്താണ്.  
അങ്ങകന മാ്ങ്ങളുണ്ാകുന്നതികന ആർക്കും 
എതിർക്കുവാൻ െഴിയുെയില്.  അേനുസരിച്ച്, 
ഇനേട്ത് വ്യവസ്ഥിേിയിൽ തകന്ദ-സനുംസ്ഥാന 
ബന്ധങ്ങട്ള സനുംബന്ധിച്ച് അവകാശങ്ങട്ള 
സനുംബന്ധിച്ച് എല്ലാനും ആവശ്യോയ ോറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുത്ണനും.  
അേിന് ഇൻ്്യൻ പാർലട്േറെിന് അവകാശനും 
ഭരണഘടന 368-ാനും വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തോയിട്ടുണ്്.  
അങ്ങട്നയുള്ള ഒരവകാശനും പാർലട്േറെിൽ 
നിക്ഷിപ്തോയിടെിട്ല്ലന്ള്ള ത�ാലക് നാഥ് തകസിട്ല 
ജ്്ജ് ട്േറെിട്റെ വ്യാഖ്യാനതത്ാട് തയാജിക്കുവാൻ 
നിർവ്വാഹേില്ല.  അേനും�ീകരിക്കുവാനുനും നിർവ്വാഹേില്ല.  
ഇേിട്ന സനുംബന്ധിച്ചിടതത്ാളനും സുപ്ീനും തകാടേി്് 
ചില ട്േറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുട്ണ്ന് സൂക്ഷോയി 
പരിതശാധിക്കുതമ്പാൾ കാണാവനേോണ്.  
ആർടെി്ിൾ 13 ൽ ഈ േഡൗലികാവകാശങ്ങൾ്് 
വിരുദ്ധോയി ഏേ് നിയേങ്ങൾ പാർലട്േറെ് 
നിർമ്മിച്ചാലുനും അതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധോട്ണനേ് 
പ്സ്താവിച്ചിരിക്കുനേതുട്കാണ്് ഭരണഘടനയിട്ല 
368-ാനും വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ 
തഭദ�േി, നിയേോയിരുനോൽത്ട്നേയുനും അേ് 
േഡൗലികാവകാശങ്ങട്ള പരിേിേട്പ്പടുത്തുനേതുട്കാണ്് 
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധോട്ണന്നും നിലനിൽക്കുനേ 
േട്ല്ലന്നും അതുട്കാണ്് പാർലട്േറെിന് അട്േറെിനും�് 
അധികാരനും ഇട്ല്ലന്ോയിരുന് സുപ്ീനുംതകാടേിയുട്ട 
വിധി.  ഈ വ്യാഖ്യാനത്ിലാണ് ട്േറ്റുവനേേ്.  
പാർലട്േറെിട്ന സനുംബന്ധിച്ചിടതത്ാളനും 
രണ്ടുേരത്ിലുള്ള സ്വഭാവവനും  രണ്ടുേരത്ിലുള്ള 
അധികാരങ്ങളുമുണ്്.  ഇൻ്്യൻ പാർലട്േറെ് ഒരു 
തസാവറിൻ അഥവാ പരോധികാര സഭയാണ് 
അതേയവസരത്ിൽ േട്നേ ഒരു തനാൺതസാവറിൻ 
അഥവാ ഒരു സാധാരണ സഭയാണ്.  ഒരു തസാവറിൻ 
സഭട്യനേ നിലയിൽ ഇന്്യൻ പാർട്േറെിന് 
ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അവകാശവനും 
ഒരു തനാൺതസാവറിൻ സഭട്യന്ള്ള നിലയിൽ 
സാധാരണ നിയേങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശവനും ഉണ്്.  രണ്ടുനും രണ്് അവകാശങ്ങളുനും 
രണ്് സ്വഭാവങ്ങളുോണ്. തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ് 
പതവ്വഴ് സ് ഉപതയാ�ിക്കുതമ്പാൾ 368 -ാനും 
വകുപ്പനുസരിച്ച് വിനിതയാ�ി്ാനും.  സാധാരണ 
നിലയിലുള്ള നിയേനിർമ്മാണ സഭട്യന്ള്ള 
നിലയിൽ നിയേങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുതമ്പാൾ 13-ാനും 
വകുപ്പനുസരിച്ച് നിർമ്മി്ാനും.  13-ാനും വകുപ്പനുസരിച്ച് 
നിയേങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുതമ്പാൾ േത്രതേ,  അോയേ് 

സാധാരണ നിയേങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുതമ്പാൾ 
ോത്രതേ, അേ് േഡൗലികാവകാശങ്ങൾ്് 
വിരുദ്ധോയിരുനോൽ, േഡൗലികാവകാശ വ്യവസ്ഥകട്ള 
പരിേിേട്പ്പടുത്ിയാൽ, ഭരണഘടനാവിരുദ്ധോയി 
പ്ഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ.  തനട്രേറിച്ച് 368-ാനും 
വകുപ്പിൽ പ്േിപാദിക്കുനേ ഭരണഘടനാതഭദ�േി 
നിയേങ്ങട്ള സനുംബന്ധിച്ചിടതത്ാളനും ആർടെി്ിൾ 13 
പ്സക്േല്ല.  368 ാനും വകുപ്പിട്ല ഭരണഘടനയിട്ല 
ആർടെി്ിൾ 13 നിയന്ത്രിക്കുനേേല്ല.  യാട്ോരു 
നിയന്ത്രണവേില്ല.  ഈ ട്പാസിഷൻ വ്യക്ോയി 
സുപ്ീനുംതകാടേി കാണുകയുണ്ായിട്ല്ലന്ള്ളോണ് 
തഖദകരോയ ഒരുകാര്യനും.  ോത്രവേല്ല പാർലട്േറെിൽ 
ഈ അവകാശനും നിക്ഷിപ്തോയിടെിട്ല്ലന്ള്ള 
സുപ്ീനുംതകാടേിയുട്ട വ്യാഖ്യാനവനും ശരിയല്ല 
സർ.  നമ്മുട്ട പാർലട്േറെ് തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ് 
അസനും്ിയുട്ട ഒരു പിൻതുടർച്ചാവകാശിയാണ്.  
തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ്  അസനും്ി ഭരണഘടനയ്ക് 

രൂപനും നൽകിയതശഷനും ഒരു ട്പ്ാവിഷണൽ 
പാർലട്േറൊയി പ്വർത്ിക്കുകയാണ്.  ഒരു 
ട്പ്ാവിഷണൽ പാർലട്േറെ് എനേ നിലയിൽ 
തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ്  അസനും്ിയിൽ ഉണ്ായിരുനേ 
ഭരണഘടനാനിർമ്മാണ അവകാശനും കുറച്ച് 
ഈ പാർലട്േറെിനുണ്്.  ഒരു ട്പ്ാവിഷണൽ 
പാർലട്േറൊയി പ്വർത്ിക്കുനേ കാലഘടെത്ിലാണ് 
ഭരണഘടനയുട്ട ഒനോേട്ത് തഭദ�േി 
നിയേനും പാസ്ാ്ിയിട്ടുള്ളേ്.  ട്പ്ാവിഷണൽ 
പാർലട്േറൊയി രൂപാന്രട്പ്പടെേിനുതശഷനും ഒരു 
ഭരണഘടനാതഭദ�േി്് രൂപനും നൽകിട്യങ്കിൽ 
പാർലട്േറെിന് തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ്  അസനും്ിയുട്ട 
എല്ലാ അധികാരങ്ങളുനും ഉട്ണ്നേ് ട്േളിയുന്.  
തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ്  അസനും്ിയിട്ല ഭരണഘടനാ 
നിർമ്മാോ്ളുട്ട ഉതദേശ്യനും േട്നേ പാർലട്േറെിന്  
ഈ അധികാരനും നൽകുക എന്ള്ളോയിരുന്ട്വനേ് 
വളട്ര വ്യക്ോണ്. 
 സർ,  തവട്റാരു ട്പാസിഷൻ ഞാൻ ഇവിട്ട 
പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.  സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട 
വിധി ശരിയാട്ണനേ് വിചാരിക്കുക.  സുപ്ീനും 
തകാടേിയുട്ട വിധി ശരിയായിരുനോലുനും, 
സുബ്റാവവിട്റെ വിധി ശരിയായിരുനോലുനും നമ്മുട്ട 
ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പാർലട്േറെിന് അേറെിനും�് 
പതവ്വഴ് സ് നിലവിലിരിക്കുനേതുട്കാണ്്, പാർലട്േറെിൽ 
ഈ അധികാരനും നിക്ഷിപ്തോയിരിക്കുനേതുട്കാണ്്, 
ോറിവരുനേ പാർലട്േറെിന് ഇത്രനും നിയേ 
നിർമ്മാണനും ട്കാണ്ടുവരുനേേിന് യാട്ോരു 
പ്യാസവേില്ല.  സർ, പാർലട്േറെിട്റെ അധികാ 
രട്ത് പരിേിേട്പ്പടുത്ാൻ തലാകത്ിലുള്ള 
ഒരു ശക്ിക്കുനും സാധ്യേല്ല.  പാർലട്േറെിന് 
അേിനുമുമ്പുണ്ായിരുനേ നിയേത്ിനനുസരിച്ച് 
പാർലട്േറെിട്റെ അധികാരനും പരിേിേട്പ്പടുത്തുന്ട്ണ്
ങ്കിൽത്ട്നേയുനും പിനേീടു വരുനേ പാർലട്േന്റുകൾ്് 
അേിട്ന റദ്ദുട്ചയ്തുട്കാണ്് ഒരു പുേിയ 
നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുട്കാണ്് പുേിയ അവകാശനും 

സ്ഥാപിക്കുനേേിൽ യാട്ോരു ട്േറ്റുേിട്ല്ലനേ് 
വളട്രയധികനും വിദഗ്ദൻോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്്.   
  ഭരണഘടനാ വിദഗ്ദൻോരായ ് ാക് ത്റോണുനും 
്യസിയുനും മുൻകാലനിയേങ്ങൾമൂലനും എട്ന്ല്ലാനും 
പരിേിേികൾ ഉണ്ായിരുനോലുനും പിൽ്ാലത്തുവരുനേ 
പാർലട്േറെിന് ആ പരിേിേികൾ േടെിനീ്ിട്്ാണ്് 
അവരുട്ട അവകാശങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കുനേേിൽ 
യാട്ോരു ട്േറ്റുേിട്ല്ലനേ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  അതപ്പാൾ 
ഞാൻ പറയുനേേ്, സുപ്ീനും തകാടേിയുട്ട വിധി 
ശരിയാട്ണങ്കിലുനും പാർലട്േറെിന് ഈ നിയേനും 
ട്കാണ്ടുവരുനേേിൽ യാട്ോരുട്േറ്റുേില്ലാട്യനോണ്.  
അേിനുതവണ്ി ഒരു തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ്  അസനും്ി 
വിളിച്ചുകൂതടെണ് ആവശ്യേില്ല.  തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ് 
അസനും്ി വിളിച്ചുകൂടെണട്േനേ് നമ്മുട്ട 
ഭരണഘടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനും പറയുന്േില്ല.  അതേ 
സേയനും അതേരി്ൻ ഭരണഘടനയുട്ട 5-ാേട്ത് 
വകുപ്പിൽ ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  ഇതുതപാട്ലയുള്ള 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ National Constitution Convention 
വിളിച്ചുകൂടെി അവിട്ടവച്ചു ഭരണഘടനാതഭദ�േി 
ട്ചയ്ണട്േനേ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  National Constitution 
Convention വിളിച്ചുകൂടെണട്േനേ് പറഞ്ഞിട്ടുട്ണ്ങ്കിലുനും 
1787-ൽ ഫിലാ്ൽഫിയായിൽ വിളിച്ചുകൂടെിയ 
കൺട്വൻഷനുതശഷനും നാളിതുവട്ര അവിട്ട 
കൺട്വൻഷൻ വിളിച്ചുകൂടെിയിടെില്ല.  ഇതുവട്ര 24 
തഭദ�േികൾ പാസ്ാ്ിയിട്ടുണ്്.  അതുട്കാണ്് 
േീർച്ചയായുനും ഇവിട്ടയുനും ഒരു തകാൺ്റേിറ്റയുവറെ് 
അസനും്ി വിളിച്ചുകൂതടെണ് കാര്യേില്ല.
 സർ, ഈ നിലപാടിലാണ് ഈ പ്തേയട്ത് 
ഞങ്ങൾ സ്വാ�േനും ട്ചയ്യുനേേ്.  പതക്ഷ ഇതോട്ടാപ്പനും 
ഒരു കാര്യനും കൂടി പറയാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്.  
ഈ അധികാരനും ഇന്്യൻ പാർട്േറെിന് 
നൽകുനേതുട്കാണ്് ഈ അധികാരങ്ങൾ 
ഉപതയാ�ിച്ചുട്കാണ്് പഡൗരസ്വാേന്ത്ര്യനും, 
പത്രസ്വാേന്ത്ര്യനും മുേലായ വ്യക്ിസ്വാേന്ത്ര്യങ്ങട്ള 
ചവിടെിട്േേിക്കുനേേിന്, നിഹനിക്കുനേേിന് ഉള്ള ഒരു 
പ്വണേ വളർന്വനോൽ അേിട്ന േടയാൻ 
ഇന്്യൻ ജനേ േീർച്ചയായുനും മുതനോട്ടുവരുട്േന്നും 
അേിട്ന േടയുട്േന്നും എനി്് വിശ്വാസമുണ്്.  സർ, 
368-ാനും വകുപ്പനുസരിച്ച് പാർലട്േറെിന് ഇതപ്പാൾ 
കിടെിയിരിക്കുനേ അധികാരനും ദുർവിനിതയാ�നും 
ട്ചയ്തുട്കാണ്് വ്യക്ിസ്വാേന്ത്ര ്യട്ത് 
ചവിടെിട്േേിച്ചാൽ  അതേരി്ൻ ഭരണഘടനയ്ക് 
രൂപനും ട്കാടുത് ഏബ്രഹാനുംലിങ്കൺ സിവിൽവാറിട്റെ 
അവസരത്ിൽ േഡൗലികാവകാശനും റദ്ദുട്ചയ്തുട്കാണ്് 
ഇങ്ങട്ന പറഞ്ഞു.  'There is a higher law than 
the Constitution' ഭരണഘടനയ്ക് ഉപരിയായ 
ഒരു ശക്ിയുണ്്.  ആ ശക്ി ഇങ്ങട്നയുള്ള 
നീ്ങ്ങട്ള ട്ചറുത്തു തോൽപ്പിക്കുട്േനേ് പറയാൻ  
ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു വാചകനും കൂടി 
പറഞ്ഞുട്കാണ്് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുട്കാള്ളാനും. 
 'I disagree with what you say, but I shall 
defend till death your right to say so'  എനേ ഫ്ഞ്ചു 
പഴട്ോഴിതപാട്ല ഇേ് ദുരുപതയാ�നും ട്ചയ്ാൻ തകന്ദ 
�വൺട്േറെ്  േയ്ാറാകരുട്േനേ് പറഞ്ഞുട്കാണ്് 
368 -ാനും വകുപ്പിൽ േഡൗലികാവകാശട്ത് സനുംബന്ധിച്ച 
റൂളിനും�ിട്ന സനുംബന്ധിച്ച തഭദ�േിയായാലുനും അേിന് 
ഭൂരിപക്ഷനും നിയേസഭകളുട്ട റാറ്റിഫിത്ഷൻ 
തവണട്േനേ് ഒരു ക്ാസ്സുകൂടി 368-ാനും വകുപ്പിൽ 
ഉൾട്പ്പടുത്ണട്േനേ് നിർതദേശിച്ചുട്കാണ്ടുനും 
അവസാനിപ്പിക്കുന്. 
(1965   ൽ പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലം രൂപരീെരിച്ചതു 
മുതൽ  പതിമൂന്ന്  കതരകഞ്ഞടുപ്പുെളിലായി 
തുടർച്ചയായ അൻപത്ിരണ്ടു വർഷം  ആ 
മണ്ഡലകത് പ്രതിനിധരീെരിച്ചത് കെ.എം.
മാണിയായിരുന്നു.  ഇന്്യൻ രാഷ്ടരീയ ചരിത്ത്ിൽ 
ഒരപൂർവ്വ കറശക്കാർഡാണിത്.  ധനൊര്യ 
വകുപ്പുമന്തി എന്ന നിലയിൽ സംസ്ാനത്് ഏ്വും 
അധിെം ബജ്് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഖ്യാതിയും 
കെ.എം.മാണിക്കാണ്.  മിെച്ച സാമാജിെനായിരുന്ന 
കെ.എം.മാണി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അഗാധ 
അറിവുള്ള നിയമജ്നും ഭരണതന്തജ്നും 
ആയിരുന്നു.  2019 ഏപ്രിൽ 9 ന് അന്രിച്ചു.)

സഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ...

ഇരുപത്ചോം ഭരണഘടനാ ശഭദഗതി ബിൽ അംഗരീെരിക്കുന്നതിന് അവതരിപ്പിച്ച സ്റാ്യുട്റി 
പ്രശമയകത് പരാമർേിച്ച് 1971 ഓഗസ്റ് 26 നു കെ.എം.മാണി നടത്ിയ പ്രസംഗം

സുപ്രീം കകകാടതരി വരിധരിയം                               
പകാർലഹമന്റരിഹന്റ പരമകാധരികകാരവം
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ഒരു പാർലട്േറെ് അനും�നും ഒരു സനുംസ്ഥാന നിയേ 
സഭാനും�ട്ത്തയാ, ഒരു സനുംസ്ഥാന നിയേസഭാനും�നും 

പാർലട്േറെ് അനും�ട്ത്തയാ േട്റ്റാരു നിയേസഭാനും�ട്ത്തയാ 
ബാധിക്കുനേ േരത്ിൽ പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നനും 
ഉനേയിക്കുകയാട്ണങ്കിൽ അേ് കകകാര്യനും ട്ചതയ്ണ്േ് 
എപ്കാരോണ് എനേേ് വളട്ര മുമ്പ് േട്നേ ചർച്ചയ്ക് 
വിതധയോയിട്ടുണ്്.  1955 നവനുംബർ 2 ന് ഷിതല്ലാനും�ിൽ തചർനേ 
സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുട്ട സതമ്മളനനും ഈ വിഷയനും പഠിക്കുനേേിനായി 
ഒരു കമ്മിറ്റിട്യ നിതയാ�ിച്ചു.  തബാനുംട്ബ നിയേസഭാ സ്ീ്ർ 
്ി.ട്ക. കുൺത് േലവനായ കമ്മിറ്റിയിൽ പശ്ചിേബനും�ാൾ 
സ്ീ്ർ എസ്.ട്ക. മുഖർജി, ഉത്ർപ്തദശ് സ്ീ്ർ എ.ജി. 
തഖർ, കഹദരാബാദ് സ്ീ്ർ ട്ക.എസ്. കവദ്യ എനേിവർ 
അനും�ങ്ങളായിരുന്.  കമ്മിറ്റിട്യ സഹായിക്കുനേേിന് 
നിയേസഭാ ട്സക്ടെറിോരുട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിട്യ നിതയാ�ിച്ചിരുന്.  
1956 ജനുവരി 24 നുനും 25 നുനും ട്സക്ടെറിോരുട്ട കമ്മിറ്റി 
ന്യൂ്ൽഹിയിൽ തയാ�നും തചർന്.  കമ്മിറ്റിയുട്ട റിതപ്പാർടെ് 
ട്ഫബ്രുവരി 3 ന് കുൺത് കമ്മിറ്റി്് സേർപ്പിച്ചു.  കുൺത് 
കമ്മിറ്റി ട്ഫബ്രുവരി 7 നുനും 8 നുനും ന്യൂ്ൽഹിയിൽ  തയാ�നും 
തചർന്.  എല്ലാ അനും�ങ്ങളുനും തയാ�ത്ിൽ സനുംബന്ധിച്ചിരുന്.  

 ഭാരേത്ിട്റെ ഭരണഘടനയിൽ പാർലട്േറെിട്റെ 
സഭകളുട്ടയുനും സഭാനും�ങ്ങളുട്ടയുനും സേിേികളുട്ടയുനും 
അധികാരങ്ങളുനും വിതശഷാവകാശങ്ങളുനും പ്േിപാദിക്കുനേ 
അനുതച്ഛദനും 105, സനുംസ്ഥാന നിയേസഭകളുട്ടയുനും അവയിട്ല 
അനും�ങ്ങളുട്ടയുനും സേിേികളുട്ടയുനും അധികാരങ്ങളുനും 
വിതശഷാവകാശങ്ങളുനും പ്േിപാദിക്കുനേ അനുതച്ഛദനും 194 
എനേിവയുട്ട ട്വളിച്ചത്ിൽ ബ്രിടെീഷ് പാർലട്േറെിട്ല പ്ിവിതലജ് 
നിയേങ്ങൾ ഇന്്യയ്ക് എത്രതത്ാളനും പ്ാതയാ�ികോണ് 
എനേ് കമ്മിറ്റി പരിതശാധിച്ചു.  ഒരു സഭയിട്ല അനും�നും േട്റ്റാരു 
സഭയിട്ല ഒരനും�ത്ിട്നേിട്ര പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നനും ഉനേയിച്ചാൽ 
ആതരാപണനും ഉനേയിച്ച സഭയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷൻ, ആതരാപണ 
വിതധയനായ അനും�നും ഉൾട്പ്പടുനേ സഭയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷന് 
പ്ശ് ന നിവാരണത്ിനായി കകോറ്റനും ട്ചയ്ണട്േന്നും 
സഭാദ്ധ്യക്ഷൻ ആ സഭയിൽ നടനേ ഒരു പ്ിവിതലജ് 
പ്ശ് നോയി കണ്ാ്ി അേിതന്മൽ േീരുോനട്േടുക്കുകയുനും 
ട്ചയ്ണട്േനോയിരുന് കമ്മിറ്റിയുട്ട പ്ധാന ശിപാർശ.  
ഒരു പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നനും സനുംബന്ധിച്ച നടപടിക്േങ്ങൾ 
നിശ്ചയിക്കുതമ്പാൾ സഭയുട്ട നടപടിയുനും കാര്യനിർവ്വഹണവനും 
സനുംബന്ധിച്ച ചടെങ്ങട്ള ആശ്രയിക്കുനേേിനു പകരനും 
പ്തേയങ്ങളിലൂട്ട സഭ  േീരുോനട്േടുക്കുനേോയിരിക്കുനും 
ഉചിേട്േന്നും കമ്മിറ്റി നിർതദേശിച്ചിരുന്.  സഭയുട്ട പ്തേയങ്ങട്ള 
സഭയുട്ട നിർതദേശങ്ങളായി കണ്ാ്ണട്േന്നും ഇവ 

സഭാനും�ങ്ങട്ളയുനും സഭാസേിേികട്ളയുനും കണ്ണി തചർക്കുനേവയുനും 
ആയിരി്ണട്േന്നും കമ്മിറ്റി ആവശ്യട്പ്പട്ടു.  ഇരുസഭകളുളള ഒരു 
സനുംസ്ഥാനത്ിനുനും ഈ നടപടിക്േനും ബാധകോയിരിക്കുട്േന്നും 
ഇരുസഭകളിലുനും പ്തേയനും പാസാ്ണട്േന്നും കമ്മിറ്റി 
അഭിപ്ായട്പ്പടെിരുന്.   ഒരു പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നനും ഉനേയിക്കുതമ്പാൾ 
കൃേ്യവനും പൂർണ്ണവോയ ോർഗ്ഗനിർതദേശനും ലഭിക്കുനേേിന് 
ഉേകുനേ രീേിയിൽ പാർലട്േറെറി പ്ിവിതലജോയി 
ബന്ധട്പ്പടെ തരഖകളുട്ടയുനും ഗ്രന്ങ്ങളുട്ടയുനും സേഗ്രതശഖരനും 
അേേ് സനുംസ്ഥാന നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ 
ഉണ്ായിരി്ണട്േന്നും ഇേ് സജ്ജീകരി്ാൻ പാർലട്േറെ് 
സനുംസ്ഥാന നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റുകൾ്് ആവശ്യോയ 
വിവരങ്ങൾ കകോറി സഹായി്ണട്േന്നും കുൺത് 
കമ്മിറ്റിയുട്ട നിർതദേശങ്ങളിലുണ്ായിരുന്.  ഈ റിതപ്പാർടെിട്ന 
അടിസ്ഥാനട്പ്പടുത്ി തലാക് സഭ ഒരു പ്തേയനും പാസാ്ി.  1958 
ോർച്ച് 29 ന്് തകരള നിയേസഭയുനും ഇതു സനുംബന്ധിച്ച പ്തേയനും 
പാസാ്ി.  മുഖ്യേന്ത്രി ഇ.എനും. ശങ്കരൻ നമ്പൂേിരിപ്പാടാണ് 
പ്തേയനും അവേരിപ്പിച്ചേ്.

  തലാക് സഭയിട്ല ഒരു അനും�ട്ത് സഭാ അവതഹളന - 
അവകാശലനുംഘന പ്ശ് നവോയി ബന്ധട്പ്പടെ് ഒരു സനുംസ്ഥാന 
നിയേസഭ ഹാജരാകാൻ  ആവശ്യട്പ്പടെിരിക്കുന് എനേ 
കാരണത്ാൽ അവകാശലനുംഘനപ്ശ് നനും ഉനേയി്ാൻ 
1982 ഒക് തടാബർ 4 ന് ഒരു അനും�നും സഭയുട്ട അനുേേി 
തേടിയിരുന്.   തകന്ദേന്ത്രി കൂടിയായ അനും�ത്ിട്നേിട്ര  
ഒരു സനുംസ്ഥാന നിയേസഭ സഭാ അവതഹളനപ്ശ് നനും 
ഉനേയിച്ചിട്ടുളളേിട്നേിതര ഒരു പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നനും ഉനേയി്ാൻ 
സഭയുട്ട അനുേേി തേടിയിട്ടുളളോയി സ്ീ്ർ 1984 ആ�്റേ് 
22 ന് സഭട്യ അറിയിച്ചു.  ബന്ധട്പ്പടെ അനും�ത്ിൽ നിതനോ 
നിയേസഭയിൽ നിതനോ സ്ീ്ർ്് യാട്ോരറിയിപ്പുനും 
ലഭിച്ചിരുനേില്ല.  േട്റ്റാരു സഭയിട്ല അനും�ത്ിട്നേിട്ര  
ഉനേയി്ട്പ്പടുനേ പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നത്ിൽ പ്ഥേദൃഷ്്യാ 
അതന്വഷണനും നടത്ിയതശഷനും ആവശ്യമുളളപക്ഷനും ആതരാപണ 
വിതധയനായ അനും�നും ഉൾട്പ്പടുനേ സഭയിട്ല അദ്ധ്യക്ഷന് 
പ്ശ് ന പരിഹാരത്ിനായി അയച്ചുട്കാടുക്കുക എനേേ് 
അനും�ീകരി്ട്പ്പടെ കീഴ് വഴ്ോട്ണനേ് തലാക് സഭാ 
സ്ീ്ർ അനേ് സഭയിൽ അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.  ഇത്രതയട്റ 
സനുംതവദനക്ഷേേയുളളതുനും പ്ാധാന്യമുളളതുോയ വിഷയങ്ങളുട്ട 
പ്തേ്യകേ തബാധ്യട്പ്പടെ് ബന്ധട്പ്പടെവർ അേീവ ശ്രദ്ധ 
പുലർത്ണട്േന്നും സ്ീ്ർ അറിയിച്ചു.

  സഭയുതടയുനും സഭാസേിേികളുതടയുനും സാോജികരുതടയുനും 
വിതശഷാവകാശങ്ങളുനും അധികാരങ്ങളുനും ബാധ്യേയി 

ല്ലായ്േയുോണ് പ്ിവിതലജ് എനേ പദനും അർത്ോക്കുനേേ്.  
പ്ിവിതലജകട്ള ഭരണഘടനയിലുനും നിയേസഭയുട്ട 
നടപടിക്േവനും കാര്യനിർവ്വഹണവനും സനുംബന്ധിച്ച 
ചടെങ്ങളിലുനും േറ്റു നിയേങ്ങളിലുനും നിർവ്വചിച്ചിട്ടുണ്്.  ഇത്രനും 
അധികാരാവകാശങ്ങട്ള ഏട്േങ്കിലുനും വ്യക്ികതളാ 
അധികാരികതളാ സഭാനും�ങ്ങൾ േട്നേതയാ ോനി്ാട്േ   
വരുതമ്പാൾ അവകാശലനുംഘനോയി കണ്ാക്കുവാനുനും 
അർഹോയ ശിക്ഷ നൽകുവാനുനും സഭയ്ക് അധികാരമുണ്്

േീരതദശ കഹതവയുട്ട 
അ ക ല ൻ ട് േ റെ് 

ന ി ശ്ച യ ി ക്കു ത മ്പ ാ ൾ  
പ്തദശട്ത് തറാ്്�ോ�േ 
സനുംവിധാനങ്ങൾ, അപകട 
സാധ്യോ തേഖലകൾ, 
നിർദേിഷ് കഹതവയിതല്് 
വന് തചരുനേ ലിങ്ക് തറാഡുകൾ 
എനേിവട്യക്കുറിച്ച് ശാസ്തീയ 
പഠനനും നടത്ണട്േന്നും, 
ജനസാന്ദേ കൂടുേലുള്ള 
പ്തദശങ്ങളിൽ എലിതവറ്റ്് 
കഹതവ നിർമ്മിക്കുനേേിട്റെ 
സ ാ ധ ്യേ ക ട് ള ക്കു റ ി ച്ച് 
പരിതശാധി്ണട്േന്നും 

നിയേസഭാ എ്റേിതേറ്റ് സ് 
കമ്മിറ്റിയുട്ട ശിപാർശ.

 സനുംസ്ഥാനത്ിട്റെ �ോ�േതേഖലയുട്ട സേഗ്ര 
വികസനത്ിനുനും, േീരസമ്പദ്ഘടനയ്കനും ഏട്റ ഗുണക 
രോയ ോറ്റനും വിഭാവനനും ട്ചയ്യുനേ പദ്ധേിയായ 
േീരതദശ കഹതവ നടപ്പാക്കുനേേിട്റെ ഭാ�ോയുള്ള 
സുപ്ധാന ശിപാർശകളടങ്ങിയ റിതപ്പാർടെ് എസ്. ശർമ്മ 
അദ്ധ്യക്ഷനായ എ്റേിതേറ്റ് സ് കമ്മിറ്റി സഭയിൽ സേർപ്പിച്ചു. 
തദശീയ പാേകളിലുള്ള അനിയന്ത്രിേോയ േിര്്, 
വാഹനട്പ്പരുപ്പനും, ശബ്ദേലിനീകരണനും, വായുേലിനീകരണനും 
തുടങ്ങിയവ വൻതോേിൽ കുറയ്കക, തുറമുഖങ്ങട്ളയുനും 
േത്്യബന്ധന തേഖലകട്ളയുനും േമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക, 

വിതനാദസഞ്ാര തേഖലയിട്ല വികസനത്ിലൂട്ട 
നിരവധി ട്ോഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി 
പ്തയാജനങ്ങളാണ് പദ്ധേി പൂർത്ീകരണത്ിലൂട്ട 
ലക്ഷ്യേിടുനേട്േനേ്  റിതപ്പാർടെിൽ പരാേർശിക്കുന്.

 േീരതദശതറാ്് നിർമ്മാണത്ിനായി ഭൂേി 
ഏട്റ്റടുക്കുക എനേേ് ഒരു പ്ധാന ട്വല്ലുവിളിയായേിനാൽ 
ട്പാതുവായ ോനദണ്ഡത്ിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
സ്ഥലനും ഏട്റ്റടു്ാനുള്ള നിർതദേശങ്ങൾ എല്ലാ 
കളക്ടർോർക്കുനും നൽകണട്േനേ് സേിേി നിർതദേശിച്ചു. സ്ഥലനും 
ഏട്റ്റടുക്കുതമ്പാൾ പരമ്പരാ�േ േത്്യട്ത്ാഴിലാളികളുട്ടയുനും 
അവരുട്ട വരുനുംേലമുറയുട്ടയുനും ജീവതനാപാ ധി്് ോറ്റനും 
വരുനേ സാഹചര്യനും കൂടി കണ്ിട്ലടുത്് ഒറ്റത്വണ 
േീർപ്പാ്ലിലൂട്ട നഷ്പരിഹാരത്തുക നിശ്ചയിക്കുക, ഭൂേി 
ഏട്റ്റടു്ൽ സനുംബ ന്ധിച്ച് ട്പാതുജനങ്ങൾക്കുണ്ാകുനേ 
ആശങ്കകൾ അകറ്റാനായി അദാലത്തുകൾ സനുംഘടിപ്പിക്കുക, 
പുനരധിവാസനും സനുംബന്ധിച്ചുനും സാമൂഹികാഘാേനും 
സനുംബന്ധിച്ചുനും പഠനനും നടത്തുക തുടങ്ങിയവയുനും സേിേിയുട്ട 
ശിപാർശകളിൽട്പ്പടുന്.

 േീരപ്തദശത്തുള്ള നിർമ്മാണപ്വർത്നനും ആവാസ 
വ്യവസ്ഥട്യ ബാധിക്കുട്േനേേിനാൽ ഇതു സനുംബന്ധിച്ച് 
പാരിസ്ഥിേികാഘാേ പഠനനും നടത്ണട്േന്നും, 
കണ്ൽ ാ്ടുകൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, േത്്യപ്ജനന തകന്ദങ്ങൾ 
എനേിവ ഉൾട്പ്പടുനേ ഭാ�ങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്വർത്നനും 
നടത്തുതമ്പാൾ േീരതദശ പരിപാലന തേഖല സനുംബന്ധിച്ച 
അനുേേിപത്രനും ഉറപ്പുവരുത്ണട്േന്നും സേിേി ശിപാർശ 
ട്ചയ്തു. േീരതദശ കഹതവയുട്ട ദീർഘകാല സുരക്ഷ 

ഉറപ്പുവരുത്തുനേേിനായി കടലാക്േണനും തനരിടുനേ 
ഭാ�ങ്ങളിൽ കടൽഭിത്ികൾ നിർമ്മിച്ച് തറാ്ിട്ന 
സനുംരക്ഷിക്കുനേേിനുള്ള പുലിമുടെ് നിർമ്മാണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
്ി.പി.ആർ. േയ്ാറാക്കുതമ്പാൾ േട്നേ ഉൾട്പ്പടുത്ണട്േനേ് 
സേിേി ശിപാർശ ട്ചയ്തു.

 േീരതദശ കഹതവയുട്ട നിർമ്മാണ പ്വൃത്ിയുട്ട 
നടത്ിപ്പിനായി സ് ട്പഷ്യൽ പർപ്പസ് ട്വഹി്ിൾ  
ആയി തകരള തറാ്് ഫണ്് തബാർ്ിട്നയാണ് 
ചുേേലട്പ്പടുത്ിയിരിക്കുനേേ്. േീരതദശ കഹട്വയുട്ട 
അകലൻട്േറെ് സനുംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ 
േീരുോനട്േടുക്കുതമ്പാൾ ബന്ധട്പ്പടെ എനും.എൽ.എ 
ഉൾട്പ്പട്ടയുള്ള ജനപ്േിനിധികളുട്ട അഭിപ്ായനും കൂടി 
തേടണട്േന്നും സേിേി അഭിപ്ായട്പ്പട്ടു.

 രാത്രികാലങ്ങളിട്ല വാഹനാപകടങ്ങൾ േടയുനേേിനായി 
വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, തറാ്ിട്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുനും 
സ്ഥലലഭ്യേ അനുസരിച്ച് േരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക, 
ദീർഘദൂര യാത്ര്ാർ്ായി ടൂറിസനും വകുപ്പിട്റെ 
‘വഴിതയാരനും’ പദ്ധേിയുോയി ബന്ധട്പ്പടുത്ി ശുചിമുറികൾ, 
വിശ്രേതകന്ദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സഡൗകര്യങ്ങൾ 
ഏർട്പ്പടുത്തുക എനേിവയുനും റിതപ്പാർടെ് ശിപാർശ ട്ചയ്യുന്. 
േീരതദശ കഹതവയുോയി ബന്ധട്പ്പടെ് പ്വർത്ിക്കുനേ 
ട്പാതുേരാേത്്, റവന്യൂ, േതദേശസ്വയനുംഭരണനും, തുറമുഖനും 
തുടങ്ങിയ വകപ്പുകളിട്ല ഉതദ്യാ�സ്ഥരുോയി നടത്ിയ 
ട്േളിട്വടുപ്പുകളുട്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ േയ്ാറാ്ിയ 
സേിേി (2019-21) യുട്ട ഇരുപത്ിമൂനോേേ് റിതപ്പാർടെ് 
2020 ട്ഫബ്രുവരി 11-നാണ് സഭയിൽ സേർപ്പിച്ചേ്.

Hcp k`bnse AwK¯ns\Xnsc asämcp                               
k`bnÂ DbÀ¶ {]nhntePv {]iv\w

k¼ZvLS\bnÂ h³amä¯n\v XoctZi sslth                    
]²Xn hgnsbmcp¡pw þ \nbak`m kanXn

സഭാ സമിെി ശിപാർശകൾ

`'േതറ്റട്േങ്കിലുനും ഒരു സഭയിട്ല ഒരു അനും�തോ ഒരു 
ഓഫീസതറാ ഒരു ജീവന്ാരതനാ ഉൾട്പ്പടുനേ 
ഒരു സഭാ അവതഹളന / അവകാശലനുംഘന 
പ്ശ് നനും ഈ സഭയിൽ ഉനേയി്ട്പ്പടൊൽ പ്ശ് നനും 
ഉനേയിച്ച അനും�ത്ിൽ നിനേ് ട്േളിവകൾ തശഖരിച്ച് 
പ്ശ് നത്ിനാധാരോയ തരഖകൾ ഉട്ണ്ങ്കിൽ 
അവയുനും പരിതശാധിച്ച തശഷനും അവകാശലനുംഘനതോ 
സഭാ അവതഹളനതോ നടനേിടെിട്ല്ലതനോ പ്ശ് നത്ിൽ 
കഴമ്പിട്ല്ലതനോ തബാധ്യട്പ്പടൊൽ സഭാദ്ധ്യക്ഷന് 
അനുേേി നിതഷധി്ാട്േന്നും അല്ലാത്പക്ഷനും 
ആതരാപണവിതധയനായ ആൾ ഉൾട്പ്പടുനേ 
സഭയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷന് പ്ശ് നനും നിവാരണനും 
ട്ചയ്യുനേേിനായി അയച്ചുട്കാടു്ാട്േന്നും ഈ 
സഭ േീരുോനിക്കുന്.

േതറ്റട്േങ്കിലുനും ഒരു സഭയിൽ ഉനേയി്ട്പ്പടെ 
സഭാ അവതഹളന പ്ശ് നത്ിൽ ഈ സഭയിട്ല 
ഒരു അനും�തോ, ഓഫീസതറാ, ജീവന്ാരതനാ 
ഉൾട്പ്പടെിട്ടുട്ണ്ങ്കിൽ പ്ശ് ന നിവാരണത്ിനായി 
സഭാദ്ധ്യക്ഷൻ ഈ സഭയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷന് 
അയച്ചുേരുനേ പക്ഷനും അേ് ഈ സഭയിൽ നടനേ 
പ്ിവിതലജ് പ്ശ് നോയി കണ്ാക്കുനേോട്ണന്നും 
അതന്വഷണനും നടത്ി ഉചിേോയ േീരുോനനും 
കകട്്ാണ്് പ്ശ് നനും ഉനേയി്ട്പ്പടെ സഭയുട്ട 
അദ്ധ്യക്ഷട്ന വിവരനും അറിയിക്കുനേോട്ണന്നും 
ഈ സഭ േീരുോനിക്കുന്.'

  ---- 1958 മാർച്ച് 29 ന് ശെരള നിയമസഭയിൽ 
മുഖ്യമന്തി ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  
അവതരിപ്പിച്ച പ്രശമയത്ികന് പൂർണ്ണരൂപം ---
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BZy \nbak`m tNmZy¯n\v 100 hbÊv
തകരള നിയേനിർമ്മാണ സഭയിൽ സാോജികർ്് 

തചാദ്യനും തചാദി്ാൻ അവസരനും ലഭിച്ചിടെ് ഏപ്ിൽ 
7 ന് നൂറു വർഷനും േികഞ്ഞു.  1920 ഏപ്ിൽ 7 ന് േിരുവിോനുംകൂർ 
ട്ലജിതലേറ്റീവ് കഡൗൺസിലായിരുന് ആദ്യ തചാദ്യനും 
പിറനേേ്. നിയേസഭകളുട്ട ചരിത്രത്ിൽ എന്നും മുൻതപ 
പറക്കുനേ പക്ഷിയായിരുന് േിരുവിോനുംകൂർ ട്ലജിതലേറ്റീവ് 
കഡൗൺസിൽ.  േിരുവിോനുംകൂർ സർവ്വീസിൽ 50 രൂപതയാ 
അേിൽ കൂടുേതലാ തവേനനും പറ്റുനേ വിതദശികട്ളക്കുറിച്ച് 
എനും. സുബ്രേഹ്ണ്യ പിളളയുതടോയിരുന് ആദ്യ തചാദ്യനും.  
ആട്ക പേിനഞ്് തചാദ്യങ്ങൾ്ായിരുന്  അവസരനും 
ലഭിച്ചേ്.   ചീഫ് ട്സക്ടെറിയുനും വകുപ്പ് ട്സക്ടെറിോരുനും  
തചാദ്യങ്ങൾ്് േറുപടി നൽകി.  േിരുവിോനുംകൂറിൽ 1918 
നുനും 1920 നുേിടയിൽ വസൂരി പിടിട്പടെ് േരിച്ചവരുട്ട എണ്ണനും 
സനുംബന്ധിച്ച് കയാലനും പരതേശ്വരൻപിളളയുട്ട തചാദ്യനും 
ആദ്യ തചാദ്യങ്ങളിട്ലാനോയിരുന്.  നൂറു വർഷങ്ങൾ 
്ിപ്പുറനും തകരളവനും തലാകവനും േട്റ്റാരു േഹാോരിട്്േിട്ര 
തപാരാടുതമ്പാൾ കയാലനും പരതേശ്വരൻപിളളയുട്ട തചാദ്യനും 
കൂടുേൽ പ്സക്ോകുന്.
ആദ്യ നിയമസഭാ ശചാദ്യം
1. 1. (i) Will the Government be pleased to place on 
the table a statement of foreigners i.e., persons 
other than born subjects of His Highness the Maha 
Raja who are at present in Travancore Government 
Service drawing a salary of Rs. (50) fifty or above, 
showing :-
 (a)  their names and qualifications;
  (b)  their nationality, whether Europeons, subjects 
of British India or of  Native States;
 (c)  the dates of their entertaintment in the 
Travancore Public Service;
 (d)  their pay and designation at the time of such 
entertaintment;
  (e)  their present official designation and pay 
including personal and other allowances; and
 (f)  the reasons, if any, for the preference shown 
than over the claims of His Highness born subjects?
 Ans: Information has been called for  and will be 
laid on the table when received.  
 (ii) Are there posts in Travancore Public Service 
that are reserved for foreigners only? If so, what 
are they?
 Ans: There are no Civil appointments in the 
State Services specially reserved   for foreigners, 
except those of Special Magistrates and the Special 
Appellate Judge to try and dispose of  cases relating 
to offences committed by Europen British Subjects. 
These Special Magistrates and the Special Appellate 
Judge have to be under the existing law themselves 
European British Subjects.
 (iii) Are the Government aware that there is  
a strong public opinion in the country against the 
entertaintment on a  large scale of foreigners in 
the Public Service, on the ground of their having 
no vested interest in the State?
 Ans: Government are aware that there is some 
public feeling and have taken note of it.
  (iv) Will the Government be pleased to state 
now their policy in the matter of appointment in 
the Tranvancore Public Service of persons who 
are not born      subjects of His Highness the Maha 
Raja? 
 Ans: The member is referred to Articles 40 and 
40A of the Travancore Service Regulations, which 
regulate the policy of Government in this matter.
 എക് സിക്യൂടെീവിട്റെ ഭരണപരോയ നടപടിയിതന്മലുള്ള 
നിയേസഭകളുട്ട  നിയന്ത്രണത്ിട്റെ ഉപാധി എനേ 
നിലയിലുനും എക് സിക്യൂടെീവിന്  നിയേസഭതയാടുള്ള 
ഉത്രവാദിേ്വനും ഉറപ്പുവരുത്തുനേേിട്റെ അവിഭാജ്യഘടകനും 
എനേ നിലയിലുനും നിയേസഭാ നടപടിക്േങ്ങളിൽ 
തചാതദ്യാത്രതവളയ്ക് ഒരു സുപ്ധാന പങ്കുണ്്. എക് സി 
ക്യൂടെീവിട്റെ പ്വർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്ി ട്േറ്റുകളുനും  
ന്യൂനേകളുനും  കണ്ടുപിടിക്കുക, ഒരു സാോജികട്റെ കർത്വ്യനും 
ഫലപ്ദോയി നിർവ്വഹിക്കുനേേിന് അധികവിവരങ്ങൾ 
തശഖരിച്ച് അേ് ട്പാതുജനശ്രദ്ധയിൽ ട്കാണ്ടുവരിക, 
പരിഹരി്ട്പ്പതടണ്  പ്ശ് നങ്ങൾ തചാദ്യങ്ങളായി 
ഉനേയിച്ച് �വൺട്േറെിട്റെ സേ്വര നടപടി ആവശ്യട്പ്പടുക, 
പ്ശ് നങ്ങൾ സനുംബന്ധിച്ച്  വാഗ്ാനങ്ങളുനും  ഉറപ്പുകളുനും തനടുക 
എനേിവക്കുള്ള അവസരോണ് തചാതദ്യാത്രതവളയിലൂട്ട 
അനും�ങ്ങൾ്് കകവരുനേേ്.  എക് സിക്യൂടെീവിൽ ോത്രനും 
ലഭ്യോയ വിവരങ്ങൾ ആരായുനേേിനുനും അേിലൂട്ട 
എക് സിക്യൂടെീവിട്റെ ട്േറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ി്ാടെി 
േിരുത്തുനേേിനുനും തചാതദ്യാത്രതവളയുട്ട പങ്ക് 
പ്ധാനോണ്.
   തകരള നിയേസഭയുട്ട നടപടിക്േവനും 

കാര്യനിർവ്വഹണവനും സനുംബന്ധിച്ച  ചടെങ്ങളുട്ട  26 
മുേൽ 48  വട്രയുള്ള  ചടെങ്ങളിൽ  തചാതദ്യാത്രങ്ങൾ 
സനുംബന്ധിച്ച നടപടിക്േങ്ങൾ പ്േിപാദിച്ചിരിക്കുന്. 
നടപടിച്ചടെത്ിട്ല വ്യവസ്ഥകൾ്് വിതധയോയി 
്യറക്ഷൻ പുറട്പ്പടുവി്ാൻ സ്ീ്ർ്്  അവകാശമുണ്്.  
നടപടിച്ചടെങ്ങളിട്ല വ്യവസ്ഥകൾ, തചാതദ്യാത്രനും 
സനുംബന്ധിച്ച ് യറക്ഷനുകൾ, സഭാേലത്ിൽ നൽകുനേ 
റൂളിനുംഗുകൾ എനേിവട്യ അടിസ്ഥാനട്പ്പടുത്ിയാണ് 
തചാതദ്യാത്രതവളയുട്ട  നടപടിക്േങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളേ്.
  പാർലട്േന്റുകളുട്ട  ോോവ് എനേറിയട്പ്പടുനേ 
ബ്രിടെീഷ് ഹഡൗസ്  ഓഫ് തകാേൺസിലാണ് തചാതദ്യാത്ര 
നടപടികൾ്് തുട്നും കുറിച്ചേ്. ഇൻ്്യൻ പാർലട്േറെറി 
ചരിത്രത്ിൽ 1892 ട്ല ഇൻ്്യൻ കഡൗൺസിൽസ് ആക്ട് 
അനുസരിച്ച് കവതരേ ായിയുട്ട കഡൗൺസിൽ അനും�ങ്ങൾ്് 
തചാദ്യനും തചാദിക്കുവാനുള്ള അവകാശനും 1894 ൽ ലഭ്യോയി.  
1909 ട്ല കഡൗൺസിൽസ് ആക്ടിനുതശഷോണ് ഉപതചാദ്യനും 
തചാദിക്കുവാനുള്ള അവകാശനും കഡൗൺസിൽ അനും�ങ്ങൾ്് 
ലഭിച്ചേ്.
  േിരുവിോനുംകൂറിട്ലയുനും ട്കാച്ചിയിട്ലയുനും നിയേനിർമ്മാണ 

സഭകളുട്ട ദീർഘവനും അഭിോനാർഹവോയ ചരിത്രത്ിലൂട്ട 
അനാവരണനും ട്ചയ്ട്പ്പടുനേേ് തചാതദ്യാത്രതവളയുട്ട 
പരിണാേ വികാസത്ിട്റെ ചരിത്രനും കൂടിയാണ്. 1888 ൽ 
സ്ഥാപിേോയ ട്രാവൻകൂർ ട്ലജിതലേറ്റീവ് കഡൗൺസിൽ 
അനും�ങ്ങൾ്് നാേോത്രോയ നിയേനിർമ്മാണ ഉപതദശക 
അധികാരനും ോത്രതേ ഉണ്ായിരുന്ള്ളു. ട്കാല്ലവർഷനും 
1095 ട്ല 1-ാനും നമ്പർ ട്റഗുതലഷൻ ട്സക്ഷൻ  6 
പ്കാരനും പുറട്പ്പടുവിച്ച  േിരുവിോനുംകൂർ ട്ലജിതലേറ്റീവ് 
കഡൗൺസിലിട്റെ കാര്യനിർവ്വഹണനും സനുംബന്ധിച്ച 
ചടെപ്കാരനും അനും�ങ്ങൾ്് തചാദ്യനും തചാദിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശനും ലഭിച്ചു.  
 ഇതുപ്കാരനും 1920 ഏപ്ിൽ 7-ാനും േീയേി ബുധനാഴ്ച 
തചർനേ കഡൗൺസിൽ തയാ�ത്ിൽ സർവ്വശ്രീ 
എനും.സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള, തജാൺ നിദ്രി, എസ്.ആദനും 
തസടെ്, ജി.പരതേശ്വരൻ പിള്ള എനേീ അനും�ങ്ങൾ 
തനാടെീസ് നൽകിയ പേിനഞ്് തചാദ്യങ്ങൾ്് 
സഭാേലത്ിൽ േറുപടി നൽകട്പ്പട്ടു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ 
വകുപ്പുേലവന്മാരാണ് �വൺട്േറെിനുതവണ്ി േറുപടി 
പറഞ്ഞിരുനേേ്. േിരുവിോനുംകൂർ സർവ്വീസിൽ 50 
രൂപയുനും അേിൽ കൂടുേലുനും ശമ്പളനും പറ്റുനേ വിതദശികട്ള 
സനുംബന്ധിച്ച എനും.എസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയുട്ട ഒനോനും നമ്പർ 
തചാദ്യത്ിന്  ചീഫ് ട്സക്ടെറി രാജറാനും  റാവ ആണ് 
േറുപടി നൽകിയേ്.   ഉപതചാദ്യനും തചാദിക്കുനേേിനുള്ള 
അവകാശനും ്റോറെിനുംങ് ഓർ്ർ 12 പ്കാരോണ് 
വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്ട്പ്പടെേ്. 1922 ജൂലായ് 25-ാനും േീയേിയാണ് 
ആദ്യോയി ഉപതചാദ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചേ്.
  ട്കാച്ചി ട്ലജിതലേറ്റീവ് കഡൗൺസിലിൽ ആദ്യനും 
തചാദ്യനും ഉനേയി്ട്പ്പടെേ് 1925 ജൂകല 27 ലാണ്. 
ആനപ്പാറയിട്ല കുഷ്തരാ�ാശുപത്രിട്യക്കുറിച്ച്  
എ.ബി.സലാനും ഉനേയിച്ച തചാദ്യത്ിന് ചീഫ് ട്േ്ി്ൽ 
ഓഫീസർ ദിവാൻ ബഹദൂർ ത്ാ.വി.വർഗ്ഗീസാണ് 
ഉത്രനും നൽകിയേ്. 
 പ്ാ യ പൂ ർ ത് ി ത വ ാ ടെ വ ക ാ ശ ത് ി ട് റെ 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ ജനങ്ങൾ  തനരിടെ് ട്േരട്ഞ്ഞടുത് 

ജനപ്േിനിധിസഭയായ േിരുവിോനുംകൂർ ട്ലജിതലേറ്റീവ് 
അസനും്ിയിൽ 1948 ജൂൺ 2 മുേലാണ് ആദ്യോയി 
േന്ത്രിോർ നിയേസഭാ  തചാദ്യങ്ങൾ്് േറുപടി പറഞ്ഞു 
തുടങ്ങിയേ്.  1957 ട്ല ഒനോനും തകരള നിയേസഭയിട്ല 
ഒനോേട്ത് തചാദ്യനും ഉനേയിച്ചേ് 1957 ഏപ്ിൽ 30 ന്  
വി.ശ്രീധരനാണ്. രണ്ാനും  പഞ്വത്ര പദ്ധേിയിട്ല 
സനുംസ്ഥാന വിഹിേട്ത് സനുംബന്ധിച്ചുള്ള തചാദ്യത്ിന് 
സഭാേലത്ിൽ  മുഖ്യേന്ത്രി  ഇ.എനും.എസ്. നമ്പൂേിരിപ്പാട് 
േറുപടി നൽകി. 
 േിരുവിോനുംകൂറിൽ ദ്വിേണ്ഡല സഭ 1933 ൽ  നിലവിൽ 
വന്. ദിവാൻ പ്സി്റെ്  തോേസ് ആ്റേിൻ ശ്രീചിത്ര 
സ് തറ്ററ്റ് കഡൗൺസിലിൽ 1933 ആ�്റേ് 18ന്  നടത്ിയ 
പ്സനും�ത്ിൽ തചാതദ്യാത്രതവളയ്ക് സേഗ്രോയ 
ോറ്റോണ് പ്ഖ്യാപിച്ചേ്. നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെതുനും   
ഇടാത്തുോയ തചാദ്യങ്ങൾ ഇതോട്ട നിലവിൽ 
വന്.  ഉപതചാദ്യനും ലഭിക്കുനേേിനുേള്ള അവകാശനും, 
തചാദ്യത്ിന് തനാടെീസ് നൽകിയ അനും�ത്ിനു പുറതേ 
േറ്റ് അനും�ങ്ങൾ്്  കൂടി ലഭിച്ചു.  അച്ചടിച്ച തചാദ്യത്ിട്റെ 
പകർപ്പ് അനും�ങ്ങൾ്് േതലദിവസനും ലഭ്യോ്ിയുനും 
സഭയിൽ പറയുനേ ഉത്രങ്ങളുട്ട പകർപ്പ്  പ്സ്് 
റൂേിൽ ലഭ്യോ്ിയുനും അതദേഹനും തചാതദ്യാത്രതവള 
പരിഷ് കരിച്ചു.
 ഒരു അനും�നും തനാടെീസ് നൽകിയ തചാദ്യനും അതദേഹനും 
ചുേേലട്പ്പടുത്ിയ പ്കാരനും േട്റ്റാരു അനും�ത്ിന് 
തചാദിക്കുവാനുള്ള അവസരനും 1934 ആ�്റേ് 7 ന്  
ലഭിച്ചു.  തപാലീസ് ഉതദ്യാ�സ്ഥരുട്ട സ്ഥലനുംോറ്റനും 
സനുംബന്ധിച്ച തചാദ്യനും തചാദ്യകർത്ാവിട്റെ അഭാവത്ിൽ 
ഉനേയിക്കുവാൻ എസ്.ട്ജ.നായർ എനേ അനും�ത്ിന് 
ദിവാൻ പ്സി്റെ് അനുേേി നൽകി.
 തകരള നിയേസഭയിൽ നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ 
തചാദ്യങ്ങളുട്ട എണ്ണനും 1976 ൽ പരോവധി 30 ആയി 
നിജട്പ്പടുത്ി.  നാലാനും തകരള നിയേസഭയിൽ 1972 
ട്ഫബ്രുവരി 22 ന് പിണറായി വിജയൻ ഉൾട്പ്പട്ട 
29 അനും�ങ്ങൾ തനാടെീസ് നൽകിയ േലതശേരി 
സനുംഭവട്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള തചാദ്യനും (തചാദ്യനും നനും.38) ക്ബ് 
ട്ചയ്ത് ഒറ്റ തചാദ്യോയി അനുവദിച്ചു. 39 സാോജികർ 
60 ഉപതചാദ്യങ്ങൾ ആണ് പ്സ്തുേ തചാദ്യട്ത്  
അടിസ്ഥാനോ്ി സഭയിൽ ഉനേയിച്ചേ്  ആഭ്യന്രേന്ത്രി 
ട്ക.കരുണാകരൻ േറുപടി പറഞ്ഞു.
 ഭരണകക്ഷിയിലുനും പ്േിപക്ഷത്തുമുള്ള സാോജികർ 
തചാദിക്കുനേ സോന സ്വഭാവമുള്ള  തചാദ്യങ്ങൾ ക്ബ് 
ട്ചയ്ത് ഒരു തചാദ്യോയിടൊണ് അനുവദിച്ചിരുനേേ്. 
ഭരണ പ്േിപക്ഷ അനും�ങ്ങൾ വ്യേ്യസ്ത ലക്ഷ്യതത്ാട്ട 
തനാടെീസ് നൽകുനേ തചാദ്യങ്ങൾ ഇപ്കാരനും ക്ബ് 
ട്ചയ്യുനേേ് സഭയിൽ േട്നേ തചാദ്യനും ട്ചയ്ട്പ്പട്ടു. 2000ൽ 
എനും.വിജയകുോർ സ്ീ്ർ ആയിരുനേ കാലയളവിൽ 
ഈ നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചു.    
ശചാദ്യങ്ങൾ തരീർന്നുശപായ ശചാശദ്യാത്രശവള
 സഭ സതമ്മളിക്കുതമ്പാൾ ആദ്യ ഒരു േണിക്കൂറാണ് 
തചാതദ്യാത്രതവളയ്കായി ോറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളേ്.  
തചാതദ്യാത്രതവളയിൽ പ്േിപക്ഷനും തചാദ്യനും 
ഉനേയി്ാത്േിട്നത്തുടർനേ് ഭരണപക്ഷാനും�ങ്ങൾ 
ോത്രനും തചാദ്യങ്ങൾ തചാദിക്കുകയുനും തചാതദ്യാത്രതവള 
20 േിനിട്ടു ട്കാണ്് േീരുകയുനും ട്ചയ്ത അപൂർവ്വേയ്കാണ് 
1974 ഒക് തടാബർ 15 ന് തകരള നിയേസഭ സാക്ഷ്യനും 
വഹിച്ചേ്. പ്േിപക്ഷാനും�ങ്ങളുനും ഭരണപക്ഷാനും�ങ്ങളുനും 
16 വീേനും തചാദ്യങ്ങൾ്് തനാടെീസ് നൽകിയിരുന്. 
പതക്ഷ  പ്േിപക്ഷനും തചാദ്യങ്ങൾ ഉനേയിച്ചില്ല.
ഒരംഗത്ിന് ഒരു ദിവസം പരമാവധി മൂന്ന് 
നക്ത്ചിഹ്നമിട് ശചാദ്യങ്ങൾ
 പി.ത�ാപാലൻ എനേ അനും�ത്ിട്റെ 13 തചാദ്യങ്ങൾ 
1954 ജൂകല 21 ട്ല തചാദ്യങ്ങളുട്ട നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ  
തചാദ്യപടെികയിൽ വന്. ഒരു അനും�ത്ിന് പരോവധി 
3 തചാദ്യനും ോത്രതേ അനുവദി്ാവൂ എനേ നിർതദേശനും  
പടെനും ോണുപിള്ള മുതനോട്ടു വച്ചു. ഒരു അനും�ത്ിന് ഒരു 
േവണ 3 തചാദ്യങ്ങൾ ോത്രതേ അനുവദിക്കൂ എന്നും 
തശഷിക്കുനേവ ഉപതചാദ്യോയിരിക്കുട്േന്നും  സ്ീ്ർ 
സഭട്യ അറിയിച്ചു.
 1954 ആ�്റേ് 9 ന്  സി.എ.ോേയു എനേ അനും�നും 
നിയേസഭാ ചടെനും 39 ന്  തഭദ�േി ട്കാണ്ടുവന്.  (not 
more than 2 questions distinguished by astricks 
by the same member shall be placed in the list of 
questions for answering on any day)  ഈ തഭദ�േി  
സഭ അനും�ീകരിച്ചു.  അേിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
ഒരു അനും�ത്ിന്  പരോവധി രണ്് നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ 
തചാദ്യങ്ങൾ്് ോത്രനും  തനാടെീസ് നൽകാവനേ സ്ഥിേി 
വന്.  2010 ൽ പരോവധി തചാദ്യങ്ങളുട്ട എണ്ണനും  3 
ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഒരു ദിവസം : ഒരു ശചാദ്യം
 ഒരു ദിവസനും ഒരു തചാദ്യനും ോത്രനും തചാദി്ാൻ 
അവസരനും ലഭിച്ച  അപൂർവ്വേയുനും തകരള നിയേസഭയ്കണ്്. 
1986 ജൂൺ  24 ന് പ്ീ്ിഗ്രി തബാർഡുോയി ബന്ധട്പ്പടെ് 
വി.ട്ജ.േങ്കപ്പൻ, പന്ളനും സുധാകരൻ, ട്ക.പി.പ്ഭാകരൻ, 
വി.വി.തജാസഫ് എനേിവർ ഉനേയിച്ച തചാദ്യോയിരുന് 
അേ്.  വിദ്യാഭ്യാസ േന്ത്രി ടി.എനും.തജ്ബ് േറുപടി നൽകി. 
ഇേിട്റെ ഉപതചാദ്യങ്ങൾ്ാണ് തചാതദ്യാത്രതവള 
പൂർണ്ണോയുനും ഉപതയാ�ിച്ചേ്.

 യഥാസമയം 
ശചാദ്യങ്ങൾക്ക് 
പൂർണ്ണമായ ഉത്രം 
നൽെണം. അവ്യക്തവും 
യുക്തിരഹിതവും 
ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന 
വിധത്ിലുള്ളതുമായ 
ഉത്രങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കണം. 

ശചാശദ്യാത്രശവള 
ഒരിക്കലും  സസ് കപൻഡ് കചയ്ാൻ 
ഇടവരരുത്. ശചാദ്യത്ികന്  
ഉത്രങ്ങൾ  സാമാജിെൻ  കൃത്യമായി 
പരിശോധിക്കാൻ ശ്മിക്കണം. എങ്ിൽ 
മാത്ശമ ശചാദ്യത്ികന് ഉശദേേ്യം 
സഫലമാശയാ എന്നറിയാൻ െഴിയൂ.
പി.സി.ശജാർജ്, എം.എൽ.എ

സുബ്രമഹ്ണ്യ പിളള പരശമേ്വരൻപിളള
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തകരള നിയേനിർമ്മാണ സഭാ ചരിത്രത്ിൽ 
തചാദ്യത്ിന് നൂറ് വയസ്് േികയുതമ്പാഴുനും 

അേിട്റെ പ്ാധാന്യനും കൂടി വരുന്ട്വനേേ് 
വാസ്തവോണ്. ഒരു േണിക്കൂറിനിടയിൽ 
ഏറ്റവേധികനും നിയേസഭാനും�ങ്ങൾ പട്ങ്കടുക്കുനേ 
ഒരു നടപടിക്േോണ് തചാതദ്യാത്രതവള. 
നിലവിലുള്ള സഭയുട്ട കാലയളവിൽ ഓതരാ 
ദിവസവനും തചാദ്യങ്ങൾ ഉനേയിച്ച അനും�ങ്ങളുട്ട 
എണ്ണനും ശരാശരി ഇരുപേിനുമുകളിലാണ് 
എനേേ് ശ്രതദ്ധയോണ്. വളട്ര ശക്ോട്ണനേ് 
ട്േളിയി്ട്പ്പടെിട്ടുള്ള വിവരാവകാശ നിയേപ്കാരനും 
നിലവിലുള്ള ഒരു വിവരട്ത്ക്കുറിച്ച് ോത്രതേ 
തചാദി്ാൻ സാധിക്കൂ, എനോൽ തചാദ്യത്ിലൂട്ട 
ഉനേയി്ട്പ്പടുനേ വിഷയങ്ങളിൽ സർ്ാർ 
ഭാവിയിൽ ട്ചയ്ാൻ ഉതദേശിക്കുനേ കാര്യങ്ങൾ 
നിയേസഭാനും�ങ്ങൾക്കുനും ട്പാതുജനങ്ങൾക്കുനും 
േനസ്ിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ണ്്. അതോട്ടാപ്പനും 
േട്നേ േന്ത്രിോരിൽ നിന്നും ഉറപ്പുകൾ തനടിട്യടുത്് 
നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുനും അനും�ങ്ങൾ്് സാധിക്കുന്. 
പുതുോയി ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടുനേ അനും�ങ്ങൾ 
സഭാനടപടിക്േത്ിട്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ 
അഭ്യസിക്കുനേേ് തചാതദ്യാത്ര തവളയിലാണ്. എനോൽ 
അച്ചടിച്ച് ലഭ്യോവനേ നിയേസഭാ തചാദ്യങ്ങളുട്ട 
പിനേിലുള്ള കഠിനോയ േനുഷ്യപ്യേ് നട്ത്ക്കുറിച്ച്  
ബഹുോനട്പ്പടെ നിയേസഭാനും�ങ്ങൾ തപാലുനും 
പൂർണ്ണോയുനും തബാധവാൻോരാതണാട്യനേ് 
സനുംശയമുണ്്.
 എനും.എൽ.എോർ തചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള തനാടെീസു 
കളാണ് നിയേസഭാ ട്സക്ടെറി്് നൽകുനേേ്. 
ഇപ്കാരനും ലഭിക്കുനേ തനാടെീസുകൾ ചടെപ്കാരനും 
പരിതശാധിച്ച് ആവശ്യോയ ോറ്റങ്ങൾ വരുത്ി 
നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെതോ ഇടാത്തോ ആയ തചാദ്യോയി 
അനുവദിക്കുകതയാ ഭാ�ികോതയാ പൂർണ്ണോതയാ 
അനുേേി നിതഷധിക്കുകതയാ ട്ചയ്യുനേ തജാലി 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റ് നിർവ്വഹിക്കുന്. 
അതോട്ടാപ്പനും േട്നേ ഒരു ദിവസതത്ക്കുള്ള 
തചാദ്യതനാടെീസുകൾ നൽകുനേ എല്ലാ അനും�ങ്ങളുട്ടയുനും 
തപര് ഉൾട്പ്പടുത്ി ഒരു നറുട്്ടുപ്പ് നടത്തുന്. 
ഇേിൽ ഒനോേട്ത് നറു്് വീഴുനേ അനും�നും 
സേർപ്പിച്ച തനാടെീസുകളിൽ  തേൽ സൂചിപ്പിച്ച 
പ്കാരനും അനുവദിച്ച ഒരു തചാദ്യോണ് പ്സ്തുേ 
ദിവസട്ത് ആദ്യട്ത് നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ തചാദ്യോയി 
നിശ്ചയിക്കുനേേ്. പിനേീടുള്ള തചാദ്യങ്ങളുട്ട ക്േനും 
നറുട്്ടുപ്പ് ഫലത്ിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിലാണ് 
േീരുോനിക്കുനേേ്. ഇപ്കാരമുള്ള    നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ 
തചാദ്യങ്ങൾ്് (പരോവധി 30) തശഷമുള്ളവട്യല്ലാനും 
നക്ഷത്രചിഹ്നേിടാത് തചാദ്യങ്ങളായി ോറുന്. ഇവ 
രണ്് പ്തേ്യക പുസ്തകങ്ങളായി അച്ചടിക്കുന്.  ഈ 
പ്ക്ിയ ഒറ്റതനാടെത്ിൽ  ലഘുവായി തോന്ട്േങ്കിലുനും 
വളട്ര സങ്കീർണ്ണോയ ഒരു നടപടിക്േനും േട്നേയാണ് 
ഇേിട്റെ പിനേിലുള്ളേ്. ചടെങ്ങളുനും കീഴ് വഴ്ങ്ങളുനും 
സ്ീ്ർോർ പുറട്പ്പടുവിച്ച നിർതദേശങ്ങളുനും 
വ്യക്ോയി േനസ്ിലാ്ിയാൽ ോത്രതേ ഈ 
പ്ക്ിയയിൽ ഫലവത്ായ പങ്കാളിത്നും വഹിക്കുവാൻ  
സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

 2013 വട്ര എനും.എൽ.എ ോർ എഴുേി നൽകുനേ 
തനാടെീസുകളിൽത്ട്നേ േിരുത്ലുകളുനും ോറ്റങ്ങളുനും 
വരുത്തുകയാണ് ട്ചയ്തിരുനേേ്. പിനേീട് അേ് േറ്റ് 
നടപടിക്േങ്ങൾ പൂർത്ിയാ്ി കടപ്പ് ട്ചയ്ത്  
പ്സ്ിതലയ്ക് അയച്ച് അച്ചടിച്ചിരുന്. എനോൽ            
2013 ൽ തചാദ്യങ്ങൾ സനുംബന്ധിച്ച തജാലികൾ്ായി 
LAIS എനേ തസാഫ്റ്റ് ട്വയർ നിലവിൽ വനേേ് 
ശ്രതദ്ധയോയ ഒരു ോറ്റനും ആയിരുന്. ഇേിൽ 
അനും�ങ്ങൾ്് തചാദ്യതനാടെീസുകൾ ഓൺകലനായി 
സേർപ്പി്ാൻ സഡൗകര്യനും ഏർട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇപ്കാരനും സേർപ്പിക്കുനേ തനാടെീസുകൾ ഓൺകല 
നായിത്ട്നേ പരിതശാധിച്ച് ആവശ്യോയ 
ോറ്റങ്ങൾ വരുത്ി അനുവദി്ാതനാ അനുേേി 
നിതഷധിക്കുവാതനാ സാധിക്കുനും.  തനാടെീസ് നൽകുനേ 
അനും�ങ്ങളുട്ട തപര് ഉൾട്പ്പടുത്ിയുള്ള നറുട്്ടുപ്പ് 
മുൻപ്  വളട്രയധികനും സേയട്േടുത്തുനും നാലിതലട്റ 
ഉതദ്യാ�സ്ഥർ തചർന്ോണ് നടത്ിയിരുനേേ്. 
എനോൽ ഇതപ്പാൾ അേ് കമ്പ്യൂടെറിൽ ഒരു ബടെൺ 
അേർത്ി ട്ചയ്ാനാവന്. 
   അഞ്ിതലട്റ ഉതദ്യാ�സ്ഥർ ഒരുേിച്ചിരുനേ് 
ട്ചയ്തിരുനേ ഒരു ദിവസട്ത് നക്ഷത്രചിഹ്നേിടെ 
30 തചാദ്യങ്ങളുട്ട ക്േനും നിശ്ചയിക്കുനേ തജാലി   
LAIS ൽ രണ്് ഉതദ്യാ�സ്ഥർ ോത്രോട്ണങ്കിലുനും  
ട്ചയ്ാൻ സാധിക്കുന്ണ്്.  ഒരു ദിവസട്ത് 
നക്ഷത്രചിഹ്നേിടാത് ഏകതദശനും മുന്നൂറിലധികനും 
തചാദ്യങ്ങൾ േന്ത്രിേിരിച്ചുനും േന്ത്രി കകകാര്യനും 
ട്ചയ്യുനേ വിഷയനും േിരിച്ചുനും അടു്ി അവയ്ക് നമ്പർ 
നൽകി പ്സ്ിതലയ്ക് നൽകുനേ തജാലി മുൻപ് 
വളട്ര ശ്രേകരോയിരുന്.  LAIS- ൽ  ഇേ് ഒരു 
ട്സ്റെ് ട്കാണ്് ട്ചയ്ാനാകുനും. ഇപ്കാരനും ട്ചയ്തു 
കഴിഞ്ഞാൽ പ്ിറെിനും�് പ്സ്ിനുനും ഐ.റ്റി. വിഭാ�ത്ിനുനും  
തചാദ്യങ്ങൾ ലഭ്യോവകയുനും ആയേ് അച്ചടിക്കുവാനുനും 
ട്വബ് കസറ്റിൽ പ്സിദ്ധീകരിക്കുവാനുനും കഴിയുകയുനും 
ട്ചയ്യുന്. പഴയ രീേിയിൽ കടലാസിൽ എഴുേി 
നൽകുനേ തനാടെീസുകൾ LAIS സനുംവിധാനത്ിൽ 
രജി്റേർ ട്ചയ്ത് ആയേിട്റെ ഉള്ളട്നും കടപ്പ് 
ട്ചയ്ത് ബാ്ി നടപടിക്േങ്ങൾ  ഓൺകലൻ 
സനുംവിധാനത്ിലൂട്ടയാണ് പൂർത്ീകരിക്കുനേേ്. 
ഓതരാ ദിവസവനും ലഭിച്ച തനാടെീസുകളുട്ട എണ്ണനും, 
ഓതരാ അനും�വനും സേർപ്പിച്ച തനാടെീസുകളുട്ട 
എണ്ണനും, ഒരു ദിവസട്ത് തചാദ്യങ്ങൾ സനുംബന്ധിച്ച 
മുഴുവൻ കണക്കുകളുനും ഉൾട്പ്പടുനേ റിതപ്പാർടെ് 
എനേിവ വളട്ര എളുപ്പത്ിൽ ലഭ്യോവന് എനേേ് 
ഈ തസാഫ്റ്റ് ട്വയറിട്റെ പ്തേ്യകേയാണ്. 
ഉത്രങ്ങളുട്ട പേിനഞ്് തകാപ്പികൾ നിയേസഭയിൽ 
എത്ിക്കുനേേിന് പകരനും സർ്ാർ വകുപ്പുകൾ്് 
അവ ഓൺകലനായി  അയക്കുനേേിനുള്ള 
സഡൗകര്യവനും ഏർട്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്.
 േനുഷ്യ വിഭവതശഷിയുനും  സേയവനും പരോവധി 
ലാഭിക്കുനേ വിധത്ിലുനും കടലാസിട്റെ ഉപതയാ�നും 
പരോവധി കുറയ്കനേ  േരത്ിലുോണ് LAIS 
രൂപട്പ്പടുത്ിയിരിക്കുനേേ് . സഭ സതമ്മളി്ാത് 
അവസരത്ിലുനും  അനും�ങ്ങൾ്് തചാദ്യതനാടെീസുകൾ 
േയ്ാറാ്ി സൂക്ഷിക്കുവാൻ LAIS-ൽ സഡൗകര്യനും ഉണ്്. 

സതമ്മളനത്ിട്റെ കലണ്റുനും േന്ത്രിോർ തചാദ്യങ്ങൾ്് 
ഉത്രനും നൽകുനേേിനുള്ള േീയേി സനുംബന്ധിച്ച 
ബുള്ളറ്റിനുനും നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിൽ 
നിന്നും  LAIS മുതഖന േയ്ാറാ്ി്ഴിഞ്ഞാൽ 
ഈ തചാദ്യതനാടെീസുകൾ നിയേസഭാ ട്സക്ടെറി്് 
സേർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുനും.  ഒരി്ൽ സേർപ്പിച്ച 
തചാദ്യതനാടെീസ് പിൻവലിക്കുനേേിനുള്ള അതപക്ഷ 
ഓൺകലനായി ട്സക്ടെറി്് സേർപ്പിക്കുവാനുള്ള 
സഡൗകര്യവമുണ്്. അനുേേി നിതഷധിച്ച തനാടെീസുകൾ 
സനുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുനും അനും�ങ്ങൾ്് 
ലഭ്യോവനും. ഏട്േങ്കിലുനും തചാദ്യതനാടെീസിൻതേൽ 
നിയേസഭാ ട്സക്തടെറിയറ്റിന് അനും�തത്ാട് 
ഓൺകലനായിത്ട്നേ വ്യക്േ ആവശ്യട്പ്പടാനുനും 
സനുംവിധാനമുണ്്.
 LAIS  തസാഫ്റ്റ് ട്വയർ രൂപട്പ്പടുത്തുകയുനും 
തചാദ്യങ്ങളുോയി ബന്ധട്പ്പടെ തജാലികൾ 
വിജയകരോയി ട്ചയ്ത് പൂർത്ിയാക്കുകയുനും 
ട്ചയ്തോണ് ഇ-നിയേസഭ എനേ ആശയത്ിട്റെ 
േട്നേ അടിസ്ഥാനനും.  LAIS -ട്റെ പ്വർത്നനും 
ആരനുംഭിച്ച തവളയിൽത്ട്നേ ഇ്ാര്യത്ിൽ ചില 
പ്ാഥേിക ചർച്ചകൾ നടനേിരുന്. അേ് പ്ാതയാ�ിക 
േലത്ിതല്് എത്ിയേ് ബഹുോനട്പ്പടെ സ്ീ്ർ  
പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണട്റെ പ്തേ്യക ോൽപര്യപ്കാരോണ്. 
ഇ-നിയേസഭ തപ്ാജക്റ് പ്ാവർത്ികോ്ാൻ 
ചുേേലട്പ്പടെ ടീേിട്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പഠന വസ്തുവായി 
ഉണ്ായിരുനേതുനും  ഈ തസാഫ്റ്റ് ട്വയർ േട്നേയാണ്.
 ഇതപ്പാൾ നിയേസഭാ തചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള 
തനാടെീസുകൾ തചാദ്യദിവസത്ിന് 10 
പൂർണ്ണദിവസങ്ങൾ്് മുമ്പാണ് നൽകുനേേ്.  
അേിനുള്ള സേയ പരിധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുനേേ് 
അേേ് ദിവസനും ഉച്ചയ്ക് 12.00 േണിയാണ്.  
ഇ-നിയേസഭാ സനുംവിധാനനും നടപ്പിൽ വരുനേതോട്ട 
എല്ലാ അനും�ങ്ങളുനും ഓൺകലനായി തചാദ്യങ്ങൾ 
സേർപ്പി്ാൻ േയ്ാറായാൽ ഈ സേയപരിധി 
അനും�ങ്ങൾ്് സഡൗകര്യപ്ദോയ രീേിയിൽ ോറ്റുവാൻ 
സാധിക്കുനും.  നിയേസഭാ തചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്രങ്ങൾ 
േതലദിവസനും 4.00 േണി്് ലഭ്യോ്ണട്േനേ 
വ്യവസ്ഥയിലുനും ഇളവകൾ അനുവദിക്കുനേേ് 
േന്ത്രിോർക്കുനും വകുപ്പുകൾക്കുനും വളട്രയധികനും 
പ്തയാജനപ്ദോയിരിക്കുനും. ഉത്രങ്ങൾ അനും�ങ്ങളുട്ട 
മുൻപിലുള്ള സ് ക്ീനിൽ കാണിക്കുനേേിനാൽ 
േന്ത്രിോർ്്  അവ പൂർണ്ണോയുനും വായിത്ണ്ി 
വരുനേില്ല. ഇതു മൂലനും സേയനും ലാഭിക്കുവാനുനും 
കൂടുേൽ തചാദ്യങ്ങൾ പരി�ണനയ്ക് എടുക്കുവാനുനും 
സാധിക്കുനും.  സാതങ്കേിക വിദ്യയുട്ട വികാസത്ിലൂട്ട 
നിയേസഭാ നടപടികളിൽ ഗുണകരോയ ോറ്റങ്ങൾ 
പ്േീക്ഷി്ാവനേോണ്. LAISൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ സഡൗകര്യങ്ങളുനും നിലനിർത്ിട്്ാണ്ടുേട്നേ 
ഇത്രത്ിലുള്ള അധിക സഡൗകര്യങ്ങൾ 
അനും�ങ്ങൾ്ായി ഏർട്പ്പടുത്ിട്്ാണ്ടുള്ള 
ഇ-നിയേസഭാ സനുംവിധാനനും വരുനേേ് നൂറ് വയസ് 
േികഞ്ഞ നിയേസഭാ തചാദ്യങ്ങളുട്ട ചരിത്രത്ിൽ 
ഒരു പുേിയ വഴിത്ിരിവാകുനും.

അനിൽ.എസ് 
തജായിറെ് ട്സക്ടെറി, തചാദ്യ വിഭാ�നും
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തലാകത്ിട്ല ഏറ്റവനും ബൃഹത്ായ ലിഖിേ 

ഭരണഘടനയാണ് ഇന്്യയുതടേ്.   ഭരണഘടനാ 
നിർമ്മാണസഭയിൽ പേിനഞ്് വനിേകളു ണ്ായിരുന്.  
രാജ്യത്ിട്റെ വിവിധ ഭാ�ങ്ങളിൽ, വിവിധ സനുംസ് കാരങ്ങളിൽ 
നിന്നും വനേ പേിനഞ്ചു സ്ത ീകൾ പുരുഷൻോർട്്ാപ്പനും തചർനേ്  
ഒരു രാഷ്ട്രത്ിട്റെ ഭരണഘടന സനുംഭാവന ട്ചയ്തു.  സ്ത ീകൾ്് 
ഇന്്യാ രാജ്യനും നൽകുനേ പ്ാധാന്യത്ിട്റെ പാരമ്പര്യനും കൂടി 
വിളനുംബരനും ട്ചയ്യുനേോണ് ഭരണഘടനയിട്ല പേിനഞ്ചു 
ട്പൺകട്യ്ാപ്പുകൾ.
 ഇന്്യൻ ഭരണഘനയുട്ട കരട് േയ്ാറാക്കുനേേിനായി 
നിതയാ�ി്ട്പ്പടെ 389 അനും�ങ്ങളിൽ പേിനഞ്ചു 
തപർ വനിേകളായിരുന്.  സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക 
ട്കട്ടുപാടുകൾക്കുളളിൽ നിന്നും സമൂഹത്ിട്റെ മുഖ്യധാരയിതല്് 
ഈ സ്തീകൾ്് കടന്വരാനായേ് അവരുട്ട അറിവിനുനും 
കഴിവിനുനും ഉളള അനും�ീകാരനും കൂടിയായിരുന്.  സ്വാേന്ത്ര്യപൂർവ്വ 
ഇന്്യയിട്ല സാഹചര്യവോയി ോരേേ്യനും ട്ചയ്യുതമ്പാൾ 
പ്തേ്യകിച്ചുനും. േലയാളികൾ്് അഭിോനോയി മൂന്  
േഹിളാരേ് നങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയിൽ കട്യ്ാപ്പ് വച്ചേ്.  
അമ്മു സ്വാേിനാഥൻ, ദാക്ഷായണി തവലായുധൻ, ആനി േസ് ക്ീൻ 
എനേിവരായിരുന്  ഉയർനേ ചിന്യുനും സാമൂഹികാസേേ്വങ്ങതളാട് 
സന്ധി ട്ചയ്ാട്േ തപാരാടാനുളള ഊർജ്ജസ്വലേയുനും നിറഞ്ഞ 
ആ മൂന്തപർ.  ഇവർട്്ാപ്പനും ബീ�നും ഐസാസ് റസൂൽ, 
ദുർ�ാബായ് തദശ്മുഖ്, ഹൻസ ജിവരാജ് തേത്, കേല ചഡൗധരി, 
ലീല തറായ്, ോലേി ചഡൗധരി, പൂർണിേ ബാനർജി, രാജകുോരി 
അമൃേ് കഡൗർ, തരണുക തറ, സതരാജിനി നായിഡു, സുതചോ 
കൃപ് ലാനി, വിജയലക്ഷി പണ്ഡിറ്റ് എനേിവർ തചരുതമ്പാൾ 
ഭരണഘടനയ്ക് പിനേിട്ല വനിോ പടെിക പൂർത്ിയാകുനും.  
1. അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ
  പാല്ാട്ടെ ഉനേേ ഹിന്ദു കുടുനുംബത്ിൽ ജനിച്ച അമ്മു 
സ്വാേിനാഥൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിട്ല പ്മുഖ 
അനും�ോയിരുന്.  ആനി ബസറെിട്നാപ്പനും 1917 ൽ േദ്രാസ് 
ആസ്ഥാനോ്ി 'വിട്േൻസ് ഇന്്യാ അതസാസിതയഷൻ' 
സ്ഥാപിച്ചുട്കാണ്ാണ് അമ്മു സ്വാേിനാഥൻ ട്പാതുരനും�ത്് 

ശ്രതദ്ധയയാകുനേേ്.  ോർ�രറ്റ് കസിൻസ്, 
ോലേി പട് വർദ്ധൻ, ദാദാബായ്, 
അനുംബുജാമ്മാൾ എനേിവരുനും ഈ 
സനുംഘടനയുട്ട സഹസ്ഥാപകരായിരുന്.  സ്ത ീ 
ട്ോഴിലാളികളുട്ട സാമൂഹിക - സാമ്പത്ിക 
പ്ശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുനേേിന് അമ്മു 
സ്വാേിനാഥൻ ശ്രേിച്ചു.  അവർ സാമൂഹിക 
അനീേിയ് ട്്േിട്ര പടട്പാരുതുകയുനും 

സാമൂഹ്യഘടനയിൽ ോറ്റനും വരണട്േനേ് ആഗ്രഹിക്കുകയുനും 
ട്ചയ്തു. പുരാേന നായർ േറവാടുകളിൽ നിലനിനേിരുനേ പല 
സമ്പ്രദായങ്ങളുനും ലനുംഘിക്കുകയുനും സ്വേന്ത്രവനും ശക്വോയ 
നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയുനും ട്ചയ്ത ധീരവനിേയാണ് അമ്മു 
സ്വാേിനാഥൻ.  1934 ൽ ഇന്്യൻ നാഷണൽ തകാൺഗ്രസിൽ 
അനും�ോയ അവർ പ്ായപൂർത്ി തവാടെവകാശനും, സ്തീകൾ്് 
ഭരണഘടനാപരോയ തുല്യേ എനേിവയ്കായി ശബ്ദമുയർത്ി.  
ക്വിറ്റ് ഇന്്യാ പ്സ്ഥാനത്ിട്റെയുനും ഭാ�ോയിരുന് അമ്മു 
സ്വാേിനാഥൻ.  1946 ൽ േദ്രാസ് േണ്ഡലത്ിൽ നിന്നും 
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുട്ട ഭാ�ോയി.  1952 ൽ 
തലാക് സഭാനും�വനും 1954 ൽ രാജ്യസഭാനും�വോയിരുന്. 
'People outside have been saying that India did not  give 
equal rights to her women. Now we can say that when 
the Indian people themselves framed their constitution 
they have given rights to women equal with every other 
citizen of the country'
Ammu Swaminathan
2. ദാക്ായണി ശവലായുധൻ
തകരള ചരിത്രത്ിലുനും ഇന്്യൻ ചരിത്രത്ിലുനും േിളങ്ങുനേ   
വ്യക്ിേ്വോണ് ദാക്ഷായണി തവലായുധൻ.  ജാേിവ്യവസ്ഥയുട്ട 
ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ഏറ്റവനും അധ:കൃേനും എനേ്  കരുേട്പ്പടെിരുനേ 
ഒരു സമുദായത്ിൽ നിന്നും ചരിത്രത്ിതല്് നടന് 
കയറിയ വനിേ.  ചരിത്രത്ിൽ ഒരുപാട് 'ആദ്യ' എനേ 

സ്ഥാനത്ിനുടേ.  ഭാരേത്ിട്ല ആദ്യ 
വനിോ ദളിേ് ബിരുദധാരി എനേ 
സ്ഥാനനും എത്ിപ്പിടിക്കുനേേിനിടയിൽ 
തനരിടെ ജാേീയോയ േിക്ാനുഭവങ്ങൾ 
ദാക്ഷായണി തവലായുധന് കൂടുേൽ 
കരുതത്കി.  കിടെിയ തവദികളിട്ലല്ലാനും 
അടിച്ചേർത്ട്പ്പടെവർ്ായി ദാക്ഷായണി 
സനുംസാരിച്ചു.  േട്റെ സമുദായത്ിട്ല 

ആചാരത്ിട്നേിരായി തേൽമുണ്് ധരിച്ചു.  1912 ൽ 
ട്കാച്ചിയിട്ല തബാൾ�ാടെിയിൽ ജനിച്ച ദാക്ഷായണിയിട്ല 
അനീേിട്്േിട്ര തപാരടി്ാനുളള േനസ് �ാന്ധിജിയുോയുളള 
സമ്പർ്ത്ിലൂട്ട കൂടുേൽ കരുത്ാർജ്ജിച്ചു.  1945 ൽ 
ട്കാച്ചി നിയേസഭാ കഡൗൺസിലിതല്്് നാേനിർതദേശനും 
ട്ചയ്ട്പ്പട്ടു.  1946 ലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിതല്്  
ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടെേ്.  ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ 
അനും�ോയ ഏക ദളിേ് വനിേയായ ദാക്ഷായണി തവലായുധൻ 
പടെികവിഭാ�വോയി ബന്ധട്പ്പടെ നിരവധി ചർച്ചകളിൽ 
ത്ാ. ബി.ആർ. അനുംതബദ്കർട്്ാപ്പനും ഭാ�ഭാ്ായിട്ടുണ്്. 
3. ബരീഗം ഐസസ് റസൂൽ
  ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അനും�ോയ ഏക മുലേിനും 
വനിേയാണ് ബീ�നും ഐസസ് റസൂൽ. േലർതകാടെ് ലയിട്ല 

രാജകുടുനുംബത്ിലായിരുന് ജനനനും. 1935 ട്ല 
�വൺട്േറെ് ഓഫ് ഇന്്യാ ആക്ടിട്നത്തുടർനേ് 
ബീ�നും ഐസസ് റസൂലുനും ഭർത്ാവ് നവാബ് 
ഐസസ് റസൂലുനും മുലേീനും ലീ�ിൽ തചർന്.  1937 
ട്ല ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ഉത്ർപ്തദശ് 
നിയേസഭയിൽ അനും�ോയി.  1950 ൽ 

തകാൺഗ്രസിൽ തചർനേ ബീ�നും ഐസസ് റസൂൽ 1952 ൽ 
രാജ്യസഭയിതല്് ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പട്ടു.  1969 മുേൽ 1990 
വട്ര ഉത്ർപ്തദശ് രാഷ്ട്രീയത്ിൽ നിറഞ്ഞു നിനേ അവർ 1969 
-1971 കാലഘടെത്ിൽ സനുംസ്ഥാന േന്ത്രിസഭാനും�ോയിരുന്.  
2000 ൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യനും ആദരിച്ചു.
4. ദുർഗാബായ് ശദേ്മുഖ്
  പന്ത്ര ണ്ാനും വയസിൽ ആന്ധ ാതകസരി റ്റി. പ്കാശത്ിട്നാപ്പനും 
നിസ്ഹകരണ പ്സ്ഥാനത്ിൽ പട്ങ്കടുത് ധീര വനിേ .  
1909 ൽ രാജമുണ്ടിയിൽ ജനനനും.  1930 ൽ േദ്രാസിൽ ഉപ്പു 
സേ്യാഗ്രഹത്ിട്റെ ഭാ�ോയി.  പിൽ്ാലത്് േദ്രാസിൽ 
സാമൂഹ്യതക്ഷേ - വിദ്യാഭ്യാസ തേഖലകളിൽ  േഹത്ായ 
സ്വാധീനനും ട്ചലുത്ിയ ആന്ധാ േഹിളാസഭ സ്ഥാപിച്ചു.  തകന്ദ 
സാമൂഹ്യ തക്ഷേ തബാർ്്, നാഷണൽ കഡൗൺസിൽ തഫാർ 
വിട്േൻസ് എ്യുത്ഷൻ  തകന്ദത്ിട്റെ സ്തീകളുട്ടയുനും 

ട്പൺകുടെികളുട്ടയുനും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി 
എനേിവയുട്ട അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനനും വഹിച്ചിട്ടുണ്്, 
പാർലട്േറെനും�നും, പ്ാനിനും�് കമ്മീഷൻ അനും�നും 
തുടങ്ങിയ നിലകളിലുനും പ്വർത്ിച്ചിരുനേ 
ദുർ�ാഭായ്് തദശ്മുഖിന് 1975 ൽ രാഷ്ട്രനും 
പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു.  സാക്ഷരോ 
പ്വർത്നങ്ങളിട്ല തസവനങ്ങൾ്്  ട്നഹ് റു 

സാക്ഷരോ അവാർ്് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.
5. ഹൻസ ജിവ് രാജ് ശമത്
  1897 ൽ ബതറാ് ദിവാട്റെ േകളായി ജനിച്ച ഹൻസ 
തേത് വിതദശ വിദ്യാഭ്യാസനും ലഭിച്ച വനിേയാണ് . ഗുജറാത്ിട്ല 
കുടെികൾക്കുതവണ്ി നിരവധി ഗ്രന്ങ്ങൾ രചിക്കുകയുനും 
നിരവധി ഇനുംഗ്ീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്നനും ട്ചയ്യുകയുനും 

ട്ചയ്തു. ഹൻസ ജിവ് രാജ് തേത്   1945-46 
കാലഘടെത്ിൽ ആൾ ഇന്്യ വിട്േൻസ് 
തകാൺഫറൻസ് പ്സി്റൊയിരുന്.  1945 
മുേൽ 1960 വട്രയുളള കാലഘടെത്ിൽ 
എസ്.എൻ.്ി.റ്റി.  വനിോ  സർവ്വകലാശാല 
കവസ് ചാൻസലർ, ആൾ ഇന്്യാ ട്സ്റെറി 
തബാർ്് ഓഫ് എ്യുത്ഷൻ അനും�നും, ഇറെർ 

യൂണിതവഴ് സിറ്റി തബാർ്് ഓഫ് ഇന്്യ പ്സി്റെ്, ബതറാ് 
േഹാരാജ സയാജിറാവ യൂണിതവഴ് സിറ്റി കവസ് ചാൻസലർ 
തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്.
6. െമല ചൗധരി
  ലഖ് നഡൗവിട്ല അറിയട്പ്പടുനേ കുടുനുംബത്ിട്ല 
അനും�ോയിരുനേിട്ടുനും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസനും ലഭിക്കുനേ േിനായി 
തപാരാതടണ്ി വന് കേല ചഡൗധരി്്.  തദശീയവാദികൾട്്ാപ്പനും 
തചർനേ കേല ചഡൗധരി 1930 കളിൽ നിയേലനുംഘന 
പ്സ്ഥാനത്ിട്റെ സജീവ അനും�ോയിരുന്.  ആൾ ഇന്്യാ 
തകാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുട്ട 54-ാനും സതമ്മളനത്ിട്റെ 
കവസ് പ്സി്റൊയിരുന്.  1970 കളുട്ട അവസാനനും 
തലാക് സഭാനും�ോയി.  നട്ല്ലാരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയായിരുന് 
കേല ചഡൗധരി.
7. ലരീല ശറായ്
  അസേിട്ല ത�ാൾപാറയിൽ 1900 ൽ ജനിച്ച ലീല 
തറായ് സ്തീകളുട്ട അവകാശങ്ങൾക്കു തവണ്ി തപാരാടിയ 
വനിേയായിരുന്.  1923 ൽ സുഹൃത്തു്ളുോയി തചർനേ് 

രൂപീകരിച്ച ദിപാലി സനുംഘവനും സ് കൂളുകളുനും 
രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ്് തവദിയായിരുന്.  
ധാ്ാ േഹിളാ സേ്യാഗ്രഹ സനുംഘത്ിട്റെ 
രൂപീകരണത്ിന് കാരണ്ാരിയായേ് ലീല 
തറായ് ആയിരുന്.  1937 ൽ തകാൺഗ്രസിൽ 
അനും�ോയ ലീല തറായ് 1938 ൽ ബനും�ാൾ 
ട്പ്ാവിൻഷ്യൽ തകാൺഗ്രസ് വിട്േൻസ് 

ഓർ�കനതസഷൻ സ്ഥാപിച്ചു.  സുഭാഷ് ചന്ദ തബാസ് 
ജയിലിലായതപ്പാൾ അവർ തഫാർതവ്് ത്ാ്് വാരികയുട്ട 
എ്ിറ്ററായി പ്വർത്ിച്ചു.
8. മാലതി ചൗധരി
 1904 ൽ  കിഴ്ൻ ബനും�ാളിട്ല (ഇനേട്ത് ബനുംഗ്ാതദശ്) 

പ്ശസ്തോയ കുടുനുംബത്ിൽ ജനനനും.  1921 ൽ 
വിശ്വഭാരേിയിൽ തചർന്.  ഭർത്ാവനും പിനേീട്  
ഓ്ിഷ മുഖ്യേന്ത്രിയുോയിരുനേ നബകൃഷ്ണ 
ചഡൗധരിതയാട്ടാപ്പനും ഉപ്പു സേ്യാഗ്രഹത്ിൽ 
പട്ങ്കടുക്കുത്തു.  1934 ൽ �ാന്ധിജിതയാട്ടാപ്പനും 
ഒറീസ്യിട്ല പദയാത്രയിൽ പട്ങ്കടുത് അവർ 
അവശ വിഭാ�ങ്ങളുട്ട ഉനേേനത്ിനായി 

പ്വർത്ിച്ചു. അടിയന്രാവസ്ഥയ് ട്്േിട്ര സനുംസാരിച്ചേിന് 
ജയിലിലായിട്ടുണ്്.
9. പൂർണിമ ബാനർജി
  സ്വാേന്ത്ര്യ സേര പ്സ്ഥാനങ്ങളിട്ല വനിോ മുനേണി 
തപാരാളികളിൽ  ഒരാളായിരുന് പൂർണിേ ബാനർജി.  
അലഹബാദിട്ല ഇന്്യൻ നാഷണൽ തകാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി 
ട്സക്ടെറിയായിരുന് അവർ.  ക്വിറ്റ് ഇന്്യാ പ്സ്ഥാനത്ിട്ലയുനും 
സേ്യാഗ്രഹങ്ങളിട്ലയുനും പങ്കാളിത്നും അവരുട്ട അറ്റേിൽ  
കലാശിച്ചു. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സേിേിയിട്ല അവരുട്ട 
പ്സനും�ങ്ങളിൽ തസാഷ്യലി്റേ് ചിന്കൾ മുഴങ്ങിത്ട്ടു. 
കർഷകതയാ�ങ്ങളിലുനും തട്ര്് യൂണിയനുകൾ രൂപീകരിക്കുനേേിലുനും 
പൂർണിേ ബാനർജി മുനേിൽത്ട്നേയുണ്ായിരുന്.
10. രാജകുമാരി അമൃത്ൌർ
  1889  ട്ഫബ്രുവരി 2 ന് ഉത്ർപ്തദശിട്ല ലഖ് നഡൗവിൽ 
ജനിച്ച രാജകുോരി അമൃേ്കഡൗർ ഇന്്യയുട്ട ആദ്യ 
ആതരാ�്യേന്ത്രിയായിരുന്.  നീണ് പത്തു വർഷങ്ങൾ അവർ 
ആ സ്ഥാനത്് പ്വർത്ിച്ചു.  രാജകുടുബാനും�നും എനേ നിലയിൽ 
േികച്ച വിദ്യാഭ്യാസനും തനടാൻ ലഭിച്ച അവസരനും പേിനാറാനും 

വയസിൽ േഹാത്മാ�ാന്ധിയുട്ട ട്സക്ടെറി ആകുനേേിനു 
തവണ്ി ഉതപക്ഷിച്ചു.   All India Institute of Medical Science 

സ്ഥാപിച്ച രാജകുോരി അമൃേ്കഡൗർ അേിട്റെ 
സ്വയനുംഭരണത്ിനായി ശക്ോയി വാദിച്ചു. 
സ്തീകളുട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്ിനുനും ആതരാ�്യത്ിനുനും 
അവർ  പ്ാമുഖ്യനും നൽകിയിരുന്.  ട്യൂബർ 
കുതലാസിസ് അതസാസിതയഷൻ ഓഫ് ഇന്്യ, 
തദശീയ കുഷ്തരാ� �തവഷണ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂടെ് 
തുടങ്ങിയ േഹത്രോയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
രാജകുോരി അമൃേ്കഡൗറിട്റെ  സനുംഭാവനകളാണ്.  

ആതുര തസവന രനും�ട്ത് അവരുട്ട തസവനനും ട്റ്് തക്ാസ് 
പ്വർത്നങ്ങളിതലക്കുനും ട്സറെ് തജാൺസ് ആനുംബുലൻസ് 
ട്സാകസറ്റിയിതലക്കുനും വ്യാപിച്ചിരുന്.  
11. ശരണുെ ശറ
  ഐ.സി.എസ്. ഓഫീസർ  സേീഷ് ചന്ദ മുഖർജിയുട്ടയുനും 
ചാരുലേ മുഖർജിയുട്ടയുനും േകളായി ജനിച്ച തരണുക തറ  

ഇനുംഗ്ണ്ിൽ നിനേ് ബി.എ. പഠനനും പൂർത്ിയാ്ി.  
ോോവിട്റെ പാേ പിന്തുടർനേ് ആൾ ഇന്്യാ 
വിേൻസ് തകാൺഫറൻസ് അനും�ോയ തരണുക 
തറ സ്ത ീകൾ്് തുല്യാവകാശത്ിനായി ഏകീകൃേ 
വ്യക്ി നിയേനും തവണട്േനേ് വാദിച്ചു.  1943-46 
കാലഘടെത്ിൽ തകന്ദ നിയേനിർമ്മാണ 
സഭയിൽ അനും�ോയിരുനേ തരണുക തറ 

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സേിേിയിൽ അനും�ോകുകയായിരുന്.  
1952-57 ൽ പശ്ചിേ ബനും�ാൾ നിയേസഭയിലുനും  1957 ലുനും 1962 
ലുനും തലാക് സഭാനും�വോയിരുന്.  പ്ാനിനും�് തബാർ്് അനും�നും, 
വിശ്വഭാരേി സർവ്വകലാശാല �തവണിനും�് തബാ്ി അനും�നും എനേീ 
നിലകളിലുനും പ്വർത്ിച്ച തരണുകയാണ് ബനും�ാൾ വിട്േൻസ് 
യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചേ്.
12. സശരാജിനി നായിഡു
  1879 ട്ഫബ്രുവരി 13 ന് കഹദരാബാദിൽ ജനിച്ച സതരാജിനി 
നായിഡു ഇന്്യൻ നാഷണൽ തകാൺഗ്രസിട്റെ പ്സി്റൊയ 
ആദ്യ ഇന്്യൻ വനിേയുനും സനുംസ്ഥാന �വർണറുോയിരുന്.  

'ഇന്്യയുട്ട വാനമ്പാടി' എനേ് വിതശഷി്ട്പ്പടെ 
സതരാജിനി നായിഡു ലണ്നിട്ല പ്ശസ്ത 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനനും തുടരുനേേിനിട്ടയാണ് 
േഹാത്മാ�ാന്ധിയുട്ട നിസഹകരണ 
പ്സ്ഥാനത്ിൽ ആകൃഷ്യാകുനേേ്.  പിനേീട് 
ഇന്്യൻ നാഷണൽ തകാൺഗ്രസിട്റെ സജീവ 
പ്വർത്കയായി.  ബ്രിടെീഷുകാർട്്േിരായ 

പ്വർത്നങ്ങൾ സതരാജിനി നായിഡുവിന് നിരവധി േവണ 
ജയിൽ വാസനും അനുഷ്ിത്ണ്ി വന്.  �ാന്ധിജിതയാട്ടാപ്പനും 
1931 ൽ രണ്ാനും വടെതേശ സതമ്മളനത്ിലുനും സതരാജിനി നായിഡു 
പട്ങ്കടുത്തു.  തറായൽ ട്സാകസറ്റി ഓഫ് ലിറ്റതറച്ചറിൽ ട്ഫതലാ 
ആയി ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടെിട്ടുണ്്.
13. സുശചത കൃപ് ലാനി
  1908 ൽ ഹരിയാനയിൽ ജനിച്ച സുതചോ കൃപ് ലാനി 
ക്വിറ്റ് ഇന്്യാ പ്സ്ഥാനത്ിട്ല നിസ്തുല പ്വർത്നങ്ങൾ 
ട്കാണ്് പ്ശസ്തയായിരുന്.  1940 ൽ തകാൺഗ്രസിൽ 

വനിോ വിഭാ�നും സ്ഥാപിച്ചേ് സുതചേ 
കൃപ് ലാനിയായിരുന്.  സ്വാേന്ത്ര്യാനന്ര 
ഇന്്യയിൽ തലാക് സഭാനും�ോയുനും ഉത്ർപ്തദശ് 
സനുംസ്ഥാന േന്ത്രിസഭാനും�ോയുനും േിളങ്ങി.  
ഇന്്യയുട്ട ആദ്യ വനിോ മുഖ്യേന്ത്രി 
കൂടിയായിരുന് സുതചോ കൃപ് ലാനി.

14. വിജയലക്ഷി പണ്ഡി്്
  ഇന്്യയുട്ട ആദ്യ പ്ധാനേന്ത്രി ജവഹർലാൽ ട്നഹ് റുവിട്റെ 
സതഹാദരി എനേ നിഴലിൽ നിൽ്ാട്േ ഇന്്യാ ചരിത്രത്ിൽ 
േതറെോയ ഒരിടനും തനടിട്യടുത് വ്യക്ിേ്വോണ് 1900 ൽ 
അലഹബാദിൽ ജനിച്ച വിജയലക്ഷി പണ്ഡിറ്റിതറെേ്.  മൂന് 
േവണ ബ്രിടെീഷുകാർ അവട്ര ജയിലിലടച്ചു.  അലഹബാദ് 

മുനിസിപ്പൽ തബാർ്് ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിലൂട്ട 
രാഷ്ട്രീയത്ിട്ലത്ിയ വിജയലക്ഷി പണ്ഡിറ്റ്, 
1936 ൽ ഐക്യ പ്വിശ്യകളിതല്് നടനേ 
ട്േരട്ഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയുനും 1937 
ൽ ചരിത്രത്ിലിടനും തനടിട്്ാണ്് ആദ്യ 
ഇന്്യൻ വനിോ കാബിനറ്റ് േന്ത്രിയാകുകയുനും 
ട്ചയ്തു.  എനോൽ ഇന്്യ്ാരുനും രണ്ാനും 

തലാക േഹായുദ്ധത്ിൽ പട്ങ്കടു്ണട്േനേ ബ്രിടെീഷുകാരുട്ട 
നിർബന്ധത്ിൽ പ്േിതഷധിച്ച് 1939 ൽ രാജി വച്ചു.  1953 ൽ 
യു.എൻ. ജനറൽ അസനും്ിയിട്ല ആദ്യ വനിോ പ്സി്റൊയി 
ചുേേലതയറ്റു. 
15. ആനി മസ് ക്രരീൻ
  േിരുവിോനുംകൂർ  ത്റേറ്റ് തകാൺഗ്രസിൽ അനും�ോയ ആദ്യ 

വനിേകളിട്ലാരാളുനും േിരുവിോനുംകൂർ ത്റേറ്റ് 
തകാൺഗ്രസ് വർ്ിനും�് കമ്മിറ്റിയനും�ോകുനേ 
ആദ്യട്ത് വനിേയുോയിരുന് ആനി േസ് ക്ീൻ.  
ലത്ീൻ കതത്ാലി് കുടുനുംബത്ിൽ 
ജനിച്ച ആനി േസ് ക്ീൻ സ്വാേന്ത്ര്യത്ിനുനും 
അഖണ്ഡഭാരേത്ിനുനും തവണ്ിയുളള 
തപാരാടെത്ിൽ മുൻനിര തപാരാളിയായിരുന്. 

1939-47 കാലഘടെത്ിൽ നിരവധി േവണ 
ജയിൽവാസനും അനുഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  1951 ൽ േിരുവനന്പുരനും 
തലാക് സഭാ േണ്ഡലത്ിൽ നിന്നും ആദ്യ തലാക് സഭയിതലയ്ക്  
ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പട്ടു.  തകരളത്ിൽ നിന്ളള ആദ്യ 
വനിോ തലാക് സഭാനും�വനും ആദ്യ തലാക് സഭയിട്ല പത്് 
വനിേകളിട്ലാരാളുോയിരുന്  ആനി േസ് ക്ീൻ.  തലാക് സഭയിതലയ്ക് 
ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടുനേേിനു മുമ്പ് 1949-50 കാലഘടെത്ിൽ 
ആതരാ�്യ - കവദയുേ വകുപ്പുേന്ത്രിയായി അവർ ഹ്രസ്വകാലനും 
തസവനേനുഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.
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ജനാധിപേ്യത്ിൽ നിയേനിർമ്മാണസഭകളുനും 
എക് സിക്യൂടെീവനും േമ്മിലുള്ള ആതരാ�്യകര 

ോയ ബന്ധനും ഒരു അനിവാര്യേയാണ്. ജനപ്േി 
നിധിസഭതയാട് തനരിടെ് ഉത്രവാദിേ്വവനും വിതധയ 
േ്വവമുള്ള ഒരു തനതൃേ്വനും എക് സിക്യൂടെീവിന് 
ഉണ്ാകുനേേ് നമ്മുട്ട ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് 
ട്ലജിതലേച്ചറിൽനിന് േട്നേയാണ്. ട്ലജിതലേച്ചറിട്റെ 
വിശ്വാസനും നിലനിർത്ാൻ കഴിയുട്നേങ്കിൽ ോത്രതേ 
എക് സിക്യൂടെീവിന് നിലനില്പുള്ളൂ. എക് സിക്യൂടെീവിനുതേൽ 
ഫലപ്ദോയ നിയന്ത്രണനും ട്ചലുത്ാൻ ട്ലജിതലേച്ചറിന് 
കഴിഞ്ഞാൽ ോത്രതേ ജനാധിപേ്യനും എനേ ആശയനും 
സമ്പൂർണ്ണോവകയുള്ളൂ. എനോൽ എക് സിക്യൂടെീവിന് 
വിതധയോയി പ്വർത്ിക്കുവാൻ ട്ലജിതലേച്ചറിട്ന 
നിർബന്ധിക്കുന് അട്ല്ലങ്കിൽ തപ്രിപ്പിക്കുന് എന്നും 
ട്ലജിതലേച്ചറിനുതേൽ എക് സിക്യൂടെീവ് അധീശേ്വനും 
പാലിക്കുന് എന്മുള്ള ആതരാപണനും കഴിഞ്ഞ 
കാലങ്ങളിട്ലാട്് ഇന്്യൻ ജനാധിപേ്യത്ിൽ 
ഉയർന്വനേിട്ടുണ്്. സാമ്പത്ിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള 
അനുേേി ലഭിക്കുക എനേോണ് എക് സിക്യൂടെീവിട്ന 
സനുംബന്ധിച്ചിടതത്ാളനും ട്ലജിതലേച്ചറിൽ നിന്നും 
പ്േീക്ഷിക്കുനേ ഏറ്റവനും സുപ്ധാനോയ സഹായനും. 
നിയേനിർമ്മാണനും, പ്ധാനട്പ്പടെ നയരൂപീകരണനും 
എനേീ കാര്യങ്ങളിലുനും ട്ലജിതലേച്ചറിട്റെ സഹകരണനും 
അനിവാര്യോണ്. എനോൽ ഓർ്ിനൻസ് 
പ്ഖ്യാപിച്ചുട്കാണ്ടുനും അവ വീണ്ടുനും വീണ്ടുനും 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുട്കാണ്ടുനും അേിട്ന പിൻപറ്റി 
ആവശ്യോയ ചടെങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുട്കാണ്ടുനും നിയേ 
നിർമ്മാണ സഭകട്ള തനാക്കുകുത്ികളാ്ാൻ 
എക് സിക്യൂടെീവിന് കഴിയുനേോണ്. സർ്ാർ 
ആവിഷ് കരിക്കുനേ പുേിയ നയങ്ങൾ സഭ സതമ്മളിക്കുനേ 
തവളകളിൽതപ്പാലുനും സഭയിൽ അവേരിപ്പി്ാട്േ 
നടപ്പാക്കുനേേിട്നക്കുറിച്ചുള്ള ആതക്ഷപങ്ങൾ 
മുൻകാലങ്ങളിൽ സഭാേലത്ിൽ ഉയർന്വനേിട്ടുണ്്. 
ട്േരട്ഞ്ഞടു്ട്പ്പടെ സർ്ാരിട്റെ സാമ്പത്ിക 
േലങ്ങതളയുനും നിയേനിർമ്മാണ ട്പ്ാതപ്പാസലുകട്ളയുനും 
ട്പാതുവായ പ്വർത്നങ്ങട്ളയുനും വിശകലനനും 
ട്ചയ്ാനുനും വിേർശി്ാനുമുള്ള സഭയുട്ട അവകാശനും 
ഏട്റ വിലട്പ്പടെോണ്. അേിനു തകാടെനും വരുത്തുനേ 
േരത്ിലുള്ള ഏട്ോരു നീ്വനും ജനാധിപേ്യട്ത് 
ദുർബലട്പ്പടുത്തുട്േനേ കാര്യത്ിൽ സനുംശയേില്ല.
 ട്ലജിതലേച്ചർ, എക് സിക്യൂടെീവ്, ജ്ീഷ്യറി എനേീ 
മൂന് സുപ്ധാന ഘടകങ്ങളുനും അതന്യാന്യനും സഹകരിച്ചു 
പ്വർത്ിച്ചാൽ ോത്രതേ ആതരാ�്യകരോയ ഒരു 
ജനാധിപേ്യ ഭരണക്േനും നിലനിർത്ാൻ കഴിയൂ. 
ഓതരാ ഘടകവനും േങ്ങളുട്ട അധികാരതത്യുനും 
പരിധിതയയുനും സനുംബന്ധിച്ച് സ്വയനും േനസ്ിലാക്കുകയുനും 
േറ്റു ഘടകങ്ങളുട്ട പ്വർത്നനും നിരീക്ഷിച്ചുനും 
ആവശ്യോട്ണനേ തബാധ്യത്ിട്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
ോത്രനും ഇടട്പട്ടുനും േിരുത്ിയുനും മുതനോട്ടുതപാകുനേ 
സേീപനോണ് സ്വീകരിത്ണ്േ്. ഭരണഘടനാ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ തനടാനുള്ള കൂടൊയ പരിശ്രേങ്ങൾ്് തുല്യ 
പങ്കാളികൾ ആകുക എനേോയിരി്ണനും ഈ മൂന് 
ഘടകങ്ങളുട്ടയുനും കടേ. ഇന്്യൻ ഭരണഘടനയുട്ട 
അനുതച്ഛദനും 164 (2) ൽ  സനുംസ്ഥാനട്ത് േന്ത്രിസഭ 
നിയേസഭതയാട് കൂടൊയി ഉത്രവാദട്പ്പടെിരി 
ത്ണ്ോട്ണനേ് വ്യവസ്ഥ ട്ചയ്തിരിക്കുന്. 
ഭരണഘടനാദത്ോയ ഈ ഉത്രവാദിത്നും 
നിയേസഭയ്ക് സനുംസ്ഥാന ഭരണക്േത്ിൽ 
സമുനേേോയ ഒരു സ്ഥാനനും നൽകിയിട്ടുണ്്. 
അതുട്കാണ്ടുേട്നേ �വട്മെറെിന് അേിട്റെ 
നയട്ത്യുനും നടപടികട്ളയുനും പ്വർത്നങ്ങട്ളയുനും 
പറ്റി നിയേസഭട്യ തബാധ്യട്പ്പടുത്ാനുള്ള 
ബാധ്യേയുണ്്. അതുതപാട്ല �വട്മെറെിനുതേൽ 
സഭയുട്ട തേൽതനാടെവനും നിയന്ത്രണവനും ഫലപ്ദോയ 
രീേിയിൽ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഉത്രവാദിത്നും 
നിയേസഭയ്കമുണ്്.
 എക് സിക്യൂടെീവിട്റെ പ്വർത്നങ്ങളിതല്് 
കൂടുേൽ ആഴത്ിൽ ഇറങ്ങിട്ച്ചല്ലാനുനും ഫലപ്ദോയി 
നിയന്ത്രി്ാനുനും ട്ലജിതലേച്ചറിട്ന പ്ാപ്തോക്കുനേ 
ഫലപ്ദോയ സനുംവിധാനോണ് സഭാസേിേികൾ. 
നിയേനിർമ്മാണ സഭകളുട്ട ചരിത്രത്ിട്നാപ്പനും 
േട്നേയുള്ള ചരിത്രപശ്ചാത്ലോണ് ഓതരാ സഭതയാടുനും 
അനുബന്ധോയി വിവിധ ഉത്രവാദിേ്വങ്ങൾ 

നിർവ്വഹിക്കുനേേിനായി രൂപീകരി്ട്പ്പടെ സഭാ 
സേിേികൾക്കുനും ഉള്ളേ്. സർ്ാരിന് സഭതയാടുള്ള 
ബാധ്യേയുനും സഭയ്ക് സർ്ാരിതനാടുള്ള 
ഉത്രവാദിത്വനും ഉറപ്പിക്കുനേ രീേിയിലാണ് നിയേസഭാ 
നടപടി ചടെങ്ങൾ്് രൂപനും ട്കാടുത്ിരിക്കുനേേ്. സഭ 
മുമ്പാട്ക വരുനേ പ്ശ് നങ്ങളിൽ ഒട്ടുേി്വയുനും 
വളട്ര വിശാലവനും സാതങ്കേികവനും അേിസങ്കീർണ്ണ 
സ്വഭാവതത്ാടു കൂടിയതുോണ്. അതുട്കാണ്ടുേട്നേ 
സഭയിൽ നടക്കുനേ നടപടിക്േങ്ങളുനും 
സങ്കീർണ്ണേയാർനേവയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്ിൽ 
അനും�ങ്ങൾ്് ജനങ്ങൾ േങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുനേ 
കർത്വ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക പലതപ്പാഴുനും 
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്ക്ിയയായി ോറുന്. ഇേിട്നാരു 
പരിഹാരട്േനേ നിലയിലാണ് സഭാസേിേികൾ 
രൂപനുംട്കാണ്ിട്ടുള്ളേ്. അനും�ബലത്ിട്റെ കാര്യത്ിൽ 
സഭയുോയി ോരേേ്യനും ട്ചയ്യുതമ്പാൾ സേിേികൾ 
വലുപ്പനും കുറഞ്ഞവയാണ്. അതുട്കാണ്് ഏട്റ 
കൃേ്യേതയാട്ട കർത്വ്യനിർവഹണനും നടത്തുവാൻ 
സേിേികൾ്് കഴിയുന്ണ്്. സേിേി അനും�ങ്ങൾ്് 
കകകാര്യനും ട്ചയ്യുനേ വിഷയട്ത്പ്പറ്റി കൂടുേൽ 
ഗ്രാഹ്യനും ലഭിക്കുട്േനേേിനാൽ അവരുട്ട ചർച്ചയുനും 
വിേർശനവനും അനുോനവനും നി�േനവനും പ്ാതയണ 
കൂടുേൽ ഫലപ്ദവനും പ്തയാജനപ്ദവോയിത്ീരുന്.
ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ
 സർ്ാരിട്റെ വിവിധ തേഖലകളിലുള്ള 
പ്വർത്നങ്ങൾ സസൂക്ഷനും വീക്ഷിക്കുകയുനും പഠിക്കുകയുനും 
ട്ചയ്തുട്കാണ്് അേിലുള്ള പാളിച്ചകളുനും വീഴ്ചകളുനും 
ചൂണ്ി്ാണിക്കുകയുനും ഉത്രവാദികട്ള കട്ണ്ത്ി 
അവരുട്ടതേൽ നടപടി എടു്ാൻ സർ്ാരിട്ന 
തപ്രിപ്പിക്കുകയുനും ട്ചതയ്ണ്േ് സേിേികളുട്ട 
ട്പാതുവായ കർത്വ്യോണ്. അതുതപാട്ല 
�വട്മെറെിനുതേലുള്ള സഭയുട്ട തേൽതനാടെവനും 
നിയന്ത്രണവനും ഉറപ്പാക്കുക, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ 
അനും�ങ്ങൾ്് കകകാര്യ കർതൃേ്വനും സമ്പാദിക്കുവാൻ 
അവസരട്ോരുക്കുക, ജനഹിേനും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ 
പ്േിബിനുംബിക്കുന്ട്വനേ് ഉറപ്പുവരുത്തുക, �വട്മെറെ് 
പ്വർത്നങ്ങളിൽ ഒരു േടസ് - തുലനശക്ി 
(Check and Balance) ആയി വർത്ിക്കുക, 
�വട്മെറെിട്റെ പ്വർത്നങ്ങളിതന്മൽ ശാശ്വേോയ 
ഒരു ജാ�രൂകേ ഉറപ്പാക്കുക എനേിവയുനും സേിേികളുട്ട 
ഉത്രവാദിത്ത്ിൽട്പ്പടെ കാര്യങ്ങളാണ്.
സമിതിെളുകട തരംതിരിവ്
 നിയേസഭാ സേിേികളുട്ട സ്വഭാവേനുസരിച്ച് 
അവട്യ ്റോറെിനും�് കമ്മിറ്റികട്ളന്നും 
അ്് തഹാക് കമ്മിറ്റികട്ളന്നും ട്പാതുട്വ 
രണ്ായി േരനുംേിരി്ാവനേോണ്. സ്ഥിരോയി 
പ്വർത്ിക്കുനേവയാണ് ്റോറെിനും�് കമ്മിറ്റികൾ. 
ഏട്േങ്കിലുനും ഒരു പ്തേ്യക കാര്യട്ത്പ്പറ്റി പഠിച്ച് 
റിതപ്പാർടെ് ട്ചയ്യുനേേിനുള്ളോണ് അ്് തഹാക് 
കമ്മിറ്റികൾ. (ഉദാഹരണനും അടുത്കാലത്് രൂപീകരിച്ച 
സർഫാസി കമ്മിറ്റി).
 തകരള നിയേസഭയിൽ ആട്ക 37 
്റോൻ്ിനും�് കമ്മിറ്റികളാണ് പ്വർത്ിച്ചുവരുനേേ്. 
ഓതരാ ്റോൻ്ിനും�് കമ്മിറ്റിയുനും നിർവഹിക്കുനേ 
കർത്വ്യങ്ങളുട്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ അവട്യ 
ചുവട്ട പറയുനും പ്കാരനും േരനുംേിരി്ാവനേോണ്.

1. ധനൊര്യ സമിതിെൾ - 4 എണ്ണം
 �വട്മെറെിട്റെ സാമ്പത്ികവനും ഭരണപരവോയ 
അധികാരങ്ങട്ള നിരീക്ഷിക്കുകയുനും നിയന്ത്രിക്കുകയുനും 
ട്ചയ്യുക എനേ ഉതദേശ്യതത്ാടുകൂടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
പ്ിക് അ്ഡൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി, പ്ിക് അണ്ർതട്ിനും�് 
കമ്മിറ്റി, എ്റേിതേറ്റ് സ് കമ്മിറ്റി, തലാ്ൽഫണ്് 
അ്ഡൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി എനേിവയാണ് ധനകാര്യ 
സേിേികൾ.
2. സൂക്ഷപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള 
സമിതിെൾ - 4 എണ്ണം
 ബന്ധട്പ്പടെ വിഷയങ്ങട്ള അടിസ്ഥാനട്പ്പടുത്ി 

�വട്മെറെിട്റെ വീഴ്ചകളുനും പാളിച്ചകളുനും കട്ണ്ത്ി 
അവ പരിഹരിക്കുനേേിനുനും അതുവഴി ട്പാതുോൽപ്പര്യനും 
സനുംരക്ഷിക്കുനേേിനുനും ഉത്രവാദട്പ്പടെ സേിേികട്ള ഈ 
വിഭാ�ത്ിൽട്പ്പടുത്ിയിരിക്കുന്. സതബാർ്ിതനറ്റ് 
ട്ലജിതലേഷൻ കമ്മിറ്റി, ഉറപ്പുകൾ സനുംബന്ധിച്ച 
സേിേി, ഔതദ്യാ�ികഭാഷ സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
തേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലാസുകൾ സനുംബന്ധിച്ച സേിേി 
എനേിവ അേിൽട്പ്പടുന്.
3. അശന്വഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള 
സമിതിെൾ - 3 എണ്ണം
 �വട്മെറെിട്റെതയാ അനുബന്ധ സ്ഥാപന 
ങ്ങളുട്ടതയാ വ്യക്ികളുട്ടതയാ പ്വർത്നഫലോയി 
സാോന്യജനങ്ങൾക്കുനും പഡൗരന്മാർക്കുമുണ്ാകുനേ 
പ്ശ് നങ്ങട്ളയുനും അവശേകട്ളയുനുംപറ്റി അതന്വഷിച്ച് 
പരിഹാരനും കട്ണ്ത്തുനേ കർത്വ്യോണ് ഈ 
സേിേികൾക്കുള്ളേ്. ഹർജികൾ സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
പരിസ്ഥിേി സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, പിനോ് സമുദായനും 
സനുംബന്ധിച്ച സേിേി എനേിവ ഈ �ണത്ിൽട്പ്പടുന്.
4. ശക്മസമിതിെൾ - 6 എണ്ണം
 സമൂഹത്ിൽ അവശേ അനുഭവിക്കുനേ 
ജനവിഭാ�ങ്ങളുട്ട തക്ഷേനും ഉറപ്പുവരുത്തുനേേി 
നാവശ്യോയ നിർതദേശങ്ങൾ സേർപ്പിക്കുനേേിനുനും 
അവർട്്േിട്രയുള്ള അക്േനും സനുംബന്ധിച്ച 
പരാേികൾ പരിതശാധിച്ച് പരിഹാരനും കട്ണ്ത്തുനേേിനുനും 
ഉതദേശിച്ചുട്കാണ്ടുള്ളോണ് ഈ സേിേികൾ. 
പടെികജാേി പടെികവർഗ്ഗതക്ഷേനും സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
സ്ത ീകളുട്ടയുനും ട്രാൻസ്ജറെറുകളുട്ടയുനും കുടെികളുട്ടയുനും 
ഭിനേതശഷി്ാരുട്ടയുനും തക്ഷേനും സനുംബന്ധിച്ച 
സേിേി, േത്്യട്ത്ാഴിലാളികളുട്ടയുനും അനുബന്ധ 
ട്ോഴിലാളികളുട്ടയുനും തക്ഷേനും സനുംബന്ധിച്ച          സേിേി, 
പ്വാസി േലയാളികളുട്ട തക്ഷേനും സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
യുവജന തക്ഷേവനും യുവജനകാര്യവനും സനുംബന്ധിച്ച 
സേിേി, മുേിർനേ പഡൗരന്മാരുട്ട തക്ഷേനും സനുംബന്ധിച്ച 
സേിേി എനേിവ അേിൽട്പ്പടുന്.
5. സഭയുകട ൊര്യങ്ങളുമായി ബന്കപ്പട് 
സമിതിെൾ - 4 എണ്ണം
 സഭയുട്ട കദനനുംദിന കാര്യങ്ങളുനും േറ്റ് നടപടികളുനും 
ക്േീകരിക്കുവാൻ സഹായകരോയി പ്വർത്ിക്കുനേ 
കാതര്യാപതദശക സേിേി, ചടെങ്ങൾ സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
പ്ിവിതലജസുനും എത്ിക് സുനും സനുംബന്ധിച്ച സേിേി, 
അനഡൗതദ്യാ�ിക പ്തേയങ്ങളുനും ബില്ലുകളുനും സനുംബന്ധിച്ച 
സേിേി എനേിവയാണ് അത്രത്ിൽട്പ്പടെേ്.
6. ഗവകമെന്ികന് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
പങ്ാളിത്ം ശനടുന്നതിനുള്ള സമിതിെൾ   
- 14 എണ്ണം
 സർ്ാരിട്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
പങ്കാളിത്നും തനടുനേേിനുള്ള സേിേികളാണിവ. 
കരട് ചടെങ്ങളുട്ട പരിതശാധന, ബജറ്റിട്റെ സൂക്ഷ 
പരിതശാധന, ബില്ലുകളുട്ട പരിതശാധന, �വട്മെറെ് 
നയങ്ങളുനും തപാളിസികളുനും ചർച്ചയ്ക വിതധയോക്കുക 
എനേിവ ഈ സേിേികളുട്ട കർത്വ്യത്ിൽട്പ്പടുന്. 
ഇന്്യൻ പാർലട്േറെറി ചരിത്രത്ിൽ ഒതടെട്റ പുതുേകൾ 
സനുംഭാവന ട്ചയ്തുട്കാണ്് രൂപീകരി്ട്പ്പടെ സബ്ജക്ട് 
കമ്മിറ്റികൾ ഈ �ണത്ിൽട്പ്പടുനേവയാണ്.
7. സഭാംഗങ്ങളുകട സൗെര്യത്ിനുശവണ്ി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന സമിതിെൾ - 2 എണ്ണം
 നിയേസഭാനും�ങ്ങളുട്ട പ്വർത്നങ്ങളുോയി 
ബന്ധട്പ്പടെ് അവർ്ാവശ്യോയ ട്േച്ചട്പ്പടെ 
സഡൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുനേേിനായി രൂപീകരി്ട്പ്പടെ 
സേിേികളാണ് ഹഡൗസ് കമ്മിറ്റി, കലബ്രറി ഉപതദശക 
സേിേി എനേിവ.
8. പ്രശത്യെ ൊര്യത്ിനുള്ള സമിതിെൾ
 സഭയിൽ അവേരിപ്പിക്കുനേ ബില്ലുകളിട്ല 
വ്യവസ്ഥകൾ പരിതശാധിച്ച് സഭയ്ക് റിതപ്പാർടെ് 
ട്ചയ്യുനേേിനായി സഭ നിതയാ�ിക്കുനേ കമ്മിറ്റികളാണ് 
പ്ധാനോയുനും ഈ �ണത്ിൽട്പ്പടുനേേ്. ഇവ ട്സലക്ട് 
കമ്മിറ്റികൾ എനേതപരിലാണ് അറിയട്പ്പടുനേേ്.

പാർലകമന്റി ജനാധിപത്യം സാർത്െമാക്കകപ്പടുന്നത് സഭാ 
സമിതിെളുകട സർഗ്ാത്മെ ഇടകപടലുെളിലൂകടയാണ്. സഭാ 

സമിതിെകളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പംക്തി ആരംഭിക്കുന്നു.

്ി.മശനാഹരൻ നായർ, 
സ്രീക്കറുകട ലപ്രവ്് കസക്രട്റി
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പ്മുഖ തസാഷ്യലി്റേ് പാർടെി തനോവനും േദിരാശി നിയേസഭാനും�വോയിരുനേ                            
എനും.ട്ക.പത്മപ്ഭാ�ഡൗ്റുട്ടയുനും േരുതദവി അവ്വയുട്ടയുനും േകനായി 1936 ജൂലായ് 22 

ന് വയനാടെിട്ല കൽപ്പറ്റയിലായിരുന്  അതദേഹത്ിട്റെ ജനനനും.  േദിരാശി വിതവകാനന്ദ 
തകാതളജിൽ നിനേ് ഫിതലാസഫിയിൽ ോ്റേർ ബിരുദവനും അതേരി്യിട്ല സിൻസിനാറ്റി 
സർവ്വകലാശാലയിൽ നിനേ് എനും.ബി.എ ബിരുദവനും തനടിയ അതദേഹനും ോധ്യേ രനും�ട്ത് 
കുലപേിയായിരുന്.  സ് കൂൾ വിദ്യാർത്ി ആയിരുനേ കാലത്്   ജയപ്കാശ് നാരായണനാണ് 
തസാഷ്യലി്റേ് പാർടെിയിൽ അനും�േ്വനും നൽകിയേ്.  അടിയന്രാവസ്ഥ്ാലത്്  ജയിൽ 
വാസനും അനുഭവിക്കുകയുനും അതദേഹത്ിട്റെ സ്വത്തു്ൾ കണ്ടുട്കട്ടുകയുനും ട്ചയ്തു.  
1987 ൽ തകരള നിയേസഭാനും�വനും വനനുംവകുപ്പ് േന്ത്രിയുോയി.  വനങ്ങളിട്ല േരങ്ങൾ 
മുറി്രുട്േനേോയിരുന് ആദ്യ ഉത്രവ്.  48 േണിക്കൂറിനുള്ളിൽ േന്ത്രിസ്ഥാനനും 
രാജിവയ്കകയുനും ട്ചയ്തു.  തകന്ദ േന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യസഹേന്ത്രിയുനും പിനേീട് ട്ോഴിൽ 
വകുപ്പിട്റെ സ്വേന്ത്ര ചുേേലയുള്ള സഹേന്ത്രിയുോയിരുന്.  േലയാളത്ിട്റെ ചിന്കൻ 
കൂടിയായിരുന്  വീതരന്ദകുോർ.  കഹേവേഭൂവിൽ,  സേന്വയത്ിട്റെ വസന്നും, ബുദ്ധട്റെ 
ചിരി, ് ാന്യൂബ് സാക്ഷി, ഇരുൾപരക്കുനേ കാലനും, അധിനിതവശത്ിട്റെ അടിട്യാഴുക്കുകൾ, 
�ാട്ടുനും കാണാച്ചരടുകളുനും, രാേട്റെ ദുഖനും തുടങ്ങി നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്്.  വിലട്പ്പടെ 
നിരവധി പുരസ് കാരങ്ങളുനും അതദേഹത്ിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
`എട്റെ വ്യക്ിജീവിേത്ിൽ അക്ഷരാർത്ത്ിൽ ഗുരുതുല്യനായ വ്യക്ിയായിരുന് 
അതദേഹനും.  എത്രതയാ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ േമ്മിലുണ്ായിരുനേ ആത്മബന്ധനും അതദേഹനും 
ഇരുപക്ഷത്തുള്ള സേയത്തുനും അതുതപാട്ല തുടരുകയുണ്ായി.  യഥാർത്ത്ിൽ എനും.പി. 
വീതരന്ദകുോർ എനേ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്ിേ്വനും ആരായിരുന്?  ഞാൻ കരുതുനേേ് ഭാരേീയ 
ദർശനങ്ങട്ളക്കുറിച്ചുനും ഭാരേത്ിട്റെ ഇേിഹാസങ്ങട്ളക്കുറിച്ചുനും നമ്മുട്ട സഹജോയ 
സനുംസ് കാരട്ത്യുനും അേിട്റെ ഭാ�ോയ േിത്തുകട്ളക്കുറിച്ചുനും നമ്മുട്ട ഭൂേിശാസ്തട്ത് 
സനുംബന്ധിച്ചുനും ഹിോലയസാനു്ളുട്ട ചരിത്രട്ത്ക്കുറിച്ചുനും നമ്മുട്ട നദികട്ളക്കുറിച്ചുനും 
നദീേടങ്ങളിൽ രൂപനുംട്കാണ്ിരുനേ സനുംസ് കാരട്ത്ക്കുറിച്ചുട്േല്ലാനും അതന്വഷണനും നടത്ി 
ആ അതന്വഷണനും പുതരാ�േന പ്സ്ഥാനങ്ങൾ്് ഉപയുക്ോകുനുംവിധനും വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു 
വ്യക്ിേ്വോയിരുന് അതദേഹനും എനോണ്.  ഭാരേത്ിട്റെ ആത്മീയ ശക്ിട്യ വിപ്വകരോയ 
തസാഷ്യലി്റേ് ചിന്കളിതല്് സനേിതവശിപ്പിച്ചുട്കാണ്്  വീതരന്ദകുോർ നൽകിയ  രാഷ്ട്രീയ 
സനുംഭാവന; അട്ോരു ട്ചറിയകാര്യേല്ല. രാേട്റെ ദുഖനും എഴുോൻ കഴിഞ്ഞേ് അതദേഹത്ിന് 
രാോയണനും അറിയാോയിരുനേതുട്കാണ്ാണ്. രാോയണത്ിട്റെ ദർശനട്ത്ക്കുറിച്ച് 
അതദേഹത്ിന് ധാരണകളുണ്ായിരുന്.  'കഹേവേഭൂവിൽ' എനേ പുസ്തകത്ിൽ 
ഹിോലയ സാനു്ട്ളക്കുറിച്ചുനും േഞ്ഞണിഞ്ഞ ഹിോലയ പർവ്വേങ്ങട്ളക്കുറിച്ചുനും അതദേഹനും 
പറയുതമ്പാൾ അേിതല്് ആേഗ്നനായി കേിഴ്ന്വീഴുകയല്ല േറിച്ച് അേിലൂട്ട നൽതകണ് 
ഭാരേീയ ോനവികദർശനങ്ങൾ  ഉയർത്ി്ാട്ടുകയാണ് ട്ചയ്തേ്.   അട്ോരു ട്ചറിയ 
സനുംഭാവനയല്ല.  പലതപ്പാഴുനും ആത്മീയേയുട്ടയുനും തസാഷ്യലി്റേ് വിപ്വചിന്യുട്ടയുനും ഇടയിൽ 
നിൽ്ാൻ പലർക്കുനും അറിയാട്േതപായി.  ട്ന�റ്റീവായിട്ടുോത്രനും ഭാരേ ദർശനങ്ങട്ള 
വ്യാഖ്യാനിച്ചുട്കാണ്് േേപരോയ തചരിേിരിവിനു ശ്രേിക്കുനേവർ നാടെിലുണ്്.  സ്വാേി 
വിതവകാനന്ദൻ പറയുകയുണ്ായി.  'എട്റെ നാട് ഇനി അഭിമുഖീകരി്ാൻ തപാകുനേ എറ്റവനും  
വലിയ പ്ശ് നനും കദവട്ത് േറക്കുകയുനും േേട്ത് പുൽകുകയുനും ട്ചയ്യുനേ ഒരു സമൂഹനും 
ഉണ്ാകുനും എനേോണ്.'  അത്രട്ോരവസ്ഥ ഇല്ലാേിരി്ാനുള്ള മുൻകരുേലായിരുന്  
വീതരന്ദകുോറിതറെേ്.   അതദേഹത്ിട്റെ എല്ലാ രചനകളുനും അേിനുള്ളോയിരുന്.  ആ 
രചനകൾ നൽകിയ കരുത്് ഭാരേത്ിനുനും ഭാരേീയ സമൂഹത്ിനുനും സർഗ്ഗാത്മക രാഷ്ട്രീയ 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കുനും വഴികാടെിയായിരുന്.  അതോട്ടാപ്പനും അത�ാള കരാറുകട്ളക്കുറിച്ചുനും 
ജലദഡൗർലഭ്യമുണ്ാ്ാൻ തപാകുനേ ആത�ാള ജലയുദ്ധട്ത്ക്കുറിച്ചുനും കാർഷിക കരാറുകളുട്ട 
കാണാച്ചരടുകൾ ഒരു നാടിട്ന ട്കടെിവരിയുനേേിട്നക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളുട്ട 
േലമുറയ്ക് നൽകിയേ് അതദേഹനും േട്നേയായിരുന്.  അതദേഹട്േടുത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ 
ഇട്ാലത്് വ്യേ്യസ്തോയിരുന്ട്വങ്കിലുനും േട്റെ ദർശനങ്ങളുനും ഗ്രന്ങ്ങളുനും അതദേഹട്ത് 
തവടെയാടുട്േനേ് ഞാനതദേഹതത്ാട് വ്യക്ിപരോയുനും പരസ്യോയുനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. അതദേഹനും  
ക്ഷുഭിേനാകുകയല്ല  േറിച്ച് അേ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ട്ചയ്തേ്. അതദേഹനും ആഗ്രഹിച്ചതുതപാട്ല 
േട്റെ ദർശനങ്ങൾ എവിട്ടയാതണാ നിൽക്കുനേേ് ആ ദർശനങ്ങതളാട്ടാപ്പനും നിന്ട്കാണ്് 
അതദേഹത്ിന് േരണട്ത്പുൽകാൻ സാധിച്ചു എനേേ് നട്ല്ലാരു കാര്യോണ്.  അതദേഹത്ിട്റെ 
സ്രണകൾക്കുനും സനുംഭാവനകൾക്കുനും രാഷ്ട്രീയത്ിനുനും ദർശനങ്ങൾക്കുനും എഴുത്ിനുനും 
'ോതൃഭൂേി' പുനസനുംഘടിപ്പിച്ചേിനുട്േല്ലാനും നേിച്ചുട്കാണ്് അതദേഹത്ിട്റെ ഓർമ്മകൾക്കു 
മുനേിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്.
 കുടുനുംബാനും�ങ്ങളുട്ടയുനും അതദേഹത്ിട്റെ അനുയായികളുട്ടയുനും സുഹ്യത്തു്ളുട്ടയുനും 
ദുഖത്ിൽ ഞാനുനും പങ്കുതചരുന്. 

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ,
സ്ീ്ർ

'പുറത്തുള്ള നരിയന്ത്രണങ്ങൾ അകകത്ക്കുള്ള തുറക്ലു 
കളകാകകണ് നകാളുകളകാണരിത്.  ജീവരിതത്രിഹന്റ അഗകാധമകായ 

അർത്ഥഹത്ക്കുറരിച്് െരിന്രിക്കാനുള്ള ഹെറരിയ ഇടകവള.  ഇത് 
മനു�്യഹന തഹന്റ അത്യന്മകായ ദുർ�ലതകഹളക്കുറരിച്ചും 
ക�കാധവകാനകാക്കുന്; മനു�്യന് മരണമുഹണ്ന്ന ക�കാധ്യം. എന്നകാൽ 
അതു മകാത്മല്ല.  മരണം അപ്രതീക്രിതമകാകയക്കാഹമന്ന വസ്തുതയം 
ഓർമ്ഹപ്ടുത്തുന്. .....'

   എം.പരി. വീകരന്ദ്രകുമകാർ 

ജനാധിപേ്യ േതേേര പ്സ്ഥാനങ്ങൾ്് 
കനത് നഷ്ോണ്  എനും.പി. വീതരന്ദകുോറിട്റെ 

തവർപാട്.  സാമൂഹിക സാനുംസ് കാരിക തേഖലകളിൽ 
വിലട്പ്പടെ സനുംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്ിയാണ് 
വീതരന്ദകുോർ.  അതദേഹവോയി പേിറ്റാണ്ടുകളുട്ട 
വ്യക്ിബന്ധമുണ്്.  അടിയന്രാവസ്ഥയ് ട്്േിരായ 
തപാരാടെത്ിൽ ഒനേിച്ചായിരുന്.  ഒരുഘടെത്ിൽ 
രാഷ്ട്രീയോയി ഭിനേതചരിയിൽ ആയിരുനേതപ്പാഴുനും 
വ്യക്ിബന്ധനും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.  ോധ്യേരനും�ത്തുനും 
അതദേഹനും വിലട്പ്പടെ സനുംഭാവനകൾ നൽകി.  ോധ്യേ 
സ്വാേന്ത്ര്യത്ിനായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത് നിലപാട് 
മുറുട്ക പിടിച്ചു.  പ്േിഭാശാലിയായ എഴുത്തുകാരനുനും  
േികച്ച പ്ഭാഷകനുോയിരുന്.  ഏതു പ്ശ് നവനും 
ആഴത്ിൽ പഠിച്ച് അവേരിപ്പിക്കുനേ തനോവായിരുന്.  
തകാവി്് 19 പ്േിതരാധ പ്വർത്നങ്ങളുട്ട ഭാ�ോയി 
കഴിഞ്ഞ ദിവസനും നടനേ എനും.എൽ.എ. ോരുട്ടയുനും 
എനും.പി. ോരുട്ടയുനും സനുംയുക്തയാ�ത്ിൽ പട്ങ്കടുത്് 
വിലട്പ്പടെ നിർതദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്.  ജനങ്ങട്ള 
ഭിനേിപ്പിക്കുകയുനും രാജ്യത്ിട്റെ ഐക്യനും േകർക്കുകയുനും 
ട്ചയ്യുനേ വർഗ്ഗീയേയ് ട്്േിട്ര അവസാന നിേിഷനും 
വട്ര അചഞ്ലോയി തപാരാടിയ തനോവായിരുന്.  
വികസനത്ിനായി നിലട്കാണ്തപ്പാഴുനും പ്കൃേിട്യ 
സനുംരക്ഷി്ാനുള്ള തപാരാടെത്ിട്റെ മുൻ നിരയിൽ 
അതദേഹമുണ്ായിരുന്.  
 ആ തവർപാടിൽ അതദേഹത്ിട്റെ ബന്ധു്ൾക്കുനും 
സഹപ്വർത്കർക്കുനും ഉള്ള േീവ്രോയ ദുഖത്ിൽ 
പങ്കുതചരുന്. 

പിണറായി വിജയൻ                                      
മുഖ്യേന്ത്രി

വീതരന്ദകുോർ അനുസ്രണത്ിട്റെ ഭാ�ോയി നിയേസഭാ കലബ്രറിയിൽ ഒരു്ിയ അതദേഹത്ിട്റെ 
പുസ്തകങ്ങളുട്ട പ്ദർശനത്ിൽ നിനേ് 

രാഷ്ട്രീയ തനോവ്, എഴുത്തുകാരൻ, ോധ്യേ 
പ്വർത്കൻ, പരിസ്ഥിേി പ്വർത്കൻ എന് 

തുടങ്ങി ഇടട്പടെ എല്ലാ തേഖലകളിലുനും വ്യക്ിമുദ്ര പേിപ്പിച്ച 
തസാഷ്യലി്റേ് പ്സ്ഥാനത്ിട്റെ അേര്ാരനാണ് 
വിടവാങ്ങിയേ്.  ോതൃഭൂേി എനും.്ി. എനും.പി. വീതരന്ദകുോർ 
എനും.പി.യുട്ട ഓർമ്മയ്ക് മുനേിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ...
 വ്യക്ിപരോയി ഏട്റ അടുപ്പനും പുലർത്ിയ 
സുഹൃത്ിട്നയാണ് നഷ്ോയേ്.  അവസാന നിേിഷനും 
വട്ര കർമ്മനിരേനായ വീതരന്ദകുോറിട്റെ സ്രണയ്ക് 
മുനേിൽ കൂപ്പുകക. 

രശമേ് കചന്നിത്ല
പ്േിപക്ഷ തനോവ്

ശെരള രാഷ്ടരീയത്ിലും സാഹിത്യ സാംസ് ൊരിെ സാമൂഹിെ 
മണ്ഡലങ്ങളിലും നിറസാന്നിദ്്യമായിരുന്ന എം.പി.വരീശരന്ദ്രകുമാർ 

വിടവാങ്ങി.
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നമ്മുട്ട രാജ്യവനും തലാകവനും അേീവ ഗുരുേരോയ 
പ്േിസന്ധിയിലൂട്ട കടന്തപാകുതമ്പാഴാണ് 

'അറിതവാര'ത്ിട്റെ പുേിയ ല്നും പുറത്തുവരുനേേ്. 
തകാവി്് 19 എനേ േഹാോരിട്്േിരായ യുദ്ധത്ിലാണ് 
തലാകനും മുഴുവൻ. തലാകാതരാ�്യ സനുംഘടനയുനും 
ആതരാ�്യരനും�ട്ത് വിദ�്ധരുനും നൽകുനേ മുനേറിയിപ്പ് 
അനുസരിച്ച് നാനും കുറച്ചുകാലനും ഈ കവറസിട്നാപ്പനും 
ജീവിത്ണ്ി വരുനും. കാരണനും, തകാവി്് 19 ന്  ഇതുവട്ര 
േരുതനോ വാക്ിതനാ കട്ണ്ത്ിയിടെില്ല. വാക്ിൻ 
കട്ണ്ത്തുനേേിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്്യയിലട്നും  
എൺപേിതലട്റ �തവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നടന്ട്കാണ്ിരിക്കുന്. വിവിധ പരീക്ഷണഘടെങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞ് ഈ വാക്ിൻ ട്പാതുജനങ്ങൾ്് 
ലഭ്യോക്കുനേേിന് സേയട്േടുക്കുട്േനോണ് �തവഷകർ 
നൽകുനേ സൂചന. അതുട്കാണ്ാണ് കരുേതലാട്ട, 
ജാഗ്രേതയാട്ട ട്കാതറാണതയാട്ടാപ്പനും ജീവിക്കുക 
എനേ സേീപനത്ിതല്് ഇന്്യയുനും േറ്റു തലാകരാഷ്ട്രങ്ങളുനും 
എത്ിയേ്. തകരളത്ിലുനും അേിനുള്ള േയ്ാട്റടുപ്പാണ് 
നാനും നടത്തുനേേ്.
 തകാവി്് 19 േഹാോരിട്്േിട്ര തകരളത്ിട്റെ 
തപാരാടെനും തലാകരാഷ്ട്രങ്ങളുട്ട സവിതശഷശ്രദ്ധ 
പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്്. തരാ�വ്യാപനനും വലിട്യാരളവിൽ 
പിടിച്ചുനിർത്ാൻ നമു്്  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. സമ്പർ്നും 
മൂലനും തരാ�നും പടരുനേതുനും  തകാവി്്ബാധ മൂലമുള്ള 
േരണനിരക്കുനും ഏറ്റവനും കുറവാണ് നമ്മുട്ട 
സനുംസ്ഥാനത്്. തരാ�മുക്ി തനടുനേവരുട്ട ശേോനനും 
ഏറ്റവനും ഉയർന്നിൽക്കുനേേ് തകരളത്ിലാണ്. 
ഇതുവട്രയുള്ള കണ്നുസരിച്ച് നമ്മുട്ട േരണനിര്് 
0.5 ശേോനോണ്. എനോൽ തദശീയ നിര്് 2.89 
ശേോനനും. ഈ പ്തേ്യകേകളാണ് തകരളത്ിന് 
അന്ാരാഷ്ട്രേലത്ിൽ പ്ശനുംസ തനടിത്നേേ്. 
തകരളത്ിട്ല പ്ാഥേികാതരാ�്യ തകന്ദങ്ങളുട്ട ശക്ിയുനും 
വിപുലോയ ശനുംഖലയുോണ് ഈ തപാരാടെത്ിൽ നാനും 
തനടിയ വിജയത്ിട്റെ അടിസ്ഥാനനും.
 ഇതപ്പാഴട്ത് സർ്ാർ വനേതശഷനും നടപ്പാ്ിയ 
നാലു േിഷനുകളിൽ ഒനോണ് ആർദ്രനും േിഷൻ. ഈ 
േിഷനിലൂട്ട പ്ാഥേികാതരാ�്യതേഖല നാനും കൂടുേൽ 
ശക്ിട്പ്പടുത്ി. പല പ്ാഥേികാതരാ�്യ തകന്ദങ്ങളുനും 
കുടുനുംബാതരാ�്യ തകന്ദങ്ങളാ്ി. ഒ.പി. സേയനും 
ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്കതശഷവനും ജനങ്ങൾ്് ഒ.പി.യിൽ 
തപാകാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്ാഥേികാതരാ�്യതകന്ദങ്ങൾ 
കൂടുേൽ ശക്ിട്പ്പടുത്ിയതോട്ടാപ്പനും, ോലൂ്്, ജില്ലാ 
ആശുപത്രികളുനും വികസിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ടു േട്ടുകളിലുനും 
ആധുനിക ചികിത്ാസഡൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യോ്ി. 
ട്േ്ി്ൽ തകാതളജ്  ആശുപത്രികൾ അന്ാരാഷ്ട്ര 
നിലവാരത്ിതല്് ഉയർത്ി.
 സനുംസ്ഥാനട്ത് ജനങ്ങൾ ഒട്ത്ാരുേിച്ചാണ് ഈ 
േഹാോരിട്യ തനരിടുനേേ്. പ്ാതദശിക സ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ തപാരാടെത്ിൽ പ്ധാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്ണ്്. വാർഡുേല സേിേികൾ വഴിയാണ് 
തകരളനും ക്വാററെീൻ ഫലപ്ദോക്കുനേേ്. തപാലീസുനും 
ഫയർ തഫാഴ്സുനും േറ്റു സർ്ാർ സനുംവിധാനങ്ങളുനും 
ആതരാ�്യവകുപ്പുോയി കകതകാർത്് പ്വർത്ിക്കുന്.

 സനുംസ്ഥാനത്ിനു പുറത്തുനും രാജ്യത്ിനു പുറത്തുനും 
ട്ോഴിൽ തേടിതപ്പായ നമ്മുട്ട സതഹാദരങ്ങൾ 
ഈ പ്േിസന്ധിഘടെത്ിൽ തകരളത്ിതല്് 
േിരിച്ചുവരികയാണ്. തരാ�വ്യാപനനും േീവ്രോയുള്ള 
നാടുകളിൽ നിനോണ് പലരുനും വരുനേേ്. ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ ഇവിട്ട തരാ�ികളുട്ട എണ്ണത്ിൽ 
കാര്യോയ വർധന  വരുന്ണ്്. ഇതു നാനും പ്േീക്ഷിച്ചതു 
േട്നേയാണ്. േിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുനേ മുഴുവൻ 
പ്വാസികട്ളയുനും നാനും സ്വാ�േനും ട്ചയ്യുകയാണ്. 
കാരണനും അവർക്കു കൂടി അവകാശട്പ്പടെോണ് ഈ 
േണ്ണ്. വരുനേവരുട്ടയുനും ഇവിട്ടയുള്ളവരുട്ടയുനും 
ആതരാ�്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാത്ണ്തുണ്്. അതുട്കാണ്ാണ് 
ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇ്ാര്യത്ിൽ തവണ്ിവനേേ്.
 സമ്പർ്ത്ിലൂട്ട തരാ�നും പടരുനേേ് നല്ല രീേിയിൽ 
നിയന്ത്രി്ാൻ നമു്് കഴിയുന്ണ്്. അതുട്കാണ്് 
ഇതപ്പാൾ തരാ�ികളുട്ട എണ്ണനും കൂടുനേേിൽ നാനും 
പരിഭ്ാന്രാതകണ് കാര്യേില്ല. എനോൽ കൂടുേൽ 
തപർ വിതദശത്തുനിന്നും ഇേര സനുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വന്ട്കാണ്ിരിക്കുകയുനും തലാക്്ഡൗണിൽ 
കാര്യോയ ഇളവ് വരികയുനും ട്ചയ്ത സാഹചര്യത്ിൽ 
നാനും നല്ല ജാഗ്രേ തുടതരണ്തുണ്്. പുേിയ ശീലങ്ങൾ 
നാനും സ്വീകരിതച്ച പറ്റൂ. പുറത്തുതപാകുതമ്പാൾ ോസ് ക് 
ധരിച്ചിരി്ണനും. തസാപ്പ് ഉപതയാ�ിച്ച് കകകൾ 
ഇടയ്കിട്ട കഴുകണനും. പുറത്ിറങ്ങുതമ്പാൾ സാനികറ്റസർ 
കരുേണനും. ആൾക്കൂടെനും ഒഴിവാ്ണനും. ആൾക്കൂടെ 
സാധ്യേയുള്ളിടത്് തപാകരുേ്. വ്യക്ിശുചിേ്വനും 
തപാട്ല പ്ധാനോണ് പരിസരശുചിേ്വവനും. നമ്മുട്ട 
പ്േിതരാധതശഷി വർധിപ്പിക്കുനേേിനുള്ള ശീലങ്ങളുനും 
നാനും അനുവർത്ി്ണനും. സേീകൃോഹാരവനും കൃേ്യോയ 
വ്യായാേവനും ഇേിൽട്പ്പടുന്.
 ക്വാററെീൻ തപാട്ല റിതവഴ്സ് ക്വാററെീനുനും 
പ്ധാനോണ്. തരാ�മുള്ളവരിൽനിന്േ പ്ായോയവട്രയുനും 
കുടെികട്ളയുനും േറ്റു തരാ�ങ്ങൾ ഉള്ളവട്രയുനും 
സനുംരക്ഷി്ണനും. സർ്ാർ നിർതദശങ്ങൾക്കുപരി 
ഓതരാ വ്യക്ിയുനും പുലർത്തുനേ ജാഗ്രേയാണ് ഇേിൽ 
പ്ധാനനും.
 തകാവി്് േഹാോരി സാമ്പത്ിക രനും�ത്് ോരക 
ഫലങ്ങളാണുണ്ാ്ിയേ്. വ്യവസായ-വാണിജ്യ-ടൂറിസനും 
തേഖലകൾ നിശ്ചലോയതപ്പാൾ ജനങ്ങളുട്ട വരുോനനും 
ഇല്ലാോയി. സനുംസ്ഥാനങ്ങളുട്ട വരുോനനും നാേോത്രോയി. 
ഈ പ്േിസന്ധിയിൽ നിനേ് പുറത്തുകട്ാനുള്ള 
വഴികളാണ് നാനും ആരായുനേേ്. ജനങ്ങളുട്ട പിന്തുണയുനും 
ഒട്ത്ാരുേയുോണ് ഇവിട്ടയുനും നമു്് ആത്മവിശ്വാസവനും 
പ്േീക്ഷയുനും നൽകുനേേ്.
 തകാവി്് 19 സൃഷ്ിച്ച പ്േിസന്ധി ഒഴിയുതമ്പാൾ പുേിയ 
അവസരങ്ങൾ നമു്് തുറന്കിട്ടുട്േനോണ് കരുതുനേേ്. 
സാമ്പത്ിക വിദ�്ധരുനും ഇതു ചൂണ്ി്ാണിക്കുന്. 
തലാകത്ിട്ല ഏറ്റവനും സുരക്ഷിേോയ സനുംസ്ഥാനട്േനേ 
ഖ്യാേി ഇതപ്പാൾ തകരളത്ിനുണ്്. മുതനോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ 
ഈ സൽതപ്പര് നമു്് വലിയ തുണയാകുനും. തലാകത്് 
ഇനേ് വ്യവസായങ്ങൾ, പ്തേ്യകിച്ച് ോനുഫാക്ച്ചറിങ്ങ്, 
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ  തകന്ദീകരിച്ചിരി്യാണ്. ഈ 

തകന്ദീകരണനും ഇല്ലാോകുട്േന്നും േറ്റു ഭാ�ങ്ങളിതല്് 
വ്യവസായങ്ങൾ ോറിതപ്പാകുട്േന്നും ഈ രനും�ട്ത് 
വിദ�്ധർ കരുതുന്. ഈ രീേിയിൽ ോറ്റനും വരുതമ്പാൾ 
തകരളത്ിതലക്കുനും വ്യവസായങ്ങൾ ട്കാണ്ടുവരണനും. 
ആതരാ�്യ പരിപാലനനും, ട്േ്ി്ൽ ഉപകരണങ്ങളുട്ട 
നിർോണനും, ഐ.ടി, വിദ്യാഭ്യാസനും, ടൂറിസനും മുേലായ 
രനും�ങ്ങളിൽ തകരളത്ിന് വലിയ സാധ്യേയുണ്്. 
ഈ സാഹചര്യത്ിൽ ഒരവസരവനും നഷ്ട്പ്പടുത്ാൻ 
തകരളനും േയ്ാറല്ല. അതുട്കാണ്് വ്യവസായങ്ങൾ 
ആകർഷി്ാനുള്ള ശ്രേങ്ങൾ നാനും ഇതപ്പാൾ േട്നേ 
ആരനുംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിട്ല 
ഇന്്യൻ എനുംബസികളുോയി നാനും ബന്ധട്പ്പടുന്ണ്്. 
അതോട്ടാപ്പനും ട്കാറിയ, ോയ് വാൻ, സിനും�പ്പൂർ, 
ജപ്പാൻ, ഫ്ാൻസ്, യു.എസ്.എ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ 
രാജ്യങ്ങളിട്ല വ്യവസായികട്ളയുനും വ്യവസായ 
സനുംഘടനാപ്േിനിധികട്ളയുനും ഉൾട്പ്പടുത്ി 
ചീഫ് ട്സക്ടെറിയുട്ട തനതൃേ്വത്ിൽ കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തകാവി്ാനന്ര 
തകരളത്ിട്റെ വികസനനും ലക്ഷ്യോ്ിയുള്ള പ്വർത്നനും 
നാനും തുടങ്ങി്ഴിഞ്ഞു എനേ് സൂചിപ്പി്ാനാണ് ഇ്ാര്യനും 
പറഞ്ഞേ്.
 വിദ്യാഭ്യാസ രനും�ത്തുനും നമു്് വലിയ 
സാധ്യേകളുണ്്. തകരളത്ിട്ല ആയിര്ണ്ിന് 
വിദ്യാർത്ികൾ ഇതപ്പാൾ നിലവാരമുള്ളതുനും 
തജാലി സാധ്യേ കൂടുേലുള്ളതുോയ തകാഴ്സുകൾ 
പഠി്ാൻ വിതദശരാജ്യങ്ങളിതലക്കുനും ഇന്്യയിട്ല 
ചില ന�രങ്ങളിതലക്കുനും തപാകുന്ണ്്. നമ്മുട്ട 
വിദ്യാർത്ികൾ്് തകരളത്ിൽ േട്നേ 
പഠി്ാൻ സഡൗകര്യട്ോരു്ണനും. അതോട്ടാപ്പനും 
വിതദശ വിദ്യാർത്ികട്ളയുനും തകരളത്ിതല്് 
ആകർഷി്ാനാവണനും. എനോൽ ഇേിട്നാരു 
മുൻ ഉപാധിയുണ്്. നമ്മുട്ട സർവകലാശാലാ 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിട്റെ ഘടനയിൽ സമൂലോറ്റനും തവണനും. 
സർവകലാശാലയുട്ട ഉനേേസേിേികൾ ഇതപ്പാൾ 
കാര്യോയി ചർച്ച ട്ചയ്യുനേേ് അധ്യാപകരുട്ടയുനും 
ജീവന്ാരുട്ടയുനും സർവീസ് കാര്യങ്ങളാണ്. 
എനോൽ ട്സനറ്റിട്റെയുനും സിൻ്ിത്റ്റിട്റെയുനും 
മുഖ്യധർേനും അ്ാദേിക് കാര്യങ്ങൾ നനോയി 
നിർവഹിക്കുക എനേോണ്. സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ 
അതുകഴിതഞ്ഞ വതരണ്തുള്ളൂ. ഉനേേവിദ്യാഭ്യാസ 
തേഖലയിൽ ഈ രീേിയിലുള്ള ോറ്റനും വരണനും. പ്ശ്നത്ിട്റെ 
�ഡൗരവനും േനസ്ിലാ്ി അധ്യാപകരുനും ോറ്റത്ിന് 
േയ്ാറാതവണ്തുണ്്.
 തകരളത്ിട്റെ ഭതക്ഷ്യാല്ാദനനും �ണ്യോയി വർധിപ്പിച്ച് 
ഈ രനും�ത്് സ്വയനുംപര്യാപ്തേ തനടാനുള്ള പദ്ധേിയുനും നാനും 
ആവിഷ് കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതോട്ടാപ്പനും മൃ�സനുംരക്ഷണനും, 
േത്്യബന്ധനനും എനേീ തേഖലകളുനും അഭിവൃദ്ധിട്പ്പടുത്ണനും. 
ഈ ലക്ഷ്യതത്ാട്ടയാണ് സുഭിക്ഷതകരളനും പദ്ധേി 
ആവിഷ് കരിച്ചേ്. േരിശുനിലങ്ങളിൽ പൂർണോയി 
കൃഷിയിറ്ാനുള്ള പരിപാടിയുനും സുഭിക്ഷതകരളത്ിട്റെ 
ഭാ�ോണ്. ജനങ്ങൾ ഒനേിച്ചുനിനോൽ ഈ പ്േിസന്ധിയുനും 
നമു്് അേിജീവി്ാൻ കഴിയുനും. പുേിട്യാരു തകരളനും 
സൃഷ്ി്ാൻ കഴിയുനും. ജനങ്ങൾ കൂട്ടയുള്ളതുട്കാണ്് 
സർ്ാരിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്്.
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പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യേന്ത്രി


