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15 വാഗണ് ട്രാജഡിക്ക് 100 ആണ്ട്

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ്

ചരിത്രത്തിൽ
ഇടംനേടിയ
കര്ഷകപ്രക്ഷോഭം

ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അദ്ധ്യായം

₹ 10

. സമാനതകളില്ലാത്ത
18 ഇ.എം.എസ്
രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്

ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വനിതകള്ക്ക്
33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്നും സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ്

പ്രിസൈഡിംഗ്ഓഫീസര്മാരുടെ
ക�ോണ്ഫറന്സ് സിംലയില് നടന്നു

എം ബി രാജേഷ്
സ്പീക്കര്

സ്വ

തന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ
പ്രക്ഷോഭം വിജയിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസം രാജ്യം
അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്ഷികമേഖലയെ
തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്ന മൂന്ന് വിവാദ നിയമങ്ങള്
പിന്വലിക്കാന് പാര്ലമെന്റില് പ്രത്യേക ബില് അവ
തരിപ്പിച്ച് പാസാക്കി. മിനിമം താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ചു
ള്ള തര്ക്കങ്ങള് തീര്ക്കാനുള്ള സമിതിയില് കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പ്രതിനിധികള്ക്ക് പുറമെ
കര്ഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും ഉള്പ്പെടുത്തും.
കര്ഷകസമരത്തിനിടെ മരിച്ച 708 കര്ഷകരുടെ
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കും. കര്ഷ
കര്ക്കെതിരായ കേസുകള് പിന്വലിക്കും. വൈദ്യുതി
നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിലെ കര്ഷകവിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥകള്
സംബന്ധിച്ച് കര്ഷകരടക്കം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായും
ചര്ച്ച നടത്തും. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ മലിനീകരണം
നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബില്ലില് കര്ഷകര്ക്കെതിരായ 14,
15 വകുപ്പുകള് ഒഴിവാക്കും. ഇത്രയും ഉറപ്പുകള് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് രേഖാമൂലം സംയുക്ത കിസാന് മ�ോര്ച്ചക്ക്
നല്കിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പി
ച്ചത്.
കാര്ഷികമേഖലയെ ക�ോര്പറേറ്റുവല്ക്കരി
ക്കാന് നിയമപരമായ തണല�ൊരുക്കുന്നതിനെതിരെ
രാജ്യത്തെ കര്ഷകസമൂഹം നടത്തിയ പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ
വിജയമായി പ്രത്യക്ഷത്തില് ഇതിനെ വിലയിരുത്താ
മെങ്കിലും അന്തിമമായി ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും
ജനങ്ങളുടെയും വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്ഷമായി
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യമതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങള്
അപകടകരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയായിരുന്നു.
ജനാധിപത്യം ഇനി നിലനില്ക്കുമ�ോ എന്നു തന്നെ
സംശയിക്കുംവിധം ഏകാധിപത്യ പ്രവണത ശക്തി
പ്പെടുകയായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ
കര്ഷകര് ക�ൊടികളുടെ നിറം ന�ോക്കാതെയും എല്ലാ
വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചും ഒറ്റക്കെട്ടായി തങ്ങളുടെ
നിലനില്പ്പിനായുള്ള പ�ോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. ജനാ
ധിപത്യവും നാടിന്റെ അന്നദാതാക്കളും നിലനില്ക്ക
ണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും കര്ഷകസമ
രത്തെ തങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിനായുള്ള സമരമായി
ക്കണ്ട് പിന്തുണച്ചു. ജനങ്ങള് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാല്
എത്ര കടുത്ത ഏകാധിപത്യവും തലകുനിക്കും. അതാണ്
ഇന്ത്യയിലും സംഭവിച്ചത്. പഴയ ജന്മിത്വ മാതൃകയില്
ക�ോര്പറേറ്റ് ജന്മിത്വത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യന് കാര്ഷികമേഖ
ലയെ നയിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ക�ൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് വിവാദ
കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജനങ്ങള�ോട് മാപ്പിരക്കുകയും ചെയ്തു.
പാര്ലമെന്റില് എതിര് ശബ്ദങ്ങളെ അവഗണിച്ചും അടി
ച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിച്ചും പാസാക്കിയെടുത്ത കരിനിയമ
ങ്ങള് അതേ പാര്ലമെന്റില് പ്രത്യേക ബില് അവ
തരിപ്പിച്ച് പിന്വലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണകൂടത്തി
ന്റെ ധാര്ഷ്ട്യത്തിന് ഇത്രയും കനത്ത ആഘാതമേറ്റ
സന്ദര്ഭങ്ങള് ചരിത്രത്തില് വിരളമാണ്.
രാജ്യത്തെ കര്ഷകരുടെ ഐക്യവും സമാ
നതകളില്ലാത്ത സഹനവുമാണ് ഈ സമരവിജയത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനം. തല്ലിയാലും ക�ൊന്നാലും തങ്ങളുടെ
ആവശ്യങ്ങള് നേടാതെ പിന്മാറില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപി
ച്ചാണ് 2020 നവംബറില് രാജ്യത്തെ കര്ഷകര്
അനിശ്ചിതകാല പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയത്. ആറ്
മാസമെങ്കിലും സമരം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നറിയാമെന്നും
അതിനുള്ള കരുതല�ോടെയാണ് തങ്ങള് സമരത്തിനെ
ത്തിയതെന്നും കര്ഷകര് അന്നുതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
രാജ്യത്തെ ഊട്ടുന്ന കര്ഷകര് രാജ്യതലസ്ഥാ
നത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുക�ൊണ്ടും വലിയ
ത�ോതില് മര്ദനസംവിധാനങ്ങള് പ്രയ�ോഗിച്ചുമാണ്
സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചത്.
ശേഷം 8 ാം പേജിൽ

രാ

ജ്യത്തെ പാര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവി
ധാനം കടുത്ത മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ
യുടെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തിന് ജനാധി
പത്യ സ്ഥാപനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാ
ര്യമാണെന്നും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.
രാജേഷ് പ്രസ്താവിച്ചു. സിംലയില് നടന്ന 82 ാമത്
അഖിലേന്ത്യാ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്മാരുടെ
ക�ോണ്ഫറന്സിനെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചര്ച്ചകളും സംവാദങ്ങളും
വിയ�ോജിക്കാനുള്ള അവകാശവും ജനാധിപത്യ
ത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക്
നിയമനിര്മ്മാണസഭകള് വേദിയാകണം. ജന
ങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള് പാര്ലമെന്റിലും സംസ്ഥാന
നിയമസഭകളിലും പ്രതിഫലിച്ചേ മതിയാകൂ. സാധാ
രണ ജനങ്ങള് നേരിടുന്ന വിവിധങ്ങളായ ജീവിത
പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് നിയമനിര്മ്മാണ
സഭകള് പ്രാധാന്യം നല്കണം. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്ക്കും
മതിയായ സമയം ഇക്കാര്യങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകണം.
ആവശ്യമായ ചര്ച്ചകളിലൂടെയും കമ്മിറ്റികളുടെ
സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധനകളിലൂടെയുമല്ലാതെ ബില്ലുകള്
പാസ്സാക്കുന്നത് ആര�ോഗ്യകരമായ സമീപനമല്ല.
കേരള നിയമസഭ ബില്ലുകള് നിയമമാക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി മൂന്നാം സമ്മേളനം കൂടിയതും അതില് 102
മണിക്കൂര് ബില്ലുകളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ ചര്ച്ച
നടത്തിയതും 18934 ഭേദഗതികള് അംഗങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ലിംഗനീതി
ഉറപ്പാക്കാനും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പാര്ല
മെന്റിലും വനിതകള്ക്ക് 33 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം
നടപ്പാക്കാനും സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരും അംഗങ്ങളും
യത്നിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബ�ോധിപ്പിച്ചു.
2021 നവംബര് 17 ാം തീയതി നടന്ന ഉദ്ഘാടന
ചടങ്ങില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മ�ോദി ക�ോണ്ഫ
റന്സ് പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു.
ഒരു രാജ്യം ഒരു നിയമനിര്മ്മാണവേദി എന്ന
ആശയം നടപ്പാക്കാന് പ�ോര്ട്ടല് രൂപീകരിക്ക
ണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സമൂഹത്തിന്
പ്രത്യേകമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതുക�ൊണ്ട്
വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ച ചെയ്യാന് നിയമനി

ര്മ്മാണ സഭകള് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഏക് ഭാരത്
ശ്രേഷ്ഠഭാരത് എന്ന വികാരം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള
നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നിര്മ്മിക്കണമെന്നും പ്രധാ
നമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഖിലേന്ത്യാ പ്രിസൈഡിംഗ്
ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സ് ചെയര്മാന്
കൂടിയായ ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള, ഹിമാചല്
പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ജെയ്റാം ഠാക്കൂര്, രാജ്യസഭാ
ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് ഹരിവംശ് നാരായണന്
സിങ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ പ്രതി
പക്ഷ നേതാവ് മുകേഷ് അഗ്നിഹ�ോത്രി എന്നിവരും
യ�ോഗത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു. ഹിമാചല്
പ്രദേശ് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് വിപിൻ സിങ് പാര്മാര്
സ്വാഗതവും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ഹന്സ്രാജ് കൃതജ്ഞ
തയും പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് 'Journey of A Century
Evaluation And Way Formed' എന്ന വിഷയത്തില്
വിവിധ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ സ്പീക്കര്മാരും ലെജി
സ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് ചെയര്മാന്മാരും യ�ോഗത്തെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു. ക�ോണ്ഫറന്സിന�ോടനു
ബന്ധിച്ച് ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ തനത് കലാസാംസ്കാ
രിക പ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറി.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ 58 ാമത്
അഖിലേന്ത്യാ ക�ോണ്ഫറന്സ്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേ
ശങ്ങളിലെയും നിയമനിര്മ്മാണസഭകളുടെ സെക്രട്ട
റിമാരുടെ 58ാമത് ക�ോണ്ഫറന്സ് 2021 നവംബര്
16 ാം തീയതി സിംലയില് നടന്നു. പ്രിസൈഡിംഗ്
ഓഫീസേഴ്സ് ക�ോണ്ഫറന്സ് നടക്കുന്നതിന�ോടനു
ബന്ധിച്ചാണ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ക�ോണ്ഫറന്സ്
നടന്നത്. ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കഴിഞ്ഞ
വര്ഷം കെവാധിയായില് (ഗുജറാത്ത് ) സെക്രട്ട
റിമാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സ് നടന്നില്ല. ല�ോക്സ
 ഭാ
സെക്രട്ടറി ജനറല് ഉത്പല്കുമാര് സിംഗിന്റെ അദ്ധ്യ
ക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യ�ോഗത്തില് രാജ്യസഭാ
സെക്രട്ടറി ജനറല് പ്രമ�ോദ് ചന്ദ്രമ�ോദിയും പ്രസം
ഗിച്ചു. ഹിമാചല് പ്രദേശ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
യശ്പാല് ശര്മ്മ സ്വാഗതമാശംശിച്ചു.
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കായിക വികസനം
ക�ോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ

മണ്ണൂര് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥലം എം.എല്.എ.
ശാന്തകുമാരി കെ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മണ്ണൂര് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിത,
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമിനാഥന് എന്നിവര്
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.

ശാന്തകുമാരി കെ., ക�ോങ്ങാട്

കാ

യിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുര�ോഗതി
ലക്ഷ്യമാക്കി പുതിയ സ്റ്റേഡിയ
ങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കായിക
വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് 6.937 ക�ോടി രൂപ
മുതല് മുടക്കി നിര്മ്മിച്ച പറളി സ്പ�ോര്ട്സ്
ഫെസിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2021
സെപ്റ്റംബര് 16 ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
വി.അബ്ദുറഹിമാന് നിര്വ്വഹിച്ചു. ഫെസിലിറ്റി
സെന്ററില് സെവന്സ് ഫുട്ബ�ോള് ടര്ഫ്,
പരിശീലനത്തിനായുള്ള നീന്തല്കുളം, ആറ്
ലെയ്ന് 200 മീറ്റര് സിന്തറ്റിക് അത്ലറ്റിക്ക്
ട്രാക്ക് എന്നിവയുടെ നിര്മ്മാണമാണ് പൂര്ത്തീ
കരിച്ചത്. ചടങ്ങില് സ്ഥലം എം.എല്.എ.
ശാന്തകുമാരി കെ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കായി
കതാരങ്ങളും കായികപ്രേമികളും ഉള്പ്പെടെ നിരവധി ആളുകള് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.

പ�ൊതു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിംഗ്
സ്റ്റേഷന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പാ

ലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ
പ�ൊതു ഇലക്ട്രിക്ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷന്
കാഞ്ഞിരപുഴയില് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.കൃഷ്ണന്കുട്ടി 2021 സെപ്റ്റംബര് 7 ന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആധുനിക രീതിയില്
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ
ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് .
ചടങ്ങില് എം.എല്.എ. ശാന്തകുമാരി കെ.
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചു

എം

.എല്.എ. എസ്.ഡി.എഫ്. ഫണ്ടില് നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ച് നിര്മ്മിച്ച 7 മിനി
മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്(ഓര�ോ ലൈറ്റിനും 3,20,000/- രൂപ വീതം) സെപ്റ്റംബര് 7 ന്

ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് 'ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് ' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു
കുറുക്കോളി മ�ൊയ്തീന്, തിരൂര്

കേ

രള സംസ്ഥാന ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിഷന് 20212026 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള 'ഒന്നായ് പ്രതിര�ോധിക്കാം ക�ോവിഡിനെ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് '
പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കുറുക്കോളി മ�ൊയ്തീന് എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്ചു. സ്കൗട്ട്സ്
ആന്റ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള ക�ോവിഡ് സുരക്ഷ കിറ്റ്, ഫൗണ്ടേഷന് ഡേ ക്വിസ് മത്സര വിജയി
കള്ക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം, വീട്ടില�ൊരു പൂന്തോട്ട നിര്മ്മാണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവയും
നടന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് സ്കൗട്ട്സ് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് യൂണിഫ�ോമണിഞ്ഞാണ് എം.എല്.എ. എത്തിയത്.
വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റാന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സ്കൗട്ട്സ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യശസും
പ്രാധാന്യവും സമൂഹത്തിലെത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യതാനിര്വഹണമാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് തിരൂര്
ജില്ലാ അസ�ോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റുകൂടിയായ എം.എല്.എ. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിരൂര് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ഓഫീസറും
ജില്ലാ ചീഫ് കമ്മീഷണറുമായ കെ.പി.രമേഷ് കുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില് സംസ്ഥാന ട്രെയിനിങ്
കമ്മീഷണര് കെ.എന്.മ�ോഹന്കുമാര് വിഷന് 2026 പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. തിരൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മെമ്പര്മാര്, കെ.എ.എസ്.ഒ.സി. തിരൂര് ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ വൈസ്
പ്രസിഡന്റ്, ഡി.സി. ഗൈഡ്, ഡി.ടി.സി., ഡി.ഒ.സി., തിരൂര് ഉപജില്ല സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.

അടൂര് ഇരട്ടപ്പാലം നവംബര് അവസാനം
നാടിന് സമര്പ്പിക്കും: ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്, അടൂര്

അ

ടൂര് ടൗണ് ഇരട്ടപ്പാലം നവംബര് അവസാനത്തോടെ
നാടിന് സമര്പ്പിക്കുമെന്ന് പാലത്തിന്റെ നിര്മ്മാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ�ൊതു
മരാമത്ത് വകുപ്പ്- ജലഅത�ോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കൊപ്പം സ്ഥലം

സന്ദര്ശിക്കാന് എത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര് അറിയിച്ചു.
പാലത്തിന്റെ പണി പൂര്ത്തിയായി. അപ്രോച്ച് റ�ോഡിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ
പദ്ധതി, അപ്രോച്ച് റ�ോഡിന്റെ ടാറിംഗ്, അനുബന്ധ റ�ോഡിന്റെ നവീകരണവും
സൗന്ദര്യ വത്കരണവും എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു. പൈപ്പ്
ലൈന് ജ�ോലികള്ക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടായതിനെത്തുടര്ന്ന് പാലം തുറക്കുന്നത്
നീണ്ടു പ�ോയ സന്ദര്ഭത്തില് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ചത്.
അടൂര് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളും
സ്ഥലം എം.എല്.എ. കൂടിയായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് സന്ദര്ശിച്ചു.
ASqÀ \ntbm-P-IaWvU-e-¯nse- {]fb _m[nX {]tZ-i-§Ä
Nnäbw tKm]-Ip-amÀ Fw.-FÂ.-F.kµÀin-¡p¶p.
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സാമാജികരുടെ നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ.....

പ�ോട്ടോമാവ് സാംസ്ക
 ാരിക നിലയവും സാമൂഹ്യ
പഠനമുറിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഡി.കെ.മുരളി, വാമനപുരം

പെ

രിങ്ങമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ�ോട്ടോമാവ് പട്ടികവര്ഗ്ഗ സങ്കേത
നിവാസികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്ന സാംസ്കാരിക നിലയത്തി
ന്റെയും സാമൂഹ്യ പഠനമുറിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം 2021 ഒക്ടോബര് 14 ന് ഡി.കെ.
മുരളി എം.എല്.എ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ പിന്നാക്ക
വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണന് നിര്വഹിച്ചു. പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വികസന വകുപ്പിന്റെ ക�ോര്പ്പസ് ഫണ്ടില് ഉള്പ്പെടുത്തി 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവില്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയാണ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചത്.

മലയ�ോര ഹൈവേയുടെ മൂന്നാംഘട്ട
നിര്മ്മാണ�ോദ്ഘാടനം

കാ

സര്കോട് മന്ദാരപടവില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച്
പാറശ്ശാല-തമിഴ്ന ാട് അതിര്ത്തിയിലെ
കന്നുവാമൂട്ടില് അവസാനിക്കുന്ന 1130 കില�ോമീറ്റര്
ദൈര്ഘ്യമുള്ള മലയ�ോര ഹൈവേയുടെ 20 കില�ോമീറ്റര്
ദൂരമാണ്് വാമനപുരം നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു
പ�ോകുന്നത്. മടത്തറ ചല്ലിമുക്ക് മുതല് പാല�ോട് വരെയുള്ള
പാതയുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. പാല�ോട്
മുതല് പെരിങ്ങമ്മല വരെയുള്ള റ�ോഡ്, ബ്രൈമൂര് പദ്ധ
തിയിലുള്പ്പെടുത്തി പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഗാര്ഡ് സ്റ്റേഷന്
മുതല് വിതുര ക�ൊപ്പം വരെയുള്ള മൂന്നാംഘട്ട നിര്മ്മാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച്
നിര്മ്മിക്കുന്ന ഈ പാതയുടെ ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലും കിഫ്ബിയുടെയും കേരളാ റ�ോഡ്
ഫണ്ട് ബ�ോര്ഡിന്റെയും (കെ ആര് എഫ് ബി) ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന കൃത്യമായി
നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ക�ോടിയില്പ്പരം തുകയാണ് ഓര�ോ കില�ോമീറ്ററിനായും നീക്കി
വച്ചിട്ടുള്ളത്. ക�ൊല്ലായില്-ചല്ലിമുക്ക് മുതല് പാല�ോട് വരെയും പെരിങ്ങമ്മല

ഗാര്ഡ്സ്റ്റേഷന് മുതല് വിതുര ക�ൊപ്പം
വരെയുമുള്ള 21.080 കില�ോമീറ്റര് ദൂര
ത്തിന് 51 ക�ോടി രൂപയാണ് നിര്മ്മാ
ണചെലവ്. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഉള്പ്പടെ
നിരവധി സ്ഥലങ്ങള് പാതയുടെ
ഭാഗമാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത
നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിത ഓട
കളും നടപ്പാതകളും നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വര്ഷത്തിനകം പൂര്ത്തീകരി
ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ത്വരിത
ഗതിയില് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാത
യുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തീകരിക്കുമ്പോള് വാമനപുരം
മണ്ഡലത്തിലെ മലയ�ോര മേഖലയുടെ
മുഖഛായ മാറുമെന്നു മാത്രമല്ല കൂടുതല്
വികസന സാധ്യതകളും മണ്ഡലത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്്. 2021 സെപ്തംബര്
19 ന് തെന്നൂരില് നടന്ന ചടങ്ങില് പ�ൊതുമരാമത്തും ടൂറിസവും വകുപ്പു മന്ത്രി മുഹമ്മദ്
റിയാസ് മലയ�ോരഹൈവേയുടെ മൂന്നാം റീച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചു. വാമനപുരം
എം.എല്.എ. ഡി.കെ.മുരളി, അരുവിക്കര എം.എല്.എ. ജി.സ്റ്റീഫന് തുടങ്ങിയവര്
ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.

പ�ൊന്മുടിയില് അമിനിറ്റി സെന്റര്

ദേശികളായ സന്ദര്ശകര്ക്ക് കൂടുതല് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി
വി
പ�ോലീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പ�ൊന്മുടിയില് പുതിയ അമിനിറ്റി സെന്റര്
തുറന്നു. വിദേശികളുള്പ്പെടെയുള്ള സഞ്ചാരികള്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ഇവിടെ സൗകര്യം
ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ�ൊന്മുടി പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
ഫെസിലിറ്റേഷന് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡി.കെ.മുരളി എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്ചു.
ജനപ്രതിനിധികള്, പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.

വാമനപുരം നദി പുനരുജ്ജീവനം പദ്ധതിരേഖ
പ്രകാശനം ചെയ്തു

വാ

മനപുരം നദി പുനരുജ്ജീവനം പദ്ധതിരേഖ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
പ്രകാശനം ചെയ്തു. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ ചേംബറില് നടന്ന ചടങ്ങില്
എം.എല്.എ.മാരായ വി.ശശി, ഡി.കെ.മുരളി, ഒ.എസ്.അംബിക, ജി.സ്റ്റീഫന്, ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ്കുമാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.

'ക്രിയ' - പാര്ട്ടിഡറിയ�ോസ് ഈവ് ശ്രദ്ധേയമായി
നജീബ് കാന്തപുരം, പെരിന്തല്മണ്ണ

പെ

രിന്തല്മണ്ണ നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനാ
യി കൈക�ോര്ത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതിക്കായി
നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ. ആവിഷ്കരിച്ച പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 'ക്രിയ'
വിജയിപ്പിക്കാനും ശിഫ കണ്വെന്ഷന് സെന്ററില് പാര്ട്ടിഡറിയ�ോസ് ഈവ്
എന്ന പേരില് നടന്ന പൗരപ്രമുഖരുടെ സംയുക്തയ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു. 'ക്രിയ'
വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിലെ
വിവിധ മേഖലകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖരുമായി
സംവദിക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തിനു
മായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക യ�ോഗത്തിന്റേതാ
ണ് തീരുമാനം. യ�ോഗത്തില് നജീബ് കാന്തപുരം
എം.എല്.എ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
എ.കെ മുസ്തഫ, വിവിധ സംഘടനകളെയും സ്ഥാപന
ങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖര് തുടങ്ങി
യവര് സംസാരിച്ചു. ക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന
വിവിധ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷകളില് വിജയികളാ
യവര്ക്ക് ചടങ്ങില് സമ്മാനങ്ങളും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും
മ�ൊമെന്റോകളും സമ്മാനിച്ചു.

	ക്രിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
നടത്തിയ ടാലന്റ് ഹണ്ട് പരീക്ഷയില് നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ് 
കൂ ളുകളില് നിന്നും
പ്ലസ്ടുവിന് 95 ശതമാനത്തിന് മുകളില് മാര്ക്ക്
നേടിയ ഇരുന്നൂറ�ോളം വിദ്യാര്ഥികള് പങ്കെടുത്തി
രുന്നു. റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാര്ഥികളില് സാമ്പത്തിക
മായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് എം.എല്.എ
കെയര് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മുദ്ര ചാരിറ്റബിള് ഫൗണ്ടേഷന് സ്ക�ോളര്ഷിപ്പ്
നല്കുമെന്നും റാങ്ക് നേടിയ കുട്ടികള്ക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും
എം.എല്.എ അറിയിച്ചു. ക്രിയക്ക് കീഴില് വിദ്യാര്ഥികളുടെ അഭിരുചികള് പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകളിലും ക�ോളേജുകളിലും വിവിധ ക്ലബ്ബുകള് ആരംഭിക്കുമെ
ന്നും ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ത�ൊഴില് സാധ്യതകള് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി
ത�ൊഴില് സംഗമം നടത്തുമെന്നും എം.എല്.എ. പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് ലെഡറാസ്ഗ�ോ

ആ

യിരം ബ്രിഗേഡ് എന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന
ലീഡര്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമായ ലെഡറാസ്ഗ�ോ (Liderazgo)യില്
നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥികള് പങ്കെടുത്തു. ഈ വര്ഷത്തെ എസ്.എസ്.എല്.സി, പ്ലസ്ടു

പരീക്ഷകളില് മുഴുവന് എ. പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ടവര്ക്കാണ് പ്രോഗ്രാമില് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ക്യാമ്പ്
അവിസ്മരണീയ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. പ്രമുഖ പരിശീലകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
രാവിലെ 10 മണി മുതല് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഏകദിന പരിശീലന
പരിപാടി നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഠനത്തില് പിന്നില്
നില്ക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മണ്ഡലത്തില്
പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടനവേളയില് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കളക്ടര് വി.ആര്.പ്രേംകുമാര്, സബ് കളക്ടര് ശ്രീധന്യ സുരേഷ് എന്നിവര്
മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു.

കുന്നിന്മേല് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര
പാടത്ത് ക�ൊയ്ത്തുത്സവം

ആ

നമങ്ങാട് കുന്നിന്മേല് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര
കമ്മിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
പാടത്ത് നടന്ന നെല്കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നജീബ്
കാന്തപുരം എം.എല്.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കര്ഷകര്ക്കും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്ക്കും
നാട്ടുകാര്ക്കുമ�ൊപ്പം എം.എല്.എ പാടത്തിറങ്ങി
വിളവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നല്കി. ആലിപ്പറമ്പ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്, വാര്ഡ് മെമ്പര്, ക്ഷേത്രം
കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
പട്ടാമ്പി കാര്ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തില്
നിന്നുള്ള 'ഉമ' എന്ന ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിനമാണ്
കൃഷിക്ക് ഉപയ�ോഗിച്ചത്.
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സാങ്കേതികക്കുരുക്കില് വലഞ്ഞവര്ക്ക് ആശ്വാസം :
ജനകീയം ഒന്നാംഘട്ടം പൂര്ത്തിയായി
പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന്, ആലപ്പുഴ

ജ

നകീയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാന് പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന് എം.എല്.എ.
യുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന 'ജനകീയം' പരാതി പരിഹാര പദ്ധതിയുടെ
ഒന്നാംഘട്ടം പൂര്ത്തിയായി. മാരാരിക്കുളം തെക്ക്, മാരാരിക്കുളം വടക്ക്, മണ്ണഞ്ചേരി,
ആര്യാട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ 25 വാര്ഡുകളിലുമായി
നടത്തിയ പദ്ധതിയില് ഇതുവരെ 1240 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇവയില് ഭൂരിഭാഗം
പരാതികളും തീര്പ്പാക്കി.
വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭിക്കേണ്ടതുമായ
പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത്. സെപ്തംബര് 29 ന് മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലും
തുടര്ന്ന് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു.
മാസത്തില് ഒരു ദിവസം ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലുമെത്തി പരാതികള് പരിഹരിക്കുക
യെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജനകീയം നടപ്പാക്കുന്നത്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
പരിഹാരവും സാങ്കേതികക്കുരുക്കില് വലഞ്ഞവര്ക്ക് ആശ്വാസവുമായ പദ്ധതിക്ക്
വന് സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

ആലപ്പുഴയിലെ ടൂറിസം മേഖലയില് സമ്പൂര്ണ്ണ
വാക്സിനേഷന്

ആ

ലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വിന�ോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ക�ോവിഡ് മുക്തമാക്കു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന് എം.എല്.എ.യുടെ നേതൃത്വത്തില്
നടത്തിയ സമ്പൂര്ണ്ണ വാക്സിനേഷന് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയായി. ക�ോവിഡ് ര�ോഗവ്യാപനം
മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ടൂറിസം മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
പ്രഖ്യാപിച്ച 'ബയ�ോ ബബിള്' പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കൂടുതല് വിന�ോദ സഞ്ചാരികളെ
ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി
ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ആലപ്പുഴയിലെ പ്രധാന വിന�ോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പുന്നമടയിലും
അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന
മുഴുവന് പേര്ക്കും പദ്ധതിയിലൂടെ വാക്സിന് ലഭ്യമാക്കി.

ആലപ്പുഴ ഫിനിഷിംഗ് പ�ോയിന്റിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്ഫര്മേഷന്
സെന്ററില് നടന്ന വാക് 
സ ിനേഷന് ഡ്രൈവ് പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന്
എം.എല്.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുന്നമടയില് സമ്പൂര്ണ്ണ വാക്സിനേഷന്
നടത്തിയത�ോടെ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന വിന�ോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് കൂടുതല്
ആത്മവിശ്വാസവും ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷാ ബ�ോധവും ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുവഴി
ആലപ്പുഴയിലെ വിന�ോദസഞ്ചാര മേഖലയെ പൂര്വ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി
ക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുന്നമടയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഹൗസ്ബ�ോട്ട്, ശിക്കാരാ ബ�ോട്ട് ത�ൊഴിലാളികള്, റിസ�ോര്ട്ട് - ഹ�ോംസ്റ്റേ
ജീവനക്കാര്, ടാക്സി ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്മാര്, ചെറുകിട - വഴിയ�ോര കച്ചവട
ക്കാര്, ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ ടൂറിസം മേഖലയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവര് എന്നിങ്ങനെ പ്രദേശത്തെ മുഴുവന്
പേര്ക്കും സൗജന്യ വാക്സ
 ിന് ലഭ്യമാക്കിയാണ് എം.എല്.എ.യുടെ നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ള 'എംഎല്എ കെയര് പ്രോജക്റ്റി'ന്റെ കീഴില് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച്
നടപ്പാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് വിന�ോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക്
മാത്രമായി ഇത്തരത്തില് ഒരു വാക്സിനേഷന് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനം

പ

നിയമനിര്മ്മാണ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏട്

തിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം
സമ്മേളനം 2021 ഒക്ടോബര് 4 ന് ആരംഭിച്ച്
2021 നവംബര് 11 ന് അവസാനിച്ചു. എട്ടാം കേരള
നിയമസഭയില് അംഗമായിരുന്ന സി.എ. മാത്യു
വിന്റെ നിര്യാണത്തില് ചരമ�ോപചാരം അര്പ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ആദ്യ ദിവസം സഭാ സമ്മേളനം
ആരംഭിച്ചത്. ആകെ 24 ദിനങ്ങള് സമ്മേളിക്കു
വാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത്
അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ പേമാരിയും തുടര്ന്നു
ണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലും നിമിത്തം സംജാതമായ
ഗുരുതര സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്
ഒക്ടോബര് 21, 22 തീയതികളിലെ സഭാ സമ്മേള
നങ്ങള് ഒഴിവാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷ
ക്കെടുതിയിലും പ്രകൃതിദുരന്തത്തിലും ജീവന് നഷ്ട
പ്പെട്ടവര്ക്ക് ചരമ�ോപചാരം അര്പ്പിച്ച് ഒക്ടോബര്
20 ന് മറ്റ് കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാതെ
സഭ പിരിഞ്ഞു.
	ച�ോദ്യോത്തരവേള ഉണ്ടായിരുന്ന 20
ദിവസങ്ങളിലായി നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ടതും നക്ഷത്ര
ചിഹ്നമിടാത്തതുമായി ആകെ 7561 ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കു
ള്ള ന�ോട്ടീസുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില് 134 എണ്ണം
വിവിധ കാരണങ്ങളാല് നിരസിക്കുകയും 57 എണ്ണം
പിന്വലിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷിച്ചവയില് 600
എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ച�ോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും
6770 എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ച�ോദ്യങ്ങളുടെ
ലിസ്റ്റിലും ഉള്പ്പെടുത്തി ആകെ 7370 ച�ോദ്യങ്ങള്
അച്ചടിച്ചതില് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട മുഴുവന് ച�ോദ്യ
ങ്ങള്ക്കും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത 6620 ച�ോദ്യ
ങ്ങള്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമന്ത്രിമാര് സമ്മേളന
കാലത്തു തന്നെ ഉത്തരം നല്കി. ച�ോദ്യോത്തര
വേളയില് 63 ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര്
വാക്കാല് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 606 അവസ
രങ്ങളിലായി 665 ഉപച�ോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കപ്പെ
ട്ടു. മൂന്നാം സമ്മേളന കാലയളവില് അടിയന്തര
ച�ോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ന�ോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയും 2021
നവംബര് 3 ന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്നാം സമ്മേളന കാലയളവില് ആകെ
19 അടിയന്തര പ്രമേയ ന�ോട്ടീസുകള് സഭയുടെ
പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്
ന�ോട്ടീസ് നല്കിയതും പ�ൊതു പ്രാധാന്യമുള്ളതു
മായ 39 ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കല് ന�ോട്ടീസുകളും 199
സബ്മിഷനുകളും ഇക്കാലത്ത് സഭ പരിഗണിച്ചു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെയും അനുബന്ധ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെയും ഭരണപരമായ നടത്തിപ്പിന്റെ
ഭാഗമായുള്ള 478 രേഖകള് മൂന്നാം സമ്മേളന
കാലത്ത് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചു. കൂടാതെ
ബില്ലുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയുടെ അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള 34 സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടുകള്
ഉള്പ്പെടെ വിവിധ നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ 49
റിപ്പോര്ട്ടുകളും മൂന്നാം സമ്മേളനക്കാലയളവില്
സഭയില് സമര്പ്പിച്ചു.
മുന് സമ്മേളനങ്ങളിലെ മറുപടിയ�ോ
അന്തിമ മറുപടിയ�ോ ലഭ്യമാക്കാത്ത 185 ച�ോദ്യ
ങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് ചട്ടം 47(2) പ്രകാരമുള്ള കാല
താമസപത്രിക സഹിതം മൂന്നാം സമ്മേളനകാലത്ത്
സഭയില് വച്ചു. നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട 4 ച�ോദ്യങ്ങളു
ടെയും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത 14 ച�ോദ്യങ്ങളുടെയും
ഉത്തരത്തിലെ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താ
വനകള് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമന്ത്രിമാര് സഭയില്
സമര്പ്പിച്ചു.
മുന്കാലങ്ങളില് നിന്നും വിഭിന്നമായി
ഓര്ഡിനന്സിന് പകരമുള്ള നിയമ നിര്മ്മാണം
മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം
കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനം. നിരവധി
തവണ പുനര്വിളംബരം (Repromulgate) ചെയ്യ
പ്പെട്ട ഓര്ഡിനന്സുകള് ഉള്പ്പെടെ 44 ഓര്ഡി
നന്സുകള്ക്ക് പകരമുള്ള നിയമങ്ങള് സമയബ
ന്ധിതമായി പാസ്സാക്കുന്നതിനായാണ് സമ്മേളനം
ആരംഭിച്ചത്. സങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് രണ്ട്
ഓര്ഡിനന്സുകള് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും സമാന
സ്വഭാവമുള്ള ഏതാനും ഓര്ഡിനന്സുകള് ക്ലബ്ബ്
ചെയ്ത് ഒറ്റ ബില്ലായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത
തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആകെ 34 ഓര്ഡിനന്സു
കള്ക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളാണ് മൂന്നാം സമ്മേ
ളനകാലത്ത് സഭ പരിഗണിച്ചത്. അതില് 33
ബില്ലുകള് സമ്പൂര്ണ്ണമായി പാസ്സാക്കുകയും പ�ൊതു
പ്രാധാന്യമുള്ള 2021 ലെ കേരള പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ
ബില് വിശദമായ പരിശ�ോധനയ്ക്കും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളില് നിന്നുള്ള തെളിവെടുപ്പിനുമായി 15 അംഗങ്ങ
ളടങ്ങുന്ന ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക്
അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ
മൂന്നാം സമ്മേളനം 21 ദിവസങ്ങളിലായി 103
മണിക്കൂര് സമ്മേളിക്കുന്നതിനാണ് നിശ്ചയിച്ചി
രുന്നതെങ്കിലും നിയമനിര്മ്മാണ പ്രക്രിയയില്
അംഗങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ക�ൊണ്ട് 167
മണിക്കൂറിലധികം സഭ സമ്മേളിച്ചു. അതില് 101
മണിക്കൂര് 24 മിനിറ്റും നിയമ നിര്മ്മാണത്തിനു
വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് വിനിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടത്
എന്നത് ശ്രദ്ധേയവും രാജ്യത്തെ ഇതര നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭകള്ക്ക് മാതൃകയുമാണ്. ബില്ലു
കളിന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയില് ആകെ 255 തവണ
അംഗങ്ങള് സംസാരിച്ചു. സഭ പരിഗണിച്ച 35 ബില്ലു
കളുടെ ഭേദഗതിക്കായി ജനറല് അമെന്റ്മെന്റ്
ഉള്പ്പെടെ അംഗങ്ങളില് നിന്നും ആകെ 18934
ഭേദഗതി ന�ോട്ടീസുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ബന്ധപ്പെട്ട
വകുപ്പുമന്ത്രിമാരുടെ 48 ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതികളും
സഭയില് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. അംഗങ്ങള് ന�ോട്ടീസ്
നല്കിയിരുന്ന 291 ല് പരം ഭേദഗതികള് ബന്ധപ്പെട്ട
മന്ത്രിമാര് അതതു ബില്ലിന്റെ പരിഗണനാവേളയില്
സ്വീകരിച്ചു. സഭ പാസ്സാക്കിയ 34 ബില്ലുകളില് 30
ബില്ലുകളും ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കി എന്നതിലൂടെ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ�ൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയ
ങ്ങളില് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ചിന്തിക്കു
കയും പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു നല്ല
മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുവാനും മൂന്നാം സമ്മേളനത്തിലൂടെ
കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ലഭ്യമായ സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയ�ോഗിച്ച് ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് പകരമുള്ള
സുപ്രധാനങ്ങളായ 34 നിയമങ്ങള് പാസ്സാക്കി
എന്നത് 64 വര്ഷം പൂര്ത്തീകരിച്ച കേരള നിയമ
സഭയുടെ ചരിത്രത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ട തിളക്ക
മാര്ന്ന പുതിയ�ൊരു അദ്ധ്യായമാണ്.
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ
മൂന്നാം സമ്മേളനം നിയമനിര്മ്മാണത്തിനു വേണ്ടി
മാത്രം ചേര്ന്നതാകയാല് പ�ൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള
വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ചര്ച്ചകള�ോ
പ്രമേയങ്ങള�ോ ചട്ടം 300 അനുസരിച്ചുള്ള പ്രസ്താവ
നകള�ോ നടത്തുന്നതിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാല് 2021-22 വര്ഷത്തെ ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥ
കളെ സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചയും വ�ോട്ടെടുപ്പും നടത്തു
കയും തുടര്ന്ന് ധനവിനിയ�ോഗ (4 ാം നമ്പര്) ബില്
സഭ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്നാം സമ്മേളന കാലയളവില് അനൗ
ദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്ക്കായി ഒരു
വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമാണ് വിനിയ�ോഗിച്ചത്. അന്നേ
ദിവസം 5 പുതിയ ബില്ലുകള് ഉള്പ്പെടെ ആകെ 8
അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകള് സഭ പരിഗണിക്കുകയും
തുടര് ചര്ച്ചയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
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സാമാജികരുടെ നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ.....

തൃത്താലയില് സമഗ്ര ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനം
നടപ്പാക്കും
എം.ബി രാജേഷ്. തൃത്താല

തൃ

ത്താലയില് സമഗ്ര ജലസംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കു
മെന്ന് സ്ഥലം എം.എല്.എ യും നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായ എം.ബി രാജേഷ്.
ഇതിനായി തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് 2021 നവംബര് 24 ന് പ്രാഥമിക
കൂടിയാല�ോചനായ�ോഗം ചേര്ന്നു. തൃത്താലയില് ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം വളരെ
കുറവാണെന്നും ജലവിതാനം ഉയര്ത്തുന്നതിനായി കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തില് നട
പ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി തൃത്താലയിലും പ്രവര്ത്തികമാക്കി ജലസമൃദ്ധി നേടിയെടുക്കുക
യാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, യ�ോഗത്തില് സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു. ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും ഓര�ോ
ത�ോട് വീതം മാതൃകാ ത�ോടാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം
മുതല് പതനം വരെയുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടപ്പിലാക്കും. എട്ടോളം വകുപ്പുകളുടെ സംയ�ോജിത പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെയാണ്
പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കുക. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സമഗ്രമായ പദ്ധതി രേഖ
അടിയന്തരമായി പൂര്ത്തിയാക്കും.
	ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ സാങ്കേതിക മികവ് നേടിയ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ സമഗ്രമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പാക്കാ

പേരൂര്ക്കട മേല്പ്പാലത്തിന്
അതിര്ത്തിക്കല്ലുകള് സ്ഥാപിച്ചു
വി.കെ.പ്രശാന്ത് , വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

കി

ഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിര്മ്മിക്കുന്ന
പേരൂര്ക്കട മേല്പ്പാലത്തിന്റെ അതിര്ത്തി
ശിലാസ്ഥാപനം 2021 നവംബര് 24 ന് പേരൂര്ക്കട
യില് പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ്
റിയാസ് നിര്വ്വഹിച്ചു. പേരൂര്ക്കട ലൂര്ദ് പള്ളിക്ക്
സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വഴയില സെന്റ് ജൂഡ്
പള്ളിക്ക് സമീപം അവസാനിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ
നീളം 874 മീറ്ററാണ്. 106.76 ക�ോടി രൂപയാണ്
ചെലവ്. റ�ോഡ്സ് ആന്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡവലപ്പ്മെന്റ്
ക�ോര്പ്പറേഷനാണ് മേല്പ്പാലത്തിന്റെ നിര്മ്മാ
ണച്ചുമതല. 55.42 ക�ോടി രൂപയാണ് ഫ്ലൈ ഓവര്

ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

വ

ട്ടിയൂര്ക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ (വൈബ്) നേതൃത്വത്തില് ശാസ്തമംഗ
ലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റ് (കൈമാറ്റ ചന്ത) വന് വിജയമായതി
നെത്തുടര്ന്ന് നവംബര് 26 മുതല് 30 വരെ പേരൂര്ക്കട വിന്നേഴ്സ
 ് ലൈബ്രറി
ഹാളിലും ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉപയ�ോഗമില്ലാത്തതും മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കാന് കഴിയുന്നതുമായ നിരവധി വസ്തുക്കള് ഓര�ോ വീടുകളിലുമുണ്ടാകും.
അവ ആവശ്യക്കാര്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനും പകരം ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കള് സ്വീക
രിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത്. ശാസ്തമംഗലത്തെ
ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റില് 172 പേരാണ് സാധനങ്ങള് കൈമാറിയത്. 216 പേര് അവിടെ
നിന്ന് സാധനങ്ങള് കൈപ്പറ്റി. ടെലിവിഷനുകള്, ഫ്രിഡ്ജുകള്, സൈക്കിളുകള്,
സ�ോഫാസെറ്റികള്, മിക്സികള്, ജ്യുസറുകള്, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, ഗ്രൈന്ഡര്,

നാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്
ബ�ോധവത്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലപ്പെടുത്തും. യ�ോഗത്തില് കേരള
ഭൂവിനിയ�ോഗ ബ�ോര്ഡ് കമ്മീഷണര് നിസ്സാമുദീന്, തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ് പി.പി റജീന, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ആര്.കുഞ്ഞുണ്ണി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
അംഗങ്ങള്, തൃത്താല മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്,
സെക്രട്ടറിമാര്, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.

നിര്മ്മാണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി ഏകദേശം 4 ഏക്കര് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി
വരും. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 43.39 ക�ോടി
രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപാര സ്ഥാപ
നങ്ങളെയും വാസഗൃഹങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന
രീതിയിലാണ് ഡിസൈന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള റവന്യൂ നടപടികളുടെ
ഭാഗമായി 6(1) ന�ോട്ടിഫിക്കേഷന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളില് മേല്പ്പാലത്തിന്റെ
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പേരൂര്ക്കട ബാപ്പുജി ഗ്രന്ഥശാല ഓപ്പണ് എയര് ആഡി
റ്റോറിയത്തില് നടന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയില് ഡ�ോ.
ശശി തരൂര് എം.പി, വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എല്.എ.,
നഗരസഭാ കൗണ്സിലര്മാര്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷി
നേതാക്കള് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
സ്റ്റെബിലൈസര്, റൈസ് കുക്കര്, കൂളര്, വാച്ചുകള്, സ്യൂട്കെയ്സ്, ബാഗുകള്,
പുസ്തകങ്ങള്, ന�ോട്ടുബുക്കുകള്, തുണിത്തരങ്ങള്, സംഗീത�ോപകരണങ്ങള്,
അലങ്കാര വസ്തുക്കള്, കട്ടിലുകള്, മാട്രസ്സുകള്, പാത്രങ്ങള്, റ്റി.വി. സ്റ്റാന്ഡ്, മേശ,
റ്റീ പ�ോട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി സാധനങ്ങളാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇവയെല്ലാം
സൗജന്യമായാണ് നല്കിയത്. പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളായ ഗ്രീന് ആര്മി,
തണല് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വൈബ് ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കൈമാറ്റ ചന്തയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥിരം കേന്ദ്രം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വൈബ്.
എല്ലാ ദിവസവും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും
ഒരു റിപ്പയറിംഗ് ഹബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റിനായി ഒരു ഓണ്ലൈന്
പ�ോര്ട്ടല് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വട്ടിയൂര്ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിനുള്ളില്
ഫ്ളീ മാര്ക്കറ്റിനുതകുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു നല്കാന് സന്നദ്ധരായവരുണ്ടെങ്കില്
വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് എം.എല്.എ. അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.

ദുരന്തമുഖത്ത് ആശ്വാസമേകി എം.എല്.എ.യും സര്ക്കാര്
സംവിധാനങ്ങളും
സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്, പൂഞ്ഞാര്

സ

മാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനാണ് 2021 ഒക്ട�ോബര് മാസം
പൂഞ്ഞാര് നിയ�ോജകമണ്ഡലം സാക്ഷിയായത്. ഒക്ടോബര് 16 ന് സംഭവിച്ച മേ
ഘവിസ്ഫ�ോടനവും അതിനെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും ഉരുള് പ�ൊട്ടലുകളും
മഹാപ്രളയവും മണ്ഡലത്തില് കനത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും
മലയ�ോരമേഖലയായ നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളില് ഒക്ടോബര്
16 മുതല് പല ദിവസങ്ങളിലായി ചെറുതും വലുതുമായ 250 ഓളം ഉരുള്പൊട്ടലുകള്
ഉണ്ടായി. പൂഞ്ഞാര് നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തില് മാത്രം 14 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത
പ്രകൃതിദുരന്തത്തില് ഒരു കുടുംബത്തില് ആരും അവശേഷിക്കാതെ മുഴുവനാളുകളും
പ്രളയത്തില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായി. 300ലധികം വീടുകള് പൂര്ണമായും
നൂറുകണക്കിന് വീടുകള് ഭാഗികമായും തകര്ന്നു.
	റ�ോഡുകള് അധികവും യാത്ര സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ജല
വിതരണ പദ്ധതികളും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്. നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന പട്ട
ണങ്ങളായ ഈരാറ്റുപേട്ട, മുണ്ടക്കയം, എരുമേലി, കൂട്ടിക്കല് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം
പ്രളയജലം ഉയര്ന്ന് നൂറുകണക്കിന് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള് വെള്ളത്തില് മുങ്ങി.
എരുമേലിയിലെ കെഎസ്ആര്ടിസി ഡിപ്പോ, കൃഷിഭവന്, ആയുര്വേദ ആശുപത്രി,
ഈരാറ്റുപേട്ട ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷന്, പാറത്തോട്, കൂട്ടിക്കല് കൃഷിഭവനുകള്
തുടങ്ങി വിവിധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളില് വെള്ളംകയറി കമ്പ്യൂട്ടര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള
ഓഫീസ് സാമഗ്രികള് ഉപയ�ോഗശൂന്യമായി.
ഇങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലകളും ദുരിതത്തിലാണ്ടപ്പോള് നാടും നഗരവും സര്ക്കാര്
സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചുണര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ചത് ജനങ്ങള്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.
ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് സര്ക്കാര് സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കണം എന്നുള്ള
തിന്റെ നിദര്ശനമായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്. കടന്നുചെല്ലാന് ദുസ്സഹമായ
സ്ഥലങ്ങളില് പ�ോലും സ്ഥലം എംഎല്എ ചെന്നെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് താല്ക്കാലിക ക്യാമ്പുകള്
ക്രമീകരിക്കാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും മുഴുവന് സമയവും എം.എല്.എ. കൂടെ
യുണ്ടായിരുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പ്രച�ോദനമായി.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിര്ദ്ദേശാനുസരണം സൈന്യമുള്പ്പെ
ടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് എത്തിച്ചേര്ന്നു. മന്ത്രിമാരായ
കെ.രാജന്, വി.എന്.വാസവന്, റ�ോഷി അഗസ്റ്റിന്, കെ.രാധാകൃഷ്ണന്, പി.പ്രസാദ്

എന്നിവര് ദുരന്തഭൂമിയില് പലതവണ എത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
മേല്നോട്ടം വഹിച്ചു. ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി.എന്.വാസവന് നിയ�ോ
ജകമണ്ഡലത്തില് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.
റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാജന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഫലപ്രദമായി
ഏക�ോപിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില് റവന്യൂ, പ�ോലീസ്, ഫയര്ഫോഴ്സ് ,
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളും ദുരന്തനിവാരണസേനയും ചെയ്ത
സേവനങ്ങള് മാതൃകാപരമായിരുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര്
വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസപ്ര
വര്ത്തനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായി. എത്തിച്ചേരാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്
ഹെലിക�ോപ്റ്ററില് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
മണ്ണിനടിയില്പെട്ടുപ�ോയവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് പുറത്തെടുക്കാന് വിവിധ സേനാവി
ഭാഗങ്ങളും സന്നദ്ധസേവന പ്രവര്ത്തകരും നാട്ടുകാരും കാണിച്ച ആത്മാര്ത്ഥത
പ്രശംസനീയമാണ്.
	സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് എം.എല്.എ.യുടെ അഭ്യര്ത്ഥനപ്രകാരം
നവംബര് ആറാം തീയതി ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ദുരന്തമേഖല സന്ദര്ശി
ക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും ഉരുള്പൊട്ടല് ഉണ്ടായതിനാല് സന്ദര്ശനം
ഒഴിവാക്കി. തുടര്ന്ന് ഗവര്ണറെ നേരില് സന്ദര്ശിച്ച് എം.എല്.എ. നാടിന്റെ
ദയനീയാവസ്ഥ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നിവേദനം സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധ്യമായ
എല്ലാ സഹായങ്ങള്ക്കും ശിപാര്ശ ചെയ്യും എന്ന് ഗവര്ണര് ഉറപ്പു നല്കി.
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നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ പരിപാടികള്

നിയമസഭാ വളപ്പിലെ
സസ്യവൈവിധ്യം വിരല്ത്തുമ്പില്
ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നിയമസഭാ വളപ്പിലെ ജൈവവൈവിധ്യം പരിചയപ്പെടുത്തു
ന്നതിനായി കേരള സര്വ്വകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലുള്ള സെന്റര് ഫ�ോര് ബയ�ോ
ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്സര്വേഷന് (CBC) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡിജിറ്റല്
ഗാര്ഡന് തയ്യാറാക്കി. www.digital garden.niyamasabha.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്
നിന്ന് പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സസ്യവൈവിധ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം
സഹിതമുള്ള വിശദാംശങ്ങള് കാണാനാകും. വിവിധ പുഷ്പങ്ങളുടെയും വൃക്ഷലതാദികളുടെയും
വിശദവിവരങ്ങള് ഡിജിറ്റല് രൂപത്തിലാക്കി ഒരു സെര്വര് കമ്പ്യൂട്ടറില് ശേഖരിക്കുകയും അവ
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണ് പ�ോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സന്ദര്ശകര്ക്ക് ലഭ്യമാ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നൂതന ആശയമാണ് ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന്. ഡിജിറ്റല് രൂപത്തിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന
വിവരങ്ങള്, വൃക്ഷലതാദികളില് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള QR ക�ോഡ് സ്കാന് ചെയ്ത് സന്ദര്ശകര്ക്ക്
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില് കാണാന് കഴിയും.
ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2021 നവംബര് 8 ന് ആർ. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചില് നടന്ന ചടങ്ങില് സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് നിര്വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില്
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്, എം.എല്.എ.മാര്, നിയമസഭ സെക്രട്ടറി, നിയമസഭാ
ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു. ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന് എന്ന ആശയം ആവിഷ്ക്കരിച്ച്
നടപ്പിലാക്കിയതിന് നേതൃത്വം നല്കിയ കേരള സര്വ്വകലാശാലയിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം
പ്രൊഫസറും സെന്റര് ഫ�ോര് ബയ�ോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്സര്വേഷന് (CBC) ഓണററി
ഡയറക്ടറുമായ ഡ�ോ.എ.ഗംഗാപ്രസാദ്, കേരള സര്വ്വകലാശാലയിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം
ഗവേഷക വിദ്യാര്ത്ഥി അഖിലേഷ് എസ്.വി. നായര് എന്നിവരെ ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു.

കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ ആന്റ്
പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റര് (പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ്)

'ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവ് '
ന്റെ ഭാഗമായി പ്രഭാഷണ പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചു

ഭാ

രതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ 75 വര്ഷങ്ങള്
രാജ്യവ്യാപകമായി ആഘ�ോഷിക്കുന്ന 'ആസാദി
കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവ്'- ന്റെ ഭാഗമായി കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ
കെ-ലാംപ്സ് (പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ) വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 2021
നവംബര് 8- ന് ആര്. ശങ്കര നാരായണന് തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചില് 'ആധുനിക
കേരള നിര്മ്മിതിയും ഇന്ത്യന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും'- എന്ന വിഷയത്തില് പ്രഭാഷണ
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയില് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്
സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം. ബി. രാജേഷ് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളം മഹത്തായ
സംഭാവന നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ 75 വര്ഷങ്ങള് ആഘ�ോഷിക്കുന്ന
വേളയില് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളും മഹത്തായ ചരിത്രവും
സംഭാവനകളും വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെ
ന്നും സ്പീക്കര് ആമുഖമായി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില്
വൈസ് ചെയര്മാന് ഡ�ോ. രാജന് ഗുരുക്കള് പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദേശീയ
അന്തര്ദേശീയ തലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങള് കേരളത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമത്തെ
എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും 'കേരള മ�ോഡല്'- എങ്ങനെ ആവിര്ഭവിച്ചുവെന്നും
അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഡ�ോ. രാജന് ഗുരുക്കള്ക്കുള്ള ഉപഹാരം ചടങ്ങില് സ്പീക്കര്
സമ്മാനിച്ചു.
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ഭരണഭാഷാ പ്രയ�ോഗം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികഭാഷ വകുപ്പുതല
സമിതിയുടെ 2020 ലെ ഭരണഭാഷാ സേവന/സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങള്
ജേതാക്കള്ക്ക് സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ചേര്ന്ന് സമ്മാനിച്ചു. തുടര്ന്ന് വയനാട്
പി.കെ.കാളന് സ്മാരക ഗ�ോത്രകലാ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 'ഗദ്ദിക'- എന്ന

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായി ഗവണ്മെന്റ് ഇ-മാര്ക്കറ്റ്
പ്ലേസ് സംബന്ധിച്ച പരിശീലന പരിപാടി

നി

യമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് അക്കൗണ്ട്സ്/പര്ച്ചേസ് വിഭാഗ
ങ്ങളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മുതല് അണ്ടര് സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഗവണ്മെന്റ് ഇ-മാര്ക്കറ്റ് പ്ലേസ് (GeM) - ന്റെ
പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രായ�ോഗിക പരിശീലന പരിപാടി
2021 നവംബര് 5 ന് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ഇന്ഫോ ലാബില്
സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ-ലാംപ് 
സ് എക് 
സ ിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് മഞ്ജു
വര്ഗ്ഗീസ് പങ്കെടുത്ത പരിശീലന പരിപാടിയില് GeM ന്റെ അംഗീകൃത
പരിശീലകനും ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമായ മനേഷ് മ�ോഹന് ഇത്
സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ്സെടുക്കുകയും പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനം നല്കുകയും
ചെയ്തു.

സെലക്ട് കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിച്ചു
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021 ലെ കേരള പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ
ബില് സംബന്ധിച്ച സെലക്ട്
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. കേരള നിയ
മസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യ
നിര്വ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങ
ളിലെ ചട്ടം 225 പ്രകാരം രൂപീ
കരിച്ച സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ
ചെയര്പേഴ്സ ണായി ആര�ോഗ്യ
വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി
വീണ ജ�ോര്ജിനെ നിയമിച്ചു. സെലക്ട്
കമ്മിറ്റിയില് ചെയര്പേഴ്സ ണ്
ഉള്പ്പെടെ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളാ
ണുള്ളത്.

സാംസ്കാരിക പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു. 'ഗദ്ദിക' അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരന്മാര്ക്ക്
സ്പീക്കര് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്
കൃതജ്ഞത അര്പ്പിച്ച പരിപാടിയില് മന്ത്രിമാരും നിയമസഭാ സാമാജികരും നിയമസഭാ
ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.

ഡ�ോ: രാജൻ ഗുരുക്കളുടെ
പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണ
രൂപത്തിനായി QR
code സ്കാൻ ചെയ്യുക

മലയാള ദിനാഘ�ോഷവും പുസ്തക പ്രദര്ശനവും

2021 ലെ മലയാള ദിനാഘ�ോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത് മഹ�ോത്സവവും
പ്രമാണിച്ച് 2021 നവംബര് 1 മുതല് 7 വരെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി റഫറന്സ് ഹാളില്
സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തക പ്രദര്ശനം സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് സ്പീക്കറുടെ നേതൃത്വത്തില് നിയമസഭാംഗങ്ങളും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ജീവനക്കാരും ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസ പരിണാമ
ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങള്, അമൂല്യ രേഖകള്, മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാടകങ്ങളും
പഠനങ്ങളും, സാമാജികര് രചിച്ച പുസ്തകങ്ങള്, സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പുസ്തകങ്ങള്, ന്യൂസ്പേപ്പര് കട്ടിങ്ങുകള് എന്നിവ പ്രദര്ശനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയി
രുന്നു. ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങള് ക�ോര്ത്തിണക്കിയ ഗാനമാലയും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ
ലഭ്യമായ വീഡിയ�ോ ക്ലിപ്പിംഗുകള് ചേര്ത്ത ഒരു വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശനവും ഇത�ോട�ൊപ്പം
സംഘടിപ്പിച്ചു. ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും നിയമസഭാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് പുസ്തക പ്രദര്ശനം വീക്ഷിക്കുന്നതിന്
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അവസരമ�ൊരുക്കിയിരുന്നു.
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പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പേജ്
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കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് കരുതല് നല്കണം

ലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി നേരിടു
ന്നത് കാര്ഷിക മേഖലയാണ്. വ്യത്യ
സ്തങ്ങളായ ഋതുഭേദങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ
ചാക്രിക കാലാവസ്ഥയെ വിരുദ്ധവും
വിപരീതവുമായ ദിശകളില് എത്തിച്ചിരി
ക്കുന്നു. കൃത്യവും നിയതവുമായ ക്രമംവിട്ട്
പ്രവചനങ്ങള്പോലും അസാദ്ധ്യമാക്കി
ത്തീര്ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാമാറ്റങ്ങള്
കാര്ഷികവൃത്തിയേയും അതുവഴി
കാര്ഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്യേയും പ്രത്യേകിച്ച്
ഗ്രാമീണ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ ഗുരു
തരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മഴയും കഠിന
മായ വരള്ച്ചയുംഅഭൂതപൂര്വ്വമായ നാശ
നഷ്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു.
കര്ഷകന്റെ ജീവിതതാളത്തെയും വരു|
മാനത്തെയും നിലനില്പ്പിനെത്തന്നെയും
ഇല്ലാക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ രാജ്യത്തിന്റെ
ഭക്ഷ്യോല്പാദന മേഖലയ്ക്കാകമാനം കനത്ത
ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നു. ദീര്ഘകാലവിള
കള്ക്കൊപ്പം നിത്യോപയ�ോഗസാധന
ങ്ങളായ പഴങ്ങളും, പച്ചക്കറികളും ധാന്യ
ങ്ങളുമെല്ലാം കിട്ടാക്കനിയായി മാറിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്ത
ആഘാതമാകുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നാം
പൂര്ണ്ണമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. നിയമനിര്മ്മാണസഭകളും ഭര
ണകൂടങ്ങളും മുന്കൈയെടുത്ത് പഠനം
നടത്തി വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുത്ത്
ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം തേടേണ്ട
സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനുള്ളില്

വന്നിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം
കേരളത്തിന്റെ കാര്ഷികമേഖലയുടെ
നിലനില്പ്പിനെ ഗുരുതരമായി ബാധി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നെല്ലറയായ കുട്ടനാട്ടിലടക്കം
കേരളമ�ൊട്ടാകെ നെല്ക്കൃഷി അന്യം
നിന്നുപ�ോകുന്നു. 2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തി
നുശേഷം കുട്ടനാട്ടില് കൃഷിയും ജീവിതവും
അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ
മ�ൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെ
യാണ്. നെല്ല്, പച്ചക്കറികള്, പഴവര്ഗ്ഗ
ങ്ങള്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള് തുടങ്ങി
നമ്മുടെ കാര്ഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥാ
ഘടികാരത്തിന്റെ സമയക്രമം തകര്ന്നിരി
ക്കുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം കര്ഷകര് നേരിടുന്ന
മറ്റൊരു സങ്കീര്ണ്ണ വിഷയമാണ്
കാര്ഷിക വിളകളുടെ വിലത്തകര്ച്ച.
കാര്ഷിക വിളകളുടെ ഉത്പാദനത്ത
കര്ച്ചയ�ോട�ൊപ്പം നിലവിലുള്ള താങ്ങുവില
സമ്പ്രദായം തന്നെ പൂര്ണ്ണമായി നടപ്പി
ലാക്കാന് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും
കാര്ഷികവൃത്തി ഒരു ദുസ്വപ്ന മായി
മാറുന്നു. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥാവ്യതി
യാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രളയവും മണ്ണിടി
ച്ചിലും വരള്ച്ചയുമ�ൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവി
തത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമ്പോള്
കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ പരി
സ്ഥിതി-സംരക്ഷണനടപടികള് സ്വീക
രിച്ച്, കര്ഷകര്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം
പകര്ന്നുക�ൊടുക്കുന്ന തരത്തില് സബ്
സിഡിയും വളവും വിത്തുവിതരണവുമടക്ക
മുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് സമയബന്ധിത
മായി ലഭ്യമാക്കി ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണി
കൂടി ലഭിക്കുന്ന ദിശാബ�ോധത്തോടെ

യുള്ള കൃത്യമായ നടപടികള് സ്വീകരി
ച്ചാല് മാത്രമേ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ
അതിജീവിക്കുവാന് നമുക്ക് സാധിക്കുക
യുള്ളു. വിത്തു മുതല് വിപണി വരെ
കര്ഷകരെ സഹായിക്കണം.
ഭരണകര്ത്താക്കളും നിയമ
നിര്മ്മാണ സംവിധാനവും ശാസ്ത്രസമൂ
ഹവും ഗവേഷകരും ഈ മേഖലയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഏജന്സിക
ളുമടക്കം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചര്ച്ച നടത്തി
കാര്ഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങള് സ്വീകരിക്കേണ്ട
സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
തുടര്ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃ
തിദുരന്തങ്ങളും കാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങ
ളുടെ വിലയിടിവും കര്ഷകരെ വലിയ
കടക്കെണിയിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവര്ക്കായി കൂടുതല് കടാശ്വാസന
ടപടികള് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിക്കണം.
കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപ�ോലെ കാര്ഷിക
മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
തന്നെ കാര്ഷിക കടാശ്വാസകമ്മീഷനും
ഇതര ബാങ്കിംഗ് ഇന്ഷുറന്സ് സ്ഥാപന
ങ്ങളും ഈ മേഖലയില് കൂടുതല് സജീ
വവും സക്രിയവുമായ ഇടപെടലുകള് നട
ത്തണം. കര്ഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലപ്പെടുത്തണം.
സമൂഹത്തിന്റെ നിലനില്പ്പിന്റെ
അടിസ്ഥാനശിലയായ കാര്ഷിക മേഖല
നിലനില്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും പരിപൂര്ണ്ണമായ
പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു
ണ്ടാകും.

നൂറിന്റെ നിറവില്
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി

ഇ

പാര്ലമെന്റിന്റെ ശീതകാല
സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു

പാ

ര്ലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം
2021 നവംബര് 29 ന് ആരംഭിച്ചു.
വിവാദ കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുന്ന
തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്ക്കായി
രാജ്യം ഉറ്റുന�ോക്കിയ സമ്മേളനമാണ്
ആരംഭിച്ചത്. സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യദിനം
തന്നെ കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കു
ന്നതിനുള്ള ബില് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര
സിംഗ് ത�ോമര് ല�ോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തെ
അവഗണിച്ച് ചര്ച്ച കൂടാതെയാണ് ബില്
ഇരു സഭകളും പാസ്സാക്കിയത്. നിയമങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവരാനും പിന്വലിക്കാനും ഇടയായ
സാഹചര്യങ്ങള് സഭ നിര്ത്തിവച്ച് ചര്ച്ച
ചെയ്യണമന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ല�ോക്സഭയില്
ടി.എന്. പ്രതാപന്, മാണിക്കം ടാഗ�ോര്,
ടി.ആര്.ബാലു എന്നിവര് അടിയന്തര പ്രമേയ
ന�ോട്ടീസ് നല്കിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല.
രാജ്യസഭയിലും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച്
വി. ശിവദാസന്, ബിന�ോയ് വിശ്വം എന്നിവര്
നല്കിയ അടിയന്തര പ്രമേയ ന�ോട്ടീസും പരി
ഗണിച്ചില്ല.

വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തില് ഇന്ഷ്വറന്സ്
ബില് ചര്ച്ചയ്ക്കെടുത്തപ്പോള് വിവാദ കാര്ഷിക
ബില്ലുകള് പിന്വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യസഭ
യുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച 12 പ്രതിപക്ഷ
എം.പി.മാരെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യ
പ്പെട്ട് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യദിനം കേന്ദ്ര പാര്ല
മെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ളാദ് ജ�ോഷി അവതരിപ്പിച്ച
പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ ശബ്ദവ�ോട്ടോടെ
പാസ്സാക്കി. രാജ്യസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യ
നിര്വ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 256 പ്രകാരം 12
എം.പി.മാരെ സസ്പെന്റ് ചെയ്ത വിവരം രാജ്യസഭാ
ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് ഹരിവംശ് നാരായണ് സിംഗ് പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. 1962 ല് നിലവില് വന്ന ചട്ടപ്രകാരം ഇതിനു
മുന്പ് പതിമൂന്ന് തവണയായി 26 അംഗങ്ങള്
നടപടികള്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്
നിന്നുള്ള എം.പി.മാരായ എളമരം കരീം, ബിന�ോയ്
വിശ്വം എന്നിവരും നടപ്പു സമ്മേളനത്തില്
സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം.പി. മാരില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
ക�ോണ്ഗ്രസ്സില് നിന്ന് ആറ് എം.പി. മാരും തൃണമൂല്
ക�ോണ്ഗ്രസ്, ശിവസേന എന്നീ പാര്ട്ടികളില് നിന്ന്
രണ്ട് എം.പി. മാര് വീതവും സസ്പെന്ഷനിലായി.
ഡിസംബര് 23 വരെയാണ് സഭ സമ്മേളിക്കാന്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിര്ണ്ണായക
ബില്ലുകള് ശീതകാല സമ്മേളനത്തില് അവതരി
പ്പിക്കും. ക്രിപ്റ്റോ കറന്സി നിയന്ത്രണ ബില്,
നഴ്സിങ് കൗണ്സില് ബില്, ഡാം സുരക്ഷാ ബില്
എന്നിവ ഇതില്പെടും.

ന്ത്യന് പാര്ലമെന്റില് പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി രൂപീകൃത
മായിട്ട് നൂറ് വര്ഷം തികയുന്നു. 1921 ല്
രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ ശതാബ്ദി
ആഘ�ോഷ പരിപാടികള് 2021 ഡിസം
ബര് 4,5 തീയതികളിലായി ന്യൂഡല്ഹി
യിലെ പാര്ലമെന്റ് സെന്ട്രല്
ഹാളില് നടന്നു. 2021 ഡിസംബര്
4 ന് ല�ോക്സഭയിലെ പബ്ലിക് അക്കൗ
ണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന് അധീര്
രഞ്ജന് ചൗധരിയുടെ പ്രസംഗത്തോടെ
ആരംഭിച്ച പരിപാടിയില് ല�ോക്സഭാ
സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള, പ്രധാനമന്ത്രി
നരേന്ദ്രമ�ോദി, ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.
വെങ്കയ്യനായിഡു എന്നിവര് സംസാ
രിച്ചു. പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗ
ണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറ് വര്ഷത്തെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്ന
സുവനീര് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് ക�ോവിന്ദ്
ചടങ്ങില് പ്രകാശനം ചെയ്തു. കമ്മിറ്റി
യുടെ നൂറ് വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനം
സംബന്ധിച്ച പ്രദര്ശനത്തിന്റെ
ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിര്വ്വഹിച്ചു.
രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആഘ�ോഷ
പരിപാടിയില് സമിതിയുടെ പ്രവര്ത്ത
നത്തെ സമഗ്രമായി വിശകലനം
ചെയ്യുന്ന പ്രബന്ധാവതരണവും ചര്ച്ച
കളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശതാബ്ദി
ആഘ�ോഷങ്ങളില് കേരള നിയമ
സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭാ
സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ്, പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന്
സണ്ണി ജ�ോസഫ്., സമിതി അംഗ
ങ്ങളായ പി.എസ്.സുപാല്, ത�ോമസ്
കെ. ത�ോമസ്, സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു
എന്നിവരും നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്, നിയമ
സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജ�ോയിന്റ്
സെക്രട്ടറി റെജി ബി. എന്നിവരും
പങ്കെടുത്തു.
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കര്ഷകര് കടന്നുവരാതിരിക്കാന് തലസ്ഥാന
ത്തേക്കുള്ള റ�ോഡുകളില് ക�ോണ്ക്രീറ്റ് ബാരിക്കേഡുകള്
നിര്മ്മിച്ചു. എന്നാല് തടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങള് തന്നെ
സമരകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി കര്ഷകര് ഇച്ഛാശക്തി കാട്ടി.
സമരകേന്ദ്രങ്ങള് എവിടെയ�ൊക്കെയായിരുന്നോ
അവിടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളായി. കുത്തക മാധ്യമ
ങ്ങള് എത്രയ�ൊക്കെ മറച്ചുവെക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടും സമൂഹ
മാധ്യമങ്ങളുടെ വമ്പിച്ച ഇടപെടലിലൂടെ കര്ഷകസമരം
രാജ്യത്തിന്റെ വികാരമായി മാറി. 708 കര്ഷകരാണ്
ഈ പ്രക്ഷോഭത്തില് രക്തസാക്ഷികളായത്. ഖേരിയില്
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുടെ മകന് വാഹനമിടിച്ച്
ക�ൊലപ്പെടുത്തിയ കര്ഷകരടക്കമുള്ള രക്തസാക്ഷി
കളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കൂടി ഫലമാണ് ഈ സമരവിജയം.
സമരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ചര്ച്ചകള്
എന്ന പ്രഹസനം നടത്താന് ഭരണകൂടം തയ്യാറായെ
ങ്കിലും കര്ഷകരുടെ ജീവല് പ്രശ്
നങ്ങള് ചര്ച്ച
ചെയ്യാന് പ�ോലും അനുവദിച്ചില്ല. 2021 ജനുവരി 12 ന്
സുപ്രീം ക�ോടതി വിവാദ നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നത്
മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നേരിട്ട് വിവാദ
നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കാതെ സമരത്തില് നിന്ന്
പിന്മാറില്ലെന്ന് കര്ഷകര് ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തു. സമരം
ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളം നീണ്ടുപ�ോയി. 358 ദി
വസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ബില്ലുകള് പിന്വലിക്കാമെ
ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മതിച്ചത്. 2021 നവംബര് 29 ന്
പ്രത്യേക ബില് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിച്ച് മൂന്ന്
വിവാദ ബില്ലുകളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പിന്വലിച്ചു.
കാര്ഷിക�ോല്പ്പന്ന വ്യാപാരവാണിജ്യ
(പ്രോത്സാഹനവും സൗകര്യമ�ൊരുക്കലും) ബില് 2020,
വില ഉറപ്പിനും കാര്ഷിക സേവനങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള
കര്ഷക ശാക്തീകരണ സംരക്ഷണ ബില് 2020,
അവശ്യസാധന (ഭേദഗതി) ബില് 2020 എന്നിവയാണ്
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ക�ൊണ്ടുവന്ന വിവാദ കാര്ഷിക
നിയമങ്ങള്. കാര്ഷിക മേഖലക്ക് പുത്തനുണര്വ്
നല്കാനാണ് നിയമമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്ര
ചരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അനുഭവസ്ഥരായ കര്ഷകര് ഈ
നിയമങ്ങളുടെ അപകടത്തെ വളരെപ്പെട്ടെന്നുതന്നെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയും അതനുസരി
ച്ചുള്ള സംഭരണവും വളരെ കാലമായി കര്ഷകര്
അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവകാശമാണ്. വളരെ
കുറച്ച് വിളകള്ക്ക് മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയും
സംഭരണവുമുള്ളത്. സംഭരണം വളരെ നാമമാത്രവും
ദുര്ബലവുമായി മാറിയെങ്കിലും കര്ഷകരുടെ പ്രതീ
ക്ഷയായിരുന്നു കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയും സംഭരണവും.

രാജ്യത്തിന്റെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബ്,
ഹരിയാണ, പശ്ചിമ യു.പി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ
കര്ഷകര് കുറഞ്ഞ ത�ോതിലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആനുകൂ
ല്യങ്ങള് അനുഭവിച്ചവരാണ്. കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയും
സംഭരണവും പ്രാദേശിക ചന്തകളും ഇല്ലാതാകുന്നത�ോടെ
ക�ോര്പറേറ്റുകള് നിശ്ചയിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്
തങ്ങളുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കര്ഷകര്ക്ക് വിറ്റഴിക്കേണ്ടി
വരും. ഒപ്പം കരാര് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത�ോടെ കൃഷിഭൂമി
കൂടി കര്ഷകര്ക്ക് നഷ്ടമാകും. അവശ്യസാധന നിയമം
ഭേദഗതി ചെയ്ത് ത�ോന്നുന്നതുപ�ോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്
സംഭരിച്ചുവെക്കാനും വില വളരെ ഉയരുമ്പോള് മാത്രം
വിറ്റഴിക്കാനും സൗകര്യമ�ൊരുക്കുമ്പോള് കര്ഷകര്
ക�ോര്പറേറ്റുകളുടെ കൂലി അടിമകളായി മാറും. ഇന്ത്യന്
കാര്ഷിക മേഖലയുടെ ശവക്കുഴി ത�ോണ്ടുന്ന ഈ നിയമ
ങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി കര്ഷകര് ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ച
റിയുകയും പ്രതിര�ോധത്തിനിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.
കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നിയമപരമായി ഉറപ്പാ
ക്കണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത്
നരേന്ദ്ര മ�ോദി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബി.ജെ.പി.യുടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയില് കര്ഷകര്ക്കായി
വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്ഷിക
കടങ്ങള് എഴുതിത്തള്ളും, എം.എസ്.സ്വാമിനാഥന്
കമ്മീഷന് നിര്ദേശിച്ച കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നടപ്പാക്കും,
വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നല്കും എന്നിവയായിരുന്നു
2014 ല് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്.
ഇവ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കര്ഷകര് ആവശ്യപ്പെ
ടുന്നത്. പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള് മറന്ന്
ക�ോര്പ്പറേറ്റുകള്ക്ക് വിടുവേല ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം
തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് കര്ഷകര്
സമരത്തിന്റെ ക�ൊടുങ്കാറ്റഴിച്ചുവിട്ടത്.
നവ ലിബറല് നയങ്ങള് നടപ്പാക്കാന് തുടങ്ങിയ
തിനുശേഷം ഇന്ത്യന് കാര്ഷിക മേഖല വലിയ പ്രതി
സന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപ�ോകുന്നത്. നിയന്ത്ര
ണങ്ങള് എടുത്തുകളയുകയും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറു
കളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകള് വിദേശ ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങളുടെ അധിനിവേശത്തിനായി തുറന്നിടുകയും
ചെയ്തത�ോടെ ഇന്ത്യന് കര്ഷകരുടെ കഷ്ടകാലം ആരം
ഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷത്തിനിടയില് കാര്ഷികദുരിതം
മൂലം നാലുലക്ഷം കര്ഷകരാണ് രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ
ചെയ്തത്. ഇതില് നാലില�ൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്ഷത്തി
നിടയിലാണ് . സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള് പുറത്തു
വിടാതെ സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയെന്നത് ഒരു ഭരണ
കൂടതന്ത്രമാണ്. അതിനാല് കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷമായി
നാഷണല് ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറ�ോ കര്ഷക
രുടെ ആത്മഹത്യയുടെ കണക്കെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാല്
മൂടിവെക്കാന് കഴിയാത്തത്ര തീവ്രമാണ് രാജ്യത്ത്

പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ക�ോൺഫറൻസ്

കൂറൂമാറ്റ നിയമത്തില് സ്പീക്കര്ക്കുള്ള അധികാര
ത്തില് മാറ്റം : വിവിധ പ്രമേയങ്ങള് പാസാക്കി
ക�ോണ്ഫറന്സ് പിരിഞ്ഞു

കൂറുമാറ്റ നിയമത്തില് സ്പീക്കര്ക്കുള്ള അധികാരം
സംബന്ധിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണമ�ോ എന്നതു പഠിക്കാനായി
രാജസ്ഥാന് സ്പീക്കര് സി.പി.ജ�ോഷിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷത
യില് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത
കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സിംലയില് പ്രിസൈഡിംഗ്
ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സില് ചര്ച്ചയാവുകയും
തുടര് ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതിനായി തീരുമാനിക്കുകയും
ചെയ്തു.
	ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയുടെ അദ്ധ്യക്ഷ
തയില് നടന്ന യ�ോഗത്തില് പതിന�ൊന്ന് പ്രമേയങ്ങള്
പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സ്
പാസ്സാക്കി. രാഷ്ട്രപതി, ഗവര്ണ്ണര് എന്നിവര് സഭയെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്ന വേളയിലും ച�ോദ്യോത്തര
വേളയിലും സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകാതി
രിക്കാനുള്ള സമന്വയം രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികള് കൈക്കൊ
ള്ളണമെന്നതാണ് ഒരു പ്രമേയം. വര്ഷത്തില് രണ്ട്

കര്ഷകരുടെ ദുരിതങ്ങള്. നാസിക്കില് നിന്ന് മുംബൈ
യിലേക്ക് കര്ഷകര് നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ
ല�ോങ്ങ് മാര്ച്ച് കര്ഷകരുടെ ദുരിതജീവിതത്തെ
രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില് ക�ൊണ്ടുവന്നു. കര്ഷകരുടെ
സംഘടിതമായ ചെറുത്തുനില്പ്പിന് വലിയ പ്രച�ോദനം
നല്കിയ സമരമായിരുന്നു അത്.
പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത സങ്കല്പ്പ
ങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു; ഐതിഹാസികമായ കര്ഷക സമരം.
നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളില് ഒതുങ്ങുന്ന സാമ്പ്രദായിക
സമരമായിരുന്നില്ല അത്. കര്ഷകര് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും
തമ്പടിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുമായി വന്ന് മാസങ്ങള�ോളം
സമരരംഗത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു. ഋതുഭേദങ്ങളെയെല്ലാം
ഇച്ഛാശക്തി ക�ൊണ്ട് നേരിട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ
ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും സമരത്തെ പിന്തുണക്കാന് ജന
ലക്ഷങ്ങള് ഡല്ഹിയിലേക്കൊഴുകി. ഇതെല്ലാം സമര
ത്തിന്റെ പുതിയ മുഖങ്ങളായിരുന്നു. ഖലിസ്ഥാന് വാദി
കള്, തീവ്രവാദികള് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സമരക്കാരെ
ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അപമാനിക്കാനും ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചു.
അതെല്ലാം വെറുതെയായി.
ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
കര്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കണമെന്ന്
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന�ോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെ
ടുകയും ചെയ്ത് കേരള നിയമസഭയും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്ത്താണ് സമരത്തെ പി
ന്തുണക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. 2020 ഡിസംബര്
31 ന് കേരള നിയമസഭ ചേര്ന്ന് പ്രത്യേക പ്രമേയം
പാസാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അവതരിപ്പിച്ച
പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തില് സഭ ഏകാഭിപ്രായം പ്ര
കടിപ്പിക്കുകയും കര്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരി
ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന�ോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും
ചെയ്തു. കേരള നിയമസഭയുടെ ഈ പ്രമേയത്തിനെതി
രെ ചില ക�ോണുകളില് നിന്ന് വിമര്ശനം ഉയര്ന്നെങ്കി
ലും അത് മറ്റു ചില സംസ്ഥാന നിയമസഭകള്ക്ക് കൂടി
മാതൃകയായി. ഇന്ന് കര്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീ
കരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് കേരള നിയമസഭയുടെ
പിന്തുണ ചരിത്രത്തില് ഇടം നേടുകയാണ്.
മൂന്ന് വിവാദ നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുകയും
കര്ഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളില് പലതും അം
ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട
പല പ്രശ്നങ്ങളും ബാക്കിയാണ്. രാജ്യത്തെ ത�ൊഴില്
ശക്തിയുടെ 43.3 ശതമാനം വരുന്ന കര്ഷകര് നാടിന്റെ
സമ്പദ്വ ്യവസ്ഥയുടെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെയും
നട്ടെല്ലാണ്. കാര്ഷികമേഖലയെ കൂടുതല് ജനാധിപത്യ
വല്കരിച്ച് കര്ഷകരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നാടിന്റെ
നിലനില്പ്പിനു തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്.

കേരള നിയമസഭയില് നടന്നത് 72 ാമത്
ക�ോണ്ഫറന്സ്
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നിയമസഭ സെക്രേട്ടേറിയറ്റിനെ പ്രതിനിധീക
രിച്ച് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറി ആര്. കിഷ�ോര് കുമാർ
ക�ോണ്ഫറന്സില് പങ്കെടുത്തു.ഓണ്ലൈന് കമ്മിറ്റി
മീറ്റിങുകള് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി പ്രധാന പ്രഭാഷണം നടത്തി. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തില് കേരള നിയമസഭ
യിലെ കമ്മിറ്റികള് ഓണ്ലൈനിലൂടെയും കൂടാമെന്ന
ചട്ടഭേദഗതി പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ചട്ട
ങ്ങള് സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ മൂന്നാമത് റിപ്പോര്ട്ടിലെ
ശിപാര്ശയ്ക്കനുസൃതമായി 2021 ഫെബ്രുവരി 9 ാം
തീയതി നിലവില് വന്നു. കമ്മിറ്റി യ�ോഗത്തിന്റെ രഹസ്യാ
ത്മകത കൈവെടിയാതിരിക്കണമെന്ന് വിഷയത്തെ
അധികരിച്ചു സംസാരിച്ച സെക്രട്ടറിമാരും അഭിപ്രായ
പ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ നിയമസഭകള്ക്കാകെ ഏകീകൃത
നടപടിക്രമവും ചട്ടവും, സഭാനടപടികളില് അംഗ
ങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് മികവുകാട്ടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
കള് എന്ന വിഷയങ്ങളിലും ചര്ച്ച നടന്നു.
സിംലയില് നടന്ന പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാ
രുടെ ക�ോണ്ഫറന്സില് നിയമസഭാ സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി ആര്.കിഷ�ോര്കുമാര്, ടേബിള് വിഭാഗം
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡി.ഡി.ഗ�ോഡ്ഫ്രി, സ്പീക്കറുടെ
ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സുധീഷ് എന്നിവര് നിയമസഭാ
സ്പീക്കറെ അനുഗമിച്ചു.
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പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സ്
സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെടുന്ന എം.എല്.എ.മാര്ക്ക് കാര്യക്ഷമത ഉയര്ത്തു
ന്നതിനുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ഏറ്റവും
മെച്ചപ്പെട്ട നിയമസഭ/കൗണ്സിലിന് അവാര്ഡ്
നല്കുന്നതിനായി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ
ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി
കളുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായുള്ള
അവല�ോകനം നടത്തുന്നതിനായി പ്രസൈഡിംഗ് ഓഫീ
സര്മാരുടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും പാര്ലമെ
ന്റിലെയും എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമനിര്മ്മാണ സഭ
കളിലെയും നടപടിക്രമങ്ങള് പ�ൊതുസമൂഹത്തില്
എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം വിവരസാങ്കേ
തിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും
പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണ
ത്തിനുള്ള മാതൃകാ ചട്ടങ്ങള് രൂപീകരിക്കണമെന്നും
സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ അമൃത മഹ�ോത്സവവേളയില് പ�ൊതു
കര്ത്തവ്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ബ�ോധവല്കരണം
ഗ്രാമതലങ്ങള് മുതല് നടത്തണമെന്നും പ്രസ്തുത പ്രമേ
യങ്ങളില് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ചട്ടങ്ങളുടെ ഏകീകരണ
സ്വഭാവം, നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ ധനകാര്യ
സ്വയംഭരണാവകാശം എന്നിവയും പ്രമേയങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി. പ്രമേയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചയിലും പ്ര
മേയങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി
യിലും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ്
പങ്കെടുക്കുകയും ഇടപെടലുകള് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
	പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫ
റന്സിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തില് ല�ോക്സഭാ
സ്പീക്കര്, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന്, ഹിമാചല്
പ്രദേശ് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
എന്നിവരെ കൂടാതെ ഹിമാചല് പ്രദേശ് ഗവര്ണ്ണര്
രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കര്, കേന്ദ്രവാര്ത്താ
വിതരണ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പു മന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ്
ഠാക്കൂര് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

	പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫ
റന്സിന്റെ ചരിത്രം സെന്ട്രല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസം
ബ്ലിയുടെ കാലഘട്ടം മുതല് ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിന് കീഴില് ഇന്ത്യയെ വിവിധ പ്രോവിന്സു
കളായി തിരിച്ചായിരുന്നു ഭരണം നിര്വ്വഹിച്ചിരു
ന്നത്. കൂടാതെ, നാന്നൂറിലേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമുണ്ടാ
യിരുന്നു. 1921 സെപ്റ്റംബറില് സിംലയില് ആദ്യത്തെ
ക�ോണ്ഫറന്സ് നടന്നു. ആ വര്ഷത്തിലായിരുന്നു
1919 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ഇരട്ട സഭകളുള്ള നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായത്. അന്നത്തെ
സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റായിരുന്ന മ�ൊണ്ടെഗ് പ്രഭുവും
വൈസ്രോയി ചെംസ്ഫ�ോഡ് പ്രഭുവും ഉത്തരവാ
ദിത്വ ഭരണത്തില് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സെന്ട്രല്
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റാ
യിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ സര് ഫ്രെഡറിക്
വൈറ്റായിരുന്നു ക�ോണ്ഫറന്സിന്റെ ആദ്യ പ്രസി
ഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തെ തുടന്ന് 1925 ല് വിത്തല്ഭായ്
ജെ.പട്ടേല് പ്രസിഡന്റായി. 1921 മുതല് 1950 വരെ
ഡല്ഹിയിലും സിംലയിലുമായി ക�ോണ്ഫറന്സു
കള് ചേര്ന്നു.
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന നിലവില് വന്നതിനെ
തുടര്ന്ന് ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീ
സര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫറന്സിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനും
ല�ോക് സ
 ഭാ സെക്രട്ടറി ജനറല് ക�ോണ്ഫ
റന്സിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലും ക�ോണ്ഫറന്സ്
നടത്തിപ്പിന്റെ പ്രധാന ചുമതല ല�ോക്സ
 ഭാ സെ
ക്രട്ടറിയറ്റിനുമായി.
2007 മേയ് മാസം 24 മുതല് 28 വരെ നടന്ന
72 ാമത് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്മാരുടെ ക�ോണ്ഫ
റന്സിന് കേരള നിയമസഭ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.
പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭയുടെ കാലയളവില് തിരുവന
ന്തപുരത്ത് പ്രസ്തുത ക�ോണ്ഫറന്സ് സംഘടിപ്പിച്ച
വേളയില് കെ.രാധാകൃഷ്ണന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറും
വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും
ഉമ്മന്ചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിരുന്നു.
ക�ോണ്ഫറന്സില് നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ
പ്രവര്ത്തനത്തെയും അതിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുക
ളെയും സംബന്ധിച്ച് അര്ത്ഥവത്തായ ചര്ച്ചകള്
നടക്കുകയുണ്ടായി.
തയ്യാറാക്കിയത് :
ആർ. കിഷ�ോര്കുമാര്, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി.
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കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്
പിന്വലിക്കുന്നതിന് ശിപാർശ

ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ
ഔദ്യോഗിക മലയാള തര്ജ്ജമ

സം

ക�ോ

ണ്സ്റ്റിäyp-വന്റ് അസംബ്ലി
തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടന
യുടെ കരട് 1949 നവംബര് 26 ന് അംഗീക
രിക്കുകയും 1950 ജനുവരി 26 ന് നിലവില്
വരികയും ചെയ്തു. ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ
ഔദ്യോഗിക മലയാള തര്ജ്ജമ തിരു-ക�ൊച്ചി
സര്ക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് തന്നെ
നിര്വ്വഹിച്ചു. തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമനിര്മ്മാണ
സഭയില് എം.പി.മേന�ോന് ഉന്നയിച്ച 379 ാം
നമ്പര് ച�ോദ്യത്തിന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി
പട്ടം താണുപിള്ള നല്കിയ മറുപടി 1955
ഫെബ്രുവരി 8 ലെ നിയമസഭാ രേഖകളിലുണ്ട്.
ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിര്ദ്ദേശ
പ്രകാരം ഭരണഘടന മലയാളത്തിലേയ്ക്ക്
മ�ൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് 1951 സെപ്റ്റംബര്
20 ന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി
മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്കി. കമ്മിറ്റിയില്
വിവർത്തകരായി സി.നാരായണപിള്ള,
ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്നിവരും ഭാഷാ
വിദഗ്ദ്ധരായി ഡ�ോ.അച്യുത മേന�ോന്,
കെ.ഗ�ോദവര്മ്മ എന്നിവരും നിയമജ്ഞന്

വി.കെ.കൃഷ്ണമേന�ോനും അംഗങ്ങളാ
യിരുന്നു. അതില് അച്യുതമേന�ോന് 1952
ഫെബ്രുവരി 6 നും ഗ�ോദവര്മ്മ 1952 ജൂണ്
29 നും മരണപ്പെട്ടതായും മറ്റ് അംഗങ്ങള്
കമ്മിറ്റിയില് തുടരുന്നതായും പട്ടം
താണുപിള്ള അറിയിച്ചു. കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്ക്
അലവന്സ്, ഫീസ് ഇനങ്ങളില് മ�ൊത്തം
14,332.14 രൂപയാണ് അന്ന് ചെലവായത്.
കമ്മിറ്റിയുടെ ജ�ോലി പൂര്ത്തിയായതായും
ഭരണഘടനയുടെ മലയാളം തര്ജ്ജമ
അച്ചടിയിലാണെന്നും താമസംവിനാ പ�ൊതു
ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും ച�ോദ്യത്തിന്
മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
1959 ജൂലൈ 14 ലെ കേരള ഗസറ്റില്
ഇതിന്റെ വിലയും വില്പനയും സംബന്ധിച്ച
വിജ്ഞാപനവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

സ്വകാര്യ ടെലിവിഷന് ചാനലുകളിലൂടെ
ബജറ്റ് അവതരണം തത്സമയം
സംപ്രേഷണം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്
2004 ജനുവരി 23 മുതലാണ്.

209 ാം അനുച്ഛേദം
2. ഏത് ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റിലൂടെയാണ്
കേരളത്തില് ആദ്യമായി കര്ഷക ത�ൊഴിലാളി
പെന്ഷന് നടപ്പിലാക്കിയത്.
കെ.എം.മാണി (1980 മാര്ച്ച് 21 ന്

ആറാം കേരള നിയമസഭയില്) ഇന്ത്യയില്
ആദ്യമായി കര്ഷക ത�ൊഴിലാളി പെന്ഷന്
നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്.

3. സംസ്ഥാന ഗവര്ണറുടെ കര്ത്തവ്യനിര്വഹണ
ങ്ങള് ഒരു ക�ോടതിയിലും ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.
എന്നാല് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഗവര്ണര്ക്ക് ഈ
നിയമ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തത്

സ്ഥാനത്ത് കാലഹരണപ്പെട്ട 218
നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കുന്നതു
സംബന്ധിച്ച കേരള നിയമ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്റെ
പതിനഞ്ചാമത് റിപ്പോര്ട്ട് ഭേഗദതിയ�ോടെ സംസ്ഥാന
മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. തിരുവിതാംകൂര്, ക�ൊച്ചി,
തിരു-ക�ൊച്ചി, മലബാര് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങള്ക്ക്
ബാധകമായിരുന്ന 37 നിയമങ്ങളും 181 നിയമ
ഭേദഗതികളും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നാണ്
കമ്മീഷന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള
നിയമങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നത് ചില
സന്ദര്ഭങ്ങളിലെങ്കിലും നിയമ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
വഴിവയ്ക്കുന്നതായി കമ്മീഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദേവദാസി
സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള 1947 ലെ നിയമം,
1975 ലെ കേരള താല്കാലിക കടാശ്വാസനിയമം,
തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊട്ടാരത്തില് സ്ഥിരമായി നെല്ലും
അരിയും നല്കണമെന്ന അവകാശം നിര�ോധിച്ചുള്ള
നിയമം, 2005 ലെ കേരള വിന�ോദ സഞ്ചാര
പ്രദേശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കല് നിയമം, തിരുവിതാംകൂര്
ക�ൊച്ചി വിന�ോദ നികുതി നിയമം തുടങ്ങിയവ
പിന്വലിക്കാന് ശിപാര്ശ ചെയ്തവയില് ചിലതാണ്.
ഈ നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കാന് കേരള റദ്ദാക്കലും
ഒഴിവാക്കലും ബില് പാസാക്കണമെന്നും കമ്മീഷന്
സര്ക്കാരിന�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

1997 മാര്ച്ച് 14

1. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ്
ധനകാര്യ നടപടികള് ക്രമപ്പെടുത്താനായി നിയമ
നിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന നിയമസ
ഭകള്ക്ക് അധികാരമുള്ളത്

സര്വ്വകലാശാല ചാന്സലര്
എന്ന നിലയില് ഗവര്ണര്
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക്.

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
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4. സര് ഫ്രെഡറിക് വൈറ്റിനു ശേഷം സെന്ട്രല്
ലെജിസ്ലേറ്റിവ് അസംബ്ലിയുടെ സ്പീക്കറായി തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അനൗദ്യോഗിക അംഗം
വിത്തല്ഭായി ജെ.പട്ടേല്
5. കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല്
തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി
ആര്.ശങ്കര്

(2 തവണ, 1963 മാര്ച്ച് 4, 1964 ഫെബ്രുവരി 28)

6. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി
ബജറ്റ് അവതരണം ദൂരദര്ശനിലൂടെ തത്സമയ
സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു.

7. കേരള നിയമസഭയില് ബജറ്റിന്മേലുള്ള പ�ൊതു
ചര്ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആരാണ്.
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്
8. തിരു-ക�ൊച്ചി രൂപീകരണശേഷം തിരുവിതാംകൂര്
മഹാരാജാവ് വഹിച്ച പദവി
രാജപ്രമുഖ്
9. തിരുവിതാംകൂര് പ്രതിനിധി സഭയുടെ പ്രഥമ
പ്രസിഡന്റ്
എ.ജെ.ജ�ോണ്
10. 1948 ഫെബ്രുവരിയില് പ്രായപൂര്ത്തി വ�ോട്ടവ
കാശം മുഖേന ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി പ�ൊതുതെ
രഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രൂപീകൃതമായ സഭ
തിരുവിതാംകൂര് പ്രതിനിധി സഭ

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

sIþ-emw-]vkn-sâbpw bqWn-sk^v C´y-bp-sSbpw
kwbp-àm-`n-ap-Jy-¯nÂ 2021 Unkw-_À 12 \v tNÀ¶
tbmK-¯nÂ bqWn-sk^v C´y-bpsS tkmjyÂ
t]mfnkn, ¹m\nwKv B³Uv Chm-ep-th-j³kv ta[mhn
slzbv³ lo _m³, bqWn-sk-^nsâ Xan-gv\m-Sv-þ-tI-cf
Hm^okv tkmjyÂ t]mfnkn ta[mhn sI.-FÂ.-dmhp
F¶n-hÀ kv]o¡À Fw.-_n. cmtP-jn-t\m¸w
tUm.-_n.-BÀ.-Aw-t_-Zv¡-dpsS Nc-a-hmÀjnI
Zn\m-N-c-W-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v \nb-a-k`m kap¨-b-¯nÂ Øm]n-¨n«pÅ Aw-t_-Zv¡À {]
Xn-a-bnÂ sU]yq«n kv]o¡À Nnäbw tKm]-IpamÀ ]pjv]mÀ¨\ \S-¯p¶p

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

\w. 06/Unkw_À 2021 Xn-cp-h-\-´-]p-cw

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയര്മാന്മാരായി മന്ത്രിമാരെ
നിശ്ചയിച്ചത് പ്രാരംഭദശയില് വന്നുകൂടിയേക്കാവു
ന്ന നൂലാമാലകളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനായിരുന്നു.
ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിലും പ�ൊതുകാര്യങ്ങ
ളിലും നിരന്തരം ഏര്പ്പെടേണ്ടി വരുന്ന മന്ത്രിമാര്ക്ക്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്തനത്തിന് കൂടുതല് സമയം
കണ്ടെത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ
ഫലമായി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് ഫലപ്രദമായി പ്ര
വര്ത്തിക്കുവാന് കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനവിജയത്തിന്
അനൗദ്യോഗികാംഗത്തെ അവയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരാ
യി നിയ�ോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പല ഘട്ടങ്ങളിലും
ഉയര്ന്നുവന്നിരുന്നു.

ലേഖനം തുടര്ച്ച...

റ്റി.മന�ോഹരൻ നായർ

സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്
ആവിര്ഭാവം

അ

നുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിന
നുസരിച്ച് പാര്ലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളില്
വേണ്ട മാറ്റം വരുത്താനും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്
നിര്ദ്ദേശിക്കാനും അത്യാവശ്യ സന്ദര്ഭങ്ങളില് പ്രത്യേക
സമിതികളെ നിയ�ോഗിച്ച് അവയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വരുത്തി
പാര്ലമെന്ററി നടപടികളുടെ പുര�ോഗതി പഠിക്കുവാനും
പാര്ലമെന്റിന് ശക്തിപകരുവാനും ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റ്
എക്കാലത്തും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എക്സ
 ിക്യൂ
ട്ടീവിന് പാര്ലമെന്റിന�ോടുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വര്ദ്ധി
പ്പിക്കുന്നതിനും പാര്ലമെന്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്മേലുള്ള
നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനും വിമര്ശനത്വര
യ�ോടെ ഭരണപ്രക്രിയയെ ന�ോക്കിക്കാണുവാനും
അതുവഴി ഭരണകാര്യങ്ങളില് പങ്കാളിയാകുന്നതിനും
സര്വ്വോപരി പാര്ലമെന്റിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാതലായ നിരവധി
പരിഷ്കരണങ്ങള് ബ്രിട്ടനില് രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തില് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസ്ഥിതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ്
രാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളിലെ
നടപടിക്രമങ്ങള് പരിഷ്ക
 രിക്കുവാന് തയ്യാറായി.
	ബ്രിട്ടനിലെ പാര്ലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങ
ളിലും കമ്മിറ്റി സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഉണ്ടായ വിപ്ലവകര
മായ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് 1978 ആഗസ്റ്റ്സെപ്റ്റംബര് മാസങ്ങളില് കാന്ബറയില് ചേര്ന്ന
ക�ോമണ്വെല്ത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്പീക്കര്മാരുടെ
ക�ോണ്ഫറന്സ് ഇക്കാര്യം ചര്ച്ചചെയ്യുകയും കമ്മിറ്റി
സിസ്റ്റം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ�ൊതുവായ
തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനെത്തു
ടര്ന്ന് പരിഷ്ക
 രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്
അതിവേഗം നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത് ഇന്ത്യയില്
ആദ്യമായി കേരള സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു. അഞ്ചാം
കേരളനിയമസഭയില് (1977-79), 1979 മാര്ച്ച് 14-ാം
തീയതി നടന്ന നിയമസഭയുടെ യ�ോഗത്തില് അന്ന്
സ്പീക്കറായിരുന്ന ചാക്കീരി അഹമ്മദുകുട്ടി ഇതുസംബ
ന്ധിച്ച് സഭയില് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി.
നിയമസഭയുടെ കാര്യശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും
സഭയുടെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് ഫലപ്രദമാക്കുന്ന
തിനുംവേണ്ടി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള് എന്ന പേരില്
പുതിയതരം സമിതികള് കേരള നിയമസഭയില് രൂപീക
രിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കുന്നതിനാ
യി 14 നിയമസഭാംഗങ്ങള് അടങ്ങിയ ഒരു അഡ്ഹ�ോക്ക്
സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചുക�ൊണ്ടായിരുന്നു
ആ പ്രഖ്യാപനം.
ആറാം കേരളനിയമസഭയില് (1980-82)
സ്പീക്കര് എ.പി.കുര്യന്, 10 സബ്ജകറ്റ് കമ്മിറ്റികള് രൂപീക
രിക്കുകയും 1980 മാര്ച്ച് 17 ന് അതിന്റെ ഔപചാരികമായ
ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സബ്ജക്ട് കമ്മി
റ്റികളുടെ രൂപീകരണ സമയത്തെ ചട്ടപ്രകാരം താഴെപ്പ
റയുന്ന പത്ത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
I
കൃഷിയും സംയ�ോജിത ഗ്രാമവികസനവും
II ഭൂനികുതിയും വനവും മത്സ്യബന്ധനവും
III ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും
IV വ്യവസായവും ധാതുക്കളും
V	പ�ൊതുമരാമത്തും ഗതാഗതവും 		
വാര്ത്താവിനിമയവും
VI സാമൂഹ്യസേവനം
VII ഭക്ഷ്യവും ഭവനനിര്മ്മാണവും ത�ൊഴിലും
VIII സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്
IX തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും സഹകരണവും
X ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്
എന്നാല് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി
വരുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുത്ത്
2010 മാര്ച്ച് 31 ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം
പതിനാലായി ഉയര്ത്തി.

സമിതിയുടെ ഘടന

ഓര�ോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിലും പത്തില്
കുറയാതെയും പതിനഞ്ചില് കൂടാതെയുമുള്ള അംഗ
ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് 2010 മാര്ച്ച് 31 ലെ
ഭേദഗതി പ്രകാരം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിന�ൊന്നില്
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കവിയാതെയും ഏഴില് കുറയാതെയുമായിരിക്കണമെ
ന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. അംഗങ്ങളെ നാമനിര്ദ്ദേശം
ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. ഒരംഗത്തെ ഒന്നില് കൂടുതല്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുവാന്
പാടുള്ളതല്ല. എന്നാല് ഒരു മന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തര
വാദിത്വത്തില് വരുന്ന വിഷയങ്ങള് ഏതെല്ലാം സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റികള്ക്കാണ�ോ വിഭജിച്ചു ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളിലെല്ലാം എക്
സ് ഒഫീഷ്യോ
അംഗമായിരിക്കും. അപ്രകാരം ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഒന്നിലധികം
സമിതികളില് അംഗമായിരിക്കാവുന്നതാണ്. സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്കീമ
നുസരിച്ച് സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും
ഒരു സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഒരു സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി 30 മാസമാണ്.
കമ്മിറ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ സ്പീക്കര് അധ്യക്ഷ
നായി നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാല് പ്രാ
രംഭകാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി
സമിതിയില് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമെന്ന നിലയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ അധ്യക്ഷന്മാരായി നിയമി
ച്ചിരുന്ന കീഴ്വഴക്കം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങളും
കര്ത്തവ്യങ്ങളും

കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങളും കര്ത്തവ്യങ്ങളും താഴെ
പ്പറയുന്നവയാണ്.
1. ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് പരിശ�ോധിക്കുക.
2. നിയമനിര്മ്മാണം പരിശ�ോധിക്കുക.
3. വിശാലമായ പ�ൊതുതാല്പര്യത്തിന്മേല് ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട പ്രവര്ത്തന മേഖലയെയ�ോ
പ�ൊതുക്ഷേമത്തെ ലാക്കാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയെയ�ോ
പരിപാടിയെയ�ോ സംരംഭത്തെയ�ോ പറ്റി പഠിക്കുകയും
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
4. ഗവണ്മെന്റ് അഭിപ്രായമാരായുന്ന നയപരമായ
പ്രശ്നത്തില�ോ നിയമ നിര്മ്മാണത്തില�ോ ഗവണ്മെ
ന്റിനെ ഉപദേശിക്കുക.
5. (എ) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ
പരിപാടികളും അതിന്റെ നടത്തിപ്പും
(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളമുള്ള
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം
(സി) പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്
(ഡി) പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ടുകള്
(ഇ) മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷന് റിപ്പോ
ര്ട്ടുള്പ്പെടെ ഏതെങ്കിലും നൈയമിക അധികാരസ്ഥന്റെ
യ�ോ ബ�ോര്ഡുകളുടെയ�ോ റിപ്പോര്ട്ട് പ�ൊതുവായി ചര്ച്ച
ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
(എഫ്) സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ വാര്ഷിക പ്രവര്ത്തന
റിപ്പോര്ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുക (2010-ല് കൂട്ടിച്ചേ
ര്ത്തത്)
6. (എ) നിയമസഭയുടെ ഒരു ആക്ട് മുഖേന ഏല്പിച്ചു
ക�ൊടുത്ത അധികാരമനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റോ
മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരസ്ഥന�ോ;
(ബി) പാര്ലമെന്റിന്റെ ആക്ട് മുഖേന ഏല്പ്പിച്ചു ക�ൊടു
ക്കപ്പെട്ട അധികാരമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റോ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളുടെ കരട് പരിശ�ോധിക്കുക.
എന്നാല് ദൈനംദിന ഭരണത്തെ സംബന്ധി
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പരിശ�ോധിക്കാന�ോ അന്വേഷണം
നടത്താന�ോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ടായി
രിക്കുന്നതല്ല.
മുകളില് പറഞ്ഞ കര്ത്തവ്യങ്ങളനുസരിച്ച്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് അതിവിപുലമായ അധി
കാരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളും
നിയമനിര്മ്മാണവും ചട്ടങ്ങളും പരിശ�ോധിക്കുന്നത�ൊ
ഴിച്ചുള്ള അതിന്റെ അധികാരങ്ങള് പ്രയ�ോഗിക്കുന്നത്
പ്രായേണ കുറവാണ്.
സബ് ജ ക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനം
മെച്ചപ്പെട്ട വിധത്തില് ഫലപ്രദമായി തീരുമ്പോള്
എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തില് നിയമസഭക്ക്
ഉയര്ന്നത�ോതിലുള്ള കൈകാര്യകര്തൃത്വം ലഭിക്കുമെന്നും
ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ജനകീയ ഇച്ഛയ്ക്ക്
പ്രാമുഖ്യം നല്കുവാന് കഴിയുമെന്നും വിവക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം

വിശാലമായ പ�ൊതുതാല്പര്യം മുന്നിര്ത്തി
ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിര്ദ്ദിഷ്ട
രംഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയേയ�ോ,
പരിപാടിയേയ�ോ പ�ൊതുക്ഷേമത്തെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള
ഉദ്യമത്തെയ�ോപറ്റി പഠിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതും
സമിതിയുടെ കര്ത്തവ്യമാണ്. മറ്റ് നിയമസഭാകമ്മിറ്റി
അവധാനപൂര്വ്വം പഠിക്കാത്ത രംഗങ്ങളിലേക്ക് സഭയുടെ
അധികാരം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ഇടപെടാനും ജനങ്ങളെ
ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം നിര്ദ്ദേശിക്കാ
നും ഉപകരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണിത്. പക്ഷേ, ഇപ്രകാരം
ഒരു പഠനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം പരിമിതമായ
ത�ോതില് മാത്രമേ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് ലഭ്യമായി
ട്ടുള്ളൂ.

നയപരമായ പ്രശ്ന
 ത്തെയ�ോ
നിയമനിര്മ്മാണത്തെയ�ോ പറ്റി ഉപദേശം
നല്കാനുള്ള അധികാരം

ഗവണ്മെന്റ്, സമിതിയുമായി ആല�ോചിച്ചേക്കാ
വുന്ന നയപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ോ നിയമനിര്മ്മാ
ണത്തെപ്പറ്റിയ�ോ ഉപദേശം നല്കുന്നതും സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റിയുടെ കര്ത്തവ്യമാണ്. ഈ കര്ത്തവ്യം മുഖേന
ഗവണ്മെന്റ് ഭാവിയില് നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നയമ�ോ
നിയമനിര്മ്മാണമ�ോ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില് സഭയ്ക്ക്
മുന്കൈ കിട്ടുന്നു. സഭയ്ക്ക് ഇതുമൂലം കൂടുതല് പ്രവര്ത്തന
രംഗം തുറന്നുകിട്ടുകയും ഭരണകാര്യങ്ങളില് പങ്കാളിത്തം
ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള കര്ത്തവ്യം
നിര്വ്വഹിക്കാനുള്ള മാര്ഗ്ഗവും സമിതികള്ക്ക് വേണ്ടത്ര
ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചര്ച്ചചെയ്യുന്നതിനും
അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള
അധികാരം

(എ) പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരിപാടികളും നടപ്പാ
ക്കലും സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായ രൂപീകരണം:സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ളില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
യില് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളും അവയുടെ നടപ്പാക്കലും.
ഗവണ്മെന്റ് നടത്തുന്ന വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശരിയായ ദിശയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നിര്ദ്ദിഷ്ട
ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നുമുള്ള അന്വേഷണമാണ്
ഇതുവഴി സമിതി നടത്തുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില് അഭിപ്രായ
രൂപീകരണം നടത്തുന്നതുവഴി സഭയ്ക്ക് ഒരു തിരുത്തല്
ശക്തിയായി പ്രവര്ത്തിച്ച് ഗവണ്മെന്റിനെ നേരെ
നയിക്കുവാന് കഴിയുന്നു.
(ബി) സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിട
ത്തോളമുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനബന്ധങ്ങള് സംബന്ധിച്ച
അഭിപ്രായ രൂപീകരണം:സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തമ താല്പര്യങ്ങള്
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതാണ് ഒരു നല്ല കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന ബന്ധം. ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ച് അഭിപ്രായ
രൂപവല്ക്കരണം നടത്തി ഗവണ്മെന്റിനെ നേരായ
മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ നയിക്കാന് കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്
കൂടുതല് ഗുണകരമാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തന
ത്തിലൂടെ ഗവണ്മെന്റിന് ദിശാബ�ോധം ക�ൊടുക്കുവാനുള്ള
ഒരു ചാലകശക്തിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് സമിതിക്ക്
കഴിയുന്നു.
(സി) ചില റിപ്പോര്ട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അഭിപ്രായ രൂ
പവല്ക്കരണം നടത്തുക:പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന്, പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങള്, നിയമപരമ�ോ മറ്റുവിധത്തില�ോ ഉള്ള
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ മേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന റിപ്പോ
ര്ട്ടുകളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ രൂപവല്ക്കരണമാണ്
സമിതിക്കുള്ള മറ്റൊരധികാരം. ഇത്തരം റിപ്പോര്ട്ടുക
ള് സാധാരണയായി സഭ ചര്ച്ച ചെയ്യാറില്ല. പി.എസ്.
സി.യുടെ റിപ്പോര്ട്ടിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോള് അതിന്
ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുണ്ടാകു
ന്ന കാലതാമസത്തിന് പരിഹാരം നിര്ദ്ദേശിക്കുവാന്
സമിതിക്ക് കഴിയും. അതുപ�ോലെ സംസ്ഥാനത്തെ
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ
പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന�ോ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന�ോ
പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന�ോ വേണ്ടിയുള്ള
നിര്ദ്ദേശം നല്കുവാന് അവയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പഠിക്കു
ന്നതുക�ൊണ്ട് സമിതിക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില്
നാടിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പില് ഒരു തിരുത്തല്ശക്തി
യായി വര്ത്തിക്കുവാന് സഹായകരമായി സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റികള് മാറുന്നു.

11

\w. 06/Unkw_À 2021 Xn-cp-h-\-´-]p-cw

പി.എ.സി. ചെയര്മാന് നിയമനം :
ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ
പശ്ചിമബംഗാള് സ്പീക്കര്
സുപ്രീംക�ോടതിയില്

പ

ശ്ചിമബംഗാള് നിയമസഭയില് പബ്ലിക് അക്കൗ
ണ്ട്
സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷനായി തൃണമൂല്
ക�ോണ്ഗ്രസ് എം.എല്.എ മുകുള് റ�ോയിയെ നിയമിച്ച
തിനെ ഹൈക്കോടതി വിമര്ശിച്ചതിനു പിന്നാലെ
സുപ്രീംക�ോടതിയെ സമീപിച്ച് സ്പീക്കര് ബിമന് ബാനര്ജി.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്
കൃഷ്ണനഗര് ഉത്തര് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് നിന്നും
ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച
മുകുള് റ�ോയ് ബി.ജെ.പി അംഗത്വവും എം.എല്.എ.
സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കാതെ 2021 ജൂണ് 11 ന് തൃണമൂല്
ക�ോണ്ഗ്രസില് ചേര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് ഭരണഘടന
യുടെ പത്താം പട്ടിക പ്രകാരം മുകുള് റ�ോയിയെ അയ�ോ
ഗ്യനാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ബി.ജെ.പി.

ഇതരസഭ വാര്ത്തകളിലൂടെ
എം.എല്.എ.യും പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ സുവേന്ദു
അധികാരി സ്പീക്കര്ക്ക് പരാതി നല്കി. എന്നാല് ഈ
പരാതിയില് തീരുമാനമെടുക്കാതെ ജൂലൈ 9 ന് മുകുള്
റ�ോയിയെ പശ്ചിമബംഗാള് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി (2021-2022) ചെയര്മാനായി സ്പീക്കര് നി
യമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം
പശ്ചിമബംഗാള് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
മുകുള് റ�ോയിക്കെതിരായ അയ�ോഗ്യത സംബന്ധിച്ച
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പരാതിയില് തീരുമാനമെടുക്കാനും ഒക്ട�ോബര് 7 ന് ഇത്
രേഖാമൂലം ക�ോടതിയെ അറിയിക്കാനും ആക്ടിംഗ് ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് രാജേഷ് ബിന്ഡല്, ജസ്റ്റിസ് രാജര്ഷി ഭരദ്വാജ്
എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് സെപ്റ്റംബര് 28
ന് സ്പീക്കര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. മുകുള് റ�ോയിയുടെ നി
യമസഭാംഗത്വത്തിന്റെ അയ�ോഗ്യതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും
പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച
ക�ോടതി, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയിലെ ഒരാളെ പി.എ.സി.
ചെയര്മാനാക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടനാ കീഴ്വഴക്ക
മെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിധിക്കെതിരെ സ്പീക്കര് ബിമെന്
ബാനര്ജി സുപ്രീംക�ോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒക്ട�ോബര് 7 ന് പശ്ചിമബംഗാള് ഹൈക്കോടതി കേസ്
പരിഗണിച്ചപ്പോള്, ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടപടികള�ൊന്നും
സ്പീക്കര് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീംക�ോടതിയില്
പ്രത്യേക അവധി അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെ
ന്നും സംസ്ഥാന അറ്റോര്ണി ജനറല് ക�ോടതിയെ
അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങള് നിയമം റദ്ദാക്കുന്നതിന് ബില് പാസാക്കി

ആ

ന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന് മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ച് 2020 ല്
വൈ.എസ്.ജഗന് മ�ോഹന് റെഡ്ഡി സര്ക്കാര് ക�ൊണ്ട് വന്ന നിയമം റദ്ദാക്കാനുള്ള ബില്
ആന്ധ്ര നിയമസഭ 2021 നവംബര് 22 ന് പാസാക്കി. ഇത�ോടെ അമരാവതി ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ
തലസ്ഥാനമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് വിശാഖപട്ടണം
ഭരണ നിര്വഹണ തലസ്ഥാനമായും അമരാവതി നിയമനിര്മ്മാണ തലസ്ഥാനമായും കര്ണൂല് നീതിനിര്വ്വ
ഹണ തലസ്ഥാനമായും മാറ്റുന്നതിന് റെഡ്ഡി സര്ക്കാര് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് വിവിധ ക�ോണുകളില്
നിന്നും എതിര്പ്പുയര്ന്നത�ോടെയും ക�ോടതിയില് കേസ് ഫയല് ചെയ്യപ്പെട്ടത�ോടെയുമാണ് പദ്ധതിയില്
നിന്ന് സര്ക്കാര് പിന്വാങ്ങിയത്.
മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങള് എന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ എഴുന്നൂറ് ദിവസത്തിലേറെയായി
അമരാവതിയിലെ കര്ഷകര് സമരത്തിലായിരുന്നു. ജനതാല്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് 2020 ലെ നിയമം
റദ്ദാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന് മ�ോഹന് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

ഇ-നിയമസഭ

ഇ-നിയമസഭ : ട്രെയിനിംഗ് ഹാള് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു

ഇ-നിയമസഭാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്ക്
പരിശീലന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയ
ട്രെയിനിംഗ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2021 നവംബര് 1 ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
എം.ബി.രാജേഷ് നിര്വഹിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്,
നിയമസഭാ സാമാജികര്, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില്
സംബന്ധിച്ചു. നിയമസഭാസമുച്ചയത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കില്
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ഹാളില് ഒരേ സമയം മുപ്പത് സാമാജികര്ക്ക്
പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഹൈ ബാക്ക് ചെയര്, ടച്ച് സ്ക്രീന് മ�ോണിറ്റര്
എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര് വര്ക്ക് സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രസന്റേഷന് നടത്തുന്നതിനായി എല്.ഇ.ഡി. മ�ോണിറ്റര്, സൗണ്ട് കണ്ട്രോള്
സംവിധാനം എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-നിയമസഭാ ആപ്ലിക്കേഷനില്
പുതുതായി വരുന്ന സാധ്യതകള് സാമാജികരെ അറിയിക്കുന്നതിനും അവ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി തുടര് പരിശീലന പരിപാടികള്ക്കുള്ള തയ്യാ
റെടുപ്പുകള് നടന്നു വരുന്നു.

നിയമവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീലനം

ഇ-നിയമസഭ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ബില് മ�ൊഡ്യൂളില് ബില്ലിന്റെ
നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് 2021 നവംബര്
15, 16, 17 തീയതികളില് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ഇന്ഫോ ലാബില്

പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. നിയമ വകുപ്പിലെ ഇരുപത് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വീതം
മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയില് ബില് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനം ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വിവിധ സര്വകലാശാല
ഭരണസമിതികളിലേക്ക്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗങ്ങള്
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃ
 ത
യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിന്ഡിക്കേറ്റ്, നാഷണല്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാന്സ്ഡ്
ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് ജനറല് കൗണ്സില്
എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കെ.പ്രേംകുമാര്
എം.എല്.എ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
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കേരള മത്സ്യബന്ധന സമുദ്രഗവേഷണ സര്വ്വകലാശാല സെനറ്റ്
അംഗങ്ങളായി സാമാജികരായ ഒ.എസ്.അംബിക, പി.പി.ചിത്തരഞ്ജന്,
ഇ.റ്റി.ടൈസണ് മാസ്റ്റര് എന്നിവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

sI.t{]wIpamÀ
നാഷണല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ്
അഡ്വാന്സ്ഡ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് (NUALS)
ജനറല് കൗണ്സിലിലേക്ക് യു.എ.ലത്തീ
ഫ് എം.എല്.എ., വി.ആര്.സുനില്കുമാര്
എം.എല്.എ. എന്നിവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കേരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാ
ശാല ജനറല് കൗണ്സില്
അംഗമായി കെ.എം.
സച്ചിന്ദേവ് എം.എല്.എ.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
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bp.F.e¯o^v
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നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ പുതിയ
പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ...
ജാലകങ്ങള്
ഒരു ചരിത്രാന്വേഷിയുടെ
വഴികള് കാഴ്ചകള്
എം.ജി.എസ്. നാരായണന്
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2018.
V212:7y7 NAR 32Q8
(ആത്മകഥ)

യൂലീസസ്

ബയ�ോമെഡിക്കല് മാലിന്യ സംസ്കരണം :
നിര്ദ്ദേശങ്ങളുമായി പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച
നിയമസഭാ സമിതി

ക�ോ

വിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യ
സംസ്കരണം പാരിസ്ഥിതിക പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്
കണക്കിലെടുത്ത് അവ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് മുന്നോട്ട് വച്ച് നിയമസഭയുടെ
പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച സമിതി. സമിതി നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന
ത്തില് തയ്യാറാക്കി 2021 നവംബര് 9 ന് സഭയില് സമര്പ്പിച്ച ഒന്നാമത് റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച
ശിപാര്ശകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹെല്ത്ത് കെയര് യൂണിറ്റുകളും 2016-ലെ ബയ�ോ മെഡിക്കല്
പരിപാലന ചട്ടം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിടത്തില് തന്നെ
തരം തിരിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് സംസ്കരിക്കാന് ഉതകുന്ന തരത്തില് കൂടുതല് പ�ൊതു മാലിന്യ
സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കണമെന്നും സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ
മേഖലകളിലെയും ആശുപത്രികളില് ഇന്സിനിറേറ്റര് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിന് സര്ക്കാര്
പ്രോത്സാഹനം നല്കണം, ക�ോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുളള മാലിന്യങ്ങള് മറ്റ് മാലിന്യങ്ങ
ളുമായി കലരാത്ത വിധത്തില് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡുകള് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡ
പ്രകാരം സംസ്കരിക്കണം, ഡിസ്പെന്സറികള്, മൃഗസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ലബ�ോറട്ടറികള്,
റിസര്ച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്, മെഡിക്കല്/രക്തദാനക്യാമ്പുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് മാലിന്യസംസ്കരണം
മാനദണ്ഡപ്രകാരമാണ�ോയെന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡ് കൃത്യമായി പരിശ�ോധന നടത്തി
ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തു.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ�ൊല്യൂഷന് കണ്ട്രോള് ബ�ോര്ഡിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 2471
ആര�ോഗ്യപരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് പ�ൊതുമാലിന്യ സംവിധാനത്തില് മെഡിക്കല് മാലിന്യം സംസ്കരി
ക്കാനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും മെഡിക്കല് മാലിന്യസം
സ്കരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നും, പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയാണ് പല
സ്ഥലങ്ങളിലും ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നത്
അതിനാല് പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ�ൊതുസംവിധാനം അടിയന്തര
മായി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് ആശുപത്രികളില് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, ഗ്ലാസ്, മെറ്റല് തുടങ്ങിയവയുടെ പുനരുപയ�ോഗ സാധ്യത പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണ
മെന്നും സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതി
നായി ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല് അസ�ോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില് പാലക്കാട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന IMAGE,
ക�ൊച്ചി അമ്പലമേട്ടിലെ കേരള എന്വിറ�ോ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര് ലിമിറ്റഡ് (KEIL) എന്നിവയുടെ സേവനം
പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും സമിതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രക്രിയയില്
ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്
മുന്കൈ എടുക്കണമെന്നും മാലിന്യങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം
ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തു.
	ഹ�ോമിയ�ോ മരുന്നുകള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന കുപ്പികള് പല ആശുപ
ത്രികളിലും കെട്ടികിടക്കുന്നതിനാല് ഇവ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന്
കഴിയുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും, EPR (Extended Producer
Responsibility) പ�ോളിസി കര്ശനമായി ഈ മേഖലയില് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പ്രശ്ന
 പരിഹാര
ത്തിന് ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സമിതി സര്ക്കാരിന�ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡില് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥിരം ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാല് സ്ഥിരം
ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ശുചിത്വമിഷനില്
അസിസ്റ്റന്റ് ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്മാരുടെ ഒഴിവുകള് നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ത്വരിതപ്പെടുത്ത
ണമെന്നും ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യം നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് സാംക്ര
മികര�ോഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക്സിന്, ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷ എന്നിവ നല്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ത്വക്ക്
ര�ോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നും പഠനവിധേയമാക്കി പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി റിപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ബയ�ോ-മെഡിക്കല് മാലിന്യസംസ്കരണ രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും
ഏജന്സികളിലെയും ജീവനക്കാര്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കാന് ആര�ോഗ്യകുടുംബക്ഷേമം, പരിസ്ഥിതി
എന്നീ വകുപ്പുകള് സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബയ�ോ മെഡിക്കല് മാലിന്യങ്ങ
ളുടെ ദീര്ഘകാല മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓര�ോ ആര�ോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലും ഒരു ഹെല്ത്ത്കെയര് വേസ്റ്റ്
മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും, ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായം നല്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക,
ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളില് സപ്പോര്ട്ട് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസിംഗ് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നതിന്
സര്ക്കാര് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തു. ബയ�ോമെഡിക്കല് മാലിന്യങ്ങളില്
നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുക്തമാക്കുന്നതിന് പരിസ്ഥിതി, ആര�ോഗ്യകുടുംബക്ഷേമം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം
എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ഏക�ോപനം കൂടുതല് ശക്തമാക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇ.കെ.വിജയന് എം.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷനായ സമിതിയില് സാമാജികരായ പി.കെ.ബഷീര്,
എല്ദോസ് പി.കുന്നപ്പിള്ളില്, ജ�ോബ് മൈക്കിള്, ലിന്റോ ജ�ോസഫ്, ടി.ഐ.മധുസൂദനന്, കെ.ഡി.
പ്രസേനന്, യു.പ്രതിഭ, സജീവ് ജ�ോസഫ് എന്നിവര് അംഗങ്ങളാണ്.

ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാദാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ
തുടര്ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
സാമാജികനാണ് ഇ.കെ. വിജയന്.
പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭയില് റൂള്സ് കമ്മിറ്റി, ഹൗസ്
കമ്മിറ്റി, സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി IX എന്നിവയില് അംഗമായിരുന്ന ഇ.കെ.
വിജയന് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില് സ്ത്രീകളുടെയും ട്രാ
ന്സ്ജെന്ററുകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ക്ഷേമം
സംബന്ധിച്ച സമിതിയിലും ഹൗസ് കമ്മിറ്റിയിലും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി IX
ലും അംഗമായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി
സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ ചെയര്മാനും ല�ോക്കല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി, സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VIII എന്നിവയിലെ അംഗവുമാണ്.

ജെയിംസ് ജ�ോയ്സ്
വിവ. എല്. മൂസക്കുട്ടി
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി :
തൃശ്ശൂര്, 2012.
O111, 3JOY 32Q2
(Ulysses എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ന�ോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ)

തെക്കന് പാട്ടുകള്
പാഠവും പഠനവും

പ്രൊഫ.ജെ.പത്മകുമാരി
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി : തൃശ്ശൂര്, 2009.
O32, 1PAD P9
(കവിതാ സമാഹാരം)

നേത്രോന്മീലനം

കെ.ആര്.മീര
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2016.
O32, 3MEE Q6
(ന�ോവല്)

കല്പിത ഭവനങ്ങളും
കല്പിത ഭൂപടങ്ങളും

ആനന്ദ്
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2018.
O32, 6ANA:g Q8
(ലേഖനങ്ങള്)

പ്രദീപന് പാമ്പിരികുന്നിന്റെ
ലേഖനങ്ങള്

പ്രദീപന് പാമ്പിരികുന്ന്
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി : തൃശ്ശൂര്, 2020.
O32, 6PRA R0
(ലേഖനങ്ങള്)

പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ഷണം
പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും
പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്
തിങ്കള് ബുക്സ് : തൃശ്ശൂര്, 2019.
T.212 32Q9
(ലേഖനങ്ങള്)

തപ�ോഭൂമി
ഉത്തരഖണ്ഡ്

എം.കെ.രാമചന്ദ്രന്
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2018.
U8.25 32Q8
(യാത്രാവിവരണം)

കെ.ടി.എന്. ക�ോട്ടൂര്
എഴുത്തും ജീവിതവും
ടി.പി.രാജീവന്
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2014.
O32, 3RAJ Q4
(ന�ോവല്)

ഊര് കാവല്

സാറാ ജ�ോസഫ്
കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2019.
O32, 3SAR Q9
(ന�ോവല്)

ചെങ്കിനാവിന്റെ
ഇടിമുഴക്കങ്ങള്

എഡിറ്റര് : ആര്.കെ. ബിജുരാജ്
പ്രണത ബുക്സ് : ക�ൊച്ചി, 2020.
W691.212 32R0
(ഒരു കാലത്തിന്റെ വിമ�ോചന വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങള്
പേറിയ നക്സ
 ല് സംഭാഷണങ്ങളുടെ
സമാഹാരം)

സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
ഇന്നലെ ഇന്ന്

ജി.മുരളീധരന് പിള്ള
മെന്റര് പബ്ലിക്കേഷന്സ് : മാവേലിക്കര, 2021.
XM 32R1
(സഹകരണ മേഖലയുടെ ചരിത്രവും
നടത്തിപ്പ് രീതികളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം)
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C.sI. hnPb³, Fw.FÂ.F.
ല് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട, കേരള നിയമസഭയുടെ

1992പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച സമിതി സംസ്ഥാനം

നേരിടുന്ന വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ് 
ന ങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവകരമായ വിലയിരുത്തല് നട
ത്തുന്നതിലൂടെയും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള് എടു
ക്കുന്നതിലൂടെയും കാതലായ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയ
ങ്ങളിലേക്ക് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന
തിനും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതിനും
ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സമിതി മുന്പാകെ സമര്പ്പിക്കപ്പെ
ടുന്ന നിവേദനങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാനത്തെ
നദികളും തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും പുഴകളും
നേരിടുന്ന മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങള്, സംസ്ഥാനത്ത്
ഉടനീളം അനധികൃതമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പാറ ക്വാറി
കള്/ക്രഷര് യൂണിറ്റുകള് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്ന
 ങ്ങള്, വിന�ോദസഞ്ചാര/തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്ര
ങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണപ്രശ്ന

ങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇത്തരം
വിഷയങ്ങള് കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള് സമിതി പഠനവിധേയമാ
ക്കുകയും സ്വതന്ത്രപഠന റിപ്പോര്ട്ടുകള് നിയമസഭയില്
സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ് തു വരുന്നുണ്ട്. 2018 ലെ
'നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രളയം' സംബന്ധിച്ച് സമിതി പഠനം
നടത്തുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകള്
സന്ദര്ശിച്ച് പ്രളയ ബാധിതര്, പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്
സാക്ഷിയായവര്, പ�ൊതുജനങ്ങള്, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്ത
കര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പത്രപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരില്
നിന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും 2019 ജൂലൈ 4 ാം
തീയതി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സഭയില് സമര്പ്പി
ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടില് ഇനി ഒരു പ്രളയം
ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായാല് ജീവഹാനി
ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള മുന്കരുതല് എടുക്കുന്നതി
നുമുള്ള നടപടികള് സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിപാര്ശകളും
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശിപാര്ശകള്
പലതും സര്ക്കാര് വകുപ്പുകള് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന
തില് ഇപ്പോഴത്തെ സമിതി ചെയര്മാന് എന്ന നിലയില്
ഞാന് സംതൃപ്തനാണ്.
ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ കാലാ
വസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പാറ ക്വാറികള് കാരണമാ
കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുമെന്ന്
നമ്മുടെ വ്യവസായ മന്ത്രി നിയമസഭയില് അറിയിച്ചത്
വളരെ അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. 2019-21 കാലയളവിലെ
സമിതി മേല്വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതി
നായി വിവിധ ജില്ലകളിലെ പാറ ക്വാറികള് സന്ദര്ശി
ക്കുകയും വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു സ്വതന്ത്രപഠന റിപ്പോര്ട്ട് 2020
ആഗസ്റ്റ് 24 ന് സഭയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടിലെ
ശിപാര്ശകള് നടപ്പാക്കാന് സര്ക്കാര് ആര്ജ്ജവം
കാണിച്ചാല് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില് നിന്നും നമുക്ക്
ഏറെക്കുറെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസി
ക്കുന്നു. സ്കൂ
 ള്, ക�ോളേജ് തലങ്ങളിലെ പാഠ്യപദ്ധതി
യില് പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി വി
ദ്യാര്ത്ഥികളില് പാരിസ്ഥിതിക അവബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ച്
പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്ദ്ദമാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക്
അവരെ നയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി ഒരു സ്വതന്ത്ര പഠന
റിപ്പോര്ട്ട് നിയമസഭയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ നദികളും പുഴകളും ജലാശയ
ങ്ങളും തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും മലിനപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട നിവേദനങ്ങളിന്മേല് സമിതി വിശദമായ പഠനം
നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതപ്പുഴയു
ടെ മലിനീകരണപ്രശ്നങ്ങള്, വേമ്പനാട് കായല്,
വെള്ളായണിക്കായല് സംരക്ഷണം എന്നിവ സംബ
ന്ധിച്ച് സമിതി വിവിധ കാലയളവുകളില് സഭയില്
റിപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമരശ്ശേരിചുരം
നേരിടുന്ന മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങള്, പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനമായ ചവറ കെ.എം.എം.എല്, ആലപ്പാട്ടെ
കരിമണല് ഖനനം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ് 
ന ങ്ങള്, ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനം, മൂന്നാര്,
പുതുവൈപ്പിനിലെ ഐ.ഒ.സി. പ്ലാന്റ് എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങി സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി, മലിനീ
കരണ പ്രശ്നങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും സംസ്ഥാനം നേരിട്ട
'ഓഖി' ചുഴലിക്കാറ്റ് സംബന്ധിച്ചും സമിതി റിപ്പോര്ട്ടുകള്
തയ്യാറാക്കി പരിഹാര നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഞാന് അദ്ധ്യക്ഷനായ നിലവിലെ പരിസ്ഥിതി
സമിതി ക�ോവിഡ്19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തല
ത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ ബയ�ോമെഡിക്കല് വേസ്റ്റ്
മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോര്ട്ട് 2021
നവംബര് 9 ന് സഭയില് സമര്പ്പിച്ചു. സുരക്ഷിതമ
ല്ലാത്ത ബയ�ോമെഡിക്കല് മാലിന്യസംസ്
കരണം
വഴി സംജാതമാകുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മൂലം ല�ോകജനസംഖ്യ
യുടെ പകുതിയ�ോളം വിവിധ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. മാരകമായ
പകര്ച്ചവ്യാധികള് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണത്തിന്റെ ഒരു
പ്രധാന കാരണമായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആശുപത്രി
മാലിന്യസംസ്കരണം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത
കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഈ വിഷയം പ്രാധാന്യമര്ഹി
ക്കുന്നതാണ്.
പരിസ്ഥിതി ചട്ടങ്ങള് കാറ്റില്പ്പറത്തി മാന
ദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാതെ ആശുപത്രി, മെഡിക്കല്
മാലിന്യങ്ങള് കുന്നുകൂട്ടിയിടുന്ന സാഹചര്യം അപകട
കരവും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന്
പ�ോന്നതുമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീ
ക്ഷവും കുടിവെള്ളവും ഭൂഗര്ഭജലവും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും
മലിനമാക്കപ്പെടുകയും ഇത്തരം മാലിന്യവുമായി
സമ്പര്ക്കത്തില് വരുന്ന ആളുകളെയും പക്ഷിമൃഗാദി
കളെയും ര�ോഗികളും ര�ോഗവാഹകരുമാക്കാന് ഇടയാ
ക്കുകയും ചെയ്യും. കേരളം പ�ോലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ
ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ആപല്ക്ക
രമായിരിക്കും എന്നതില് സംശയമില്ല.
ആശുപത്രികള്, ലബ�ോറട്ടറികള്,ബയ�ോ മെഡി
ക്കല് റിസര്ച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്, മ�ോര്ച്ചറികള്, ബ്ലഡ്
ബാങ്കുകള്, നേഴ്
സിംഗ് ഹ�ോമുകള്, മൃഗാശുപത്രി
കള് മുതലായവയായിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ
ബയ�ോമെഡിക്കല് മാലിന്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്രോത
സ്സുകളെങ്കില് ക�ോവിഡ്19 മഹാമാരി ല�ോകമെമ്പാടും
വ്യാപിച്ചത�ോടെ ക�ോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകള്,
വാക്സിനേഷന് ക്യാമ്പുകള്, ഡ�ൊമിസിലറി കെയര്
സെന്ററുകള് തുടങ്ങിയവയും കൂടി ഈ ഗണത്തില്
ഉള്പ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഒറ്റത്തവണ ഉപയ�ോ

ഗിച്ചുപേക്ഷിക്കേണ്ട വൈറസ് പ്രതിര�ോധ സാമഗ്രിക
ളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും കൂമ്പാരങ്ങള് ല�ോക
മെമ്പാടുമുണ്ടായതുപ�ോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമുണ്ടായി.
ഇക്കാര്യത്തില് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും
വിഭിന്നമല്ല.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ
കാലിക പ്രസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളു
മായും ഏജന്സികളുമായും വിവിധ തലങ്ങളില് സമിതി
ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. സമിതി യ�ോഗങ്ങളില്
ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ യും
നിഗമനങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തില് പതിനഞ്ചാം കേരള
നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനകാലയളവില് 2021
നവംബര് 9 ന് സമിതി സംസ്ഥാനത്തെ ബയ�ോ
മെഡിക്കല് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട്
നിയമസഭയില് സമര്പ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിന്റെയും പ്ലാന് ഫണ്ടിന്റെയും
സിംഹഭാഗവും മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിനായി ചെ
ലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്ന മാ
ലിന്യകൂമ്പാരങ്ങള് കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി സംസ്ക
 രി
ക്കാന് ശക്തമായ നടപടികള് ആവശ്യമാണെന്ന്
കരുതുന്നു. ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് മുന്പന്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ
സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റുളളവര്ക്ക് മാതൃകയാക്കാന് കഴിയുന്ന
വിധം മാലിന്യസംസ്കരണത്തില് നാം ഇനിയും മുമ്പോട്ട്
പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്. 'എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദി
ത്തം' എന്ന സന്ദേശം പരമാവധി ജനങ്ങളിലേയ്ക്കെ
ത്തിച്ച് അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് മാധ്യമ
ങ്ങള്ക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥസംവിധാനങ്ങള്ക്കും ഈ
രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധര്ക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകള്ക്കും
സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്നുമാണ് ഞാന് അദ്ധ്യ
ക്ഷനായ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം.
സര്ക്കാരിന്റെയ�ോ, പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെയ�ോ
ശ്രദ്ധയില്പ്പെടാത്തതും എന്നാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ആവശ്യവുമായ നിരവധി
പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് സര്ക്കാരിന്റെ
ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഇടപെട
ലുകള് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമിതി തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ കാവുകളുടെ സംരക്ഷണം, അഷ്ടമുടി
ക്കായലിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ഇ.കെ.
കനാലിന്റെ ശ�ോചനീയാവസ്ഥ, കടമ്പ്രയാറിന്റെ സംര
ക്ഷണം എന്നിവ അവയില് ചിലത് മാത്രം. കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എത്രത്തോളം
ബാധിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക
വിഷയവും കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലും
സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്ന
ങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുമെന്നും അപ്രകാരം
സഭയില് സമര്പ്പിക്കുന്ന സമിതിയുടെ പഠന റിപ്പോര്ട്ടു
കളിലെ ജനകീയമുഖമുള്ള ശിപാര്ശകള് സര്ക്കാരിന്
സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നുമാണ്
കമ്മിറ്റി പ്രത്യാശിക്കുന്നത്.

(പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലെ
പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി
ചെയര്മാനാണ് ലേഖകന്)
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നിയമനിര്മ്മാണത്തിന്റെ
അടിയന്തര സാഹചര്യം
ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് വഴിതുറക്കുമ്പോള്...
നി

യമനിര്മ്മാണ സഭകള് സമ്മേളിക്കാതിരി
ക്കുകയും എന്നാല് അടിയന്തരമായി നിയ
മനിര്മ്മാണം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്ന
സന്ദര്ഭങ്ങളില് മന്ത്രിസഭയുടെ ശിപാര്ശ
പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി അഥവാ ഗവര്ണര് വിളം
ബരപ്പെടുത്തുന്ന നിയമമാണ് ഓര്ഡിനന്സ്.
ഓര്ഡിനന്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം
'ഓര്ഡിനയര്' എന്ന ലാറ്റിന് വാക്കില് നിന്നാണ്.
ഓര്ഡിനന്സ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യന്
ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 123 പ്രകാരം രാഷ്ട്ര
പതിക്കും അനുച്ഛേദം 213 പ്രകാരം സംസ്ഥാന
ഗവര്ണര്ക്കും നല്കിയിട്ടുള്ള നിയമ നിര്മ്മാണ
അധികാരമാണ്. 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ്
ഇന്ത്യ ആക്റ്റില് ഗവര്ണര് ജനറലിന് ഓര്ഡി
നന്സുകള് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ
ക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ ആക്റ്റില് ഭരണ
കൂടത്തിന് ഓര്ഡിനന്സുകളുടെ അനുമതി
നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചും
വിവരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 213
(2) പ്രകാരം ഗവര്ണര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഓര്ഡി
നന്സുകള്ക്ക് ഒരു ആക്റ്റിന്റെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായി
രിക്കുന്നതാണ്. ഓര്ഡിനന്സ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്
ശേഷം വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച്
ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കകം (42 ദിവസം) ഓര്ഡിനന്സിന്
പകരമുള്ള ബില് നിയമസഭ പാസാക്കേണ്ടതാണ്.
അനിവാര്യഘട്ടത്തില് മന്ത്രിസഭയുടെ
ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പുറപ്പെടുവി
ക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുകള് മന്ത്രിസഭയുടെ തന്നെ
ശിപാര്ശയ�ോടെ ഗവര്ണര്ക്ക് ഏതു സമയത്തും
പിന്വലിക്കാവുന്നതാണ്. ഓര്ഡിനന്സുകള്
പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഗവര്ണറുടെ അധികാരം
സഭയില് പലപ്പോഴും ചര്ച്ചാവിഷയമായിട്ടുണ്ട്.
ഗവര്ണര് ഓര്ഡിനന്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്
സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്നിരിക്കെ
ധനപരമായ വിഷയങ്ങള് സഭയുടെ പരിഗണന
കൂടാതെ ഓര്ഡിനന്സുകളായി പുറപ്പെടുവിക്കു
മ്പോള് വളരെയേറെ വിമര്ശനങ്ങള് ഭരണകൂടം
നേരിടാറുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ധനപരമായ
വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ഓര്ഡിനന്സുകള്
പുറപ്പെടുവിക്കാന് ഇടയാക്കിയ അനിവാര്യ സാഹ
ചര്യങ്ങള് വളരെ കൃത്യതയ�ോടെ പഠനവിധേയ
മാക്കേണ്ടതാണ്.
കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് ഓര്ഡി
നന്സുകള് വഴി നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നത്
ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും നിരീക്ഷി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവും ആദ്യ
സ്പീക്കര് ജി.വി.മാവ്ലങ്കാറും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാ
ടുകള് ഇതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒഴിവാക്കാന്
കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളില് അസാധാരണ
സന്ദര്ഭത്തില് മാത്രം ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന ഒരു
ആയുധമാണ് ഓര്ഡിനന്സ് എന്നിരിക്കെ സഭ
സമ്മേളിക്കാന് ന�ോട്ടീസ് നല്കുകയ�ോ തീയതി
തീരുമാനിക്കുകയ�ോ ചെയ്ത ശേഷം ഓര്ഡിന
ന്സുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അനുചിതമാ
ണെന്ന വിമര്ശനവും പലപ്പോഴും ഉയർന്നു
വരാറുണ്ട്. ഓര്ഡിനന്സിലൂടെ ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
നിയമമ�ോ, നിയമ ഭേദഗതിയ�ോ ആവശ്യമില്ലെ
ന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ആ ഓര്ഡിനന്സ്
പിന്വലിക്കുന്നതിനായി റിപ്പീലിംഗ് ഓര്ഡിനന്സ്
പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്. 		

ജനാധിപത്യം
അതിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ
അര്ത്ഥത്തില് പ്രവര്ത്തി
ക്കണമെങ്കില് നിയമ
നിര്മ്മാണം ഓര്ഡി
നന്സുകളിലൂടെയല്ല,
മറിച്ച് നിയമസഭയില്
ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി
വേണം നടത്തേണ്ടതെന്ന്
പ�ൊതുവായി അംഗീക
രിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കില്
കൂടി അടിയന്തരഘട്ടങ്ങ
ളില് സാഹചര്യങ്ങളുടെ
അനിവാര്യത കണക്കി
ലെടുക്കുമ്പോള് ഓര്ഡിന
ന്സുകള് നിയമനിര്മ്മാ
ണത്തില് മാറ്റിനിര്ത്താന്
കഴിയാത്ത പ്രക്രിയയാണ്.
അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളില് പുറപ്പെടുവി
ക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് പകരം സഭയില്
ക�ൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലാണ് ഓര്ഡിനന്സ്
റീപ്ലെയിസിങ് ബില്. ഇത് ഓര്ഡിനന്സ് പുറ
പ്പെടുവിച്ച ശേഷം വരുന്ന ആദ്യ സമ്മേളനം തുടങ്ങി
ആറാഴ്ചയ്ക്കകം (42 ദിവസം) പാസാക്കണം. അല്ലാ
ത്തപക്ഷം ഓര്ഡിനന്സ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാ
യി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക്
പകരമായ ബില്ലുകള് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കു
മ്പോള് ഓര്ഡിനന്സുകള് മുഖേന അടിയന്ത
രമായി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന നിയമനിര്മ്മാണ
സാഹചര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന
കൂടി ബില്ലിന�ോട�ൊപ്പം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത്
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഓര്ഡിനന്സിന് പകരമുള്ള
ബില് ത�ൊട്ടടുത്തുവരുന്ന സമ്മേളനത്തില്
തന്നെ പാസാക്കി ക�ൊള്ളണമെന്നില്ല. ആദ്യ
സമ്മേളനത്തില് പാസാക്കാന് കഴിയാത്തപക്ഷം
ത�ൊട്ടടുത്ത സമ്മേളനത്തില് പാസാക്കാവുന്ന
താണ്. നിയമസഭാസമ്മേളന തീയതി മുതലുള്ള
42 ദിവസത്തെ കാലയളവില് ബില് പാസ്സാക്ക
ണമെന്നേയുള്ളൂ. ഓര്ഡിനന്സിന് പകരമുള്ള
ബില് സമ്മേളന കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന
തിന് മുന്പ് പാസ്സാക്കാന് കഴിയാതെ വന്നാല്
സമാന വകുപ്പുകള് ഉള്പ്പെടുത്തി ഓര്ഡിനന്സ്
വീണ്ടും വിളംബരം ചെയ്യാവുന്നതും സഭ പിന്നീട്
സമ്മേളിക്കുമ്പോള് പകരമുള്ള ബില് പാസ്സാക്കാ
വുന്നതുമാണ്.

ഓര്ഡിനന്സിന് പകരമുള്ള ബില്
അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയില് ഏത�ൊരംഗത്തിനും
ഓര്ഡിനന്സ് നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പി
ക്കാവുന്നതാണ്. നിരാകരണ പ്രമേയം ഒരംഗത്തി
നുമാത്രം അവതരിപ്പിക്കാനും സംസാരിക്കാനും
അവസരം നല്കുന്ന രീതി 1986 മുതലാണ് കേരള
നിയമസഭയില് ആരംഭിച്ചത്. സാധാരണഗതി
യില് പ്രതിപക്ഷ അംഗമാണ് ഓര്ഡിനന്സ്
നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് .
എന്നാല് 1967 ല് 1966 ലെ എസ്മ ഓര്ഡിനന്സ്
കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്പ്
പിന്വലിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതിനാല് സര്ക്കാര്
നിരാകരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും സഭ
അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിയമസഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്ത് നിയമ
നിര്മ്മാണം നടത്തുക എന്ന അടിസ്ഥാനതത്വ
ത്തില് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നിയമസഭയെ മറികടന്ന്
ബ്യൂറ�ോക്രസി നടത്തുന്ന നിയമനിര്മ്മാണ പ്രക്രിയ
സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ വിമര്ശനത്തിന് വിധേയ
മായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് ഗവര്ണര്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സ് അടുത്ത നിയ
മസഭാസമ്മേളനം ആരംഭിച്ച് നിശ്ചിത സമയ
ത്തിനുള്ളില് സഭാതലത്തില് വരണമെന്നുള്ള
ഭരണഘടനാവ്യവസ്ഥ അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഓര്ഡിനന്സുകള് ആവര്ത്തിച്ച് വിളംബരപ്പെ
ടുത്തുന്നത് സര്ക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയുടെ
ലംഘനമെന്ന് സുപ്രീംക�ോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് ആദ്യമായി ഓര്ഡിനന്സ്
പുറപ്പെടുവിച്ചത് 1957 ഏപ്രില് 11 ന് കുടിയ�ൊഴി
പ്പിക്കലിനെതിരെയുള്ള 'The Kerala Stay
of Eviction Proceedings Ordinance 1957'
ആയിരുന്നു. ഇത് 1957 ലെ ഒന്നാമത് ആക്ടായി
നിലവില് വരികയും ചെയ് തു . പതിനഞ്ചാം
കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനത്തില്
നിലവിലുള്ള 34 ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് പകരമുള്ള
ബില്ലുകളാണ് പാസാക്കി കേരള നിയമസഭ
മാതൃകയായത്. ആവര്ത്തിച്ച് ഓര്ഡിനന്സു
കള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാം
സമ്മേളനത്തില് അംഗങ്ങള് ഉന്നയിച്ച ക്രമ
പ്രശ്നത്തിന് ഓര്ഡിനന്സിന് പകരമുള്ള നിയ
മനിര്മ്മാണത്തിനായി ഒക്ട�ോബര്, നവംബര്
മാസങ്ങളില് സഭ ചേരുന്നതാണെന്ന് സ്പീക്കര്
റൂളിംഗ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഓര്ഡി
നന്സിനുപകരം നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതി
നായി നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേര്ന്നത്.
ജനാധിപത്യം അതിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ
അര്ത്ഥത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കണമെങ്കില് നിയമ
നിര്മ്മാണം ഓര്ഡിനന്സുകളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച്
നിയമസഭയില് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി വേണം
നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ�ൊതുവായി അംഗീകരിക്ക
പ്പെട്ടതാണെങ്കില് കൂടി അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളില്
സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനിവാര്യത കണക്കിലെടു
ക്കുമ്പോള് ഓര്ഡിനന്സുകള് നിയമനിര്മ്മാണ
ത്തില് മാറ്റിനിര്ത്താന് കഴിയാത്ത പ്രക്രിയയാണ്.
തയ്യാറാക്കിയത് :
അജിമ�ോന് സി.,
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷന് ഓഫീസര്

'ഓര്ഡിനന്സുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തികച്ചും
ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ജനങ്ങള്ക്കിടയില്
സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇത്
കാരണമാകുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് , ഓര്ഡിനന്സുകളാല്
നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന നിഗമനത്തില് അവര് എത്തിച്ചേരും.
ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിനു ചേര്ന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല ഇത്.'
ജി.വി. മാവ്ല
 ങ്കാര്,

ആദ്യ ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര്
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ന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഹൃദയഭേദകമായ മനുഷ്യകുരുതികളില�ൊന്നായ വാഗണ്
ട്രാജഡി സംഭവിച്ചിട്ട് 2021 നവംബര് 19 ന് നൂറ് വര്ഷം തികഞ്ഞു. കേരളത്തില്
നടന്ന സമരപ�ോരാട്ടങ്ങളില് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു
വാഗണ് ദുരന്തം. 1921 നവംബര് 19 ന് മലബാര് കലാപത്തില് പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റിലായ
നൂറുപേരെ ക�ോയമ്പത്തൂരിലെ ബില്ലാരിയിലേക്ക് ക�ൊണ്ട് പ�ോകുന്നതിനായി കഷ്ടിച്ച് 50
പേര്ക്ക് മാത്രം കയറാന് ഇടമുണ്ടായിരുന്ന മദ്രാസ് ദക്ഷിണ മറാഠ റെയില്വേയുടെ
MSMLV 1711 നമ്പര് ചരക്ക് വാഗണില് പ�ോലീസുകാര് 100 പേരെ തള്ളിക്കയറ്റി.
അഞ്ചേകാല് മണിക്കൂര് നീണ്ട യാത്രക്കൊടുവില് നവംബര് 20 ന് ക�ോയമ്പത്തൂരി
നടുത്ത് പ�ോത്തന്നൂര് സ്റ്റേഷനില് എത്തി വാഗണ് തുറന്നപ്പോള് കണ്ട കാഴ്ച അതിദാ
രുണമായിരുന്നു. ജീവശ്വാസവും ദാഹജലവും ലഭിക്കാതെ പരസ്പരം മാന്തിപ്പൊളിച്ചും,
കണ്ണുകള് തുറിച്ചും, കെട്ടിപ്പുണര്ന്നും മരണം വരിച്ച 64 ശവശരീരങ്ങള്. അവശേഷി
ച്ചവര് വാടിത്തളര്ന്നിരുന്നു. ഹൃദയഭേദകമായ ഈ സംഭവമാണ് 'വാഗണ് ട്രാജഡി'
അഥവാ 'വാഗണ് ദുരന്തം' എന്ന് ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയത്.
തിരൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്നും കേണല് ഇ.ടി.ഹംഫ്രീസ്, സ്പെഷ്യല്
സിവില് ഓഫീസര് എഫ്.ബി.ഇവാന്സ്, ജില്ലാ പട്ടാള മേധാവി ആര്.എച്ച്.ഹിച്ച്ഹ�ോക്ക്
എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മദ്രാസ് സൗത്ത് കമ്പനിയുടെ ചരക്ക് ബ�ോഗിയില്
തടവുകാരെ കയറ്റിയത്. മുപ്പത്തിയാറ് അടി നാലര ഇഞ്ച് നീളവും, എട്ട് അടി
അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയുമുള്ള വാഗണ് മരപ്പലകകളും ഇരുമ്പുവലകളും ക�ൊണ്ട് അറകളായി
തിരിച്ചിരുന്നു. ഓര�ോ അറകള്ക്കും വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഷട്ടര് വാതിലുകളാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഷട്ടറുകള്ക്ക് മുകളിലെ വെന്റിലേറ്റര് ഇരുമ്പുവലകള് ക�ൊണ്ട്
അടച്ചിരുന്നു. പെയിന്റും പ�ൊടിയും ചേര്ന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നതിനാല് വായു സഞ്ചാരം
വാഗണിനകത്ത് തീരെ കുറവായിരുന്നു. ഈ വാഗണായിരുന്നു 100 തടവുകാരുമായി
തിരൂരില് നിന്നും യാത്രപുറപ്പെട്ടത്.
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ളില് വച്ച് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. മ�ൊത്തം 70 പേര് അന്ന് ദുരന്തത്തില്
ജീവന് വെടിഞ്ഞു. വാഗണിലെ ഇരുമ്പാണി ഇളകിയ ദ്വാരത്തില് മൂക്ക് വച്ച്
ശ്വസിച്ചും മൂത്രം കുടിച്ചുമാണ് ചിലരെങ്കിലും ജീവന് നിലനിര്ത്തിയതത്രേ.
വാഗണ് ട്രാജഡിയില് ക�ൊല്ലപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം പേരും കര്ഷകരും കൂ
ലിപ്പണിക്കാരുമായിരുന്നു. കരുവെമ്പലം, തൃക്കലങ്ങോട്, പുന്നപ്പാല, മലപ്പുറം,
ചെമ്മലശ്ശേരി, നിലമ്പൂര്, പേരൂര്, മമ്പാട് മേല്മുറി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്
നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു മരിച്ചവരില് ഏറെയും. മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച
ദുരന്തത്തെകുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായ
ത�ോടെയും കൂട്ടക�ൊലയ്ക്കെതിരെ ന്യൂയ�ോര്ക്ക് ട്രിബ്യൂണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള
വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത�ോടെയും വിഷയം
മദ്രാസ് അസംബ്ലിയില് ചര്ച്ചചെയ്യാന് ബ്രിട്ടീഷുകാര് നിര്ബന്ധിതരായി.
മലബാര് സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണര് എ.ആര്.നാപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷനായും മദിരാശി
റിട്ടയേര്ഡ് പ്രസിഡന്സി മജിസ്ട്രേറ്റ് അബ്ബാസ് അലി, മണ്ണാര്ക്കാട്ടെ
കല്ലടി മ�ൊയ്തു, അഡ്വ.മഞ്ചേരി എസ്.രാമയ്യര് എന്നിവര് അംഗങ്ങളായും
വാഗണ് ദുരന്തത്തെ കുറിച്ചന്വേഷിക്കാന് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയെ
സര്ക്കാര് നിയ�ോഗിച്ചു. എന്നാല് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് സമര്പ്പിച്ച കമ്മിറ്റി
റിപ്പോര്ട്ടില് വാഗണ് നിര്മ്മിച്ച തീവണ്ടികമ്പനി, വാഗണ് പരിശ�ോധിക്കു
ന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തിയ റെയില്വെ ട്രാഫിക്ക് ഇന്സ്പെക്ടര് റീവ്സ്,
പ�ോലീസ് സര്ജന്റ് ആന്ഡ്രൂസ്, കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ക�ോണ്സ്റ്റബിള്മാര്
എന്നിവരായിരുന്നു കുറ്റക്കാര്. അതില് റീവ്സ
 ് അന്വേഷണ കാലയളവില്
തന്നെ മരിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ മദ്രാസ് ഭരണകൂടം സര്വ്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്റ്
ചെയ്തെങ്കിലും സസ്പെന്ഷന് കാലയളവിലെ ആനുകൂല്യം നല്കി പിന്നീട് ക�ോടതി
അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി.
ജാലിയന് വാലാ ബാഗിന�ോടാണ് വാഗണ് കൂട്ടക്കൊലയെ അന്ന്
ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് ഉപമിച്ചത്. എ.ആര്.നാപ്പിനെ 'ജനറല് ഡയര് ഓഫ്
മലബാര്' എന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മദ്രാസ് അസംബ്ലിയില് ആര്.
കെ.ഷണ്മുഖം ചെട്ടിയുള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള് സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവി
മര്ശനമാണുന്നയിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്ക്കായി സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച
300 രൂപ കറുത്തവനായ ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ ജീവനു നല്കിയ വിലയാണ�ോ എന്ന്
വികാരാധീനനായി ഷണ്മുഖം ചെട്ടി സഭയില് ച�ോദിച്ചു. 'പ�ോത്തന്നൂരിലെ
തമ�ോഗര്ത്തം' എന്നാണ് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരന് സുമിത് സര്ക്കാര് വാഗണ്
ദുരന്തത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ
സമരങ്ങളില�ൊന്നായ മലബാര് കലാപത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും മനസ്സാക്ഷിയെ
മരവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു അദ്ധ്യായമാണ് വാഗണ് ദുരന്തം. മലപ്പുറത്ത്, തിരൂര്
മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിര്മ്മിച്ച വാഗണ് ട്രാജഡി സ്മാരക മുനിസിപ്പല് ടൗണ്ഹാള്,
വളപുരം ജി.എം.യു.പി. സ്കൂളിലെ വാഗണ് ട്രാജഡി ബ്ലോക്ക്, കുരുവമ്പലത്തെ
വാഗണ് ട്രാജഡി സ്മാരക ലൈബ്രറിയും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും തുടങ്ങിയവ
ഒരു തലമുറയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ പേറി വാഗണ് ദുരന്തസ്മാരകങ്ങളായി
നിലക�ൊള്ളുന്നു.

വാഗണ് ട്രാജഡിയിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങള്

കേരള ചരിത്രത്തില് എഴുതിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ട നിര്ണ്ണായക സംഭവമായിരുന്നു
മലബാര് കലാപം. 1921 ല് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെയും അവരുടെ
നാടുവാഴി ചൂഷകര്ക്കെതിരെയും മലബാറിലെ ദരിദ്രരും ഭൂരഹിതരുമായ മാപ്പിളമാര്
നടത്തിയ പ�ോരാട്ടമായിരുന്നു മലബാര് കലാപം എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരും
അതല്ല ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അരങ്ങേറിയ മാപ്പിള ലഹള
മുഖ്യമായും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിയാന്മാരും ജന്മിമാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ
വ്യത്യാസത്തില് നിന്നുടലെടുത്തതാണെന്ന് മറ്റ് ചില ചരിത്രകാരന്മാരും വാദിക്കുന്നു.
എന്ത് തന്നെയായാലും സമരം മലബാറിലെങ്ങും ക�ൊടുമ്പിരിക�ൊണ്ടു. മലബാറിലെ
226 ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ലഹള പടര്ന്നത്. ഇതില് 138 ഗ്രാമങ്ങളില് കലാപം അതിരൂ
ക്ഷമായിരുന്നു.
1921 ഏപ്രിലില് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വച്ചു നടന്ന ക�ോണ്ഗ്രസ്-ഖിലാഫത്ത്
സമ്മേളനത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതിന്റെ ഫലമായി
സമരം ശക്തിപ്രാപിച്ചു. സമരം കടുത്തത�ോടെ കലാപകാരികളെ അടിച്ചമര്ത്താന്
ബ്രിട്ടീഷുകാര് വന് ത�ോതില് സൈന്യത്തെ ഇറക്കി. സൈന്യം കലാപത്തെ നിര്ദ്ദയം
അടിച്ചമര്ത്തി. അതിന് പിന്നാലെ പൂക്കോട്ടൂരില് മാപ്പിള കലാപകാരികളും സൈന്യവും
നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി. നവംബര് ആദ്യവാരം പാണ്ടിക്കാട്ടു ചന്തയില് താവളമടിച്ച ഗൂര്ഖാ
സൈന്യത്തെ കലാപകാരികള് ആക്രമിച്ചു. പുലാമന്തോള് പാലം തകര്ത്തു. ബ്രിട്ടീഷ്
ഗൂര്ഖാ സൈന്യത്തിന്റെ വരവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പാലം തകര്ത്തതിന്റെ
ലക്ഷ്യം. ഇതില് പങ്കെടുത്തെന്ന പേരില് പ�ോലീസ് നിരവധി കലാപകാരികളെയും
നിരപരാധികളെയും പിടികൂടി. ഈ സംഭവമാണ് വാഗണ് ട്രാജഡിയിലേക്ക് നയിച്ചത്.
1921 നവംബര് 19 ന് ഇരുന്നൂറ് തടവുകാര്ക്കുള്ള സൗകര്യം തിരൂര് സബ്
ജയിലില് ഒരുക്കണമെന്ന് മലപ്പുറം സബ് ഡിവിഷണല് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാല് ഇത്രയും തടവുകാരെ ഉള്ക്കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം തിരൂരില്
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാല് നൂറ് പേരെ ബെല്ലാരിയിലേക്ക് മാറ്റാന് തീരുമാനിച്ചു.
അതിന്റെ ചുമതല പ�ോലീസ് സര്ജന്റ് ആന്ഡ്രൂസിനായിരുന്നു. കന്നുകാലികളെ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന വാഗണില് തടവുകാരെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചി
രുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന കാരണത്താല് ചരക്ക് വാഗണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
യായിരുന്നു. തടവുകാരെ എങ്ങനെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകണമെന്ന ആല�ോചനയ്ക്കിടയില്
റെയില്വേ ഇന്സ്പെക്ടര് റീവ്സാണ് ഒഴിഞ്ഞ വാഗണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. നവംബര് 19
ന് വൈകിട്ട് തടവുകാരെ ത�ോക്കിന്റെ പാത്തിക�ൊണ്ട് മര്ദ്ദിച്ചും തള്ളിയും വാഗണില്
കയറ്റി വാതിലടച്ചു. ക�ോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന 77 ാം നമ്പര് ട്രെയിനില് വാഗണ്
കൂട്ടികെട്ടി രാത്രി 7.15 ന് യാത്ര തുടങ്ങി. കാല്പ്പാദങ്ങള് തറയിലൂന്നാന് വാഗണില്
സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാല് ഒറ്റക്കാലില് നിന്നും ഞെരിഞ്ഞമര്ന്നുമായിരുന്നു യാത്ര.
വായുവ�ോ വെള്ളമ�ോ ലഭിക്കാത്തതിനാല് തടവുകാരില് പലരും യാത്ര തുടങ്ങിയ
പ്പോള് തന്നെ മരണവെപ്രാളം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
തീവണ്ടി തിരൂരില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം ഇടക്കുളം, കുറ്റിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം,
പട്ടാമ്പി എന്നിവിടങ്ങളില് 2 മിനിറ്റ് വീതവും ഷ�ൊര്ണ്ണൂര് സ്റ്റേഷനില് അര മണിക്കൂറും
ഒലവക്കോട്ട് 15 മിനിട്ടും നിര്ത്തിയെങ്കിലും വാഗണ് തുറക്കാന�ോ തടവുകാരുടെ
അവസ്ഥ അറിയാന�ോ പട്ടാളക്കാര് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോഴെല്ലാം മരണവെപ്രാ
ളത്തില് നിലവിളിക്കുകയും, വാഗന്റെ ഭിത്തിയില് ആഞ്ഞടിക്കുകയുമായിരുന്നു
അവര്. വാഗണില് നിന്നുയര്ന്ന ദീനര�ോദനം അവഗണിച്ച് തീവണ്ടി യാത്ര തുടര്ന്നു.
ക�ോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് പ�ോത്തന്നൂരില് എത്തിയ ശേഷം വാഗണ് തുറന്നപ്പോള്
കണ്ടത് 56 മൃതശരീരങ്ങളുടെ അതിഭീകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ശവശരീരങ്ങള്
പ�ോത്തന്നൂര് സ്റ്റേഷനില് ഇറക്കുവാന് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷന് മാസ്റ്റര് തയ്യാറാകാ
ത്തതിനാല് അവ അതേ വാഗണില് തന്നെ തിരൂരിലെത്തിച്ചു. ശേഷിച്ചവരില് ചിലര്
ക�ോയമ്പത്തൂര് സിവില് ആശുപത്രി, സെന്ട്രല് ജയില് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങ

തയ്യാറാക്കിയത് :
രാഖി കെ.വി., സെക്ഷന് ഓഫീസര്.
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തിരു-ക�ൊച്ചി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമസഭയില് മുഖ്യമന്ത്രി ടി.കെ.നാരായണ പിള്ള
അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന്മേല് നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്ക് 1950 ജനുവരി 19 ന് അദ്ദേഹം നല്കിയ മറുപടിയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം
സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെയും
'ഈസഭയുടെയും
അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും
ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആയുസ്സിനേയും അന്തസ്സി
നേയും പരിപാലിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ഞാനും നിങ്ങളും
ഒന്നു പ�ോലെ അഭിമാനം ക�ൊള്ളുന്നു. ഈ ഐക്യ
സംസ്ഥാനം ജനനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കവനന്റിലെ വ്യവ
സ്ഥയനുസരിച്ചാണ്. ഭരണകാര്യത്തില് രാജപ്രമുഖന്
ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കില് അതും കവനന്റിലെ വ്യവസ്ഥയ
നുസരിച്ചാണ്, ഈ നിയമസഭ തന്നെ ജനനം എടുത്തി
ട്ടുള്ളതും കവനന്റിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ്. ഈ
ഐക്യസംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും
ഒരു വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനയില് നിലവിലുണ്ടെങ്കില്
അത് കവനന്റില് ഉള്പ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല് നമ്മുടെ
ഗവണ്മെന്റിന് ഭരണപരമായി ചില പ്രത്യേക അധി
കാരങ്ങളും, നിയമസഭയ്ക്കു ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും
ഈ കവനന്റു വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സര്, ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദം കവനന്റിലെ
1 ാം വകുപ്പ് 4 ാം ഉപവകുപ്പനുസരിച്ച് ഈ നിയമസഭയ്ക്ക്
സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും 11,12,13
എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകള് ക�ൊണ്ട് എടുത്തു
കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കില് അപഹരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എന്നാണ്. അതു ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ
അഭിപ്രായം. 10-ാം വകുപ്പ് 4 ാം ഉപവകുപ്പിന് പ്രകാരം
ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളേയും അവകാശങ്ങളേയും
കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് 11,12,13 വകുപ്പുകള്
ക�ൊണ്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 12 ാം വകുപ്പില് പറയുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ്. ....... until the constitution framed
or adopted comes into operation, the Rajpramukh
shall have power to make ......
ഇതനുസരിച്ച് ഈ നിയമസഭ ഏതെങ്കിലും
ഒരു ഭരണഘടന നിര്മ്മിക്കുകയ�ോ അംഗീകരിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നതുവരെ രാജപ്രമുഖന് ആര്ഡിനന്സുകള് പ്രസി
ദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. അതുപ�ോലെ
തന്നെ 13-ാം വകുപ്പു പരിശ�ോധിക്കുന്നപക്ഷം ഈ
നിയമസഭ വേറെ ഒരു ഭരണഘടന നിര്മ്മിക്കുകയ�ോ
അംഗീകരിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതുവരെ പ്രവര്ത്തനം
ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ഇതിന്പ്രകാരം ക�ൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് 10-ാം വകുപ്പ് 4-ാം ഉപവകുപ്പ്
ക�ൊണ്ട് ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെ കൂടുതല്
സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് 11,12,13 വകുപ്പുകള് ക�ൊണ്ട്
ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഈ
നിയമസഭയ്ക്കു നിയമനിര്മ്മാണ വിഷയത്തില് മാത്രമല്ല,
ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ വിഷയത്തിലും അഥവാ
ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും
കവനന്റിലെ വ്യവസ്ഥകള്ക്കനുസരിച്ച് ഏതാനും
അധികാരങ്ങള് ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നതില് പക്ഷാന്തര
ത്തിനവകാശമില്ല. ഈ വാദം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കില്
ഞാന് സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത�ൊരു നിയമസഭ
മാത്രമല്ല, പിന്നെയ�ോ ഒരു ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ
സമിതിയുടെ സ്വഭാവവും ഏതാനും അധികാരങ്ങളും
കവനന്റിനനുസരിച്ചു പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സഭ
കൂടിയാണെന്നാണ്. മുമ്പ് ക�ൊച്ചിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന
ഭരണഘടന പരിശ�ോധിക്കുന്ന പക്ഷം ആ ഭരണഘടന
യനുസരിച്ച് ആദ്യം ഒരു നിയമസഭ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട്
ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട വിവരങ്ങള്
ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു
ള്ള അധികാരങ്ങള് ആ നിയമസഭയില് നിക്ഷിപ്തമാ
വുകയും ആയിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം പരിശ�ോധിക്കു
ന്നപക്ഷം ഇവിടെ ആദ്യമുണ്ടായത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി
സഭയാണ് എന്നു കാണാം. ആ ജനപ്രതിനിധി സഭയെ
പിന്നീട് ഒരു നിയമസഭ കൂടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തു
കയും ആ നിയമസഭയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും
അധികാരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായി
ട്ടുള്ളത്. അതുക�ൊണ്ട് ഒരു നിയമസഭ ക�ൊച്ചിയില്
പ്രവര്ത്തനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കില് ആ നിയമസഭയ്ക്ക്
ചില പ്രത്യേക പരിതഃസ്ഥിതികളില് ഒരു ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സമിതിയുടെ പ്രവര്ത്തനം കൂടി നടത്തുന്ന
തിനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപ�ോലെ
തന്നെ കവനന്റിലെ വ്യവസ്ഥകള് പരിശ�ോധിക്കുന്ന
പക്ഷം ഇന്ന് പ്രവര്ത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
തായ ഈ നിയമസഭയ്ക്കു ഒരു നിയമസഭയുടെ അധികാര
ങ്ങള്ക്കു പുറമേ ഭരണഘടനാനിര്മ്മാണ വിഷയത്തിലും
ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ചില
പ്രത്യേക അധികാരാവകാശങ്ങള�ോടുകൂടിയുള്ള ഒരു

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു
സഭയാണ്. ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതി
ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിനേയും
പ്രവിശ്യകളേയും മാത്രം ബാധിക്കുന്നതായ ഒരു ഭരണ
ഘടന രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാല് അനന്തര
സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഫലമായി ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശ്യം
മാറി ഈ യൂണിയനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളേയും ബന്ധി
ക്കുന്നതായ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യ
മാണെന്നുള്ള തത്വം സ്വീകരിക്കുകയും, ആ തത്വം തന്നെ
പര�ോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും ഈ സഭയും ഇതിനുമു
മ്പൊരിക്കല് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടി.കെ.നാരായണ പിള്ള

സര്, ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാനിര്മ്മാണ
സമിതിയുടെ സ്വഭാവവും അധികാരവും അവകാശവും
ഉണ്ടെങ്കില് തീര്ച്ചയായിട്ടും ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീ

ഒരു ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതിയുടെ സ്വഭാവവും
അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും തീര്ച്ചയായിട്ടും ഈ
സഭയ്ക്കുണ്ടെങ്കില് ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട
വ്യവസ്ഥകള് ചെയ്യുന്നതിനും, വേണ്ട
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും, നമ്മെ
എല്ലാവരേയും ബന്ധിക്കുന്നതെന്ന് നാം തന്നെ സമ്മതി
ക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനും അംഗീക
രിക്കുന്നതിനും തീര്ച്ചയായും ഈ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്,
അവകാശമുണ്ട്. സര്, ആ അവകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
തന്നെയാണ് ഇന്ഡ്യന്ഭരണഘടനയെ പരിശ�ോധിക്കുന്നതി
നുള്ള ഒരവസരം ഇതിനുമുമ്പ് ഈ സഭയ്ക്കു ലബ്ധമായിട്ടുള്ളത്.

ഭരണഘടനാനിര്മ്മാണ സമിതിയുടെ അഥവാ ഒരു
ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അധികാരങ്ങള് കൂടി ഉണ്ടെ
ന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സമിതിയുടെ സ്വഭാവവും അധികാരങ്ങളും
അവകാശങ്ങളും തീര്ച്ചയായിട്ടും ഈ സഭയ്ക്കുണ്ടെങ്കില്
ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട വ്യവസ്ഥകള്
ചെയ്യുന്നതിനും, വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കു
ന്നതിനും, നമ്മെ എല്ലാവരേയും ബന്ധിക്കുന്നതെന്ന്
നാം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ പരിശ�ോ
ധിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തീര്ച്ചയായും
ഈ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. സര്,
ആ അവകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ്
ഇന്ഡ്യന്ഭരണഘടനയെ പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരവസരം ഇതിനുമുമ്പ് ഈ സഭയ്ക്കു ലബ്ധമായിട്ടുള്ളത്.
ആ അവകാശത്തെ പുരസ്കരിച്ചുക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ്
ഇതിനുമുമ്പ് ഈ ഭരണഘടനയെ പരിശ�ോധിച്ച
അവസരത്തില് ഈ സഭയില് നിന്നു ചില നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങളും ഭേദഗതികളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുക�ൊണ്ട്
ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട പരിശ�ോധനകള്
നടത്തുന്നതിനും ഭേദഗതികള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും
വേണ്ടിവന്നാല് അവസാനമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനു
മുള്ള അവകാശം ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് കവനന്റനുസരിച്ച്
സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ സഭയ്ക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള
അധികാരം വിനിയ�ോഗിച്ച് ഈ ഭരണഘടനയെ മുമ്പൊ
രവസരത്തില് പരിശ�ോധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാല് ആ
ഭരണഘടന ഇപ്പോഴും പരിശ�ോധിക്കണം, അംഗീകരി
ക്കത്തക്കതാണെങ്കില് അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ്
എന്റെ ഈ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ഈ നിയമസഭ ഇതിനെപ്പറ്റി ആല�ോചിക്കു
ന്നതുതന്നെ ഇന്ഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിനെ അവഹേളിക്കു
ന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും ഇന്ഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ
അധികാരങ്ങളെ ഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും
ഒരു വാദം ഇവിടെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. കവനന്റ്
ഇന്ഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണമാണ്.
ആ രാഷ്്ട്രീയ പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഈ
ഐക്യസംസ്ഥാനം തന്നെ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്
ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതിയെ യാ
ത�ൊരുവിധത്തിലും അവഹേളിക്കുന്നതല്ല എന്ന എന്റെ
വിനീതമായ അഭിപ്രായം സഭയെ അറിയിച്ചു ക�ൊള്ളുന്നു.
ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതി ഈ ഐക്യ

കരിക്കാനുള്ള അധികാരവും ചുമതലയും ഉണ്ടെന്നാണ്
അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു യൂണിറ്ററി
ഫാം ആഫ് ഗവണ്മെന്റും ഒരു ഫെഡറല് ഫാം ആഫ്
ഗവണ്മെന്റും തമ്മില് വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ഒരു
ഫെഡറല് ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിലവിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്കു കാണാന് കഴിയും ഫെഡറല്
ഗവണ്മെന്റ് ഒരു ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചശേഷം
അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ഫെഡറേറ്റിംഗ്
യൂണിറ്റുകള്ക്ക് അയച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നത് സാധാരണമാ
ണെന്ന്. മറ്റൊരു വാദം ഇവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ
അധികാരം ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതിക്കാണ്
ഉള്ളതെന്നാണ്. ഞാന് ഇതുവരെയും ശ്രമിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരുന്നത് ഈ സഭ ഒരു ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ
സമിതിയാണെന്നും അതിനാല് ഭരണഘടനയെ അംഗീ
കരിക്കുന്നതിന�ോ സ്വീകരിക്കുന്നതിന�ോ ഉള്ള അധികാരം
ഈ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നും സ്ഥാപിക്കാനാണ്. ഈ സഭ
ഒരു ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതിയാണെന്നു
സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം തീര്ച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടനയെ
അംഗീകരിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധി
കാരവും അവകാശവും ഒരു ഫെഡറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റായ
ഈ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. അതിനാല് അപ്ര
കാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഒരു ചുമതലയുമാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില് എവി
ടെയും ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയവും നടപടിയും
ഇതാണ്. അതിന് എത്ര അത�ോറിറ്റികള് വേണമെങ്കിലും
ഉദ്ധരിക്കാന് സാധിക്കും. അതുക�ൊണ്ട് എനിക്കു സമര്ത്ഥി
ക്കാന് സാധിക്കും, ഒരു ഫെഡറല് ഭരണഘടനയാണ്
ഭാരതത്തിന് ഈ ഭരണഘടനമൂലം ഉണ്ടായിരിക്കു
ന്നതെങ്കില് ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന
തിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതിലെ ഓര�ോ ഫെഡറല്
ഘടകത്തിനും അധികാരവും ചുമതലയും ഉണ്ടെന്ന്. ആ
അധികാരത്തേയും ചുമതലയേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി
യാണ് ഭരണഘടനയെ ഈ സഭ അംഗീകരിക്കണമെന്ന്
വിനയപൂര്വ്വം ഞാന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സര്, ഇതിനുമുമ്പ് ഈ സഭ പാസ്സാക്കിയതായ
പ്രമേയങ്ങള്, അഥവാ, ഭരണഘടനയില് ചേര്ക്കുന്ന
തിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ സഭ പുറപ്പെടു
വിച്ച ചില നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ചില വ്യവസ്ഥകളും കൂടി ഈ
ഭരണഘടനയില് ചേര്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊ
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രഭിപ്രായം ഇവിടെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. സര്,
ഗവണ്മെന്റിന് അതു സംബന്ധമായി എന്തെല്ലാം
ചെയ്യാന് സാധിക്കുമ�ോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്
ബഹു.സഭയെ വിനീതമായി അറിയിച്ചുക�ൊള്ളുന്നു.
ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികള് ഡല്ഹിയില് ചെന്നു
എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതി
നെപ്പറ്റി ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തില് ഏര്പ്പെടുവാന്
ഈ അവസരത്തില് ഞാന് ഒരുമ്പെടുന്നില്ല. ഏതാ
യാലും ആ ഭേദഗതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ
ഗവണ്മെന്റ് വേണ്ടവിധം എഴുത്തുകുത്തുകള് നട
ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഞാന് ഇവിടെ വായിച്ച
മറുപടി കത്തില് നിന്നും തന്നെ ബഹു.അംഗങ്ങള്ക്ക്
മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കും. ആ ഭേദഗതികള് നടപ്പില്
വരുത്തുന്നതിലേക്ക് സ്വീകാര്യമായ രണ്ടു മാര്ഗ്ഗങ്ങള്
ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ഒന്നാമതു
തന്നെ ഇന്ഡ്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ നാട്ടുരാജ്യ വകുപ്പില്
നിന്നുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ പകര്പ്പ് നമുക്ക് അയച്ചു
തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നിയമസഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭേദഗതി
കളെല്ലാം തന്നെ അവയുടെ ആവശ്യവും കാരണവും
വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നാട്ടുരാജ്യ
വകുപ്പിന് അയച്ചു ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സമിതിയില് നാം പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയങ്ങള്
അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നു
കരുതി അതിലേക്ക് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള�ോടുകൂടി
ഗവണ്മെന്റ് ഇവിടെ നിന്നും ആളുകളെ അയച്ചിട്ടു
ണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യം
നല്ലപ�ോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സമിതിയില് ആ ഭേദഗതികള് അവത
രിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവ ഭരണഘടനയില്
ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിന് അധികാരപ്പെട്ടവരുമായി ചര്ച്ച
ചെയ്യുകയും വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാ വിധത്തിലും അഭിലഷണീയമായിരിക്കുമെന്ന്
കരുതിയാണ് ഈ ഗവണ്മെന്റില് നിന്നും നിയ�ോ
ഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ള ആളുകള് ശ്രീ.വല്ലഭായി പട്ടേലുമായും
മറ്റാളുകളുമായും സംഭാഷണത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ആ സംഭാഷണങ്ങളില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് സാ
ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭേദഗതികള് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെ
ങ്കില് തന്നെ അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ കാര
ണങ്ങളില്ലെന്നാണ്. അതു മാത്രവുമല്ല, എന്റെ അറിവ്
ശരിയാണെങ്കില്, അന്നു കൂടിയ പാര്ട്ടി യ�ോഗത്തില്
എന്റെ സ്നേഹിതന് ശ്രീ. പട്ടം താണുപിള്ളയും ശ്രീമതി
ആനി മസ്ക്രീനും (ബി ) വകുപ്പിനെപ്പറ്റി ചില തര്ക്ക
ങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടാ
യെന്നും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടും കൂടിയാണ് ശ്രീ.വല്ലഭായി
പട്ടേല് അസംബ്ലിയില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന
ചെയ്യാന് ഇടയായിട്ടുളളതെന്നുമാണ് ഞാന് മന
സ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോള്
എല്ലാം തന്നെ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റു വകുപ്പുകളെ
സംബന്ധിച്ചും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങളും അഭി
പ്രായങ്ങളും അവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റ്
ആ ഭേദഗതികളെ നടപ്പില് വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി
ആത്മാര്ത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാന് പറയുമ്പോള് നിശ്ചയ
മായിട്ടും ബഹു.അംഗങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെങ്കിലും

അതിനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഏതായാലും ഈ വക സംഗതികളില്, രാഷ്ട്രീയമായ
സംഗതികളിലായാലും ഭരണപരമായ സംഗതികളിലാ
യാലും കത്തിടപാടുകള്ക്ക് വളരെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു
ള്ളതിനെ ആര്ക്കും നിഷേധിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ
യൂണിയന് ഗവണ്മെന്റും കത്തിടപാടുകള് ക�ൊണ്ട്
പല കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള കത്തി
ടപാടുകളുടെ ഫലമായി, ആ ഭേദഗതികള് ഭരണ
ഘടനയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമായി ചേര്ത്തിട്ടില്ലെങ്കില്
തന്നെയും യൂണിയന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉത്തരവനുസ
രിച്ച് പ്രത്യേകമായി നടപ്പില് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന
തിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഡല്ഹിയില് നടന്ന
എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സവിസ്തരമായ ഒരു
മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും
ഗവണ്മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തില് ഉത്തമ വിശ്വാസമായും
ആത്മാര്ത്ഥമായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാന്
ആവര്ത്തിച്ചുക�ൊള്ളുന്നു.
സര്, ഇവിടെ ഒന്നു രണ്ട് ബഹു. മെമ്പറന്മാര്
പറയുകയുണ്ടായി, ആ പ്രമേയങ്ങള് അഥവാ ഭേദഗതി
കള് ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ
നാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യണമെന്ന്.
അവരുടെ ധീര�ോദാത്തതയെ ഞാന് പ്രശംസിക്കുന്നു.
എന്നാല് അവരുടെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയ�ോട് അത്ര
മാത്രം യ�ോജിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നതില്
ഞാന് ഖേദിക്കുന്നു. ചില യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇന്ന്
ഭരണഘടന നടപ്പില് വരുത്തുവാന് പ�ോകുകയാണ്.
ഇന്ഡ്യ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീര്ന്നിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര
ഗവണ്മെന്റും ഈ ഗവണ്മെന്റും തമ്മില് ചില പ്രത്യേക
ഉടമ്പടികളില് ഏര്പ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഉടമ്പടിക
ളനുസരിച്ച് നാം കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റില് ചേര്ന്ന് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഭരണഘടനയെ നാം
സ്വീകരിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥമെന്താണ്?
പഴയ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂര് വാദം പ�ോലെ, ചെറിയ
ചെറിയ കെല്പില്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ്
ഉദ്ദേശമെങ്കില് അതിനെ അനുകൂലിക്കാന് ഞങ്ങള്ക്ക്
നിര്വ്വാഹമില്ലെന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ സ്നേഹിത
ന്മാരെ അറിയിക്കുവാനുള്ളു. ഞാന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതു
പ�ോലെ ഈ ഭരണഘടന നടപ്പിലാവാന് പ�ോവുകയാണ്.
കവനന്റിലെ വ്യവസ്ഥകള്ക്കനുസരിച്ച് അതു പരിശ�ോധി
ക്കാനും അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഈ സഭ
യ്ക്കുണ്ട്. ആ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
യാണ് ഈ പ്രമേയം ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഈ സഭയുടെ അന്തസ്സിനെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള
ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രമേയം ഇവിടെ അവത
രിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. രാഷ്ട്രീയമായ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുമ്പില്
കണ്ണടച്ചു നില്ക്കുന്നതു മൗഢ്യമായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ
ത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രമേയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ഒരു ശക്തിമത്തായ
ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി പ്രവര്ത്തിക്കേ
ണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാ
ണെന്നുള്ള ഉത്തമബ�ോദ്ധ്യം ക�ൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ
പ്രമേയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ
ത്തിലും അഭിമാനജനകമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നാം
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ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാവുക എന്നുള്ളത്.
ഭരണഘടനയില് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒന്നു
മില്ലെന്നോ അതെല്ലാവിധത്തിലും ആശാസ്യമാണെന്നോ
ഞാന് വാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക
രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
ന�ോക്കുമ്പോള് കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ മാതിരി
ഒരു ഭരണഘടന നമ്മുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നാണ്
വ്യക്തിപരമായി ഞാന് ആത്മാര്ത്ഥമായി വിശ്വസി
ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടന സ്വീകരി
ക്കാനാണ് ഈ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനെ
സംബന്ധിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് ക്കൊന്നും
അവകാശമില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാല് ചില
തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവയെല്ലാം
വിസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഭരണ
ഘടനയെ അംഗീകരിച്ച് ഒരു ശക്തിമത്തായ രാഷ്ട്ര
ത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമെന്ന നിലയില് മുന്നോട്ടു
പ�ോകേണ്ടത് ഈ അവസരത്തില് തീര്ച്ചയായിട്ടും അത്യാ
വശ്യമാണ്. അതിനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്നദ്ധരാ
യിരിക്കുമെന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
പറവൂര് ടി.കെ.നാരായണപിള്ള
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ന�ോര്ത്ത്
പറവൂരില് കരുവല്ലൂരില് 1899 ല് ആണ്
ടി.കെ.നാരായണപിള്ളയുടെ ജനനം.
ബി.എ., ബി.എല്. ബിരുദധാരിയായ
അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിലും തിരു
ക�ൊച്ചിയിലും 1948 മുതല് 1951 വരെ
മുഖ്യമന്തി പദം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്
രാജ്യസഭയില് സ്വകാര്യ ബില്

ഭ

രണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി
ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വക ാര്യ ബില്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി തേടി
രാജ്യസഭയിലെ ബി.ജെ.പി. എം.പി.യും
മലയാളിയുമായ കെ.ജെ.അല്ഫോന്സ്.
2021 ഡിസംബര് 3 ന് The Constitution
(Amendment) Bill 2021 (Amendment
of the Preamble) അവതരിപ്പിക്കാൻ
രാജ്യസഭാ ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് ഹരിവംശ് നാരാ
യൺ സിംഗ് അനുമതി നല്കിയത് ബഹളത്തി
നിടയാക്കി. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 117
പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി നേടിയതിനു
ശേഷമേ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് അവ
തരിപ്പിക്കാനാകൂ എന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ
വാദത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവു
ന്നതേയുള്ളു എന്ന് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് അറിയിച്ചു. ബില്ലിന്മേല്
സംസാരിക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് കെ.ജെ.
അല്ഫോന്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബില്ല് അവതരിപ്പി
ക്കാമെന്നും സംസാരിക്കണമ�ോയെന്നത് സഭ തീരുമാനി
ക്കണമെന്നും ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് നിലപാടെടുത്തു. ഇക്കാര്യ
ത്തില് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കട്ടെ

യെന്ന് പാര്ലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീ
ധരന് നിലപാടെടുത്തത�ോടെ ബില് അവതരിപ്പിക്കു
ന്നത് മാറ്റിവച്ചു.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് കേന്ദ്രമന്ത്രി
മാര്ക്കും സ്വകാര്യബില്ലായി അംഗങ്ങള്ക്കും അവത
രിപ്പിക്കാമെങ്കിലും രാജ്യസഭയില് ആദ്യമായാണ് ഇത്
സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്വകാര്യ ബില് അവതരണാനുമതി
ക്കായി എത്തുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ
'സ�ോഷ്യലിസം' എന്നത് മാറ്റി 'തുല്യത' (ഇക്വിറ്റബിള്)
എന്നാക്കണം, 'പദവിയുടെയും അവസരത്തിന്റെയും
തുല്യത' എന്നത് 'ജനിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം
നേടാനും ജ�ോലികിട്ടാനും അന്തസ്സോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെ
ടാനുമുള്ള തുല്യത' എന്നാക്കുക, 'വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും
രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന
സാഹ�ോദര്യം' എന്ന ഭാഗത്ത് 'വ്യക്തിയുടെയും സമൂ
ഹത്തിന്റെയും അന്തസ്സുറപ്പാക്കുന്ന സാഹ�ോദര്യം,
മ�ൊത്ത ആഭ്യന്തര സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കല്' തുടങ്ങിയ
കാര്യങ്ങള് കൂടി ചേര്ക്കണം എന്നിവയാണ് ബില്ലിലെ
ഭേദഗതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്. 1976 ലാണ് ഇന്ത്യന് ഭരണ
ഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന് ആദ്യമായും അവസാനമായും
ഭേദഗതി വരുത്തിയത്.
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സഭാനായകരുടെ ജീവിത രേഖകളിലൂടെ

ഇ.എംഎസ്
സമാനതക . :
ളില്ലാത്ത
രാഷ്ട്രീയ ആച
ാര്യന്

1957

ല് ഏഷ്യയില് ആദ്യമായും ല�ോകത്ത്
രണ്ടാമതായും ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധി
കാരത്തില് വന്ന കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്ക്കാ
രിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിച്ച ഇ.എം.ശങ്കരന് നമ്പൂതിരി
പ്പാട് എന്ന ഇ.എം.എസിന്റെ ത്യാഗനിര്ഭരവും സമര
തീഷ്ണവും ആദര്ശധീരവുമായ ജീവിതം ബഹുമുഖമായ
രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലന
മാണ്. കമ്മ്യൂണിസം ജീവിതവ്രതമാക്കിയ മാര്ക്സിസ്റ്റ്
ആചാര്യന്, രാഷ്ട്രീയ ദാര്ശനികതയുടെ ആള്രൂപം,
സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പര്യായം, വിപ്ല
വകാരിയായ ചിന്തകന്, രേഖപ്പെടുത്താന് വിജ്ഞാന
ശാഖകള് മതിയാകാത്ത എഴുത്തുകാരന്, പ്രതിഭാധ
നനായ സംവാദകന്, ക്രാന്തദര്ശിയായ ഭരണതന്ത്ര
ജ്ഞന് തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേര്ന്ന
ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇ.എം.എസിന്റേത്. ജാതീയ
മായ ഉച്ചനീചത്വവും ജന്മിത്വവും ക�ൊടികുത്തി വാണിരുന്ന
കാലഘട്ടത്തില് ജാതി -ജന്മി-നാടുവാഴി മേധാവിത്വ
ത്തിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തില് വാണിരുന്ന തറവാട്ടില്
ജനിച്ചുവളര്ന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി യുവാവ് ഭൂപ്രഭുത്വത്തിന്റെ
സുഖസൗകര്യങ്ങള് വെടിഞ്ഞ് സ്വസമുദായത്തിലെ
അനാചാരങ്ങള്ക്കെതിരെ പടപ�ൊരുതിയ സാമൂഹിക
പരിഷ്കര്ത്താവായതും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
കള്ക്കെതിരായ സമരത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് സ്വന്തം
യൗവ്വനം ദാനം ചെയ്തതും ആയുസ്സിന്റെ സിംഹഭാഗവും
ബഹുജന ത�ൊഴിലാളി വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി
പടനയിച്ചതും ജന്മി-കുടിയാന് സമ്പ്രദായത്തിനറുതിവരു
ത്താന് രാജ്യത്താദ്യമായി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നട
പ്പിലാക്കുന്നതിന് ആര്ജ്ജവമുള്ള ഭരണതന്ത്രജ്ഞനാ
യതും സ്വന്തം കുടുംബസ്വത്ത് വിറ്റ് പാര്ട്ടിക്ക് സംഭാവന
നല്കി രാഷ്ട്രീയ പൗര�ോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതുമെല്ലാം
വിജ്ഞാനകുതുകികളായ ഏത�ൊരാളിലും ജിജ്ഞാസ
ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
വള്ളുവനാട് താലൂക്കില് മേഴത്തോളഗ്നി
ഹ�ോത്രിയുടെ വംശത്തില്പ്പെട്ട ഏലംകുളം മനയില്
പരമേശ്വരന് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും വിഷ്ണുദത്ത അന്തര്ജ
നത്തിന്റെയും പുത്രനായി 1909 ജൂണ് 13 നാണ് 'കുഞ്ചു'
എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ഇ.എം.എസ്. ജനിച്ചത്. സംസ്കൃത
പഠനത്തിലും വേദാധ്യയനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ നമ്പൂ
തിരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അറിവിന്റെ ല�ോകത്തേക്ക്
പ്രവേശിച്ച ഇ.എം.എസിന്റെ മനസ്സില് പുര�ോഗമനാശ
യങ്ങള�ോടുള്ള അടങ്ങാത്തഅഭിനിവേശവും ദേശീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച അലയ�ൊലികളും നമ്പൂതിരി
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതില്ക്കെട്ടുകളില് നിന്ന് സ്കൂ
 ള്
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വര്ണ്ണരാജിയില് വിഹരിക്കാന്
അതിയായ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിച്ചു. 1925 ജൂണ് 18 ന് പെരി
ന്തല്മണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം ബ�ോര്ഡ് ഹൈസ്കൂളില്
തേഡ്ഫ�ോം വിദ്യാര്ത്ഥിയായി ഇ.എം.എസ്. (പതിനാറാം
വയസ്സില്) ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. 1929 ല്
പാലക്കാട് വിക്ട�ോറിയ ക�ോളേജ് ഹൈസ്കൂളില് നിന്ന്
ഉയര്ന്ന മാര്ക്കോടെ എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷ
പാസ്സായി. അതേവര്ഷം തന്നെ തൃശ്ശൂര് സെന്റ് ത�ോമസ്
ക�ോളേജില് ഇന്റര്മീഡിയറ്റിന് ചേര്ന്നു. 1931 ല്
ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് പാസ്സായി അവിടെ
ത്തന്നെ ബി.എ.യ്ക്കു ചേര്ന്നെങ്കിലും ഒന്നാം വര്ഷ വിദ്യാ
ര്ത്ഥിയായിരിക്കെ 1932 ല് സിവില് നിയമലംഘന
പ്രസ്ഥാനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം
ഉപേക്ഷിച്ചു.
കുഞ്ചു എന്ന നമ്പൂതിരി ബാലനില് നിന്നും
പുര�ോഗമനവാദിയായ ഒരു സാമുദായിക ചിന്തകനി
ലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഇ.എം.എസ്. നാന്ദി കുറിച്ചത്
യ�ോഗക്ഷേമസഭയിലൂടെയാണ്. പതിനാലാം വയസ്സില്

യ�ോഗക്ഷേമസഭയുടെ വള്ളുവനാട് ഉപസഭയുടെ സെ
ക്രട്ടറിയായ അദ്ദേഹം സ്വസമുദായത്തിലെ സങ്കീര്ണ്ണ
മായ പ്രശ് 
ന ങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാന് അതിയായ
താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥിയായി
രിക്കെ യ�ോഗക്ഷേമസഭയുടെയും നമ്പൂതിരി യുവജന
സംഘത്തിന്റെയും വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളില് പങ്കെ
ടുത്ത ഇ.എം.എസിന്റെ മനസ്സില് പഴയ വിശ്വാസപ്ര
മാണങ്ങളെയും കാലഹരണപ്പെട്ട ആചാരാനുഷ്ഠാ
നങ്ങളെയും മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന സ്വസമുദായത്തിലെ
യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗത്തിനെതിരെ പുര�ോഗമനാ
ശയങ്ങളുടെ ചിന്താധാര പ്രതിഫലിക്കാന് തുടങ്ങി.
ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവച്ച സാമുദായിക
വിപ്ലവത്തിന്റെ നീര്ച്ചാലുകള് കുടുമ മുറിക്കലും കടന്ന്
ബ്രഹ്മ
 ണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പൂണൂലിന്റെ ദഹന
ത്തില് വരെ എത്തിച്ചേര്ന്നു.
ക�ോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയില് വിതച്ച്, ക�ോണ്ഗ്രസ്സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് മുളച്ച്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില്
തളിരിട്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാര്ക്സി
സ്റ്റില് പടര്ന്നു പന്തലിച്ച ഇ.എം.എസിന്റെ ജീവിതം,
അനിതരസാധാരണമായ 'പ�ൊളിറ്റിക്കല് ട്രാന്സി
ഷന്റെ' ചരിത്രം ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഫിഫ്ത് ഫ�ോറം
വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇ.എം.എസ് രാഷ്ട്രീയ
ത്തിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് പതിനെട്ടു
വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഇ.എം.എസ്, 1927 ല്
മദിരാശിയില് നടന്ന ആള് ഇന്ത്യാ ക�ോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി
(എ.ഐ.സി.സി) സമ്മേളനത്തില് പ്രതിനിധിയായി
പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട്, വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കെ തന്നെ
പയ്യന്നൂരിലും വടകരയിലും വച്ചു നടന്ന ക�ോണ്ഗ്രസിന്റെ
രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. 1932 ജനുവരി
യില് ക�ോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വച്ച് നടന്ന സിവില്
നിയമലംഘനവും അതിനെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ അറസ്റ്റ്
വരിക്കലും മൂന്നുവര്ഷത്തെ കഠിനതടവുമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ
അവബ�ോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിയില് നിന്നും ദിശാ
ബ�ോധമുള്ള ഒരു മുഴുവന്സമയ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്ത
കനിലേക്കുള്ള ഇ.എം.എസിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം
സാധ്യമാക്കി. 1934 ല് കേരള പ്രൊവിന്ഷ്യല്
ക�ോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (കെ.പി.സി.സി.) രണ്ടു സെക്ര
ട്ടറിമാരില് ഒരാളായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇ.എം.
എസ്. കൃഷിക്കാരെയും ത�ൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിച്ച്
ക�ോണ്ഗ്രസിന് ഒരു ജനകീയ അടിത്തറപാകുന്ന
തില് നിര്ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നീട് ക�ോണ്ഗ്ര
സിനകത്ത് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന
ഇ.എം.എസ് 1934 ല് ക�ോണ്ഗ്രസ്-സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാ
രില് ഒരാളായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടു. 1936 ജനുവരിയില്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് രഹസ്യമായി അംഗത്വമെ
ടുത്ത അദ്ദേഹം 1937 ല് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടി' കേരള ഘടകത്തിന്റെ മുന്നണിപ�ോരാളികളായ
നാലുപേരില് ഒരാളാണ്. പിന്നീട്, 1939 ല് ക�ോണ്ഗ്രസ്
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി കേരള ഘടകത്തെ ഇന്ത്യന് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതില് അദ്ദേഹം
മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി തവണ ഒളിവ് ജീവിത
ത്തിന്റെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പേറിയി
ട്ടുണ്ട്. പ്രവര്ത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി ജയില്
ജീവിതം അനുഭവിച്ചതിന്റെ പേരില് കുടുംബവും സമുദാ
യവും ഭ്രഷ്ട് കല്പിച്ച് സ്വന്തം അമ്മയുടെ ചേതനയറ്റ
ശരീരത്തില് ഒന്നു സ്പര്ശിക്കാന് അനുവാദമില്ലാതെ
നിന്നപ്പോള്പ്പോലും കൈവിടാത്ത ആദര്ശലക്ഷ്യത്താല്
ഒരു നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച അത്യ
പൂര്വ്വജന്മമാണ് ഇ.എം.എസ്.
1941 ല് സി.പി.ഐ. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായി

ഐക്യകേരള
പിറവിക്കുശേഷം കേരള
നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന
പ്രഥമ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്
ദ്വയാംഗ മണ്ഡലമായ
നീലേശ്വരത്തുനിന്ന്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ഇ.എം.എസ്. തുടര്ന്നുള്ള
രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് കാലം
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ജനാധിപത്യ
ശ്രീക�ോവിലിലെ
നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇ.എം.എസ് 1950 മുതല് പ�ോളിറ്റ്
ബ്യൂറ�ോ മെമ്പറായും 1953 മുതല് 1956 വരെ ആക്ടിങ്
ജനറല് സെക്രട്ടറിയായും 1962 മുതല് 1963 വരെ
ജനറല് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചു. 1964 ല്
സി.പി.ഐ.(എം) രൂപം ക�ൊണ്ട കാലം മുതല് മരണം
വരെ അതിന്റെ പ�ോളിറ്റ് ബ്യൂറ�ോ അംഗമായിരുന്നു.
1977 മുതല് 1992 വരെ പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി
യായും പ്രവര്ത്തിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തോടും സമൂഹ
ത്തോടും അതിലെ നാനാ ജാതിമതസ്ഥരായ ജന
വിഭാഗങ്ങള�ോടുമുള്ള അചഞ്ചലമായ അര്പ്പണ മന�ോഭാവ
ത്തില് അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്യാഗത്തിന്റെയും
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്
ഇ.എം.എസില് സംഭവിച്ച പ�ൊളിറ്റിക്കല് ട്രാന്സിഷന്
അടിസ്ഥാനം.
1939 ല് പ�ൊന്നാനി നിയ�ോജകമണ്ഡല
ത്തില് നിന്ന് മദിരാശി നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരി
ല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത�ോടെയാണ് ഇ.എം.
എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യ
പ്രവര്ത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത്
മദിരാശി സംസ്ഥാന കുടിയായ്മ കമ്മിറ്റിയില് അംഗ
മാകുകയും ജന്മിപക്ഷപാതപരമായ ഭൂരിപക്ഷ തീരു
മാനത്തിനെതിരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ന്യൂനപക്ഷ വിയ�ോ
ജനകുറിപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യന് നിയമസഭാ ചരിത്രത്തില്
ആദ്യമായി ഭൂരിപരിഷ്ക
 രണമെന്ന ആശയം ഇ.എം.
എസ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഐക്യകേരള
പിറവിക്കുശേഷം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന
പ്രഥമ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ദ്വയാംഗ മണ്ഡലമായ നീലേ
ശ്വരത്തുനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇ.എം.എസ്.
തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് കാലം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ജനാധിപത്യ ശ്രീക�ോവിലിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ മുതല് തുടര്ച്ചയായി അഞ്ചു
തവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന ഇ.എം.എസ് 1957
മുതല് 1959 വരെയും 1967 മുതല് 1969 വരെയുമുള്ള
കാലഘട്ടത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയായും 1960-1964, 19691970, 1970-1977, 1977-1978 കാലഘട്ടങ്ങളില് പ്രതി
പക്ഷനേതാവായും പ്രവര്ത്തിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി
രുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലെ
പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
കേരളത്തില് അന്നുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ തിരിക�ൊളു
ത്തിയ നിരവധി നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം
നല്കിയ നിശ്ചയദാര്ഡ്യമുള്ള ഒരു ഭരണകര്ത്താവ്
കൂടിയാണ് ഇ.എം.എസ്. ആദ്യ മന്ത്രിസഭ അധികാര
ത്തില് വന്ന് ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ക�ൊണ്ടുവന്ന
കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കല് നിര�ോധന ഓര്ഡിനന്സിലൂടെ
കര്ഷകരെ അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു
കാരണവശാലും ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടു
വിച്ചു. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി ജന്മിത്തം
നിയമപരമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടു. കൃഷിഭൂമി കൃഷി

ഇ.എം.എസ്. :
സമാനതകളില്ലാത്ത
രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്
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ക്കാരന് സ്വന്തമായി. പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഭൂമി മിച്ചഭൂമി
യായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിച്ചഭൂമി ഭൂരഹിതര്ക്ക് നല്കണമെന്ന്
നിശ്ചയിച്ചു. 1957 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിലൂടെ അദ്ധ്യാപക
സമൂഹത്തെ മാനേജുമെന്റുകളുടെ ചൂഷണത്തില് നിന്നും
മ�ോചിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് കേരളത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ പരി
വര്ത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. സാര്വ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് സൗകര്യമ�ൊരുക്കുകയും, എയ്ഡഡ് സ്കൂള്
അധ്യാപകര്ക്ക് സര്ക്കാര് നേരിട്ട് ശമ്പളം നല്കുന്ന
രീതി ക�ൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. സാമുദായിക ശക്തി
കള് കൈയടക്കിയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ
ജനകീയമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ വ്യവ
സായ മേഖലയില് ത�ൊഴില് ദാതാവും ത�ൊഴിലാളിയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതി
നായി ക�ൊണ്ടുവന്ന വ്യാവസായ ബന്ധ ബില്ലും ജനാധി
പത്യത്തില് ജനങ്ങളുടെ അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക്
എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക�ൊണ്ടുവന്ന 1958 ലെ
കേരള പഞ്ചായത്ത് ബില്ലും, 1959 ലെ കേരള ജില്ലാ
കൗണ്സില് ബില്ലുമെല്ലാം ഇ.എം.എസിലെ ഭരണത
ന്ത്രജ്ഞന്റെ മികവിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്ന നിയമനിര്മ്മാണ
ങ്ങളാണ്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിക
സന പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നട
പ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം കൈമാറിക്കൊണ്ട്
1996 ല് കേരളത്തില് നടപ്പിലാക്കിയ ജനകീയാസൂ
ത്രണ പദ്ധതിയിലൂടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം
യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കി. ഇ.എം.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്
അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മന്ത്രി
മാരുമടങ്ങുന്ന നാന്നൂറില്പരം അംഗങ്ങളുള്ള ഉന്നതാ
ധികാര സമിതിയുടെ നിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിലായിരുന്നു വിപ്ലവകരമായ കേരള മ�ോഡല്
വികസനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്.
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ഭൂതകാലത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകള് വര്ത്ത
മാനകാലത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി എങ്ങനെ
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഭാവി പ്രതീക്ഷകളെ
എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ്
ഇ.എം.എസിന്റെ രചനകളേറെയും. അക്ഷരങ്ങള്
ക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹം ല�ോകത്തോട് സംവദിക്കാന്
തുടങ്ങിയത് ഫ�ോര്ത്ത് ഫ�ോറം വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരി
ക്കുമ്പോള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ചെറുകഥയിലൂടെ
യാണ്. ഫിഫ്ത് ഫ�ോറം വിദ്യാര്ത്ഥിയ ായിരിക്കെ
1927 ജൂണില് യ�ോഗക്ഷേമത്തില് അച്ചടിച്ചുവന്ന
'സാമുദായിക വിപ്ലവവും നമ്പൂതിരി സാമുദായവും'
ആണ് ആദ്യ ലേഖനം. നമ്പൂതിരി സമുദായം ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വിപ്ലവമാണെന്ന ഉള്ളടക്കത്തോ
ടുകൂടിയ ആ ലേഖനം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ
അന്ധമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള�ോടുള്ള ഒരു
വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കേവലമായ പ്രതികരണമായിരു
ന്നില്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക പരിവര്ത്തനം ആഗ്രഹി
ക്കുന്ന പക്വതയുള്ള ഒരു സാമുദായിക ചിന്തകന്റെ
ചിന്താധാരയുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. സ്വന് തം
പേരിലും സുരേന്ദ്രന്, എസ്.പരമേശ്വരന്, പി.എസ്. എന്നീ
തൂലികാനാമങ്ങളിലും എഴുതിയ ഇ.എം.എസിന്റെ
ആദ്യ പുസ്തകം 1931 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ജവഹര്ലാല്
നെഹ്
റു' ആണ്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി
പുസ്തക രചനയുടെ പേമാരി പെയ്യിച്ച ഇ.എം.എസിന്റെ
ആത്മകഥ 1973 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'How I became
a Communist' ആണ്. കാലാകാലങ്ങളില് പാര്ട്ടി
സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള് വ്യക്തമാക്കാനും എതിരാളി
കളുടെ വാദമുഖങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയാനുമായി
ഇ.എം.എസ്. എഴുതിക്കൂട്ടിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും മുഖ
പ്രസംഗങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുക
ശ്രമകരമാണ്. യ�ോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രമായ
ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയില് ലേഖനങ്ങളെഴുതി തുടങ്ങിയ
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ഇ.എം.എസ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിനും സംഘടന
കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ആശയപ്രചരണം അത്യാവശ്യ
മാണെന്ന തിരിച്ചറിവില് സ്വന്തം തറവാട്ട് സ്വത്തില്
ലഭിച്ച വിഹിതം വിറ്റുകിട്ടിയ പണം മുടക്കി ക�ോഴിക്കോട്
ദേശാഭിമാനി സ്ഥാപിക്കാന് നേതൃത്വം നല്കി. പ്രതി
ദിനം ല�ോകത്തു നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങള�ോട്
എഴുത്തിലൂടെ ബൗദ്ധികമായി പ്രതികരിച്ച ഇ.എം.എസ്.
എന്ന പ�ൊതു പ്രവര്ത്തകന് 1998 മാര്ച്ച് 19 ന് ഈ
ല�ോകത്തോട് വിട പറയുന്ന ദിവസവും സാമൂഹിക
മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളെ ആയുധമാക്കി എന്ന
തില് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.
രാഷ്ട്രീയ സംവാദവേദികളില് നിറസാന്നി
ധ്യമാകുക മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യ-സാമൂ
ഹിക-സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളില് മാറ്റത്തിന്റെ
ക�ൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്ന ഒരായിരം സംവാദവേദികള്
തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും
സൃഷ്ടിക്കുകകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ.എം.എസ്. രാഷ്ട്രീയപര
മായും ആശയപരമായും അത്ഭുതത്തോടെ ല�ോകം
ന�ോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന അപൂര്വ്വ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാ
യിരുന്നു ഇ.എം.എസ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, മലയാള
മണ്ണില് വളര്ന്ന് ഒരു വിശ്വപൗരനായി മാറിയ ഇ.എം.
എസിനെ കേവലം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം
സ്വത്തായി കാണുക പ്രയാസമാണ്. ല�ോക കമ്മ്യൂണി
സത്തിന് കേരളം നല്കിയ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ്
ഇ.എം.എസ്. സ്വന്തം ജീവചരിത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ
ചരിത്രമാക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് കാലയവനിക
ക്കുള്ളില് മറഞ്ഞ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇ.എം.
എസിനെ ഇന്നും സമകാലീനനാക്കുന്നത്.
തയ്യാറാക്കിയത് :
വിനേഷ്. എൻ.വി,
പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ്

ജ�ോസ് കെ. മാണി വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക്

കേ

രളത്തില് ജ�ോസ് കെ. മാണി രാജ്യ
സഭാംഗത്വം രാജിവച്ചതിനെ
തുടര്ന്നുണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് 2021 നവംബര് 29 ന് നടന്നു. ഇത് സംബ
ന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
കമ്മീഷന് 2021 ഒക്ട�ോബര് 30 നാണ് പുറ
പ്പെടുവിച്ചത്. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറും
അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി എം. ആര്. മഹേശ്വരി
അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുമായിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായി സഞ്ജയ് എം.
കൗളും ക�ോവിഡ്-19 ന�ോഡല് ഓഫീസറായി
ഡി. ബാലമുരളി ഐ.എ.എസും പങ്കെടുത്തു.
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കേണ്ട നിര്ദ്ദിഷ്ട
സമയത്തിനുളളില് ഡ�ോ. കെ.പത്മരാജന്,
ജ�ോസ് കെ. മാണി, ശൂരനാട് രാജശേഖരന്
എന്നിവര് പത്രിക സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.നിര്ദ്ദേശക
രില്ലാത്തതിനാല് ഡ�ോ. കെ.പത്മരാജന്റെ
പത്രിക സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധനയ്ക്ക് ശേഷം തള്ളിയി
രുന്നു. 2021 നവംബര് 29 ന് രാവിലെ 9
മുതല് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില് നടന്ന

തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ക�ോവിഡ് ബാധി
തരായ അംഗങ്ങള്ക്ക് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതി
ന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ക�ോവിഡ്
ബാധിതനായ നിയമസഭാംഗം മാണി സി.
കാപ്പന് പി.പി.ഇ. കിറ്റ് ധരിച്ച് പ്രത്യകം സജ്ജീ
കരിച്ച കമ്പാര്ട്ട്മെന്റില് വ�ോട്ട് ചെയ്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് , സ്പീക്കര്
തുടങ്ങിയവര് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില് വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തി. 140 അംഗങ്ങളില് 137 പേരും
വ�ോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയിരുന്നു. ഓര�ോ സ്ഥാ
നാര്ത്ഥിക്കും 69 വ�ോട്ടാണ് വിജയിക്കാന് വേ
ണ്ടിയിരുന്നത്. എല്.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി
യായി മത്സരിച്ച ജ�ോസ് കെ. മാണിക്ക് 96
വ�ോട്ടുകളും യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ശൂരനാട്
രാജശേഖരന് 40 വ�ോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ഒരു
വ�ോട്ട് അസാധുവായി. വരണാധികാരിയായ
നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ജ�ോസ് കെ. മാണിയെ
വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജ�ോസ് കെ. മാണി
2021 ഡിസംബര് 1 ന് രാജ്യസഭാംഗമായി സത്യ
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ജ�ോസ് കെ. മാണി

ക�ോ

ട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായില് കേരള
രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ അതികാ
യനും മുന്മന്ത്രിയുമായ കെ.എം. മാണി, കുട്ടിയമ്മ
എന്നിവരുടെ മകനായി 1965 മേയ് 29 ന് ജ�ോസ്
കെ. മാണി ജനിച്ചു. പാലാ സെന്റ് ത�ോമസ്
പ്രൈമറി സ്കൂളില് തുടങ്ങി ചെന്നൈ ലയ�ോള
ക�ോളേജ്, ക�ോയമ്പത്തൂര് പി.എസ്.ജി ആര്ട്സ്
ആന്റ് സയന്സ് ക�ോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്
നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കി. 2009 മേയ് 31
മുതല് 2018 ജൂണ് 14 വരെ ക�ോട്ടയം മണ്ഡലത്തെ
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ല�ോക്സഭാംഗമായിരുന്നു. 2018
ജൂണ് മുതല് യു.ഡി.എഫ്. നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നെങ്കിലും 2021 ജനുവരി
11 ന് അംഗത്വം രാജിവച്ചു. ഈ ഒഴിവിലേക്ക് 2021
നവംബര് 29 ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്
അദ്ദേഹം എല്.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി
മത്സരിച്ച് വീണ്ടും രാജ്യസഭാംഗമായി.

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

20

\w. 06/Unkw_À 2021 Xn-cp-h-\-´-]p-cw

ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയിലെ
മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം
എ
ഴുതപ്പെട്ടതില്വച്ച് ല�ോകത്ത് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവില് വന്നിട്ട് ഏഴ്
പതിറ്റാണ്ടുകള് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 1956 ജനുവരി 26 ന്
നിലവില് വന്ന ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയിലൂടെ ല�ോകത്തെ
ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതി നേടിയെ
ടുക്കുവാനും ഇക്കാലയളവില് നമുക്ക് സാധിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുക
ള�ോളം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാല് ഭരിക്കപ്പെട്ട
വ്യത്യസ്ത മത-ഭാഷാ-സാംസ്ക
 ാരിക പാരമ്പര്യത്തില്
അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന
നിര്മ്മിക്കുക എന്ന വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നു
നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായി
രുന്നത്. എന്നാല്, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൈതൃകം
ഉള്ക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി
അശ്രാന്തം പ്രയത്നിച്ച നേതാക്കളാല് സമ്പന്നമായ
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭ ഈ ദൗത്യം
വളരെ വിജയകരമായി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ക്യാബിനറ്റ്
മിഷന് പ്ലാനിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം 1946 ല്
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയാണ്
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നല്കിയത്. ബ്രിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യന് പ്രവിശ്യകളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 296
അംഗങ്ങളും (ഗവര്ണേഴ്സ
 ് പ്രവിശ്യകളില്
നിന്ന് 292 അംഗങ്ങളും ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ്

പ്രവിശ്യകളില് നിന്ന് 4 അംഗങ്ങളും)
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള 93 അംഗങ്ങളും
ഉള്പ്പെടെ 389 അംഗങ്ങളാണ് തുടക്കത്തില്
ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയില് ഉണ്ടാ
യിരുന്നത്. എന്നാല്, 1947 ലെ ജൂണ് 3
പ്ലാന് (മൗണ്ട്ബാറ്റണ് പ്ലാന്) പ്രകാരമുള്ള
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ ഫലമായി പാക്
പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ടവര് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ
സഭയിലെ അംഗങ്ങളല്ലാതായത�ോടെ
അംഗസംഖ്യ 299 ആയി കുറഞ്ഞു.
1946 ല് ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണസഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോള്
അതില് തിരുവിതാംകൂറില് നിന്ന് 9
അംഗങ്ങളും മദ്രാസ് പ്രോവിന്സില്
നിന്ന് 6 അംഗങ്ങളും ക�ൊച്ചിയില് നിന്ന്
ഒരംഗവും യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിന്സസില്
നിന്ന് ഒരംഗവുമാണ് മലയാളികളായി
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ പതിനേഴ് പേരില്
മൂന്നുപേര് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. 1949 നവംബര്
26 ന് ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം
നല്കുന്നതിനു മുന്പ് തന്നെ പി.ടി.

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയില് ഒപ്പു
വച്ച ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ
സഭയിലെ മലയാളികള്

1. പട്ടം എ. താണു പിള്ള (തിരുവിതാംകൂർ)

[1885-1970] ശ്രീമൂലം പ�ോപ്പുലര് അസംബ്ലി, ശ്രീമൂലം
അസംബ്ലി, തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്,
തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, തിരു-ക�ൊച്ചി
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, കേരള നിയമസഭ, എന്നിവയില്
അംഗം, തിരുവിതാംകൂര് പ്രധാനമന്ത്രി, തിരു-ക�ൊച്ചി
യുടേയും ഐക്യകേരളത്തിന്റേയും മുഖ്യമന്ത്രി, പഞ്ചാബ് ,
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്ണ്ണര്.

2. ആര്. ശങ്കര് (തിരുവിതാംകൂർ)

[1909-1972] തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
അംഗം, തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
അംഗം, കേരളത്തിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി.

3. പി.എസ്. നടരാജപിള്ള (തിരുവിതാംകൂർ)

ചാക്കോ, എ.അച്ചുതന്, ആര്.വി.ത�ോമസ്,
ഇ.ജ�ോണ് ഫിലിപ്പോസ്, കെ.മാധവമേന�ോന്
എന്നിവര് ക�ോൻസ്റ്റിറ്റുവന്റ്അസംബ്ലിയില്
നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയില്
തിരുവിതാംകൂറില് നിന്നുള്ള പട്ടം എ.താണുപിള്ള,
ആര്.ശങ്കര്, പി.എസ്.നടരാജപിള്ള, ആനി
മസ്ക്രീന്, കെ.എ.മുഹമ്മദ് എന്നിവരും
മദ്രാസ് പ്രോവിന്സില് നിന്നുള്ള ദാക്ഷായണി
വേലായുധന്, എ. കരുണാകര മേന�ോന്,
ബി.പ�ോക്കര് സാഹിബ് ബഹാദൂര്, അമ്മു
സ്വാമിനാഥന്, പി.കുഞ്ഞിരാമന് എന്നിവരും
ക�ൊച്ചിയില് നിന്ന് പനമ്പിള്ളി ഗ�ോവിന്ദ
മേന�ോനും യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിന്സസില്
നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളില് ഒരാളായി ഡ�ോ.ജ�ോണ്
മത്തായിയും ആദ്യാവസാനം പങ്കാളികളായി.

11. പനമ്പിളളി ഗ�ോവിന്ദമേന�ോന് (ക�ൊച്ചി)

[1908-1970] ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് അംഗം,
തിരു-ക�ൊച്ചി രൂപീകരണത്തിന് മുന്പ് ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാന
ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ക�ൊച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി, തിരു-ക�ൊച്ചി മന്ത്രി,
തിരു-ക�ൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രി, ല�ോക്സഭാംഗം, കേന്ദ്ര മന്ത്രി.

12. ഡ�ോ. ജ�ോണ് മത്തായി
(യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസെസ്)

[1886-1959] ഇടക്കാല പാര്ലമെന്റ് അംഗം, സ്വതന്ത്ര
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയില്വേ മന്ത്രി പിന്നീട് ധനകാര്യ മന്ത്രി.

13. പി.ടി. ചാക്കോ (തിരുവിതാംകൂർ)

[1915-1964] തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
അംഗം, തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അംഗം,
രാജ്യസഭാംഗം, കേരള നിയമസഭാംഗം, സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര
മന്ത്രി, കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷനേതാവ്.

[1891-1966] ശ്രീമൂലം പ�ോപ്പുലര് അസംബ്ലി അംഗം,
തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് അംഗം,
ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗം, തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
അസംബ്ലി അംഗം, തിരു-ക�ൊച്ചി ധനകാര്യ മന്ത്രി.

4. ആനി മസ്ക്രീന് (തിരുവിതാംകൂർ)

[1920-1963] തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
അംഗം, തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയില്
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി, ല�ോക്സഭാംഗം.

5. കെ.എ. മുഹമ്മദ് (തിരുവിതാംകൂർ)

ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി, തിരുവിതാംകൂർ, തിരു-ക�ൊച്ചി
എന്നീ സഭകളിൽ അംഗം.

6.ദാക്ഷായണി വേലായുധന് (മദ്രാസ്)

[1912-1978] ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്
അംഗം, ഇടക്കാല പാര്ലമെന്റ് അംഗം

7. അമ്മു സ്വാമിനാഥന് (മദ്രാസ്)

[1894-1978] ഇടക്കാല പാര്ലമെന്റംഗം,
ല�ോക് സഭാംഗം,
രാജ്യസഭാംഗം.

8. എ. കരുണാകര മേന�ോന് (മദ്രാസ്)
മദ്രാസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അംഗം,
ഇടക്കാല പാര്ലമെന്റ് അംഗം

9. ബി. പ�ോക്കര് സാഹിബ് (മദ്രാസ്)
[1890-1965] മദ്രാസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
അസംബ്ലി അംഗം

10. പി. കുഞ്ഞിരാമന് (മദ്രാസ്)		

[1895-1976] ഇടക്കാല പാര്ലമെന്റ് അംഗം, രണ്ടാം കേരള
നിയമസഭയിലേക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും
ക�ോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് അംഗത്വം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.

ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സഭയില്
നിന്ന് രാജിവച്ച മലയാളികള്
1 . എ. അച്ചുതന് (തിരുവിതാംകൂർ)

[1901-1973] ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗം,
തിരുവിതാംകൂര് പ്രതിനിധി സഭയില് അംഗം,
തിരു-ക�ൊച്ചി മന്ത്രിസഭയില് ഗതാഗതം,
പ�ൊതുമരാമത്ത്, വൈദ്യുതി എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ
ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി.

2. ആര്.വി. ത�ോമസ് (തിരുവിതാംകൂർ)

[1899-1955] ശ്രീ ചിത്രാ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില് അംഗം,
തിരുവിതാംകൂര് പ്രതിനിധി സഭയില് അംഗം,
തിരുവിതാംകൂര് പ്രതിനിധി സഭയില് സ്പീക്കര്

3. ഇ. ജ�ോണ് ഫിലിപ്പോസ്
(തിരുവിതാംകൂർ)

[1903-1955] ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗം,
തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അംഗം,
തിരു-ക�ൊച്ചി മന്ത്രിസഭയില് ഗതാഗതം,
പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുളള മന്ത്രി.

4. കെ. മാധവമേന�ോന് (മദ്രാസ്)

[1896 - 1971] മദ്രാസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്
അംഗം, മദ്രാസ് പ്രൊവിന്സില് വിദ്യാഭ്യാസ-നിയമ
വകുപ്പ് മന്ത്രി, രാജ്യസഭാംഗം.
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നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ ഗണത്തില്
മുന്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്
കേരള നിയമസഭ എന്നു പറയാറുണ്ട്.
ദീര്ഘകാലത്തെ പാര്ലമെന്ററി അനുഭവം
മുന്നിര്ത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ
അഭിപ്രായം വിശദമാക്കാമ�ോ ?
കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ
നിയമങ്ങള് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് മാതൃകയാ
യവയാണ്. കാര്ഷിക മേഖലയിലെ നിയമങ്ങള്,
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്,
ഇവയെല്ലാം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാണ്.
പഴയ തലമുറയില് പട്ടം താണുപിള്ള, പി.ടി.
ചാക്കോ, ഇ.എം.എസ്., ടി.വി. ത�ോമസ്, കെ.ആര്
ഗൗരിയമ്മ, എന്.ഐ. ദേവസ്സിക്കുട്ടി, സി.ബി.
സി. വാര്യര്, പി.കെ. വാസുദേവന് നായര്
തുടങ്ങിയവര് കേരള നിയമസഭയെ സമ്പന്നമാ
ക്കിയവരാണ്. ഇവരുടെ ഇടപെടലുകളും പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളും നിയമസഭയില് വന്ന പുതുമുഖങ്ങള്
വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതുമുഖങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം
ഒരു പുതിയ അവസരമാണ്. കാര്യങ്ങള്
ആഴത്തില് പഠിക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയും.
പാര്ലമെന്ററി മര്യാദകള് പാലിക്കാന് എല്ലാ
അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം.
യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുളള ദീര്ഘകാല
പ്രവര്ത്തനം സുരേഷ് കുറുപ്പെന്ന നിയമസഭാം
ഗത്തെയും പാര്ലമെന്റംഗത്തേയും രൂപപ്പെടുത്തു
ന്നതില് എത്രത്തോളം സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ?
എസ്. എഫ്. ഐ. കേരള സംസ്ഥാന
പ്രസിഡന്റായി പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോഴാണ് 1984
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ക�ോട്ടയത്ത് നിന്നും ഞാന്
പാര്ലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്.
ആ ല�ോക്സഭയില് സി.പി.ഐ. (എം) നെ
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാന് മാത്രമേ കേരളത്തില്
നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാര്ത്ഥി
മേഖലയിലെ പ്രവര്ത്തനവും എസ്.എഫ്.ഐ.
നല്കിയ ആവേശവും ചെറുപ്പത്തിന്റെ തന്റേടവും
ല�ോക്സഭയില് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉന്ന
യിക്കുന്നതില് നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാര്ലമെന്റ് /നിയമസഭാംഗം എന്ന
നിലയില് ഏറ്റവും ചാരിതാര്ത്ഥ്യജനകമായ
ഒരു അവസരം ഏതാണ് ? ഏത�ൊക്കെ
ചരിത്ര മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്ക് പാര്ലമെന്റിലും
നിയമസഭയിലും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ?
പാര്ലമെന്റിലെ എന്റെ കന്നി പ്രസംഗ
ത്തില് കൂറുമാറ്റ നിര�ോധന നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് അന്നത്തെ നിയമമന്ത്രി അശ�ോക്സെന്
നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ വസ്തുതാപരമായ ഒരു
പിശക് ഞാന് തിരുത്തി പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷം
വലിയ കയ്യടിയ�ോടെ സ്വീകരിച്ചു. അത് എന്നില്
ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല.
	പേറ്റന്റ് ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതി
രായി പാര്ലമെന്റില് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങള്
വലിയ സംതൃപ്തി നല്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്.

	ശ്രീ. ബനാത്ത് വാലാ അവതരിപ്പിച്ച,
ഷബാനു കേസിന്റെ വിധിക്കെതിരായുള്ള
സ്വകാര്യ ബില്ലിന്റെ ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്ത് ഞാന്
നടത്തിയ പ്രസംഗം വ്യാപകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെ
ടുകയുണ്ടായി. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ
ഇന്ത്യയില് പല സ്ഥലത്തും നടത്തിയ ആക്രമണ
ങ്ങള് പാര്ലമെന്റില് ഉന്നയിക്കാനും പരിഹാരം
കാണാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു
പാര്ലമെന്റംഗം എന്ന നിലയില് വലിയ
സംതൃപ്തി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജനപ്രതിനിധിയെന്ന നിലയില് ച�ോദ്യോത്തര
വേളകള്, സബ്മിഷനുകള്, ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കല്,
നിയമസഭ/ല�ോക്സ
 ഭ കമ്മിറ്റികളിലെ
പ്രവര്ത്തനം, എന്നിവയില് എത്രത്തോളം
ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന് അങ്ങേക്ക്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ?
എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ച�ോദ്യോത്തര
വേളയാണ് നിയമനിര്മ്മാണ സഭയിലെ ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം. മെമ്പര്മാര്ക്ക് ഗവണ്മെ
ന്റില് നിന്നും വിവരം ശേഖരിക്കുവാനും മന്ത്രി
മാരുടെ വകുപ്പുകളിലുളള അറിവും അളക്കാനുള്ള
സമയമാണത്. അത് മെമ്പര്മാരുടെ സമയ
മാണ്. ച�ോദ്യോത്തര വേള ഒരിക്കലും തടസ്സ
പ്പെടരുത് എന്ന് അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാന്.
ച�ോദ്യോത്തരവേളയുടെ ഒരു മണിക്കൂര് സമയ
ത്തിനുശേഷം ഏതു കാര്യവും ഉന്നയിക്കാവുന്ന
താണ്. ല�ോക്സഭയിലെയും നിയമസഭയിലെയും
കമ്മിറ്റികള് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വേദികളാണ്.

പാര്ലമെന്റിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിട
യില് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒട്ടാകെ ഫലപ്രദമായ
രീതിയില് ഉന്നയിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓര്മ്മ
യിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഡല്ഹിയിലെ ക്രിസ്ത്യന്
പള്ളികളില് കുര്ബാനക്ക് വീഞ്ഞ് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത് നിര�ോധിച്ചുക�ൊണ്ട് ഡല്ഹിയിലെ
അന്നത്തെ ബി.ജെ.പി. ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവ്
ഇറക്കി. അത് ല�ോക്സഭയില് ഉന്നയിക്കാന്
സ്പീക്കര് എനിക്ക് അവസരം നല്കി, പ്രശ്നം
അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോള് പ്രതിപക്ഷം വലിയ
ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. വാജ്പേയി
അപ്പോള് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അത്തരം ഒരു
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മുന് സാമാജികര് മനസ് തുറക്കുന്നു

'ച�ോദ്യോത്തരവേള
ഒരിക്കലും
തടസ്സപ്പെടരുത് '
കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്

ഉത്തരവ് ഉണ്ടെങ്കില് അത് തെറ്റാണെന്നും
ഉത്തരവ് പിന്വലിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
നിയമ നിര്മ്മാണ സഭകളിലെ
രസകരമായ സംഭവങ്ങള്/അനുഭവങ്ങള്
അറിവ�ോരവുമായി പങ്കുവയ്ക്കാമ�ോ ?
	ല�ോക്സഭയില് പ�ൊട്ടിച്ചിരി പടര്ന്ന
പല സന്ദര്ഭങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ
ല�ോക്സഭയില് വലിയ ബഹളം. മുലായം സിംഗ്,
ലാലുപ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്
ബഹളം. ഡല്ഹിയില് ആ സമയത്ത് കുറേ ഭവന
ഭേദനങ്ങളും കവര്ച്ചകളും നടന്നു. ഡല്ഹിയില്
മുലായംസിംഗും, ലാലുപ്രസാദും വന്നതിന് ശേഷമാണ്
ഈ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കൂടിയതെന്ന് ഏത�ോ
ഒരു ബി.ജെ.പി. നേതാവ് പറഞ്ഞത്രേ. ബഹളം
കൂടിയപ്പോള് പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി എഴുന്നേറ്റ്
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്
തെറ്റാണെന്നും ഗവണ്മെന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു
അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയില് ഒന്നു നിര്ത്തി, ചുറ്റും
കണ്ണോടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്ഹിയില്
ഇപ്പോള് ആവശ്യത്തിന് കള്ളന്മാരുണ്ട് പുതിയ
കളളന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. സഭ ചിരിയില് മുങ്ങി.

പാര്ലമെന്റിലെ ഒരു ചര്ച്ചയില് വന്ദ്യവയ�ോ
ധികനായ എന്.ജി. രങ്ക പ്രസംഗിക്കുന്നു. സി.പി.ഐ.
യിലെ ഗീതാ മുഖര്ജി നിരന്തരമായി എഴുന്നേറ്റ്
അദ്ദേഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Why are you
avoiding the Sensitive parts? ഗീതാ മുഖര്ജിയുടെ
ച�ോദ്യമാണ്. ആദ്യം ശ്രീ. എന്.ജി. രങ്ക അത്
കേട്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. തുടരെ തുടരെ ച�ോദിച്ചപ്പോള്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. I won't touch the Sensitive
parts of anybody. സഭ പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
ഗീതാ മുഖര്ജി നിശ്ശബ്ദമൂകയായി.
ഏറ്റവുമധികം പുതുമുഖങ്ങള് കടന്നുവന്ന
നിയമസഭയാണ് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ.
പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു പാര്ലമെന്റേറിയന്
എന്ന നിലയില് പുതുമുഖങ്ങള്ക്ക്
നല്കുന്ന മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ?
നിലവിലെ കേരള നിയമസഭ പുതുമുഖ
ങ്ങളുടെ സഭ കൂടിയാണ്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള്
ഫലപ്രദമായി ഉന്നയിക്കാന് അംഗങ്ങള്ക്ക്
കഴിയണം. കാര്യങ്ങള് നന്നായി പഠിച്ച്,
ബില്ലുകള്ക്ക് ഭേദഗതി നിര്ദ്ദേശിച്ച,് നിയമ
നിര്മ്മാണ പ്രക്രിയയില് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന്
ഓര�ോ സാമാജികനും കഴിയണം. സഭയില്
ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിയമസഭാ
പ്രവര്ത്തനമെന്നത് ഓര്മ്മിക്കണം.
സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള്ക്കാണ്
2018 മുതല് കേരളജനത സാക്ഷിയായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി അവബ�ോധം
സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ക�ോണുകളില് നിന്നും ച�ോദ്യം
ഉയരുകയുണ്ടായി. പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനം നില
നിര്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകള്
സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ് ?
പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനം നിലനിര്ത്തി
ക്കൊണ്ടുളള വികസന മാതൃകകള്ക്കേ കേരളത്തില്
പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്.
നിരന്തരമായ ഉരുള്പൊട്ടലുകള് നമ്മുടെ കണ്ണുതുറപ്പി
ക്കണം. ക്വാറികളും പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനാശകരമായ
വ്യവസായങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണം, വേസ്റ്റ് മാനേ
ജ്മെന്റ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണം. ഇതില് വിജയി
ച്ചില്ലെങ്കില് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാകും.
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭ
മായിരുന്നു കര്ഷകരുടേത്. വിവാദ കാര്ഷിക
നിയമങ്ങള് പിന്വലിച്ചെങ്കിലും പാര്ലമെന്റില്
ചര്ച്ച വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം ഭരണ
പക്ഷം അംഗീകരിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ
സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളില്
ഒന്നായി ഇത്തരം പ്രവണതകളെ കരുതാമ�ോ ?
പാര്ലമെന്റില് ബില്ലുകളുടെ ചര്ച്ച നടക്കാ
ത്തത് ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങനെ ചര്ച്ച ചെയ്യാതെ പാസാക്കിയ കാര്ഷിക
നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമ പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്
പിന്വലിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്വലിച്ച ബില്ലിലും ചര്ച്ച

നടത്തിയില്ല. ധനബില്ലുകള് രാജ്യസഭയില് പ�ോ
കേണ്ടതില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് ബില്ലുകള് പലതും ധന
ബില്ലാണെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക,
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശമായ അടിയന്തര
പ്രമേയം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക
ഇതെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്.
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച്
ആകാംക്ഷ ഉയര്ത്തുന്ന നടപടികളാണ്
ഇതെല്ലാം. ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
ജനങ്ങളുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ്. ട്രംപ്
അമേരിക്കയില് കാണിച്ചത് നമുക്കും പാഠമാകേ
ണ്ടതാണ്.
സമീപകാല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസ
ങ്ങള് ഇന്ത്യയെന്ന ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്
എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുന്നതാണ്.
പ്രത്യേകിച്ചും അതിര്ത്തി രാജ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്ന
വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ?
ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു നേരെ
ഉയരുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ്. ജനാധിപത്യവും
മതേതരത്വവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. മതാധി
പത്യം ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തും ജനാധിപത്യമില്ല.
ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കില് മതനി
രപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇന്ത്യയില്
മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണ
ങ്ങള് നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങള് മുതലെടുക്കും.
ല�ോകത്തിന്റെ മുമ്പില് നമ്മള് നാണംകെടും.
നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും.
പാര്ലമെന്ററി രംഗത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ച
വരില് അങ്ങയെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികള് ?
	ല�ോക്സഭയില് വച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
മികച്ച പാര്ലമെന്ററിയന്മാരെ അടുത്തു നിന്ന്
കാണാന് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്ത,
സ�ോമനാഥ് ചാറ്റര്ജി, കെ.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
എന്നിവര് പ്രതിപക്ഷ നിരകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച
അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ആദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തും
പിന്നീട് ഭരണപക്ഷത്തും ആയ ജയ്പാല്
റെഡ്ഡി മികച്ച പാര്ലമെന്റേറിയനായിരുന്നു.
നരസിംഹ റാവു, പി. ചിദംബരം, കെ.സി. പന്ത്,
എല്.കെ. അദ്വാനി, വാജ്പേയി, ജസ്വന്ത്
സിംഗ്, കപില് സിബല്, ബനാത്ത് വാല,
സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പന്, പി.കെ. വാസുദേവന്
നായര് എന്നിവരെല്ലാം ഉത്തമ പാര്ലമെന്റേറി
യന്മാരായിരുന്നു. ഈ പേരുകളില് ഏറ്റവും
മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് പി. ചിദംബരം തന്നെ.
കേരളത്തില് നിന്നും ല�ോക്സഭയില് പ�ോയ
അംഗങ്ങളില് ഏറ്റവും മികച്ചവര് കെ.പി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ജി.എം. ബനാത്ത് വാലയുമാണ്.
ക�ോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്, വി.ഡി.
സതീശന്, ഷാഫി പറമ്പില്, എം.സ്വരാജ്, മാത്യു ടി.
ത�ോമസ്, പിണറായി വിജയന്, കെ.എം. മാണി
എന്നിവര് മികച്ച പ്രവര്ത്തനം ക�ൊണ്ട് എന്നെ
ആകര്ഷിച്ചവരാണ്.
ഞാന് അംഗമായ നിയമസഭയില്
പ്രതിപക്ഷത്ത് ക�ോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് മികച്ച
പ്രതിപക്ഷ അംഗമായി ഞാന് വിലയിരുത്തും.
പ്രതിപക്ഷത്ത് അന്ന് തിളങ്ങിയവരില് മറ്റൊരാള്
വി.എസ്. സുനില്കുമാറായിരുന്നു. ഭരണപ
ക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയന്റെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ
ത്ത് വി.ഡി. സതീശന്, ഷാഫി പറമ്പില്, കെ.സി.
ജ�ോസഫ്, പി.ടി. ത�ോമസ്, രമേശ് ചെന്നിത്തല,
ഡ�ോ. എം.കെ. മുനീര്, കെ.എന്.എ. ഖാദര്
എന്നിവര് മികച്ചതായിരുന്നു. ഭരണപക്ഷത്ത്
എം. സ്വരാജ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.
മികച്ച നിയമസഭാ സമാജികനായ മുല്ലക്കര
രത്നാകരന്റെ പ്രസംഗം കേള്ക്കുന്നത് ഒരു
സുഖകരമായ കാറ്റ് തഴുകുന്നത് പ�ോലെയാണ്.
പതിമൂന്ന്, പതിനാല് കേരള നിയമസഭകളില്
ഏറ്റുമാനൂര് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനി
ധീകരിച്ച കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ് 1984, 1998, 1999,
2004 എന്നീ വര്ഷങ്ങളില് ക�ോട്ടയത്തുനിന്നും
ല�ോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില് പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായിരുന്നു.
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കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസും
പൗരകേന്ദ്രീകൃത സേവനങ്ങളും
]nWdmbn hnPb³, apJy-a{´n

ഇന്ത്യന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസിന് സമാനമായി
ഇത്തരത്തില് ഒരു ഭരണസംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുക
വഴി സിവില് സര്വ്വീസിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും നിലവാരവും
ഉയര്ത്താനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിവുറ്റ, സാമൂഹിക
പ്രതിബദ്ധതയുള്ള യുവാക്കളെ സിവില് സര്വ്വീസിന്റെ
ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ പ�ൊതുസേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയര്ത്താന്
കഴിയുമെന്നുകൂടിയാണ് സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആ

റ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന�ൊടുവില്
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസ്
യാഥാര്ത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. കേരള അഡ്മിനി
സ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസിന്റെ ആദ്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2021
ഒക്ട�ോബര് 8 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന പരീക്ഷയില് ഒന്നാം
വിഭാഗത്തില് 190 പേരും രണ്ടാം വിഭാഗത്തില് 185
പേരും മൂന്നാം വിഭാഗത്തില് 187 പേരും അടക്കം
ആകെ 562 പേര് യ�ോഗ്യത നേടി. റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യപ്പെട്ട 105 ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരളപ്പിറവി
ദിനമായ നവംബര് ഒന്നിന് നിയമനശിപാര്ശ
കള് നല്കി. ഓര�ോ വിഭാഗത്തില് നിന്നും 35
പേര്ക്കാവും നിയമനം.
സംസ്ഥാന അഡ് മ ിനിസ് ട്രേറ്റീ വ്
സര്വ്വീസ് എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോ
ട്ടുവച്ചത് 1957 ല് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി
രുന്ന ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നിലവില്
വന്ന ഭരണപരിഷ്ക്കാര കമ്മീഷനാണ്. പിന്നീട്
ഇ.കെ.നായനാര് സര്ക്കാര് നിയമിച്ച വെള്ളോടി
കമ്മീഷനും ഈ ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയു
ണ്ടായി. ഈ ആശയത്തോട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധി
പത്യ മുന്നണി സര്ക്കാരുകള്ക്ക് എന്നും ആഭിമുഖ്യം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം അഡ്മിനിസ്ട്രേ
റ്റീവ് സര്വ്വീസ് എന്ന ആശയം യാഥാര്ത്ഥ്യമാ
ക്കാന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാര്
നിരവധി പ്രതിസന്ധികള് തരണം ചെയ്യുകയു
ണ്ടായി. ഇന്ത്യന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസിന്
സമാനമായി ഇത്തരത്തില് ഒരു ഭരണസംവിധാനം
രൂപപ്പെടുത്തുക വഴി സിവില് സര്വ്വീസിന്റെ
കാര്യക്ഷമതയും നിലവാരവും ഉയര്ത്താനാണ്
സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിവുറ്റ, സാമൂഹിക പ്രതി
ബദ്ധതയുള്ള യുവാക്കളെ സിവില് സര്വ്വീസിന്റെ
ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ പ�ൊതുസേവനങ്ങളുടെ
നിലവാരം ഉയര്ത്താന് കഴിയുമെന്നുകൂടിയാണ്
സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
	കെ.എ.എസിന�ോട് ആദ്യം ചില ക�ോണു
കളില് നിന്നും എതിര്പ്പുകള് ഉണ്ടായി. ആ
എതിര്പ്പുകളെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും
മറികടന്നുക�ൊണ്ടാണ് ഈ സര്വ്വീസ് യാഥാ
ര്ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. സര്ക്കാരിന്റെ നിശ്ചയ
ദാര്ഢ്യവും നയവ്യക്തതയുമാണ് എല്ലാ പ്രതി
സന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ഈ സര്വ്വീസ്
നിലവില് വരുന്നതിന് കാരണമായത്.
നിലവില് സര്വ്വീസിലുള്ളവര്ക്ക് കേരള
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസിന്റെ രൂപീകരണം
സംബന്ധിച്ച് ചില ആശങ്കകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ
പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനു
പുറമെ സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിലുള്ള ഗസറ്റഡ്,
ന�ോണ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്മാര്ക്കായി പ്രത്യേക
അവസരം ഒരുക്കിയത്. അത�ോട�ൊപ്പം മൂന്നു
വിഭാഗങ്ങളിലും സംവരണ തത്വങ്ങള് ഉറപ്പാക്കു
കയും ചെയ്തു. ആകെയുള്ള തസ്തികകളുടെ നാലു
ശതമാനം ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായി നീക്കിവച്ചു.
മലയാളത്തിന് പുറമെ കന്നഡ, തമിഴ് തുടങ്ങിയ
ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷകളിലും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിക്കുള്ള
അഭിരുചി പരിശ�ോധിക്കുന്നതിന് മുപ്പത് മാര്ക്കിനുള്ള
ച�ോദ്യങ്ങള് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില് ഉള്പ്പെടുത്തി.
എഴുത്തുപരീക്ഷ മലയാളത്തില് എഴുതുവാനുള്ള
സൗകര്യം കൂടി ഒരുക്കിയിരുന്നു. 'ഭരണഭാഷ
മാതൃഭാഷ' എന്ന സര്ക്കാര് നയത്തിനനുസരിച്ചാണ്

ഇത്തരമ�ൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി തീര്ത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും മികച്ച
രീതിയില് കാലതാമസം കൂടാതെ പരീക്ഷ നടത്താ
നായി എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. യു പി എസ്
സിയുടെ സിവില് സര്വ്വീസ് പരീക്ഷയുടെ മാതൃക
യില് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ഉദ്യമം കേരള പബ്ലിക്
സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് ഏറ്റെടുത്തപ്പോള് അത്തര
ത്തിലുള്ള പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മുടെ
പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് ഉണ്ടോയെന്ന
ആശങ്ക പല ക�ോണുകളില് നിന്നും ഉയര്ന്നുവന്നു.
എന്നാല്, ദീര്ഘകാലത്തെ പരീക്ഷാനടത്തിപ്പിന്റെ
അനുഭവ പരിചയം മുന്നിര്ത്തി കുറഞ്ഞ സമ
യത്തിനുള്ളില് പരീക്ഷ നടത്താന് പി എസ്
സിക്കു കഴിഞ്ഞു. 1,534 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള് യുദ്ധ
കാലാടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കുകയും നാലു
ലക്ഷത്തിലധികം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ പരീക്ഷ
എഴുതിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുകയും
ചെയ്തു. ഒരു പരാതിക്കും ഇടക�ൊടുക്കാതെയാണ്
പരീക്ഷ നടത്തിയത്. സിവില് സര്വ്വീസ് പരീക്ഷ
യുടെ നിലവാരത്തില് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാ
നായെന്ന് എല്ലാ ക�ോണുകളില് നിന്നും അഭി
പ്രായമുയര്ന്നു.
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീ
സിന്റെ നിയമനപ്രക്രിയ സുതാര്യമായിരിക്കണ
മെന്ന് സര്ക്കാരിന് നിര്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പരീക്ഷാനടത്തിപ്പിനെക്കു
റിച്ച് വിമര്ശനങ്ങള് ഉയരാന് ഇടയുള്ള എല്ലാ
പഴുതുകളും അടച്ചുക�ൊണ്ടാണ് സര്ക്കാര് മുന്നോ
ട്ടുപ�ോയത്. പി എസ് സി ക�ോച്ചിങ് സെന്ററുകള്
നടത്തുന്ന സര്ക്കാര് ഉദേ്യാഗസ്ഥര്ക്കെ
തിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഈ ലക്ഷ്യം
മുന്നിര്ത്തിയാണ്. പി എസ് സി വിജിലന്സും
പ�ോരായ്മകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി.
ഓര�ോ പൗരനും സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാ
ക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം
കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്കുണ്ട്. ആ
ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് സാമൂഹിക
ക്ഷേമപദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നതില് കേരള
സര്ക്കാര് രാജ്യത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാണ്.
എന്നാല്, കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളില് അഭിരമിക്കു
കയല്ല സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ചെയ്യുന്നത്. ഓര�ോ
പൗരനും അര്ഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന അവ
സ്ഥയിലേക്ക് നാം മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷേമപദ്ധ
തികള് ബൃഹത്താകുമ്പോള് അവയുടെ നടത്തിപ്പ്
കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യ
മര്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം
അതിന്റെ പൗരന്മാരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്.
ആ നിലയ്ക്ക് സര്ക്കാരുകള് പൗരന്മാരിലേക്ക്
എത്തിച്ചേരുകയും സേവനങ്ങള് അവരുടെ
കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണം.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ട�ോബര് ഒന്നിന് വിവിധ
സേവനങ്ങളെ ഒര�ൊറ്റ കുടക്കീഴില് ക�ൊണ്ടുവ
രുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചു.
സര്ക്കാര് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്ക്കുള്ള
ഫീസ് ഒക്ട�ോബര് നാല് മുതല് ഒഴിവാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. റസിഡന്റ്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഐഡന്റിറ്റി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വണ് ആന്റ് സെയിം സര്ട്ടിഫി
ക്കറ്റ്, മിശ്രവിവാഹ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ
നിരവധി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്ക്കുള്ള നടപടിക്രമ
ങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചു. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്ക്കായി
കാത്തുനിന്ന് ഒരു പൗരനും സമയവും ഊര്ജ്ജവും
വ്യയം ചെയ്യേണ്ടി വരരുത് എന്നതാണ് സര്ക്കാ

രിന്റെ നയം. വാതില്പ്പടി സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാ
ക്കിയും ഓര�ോ ആവശ്യത്തിനും പ്രത്യേകം
പ്രത്യേകം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ഹാജരാക്കേണ്ട
രീതി ഒഴിവാക്കിയും നാം മുന്നോട്ടുപ�ോവുകയാണ്.
ഇതുവഴി സുഗമമായ ജീവിതം സാധ്യമായ ഒരു
സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാ
നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2021 ലെ നിയമസഭാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഇടതുപക്ഷ
ജനാധിപത്യ മുന്നണി പുറത്തിറക്കിയ പ്രക
ടനപത്രികയില് ആളുകള് അനാവശ്യമായി
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് കയറിയിറങ്ങേണ്ടി
വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് അന്ത്യം ഉണ്ടാകും എന്ന്
പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
	സേവനങ്ങള് കൂടുതല് സുതാര്യവും
പ്രാപ്യവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കിമാറ്റുന്നതില്
സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വാതില്പ്പടി
സേവനങ്ങള് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരി
ക്കുകയാണ്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണത്തിനുള്ള
നടപടികള് ലഘൂകരിച്ചത�ോടുകൂടി സര്ക്കാര് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെ സേവനം മറ്റു കാര്യങ്ങള്ക്കു കൂടി
ഉപയ�ോഗിക്കാനാവും. സര്ക്കാര് സേവനങ്ങളുടെ
നിലവാരം ഉയര്ത്തിയതുക�ൊണ്ടുമാത്രം സേവന
ലഭ്യത ഉറപ്പാകണമെന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
നിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും ഉയര്ത്തിയാല്
മാത്രമേ നമുക്കു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താനാവൂ.
ആ നിലയ്ക്ക് മാതൃകാപരമായ ഒരു മാറ്റം ക�ൊണ്ടു
വരാന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീസിനു
കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന
ഒരു സിവില് സര്വ്വീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമീപനത്തില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും
പരിശ്രമിക്കണം. പ�ൊതുജനങ്ങള�ോടുള്ള പ്രതി
ബദ്ധത ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉത്ത
രവാദിത്തങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നതിന് തയ്യാറാകണം.
കേരളത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവിക്കുവേണ്ടി
വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാതെ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യണം.
അതിനായി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്വ്വീ
സിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും
ആശംസകള് നേരുന്നു.
ജനങ്ങള�ോടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രതി
ബദ്ധതയാണ് ജനാധിപത്യത്തെ അര്ത്ഥ
വത്താക്കുക. വ�ോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം
അടുത്ത വ�ോട്ടെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാലം സര്ക്കാരും
ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമില്ലായ്മയുടെ കാല
മായിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ
മുന്നണി സര്ക്കാര് കരുതുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടാണ്
കഴിഞ്ഞ തവണ മുന്നണി നല്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച്
ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് എല്ലാവര്ഷവും പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം
കൈക്കൊണ്ടത്. അത് ഇനിയും തുടരണമെന്ന്
തന്നെയാണ് സര്ക്കാര് കരുതുന്നത്.
സര്ക്കാര് സര്വ്വീസിനെയും സേവന
ങ്ങളെയും പൗരകേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഇടപെടലുകളാണ് ഇപ്പോള് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ
കൂടുതല് ജനകേന്ദ്രീകൃതമാക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള
സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയാ
ണിത്. അവയാകട്ടെ നവകേരള നിര്മ്മിതിയെ
കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കും.
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