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മനുഷ്യചരിത്രം സരംഘര്ഷങ്ങളുടേത് 
കൂേിയാണ്. ആശയങ്ങള് തമ്ിലുള്ള 

സരംഘര്ഷവരം ആയുധങ്ങള് ഉപടയാഗിച്ചു
ള്ള സരംഘര്ഷവരം. വര്ഗസരംഘര്ഷങ്ങള്  
ചരിത്ത്ിന്റെ മുട്ാട്ടുടപാക്ിന്െ  ഒരു  
സവിടശഷ മാറ്റമായിരുന്്ങ്ില്  വരംശീയ  
സരംഘര്ഷരം ചരിത്ത്ിന്റെ പിട്ാട്ടു 
ടപാക്ാണ്. ആധുനിക കാെന്ത് സരംഘര്ഷ 
ങ്ങളില് സാമ്ാജ്യത്വ താല്പര്യങ്ങള് 
എട്ാഴരം ഒരു ഭാഗത്് ഉണ്ായിരിക്കു
ന്മ്ത് ടൊകത്ിന്റെ അനുഭവമാണ്. 
ടകവെരം റഷ്യയുരം ഉക്രൈനുരം തമ്ിലുള്ള 
സരംഘര്ഷമായി ഇട്ാഴണ്ായ യുദ്ധന്ത് 
വിെയിരുത്തു്ത് വസ്തുതാപരടമാ ചരിത് 
ടത്ാേ് നീതി പുെര്ത്തു്ടതാ ആകില്ല. 
ഒരു ഭാഗത്് റഷ്യയുരം മറുഭാഗത്് അടമ
രിക്-നാടറ്റാ കൂട്ടുന്കട്ടുരം തമ്ിലുള്ള യുദ്ധ 
മാണിത്. യുദ്ധരരംഗരം ഉക്രൈന് ആന്ണ്് 
മാത്രം. 
 ചിെ യുദ്ധങ്ങള്ക്് പി്ില് വെിയ 
ജനകീയശക്ി അണിനിരക്ാറുണ്്. രണ്ാരം  
ടൊക മഹായുദ്ധ കാെത്് നാസി ജര്മനി
ന്ക്തിരായി  ടൊക മനഃസാക്ി അണി 
നിരന്നു. അതിനാല് മഹത്ായ ടേശാഭിമാ
നയുദ്ധന്മ്്  വിടശഷി്ിക്ന്്ട്ട ടസാവി 
യറ്റ് യൂണിയന്-നാസി ജര്മനി യുദ്ധരം 
ടൊകത്ിന്റെ നിെനില്പിന് ടവണ്ിയുള്ള 
മഹത്ായ ജനകീയയുദ്ധമായി മാറി.  ആ 
യുദ്ധത്ില് ടസാവിയറ്റ് യൂണിയന് വിജയിച്ച
തുന്കാണ്ാണ് ടൊകരം ഇ്ന്ത് നിെയില് 
തുേരു്ത്. വിയറ്റ് നാമിന്നതിന്ര അടമരിക് 
നേത്ിയ കാല്നൂറ്റാണ്് യുദ്ധകാെത്് 
ടൊകന്ത്ങ്ങുമുള്ള ജനാധിപത്യവാേി 
കളുരം സമാധാനപ്ിയരുരം വിയറ്റ് നാമിന്റെ  
പി്ിൊണ് അണിനിര്ത്. അടമരിക്ന് 
സാമ്ാജ്യത്വത്ിന് അവസാനരം  മുട്ടുമേടക്
ണ്ിവന്നു. യുദ്ധത്ില് പന്ങ്ടുക്കു്വന്രല്ലാരം  
സമാധാനത്ിന്റെ ശത്രുക്ള് എ് സാമാ
ന്യവല്ക്രിക്ല് ചരിത്ട�ാധമുള്ളവര് 
സ്വീകരിക്ില്ല. 
           രണ്ാരം ടൊക മഹായുദ്ധരം 
അവസാനിച്ചത് പ്ധാനമായുരം ജര്മനിയുന്േ 
കീഴേങ്ങടൊന്േയാണ്. 1945  ന്മയ് ഏഴിന് 
ജര്മനി ഔടേ്യാഗികമായി കീഴേങ്ങി. 1945  
ജൂക്െയിന്െ  ടപാേ് സ്ഡാരം ഉച്ചടകാേിയില്   
വച്ച് തന്് ജ്ാന് കീഴേങ്ങാനുള്ള സ് 
ദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. എ്ാല് തങ്ങളുന്േ 
രണ്ടു �ിെ്യണ് ടഡാളറിന്റെ പരീക്ണരം 
പൂര്ത്ിയാക്ാന് ഹിടരാഷിമയിലുരം നാഗ 
സാക്ിയിലുരം അണുട�ാരം�ിട്ട് െക്ങ്ങന്ള 
ന്കാന്്ാടുക്ിയതിന് ടശഷരം മാത്ടമ 
ഔടേ്യാഗിക കീഴേങ്ങെിന് സാമ്ാജ്യത്വ 
ശക്ികള് ജ്ാന്ന അനുവേിച്ചുള്ളൂ. െീഗ്  
ഓഫ് ടനഷന്സ് എ് അന്ാരാഷ്ട്ര സരംഘ 
േനയ്ക് രണ്ാരം ടൊക മഹായുദ്ധരം ഒഴിവാ 
ക്ാന് കഴിയാതിരു്തുന്കാണ്് രണ്ാരം 
ടൊക മഹായുദ്ധത്ിനു ടശഷരം ടൊകത്് 
സമാധാനവരം സൗഹൃേവരം പുടരാഗതിയുരം 
ഉറപ്പുവരുത്ാനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സരംഘേന  
രൂപീകരിച്ചു. എ്ാല് സാമ്ാജ്യത്വത്ിന്  
അത്രത്ിന്ൊരു സമാധാനരം സഹിക്കു 
മായിരു്ില്ല. അതുന്കാണ്് ഒരു ക്സനിക  
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പതിനഞാരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ നാൊരം 
സടമ്ളനരം 2022 ന്ഫബ്രുവരി 18 ന്   

ആരരംഭിച്ചു. 2022 ന്ഫബ്രുവരി 18 മുതല് 2022 
മാര്ച്ച് 23 വന്ര രണ്് ഘട്ടങ്ങളിൊയി ആന്ക 
14 േിവസരം സഭ സടമ്ളിക്കു്തിനാണ് നിശ്ച 
യിച്ചിരു്ന്തങ്ിലുരം 2022 ന്ഫബ്രുവരി 22 ന്  
സഭ അരംഗീകരിച്ച കാടര്യാപടേശക സമിതി 
യുന്േ അഞാമത് റിട്ാര്ട്ടിന്െ ശിപാര്ശ  
പ്കാരരം 2022 മാര്ച്ച് 21 മുതലുള്ള മൂന്നു  
േിവസങ്ങളിന്െ സടമ്ളനങ്ങള് ഒഴിവാക്ി  
2022 മാര്ച്ച് 18 ന് സടമ്ളനരം അവസാനി്ി
ക്ാന് തീരുമാനിക്കുകയുരം അതനുസരിച്ച് കാര്യ
പരിപാേികള് പുനഃരൈമീകരിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു.  
2022 കെണ്ര് വര്ഷന്ത് ആേ്യസടമ്ളനരം 
ആയതിനാല് ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്േ് 
ഖാന്റെ നയപ്ഖ്യാപന പ്സരംഗടത്ാടു 
കൂേിയാണ് നാൊരം സടമ്ളനരം ആരരംഭിച്ചത്. 
2022 ന്ഫബ്രുവരി 21 ന് തൃക്ാക്ര മണ്ഡെ 
ത്ില് നിന്നുള്ള സാമാജികനായിരു്  
പി.േി.ടതാമസിന്റെ നിര്യാണത്ില് സഭ ചരടമാ 
പചാരരം അര്്ിച്ചു. തുേര്്് മൂ്് േിവസരം 
ഗവര്ണറുന്േ പ്സരംഗത്ിനുള്ള നന്ിപ്ടമയ
ത്ിടമേലുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കുടശഷരം 2022 ന്ഫബ്രുവരി 
24 ന് സഭ താല്ക്ാെികമായി പിരിഞ്ഞു. 
മാര്ച്ച് 11 ന് ടചര്് സഭയില് ധനകാര്യ വകു
പ്പുമന്തി 2022-23 സാമ്പത്ിക വര്ഷന്ത് 
�ജറ്റ് അവതരി്ിക്കുകയുരം മാര്ച്ച്  14, 15, 16 
തീയതികളില് �ജറ്റിടമേലുള്ള ന്പാതുചര്ച്ച 
നേത്തുകയുരം ന്ചയ്തു. 2021-22 വര്ഷന്ത് 
�ജറ്റിടെക്കുള്ള അന്ിമ ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥന 
മുന് വര്ഷങ്ങളിന്െ അധിക ധനാഭ്യര്ത്ഥന 
കള് എ്ിവ സരം�ന്ിച്ച ചര്ച്ചയുരം ടവാന്ട്ടടുപ്പുരം  
മാര്ച്ച് 17 നുരം 2022-23 വര്ഷന്ത് ടവാട്ട് ഓണ് 
അക്ൗണ്് സരം�ന്ിച്ച ചര്ച്ചയുരം ടവാന്ട്ടടുപ്പുരം  
മാര്ച്ച് 18 നുരം  നേന്നു. അതുമായി �ന്ന്്ട്ട  
ആറ് ധനവിനിടയാഗ �ില്ലുകളുരം സഭ  
പാസ്ാക്ി. 
 ഈ സടമ്ളനകാെത്് ചട്ടരം 50 
പ്കാരമുള്ള 5 ടനാട്ടീസുകളാണ് സഭ മുമ്പാന്ക 
വ്ത്. അതില് മാര്ച്ച് 14 ന് സഭ മുമ്പാന്ക 
വ് സില്വര് ക്െന് പദ്ധതിയുമായി �ന് 
ന്്ട്ട ടനാട്ടീസ് സഭ പരിഗണിക്കുകയുരം അതി 
ടമേല് 2 മണിക്കൂര് ചര്ച്ച നേത്തുകയുരം ന്ചയ്തു. 
വിവിധ ജനകീയ പ്ശ് നങ്ങളിടമേലുള്ള 13 
ശ്രദ്ധക്ണിക്ലുകളുരം 66 സ�്മിഷനുകളുരം 

ഈ സടമ്ളനകാെത്് സഭാ നേപേികള് 
സജീവമാക്ി.     
 നാൊരം സടമ്ളനത്ില് 2022  
ന്ഫബ്രുവരി 22 മുതല് മാര്ച്ച് 18 വന്ര 
യുള്ള കാെത്തുണ്ായിരു് 8 ടചാേ്യ േിവസ 
ങ്ങളില് ഉത്രരം െഭിക്കു്തിനായി നക്ത് 
ചിഹ്നമിട്ടതുരം നക്ത് ചിഹ്നമിോത്തുമായ  
ആന്ക 3416 ടചാേ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ടനാട്ടീസു 
കളാണ് െഭിച്ചത്. ഇതില് 34 എണ്രം 
വിവിധ കാരണങ്ങളാല് നിരസിക്കുകയുരം 
24 എണ്രം പിന്വെിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. ടശഷി 
ച്ചവയില് 240 എണ്രം നക്ത് ചിഹ്നമിട്ട 
ടചാേ്യങ്ങളുന്േ െിസ്റിലുരം 3118 എണ്രം നക്ത് 
ചിഹ്നമിോത് ടചാേ്യങ്ങളുന്േ െിസ്റിലുരം 
ഉള്ന്്ടുത്ി ആന്ക 3358 ടചാേ്യങ്ങള് 
അച്ചേിച്ചു. ഇതില് നക്ത് ചിഹ്നമിട്ട 240 
ടചാേ്യങ്ങള്ക്കുരം നക്ത് ചിഹ്നമിോത് 2804 
ടചാേ്യങ്ങള്ക്കുരം �ന്ന്്ട്ട വകുപ്പുമന്തിമാര് 
ഈ സടമ്ളനകാെത്്  തന്് ഉത്രരം െഭ്യ
മാക്ിയിട്ടുണ്്. 
 ടചാടേ്യാത്ര ടവളയില് 23 ടചാേ്യ 
ങ്ങള് വാക്ാല് മറുപേി നല്കു്തിനായി  
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്്. 180 അവസരങ്ങളിൊയി  
202 ഉപടചാേ്യങ്ങള് ഉ്യിക്ന്്ട്ടു. പതി 
മൂന്നുരം  പതിനാലുരം ടകരള നിയമസഭകളുന്േ 
വിവിധ സടമ്ളനങ്ങളിലുരം പതിനഞാരം 
ടകരള നിയമസഭയുന്േ ഒന്നു മുതല് മൂന്നു 
വന്രയുള്ള സടമ്ളനങ്ങളിലുരം മറുപേിടയാ 
അന്ിമ മറുപേിടയാ െഭ്യമാക്ാത് ടചാേ്യ 
ങ്ങളില് 210 എണ്ത്ിന്റെ ഉത്രരം ചട്ടരം 
47(2) പ്കാരമുള്ള കാെതാമസപത്ിക 
സഹിതരം ഈ സടമ്ളനകാെത്് സഭയില് 
സമര്്ിക്കുകയുണ്ായി. വിവിധ സടമ്ളന 
ങ്ങളിന്െ നക്ത് ചിഹ്നമിോത് 4 ടചാേ്യ 
ങ്ങളുന്േ ഉത്രത്ിന്െ ന്തറ്റ് തിരുത്ിന്ക്ാ 
ണ്ടുള്ള പ്സ്ാവനകളുരം ഈ സടമ്ളനത്ില് 
സഭയില് സമര്്ിക്കുകയുമുണ്ായി.
 നാൊരം സടമ്ളനകാെത്് 894  
ടരഖകളുരം വിവിധ നിയമസഭാ സമിതികളുന്േ  
44 റിട്ാര്ട്ടുകളുരം സഭയുന്േ ടമശപ്പുറത്്  
വച്ചു. ക്െഫ് ഇന്ഷുറന്സ് ടകാര്്ടറഷന്  
ഓഫ് ഇന്്യയുന്േ ഓഹരികള് വിറ്റഴിക്കു് 
തില്നിന്നുരം ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് പിമോറണന്മ 
്ാവശ്യന്്ടു് ഒരു ഗവന്മെറെ് പ്ടമയരം  
ചട്ടരം 118 പ്കാരരം മുഖ്യമന്തി സഭയില് അവത 
രി്ിക്കുകയുരം സഭ ഐകകണ് ട്്യന പാസ്ാ 
ക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. നേപ്പുസടമ്ളന കാെയള 
വില് അനൗടേ്യാഗികാരംഗങ്ങളുന്േ �ില്ലു 
കളുരം പ്ടമയങ്ങളുരം സരം�ന്ിക്കു് �ിസിന 
സുകള്ക്ായി സമയരം മാറ്റി വച്ചില്ല. ഗവര്ണ് 
റുന്േ പ്സരംഗരം, പി.േി.ടതാമസിന്റെ നിര്യാണരം  
സരം�ന്ിച്ച റഫറന്സ്, �ജറ്റ് അവതരണരം 
എ്ീ �ിസിനസുകള് നേ് േിവസങ്ങളില് 
ടചാടേ്യാത്രടവള ഉള്ന്്ന്േയുള്ള മന്റ്റല്ലാ 
�ിസിനസുകളുരം ഒഴിവാക്ിയിരുന്നു.
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സാമാജികരുന്േ നിടയാജകമണ്ഡെങ്ങളിലൂന്േ..... 

ജല് ജീവന് മിഷന് പദ്ധതിക്റ്  
സര്വകൊശാെയുലെ സ്ഥെം
പി.അബ്ദുല് ഹമപീദ്  
വള്ിക്കുന്് 

നവരം�ര് 30 ന് ടചളാരി സ് കൂളില് പി.അ�്ദുല് ഹമീേ് എരം.എല്.എ 
വിളിച്ച് ടചര്ത് ടയാഗത്ില് വള്ളിക്കു്്  മണ്ഡെത്ിന്െ ജല് ജീവന് 

മിഷന് കുേിന്വള്ള പദ്ധതിക്ായി   സ്ഥെരം വിട്ട് കിട്ടു്തിനായി കാെിക്റ്റ് 
സര്വകൊശാെന്യ സമീപിക്ാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി ടവഗത്ിൊക്ാന് 
വിേഗ്ധ സമിതിയുരം രൂപീകരിച്ചു. ടയാഗതീരുമാനരം സര്വകൊശാെന്യ 
അറിയിച്ചതിന്നത്തുേര്്ാണ് ഭൂമി വിട്ട് നല്കാന് തീരുമാനമായത്. എരം.എല്.എ 
യുന്േ ഇേന്പേെിന്ന തുേര്്് പദ്ധതിക്് സര്ക്ാര് 287 ടകാേി രൂപയുന്േ 
ഭരണാനുമതി നല്കി. യൂണിടവഴ് സിറ്റിക്ടുത് ന്ചനക്െില് ജെ അടതാറിറ്റിയുന്േ 
നിെവിലുള്ള ോങ്ിനടുത്് തന്്യാണ് സ്ഥെരം പരിഗണിക്കു്ത്. 33 മിെ്യന് 
െിറ്റര് ടശഷിയുള്ള സരംഭരണിയാണ് നിര്മ്ിക്കുക.  ടതഞ്ി്െരം, മൂ്ിയൂര്, വളളിക്കു്്, ടചടെമ്പ്ര എ്ീ പഞായത്തു 

കള്ക്കുരം സര്വ്വകൊശാെയ്ക്കുരം കുേിന്വള്ളന്മത്ിക്കു്തിന് ടവണ്ി 18 
കിടൊമീറ്റര് അകന്െയുള്ള ചാെിയാര് മുണ്ടുകുഴിയില് നി്് ന്വള്ളരം എത്ിച്ച് 
വിതരണരം ന്ചയ്ാനാണ് െക്്യമിടു്ത്. ജെസരംഭരണിയുരം ശുദ്ധീകരണ 
പ്ാന്റുമാണ് നിര്മ്ിക്ാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സര്വകൊശാെ സ്ഥെരം 
നല്കാന് തയ്ാറായ സ്ഥിതിക്് തുേര് പ്വര്ത്നങ്ങള് ടവഗത്ിൊക്കുന്മ്് 
എരം.എല്.എ. അറിയിച്ചു.
സാള്ടറ് എകറ് സറ് ക്ലൂഷന് ലെക്റ്ക്ാം 
പുല്ലിപ്പുഴയില് ഉപ്പുന്വള്ളരം കയറു്ത് തേയു്തിനായി 10 ടകാേി രൂപ 

ന്ചെവഴിച്ച് നിര്മ്ിക്കു് സാള്ട്ട് എക് സ് ക്ലൂഷന് ന്ചക്്ഡാമിനായി  
കന്ണ്ത്ിയ സ്ഥെന്ത് മണ്ിന്റെ ഘേന പരിടശാധിക്കു്തിന് കരാന്റടുത് 
കമ്പനി പ്തിനിധികളുരം ഗ്ാമ പഞായത്് പ്തിനിധികളുരം ജെടസചന വിഭാഗരം 
ഉടേ്യാഗസ്ഥരുരം സ്ഥെരം സന്ര്ശിച്ചു. 7.70 െക്രം രൂപയുന്േ മണ്് പരിടശാധന 
ഏന്റ്റടുത്് ന്ചയ്യു്ത്  ന്കാല്ലരം ടകന്ദ്രീകരിച്ച് പ്വര്ത്ിക്കു് ഷിയര് 
ഇന്ന്വടസ്റാ ക്പ്വറ്റ് െിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. മാര്ച്ച് 31 നകരം  പദ്ധതിയുന്േ 
ഡി.പി.ആര് ഭരണാനുമതിക്ായി സമര്്ിക്ാന് സാടങ്തികവിഭാഗത്ിന് 
നിര്ടേശരം നല്കി.

ലക.എസറ്.ആര്.െി.സി 
പാമ്ൊെറ് ക്ിമ്്ായറ്ക്റ്  
പുതിയ മന്ിരം 
ഡി.കെ.മുരളി 
വാമനപുരം 

പാടൊേ് ന്ക.എസ്.ആര്.േി.സി 
ഡിട്ായില് എരം.എല്.എ 

യുന്േ ആസ്ി വികസന ഫണ്ില് നിന്നുരം 
40 െക്രം രൂപ ന്ചെവഴിച്ച് നിര്മ്ിച്ച 
പുതിയ മന്ിരത്ിന്റെ ഉേ്ഘാേനരം 
നിര്വ്വഹിച്ചു. മന്ിരത്ില് ടസ്റഷന് 
മാസ്ററുന്േ ഓഫീസ്, േിക്റ്റ് ആന്ഡ് 
ക്യാഷ് കൗണ്ര്, ടസ്റാര് റരം, പുരുഷ,  
വനിതാ ജീവനക്ാര്ക്് പ്ടത്യകരം 
വിശ്രമ മുറികള് എ്ിവ ഉള്ന്്ടുത്ി
യിട്ടുണ്്. ന്ക.എസ്.ആര്.േി.സി ഡിട്ാ 
അങ്ണത്ില് നേ് ചേങ്ങില് വാമന 
പുരരം ട്ാക്് പഞായത്് പ്സിഡറെ് 
ജി.ടകാമളരം അധ്യക്ത വഹിച്ചു. 

തമ്്ാണം മുമ്്ാണിക്ര മ്�ാക്റ് 
ഉദറ്ഘാെനം ലെയറ്തു
എരം.എല്.എ യുന്േ 2020-21 ന്െ പ്ടത്യക വിക 

സന പദ്ധതി പ്കാരരം 10 െക്രം രൂപ ന്ചെ 
വഴിച്ചു നിര്മ്ാണരം പൂര്ത്ികരിച്ച പാടങ്ങാേ് ഗ്ാമ 
പഞായത്ിന്െ തടച്ചാണരം മുടണ്ാണിക്ര ടറാഡിന്റെ 
ഉേ്ഘാേനരം എരം.എല്.എ  നിര്വ്വഹിച്ചു. 

മ്വല്ാല്ല, ശാസാംനെ - മ്പാമ്ടാമാവറ് 
സാംസറ് കാരിക നിെയം മ്�ാക്റ് 
മുഖ്യമന്തിയുന്േ തടദേശ ടറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി 

പ്കാരരം 15 െക്രം രൂപ വിനിടയാഗിച്ച് നിര്മ്ാണരം 
പൂര്ത്ീകരിച്ച ടവന്ങ്ാല്ല,ശാസ്ാരംനേ - ടപാടട്ടാമാവ് 
സാരംസ് കാരിക നിെയരം ടറാഡ് എരം.എല്.എ ഉേ്ഘാേനരം 
ന്ചയ്തു.  

വവ്ിന് മ്�ാകറ് മ്ൊര് ല�സറ്റ്റ് - 2021 സംഘെി്ിച്ചു
കെ. എന്. ഉണ്ികൃഷ്ണന്
വവപ്ിന്

ടകാവിഡ് മഹാമാരി തീര്ത് കടുത് വിഷാേത്ിനുരം മാന്്യത്ിനുമിന്േ 
നാേിനു സമാശ്വാസവരം പ്ത്യാശയുടമകു് പുത്നുണര്വ്വുമായി 

ടഫാക് ടൊര് ന്ഫസ്റ് - വിവിഎഫ് 21 ഡിസരം�ര് 1  മുതല് 31 വന്ര സ്വാതന്ത്യ
ത്ിന്റെ എഴപത്ിയഞാരം വാര്ഷികാടഘാഷത്ിന്റെ ഭാഗമായി ക്വ്ിനില് 
സരംഘേി്ിച്ചു. മഹാമാരി ബുദ്ധിമുട്ടിൊക്ിയ ടൂറിസന്ത്യുരം ടഫാക് ടൊര് 
കെകന്ളയുരം കൊകാരന്മാന്രയുരം സഹായിക്കുക, ടൊകത്ിനുമു്ില് ക്വ്ിന് 
ടമഖെന്യ  ടകരളത്ിന്റെ ടഫാക് ടൊര് കെകളുന്േ പ്േര്ശനാെയമാക്ിന്ക്ാണ്് 
സാരംസ് കാരിക ടൂറിസത്ിന്റെ  ടകന്ദ്രമാക്കുക, പ്ാടേശിക കൊകാരന്മാര്ക്് കൊവതരണത്ിന് അവസരരം ഒരുക്കുക, കാര്ഷിക ടമഖെയില് സാമ്പത്ിക 

ഉണര്വ്വ് പകരുക, തനത് ടൂറിസരം ടമഖെ നവീകരിക്കുക തുേങ്ങിയ കാഴ്ച്ാടുമാ
യാണ് പരിപാേി സരംഘേി്ിച്ചത്. 
 ഗ്ാഫിറ്റി രചന, സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ എഴപത്ിയഞാരം വാര്ഷികാടഘാഷ
ത്ിന്റെ ഭാഗമായ വിവിധഭാഷാ കവിയരങ്ങ്, ക്വ്ിന് കാര്ഷിക നടവാത്ഥാന 
പദ്ധതിയുമായി �ന്ന്്ട്ട ന്സമിനാര്, ഭക്്യടമളകള്, �ീച്ച് ഗുസ്ി, ചിത് 
പ്േര്ശനരം, പുരാടരഖാ പ്േര്ശനരം, കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ  കാവ്യസല്ലാപരം, 
അഡ്വ. എരം. വി. ടപാള് സ്ാരക മത്സരാധിഷ്ിത ടഘാഷയാത്, ടഫാക് ടൊര് ഫിെിരം 
ന്ഫസ്റിവല്, മാനവികതയുേയുരം സൗഹാര്േത്ിന്റെയുരം സടന്ശരം വിളരം�രരം 
ന്ചയ്ത 'സാന്ന്ക്ാ്രം നേക്കൂ' കടരാള് നിശാ പരിപാേി തുേങ്ങിയവ ടഫാക് ടൊര് 
ന്ഫസ്റില് അവതരി്ിച്ചു. ന്ഫസ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിേ്യാര്ത്ഥികളുരം സ്ദ്ധ 
പ്വര്ത്കരുരം വള്,് കുഴ്ിള്ളി �ീച്ചുകള് ശുദ്ധീകരിക്കുകയുരം കുഴ്ിള്ളി �ീച്ചില് 
പട്ടരം പറത്തുകയുരം വര്ക്് ടഷാ്് സരംഘേി്ിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. ഓട്ടിസരം �ാധിത 
കുട്ടികളുന്േ ടക്മത്ിന് ടറാട്ടറി ന്കാച്ചിന് ക്നറ്റ് സ് സരംഘേി്ിച്ച സാന് 
റണ് മാരടത്ാണ് - ക്സക്ലടത്ാണിന്റെ സമ്ാനോനവരം നേത്ി. ഇടതാേ
നു�ന്ിച്ച്  വാര്ത്ാപത്ിക തയ്ാറാക്ി ന്വ�് ക്സറ്റില് പ്സിദ്ധീകരിക്കു
കയുരം വാക്ടത്ാണ് സരംഘേി്ിക്കുകയുരം  കൊപ്തിഭകന്ള ആേരിക്കുകയുരം 
ടഗാത് - പാരമ്പര്യ കൊപ്കേനങ്ങള് നേത്തുകയുരം സമാപനടത്ാേനു�ന്ിച്ച്  
നാേന്പാട്ടുത്സവരം സരംഘേി്ിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു.
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സാമാജികരുന്േ നിടയാജകമണ്ഡെങ്ങളിലൂന്േ..... 

ശാന്തകുമാരി കെ. 
ജൊങ്ാട്

തച്ചമ്പാറ കാഞ്ിരപ്പുഴ പഞായത്തുകന്ള 
�ന്ി്ിക്കു് തച്ചമ്പാറ  മുതുകുറുശ്ി ടറാഡ് 
ന്പാതുമരാമത്് ടൂറിസരം വകു്് മന്തി പി.എ. 
മുഹമ്േ് റിയാസ് ഉേ്ഘാേനരം ന്ചയ്യുന്നു.

കാഞ്ിരപ്പുഴ ഉേ്യാനരം കള്ച്ചറല് ടപ്ാഗ്ാരം 2021 
'വാേികസ്ിതരം' ക്വേയുതി വകു്് മന്തി ന്ക. കൃഷ്ണന്കുട്ടി 
ഉേ്ഘാേനരം ന്ചയ്തു.

ന്ക.എസ്.ഇ.�ി. സൗര സ�് സിഡിയുന്േ ഭാഗമായി 
തയ്ാറാക്ിയ 3.43 കിടൊവാട്ട് പുരപ്പുറ ടസാളാര് പ്ാറെിന്റെ 
നിടയാജകമണ്ഡെ തെ ഉേ്ഘാേനരം കല്ലേിടക്ാേ് പറക്ാേ് 
നേന്നു.

പ്രളയത്ില് വീടം സ്ഥെവം നഷ്ടല്ടവര്ക്റ് 
നഷ്ടപരിഹാരം 
കെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്
പൂഞ്ാര്

2021 ന്െ പ്ളയത്ില് വീടുരം സ്ഥെവരം നഷ്ടമായവര്ക്് പുതിയ വീടുരം സ്ഥെവരം 
നിര്മ്ിക്ാനുള്ള ധനസഹായ വിതരണത്ിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉേ്ഘാേനരം 

സരംസ്ഥാന  റവനയു വകു്് മന്തി  ന്ക. രാജന് നിര്വഹിച്ചു. വീേ് പൂര്ണ്മായി നഷ്ട 
ന്്ട്ടവര്ക്് 4 െക്രം രൂപയുരം വീടുരം സ്ഥെവരം നഷ്ടന്്ട്ടവര്ക്്  10 െക്രം രൂപയുമാണ് 
നഷ്ടപരിഹാരമായി  െഭിക്കുക. വീേ് ഭാഗികമായി നഷ്ടന്്ട്ടവര്ക്് ആനുപാതിക  നഷ്ട
പരിഹാരവരം െഭിക്കുരം. സഹകരണ രജിസ് ടരേഷന് വകു്് മന്തി വി.എന്. വാസവന് 
ടയാഗത്ില് അധ്യക്ത വഹിച്ചു. വീടുരം സ്ഥെവരം നഷ്ടന്്ട്ട 117 കുടുരം�ങ്ങള്ക്് 18 
ടകാേി 80 െക്രം രൂപയാണ് ആന്ക വിതരണരം ന്ചയ്യു്ത്. ഇതില് 47 കുടുരം� 
ങ്ങള്ക്കുള്ള ആേ്യഗഡു സഹായധനരം ടയാഗത്ില്  മന്തി വിതരണരം ന്ചയ്തു. 
          സഹകരണ മന്തി വി.എന്. വാസവന് അധ്യക്ത വഹിച്ച ചേങ്ങില്  സര്ക്ാര് 
ചീഫ് വി്് ടഡാ. എന്. ജയരാജ്, ആടറൊ ആറെണി എരം.പി. എ്ിവര് പന്ങ്ടുത്തു. 
ന്സ�ാസ്റ്യന് കുളത്തുങ്ല് നന്ി ടരഖന്്ടുത്ി. ജില്ലാ കളക്ടര് ടഡാ. പി.ന്ക. ജയശ്രീ 
റിട്ാര്ട്ട് അവതരി്ിച്ചു. 

എം. എല്. എ �്റ് വിനിമ്യാഗി്റ് പൂര്ത്ീകരി് 
ആദ്യ പദ്ധതിയുലെ ഉദറ്ഘാെനം 
പൂഞ്ാര് നിടയാജക മണ്ഡെത്ില് എരംഎല്എ ഫണ്്  ഉപടയാഗിച്ച് പൂര്ത്ീകരിച്ച 

ആേ്യ പദ്ധതിയായ  പൂഞ്ാര് ഗ്ാമപഞായത്് 12 ാരം വാര്ഡിന്െ കയ്ാനികേവ് 
കുേിന്വള്ള പദ്ധതി  എരം.എല്.എ. ഉേ്ഘാേനരം ന്ചയ്തു. മുേങ്ങിക്ിേ് പദ്ധതി 
പുനരുജ്ീവി്ിച്ച് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്ിയതിലൂന്േ 48 കുടുരം�ങ്ങള്ക്് ശുദ്ധജെരം 
എത്ിക്ാന് കഴിഞ്ഞു.

വടിയൂര്ക്ാവറ് ജംഗറ്ഷന് വികസനം - ഒന്ാം �ീ്ിനറ് 
വസറ്തു ഏലറ്ടക്കുന്നു  
വി.കെ.പ്രശാന്ത് 
വട്ിയൂര്ക്കാവ്

വട്ടിയൂര്ക്ാവ് ജരംഗ്ഷന് വികസന പദ്ധതിയുമായി �ന്ന്്ട്ട് ശാസ്മരംഗെരം 
മുതല് മണ്റടക്ാണരം വന്രയുള്ള ആേ്യ റീച്ചിടെയ്കാവശ്യമായ ഭൂമി 

ഏന്റ്റടുക്കു്തിനുള്ള 11 (1) ടനാട്ടിഫിടക്ഷന് പ്സിദ്ധീകരിച്ചു. തിരുവനന്പുരരം 
താലൂക്ിന്െ ശാസ്മരംഗെരം, വട്ടിയൂര്ക്ാവ്, ടപരൂര്ക്േ വിടല്ലജുകളില് നി്ായി 
273.59 ആര് ഭൂമിയാണ് വിജ്ാപനത്ില് ഉള്ന്്ട്ടിട്ടുള്ളത്.  മണ്റടക്ാണരം 
ടപരൂര്ക്േ, മണ്റടക്ാണരം വഴയിെ എ്ീ രണ്ടുരം മൂന്നുരം റീച്ചുകളുന്േ 11(1) 
വിജ്ാപനരം പ്സിദ്ധീകരിക്കു്തിനുള്ള  നേപേികള് അവസാന ഘട്ടത്ിൊണ്.
 വട്ടിയൂര്ക്ാവ് ജരംഗ്ഷന്റെയുരം അനു�ന് ടറാഡുകളുന്േയുരം വികസനരം 
ന്പാതുമരാമത്് വകു്ിന്റെ പദ്ധതിയായുരം ഒഴി്ിക്ന്്ടു്വരുന്േ പുനരധിവാസരം 
തടദേശസ്വയരംഭരണ വകു്ിന്റെ പദ്ധതിയായുരം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് കിഫ്�ി 
ധനസഹായടത്ാന്േ നേ്ാക്കു്ത്. ടകരള ടറാഡ് ഫണ്് ട�ാര്ഡുരം രേിഡ 
യുമാണ് സ് ന്പഷ്യല് പര്്സ് ന്വഹിക്ിളുകള്. ശാസ്മരംഗെരം - വട്ടി 
യൂര്ക്ാവ്  - ടപരൂര്ക്േ ടറാഡ് 3 റീച്ചുകളിൊയി 10.75 കിടൊമീറ്റര് ദൂരരം 18.5 മീറ്റര് 
വീതിയില് വികസി്ിക്കു്തിനുരം ടറാഡ് വികസനത്ിന്റെ ഭാഗമായി നാശനഷ്ടരം 

സരംഭവിക്കു് 570 ല് പരരം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിന്െ  വ്യാപാരികളില് 200 
ഓളരം ടപന്ര പുനരധിവസി്ിക്കു്തിനുരം പദ്ധതി െക്്യമിടുന്നു. വട്ടിയൂര്ക്ാവ് 
ജരംഗ്ഷന് വികസനത്ിനുള്ള വസ്തു ഏന്റ്റടുക്കു്തിനായി 95 ടകാേി രൂപയുരം 
ടറാഡ് നിര്മ്ാണ പ്വൃത്ികള്ക്ായി 219.75 ടകാേി രൂപയുരം ന്ക.ആര്.എഫ്.
�ി ക്കുരം പുനരധിവാസത്ിന് സ്ഥെരം ഏന്റ്റടുക്കു്തിനായി  27.04 ടകാേി രൂപ 
രേിഡക്കുരം അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്. പദ്ധതിക്ായി ആന്ക 341.79 ടകാേി രൂപയാണ് 
വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളത്. 

സിറ്ി സറ് ക്കൂള് വികസനത്ിനറ് ര്രമ്ക്ാെി രൂപ 
അനുവദിച്ചു

പി.എരം.ജി. സിറ്റി സ് കൂളിന്റെ വികസന പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ായി രണ്രടക്ാേി 
രൂപയുന്േ ഭരണാനുമതി െഭിച്ചു. സിറ്റി സ് കൂളില് എരം.എല്.എ ഫണ്ില് 

നിന്നുരം ഒട്കാല് ടകാേി രൂപ ന്ചെവില് നിര്മ്ാണരം നേത്ി വരു് ന്കട്ടി
േത്ിന്റെ മുകളിൊയി രണ്ടു നിെകള് കൂേി നിര്മ്ിക്കു്തിനാണ് ഭരണാനുമതി 
െഭിച്ചിരിക്കു്ത്. നിെവില് പുടരാഗമിക്കു് നിര്മ്ാണ പ്വൃത്ികള് ഈ മാസരം 
തന്് പൂര്ത്ിയാകുരം. പുതിയ ഉത്രവ് പ്കാരമുള്ള പ്വൃത്ികള് അേിയന്ി
രമായി ആരരംഭിച്ച് സമയ�ന്ിതമായി പൂര്ത്ിയാക്കുന്മന്നുരം തിരുവനന്പുരരം 
നഗരത്ിന്റെ ഹൃേയഭാഗത്് സ്ഥിതി ന്ചയ്യു് ന്പാതു വിേ്യാെയമായ സിറ്റി 
സ് കൂളിന്ന മാതൃകാ വിേ്യാെയമാക്ി മാറ്റു്തിനുള്ള നേപേികള് സ്വീകരിക്കു
ന്മന്നുരം എരം.എല്.എ അറിയിച്ചു. 

ലസന്ട്രല് മ്പാളിലെകറ് നിക്ിനറ് പുതിയ മുഖം 

വട്ടിയൂര്ക്ാവ് ന്സന്രേല് ടപാളിന്േക് നിക്ില് സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന്റെ 
വിവിധ ഫണ്ടുകളുപടയാഗിച്ച് 21 ടകാേി രൂപയുന്േ വികസനപ്വര്ത്നങ്ങ

ള് പൂര്ത്ീകരിച്ചു. കിഫ്�ി ധനസഹായടത്ാന്േ 5.9 ടകാേി  രൂപ ന്ചെവഴിച്ച് 
പൂര്ത്ീകരിച്ച മൂന്നു നിെകളിൊയുള്ള ന്മക്ാനിക്ല്, സിവില്, ഇെക്ടിക്ല് 
ൊബുകള്  ഉള്ന്കാള്ളു്  െട�ാറട്ടറി ട്ാക്്, ക്െബ്രറി ട്ാക്ിന്റെ 
എക്്റ്റന്ഷന്, ആണ്കുട്ടികളുന്േ ടോയ് ന്െറ്റ് ട്ാക്്, അന്പതിനായിരരം െിറ്റര് 
സരംഭരണ ടശഷിയുള്ള സമ്പ് എ്ിവയുന്േ ഉേ്ഘാേനരം 2022 ന്ഫബ്രുവരി 16 ന് 
ഉ്ത വിേ്യാഭ്യാസ വകു്് മന്തി ടഡാ. ആര് �ിന്ദു നിര്വ്വഹിച്ചു.
 സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന്റെ പ്ാന് ഫണ്ില് നി്് 12 ടകാേി രൂപ 
ന്ചെവഴിച്ച് ഒന്നുരം രണ്ടുരം അക്ാേമിക് ട്ാക്കുകളുന്േ നിര്മ്ാണവരം അസറ്റ് 
ന്മയിറെനന്സ് ഫണ്ില് നിന്നുരം 2.41 ടകാേി രൂപ ന്ചെവഴിച്ച് ടഹാസ്റല്, ന്മയിന് 
�ില്ഡിരംഗ്, വര്ക്് ടഷാ്്, ന്േക് ന്സ്റയില് ട്ാക്് എ്ിവയുന്േ അറ്റകുറ്റ 
പണികളുരം പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
 1958 ല് രൂപീകൃതമായ ന്സന്രേല് ടപാളിന്േക് നിക്ിന്ന  ന്സറെര് 
ഓഫ് എക് സെന്സാക്ി മാറ്റു്തിനുള്ള നേപേികള് സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന്റെ 

ഭാഗത്തു നിന്നുരം ആരരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ന്റസിഡന്ഷ്യല് ക്വാര്ടട്ടഴ് സുകളുന്േയുരം 
ഇടറെണല് ടറാഡുകളുന്േയുരം നിര്മ്ാണത്ിനായി 13.27 ടകാേി രൂപയുന്േ 
പദ്ധതിയുരം സിവില്, ഇെക്ടിക്ല്, ന്മക്ാനിക്ല് ഡി്ാര്ട്ട് ന്മന്റുകള്ക്ായി 
മൂ്് നിെ ന്കട്ടിേരം നിര്മ്ിക്കു്തിന് 7.5 ടകാേി രൂപയുന്േ പദ്ധതിയുരം തയ്ാറാ
ക്ിയതായി എരം.എല്.എ അറിയിച്ചു. മുേങ്ങിക്ിേക്കു് പാര്ട്ട് ക്േരം ഡിടപ്ാമ 
ടകാഴ് സ് പുനരാരരംഭിക്കു്തിനുള്ള നേപേികളുരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

മ്കാങ്ങാെറ് വികസന പാതയില് 
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മടന്നൂരില് സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ  
പദ്ധതിക്റ് തുെക്ം കു�ിച്ചു

മട്ടന്നൂര് എരം.എല്.എ. ന്ക.ന്ക.ക്ശെജ േീച്ചറുന്േ ടനതൃത്വത്ില് നേ്ാക്കു് 
സമഗ് വിേ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി  'തരരംഗ'ത്ിന്റെ ഉേ്ഘാേനരം സ്ീക്ര് എരം.�ി.

രാടജഷ് നിര്വഹിച്ചു. ചിറ്റാരി്റമ്പ് ഗവ. ഹയര് ന്സക്റെറി സ് കൂളില് നേ് 
ചേങ്ങില് വച്ചായിരുന്നു പദ്ധതിയുന്േ ഉേ്ഘാേനരം. ന്പാതു വിേ്യാഭ്യാസത്ിന്റെ 
േിശാമാറ്റത്ിന് നാന്ി കുറിക്കു് വിശേമായ പദ്ധതിടരഖയുരം ഇടതാന്ോ്രം പ്സി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്. കഴിഞ് അഞ്ചു വര്ഷക്ാെരം ന്പാതു വിേ്യാഭ്യാസ രരംഗത്തുണ്ായ 
കാതൊയ മാറ്റന്ത് അതിന്റെ തുേര്ച്ചയിടെക്് നയിക്കു് ഒ്ായാണ് പദ്ധതി 
വിഭാവനരം ന്ചയ്തിരിക്കു്ത്. വിേ്യാര്ത്ഥികളുന്േ അഭിരുചിന്യ നിര്ണ്യിക്കു 
കയുരം അതിന്ന ടപ്ാത്സാഹി്ിച്ച് വിഭി് ടമഖെയിന്െ മികവകന്ള സൃഷ്ടിന്ച്ച
ടുക്കുകയുരം ന്ചയ്യുക എ്താണ് പദ്ധതി െക്്യരംവയ്ക്കു്ത്. ന്ക.ന്ക.ക്ശെജ 
േീച്ചറുന്േ ടനതൃത്വത്ില് തീര്ത്തുരം ജനകീയമായാണ് ഇതിനാവശ്യമായ വിഭവ 
സമാഹരണരം നേത്തു്ത് എ്ത് പ്ടത്യകശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നു.

സ്ീക്റുന്േ ന്പാതുപരിപാേികള്

ദിവ്യ എസറ്. അയ്യരുലെ പുസകം പ്രകാശനം ലെയറ്തു

പത്നരംതിട്ട ജില്ലാ കെക്ടര് േിവ്യ എസ്. അയ്ര് എഴതിയ  'ക്കന്യാ്ിട്ട 
വഴികള്' എ് പുസ്കരം നിയമസഭാ സ്ീക്ര് എരം.�ി.രാടജഷ് 

സാര്വ്വടേശീയ വനിതാ േിനത്ില് പ്കാശനരം ന്ചയ്തു. പ്ശസ് നയതന്ത
ജ്ന് േി.പി. ശ്രീനിവാസന് ആേ്യ പ്തി ഏറ്റുവാങ്ങി.
 മുന് നിയമസഭാരംഗരം ന്ക.എസ്.ശ�രീനാഥന് സ്വാഗതരം ആശരംസിച്ച 
ചേങ്ങില് ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര് ചിറ്റയരം ടഗാപകുമാര് അധ്യക്ത വഹിച്ചു.  
ന്�ന്യാമിന്റെ പുസ്കപരിചയരം സേസിന് നന്ല്ലാരു സാഹിത്യ പ്ഭാഷണന്മാ
രുക്ി. ടൊക് സഭാരംഗമായ ആടറൊ ആറെണി, എരം എല് എ മാരായ മാതയു േി. 
ടതാമസ്, ന്ക. യു. ജനീഷ് കുമാര്, പ്ടമാേ് നാരായണ്,  എ്ിവരുരം ചേങ്ങില് 
പന്ങ്ടുത്തു.

ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്റുന്േ ന്പാതുപരിപാേികള്

സുഭിക്ഷ മ്ഹാടല് ആരംഭിക്കും

സക്പ്ടകായുന്േ നവീകരിച്ച സൂ്ര് മാര്ക്റ്റ് ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര് ചിറ്റയരം 
ടഗാപകുമാര് ഉേ്ഘാേനരം ന്ചയ്തു. മണ്ഡെത്ില് സിവില് സക്പ്സ് 

വകു്ിന്റെ ടനതൃത്വത്ില് മാര്ച്ച് മാസരം സുഭിക് ടഹാട്ടല് ആരരംഭിക്കുന്മ്് 
ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര് ഉേ്ഘാേന പ്സരംഗത്ില് പറഞ്ഞു.

ഏ�ത്റ് ഗ്രാമപഞ്ായത്ിലെ പ്രാഥമികാമ്രാഗ്യ 
മ്കന്ദ്രത്ിനറ് പുതിയ ലകടിെം
ആടരാഗ്യടമഖെയില് പ്വര്ത്ന മികവന്കാണ്് ടൊകത്ിന്റെ ആേരവ് 

ടനേിന്യടുക്ാന് സര്ക്ാരിന് സാധിച്ചതായി ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര് ചിറ്റയരം  
ടഗാപകുമാര്. ഏറത്് ഗ്ാമപഞായത്ിന്െ പ്ാഥമികാടരാഗ്യ ടകന്ദ്ര 
ത്ിന്റെ പുതിയ ന്കട്ടിേരം  ഉേ്ഘാേനരം നിര്വ്വഹിച്ച്  സരംസാരിക്കുകയായിരുന്നു 
അടദേഹരം. 
 മാതൃകാപരമായ പ്വര്ത്നങ്ങളിലൂന്േ പ്തിസന്ി കാെഘട്ട 
ത്ില് ടപാലുരം വെിയ മുട്റ്റരം സൃഷ്ടിക്ാന് ടകരളത്ിന്റെ ആടരാഗ്യടമഖെക്് 
സാധിച്ചതായുരം അടദേഹരം പറഞ്ഞു. . ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്റുന്േ 2017-2018 വര്ഷന്ത് 
ആസ്ി വികസന ഫണ്് ഉപടയാഗിച്ചാണ് ന്കട്ടിേരം നിര്മ്ിച്ചത്.

]¯-\w-Xn-«-bnse  
tXbne tXm«-§- 
fnÂ \n¶pw Iqä³  
t_mbn-e-dp-I-fnÂ  
\nd¨ tXbne 
B\hïn-bnÂ sI«n  
sImÃw Xpd-ap-J¯v  
F¯n-¨n-cp¶p. 
(]s¯m³-]Xmw 
\qäm-ïnÂ FSp¯  
A]qÀÆ t^mt«m).
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പ്തിപക് ടനതാവിന്റെ ടപജ് 

ടകരളത്ിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപര 
മായ പ്ടത്യകതകള് മനസ്ി

ൊക്ാന്തയുരം പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പ 
ത്ിക സാമൂഹിക ആഘാത പ്നങ്ങള്  
നേത്ാന്തയുരം സില്വര് ക്െന് പദ്ധതി  
നേ്ിൊക്ാനുള്ള  ഏകപക്ീയമായ  
തീരുമാനവമായിട്ടാണ് സര്ക്ാര് മുട്ാ 
ട്ടുടപാകു്ത്. അേിസ്ഥാനസൗകര്യ ടമഖെയില് 
ടകരളത്ില് പ്ഖ്യാപിക്ന്്ട്ട ഏറ്റവരം വെിയ വികസന പദ്ധതി എ് 
നിെയില് വളന്ര മൗെികവരം സജീവവരം  ആയ ചര്ച്ചകളുരം പ്നങ്ങളുരം നേത്ി  
അവധാനതടയാന്േ നേ്ിൊടക്ണ് ഒ്ാണ് സില്വര് ക്െന് പദ്ധതി. 
പൂര്ണ്മായ ഡി.പി.ആര്. പുറത്തുവിട്ട് നിയമസഭ അേക്മുള്ള ജനാധിപത്യ 
ടവേികളില്  വ്യക്വരം കൃത്യവമായ  ചര്ച്ച നേത്ി അവിന്േ ഉയരു്  
രൈിയാത്മക നിര്ടദേശങ്ങള്ക്നുസരിച്ച് ടവണരം മുട്ാട്ട് ടപാടകണ്ത്. 
ഇട്ാള് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ള  ഡി.പി.ആര്. അപൂര്ണ്വരം ന്തറ്റിദ്ധാരണാജന
കവമാണ്. ഏരിയല് സര്ടവ്വ രീതി പ്ടയാജനന്്ടുത്ിയാണ് വിശേമായ 
പദ്ധതിടരഖ രൂപന്്ടുത്ിയത്. സിസ്രേ എ് ഫ്രഞ് കമ്പനിയാണ് ഇത് 
നിര്വ്വഹിച്ചത്. സില്വര് ക്െന് പദ്ധതിയുന്േ സാധ്യതാ പ്നത്ിന് 
ടകന്ദ്ര സര്ക്ാരില് നി്് െഭിച്ചത് ഇന്-പ്ിന്സി്ല് അപ്രൂവൊണ്. അത് 
ഉപടയാഗിച്ചാണ് ഉേന് പദ്ധതി നേ്ിൊക്ാന് ടപാകുന്നു എ് പ്തീതി 
ജനി്ിച്ച് സരംസ്ഥാന സര്ക്ാര് മുട്ാട്ട് ടപാകു്ത്.
 ഇത്യുരം വെിയ പദ്ധതി  നേ്ിൊക്കു്തിന് മുമ്പായി സാമൂഹിക 
ആഘാത പ്നരം അനിവാര്യമാണ്. അത് നേത്ാന്  നാളിതുവന്ര സര്ക്ാരിന് 
സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൂോന്ത നിയമപരമായ യാന്താരു നേപേിരൈമങ്ങളുരം പാെിച്ചിട്ടില്ല. 
വസ്തുത ഇതായിരിന്ക് പദ്ധതിക്ായി ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്കു്തിന് സര്ക്ാര് കാട്ടു് 
അനാവശ്യ ധൃതി ദുരൂഹത ഉണര്ത്തു്താണ്. ടകരളത്ിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപ
രമായ  പ്ടത്യകതകള് മന്റ്റവിന്േയുരം ഇല്ലാത് തരത്ിൊണ്. ടകരളത്ില് 
താഴ്്  പ്ടേശങ്ങളില് ന്വള്ളന്്ാക്വരം  മെടയാര ടമഖെകളില് മണ്ിേിച്ചില്, 
ഉരുള്ന്പാട്ടല് എ്ിവ ഉണ്ാകു്തുരം നിത്യസരംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 
സില്വര് ക്െന് പദ്ധതിയുന്േ ന്ചെവായി സര്ക്ാര് കണക്ാക്ിയിരിക്കു
്ത് 64,000 ടകാേി രൂപയാണ്. ഈ പദ്ധതിക്് 2018 ല് നീതി ആടയാഗ് 
പ്തീക്ിച്ച ചിെവ് 1.25 െക്രം ടകാേി രൂപയാണ്. ഇത് 2022 ല് 1.60 െക്രം 
ടകാേി രൂപയ്ക്  മുകളില് വരുന്മന്നുള്ളത് പ്ടത്യകരം ശ്രദ്ധിടക്ണ് വിഷയമാണ്.
 ഈ പദ്ധതി മൂെമുണ്ാകു് സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള്  
പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. 15 മുതല് 30 വന്ര മീറ്റര് വീതിയില് വന്മതില് ടപാന്െയാണ് 
സില്വര് ക്െന് നിര്മ്ിക്ന്്ടു്ത്. 328 കി.മീറ്റര് നീളത്ില് വെിയ 
ഉയരത്ില് എരം�ാങ്് ന്മന്റുരം, �ാക്ി സ്ഥെത്് പാതയുന്േ ഇരുവശത്തുരം 
ഉയരമുള്ള മതിലുകളുമാണ്. ഇത് ടകരളത്ിന്റെ  കിഴക്് പേിഞ്ാറ് േിക്കുകന്ള 
തമ്ില് ടവര്തിരിക്കു്  വന് ടകാട്ടയായി മാറുരം  എ്തില് തര്ക്മില്ല. 
ഒ്രം ഈ പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കു്തിന് ആവശ്യമായ അസരംസ് കൃതവ
സ്തുക്ള് എവിന്േ നി്്  കന്ണ്ത്തുന്മ്തുരം വെിയ ന്വല്ലുവിളിയാണ്. മൂന്നു 
വര്ഷരം ന്കാണ്് പണി പൂര്ത്ീകരിടക്ണ് വിഴിഞ്രം തുറമുഖ പദ്ധതി ആറ് 
വര്ഷരം കഴിഞ്ിട്ടുരം പൂര്ത്ീകരിക്ാന് കഴിയാത്തിന്റെ പ്ധാന കാരണരം 
അസരംസ് കൃത വസ്തുക്ളുന്േ േൗര്െഭ്യമാണ് എ്തുരം നാരം വിസ്രിക്രുത്.
 ഇറെര് ഗവണ്ന്മറെല് പാനല് ഓണ് ക്ക്ലമറ്റ് ടചഞ് (ഐ.പി.
സി.സി.) റിട്ാര്ട്ടില് ടകരളത്ിന്െ പാരിസ്ഥിതിക ദുര്�ൊവസ്ഥന്യക്കുറിച്ച് 
പ്തിപാേിച്ചിട്ടുള്ളത്  കൂടുതല് ചര്ച്ചയ്ക്കുരം ഗൗരവതരമായ പ്നത്ിനുരം വിടധ
യമാടക്ണ്തുണ്്. ഇടതാന്ോ്രം തന്് കാടണണ് പ്ധാന വസ്തുതയാണ് 

കരംപ് ടരോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറെിന്റെ റിട്ാര്ട്ടില് ടകരളത്ിന്റെ പരിതാപ
കരമായ സമ്പേ് വ്യവസ്ഥന്യ കുറിച്ച് വിശേീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വക കാര്യങ്ങന്ളക്കു
റിന്ച്ചാന്നുരം വിശേീകരിക്ാന്ത എങ്ങന്നയുരം സില്വര് ക്െന് പദ്ധതി നേ്ിൊക്ി 
വരുരംതെമുറകന്ള കൂേി കേ�ാധ്യതയുന്േ കാണാക്യങ്ങളിടെക്്  തള്ളിവിോനുള്ള  
ട�ാധപൂര്വ്വമായ നീക്ന്ത് ന്യായീകരിക്കുവാന്  കഴിയുകയില്ല.
  ന്ക-ന്റയില് ടകാര്്ടറഷന് വഴി നേ്ിൊക്ാന് ഉടദേശിക്കു് 
വിവിധ പദ്ധതികളില് ഒ്ായ സില്വര് ക്െന് പദ്ധതി നേ്ിൊക്കു്തില് 

അനാവശ്യമായ തിടുക്രം കാണിക്കു്ത് എന്ിന്ന്് കൃത്യമായി 
ട�ാധ്യന്്ടുത്ാന്തയാണ് സര്ക്ാര് മുട്ാട്ടു ടപാകു്ത്. 

അപൂര്ണ്മായ ഡി.പി.ആര്. പുറത്തുവിട്ട് സാടങ്തിക പ്നരം 
ടപാലുരം നേത്ാന്ത, �ഹുമാനന്്ട്ട ക്ഹടക്ാേതിയുന്േ  

സരംശയങ്ങള്ക്് ടപാലുരം കൃത്യമായ മറുപേി നല്കാന്ത ഒളിച്ചു 
കളി തുേരു് സര്ക്ാര്  ഈ പദ്ധതി നേ്ിൊക്കു്

തിന് ക്ഹടക്ാേതി അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്,് എ് 
രീതിയില് ടകാേതിവിധിന്യ ന്തറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് 

പ്ചരി്ിക്കുകയാണ് .
  1961 ന്െ ടകരള സര്ടവ്വ 

ആന്ഡ് �ൗണ്റിസ് ആക്ടിന്െ ആറാരം വകു്്  
പ്കാരരം സര്ക്ാരിന് ഏന്തങ്ിലുരം ന്പാതു  

ആവശ്യത്ിന് ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്ാന് അധികാരമുടണ്ാ  
എ്ത് മാത്മാണ് ടകാേതി പരിടശാധിച്ചത്. അതായത് സില്വര് ക്െന്  
പദ്ധതി നേ്ിൊക്കു്തിന് ടവണ്ിയുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പ്നത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി സര്ടവ്വ നേത്ാന് മാത്മാണ് ക്ഹടക്ാേതി ഡിവിഷന് �ഞ് ഉത്രവ് 
നല്കിയത്. നിെവിലുള്ള അക്െന്ന്മറെിന് ടകന്ദ്ര ന്റയില്ടവ മന്താെയത്ിന്റെ 
അനുമതി െഭിക്ാന്ത ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്ിന്ല്ലന്നുള്ള സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന്റെ ഉറപ്പു 
കിട്ടിയതിന്റെ അേിസ്ഥാനത്ില് മാത്മാണ് ക്ഹടക്ാേതി ഈ വിധിപ്സ്ാവരം 
നേത്ിയത്. അതിന് തങ്ങളുടേതായ സൗകര്യത്ിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനരം 
നേത്ിയാണ് ഇട്ാള്  ധൃതഗതിയിലുള്ള ഈ കല്ലിേല് പരിപാേി.
  അതിടവഗതയില് ന്തക്് വേക്് സഞരിക്ണരം എ്തിന്റെ ടപരില് 
മാത്മാണ് ഇത്യധികരം പുത്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങള് ചമച്ചുരം അര്ദ്ധസത്യങ്ങളുരം 
അസത്യങ്ങളുരം പ്ടയാഗിച്ചുരം സില്വര് ക്െന് പദ്ധതിക്ായി മുട്ാട്ട് ടപാകു്ത്. 
പദ്ധതി നേ്ിൊക്കു്ത് സരം�ന്ിച്ച് നിയമപരമായി പാെിടക്ണ് യാന്താരു 
നേപേിരൈമങ്ങളുരം സര്ക്ാര് പാെിച്ചിട്ടില്ലാന്യന്നുള്ള വസ്തുത നമ്ള് മറക്ാന് 
പാേില്ല.  സാമൂഹ്യ-പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതപ്നടമാ, വ്യക്മായ പദ്ധതി ടരഖടയാ 
ഇല്ലാന്തയുള്ള സര്ക്ാര് നീക്രം ദുരുപേിഷ്ടരം തന്്യാണ്. പദ്ധതി നേ്ിൊക്കു്
തിടനക്ാള് സര്ക്ാരിന്റെ ഔല്സുക്യരം വിടേശ ഏജന്സികളില് നിന്നുരം എത്യുരം 
ന്പന്ട്ട്് വായ്പ തരന്്ടുത്ി എടുക്കു്തിന് ടവണ്ിയുള്ളതാന്ണ്ത് പകല് 
ടപാന്െ വ്യക്മാണ്. സില്വര്ക്െന് പദ്ധതിക്ായുള്ള പാത സ്റാന്ടഡര്ഡ് ടഗജ് 
ആയിരിക്കുരം എ്തുരം നമ്ള് കാണണരം. സ്റാന്ടഡര്ഡ് ടഗജ് ന്റയില്ടവ ക്െന് 
പണരം ടചാരു്  മന്റ്റാരു വഴിയാണ്. സില്വര് ക്െന് പദ്ധതിയിന്െ ഏറ്റവരം വെിയ  
ചതിക്കുഴിയാണ് അത്. ഇന്്യന് ന്റയില്ടവയുന്േ 96 ശതമാനവരം ടബ്രാഡ് ടഗജാണ്. 
സ്റാന്ടഡര്ഡ് ടഗജ് ആക്ിയിരിക്കു്ത് ടൊണ് നല്കു് ജ്ാന് കമ്പനിയുന്േ 
നിര്ടദേശപ്കാരമാണ്. ഈ പദ്ധതിക്് പകരരം ന്ചെവകുറഞ് പ്ാടയാഗിക �േല് 
മാര്ഗ്ഗങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് സര്ക്ാര് ആടൊചിക്ണരം. നിെവിലുള്ള ടബ്രാഡ് ടഗജ് പാതകള് 
തന്് ഉപടയാഗിക്ാരം. പ്സ്തുത ന്റയില്പാതയുന്േ വളവകള് ഒഴിവാക്ാന് ആന്ക 
100 ന്ഹക്ടര് സ്ഥെരം മാത്ടമ പുതുതായി ടവണ്ിവരികയുള്ളൂ. പ്തീക്ിത ന്ചെവ് 
20,000 ടകാേി രൂപ മാത്മായിരിക്കുരം. ഇതിനുരം പുറടമ 2025 ഓന്േ 160 കിടൊമീറ്റര് 
ടവഗതയില് ഓടു് 75 വടന് ഭാരത് എക് സ്സ്സ്് സര്വ്വീസ് ആരരംഭിക്കുന്മ്് ടകന്ദ്ര
സര്ക്ാര് പ്ഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതിന്റെ സാധ്യതകളുരം ടകരളരം പ്ടയാജനന്്ടുത്ണരം.
 ഭാവി ടകരളത്ിന്റെ പാരിസ്ഥിതികവരം  ശാസ്ത്രീയവരം  സാമൂഹ്യവരം 
സാമ്പത്ികവമായ  പുടരാഗതിയാണ് െക്്യരം വയ്ക്കു്ന്തങ്ില് ഇവിടുന്ത് 
ന്റയില്ടവ വികസന പദ്ധതി സരം�ന്ിച്ച്  വിശേമായ ചര്ച്ച നേത്ണരം. തികച്ചുരം 
പ്ാടയാഗികമായ രീതിയില് സമസ് വിഭാഗരം ജനങ്ങന്ളയുരം വിശ്വാസത്ിന്െ 
ടുത്് മുട്ാട്ടു ടപാകാനാണ് സര്ക്ാര് തയ്ാറാടകണ്ത്. ദുരഭിമാനരം ന്വേിഞ്് വസ്തു
നിഷ്മായ വിെയിരുത്ല് നേത്ി പ്ാടയാഗിക സമീപനരം സ്വീകരിക്ാന് സര്ക്ാര് 
തയ്ാറാകണരം. അതല്ലാന്ത ടകരളത്ിന്െ ജനങ്ങന്ള ഇരുട്ടില് നിര്ത്ി അവരുന്േ 
ആശങ്കള്ക്് അറുതി വരുത്ാന്ത സില്വര് ക്െന് പദ്ധതി നേ്ിൊക്ാനുള്ള 
നീക്രം അനുവേിക്ാനാവില്ല.

എ. യൂനുസറ് കുഞ്റ്
മുന് എം.എല്.എ

മുന് നിയമസഭാരംഗരം 
എ.യൂനുസ് കുഞ്് (80)  

2022 ന്ഫബ്രുവരി 3 ന് അന്രിച്ചു. 
ഒന്പതാരം ടകരള നിയമസഭ 
യില് ഇന്്യന് യൂണിയന് മുസീരം  
െീഗിന്ന പ്തിനിധീകരിച്ച് മെപ്പു
റത്തുനിന്നുരം നിയമസഭയിന്െത്ിയ അടദേഹരം നിയമസഭാ 
പ്വര്ത്നങ്ങളില് സജീവമായി പന്ങ്ടുത്ിരുന്നു.  
ഒന്പതാരം ടകരള നിയമസഭയിന്െ റള്സ് കമ്ിറ്റിയിലുരം 
വ്യവസായവരം ധാതുക്ളുരം സരം�ന്ിച്ച സ�്ജക്ട് കമ്ിറ്റി 
IV ലുരം അരംഗമായിരുന്നു.  
 ന്കാല്ലരം ജില്ലയിന്െ രാഷ്ട്രീയ വിേ്യാഭ്യാസ 
ടമഖെകളില് നിറസാ്ിദ്ധ്യമായിരു് എ. യൂനുസ് 
കുഞ്് മുസീരം െീഗ് ന്കാല്ലരം ജില്ലാ പ്സിഡറെ്, പ്വര്ത്ക 
സമിതി അരംഗരം, വേടക്വിള പഞായത്് പ്സിഡറെ്, 
പഞായത്് ട�ാര്ഡ് പ്സിഡറെ് എ്ീ നിെകളില് പ്വ
ര്ത്ിച്ചിട്ടുണ്്.  ന്കാല്ലരം ജില്ലാ കൗണ്സില്, ഇന്്യന് കാഷയൂ 
എക് സ് ടപാര്ട്ട് അടസാസിടയഷന്, ടകരള സാടങ്തിക 
സര്വ്വകൊശാെ എക് സികയൂട്ടീവ്, ടകരള സര്വ്വകൊ
ശാെ ന്സനറ്റ് എ്ിവയില് അരംഗമായിരുന്നു.  ടകരള 
സ്വാശ്രയ എഞിനീയറിരംഗ് ടകാടളജ് മാടനജ് ന്മറെ് 
അടസാസിടയഷന് പ്സിഡറെ്, രക്ാധികാരി എ്ീ 
നിെകളിലുരം ടകരള �ി.എഡ് ടകാടളജ് മാടനജ് ന്മറെ് 
അടസാസിടയഷന് പ്സിഡറൊയുരം പ്വര്ത്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
2022 ന്ഫബ്രുവരി 22 ന് സഭ ചരടമാപചാരരം അര്്ിച്ചു.

ഭാര്യ : േരീഫാ  �ീവി. എ, ഏഴ്  മക്ള്. 

ടവര്പാേ്

പി.ലജ.മ്താമസറ്  
മുന് എം.എല്.എ

ടകാ്ി നിടയാ 
ജകമണ്ഡെ 

ത്ില് നിന്നുള്ള മുന് 
എരം.എല്.എ. പി.ന്ജ.
ടതാമസ് (98) 2022 
മാര്ച്ച് 20 ന് അന്രിച്ചു.  നാെ് (1970-77) 
അഞ് (1977-79) ടകരള നിയമസഭകളില് 
യഥാരൈമരം ടകാണ്ഗ്സ് (ആര്), ഐ.എന്.സി 
പ്തിനിധിയായി ടകാ്ി നിടയാജകമണ്ഡെ
ന്ത് നിയമസഭയില് പ്തിനിധീകരിച്ചു. 1942 ന്െ  
ക്വിറ്റ് ഇന്്യ പ്സ്ഥാനത്ിലൂന്േയാണ് രാഷ്ട്രീയ 
ത്ില് പ്ടവശിക്കു്ത്. 1965 ന്െ ന്തരന്ഞ്ടു
്ില് ടകാ്ി  നിടയാജകമണ്ഡെന്ത് പ്തിനി
ധീകരിച്ച് നിയമസഭയിടെക്് ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്
ന്ട്ടങ്ിലുരം ആര്ക്കുരം ഭൂരിപക്രം െഭിക്ാത്തിനാല് 
അ്് സഭ കൂേിയിരു്ില്ല.  റബ്ബര് ട�ാര്ഡ് 
ന്ചയര്മാന്, ടകാ്ി പഞായത്് പ്സിഡറെ്, 
ടകരള പ്ടേശ് കര്ഷക ടകാണ്ഗ്സ് പ്സി 
ഡറെ്, ഡി.സി.സി, ന്ക.പി.സി.സി അരംഗരം എ്ീ 
നിെകളിലുരം പ്വര്ത്ിച്ചിരുന്നു.
ഭാര്യ ടകാമളരം ; മൂന്നു മക്ള്

തമ്െക്കുന്ില് ബഷീര് 
മുന് എം.എല്.എ

മുന് നിയമസഭാരംഗവരം ടൊക്  
സഭാരംഗവരം മുതിര്് 

ടകാണ്ഗ്സ് ടനതാവമായ 
തടെക്കു്ില് �ഷീര് (79) 
2022 മാര്ച്ച് 25 ന് അന്രിച്ചു. 
1977 മാര്ച്ചില് അഞാരം ടകരള നിയമസഭയിടെക്് 
കഴക്കൂട്ടരം മണ്ഡെത്ില് നിന്നുരം ന്തരന്ഞ്ടുക്
ന്്ട്ട തടെക്കു്ില് �ഷീര്, അടത വര്ഷരം ജൂക്െ 
25 ന് എ.ന്ക. ആറെണിക്് ടവണ്ി എരം.എല്.എ. 
സ്ഥാനരം രാജിവച്ചു. തുേര്്് അടത വര്ഷരം പ്ായരം 
കുറഞ് അരംഗന്മ് ഖ്യാതിടയാന്േ രാജ്യസഭയില്. 
1979-84 കാെഘട്ടത്ില് വീണ്ടുരം  രാജ്യസഭാരംഗമായ 
തടെക്കു്ില് �ഷീര് 1984-89, 1989-91 എ്ീ 
കാെയളവകളില് ചിറയിന്കീഴില് നിന്നുള്ള ടൊ
ക് സഭാരംഗമായിരുന്നു. ന്ക.എസ്.യു. വിലൂന്േ രാഷ്ട്രീ
യത്ിന്െത്ിയ അടദേഹരം ന്ക.പി.സി.സി. ജനറല് 
ന്സരൈട്ടറി, ക്വസ് പ്സിഡറെ്, ആക്ടിരംഗ് പ്സിഡറെ്, 
തിരുവനന്പുരരം ഡി.സി.സി. പ്സിഡറെ് തുേങ്ങിയ 
സ്ഥാനങ്ങള് അെങ്രിച്ചു. 'രേിഡ'-യുന്േ മുന് ന്ചയ
ര്മാനായിരുന്നു. ന്വളിച്ചരം കൂടുതല് ന്വളിച്ചരം, രാജീവ് 
ഗാന്ി : സൂര്യ ടതജസിന്റെ ഓര്മ്യ്ക്, മടണ്െയുന്േ 
നാട്ടില് ഗാന്ിജിയുന്േയുരം, ോടമാേരന് നായര് മുതല് 
�ര്െില് കുഞ്നന്ന് നായര് വന്ര തുേങ്ങിയ 
കൃതികള് രചിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഭാര്യ പടരതയായ സുഹ് റ; രണ്് മക്ള്.

വി.ഡി. സതീശന് 
 പ്തിപക് ടനതാവ്
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കാര്ഷിക ബജറ്റ് അവതരി്ി്റ് രാജസ്ഥാന്
ആേ്യ കാര്ഷിക �ജറ്റുമായി രാജസ്ഥാന് നിയമസഭ. കര്ഷകരുന്േ        

ടക്മതാല്പര്യങ്ങള് സരംരക്ിക്കു്തിനുരം കര്ഷകര്ക്് പ്ടയാ
ജനപ്േമായ നൂതന ആശയങ്ങള് കന്ണ്ത്തു്തിനുമായാണ് സരംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുന്േ ചരിത്ത്ിൊേ്യമായി ഇത്രന്മാരു �ജറ്റ് അവതരി്ി
ച്ചത്. സരംസ്ഥാനരം ജെേൗര്െഭ്യരം ടനരിടു് സാഹചര്യത്ില് തുള്ളിനന, 
സ്സ്ിങ്് ളര് ജെടസചനരം തുേങ്ങിയവ ടപ്ാത്സാഹി്ിക്ാനുള്ള നേപേികളുരം 
�ജറ്റില് ഉള്ന്്ടുത്ിയിരുന്നു.  �ജറ്റിന് മുട്ാേിയായി കര്ഷകന്രയുരം 
ക്ീരസരംഘങ്ങളുന്േ പ്തിനിധികന്ളയുരം സന്ര്ശിച്ച മുഖ്യമന്തി അടശാക് 
ന്ഗഹ് ൊട്ട്, കാര്ഷിക രരംഗത്ിന് മാത്മായി ഒരു ഊര്ജ് കമ്പനി  
സ്ഥാപിക്കു്തിനുള്ള നിര്ടദേശരം പരിഗണനയിലുന്ണ്ന്നുരം അറിയിച്ചു.

ഇതരസഭാ വാര്ത്കളിലൂന്േ

തെസ്ഥാന നഗരിലയ വിഭജിക്കുന്തിനുള്ള നിയമം 
ലകാണ്ടുവരാന് സംസ്ഥാനത്ിനറ് അധികാരമില്ല
ആന്ധാപ്ടേശ് തെസ്ഥാന ടമഖൊ വികസന അടതാറിറ്റി നിയമവരം 

(APCRDA) ൊറെ് പൂളിരംഗ് ആക്രം അനുസരിച്ച് ആറുമാസത്ിനുള്ളില് 
വികസന പ്വര്ത്നങ്ങള് നേത്ി അമരാവതിന്യ തെസ്ഥാന നഗരമാക്ി 
മാറ്റണന്മ്് ആന്ധാ ക്ഹടക്ാേതി. തെസ്ഥാന നഗരിന്യ വിഭജിക്ാനുള്ള ഒരു 
നിയമ നിര്മ്ാണത്ിനുരം സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന് നിയമപരമായ അധികാരമി 
ന്ല്ലന്നുരം ടകാേതി വ്യക്മാക്ി. ഇടതാന്േ സരംസ്ഥാനത്് മൂ്് തെസ്ഥാനങ്ങള് 
രൂപീകരിക്ാനുള്ള സര്ക്ാര് ശ്രമങ്ങള്ക്് ടകാേതി തേയിട്ടു. അമരാവതിയിന്െ 
ഒരു കൂട്ടരം കര്ഷകര് സമര്്ിച്ച ഹര്ജിയില് വാേരം ടകള്ന്ക്യാണ് ചീഫ് 
ജസ്റിസ് പ്ശാന്് കുമാര് മിശ്ര ഉത്രവ് പുറന്്ടുവിച്ചത്. തെസ്ഥാന വികസ
നത്ിന്റെ ഭാഗമാക്ി വികസി്ിച്ചതുരം പുനസരംഘേി്ിച്ചതുമായ വസ്തുവകകള് 
അതിന്റെ ഉേമസ്ഥര്ക്് മൂന്നു മാസത്ിനകരം ക്കമാറണന്മന്നുരം ടകാേതി 
ഉത്രവിട്ടു. സരംസ്ഥാനത്് അധികാര വിടകന്ദ്രീകരണവരം വികസനവരം െക്്യമിട്ട് 
വിശാഖപട്ടണരം ഭരണ നിര്വ്വഹണ തെസ്ഥാനമായുരം അമരാവതി നിയമനിര്മ്ാണ 
തെസ്ഥാനമായുരം കുര്ണൂല് നീതിനിര്വ്വഹണ തെസ്ഥാനമായുരം മാറ്റു്തിന് 
ക്വ.എസ്.ജഗന് ടമാഹന് ന്റഡ്ി സര്ക്ാര് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.

അഞ്ില് നാെറ് മ്നെി ബി.ലജ.പി.
ഉത്ര്പ്ടേശ്, ഉത്രാഖണ്ഡ്, ടഗാവ, പഞാ�്, മണിപ്പൂര് എ്ീ  

സരംസ്ഥാനങ്ങളിടെക്് നേ് ന്തരന്ഞ്ടുപ്പുകളില് പഞാ�് ഒഴിന്ക 
�ാക്ി സരംസ്ഥാനങ്ങളില് �ി.ന്ജ.പി. ഭരണമുറ്ിച്ചു. പഞാ�ില് ആരം 
ആേ്മി പാര്ട്ടി (AAP) മിന്നുരം ജയരം ടനേി. ഉത്ര്പ്ടേശില് ആന്കയുള്ള 
403 നിയമസഭാ മണ്ഡെങ്ങളില് 273 സീറ്റുരം ടഗാവയില് 40 ല് 20 സീറ്റുരം 
ഉത്രാഖണ്ഡില് 70 ല് 47 സീറ്റുരം മണിപ്പൂരില് 60 ല് 32 സീറ്റുരം ടനേി ഭരണ
ത്തുേര്ച്ചടയാന്േയാണ് �ി.ന്ജ.പി. അധികാരത്ിന്െത്ിയത്. പഞാ�ില് 
ആന്കയുള്ള 117 നിടയാജകണ്ഡെങ്ങളില് 92 നിടയാജകമണ്ഡെങ്ങള് 
എ.എ.പിന്ക്ാ്രം നിന്നു. ഉത്ര്പ്ടേശില് �ി.ന്ജ.പി.ക്് 41.3% ടവാട്ട് 
വിഹിതരം െഭിച്ചട്ാള് മുഖ്യ എതിര്കക്ിയായ സമാജ് വാേി പാര്ട്ടിക്് 
32.03% ടവാട്ട് വിഹിതമാണ് െഭിച്ചത്. ടഗാവയില് �ി.ന്ജ.പി.ക്് 33.3% 
ടവാട്ട് െഭിച്ചട്ാള് ടകാണ്ഗ്സിന് 23.5% ടവാട്ട് ടനോനായി. അവിന്േ 
ആരം ആേ്മി പാര്ട്ടിക്് 6.7% ടവാട്ട് ടനോനായി എ്ത് ശ്രടദ്ധയമായി. 
ഉത്രാഖണ്ഡില് 44.34% ടവാട്ട് �ി.ന്ജ.പി. ടനേിയട്ാള് ടകാണ്ഗ്സ്ിന് 
37.9% ടവാട്ട് െഭിച്ചു. മണിപ്പൂരില് �ി.ന്ജ.പി.ക്് 37.83% ടവാട്ടുരം എന്.പി.പി.
ക്് 17.29% ടവാട്ടുരം െഭിച്ചു. പഞാ�ില് 42.01% ടവാട്ട് ടനേി എ.എ.പി. അധി
കാരത്ിന്െത്ിയട്ാള് ഭരണകക്ിയായിരു് ടകാണ്ഗ്സ് 22.98% 
ടവാട്ട് വിഹിതത്ിടെക്് കൂപ്പുകുത്ി. പഞാ�ില് ഭരണരം പിേിച്ചുരം ടഗാവയില് 
രണ്് സീറ്റ് ടനേിയുരം ഒരു പ്ാടേശിക പാര്ട്ടിയില് നിന്നുരം ടേശീയ രാഷ്ട്രീയ
ത്ിടെക്കുള്ള കരുത്തുറ്റ കാല്വയ്പാണ് എ.എ.പി. നേത്ിയിരിക്കു്ത്.

ഇന്്യയുന്േ വാനമ്പാേി െതാ മടങ്ഷ് കര്ക്് ചര
ടമാപചാരമര്്ിച്ച് ടകരള നിയമസഭ. 2022 

ന്ഫബ്രുവരി 22 നാണ് സഭ െതാമടങ്ഷ് കറിന് ചരടമാ
പചാരമര്്ിച്ചത്. ടൊകന്മങ്ങുമുള്ള ഇന്്യാക്ാന്ര ഒടര 
ചരേില് ടകാര്ത്ിണക്കു് മാസ്രിക സരംഗീതമാണ് 
െതാ മടങ്ഷ് കറിടറെന്തന്നുരം അവര് ഇന്്യാക്ാരു
ന്േ മാത്മല്ല ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിന്െയാന്ക ജനങ്ങളുന്േ 
പ്ിയ ഗായികയാന്ണന്നുരം സഭ അനുസ്രിച്ചു. സ്വാതന്്യ 
പൂര്വ്വ ഇന്്യയില് പാേിത്തുേങ്ങിയ അവര് 75 വര്ഷരം 
ഇന്്യന് ചെച്ചിത് പി്ണിഗാന ടമഖെയില് ഉജ്്വെ 
ടശാഭടയാന്േ പ്ടശാഭിച്ച കൊകാരിയാന്ണന്നുരം ഗുൊരം 
ക്ഹേര് മുതല് എ.ആര്.റഹ് മാന് വന്രയുള്ള സരംഗീത 
സരംവിധായകരുന്േ സരംഗീത ഭാവനകള്ക്് അവര് 
സാക്ാത്കാരരം നല്കിന്യന്നുരം നമ്മുന്േ രാജ്യത്ിന്റെ 
ഐക്യത്ിന്റെയുരം അഖണ്ഡതയുന്േയുരം ടേശീടയാേ്ഗ്ഥ
നത്ിന്റെയുരം തിളങ്ങു് പ്തീകമായി ചരിത്ത്ില് ടര
ഖന്്ടുടത്ണ് നാമമാണ് െതാ മടങ്ഷ് കറിടറെത് എന്നുരം 
സ്ീക്ര് അനുസ്രിച്ചു.

  

വിജ്ാനപഥരം

1. ടവാട്ടവകാശത്ിനുള്ള പ്ായരം 21 ല്  
നി്് 18 വയസ്ിടെക്് മാറ്റിയ 
ഭരണഘേനാ ടഭേഗതി ഏത് ?

1988 കെ 61 ാം ജേദഗതി
2. കൂറുമാറ്റരം നേത്ി അടയാഗ്യനാക്കു്ത്  
സരം�ന്ിച്ച കാര്യങ്ങള് ഭരണഘേന
യുന്േ ഏത് പട്ടികയില്ന്പടുന്നു ?

പതാം പട്ിെ
3. അേിയന്ിരാവസ്ഥ പ്ഖ്യാപിക്കുടമ്പാള് 
ഭരണഘേനാ പ്കാരമുള്ള മൗെികാവകാ
ശങ്ങന്ള സസ് ന്പറെ് ന്ചയ്യു്തിനുള്ള 
വ്യവസ്ഥ ഏത് രാജ്യന്ത് ഭരണഘേ
നയില് നി്ാണ് സ്വീകരിച്ചത് ?

േര്മ്മനിയികെ വപീമര് േരണഘടന
4.ടകരള  നിയമസഭയില് ഏകടേശരം 
ഒന്പത് മാസക്ാെടത്ാളരം സ്ീക്റുന്േ 
ചുമതെ വഹിച്ച ന്ഡപയൂട്ടി സ്ീക്ര് ആര് ?

ആര്.എെ്.ഉണ്ി  
(9.5.1975 - 16.2.1976) 
(നാൊം ജെരള നിയമെേയില്)

5. ഇന്്യന് പ്ധാനമന്തിയായി നിയ
മിക്ന്്ട്ട ആേ്യ രാജ്യസഭാരംഗരം ?

ഇന്ിരാഗാന്ി
6. ഇന്്യന് പ്സിഡറൊയി ഒരു വ്യക്ിക്് 
എത് തവണ ആ സ്ഥാനടത്ക്് 
ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ോരം ?

പരിധിയില്ല
7. അേിയന്രാവസ്ഥ പ്ഖ്യാപിക്കു്തിന്  
രാഷ്ട്രപതിക്് അധികാരരം നല്കു് 
ഭരണഘേനാ അനുടഛേേരം ?

അനുജഛേദം 352
8. ധനകാര്യ കമ്ീഷന്നകുറിച്ച് പരാമര്ശി
ക്കു് ഭരണഘേനാ വ്യവസ്ഥ ഏത്് ?

അനുജഛേദം 280
9. ആറാരം ടകരള നിയമസഭയില്  
എ.ന്ക ശശീന്ദ്രന് ടനാട്ടീസ് നല്കിയ 
പ്ടമയമാണ് സ്ീക്ന്റ നീക്രം  
ന്ചയ്യു്തുമായി �ന്ന്്ട്ട് ടകരള 

നിയമസഭയില് ആേ്യരം ചര്ച്ച 
ന്ചയ്തത്. ഏത് സ്ീക്ര്ന്ക്തിന്ര
യാണ് ടനാട്ടീസ് നല്കിയത് ?

എ.െി. ജോെികനതികര 
(ൊസ്റിംഗ് ജവാട്് കെയ്തതിലൂകട 
ഗവണകമന്ിന് അനുകൂെമായി 
പക്ഷപാതം ൊട്ി എന് 
ൊരണതാല്)

10. ക്വസ് പ്സിഡറെിന്നതിരായ 
ഇരംപീച്ച് ന്മറെ് പ്ടമയരം ആരരം
ഭിക്കു്ത് എവിന്േ നി്് ?

രാേ്റ്യെേയില് നിന്് 
(അനുജഛേദം 67(b))

BÀ.-F-kv.-D®nCµn-cm-KmÔn F.-kn. tPmkv
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ഇന്്യയിന്െ ഇതര സരംസ്ഥാന നിയമസഭകളില്  
നി്് ടകരള നിയമസഭ ടവറിട്ടുനിെ്ക്ാന് 

കാരണമായ വിവിധ ഘേകങ്ങളില് ഒ്ാണ് 
'അറിടവാരരം'. ടകരള നിയമസഭയില് ഒ്ര പതി
റ്റാണ്ടുകാെരം അരംഗമായിരു് എന്റെ അനുഭവങ്ങള് 
അറിടവാരത്ിലൂന്േ പങ്കുവയ്കാന് അവസരരം െഭി 
ച്ചതില് സടന്ാഷരം.
 തിരുവനന്പുരരം ജില്ലയില് ടതാട്ടരം മണ 
ക്ാേ് (കമടെശ്വരരം) ന്ചക്ാേടശ്രി വീട്ടില് ജനനരം.  
സി.ന്ക. ശിവരാമ്ണിക്രുന്േയുരം �ി. അമ്മുക്കുട്ടി 
അമ്യുന്േയുരം മൂ്ാമന്ത് പുത്ന്.  മൂത് സടഹാേ
രമോരായ �ാബു, ജയടേവന്, സടഹാേരി െളിത, 
ഇളയ സടഹാേരന് പീതാരം�രന്. ഒരിേത്രരം 
കുടുരം�രം.
 തിരുവനന്പുരരം കമടെശ്വരരം സര്ക്ാര് 
ക്പ്മറി സ് കൂളില് വിേ്യാഭ്യാസരം. തുേര്്് എസ്. 
എരം.വി. സ് കൂളില് പ്നരം.  ഇക്ാെത്് ടകരളത്ിന്െ 
കമ്യൂണിസ്റ് സര്ക്ാര് വിേ്യാെയങ്ങളില് 'സ് കൂള് 
പാര്െന്മറെ് ' സമ്പ്രോയരം നേ്ിൊക്ാന് തീരു
മാനിക്കുകയുരം പരീക്ണാര്ത്ഥരം എസ്.എരം.വി 
സ് കൂളില് അത് നേ്ിൊക്കുകയുരം ന്ചയ്തു.  സ് കൂള് 
പാര്െന്മറെിന്െ പ്ധാനമന്തിയായി ഞാന് ന്തര 
ന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടു. സ് കൂള് പാര്െന്മറെ് നേപേിരൈമ 
ങ്ങള് 1957 ന്െ കമ്യൂണിസ്റ് മന്തിസഭയിന്െ 
വിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്തിയായിരു് ടജാസഫ് 
മുണ്ടശ്രിയുരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ പ്ഥമ സ്ീ
ക്റായിരു് ആര്. ശങ്രനാരായണന് തമ്പിയുരം 
സ് കൂളിന്െത്ി ഉേ്ഘാേനരം നിര്വ്വഹിച്ചു. 
 ടകരളത്ിന്െ വിേ്യാര്ത്ഥികള്ക്ിേ 
യില് ജനാധിപത്യ പ്രൈിയയുന്േ �ാെപാ്ങ്ങള് 
പ്ിക്ാനുള്ള അവസരത്ിന് വഴി തുറന്നു.  
നട് ന്ചറുപ്ായത്ില് എന്റെ മനസ്ിലുരം ഈ 
അനുഭവരം ആടവശരം പകര്ന്നു. ഒരു ന്പാതുപ് 
വര്ത്കനാകണന്മ് ആഗ്ഹരം ഞാനറിയാന്ത 
എന്് സ്വാധീനിക്ാനുരം ഈ സരംഭവരം ഒരു 
നിമിത്മായി. 
 സ് കൂള് വിേ്യാഭ്യാസരം പൂര്ത്ിയാക്ി ഞാന് 
കേന്നുന്ച്ത് തിരുവനന്പുരരം മഹാത്മാഗാന്ി 
ടകാടളജിൊയിരുന്നു.  പ്ീ യൂണിടവഴ് സിറ്റി സമ്പ്രോ
യത്ിന്റെ അവസാന�ാച്ചില് ഞാന് വിേ്യാര്ത്ഥി
യായി.  മമേഥന് സാര് അ്് എരം.ജി. ടകാടളജിന്െ 
പ്ിന്സി്ൊയിരുന്നു. പ്ീ യൂണിടവഴ് സിറ്റി അടസാ 
സിടയഷന് ന്തരന്ഞ്ടു്ില് ഞാന് ന്സരൈട്ടറി 
യായി ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടു. തുേര്്് യൂണിടവ 
ഴ് സിറ്റി ടകാടളജിന്െത്ി. 1961-64 കാെഘട്ട 
ടത്ാന്േ യൂണിടവഴ് സിറ്റി ടകാടളജിന്റെ പേിക 
ളിറങ്ങി. അവിന്േ വിേ്യാര്ത്ഥിയായിരു് സമ 
യത്് ടകാടളജ് യൂണിയന് മാഗസിന് എഡിറ്റര് 
സ്ഥാനടത്യ്ക് ഞാന് ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടു.  
 അവിന്േ എന്റെ സീനിയര് വിേ്യാര്ത്ഥിക
ളായിരു് പെരുരം എന്റെ �ാച്ച് ടമറ്റായിരു്വരുരം 
വിവിധ ടമഖെകളില് പില്ക്ാെത്് പ്ശസ്രായി.  
അവരില് ചിെരുന്േ ടപരുകള് ഞാനിട്ാഴരം ഓര്ത്തു 
ടപാകുന്നു. ടകരളകൗമുേിയിന്െ എരം.എസ്.മണി, 
വാര്ത്കള് വായിക്കു് ടഗാപന്, കണിയാപുരരം 
രാമചന്ദ്രന്, സുന്രരം ധനുവച്ചപുരരം, വട്ട്റമ്പില്  
ടഗാപിനാഥപിള്ള, കുളത്തൂര് കൃഷ്ണന് നായര്, ചിറ 
യിന്കീഴ് രാമകൃഷ്ണന് കൂോന്ത സഹപാ്ികളായി 
രു് ജി. കൃഷ്ണന് ഐ.എ.എസ്., റ്റി. പി. ശ്രീനിവാസന് 
ഐ.എഫ്.എസ.്, ദൂരേര്ശന് ഡയറക്ടറായിരു് 
രുഗ്ിണി, ന്പ്ാഫ. വിശ്വമരംഗെരം സുന്ടരശന്, �ിച്ചു  
തിരുമെ, പി. പത്മരാജന് തുേങ്ങിയ എത്ടയാ പ്തിഭാ 
സമ്പ്മോടരാന്ോത്് യൂണിടവഴ് സിറ്റി ടകാടളജ് 
കാമ്പസ്ില് കറങ്ങിനേ് കാെത്ിന്റെ സ്രണ 
കളിന്നുരം ആടവശകരമായ അനുഭവമാണ്. യൂണി 
ടവഴ് സിറ്റി ടകാടളജിന്െ ജീവിതത്ിനിേയില് 
കുറച്ചുകാെരം ടേശാഭിമാനി പത്ത്ിന്െ തിരുവനന്
പുരരം ടെഖകനായിരു് പവനന്റെ അസിസ്ററൊയി 
ടജാെിന്ചയ്തിരുന്നു.
 വിേ്യാഭ്യാസരം വീണ്ടുരം തിരുവനന്പുരരം  
ഗവ. ന്രേയിനിരംഗ് ടകാടളജില് �ി.എഡ്. ക്ലാസ്ില് 
തുേര്ന്നു. കുറച്ചുകാെരം തിരുമെ അബ്രഹാരം ന്മടമ്ാ 
റിയല് ക്ഹസ് കൂളില് അദ്ധ്യാപകനായി ടജാെി 
ടനാക്ി. തുേര്ന്നു പൂര്ണ്സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്വര്ത് 
കനായി മാറി.  തുേര്്് ൊ അക്ാഡമി ൊ ടകാടള 
ജില് ടചര്ന്നു.  പ്നരം തുേരാനായില്ല.
 1974  ല് വി.ന്ജ.റ്റി. ഹാളില് വച്ച് മുഖ്യമന്തി 

സി. അചയുതടമടനാന്, എരം.എന്. ടഗാവിന്ന് നായര്, 
ന്ക. സി. ടജാര്ജ്, എന്. ഇ. �െറാരം, ന്വളിയരം 
ഭാര്ഗ്ഗവന്, എന്. കാര്ത്ിടകയന് എ്ീ നിരവധി  
ടനതാക്മോരുന്േ സാ്ിദ്ധ്യത്ില് മഹിളാ സരംഘരം 
ജില്ലാ ന്സരൈട്ടറിയായിരു് ക്വക്രം തള്ളില്ലത്തു 
മ്ത്ിന്െ ന്വങ്ിടേശ്വര അയ്രുന്േ മൂത് പുത്ിയായ 
ടഹമെതന്യ വിവാഹരം കഴിച്ചു.
 കരുനാഗ്ള്ളി നിടയാജക മണ്ഡെത്ില്നി്്  
2006ല് ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടടതാന്േ പന്തണ്ാരം ടകരള 
നിയമസഭയിൊണ് ഞാന് ആേ്യമായി നിയമസഭാരംഗമാ
കു്ത്. 2011 ല് വീണ്ടുരം കരുനാഗ്ള്ളിയില് മത്സരിച്ചു. 
രണ്ടു തവണ തുേര്ച്ചയായി മത്സരിച്ച് വന്ഭൂരിപക്
ടത്ാന്േ വിജയിച്ചു.  പതിനാൊരം ടകരള നിയമസഭയില് 
ന്നടുമങ്ങാേ് നിയമസഭ മണ്ഡെന്ത് പ്തിനിധീകരിച്ചു.
 2006 ന്െ പന്തണ്ാരം ടകരള നിയമസഭാ 
സടമ്ളനരം ടമയ് 24 ന് ആരരംഭിച്ചു.  പ്ഥമ ടചാേ്യത്ിനു 
മറുപേി പറയാന് എഴട്റ്റുനി് സന്ര്ഭരം എനിക്് മറ
ക്ാനാവില്ല.  140 എരം.എല്.എ.മാരുരം സ്ീക്റുരം ഒരു പുതിയ 
അരംഗത്ിന്റെ ശബ്രം ടകള്ക്ാന് കാടതാര്ത്തു.  എല്ലാ 
അരംഗങ്ങളുന്േയുരം ശ്രദ്ധ എന്റെ ടനര്ക്ായി.  എ്ാല് 
എല്ലാ അരംഗങ്ങന്ളയുരം അത്ഭുതന്്ടുത്ിന്ക്ാണ്് മുഖ്യ 
ടചാേ്യത്ിനുരം ഉപടചാേ്യങ്ങള്ക്കുരം ഞാന് മറുപേി പറഞ്ഞു.  
തുേര്്് സ�് മിഷന്, ശ്രദ്ധ ക്ണിക്ല്, അേിയന്ിര 
പ്ടമയരം, ധനാഭ്യര്ത്ഥന പ്സരംഗരം, �ില്ലുകള് അവതരി
്ിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള പ്സരംഗരം എല്ലാരം പ്ിച്ചു. നിയമസഭയുന്േ 
നേപേിരൈമങ്ങള് ആരരംഭിക്കു് രാവിന്െ 8.30 മുതല് 
സഭ അവസാനിക്കു്ത് വന്ര പന്ങ്ടുക്കുക എന്റെ 
ശീെമായിരുന്നു.
 പ്സരംഗങ്ങള് ഉള്ള േിവസരം ന്ായി ടഹാരം 
വര്ക്കുന്ചയ്ത് മാത്മാണ് ഞാന് സഭയില് പ്സരംഗിക്കുക. 
സഭയിന്െ പ്തിപക് അരംഗങ്ങള്ക്് അടങ്ങയറ്റന്ത് 
�ഹുമാനരം നല്കിയിരുന്നു.  സഭയിന്െ ഒരരംഗന്ത് 
ട്ാലുരം ഞാന് വ്യക്ിപരമായി ആടക്പിച്ചിരു്ില്ല. 
 എന്റെ സുേീര്ഘമായ പതിനഞ്ചു വര്ഷക്ാെയ
ളവില് നിയമസഭാ നേപേികളില് ശക്മായി നിരന്രരം  
ഇേന്പട്ടിരുന്നു. സ്ീക്റുന്േ ഒരു ശാസനടപാലുരം ഈ 
കാെയളവില് എന്റെ ടനര്ക്കുണ്ായിട്ടില്ല. എ്ാല് 
അവസാന നാളുകളില് അത്യന്രം നിര്ഭാഗ്യകരങ്ങളായ 
ചിെ സരംഭവങ്ങളില് ഞാനുരം പങ്ാളിയായിരുന്നു. തിരി
ഞ്ഞുടനാക്കുടമ്പാള് ആ സരംഭവരം ഒഴിവാക്ാമായിരുന്നു 
എ്് ടതാന്നുന്നു.
 ഭക്്യവരം ന്പാതുവിതരണവരം മൃഗസരംരക്ണവരം  
വകുപ്പു മന്തി എ് നിെയില് നിര്ണ്ായകമായ പെ 
നേപേികളുരം സ്വീകരിച്ചു. അഞ്ചുവര്ഷരം വിെക്യറ്റരം പൂര്ണ് 
മായുരം തേഞ്ഞുനിറുത്ി. ഇന്്യയിന്െ ന്പാതുവിതരണ 
സമ്പ്രോയത്ില് കാതൊയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്ി.  ടഫാടട്ടാ 
പതിച്ച ൊമിടനറ്റ് ന്ചയ്ത ടറഷന് കാര്ഡുകള് വിതരണരം 
ന്ചയ്തു. ടകന്ദ്രത്ിന്റെ അവഗണനയ് ന്ക്തിന്ര മുഖ്യ 
മന്തിയേക്രം മന്തിമാര് ഒ്േങ്രം ഡല്ഹിയില് ടപായി 
കൂട്ട സത്യാഗ്ഹരം നേത്ി പ്ശ് നരം പരിഹരിച്ചു. രണ്ടു 
രൂപയ്ക് ഒരു കിടൊ അരി സമ്പ്രോയരം നേ്ിൊക്ി. പാവ
ന്്ട്ടവര്ക്ായി ഓണക്ാെത്് സൗജന്യമായി ഓണക്ിറ്റ് 
വിതരണരം ന്ചയ്തു. ക്ീര കര്ഷകരുന്േ ടക്മപദ്ധതി 
നിയമരം സഭയില് അവതരി്ിച്ചു.  ന്വറ്ററിനറി സയന്സ് 
സര്വ്വകൊശാെ �ില് ന്കാണ്ടുവന്നു. ഈ രണ്ടു സഭാ 
നേപേികളുരം എന്റെ പാര്െന്മറെറി പ്വര്ത്നങ്ങളുന്േ  
ശ്രടദ്ധയമായ ഭാഗമായി മാറി. ഞാന് അവതരി്ിച്ച 
മൃഗസരംരക്ണ വകു്ിന്റെ ധനാഭ്യര്ത്ഥന ടവാട്ടി 
നിോന്ത ഏകകണ്ഠമായി പാസ്ാക്ിയതുരം ശ്രടദ്ധ 
യമാണ്. 
 രാജ്യന്ത് ഇതര സരംസ്ഥാനങ്ങളിന്െ നിയമ 
സഭാ നേപേികള് ടനരിട്ട് മനസ്ിൊക്ാന് ഞങ്ങള് 
ഏതാനുരം എരം.എല്.എ.മാര് നേത്ിയ പര്യേനത്ില് 
ഒരുകാര്യരം മനസ്ിൊക്ാന് കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവരം മികച്ച 
നിയമസഭാ നേപേികളാണ് ടകരള നിയമസഭ പിന്തുേ

രു്ത്.  നമ്മുന്േ സഭയുന്േ കാര്യക്മമായ പ്വര്ത്
നങ്ങള്ക്് സഹായകരമായി നേ്ിൊക്ിയ സ�്ജക്ട് 
കമ്ിറ്റി സമ്പ്രോയരം ഇ്് മന്റ്റല്ലാ നിയമസഭകളുരം 
പിന്തുേരുന്നു.
 പതിനാൊരം ടകരള നിയമസഭയില് അഞ്ചു 
വര്ഷവരം ഞാന് ന്പാതുടമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങളുന്േ 
കമ്ിറ്റി ന്ചയര്മാനായിരുന്നു. ഈ കാെയളവില് 130 
റിട്ാര്ട്ടുകള് സഭയില് സമര്്ിച്ചു.  പ്സ്തുത കമ്ിറ്റിയില് 
ഗവ. ന്സരൈട്ടറിമാര്ക്് പകരരം പ്തിനിധികന്ള പറഞ്
യച്ചുന്കാണ്് ഗവ. ന്സരൈട്ടറിമാര് തേിതപ്പു് പതിവ് 
അവസാനി്ിച്ചു. കമ്ിറ്റി ടയാഗങ്ങളില് ഗവ. ന്സരൈട്ട
റിമാര് ടനരിട്ടു പന്ങ്ടുക്കു്ത് പതിവായി.  ഇതിനായി 
നല്ല ഇേന്പേല് നേടത്ണ്ി വന്നു. ഈ പതിവ് തുേരണരം.  
സ്ീക്ര് പ്ടത്യകമായി കമ്ിറ്റികളുന്േ പ്വര്ത്നരം 
ശ്രദ്ധിക്ണരം.  കാരണരം കമ്ിറ്റികള് രൂപീകരിക്കു്ത് 
നിയമസഭാ സ്ീക്റാണ്.
 കമ്ിറ്റികളില് പന്ങ്ടുക്കു്തില് പെട്ാഴരം 
അരംഗങ്ങളായ എരം.എല്.എ.മാര് താല്പര്യരം കാണി 
ക്ാറില്ല.  ഈ അവസ്ഥയ്ക് മാറ്റരം ഉണ്ാകണരം. ചിെ 
അരംഗങ്ങള് മിനിറ്റ് സില് ഒ്ിട്ടുന്കാണ്് മാത്രം പങ്ാളി
കളാകു് േൗര്�െ്യത്ിനുരം പരിഹാരരം ഉണ്ാകണരം. 
ന്പാതുന്വ കര്ക്ശക്ാരനായ ഞാന് പെട്ാഴരം കമ്ിറ്റി 
യുന്േ നേപേിരൈമങ്ങളിലുരം കര്ക്ശനിെപാേ് സ്വീക
രിച്ചതിന്റെ ഫെമായി പി.യു.സി. ടയാഗങ്ങന്ളല്ലാരം 
സജീവമായി.  
 ന്പാതുടമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങളുന്േ പ്വര്ത്
നങ്ങള് ന്മച്ചന്്ടുത്ാനുരം അഴിമതിയുരം ന്കടുകാ
ര്യസ്ഥതയുരം അവസാനി്ിക്ാനുരം നിരവധി നിര്ടദേ
ശങ്ങള് അേങ്ങു് റിട്ാര്ട്ടുകള് നല്കിയിട്ടുരം 
സര്ക്ാര് നേപേികള് സ്വീകരിക്ാന് കൂട്ടാക്ാറില്ല.  
നിയമസഭയില് സമിതി റിട്ാര്ട്ട് ചര്ച്ച ന്ചയ്യുക എ് 
പരിപാേി എന്റെ 15 ന്കാല്ലന്ത് നിയമസഭാ കാൊവധി 
കാെത്് നേ്ിട്ടില്ല.  ഈ സമീപനരം നിയമസഭയുരം 
സര്ക്ാരുരം അവസാനി്ിച്ചുന്കാണ്് ന്പാതുടമഖൊ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് കമ്ിറ്റി മുട്ാട്ടുവയ്ക്കു് നിര്ടദേ
ശങ്ങള് പരിടശാധിക്ണരം.
 ടരേഡ് യൂണിയന് രരംഗന്ത് എന്റെ േീര്ഘ 
കാെന്ത് അനുഭവത്ിന്റെ അേിസ്ഥാനത്ില് ഞാന് 
ന്ചന്്ത്ിയ നിഗമനങ്ങളില് പ്ധാനരം നമ്മുന്േ 
ന്പാതുടമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങളുന്േ തെ്ത്് എത്തു്  
ഉ്തമോര്ക്് സ്ഥാപനരം ന്മച്ചന്്ടുത്ാന് താല്പര്യമില്ലാ
ന്യ്ാണ്. ഐ.പി.എസ്./ഐ.എ.എസ്. വിഭാഗത്ിലുള്ള
വര് താല്കാെികമായി കന്ണ്ത്തു് ൊവണങ്ങളായി 
ന്പാതുടമഖൊസ്ഥാപനങ്ങളിന്െ എരം.ഡി. സ്ഥാനങ്ങള് 
മാറുന്നു. ഭരണാധികാരികളുന്േ അധികാരത്ിന്റെ  
ഇേനാഴികളിലൂന്േ സഞരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിന്െത്തു
്വരുരം കുറവല്ല. ഈ സമ്പ്രോയരം അവസാനി്ിക്ണരം. 
രാജ്യന്ത് ഏറ്റവരം പ്ഗത്ഭരായ ന്പ്ാഫഷണലുകന്ള 
കന്ണ്ത്ി ടകരളത്ില് ന്കാണ്ടുവരണരം.  ധനകാര്യമാ
ടനജ് ന്മറെ്, ന്പ്ാഫഷണല് മാടനജ് ന്മറെ് എ്ിവ ഒരു 
വ്യവസായ സ്ഥാപനത്ിന്റെ അനിവാര്യഘേകങ്ങളാണ്.  
ഈ രരംഗത്തുള്ള പരിമിതി കമ്ിറ്റി ചൂണ്ിക്ാണിച്ചിട്ടുണ്്. 
 പുതിയ എരം.എല്.എ.മാരില് ഭൂരിപക്വരം 
സമര്ത്ഥരാണ്. പ്ടത്യകിച്ച് നമ്മുന്േ നാേിന്റെ സമ്പ 
ത്ായ യുവജനങ്ങളാണ്. അവടരാേ് എനിക്് ഒരു  
കാര്യരം മാത്ടമ പറയാനുള്ളൂ. 'നിങ്ങള് സഭാ നേപേി 
കളില് പൂര്ണ്സമയരം പന്ങ്ടുക്കുക. നല്ല ഗൃഹപാ്രം 
ന്ചയ്തുമാത്രം സഭയില് പ്സരംഗരം നേത്തുക.'
 എന്റെ േീര്ഘകാെന്ത് ടരേഡ് യൂണിയന് 
 പ്വര്ത്നങ്ങളുരം ടകരളത്ിലുയര്ന്നുവ് സ് ടഫാേനാ
ത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ സരംഭവങ്ങളുരം ഞാന് പി്ിട്ട എന്റെ 
ടക്ലശനിര്ഭരമായ ജീവിതയാത്യുരം അേങ്ങു് 'ഗ്ീഷ്മ
മദ്ധ്യാഹ്നങ്ങളിന്െ കനല്വഴികള്' എ് ആത്മകഥ 
രൂപരം ന്കാണ്ടുവരു് വാര്ത്കൂേി 'അറിടവാരരം'  
വായനക്ാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

മുന് സാമാജികര് മനസ് തുറക്കുന്നു......
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ഇതര സരംസ്ഥാനങ്ങളില് ന്താഴില് ന്ചയ്ത് 
അവിന്േ ജീവിതരം നയിക്കു് മറുനാേന് 

മെയാളികളുന്േ പ്ശ് നങ്ങള് ടനരിട്ടു മനസ്ിൊ
ക്കു്തിനായി പ്വാസി മെയാളികളുന്േ ടക്മരം 
സരം�ന്ിച്ച സമിതി �രംഗളൂരു, ക്ഹേരാ�ാേ്, 
മുരംക്�, ഡല്ഹി എ്ീ സ്ഥെങ്ങള് സന്ര്ശി
ച്ചതിന്റെയുരം അവിന്േ താമസിക്കു് മെയാളികളു
മായുരം അവരുന്േ സരംഘേനാ പ്തിനിധികളുമായുരം 
ആശയവിനിമയരം നേത്ിയതിന്റെയുരം  അേിസ്ഥാ
നത്ില് മറുനാേന് മെയാളികള് ടനരിടു് വിവിധ 
പ്ശ് നങ്ങള് സരം�ന്ിച്ച പ്ടത്യക റിട്ാര്ട്ട് സഭ 
യില് സമര്്ിച്ചിരുന്നു. പ്വാസി ടക്മ പദ്ധതികള് 
സാര്ത്ഥകമാകണന്മങ്ില് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലുരം  
മുഖ്യധാരയിെല്ലാന്ത, സമൂഹത്ിന്റെ പി്ാമ്പുറ 
ങ്ങളില് ആടരാരുമറിയാന്ത ദുരിത ജീവിതരം നയി 
ക്കു് പാര്ശ്വവല്കരിക്ന്്ട്ട മെയാളി ജനവിഭാഗ
ത്ിന്റെ ടശാചനീയാവസ്ഥയ്ക് ഒരു പരിധിവന്രന്യ 
ങ്ിലുരം പരിഹാരരം കാണണ്തുന്ണ്്് റിട്ാര്ട്ടില്  
സമിതി വിെയിരുത്തുന്നു. മറുനാേന് മെയാളികളുന്േ  
ടക്മത്ിനായുള്ള 21 ശിപാര്ശകളേങ്ങിയതാണ് 
റിട്ാര്ട്ട്. 
 കര്ണാേകയിന്െ �രംഗളൂരുവില് വിേ്യാ
ഭ്യാസത്ിനുരം ന്താഴിെിനുമായി എത്ിടച്ചരു് മെ
യാളികള്ക്് സഹായ ടകന്ദ്രവരം ടകാള്ന്സറെറുരം 
ഉള്ന്ക്ാള്ളു് ടകരള ഹൗസ് ആരരംഭിക്ാന് 
നേപേി സ്വീകരിക്ണന്മന്നുരം ടനാര്ക്യുന്േ 
കീഴില് ഒരു വനിതാ ടഹാസ്റല് ആരരംഭിക്കു് 
കാര്യരം പരിടശാധിക്ണന്മന്നുരം സമിതി ശിപാര്ശ 
നല്കിയിട്ടുണ്്.  കൂോന്ത, �രംഗളൂരുവില് നി്് 
ടകരളത്ിടെക്കുള്ള ന്ക.എസ്.ആര്.േി.സി �സ് 
സര്വ്വീസില്  സ് കാനിയ, ടവാള്ടവാ തുേങ്ങിയ 
ക്ഹന്േക് സര്വ്വീസുകള് ഉള്ന്്ടുത്ി വിപുെീക
രിക്ാനുമുളള നേപേികള് സ്വീകരിക്ാനുരം സമിതി 
നിര്ടദേശിച്ചു.
 ടകരളത്ില് നിന്നുരം ക്ഹേരാ�ാേി
ടെക്് ന്ക.എസ്.ആര്.േി.സി. �സ് സര്വ്വീസ് 
ആരരംഭിക്കു്തിന് നേപേി സ്വീകരിക്ണന്മന്നുരം 
ടകരളത്ില് നിന്നുള്ള തീവണ്ികള് �ാനസവാേി 
വന്രയാക്ി ചുരുക്ാനുള്ള ശ്രമരം ഒഴിവാക്ാനുരം 
ടകരളത്ില് നിന്നുരം ക്ഹേര�ാേ്, മുരംക്�, 
�രംഗലൂരു, ഡല്ഹി എ്ിവിേങ്ങളിടെക്് കൂടുതല് 
സര്വ്വീസുകള് തുേങ്ങാന് ടകന്ദ്രസര്ക്ാരിടനാേഭ്യ
ര്ത്ഥിക്ണന്മന്നുരം സമിതി ശിപാര്ശ ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.

 ന്ചക്്, ന്കാല്ക്ത്, പൂന്ന, ഔറരംഗ 
�ാേ്, ജയ്പൂര് തുേങ്ങി മെയാളികള് കൂടുതല് അധി
വസിക്കു് എല്ലാ മഹാനഗരങ്ങളിലുരം ടനാര്ക് 
യുന്േ ഓഫീസുരം ന്ക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖകളുരം ആരരംഭി 
ക്ാന് നിര്ടദേശിച്ച സമിതി, ക്ഹേരാ�ാേില്  
ടനാര്ക്യ്ക് സ്ഥിരരം ഉടേ്യാഗസ്ഥന്ന നിയമിക്ാനുരം  
ടനാര്ക്യിടെക്കുള്ള നിയമനങ്ങള് ന്സരൈടട്ടറിയറ്റ്  
തസ്ികകള്ക്് മാത്മായി ചുരുക്ാന്ത സരംസ്ഥാ 
നന്ത് എല്ലാ വകുപ്പുകളില് നിന്നുമുള്ള ഉടേ്യാഗസ്ഥ 
രില് നിന്നുരം അന്യത് ടസവനത്ിന് അടപക് 
ക്ണിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവന്ര നിയമിക്ാന് നേപേി  
സ്വീകരിക്ാനുരം ശിപാര്ശ ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.
 കാരുണ്യ പദ്ധതി പ്കാരരം മൃതടേഹരം ന്കാ
ണ്ടുടപാകു്തിനുള്ള ധനസഹായരം കാടൊചിതമായി 
വര്ദ്ധി്ിടക്ണ്തിന്റെയുരം നേപേിരൈമങ്ങള് െഘൂ
കരിടക്ണ്തിന്റെയുരം ആവശ്യകത ഊ്ി്റഞ് 
സമിതി മൃതടേഹരം നാട്ടിന്െത്ിക്കുവാന് ഉത്രവാേിത്വരം  
ഏന്റ്റടുക്കു് സരംഘേനകള്ടക്ാ അന്ല്ലങ്ില് അവര്  
നിര്ടദേശിക്കു് അനന്രാവകാശികള്ടക്ാ ധന 
സഹായരം നല്കു്തിനായി ഒരു സ്ഥിരരം ഫണ്ടുണ്ാ
ക്ാനുരം �ന്ന്്ട്ട ടനാര്ക് ഓഫീസര്ക്കുതന്് ഫണ്
നുവേിക്കുവാന് കഴിയു് തരത്ില് മാനേണ്ഡങ്ങള് 
പരിഷ് കരിക്ണന്മന്നുരം ശിപാര്ശ ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.
 ടകരള സര്ക്ാരുരം പ്വാസി ടകരളീയ കാര്യ  
വകുപ്പുരം നേ്ാക്കു് ടക്മ പദ്ധതികന്ളക്കുറിച്ച് മറു 
നാടുകളിന്െ എല്ലാ മെയാളികള്ക്കുരം അറിവ് നല്കു്

തിനാവശ്യമായ നേപേികള് സ്വീകരിക്ണരം, ടനാര്ക്  
റട്ട് സിന്റെയുരം ടക്മനിധി ട�ാര്ഡിന്റെയുരം പദ്ധതി 
കന്ളയുരം പ്വര്ത്നങ്ങന്ളയുരം കുറിച്ച് വിവരിക്കു് 
ടബ്രാഷറുകളുരം െഘുടെഖകളുരം മറുനാടുകളിന്െ മെയാ
ളികള്ന്ക്ത്ിക്ാനുള്ള നേപേികള് സ്വീകരിക്ണരം,  
മെയാളി സരംഘേനകളുന്േ സഹായടത്ാന്േ എല്ലാ 
നഗരങ്ങളിന്െയുരം മുഴവന് മെയാളികളുന്േയുരം  സ്ഥിതി 
വിവരകണക്കുകന്ളടുക്ാനുള്ള സരംവിധാനന്മാരു
ക്ണരം, ആവശ്യത്ിനു പുസ്കങ്ങള് െഭ്യമാക്ിയുരം
അദ്ധ്യാപകര്ക്് പരിശീെനരം നല്ിയുരം ഓഫീസുരം മറ്റ് 
അേിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങന്ളാരുക്ിയുരം മെയാളരം 
മിഷന്റെ പ്വര്ത്നരം വ്യാപി്ിക്കുകയുരം കാര്യക്
മമാക്കുകയുരം ന്ചയ്ണരം തുേങ്ങിയ നിര്ടദേശങ്ങളുരം 
സമിതി നല്കിയിട്ടുണ്്, കൂോന്ത വര്ഷത്ില് ഒട്ാ 
രടണ്ാ തവണ ടകരള സര്ക്ാരിന്റെ കീഴില് പ്വാസി 
ടൊട്ടറി നേത്ി അതിന്റെ വിഹിതരം പ്വാസി ടക്മനി
ധിയിടെക്് നല്കിയുരം വിമാനയാത്ികരില് നിന്നുരം 
നാമമാത് തുക ഈോക്ിയുരം പ്വാസി ടകരളീയ ടക്മ 
ട�ാര്ഡിടെക്് ഫണ്് സ്വരൂപിക്ാനുള്ള നേപേി 
ആരരംഭിക്കു് കാര്യരം സഗൗരവരം പരിടശാധിക്ാനുരം 
സമിതി ശിപാര്ശ ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.  
 പതിനാൊരം ടകരള നിയമസഭയില് ന്ക.വി. 
അ�്ദുള് ഖാേര് അദ്ധ്യക്നായ സമിതിയാണ് 
റിട്ാര്ട്ട് സമര്്ിച്ചത്.  റിട്ാര്ട്ടിന്െ ചിെ ശിപാര്ശ
കളിടമേല് സര്ക്ാര് അനുകൂെ നേപേികള് സ്വീകരി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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സഖ്യത്ിന് അവര് ടനതൃത്വരം നല്കി. നാടറ്റാ അങ്ങ 
ന്നയുണ്ായതാണ്. ടസാവിയറ്റ് യൂണിയന്നയുരം  കമ്യൂ
ണിസന്ത്യുരം എതിര്ക്കുക എ്ത് നാടറ്റായുന്േ 
ഒരു കാെഘട്ടത്ിന്െ പ്ധാന െക്്യമായിരുന്നു 
ന്വ്്  അതിന്റെ സുപ്ീരം അക്െഡ്  കമാന്ഡര് 
ആയി പ്വര്ത്ിച്ച ന്ജയിരംസ് സ്റാവ് റിഡിസ് 'േി ക്േരം' 
മാഗസിനില് എഴതിയ ടെഖനത്ില് പറയുന്നുണ്്.  
ടസാഷ്യെിസന്ത് ന്ചറുക്ാനുള്ള അടമരിക്ന്  
സാമ്ാജ്യത്വത്ിന്റെ ടകാോെിയായാണ് ന്താണ്ണൂറു 
കളുന്േ തുേക്രം വന്ര നാടറ്റാ പ്വര്ത്ിച്ചത്. 
          നാടറ്റാ സഖ്യരം  കിഴക്ന് യൂടറാ്ിടെയ്ക് വ്യാപി 
്ിക്ിന്ല്ല്് ടസാവിയറ്റ് യൂണിയന് പിരിച്ചുവിടു്തിനു  
മുമ്പ് ടഗാര്�ടച്ചവിന് അടമരിക് ഉറപ്പു നല്കിയിരു
്താണ്. �ര്െിന് മതിെിന്റെയുരം ടസാവിയറ്റ് യൂണി 
യന്റെയുരം  തകര്ച്ചടയാന്േ നാടറ്റായുന്േ പ്സക്ി ഇല്ലാ 
തായട്ാള്  അവര് പുതിയ കാരണങ്ങള്  ന്കാണ്ടുവ്്  
നാടറ്റാന്യ വളര്ത്ി. 1990 ല് 16  അരംഗങ്ങളാണ് നാടറ്റാ 
യില് ഉണ്ായിരു്ത്. എ്ാല് അതിനു ടശഷമുള്ള 32  
വര്ഷത്ിനിേയില് 16  പുതിയ അരംഗങ്ങന്ള കൂേി നാടറ്റാ 
യില് ടചര്ത്തു. കിഴക്ന് യൂടറാ്ിൊന്ക നാടറ്റാ വ്യാപി 
്ിച്ചു. ഉക്രൈനുരം ടജാര്ജിയയുന്മാഴിന്ക കിഴക്ന് 
യൂടറാപ്യന് രാജ്യങ്ങന്ളല്ലാരം നാടറ്റായില് ടചര്ന്നു 
കഴിഞ്ഞു. 175000 നാടറ്റാ ക്സനികന്ര റഷ്യന്  
അതിര്ത്ിയിലുേനീളരം വിന്യസി്ിച്ചു. ഒ്രം മാരകായുധ 
സരംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു.  നാടറ്റാന്യ 
കിഴടക്ാട്ട് വ്യാപി്ിച്ച് റഷ്യയുന്േ സുരക്യ്ക് ഭീഷണി 
ഉയര്ത്ിയ അടമരിക്യുരം നാടറ്റായുമാണ് ഈ യുദ്ധ 
ത്ിന്റെ പ്ധാന ഉത്രവാേികള്. 
          ഏതു യുദ്ധമായാലുരം അത് മനുഷ്യരാശിക്് 
തീര്ത്ാല് തീരാത് നാശരം വരുത്തുന്നു. ന്കാല്ലന്്
ടു്ത് ടനരിട്ട് യുദ്ധരം ന്ചയ്യു് ക്സനികര് മാത്മല്ല. 
സിവിെിയന്മാര് വന്ടതാതില് ന്കാല്ലന്്ടുന്നു. േീര്ഘ 
ദൂര മിക്സലുകള് ഉപടയാഗിച്ച്  ദൂന്രയുള്ള നഗരങ്ങളുരം 
ആവാസസ്ഥാനങ്ങളുരം തകര്ക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ആര്ജിച്ച 
സരംസ് കാരന്ത് യുദ്ധരം  ടചാര്ത്ിക്ളയുന്നു. കീഴ
േക്ന്്ടു് രാജ്യങ്ങളിന്െ ജനങ്ങള്, പ്ടത്യകിച്ച് 

സ്ത്രീകളുരം കുട്ടികളുരം യുദ്ധത്ിന്റെ ഏറ്റവരം കടുത് 
ടോഷഫെങ്ങള് ടനരിടു്വരാണ്. ജ്ാന് ക്ചനന്യ 
ആരൈമിച്ച ഘട്ടത്ില് നാന്ജിങ് നഗരത്ില് ജ്ാന് 
ക്സനികര് സ്ത്രീകടളാേ് നേത്ിയ കിരാതമായ ആരൈ
മണങ്ങള് മനുഷ്യരാശിക്ാന്ക തീര്ത്ാല് തീരാത് 
ടവേനയുണ്ാക്ി. 
 യുദ്ധങ്ങളുന്േ ന്യായാന്യായങ്ങള് നിശ്ചയി
ടക്ണ്ത് അവയുന്േ സ്വഭാവരം കൂേി കണക്ിന്െടു 
ത്ാണ്. അധിനിടവശ ശക്ികള്ന്ക്തിന്ര തടദേശീയ 
ജനത നേത്തു് യുദ്ധരം അവരുന്േ സ്വാതന്ത്യത്ിന് 
അനിവാര്യമാണ്. എ്ാല് മറ്റു രാജ്യങ്ങന്ള ക്സനിക 
ശക്ിയുന്േ ഹുങ്ില് ആരൈമിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായുരം സാമ്പ
ത്ികമായുരം കീഴേക്കു് സാമ്ാജ്യത്വത്ിന്റെ യുദ്ധഭ്ാ
ന്ിന്ന ടൊക ജനത ഒ്ിന്ച്ചതിര്ക്ണരം. 
 ഉക്രൈനിന്റെ കിഴക്ന് ടമഖെയായ ടഡാണറ്റ്  
സ് കില് നേ് യുദ്ധന്ത് തുേര്്് 2015  ന്ഫബ്രുവരി 
12 ന്  ന്�ൊറസ് തെസ്ഥാനമായ മിന്സ് കില് നേ് 
ചര്ച്ചയിലുണ്ായ കരാറിന്െ വ്യവസ്ഥകള് പാെിക്കു്
തില് പരാജയന്്ട്ടതാണ് ഇട്ാഴള്ള യുദ്ധത്ിന്റെ 
പ്ധാന കാരണരം. കരാര് നേ്ാകാതിരിക്കു്തിനു 
പി്ില് സാമ്ാജ്യത്വത്ിന്റെ കുത്ിത്ിരിപ്പുകളാണ്. 
ഉക്രൈന് അേക്മുള്ള  കിഴക്ന് യൂടറാ്ിന്െ വിടേശ 
ക്സനിക സാ്ിധ്യവരം ക്സനിക സരംവിധാനങ്ങ 
ളുന്േ സ്ഥാപനവരം പിന്വെിക്ണന്മ് മിന്സ് ക് 
കരാര് പാെിക്ാതിരിക്കു്തിന് പി്ില് സാമ്ാജ്യ
ത്വത്ിന്റെ യുദ്ധടമാഹങ്ങളാണ്.  
 1949 ല് അടമരിക്യുന്േ ടനതൃത്വത്ില് 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികള് രൂപീകരിച്ച നാടറ്റാ സഖ്യരം 
ശീതയുദ്ധരം അവസാനിച്ചിട്ടുരം ടസാവിയറ്റ് യൂണിയന്  
ശിഥിെീകരിക്ന്്ട്ടിട്ടുരം തുേരുകയാണ്. അടമരിക്യുന്േ 
രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങള് സരംരക്ിക്കു് അരൈമി
സരംഘമായി നാടറ്റാന്യ വളര്ത്ിന്യടുക്കുകയാണ്.   
ഉക്രൈന്ന നാടറ്റായില് ടചര്ക്രുന്തന്നുരം കിഴക്ന് 
യൂടറാ്ില് നാടറ്റായുന്േ ക്സനിക സാ്ിധ്യരം വര്ധി
്ിക്രുന്തന്നുരം കഴിഞ് എട്ടു മാസമായി റഷ്യ ആവശ്യ
ന്്ടു്താണ്. ഇത് പൂര്ണമായി അവഗണിക്ന്്ട്ടു. 
ഉക്രൈനില് വരംശീയത വളര്ത്ി റഷ്യന് വരംശജര്ക്കുരം 
റഷ്യയുന്േ താല്പര്യങ്ങള്ക്കുന്മതിരായ ആരൈമണരം 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികള് ത്വരിതന്്ടുത്ി. 
 1991 ല് ടസാവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്ച്ച 

ടയാന്േ ഇനി യുദ്ധമില്ല, സമാധാനരം എ്തായിരുന്നു  
അടമരിക് പ്ചരി്ിച്ചത്. എ്ാല് സരംഭവിച്ചത് 
തങ്ങള്ക്് ആവശ്യന്മ്് ടതാന്നു് ഘട്ടത്ില് ഏതു 
രാജ്യന്ത്യുരം ആരൈമിക്ാനുരം അവിേങ്ങളില് കടുത് 
മനുഷ്യാവകാശ ധ്വരംസനങ്ങള് നേത്ാനുരം അടമരിക് 
ഒരു മേിയുമില്ലാന്ത മുട്ാട്ടുവന്നു എ്താണ്. ഇറാഖ് 
അധിനിടവശരം, അഫ്ഗാന് അധിനിടവശരം, െി�ിയ, 
സിറിയ, എ്ിവിേങ്ങളിലുരം ന്യമനിലുരം നേത്ിയ 
ക്രൂരമായ ആരൈമണങ്ങള് എ്ിവ അടമരിക്യുന്േ 
കാപേ്യത്ിന്റെ ന്തളിവകളാണ്. ഇറാക്ിന്െ അബു  
ഗരീ�് തേവറയിലുരം  കയൂ�യുന്േ അടുത്തുള്ള ഗ്വാണ് 
നാടമാ തേവറയിലുരം  അടമരിക് നേത്ിയ അതി 
ക്രൂരമായ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വരംസനങ്ങള് ആധുനിക 
കാെടത്ാടുള്ള അവരുന്േ ന്വല്ലുവിളിയാണ്. വര്ണ
വിപ്വങ്ങള് എ് ടപരില് റഷ്യയുന്േ അയല് രാജ്യ 
ങ്ങളില് നേത്തു് കൊപങ്ങളുന്േ പി്ിലുരം അടമ
രിക്യുന്േയുരം മറ്റു സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികളുന്േയുരം 
ക്കകളാണ്. ടൊകന്ത് ഏറ്റവരം വെിയ രണ്ാമന്ത് 
ക്സനിക ശക്ിയായ റഷ്യന്യ അസ്ഥിരീകരി 
ക്ാന് നേത്തു് സാമ്ാജ്യത്വ ഗൂഢനീക്ങ്ങള്ന്ക്
തിന്ര മറുഗതിയില്ലാന്തയാണ് റഷ്യ പ്തികരിച്ചത്. 
നാടറ്റായുന്േയുരം അടമരിക്യുന്േയുരം ദുഷ്ടൊക്ിന്നയുരം 
ടൊകസമാധാനരം തകര്ക്ാന് അവര് നേത്തു് കു
തന്തങ്ങന്ളയുരം കണ്റിഞ്് ന്ചറുത്തു  ടതാല്്ിടക്
ണ്ത്  അനിവാര്യമാണ്. എ്ാല് അതിന് യുദ്ധരം ഒരു 
പരിഹാരമല്ല. ഉക്രൈനില് ഇട്ാള് റഷ്യ  നേത്തു് 
അധിനിടവശത്ില് ഇതിനകരം തന്് നിരവധി ടപര് 
മരിച്ചു.  െക്ക്ണക്ിന് മനുഷ്യരാണ് അഭയാര്ത്ഥിക
ളാക്ന്്ട്ടത്. രണ്ാരം ടൊക മഹായുദ്ധത്ിന് ടശഷമുള്ള 
വെിയ അഭയാര്ത്ഥിപ്ശ് നമാണ് യൂടറാ്ിന്ന �ാ
ധിച്ചിരിക്കു്ത്. ഇതിന് പരിഹാരരം ഉണ്ാടയ തീരൂ. 
ഉക്രൈനില് പ്ിക്കു് ആയിരക്ണക്ിന് ഇന്്യന് 
വിേ്യാര്ത്ഥികളുരം ഏന്റ യാതനകള് സഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
ഈ ദുരിതങ്ങന്ളല്ലാരം  കണക്ിന്െടുത്് റഷ്യ ഉേന് 
ന്വേിനിര്ത്ല് പ്ഖ്യാപിക്കുകയുരം യുദ്ധരം അവസാനി
്ിക്കുകയുരം ടവണരം. യുദ്ധവരം മഹാദുരിതങ്ങളുരം ക്ണി
ച്ചുവരുത്തു് പ്ടകാപനപരമായ നേപേികളില് നി്് 
നാടറ്റായുരം അടമരിക്ന് സാമ്ാജ്യത്വവരം പിന്ിരിയുകയുരം 
ടവണരം.  സാമ്ാജ്യത്വരം തങ്ങളുന്േ ശക്ി വര്ധി്ിക്ാന് 
നേത്തു് കുതന്തങ്ങള്ക്് വശരംവേരാകാന്തയിരി 
ക്ാന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുരം ജാഗ്ത പാെിക്കുകയുരം ടവണരം.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്

ഒ്ാരം ടപജില് നിന്നുരം തുേര്ച്ച.. 



9 \w. 02/G{]nÂ  2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

പ്വാസിസമൂഹത്ിന്റെ ജീവിത യാഥാര്ത്ഥ്യ 
ങ്ങള് മനസ്ിൊക്കു്തിനുരം അതിലൂന്േ 

അവരുന്േ ടക്മതാത്പര്യങ്ങള് സരംരക്ിക്കു് 
തിനുരം മേങ്ങിന്യത്തു് അശരണരായ പ്വാസിക 
ളുന്േ പുനരധിവാസത്ിനായി രൂപരംന്കാണ് സ്ഥാപ 
നങ്ങളായ ടനാര്ക് റേ് സ്, ടകരള പ്വാസി  
ടകരളീയ ടക്മ ട�ാര്ഡ് എ്ിവയുന്േയുരം മറ്റ്   
സ്വകാര്യ ഏജന്സികളുടേയുരം പ്വര്ത്നങ്ങള്  
നിരീക്ിക്കു്തിനുരം ടപാരായ്മകള് പരിഹരിച്ച് 
മാര്ഗ്ഗനിര്ടദേശങ്ങള് നല്കു്തിനുരം ന്താഴില് 
തര്ക്ങ്ങള് പരിഹരിക്കു്തിനുരം പ്വാസി മെ 
യാളികളുടേയുരം പ്വാസജീവിതരം മതിയാക്ി നാട്ടി 
ന്െത്ിയ മെയാളികളുടേയുരം ടക്മത്ിനുരം ഉ്
മനത്ിനുരം അവരുന്േ പ്ശ് നങ്ങള് പരിഹരിക്കു
്തിനുമായി പന്തണ്ാരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ 
കാെയളവില്  രൂപീകരിച്ച നിയമസഭാ സമിതി 
യാണ് പ്വാസി മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം� 
ന്ിച്ച സമിതി. 
 ജീവിതത്ില് അനുകൂെമായ സാഹചര്യരം 
വന്നുടചരുന്മന്നുള്ള പ്തീക്യാണ് പ്വാസ 
ജീവിതത്ിന് മനുഷ്യന്ന ടപ്രി്ിക്കു്ത്. എ്ാല്  
വിവിധ രാജ്യങ്ങളുന്േ സ്വടേശീവല്ക്രണനയ 
ങ്ങളുരം സാമ്പത്ിക മാന്്യവരം മഹാമാരികള് മൂെമുള്ള 
ആഘാതങ്ങളുരം യുദ്ധ ഭീഷണിയുരം പ്വാസിയുന്േ 
ജീവിതത്ില് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തുന്നു. ഇത്രരം 
പ്തികൂെ സാഹചര്യങ്ങള് ടനരിടു്വരുന്േ ടേശീ 
യവരം അന്ര്ടേശീയവമായ വിഷയങ്ങളില് ഇേന്പ
ടു്തിനുരം, പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിര്ടദേശിക്കു് 
തിനുരം പ്വാസി മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം�ന്ിച്ച 
സമിതി പ്തിജ്ാ�ദ്ധമാണ്.
  പതിമൂ്ാരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ കാെ 
യളവില് രൂപീകരികരിച്ച സമിതി പ്വാസിക 
ളുന്േ വിവിധ പ്ശ് നങ്ങള് പ്നവിടധയമാക്കുകയുരം 
പരിഹാര മാര്ഗ്ഗങ്ങള് സഹിതമുള്ള ശിപാര്ശകള് 
ഉള്ന്്ടുത്ി 8 റിട്ാര്ട്ടുകള് സഭയില് സമര്്ിക്കു
കയുരം ന്ചയ്തിരുന്നു. 
  പ്വാസി ടക്മപദ്ധതിയില് അരംഗത്വ 
പ്ായപരിധി 55 ല് നി്് 60 ആക്ി ഉയര്ത്ിയതുരം 
ടക്മ ന്പന്ഷന് 2000 രൂപ ആയി വര്ദ്ധി്ിച്ചതുരം 
പതിനാൊരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ കാെയളവിന്െ 
സമിതി റിട്ാര്ട്ടിന്റെ അേിസ്ഥാനത്ിൊണ് 
എ്ത് ശ്രടദ്ധയമാണ്. അക്ാെയളവിന്െ സമിതി 

ടകരളത്ിന്െ 
വിവിധ ജില്ലകളുരം  

കര്ണ്ാേക, ആന്ധാപ്ടേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, 
ഡല്ഹി, തമിഴ് നാേ്, പശ്ചിമ�രംഗാള്, ഛത്ീസ്ഗഢ്  
തുേങ്ങിയ സരംസ്ഥാനങ്ങളുരം സന്ര്ശിച്ച് അവിേന്ത് 
പ്വാസി മെയാളികളുന്േ പ്ശ് നങ്ങള് ഉള്ന്ക്ാ 
ള്ളിച്ച് റിട്ാര്ട്ട് തയ്ാറാക്ി സഭയില് സമര്്ിക്കു
കയുരം ന്ചയ്തിരുന്നു. 
  നിെവിന്െ ടകരള നിയമസഭയില് പ്വാസി  
മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം�ന്ിച്ച സമിതിയുന്േ 
അദ്ധ്യക്നായി എന്്യാണ് ചുമതെന്്ടുത്ി
യിട്ടുള്ളത്. സമിതിയില് എ.ന്ക.എരം. അഷ് റഫ്,  
ടഡാ. ന്ക.േി.ജെീല്, മാണി സി. കാ്ന്, ടഡാ. മാതയു 
കുഴല്നാേന്, പ്ടമാേ് നാരായണ്,  ഇ.േി. ക്േസണ് 
മാസ്റര്, ന്ക.എന്. ഉണ്ികൃഷ്ണന്, ടസവ്യര് ചിറ്റിെ 
്ള്ളി എ്ിവര് അരംഗങ്ങളാണ്.  ടകാവാക് സിന് 
സ്വീകരിച്ച പ്വാസികള്ക്് വിടേശരാജ്യങ്ങള് 
ഏര്ന്്ടുത്ിയിരിക്കു് പ്ടവശനവിെക്് ഒഴിവാ
ക്കു്തിന് സര്ക്ാരിന് സ്വീകരിക്ാന് കഴിയു് 
നേപേികള്, നയൂ ജനടറഷന് �ാങ്കുകളുരം എസ്.എല്.
�ി.സി.യുരം NDPREM  പ്കാരരം നല്കു് വായ്പ 
കള്, സാന്്വന പദ്ധതി പ്കാരമുള്ള ധനസഹായ  
വിതരണരം, പ്വാസി നിയമ സഹായ പദ്ധതി പ്കാരരം 
വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് െീഗല് ന്െയ് സണ് ഓഫീ 
സര്മാരുന്േ നിയമനരം, പ്വാസി ന്പന്ഷന് പദ്ധതി 
യില് ഉള്ന്്ടു്തിനുള്ള പ്ായപരിധി ഉയര്ത്ല്,  
വിടേശരാജ്യങ്ങളില് ടജാെിക്ായി ടപാകു്വര്ക്്  
ടപാെീസ് ടസ്റഷനുകളില് നി്് നല്കിയിരു് 
ടപാെീസ് ക്ലിയറന്സ് സര്ട്ടിഫിക്റ്റ്, ടകരളത്ില്  
നി്് വിടേശത്് പ്നത്ിന് ടപാകു് വിേ്യാര്ത്ഥി 
കള്ക്കുരം പ്നത്ിന്നാ്രം പാര്ട്ട് ക്േരം ടജാെി 
ന്ചയ്യു് വിേ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുരം പ്വാസികളുന്േ നിര്വ്വ 
ചനത്ിലുള്ള സ്ഥാനരം, പ്നാവശ്യത്ിന് എടുത്  
�ാങ്് വായ്പക്് പെിശയിനത്ില് നല്കു് 
ഇളവ് തുേങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിടമേല് സമിതി സര്ക്ാ 
രില് നി്് വിവരടശഖരണരം നേത്ിവരുന്നു. 
 ഇതര സരംസ്ഥാനങ്ങളില് നി്് ടകരളത്ി
ടെയ്ക്കുള്ള യാത്ാപ്ശ് നങ്ങള്ക്് പരിഹാരരം കാണുക, 
തിരിന്കന്യത്ിയ നിര്ദ്ധനരായ പ്വാസികളുന്േ 
ചികിത്സയ്ക്കുരം ന്പണ്മക്ളുന്േ വിവാഹന്ച്ചെവിനുരം, 
മരണാനന്ര ന്ചെവിനുരം സാമ്പത്ിക സഹായരം 
നല്കു്തിനായി ആവിഷ് കരിച്ച പദ്ധതികളായ 
സാന്്വന, കാരുണ്യ തുേങ്ങിയവയില് കൂടുതൊയി 
പ്ാവാസികന്ള ഉള്ന്്ടുത്തുക, ന്താഴില് നഷ്ടന്്ട്ട് 
നാട്ടിന്െത്തു് പ്വാസികള്ക്് സ്വയരം ന്താഴില് 
ആരരംഭിക്കു്തിനുള്ള വായ്പാ പദ്ധതിയായ 

NDPREM ല് മറ്റ് സരംസ്ഥാനങ്ങളില് ടജാെി 
ന്ചയ്തിരു് മെയാളികന്ള കൂേി ഉള്ന്്ടുത്തുക, 
ഇന്്യയുന്േ മറ്റ് സരംസ്ഥാനങ്ങളില് ടനാര്ക്യുന്േ 
ഓഫീസ് ആരരംഭിക്കുക തുേങ്ങി വിവിധങ്ങളായ 
പദ്ധതികള് ആവിഷ് കരിച്ച് നേ്ാക്കു്തിന് 
സമിതിയുന്േ ഇേന്പേല് വെിയ പങ്് വഹിച്ചു.  
 2020 ല് ടകാവിഡ് ഒ്ാരംഘട്ട വ്യാപന 
സമയത്തുരം അതിനുടശഷവരം പ്വാസികളുന്േ വെിയ 
ടതാതിലുള്ള തിരിച്ചുവരവിനാണ് ടകരളരം സാക്്യരം 
വഹിച്ചത്. ടകാവിഡ് �ാധിച്ച് വിടേശത്്  മരണമേ
യു്വരുന്േ ആശ്രിതര്ക്് തടദേശീയര്ക്് നല്കു് 
ധനസഹായവരം നിയമപരമായ ആനുകൂെ്യങ്ങളുരം 
ടനേിന്ക്ാടുക്കു്തിനാവശ്യമായ നേപേികള് 
െഘൂകരിക്കു്തിനുരം ടവണ് നിര്ടദേശങ്ങള് 
സമിതി സര്ക്ാരിന് നല്കിയിരുന്നു. കൂോന്ത 
വിവിധ വിടേശരാജ്യങ്ങളിന്െ വിേ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപ
നങ്ങളുന്േയുരം അവ നേത്തു് ടകാഴ് സുകളുന്േയുരം 
അരംഗീകാരരം സരം�ന്ിച്ചുരം വിടേശപ്നത്ിനുള്ള 
വിവിധ സ് ടകാളര്ഷിപ്പുകന്ളക്കുറിച്ചുരം വ്യക്മായ 
വിവരങ്ങള് ടശഖരിക്കു്തിനുരം ആവശ്യക്ാര്ക്്  
പ്ടയാജനന്്ടു് രീതിയില് ടനാര്ക് ന്വ�്  
ക്സറ്റില് ഉള്ന്്ടുത്തു്തിനുമുള്ള നിര്ടദേശ 
ങ്ങളുരം നല്കിയിട്ടുണ്്. വിവിധ ടക്മപദ്ധതികളില് 
അരംഗത്വത്ിനുള്ള അടപക് സമര്്ിക്ാനുള്ള 
കാെപരിധിയില് മാറ്റരം വരുത്തുക, വിവിധ രാജ്യ
ങ്ങളിടെയ്ക് ടപായവരുടേയുരം  മേങ്ങിന്യത്തു്വരു
ടേയുരം കണക്കുകള് ടശഖരിക്കുക, മേങ്ങിന്യത്തു് 
പ്വാസികള്ക്് സ്വയരം ന്താഴില് സരംരരംഭങ്ങള് 
ആരരംഭിക്ാനുരം സര്ക്ാര് അനു�ന് സ്ഥാപന
ങ്ങളില് അനുടയാജ്യമായ ന്താഴില് െഭിക്കു്തിന് 
സാധിക്കു്തരത്ില് സാടങ്തികവരം ന്താഴില്പ
രവമായ ക്വേഗ്ധ്യരം സരം�ന്ിച്ച വിശോരംശങ്ങള് 
ടശഖരിക്കുക എ്ീ നിര്ടദേശങ്ങളുരം സമിതി മുട്ാട്ട് 
വച്ചിട്ടുണ്്. സാധാരണക്ാരായ പ്വാസികളുന്േ 
സമര്ത്ഥരായ മക്ള്ക്് ന്പ്ാഫഷണല് ടകാഴ് സു 
കളില് ഉള്ന്്ന്േ NRA ക്വാട്ടയില് സീറ്റ് െഭിക്കു
്തിന് മാനേണ്ഡങ്ങള് സ്വീകരിടക്ണ്താണ് 
എ്ത് സമിതിയുന്േ സുപ്ധാന നിര്ടദേശമാണ്. 
 ടകരളത്ിന്റെ സമ്പത്ായ യുവജനങ്ങള്  
ഉപജീവനത്ിനായി ഇതര സരംസ്ഥാനങ്ങളിലുരം 
രാജ്യങ്ങളിലുരം താമസിച്ച് പ്വാസികളായി മാറുന്നു. 
അവര് ടനരിടു് പ്ശ് നങ്ങള്ക്് പരിഹാരരം 
കാണു്തിനുരം സാധ്യമായ എല്ലാ ടമഖെകളിലുരം 
പ്വാസികള്ക്് പ്ാതിനിധ്യരം നല്കു്തിനുരം 
അവരുന്േ സാമ്പത്ിക അേിത്റ സരംരക്ിക്കു
്തിനുമായി ഭദ്രതാപദ്ധതി ടപാന്െയുള്ളവയ്ക് 
രൂപരം നല്കി ജീവിതനിെവാരരം ന്മച്ചന്്ടുത്തു് 
തിനുരം കരുതൊയി ക്കത്ാങ്ങായി പ്വാസി 
മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം�ന്ിച്ച സമിതി 
തുേര്ന്നുരം പ്വര്ത്ിക്കു്താണ്. 
 

പതിനഞാരം ടകരളനിയമസഭയില് പ്വാസി 
മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം�ന്ിച്ച 
സമിതി (2021-23) അദ്ധ്യക്നായ എ.സി.  
ന്മായ്തീന് 11, 12 നിയമസഭകളില് വേക്ാ 
ടഞരി മണ്ഡെത്ില് നി്്  നിയമസഭാരംഗ 
മായി. 14 ാരം ടകരള നിയമസഭയില് കു്രം 
കുളരം മണ്ഡെന്ത് പ്തിനിധീകരിച്ച  
അടദേഹരം 15 ാരം ടകരള നിയമസഭയിലുരം  
ഇടത മണ്ഡെന്ത് പ്തിനിധീകരിക്കുന്നു.  
പതിനാൊരം ടകരള നിയമസഭയില്  
സരംസ്ഥാന സഹകരണരം, വിടനാേസഞാരരം,  
വ്യവസായരം, സ് ടപാര്േ് സുരം യുവജനകാര്യവരം,  
തടദേശസ്വയരംഭരണരം എ്ീ വകുപ്പുകളുന്േ 
ചുമതെയുള്ള മന്തിയായിരുന്നു.

{]hmknIÄ¡v ssI¯m‑§mbn  
{]hÀ¯n¡pw
എ.െി. കമായ്തപീന് 
ന്ചയര്മാന്   
പ്വാസി മെയാളികളുന്േ ടക്മരം സരം�ന്ിച്ച സമിതി  
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ന്പാതുസര്വ്വീസിന്െ  അഴിമതി ഫെപ്േമായി തേയു്തിന് 
സരംസ്ഥാനത്് പ്ാ�െ്യത്ിലുണ്ായിരു് 1987 ന്െ 

ടകരള പ്ിക് ന്മന്സ് കറപ്ഷന് (ഇന്ന്വസ്റിടഗഷന്സ് ആറെ് 
ഇന്ക്വയറീസ്) ആക്ട് അപര്യാപ്തമാന്ണ്് കണ്തിനാലുരം എല്ലാ 
ഗവണ്ന്മറെ് ഉടേ്യാഗസ്ഥന്രയുരം തടദേശാധികാരസ്ഥാനങ്ങളിന്െയുരം 
സ്റാÝ»³ട്ടറിയുരം സ്റാÝ»³ട്ടറി അല്ലാന്തയുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിന്െയുരം 
സഹകരണ സരംഘങ്ങളിന്െയുരം അരംഗങ്ങന്ളയുരം അവയുന്േ ടസവന
ത്ിലുള്ള ആളുകന്ളയുരം ഈ നിയമത്ിന്റെ പരിധിയില് ഉള്ന്്ടുത്ി 
നിയമത്ിന്റെ വ്യാപ്തി വര്ദ്ധി്ിടക്ണ്ത് ആവശ്യമാന്ണ്് ട�ാധ്യ 
ന്്ട്ടതിനാലുരം ന്പാതുടസവകര്ക്് എതിന്രയുള്ള പരാതികളുന്േ 
ഫെപ്േമായ അടന്വഷണത്ിനുരം അടന്വഷണ വിചാരണയ്ക്കുരം 
അതുമായി �ന്ന്്ട്ട സരംഗതികള്ക്കുരം ടവണ്ി സമഗ്മായ ഒരു 
പുതിയ നിയമരം അത്യാവശ്യമാന്ണ്് ട�ാധ്യന്്ട്ടതിന്റെ അേിസ്ഥാ
നത്ിലുമാണ് 1999 ന്െ ടകരള ടൊകായുക് ആക്ട് നിര്മ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 നിെവിലുണ്ായിരു് നിയമപ്കാരരം ഒരു വിഷയത്ി
ടമേല് ടൊകായുക് അടന്വഷിച്ച് കന്ണ്ത്തു് വസ്തുതകളുരം 
ടൊകായുക്യുന്േ അന്ിമ തീരുമാനവരം അത് നേ്ാക്ാന് 
അധികാരമുള്ള സ്ഥാനടത്ക്് അയച്ചുന്കാടുക്കുകയുരം ഇതിന്ടമല് 
ക്കന്ക്ാണ് ടമല് നേപേി റിട്ാര്ട്ട് �ന്ന്്ട്ട അധികാരി 
ടൊകായുക്ന്യ അറിയിക്കുകയുരം ടവണമായിരുന്നു. സ്വീകരിച്ച 
നേപേി തൃപ്തികരമന്ല്ലങ്ില് തുേര് നേപേി സ്വീകരിക്ാനുരം 1999 ന്െ  
ടൊകായുക് നിയമത്ില് വ്യവസ്ഥയുണ്്. അടന്വഷണത്ിന്റെ 
അേിസ്ഥാനത്ില് ഒരു ന്പാതു ടസവകന് തല്സ്ഥാനത്് തുേരാന് 
അര്ഹതയിന്ല്ല്് കന്ണ്ത്ിയാല് ആയത് പ്ഖ്യാപിക്ാനുള്ള 
അധികാരരം വകു്് 14 പ്കാരരം  ടൊകായുക്യ്ക്കുണ്ായിരുന്നു. ഈ 
അധികാരമാണ് 2022 ന്ഫബ്രുവരി 7 ന്െ അസാധാരണ ഗസറ്റിലൂന്േ 

2022 ലെ മ്കരള മ്ൊകായുക്ത 
(മ്ഭദഗതി) ഓര്ക്ിനന്സറ് പുറന്്ടുവിച്ച േി ടകരള ടൊകായുക് (അന്മറെ് ന്മറെ്) ഓര്ഡിനന്സ്, 2022 

പ്കാരരം ഇല്ലാതാകു്ത്. 1999 ന്െ ടകരള ടൊകായുക് നിയമത്ിന്െ 3, 
5, 7, 14, 15 എ്ീ വകുപ്പുകളാണ് 7.2.2022 ന്െ ഓര്ഡിനന്സ് പ്കാരരം 
ടഭേഗതി വരുത്ിയത്. അതായത് മുഖ്യമന്തിടക്ാ മടറ്റന്തങ്ിലുരം മന്തിടക്ാ 
എതിന്രയുള്ള അഴിമതിയാടരാപണരം ന്തളിയുകയാന്ണങ്ില്, ടൊകായുക് 
തന്റെ ട�ാധ്യത്ിന്റെ അേിസ്ഥാനത്ില് അവന്ര മാറ്റാന് ഗവര്ണടറാേ് 
ആവശ്യന്്ടുകയുരം ഗവര്ണര്ക്് കുറ്റാടരാപിതന്റെ വാേരം ടകട്ട ടശഷരം 
അത് സ്വീകരിക്കുകടയാ നിരാകരിക്കുകടയാ ന്ചയ്ാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉള്ന്്
ടുത്ിയത് വിവാേങ്ങള്ക്് ഇേയാക്ിയിരുന്നു. ഒരു നിയമരം ഭരണഘേനാനു
സൃതമാടണാ അല്ലടയാ എ്് പ്ഖ്യാപിക്ാനുള്ള അധികാരരം ടകാേതിക്ാ
ന്ണ്തിന്റെ അേിസ്ഥാനത്ിൊണ് പ്തിപക്രം ഓര്ഡിനന്സിന്നതിന്ര 
ടകാേതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കു്ത്.
 ടൊകായുക്യായി നിയമിതനാകു്യാള് സുപ്ീരംടകാേതി 
ജഡ്ജിടയാ ക്ഹടക്ാേതി ചീഫ് ജസ്റിടസാ ആയി ഉടേ്യാഗരം വഹിച്ച  
ആളായിരിക്ണരം എ് മൂെനിയമത്ിന്െ വകു്് 3(2) ല് 'ക്ഹടക്ാേ 
തിയിന്െ ഒരു ജഡ്ജി' എ്് കൂേി ഉള്ന്്ടുത്ി ടഭേഗതി വരുത്ിയിട്ടുണ്്.  
ടൊകായുക്/ഉപടൊകായുക്യുന്േ കാൊവധി പരാമര്ശിക്കു് 5 ാരം 
വകു്ിന്െ ടൊകായുക്യാടയാ ഉപടൊകായുക്യാടയാ നിയമിക്ന്്ടു് 
ഒരാള് ഉടേ്യാഗത്ില് പ്ടവശിക്കു് തീയതി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷക്ാെ 
ടത്ക്് ഉടേ്യാഗരം വഹിടക്ണ്താണ് എ്ത് അഞ്ചു വര്ഷടമാ എഴപത് 
വയസ് പൂര്ത്ിയാവ്ടതാ ഏതാടണാ ആേ്യരം എ്് ടഭേഗതി വരുത്ിയി 
ട്ടുണ്്. എ്ാല് ഇത് നിെവിന്െ ടൊകായുക്/ഉപടൊകായുക് എ്ിവര്ക്് 
�ാധകമല്ല എന്നുരം വ്യക്മാക്ിയിട്ടുണ്്. ടൊകായുക് സ്ഥാനരം ഒഴിവവരു് 
സാഹചര്യത്ിലുരം ഏന്തങ്ിലുരം കാരണങ്ങളാല് ടൊകായുക്ക്് അടദേഹ
ത്ിന്റെ ചുമതെ നിര്വ്വഹിക്ാന് കഴിയാത് സാഹചര്യത്ിലുരം ഉപടൊകാ
യുക്മാരില് ഏറ്റവരം സീനിയറായ ആളിന്ന പുതിയ ടൊകായുക്ന്യ 
നിയമിക്കു്തുവന്രടയാ അന്ല്ലങ്ില് നിെവിന്െ ടൊകായുക് തിരിന്ക 
ടജാെിയില് പ്ടവശിക്കു്ത് വടരടയാ ടൊകായുക്യുന്േ ചുമതെ നിര്വ്വ
ഹിക്കു്തിനായി ഗവര്ണറുന്േ വിജ്ാപനരം പ്കാരരം നിയമിക്ാന്മ്് 
വ്യക്മാക്ിന്ക്ാണ്് മൂെനിയമത്ിന്െ 7 ാരം വകു്ിന്െ 5 ാരം ഉപവകു്ി
നുടശഷരം 7(5 A), 7(5 B) എ്ീ ഉപവകുപ്പുകള് കൂേി ഓര്ഡിനന്സില് 
ടചര്ത്ിട്ടുണ്്.

നിയമസഭാ  ലസക്രട�ിക്കും  
സറ് ലപഷ്യല് ലസക്രട�ിക്കും 
നിയമസഭയുലെ ആശംസ

സര്വ്വീസില് നി്് വിരമിക്കു് നിയമസഭാ ന്സരൈട്ടറി 
എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായര്ക്കുരം സ് ന്പഷ്യല് ന്സരൈട്ടറി  

ആര്. കിടഷാര് കുമാറിനുരം നിയമസഭയുന്േ യാത്യയ്്. പതിനഞാരം 
ടകരള നിയമസഭയുന്േ നാൊരം സടമ്ളനത്ില് അവസാന 
േിവസമായ 2022 മാര്ച്ച് 18 ന് ശൂന്യടവളയുന്േ തുേക്ത്ിൊണ് സ്ീക്ര്  
എരം.�ി. രാടജഷ് യാത്യയ്് വിവരരം സഭന്യ അറിയിച്ചത്. സഭാരംഗങ്ങള് 
ക്കയേിടയാന്േ ഇരുവര്ക്കുരം ആശരംസകള് ടനര്ന്നു. 
 ജുഡീഷ്യല് സര്വ്വീസില് ന്സെക്ന് ടഗ്ഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജി
യായിരു് എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായര് 2019 ജൂക്െ 30 നാണ് 
നിയമസഭാ ന്സരൈട്ടറിയായി ചുമതെടയറ്റത് . തിരുവനന്പുരരം ന്നയ്ാറ്റി
ന്കര സ്വടേശിയായ അടദേഹരം 1995 ൊണ് ജൂഡീഷ്യല് സര്വ്വീസിന്റെ 
ഭാഗമാകു്ത്. ടകരള നിയമസഭയുന്േ ഇ-നിയമസഭാ പദ്ധതി, സഭാ 
േി.വി. തുേങ്ങിയവയുന്േ സാക്ാല്ക്ാരത്ിന് ടനതൃത്വരം നല്കിയ 
അടദേഹരം നിയമസഭയുന്േ ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന്, നക്ത്വനരം, ക്ഡനാ 
മിക് ന്വ�് ക്സറ്റ് പരിഷ് കരണരം തുേങ്ങിയവയിലുരം സ്തുത്യര്ഹ 
മായ ടസവനരം കാഴ്ച്ചവച്ചതായുരം നിയമസഭയുന്േ പ്സിദ്ധീകരണ
ങ്ങളിലുരം നിയമസഭയില് ഹരിത ടപ്ാടട്ടാടക്ാള് നേ്ാക്കു്തിലുരം  
നിരന്ര പരിശ്രമരം നേത്ിയതായുരം ആശരംസാ സടന്ശത്ില് സ്ീക്ര് 
പരാമര്ശിച്ചു. 
 1992 ന്ഫബ്രുവരിയില് നിയമസഭാ ന്സരൈടട്ടറിയറ്റില് 
ടജാെിയില് പ്ടവശിച്ച ആര്. കിടഷാര് കുമാര് വിവിധ തസ്ികകളിൊയി 
30 വര്ഷക്ാെരം നിയമസഭയില് ടസവനമനുഷ്ിച്ചു. സ്തുത്യര്ഹവരം മാതൃ
കാപരവമായ ടസവനമാണ് ന്സരൈട്ടറിയുരം സ് ന്പഷ്യല് ന്സരൈട്ടറിയുരം 
കാഴ്ചവച്ചന്തന്നുരം ആശരംസകള് അറിയിച്ചുന്കാണ്് സ്ീക്ര് കൂട്ടിടച്ചര്ത്തു.

e£w hoSv ]²Xn A¶s¯ {][m-\-a{´n Cµn-cm-KmÔn 
DZvLm-S\w sN¿p¶p (1972)

tIcf kwØm\ tlmÀ«n-IÄ¨À anjsâ B`n-ap-Jy¯nÂ  
\nb-a-k`m kap-¨-b-¯nÂ X¿m-dm-¡nb അÀ¡ shÀ«n-¡Â 
KmÀUsâ DZvLm-S\w \nb-a-k`m sk{I«dn  
Fkv.hn.- D-®n-Ir-jvW³ \mbÀ \nÀÆ-ln-¡p¶p
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നിടയാജക മണ്ഡെ ചരിത്രം

കെ.പി. ജമാഹനന്, എരം.എല്.എ. 
കൂത്തുപറമ്പ്

കൂത്തുപറമ്പ് നഗരത്ില് നരവൂര് ടറാഡില് 
ഇ്ന്ത് പഴശ്ി ജെടസചന പദ്ധതി ഓഫീസുരം 

കൂത്തുപറമ്പ് സര്ക്ിള് സഹകരണ ഓഫീസുരം സ്ഥിതി  
ന്ചയ്യു് പറമ്പാണ് റവനയൂ ടരഖയില് (FMB രജിസ്റര്) 
കൂത്തുപറമ്പ്. ടകാട്ടയരം രാജവരംശവമായി �ന്ന്്ട്ട 
കൂത്തുപറമ്പ് തൃക്ക്ക്കു്് ടക്ത്ത്ിന്െ പറക്കുരം 
കൂത്തുകള് നേത്ിയിരു്ത് കൂത്തുപറമ്പില് നിെവി 
ലുള്ള �സ്് സ്റാന്ഡ് ഉള്ന്്ട്ട സ്ഥെത്ായിരുന്നു. 
തൃക്ക്ക്കു്് ടക്ത്ത്ിന്റെ കിഴടക് നേയ്കരികില് 
ടകാട്ടയരം രാജവരംശത്ിന്റെ ന്തടക് ടകാവിെകവരം, 
മെ�ാറിന്െ തന്് ഏറ്റവരം വെിയ കുളമായ തൃക്ക് 
ക്കു്് ടക്ത്ക്കുളവരം കുളത്ിന്റെ കിഴക്് ഭാഗത്് 
കിഴടക് ടകാവിെകവരം സ്ഥിതി ന്ചയ്തിരുന്നു.  
 കെയുരം യുദ്ധവരം നാഡീഞരമ്പുകന്ള അവിര 
സ്ന്മായി സ്വാധീനിച്ച ടകാട്ടയരം രാജവരംശരം ഇ്് 
ടകാട്ടയരം ഗ്ാമ പഞായത്ിൊണുള്ളന്തങ്ിലുരം ടകാട്ടയരം  
രാജവരംശത്ിന്െ രാജാക്മോരുന്േ ടപാര് നേ്  
സ്ഥെമാണ് പുറക്ളരം. പുറക്ളത്ില് നി്് ടകാട്ടയരം  
രാജവരംശത്ിന്റെ ആരൂഢസ്ഥാനമായ മൃേരംഗക്ശ 
ടെശ്വരി ടക്ത്ടത്ാേ് ടചര്്്  നിെ്ക്കു് പരടേവതാ 
ടക്ത്ത്ിടെക്് പുറക്ളത്് നി്് പുറന്്ടു് 
ഇ്ന്ത് പഴയനിരത്ായിരുന്നു അ്ന്ത് രാജ 
പാത.  ടകാട്ടയരം രാജവരംശത്ില്ന്്ട്ടവര് പരിശീെനരം 
സിദ്ധിച്ച പിണ്ഡാെ   കളരി സ്ഥിതി ന്ചയ്തതുരം മൃേരംഗക്ശ
ടെശ്വരി ടക്ത്ടത്ാേ് ടചര്്ാണ്. കഥകളിയില് 
കമ്പക്ാരനായിരു് ടകാട്ടയരം രാജാവ് കഥകളിയിന്െ 
സ്ത്രീടവഷരം രൂപകല്പന ന്ചയ്ാന് മൃേരംഗക്ശടെശ്വരി 
ടക്ത് കുളക്രയില് ധ്യാനനിമഗ് നനായി ഇരിക്കു
ടമ്പാഴാണ് കഥകളിയിന്െ സ്ത്രീടവഷരം ടക്ത്ക്കുളത്ില്  
ന്പാങ്ങിവ്ന്തന്നുരം ഐതിഹ്യമുണ്്. ഈ വിധരം 
ടകാട്ടയരം രാജവരംശത്ിന്റെയുരം സാമ്ാജ്യത്വവിരുദ്ധ  
ടപാരാട്ടത്ിലൂന്േ വീര രക്സാക്ിത്വരം വരിച്ച വീര  
ടകരളവര്മ്്ഴശ്ിരാജയുന്േയുരം കര്മ്ഭൂമിയാണ്  
കൂത്തുപറമ്പ്. ഇന്നുരം ഇതിന്റെ തിരുടശഷിപ്പുകള് കൂത്തു 
പറമ്പ് മണ്ഡെത്ിലുള്ന്്ട്ട ടകാട്ടയരം ഗ്ാമ പഞാ 
യത്ില് അങ്ങിങ്ങായി കിേപ്പുണ്്. പുറക്ളടത്ാേ് 
ടചര്് പ്ടേശമാണ് ന്താക്ിെങ്ങാേി.  കുേകില് നിന്നുരം 
വയനാട്ടില് നിന്നുരം വരു് യാത്ക്ാന്ര ഒരു കാെത്് 
ഈ സരംഗമ ടേശന്ത് ഉോരമതികള് സഹായിക്കുകയുരം 
സല്ക്രിക്കുകയുരം ന്ചയ്തിരുന്നു. സഹായികള് - 
ന്താങ്ങുള്ളവര് ഉള്ള അങ്ങാേി എ്തില് നി്ാണ് 
ന്താക്ിെങ്ങാേി എ് ടപര് വരു്ത്. ഇ്ന്ത് 
കൂത്തുപറമ്പ് നിടയാജകമണ്ഡെത്ിന്റെ വേടക് 
അതിര്ത്ി ന്താക്ിെങ്ങാേിയാണ്. ന്താക്ിെങ്ങാേി

യില് നി്് ന്തടക്ാട്ട് ഇരുവഴിനാട്ടിന്െ തൃപ്ടങ്ങാട്ടൂര്, 
പുത്തൂര്, കരിയാേ്, പാനൂര് പ്വിശ്യകളാണ് കൂത്തുപറമ്പ് 
നിടയാജകമണ്ഡെരം. ന്തക്് മയ്ഴിപ്പുഴ വന്രയുരം കിഴക്് 
വിളടക്ാട്ടൂര് വന്രയുരം പേിഞ്ാറ് വയെളരം വന്രയുരം 
വ്യാപിച്ച ടേശമായിരുന്നു ചരിത്ത്ില് ഇരുവഴിനാേ്. 
 ന്പരിങ്ങത്തൂര്പുഴയുരം, മയ്ഴി പുഴയുരം �ഹുദൂരരം 
വെയരം ന്ചയ്തിരു് ഈ പ്ടേശരം, പതിന്നട്ടാരം നൂറ്റാ 
ണ്ില് ന്കായൊട്ട് നമ്പ്യാമോരായിരു് നാടുവാഴികള് 
വാണിരു് ഈ ടേശങ്ങള് ടകരള പിറവിടയാന്േ  
കൂത്തുപറമ്പായുരം ന്പരിങ്ങളരം, തെടശ്രി നിടയാജക 
മണ്ഡെങ്ങളുമായി �ന്ന്്ട്ടാണ് സ്ഥിതി ന്ചയ്യു്ത്. 
 1957-ല് കൂത്തുപറമ്പ് നിടയാജകമണ്ഡെത്ി
ൊയിരു് ഈ ടേശത്ിന്െ ഭൂരിപക്രം പ്ടേശവരം 
പി്ീേ് പ്്യന്നൂര്, ന്ചാക്ലി, നയൂമാഹി, പാനൂര്, കുട്ാ
ത്്പറമ്പ്, തൃപ്ടങ്ങാട്ടൂര്, ന്പരിങ്ങളരം, പാേ്യരം, ന്മാടകരി 
എ്ീ ഗ്ാമ പഞായത്തുകള് ടചര്്്  ന്പരിങ്ങളരം 
നിടയാജക മണ്ഡെമായി.  പുതിയ നിടയാജകമണ്ഡെരം 
വിഭജനത്ില് ന്ചാക്ലി, നയൂമാഹി, പ്്യന്നൂര് എ്ിവ 
തെടശ്രി നിടയാജകമണ്ഡെമാവകയുരം കൂത്തുപറമ്പ് 
നഗരസഭ, ടകാട്ടയരം മെ�ാര്, പാേ്യരം, ന്മാടകരി, കുട്ാ
ത്്പറമ്പ്, തൃപ്ടങ്ങാട്ടൂര്, ന്പരിങ്ങളരം, കരിയാേ്, പാനൂര് 
എ്ീ ഗ്ാമ പഞായത്തുകള് ടചര്്്  കൂത്തുപറമ്പ് 
നിടയാജക മണ്ഡെമാകുകയുരം ന്ചയ്തു. പി്ീേ് 
ന്പരിങ്ങളരം, കരിയാേ്, പാനൂര് എ്ീ ഗ്ാമ പഞായത്തു
കള് ടചര്്്  പാനൂര് നഗരസഭ രൂപീകരിച്ചു. നിെവില് 
കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ, ടകാട്ടയരം മെ�ാര്, പാേ്യരം, 
ന്മാടകരി, കുട്ാത്്പറമ്പ്, തൃപ്ടങ്ങാട്ടൂര്, പാനൂര് 
നഗരസഭ എ്ിവ ടചര്്താണ് കൂത്തുപറമ്പ് നിടയാ
ജകമണ്ഡെരം.  പി.ആര് കുറു്്, പിണറായി വിജയന്, 
പി. ജയരാജന്, ന്ക.ന്ക. ക്ശെജ േീച്ചര്, ന്ക.എരം. 
സൂ്ി, എ.ന്ക. ശശീന്ദ്രന്, ന്ക.ന്ക. അബു, എന്.എ. 
മമ്മുഹാജി, എ്ിവരുരം ഞാനുരം കൂത്തുപറമ്പ്, ന്പരിങ്ങളരം 
മണ്ഡെങ്ങന്ള പ്തിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭാ സാമാജി
കരായിട്ടുണ്്.
 ടകരളത്ിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ് കര്ത്ാക്
ളില് പ്ഥമസ്ഥാനീയനായ വാഗ്ഭോനന്ന്, ജര്മ്ന് 
ഭാഷാപണ്ഡിതനായ ന്ഹര്മന് ഗുണ്ര്ട്ടിന്ന മെയാളരം  
ഇരംഗ്ീഷ് നിഘണ്ടു രചനയില് സഹായിച്ച ഉരാടച്ചരി 
ഗുരുക്മോര്, പത്മശ്രീയുരം പത്മവിഭൂഷണുരം കരസ്ഥമാ
ക്ിയ ടൊക പ്ശസ് ചിത്കാരന് ന്ക.ജി. സുബ്രഹ് മ 
ണ്യന്, വിപ്വ പ്സ്ഥാനത്ിന്റെ ആടവശമായിരു് 
പാേ്യരം ടഗാപാെന്, ടസാഷ്യെിസ്റ് പ്സ്ഥാനത്ിന്റെ സൂര്യ 
ടതജസ്ായിരു് പി.ആര്. കുറു്്, ന്മായാരത്് ശങ്രന്, 

ഇേതുപക് കണ്വീനര് പി.വി. കുഞ്ിക്ണ്ന്, 
ഗ്ന്ഥശാൊ പ്സ്ഥാനത്ിന്റെ അമരക്ാരന് ഐ.വി. 
ോസ്, ചിത്കെയിന്െ അത്ഭുത പ്തിഭ എരം.വി. ടേവന്, 
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സരംഗീതജ്ന് രടമശ് നാരായണന്, 
നേന് ശ്രീനിവാസന്, �ാെ സാഹിത്യകാരന്  
ന്ക.തായാട്ട്, ആേിവാസികളുന്േ കഥ പറഞ്  
ന്ക. പാനൂര്, തമ്പിന്റെ കഥാകാരന് ശ്രീധരന് ചമ്പാേ്, 
നിയമസഭാ സാമാജികരായ ന്ക.എരം സൂ്ി, എന്.എ. 
മമ്മുഹാജി, ന്ക.പി. മമ്മു മാസ്റര്, പി. ജയരാജന്,  
�ി.ന്ജ.പി ടനതാവ് പി.ന്ക. കൃഷ്ണോസ് തുേങ്ങി നിരവധി 
ന്പാതുപ്വര്ത്കരുന്േയുരം കൊ സാഹിത്യ പ്തിഭകളു
ന്േയുരം ജമേനാോണ് കൂത്തുപറമ്പ് നിടയാജക മണ്ഡെരം.

 ശ്രീനാരായണ ഗുരുടേവരുന്േ നിര്ടദേശാനു
സരണരം മാടറാളി കുഞ്ിക്ണ്ന് ന്പാതുജനങ്ങള്ക്് 
വിശ്രമത്ിനുരം വിടനാേത്ിനുരം വിട്ടുത് മാടറാളിഘട്ട്,  
കൂത്തുപറമ്പ് രക്സാക്ികളുന്േ ഓര്മ്കളിരമ്പു് 
രക്സാക്ി സ്തൂപരം, ടകാട്ടയരം ചിറ,  ഐതിഹാസിക 
കര്ഷക ടപാരാട്ടത്ിന് ടവേിയായ നരിടക്ാേ് മെ,  
വാഴമെ, ശ്രീനാരായണ സടന്ശവാഹകരുന്േ പുണ്യ 
ഭൂമിയായ കനകമെ, ടൊകത്ിന്െ ഏറ്റവരം വെിയ 
ചൂരല് വ്യവസായ ടകന്ദ്രരം, കണ്ണൂര് ജില്ലയിന്െ ഏക 
നടവാേയ വിേ്യാെയരം, കൃഷിവകു്ിന്റെ �ടയാ 
റിടസാഴ് സ് ന്സറെര് തുേങ്ങി സമസ് ടമഖെകളിലുരം 
ഒട്ടനവധി ഖ്യാതി സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്ികളാലുരം സ്ഥാപനങ്ങ
ളാലുരം സ്ഥെങ്ങളാലുരം അനുഗൃഹീതമായ മണ്ഡെമാണ് 
കൂത്തുപറമ്പ് നിടയാജക മണ്ഡെരം.
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നിയമസഭാ ലസക്രമ്ട�ിയറ്ിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും 
ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥര്ക്റ് പരിശീെന പരിപാെി 

ടകരള നിയമസഭയുന്േ പരിശീെന വിഭാഗമായ ടകരള ന്െജിടസറ്റീവ് അസരം്ി 
മീഡിയ ആന്ഡ് പാര്െന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര് (പാര്െന്മറെറി സ്റഡീസ്) ന്റെ 

ആഭിമുഖ്യത്ില് നിയമസഭാ ന്സരൈടട്ടറിയറ്റിന്െയുരം വിവിധ വകുപ്പുകളിന്െയുരം ഉടേ്യാഗ 
സ്ഥര്ക്ായി 2022 മാര്ച്ച് 4 ാരം തീയതി നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങള് സരം�ന്ിച്ച് ഒരു 
പരിശീെന പരിപാേി സരംഘേി്ിച്ചു. പരിപാേിയില് ന്ക-ൊരംപ് സ്(പി.എസ്.) ഡയറക്ടര് 
പി.ഹരി ഉടേ്യാഗസ്ഥന്ര സ്വാഗതരം ന്ചയ്യുകയുരം പരിശീെനന്ത് സരം�ന്ിച്ച് ആമുഖമായി 
സരംസാരിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. പരിശീെനത്ിന്റെ ആേ്യ ന്സഷനില് റിട്ാര്ട്ടുകള്, 
ടരഖകള് എ്ിവ സഭയുന്േ ടമശപ്പുറത്് സമര്്ിക്കു്ത് സരം�ന്ിച്ച നേപേിരൈമങ്ങ
ന്ളയുരം ചട്ടങ്ങന്ളയുരം സരം�ന്ിച്ച് ടജായിറെ് ന്സരൈട്ടറി ഡി.ഡി.ടഗാഡ്ഫ്രീ വിശേീകരിച്ചു. 
രണ്ാമന്ത് ന്സഷനില് അത്രരം ടരഖകള് ഓണ്ക്െനായി സമര്്ിക്കു്ത് സരം�ന്ിച്ച് 
അസിസ്ററെ് സിറാജുേീന് വിവരിച്ചു. തുേര്്് ഐ.േി. വിഭാഗരം അഡീഷണല് ന്സരൈട്ടറി 
കവിത ഉണ്ിത്ാന് ടരഖകള് ഓണ്ക്െനായി സമര്്ിക്കുടമ്പാള് ശ്രദ്ധിടക്ണ് കാര്യ 
ങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് വിശേീകരിച്ചു. പരിശീെന പരിപാേിയില് നിയമസഭാ ന്സരൈടട്ടറിയറ്റില്  
നിന്നുരം 21 ടപര് ടനരിട്ടുരം വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നുമുള്ള ഉടേ്യാഗസ്ഥര് ഓണ്ക്െനായുരം 
പന്ങ്ടുത്തു. ന്ക-ൊരംപ് സ്(പി.എസ്.) ന്ഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടര് ൊെി വി.എസ്. കൃതജ്ത 
ടരഖന്്ടുത്ി.

സബറ്ജക്റ് കമേിറ്ിയുലെ പ്രവര്ത്നം സംബന്ി്റ് പരിശീെനം 

ടകരള നിയമസഭയുന്േ പരിശീെന വിഭാഗമായ ടകരള ന്െജിടസറ്റീവ് അസരം്ി മീഡിയ 
ആന്ഡ് പാര്െന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര്(പാര്െന്മറെറി സ്റഡീസ്) ന്റെ ആഭിമുഖ്യ 

ത്ില് നിയമസഭാ ന്സരൈടട്ടറിയറ്റില് സ�്ജക്ട് കമ്ിറ്റി വിഭാഗങ്ങളുമായി �ന്ന്്ട്ട് പ്വര്ത്ി 
ക്കു് അസിസ്ററെ് മുതല് അഡീഷണല് ന്സരൈട്ടറി വന്രയുള്ള  ഉടേ്യാഗസ്ഥര്ക്ായി സ�്ജക്ട് 
കമ്റ്റികളുന്േ  പ്വര്ത്നരം സരം�ന്ിച്ച  ഒരു പരിശീെന പരിപാേി സരംഘേി്ിച്ചു. 2022 മാര്ച്ച്  
8 ാരം തീയതി പാര്െന്മറെറി പ്ന പരിശീെന ഹാളില് നേ് പരിശീെന പരിപാേിയി 
ടെക്് ന്ക-ൊരംപ് സ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് മഞ്ജു വര്ഗ്ഗീസ് ഉടേ്യാഗസ്ഥന്ര സ്വാഗതരം 
ന്ചയ്യുകയുരം പരിശീെനന്ത് സരം�ന്ിച്ച് ആമുഖമായി സരംസാരിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു.  സ�്ജക്ട് 
കമ്ിറ്റിയുന്േ പ്വര്ത്ന രീതിന്യക്കുറിച്ചുരം ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുന്േ സൂക്ഷ്മ പരിടശാധന 
സരം�ന്ിച്ചുരം സ്ീക്റുന്േ ക്പ്വറ്റ് ന്സരൈട്ടറി റ്റി.മടനാഹരന് നായര് വിശേീകരിച്ചു. 
പരിശീെന പരിപാേിയില് 37 ടപര് പന്ങ്ടുത്തു. ന്ക-ൊരംപ് സ്(പി.എസ്.) ഡയറക്ടര് പി.ഹരി 
കൃതജ്ത ടരഖന്്ടുത്ി.

നിയമസഭാ പ്രിനിംഗറ് പ്രസ്റ് 
ജീവനക്ാര്ക്റ് പരിശീെനം 

ന്ക-ൊരംപ് സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ടകരള നിയമ 
സഭാ പ്ിറെിരംഗ് പ്സ്ിന്െ ജീവനക്ാര്ക്ായി 

2022 ജനുവരി 13,15 എ്ീ േിവസങ്ങളില് പ്രൂഫ് റീഡിരംഗ് 
സരം�ന്ിച്ച പരിശീെനരം നിയമസഭാ പ്ിറെിരംഗ് പ്സ്ില് 
സരംഘേി്ിച്ചു.  ന്കൊരംപ് സ് (പി. എസ്) ഡയറക്ടര് പി. ഹരി, 
പരിപാേിയില് സ്വാഗതരം ആശരംസിക്കുകയുരം തിരുവനന് 
പുരരം ഗവ. ന്സന്രേല് പ്സ്ിന്െ ടഗ്ഡ് I റീഡറായ സാഗര് 
ശിവോസ് പ്രൂഫ് റീഡിരംഗ് സരം�ന്ിച്ച് ക്ലാസ്് എടുക്കുകയുരം 
ന്ചയ്തു.

നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന്െ പരിപാേികള്.......

ടരാഹിണി ന്ജ.എസ്.
ഒ്ാരം റാങ്്

ടകരള ന്െജിടസറ്റീവ് അസരം്ി മീഡിയ ആറെ് 
പാര്െന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര് (പാര്െന്മറെറി 

സ്റഡീസ് ) നേത്തു് സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ടകാഴ് സ് ഇന് 
പാര്െന്മറെറി പ്ാക്ടീസ് ആറെ് ന്പ്ാസീജിയറിന്റെ പുതിയ 
�ാച്ചിന്റെ ഉേ്ഘാേനവരം ആറ്, ഏഴ് �ാച്ചുകളിന്െ റാങ്് 
ടജതാക്ള്ക്കുരം വിജയികള്ക്കുമുള്ള ന്മമടറൊ, സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് 
വിതരണവരം 2022 മാര്ച്ച് 10 ന് നിയമസഭാ ടകാരംപ്ക് സിന്െ 
ആര്. ശങ്രനാരായണന് തമ്പി ന്മടമ്പഴ് സ് ടൊഞില് 
സരംഘേി്ിച്ചു. നിയമസഭാ ന്സരൈട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
നായര്, സ്ീക്റുന്േ ക്പ്വറ്റ് ന്സരൈട്ടറി റ്റി. മടനാഹരന് 
നായര് എ്ിവര് എട്ടാമത് �ാച്ചിന്െ പ്ിതാക്ള്ക്് 
ഓറിയടറെഷന് ക്ലാന്സടുത്തു. സ്ീക്ര് എരം.�ി.രാടജഷ് ആറ്, 
ഏഴ് �ാച്ചുകളിന്െ റാങ്് ടജതാക്ള്ക്് ന്മമടറൊയുരം റാങ്് 
സര്ട്ടിഫിക്റ്റുകളുരം വിജയികള്ക്് ടകാഴ് സ് സര്ട്ടിഫിക്റ്റു 
കളുരം വിതരണരം ന്ചയ്തു.  പരിപാേിയില്  സാമാജികരായ 
എന്.ന്ക. അക്�ര്, നജീ�് കാന്പുരരം എ്ിവരുരം പന്ങ് 
ടുത്തു.  എന്.ന്ക. അക്�ര്, എരം.എല്.എ. എട്ടാമത് �ാച്ചിന്െ 
പ്ിതാവകൂേിയാണ്. ഏഴാമത് �ാച്ചില് ടരാഹിണി ന്ജ.എസ്. 
ഒ്ാരം റാങ്കുരം, ആര്ഷ െക്ഷ്മി രണ്ാരം റാങ്കുരം, ഏ�ല് റ്റി. ടജാസ്  
മൂ്ാരം റാങ്കുരം ടനേി. ഒ്ാരം റാങ്് ടനേിയ ടരാഹിണി ന്ജ. എസ്്.  
നിയമസഭാ ന്സരൈടട്ടറിടയറ്റ് ജീവനക്ാരിയാണ്. വിജയി 
കന്ള  സ്ീക്ര് അഭിനന്ിച്ചു.

ന്ക-ൊരംപ് സ് (പാര്െന്മറെറി സ്റഡീസ്)
സര്ടി�ിക്റ്റ് മ്കാഴറ് സറ് പുതിയ 
ബാ്ിലന ഉദറ്ഘാെനവം മുന് 
ബാച്ചുകളിലെ വിജയികള്ക്കുള്ള 
പുരസറ് കാര വിതരണവം

ആര്ഷ െക്ഷ്മി
രണ്ാരം റാങ്്

ഏ�ല് റ്റി.ടജാസ്
മൂ്ാരം റാങ്്
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ന്തരന്ഞ്ടു്് ടകസ്

ഒന്പതാരം ടകരള നിയമസഭയിടെയ്ക് 
നേ് ന്തരന്ഞ്ടു്ില് ടകാവളരം  

നിടയാജകമണ്ഡെത്ില് നിന്നുള്ള ജനവിധി  
മാറ്റിമറിക്കു്തായിരുന്നു ടകരള ക്ഹടക്ാ 
േതിയുന്േ വിധിനിര്ണ്യരം. ന്തരന്ഞ്ടു
്ില് രണ്ാരം സ്ഥാനടത്യ്ക് പിന്തള്ളിയ 
സ്ഥാനാര്ത്ഥിന്യ വിജയിയായി പ്ഖ്യാപിച്ച് 
ജനപ്തിനിധിയാക്ിയ രണ്ാമന്ത് സരംഭവ 
മായി ഇത് ടകരള നിയമസഭാ ചരിത്ത്ില് 
ഇേരം പിേിച്ചു. രണ്ാരം ടകരള നിയമസഭയിടെയ്ക്  
തെടശ്രി നിടയാജകമണ്ഡെത്ില് നി്് 
ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ട പി.കുഞ്ിരാമന്റെ  
ന്തരന്ഞ്ടു്് ടകാേതി ഇേന്പേെിലൂന്േ 
റദോക്ിന്ക്ാണ്് എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാ
യിരു് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ന്ര വിജയിയായി 
പ്ഖ്യാപിച്ചതായിരുന്നു ആേ്യ സരംഭവരം.
 ഒന്പതാരം ടകരള നിയമസഭയിടെ 
യ്ക്കുള്ള ന്തരന്ഞ്ടു്് 1991 ജൂണ് 12 നായി 
രുന്നു നേത്ിയത്. ജൂണ് 16 ന് ടവാന്ട്ടണ്ല് 
നേന്നു. ടകാവളരം നിടയാജക മണ്ഡെത്ില് 
ജനതാേളിന്റെ പിന്തുണയുണ്ായിരു്  
എ. നീെടൊഹിതോസന് നാോരുരം ഇന്്യന് 
നാഷണല് ടകാണ്ഗ്സിന്െ ടജാര്ജ് 
മസ് രൈീനുരം തമ്ിൊയിരുന്നു പ്ധാന 
ടപാരാട്ടരം. ഫെപ്ഖ്യാപനരം വ്ട്ാള് നീെ
ടൊഹിതോസന് നാോര് 49,515 ടവാട്ടുകളുരം 
ന്താട്ടടുത് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ ടജാര്ജ്് 
മസ് രൈീന് 49,494 ടവാട്ടുകളുരം ടനേി. 21 ടവാട്ടു 
കളുന്േ ഭൂരിപക്രം െഭിച്ച നീെടൊഹിതോ
സന് നാോര് വിജയിച്ചതായി പ്ഖ്യാപിച്ചു. 
അടദേഹരം 1991 ജൂണ് 29 ന് നിയമസഭാരംഗ
മായി സത്യപ്തിജ് ന്ചയ്തു. 
 പരാജയന്്ട്ട ടജാര്ജ് മസ് രൈീന് 
ക്ഹടക്ാേതിന്യ സമീപിച്ചു. നീെടൊഹി
തോസന് നാോര്ക്് െഭിച്ചതിന്നക്ാള്  
കൂടുതല് ടവാട്ട് തനിക്് െഭിച്ചതായുരം 
അതിനാല് അടദേഹത്ിന്റെ ന്തരന്ഞ്ടു്് 
റദേ് ന്ചയ്ത് തന്് വിജയിയായി പ്ഖ്യാപി
ക്ണന്മന്നുമായിരുന്നു അടദേഹത്ിന്റെ 
ഹര്ജി. മണ്ഡെത്ിന്െ ഒ്ിെധികരം 
ടപാളിരംഗ് ടസ്റഷനുകളിന്െ ടവാട്ടര് പട്ടിക 
യില് ന്തറ്റായുരം ആകസ്ികമായുരം ടപരുകള് 
ഉള്ന്്ട്ട നിരവധി ടവാട്ടര്മാര് അവസരരം 
ദുരുപടയാഗന്്ടുത്ി ഇരട്ടടവാട്ടുകള് 
ന്ചയ്തതായി 1991 ജൂക്െ 29 ന് ഫയല് ന്ചയ്ത 
ന്തരന്ഞ്ടു്് ഹര്ജിയില് ചൂണ്ിക്ാണിച്ചു.  
അവരുന്േ ടപരുകള് രണ്് ടപാളിരംഗ് ബൂത്തു 
കളിന്െ െിസ്റിലുരം ഉള്ന്്ട്ടിരു്തിനാല്  
ന്ചറുവിരെിന്െ മഷി അേയാളരം മായ്ചാണ് 
ഇവര് ടവാട്ടു ന്ചയ്തന്തന്നുരം രണ്ാരം തവണ 
ടവാട്ടുന്ചയ്ത ടപാളിരംഗ് ടസ്റഷനിന്െ ന്തര 
ന്ഞ്ടു്് ഉടേ്യാഗസ്ഥര്ടക്ാ ടപാളിരംഗ് ഏജ
ന്റുമാര്ടക്ാ അത് കന്ണ്ത്ാന് കഴിഞ്ി
ന്ല്ലന്നുരം വാേരം ഉ്യിച്ച ടജാര്ജ് മസ് രൈീന്, 

ഇരട്ടടവാട്ടുന്ചയ്തതായി പറയന്്ട്ട 19 
ടപരുന്േ ടപരുരം ടറാള്നമ്പരുരം ടവാട്ടുന്ചയ്ത 
ടപാളിരംഗ് ടസ്റഷനുരം ഉള്ന്്ന്േയുള്ള വിശോരം 
ശങ്ങള് ഹാജരാക്ി. ജനപ്ാതിനിധ്യ 
നിയമത്ിന്െ ന്സക്ന് 62(4) വ്യവസ്ഥ 
പ്കാരരം രണ്ടു ടവാട്ടുകളുരം റദോക്ണന്മന്നുരം  
ഹര്ജിക്ാരന് വാേിച്ചു. ഇരട്ടടവാട്ടു ന്ചയ്ത 
19 ടപരുരം വിജയിച്ച സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ാ
യിരുന്നു ടവാട്ട് ടരഖന്്ടുത്ിയിരു്ത് 
എ്തിനാല് ആ ടവാട്ടുകള് കന്ണ്ത്ി 
പരിഗണനയില് നി്് ഒഴിവാടക്ണ്താ
ന്ണ്് പരാതിയില് പറഞ്ിരുന്നു.
 ന്തരന്ഞ്ടു്് പരാതിയിന്െ      
ആടരാപണങ്ങള് നീെടൊഹിതോസന്  
നാോര് നിടഷധിക്കുകയുരം മറ്റ് ഇരട്ട ടവാട്ടു 
കള് സരം�ന്ിച്ച് 1991 ന്സപ്റ്റരം�ര് 10 ന് 
ഒരു റിരൈിമിടനഷന് ന്പറ്റിഷന് ഫയല് ന്ചയ്യു 
കയുമുണ്ായി. ടകസില് ക്ഹടക്ാേതിക്് 
തീര്പ്പുകല്പിടക്ണ്ിയിരു്ത് ന്തരന്ഞ്
ടു്ില് ടവാട്ടര്മാരുന്േ ആള്മാറാട്ടരം നേ 
്ിട്ടുടണ്ാ, ഒരു ടവാട്ടര് ഒ്ിെധികരം 
ടപാളിരംഗ് ടസ്റഷനുകളില് ടവാട്ട് ടരഖന്്
ടുത്ിയിട്ടുടണ്ാ എ്ത് സരം�ന്ിച്ചായി
രുന്നു. സാക്ികളായി എത്ിയവരില് ചിെ  
ടവാട്ടര്മാര് തങ്ങള് ഇരട്ടടവാട്ട് ന്ചയ്തു 
ന്വ്് സമ്തിക്കുകയുരം ന്ചയ്തിരുന്നു. അപ്
കാരമുള്ള ടവാട്ടുകള് തിരഞ്ഞു കന്ണ്ത്തു
്തിന് ക്ഹടക്ാേതി 1991 ഒക് ടോ�ര് 7 
ന് ടജായിറെ് രജിസ്രോന്റ ചുമതെന്്ടുത്ി.  
അതിന്റെ ടജാെികള് അടദേഹത്ിന്റെ  
ഓഫീസില് അഞ്ചു േിവസരം ന്കാണ്് പൂര്ത്ി 
യാക്ി. പരാതിക്ാരന്റെയുരം ന്തരന്ഞ്ടുക് 
ന്്ട്ട സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുന്േയുരം അഭിഭാഷക 
രുന്േ സാ്ിധ്യത്ിൊയിരുന്നു പരിടശാധന. 
ക്ഹടക്ാേതിയുന്േ നിര്ടദേശപ്കാരരം 
അസാധുവായി പ്ഖ്യാപിക്ന്്ട്ട 52 �ാെറ്റ്  
ടപ്റുകള് ടജായിറെ് രജിസ്രോര് കന്ണ്ത്ി.  
അവ റദോക്ിന്ക്ാണ്് ക്ഹടക്ാേതി ഉത്
രവിറക്ി. കൂോന്ത റിടട്ടണിരംഗ് ഓഫീസര് 
അസാധുവായി പ്ഖ്യാപിച്ചിരു് 2771 ടവാട്ടു 
കള് പുന: പരിടശാധിക്ാനുരം നിര്ടദേശമു
ണ്ായിരുന്നു. ടജായിറെ് രജിസ്രോര് അവ 
പരിടശാധിച്ച് ടകാേതിക്് റിട്ാര്ട്ട് നല്കി.
 ടജായിറെ് രജിസ്രോര് കന്ണ്ത്ിയ 
52 ഇരട്ട ടവാട്ടുകളില് 48 എണ്രം നീെ
ടൊഹിതോസന് നാോര്ക്കുരം 4 എണ്രം 
ടജാര്ജ് മസ് രൈീനുരം െഭിച്ചവയായിരുന്നു. 
അവ ടകാേതി വിധിപ്കാരരം അസാധുവാ
ക്ന്്ട്ടു. സ്ഥാനര്ത്ഥികള്ക്് െഭിച്ച ആന്ക 
ടവാട്ടില് നി്് അസാധുവാക്ന്്ട്ടവ കുറ
വന്ചയ്തട്ാള് ടവാട്ടുനിെ നീെടൊഹിതോ
സന് നാോര്ക്് 49,467, ടജാര്ജ് മസ് രൈീന് 
49,490 എ്ിങ്ങന്ന മാറി. റിടട്ടണിരംഗ് 
ഓഫീസര് അസാധുവാക്ിയ 2,771 ടവാട്ട് 

സരം�ന്ിച്ച് ടജായിറെ് രജിസ്രോര് നേ 
ത്ിയ പരിടശാധനയില് ടപാസ്റല് 
ടവാട്ടുകള് ഒഴിവാക്ിയതിനു ടശഷരം 31 
ടവാട്ടുകള് ടകാേതിയുന്േ അതിസൂക്ഷ്മ 
പരിടശാധനയ്ക് വിടധയമാക്ി. അതില് 
20 എണ്രം സാധുവായി കന്ണ്ത്ി. മുദ്ര 
ശരിയായി പതിഞ്ിരു്ിന്ല്ലങ്ിലുരം ഏതു 
സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്് ടവാട്ട് ന്ചയ്ാനാണ് 
ടവാട്ടര് ഉടദേശിച്ചിരു്ന്ത്് മുദ്രയില് 
നി്് വ്യക്മാകുന്നുന്ണ്്് ക്ഹടക്ാേതി 
നിരീക്ിച്ചു. അതില് 10 എണ്രം നീെടൊ
ഹിതോസന് നാോര്ക്കുരം പന്ത്ണ്രം 
ടജാര്ജ് മസ് രൈീനുരം െഭിച്ചവയായിരുന്നു. 
അതുകൂേി കണക്ിന്െടുത്ട്ാള് ടജാര്ജ് 
മസ് രൈീന് 49,500 ടവാട്ടുകളുരം നീെടൊഹി
തോസന് നാോര്ക്് 49,477 ടവാട്ടുകളുരം 
െഭിച്ചു. അടതാന്േ ടജാര്ജ് മസ് രൈീന് 23 
ടവാട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്രം കിട്ടി. ടകാവളരം നി
ടയാജകമണ്ഡെത്ില് നി്് എ.നീെടൊ
ഹിതോസന് നാോര് നിയമസഭയിടെയ്ക് 
ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടത് റദോക്ിയതായുരം 
എതിര് കക്ിയായ ടജാര്ജ് മസ് രൈീന് 23 
ടവാട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ത്ില് വിജയിച്ചതായുരം 
1991 ഡിസരം�ര് 11 ന് ക്ഹടക്ാേതി വിധി 
ന്യഴതി. ജസ്റിസ് ശ്രീധരനാണ് വിധി പുറ
ന്്ടുവിച്ചത്. വിധിന്യായരം ന്തരന്ഞ്ടു്് 
കമ്ീഷന്നയുരം നിയമസഭാ സ്ീക്ന്റയുരം 
അറിയിക്കുവാനുരം നിര്ടദേശിച്ചു. ഹര്ജിക്ാ 
രന് ടകാേതി ന്ചെവിനത്ില് 1500 രൂപ  
നല്കാനുരം വിധിന്യായത്ില് പറഞ്ഞു. 
വിധിന്ക്തിരായി നീെടൊഹിതോസന്  
നാോര് സുപ്ീരംടകാേതിന്യ സമീപിച്ചുന്വ 
ങ്ിലുരം പരടമാ്ത ടകാേതി ക്ഹടക്ാേതി 
യുന്േ വിധി ശരിവയ്ക്കുകയാണുണ്ായത്. 
 ടകാേതിവിധിയിലൂന്േ നിയമസഭ 
യിന്െത്ിയ ടജാര്ജ് മസ് രൈീന് 1991 ഡിസരം 
�ര് 13 ന് സത്യപ്തിജ് ന്ചയ്തു.

തയ്ാറാക്ിയത് :  
ഷീെ ക്േറ്റസ്,  

അണ്ര് ന്സരൈട്ടറി

Cc« t‑h‑m«‑nÂ a‑md‑n‑a‑d‑nª 
t‑I‑mh‑f‑w s‑Xc‑s‑ª‑S‑p¸‑v ^e‑w
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ഇന്്യാ മഹാരാജ്യരം സ്വാതന്ത്യരം പ്ാപിക്കു്തിന് 
മുമ്പ് നിെവിലുണ്ായിരു് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളില് 

ആേ്യമായി ഒരു നിയമ നിര്മ്ാണസഭ രൂപീകരിക്
ന്്ട്ടത് തിരുവിതാരംകൂറിൊണ്. 1888 ആഗസ്റ് 23ാരം 
തീയതി രൂപീകൃതമായ തിരുവിതാരംകൂര് ന്െജിടസറ്റീവ് 
കൗണ്സില് എ് സഭയുന്േ പിന്തുേര്ച്ചയാണ് ഇട്ാ 
ഴന്ത് ടകരള നിയമസഭ. സരംസ്ഥാന പുനഃസരംഘേന 
യുന്േ ഭാഗമായി തിരു-ന്കാച്ചിയുരം മെ�ാറുരം സരംടയാ 
ജി്ിച്ച് 1956 നവരം�ര് 1ാരം തീയതി ടകരള സരംസ്ഥാനരം 
രൂപീകരിക്ന്്ട്ടതിന്നത്തുേര്്് 1957 ഏപ്ില് 1ാരം 
തീയതി നിെവില് വ് ടകരള നിയമസഭയുന്േ ആേ്യ 
ടയാഗരം ടചര്്ത് ഏപ്ില് 27ാരം തീയതി ആയിരുന്നു. 
ടപ്ാജ്്വെമായ ഒടട്ടന്റ ടപാരാട്ടങ്ങളുന്േയുരം  സമരാനു
ഭവങ്ങളുന്േയുരം സമ്പ്മാന്യാരു ചരിത്മാണ് ടകരള 
നിയമസഭയ്ക്കുള്ളത്. 
 1957 ഏപ്ില് 27ാരം തീയതി ആേ്യ ടകരള 
നിയമസഭ സടമ്ളിച്ചത് മുതലുള്ള 65 വര്ഷക്ാെന്ത് 
നിയമസഭയുന്േ പ്വര്ത്നങ്ങളിലൂന്േ ഒരു ഓട്ടപ്േ
ക്ിണരം നേത്ിയാല് ഇന്്യന് പാര്െന്മറെിനുരം മറ്റ്  
സടഹാേര സരംസ്ഥാന നിയമസഭകള്ക്കുരം മാതൃക 
യാവാനുരം നൂതന ആശയങ്ങള് നേ്ിൊക്ാനുരം ടകരള 
നിയമസഭക്് കഴിഞ്ിട്ടുന്ണ്്് കാണാവ്താണ്. 
നിെവിന്െ പതിനഞാരം ടകരള നിയമസഭ വന്ര ആന്ക  
971 ടപര് നിയമസഭാരംഗങ്ങളാവകയുരം 23 മന്തിസഭ 
കളിൊയി 226 ടപര് മന്തിമാരായി ഭരണടനതൃത്വരം 
ക്കയാളുകയുമുണ്ായി. ഇക്ാെയളവില് സഭാദ്ധ്യ 
ക്മോന്ര് നിെയില് 23 ടപര് സഭന്യ നിയന്തിക്കു
വാന് നിടയാഗിക്ന്്ടുകയുരം ന്ചയ്തു. മറ്റ് നിയമസഭാ 
പ്വര്ത്നങ്ങളിന്െ്ടപാന്െ നിയമ നിര്മ്ാണ 
പ്രൈിയയിലുരം മുന് സഭാരംഗങ്ങള് പ്കേി്ിച്ച െക്്യ
ട�ാധത്ിനുരം േീര്ഘവീക്ണത്ിനുരം നാളിതുവന്ര 
നിര്മ്ിക്ന്്ട്ട ആയിരത്ി എഴന്നൂറില്്രരം ക്വവി
ധ്യമാര്് നിയമങ്ങള് തന്്യാണ് ടനര്സാക്ിയായി 
വര്ത്ിക്കു്ത്.
 ഒരു നിയമനിര്മ്ാണസഭ പാസ്ാക്ിയ നിയമ 
ങ്ങന്ള സരം�ന്ിച്ച് പരിടശാധിക്കുടമ്പാള് സ്വാഭാവി 
കമായുരം ആ സഭ പ്തിനിധാനരം ന്ചയ്യു് പ്ടേശങ്ങ 
ളിന്െ സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക രാഷ്ട്രീയ പരിവര്ത്ന
ങ്ങള് കൂേി വിെയിരുത്ന്്ടേണ്ി വരു്താണ്.  ടകരള 
സരംസ്ഥാനത്് രൂപന്്ട്ടുവ് സാമൂഹിക പരിവര്ത്ന 
പ്രൈിയയില് ടകരള നിയമസഭയുന്േ നിയമങ്ങള് 
വഹിച്ച പങ്് പ്ടത്യകരം പ്നവിഷയമാടക്ണ്ത് തന്് 
യാണ്. ഇതിന്റെ പ്ാരരംഭരം എ് നിെയിൊണ് പതി 
നാൊരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ കാെത്് സമുചിതമായ 
രീതിയില് ആടഘാഷിക്ന്്ട്ട ടകരള നിയമസഭയുന്േ 
അറുപതാരം വാര്ഷികടത്ാേനു�ന്ിച്ച് ഒന്നു മുതല് 
പതിനാലു വന്രയുള്ള നിയമസഭകളില് പാസ്ാക്ിയ 
നിയമ നിര്മ്ാണങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുരം പ്സ്തുത നിയമങ്ങള് 
സമൂഹത്ില് സൃഷ്ടിച്ച വ്യതിയാനങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുരം  
അതതു വിഷയങ്ങളില് പ്ഗത്ഭരായ വിേഗ്ദ്ധര് തയ്ാ 
റാക്ിയ പ്നങ്ങള് ഉള്ന്ക്ാള്ളിച്ചുന്കാണ്്, 'ടകരള  

റ്ി. മജനാഹരന് നായര്  
സ്ീക്റുന്േ ക്പ്വറ്റ് ന്സരൈട്ടറി

നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ നിയമങ്ങള്  പ്ഭാവ പ്ന 
ങ്ങള്' എ് ടപരില് ഒരു ഗ്ന്ഥരം തയ്ാറാക്ി പ്സി
ദ്ധീകരിച്ചത്. പ്ധാനമായുരം വിേ്യാഭ്യാസരം, ആഭ്യന്രരം, 
ഭൂപരിഷ് കരണരം/കാര്ഷിക �ന്രം, ന്താഴില്, പരി 
സ്ഥിതി, ആടരാഗ്യരം, തടദേശസ്വയരംഭരണരം, സഹകരണരം 
എ്ീ ടമഖെകളിന്െ നിയമങ്ങള് ടകരള സമൂഹത്ില് 
ന്ചലുത്ിയ സ്വാധീനവരം ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് 
പ്സ്തുത ഗ്ന്ഥത്ിലൂന്േ പ്നവിടധയമാക്ിയത്.
 ന്വല്ന്ഫയര് ടസ്ററ്റ് അഥവാ ടക്മ രാഷ്ട്രരം 
എ് ആശയത്ിലൂ്ിയ ഒരു ഭരണകൂേമാണ് നാരം 
പിന്തുേര്ന്നു വരു്ത്. അതുന്കാണ്ടുതന്് നിയമ  
നിര്മ്ാണസഭകള് നിര്വ്വഹിക്കു് ഏന്താരു നിയമ 
നിര്മ്ാണ പ്രൈിയയുന്േ പി്ിലുരം ടമല്്റഞ് ആശ 
യസാക്ാത്കാരത്ിനുള്ള ഒരു തന്തു ഉള്ടച്ചര്ക്ാ
നുള്ള ട�ാധപൂര്വ്വമായ ഒരു ശ്രമരം �ന്ന്്ട്ടവ 
രുന്േ ഭാഗത്തുനിന്നുരം ഉണ്ാടകണ്തുണ്്. ജനരം അത് 
പ്തീക്ിക്കുകയുരം ന്ചയ്യുന്നു. ഏതു വിഭാഗന്ത് ഉടദേ
ശിച്ചുന്കാണ്ാടണാ ഒരു നിയമരം നിര്മ്ിക്കു്ത് 
ആ വിഭാഗത്ിന് പരമാവധി ഗുണരം െഭ്യമാകത്ക് 
വിധത്ിൊയിരിക്ണരം ആ നിമയരം അന്ിമമായി പുറ
ത്തുവടരണ്ത്. സര്ക്ാര് തെത്ിലുരം, സഭ മുമ്പാന്ക 
വ്ാല് കമ്ിറ്റി തെത്ിലുരം സഭാതെത്ിലുരം നേക്കു് 
ഡിട�റ്റുകളുരം തീരുമാനങ്ങളുരം അതുന്കാണ്ടുതന്് 
അതീവ താല്പര്യടത്ാന്േയാണ് സാധാരണക്ാര്  
വീക്ിക്കു്ത്. അത്രത്ില് ഒ്ാരം ടകരള നിയമ 
സഭ മുതല് പതിനഞാരം ടകരള നിയമസഭ വന്ര  
നാളിതുവന്രയുള്ള കാെഘട്ടത്ിനിേയില് പാസ്ാക്
ന്്ട്ട സുപ്ധാനങ്ങളായ ജനസൗഹൃേ നിയമങ്ങന്ളയുരം 
അവ നിയമമാക്ാനുണ്ായ സാഹചര്യന്ത്യുരം അതിനു 
പി്ില് പ്വര്ത്ിച്ചവന്രയുരം സരം�ന്ിക്കു് ഒരു 
പ്നമാണ് ഈ ടെഖനത്ിലൂന്േ നേത്തുവാന് ഉടദേ
ശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
 ഒ്ാരം ടകരള നിയമസഭ മുതല് പതിനഞാരം 
ടകരള നിയമസഭയുന്േ 3ാരം സടമ്ളനരം വന്രയുള്ള 
കാെഘട്ടത്ില് ആന്ക 1743 �ില്ലുകളാണ് വിവിധ 
സഭകളിൊയി പാസ്ാക്ന്്ട്ടത്. അതില് 908 �ില്ലുകള് 
പുതിയ നിയമനിര്മ്ാണത്ിന് ടവണ്ിയുള്ളവയുരം 
835 �ില്ലുകള് മൂെനിയമത്ില് ടഭേഗതി വരുത്തു്
തിനുള്ളവയുരം ആയിരുന്നു. ടഭേഗതി �ില്ലുകളില്  37 
�ില്ലുകള് വിവിധ ടകന്ദ്ര നിയമങ്ങളിടമേലുള്ള ടകരള 
ടഭേഗതി �ില്ലുകള് ആയിരുന്നുന്വന്നുരം കാണുന്നു. 
908 പുതിയ നിയമങ്ങള് നിര്മ്ിക്ന്്ട്ടവയില് 462  
എണ്രം ധനകാര്യ വിഷയവമായി �ന്ന്്ട്ട ധന 
വിനിടയാഗ �ില്ലുകള് അഥവാ അടപ്ാപ്ിടയഷന് 
�ില്ലുകള് ആയിരുന്നു. നിയമ നിര്മ്ാണ പ്രൈിയയു
മായി �ന്ന്്ട്ട് 1743 �ില്ലുകള് സഭ പാസ്ാക്ിയ
തിനുടശഷരം അതതു സരംഗതിടപാന്െ ഗവര്ണറുന്േടയാ 
രാഷ്ട്രപതിയുടേടയാ അനുമതിക്ായി സമര്്ിക്ന്്ട്ട 
തില് 13 �ില്ലുകള്ക്് നാളിതുവന്ര അനുമതി െഭ്യമാ
യിട്ടില്ല എ്തുരം കൗതുകകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.

േനൌഹൃദ നിയമങ്ള്  ഒന്ാം ജെരള 
നിയമെേ
1957കെ ജെരള ജസ്റ ഓഫ് എവിക്ഷന് 
കപ്രാെപീഡിംഗ് െ് ആക്് (1957 കെ 1 ാമത് നിയമം)
 ടകരള നിയമസഭ രൂപീകൃതമായതിനുടശഷരം  
ആേ്യരം പാസ്ാക്ിയ ഒരു നിയമന്മ്തിനുപരി തുേര്ന്നു 
വ് പെ നിയമസഭകളിൊയി പാസ്ാക്ിയ ജന 
സൗഹൃേ നിയമങ്ങളുന്േ പട്ടികയില് ആേ്യടത്തു കൂേി 
യാണ് ഈ നിയമരം.  1957 ഏപ്ില് 27 ന് ആേ്യ സടമ് 
ളനരം ടചര്് ഒ്ാരം ടകരള നിയമസഭയില് ഏപ്ില് 
30 ന് തന്് ഇതിനായുള്ള �ില് അ്ന്ത് റവനയൂ
വകുപ്പുമന്തി ന്ക.ആര്.ഗൗരി സഭയില് അവതരി്ിക്കു
കയുണ്ായി. 
 കുേിയാമോന്രയുരം കുേികിേപ്പുകാന്രയുരം ഭൂമി 
യില് കൃഷി ന്ചയ്യു്വന്രയുരം കുേിന്യാഴി്ിക്കു്ത്  
നിര്ത്ിവയ്ക്കു്തിന് ടവണ്ിയാണ് ഈ നിയമരം ന്കാണ്ടു 
വ്ത്. കുേിയാമോടരയുരം കുേികിേപ്പുകാടരയുരം, വാരരം,  
ശമ്പള്ാട്ടരം മുതൊയവ അനുസരിച്ച് ഭൂമി കൃഷി 
ന്ചയ്യു് ആളുകടളയുരം കുേി ഒഴി്ിക്െില്നിന്നുരം 
താല്ക്ാെികമായി സരംരക്ിക്കു്തിന് വ്യവസ്ഥ 
ന്ചയ്യു് ഈ നിയമത്ില് ഒഴി്ിക്ല് നേപേികളുന്േ 
നിര്ത്ിവയ്പ്, കുേികിേപ്പുകാര്ക്് എതിരായ നേ 
പേി തീര്്്, വാരരംോര്മാര്ക്് ഭൂമിയില് തുേര്ന്നുരം 
കൃഷി ന്ചയ്യു്തിനുള്ള അവകാശരം, ശമ്പള്ാട്ടരം 
അഥവാ കൂെി്ാട്ട വ്യവസ്ഥകള് തുേരു്തിനുള്ള 
അവകാശരം എ്ീ കാര്യങ്ങളുരം വ്യവസ്ഥ ന്ചയ്തി 
രിക്കുന്നു. 1957 ടമയ് 8ാരം തീയതി സഭ പാസ്ാക്ിയ 
ഈ നിയമത്ിന് ടമയ് 25ാരം തീയതി ഗവര്ണറുന്േ 
അനുമതി െഭിച്ചു.  മൂെനിയമത്ിന്റെ കാൊവധി േീര്ഘി
്ിക്കു്തിനുരം കൂടുതല് ആള്ക്ാര്ക്് നിയമരം മൂെമുള്ള 
ഗുണഫെങ്ങള് െഭ്യമാക്കു്തിടെക്കുമായി ഒ്ാരം 
ടകരള നിയമസഭയുന്േ കാെത്് മൂ്് പ്ാവശ്യവരം 
രണ്ാരം ടകരള നിയമസഭയില് രണ്ടു പ്ാവശ്യവമായി 
ആന്ക 5 തവണ ഈ നിയമത്ില് ടഭേഗതികള് വരു
ത്തുകയുണ്ായി.
 ഈ �ില്ലിന്റെ പരിഗണനാടവളയിന്െ രണ്ാരം 
വായനയില് �ില്ലിന്റെ ചുമതെയുള്ള അ്ന്ത് റവനയൂ 
വകുപ്പുമന്തി ന്ക.ആര്. ഗൗരി സഭയില് നേത്ിയ 
ചുവന്േ ടചര്ത്ിരിക്കു് പ്സരംഗരം ഏന്റ ശ്രടദ്ധയ
മായിരുന്നു.
 'സര്, ഈ �ില് ന്സെക്ട് കമ്ിറ്റിക്് അയ
യ്കണന്മ്് പറഞ്തിന്ന അനുകൂെിച്ച് സരംസാരിച്ച 
ആളുകന്ളല്ലാരം ഈ �ില് ഇവിന്േ ശാശ്വത നിയമമായിട്ട് 
വരുവാന് ടപാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരാശങ്യുന്േ ടപരി 
ൊണ് സരംസാരിച്ചത് എന്നു ഞാന് കരുതുന്നു. അതു 
ടപാന്െ ഈ നിയമത്ില്ക്കൂേി ഒരു കുേിയാന് നിയമരം 
ഇവിന്േ നേ്ിൊക്കുവാന് ടപാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 
ധാരണയുരം വ്ിട്ടുണ്്. കുേിയായ്മ നിയമത്ില് 
ഏന്തല്ലാരം തരത്ിലുള്ള ന്േനയൂവര് ഉണ്ായിരിക്ണന്മ
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ന്നുള്ളതിന്ന്റ്റി പെ സരംശയങ്ങളുരം ഇന്നുണ്്. കുേിയാ
യ്മന്യ്റ്റി ഒരു നിയമരം ഇവിന്േ അവതരി്ിക്കുടമ്പാള് 
ആന്രന്യല്ലാരം ഒഴി്ിക്ാരം, ആന്രന്യല്ലാരം ഒഴി്ിക്ാന് 
പാേില്ല, ഏന്തല്ലാരം ആളുകളുന്േ ക്കയിെിരിക്കു് 
വാരരം ഒഴി്ിക്ാരം, ഏന്തല്ലാരം ആളുകളുന്േ ക്കയിെി
രിക്കു് വാരരം ഒഴി്ിക്ാന് പാേില്ല എന്നുള്ളതിന്നക്കു
റിച്ച് കൂെരംകഷമായ  ചര്ച്ചയ്ക് അവസരരം കിട്ടു്താണ്. 
ഇന്താരു താല്ക്ാെിക നിയമരം മാത്മാണ്. ഇ്് 
നിെവിലുള്ള ഓര്ഡിനന്സ് ഒരു �ില്രൂപത്ില് 
ന്കാണ്ടുവരികയാണ് ന്ചയ്തിരിക്കു്ത്. ഇ്് കുേികി
േക്കു് ആളുകന്ള ഇറക്ി വിോതിരിക്ണന്മന്നുള്ളത് 
മാത്മാണ് ഗവന്മെറെിന്റെ ഉടദേശരം. ഈ �ില്ലിന്ന 
സരം�ന്ിച്ച് �ഹുമാനന്്ട്ട തിരുവനന്പുരരം ന്മമ്പര് 
സരംസാരിച്ചട്ാള് കുേികിേപ്പുകാന്ര സരം�ന്ിച്ച ഒരു 
നിയമരം ഇട്ാള് നിെവിലുണ്് എ്് പറയുകയുണ്ായി.  
കുേികിേപ്പുകാന്ര സരം�ന്ിച്ച് ഒരു നിയമരം ഇവിന്േ
യുന്ണ്്് ഈ �ില്ലിന്റെ ഉടദേശന്ത്്റ്റി വിവരിച്ച 
അവസരത്ില് തന്് ഞാന് പറഞ്ിട്ടുണ്്. ഇ്് 
ഗവന്മെറെിന്റെ ക്കവശമുള്ള കണക്കുവച്ച് ടനാക്കുക
യാന്ണങ്ില് ഈ രാജ്യത്് ഒട്ടാന്കയുള്ള കുേികിേപ്പുകാ
രുന്േ എണ്രം 5000 ന് താന്ഴയാണ്. ഈ സരംസ്ഥാനത്് 
കുേികിേ്ായി താമസിക്കു് ആളുകന്ളന്യല്ലാരം 
ഒരു കാൊവധിക്കുള്ളില് അവരുന്േ ടപര് രജിസ്റര് 
ന്ചയ്ണന്മ്് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ായിരുന്നു. എ്ാല് 
ആ സമയത്ിനുള്ളില് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുേികി
േപ്പുകാര്ക്കുരം അവരുന്േ ടപര് രജിസ്റര് ന്ചയ്യുവാന് 
സാധിച്ചിട്ടില്ലാ എ്് പരാതികള് ഉണ്്. രജിസ്റര് 
ന്ചയ്ാത് കാരണത്ാല് ഒരു പാവന്്ട്ട കുേികിേപ്പു
കാരന്ന ഒഴി്ിക്ാതിരിക്കു്തിന് ടവണ്ിയാണ് ഈ 
ഓര്ഡിനന്സ് ന്കാണ്ടുവ്ിട്ടുള്ളത്.  അതുടപാന്െ 
തന്് വാരന്ത് സരം�ന്ിച്ചുരം ചിെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് 
ഇന്നുണ്്. ഇ്ന്ത് നിയമപ്കാരരം ന്േനയൂവര് എന്നുള്ള 
നിര്വ്വചനത്ില് വാരരം ഉള്ന്്ടുകയില്ല. വാരകൃഷി 
ക്ാര്ക്് അതുമൂെരം വളന്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉള്ളതുന്കാണ്് 
ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ാകാതിരിക്കു്തിന് ടവണ്ിയാണ് 
ഈ ഗവന്മെറെ് അധികാരത്ില് വ്ട്ാള് ഒരു 
ഓര്ഡിനന്സ് പുറന്്ടുവിച്ചത്. ഇന്നുള്ള കൃഷിക്ാന്ര 
ഇറക്ി കഴിഞ്തിനുടശഷരം ടവന്റ ചിെ ആളുകള് ആ 
ഭൂമി ക്കവശന്്ടുത്ാന് വരരുത് എന്നു കരുതിയാണ് 
ഈ �ില് ഗവന്മെറെ് ന്കാണ്ടുവ്ിരിക്കു്ത്. ഇത് 
ഒരു പാര്ട്ടിക്കുടവണ്ി ന്കാണ്ടുവ്ിട്ടുള്ള �ില്ലല്ല. ഒരു 
പാര്ട്ടിന്യ സഹായിക്കു്തിനായി ഒന്രാറ്റ ക്ലാസുരം 
ഈ �ില്ലിെിന്ല്ല്് വ്യക്മാക്കുവാന് ഞാന് ആഗ്
ഹിക്കുന്നു''.
 �ില് പരിഗണനയ്ക് എടുക്ണന്മ് പ്ടമയരം 
സഭ അരംഗീകരിച്ചതിന്ന ത്തുേര്്് പ്തിപക്ത്തുനിന്നുരം 
പി.റ്റി. ചാടക്ാ സരംസാരിച്ചത് ചുവന്േ ടചര്ക്കുരം പ്കാര
മായിരുന്നു:
 സര്, ഈ �ില്ലിന്ന സരം�ന്ിച്ച് എന്റെ 
പാര്ട്ടി അവെരം�ിച്ചിരിക്കു് നിെപാേിന്നപറ്റി ഒരു 
വിശേീകരണരം നല്കണന്മ്് ഞാന് ആഗ്ഹിക്കുന്നു. 
ഇ്ന്െ ഈ �ില് ന്സെക്ട് കമ്ിറ്റിക്യയ്കണന്മ 
ന്നുള്ള ടഭേഗതി അവതരി്ിച്ചുന്കാണ്് സരംസാരിച്ച
ട്ാള് ഈ �ില്ലിന്റെ തത്വടത്ാടു എന്റെ പാര്ട്ടിക്് 
പരിപൂര്ണ്മായ ടയാജി്ാണുള്ളന്ത്് ഞാന് വ്യക്
മാക്കുകയുണ്ായി. വാരരംോരമോരുന്േ അവകാശങ്ങള് 
സരംരക്ിക്കു്തിനായുള്ള ഈ �ില്ലിന്െ പെ ഭാഗ 
ങ്ങടളാടുരം ഞങ്ങള്ക്് ടയാജിപ്പുന്ണ്ന്നുരം, വാരരംോരമോ
രുന്േ അവകാശങ്ങള് പരിപൂര്ണ്മായി സരംരക്ിക്
ന്്ടേണ്താന്ണന്നുരം ഞാന് പറയുകയുണ്ായി. പടക്, 
ഈ രാജ്യന്ത് വാരക്ാരുന്േ കാര്യങ്ങന്ള്റ്റി വളന്ര 
ഏന്റ പ്ിടക്ണ്തായിട്ടുണ്്. ഒരു ന്െസ്ി ഒരു കുേികിേപ്പു
കാരന്ന പാട്ടവസ്തുവില് പ്ടവശി്ിച്ചാടൊ; അന്ല്ലങ്ില് 
സ�് ന്െസ്ി പ്ടവശി്ിച്ചാടൊ അത് ഇ്ന്ത് 
�ില്ലിന്െ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് കുേികിേ്് ആകുകയില്ല. 
ഒരു വസ്തു ന്െസ്ിന്യാ, സ�് ന്െസ്ിടയാ കുേികിേ്് 
അനുവേിക്കു് പക്രം, അവര്ക്് കൂേി ഈ �ില്ലിന്റെ  
ആനുകൂെ്യങ്ങള് കിട്ടണന്മ്് ഞങ്ങളുന്േ പാര്ട്ടിക്് 
ആഗ്ഹമുണ്്. അതിനുള്ള ടഭേഗതി അവതരി്ിച്ചിട്ടു 
മുണ്്. അങ്ങന്ന വളന്ര പ്ധാനന്്ട്ട കാര്യങ്ങള് ഈ 
�ില്ലിലുണ്്. ഇന്നു ഒരു ഓര്ഡിനന്സ് പാസാക്ിയിരിക്കു
കയാണ്. ജൂണ് പത്ാരം തീയതി വന്ര ഓര്ഡിനന്സ് 
പ്ാ�െ്യത്ിൊയിരിക്കുരം. അതിനാല് ഈ �ില് 
പാസ്ാക്ാന് കഴിഞ്ാല് യാന്താരു തരടക്ടുരം 
ഉണ്ാകാന് ടപാകു്ില്ല. അതിനകരം ന്സെക്ട്  കമ്ിറ്റി 
റിട്ാര്ട്ട് വരുത്ി നിയമരം ആക്ാന് കഴിയു്താണ്. 
ഇങ്ങന്ന, ഗവന്മെന്റു ഭാഗടത്ക്് യാന്താരസൗക 
ര്യവരം ഉണ്ാക്ാന്ത, ഇക്ാര്യന്ത്്റ്റി പ്ിക്കു്തിനുരം 
പ്ിച്ച് ടവണ് തീരുമാനങ്ങള് ന്ചയ്യു്തിനുരം അവസരരം 
നല്കണന്മ്് മാത്മാണ് ഞാന് പറയു്ത്. അത
നുവേിക്ാതിരു്തുന്കാണ്്, രണ്ടുമൂന്നു ആളുകളുന്േ 
ഭൂരിപക്രം ഉന്ണ്ന്നുള്ള തടറെേടത്ാടുകൂേി, ഒരു 
സര്വ്വാധിപത്യ പ്വണത ഒന്നുകൂേി കാട്ടി ഈ �ില്ല് 
ഇങ്ങന്ന നിയമമാക്ിത്ീര്ക്കുവാന് വ്യഗ്ത കാണിക്കു
്തില് വളന്ര ടഖേമുണ്്. ആ നിെയില്, ഈ �ില്ലിന്റെ 
ചര്ച്ചകളില് ഞങ്ങളുന്േ പാര്ട്ടി പന്ങ്ടുക്കു്തുന്കാണ്് 
യാന്താരു പ്ടയാജനവരം ഉണ്ാകാന് ടപാകു്ിന്ല്ല്് 
വ്യക്മായിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്, ഈ �ില്ലിന്റെ 
ചര്ച്ചകളില് ഞങ്ങളുന്േ പാര്ട്ടി പന്ങ്ടുക്ണന്മ്് 
വിചാരിക്കു്ില്ല.
 തുേര്്് മുസീരം െീഗ് ടനതാവ് സി.എച്ച്. മുഹമ്േ് 

ടകായയുരം ഒരു പ്സ്ാവന നേത്തുകയുണ്ായി. അത് 
ഇപ്കാരമായിരുന്നു;
 സര്, കുേിയാമോരുന്േയുരം പാവങ്ങളുന്േയുരം 
അവകാശങ്ങള് സരംരക്ിക്കുവാന് മുസീരംെീഗ് കക്ി 
എട്ാഴരം മു്ണിയില് നില്ക്കുന്നുന്ണ്ന്നു വ്യക്മാ
ക്ിന്ക്ാണ്ടുതന്്യാണ് മുസീരംെീഗ് കക്ി പ്വര്ത്ി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. എ്ാല് ഈമാതിരി ടോശ ചുടു്തുടപാന്െ
യുള്ള നിയമനിര്മ്ാണ രീതി കാണുടമ്പാള് ഞങ്ങള് 
ന്പാതുന്വ അമ്പരക്കുകയാണ്. ന്പാതുജനങ്ങള് 
ഇതില് വളന്ര വിഷമിക്കുന്നുന്ണ്ന്നു എനിക്റിയാരം. 
സര്, ഈ �ില്ലിന്റെ ചര്ച്ചകള് നേന്നു ന്കാണ്ിരു് 
അവസരത്ില്, എന്റെ കക്ിയില്ന്്ട്ട ഒരരംഗത്ിനു 
മാത്ടമ സരംസാരിക്കുവാന് അവസരരം െഭിച്ചുള്ളൂ. 
അത് ധൃതഗതിയില് ഗവന്മെന്റു ഭാഗത്തുനിന്നുരം ഒരു 
ടക്ലാഷര്ടമാഷന് ന്കാണ്ടുവരുകയുരം ഞങ്ങളുന്േ മൗെി
കാവകാശമായ വാേപ്തിവാേസ്വാതന്ത്യന്ത്ത്ന്് 
തേസ്ന്്ടുത്തുകയുരം ന്ചയ്തത് വ്യസനകരമായിട്ായി. 
ടോശ ചുടു്തുടപാന്െ �ില്ലു പാസ്ാക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. 
ന്താഴിൊളികളുന്േയുരം സാധുക്ളുന്േയുരം താല്പര്യ
ങ്ങളുരം കര്ഷകരുന്േ താല്പര്യങ്ങളുരം സരംരക്ിക്കു
്തിനു ടവണ്ി അേിയന്ിരമായി ന്കാണ്ടുവ്ിട്ടുള്ള 
ഈ �ില്ലിന്ന്റ്റി, ടവണ്ടപാന്െ പ്ിച്ച്, അവയ്കനു
കൂെമായ വിധത്ില് നിയമനിര്മ്ാണരം നേത്ണ
ന്മന്നുള്ള ആഗ്ഹരം ഞങ്ങള്ക്കുരം ഉണ്്. ഇവന്ര്റ്റി 
കൂടുതല് താല്പര്യരം ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങള്. യാന്താരു 
വിധത്ിലുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുരം ഇല്ലാത്വ
രാണു ഈ ഭാഗത്ിരിക്കു്വര്. എ്ാല് ന്താഴി
ൊളികന്ള്റ്റിടയാ, കര്ഷകന്ര്റ്റിടയാ കൂടുതല് 
പുടരാഗമനപരമായ കാര്യങ്ങള് നിര്വഹിക്കുവാന് 
കൂടുതല് ആകാരംക്യുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ിരിക്കു്വ
ന്രക്ാള് ഗവന്മെന്റു ഭാഗത്ിരിക്കു്വര്ക്കുന്ണ്്് 
നേിച്ചുന്കാണ്് ഈ ഭാഗത്ിരിക്കു്വരുന്േ സഞി
ക്കുള്ളില് പൂച്ചയുന്ണ്ന്നുരം, അതുന്കാണ്ാണ് �ില്ല് 
ന്സെക്ട് കമ്ിറ്റിക്് അയയ്കണന്മ്് വാേിക്കു്ത് 
എ്് സ്ഥാപിച്ചുന്കാണ്ടുരം അടങ്ങ ഭാഗത്ിരിക്കു് 
വര് സരംസാരിക്കുകയുണ്ായി. ഇവിന്േ ന്കാണ്ടുവരു് 
ഇത്രരം �ില്ലുകന്ള്റ്റി അഭിപ്ായരം പറയുവാനുള്ള 
അവകാശരം ടപാലുരം തരാന്ത, അതിനുടപാലുരം ഞങ്ങള് 
സമ്തിക്കുകയിന്ല്ലന്നുള്ള ധാര്ഷ്ട്യടത്ാടുകൂേി ജനാധി
പത്യപരമായി ഞങ്ങള്ക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങടളയുരം 
അവര് നിടഷധിക്കുകയാണ് ന്ചയ്യു്ത്. അതിനാല് 
ഈ �ില്ലിന്റെ യാന്താരു വിധമായ നേപേികളിലുരം 
പന്ങ്ടുക്കുവാന് മുസീരംെീഗു പാര്ട്ടി ഉടദേശിക്കു്ില്ല.
 അതിനുടശഷരം പ്തിപക് നിെപാേില് 
വ്യസനരം ടരഖന്്ടുത്ിന്ക്ാണ്് സരംസാരിച്ച അ്ന്ത് 
ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്തി സി. അചയുതടമടനാന്,  തങ്ങള് 
ഏകാധിപത്യ പ്വണതടയാടുകൂേി ഈ നാട്ടിന്െ 
�ഹുഭൂരിപക്രം കൃഷിക്ാടരയുരം സാധാരണക്ാടരയുരം 
�ാധിക്കു് ഒരു നിയമരം ആടൊചന കൂോന്ത പാസ്ാ
ക്ിന്യടുക്ാന് വിചാരിച്ചതല്ല എന്നുരം ന്സെക്ട് കമ്ിറ്റിക്് 
ഈ �ില് സമര്്ിക്കുകയുരം, ന്സെക്ട് കമ്ിറ്റിയുന്േ 
അവഗാഢമായ പര്യാടൊചനയ്ക്കുടശഷരം ഇത് ആടൊ
ചനയ് ന്ക്ടുത്തു പാസ്ാക്കുകയുരം ടവണരം എന്നുള്ള 
അഭിപ്ായമാണ് തങ്ങള്ക്കുരം ഉണ്ായിരു്ന്തന്നു പറ
യുകയുണ്ായി. അതിന് പ്തിപക്ത്തുള്ള ന്മമ്പറമോര് 
അവര് അവകാശന്്ടു് സഹകരണരം നല്കാന് 
തയ്ാറായിരുന്നു എങ്ില് ഈ നിയമരം തീര്ച്ചയായുരം ഇതി
നുമുമ്പുതന്്  ടവണ്ിേടത്ാളരം സമയരം എടുത്തുന്കാണ്ടു 
പാസ്ാക്കുവാന് അവസരരം െഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നുരം, 
അവര് ഉന്ണ്ന്നു ഭാവിക്കുകയുരം പുറത്തു പ്കേി്ിക്കു 
കയുരം ന്ചയ്യു് ആ സഹകരണ മടനാഭാവരം ടവണ്ടു 
ടവാളരം പ്േര്ശി്ിക്ാതിരു്ത് എന്തുന്കാണ്ാന്ണ്് 
മനസ്ിൊകു്ില്ല എന്നുരം ആന്കക്കൂേിയുള്ള അവരുന്േ 
ഈ നേപേി സഹകരണമുന്ണ്ന്നു പുറത്തു പറഞ്തിന് 
ടനന്ര വിപരീതമായ ഒരു നിെ അവര് സ്വീകരിച്ചതായി

ട്ടാണ് മനസ്ിൊക്ാന് കഴിയു്ത് എന്നുരം ചര്ച്ചയുന്േ 
ഭാഗമായി അറിയിച്ചു. തുേര്്്, ഭൂനയന്ത് സരം�ന്ി
ച്ചുള്ള സമഗ്മായ ഒരു നിയമനിര്മ്ാണരം ന്ചയ്യു് 
അവസരത്ിൊയിരുന്നു, ഈ അഭിപ്ായഗതി പ്ക
േി്ിച്ചിരു്ന്തങ്ില്, അതു ഞങ്ങള്ക്കുരം മനസ്ിൊ
ക്ാന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുരം ഒരു േിവസരംന്കാണ്് 
ഒരു ഭൂനിയമരം ഉണ്ാക്ാന് കഴിയുകയില്ല എന്നുരം 
അതിനു ഏതാനുരം മാസങ്ങള് തന്് ടവണ്ിവരുന്മ
ന്നുരം അടദേഹരം പറഞ്ഞു. പന്ക്, സമഗ്മായി ഭൂനയ 
പ്ശ് നരം ക്കകാര്യരം ന്ചയ്യു്തിനുടവണ്ി ആവശ്യമായ 
നിയമ നിര്മ്ാണങ്ങള് നേത്തുവാന് ഉടദേശിക്കു് 
അവസരത്ില്, അതുന്കാണ്ടുള്ള പ്ടയാജനത്ിന്റെ 
ന്താണ്ണൂറു ശതമാനവരം ഇല്ലാതാക്ിത്ീര്ക്കു് പരി
തസ്ഥിതികള് നിമിഷരംപ്തി വന്നുന്കാണ്ിരിക്കു്തു 
കണ്ടുന്കാണ്് അതു തേയാന് ന്പന്ട്ടന്നുള്ള നേപേികള് 
സ്വീകരിക്ാതിരിക്ാന് യാന്താരു ഗവന്മെറെിനുരം സാ
ധ്യമന്ല്ലന്നുരം അതുന്കാണ്ാണു ഈ നിയമ നിര്മ്ാ
ണത്ിനുടവണ്ി അേിയന്ിര നേപേികള് എടുത്ത് 
എന്നുരം  ഇത്രരം അേിയന്ിര നേപേികള് എടുക്കുക
ന്യന്നുള്ളത് പുത്രിന്യാന്നുമല്ല, കുേിന്യാഴി്ിക്െിന്ന 
സരം�ന്ിച്ചുരം കേനിവാരണന്ത് സരം�ന്ിച്ചുമുള്ള 
നിയമനിര്മ്ാണങ്ങള്ക്് ഇത്രരം സത്വര നേപേികള് 
നേത്ിയിട്ടുണ്് എന്നുരം അടദേഹരം അറിയിച്ചു. മദ്രാസിലുരം 
അതുടപാന്െയുള്ള മറ്റു ടസ്ററ്റുകളിലുരം ഇങ്ങന്നയുള്ള 
നേപേികള് ഉണ്ായിട്ടുണ്്. അതിനാല് കൃഷിക്ാരുടേയുരം 
സാധാരണക്ാരുടേയുരം രക്യ്ക്കുടവണ്ി നിെന്കാള്ളുന്നു 
എ്വകാശന്്ടു്വരുരം അവരുന്േ അവകാശങ്ങള് 
സരംരക്ിക്ന്്ടു്തിന് ആവശ്യമായ നിയമ നിര്മ്ാ
ണങ്ങള് നേത്തു്തില്, കഴിവള്ളത് സഹകരണരം  
നല്കാന് തയ്ാറാന്ണ്്  അവകാശന്്ടു്വരു
മായ പ്തിപക്ത്തുള്ള �ഹുമാനന്്ട്ട ന്മമ്പറമോര്, 
വാസ്വത്ില് അവരുന്േ ഈ നേപേികള് ന്കാണ്് 
പ്കേമാക്കു്ത്, അവര് പറയു് ആ സഹകരണ
ത്ിന്റെ നിടഷധരം മാത്മാന്ണ്് വ്യക്മാക്കുവാന് 
ആഗ്ഹിക്കു്തായി അടദേഹരം പ്സ്ാവിച്ചു. ടസ്വഛോധിപ
ത്യപരമായ യാന്താരു നേപേിരൈമവരം സ്വീകരിക്കുവാന് 
ആഗ്ഹിക്കു്ിന്ല്ലന്നുരം ന്പന്ട്ട്് ന്ചടയ്ണ്തായ ഒരു 
കാര്യരം എ് നിെയില് ജനങ്ങള്ക്് പ്ടയാജനകര
മായിത്ീരു് ഒരു നിയമനിര്മ്ാണരം നേത്തുവാന് 
പ്തിപക്ത്ിരിക്കു്വര്ക്് നല്ല സമ്തമുണ്ാ 
യില്ല എ്ാണു ഈ നേപേി കാണിക്കു്ത് എന്നുരം 
അതിടനാടു ടയാജിക്കുവാന് നിവൃത്ിയില്ല എന്നുരം 
അടദേഹരം സൂചി്ിച്ചു. ഗവന്മെന്റു പക്ത്ിരിക്കു
്വര്ക്് കൂടുതല് സ്വീകാര്യമായ അഭിപ്ായങ്ങളുരം 
നിര്ടദേശങ്ങളുരം  നല്കുവാന് പ്തിപക്ത്ിരിക്കു് 
വര്ക്് കഴിയുമായിരുന്നു എ് മി. മുഹമ്േ് ടകായയുന്േ 
അഭിപ്ായടത്ാേ് താന് പരിപൂര്ണ്മായി ടയാജിക്കു
്തായുരം ആ അഭിപ്ായങ്ങടളയുരം നിര്ടദേശങ്ങടളയുരം 
സ്വാഗതരം ന്ചയ്യുമായിരുന്നു എന്നുരം എ്ാല് അവര് ഇറ
ങ്ങിട്ായതുന്കാണ്് അതു സാധിക്ാന്ത ടപായടല്ലാ 
എന്നുള്ള വ്യസനമാണ് ഇട്ാള് തനിക്കുള്ളന്തന്നുരം 
ഈ സഭയ്ക്കു മാത്മല്ല, ഈ രാജ്യത്തു ഒട്ടാന്കയുള്ള എല്ലാ 
ജനങ്ങള്ക്കുരം ഏറ്റവരം പ്ടയാജനകരമായ  ഒരു നിയമ 
നിര്മ്ാണമാണ് നേത്തു്ന്തന്നുള്ള പരിപൂര്ണ് 
ട�ാധ്യടത്ാടുകൂേിയാണ് ഈ �ില് ഇവിന്േ ന്കാ
ണ്ടുവ്ിട്ടുള്ളത് എന്നുരം ഇതു പാസ്ാക്ണന്മ്് അടപ
ക്ിക്കു്തായുരം പറഞ്ഞുന്കാണ്് അചയുതടമടനാന് 
�ില്ലിടമേലുള്ള ചര്ച്ച പൂര്ത്ീകരിച്ചു.
 ഏറ്റവരം ഒടുവില് പ്തിപക്ത്ിന്റെ അഭാവ 
ത്ില് വകുപ്പുതിരിച്ചുള്ള പരിഗണന പൂര്ത്ിയാക്ി 
�ില് പാസ്ാക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങന്ന ടകരള 
നിയമസഭയുന്േ നിയമ നിര്മ്ാണ ചരിത്ത്ിന് തുേക്രം 
കുറിച്ച ഈ �ില്ലിന്റെ അന്ിമ പരിഗണന പ്തിപക്
ത്ിന്റെ അഭാവരം ന്കാണ്ടുരം ചരിത്ത്ില് ഇേരംടനേി.

(തുേരുരം...)

നിയമനിര്മോണം സാമൂഹിക പരിവര്ത്നത്ിനറ് 
ഉമ്പാദറ്ബെകമാകുമ്്ാള്
കാെവരം ചരിത്വരം സാക്ിനില്ന്ക് 1957 ഏപ്ില് 5 ന് ഇ.എരം. ശങ്രന് നമ്പൂതിരി്ാേിന്റെ  

ടനതൃത്വത്ില് ഐക്യടകരളത്ിന്റെ ഭരണസാരഥ്യരം ഏന്റ്റടുത് പ്ഥമ സര്ക്ാര് സരംസ്ഥാനത്് 
സമത്വാധിഷ്ിത സമൂഹരം സാധ്യമാക്കു്തിനുള്ള സന്ിയില്ലാ സമരത്ിന് സമാരരംഭരം കുറിച്ചത് അധികാ
രത്ിടെറി ആറാരം നാള് പുറന്്ടുവിച്ച കുേിന്യാഴി്ിക്ല് നിടരാധന ഓര്ഡിനന്സിലൂന്േയായിരുന്നു.  
ഒ്ാരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ ആേ്യ സടമ്ളനത്ില് തന്് റവനയൂ വകു്് മന്തി ന്ക.ആര്. ഗൗരി പ്സ്തുത 
ഓര്ഡിനന്സിനുപകരമായി ഒരു �ില് അവതരി്ിക്കുകയുരം 1957 ടമയ് 8 ന് നിയമസഭ അത് പാസാക്കുകയുരം 
ന്ചയ്തു. '1957-ന്െ ടകരള ടസ്റ ഓഫ് എവിക്ന് ന്പ്ാസീഡിരംഗ് സ് ആക്ട് ' എ് ടപരില് 1957 ടമയ് 25 
ന് നിെവില് വ് ഈ നിയമരം ടകരള നിയമസഭയുന്േ പ്ഥമ നിയമമായാണ് വിടശഷി്ിക്ന്്ടു്ത്.   
നടവാത്ഥാന നായകരാലുരം സാമൂഹിക പരിഷ് കര്ത്ാക്ളാലുരം ടകരളത്ില് തുേക്രം കുറിക്ന്്ട്ട സാമൂഹിക 
പരിവര്ത്ന പ്രൈിയയ്ക് പുതിയ വിതാനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ാന് ഈ നിയമനിര്മ്ാണത്ിലൂന്േ ഇ.എരം.എസ്. 
സര്ക്ാരിനു സാധിച്ചു എ്താണ് ഇതിന്റെ പ്ധാന ടനട്ടരം.  അതുവന്ര ടകരള സമൂഹത്ില് കുേികിേ്് 
എ്ത് അേിമത്വത്ിന്റെ പ്തീകമായിരുന്നു.  പണിന്യടുത്തു ജീവിക്കു് മണ്ില് നി്്, അന്ിയുറങ്ങു് 
കൂരയില് നി്് ഇറക്ിവിടുന്മ് ഭയത്ാല് ഭൂഉേമകള്ക്് കീഴ് ന്്ട്ട് അേിമകന്ളട്ാന്െ ജീവിടക്ണ്ിവ
് ഭൂരഹിതരായ ഒരു വിഭാഗരം ജനതയ്ക് സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ മാധുര്യരം നുകരാന് ഈ നിയമരം വഴിന്യാരുക്ി.  
തങ്ങള് താമസിക്കു് സ്ഥെത്തുനിന്നുരം ഇറക്ിവിേിന്ല്ലന്നുവ്ടതാന്േ കര്ഷകന്താഴിൊളികളായ അവര് 
സ്വതന്തരായി ചിന്ിക്ാനുരം ജീവിക്ാനുരം തുേങ്ങി.  ഭൂമിയില് കൃഷി ന്ചയ്തുവ് വരാരംോര്മാര്ക്് തുേര്ന്നുരം 
കൃഷി ന്ചയ്യു്തിനുള്ള അവകാശരം െഭിച്ചതുരം പാട്ടക്ാര്ക്കുരം ശമ്പള പാട്ടക്ാര്ക്കുരം പാട്ടരം വ്യവസ്ഥകള് 
തുേരു്തിനുള്ള അവകാശരം െഭിച്ചതുരം ടകരളത്ിന്റെ കാര്ഷിക ടമഖെയില് മാറ്റത്ിന്റെ  വിത്തുപാകി.  
കൃഷി ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗമാക്ിയിരു് െടക്ാപെക്രം ജനങ്ങളുന്േ ന്താഴിെിന് ഒരു പരിധിവന്രന്യങ്ിലുരം 
സരംരക്ണരം നല്കാന് ഇത് മൂെരം സാധിച്ചു. '1957--ന്െ ടകരള ടസ്റ ഓഫ് എവിക്ന് ന്പ്ാസീഡിരംഗ് സ് ആക്ട് ' 
കാൊനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള് ഉള്ന്ക്ാണ്ടുന്കാണ്് നാളിതുവന്ര പതിമൂന്നു ടഭേഗതികള്ക്് വിടധയമായിട്ടുണ്്.



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
16

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

\w. 02/G{]nÂ 2022   Xn-cp-h-\-´-]p-cw

ടകരള നിയമസഭയിന്െ ശക്നായ പ്തിപക് 
ടനതാവ്, മികച്ച പാര്െന്മടറെറിയന്, കഴി 

വറ്റ ഭരണാധികാരി, ഭരണഘേനാ നിര്മ്ാണ സമിതി 
അരംഗരം എ്ീ നിെകളില് ടശാഭിച്ച വ്യക്ിത്വമായി 
രുന്നു പി.േി.ചാടക്ാ. 1915 ഏപ്ില് 9 ന് ടകാട്ടയരം ജില്ല 
യിന്െ ചിറക്േവില് ടതാമസിന്റെയുരം അ്മ്യുന്േയുരം  
മകനായി അടദേഹരം ജനിച്ചു. ടഡാക്ടറാകാന് ടമാഹിച്ച 
യാള് അഭിഭാഷകനുരം മുഴവന് സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്വര്ത് 
കനുമായതായിരുന്നു പി.േി.ചാടക്ായുന്േ ജീവിതരം. 
നിസ്വാര്ത്ഥത ന്കാണ്ടുരം നിഷ് കളങ് പ്വര്ത്നരം 
ന്കാണ്ടുരം സമു്ത പേവികളിടെക്് അടദേഹരം അവടരാ 
ധിക്ന്്ട്ടു. ന്പാന്കു്രം, പാൊ, ചങ്ങനാടശ്രി എ്ി
വിേങ്ങളില് നി്് പ്ാഥമിക വിേ്യാഭ്യാസവരം തിരുവന
ന്പുരരം ടൊ ടകാടളജില് നി്് �ി.എല്. �ിരുേവരം 
കരസ്ഥമാക്ിയ പി.േി.ചാടക്ാ ടൊ ടകാടളജ് വിേ്യാ
ര്ത്ഥിയായിരിന്ക് ടകാടളജ് യൂണിയന് ന്സരൈട്ടറി
യായിരുന്നു. 
 1938 ല് 23 ാരം വയസ്ില് പി.േി.ചാടക്ാന്യ ആനി 
മസ് രൈീനാണ് ടകാണ്ഗ്സ്ിടെക്് ന്കാണ്ടുവ്ത്.  
ഒരു ടകാണ്ഗ്സ്സുകാരന് ടേശീയ വിടമാചിതനാവ
കയുരം ജനടസവനത്ിനു ടവണ്ി സ്വയരം അര്്ിക്കു
കയുരം ന്ചയ്ണന്മന്നുള്ള ഗാന്ിജിയുന്േ വാക്കുകള് 
അടദേഹത്ിന് പ്ടചാേനരം നല്കി. സ്വാതന്ത്യസമരവ
മായി �ന്ന്്ട്ട് പെ പ്ാവശ്യരം ജയില് ശിക് അനു 
ഭവിച്ച പി.േി.ചാടക്ാ തന്റെ വാേങ്ങള്ക്് യുക്ിയുരം 
വാക്ശരങ്ങള്ക്് മൂര്ച്ചയുരം കൂട്ടു്തില് പ്ടത്യക 
ക്വേഗ്ധ്യമുള്ളയാളായിരുന്നു. ചരിത്പ്സിദ്ധമായ 
കാഞ്ിര്ള്ളി പ്സരംഗത്ിന്റെ ടപരില് അറസ്റ് വരിച്ച്  
അടദേഹരം ജയില്വാസരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്്. 
 അഭിഭാഷകനായി ടജാെിയില് പ്ടവശിച്ച 
പി.േി.ചാടക്ാ 1948-49 കാെഘട്ടത്ില് തിരുവിതാരം 
കൂര് ന്െജിടസറ്റീവ് അസരം്ിയിലുരം 1949 മുതല് 1952  
വന്ര തിരു-ന്കാച്ചി നിയമനിര്മ്ാണസഭയിലുരം അരംഗ 
മായിരുന്നു. 1949 ല് ഭരണഘേനാ നിര്മ്ാണ സഭ 
യില് അരംഗമായുരം പ്വര്ത്ിച്ചിട്ടുണ്്.1952 ല് ടൊക് 
സഭയിടെക്കുരം 1957 ലുരം 1960 ലുരം ടകരള നിയമസഭയി 
ടെക്കുരം ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ട അടദേഹരം പ്ഥമ നിയമസഭ 
യില് പ്തിപക് ടനതാവരം 1960 ന്െ പട്ടരം താണുപിള്ള 
യുന്േ ടനതൃത്വത്ിലുള്ള മന്തിസഭയില് ആഭ്യന്ര വകു്് 
മന്തിയുമായിരുന്നു. 
 ജനപ്തിനിധി എ് നിെയിലുള്ള പി.േി. ചാടക്ാ 
യുന്േ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതരം സരംഭവ�ഹുെമായിരുന്നു. 1957 ല്  
കമ്യൂണിസ്റ് പാര്ട്ടി അധികാരത്ില് വ്ട്ാള് വാഴൂര് 
നിടയാജകമണ്ഡെത്ില് നി്് വിജയിയായത് പി.േി.
ചാടക്ാ ആയിരുന്നു. അ്് 45 അരംഗങ്ങളുണ്ായിരു് 
ടകാണ്ഗ്സ്ായിരുന്നു പ്ധാന പ്തിപക്രം. ആേ്യന്ത് 
ടകരള നിയമസഭയില് ടകാണ്ഗ്സ്് നിയമസഭാ 
കക്ി ടനതാവായി ന്തരഞ്ടുക്ന്്ട്ട പി.േി.ചാടക്ാ 
നിയമ പാണ്ഡിത്യരം ന്കാണ്ടുരം വാഗ്ിത്വരം, സഭാ നേപ
േികളിലുള്ള അവഗാഹരം എ്ീ ഗുണങ്ങളാലുരം ആേ്യ 
നിയമസഭയിന്െ പ്തിപക് ടനതാവായി ന്തരന്ഞ്
ടുക്ന്്ട്ടു. ടകരള സരംസ്ഥാനരം രൂപരം ന്കാണ് ടശഷരം 
ആേ്യമായി അധികാരത്ിന്െത്ിയ കമ്യൂണിസ്റ് മന്തി
സഭയുന്േ പ്വര്ത്നങ്ങന്ള ടൊകരാഷ്ട്രങ്ങള് ഉറ്റു 
ടനാക്കുടമ്പാള് ഒരു ഭരണകൂേത്ിന്റെ ജയപരാജയ
ങ്ങള് സ്ഥിതി ന്ചയ്യു്ത് കഴിവറ്റ പ്തിപക്ത്ിന്റെ 
ഉത്രവാേപൂര്ണ്മായ പ്വര്ത്നരം ന്കാണ്ാന്ണന്നുരം 
സത്യസന്മായ നേപേികളിലൂന്േ സരംശുദ്ധമായി 
ഭരണകൂേന്ത് നയിടക്ണ് കേമയാണ് പ്തിപക് 

ടനതാവിടറെന്തന്നുരം അടദേഹരം വിശ്വസിച്ചു. �ാെറ്റ് 
മുടഖന ടൊകത്് ആേ്യമായി അധികാരത്ിടെറിയ 
കമ്യൂണിസ്റ് സര്ക്ാര് എ് നിെയില് വിശ്വപ്ശ
സ്ിയാര്ജിച്ച ഭരണപക്ത്ിന് പ്തിപക് �ഞില് 
പി.േി.ചാടക്ായുന്േ സാ്ിധ്യരം അന്്ാരു ടപേിസ്വപ്രം 
തന്്യായിരുന്നു. തന്റെ കര്ത്വ്യ നിര്വ്വഹണത്ില് 
അചഞെനായി നിന്നുന്കാണ്് ജനങ്ങളുന്േ ഇരംഗിത
ന്മന്ാന്ണ്് മനസിൊക്ി നിശിതവരം സൃഷ്ടിപരവ
മായ വിമര്ശനങ്ങളിലൂന്േ സ്വന്രം ചുമതെ നിര്വ്വഹിച്ച 
പ്തിപക് ടനതാവായിരുന്നു പി.േി.ചാടക്ാ. അതുന്കാ
ണ്ടുതന്്യാണ് സഭാ നേപേികളില് തടറെതായ വ്യക്ി 
മുദ്ര പതി്ിക്ാന് അടദേഹത്ിന് കഴിഞ്തുരം. 
 വിടമാചന സമരന്ത്ത്തുേര്്് ആേ്യ ടകരള 
നിയമസഭ 1959 ല് പിരിച്ചു വിടുകയുരം 1960 ല് രണ്ാരം 
ടകരള നിയമസഭയിടെക്് നേ് ന്പാതു ന്തരന്ഞ്ടു
്ില് ടകാണ്ഗ്സ്് പി.എസ്.പി. മു്ണി അധികാരത്ി
ന്െത്തുകയുരം ന്ചയ്തട്ാള് പി.േി.ചാടക്ാന്യ് സമു്ത 
ടനതാവിന് ആഭ്യന്ര വകു്ിന്റെ ചുമതെയാണ് 
െഭിച്ചത്. ആഭ്യന്ര മന്തിന്യ് നിെയില് മികച്ച  
പ്കേനമായിരുന്നു പി.േി.ചാടക്ായുടേത്. ഭരണസാരഥ്യ 
ത്ില് പ്ാടയാഗിക പരിജ്ാനവരം ന്കട്ടുറട്ാന്േ 
യുള്ള പ്വര്ത്ന രീതികളുരം തമ്ിലുള്ള സമവാക്യത്ിലൂ
ന്േ എതിരാളികന്ള ടപാലുരം നിശബ്നാക്ി അടദേഹരം ഭര
ണയന്തന്ത് മുട്ാട്ട് നയിച്ചു. എ്ാല് പി്ീേ് മു്
ണിയിലുണ്ായ അസ്വാരസ്യങ്ങള് മൂെരം മന്തിസഭയില്  
നി്് പി.േി.ചാടക്ാ രാജിവക്കു്തിന് ടകരള രാഷ്ട്രീയരം 
സാക്്യരം വഹിച്ചു. സ്ഥാനമാനങ്ങടളക്ാള് അത് ഉപ 
ടയാഗിച്ച് നാേിന്റെയുരം ജനങ്ങളുന്േയുരം പ്ശ് നങ്ങള്ക്് 
പരിഹാരരം കാണു്തിനാണ് അടദേഹരം പ്ാധാന്യരം 
നല്കിയത്. 
 പ്തിപക് ടനതാവ് എ് നിെയില് ഭരണ 
പക്ത്ിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നിെപാടുകള്ന്ക്തിന്ര 
നിയമസഭയിന്െ മറ്റ് പ്തിപക് അരംഗങ്ങന്ളയുരം നി
യമസഭയ്ക് പുറത്് ന്പാതുജനങ്ങന്ളയുരം ഏടകാപി 
്ിക്ാന്  ചുരുങ്ങിയ നാളുകള് ന്കാണ്് പി.േി.ചാടക്ായ്ക്  
സാധിച്ചു. തന്റെ വ്യക്ിത്വത്ിലൂന്േ പാര്ട്ടിയുന്േ അച്ച 
േക്രം പാെിച്ചുന്കാണ്് ഇന്്യയിന്െ തന്് മികച്ച പ്തി 
പക് ടനതാവായി അടദേഹരം മാറി. ഭരണകക്ിടയയുരം  
വകുപ്പു മന്തിമാന്രയുരം പ്ശ് നങ്ങളുന്േ ടപരില് മുള്മുന 
യില് നിര്ത്തു്തിലുരം നിയമത്ിന്റെ ചട്ടക്കൂേില് 
നിന്നു ന്കാണ്് ഭരണപക്ന്ത് പ്വൃത്ികള് അടന്വ 
ഷണ വിടധയമാക്കു്തിലുരം സമര്ത്ഥനായിരുന്നു 
അടദേഹരം. 1957 ല് സരംസ്ഥാനരം ടനരിട്ട ഗുരുതരമായ ഭക്്യ
ക്ാമവരം അരിവിെയുന്േ കുതിച്ചു കയറ്റവരം തുേങ്ങിയ 
ജനകീയ വിഷയങ്ങള് നിയമസഭയില് അവതരി 
്ിച്ച് സര്ക്ാരിന്ന ന്കാണ്് പരിഹാര നേപേികള് 
സ്വീകരിക്ാന് നേത്ിയ ഇേന്പേലുകള് അടദേഹ
ത്ിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്ശസ്ിയുന്േ ഗ്ാഫ് ഉയരു്തിന് 
കാരണമായി.
 ആേ്യ കമ്യൂണിസ്റ് സര്ക്ാരിന് നിര്ടൊഭമായ 
പിന്തുണയുരം പി.റ്റി.ചാടക്ായുന്േ ടനതൃത്വത്ിലുള്ള 
പ്തിപക്രം നല്കിയിട്ടുണ്്. ആേ്യ ടകരള നിയമസഭ 
പാസ്ാക്ിയ ചരിത്ത്ില് ഇേരം ടനേിയ �ില്ലുകളുന്േ 
അവതരണടവളയില് പി.േി.ചാടക്ാ ഉള്ന്്ടു് 
പ്തിപക്രം നിര്ടൊഭമായ പിന്തുണയാണ് നല്കിയത്. 
മു്ണിയിന്െ പിണക്ങ്ങള് 1964 ന്ഫബ്രുവരി 14 ന് 
പി.േി.ചാടക്ാ മന്തി സ്ഥാനരം രാജി വയ്ക്കു്തിടെക്് 
നയിച്ചു. 1964 ന്െ ന്ക.പി.സി.സി. പ്സിഡറെ് ന്തരന്ഞ് 
ടു്ില് അടദേഹരം പരാജയന്്ടുകയുരം അടദേഹത്ിന്റെ 

ടതാല്വി പാര്ട്ടിന്യ പിളര്്ിടെക്് നയിക്കുകയുരം 
ന്ചയ്തു. അടദേഹമാകന്ട്ട പിളര്്ില് നി്് പാര്ട്ടിന്യ 
രക്ിക്ാന് രാഷ്ട്രീയരം തന്് ഉടപക്ിക്കുകയാണുണ്ാ
യത്. അതിന് ടശഷരം രാഷ്ട്രീയത്ില് നി്് പിന്വാങ്ങി 
മുഴവന് സമയവരം അഭിഭാഷകവൃത്ിക്ായി അടദേഹരം 
മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 1964 ആഗസ്റ് 1 ന് ഐക്യ 
ടകരളത്ിന്റെ ആേ്യ പ്തിപക് ടനതാവ് വിേവാങ്ങി. 
പി.േി.ചാടക്ായുന്േ മരണടത്ാന്േ അടദേഹന്ത് അനു
കൂെിച്ചിരു് എരം.എല്.എമാരില് 15 ടപര് ന്ക.എരം. 
ടജാര്ജിന്റെ ടനതൃത്വത്ില് നിയമസഭയില് പ്ടത്യക  
ട്ാക്ായി ഇരിക്ാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.  
ആര്. �ാെകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു അതിന്റെ ഉപടനതാവ്.  
ഇതാണ് പി്ീേ് ടകരള ടകാണ്ഗ്സിന്റെ പിറവിയി 
ടെക്് നയിച്ചത്.
 'കമ്യൂണിസരം', 'സര് സി.പി.ക്് ഒരു തുറ് 
കത്്'  എ്ീ ഗ്ന്ഥങ്ങള് രചിച്ചിട്ടുള്ള പി.േി. ചാടക്ാ 
മെയാള നാേകടവേിയിലുരം മികവ് ന്തളിയിച്ചിട്ടുണ്്. 
വാേമുഖങ്ങള്ക്് യുക്ിയുരം വാക്ശരങ്ങള്ക്് മൂര്ച്ചയുരം  
നല്കാന് കഴിവണ്ായിരു് പി.േി.ചാടക്ാ നിയമ 
സഭയിന്െ ചട്ടങ്ങളുരം കീഴ് വഴക്ങ്ങളുന്മല്ലാരം ഹൃേിസ്ഥ 
മാക്ി രൈമപ്ശ് നങ്ങള് ഉ്യിക്കു്തിലുരം പ്തിപക്
ത്ിനായി തന്തങ്ങള് ആവിഷ് കരിക്കു്തിലുരം അേ്വിതീ
യനായിരുന്നു. നിയമപാണ്ഡിത്യവരം സഭാനേപേികളി
ന്െ അവഗാഹവരം വാഗ്ിത്വവരം അടദേഹന്ത് കരുത്തൂറ്റ 
പ്തിപക് ടനതാവ് മികവറ്റ പാര്െന്മടറെറിയന് എ്ീ 
പ്ശരംസകള്ക്് പാത്മാക്ി. അതുന്കാണ്ടുതന്്
യാവാരം ടകരളരം കണ്തില് വടച്ചറ്റവരം പ്ഗത്ഭനായ 
പ്തിപക് ടനതാവ് പി.േി. ചാടക്ായാന്ണ്് സി. 
അചയുതടമടനാന് ഒരിക്ല് അഭിപ്ായന്്ട്ടതുരം.

സഭാ നായകരുലെ ജീവിത മ്രഖയിലൂലെ...........

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
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sP_n ta¯À lnjmw F.-F.-d-lnw ]n.kt´mjv IpamÀ 

രാജ്യസഭയില് മ്കരളത്ില് 
നിന്റ് പുതുമുഖങ്ങള്

ടകരളത്ില് നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാരം
ഗങ്ങളായിരു് എ.ന്ക.ആറെണി, 

എരം.വി.ടശ്രയാരംസ് കുമാര്, ടസാമപ്സാേ് ന്ക. 
എ്ിവരുന്േ ഔടേ്യാഗിക കാൊവധി 2022 
ഏപ്ില് 2 ന് അവസാനിച്ചതിന്നത്തുേര്ന്നു
ണ്ായ ഒഴിവിടെക്് ന്ജ�ി ടമത്ര് ഹിഷാരം 
(ടകാണ്ഗ്സ്), എ.എ.റഹിരം (സി.പി.എരം.),  
പി.സടന്ാഷ് കുമാര് (സി.പി.ഐ.) എ്ിവന്ര 
ന്തരന്ഞ്ടുത്തു. ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടവര്ക്് 
പുറടമ ന്ക.പത്മരാജന് കൂേി നാമനിര്ടദേശ
പത്ിക സമര്്ിച്ചിരുന്്ങ്ിലുരം ന്തരന്ഞ്
ടുക്ന്്ട്ട 10 നിയമസഭാരംഗങ്ങള് പിന്തുണ
ക്ണന്മ് വ്യവസ്ഥ പാെിക്ാത്തിനാല് 
അടദേഹത്ിന്റെ നാമനിര്ടദേശപത്ിക നിരസി
ക്ന്്ട്ടു.
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മന്ത്റ് പത്മനാഭന് (1878 - 1970)

ടകരളത്ിന്െ സാമൂഹ്യ പരിഷ് കര്ത്ാവരം നടവാ
ത്ഥാനത്ില് പ്ധാന പങ്കുവഹിച്ച സ്വാത

ന്ത്യസമര ടസനാനിയുരം സാഹിത്യകാരനുമായ മ്ത്് 
പത്മനാഭന് 1878 ജനുവരി 2 ന് ടകാട്ടയരം ജില്ലയിന്െ ചങ്ങ
നാടശ്രിക്ടുത്് ന്പരു്യില് പാര്വ്വതി അമ്യുന്േയുരം 
ഈശ്വരന് നമ്പൂതിരിയുന്േയുരം മകനായി ജനിച്ചു. 
അധ്യാപകനായുരം അഭിഭാഷകനായുരം ടസവനമനുഷ്ിച്ച 
അടദേഹരം 1914 ല് നായര് സര്വ്വീസ് ന്സാക്സറ്റിക്് 
രൂപരം നല്കുകയുരം സമുോയത്ിന്െ അനാചാരങ്ങള്, 
അയിത്രം, മരുമക്ത്ായരം തുേങ്ങിയവയ് ന്ക്തിന്ര 
ടപാരാടുകയുരം ന്ചയ്തു. സര് സി. പി.ന്ക്തിന്ര മുതുകുളരം 
പ്ഖ്യാപനരം നേത്ിയതിന് ജയില്വാസരം അനുഭവിച്ചു. 
1924 ല് ക്വക്രം സത്യാഗ്ഹവമായി �ന്ന്്ട്ട് 
ഗാന്ിജിയുന്േ നിര്ടദേശപ്കാരരം 'സവര്ണ്ജാഥ' 
നയിക്കുകയുരം ടക്ത്പ്ടവശന വിളരം�രത്ിന് 
സവര്ണ്ന്ര ട�ാധവല്ക്രിക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. 
ശ്രീമൂെരം പ്ജാസഭ, തിരുന്കാച്ചി നിയമനിര്മ്ാണ 
സഭ എ്ിവിേങ്ങളില് അടദേഹരം അരംഗമായിരുന്നു.  
1959 ല് 'ഭാരത ടകസരി' സ്ഥാനവരം 1966 ല് പത്മഭൂഷണ് 
�ഹുമതിയുരം െഭിച്ചു. തിരുവിതാരംകൂര് ടേവസ്വരം 
ട�ാര്ഡിന്റെ ആേ്യ പ്സിഡറൊയുരം പ്വര്ത്ിച്ചു.  
1970 ന്ഫബ്രുവരി 25 ന് അടദേഹരം നിര്യാതനായി.

\nb-a-k`m {]kw-K-¯n-eq-sS........

hnZym-`ymk  
Imcy-§Ä¡mbn  
{]tXyI a{´nsb 
Npa-X-e-s¸-Sp-¯Ww

Xncp-hn-Xmw-IqÀ \nb-a-\nÀ½mW  
k`-bnÂ 1948 BKÌv 9 \v \S¶  
_P-än-t·-epÅ s]mXp-NÀ¨-bnÂ  
]s¦-Sp¯v a¶¯v ]ß-\m-`³  
\S-¯nb {]kw-K-¯nÂ \n¶v.
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സര്, ഇത് ഒരു മാതൃകാപരമായ �ഡ്ജറ്റാന്ണ്്  
എനിക്കുരം അഭിപ്ായമില്ല.  എ്ാല് ടോക്ഷക 

ദൃഷ്ടിടയാടുകൂേി ഇതില് കാണു്ന്തല്ലാരം സര്വ്വ നയൂനത 
കളുന്േയുരം സരംപൂര്ണ്മാന്ണന്നു പറയു്തിടനാടുരം ഞാന്  
ടയാജിക്കു്ില്ല.  ന്തറ്റുകള് മാത്രം ഭൂതക്ണ്ാേിയില്ക്കൂേി  
ടനാക്ിക്ണ്് നിരൂപണരം ന്ചയ്യു്വര് ഇ്ന്ത് 
പരിതഃസ്ഥിതികന്ളയുരം നമ്മുന്േ കഴിവകന്ളയുരം പറ്റി 
ടവണ്വണ്രം ആടൊചിക്കുന്നുടണ്ാ എ്് സരംശയമാണ്. 
ഈ �ഡ്ജറ്റ് സാധാരണന്നയുരം, സാധുവിന്നയുരം 
സ്ര്ശിക്കു്തല്ലാ എ്് �ഹുമാന്യന്മാരായ ചിെ  
ന്മമ്പര്മാര് പ്സ്ാവിച്ചുടകട്ടു. ഈ �ഡ്ജറ്റ് സാധാര 
ണനുരം, സാധുവിനുരം ടവണ്ിയുള്ളതന്ല്ലങ്ില് പിന്് 
ആന്രയാണ് ഇതു �ന്ിക്കു്ന്ത്് എനിക്് മനസ്ി
ൊകു്ില്ല. അസാധാരണനുരം അസാധുവിനുരം മാത്മുള്ള 
ഒരു ഭാഗവരം ഞാന് ഈ �ഡ്ജറ്റില് കണ്ില്ല. സഞാര
സൗകര്യത്ിനുടവണ്ി, തല്സരം�ന്മായ എല്ലാ കാര്യ
ങ്ങള്ക്കുരം ടവണ്ി പി.ഡ്യു.ഡി.ക്് ഒരു ടകാേി എണ്പ
ന്ത്ാന്പതു െക്രം രൂപ നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്. നല്ല വഴിയുരം 
പാെവരം ഉണ്ായാല് അവയില്കൂേി സാധാരണനുരം 
സാധുവിനുരം സുഖമായി, നല്ലവണ്രം സഞരിക്ാന്മ്ാണ്  
എന്റെ വിശ്വാസരം. ഈ രാജ്യത്് ആയിരരം ടപര്ക്് 
ഒരു ധനവാന്നങ്ിലുരം ഉടണ്ാ എന്നു സരംശയമാണ്. 
ഒരു നല്ല ടറാഡുണ്ായാല് ഒരു ധനവാന്റെ കാര് ഒരു 
പ്ാവശ്യരം ആ ടറാഡില് കൂേി ടപാകു്തിന് സൗക
ര്യന്്ടു് സമയരംന്കാണ്് ആയിരരം സാധുക്ള്ക്കുരം 
സാധാരണന്മാര്ക്കുരം അടത ടറാഡില്കൂേി സുഖമായി 
നേന്നുടപാകാന് സാധിക്കു്താണ്. അതുടപാന്െതന്് 
രണ്ടുടകാേി രൂപാ വിേ്യാഭ്യാസത്ിനായി നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്.  
ഈ ഇനത്ിലുരം കൂടുതല് സൗകര്യമുണ്ാകു്ത് സാധു 
വിനുരം സാധാരണനുമാണ്. ക്വേ്യസഹായത്ിനു 
ടവണ്ി നീക്ിവച്ചിട്ടുള്ള തുകയുരം കൂടുതല് ഉപടയാഗന്്
ടു്ത് സാധാരണനുരം സാധുവിനുരം ആയിരിക്കുന്മന്നു 
വിശ്വസിക്ാരം. ഇതിന്നല്ലാരം പുറടമ ഗ്ാടമാദ്ധാരണ
ത്ിനായി ഒരു നല്ല സരംഖ്യ നീക്ിവച്ചിരിക്കു്തായുരം 
കാണാരം. സാധാരണനുരം സാധുവരം ഗ്ാമത്ില് കാണു 
ന്മന്നുള്ളത് തീര്ച്ചയാണ്. അവന്ര വര്ഗടഭേമില്ലാന്ത 
സരംഘേി്ിക്കുവാനുരം, സാമാന്യവിേ്യാഭ്യാസരം ന്ചയ്ി 
ക്കുവാനുരം സ്വയരംഭരണരം പരിശീെി്ിക്കുവാനുരം, തക്വ
ണ്മുള്ള ഗ്ാമീണസ്വരാജുകള് ഉണ്ാക്ണന്മന്നുള്ള 
മഹാത്മജിയുന്േ ആേര്ശരം കഴിവള്ളിേടത്ാളരം നേ
്ിൊക്കുവാന് ആവശ്യമുള്ള പണരം ഈ �ഡ്ജറ്റില് 
ഉള്ന്ക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാരം. അതിന് ആവ
ശ്യന്്ട്ട നിയമരം സൃഷ്ടിക്കുവാന് ടപാകു്തായുരം നാരം 
അറിയുന്നു.  അന്തല്ലാരം നേത്തു്തിന് മന്തിമാരില്, 
ഗാന്ിയുന്േ ശിഷ്യനായ ഒരു മന്തിന്യത്ന്് ചുമത
െന്്ടുത്ീട്ടുമുണ്്. ഇന്തല്ലാരം ഉള്ന്്ന്േ പറഞ്ാല് 
സാധാരണനുരം സാധുവിനുരം ഈ �ഡ്ജറ്റില് സ്ഥാന
മിന്ല്ലന്നു പറയു്തു ശരിയന്ല്ലന്നു കാണാന് കഴിയുരം.
 അതുന്കാണ്ടു വിനാശകരമായ ഒരു നിരൂപണരം 
ന്ചയ്ാന്ത ടകാണ്ഗ്സ്സു ഗവണ്ന്മന്റു ഹാജരാക്ിയ 
ഈ �ഡ്ജറ്റിന്ന്റ്റി ആ പാര്ട്ടിയിലുള്ളവര്തന്് 
ആത്മഹത്യാപരമായി, ഇരിക്കു് കമ്പിന്റെ ചുവടുമുറി
ക്ാന് ശ്രമിക്ാന്ത, നിരൂപണരം ന്ചയ്ാന് ശ്രദ്ധിക്
ണന്മ്ാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്ായരം.
 സര്, ഈ �ഡ്ജറ്റില് ചിെ നയൂനതകള് 
ഉന്ണ്ന്നു ഞാനുരം സമ്തിക്കുന്നു. എ്ാല് ശത്രുക്
ന്ളക്ാള് സ് ടനഹിതന്മാരുന്േയുരം �ന്ധുക്ളുന്േയുരം 
ഉപദ്രവങ്ങള് ന്കാണ്ടു വിഷമിക്കു് മന്തിമാര്, രാജ്യ
ഭരണകാര്യത്ില് അത് വളന്ര പരിചയരം സമ്പാേി
ച്ചിട്ടില്ലാത് നമ്മുന്േ മന്തിമാര്, ഈ ന്ചറിയ കാെഘ
ട്ടത്ിനകത്് ഇത്യുരം ഗുണപ്േമായ ഒരു �ഡ്ജറ്റ് 
തയ്ാറാക്ിയതില് ഞാന് സടന്ാഷിക്കുകയുരം അവന്ര 
അഭിനന്ിക്കുകയുരം ന്ചയ്തുന്കാള്ളുന്നു.  ഈയവസര
ത്ില് രണ്ടുമൂന്നു നിര്ടദേശങ്ങള് ഈ അസരം്ിയുന്േയുരം 
മന്തിസഭയുന്േയുരം ശ്രദ്ധയില്ന്പടുത്ണന്മന്് ഞാന് 
ആഗ്ഹിക്കുന്നുള്ളൂ.  �ഡ്ജറ്റില് ഏറ്റവരം കൂടുതല് സരംഖ്യ  
ന്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് വിേ്യാഭ്യാസത്ിനാണ്.  ഏകടേശരം 
രണ്ടുടകാേി രൂപടയാളരം അതിടെയ്ക് നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്.  
നമ്മുന്േ രാജ്യത്ിന്റെ മുതന്െടു്ിന്റെ ഏകടേശരം നാെി 
ന്ൊരു ഭാഗരം ഈ സരംഗതിക്കുടവണ്ി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു.   
ഈ ഒന്രാറ്റ സരംഗതിടനാക്ിയാല് നമ്മുന്േ �ഡ്ജറ്റ് 
പുടരാഗമനപരമായ ഒ്ാന്ണ്് ആന്രയുരം ട�ാധ്യ 
ന്്ടുത്ാന് സാധിക്കുരം.  സാമാന്യ ജനങ്ങള്ന്ക്ല്ലാരം  
ടവണ്വണ്രം വിേ്യാഭ്യാസരം സിദ്ധിക്ണന്മന്നുള്ള കാര്യ 
ത്ില് ഈ ഗവണ്ന്മറെ് കൂടുതല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുന്ണ് 
ന്നുള്ള വസ്തുത ഇതുന്കാണ്ടു മനസ്ിൊക്ാന് കഴിയു 
ന്നുണ്്.  അങ്ങന്ന ജനസാമാന്യത്ിന് ധാരാളമായി 
വിേ്യാഭ്യാസരം ഉണ്ാകുടമ്പാള് സാധുത്വവരം സാധാര 
ണത്വവരം മാറു്താണ്. ത്ിമിത്രം ഇതിടനക്ാള് 
കൂടുതല് നല്ലവരായ ന്മമ്പര്മാന്ര ഇവിേടത്യ്ക്കു 
ന്തരന്ഞ്ടുത്യയ്കാനുരം കഴിയു്താണ്. എ്ാല് 
വിേ്യാഭ്യാസത്ിനായി നീക്ിവച്ചിട്ടുള്ള ഈ പണരം 
ടവണ്വണ്രം വിനിടയാഗിക്കുവാനുരം വിേ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 
കന്ള ശരിക്് നയിക്കുവാനുരം മന്തിമാര് ശ്രദ്ധ പതി്ി
ടക്ണ്തത്യാവശ്യരം. ഇ്ന്ത് വിേ്യാഭ്യാസരം ആന്ക 
അേിമുതല് മുേിവന്ര കുഴഞ്ഞുകിേക്കുന്നുന്വ്് പറ 
യാന്ത നിവൃത്ിയില്ല.  ഇട്ാള് പ്ാഥമികവിേ്യാഭ്യാസരം 
നിര്�ന്ിതമാക്ിയിട്ടുന്ണ്ങ്ിലുരം ഒരു ടേശീയമായ 
അേിസ്ഥാനത്ില് ഏറ്റവരം വ്യാപകമായ രീതിയില് 
തന്് ഇവിന്േ വിേ്യാഭ്യാസരം നേത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചി

ട്ടുന്ണ്ങ്ിലുരം, ആ ടേശീയമായ മടനാഭാവത്ിനേിയില്, 
അതിന്റെ നേത്ി്ിന് പ്തി�ന്രം ഉണ്ാക്ത്ക്
നിെയില് ചിെ ശിഥിെീകരണ സരംപ്ോയങ്ങള് ഒളിച്ചു 
കിേപ്പുന്ണ്ന്നുള്ള വിവരരം മറച്ചുവയ്ക്കുവാന് സാദ്ധ്യമല്ല. 
അതുടപാന്െതന്് പ്ി്ിക്കു് കാര്യത്ിലുരം ഇട്ാള് 
ഒരു വിഷമരം ടനരിടുന്നുണ്്. ഇരംഗ്ീഷ് പള്ളിക്കൂേങ്ങളില് 
മെയാളത്ില് കൂേിടവണരം വിഷയങ്ങള് പ്ി്ിക്കുവാ
ന്ന്് തീരുമാനിച്ചിട്ടുന്ണ്ങ്ിലുരം, ഇട്ാഴരം അതു മെയാള
ത്ിൊടണാ പ്ി്ിടക്ണ്ത് അടതാ ഇരംഗ്ീഷില് തന്് 
ടവടണാ എ് കാര്യരം വിവാേവിഷയമായിത്ന്്  
ടശഷിക്കുന്നു.  
 അടുത്ത് പ്ീ യൂണിടവഴ് സിറ്റി ക്ലാസിന്റെ 
കാര്യമാണ്. പ്ീ യൂണിടവഴ് സിറ്റി ക്ലാസ്-ഞാനുരം അത്  
ഇരംഗ്ീഷില് തന്് പറയുകയാണ്-ടവണന്മന്നു തീവ്ര 
മായി വാേിക്കു്വര് ഒരു ഭാഗത്്, അതല്ല ഇറെര്മീഡി
യറ്റുരം പഴഞന് �ി.എ.യുരം തന്് ടവണന്മന്നു വാേി 
ക്കു് വാേങ്ങള് മുറുകി നേത്ിന്ക്ാണ്ടുവരികയാണ്.  
ഇതിന്നല്ലാരം ശരിയായ പരിഹാരരം ഉണ്ാക്കുകയുരം ഏത് 
ടകാഴ് സാണ് ടവണ്ന്തന്നു എത്യുരം ടവഗത്ില് തീരു 
മാനിക്കുകയുരം ന്ചടയ്ണ്ത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു.  ഇങ്ങന്ന 
യുള്ള നിശ്ചിതമായ പദ്ധതികന്ളാന്നുമില്ലാന്ത രണ്ടു 
ടകാേി രൂപാ നീക്ിവച്ചതുന്കാണ്ടുമാത്രം കാര്യന്മാ
ന്നുമായില്ല.  
 മന്റ്റാരുകാര്യരം പുത്നായി സ് കൂളുകള് അനുവ
േിക്കു്തിന്ന സരം�ന്ിച്ചാണ്.  ഇട്ാള് പഴയ വിേ്യാ 
ഭ്യാസ സമ്പ്രോയരം മാറി പുതിയ വിേ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രോയരം 
തുേങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മുന്പ് പ്ാഥമിക വിേ്യാെയ
ങ്ങളില് പ്ിച്ചതിനുടശഷരം മെയാളരം മിഡില് സ് കൂള്, 
മെയാളരം ക്ഹസ് കൂള് എ്ീ സ് കൂളുകളിടെക്കുരം 
ഇരംഗ്ീഷ് സ് കൂളുകളിടെക്കുരം ടപായി തുേര്്് വിേ്യാഭ്യാസരം 
ന്ചയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇട്ാള് ഉയര്്തരരം 
മെയാളരം സ് കൂളുകള് നിറുത്ി. പ്ാഥമികവിേ്യാെയ
ങ്ങള് കഴിഞ്ാല് പിന്് ഇരംഗ്ീഷ് സ് കൂളുകള് മാത് 
മാണിട്ാഴള്ളത്. ഇങ്ങന്ന പുതിയ സമ്പ്രോയരം നേ 
്ില് വരുത്ിയത് ന്കാണ്് മെയാളമിഡില് സ് കൂളു 
കള്കൂേി ഇരംഗ്ീഷ് സ് കൂളുകളാക്ിത്ീര്ക്കു്തി 
നാലുരം, ഒരു ക്ലിപ്തവമില്ലാന്ത പുതിയ സ് കൂളുകള് സ്ഥാപി 
ക്കു്തിനാലുരം പള്ളിക്കൂേങ്ങള് തമ്ില് ചിെ കൂട്ടി
മുട്ടലുകള് നേക്കുന്നുണ്്. പഴയ ഇരംഗ്ീഷ് സ് കൂളിന്റെ 
മേിയില് പുതിയ ഇരംഗ്ീഷ് വിേ്യാെയരം ന്ചന്നു വീണ് ആ 
തള്ളന്യ കരയിക്കുന്നു. അങ്ങന്നയുളള സ്ഥെങ്ങളില് 
എവിന്േയാണ് പുത്നായി പള്ളിക്കൂേങ്ങള് സ്ഥാപിടക്
ണ്ത്, എവിന്േയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത്, എ്് രാജ്യ
ന്മാട്ടുക്് ടവണ് അടന്വഷണരം നേത്ി ഒരു റിട്ാര്ട്ട് 
സമര്്ിക്ാന് ഒരു കമ്ിറ്റിന്യ നിശ്ചയിക്ണന്മ്ാ
ണ് എന്റെ അഭിപ്ായരം. അതുടപാന്െതന്്, പുതിയ 
പള്ളിക്കൂേങ്ങള്ക്് അനുവാേരം ന്കാടുക്കു് കാര്യത്ില് 
ഗവണ്ന്മറെിന് ഒരു സ്ഥിരമായ നയരം ഉണ്ായിരിടക്ണ്
താണ്. ഓടരാ മിഡില് സ് കൂളുരം ക്ഹസ് ക്കൂളുരം സ്ഥാപി
ടക്ണ്ത് ഇ്വിധത്ിൊയിരിക്ണന്മന്നുരം, അവയ്ക് 
തമ്ില് കുറഞ്ത് ഇത് അകെന്മങ്ിലുരം ടവണന്മന്നു
മുളള നിയമന്ത് ഇ്ന്ത് വിേ്യാഭ്യാസമന്തി അവഗ
ണിച്ചുന്കാണ്ടു പുതിയ പളളിക്കൂേങ്ങള്ക്കുള്ള അനുവാേരം 
ന്കാടുത്തിന് എത് ദൃഷ്ടാന്രം ടവണന്മങ്ിലുരം ചൂണ്ിക്ാ
ണിക്ാരം. ഇതിന് സ്വാഭാവികമായി ചിെ പ്ത്യാഘാതങ്ങ
ള് ഉണ്ാകാവ്താണ്. കുറച്ചു പള്ളിക്കൂേങ്ങള്മാത്രം 
സ്ഥാപിക്ന്്ട്ടിട്ടുള്ള ചിെ സമുോയക്ാരുന്േ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്് ക്ീണരം വരത്ക്വണ്രം ജനസരംഖ്യാനുപാതി
കമായി കൂടുതല് പള്ളിക്കൂേങ്ങള് കരസ്ഥമായിരിക്കു്വ
ന്ര സഹായിക്ത്ക്വിധരം വര്ഗ്ഗീയസൗഹാര്ദേത്ിനുരം 
ടേശീയ മടനാഭാവത്ിനുരം ഈ നയരം �ാധകമായിരി
ക്കുന്മന്നുരം അതുന്കാണ്് ഇ്ന്ത് വിേ്യാഭ്യാസമന്തി 
ആ കാര്യത്ില് കൂന്റക്കൂേി ശ്രദ്ധിടക്ണ്താന്ണന്നുരം 
ഞാന് ഈ അവസരത്ില് പ്സ്ാവിച്ചു ന്കാള്ളന്ട്ട. സര്, 
ഇങ്ങന്നയുള്ള കാര്യത്ില് ടവണ്ത് ശ്രദ്ധപതി്ിക്കു
വാന് ഒരു പന്ക് ഇ്ന്ത് വിേ്യാഭ്യാസമന്തിക്് കഴി
യു്ില്ലായിരിക്ാരം.  അത് അടദേഹത്ിന്റെ ടജാെിത്ി
രക്കുമൂെവമായിരിക്ാരം.  രണ്ടു ടകാേിരൂപയുന്േ ന്ചെവ 
വഹിടക്ണ്ിവരു് ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രാജ്യന്ത് 
വിേ്യാഭ്യാസകാര്യരം.  സമൂെപരിവര്ത്നരം വരുടത്ണ് 
ഒരു ഡി്ാര്ട്ടുന്മന്റുമാണ് അത്. അതുടപാന്െ വളന്ര 
പ്ാധാന്യമുള്ള ഒ്ാണ് വ്യവസായവകു്്. ഈ രണ്ടു 
വകുപ്പുകളുരം ശരിയായി ടനാക്ിന്ക്ാണ്ടുടപാകുവാന് 
ഒരു മന്തിന്യന്ക്ാണ്ടു മാത്രം സാദ്ധ്യമാകുടമാ എ്് 

ഞാന് സരംശയിക്കുന്നു. അതുന്കാണ്ടു വിേ്യാഭ്യാസത്ിന് 
പ്ടത്യകരം ഒരു മന്തിന്യ ചുമതെന്്ടുത്ണന്മ്ാണ് 
എന്റെ അഭിപ്ായരം. അതിനുടവണ്ി ഒരു പുതിയ മന്തിന്യ 
സൃഷ്ടിച്ചാലുരം അന്താട്ടുരം അധികമല്ല.
 ഇനി ഒരു കാര്യരം കൂേി എനിക്് പറയുവാനുണ്്. 
അത് ഈ രാജ്യന്ത് ഭക്ണകാര്യമാണ്.  ഈ കാര്യരം 
ആേ്യടമ പറടയണ്തായിരുന്നു. അത് പ്ാധാന്യമുള്ള 
കാര്യമാണത്. അരിവിെ വര്ദ്ധി്ിച്ചതുനിമിത്രം നാട്ടിന്െ 
സാമാന്യ ജനങ്ങള്ക്് വളന്ര അതൃപ്തിയുന്ണ്്റിയാരം.  
അരിവിെ കൂട്ടിയതു ശരിയായി എ്് മന്തിസഭയുരം, 
ന്തറ്റായി എ്് ജനങ്ങളുരം പറയുന്നുണ്്. ജനങ്ങളുരം 
ഗവണ്ന്മന്റുരം ഒ്ാന്ണങ്ില് എന്തുപറയുന്മ്് എനിക്്  
നിശ്ചയമില്ല. എ്ാല് ഒരു കാര്യരം തീര്ച്ചയാണ്. ഇത് 
ശരിയാണ് അന്ല്ലങ്ില് ന്തറ്റാണ് എ്് പറഞ്തു 
ന്കാണ്് മാത്മായില്ല. രാജ്യത്ിന്െ ജനങ്ങള്ക്് 
ആഹാരരം ന്കാടുക്കു്തിനുടവണ്ി രാജ്യരം മൂന്നുടകാേി 
രൂപയുന്േ കേരം വഹിക്ണന്മ്് ജീവന്നക്ാള് 
രാജ്യന്ത് സ് ടനഹിക്ാന് �ാദ്ധ്യതയുള്ളവരാരുരം 
പറയുകയില്ല. ഇതിന് ഏന്തങ്ിലുരം തരത്ില് പരിഹാരരം 
ഉണ്ാടക്ണ്താണാവശ്യരം. നമ്മുന്േ ആഹാരകാര്യത്ി
നുടവണ്ി എത് കുറച്ചുമാത്രം നാരം അന്യരാജ്യക്ാന്ര 
ആശ്രയിക്കുടമാ അത്യുരം നാരം ഈ പ്ശ് നത്ിന് പരി 
ഹാരരം കണ്ടുപിേിച്ചുന്വ്് പറയാരം. കഴിവള്ളിേടത്ാളരം 
ന്നല്ല് ഈ രാജ്യത്തുതന്് ഉണ്ാക്കുകയാണ് ടവണ്ത്.  
ഇതിടെക്് ചിെ പദ്ധതികള് ഇ്ന്ത് മന്തിസഭ 
ആരരംഭിച്ചിട്ടുന്ണ്്് കാണു്ത് ആശ്വാസകരമാണ്. 
ന്പരിഞാണി അണയുന്േ പണി ഗവണ്ന്മറൊരരംഭിച്ചി
ട്ടുണ്്.  അതുടപാന്െടയാ അതിടനക്ാള് പ്ധാനന്് 
ട്ടടതാ ആയ ഒരണയാണ് ഭൂതത്ാന് ന്കട്ട് അണ.  ഇതു 
ഞാന് പറയുടമ്പാള് എന്റെ �ഹുമാന്യ സ് ടനഹിതന്, 
മി. തര്യതുകുഞ്ിന്ത്ാമ്ന് വിടരാധമുണ്ാകുടമാ എ്
റിഞ്ില്ല. പടക് അടദേഹരം ഇട്ാള് ഇവിന്േ ഇന്ല്ലന്നു
ള്ളത് ആശ്വാസകരരംതന്്. ഏകടേശരം ഏഴെക്രം 
രൂപയുന്േ ന്ചെടവ ഈ അണന്കട്ടു്തിന് ടവണ്ി വരൂ 
എ്റിയുന്നു. ടതാടുകീറാനാണ് വെിയ ന്ചെവ് അതിന് 
രണ്ടു ടകാേി രൂപാ ടവണരം. ഇത്യുരം രൂപ ന്ചെവാക്ി ഈ 
അണന്കട്ടിയാല് അതുന്കാണ്ടു രണ്ടു ടകാേി്റ ന്നല്ല് 
ആണ്ടുടതാറുരം ഇവിന്േ കൂടുതൊയി വിളയിക്ാന് കഴിയു
ന്മന്നുകാണുന്നു. ഒരു ടകാേി പറ ന്നടല്ല ഉണ്ാകുന്നുള്ളു 
എങ്ില്ത്ന്് അത് ന്ചറുതല്ല. ഇക്ാര്യത്ില് ഗവ
ണ്ന്മറെിന്റെ സത്വരമായ ശ്രദ്ധ പതിയണന്മ്് ഞാന് 
അടപക്ിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ത് ഭക്ണക്ാമത്ിന്  
ഇത് കുന്റന്യാന്ക് പരിഹാരമുണ്ാക്കുന്മന്നുള്ളതിന് 
സരംശയമില്ല. ആഹാരകാര്യത്ില് ജനങ്ങള്ക്കുരം ഇട്ാ
ഴണ്ായിരിക്കു് അതൃപ്തിയുരം അതു കുന്റന്യാന്ക് മാറ്റുരം. 
�ഹുമാനന്്ട്ട മന്തിസഭയുരം അസരം�് ളിയുരം ഇക്ാര്യരം 
ശ്രദ്ധിടക്ണ്താന്ണന്നു പറഞ്ഞുന്കാണ്ടു സമയമിന്ല്ല
ന്നുള്ള വ്യസനടത്ാടുകൂേി വിരമിക്കുന്നു.
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രാജ്യന്ത് 'കാര്ഷിക ടമഖെയ്ക് ' നയരൂപീക
രണത്ില് ഉണ്ായിരു് പ്ാധാന്യരം ഇല്ലാ

താക്കുകയുരം മുന്ഗണനാരൈമത്ില് കാതൊയ മാറ്റരം 
വരുത്തുകയുരം ന്ചയ്തു എ്താണ് 2022-23 ന്െ 
ടകന്ദ്ര �ജറ്റിന്റെ പ്ടത്യകത. കര്ഷകരുന്േ വരുമാനരം 
ഇരട്ടിയാക്കുരം എ് പ്ഖ്യാപനരം പ്ാവര്ത്ികമാക്കു്
തില്നിന്നുരം ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് പിന്വാങ്ങി. കാര്ഷിക 
ടമഖെ കുത്കകള്ക്് തീന്റഴതു് വിധത്ില് മൂ്് 
നിയമങ്ങള് പാസ്ാക്ിന്യങ്ിലുരം ചരിത്പരമായ 
ന്ചറുത്തു നില്്ിന്ന തുേര്്് അവ പിന്വെിക്ാന് 
നിര്�ന്ിതമായി. കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് പിന്വെി
ച്ചതുന്കാണ്് മാത്രം രാജ്യന്ത് കര്ഷകരുന്േ പ്ശ് ന 
ങ്ങള് പരിഹരിക്ന്്ട്ടു എ്ര്ത്ഥമില്ല. കാര്ഷിടകാല്് 
്ങ്ങളുന്േ താങ്ങുവിെ, സരംഭരണരം, വായ്പ എഴതി 
ത്ള്ളല്, ഇറക്കുമതി നിയന്തണരം, സ്വതന്ത വ്യാപാര 
കരാറുകളുന്േ പുനഃപരിടശാധന  തുേങ്ങിയ  നിരവധി 
പ്ശ് നങ്ങള്ക്്  പരിഹാരരം കാടണണ്തുണ്്. ഇവ 
യ് ന്ക്ല്ലാരം പരിഹാരരം കാണു് തരത്ിലുള്ള ഒരു 
ടകന്ദ്ര �ജറ്റാണ് ജനങ്ങള് പ്തീക്ിച്ചന്തങ്ിലുരം നി
രാശയായിരുന്നു ഫെരം.
 ടകാവിഡ് മഹാമാരിയുന്േ ആഘാതരം കുറയ്ക്കു്
തിലുരം, 'V' ആകൃതിയിലുള്ള സാമ്പത്ിക വളര്ച്ച ക്ക
വരിക്കു്തിലുരം രാജ്യന്ത് കാര്ഷിക ടമഖെയുന്േ പങ്് 
ന്ചറുതല്ല. 2020-21 ന്െ 7.3 ശതമാനരം ന്നഗറ്റീവ് വളര്ച്ച
യില്നിന്നുരം സമ്പേ് വ്യവസ്ഥ നേപ്പു സാമ്പത്ിക വര്ഷരം 
9.2 ശതമാനവരം 2022-23 ല് 8.5 ശതമാനരം വന്രയുരം 
വളര്ച്ച ടനടുന്മ്ാണ് സാമ്പത്ിക സര്ടവ്വയുന്േ 
പ്വചനരം. 2022-23 ല് 39.45 െക്രം ടകാേി രൂപയാണ് 
രാജ്യന്ത് ന്മാത്രം പ്തീക്ിത ന്ചെവ്. ഇതില് 1.32 
െക്രം ടകാേി രൂപ അതായത് 3.3 ശതമാനരം മാത്മാണ് 
കൃഷിക്കുരം കര്ഷകരുന്േ ടക്മത്ിനുരം ടവണ്ി നീക്ിവ
ച്ചിരിക്കു്ത്. ന്നല്ല്, ടഗാതമ്പ് തുേങ്ങിയവയുന്േ സരംഭ 
രണത്ിനായി 2.37 െക്രം ടകാേി രൂപ നീക്ിവച്ചു  
എ്താണ് ഈ �ജറ്റിന്െ പ്ധാന  പ്ഖ്യാപനരം. 163 
െക്രം കര്ഷകര്ക്് ഇതിന്റെ ഗുണരം െഭിക്കുരം എ്് 
പറയുന്നുന്ണ്ങ്ിലുരം, താങ്ങുവിെ എത്മാത്രം ഉയര്ത്തുന്മ 
്ത്  �ജറ്റില് പ്തിപാേിക്കു്ില്ല. ക്ജവകൃഷി ടപ്ാത്സാ 
ഹി്ിക്കു്തിനുരം വിള ക്വവിധ്യവത്കരണത്ി 
ലൂന്േ ഭക്്യ എണ്യുന്േ ഉത്പാേനരം ഉയര്ത്ാനുമുള്ള 
പ്ഖ്യാപനരം എത്മാത്രം ഫെരം കാണുന്മ്് ചിന്ിടക്
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. േീര്ഘകാെ ആസൂത്ണത്ിലുണ്ായ 
പാളിച്ചമൂെമാണ് േക്ിടണന്്യന് സരംസ്ഥാനങ്ങളില് 
ഒരു കാെത്് വ്യാപകമായിരു് എണ്്ന കൃഷി നശി
ക്ാനിേയായത്. 
ടേ�ിള്:1  വിവിധ കാര്ഷിക പദ്ധതികള്ക്കുള്ള ടകന്ദ്ര 
വിഹിതരം

അവെരം�രം :  
എക് സ് ന്പന്ഡിച്ചര് ടസ്ററ്റ് ന്മറെ് - യൂണിയന് �ജറ്റ് 2022-23

 കര്ഷകര്ക്് പ്തിവര്ഷരം 6,000 രൂപ വീതരം 
നല്കു് പ്ധാന്മന്തി കിസാന്  പദ്ധതിക്് പ്ാധാന്യരം 
നല്കി 68,000 ടകാേി രൂപ ഈ �ജറ്റില് വകയി
രുത്ിയിട്ടുണ്്. കര്ഷകരുന്േ ഹ്രസ്വകാെ കാര്ഷിക 
വായ്പയ്ക് പെിശ ഇളവ് നല്കു്തിന് 19,500 ടകാേി 
രൂപയുരം അനുവേിച്ചു. വിള ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയായ 
പ്ധാന്മന്തി ഫസല് �ീമാ ടയാജനയ്ക് അനുവേിച്ച 
15,500 ടകാേി രൂപ മുന്വര്ഷന്ത് അടപക്ിച്ച്  3.13 
ശതമാനരം കുറവാണ്. ജെടസചനത്ിനുള്ള പി.എരം. 
ക്യഷി സിഞായ് ടയാജനയ്ക് കഴിഞ് വര്ഷന്ത് 
�ജറ്റിന്ന അടപക്ിച്ച് 11 ശതമാനരം കൂടുതൊയി 12,954 
ടകാേി രൂപ നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് 
ടയാജനയില് ഉള്ന്്ടു് 6 ടകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതി
കള്ക്ായി 10,433 ടകാേി രൂപയാണ് വകയിരുത്ിയി
രിക്കു്ത്. 2020-21 ന്െ പുതുക്ിയ �ജറ്റ് പ്കാരരം ഈ 
പദ്ധതിക്് 2,000 ടകാേി രൂപ ന്ചെവഴിച്ച സ്ഥാനത്് 
ഈ �ജറ്റ് 421 ശതമാനത്ിന്റെ വന്വര്ദ്ധനവാണ് 
വരുത്ിയിരിക്കു്ത്. പുതിയ പദ്ധതിയായ കൃഷി ഉ്തി 
ടയാജനയില് 10 ടകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികള്ക്ായി 
7,183 ടകാേി രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്. 
 കാര്ഷിടകാല്്്ങ്ങള്ക്് വിെത്കര്ച്ച 
ഉണ്ാകുടമ്പാള് വിപണിയില് ഇേന്പട്ട് കര്ഷകന്ര 
സഹായിക്കു്തിനുള്ള മാര്ക്റ്റ് ഇറെര്ന്വന്ഷന് 
ഫണ്ിന് 3,596 ടകാേിരൂപ ഉണ്ായിരു് സ്ഥാനത്് 
ഈ �ജറ്റില് അത് 1,500 ടകാേിരൂപയായി കുറച്ചു. 
2020-21  �ജറ്റില് കാര്ഷിക ടമഖെയിന്െ അേിസ്ഥാന 
സൗകര്യ വികസനത്ിന് പ്ഖ്യാപിച്ച 900 ടകാേി 
രൂപയില് 200 ടകാേി രൂപ മാത്ടമ ന്ചെവഴിക്കുകയു
ണ്ായുള്ളൂ. ഇത്വണ ഈ ഇനത്ില് 700 ടകാേി രൂപ 
മാത്മാണ് വകയിരുത്ിയിരിക്കു്ത്. കാര്ഷികനി
യമത്ിലൂന്േ ഇല്ലാതാക്ാന് ശ്രമിച്ച ന്പ്ാഡയൂടസഴ് സ് 
ഓര്ഗക്നടസഷനുകള് ശക്ിന്്ടുത്ാന് 500 
ടകാേിരൂപ നീക്ിവച്ചത് ശ്രടദ്ധയമാണ്്. കഴിഞ് 
വര്ഷന്ത് അടപക്ിച്ച് ക്ീര വികസനത്ിന് 1,395 
ടകാേി രൂപയുരം മല്സ്യ�ന്ന ടമഖെയ്ക് 1,891 ടകാേി 
രൂപയുരം വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്. 
 ഒറ്റടനാട്ടത്ില് ഈ �ജറ്റ് കാര്ഷിക ടമഖെയ്ക്  
ടഭേന്്ട്ട തുക വകയിരുത്ിയതായി ടതാന്നുന്മങ്ിലുരം 
യഥാര്ത്ഥത്ില് സരംസ്ഥാനങ്ങള്ക്് കൂടുതല് സാമ്പ 
ത്ിക �ാധ്യത ഉണ്ാക്കു് വിധത്ിൊണ് ഇത് വിഭാ 
വനരം ന്ചയ്തിരിക്കു്ത്. ടകന്ദ്ര പദ്ധതികള് നേ്ാക്ല് 
പ്ധാനമായുരം രണ്് തരത്ിൊണ്. ഒ്്, നൂറു ശതമാനരം 
ന്ചെവരം ടകന്ദ്രരം വഹിക്കു് 'ടകന്ദ്ര പദ്ധതികള്'. രണ്ാ 
മടത്ത്, സരംസ്ഥാന വിഹിതടത്ാന്േ നേ്ിൊക്കു് 
'ടകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികള്'. കാര്ഷിക ടമഖെയില് 
നിെവില് 5 ടകന്ദ്ര പദ്ധതികളുരം �ാക്ിയുള്ളവ ടകന്ദ്രാ
വിഷ് കൃത പദ്ധതികളുമാണ്. 2015-16 മുതല് ടകന്ദ്രാവി
ഷ് കൃത പദ്ധതികളുന്േ ഘേനയില് കാതൊയ മാറ്റമാണ് 
നീതി ആടയാഗ് വരുത്ിയത്. 'ടകാര് ഓഫ് േി ടകാര് ' 
എന്നുരം 'ടകാര്' - എന്നുരം ഇവന്യ രണ്ായി തരരംതിരിച്ചു. 
ഇതില് ആേ്യന്ത് ഗണത്ില്ന്്ട്ടവയ്ക് 90 ശതമാനരം 
ടകന്ദ്ര വിഹിതരം െഭിക്കുരം; �ാക്ി 10 ശതമാനരം മാത്രം 
സരംസ്ഥാനരം വഹിച്ചാല് മതി. രണ്ാമന്ത് 'ടകാര്' ഗണ
ത്ിനാകന്ട്ട  60:40 എ് അനുപാതത്ില് ടകന്ദ്ര 
വിഹിതരം കുറയുകയുരം സരംസ്ഥാന വിഹിതരം ഗണ്യമായി 
വര്ദ്ധിക്കുകയുരം ന്ചയ്യുരം. നിര്ഭാഗ്യവശാല് കൃഷിയുമായി 
�ന്ന്്ട്ട പ്ധാന പദ്ധതികന്ളല്ലാരം 'ടകാര്' ഗണ
ത്ിൊയതിനാല് സരംസ്ഥാനരം 40 ശതമാനരം വിഹിതരം 
കന്ണ്ത്ണരം. 2021-22 മായി താരതമ്യരം ന്ചയ്യുടമ്പാള് 
ഈ �ജറ്റില് ടകന്ദ്ര പദ്ധതികളുന്േ വിഹിതത്ില് 
1 ശതമാനരം മാത്മാണ് കുറവ് വ്ത്. എ്ാല് 
ടകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികളുന്േ വിഹിതത്ില് 39 
ശതമാനത്ിന്റെ വര്ദ്ധനവാണ് ഉണ്ായത്. ടകന്ദ്ര 
പദ്ധതികള് കുറച്ച് ടകന്ദ്രത്ിന്റെ സാമ്പത്ികഭാരരം  
കുറയ്ക്കുകയുരം ടകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികള് ഘട്ടരം 
ഘട്ടമായി ഉയര്ത്ി സരംസ്ഥാനങ്ങളുന്േടമല് കൂടുതല് 
സാമ്പത്ിക ഭാരരം അേിടച്ചല്്ിക്കുകയുമാണ് ടകന്ദ്ര 
സര്ക്ാരിന്റെ േീര്ഘകാെ െക്്യരം എ്് ഇതില് 
നിന്നുരം വ്യക്മാണ്. ഇത് ന്ഫഡറല് തത്വങ്ങള്ക്് 

നിരക്ാത്തുരം സരംസ്ഥാനങ്ങന്ള കൂടുതല് സാമ്പത്ിക 
�ാധ്യതയിടെയ്ക് നയിക്കു്തുമാണ്. 
 രാജ്യന്ത് കാര്ഷിക പ്ശ് നങ്ങള് ആഴത്ിലു
ള്ളവയാണ്. എ്ാല് ഇവന്യ ടകവെരം കര്ഷകരുന്േ 
സാമ്പത്ിക പ്ശ് നമായി കണ്് പണരം ടനരിട്ട് �ാങ്് 
അക്ൗണ്ില് നല്കു് പദ്ധതിക്ാണ് കഴിഞ് കുന്റ 
വര്ഷങ്ങളായി ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് പ്ാധാന്യരം നല്കി
വരു്ത്. അതുന്കാണ്ടുതന്്  ഈ ഗണത്ില്ന്്
ടു് പദ്ധതികളായ പ്ധാന്മന്തി കിസാന് ടയാജന, 
പ്ധാന് മന്തി ഫസല് �ീമാ ടയാജന തുേങ്ങിയ പദ്ധ
തികള്ക്ാണ് ന്മാത്രം ന്ചെവിന്റെ 79 ശതമാനവരം 
നീക്ിവച്ചിരിക്കു്ത്. ന്വറുരം 21 ശതമാനരം തുക മാത്ടമ 
േീര്ഘകാെ ആസൂത്ണടത്ാടുകൂേിയുള്ള അേിസ്ഥാന 
പ്ശ് നങ്ങള് പരിഹരിക്കു്തിന് ടവണ്ി ന്ചെവാക്കു 
ന്നുള്ളൂ. വ്യക്ിഗത ടനട്ടന്ത്ക്ാളുപരി സമൂഹത്ിന്  
ടനട്ടമുണ്ാകു് തരത്ില് പദ്ധതികള് പരിഷ് കരി
ക്ണരം. ഈ പ്വണത കതിരില് വളരം വയ്ക്കു്തിന്  
തുെ്യമാണ്. ഇതില് മാറ്റരം വരുത്ാന് �ജറ്റ് അടൊടക് 
ഷനില് സമഗ്മായ ന്പാളിന്ച്ചഴത്് അനിവാര്യമാണ്. 
 പഞവത്സര പദ്ധതികളിലൂന്േ നേ്ിൊക്ിയ  
േീര്ഘകാെ ആസൂത്ണമായിരുന്നു രാജ്യന്ത് കാര്ഷിക  
വികസനത്ിന്റെ പ്ധാന ചാെകശക്ി. ആസൂത്ണ 
ട�ാര്ഡിന്ന ഇല്ലാതാക്ി പകരരം നീതി ആടയാഗ് 
വ്ടതാന്േ ടകവെരം ടപരുമാറ്റത്ിനപ്പുറരം പതിറ്റാണ്ടു
കളായി നാരം പിന്തുേര്ന്നുവ് ആസൂത്ണ സങ്ല്്
ത്ിന് അന്്യരം കുറിച്ചു. അഞ്ചു വര്ഷന്ത് ആസൂത്ണരം 
ന്കാണ്് െക്്യങ്ങള് ക്കവരിച്ചിരു് സ്ഥാനത്് 25 
വര്ഷരം ന്കാണ്് അവ ടനടുക എ് രീതിയിടെയ്ക് ഈ 
�ജറ്റ് രാജ്യന്ത് ആസൂത്ണ സങ്ല്്ന്ത് കീഴ് ടമല് 
മറിച്ചു. കാര്ഷിക ടമഖെയ്ക് മുഖ്യ പരിഗണന നല്കു്
തിനുപകരരം പശ്ചാത്െ സൗകര്യ വികസനത്ിനുരം 
വിവര സാടങ്തിക വിേ്യയ്ക്കുമാണ് ഈ �ജറ്റ് ഊ്ല് 
നല്കിയത്.
െര്ഷെരുകട വരുമാനം ഇരട്ിയാക്കുകമന്ത് 
കവറം പ്രഖ്റ്യാപനജമാ?
 2021 ഒടക്ടാ�റില് നാഷണല് സ്റാറ്റിസ്റി
ക്ല് ഓഫീസ് പുറത്ിറക്ിയ റിട്ാര്ട്ട് പ്കാരരം 
രാജ്യന്ത് ഒരു കര്ഷക കുടുരം�ത്ിന്റെ വാര്ഷിക 
വരുമാനരം 10,218 രൂപ മാത്മാണ്. അതായത് േിവസ 
വരുമാനരം ന്വറുരം 27 രൂപ മാത്രം. ടകരളത്ിന്റെ സ്ഥിതി 
അല്്രം ന്മച്ചന്്ട്ടതാന്ണങ്ിലുരം രാജ്യന്ത് ന്മാത്രം 
കര്ഷകരുന്േ ഒരു ടനര്ചിത്രം തന്്യാണിത്. 
 കര്ഷകരുന്േ വരുമാനരം 2022-23 ആകു 
ടമ്പാള് ഇരട്ടിയാക്കുരം എ്ായിരുന്നു 2016-17 ല് 
അരുണ് ന്ജയ്റ്റ് െിയുന്േ �ജറ്റ് പ്ഖ്യാപനരം. അടശാക് 
േല്വായി കമ്റ്റിയുന്േ റിട്ാര്ട്ട് പ്കാരരം കര്ഷകരുന്േ 
വരുമാനരം ഇരട്ടിയാകണന്മങ്ില് കാര്ഷിക ടമഖെ  
കുറഞ്ത് 10 ശതമാനരം വളര്ച്ചന്യങ്ിലുരം ക്കവരി 
ക്ണരം. ഇത് ടനേിയില്ല എന്നുമാത്മല്ല വളര്ച്ചാനി 
രക്്, 2016 ല് പ്ഖ്യാപനരം നേത്ിയട്ാളുണ്ായി 
രു് 6.3 ശതമാനത്ില് നിന്നുരം 2021-22 ല് എത്ി
യട്ാടഴയ്ക്കുരം 3.9 ശതമാനമായി  കുറയ്കാന് മാത്മാണ് 
ഈ സര്ക്ാരിന് സാധിച്ചത്. മാത്മല്ല കഴിഞ് രണ്് 
�ജറ്റുകളില് കാര്ഷിക ടമഖെയില് േീര്ഘ വീക്ണ
ടത്ാടുകൂേിയ പദ്ധതികന്ളാന്നുരം ആവിഷ് കരിച്ചില്ല. 
കാര്ഷിക സ�് സിഡികളുരം ഗ്ാമീണ ന്താഴിലുറപ്പു 
പദ്ധതി വിഹിതവരം ന്വട്ടിക്കുറച്ചു. ഇന്തല്ലാരം പരിഗണി
ക്കുടമ്പാള് 'വരുമാനരം ഇരട്ടിയാക്ല്' പ്ഖ്യാപനരം 2019 
ന്െ ന്പാതുന്തരന്ഞ്ടു്ിന്ന െക്്യമാക്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള 
ന്വറുരം പ്ഹസനരം മാത്മായിരുന്നു എ്് വ്യക്മാണ്.
െബ് െിഡിെള് കവട്ിക്കുറച്ചത് എന്തിന്?
 കാര്ഷിക സ�് സിഡികള് നിര്ത്ൊക്ണരം 
എ്ത് ടൊക വ്യാപാര സരംഘേനയുരം ടൊക�ാങ്കുരം 
വികസ്വര രാജ്യങ്ങടളാേ് നിരന്രരം ആവശ്യന്്ടു് 
കാര്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്െത്ില് കൂേിയായിരിക്ാരം 
വളരം, ഭടക്്യാല്പ്ങ്ങള്, കാര്ഷിക വായ്പ തുേങ്ങി
യവയ്ക്കുള്ള സ�് സിഡി ഘട്ടരംഘട്ടമായി ഇല്ലാതാക്ാന് 
2022-23 ന്െ �ജറ്റ് െക്്യമിടു്ത്.

tUm. F³-. P-b-cmPv
K-h. No-^v hn¸v
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ടേ�ിള്:2  കാര്ഷിക ടമഖെയുമായി �ന്ന്്ട്ട 
സ�്സിഡികള്
  

അവെരം�രം :  
എക് സ് ന്പന്ഡിച്ചര് ടസ്ററ്റ് ന്മറെ് - യൂണിയന് �ജറ്റ് 2022-23

 2021-22 ന്െ പുതുക്ിയ �ജറ്റില് 1,40,122 ടകാേി 
രൂപയായിരു് രാസവള സ�് സിഡി 2022-23 ല്  
എത്ിയട്ാടഴയ്ക്കുരം 1,05,222 ടകാേി രൂപയായി കുറച്ചു. 
34,900 ടകാേി രൂപയുന്േ കുറവാണ് ഉണ്ായത്. ഇടതാ 
ന്ോ്രം രാസവളങ്ങളുന്േ ഇറക്കുമതി പകുതിയാക്ിക്കു
റച്ചത് രാജ്യന്ത് കര്ഷകന്ര കടുത് പ്തിസന്ിയി
ൊക്ി. 2020-21 ല് 10,846 ന്മരേിക് േണ് ആയിരു് 
ഇറക്കുമതി 2021-22 ആയട്ാടഴയ്ക്കുരം 5,079 ന്മരേിക് 
േണ് ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂെരം 2021 ഏപ്ില് മാസരം 
850 രൂപയായിരു് ന്പാട്ടാഷ് വിെ 2022 ന്ഫബ്രുവരി 
ആയട്ാടഴയ്ക്കുരം 1,710 രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചു. മിശ്രിത 
വളങ്ങളുന്േ വിെ ഒരു ചാക്ിന് 940 രൂപയായിരു്ത് 
ഇട്ാള് 1,200 രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചു. 
 ഭക്്യ വസ്തുക്ളുന്േ സ�് സിഡി 2020-21 ല്  
5,41,330 ടകാേി രൂപയായിരു്ത് 2021-22 ന്െ 
പുതുക്ിയ �ജറ്റ് പ്കാരരം 2,86,469 ടകാേി രൂപയായുരം 
ഈ �ജറ്റില് ഇത് 2,06,831 ടകാേി രൂപയായുരം കുറച്ചു. 
79,638 ടകാേി രൂപയുന്േ കുറവാണുണ്ായത്. ഇത് 
രാജ്യന്ത് ന്പാതുവിതരണ സരംവിധാനന്ത് സാരമായി 
�ാധിക്കുകയുരം നിടത്യാപടയാഗ സാധനങ്ങളുന്േ വിെ
ക്യറ്റത്ിന് കാരണമാകുകയുരം ന്ചയ്തു. കാര്ഷിക 
വായ്പക്് 2021-22 പുതുക്ിയ �ജറ്റില് 36,562 ടകാേി 
രൂപ സ�് സിഡി അനുവേിച്ചട്ാള് ഈ �ജറ്റില് 
24,723 ടകാേി രൂപ മാത്മാണ് നീക്ിവച്ചിരിക്കു്ത്.  

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ   
പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

Covid-19: Separating  
fact from fiction
Anirban Mahapatra
Penguin Random House: Haryana, 
2021 
L:423 R1
(This book deals with scientific and 
sociological aspects of the current 
Covid-19 pandemic with historical 
accounts of past viral outbreaks) 

Spike-The Virus vs 
the People:The Inside 
Story
Jeremy Farrar with Anjana Ahuja
Profile books: London, 2021 
L:423 R1
(This book is a truthful scientific 
narrative told about how the 
Covid-19 virus played out and how 
the world confronted it)

Covid-19 Lockdowns 
and Basic Needs in 
Developing Countries 
Dr. K.S.S.N Neelima and  
Dr. P. Hyma 
Random Publications: New Delhi, 
2022 
L:423 R2
(This book deals with Covid-19 
Pandemic Lockdowns and its 
impacts on developing countries in an 
unprecedented debt situtation)

ശ്റ്യാമയ് കക്കാരുപൂവ്
എെ്. രജമശന് നായര്
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2020 
O32,1RAM R0
(െവിതാെമാഹാരം)

മരമാമരം
സുഗതകുമാരി
ഡി.െി. ബുെ് െ്:  
ജൊട്യം, 2021 
O32,1SUG R1
(െവിതാെമാഹാരം)

പുഴമപീനുെകള കൊല്ലുന് 
വിധം 
കബന്റ്യാമിന്
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2021
O32,3 BEN R1
(കുറ്ാജനവേഷണ ജനാവല്)

അജബാധങ്ളില് 
ഗുല്ജമാഹര് 
പൂക്കുജ്ാള്
എം. കെ. രാേന്
ജബാജഷാബുെ് െ്: ജൊഴിജക്കാട്, 
2021 
O32,3RAJ R1
(നിയമെോ കെക്രജട്റിയറ്ികെ  
േപീവനക്കാരനായ എം.കെ.രാേകന് 
െഥെള്)

നിരന്തര പ്രതിപക്ഷം
കേ. ജദവിെ
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2021
O32, 6(Y15)DEVR1
(ജെഖനെമാഹാരം)

ഡയറിക്കുറിപ്പുെള്
കേ. കൃഷ്ണമൂര്തി 
വിവ. ജോൊന്ണി
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2021
Rx2 32R1
(Krishnamurti's Journal എന് 
പുസ്തെതികന് മെയാള പരിോഷ)

ആജഗാളവല്ക്കരണവം 
ഇടിഞ്ഞുകപാളിഞ് 
ജൊെവം 
ആജഗാളവല്ക്കരണ 
പ്രക്രിയയുകട അരനൂറ്ാണ്്
എന്.പി.കെക്കുട്ി 
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2021 
X:(W:1) 32R1
(ആജഗാളവല്ക്കരണതികന് 
ഒരു ഉജപാല്പ്ന്കമന് നിെയില് 
ജൊവിഡ്മഹാമാരിയുകട 
ആജഗാളവ്റ്യാപനകത വിശദമായി 
അപഗ്രഥിക്കുന് ഗ്രന്ം)

ഒരുമകക്കതികര ഒരു ശതമാനം 
ഡിേിറ്ല് ൊെകത ജൊര്പജററ്് 
അധിനിജവശം
വന്ന ശിവ ആന്ഡ് ൊര്തിജെയ് ശിവ 
വിവ. ജോണി എം.എല്.
ഡി.െി. ബുെ് െ്: ജൊട്യം, 2021 
Y:75 32R0
(ജൊെകത എഴുന്നൂറ് ജൊടി േനങ്ളില് ഏറ്വം ഉയര്ന് 
തട്ിലുള് ഒരു ശതമാനം, ഭൂമി എന് ഗ്രഹകതയും അതികെ മുഴുവന് 
േനങ്ജളയും ൊമൂഹിെവം പാരിസ്ിതിെവമായ നാശതികന് 
ഗര്തെതിജെക്ക് കൊണ്ടുവന്ിരിക്കുന്നു എന്് െമര്തിക്കുന് 
ഗ്രന്ം)

മനുഷ്റ്യകുെം പ്രത്റ്യാശാനിര്േരമായ െരിത്ം
റട്ഗര് ബ്രഗ്ാന്  
വിവ. പി. സുധാെരന്
മഞ്ജുള് പബ്ിഷിങ്് ഹൗെ് :  
നയൂഡല്ഹി, 2021
(മാനവിെതകയ പുതിയ വപീക്ഷണജൊണില് നിന്് ൊണുവാന് 
െഹായിക്കുന് പുസ്തെം)

മ്്റേറ്റ് അവക്്വസ�ി മ്ബാര്ക്റ് ഓണ് 
ക്ിസബിെിറ്ിയില് നിയമസഭാ 
സാമാജികര്

2016-ന്െ The Rights of Persons with Disabilities 
Act  ന്റെ വകു്് 66 പ്കാരമുള്ള ടസ്ററ്റ് അക്ഡ്വസറി 

ട�ാര്ഡ് ഓണ് ഡിസ�ിെിറ്റിയിടെക്് പതിനഞാരം ടകരള 
നിയമസഭയിന്െ മൂ്് അരംഗങ്ങള് ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ടു.   
പിറവരം നിടയാജക മണ്ഡെത്ില് നിന്നുള്ള അനൂപ് 
ടജക്�്, പാറശാെ നിടയാജക മണ്ഡെത്ില് നിന്നുള്ള 
സി.ന്ക. ഹരീന്ദ്രന്, പുനലൂര് നിടയാജക മണ്ഡെത്ില് 
നിന്നുള്ള പി.എസ്. സുപാല് എ്ീ സാമാജികരാണ് ന്തര 
ന്ഞ്ടുക്ന്്ട്ട അരംഗങ്ങള്.
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പിഴ ചുമത്ിയതുരം അത് സുപ്ീരം ടകാേതി ശരിവച്ചതുരം 
ശ്രടദ്ധയമാണ്. അന്ാരാഷ്ട്ര വിപണിയിന്െ വിെ നിെ
വാരത്ിനപ്പുറരം സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്റെ വിെ നിയന്തി
ക്ാന് തക് ശക്മാണ് രാജ്യന്ത് േയര് ടൊ�ി 
എ്് ഇതില്നിന്നുരം വ്യക്മാണ്.
കതാഴിലുറപ്് വിഹിതം കവട്ിക്കുറച്ചത് 
ൊര്ഷിെ ജമഖെകയ ബാധിക്കുജമാ?
 നാഷണല് സ്റാറ്റിസ്റിക്ല് ഓഫീസിന്റെ കണ 
ക്കുകള് പ്കാരരം രാജ്യന്ത് ഒരു കര്ഷക കുടുരം� 
ത്ിന് 10,218 രൂപ വാര്ഷിക വരുമാനരം െഭിക്കു്തില് 
3798 രൂപ മാത്മാണ് കാര്ഷിക വിളയില് നിന്നുരം  
കിട്ടു്ത്. എ്ാല് 4063 രൂപ ന്താഴിലുറ്് പദ്ധതി 
യുള്ന്്ന്േയുള്ള അനു�ന് ടമഖെയില് നിന്നുമാണ്  
െഭിക്കു്ത്. ഇതില്നി്് തന്് ഗ്ാമീണ ന്താഴി 
ലുറ്് പദ്ധതിയുന്േ പ്ാധാന്യരം വ്യക്മാണ്. രാജ്യ 
വ്യാപക അേച്ചുപൂട്ടെിന്ന തുേര്്് െക്ക്ണക്ിന്  
ന്താഴിൊളികളാണ് ഗ്ാമങ്ങളിടെക്് പൊയനരം  
ന്ചയ്തത്. ഇവര്ക്് ന്താഴില് േിനങ്ങള് പ്ോനരം ന്ചയ്തു 
ന്കാണ്് ോരിദ്ര്യരം െഘൂകരിക്ാനുരം കാര്ഷികടമഖെ 
യില് വളര്ച്ച ക്കവരിക്ാനുരം ന്താഴിലുറപ്പുപദ്ധതി  
നല്കിയ സരംഭാവന നിര്ണ്ായകമാണ്. 2020-21  
സാമ്പത്ിക വര്ഷരം 1,11,169 ടകാേി രൂപയായിരുന്നു 
ന്താഴിലുറ്് പദ്ധതിക്കുള്ള ടകന്ദ്രവിഹിതരം. 2021-22 ല്  
ഇത് 98,000 ടകാേി രൂപയായുരം 2022-23 ന്െ �ജറ്റില്  
ഇത് 75,000 ടകാേി രൂപയായുരം കുറച്ചു. 2021-22 നേപ്പു 
സാമ്പത്ിക വര്ഷവമായി താരതമ്യരം ന്ചയ്യുടമ്പാള് 
26 ശതമാനത്ിന്റെയുരം 2020-21 കാെയളവമായി 
താരതമ്യരം ന്ചയ്യുടമ്പാള് 35 ശതമാനത്ിന്റെയുരം 
കുറവാണ് ഈ �ജറ്റ് വരുത്ിയിരിക്കു്ത്. കാര്ഷിക 
ടമഖെയിന്െ പെ പ്വൃത്ികളുരം ന്താഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
യില് ഉള്ന്്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതുന്കാണ്് വിഹിതത്ില് 
ഉണ്ാകു് ഈ കുറവ് കാര്ഷിക ടമഖെന്യയുരം പ്തി 
കൂെമായി �ാധിക്കുരം. മാത്മല്ല ഇത് ഗ്ാമീണ ടമഖെ 
യിന്െ ന്താഴില് േിനങ്ങള് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയുരം 
അതുവഴി കര്ഷകരുന്േ അനു�ന് വരുമാനത്ില് 
ഇേിവണ്ാക്കുകയുരം ന്ചയ്യുരം. നിെവിലുള്ള ടവതനരം 291 
രൂപയില് നി്് ഉയര്ത്തുന്മന്നുരം ഉറ്ായ ന്താഴില് 
േിനങ്ങളുന്േ എണ്രം 100 ല് നിന്നുരം 150 ആയി വര്ദ്ധി
്ിക്കുന്മന്നുരം പ്തീക്ിച്ച സ്ഥാനത്് നിെവിലുള്ളതുകൂേി 
ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് ന്ചയ്തന്ത്് 
വ്യക്മാകുന്നു.

ഇത് മുന്വര്ഷന്ത് അടപക്ിച്ച് 23 ശതമാനരം കുറ 
വാണ്. കാര്ഷിക ടമഖെയുമായി �ന്ന്്ട്ട ന്മാത്രം 
സ�് സിഡികളുന്േ കാര്യത്ില് കഴിഞ് ഒരു വര്ഷ
ത്ിനുള്ളില് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് 1,32,233 ടകാേി രൂപ 
യുന്േ ഭീമമായ കുറവാണ് വരുത്ിയത്. ഇന്തല്ലാരം 
ടകരളത്ിന് െഭിടക്ണ് സാമ്പത്ിക സഹായങ്ങളില് 
ആനുപാതികമായ കുറവണ്ാക്കുരം. 
റബ്ബര് െര്ഷെകര അവഗണിജച്ചാ?
 ടകരളത്ിന്റെ കാര്ഷിക സമ്പേ് വ്യവസ്ഥ 
യുന്േ നന്ട്ടല്ലായ റബ്ബര് കൃഷിക്് യാന്താരു പരിഗണ 
നയുരം ഈ �ജറ്റ് നല്കിയില്ല. റബ്ബര് ട�ാര്ഡിന് 
വാര്ഷിക വിഹിതമായി 268 ടകാേി രൂപ മാത്മാണ് 
നീക്ിവച്ചത്. ആവര്ത്ന കൃഷിക്് നല്കിവ്ിരു്  
സാമ്പത്ിക സഹായങ്ങള് തുേരാന് ഈ തുക അപ
ര്യാപ്തമാണ്. ചുരുക്ത്ില് കര്ഷകര്ക്് യാന്താരു 
പ്ടയാജനവരം െഭിക്ാത്, ജീവനക്ാര്ക്് ശമ്പളരം  
നല്കു്തിന് മാത്മായുള്ള ഒ്ായി റബ്ബര്  
ട�ാര്ഡിന്ന സര്ക്ാര് മാറ്റി. സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്ന  
കാര്ഷിക വിളയായി പ്ഖ്യാപിക്ണന്മ് േീര്ഘകാെ  
ആവശ്യരം പരിഗണിച്ചില്ല. ടൊക വ്യാപാര സരംഘേന 
യുന്േ മാനേണ്ഡപ്കാരരം റബ്ബര് കാര്ഷിക വിളയായി 
കണക്ാക്ാന് സാധിക്ില്ല എ്താണ് ടകന്ദ്ര 
നിെപാേ്. എ്ാല് ഇടത സ്വഭാവഗണത്ില്ന്്ട്ട  
പരുത്ി, ചണരം, പുകയിെ തുേങ്ങിയവ കാര്ഷിക വിള 
കളായാണ് കണക്ാക്ന്്ടു്ത്. കാര്ഷിക ഉല്്
്ങ്ങള്ക്് മാത്ടമ ടൊകവ്യാപാര സരംഘേനയുന്േ  
നി�ന്നകളില് പ്ടത്യക ഇളവകള്ക്് അര്ഹത 
യുള്ളൂ. സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്ന കാര്ഷിക വിളയായി 
പ്ഖ്യാപിന്ച്ചങ്ില് മാത്ടമ താങ്ങുവിെ, ഇറക്കുമതി 
നിയന്തണരം തുേങ്ങിയവയുന്േ ഗുണഫെങ്ങള് കര്ഷ 
കര്ക്് െഭിക്കുകയുള്ളു. നിെവില് റബ്ബറിന്ന വ്യാവ 
സായിക അസരംസ് കൃത വസ്തുവായി കണക്ാക്കു്തി
നാല് പരമാവധി 25 ശതമാനരം മാത്ടമ ഇറക്കുമതി 
ചുങ്രം ഈോക്ാന് സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇത് മുതന്െടുത്തു
ന്കാണ്് കുത്ക േയര് കമ്പനികള് അനിയന്തിതമായി 
റബ്ബര് ഇറക്കുമതി ന്ചയ്യു്താണ് ടകരളത്ിന്െ റബ്ബര് 
വിെത്കര്ച്ചയുന്േ പ്ധാന കാരണരം. 
 സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്റെ വിെ കുറയ്ക്കുകയുരം േയര് 
വിെ വര്ദ്ധി്ിക്കുകയുരം ന്ചയ്തതിന് അടുത് കാെത്് 
ടകാമ്പറ്റീഷന് കമ്ീഷന് ഓഫ് ഇന്്യ രാജ്യന്ത് 
അഞ് പ്മുഖ േയര് കമ്പനികള്ക്് 1,788 ടകാേി രൂപ 
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പുതിയ സര്ക്ാര് അധികാരത്ില് വ് 
തിനുടശഷമുള്ള രണ്ാമന്ത് നൂറുേിന പരി 

പാേിക്് തുേക്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടകരള 
ത്ിന്റെ സമസ് ടമഖെകന്ളയുരം പുടരാഗമന 
പരമായി സ്വാധീനിക്കു് ക്വവിധ്യമാര്് പദ്ധ 
തികളാണ് ഈ നൂറുേിന കര്മ് പരിപാേിയുന്േ 
ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ നാള് ന്കാണ്ാന്ണ 
ങ്ിലുരം ബൃഹത്ായ പദ്ധതികള് തന്്യാണ് 
നേ്ാവ്ത്. 2021 ജൂണ് 11 മുതല് ന്സപ്റ്റരം�ര് 
19 വന്ര നേ്ാക്ിയ നൂറുേിന പരിപാേിയില് 
സാമൂഹിക സുരക്യുരം ന്താഴില് സുരക്യുരം 
പശ്ചാത്െ സൗകര്യ വികസനവരം പ്ധാന അജ 
ണ്യായിരുന്നു. അടത പാത പിന്തുേര്്ാണ് ഇത് 
വണയുരം കര്മ്പരിപാേി നേ്ാക്കു്ത്.
 കഴിഞ് അഞ്ചു വര്ഷരം ന്കാണ്് ജന 
ങ്ങടളാേ് ഉത്രവാേിത്വമുള്ള സര്ക്ാര് പറയു 
്ത് പ്വര്ത്ിക്കു്തിന്െയുരം, പ്ാടയാഗിക 
മാക്ാന് കഴിയാന്ത വരു് ഒറ്റന്്ട്ട ചിെതില്  
ജനങ്ങന്ള കാരണരം ട�ാധ്യന്്ടുത്തു്തി 
ന്െയുരം, പ്തി�ദ്ധതയാര്് ജനകീയ ഭരണ  
സുതാര്യത ജനങ്ങള്ക്നുഭവന്്ട്ടു. അതുന്കാണ്ടു 
തന്് ഈ ഭരണരം തുേരണന്മ്് ജനങ്ങള് നിശ്ച 
യിച്ചു. തുേര്ഭരണത്ിന്റെ ഈ അവസരന്ത് 
ഫെപ്േമായി ഉപടയാഗിക്കുകയാണ് ഇേതുപക് 
ജനാധിപത്യ മു്ണി സര്ക്ാര്. ഹ്രസ്വകാെ പദ്ധ 
തികള് ടവന്റ. േീര്ഘകാെ പദ്ധതികള് ടവന്റ.  
വികസന പരിപാേികള് ടവന്റ. ടക്മ പദ്ധതി 
കള് ടവന്റ. ഇങ്ങന്ന തരരംതിരിച്ച്, പദ്ധതിനിര്വ്വ
ഹണത്ിന് സമയരം നിശ്ചയിച്ച് ജനങ്ങന്ള വി 
ശ്വാസത്ിന്െടുത്് മുട്ാട്ടു ടപാകുകയാണ് 
എല് ഡി എഫ് സര്ക്ാര്.
 ജനാധിപത്യ പ്രൈിയയില് പ്ഖ്യാപന
ങ്ങള് ന്തരന്ഞ്ടു്ില് ഉേിച്ച് ന്തരന്ഞ്ടു്ില്  
തന്് അസ്മിക്കു് രീതിയാണ് ന്പാതുന്വ 
ഉള്ളത്. എ്ാല്, ടകരളത്ില് അതിന് മാറ്റമു 
ണ്ായിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങള്ക്് കണ്മുമ്പില് 
കാണാനാവകയാണ് വികസനരം. ഓടരാ വര്ഷരം  
കഴിയുടമ്പാഴരം ടപ്ാഗ്സ്് റിട്ാര്ട്ടിലൂന്േ അവര്ക്്  
ടനരിട്ട് വിെയിരുത്ാന് കഴിയുകയാണ് സര്ക്ാ 
രിന്റെ പ്വര്ത്നരം. ആ നിെയ്ക് ജനാധിപത്യ സരംവി 
ധാനന്ത് തന്് കൂടുതല് ജനടകന്ദ്രീകൃതമാ
ക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളാണ് യജമാനമോര് എ് 
കാഴ്ച്ാേിന്ന ഊട്ടിയുറ്ിക്കുകയാണ്.
 പുതിയ നൂറുേിന പരിപാേിയുന്േ തുേക്രം 
ഒരു ന്പാതുവിേ്യാെയത്ില് നി്ായിരുന്നു 
എ്തില് നിന്നുതന്് ഈ സര്ക്ാരിന്റെ 
ഊ്ല് എന്ിൊണ് എ്ത് വ്യക്മാണ്. വിേ്യാ 
ഭ്യാസ ടമഖെയില് നാരം ക്കവരിച്ച ടനട്ടങ്ങള്  
സരംരക്ിക്ാന് ഉടദേശിച്ചുന്കാണ്് കഴിഞ് 
തവണ ആരരംഭിച്ച ന്പാതുവിേ്യാഭ്യാസ സരംരക് 
ണയജ്ന്ത് കൂടുതല് ശക്ിന്്ടുത്ണരം.  
അടതാന്ോ്രം ന്പാതുവിേ്യാെയങ്ങളില് സൃഷ്ടി 
ക്കു് മുട്റ്റത്ിന് സമാനമായ കുതിച്ചുചാട്ടരം 
നേത്ാന് കഴിയു് വിധത്ില് ഉ്ത വിേ്യാ 
ഭ്യാസ ടമഖെന്യയുരം നവീകരിക്ണരം. അങ്ങന്ന  
ക്വജ്ാനിക സമ്പേ്ഘേനയാക്ി ടകരളന്ത്  
പരിവര്ത്ി്ിക്ണരം. അതിന് സഹായകമാവ
് വിധത്ില് നൂതനത്വത്ില് അധിഷ്ിതമായ 
സമൂഹമായി നാരം മാറണരം. ഇത്രരം ഇേന്പേലു 
കളിലൂന്േ നമ്മുന്േ ന്ചറു്ക്ാര്ക്് ടവണ് 
ന്താഴിലുകള് ഇവിന്േത്ന്് ഒരുക്ാന് കഴി 
യണരം. അതിനുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതി ആസൂ 
ത്ണരം ന്ചയ്തുന്കാണ്ാണ് ഇേതുപക് ജനാധി 
പത്യ മു്ണി സര്ക്ാര് മുട്റു്ത്.

സഭാ ടനതാവിന്റെ ടപജ്

പിണറായി വിേയന്
മുഖ്റ്യമന്തി

 ന്പാതുവിേ്യാഭ്യാസരം ഒരു പാഴ് ന്ചെവാ 
ന്ണന്നുരം വിേ്യാഭ്യാസ ടമഖെയില് നിന്നുരം 
സര്ക്ാര് പിന്വാങ്ങണന്മന്നുമുള്ള മുറവിളികള് 
പെ ടകാണുകളില് നിന്നുരം ഉയരുന്നുണ്്. ടകരള 
ത്ിന്െ ഇേതുപക് ജനാധിപത്യ മു്ണി സര്ക്ാ 
രിന് വ്യത്യസ്മായ നിെപാോണുള്ളത്. ടകരള 
ത്ിന്റെ സാമൂഹിക മുട്റ്റത്ിന്റെ ചാെക
ശക്ിയായി വര്ത്ിച്ചത് വിേ്യാഭ്യാസമാണ്. 
അത് നമ്മുന്േ നടവാത്ഥാന പ്സ്ഥാനങ്ങളുന്േ 
ചരിത്രം പരിടശാധിച്ചാല് തന്് മനസിൊകുരം. 
അവയുന്േയുരം കര്ഷക - ന്താഴിൊളി മുട്റ്റങ്ങ 
ളുന്േയുരം ഇേതുപക് പുടരാഗമന പ്സ്ഥാനങ്ങ 
ളുന്േയുരം ചുവടുപിേിച്ചാണ് സഖാവ് ഇ എരം എസിന്റെ  
ടനതൃത്വത്ില് ഐക്യടകരളത്ിന്റെ ആേ്യ 
മന്തിസഭ അധികാരത്ില് എത്ിയത്. ആ 
സര്ക്ാര് വിേ്യാഭ്യാസ �ില് അവതരി്ിക്കു 
കയുരം പി്ീേ് 1967 ല് വീണ്ടുരം അധികാരത്ില് 
എത്ിയട്ാള് ന്സക്ന്ഡറി തെരം വന്രയുള്ള 
വിേ്യാഭ്യാസരം സൗജന്യമാക്കുകയുരം ന്ചയ്തു. 
അവിന്േ നിന്നുരം പെ ഘട്ടങ്ങളിലൂന്േ കേ്് 
ഇട്ാള് ടകരളരം ക്വജ്ാനിക സമൂഹരം എ് 
െക്്യത്ിടെക്് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 
ഭാഗമായി കൂേി ടവണരം വിേ്യാഭ്യാസ ടമഖെയിന്െ 
ഇത്രരം ടകന്ദ്രീകൃത ഇേന്പേലുകന്ള കാണാന്. 
 ഇത്രരം ടകന്ദ്രീകൃത ഇേന്പേലുകള് 
ആവശ്യമായിരു് ഘട്ടത്ിൊണ് 2016 ന്െ 
ഇേതുപക് ജനാധിപത്യ മു്ണി സര്ക്ാര് 
അധികാരത്ിന്െത്ിയത്. അതിന് ന്താട്ടുമുമ്പ് 
2015 ല് ന്പാതുവിേ്യാെയങ്ങള് സരംരക്ിക്ാന് 
ഉത്രവാേന്്ട്ട സര്ക്ാര് തന്് അവന്യ അേ
ച്ചുപൂട്ടാന് ശ്രമിക്കു് അവസ്ഥയുണ്ായിരുന്നു. 
2016ല് ചുമതെടയറ്റ എല് ഡി എഫ് സര്ക്ാര് 
നവടകരളരം കര്മ്പദ്ധതി ആവിഷ് ക്രിച്ചു. 
അതിന്റെ ഭാഗമായി ന്പാതുവിേ്യാഭ്യാസസരം
രക്ണയജ്രം നേ്ാക്ി. മുന്പ് അേച്ചുപൂ
ട്ടാന് അനുവാേരം ന്കാടുത് വിേ്യാെയങ്ങന്ള 
സര്ക്ാര് ഏന്റ്റടുത്തു. അങ്ങന്ന ന്പാതുവിേ്യാ
ഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങന്ള സരംരക്ിക്കുക എ്ത് 
സരംസ്ഥാന സര്ക്ാരിന്റെ ഉത്രവാേിത്മാ 
ന്ണ്് പ്വൃത്ിയിലൂന്േ ന്തളിയിച്ചു. അത് ന്പാതു  
സമൂഹത്ിന്, പ്ടത്യകിച്ച് രക്ാകര്തൃ സമൂഹ 
ത്ിന് നല്കിയ ആത്മവിശ്വാസരം വളന്ര വലു 
താണ്. അതിന്റെ പ്ത്യക് ന്തളിവാണ് 2017-18  
അക്ാേമിക വര്ഷരം മുതല് 2021-22 അക്ാ 
േമിക വര്ഷരം വന്രയായി ന്പാതുവിേ്യാെയങ്ങളി 
ടെക്് അധികമാന്യത്ിയ 9.34 െക്രം 
കുട്ടികള്.
 ന്പാതു-ഉ്തവിഭ്യാഭ്യാസ ടമഖെക 
ളില് ഈ സര്ക്ാര് ഊ്ല് നല്കുന്നു എ്തി
നര്ത്ഥരം അത് മാത്മാണ് ഈ നൂറുേിന പരിപാേി 
യുന്േ ശ്രദ്ധാടകന്ദ്രരം എ്ല്ല. ക്െഫ് മിഷന്റെ 
ഭാഗമായി 20,000 ടപര്ക്് വീടുകള്, മൂ്് ഭവന 
സമുച്ചയങ്ങള്, പുനര്ടഗഹരം വഴി 532 വീടുകള്, 
ടകരളത്ില് അടങ്ങാളമിടങ്ങാളരം വാതില്്േി 
ടസവനരം, 15,000 ടപര്ക്് പട്ടയരം, 14,000 കുടുരം 
�ങ്ങള്ക്് ന്ക-ടഫാണ് കണക്ന്, എല്ലാ 
ജില്ലകളിലുരം സുഭിക് ടഹാട്ടലുകള്, 15 പ്ാഥ
മികാടരാഗ്യ ടകന്ദ്രങ്ങള്, 150 ന്വല്ന്നസ് 
ന്സറെറുകള്, 53 പുതിയ സ് കൂള് ന്കട്ടിേങ്ങള്, 
150 വിേ്യാര്ത്ഥികള്ക്് നവടകരള ന്ഫടൊഷി്്, 
1,500 ഗ്ാമീണ ടറാഡുകള്, മാങ്കുളരം ജെക്വേയുത 
പദ്ധതി, ടചര്ത്െ ന്മഗാ ഫുഡ് പാര്ക്് 
എ്ിവന്യാന്ക് ഈ നൂറുേിന പരിപാേിയുന്േ 
ഭാഗമാണ്. 
 ടകരളത്ിന്റെ മുഖഛോയ അേിസ്ഥാ
നപരമായി മാറ്റാന് കഴിയു് വിധത്ിലുള്ള 

മഹത്ായ ഒരു കര്മ് പദ്ധതിയാണിത്. ഇതി 
ലൂന്േ ഒ്് കടണ്ാേിക്കു്വര്ക്റിയാരം ടകരള 
ത്ിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങള്ക്കുരം ഒരുടപാന്െ പ്ടയാ 
ജനന്്ടു്തുരം സമതുെിതമായ സമീപനരം 
ഉള്ന്ക്ാള്ളു്തുമാണ് ഇതിന്െ പദ്ധതികള് 
എ്ത്. വിവിധ വകുപ്പുകളുന്േ സഹകരണ
ടത്ാന്േ ഇതിലൂന്േ 23 െക്ടത്ാളരം ന്താഴില് 
േിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ാന് കഴിയുന്മ്ാണ് പ്തീ
ക്ിക്കു്ത്. 
 പുതിയ നൂറുേിന പരിപാേിയില് ആന്ക 
1,557 പദ്ധതികളുണ്ാവരം. 17,183.89 ടകാേി രൂപ 
മുേക്ിയാണ് ഇത് നേ്ാക്കു്ത്. ഇത് വെിയ 
തുകക്കുള്ള പരിപാേി ഈ ചുരുങ്ങിയ നാളുകള്ക്കു
ള്ളില് സരംസ്ഥാനത്ിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലു
മായി പൂര്ത്ിയാക്കുക എ്ത് ചരിത്ത്ിന്െ 
അപൂര്വതകളിന്ൊ്ായിരിക്കുരം. മഹാമാരിന്യ 
തുേര്്് പെ രരംഗങ്ങളിലുമുണ്ായ മാന്്യരം മനുഷ്യ 
വിഭവ വിനിടയാഗന്ത്യുരം �ാധിച്ചിട്ടുള്ള സാഹച 
ര്യത്ില് അതിന് വെിന്യാരളവില് പരിഹാരമാ 
വക കൂേി ന്ചയ്യുമിത്. െക്ക്ണക്ിനു ന്താഴില് 
േിനങ്ങളാണിവ സൃഷ്ടിക്കുക എ്തില് നി്് 
ഇക്ാര്യരം വ്യക്മാണടല്ലാ. മനുഷ്യവിഭവ വിനി 
ടയാഗരം ഊര്ജസ്വെമാക്ിന്ക്ാണ്് സാധാരണ
ക്ാരില് പണരം എത്ിക്കുക എ്ത് ടകാവിഡ് 
സമ്പേ്ഘേനയിലുണ്ാക്ിയ ക്ീണന്ത് മറിക
േക്ാനുള്ള വഴികളിന്ൊ്ാന്ണ്് സര്ക്ാര് 
കരുതുന്നു.
 ഒരു പരിപാേി തന്് അടനകരം പരിപാേി 
കന്ള ഉള്ന്ക്ാള്ളുന്നു എ്ത് ഈ നൂറുേിന 
പരിപാേിയുന്േ വെിയ ഒരു പ്ടത്യകതയാണ്.  
ഉോഹരണത്ിന്, സ് കൂള് ന്കട്ടിേങ്ങളുന്േ ഉേ്ഘാ 
േനരം എ്ത് ഒരു പരിപാേിയാണ്. എ്ാല്, 
യഥാര്ത്ഥത്ില് ഉേ്ഘാേനരം ന്ചയ്ന്്ടു്ത് 
53 സ് കൂള് ന്കട്ടിേങ്ങളാണ്. മികച്ച ഇറെര്ന്നറ്റ് -  
ടബ്രാഡ്�ാറെ് കണക്റിവിറ്റി ഒരുക്കുരം എന്നു 
പറയുടമ്പാള് 140 നിയമസഭാ മണ്ഡെങ്ങളില് 
നൂറു കുടുരം�ങ്ങള്ക്് വീതവരം 30,000 സര്ക്ാര് 
ഓഫീസുകള്ക്കുരം കണക്ന് കിട്ടുകയാണ്. 
ഇതില് നിന്നു തന്് നൂറുേിന കര്മ്പദ്ധതി 
എത്മാത്രം ബൃഹത്ായ ഒ്ാണ് എ്് നമുക്് 
മനസിൊകുരം.
 ന്ചറുകിേ ജെക്വേയുത ടസ്റഷന് മുതല് 
നവീകരിച്ച രേഷറികള് വന്രയുണ്്. ഫുഡ് പാര്ക്് 
മുതല് റ�ര് കമ്പനി വന്രയുണ്്. ഇറെര്നാഷ 
ണല് എക് സി�ിഷന് - കണ്ന്വന്ഷന് ന്സറെര്  
മുതല് ക്െഫ് സയന്സ് പാര്ക്് വന്രയുണ്്. 
18 വയസ്് പൂര്ത്ിയാക്ിയ ഭി്ടശഷിക്ാര്ക്് 
ജീവടനാപാധി കന്ണ്ത്ാനുള്ള ശാക്ീകരണ 
പദ്ധതി മുതല് പ്വാസി സഹായപദ്ധതി വന്ര 
യുണ്്. പട്ടികജാതിയില്ന്്ട്ട കുട്ടികള്ക്കുള്ള  
പ്നമുറി ഒരുക്ല് മുതല് പിട്ാക് വിഭാഗരം 
പ്വാസികള്ക്കുള്ള റിടട്ടണ് വായ്പാ പദ്ധതി 
വന്രയുണ്്. സമൂഹത്ിന്െ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങ 
ന്ളയുരം നാേിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങന്ളയുരം ഒരുടപാന്െ 
സമഗ്മായി സ്ര്ശിക്കു് പദ്ധതികളാണ് നേ
്ാക്കു്ന്തന്നു ചുരുക്രം. 
 ന്ഫബ്രുവരി 10 മുതല് ന്മയ് 20 വന്ര 
നേ്ാക്കു് ഈ നൂറുേിന പരിപാേി പൂര്ണതയി
ന്െത്തുടമ്പാള് മന്തിസഭയുന്േ ഒ്ാരംവാര്ഷിക
മാവരം. വാര്ഷികരം ആടഘാഷമാക്ണന്മ്് കരു
തു്വരുണ്്. ആടഘാഷിടക്ണ്ത് തന്്യാണ്. 
എ്ാല് ന്വറുടത ആടഘാഷന്മ്് പ്ഖ്യാപി
ച്ചാല് ടപാര. ആടഘാഷത്ിന് അേിസ്ഥാനരം 
നല്കു് കാര്യങ്ങളുണ്ാവണരം. അതുണ്ാക്ാന് 
പ്തിജ്ാ�ദ്ധമാണ് ഈ സര്ക്ാര്. അതിന്റെ 
ദൃഷ്ടാന്ങ്ങളാണ് ഈ നൂറുേിന പരിപാേികളിലു
ള്ളത്.


