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മാതൃഭാഷയും  
ജനാധിപത്യവും 
എും.ബി. രാജജഷ്
സ്പീക്കര്

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ (1957-1959 ) 1958 ടെ ആദ്യ സകമേളനത്ില് 
മ്നര്ച്ച് 19 ടെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട 358  ്നാം  നമ്പര് കച്നദ്യാം ഇാംഗ്ലീഷിെ്നണ്ച് 

കച്നദിചത്ച്. ബന്ധടപെട്ട മന്തി അതിന്ച് ഇാംഗ്ലീഷില് ഉത്രവാം നല്േി. അകത  
ദിവസാം മട്്നരു കച്നദ്യാം ഇാംഗ്ലീഷിെ്നയിരുന്നു. അകത  അാംഗാം തടന ഉപകച്നദ്യ 
ങ്ങള് മെയ്നളത്ില് കച്നദിച്ചു. മന്തി മെയ്നളത്ില് ഉത്രവാം നല്േി. 
ഇാംഗ്ലീഷില് കച്നദിച കച്നദ്യങ്ങള്ക്ച് മന്തി മെയ്നളത്ില് മറുപെി പറയുന 
ഉദ്നഹരണങ്ങളാം പഴയ നിയമസഭ്ന നെപെിേള് പരിക�്നധിച്നല് േ്നണ്നന് 
േഴിയുാം. തിരുവിത്നാംകൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച്  േൗണസിെില് 1920  ഏപ്ില് ഏഴിന്ച്  
എാം. സുബ്രഹ്ച് മണ്യപിള്ള ഉനയിച ആദ്യടത് കച്നദ്യവാം ഇാംഗ്ലീഷിെ്നയി 
രുന്നു എനത്ച് പ്കത്യോം സ്മരണലീയമ്നണ്ച്. 100  വര്ഷങ്ങള്കിപ്പുറാം  കേരള 
നിയമസഭയില് ഭ്നഷ്ന  നയൂനപക്ഷ പ്കദ�ങ്ങളില് നിന്നുള്ള  അാംഗങ്ങള് ഉനയി
ക്കുന ചിെ കച്നദ്യങ്ങള് ഒഴിടേ മട്ല്്ന കച്നദ്യങ്ങളാം ഇകപെ്നള് മ്നതൃഭ്നഷയ്നയ 
മെയ്നളത്ിെ്നണ്ച്. 
  സ്നധ്നരണ  ജനങ്ങള്കിെയില് പ്വര്ത്ിക്കുനവരുാം  അവകര്നെ്ച്  
നിരന്തരാം സാംസ്നരിച്ചുാം ഇെപഴേിയുാം പരിചയമുള്ളവരുമ്നണ്ച് നിയമനിര്മേ്നണ 
സഭേളികെക്കുള്ള   ടതരടഞെടുപെില് മത്സരിക്നറുള്ളത്ച്.  അവര് ജനങ്ങളടെ 
ഭ്നഷയില് തടന സഭയില് ആ�യവിനിമയാം നെത്തുനത്നണ്ച് ജന്നധിപത്യ
ത്ിന്ച് അനുകയ്നജ്യാം. അത്ച് ഏടറക്കുടറ  യ്നഥ്നര്ഥ്യമ്നയിട്ടുണ്്ച്. ഭ്നഷ്ന നയൂനപക്ഷ 
പ്കദ�ങ്ങളില് നിന്ച് ടതരടഞെടുകടപെട്ട എാം എല് എ മ്നര് അതതിെങ്ങളിടെ 
ഭ്നഷയില് കച്നദ്യാം കച്നദിക്കുേകയ്ന പ്സാംഗിക്കുേകയ്ന വിഷയങ്ങള് അവതരിപെി
ക്കുേകയ്ന ടചയ്യുനത്ച് േലീഴ്ച് വഴകമ്നണ്ച്. അടത്നഴിടേ  മ്നതൃഭ്നഷയുടെ സ്നര്വ 
ത്രിേമ്നയ ഉപകയ്നഗാം നമ്മുടെ നിയമസഭയില് യ്നഥ്നര്ഥ്യമ്നയികഴിഞ്ഞു. 
ഭരണ രാംഗത്തുാം മെയ്നളത്ിടറെ ഉപകയ്നഗാം നിര്ബന്ധമ്നകി സര്ക്നര് 
ഉത്രവ്ച് പുറടപെടുവിച്ചു. അതിടറെ ഫെമ്നയി 2017  ടമയ്ച് ഒന്ച് മുതല് സര്ക്നര്, 
അര്ദ്ധസര്ക്നര് സ്്നപനങ്ങള്, ടസക്രകട്ടറിയ്്ച്, സഹേരണ സ്്നപനങ്ങള്, 
ടപ്നതുകമഖെ്ന സ്്നപനങ്ങള് എനിവിെങ്ങളില് ഭരണഭ്നഷ പൂര്ണമ്നയുാം 
മെയ്നളമ്നയിരികണടമന്നുാം േത്ിെപ്നടുേള് മെയ്നളത്ില് തടനയ്നേ
ണടമന്നുാം നിഷ്ച് േര്ഷിച്ചു.  2017 ല് കേരള നിയമസഭ പ്നസ്്നകിയ മെയ്നള 
ഭ്നഷ്ന (നിര്ബന്ധിത ഭ്നഷ) നിയമവാം പ്്നബെ്യത്ില് വന്നുേഴിഞ്ഞു. ഒന്ച് 
മുതല് പത്്നാം ക്്നസ്ച് വടരയുള്ള വിദ്യ്നര്തിേള് നിര്ബന്ധമ്നയുാം മെയ്നളാം 
പഠിചിരികണടമന്ച് നിയമാം വ്യവസ് ടചയ്യുന്നു.  നിയമാം പൂര്ണമ്നയി നെപെ്ന
ക്കുന്നുകണ്്ന എന്ച്  നിരലീക്ഷിക്നനുള്ള സാംവിധ്നനവാം നിയമത്ില് വ്യവസ് 
ടചയ്ിട്ടുണ്്ച്. കേരളാം എത്രകയ്ന േ്നെമ്നയി േ്നത്ിരുനത്നണ്ച് മ്നതൃഭ്നഷക്ച് 
െഭികകണ് നിയമപരമ്നയ ഈ അാംഗലീേ്നരാം. 
 ഭരണഭ്നഷ മെയ്നളാം എനത്ച്  അത്ര എളപെത്ില് നെപെ്നയ ഒനല്. 
നമ്മുടെ ര്നജ്യാം സ്്നതന്തമ്നവേയുാം ഭ്നഷ്നെിസ്്നനത്ില് സാംസ്്നനങ്ങള് 
പുനഃസാംഘെിപെിക്കുേയുാം തുെര്ന്ച് കേരള  സാംസ്്നനാം രൂപാം ടേ്നള്ളുേയുാം  
ടചയ് ക�ഷവാം നമ്മുടെ മ്നതൃഭ്നഷയില് ഭരണ നെപെിേള് ടേ്നണ്ടുവര്നന് 
ദ�്നബ്ദങ്ങള് തടനടയടുത്തു. 1957 ടെ ഇ എാം എസ്ച്  ഗവടമെറെ്ച്  മെയ്നളാം 
ഭരണഭ്നഷയ്നക്കുനതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരാംഭിച്ചു. തുെര്ന്ച് ഭരണരാംഗത്്ച് 
മെയ്നളാം ഉപകയ്നഗിക്കുനതിനുള്ള സ്നധ്യതേടള കുറിച്ച്  പഠിക്നന് കേ്നമ്നട്ടില് 
അചയുതകമകന്നന് അധ്യക്ഷന്നയ ഒരു സമിതിടയ നികയ്നഗിച്ചു. സമിതി 1958  
ആഗസ്റ്ച് 16 ന്ച് വി�ദമ്നയ റികപെ്നര്ട്ട്ച് സര്ക്നരിന്ച് സമര്പെിക്കുേയുാം തുെര്ന്ച് 
സര്ക്നര് ഔകദ്യ്നഗിേ ഭ്നഷ നയാം പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം ഭരണഭ്നഷ മെയ്നളമ്ന
ടണന്ച് നിഷ്ച് േര്ഷിക്കുന ഉത്രവേള് പുറടപെടുവിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. ബഹുജന 
സമ്പര്കാം ഏടറയുള്ള പഞ്്നയത്്ച്, വികല്ജ്ച് ഓഫലീസ്ച് തുെങ്ങി 17  വകുപ്പുേളില് 
നിന്ച് ഇതിന്ച് തുെകാം കുറികണടമന്ച്  സൂചിപെിച്ച്  ഒരു �ബ്ദകേ്ന�ത്ിന്ച് രൂപാം 
നല്േി. 
 ഓഫലീസുേളില് നിര്ദിഷ്ട ആവ�്യങ്ങള്ക്ച് മെയ്നളാം ഭരണഭ്നഷയ്നയി 
ഉപകയ്നഗികണടമന്ച്  അനു�്നസിക്കുന സര്ക്നര് ഉത്രവ്ച് 1965 ഒക്്നബര്  
19 ന്ച്  പുറടപെടുവിക്കുേയുാം 1969 ല് ടേ്നണ്ടുവന കേരള ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ (നിയമ 
നിര്മ്നണാം) നിയമാം മെയ്നളകമ്ന ഇാംഗ്ലീകഷ്ന കേരളത്ിടെ ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ
യ്നയിരിക്കുടമന്ച് വ്യവസ് ടചയ്യുേയുാം ടചയ്ച്തു. പിനലീെ്ച് പെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ 
ഇഴഞ്ഞുനലീങ്ങിടയങ്ിലാം ഒടുവില് മെയ്നളാം ഭരണഭ്നഷയ്നയി ജനങ്ങള്ക്ച് 

പാര്ലമെന്റ് പബ്ലികറ് അക്കൗണ്റ് സറ് 
കമ്ലിറ്ലി ശതാബ്ലി ആഘ�ാഷനലിറവലില്
പ്നര്െടമറെറി ജന്നധിപത്യ ഭരണസാംവിധ്നനത്ില് എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവിന്ച് 

ടെജികലേചറികന്നടുള്ള അകൗണ്ബിെി്ി യഥ്നവിധി ഉറപെ്നക്കുനതി
നുള്ള മുഖ്യ ഉപ്നധി േമേി്ി സാംവിധ്നനമ്നടണനത്ച് പരടക അാംഗലീേരികടപെട്ട 
വസ്തുതയ്നണ്ച്. എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവികമേലള്ള നിയന്തണാം ഫെപ്ദമ്നയി വിനികയ്നഗി
ക്കുവ്നന്  ടെജികലേചറിന്ച് േഴിയുന ഒരു ഭരണസാംവിധ്നനത്ിടറെ പശ്്നത്െ
ത്ിെ്നണ്ച് ജന്നധിപത്യാം സ്നക്ഷ്നത്ച്േരികടപെടുേ. ജന്നധിപത്യ ര്നജ്യങ്ങളില് 
പ്നര്െടമറെറി സമിതിേളടെ പ്്നധ്നന്യാം ദിനാംപ്തി ഉയര്ന്നുവരുനതിടറെ 
േ്നരണവാം മട്്നനല്.  ഗവണടമറെിടറെ സ്നമ്പത്ിേവാം ഭരണപരവമ്നയ 
അധിേ്നരങ്ങടള നിയന്തിക്കുേയുാം നിരലീക്ഷിക്കുേയുാം ടചയ്യുേയ്നണ്ച് ധനേ്നര്യ 
സമിതിേളടെ േര്ത്വ്യാം.
പാര്ലമമന്് പബ്ിക് അക്കകൗണ്് സ് കമ്ിറ്ി  
ശതാബ്ി ആജ�ാഷവും ജകരളവും.
 ടമ്നകണ്ഗു ടചാംസ്ച് കഫ്നര്്്ച് പരിഷ്ച് േരണ നിര്കദ�ങ്ങളടെ ഭ്നഗമ്നയി 
ഇന്ത്യയില് ബ്രിട്ടലീഷ്ച്  പ്നര്െടമറെ്ച് 1919 ടെ ഗവണടമറെ്ച് ഓഫ്ച് ഇന്ത്യ ആ്്ച് 
പ്നസ്്നക്കുേയുണ്്നയി. അകത തുെര്ന്ച് രൂപാംടേ്നണ് ടസന്ട്രല് ടെജികലേ്ലീവ്ച് 
അസാംബ്ിയില് 1921 ല് ആദ്യ പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി (പി.എ.സി.) 
രൂപലീേരികടപെട്ടു. ഗവണടമറെ്ച് ടചെവിനങ്ങളികമേല് സഭയുടെ നിരലീക്ഷണ 
നിയന്തണ �ക്ിയ്നയി പ്വര്ത്ിച പി.എ.സി. സ്തന്ത ഇന്ത്യയില് കൂടുതല് 
ഊര്ജ്ജസ്െതകയ്നടെ പ്വര്ത്നാം തുെര്ന്നു. 1921 മുതല് 2021 വടര ഇന്ത്യയില് 
പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 100 വര്ഷക്നൊം പൂര്ത്ിയ്നകിയതിടന തുെര്ന്ച് 
സമിതിയുടെ പ്വര്ത്ന പന്്നവികെക്ച് തിരിഞ്ഞുകന്നട്ടാം നെത്തുവ്നനുാം േര്ത്
വ്യനിര്വ്വഹണാം കൂടുതല് ടമചടപെടുത്തുനതിന്ച് ആ�യങ്ങള് സ്രൂപിക്കുനതിനു
മ്നയി �ത്നബ്ദി ആകഘ്നഷാം വിപുെമ്നയി സാംഘെിപെിക്കുവ്നന് പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി തലീരുമ്നനിക്കുേയ്നയിരുന്നു. നയൂ്ല്ഹിയിടെ പ്നര്െടമറെ്ച് 
ഹൗസില് 2021 ്ിസാംബര് 4,5,6 തലീയതിേളിെ്നയിരുന്നു ആകഘ്നഷപരിപ്നെിേള്. 

 വിവിധ സാംസ്്നനങ്ങളിടെ നിയമസഭ്ന സ്ലീകര്മ്നര്, പബ്ിേ്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി ടചയര്മ്നന്മ്നര്, പി.എ.സി. അാംഗങ്ങള്, നിയമസഭ്ന 
ടസക്രട്ടറിമ്നര്, സമിതിയുടെ ചുമതെ വഹിക്കുന ഉകദ്യ്നഗസ്ര്, എാം.പി.മ്നര്, മുന് 
അദ്ധ്യക്ഷന്മ്നര്, കേ്നമണടവല്ത്്ച് പ്നര്െടമറെ്ച് അാംഗങ്ങള് എനിവര് ചെങ്ങില് 
ക്ഷണിത്നകള്നയിരുന്നു. കേരള നിയമസഭടയ പ്തിനിധലീേരിച്ച് സ്ലീകര് എാം.ബി. 
ര്നകജഷ്ച്, പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി അദ്ധ്യക്ഷന് സണ്ി കജ്നസഫ്ച്, സമിതി 
അാംഗങ്ങള്നയ സി.എച്ച്. കുഞെമ്പു, പി.എസ്ച്. സുപ്നല്, കത്നമസ്ച് ടേ.കത്നമസ്ച്, 
നിയമസഭ്ന ടസക്രട്ടറി എസ്ച്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് ന്നയര്, സ്ലീകറുടെ അ്ലീഷണല് 
പ്പ്വ്്ച് ടസക്രട്ടറി എസ്ച്. ബിജു എനിവകര്നടെ്നപൊം പി.എ.സി.വിഭ്നഗത്ിടറെ  
ചുമതെ വഹിക്കുന കജ്നയിറെ്ച് ടസക്രട്ടറിയ്നയ ഞ്നനുാം പരിപ്നെിയില് പടങ്ടുത്തു.
 കേരള നിയമസഭയില് 1957 കമയ്ച് 31 ന്നണ്ച് സമിതി രൂപലീേരിച്ച് 
പ്വര്ത്നാം ആരാംഭിചടതങ്ിലാം തിരുവിത്നാംകൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച് റികഫ്നാംസ്ച് 
റഗുകെഷന് പ്േ്നരാം 1932 മുതല് തിരുവിത്നാംകൂറില് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
പ്വര്ത്ിചിരുന്നു. എണപടത്്നമ്പത്ച് വര്ഷടത് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
പ്വര്ത്ന ചരിത്രമുള്ള കേരള നിയമസഭയ്ക്ച് ഈ ആകഘ്നഷകവള,  സമിതിയുടെ 
പ്വര്ത്നാം വി�േെനാം ടചയ്യുനതിനുാം പരിഷ്ച് േരണത്ിനുമുള്ള അവസരമ്നയി 
േ്നണ്നവനത്നണ്ച്.

ക�ഷാം 05 ്നാം കപജില് ക�ഷാം 19്നാം കപജില് 

"Hcp cmPyw asämcp cmPys¯ `cn-¡p-hm³ Atbm-Ky-am-
sW¶p kn²m-´n-¡p-¶-hÀ Hcp hÀKw asämcp hÀ-Ks¯ 
`cn-¡p-hm³ Atbm-Ky-am-sW¶v k½-Xn-t¡-ï-XmWv"”
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പരുതൂര് മുതുതല തലിരുഘവഗപ്പുറ 
സെഗ്ര കുടലിമവള്ള പദ്ധതലി പ്രവൃത്ലി 
ഉദറ്�ാടനം മെയറ്തു
എും.ബി.രാജജഷ്, തൃത്ാല

രൂക്ഷമ്നയ കുെിടവള്ളക്ഷ്നമാം അനുഭവിക്കുന  
പരുതൂര്, മുതുതെ, തിരുകവഗപ്പുറ പഞ്്നയത്തു 

േള്ക്നയുള്ള സമഗ്ര കുെിടവള്ള പദ്ധതിയുടെ 
നിര്മ്നകണ്നദ്ച്ഘ്നെനാം ജെവിഭവ വകുപെ്ച് മന്തി കറ്നഷി 
അഗസ്റിന് നിര്വഹിച്ചു. പരുതൂര് േരുവ്നന്പെി 
യില് നെന ചെങ്ങില് നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി.
ര്നകജഷ്ച് അധ്യക്ഷന്നയിരുന്നു. പട്ട്നമ്പി എാം.എല്.എ. 
മുഹമേദ്ച് മുഹ്ച് സിന് മുഖ്യ്നതിഥിയ്നയി. ജെജലീവന് മിഷന് 
പദ്ധതിയില് ഉള്ടപെടുത്ിയ സമഗ്ര കുെിടവള്ള 
പദ്ധതിക്ച് 115  കേ്നെി രൂപയുടെ ഭരണ്നനുമതി 
െഭിചിരുന്നു. പദ്ധതി  പൂര്ത്ിയ്നവനകത്നടെ മൂന്ച് 
പഞ്്നയത്തുേളിടെയുാം മുഴുവന് വലീടുേളിലാം െ്നപ്പുേള് 
മുകഖന  കുെിടവള്ളടമത്ിക്നന് േഴിയുാം. കേന്ദ്ര, 
സാംസ്്നന സര്ക്നരുേളാം പരുതൂര്, മുതുതെ, 
തിരുകവഗപ്പുറ പഞ്്നയത്തുേളാം കചര്ന്ച് ടപ്നതുജന 
പങ്്നളിത്കത്്നടെയ്നണ്ച് പദ്ധതി നെപെ്നക്കുനത്ച്.

കടയല് മുടുമ്റ് ഘറാഡറ് 
ഉദറ്�ാടനം മെയറ്തു
വി.മക.പ്രശാന്്, വട്ിയൂര്ക്കാവ്

വട്ടിയൂര്ക്നവ്ച് വയെികെ മ്നസ്ച് 
കറ്ന്ിടറെ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം വി.ടേ 

പ്�്നന്ത്ച് എാം.എല്.എ നിര്വ്വഹിച്ചു. 2019-20 
വര്ഷടത് എാം.എല്.എ ആസ്ി വിേസന 
ഫണ്ില് നിന്നുള്ള തുേ ടചെവഴിച്നണ്ച് 
കറ്ന്ിടറെ െ്നറിാംഗുാം േെയല് മുടുമ്പ്ച് കത്നെ്ച് 
പ്നര്�്ഭിത്ി നിര്മേ്നണവാം പുനരുദ്ധ്നര
ണവാം പൂര്ത്ലീേരിചത്ച്.  േഴിഞെ ആറ്ച് 
മ്നസക്നെയളവിനുള്ളില് വട്ടിയൂര്ക്നവ്ച് 
നികയ്നജേ മണ്ഡെത്ില് ന്നല്പെതിെധി
ോം കറ്നഡുേളടെ നിര്മേ്നണാം പൂര്ത്ിയ്ന
കിയിട്ടുണ്്ച്. ഏഴ്ച് കറ്നഡുേളടെ അെിയന്തിര 
അ്കു് പണിേള്ക്നയി 65 െക്ഷാം രൂപ 
അനുവദിച്ചു.

സ്നമ്നജിേരുടെ നികയ്നജേമണ്ഡെങ്ങളിലൂടെ..... 

ഘപരൂര്ക്ട ൊനസലികാഘ�ാഗ്യ 
ഘകന്ദ്രത്ലിനറ് കട്ലിലുകള് 
കകൊറലി 

വട്ടിയൂര്ക്നവ്ച് യൂത്്ച് ബ്രികഗ്ിടറെ 
(പ്വബ്ച് ) ആഭിമുഖ്യത്ില് േ്നനറ്ന 

ബ്നങ്ിടറെ സഹേരണകത്്നടെ കപരൂര്കെ 
മ്നനസിേ്നകര്നഗ്യ കേന്ദ്രത്ിന്ച് വ്നങ്ങിയ 15 
േട്ടിലേളാം  ടമത്േളാം ഉനത വിദ്യ്നഭ്യ്നസ 
വകുപെ്ച് മന്തി ടപ്്നഫ. ആര്. ബിന്ദു ആശുപത്രിക്ച് 
പ്േമ്നറി. 
 മ്നനസിേ്നകര്നഗ്യ കേന്ദ്രത്ില് കര്നഗമു
ക്ര്നയവടര വലീടുേളികെക്ച് എത്ിക്കുന ബ്നക്ച് 
ടു കഹ്നാം എന പരിപ്നെിയുാം മ്നനസിേ്നകര്നഗ്യ 
കേന്ദ്രത്ിടെ അകന്തവ്നസിേള്ക്നയി േെ്നപരി
പ്നെിേളാം പ്വബിടറെ കനതൃത്ത്ില് സാംഘെി
പെിചിരുന്നു. ചെങ്ങില് വട്ടിയൂര്ക്നവ്ച് എാം.എല്.എ  
വി.ടേ പ്�്നന്ത്ച് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

പൂഞ്ാറലില് പ്രഭ വലിതറലി പ്രതലിഭാ പു�സറ് കാ�ങ്ങള്
മസബാസ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്, പൂഞ്ാര്

പൂഞെ്നര് മണ്ഡെത്ില് എസ്ച് എസ്ച് എല് സി, ഹയര് ടസകന്്റി 
പരലീക്ഷയില് എല്്ന വിഷയങ്ങള്ക്കുാം എ പ്ലസ്ച് കനെിയ മുഴുവന്  വിദ്യ്നര്തി

േള്ക്കുാം എാം.എല്.എ. പ്തിഭ്ന പുരസ്ച് േ്നരങ്ങള് ടസബ്നസ്റ്യന് കുളത്തുങ്ല് 
എാംഎല്എ  വിതരണാം ടചയ്ച്തു.
 ഗവണടമറെ്ച്, എയ്ച്്്്ച് സ്ച് കൂളേളില്നിന്നുള്ള 1545 വിദ്യ്നര്ഥി 
േള്ക്ച് പുറകമ മണ്ഡെത്ിന്ച് പുറത്തുള്ള വിദ്യ്നെയങ്ങളില് പഠിക്കുന പൂഞെ്നര് 
നികയ്നജേമണ്ഡെത്ിടെ സ്ിര ത്നമസക്നര്നയ വിദ്യ്നര്ഥിേള്ക്കുാം പ്തിഭ്ന 
പുരസ്ച് േ്നരങ്ങള് സമേ്നനിച്ചു. കേ്നരുകത്്നെ്ച് സി. കേ�വന് ടമകമേ്നറിയല് ഹയര് 
ടസകന്്റി സ്ച് കൂളില് സാംഘെിപെിച പരിപ്നെിയില് സാംസ്്നന ജെവിഭവ 
വകുപെ്ച് മന്തി കറ്നഷി അഗസ്റിന്  നികയ്നജേ മണ്ഡെതെ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം നിര്വഹിച്ചു. 
 ഈര്നറ്റുകപട്ട വിദ്യ്നഭ്യ്നസ ഉപജില്്നതെ  ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ഈര്നറ്റുകപട്ട  മുലേലീാം 
കഗള്സ്ച് ഹയര് ടസകന്്റി സ്ച് കൂളില്  ഗവ. ചലീഫ്ച് വിപെ്ച് ക്്ന. എന്.ജയര്നജ്ച് 
നിര്വഹിച്ചു. ഓകര്ന സ്ച് കൂളേളിലാം എാം.എല്.എ. കനരിടട്ടത്ിയ്നണ്ച് അവ്നര്്്ച് 
കജത്നകള്നയ വിദ്യ്നര്തിേള്ക്ച് പുരസ്ച് േ്നരങ്ങള് നല്േിയത്ച്. പ്തിഭ്ന പുര
സ്ച് േ്നരങ്ങള്ക്ച് പുറടമ  എസ്ച്.എസ്ച്.എല്.സി, ഹയര്ടസകന്്റി പരലീക്ഷേളില് 
100% വിജയാം േരസ്മ്നകിയ നികയ്നജേ  മണ്ഡെത്ിടെ ന്നല്പെത്ച് വിദ്യ്ന
െയങ്ങള്ക്ച് എാം.എല്.എ യുടെ എ്യൂകകഷന് അചലീവ്ച് ടമറെ്ച് അവ്നര്ഡുേളാം 
വിതരണാം ടചയ്ച്തു.

ൊറ്ങ്ങളുമട ഘലാകം കീഴടക്ാന്  
ക്ലിയ ഗ്രാഘ്വേറ്റ് ഘകാണ്ഫറന്സറ് 
നജപീബ് കാന്പുരും, മപരിന്ല്മണ്ണ
 ടപരിന്തല്മണ് നികയ്നജേ മണ്ഡെത്ില് നജലീബ്ച് 
േ്നന്തപുരാം എാം.എല്.എ നെപെ്നക്കുന ക്രിയ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ പദ്ധതി 
യുടെ ഭ്നഗമ്നയി ബിരുദ ബിരുദ്നനന്തര വിദ്യ്നര്തിേള്ക്നയി  
ഗ്ര്നകജ്്്ച് കേ്നണഫറന്സ്ച് സാംഘെിപെിച്ചു. ആയിരത്ികെടറ  
വിദ്യ്നര്തിേള് പടങ്ടുത് പരിപ്നെി നിര്മേ്നണ ബുദ്ധി നിയ
ന്തിക്നന് കപ്നകുന മ്നറുന േ്നെകത്്നടെ്നപൊം കുതിക്നനുള്ള 
അറിവേള് പങ്കുടവക്നനുാം സാംവദിക്നനുമുള്ള കവദിയ്നയി. 
മ്നറിടക്നണ്ിരിക്കുന ടത്നഴില് കമഖെേടള കുറിച്ച് അന്ത്നര്നഷ്ട്ര 
പ്�സ്ര്നയ  പ്മുഖര് വിദ്യ്നര്തിേളമ്നയി സാംവദിച്ചു. 2021 
്ിസാംബര് 28 ന്ച് നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി. ര്നകജഷ്ച് പരിപ്നെി 
ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ്ച്തു. നജലീബ്ച് േ്നന്തപുരാം എാം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച പരിപ്നെിയില് ക്്ന. എാം.പി. അബ്ച്ദുസ്മദ്ച് സമദ്നനി 
എാം.പി. മുഖ്യ്നതിഥിയ്നയിരുന്നു. 
 ഉനത വിദ്യ്നഭ്യ്നസ രാംഗത്്ച്  ഉല്്നദനപരമ്നയ വിദ്യ്ന 
ഭ്യ്നസാം നെക്കുനിടല്ന്ച് പരിപ്നെിയുടെ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം നിര്വ്വഹിച്ച് 
സാംസ്നരികടവ സ്ലീകര് എാം.ബി.ര്നകജഷ്ച്  പറഞ്ഞു.  സ്തലീ മുകന് 
ങ്ങള്ക്ച് എതിര്നയുള്ള വ്നദങ്ങള്ക്ച് ഔകദ്യ്നഗിേ അാംഗലീേ്നരാം 
കപ്നലാം െഭിക്കുന േ്നെത്്ച് കൂടുതല് ടപണകുട്ടിേടള അണി 

നിരത്ി നജലീബ്ച് േ്നന്തപുരാം എാം.എല്.എ നെപെിെ്നക്കുന ക്രിയ പദ്ധതി മ്നതൃേയ്ന 
ടണന്നുാം അകദഹാം പറഞ്ഞു. ടപരിന്തല്മണ്യുടെ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ മുകന്ങ്ങള്ക്ച്  
ഗ്ര്നകജ്്്ച് കേ്നണഫറന്സ്ച് ന്നഴിേകല്്നവടമന്ച് നജലീബ്ച് േ്നന്തപുരാം എാം.എല്.എ 
അഭിപ്്നയടപെട്ടു.

 പദ്ധതിക്നയി മ്നഞെ്നമ്പ്ര ആസ്നദ്ച് സ്ച് കൂളിന്ച് സമലീപാം 16  ദ�െക്ഷാം െി്ര് ക�ഷിയുള്ള ജെശുദ്ധലീേ
രണ�്നെയുാം 47 െക്ഷാം െി്ര് സാംഭരണക�ഷിയുള്ള ഉനതതെ ജെസാംഭരണിയുാം അനുബന്ധ ഘെേങ്ങളാം  
നിര്മിക്കുാം. േ്നരമ്പത്തൂരില് േിണറുാം പമ്പ്ച് ഹൗസുാം മൂന്ച് പഞ്്നയത്തുേളിെ്നയി 356  േികെ്നമലീ്ര് ദൂരത്ില് 
വിതരണ ശാംഖെയുാം പൂര്ത്ിയ്നക്കുാം. ഇതിലൂടെ 13592 ഗ്നര്ഹിേ േണക്ഷനുേള് നല്േ്നന്നകുാം.
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പട്യഘെളയറ്ക്റ് തൃത്ാലയലില് തുടക്ം
'എല്്നവര്ക്കുാം  ഭൂമി എല്്ന ഭൂമിക്കുാം കരഖ' പദ്ധതി പ്േ്നരാം  

നിയമസഭ്ന മണ്ഡെങ്ങളിടെ ആദ്യടത് പട്ടയകമളയ്ക്ച്  
തൃത്്നെ മണ്ഡെത്ിടെ േ്നളി എന വൃദ്ധയ്ക്ച് സ്ലീകര്  
എാം.ബി ര്നകജഷാം റവനയൂ മന്തി ടേ ര്നജനുാം കചര്ന്ച് പട്ടയാം 
നല്േിടക്നണ്്ച് തുെകാം കുറിച്ചു. േഴിഞെ 50 വര്ഷമ്നയി  
ത്നമസിക്കുന സ്െത്ിന്നണ്ച് േ്നളിക്ച് പട്ടയാം െഭിചത്ച്. 
ചെങ്ങില് വിതരണാം ടചയ് 300 പട്ടയങ്ങള്ക്ച് പുറടമ േപ്പൂര് 
പഞ്്നയത്ില് 40 പട്ടയങ്ങള് കനരടത് നല്േിയിരുന്നു. 
ഇകത്നടെ േഴിഞെ ആറ്ച് മ്നസത്ിനുള്ളില് തൃത്്നെ മണ്ഡെ 
ത്ില് 340  പട്ടയങ്ങള് വിതരണാം ടചയ്ച്തു.
 നിയമസഭ്ന സ്ലീകര്  എാം.ബി ര്നകജഷ്ച് അധ്യക്ഷന്നയ 
പട്ടയകമളയുടെ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം റവനയൂ  വകുപെ്ച് മന്തി ടേ.ര്നജന്  
നിര്വഹിച്ചു. മുഖ്യമന്തിയുടെ ദുരിത്ന�്്നസനിധിയികെക്കുള്ള 
അകപക്ഷേളാം പട്ടയകമളകയ്നെനുബന്ധിച്ച് സ്ലീേരിച്ചു. തകദ� 
സ്യാംഭരണ സ്്നപനങ്ങളിടെ അാംഗങ്ങളാം വിവിധ േക്ഷി 
കനത്നകളാം ചെങ്ങില് സനിഹിതര്നയിരുന്നു.
 തൃത്്നെയില് പട്ടയത്ിന്ച് അകപക്ഷിച, അര്ഹര്നയ  
എല്്നവര്ക്കുാം സമയബന്ധിതമ്നയി പട്ടയാം നല്കുടമന്ച് നിയമസഭ്ന സ്ലീകര്  
എാം ബി ര്നകജഷ്ച് അധ്യക്ഷ പ്സാംഗത്ില് പറഞ്ഞു. ജില്്ന േള്റുടെ കനതൃത്ത്ില് 
യുദ്ധേ്നെ്നെിസ്്നനത്ിെ്നണ്ച് റവനയൂ വകുപെ്ച് പ്വര്ത്നങ്ങള് നെത്ിയടതന്നുാം 
ഒനര മ്നസത്ിനുള്ളില് ഇത്രയുാം കപര്ക്ച് പട്ടയാം നല്േ്നന് േഴിഞെത്ച് വെിയ 
കനട്ടമ്നടണന്നുാം അഭിപ്്നയടപെട്ട സ്ലീകര് പട്ടയാം നല്കുകമ്പ്നള് ആദ്യാം പരിഗണി
കകണ്ത്ച് സമൂഹത്ിടെ ദുര്ബെ വിഭ്നഗങ്ങടളയ്നടണന്നുാം അതുടേ്നണ്്നണ്ച് 
പട്ടിേജ്നതി കേ്നളനിേളില് ത്നമസിക്കുനവര്ക്ച് മുന്ഗണന നല്േണടമന്ച് 
ആദ്യാം തടന തലീരുമ്നനിചടതന്നുാം കൂട്ടികചര്ത്തു. നിരന്തരമ്നയി അവകെ്നേന 
കയ്നഗങ്ങള് കചര്ന്ച് ജനപ്തിനിധിേളാം ഉകദ്യ്നഗസ്രുാം ഏകേ്നപിച്ച് നെത്ിയ 
പ്വര്ത്നമ്നണ്ച് തൃത്്നെയില് വിജയാം േണ്ടതന്നുാം സ്ലീകര് പറഞ്ഞു.
 പ്േവ�ക്നര്ക്ച്  ഭൂമി ടേ്നടുക്കുേ എനത്ച് മ്നത്രമല്, ഒരു തണ്കപെര്ച് 
കപ്നലമില്്നത് ഭൂരഹിതര്നയ മനുഷ്യടര േടണ്ത്ി അവടര ഒരു തുണ്്ച് ഭൂമിയുടെ 
ഉെമസ്ര്നക്കുേ എന െക്ഷ്യകത്്നടെയുള്ള പരിശ്രമമ്നണ്ച് സര്ക്നര് നെത്തു
നടതന്ച് ചെങ്ങ്ച് ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ്ച്തുടേ്നണ്്ച് റവനയൂ വകുപെ്ച് മന്തി ടേ ര്നജന് 

ബഹുനലിലെന്ലി�ങ്ങളുമട ഉദറ്�ാടനവം ബസുകളുമട  
ഫറ് ളാഗറ്റ് ഓഫം
ഡി.മക.മുരളി, വാമനപുരും 

ടപ്നതുവിദ്യ്നഭ്യ്നസ സാംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയി മിതൃമേെ ഗവണടമറെ്ച് 
കബ്നയ്ച് സ്ച് ഹയര് ടസകന്്റി സ്ച് കൂളിടെയുാം ഗവടമെറെ്ച് കഗള്സ്ച് ഹയര് 

ടസകണ്റി സ്ച് കൂളിടെയുാം ബഹുനിെ മന്ിരങ്ങള് ടപ്നതു വിദ്യ്നഭ്യ്നസ ടത്നഴില് വകുപെ്ച് മന്തി 
വി.�ിവന്കുട്ടി ഓണപ്െന്നയി ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ്ച്തു. വ്നമനപുരാം എാം.എല്.എ ്ി.ടേ 
മുരളിയുടെ ആസ്ി വിേസന പദ്ധതിയില് നിന്നുാം മണ്ഡെത്ിടെ 11 സ്ച് കൂളേള്ക്നയി 
അനുവദിച ബസുേളടെ ഫ്ച് ള്നഗ്ച് ഓഫാം ഇകത്നടെ്നപൊം മന്തി നിര്വഹിച്ചു. 
 േിഫ്ച്ബി പദ്ധതിയില് ഉള്ടപെടുത്ി മൂന്ച് കേ്നെി രൂപ ടചെവഴിച്നണ്ച് ഗവണടമറെ്ച് 
കബ്നയ്ച് സ്ച് ഹയര് ടസകന്്റി സ്ച് കൂള് ടേട്ടിൊം നിര്മേിചത്ച്. 2018-19 ടെ സര്ക്നരിടറെ 
വ്നര്ഷിേ പദ്ധതിയിലള്ടപെടുത്ി നിര്മേിച ഗവ. കഗള്സ്ച് ഹയര് ടസകന്്റി സ്ച് കൂള് 
ടേട്ടിെത്ിന്നയി 1.49 കേ്നെി രൂപയ്നണ്ച് ടചെവ്നയത്ച്. 
 ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ച് മെത്റ േ്നണി, ജി.യു.പി.എസ്ച് ടപ്നന്മുെി, ആട്ടുേ്നല്, 
ആെന്തറ, ര്നമപുരാം ജി.എല്.പി.എസ്ച് ചുള്ളിമ്നനൂര്, ടനടുപ്ങ്ത, േരിമണകേ്നെ്ച്, ആന്നെ്ച്, 
പച, ഭരതന്നൂര് എനലീ  സ്ച് കൂളേളികെക്ച്  ബസ്ച് വ്നങ്ങുനതിന്നയി 1.65  കേ്നെി രൂപയ്നണ്ച് 
എാം.എല്.എയുടെ ആസ്ി വിേസന ഫണ്ില് നിന്ച് അനുവദിചത്ച്. 

സ്നമ്നജിേരുടെ നികയ്നജേമണ്ഡെങ്ങളിലൂടെ..... 

െടത്റ മകാല്ായലില് എല്.പലി.എസലിനറ് ബഹുനലില 
െന്ലി�ം 

മെത്റ ടേ്നല്്നയില് എല്.പി.എസിന്ച് പ്ല്നന് ഫണ്ടുാം എസ്ച്.എസ്ച്.ടേ. 
ഫണ്ടുാം ഉപകയ്നഗിച്ച് നിര്മേിച ബഹുനിെ മന്ിരത്ിടറെ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം  ടപ്നതു 

വിദ്യ്നഭ്യ്നസവാം ടത്നഴിലാം വകുപെ്ച് മന്തി വി. �ിവന്കുട്ടി, ഓണപ്െനിലൂടെ 
നിര്വഹിച്ചു. ്ി.ടേ.മുരളി എാം.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച കയ്നഗത്ില് നിരവധി 
വി�ിഷ്ട വ്യക്ിേള് പടങ്ടുത്തു. 1.52 കേ്നെി രൂപ ടചെവഴിച്നയിരുന്നു നിര്മേ്നണാം.

െീന്മൂടറ് പാലവം അഘപ്രാച്റ് ഘറാഡം ഉദറ്�ാടനം മെയറ്തു 
പുല്മ്പ്നറ പഞ്്നയത്ില് കതമ്പ്നമൂെ്ച്  മൂന്നനക്കുഴി കറ്ന്ിടെ മലീന്മൂെ്ച് പ്നെവാം 

പ്നെത്ിന്ച് ഇരുവ�ടത്യുാം അകപ്്നച്ച് കറ്നഡുാം വ്നമനപുരാം എാം.എല്.എ   
്ി.ടേ.മുരളിയുടെ   അദ്ധ്യക്ഷതയില്   കചര്ന കയ്നഗത്ില് ടപ്നതുമര്നമത്്ച്, 
ടൂറിസാം വകുപെ്ച് മന്തി മുഹമേദ്ച് റിയ്നസ്ച് ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ്ച്തു. 5.8 കേ്നെി രൂപ 
ടചെവഴിച്നണ്ച് പദ്ധതി  പൂര്ത്ലീേരിചത്ച്.
 നിെവില് ഒ് വരിയ്നയി മ്നത്രാം ഗത്നഗതാം സ്നധ്യമ്നയിരുന വലീതി 
കുറഞെ പ്നൊം ടപ്നളിച്ചു മ്ന്ിയ്നണ്ച് പുതിയ പ്നൊം നിര്മേിചത്ച്. 7.5 മലീ്ര് വലീതിയില് 

വ്നഹനസഞ്്നരപ്നതയുാം 1.5 മലീ്ര് വലീതിയില് ഇരുവ�ങ്ങളിലാം നെപെ്നതയുാം  
ഉള്ടപെടെ 11  മലീ്ര് വലീതിയിെ്നണ്ച് പ്നൊം നിര്മേിചിരിക്കുനത്ച്. പ്നെത്ിടറെ  
ഇരു േരേളിെ്നയി ആടേ 220  മലീ്ര് നലീളത്ില് അകപ്്നച്ച് കറ്ന്ിടറെ പുന
രുദ്ധ്നരണവാം ഈ പ്വൃത്ിയുടെ ഭ്നഗമ്നയി പൂര്ത്ിയ്നകിയിട്ടുണ്്ച്. കതമ്പ്നമൂെ്ച് 
മൂന്നനക്കുഴി ഭ്നഗങ്ങളിടെയുാം അനുബന്ധ പ്കദ�ങ്ങളിടെയുാം ജനങ്ങളടെ 
ദലീര്ഘേ്നെമ്നയുള്ള ആവ�്യമ്നണ്ച് ഈ പ്നെത്ിടറെ പുനര്നിര്മേ്നണകത്്നടെ 
സ്നക്ഷ്നത്ച്േരികടപെടുനത്ച്.                 

മപാന്മുടലിയലില് കുട്ലികളുമട പാര്ക്റ് തുറന്നു

ടപ്നന്മുെിയില് പണി പൂര്ത്ിയ്നയ കുട്ടിേളടെ പ്നര്ക്ച് ്ി.ടേ മുരളി 
എാംഎല്എ ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ്്ച് ടപ്നതുജനങ്ങള്ക്ച് തുറന്നു 

ടേ്നടുത്തു. സര്ക്നര് അതിഥിമന്ിരത്ിന്ച് സമലീപത്്നയിട്ട്നണ്ച് കുട്ടിേളടെ പ്നര്ക്ച് 
പണി േഴിപെിചിരിക്കുനത്ച്. േഴിഞെ സര്ക്നരിടറെ േ്നെത്്ച് രണ്ടു കേ്നെി രൂപ 
മുെകി പണിേഴിപെിച ടപ്നന്മുെി കെ്നവര് സ്നനിക്്നറിയത്ിടറെ സൗന്ര്യവല്േ
രണത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയ്നണ്ച് പ്നര്ക്ച് നിര്മേിചത്ച്. കുട്ടിേള്ക്കുാം മുതിര്നവര്ക്കുാം 
ഒരുകപ്നടെ ആസ്ദിക്നന് േഴിയുന വിധത്ിെ്നണ്ച് പ്നര്ക്ച് സജ്ജലീേരിചിരിക്കു
നത്ച്. േ്നഴ്ചേള് േ്നണ്നന് ടചറിയ വ്നച്ച് െവറുാം ഇവിടെ ഒരുകിയിട്ടുണ്്ച്.

അഭിപ്്നയടപെട്ടു. ഈ ഗവടമെറെ്ച് അധിേ്നരത്ില് വന്ച് 100 ദിവസങ്ങള്ക്കു 
ള്ളില് 13183 പട്ടയങ്ങള് വിതരണാം ടചയ്്നന് േഴിഞെത്നയുാം അകപക്ഷ നല്േിയ 
അര്ഹര്നയ മുഴുവന്കപര്ക്കുാം പട്ടയാം നല്കുടമന്നുാം അകദഹാം അറിയിച്ചു.

ഘകാളനലികളലിമലത്ലി സ്ീക്റം െന്തലിയം

പട്ടയ വിതരണാം, കേ്നളനിേളടെ പശ്്നത്െസൗേര്യങ്ങള് എനിവയുമ്നയി  
ബന്ധടപെട്ട പര്നതിേള് കേള്ക്നന് നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി ര്നകജഷ്ച്, 

റവനയൂ മന്തി ടേ. ര്നജന് എനിവര് കേ്നളനിേളില് കനരിടട്ടത്ി.
 ന്നഗെകശേരി പഞ്്നയത്ിടെ വ്നവനൂര്, പട്ടിത്റ പഞ്്നയത്ിടെ  
േറുകത്െത്്ച്, േക്നട്ടിരി, തിരുമി്കക്നെ്ച് പഞ്്നയത്ിടെ ഏഴുമങ്ങ്നെ്ച് െക്ഷാംവലീെ്ച് 
എനലീ കേ്നളനിേളിെ്നണ്ച് സ്ലീകറുാം  റവനയൂ മന്തിയുാം എത്ിയത്ച്. കേ്നളനി വ്നസിേ 
കള്നെ്ച് കനരിട്ട്ച് സാംസ്നരിച സ്ലീകറുാം മന്തിയുാം േിെപ്പുകര്നഗിേളടെ വലീടുേളില് 
കനരിടട്ടത്ി പര്നതിേള് സ്ലീേരിച്ചു. ജില്്ന േള്റുാം ജനപ്തിനിധിേളാം 
സ്ലീകടറയുാം മന്തിടയയുാം അനുഗമിച്ചു.

സ്ലീകറുടെ ടപ്നതുപരിപ്നെിേള്
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കേരള ര്നഷ്ട്രലീയത്ില് അതിേ്നയന്നയി 
ജ്െിച വ്യക്ിയ്നണ്ച് ത്നങ്ള്. കേരള 

നിയമസഭയുടെ വിേ്നസപരിണ്നമങ്ങള്  
അടുത്റിഞെിട്ടുള്ള പരിണിത പ്ജ്ഞന്നയ ഒരു 
നിയമസഭ്നാംഗാം, മുന് മന്തി എനലീ നിെേളില് 
കേരളത്ിടറെ സമസ് കമഖെേളിലമുള്ള 
വിേസനത്ിന്ച് നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേര്ക്ച് 
എത്രകത്്നളാം സാംഭ്നവനേള് നല്േ്നന് 
േഴിയുാം എന്നണ്ച് അങ്ങ്ച് േരുതുനത്ച് ? 
 കേരള ര്നഷ്ട്രലീയത്ില് അതിേ്നയന്നയി 
ജ്െിച വ്യക്ിയ്നണ്ച് ഞ്നടനന്ച് ഒരികലാം 
േരുതുനില്. സാംസ്്നനത്ിടറെ ന്നന്നമുഖമ്നയ 
വിേസനത്ിന്ച് നിര്ണ്നയേമ്നയ സാംഭ്നവനേള് 
നല്േ്നന് സ്നമ്നജിേര്ക്ച് േഴിയുാം. വിേസനേ്ന
ര്യങ്ങള് സഭയില് ഉനയിക്കുേയുാം അതില് ഒട്ടുാം 
ര്നഷ്ട്രലീയാം േെര്ത്്നടത വിേസനേ്നര്യങ്ങള്ക്ച് 
പ്്നധ്നന്യാം നല്േിടക്നണ്ടുള്ള പ്സാംഗങ്ങളാം 
ഇെടപെലേളമ്നണ്ച് കവണ്ത്ച്. ഓകര്ന േ്നര്യത്ിലാം 
ര്നഷ്ട്രലീയമ്നയ േ്നഴ്ചപെ്നടുേള് പര്നമര്�ിക്കുനതില് 
ടത്ില്. നയപരമ്നയ േ്നര്യങ്ങളിലാം നിയമനിര്മ്ന
ണത്ിലാം ബജ്ിലാം ഊനിടക്നണ്ടുള്ള പ്സാംഗ
ങ്ങള്ക്നണ്ച് ഏ്വാം പ്്നധ്നന്യാം ഒരു സ്നമ്നജിേന് 
േല്പെികകണ്ത്ച്. കേരളത്ിടറെ സമസ്കമഖെയിലാം 
വിേസനടത് െക്ഷ്യാം ടവച്ചുടേ്നണ്ടുള്ള നിെപ്നടു 
േള്ക്നണ്ച് സ്നമ്നജിേര് പ്്നധ്നന്യാം നല്കേണ്ത്ച്.
ഏഴ്നാം കേരള നിയമസഭ ഒഴിടേ അഞ്ചു മുതല് 
പതിമൂന്നുവടര കേരള നിയമസഭേളില് അാം
ഗമ്നയിട്ടുള്ള വ്യക്ിയ്നണ്ച് അങ്ങ്ച്. പിന്തിരിഞെ്ച് 
കന്നക്കുകമ്പ്നള് ഒരു നിയമസഭ്നാംഗടമന നിെയില് 
ഏ്വാം ച്നരിത്നര്ത്യജനേമ്നയ ഒരു സാംഭവാം/
സാംഭവങ്ങള് വി�ദമ്നക്നകമ്ന ? നിയമസഭ്ന 
നെപെിേളില് അത്നയത്ച് സബ്ച്മിഷനുേള്, 
കച്നകദ്യ്നത്രാം, ശ്രദ്ധ ക്ഷണികല്, നിയമനി
ര്മേ്നണാം എനിവയിലാം നിയമസഭ്ന സമിതി 
അദ്ധ്യക്ഷടനന നിെയിലാം ജകന്നപേ്നരപ്ദമ്നയി 
നെത്ിയ ഇെടപെലേള് ഓര്ടത്ടുക്നകമ്ന ?
 ശ്രലീ. എല്.ടേ അദ്്നനിയുടെ കനതൃത്
ത്ിലള്ള രഥയ്നത്ര ബ്നബറി മസ്ച്ജിദ്ച് തേര്ത്ത്ച് 
ഇന്ത്യന് ര്നഷ്ട്രലീയത്ില് ഏ്വാം കേ്നളിളകമുണ്്ന
കിയ സാംഭവമ്നയിരുന്നു. ഇന്ത്യ്ന ര്നജ്യത്്ച് ഉെനലീളാം 
ഇതിടനതിര്നയ പ്തികഷധാം ഉയര്ന്നു. കേരളത്ില് 
മുലേലീാം ഭൂരിപക്ഷ പ്കദ�ങ്ങളില് ഏ്വാം വെിയ 
ആഘ്നതാം സൃഷ്ടിച്ചു. ഗവര്ണറുടെ നയപ്ഖ്യ്നപന 
പ്സാംഗത്ില് ഞ്നനിതിടന �ക്ിയ്നയി എതിര്ത്തു.  
മെപ്പുറാം ജില്യില് ഉള്ടപെടെ മെബ്നറിടറെ 
ചിെ സ്െങ്ങളില് ഹിന്ദു സമുദ്നയത്ിടറെ ചിെ 
അമ്പെങ്ങളാം പ്തിഷ്ഠേളാം തലീവ്രവ്നദിേള് ന�ിപെിച്ചു. 
ബ്നബറി മസ്ച്ജിദ്ച് തേര്ത്തു കപ്നടെ തടന 
ഒരു ടത്്നയ നെപെിയ്നണ്ച് ഹിന്ദു അമ്പെങ്ങള് 
ന�ിപെിചടതന്നയിരുന്നു എടറെ വ്നദാം. ഇതു രണ്ടുാം 
ഇന്ത്യന് ര്നഷ്ട്രലീയത്ില് ഒരു േറുത് അധ്യ്നയമ്ന
യിട്ട്നണ്ച് ഞ്നന് േണ്ത്ച്. ഇത്ച് നിയമസഭയില് 
എടറെ ഒ്ടപെട്ട അഭിപ്്നയമ്നയിരുന്നു. ഇതിടന 
ആരുാം എതിര്ത്ില്. എന്നല് ആരുാം എടന 
അനുകൂെിചതുമില്. എടറെ മനസിലള്ള മകതതരത് 
േ്നഴ്ചപെ്നെ്ച് നിയമസഭയില് വ്യക്മ്നക്നന് സ്നധിചത്ച് 
എനിക്ച് ഏ്വാം ച്നരിത്നര്ത്യജനേമ്നയിരുന്നു.
 ന്നയന്നര് ഗവണടമറെിടറെ േ്നെത്്ച് 
അനടത് തകദ� സ്യാംഭരണവകുപെ്ച് മന്തി ശ്രലീ. 
തങ്പെന് ടേ്നണ്ടുവന ജില്്ന േൗണസില് ബില്്നണ്ച് 
ഞ്നന് ഏ്വാം കൂടുതല് സമയടമടുത്്ച് പ്സാംഗിചത്ച്. 
ഈ പ്സാംഗത്ിന്ച് ടവള്ളി, �നി, ഞ്നയര് എനലീ മൂന്നു 
ദിവസങ്ങളില് നിരവധി മണിക്കൂറുേള് പഠിക്നന് 
തടന ഞ്നന് ടചെവിട്ടു. അന്ച് ഏ്വാം പരിഷ്ച് കൃത 
നിയമാം എന്നു േരുതടപെട്ടത്ച് ബാംഗ്നളിടറെയുാം 
േര്ണ്നെേത്ിടറെയുാം നിയമങ്ങള്നയിരുന്നു. ഇതു 
ഞ്നന് പഠിച്ചു. കൂെ്നടത പഞ്്നയത്ലീര്നജിടന
ക്കുറിച്ചുാം ബല്വന്ത്ച് റ്നയി േമേലീഷന് റികപെ്നര്ട്ടുാം 
അക�്നേകമത് േമേലീഷന് റികപെ്നര്ട്ടുാം കേരളത്ിടെ 
ചലീഫ്ച് ടസക്രട്ടറിയുാം പ്ല്നനിങ്ച് കബ്നര്്്ച് ടചയര്മ്ന
നുമ്നയിരുന വി. ര്നമചന്ദ്രന് എനയ്നളടെ രണ്്ച് 
വ്നെ്യമുള്ള രണ്്ച് ബൃഹത്്നയ റികപെ്നര്ട്ടുാം ഞ്നന് റഫര് 
ടചയ്ിരുന്നു. ഈ നിയമാം സഭ പ്നസ്നകിയതിനു 
ക�ഷാം ഇതിടറെ റൂള്സ്ച് ഉണ്്നക്കുനതിനു കവണ്ി 
മന്തിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലള്ള സബ്ച്ജക്റ്ച് േമേി്ി 
പെതവണ കചര്ന്നു. ഇതില് ഞ്നനെകമുള്ള 
ടമമ്പര്മ്നര് പ്കത്യേിച്ച് പ്തിപക്ഷ ടമമ്പര്മ്നര് 
ഉനയിച ബഹുഭൂരിപക്ഷാം കഭദഗതിേളാം മന്തി 
അാംഗലീേരിച്ചു. ഈ നിയമത്ിനുാം കവണ്ി ഒരു ടമമ്പര് 
എന നിെയില് ഏ്വമധിോം ശ്രദ്ധ പതിപെിചിരുന്നു.
നിയമസഭ്ന േമേി്ി അദ്ധ്യക്ഷന്നയിരിക്കുന അവ
സരങ്ങളില് സമിതിയുടെ മുന്പ്നടേ വരുന ഏത്ച് 

വിഷയവാം സമഗ്രമ്നയി വി�ദലീേരിക്കുന അങ്ങയുടെ 
പ്്നവലീണ്യാം പുതുതെമുറയ്ക്ച് പ്കച്നദനമ്നണ്ച്. നിയമസഭ്ന 
സമിതിേളിടെ അാംഗങ്ങള്നയ സ്നമ്നജിേര്ക്ച് 
നല്േ്നനുള്ള മ്നര്ഗ്ഗ നിര്കദ�ങ്ങള് ?
 നിയമസഭ്ന േമേി്ിേളില് അാംഗങ്ങ
ള്നകുന സമ്നജിേര്ക്ച് മ്നര്ഗനിര്കദ�ങ്ങള് 
നല്േ്നനുള്ള പ്നണ്ഡിത്യടമ്നന്നുാം എനികില്. 
നിയമസഭ്ന േമേി്ിേളടെ മുമ്പ്നടേ വരുന കന്നട്ട്ച് 
പൂര്ണ്മ്നയി പഠിക്കുേയുാം അതികന്നെ്ച് അനുബന്ധിച്ച് 
നിയമങ്ങളാം റൂളേളാം ഭരണഘെന്ന വ്യവസ്േളാം 
പ്നര്െടമറെികെ്ന നിയമസഭയികെ്ന ഇതിടന സാംബ
ന്ധിച്ചുള്ള റൂളിാംഗുേള് വല്തുാം ഉകണ്്ന എന്ച് പരിക�്ന
ധിക്കുേയുാം കവണാം. ഈ നിയമാം നെപെ്നക്കുകമ്പ്നഴുള്ള 
ഗുണവാം കദ്നഷവാം വിെയിരുത്ണാം. ഇത്രയുാം 
േ്നര്യങ്ങള് ടചയ്ണടമന്നണ്ച് എടറെ പക്ഷാം.

സി. ആറെ്ച് എ.ജി. റികപെ്നര്ട്ടിടെ പര്നമര്�ങ്ങള്  
അടുത്േ്നെത്്ച് സജലീവ ചര്ച്നവിഷയമ്ന
യിരുനകല്്ന. പബ്ിേ്ച്  അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയില് ദലീര്ഘേ്നെടത് 
പരിചയാം വച്ച് സി. ആറെ്ച് എ.ജി. റികപെ്നര്ട്ടുാം 
അതിടെ പര്നമര്�ങ്ങകള്നടുള്ള സര്ക്നരിടറെ 
വികയ്നജിപ്പുാം എങ്ങടന വിെയിരുത്തുന്നു ?
 സി.എ.ജി റികപെ്നര്ട്ടിടെ പര്നമര്�ങ്ങള് പെ 
േ്നെത്തുാം സജലീവ ചര്ചയ്നയിട്ടുണ്്ച്. സ്നക്ഷിേടള 
കവണ്കപ്നടെ വിച്നരണ ടചയ്്ച്  സ്നക്ഷികയ്നെ്ച് 
േമേി്ി ടമമ്പര്മ്നര് ആവ�്യമുള്ള േ്നര്യങ്ങള് 
കച്നദിചതിനു ക�ഷമ്നണ്ച് നിയമസഭയില് 
റികപെ്നര്ട്ട്ച് സമര്പെിക്കുനത്ച്. ബജ്്ച് മ്നന്ലാം 
ഫിന്നന്സ്ച് കേ്നഡുാം മ്്ച് ഗവണടമറെ്ച് ഓര്്റുേളാം 
നിയമങ്ങളാം റൂളേളാം പഠിച്നണ്ച് സ്നക്ഷിയ്നയ 
ഗവണടമറെ്ച് ടസക്രട്ടറിടയ വിസ്രിക്കുനത്ച്. 
95 �തമ്നനാം റികപെ്നര്ട്ടുേളാം പ്തിപക്ഷവാം 
ഭരണപക്ഷ അാംഗങ്ങളാം ഐേേണ്ച് കഠ്യനയ്നണ്ച് 
അാംഗലീേരിക്നറ്ച്. ഇതികന്നെ്ച് ന്യ്നയമ്നയ േ്നരണങ്ങ
ളില്്നടത ഗവണടമറെ്ച് വികയ്നജിപെ്ച് പ്േെിപെിക്കുനത്ച് 
�രിയ്നയ നെപെിയ്നയി േണക്നക്നന് േഴിയില്.
കേന്ദ്ര ടപ്നതുകമഖെ്ന സ്്നപനങ്ങള് ഭൂരിഭ്നഗവാം 
സ്േ്നര്യവല്കരണത്ികെക്ച് നലീങ്ങുേയ്നണ്ച്. 
നമ്മുടെ ടപ്നതുകമഖെ്ന സ്്നപനങ്ങള് പെതുാം പുനരു
ദ്ധ്നരണത്ിടറെ പ്നതയിലമ്നണ്ച്. ദലീര്ഘേ്നൊം കട്ര്്ച് 
യൂണിയനുേളമ്നയി കചര്ന്ച് പ്വര്ത്ിച വ്യക്ി 
എന നിെയിലാം ടപ്നതുകമഖെ്ന സ്്നപനങ്ങള് 
സാംബന്ധിച സമിതി മുന് അദ്ധ്യക്ഷന് എന 
നിെയിലാം കേന്ദ്ര/സാംസ്്നന ടപ്നതുകമഖെ്നസ്്നപ
നങ്ങളടെ പ്വര്ത്നാം എങ്ങടന വിെയിരുത്തുന്നു.
 കേന്ദ്രടപ്നതുകമഖെ സ്്നപനങ്ങള് 
ഭൂരിഭ്നഗവാം സ്േ്നര്യവല്കരണത്ികെക്ച് 
നലീങ്ങുനത്ച് ര്നജ്യത്ിടറെ സ്നമ്പത്ിേ, സ്നമൂഹിേ 
കമഖെടയ തേര്ക്നന് മ്നത്രകമ പര്യ്നപ്തമ്നവേ 
യുള്ളൂ. ടപ്നതുകമഖെയുടെ ഏ്വാം വെിയ പര്നജയാം 
അത്ച് കേന്ദ്രത്ിെ്നയ്നലാം സാംസ്്നനങ്ങളിെ്ന 
യ്നലാം മിസ്ച് മ്നകനജ്ച് ടമറെ്നണ്ച്. ഒരു മ്നകനജ്ച് ടമറെ്ച് 
കേ്ര് ഇല്്നത്തുാം ഒരു പ്ധ്നന ഘെേമ്നണ്ച്. 
സ്്നപനത്ില് എത്രമ്നത്രാം ആളേടള നിയമിക്നന് 
േഴിയുടമന്നണ്ച് പെ വകുപ്പുേളാം പരിക�്നധിക്കു
നത്ച്. ഒരു വര്ക്ച് സ്റ്ി കപ്നലാം കവണ്കപ്നടെ 
നെത്്നത് സ്്നപനങ്ങള് ആണ്ച് ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവാം. പര്കചസിലാം ടസയില്സിലാം നെക്കുന 
അപ്നേതേള് ഈ തേര്ചക്ച് കവഗാം കൂട്ടുാം. 
സ്േ്നര്യ മ്നകനജ്ച് ടമന്റുേള് െ്നഭത്ില് കുറവ്ച് 
വന്നല്കപ്നലാം ഉെടന െ്നഭാം േിട്ടുന സ്െകത്ക്ച് 
കൂടുമ്നറ്റുന സ്ിതിയ്നണ്ച് േ്നണുനത്ച്. മ്നവൂരിടെ 
ബിര്ളയുടെ സ്്നപനാം കേരളത്ിടെ ഏ്വാം 
വെിയ വ്യവസ്നയ സ്്നപനമ്നയിരുന്നു. െ്നഭത്ില് 
കുറവ്ച് വനകപെ്നള് സ്്നപനാം അെച്ചുപൂട്ടി. മുന് 
മുഖ്യമന്തി അചയുതകമകന്നന് ഒരു വ്നരിേയില് 
എഴുതിയത്ച് 1000 കേ്നെി രൂപയുടെ സഹ്നയാം 
കേരള ഗവണടമറെില് നിന്നുാം കറ്ന ടമ്ലീരിയെിടറെ 
കപരില് സബ്ച് സി്ി വ്നങ്ങിയിട്ടുടണ്ന്നണ്ച്. 
കേരള നിയമസഭയില് ഒരു തെമുറ മ്ന്ത്ിന്ച് ന്നന്ി
കുറിച്നണ്ച് പതിനഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയികെക്ച് 
അന്പതില്പരാം  പുതുമുഖങ്ങള് േെന്നുവനത്ച്.  
ഈ മ്ന്ാം എങ്ങടന കന്നകി േ്നണുന്നു. പുതിയ 
അാംഗങ്ങള്ക്ച് നല്േ്നനുള്ള ഉപകദ�ാം എന്ത്നണ്ച് ?
 പതിനഞ്്നാം നിയമസഭയികെക്ച് 
അന്പതില്പരാം പുതുമുഖങ്ങള് േെന്നുവനത്ച് 
സ്്നഗത്നര്ഹമ്നണ്ച്. പഴയതുാം പുതിയതുമ്നയ 
ടമമ്പര്മ്നര് േെന്നുവന്നല് മ്നത്രകമ ഫെപ്ദമ്നയി 
നിയമസഭടയ പ്കയ്നജനടപെടുത്്നന് േഴിയൂ. 
എല്്നേ്നെത്തുാം ഒകര ആളേള് തടന ടമമ്പറ്നയി 

വരുനടതങ്ില് ഭ്നവി നിയമസഭ്ന പ്വര്ത്നാം 
വളടരയധിോം പ്തികൂെമ്നയി ബ്നധിക്കുാം. എന്നല് 
അതുകപ്നടെ തടന മുഴുവന് ടമമ്പര്മ്നരുാം പുതു
മുഖങ്ങള്നയ്നലാം നിയമസഭയുടെ േ്നര്യക്ഷമത 
വളടരയധിോം കുറയുാം. ഇത്ച് കേരളത്ിടറെ 
സ്നമൂഹിേ, സ്നമ്പത്ിേ വിേസന രാംഗത്്ച് 
പ്യ്നസങ്ങളാം പ്�്ച് നങ്ങളാം സൃഷ്ടിക്കുാം.
മകതതരമൂെ്യങ്ങള്ക്ച് വെിയ വിെേല്പെിക്കുന 
ഇന്ത്യയില്, മതത്ിടറെയുാം വി�്്നസത്ിടറെയുാം 
കപരില് നെക്കുന മനുഷ്യത്രഹിത ആക്രമണ
ങ്ങള് വെിയ ആ�ങ് സൃഷ്ടിക്കുനത്നണ്ച്. മതവാം 
ര്നഷ്ട്രലീയവാം ഇെേെരുനത്ച് ജന്നധിപത്യത്ിന്ച് 
ഭലീഷണിയ്നകുടമന്ച് േരുതുന്നുകണ്്ന ?
 മതവാം ര്നഷ്ട്രലീയവാം രണ്്നയിത്ടന 
േ്നകണണ്ത്നണ്ച്. അതിടന ഒരുമിപെിക്നന് 
ശ്രമിച്നല് വര്ഗലീയതയ്കാം അക്രമങ്ങള്ക്കുാം 
ഇെവരുത്തുാം. നൂ്്നണ്ടുേള്നയി മകതതരത് മൂെ്യങ്ങ
ള്ക്ച് ഏ്വാം വിെ േല്പെിക്കുന ര്നജ്യമ്നണ്ച് നമ്മുടെ  
ര്നജ്യാം. മതത്ിടറെയുാം വി�്്നസത്ിടറെയുാം കപരില് 
നെക്കുന മനുഷ്യത്രഹിത അക്രമങ്ങള് നമുക്ച് 
പ്പതൃേമ്നയി െഭിചതുാം ഇന്ത്യന് ഭരണഘെന 
നല്േിയിട്ടുള്ള മകതതരത് േ്നഴ്ചപെ്നെിനുാം ഭലീഷണിയ്ന
കുടമന േ്നര്യത്ില് യ്നടത്നരു സാം�യവമില്.
ത്നങ്ള് അദ്ധ്യക്ഷന്നയിരുന േ്നെഘട്ടത്ി
െ്നയിരുനകല്്ന പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
ഏ്വാം കൂടുതല് റികപെ്നര്ട്ടുേള് സഭയില് സമ
ര്പെിചത്ച്. പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് 
േമേി്ി നൂറ്ച് വര്ഷാം ആകഘ്നഷിക്കുന 
കവളയില് അങ്ങയുടെ സകന്�ാം ? 
 എടറെ േ്നെത്്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് 
േമേി്ി കൂടുതല് റികപെ്നര്ട്ടുേള് സഭയില് സമര്പെി
ചത്ച് എടറെ മ്നത്രാം േഴിവ്നയിരുനില്. േമേി്ിയിടെ 
അാംഗങ്ങളടെ നിര്കെ്നഭമ്നയ പിന്തുണയുാം സഹ്നയവാം 
ഉണ്്നയിരുന്നു. സി.എ.ജിയുടെ ഓ്ി്്ച് പ്നരഗ്ര്നഫ്ച് 
അസാംബ്ിയില് െഭ്യമ്നയ്നല് ആ ഓ്ി്്ച് പ്നരേടള 
കുറിച്ച് ബന്ധടപെട്ട ്ിപെ്നര്ട്ടുടമന്റുേളില് നിന്ച് 
റിടമ്ിയല് ആക്ഷന് റികപെ്നര്ട്ട്ച് മൂന്ച് മ്നസത്ി
നുള്ളില് ( ഇകപെ്നള് അത്ച് രണ്്ച് മ്നസമ്നയി ചുരുകി
യിട്ടുടണ്ന്ച് കത്നന്നുന്നു) പി.എ.സിക്ച് നല്േണാം. 
ഇതിനു ക�ഷമ്നണ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
സ്നക്ഷിേടള വിസ്രിക്കുനത്ച്. എന്നല് പെ  
്ിപെ്നര്ട്ട്ച് ടമന്റുേളാം യഥ്നസമയാം റികപെ്നര്ട്ട്ച് 
നല്േ്നത്ത്ച് ടേ്നണ്്ച് സ്നക്ഷിേടള വിസ്രിക്നന് 
േമേി്ിക്ച് േ്നെത്നമസാം വന്നു. ഇതുകപ്നടെ 
േമേി്ിയുടെ �ിപ്നര്�യുടെ അെിസ്്നനത്ില് ഒരു 
ആക്ഷന് കെകണ കന്നട്ട്ച് േമേി്ിക്ച് റികപെ്നര്ട്ട്നയി 
നല്േണാം. എടറെ േ്നെത്്ച് ഈ കന്നട്ടുേള്ക്ച് 
േ്നത്തുനില്ക്നടത യഥ്നസമയാം കന്നട്ടലീസ്ച് ടേ്നടുത്്ച് 
സ്നക്ഷിടയ വിസ്രിക്കുേ പതിവ്നയിരുന്നു. ഇതുമൂൊം 
േ്നെത്നമസാം ഒഴിവ്നക്നന് സ്നധിച്ചു. കൂെ്നടത 
അജണ്യിടെ ഇനാം തലീരുനത്ച് വടര കയ്നഗാം 
തുെര്ന്ച് നെത്തുേ പതിവ്നയിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദ്നയാം 
അാംഗലീേരിചകപെ്നള് യഥ്നസമയാം റികപെ്നര്ട്ടുേള് 
തര്നന് ഗവണടമറെ്ച് ടസക്രട്ടറിമ്നര് തയ്്നറ്നയി.
നിയമസഭ്ന േമേി്ിേളടെ പ്വര്ത്നാം ടമചടപെടു
ത്തുനതിന്ച് അകങ്ങയ്ക്ച് നല്േ്നനുള്ള നിര്കദ�ങ്ങള് ?
 നിയമസഭ േമേി്ിേളടെ പ്വര്ത്നാം 
ടമചടപെടുത്തുനതിന്ച് ഗവണടമറെ്ച് പൂര്ണമ്നയുാം 
േമേി്ിേളമ്നയി സഹേരിക്നന് നിര്കദ�ാം 
നല്േണാം. േമേി്ിക്ച് ആവ�്യമുള്ള വിവരങ്ങള് 
യഥ്നസമയാം േമേി്ിേള്ക്ച് നല്േണാം.  ര്നഷ്ട്രലീയ 
കചരിതിരിവ്ച് ഇല്്നടത േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത്നാം 
സുഗമമ്നക്നന് ടമമ്പര്മ്നര് പ്കത്യോം ശ്രദ്ധികണാം. 
നിയമസഭ്ന േമേി്ിേളടെ പ്കത്യേിച്ചുാം സബ്ച്ജ്്ച് 
േമേി്ിേളടെ ടചയര്മ്നന്മ്നര്നയി സ്നമ്നജിേടര 
തടന നിയമികണാം. പ്നര്െടമറെില് ഇത്രാം േമേി
്ിേളടെ ടചയര്മ്നന്മ്നര് എാം.പിമ്നര് തടനയ്നണ്ച്. 
കേരളത്ില് മന്തിമ്നര് ആയതുടേ്നണ്്ച് 
അവരുടെ കജ്നെിത്ിരക്ച് േ്നരണാം ഒരികലാം 
യഥ്നസമയങ്ങളില് കയ്നഗാം നെത്്നറില്. ഒരു 
നിയമാം ഉണ്്നകിയ്നല്. ആ നിയമത്ിടറെ 
റൂള് ഡ്്നഫ്ച്്്ച് കസ്റജില് സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി അാം
ഗലീേരികകണ്ത്നണ്ച്. എന്നല് കേരളത്ില് 
മന്തിമ്നര് ഗവണടമറെ്ച് റൂള് ഉണ്്നകി നെപെ്നകിയ 
ക�ഷാം അാംഗലീേരിക്നന് കവണ്ി എടനങ്ിലാം 
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിയില് വയ്കേയ്നണ്ച് പതിവ്ച്. ഇത്ച് 
അസാംബ്ിയുടെ നെപെി ചട്ടങ്ങള്ക്ച് വിരുദ്ധമ്നണ്ച്.

മുന് സ്നമ്നജിേര് മനസ്ച് തുറക്കുന്നു 

"സബറ്്ക്റ് കമ്ലിറ്ലികളുമട  മെയര്ൊന്ൊ�ായലി 
എം.എല്.എൊമ� തമനെ നലിയെലിക്ണം"  
ആ�്യാടന് മുഹമ്ദറ്
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2021  സ്മരണയ്നകുകമ്പ്നള് നമേിെവക�
ഷിക്കുനത്ച് കേ്നവിഡുാം ഒമികക്ര്നണുാം 

സില്വര്പ്െനുാം പിടന കുകറ തലീര്നനഷ്ടങ്ങ
ളാം. നിത്യജലീവിതത്ില് ദുഃഖങ്ങള് വിതറിയ 
നിരവധി സാംഭവങ്ങളിലൂടെ േഴിഞെ വര്ഷവാം 
േെന്നു കപ്നകേണ്ിവനിട്ടുണ്്ച്. അവയികെ്വാം 
ദുഃഖസ്നന്ദ്രമ്നയ ഒകരെ്നണ്ച് പി.െി. കത്നമസ്ച് എാം
.എല്.എ.യുടെ ആേസ്മിേവികയ്നഗാം. വ്യക്ിപരമ്നയി എടന 
ആഴത്ില് സ്്നധലീനിച എടറെ സുഹൃത്തുാം സകഹ്നദരസ്്നനലീയനുമ്നയിരുന 
കനത്നവ്നണ്ച് പി.െി. കത്നമസ്ച്. സ്ച് കനഹവാം േരുത്തുാം അെിമുെി ര്നഷ്ട്രലീയവ
മ്നയിരുന്നു അകദഹാം. വ്യക്ിത്നത്ച്പര്യവാം സങ്കുചിതചിന്ത്നഗതിയുാം ഇരു
ട്ടുപരത്്നത് േര്മേധലീരന്നയ അകദഹാം ഒരികലാം സ്യാംപ്തിഷ്ഠിക്നന് 
തയ്്നറ്നേ്നടത എല്്നവരിലാം സൗഹൃദത്ിടറെ ഊഷ്മളത ടച്നരിഞെ വ്യ
ക്ിത്മ്നണ്ച്. 
 മൂെ്യചയുതി സാംഭവിച്ചു ടേ്നണ്ിരിക്കുന ര്നഷ്ട്രലീയമണ്ഡെത്ില് ഉറച 
നിെപ്നടുേളാം കൃത്യമ്നയ വലീക്ഷണവമ്നയി തകറെത്നയ വഴിയിലൂടെ മുകനറിയ 
ആദര്�ധലീരന്നയ അകദഹത്ിടറെ ജലീവിതാം നമുക്ച് മുനില് ഒരു തുറന 
പുസ്േമ്നണ്ച്. ജലീവിത്നന്ത്യാംവടര മകതതര നിെപ്നടുേള് ഉയര്ത്ിപെിെിച 
പി.െി.യുടെ ജലീവിതാം നിരവധിയ്നയ അഗ്ിപരലീക്ഷണങ്ങടള അതിജലീവിച 
ഒരു സ്നഹസിേ യ്നത്രയ്നയിരുന്നു. അകദഹത്ിടറെ സ്ഭ്നവസവിക�ഷത
േളാം ജലീവിതദര്�നവാം പൂര്ണ്മ്നയുാം ന്നാം മെയ്നളിേള് തിരിചറിഞെത്ച് 
അകദഹത്ിടറെ കവര്പ്നെിന്ച് ക�ഷമ്നയിരുന്നുടവനത്ച് ചരിത്രത്ിടറെ 
മട്്നകരെ്നകുടമനതുാം നിശ്യാം. കൃത്യമ്നയി നിരലീക്ഷിച്നല്, സമേ്നെിേ 
കേരള സമൂഹത്ിടറെ സനിഗ്ദ ്ച്ധതയില് മെയ്നളിേള് പിന്തുെകരണ് ഏ്വാം 
വെിയ മ്നതൃേതടനയ്നണ്ച് പി.െി. മുറുടേ പിെിച ആ�യസാംഹിതേള്. 

തടറെ േര്മേ കമഖെ ഏടതന്ച് അകദഹത്ിന്ച് കൃത്യമ്നയ ധ്നരണ ഉണ്്നയിരുന്നു. അകദ
ഹത്ിടറെ പ്വര്ത്ന രലീതിേള് എകപെ്നഴുാം കവറിട്ടത്നയിരുന്നുടവന്ച് ഇകപെ്നള് ന്നാം 
മനസ്ിെ്നക്കുന്നു. രണ്്ച് ദ�്നബ്ദത്ിെധിോം നലീളന പ്നര്െടമറെറി പ്വര്ത്നരാംഗത്തുാം 
ടപ്നതുമണ്ഡെത്ിലമുള്ള അകദഹത്ിടറെ പ്വര്ത്നങ്ങള് അനുേരണലീയമ്നയിരുന്നു. 
 െ്നഭനഷ്ടകണക്കുേള് അവഗണിച്ചുടേ്നണ്്ച് �രിേളില് മ്നത്രാം വി�്സിക്കുന, 
നിെപ്നടുേളില് അയവവരുത്്നത്, േ്നര്ക�്യമുള്ള അകദഹത്ിടറെ പ്വര്ത്നരലീ
തിേള് ന്നാം അനുഭവിചറിഞെത്നണ്ച്. പശ്ിമഘട്ടമെനിരേടള സാംരക്ഷിക്കുനതിനു
കവണ്ി ടപ്്നഫ. മ്നധവ്ച് ഗ്ന്്ച്ഗില് റികപെ്നര്ട്ട്ച് പൂര്ണ്മ്നയുാം നെപെിെ്നകണടമനതില് 
നിന്നുാം പിന്തിരിയ്നടത അകദഹാം നെത്ിയ കപ്നര്നട്ടങ്ങള് എന്തിനു കവണ്ിയ്നയിരു
ന്നുടവന്ച് വളടര ചുരുങ്ങിയ േ്നെയളവിനുള്ളില് നമേള് തിരിചറിഞ്ഞു. പരിസ്ിതി 
സാംരക്ഷണവമ്നയി ബന്ധടപെട്ട വിഷയത്ില് അകദഹാം സ്ലീേരിച നിെപ്നടുേളില് 
പൂര്ണ്മ്നയ പിന്തുണ നല്േ്നന് േഴിഞ്ഞുടവനത്ച് അഭിമ്നനേരമ്നയ ഒന്നടണന്ച് 
ഞ്നന് വി�്സിക്കുന്നു. ജനപക്ഷത്്ച് നിന്നുടേ്നണ്്ച് വ്യക്ിത്നത്ച്പര്യാം ഇരുട്ടുപരത്്നത് 
േര്മേമണ്ഡെത്ില് തിളങ്ങിയ അകദഹത്ിടറെ പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്നുാം പ്കച്നദ
നേരമ്നണ്ച്. 
 അസഹിഷ്ണുതയുാം അ�്നന്തിയുാം സ്്നര്തതയുാം നിറഞ്ഞു നിെ്ച്ക്കുന നമ്മുടെ 
സമൂഹത്ില് പരസ്ര സഹവര്ത്ിത്കത്്നടെ കൂട്ട്നയപ്വര്ത്നമ്നണ്ച് ഇനിടറെ 
ആവ�്യാം. പ്കൃതിയ്കാം ജലീവജ്നെങ്ങള്ക്കുാം പരസ്രപൂരേമ്നയുാം ആകര്നഗ്യേരമ്നയുാം 
നിെനില്ക്നന് കവണ്ിയുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് േ്നെഘട്ടത്ിടറെ അനിവ്നര്യതയ്ന
ണ്ച്. ഇത്ച് കേരളാം ഒ്ടകട്ട്നയി അനുസരികകണ് പ്സക്മ്നയ പ്കൃതിനിയമമ്നണ്ച്. 
അത്നേണാം നമ്മുടെ െക്ഷ്യാം. തടറെ ജലീവിത ദര്�നങ്ങളിലൂടെ പി.െി. നമുക്ച് േ്നണിച്ചു 
തനതുാം അത്നണ്ച്. ഇവിടെ ജലീവിച്ച് മതിയ്നേ്നടത േെന്നുകപ്നകുകമ്പ്നള് അകദഹാം 
ഉയര്ത്ിപെിെിച മൂെ്യങ്ങളടെയുാം ആ�യ്നഭിെ്നഷങ്ങളടെയുാം പൂര്ത്ലീേരണത്ിന്നയി 
കൂടുതല് ജ്നഗ്രതകയ്നടെ കൂട്ട്നയ്ച്മകയ്നടെ ന്നാം പ്വര്ത്ികകണ്തുണ്്ച്. 
 മ്നറുന കെ്നേത്ില് മതവര്ഗ്ഗവര്ണ് ചിന്തേള്കതലീതമ്നയ ജലീവിതരലീതിേളാം 
പ്കൃതിടയ സ്ച് കനഹിക്കുന ഹരിതചിന്തേളാം സഹജലീവനത്ിടറെയുാം പ്നരസ്ര്യത്ി
ടറെയുാം ഉണര്ത്തുപ്നട്ടുേള്നകി മ്ന്്നന് തടറെ ജലീവിതാം ടേ്നണ്്ച് ശ്രമിച പി.െി.യുടെ 
സ്മരണേള് നമ്മുടെ പ്യ്നണത്ില് പ്കച്നദനമ്നകുടമനതില് എനിക്ച് ടതല്ാം 
സാം�യമില്.

പ്തിപക്ഷ കനത്നവിടറെ കപജ്ച് 

ഓര്്ിനന്സുേള് ബില്്നക്കുനതിന്നയി മ്നത്രാം സകമേളനാം നെത്ി ചരിത്രാം സൃഷ്ടിച 
പതിനഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്വര്ത്നാം എങ്ങടന വിെയിരുത്തുന്നു ?  
 ഓര്്ിനന്സുേള് ബില്്നക്നന് നെപെി ചട്ടങ്ങളില് വ്യവസ്യുടണ്ങ്ിലാം ബില് 
അസാംബ്ിയില് പ്നസ്നക്നടത സ്ിരമ്നയി ഓര്്ിനന്സ്ച് ഇറക്കുനത്ച് ജന്നധിപത്യ 
രലീതിയല്. സഭ കൂെ്നന് സമയാം ഇല്്നടത വരുകമ്പ്നള് വളടര അത്യ്നവ�്യമ്നയ ഒരു 
നിയമനിര്മേ്നണാം ആവ�്യമ്നടണങ്ില് ഒരു ഓര്്ിനന്സ്ച് ഇറക്നാം. പകക്ഷ അടുത് 
സകമേളനത്ില് തടന ഈ േ്നര്യടത്ക്കുറിച്ച് ബില് അവതരിപെിച്ച് പ്നസ്നകണാം. 
ആ േ്നെത്്ച് കെ്നേ്ച് സഭയുടെ സ്ലീകറ്നയിരുന മ്നവ്ച് െങ്ര് ഓര്്ിനന്സിന്ച് തടന 
എതിര്നയ നിെപ്നെ്നണ്ച് സ്ലീേരിചത്ച്. എന്നല് പ്ധ്നനമന്തി ടനഹ്ച് റുവിടറെ ഇെടപെല് 
േ്നരണാം വളടര അത്യന്ത്നകപക്ഷിത സന്ര്ഭത്ില് മ്നത്രകമ ഓര്്ിനന്സ്ച് ഇറക്നവൂ 
എന്ച് സ്ലീകര് റൂള് ടചയ്ച്തു. എല്്ന ബില്േളാം ഓര്്ിനന്സ്നയി ടേ്നണ്ടുവരുനത്ച് 
സുപ്ലീാം കേ്നെതി വടര എതിര്ത്ിട്ടുണ്്ച്. ബലീഹ്നറില് നിരവധി ഓര്്ിനന്സ്ച് ഇറക്കുേയുാം 
ബില് അസാംബ്ിയില് പ്നസ്നേ്നടത വരിേയുാം ടചയ്കപെ്നള് സുപ്ലീാം കേ്നെതി ഈ 
സമ്പ്രദ്നയാം ഭരണഘെന്ന വിരുദ്ധമ്നടണന്ച് പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം ഇതിടറെ അെിസ്്നന
ത്ില് കേന്ദ്ര ഗവണടമറെ്ച് എല്്ന സാംസ്്നനങ്ങകള്നടുാം ഓര്്ിനന്സ്ച് ഉെടന ബില്്നയി 
നിയമസഭയില് അവതരിപെികണടമന്നുാം ബില് അവതരിപെിക്നടത നലീട്ടിടക്നണ്്ച് 
കപ്നകുനത്ച് ജന്നധിപത്യ വിരുദ്ധമ്നടണന്നുാം അഭിപ്്നയടപെട്ടു. ഈ േ്നഴ്ചപെ്നെില് എല്്ന 
േ്നര്യങ്ങള്ക്കുാം ഓര്്ിനന്സ്ച് ഇറക്കുനതുാം ജന്നധിപത്യ വിരുദ്ധമ്നടണന േ്നര്യത്ില് 
ഒരു സാം�യവമില്. ഓര്്ിനന്സ്ച് ര്നജ്ച് എന നിെയികെക്ച് കേരളാം അെകമുള്ള 
സാംസ്്നനങ്ങള് നലീങ്ങുനത്ച് ജന്നധിപത്യവിരുദ്ധ നെപെിയ്നയി േണക്നകണാം.

അനുഭവകവദ്യമ്നകുന അവസ്യിടെത്ിക്നന് േഴിഞെിട്ടുണ്്ച്. 2017  ടമയ്ച് ഒന്ച് 
മുതല് ഭരണഭ്നഷ പൂര്ണമ്നയുാം മെയ്നളമ്നയിരികണടമന്ച് സര്ക്നര് ഉത്രവ്ച് 
പുറടപെടുവിച്ചു. അനിവ്നര്യമ്നയുാം ഇാംഗ്ലീകഷ്ന ഭ്നഷ നയൂനപക്ഷങ്ങള് ഉപകയ്നഗിക്കുന 
ഭ്നഷകയ്ന ഉപകയ്നഗികകണ്ിവരുന സ്നഹചര്യങ്ങളിടെ്നഴിടേ മെയ്നളാം തടന 
ഭരണഭ്നഷയ്നയി മ്നറി. അതിടറെ പൂര്ണതയ്കകവണ്ിയുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇനിയുാം തുെ
കരണ്ിയിരിക്കുന്നുടവനത്ച് യ്നഥ്നര്ഥ്യമ്നണ്ച്.
  ഉത്രവേള്, േത്ിെപ്നടുേള് എനിവ പൂര്ണമ്നയുാം മെയ്നളത്ിെ്നക്കുന
തിനു 'ഭരണമെയ്നളാം' എന ഓണപ്െന് നിഘണ്ടു സര്ക്നര് തയ്നറ്നകിയിട്ടുണ്്ച്. 
20000 കത്്നളാം വ്നക്കുേളടെ മെയ്നളാം പരിഭ്നഷ അതില് െഭിക്കുാം. 'ഭരണമെയ്നളാം' 
എന ടമ്നപ്ബല്  ആപ്പുാം ഇതിന്നയി തയ്്നറ്നകി. 
 നമ്മുടെ നിയമനിര്മേ്നണസഭയില് ബില്േള് മ്നതൃഭ്നഷയില് െഭിക്നന് 
തുെങ്ങിയിട്ട്ച് അധിോം േ്നൊം ആയിട്ടില്. അതുവടര ഇാംഗ്ലീഷിലള്ള ബില്േള്നണ്ച് 
മെയ്നളിേള്നയ നമേള് പ്നസ്നകിടക്നണ്ിരുനത്ച്. കഭദഗതി ബില്േള് അല്്നടതയുള്ള 
ഒറിജിനല് ബില്േള് മെയ്നളത്ിെ്നകണടമന്ച് 1987 ല് സ്ലീകര് റൂളിാംഗ്ച് നല്േി
യതിടനത്തുെര്ന്ച് അത്രാം ബില്േള് ഏടറക്കുടറ മെയ്നളത്ില് തടനയ്നണ്ച് 
ഇകപെ്നള്  തയ്്നറ്നക്കുനത്ച്. മെയ്നളത്ില് തയ്്നറ്നകി അവതരിപെിച്ച്  പ്നസ്നക്കുന 
ബില്േളടെ ചട്ടങ്ങളാം മെയ്നളത്ില് തടന തയ്്നറ്നകണടമന്നുാം നിഷ്ച് േര്ഷിചി 
രുന്നു. ഇതുാം ഏടറക്കുടറ പ്നെിക്കുന്നു. മ്്ച്  നിയമസഭേളമ്നയുാം, കേന്ദ്ര സര്ക്ന
രുമ്നയുമുളള ആ�യ വിനിമയത്ിന്ച് മ്നത്രമ്നണ്ച് നിയമസഭ്ന ടസക്രകട്ടറികയ്ില് 
ഇകപെ്നള് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷ ഉപകയ്നഗിക്കുനത്ച്. ഇടത്നഴിടേ മ്്ച് ആവ�്യങ്ങള്ടകല്്നാം 
മെയ്നളാം തടനയ്നണ്ച് ഉപകയ്നഗിക്കുനത്ച്. സാംസ്്നന സര്ക്നര് ഭരണഭ്നഷ മെയ്ന
ളമ്നക്കുനതില് സ്ലീേരിച നെപെിേള് പൂര്ണമ്നയുാം നിയമസഭ്ന ടസക്രകട്ടറികയറ്റുാം 
പ്നെിക്കുന്നുണ്്ച്. കേരള നിയമസഭ ഇതികന്നെോം പ്നസ്നകിയ എല്്ന നിയമങ്ങളടെയുാം 
അവയുടെ ചട്ടങ്ങളടെയുാം മെയ്നള പരിഭ്നഷ തയ്്നറ്നകകണ്ത്ച് വര്ത്മ്നനേ്നെത്തുാം  
വരുാം തെമുറേള്ക്കുാം അനിവ്നര്യമ്നണ്ച്. അതിന്ച് നിരവധി പരിമിതിേളമുണ്്ച്. അവ പരി 
ഹരിക്നന് കൂട്ട്നയ ശ്രമാം കവണാം. നിയമസഭ്ന നെപെിേള് പൂര്ണമ്നയുാം ്ിജി്പ്െസ്ച് 
ടചയ്്ച് സൂക്ഷിക്കുകമ്പ്നള് നമ്മുടെ മ്നതൃഭ്നഷയിലാം അത്ച് െഭ്യമ്നകേണ്ത്ച് ജനങ്ങളടെ 
ആവ�്യമ്നണ്ച്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരാംഭികകണ്ത്ച് ആവ�്യമ്നണ്ച്. 
 അധിേ്നരത്ിലള്ളവര് ജനങ്ങള്ക്ച് മനസ്ിെ്നേ്നത് ഭ്നഷയില് 
അവരുമ്നയി വ്യവഹ്നരങ്ങള് നെത്തുേയുാം ഭരണാം നെത്തുേയുാം ടചയ്യുന പ്ക്രി
യയ്ക്ച് നൂ്്നണ്ടുേളടെ പഴകമുണ്്ച്. ഇന്ത്യയില് സാംസ്ച് കൃതത്ിലാം ഉറുദുവിലാം പിനലീെ്ച് 
കേ്നളനിവ്നഴ്ചക്നെത്്ച് ഇാംഗ്ലീഷിലാം ആയിരുന്നു ഭരണ നെപെിേള് അധിേവാം. 

ജനങ്ങള്ക്ച് അപരിചിതമ്നയ ഭ്നഷയില് അവടര ഭരിക്കുേ എത്ര ജുഗുപ്ച് സ്നവഹ 
മ്നണ്ച്.  ഒരു പുേമറ സൃഷ്ടിച്ച് ഭയടപെടുത്ി ഭരിക്നന് ഈ ജനവിരുദ്ധ ഭ്നഷ്നനയാം ഭര
ണ്നധിേ്നരിേള്ക്ച് ആയുധമ്നയിട്ടുണ്്നകുാം. നമ്മുടെ സ്്നതന്ത്യസമര പ്സ്്നനടത് 
ഏകേ്നപിപെിക്നന് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് സഹ്നയിചിട്ടുടണ്ങ്ിലാം വിവിധ പ്കദ�ങ്ങളില് കദ�ലീയ 
പ്സ്്നനവാം ജനേലീയ പ്സ്്നനങ്ങളാം �ക്ിടപെട്ടത്ച് അത്നത്ച് പ്കദ�ങ്ങളിടെ 
ഭ്നഷേളില് അെിയുറച്ചുനിന്നുടേ്നണ്്നണ്ച്. സ്്നതന്ത്യെബ്ച്ധിടയ  തുെര്ന്ച് മ്നതൃഭ്നഷയ്ക്ച് 
അസ്നധ്നരണമ്നയ �ക്ിയുാം പ്്നധ്നന്യവാം പ്േവന്നു. എനിരുന്നലാം ഭരണഭ്നഷ 
മ്നതൃഭ്നഷയ്നേ്നന് വലീണ്ടുാം പ്വേി. 
  ടേ്നകള്നണിയല് അവ�ിഷ്ടങ്ങള് ഉകപക്ഷിക്നന് വയ്്നയ്ക നമ്മുടെ 
സമൂഹത്ില് ഏടറക്നൊം നിെനിന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ രലീതിയിലാം ഭരണരാംഗത്തുാം 
ഇത്ച് ഒഴിയ്നബ്നധയ്നയി നിെടേ്നണ്ടു. നമ്മുടെ ഭരണസാംവിധ്നനത്ില് 95 �ത
മ്നനത്ിെധിേവാം മ്നതൃഭ്നഷയ്നയ മെയ്നളാം പ്േേ്നര്യാം ടചയ്്നനറിയുനവര് 
ഉള്ടക്നള്ളുനത്നണ്ച്. എന്നല് ഭരണനെപെിേള് ഇാംഗ്ലീഷില് തടന എത്രകയ്ന 
വര്ഷങ്ങകള്നളാം തുെര്ന്നു. കമല്ത്ട്ടിലള്ള വളടര ചുരുകാം ഉകദ്യ്നഗസ്ര്ക്ച് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് 
ആ�യവിനിമയാം വളടര സഹ്നയേമ്നയിട്ടുണ്്നേ്നാം. എന്നല് ഭരണത്ിടറെ 
യഥ്നര്ത ഗുണകഭ്നക്്നകള്നയ സ്നമ്നന്യജനത്ിന്ച് ഈ അന്യഭ്നഷ്ന പ്കയ്നഗാം 
തിേച്ചുാം അന്യാം തടനയ്നയിരുന്നു. ജനങ്ങളടെ ഭ്നഷയില് നിര്വഹികടപെടുന 
ഭരണമ്നണ്ച് ജന്നധിപത്യ ഭരണാം. 
  മ്നതൃഭ്നഷ കേവൊം ആ�യവിനിമയത്ിനുള്ള ഉപ്നധി മ്നത്രമല്. അത്ച് 
ജനങ്ങളടെ ജലീവിതവാം സാംസ്ച് േ്നരവാം കൂെിയ്നണ്ച്. മ്നതൃഭ്നഷയിലൂടെയ്നണ്ച് മനുഷ്യന്  
വ്യക്ിപരമ്നയുാം ബുദ്ധിപരമ്നയുാം വളരുനത്ച്. സാംസ്ച് േ്നരാം രൂപടപെടുനതുാം വിേസിക്കു
നതുാം,  അവരുടെ ജലീവിതവമ്നയി ബന്ധടപെട്ട പ്ധ്നന  വ്യവഹ്നരങ്ങളാം മ്നതൃഭ്നഷയില് 
തടന നെകണാം. മറ്റുള്ള ഭ്നഷേള് പരമ്നവധി പഠിക്കുനത്ച് ജലീവിതത്ിടറെ പെ 
ഘട്ടങ്ങളില് സഹ്നയേമ്നകയക്കുാം. അതിനുള്ള തുറസ്്ച്  ഉണ്്നയിരിക്കുേയുാം കവണാം. 
അത്ച് മ്നതൃഭ്നഷയുടെ പ്സക്ിടയയുാം പ്്നമ്നണ്യടത്യുാം പ്്നധ്നന്യടത്യുാം 
ഹനിക്കുന തരത്ിെ്നേരുത്ച്. 
  ജന്നധിപത്യത്ിടറെ മൂന്ച് പ്ധ്നന ഭ്നഗങ്ങള്നയ ടെജികലേചര്, എേ്ച് സി
േയൂട്ടലീവ്ച്, ജു്ലീഷ്യറി  എനിവ പൂര്ണമ്നയുാം ജനങ്ങള്ക്ച് ഗുണേരമ്നയി അനുഭവ
കവദ്യമ്നേണടമങ്ില് വ്യവഹ്നരാം മ്നതൃഭ്നഷയില് തടനയ്നേണാം. എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവ്ച്, 
ടെജികലേചര് എനിവകയ്നടെ്നപൊം ജു്ലീഷ്യറിയിടെ നെപെിേളാം ജനങ്ങള്ക്ച് 
പൂര്ണമ്നയുാം പ്്നപ്യമ്നകേണ്തുണ്്ച്. അതിന്നയി കേ്നെതി നെപെിേളാം പൂര്ണമ്നയുാം 
മ്നതൃഭ്നഷയിെ്നക്നനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഉണ്്നേണാം. അകപെ്നള് മ്നത്രമ്നണ്ച് ജന്നധിപത്യാം 
പൂര്ണമ്നയുാം സ്നര്തേമ്നവേ.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ് തുടർച്ച 

            
1935 ടമയ്ച് 15 ന്ച് മെപ്പുറാം ജില്യിടെ നിെമ്പൂരില് ജനിച ആര്യ്നെന് 
മുഹമമദ്ച് കട്ര്്ച് യൂണിയന് പ്വര്ത്നത്ിലൂടെയ്നണ്ച് ര്നഷ്ട്രലീയ 
രാംഗത്്ച് സജലീവമ്നയത്ച്. 1977 ല് അഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയി 
കെക്ച് നിെമ്പൂര് മണ്ഡെത്ില് നിന്ച് ടതരടഞെടുകടപെട്ട ആര്യ്നെന് 
മുഹമേദ്ച്, ഏഴ്നാം കേരള നിയമസഭ ഒഴിടേ പതിമൂന്നാം കേരള 
നിയമസഭ വടര തുെര്ചയ്നയി നിെമ്പൂര് മണ്ഡെടത് നിയമസഭയില് 
പ്തിനിധലീേരിച്ചു. 1980-81 േ്നെയളവില് ടത്നഴില്-വനാം 
വകുപ്പുേളടെ ചുമതെയുള്ള മന്തിയ്നയുാം, 1995-96 േ്നെയളവില് 
ടത്നഴില്-ടൂറിസാം വകുപെ്ച് മന്തിയ്നയുാം, 2004-2006 വടരയുാം, 2011-
2016 വടരയുാം പ്വദയുതി വകുപെിടറെ ചുമതെയുള്ള മന്തിയ്നയുാം പ്
വര്ത്ിച്ചു. 2012-13 േ്നെയളവില് ഗത്നഗത വകുപെിടറെ ചുമതെകൂെി 
അകദഹാം വഹിചിട്ടുണ്്ച്. 1998-2001, 2006-11 എനലീ േ്നെയളവില് 
പബ്ിക്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെയുാം 2001-04 േ്നെയളവില് 
ടപ്നതുകമഖെ്ന സ്്നപനങ്ങടള സാംബന്ധിച സമിതിയുകെയുാം അദ്ധ്യ
ക്ഷന്നയിരുന്നു. കേ്നണഗ്രസ്ച് പ്നര്െടമറെറി പ്നര്ട്ടി ടസക്രട്ടറി, എന്.
സി.്ി.സി., ന്നടഫ്്ച് എനിവയുടെ ്യറ്ര്, കസ്റ്്ച് മ്നര്ക്ിാംഗ്ച് 
ടഫ്കറഷന് പ്സി്റെ്ച്, മെപ്പുറാം, കേ്നഴികക്നെ്ച് ്ി.സി.സി. 
പ്സി്റെ്ച്, ടേ.പി.സി.സി. ജനറല് ടസക്രട്ടറി എനലീ പദവിേളാം 
അകദഹാം വഹിചിട്ടുണ്്ച്.  



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
6

\w. 01/s^{_phcn 2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw

\w. 01/s^{_phcn 2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw

കേരളലീയ പ്നരമ്പര്യടത്യുാം സാംസ്ച് േ്നര 
ടത്യുാം അെിസ്്നനടപെടുത്ി 

സ്ച് കൂള് വിദ്യ്നര്തിേടള  അനൗപച്നരി
േമ്നയി മ്നതൃഭ്നഷ പഠിപെിക്കുനതിന്നയി 
തെസ്്നനടത് ഒരു വിഭ്നഗാം മ്നധ്യമപ്വര്ത്
േരുടെ കൂട്ട്നയ്ച്മയില് രൂപാംടേ്നണ് മെയ്നളാം 
പള്ളിക്കൂെവിക�ഷങ്ങള് ജനശ്രദ്ധയ്നേര്ഷി
കകവ, പതിന്നെ്നമത്ച് കേരള നിയമസഭയുടെ 
ഔകദ്യ്നഗിേ ഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതി 
മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂെത്ിടറെ പ്വര്ത്നങ്ങള് 
കനരിട്ട്ച് മനസിെ്നക്കുനതിന്നയി തിരുവനന്തപു
രടത് പ്തക്നെ്ച് കമ്ന്ല് എല്.പി. സ്ച് കൂളില് 
പ്വര്ത്ിക്കുന മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂൊം സന്ര്�ി
ക്കുേയുാം അതിടറെ അെിസ്്നനത്ില് ടപ്നതുവി
ദ്യ്നഭ്യ്നസ കമഖെയില് മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂെത്ി
ടറെ മ്നതൃേയില് മെയ്നള ഭ്നഷ്ന പരി�ലീെനാം 
നല്കുനത്ച് സാംബന്ധിച റികപെ്നര്ട്ട്ച് സഭയില് 
സമര്പെിക്കുേയുാം ടചയ്ിരുന്നു.  
 മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂെത്ില് കുട്ടിേടള 
മണെില് അക്ഷരടമഴുതി പഠിപെിക്കുേയുാം 
ഉചത്ിലള്ള സാംഭ്നഷണത്ിന്ച് കപ്രിപെിക്കുേ
യുാം ടചയ്യുന്നു. വിരെിടറെ അഗ്രാം പരുപരുത് 
പ്തെത്ില് സ്ര്�ിക്കുനതിലൂടെ എഴുതുന 
േ്നര്യങ്ങള് ന്ന്ലീഞരമ്പുേളില് കൂെി 
ടപടട്ടന്ച് തെകച്നറികെക്ച് എത്ികചരുടമന
ത്നണ്ച് മണെില് എഴുതി പഠിപെിക്കുനതിടറെ 
പിനിടെ �്നസ്തസത്യാം. േഥേള്, ടച്നല്േള്, 
പ്�െിേള്, പദങ്ങള്, വരേള്, വര്ണ്ങ്ങള്, 
സാംഗലീതാം, സ്നഹിത്യാം, ചിത്രാം, �ില്ാം തുെങ്ങിയവ 
പരിചയടപെടുത്തുനതിലൂടെ കുട്ടിേള്ടക്നപൊം 
അദ്ധ്യ്നപേരുാം പഠനത്ില് പങ്്നളിേള്നകു
ന്നു. സ്്നര്തത ടവെിഞെ്ച്, മറ്റുള്ളവരുമ്നയി 
പങ്ിടുനതിനുള്ള മകന്നഭ്നവവാം സ്ച് കനഹവാം 
സഹ്നനുഭൂതിയുാം കുട്ടിേളില് ജനിപെിക്കുനതിന്ച് 
ഇത്രാം പഠനപ്�െി സഹ്നയേരമ്നകുന്നു. 
സ്നഹിത്യകൃതിേള് വ്നയിച്ച്, അതിടെ സകന്�ാം 
ന്നെേരൂപമ്നയുാം പ്സാംഗമ്നയുാം േവിതയ്നയുാം 
അരങ്ങില് അവതരിപെിക്കുന പഠനരലീതിയിലൂടെ 
ജലീവിതത്ിടറെ സമസ്കമഖെേളിലാം ആത്മ
വി�്്നസകത്്നടെ മുകനറുവ്നന് കുട്ടിേള്ക്ച് 
േഴിയുന്നു.  ടനല്്ച് ടേ്നയ്യുനതുാം പ്തര്ച് 
േെയുനതുാം പ്നല് േറക്കുനതുാം മണപ്നത്രങ്ങള് 
നിര്മേിക്കുനതുാം നൂല്നൂല്ക്കുനതുാം േ്നളവണ്ി
യ്നത്രയുടമല്്നാം കനരിട്ട്ച് േണ്്ച് മനസിെ്നക്കുന 
പഠനരലീതിയ്നണ്ച് ഇവിടെ അവൊംബിചിരിക്കു
നത്ച്. വിവിധ കമഖെേളില് വിദഗ്ച്ധര്നയവടര
ടക്നണ്്ച് രക്ഷേര്ത്്നകള്ക്ച് കബ്നധവല്ക
രണ ക്്നസുേളാം ചര്ചേളാം സാംഘെിപെിക്കുന്നു.
 നിെവില് സ്ച് കൂളേളില് പിന്തുെരുന 
ഭ്നഷ്നപഠന സമ്പ്രദ്നയത്ിടെ പരിമിതിേടള
പെ്ിയുാം അവയുടെ പരിഹ്നരമ്നര്ഗ്ഗങ്ങടളക്കു
റിച്ചുാം സന്ര്�നകവളയില് അദ്ധ്യ്നപേരുാം 

നിയമസഭ്ന സമിതി റികപെ്നര്ട്ട്ച് 

രക്ഷേര്ത്്നകളമ്നയി സമിതി സാംവദിച്ചു. 
മുന്േ്നെങ്ങളിലണ്്നയിരുന കേടട്ടഴുത്്ച്, 
പേര്ത്ിടയഴുത്്ച് തുെങ്ങിയവ പുനര്ന
രാംഭികണടമന്ച് മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂൊം 
അദ്ധ്യ്നപേര് അഭിപ്്നയടപെട്ടു. മെയ്നളാം 
കബ്നധനമ്നര്ഗ്ഗമ്നയി സ്ലീേരിക്നന് േഴി
യ്നത്തിടറെ േ്നരണങ്ങള് രക്ഷേര്ത്്ന
കളാം സമിതി മുമ്പ്നടേ അവതരിപെിച്ചു. 
മെയ്നളാം പള്ളിക്കൂെത്ിടറെ ആവ�്യങ്ങളാം 
ഭ്നവിപരിപ്നെിേളാം അവ നെപെിെ്നക്നന് 
ഉകദ�ിക്കുനവിധവാം ഉള്ടപെടുത്ി രൂപകരഖ 
തയ്്നറ്നകി സമിതിക്ച് സമര്പെിക്കുനത്ന
ടണന്ച് പള്ളിക്കൂൊം അധ്യക്ഷന് അറിയിച്ചു. 
ഇതിടറെ അെിസ്്നനത്ില് വിവിധ വകുപ്പു
േള്ക്ച് കച്നദ്യ്നവെി അയച്ചുടേ്നടുക്കുേയുാം 
ഉകദ്യ്നഗസ്രില് നിന്ച് സമിതി ടതളിടവടുപെ്ച് 
നെത്തുേയുാം ടചയ്ിരുന്നു.
 നമ്മുടെ ന്നെിടറെ സാംസ്ച് കൃതിയുാം 
പ്പതൃേവാം ആഴത്ില് ടത്നട്ടറിയുന
തിനുാം വിജ്ഞ്നന�്നഖേള് െളിതമ്നയി 
മനസിെ്നക്കുനതിനുാം മ്നതൃഭ്നഷ്നപഠനാം 
അനിവ്നര്യമ്നടണന്നുാം നവലീന ആ�യ
ങ്ങളിലൂടെ ഭ്നഷ്നപഠനാം ആസ്്നദ്യേര
മ്നക്കുനതിന്നണ്ച് ശ്രദ്ധികകണ്ടതന്നുാം 
ഭ്നഷടയ സാംരക്ഷിക്കുേ എനതിടന്നപൊം 
സ്ന്താം ഭ്നഷയുടെ ബെവാം മുതല്ക്കൂട്ടുാം 
വ്യ്നപ്തിയുാം എത്രയ്നടണന്ച് കുട്ടിേടള 
പ്വേ്നരിേമ്നയി കബ്നധ്യടപെടുകത്ണ്
ത്നടണന്നുാം മെയ്നളത്ിടറെ നിെനില്പെി
ന്നവ�്യമ്നയ പ്വര്ത്നങ്ങള് കുട്ടിേ
ള്കിെയില് പ്്നവര്ത്ിേമ്നകണടമങ്ില് 
വിദ്യ്നെയങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതിേള് ആവി
ഷ്ച് േരികണടമന്നുാം സമിതി വിെയിരുത്ി.  
മെയ്നളത്ിടെ അകങ്ങള് �ലീെിക്കുനതി
നുാം പഴയഗ്രന്ങ്ങള് വ്നയിക്കുനതിനുാം 
പഴയ െിപിേളാം അകങ്ങളാം മനസിെ്നക
ണടമനതിന്നല് പ്നഠ്യപദ്ധതിയില് ചിെ 
ടപ്നളിടചഴുത്തുേള് കവണടമന്നുാം, വിദ്യ്ന
ഭ്യ്നസകമഖെയില് നെപെിെ്നകിയ ചിെ പരി
ഷ്ച് േരണങ്ങളടെ ഫെമ്നയ്നണ്ച് മെയ്നള 
വ്യ്നേരണത്ിടറെ പ്സക്ിയുാം ഭ്നവിയുാം 
അക്ഷരങ്ങളാം ഒരളവവടര നഷ്ടടപെട്ടടത
ന്നുാം അത്ച് തിരിച്ചുടേ്നണ്ടു വരണടമന്നുാം 
റികപെ്നര്ട്ടില് �ിപ്നര്� ടചയ്ിട്ടുണ്്ച്.
 കബ്നധനമ്നധ്യമടത് പ്ധ്നന 
സ്്നനത്്ച് നിര്ത്ിടക്നണ്ടുമ്നത്രകമ 
ഭ്നഷ്നപഠനാം നിര്വ്വഹിക്കുവ്നന് സ്നധിക്കു
േയുള്ളൂടവന്നുാം സമിതിയുടെ നിരലീക്ഷണവാം 
സാംസ്ച് േ്നരത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയി മെയ്നളടത് 
സാംരക്ഷികണടമനതിലപരി ഏ്വാം 
പുതിയ ജ്ഞ്നന്നര്ജ്ജനത്ിടറെ ഭ്നഷയ്നയി 
മെയ്നളടത് പ്്നപ്തമ്നകണടമന്നുാം 
കബ്നധനമ്നധ്യമാം മ്നതൃഭ്നഷയിെ്നകകണ്
തിടറെ പ്്നകയ്നഗിേത പരിക�്നധികണടമ
ന്നുമുള്ള �ിപ്നര്�യുാം റികപെ്നര്ട്ടില് ഉള്ടപെ
ടുത്ിയിട്ടുണ്്ച്. സാംസ്്നനത്ിടറെ തനത്നയ 
േെേടള സ്ച് കൂള് വിദ്യ്നര്തിേള്ക്ച് പരിച
യടപെടുത്തുനതിന്നയി ചിത്രരചന, �ില്േെ 
തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് പരി�ലീെനാം 
നല്കുനത്ച് നന്നയിരിക്കുടമന്നുാം അത്ച് 

നെപെില് വരുത്തുനതിന്നയി വിഭ്യ്നഭ്യ്നസവ
കുപ്പുാം സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ വകുപ്പുാം സാംകയ്നജിച്ച് 
അെിയന്തര നെപെിേള് സ്ലീേരികണടമ
ന്നുാം റികപെ്നര്ട്ടിലണ്്ച്.
 മെയ്നള ഭ്നഷ പെ െിപിേളില് 
എഴുത്നറുണ്്ച്. െിഖിത ഭ്നഷയിലള്ള െിപിപ്വ
ജ്നത്യങ്ങള് പുതുതെമുറയ്ക്ച് ആ�യക്കുഴപെ
ത്ിന്ച് ഇെ നല്കുന്നു. �രിയ്നയ മ്നതൃേ 
കുട്ടിേളില് എത്ിക്കുനതിന്ച് കു്മ്രലീതി 
യില് െിപിപരിഷ്ച് േരണത്ിന്നയി സര്ക്നര്  
തെത്ില് ഒരു ഉനത അധിേ്നരിടയ 
നികയ്നഗിച്ച് ഐേരൂപത്ിെ്നകണടമ
നത്നണ്ച് മട്്നരു �ിപ്നര്�. നിെവിടെ 
ഭ്നഷ്നപഠനരലീതി നന്നകണടമങ്ില് 
അധ്യ്നപേര്ക്ച് മെയ്നള ഭ്നഷ്നപരി�ലീെനാം 
ആവ�്യമ്നടണന സമിതി നിര്കദ�വാം 
അധ്യ്നപനരാംഗത്്ച് പുതുത്നയി േെന്നുവന 
വര്ക്കുാം ഭ്നഷ്നധ്യ്നപേര്ക്കുാം �ബ്ദ-ആാംഗ്യ- 
അഭിനയത്ിലൂടെ പഠിപെിക്കുനതിനുള്ള  
പരി�ലീെനാം നല്േണടമന്നുാം അധ്യ്നപ 
േരുടെ ഭ്നഷ്നപ്നപുണ്യവാം അവകബ്നധവാം 
വിെയിരുത്ണടമന്നുമുള്ള �ിപ്നര്�യുാം 
സമിതി മുകന്നട്ട്ച് വചിട്ടുണ്്ച്.
 കുട്ടിേളിടെ ഭ്നഷ്നപരമ്നയ സര്ഗ്ഗ 
ക�ഷി വിേസിപെിക്കുനതിന്ച് വിദ്യ്നെയ 
ങ്ങളില് മുമ്പ്ച് നെത്ിവനിരുന സ്നഹിത്യ 
സമ്നജാം കൃത്യമ്നയ ഇെകവളേളില് പുന
ര്നരാംഭികണടമന്നുാം ന്നട്ടുരുചി പരിചയി 
ക്കുനതിനുാം അതിടറെ കപ്നഷേമൂെ്യാം 
മനസിെ്നകി ന്നെന് ഭക്ഷണപദ്നര്ത 
ങ്ങകള്നെ്ച് ത്നല്ര്യാം ജനിപെിക്കുനതിന്നവ�്യ
മ്നയ നെപെിേള് സ്ലീേരികണടമന്നുാം 
സമിതി നര്കദ�ിചിട്ടുണ്്ച്. വിദ്യ്നെയങ്ങളില് 
കേരളത്നിമയുാം സാംസ്ച് േ്നരവാം പ്തിഫ
െിപെിക്കുന രലീതിയില് പഴയേ്നെടത് വലീട്ടു 
പേരണങ്ങളാം അടുകള ഉപേരണങ്ങളാം 
സജ്ജലീേരിച്ച് ഒരു സ്ിരാം പ്ദര്�നകവദി 
ഉണ്്നക്കുനതുാം ന്നമ്നവക�ഷമ്നേ്നറ്നയ 
ന്നട്ടുടചെിേള് ക�ഖരിച്ച് ഉദ്യ്നനാം നിര്മേിച്ച് 
അവയുടെ  കപടരഴുതി വയ്കനതുാം മ്നതൃഭ്നഷ്ന 
സ്ച് കനഹാം വളര്ത്തുവ്നന് ഉപേരിക്കുടമന്നുാം 
സമിതി അഭിപ്്നയടപെട്ടിരിക്കുന്നു.
 വിദ്യ്നെയഗ്നനങ്ങള് എന കപരില്  
മ്നതൃഭ്നഷയുടെ മഹത്ാം വിളികച്നതുന 
ഗ്നനങ്ങള് ഉള്ടപെടുത്ിയ ടറകക്നര്ഡുേള് 
തയ്്നറ്നകി വിദ്യ്നെയങ്ങളില് പതിവ്നയി 
കേള്പെിക്കുനതുാം മെയ്നളത്നിമടയ 
സ്നകങ്തിേവിദ്യ പ്കയ്നജനടപെടുത്ി 
അനികമഷന് ഗ്ര്നഫിേ്ച് സിലൂടെ പരിചയ
ടപെടുത്തുനതുാം സ്ച് കൂള് അസാംബ്ച് ളിയില് 
എാം.െി. വ്നസുകദവന്ന്നയര് മെയ്നളാം പള്ളി
ക്കൂെത്ിനുകവണ്ി രചിച വരിേള് കുട്ടിേടള
ടക്നണ്്ച് പ്േ ടനകഞ്്നെ്ച് കചര്ത്്ച് ടച്ന
ല്ിക്കുനതുാം കുട്ടിേളില് ഭ്നഷ്ന സ്ച് കനഹാം 
വര്ദ്ധിപെിക്കുടമന്ച് അഭിപ്്നയടപെട്ട സമിതി 
ഭ്നഷ്നപ്തിജ്ഞ എല്്ന വിദ്യ്നഭ്യ്നസ സ്്നപ
നങ്ങളിലാം പ്ദര്�ിപെിക്കുനതിനുള്ള നെപെി 
സ്ലീേരിക്കുനതിനുാം �ിപ്നര്� ടചയ്ിട്ടുണ്്ച്.

മലയാള ഭാഷ പല 
ലിപികളില് എഴുതാറുണ്ട്. 
ലിഖിത ഭാഷയിലുള്ള 
ലിപിവൈജാത്യങ്ങള് പു
തുതലമുറയ്കട് ആശയക്കുഴ
പ്പത്ിനട് ഇട നല്കുന്നു. 
ശരിയായ മാതൃക 
കുട്ികളില്  എത്ിക്കുന്ന
തിനട് കുറ്റമറ്റരീതിയില് ലി
പിപരിഷട് കരണത്ിനായി 
സര്കാര് തലത്ില് ഒരു 
ഉന്നത അധികാരിയയ 
നിയയാഗിച്ട് ഐകരൂപ
ത്ിലാകണയമന്നതാ
ണട് മയറ്റാരു ശിപാര്ശ. 

മപാതുവലിദ്യാഭ്യാസ ഘെഖലയലില് െലയാള 
ഭാഷാ പ�ലിശീലനം അനലിവാ�്യം :  
ഔഘദ്യാഗലിക ഭാഷ സംബന്ലിച് സെലിതലി

സലി.ആര്. െഘഹഷറ്, എം.എല്.എ.യമട നാെനലിര്ഘ്ദേശ പത്ലിക 
അംഗീക�ലിച്ചു

കേരളസര്വ്വേെ്ന�്നെ ടസന്ികെക്ച് സി.ആര്.മകഹഷ്ച്  
എാം.എല്.എ.യുടെ ന്നമനിര്കദ� പത്രിേ പ്വസ്ച് 

ച്നന്സെര് അാംഗലീേരിച്ചു. ഇെക്ഷന് സ്റ്നäyqട്ടിടെ വ്യവസ്േളില് 
ഉള്ടപെെ്നത് സ്നകങ്തിേ േ്നരണാം ചൂണ്ിക്നട്ടി എാം.എല്.എ.യുടെ 
ന്നമനിര്കദ� പത്രിേ കനരടത് തള്ളിയിരുന്നു. ഇത്ച് ടത്്നടണന 
പ്ഹകക്നെതി നിരലീക്ഷണടത്ത്തുെര്ന്ച് പ്വസ്ച് ച്നന്സെര് 
ഹിയറിങ്ച് നെത്തുേയുാം പത്രിേ സ്ലീേരിക്നന് ഉത്രവിടുേയുമ്ന
യിരുന്നു.
 ന്നമനിര്കദ� പത്രിേ തള്ളിയ സ്നഹചര്യത്ില് എാം.എല്.എ. 
പ്വസ്ച് ച്നന്സെര്ക്ച് നല്േിയ അപെലീെില് രജിസ്ച്ട്ര്നര് ചട്ടവിരുദ്ധ
മ്നയി ഉത്രവിറകിയത്ച് കനരടത് പ്ഹകക്നെതി റദ്നകിയിരുന്നു. 
തുെര്ന്ച് പ്ഹകക്നെതി നിര്കദ�പ്േ്നരമ്നണ്ച് പ്വസ്ച് ച്നന്സെര് 
അപെലീെില് ഹിയറിങ്ച് നെത്ിയത്ച്.
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ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതിയുടെ 
പ്വര്ത്നഫെമ്നയി സര്ക്നര് തെത്ില് 

ഭരണഭ്നഷ മെയ്നളത്ിെ്നക്കുനതില്  
എത്രകത്്നളാം പുകര്നഗതി ഉണ്്നയിട്ടുണ്്ച് ? 
 കേരള സാംസ്്നന രൂപലീേരണാം മുതല് 
സര്ക്നരുേള് ആഗ്രഹിചിരുനത്ച് നമ്മുടെ 
മ്നതൃഭ്നഷയ്നയ മെയ്നള ഭ്നഷയിലൂടെ ആയിരികണാം 
ആ�യവിനിമയവാം കബ്നധനവാം സ്നധ്യമ്നകേണ്
ടതന്നണ്ച്. അതിന്നവ�്യമ്നയ നിയമ നിര്മേ്നണാം 
നെത്ിയതിടറെ ഫെമ്നയി 1969 ല് ഔകദ്യ്നഗിേ 
ഭ്നഷ നിയമാം നിെവില് വരിേയുണ്്നയി. ഭരണഭ്നഷ്ന 
മ്ന്ത്ിന്ച് കനതൃത്ാം നല്കുനതിന്നയി 1982 മുതല് 
ഉകദ്യ്നഗസ് ഭരണ പരിഷ്ച് േ്നര വകുപെിടറെ ഭ്നഗമ്നയി 
ഔകദ്യ്നഗിേ ഭ്നഷ്ന വിഭ്നഗാം പ്വര്ത്ിച്ച്  
വരുന്നു. 2003 ല് കേരള നിയമസഭയുടെ 
ഔകദ്യ്നഗിേ ഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതി നിെവില് 
വന്നു. സര്ക്നര് വകുപ്പുേളിടെ ഭ്നഷ്നമ്ന് പുകര്നഗതി 
വിെയിരുത്തുേ, മെയ്നള ഭ്നഷ ഔകദ്യ്നഗിേ 
ഭ്നഷയ്നയി നെപെിെ്നക്കുനതിന്നവ�്യമ്നയ നിര്കദ
�ങ്ങള് നല്കുേ, ഇത്ച് സാംബന്ധിച്ച് സഭയില് 
റികപെ്നര്ട്ട്ച് സമര്പെിക്കുേ തുെങ്ങിയ േര്ത്വ്യങ്ങ
ള്നണ്ച് സമിതി നിര്വ്വഹിച്ചുവരുനത്ച്. 2003 മുതല് 
2021 വടരയുള്ള േ്നെയളവില് ക്രിയ്നത്മേമ്നയ 
പ്വര്ത്നങ്ങള് ഈ കമഖെയില് സമിതി നെത്ി
യതിടറെ ഭ്നഗമ്നയി സമിതിയുകെത്നയി നിരവധി 
റികപെ്നര്ട്ടുേളാം സഭയില് സമര്പെിക്കുേയുണ്്നയി.
 പതിനഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ 
ഔകദ്യ്നഗിേ ഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതി (2021-23), 
2021 ജൂണ 16്നാം തലീയതി നിെവില് വന്നു. ഭരണഭ്നഷ 
പുകര്നഗതി വിെയിരുത്തുനതിടറെ ഭ്നഗമ്നയി സമിതി 
സര്ക്നര് സ്്നപനങ്ങള്, സര്വ്വേെ്ന�്നെേള് 
തുെങ്ങിയവ സന്ര്�ിക്കുേയുാം ഓകര്ന ജില്യിടെയുാം 
വിവിധ സര്ക്നര് വകുപ്പുേളിടെ ഭ്നഷ്നമ്ന് 
പുകര്നഗതി വിെയിരുത്തുേയുാം ആവ�്യമ്നയ നിര്കദ
�ങ്ങള് നല്േി വരിേയുാം ടചയ്യുന്നു.  കൂെ്നടത, 
സര്ക്നര് ഇതര കമഖെേളിലാം മെയ്നള ഭ്നഷ 
പരികപ്നഷിപെിക്കുനതിന്നയി നിെടേ്നള്ളുന എല്്ന 
സാംരാംഭങ്ങടളയുാം വിജയിപെിക്കുനതിന്നയി സമിതി  
ക്രിയ്നത്മേമ്നയ ഇെടപെലേള് നെത്ിവരുന്നു.  
ഇക്നെയളവില് മെയ്നള ഭ്നഷ്നപ്കയ്നഗാം  
ഔകദ്യ്നഗിേ കമഖെയിലാം വിദ്യ്നഭ്യ്നസ രാംഗത്തുാം 
പൂര്ണ് കത്നതില് നെപെ്നക്കുനതില് പ്വഷമ്യാം 
കനരിടുനത്നയി സമിതിക്ച് കബ്നധ്യമ്നകുേയുണ്്നയി.
 മെയ്നള ഭ്നഷ്ന പഠനത്ിനുാം ഔകദ്യ്നഗിേ 
ഭ്നഷ്ന മ്ന് പുകര്നഗതിക്കുമുള്ള തെസ്ങ്ങള് 
എടന്തല്്നടമനത്ച് സാംബന്ധിച്ചുാം മെയ്നളഭ്നഷ
യുടെ പ്്നകയ്നഗിേത ഭരണരാംഗത്തുാം കേ്നെതി 
വ്യവഹ്നരങ്ങളിലാം എപ്േ്നരാം സ്നധ്യമ്നകുടമ
നത്ച് സാംബന്ധിച്ചുാം എഴുത്തുേ്നര്, അധ്യ്നപേര്, 
സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ പ്വര്ത്േര്, ചരിത്രേ്നരമേ്നര് 
എനിവരില് നിന്ച് അഭിപ്്നയങ്ങളാം നിര്കദ� 
ങ്ങളാം കതടുനത്ച് ഉചിതമ്നയിരിക്കുടമന്ച് സമിതിയുടെ 
േടണ്ത്െിടറെ അെിസ്്നനത്ില് തിരുവനന്ത
പുരത്തുാം തൃശൂരുാം വച്ച് സമിതി സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ 
ന്നയേമേ്നരുമ്നയി ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ മെയ്നളമ്നക്കു
നതിടറെ പുകര്നഗതിയുാം അതിന്ച് വിഘ്നതമ്നകുന 
ഘെേങ്ങളാം സാംബന്ധിച്ച് ചര്ച നെത്തുേയുാം അത്ച് 
സാംബന്ധിച റികപെ്നര്ട്ട്ച് സഭയില് സമര്പെിക്കുനതി
കെക്നയി നെപെിേള് സ്ലീേരിച്ചുവരിേയുമ്നണ്ച്.
ഭരണ സാംവിധ്നനത്ില് മെയ്നളാം മ്നത്രാം  
ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷയ്നയി ഉപകയ്നഗിക്കുനതില് പ്തി
ബന്ധങ്ങള് ഉകണ്്ന? ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷയുടെ തുെര്ന്നുള്ള 
ഉപകയ്നഗാം എപ്േ്നരാം മറിേെക്നന് േഴിയുാം?
 ഭരണ സാംവിധ്നനത്ില് മെയ്നളാം മ്നത്രാം 
ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷയ്നയി ഉപകയ്നഗിക്കുനതില് പ്തി
ബന്ധങ്ങള് ഉണ്്ച്. നമ്മുടെ പ്്നഥമിേ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ 
തെത്ിലാം ദ്ിതലീയ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ തെത്ിലാം മെയ്നള 
ഭ്നഷടയ പൂര്ണമ്നയി അവഗണിക്കുന രലീതിയ്നണ്ച് 
േണ്ടുവരുനത്ച്. ഈ സ്ിതിക്ച് മ്ന്ാം ഉണ്്നകേണ്ത്ച് 
അനിവ്നര്യമ്നണ്ച്. അത്നയത്ച് മെയ്നളാം  ഒന്നാം 
ഭ്നഷയ്നകി മുകന്നട്ടു കപ്നടയങ്ില് മ്നത്രകമ 
ഭരണരാംഗത്തുാം മറ്റുമുള്ള ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷയുടെ േെന്നുേ
യ്ങ്ങടള ടചറുക്കുവ്നന് സ്നധിക്കുേയുള്ളൂ. ഇാംഗ്ലീഷ്ച് 
സ്്നധലീനാം വരുനിെത്തുനിന്നുാം അതിടന സ്നവേ്ന�ാം 
മ്ന്ി മെയ്നളാം ടേ്നണ്ടുവരിേയുാം ആ മെയ്നളടത് 
പരിഗണിക്കുേയുമ്നണ്ച് ടചകയ്ണ്ത്ച്.  സമിതി 
അതിന്നയി പരിശ്രമിക്കുേയ്നണ.്ച്  മ്നതൃഭ്നഷകയ്നടുള്ള 
പ്വേ്നരിേമ്നയ സമലീപനത്ില് എങ്ങടന ഏേ
പക്ഷലീയമ്നയി ഇെടപെ്നന് സ്നധിക്കുടമന്ച് വളടര 
കൃത്യമ്നയി ആകെ്നചിച്ച് ഉചിതമ്നയ നയപരിപ്നെിേള് 
ആവിഷ്ച് േരിച്ച് നെപെിെ്നകണാം. അതിന്നയി പ്നഠ്യ
പദ്ധതിയില് മെയ്നളഭ്നഷയില് സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ 
പ്നരമ്പര്യകത്്നടുാം പ്പതൃേകത്്നടുാം അഭിേ്നമ്യ
മുള്ള വിഷയങ്ങള് ഉള്ടപെടുത്്നവനത്നണ്ച്.
വിദ്യ്നെയങ്ങളില് മെയ്നളാം ഒന്നാം 
ഭ്നഷയ്നയി പഠിപെിക്കുനതിന്ച് ഏടതല്്നാം 
ഘെേങ്ങള്നണ്ച് തെസ്മ്നയി നില്ക്കുനത്ച് ? 
 നമ്മുടെ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ കമഖെ ഇാംഗ്ലീഷ്ച് 
ഭ്നഷയുടെ സ്്നധലീനത്ിെ്നണ്ച്. നമ്മുടെ വിദ്യ്നഭ്യ്നസകമ
ഖെയില് മ്നതൃഭ്നഷയുടെ ഉപകയ്നഗാം വര്ദ്ധിപെിക്കുന
തിന്ച് പ്നഠ്യപദ്ധതിയില് പരിഷ്ച് േരണാം ആവ�്യമ്നണ്ച്. 
മെയ്നളാം പ്നഠപുസ്േ േമേി്ി ആരാംഭിചേ്നൊം മുതല് 
മെയ്നളാം അക്ഷരമ്നെ മെയ്നള പ്നഠപുസ്േങ്ങളില് 
നിര്ബന്ധമ്നയുാം ഉള്ടപെടുത്തുനതിനുള്ള നിര്കദ�ാം 

നെപെിെ്നകി വരിേയ്നയിരുന്നു. എന്നല് 2009 മുതല് 
മെയ്നള പ്നഠപുസ്േങ്ങളില് നിന്നുാം അക്ഷരമ്നെ ഒഴി
വ്നകിടക്നണ്ടുള്ള പ്നഠപുസ്േങ്ങള്നണ്ച് വിദ്യ്നര്തി
േള്ക്ച് വിതരണാം ടചയ്ച്തു വരുനത്ച്. വിദ്യ്നഭ്യ്നസ 
കമഖെയിടെ പുതിയ പരലീക്ഷണങ്ങളടെ ഭ്നഗമ്നയി 
ടചറിയ ക്്നസുേളില് മെയ്നള ഭ്നഷ്നപഠനാം ആ�
യ്നധിഷ്ഠിതമ്നക്കുേ എന നയാം നെപെിെ്നകിയതിലൂ
ടെയ്നണ്ച് അക്ഷരമ്നെ മെയ്നളാം പ്നഠപുസ്േങ്ങളില് 
നിന്നുാം അപ്ത്യക്ഷമ്നയത്ച് എന്ച് േ്നണ്നവനത്നണ്ച്. 
അപ്േ്നരമുള്ള ആസൂത്രിത വിേസനത്ിലൂടെ 
സ്രങ്ങളാം വ്യഞ്ജനങ്ങളാം നമ്മുടെ കുട്ടിേള്ക്ച് 
അപ്്നപ്യമ്നയിത്ലീരുേയ്നണുണ്്നയത്ച്. ആയതിന്നല് 
അക്ഷരമ്നെ മെയ്നള പ്നഠപുസ്േങ്ങളില് ഉള്ടപെ
ടുത്ണടമനത്നണ്ച് സമിതിയുടെ അഭിപ്്നയാം.
മത്സര പരലീക്ഷേള്, പ്കത്യേിച്ച് കേരള പബ്ിേ്ച് 
സര്വ്വലീസ്ച് േമേലീഷന് നെത്തുന പരലീക്ഷേള് മെയ്ന
ളത്ിെ്നകണടമന ആവ�്യാം �ക്മ്നണ്ച്. ഇത്ച് 
എത്രകത്്നളാം പ്കയ്നഗത്ില് വരുത്തുവ്നന് േഴിയുാം? 
 സാംസ്്നനത്്ച് നെത്തുന പി.എസ്ച്.സി. 
പരലീക്ഷേളില് ഉകദ്യ്നഗ്നര്തിേളടെ മെയ്നളഭ്നഷ്ന 
പരിജ്ഞ്നനാം കൂെി പരിക�്നധിക്കുനത്ച് പരലീക്ഷേളടെ 
മൂെ്യനിര്ണ്യത്ിന്ച് േ്നെത്നമസാം ഉണ്്നക്കുടമന്നുാം 
നിെവില് ഒ.എാം.ആര്. രലീതിയിലള്ള കച്നദ്യങ്ങള് 
ആയതിന്നല് മൂെ്യനിര്ണ്യാം കവഗത്ിെ്നടണന്നു
മുള്ള പി.എസ്ച്.സി.യുടെ വ്നദഗതികയ്നെ്ച് സമിതിക്ച് 
വികയ്നജിപെ്നണുള്ളത്ച്. സിവില് സര്വ്വലീസ്ച്  
പരലീക്ഷേളില്കപെ്നലാം മ്നതൃഭ്നഷയിലള്ള കപപെര്  
നിര്ബന്ധമ്നടണനിരിടക ആയത്ച് ജയിക്നത്
വരുടെ മ്്ച് കപപെറുേള് വിെയിരുത്്നറില്. എല്്ന 
പി.എസ്ച്.സി. പരലീക്ഷേള്ക്കുാം ഉകദ്യ്നഗ്നര്തിയു
ടെ മെയ്നളഭ്നഷ്ന പരിജ്ഞ്നനാം അളക്കുനതിന്ച് 
ഒ.എാം.ആര്. അല്്നത് ഒരു കപപെര് നിര്ബന്ധ
മ്നകണടമന്നുാം അതിന്ച് നിശ്ിത മ്നര്ക്ച് െഭി
ക്നത്വരുടെ ഒ.എാം.ആര്. ഷലീ്്ച് വിെയിരുകത്
ണ്തിടല്ന്നുാം ഇതിന്ച് ആവ�്യമ്നയ നെപെിേള് 
അെിയന്തരമ്നയി സ്ലീേരികണടമന്നുാം ഇതിനോം 
സമിതി �ിപ്നര്� നല്േിയിട്ടുള്ളത്നണ്ച്. 
 പി.എസ്ച്.സി. പരലീക്ഷേളില് ഇകപെ്നള് 10 
മ്നര്കിനുള്ള കച്നദ്യങ്ങള് മെയ്നളത്ിെ്നയിരിക
ണടമന്ച് നിര്കദ�ികടപെട്ടിട്ടുടണ്ങ്ിലാം മെയ്നള 
ഭ്നഷ പ്േേ്നര്യാം ടചയ്യുനതിടെ പ്്നവലീണ്യാം 
അളക്കുനതിനുതകുന വിധത്ില് പരലീക്ഷയുടെ 
ഒരു ഭ്നഗാം മെയ്നളത്ില് എഴുതുനത്ച് നിര്ബന്ധ
മ്നക്കുനതിന്ച് പി.എസ്ച്.സി.കയ്നെ്ച് നിര്കദ�ിക്കു
നതിടനക്കുറിച്ചുാം സമിതി ആകെ്നചിക്കുന്നുണ്്ച്.          
സര്വ്വേെ്ന�്നെ പ്നഠ്യക്രമത്ില് മെയ്നളാം 
നിര്ബന്ധമ്നയുാം ഉള്ടപെടുത്ണടമന നിരലീക്ഷണാം 
എത്രകത്്നളാം പ്്നവര്ത്ിേമ്നക്നന് േഴിയുാം?
 സര്വ്വേെ്ന�്നെേള് നെത്തുന 
കേ്നഴ്ച് സുേളടെ സിെബസില് മെയ്നളാം 
നിര്ബന്ധമ്നയുാം ഒരു വിഷയമ്നയി ഉള്ടപെടുത്ണടമ
ന്നുാം പ്സ്തുത കേ്നഴ്ച് സുേള് വിജയേരമ്നയി പൂര്ത്ി
യ്നക്കുനവര്ക്കുള്ള സര്ട്ടിഫിക്്ച് നല്േണടമങ്ില് 
ബന്ധടപെട്ട കേ്നഴ്ച് സുേളിടെ മെയ്നളാം കപപെറുേള് 
വിജയിചവര്ക്കുമ്നത്രകമ നല്കുവ്നന് പ്നടുള്ളൂ എന 
വ്യവസ് മുകന്നട്ടുവയ്കണടമന്നുാം സര്വ്വേെ്ന�്ന
െയിടെ പ്നഠപുസ്േങ്ങള് മെയ്നളാം മ്നധ്യമത്ില് 
പ്േേ്നര്യാം ടചയ്യുനതികെക്ച് ആവ�്യമ്നയ നെപെി 
സ്ലീേരിക്നന് തുഞ്ടത്ഴുത്ച്ഛന് മെയ്നളാം 
സര്വ്വേെ്ന�്നെ അധികൃതര്ക്ച് സമിതി ഇതിനോം 
തടന ആവ�്യമ്നയ നിര്കദ�ാം നല്േിയിട്ടുണ്്ച്.
യുവ്നകളില് മെയ്നള ഭ്നഷയുടെ ഉപകയ്നഗാം കുറ
യുനതികന്നടെ്നപൊം വ്നയന്ന�ലീെവാം ഗണ്യമ്നയി 
കുറഞെിട്ടുണ്്ച്. വിദ്യ്നര്തിേളിലാം യുവ്നകളിലാം 
മെയ്നള പുസ്േങ്ങളടെ വ്നയന കപ്്നത്സ്നഹി
പെിക്കുനതിന്ച് അനുകയ്നജ്യമ്നയ പദ്ധതിേള് 
ആവിഷ്ച് േരിച്ച് നെപെ്നക്നന് സര്ക്നരിന്ച് നിര്കദ�ാം 
നല്േ്നന് സമിതി ഉകദ�ിക്കുന്നുകണ്്ന ?
 യുവ്നകളില് മെയ്നളഭ്നഷയുടെ  
ഉപകയ്നഗാം കുറയുനതികന്നടെ്നപൊം വ്നയന്ന�ലീെവാം 
കുറഞെിട്ടുണ്്ച് എനത്ച് വസ്തുതയ്നണ്ച്. വിദ്യ്നര്തി
േള്കിെയില് വ്നയന കപ്്നത്സ്നഹിപെിക്കുനതിന്ച് 
നിരവധി പരിപ്നെിേള് സര്ക്നര് നെപെിെ്നകി 
വരുന്നുണ്്ച്. ്ിജി്ല് മ്നധ്യമങ്ങളിലൂടെ,  
പ്കത്യേിച്ച് നവമ്നധ്യമങ്ങളിലൂടെ യുവജനങ്ങളില്  
വ്നയന്ന�ലീൊം വര്ദ്ധിച്ചുവരുന പ്വണതയ്നണ്ച് 
നിെവില് േണ്ടുവരുനത്ച്.  കൂെ്നടത മെയ്നള 
ഭ്നഷ മുടമ്പനകത്ക്നളാം കൂടുതെ്നയി 
യുവ്നകള് ഉപകയ്നഗിക്കുനത്നയുാം േ്നണുന്നു.               
സാംസ്്നന രൂപലീേരണത്ിടറെ 65്നാം വ്നര്ഷിോം 
ആകഘ്നഷിക്കുകമ്പ്നഴുാം മെയ്നളാം കശ്രഷ്ഠഭ്നഷ്ന 

പദവി പ്േവരിചിട്ടുാം കേരളത്ിടറെ ഔകദ്യ്നഗിേ 
ഭ്നഷ മെയ്നളമ്നക്കുനതിന്നയുള്ള ബില്ികമേല് 
ര്നഷ്ട്രപതിയുടെ അാംഗലീേ്നരാം െഭിക്നത്ത്ച് 
സാംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുടെ പ്തിേരണാം?
 കേരള നിയമസഭ ഐേേണ്ച് കഠന 
പ്നസ്്നകിയ 2015-ടെ മെയ്നളഭ്നഷ (വ്യ്നപനവാം 
പരികപ്നഷണവാം) ബില്ിന്ച് ര്നഷ്ട്രപതിയുടെ അാംഗലീ 
േ്നരാം െഭിചിട്ടില്്നത്തിന്നല് നിയമാം പ്്നബെ്യ 
ത്ില് വനിട്ടില്. 1969 ടെ ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ്ന ആ്്ച് 
(ജൂപ്െ 7) റദ്ദുടചയ്്ച് നിര്മേിചത്നണ്ച് ഈ ബില്്ച്.  
1969 ടെ നിയമാം ഇകപെ്നഴുാം നിെനില്ക്കുനതിന്നല് 
ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ്ന രാംഗത്്ച് സര്ക്നരിടറെ ഇെടപെല 
േള്ക്ച് പരിമിതിേള് ഉണ്്നക്കുന്നുടവനത്ച് ഒരു 
വസ്തുതയ്നണ്ച്. മെയ്നള ഭ്നഷയ്ക്ച് നിത്യജലീവിതത്ിലാം 
ഭരണേ്നര്യങ്ങളിലാം മതിയ്നയ പ്്നധ്നന്യാം െഭിക്കു
ന്നുകണ്്നടയന്ച് നിരന്തരമ്നയ അകന്ഷണങ്ങള് 
നെകത്ണ്തുണ്്ച്. എങ്ില് മ്നത്രകമ കപ്നര്നയ്ച്മേള് 
കൃത്യമ്നയി പരിഹരിച്ച് മുകന്നട്ട്ച് കപ്നകുവ്നന് സ്നധിക്കു
േയുള്ളൂ. മെയ്നള ഭ്നഷ്നവിേസനത്ിന്ച് മ്നത്രമ്നയി 
ഒരു പ്കത്യേ വകുപ്പുാം ആധുനിേ േ്നൊം ആവ�്യടപെടു
ന വിേസനത്ിന്നയി  ഭ്നഷ്നഗകവഷണാം നെത്തുന
തിന്നവ�്യമ്നയ ഒരു ഭ്നഷ്ന ്യറേ്ച് കട്രറ്റുാം 
രൂപലീേരിക്കുനത്ച് അഭിേ്നമ്യമ്നയിരിക്കുാം.   
കേ്നെതി വ്യവഹ്നരങ്ങള് മെയ്നളത്ിെ്നക്കുനതിന്ച് 
സമിതി ഇെടപട്ടത്ച് അഭിനന്ന്നര്ഹമ്നണ്ച്. ഇതര 
സാംസ്്നനങ്ങള് കേ്നെതിഭ്നഷ മ്നതൃഭ്നഷ 
യിെ്നകിയ സ്നഹചര്യത്ില് സ്നധ്നരണ 
ജനങ്ങള്ക്ച് ഇന്നുാം അപ്്നപ്യമ്നയ കേ്നെതി 
വ്യവഹ്നരങ്ങള് മെയ്നളത്ിെ്നക്കുനതിന്ച് 
സമിതി മ്നര്ഗ്ഗനിര്കദ�ങ്ങള് നല്കുകമ്ന? 
 കേ്നെതി വ്യവഹ്നരങ്ങള് പൂര്ണ്മ്നയുാം 
മെയ്നളത്ില് നെപെിെ്നക്കുനതിന്നവ�്യമ്നയ 
നെപെി സര്ക്നര് സ്ലീേരികണടമന്നവ�്യടപെട്ടു 
ടേ്നണ്ടുള്ള ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതി 
(2016-19)യുടെ ഒന്നമത്ച് റികപെ്നര്ട്ട്ച് ഉദ്നഹരണമ്നയി 
േ്നണിക്നവനത്നണ്ച്. കൂെ്നടത സമിതി വിവിധ 
േ്നെയളവേളിെ്നയി നല്േിയ കേ്നെതിഭ്നഷ 
മെയ്നളമ്നക്കുനതുമ്നയി ബന്ധടപെട്ട �ിപ്നര്�േ
ളികമേല് സര്ക്നര്തെത്ില് സ്ലീേരിച്ചുവരുന 
നെപെിേടള സാംബന്ധിച്ച് ടസക്രട്ടറിതെത്ില് 
കയ്നഗങ്ങള് സാംഘെിപെിച്ച് ബന്ധടപെട്ട ഉകദ്യ്നഗ
സ്രില് നിന്നുാം വി�ദ്നാം�ങ്ങള് ആര്നഞെ്ച് 
ആവ�്യമ്നയ നിര്കദ�ങ്ങള് നല്േിവരുന്നുണ്്ച്.
മെയ്നളഭ്നഷ്ന വിേസന വകുപെ്ച് രൂപലീേരിക
ണടമന്ച് സമിതി �ിപ്നര്� ടചയ്്ച് വര്ഷങ്ങള് 
േഴിഞെിട്ടുാം സര്ക്നര് നെപെി സ്ലീേരിചിട്ടിടല്ന 
പത്രവ്നര്ത്േളടെ അെിസ്്നനത്ില് സമിതിക്ച് 
എന്ത്ച് തുെര്നെപെിേള് സ്ലീേരിക്നന് േഴിയുാം ?
 1982 മുതല് ഉകദ്യ്നഗസ് ഭരണപരിഷ്ച് േ്നര 
വകുപെിടറെ ഭ്നഗമ്നയി ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ്ന വിഭ്നഗാം 
പ്വര്ത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്ച്. ഗവണടമറെ്ച് ടസക്രകട്ടറി
യ്ിടെ നിെവിലള്ള ഉകദ്യ്നഗസ് ഭരണപരിഷ്ച് േ്നര 
(ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ) വകുപെിടന മെയ്നളഭ്നഷ്ന 
വിേസന വകുപെ്ച് എന്ച് പുനര്ന്നമേരണാം ടചയ്്ച് 
പ്വര്ത്ികണടമന്നുള്ളത്നണ്ച് 2015ടെ ബില്ില് 
വ്യവസ് ടചയ്ിട്ടുള്ളത്ച്. 2015ടെ മെയ്നളഭ്നഷ 
(വ്യ്നപനവാം പരികപ്നഷണവാം) ബില്ിന്ച് ര്നഷ്ട്രപതിയു
ടെ അാംഗലീേ്നരാം െഭിക്കുനകത്നടെ മെയ്നളഭ്നഷ്ന 
വിേസന വകുപെ്ച് നിെവില് വരുനത്നണ്ച്.

െലയാളം ഔഘദ്യാഗലിക 
ഭാഷയാക്കുഘമ്ാള്
മാതയൂ ടി. ജതാമസ് എും.എല്.എ.,  
അദ്്യക്ഷന്, ഔജ്്യാഗികഭാഷ സുംബന്ിച്ച സമിതി

എട്ട്നാം കേരള നിയമസഭയില് തിരുവല്യില് 
നിന്നുാം ജനത പ്നര്ട്ടി പ്തിനിധിയ്നയി 
എത്ിയ മ്നതയു െി. കത്നമസ്ച് പന്തണ്്നാം 
കേരള നിയമസഭ മുതല് തുെര്ചയ്നയി 
തിരുവല് മണ്ഡെത്ില് നിന്നുള്ള ജനത്ന
ദള്(എസ്ച്) ജനപ്തിനിധിയ്നണ്ച്. 2006-
2009 േ്നെയളവില് സാംസ്്നന ഗത്നഗതവാം 
അചെിയുാം കസ്റഷനറിയുാം വകുപെ്ച് മന്തിയുാം 
2016-2018 േ്നെയളവില് ജെവിഭവ വകുപെ്ച് 
മന്തിയുമ്നയിരുന്നു. കേരള നിയമസഭയില് 
അാംഗമ്നവന ഏ്വാം പ്്നയാം കുറഞെ വ്യക്ി 
എന ബഹുമതിക്ച് (എട്ട്നാം കേരള നിയമസ
ഭ്നാംഗമ്നയകപെ്നള്) കൂെി അര്ഹന്നയ തിരുവല് 
സ്കദ�ിയ്നയ മ്നതയു െി. കത്നമസ്ച് 1961 
ടസപ്ച്്ാംബര് 27 ന്നണ്ച് ജനിചത്ച്. നിെവില് 
പതിനഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഔകദ്യ്ന 
ഗിേ ഭ്നഷ സാംബന്ധിച സമിതിയുടെ അദ്ധ്യ
ക്ഷന്നണ്ച്.
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1. ''മഹ്നത്മ്ന ഗ്നന്ധി േലീ ജയ്ച് '' എന വിളികയ്നടെ 
പ്നസ്്നകടപെട്ട ഭരണഘെനയിടെ  
അനുകച്ഛദാം ഏത്നണ്ച് ?

അനുജഛേ്ും 17 (അയിത് നിര്മാര്ജ്ജനും)
2. ''റിപെബ്ിേ്ച് '' എന വ്നക്ച് 
എന്തിടനയ്നണ്ച് സൂചിപെിക്കുനത്ച് ?

മതരമഞ്ടുക്കമപെട് രാഷ്ട്രത്ലവമന
3. ''കസ്നഷ്യെിസാം'' എന വ്നക്ച് ഭരണഘ
െനയില് ഉള്ടപെടുത്ിയത്ച് എത്ര്നമടത് 
ഭരണഘെന്ന കഭദഗതിയിലൂടെയ്നണ്ച് ?

1976 മല 42 ാും ഭരണ�ടനാ ജഭ്ഗതി
4. നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേരുടെ അധിേ്നരങ്ങളാം 
പ്കത്യേ അവേ്ന�ങ്ങളാം സാംരക്ഷണവാം 
ഉറപെ്നക്കുന ഭരണഘെന്ന വ്യവസ് ?

അനുജഛേ്ും 194
5. കഹബിയസ്ച് കേ്നര്പെസ്ച്(Habeas Corpus) 
എന വ്നകിടറെ അര്താം എന്ത്നണ്ച് ? 

നിങ്ങള്ക്ക് ശരപീരജമമറ്ടുക്കാും

6. ഭരണഘെനയുടെ ഏത്ച് അനുകച്ഛദമ്നണ്ച്  
സുപ്ലീാംകേ്നെതിടയ 'കേ്നര്ട്ട്ച് ഓഫ്ച് 
ടറകക്നര്്്നകി' തലീര്ത്ിരിക്കുനത്ച്? 

അനുജഛേ്ും 129
7. ഇന്്്യന് ഭരണഘെനയുടെ 'ഹൃദയവാം 
ആത്മ്നവാം' എന്ച്  ക്്ന. ബി.ആര്.
അാംകബദ്ച്േര് വിക�ഷിപെിചത്ച്  ഏതിടന ?

ഭരണ�ടനാപരമായി പരിഹാരും  
ജതടുന്നതിനുളള അവകാശും 
(അനുജഛേ്ും 32)

8. നിയമസഭ രൂപലീേരിക്കുനത്ച് ഭരണ 
ഘെനയുടെ ഏത്ച് അനുകച്ഛദ പ്േ്നരമ്നണ്ച്? 

അനുജഛേ്ും 168
9. 'ഒരു ഭരണഘെന എത്ര നല്ത്നയിരുന്നലാം 
അത്ച് പ്്നവര്ത്ിേമ്നക്നന് നിയുക്ര്നകു
നവര് നനടല്ങ്ില് നിശ്യമ്നയുാം അത്ച് 
ചലീത്യ്നയ്ച് തലീരുടമനതില് സകന്ഹമില്' 
ഈ പര്നമര്�ാം ആരുകെത്നണ്ച്?

ജഡാ. ബി.ആര്. അുംജബ്്കര് 
10. പട്ടിേജ്നതി പട്ടിേവര്ഗ്ഗ സമുദ്നയങ്ങ
ള്ക്ച് കെ്നേ്ച് സഭയില് സലീറ്റുേള് സാംവരണാം 
ടചയ്ിരിക്കുനതുമ്നയി ബന്ധടപെട്ട 
ഭരണഘെന അനുകച്ഛദാം ഏത്നണ്ച്?

അനുജഛേ്ും 330

വിജ്ഞ്നനപഥാം

സമലീപേ്നെടത്്നന്നുാം ഒരു കനത്നവിനുാം 
െഭിക്നത്ത്ര വിേ്നരനിര്ഭരമ്നയ 

യ്നത്ര്നടമ്നഴി ഏറ്റുവ്നങ്ങി 2021 ്ിസാംബര്  
22 ന്ച് പി.െി.കത്നമസ്ച് എാം.എല്.എ. വിെവ്നങ്ങു 
കമ്പ്നള് തടറെ �രിേള്ക്ച് കവണ്ി ആരുടെ 
മുനിലാം മുട്ടുമെക്നത് ആദര്�ധലീരന്നയ ഒരു 
ര്നഷ്ട്രലീയ കനത്നവിടനയ്നണ്ച് കേരളത്ിന്ച് 
നഷ്ടമ്നയത്ച്. കേരളടമന ടേ്നച്ചുഭൂപ്കദ�ടത്  
അതിടറെ തനിമയില് നിെനിര്ത്തുന 
പശ്ിമഘട്ടാം സാംരക്ഷികകണ്തിടറെ ആവ�്യേത 
എന്നുാം ഉയര്ത്ിപെിെിച കനത്നവ്നയിരുന്നു 
പി.െി. കത്നമസ്ച്. അതിന്ച് അകദഹത്ിനുണ്്നയ 
വ്യക്ിപരവാം ര്നഷ്ട്രലീയപരവമ്നയ നഷ്ടങ്ങളാം 
അപമ്നനങ്ങളാം ഒ്ടപെെലേളാം വലത്നയിരുനിട്ടുാം  
സ്ന്താം നിെപ്നെില് നിന്നുാം ഒരിഞ്ചുകപ്നലാം 
അകദഹാം പിന്നകാം കപ്നയില്. തടറെ മൃത�രലീ
രത്ില് പൂകകള്ന റികത്്ന സമര്പെികരുടതന 
പി.െി.കത്നമസിടറെ അന്ത്യ്നഭിെ്നഷാം പ്കൃതി 
അകദഹത്ിന്ച് എത്രമ്നത്രാം പ്ിയടപെട്ടത്നയി
രുന്നു എനതിടറെ ടതളിവ്നണ്ച്. പരിസ്ിതി 
പ്വര്ത്നാം ടപ്നതുപ്വര്ത്നത്ിടറെ 
ഭ്നഗമ്നയ്നണ്ച് പി.െി. കത്നമസ്ച് േണ്ിരുനത്ച്.  
അതുടേ്നണ്ടുതടനയ്നണ്ച് പശ്ിമഘട്ട സാംരക്ഷ
ണത്ിന്നയി മ്നധവ്ച് ഗ്ന്്ച്ഗില് േമേി്ി നിര്കദ
�ങ്ങള് അാംഗലീേരികണടമന്ച് പി.െി.കത്നമസ്ച് 
നിെപ്നെ്ച് സ്ലീേരിചത്ച്. മരണത്ിലാം തടറെ 
പ്നരിസ്ിതിേ നിെപ്നെ്ച് ഉയര്ത്ിപെിെി 
ക്നന്നയി എനത്നണ്ച് പി.െി.കത്നമസിടന 
കവറിട്ട വ്യക്ിത്ത്ിനുെമയ്നകിയത്ച്. 
 ഇടുകി ജില്യിടെ ഉപ്പുകത്നെ്ച് പുതിയ 
പറമ്പില് കത്നമസിടറെയുാം അനമേയുടെയുാം 
മേന്നയി 1950 ്ിസാംബര് 12 ന്ച് ജനിച പി.െി.
കത്നമസ്ച് ടേ.എസ്ച്.യുവിലൂടെയ്നണ്ച് ര്നഷ്ട്രലീയ 
ത്ില് പ്കവ�ിചത്ച്. ഇന്ത്യന് ന്നഷണല് 
കേ്നണഗ്രസ്ച് പ്തിനിധിയ്നയി ഒന്പതുാം, 
പതിടന്നന്നുാം കേരള നിയമസഭേളില് ടത്നടുപുഴ 
മണ്ഡെത്ില് നിന്ച് നിയമസഭയിടെത്ിയ 
അകദഹാം  പതിന്നെ്നാം കേരള നിയമസഭ 
മുതല് മരണാംവടര തൃക്നകര മണ്ഡെടത് 
നിയമസഭയില് പ്തിനിധലീേരിച്ചു.  
നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേടനന നിെയില് 
മിേച പ്േെനാം േ്നഴ്ചവച പി.െി.കത്നമസ്ച് 
വിഷയങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് സഭയില് അവതരി
പെിക്കുനവരില് അഗ്രഗണ്യന്നയിരുന്നു. മുഖാം 
കന്നക്നടത തടറെ നിെപ്നടുേളിലറച്ച് നിന്ച് 

ആകര്നപണങ്ങളിലൂടെ എതിര്പക്ഷടത് പ്തി
കര്നധത്ിെ്നക്കുേയുാം എതിര് ആകര്നപണങ്ങടള 
പ്ത്യ്നകര്നപണങ്ങളിലൂടെ പ്തികര്നധിക്കുേയുാം 
ടചയ്യുന അകദഹത്ിടറെ വ്നേ്ച്ച്നതുരി സഭ്ന
സകമേളനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയ്നേര്ഷിചവയ്നണ്ച്. 
 ഒന്പത്നാം കേരള നിയമസഭയില് 
പറമ്പിക്കുളാം മുല്ടപെരിയ്നര് നദലീജെ േര്നറുേള് 
സാംബന്ധിച അ്്ച് കഹ്നക്ച് േമേി്ിയില് 
പി.െി. കത്നമസ്ച് അാംഗമ്നയിരുന്നു. കൂെ്നടത 
ടപ്നതുമര്നമത്തുാം ഗത്നഗതവാം വ്നര്ത്്നവിനി
മയവാം സാംബന്ധിച സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി V  ലാം 
സര്ക്നര് നല്കുന ഉറപ്പുേള് സാംബന്ധിച 
സമിതിയിലാം അാംഗമ്നയിരുന്നു. പതിടന്നന്നാം 
കേരള നിയമസഭയില് സ്തലീേളടെയുാം 
കുട്ടിേളടെയുാം വിേെ്നാംഗരുടെയുാം കക്ഷമാം 
സാംബന്ധിച സമിതി, സകബ്നര്്ികന്്ച് 
ടെജികലേഷന്, സ്നമ്പത്ിേ േ്നര്യങ്ങള് 
സാംബന്ധിച  സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി VIII,  
പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ സമിതി എനിവയില് 
അാംഗമ്നയിരുന്നു. പതിന്നെ്നാം കേരള 
നിയമസഭയില് ജെവിഭവാം സാംബന്ധിച 
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി I I I  ലാം കെ്നകല് ഫണ്്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയിലാം അാംഗമ്നയിരുന 
പി.െി.കത്നമസ്ച് പതിനഞ്്നാം കേരളനിയമസഭ
യില് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി, മര്നമത്തുാം 
ഗത്നഗതവാം വ്നര്ത്്നവിനിമയവാം  
സാംബന്ധിച സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി V എനിവയില് 
അാംഗമ്നയിരുന്നു. പതിടന്നന്നാം കേരള 
നിയമസഭയില് രണ്്ച് അനൗകദ്യ്നഗിേ 
പ്കമയങ്ങളാം പതിന്നെ്നാം കേരള നിയമസഭയില് 
ന്നെ്ച് അനൗകദ്യ്നഗിേ പ്കമയങ്ങളാം അകദഹാം 
അവതരിപെിചിട്ടുണ്്ച്. 2021 ജൂപ്െ 23 ന്ച് അവതരി
പെിച '2021 ടെ കേരള ശുദ്ധജെ െഭ്യത ഉറപെ്നക്കു
നതിനുള്ള അകത്നറി്ി രൂപലീേരണ ബില്' ആണ്ച് 
അവസ്നനമ്നയി അവതരിപെിച അനൗകദ്യ്നഗിേ 
ബില്. പതിനഞ്്നാം കേരള നിയമസഭയില് 
ന്നകെ്നളാം അെിയന്തര പ്കമയങ്ങള്ക്ച് അനുമതി 
കതടുനതിന്ച് കനതൃത്ാം വഹിച്ചു. 2021 ഒേ്ച് കെ്നബര് 
5 ന്ച് പുര്നവസ്തു തട്ടിപ്പുമ്നയി ബന്ധടപെട്ട്ച് 
നല്േിയ അെിയന്തര പ്കമയ കന്നട്ടലീസ്നണ്ച് 
അവസ്നനകത്ത്ച്. 2021 ഒേ്ച് കെ്നബര് 29 വടര 
അകദഹാം സഭയില് ഹ്നജര്നയിരുന്നു. സഭയിടെ 
അവസ്നന ദിവസവാം േര്മേനിരതന്നയിരുന 
അകദഹാം തൃക്നകര മണ്ഡെത്ില് ഒരു കേന്ദ്രലീയ 
വിദ്യ്നെയാം തുെങ്ങുനതിന്ച് നെപെി സ്ലീേരിക

ണടമന്നവ�്യടപെട്ട്ച് സബ്ച്മിഷന് അവതരിപെി
ചിരുന്നു. സഭ്ന നെപെിേള്ക്ച് വളടരയധിോം 
പ്്നധ്നന്യാം നല്േിയ സ്നമ്നജിേന്നയിരുന്നു പി.െി. 
കത്നമസ്ച്. സഭ്ന നെപെിേളടെ ആദ്യ്നവസ്നനാം 
അതില് സക്രിയമ്നയി അകദഹാം പടങ്ടുത്ിരുന്നു. 
 2009-2014 േ്നെഘട്ടത്ില് ഇടുകി 
മണ്ഡെത്ില് നിന്നുള്ള കെ്നേ്ച് സഭ്നാംഗമ്നയി
രുന പി.െി. കത്നമസ്ച് പ്നര്െടമറെിടെ വിവിധ 
േമേി്ിേളില് അാംഗമ്നയിരുന്നു. 1990 ല് 
വ്നത്ിക്കുെി ്ിവിഷനില് നിന്ച് ഇടുകി ജില്്ന 
േൗണസിെികെക്ച് ടതരടഞെടുകടപെട്ട പി.െി.
കത്നമസ്ച് ടേ.എസ്ച്.യു. സാംസ്്നന പ്സി്റെ്ച്, 
യൂത്്ച് കേ്നണഗ്രസ്ച് സാംസ്്നന ജനറല് 
ടസക്രട്ടറി, ഇടുകി ്ി.സി.സി. പ്സി്റെ്ച്, 
എ.ഐ.സി.സി അാംഗാം എനലീ നിെേളില്  
പ്വര്ത്ിചിട്ടുണ്്ച്. ടേ.പി.സി.സി. വര്കിാംഗ്ച് 
പ്സി്റെ്നയിരിടകയ്നണ്ച് അന്ത്യാം. പതിനഞ്്ച്  
വര്ഷാം സാംസ്്നന പ്െബ്രറി േൗണസില് 
അാംഗമ്നയിരുന്നു. സാംസ്്നന പ്െബ്രറി 
േൗണസില് എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവ്ച് േമേി്ി, കേരള 
സര്വ്വേെ്ന�്നെ ടസന്്ച് എനിവയില് 
അാംഗമ്നയിരുന്നു. മ്നനവ സാംസ്ച് കൃതി സാംസ്്നന 
ടചയര്മ്നന്, 1989 ല് ടവനലീസില് വച്ച് 
നെന ഇറെര്ന്നഷണല് യൂത്്ച് ടഫസ്റിവെില് 
പടങ്ടുത് ഇന്ത്യന് െലീമിടറെ െലീ്ര്, േെ്ന 
സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ സാംഘെനേള്ക്കുള്ള 
സ്നമ്പത്ിേ സഹ്നയാം അനുവദിക്കുനതിന്ന
യുള്ള മ്നര്ഗ്ഗനിര്കദ�ങ്ങള് പുനരവകെ്നേനാം 
ടചയ്യുനതിന്നയി കേരള സര്ക്നര് നിയമിച 
സമിതിയുടെ ടചയര്മ്നന് എനലീ നിെേളിലാം 
പ്വര്ത്ിചിട്ടുണ്്ച്. വലീക്ഷണാം ദിനപത്രത്ിടറെ 
മ്നകനജിാംഗ്ച് ്യറ്റ്നയുാം ചലീഫ്ച് എ്ി്റുമ്നയുാം 
പ്വര്ത്ിചിട്ടുണ്്ച്. 'വെിടചറിയ്നത് വ്നക്കുേള്', 
'എ.്ി.ബി.യുാം പ്ത്യയ�്നസ്ത�്നഠ്യങ്ങളാം'  എനിവ 
അകദഹത്ിടറെ പ്ധ്നന കൃതിേള്നണ്ച്. 
 മരണക�ഷാം മൃതകദഹാം ദഹിപെികണ 
ടമന്നുാം മത്നനുഷ്ഠ്നനങ്ങള്ക്ച് പേരാം വയെ്നര്  
ര്നമവര്മേയുടെ 'ചന്ദ്രേളഭാം ച്നര്ത്ിയുറങ്ങുാം 
തലീരാം' എന ഗ്നനാം കേള്പെികണടമന്നുമുള്ള 
പി.െി. കത്നമസിടറെ അന്ത്യ്നഭിെ്നഷാം ഒകര 
സമയാം അകദഹത്ിടെ പ്കൃതിസ്ച് കനഹികയയുാം 
നിെപ്നടുേളിടെ േ്നര്ക�്യക്നരകനയുാം  
ഓര്മേടപെടുത്ി ജനമനസുേ 
ളില് ഇൊം കനെിടക്നടുത്തു.

'മിേച പ്്നസാംഗിേനുാം സാംഘ്ന
െേനുമ്നയിരുന്നു പി.െി. കത്നമസ്ച്. 
തടറെ ര്നഷ്ട്രലീയനിെപ്നടുേള് 
മുന്നിര്ത്ി നിയമസഭയ്കേത്തുാം 
പുറത്തുാം വിഷയങ്ങള് അവതരിപെിച 
വ്യക്ിയ്നയിരുന്നു അകദഹാം.'
പിണറ്നയി വിജയന്,  
മുഖ്യമന്തി 

'നിയമനിര്മേ്നണകവളയില് പി.െി.
കത്നമസ്ച് പുെര്ത്തുന ഉത്രവ്നദി
ത്വാം പ്തിബദ്ധതയുമ്നണ്ച് ഏ്വാം 
ശ്രകദ്ധയമ്നയി കത്നനിയിട്ടുള്ളത്ച്. 
�ക്മ്നയി ഇെടപട്ടുാം നല് ഗൃഹപ്നഠാം 
ടചയ്ച്തുടേ്നണ്ടുമ്നണ്ച് നിയമസഭയില് 
അകദഹാം പ്വര്ത്ിചിരുനത്ച്.'
എാം.ബി.ര്നകജഷ്ച്,  
നിയമസഭ്ന സ്ലീകര്

'എന്നുാം �രിയുടെ പക്ഷത്തു 
മ്നത്രാം നിന കനത്നവ്നയിരുന്നു  
പി.െി. കത്നമസ്ച്. പരിസ്ിതി,  
സ്തലീസുരക്ഷ്ന വിഷയങ്ങളില് 
അകദഹത്ിടറെ സത്യസന്ധമ്നയ 
നിെപ്നടുേള് മ്നതൃേയ്നണ്ച്.'
വി.്ി.സതലീ�ന്,  
പ്തിപക്ഷകനത്നവ്ച്
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ഇതരസഭ്ന വ്നര്ത്േളിലൂടെ

െഹാ�ാഷ്ട്രയലില് സ്ീക്ര് മത�മഞ്ടുപ്റ് ൊറ്ലിവച്ചു

�ബ്ദ കവ്നടട്ടടുപെിലൂടെ സ്ലീകടറ ടതരടഞെടുക്കുനതിനുള്ള നിയമകഭദഗതി വിവ്നദമ്നയതിനു പിന്നടെ 
സ്ലീകര് ടതരടഞെടുപെ്ച് അടുത് നിയമസഭ്ന സകമേളനത്ികെക്ച് മ്ന്ി മഹ്നര്നഷ്ട്ര സര്ക്നര്. 

മഹ്നര്നഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ �ലീതേ്നെ സകമേളനാം 2021 ്ിസാംബര് 28 ന്ച് അവസ്നനിക്കുനതിനുമുമ്പ്നയി  
സ്ലീകര് ടതരടഞെടുപെ്ച് നെത്തുനതിനു കവണ്ി രണ്്ച് പ്്നവ�്യാം േത്്ച് നല്േിടയങ്ിലാം ഗവര്ണര് ഭഗത്ച് സിാംഗ്ച് 
കഖ്നഷിയ്നരി പ്തിേരിചില്. രഹസ്യ ബ്നെ്ിനു പേരാം �ബ്ദ കവ്നകട്ട്നടെ സ്ലീകര് ടതരടഞെടുപെ്ച് നെത്തുനത്ച് 
സാംബന്ധിച്ച് മഹ്നര്നഷ്ട്ര നിയമസഭ്ന ചട്ടങ്ങളില് വരുത്ിയ മ്ന്ങ്ങള് ഭരണഘെന്ന വിരുദ്ധമ്നടണന്നുാം ഇത്ച് 
സാംബന്ധിച നിയകമ്നപകദ�ാം കതെിയ ക�ഷകമ തലീരുമ്നനടമടുക്കുേയുള്ളൂ എന്നുാം ഗവര്ണര് തടന സന്ര്�ിച 
ഭരണേക്ഷിയ്നയ മഹ്ന വിേ്നസ്ച് അഘ്ന്ി പ്തിനിധിേടള അറിയിച്ചു. തുെര്ന്ച് ഇക്നര്യത്ില് ഒരു ഏ്മുട്ടല് 
ഒഴിവ്നക്നന്നണ്ച് സ്ലീകര് ടതരടഞെടുപെ്ച് മ്ന്ിവചത്ച്. 
 സ്ലീകറ്നയിരുന ന്നന പകട്ട്നള് ര്നജിവച ഒഴിവികെക്നണ്ച് ടതരടഞെടുപെ്ച് നെകത്ണ്ത്ച്. നിയമസഭ്ന 
ചട്ടങ്ങളില് വരുത്ിയ കഭദഗതി ഭരണഘെന്ന വിരുദ്ധമ്നടണന്ച് അ്്കക്്ച്  ജനറല് സര്ക്നരിന്ച്  നിയകമ്നപകദ�ാം 
നല്േിയിരുന്നു.

അന്പത്ലി ഒന്പതറ് ദലിവസത്ലില് കൂടുതല് 
എം.എല്.എ.മയ സസറ് മപന്റ് മെയ്ാന് 
നലിയെസഭയറ്ക്റ് അധലികാ�െലില് - സുപ്രീംഘകാടതലി

2022 P\phcn 26 se dn¸»nIv Zn\¯nÂ sU]yq«n kv]o¡À Nnäbw tKm]IpamÀ 
\nbak`m kap¨b¯nse KmÔn  {]XnabnÂ ]pjv]mÀ¨\ \S¯p¶p.

1982 Â \nbak`m cPXPq_nen BtLmj¯nsâ DZvLmS\¯n\mbn  
A¶s¯ cmjv{S]Xn Kym\n skbnÂknwKv F¯nbt¸mÄ

ന്ച് പര്നമര്�ിച കേ്നെതി, അതിടറെ പരിണതഫെങ്ങള് ഗുരുതരമ്നയിരി
ക്കുടമന്നുാം ചൂണ്ിക്നട്ടി. ഭരണഘെനയുടെ അനുകച്ഛദാം 190(4) അനുസരിച്ച് 
മുന്കൂര് അനുമതിയില്്നടത ഒരു സഭ്നാംഗാം തുെര്ചയ്നയി അറുപത്ച് ദിവസാം 
സഭയില് ഹ്നജര്നേ്നതിരുന്നല് ആ സലീ്്ച് ഒഴിവള്ളത്നയി േണക്നവ
നത്നടണന്ച് ചൂണ്ിക്നട്ടിയ കേ്നെതി, പന്തണ്്ച് അാംഗങ്ങടള സസ്ച് ടപറെ്ച് 
ടചയ് നെപെി അറുപത്ച് ദിവസങ്ങള് പിനിട്ടതിന്നല് നിയമപരമ്നയി നിെ 
നില്ക്കുനതടല്ന്നുാം ഭരണഘെന്ന വിരുദ്ധമ്നകുടമന്നുാം സൂചിപെിച്ചു. ജന്നധിപത്യ 
പ്ക്രിയയില് അപേെേരമ്നയ േലീഴ്ച് വഴകമ്നണ്ച് ഇത്ച് സൃഷ്ടിക്കുനടതന്നുാം 
കേ്നെതി നിരലീക്ഷിച്ചു. എ.എല്.എ മ്നടര സകമേളന േ്നെ്നവധിക്കുക�ഷവാം 
സസ്ച് ടപന്ഷനില് നിര്ത്ിയത്ച് അനുചിതവാം യുക്ിരഹിതവമ്നടണന്ച് 
നിരലീക്ഷിച കേ്നെതി മഹ്നര്നഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ നെപെി 2022 ജനുവരി 22 ന്ച്   
റദ്നകി. 
 കനരകത് വിഷയാം പരിക�്നധിച പരകമ്നനത കേ്നെതി അാംഗങ്ങ 
ളടെ സസ്ച് ടപന്ഷനികെക്ച് നയിച സാംഭവാം ആഴത്ില് പരിക�്നധന 
കവണടമന്ച് അഭിപ്്നയടപെടുേയുാം 2021 ്ിസാംബര് 14 ന്ച് മഹ്നര്നഷ്ട്ര  
നിയമസഭയ്കാം സാംസ്്നന സര്ക്നരിനുാം കന്നട്ടലീസയക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 

അഞ്റ് സംസ്ാനങ്ങളലില് നലിയെസഭാ 
മത�മഞ്ടുപ്റ് 

ഉത്ര്പ്കദ�്ച്, പഞ്്നബ്ച്, ഉത്ര്നഖണ്ഡ്ച്, മണിപ്പൂര്, കഗ്നവ എനലീ അഞ്്ച് 
സാംസ്്നനങ്ങളികെക്കുളള നിയമസഭ്ന ടതരടഞെടുപെ്ച് ഇെക്ഷന് േമേലീ 

ഷന് പ്ഖ്യ്നപിച്ചു. ടഫബ്രുവരി 10 മുതല് മ്നര്ച്ച് 7 വടര ഏഴ്ച് ഘട്ടങ്ങള്നയ്ന
ണ്ച് ടതരടഞെടുപെ്ച് നെക്കുേ. ര്നജ്യടത് കേ്നവി്,്ച് ഒമികക്ര്നണ വ്യ്നപന 
ത്ിടറെ പശ്്നത്െത്ില് കേന്ദ്ര ആകര്നഗ്യമന്ത്നെയത്ിടറെ നിര്കദ�പ്
േ്നരമുള്ള േര്�ന മ്നനദണ്ഡങ്ങകള്നടെയ്നണ്ച് ടതരടഞെടുപെ്ച് നെത്തുനത്ച്. 
2022 ജനുവരി 15 വടര ടതരടഞെടുപെികന്നെനുബന്ധിച്ചുള്ള യ്നടത്നരു 
റ്നെിേളാം അനുവദിചിരുനില്. ടതരടഞെടുപെ്ച് പ്ച്നരണാം പരമ്നവധി ്ിജി്ല് 
മലീ്ിയയിലൂടെ നെത്ണടമന നിര്കദ�വാം േമേലീഷന് നല്േിയിട്ടുണ്്ച്. അഞ്്ച് 
സാംസ്്നനങ്ങളിെ്നയി 690 നിയമസഭ്ന മണ്ഡെങ്ങളികെക്നണ്ച് ടതരടഞെടുപെ്ച്. 
ആടേ 18.34 കേ്നെി കവ്നട്ടര്മ്നര് സമേതിദ്നന്നവേ്ന�ാം വിനികയ്നഗിക്കുാം. 
ഏ്വാം കൂടുതല് അസാംബ്ി മണ്ഡെങ്ങളള്ളത്ച് ഉത്ര്പ്കദ�ിെ്നണ്ച്. ഏ്വാം 
കുറവ്ച് കഗ്നവയിലാം.  ഉത്ര്പ്കദ�്ച് 403, പഞ്്നബ്ച് 117, ഉത്ര്നഖണ്ഡ്ച് 70, 
മണിപ്പൂര് 60, കഗ്നവ 40 എനിങ്ങടനയ്നണ്ച് നിയമസഭ്ന മണ്ഡെങ്ങളടെ 
എണ്ാം. മ്നര്ച്ച് 10 ന്നണ്ച് കവ്നടട്ടണ്ല്.

സഭ്ന നെപെിേളടെ ഭ്നഗമ്നയി അാംഗങ്ങടള സസ്ച് ടപറെ്ച് ടചയ്്നന് നിയമ
സഭേള്ക്ച് അധിേ്നരമുടണ്ങ്ിലാം അന്പടത്്നന്പത്ച് ദിവസത്ില് 

കൂടുതലള്ള സസ്ച് ടപന്ഷന് ഭരണഘെന്ന വിരുദ്ധടമന്ച് സുപ്ലീാംകേ്നെതി. 
സഭ്നദ്ധ്യക്ഷകന്നെ്ച് കമ്ന�മ്നയി ടപരുമ്നറിടയന്നകര്നപിച്ച് 2021 ജൂപ്െ 5 ന്ച്  
മഹ്നര്നഷ്ട്ര നിയമസഭയില് നിന്ച് ഒരു വര്ഷകത്ക്ച് സസ്ച് ടപറെ്ച് ടചയ്ടപെട്ട 
പന്തണ്്ച് ബി.ടജ.പി. എാം.എല്.എ. മ്നരുടെ ഹര്ജി പരിഗണികടവയ്നണ്ച് 
പരകമ്നനത കേ്നെതിയുടെ നിരലീക്ഷണാം. നിയമസഭയുടെ നെപെി ഭരണഘെ
ന്നപരമ്നയ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുടമന്നുാം സഭയില് പ്തിനിധലീേരികടപെെ്നനുള്ള 
പന്തണ്്ച് നിയമസഭ്ന മണ്ഡെങ്ങളടെ ഭരണഘെന്നപരമ്നയ അവേ്ന�മ്നണ്ച് 
ഇവിടെ ഹനികടപെട്ടടതന്നുാം കേ്നെതി പര്നമര്�ിച്ചു. ജസ്റിസ്ച് എ.എാം.ഖന്വി
ല്േ്നറിടറെ കനതൃത്ത്ിലള്ള ബഞ്്നണ്ച് കേസ്ച് പരിഗണിചത്ച്. ജസ്റിസ്ച് 
ദികനഷ്ച് മകഹ�്രി, ജസ്റിസ്ച് സി.്ി.രവികുമ്നര് എനിവര്നണ്ച് മ്ാംഗങ്ങള്. 
പുറത്്നകെികനക്നള് ഭയ്നനേമ്നണ്ച് ഇത്രാം സസ്ച് ടപന്ഷനുേടള

ഭഗത്ച് സിാംഗ്ച് കഖ്നഷിയ്നരി
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2021 ല് നൂറ്ച് വര്ഷാം പൂര്ത്ിയ്നകിയ കേരള 
നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയുടെ ഒരു വര്ഷാം നലീണ്ടു 

നില്ക്കുന �ത്നബ്ദി ആകഘ്നഷാം 2021 ്ിസാംബര് 16 ന്ച്  
നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി.ര്നകജഷ്ച് ഉദ്ച്ഘ്നെനാം 
ടചയ്ച്തു. ചെങ്ങില് �ത്നബ്ദി ആകഘ്നഷങ്ങളടെ കെ്നകഗ്ന 
പ്തിപക്ഷ കനത്നവ്ച് വി.്ി.സതലീ�ന് പ്െബ്രറി 
ഉപകദ�േ സമിതി അാംഗാം ക്്ന.എാം.ടേ.മുനലീറിന്ച് 
നല്േി പ്േ്ന�നാം ടചയ്ച്തു. പരിപ്നെിയില് 'വ്നയനയുാം 
സ്നമൂഹ്യ പരിവര്ത്നവാം' എന വിഷയടത് കുറിച്ച് 
സാംസ്ച് കൃത സര്വ്വേെ്ന�്നെ മുന് കപ്്ന പ്വസ്ച് 
ച്നന്സെര് ക്്ന.ടേ.എസ്ച്.രവികുമ്നര് പ്ഭ്നഷണാം 
നെത്ി. പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ സമിതി ടചയര്മ്നന് 
കത്നമസ്ച് ടേ.കത്നമസ്ച് സ്്നഗതാം ആ�ാംസിച ചെങ്ങില് 
ട്പയൂട്ടി സ്ലീകര് ചി്യാം കഗ്നപകുമ്നര് അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. റവനയൂ വകുപ്പുമന്തി ടേ.ര്നജന്, ഗവ.ചലീഫ്ച് വിപെ്ച് 
ക്്ന.എന്.ജയര്നജ്ച്, പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ സമിതി 
അാംഗവാം മുന്മന്തിയുമ്നയ ക്്ന. എാം.ടേ. മുനലീര്, 
സ്നമ്നജിേര്നയ മ്നതയു െി. കത്നമസ്ച്, കമ്നന്സ്ച് കജ്നസഫ്ച് 
എനിവര് ആ�ാംസേള് കനര്ന്നു. സമിതിയാംഗാം 
ടേ.ആന്സെന് കൃതജ്ഞത കരഖടപെടുത്ി. കെ്നകഗ്ന 
രൂപേല്പെന ടചയ് നിയമസഭ്ന ജലീവനക്നരന് ബിജു 
ക്വി്്ച് കജ്നണസിടന ചെങ്ങില് അഭിനന്ിച്ചു.
 ആ�യങ്ങടള ന�ിപെിക്നന് പ്തികെ്നമ 
�ക്ിേള് പുസ്േങ്ങള് ചുടട്ടരിക്കുേയുാം മയൂസിയങ്ങളാം 
സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ സ്്നപനങ്ങളാം ആക്രമിക്കുേയുാം 
ടചയ്യുന േ്നെത്്ച് ഗ്രന്�്നെേള്ക്ച് സമൂഹത്ില് 
വെിയ പങ്്ച് വഹിക്നനുടണ്ന്ച് സ്ലീകര് എാം.ബി.ര്നകജഷ്ച് 
അഭിപ്്നയടപെട്ടു. പ്െബ്രറി ആ�യങ്ങളടെ ആയുധപ്പുര 
േള്നടണന്നുാം കേരള നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി േഴിഞെ 

ഒരു നൂ്്നണ്ടുേ്നൊം കേരളത്ിെ്നടേ ഉണ്്നയിട്ടുള്ള 
സ്നമൂഹ്യമ്ന്ങ്ങള്ക്ച് നിദ്നനമ്നയ ആ�യങ്ങള്ക്കുാം, 
നിയമനിര്മേ്നണങ്ങള്ക്കുാം, സാംവ്നദങ്ങള്ക്കുാം ഊര്ജ്ജ
കരേ്നതസ്്നയി പ്വര്ത്ിചിട്ടുടണ്ന്നുാം പ്ധ്നനമ്നയുാം എാം
.എല്.എ.മ്നരുടെ ആവ�്യത്ിന്നയുളള ഒരു സാംവിധ്നനാം 
എനതിടന്നപൊം നിയമസഭയ്കേത്തുാം പുറത്തുമുള്ള ഗകവ 
ഷേര്, വിദ്യ്നര്തിേള്, ത്നല്ര്യമുള്ള മ്്നളേള് തുെങ്ങി 
എല്്നവര്ക്കുമ്നയി പ്െബ്രറി സാംവിധ്നനാം െഭ്യമ്നക
ണടമന്നണ്ച് ആഗ്രഹിക്കുനടതന്നുാം നൂറ്നാം വ്നര്ഷി 
േ്നകഘ്നഷപരിപ്നെിേള് നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിടയ 
കൂടുതല് ജനേലീയമ്നക്കുനതിനുള്ള തുെകാം കൂെിയ്നയിരി
ക്കുടമന്നുാം ഉദ്ച്ഘ്നെന പ്സാംഗത്ില് അകദഹാം പറഞ്ഞു. 
 മെബ്നറില് ഇരുപത്നാം നൂ്്നണ്ിടറെ മൂന്നാം 
ദ�േത്ില് ജലീവിചിരുന നമ്പൂതിരി സമുദ്നയത്ിടെ 
ഒരാംഗമ്നയിരുന കദവേി നിെയകങ്ങ്നെിടറെ ജലീവിത 
ചരിത്രാം ഓര്മേിപെിച്ച് കേരളത്ിടറെ സ്നമൂഹ്യ നകവ്ന 
ത്നന ചരിത്രത്ിടറെ ആദ്യേ്നെചരിത്രാം വിവരിച്ന
യിരുന്നു ക്്ന.ടേ.എസ്ച്.രവികുമ്നറിടറെ പ്ഭ്നഷണാം 
ആരാംഭിചത്ച്. കേരളടത് രൂപടപെടുത്ിയ ഔകദ്യ്നഗിേ 
ചരിത്രത്ിനപ്പുറാം സമൂഹത്ിടറെ ടപ്നതുവിേ്നരാം രൂപ 
ടപെടുത്ിയ ഒരു അനൗകദ്യ്നഗിേ ചരിത്രാം കൂെി നമുക്കു
ടണ്ന്നുാം അക്ഷരങ്ങള് പഠിക്നനുാം, ആ�യങ്ങള് 
രൂപലീേരിക്നനുാം സമരാം ടചയ് ന്നെ്നണ്ച് നമ്മുകെടതന്നുാം, 
ഒരു േ്നെത്്ച് പുസ്േങ്ങള് വ്നയിക്കുനത്ച് വെിയ 
ടത്്നയി പ്മ്നണി വര്ഗ്ഗാം േണ്ിരുനത്ച് സ്തലീേടളയ്ന
യിരുന്നു ഏടറ ബ്നധിചിരുനടതന്നുാം അദ്ധ്യ്നപേനുാം, 
നിരൂപേനുാം, േ്നെെി സാംസ്ച് കൃത സര്വ്വേെ്ന�്നെ 
മുന് കപ്്ന പ്വസ്ച് ച്നന്സെറുമ്നയ ക്്ന.ടേ.എസ്ച്.
രവികുമ്നര് പറഞ്ഞു. 

  ഉദ്ച്ഘ്നെന സകമേളനകത്്ന
െനുബന്ധിച്ച് നിയമസഭ്ന പ്െബ്ര 
റിയിടെ ഗ്രന്ങ്ങളാം കസവനങ്ങളാം,  
പ്സിദ്ധലീേരണങ്ങളാം, പ്െബ്രറിയുടെ  
ആധുനിേവല്കരണവാം കേ്നര്ത്ി 
ണകി ഒരു െഘു വലീ്ികയ്ന പ്ദര്�ി 
പെിച്ചു. നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയിടെ  
ഏ്വാം മൂെ്യവത്്നയ വിജ്ഞ്നന കരേ്നത 
സ്സുേള് നിയമസഭ്ന നെപെിക്രമങ്ങള്, 

നിയമസഭ്ന സമുചയത്ിടെ പരിപ്നെിേള്

ര്നജഭരണ േ്നെടത് തിട്ടൂരങ്ങള്, കേ്നഡുേള്, ര്നജേലീയ 
വിളാംബരങ്ങള്, ഗസറ്റുേള്, ടസന്സസ്ച് റികപെ്നര്ട്ടുേള്,  
അകമരിക-ബ്രിട്ടലീഷ്ച് പ്നര്െടമന്റുേളടെ നെപെിക്രമ 
ങ്ങള്, 1948 മുതലള്ള കദ�ബന്ധു പത്രാം, കേന്ദ്ര 
സാംസ്്നന ഗവണടമന്റുേളടെ േമേി്ി/േമേലീഷന് 
റികപെ്നര്ട്ടുേള്, ഭരണ റികപെ്നര്ട്ടുേള്, ഭരണഘെന്ന 
നിര്മേ്നണ സഭയുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്, സുവനലീറുേള്, 
പുര്നതന നിഘണ്ടുകള്, വിവിധ വിജ്ഞ്നനകേ്ന
�ങ്ങള്, പ്നര്െടമന്റുാം നിയമസഭയുാം പ്നസ്്നകിയ 
നിയമങ്ങള്, ഓര്്ിനന്സുേള്, പ്നര്െടമറെ്ച് സ്റ്നറെിാംഗ്ച് 
േമേി്ി റികപെ്നര്ട്ടുേള്, നിയമസഭ്ന േമേി്ി റികപെ്നര്ട്ടു 
േള്, കസ്റ്്ച് മ്നന്ലേള്, കേന്ദ്ര സാംസ്്നന ബജ്്ച് 
ക്്നേയുടമന്റുേള്, മുന് വര്ത്മ്നന പത്രങ്ങള്, മുന് 
ആനുേ്നെിേങ്ങള്, ടപ്നതുവിഭ്നഗത്ിടെ ഗ്രന്ങ്ങള്, 
ആത്മേഥ/ജലീവചരിത്ര ഗ്രന്ങ്ങള്, ഭരണഘെന, 
പ്നര്െടമറെറി ഗ്രന്ങ്ങള് എനിവടയ സാംബന്ധിച്ചുാം 
പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ സമിതിയുടെ ഘെന, പ്െബ്രറി 
പ്സിദ്ധലീേരണങ്ങള്, കസവനങ്ങള്, ക്്്ന കബസുേള്, 
പുര്നതനവാം മൂെ്യവത്്നയതുമ്നയ കരഖേളടെ ഭൗതിേ 
സാംരക്ഷണാം, ്ിജിപ്്കസഷന്, റഫറന്സ്ച് സാംവി 
ധ്നനാം, ക്്നേയുടമകറെഷന് എനലീ പ്ധ്നനടപെട്ട പ്െബ്രറി  
പ്വര്ത്നങ്ങളാം കുട്ടിേളടെ പ്െബ്രറി പ്വര്ത്ന
ങ്ങളാം, സി.്ി.പ്െബ്രറി സാംബന്ധിച വിവരങ്ങളാം 
ഉള്ടപെടുത്ിയ എട്ട്ച് മിനി്്ച് പ്ദര്ഘ്യമുള്ള വലീ്ികയ്ന 
ആണ്ച് പ്ദര്�ിപെിചത്ച്.
 �ത്നബ്ദി ആകഘ്നഷങ്ങള്ക്ച് തുെകാം കുറിച്ചു 
ടേ്നണ്്ച് അകന ദിവസാം ര്നവിടെ 10 മണിക്ച് അസാംബ്ി 
കബ്്നകില് നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേരുടെ ഗ്രന്ങ്ങളാം, 
േ്നര്ട്ടൂണുേളാം, േ്നരികകചറുേളാം, ജ്ഞ്നനപലീഠാം, എഴുത് 
ച്ഛന് പുരസ്ച് േ്നരങ്ങള് കനെിയ മെയ്നള സ്നഹിത്യ
േ്നരന്മ്നരുടെ രചനേളാം ഉള്ടപെടുത്ിടക്നണ്ടു
ള്ള രണ്്ച് ദിവസടത് പുസ്േ പ്ദര്�നാം പ്െബ്രറി 
ഉപകദ�േ സമിതി ടചയര്മ്നന് കത്നമസ്ച് ടേ. കത്നമസ്ച് 
എാം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്ചു.

നലിയെസഭാ കലബ്രറലിയമട  
ശതാബ്ലി ആഘ�ാഷം 

പ്രാഘദശലിക െ�ലിത്�െന 
സംസ്ാനതല വലി്യലികമള 
അനുഘൊദലിച്റ് നലിയെസഭാ സ്ീക്ര് 

നിയമസഭ്ന ടസക്രകട്ടറിയ്ിടറെ പരി�ലീെന 
വിഭ്നഗമ്നയ കേരള ടെജികസ്റ്ലീവ്ച് അസാംബ്ി 

മലീ്ിയ ആറെ്ച് പ്നര്െടമറെറി സ്റ്ി ടസറെര്(പ്നര്െടമ
റെറി സ്റ്ലീസ്ച്) ടറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 2021 ്ിസാംബര് 
29 ന്ച് നിയമസഭ്ന സമുചയത്ിടെ ബ്നങ്്്്ച് ഹ്നളില് 
സാംഘെിപെിച പരിപ്നെിയില് 'സമഗ്ര �ിക്ഷ കേരള'-
യുടെ പ്്നകദ�ിേ ചരിത്രരചന സാംസ്്നനതെ വിജയി 
േള്നയ വിദ്യ്നര്തിേള് നിയമസഭ്ന സ്ലീകറുമ്നയി കൂെി 
ക്നഴ്ച നെത്ി. ടേ-െ്നാംപ്ച് സ്ച് എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവ്ച് ്യറ്ര് 
മഞ്ജു വര്ഗ്ഗലീസ്ച് സ്്നഗതാം ആ�ാംസിച പരിപ്നെിയില് 
ടപ്നതുവിദ്യ്നഭ്യ്നസവാം ടത്നഴിലാം വകുപെ്ച് മന്തി വി. 
�ിവന്കുട്ടി വിജയിേള്നയ വിദ്യ്നര്തിേടള അനുകമ്ന 
ദിച്ചു. നിയമസഭ്ന ടസക്രട്ടറി എസ്ച്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് ന്നയര്  
ഭരണഘെനയുടെ പ്്നധ്നന്യടത്ക്കുറിച്ച് പ്ഭ്നഷണാം 
നെത്ി. 
 ഭരണഘെന സാംബന്ധിച ധ്നരണ വിദ്യ്നര്തി
േളില് ഉണ്്നക്കുേ എനത്ച് അത്യ്നവ�്യമ്നടണന്നുാം 
ഭ്നരതടത് ആധുനിേതയികെക്ച് നയിക്കുനത്ച് ഭരണ
ഘെനയ്നടണന്നുാം ര്നജ്യസ്ച് കനഹത്ിടറെ യഥ്നര്ത 
മ്നനദണ്ഡാം ഭരണഘെനകയ്നെ്ച് എത്രകത്്നളാം കൂറ്ച് 
പുെര്ത്തുേ എനത്നടണന്നുാം സ്ലീകര് അഭിപ്്നയടപെട്ടു.  
മനുഷ്യന് േെന്നുവന വഴിേടളക്കുറിച്ച് അറിയുവ്നന് 
ചരിത്രകബ്നധമുണ്്നേണടമന്നുാം ചരിത്രകബ്നധാം, �്നസ്ത 
കബ്നധാം, യുക്ിചിന്ത, വിമര്�നബുദ്ധി എനിവ ഉള്ള 
വര്നയി പുതുതെമുറ വളര്ന്നുവരടട്ടടയന്നുാം സ്ലീകര് 
പ്സാംഗത്ില് ആ�ാംസിച്ചു.സ്ച് കൂളേളില് പഠന യ്നത്ര 
േള് സാംഘെിപെിക്കുകമ്പ്നള് അവ ചരിത്രപ്്നധ്നന്യമുള്ള 
സ്െങ്ങളികെയ്ക്നക്കുവ്നന് അധ്യ്നപേര് ശ്രദ്ധികണ
ടമന്നുാം സ്ലീകര് അഭിപ്്നയടപെട്ടു.
 ടേ്നവി്്ച് േ്നെഘട്ടത്ിലാം കേരളത്ിടെ  
ടപ്നതുവിദ്യ്നഭ്യ്നസാം ്ിജി്ല് പഠന രലീതിയിലൂടെ സജലീ 
വമ്നയിരുന്നുടവന്നുാം േഴിഞെ 5 വര്ഷക്നൊം വിദ്യ്ന 
ഭ്യ്നസ കമഖെയില് കേരളാം നെത്ിയ മുകന്ാം തുെര്ന്നു 
ള്ളവര്ഷങ്ങളിലാം ഉണ്്നകുടമന്നുാം കദ�ലീയ വിദ്യ്ന 
ഭ്യ്നസ നയാം നെപെ്നക്കുകമ്പ്നള് കേരളത്ികറെത്നയ 
പ്നഠ്യപദ്ധതി നെപെ്നക്കുനതില് ശ്രദ്ധ ടചലത്തുടമന്നുാം  
ടപ്നതുവിദ്യ്നഭ്യ്നസവാം ടത്നഴിലാം വകുപെ്ച് മന്തി വി.  
�ിവന്കുട്ടി വ്യക്മ്നകി.

 എഴുതടപെട്ട ഭരണഘെനയില് എ്വാം വെിയ  
ഭരണഘെനയ്നയ നമ്മുടെ ഭരണഘെനയുടെ അെി 
സ്്നനമൂെ്യാം ആമുഖത്ില് നിക്ഷിപ്തമ്നടണന്ച് അഭി 
പ്്നയടപെട്ട നിയമസഭ്ന ടസക്രട്ടറി ഭരണഘെനടയ 
ക്കുറിച്ച് അവകബ്നധാം ഉണ്്നകേണ്തിടറെയുാം ഭരണ 
ഘെന വ്നഗ്ദ്നനാം നല്കുന അവേ്ന�ങ്ങകള്നടെ്നപൊം 
തടന േര്ത്വ്യങ്ങടളക്കുറിച്ചുാം കബ്നധവ്നമേ്നര്നകേ
ണ്തിടറെയുാം ആവ�്യേതടയപെ്ിയുാം വിദ്യ്നര്തിേ
കള്നെ്ച് വി�ദലീേരിച്ചു. കദ�ലീയഗ്നനടത് ആദരിക്കുേയുാം 
സ്്നതന്ത്യസമര കനത്നകന്മ്നടര ആദരകവ്നടെ 
േ്നണുേയുാം ടചയ്യുന ഒരു പുതുതെമുറ വളര്ന്നുവരടട്ട
ടയന്ച് അകദഹാം ആ�ാംസിച്ചു. 

കുട്ലികമള പ�ലിശീലലിപ്ലിച്റ്  
'കലൈെറ്റ്  അംബാസഡര്'ൊ�ാക്ണം 
- സ്ീക്ര്

കുട്ടിേടള പരി�ലീെിപെിച്ച് 'പ്ക്മ്്ച് അാംബ്നസ 
്ര് 'മ്നര്നയി നികയ്നഗിക്കുേ എന ആ�യാം  

മുകന്നട്ട്ച് വച്ച് നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി.ര്നകജഷ്ച്.  
ടേ-െ്നാംപ്ച് സ്ച് പ്നര്െടമറെറി സ്റ്ലീസിടറെയുാം യുണി 
ടസഫ്ച് ഇന്ത്യയുടെയുാം ആഭിമുഖ്യത്ില് 2021 ്ിസാംബര് 
10 ന്ച് കചര്ന സാംയുക് കയ്നഗത്ില് സാംസ്നരിക്കു
േയ്നയിരുന്നു അകദഹാം. േ്നെ്നവസ്്ന വ്യതിയ്നനവാം 
പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങളാം ഏറിവരുന ഇക്നെത്്ച് അത്രാം 
സ്നഹചര്യങ്ങളമ്നയി ടപ്നരുത്ടപെടുവ്നനുാം അതിടന 
മറിേെക്കുവ്നനുാം  കുട്ടിേടള പരി�ലീെിപെികകണ്ത്നടണ
ന്ച് സ്ലീകര് പറഞ്ഞു. 
 കേരളത്ിടറെ വിദ്യ്നഭ്യ്നസ പുകര്നഗതിടയ 
അഭിനന്ിച്ച് സാംസ്നരിച യുണിടസഫ്ച് ഇന്ത്യയുടെ 
കസ്നഷ്യല് കപ്നളിസി, പ്ല്നനിാംഗ്ച് ആറെ്ച് ഇവ്നലകവഷന്സ്ച് 
കമധ്നവി ടഹ്യ്ച്ന് ഹലീ ബ്നന് ആകര്നഗ്യ സാംരക്ഷണ 
കമഖെയിലാം കപ്നഷേ്നഹ്നരാം, ജെെഭ്യത, ശുചലീേരണാം 
എനലീ കമഖെേളിലാം കെ്നേത്ിടെ മ്്ച് ര്നജ്യങ്ങള്ക്ച് 
ഇന്ത്യ മ്നതൃേയ്നടണന്നുാം സാംസ്്നനടത് സ്തലീേളടെയുാം 
കുട്ടിേളടെയുാം പുകര്നഗതിയ്ക്നയുള്ള എല്്ന പ്വര്ത്ന
ങ്ങളിലാം യുണിടസഫിടറെ പൂര്ണ സഹേരണാം ഉറപ്പു
വരുത്തുനത്നയുാം ഇതിന്നയി കേരള നിയമസഭയുമ്നയി 
കയ്നജിച പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ച് പിന്തുണ നല്കുനത്നയുാം 
അറിയിച്ചു. യുണിടസഫിടറെ തമിഴ്ച് ന്നെ്ച് - കേരള 
ഓഫലീസ്ച് കസ്നഷ്യല് കപ്നളിസി കമധ്നവി ടേ.എല്.റ്നവ 
കയ്നഗത്ില് പടങ്ടുത്തു. 

അസലിസ്റ്റന്റുൊര്ക്റ് പ�ലിശീലനം 
നല്കലി

നിയമസഭ്ന ടസക്രകട്ടറിയ്ില് അസിസ്ററെ്ച് 
തസ്ിേയില് പുതിയത്നയി കജ്നെിയില് പ്കവ�ി

ചവര്ക്കുള്ള ഇന്്ക്ഷന് പരി�ലീെന പരിപ്നെി 2021 
്ിസാംബര് 2, 3 തലീയതിേളില് നിയമസഭ്ന സമുചയ
ത്ിടെ V E കേ്നണഫറന്സ്ച് ഹ്നളില് സാംഘെിപെിച്ചു. 
സ്ലീകറുടെ പ്പ്വ്്ച് ടസക്രട്ടറി ്ി.മകന്നഹരന് 
ന്നയര്, 'നിയമസഭയുടെ പ്വര്ത്നാം, നിയമസഭ്ന 
നെപെിക്രമങ്ങള്' സാംബന്ധിച്ചുാം കജ്നയിറെ്ച് ടസക്രട്ടറി 
എസ്ച്.ര്നമദ്നസന് കപ്ന്ി നിയമസഭ്ന േമേി്ിേളടെ 
പ്വര്ത്നാം സാംബന്ധിച്ചുാം ക്്നടസടുത്തു. ്ിസാംബര് 
3 ന്ച് മുന് അ്ലീഷണല് ടസക്രട്ടറി എസ്ച്.തുളസലീധരന്  
ടസക്രകട്ടറിയ്്ച് ഓഫലീസ്ച് മ്നന്ല് സാംബന്ധിച്ച് 
ക്്നടസടുത്തു.

K - LAMPS 
[പ്നര്െടമറെറി സ്റ്ലീസ്ച്]  
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''അറിയടപെടുമിതു കവറ
ല്റിവ്നയിടുാം തിരഞെിടുാം കനരാം;

അറിവിതിടെ്നന്നയതുടേ്ന
ണ്റിവല്്നടതങ്ങുമില് കവടറ്നന്നുാം''
 നകവ്നത്നന ന്നയേന്നയ ശ്രലീന്നര്നയണ 
ഗുരുവിടറെ 'അറിവ്ച് ' എന േവിതയിടെ ആദ്യ വരി 
േള്നണിവ. ഈ േ്നവ്യത്ില് ഗുരു ഈ�്രന്നയുാം 
പ്പഞ്മ്നയുാം മനസ്ിെ്നക്കുനത്ച് 'അറിവി'ടനയ്നണ്ച്. 
'അറിവ്ച് ', 'അറിയടപെടുന വസ്തു', 'അറിയടപെടുന 
വന്' എന തത്മ്നണ്ച് പ്പഞ്ത്ിടറെ അെിസ്്നനാം. 
അറിവ്നണ്ച് ഈ�്രന്. �രലീരാം ഉണ്്നകുനതിന്ച് മുമ്പുാം, 
�രലീരാം ഇല്്നത്നയതിനു ക�ഷവാം നിെനില്ക്കുനത്ച് 
അറിവ്നണ്ച്. ഈ സത്യാം അറിയുനവര്ക്ച് പ്പഞ്ാം 
മുഴുവന് സചിദ്നനന് സ്രൂപമ്നയി അനുഭവടപെടുാം. 

സത്യടത് അകന്ഷിക്കുനവര്ക്ച് ഈ പ്പഞ്ാം കബ്നധ
സ്രൂപമ്നയ അറിവ്ച് തടനയ്നടണന്ച് ടതളിഞ്ഞുേിട്ടുാം. 
ഇത്നണ്ച് 'അറിവി'ടന സാംബന്ധിച ഗുരുസങ്ല്പൊം.
 അറിവിടറെ അക്ഷയഖനിേള്നണ്ച് ഗ്രന്്ന
െയങ്ങള്, യഥ്നര്തമ്നയ കരഖേള് തനതുരൂപ 
ത്ില് തടന േ്നണുേയുാം അത്ച് ഉപകയ്നഗിക്കുേയുാം 
ടചയ്യുകമ്പ്നഴുണ്്നകുന ആത്മസാംതൃപ്തി ഒന്നു കവടറ 
തടനയ്നണ്ച്. അമൂെ്യ കരഖേള്നലാം, നമ്മുടെ സ്നമൂഹ്യ, 
ര്നഷ്ട്രലീയ, സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ രാംഗടത് വിപ്ലവേരമ്നയ 
മ്ന്ങ്ങള്ക്ച് നിദ്നനമ്നയ സാംഭവങ്ങളടെ േെവറ 
എന നിെയിലാം നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി, കേരളത്ിടെ 
മക്ടത്നരു പ്െബ്രറിയില് നിന്നുാം വ്യത്യസ്മ്നണ്ച്. ഇത്ച് 
അഭിമ്നനേരവാം ച്നരിത്നര്ത്യേരവമ്നണ്ച്.
 കേരളത്ിടറെ നിയമനിര്മേ്നണ സഭേളടെ 
ഗതിവിഗതിേള്ടക്നപൊം വളര്ന നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി  
1921 ല് 'ട്ര്നവന്കൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച് പ്െബ്രറി' എന 
കപരിെ്നണ്ച് പ്വര്ത്നാം ആരാംഭിചത്ച്.  2021 ല് ഈ  
ഗ്രന്്നെയത്ിന്ച് 100 വര്ഷാം തിേഞെിരിക്കുേയ്നണ്ച്.  
സ്നര്വ്വത്രിേ അാംഗലീേ്നരാം െഭിച നമ്മുടെ നിയമസഭ്ന 
ചരിത്രത്ിടറെ ടനറുേയില് അതിന്ച് ത്നങ്ങുാം തണല 
മ്നയി നിന്ച് നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയുടെ ഒരു വര്ഷാം  
നലീണ്ടു നില്ക്കുന �ത്നബ്ദി ആകഘ്നഷങ്ങള്ക്ച് 2021 
്ിസാംബര് 16 ്നാം തലീയതി ആര്.�ങ്രന്നര്നയണന് 
തമ്പി ടമകമ്പഴ്ച് സ്ച് കെ്നഞ്ില് സമ്നരാംഭാം കുറിക്കുനതിന്ച് 
സ്നക്ഷ്യാം വഹിക്നന് േഴിഞെത്ച് പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ 
സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന് എന നിെയില് എനിക്ച് 
അഭിമ്നനാം കത്നനിയ നിമിഷങ്ങള്നയിരുന്നു.
 നിയമസഭയുടെ ഒരു പ്ധ്നന വിഭ്നഗമ്നയ 
നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി,  നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേരുടെ 
പ്വജ്ഞ്നനിേ ആവ�്യങ്ങള്ക്നയിട്ട്നണ്ച് പ്ധ്നന 
മ്നയുാം നിെടേ്നള്ളുനത്ച്. സ്തന്ത്യത്ിനുമുമ്പുണ്്നയിരു
ന ന്നട്ടുര്നജ്യങ്ങളിടെ്നന്നയിരുന തിരുവിത്നാംകൂറിടെ 
ദിവ്നടറെ ഓഫലീസ്ച് പ്െബ്രറിയ്നണ്ച് 1921 ല് 
ട്ര്നവന്കൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച് പ്െബ്രറിയ്നയുാം 1949 ല് 
തിരു-ടേ്നചി സാംസ്്നന രൂപലീേരണകത്്നടെ തിരു
വിത്നാംകൂര്-ടേ്നചിന് അസാംബ്ി പ്െബ്രറിയ്നയുാം, 
1956 ല് കേരള സാംസ്്നനാം രൂപലീേരിചകത്നടെ 
കേരള നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയ്നയുാം ന്നമേരണാം 
ടചയ്ടപെട്ടത്ച്. നിെവില് ഒരു െക്ഷത്ിപതിന്നെ്നയിരാം  
പുസ്േങ്ങളാം, ഇരുപത്ച് പത്രങ്ങളാം, നൂ്ി അമ്പത്ച് 
ആനുേ്നെിേങ്ങളാം ഉള്ള കേരളത്ിടെ ബൃഹത്്നയ 
സ്ച് ടപഷ്യല് പ്െബ്രറിയ്നണ്ച് നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി.  
നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയുടെ കമല്കന്നട്ടാം നിയമസഭ്ന 

സമ്നജിേര് അാംഗങ്ങള്നയുള്ള പ്െബ്രറി ഉപകദ�േ 
സമിതിയ്നണ്ച് നിര്വ്വഹിക്കുനത്ച്. ടമയിന് പ്െബ്രറി, 
ടമകമ്പഴ്ച് സ്ച് റഫറന്സ്ച് ബ്ര്നഞ്്ച്, എാം.എല്.എ. കഹ്നസ്റ 
െിടെ പ്െബ്രറി എക്്ച്്ന്ഷന് േൗണ്ര്, കുട്ടിേളടെ 
പ്െബ്രറി  എനലീ വിഭ്നഗങ്ങളിെ്നയ്നണ്ച് പ്െബ്രറി 
പ്വര്ത്ിക്കുനത്ച്.
 ടപ്നതുവിഭ്നഗത്ിലള്ള പുസ്േങ്ങള്ക്ച് പുറകമ,  
കേന്ദ്ര-സാംസ്്നന ഗവണടമന്റുേളടെ വിവിധ  
േമേി്ി/േമേലീഷന് റികപെ്നര്ട്ടുേള്, തിരുവിത്നാംകൂര്, 
ടേ്നചി, തിരു-ടേ്നചി, കേരള ഗസറ്റുേള്, മദ്്നസ്ച്  
ടസറെ്ച് കഫ്നര്ട്ട്ച് ഗസ്്ച്, വിവിധ കേ്നഡുേള്, 1888  
മുതലള്ള നിയമനിര്മേ്നണ സഭ്ന നെപെിക്രമങ്ങള്,  
ടസന്സസ്ച് റികപെ്നര്ട്ടുേള്, അകമരിക, ബ്രിട്ടലീഷ്ച് 
പ്നര്െടമന്റുേളടെ നെപെിക്രമങ്ങള്, തിരുവിത്നാം 
കൂര് നലീട്ടുസൂചിേ, പത്മന്നഭസ്്നമി കക്ഷത്രത്ിടറെ  
പ്േവ�മുണ്്നയിരുന പ്്നചലീന ക�ഖരടത് സാംബ 
ന്ധിച 'മതിെോം കരഖേള്', നമ്മുടെ ഗതേ്നെ 
സ്ച്മൃതിടയ അടുത്റിയ്നനുാം ആ പ്ചതന്യാം നിറ 
യുന ഏടുേളികെക്ച് ഒന്ച് തിരിഞ്ഞു കന്നക്നനുാം 
വരുാം തെമുറയ്ക്ച് അവസരടമ്നരുക്കുനതിന്നയി  
1814 മുതല് 1936 വടര തിരുവിത്നാംകൂര് ഭരിചിരുന 
മഹ്നറ്നണി െക്ഷലീഭ്നയി മുതല് ശ്രലീചിത്ിര തിരുന്നള് 
വടരയുള്ള ഭരണ്നധിേ്നരിേളടെ ര്നജേലീയ വിളാം 
ബരങ്ങള്, മെബ്നര് മുതല് േന്യ്നകുമ്നരി വടരയുള്ള 
ഭരണ്നധിേ്നരിേളടെ വാം�്നവെി സാംബന്ധിച്ച് 
ആര്കികയ്നളജികല് സലീരലീസ്ച്, ടേ്നചിന് ആ്്ച് സ്ച്, 
ടേ്നചിന് റഗുകെഷന്സ്ച് ആറെ്ച് ടപ്്നക്കമഷന്സ്ച്,  
ആ്്ച് ആറെ്ച് ടപ്്നക്കമഷന്സ്ച് ഓഫ്ച് ട്ര്നവന്കൂര്, 
ടേ്നചിന് ട്ര്നവന്കൂര് പ്ട്രബ്ച് സ്ച് ആന്്്ച് േ്നസ്റ്ച്്ച്  
ആ്്ച് സ്ച് ആറെ്ച് ഓര്്ിനന്സ്ച് ഓഫ്ച് ട്ര്നവന്കൂര്,  
ടതകസ്്നറസ്ച്, കവള്്്ച് ഗസ്ിയര്, പുര്നതന ദ്ിഭ്നഷ്ന  
ത്രിഭ്നഷ്ന നിഘണ്ടുകള്, ഭ്നഷ്ന �്നസ്ത നിഘണ്ടുേള്,  
ഐ.സി.ച്നകക്നയുടെ പ്നണിനലീയ പ്കദ്യ്നതാം, മുന്  
സ്നമ്നജിേന് കൂെിയ്നയ എാം. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് ന്നെ്നരുടെ  
മര്മേ�്നസ്ത പലീഠിേ, ജി.എ.ഗ്രലീന്സണടറെ െിാംഗ് 
സ്റിേ്ച് സ്ച് സര്കവ്വ ഓഫ്ച് ഇന്ത്യ, അമരകേ്ന�ാം, പുര്നണ  
നിഘണ്ടുേള്, വിവിധ വിഷയങ്ങള് സാംബന്ധിക്കുന  
സര്വ്വവിജ്ഞ്നന കേ്ന�ങ്ങള്, ഭരണഘെനയുടെ  
ആദ്യ പതിപെ്ച്, ആദ്യേ്നെ പത്രങ്ങള് എനി അമൂെ്യ 
ങ്ങള്നയ ഗ്രന്ങ്ങളടെ േെവറയ്നണ്ച് നിയമസഭ്ന  
പ്െബ്രറി. ഇത്ച് കൂെ്നടത നിയമനിര്മേ്നണ പ്ക്രിയടയ 
സാംബന്ധിച്ച് നിരവധി റഫറന്സ്ച് ഗ്രന്ങ്ങളാം, കേരള 
ആ്്ച് സ്ച്, ഓര്്ിനന്സുേള്, നിയമസഭ്ന േമേി്ി 
റികപെ്നര്ട്ടുേള് ഉള്ടപെടെയുള്ള സ്നമ്നജിേരുടെ 
പുസ്േങ്ങള് എനിവയുാം നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറിയില് 
െഭ്യമ്നണ്ച്. ഇന്ത്യന് പ്െബ്രറി �്നസ്തത്ിടറെ പിത്നവ്നയ  
ക്്ന. എസ്ച്. ആര്. രാംഗന്നഥടറെ 'Colon Classification' 
അനുസരിച്നണ്ച് പ്െബ്രറി പുസ്േങ്ങളാം കരഖേളാം 
ക്രമലീേരിചിരിക്കുനത്ച്. പുസ്േ വിതരണാം ഇകപെ്നള് 

നലിയെസഭാ കലബ്രറലി  
ശതാബ്ലിയമട നലിറവലില്

കത്നമസ്ച് ടേ. കത്നമസ്ച്, എാം.എല്.എ. 
അദ്ധ്യക്ഷന്, പ്െബ്രറി ഉപകദ�േസമിതി

പൂര്ണ്മ്നയുാം േമ്പയൂട്ടര്വല്കൃത സാംവിധ്നനത്ിലൂടെ
യ്നണ്ച് നെത്തുനത്ച്. 
 നിയമസഭ്ന പ്െബ്രറി ആര്പ്കവ്ച് സ്ച് വിഭ്നഗ 
ത്ില് പുര്നതനവാം അമൂെ്യവമ്നയ കരഖേള്നണ്ച് സാംര 
ക്ഷിച്ചുവരുനത്ച്. തിരുവിത്നാംകൂര്, ടേ്നചി, തിരു-ടേ്നചി 
ഗസറ്റുേള്, 1888 മുതലള്ള ആദ്യേ്നെ നിയമനിര്മേ്നണ 
സഭ്ന നെപെിേള്, വിവിധ േമേി്ി റികപെ്നര്ട്ടുേള്, ഭൂപെ 
ങ്ങള് പഴയ പ്സ്ച് ക്ിപെിാംഗുേള്, കേ്നഡുേള്, ര്നജേലീയ 
വിളാംബരങ്ങള് തുെങ്ങി വളടര പഴകാം ടചന കരഖേ 
ള്നണ്ച് തനതു രൂപത്ില് സാംരക്ഷിക്കുനത്ച്. നിയമസഭ്ന  
പ്െബ്രറിയുടെ റഫറന്സ്ച് വിഭ്നഗത്ില് സ്നമ്നജി 
േര്ക്ച് ആവ�്യമ്നയ പഠനകരഖേള് െഭ്യമ്നക്കുനതിന്ച്  
പുറകമ ഗകവഷേര്, അാംഗലീകൃത പത്രപ്തിനിധിേള്,  
സി.പി.എസ്ച്.്ി. വിദ്യ്നര്തിേള്, സിവില് സര്വ്വലീസ്ച് 
പഠിത്നകള് എനിവര്ക്കുാം പ്െബ്രറി റഫറന്സ്ച് സൗേര്യാം  
നല്േി വരുന്നു.
 സ്നമ്നജിേര്ക്ച് കവണ്ിവരുന പ്നര്െടമറെറി, 
നിയമനിര്മേ്നണാം, ഭരണഘെന്ന വിഷയങ്ങളിടെ  
പ്്നധ്നന്യമുള്ള കെഖനങ്ങള് ക�ഖരിച്ച് പ്സിദ്ധലീേരി
ക്കുന Legal and Cotnsitutional Digest, ആനുേ്ന
െിേങ്ങളിടെ റഫറന്സ്ച് മൂെ്യമുള്ള കെഖനങ്ങടള 
സാംബന്ധിച്ച് വിഷയ്നെിസ്്നനത്ിലള്ള കെഖന സൂചിേ 
'Documentation Kerala' എനലീ പ്ത്രമ്നസിേ പ്സിദ്ധലീ
േരണങ്ങളാം, ദിനപെത്രങ്ങളില് വരുന വ്നര്ത്േള്, 
കെഖനങ്ങള് 200 വിഷയങ്ങളിെ്നയി സജ്ജലീേരിചിരി 
ക്കുന പ്സ്ച് ക്ിപെിാംഗ്ച് കഫ്നള്്റുേള് എനിവയുാം 
റഫറന്സ്ച് വിഭ്നഗത്ില് സജ്ജലീേരിചിരിക്കുന്നു. 
 സ്നമ്നജിേര്ക്ച് നിയമസഭ്ന പ്വര്ത്നത്ിന്ച്  
പ്കയ്നജനേരമ്നയ റഫറന്സ്ച് കരഖേള് ഉള്ടക്ന
ള്ളുന ്ിജി്ല് പ്െബ്രറിയില് 35000 ല് പരാം  
ഇ-ബുക്കുേളാം, പ്ധ്നന കേ്നെതി വിധിേളാം, കേന്ദ്ര- 
സാംസ്്നന സര്ക്നര് ഗസറ്റുേളാം, വിജ്ഞ്നപനങ്ങളാം,  
നയപരിപ്നെിേളാം ereading portal മുകഖന െഭ്യമ്നണ്ച്. 
കൂെ്നടത, കേരള ടെജികലേചര് പ്െബ്രറി ബുള്ള്ിന്' 
എന പുതിയ പുസ്േത്ിടറെയുാം സര്ക്നര് കരഖേളടെയുാം 
പട്ടിേ, നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേര്, മുന് സ്നമ്നജിേര്, 
സാംസ്്നനടത് പ്തിനിധലീേരിക്കുന പ്നര്െടമറൊംഗ
ങ്ങള്, മുന് പ്നര്െടമറൊംഗങ്ങള് എനിവരുടെ രചനേള് 
ഉള്ടക്നള്ളുന 'സ്നമ്നജിേന്' എനിവയുാം വിവിധ 
ഗ്രന്/വിഷയ സൂചിേേളാം പ്സിദ്ധലീേരിക്കുന്നു.
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ടേ്നല്ാം ജില്യിടെ 
േിഴകന് കമഖെ 

യില് സ്ിതി ടചയ്യുന പുനലൂര്, 
പുനെിടറെ ന്നെ്ച്  അഥവ്ന ടവള്ള 
ത്ിടറെ ന്നെ്ച് എന്നണറിയടപെടു
നത്ച്. ജില്യുടെ പ്ധ്നന നദിയ്നയ 
േല്െയ്നറിടറെ ഇരുേരേടളയുാം 
ബന്ധിപെിക്കുന തൂക്കുപ്നെമ്നണ്ച് 
പുനലൂര് തൂക്കുപ്നൊം. ഈ തൂക്കുപ്നൊം  
ടേ്നല്ാം ജില്യുടെ മെകയ്നര പട്ടണ
പ്കദ�മ്നയ പുനലൂരിടന പുര്നവസ്തു 
സ്മ്നരേപെട്ടിേയില് പ്മുഖ സ്്നനത്തു 
പ്തിഷ്ഠിക്കുന്നു.
 തിരുവിത്നാംകൂര് ര്നജ്നവ്ന 
യിരുന ആയിെ്യാം തിരുന്നള് ര്നമ 
വര്മേയുടെ േ്നെത്്നണ്ച് പ്നൊം 
പണി േഴിപെിചത്ച്. തിരുവിത്നാംകൂറിടെ 
�ക്ന്നയ ഭരണ്നധിേ്നരിയ്നയി
രുന  ദിവ്നന് ന്നണുപിള്ളയ്നയി
രുന്നു തൂക്കുപ്നൊം നിര്മേിക്കുവ്നന് 
അനുമതി നല്േിയത്ച്. 1871 ല് ബ്രിട്ടലീഷ്ച് 
സ്നകങ്തിേ വിദഗ്ദ്ധന് ആല്ബര്ട്ട്ച് 
ടഹന്ട്രിയുടെ കമല്കന്നട്ടത്ില് രൂ
പേല്പെനയുാം നിര്മേ്നണവമ്നരാംഭിച്ച് 
1877 ല് ഇതിടറെ പണി പൂര്ത്ിയ്നകി. 
 �്നന്തമ്നയി ഒഴുകുന്നു എന്ച് 
കത്നനിക്കുടമങ്ിലാം അെിടയ്നഴുക്കുാം 
നലീടര്നഴുക്കുാം വളടര കൂടുതലള്ള 
നദിയ്നണ്ച് േല്െ. അതുടേ്നണ്ടു തടന 
നിരവധി തൂണുേളിലറപെിക്കുന സ്നധ്നരണ പ്നൊം 
പണിയുനത്ച് സ്നധ്യമല്്നടത വന സ്നഹചര്യത്ി
െ്നണ്ച് തൂക്കുപ്നൊം എന ആ�യാം ഉെടെടുത്ത്ച്. 
കൂെ്നടത േല്െ നദിയുടെ മറുവ�ാം നിബി്വനമ്ന
യിരുന േ്നരണത്്നല് േിഴകന് മെനിരേളില് 
നിന്നുാം പട്ടണത്ികെടകത്്നന് സ്നധ്യതയുള്ള വന്യ
മൃഗഭലീഷണിയുാം ഒരു േ്നരണമ്നയി പറയടപെടുന്നു.  
വന്യമൃഗങ്ങള് പ്നെത്ില് േയറുകമ്പ്നള്  പ്നൊം 
കുലങ്ങുാം . അകപെ്നള് അവ കപെിച്ച് മറുേരയികെയ്ക്ച് 
പ്കവ�ിക്കുേയിടല്ന്നുാം അങ്ങടന അവടയ തുര
ത്തുവ്നന്നയിരുന്നു തൂക്കു പ്നൊം പണിേഴിപെിചടതന്നുാം 
പറയടപെടുന്നുണ്്ച്.
 േല്്ച്, തെി (േമ്പോം), സ്റലീല് മുതെ്നയവ 
ഉപകയ്നഗിച്നണ്ച് പ്നൊം നിര്മേിചിരിക്കുനത്ച്. പ്നെ 
ത്ിനു കവണ്ി ഭ്നരകമറിയ നട്ടുാം, കബ്നള്ട്ടുേളാം, 
േല്േളാം, പിരിേളാം പെഭ്നഗങ്ങള്നയി കവര്തിരിച്ച് 
ഇാംഗ്ണ്ില് നിന്ച് പ്നയ്കപെെില് ടേ്നല്ാം, തങ്കശേരി 
തുറമുഖത്്ച് എത്ിക്കുേയ്നയിരുന്നു. വളടര ഭ്നര
മുണ്്നയിരുന സ്നധന സ്നമഗ്രിേള് പുനലൂരില് 
ടേ്നണ്ടുവനത്ച് ആന വെിക്കുന വെിയ വണ്ിേളി
െ്നയിരുന്നു. വിദഗ്ദ്ധ േല്്ന�്നരിമ്നര്നണ്ച് പ്നെത്ിടറെ 
ഇരുേരേളിലമുള്ള േരിങ്ല് സ്തൂപങ്ങളാം അതിനു 
ള്ളിടെ �ാംഖുമുദ്യുാം നിര്മേിചത്ച്. തൂണുേളാം തെി 
പെണിേളാം കേരളത്ില് തടന ടചയ്ത്നണ്ച്. ഈ 
പ്നെത്ിടറെ നിര്മേ്നണത്ിന്ച് സിമറെിനു പേരാം 
കുമേ്നയാം, മണല്, മൃഗങ്ങളടെ അസ്ി ഉപകയ്നഗിച്ച് 
ഉണ്്നകിടയടുത് പ� എനിവയുടെ കൂട്ട്ച് ഉപകയ്ന
ഗിചത്നയ്നണ്ച് പറയടപെടുനത്ച്.

 േരകയ്നെടുത്തു തടനയുള്ള രണ്്ച് വെിയ 
േമ്നന ആകൃതിയിലള്ള തൂണുേടള പരസ്രാം ബന്ധി
പെിക്കുന വിധത്ില് ഇരുവ�ങ്ങളിലമ്നയി രണ്്ച് 
കൂ്ന് ചങ്ങെേളില് പ്നൊം തൂകിയിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 
ഈ ചങ്ങെേള് പൂര്ണ്മ്നയുാം േരഭ്നഗത്്ച് സ്്നപി
ചിരിക്കുന ന്നല േിണറുേള്ക്കുള്ളിെിറകി �ക്ി
ടപെടുത്തുേയുാം ഒപൊം മധ്യഭ്നഗടത് േരഭ്നഗവമ്നയി 
സമ്നനരലീതിയില് ബന്ധിപെിക്കുേയുാം ടചയ്ിരിക്കുന്നു. 
ചങ്ങെയില് തൂകിയിട്ടിരിക്കുന ഇരുമ്പ്ച് ചട്ടകൂടുേ
ളിലറപെിച കതക്ച് തെി പ്നളങ്ങള് ടേ്നണ്ടുള്ള പ്ല്ന്്ച് 
കഫ്നമിലൂടെയ്നയിരുന്നു ഗത്നഗതാം സ്നധ്യമ്നകിയിരു
നത്ച്. ഇതിടറെ നിര്മേ്നണാം പൂര്ത്ിയ്നക്നന് മധുര, 
ടതങ്്ന�ി എനിവിെങ്ങളില് നിന്നുള്ള 250 ആളേള് 
2212 ദിവസകത്്നളാം അത്നയത്ച് 6 വര്ഷത്ിെധിോം 
സമയാം എടുത്ത്നയി പറയടപെടുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടാം 
പണിക്ച് ഒരു െക്ഷാം രൂപയുാം രണ്്നാം ഘട്ടത്ിന്ച് രണ്ടു 
െക്ഷാം രൂപയുമ്നണ്ച് മഹ്നര്നജ്നവ്ച് അനുവദിചത്ച്. 
ഈ മൂന്നു െക്ഷാം രൂപ ടേ്നണ്ടു തൂക്കു പ്നെത്ിടറെ 
പണി പൂര്ത്ലീേരിക്കുവ്നന് േഴിഞ്ഞു. പ്നെത്ിടറെ 
ആടേ നലീളാം 400 അെിയ്നണ്ച്. ആര്ച്ചുേള്കിെ 
യില് 200 അെിയുാം ആര്ച്ചുേള്ക്ച് ഇരു വ�വാം 100 
അെി വലീതവാം ഉണ്്ച്. 53 േണ്ിേള് വലീതമുള്ള രണ്ടു 
ചങ്ങെേളിെ്നയി പ്നൊം തൂകിയിട്ടിരിക്കുന്നു.  1880 ല് 
ടപ്നതുഗത്നഗതത്ിന്നയി പ്നൊം തുറന്നു ടേ്നടുത്തു.
 ഈ പ്നെത്ിടറെ പണി േഴിഞെക�ഷാം 
ഇതിലൂടെ യ്നത്ര ടചയ്്നന് ജനങ്ങള് വിസമേതിച്ചു. 
അതിടറെ ബെത്ില് അവര്ക്ച് വി�്്നസാം 
ഇല്്നയിരുന്നു. അതിന്നല് പ്നെത്ിടറെ ബൊം 

ടതളിയിക്കുവ്നന്  കവണ്ി പ്നെത്ിലൂടെ ആറ്ച് ആന 
േടള നെത്ിക്കുേയുാം അകതസമയാം എഞ്ിനലീയറുാം 
കുടുാംബവാം പ്നെത്ിടറെ അെിയില്കൂെി കബ്നട്ടില് 
സഞ്രിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തുടവന്നുാം പറയടപെടുന്നു.
 1970 േളില് ഗത്നഗതാം നിെച ഈ പ്നൊം 
1990 ല് പുര്നവസ്തു വകുപെ്ച് സാംരക്ഷിതസ്മ്നരേമ്നയി 
ഏട്ടുത്തു. സാംസ്്നന പുര്നവസ്തു വകുപെിടറെ നിയന്ത
ണത്ിലള്ള തൂക്കുപ്നൊം ഉപരിതെത്ിടെ പെേേളാം 
മറ്റുാം ന�ിച്ച് വര്ഷങ്ങകള്നളാം അെച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നു. 
വര്ദ്ധിച വ്നഹന ഗത്നഗതാം േണകിടെടുത്്ച്  
1972 ല് തൂക്കുപ്നെത്ിനു സമലീപത്്നയി കദ�ലീയപ്നത 
208 ല് ഒരു കേ്നണക്രലീ്്ച് പ്നൊം നിര്മേിച്ചു. സ്നമൂഹിേ, 
സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ, ര്നഷ്ട്രലീയപ്വര്ത്േര് നെത്ിയ 
നിരന്തര സമരടത് തുെര്ന്ച് തൂക്കുപ്നെത്ിടറെ 
പുനരുദ്ധ്നരണ കജ്നെിേള് ആരാംഭിച്ചു. വനാംവകുപെ്ച്  
വിെയ്ക്ച് നല്േിയ േമ്പേ തെി പ്നെത്ിടറെ ഉപ
രിതെത്ില് പ്നേി. ഏേകദ�ാം 1.25 കേ്നെി രൂപ 
ടചെവഴിച്നണ്ച് നവലീേരണാം പൂര്ത്ിയ്നകിയത്ച്. 
ഇകപെ്നള് ഇരുമ്പ്ച് കഗ്്ച് നിര്മേിച്ച് പ്നെത്ിടറെ 
പ്േവരിേളാം തൂണുേളാം ടപയിറെ്ച് ടചയ്്ച് പ്േ്ന�ാം 
പരത്തുന ധ്നര്നളാം ബള്ബുേള് സ്്നപിച്ച്,  ഇരു 
വ�ങ്ങളിലാം പുല്ത്േിെിയുാം പൂകന്ത്നട്ടവാം ഇരിപെെ 
സൗേര്യവാം ഒരുകി ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന പുനലൂര് 
തൂക്കുപ്നൊം ധ്നര്നളാം സഞ്്നരിേടള ആേര്ഷിക്കുന 
ഒരു  വികന്നദസഞ്്നര കേന്ദ്രമ്നയി മ്നറിയിരിക്കുന്നു. 

തയ്്നറ്നകിയത്ച് :  
മഞ്ജു എസ്ച്.ന്നഥ്ച്,  

േമ്പയൂട്ടര് അസിസ്ററെ്ച് 

കേരള നിയമസഭ്ന ടസക്രകട്ടറിയ്ിടെ 
ടസക്ഷന് ഓഫലീസര്, ന്നവ്നയിക്കുളാം 

സ്കദ�ിയ്നയ സബ്നഹുദലീടറെ ആദ്യ പുസ്േമ്നയ 
'ജ്നനേി'ടയ ബഹുവിധ ബഹുമതിേള് കതെിടയ
ത്ിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനുാം പക്ഷിമൃഗ്നദിേളാം തമേിലള്ള 
പരസ്ര സ്ച് കനഹത്ിടറെയുാം േരുതെിടറെയുാം േഥ  
പറയുന ബ്നെസ്നഹിത്യ�്നഖയിടെ ഒരു കന്നവ 
െ്നണ്ച് 'ജ്നനേി'. ഒരു ബ്നെസ്നഹിത്യ കൃതി എനതി 
ലപരി മനുഷ്യന് പ്കൃതിയുമ്നയി എത്രമ്നത്രാം ഇണങ്ങി 
ജലീവികണടമന്നുാം കുടുാംബാം എന സങ്ല്ടത് 
എപ്േ്നരാം നിര്വ്വചിക്നടമന്നുാം പക്ഷിമൃഗ്നദിേ
കള്നടുാം േ്ന്ികന്നടുാം മഴകയ്നടുാം സാംവദിക്കുനതിന്ച് 
ഭ്നഷ ഒരു തെസമല്്നടയന്നുാം സ്നകങ്തിേവിദ്യയു
ടെ അതിപ്സരത്ില് കുടുാംബങ്ങളില് പരസ്രാം 
സാംസ്നരിക്കുനതികന്ന ഒനിചിരിക്കുനതികന്ന 
ത്നല്ര്യടപെെ്നത് പുതുതെമുറയ്ക്ച് വലീെിനുള്ളില് 
സാംസ്നരാം എപ്േ്നരാം നിെനിര്ത്ണടമന്നുാം കുട്ടി 
േള് വളര്ന്നു വകരണ്ത്ച് എങ്ങടനയ്നയിരികണ
ടമന്നുാം കുടുാംബബന്ധത്ിടറെ ഊടുാം പ്നവാം എത്ര 
�ക്മ്നയി ഇഴ കചര്ക്നടമന്നുാം തുറന്നു േ്നട്ടുന 
ഈ കന്നവല് മുതിര്നവര്ക്ച് കൂെിയുള്ള ഒരു പ്ന
ഠപുസ്േമ്നണ്ച്. പ്കൃതിടയ സ്ച് കനഹിക്കുനതിനുാം 
സഹജലീവിേടള സാംരക്ഷിക്കുനതിനുാം സമയാം 
േടണ്കത്ണ്ത്ച് ആവ�്യമ്നടണന സകന്�വാം 
ഈ േഥയില് സനികവ�ിപെിചിരിക്കുന്നു. 'ജ്നനേി' 
എന തത്മേടയ കേന്ദ്രേഥ്നപ്നത്രമ്നകി െഘുവ്നയ 

ഒരു സാംഭവടത് വിവരണത്ിടെ സര്ഗ്ഗ്നത്മേ
തയുാം ചികന്ത്നദലീപേങ്ങള്നയ പ്കൃതി തത്ങ്ങളാം 
െളിതമ്നയ സാംഭ്നഷണപ്�െിയുാം കേ്നര്ത്ിണകി 
വ്യത്യസ്മ്നയ ഒരു തെത്ികെയ്ക്ച് േഥ്നേ്നരന് എത്ി
ചിരിക്കുന്നു. തൃശൂര് ഗ്രലീന് ബുേ്ച് സ്ച് ആണ്ച് ഇതിടറെ 
പ്സ്നധേര്.
 സബ്നഹുദലീടറെ ആദ്യ രചനയ്നയ 'ജ്നനേി' 
എന കന്നവെിന്ച് നിരവധി ബഹുമതിേള്നണ്ച് 
െഭിചിരിക്കുനത്ച്. നയൂ്ല്ഹി ആസ്്നനമ്നയുള്ള 
ടഫ്കറഷന് ഓഫ്ച് ഇന്ത്യന് പബ്ികഷഴ്ച് സ്ച് നല്കുന 
2020 ടെ മിേച പുസ്േ പ്സിദ്ധലീേരണത്ിനുള്ള 
പുരസ്ച് േ്നരത്ിന്ച് മെയ്നള ഭ്നഷ വിഭ്നഗത്ിടെ 
പുസ്േങ്ങളില് 'ജ്നനേി'യുാം ഉള്ടപെടുന്നു. കേരള 
യൂണികവഴ്ച് സി്ി മെയ്നളാം ആന്്്ച് മ്നസ്ച് േമേയൂ
ണികകഷനില് ്ിഗ്രിതെത്ിലള്ള സിെബസില് 
കന്നവല് �്നഖയിടെ വി�ദപഠനത്ിന്ച് 'ജ്നനേി' 
എന കന്നവല് ഉള്ടപെടുത്ിയത്ച് ആ പുസ്േത്ിന്ച് 
െഭിച ബഹുമതിേളിടെ്നന്നണ്ച്. വനിത മ്നഗസിന് 
ടതരടഞെടുത് 2020 ടെ മിേച പുസ്േങ്ങളില് 
'ജ്നനേി'യുാം ഇൊം പിെിചിട്ടുണ്്ച്.
 അനവധി മെയ്നളാം സിനിമേളില് സഹ
സാംവിധ്നയേന്നയി പ്വര്ത്ിച സബ്നഹ്ച്, െിേ്ച്......
െിേ്ച് എന ഹ്രസ്ചിത്രത്ിലൂടെ മിേച ടെെിവിഷന് 
സാംവിധ്നയേനുള്ള 2010 ടെ സാംസ്്നന സര്ക്നര് 
അവ്നര്്്ച് കനെിയിട്ടുണ്്ച്.

ആദ്യ �െനയലില്  
പു�സറ് കാ�ങ്ങള് 
ക�സ്ൊക്ലി  
സബാഹറ്

ചരിത്രസ്മരണേളിലൂടെ
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റൂളേള് എല്്നാം േ്നര്യനെത്ിപെിടന ഉകദ�ി
ച്നടണന്ച് ബഹുമ്നനടപെട്ട ടമമ്പറന്മ്നര് 

മനസിെ്നകിയ്നല് ടേ്നള്ള്നാം. ഈ വ്നദപ്തി 
വ്നദത്ിനിെയില് േണ് ഒരു വസ്തുത തടനയ്നണ്ച് 
ഇകപെ്നള് ബഹുമ്നനടപെട്ട ഈ ടമമ്പര് പുറടപെടുവിച 
നെപെിപ്�്ച് നത്ിലാം ഞ്നന് േണ്ത്ച്. കേവൊം 
ജയത്ിന്നകയ്ന അപജയത്ിന്നകയ്ന ദയവടചയ്്ച് 
സാംഗതിേളടെ ഗൗരവത്ിന്ച് അനുരൂപമ്നയിട്ടുള്ള
തല്്നടത ആവ�്യത്ിനല്്നടതയുമുള്ള ജയ്നപജ
യങ്ങള്ക്നയി ന്നാം ശ്രമികരുത്ച്. ഭ്നഷയുടെയുാം 
പ്കയ്നഗടത്പെ്ിയ്നടണങ്ില് പെ സാംഗതിേള് 
ന്നാം ഓര്ക്കുവ്നനുണ്്ച്. മെയ്നളഭ്നഷയില് തടന, 
അടല്ങ്ില് മെയ്നളത്ിലാം തമിഴിലമ്നയി, 
േ്നര്യങ്ങള് നെത്്നനുള്ള അവസ്യില് ന്നാം 
േഴിയുനതുാം കവഗാം എത്ണടമന്നുള്ളതിന്ച് 
യ്നടത്നരു സാം�യവമില്. എന്നല് ഇതുവടര 
തിരുവിത്നാംകൂറിടെ നിയമസഭയില് പ്ധ്നനമ്നയ 
ഔകദ്യ്നഗിേഭ്നഷ ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ആയിരുന്നു. പ്സി 
്റെിടറെ അനുമതികയ്നടുകൂെി മെയ്നളകമ്ന തമികഴ്ന 
പ്കയ്നഗിക്നടമന്നയിരുന്നു ചട്ടാം. ഇകപെ്നള് ന്നാം 
എഴുതിയിരിക്കുന ഈ റൂളില് മൂന്നു ഭ്നഷേള്ക്കുാം 
തുെ്യ പ്്നധ്നന്യാം ടേ്നടുത്ിട്ടുണ്്ച്.  അതിടറെ ഉകദ�ാം 
തടന േഴിയുനതുാം കവഗാം ഔകദ്യ്നഗിേ േ്നര്യ 
ങ്ങള്ക്നയി ന്നട്ടുഭ്നഷതടന ഉപകയ്നഗികത്ക 
ഒരു നിെ വരുത്ണടമന്നുള്ളത്നണ്ച്. എന്നല് 
ഇകപെ്നള് കന്നക്നനുള്ളത്ച് ഇനടത് നിെയ്ക്ച് 
ഇാംഗ്ലീഷിടന നികശേഷാം ഉകപക്ഷികണകമ്ന, അത്ച് 
പ്്നകയ്നഗിേമ്നകണ്ന, പ്്നകയ്നഗിേമ്നക്നടമങ്ിലാം 
വളടര സ്ലീേ്നര്യമ്നകണ്ന എന്നുള്ളത്നണ്ച്. ഈ 
സാംഗതി നല്വണ്ാം ആകെ്നചിചിട്ട്ച് തടനയ്നണ്ച് 
േമേി്ി ഇാംഗ്ലീഷിനുകൂെി ഇവിടെ സ്്നനാം ടേ്നടു
ത്ിട്ടുള്ളത്ച്. ആ വകുപെിടന സാംബന്ധിചിെകത്്നളാം  
മെയ്നളത്ിലള്ള തര്ജ്ജമ തടന അത്ര �രി 
യ്നടണന്ച് കത്നന്നുനില്. റപ്സകറെ്ലീവ്ച് കബ്ന്ി 
യുടെ കജ്നെി നെത്തുനതില് ഇാംഗ്ലീകഷ്ന മെയ്നളകമ്ന 
തമികഴ്ന ഉപകയ്നഗിക്നടമന്നണ്ച് ഇാംഗ്ലീഷില് ആ 
വകുപെില് പറഞെിരിക്കുനത്ച്. എന്നല് മെയ്നളാം 
തര്ജ്ജമയില് പ്തിനിധി സഭയില് മെയ്നള 
ത്ികെ്ന തമിഴികെ്ന ഇാംഗ്ലീഷികെ്ന സാംസ്നരിക്നവ
നത്നണ്ച് എന്നണ്ച് പറഞെിരിക്കുനത്ച്. ഇവിെടത് 
കജ്നെി കേവൊം പ്സാംഗങ്ങള് ടചയ്യുേ മ്നത്രമല്. 
അവ കരഖടപെടുത്തുേ മുതെ്നയ മറ്റു േ്നര്യങ്ങള 
മുണ്്ച്. അതുടേ്നണ്്ച് ആ തര്ജ്ജമ തടന മുഴുവന് 
�രിയല്. ഏത്നയിരുന്നലാം ഇാംഗ്ലീഷഭ്നഷ ഇവിടെ 
ഉപകയ്നഗിച്ചുകൂെ്ന എന്ച് നിയമാം മൂൊം നിര്ബന്ധിക
ണകമ്ന എന്നണ്ച് നമുക്ച് ആകെ്നചിക്കുവ്നനുള്ളത്ച്. 
ഇാംഗ്ലീഷിടറെയുാം മെയ്നളത്ിടറെയുാം മ്നഹ്നത്മ്യ
ടത്പെ്ി ഇത്ര വളടര ഉഗ്രമ്നയ പ്സാംഗങ്ങളടെ 
ആവ�്യാം തടന ഈ സന്ര്ഭത്ില് ഉടണ്ന്ച് 
കത്നന്നുനില്. ഇാംഗ്ലീഷ്ച്ഭ്നഷയുടെ മ്നഹ്നത്മ്യടത്
പെ്ികയ്ന അതിന്ച് കെ്നേടമ്നട്ടുക്കുള്ള പ്ച്നരടത്
പെ്ികയ്ന ആര്ക്കുാം സാം�യമില്. അതുകപ്നടെ 
തടന ന്നട്ടുഭ്നഷയുടെ പ്്നധ്നന്യടത്പെ്ിയുാം 
ന്നട്ടുഭ്നഷയില് േ്നര്യങ്ങള് നെത്ണടമന്നുള്ള
തിടനപെ്ിയുാം ആര്ക്കുാം അഭ ിപ്്നയ വ്യത്യ്നസമില്. 
ഇതിനുകവണ്ി ഇത്രമ്നത്രാം സമയാം ടചെവ്നകകണ്
തുകണ്്ന എന്നുാം സാം�യമ്നണ്ച്. ന്നാം കന്നകകണ്ത്ച്, 
ഈയവസരത്ില്, ഈ പ്തിനിധി സഭയുടെ 
നെപെിേളില് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷ അനുവദിക്നകമ്ന 
എന്നണ്ച്. എന്നല് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷകൂെി അനു
വദികണടമന്ച് പറഞെ്ച് ചിെ സ്ച് കനഹിതമേ്നര് 
ഇവിടെ േ്നണിച ആകവ�ാം േ്നണുകമ്പ്നള് അത്ച് 
അനുവദിക്നന് പ്നെില് എന്നുകൂെി പറയ്നന് കത്ന
നികപെ്നകുന്നു. എനിക്കുതടന ചിെ പ്സാംഗങ്ങളടെ 
ഉഗ്രത േണ്കപെള്, ഇാംഗ്ലീഷില് പ്സാംഗിക്നനുള്ള 

അവരുടെ അതിയ്നയ ത്നല്പെര്യാം േണ്കപെ്നള് 
അത്ച് അനുവദിക്നതിരുന്നല് എടന്തന്നുള്ള 
ഒരഭിപ്്നയാം ഉണ്്നേ്നതിരുനില്. ന്നാം ഇവിടെ 
കൂെിയിരിക്കുനത്ച് േ്നര്യങ്ങള് തമേില് തമേില് 
മനസിെ്നകി നെപെിേള് നെത്്നന്നണ്ച്. എന്നല് 
ഇവിടെ ചിെരുടെ പ്സാംഗങ്ങള് കേട്ട്നല് കത്നനി
കപെ്നകുനത്ച് അവരുടെ പ്സാംഗങ്ങള് മറ്റുളളവര് 
മനസിെ്നകിക്കൂെ്ന എന്നുള്ള ഒരു വിച്നരാംകൂെി  
അവര്ക്കുടണ്ന്നണ്ച്. ഇാംഗ്ലീഷില് നിന്നുാം കഷേ്ച് സ്ി 
യര് ഉദ്ധരിക്നാം, പെ ആ�യങ്ങളാം പ്ദര്�ി 
പെിക്നാം, എന്നല് ആ ഭ്നഷയില് ടമമ്പറമേ്നര്ക്കുള്ള 
പ്വഭവാം േ്നണിക്കുേയല് ഇവിെടത് ആവ�്യാം. 
ഇാംഗ്ലീഷ്ച്ഭ്നഷടയ അപെപിച്ചുേളഞ്ഞു എന്നണ്ച് 
ചിെ സ്ച് കനഹിതമേ്നരുടെ ആകക്ഷപാം. ആരുാം 
ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷടയ അപെപിചത്നയി ഞ്നന് േണ്ില്. 
അതുകപ്നടെതടന, ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷ ഉപകയ്നഗിച്ചുകപ്ന
യ്നല് മെയ്നളത്ിടറെയുാം തമിഴിടറെയുാം പ്്നധ്നന്യാം 
ടപ്നയ്ച് കപെ്നകുടമന്നുാം ആരുാം വിച്നരികരുത്ച്.  
കേവൊം പ്്നകയ്നഗിേമ്നയ പ്വഷമ്യടത് തരണാം  
ടചയ്്നന് കവണ്ിയുാം കൂടുതല് പ്കയ്നജനമു
ണ്്നക്നന് കവണ്ിയുാം ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷ ഉപകയ്ന
ഗിക്കുനതിടന തെകയണ് ആവ�്യവാം ഇല്. 
എടറെ ഈ അഭിപ്്നയാം ആരുാം സ്ലീേരിക്കുനി
ടല്ങ്ില്ത്ടന എനിക്ച് അതില് പരിഭവവ 
മില്. എടന്തന്നല് ഇാംഗ്ലീഷകൂെ്നടത നമുകത്യ്ന
വ�്യമുള്ള േ്നര്യങ്ങള് മെയ്നളത്ിലാം തമിഴിലാം 
നെത്ിടക്നണ്്ച് കപ്നകുവ്നന് േഴിയുടമന്നണ്ച് 
എടറെ വി�്്നസാം. മെയ്നളവാം തമിഴുാം പുഷ്ടിടപെടു
ത്ണാം. നമ്മുടെ നെപെിേടളല്്നാം മെയ്നളത്ിലാം 
തമിഴിലാം തടന വരുത്ണടമന്നുള്ളതുതടന 
ആയിരികണാം നമ്മുടെ ആദര്�ാം. എന്നല് 
അത്ച് ക്രകമണ വകരണ്ത്നണ്ച്. േ്നര്യനെത്ി 
പെിന്ച് ഇതുവടര പ്ധ്നനഭ്നഷയ്നയി ഇവിടെ അാം
ഗലീേരികടപെട്ടിരുനത്ച് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് ഭ്നഷയ്നയിരുന്നു. 
അതുവിട്ട്ച് മ്നതൃഭ്നഷയ്ക്ച് പ്്നധ്നന്യാം ടേ്നടുകകണ് 
േ്നെഘട്ടമ്നണ്ച് ഇനി വരുനത്ച്. അതിനിെയ്കള്ള ഒരു 
േ്നെഘട്ടമ്നണിത്ച്. ഇത്ച് മ്ന്ത്ിനുള്ള സമയമ്നണ്ച്.  
ഇതുവടര ഇവിടെ ഇാംഗ്ലീഷ്നയിരുന്നു ഉപകയ്നഗി
ച്ചുടേ്നണ്ിരുനത്ച്. ്ല്ഹിയില് കേ്നണസ്റി
äypവറെ്ച് അസാംബ്ിയിടെ നെപെിേള് ഇകപെ്നഴുാം 
ഇാംഗ്ലീഷിെ്നണ്ച്. പെതുാം ഇാംഗ്ലീഷില്ത്ടന പറ 
കയണ്ിവരുാം. കരഖടപെടുകത്ണ്ത്നയുാം വരുാം. 
ചിെര്ക്ച് അവരുടെ ആ�യങ്ങള്, മെയ്നളത്ില് 
പ്കയ്നഗിക്കുവ്നന് ടേല്പെിടല്ന്ച് േ്നണുന്നുണ്്ച്. 
ആ ടേല്പ്പുകേെ്ച് യഥ്നര്തത്ിലള്ള ടേല്പ്പു
കേെ്നടണന്ച് എനികഭിപ്്നയമില്. ഇവിടെയിരി
ക്കുന ഒരു സ്ച് കനഹിതടനങ്ിലാം മെയ്നളത്ികെ്ന  
തമിഴികെ്ന ടേല്പെില്്നത്ത്നയി ഉകണ്്ന എന്ച് 
സാം�യമ്നണ്ച്.  അതുടേ്നണ്്ച് ഇാംഗ്ലീഷകൂെി ഉപ
കയ്നഗികണടമന്ച് തലീരുമ്നനിച്നല് തടന നിവൃ
ത്ിയുള്ളിെകത്്നളാം ഇവിടെ കേള്ക്കുനടതല്്നാം 
മെയ്നളപദങ്ങളാം തമിഴ്ച് പദങ്ങളാം ആയിരികണ
ടമന്ച് എനിക്ച് അകപക്ഷയുണ്്ച്. എന്നല് േഴിവള്ള 
വിനയകത്്നടുകൂെി എടറെ ബഹുമ്നന്യ സ്ച് കനഹി
തമേ്നകര്നെ്ച് ഞ്നന് ടചയ്യുന അകപക്ഷ ഇത്നണ്ച്: 
മെയ്നളത്ില് പറയുവ്നന് ഒക്കുേയിടല്ന്നടണ
ങ്ില്ത്ടന സ്ന്താം ടേല്പ്പുകേടുടേ്നണ്ടുണ്്ന
േ്നവന ഉപദ്വങ്ങള് അവരവര് സ്യാം സ്ല്പൊം 
സഹികണടമന്ച് എല്്ന ഇാംഗ്ലീഷ്ച് പണ്ഡിതമേ്ന
കര്നടുാം പണ്ഡിതേകള്നടുാം ഞ്നന് അകപക്ഷിക്കുന്നു.  
പ്ധ്നനമ്നയ േ്നര്യങ്ങള് ചര്ചടചയ്യുകമ്പ്നള്, 
നിയമപരമ്നയുാം സ്നകങ്തിേമ്നയുാം ആ�യങ്ങള് 
പ്േെിപെികകണ്ിവരുകമ്പ്നള്, ഇങ്ങടനയുള്ള 
സന്ര്ഭങ്ങളില്, ഇാംഗ്ലീഷകൂെി ഉപകയ്നഗിക്നവ
നതുമ്നണ്ച്.  അതിന്നല് ഇകപെ്നള് നമ്മുടെ റൂളില് 

എഴുതിയിരിക്കുന രലീതിയില്തടന ഇാംഗ്ലീഷകൂെി 
സ്ലീേരിക്കുനത്നണുത്മാം.  അതുടേ്നണ്്ച് നമ്മുടെ 
ഭ്നഷയ്ക്ച് കദ്നഷാം ഒന്നുാം വര്നനില്. 
 ഈ അവസരത്ില് ഒരു േ്നര്യാം കൂെി 
പറയുവ്നന് ഞ്നന്നഗ്രഹിക്കുന്നു.  ഇനടത് ഗവ
ണടമറെ്നടണങ്ില്- ഇനി വരുന ഗവണടമ
റെിടറെ നിെയുാം അത്നയിരിക്കുാം- മ്നതൃഭ്നഷേടള 
േഴിയുനതുാം കപ്്നല്സ്നഹിപെിക്കുേ തടന 
ടചയ്യുാം. എങ്ിലാം ഇാംഗ്ലീഷിടന ടപടട്ടന്ച് വിട്ടുേ
ളയ്നവനതല്. മെയ്നളത്ില് പറയ്നടന്നക്കു
േയില്, എടനടക്നണ്്ച് ഇാംഗ്ലീകഷ ഒക്കുേയുള്ളൂ 
എന നിെ ഉകപക്ഷിച്ച് നിവൃത്ിയുള്ളിെകത്്നളാം 
മെയ്നളത്ികെ്ന തമിഴികെ്ന സാംസ്നരിക്കുവ്നന് 
എല്്ന ടമമ്പറമേ്നരുാം ശ്രദ്ധിക്കുടമന്ച് വി�്സി 
ക്കുന്നു. ഇാംഗ്ലീഷ്ച് സാംസ്നരിച്നല് അറിയ്നന് 
പ്നെില്്നത് വളടര ടമമ്പറമേ്നര് ഇവിടെയുണ്്ച്.  
മെയ്നളത്ികെ്ന തമിഴികെ്ന സാംസ്നരിച്നല് 
അറിയ്നന് പ്നെില്്നത് ടമമ്പറമേ്നര് അധിോം 
േ്നണുേയില്. തമിഴില് പ്സാംഗിച്നല് നല്വണ്ാം 
ഗ്രഹിക്നന് േഴിവില്്നത് ഏത്നനുാം ടമമ്പറന്മ്നര്, 
തിരുവിത്നാംകൂറിടറെ വെകക അ്ത്്ച് നിന്നുാം  
വനിരിക്കുന ഏത്നനുാം ടമമ്പറമേ്നര് േകണ്ക്നാം. 
എങ്ിലാം മികവ്നറുാം കപര്ക്ച് തമിഴ്ച് മനസിെ്നക്നന് 
േഴിയുടമന്നണ്ച് എടറെ വി�്്നസാം. ഏത്നയ്നലാം 
ഇാംഗ്ലീഷില് സാംസ്നരിച്നല് എത്രകപര്ക്ച് മന 
സിെ്നക്നന് േഴിയ്നടത കപ്നകുന്നുകവ്ന അത്ര 
കത്്നളാം കപര്ക്ച് മെയ്നളത്ികെ്ന തമിഴികെ്ന 
സാംസ്നരിച്നല് മനസിെ്നക്നന് പ്നെില്്നടത വരിേ 
യില്. അതുടേ്നണ്്ച് അല്പൊം പ്വഷമ്യാം സഹിചി
ടട്ടങ്ിലാം എല്്ന ടമമ്പറന്മ്നരുാം മെയ്നളത്ികെ്ന 
തമിഴികെ്ന പ്സാംഗികണടമനകപക്ഷിക്കുന്നു. 
എന്നല് ഇവിെടത് നെപെിേളില് ഇാംഗ്ലീഷ്ച് 
നികശേഷാം ഉകപക്ഷിക്കുനത്ച് പെ പ്വഷമ്യങ്ങള്ക്കുാം 
ഇെടവരുത്തുടമന്നുള്ളതിന്നല് പ്നെിടല്ന്നണ്ച് 
എടറെയുാം അഭിപ്്നയാം".

നിയമസഭ്ന പ്സാംഗങ്ങളിലൂടെ.....

സഭാനടപടികളില് മാതൃഭാഷയമട 
ഉപജയാഗും വര്ദ്ിപെിക്കണും

ഔകദ്യ്നഗിേ േ്നര്യങ്ങള്ക്ച് മ്നതൃഭ്നഷ ഉപകയ്നഗിക്കുനത്ച് സാംബന്ധിച്ച് തിരുവിത്നാംകൂര് 
ജനപ്തിനിധി സഭയില് പട്ടാം ത്നണുപിള്ള 1948 ഏപ്ില് 12 ന്ച് നെത്ിയ പ്സാംഗത്ില് നിന്ച്....

tIcf c‑mj‑v{S‑ob Nc‑n‑{X‑̄ ‑nse ̀ ‑oj‑va‑m‑N‑m‑c‑y³ F¶‑v 
Ad‑n‑b‑s ‑̧S‑p¶ ]«‑w X‑mW‑p‑]‑n‑Å‑  1885 P‑qsse 15 
\‑v X‑nc‑p‑h‑\‑́ ‑]‑p‑c‑̄ ‑v P\‑n ‑̈p. C³U‑y³ \‑mj‑WÂ 
tI‑m¬{Kk‑v ]‑mÀ«‑n‑b‑psS `‑mK‑a‑mb‑n k‑z‑mX{´‑y  
ka‑c ‑̄nÂ ]s¦‑S‑p¯ ]«‑w X‑mW‑p‑]‑n‑Å‑ ]‑n¶‑oS‑v 
{]P tk‑mj‑y‑e‑nÌ‑v ]‑mÀ«‑n (]‑n.‑F‑k‑v.‑]‑n.) b‑psS 
`‑mK‑a‑mb‑n a‑md‑n. `c‑W‑L‑S\ \‑nÀ½‑mW ka‑n‑X‑n‑ 
b‑nÂ A‑wK‑a‑m‑b‑n‑c‑p¶ Ct±l‑w {i‑oa‑qe‑w {]P‑m‑ 
k` (1921), X‑nc‑p‑h‑n‑X‑m‑w‑I‑qÀ seP‑n‑tÉ‑ä‑oh‑v 
I‑u¬k‑nÂ (1928þ32), {i‑oa‑qe‑w Ak‑w»‑n 
(1933þ44), X‑nc‑p‑h‑n‑X‑m‑w‑I‑qÀ seP‑n‑tÉ‑ä‑oh‑v 
Ak‑w»‑n (1948þ49), X‑nc‑p‑þ‑sI‑m¨‑n \‑nb‑a‑
\‑nÀ½‑m‑W‑k‑`(1949þ56), F¶‑n‑h‑b‑nÂ A‑wK‑a‑m‑
b‑n‑c‑p‑¶‑p. 1948 Â X‑nc‑p‑h‑n‑X‑m‑w‑I‑q‑d‑nsâ {][‑m‑\‑ 
a‑{´‑n ‑b‑mb‑p‑w tkh\a\‑p‑j‑vT‑n¨‑p. tIcf 
k‑wØ‑m\ c‑q]‑o‑I‑c‑W‑¯‑n\‑p tij‑w H¶‑m‑w 
tIcf \‑nb‑a‑k‑`‑b‑ne‑p‑w cï‑m‑w tIcf \‑nb‑a‑
k‑`‑b‑ne‑p‑w A‑wK‑a‑mb At±‑l‑w, cï‑m‑w tIcf 
\‑nb‑a‑k‑`‑b‑nÂ 1960 a‑pXÂ 1962 hsc a‑pJ‑y‑ 
a‑{´‑n‑b‑m‑b‑n‑c‑p‑¶‑p. 1962 Â a‑pJ‑y‑a‑{´‑n‑ Ø‑m\‑w 
c‑mP‑n‑h¨‑v ]©‑m_‑v KhÀW‑d‑mb‑n N‑pa‑X‑e‑tb‑ä‑p. 
1964þ66 I‑me‑b‑f‑h‑nÂ B{Ô‑m‑{]‑tZi‑v KhÀW‑
d‑mb‑p‑w {]hÀ¯‑n‑¨‑n‑«‑pï‑‑ ‑v. 1970 P‑qsse 27 \‑v 
At±l‑w A´‑c‑n‑¨‑p.

ഇംഗ്ീഷട്ഭാഷയുയട മാഹാത്്യയത്പ്പറ്റിയയാ അതിനട്  
യലാകയമാട്ടുക്കുള്ള പ്രചാരയത്പ്പറ്റിയയാ ആര്ക്കും സംശയമില്ല. 
അതുയപായല തയന്ന നാട്ടുഭാഷയുയട പ്രാധാന്യയത്പ്പറ്റിയും  
നാട്ടുഭാഷയില് കാര്യങ്ങള് നടത്ണയമന്നുള്ളതിനപ്പറ്റിയും 
ആര്ക്കും അഭിപ്രായ ൈ്യത്യാസമില്ല.
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ജന്നധിപത്യഭരണ സാംവിധ്നനാം നിെനിര്ത്തുനതില് സുപ്ധ്നന പങ്്ച്  
വഹിക്കുന പ്ക്രിയയ്നണ്ച് സഭ്നതെത്ിടെ കവ്നട്ടിാംഗ്ച്. സഭയുടെ 

തലീരുമ്നനാം ആവ�്യമ്നയി വരുന സാംഗതിേളിടെല്്നാം സ്ലീകര് കവ്നട്ടിാംഗികെക്ച് 
കപ്നേ്നറുണ്്ച്. അത്ച് ഒരു വിഷയത്ിന്കമല് തലീരുമ്നനടമടുകകണ്ി വരുകമ്പ്നകഴ്ന 
ബില്േള് പ്നസ്നക്കുന അവസരങ്ങളികെ്ന ആേ്നാം. ധനവിനികയ്നഗ ബില്ിടറെ  
കവ്നട്ടിാംഗില് പര്നജയടപെട്ട്നല് ആ സര്ക്നരിന്ച് തുെര്നന് അവേ്ന�മില്. 
അക്നരണത്്നല് കവ്നട്ടിാംഗിന്ച് മുകന്നെിയ്നയുള്ള ചര്ച്നകവളയില്ത്ടന  
ഭൂരിപക്ഷാം ഉറപെ്നക്നനുള്ള ശ്രമാം ബന്ധടപെട്ടവര് നെത്ിയിരിക്കുാം. വ്യക്മ്നയ 
ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സര്ക്നരിടന സാംബന്ധിചിെകത്്നളാം ചിെ അാംഗങ്ങള് സഭയില് 
നിന്ച് വിട്ടു നില്ക്കുേയ്നടണങ്ില് കപ്നലാം കവ്നട്ടിാംഗ്ച് ഭൂരിപക്ഷടത് ബ്നധികില്. 
എന്നല് കേവെഭൂരിപക്ഷാം മ്നത്രമുള്ള ഒരു സര്ക്നരിടന സാംബന്ധിചിെ
കത്്നളാം ഭരണപക്ഷ അാംഗങ്ങള് വിട്ടുനില്ക്കുന അവസരത്ില് കവ്നട്ടിാംഗ്ച് 
നെത്തുകമ്പ്നള് ഭൂരിപക്ഷാം കനെ്നനുള്ള അാംഗബൊം ഉടണ്ന്ച് ഉറപ്പുവരുകത്ണ്
തുണ്്ച്. സ്ലീകടറ്നഴിടേ ഭരണപക്ഷ്നാംഗങ്ങളാം പ്തിപക്ഷ്നാംഗങ്ങളാം തുെ്യ എണ്
മ്നയിരിക്കുകമ്പ്നഴുള്ള പ്തിസന്ധി ഇകത്നടെ്നപൊം കചര്ത്തു വ്നയികകണ് ഒന്നണ്ച്. 
കവ്നട്ടിാംഗില് ഭരണപക്ഷവാം പ്തിപക്ഷവാം തുെ്യ കവ്നട്ട്ച് കനടുന അവസരത്ില് 
സ്ലീകറുടെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് നിര്ണ്നയേമ്നകുന്നു. 
 സഭ്നദ്ധ്യക്ഷന്നയിരിക്കുനയ്നള്, അത്ച് സ്ലീകകറ്ന, ട്പയൂട്ടി സ്ലീകകറ്ന 
അടല്ങ്ില് അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിെിരിക്കുന മട്്നരാംഗകമ്ന ആടണങ്ിലാം സ്നധ്നര
ണഗതിയില് കവ്നട്ടിാംഗില് പടങ്ടുക്നറില്. എന്നല് കവ്നട്ടിാംഗില് തുെ്യത വരുന 
അവസരത്ില് പ്തിസന്ധി ഒഴിവ്നക്കുനതിന്നയി അദ്ധ്യക്ഷന് തടറെ കവ്നട്ട്ച് വി
നികയ്നഗിക്കുന്നു. ഇത്രാം കവ്നട്ട്നണ്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് അഥവ്ന നിര്ണയ്നധിേ്നര 
കവ്നട്ട്ച്. ഭരണഘെനയുടെ അനുകച്ഛദാം 189(1) പ്േ്നരമ്നണ്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് 
ടചയ്യുനത്ച്. ഭരണഘെന നിെവില് വരുനതിനു മുന്പുാം ന്നട്ടുര്നജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യന് 
യൂണിയനില് െയിക്കുനതിന്ച് മുന്പുാം പ്്നകദ�ിേമ്നയി നിെനിനിരുന ജന്നധിപത്യ 
ഭരണസാംവിധ്നനങ്ങളില് നിര്ണയ്നധിേ്നര കവ്നട്ട്ച് ഉപകയ്നഗിചിരുനത്നയി സഭ്ന 
കരഖേളില് േ്നണുന്നു. തിരുവിത്നാംകൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസില്, ശ്രലീചിത്ര്ന 
കസ്റ്്ച് േൗണസില്, തിരുവിത്നാംകൂര് ശ്രലീമൂൊം അസാംബ്ി, ടേ്നചിന് ടെജികലേ്ലീവ്ച് 
േൗണസില്, തിരു-ടേ്നചി ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസില് എനിവയിടെല്്നാം 
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് വിനികയ്നഗിചിട്ടുണ്്ച്. 

തിരുവിതാുംകൂര് മലജിജലേറ്പീവ് കകൗണസില് 
 തിരുവിത്നാംകൂര് ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസില് കയ്നഗങ്ങളില് നിരവധി  
അവസരങ്ങളില് അദ്ധ്യക്ഷന് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് വിനികയ്നഗിചിട്ടുള്ളത്നയി േ്നണ്നാം. 
1895 കമയ്ച് 11 ന്ച് രജിസ്ച് കട്രഷന് ബില്ിടറെ ചര്ച്നകവളയില് കൃഷ്ണസ്്നമി റ്നവ 
ടേ്നണ്ടുവന കഭദഗതിയികമേല് കവ്നടട്ടടുപെ്ച് നെനകപെ്നള് അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിലണ്്നയി 
രുന പ്സി്റെ്ച് �ങ്ര സുബ്ബയ്ര് കഭദഗതിക്ച് എതിര്നയി കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ിയ
കത്നടെ കഭദഗതി നിര്നേരിച്ചു. കേരള നിയമനിര്മേ്നണ സഭേളടെ ചരിത്രത്ില് 
ഏ്വാം ആദ്യടത് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്നയിരുന്നു 1895 ടമയ്ച് 11 ന്ച്്ച് കരഖടപെടുത്ിയത്ച്. 
 1898 ജൂണ 16 ന്ച് ക്രിമിനല് ടപ്്നസലീ്ിയര് കേ്ന്ിടറെ പരിഗണ
ന്നകവളയില് 143, 144 എനലീ വകുപ്പുേള്ക്ച് കഭദഗതി നിര്കദ�ിച്ചുടേ്നണ്്ച് 
പി.ത്നണുപിള്ള അവതരിപെിച ഉപകക്ഷപങ്ങള് കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് പ്സി്റെ്ച്  
കൃഷ്ണസ്്നമി റ്നവ ഉപകക്ഷപടത് എതിര്ത്്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി
യതിന്നല് ഉപകക്ഷപാം നിര്നേരികടപെട്ടു. അക്നെത്്ച് അദ്ധ്യക്ഷന് ആദ്യ 
ഘട്ടത്ില് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ിയിരുടനങ്ിലാം തുെ്യത വരുന അവസരത്ില് 
രണ്്നമത്ച് ഒരു കവ്നട്ട്ച് കൂെി കരഖടപെടുത്തുനതിന്ച് അദ്ധ്യക്ഷന്ച് അധിേ്നരമുണ്്ന
യിരുന്നു. നിയമസഭ്ന നെപെിചട്ടാം 188 പ്േ്നരാം കേരള നിയമസഭയിടെ വിവിധ 
സമിതിേളില് കവ്നടട്ടടുപെ്ച് നെക്കുകമ്പ്നള് രണ്്നമത്ച് ഒരു കവ്നട്ട്ച്്ച് ടചയ്്നന് സമിതി 
അദ്ധ്യക്ഷന്ച് അവസരമുണ്്ച്. 
ശ്പീചിത്ാ ജസ്ററ്് കകൗണസില് 
 കേരള നിയമസഭ്ന ചരിത്രത്ിടെ സുപ്ധ്നന ഏടുേളിടെ്നന്നയ 
ശ്രലീചിത്ര്ന കസ്റ്്ച് േൗണസിലാം ഒനിെധിോം തവണ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ടിന്ച് സ്നക്ഷ്യാം 
വഹിചിട്ടുണ്്ച്. 1935 നവാംബര് 23 ന്ച് 'ദി ട്ര്നവന്കൂര് െിമിക്ഷന് ടറഗുകെഷന് 
(അടമറെ്ച് ടമറെ്ച്) ബില്ി'ന്ച് അവതരണ്നനുമതി കതെിടക്നണ്്ച് ജി.ന്നര്നയണ അയ്ര് 
ടേ്നണ്ടുവന പ്കമയാം കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് മുഹമേദ്ച് ഹബലീബുള്ള 
സ്നഹിബ്ച് പ്കമയടത് എതിര്ത്തുടേ്നണ്്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച്  കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം 
പ്കമയാം നിര്നേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
 സഭ പ്നസ്നകിയ ബില്ിന്കമല് കഭദഗതി നിര്കദ�ിച്ച് ദിവ്നന് മെകിയ 
'ദി ട്ര്നവന്കൂര് ടമക്നനികല് പ്െക്ഴ്ച് സ്ച് എേ്ച് പ്സസ്ച് ്യൂട്ടി ബില്ി'കമേലള്ള 
കവ്നടട്ടടുപെില് 1936 ഏപ്ില് 28 ന്ച് പ്സി്റെ്ച് മുഹമേദ്ച് ഹബലീബുള്ള സ്നഹിബ്ച് 
പ്കമയടത് അനുകൂെിച്ച് അാംഗടമന നിെയില് തടറെ ആദ്യ കവ്നട്ടുാം തുെര്ന്ച് 
തടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ടുാം കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം അാംഗലീേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
 1941 ്ിസാംബര് 8 ന്ച് ഇകകണ്നമിേ്ച് ്വെപ്ച് ടമറെ്ച്  കബ്നര്ഡുാം 
േ്നര്ഷിേ കബ്നര്ഡുാം കൂെി സാംകയ്നജിപെികണടമന്നവ�്യടപെട്ട്ച് കേ്നട്ടൂര് കുഞ്ഞു
കൃഷ്ണപിള്ള അവതരിപെിച പ്കമയാം കവ്നട്ടിനിടുേയുാം പ്കമയടത് അനുകൂെിച്ചുാം 
പ്തികൂെിച്ചുാം തുെ്യ അാംഗങ്ങള് കവ്നട്ട്ച് ടചയ്തിന്നല് സി. പി. ര്നമസ്്നമി അയ്ര് 
പ്കമയടത് അനുകൂെിച്ച് തടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി പ്കമയാം അാം
ഗലീേരിചത്നയി പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു.
തിരുവിതാുംകൂര് ശ്പീമൂലും അസുംബ്ി
 ശ്രലീമൂൊം അസാംബ്ിയില് 1935 ആഗസ്റ്ച് 2 ന്ച് ഉപെ്ച് ഫ്ന്റിേള്ക്നയി 
നലീകിവച 11,400 രൂപ 10 രൂപയ്നയി കുറവ്ച് ടചയ്ണടമന ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം 
കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് കത്നമസ്ച് ഓസ്റിന് ഖണ്ഡകന്നപക്ഷപത്ി
ടനതിടര േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം നിര്നേരി
ക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
 1945 ടഫബ്രുവരി 21 ്നാം തലീയതി 'ദി ട്ര്നവന്കൂര് കേ്നമ്പന്കസഷന് കഫ്നര് 
ഇാംപ്രൂവ്ച് ടമറെ്ച് സ്ച് ബില്ി'ടറെ അവതരണ്നനുമതിക്കുള്ള പ്കമയാം കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് 
ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് സി.പി. ര്നമസ്്നമി അയ്ര് ബില്ിടറെ അവതരണ്നനുമതിക്കുള്ള 
പ്കമയടത് എതിര്ത്്ച് തടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ിയതിന്നല് പ്കമയാം 
നിര്നേരികടപെട്ടു.
മകാച്ചിന് മലജിജലേറ്പീവ് കകൗണസില്
 1923 ടെ ടേ്നചിന് ടെജികലേ്ലീവ്ച് ആ്നുസരിച്ച് 1925 ല് നിെവില് 
വന ടേ്നചിന് ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസില് നിരവധി തവണ േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ടിന്ച് കവദിയ്നയി. 1926 നവാംബര് 29 ന്ച് 'ടേ്നചിന് കേ്നര്ട്ട്ച് ഓഫ്ച് വ്നര്്്ച് സ്ച് 
(അടമറെ്ച് ടമറെ്ച്) ബില്' അവതരിപെിക്കുനതിനുള്ള പ്കമയത്ികമേല് പ്സി്റെ്ച് 
റ്നവ ബഹ്നദൂര് െി.എസ്ച്. ന്നര്നയണ അയ്ര് പ്കമയടത് അനുകൂെിച്ച്  േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം അാംഗലീേരികടപെടുേയുാം ടചയ്ച്തു. ടത്നട്ടടുത് 
വര്ഷാം, 1927 ഏപ്ില് 8 ന്ച് ക്്ന. എ.ആര്.കമകന്നന് അവതരിപെിച 'ദി ടേ്നചിന് 

ടമ്ികല് റിെലീഫ്ച് ബില്' പരിഗണനയ്ക്ച് എടുക്കുനത്ച് സാംബ 
ന്ധിച പ്കമയാം കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് പ്സി്റെ്ച് റ്നവ ബഹ്നദൂര് 
െി.എസ്ച്.ന്നര്നയണ അയ്ര് പ്കമയടത് എതിര്ത്്ച് അകദഹ
ത്ിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി.
 കേ്നകളജ്ച് വിദ്യ്നഭ്യ്നസത്ിന്നയി അനുവദികണ
ടമന്നവ�്യടപെട്ട 114190 രൂപ 50000 രൂപയ്നയി കുറയ്കണ 
ടമന്നവ�്യടപെട്ടുടേ്നണ്്ച് 1927 ജൂപ്െ 28 ന്ച് ക്്ന.എ.ആര്. 
കമകന്നന് അവതരിപെിച ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം കവ്നട്ടിനിട്ട 
കപെ്നള് ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് എതിര്ത്്ച് അകദഹത്ിടറെ  
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം  
നിര്നേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. ടത്നട്ടടുത്ദിവസാം ്ിമ്നറെ്ച്  
ചര്ച്നകവളയില് എറണ്നകുളാം ജനറല് ആശുപത്രിക്ച്  
കപ വ്നര്്്ച് പണിയുനതിന്നയി ആവ�്യടപെട്ട 40000 രൂപ 
നല്കരുടതന സി.എ.കുഞ്ഞുണ്ി ര്നജ ടേ്നണ്ടുവന ഖണ്ഡകന്നപ 
കക്ഷപടത് എതിര്ത്്ച് ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് അകദഹത്ിടറെ 
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം  
നിര്നേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
 1930 ആഗസ്റ്ച് 11 ന്ച് ധന്നഭ്യര്തനേളടെ ചര്ച്നകവ
ളയില് ടപ്നതുമര്നമത്ിന്നയി 1604134 രൂപ അനുവദികണ
ടമന ഉപകക്ഷപാം സഭ അാംഗലീേരികരുടതന്ച് ആവ�്യടപെട്ട്ച് 
എ.ബി.സെ്നാം ടേ്നണ്ടുവന ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം കവ്നട്ടിനിട്ട
കപെ്നള്, ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് റ്നവ ബഹ്നദൂര് െി.എസ്ച്.ന്നര്നയണ 
അയ്ര് ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപടത് എതിര്ത്്ച് അകദഹത്ിടറെ 
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി.   
 1930 ആഗസ്റ്ച് 13 ന്ച് സയറെിഫിേ്ച് മുതെ്നയ വകുപ്പു 
േളടെ  XXIX ്നാം നമ്പര് ധന്നഭ്യര്തനയില് വേടേ്നള്ളിചിട്ടുള്ള 
156964 രൂപയില് നിന്ച് ഒരു രുപ കുറവ്ച് ടചയ്്ച് അനുവദിക
ണടമന ഉപകക്ഷപാം കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് 
റ്നവ ബഹ്നദൂര് െി.എസ്ച്.ന്നര്നയണ അയ്ര് ഉപകക്ഷപടത് 
അനുകൂെിച്ച് അകദഹത്ിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടു 
ത്തുേയുാം ഉപകക്ഷപാം അാംഗലീേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. ഇങ്ങടന  
ടേ്നചിന് ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസിെില് നിരവധി തവണ 
ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച്  റ്നവ ബഹ്നദൂര് െി.എസ്ച്. ന്നര്നയണ അയ്ര് 
തടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് വിനികയ്നഗിചത്നയി േ്നണ്നാം.  
 ര്നമപുരടത് നിയുക് കേ്നകളജ്ച് ഒരു ടെേ്ച് കന്ന
ളജികല് ഇന്സ്റി്യൂട്ട്നകി മ്ന്ണടമന്ച് 1930 ്ിസാംബര്  
5 ന്ച് കത്നമസ്ച് മ്നഞ്ഞൂര്നന് അവതരിപെിച പ്കമയാം  കവ്നട്ടിനി 
ട്ടകപെ്നള് പ്സി്റെ്ച് സി.ജി.ടഹര്ബര്ട്ട്ച് അകദഹത്ിടറെ  
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് പ്കമയത്ിന്ച് എതിര്നയി കരഖടപെടുത്തുേയുാം 
പ്കമയാം നിര്നേരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 1933 മ്നര്ച്ച്്ച് 27 ന്ച് കേ്ന- 
ഓപെകറ്ലീവ്ച് ടസ്നപ്സ്ലീസ്ച് ടറഗുകെഷന് (അമറെ്ച് ടമറെ്ച്) 
ബില്ിന്ച് അവതരണ്നനുമതി കതെിടക്നണ്്ച് ടേ.അച്ചുത 
കമകന്നന് അവതരിപെിച പ്കമയത്ിന്ച് അനുകൂെമ്നയി ട്പയൂട്ടി 
പ്സി്റെ്ച് അമ്പ്നട്ട്ച് കഗ്നവിന്കമകന്നന് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച്  
കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം പ്നസ്്നയത്നയി പ്ഖ്യ്നപിക്കു
േയുാം ടചയ്ച്തു. 1933 ആഗസ്റ്ച് 7 ്നാം തലീയതി ധന്നഭ്യര്തന 
ചര്ച്നകവളയില് ്യറ്ര് ഓഫ്ച് പബ്ിേ്ച് ഇന്സ്ച്ട്രക്ഷ
നുകവണ്ി ആവ�്യടപെട്ട 55713 രൂപ ഒരു രൂപയ്നയി കുറവ്ച് 
ടചയ്ണടമന പി.കുമ്നരന് എഴുത്്ന�്നടറെ ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷ
പടത് എതിര്ത്്ച് ആക്റിാംഗ്ച് ദിവ്നന് വി.വി.േസ്തൂരിരാംഗ അയ്ര്  
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം ഖണ്ഡകന്നപകക്ഷപാം 
തള്ളുേയുാം ടചയ്ച്തു. ്ലീകഫ്നള്ട്ടിാംഗ്ച് പ്പ്സ്ച് സബ്ച് സ്ച് പ്ക്ര
കബഴ്ച് സ്ച് ഓഫ്ച് കുറലീസിടന സാംബന്ധിച്ച് ഒരു വിളാംബരാം പുറടപെ
ടുവികണടമന്നവ�്യടപെട്ട്ച് 1934 ജനുവരി 25 ന്ച് ടേ.മുഹമേദ്ച് 
സലീതി അവതരിപെിച പ്കമയാം അനുകൂെിച്ച് ട്പയൂട്ടി പ്സി്റെ്ച് 
എ.കഗ്നവിന് കമകന്നന് കവ്നട്ട്ച് േ്നസ്റ്ച് ടചയ്ച്തു.
 1934 നവാംബര് 28 ന്ച് ടേ്നചിന് പ്സ്്ച് ആറെ്ച് രജിസ്ച് കട്ര 
ഷന് ഓഫ്ച് ബുേ്ച് സ്ച് ടറഗുകെഷന് (അമറെ്ച് ടമറെ്ച്) ബില്ിടറെ 
ചര്ച്നകവളയില് 3 പ്്നവ�്യാം േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടു 
കത്ണ് സ്നഹചര്യമുണ്്നയി. ബില് വലീണ്ടുാം ടസെ്്ച് േമേി്ി 
യുടെ പരിഗണനയ്ക്ച് അയയ്കണടമന ടേ.എാം.ഇബ്ര്നഹിമിടറെ 
പ്കമയത്ിന്ച് അനുകൂെമ്നയി 17 അാംഗങ്ങളാം പ്തികൂെമ്നയി 
17 അാംഗങ്ങളാം കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി. ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് 
സി.ജി.ടഹര്ബര്ട്ട്ച് പ്കമയടത് എതിര്ത്്ച് തടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം നിര്നേരികടപെടുേയുാം  
ടചയ്ച്തു. ഈ ബില്ിടറെ ചര്ച നിര്ത്ിവച്ച് ടേ്നചിന് 
ടെജികലേ്ലീവ്ച് േൗണസില് സ്റ്നന്്ിാംഗ്ച് ഉത്രവിടറെ 26 ്നാം  
വകുപെ്ച് പ്േ്നരാം അജണ്യിടെ അടുത് ഇനത്ികെക്ച് 

kn.]n. cm-a-kzm-an A¿À

sI. Ir-jv-W-kzm-an dmhp

BÀ.sI. j¬-ap-Jw sj«n

Fkv. i-¦-c kp-_ A¿À

Sn.Fkv. \mcmbW A¿À

എ. സി. ജജോസ് 

ടേ്നരമ്പയില്  
അഹമേദ്ച് ഹ്നജി 
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നിയമസഭാ വലബ്രറിയിയല   
പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂയട...  

സ്മൃതിപര്വും                         
(ആത്മകഥ)
പി.മക.വാര്യര് 
പ്രസിദ്പീകരണ വിഭാഗും, ആര്യവവ്്യശാല,ജകാട്യ്ക്കല്, 
2020
LBwWAR32RO
(ജകാട്യ്ക്കല് ആര്യവവ്്യശാലയമട സാരഥി ആയിരുന്ന 
ശ്പീ. പി.മക. വാര്യരുമട ആത്മകഥ)

വി.എസ്ിമന് ആത്മജരഖ       
പി. ജയനാഥ്
കറന്് ബുക് സ് : തൃശ്ശൂര്, 2021
V212, 21y7ACH 32R1
(വി.എസ്. അചയുതാനന്ദമനയും അജദേഹും കടന്നുജപായ 
ഐതിഹാസിക സമരങ്ങമളയും ജകാര്ത്ിണക്കുന്ന 
ജപീവതജരഖ)

കുറ്ാജനവേഷണത്ിമന് 
കാണാപ്പുറങ്ങള്
ജപാലപീസ് ഡയറി
എന്. രാമചന്ദ്രന് ഐ.പി.എസ്
ഡി.സി. ബുക് സ് : ജകാട്യും, 2021
Z212, 193wRAM 32RO
(ഒരു ജപാലപീസ് ഉജ്്യാഗസ്ഥന് ഔജ്്യാഗിക ജപീവിതത്ില് 
നിന്നുും വിരമിച്ചതിനുജശഷും തമന് ഓര്മ്യില് തങ്ങി 
നില്ക്കുന്ന പ്രധാനമപെട്തും അസാധാരണവമായ 
അനുഭവങ്ങള് തറമന്നഴുതന്ന പുസ്തകും)

മനുഷ്യവുംശത്ിമന് ജനിതകവഴി  
ജഡവിഡ് മറയ്ഷ്
വിവ. ജഡാ. എസ്. ബാലരാമവകമള്
ഡി.സി. ബുക് സ് : ജകാട്യും, 2021
G:632Q9
(ജനിതക വിപ്ലവവും പുരാതന ഡി.എന്.എ പഠനങ്ങളും 
ആധുനിക മനുഷ്യമന് വുംശ പരമ്പരമയക്കുറിച്ചുള്ള 
നമ്മുമട ധാരണകമള എങ്ങമനയാണ് മാറ്ി മറിക്കുന്നത് 
എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ും)

കവിതയമട വിഷ്ണുജലാകും
ജഡാ. എും. ലപീലാവതി
മാതൃഭൂമി ബുക് സ്: ജകാഴിജക്കാട്, 2018.
O32,1VIS:g Q8
(വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരിയമട 
കാവ്യപ്രപഞ്ചത്ിലൂമടയള്ള സമഗ്രമായ പഠനും)

പാലായിമല കമ്യൂണിസ്റ്               
എസ്.ആര്. ലാല്
ഡി.സി. ബുക് സ്: ജകാട്യും, 2021
O32, 3LAL R1
(കഥാസമാഹാരും)

കല ജപീവിതും തമന്ന
കുട്ികൃഷ്ണമാരാര്
മാരാര് സാഹിത്യപ്രകാശനും ജകാഴിജക്കാട്, 2019 
O32, 6:g Q9 
(ജലഖനസമാഹാരും)

വി്്യാഭ്യാസവും ജപീവിതത്ിമന് 
മപാരുളും          
മജ. കൃഷ്ണമൂര്ത്ി
വിവ. പി. ്ാജമാ്രന്പിളള  
ഡി.സി. ബുക് സ്: ജകാട്യും, 2021
T(R) 32R1       
(ജപീവിതത്ില് വി്്യാഭ്യാസത്ിനുള്ള പ്രാധാന്യും 
എന്ാമണന്നുും ജപീവിതമത് അര്ത്ഥവത്ാജക്ക
ണ്മതങ്ങമനമയന്നുും മനസ്ിലാക്കിത്രുന്ന കൃതി.)

ഇന്്യ എമന് പ്രണയ വിസ്മയും             
ജഗാപിനാഥ് മുതകാട്
ഡി.സി. ബുക് സ്: ജകാട്യും, 2021
U8 2 32 R1
(യാത്ാവിവരണും)

മുന് എും.എല്.എ. 
ഇ. ശങ്കരന്
തൃത്്നെ മുന് എാം.എല്.എ. ഇ. �ങ്രന് 

(86), 2022 ജനുവരി 21 ന്ച് അന്തരിച്ചു.  
ഒന്പത്നാം കേരള നിയമസഭയില് (1991-
96) തൃത്്നെ (എസ്ച്.സി) മണ്ഡെത്ില് 
നിന്നുള്ള സി.പി.ഐ(എാം) അാംഗമ്നയിരുന്നു.  
സി.പി.ഐ.(എാം) ഏരിയ േമേി്ി, ടേ. 
എസ്ച്.ടേ.്ി.യു. ഏരിയ േമേി്ി, പി.ടേ.
എസ്ച്. പ്നെക്നെ്ച് ജില്്ന േമേി്ി, മെബ്നര് 
കദവസ്ാം കബ്നര്്്ച്, കേരള എന്.ജി.ഒ. 
യൂണിയന് സാംസ്്നന േൗണസില് എനി 
വയില് അാംഗമ്നയിരുന്നു. 
ഭ്നര്യ, കുഞെമ്മു; മൂന്ച് മകളണ്്ച്.

ജവര്പാട് 

േെകണടമന്ച് ആവ�്യടപെട്ട്ച് ഇ. ഇകണ് 
വ്നര്യര് ഒരു പ്കമയാം അവതരിപെിക്കുേയുണ്്നയി.  
ഇതികമേല് നെത്ിയ കവ്നടട്ടടുപെിലാം 17 അാംഗ 
ങ്ങള് വലീതാം അനുകൂെിച്ചുാം പ്തികൂെിച്ചുാം കവ്നട്ട്ച്  
കരഖടപെടുത്തുേയുാം ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് പ്കമയ 
ടത് എതിര്ത്്ച് അകദഹത്ിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം സഭ നിര്ന 
േരിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. തുെര്ന്ച് ടേ്നചിന് പ്സ്്ച്  
ആറെ്ച് രജിസ്ച് കട്രഷന് ഓഫ്ച് ബുേ്ച് സ്ച് ടറഗുകെഷന് 
(കഭദഗതി) ബില് ടത്നട്ടടുത് ടവള്ളിയ്നഴ്ച സഭ 
പ്നസ്്നകണടമന കത്നമസ്ച് മ്നഞ്ഞൂര്നടറെ പ്കമ 
യവാം കവ്നട്ടിനിട്ടു. അകപെ്നഴുാം 17 വലീതാം അാംഗങ്ങള് 
അനുകൂെിച്ചുാം പ്തികൂെിച്ചുാം കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി.  
ഇത്വണ പ്സി്റെ്ച് ടഹര്ബര്ട്ട്ച് പ്കമയടത് 
അനുകൂെിച്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി 
പ്കമയാം അാംഗലീേരിചത്നയി പ്ഖ്യ്നപിച്ചു. ഇങ്ങടന  
ഒകര ബില്ികമേല് ഒരു ദിവസാം മൂന്നു േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ട്ച് വിനികയ്നഗിച അദ്ധ്യക്ഷന് എന പ്കത്യേ 
തയുാം ദിവ്നന് പ്സി്റെ്ച് സി.ജി.ടഹര്ബര്ട്ടിടന 
കതെിടയത്ി.
 ടസെ്്ച് േമേി്ി റികപെ്നര്ട്ട്ച് ടചയ് പ്േ്ന 
രമുള്ള 'ദി ടേ്നചിന് മുന്സിപെല് ബില്്ച് 'പരിഗണിച 
1937 ആഗസ്റ്ച് 16 ന്ച് ടേ.കുമ്നരന് എഴുത്്ന�്നന് 
ടേ്നണ്ടു വന ഒരു കഭദഗതി പ്കമയാം കവ്നട്ടിാംഗില് 
തുെ്യത വന സ്നഹചര്യത്ില് ട്പയൂട്ടി പ്സി 
്റെ്ച് എ.�ങ്രകമകന്നന് അനുകൂെിച്ച് അകദഹ
ത്ിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി. 1938 
ടഫബ്രുവരി 2 ന്ച് വി.ടേ.കൃഷ്ണന്കുട്ടി അവതരി
പെിച വധ�ിക്ഷ നിര്ത്െ്നകി പേരാം ടേ്നെ 
പ്നതേ കു്ത്ിന്ച് ജലീവപര്യന്താം തെവ�ിക്ഷ നല്കണ 
ടമന്ച് ഗവണടമറെികന്നെ്ച് ശുപ്നര്� ടചയ്യുന 
പ്കമയാം എതിര്ത്തുടേ്നണ്്ച് പ്സി്റെ്ച് ഷണമുഖാം  
ടചട്ടി േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം 
പ്കമയാം നിര്നേരിചത്നയി പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം  
ടചയ്ച്തു.

തിരുവിതാുംകൂര്-മകാച്ചി മലജിജലേറ്പീവ് 
കകൗണസില് 
 തിരുവിത്നാംകൂര് -ടേ്നചി ടെജികലേ്ലീവ്ച് 
േൗണസില് ഒരു തവണ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ടിന്ച് 
സ്നക്ഷ്യാം വഹിച്ചു. ദി ട്ര്നവന്കൂര്-ടേ്നചിന് ഇറി 
കഗഷന് െ്നങ്്ച് (പ്ിസര്കവഷന് ആറെ്ച് ഇാംപ്രൂവ്ച്  
ടമറെ്ച്) ബില്ിടറെ വകുപെ്ച് തിരിച്ചുള്ള പരിഗണന 1952 
നവാംബര് 4 ന്ച് സഭയില് നെന്നു. ഈ ബില്ിടറെ  
7 ്നാം വകുപെിടറെ രണ്്നാം ഉപവകുപെിന്ച് പി.എസ്ച്.
നെര്നജപിള്ള ടേ്നണ്ടുവന കഭദഗതി കവ്നട്ടി
നിട്ടകപെ്നള് 41 അാംഗങ്ങള് അനുകൂെിക്കുേയുാം 
41 അാംഗങ്ങള് പ്തികൂെിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
കവ്നട്ടിാംഗില് തുെ്യത വന സ്നഹചര്യത്ില് 
സ്ലീകര് ടേ.പി. നലീെേണ്ഠപിള്ള കഭദഗതിടയ 
എതിര്ത്്ച് അകദഹത്ിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് 
കരഖടപെടുത്തുേയുാം കഭദഗതി നിര്നേരിക്കുേയുാം 
ടചയ്ച്തു.
ജകരള നിയമസഭ
 കേരള നിയമസഭയില് അദ്ധ്യക്ഷപദ 
മെങ്രിച രണ്ടു കപര് ഭരണഘെനയുടെ അനു 
കച്ഛദാം 189 നല്കുന അധിേ്നരാം വിനികയ്നഗിച്ച് 
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്ച്. ആറ്നാം 
കേരള നിയമസഭയില് സ്ലീകര് എ.സി.
കജ്നസിടറെ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് സഭടയ ത്നങ്ങി 

നിര്ത്ിയത്ച് ചരിത്രത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നണ്ച്. 
ടേ.േരുണ്നേരടറെ കനതൃത്ത്ിലള്ള മന്തി 
സഭയ്ച് ടകതിടര എ.സി ഷണമുഖദ്നസ്ച് അവത
രിപെിച അവി�്്നസ പ്കമയാം 1982 ടഫബ്രുവരി  
4്നാം തലീയതിയ്നണ്ച് കവ്നട്ടിനിട്ടത്ച്. ഭരണപക്ഷത്തുാം  
പ്തിപക്ഷത്തുാം 70 അാംഗങ്ങള് വലീതമ്നയിരുന്നു  
അന്നുണ്്നയിരുനത്ച്. 70 അാംഗങ്ങള് പ്കമയ 
ടത് അനുകൂെിച്ചുാം 70 അാംഗങ്ങള് പ്തികൂെിച്ചുാം 
കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ിയകപെ്നള് സ്ലീകര് എ.സി.
കജ്നസ്ച് പ്കമയടത് എതിര്ത്്ച് േ്നസ്റിാംഗ്ച് 
കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി.
 1982 ടഫബ്രുവരി 9 ന്ച് ഗവര്ണ്റുടെ 
പ്സാംഗത്ിന്ച് നന്ി കരഖടപെടുത്തുന പ്കമ
യത്ികമേല് ചര്ചയുാം കവ്നടട്ടടുപ്പുാം നെന്നു.  
നന്ിപ്കമയത്ിന്ച് 6 കഭദഗതിേള് പ്തി 
പക്ഷത്്ച് നിന്നുാം അവതരിപെിക്കുേയുണ്്നയി.  
6 തവണയുാം 70 അാംഗങ്ങള് വലീതാം കഭദ 
ഗതിടയ അനുകൂെിച്ചുാം പ്തികൂെിച്ചുാം കവ്നട്ട്ച്  
കരഖടപെടുത്ിയ സ്നഹചര്യത്ില് സ്ലീകര്  
എ.സി. കജ്നസ്ച് കഭദഗതിേള്ക്ച് എതിര്നയി  
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്തുേയുാം അവ  
തള്ളുേയുാം ടചയ്ച്തു. തുെര്ന്ച് നന്ിപ്കമയാം  
കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നഴുാം 70 അാംഗങ്ങള് വലീതാം 
അതിന്ച് അനുകൂെമ്നയുാം പ്തികൂെമ്നയുാം കവ്നട്ട്ച് 
കരഖടപെടുത്ി. കവ്നട്ടിാംഗില് തുെ്യത വന 
സ്നഹചര്യത്ില് സ്ലീകര് ഏഴ്നാം തവണയുാം 
േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് കരഖടപെടുത്ി. ഇത്വണ 
പ്കമയത്ിന്ച് അനുകൂെമ്നയി അകദഹാം കവ്നട്ട്ച് 
കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം പ്നസ്്നയത്നയി 
പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. ഇപ്േ്നരാം കേരള 
നിയമസഭയില് എട്ടു തവണ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് 
ടചയ് എ.സി.കജ്നസ്ച് ചരിത്രത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയി. 
 1986 ഒേ്ച് കെ്നബര് 24 ന്ച് ഒരികല് 
കൂെി കേരള നിയമസഭ േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ടിന്ച് 
കവദിയ്നയി. അനൗകദ്യ്നഗിേ്നാംഗങ്ങളടെ 
േ്നര്യങ്ങള്ക്നയി മ്ന്ി വച ദിവസമ്നയി 
രുന്നു അത്ച്. ടനല്കൃഷിക്നരുടെ പ്�്ച് നങ്ങള് 
പഠിച്ച് റികപെ്നര്ട്ട്ച് സമര്പെിച ജന്നര്ദനന് 
ന്നയര് േമേലീഷന് റികപെ്നര്ട്ടിടെ നിര്കദ� 
ങ്ങള് ഉെനെി അാംഗലീേരിച്ച് നെപെിെ്നകണ 
ടമന്ച് ടേ.പി.പ്ഭ്നേരന് പ്കമയാം അവതരി
പെിച്ചു. പ്കമയാം കവ്നട്ടിനിട്ടകപെ്നള് 51 അാംഗങ്ങള് 
വലീതാം അനുകൂെിച്ചുാം പ്തികൂെിച്ചുാം കവ്നട്ട്ച് 
കരഖടപെടുത്ി. കവ്നട്ടിാംഗില് തുെ്യത വന സ്ന
ഹചര്യത്ില് അകപെ്നള് സഭ നിയന്തിചിരുന 
ട്പയൂട്ടി സ്ലീകര് ടേ്നരമ്പയില് അഹമേദ്ച് 
ഹ്നജി പ്കമയത്ിന്ച് എതിടര േ്നസ്റിാംഗ്ച് കവ്നട്ട്ച് 
കരഖടപെടുത്തുേയുാം പ്കമയാം നിര്നേരിചത്നയി 
പ്ഖ്യ്നപിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു.
 നിയമസഭേളില് അത്യപൂര്വ്വമ്നയി 
മ്നത്രാം വിനികയ്നഗിക്കുന നിര്ണയ്നധിേ്നര 
കവ്നട്ടുേള് ഭരണ പ്തിപക്ഷ്നാംഗങ്ങളടെ 
ബെ്നബെ പരലീക്ഷണ ആയുധങ്ങള്നണ്ച്. ഇത്ച് 
ഒഴിവ്നക്നന് ഭരണപക്ഷാം ശ്രമിക്കുകമ്പ്നള് 
അവസരാം വിനികയ്നഗിക്നനുള്ള ശ്രമാം 
പ്തിപക്ഷാം നെത്തുന്നു.

തയ്്നറ്നകിയത്ച് :  
മഞ്ജു യു.,  

അസിസ്ററെ്ച് ടസക്ഷന് ഓഫലീസര്

ജലാക്ഡകൗണ മഡയ് സ്  
അടഞ് ജലാകത്ിമന് ആത്മകഥ
 മക.പി. റഷപീ്്
ഡി.സി. ബുക് സ്: ജകാട്യും, 2020
Y: 4 32 RO
(മാധ്യമപ്രവര്ത്കനായ ജലഖകന് 
തമന് മകാജറാണ കാലമത് 
അനുഭവങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു)

Spillover :  
Animal Infections and the 
Next Human Pandemic
David Quammen
Vintage Books : London, 2013
L: 4522Q3
(This book reveals the dangerous 
infections transmitted from 
animals to human due to 
the destruction of ancient 
ecosystems)

Noise :  
A Flaw in Human Judgment
Daniel Kahneman, Olivier Sibony 
and Cass R. Sunstein
William Collina : London, 2021
S:44   R1
(This book explains what limits 
our decision making, and offers a 
practical route to improving the 
way we think.
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സുപ്രധാനമായ അധികാരങ്ങള്
I. ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് സുംബന്ിച്ച് 
സമിതിയമട അധികാരങ്ങള്
 ബജ്ിടറെ ടപ്നതുചര്ച സമ്നപിച്നലെടന 
ഓകര്ന സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിയുാം അതിടറെ പരിധിയില്വ
രുന ധന്നഭ്യര്തനേള് പരിക�്നധികകണ്തുണ്്ച്. മുന് 
വര്ഷടത് അകപക്ഷിച്ച് തന്വര്ഷത്ില് ധന്നഭ്യര്ത
നയിലണ്്നയ വ്യതിയ്നനാം വി�ിഷ്യ്ന വര്ദ്ധനവേള്,  
ടചെവചുരുകെിടറെയുാം േ്നര്യക്ഷമതയുടെയുാം ആവ 
�്യേത, പുതിയ കസവനങ്ങള്, ആവ�്യങ്ങളമ്നയുള്ള 
ടചെവിടറെ ബന്ധാം എനിവയുമ്നയി ബന്ധടപെടുത്ി 
പരിക�്നധന പൂര്ത്ിയ്നകകണ്ത്നണ്ച്. 
 നിയമസഭ്ന ചട്ടങ്ങളില് നിക്ഷിപ്തമ്നകിയ  
പ്ധ്നനടപെട്ട ഒരു േര്ത്വ്യമ്നണ്ച് ധന്നഭ്യര്തന പരി
ക�്നധിക്കുവ്നനുള്ള അവസരാം. ബജ്്ച് കരഖേളടെ സ്ന
കങ്തിേത്ത്ിനതലീതമ്നയി അാംഗങ്ങള്ക്ച് എളപെത്ില് 
പഠിക്കുവ്നനുാം മനസ്ിെ്നക്കുവ്നനുമുള്ള വി�ദമ്നയ 
കുറിപ്പുേള് പരിക�്നധനയ്ക്ച് മുമ്പ്നയി അാംഗങ്ങള്ക്ച് 
െഭ്യമ്നകണടമന്നണ്ച് വിവക്ഷ. എന്നല് േ്നൊം 
ടചല്കന്ത്നറുാം അാംഗങ്ങള്ക്ച് െഭിക്കുന കന്നട്ട്ച് ഒരനു
ഷ്ഠ്നനമ്നയി അധഃപതിചിട്ടുണ്്ച്. അതുടേ്നണ്ടുതടന 
പരിക�്നധന പെകപെ്നഴുാം ഫെപ്ദമ്നകുന്നുമില്. എന്നു 
മ്നത്രമല്, പരിക�്നധനയുടെ ഉകദ�്യെക്ഷ്യങ്ങള് 
കനെ്നനുാം ആവനില്. ധന്നഭ്യര്തന പരിക�്നധന 
യ്കള്ള േ്നെ്നവധി ന്നെ്നഴ്ചയ്നയിട്ട്നണ്ച് നിശ്യിചിരിക്കു 
നത്ച്. ആയതു വര്ദ്ധിപെിച്ചുടേ്നണ്്ച് ആവ�്യമ്നയി വരുന 
സാംഗതിയില് ബജ്ില് ഉള്ടക്നള്ളിചിട്ടുള്ള പദ്ധതി 
ടയപെ്ി സ്െസന്ര്�നാം നെത്ി വിവരാം ഗ്രഹിക്കു
വ്നനുള്ള സമയാം െഭികകണ്തുണ്്ച്.  അതിന്നയി ധന്ന
ഭ്യര്തന്ന പരിക�്നധനയ്കള്ള സമയപരിധി വര്ദ്ധിപെി
കണടമന �ക്മ്നയ ആവ�്യവാം നിെനിെ്ച്ക്കുന്നു.
II ബില്ലുകമള സുംബന്ിച്ച സമിതിയമട 
അധികാരങ്ങള്
 ഒരു ബില് ഏടതങ്ിലാം ഒരു സമിതിയുടെ 
പരിഗണനയുാം അതികമേലള്ള സമിതിയുടെ �ിപ്നര്�േ
ളെങ്ങിയ റികപെ്നര്ട്ടുമില്്നടത അതിടറെ വകുപെ്ച് തിരിച്ചുള്ള 
പരിഗണന നെത്രുടതനത്നണ്ച് ബില്േളടെ 
പരിഗണന സാംബന്ധിച സ്നമ്നന്യതത്ാം. സബ്ച്ജ്്ച് 
േമേി്ിേള് നിെവില് വരുനതിനുമുമ്പ്ച് പ്ധ്നനടപെട്ട 
ബില്േടളല്്നാംതടന ടസെ്്ച് േമേി്ിേളടെ പരി
ഗണനയ്കയചിരുന്നു. സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി സമ്പ്രദ്നയാം 
നിെവില് വനകത്നടുകൂെി ധനവിനികയ്നഗ ബിടല്്ന
ഴിച്ചുള്ള എല്്ന ബില്േളാം ഒന്നുേില് ടസെ്്ച് േമേി
്ിയുടെകയ്ന അടല്ങ്ില് സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിയുടെകയ്ന 
പരിക�്നധനയുാം പരിഗണനയുാം േഴിഞെ ക�ഷാം മ്നത്രകമ 
അതിടറെ വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള പരിഗണന നെത്്നവൂ 
എന തത്ാം അാംഗലീേരികടപെട്ടു. ഒരു ധനവിനികയ്നഗ 
ബില്ില് ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുള്ള എല്്ന ധന്നഭ്യര്തനേളാം 
(സഞ്ിതനിധിയില് ച്നര്ജ്ജുടചയ് തുേേള് ഒഴിച്ച് ) 
സഭയുടെ കവ്നട്ട്ച് കനെിയത്നണ്ച് എനതുടേ്നണ്്നണ്ച് 
അത്രാം ബില്േള് ഒരു േമേി്ിയുകെയുാം പരിഗണന
യ്കയയ്ക്നത്ത്ച്. സഭയിടെ പ്ഗത്ഭര്നയ അാംഗങ്ങള് 
പെ സമിതിേളിെ്നയി കസവനാം അനുഷ്ഠിക്കുനവര്നണ്ച്. 
സുപ്ധ്നനമ്നയ ബില്േളടെ േ്നര്യത്ില്, പ്ഗത്ഭര്നയ 
അാംഗങ്ങള് പ്സ്തുത ബില്ിടറെ പരിക�്നധനയിലാം 
പരിഗണനയിലാം പടങ്ടുകണടമന്ച് അഭിപ്്നയമുയരു
കമ്പ്നഴ്നണ്ച് അങ്ങടനയുള്ള അാംഗങ്ങള് ഉള്ടക്നള്ളുന 
ടസെ്്ച് േമേി്ിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ച് ബില്യയ്കനത്ച്. 
ഇപ്േ്നരമുള്ള സാംഗതിേടള്നഴിടേ ബില് സബ്ച്ജ്്ച് 
േമേി്ിേളടെ പരിഗണനയ്കയയ്കേ എനത്നണ്ച് 
പ്്നകയണ സ്ലീേരിക്കുന നെപെിക്രമാം.

III ചട്ങ്ങളമട കരട് പരിജശാധിക്കുവാനുള്ള 
അധികാരും
 സാംസ്്നന നിയമസഭ ഒരു ആ്്ച് മുകഖന 
ഗവണടമറെിടനകയ്ന മക്ടതങ്ിലാം നിയമപരമ്നയ 
അധിേ്നരസ്ടനകയ്ന ചട്ടങ്ങള് നിര്മേിക്നനുള്ള 
അധിേ്നരാം ഏല്പെിച്ചു ടേ്നടുക്കുന സാംഗതിയിലാം 
പ്നര്െടമറെ്ച്  നിര്മേിക്കുന ഒരു നിയമാം മുകഖന 
സാംസ്്നന ഗവടമെറെിന്ച് ചട്ടങ്ങള് നിര്മേിക്കുവ്നനുള്ള   
അധിേ്നരാം ഏല്പെിച്ചുടേ്നടുക്കുന സാംഗതിയിലാം 
ഗവണടമകറെ്ന നിയമപരമ്നയ അധിേ്നരസ്കന്ന 
ഉണ്്നക്കുന ചട്ടങ്ങളടെ േരെ്ച് പരിക�്നധിക്കുവ്നനു
ള്ള അധിേ്നരാം സമിതിക്കുണ്്ച്. എനിരുന്നലാം ഒരു 
പ്കത്യേ സ്നഹചര്യത്ിടറെ അെിയന്തര സ്ഭ്നവാം 

ആവ�്യടപെടുനപക്ഷവാം ടപ്നതുത്നല്പര്യത്ിടറെ 
കപരില് അത്യ്നവ�്യ നെപെി കവണ്ിവരുന പക്ഷവാം 
നിയമവ്യവസ്യുടെ അെിസ്്നനത്ില് ഗവണടമറെിന്ച് 
ചട്ടങ്ങള് ഉണ്്നക്നവനതുാം അതിടറെ േരെ്ച് സബ്ച്ജ്്ച് 
േമേി്ി മുമ്പ്നടേ വയ്ക്നടതതടന ചട്ടാം പുറടപെടുവിക്ന
വനതുമ്നകുന്നു. അപ്േ്നരാം പുറടപെടുവിക്കുന ചട്ടങ്ങള് 
അകപെ്നള്തടന അവ സമിതിയുടെ പരിക�്നധന 
കൂെ്നടത പുറടപെടുവിചതിനുള്ള േ്നരണങ്ങള് വി�
ദലീേരിച്ചുടേ്നണ്്ച് സ്നധൂേരണത്ിന്നയി സമിതിക്ച് 
അയച്ചുടേ്നടുകകണ്ത്നണ്ച്.
 സമിതി ടചയര്മ്നന് മന്തി ആയതിന്നല് 
അകദഹത്ിടറെ സൗേര്യ്നര്തകമ സമിതിയുടെ 
കയ്നഗാം കചര്നന് സ്നധിക്കുേയുള്ളൂ. സ്്നഭ്നവിേമ്നയുാം 
െഭിക്കുന േരടുചട്ടങ്ങള് പരിക�്നധനയ്ക്ച് വികധയമ്നക്കു
വ്നന് േ്നെത്നമസാം ഉണ്്നകുനത്നണ്ച്. അതുടേ്നണ്്ച് 
പെകപെ്നഴുാം സമിതിയുടെ പരിക�്നധന കൂെ്നടതതടന, 
അെിയന്തര സ്നഹചര്യത്ിടറെയുാം ടപ്നതുത്നല്പര്യ
ത്ിടറെയുാം കപരില്, ഗവണടമറെ്ച് ചട്ടങ്ങള് പുറടപെടുവി
ക്നറുണ്്ച്. ഇടത്നരു വെിയ കപ്നര്നയ്ച്മയ്നണ്ച്. എന്നല് 
അെിയന്തര സ്നഹചര്യങ്ങളിലാം ടപ്നതുത്നല്പര്യത്ി
ടറെ കപരിലാം േമേി്ിയുടെ പരിക�്നധന കൂെ്നടത ചട്ടാം 
പുറടപെടുവികരുടതന്ച് പറയ്നനുാം സ്നധ്യമല്. േ്നരണാം 
ഓര്്ിനന്സ്ച് പ്ഖ്യ്നപിക്കുവ്നന് അധിേ്നരമുള്ള 
ഗവണടമറെ്ച് അത്ച് നെപെ്നക്കുവ്നനുള്ള ചട്ടാം അെിയന്തര
മ്നയി പുറടപെടുവികരുടതന്ച് വിെക്കുനത്ച് ഭരണഘെന്ന 
വിരുദ്ധമ്നണ്ച്. ഇതിനുള്ള ഏേ കപ്നാംവഴി പരിക�്നധനയ്ക 
േിട്ടുന ചട്ടങ്ങള് േഴിയുനത്ര കവഗത്ില് പരിക�്നധിച്ച് 
ഫൊം ബന്ധടപെട്ട വകുപെിടന അറിയിക്കുേ എനത്ച് 
മ്നത്രമ്നണ്ച്. അതുകപ്നടെ േരെ്ച് ചട്ടങ്ങളടെ സൂക്ഷപ
രിക�്നധന േ്നര്യക്ഷമമ്നകണടമങ്ില് അതിനുകവ
ണ്ിയുള്ള കന്നട്ടുേളാം ഉപകദ�ങ്ങളാം നിയമസഭ്ന ടസ
ക്രകട്ടറിയ്ിടറെ ഭ്നഗത്തുനിന്നുാം തയ്്നറ്നകി സമിതി 
അാംഗങ്ങള്ക്ച് നെ്ച് കേണ്തുാം അനിവ്നര്യമ്നണ്ച്.
സമിതിയമട ജയാഗങ്ങള്
 ചട്ടപ്േ്നരാം ധന്നഭ്യര്തനേളടെ പരിക�്ന 
ധന അവ സമിതികയച്ച് ഒരു മ്നസത്ിനുള്ളില് 
പൂര്ത്ിയ്നകി റികപെ്നര്ട്ട്ച് അാംഗലീേരികകണ്ത്നണ്ച്. 
അതുടേ്നണ്്ച് ധന്നഭ്യര്തനേള് പരിക�്നധിക്കുന
തിനുള്ള പ്ൊംകെബിള് ബജ്ിടറെ ടപ്നതു ചര്ച സമ്നപി
ച്നലെടനതടന അാംഗങ്ങള്ക്കുാം മന്തിമ്നര്ക്കുാം വകുപെ്ച് 
ടസക്രട്ടറിമ്നര്ക്കുാം അയച്ചുടേ്നടുക്കുാം. ഒഴിവ്നക്നന് 
േഴിയ്നത് സ്നഹചര്യത്ില് പ്ൊംകെബിളിടെ കയ്നഗാം 
സാംബന്ധിച നിര്കദ�ങ്ങള്ക്ച് അപൂര്വ്വമ്നയി മ്ന്ാം 
വരുത്്നറുണ്്ച്. എനിരുന്നലാം നിശ്ിത തലീയതിക്കുള്ളില് 
സ്നധ്നരണയ്നയി റികപെ്നര്ട്ട്ച് പൂര്ത്ലീേരിക്കുനത്നണ്ച്.
 സമിതിയുടെ പരിഗണനകയയ്കന ബില്േള് 
പ്കത്യേിച്ച് ഓര്്ിനന്സുേള്ക്ച് പേരമുള്ള ബില്േള് 
അകത സകമേളനത്ില്തടന പ്നസ്്നകകണ്വയ്നയി
രിക്കുാം. അതുടേ്നണ്്ച് ഉെടനതടന സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി 
കയ്നഗാം കചര്ന്ച് ബില്്ച് പരിഗണിച്ച് റികപെ്നര്ട്ടുണ്്നകി 
പിക്ദിവസാം റികപെ്നര്ട്ട്ച് സഭയില് സമര്പെിക്കുന്നു. അകത 
സകമേളനത്ില്തടന പ്നസ്്നകണടമന്ച് നിര്ബന്ധ
മില്്നത് ബില്േള് ആവ�്യമ്നയ സമയടമടുത്്ച് കയ്നഗാം 
കചര്ന്ച് പരിഗണിച്ച് േരെ്ച് റികപെ്നര്ട്ട്ച് അാംഗലീേരിക്കുന്നു.

 േരെ്ച് ചട്ടങ്ങള് പരിഗണിക്കുനതിനുള്ള 
കയ്നഗങ്ങള് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്നയ മന്തി നിര്കദ�ി
ക്കുന ദിവസമ്നണ്ച് കചരുനത്ച്. േരെ്ച് ചട്ടങ്ങളില് സമിതി  
നിര്കദ�ിക്കുന മ്ന്ങ്ങളാം ബന്ധടപെട്ട വകുപെിടന 
അറിയിക്കുന്നു.
 സമിതിയുടെ കയ്നഗങ്ങളില് ബന്ധടപെട്ട 
മന്തിമ്നരുാം വകുപെ്ച് ടസക്രട്ടറിമ്നരുാം വകുപെ്ച് തെവമേ്നരുാം 
അതതു സാംഗതികപ്നടെ നിയമ വകുപെികെകയ്ന ധനേ്നര്യ 
വകുപെികെകയ്ന ഉയര്ന ഉകദ്യ്നഗസ്മേ്നരുാം പടങ്ടുക്ന
റുണ്്ച്. ഈ സമിതിയുടെ കയ്നഗങ്ങളില് ഉകദ്യ്നഗസ്മേ്നര് 
പടങ്ടുക്കുനത്ച് സ്നക്ഷിയ്നയിട്ടല് സമിതിടയ  സഹ്നയി
ക്നന്നയിട്ട്നണ്ച്.
സബ്ജക്് കമ്ിറ്ിയമട റിജപൊര്ട്ടുകള്
[എ] സഭയില് സമര്പെിജക്കണ്വ
1) ആനുേ്നെിേ റികപെ്നര്ട്ടുേള് 
2) വിപുെമ്നയ ടപ്നതുത്നല്ര്യ്നര്തമുള്ള സര്ക്നര് 
പദ്ധതിടയകയ്ന, ആസൂത്രണടത്കയ്ന നയടത്കയ്ന 
സാംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് സമര്പെിക്കുന റികപെ്നര്ട്ടുേള്  
3) ബില്േള് പരിഗണിചതിടറെ അെിസ്്നനത്ില് 
തയ്്നറ്നക്കുന റികപെ്നര്ട്ടുേള്
4) ധന്നഭ്യര്തനയുടെ സൂക്ഷ പരിക�്നധന്ന റികപെ്ന
ര്ട്ടുേള്
5) ആക്ഷന് കെകണ റികപെ്നര്ട്ടുേള്
6) ചട്ടാം 235 [എ] പ്േ്നരാം നെത്തുന ചര്ചയുടെ അെി
സ്്നനത്ിലള്ള റികപെ്നര്ട്ടുേള്

[ബി] മുഖ്യമന്തിക്ക് സമര്പെിജക്കണ്ത്
1) േരെ്ച് ചട്ടങ്ങളടെ സൂക്ഷപരിക�്നധന സാംബന്ധിച 
റികപെ്നര്ട്ടുേള്
2) ചട്ടാം 235 (1), (iii) & (iv) പ്േ്നരമുള്ള ചര്ചയുടെ അെി
സ്്നനത്ില് മുന്കൂറ്നയി സമര്പെിക്കുന റികപെ്നര്ട്ടുേള്
3) ചട്ടാം 235 (1) (V) പ്േ്നരമുള്ള ചര്ചയുടെ സാംക്ഷിപ്താം.

[സി] നിയമസഭയിമല അുംഗങ്ങള്ക്ക് 
വായിക്കാനായി കമ്ിറ്ിജയാഗത്ിമന് 
നടപടിക്കുറിപെ് നിയമസഭാ വലബ്രറിയില് 
സൂക്ഷിജക്കണ്താണ്
 പരിഷ്ച് േരണത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയി 2010 മുതല് 
നിെ വില്വന പുതിയ 14 സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിേള്.

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി I - കൃഷിയുാം മൃഗസാംരക്ഷ 
ണവാം മത്സ്യബന്ധനവാം

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി I I - ഭൂനികുതിയുാം കദവസ്വാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി I I I - ജെവിഭവാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി IV - വ്യവസ്നയവാം ധ്നതുകളാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി V - മര്നമത്തുാം ഗത്നഗതവാം 

വ്നര്ത്്നവിനിമയവാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി VI - വിദ്യ്നഭ്യ്നസാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി VII - വിദയുച്ഛക്ിയുാം ടത്നഴിലാം 

ടത്നഴിെ്നളികക്ഷമവാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി VIII - സ്നമ്പത്ിേ േ്നര്യങ്ങള്
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി IX - തകദ� സ്യാംഭരണവാം 

ഗ്ര്നമവിേസനവാം  
ഭവന നിര്മേ്നണവാം

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി X - വനവാം പരിസ്ിതിയുാം 
വികന്നദസഞ്്നരവാം

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി XI - ഭക്ഷ്യവാം സിവില് 
സപ്പ്ലസുാം 
സഹേരണവാം

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി XII - ആകര്നഗ്യവാം 
കുടുാംബ കക്ഷമവാം

സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി XIII -  സ്നമൂഹ്യ കസവനാം
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി XIV -  ആഭ്യന്തര േ്നര്യങ്ങള്

സബ്ജക്് കമ്ിറ്ികള്ക്കായി 2018 ല് 
വരുത്ിയ പ്രധാന ചട്ജഭ്ഗതികള്
 സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിേളടെ പ്വര്ത്നപന്്ന 
വിടെ തെസ്ങ്ങള് നലീക്നന് േ്നെ്നേ്നെങ്ങളില്  
നിയമസഭ പ്കത്യോം ശ്രദ്ധടചലത്ിയിരുന്നു. 
അതിന്പ്േ്നരാം 2018 ലാം ഏത്നനുാം ചിെ കഭദഗതിേള് 
ബന്ധടപെട്ട ചട്ടങ്ങളില് വരുത്ണടമന്ച് ചട്ടങ്ങള് 
സാംബന്ധിച സമിതി (2016-19) �ിപ്നര്� ടചയ്യുേയുാം 
2018 ജൂണ 24 ്നാം തലീയതി മുതല് അവ പ്്നബെ്യത്ില് 
വരിേയുാം ടചയ്ച്തു. അവയില് പ്ധ്നനടപെട്ടവ ചുവടെ 
കചര്ക്കുന്നു.
 1) ധന്നഭ്യര്തനയുടെ സൂക്ഷപരിക�്നധന
ടയത്തുെര്ന്ച് സമിതിേള് സമര്പെിക്കുന റികപെ്നര്ട്ടിടെ 
�ിപ്നര്�യികമേലള്ള നെപെി കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് യഥ്നസമയാം 
സമര്പെിക്നത്പക്ഷാം ബന്ധടപെട്ട മന്തി അതിനുള്ള 
േ്നരണാം വി�ദമ്നക്കുന ഒരു കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് സഭയുടെ 
കമ�പ്പുറത്തു വയ്കണടമന്ച് ചട്ടാം 236 (5) ല് വ്യവസ് 
ടചയ്ിട്ടുണ്്ച്. പ്സ്തുത ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമറെില് പറഞെിരി
ക്കുന േ്നര്യങ്ങളടെ സ്നാംഗത്യാം ബന്ധടപെട്ട സബ്ച്ജ്്ച് 
േമേി്ി പരിക�്നധിച്ച് വിെയിരുത്ണടമനത്നയിരുന്നു 
പുതിയത്നയി കൂട്ടികചര്കടപെട്ട കഭദഗതി.
 2) ഒരു വര്ഷടത് ബജ്്ച് വിഭജനത്ിടറെ 
ടചെവികമേലള്ള വ്നര്ഷിേ പ്വര്ത്ന റികപെ്നര്ട്ട്ച്, 
സ്നമ്പത്ിേ വര്ഷാം പൂര്ണ്മ്നയതിനുക�ഷാം ന്നെ്ച് 
മ്നസങ്ങള്ക്ച് പിന്പല്്നടത സഭയുടെ കമ�പ്പുറത്തുവ
യ്ച് കകണ്ത്നടണന ചട്ടാം 235 (6) ടെ വ്യവസ്യില് 
അപ്േ്നരാം യഥ്നസമയാം റികപെ്നര്ട്ട്ച് സമര്പെിക്നത് 
സര്ക്നര് വകുപ്പുേളടെ േ്നര്യത്ില് പ്സ്തുത റികപെ്നര്ട്ടു
േള് ഒരു ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമകറെ്നടുകൂെി ബന്ധടപെട്ട വകുപ്പു

ജലഖനും തടര്ച്ച...ജലഖനും തടര്ച്ച...

നിയമസഭാ ചട്ങ്ങളില്  
നിക്ിപ്തമാകിയ  
പ്രധാനയപ്പട് ഒരു കര്ത്ൈ്യമാ
ണട് ധനാഭ്യര്ത്ഥന  
പരിയശാധിക്കുൈാനുള്ള  
അൈസരം. ബജറ്റട് യരഖകളുയട 
സായകേതികത്വത്ിനതീതമായി 
അംഗങ്ങള്കട് എളുപ്പത്ില് 
പഠിക്കുൈാനും മനസ്ിലാ
ക്കുൈാനുമുള്ള ൈിശദമായ 
കുറിപ്പുകള് പരിയശാധനയ്കട് 
മുമ്ായി അംഗങ്ങള്കട് ലഭ്യ
മാകണയമന്നാണട് ൈിൈക്.
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മന്തി, സഭയില് സമര്പെികകണ്ത്നടണന്നുാം ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമന്റുേളടെ സ്നാംഗത്യാം 
സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി പരിക�്നധികണടമന്നുമ്നയിരുന്നു പുതിയ കഭദഗതി.
 3) സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിേടള സാംബന്ധിക്കുന ചട്ടാം 238 പ്േ്നരമുള്ള മുന്കൂര് 
സൂക്ഷപരിക�്നധന കൂെ്നടത സര്ക്നര് ചട്ടങ്ങള് പുറടപെടുവിക്കുനപക്ഷാം അവ  
പുറടപെടുവിച്ചുേഴിഞെ്നല് ഉെന്തടന അപ്േ്നരാം േമേി്ിയുടെ മുന്കൂട്ടിയുള്ള സൂക്ഷ 
പരിക�്നധന കൂെ്നടത ചട്ടാം പുറടപെടുവിക്നന് ആവ�്യമ്നയിത്ലീര്ന േ്നരണങ്ങളടെ 
വി�ദലീേരണകത്്നടെ്നപൊം പ്സ്തുത ചട്ടാം ബന്ധടപെട്ട സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിയുടെ സ്ന
ധൂേരണത്ിന്നയി അയച്ചുടേ്നടുകകണ്ത്നടണന്ച് ചട്ടാം 238 ടറെ രണ്്നാം ക്ിപ്ത 
നിബന്ധനയില് വ്യവസ് ടചയ്ിരുന്നു. പ്സ്തുത ക്ിപ്ത നിബന്ധനയുടെ അവസ്നന 
ഭ്നഗത്്ച് അങ്ങടന യഥ്നസമയാം ചട്ടാം സ്നധൂേരണത്ിന്നയി നല്േ്നതിരിക്കുന സന്
ര്ഭങ്ങളില് അതു സാംബന്ധിച േ്നരണാം വ്യക്മ്നക്കുന ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് സഹിതാം 

സമിതിക്ച് െഭ്യമ്നകണടമന്നുാം അപ്േ്നരാം െഭ്യമ്നക്കുന േ്നരണാം േ്നണികല്  
കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ി പരിക�്നധിച്ച് വിെയിരുത്ണടമന്നുമുള്ള കഭദഗതിയ്നണ്ച് 
ചട്ടാം 238 ല് വരുത്ിയത്ച്.
 ഇക്നര്യത്ില് ബഹു. സ്ലീകര് 2018 ്ിസാംബര് 1 ്നാം തലീയതി പുറടപെടുവിച 
നിര്കദ�ത്ില് (നിര്കദ�ാം നാം. 25) സബ്ച്ജ്്ച് േമേി്ിയുടെ സൂക്ഷപരിക�്നധന 
കൂെ്നടത പുറടപെടുവിക്കുന ചട്ടങ്ങള് അതുപുറടപെടുവിച്ചു േഴിഞെ്ച് മുപെതു ദിവസ
ത്ിനോംതടന സ്നധൂേരണത്ിന്നയി നല്േണടമന്നുാം മുപെതു ദിവസത്ിനോം 
സ്നധൂേരണത്ിന്നയി െഭ്യമ്നക്നത് ചട്ടങ്ങള് ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് സഹിതാം െഭ്യമ്ന
കണടമന്നുാം അപ്േ്നരാം ്ികെ കസ്റ്്ച് ടമറെ്ച് സഹിതാം െഭ്യമ്നക്കുന ചട്ടങ്ങള് മ്നത്രാം 
സമിതി സ്നധൂേരണത്ിന്നയി പരിഗണിച്നല് മതിടയന്നുാം വ്യക്മ്നകിയിട്ടുണ്്ച്.

(കെഖന പരമ്പര അവസ്നനിച്ചു)

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയില് ആദ്യമ്നയി സത്യ 
പ്തിജ്ഞ ടചയ് അാംഗത്ിന്ച് കേ്നെതിവിധിയിലൂ

ടെ എാം.എല്.എ. സ്്നനാം നഷ്ടടപെട്ട ആദ്യ അാംഗാം എന 
വിക�ഷണാം കൂെി െഭിചത്ച് കേരള നിയമസഭ്ന ചരിത്രത്ിടെ 
േൗതുേേരമ്നയ വസ്തുതയ്നയി. എന്നല് പിനലീെ്ച് നെന 
ആദ്യ ഉപടതരടഞെടുപെില് ഇകത അാംഗാം തടന 
വിജയിയ്നയി അാംഗത്ാം പുനസ്്നപിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. സ്്ന
തന്ത്യസമര കസന്നനിയ്നയുാം അഭിഭ്നഷേയ്നയുാം മ്നറ്റുരച്ച് 
കേരള ര്നഷ്ട്രലീയത്ിടെ േരുത്തു് വനിതേളിടെ്നര്നള്നയി 
മ്നറിയ കറ്നസമേ പുന്നൂസ്നയിരുന്നു ആ ചരിത്രവനിത.
  1957 ല്  ദ്യ്നാംഗമണ്ഡെമ്നയിരുന കദവികുളത്്ച് 
നിന്ച് അവിഭക് േമേയൂണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടി സ്്നന്നര്തിയ്നയി 
മത്സരിച കറ്നസമേ പുന്നൂസ്ച് എതിര് സ്്നന്നര്തി ഇന്ത്യന് 
ന്നഷണല് കേ്നണഗ്രസിടെ എന്.ഗണപതിടയ 1922 
കവ്നട്ടുേളടെ വ്യത്യ്നസത്ില് പര്നജയടപെടുത്ിയ്നണ്ച്  
നിയമസഭയിടെത്ിയത്ച്. സ്ലീകറുടെ  ചുമതെേള് നിര്വ്വ
ഹിക്കുനതിന്ച് കറ്നസമേ പുന്നൂസ്ച് നികയ്നഗികടപെട്ടതിന്നല് 
അവര് 1957 ഏപ്ില് 10 ന്ച് ഗവര്ണര് മുമ്പ്നടേ സത്യ 
പ്തിജ്ഞ ടചയ്്ച് കേരള നിയമസഭയിടെ ആദ്യ ടപ്്നടൊം 
സ്ലീകറ്നയി. ഇകത ടതരടഞെടുപെില് ഇന്ത്യന് ന്നഷണല് 
കേ്നണഗ്രസ്ച്, സ്്നന്നര്തിയ്നയി നിശ്യിചത്ച് ബി.ടേ.
ന്നയര് എന ബ്നെകൃഷ്ണന് ന്നയടരയ്നയിരുന്നു. എന്നല് 
ചിെ നയൂനതേള് ചൂണ്ിക്നട്ടി  റികട്ടണിാംഗ്ച് ഓഫലീസര് അകദ
ഹത്ിടറെ ന്നമനിര്കദ� പത്രിേ തള്ളുേയ്നയിരുന്നു. ഇത്ച് 
കച്നദ്യാം ടചയ്്ച് ബി.ടേ.ന്നയര്  കേ്നട്ടയടത് ടതരടഞെടുപെ്ച് 
പ്ട്രബയൂണെിടന സമലീപിക്കുേയുാം പ്ട്രബയൂണല് വിഷയാം 
പരിക�്നധിക്കുേയുാം ബ്നെകൃഷ്ണന് ന്നയരുടെ ന്നമനിര്കദ� 
പത്രിേ തള്ളിയത്ച് ന്യ്നയലീേരികത്കതടല്ന്ച് േടണ്ത്ി 
1957 നവാംബര് 14 ന്ച് ടതരടഞെടുപെ്ച് അസ്നധുവ്നകി വിധി 
പുറടപെടുവിക്കുേയുമ്നയിരുന്നു. 
 ടതരടഞെടുപെ്ച് അസ്നധുവ്നകിയ വിധിടകതിടര 
കറ്നസമേ പുന്നൂസ്ച് പ്ഹകക്നെതിടയ സമലീപിക്കുേയുാം 
കേസ്ച് 4/1957 നമ്പര് അപെലീെ്നയി ഫയെില് സ്ലീേരിക്കു 
േയുാം ടചയ്ച്തു. പ്ട്രബയൂണെിടറെ േടണ്ത്ലേള് പുനപ
രിക�്നധിച കേ്നെതി വിഷയത്ികമേല് തുെര്വ്നദാം കേട്ടു. 
ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയികെയ്കള്ള ടതടരഞെടുപെിന്ച് 
ന്നമനിര്കദ�പത്രിേ സമര്പെികകണ് അവസ്നന തലീയതി 
1957 ജനുവരി 29  ആയിരിടക അതിടറെ തകെദിവസാം 
ഉചകയ്നടെ ബി.ടേ.ന്നയര് രണ്്ച് ന്നമനിര്കദ� പത്രിേേള് 
പലീരുകമെ്ച് അസിസ്ററെ്ച് റികട്ടണിാംഗ്ച് ഓഫലീസര് മുന്പ്നടേ 
സമര്പെിചിരുന്നു. ബി.ടേ.ന്നയര് ആെപ്പുഴ നികയ്നജേ
മണ്ഡെത്ിടെ കവ്നട്ടറുാം അകദഹടത് പിന്ത്നങ്ങിയ 
രണ്ടുകപര് കദവികുളാം നികയ്നജേമണ്ഡെത്ിടെ കവ്നട്ടര്മ്ന 
രുമ്നയിരുന്നു. എന്നല് ബി.ടേ.ന്നയടര പിന്തുണച 
രണ്ടുകപരുാം ഉള്ടപെട്ടിരുന ടപരുവന്ത്നനാം വികല്ജ്ച് കേരള 
സാംസ്്നന രൂപലീേരണത്ിന്ച് മുന്പ്ച് 60 ്നാം നമ്പര്നയി 
മണിമെ നികയ്നജേമണ്ഡെത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയിരുന്നു. കേരള 
സാംസ്്നന രൂപലീേരണത്ിന്ച് ക�ഷാം  മണിമെ മണ്ഡൊം 
ഇല്്നത്നവേയുാം പേരാം ഈ പ്കദ�ാം 48 ്നാം നമ്പര്നയി 
കദവികുളാം നികയ്നജേ മണ്ഡെത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നവേയുാം 
ടചയ്ച്തു. പുതിയ ഇെ്റല് കറ്നളില് ടപരുവന്ത്നനാം 
വികല്ജ്ച് ഉള്ടക്നള്ളുന പ്കദ�ത്ിന്ച്  115,111 നമ്പരുേള് 
നല്േിയിരുന്നു. എന്നല് ന്നമനിര്കദ�പത്രിേയില്   
നിര്കദ�േരുടെ ടതരടഞെടുപെ്ച് കറ്നളിടെ ഭ്നഗങ്ങളടെ 
സലീരിയല് നമ്പറുേള് യഥ്നക്രമാം 115,111 എനതിന്ച് 

േ്നഞെിരപെള്ളി േരിപെ്നപെറമ്പില് കുടുാംബ 
ത്ില് 1913 കമയ്ച് 13 ന്ച് ടചറിയ്നന് - 
അനമേ ദമ്പതിേളടെ എട്ടു മകളില് 
ന്നെ്നമത്നയ്നണ്ച് കറ്നസമേ പുന്നൂസിടറെ 
ജനനാം. നിയമബിരുദധ്നരിണിയ്നയ 
അവര് 1939 ല് തിരുവിത്നാംകൂര് കസ്റ്്ച് 
കേ്നണഗ്രസില് അാംഗമ്നയി സജലീവ 
ര്നഷ്ട്രലീയത്ില് പ്കവ�ിച്ചു. സകഹ്നദരി 
അക്നമേ ടചറിയ്നടന്നപൊം സ്്നതന്ത്യ 
സമരത്ില് പങ്്നളിയ്നയി. തിരുവിത്നാംകൂര് 
േണ് ഏ്വാം വെിയ നിയമൊംഘന 
സമരത്ില് േവെിയ്നര് ടേ്നട്ട്നരത്ി 
കെക്ച് മ്നര്ച്ച് നെത്ി മൂന്നു വര്ഷകത്്നളാം 
ജയില്വ്നസാം അനുഭവിച്ചു. 1948 ല് േമേയൂ
ണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിയില് അാംഗമ്നയി. 1957 ടെ  
ആദ്യ  േമേയൂണിസ്റ്ച് മന്തിസഭയില് ആദ്യ  
അാംഗമ്നയി സത്യപ്തിജ്ഞ ടചയ്്ച് കപ്്നടൊം 
സ്ലീകറ്നയി. 1987 ടെ  നിയമസഭ്ന ടതര 
ടഞെടുപെില് ആെപ്പുഴ നികയ്നജേമ
ണ്ഡെത്ില് നിന്നുാം സി.പി.ഐ. സ്്ന
ന്നര്തിയ്നയി വിജയിച്ച് എട്ട്നാം കേരള 
നിയമസഭയിലാം ഭ്നഗമ്നയി.  സി.പി.ഐ. 
കസ്റ്്ച് േൗണസില് അാംഗാം,  വനിത്ന േമേലീ 
ഷന് അാംഗാം, കേരള മഹിള്ന സാംഘാം 
പ്സി്റെ്ച്, പ്ല്നകറെഷന് കേ്നര്പെകറഷന് 
ടചയര്കപഴ്ച് സണ, ഹൗസിാംഗ്ച് കബ്നര്്്ച് 
കമധ്നവി, റബ്ബര് കബ്നര്്്ച് അാംഗാം എനലീ 
നിെേളില് പ്വര്ത്ിചിട്ടുള്ള കറ്നസമേ 
പുന്നൂസ്ച് 2013 ്ിസാംബര് 28 ന്ച് അന്തരിച്ചു.

പേരാം'60 എന്ച് ടത്്നയി നല്േി. പുതുകിയ 
ഇെ്റല് കറ്നളില് പഴയ മണിമെ നികയ്ന
ജേമണ്ഡെത്ിടറെ ക്രമനമ്പര്നയ 60 ആദ്യ 
കപജില് വ്യക്മ്നയി നല്കുേയുാം എന്നല്  
പുതുത്നയി രൂപലീേരിച  കദവികുളാം നികയ്നജേ
മണ്ഡെത്ിടറെ ക്രമനമ്പര് രണ്്നാം കപജില്  
ശ്രദ്ധികടപെെ്നത് രലീതിയില്  മഷിടേ്നണ്്ച് 
എഴുതുേയുാം ടചയ്ിരുന്നു. അതിന്നല് തടന 
ഇക്നര്യാം ആരുകെയുാം ശ്രദ്ധയില്ടപെട്ടിരുനില്. 
വ്യക്മ്നയി പ്ിറെ്ച് ടചയ് '60' ആണ്ച് നിര്കദ�േ
രുടെ കപരുേള് ഉള്ടപെട്ട ഭ്നഗത്ിടറെ സലീരിയല് 
നമ്പര് എന്ച് േരുതി ന്നമനിര്കദ�പത്രിേ 
അത്രത്ില് സമര്പെികടപെട്ടു. ടത്നട്ടടുത് 
ദിവസാം കവ്നട്ടര്പട്ടിേയുടെ �രിയ്നയതുാം  
പൂര്ണ്മ്നയതുമ്നയ പേര്പെ്ച് െഭിക്കുനതുവടര ഈ 
ടത്്ച് േണ്ടുപിെിചിരുനില്. ഇതിനിെയില് ടത്്ച് 
തിരുത്ി നല്കുനതിനുള്ള സമയപരിധിയുാം 
േഴിഞെിരുന്നു. ന്നമനിര്കദ�പത്രിേയുടെ സൂ
ക്ഷപരിക�്നധന്ന കവളയില് ബി.ടേ.ന്നയര് 
സമര്പെിച  രണ്്ച് പത്രിേേളാം റികട്ടണിാംഗ്ച് 
ഓഫലീസര് തള്ളി. 
 ന്നമനിര്കദ�പത്രിേേള്  നിരസിച 
തിന്ച് രണ്്ച് േ്നരണങ്ങള്നണ്ച് റികട്ടണിാംഗ്ച് 
ഓഫലീസര് ചൂണ്ിക്നട്ടിയത്ച് ഒന,്ച് ബി.ടേ.
ന്നയര് ആെപ്പുഴ നികയ്നജേമണ്ഡെത്ിടെ 
കവ്നട്ടര് ആടണന്ച് േ്നണിക്കുന കവ്നട്ടര് 
പട്ടിേയുടെ സ്നക്ഷ്യടപെടുത്ിയ പേര്പെ്ച് സമ
ര്പെിചിരുനില്. മട്്നന്ച്, നിര്കദ�േരുടെ 
കപരുേള് ഉള്ടപെട്ട ടതരടഞെടുപെ്ച് കറ്നളിടെ 
ഭ്നഗങ്ങളടെ സലീരിയല് നമ്പറുേള് ടത്്നയി 
നല്േി. സ്നക്ഷ്യടപെടുത്ിയ കവ്നട്ടര് പട്ടിേയുടെ 
പേര്പെ്ച് ഹ്നജര്നക്കുനതിന്ച് ബി.ടേ.ന്നയര് 34 
മണിക്കൂര് സമയാം അഭ്യര്തിചിരുടനങ്ിലാം 
ആയത്ച്്ച് സൂക്ഷ പരിക�്നധന്ന കവളയില് 
തടന ഹ്നജര്നകകണ്തിന്നല് ആവ�്യാം  
നിരസിക്കുേയ്നയിരുന്നു. ഇെ്റല് കറ്നളിടറെ 
ക്രമനമ്പരില് ഉണ്്നയ പി�േ്ച് തിരുത്്നനുള്ള 
അവസരവാം െഭിചിരുനില്. അകത സമയാം നി
കയ്നജേമണ്ഡെത്ിടെ കവ്നട്ടര് പട്ടിേയുടെ 
സ്നക്ഷ്യടപെടുത്ിയ ഒരു പേര്പെ്ച്  ഹ്നജര്നകക
ണ്ത്ച് നിര്ബന്ധമ്നകണ്നടയന തര്കാം കേ്നെതി 
പരിക�്നധിക്കുേയുാം ടതരടഞെടുപെ്ച് കറ്നളില് 
നിര്കദ�േരുടെ കപരുള്ടപെടുന ഭ്നഗത്ിടറെ 
അചെിച പേര്പെ്ച് ബി.ടേ.ന്നയര് ഹ്നജര്ന
കിയിട്ടുടണ്ന്ച് േടണ്ത്തുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
സ്്നന്നര്തി മട്്നരു നികയ്നജേമണ്ഡെ
ത്ിടെ കവ്നട്ടറ്നടണങ്ില്  അകദഹത്ിടറെ 
കപര്ച് ഉള്ടപെടുന കവ്നട്ടര് പട്ടിേയുടെ പേര്പെ്ച്, 
അടല്ങ്ില് കവ്നട്ടര് പട്ടിേയിടെ പ്സക്ഭ്നഗ
ത്ിടറെ സ്നക്ഷ്യടപെടുത്ിയ പേര്പെ്ച് ന്നമനിര്കദ
�പത്രിേകയ്നടെ്നപൊം ഫയല് ടചയ്ിട്ടിടല്ങ്ില് 
സൂക്ഷപരിക�്നധന സമയത്്ച് ഹ്നജര്നകിയി
രികണാം എന്നണ്ച് വ്യവസ്. കവ്നട്ടര്പട്ടിേ 
യുടെ പ്സക് ഭ്നഗത്ിടറെ സ്നക്ഷ്യടപെടുത്ിയ 
പേര്പെ്ച് ഹ്നജര്നക്നന് നിര്ബന്ധിചതില് പിഴവ്ച് 
േെന്നുകൂെിയിരുന്നുടവന്നുാം കേ്നെതി േടണ്ത്ി. 
  ന്നമനിര്കദ� പത്രിേ സമര്പെി
ക്കുന കവളയില് ടത്്നയ പ്നര്ട്ട്ച് നമ്പര് 
അസിസ്ററെ്ച്  റികട്ടണിാംഗ്ച് ഓഫലീസര്ക്ച് ചൂ
ണ്ിക്നട്ട്നമ്നയിരുന്നുടവന്നുാം നിര്കദ�േ
രുടെ കയ്നഗ്യതടയകയ്ന, വ്യക്ിത്ടത്കയ്ന 
സാംബന്ധിച്ച് യ്നടത്നരു ആകക്ഷപവാം ആരുാം 
ഉനയിചിട്ടിടല്ന്നുാം കേ്നെതി വ്യക്മ്നകി. 
ഈ കേസില് ഉണ്്നയത്ച് കവ്നട്ടര് കറ്നള് നമ്പ
റുേളമ്നയി ബന്ധടപെട്ട ക്റികല് പി�േ്ച് 
മ്നത്രമ്നടണന്നുാം തിരുത്ടപെടുേകയ്ന, അവഗ
ണിക്കുേകയ്ന ടചകയ്ണ് നിസ്്നരമ്നയ ടത്്ച് മ്ന
ത്രമ്നണടതന്നുാം കേ്നെതി വിെയിരുത്ി. ഇതുമൂൊം 

നിര്കദ�േരുടെ കപരുേള് േടണ്ത്്നന്   
റികട്ടണിാംഗ്ച് ഓഫലീസര്ക്ച് യ്നടത്നരു ബുദ്ധിമുട്ടുാം  
അനുഭവടപെട്ടിടല്ന്നുാം കേ്നെതി ചൂണ്ിക്നട്ടി.  
സമ്നനമ്നയ പെ ടതരടഞെടുപ്പു കേസുേ 
ളടെയുാം വസ്തുതേടള ഈ അവസരത്ില് 
പഠനവികധയമ്നകിയ പ്ഹകക്നെതി ടതര 
ടഞെടുപെ്ച് അസ്നധുവ്നകിയ പ്ട്രബയൂണെിടറെ 
വിധിടയ ന്യ്നയലീേരിച്ച് 1958 ടഫബ്രുവരി 21 ന്ച് 
വിധി പ്സ്്നവിച്ചു. 
 അങ്ങടന കേ്നെതിവിധിയിലൂടെ  
1958 ല് കേരളത്ിടെ ആദ്യ ഉപടതരടഞെ 
ടുപെിന്ച് േളടമ്നരുങ്ങി. ഉപടതരടഞെടുപെിലാം  
കറ്നസമേ പുന്നൂസിടന തടന േമേയൂണിസ്റ്ച് 
പ്നര്ട്ടി സ്്നന്നര്തിയ്നയി നിശ്യിച്ചു. 
അത്യധിോം ഉകദ്ഗാം നിറഞെ മത്സരത്ില് 
അവര് കനരിട്ടത്ച് തടറെ നിയമസഭ്നാംഗത്ാം 
ടതറിപെിച ബി.ടേ.ന്നയടരത്ടനയ്നയി 
രുന്നു. ബി.ടേ.ന്നയര്ക്നയി ഇന്ിര്നഗ്നന്ധി, 
േ്നമര്നജ്ച് തുെങ്ങിയ പ്മുഖര് പ്ചരണ രാംഗ
ടത്ത്ിയിരുന്നു. വി.എസ്ച്.അച്ചുത്നനന്ന്നയി
രുന്നു മണ്ഡെത്ില് േമേയൂണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിയുടെ 
ടതരടഞെടുപെ്ച് ചുമതെ. ഇതിനിെയില് 
കറ്നസമേ പുന്നൂസിന്നയി എാം.ജി.ആര്. കവ്ന
ട്ടഭ്യര്തിചതുാം 14 വയസ്്ച് മ്നത്രാം പ്്നയമുണ്്ന
യിരുന ഇളയര്നജ േമേയൂണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിക്കു
കവണ്ി പ്നട്ടു പ്നെി പ്ചരണാം നെത്ിയതുാം 
േൗതുേേരമ്നയി. 1958 ജൂണ 30 ന്ച് നെന 
ഉപടതരടഞെടുപെില് കറ്നസമേ പുന്നൂസ്ച് 
55819 കവ്നട്ടുേള് കനെി. എതിര്േക്ഷിയ്നയ 
കേ്നണഗ്രസിടെ ബി.ടേ.ന്നയര്ക്ച് 48730 
കവ്നട്ടുേള് കനെ്നകന  സ്നധിച്ചുള്ളു. 7089 
കവ്നട്ടുേളടെ ഭൂരിപക്ഷത്ില് വിജയിച 
കറ്നസമേ പുന്നൂസ്ച് 1958 ജൂണ 30 ന്ച് വലീണ്ടുാം 
നിയമസഭ്നാംഗമ്നയി സത്യപ്തിജ്ഞ ടചയ്ച്തു. 
ആദ്യ ടതരടഞെടുപെികനക്നള് ഉയര്ന 
ഭൂരിപക്ഷാം  േരസ്മ്നകിയ്നയിരുന്നു ഉപടത
രടഞെടുപെിലൂടെയുള്ള കറ്നസമേ പുന്നൂസിടറെ 
രണ്്നാം വരവ്ച്. 
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ഐേ്യകേരളപിറവിക്കുക�ഷാം മെയ്നള ന്നട്ടില്  
രൂപലീേരികടപെട്ട ജന്നധിപത്യ ശ്രലീകേ്നവി 

െിടറെ അദ്ധ്യക്ഷപദാം അെങ്രിക്നന് അവകര്നധിക
ടപെട്ട ആര്.�ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി ധലീകര്നദ്നത്മ്നയ 
വ്യക്ിപ്ഭ്നവാം ടേ്നണ്്ച് ജനഹൃദയങ്ങളില് ഇൊം 
കനെിയ കനത്നവ്നണ്ച്. തിരുവിത്നാംകൂര് ര്നജകുടുാംബവ
മ്നയി അടുത് ബന്ധാം പുെര്ത്ിയിരുന എണ്യ്ക്നെ്ച് 
ടേ്നട്ട്നരത്ിടെ മൂപെ്ച് തമ്പുര്നന്നയ ര്നമവര്മേ ര്നജ 
യുടെയുാം പ്നണ്ഡവത്തു കുടുാംബ്നാംഗമ്നയ തങ്മേ ടേട്ടിെമേ 
യുടെയുാം മേന്നയി 1911 ടസപ്ച്്ാംബര് 30 ന്ച് ആെപ്പുഴ 
ജില്യിടെ പല്നയിെ്നണ്ച് ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന്  
തമ്പി ജനിചത്ച്. എണ്യ്ക്നട്ട്ച്  പ്പ്മറി സ്ച് കൂള്, മ്നന്നര്  
ന്നയര് സമ്നജാം പ്ഹസ്ച് കൂള് എനിവിെങ്ങളില് 
നിന്നയി സ്ച് കൂള് വിദ്യ്നഭ്യ്നസാം പൂര്ത്ിയ്നകിയ 
ആര് �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി 1929 ല് തിരുവന
ന്തപുരാം ആര്െ്ച് സ്ച് കേ്നകളജില് ഇറെര്മലീ്ിയ്ിന്ച് 
കചര്ന്നു. 1934-36 േ്നെഘട്ടത്ില് തിരുവനന്തപുരാം  
യൂണികവഴ്ച് സി്ി കേ്നകളജില് നിന്ച് മെയ്നള സ്നഹിത്യ 
ത്ില് ബിരുദവാം 1936-1938 േ്നെഘട്ടത്ില് തിരുവ
നന്തപുരാം കെ്ന കേ്നകളജില് നിന്ച് നിയമ ബിരുദവാം 
അകദഹാം േരസ്മ്നകി.
 ര്നജപ്ത്നപത്ിടറെ പ്ൗഢിയില്  വിഹരിക്കു
കമ്പ്നഴുാം മ്നനവര്ന�ിയുടെ ഉനമനത്ിന്നയി വ്യവസ്്ന
പിതമ്നയ സമൂഹത്ില് മ്ന്ത്ിടറെ പുതുന്നമ്പുേള് വിരി
യണടമന്നഗ്രഹിക്കുേയുാം അതിന്നയി യത്ച് നിക്കുേയുാം 
ടചയ് സ്ന്താം പിത്നവിടറെ പ്പതൃോം പിന്തുെരുന 
�ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി വിദ്യ്നര്തിയ്നയിരിക്കു 
കമ്പ്നള് തടന ഹരിജകന്നദ്ധ്നരണ പ്വര്ത്നങ്ങളില് 
അതിയ്നയ ത്നല്പെര്യാം പ്േെിപെിചിരുന്നു.  നിയമപഠന
ത്ിനുക�ഷാം അഭിഭ്നഷേവൃത്ി സ്ലീേരിച്ചുടേ്നണ്്ച് 
മ്നകവെികരയിലാം പിനലീെ്ച് ആെപ്പുഴയിലാം പ്്ന്ലീസ്ച് 
ആരാംഭിച അകദഹാം ടത്നഴിെ്നളി യൂണിയന് പ്വര്ത്
നങ്ങളിലാം ഭ്നഗഭ്നക്നകുേയുണ്്നയി.  അവേ്ന�ങ്ങള് 
കനെിടയടുക്കുനതിന്നയി ടത്നഴിെ്നളിേള് നെത്ിയ 
കപ്നര്നട്ടങ്ങടള പണിയ്നളമേ്നരുടെ കേവൊം ജല്നങ്ങ
ള്നയി മ്നത്രാം േണ്ിരുന തിരുവിത്നാംകൂറിടെ പ്കത്യേ 
ര്നഷ്ട്രലീയ- സ്നമൂഹിേ വ്യവസ്ിതിയില് ടത്നഴിെ്നളി 
സമരങ്ങള്ക്ച് കദ�ലീയ സ്്നതന്ത്യത്ിടറെ നിറച്നര്ത്്ച് 
അണിയിച ആര് �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി അഖിെ 
തിരുവിത്നാംകൂര് േയര് ഫ്ന്റി വര്കകഴ്ച് സ്ച് യൂണിയന് 
പ്വസ്ച് പ്സി്റെ്നയി പ്വര്ത്ിചിട്ടുണ്്ച്.
 അധിേ്നരിേളടെ പ്കെ്നഭനങ്ങള്ക്ച് വ�ാം
വദന്നേ്നത്, പ്നരികത്നഷിേങ്ങളിലാം ഉകദ്യ്നഗങ്ങളിലാം 
ഭ്രമിക്നത് ആദര്�പുരുഷന്നയിരുന്നു �ങ്രന്നര്നയ
ണന് തമ്പി.  അതുടേ്നണ്ടുതടന, തിരുവിത്നാംകൂറിടെ  ദുര്
ഭരണത്ിടനതിടര തടറെ വ്നേ്ച് കധ്നരണിേള്ടേ്നണ്്ച്  
പെടപ്നരുതിയ അകദഹടത് 1946 ല് രണ്ടു വര്ഷടത് 
തെവാം ആയിരാം രൂപ പിഴയുാം നല്േി സര് സി.പി. 
�ിക്ഷിച്ചു. ര്നജഭരണത്ിടനതിടര പ്സാംഗിചതിടറെ  
കപരില് ര്നജ്യകദ്്നഹക്കു്ത്ിന്ച് �ിക്ഷികടപെടുന  
ര്നജപരമ്പരയില്ടപെട്ട വ്യക്ിയ്നണ്ച് �ങ്രന്നര്നയ
ണന് തമ്പി. 
 സാംശുദ്ധ ര്നഷ്ട്രലീയ പ്വര്ത്നത്ിടറെ ഉത്മ 
മ്നതൃേയ്നണ്ച് അകദഹത്ിടറെ ജലീവിതാം. കേ്നകളജ്ച്  
വിദ്യ്നര്തിയ്നയിരിടക ഇന്ത്യന് ന്നഷണല് കേ്നണഗ്ര 
സില് അാംഗത്ാം സ്ലീേരിച അകദഹാം കേ്നണഗ്രസിനു 
ള്ളില്     പ്വര്ത്ിചിരുന യുവജനങ്ങളടെ സാംഘെന 
യ്നയ 'അഖിെ തിരുവിത്നാംകൂര് യൂത്്ച് െലീഗി'ടറെസജലീവ  
പ്വര്ത്േന്നയിരുന്നു. യൂത്്ച് െലീഗിറെ പ്വര്ത്േസമി
തി അാംഗമ്നയിരിടക 1938 ല് സാംഘെനയുടെ പ്വര്ത്
നവമ്നയി ബന്ധടപെട്ട്ച് ആറുമ്നസാം തെവാം അഞ്ഞൂറ്ച് രൂപ 
പിഴയുാം �ിക്ഷയ്നയി ഏറ്റുവ്നകങ്ങണ്ി വന്നു. ഇരുമ്പഴിയുടെ 

ബന്ധനത്ില് േഴിയുകമ്പ്നഴുാം നലീതിക്നയി കപ്നര്നെി 
ചരിത്രത്ിടറെ ഭ്നഗമ്നയി മ്നറിയ ധലീരകനത്നവ്നയിരുന്നു 
അകദഹാം.  ജയിെില് തെവേ്നര്ക്ച് ഭക്ഷ്യകയ്നഗ്യമല്്നത് 
ആഹ്നരാം നല്േിയതിടനതിടര ടസന്ട്രല് ജയിെില് 
നിര്നഹ്നരസമരാം അനുഷ്ഠിച യൂത്്ച് െലീഗ്ച് കനത്നകളില് 
പ്ധ്നനിയ്നയിരുന്നു അകദഹാം.  
 1938 ടഫബ്രുവരിയില് രൂപലീേരികടപെട്ട 
തിരുവിത്നാംകൂര് കസ്റ്്ച് കേ്നണഗ്രസ്ില് അകതവര്ഷാം 
തടന അാംഗത്ടമടുത് �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി 
പിനലീെ്ച് അഖിെ തിരുവിത്നാംകൂര് കേ്നണഗ്രസ്ച് േമേി്ി 
അാംഗമ്നയുാം ടതരടഞെടുകടപെട്ടു.  കേ്നണഗ്രസ്ച്-യൂത്്ച് 
െലീഗ്ച് പ്വര്ത്േന്നയിരിക്കുകമ്പ്നഴുാം പുകര്നഗമന്ന�യ
ങ്ങടള മ്നകറ്നെണച്ച് ജലീവിച ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് 
തമ്പി കുറച്ചുേ്നൊം മെബ്നര് കസ്നഷ്യെിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിയുമ്നയി 
സമ്പര്കാം സ്്നപിച്ചുടേ്നണ്്ച് യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്വര്ത്
നങ്ങളിലാം പങ്്നളിയ്നയി.  ര്നഷ്ട്രലീയ സ്്നതന്ത്യത്ിനുാം 
ഉത്രവ്നദിത്ഭരണത്ിനുടന്നപൊം ടത്നഴിെ്നളിവര്ഗ്ഗ  
ത്നല്പെര്യങ്ങളടെ സാംരക്ഷണവാം മര്ദിത ജനവിഭ്നഗങ്ങ
ളടെ കമ്നചനവാം സ്നമൂഹിേ പുകര്നഗതിക്ച് അനിവ്നര്യമ്ന 
ടണന്നുാം അതിന്ച് േമേയൂണിസമ്നണ്ച് അനുകയ്നജ്യടമ
ന്നുമുള്ള ചിന്ത അക്നെത്്ച് അകദഹത്ില് ഉെടെടുക്കു
േയുാം അത്ച് പിനലീെ്ച് േമേയൂണിസ്റ്ച് ആ�യങ്ങകള്നടുളള 
അെങ്ങ്നത് അഭിനികവ�മ്നയി പരിണമിക്കുേയുാം 
ടചയ്ച്തു.  1947 ല് േമേയൂണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടി അാംഗത്ാം സ്ലീേരിച 
ആര് �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി ത്നന് വി�്സിക്കുന  
പ്സ്്നനത്ിടറെ പൂര്ണ് സമയ പ്വര്ത്േന്നയി 
ടക്നണ്്ച് പ്്നകയ്നഗിേ ര്നഷ്ട്രലീയ പ്വര്ത്നത്ിടറെ  
വക്്നവ്നയി മ്നറി. േമേയൂണിസ്റ്ച് ആ�യങ്ങടള അധി 
േ്നരിേള് ആയുധങ്ങള്ടേ്നണ്്ച് കനരിട്ട േ്നെഘട്ടത്ില് 
മധ്യതിരുവിത്നാംകൂറിടെ നിരക്ഷരരുാം നിര്നൊംബരുമ്നയ 
പലീ്ിതവര്ഗ്ഗത്ിടറെ  ഇെയികെക്ച് പ്നര്ട്ടിയുടെ ദൂതന്നയി 
എത്ിയ �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി അസാംഘെിത 
ജനവിഭ്നഗങ്ങടള സാംഘെിത ര്നഷ്ട്രലീയ �ക്ിയ്നകി 
മ്ന്ിടക്നണ്്ച് പ്സ്്നനടത് വളര്ത്ിയ േര്കമേ്നദയു
ക്ന്നയ കനത്നവ്നണ്ച്.  'ഉണ്ിത്്നന്' എന കപരില് 
വളടരക്നൊം ഒളിവ ജലീവിതാം നയിച അകദഹാം േമേയൂ
ണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിയുടെ മധ്യതിരുവിത്നാംകൂര് കേന്ദ്രലീേരിച്ചുള്ള 
റലീജിയണല് ഓര്ഗപ്നസിാംഗ്ച് േമേി്ിയുടെ ടസക്രട്ടറി, 
േ്നയാംകുളാം ജില്്ന ടസക്രട്ടറി, സാംസ്്നന േൗണസില് 
അാംഗാം, സാംസ്്നന എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവ്ച് േൗണസില് അാംഗാം 
എനലീ നിെേളിടെല്്നാം പ്വര്ത്ിചിട്ടുണ്്ച്.
 പ്നര്െടമറെറി രാംഗടത് അതിേ്നയമേ്നരില് 
പ്ധ്നനിയ്നയി വര്ത്ിച ആര്.�ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി 
1944 ല് േരുന്നഗപെള്ളി-േ്നര്ത്ിേപെള്ളി മണ്ഡെത്ില് 
നിന്ച് ശ്രലീമൂൊം അസാംബ്ി അാംഗമ്നയ്നണ്ച് ആദ്യാം 
ടതരടഞെടുകടപെടുനത്ച്. പ്ച്നരണ പരിപ്നെിേള് 
നെത്തുനതിനുാം ടപ്നതുകയ്നഗങ്ങള് കചരുനതിനുാം 
സ്്നതന്ത്യമില്്നയിരുടനങ്ിലാം ര്നഷ്ട്രലീയ േക്ഷിേടള  
അാംഗലീേരിച്ചുടേ്നണ്്ച് തിരുവിത്നാംകൂറില് നെന 
ആദ്യടത് ടതരടഞെടുപെ്നയിരുന്നു അത്ച്. അതുടേ്നണ്ടു
തടന, കസ്റ്്ച് കേ്നണഗ്രസ്ച് പ്നനെിെ്നണ്ച് ആര്. �ങ്ര 
ന്നര്നയണന് തമ്പി മത്സരിചതുാം ടതരടഞെടുകടപെ
ട്ടതുാം. ശ്രലീമൂൊം നിയമസഭ്ന സ്നമ്നജിേന്നയി സത്യപ്
തിജ്ഞ ടചയ് ടത്നട്ടടുത് സകമേളനദിവസാം തടന 
ടേ്നല്ത്തുാം ആലവയിലാം ടത്നഴിെ്നളി കനത്നകടള അറ
സ്റ്റുടചയ്്ച് തെവിെ്നകിയ സാംഭവാം ചര്ച ടചയ്ണടമന്ന
വ�്യടപെട്ടുടേ്നണ്്ച് അെിയന്തിര പ്കമയാം അവതരിപെിച  
ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി 1947 ഏപ്ില് വടര 
നിെനിന അകദഹത്ിടറെ സഭ്നപ്വര്ത്ന േ്നെ
യളവിലെനലീളാം തിരുവിത്നാംകൂര് ദിവ്നന് സര് സി.പി. 
ര്നമസ്്നമി അയ്ര് നെത്ിയ ഏേ്നധിപത്യ-കസ്ച്ഛ്നധി 
പത്യ വ്നഴ്ചയ്ച് ടകതിടര ജനശ്രദ്ധ ടേ്നണ്ടുവരുനതിന്നയി  

അശ്ര്നന്താം പ്യത്ച് നിച്ചു. ശ്രലീമൂൊം അസാംബ്ി സകമേളന
കവളയില് തനിക്ച് അനുവദിചിട്ടുള്ള സമയത്ില് ഒരു 
മിനി്്ച് പ്സി്റെ്ച് (ദിവ്നന്) ഉപകയ്നഗിച്ചു എനതുടേ്നണ്ടു 
തടന ആ ഒരു മിനി്്ച് സമയാം തിരിടേ കച്നദിച്ചു 
വ്നങ്ങിയ ആര്ജ്ജവത്ിടറെ ആള്രൂപമ്നയിരുന്നു  
ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി.
 1954ല് തിരു-ടേ്നചി നിയമസഭയികെക്ച് 
നെന ടതരടഞെടുപെില് ഒളിവിെിരുന്നുടേ്നണ്്ച് േമേയൂ
ണിസ്റ്ച് പ്നര്ട്ടിയുടെ പ്തിനിധിയ്നയി മ്നകവെികര  
നികയ്നജേമണ്ഡെത്ില് നിന്നുാം മത്സരിച അകദഹടത് 
സമേതിദ്നയേര് കനരിട്ടുേ്നണ്നടതതടന വന്ഭൂരിപക്ഷ
കത്്നടെയ്നണ്ച് ടതരടഞെടുത്ത്ച്.  അധ്്നനിക്കുന 
ടത്നഴിെ്നളി വര്ഗ്ഗത്ിടറെ �ബ്ദമ്നയുാം േര്ഷേരുടെ 
അവേ്ന� സാംരക്ഷേന്നയുാം സമൂഹത്ിടെ പലീ്ിത
വര്ഗ്ഗത്ിടറെ പ്തിപുരുഷന്നയുാം ജന്നധിപത്യ്നവേ്ന
�ങ്ങളടെ വക്്നവ്നയുാം ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് 
തമ്പി എന പ്തിപക്ഷ്നാംഗാം നിറഞെ്ച് നിന േ്നഴ്ചയ്ക്നണ്ച് 
പിനലീെകങ്ങ്നട്ട്ച് തിരു-ടേ്നചി നിയമസഭ സ്നക്ഷ്യാം 
വഹിചത്ച്.  1955 ജനുവരി 29 ന്ച് 'തിരുവിത്നാംകൂര് ടേ്നചി 
ടവറുാം പ്നട്ട ബില്' സാംബന്ധിച ചര്ചയില് കുെിയിറക്ച്  
കനരിട്ട്ച് ഇെടപെ്നവന കു്മ്നകിടേ്നണ്്ച് ഒരു നിയമ 
നിര്മേ്നണാം നെത്ണടമന്ച് തിരു-ടേ്നചി നിയമ 
സഭയില് അകദഹാം വ്നദിക്കുേയുണ്്നയി. ഈ ആ�യ 
മ്നണ്ച് 1957 ല് കേരളത്ില് അധിേ്നരത്ില് വന 
ഇ.എാം.എസ്ച്. സര്ക്നര് നെപെിെ്നകിയ കുെിടയ്നഴിപെി
കല് നികര്നധന നിയമത്ിന്ച് കഹതുവ്നയത്ച് എനത്ച് 
ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി എന സ്നമ്നജിേന്ച് 
ജനകക്ഷമേരമ്നയ നിയമനിര്മേ്നണത്ിലണ്്നയിരുന 
പരിജ്ഞ്നനാം വ്യക്മ്നക്കുന്നു.
    1957 ല് ടചങ്ങന്നൂര് നികയ്നജേമണ്ഡെത്ില്  
നിന്നണ്ച് ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി ഒന്നാം 
കേരള നിയമസഭയികെക്ച് ടതരടഞെടുകടപെട്ടത്ച്.  1957 
ഏപ്ില് 27 ന്ച് കേരള നിയമസഭയുടെ പ്ഥമ സ്ലീകര് 
സ്്നനവാം അകദഹടത് കതെിടയത്ി. ഭരണപക്ഷവാം 
പ്തിപക്ഷവാം തമേില് സലീറ്റുേളടെ വ്യത്യ്നസാം തുകെ്നാം 
കുറവ്നയിരുന ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയില് പ്ക്ഷു
ബ്ച്ധമ്നയ അന്തരലീക്ഷത്ില് സഭ്ന നെപെിേള് നിയന്തി
കകണ് നിരവധി സന്ര്ഭങ്ങള് അകദഹത്ിന്ച് മുനില് 
സാംജ്നതമ്നയി. എന്നല്, നിര്ഭയമ്നയുാം നിഷ്പക്ഷമ്നയുാം 
നലീതിയുക്മ്നയുാം സഭ്ന നെപെിേള് മുകന്നട്ടുടേ്നണ്്ച് 
കപ്നകുനതില് അസ്നമ്നന്യപ്വഭവാം അകദഹാം പ്േെി
പെിച്ചു.  1959 ജൂപ്െ 31 വടര നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് പദവി 
അെങ്രിച അകദഹാം വിവിധ സ്നഹചര്യങ്ങളിെ്നയി 
വ്യത്യസ് വിഷയങ്ങളില് 33 റൂളിാംഗുേള് പുറടപെടുവിചി 
ട്ടുണ്്ച്. കൃത്യ-യുക്വാം സാംക്ഷിപ്തവമ്നയി അകദഹാം പുറടപെ
ടുവിച റൂളിാംഗുേളില് പെതുാം സഭ്ന നെപെിേളില് ഇന്നുാം 
ഉദ്ധരികടപെടുേയുാം സ്നമ്നജിേര്ക്ച് മ്നര്ഗ്ഗദര്�േമ്നയി 
നിെടേ്നള്ളുേയുാം ടചയ്യുന്നു.
 സാംസ്്നന സര്ക്നര് ജലീവനക്നരുടെ കസവന 
വ്യവസ്േളാം ചട്ടങ്ങളാം പരിഷ്ച് േരിക്കുനതിന്നയി 1969 
നവാംബറില് രൂപലീേരിച 'കേരള കസ്റ്്ച് സര്വ്വലീസ്ച് 
റൂള്സ്ച് റിവിഷന് േമേി്ി'യുടെ ടചയര്മ്നന്നയിരുന്നു  
ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി. 'സിവില് സര്വ്വലീസി
ലള്ളവര്ക്ച് ര്നഷ്ട്രലീയ പ്വര്ത്നത്ിന്ച് സ്്നതന്ത്യാം 
നല്േണടമന' ആ േമേി്ി റികപെ്നര്ട്ടിടെ �ിപ്നര്� 
അഖികെന്ത്യ്നതെത്ില് തടന ചര്ച്ന വിഷയമ്നയി. 
പില്ക്നെത്്ച് പൗര്നവേ്ന� സാംരക്ഷണത്ിനുാം  
സ്നമൂഹ്യനലീതിക്കുാം കവണ്ി പ്വര്ത്ിക്കുന പ്സ്്നന
ങ്ങളമ്നയുാം സഹേരിചിരുന അകദഹത്ിടറെ സാംഭവ
ബഹുെമ്നയ ജലീവിതത്ിന്ച് 1989 നവാംബര് 2 ്നാം തലീയതി 
തിരശേലീെ വലീണു.
 സ്്നതന്ത്യസമര കസന്നനി, അഭിഭ്നഷേന്, 
ടത്നഴിെ്നളി യൂണിയന് പ്വര്ത്േന്, ര്നഷ്ട്രലീയ സാംഘ്ന 
െേന്, പ്നര്െടമകറെറിയന് എനിങ്ങടന പ്വര്ത്ിച 
കമഖെേളിടെല്്നാം സ്ന്താം വ്യക്ിമുദ് പതിപെിക്നന് 
ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പിക്ച് സ്നധിച്ചു. ടേ്നട്ട്ന
രടകട്ടിടറെ കേ്നട്ടമതില് േെന്ച് കുെിലേടള േര്മേ
മണ്ഡെമ്നകി േളങ്മ് ടപ്നതുപ്വര്ത്നത്ിടറെ 
നിസ്തുെ മ്നതൃേ സൃഷ്ടിച ആര്. �ങ്രന്നര്നയണന് തമ്പി 
ആദര്�ധലീരമ്നയ സഭ്ന പ്വര്ത്നാം ടേ്നണ്്ച് കേരള 
നിയമസഭടയ പ്ക�്നഭിതമ്നകി. 

തയ്്നറ്നകിയത്ച്: 
വികനഷ്ച് എന്.വി 

കപ്്നഗ്ര്നാം അസിസ്ററെ്ച് 

അധികാരികളമട 
പ്രജലാഭനങ്ങള്ക്ക് 
വശുംവ്നാകാത്, 
പാരിജതാഷികങ്ങളിലും 
ഉജ്്യാഗങ്ങളിലും ഭ്രമിക്കാത് 
ആ്ര്ശപുരുഷനായിരുന്നു 
ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി.

സഭ്ന ന്നയേരുടെ ജലീവിത കരഖയിലൂടെ........... 
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ഉ്്�ാടന പരിപാടി : ലഘു വിവരണും
 ഇന്ത്യന് പ്നര്െടമറെിടറെ ചരിത്രത്ില് ഏ്വാം 
പ്�സ്മ്നയ പ്നര്െടമറെ്ച് ടസന്ട്രല് ഹ്നള് ആയിരുന്നു 
ഉദ്ച്ഘ്നെന, സമ്നപന ചെങ്ങുേള്ക്ച് കവദിയ്നയത്ച്. 
ര്നഷ്ട്രപതി ര്നാം ന്നഥ്ച് കേ്നവിന്്ച് ഉദ്ച്ഘ്നെനാം ടചയ് 
ചെങ്ങില് ഉപര്നഷ്ട്രപതിയുാം ര്നജ്യസഭ്നദ്ധ്യക്ഷനുമ്നയ 
എാം. ടവങ്യ് ന്നയിഡു, കെ്നേ്ച് സഭ്ന സ്ലീകര് ഓാം 
ബിര്ള, പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി  
ടചയര്മ്നന് അധലീര് രഞ്ജന് ചൗധരി, ര്നജ്യസഭ 
ട്പയൂട്ടി ടചയര്മ്നന്  ഹരിവാം�്ച് ന്നര്നയണ സിാംഗ്ച് 
എനിവര് പടങ്ടുത്തു.
 പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
യുടെ  നൂറ്ച്  വര്ഷടത് തിളകമ്നര്ന പ്വര്ത്നാം 
വി�േെനാം ടചയ് ര്നഷ്ട്രപതി, എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവിന്ച് സഭ 
കയ്നടുള്ള ഭരണപരമ്നയ ഉത്രവ്നദിത്ാം നിറകവറ്റു 
നത്ച് ഉറപെ്നക്കുനതില് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി  
പ്ധ്നന പങ്്നണ്ച് വഹിക്കുനടതന്നുാം ജന്നധിപത്യ ഭര
ണസാംവിധ്നനത്ില് പി.എ.സി. നിസ്തുെ കസവനമ്നണ്ച് 
നിര്വ്വഹിക്കുനടതന്നുാം പ്ഖ്യ്നപിച്ചു. േൗെിെ്യടറെ 
േ്നൊം മുതല്കക നിെനിനിരുന ഭരണരാംഗടത് 
സ്നമ്പത്ിേ ഉത്രവ്നദിത്ത്ിടറെ തത്�്നസ്താം ഇന്നുാം 
പ്സക്മ്നയി നിെനില്ക്കുന്നുടവന്ച് ചൂണ്ിക്നട്ടിയ 
അകദഹാം, 'ടസെ്്ച് േമേി്ിേളിടെ ര്നജ്ഞിയ്നണ്ച് 
പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി' എന ബ്രിട്ടലീഷ്ച് 
പ്നര്െടമറെിടെ പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിടയ
ക്കുറിച്ചുള്ള ടപ്്നഫ. പലീ്ര് ടഹനസ്ിയുടെ വ്നക്കുേള് 
ഉദ്ധരിക്കുേയുാം സര്ക്നര് വകുപ്പുേളടെ ശുദ്ധലീേര
ണത്ിന്ച് പി.എ.സി.യുടെ നിെനില്പെ്ച് അത്യന്ത്നകപ
ക്ഷിതമ്നടണന്ച് ചൂണ്ിക്നട്ടുേയുാം ടചയ്ച്തു. ചെങ്ങില് 
�ത്നബ്ദി സുവനലീര് അകദഹാം പ്േ്ന�നാം ടചയ്ച്തു.
 തുെര്ന്ച് സദസ്ിടന അഭിസാംകബ്നധന ടചയ്്ച്  
സാംസ്നരിച ഉപര്നഷ്ട്രപതി എാം. ടവങ്യ് ന്നയിഡു 
പി.എ.സി. എല്്ന സമിതിേളടെയുാം മ്നത്നവ്നടണന്ച് 
വിക�ഷിപെിച്ചു. സര്ക്നരിടറെ പ്വവിദ്ധ്യമ്നര്ന പ്
വര്ത്നങ്ങളടെയുാം ടചെവിനങ്ങളടെയുാം കമലള്ള 
സ്ിരമ്നയ വിജിെന്സ്ച് സാംവിധ്നനമ്നണ്ച് പി.എ.സി. 
എന്ച് നിരലീക്ഷിച അകദഹാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബജ്ില് 
ടവറുാം 197 കേ്നെി രൂപയ്നയിരുന ടചെവിനങ്ങള് 
17,766 ഇരട്ടി കൂെി ഇകപെ്നള് 35 െക്ഷാം കേ്നെി രൂപയ്നയ 
സ്നഹചര്യത്ില് സര്ക്നരിടറെ ധനപരമ്നയ പ്വര്ത്
നങ്ങടള നിരലീക്ഷികകണ് ഭ്നരിച ഉത്രവ്നദിത്മ്നണ്ച് 
പി.എ.സി. ക്ച് നിര്വ്വഹികകണ്ി വനിരിക്കുനടതന്ച് 
അഭിപ്്നയടപെട്ടു. ജനകക്ഷമത്ിനുാം ര്നജ്യത്ിടറെ 
വിേസനത്ിനുാം പ്നര്െടമറെറി േമേി്ി സാംവിധ്നനാം 
കൂടുതല് �ക്ിടപെടുത്തുനതിന്ച് ആഹ്്നനാം ടചയ് 
അകദഹാം പ്നര്െടമറെ്ച്, കസ്റ്്ച് അസാംബ്ിേള് പ്തിവര്ഷാം 
നൂറ്ച് ദിവസത്ില് കൂടുതല്  സകമേളനാം കചരണടമന്നുാം  
ആവ�്യടപെട്ടു.
 പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
യുടെ നൂറ്ച് വര്ഷടത് ചരിത്രടത് പര്നമര്�ിച്ചു 
ടേ്നണ്്ച് കെ്നേ്ച് സഭ്ന സ്ലീകര്  ഓാംബിര്ള, പ്നര്െടമറെി
ടറെ പരമ്നധിേ്നരാം ഉയര്ത്ിപെിെിക്കുനതില് പബ്ിേ്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി മഹത്പൂര്ണ്മ്നയ പങ്്നണ്ച് 
വഹിക്കുനടതന്ച് നിരലീക്ഷിച്ചു. ഇത്രാം ജന്നധിപത്യ 
സ്്നപനങ്ങളടെ പ്ധ്നന േര്ത്വ്യാം സര്ക്നരിടറെ 
പ്വര്ത്നാം സുത്നര്യമ്നകി ജനങ്ങകള്നടുള്ള വികധ 
യത്ാം ഉറപെ്നക്കുനതിനുള്ള ച്നെേ�ക്ിയ്നയി പ്വര്ത്ി 
ക്കുേ എനത്നടണന്നുാം ഭരണസാംവിധ്നനത്ിടെ 
സ്നമ്പത്ിേ പ്വര്ത്നങ്ങളടെ പഴുതെക്കുനതിന്ച്  
ഉതകുന �ിപ്നര്�േളാം നിര്കദ�ങ്ങളാം പബ്ിേ്ച് 

അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി നല്േണടമന്നുാം നിര്കദ�ിച്ചു. 
സമിതി അാംഗങ്ങള് ആത്മ്നര്തതകയ്നടുാം സമര്പെണ
കത്്നടുാം ഏവരുടെയുാം കക്ഷമത്ിന്നയി പ്വര്ത്ിക
ണടമന്നുാം അകദഹാം ആഹ്്നനാം ടചയ്ച്തു.
 പ്നര്െടമറെ്ച് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ 
ടചയര്മ്നന് അധലീര് രഞ്ജന് ചൗധരി സമിതിയുടെ നൂറ്ച് 
വര്ഷടത് ചരിത്രാം ഹ്രസ്മ്നയി അവതരിപെിച്ചു. 1950 
മുതല് ന്നളിതുവടര പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
1699 റികപെ്നര്ട്ടുേള് കെ്നേ്ച് സഭയില് സമര്പെിച്ചുടവന്ച്  
ചൂണ്ിക്നട്ടിയ അകദഹാം പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
�ിപ്നര്�േളില് മുക്നല് ഭ്നഗവാം സര്ക്നര് സ്ലീേരിച
ത്നയി ടവളിടപെടുത്ി.  സര്ക്നരുേളടെ ഭരണപരമ്നയ 
പ്വര്ത്നത്ിടെ ധനമ്നകനജ്ച് ടമറെ്ച് �ക്ിടപെടുത്തു
നതിനുാം സ്നമ്പത്ിേ അചെകാം പ്നെിക്കുനതിനുാം ഒരു 
പുറാംകേ്നട്ടയ്നയി പ്വര്ത്ിക്കുനതിന്ച് ന്നളിതുവടര 
യുള്ള പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത്ന 
ങ്ങള് േ്നരണമ്നയി എന്ച് വിെയിരുത്ിയ അകദഹാം 
സാംസ്്നനങ്ങളിടെ പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ 
പ്വര്ത്നാം വരുാം േ്നെഘട്ടങ്ങളില് കൂടുതല് മിേവ് 
ത്നകുടമന്ച് പ്ത്യ്ന�ിക്കുേയുാം ടചയ്ച്തു. അതിഥിേ
ള്ക്നയി ഉചഭക്ഷണാം ക്രമലീേരിചിരുന്നു. 
പ്രതിപാ്്യ വിഷയകമായ സജമ്ളനങ്ങള്: 
ഒന്നാും മസഷന്
  'പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത്
നങ്ങള്, വര്ത്മ്നന േ്നെഘട്ടത്ിടെ ടവല്വിളിേള്, 
മുകനറ്നനുള്ള മ്നര്ഗ്ഗങ്ങള്, സമലീപനത്ിടെ പുന: 
സാംവിധ്നനാം' എന വിഷയത്ികമേലള്ള ആദ്യ ടസഷന് 
അധലീര് രഞ്ജന് ചൗധരി, എാം.പി.യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 
കചര്ന്നു. പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിക്ച് ഭരണഘ
െന്നപദവി നല്കുനതിന്നയുള്ള ഭരണഘെന്ന റിവയൂ 
േമേലീഷടറെ നിര്കദ�ടത് സ്്നഗതാം ടചയ് അകദഹാം 
േമേി്ിയുടെ േ്നെ്നവധി 5 വര്ഷമ്നയി വര്ദ്ധിപെിക
ണടമന്നുാം നിര്കദ�ിച്ചു. മുഖ്യ പ്ഭ്നഷണാം നെത്ിയ 
ഭര്ത്തൃഹരി ടമഹ്ച്ത്നബ്ച്, എാം.പി. ഇന്ത്യയിടെ പബ്ിേ്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത്ന മിേവിടന 
ആകഗ്നളതെത്ില് അവകെ്നേനാം ടചയ്യുേയുാം ഇന്ത്യ 
യില് ഈ സമിതി ഫെപ്ദമ്നയ തരത്ില് ഒരു  നിയ 
ന്തണതുെന സാംവിധ്നനമ്നയി പ്വര്ത്ിച്ചുവരുന 
ത്നയുാം വിെയിരുത്ി. പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ 
പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ച് കൂടുതല് േരുത്്ച് പേരുവ്നന് 
സ്നകങ്തിേ വിദഗ്ദ്ധരുടെ കസവനാം ആവ�്യ്നനുസ 
രണാം െഭ്യമ്നകണടമന്ച് ആവ�്യടപെടുേയുാം ടചയ്ച്തു. 
സി.എ.ജി.യുടെ നിരലീക്ഷണങ്ങള്നകണ്ന ബയൂകറ്നക്ര്ന
റ്റുേളടെ വി�ദലീേരണങ്ങള്നകണ്ന േമേി്ി ആധ്നര
മ്നകകണ്ടതന സാം�യാം ഉയരുന്നുടവങ്ിലാം �രി 
യ്നയ േ്നഴ്ചപെ്നകെ്നടെ വസ്തുതേടള വിെയിരുത്തുന 
സമലീപനമ്നണ്ച് ധനേ്നര്യ സമിതിേള് സ്ലീേരികകണ്
ടതന്ച് അകദഹാം വ്യക്മ്നകി. തുെര്ന്ച് ഛത്ലീസ്ച്ഗ്്ച് 
നിയമസഭ്ന പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി ടചയര്മ്നന് 
അജയ്ച് ചന്ദ്ര്നേര് വിഷയാം അവതരിപെിച്ച് സാംസ്നരിച്ചു. 
സമിതിയുടെ പരിഗണന്നവിഷയങ്ങളികമേല് ര്നഷ്ട്രലീയ
ത്ിനതലീതമ്നയ സമലീപനാം അാംഗങ്ങള് സ്ലീേരികണ
ടമന്നുാം ഭരണഘെന പ്േ്നരാം ജനങ്ങള് നല്േിയ 
ഉത്രവ്നദിത്ാം ധനസാംബന്ധമ്നയ േ്നര്യങ്ങളില്  
പുെര്ത്ണടമന്നുാം ആഹ്്നനാം ടചയ്ച്തു.  
രണ്ാും മസഷന് : ജകരളത്ിമന് ശബ്ും
  'പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ �ിപ്നര്� 
േളടെ നെപെിെ്നകല്: സമയക്രമാം അവൊംബികലാം 
അനുവര്ത്നത്ിടറെ ഘെനയുാം' എന രണ്്നാം ടസഷ 
നില് ആയിരുന്നു കേരളത്ിന്ച് വിഷയാം അവത

രിപെിച്ച് സാംസ്നരിക്നന് അവസരാം െഭിചിരുനത്ച്. 
കേരളത്ിടെ പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ  
പ്വര്ത്നടത്ക്കുറിച്ച് ടചയര്മ്നന്  സണ്ി കജ്നസഫ്ച്, 
സമഗ്രവാം വസ്തുനിഷ്ഠവമ്നയ വി�േെനകത്്നടെ വിഷയാം  
സസൂക്ഷാം അവതരിപെിച്ചു. ജനപ്തിനിധി സഭയിടെ 
പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത്ന മിേ 
വിടന കേന്ദ്രബിന്ദുവ്നകിയ അകദഹാം സമിതി നല്കുന  
�ിപ്നര്�േള് എേ്ച് സിേയൂട്ടലീവ്ച് നെപെ്നക്കുനത്ച് ജന്നധി
പത്യസാംവിധ്നനടത് �ക്ിടപെടുത്തുടമന്നുാം ആയത്ച്  
കൃത്യമ്നയ സമയക്രമാം പ്നെിച്ച് സമിതിടയ അറിയികക
ണ്തുടണ്ന്നുാം അഭിപ്്നയടപെട്ടു. നിസ്്നര േ്നരണങ്ങള് 
ചൂണ്ിക്നട്ടി സമിതിയുടെ ചിെ �ിപ്നര്�േടള നിര്നേരി
ക്കുനതിനുള്ള ബയൂകറ്നക്രസിയുടെ ശ്രമാം നിര്ന�ടപെടുത്തു
നത്നടണന്നുാം ഇത്രാം പ്വൃത്ിേള് യഥ്നര്ത ഉത്ര
വ്നദിേള്ക്ച് �ിക്ഷ്ന നെപെിേളില് നിന്ച് രക്ഷടപെെ്നന് 
അവസരാം നല്കുടമന്നുാം അകദഹാം വി�ദലീേരിച്ചു. കേരള 
നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി. ര്നകജഷ്ച് 2021 ആഗസ്റ്ച്  
3 ന്ച് നല്േിയ റൂളിാംഗ്ച് എടുത്തുപറഞെ ടചയര്മ്നന് സഭ്ന 
സമിതിേളില് നിക്ഷിപ്തമ്നയ അധിേ്നരാം ഫെപ്ദമ്നയി 
വിനികയ്നഗിച്ചുടേ്നണ്്ച് അന്നവ�്യമ്നയ േ്നെത്നമസാം 
ഉണ്്നകുനപക്ഷാം ചലീഫ്ച് ടസക്രട്ടറിടയ സമണ ടചയ്്ച് 
വി�ദലീേരണാം കതെ്നടമന നിര്കദ�ാം ഉപകയ്നഗടപെടു
ത്്നവനത്നടണന്നുാം നിര്കദ�ിച്ചു. 
 ര്നജസ്്നന് പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി 
ടചയര്മ്നന് ഗുെ്നബ്ച്ചന്്ച് ഖട്ട്നരിയ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച 
ടസഷനില് വി. വിജ്ജ്ച് സ്നയ്ച് ടറഡ്ി, എാം.പി. മുഖ്യപ്ഭ്ന
ഷണവാം വിഷ്ണുദയ്നല് റ്നാം, എാം.പി. വിഷയ്നവതരണവാം  
നെത്ി. ആസ്്നാം, ഗുജറ്നത്്ച്, മികസ്നറ്നാം, ന്നഗ്നെ്നറെ്ച് 
സാംസ്്നന പി.എ.സി. ടചയര്മ്നന്മ്നര് ചര്ചയില് 
പടങ്ടുത്്ച് സാംസ്നരിച്ചു.
മൂന്നുും നാലും മസഷനുകള്
 ്ിസാംബര് 5ന്ച് ര്നവിടെ നെന മൂന്നാം ടസഷന്  
'പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി ഒരു വിേസന പങ്്നളി; 
ഭരണപരമ്നയ സാംവിധ്നനാം �ക്ിടപെടുത്്നന്, നല് 
ഭരണത്ിന്ച് കപ്്നത്സ്നഹനാം:' എന വിഷയത്ികമേലാം  
ന്നെ്നമടത്യുാം അവസ്നനടത്യുാം ടസഷന് 'പബ്ിേ്ച് 
അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ി.യുടെ ഫെസിദ്ധി: നികുതിദ്നയ
േരുടെ പണത്ിടറെ മൂെ്യവാം നെപെിക്രമങ്ങളടെ 
കൃത്യതയുാം ഉറപെ്നകി പൗര്നവേ്ന� സാംരക്ഷണാം' എന 
വിഷയത്ികമേലമ്നയിരുന്നു.
 കെ്നേ്ച് സഭ്ന സ്ലീകര്  അതിഥിേള്ക്നയി പ്ൗഢ 
ഗാംഭലീരമ്നയ വിരുന്നു സല്ക്നരവാം വെക്കുേിഴകന് 
സാംസ്്നനങ്ങളിടെ േെ്നസ്നാംസ്ച് േ്നരിേ പ്പതൃോം 
വിളികച്നതുന സ്നാംസ്ച് േ്നരിേ േെ്നപ്േെനവാം ഒരുകി 
യിരുന്നു. പബ്ിേ്ച് അകൗണ്്ച് സ്ച് േമേി്ിയുടെ പ്വര്ത് 
നവാം വിവിധ ടസഷനിടെ ചര്ചേളില്  ഉയര്ന്നു
വന ആ�യങ്ങളാം സമഗ്രമ്നയി വിെയിരുത്ടപെട്ട 
സമ്നപന സകമേളനാം സമിതിടയ �ക്ിടപെടുത്തു
നതിനുള്ള കവദിയ്നയി മ്നറി. ആകഘ്നഷ പരിപ്നെി
േള്കിെയില് കേരള നിയമസഭ്ന സ്ലീകര് എാം.ബി. 
ര്നകജഷ്ച്, നിയമസഭ്ന ടസക്രട്ടറി എസ്ച്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
ന്നയര് എനിവര് കെ്നേ്ച് സഭ്ന സ്ലീകറുാം ഉകദ്യ്നഗസ്രുാം 
നെത്ിയ ഔകദ്യ്നഗിേവാം അനൗകദ്യ്നഗിേവമ്നയ 
ചര്ചേള്, പ്നര്െടമന്റുാം കേരള നിയമസഭയുാം ഭ്നവി 
പ്വര്ത്നങ്ങള് സാംയുക്മ്നയി ആസൂത്രണാം ടചയ്യുന 
തിന്ച് കവദിയ്നയി.

തയ്്നറ്നകിയത്ച്: 
ബി.ടറജി, 

കജ്നയിറെ്ച് ടസക്രട്ടറി

]nW-dm-bn hn-P-b³
ap-Jy-a{´n

സ്നാംസ്ച് േ്നരിേവാം സ്നമൂഹിേവാം സ്നമ്പത്ി
േവമ്നയ മുകന്ങ്ങള് സമ്നന്തരമ്നയി 

ഉണ്്നകുന സമൂഹങ്ങള്നണ്ച് ടമചടപെട്ട ജലീവിത  
സ്നഹചര്യങ്ങളികെക്കുാം ഉയര്ന ചിന്ത്നഗതിേളി 
കെക്കുാം അതികവഗാം മുകനറുേ. അത്രത്ിലള്ള മുകന്ാം 
നെത്്നന് കേരള സമൂഹടത് സജ്ജമ്നക്നനുതകുന
ത്നണ്ച് സില്വര് പ്െന് പദ്ധതി. അെിസ്്നന സൗേര്യ 
കമഖെയില് കെ്നേനിെവ്നരത്ികെക്ച് എത്തുേ എന 
നമ്മുടെ െക്ഷ്യാം സ്നക്ഷ്നത്ച്േരിക്നന് ഒഴിച്ചു കൂെ്നന്ന
വ്നത്ത്നണ്ച് ടേ-ടറയില് എന കേന്ദ്ര - സാംസ്്നന 
സര്ക്നരുേളടെ കജ്നയിറെ്ച് ടവന്ച്ര് േമ്പനിയ്നയ 
ടേ-ടറയിെിലൂടെ നെപെ്നക്കുന സില്വര് പ്െന് എന 
അര്ദ്ധ - അതികവഗ ടറയില്പ്നത.  
 ഇത്രാം വിേസനപദ്ധതിേള് നമ്മുടെ ന്നട്ടില്  
നെപെ്നക്നന് േഴിയില് എന ഒരു ടപ്നതുകബ്നധാം 
കുറച്ചുേ്നൊം മുമ്പുവടര ഉണ്്നയിരുന്നു. എന്നല്, ആ 
കബ്നധടത് മ്ന്ിമറിക്നന് േഴിഞെ അഞ്ചുവര്ഷാം 
ടേ്നണ്്ച് നമുക്ച് സ്നധിച്ചു. ടഗയില് പദ്ധതി, ഇെമണ- 
ടേ്നചി പവര് പ്ഹകവ, പ്ഹകവ വിേസനാം, േണ്ണൂര് 
വിമ്നനത്്നവളാം, ടേ്നചി ടമകട്ര്ന വിേസനാം, ടേ്നചി 
വ്നട്ടര് ടമകട്ര്ന, കദ�ലീയ ജെപ്നത, തലീരകദ�-മെകയ്നര 
പ്ഹകവേള് എനിവടയല്്നാം വിജയേരമ്നയി ഏട് 
ടുത്തു. വന്േിെ പദ്ധതിേള് സമയബന്ധിതമ്നയി  
പൂര്ത്ിയ്നക്നന് കേരളത്ിടെ സാംവിധ്നനങ്ങള്ക്ച് 
േഴിയുടമന ആത്മവി�്്നസാം ഇകപെ്നള് ടപ്നതുവില് 
നിെനില്ക്കുന്നുണ്്ച്. ആ ആത്മവി�്്നസത്ിലൂനി 
ടേ-ടറയില് പദ്ധതിയുാം നമുക്കു നെപെ്നക്നന് േഴിയുാം. 

 2016 ടെ പ്േെനപത്രിേയില് സൂചിപെിച 
600 പദ്ധതിേളില് 580 എണ്ാം പൂര്ത്ിയ്നകിയ്നണ്ച് 
േഴിഞെ സര്ക്നര് േ്നെ്നവധി അവസ്നനിപെിചത്ച്. 
അവയില് ടഗയില് പ്പപെ്ച് പ്െന് പദ്ധതി, ടേ്നചി - 
ഇെമണ പവര് പ്ഹകവ എനിവ പ്കത്യേ പര്നമര്�ാം 
അര്ഹിക്കുന്നു. േ്നരണാം, ഈ പദ്ധതിേള് നെപെ്നക്കുന 
തിടറെ ആദ്യ ഘട്ടത്ില് സര്ക്നരിനു വെിയ എതിര്പ്പു 
േടള കനരികെണ്ി വന്നു. എന്നല്, ജനങ്ങളടെ വി�്്നസ 
മ്നര്ജ്ജിച്ചുടേ്നണ്്ച് സാംസ്്നന സര്ക്നര് പദ്ധതിയുമ്നയി 
മുകന്നട്ടുകപ്നയി. നഷ്ടപരിഹ്നരാം നല്കേണ്വര്ക്ച് 
ര്നജ്യടത് ഏ്വാം ഉയര്ന നഷ്ടപരിഹ്നരാം നല്േിയുാം 

പുനരധിവസിപെികകണ്വടര മ്നതൃേ്നപരമ്നയി പുനരധി
വസിപെിച്ചുമ്നണ്ച് അവ പൂര്ത്ലീേരിചത്ച്. ആ സമലീപനാം 
തടനയ്നണ്ച് ടേ-ടറയിെിടറെ  േ്നര്യത്ിലാം സാംസ്്നന 
സര്ക്നരിനുള്ളത്ച്. 
 2021 ടെ നിയമസഭ്ന ടതരടഞെടുപെിന്ച് 
മുകന്നെിയ്നയി അവതരിപെിച പ്േെനപത്രിേയില് 900 
വ്നഗ്ദ്നനങ്ങള്നണ്ച് ഇെതുപക്ഷ ജന്നധിപത്യ മുനണി 
ജനങ്ങള്ക്ച് നല്േിയിരിക്കുനത്ച്. അവയുടെ ഭ്നഗമ്നയി 
ന്നല വന്േിെ പദ്ധതിേള് പൂര്ത്ലീേരിക്കുടമന്ച് വ്യക്
മ്നകിയിട്ടുണ്്ച്. ടേ്നചി - മാംഗെ്നപുരാം വ്യ്നവസ്നയിേ 
ഇെന്നഴി, ടേ്നചി - പ്നെക്നെ്ച് വ്യ്നവസ്നയിേ ഇെന്നഴി,  

ജേഷം ജേജ് 20 ൽ 

1 ്നാം കപജില്  നിന്നുാം തുെര്ച 
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തിരുവനന്തപുരാം സി്ി േ്നപെി്ല് റലീജിയന് ട്വെ 
പ്ച് ടമറെ്ച്, ടേ-ടറയില് എനിവയ്നണ്ച് അവ. ടേ-ടറയില്  
ഉള്ടപെടെയുള്ള പ്േെനപത്രിേയിടെ വ്നഗ്ദ്നനങ്ങള് 
ജനങ്ങള് അാംഗലീേരിച്ചു േഴിഞെത്നണ്ച്. അതുടേ്നണ്ടു 
തടന അത്ച് നെപെ്നക്നനുള്ള ഉത്രവ്നദിത്ാം സര്ക്ന
രിനുണ്്ച്. ജനങ്ങള്ക്ച് നല്േിയ വ്നഗ്ദ്നനങ്ങള് നെ
പെ്നക്നനുള്ളവയ്നണ്ച് എന്ച് േഴിഞെ സര്ക്നരിടറെ 
േ്നെത്്ച് തടന ഇെതുപക്ഷ ജന്നധിപത്യമുനണി 
സര്ക്നര് ടതളിയിചിട്ടുണ്്ച്. 
 ഒരു പ്വജ്ഞ്നനിേ നൂതനത്സമൂഹാം എന 
െക്ഷ്യത്ികെക്ച് സഞ്രിക്കുേയ്നണ്ച് ന്നാം. അറിവിടറെ 
സ്നര്വ്വത്രിേമ്നയ വിതരണവാം പ്കയ്നഗവമ്നണ്ച് അതി 
ലൂടെ െക്ഷ്യാം വയ്കനത്ച്. കെ്നേത്്നടേ ഉണ്്നകുന 
പ്വജ്ഞ്നനിേ വിസ്ച് കഫ്നെനവാം അതിനനുബന്ധ
മ്നയി രൂപടപെടുന ടത്നഴില് സ്നധ്യതേളാം നമ്മുടെ 
സമൂഹത്ിന്ച് പ്കയ്നജനപ്ദമ്നകുന വിധത്ില്  
വിനികയ്നഗികടപെകെണ്തുണ്്ച്. അതിടറെ വെിയ ഗുണ 
കഭ്നക്്നകള് യുവ്നകള്നയിരിക്കുാം എനതില് തര്ക 
മില്. അവടര ടത്നഴില്കസനയുടെ മ്നത്രാം ഭ്നഗമ്നക്കുന 
തരത്ിെല് പ്വജ്ഞ്നനിേ സമ്പദ്ച്ഘെനയികെക്കുള്ള 
പരിവര്ത്നാം വിഭ്നവനാം ടചയ്ിരിക്കുനത്ച്. യുവ്നകടള 
സാംരാംഭേരുാം ടത്നഴില്ദ്നത്നകളാം ആക്നന് കൂെി 
ഉതകുന വിധത്ിെ്നണ്ച് അത്ച് യ്നഥ്നര്ത്യമ്നക്കുനത്ച്. 
 അടുത് അഞ്ചു വര്ഷാംടേ്നണ്്ച് നമ്മുടെ ന്നട്ടില്  
തടന ന്നല്പെത്ച് െക്ഷാം ടത്നഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ന 
ന്നണ്ച് സര്ക്നര് ശ്രമിക്കുനത്ച്. അതിന്ച് പശ്്നത്െ 
സൗേര്യവിേസനാം ഉണ്്നകയ തലീരൂ. േഴിഞെ അഞ്ചു
വര്ഷാംടേ്നണ്്ച് േിഫ്ച്ബി മുകഖന അന്പതിന്നയിരാം 
കേ്നെി രൂപയുടെ പശ്്നത്െസൗേര്യ വിേസന 
പദ്ധതിേള്നണ്ച് െക്ഷ്യമിട്ടത്ച്. എന്നല്,  62,500 കേ്നെി 
രൂപയുടെ വിേസന പദ്ധതിേള്ക്ച് തുെകാം കുറിക്നന് 
നമുക്ച് േഴിഞ്ഞു. അടുത് അഞ്ചു വര്ഷാം ടേ്നണ്്നേടട്ട 
60,000 കേ്നെി രൂപയുടെ പശ്്നത്െസൗേര്യ 
വിേസനമ്നണ്ച് െക്ഷ്യാം വയ്കനത്ച്. അതിനു പുറടമയ്നണ്ച് 
ടേ-ടറയില് കപ്നടെയുള്ള വന്േിെ പദ്ധതിേള് നെപെ്ന
ക്കുനത്ച്. ഒടത്്നരുമകയ്നടെ നലീങ്ങിയ്നല് അവടയല്്നാം 
യ്നഥ്നര്ത്യമ്നക്നന് നമുക്ച് േഴിയുാം.
 വെിയകത്നതില് പശ്്നത്െ സൗേര്യങ്ങള് 
വിേസിച്നല് മ്നത്രകമ കൂടുതല് നികക്ഷപങ്ങള് നമ്മുടെ  
ന്നട്ടില് ഉണ്്നകുേയുള്ളൂ. നികക്ഷപേര് വ്യവസ്നയാം 
തുെങ്ങ്നന് നമ്മുടെ സാംസ്്നനകത്ക്ച് വരുകമ്പ്നള് 
മതിയ്നയ ഊര്ജ്ജ സാംവിധ്നനങ്ങളാം ഗത്നഗത 
സാംവിധ്നനങ്ങളാം ഇല്്നടയങ്ില് അവര് മെങ്ങികപെ്നകുാം. 
അതുണ്്നയിക്കൂെ്ന. അതിടറെ ഭവിഷ്യത്്ച് അനുഭവികക
ണ്ിവരിേ നമ്മുടെ വരുാംതെമുറേള്നണ്ച്. ഉനതവി
ദ്യ്നഭ്യ്നസവാം ടത്നഴില് പ്നപുണ്യവാം സിദ്ധിച വരുാം
തെമുറയ്ക്ച് നമ്മുടെ ന്നട്ടില് തടന അവരുടെ േഴിവ 
േള് വിനികയ്നഗിക്നനുള്ള അവസരാം ഉണ്്നേണാം 
എന്നണ്ച് സര്ക്നര് േണക്നക്കുനത്ച്. അത്ച് ന്നെിടറെ  
സ്നമ്പത്ിേ - സ്നമൂഹിേ വളര്ചയ്ക്ച് വെിയ ഉകത്ജ 
നമ്നകുാം. ആ നിെയ്ക്ച് കന്നകിയ്നല് വരുാം തെമുറയ്ക്ച് 
കവണ്ിയുള്ള ഒരു ഈടുടവയ്ച്പ്നണ്ച് ടേ-ടറയില്, 
അഥവ്ന സില്വര് പ്െന്. അതിടനയ്നണ്ച് വസ്തുതേള് 
മനസ്ിെ്നക്നടത പെരുാം േണ്ണുമെച്ച് എതിര്ക്കുനത്ച്. 
അതിന്ച് പിനില് വിേസന വികര്നധിേള്നയ പെ 
നിക്ഷിപ്ത ത്നല്പര്യക്നരുടണ്നത്ച് ഇതികന്നെോം വ്യ
ക്മ്നയിട്ടുണ്്ച്. അത്രക്നര് ന്നെിടറെ ടപ്നതുവ്നയ 
ത്നല്പര്യത്ിന്ച് വിരുദ്ധമ്നയ്നണ്ച് നിെടേ്നള്ളുനത്ച്; 
അവര് നമ്മുടെ കുട്ടിേളടെ ഭ്നവിയ്നണ്ച് അപേെത്ി
െ്നക്കുനത്ച്. 
 ടേ-ടറയിെിടനക്കുറിച്ച് ഏ്വമധിോം  ഉയര്ത് 
ടപെടുന ആ�ങ് ടപ്നതുജനങ്ങളടെ േിെപെ്നെവാം ഭൂമിയുാം 
നഷ്ടടപെട്ടുകപ്നകുകമ്ന എന്നുള്ളത്നണ്ച്. സ്്നഭ്നവിേമ്നയുാം 
ചിെരുടെ സ്െവാം വലീടുാം മറ്റുാം ഏട്ടുകകണ്ിവരുാം. 
9,314 ഓളാം ടേട്ടിെങ്ങള്നണ്ച് ടപ്നളിച്ചുനലീകകണ്ത്നയി 
വരുനടതന്ച് നിെവില് പഠനങ്ങള് സൂചിപെിക്കുന്നു. 
ഇവതടന പരമ്നവധി കുറയ്കനതിനുള്ള നെപെിേളാം 
സ്ലീേരിക്കുന്നുണ്്ച്. ഭൂമി ഏട്ടുക്കുകമ്പ്നള് പുനരധിവ്ന
സനിയമപ്േ്നരാം ഗ്ര്നമപ്കദ�ങ്ങള് വിപണിവിെയുടെ 
പരമ്നവധി ന്നെിരട്ടിയുാം നഗരങ്ങളില് രണ്ിരട്ടിയു 
മ്നണ്ച് നഷ്ടപരിഹ്നരമ്നയി െഭിക്കുനത്ച്. 13,265 കേ്നെി 
രൂപയ്നണ്ച് സ്െകമട്ടുകെിനുാം നഷ്ടപരിഹ്നരത്ി
നുമ്നയി േണക്നകിയിരിക്കുനത്ച്. ഇതില് 1,730 
കേ്നെി രൂപ പുനരധിവ്നസത്ിനുാം 4,460 കേ്നെി രൂപ 
വലീടുേളടെ നഷ്ടപരിഹ്നരത്ിനുമ്നണ്ച് നലീകിവചിരി
ക്കുനത്ച്. േഴിഞെ അഞ്ചു വര്ഷാം നെത്ിയ വിേസന 
പ്വര്ത്നങ്ങളില് അത്രത്ില് ഭൂമികയ്ന േിെപെ്നെകമ്ന 
നഷ്ടടപെട്ടവര്ക്ച് ഉചിതമ്നയ നഷ്ടപരിഹ്നരാം നല്േിയ 
നിെപ്നടുതടനയ്നകുാം ടേ-ടറയിെിടറെ േ്നര്യത്ിലാം 
സര്ക്നര് സ്ലീേരിക്കുേ. പദ്ധതിയുടെ പ്നരിസ്ിതിേ 
ആഘ്നതവാം സ്നമൂഹിേ ആഘ്നതവമ്നണ്ച് മട്്നരു 
ചര്ച്ന വിഷയാം. സ്നമൂഹിേ ആഘ്നത പഠനത്ിടറെ 
മുകന്നെിയ്നയി അപ്െന്ടമറെിടറെ അതിര്ത്ിയില് 
േല്ിടുന പ്വൃത്ി പുകര്നഗമിച്ചുവരിേയ്നണ്ച്. ഭൂമി 
ഏട്ടുകെില് ന്യ്നയമ്നയ നഷ്ടപരിഹ്നരത്ിനുാം 
സുത്നര്യതയ്കാം പുനരധിവ്നസത്ിനുാം പുനഃസ്്നപ
നത്ിനുമുള്ള അവേ്ന�നിയമാം അനുസരിച്ച് ഭൂമി 
ഏട്ടുകല് മൂെമുണ്്നവന ആഘ്നതങ്ങള്, ബ്നധിക
ടപെടുന കുടുാംബങ്ങള്, നഷ്ടാം സാംഭവിക്കുന വലീടുേള്, 
ടേട്ടിെങ്ങള് എനിവയുടെ േണടകടുക്കുാം. ഏ്വാം 

കുറഞെ കത്നതില് 
ആഘ്നതമുണ്്നകുന തര 
ത്ില് പദ്ധതി നെപെ്നക്ന 
ന്നണ്ച് ഇത്ച് ടചയ്യുനത്ച്.
 ടേ-റയില് പദ്ധതി നമ്മുടെ 
പരിസ്ിതിക്ച് കദ്നഷമ്നണ്ച് എന തരത്ിലള്ള 
ആ�ങ്േള് ഉയരുനത്ച് േണ്ിട്ടുണ്്ച്. കെ്നേത്്നടേ 
ഏ്വാം പരിസ്ിതി സൗഹൃദമ്നയി േരുതടപെടുനത്ന
ണ്ച് ടറയില് ഗത്നഗതാം. നിര്ദിഷ്ട സില്വര് പ്െന്  
പ്നത പരിസ്ിതികെ്നെ പ്കദ�ങ്ങളിലൂടെകയ്ന വന്യ 
ജലീവി സകങ്തങ്ങളിലൂടെകയ്ന േെന്നുകപ്നകുനില്. പുഴ 
േളടെയുാം അരുവിേളടെയുാം ഒഴുകിടന തെസ്ടപെടു 
ത്തുനില്. ടനല്പെ്നെങ്ങളിലാം തണ്ലീര്ത്െങ്ങളില
മ്നയി 88 േികെ്നമലീ്ര് പ്നത തൂണുേളിലൂടെയ്നണ്ച് 
േെന്നുകപ്നവനത്ച്. സില്വര് പ്െന് വരുനതു 
ടേ്നണ്്ച് പരിസ്ിതിക്ച് ഉണ്്നകുന ഏ്വാം വെിയ കനട്ടാം 
േ്നര്ബണ ബഹിര്ഗമനത്ില് ഉണ്്നകുന കുറവ്നണ്ച്. 
2025 ല് പദ്ധതി പൂര്ത്ിയ്നവനകത്നടെ േ്നര്ബണ 
ബഹിര്ഗമനത്ില് രണ്്ച് െക്ഷത്ി എണപതിന്നയിരാം 
െണ കുറവവരുത്്നന് േഴിയുടമന്നണ്ച് േണക്നക്കു
നത്ച്. 
 പൂര്ണ്മ്നയുാം പരിസ്ിതി സൗഹൃദ മ്നതൃേയില് 
നിര്മേിക്കുന സില്വര് പ്െന് പദ്ധതി പൂര്ത്ിയ്നകുന
കത്നടെ കൂടുതല് ആളേള് കറ്ന്്ച് മ്നര്ഗമുള്ള ഗത്നഗത 
സൗേര്യാം ഉകപക്ഷിച്ച് ഇതികെക്ച് എത്ികചരുാം. കറ്ന കറ്ന 
സാംവിധ്നനത്ിലൂടെ ചരക്കു വ്നഹനങ്ങളാം കറ്നഡുേള് 
ഉപകയ്നഗിക്കുനത്ച് കുറയ്ക്നന്നവാം. കഫ്നസില് ഇന്ധ
നങ്ങളടെ ഉപകയ്നഗത്ിലാം കുറവണ്്നകുാം. 500 
കേ്നെികയ്നളാം രൂപയുടെ കഫ്നസില് ഇന്ധനങ്ങളടെ 
കുറവ്ച് തടനയുണ്്നകുടമന്നണ്ച് പ്തലീക്ഷിക്കുനത്ച്. 
ഇങ്ങടന േ്നര്ബണ ബഹിര്ഗമനത്ിലാം കഫ്നസില് 
ഇന്ധനങ്ങളടെ ഉപകയ്നഗത്ിലാം ഉണ്്നകുന കുറവ്ച് 
പ്കൃതിക്കുണ്്നക്കുനത്ച് കനട്ടാം മ്നത്രമ്നണ്ച് എനത്നണ്ച് 
വസ്തുത. 
     നൂറു �തമ്നനാം പുനരുപകയ്നഗ സ്നധ്യതയുള്ള 
ഇന്ധനങ്ങള് ഉപകയ്നഗിക്കുേ വഴി 2052 ഓടെ 5.95 
െക്ഷാം െണ േ്നര്ബണ ബഹിര്ഗമനമ്നണ്ച് ഇല്്നത്ന
വനത്ച്. 12,872 വ്നഹനങ്ങള് ആദ്യ വര്ഷാം കറ്ന്ില് 
നിന്നുാം പിന്വ്നങ്ങുാം. പ്തിദിനാം കറ്ന്്ച് ഗത്നഗതാം ഉപ
കയ്നഗിക്കുന 46,206 കപര് സില്വര് പ്െനികെക്ച് 
മ്നറുാം. പ്കൃതിടയ മറന്നുടേ്നണ്ടുള്ള വിേസനാം ഈ 
സര്ക്നരിടറെ നയമല്. പ്കൃതിടയ സാംരക്ഷിച്ചുടേ്ന 
ണ്ടുള്ള വിേസനമ്നണ്ച് ഇെതുപക്ഷ ജന്നധിപത്യ മുനണി 
സര്ക്നര് മുകന്നട്ടുവയ്കനത്ച്. അതുടേ്നണ്ടു തടനയ്നണ്ച് 
സദ്ച്ഭരണ സൂചിേയിെെകാം പരിസ്ിതി സാംരക്ഷണ
ത്ില് ഇന്ത്യയില് നമേള് ഒന്നമടതത്ിയത്ച്.
 സില്വര് പ്െനുമ്നയി ബന്ധടപെട്ട്ച് പ്ളയഭലീതി 
ഉണര്ത്തുന തരാം പ്ച്നരണങ്ങള് ചിെ കേ്നണുേളില് 
നിന്നുയരുന്നുണ്്ച്. സില്വര് പ്െനിടറെ ഭ്നഗമ്നയി 
സ്്നപിക്കുന എാംബ്നങ്്ച് ടമറെ്ച് പ്ളയാം സൃഷ്ടിക്കുടമന്നണ്ച്  
പ്ച്നരണാം. കേരളത്ില് നിെവിലള്ള ടറയില്ടവ 
പ്െനുേളാം എാംബ്നങ്്ച് ടമറെിെ്നണ്ച് തയ്്നറ്നകിയിട്ടു
ള്ളത്ച്. അവടയ്നന്നുാം ഇതുവടര ടവള്ളടപെ്നകാം സൃഷ്ടി
ചിട്ടില്. ടവള്ളാം ഒഴുേികപെ്നകുനതിന്ച് പ്കൃതിദത്മ്ന 
യുള്ള ച്നലേള് വിപുെലീേരിക്കുേയ്നടണങ്ില് ടവള്ളാം 
സ്്നഭ്നവിേമ്നയിത്ടന ഒഴുേികപെ്നകുാം. ഇത്രത്ില് 
ജെത്ിടറെ സ്്നഭ്നവിേ ഒഴുകിടന തെസ്ടപെടുത്്നതി
രിക്നനുള്ള പ്ഹകഡ്്നഗ്ര്നഫിേ്ച് സര്ടവ്വയുാം പുകര്നഗ
മിക്കുേയ്നണ്ച്. 
 േഴിഞെ ഒരു നൂ്്നണ്ിനിടെ കേരളത്ി
ലണ്്നയ പ്ളയങ്ങളടെയുാം കവെികയ്ത്ിടറെയുാം 
കവെിയിറകത്ിടറെയുാം േണക്കുേള് എടുത്്നണ്ച് 
പദ്ധതി രൂപേല്പെന ടചയ്ിരിക്കുനത്ച്. അതുടേ്നണ്്ച് 
തടന പ്ളയാം സാംബന്ധിച ഭലീതി അസ്്നനത്്നണ്ച്. 
എാംബ്നങ്്ച് ടമറെ്ച് കേരളടത് രണ്്നയി വിഭജിക്കുാം  
എന വ്നദവാം �രിയല്. ഓകര്ന അഞ്ഞൂറു മലീ്റിലാം  
ഓവര്ബ്രി്്ച്ജുേകള്ന അെിപെ്നതേകള്ന ഉള്ള തര 
ത്ിെ്നണ്ച് പദ്ധതി വിഭ്നവനാം ടചയ്ിരിക്കുനത്ച്. ആടേ 
ദൂരത്ിടറെ 25 �തമ്നനത്ികെടറ തൂണുേളിലൂടെയുാം 
തുരങ്ങ്ങളിലൂടെയുമ്നണ്ച് പ്നത േെന്നുകപ്നകുനത്ച്.
 കേരളത്ിടെ ടറയില്ടവ വിേസനാം ടേ്നണ്്ച് 
സില്വര് പ്െനിനു സമ്നനമ്നയ കനട്ടാം പ്േവരിക്നന് 
േഴിയുടമന്നണ്ച് ചിെര് അവേ്ന�ടപെടുനത്ച്. തിരുവ
നന്തപുരാം - മാംഗെ്നപുരാം ടസക്ഷനില് 19 േികെ്നമലീ്ര് 
പ്നത മ്നത്രമ്നണ്ച് ഇനി ഇരട്ടിപെിക്നനുള്ളത്ച്. എനിട്ടുാം 
ടറയില് ഗത്നഗതത്ിടറെ കവഗത േ്നര്യമ്നയി വര്ദ്ധി
ചിട്ടില്. തിരുവനന്തപുരാം മുതല് േ്നസര്കഗ്ന്്ച് വടര 
626 വളവേള്നണുള്ളത്ച്. ഇവ നിവര്ത്ിടയടുത്്ച് 
വിേസനാം സ്നധ്യമ്നക്കുേ എനതു ജനസ്നന്ദ്രതയുള്ള 
പ്കദ�ങ്ങളില് പ്്നകയ്നഗിേമല്. 
 കേരളാം അമ്പതു �തമ്നനാം ടചെവ്ച് വഹിക്നന് 
സനദ്ധതയറിയിച �ബരി ടറയില്പെ്നതയെകാം 
ഇകപെ്നഴുാം പ്്നവര്ത്ിേമ്നയിട്ടില്. പ്നെക്നടട്ടയുാം കച
ര്ത്െയിടെയുാം ഫ്ന്റിേളാം ആരാംഭിചിട്ടില്. ടറയില്കവ 
വിേസനത്ിന്നേടട്ട സില്വര് പ്െനിന്ച് കവണ്തി
കനക്നള് കൂടുതല് ഭൂമി ആവ�്യമ്നണ്ച്. സ്നധ്നരണ 
ടറയില്കവ പ്െനുേള്ക്ച് ഇരുവ�വാം 30 മലീ്ര് ബഫര് 
കസ്നണ ഉള്ളകപെ്നള് സില്വര് പ്െനിന്ച് അത്ച് 5 മലീ്ര് 

മ്നത്രമ്നണ്ച്. 
ഈ േ്നരണ 
ങ്ങള്നല്  തടന  
ടറയില്കവ വിേ 
സനാം ടേ്നണ്്ച് സില്വര് 
പ്െനിടറെ കനട്ടാം പ്േവരി
ക്നടമന വ്നദാം തലീര്ത്തുാം വസ്തുത്ന 
വിരുദ്ധമ്നണ്ച്. 
 പദ്ധതിടചെവിടനക്കുറിച്ചുാം  
പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിതമ്നയ പൂര്ത്ലീേര
ണടത്ക്കുറിച്ചുാം നിരവധി സാം�യങ്ങള് ഉയര്ന്നു 
വരുന്നുണ്്ച്. 63,941 കേ്നെി രൂപയ്നണ്ച് സില്വര് പ്െന് 
പദ്ധതിക്ച് ടചെവ്ച് പ്തലീക്ഷിക്കുനത്ച്. അതില് 56,881 
കേ്നെി രൂപ അഞ്ചുവര്ഷാം ടേ്നണ്്നണ്ച് ടചെവ്നക്കു
നത്ച്. അന്ത്നര്നഷ്ട്ര ഏജന്സിേളമ്നയി സഹേരിച്ച് 
കുറഞെ പെി�നിരകില് വ്നയ്ച്പ സ്ലീേരിച്ചുാം കേന്ദ്ര 
- സാംസ്്നന വിഹിതങ്ങള് നികക്ഷപിച്ചുാം ഈ പദ്ധതി
ക്കുള്ള തുേ േടണ്ത്്നന്നണ്ച് ശ്രമിക്കുനത്ച്. 
 2018 െ്നണ്ച് സില്വര് പ്െന് പദ്ധതിയുടെ 
ആസൂത്രണാം ആരാംഭിക്കുനത്ച്. ഒകരസമയാം അഞ്്ച്  
പ്നകകജുേളിെ്നയി നിര്മേ്നണാം നെക്കുാം. വര്ഷത്ിടെ 
365 ദിവസവാം 24 മണിക്കൂര് പ്വൃത്ി നെക്കുാം. രണ്ടു 
ടേ്നല്ാം ടേ്നണ്്ച് ഭൂമി ഏട്ടുകല് പൂര്ത്ിയ്നക്നനുാം 
അടുത് മൂന്നു ടേ്നല്ാം ടേ്നണ്്ച് പദ്ധതിയുടെ നിര്മേ്നണാം 
പൂര്ത്ിയ്നക്നനുമ്നണ്ച് ഉകദ�ിക്കുനത്ച്. പദ്ധതി പൂര്ത്ി
യ്നക്നന് സമയാം കൂടുതടെടുക്കുകന്ത്നറുാം പദ്ധതിയുടെ 
ടചെവ വര്ദ്ധിച്ചുടേ്നകണ്യിരിക്കുാം. നമേള് പ്വകുന 
ഓകര്ന ദിവസത്ിനുാം നമേള് തടന പിഴ നല്കേണ്ി
വരുന അവസ്യുണ്്നവാം. അതുടേ്നണ്്നണ്ച് ഫ്നസ്റ്ച് 
ട്ര്നക്ച് സാംവിധ്നനത്ില് പദ്ധതി പൂര്ത്ിയ്നക്നന് 
തലീരുമ്നനിചിരിക്കുനത്ച്.
 പദ്ധതിയുടെ പ്ത്യക്ഷമ്നയ ചിെ കനട്ടങ്ങളില് 
ഏ്വാം പ്ധ്നനാം യ്നത്ര്ന സമയത്ിലണ്്നകുന 
െ്നഭമ്നണ്ച്. ജനസ്നന്ദ്രതയുള്ള സാംസ്്നനടമന നിെ 
യില് കദ�ലീയ പ്നതേളിലാം ടറയില്ടവയിലാം നമ്മുടെ 
കവഗത മറ്റു സാംസ്്നനങ്ങടളക്നള് കുറവ്നണ്ച്. കറ്നഡു 
മ്നര്ഗ്ഗാം എറണ്നകുളാം മുതല് തിരുവനന്തപുരാം വടര 
എത്ികചരുനതിന്ച് ആറു മണിക്കൂര് വടര എടുക്കുന 
അവസ്യുണ്്ച്. എന്നെിത്ച് സില്വര് പ്െനിടറെ 
വരകവ്നടെ ഒനര മണിക്കൂറ്നയി കുറയുാം. യ്നത്ര്നസമയാം 
െ്നഭിക്കുകമ്പ്നള് പ്തിദിന മ്നനുഷിേ സമയെ്നഭാം 2.8 
െക്ഷമ്നയ്നണ്ച് നിെവില് േണക്നകിയിട്ടുള്ളത്ച്. 
ഈ മ്നനവവിഭവ ക�ഷിടയ സാംസ്്നനത്ിടറെ 
പുകര്നഗതിക്ച് വിനികയ്നഗിക്നന് േഴിയുാം എനത്നണ്ച് 
പദ്ധതിയുടെ ഏ്വാം പ്ധ്നനടപെട്ട ഗുണാം. കദ�ലീയപ്നത്ന 
വിേസനടത്യുാം സില്വര് പ്െനിടനയുാം ത്നരതമ്യാം 
ടചയ്യുന സ്നഹചര്യാം ഉണ്്നയിട്ടുണ്്ച്. എന്നല്, ഈ ത്നര
തമ്യാംതടന ടത്്നണ്ച്. ന്നലവരിപെ്നതടയക്നള് കുറവ്ച് 
സ്െവാം നിര്മേ്നണ സ്നമഗ്രിേളാം മതിയ്നവാം സില്വല് 
പ്െനിന്ച് എനത്നണ്ച് വസ്തുത. 10 വര്ഷാം േഴിയുകമ്പ്നള് 
നമ്മുടെ നിരത്ിടെ വ്നഹനങ്ങളടെ എണ്ാം ഗണ്യമ്നയി 
കൂടുേയുാം വലീണ്ടുാം കദ�ലീയ പ്നത്ന വിേസനാം ആവ�്യ
മ്നയിവരിേയുാം ടചയ്യുാം. എന്നല് സില്വര് പ്െന് 
പദ്ധതി അടുത് അന്പതു വര്ഷകത്ക്കുള്ള ഗത്നഗത 
ആവ�്യങ്ങള്  നിറകവ്്നന് േഴിയുന വിധത്ിെ്നണ്ച് 
ആസൂത്രണാം ടചയ്ിരിക്കുനത്ച്.  കേരളത്ിടെ പ്ധ്നന 
വ്യവസ്നയ കമഖെേള്നയ ഐ.െി, ടൂറിസാം എനിവയ്ക്ച് 
പദ്ധതി വരുനകത്നടെ ഉണ്്നവന കുതിപ്പുാം നമേള് 
േ്നണ്നടത കപ്നേരുത്ച്. നിര്മേ്നണ സമയത്്ച് 50,000 
ടത്നഴിവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്നനുാം, പ്വര്ത്നഘട്ട 
ത്ില് 11,000 കപര്ക്കു ടത്നഴില് നല്േ്നനുാം ഈ 
പദ്ധതിക്കു േഴിയുാം.
 േഴിഞെ അഞ്ചുവര്ഷാം അെിസ്്നനസൗ
േര്യകമഖെയില് അഭൂതപൂര്വ്വമ്നയ മുകന്മ്നണ്ച് 
കേരളത്ില് ഉണ്്നയത്ച്. അതിടറെ ഫെമ്നയി ആകര്നഗ്യാം, 
വിദ്യ്നഭ്യ്നസാം, പ്നര്പെിെ സൗേര്യാം, കറ്ന്്ച് ഗത്നഗതാം 
അെകമുള്ള കമഖെേളില് നമുക്ച് മുകനറ്നന്നയി. 
ഇനി നമുക്ച് കവണ്ത്ച് വ്യ്നവസ്നയിേ കമഖെയിടെ 
മുകന്മ്നണ്ച്. അതിന്ച് അെിസ്്നനസൗേര്യ വിേസന 
പദ്ധതിേള് േ്നര്യക്ഷമമ്നയി മുകന്നട്ട്ച് ടേ്നണ്ടുകപ്ന
കേണ്തുണ്്ച്. അതിപ്വേ്നരിേതേടള മ്ന്ിടവച്ച് 
േ്നര്യങ്ങടള വസ്തുനിഷ്ഠമ്നയി സമലീപിച്ചുടേ്നണ്ടു കവണാം 
ഇത്രാം പദ്ധതിേടള വിെയിരുകത്ണ്ത്ച്. എന്നല് 
മ്നത്രകമ നമുക്ച് വെിയ കത്നതിലള്ള വ്യ്നവസ്നയിേ 
വളര്ചയുാം അതിലൂടെയുള്ള സ്നമ്പത്ിേ മുകന്വാം 
പ്േവരിക്നന്നവൂ.

പ്രകൃതലിമയ െറന്നുമകാണ്ടുള്ള വലികസനം ഈ 
സര്ക്ാ�ലിമന് നയെല്. പ്രകൃതലിമയ സം�ക്ലിച്ചുമകാ

ണ്ടുള്ള വലികസനൊണറ് ഇടതുപക് ്നാധലിപത്യ 
മുനെണലി സര്ക്ാര് മുഘനൊട്ടുവയറ്ക്കുനെ

തറ്. അതുമകാണ്ടു തമനെയാണറ് 
സദറ്ഭ�ണ സൂെലികയലിലടക്ം 

പ�ലിസ്ലിതലി സം�ക്ണ
ത്ലില് ഇന്്യയലില് 

നമ്ള് ഒനൊെ
മതത്ലിയതറ്.

ടേ-ടറയില് തുെര്ച .. 


