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സ്പീക്കര്

ന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ (1957-1959 ) 1958 ലെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തില്
മാര്ച്ച് 19 ലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട 358 ാം നമ്പര് ച�ോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്
ച�ോദിച്ചത്. ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി അതിന് ഇംഗ്ലീഷില് ഉത്തരവും നല്കി. അതേ
ദിവസം മറ്റൊരു ച�ോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. അതേ അംഗം തന്നെ ഉപച�ോദ്യ
ങ്ങള് മലയാളത്തില് ച�ോദിച്ചു. മന്ത്രി മലയാളത്തില് ഉത്തരവും നല്കി.
ഇംഗ്ലീഷില് ച�ോദിച്ച ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് മന്ത്രി മലയാളത്തില് മറുപടി പറയുന്ന
ഉദാഹരണങ്ങളും പഴയ നിയമസഭാ നടപടികള് പരിശ�ോധിച്ചാല് കാണാന്
കഴിയും. തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സിലില് 1920 ഏപ്രില് ഏഴിന്
എം. സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ ച�ോദ്യവും ഇംഗ്ലീഷിലായി
രുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്. 100 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം കേരള
നിയമസഭയില് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള് ഉന്നയി
ക്കുന്ന ചില ച�ോദ്യങ്ങള് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോള് മാതൃഭാഷയായ
മലയാളത്തിലാണ്.
സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരും അവര�ോട്
നിരന്തരം സംസാരിച്ചും ഇടപഴകിയും പരിചയമുള്ളവരുമാണ് നിയമനിര്മ്മാണ
സഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാറുള്ളത്. അവര് ജനങ്ങളുടെ
ഭാഷയില് തന്നെ സഭയില് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതാണ് ജനാധിപത്യ
ത്തിന് അനുയ�ോജ്യം. അത് ഏറെക്കുറെ യാഥാര്ഥ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ
പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എല് എ മാര് അതതിടങ്ങളിലെ
ഭാഷയില് ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കുകയ�ോ പ്രസംഗിക്കുകയ�ോ വിഷയങ്ങള് അവതരിപ്പി
ക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നത് കീഴ്വഴക്കമാണ്. അത�ൊഴികെ മാതൃഭാഷയുടെ സാര്വ
ത്രികമായ ഉപയ�ോഗം നമ്മുടെ നിയമസഭയില് യാഥാര്ഥ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഭരണ രംഗത്തും മലയാളത്തിന്റെ ഉപയ�ോഗം നിര്ബന്ധമാക്കി സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി 2017 മെയ് ഒന്ന് മുതല് സര്ക്കാര്,
അര്ദ്ധസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്,
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ഭരണഭാഷ പൂര്ണമായും
മലയാളമായിരിക്കണമെന്നും കത്തിടപാടുകള് മലയാളത്തില് തന്നെയാക
ണമെന്നും നിഷ്കര്ഷിച്ചു. 2017 ല് കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ മലയാള
ഭാഷാ (നിര്ബന്ധിത ഭാഷ) നിയമവും പ്രാബല്യത്തില് വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്
മുതല് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള് നിര്ബന്ധമായും മലയാളം
പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നിയമം പൂര്ണമായി നടപ്പാ
ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നിയമത്തില് വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളം എത്രയ�ോ കാലമായി കാത്തിരുന്നതാണ് മാതൃഭാഷക്ക്
ലഭിക്കേണ്ട നിയമപരമായ ഈ അംഗീകാരം.
ഭരണഭാഷ മലയാളം എന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തില് നടപ്പായ ഒന്നല്ല.
നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്രമാവുകയും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്
പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും തുടര്ന്ന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം ക�ൊള്ളുകയും
ചെയ്ത ശേഷവും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയില് ഭരണ നടപടികള് ക�ൊണ്ടുവരാന്
ദശാബ്ദങ്ങള് തന്നെയെടുത്തു. 1957 ലെ ഇ എം എസ് ഗവണ്മെന്റ് മലയാളം
ഭരണഭാഷയാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഭരണരംഗത്ത്
മലയാളം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന് ക�ോമാട്ടില്
അച്യുതമേന�ോന് അധ്യക്ഷനായ ഒരു സമിതിയെ നിയ�ോഗിച്ചു. സമിതി 1958
ആഗസ്റ്റ് 16 ന് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുകയും തുടര്ന്ന്
സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭരണഭാഷ മലയാളമാ
ണെന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹുജന
സമ്പര്ക്കം ഏറെയുള്ള പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് ഓഫീസ് തുടങ്ങി 17 വകുപ്പുകളില്
നിന്ന് ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഒരു ശബ്ദക�ോശത്തിന് രൂപം
നല്കി.
ഓഫീസുകളില് നിര്ദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് മലയാളം ഭരണഭാഷയായി
ഉപയ�ോഗിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് 1965 ഒക്ടോബര്
19 ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും 1969 ല് ക�ൊണ്ടുവന്ന കേരള ഔദ്യോഗികഭാഷ (നിയമ
നിര്മാണം) നിയമം മലയാളമ�ോ ഇംഗ്ലീഷ�ോ കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗികഭാഷ
യായിരിക്കുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ
ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയെങ്കിലും ഒടുവില് മലയാളം ഭരണഭാഷയായി ജനങ്ങള്ക്ക്
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ര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തില് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്
ലെജിസ്ലേച്ചറിന�ോടുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി യഥാവിധി ഉറപ്പാക്കുന്നതി
നുള്ള മുഖ്യ ഉപാധി കമ്മിറ്റി സംവിധാനമാണെന്നത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട
വസ്തുതയാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി വിനിയ�ോഗി
ക്കുവാന് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല
ത്തിലാണ് ജനാധിപത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളില്
പാര്ലമെന്ററി സമിതികളുടെ പ്രാധാന്യം ദിനംപ്രതി ഉയര്ന്നുവരുന്നതിന്റെ
കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ
അധികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ധനകാര്യ
സമിതികളുടെ കര്ത്തവ്യം.

പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷവും കേരളവും.

	മ�ൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫ�ോര്ഡ് പരിഷ്കരണ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
ഇന്ത്യയില് ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റ് 1919 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്
പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. അതേ തുടര്ന്ന് രൂപംക�ൊണ്ട സെന്ട്രല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
അസംബ്ലിയില് 1921 ല് ആദ്യ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പി.എ.സി.)
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഗവണ്മെന്റ് ചെലവിനങ്ങളിന്മേല് സഭയുടെ നിരീക്ഷണ
നിയന്ത്രണ ശക്തിയായി പ്രവര്ത്തിച്ച പി.എ.സി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില് കൂടുതല്
ഊര്ജ്ജസ്വലതയ�ോടെ പ്രവര്ത്തനം തുടര്ന്നു. 1921 മുതല് 2021 വരെ ഇന്ത്യയില്
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി 100 വര്ഷക്കാലം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന്
സമിതിയുടെ പ്രവര്ത്തന പന്ഥാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം നടത്തുവാനും കര്ത്ത
വ്യനിര്വ്വഹണം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആശയങ്ങള് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനു
മായി ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുവാന് പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ പാര്ലമെന്റ്
ഹൗസില് 2021 ഡിസംബര് 4,5,6 തീയതികളിലായിരുന്നു ആഘ�ോഷപരിപാടികള്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്മാര്, പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാര്, പി.എ.സി. അംഗങ്ങള്, നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറിമാര്, സമിതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്, എം.പി.മാര്, മുന്
അദ്ധ്യക്ഷന്മാര്, ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങള് എന്നിവര് ചടങ്ങില്
ക്ഷണിതാക്കളായിരുന്നു. കേരള നിയമസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്പീക്കര് എം.ബി.
രാജേഷ്, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജ�ോസഫ്, സമിതി
അംഗങ്ങളായ സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു, പി.എസ്. സുപാല്, ത�ോമസ് കെ.ത�ോമസ്,
നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്, സ്പീക്കറുടെ അഡീഷണല്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. ബിജു എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം പി.എ.സി.വിഭാഗത്തിന്റെ
ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ഞാനും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
കേരള നിയമസഭയില് 1957 മേയ് 31 നാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ച്
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിഫ�ോംസ്
റഗുലേഷന് പ്രകാരം 1932 മുതല് തിരുവിതാംകൂറില് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. എണ്പത്തൊമ്പത് വര്ഷത്തെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
പ്രവര്ത്തന ചരിത്രമുള്ള കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ഈ ആഘ�ോഷവേള, സമിതിയുടെ
പ്രവര്ത്തനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമുള്ള അവസരമായി
കാണാവുന്നതാണ്.

ശേഷം 19ാം പേജിൽ

"Hcp cmPyw asämcp cmPys¯ `cn-¡p-hm³ Atbm-Ky-amsW¶p kn²m-´n-¡p-¶-hÀ Hcp hÀKw asämcp hÀ-Ks¯
`cn-¡p-hm³ Atbm-Ky-am-sW¶v k½-Xn-t¡-ï-XmWv"”
tUm.- _n.-BÀ.- Aw-t_-ZvIÀ
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പരുതൂര് മുതുതല തിരുവേഗപ്പുറ
സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവൃത്തി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സാമാജികരുടെ നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ.....

എം.ബി.രാജേഷ്, തൃത്താല

കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന
രൂക്ഷമായ
പരുതൂര്, മുതുതല, തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തു

കള്ക്കായുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ
നിര്മാണ�ോദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റ�ോഷി
അഗസ്റ്റിന് നിര്വഹിച്ചു. പരുതൂര് കരുവാന്പടി
യില് നടന്ന ചടങ്ങില് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.
രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പട്ടാമ്പി എം.എല്.എ.
മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന് മുഖ്യാതിഥിയായി. ജലജീവന് മിഷന്
പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ സമഗ്ര കുടിവെള്ള
പദ്ധതിക്ക് 115 ക�ോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
ലഭിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാവുന്നത�ോടെ മൂന്ന്
പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മുഴുവന് വീടുകളിലും ടാപ്പുകള്
മുഖേന കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാന് കഴിയും. കേന്ദ്ര,
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും പരുതൂര്, മുതുതല,
തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തുകളും ചേര്ന്ന് പ�ൊതുജന
പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

പദ്ധതിക്കായി മാഞ്ഞാമ്പ്ര ആസാദ് സ്കൂളിന് സമീപം 16 ദശലക്ഷം ലിറ്റര് ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീക
രണശാലയും 47 ലക്ഷം ലിറ്റര് സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും
നിര്മിക്കും. കാരമ്പത്തൂരില് കിണറും പമ്പ് ഹൗസും മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 356 കില�ോമീറ്റര് ദൂരത്തില്
വിതരണ ശൃംഖലയും പൂര്ത്തിയാക്കും. ഇതിലൂടെ 13592 ഗാര്ഹിക കണക്ഷനുകള് നല്കാനാകും.

പേരൂര്ക്കട മാനസികാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രത്തിന് കട്ടിലുകള്
കൈമാറി

കടയല് മുടുമ്പ് റ�ോഡ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

വി.കെ.പ്രശാന്ത്, വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

വ

വ

ട്ടിയൂര്ക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ
(വൈബ് ) ആഭിമുഖ്യത്തില് കാനറാ
ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പേരൂര്ക്കട
മാനസികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് വാങ്ങിയ 15
കട്ടിലുകളും മെത്തകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ. ആര്. ബിന്ദു ആശുപത്രിക്ക്
കൈമാറി.
മാനസികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് ര�ോഗമു
ക്തരായവരെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബാക്ക്
ടു ഹ�ോം എന്ന പരിപാടിയും മാനസികാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികള്ക്കായി കലാപരി
പാടികളും വൈബിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സംഘടി
പ്പിച്ചിരുന്നു. ചടങ്ങില് വട്ടിയൂര്ക്കാവ് എം.എല്.എ
വി.കെ പ്രശാന്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ട്ടിയൂര്ക്കാവ് വയലിക്കട മാസ്
റ�ോഡിന്റെ ഉദ് ഘ ാടനം വി.കെ
പ്രശാന്ത് എം.എല്.എ നിര്വ്വഹിച്ചു. 2019-20
വര്ഷത്തെ എം.എല്.എ ആസ്തി വികസന
ഫണ്ടില് നിന്നുള്ള തുക ചെലവഴിച്ചാണ്
റ�ോഡിന്റെ ടാറിംഗും കടയല് മുടുമ്പ് ത�ോട്
പാര്ശ്വഭിത്തി നിര്മ്മാണവും പുനരുദ്ധാര
ണവും പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആറ്
മാസക്കാലയളവിനുള്ളില് വട്ടിയൂര്ക്കാവ്
നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് നാൽപ്പതിലധി
കം റ�ോഡുകളുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് റ�ോഡുകളുടെ അടിയന്തിര
അറ്റകുറ്റ പണികള്ക്കായി 65 ലക്ഷം രൂപ
അനുവദിച്ചു.

പൂഞ്ഞാറില് പ്രഭ വിതറി പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങള്
സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്, പൂഞ്ഞാര്

മണ്ഡലത്തില് എസ് എസ് എല് സി, ഹയര് സെക്കന്ഡറി
പൂഞ്ഞാര്
പരീക്ഷയില് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്ക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ മുഴുവന് വിദ്യാര്ത്ഥി

കള്ക്കും എം.എല്.എ. പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങള് സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്
എംഎല്എ വിതരണം ചെയ്തു.
ഗവണ്മെന്റ്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്നിന്നുള്ള 1545 വിദ്യാര്ഥി
കള്ക്ക് പുറമേ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളില് പഠിക്കുന്ന പൂഞ്ഞാര്
നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും പ്രതിഭാ
പുരസ്കാരങ്ങള് സമ്മാനിച്ചു. ക�ോരുത്തോട് സി. കേശവന് മെമ്മോറിയല് ഹയര്
സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ
വകുപ്പ് മന്ത്രി റ�ോഷി അഗസ്റ്റിന് നിയ�ോജക മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു.
ഈരാറ്റുപേട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഈരാറ്റുപേട്ട മുസ്ലീം
ഗേള്സ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് ഗവ. ചീഫ് വിപ്പ് ഡ�ോ. എന്.ജയരാജ്
നിര്വഹിച്ചു. ഓര�ോ സ്കൂളുകളിലും എം.എല്.എ. നേരിട്ടെത്തിയാണ് അവാര്ഡ്
ജേതാക്കളായ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കിയത്. പ്രതിഭാ പുര
സ്കാരങ്ങള്ക്ക് പുറമെ എസ്.എസ്.എല്.സി, ഹയര്സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷകളില്
100% വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ നാല്പ്പത് വിദ്യാ
ലയങ്ങള്ക്ക് എം.എല്.എ യുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് അച്ചീവ്മെന്റ് അവാര്ഡുകളും
വിതരണം ചെയ്തു.

മാറ്റങ്ങളുടെ ല�ോകം കീഴടക്കാന്
ക്രിയ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോണ്ഫറന്സ്
നജീബ് കാന്തപുരം, പെരിന്തല്മണ്ണ

	പെരിന്തല്മണ്ണ നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് നജീബ്
കാന്തപുരം എം.എല്.എ നടപ്പാക്കുന്ന ക്രിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമായി ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി
ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോണ്ഫറന്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആയിരത്തിലേറെ
വിദ്യാര്ത്ഥികള് പങ്കെടുത്ത പരിപാടി നിര്മ്മാണ ബുദ്ധി നിയ
ന്ത്രിക്കാന് പ�ോകുന്ന മാറുന്ന കാലത്തോട�ൊപ്പം കുതിക്കാനുള്ള
അറിവുകള് പങ്കുവെക്കാനും സംവദിക്കാനുമുള്ള വേദിയായി.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത�ൊഴില് മേഖലകളെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര
പ്രശസ്തരായ പ്രമുഖര് വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു. 2021
ഡിസംബര് 28 ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ് പരിപാടി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ച പരിപാടിയില് ഡ�ോ. എം.പി. അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി
എം.പി. മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉല്പാദനപരമായ വിദ്യാ
ഭ്യാസം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ച്
സംസാരിക്കവെ സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ
ങ്ങള്ക്ക് എതിരായുള്ള വാദങ്ങള്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം
പ�ോലും ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത് കൂടുതല് പെണ്കുട്ടികളെ അണി

നിരത്തി നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്രിയ പദ്ധതി മാതൃകയാ
ണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെരിന്തല്മണ്ണയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങള്ക്ക്
ഗ്രാജ്വേറ്റ് ക�ോണ്ഫറന്സ് നാഴികക്കല്ലാവുമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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സ്പീക്കറുടെ പ�ൊതുപരിപാടികള്

പട്ടയമേളയ്ക്ക് തൃത്താലയില് തുടക്കം

ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ' പദ്ധതി പ്രകാരം
'എല്ലാവര്ക്കും
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടയമേളയ്ക്ക്

തൃത്താല മണ്ഡലത്തിലെ കാളി എന്ന വൃദ്ധയ്ക്ക് സ്പീക്കര്
എം.ബി രാജേഷും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനും ചേര്ന്ന് പട്ടയം
നല്കിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 50 വര്ഷമായി
താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് കാളിക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ചത്.
ചടങ്ങില് വിതരണം ചെയ്ത 300 പട്ടയങ്ങള്ക്ക് പുറമെ കപ്പൂര്
പഞ്ചായത്തില് 40 പട്ടയങ്ങള് നേരത്തെ നല്കിയിരുന്നു.
ഇത�ോടെ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് തൃത്താല മണ്ഡല
ത്തില് 340 പട്ടയങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തു.
നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായ
പട്ടയമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാജന്
നിര്വഹിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള
അപേക്ഷകളും പട്ടയമേളയ�ോടനുബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളും വിവിധ കക്ഷി
നേതാക്കളും ചടങ്ങില് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
തൃത്താലയില് പട്ടയത്തിന് അപേക്ഷിച്ച, അര്ഹരായ
എല്ലാവര്ക്കും സമയബന്ധിതമായി പട്ടയം നല്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
എം ബി രാജേഷ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയതെന്നും
ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളില് ഇത്രയും പേര്ക്ക് പട്ടയം നല്കാന് കഴിഞ്ഞത് വലിയ
നേട്ടമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട സ്പീക്കര് പട്ടയം നല്കുമ്പോള് ആദ്യം പരിഗണി
ക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങളെയാണെന്നും അതുക�ൊണ്ടാണ്
പട്ടികജാതി ക�ോളനികളില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന്
ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നിരന്തരമായി അവല�ോകന
യ�ോഗങ്ങള് ചേര്ന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏക�ോപിച്ച് നടത്തിയ
പ്രവര്ത്തനമാണ് തൃത്താലയില് വിജയം കണ്ടതെന്നും സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.
	കൈവശക്കാര്ക്ക് ഭൂമി ക�ൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരു തണ്ടപ്പേര്
പ�ോലുമില്ലാത്ത ഭൂരഹിതരായ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയുടെ
ഉടമസ്ഥരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമമാണ് സര്ക്കാര് നടത്തു
ന്നതെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജന്

അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ ഗവണ്മെന്റ് അധികാരത്തില് വന്ന് 100 ദിവസങ്ങള്ക്കു
ള്ളില് 13183 പട്ടയങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞതായും അപേക്ഷ നല്കിയ
അര്ഹരായ മുഴുവന്പേര്ക്കും പട്ടയം നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ക�ോളനികളിലെത്തി സ്പീക്കറും മന്ത്രിയും

പ

ട്ടയ വിതരണം, ക�ോളനികളുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങള് എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് കേള്ക്കാന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി രാജേഷ്,
റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന് എന്നിവര് ക�ോളനികളില് നേരിട്ടെത്തി.
നാഗലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ വാവനൂര്, പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ
കറുത്തേടത്ത്, കക്കാട്ടിരി, തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴുമങ്ങാട് ലക്ഷംവീട്
എന്നീ ക�ോളനികളിലാണ് സ്പീക്കറും റവന്യൂ മന്ത്രിയും എത്തിയത്. ക�ോളനി വാസിക
ള�ോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച സ്പീക്കറും മന്ത്രിയും കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ വീടുകളില്
നേരിട്ടെത്തി പരാതികള് സ്വീകരിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും
സ്പീക്കറെയും മന്ത്രിയെയും അനുഗമിച്ചു.

സാമാജികരുടെ നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ.....

ബഹുനിലമന്ദിരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ബസുകളുടെ
ഫ്ളാഗ്് ഓഫും
ഡി.കെ.മുരളി, വാമനപുരം

പ�ൊ

തുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മിതൃമ്മല ഗവണ്മെന്റ്
ബ�ോയ്സ് ഹയര് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും ഗവണ്മെന്റ് ഗേള്സ് ഹയര്
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെയും ബഹുനില മന്ദിരങ്ങള് പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ത�ൊഴില് വകുപ്പ് മന്ത്രി
വി.ശിവന്കുട്ടി ഓണ്ലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാമനപുരം എം.എല്.എ ഡി.കെ
മുരളിയുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയില് നിന്നും മണ്ഡലത്തിലെ 11 സ്കൂളുകള്ക്കായി
അനുവദിച്ച ബസുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫും ഇത�ോട�ൊപ്പം മന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു.
	കിഫ്ബി പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി മൂന്ന് ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഗവണ്മെന്റ്
ബ�ോയ്സ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് കെട്ടിടം നിര്മ്മിച്ചത്. 2018-19 ലെ സര്ക്കാരിന്റെ
വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി നിര്മ്മിച്ച ഗവ. ഗേള്സ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂള്
കെട്ടിടത്തിനായി 1.49 ക�ോടി രൂപയാണ് ചെലവായത്.
ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മടത്തറ കാണി, ജി.യു.പി.എസ് പ�ൊന്മുടി, ആട്ടുകാല്,
ആലന്തറ, രാമപുരം ജി.എല്.പി.എസ് ചുള്ളിമാനൂര്, നെടുങ്കൈത, കരിമണ്കോട്, ആനാട്,
പച്ച, ഭരതന്നൂര് എന്നീ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ബസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 1.65 ക�ോടി രൂപയാണ്
എം.എല്.എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില് നിന്ന് അനുവദിച്ചത്.

മടത്തറ ക�ൊല്ലായില് എല്.പി.എസിന് ബഹുനില
മന്ദിരം

മ

ടത്തറ ക�ൊല്ലായില് എല്.പി.എസിന് പ്ലാന് ഫണ്ടും എസ്.എസ്.കെ.
ഫണ്ടും ഉപയ�ോഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ച ബഹുനില മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസവും ത�ൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി, ഓണ്ലൈനിലൂടെ
നിര്വഹിച്ചു. ഡി.കെ.മുരളി എം.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യ�ോഗത്തില് നിരവധി
വിശിഷ്ട വ്യക്തികള് പങ്കെടുത്തു. 1.52 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു നിര്മ്മാണം.

മീന്മൂട് പാലവും അപ്രോച്ച് റ�ോഡും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പു

ല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്തില് തേമ്പാമൂട് മൂന്നാനക്കുഴി റ�ോഡിലെ മീന്മൂട് പാലവും
പാലത്തിന് ഇരുവശത്തെയും അപ്രോച്ച് റ�ോഡും വാമനപുരം എം.എല്.എ
ഡി.കെ.മുരളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യ�ോഗത്തില് പ�ൊതുമരാമത്ത്,
ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 5.8 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിച്ചത്.
നിലവില് ഒറ്റ വരിയായി മാത്രം ഗതാഗതം സാധ്യമായിരുന്ന വീതി
കുറഞ്ഞ പാലം പ�ൊളിച്ചു മാറ്റിയാണ് പുതിയ പാലം നിര്മ്മിച്ചത്. 7.5 മീറ്റര് വീതിയില്

വാഹനസഞ്ചാരപാതയും 1.5 മീറ്റര് വീതിയില് ഇരുവശങ്ങളിലും നടപ്പാതയും
ഉൾപ്പെടെ 11 മീറ്റര് വീതിയിലാണ് പാലം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലത്തിന്റെ
ഇരു കരകളിലായി ആകെ 220 മീറ്റര് നീളത്തില് അപ്രോച്ച് റ�ോഡിന്റെ പുന
രുദ്ധാരണവും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേമ്പാമൂട്
മൂന്നാനക്കുഴി ഭാഗങ്ങളിലെയും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ
ദീര്ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ പുനര്നിര്മ്മാണത്തോടെ
സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.

പ�ൊന്മുടിയില് കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക് തുറന്നു

പ�ൊ

ന്മുടിയില് പണി പൂര്ത്തിയായ കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക് ഡി.കെ മുരളി
എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തുറന്നു
ക�ൊടുത്തു. സര്ക്കാര് അതിഥിമന്ദിരത്തിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ പാര്ക്ക്
പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടു ക�ോടി രൂപ
മുടക്കി പണികഴിപ്പിച്ച പ�ൊന്മുടി ല�ോവര് സാനിറ്റോറിയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവല്ക
രണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാര്ക്ക് നിര്മ്മിച്ചത്. കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും
ഒരുപ�ോലെ ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് പാര്ക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. കാഴ്ചകള് കാണാന് ചെറിയ വാച്ച് ടവറും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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മുന് സാമാജികര് മനസ് തുറക്കുന്നു

"സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാരായി
എം.എൽ.എമാരെ തന്നെ നിയമിക്കണം"
ആര്യാടന് മുഹമ്മദ്

കേ

രള രാഷ്ട്രീയത്തില് അതികായനായി
ജ്വലിച്ച വ്യക്തിയാണ് താങ്കള്. കേരള
നിയമസഭയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങള്
അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു
നിയമസഭാംഗം, മുന് മന്ത്രി എന്നീ നിലകളില്
കേരളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലുമുള്ള
വികസനത്തിന് നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്ക്
എത്രത്തോളം സംഭാവനകള് നല്കാന്
കഴിയും എന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് ?
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് അതികായനായി
ജ്വലിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്ന് ഒരിക്കലും
കരുതുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ
വികസനത്തിന് നിര്ണായകമായ സംഭാവനകള്
നല്കാന് സാമാജികര്ക്ക് കഴിയും. വികസനകാ
ര്യങ്ങള് സഭയില് ഉന്നയിക്കുകയും അതില് ഒട്ടും
രാഷ്ട്രീയം കലര്ത്താതെ വികസനകാര്യങ്ങള്ക്ക്
പ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും
ഇടപെടലുകളുമാണ് വേണ്ടത്. ഓര�ോ കാര്യത്തിലും
രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പരാമര്ശിക്കുന്നതില്
തെറ്റില്ല. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലും നിയമനിര്മാ
ണത്തിലും ബജറ്റിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗ
ങ്ങള്ക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഒരു സാമാജികന്
കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലയിലും
വികസനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള നിലപാടു
കള്ക്കാണ് സാമാജികര് പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടത്.
ഏഴാം കേരള നിയമസഭ ഒഴികെ അഞ്ചു മുതല്
പതിമൂന്നുവരെ കേരള നിയമസഭകളില് അം
ഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ്. പിന്തിരിഞ്ഞ്
ന�ോക്കുമ്പോള് ഒരു നിയമസഭാംഗമെന്ന നിലയില്
ഏറ്റവും ചാരിതാര്ത്ഥ്യജനകമായ ഒരു സംഭവം/
സംഭവങ്ങള് വിശദമാക്കാമ�ോ ? നിയമസഭാ
നടപടികളില് അതായത് സബ്മിഷനുകള്,
ച�ോദ്യോത്തരം, ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കല്, നിയമനി
ര്മ്മാണം എന്നിവയിലും നിയമസഭാ സമിതി
അദ്ധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിലും ജന�ോപകാരപ്രദമായി
നടത്തിയ ഇടപെടലുകള് ഓര്ത്തെടുക്കാമ�ോ ?
	ശ്രീ. എല്.കെ അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ള രഥയാത്ര ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്ത്തത്
ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില് ഏറ്റവും ക�ോളിളക്കമുണ്ടാ
ക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു. ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം
ഇതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നു. കേരളത്തില്
മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളില് ഏറ്റവും വലിയ
ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. ഗവര്ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന
പ്രസംഗത്തില് ഞാനിതിനെ ശക്തിയായി എതിര്ത്തു.
മലപ്പുറം ജില്ലയില് ഉള്പ്പെടെ മലബാറിന്റെ
ചില സ്ഥലങ്ങളില് ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്റെ ചില
അമ്പലങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും തീവ്രവാദികള് നശിപ്പിച്ചു.
ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്ത്തതു പ�ോലെ തന്നെ
ഒരു തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഹിന്ദു അമ്പലങ്ങള്
നശിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം. ഇതു രണ്ടും
ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു കറുത്ത അധ്യായമാ
യിട്ടാണ് ഞാന് കണ്ടത്. ഇത് നിയമസഭയില്
എന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായമായിരുന്നു. ഇതിനെ
ആരും എതിര്ത്തില്ല. എന്നാല് ആരും എന്നെ
അനുകൂലിച്ചതുമില്ല. എന്റെ മനസിലുള്ള മതേതരത്വ
കാഴ്ചപ്പാട് നിയമസഭയില് വ്യക്തമാക്കാന് സാധിച്ചത്
എനിക്ക് ഏറ്റവും ചാരിതാര്ത്ഥ്യജനകമായിരുന്നു.
നായനാര് ഗവണ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത്
അന്നത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.
തങ്കപ്പന് ക�ൊണ്ടുവന്ന ജില്ലാ കൗണ്സില് ബില്ലാണ്
ഞാന് ഏറ്റവും കൂടുതല് സമയമെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചത്.
ഈ പ്രസംഗത്തിന് വെള്ളി, ശനി, ഞായര് എന്നീ മൂന്നു
ദിവസങ്ങളില് നിരവധി മണിക്കൂറുകള് പഠിക്കാന്
തന്നെ ഞാന് ചെലവിട്ടു. അന്ന് ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത
നിയമം എന്നു കരുതപ്പെട്ടത് ബംഗാളിന്റെയും
കര്ണാടകത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളായിരുന്നു. ഇതു
ഞാന് പഠിച്ചു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്തീരാജിനെ
ക്കുറിച്ചും ബല്വന്ത് റായി കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടും
അശ�ോകമേത്ത കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടും കേരളത്തിലെ
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പ്ലാനിങ് ബ�ോര്ഡ് ചെയര്മാ
നുമായിരുന്ന വി. രാമചന്ദ്രന് എന്നയാളുടെ രണ്ട്
വാല്യമുള്ള രണ്ട് ബൃഹത്തായ റിപ്പോര്ട്ടും ഞാന് റഫര്
ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിയമം സഭ പാസാക്കിയതിനു
ശേഷം ഇതിന്റെ റൂള്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റി
പലതവണ ചേര്ന്നു. ഇതില് ഞാനടക്കമുള്ള
മെമ്പര്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പര്മാര്
ഉന്നയിച്ച ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭേദഗതികളും മന്ത്രി
അംഗീകരിച്ചു. ഈ നിയമത്തിനും വേണ്ടി ഒരു മെമ്പര്
എന്ന നിലയില് ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അവ
സരങ്ങളില് സമിതിയുടെ മുന്പാകെ വരുന്ന ഏത്

വിഷയവും സമഗ്രമായി വിശദീകരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ
പ്രാവീണ്യം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രച�ോദനമാണ്. നിയമസഭാ
സമിതികളിലെ അംഗങ്ങളായ സാമാജികര്ക്ക്
നല്കാനുള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ?
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗങ്ങ
ളാകുന്ന സമാജികര്ക്ക് മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്
നല്കാനുള്ള പാണ്ഡിത്യമ�ൊന്നും എനിക്കില്ല.
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ മുമ്പാകെ വരുന്ന ന�ോട്ട്
പൂര്ണ്ണമായി പഠിക്കുകയും അതിന�ോട് അനുബന്ധിച്ച്
നിയമങ്ങളും റൂളുകളും ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളും
പാര്ലമെന്റില�ോ നിയമസഭയില�ോ ഇതിനെ സംബ
ന്ധിച്ചുള്ള റൂളിംഗുകള് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശ�ോ
ധിക്കുകയും വേണം. ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോഴുള്ള
ഗുണവും ദ�ോഷവും വിലയിരുത്തണം. ഇത്രയും
കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.

സി. ആന്റ് എ.ജി. റിപ്പോര്ട്ടിലെ പരാമര്ശങ്ങള്
അടുത്തകാലത്ത് സജീവ ചര്ച്ചാവിഷയമാ
യിരുന്നല്ലോ. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയില് ദീര്ഘകാലത്തെ
പരിചയം വച്ച് സി. ആന്റ് എ.ജി. റിപ്പോര്ട്ടും
അതിലെ പരാമര്ശങ്ങള�ോടുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ
വിയ�ോജിപ്പും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ?
സി.എ.ജി റിപ്പോര്ട്ടിലെ പരാമര്ശങ്ങള് പല
കാലത്തും സജീവ ചര്ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷികളെ
വേണ്ടപ�ോലെ വിചാരണ ചെയ്ത് സാക്ഷിയ�ോട്
കമ്മിറ്റി മെമ്പര്മാര് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്
ച�ോദിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നിയമസഭയില്
റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് മാന്വലും
ഫിനാന്സ് ക�ോഡും മറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഓര്ഡറുകളും
നിയമങ്ങളും റൂളുകളും പഠിച്ചാണ് സാക്ഷിയായ
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയെ വിസ്തരിക്കുന്നത്.
95 ശതമാനം റിപ്പോര്ട്ടുകളും പ്രതിപക്ഷവും
ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ഐകകണ്ഠ്യേനയാണ്
അംഗീകരിക്കാറ്. ഇതിന�ോട് ന്യായമായ കാരണങ്ങ
ളില്ലാതെ ഗവണ്മെന്റ് വിയ�ോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്
ശരിയായ നടപടിയായി കണക്കാക്കാന് കഴിയില്ല.

കേന്ദ്ര പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭൂരിഭാഗവും
സ്വകാര്യവല്ക്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
നമ്മുടെ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് പലതും പുനരു
ദ്ധാരണത്തിന്റെ പാതയിലുമാണ്. ദീര്ഘകാലം ട്രേഡ്
യൂണിയനുകളുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ച വ്യക്തി
എന്ന നിലയിലും പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച സമിതി മുന് അദ്ധ്യക്ഷന് എന്ന
നിലയിലും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു.
കേന്ദ്രപ�ൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്
ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യവല്ക്കരണത്തിലേക്ക്
നീങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക
മേഖലയെ തകര്ക്കാന് മാത്രമേ പര്യാപ്തമാവുക
യുള്ളൂ. പ�ൊതുമേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം
അത് കേന്ദ്രത്തിലായാലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലാ
യാലും മിസ് മാനേജ്മെന്റാണ്. ഒരു മാനേജ്മെന്റ്
കേഡര് ഇല്ലാത്തതും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
സ്ഥാപനത്തില് എത്രമാത്രം ആളുകളെ നിയമിക്കാന്
കഴിയുമെന്നാണ് പല വകുപ്പുകളും പരിശ�ോധിക്കു
ന്നത്. ഒരു വര്ക്ക് സ്റ്റഡി പ�ോലും വേണ്ടപ�ോലെ
നടത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങള് ആണ് ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവും. പര്ച്ചേസിലും സെയില്സിലും നടക്കുന്ന
അപാകതകള് ഈ തകര്ച്ചക്ക് വേഗം കൂട്ടും.
സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകള് ലാഭത്തില് കുറവ്
വന്നാല്പോലും ഉടനെ ലാഭം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്
കൂടുമാറ്റുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത്. മാവൂരിലെ
ബിര്ളയുടെ സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ലാഭത്തില്
കുറവ് വന്നപ്പോള് സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടി. മുന്
മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതമേന�ോന് ഒരു വാരികയില്
എഴുതിയത് 1000 ക�ോടി രൂപയുടെ സഹായം
കേരള ഗവണ്മെന്റില് നിന്നും റ�ോ മെറ്റീരിയലിന്റെ
പേരില് സബ്സിഡി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.
കേരള നിയമസഭയില് ഒരു തലമുറ മാറ്റത്തിന് നാന്ദി
കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക്
അന്പതില്പരം പുതുമുഖങ്ങള് കടന്നുവന്നത്.
ഈ മാറ്റം എങ്ങനെ ന�ോക്കി കാണുന്നു. പുതിയ
അംഗങ്ങള്ക്ക് നല്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് ?
പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്ക്
അന്പതില്പരം പുതുമുഖങ്ങള് കടന്നുവന്നത്
സ്വാഗതാര്ഹമാണ്. പഴയതും പുതിയതുമായ
മെമ്പര്മാര് കടന്നുവന്നാല് മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി
നിയമസഭയെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താന് കഴിയൂ.
എല്ലാകാലത്തും ഒരേ ആളുകള് തന്നെ മെമ്പറായി

വരുന്നതെങ്കില് ഭാവി നിയമസഭാ പ്രവര്ത്തനം
വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നാല്
അതുപ�ോലെ തന്നെ മുഴുവന് മെമ്പര്മാരും പുതു
മുഖങ്ങളായാലും നിയമസഭയുടെ കാര്യക്ഷമത
വളരെയധികം കുറയും. ഇത് കേരളത്തിന്റെ
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക വികസന രംഗത്ത്
പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും.

മതേതരമൂല്യങ്ങള്ക്ക് വലിയ വിലകല്പ്പിക്കുന്ന
ഇന്ത്യയില്, മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും
പേരില് നടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിത ആക്രമണ
ങ്ങള് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. മതവും
രാഷ്ട്രീയവും ഇടകലരുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്
ഭീഷണിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ?
മതവും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടായിത്തന്നെ
കാണേണ്ടതാണ്. അതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കാന്
ശ്രമിച്ചാല് വര്ഗീയതയ്ക്കും അക്രമങ്ങള്ക്കും
ഇടവരുത്തും. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങ
ള്ക്ക് ഏറ്റവും വില കല്പ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ
രാജ്യം. മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പേരില്
നടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിത അക്രമങ്ങള് നമുക്ക്
പൈതൃകമായി ലഭിച്ചതും ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന
നല്കിയിട്ടുള്ള മതേതരത്വ കാഴ്ചപ്പാടിനും ഭീഷണിയാ
കുമെന്ന കാര്യത്തില് യാത�ൊരു സംശയവുമില്ല.
താങ്കള് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തി
ലായിരുന്നല്ലോ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ഏറ്റവും കൂടുതല് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സഭയില് സമ
ര്പ്പിച്ചത്. പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി നൂറ് വര്ഷം ആഘ�ോഷിക്കുന്ന
വേളയില് അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ?
എന്റെ കാലത്ത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ്
കമ്മിറ്റി കൂടുതല് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സഭയില് സമര്പ്പി
ച്ചത് എന്റെ മാത്രം കഴിവായിരുന്നില്ല. കമ്മിറ്റിയിലെ
അംഗങ്ങളുടെ നിര്ലോഭമായ പിന്തുണയും സഹായവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. സി.എ.ജിയുടെ ഓഡിറ്റ് പാരഗ്രാഫ്
അസംബ്ലിയില് ലഭ്യമായാല് ആ ഓഡിറ്റ് പാരകളെ
കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകളില് നിന്ന്
റിമെഡിയല് ആക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട് മൂന്ന് മാസത്തി
നുള്ളില് ( ഇപ്പോള് അത് രണ്ട് മാസമായി ചുരുക്കി
യിട്ടുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നു) പി.എ.സിക്ക് നല്കണം.
ഇതിനു ശേഷമാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നത്. എന്നാല് പല
ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളും യഥാസമയം റിപ്പോര്ട്ട്
നല്കാത്തത് ക�ൊണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാന്
കമ്മിറ്റിക്ക് കാലതാമസം വന്നു. ഇതുപ�ോലെ
കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാര്ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു
ആക്ഷന് ടേക്കണ് ന�ോട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് റിപ്പോര്ട്ടായി
നല്കണം. എന്റെ കാലത്ത് ഈ ന�ോട്ടുകള്ക്ക്
കാത്തുനില്ക്കാതെ യഥാസമയം ന�ോട്ടീസ് ക�ൊടുത്ത്
സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇതുമൂലം
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാന് സാധിച്ചു. കൂടാതെ
അജണ്ടയിലെ ഇനം തീരുന്നത് വരെ യ�ോഗം
തുടര്ന്ന് നടത്തുക പതിവായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം
അംഗീകരിച്ചപ്പോള് യഥാസമയം റിപ്പോര്ട്ടുകള്
തരാന് ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിമാര് തയ്യാറായി.
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതിന് അങ്ങേയ്ക്ക് നല്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ?
നിയമസഭ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനം
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് പൂര്ണമായും
കമ്മിറ്റികളുമായി സഹകരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം
നല്കണം. കമ്മിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങള്
യഥാസമയം കമ്മിറ്റികള്ക്ക് നല്കണം. രാഷ്ട്രീയ
ചേരിതിരിവ് ഇല്ലാതെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തനം
സുഗമമാക്കാന് മെമ്പര്മാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും സബ്ജറ്റ്
കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയര്മാന്മാരായി സാമാജികരെ
തന്നെ നിയമിക്കണം. പാര്ലമെന്റില് ഇത്തരം കമ്മി
റ്റികളുടെ ചെയര്മാന്മാര് എം.പിമാര് തന്നെയാണ്.
കേരളത്തില് മന്ത്രിമാര് ആയതുക�ൊണ്ട്
അവരുടെ ജ�ോലിത്തിരക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും
യഥാസമയങ്ങളില് യ�ോഗം നടത്താറില്ല. ഒരു
നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാല്. ആ നിയമത്തിന്റെ
റൂള് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേജില് സബ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി അം
ഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല് കേരളത്തില്
മന്ത്രിമാര് ഗവണ്മെന്റ് റൂള് ഉണ്ടാക്കി നടപ്പാക്കിയ
ശേഷം അംഗീകരിക്കാന് വേണ്ടി എന്നെങ്കിലും
സബ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയില് വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത്
അസംബ്ലിയുടെ നടപടി ചട്ടങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.
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പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പേജ്

തന്റെ കര്മ്മ മേഖല ഏതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തന രീതികള് എപ്പോഴും വേറിട്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോള് നാം
മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലധികം നീളുന്ന പാര്ലമെന്ററി പ്രവര്ത്തനരംഗത്തും
പ�ൊതുമണ്ഡലത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അനുകരണീയമായിരുന്നു.
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021 സ്മരണയാകുമ്പോള് നമ്മിലവശേ
ഷിക്കുന്നത് ക�ോവിഡും ഒമിക്രോണും
സില്വര്ലൈനും പിന്നെ കുറേ തീരാനഷ്ടങ്ങ
ളും. നിത്യജീവിതത്തില് ദുഃഖങ്ങള് വിതറിയ
നിരവധി സംഭവങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും
കടന്നു പ�ോകേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിലേറ്റവും
ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഒരേടാണ് പി.ടി. ത�ോമസ് എം
.എല്.എ.യുടെ ആകസ്മികവിയ�ോഗം. വ്യക്തിപരമായി
എന്നെ
ആഴത്തില് സ്വാധീനിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തും സഹ�ോദരസ്ഥാനീയനുമായിരുന്ന
നേതാവാണ് പി.ടി. ത�ോമസ്. സ്നേഹവും കരുത്തും അടിമുടി രാഷ്ട്രീയവു
മായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യക്തിതാത്പര്യവും സങ്കുചിതചിന്താഗതിയും ഇരു
ട്ടുപരത്താത്ത കര്മ്മധീരനായ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വയംപ്രതിഷ്ഠിക്കാന്
തയ്യാറാകാതെ എല്ലാവരിലും സൗഹൃദത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ച�ൊരിഞ്ഞ വ്യ
ക്തിത്വമാണ്.
മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തില് ഉറച്ച
നിലപാടുകളും കൃത്യമായ വീക്ഷണവുമായി തന്റേതായ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറിയ
ആദര്ശധീരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നില് ഒരു തുറന്ന
പുസ്തകമാണ്. ജീവിതാന്ത്യംവരെ മതേതര നിലപാടുകള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച
പി.ടി.യുടെ ജീവിതം നിരവധിയായ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച
ഒരു സാഹസിക യാത്രയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷത
കളും ജീവിതദര്ശനവും പൂര്ണ്ണമായും നാം മലയാളികള് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേര്പാടിന് ശേഷമായിരുന്നുവെന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ
മറ്റൊരേടാകുമെന്നതും നിശ്ചയം. കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചാല്, സമകാലിക
കേരള സമൂഹത്തിന്റെ സന്നിഗ്ദ ്ധതയില് മലയാളികള് പിന്തുടരേണ്ട ഏറ്റവും
വലിയ മാതൃകതന്നെയാണ് പി.ടി. മുറുകെ പിടിച്ച ആശയസംഹിതകള്.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ്

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

	ലാഭനഷ്ടക്കണക്കുകള് അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് ശരികളില് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന,
നിലപാടുകളില് അയവുവരുത്താത്ത, കാര്ക്കശ്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനരീ
തികള് നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി പ്രൊഫ. മാധവ് ഗാഡ്ഗില് റിപ്പോര്ട്ട് പൂര്ണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കണമെന്നതില്
നിന്നും പിന്തിരിയാതെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ�ോരാട്ടങ്ങള് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരു
ന്നുവെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളില് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളില്
പൂര്ണ്ണമായ പിന്തുണ നല്കാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണെന്ന്
ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുക�ൊണ്ട് വ്യക്തിതാത്പര്യം ഇരുട്ടുപരത്താത്ത
കര്മ്മമണ്ഡലത്തില് തിളങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നും പ്രച�ോദ
നകരമാണ്.
അസഹിഷ്ണുതയും അശാന്തിയും സ്വാര്ത്ഥതയും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന നമ്മുടെ
സമൂഹത്തില് പരസ്പര സഹവര്ത്തിത്തത്തോടെ കൂട്ടായപ്രവര്ത്തനമാണ് ഇന്നിന്റെ
ആവശ്യം. പ്രകൃതിയ്ക്കും ജീവജാലങ്ങള്ക്കും പരസ്പരപൂരകമായും ആര�ോഗ്യകരമായും
നിലനില്ക്കാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാ
ണ്. ഇത് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി അനുസരിക്കേണ്ട പ്രസക്തമായ പ്രകൃതിനിയമമാണ്.
അതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. തന്റെ ജീവിത ദര്ശനങ്ങളിലൂടെ പി.ടി. നമുക്ക് കാണിച്ചു
തന്നതും അതാണ്. ഇവിടെ ജീവിച്ച് മതിയാകാതെ കടന്നുപ�ോകുമ്പോള് അദ്ദേഹം
ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളുടെയും ആശയാഭിലാഷങ്ങളുടെയും പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി
കൂടുതല് ജാഗ്രതയ�ോടെ കൂട്ടായ്മയ�ോടെ നാം പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മാറുന്ന ല�ോകത്തില് മതവര്ഗ്ഗവര്ണ്ണ ചിന്തകള്ക്കതീതമായ ജീവിതരീതികളും
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹരിതചിന്തകളും സഹജീവനത്തിന്റെയും പാരസ്പര്യത്തി
ന്റെയും ഉണര്ത്തുപാട്ടുകളാക്കി മാറ്റാന് തന്റെ ജീവിതം ക�ൊണ്ട് ശ്രമിച്ച പി.ടി.യുടെ
സ്മരണകള് നമ്മുടെ പ്രയാണത്തില് പ്രച�ോദനമാകുമെന്നതില് എനിക്ക് തെല്ലും
സംശയമില്ല.

തുടർച്ച

അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2017 മെയ് ഒന്ന്
മുതല് ഭരണഭാഷ പൂര്ണമായും മലയാളമായിരിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്
പുറപ്പെടുവിച്ചു. അനിവാര്യമായും ഇംഗ്ലീഷ�ോ ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഭാഷയ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില�ൊഴികെ മലയാളം തന്നെ
ഭരണഭാഷയായി മാറി. അതിന്റെ പൂര്ണതയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇനിയും തുട
രേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നത് യാഥാര്ഥ്യമാണ്.
ഉത്തരവുകള്, കത്തിടപാടുകള് എന്നിവ പൂര്ണമായും മലയാളത്തിലാക്കുന്ന
തിനു 'ഭരണമലയാളം' എന്ന ഓണ്ലൈന് നിഘണ്ടു സര്ക്കാര് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
20000 ത്തോളം വാക്കുകളുടെ മലയാളം പരിഭാഷ അതില് ലഭിക്കും. 'ഭരണമലയാളം'
എന്ന മ�ൊബൈല് ആപ്പും ഇതിനായി തയ്യാറാക്കി.
നമ്മുടെ നിയമനിര്മ്മാണസഭയില് ബില്ലുകള് മാതൃഭാഷയില് ലഭിക്കാന്
തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലം ആയിട്ടില്ല. അതുവരെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബില്ലുകളാണ്
മലയാളികളായ നമ്മള് പാസാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭേദഗതി ബില്ലുകള് അല്ലാതെയുള്ള
ഒറിജിനല് ബില്ലുകള് മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന് 1987 ല് സ്പീക്കര് റൂളിംഗ് നല്കി
യതിനെത്തുടര്ന്ന് അത്തരം ബില്ലുകള് ഏറെക്കുറെ മലയാളത്തില് തന്നെയാണ്
ഇപ്പോള് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മലയാളത്തില് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കുന്ന
ബില്ലുകളുടെ ചട്ടങ്ങളും മലയാളത്തില് തന്നെ തയ്യാറാക്കണമെന്നും നിഷ്കര്ഷിച്ചി
രുന്നു. ഇതും ഏറെക്കുറെ പാലിക്കുന്നു. മറ്റ് നിയമസഭകളുമായും, കേന്ദ്ര സര്ക്കാ
രുമായുമുളള ആശയ വിനിമയത്തിന് മാത്രമാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്
ഇപ്പോള് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ഇത�ൊഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കെല്ലാം
മലയാളം തന്നെയാണ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഭരണഭാഷ മലയാ
ളമാക്കുന്നതില് സ്വീകരിച്ച നടപടികള് പൂര്ണമായും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റും
പാലിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള നിയമസഭ ഇതിന�ോടകം പാസാക്കിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും
അവയുടെ ചട്ടങ്ങളുടെയും മലയാള പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വര്ത്തമാനകാലത്തും
വരും തലമുറകള്ക്കും അനിവാര്യമാണ്. അതിന് നിരവധി പരിമിതികളുമുണ്ട്. അവ പരി
ഹരിക്കാന് കൂട്ടായ ശ്രമം വേണം. നിയമസഭാ നടപടികള് പൂര്ണമായും ഡിജിറ്റലൈസ്
ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലും അത് ലഭ്യമാകേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ
ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
അധികാരത്തിലുള്ളവര് ജനങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയില്
അവരുമായി വ്യവഹാരങ്ങള് നടത്തുകയും ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രി
യയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് സംസ്കൃതത്തിലും ഉറുദുവിലും പിന്നീട്
ക�ോളനിവാഴ്ചക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരുന്നു ഭരണ നടപടികള് അധികവും.

ജനങ്ങള്ക്ക് അപരിചിതമായ ഭാഷയില് അവരെ ഭരിക്കുക എത്ര ജുഗുപ്സാവഹ
മാണ്. ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിക്കാന് ഈ ജനവിരുദ്ധ ഭാഷാനയം ഭര
ണാധികാരികള്ക്ക് ആയുധമായിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തെ
ഏക�ോപിപ്പിക്കാന് ഇംഗ്ലീഷ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് ദേശീയ
പ്രസ്ഥാനവും ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെട്ടത് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ
ഭാഷകളില് അടിയുറച്ചുനിന്നുക�ൊണ്ടാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയെ തുടര്ന്ന് മാതൃഭാഷയ്ക്ക്
അസാധാരണമായ ശക്തിയും പ്രാധാന്യവും കൈവന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭരണഭാഷ
മാതൃഭാഷയാകാന് വീണ്ടും വൈകി.
	ക�ൊള�ോണിയല് അവശിഷ്ടങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാന് വയ്യായ്ക നമ്മുടെ
സമൂഹത്തില് ഏറെക്കാലം നിലനിന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും ഭരണരംഗത്തും
ഇത് ഒഴിയാബാധയായി നിലക�ൊണ്ടു. നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനത്തില് 95 ശത
മാനത്തിലധികവും മാതൃഭാഷയായ മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയുന്നവര്
ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്നാല് ഭരണനടപടികള് ഇംഗ്ലീഷില് തന്നെ എത്രയ�ോ
വര്ഷങ്ങള�ോളം തുടര്ന്നു. മേല്ത്തട്ടിലുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്
ആശയവിനിമയം വളരെ സഹായകമായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാല് ഭരണത്തിന്റെ
യഥാര്ത്ഥ ഗുണഭ�ോക്താക്കളായ സാമാന്യജനത്തിന് ഈ അന്യഭാഷാ പ്രയ�ോഗം
തികച്ചും അന്യം തന്നെയായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയില് നിര്വഹിക്കപ്പെടുന്ന
ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണം.
മാതൃഭാഷ കേവലം ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധി മാത്രമല്ല. അത്
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും കൂടിയാണ്. മാതൃഭാഷയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന്
വ്യക്തിപരമായും ബുദ്ധിപരമായും വളരുന്നത്. സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നതും വികസിക്കു
ന്നതും, അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യവഹാരങ്ങളും മാതൃഭാഷയില്
തന്നെ നടക്കണം. മറ്റുള്ള ഭാഷകള് പരമാവധി പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പല
ഘട്ടങ്ങളില് സഹായകമായേക്കും. അതിനുള്ള തുറസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
അത് മാതൃഭാഷയുടെ പ്രസക്തിയെയും പ്രാമാണ്യത്തെയും പ്രാധാന്യത്തെയും
ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത്.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ ലെജിസ്ലേച്ചര്, എക്സി
ക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി എന്നിവ പൂര്ണമായും ജനങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമായി അനുഭവ
വേദ്യമാകണമെങ്കില് വ്യവഹാരം മാതൃഭാഷയില് തന്നെയാകണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ്,
ലെജിസ്ലേച്ചര് എന്നിവയ�ോട�ൊപ്പം ജുഡീഷ്യറിയിലെ നടപടികളും ജനങ്ങള്ക്ക്
പൂര്ണമായും പ്രാപ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ക�ോടതി നടപടികളും പൂര്ണമായും
മാതൃഭാഷയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോള് മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യം
പൂര്ണമായും സാര്ത്ഥകമാവുക.

ഓര്ഡിനന്സുകള് ബില്ലാക്കുന്നതിനായി മാത്രം സമ്മേളനം നടത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രവര്ത്തനം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ?
ഓര്ഡിനന്സുകള് ബില്ലാക്കാന് നടപടി ചട്ടങ്ങളില് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും ബില്
അസംബ്ലിയില് പാസാക്കാതെ സ്ഥിരമായി ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ
രീതിയല്ല. സഭ കൂടാന് സമയം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോള് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു
നിയമനിര്മ്മാണം ആവശ്യമാണെങ്കില് ഒരു ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കാം. പക്ഷേ അടുത്ത
സമ്മേളനത്തില് തന്നെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബില് അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കണം.
ആ കാലത്ത് ല�ോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായിരുന്ന മാവ്ലങ്കര് ഓര്ഡിനന്സിന് തന്നെ
എതിരായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിന്റെ ഇടപെടല്
കാരണം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിത സന്ദര്ഭത്തില് മാത്രമേ ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കാവൂ
എന്ന് സ്പീക്കര് റൂള് ചെയ്തു. എല്ലാ ബില്ലുകളും ഓര്ഡിനന്സായി ക�ൊണ്ടുവരുന്നത്
സുപ്രീം ക�ോടതി വരെ എതിര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ബീഹാറില് നിരവധി ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കുകയും
ബില് അസംബ്ലിയില് പാസാകാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോള് സുപ്രീം ക�ോടതി ഈ
സമ്പ്രദായം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള�ോടും ഓര്ഡിനന്സ് ഉടനെ ബില്ലായി
നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും ബില് അവതരിപ്പിക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ട്
പ�ോകുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടില് എല്ലാ
കാര്യങ്ങള്ക്കും ഓര്ഡിനന്സ് ഇറക്കുന്നതും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന കാര്യത്തില്
ഒരു സംശയവുമില്ല. ഓര്ഡിനന്സ് രാജ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളം അടക്കമുള്ള
സംസ്ഥാനങ്ങള് നീങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നടപടിയായി കണക്കാക്കണം.

							
1935 മെയ് 15 ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരില് ജനിച്ച ആര്യാടന്
മുഹമമദ് ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ
രംഗത്ത് സജീവമായത്. 1977 ല് അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയി
ലേക്ക് നിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആര്യാടന്
മുഹമ്മദ്, ഏഴാം കേരള നിയമസഭ ഒഴികെ പതിമൂന്നാം കേരള
നിയമസഭ വരെ തുടര്ച്ചയായി നിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയില്
പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 1980-81 കാലയളവില് ത�ൊഴില്-വനം
വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായും, 1995-96 കാലയളവില്
ത�ൊഴില്-ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും, 2004-2006 വരെയും, 20112016 വരെയും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായും പ്ര
വര്ത്തിച്ചു. 2012-13 കാലയളവില് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ചുമതലകൂടി
അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1998-2001, 2006-11 എന്നീ കാലയളവില്
പബ്ലിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെയും 2001-04 കാലയളവില്
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടേയും അദ്ധ്യ
ക്ഷനായിരുന്നു. ക�ോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറി, എന്.
സി.ഡി.സി., നാഫെഡ് എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടര്, സ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കറ്റിംഗ്
ഫെഡറേഷന് പ്രസിഡന്റ്, മലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട് ഡി.സി.സി.
പ്രസിഡന്റ്, കെ.പി.സി.സി. ജനറല് സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികളും
അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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നിയമസഭാ സമിതി റിപ്പോര്ട്ട്

പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് മലയാള
ഭാഷാ പരിശീലനം അനിവാര്യം :
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി
മലയാള ഭാഷ പല
ലിപികളില് എഴുതാറുണ്ട്.
ലിഖിത ഭാഷയിലുള്ള
ലിപിവൈജാത്യങ്ങള് പു
തുതലമുറയ്ക്ക് ആശയക്കുഴ
പ്പത്തിന് ഇട നല്കുന്നു.
ശരിയായ മാതൃക
കുട്ടികളില് എത്തിക്കുന്ന
തിന് കുറ്റമറ്റരീതിയില് ലി
പിപരിഷ്കരണത്തിനായി
സര്ക്കാര് തലത്തില് ഒരു
ഉന്നത അധികാരിയെ
നിയ�ോഗിച്ച് ഐകരൂപ
ത്തിലാക്കണമെന്നതാ
ണ് മറ്റൊരു ശിപാര്ശ.

കേ

രളീയ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാര
ത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
സ്
കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അനൗപചാരി
കമായി മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി
തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമപ്രവര്ത്ത
കരുടെ കൂട്ടായ്മയില് രൂപംക�ൊണ്ട മലയാളം
പള്ളിക്കൂടവിശേഷങ്ങള് ജനശ്രദ്ധയാകര്ഷി
ക്കവേ, പതിനാലാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി
മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നേരിട്ട് മനസിലാക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപു
രത്തെ തൈക്കാട് മ�ോഡല് എല്.പി. സ്കൂളില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മലയാളം പള്ളിക്കൂടം സന്ദര്ശി
ക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ�ൊതുവി
ദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തി
ന്റെ മാതൃകയില് മലയാള ഭാഷാ പരിശീലനം
നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സഭയില്
സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തില് കുട്ടികളെ
മണലില് അക്ഷരമെഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയും
ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. വിരലിന്റെ അഗ്രം പരുപരുത്ത
പ്രതലത്തില് സ്പര്ശിക്കുന്നതിലൂടെ എഴുതുന്ന
കാര്യങ്ങള് നാഡീഞരമ്പുകളില് കൂടി
പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന
താണ് മണലില് എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ
പിന്നിലെ ശാസ്ത്രസത്യം. കഥകള്, ച�ൊല്ലുകള്,
ശൈലികള്, പദങ്ങള്, വരകള്, വര്ണ്ണങ്ങള്,
സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രം, ശില്പം തുടങ്ങിയവ
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം
അദ്ധ്യാപകരും പഠനത്തില് പങ്കാളികളാകു
ന്നു. സ്വാര്ത്ഥത വെടിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരുമായി
പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മന�ോഭാവവും സ്നേഹവും
സഹാനുഭൂതിയും കുട്ടികളില് ജനിപ്പിക്കുന്നതിന്
ഇത്തരം പഠനശൈലി സഹായകരമാകുന്നു.
സാഹിത്യകൃതികള് വായിച്ച്, അതിലെ സന്ദേശം
നാടകരൂപമായും പ്രസംഗമായും കവിതയായും
അരങ്ങില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനരീതിയിലൂടെ
ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകളിലും ആത്മ
വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുവാന് കുട്ടികള്ക്ക്
കഴിയുന്നു. നെല്ല് ക�ൊയ്യുന്നതും തൈര്
കടയുന്നതും പാല് കറക്കുന്നതും മണ്പാത്രങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതും നൂല്നൂല്ക്കുന്നതും കാളവണ്ടി
യാത്രയുമെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കുന്ന
പഠനരീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. വിവിധ മേഖലകളില് വിദഗ്ധരായവരെ
ക്കൊണ്ട് രക്ഷകര്ത്താക്കള്ക്ക് ബ�ോധവല്ക്ക
രണ ക്ലാസുകളും ചര്ച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവില് സ്കൂളുകളില് പിന്തുടരുന്ന
ഭാഷാപഠന സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിമിതികളെ
പ്പറ്റിയും അവയുടെ പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങളെക്കു
റിച്ചും സന്ദര്ശനവേളയില് അദ്ധ്യാപകരും

രക്ഷകര്ത്താക്കളുമായി സമിതി സംവദിച്ചു.
മുന്കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കേട്ടെഴുത്ത്,
പകര്ത്തിയെഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ പുനരാ
രംഭിക്കണമെന്ന് മലയാളം പള്ളിക്കൂടം
അദ്ധ്യാപകര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മലയാളം
ബ�ോധനമാര്ഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കാന് കഴി
യാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങള് രക്ഷകര്ത്താ
ക്കളും സമിതി മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു.
മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും
ഭാവിപരിപാടികളും അവ നടപ്പിലാക്കാന്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നവിധവും ഉള്പ്പെടുത്തി രൂപരേഖ
തയ്യാറാക്കി സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതാ
ണെന്ന് പള്ളിക്കൂടം അധ്യക്ഷന് അറിയിച്ചു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വകുപ്പു
കള്ക്ക് ച�ോദ്യാവലി അയച്ചുക�ൊടുക്കുകയും
ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് സമിതി തെളിവെടുപ്പ്
നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കൃതിയും
പൈതൃകവും ആഴത്തില് ത�ൊട്ടറിയുന്ന
തിനും വിജ്ഞാനശാഖകള് ലളിതമായി
മനസിലാക്കുന്നതിനും മാതൃഭാഷാപഠനം
അനിവാര്യമാണെന്നും നവീന ആശയ
ങ്ങളിലൂടെ ഭാഷാപഠനം ആസ്വാദ്യകര
മാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും
ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിന�ൊപ്പം
സ്വന്തം ഭാഷയുടെ ബലവും മുതല്ക്കൂട്ടും
വ്യാപ്തിയും എത്രയാണെന്ന് കുട്ടികളെ
വൈകാരികമായി ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട
താണെന്നും മലയാളത്തിന്റെ നിലനില്പ്പി
നാവശ്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കുട്ടിക
ള്ക്കിടയില് പ്രാവര്ത്തികമാക്കണമെങ്കില്
വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതികള് ആവി
ഷ്കരിക്കണമെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തി.
മലയാളത്തിലെ അക്കങ്ങള് ശീലിക്കുന്നതി
നും പഴയഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കുന്നതിനും
പഴയ ലിപികളും അക്കങ്ങളും മനസിലാക്ക
ണമെന്നതിനാല് പാഠ്യപദ്ധതിയില് ചില
പ�ൊളിച്ചെഴുത്തുകള് വേണമെന്നും, വിദ്യാ
ഭ്യാസമേഖലയില് നടപ്പിലാക്കിയ ചില പരി
ഷ്കരണങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മലയാള
വ്യാകരണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും ഭാവിയും
അക്ഷരങ്ങളും ഒരളവുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെ
ന്നും അത് തിരിച്ചുക�ൊണ്ടു വരണമെന്നും
റിപ്പോര്ട്ടില് ശിപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
	ബ�ോധനമാധ്യമത്തെ പ്രധാന
സ്ഥാനത്ത് നിര്ത്തിക്കൊണ്ടുമാത്രമേ
ഭാഷാപഠനം നിര്വ്വഹിക്കുവാന് സാധിക്കു
കയുള്ളൂവെന്നും സമിതിയുടെ നിരീക്ഷണവും
സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളത്തെ
സംരക്ഷിക്കണമെന്നതിലുപരി ഏറ്റവും
പുതിയ ജ്ഞാനാര്ജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഷയായി
മലയാളത്തെ പ്രാപ്തമാക്കണമെന്നും
ബ�ോധനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയിലാക്കേണ്ട
തിന്റെ പ്രായ�ോഗികത പരിശ�ോധിക്കണമെ
ന്നുമുള്ള ശിപാര്ശയും റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനതായ
കലകളെ സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പരിച
യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചിത്രരചന, ശില്പകല
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് പരിശീലനം
നല്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും അത്

നടപ്പില് വരുത്തുന്നതിനായി വിഭ്യാഭ്യാസവ
കുപ്പും സാംസ്കാരിക വകുപ്പും സംയ�ോജിച്ച്
അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെ
ന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
മലയാള ഭാഷ പല ലിപികളില്
എഴുതാറുണ്ട്. ലിഖിത ഭാഷയിലുള്ള ലിപിവൈ
ജാത്യങ്ങള് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പ
ത്തിന് ഇട നല്കുന്നു. ശരിയായ മാതൃക
കുട്ടികളില് എത്തിക്കുന്നതിന് കുറ്റമറ്റരീതി
യില് ലിപിപരിഷ്കരണത്തിനായി സര്ക്കാര്
തലത്തില് ഒരു ഉന്നത അധികാരിയെ
നിയ�ോഗിച്ച് ഐകരൂപത്തിലാക്കണമെ
ന്നതാണ് മറ്റൊരു ശിപാര്ശ. നിലവിലെ
ഭാഷാപഠനരീതി നന്നാക്കണമെങ്കില്
അധ്യാപകര്ക്ക് മലയാള ഭാഷാപരിശീലനം
ആവശ്യമാണെന്ന സമിതി നിര്ദ്ദേശവും
അധ്യാപനരംഗത്ത് പുതുതായി കടന്നുവന്ന
വര്ക്കും ഭാഷാധ്യാപകര്ക്കും ശബ്ദ-ആംഗ്യഅഭിനയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
പരിശീലനം നല്കണമെന്നും അധ്യാപ
കരുടെ ഭാഷാനൈപുണ്യവും അവബ�ോധവും
വിലയിരുത്തണമെന്നുമുള്ള ശിപാര്ശയും
സമിതി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികളിലെ ഭാഷാപരമായ സര്ഗ്ഗ
ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാലയ
ങ്ങളില് മുമ്പ് നടത്തിവന്നിരുന്ന സാഹിത്യ
സമാജം കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് പുന
രാരംഭിക്കണമെന്നും നാട്ടുരുചി പരിചയി
ക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ�ോഷകമൂല്യം
മനസിലാക്കി നാടന് ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥ
ങ്ങള�ോട് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യ
മായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും
സമിതി നര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങളില്
കേരളത്തനിമയും സംസ്കാരവും പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് പഴയകാലത്തെ വീട്ടു
പകരണങ്ങളും അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും
സജ്ജീകരിച്ച് ഒരു സ്ഥിരം പ്രദര്ശനവേദി
ഉണ്ടാക്കുന്നതും നാമാവശേഷമാകാറായ
നാട്ടുചെടികള് ശേഖരിച്ച് ഉദ്യാനം നിര്മ്മിച്ച്
അവയുടെ പേരെഴുതി വയ്ക്കുന്നതും മാതൃഭാഷാ
സ്നേഹം വളര്ത്തുവാന് ഉപകരിക്കുമെന്നും
സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വിദ്യാലയഗാനങ്ങള് എന്ന പേരില്
മാതൃഭാഷയുടെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന
ഗാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയ റെക്കോര്ഡുകള്
തയ്യാറാക്കി വിദ്യാലയങ്ങളില് പതിവായി
കേള്പ്പിക്കുന്നതും മലയാളത്തനിമയെ
സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
അനിമേഷന് ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ പരിചയ
പ്പെടുത്തുന്നതും സ്കൂള് അസംബ്ളിയില്
എം.ടി. വാസുദേവന്നായര് മലയാളം പള്ളി
ക്കൂടത്തിനുവേണ്ടി രചിച്ച വരികള് കുട്ടികളെ
ക്കൊണ്ട് കൈ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്ത് ച�ൊ
ല്ലിക്കുന്നതും കുട്ടികളില് ഭാഷാ സ്നേഹം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട സമിതി
ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശിപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സി.ആര്. മഹേഷ്, എം.എല്.എ.യുടെ നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക
അംഗീകരിച്ചു

കേ

രളസര്വ്വകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് സി.ആര്.മഹേഷ്
എം.എല്.എ.യുടെ നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക വൈസ്
ചാന്സലര് അംഗീകരിച്ചു. ഇലക്ഷന് സ്റ്റാäyqട്ടിലെ വ്യവസ്ഥകളില്
ഉള്പ്പെടാത്ത സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എം.എല്.എ.യുടെ
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് തെറ്റാണെന്ന
ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തെത്തുടര്ന്ന് വൈസ് ചാന്സലര്
ഹിയറിങ് നടത്തുകയും പത്രിക സ്വീകരിക്കാന് ഉത്തരവിടുകയുമാ
യിരുന്നു.
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയ സാഹചര്യത്തില് എം.എല്.എ.
വൈസ് ചാന്സലര്ക്ക് നല്കിയ അപ്പീലില് രജിസ്ട്രാര് ചട്ടവിരുദ്ധ
മായി ഉത്തരവിറക്കിയത് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വൈസ് ചാന്സലര്
അപ്പീലില് ഹിയറിങ് നടത്തിയത്.
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ദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ
പ്രവര്ത്തനഫലമായി സര്ക്കാര് തലത്തില്
ഭരണഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതില്
എത്രത്തോളം പുര�ോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ?
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതല്
സര്ക്കാരുകള് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ
മാതൃഭാഷയായ മലയാള ഭാഷയിലൂടെ ആയിരിക്കണം
ആശയവിനിമയവും ബ�ോധനവും സാധ്യമാകേണ്ട
തെന്നാണ്. അതിനാവശ്യമായ നിയമ നിര്മ്മാണം
നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി 1969 ല് ഔദ്യോഗിക
ഭാഷ നിയമം നിലവില് വരികയുണ്ടായി. ഭരണഭാഷാ
മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നതിനായി 1982 മുതല്
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി
ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വിഭാഗം പ്രവര്ത്തിച്ച്
വരുന്നു. 2003 ല് കേരള നിയമസഭയുടെ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി നിലവില്
വന്നു. സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളിലെ ഭാഷാമാറ്റ പുര�ോഗതി
വിലയിരുത്തുക, മലയാള ഭാഷ ഔദ്യോഗിക
ഭാഷയായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള് നല്കുക, ഇത് സംബന്ധിച്ച് സഭയില്
റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കര്ത്തവ്യങ്ങ
ളാണ് സമിതി നിര്വ്വഹിച്ചുവരുന്നത്. 2003 മുതല്
2021 വരെയുള്ള കാലയളവില് ക്രിയാത്മകമായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഈ മേഖലയില് സമിതി നടത്തി
യതിന്റെ ഭാഗമായി സമിതിയുടേതായി നിരവധി
റിപ്പോര്ട്ടുകളും സഭയില് സമര്പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23),
2021 ജൂണ് 16ാം തീയതി നിലവില് വന്നു. ഭരണഭാഷ
പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സമിതി
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്വ്വകലാശാലകള്
തുടങ്ങിയവ സന്ദര്ശിക്കുകയും ഓര�ോ ജില്ലയിലെയും
വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളിലെ ഭാഷാമാറ്റ
പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള് നല്കി വരികയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ,
സര്ക്കാര് ഇതര മേഖലകളിലും മലയാള ഭാഷ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലക�ൊള്ളുന്ന എല്ലാ
സംരംഭങ്ങളെയും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമിതി
ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകള് നടത്തിവരുന്നു.
ഇക്കാലയളവില് മലയാള ഭാഷാപ്രയ�ോഗം
ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും
പൂര്ണ്ണ ത�ോതില് നടപ്പാക്കുന്നതില് വൈഷമ്യം
നേരിടുന്നതായി സമിതിക്ക് ബ�ോധ്യമാകുകയുണ്ടായി.
മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തിനും ഔദ്യോഗിക
ഭാഷാ മാറ്റ പുര�ോഗതിക്കുമുള്ള തടസ്സങ്ങള്
എന്തെല്ലാമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും മലയാളഭാഷ
യുടെ പ്രായ�ോഗികത ഭരണരംഗത്തും ക�ോടതി
വ്യവഹാരങ്ങളിലും എപ്രകാരം സാധ്യമാകുമെ
ന്നത് സംബന്ധിച്ചും എഴുത്തുകാര്, അധ്യാപകര്,
സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകര്, ചരിത്രകാരന്മാര്
എന്നിവരില് നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങളും തേടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് സമിതിയുടെ
കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തിരുവനന്ത
പുരത്തും തൃശൂരും വച്ച് സമിതി സാംസ്കാരിക
നായകന്മാരുമായി ഔദ്യോഗികഭാഷ മലയാളമാക്കു
ന്നതിന്റെ പുര�ോഗതിയും അതിന് വിഘാതമാകുന്ന
ഘടകങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ച നടത്തുകയും അത്
സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സഭയില് സമര്പ്പിക്കുന്നതി
ലേക്കായി നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയുമാണ്.
ഭരണ സംവിധാനത്തില് മലയാളം മാത്രം
ഔദ്യോഗികഭാഷയായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതില് പ്രതി
ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ തുടര്ന്നുള്ള
ഉപയ�ോഗം എപ്രകാരം മറികടക്കാന് കഴിയും?
ഭരണ സംവിധാനത്തില് മലയാളം മാത്രം
ഔദ്യോഗികഭാഷയായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതില് പ്രതി
ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ
തലത്തിലും ദ്വിതീയ വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിലും മലയാള
ഭാഷയെ പൂര്ണമായി അവഗണിക്കുന്ന രീതിയാണ്
കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത്
അനിവാര്യമാണ്. അതായത് മലയാളം ഒന്നാം
ഭാഷയാക്കി മുന്നോട്ടു പ�ോയെങ്കില് മാത്രമേ
ഭരണരംഗത്തും മറ്റുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ കടന്നുക
യറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ്
സ്വാധീനം വരുന്നിടത്തുനിന്നും അതിനെ സാവകാശം
മാറ്റി മലയാളം ക�ൊണ്ടുവരികയും ആ മലയാളത്തെ
പരിഗണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സമിതി
അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ.് മാതൃഭാഷയ�ോടുള്ള
വൈകാരികമായ സമീപനത്തില് എങ്ങനെ ഏക
പക്ഷീയമായി ഇടപെടാന് സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ
കൃത്യമായി ആല�ോചിച്ച് ഉചിതമായ നയപരിപാടികള്
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം. അതിനായി പാഠ്യ
പദ്ധതിയില് മലയാളഭാഷയില് സാംസ്കാരിക
പാരമ്പര്യത്തോടും പൈതൃകത്തോടും അഭികാമ്യ
മുള്ള വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

വിദ്യാലയങ്ങളില് മലയാളം ഒന്നാം
ഭാഷയായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏതെല്ലാം
ഘടകങ്ങളാണ് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത് ?
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമേ
ഖലയില് മാതൃഭാഷയുടെ ഉപയ�ോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിന് പാഠ്യപദ്ധതിയില് പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണ്.
മലയാളം പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ചകാലം മുതല്
മലയാളം അക്ഷരമാല മലയാള പാഠപുസ്തകങ്ങളില്
നിര്ബന്ധമായും ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശം
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മലയാളം ഔദ്യോഗിക
ഭാഷയാക്കുമ്പോള്
മാത്യൂ ടി. ത�ോമസ് എം.എല്.എ.,

അദ്ധ്യക്ഷന്, ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി

നടപ്പിലാക്കി വരികയായിരുന്നു. എന്നാല് 2009 മുതല്
മലയാള പാഠപുസ്തകങ്ങളില് നിന്നും അക്ഷരമാല ഒഴി
വാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
ചെറിയ ക്ലാസുകളില് മലയാള ഭാഷാപഠനം ആശ
യാധിഷ്ഠിതമാക്കുക എന്ന നയം നടപ്പിലാക്കിയതിലൂ
ടെയാണ് അക്ഷരമാല മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളില്
നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായത് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.
അപ്രകാരമുള്ള ആസൂത്രിത വികസനത്തിലൂടെ
സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികള്ക്ക്
അപ്രാപ്യമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്. ആയതിനാല്
അക്ഷരമാല മലയാള പാഠപുസ്തകങ്ങളില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തണമെന്നതാണ് സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം.

മത്സര പരീക്ഷകള്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പബ്ലിക്
സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകള് മലയാ
ളത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. ഇത്
എത്രത്തോളം പ്രയ�ോഗത്തില് വരുത്തുവാന് കഴിയും?
സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന പി.എസ്.സി.
പരീക്ഷകളില് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ മലയാളഭാഷാ
പരിജ്ഞാനം കൂടി പരിശ�ോധിക്കുന്നത് പരീക്ഷകളുടെ
മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും
നിലവില് ഒ.എം.ആര്. രീതിയിലുള്ള ച�ോദ്യങ്ങള്
ആയതിനാല് മൂല്യനിര്ണ്ണയം വേഗത്തിലാണെന്നു
മുള്ള പി.എസ്.സി.യുടെ വാദഗതിയ�ോട് സമിതിക്ക്
വിയ�ോജിപ്പാണുള്ളത്. സിവില് സര്വ്വീസ്
പരീക്ഷകളില്പ്പോലും മാതൃഭാഷയിലുള്ള പേപ്പര്
നിര്ബന്ധമാണെന്നിരിക്കെ ആയത് ജയിക്കാത്ത
വരുടെ മറ്റ് പേപ്പറുകള് വിലയിരുത്താറില്ല. എല്ലാ
പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകള്ക്കും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിയു
ടെ മലയാളഭാഷാ പരിജ്ഞാനം അളക്കുന്നതിന്
ഒ.എം.ആര്. അല്ലാത്ത ഒരു പേപ്പര് നിര്ബന്ധ
മാക്കണമെന്നും അതിന് നിശ്ചിത മാര്ക്ക് ലഭി
ക്കാത്തവരുടെ ഒ.എം.ആര്. ഷീറ്റ് വിലയിരുത്തേ
ണ്ടതില്ലെന്നും ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്
അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനകം
സമിതി ശിപാര്ശ നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളില് ഇപ്പോള് 10
മാര്ക്കിനുള്ള ച�ോദ്യങ്ങള് മലയാളത്തിലായിരിക്ക
ണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാള
ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രാവീണ്യം
അളക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തില് പരീക്ഷയുടെ
ഒരു ഭാഗം മലയാളത്തില് എഴുതുന്നത് നിര്ബന്ധ
മാക്കുന്നതിന് പി.എസ്.സി.യ�ോട് നിര്ദ്ദേശിക്കു
ന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമിതി ആല�ോചിക്കുന്നുണ്ട്.
സര്വ്വകലാശാല പാഠ്യക്രമത്തില് മലയാളം
നിര്ബന്ധമായും ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന നിരീക്ഷണം
എത്രത്തോളം പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് കഴിയും?
സര്വ്വകലാശാലകള് നടത്തുന്ന
ക�ോഴ്സുകളുടെ സിലബസില് മലയാളം
നിര്ബന്ധമായും ഒരു വിഷയമായി ഉള്പ്പെടുത്തണമെ
ന്നും പ്രസ്തുത ക�ോഴ്സുകള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തി
യാക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കണമെങ്കില്
ബന്ധപ്പെട്ട ക�ോഴ്സുകളിലെ മലയാളം പേപ്പറുകള്
വിജയിച്ചവര്ക്കുമാത്രമേ നല്കുവാന് പാടുള്ളൂ എന്ന
വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്നും സര്വ്വകലാശാ
ലയിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള് മലയാളം മാധ്യമത്തില്
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കാന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന് മലയാളം
സര്വ്വകലാശാല അധികൃതര്ക്ക് സമിതി ഇതിനകം
തന്നെ ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുവാക്കളില് മലയാള ഭാഷയുടെ ഉപയ�ോഗം കുറ
യുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം വായനാശീലവും ഗണ്യമായി
കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്ത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലും
മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കുന്നതിന് അനുയ�ോജ്യമായ പദ്ധതികള്
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാന് സര്ക്കാരിന് നിര്ദ്ദേശം
നല്കാന് സമിതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ?
യുവാക്കളില് മലയാളഭാഷയുടെ
ഉപയ�ോഗം കുറയുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം വായനാശീലവും
കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്കിടയില് വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
നിരവധി പരിപാടികള് സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കി
വരുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റല് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ,
പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യുവജനങ്ങളില്
വായനാശീലം വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയാണ്
നിലവില് കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടാതെ മലയാള
ഭാഷ മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതലായി
യുവാക്കള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.
സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ 65ാം വാര്ഷികം
ആഘ�ോഷിക്കുമ്പോഴും മലയാളം ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ

പദവി കൈവരിച്ചിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക
ഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നതിനായുള്ള ബില്ലിന്മേല്
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തത്
സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുടെ പ്രതികരണം?
കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന
പാസ്സാക്കിയ 2015-ലെ മലയാളഭാഷ (വ്യാപനവും
പരിപ�ോഷണവും) ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീ
കാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല് നിയമം പ്രാബല്യ
ത്തില് വന്നിട്ടില്ല. 1969 ലെ ഔദ്യോഗികഭാഷാ ആക്ട്
(ജൂലൈ 7) റദ്ദുചെയ്ത് നിര്മ്മിച്ചതാണ് ഈ ബില്ല്.
1969 ലെ നിയമം ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നതിനാല്
ഔദ്യോഗികഭാഷാ രംഗത്ത് സര്ക്കാരിന്റെ ഇടപെടലു
കള്ക്ക് പരിമിതികള് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു
വസ്തുതയാണ്. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലും
ഭരണകാര്യങ്ങളിലും മതിയായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കു
ന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങള്
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കില് മാത്രമേ പ�ോരായ്മകള്
കൃത്യമായി പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പ�ോകുവാന് സാധിക്കു
കയുള്ളൂ. മലയാള ഭാഷാവികസനത്തിന് മാത്രമായി
ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പും ആധുനിക കാലം ആവശ്യപ്പെടു
ന്ന വികസനത്തിനായി ഭാഷാഗവേഷണം നടത്തുന്ന
തിനാവശ്യമായ ഒരു ഭാഷാ ഡയറക് ട്രേറ്റും
രൂപീകരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

ക�ോടതി വ്യവഹാരങ്ങള് മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന്
സമിതി ഇടപെട്ടത് അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങള് ക�ോടതിഭാഷ മാതൃഭാഷ
യിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തില് സാധാരണ
ജനങ്ങള്ക്ക് ഇന്നും അപ്രാപ്യമായ ക�ോടതി
വ്യവഹാരങ്ങള് മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന്
സമിതി മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുമ�ോ?
ക�ോടതി വ്യവഹാരങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും
മലയാളത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടി സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി
(2016-19)യുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോര്ട്ട് ഉദാഹരണമായി
കാണിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ സമിതി വിവിധ
കാലയളവുകളിലായി നല്കിയ ക�ോടതിഭാഷ
മലയാളമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിപാര്ശക
ളിന്മേല് സര്ക്കാര്തലത്തില് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന
നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടറിതലത്തില്
യ�ോഗങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ
സ്ഥരില് നിന്നും വിശദാംശങ്ങള് ആരാഞ്ഞ്
ആവശ്യമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കിവരുന്നുണ്ട്.
മലയാളഭാഷാ വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്ക
ണമെന്ന് സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്ത് വര്ഷങ്ങള്
കഴിഞ്ഞിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന
പത്രവാര്ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സമിതിക്ക്
എന്ത് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് കഴിയും ?
1982 മുതല് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര
വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഔദ്യോഗികഭാഷാ വിഭാഗം
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറി
യറ്റിലെ നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര
(ഔദ്യോഗികഭാഷ) വകുപ്പിനെ മലയാളഭാഷാ
വികസന വകുപ്പ് എന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്ത്
പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് 2015ലെ ബില്ലില്
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2015ലെ മലയാളഭാഷ
(വ്യാപനവും പരിപ�ോഷണവും) ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയു
ടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത�ോടെ മലയാളഭാഷാ
വികസന വകുപ്പ് നിലവില് വരുന്നതാണ്.
എട്ടാം കേരള നിയമസഭയില് തിരുവല്ലയില്
നിന്നും ജനത പാര്ട്ടി പ്രതിനിധിയായി
എത്തിയ മാത്യു ടി. ത�ോമസ് പന്ത്രണ്ടാം
കേരള നിയമസഭ മുതല് തുടര്ച്ചയായി
തിരുവല്ല മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള ജനതാ
ദള്(എസ് ) ജനപ്രതിനിധിയാണ്. 20062009 കാലയളവില് സംസ്ഥാന ഗതാഗതവും
അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും
2016-2018 കാലയളവില് ജലവിഭവ വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. കേരള നിയമസഭയില്
അംഗമാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി
എന്ന ബഹുമതിക്ക് (എട്ടാം കേരള നിയമസ
ഭാംഗമായപ്പോള്) കൂടി അര്ഹനായ തിരുവല്ല
സ്വദേശിയായ മാത്യു ടി. ത�ോമസ് 1961
സെപ്റ്റംബര് 27 നാണ് ജനിച്ചത്. നിലവില്
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോ
ഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ അദ്ധ്യ
ക്ഷനാണ്.
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മീപകാലത്തൊന്നും ഒരു നേതാവിനും
ലഭിക്കാത്തത്ര വികാരനിര്ഭരമായ
യാത്രാമ�ൊഴി ഏറ്റുവാങ്ങി 2021 ഡിസംബര്
22 ന് പി.ടി.ത�ോമസ് എം.എല്.എ. വിടവാങ്ങു
മ്പോള് തന്റെ ശരികള്ക്ക് വേണ്ടി ആരുടെ
മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കാത്ത ആദര്ശധീരനായ ഒരു
രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയാണ് കേരളത്തിന്
നഷ്ടമായത്. കേരളമെന്ന ക�ൊച്ചുഭൂപ്രദേശത്തെ
അതിന്റെ തനിമയില് നിലനിര്ത്തുന്ന
പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
എന്നും ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച നേതാവായിരുന്നു
പി.ടി. ത�ോമസ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ
വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ നഷ്ടങ്ങളും
അപമാനങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും വലുതായിരുന്നിട്ടും
സ്വന്തം നിലപാടില് നിന്നും ഒരിഞ്ചുപ�ോലും
അദ്ദേഹം പിന്നാക്കം പ�ോയില്ല. തന്റെ മൃതശരീ
രത്തില് പൂക്കള�ോ റിത്തോ സമര്പ്പിക്കരുതെന്ന
പി.ടി.ത�ോമസിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം പ്രകൃതി
അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതായി
രുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പരിസ്ഥിതി
പ്രവര്ത്തനം പ�ൊതുപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
ഭാഗമായാണ് പി.ടി. ത�ോമസ് കണ്ടിരുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷ
ണത്തിനായി മാധവ് ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റി നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പി.ടി.ത�ോമസ്
നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. മരണത്തിലും തന്റെ
പാരിസ്ഥിതിക നിലപാട് ഉയര്ത്തിപ്പിടി
ക്കാനായി എന്നതാണ് പി.ടി.ത�ോമസിനെ
വേറിട്ട വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാക്കിയത്.
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉപ്പുത�ോട് പുതിയ
പറമ്പില് ത�ോമസിന്റെയും അന്നമ്മയുടെയും
മകനായി 1950 ഡിസംബര് 12 ന് ജനിച്ച പി.ടി.
ത�ോമസ് കെ.എസ്.യുവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ
ത്തില് പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ത്യന് നാഷണല്
ക�ോണ്ഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി ഒന്പതും,
പതിന�ൊന്നും കേരള നിയമസഭകളില് ത�ൊടുപുഴ
മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ
അദ്ദേഹം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
മുതല് മരണംവരെ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തെ
നിയമസഭയില് പ്രതിനിധീകരിച്ചു.
നിയമസഭാ സാമാജികനെന്ന നിലയില്
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച പി.ടി.ത�ോമസ്
വിഷയങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് സഭയില് അവതരി
പ്പിക്കുന്നവരില് അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. മുഖം
ന�ോക്കാതെ തന്റെ നിലപാടുകളിലുറച്ച് നിന്ന്
'മികച്ച പ്രാസംഗികനും സംഘാ
ടകനുമായിരുന്നു പി.ടി. ത�ോമസ്.
തന്റെ രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്
മുന്നിര്ത്തി നിയമസഭയ്ക്കകത്തും
പുറത്തും വിഷയങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ച
വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.'
പിണറായി വിജയന്,
മുഖ്യമന്ത്രി

1. ''മഹാത്മാ ഗാന്ധി കീ ജയ്'' എന്ന വിളിയ�ോടെ
പാസ്സാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ
അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ?
അനുച്ഛേദം 17 (അയിത്ത നിര്മാര്ജ്ജനം)

ആര�ോപണങ്ങളിലൂടെ എതിര്പക്ഷത്തെ പ്രതി
ര�ോധത്തിലാക്കുകയും എതിര് ആര�ോപണങ്ങളെ
പ്രത്യാര�ോപണങ്ങളിലൂടെ പ്രതിര�ോധിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ചാതുരി സഭാ
സമ്മേളനങ്ങളില് ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചവയാണ്.
ഒന്പതാം കേരള നിയമസഭയില്
പറമ്പിക്കുളം മുല്ലപ്പെരിയാര് നദീജല കരാറുകള്
സംബന്ധിച്ച അഡ്ഹ�ോക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ
പി.ടി. ത�ോമസ് അംഗമായിരുന്നു. കൂടാതെ
പ�ൊതുമരാമത്തും ഗതാഗതവും വാര്ത്താവിനി
മയവും സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി V ലും
സര്ക്കാര് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച
സമിതിയിലും അംഗമായിരുന്നു. പതിന�ൊന്നാം
കേരള നിയമസഭയില് സ്ത്രീകളുടെയും
കുട്ടികളുടെയും വികലാംഗരുടെയും ക്ഷേമം
സംബന്ധിച്ച സമിതി, സബ�ോര്ഡിനേറ്റ്
ലെജിസ്ലേഷന്, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VIII,
ലൈബ്രറി ഉപദേശക സമിതി എന്നിവയില്
അംഗമായിരുന്നു. പതിനാലാം കേരള
നിയമസഭയില് ജലവിഭവം സംബന്ധിച്ച
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III ലും ല�ോക്കല് ഫണ്ട്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമായിരുന്ന
പി.ടി.ത�ോമസ് പതിനഞ്ചാം കേരളനിയമസഭ
യില് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി, മരാമത്തും
ഗതാഗതവും വാര്ത്താവിനിമയവും
സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി V എന്നിവയില്
അംഗമായിരുന്നു. പതിന�ൊന്നാം കേരള
നിയമസഭയില് രണ്ട് അനൗദ്യോഗിക
പ്രമേയങ്ങളും പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില്
നാല് അനൗദ്യോഗിക പ്രമേയങ്ങളും അദ്ദേഹം
അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 ജൂലൈ 23 ന് അവതരി
പ്പിച്ച '2021 ലെ കേരള ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കു
ന്നതിനുള്ള അത�ോറിറ്റി രൂപീകരണ ബില്' ആണ്
അവസാനമായി അവതരിപ്പിച്ച അനൗദ്യോഗിക
ബില്. പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയില്
നാല�ോളം അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങള്ക്ക് അനുമതി
തേടുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു. 2021 ഒക്ട�ോബര്
5 ന് പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നല്കിയ അടിയന്തര പ്രമേയ ന�ോട്ടീസാണ്
അവസാനത്തേത്. 2021 ഒക്ട�ോബര് 29 വരെ
അദ്ദേഹം സഭയില് ഹാജരായിരുന്നു. സഭയിലെ
അവസാന ദിവസവും കര്മ്മനിരതനായിരുന്ന
അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തില് ഒരു കേന്ദ്രീയ
വിദ്യാലയം തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്ക
'നിയമനിര്മ്മാണവേളയില് പി.ടി.
ത�ോമസ് പുലര്ത്തുന്ന ഉത്തരവാദി
ത്വവും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഏറ്റവും
ശ്രദ്ധേയമായി ത�ോന്നിയിട്ടുള്ളത്.
ശക്തമായി ഇടപെട്ടും നല്ല ഗൃഹപാഠം
ചെയ്തുക�ൊണ്ടുമാണ് നിയമസഭയില്
അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്.'
എം.ബി.രാജേഷ്,
നിയമസഭാ സ്പീക്കര്

4. നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ അധികാരങ്ങളും
പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും
ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ ?
അനുച്ഛേദം 194
5. ഹേബിയസ് ക�ോര്പ്പസ്(Habeas Corpus)
എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥം എന്താണ് ?
നിങ്ങള്ക്ക് ശരീരമേറ്റെടുക്കാം

'എന്നും ശരിയുടെ പക്ഷത്തു
മാത്രം നിന്ന നേതാവായിരുന്നു
പി.ടി. ത�ോമസ്. പരിസ്ഥിതി,
സ്ത്രീസുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളില്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ
നിലപാടുകള് മാതൃകയാണ്.'
വി.ഡി.സതീശന്,
പ്രതിപക്ഷനേതാവ്

വിജ്ഞാനപഥം
ഭരണഘടനാപരമായി പരിഹാരം
തേടുന്നതിനുളള അവകാശം
(അനുച്ഛേദം 32)
8. നിയമസഭ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഭരണ
ഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ്?
അനുച്ഛേദം 168

2. ''റിപ്പബ്ലിക്'' എന്ന വാക്ക്
എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ?
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തലവനെ
3. ''സ�ോഷ്യലിസം'' എന്ന വാക്ക് ഭരണഘ
ടനയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത് എത്രാമത്തെ
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ?
1976 ലെ 42 ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

ണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സബ്മിഷന് അവതരിപ്പി
ച്ചിരുന്നു. സഭാ നടപടികള്ക്ക് വളരെയധികം
പ്രാധാന്യം നല്കിയ സാമാജികനായിരുന്നു പി.ടി.
ത�ോമസ്. സഭാ നടപടികളുടെ ആദ്യാവസാനം
അതില് സക്രിയമായി അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
2009-2014 കാലഘട്ടത്തില് ഇടുക്കി
മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള ല�ോക്സഭാംഗമായി
രുന്ന പി.ടി. ത�ോമസ് പാര്ലമെന്റിലെ വിവിധ
കമ്മിറ്റികളില് അംഗമായിരുന്നു. 1990 ല്
വാത്തിക്കുടി ഡിവിഷനില് നിന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ
കൗണ്സിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി.ടി.
ത�ോമസ് കെ.എസ്.യു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്,
യൂത്ത് ക�ോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറല്
സെക്രട്ടറി, ഇടുക്കി ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്,
എ.ഐ.സി.സി അംഗം എന്നീ നിലകളില്
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.പി.സി.സി. വര്ക്കിംഗ്
പ്രസിഡന്റായിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. പതിനഞ്ച്
വര്ഷം സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗണ്സില്
അംഗമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി
കൗണ്സില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, കേരള
സര്വ്വകലാശാല സെനറ്റ് എന്നിവയില്
അംഗമായിരുന്നു. മാനവ സംസ്കൃതി സംസ്ഥാന
ചെയര്മാന്, 1989 ല് വെനീസില് വച്ച്
നടന്ന ഇന്റര്നാഷണല് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലില്
പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ലീഡര്, കലാ
സാംസ്കാരിക സംഘടനകള്ക്കുള്ള
സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനാ
യുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുനരവല�ോകനം
ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള സര്ക്കാര് നിയമിച്ച
സമിതിയുടെ ചെയര്മാന് എന്നീ നിലകളിലും
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീക്ഷണം ദിനപത്രത്തിന്റെ
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും ചീഫ് എഡിറ്ററുമായും
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'വലിച്ചെറിയാത്ത വാക്കുകള്',
'എ.ഡി.ബി.യും പ്രത്യയശാസ്ത്രശാഠ്യങ്ങളും' എന്നിവ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ്.
മരണശേഷം മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കണ
മെന്നും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്ക്ക് പകരം വയലാര്
രാമവര്മ്മയുടെ 'ചന്ദ്രകളഭം ചാര്ത്തിയുറങ്ങും
തീരം' എന്ന ഗാനം കേള്പ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള
പി.ടി. ത�ോമസിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ഒരേ
സമയം അദ്ദേഹത്തിലെ പ്രകൃതിസ്നേഹിയേയും
നിലപാടുകളിലെ കാര്ക്കശ്യക്കാരനേയും
ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി ജനമനസുക
ളില് ഇടം നേടിക്കൊടുത്തു.

6. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദമാണ്
സുപ്രീംക�ോടതിയെ 'ക�ോര്ട്ട് ഓഫ്
റെക്കോര്ഡാക്കി' തീര്ത്തിരിക്കുന്നത്?
അനുച്ഛേദം 129
7. ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനയുടെ 'ഹൃദയവും
ആത്മാവും' എന്ന് ഡ�ോ. ബി.ആര്.
അംബേദ്കര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏതിനെ ?

9. 'ഒരു ഭരണഘടന എത്ര നല്ലതായിരുന്നാലും
അത് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് നിയുക്തരാകു
ന്നവര് നന്നല്ലെങ്കില് നിശ്ചയമായും അത്
ചീത്തയായ് തീരുമെന്നതില് സന്ദേഹമില്ല'
ഈ പരാമര്ശം ആരുടേതാണ്?
ഡ�ോ. ബി.ആര്. അംബേദ്കര്
10. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ സമുദായങ്ങ
ള്ക്ക് ല�ോക്സഭയില് സീറ്റുകള് സംവരണം
ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏതാണ്?
അനുച്ഛേദം 330

9

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

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

ഇതരസഭാ വാര്ത്തകളിലൂടെ

മഹാരാഷ്ട്രയില് സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു

ശ

ബ്ദ വ�ോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സ്പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമഭേദഗതി വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ
സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മാറ്റി മഹാരാഷ്ട്ര സര്ക്കാര്.
മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനം 2021 ഡിസംബര് 28 ന് അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കത്ത് നല്കിയെങ്കിലും ഗവര്ണര് ഭഗത് സിംഗ്
ഖ�ോഷിയാരി പ്രതികരിച്ചില്ല. രഹസ്യ ബാലറ്റിനു പകരം ശബ്ദ വ�ോട്ടോടെ സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത്
സംബന്ധിച്ച നിയമ�ോപദേശം തേടിയ ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഗവര്ണര് തന്നെ സന്ദര്ശിച്ച
ഭരണകക്ഷിയായ മഹാ വികാസ് അഘാഡി പ്രതിനിധികളെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു ഏറ്റമുട്ടല്
ഒഴിവാക്കാനാണ് സ്പീക്കര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്.
സ്പീക്കറായിരുന്ന നാന പട്ടോള് രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത്. നിയമസഭാ
ചട്ടങ്ങളില് വരുത്തിയ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് സര്ക്കാരിന് നിയമ�ോപദേശം
നല്കിയിരുന്നു.

അന്പത്തി ഒന്പത് ദിവസത്തില് കൂടുതല്
എം.എല്.എ.യെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യാന്
നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ല - സുപ്രീംക�ോടതി

ഭഗത് സിംഗ് ഖ�ോഷിയാരി

ന്ന് പരാമര്ശിച്ച ക�ോടതി, അതിന്റെ പരിണതഫലങ്ങള് ഗുരുതരമായിരി
ക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 190(4) അനുസരിച്ച്
മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു സഭാംഗം തുടര്ച്ചയായി അറുപത് ദിവസം
സഭയില് ഹാജരാകാതിരുന്നാല് ആ സീറ്റ് ഒഴിവുള്ളതായി കണക്കാവു
ന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ക�ോടതി, പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ സസ്പെന്റ്
ചെയ്ത നടപടി അറുപത് ദിവസങ്ങള് പിന്നിട്ടതിനാല് നിയമപരമായി നില
നില്ക്കുന്നതല്ലെന്നും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ
പ്രക്രിയയില് അപകടകരമായ കീഴ്വഴക്കമാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും
ക�ോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എ.എല്.എ മാരെ സമ്മേളന കാലാവധിക്കുശേഷവും
സസ്പെന്ഷനില് നിര്ത്തിയത് അനുചിതവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന്
നിരീക്ഷിച്ച ക�ോടതി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ നടപടി 2022 ജനുവരി 22 ന്
റദ്ദാക്കി.
	നേരത്തേ വിഷയം പരിശ�ോധിച്ച പരമ�ോന്നത ക�ോടതി അംഗങ്ങ
ളുടെ സസ്പെന്ഷനിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം ആഴത്തില് പരിശ�ോധന
വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും 2021 ഡിസംബര് 14 ന് മഹാരാഷ്ട്ര
നിയമസഭയ്ക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനും ന�ോട്ടീസയക്കുകയും ചെയ്തു.

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിയമസഭാ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്	

സ

ഭാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അംഗങ്ങളെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യാന് നിയമ
സഭകള്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അന്പത്തൊന്പത് ദിവസത്തില്
കൂടുതലുള്ള സസ്പെന്ഷന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് സുപ്രീംക�ോടതി.
സഭാദ്ധ്യക്ഷന�ോട് മ�ോശമായി പെരുമാറിയെന്നാര�ോപിച്ച് 2021 ജൂലൈ 5 ന്
മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയില് നിന്ന് ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട
പന്ത്രണ്ട് ബി.ജെ.പി. എം.എല്.എ. മാരുടെ ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ്
പരമ�ോന്നത ക�ോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. നിയമസഭയുടെ നടപടി ഭരണഘട
നാപരമായ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സഭയില് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള
പന്ത്രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്
ഇവിടെ ഹനിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ക�ോടതി പരാമര്ശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖന്വി
ല്കാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ്
ദിനേഷ് മഹേശ്വരി, ജസ്റ്റിസ് സി.റ്റി.രവികുമാര് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങള്.
പുറത്താക്കലിനേക്കാള് ഭയാനകമാണ് ഇത്തരം സസ്പെന്ഷനുകളെ

ഉ

ത്തര്പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂര്, ഗ�ോവ എന്നീ അഞ്ച്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുളള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇലക്ഷന് കമ്മീ
ഷന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 10 മുതല് മാര്ച്ച് 7 വരെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായാ
ണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. രാജ്യത്തെ ക�ോവിഡ,് ഒമിക്രോണ് വ്യാപന
ത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്ര
കാരമുള്ള കര്ശന മാനദണ്ഡങ്ങള�ോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
2022 ജനുവരി 15 വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന�ോടനുബന്ധിച്ചുള്ള യാത�ൊരു
റാലികളും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പരമാവധി ഡിജിറ്റല്
മീഡിയയിലൂടെ നടത്തണമെന്ന നിര്ദ്ദേശവും കമ്മീഷന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 690 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
ആകെ 18.34 ക�ോടി വ�ോട്ടര്മാര് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയ�ോഗിക്കും.
ഏറ്റവും കൂടുതല് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുള്ളത് ഉത്തര്പ്രദേശിലാണ്. ഏറ്റവും
കുറവ് ഗ�ോവയിലും. ഉത്തര്പ്രദേശ് 403, പഞ്ചാബ് 117, ഉത്തരാഖണ്ഡ് 70,
മണിപ്പൂര് 60, ഗ�ോവ 40 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ
എണ്ണം. മാര്ച്ച് 10 നാണ് വ�ോട്ടെണ്ണല്.

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

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ
ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷം

2

021 ല് നൂറ് വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കിയ കേരള
നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു വര്ഷം നീണ്ടു
നില്ക്കുന്ന ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷം 2021 ഡിസംബര് 16 ന്
നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ചടങ്ങില് ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ല�ോഗ�ോ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന് ലൈബ്രറി
ഉപദേശക സമിതി അംഗം ഡ�ോ.എം.കെ.മുനീറിന്
നല്കി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പരിപാടിയില് 'വായനയും
സാമൂഹ്യ പരിവര്ത്തനവും' എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച്
സംസ്
കൃത സര്വ്വകലാശാല മുന് പ്രോ വൈസ്
ചാന്സലര് ഡ�ോ.കെ.എസ്.രവികുമാര് പ്രഭാഷണം
നടത്തി. ലൈബ്രറി ഉപദേശക സമിതി ചെയര്മാന്
ത�ോമസ് കെ.ത�ോമസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില്
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. റവന്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.രാജന്, ഗവ.ചീഫ് വിപ്പ്
ഡ�ോ.എന്.ജയരാജ്, ലൈബ്രറി ഉപദേശക സമിതി
അംഗവും മുന്മന്ത്രിയുമായ ഡ�ോ. എം.കെ. മുനീര്,
സാമാജികരായ മാത്യു ടി. ത�ോമസ്, മ�ോന്സ് ജ�ോസഫ്
എന്നിവര് ആശംസകള് നേര്ന്നു. സമിതിയംഗം
കെ.ആന്സലന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. ല�ോഗ�ോ
രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത നിയമസഭാ ജീവനക്കാരന് ബിജു
ഡേവിഡ് ജ�ോണ്സിനെ ചടങ്ങില് അഭിനന്ദിച്ചു.
ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാന് പ്രതില�ോമ
ശക്തികള് പുസ്തകങ്ങള് ചുട്ടെരിക്കുകയും മ്യൂസിയങ്ങളും
സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്രമിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഗ്രന്ഥശാലകള്ക്ക് സമൂഹത്തില്
വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ്
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലൈബ്രറി ആശയങ്ങളുടെ ആയുധപ്പുര
കളാണെന്നും കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറി കഴിഞ്ഞ

പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന
സംസ്ഥാനതല വിജയികളെ
അനുമ�ോദിച്ച് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്

ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരളത്തിലാകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങള്ക്ക് നിദാനമായ ആശയങ്ങള്ക്കും,
നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കും, സംവാദങ്ങള്ക്കും ഊര്ജ്ജ
സ്രോതസ്സായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമായും എം
.എല്.എ.മാരുടെ ആവശ്യത്തിനായുളള ഒരു സംവിധാനം
എന്നതിന�ൊപ്പം നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഗവേ
ഷകര്, വിദ്യാര്ത്ഥികള്, താല്പര്യമുള്ള മറ്റാളുകള് തുടങ്ങി
എല്ലാവര്ക്കുമായി ലൈബ്രറി സംവിധാനം ലഭ്യമാക്ക
ണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും നൂറാം വാര്ഷി
കാഘ�ോഷപരിപാടികള് നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയെ
കൂടുതല് ജനകീയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം കൂടിയായിരി
ക്കുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മലബാറില് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മൂന്നാം
ദശകത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ
ഒരംഗമായിരുന്ന ദേവകി നിലയങ്ങോടിന്റെ ജീവിത
ചരിത്രം ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ നവ�ോ
ത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യകാലചരിത്രം വിവരിച്ചാ
യിരുന്നു ഡ�ോ.കെ.എസ്.രവികുമാറിന്റെ പ്രഭാഷണം
ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഔദ്യോഗിക
ചരിത്രത്തിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ പ�ൊതുവികാരം രൂപ
പ്പെടുത്തിയ ഒരു അനൗദ്യോഗിക ചരിത്രം കൂടി നമുക്കു
ണ്ടെന്നും അക്ഷരങ്ങള് പഠിക്കാനും, ആശയങ്ങള്
രൂപീകരിക്കാനും സമരം ചെയ്ത നാടാണ് നമ്മുടേതെന്നും,
ഒരു കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുന്നത് വലിയ
തെറ്റായി പ്രമാണി വര്ഗ്ഗം കണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീകളെയാ
യിരുന്നു ഏറെ ബാധിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ധ്യാപകനും,
നിരൂപകനും, കാലടി സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാല
മുന് പ്രോ വൈസ് ചാന്സലറുമായ ഡ�ോ.കെ.എസ്.
രവികുമാര് പറഞ്ഞു.
		
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തോ
ടനുബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ ലൈബ്ര
റിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സേവനങ്ങളും,
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, ലൈബ്രറിയുടെ
ആധുനികവല്ക്കരണവും ക�ോര്ത്തി
ണക്കി ഒരു ലഘു വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശി
പ്പിച്ചു. നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ
ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ വിജ്ഞാന സ്രോത
സ്സുകള് നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങള്,
K - LAMPS
[പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ്]

നി

യമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പരിശീലന
വിഭാഗമായ കേരള ലെജിസ്റ്റേറ്റീവ് അസംബ്ലി
മീഡിയ ആന്റ് പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റര്(പാര്ലമെ
ന്ററി സ്റ്റഡീസ്) ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 2021 ഡിസംബര്
29 ന് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളില്
സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് 'സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള'യുടെ പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന സംസ്ഥാനതല വിജയി
കളായ വിദ്യാര്ത്ഥികള് നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായി കൂടി
ക്കാഴ്ച നടത്തി. കെ-ലാംപ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
മഞ്ജു വര്ഗ്ഗീസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പരിപാടിയില്
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ത�ൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.
ശിവന്കുട്ടി വിജയികളായ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അനുമ�ോ
ദിച്ചു. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്
ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം
നടത്തി.
ഭരണഘടന സംബന്ധിച്ച ധാരണ വിദ്യാര്ത്ഥി
കളില് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും
ഭാരതത്തെ ആധുനികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഭരണ
ഘടനയാണെന്നും രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ
മാനദണ്ഡം ഭരണഘടനയ�ോട് എത്രത്തോളം കൂറ്
പുലര്ത്തുക എന്നതാണെന്നും സ്പീക്കര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മനുഷ്യന് കടന്നുവന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാന്
ചരിത്രബ�ോധമുണ്ടാകണമെന്നും ചരിത്രബ�ോധം, ശാസ്ത്ര
ബ�ോധം, യുക്തിചിന്ത, വിമര്ശനബുദ്ധി എന്നിവ ഉള്ള
വരായി പുതുതലമുറ വളര്ന്നുവരട്ടെയെന്നും സ്പീക്കര്
പ്രസംഗത്തില് ആശംസിച്ചു.സ്കൂളുകളില് പഠന യാത്ര
കള് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള് അവ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കാക്കുവാന് അധ്യാപകര് ശ്രദ്ധിക്കണ
മെന്നും സ്പീക്കര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
	ക�ൊവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിലെ
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഡിജിറ്റല് പഠന രീതിയിലൂടെ സജീ
വമായിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കാലം വിദ്യാ
ഭ്യാസ മേഖലയില് കേരളം നടത്തിയ മുന്നേറ്റം തുടര്ന്നു
ള്ളവര്ഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കുമ്പോള് കേരളത്തിന്റേതായ
പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്നും
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ത�ൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.
ശിവന്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയില് എറ്റവും വലിയ
ഭരണഘടനയായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടി
സ്ഥാനമൂല്യം ആമുഖത്തില് നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് അഭി
പ്രായപ്പെട്ട നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഭരണഘടനയെ
ക്കുറിച്ച് അവബ�ോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെയും ഭരണ
ഘടന വാഗ്ദാനം നല്കുന്ന അവകാശങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
തന്നെ കര്ത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബ�ോധവാന്മാരാകേ
ണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും വിദ്യാര്ത്ഥിക
ള�ോട് വിശദീകരിച്ചു. ദേശീയഗാനത്തെ ആദരിക്കുകയും
സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കന്മാരെ ആദരവ�ോടെ
കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതുതലമുറ വളര്ന്നുവരട്ടെ
യെന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച്
'ക്ലൈമറ്റ് അംബാസഡർ'മാരാക്കണം
- സ്പീക്കര്

രാജഭരണ കാലത്തെ തിട്ടൂരങ്ങള്, ക�ോഡുകള്, രാജകീയ
വിളംബരങ്ങള്, ഗസറ്റുകള്, സെന്സസ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്,
അമേരിക്ക-ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റുകളുടെ നടപടിക്രമ
ങ്ങള്, 1948 മുതലുള്ള ദേശബന്ധു പത്രം, കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ കമ്മിറ്റി/കമ്മീഷന്
റിപ്പോര്ട്ടുകള്, ഭരണ റിപ്പോര്ട്ടുകള്, ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്, സുവനീറുകള്,
പുരാതന നിഘണ്ടുക്കള്, വിവിധ വിജ്ഞാനക�ോ
ശങ്ങള്, പാര്ലമെന്റും നിയമസഭയും പാസ്സാക്കിയ
നിയമങ്ങള്, ഓര്ഡിനന്സുകള്, പാര്ലമെന്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടുകള്, നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടു
കള്, സ്റ്റേറ്റ് മാന്വലുകള്, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബജറ്റ്
ഡ�ോക്യുമെന്റുകള്, മുന് വര്ത്തമാന പത്രങ്ങള്, മുന്
ആനുകാലികങ്ങള്, പ�ൊതുവിഭാഗത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്,
ആത്മകഥ/ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഭരണഘടന,
പാര്ലമെന്ററി ഗ്രന്ഥങ്ങള് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചും
ലൈബ്രറി ഉപദേശക സമിതിയുടെ ഘടന, ലൈബ്രറി
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്, സേവനങ്ങള്, ഡേറ്റാ ബേസുകള്,
പുരാതനവും മൂല്യവത്തായതുമായ രേഖകളുടെ ഭൗതിക
സംരക്ഷണം, ഡിജിറ്റൈസേഷന്, റഫറന്സ് സംവി
ധാനം, ഡ�ോക്യുമെന്റേഷന് എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈബ്രറി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ലൈബ്രറി പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളും, സി.ഡി.ലൈബ്രറി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും
ഉള്പ്പെടുത്തിയ എട്ട് മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള വീഡിയ�ോ
ആണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്.
	ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു
ക�ൊണ്ട് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് അസംബ്ലി
ബ്ലോക്കില് നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും,
കാര്ട്ടൂണുകളും, കാരിക്കേച്ചറുകളും, ജ്ഞാനപീഠം, എഴുത്ത
ച്ഛന് പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യ
കാരന്മാരുടെ രചനകളും ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു
ള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ പുസ്തക പ്രദര്ശനം ലൈബ്രറി
ഉപദേശക സമിതി ചെയര്മാന് ത�ോമസ് കെ. ത�ോമസ്
എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്ചു.

കു

ട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് 'ക്ലൈമറ്റ് അംബാസ
ഡർ 'മാരായി നിയ�ോഗിക്കുക എന്ന ആശയം
മുന്നോട്ട് വച്ച് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ്.
കെ-ലാംപ്സ് പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസിന്റെയും യുണി
സെഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില് 2021 ഡിസംബര്
10 ന് ചേര്ന്ന സംയുക്ത യ�ോഗത്തില് സംസാരിക്കു
കയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഏറിവരുന്ന ഇക്കാലത്ത് അത്തരം
സാഹചര്യങ്ങളുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുവാനും അതിനെ
മറികടക്കുവാനും കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണെ
ന്ന് സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതിയെ
അഭിനന്ദിച്ച് സംസാരിച്ച യുണിസെഫ് ഇന്ത്യയുടെ
സ�ോഷ്യല് പ�ോളിസി, പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് ഇവാലുവേഷന്സ്
മേധാവി ഹ്വെയ്ന് ഹീ ബാന് ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷണ
മേഖലയിലും പ�ോഷകാഹാരം, ജലലഭ്യത, ശുചീകരണം
എന്നീ മേഖലകളിലും ല�ോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക്
ഇന്ത്യ മാതൃകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെയും
കുട്ടികളുടെയും പുര�ോഗതിയ്ക്കായുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളിലും യുണിസെഫിന്റെ പൂര്ണ സഹകരണം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതായും ഇതിനായി കേരള നിയമസഭയുമായി
യ�ോജിച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്നതായും
അറിയിച്ചു. യുണിസെഫിന്റെ തമിഴ്
നാട് - കേരള
ഓഫീസ് സ�ോഷ്യല് പ�ോളിസി മേധാവി കെ.എല്.റാവു
യ�ോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.

അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്ക് പരിശീലനം
നല്കി

നി

യമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് അസിസ്റ്റന്റ്
തസ്തികയില് പുതിയതായി ജ�ോലിയില് പ്രവേശി
ച്ചവര്ക്കുള്ള ഇന്ഡക്ഷന് പരിശീലന പരിപാടി 2021
ഡിസംബര് 2, 3 തീയതികളില് നിയമസഭാ സമുച്ചയ
ത്തിലെ V E ക�ോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ചു.
സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി റ്റി.മന�ോഹരന്
നായര്, 'നിയമസഭയുടെ പ്രവര്ത്തനം, നിയമസഭാ
നടപടിക്രമങ്ങള്' സംബന്ധിച്ചും ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
എസ്.രാമദാസന് പ�ോറ്റി നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ
പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ചും ക്ലാസെടുത്തു. ഡിസംബര്
3 ന് മുന് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി എസ്.തുളസീധരന്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് മാന്വല് സംബന്ധിച്ച്
ക്ലാസെടുത്തു.
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നിയമസഭാ ലൈബ്രറി

ശതാബ്ദിയുടെ നിറവില്
ത�ോമസ് കെ. ത�ോമസ്, എം.എല്.എ.
അദ്ധ്യക്ഷന്, ലൈബ്രറി ഉപദേശകസമിതി

''അ

റിയപ്പെടുമിതു വേറ
ല്ലറിവായിടും തിരഞ്ഞിടും നേരം;
അറിവിതില�ൊന്നായതുക�ൊ
ണ്ടറിവല്ലാതെങ്ങുമില്ല വേറ�ൊന്നും''
നവ�ോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനാരായണ
ഗുരുവിന്റെ 'അറിവ് ' എന്ന കവിതയിലെ ആദ്യ വരി
കളാണിവ. ഈ കാവ്യത്തില് ഗുരു ഈശ്വരനായും
പ്രപഞ്ചമായും മനസ്സിലാക്കുന്നത് 'അറിവി'നെയാണ്.
'അറിവ് ', 'അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തു', 'അറിയപ്പെടുന്ന
വന്' എന്ന തത്വമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
അറിവാണ് ഈശ്വരന്. ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും,
ശരീരം ഇല്ലാതായതിനു ശേഷവും നിലനില്ക്കുന്നത്
അറിവാണ്. ഈ സത്യം അറിയുന്നവര്ക്ക് പ്രപഞ്ചം
മുഴുവന് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായി അനുഭവപ്പെടും.

സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ബ�ോധ
സ്വരൂപമായ അറിവ് തന്നെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകിട്ടും.
ഇതാണ് 'അറിവി'നെ സംബന്ധിച്ച ഗുരുസങ്കല്പ്പം.
അറിവിന്റെ അക്ഷയഖനികളാണ് ഗ്രന്ഥാ
ലയങ്ങള്, യഥാര്ത്ഥമായ രേഖകള് തനതുരൂപ
ത്തില് തന്നെ കാണുകയും അത് ഉപയ�ോഗിക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി ഒന്നു വേറെ
തന്നെയാണ്. അമൂല്യ രേഖകളാലും, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ,
രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ
മാറ്റങ്ങള്ക്ക് നിദാനമായ സംഭവങ്ങളുടെ കലവറ
എന്ന നിലയിലും നിയമസഭാ ലൈബ്രറി, കേരളത്തിലെ
മറ്റേത�ൊരു ലൈബ്രറിയില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത്
അഭിമാനകരവും ചാരിതാര്ത്ഥ്യകരവുമാണ്.
കേരളത്തിന്റെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ
ഗതിവിഗതികള്ക്കൊപ്പം വളര്ന്ന നിയമസഭാ ലൈബ്രറി
1921 ല് 'ട്രാവന്കൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലൈബ്രറി' എന്ന
പേരിലാണ് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 2021 ല് ഈ
ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് 100 വര്ഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
സാര്വ്വത്രിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച നമ്മുടെ നിയമസഭാ
ചരിത്രത്തിന്റെ നെറുകയില് അതിന് താങ്ങും തണലു
മായി നിന്ന് നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു വര്ഷം
നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ശതാബ്ദി ആഘ�ോഷങ്ങള്ക്ക് 2021
ഡിസംബര് 16 ാം തീയതി ആര്.ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചില് സമാരംഭം കുറിക്കുന്നതിന്
സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് കഴിഞ്ഞത് ലൈബ്രറി ഉപദേശക
സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന് എന്ന നിലയില് എനിക്ക്
അഭിമാനം ത�ോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു.
നിയമസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമായ
നിയമസഭാ ലൈബ്രറി, നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ
വൈജ്ഞാനിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായിട്ടാണ് പ്രധാന
മായും നിലക�ൊള്ളുന്നത്. സ്വതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരു
ന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളില�ൊന്നായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ
ദിവാന്റെ ഓഫീസ് ലൈബ്രറിയാണ് 1921 ല്
ട്രാവന്കൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലൈബ്രറിയായും 1949 ല്
തിരു-ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടെ തിരു
വിതാംകൂര്-ക�ൊച്ചിന് അസംബ്ലി ലൈബ്രറിയായും,
1956 ല് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത�ോടെ
കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയായും നാമകരണം
ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നിലവില് ഒരു ലക്ഷത്തിപതിനാലായിരം
പുസ്തകങ്ങളും, ഇരുപത് പത്രങ്ങളും, നൂറ്റി അമ്പത്
ആനുകാലികങ്ങളും ഉള്ള കേരളത്തിലെ ബൃഹത്തായ
സ്പെഷ്യല് ലൈബ്രറിയാണ് നിയമസഭാ ലൈബ്രറി.
നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ മേല്നോട്ടം നിയമസഭാ

സമാജികര് അംഗങ്ങളായുള്ള ലൈബ്രറി ഉപദേശക
സമിതിയാണ് നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്. മെയിന് ലൈബ്രറി,
മെമ്പേഴ്സ് റഫറന്സ് ബ്രാഞ്ച്, എം.എല്.എ. ഹ�ോസ്റ്റ
ലിലെ ലൈബ്രറി എക്സ്റ്റന്ഷന് കൗണ്ടര്, കുട്ടികളുടെ
ലൈബ്രറി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ലൈബ്രറി
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
	പ�ൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് പുറമേ,
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ വിവിധ
കമ്മിറ്റി/കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്, തിരുവിതാംകൂര്,
ക�ൊച്ചി, തിരു-ക�ൊച്ചി, കേരള ഗസറ്റുകള്, മദ്രാസ്
സെന്റ് ഫ�ോര്ട്ട് ഗസറ്റ്, വിവിധ ക�ോഡുകള്, 1888
മുതലുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സഭാ നടപടിക്രമങ്ങള്,
സെന്സസ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടീഷ്
പാര്ലമെന്റുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്, തിരുവിതാം
കൂര് നീട്ടുസൂചിക, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ
കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന ശേഖരത്തെ സംബ
ന്ധിച്ച 'മതിലകം രേഖകള്', നമ്മുടെ ഗതകാല
സ്മൃതിയെ അടുത്തറിയാനും ആ ചൈതന്യം നിറ
യുന്ന ഏടുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാനും
വരും തലമുറയ്ക്ക് അവസരമ�ൊരുക്കുന്നതിനായി
1814 മുതല് 1936 വരെ തിരുവിതാംകൂര് ഭരിച്ചിരുന്ന
മഹാറാണി ലക്ഷ്മീഭായി മുതല് ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള്
വരെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ രാജകീയ വിളം
ബരങ്ങള്, മലബാര് മുതല് കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള
ഭരണാധികാരികളുടെ വംശാവലി സംബന്ധിച്ച്
ആര്ക്കിയ�ോളജിക്കല് സീരീസ്, ക�ൊച്ചിന് ആക്ട്സ്,
ക�ൊച്ചിന് റഗുലേഷന്സ് ആന്റ് പ്രൊക്ലമേഷന്സ്,
ആക്ട് ആന്റ് പ്രൊക്ലമേഷന്സ് ഓഫ് ട്രാവന്കൂര്,
ക�ൊച്ചിന് ട്രാവന്കൂര് ട്രൈബ്സ് ആന്ഡ് കാസ്റ്റ്്
ആക്ട്സ് ആന്റ് ഓര്ഡിനന്സ് ഓഫ് ട്രാവന്കൂര്,
തെസ്സോറസ്, വേള്ഡ് ഗസറ്റിയര്, പുരാതന ദ്വിഭാഷാ
ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കള്, ഭാഷാ ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടുകള്,
ഐ.സി.ചാക്കോയുടെ പാണിനീയ പ്രദ്യോതം, മുന്
സാമാജികന് കൂടിയായ എം. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് നാടാരുടെ
മര്മ്മശാസ്ത്ര പീഠിക, ജി.എ.ഗ്രീന്സണ്ന്റെ ലിംഗ്വ
സ്റ്റിക്സ് സര്വ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അമരക�ോശം, പുരാണ
നിഘണ്ടുകള്, വിവിധ വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിക്കുന്ന
സര്വ്വവിജ്ഞാന ക�ോശങ്ങള്, ഭരണഘടനയുടെ
ആദ്യ പതിപ്പ്, ആദ്യകാല പത്രങ്ങള് എന്നി അമൂല്യ
ങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കലവറയാണ് നിയമസഭാ
ലൈബ്രറി. ഇത് കൂടാതെ നിയമനിര്മ്മാണ പ്രക്രിയയെ
സംബന്ധിച്ച് നിരവധി റഫറന്സ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും, കേരള
ആക്ട്സ്, ഓര്ഡിനന്സുകള്, നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി
റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാമാജികരുടെ
പുസ്തകങ്ങള് എന്നിവയും നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയില്
ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യന് ലൈബ്രറി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ
ഡ�ോ. എസ്. ആര്. രംഗനാഥന്റെ 'Colon Classification'
അനുസരിച്ചാണ് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളും രേഖകളും
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുസ്തക വിതരണം ഇപ്പോള്

പൂര്ണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടര്വല്കൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ
യാണ് നടത്തുന്നത്.
നിയമസഭാ ലൈബ്രറി ആര്ക്കൈവ്സ് വിഭാഗ
ത്തില് പുരാതനവും അമൂല്യവുമായ രേഖകളാണ് സംര
ക്ഷിച്ചുവരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂര്, ക�ൊച്ചി, തിരു-ക�ൊച്ചി
ഗസറ്റുകള്, 1888 മുതലുള്ള ആദ്യകാല നിയമനിര്മ്മാണ
സഭാ നടപടികള്, വിവിധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടുകള്, ഭൂപട
ങ്ങള് പഴയ പ്രസ് ക്ലിപ്പിംഗുകള്, ക�ോഡുകള്, രാജകീയ
വിളംബരങ്ങള് തുടങ്ങി വളരെ പഴക്കം ചെന്ന രേഖക
ളാണ് തനതു രൂപത്തില് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ
ലൈബ്രറിയുടെ റഫറന്സ് വിഭാഗത്തില് സാമാജി
കര്ക്ക് ആവശ്യമായ പഠനരേഖകള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
പുറമേ ഗവേഷകര്, അംഗീകൃത പത്രപ്രതിനിധികള്,
സി.പി.എസ്.റ്റി. വിദ്യാര്ത്ഥികള്, സിവില് സര്വ്വീസ്
പഠിതാക്കള്എന്നിവര്ക്കുംലൈബ്രറിറഫറന്സ്സൗകര്യം
നല്കി വരുന്നു.
സാമാജികര്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന പാര്ലമെന്ററി,
നിയമനിര്മ്മാണം, ഭരണഘടനാ വിഷയങ്ങളിലെ
പ്രാധാന്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള് ശേഖരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുന്ന Legal and Cotnsitutional Digest, ആനുകാ
ലികങ്ങളിലെ റഫറന്സ് മൂല്യമുള്ള ലേഖനങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലേഖന സൂചിക
'Documentation Kerala' എന്നീ ത്രൈമാസിക പ്രസിദ്ധീ
കരണങ്ങളും, ദിനപ്പത്രങ്ങളില് വരുന്ന വാര്ത്തകള്,
ലേഖനങ്ങള് 200 വിഷയങ്ങളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരി
ക്കുന്ന പ്രസ് ക്ലിപ്പിംഗ് ഫ�ോള്ഡറുകള് എന്നിവയും
റഫറന്സ് വിഭാഗത്തില് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സാമാജികര്ക്ക് നിയമസഭാ പ്രവര്ത്തനത്തിന്
പ്രയ�ോജനകരമായ റഫറന്സ് രേഖകള് ഉള്ക്കൊ
ള്ളുന്ന ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറിയില് 35000 ല് പരം
ഇ-ബുക്കുകളും, പ്രധാന ക�ോടതി വിധികളും, കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകളും, വിജ്ഞാപനങ്ങളും,
നയപരിപാടികളും ereading portal മുഖേന ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ, കേരള ലെജിസ്ലേച്ചര് ലൈബ്രറി ബുള്ളറ്റിന്'
എന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെയും സര്ക്കാര് രേഖകളുടെയും
പട്ടിക, നിയമസഭാ സാമാജികര്, മുന് സാമാജികര്,
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാര്ലമെന്റംഗ
ങ്ങള്, മുന് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങള് എന്നിവരുടെ രചനകള്
ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന 'സാമാജികന്' എന്നിവയും വിവിധ
ഗ്രന്ഥ/വിഷയ സൂചികകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
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ചരിത്രസ്മരണകളിലൂടെ

ക�ൊ

ല് ലം
ജ ി ല്ല യ ി ല െ
കിഴക്കന് മേഖല
യില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുനലൂര്,
പുനലിന്റെ നാട് അഥവാ വെള്ള
ത്തിന്റെ നാട് എന്നാണറിയപ്പെടു
ന്നത്. ജില്ലയുടെ പ്രധാന നദിയായ
കല്ലടയാറിന്റെ ഇരുകരകളെയും
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൂക്കുപാലമാണ്
പുനലൂര് തൂക്കുപാലം. ഈ തൂക്കുപാലം
ക�ൊല്ലം ജില്ലയുടെ മലയ�ോര പട്ടണ
പ്രദേശമായ പുനലൂരിനെ പുരാവസ്തു
സ്മാരകപ്പട്ടികയില് പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തു
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.
തിരുവിതാംകൂര് രാജാവാ
യിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാള് രാമ
വര്മ്മയുടെ കാലത്താണ് പാലം
പണി കഴിപ്പിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ
ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായി
രുന്ന ദിവാന് നാണുപിള്ളയായി
രുന്നു തൂക്കുപാലം നിര്മ്മിക്കുവാന്
അനുമതി നല്കിയത്. 1871 ല് ബ്രിട്ടീഷ്
സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന് ആല്ബര്ട്ട്
ഹെന്ട്രിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് രൂ
പകല്പ്പനയും നിര്മ്മാണവുമാരംഭിച്ച്
1877 ല് ഇതിന്റെ പണി പൂര്ത്തിയാക്കി.
	ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു എന്ന്
ത�ോന്നിക്കുമെങ്കിലും അടിയ�ൊഴുക്കും
നീര�ൊഴുക്കും വളരെ കൂടുതലുള്ള
നദിയാണ് കല്ലട. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
നിരവധി തൂണുകളിലുറപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ പാലം
പണിയുന്നത് സാധ്യമല്ലാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തി
ലാണ് തൂക്കുപാലം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്.
കൂടാതെ കല്ലട നദിയുടെ മറുവശം നിബിഡവനമാ
യിരുന്ന കാരണത്താല് കിഴക്കന് മലനിരകളില്
നിന്നും പട്ടണത്തിലേക്കെത്താന് സാധ്യതയുള്ള വന്യ
മൃഗഭീഷണിയും ഒരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു.
വന്യമൃഗങ്ങള് പാലത്തില് കയറുമ്പോള് പാലം
കുലുങ്ങും . അപ്പോള് അവ പേടിച്ച് മറുകരയിലേയ്ക്ക്
പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നും അങ്ങനെ അവയെ തുര
ത്തുവാനായിരുന്നു തൂക്കു പാലം പണികഴിപ്പിച്ചതെന്നും
പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
	കല്ല്, തടി (കമ്പകം), സ്റ്റീല് മുതലായവ
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് പാലം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാല
ത്തിനു വേണ്ടി ഭാരമേറിയ നട്ടും, ബ�ോള്ട്ടുകളും,
കല്ലുകളും, പിരികളും പലഭാഗങ്ങളായി വേര്തിരിച്ച്
ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്ന് പായ്ക്കപ്പലില് ക�ൊല്ലം, തങ്കശ്ശേരി
തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ഭാര
മുണ്ടായിരുന്ന സാധന സാമഗ്രികള് പുനലൂരില്
ക�ൊണ്ടുവന്നത് ആന വലിക്കുന്ന വലിയ വണ്ടികളി
ലായിരുന്നു. വിദഗ്ദ്ധ കല്ലാശാരിമാരാണ് പാലത്തിന്റെ
ഇരുകരകളിലുമുള്ള കരിങ്കല് സ്തൂപങ്ങളും അതിനു
ള്ളിലെ ശംഖുമുദ്രയും നിര്മ്മിച്ചത്. തൂണുകളും തടി
പ്പണികളും കേരളത്തില് തന്നെ ചെയ്തതാണ്. ഈ
പാലത്തിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിന് സിമന്റിനു പകരം
കുമ്മായം, മണല്, മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി ഉപയ�ോഗിച്ച്
ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പശ എന്നിവയുടെ കൂട്ട് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ആദ്യ രചനയില്
പുരസ്കാരങ്ങള്
കരസ്ഥമാക്കി
സബാഹ്

	കരയ�ോടടുത്തു തന്നെയുള്ള രണ്ട് വലിയ
കമാന ആകൃതിയിലുള്ള തൂണുകളെ പരസ്പരം ബന്ധി
പ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ട്
കൂറ്റന് ചങ്ങലകളില് പാലം തൂക്കിയിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ചങ്ങലകള് പൂര്ണ്ണമായും കരഭാഗത്ത് സ്ഥാപി
ച്ചിരിക്കുന്ന നാലു കിണറുകള്ക്കുള്ളിലിറക്കി ശക്തി
പ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പം മധ്യഭാഗത്തെ കരഭാഗവുമായി
സമാനരീതിയില് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ചങ്ങലയില് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടകൂടുക
ളിലുറപ്പിച്ച തേക്ക് തടി പാളങ്ങള് ക�ൊണ്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്
ഫ�ോമിലൂടെയായിരുന്നു ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കിയിരു
ന്നത്. ഇതിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാന് മധുര,
തെങ്കാശി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള 250 ആളുകള്
2212 ദിവസത്തോളം അതായത് 6 വര്ഷത്തിലധികം
സമയം എടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടം
പണിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് രണ്ടു
ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ചത്.
ഈ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ ക�ൊണ്ടു തൂക്കു പാലത്തിന്റെ
പണി പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. പാലത്തിന്റെ
ആകെ നീളം 400 അടിയാണ്. ആര്ച്ചുകള്ക്കിട
യില് 200 അടിയും ആര്ച്ചുകള്ക്ക് ഇരു വശവും 100
അടി വീതവും ഉണ്ട്. 53 കണ്ണികള് വീതമുള്ള രണ്ടു
ചങ്ങലകളിലായി പാലം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. 1880 ല്
പ�ൊതുഗതാഗതത്തിനായി പാലം തുറന്നു ക�ൊടുത്തു.
ഈ പാലത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞശേഷം
ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന് ജനങ്ങള് വിസമ്മതിച്ചു.
അതിന്റെ ബലത്തില് അവര്ക്ക് വിശ്വാസം
ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാല് പാലത്തിന്റെ ബലം

കേ

രള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ
സെക്ഷന് ഓഫീസര്, നാവായിക്കുളം
സ്വദേശിയായ സബാഹുദ്ദീന്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ
'ജാനകി'യെ ബഹുവിധ ബഹുമതികള് തേടിയെ
ത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും പക്ഷിമൃഗാദികളും തമ്മിലുള്ള
പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും കഥ
പറയുന്ന ബാലസാഹിത്യശാഖയിലെ ഒരു ന�ോവ
ലാണ് 'ജാനകി'. ഒരു ബാലസാഹിത്യ കൃതി എന്നതി
ലുപരി മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയുമായി എത്രമാത്രം ഇണങ്ങി
ജീവിക്കണമെന്നും കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പത്തെ
എപ്രകാരം നിര്വ്വചിക്കാമെന്നും പക്ഷിമൃഗാദിക
ള�ോടും കാറ്റിന�ോടും മഴയ�ോടും സംവദിക്കുന്നതിന്
ഭാഷ ഒരു തടസമല്ലായെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യയു
ടെ അതിപ്രസരത്തില് കുടുംബങ്ങളില് പരസ്പരം
സംസാരിക്കുന്നതിന�ോ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിന�ോ
താല്പര്യപ്പെടാത്ത പുതുതലമുറയ്ക്ക് വീടിനുള്ളില്
സംസാരം എപ്രകാരം നിലനിര്ത്തണമെന്നും കുട്ടി
കള് വളര്ന്നു വരേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണ
മെന്നും കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ഊടും പാവും എത്ര
ശക്തമായി ഇഴ ചേര്ക്കാമെന്നും തുറന്നു കാട്ടുന്ന
ഈ ന�ോവല് മുതിര്ന്നവര്ക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു പാ
ഠപുസ്തകമാണ്. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും
സഹജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സമയം
കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശവും
ഈ കഥയില് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ജാനകി'
എന്ന തത്തമ്മയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ലഘുവായ

തെളിയിക്കുവാന് വേണ്ടി പാലത്തിലൂടെ ആറ് ആന
കളെ നടത്തിക്കുകയും അതേസമയം എഞ്ചിനീയറും
കുടുംബവും പാലത്തിന്റെ അടിയില്കൂടി ബ�ോട്ടില്
സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
1970 കളില് ഗതാഗതം നിലച്ച ഈ പാലം
1990 ല് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സംരക്ഷിതസ്മാരകമായി
ഏറ്റെടുത്തു. സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്ര
ണത്തിലുള്ള തൂക്കുപാലം ഉപരിതലത്തിലെ പലകകളും
മറ്റും നശിച്ച് വര്ഷങ്ങള�ോളം അടച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നു.
വര്ദ്ധിച്ച വാഹന ഗതാഗതം കണക്കിലെടുത്ത്
1972 ല് തൂക്കുപാലത്തിനു സമീപത്തായി ദേശീയപാത
208 ല് ഒരു ക�ോണ്ക്രീറ്റ് പാലം നിര്മ്മിച്ചു. സാമൂഹിക,
സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ
നിരന്തര സമരത്തെ തുടര്ന്ന് തൂക്കുപാലത്തിന്റെ
പുനരുദ്ധാരണ ജ�ോലികള് ആരംഭിച്ചു. വനംവകുപ്പ്
വിലയ്ക്ക് നല്കിയ കമ്പക തടി പാലത്തിന്റെ ഉപ
രിതലത്തില് പാകി. ഏകദേശം 1.25 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
ഇപ്പോള് ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് നിര്മ്മിച്ച് പാലത്തിന്റെ
കൈവരികളും തൂണുകളും പെയിന്റ് ചെയ്ത് പ്രകാശം
പരത്തുന്ന ധാരാളം ബള്ബുകള് സ്ഥാപിച്ച്, ഇരു
വശങ്ങളിലും പുല്ത്തകിടിയും പൂന്തോട്ടവും ഇരിപ്പട
സൗകര്യവും ഒരുക്കി ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്ന പുനലൂര്
തൂക്കുപാലം ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന
ഒരു വിന�ോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

തയ്യാറാക്കിയത് :
മഞ്ജു എസ്.നാഥ്,
കമ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒരു സംഭവത്തെ വിവരണത്തിലെ സര്ഗ്ഗാത്മക
തയും ചിന്തോദ്ദീപകങ്ങളായ പ്രകൃതി തത്വങ്ങളും
ലളിതമായ സംഭാഷണശൈലിയും ക�ോര്ത്തിണക്കി
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലേയ്ക്ക് കഥാകാരന് എത്തി
ച്ചിരിക്കുന്നു. തൃശൂര് ഗ്രീന് ബുക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ
പ്രസാധകര്.
സബാഹുദ്ദീന്റെ ആദ്യ രചനയായ 'ജാനകി'
എന്ന ന�ോവലിന് നിരവധി ബഹുമതികളാണ്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള
ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന് പബ്ലിഷേഴ്സ് നല്കുന്ന
2020 ലെ മികച്ച പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള
പുരസ്കാരത്തിന് മലയാള ഭാഷ വിഭാഗത്തിലെ
പുസ്തകങ്ങളില് 'ജാനകി'യും ഉള്പ്പെടുന്നു. കേരള
യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളം ആന്ഡ് മാസ് കമ്മ്യൂ
ണിക്കേഷനില് ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള സിലബസില്
ന�ോവല് ശാഖയിലെ വിശദപഠനത്തിന് 'ജാനകി'
എന്ന ന�ോവല് ഉള്പ്പെടുത്തിയത് ആ പുസ്തകത്തിന്
ലഭിച്ച ബഹുമതികളില�ൊന്നാണ്. വനിത മാഗസിന്
തെരഞ്ഞെടുത്ത 2020 ലെ മികച്ച പുസ്തകങ്ങളില്
'ജാനകി'യും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അനവധി മലയാളം സിനിമകളില് സഹ
സംവിധായകനായി പ്രവര്ത്തിച്ച സബാഹ്, ടിക്......
ടിക് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ടെലിവിഷന്
സംവിധായകനുള്ള 2010 ലെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
അവാര്ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ.....

സഭാനടപടികളില് മാതൃഭാഷയുടെ
ഉപയ�ോഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം

ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്ക്ക് മാതൃഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്
ജനപ്രതിനിധി സഭയില് പട്ടം താണുപിള്ള 1948 ഏപ്രില് 12 ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില് നിന്ന്....

ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയ�ോ അതിന്
ല�ോകമ�ൊട്ടുക്കുള്ള പ്രചാരത്തെപ്പറ്റിയ�ോ ആര്ക്കും സംശയമില്ല.
അതുപ�ോലെ തന്നെ നാട്ടുഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും
നാട്ടുഭാഷയില് കാര്യങ്ങള് നടത്തണമെന്നുള്ളതിനപ്പറ്റിയും
ആര്ക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല.
എല്ലാം കാര്യനടത്തിപ്പിനെ ഉദ്ദേശി
റൂളുകള്
ച്ചാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പറന്മാര്

മനസിലാക്കിയാല് ക�ൊള്ളാം. ഈ വാദപ്രതി
വാദത്തിനിടയില് കണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്
ഇപ്പോള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മെമ്പര് പുറപ്പെടുവിച്ച
നടപടിപ്രശ്നത്തിലും ഞാന് കണ്ടത്. കേവലം
ജയത്തിനായ�ോ അപജയത്തിനായ�ോ ദയവുചെയ്ത്
സംഗതികളുടെ ഗൗരവത്തിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള
തല്ലാതെ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെയുമുള്ള ജയാപജ
യങ്ങള്ക്കായി നാം ശ്രമിക്കരുത്. ഭാഷയുടെയും
പ്രയ�ോഗത്തെപ്പറ്റിയാണെങ്കില് പല സംഗതികള്
നാം ഓര്ക്കുവാനുണ്ട്. മലയാളഭാഷയില് തന്നെ,
അല്ലെങ്കില് മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി,
കാര്യങ്ങള് നടത്താനുള്ള അവസ്ഥയില് നാം
കഴിയുന്നതും വേഗം എത്തണമെന്നുള്ളതിന്
യാത�ൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാല് ഇതുവരെ
തിരുവിതാംകൂറിലെ നിയമസഭയില് പ്രധാനമായ
ഔദ്യോഗികഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. പ്രസി
ഡന്റിന്റെ അനുമതിയ�ോടുകൂടി മലയാളമ�ോ തമിഴ�ോ
പ്രയ�ോഗിക്കാമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം. ഇപ്പോള് നാം
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ റൂളില് മൂന്നു ഭാഷകള്ക്കും
തുല്യ പ്രാധാന്യം ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം
തന്നെ കഴിയുന്നതും വേഗം ഔദ്യോഗിക കാര്യ
ങ്ങള്ക്കായി നാട്ടുഭാഷതന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കത്തക്ക
ഒരു നില വരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല്
ഇപ്പോള് ന�ോക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക്
ഇംഗ്ലീഷിനെ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കണമ�ോ, അത്
പ്രായ�ോഗികമാണ�ോ, പ്രായ�ോഗികമാക്കാമെങ്കിലും
വളരെ സ്വീകാര്യമാണ�ോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ
സംഗതി നല്ലവണ്ണം ആല�ോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്
കമ്മിറ്റി ഇംഗ്ലീഷിനുകൂടി ഇവിടെ സ്ഥാനം ക�ൊടു
ത്തിട്ടുള്ളത്. ആ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
മലയാളത്തിലുള്ള തര്ജ്ജമ തന്നെ അത്ര ശരി
യാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല. റപ്രസന്റേറ്റീവ് ബ�ോഡി
യുടെ ജ�ോലി നടത്തുന്നതില് ഇംഗ്ലീഷ�ോ മലയാളമ�ോ
തമിഴ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷില് ആ
വകുപ്പില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് മലയാളം
തര്ജ്ജമയില് പ്രതിനിധി സഭയില് മലയാള
ത്തില�ോ തമിഴില�ോ ഇംഗ്ലീഷില�ോ സംസാരിക്കാവു
ന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടത്തെ
ജ�ോലി കേവലം പ്രസംഗങ്ങള് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല.
അവ രേഖപ്പെടുത്തുക മുതലായ മറ്റു കാര്യങ്ങളു
മുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് ആ തര്ജ്ജമ തന്നെ മുഴുവന്
ശരിയല്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ ഇവിടെ
ഉപയ�ോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് നിയമം മൂലം നിര്ബന്ധിക്ക
ണമ�ോ എന്നാണ് നമുക്ക് ആല�ോചിക്കുവാനുള്ളത്.
ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും മാഹാത്മ്യ
ത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര വളരെ ഉഗ്രമായ പ്രസംഗങ്ങളുടെ
ആവശ്യം തന്നെ ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ഉണ്ടെന്ന്
ത�ോന്നുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ
പ്പറ്റിയ�ോ അതിന് ല�ോകമ�ൊട്ടുക്കുള്ള പ്രചാരത്തെ
പ്പറ്റിയ�ോ ആര്ക്കും സംശയമില്ല. അതുപ�ോലെ
തന്നെ നാട്ടുഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും
നാട്ടുഭാഷയില് കാര്യങ്ങള് നടത്തണമെന്നുള്ള
തിനെപ്പറ്റിയും ആര്ക്കും അഭ ിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല.
ഇതിനുവേണ്ടി ഇത്രമാത്രം സമയം ചെലവാക്കേണ്ട
തുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. നാം ന�ോക്കേണ്ടത്,
ഈയവസരത്തില്, ഈ പ്രതിനിധി സഭയുടെ
നടപടികളില് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനുവദിക്കാമ�ോ
എന്നാണ്. എന്നാല് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൂടി അനു
വദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില സ്നേഹിതന്മാര്
ഇവിടെ കാണിച്ച ആവേശം കാണുമ്പോള് അത്
അനുവദിക്കാന് പാടില്ല എന്നുകൂടി പറയാന് ത�ോ
ന്നിപ്പോകുന്നു. എനിക്കുതന്നെ ചില പ്രസംഗങ്ങളുടെ
ഉഗ്രത കണ്ടപ്പേള്, ഇംഗ്ലീഷില് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള

അവരുടെ അതിയായ താല്പ്പര്യം കണ്ടപ്പോള്
അത് അനുവദിക്കാതിരുന്നാല് എന്തെന്നുള്ള
ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. നാം ഇവിടെ
കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങള് തമ്മില് തമ്മില്
മനസിലാക്കി നടപടികള് നടത്താനാണ്. എന്നാല്
ഇവിടെ ചിലരുടെ പ്രസംഗങ്ങള് കേട്ടാല് ത�ോന്നി
പ്പോകുന്നത് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങള് മറ്റുളളവര്
മനസിലാക്കിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരംകൂടി
അവര്ക്കുണ്ടെന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷില് നിന്നും ഷേക്സ്പി
യര് ഉദ്ധരിക്കാം, പല ആശയങ്ങളും പ്രദര്ശി
പ്പിക്കാം, എന്നാല് ആ ഭാഷയില് മെമ്പറന്മാര്ക്കുള്ള
വൈഭവം കാണിക്കുകയല്ല ഇവിടത്തെ ആവശ്യം.
ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയെ അപലപിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നാണ്
ചില സ്നേഹിതന്മാരുടെ ആക്ഷേപം. ആരും
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ അപലപിച്ചതായി ഞാന് കണ്ടില്ല.
അതുപ�ോലെതന്നെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയ�ോഗിച്ചുപ�ോ
യാല് മലയാളത്തിന്റെയും തമിഴിന്റെയും പ്രാധാന്യം
പ�ൊയ്പ്പോകുമെന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത്.
കേവലം പ്രായ�ോഗികമായ വൈഷമ്യത്തെ തരണം
ചെയ്യാന് വേണ്ടിയും കൂടുതല് പ്രയ�ോജനമു
ണ്ടാക്കാന് വേണ്ടിയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നതിനെ തടയേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല.
എന്റെ ഈ അഭിപ്രായം ആരും സ്വീകരിക്കുന്നി
ല്ലെങ്കില്ത്തന്നെ എനിക്ക് അതില് പരിഭവവു
മില്ല. എന്തെന്നാല് ഇംഗ്ലീഷുകൂടാതെ നമുക്കത്യാ
വശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങള് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും
നടത്തിക്കൊണ്ട് പ�ോകുവാന് കഴിയുമെന്നാണ്
എന്റെ വിശ്വാസം. മലയാളവും തമിഴും പുഷ്ടിപ്പെടു
ത്തണം. നമ്മുടെ നടപടികളെല്ലാം മലയാളത്തിലും
തമിഴിലും തന്നെ വരുത്തണമെന്നുള്ളതുതന്നെ
ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആദര്ശം. എന്നാല്
അത് ക്രമേണ വരേണ്ടതാണ്. കാര്യനടത്തി
പ്പിന് ഇതുവരെ പ്രധാനഭാഷയായി ഇവിടെ അം
ഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായിരുന്നു.
അതുവിട്ട് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കേണ്ട
കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു
കാലഘട്ടമാണിത്. ഇത് മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണ്.
ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു ഉപയ�ോഗി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത്. ഡല്ഹിയില് ക�ോണ്സ്റ്റി
äypവന്റ് അസംബ്ലിയിലെ നടപടികള് ഇപ്പോഴും
ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. പലതും ഇംഗ്ലീഷില്ത്തന്നെ പറ
യേണ്ടിവരും. രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായും വരും.
ചിലര്ക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങള്, മലയാളത്തില്
പ്രയ�ോഗിക്കുവാന് കെല്പ്പില്ലെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്.
ആ കെല്പ്പുകേട് യഥാര്ത്ഥത്തിലുള്ള കെല്പ്പു
കേടാണെന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. ഇവിടെയിരി
ക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനെങ്കിലും മലയാളത്തില�ോ
തമിഴില�ോ കെല്പ്പില്ലാത്തതായി ഉണ്ടോ എന്ന്
സംശയമാണ്. അതുക�ൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകൂടി ഉപ
യ�ോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് തന്നെ നിവൃ
ത്തിയുള്ളിടത്തോളം ഇവിടെ കേള്ക്കുന്നതെല്ലാം
മലയാളപദങ്ങളും തമിഴ് പദങ്ങളും ആയിരിക്കണ
മെന്ന് എനിക്ക് അപേക്ഷയുണ്ട്. എന്നാല് കഴിവുള്ള
വിനയത്തോടുകൂടി എന്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹി
തന്മാര�ോട് ഞാന് ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷ ഇതാണ്:
മലയാളത്തില് പറയുവാന് ഒക്കുകയില്ലെന്നാണെ
ങ്കില്ത്തന്നെ സ്വന്തം കെല്പ്പുകേടുക�ൊണ്ടുണ്ടാ
കാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങള് അവരവര് സ്വയം സ്വല്പ്പം
സഹിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതന്മാ
ര�ോടും പണ്ഡിതകള�ോടും ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യുമ്പോള്,
നിയമപരമായും സാങ്കേതികമായും ആശയങ്ങള്
പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമ്പോള്, ഇങ്ങനെയുള്ള
സന്ദര്ഭങ്ങളില്, ഇംഗ്ലീഷുകൂടി ഉപയ�ോഗിക്കാവു
ന്നതുമാണ്. അതിനാല് ഇപ്പോള് നമ്മുടെ റൂളില്

എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയില്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകൂടി
സ്വീകരിക്കുന്നതാണുത്തമം. അതുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ
ഭാഷയ്ക്ക് ദ�ോഷം ഒന്നും വരാനില്ല.
ഈ അവസരത്തില് ഒരു കാര്യം കൂടി
പറയുവാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഗവ
ണ്മെന്റാണെങ്കില്- ഇനി വരുന്ന ഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ നിലയും അതായിരിക്കും- മാതൃഭാഷകളെ
കഴിയുന്നതും പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെ
ചെയ്യും. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുക
ളയാവുന്നതല്ല. മലയാളത്തില് പറയാന�ൊക്കു
കയില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷേ ഒക്കുകയുള്ളൂ
എന്ന നില ഉപേക്ഷിച്ച് നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം
മലയാളത്തില�ോ തമിഴില�ോ സംസാരിക്കുവാന്
എല്ലാ മെമ്പറന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസി
ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാല് അറിയാന്
പാടില്ലാത്ത വളരെ മെമ്പറന്മാര് ഇവിടെയുണ്ട്.
മലയാളത്തില�ോ തമിഴില�ോ സംസാരിച്ചാല്
അറിയാന് പാടില്ലാത്ത മെമ്പറന്മാര് അധികം
കാണുകയില്ല. തമിഴില് പ്രസംഗിച്ചാല് നല്ലവണ്ണം
ഗ്രഹിക്കാന് കഴിവില്ലാത്ത ഏതാനും മെമ്പറന്മാര്,
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നും
വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും മെമ്പറന്മാര് കണ്ടേക്കാം.
എങ്കിലും മിക്കവാറും പേര്ക്ക് തമിഴ് മനസിലാക്കാന്
കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഏതായാലും
ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിച്ചാല് എത്രപേര്ക്ക് മന
സിലാക്കാന് കഴിയാതെ പ�ോകുന്നുവ�ോ അത്ര
ത്തോളം പേര്ക്ക് മലയാളത്തില�ോ തമിഴില�ോ
സംസാരിച്ചാല് മനസിലാക്കാന് പാടില്ലാതെ വരിക
യില്ല. അതുക�ൊണ്ട് അല്പ്പം വൈഷമ്യം സഹിച്ചി
ട്ടെങ്കിലും എല്ലാ മെമ്പറന്മാരും മലയാളത്തില�ോ
തമിഴില�ോ പ്രസംഗിക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഇവിടത്തെ നടപടികളില് ഇംഗ്ലീഷ്
നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പല വൈഷമ്യങ്ങള്ക്കും
ഇടവെരുത്തുമെന്നുള്ളതിനാല് പാടില്ലെന്നാണ്
എന്റെയും അഭിപ്രായം".
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നാധിപത്യഭരണ സംവിധാനം നിലനിര്ത്തുന്നതില് സുപ്രധാന പങ്ക്
വഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സഭാതലത്തിലെ വ�ോട്ടിംഗ്. സഭയുടെ
തീരുമാനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സംഗതികളിലെല്ലാം സ്പീക്കര് വ�ോട്ടിംഗിലേക്ക്
പ�ോകാറുണ്ട്. അത് ഒരു വിഷയത്തിന്മേല് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴ�ോ
ബില്ലുകള് പാസാക്കുന്ന അവസരങ്ങളില�ോ ആകാം. ധനവിനിയ�ോഗ ബില്ലിന്റെ
വ�ോട്ടിംഗില് പരാജയപ്പെട്ടാല് ആ സര്ക്കാരിന് തുടരാന് അവകാശമില്ല.
അക്കാരണത്താല് വ�ോട്ടിംഗിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചര്ച്ചാവേളയില്ത്തന്നെ
ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമം ബന്ധപ്പെട്ടവര് നടത്തിയിരിക്കും. വ്യക്തമായ
ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സര്ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില അംഗങ്ങള് സഭയില്
നിന്ന് വിട്ടു നില്ക്കുകയാണെങ്കില് പ�ോലും വ�ോട്ടിംഗ് ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബാധിക്കില്ല.
എന്നാല് കേവലഭൂരിപക്ഷം മാത്രമുള്ള ഒരു സര്ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങള് വിട്ടുനില്ക്കുന്ന അവസരത്തില് വ�ോട്ടിംഗ്
നടത്തുമ്പോള് ഭൂരിപക്ഷം നേടാനുള്ള അംഗബലം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട
തുണ്ട്. സ്പീക്കറ�ൊഴികെ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും തുല്യ എണ്ണ
മായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇത�ോട�ൊപ്പം ചേര്ത്തു വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
വ�ോട്ടിംഗില് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തുല്യ വ�ോട്ട് നേടുന്ന അവസരത്തില്
സ്പീക്കറുടെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് നിര്ണായകമാകുന്നു.
സഭാദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നയാള്, അത് സ്പീക്കറ�ോ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറ�ോ
അല്ലെങ്കില് അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരംഗമ�ോ ആണെങ്കിലും സാധാര
ണഗതിയില് വ�ോട്ടിംഗില് പങ്കെടുക്കാറില്ല. എന്നാല് വ�ോട്ടിംഗില് തുല്യത വരുന്ന
അവസരത്തില് പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അദ്ധ്യക്ഷന് തന്റെ വ�ോട്ട് വി
നിയ�ോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ�ോട്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് അഥവാ നിര്ണയാധികാര
വ�ോട്ട്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 189(1) പ്രകാരമാണ് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട്
ചെയ്യുന്നത്. ഭരണഘടന നിലവില് വരുന്നതിനു മുന്പും നാട്ടുരാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യന്
യൂണിയനില് ലയിക്കുന്നതിന് മുന്പും പ്രാദേശികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ജനാധിപത്യ
ഭരണസംവിധാനങ്ങളില് നിര്ണയാധികാര വ�ോട്ട് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നതായി സഭാ
രേഖകളില് കാണുന്നു. തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്, ശ്രീചിത്രാ
സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില്, തിരുവിതാംകൂര് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി, ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സില്, തിരു-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് എന്നിവയിലെല്ലാം
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് വിനിയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

kn.]n. cm-a-kzm-an A¿À

തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്

തിരുവിതാംകൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് യ�ോഗങ്ങളില് നിരവധി
അവസരങ്ങളില് അദ്ധ്യക്ഷന് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് വിനിയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.
1895 മേയ് 11 ന് രജിസ്ട്രേഷന് ബില്ലിന്റെ ചര്ച്ചാവേളയില് കൃഷ്ണസ്വാമി റാവു
ക�ൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിന്മേല് വ�ോട്ടെടുപ്പ് നടന്നപ്പോള് അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിലുണ്ടായി
രുന്ന പ്രസിഡന്റ് ശങ്കര സുബ്ബയ്യര് ഭേദഗതിക്ക് എതിരായി വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ
ത�ോടെ ഭേദഗതി നിരാകരിച്ചു. കേരള നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തില്
ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ടായിരുന്നു 1895 മെയ് 11 ന്് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
1898 ജൂണ് 16 ന് ക്രിമിനല് പ്രൊസീഡിയര് ക�ോഡിന്റെ പരിഗണ
നാവേളയില് 143, 144 എന്നീ വകുപ്പുകള്ക്ക് ഭേദഗതി നിര്ദ്ദേശിച്ചുക�ൊണ്ട്
പി.താണുപിള്ള അവതരിപ്പിച്ച ഉപക്ഷേപങ്ങള് വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് പ്രസിഡന്റ്
കൃഷ്ണസ്വാമി റാവു ഉപക്ഷേപത്തെ എതിര്ത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
യതിനാല് ഉപക്ഷേപം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് അദ്ധ്യക്ഷന് ആദ്യ
ഘട്ടത്തില് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തുല്യത വരുന്ന അവസരത്തില്
രണ്ടാമത് ഒരു വ�ോട്ട് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ധ്യക്ഷന് അധികാരമുണ്ടാ
യിരുന്നു. നിയമസഭാ നടപടിച്ചട്ടം 188 പ്രകാരം കേരള നിയമസഭയിലെ വിവിധ
സമിതികളില് വ�ോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള് രണ്ടാമത് ഒരു വ�ോട്ട്് ചെയ്യാന് സമിതി
അദ്ധ്യക്ഷന് അവസരമുണ്ട്.

ശ്രീചിത്രാ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില്

കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടുകളില�ൊന്നായ
ശ്രീചിത്രാ സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സിലും ഒന്നിലധികം തവണ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ടിന് സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1935 നവംബര് 23 ന് 'ദി ട്രാവന്കൂര് ലിമിറ്റേഷന് റെഗുലേഷന്
(അമെന്റ്മെന്റ്) ബില്ലി'ന് അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് ജി.നാരായണ അയ്യര്
ക�ൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള
സാഹിബ് പ്രമേയത്തെ എതിര്ത്തുക�ൊണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും
പ്രമേയം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലിന്മേല് ഭേദഗതി നിര്ദ്ദേശിച്ച് ദിവാന് മടക്കിയ
'ദി ട്രാവന്കൂര് മെക്കാനിക്കല് ലൈറ്റേഴ്സ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ബില്ലി'ന്മേലുള്ള
വ�ോട്ടെടുപ്പില് 1936 ഏപ്രില് 28 ന് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള സാഹിബ്
പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് അംഗമെന്ന നിലയില് തന്റെ ആദ്യ വ�ോട്ടും തുടര്ന്ന്
തന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
1941 ഡിസംബര് 8 ന് ഇക്കണ�ോമിക് ഡവലപ്മെന്റ് ബ�ോര്ഡും
കാര്ഷിക ബ�ോര്ഡും കൂടി സംയ�ോജിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക�ോട്ടൂര് കുഞ്ഞു
കൃഷ്ണപിള്ള അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം വ�ോട്ടിനിടുകയും പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചും
പ്രതികൂലിച്ചും തുല്യ അംഗങ്ങള് വ�ോട്ട് ചെയ്തതിനാല് സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യര്
പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് തന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രമേയം അം
ഗീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവിതാംകൂര് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി

	ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയില് 1935 ആഗസ്റ്റ് 2 ന് ഉപ്പ് ഫാക്ടറികള്ക്കായി
നീക്കിവച്ച 11,400 രൂപ 10 രൂപയായി കുറവ് ചെയ്യണമെന്ന ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം
വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് ത�ോമസ് ഓസ്റ്റിന് ഖണ്ഡന�ോപക്ഷപത്തി
നെതിരെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം നിരാകരി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
1945 ഫെബ്രുവരി 21 ാം തീയതി 'ദി ട്രാവന്കൂര് ക�ോമ്പന്സേഷന് ഫ�ോര്
ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ബില്ലി'ന്റെ അവതരണാനുമതിക്കുള്ള പ്രമേയം വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള്
ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യര് ബില്ലിന്റെ അവതരണാനുമതിക്കുള്ള
പ്രമേയത്തെ എതിര്ത്ത് തന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാല് പ്രമേയം
നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു.
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എ. സി. ജ�ോസ്

ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്

1923 ലെ ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ടനുസരിച്ച് 1925 ല് നിലവില്
വന്ന ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് നിരവധി തവണ കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ടിന് വേദിയായി. 1926 നവംബര് 29 ന് 'ക�ൊച്ചിന് ക�ോര്ട്ട് ഓഫ് വാര്ഡ്സ്
(അമെന്റ്മെന്റ്) ബില്' അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയത്തിന്മേല് പ്രസിഡന്റ്
റാവു ബഹാദൂര് ടി.എസ്. നാരായണ അയ്യര് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ത�ൊട്ടടുത്ത
വര്ഷം, 1927 ഏപ്രില് 8 ന് ഡ�ോ. എ.ആര്.മേന�ോന് അവതരിപ്പിച്ച 'ദി ക�ൊച്ചിന്

ക�ൊരമ്പയിൽ
അഹമ്മദ് ഹാജി

മെഡിക്കല് റിലീഫ് ബില്' പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സംബ
ന്ധിച്ച പ്രമേയം വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് പ്രസിഡന്റ് റാവു ബഹാദൂര്
ടി.എസ്.നാരായണ അയ്യര് പ്രമേയത്തെ എതിര്ത്ത് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അനുവദിക്കണ
മെന്നാവശ്യപ്പെട്ട 114190 രൂപ 50000 രൂപയായി കുറയ്ക്കണ
മെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് 1927 ജൂലൈ 28 ന് ഡ�ോ.എ.ആര്.
മേന�ോന് അവതരിപ്പിച്ച ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം വ�ോട്ടിനിട്ട
പ്പോള് ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് എതിര്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം
നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ത�ൊട്ടടുത്തദിവസം ഡിമാന്റ്
ചര്ച്ചാവേളയില് എറണാകുളം ജനറല് ആശുപത്രിക്ക്
പേ വാര്ഡ് പണിയുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട 40000 രൂപ
നല്കരുതെന്ന സി.എ.കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ ക�ൊണ്ടുവന്ന ഖണ്ഡന�ോപ
ക്ഷേപത്തെ എതിര്ത്ത് ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം
നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
1930 ആഗസ്റ്റ് 11 ന് ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ ചര്ച്ചാവേ
ളയില് പ�ൊതുമരാമത്തിനായി 1604134 രൂപ അനുവദിക്കണ
മെന്ന ഉപക്ഷേപം സഭ അംഗീകരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്
എ.ബി.സലാം ക�ൊണ്ടുവന്ന ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം വ�ോട്ടിനിട്ട
പ്പോള്, ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് റാവു ബഹാദൂര് ടി.എസ്.നാരായണ
അയ്യര് ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപത്തെ എതിര്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
1930 ആഗസ്റ്റ് 13 ന് സയന്റിഫിക് മുതലായ വകുപ്പു
കളുടെ XXIX ാം നമ്പര് ധനാഭ്യര്ത്ഥനയില് വകക�ൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള
156964 രൂപയില് നിന്ന് ഒരു രുപ കുറവ് ചെയ്ത് അനുവദിക്ക
ണമെന്ന ഉപക്ഷേപം വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് ദിവാന് പ്രസിഡന്റ്
റാവു ബഹാദൂര് ടി.എസ്.നാരായണ അയ്യര് ഉപക്ഷേപത്തെ
അനുകൂലിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടു
ത്തുകയും ഉപക്ഷേപം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ
ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സിലില് നിരവധി തവണ
ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് റാവു ബഹാദൂര് ടി.എസ്. നാരായണ അയ്യര്
തന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് വിനിയ�ോഗിച്ചതായി കാണാം.
രാമപുരത്തെ നിയുക്ത ക�ോളേജ് ഒരു ടെക്ന�ോ
ളജിക്കല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാക്കി മാറ്റണമെന്ന് 1930 ഡിസംബര്
5 ന് ത�ോമസ് മാഞ്ഞൂരാന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം വ�ോട്ടിനി
ട്ടപ്പോള് പ്രസിഡന്റ് സി.ജി.ഹെര്ബര്ട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് പ്രമേയത്തിന് എതിരായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും
പ്രമേയം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1933 മാര്ച്ച്് 27 ന് ക�ോഓപ്പറേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റീസ് റെഗുലേഷന് (അമന്റ്മെന്റ് )
ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് കെ.അച്ചുത
മേന�ോന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി ഡെപ്യൂട്ടി
പ്രസിഡന്റ് അമ്പാട്ട് ഗ�ോവിന്ദമേന�ോന് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം പാസ്സായതായി പ്രഖ്യാപിക്കു
കയും ചെയ്തു. 1933 ആഗസ്റ്റ് 7 ാം തീയതി ധനാഭ്യര്ത്ഥന
ചര്ച്ചാവേളയില് ഡയറക്ടര് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇന്സ്ട്രക്ഷ
നുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട 55713 രൂപ ഒരു രൂപയായി കുറവ്
ചെയ്യണമെന്ന പി.കുമാരന് എഴുത്താശാന്റെ ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേ
പത്തെ എതിര്ത്ത് ആക്റ്റിംഗ് ദിവാന് വി.വി.കസ്തൂരിരംഗ അയ്യര്
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഖണ്ഡന�ോപക്ഷേപം
തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഡീഫ�ോള്ട്ടിംഗ് പ്രൈസ് സബ്സ്ക്രൈ
ബേഴ്സ് ഓഫ് കുറീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെ
ടുവിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 1934 ജനുവരി 25 ന് കെ.മുഹമ്മദ്
സീതി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം അനുകൂലിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ്
എ.ഗ�ോവിന്ദ മേന�ോന് വ�ോട്ട് കാസ്റ്റ്ചെയ്തു.
1934 നവംബര് 28 ന് ക�ൊച്ചിന് പ്രസ്സ് ആന്റ് രജിസ്ട്രേ
ഷന് ഓഫ് ബുക്സ് റെഗുലേഷന് (അമന്റ്മെന്റ്) ബില്ലിന്റെ
ചര്ച്ചാവേളയില് 3 പ്രാവശ്യം കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടു
ത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. ബില് വീണ്ടും സെലക്ട് കമ്മിറ്റി
യുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന കെ.എം.ഇബ്രാഹിമിന്റെ
പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി 17 അംഗങ്ങളും പ്രതികൂലമായി
17 അംഗങ്ങളും വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ദിവാന് പ്രസിഡന്റ്
സി.ജി.ഹെര്ബര്ട്ട് പ്രമേയത്തെ എതിര്ത്ത് തന്റെ കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്തു. ഈ ബില്ലിന്റെ ചര്ച്ച നിര്ത്തിവച്ച് ക�ൊച്ചിന്
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് സ്റ്റാന്ഡിംഗ് ഉത്തരവിന്റെ 26 ാം
വകുപ്പ് പ്രകാരം അജണ്ടയിലെ അടുത്ത ഇനത്തിലേക്ക്
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കടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ. ഇക്കണ്ട
വാര്യര് ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇതിന്മേല് നടത്തിയ വ�ോട്ടെടുപ്പിലും 17 അംഗ
ങ്ങള് വീതം അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് പ്രമേയ
ത്തെ എതിര്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം സഭ നിരാ
കരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ക�ൊച്ചിന് പ്രസ്സ്
ആന്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫ് ബുക്സ് റെഗുലേഷന്
(ഭേദഗതി) ബില് ത�ൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച സഭ
പാസ്സാക്കണമെന്ന ത�ോമസ് മാഞ്ഞൂരാന്റെ പ്രമേ
യവും വ�ോട്ടിനിട്ടു. അപ്പോഴും 17 വീതം അംഗങ്ങള്
അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റ് ഹെര്ബര്ട്ട് പ്രമേയത്തെ
അനുകൂലിച്ച് കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ
ഒരേ ബില്ലിന്മേല് ഒരു ദിവസം മൂന്നു കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ട് വിനിയ�ോഗിച്ച അദ്ധ്യക്ഷന് എന്ന പ്രത്യേക
തയും ദിവാന് പ്രസിഡന്റ് സി.ജി.ഹെര്ബര്ട്ടിനെ
തേടിയെത്തി.
	സെലക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാ
രമുള്ള 'ദി ക�ൊച്ചിന് മുന്സിപ്പല് ബില്ല്'പരിഗണിച്ച
1937 ആഗസ്റ്റ് 16 ന് കെ.കുമാരന് എഴുത്താശാന്
ക�ൊണ്ടു വന്ന ഒരു ഭേദഗതി പ്രമേയം വ�ോട്ടിംഗില്
തുല്യത വന്ന സാഹചര്യത്തില് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസി
ഡന്റ് എ.ശങ്കരമേന�ോന് അനുകൂലിച്ച് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 1938
ഫെബ്രുവരി 2 ന് വി.കെ.കൃഷ്ണന്കുട്ടി അവതരി
പ്പിച്ച വധശിക്ഷ നിര്ത്തലാക്കി പകരം ക�ൊല
പാതക കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ നല്കണ
മെന്ന് ഗവണ്മെന്റിന�ോട് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്ന
പ്രമേയം എതിര്ത്തുക�ൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഷണ്മുഖം
ചെട്ടി കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും
പ്രമേയം നിരാകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും
ചെയ്തു.

തിരുവിതാംകൂര്-ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സില്

തിരുവിതാംകൂര് -ക�ൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സില് ഒരു തവണ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ടിന്
സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ദി ട്രാവന്കൂര്-ക�ൊച്ചിന് ഇറി
ഗേഷന് ടാങ്ക് (പ്രിസര്വേഷന് ആന്റ് ഇംപ്രൂവ്
മെന്റ്) ബില്ലിന്റെ വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള പരിഗണന 1952
നവംബര് 4 ന് സഭയില് നടന്നു. ഈ ബില്ലിന്റെ
7 ാം വകുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിന് പി.എസ്.
നടരാജപിള്ള ക�ൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി വ�ോട്ടി
നിട്ടപ്പോള് 41 അംഗങ്ങള് അനുകൂലിക്കുകയും
41 അംഗങ്ങള് പ്രതികൂലിക്കുകയും ചെയ്തു.
വ�ോട്ടിംഗില് തുല്യത വന്ന സാഹചര്യത്തില്
സ്പീക്കര് കെ.പി. നീലകണ്ഠപിള്ള ഭേദഗതിയെ
എതിര്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഭേദഗതി നിരാകരിക്കുകയും
ചെയ്തു.

കേരള നിയമസഭ

കേരള നിയമസഭയില് അദ്ധ്യക്ഷപദ
മലങ്കരിച്ച രണ്ടു പേര് ഭരണഘടനയുടെ അനു
ച്ഛേദം 189 നല്കുന്ന അധികാരം വിനിയ�ോഗിച്ച്
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറാം
കേരള നിയമസഭയില് സ്പീക്കര് എ.സി.
ജ�ോസിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് സഭയെ താങ്ങി

വേർപാട്

നിര്ത്തിയത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് .
കെ.കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രി
സഭയ്ക്കെതിരെ എ.സി ഷണ്മുഖദാസ് അവത
രിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയം 1982 ഫെബ്രുവരി
4ാം തീയതിയാണ് വ�ോട്ടിനിട്ടത്. ഭരണപക്ഷത്തും
പ്രതിപക്ഷത്തും 70 അംഗങ്ങള് വീതമായിരുന്നു
അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. 70 അംഗങ്ങള് പ്രമേയ
ത്തെ അനുകൂലിച്ചും 70 അംഗങ്ങള് പ്രതികൂലിച്ചും
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള് സ്പീക്കര് എ.സി.
ജ�ോസ് പ്രമേയത്തെ എതിര്ത്ത് കാസ്റ്റിംഗ്
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
1982 ഫെബ്രുവരി 9 ന് ഗവര്ണ്ണറുടെ
പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേ
യത്തിന്മേല് ചര്ച്ചയും വ�ോട്ടെടുപ്പും നടന്നു.
നന്ദിപ്രമേയത്തിന് 6 ഭേദഗതികള് പ്രതി
പക്ഷത്ത് നിന്നും അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
6 തവണയും 70 അംഗങ്ങള് വീതം ഭേദ
ഗതിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില് സ്പീക്കര്
എ.സി. ജ�ോസ് ഭേദഗതികള്ക്ക് എതിരായി
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവ
തള്ളുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് നന്ദിപ്രമേയം
വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോഴും 70 അംഗങ്ങള് വീതം
അതിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തി. വ�ോട്ടിംഗില് തുല്യത വന്ന
സാഹചര്യത്തില് സ്പീക്കര് ഏഴാം തവണയും
കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത്തവണ
പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം പാസ്സായതായി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം കേരള
നിയമസഭയില് എട്ടു തവണ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട്
ചെയ്ത എ.സി.ജ�ോസ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
1986 ഒക്ട�ോബര് 24 ന് ഒരിക്കല്
കൂടി കേരള നിയമസഭ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ടിന്
വേദിയായി. അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ
കാര്യങ്ങള്ക്കായി മാറ്റി വച്ച ദിവസമായി
രുന്നു അത്. നെല്കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്
പഠിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച ജനാര്ദ്ദനന്
നായര് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടിലെ നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് ഉടനടി അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണ
മെന്ന് കെ.പി.പ്രഭാകരന് പ്രമേയം അവതരി
പ്പിച്ചു. പ്രമേയം വ�ോട്ടിനിട്ടപ്പോള് 51 അംഗങ്ങള്
വീതം അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തി. വ�ോട്ടിംഗില് തുല്യത വന്ന സാ
ഹചര്യത്തില് അപ്പോള് സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ക�ൊരമ്പയില് അഹമ്മദ്
ഹാജി പ്രമേയത്തിന് എതിരെ കാസ്റ്റിംഗ് വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രമേയം നിരാകരിച്ചതായി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
നിയമസഭകളില് അത്യപൂര്വ്വമായി
മാത്രം വിനിയ�ോഗിക്കുന്ന നിര്ണയാധികാര
വ�ോട്ടുകള് ഭരണ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ
ബലാബല പരീക്ഷണ ആയുധങ്ങളാണ്. ഇത്
ഒഴിവാക്കാന് ഭരണപക്ഷം ശ്രമിക്കുമ്പോള്
അവസരം വിനിയ�ോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം
പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നു.
തയ്യാറാക്കിയത് :
മഞ്ജു യു.,
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷന് ഓഫീസര്

ല�ോക്ഡൗണ് ഡെയ്സ്
അടഞ്ഞ ല�ോകത്തിന്റെ ആത്മകഥ
കെ.പി. റഷീദ്
ഡി.സി. ബുക്സ
 ്: ക�ോട്ടയം, 2020
Y: 4 32 RO
(മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ ലേഖകന്
തന്റെ ക�ൊറ�ോണ കാലത്തെ
അനുഭവങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു)

Spillover :

Animal Infections and the
Next Human Pandemic

മുന് എം.എല്.എ.
ഇ. ശങ്കരന്

തൃ

ത്താല മുന് എം.എല്.എ. ഇ. ശങ്കരന്
(86), 2022 ജനുവരി 21 ന് അന്തരിച്ചു.
ഒന്പതാം കേരള നിയമസഭയില് (199196) തൃത്താല (എസ്.സി) മണ്ഡലത്തില്
നിന്നുള്ള സി.പി.ഐ(എം) അംഗമായിരുന്നു.
സി.പി.ഐ.(എം) ഏരിയ കമ്മിറ്റി, കെ.
എസ്.കെ.റ്റി.യു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി, പി.കെ.
എസ്. പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, മലബാര്
ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡ്, കേരള എന്.ജി.ഒ.
യൂണിയന് സംസ്ഥാന കൗണ്സില് എന്നി
വയില് അംഗമായിരുന്നു.
ഭാര്യ, കുഞ്ഞമ്മു; മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്.

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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നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ
പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ...
സ്മൃതിപര്വം

(ആത്മകഥ)
പി.കെ.വാര്യര്
പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം, ആര്യവൈദ്യശാല,ക�ോട്ടയ്ക്കല്,
2020
LBwWAR32RO
(ക�ോട്ടയ്ക്കല് ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സാരഥി ആയിരുന്ന
ശ്രീ. പി.കെ. വാര്യരുടെ ആത്മകഥ)

വി.എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ
പി. ജയനാഥ്

കറന്റ് ബുക്സ
 ് : തൃശ്ശൂര്, 2021
V212, 21y7ACH 32R1
(വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനെയും അദ്ദേഹം കടന്നുപ�ോയ
ഐതിഹാസിക സമരങ്ങളെയും ക�ോര്ത്തിണക്കുന്ന
ജീവതരേഖ)

കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ
കാണാപ്പുറങ്ങള്

പ�ോലീസ് ഡയറി
എന്. രാമചന്ദ്രന് ഐ.പി.എസ്
ഡി.സി. ബുക്സ
 ് : ക�ോട്ടയം, 2021
Z212, 193wRAM 32RO
(ഒരു പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്
നിന്നും വിരമിച്ചതിനുശേഷം തന്റെ ഓര്മ്മയില് തങ്ങി
നില്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതും അസാധാരണവുമായ
അനുഭവങ്ങള് തുറന്നെഴുതുന്ന പുസ്തകം)

മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ജനിതകവഴി

ഡേവിഡ് റെയ്ഷ്
വിവ. ഡ�ോ. എസ്. ബാലരാമകൈമള്
ഡി.സി. ബുക്സ
 ് : ക�ോട്ടയം, 2021
G:632Q9
(ജനിതക വിപ്ലവവും പുരാതന ഡി.എന്.എ പഠനങ്ങളും
ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ വംശ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുടെ ധാരണകളെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി മറിക്കുന്നത്
എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം)

കവിതയുടെ വിഷ്ണുല�ോകം

ഡ�ോ. എം. ലീലാവതി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2018.
O32,1VIS:g Q8
(വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരിയുടെ
കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെയുള്ള സമഗ്രമായ പഠനം)

പാലായിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
എസ്.ആര്. ലാല്
ഡി.സി. ബുക്സ
 ്: ക�ോട്ടയം, 2021
O32, 3LAL R1
(കഥാസമാഹാരം)

കല ജീവിതം തന്നെ

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്
മാരാര് സാഹിത്യപ്രകാശനം ക�ോഴിക്കോട്, 2019
O32, 6:g Q9
(ലേഖനസമാഹാരം)

വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ
പ�ൊരുളും

ജെ. കൃഷ്ണമൂര്ത്തി
വിവ. പി. ദാമ�ോദരന്പിളള
ഡി.സി. ബുക്സ
 ്: ക�ോട്ടയം, 2021
T(R) 32R1
(ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം
എന്താണെന്നും ജീവിതത്തെ അര്ത്ഥവത്താക്കേ
ണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന കൃതി.)

ഇന്ത്യ എന്റെ പ്രണയ വിസ്മയം
ഗ�ോപിനാഥ് മുതുകാട്
ഡി.സി. ബുക്സ
 ്: ക�ോട്ടയം, 2021
U8 2 32 R1
(യാത്രാവിവരണം)
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	കരട് ചട്ടങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള
യ�ോഗങ്ങള് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശി
ക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചേരുന്നത്. കരട് ചട്ടങ്ങളില് സമിതി
നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ
അറിയിക്കുന്നു.
സമിതിയുടെ യ�ോഗങ്ങളില് ബന്ധപ്പെട്ട
മന്ത്രിമാരും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും വകുപ്പ് തലവന്മാരും
അതതു സംഗതിപ�ോലെ നിയമ വകുപ്പിലേയ�ോ ധനകാര്യ
വകുപ്പിലേയ�ോ ഉയര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പങ്കെടുക്കാ
റുണ്ട്. ഈ സമിതിയുടെ യ�ോഗങ്ങളില് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്
പങ്കെടുക്കുന്നത് സാക്ഷിയായിട്ടല്ല സമിതിയെ സഹായി
ക്കാനായിട്ടാണ്.

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടുകള്
[എ] സഭയില് സമര്പ്പിക്കേണ്ടവ

ലേഖനം തുടര്ച്ച...

സുപ്രധാനമായ അധികാരങ്ങള്
I. ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് സംബന്ധിച്ച്
സമിതിയുടെ അധികാരങ്ങള്

ബജറ്റിന്റെ പ�ൊതുചര്ച്ച സമാപിച്ചാലുടനെ
ഓര�ോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയും അതിന്റെ പരിധിയില്വ
രുന്ന ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുന്
വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തന്വര്ഷത്തില് ധനാഭ്യര്ത്ഥ
നയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനം വിശിഷ്യാ വര്ദ്ധനവുകള്,
ചെലവുചുരുക്കലിന്റെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും ആവ
ശ്യകത, പുതിയ സേവനങ്ങള്, ആവശ്യങ്ങളുമായുള്ള
ചെലവിന്റെ ബന്ധം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി
പരിശ�ോധന പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളില് നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കര്ത്തവ്യമാണ് ധനാഭ്യര്ത്ഥന പരി
ശ�ോധിക്കുവാനുള്ള അവസരം. ബജറ്റ് രേഖകളുടെ സാ
ങ്കേതികത്വത്തിനതീതമായി അംഗങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തില്
പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള വിശദമായ
കുറിപ്പുകള് പരിശ�ോധനയ്ക്ക് മുമ്പായി അംഗങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് വിവക്ഷ. എന്നാല് കാലം
ചെല്ലുന്തോറും അംഗങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ന�ോട്ട് ഒരനു
ഷ്ഠാനമായി അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
പരിശ�ോധന പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമാകുന്നുമില്ല. എന്നു
മാത്രമല്ല, പരിശ�ോധനയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്
നേടാനും ആവുന്നില്ല. ധനാഭ്യര്ത്ഥന പരിശ�ോധന
യ്ക്കുള്ള കാലാവധി നാലാഴ്ചയായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. ആയതു വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന
സംഗതിയില് ബജറ്റില് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി
യെപ്പറ്റി സ്ഥലസന്ദര്ശനം നടത്തി വിവരം ഗ്രഹിക്കു
വാനുള്ള സമയം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ധനാ
ഭ്യര്ത്ഥനാ പരിശ�ോധനയ്ക്കുള്ള സമയപരിധി വര്ദ്ധിപ്പി
ക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവും നിലനില്ക്കുന്നു.

II ബില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ
അധികാരങ്ങള്

ഒരു ബില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമിതിയുടെ
പരിഗണനയും അതിന്മേലുള്ള സമിതിയുടെ ശിപാര്ശക
ളടങ്ങിയ റിപ്പോര്ട്ടുമില്ലാതെ അതിന്റെ വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള
പരിഗണന നടത്തരുതെന്നതാണ് ബില്ലുകളുടെ
പരിഗണന സംബന്ധിച്ച സാമാന്യതത്വം. സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റികള് നിലവില് വരുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട
ബില്ലുകളെല്ലാംതന്നെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പരി
ഗണനയ്ക്കയച്ചിരുന്നു. സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി സമ്പ്രദായം
നിലവില് വന്നത�ോടുകൂടി ധനവിനിയ�ോഗ ബില്ലൊ
ഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളും ഒന്നുകില് സെലക്ട് കമ്മി
റ്റിയുടെയ�ോ അല്ലെങ്കില് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയ�ോ
പരിശ�ോധനയും പരിഗണനയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ
അതിന്റെ വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള പരിഗണന നടത്താവൂ
എന്ന തത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ധനവിനിയ�ോഗ
ബില്ലില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളും
(സഞ്ചിതനിധിയില് ചാര്ജ്ജുചെയ്ത തുകകള് ഒഴിച്ച്)
സഭയുടെ വ�ോട്ട് നേടിയതാണ് എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്
അത്തരം ബില്ലുകള് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടേയും പരിഗണന
യ്ക്കയയ്ക്കാത്തത്. സഭയിലെ പ്രഗത്ഭരായ അംഗങ്ങള്
പല സമിതികളിലായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്.
സുപ്രധാനമായ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തില്, പ്രഗത്ഭരായ
അംഗങ്ങള് പ്രസ്തുത ബില്ലിന്റെ പരിശ�ോധനയിലും
പരിഗണനയിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുയരു
മ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള അംഗങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന
സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ബില്ലയയ്ക്കുന്നത്.
ഇപ്രകാരമുള്ള സംഗതികള�ൊഴികെ ബില് സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റികളുടെ പരിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുക എന്നതാണ്
പ്രായേണ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം.

III ചട്ടങ്ങളുടെ കരട് പരിശ�ോധിക്കുവാനുള്ള
അധികാരം

സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഒരു ആക്ട് മുഖേന
ഗവണ്മെന്റിനെയ�ോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ
അധികാരസ്ഥനെയ�ോ ചട്ടങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള
അധികാരം ഏല്പ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന സംഗതിയിലും
പാര്ലമെന്റ് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഒരു നിയമം മുഖേന
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന് ചട്ടങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുവാനുള്ള
അധികാരം ഏല്പ്പിച്ചുക�ൊടുക്കുന്ന സംഗതിയിലും
ഗവണ്മെന്റോ നിയമപരമായ അധികാരസ്ഥന�ോ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളുടെ കരട് പരിശ�ോധിക്കുവാനു
ള്ള അധികാരം സമിതിക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു
പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം

നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങളില്
നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കര്ത്തവ്യമാ
ണ് ധനാഭ്യര്ത്ഥന
പരിശ�ോധിക്കുവാനുള്ള
അവസരം. ബജറ്റ് രേഖകളുടെ
സാങ്കേതികത്വത്തിനതീതമായി
അംഗങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പത്തില്
പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാ
ക്കുവാനുമുള്ള വിശദമായ
കുറിപ്പുകള് പരിശ�ോധനയ്ക്ക്
മുമ്പായി അംഗങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യ
മാക്കണമെന്നാണ് വിവക്ഷ.
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷവും പ�ൊതുതാല്പര്യത്തിന്റെ
പേരില് അത്യാവശ്യ നടപടി വേണ്ടിവരുന്ന പക്ഷവും
നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗവണ്മെന്റിന്
ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും അതിന്റെ കരട് സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ വയ്ക്കാതെതന്നെ ചട്ടം പുറപ്പെടുവിക്കാ
വുന്നതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള്
അപ്പോള്തന്നെ അവ സമിതിയുടെ പരിശ�ോധന
കൂടാതെ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനുള്ള കാരണങ്ങള് വിശ
ദീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് സാധൂകരണത്തിനായി സമിതിക്ക്
അയച്ചുക�ൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
സമിതി ചെയര്മാന് മന്ത്രി ആയതിനാല്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗകര്യാര്ത്ഥമേ സമിതിയുടെ
യ�ോഗം ചേരാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായും
ലഭിക്കുന്ന കരടുചട്ടങ്ങള് പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കു
വാന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുക�ൊണ്ട്
പലപ്പോഴും സമിതിയുടെ പരിശ�ോധന കൂടാതെതന്നെ,
അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിന്റെയും പ�ൊതുതാല്പര്യ
ത്തിന്റെയും പേരില്, ഗവണ്മെന്റ് ചട്ടങ്ങള് പുറപ്പെടുവി
ക്കാറുണ്ട്. ഇത�ൊരു വലിയ പ�ോരായ്മയാണ്. എന്നാല്
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും പ�ൊതുതാല്പര്യത്തി
ന്റെ പേരിലും കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശ�ോധന കൂടാതെ ചട്ടം
പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്ന് പറയാനും സാധ്യമല്ല. കാരണം
ഓര്ഡിനന്സ് പ്രഖ്യാപിക്കുവാന് അധികാരമുള്ള
ഗവണ്മെന്റ് അത് നടപ്പാക്കുവാനുള്ള ചട്ടം അടിയന്തര
മായി പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്ന് വിലക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ
വിരുദ്ധമാണ്. ഇതിനുള്ള ഏക പ�ോംവഴി പരിശ�ോധനയ്ക്കു
കിട്ടുന്ന ചട്ടങ്ങള് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തില് പരിശ�ോധിച്ച്
ഫലം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുക എന്നത്
മാത്രമാണ്. അതുപ�ോലെ കരട് ചട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപ
രിശ�ോധന കാര്യക്ഷമമാക്കണമെങ്കില് അതിനുവേ
ണ്ടിയുള്ള ന�ോട്ടുകളും ഉപദേശങ്ങളും നിയമസഭാ സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തയ്യാറാക്കി സമിതി
അംഗങ്ങള്ക്ക് നല്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്.

സമിതിയുടെ യ�ോഗങ്ങള്

ചട്ടപ്രകാരം ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിശ�ോ
ധന അവ സമിതിക്കയച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്
പൂര്ത്തിയാക്കി റിപ്പോര്ട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
അതുക�ൊണ്ട് ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് പരിശ�ോധിക്കുന്ന
തിനുള്ള ടൈംടേബിള് ബജറ്റിന്റെ പ�ൊതു ചര്ച്ച സമാപി
ച്ചാലുടനെതന്നെ അംഗങ്ങള്ക്കും മന്ത്രിമാര്ക്കും വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും അയച്ചുക�ൊടുക്കും. ഒഴിവാക്കാന്
കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില് ടൈംടേബിളിലെ യ�ോഗം
സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് അപൂര്വ്വമായി മാറ്റം
വരുത്താറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളില്
സാധാരണയായി റിപ്പോര്ട്ട് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമിതിയുടെ പരിഗണനക്കയയ്ക്കുന്ന ബില്ലുകള്
പ്രത്യേകിച്ച് ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകള്
അതേ സമ്മേളനത്തില്തന്നെ പാസ്സാക്കേണ്ടവയായി
രിക്കും. അതുക�ൊണ്ട് ഉടനെതന്നെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി
യ�ോഗം ചേര്ന്ന് ബില്ല് പരിഗണിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടാക്കി
പിറ്റേദിവസം റിപ്പോര്ട്ട് സഭയില് സമര്പ്പിക്കുന്നു. അതേ
സമ്മേളനത്തില്തന്നെ പാസ്സാക്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധ
മില്ലാത്ത ബില്ലുകള് ആവശ്യമായ സമയമെടുത്ത് യ�ോഗം
ചേര്ന്ന് പരിഗണിച്ച് കരട് റിപ്പോര്ട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു.

1) ആനുകാലിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്
2) വിപുലമായ പ�ൊതുതാല്പര്യാര്ത്ഥമുള്ള സര്ക്കാര്
പദ്ധതിയെയ�ോ, ആസൂത്രണത്തെയ�ോ നയത്തെയ�ോ
സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് സമര്പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്
3) ബില്ലുകള് പരിഗണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്
4) ധനാഭ്യര്ത്ഥനയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധനാ റിപ്പോ
ര്ട്ടുകള്
5) ആക്ഷന് ടേക്കണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്
6) ചട്ടം 235 [എ] പ്രകാരം നടത്തുന്ന ചര്ച്ചയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള്

[ബി] മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്

1) കരട് ചട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന സംബന്ധിച്ച
റിപ്പോര്ട്ടുകള്
2) ചട്ടം 235 (1), (iii) & (iv) പ്രകാരമുള്ള ചര്ച്ചയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തില് മുന്കൂറായി സമര്പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്
3) ചട്ടം 235 (1) (V) പ്രകാരമുള്ള ചര്ച്ചയുടെ സംക്ഷിപ്തം.

[സി] നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങള്ക്ക്
വായിക്കാനായി കമ്മിറ്റിയ�ോഗത്തിന്റെ
നടപടിക്കുറിപ്പ് നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയില്
സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2010 മുതല്
നില വില്വന്ന പുതിയ 14 സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്.
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി I
- കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷ
ണവും മത്സ്യബന്ധനവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി II
- ഭൂനികുതിയും ദേവസ്വവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III - ജലവിഭവം
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി IV - വ്യവസായവും ധാതുക്കളും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി V - മരാമത്തും ഗതാഗതവും
വാര്ത്താവിനിമയവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VI - വിദ്യാഭ്യാസം
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VII - വിദ്യുച്ഛക്തിയും ത�ൊഴിലും
ത�ൊഴിലാളിക്ഷേമവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VIII - സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി IX - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും
ഗ്രാമവികസനവും
ഭവന നിര്മ്മാണവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി X - വനവും പരിസ്ഥിതിയും
വിന�ോദസഞ്ചാരവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XI - ഭക്ഷ്യവും സിവില്
സപ്ലൈസും
സഹകരണവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XII - ആര�ോഗ്യവും
കുടുംബ ക്ഷേമവും
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XIII - സാമൂഹ്യ സേവനം
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XIV - ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങള്

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള്ക്കായി 2018 ല്
വരുത്തിയ പ്രധാന ചട്ടഭേദഗതികള്

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനപന്ഥാ
വിലെ തടസ്സങ്ങള് നീക്കാന് കാലാകാലങ്ങളില്
നിയമസഭ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിരുന്നു.
അതിന്പ്രകാരം 2018 ലും ഏതാനും ചില ഭേദഗതികള്
ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളില് വരുത്തണമെന്ന് ചട്ടങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച സമിതി (2016-19) ശിപാര്ശ ചെയ്യുകയും
2018 ജൂണ് 24 ാം തീയതി മുതല് അവ പ്രാബല്യത്തില്
വരികയും ചെയ്തു. അവയില് പ്രധാനപ്പെട്ടവ ചുവടെ
ചേര്ക്കുന്നു.
1) ധനാഭ്യര്ത്ഥനയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന
യെത്തുടര്ന്ന് സമിതികള് സമര്പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടിലെ
ശിപാര്ശയിന്മേലുള്ള നടപടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യഥാസമയം
സമര്പ്പിക്കാത്തപക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി അതിനുള്ള
കാരണം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഭയുടെ
മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കണമെന്ന് ചട്ടം 236 (5) ല് വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സാംഗത്യം ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റി പരിശ�ോധിച്ച് വിലയിരുത്തണമെന്നതായിരുന്നു
പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ട ഭേദഗതി.
2) ഒരു വര്ഷത്തെ ബജറ്റ് വിഭജനത്തിന്റെ
ചെലവിന്മേലുള്ള വാര്ഷിക പ്രവര്ത്തന റിപ്പോര്ട്ട്,
സാമ്പത്തിക വര്ഷം പൂര്ണ്ണമായതിനുശേഷം നാല്
മാസങ്ങള്ക്ക് പിന്പല്ലാതെ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവ
യ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന ചട്ടം 235 (6) ലെ വ്യവസ്ഥയില്
അപ്രകാരം യഥാസമയം റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാത്ത
സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തില് പ്രസ്തുത റിപ്പോര്ട്ടു
കള് ഒരു ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു
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ന്നാം കേരള നിയമസഭയില് ആദ്യമായി സത്യ
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അംഗത്തിന് ക�ോടതിവിധിയിലൂ
ടെ എം.എല്.എ. സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ അംഗം എന്ന
വിശേഷണം കൂടി ലഭിച്ചത് കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ
കൗതുകകരമായ വസ്തുതയായി. എന്നാല് പിന്നീട് നടന്ന
ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇതേ അംഗം തന്നെ
വിജയിയായി അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാ
തന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായും അഭിഭാഷകയായും മാറ്റുരച്ച്
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തുറ്റ വനിതകളില�ൊരാളായി
മാറിയ റ�ോസമ്മ പുന്നൂസായിരുന്നു ആ ചരിത്രവനിത.
1957 ല് ദ്വയാംഗമണ്ഡലമായിരുന്ന ദേവികുളത്ത്
നിന്ന് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി
മത്സരിച്ച റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ് എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഇന്ത്യന്
നാഷണല് ക�ോണ്ഗ്രസിലെ എന്.ഗണപതിയെ 1922
വ�ോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തില് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ്
നിയമസഭയിലെത്തിയത്. സ്പീക്കറുടെ ചുമതലകള് നിര്വ്വ
ഹിക്കുന്നതിന് റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ് നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടതിനാല്
അവര് 1957 ഏപ്രില് 10 ന് ഗവര്ണര് മുമ്പാകെ സത്യ
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രൊടെം
സ്പീക്കറായി. ഇതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യന് നാഷണല്
ക�ോണ്ഗ്രസ്, സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചത് ബി.കെ.
നായര് എന്ന ബാലകൃഷ്ണന് നായരെയായിരുന്നു. എന്നാല്
ചില ന്യൂനതകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇത്
ച�ോദ്യം ചെയ്ത് ബി.കെ.നായര് ക�ോട്ടയത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുകയും ട്രൈബ്യൂണല് വിഷയം
പരിശ�ോധിക്കുകയും ബാലകൃഷ്ണന് നായരുടെ നാമനിര്ദ്ദേശ
പത്രിക തള്ളിയത് ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി
1957 നവംബര് 14 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കി വിധി
പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
	തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കിയ വിധിക്കെതിരെ
റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും
കേസ് 4/1957 നമ്പര് അപ്പീലായി ഫയലില് സ്വീകരിക്കു
കയും ചെയ്തു. ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള് പുനപ
രിശ�ോധിച്ച ക�ോടതി വിഷയത്തിന്മേല് തുടര്വാദം കേട്ടു.
ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്കുള്ള തെരെഞ്ഞടുപ്പിന്
നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
1957 ജനുവരി 29 ആയിരിക്കെ അതിന്റെ തലേദിവസം
ഉച്ചയ�ോടെ ബി.കെ.നായര് രണ്ട് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികകള്
പീരുമേട് അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര് മുന്പാകെ
സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. ബി.കെ.നായര് ആലപ്പുഴ നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തിലെ വ�ോട്ടറും അദ്ദേഹത്തെ പിന്താങ്ങിയ
രണ്ടുപേര് ദേവികുളം നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ വ�ോട്ടര്മാ
രുമായിരുന്നു. എന്നാല് ബി.കെ.നായരെ പിന്തുണച്ച
രണ്ടുപേരും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്ന പെരുവന്താനം വില്ലേജ് കേരള
സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുന്പ് 60 ാം നമ്പരായി
മണിമല നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കേരള
സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം മണിമല മണ്ഡലം
ഇല്ലാതാവുകയും പകരം ഈ പ്രദേശം 48 ാം നമ്പരായി
ദേവികുളം നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും
ചെയ്തു. പുതിയ ഇലക്ടറല് റ�ോളില് പെരുവന്താനം
വില്ലേജ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തിന് 115,111 നമ്പരുകള്
നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് നാമനിര്ദ്ദേശപത്രികയില്
നിര്ദ്ദേശകരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റ�ോളിലെ ഭാഗങ്ങളുടെ
സീരിയല് നമ്പറുകള് യഥാക്രമം 115,111 എന്നതിന്
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പകരം'60 എന്ന് തെറ്റായി നല്കി. പുതുക്കിയ
ഇലക്ടറല് റ�ോളില് പഴയ മണിമല നിയ�ോ
ജകമണ്ഡലത്തിന്റെ ക്രമനമ്പരായ 60 ആദ്യ
പേജില് വ്യക്തമായി നല്കുകയും എന്നാല്
പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ദേവികുളം നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തിന്റെ ക്രമനമ്പര് രണ്ടാം പേജില്
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയില് മഷിക�ൊണ്ട്
എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ
ഇക്കാര്യം ആരുടേയും ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടിരുന്നില്ല.
വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്ത '60' ആണ് നിര്ദ്ദേശക
രുടെ പേരുകള് ഉള്പ്പെട്ട ഭാഗത്തിന്റെ സീരിയല്
നമ്പര് എന്ന് കരുതി നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക
അത്തരത്തില് സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടു. ത�ൊട്ടടുത്ത
ദിവസം വ�ോട്ടര്പട്ടികയുടെ ശരിയായതും
പൂര്ണ്ണമായതുമായ പകര്പ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഈ
തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടയില് തെറ്റ്
തിരുത്തി നല്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയും
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാമനിര്ദ്ദേശപത്രികയുടെ സൂ
ക്ഷ്മപരിശ�ോധനാ വേളയില് ബി.കെ.നായര്
സമര്പ്പിച്ച രണ്ട് പത്രികകളും റിട്ടേണിംഗ്
ഓഫീസര് തള്ളി.
നാമനിര്ദ്ദേശപത്രികകള് നിരസിച്ച
തിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് റിട്ടേണിംഗ്
ഓഫീസര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഒന്ന,് ബി.കെ.
നായര് ആലപ്പുഴ നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ
വ�ോട്ടര് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വ�ോട്ടര്
പട്ടികയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്പ്പ് സമ
ര്പ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, നിര്ദ്ദേശകരുടെ
പേരുകള് ഉള്പ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റ�ോളിലെ
ഭാഗങ്ങളുടെ സീരിയല് നമ്പറുകള് തെറ്റായി
നല്കി. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വ�ോട്ടര് പട്ടികയുടെ
പകര്പ്പ് ഹാജരാക്കുന്നതിന് ബി.കെ.നായര് 34
മണിക്കൂര് സമയം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിലും
ആയത്് സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധനാ വേളയില്
തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതിനാല് ആവശ്യം
നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇലക്ടറല് റ�ോളിന്റെ
ക്രമനമ്പരില് ഉണ്ടായ പിശക് തിരുത്താനുള്ള
അവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതേ സമയം നി
യ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ വ�ോട്ടര് പട്ടികയുടെ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പകര്പ്പ് ഹാജരാക്കേ
ണ്ടത് നിര്ബന്ധമാണ�ോയെന്ന തര്ക്കം ക�ോടതി
പരിശ�ോധിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റ�ോളില്
നിര്ദ്ദേശകരുടെ പേരുള്പ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ
അച്ചടിച്ച പകര്പ്പ് ബി.കെ.നായര് ഹാജരാ
ക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ് തു .
സ്ഥാനാര്ത്ഥി മറ്റൊരു നിയ�ോജകമണ്ഡല
ത്തിലെ വ�ോട്ടറാണെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
പേര് ഉള്പ്പെടുന്ന വ�ോട്ടര് പട്ടികയുടെ പകര്പ്പ്,
അല്ലെങ്കില് വ�ോട്ടര് പട്ടികയിലെ പ്രസക്തഭാഗ
ത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്പ്പ് നാമനിര്ദ്ദേ
ശപത്രികയ�ോട�ൊപ്പം ഫയല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്
സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയി
രിക്കണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. വ�ോട്ടര്പട്ടിക
യുടെ പ്രസക്ത ഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ
പകര്പ്പ് ഹാജരാക്കാന് നിര്ബന്ധിച്ചതില് പിഴവ്
കടന്നുകൂടിയിരുന്നുവെന്നും ക�ോടതി കണ്ടെത്തി.
നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പി
ക്കുന്ന വേളയില് തെറ്റായ പാര്ട്ട് നമ്പര്
അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടാമായിരുന്നുവെന്നും നിര്ദ്ദേശക
രുടെ യ�ോഗ്യതയെയ�ോ, വ്യക്തിത്വത്തെയ�ോ
സംബന്ധിച്ച് യാത�ൊരു ആക്ഷേപവും ആരും
ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക�ോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഈ കേസില് ഉണ്ടായത് വ�ോട്ടര് റ�ോള് നമ്പ
റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലറിക്കല് പിശക്
മാത്രമാണെന്നും തിരുത്തപ്പെടുകയ�ോ, അവഗ
ണിക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ട നിസ്സാരമായ തെറ്റ് മാ
ത്രമാണതെന്നും ക�ോടതി വിലയിരുത്തി. ഇതുമൂലം

മന്ത്രി, സഭയില് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ സാംഗത്യം
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി പരിശ�ോധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പുതിയ ഭേദഗതി.
3) സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചട്ടം 238 പ്രകാരമുള്ള മുന്കൂര്
സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന കൂടാതെ സര്ക്കാര് ചട്ടങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നപക്ഷം അവ
പുറപ്പെടുവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഉടന്തന്നെ അപ്രകാരം കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്കൂട്ടിയുള്ള സൂക്ഷ്മ
പരിശ�ോധന കൂടാതെ ചട്ടം പുറപ്പെടുവിക്കാന് ആവശ്യമായിത്തീര്ന്ന കാരണങ്ങളുടെ
വിശദീകരണത്തോട�ൊപ്പം പ്രസ്തുത ചട്ടം ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ സാ
ധൂകരണത്തിനായി അയച്ചുക�ൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചട്ടം 238 ന്റെ രണ്ടാം ക്ലിപ്ത
നിബന്ധനയില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയുടെ അവസാന
ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ യഥാസമയം ചട്ടം സാധൂകരണത്തിനായി നല്കാതിരിക്കുന്ന സന്ദ
ര്ഭങ്ങളില് അതു സംബന്ധിച്ച കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിതം
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നിര്ദ്ദേശകരുടെ പേരുകള് കണ്ടെത്താന്
റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് യാത�ൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും
അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്നും ക�ോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സമാനമായ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പു കേസുക
ളുടെയും വസ്തുതകളെ ഈ അവസരത്തില്
പഠനവിധേയമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കിയ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ
വിധിയെ ന്യായീകരിച്ച് 1958 ഫെബ്രുവരി 21 ന്
വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.
അങ്ങനെ ക�ോടതിവിധിയിലൂടെ
1958 ല് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിന് കളമ�ൊരുങ്ങി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും
റ�ോസമ്മ പുന്നൂസിനെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥി യ ായി നിശ്ചയിച്ചു.
അത്യധികം ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തില്
അവര് നേരിട്ടത് തന്റെ നിയമസഭാംഗത്വം
തെറിപ്പിച്ച ബി.കെ.നായരെത്തന്നെയായി
രുന്നു. ബി.കെ.നായര്ക്കായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി,
കാമരാജ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര് പ്രചരണ രംഗ
ത്തെത്തിയിരുന്നു. വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദനായി
രുന്നു മണ്ഡലത്തില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല. ഇതിനിടയില്
റ�ോസമ്മ പുന്നൂസിനായി എം.ജി.ആര്. വ�ോ
ട്ടഭ്യര്ത്ഥിച്ചതും 14 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടാ
യിരുന്ന ഇളയരാജ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിക്കു
വേണ്ടി പാട്ടു പാടി പ്രചരണം നടത്തിയതും
കൗതുകകരമായി. 1958 ജൂണ് 30 ന് നടന്ന
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ്
55819 വ�ോട്ടുകള് നേടി. എതിര്കക്ഷിയായ
ക�ോണ്ഗ്രസിലെ ബി.കെ.നായര്ക്ക് 48730
വ�ോട്ടുകള് നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളു. 7089
വ�ോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച
റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ് 1958 ജൂണ് 30 ന് വീണ്ടും
നിയമസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള് ഉയര്ന്ന
ഭൂരിപക്ഷം കരസ്ഥമാക്കിയായിരുന്നു ഉപതെ
രഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള റ�ോസമ്മ പുന്നൂസിന്റെ
രണ്ടാം വരവ്.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കരിപ്പാപ്പറമ്പില് കുടുംബ
ത്തില് 1913 മേയ് 13 ന് ചെറിയാന് അന്നമ്മ ദമ്പതികളുടെ എട്ടു മക്കളില്
നാലാമതായാണ് റ�ോസമ്മ പുന്നൂസിന്റെ
ജനനം. നിയമബിരുദധാരിണിയായ
അവര് 1939 ല് തിരുവിതാംകൂര് സ്റ്റേറ്റ്
ക�ോണ്ഗ്രസില് അംഗമായി സജീവ
രാഷ്ട്രീയത്തില് പ്രവേശിച്ചു. സഹ�ോദരി
അക്കാമ്മ ചെറിയാന�ൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തില് പങ്കാളിയായി. തിരുവിതാംകൂര്
കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നിയമലംഘന
സമരത്തില് കവടിയാര് ക�ൊട്ടാരത്തി
ലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തി മൂന്നു വര്ഷത്തോളം
ജയില്വാസം അനുഭവിച്ചു. 1948 ല് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് അംഗമായി. 1957 ലെ
ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയില് ആദ്യ
അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പ്രോടെം
സ്പീക്കറായി. 1987 ലെ നിയമസഭാ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പില് ആലപ്പുഴ നിയ�ോജകമ
ണ്ഡലത്തില് നിന്നും സി.പി.ഐ. സ്ഥാ
നാര്ത്ഥിയായി വിജയിച്ച് എട്ടാം കേരള
നിയമസഭയിലും ഭാഗമായി. സി.പി.ഐ.
സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില് അംഗം, വനിതാ കമ്മീ
ഷന് അംഗം, കേരള മഹിളാ സംഘം
പ്രസിഡന്റ്, പ്ലാന്റേഷന് ക�ോര്പ്പറേഷന്
ചെയര്പേഴ്സണ്, ഹൗസിംഗ് ബ�ോര്ഡ്
മേധാവി, റബ്ബര് ബ�ോര്ഡ് അംഗം എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ള റ�ോസമ്മ
പുന്നൂസ് 2013 ഡിസംബര് 28 ന് അന്തരിച്ചു.

സമിതിക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അപ്രകാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാരണം കാണിക്കല്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി പരിശ�ോധിച്ച് വിലയിരുത്തണമെന്നുമുള്ള ഭേദഗതിയാണ്
ചട്ടം 238 ല് വരുത്തിയത്.
ഇക്കാര്യത്തില് ബഹു. സ്പീക്കര് 2018 ഡിസംബര് 1 ാം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച
നിര്ദ്ദേശത്തില് (നിര്ദ്ദേശം നം. 25) സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന
കൂടാതെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള് അതുപുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതു ദിവസ
ത്തിനകംതന്നെ സാധൂകരണത്തിനായി നല്കണമെന്നും മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം
സാധൂകരണത്തിനായി ലഭ്യമാക്കാത്ത ചട്ടങ്ങള് ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിതം ലഭ്യമാ
ക്കണമെന്നും അപ്രകാരം ഡിലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള് മാത്രം
സമിതി സാധൂകരണത്തിനായി പരിഗണിച്ചാല് മതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ലേഖന പരമ്പര അവസാനിച്ചു)
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സഭാ നായകരുടെ ജീവിത രേഖയിലൂടെ...........

അധികാരികളുടെ
പ്രല�ോഭനങ്ങള്ക്ക്
വശംവദനാകാത്ത,
പാരിത�ോഷികങ്ങളിലും
ഉദ്യോഗങ്ങളിലും ഭ്രമിക്കാത്ത
ആദര്ശപുരുഷനായിരുന്നു
ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി.

ഐ

ക്യകേരളപിറവിക്കുശേഷം മലയാള നാട്ടില്
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ ശ്രീക�ോവി
ലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കാന് അവര�ോധിക്ക
പ്പെട്ട ആര്.ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി ധീര�ോദാത്തമായ
വ്യക്തിപ്രഭാവം ക�ൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളില് ഇടം
നേടിയ നേതാവാണ്. തിരുവിതാംകൂര് രാജകുടുംബവു
മായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തിയിരുന്ന എണ്ണയ്ക്കാട്
ക�ൊട്ടാരത്തിലെ മൂപ്പ് തമ്പുരാനായ രാമവര്മ്മ രാജ
യുടെയും പാണ്ഡവത്തു കുടുംബാംഗമായ തങ്കമ്മ കെട്ടിലമ്മ
യുടെയും മകനായി 1911 സെപ്റ്റംബര് 30 ന് ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ പല്ലനയിലാണ് ആര്. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി ജനിച്ചത്. എണ്ണയ്ക്കാട്ട്പ്രൈമറി സ്കൂള്, മാന്നാര്
നായര് സമാജം ഹൈസ്
കൂള് എന്നിവിടങ്ങളില്
നിന്നായി സ്
കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ
ആര് ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി 1929 ല് തിരുവന
ന്തപുരം ആര്ട്സ് ക�ോളേജില് ഇന്റര്മീഡിയറ്റിന്
ചേര്ന്നു. 1934-36 കാലഘട്ടത്തില് തിരുവനന്തപുരം
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേജില് നിന്ന് മലയാള സാഹിത്യ
ത്തില് ബിരുദവും 1936-1938 കാലഘട്ടത്തില് തിരുവ
നന്തപുരം ല�ോ ക�ോളേജില് നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും
അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി.
രാജപ്രതാപത്തിന്റെ പ്രൗഢിയില് വിഹരിക്കു
മ്പോഴും മാനവരാശിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വ്യവസ്ഥാ
പിതമായ സമൂഹത്തില് മാറ്റത്തിന്റെ പുതുനാമ്പുകള് വിരി
യണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി യത്നിക്കുകയും
ചെയ്ത സ്വന്തം പിതാവിന്റെ പൈതൃകം പിന്തുടരുന്ന
ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കു
മ്പോള് തന്നെ ഹരിജന�ോദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്
അതിയായ താല്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമപഠന
ത്തിനുശേഷം അഭിഭാഷകവൃത്തി സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
മാവേലിക്കരയിലും പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലും പ്രാക്ടീസ്
ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ത�ൊഴിലാളി യൂണിയന് പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാകുകയുണ്ടായി. അവകാശങ്ങള്
നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ത�ൊഴിലാളികള് നടത്തിയ
പ�ോരാട്ടങ്ങളെ പണിയാളന്മാരുടെ കേവലം ജല്പനങ്ങ
ളായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രത്യേക
രാഷ്ട്രീയ- സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയില് ത�ൊഴിലാളി
സമരങ്ങള്ക്ക് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിറച്ചാര്ത്ത്
അണിയിച്ച ആര് ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി അഖില
തിരുവിതാംകൂര് കയര് ഫാക്ടറി വര്ക്കേഴ്സ് യൂണിയന്
വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അധികാരികളുടെ പ്രല�ോഭനങ്ങള്ക്ക് വശം
വദനാകാത്ത, പാരിത�ോഷികങ്ങളിലും ഉദ്യോഗങ്ങളിലും
ഭ്രമിക്കാത്ത ആദര്ശപുരുഷനായിരുന്നു ശങ്കരനാരായ
ണന് തമ്പി. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, തിരുവിതാംകൂറിലെ ദുർ
ഭരണത്തിനെതിരെ തന്റെ വാക്ധ�ോരണികള്കൊണ്ട്
പടപ�ൊരുതിയ അദ്ദേഹത്തെ 1946 ല് രണ്ടു വര്ഷത്തെ
തടവും ആയിരം രൂപ പിഴയും നല്കി സര് സി.പി.
ശിക്ഷിച്ചു. രാജഭരണത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ
പേരില് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന
രാജപരമ്പരയില്പ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരനാരായ
ണന് തമ്പി.
സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഉത്തമ
മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. ക�ോളേജ്
വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കെ ഇന്ത്യന് നാഷണല് ക�ോണ്ഗ്ര
സില് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ക�ോണ്ഗ്രസിനു
ള്ളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ സംഘടന
യായ 'അഖില തിരുവിതാംകൂര് യൂത്ത് ലീഗി'ന്റെസജീവ
പ്രവര്ത്തകനായിരുന്നു. യൂത്ത് ലീഗിന്റ പ്രവര്ത്തകസമി
തി അംഗമായിരിക്കെ 1938 ല് സംഘടനയുടെ പ്രവര്ത്ത
നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറുമാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ
പിഴയും ശിക്ഷയായി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇരുമ്പഴിയുടെ

ബന്ധനത്തില് കഴിയുമ്പോഴും നീതിക്കായി പ�ോരാടി
ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ധീരനേതാവായിരുന്നു
അദ്ദേഹം. ജയിലില് തടവുകാര്ക്ക് ഭക്ഷ്യയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത
ആഹാരം നല്കിയതിനെതിരെ സെന്ട്രല് ജയിലില്
നിരാഹാരസമരം അനുഷ്ഠിച്ച യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കളില്
പ്രധാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
1938 ഫെബ്രുവരിയില് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട
തിരുവിതാംകൂര് സ്റ്റേറ്റ് ക�ോണ്ഗ്രസ്സില് അതേവര്ഷം
തന്നെ അംഗത്വമെടുത്ത ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി
പിന്നീട് അഖില തിരുവിതാംകൂര് ക�ോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി
അംഗമായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ക�ോണ്ഗ്രസ്-യൂത്ത്
ലീഗ് പ്രവര്ത്തകനായിരിക്കുമ്പോഴും പുര�ോഗമനാശയ
ങ്ങളെ മാറ�ോടണച്ച് ജീവിച്ച ആര്. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി കുറച്ചുകാലം മലബാര് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുമായി
സമ്പര്ക്കം സ്ഥാപിച്ചുക�ൊണ്ട് യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളിലും പങ്കാളിയായി. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും
ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തിനുന�ൊപ്പം ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗ
താല്പ്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും മര്ദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങ
ളുടെ മ�ോചനവും സാമൂഹിക പുര�ോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാ
ണെന്നും അതിന് കമ്മ്യൂണിസമാണ് അനുയ�ോജ്യമെ
ന്നുമുള്ള ചിന്ത അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തില് ഉടലെടുക്കു
കയും അത് പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങള�ോടുളള
അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമായി പരിണമിക്കുകയും
ചെയ്തു. 1947 ല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച
ആര് ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി താന് വിശ്വസിക്കുന്ന
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണ സമയ പ്രവര്ത്തകനായി
ക്കൊണ്ട് പ്രായ�ോഗിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
വക്താവായി മാറി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ അധി
കാരികള് ആയുധങ്ങള്കൊണ്ട് നേരിട്ട കാലഘട്ടത്തില്
മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ നിരക്ഷരരും നിരാലംബരുമായ
പീഡിതവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പാര്ട്ടിയുടെ ദൂതനായി
എത്തിയ ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി അസംഘടിത
ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കി
മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെ വളര്ത്തിയ കര്മ്മോദ്യു
ക്തനായ നേതാവാണ്. 'ഉണ്ണിത്താന്' എന്ന പേരില്
വളരെക്കാലം ഒളിവു ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ മധ്യതിരുവിതാംകൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള
റീജിയണല് ഓര്ഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി,
കായംകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന കൗണ്സില്
അംഗം, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്സില് അംഗം
എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാര്ലമെന്ററി രംഗത്തെ അതികായന്മാരില്
പ്രധാനിയായി വര്ത്തിച്ച ആര്.ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി
1944 ല് കരുനാഗപ്പള്ളി-കാര്ത്തികപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തില്
നിന്ന് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അംഗമായാണ് ആദ്യം
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രചാരണ പരിപാടികള്
നടത്തുന്നതിനും പ�ൊതുയ�ോഗങ്ങള് ചേരുന്നതിനും
സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ
അംഗീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറില് നടന്ന
ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ, സ്റ്റേറ്റ് ക�ോണ്ഗ്രസ് പാനലിലാണ് ആര്. ശങ്കര
നാരായണന് തമ്പി മത്സരിച്ചതും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ടതും. ശ്രീമൂലം നിയമസഭാ സാമാജികനായി സത്യപ്ര
തിജ്ഞ ചെയ്ത ത�ൊട്ടടുത്ത സമ്മേളനദിവസം തന്നെ
ക�ൊല്ലത്തും ആലുവയിലും ത�ൊഴിലാളി നേതാക്കളെ അറ
സ്റ്റുചെയ്ത് തടവിലാക്കിയ സംഭവം ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്നാ
വശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് അടിയന്തിര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി 1947 ഏപ്രില് വരെ
നിലനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭാപ്രവര്ത്തന കാല
യളവിലുടനീളം തിരുവിതാംകൂര് ദിവാന് സര് സി.പി.
രാമസ്വാമി അയ്യര് നടത്തിയ ഏകാധിപത്യ-സ്വേച്ഛാധി
പത്യ വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ജനശ്രദ്ധ ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനായി

അശ്രാന്തം പ്രയത്നിച്ചു. ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി സമ്മേളന
വേളയില് തനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തില് ഒരു
മിനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് (ദിവാന്) ഉപയ�ോഗിച്ചു എന്നതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തിരികെ ച�ോദിച്ചു
വാങ്ങിയ ആര്ജ്ജവത്തിന്റെ ആള്രൂപമായിരുന്നു
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി.
1954ല് തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമസഭയിലേക്ക്
നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒളിവിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി മാവേലിക്കര
നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തില് നിന്നും മത്സരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ
സമ്മതിദായകര് നേരിട്ടുകാണാതെതന്നെ വന്ഭൂരിപക്ഷ
ത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അധ്വാനിക്കുന്ന
ത�ൊഴിലാളി വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ശബ്ദമായും കര്ഷകരുടെ
അവകാശ സംരക്ഷകനായും സമൂഹത്തിലെ പീഡിത
വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായും ജനാധിപത്യാവകാ
ശങ്ങളുടെ വക്താവായും ആര്. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി എന്ന പ്രതിപക്ഷാംഗം നിറഞ്ഞ് നിന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ്
പിന്നീടങ്ങോട്ട് തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമസഭ സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചത്. 1955 ജനുവരി 29 ന് 'തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊച്ചി
വെറും പാട്ട ബില്' സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചയില് കുടിയിറക്ക്
നേരിട്ട് ഇടപെടാവുന്ന കുറ്റമാക്കിക�ൊണ്ട് ഒരു നിയമ
നിര്മ്മാണം നടത്തണമെന്ന് തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമ
സഭയില് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ആശയ
മാണ് 1957 ല് കേരളത്തില് അധികാരത്തില് വന്ന
ഇ.എം.എസ്. സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കിയ കുടിയ�ൊഴിപ്പി
ക്കല് നിര�ോധന നിയമത്തിന് ഹേതുവായത് എന്നത്
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി എന്ന സാമാജികന്
ജനക്ഷേമകരമായ നിയമനിര്മ്മാണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
പരിജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
1957 ല് ചെങ്ങന്നൂര് നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തില്
നിന്നാണ് ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി ഒന്നാം
കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1957
ഏപ്രില് 27 ന് കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ സ്പീക്കര്
സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ഭരണപക്ഷവും
പ്രതിപക്ഷവും തമ്മില് സീറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം തുല�ോം
കുറവായിരുന്ന ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയില് പ്രക്ഷു
ബ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തില് സഭാ നടപടികള് നിയന്ത്രി
ക്കേണ്ട നിരവധി സന്ദര്ഭങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നില്
സംജാതമായി. എന്നാല്, നിര്ഭയമായും നിഷ്പക്ഷമായും
നീതിയുക്തമായും സഭാ നടപടികള് മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ട്
പ�ോകുന്നതില് അസാമാന്യവൈഭവം അദ്ദേഹം പ്രകടി
പ്പിച്ചു. 1959 ജൂലൈ 31 വരെ നിയമസഭാ സ്പീക്കര് പദവി
അലങ്കരിച്ച അദ്ദേഹം വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലായി
വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളില് 33 റൂളിംഗുകള് പുറപ്പെടുവിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. കൃത്യ-യുക്തവും സംക്ഷിപ്തവുമായി അദ്ദേഹം പുറപ്പെ
ടുവിച്ച റൂളിംഗുകളില് പലതും സഭാ നടപടികളില് ഇന്നും
ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും സാമാജികര്ക്ക് മാര്ഗ്ഗദര്ശകമായി
നിലക�ൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ സേവന
വ്യവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി 1969
നവംബറില് രൂപീകരിച്ച 'കേരള സ്റ്റേറ്റ് സര്വ്വീസ്
റൂള്സ് റിവിഷന് കമ്മിറ്റി'യുടെ ചെയര്മാനായിരുന്നു
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി. 'സിവില് സര്വ്വീസി
ലുള്ളവര്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം
നല്കണമെന്ന' ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശിപാര്ശ
അഖിലേന്ത്യാതലത്തില് തന്നെ ചര്ച്ചാ വിഷയമായി.
പില്ക്കാലത്ത് പൗരാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും
സാമൂഹ്യനീതിക്കും വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവ
ബഹുലമായ ജീവിതത്തിന് 1989 നവംബര് 2 ാം തീയതി
തിരശ്ശീല വീണു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, അഭിഭാഷകന്,
ത�ൊഴിലാളി യൂണിയന് പ്രവര്ത്തകന്, രാഷ്ട്രീയ സംഘാ
ടകന്, പാര്ലമെന്റേറിയന് എന്നിങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിച്ച
മേഖലകളിലെല്ലാം സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാന്
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പിക്ക് സാധിച്ചു. ക�ൊട്ടാ
രക്കെട്ടിന്റെ ക�ോട്ടമതില് കടന്ന് കുടിലുകളെ കര്മ്മ
മണ്ഡലമാക്കി കളങ്കമറ്റ പ�ൊതുപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
നിസ്തുല മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി
ആദര്ശധീരമായ സഭാ പ്രവര്ത്തനം ക�ൊണ്ട് കേരള
നിയമസഭയെ പ്രശ�ോഭിതമാക്കി.

തയ്യാറാക്കിയത്:
വിനേഷ് എന്.വി
പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ്
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സാം

സ്കാരികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തി
കവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങള് സമാന്തരമായി
ഉണ്ടാകുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും ഉയര്ന്ന ചിന്താഗതികളി
ലേക്കും അതിവേഗം മുന്നേറുക. അത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം
നടത്താന് കേരള സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കാനുതകുന്ന
താണ് സില്വര് ലൈന് പദ്ധതി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
മേഖലയില് ല�ോകനിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാ
വാത്തതാണ് കെ-റെയില് എന്ന കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരുകളുടെ ജ�ോയിന്റ് വെന്ച്വര് കമ്പനിയായ
കെ-റെയിലിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന സില്വര് ലൈന് എന്ന
അര്ദ്ധ - അതിവേഗ റെയില്പാത.
ഇത്തരം വികസനപദ്ധതികള് നമ്മുടെ നാട്ടില്
നടപ്പാക്കാന് കഴിയില്ല എന്ന ഒരു പ�ൊതുബ�ോധം
കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, ആ
ബ�ോധത്തെ മാറ്റിമറിക്കാന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷം
ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഗെയില് പദ്ധതി, ഇടമണ്ക�ൊച്ചി പവര് ഹൈവേ, ഹൈവേ വികസനം, കണ്ണൂര്
വിമാനത്താവളം, ക�ൊച്ചി മെട്രോ വികസനം, ക�ൊച്ചി
വാട്ടര് മെട്രോ, ദേശീയ ജലപാത, തീരദേശ-മലയ�ോര
ഹൈവേകള് എന്നിവയെല്ലാം വിജയകരമായി ഏറ്റെ
ടുത്തു. വന്കിട പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി
പൂര്ത്തിയാക്കാന് കേരളത്തിലെ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക്
കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോള് പ�ൊതുവില്
നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂന്നി
കെ-റെയില് പദ്ധതിയും നമുക്കു നടപ്പാക്കാന് കഴിയും.

1 ാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച

ഉദ്ഘാടന പരിപാടി : ലഘു വിവരണം

ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും
പ്രശസ്തമായ പാര്ലമെന്റ് സെന്ട്രല് ഹാള് ആയിരുന്നു
ഉദ്ഘാടന, സമാപന ചടങ്ങുകള്ക്ക് വേദിയായത്.
രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് ക�ോവിന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത
ചടങ്ങില് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാദ്ധ്യക്ഷനുമായ
എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു, ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം
ബിര്ള, പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ചെയര്മാന് അധീര് രഞ്ജന് ചൗധരി, രാജ്യസഭ
ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് ഹരിവംശ് നാരായണ് സിംഗ്
എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
യുടെ നൂറ് വര്ഷത്തെ തിളക്കമാര്ന്ന പ്രവര്ത്തനം
വിശകലനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി, എക്സിക്യൂട്ടീവിന് സഭ
യ�ോടുള്ള ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റു
ന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതില് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും ജനാധിപത്യ ഭര
ണസംവിധാനത്തില് പി.എ.സി. നിസ്തുല സേവനമാണ്
നിര്വ്വഹിക്കുന്നതെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൗടില്യന്റെ
കാലം മുതല്ക്കേ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണരംഗത്തെ
സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഇന്നും
പ്രസക്തമായി നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ
അദ്ദേഹം, 'സെലക്ട് കമ്മിറ്റികളിലെ രാജ്ഞിയാണ്
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്
സ് കമ്മിറ്റി' എന്ന ബ്രിട്ടീഷ്
പാര്ലമെന്റിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയെ
ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫ. പീറ്റര് ഹെന്നസ്സിയുടെ വാക്കുകള്
ഉദ്ധരിക്കുകയും സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ ശുദ്ധീകര
ണത്തിന് പി.എ.സി.യുടെ നിലനില്പ്പ് അത്യന്താപേ
ക്ഷിതമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങില്
ശതാബ്ദി സുവനീര് അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് സദസ്സിനെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്ത്
സംസാരിച്ച ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡു
പി.എ.സി. എല്ലാ സമിതികളുടെയും മാതാവാണെന്ന്
വിശേഷിപ്പിച്ചു. സര്ക്കാരിന്റെ വൈവിദ്ധ്യമാര്ന്ന പ്ര
വര്ത്തനങ്ങളുടെയും ചെലവിനങ്ങളുടെയും മേലുള്ള
സ്ഥിരമായ വിജിലന്സ് സംവിധാനമാണ് പി.എ.സി.
എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബജറ്റില്
വെറും 197 ക�ോടി രൂപയായിരുന്ന ചെലവിനങ്ങള്
17,766 ഇരട്ടി കൂടി ഇപ്പോള് 35 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയായ
സാഹചര്യത്തില് സര്ക്കാരിന്റെ ധനപരമായ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ്
പി.എ.സി. ക്ക് നിര്വ്വഹിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനക്ഷേമത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ
വികസനത്തിനും പാര്ലമെന്ററി കമ്മിറ്റി സംവിധാനം
കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത
അദ്ദേഹം പാര്ലമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലികള് പ്രതിവര്ഷം
നൂറ് ദിവസത്തില് കൂടുതല് സമ്മേളനം ചേരണമെന്നും
ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
യുടെ നൂറ് വര്ഷത്തെ ചരിത്രത്തെ പരാമര്ശിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓംബിര്ള, പാര്ലമെന്റി
ന്റെ പരമാധികാരം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതില് പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി മഹത്വപൂര്ണ്ണമായ പങ്കാണ്
വഹിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം ജനാധിപത്യ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാന കര്ത്തവ്യം സര്ക്കാരിന്റെ
പ്രവര്ത്തനം സുതാര്യമാക്കി ജനങ്ങള�ോടുള്ള വിധേ
യത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ചാലകശക്തിയായി പ്രവര്ത്തി
ക്കുക എന്നതാണെന്നും ഭരണസംവിധാനത്തിലെ
സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പഴുതടക്കുന്നതിന്
ഉതകുന്ന ശിപാര്ശകളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളും പബ്ലിക്
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2016 ലെ പ്രകടനപത്രികയില് സൂചിപ്പിച്ച
600 പദ്ധതികളില് 580 എണ്ണം പൂര്ത്തിയാക്കിയാണ്
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ചത്.
അവയില് ഗെയില് പൈപ്പ് ലൈന് പദ്ധതി, ക�ൊച്ചി ഇടമണ് പവര് ഹൈവേ എന്നിവ പ്രത്യേക പരാമര്ശം
അര്ഹിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്ന
തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സര്ക്കാരിനു വലിയ എതിര്പ്പു
കളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാല്, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ
മാര്ജ്ജിച്ചുക�ൊണ്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതിയുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോയി. നഷ്ടപരിഹാരം നല്കേണ്ടവര്ക്ക്
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയും

പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടവരെ മാതൃകാപരമായി പുനരധി
വസിപ്പിച്ചുമാണ് അവ പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. ആ സമീപനം
തന്നെയാണ് കെ-റെയിലിന്റെ കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരിനുള്ളത്.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്
മുന്നോടിയായി അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനപത്രികയില് 900
വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി
ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ ഭാഗമായി
നാലു വന്കിട പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്ത
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക�ൊച്ചി - മംഗലാപുരം വ്യാവസായിക
ഇടനാഴി, ക�ൊച്ചി - പാലക്കാട് വ്യാവസായിക ഇടനാഴി,

അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി നല്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
സമിതി അംഗങ്ങള് ആത്മാര്ത്ഥതയ�ോടും സമര്പ്പണ
ത്തോടും ഏവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്ക
ണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പാര്ലമെന്റ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ചെയര്മാന് അധീര് രഞ്ജന് ചൗധരി സമിതിയുടെ നൂറ്
വര്ഷത്തെ ചരിത്രം ഹ്രസ്വമായി അവതരിപ്പിച്ചു. 1950
മുതല് നാളിതുവരെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
1699 റിപ്പോര്ട്ടുകള് ല�ോക്സഭയില് സമര്പ്പിച്ചുവെന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ശിപാര്ശകളില് മുക്കാല് ഭാഗവും സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ച
തായി വെളിപ്പെടുത്തി. സര്ക്കാരുകളുടെ ഭരണപരമായ
പ്രവര്ത്തനത്തിലെ ധനമാനേജ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്നതിനും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനും ഒരു
പുറംക�ോട്ടയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ
യുള്ള പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് കാരണമായി എന്ന് വിലയിരുത്തിയ അദ്ദേഹം
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ
പ്രവര്ത്തനം വരും കാലഘട്ടങ്ങളില് കൂടുതല് മികവുറ്റ
താകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിഥിക
ള്ക്കായി ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു.

രിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ
പ്രവര്ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചെയര്മാന് സണ്ണി ജ�ോസഫ്,
സമഗ്രവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ വിശകലനത്തോടെ വിഷയം
സസൂക്ഷ്മം അവതരിപ്പിച്ചു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തന മിക
വിനെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കിയ അദ്ദേഹം സമിതി നല്കുന്ന
ശിപാര്ശകള് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടപ്പാക്കുന്നത് ജനാധി
പത്യസംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ആയത്
കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിച്ച് സമിതിയെ അറിയിക്കേ
ണ്ടതുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിസ്സാര കാരണങ്ങള്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമിതിയുടെ ചില ശിപാര്ശകളെ നിരാകരി
ക്കുന്നതിനുള്ള ബ്യൂറ�ോക്രസിയുടെ ശ്രമം നിരാശപ്പെടുത്തു
ന്നതാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് യഥാര്ത്ഥ ഉത്തര
വാദികള്ക്ക് ശിക്ഷാ നടപടികളില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്
അവസരം നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കേരള
നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ് 2021 ആഗസ്റ്റ്
3 ന് നല്കിയ റൂളിംഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞ ചെയര്മാന് സഭാ
സമിതികളില് നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഫലപ്രദമായി
വിനിയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം
ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സമണ് ചെയ്ത്
വിശദീകരണം തേടാമെന്ന നിര്ദ്ദേശം ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്താവുന്നതാണെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
രാജസ്ഥാന് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ചെയര്മാന് ഗുലാബ്ചന്ദ് ഖട്ടാരിയ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച
സെഷനില് വി. വിജ്ജ്സായ് റെഡ്ഡി, എം.പി. മുഖ്യപ്രഭാ
ഷണവും വിഷ്ണുദയാല് റാം, എം.പി. വിഷയാവതരണവും
നടത്തി. ആസ്സാം, ഗുജറാത്ത്, മിസ�ോറാം, നാഗാലാന്റ്
സംസ്ഥാന പി.എ.സി. ചെയര്മാന്മാര് ചര്ച്ചയില്
പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു.

പ്രതിപാദ്യ വിഷയകമായ സമ്മേളനങ്ങൾ:
ഒന്നാം സെഷന്

'പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്, വര്ത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്,
മുന്നേറാനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങള്, സമീപനത്തിലെ പുന:
സംവിധാനം' എന്ന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള ആദ്യ സെഷന്
അധീര് രഞ്ജന് ചൗധരി, എം.പി.യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്
ചേര്ന്നു. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഭരണഘ
ടനാപദവി നല്കുന്നതിനായുള്ള ഭരണഘടനാ റിവ്യൂ
കമ്മീഷന്റെ നിര്ദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അദ്ദേഹം
കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി 5 വര്ഷമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്ക
ണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ
ഭര്ത്തൃഹരി മെഹ്താബ്, എം.പി. ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തന മികവിനെ
ആഗ�ോളതലത്തില് അവല�ോകനം ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യ
യില് ഈ സമിതി ഫലപ്രദമായ തരത്തില് ഒരു നിയ
ന്ത്രണതുലന സംവിധാനമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന
തായും വിലയിരുത്തി. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് കരുത്ത് പകരുവാന്
സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനം ആവശ്യാനുസ
രണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സി.എ.ജി.യുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ�ോ ബ്യൂറ�ോക്രാ
റ്റുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങളാണ�ോ കമ്മിറ്റി ആധാര
മാക്കേണ്ടതെന്ന സംശയം ഉയരുന്നുവെങ്കിലും ശരി
യായ കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ വസ്തുതകളെ വിലയിരുത്തുന്ന
സമീപനമാണ് ധനകാര്യ സമിതികള് സ്വീകരിക്കേണ്ട
തെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടര്ന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ്
നിയമസഭാ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്
അജയ് ചന്ദ്രാകര് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു.
സമിതിയുടെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളിന്മേല് രാഷ്ട്രീയ
ത്തിനതീതമായ സമീപനം അംഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കണ
മെന്നും ഭരണഘടന പ്രകാരം ജനങ്ങള് നല്കിയ
ഉത്തരവാദിത്വം ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്
പുലര്ത്തണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

രണ്ടാം സെഷന് : കേരളത്തിന്റെ ശബ്ദം

'പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാര്ശ
കളുടെ നടപ്പിലാക്കല്: സമയക്രമം അവലംബിക്കലും
അനുവര്ത്തനത്തിന്റെ ഘടനയും' എന്ന രണ്ടാം സെഷ
നില് ആയിരുന്നു കേരളത്തിന് വിഷയം അവത

ശേഷം പേജ് 20 ൽ

മൂന്നും നാലും സെഷനുകള്

	ഡിസംബര് 5ന് രാവിലെ നടന്ന മൂന്നാം സെഷന്
'പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഒരു വികസന പങ്കാളി;
ഭരണപരമായ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താന്, നല്ല
ഭരണത്തിന് പ്രോത്സാഹനം:' എന്ന വിഷയത്തിന്മേലും
നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സെഷന് 'പബ്ലിക്
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി.യുടെ ഫലസിദ്ധി: നികുതിദായ
കരുടെ പണത്തിന്റെ മൂല്യവും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ
കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കി പൗരാവകാശ സംരക്ഷണം' എന്ന
വിഷയത്തിന്മേലുമായിരുന്നു.
	ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് അതിഥികള്ക്കായി പ്രൗഢ
ഗംഭീരമായ വിരുന്നു സല്ക്കാരവും വടക്കുകിഴക്കന്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാസാംസ്കാരിക പൈതൃകം
വിളിച്ചോതുന്ന സാംസ്കാരിക കലാപ്രകടനവും ഒരുക്കി
യിരുന്നു. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്ത
നവും വിവിധ സെഷനിലെ ചര്ച്ചകളില് ഉയര്ന്നു
വന്ന ആശയങ്ങളും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ട
സമാപന സമ്മേളനം സമിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തു
ന്നതിനുള്ള വേദിയായി മാറി. ആഘ�ോഷ പരിപാടി
കള്ക്കിടയില് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി.
രാജേഷ്, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
നായര് എന്നിവര് ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും
നടത്തിയ ഔദ്യോഗികവും അനൗദ്യോഗികവുമായ
ചര്ച്ചകള്, പാര്ലമെന്റും കേരള നിയമസഭയും ഭാവി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംയുക്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന
തിന് വേദിയായി.

തയ്യാറാക്കിയത്:
ബി.റെജി,
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

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

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

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

കെ-റെയില് തുടർച്ച ..
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കാപ്പിറ്റല് റീജിയന് ഡെവല
പ്മെന്റ്, കെ-റെയില് എന്നിവയാണ് അവ. കെ-റെയില്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള്
ജനങ്ങള് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സര്ക്കാ
രിനുണ്ട്. ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള് നട
പ്പാക്കാനുള്ളവയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ
കാലത്ത് തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി
സര്ക്കാര് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വൈജ്ഞാനിക നൂതനത്വസമൂഹം എന്ന
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നാം. അറിവിന്റെ
സാര്വ്വത്രികമായ വിതരണവും പ്രയ�ോഗവുമാണ് അതി
ലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ല�ോകത്താകെ ഉണ്ടാകുന്ന
വൈജ്ഞാനിക വിസ്ഫ�ോടനവും അതിനനുബന്ധ
മായി രൂപപ്പെടുന്ന ത�ൊഴില് സാധ്യതകളും നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിന് പ്രയ�ോജനപ്രദമാകുന്ന വിധത്തില്
വിനിയ�ോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ വലിയ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കള് യുവാക്കളായിരിക്കും എന്നതില് തര്ക്ക
മില്ല. അവരെ ത�ൊഴില്സേനയുടെ മാത്രം ഭാഗമാക്കുന്ന
തരത്തിലല്ല വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ്ഘടനയിലേക്കുള്ള
പരിവര്ത്തനം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ
സംരംഭകരും ത�ൊഴില്ദാതാക്കളും ആക്കാന് കൂടി
ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുന്നത്.
അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷംക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്
തന്നെ നാല്പ്പത് ലക്ഷം ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാ
നാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് പശ്ചാത്തല
സൗകര്യവികസനം ഉണ്ടായേ തീരൂ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു
വര്ഷംക�ൊണ്ട് കിഫ്ബി മുഖേന അന്പതിനായിരം
ക�ോടി രൂപയുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യ വികസന
പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാല്, 62,500 ക�ോടി
രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാന്
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷം ക�ൊണ്ടാകട്ടെ
60,000 ക�ോടി രൂപയുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യ
വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെയാണ്
കെ-റെയില് പ�ോലെയുള്ള വന്കിട പദ്ധതികള് നടപ്പാ
ക്കുന്നത്. ഒത്തൊരുമയ�ോടെ നീങ്ങിയാല് അവയെല്ലാം
യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാന് നമുക്ക് കഴിയും.
വലിയത�ോതില് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള്
വികസിച്ചാല് മാത്രമേ കൂടുതല് നിക്ഷേപങ്ങള് നമ്മുടെ
നാട്ടില് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. നിക്ഷേപകര് വ്യവസായം
തുടങ്ങാന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോള്
മതിയായ ഊര്ജ്ജ സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത
സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലായെങ്കില് അവര് മടങ്ങിപ്പോകും.
അതുണ്ടായിക്കൂടാ. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേ
ണ്ടിവരിക നമ്മുടെ വരുംതലമുറകളാണ്. ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസവും ത�ൊഴില് നൈപുണ്യവും സിദ്ധിച്ച വരും
തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് തന്നെ അവരുടെ കഴിവു
കള് വിനിയ�ോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം
എന്നാണ് സര്ക്കാര് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് നാടിന്റെ
സാമ്പത്തിക - സാമൂഹിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജ
നമാകും. ആ നിലയ്ക്ക് ന�ോക്കിയാല് വരും തലമുറയ്ക്ക്
വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഈടുവെയ്പാണ് കെ-റെയില്,
അഥവാ സില്വര് ലൈന്. അതിനെയാണ് വസ്തുതകള്
മനസ്സിലാക്കാതെ പലരും കണ്ണുമടച്ച് എതിര്ക്കുന്നത്.
അതിന് പിന്നില് വികസന വിര�ോധികളായ പല
നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുണ്ടെന്നത് ഇതിന�ോടകം വ്യ
ക്തമായിട്ടുണ്ട്. അത്തരക്കാര് നാടിന്റെ പ�ൊതുവായ
താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് നിലക�ൊള്ളുന്നത്;
അവര് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണ് അപകടത്തി
ലാക്കുന്നത്.
	കെ-റെയിലിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവുമധികം ഉയര്ത്ത
പ്പെടുന്ന ആശങ്ക പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ കിടപ്പാടവും ഭൂമിയും
നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോകുമ�ോ എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും
ചിലരുടെ സ്ഥലവും വീടും മറ്റും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും.
9,314 ഓളം കെട്ടിടങ്ങളാണ് പ�ൊളിച്ചുനീക്കേണ്ടതായി
വരുന്നതെന്ന് നിലവില് പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇവതന്നെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും
സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് പുനരധിവാ
സനിയമപ്രകാരം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങള് വിപണിവിലയുടെ
പരമാവധി നാലിരട്ടിയും നഗരങ്ങളില് രണ്ടിരട്ടിയു
മാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുന്നത്. 13,265 ക�ോടി
രൂപയാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തി
നുമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 1,730
ക�ോടി രൂപ പുനരധിവാസത്തിനും 4,460 ക�ോടി രൂപ
വീടുകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുമാണ് നീക്കിവച്ചിരി
ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷം നടത്തിയ വികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് അത്തരത്തില് ഭൂമിയ�ോ കിടപ്പാടമ�ോ
നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിയ
നിലപാടുതന്നെയാകും കെ-റെയിലിന്റെ കാര്യത്തിലും
സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുക. പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക
ആഘാതവും സാമൂഹിക ആഘാതവുമാണ് മറ്റൊരു
ചര്ച്ചാ വിഷയം. സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിന്റെ
മുന്നോടിയായി അലൈന്മെന്റിന്റെ അതിര്ത്തിയില്
കല്ലിടുന്ന പ്രവൃത്തി പുര�ോഗമിച്ചുവരികയാണ്. ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലില് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും
സുതാര്യതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപ
നത്തിനുമുള്ള അവകാശനിയമം അനുസരിച്ച് ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കല് മൂലമുണ്ടാവുന്ന ആഘാതങ്ങള്, ബാധിക്ക
പ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങള്, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വീടുകള്,
കെട്ടിടങ്ങള് എന്നിവയുടെ കണക്കെടുക്കും. ഏറ്റവും
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പ്രകൃതിയെ മറന്നുക�ൊണ്ടുള്ള വികസനം ഈ
സര്ക്കാരിന്റെ നയമല്ല. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുക�ൊ
കുറഞ്ഞ ത�ോതില്
ണ്ടുള്ള വികസനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ
ആഘാതമുണ്ടാകുന്ന തര
ത്തില് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാ
മുന്നണി സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന
നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
ത്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ്
	കെ-റയില് പദ്ധതി നമ്മുടെ
സദ്ഭരണ സൂചികയിലടക്കം
പരിസ്ഥിതിക്ക് ദ�ോഷമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള
ആശങ്കകള് ഉയരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ല�ോകത്താകെ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ
ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി കരുതപ്പെടുന്നതാ
ത്തില് ഇന്ത്യയില്
ണ് റെയില് ഗതാഗതം. നിര്ദ്ദിഷ്ട സില്വര് ലൈന്
പാത പരിസ്ഥിതില�ോല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയ�ോ വന്യ
മാത്രമാണ്.
നമ്മള് ഒന്നാമ
ജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയ�ോ കടന്നുപ�ോകുന്നില്ല. പുഴ ഈ കാരണ
തെത്തിയത്.
കളുടെയും അരുവികളുടെയും ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടു ങ്ങളാല് തന്നെ
ത്തുന്നില്ല. നെല്പ്പാടങ്ങളിലും തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളിലു
മായി 88 കില�ോമീറ്റര് പാത തൂണുകളിലൂടെയാണ്
കടന്നുപ�ോവുന്നത് . സില്വര് ലൈന് വരുന്നതു
ക�ൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം
കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ്.
2025 ല് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാവുന്നത�ോടെ കാര്ബണ്
ബഹിര്ഗമനത്തില് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എണ്പതിനായിരം
ടണ് കുറവുവരുത്താന് കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കു
ന്നത്.
പൂര്ണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മാതൃകയില്
നിര്മ്മിക്കുന്ന സില്വര് ലൈന് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്ന
ത�ോടെ കൂടുതല് ആളുകള് റ�ോഡ് മാര്ഗമുള്ള ഗതാഗത
സൗകര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. റ�ോ റ�ോ
സംവിധാനത്തിലൂടെ ചരക്കു വാഹനങ്ങളും റ�ോഡുകള്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനാവും. ഫ�ോസില് ഇന്ധ
നങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗത്തിലും കുറവുണ്ടാകും. 500
ക�ോടിയ�ോളം രൂപയുടെ ഫ�ോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ
കുറവ് തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനത്തിലും ഫ�ോസില്
ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ്
പ്രകൃതിക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നേട്ടം മാത്രമാണ് എന്നതാണ്
വസ്തുത.
നൂറു ശതമാനം പുനരുപയ�ോഗ സാധ്യതയുള്ള
ഇന്ധനങ്ങള് ഉപയ�ോഗിക്കുക വഴി 2052 ഓടെ 5.95
ലക്ഷം ടണ് കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനമാണ് ഇല്ലാതാ
വുന്നത്. 12,872 വാഹനങ്ങള് ആദ്യ വര്ഷം റ�ോഡില്
നിന്നും പിന്വാങ്ങും. പ്രതിദിനം റ�ോഡ് ഗതാഗതം ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന 46,206 പേര് സില്വര് ലൈനിലേക്ക്
മാറും. പ്രകൃതിയെ മറന്നുക�ൊണ്ടുള്ള വികസനം ഈ
സര്ക്കാരിന്റെ നയമല്ല. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള വികസനമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി
സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ്
സദ്ഭരണ സൂചികയിലടക്കം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ
ത്തില് ഇന്ത്യയില് നമ്മള് ഒന്നാമതെത്തിയത്.
സില്വര് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രളയഭീതി
ഉണര്ത്തുന്ന തരം പ്രചാരണങ്ങള് ചില ക�ോണുകളില്
നിന്നുയരുന്നുണ്ട്. സില്വര് ലൈനിന്റെ ഭാഗമായി
സ്ഥാപിക്കുന്ന എംബാങ്ക്മെന്റ് പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ്
പ്രചാരണം. കേരളത്തില് നിലവിലുള്ള റെയില്വെ
ലൈനുകളും എംബാങ്ക്മെന്റിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടു
ള്ളത്. അവയ�ൊന്നും ഇതുവരെ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടി
ച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തമാ
യുള്ള ചാലുകള് വിപുലീകരിക്കുകയാണെങ്കില് വെള്ളം
സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഒഴുകിപ്പോകും. ഇത്തരത്തില്
ജലത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതി
രിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സര്വ്വെയും പുര�ോഗ
മിക്കുകയാണ്.
	കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ കേരളത്തി
ലുണ്ടായ പ്രളയങ്ങളുടെയും വേലിയേറ്റത്തിന്റെയും
വേലിയിറക്കത്തിന്റെയും കണക്കുകള് എടുത്താണ്
പദ്ധതി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്
തന്നെ പ്രളയം സംബന്ധിച്ച ഭീതി അസ്ഥാനത്താണ്.
എംബാങ്ക്മെന്റ് കേരളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കും
എന്ന വാദവും ശരിയല്ല. ഓര�ോ അഞ്ഞൂറു മീറ്ററിലും
ഓവര്ബ്രിഡ്ജുകള�ോ അടിപ്പാതകള�ോ ഉള്ള തര
ത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ
ദൂരത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തിലേറെ തൂണുകളിലൂടെയും
തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പാത കടന്നുപ�ോകുന്നത്.
കേരളത്തിലെ റെയില്വെ വികസനം ക�ൊണ്ട്
സില്വര് ലൈനിനു സമാനമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്
കഴിയുമെന്നാണ് ചിലര് അവകാശപ്പെടുന്നത്. തിരുവ
നന്തപുരം - മംഗലാപുരം സെക്ഷനില് 19 കില�ോമീറ്റര്
പാത മാത്രമാണ് ഇനി ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ടും
റെയില് ഗതാഗതത്തിന്റെ വേഗത കാര്യമായി വര്ദ്ധി
ച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം മുതല് കാസര്ഗോഡ് വരെ
626 വളവുകളാണുള്ളത്. ഇവ നിവര്ത്തിയെടുത്ത്
വികസനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതു ജനസാന്ദ്രതയുള്ള
പ്രദേശങ്ങളില് പ്രായ�ോഗികമല്ല.
കേരളം അമ്പതു ശതമാനം ചെലവ് വഹിക്കാന്
സന്നദ്ധതയറിയിച്ച ശബരി റെയില്പ്പാതയടക്കം
ഇപ്പോഴും പ്രാവര്ത്തികമായിട്ടില്ല. പാലക്കാട്ടെയും ചേ
ര്ത്തലയിലെയും ഫാക്ടറികളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. റെയില്വേ
വികസനത്തിനാകട്ടെ സില്വര് ലൈനിന് വേണ്ടതി
നേക്കാള് കൂടുതല് ഭൂമി ആവശ്യമാണ്. സാധാരണ
റെയില്വേ ലൈനുകള്ക്ക് ഇരുവശവും 30 മീറ്റര് ബഫര്
സ�ോണ് ഉള്ളപ്പോള് സില്വര് ലൈനിന് അത് 5 മീറ്റര്

റെയില്വേ വിക
സനം ക�ൊണ്ട് സില്വര്
ലൈനിന്റെ നേട്ടം കൈവരി
ക്കാമെന്ന വാദം തീര്ത്തും വസ്തുതാ
വിരുദ്ധമാണ്.
പദ്ധതിച്ചെലവിനെക്കുറിച്ചും
പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂര്ത്തീകര
ണത്തെക്കുറിച്ചും നിരവധി സംശയങ്ങള് ഉയര്ന്നു
വരുന്നുണ്ട്. 63,941 ക�ോടി രൂപയാണ് സില്വര് ലൈന്
പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതില് 56,881
ക�ോടി രൂപ അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ടാണ് ചെലവാക്കു
ന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്സികളുമായി സഹകരിച്ച്
കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കില് വായ്പ സ്വീകരിച്ചും കേന്ദ്ര
- സംസ്ഥാന വിഹിതങ്ങള് നിക്ഷേപിച്ചും ഈ പദ്ധതി
ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
2018 ലാണ് സില്വര് ലൈന് പദ്ധതിയുടെ
ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം അഞ്ച്
പാക്കേജുകളിലായി നിര്മ്മാണം നടക്കും. വര്ഷത്തിലെ
365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂര് പ്രവൃത്തി നടക്കും. രണ്ടു
ക�ൊല്ലം ക�ൊണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് പൂര്ത്തിയാക്കാനും
അടുത്ത മൂന്നു ക�ൊല്ലം ക�ൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂര്ത്തി
യാക്കാന് സമയം കൂടുതലെടുക്കുന്തോറും പദ്ധതിയുടെ
ചെലവു വര്ദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് വൈകുന്ന
ഓര�ോ ദിവസത്തിനും നമ്മള് തന്നെ പിഴ നല്കേണ്ടി
വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റ്
ട്രാക്ക് സംവിധാനത്തില് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കാന്
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ചില നേട്ടങ്ങളില്
ഏറ്റവും പ്രധാനം യാത്രാ സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന
ലാഭമാണ്. ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന നില
യില് ദേശീയ പാതകളിലും റെയില്വെയിലും നമ്മുടെ
വേഗത മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള് കുറവാണ്. റ�ോഡു
മാര്ഗ്ഗം എറണാകുളം മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെ
എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ആറു മണിക്കൂര് വരെ എടുക്കുന്ന
അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാലിത് സില്വര് ലൈനിന്റെ
വരവ�ോടെ ഒന്നര മണിക്കൂറായി കുറയും. യാത്രാസമയം
ലാഭിക്കുമ്പോള് പ്രതിദിന മാനുഷിക സമയലാഭം 2.8
ലക്ഷമായാണ് നിലവില് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് .
ഈ മാനവവിഭവ ശേഷിയെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
പുര�ോഗതിക്ക് വിനിയ�ോഗിക്കാന് കഴിയും എന്നതാണ്
പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം. ദേശീയപാതാ
വികസനത്തെയും സില്വര് ലൈനിനെയും താരതമ്യം
ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, ഈ താര
തമ്യംതന്നെ തെറ്റാണ്. നാലുവരിപ്പാതയെക്കാള് കുറവ്
സ്ഥലവും നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളും മതിയാവും സില്വല്
ലൈനിന് എന്നതാണ് വസ്തുത. 10 വര്ഷം കഴിയുമ്പോള്
നമ്മുടെ നിരത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി
കൂടുകയും വീണ്ടും ദേശീയ പാതാ വികസനം ആവശ്യ
മായിവരികയും ചെയ്യും. എന്നാല് സില്വര് ലൈന്
പദ്ധതി അടുത്ത അന്പതു വര്ഷത്തേക്കുള്ള ഗതാഗത
ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാന് കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ്
ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന
വ്യവസായ മേഖലകളായ ഐ.ടി, ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്ക്
പദ്ധതി വരുന്നത�ോടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുതിപ്പും നമ്മള്
കാണാതെ പ�ോകരുത്. നിര്മ്മാണ സമയത്ത് 50,000
ത�ൊഴിവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും, പ്രവര്ത്തനഘട്ട
ത്തില് 11,000 പേര്ക്കു ത�ൊഴില് നല്കാനും ഈ
പദ്ധതിക്കു കഴിയും.
	കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷം അടിസ്ഥാനസൗ
കര്യമേഖലയില് അഭൂതപൂര്വ്വമായ മുന്നേറ്റമാണ്
കേരളത്തില് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ ഫലമായി ആര�ോഗ്യം,
വിദ്യാഭ്യാസം, പാര്പ്പിട സൗകര്യം, റ�ോഡ് ഗതാഗതം
അടക്കമുള്ള മേഖലകളില് നമുക്ക് മുന്നേറാനായി.
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ
മുന്നേറ്റമാണ്. അതിന് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന
പദ്ധതികള് കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കേണ്ടതുണ്ട്. അതിവൈകാരികതകളെ മാറ്റിവെച്ച്
കാര്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി സമീപിച്ചുക�ൊണ്ടു വേണം
ഇത്തരം പദ്ധതികളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. എന്നാല്
മാത്രമേ നമുക്ക് വലിയ ത�ോതിലുള്ള വ്യാവസായിക
വളര്ച്ചയും അതിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റവും
കൈവരിക്കാനാവൂ.
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