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ന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് 75 വര്ഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതലുള്ള
ഓര�ോ വര്ഷവും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആവേശപൂര്വം നമ്മള് ആഘ�ോഷിക്കുന്നു. വിദേ
ശാധിപത്യത്തിന്റെ നീണ്ട കാലത്തെ പിന്നിട്ടാണ് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. എന്നാല്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങള് നമുക്ക് മുകളില് ചുരുങ്ങിവരുന്നോ എന്ന ആശങ്ക ഇന്ന്
സാങ്കല്പ്പികമല്ല, യാഥാര്ഥ്യമാണ്.
1947 ആഗസ്റ്റ് 14 ന് അര്ധരാത്രി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ നിമിഷം ജവാഹര്ലാല് നെഹ്റു
നടത്തിയ Tryst with Destiny എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം
ചില ആശങ്കകള് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഒന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങള്ക്കിടയിലെ
കറുത്ത മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണര്ന്ന ദിവസങ്ങളില് തന്നെയാണ്
രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വര്ഗീയകലാപങ്ങളും കൂട്ടക്കുരുതിയും പലായനങ്ങളും നടന്നത്.
രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് ക�ോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ്
തകര്ന്നുപ�ോയത്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഭാവി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
തന്റെ പ്രസംഗത്തില് നെഹ്റു പറഞ്ഞു, 'ഇന്ത്യയെ സേവിക്കുകയെന്നാല് കഷ്ടപ്പെടുന്ന
ജനക�ോടികളെ സേവിക്കുക എന്നാണ്; ദാരിദ്ര്യം, അജ്ഞത, ര�ോഗങ്ങള്, അവസരങ്ങളിലെ
അസമത്വം എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നാണ്. നമ്മുടെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ
വ്യക്തിയായ ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാ കണ്ണുകളിലെയും കണ്ണീര�ൊപ്പുക എന്നതാണ്.
അത് ചിലപ്പോള് നമ്മുടെ കഴിവുകള്ക്കപ്പുറമാകാം. എന്നാല് കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടുകളും നില
നില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ കടമകളും അവസാനിക്കുന്നില്ല'.
ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കാനും രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനും നെഹ്രുവിന്റെ
നേതൃത്വത്തിലും തുടര്ന്നും വലിയ പരിശ്രമങ്ങള് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില് നെഹ്റു
പങ്കിട്ട ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭരണപരവും ആശയപരവുമായ
കരുത്ത് ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയുന്ന ഭരണഘടനയാണ് നമ്മള് സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യം,
ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, തുല്യത തുടങ്ങിയവ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്നു. ഇവ
പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന് ശ്രമിക്കുകയെന്നതാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമ.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും കേവലം കടലാസില് വിശ്രമിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല.
ജനങ്ങളുടെയും അവരുടെ ഭരണാധികാരികളുടെയും നിരന്തരവും ബ�ോധപൂര്വവുമായ
ഇടപെടല് ക�ൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇത്തരം നിരന്തര ഇടപെടലില്
അലംഭാവം കാട്ടുകയ�ോ വിപരീത ദിശയില് സഞ്ചരിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുമ്പോള് നമ്മുടെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും ഭാവി അപകടത്തിലാകും.
ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഉള്ക്കൊണ്ട് രാജ്യം മുന്നോട്ടു
പ�ോകുമ്പോള് മാത്രമേ ജനങ്ങള്ക്ക് യഥാര്ത്ഥത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ.
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനയത്തിന്റെ ദിശ സാമാന്യ ജനജീവിത്തിന്റെ എതിര്ഭാഗത്താ
ണുള്ളത്. പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരുമായ ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിത പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
മുന്ഗണന നല്കാത്ത സാമ്പത്തിക തത്വശാസ്ത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നങ്ങള് സാക്ഷാത്ക
രിക്കാന് സഹായിക്കില്ല.
മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രശരീരത്തെ കാര്ന്നുതിന്നുന്ന വര്ഗീയതയുടെ ര�ോഗാണുക്കളാണ്.
വിഭജനവും തുടര്ന്ന് രക്തരൂക്ഷിതമായ വര്ഗീയകലാപങ്ങളും നടന്ന നാടാണിത്. രാഷ്ട്രപി
താവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയ�ൊഴിക്കുന്നതു വരെ ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയത ഇന്ത്യയില് വളര്ന്നു.
പിന്നീട് രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി അത്തരം വര്ഗീയശക്തികള്ക്കെതിരെ നിലക�ൊണ്ടത�ോടെ
യാണ് നാല് ദശാബ്ദത്തോളം മതവര്ഗീയത വലിയ വിപത്തുകള് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത്.
എന്നാല് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കിടയില് വര്ഗീയത മേധാവിത്വം നേടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി എത്ര നാള് തുടരും എന്ന
ആശങ്ക ജനങ്ങള്ക്കുണ്ട്.
നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രതീകങ്ങളില് പ�ോലും മായം ചേര്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് അടുത്ത
നാളുകളില് കാണുകയുണ്ടായി. ദേശീയ ചിഹ്നത്തില് കാണുന്ന സാരാനാഥിലെ
സിംഹങ്ങളുടെ പല്ലുകള് ആക്രമണ�ോത്സുകതയ�ോടെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. മറ
ച്ചുവെച്ചിരുന്ന ദംഷ്ട്രകള് തെളിഞ്ഞുവരുന്നു എന്ന് ത�ോന്നാന് ഇടയാക്കുംവിധം ദേശീയപ്രതീകം
വികലമാക്കാമ�ോ? ശാന്തശീലരും സംരക്ഷകരുമെന്ന് ത�ോന്നിച്ചിരുന്ന സിംഹങ്ങളെ പല്ലുകള്
പുറത്തുകാട്ടുന്ന അക്രമകാരികളായ സിംഹങ്ങളാക്കി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. അതിനു
പിന്നില് കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ന്യായം നിലനില്ക്കില്ല. വളരെ സാവകാശം ദേശീ
യപ്രതീകങ്ങളെയും അതുവഴി അതിനുപിന്നിലുള്ള മൂല്യങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത
ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് അധികം ബുദ്ധിയ�ൊന്നും വേണ്ട. ഡല്ഹിയില്
നിര്മ്മാണം നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുകളില് സ്ഥാപിച്ച
അശ�ോകസ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങള് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനമ�ോ സംരക്ഷണമ�ോ
അല്ല, ആശങ്കയും ഭീതിയുമാണ്; നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനും ഭരണഘടനാ
മൂല്യങ്ങള്ക്കും മേല് പതിയുന്ന നിഴല് പ�ോലെ.
സാരാനാഥിലെ സിംഹങ്ങള്ക്ക് ഭേരീഘ�ോഷമല്ല, ധര്മഘ�ോഷമാണ് വേണ്ടതെന്ന
കാഴ്ചപ്പാട�ോടെയാണ് അശ�ോക ചക്രവര്ത്തി സാരാനാഥിലെ സ്തംഭത്തിലുള്ള സിംഹങ്ങള്ക്ക്
സമാധാനത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാവം നല്കിയത്. കലിംഗയുദ്ധം അശ�ോക
ചക്രവര്ത്തിയില് വരുത്തിയ മാനസാന്തരമാണ് സിംഹങ്ങള്ക്കും ഇത്തരമ�ൊരു രൂപമാറ്റം
നല്കിയത്. ആധുനിക ഇന്ത്യ ആ ആശയത്തെയാണ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെയല്ല,
സമാധാനത്തിന്റേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വഴിയെന്ന് അത് ല�ോകത്തോട് ഉദ്ഘ�ോഷിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ശേഷം 5-ാം പേജിൽ

ഇ

ന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 'റിപ്പബ്ലിക്'
എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തലവന്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെന്നതാണ്. അതു ക�ൊണ്ടു
തന്നെ പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളി
ലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളാല് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന
ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരന്റെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നും സര്വദേശീയമായ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കാറുണ്ട്. 2022
ജൂലൈ 18 ന് നടന്ന പതിനഞ്ചാമത് ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞടുപ്പില് എന്.
ഡി.എ. സ്ഥാനാര്ത്ഥി ദ്രൗപതി മുര്മുവും സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാര്ത്ഥി
യശ്വന്ത് സിന്ഹയും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. രാജ്യത്തിന്റെ പരമ�ോന്നത
പദവിയുടെ ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം രചിച്ച് ഗ�ോത്രവര്ഗ വിഭാഗത്തില്
നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയായി ദ്രൗപതി മുര്മു. രാഷ്ട്രപതിയാ
കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാന
ഘടകമായ പഞ്ചായത്ത് കൗണ്സിലര് സ്ഥാനത്തു നിന്നു തുടങ്ങി നഗര്
പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ, നിയമസഭാംഗം, സംസ്ഥാന മന്ത്രി, സംസ്ഥാന
ഗവര്ണര് എന്നീ പദവികളിലൂടെ വളര്ന്ന് രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ഒരേയ�ൊരു
വ്യക്തി എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഉടമയായിക�ൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രഭാരത
ത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപതി മുര്മു അധികാരമേറ്റത്.
	തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 776 പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളും 4033 നിയമസ
ഭാംഗങ്ങളും (രാഷ്ട്ര തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയിലേയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശ
മായ പ�ോണ്ടിച്ചേരിയിലേയും നിയമസഭാംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) ചേരുന്ന 4809
പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു 'ഇലക്ടറല് ക�ോളേജ്' ആണ് ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രപതിയെ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 'ഏക
കൈമാറ്റ വ�ോട്ട്' (Single Transferable Vote System) വഴിയുള്ള രാഷ്ട്രപതി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. രഹസ്യബാ
ലറ്റാണ് വ�ോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. സമ്മതിദായകര്ക്ക് ആകെയുള്ള
സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ�ോ മുന്ഗണനാക്രമമനുസരിച്ച്
അവരുടെ പേരുകള്ക്ക് നേരെ 1,2,3,4 എന്നിങ്ങനെ വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം.
സമ്മതിദാകന് ഒരു സ്ഥാനാര്ത്ഥി മാത്രമേ സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ളുവെങ്കില്,
അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വ�ോട്ട് സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് മാത്രമായും
രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വ�ോട്ട് മൂല്യം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കു
ന്നത് 1971ലെ സെന്സസ് പ്രകാരമാണ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മ�ൊത്തം
ജനസംഖ്യയെ അവിടുത്തെ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക�ൊണ്ട് ഹരിക്കുക.
ഈ ഹരണഫലത്തെ ആയിരം ക�ൊണ്ട് വീണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോള് കിട്ടുന്ന
ശേഷം 13-ാം പേജിൽ
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ചാലിശ്ശേരി ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിന്
ബഹുനില കെട്ടിടം
എം.ബി. രാജേഷ്
തൃത്താല

ചാ

ലിശ്ശേരി ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് പുതുതായി നിര്മ്മിച്ച
ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്ഥലം എം.എല്.എ.യും
നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായ എം.ബി. രാജേഷ് 2022 ജൂണ് 9 ന് നിര്വ്വഹിച്ചു.
നവകേരളം കര്മ്മ പദ്ധതിയിലെ വിദ്യാകിരണം മിഷന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന്
ക�ോടി രൂപ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയാണ് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
വി.പി. റജീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില് ചാലിശ്ശേരി ജി.എച്ച്. എസ്. എസ.്
പ്രധാനാധ്യാപിക ദേവിക ടി.എസ്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

'സുസ്ഥിര വികസന തൃത്താല'യുടെ ഭാഗമായി വൃക്ഷ
വര്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

സു

സ്ഥിര വികസന തൃത്താല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് കുടുംബശ്രീ
രജത ജൂബിലി വൃക്ഷ വര്ഷാചരണം പരിപാടി തൃത്താല പി.ഡബ്ല്യു.
ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസില് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ് 2022 ജൂണ് 8 ന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃത്താല നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും
ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 'സുസ്ഥിര വികസന തൃത്താല' എന്ന നൂതന പദ്ധതി
നിയമസഭാ സ്പീക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തിലും നടപ്പിലാക്കി
വരികയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം
വഴി നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന�ോടനുബന്ധി
ച്ചാണ് കുടുംബശ്രീ രജത ജൂബിലി വൃക്ഷ വര്ഷാചരണം എന്ന ക്യാമ്പയിന് നട
പ്പിലാക്കുന്നത്. തൃത്താല നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലായി
രണ്ട് ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷ തൈകളാണ് നടുന്നത്. ചടങ്ങില് തൃത്താല ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.പി. റജീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ
മിഷന് ക�ോ - ഓര്ഡിനേറ്റര് പി. സൈതലവി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

അടൂര് റിംഗ് റ�ോഡ് അലൈൻമെന്റ്;
സ്ഥല പരിശ�ോധന നടത്തി
ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്
അടൂര്

അ

ടൂര് റിംഗ് റ�ോഡ് അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് കരുവാറ്റ പള്ളി
മുതല് നെല്ലിമൂട്ടില്പടി എംസി റ�ോഡ് വരെ പരിശ�ോധന നടത്തി.
സ്ഥലം എം.എല്.എ. യും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായ ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാറിന്റെ
സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശ�ോധന.
10-12 മീറ്റര് വീതിയിലാണ് റ�ോഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. പൂര്ണമായി
കെ.ഐ.പി റ�ോഡും സ്ഥലങ്ങളും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയും ചില ഭാഗങ്ങളില്
സ്വകാര്യ വ്യക്തികളില് നിന്ന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുമാണ് റ�ോഡ് വികസിപ്പി
ക്കുക. കിഫ്ബി പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 20 ക�ോടി രൂപ റിംഗ് റ�ോഡിനായി
അനുവദിച്ചിരുന്നു.

വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് തിയേറ്റര് സമുച്ചയം
സി.കെ.ആശ
വൈക്കം
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022 ജൂലൈ 3 ന് വൈക്കത്ത് കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. നിർമ്മിക്കുന്ന തിയേറ്റര്
സമുച്ചയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണ�ോദ്ഘാടനം സി.കെ.ആശ എം.എല്.എ.യുടെ
അദ്ധ്യക്ഷതയില് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്
നിര്വ്വഹിച്ചു. കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ 14.75 ക�ോടി രൂപ ചെല
വഴിച്ചാണ് തിയേറ്റര് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ഇതില് 4k-3D ഡിജിറ്റല് പ്രൊജക്ഷന്,
മേന്മയേറിയ ഡ�ോള്ബി അറ്റ്മ�ോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ജെ.ബി.എല്/ഡ�ോള്ബി
സ്പീക്കര്, സില്വര് സ്ക്രീന്, ഇന്വെര്ട്ടര്ടൈപ്പ്, ശീതീകരണ സംവിധാനം,
തിയേറ്ററിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്,
വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിടാനുള്ള ആധുനിക ജനറേറ്ററുകള്, ഫയര് ഫൈറ്റിംഗ് സംവി
ധാനം, സൗകര്യപ്രദമായ സ�ോഫാ-പുഷ്-ബാക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങള്, എല്.ഇ.ഡി.
ഡിസ്പ്ലേ, ആധുനിക ട�ോയ്ലെറ്റ് സൗകര്യം, ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം, ക്യാന്റീന്, പാര്ക്കിംഗ്
തുടങ്ങിയ സജ്ജീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
190 ഇരിപ്പിടങ്ങള് വീതമുള്ള രണ്ട് തിയേറ്ററുകളാണ് ഏറ്റവും ആധുനിക
സജ്ജീകരണങ്ങള�ോടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും സാംസ്കാരിക
നായകരും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.

കൃഷിയിലൂടെ ആര�ോഗ്യം സാധ്യമാകണം :
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്

മ

നുഷ്യന്റെ ആയുസ്സും ആര�ോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാന് കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക്
കാര്ഷിക മേഖല വളരണമെന്നും കൃഷിയില് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരി
ക്കണമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്. 'ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക്'
പദ്ധതിയുടെ പന്തളം നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചു സംസാരിക്കുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്ഷിക പദ്ധതികള്
ചടങ്ങുകളായി ചുരുങ്ങരുതെന്നും കാര്ഷിക കലണ്ടര് അനുസരിച്ച് കൃഷി
ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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സാമാജികരുടെ നിയ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ.....

പാല�ോട് റെയിഞ്ച് ഫ�ോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെയും
നവീകരിച്ച പൈതൃക മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം
നിര്വ്വഹിച്ചു
ഡി.കെ.മുരളി

വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് അന്നത്തെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ട
റുമായ ഡ�ോ. ബി. അശ�ോക് ഐ.എ.എസ്സ്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്,
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും, കെ.എസ് .
ഇ.ബി പാല�ോട് സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

വാമനപുരം

ദിന കര്മ്മപദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി പാല�ോട് ഫ�ോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പുതിയ
നൂറ്കെട്ടിടം
നിര്മ്മിക്കുകയും പൈതൃക മന്ദിരം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

'വിശപ്പുരഹിത കേരളം' സുഭിക്ഷ ഹ�ോട്ടല് ഉദ്ഘാടനം

39.2 ലക്ഷം രൂപ വിനിയ�ോഗിച്ച് 2200 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ് റേഞ്ച്
ഓഫീസ് പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. 12 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പൈതൃക മന്ദിരം
നവീകരിച്ചത്. ഇരു മന്ദിരങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം 2022 ഏപ്രില് 27 ന് വാമനപുരം
എം.എല്.എ ഡി.കെ.മുരളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി
എ.കെ.ശശീന്ദ്രന് നിര്വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ്,
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി.ക�ോമളം, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്മാര്,
ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പ�ൊതുപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവര് സംബന്ധിച്ചു.

പാല�ോട് 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന് 110 കെ.വി. യിലേക്ക്
ഉയരുന്നു

പ്ര

സരണശൃംഖലയിലെ പഴക്കമേറിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകളില് ഒന്നായ പാല�ോട് 66
കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി ഡബിള് സര്ക്യൂട്ട് ലൈന് നിര്മ്മിച്ച് 110 കെ.വി.
വ�ോള്ട്ടേജിലേയ്ക്ക് ഉയര്ത്തുക, പുതുതായി 12.5 MVA ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ട്രാന്സ്ഫ�ോര്
മറുകള് സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കാൻ പ
 ദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു.
അതുവഴി വൈദ്യുത തടസ്സം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി മെച്ചപ്പെട്ട വ�ോള്ട്ടേജിലുള്ള
വൈദ്യുതി ഉപഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് എത്തിക്കുവാന് സാധിക്കും. ഈ പദ്ധതി പ്രാവര്ത്തിക
മാകുന്നത�ോടെ നന്ദിയ�ോട് പെരിങ്ങമ്മല, പാങ്ങോട്, കല്ലറ, ത�ൊളിക്കോട്, പനവൂര്,
ആനാട്, ചിതറ, കടയ്ക്കല്, വിതുര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഏകദേശം 42000 കുടും
ബങ്ങള്ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകും. പാല�ോട് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ
നിര്മ്മാണ�ോദ്ഘാടനം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്കുട്ടി
വീഡിയ�ോ ക�ോണ്ഫറന്സിലൂടെ നിര്വ്വഹിച്ചു. പാല�ോട് വൃന്ദാവനം കണ്വെന്ഷന്
സെന്ററില് വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില് വാമനപുരം എം.എല്.എ ഡി.കെ മുരളി അദ്ധ്യക്ഷത

സമഗ്ര റ�ോഡ് സുരക്ഷാപദ്ധതി: 'ഇനിയും
വൈപ്പിന്കര കരയരുത് '
കെ.എന്.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
വൈപ്പിന്

മി

കച്ച റ�ോഡ് ഗതാഗത സംസ്കാരം ലക്ഷ്യമാക്കി കെ. എന്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
എം.എല്.എ. യുടെ നേതൃത്വത്തില് വൈപ്പിനില് സമഗ്ര റ�ോഡ് സുരക്ഷാ
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ആദ്യഘട്ടമായ 'ഇനിയും വൈപ്പിന് കരയാതിരിക്കാന്'
ബ�ോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിന് ജനസ്വീകാര്യത ക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.
കാളമുക്ക് ജംഗ്ഷനില് എം.എല്.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതി മേഖലയിലെ
വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന റ�ോഡ് അപകടങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് രൂപം
നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
അനധികൃത റ�ോഡ് കയ്യേറ്റം, കടകളുടെ ചമയങ്ങളും സാധനങ്ങളും
റ�ോഡിലേക്ക് ഇറക്കിവയ്ക്കുന്നത്, റ�ോഡിന്റെ അശാസ്ത്രീയതകള് എന്നിവയെല്ലാം
കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷാ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്, പ�ോലീസ്, മ�ോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്,
പ�ൊതുമരാമത്ത് റ�ോഡ് വിഭാഗം, റസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷനുകള്,
ബസുടമകളുടെയും വാഹനത്തൊഴിലാളികളുടെയും യൂണിയനുകള്, സന്നദ്ധ
പ്രവര്ത്തകര്, സ്റ്റുഡന്റ് പ�ോലീസ് കേഡറ്റുകള്, എന്. സി. സി., എന്. എസ.്
എസ്. എന്നിവയുടെയെല്ലാം സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി ഒരുക്കിയത്.

കേ

രളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'വിശപ്പുരഹിത കേരളം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
വാമനപുരം നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ വാമനപുരം നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ
വാമനപുരം മാര്ക്കറ്റില് ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷ ഹ�ോട്ടലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം.എല്.എ.
ഡി. കെ. മുരളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ഭക്ഷ്യപ�ൊതുവിതരണ വകുപ്പു മന്ത്രി ജി.ആര്.
അനില് നിര്വ്വഹിച്ചു. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ആവശ്യക്കാര്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്
ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ�ൊതു യ�ോഗത്തില് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി. ക�ോമളം, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്, ഉദ്യോഗസ്ഥര്,
പ�ൊതു പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.

പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും റ�ോഡ്
യാത്രികര്ക്ക് ബ�ോധവൽകരണ ക്യാമ്പയിന് എം.എല്.എ.യുടെ നേതൃത്വത്തില്
നടത്തുകയും പ�ോലീസിന്റെയും മ�ോട്ടോര് വാഹന അധികൃതരുടെയും തദ്ദേശ
സ്ഥാപന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തില് വ�ോളന്റിയര്മാര് വാഹന
യാത്രക്കാര്ക്ക് ബ�ോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകള് വിതരണം ചെയ്യുകയും
ചെയ്തു.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് ബസ് ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് ഉള്പ്പെടെ അവബ�ോധ
ക്ലാസുകള് സംഘടിപ്പിച്ചു. വൈപ്പിന്, ഇടപ്പള്ളി എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തലങ്ങളിലായി നടന്ന ഓഡിയ�ോ വിഷ്വല് ക്ലാസുകള്ക്ക് പ�ോലീസ്, മ�ോട്ടോര്
വാഹന വകുപ്പുകള് നേതൃത്വം നല്കി. ഇത�ോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്
പ�ോലീസ്, മ�ോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത വാഹന പരിശ�ോധനയും
സംഘടിപ്പിച്ചു.
ക്യാമ്പയിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത ആപത്കരമായ അമിതവേഗ
ത്തിനും മത്സരയ�ോട്ടത്തിനും ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങള്ക്കുമെതിരായ
ജനവികാരമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കെ.എന്.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എം.എല്.എ.
പറഞ്ഞു.
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പേരൂര്ക്കട പി.എസ്.എന്.എം സ്കൂളിന് പുതിയ മന്ദിരം
വി.കെ.പ്രശാന്ത്
വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

വ

ട്ടിയൂര്ക്കാവ് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ പേരൂര്ക്കട പി.എസ്.
എന്.എം എച്ച്.എസ്.എസിന് പുതുതായി നിര്മ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ
ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി നിര്വ്വഹിച്ചു.
സ്ഥലം എം.എല്.എ. വി.കെ പ്രശാന്ത് ചടങ്ങില് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നിലയില് വിദ്യാലയങ്ങളെ
പൂര്ണ്ണമായും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്ന്് ഉദ്ഘാടന വേളയില്
മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എസ്.എസ്.കെ ഫണ്ടില് നിന്നും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ
വിനിയ�ോഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ച അത്യാധുനിക ക്ലാസ് മുറികളുടെയും മൂന്ന് ലക്ഷം
രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിര്മ്മിച്ച ഹൈടെക് ട�ോയ് ലെറ്റുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനമാണ്
മന്ത്രി നിര്വ്വഹിച്ചത്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളില് ഉള്പ്പെടുത്തി വട്ടി
യൂര്ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും അത്യാധുനിക രീതിയില്
മികച്ചതാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില് വി.കെ പ്രശാന്ത്
എം.എല്.എ. അറിയിച്ചു. 113 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള പി.എസ്.എന്.എം. സ്കൂളില്
പുതിയ ഒരു ഹൈടെക് മന്ദിരം കൂടി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് എം.എല്.എ. ഫണ്ടില്
നിന്നും ഒരു ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പ്രിന്സിപ്പല് ഗീതാകുമാരി എസ്. സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില് പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് കെ. ജീവന് ബാബു ഐ.എ.എസ്. മുഖ്യപ്രഭാ
ഷണം നടത്തി.

പെരുവള്ളൂര് സി എച്ച് സി യില് ഐസ�ൊലേഷന്
വാര്ഡിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം
പി.അബ്ദുൽ ഹമീദ്
വള്ളിക്കുന്ന്

എം

.എല്.എ. ആസ്തിവികസന ഫണ്ടില് നിന്നും 1.87 ക�ോടി രൂപ
വകയിരുത്തി കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പെരുവള്ളൂര് സി എച്ച് സി
യിലെ ഐസ�ൊലേഷന് വാര്ഡ് നിര്മ്മാണത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിര്വഹിച്ചു.
നാല് മാസത്തിനകം കെട്ടിടം പൂര്ത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് നിര്വ്വഹണ
ഏജന്സിയായ കിഫ്ബിയും നിര്വ്വഹണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത തൃശൂര് ലേബര്
ക�ോണ്ട്രാക്ട് സ�ൊസൈറ്റി പ്രതിനിധിയും ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇവിടെ തന്നെ
എം.എല്.എ ആസ്തിവികസന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ക�ോടി രൂപ വകയിരുത്തി
നിര്മ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടവും ബജറ്റ് ഫണ്ടില് നിന്നും രണ്ടു ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ച
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്മ്മാണവും അനുക്രമം നടന്നു വരികയാണ്.

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് - സമ്പൂര്ണ്ണ
രജിസ്ട്രേഷന് ലക്ഷ്യമാക്കി ഏകദിന ക്യാമ്പുകള്

വ

ള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചില് സമ്പൂര്ണ്ണ
രജിസ്ട്രേഷന് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില് രജിസ്ട്രേഷന് ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ക്യാമ്പ് സ്ഥലം എം.എല്.എ. പി.അബ്ദുൽ
ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരൂരങ്ങാടി ടൗണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേ
ഞ്ചിന്റെയും വള്ളിക്കുന്ന് നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും
സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ, തീരദേശ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥി
കള്ക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കുമായാണ് ഏകദിന രജിസ്ട്രേഷന്
ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ ഇതര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുക
ളിലും രജിസ്ട്രേഷന് ക്യാമ്പ് ഡ്രൈവ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് നടക്കും. ജൂണ്
29 ന് വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ജൂലൈ 2 ന് പെരുവള്ളൂരിലും 4 ന്
പള്ളിക്കലിലും 5 ന് ചേലേമ്പ്രയിലും ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ക്ലീന് പൂഞ്ഞാര് ഗ്രീന് പൂഞ്ഞാര്
സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്
പൂഞ്ഞാര്

ഉ

രുള്പൊട്ടലും പ്രളയവും മൂലം നദികളില് അടിഞ്ഞു കൂടിയ എക്കലും
മണ്ണും മണലും ചെളിയും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് ഇനിയ�ൊരു
പ്രളയത്തില് നിന്ന് പൂഞ്ഞാറിനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില് 'റൂം ഫ�ോര്
റിവര്' പദ്ധതിയ�ോട് ചേര്ന്ന് ക്ലീന് പൂഞ്ഞാര് ഗ്രീന് പൂഞ്ഞാര് എന്ന ഒരു പദ്ധതി
പൂഞ്ഞാര് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. സെബാസ്റ്റ്യന്
കുളത്തുങ്കല് എം.എല്.എ യുടെ നേതൃത്വത്തില്, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതി
നിധികള്, ഹരിത കേരള മിഷന്, ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികള്, വിവിധ സന്നദ്ധ
സംഘടനകള്, യുവജന സംഘടനകള്, റസിഡൻറ്്സ് അസ�ോസിയേഷനുകള്
എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ, നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന നദി
കളായ മീനച്ചിലാര്, മണിമലയാര്, പമ്പയാര്, അഴുതയാര്, പുല്ലകയാര് എന്നിവയും
അവയുടെ പ�ോഷക നദികളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും, അവയുടെ പൂര്വ്വസ്ഥിതി
പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നു വരികയാണ്. ഒഴുകി
വരുന്ന മുഴുവന് ജലവും നദികളിലൂടെ തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള
തീവ്രശ്രമങ്ങള്ക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'പുഴ പുനര്ജനി' പദ്ധതിയും
'തെളിനീര�ൊഴുകും നവകേരളം ' പദ്ധതിയും യ�ോജിപ്പിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നത്.
പ്രധാനനദിയായ മീനച്ചിലാര് പുനര്ജനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഔപചാരിക
ഉത്ഘാടനം മാര്ച്ച് 12 ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റ�ോഷി അഗസ്റ്റിന് ഈരാറ്റുപേ
ട്ടയില് നിര്വ്വഹിച്ചു. സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് എം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച
യ�ോഗത്തില് ആന്റോ ആന്റണി എം.പി. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷ
സുഹറ അബ്ദുള് ഖാദര്, ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് എന്നിവര്
പ്രസംഗിച്ചു.
എരുമേലി വലിയ ത�ോട്ടിലെ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പട്ടികജാതി
പട്ടികവര്ഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണന്
ഏപ്രില് 20 ന് എരുമേലിയില് നിര്വ്വഹിച്ചു. സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്
എം.എല്.എ. ചടങ്ങില് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മീനച്ചിലാര് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്ക്ക് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പാലാ സ�ോഷ്യല് സര്വ്വീസ്

സ�ൊസൈറ്റി ജലമിത്രം ക്ലബ്ബുകള് രൂപീകരിച്ചു. ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏപ്രില് 7 ന് സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് എം.എല്.എ. ഉദ്്ഘാടനം ചെയ്തു.
നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തില് കൂട്ടിക്കല്, മുണ്ടക്കയം, പാറത്തോട്, ക�ോരുത്തോട്
പഞ്ചായത്തുകളിലും നദീ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരികയാണ്.

അറിവ�ോരം ന്യൂസ്ലെറ്ററില് നിയ�ോജക മണ്ഡല
വാര്ത്തകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് താല്പര്യമുള്ള
സാമാജികര് തങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കിയ
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വാര്ത്ത
ചിത്രങ്ങള് സഹിതം kladrd@gmail.com എന്ന
ഇ-മെയില് വിലാസത്തില് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് 0471-2512493 / 0471-2512353
എന്നീ ഫ�ോണ് നമ്പരുകളില് ബന്ധപ്പെടുക.
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ന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദേശീയ�ോദ്യാനങ്ങള്ക്കും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങ
ള്ക്കും ഒരു കില�ോമീറ്റര് ചുറ്റളവ് ഇക്കോ സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണ്
(ESZ) നിര്ബ്ബന്ധമാക്കണമെന്നുള്ള 2022 ജൂണ് 22 ലെ സുപ്രീം ക�ോടതി
വിധി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന
കാര്യമാണ്. ഈ വിധി സംരക്ഷിത വനങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കേരളത്തിലെ
ഇരുപത�ോളം പട്ടണങ്ങളുടെ വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളേയും ഉപജീ
വനപ്രക്രിയയേയും ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളേയും ബാധിക്കുന്നതാണ്.
24 വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളും ദേശീയ�ോദ്യാനങ്ങളുമുള്ള കേരളത്തില്
വനപ്രദേശങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു കില�ോമീറ്റര് പരിസ്ഥിതില�ോല മേഖല
നല്കിയാല് മനുഷ്യവാസമുള്ള ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം ഏക്കര് പ്രദേശം
വികസന മേഖലയില്ലാതെയാകുന്നതാണ്. അവിടെ താമസിക്കുന്ന 10
ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാര്ഗ്ഗങ്ങള് തടയപ്പെടുന്ന
സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇതിലൂടെ സംജാതമാകുന്നത്. സുപ്രീംക�ോടതിവി
ധി അങ്ങനെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില് സുഗമമായ മനുഷ്യജീ
വിതവും ജീവിതമാര്ഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. ഈ
വിഷയത്തില് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാന് കഴിയുന്ന കാര്യം ജനവാസകേ
ന്ദ്രങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ബഫര് സ�ോണില് നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള
നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പ�ോവുകയെന്നതാണ്.
സുപ്രീംക�ോടതി അവരുടെ വിധി ന്യായത്തില് പ്രസ്താവിച്ചി
ട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് 'The minimum width of the ESZ may be
diluted in overwhelming public interest but for that purpose
the State or Union Territory concerned shall approach the CEC
and MoEF&CC and both these bodies shall give their respective
opinions/ recommendations before this Court. On that basis,
this Court shall pass appropriate order' അതായത് കുറഞ്ഞ
ദൂരപരിധി സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം
ഉണ്ടെങ്കില് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് സെന്ട്രല്
എംപവേര്ഡ് കമ്മിറ്റിയേയും (CEC) പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാന (MoEF&CC) മന്ത്രാലയത്തേയും സമീപിക്കാമെന്നും
അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ശിപാര്ശകള് ക�ോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നും സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു വലിയ സാധ്യതയായി കണ്ടുക�ൊണ്ട് ഇക്കോ
സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണ് (ESZ) പരിധി കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ
ബാധിക്കാത്ത തരത്തില് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര എംപവേര്ഡ്
കമ്മിറ്റിയേയും പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയ
ത്തേയും അടിയന്തിരമായി ബ�ോധിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
ചെയ്യേണ്ടത്.
2013ല് ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാര് മന്ത്രിസഭായ�ോഗം
ചേര്ന്നെടുത്ത തീരുമാനം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബഫർ
സ�ോണ് രൂപീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാല് 2019 ലെ പിണറായി
സര്ക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭായ�ോഗ തീരുമാനം ഇതിന് നേര്വിപരീതമാ
യിരുന്നു.
സുപ്രീംക�ോടതി ഇങ്ങനെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന്റെ
കാരണം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തില് ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ
വീഴ്ചയുടെ ഫലമാണ്. 2019 ഒക്ട�ോബര് 23 ലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ

ഒന്നാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ്

ബുദ്ധന് ബ�ോധ�ോദയം ഉണ്ടായ ശേഷം ആദ്യമായി ധര്മപ്രഭാഷണം നടത്തിയത്
സാരാനാഥിലാണ്. ആ ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് മൗര്യ ചക്രവര്ത്തിയായ
അശ�ോകന് അവിടെ സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചത്. 1950 ജനുവരി 26 ന് ഈ സ്തംഭം നമ്മുടെ
രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി മാറി. നമ്മുടെ രാജ്യം ശാന്തിയുടെയും ഉള്കാഴ്ച
യുടെയും വെളിച്ചം പകരുന്നുവെന്ന് അശ�ോകസ്തംഭത്തിന്റെ ചിത്രം ല�ോകത്തോട്
ഉദ്ഘ�ോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെനിന്നുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സിംഹങ്ങള്ക്ക്
പല്ലുകള് വളര്ത്തിക്കൊടുത്ത പ്രവൃത്തി.
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സാര്വദേശീയമായി സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്
നിലക�ൊണ്ടത്. ചേരിചേരാനയം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തില് സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവും
യുദ്ധവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ നയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് വലിയ
ത�ോതില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചേരിചേരാനയത്തില് നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ
പിന്മാറ്റം കഴിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റാണ്ടായി പ്രകടമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രകടമായ ആക്രമ
ണ�ോല്സുകത എന്തിനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന സൂചനകള് വ്യക്തമാണ്.
ല�ോകത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റു വാഴ്ചകളിലെല്ലാം സാംസ്കാരികമായ അട്ടിമറികളു
ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി പ്രതീകങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. അതിലൂടെ പുതിയ ബ�ോധം
സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ധാര്മികതയെയും സത്യത്തെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ
കാഴ്ചപ്പാടുകള് ക�ൊണ്ടുവരുന്നു. ജര്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
ആദ്യപകുതിയില് ഫാസിസം വളര്ന്നുവന്നത് ഇത്തരം സാംസ്കാരികമായ
ഇടപെടലിൽ കൂടിയാണ്. ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക അവബ�ോധത്തില് വലിയ
മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള സമഗ്രവും സൂക്ഷ്മവുമായ പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു.
അതനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രിതമായ ആശയപ്രചാരണം നടത്തുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയില്
ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്ര മേഖലകളും മാറുന്നു. അത്തരമ�ൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടര്ച്ചകള്
കഴിഞ്ഞ കുറെ വര്ഷങ്ങളായി നമ്മള് കണ്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ
നാഡീഞരമ്പുകളിലൂടെ അത് പ്രവഹിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഇതിനകം
വളര്ത്തിയെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.

യ�ോഗത്തിലാണ് എല്ലാ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങള്ക്കും ദേശീയ�ോദ്യാന
ങ്ങള്ക്കും ഒരു കില�ോമീറ്റര് ചുറ്റളവ് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി
ഇക്കോ സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണ് (ESZ) നിര്ബ്ബന്ധമാക്കണമെന്ന
തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. തുടര്ന്ന് 31.10.2019 സ.ഉ.(കൈ) നമ്പര്
29/2019/വനം പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിക്കുകയു
ണ്ടായി.ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇക്കോ സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണ് ആയി
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ട വിജ്ഞാപന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കു
ന്നതിന് അംഗീകാരം നല്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരവില് കേന്ദ്ര വനം,
പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും സുപ്രീം ക�ോടതിയും നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങ
ളുടെയും വിദഗ്ധസമിതിയുടെ പഠനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2021 ല് അന്നത്തെ
കേന്ദ്ര വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്,
കേരളം ഒരു കില�ോമീറ്റര് ദൂരം വരെ ഇക്കോ സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണായി
മാറ്റാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പാര്ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാര്ത്ഥ
ത്തില് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയില്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക
പ്രത്യേകതകള് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാതെ പുറപ്പെടുവിച്ച സര്ക്കാര്
ഉത്തരവും ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്
സ്വീകരിച്ച തുടര്നടപടികളുമാണ് ബഫര് സ�ോണ് വിഷയത്തില്
സുപ്രീംക�ോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവിന് വഴി തെളിച്ചത്.
ഇനി ഇക്കാര്യത്തില് ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
2019 ഒക്ട�ോബര് 31 ന് ബഫര് സ�ോണ് വിഷയത്തില് പുറപ്പെടുവിച്ച
ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയ�ോ പിന്വലിക്കുകയ�ോ ആണ്. തുടര്ന്ന്
സംരക്ഷിത വനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കരുതല് മേഖലയില് നിന്നും ജനവാസ
കേന്ദ്രങ്ങളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന കേരള നിയമസഭാ
പ്രമേയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടു
വിക്കണം. അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തേയും
സി.ഇ.സി.യേയും സമീപിച്ച് കാര്യങ്ങള് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയും സുപ്രീം
ക�ോടതിയില് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച്
ബഫര് സ�ോണ് വിഷയത്തില് കേരളത്തിന്റെ പ�ൊതുനിലപാട് ബ�ോ
ദ്ധ്യപ്പെടുത്തണം. പരിസ്ഥിതി-നിയമമേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമായി ചര്ച്ച
നടത്തുകയും ബഫര് സ�ോണ് വിഷയം സംബന്ധിച്ച കേരളത്തിന്റെ
പ�ൊതുവികാരം സുപ്രീംക�ോടതിയില് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.
സംരക്ഷിത വനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കരുതല് മേഖലയില്
നിന്നും (ബഫര് സ�ോണ്) ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും
പൂര്ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന കേരള നിയമസഭാ പ്രമേയം അതേപടി
ഉള്ക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പ�ൊതുവായ ആവശ്യം സാധി
ച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. ഇക്കാ
ര്യത്തില് കാലതാമസം വരുത്താതെ സമയബന്ധിതമായി കേന്ദ്ര
സര്ക്കാരിനേയും സുപ്രീം ക�ോടതിയേയും സമീപിച്ച് പരിഹാരം
തേടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിറവേറ്റണം.
ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം.

മതനിരപേക്ഷ രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പദ്ധതികളാണ്
അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയായ ജനാധിപത്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ
ഇച്ഛക്ക് വിപരീതമായി പണം ക�ൊടുത്ത് അട്ടിമറിക്കുന്ന പുതിയ രീതികള് ശക്തി
പ്പെടുകയാണ്. വ�ോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായി മറുകണ്ടം
ചാടുന്ന ജനപ്രതിനിധികള് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളര്ന്നുവരുന്ന പ്രവണതയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും തന്നെ
ഇവ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക അസമത്വം ഭീതിദമായി വളരുകയാണ്. ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യവും
അസമത്വവും നിറഞ്ഞ രാജ്യമായാണ് പാരീസ് ആസ്ഥാനമായ വേള്ഡ് ഇനിക്വാളിറ്റി
ലാബ് തയാറാക്കിയ വേള്ഡ് ഇനിക്വാളിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടില് (2022) ഇന്ത്യയെ വിശേ
ഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് സാമ്പത്തികമായി മുകള്ത്തട്ടിലുള്ള
10 ശതമാനമാണ് ദേശീയ സമ്പത്തിന്റെ 57 ശതമാനവും കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും മുകള്ത്തട്ടിലുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യില് 22 ശതമാനം സമ്പത്തുണ്ട്.
താഴെയുള്ള 50 ശതമാനത്തിന്റെ കൈവശം 13 ശതമാനം സമ്പത്ത് മാത്രമേയുള്ളൂ.
പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം, ഉദാരവത്കരണസ്വകാര്യവല്ക്കരണ നയങ്ങള്
എല്ലാം സാമ്പത്തിക ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിനാണ് വളര്ച്ചയും
വരുമാന വര്ധനവുമായി ഉപകാരപ്പെട്ടത്. ഇടത്തരം, താഴ്ന്ന വരുമാന വിഭാഗത്തിന്
കാര്യമായ ഒരു പ്രയ�ോജനവുമുണ്ടായില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്
വര്ഷമായി ഇന്ത്യ തയാറാക്കുന്ന അസമത്വ കണക്കുകള് വെള്ളം ചേര്ത്തതാണെ
ന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മല
സീതാരാമന് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യാജമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര നിഷേധിച്ചാലും
രാജ്യത്തിന്റെ നേര്ക്കാഴ്ചകളെ മറച്ചുപിടിക്കാനാവില്ലല്ലോ.
സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും ചരിത്രത്തിലെ അഭൂതപൂര്വ
മായ വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം
വര്ഷത്തില് നമ്മള് കാണുന്നത്. ജനങ്ങളെല്ലാം മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൈക�ോര്ത്ത്
കാത്തില്ലെങ്കില് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും കൈവിട്ടുപ�ോകും. നമ്മുടെ
രാജ്യത്തിന്റെ ത�ൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
പരമാധികാരവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
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സ്പീക്കറുടെ പ�ൊതുപരിപാടികള്...

വായനശാല വായനക്കാരനെ തേടിയെത്തും

ആ

ലപ്പുഴ നഗരസഭയില് പുസ്തകങ്ങള് വീടുകളില് എത്തിച്ച്
നല്കുന്ന വിജ്ഞാന നഗരം വായനശാല വാതില്പ്പടിയില്
പദ്ധതി നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നഗരസഭ ആരംഭിച്ച
ഈ ഓണ്ലൈന് പുസ്തക വിതരണം കേരളത്തില് തന്നെ ആദ്യമാണ്.
നഗരസഭ പുസ്തക വിതരണം പൂര്ണ്ണമായി ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിലേക്ക്
മാറ്റി പുസ്തകങ്ങള് വീടുകളില് എത്തിച്ചു നല്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി നഗരസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ 40,000 ത്തില് പരം പുസ്തകങ്ങ
ളുടെ വിവരങ്ങള് ഡിജിറ്റൈസ്
ചെയ്തിരുന്നു.
ല ൈ ബ്രറ ി ക ളുടെ
പ്രവ ര്ത്തനം
പൂ ര്ണ മ ാ യ ും
ഓണ്ലൈനായി മാറ്റി. വാര്ഡു
തല വ�ോളന്റിയര് ഇഷ്ട പുസ്തകം
വീടുകളില്, കടകളില്, ഓഫീസു
കളില് എത്തിച്ചുനല്കും. വായന
ക്കാരന് അംഗത്വമെടുക്കുന്ന
തിനും, പുസ്തകങ്ങള് എടുക്കാനും
മ�ൊബൈല് ആപ്പ് വഴി സാധിക്കും.
റീഡര് ല�ോഗിന്, കൗണ്സിലര്
ല�ോഗിന്, വ�ോളന്റിയര് ല�ോഗിന്
എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളാണ്
ഈ ആപ്പിനുള്ളത് . ഈ വിവര
ങ്ങള് ലൈബ്രേറിയന് ലഭ്യമാവു
കയും തുടര്ന്ന് വ�ോളന്റിയര്മാര്
നാമമാത്രമായ ഫീസ് വാങ്ങി പുസ്ത
കമെത്തിക്കുകയും വായനയ്ക്ക് ശേഷം
തിരികെ ലൈബ്രറിയിലെത്തിക്കു
കയും ചെയ്യും. കിടപ്പു ര�ോഗികള്ക്ക്
സൗജന്യമായി പുസ്തകമെത്തിക്കാനാണ് നഗരസഭ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന്
നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഇന്ത്യ ഇന്നൊവേഷന്സ്
ചലഞ്ച് ജേതാവ് ജ�ോയ് സെബാസ്റ്റ്യനാണ് ഈ മ�ൊബൈല് ആപ്പ്
സൗജന്യമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തത്.

പുസ്തകത്തിലൂടെ വിപ്ലവം എന്ന ല�ോക വായനാദിനത്തിന്റെ
ആശയത്തെകൂടി മുന്നിര്ത്തി കേരളത്തില് തന്നെ ഈ പദ്ധതി ആദ്യമായി
നടപ്പാക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയാണ്. ആലപ്പുഴ നഗരസഭ അദ്ധ്യക്ഷ
സൗമ്യരാജ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില് അമ്പലപ്പുഴ എം.എല്.എ.
എച്ച്.സലാം അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മ�ൊബൈല് ആപ്പിന്റെ സ്വിച്ച് ഓണ് കര്മ്മം
ആലപ്പുഴ എം.എല്.എ പി.പി ചിത്തരഞ്ജന് നിര്വ്വഹിച്ചു.
വിദ്യ ക�ൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുവിന്.. സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുവിന്..
എന്ന ഗുരുദേവവചനം ഉരുവിട്ടുക�ൊണ്ട്, കേരളത്തിലെ മുഴുവന് തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങള്ക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ജനകീയമായ പരീക്ഷണമാണ് ആലപ്പുഴ
നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്ന വായനശാല വാതില്പ്പടിയില് പദ്ധതിയെന്നും,
കൂടുതല് കൂടുതല് വായിക്കുമ്പോള്
നാം ഏറെ വിനയാന്വിതരാവും
എന്ന സന്ദേശവും ഉദ്ഘാടന
പ്രസംഗത്തില് സ്പീക്കര് നല്കി.
തൃത്താലയിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്സില്
പ്രസിഡന്റ് അലിയാര് മാക്കിയില്,
നഗരസഭ വൈസ് ചെയര്മാന്,
ക ൗ ണ ്സി ല ര ്മാര്
എ ന് നി വ ര്
പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷ
യില് സമ്പൂര്ണ്ണ വിജയം കൈവ
രിച്ച പതിനഞ്ച് സ് കൂ ളുകളും
വിജ്ഞാന നഗരം പദ്ധതിയുടെ
ബ്രാന്റ് അംബാസഡര് ജ�ോയ്
സെബാസ്റ്റ്യന ും നഗരസഭയുടെ
ആദരം സ്പീക്കറില് നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി.
മ�ൊബൈല് ആപ്പ് രൂപകല്പ്പന
ചെയ്യുന്നതില് പരിശ്രമിച്ച അനന്ത
ശ്യാം, എ.അജ്മല്, ജെ. ബെനീറ്റ
ക്രിസ്റ്റി, മീര സുരേന്ദ്രന് എന്നിവര്ക്കും ഭരണഘടനാ ദിനത്തില്,
നിര്മ്മല ഭവനം നിര്മ്മല നഗരം ശുചിത്വ മത്സരത്തില് വിവിധ സ്കൂളുകളില്
നിന്ന് പങ്കെടുത്ത കുട്ടികള്ക്കും നഗരസഭാദ്ധ്യക്ഷ സൗമ്യരാജ് ഉപഹാരങ്ങള്
വിതരണം ചെയ്തു.

അണ്പാര്ലമെന്ററി വാക്കുകളുടെ പട്ടിക പുതുക്കി

അ

ല�ോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ഴിമതി, ഏകാധിപതി തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്
പാര്ലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലും നടക്കുന്ന
ചര്ച്ചകളില് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ല�ോക്സഭാ സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റ്. പാര്ലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനം തുട
ങ്ങുന്നതിന് മുന്പ് അണ് പാര്ലമെന്ററി വാക്കുകളുടെ
പട്ടികയും മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശവുമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
സഭയില് മര്യാദ പാലിക്കുന്നതിനും, സഭയുടെ അന്തസ്സ്
ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും വര്ഷങ്ങളായി സ്വീകരിക്കു
ന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണിതെന്ന് ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര്
വിശദീകരിച്ചു.
പട്ടികയില് സ്ഥിരമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
പ്രയ�ോഗങ്ങളും, നാടകം, അപമാനം, കളങ്കം, പാറ്റ,
കരിദിനം, അസത്യം, ക�ോവിഡ് പരത്തുന്നയാള്
(ക�ോവിഡ് സ്പ്രെഡര്), കഴുത, മുതലക്കണ്ണീര് തുടങ്ങിയ
മുന്നൂറ് പുതിയ പദങ്ങളും ഇടം പിടിച്ചു. മുന് പട്ടിക
യിലെ ആന്റി നാഷണല്, ഡമ്മി, ഇഡിയറ്റ്, സ്ലേവ്
തുടങ്ങിയ പദങ്ങള് ഒഴിവാക്കി. അണ് പാര്ലമെന്ററി
പദങ്ങള് ഏതെങ്കിലും അംഗം പ്രയ�ോഗിച്ചാല് സഭാ
രേഖകളില് നിന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്യും. ഇത് പൂര്ണ്ണ
മായും സ്പീക്കറുടെ വിവേചനാധികാരമാണ്. അണ്
പാര്ലമെന്ററി വാക്കുകള് നീക്കം ചെയ്തതായി സഭ
യുടെ ന�ോട്ടീസ് ബ�ോര്ഡിലും മറ്റ് അറിയിപ്പ് മാര്ഗ്ഗ
ങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നീക്കിയ വാക്കുകള്
ഉപയ�ോഗിക്കരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
	നിയമനിര്മ്മാണസഭകളില് നടക്കുന്ന ചര്ച്ച
കളിലും സംവാദത്തിലും ഉചിതമല്ലാത്ത വാക്കുകള്

നീക്കുന്ന നടപടി 1954 മുതല് നിലവിലുണ്ട്. ഒഴിവാക്കുന്ന
വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുളള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം പുറത്തിറക്കുന്ന
രീതിയും അന്നുത�ൊട്ടേയുണ്ട്. വാക്കുകള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
സന്ദര്ഭങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തില് നിര�ോധിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകള് അടങ്ങിയ
കൈപുസ്തകം ല�ോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുറത്തിറ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ അത് ഇന്റര്നെറ്റിലും പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു.
പാര്ലമെന്റില് ഉപയ�ോഗിക്കാന് പാടില്ലാത്ത
തെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകള് സ്വമേധയാ
സംസ്ഥാന നിയമസഭകള്ക്ക് ബാധകമല്ല. നിയമസഭാ
നടപടി ക്രമങ്ങള് പാര്ലമെന്റ് മാതൃകയിലായതിനാല്
സഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു വാക്കിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കു
മ്പോള് പാര്ലമെന്റിലെ തീരുമാനം നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കാണ് ഉപയ�ോഗി
ച്ചതെന്നും സഭാ രേഖകളില് നിന്ന് അത് മാറ്റണമെന്നും
മറ്റൊരംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി
സ്പീക്കര് ഇതിലിടപെടുന്നത്. സ്പീക്കര്ക്ക് സ്വമേധയായും
ഇടപെടാം. കേരള നിയമസഭയിലും സഭ്യമല്ലെന്ന് കണ്ട്
സ്പീക്കര്മാര് വാക്കുകള് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്കുകള്
ഓര�ോ കാലത്തും സഭയില് പരാമര്ശിക്കപ്പെടുകയും
പരാതിയെത്തുടര്ന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ് തിട്ടുണ്ട്.
	കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെ പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന
വാക്കുകളാണ് തെരഞ്ഞ് പിടിച്ച് ല�ോക്സഭാ സെക്രട്ടേറി
യറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആര�ോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ
നേതാക്കള് കടുത്ത വിമര്ശനമുയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ പരിപാടികള്.......

ജീവനക്കാര്ക്കായി ഇന്കം ടാക്സ്,
ജി.എസ്.ടി. പരിശീലന പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചു

കേ

രള നിയമസഭയുടെ പരിശീലന വിഭാഗമായ
കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ &
പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റര് (പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ്)
ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറി യറ്റിലെ
അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായി
2022 ജൂണ് 21 ന് ഇന്കം ടാക്സ്, ജി.എസ്.ടി.
എന്നീ വിഷയങ്ങളില് പരിശീലന പരിപാടി സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയില് കെ-ലാംപ്
സ് ഡയറക്ടര്
ജി.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും
പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ സെഷനില് തിരുവനന്ത
പുരം ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ ഇന്കം ടാക്സ്
ഓഫീസര് രാമസ്വാമി എസ്. ജീവനക്കാര്ക്ക് ആദായ
നികുതി ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ
വിഷയങ്ങളില് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും സംശയങ്ങള്ക്ക്
മറുപടി നല്കുകയും ചെയ്തു. ആദായനികുതി വകു
പ്പിലെ ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ എല്. പ്രീത, ശ്യാമ
ജേക്കബ്, സീനിയര് ടാക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സജിന്
എന്നിവരും പരിശീലന പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
രണ്ടാമത്തെ സെഷനില് ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പിലെ
സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസര് അജില് കുമാര് എസ്. വി.,
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന
ജി.എസ്.ടി. ഫയലിംഗ് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്
വിവരിച്ചു. പരിശീലന പരിപാടിയില് നിയമസഭാ
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അക്കൗണ്ട്സ് എ, ബി, സി, ഡി,
ഇ, എഫ്, കെ-ലാംപ്സ് (അക്കൗണ്ട്സ്), മെമ്പേഴ്സ്
അമിനിറ്റീസ് 'സി', 'എഫ് ' എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്ന്
മുപ്പത് ജീവനക്കാര് പങ്കെടുത്തു.

സാമാജികരുടെ പേഴ്സണല്
സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്ക്ക് പരിശീലന
പരിപാടി

മ

ന്ത്രിമാരുടെയും എം.എല്.എമാരുടെയും പേഴ്സ
ണല് സ്റ്റാഫംഗങ്ങള്ക്കായി കേരള നിയമസഭയുടെ
പരിശീലന വിഭാഗമായ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
അസംബ്ലി മീഡിയ & പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റര്
(പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ) ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്
2022 ജൂണ് 23 ന് 'നിയമസഭയിലെ ധനപരമായ
കാര്യങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്' എന്ന വിഷയം
സംബന്ധിച്ച് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ ലാംപ്സ് എക്സീക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് മഞ്ജു വര്ഗ്ഗീസ്
പരിശീലകരെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു.
സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി റ്റി. മന�ോഹരന് നായര്
നിയമസഭയിലെ ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ നടപടി
ക്രമങ്ങള് സംബന്ധിച്ച പ�ൊതുവായ കാര്യങ്ങളെക്കു
റിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പരിശീലന പരിപാടി നയിച്ച
കെ-ലാംപ്സ് (പി.എസ്) ഡയറക്ടര്, ജി.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
നിയമസഭയില് ധനകാര്യമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പി

ക്കുന്നത് മുതല് ധനവിനിയ�ോഗ ബില്ലും ധനകാര്യ
ബില്ലും പാസാക്കുന്നത് വരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്
വിശദീകരിക്കുകയും സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി
നല്കുകയും ചെയ്തു. നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേഴ്സണല്
സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയില് നിന്നുള്ള
ഒൻപത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് എട്ടാമത്
ബാച്ചിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട സമ്പര്ക്ക
ക്ലാസ്സുകള്

കെ

-ലാംപ്സ് (പി.എസ്.) നടത്തുന്ന സര്ട്ടി
ഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് എട്ടാമത് ബാച്ചിന്റെ
തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെ രണ്ടാംഘട്ട സമ്പര്ക്ക
ക്ലാസുകള് 2022 ജൂണ് 25,26 തീയതികളില് നിയമ
സഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിലും ക�ോഴിക്കോട്
സെന്ററിലെ സമ്പര്ക്ക ക്ലാസുകള് 2022 ജൂലൈ 2,3
തീയതികളില് നടക്കാവ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫ�ോര്
ഗേള്സിലും എറണാകുളം സെന്ററിലെ സമ്പര്ക്ക ക്ലാസു
കള് 2022 ജൂലൈ 16,17 തീയതികളില് പത്തടിപ്പാലം,
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മിനി ക�ോണ്ഫറന്സ്
ഹാളിലും നടന്നു. ബി.റെജി (അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി),
ജി.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് (ഡയറക്ടര്, കെ-ലാംപ്സ് (പി.എസ്.),
വി.ജി.റിജു (ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി), ആര്.കിഷ�ോര് കുമാര്
(മുന് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറി), എസ്.അനില് (ജ�ോയിന്റ്
സെക്രട്ടറി/ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണല്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി) എന്നിവര് ക്ലാസുകളില് റിസ�ോ
ഴ്സ് അധ്യാപകരായി. തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെ
സമ്പര്ക്ക ക്ലാസുകളില് 84 പഠിതാക്കളും ക�ോഴി
ക്കോട് സെന്ററിലെ സമ്പര്ക്ക ക്ലാസുകളില് 13 പഠിതാ
ക്കളും പങ്കെടുത്തു. എട്ടാമത് ബാച്ചിന്റെ പഠിതാവായ
എന്.കെ.അക്ബര് എം.എല്.എ. തിരുവനന്തപുരം,
ക�ോഴിക്കോട് സെന്ററുകളിലെ ക്ലാസുകളില് പങ്കെടുത്തു.

സാമാജികര്ക്കായി പ്രഭാഷണ
പരിപാടിയും 2021 ലെ നിയമസഭാ
മാധ്യമ അവാര്ഡ് വിതരണവും

കേ

രള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ &
പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റര് (പാര്ലമെന്ററി
സ്റ്റഡീസ് ) വിഭാഗവും യൂണിസെഫും സംയുക്തമായി
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ
സാമാജികര്ക്കായി ഒരു പ്രഭാഷണം 2022 ജൂലൈ 13 ന്
സഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചില്
സംഘടിപ്പിച്ചു. നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി-ഇന്-ചാര്ജ്ജ്
കവിത ഉണ്ണിത്താന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില്
നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്
അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
എം. ബി. രാജേഷ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹി

നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്കായി ഓഡിയ�ോവീഡിയ�ോ-ഫ�ോട്ടോ-പുസ്തക പ്രദര്ശനം
ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭാ മ്യൂസിയം
വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരത്തേയും,
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെയും തുടര്ന്നുള്ള പ്രധാന സംഭവ
ങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ച ഓഡിയ�ോ-വീഡിയ�ോ-ഫ�ോട്ടോ-പുസ്തക പ്രദര്ശനം
നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്കായി 2022 ജൂലൈ 20,21 തീയതികളില്
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിര്വ്വഹിച്ചു. നിയമസഭാ മ്യൂസിയം
വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ 'സ്വാതന്ത്ര്യായനം' , 'വീരകേരളഗാഥ' ഫിലിംസ്
ഡിവിഷന് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് 'പില്ഗ്രിമേജ് ടു ഫ്രീഡം' തുടങ്ങിയ ഡ�ോക്യു
മെന്ററികള് പരിപാടിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.

ക്കുകയും ചെയ്തു. യൂണിസെഫ് ചെന്നൈ സ�ോഷ്യല്
പ�ോളിസി ചീഫ് കെ. എല്. റാവു ആശംസയര്പ്പിച്ച്
സംസാരിച്ചു. മന്ത്രിമാരും നിയമസഭാംഗങ്ങളും യൂണി
സെഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
പൂനെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കല് മെറ്റീരിയ�ോള
ജിയിലെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഡ�ോ. റ�ോക്സി
മാത്യൂ ക�ോള് 'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തില്
നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതെന്തൊക്കെ?' എന്ന
വിഷയത്തില് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രഭാഷണാനന്തരം
വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അംഗങ്ങള് ഉന്നയിച്ച
സംശയങ്ങള്ക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി. യൂണിസെഫ്
ചീഫ് ഫ�ോര് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്, അഡ്വക്കസി & പാര്ട്
നര്ഷിപ്പ്, ന്യൂ ഡല്ഹി, സാഫറിന് ചൗധരി പരിപാടിയുടെ
മ�ോഡറേറ്ററായിരുന്നു.

തുടര്ന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറും, ഡെപ്യൂട്ടി
സ്പീക്കറും ചേര്ന്ന് 2021 ലെ നിയമസഭാ മാധ്യമ
അവാര്ഡ് ജേതാക്കള്ക്കുള്ള പുരസ്
കാരങ്ങള്
വിതരണം ചെയ്തു. ആര്.ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാര്ഡിന്റെ അച്ചടി ദൃശ്യ മാധ്യമ
വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരസ്കാരങ്ങള് യഥാക്രമം ദിനേശ്
വര്മ്മ, അനൂപ് സി. എന്നിവര്ക്കും ഇ. കെ. നായനാര്
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാര്ഡിന്റെ അച്ചടി ദൃശ്യ
മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരസ്കാരങ്ങള് യഥാക്രമം
വി.പി.നിസാര്, കെ.രാജേന്ദ്രന് എന്നിവര്ക്കും
ജി. കാര്ത്തികേയന് നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാര്ഡിന്റെ
അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്
കാരം
എം. ബി. സന്തോഷിനുമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
അവാര്ഡ് ജൂറി അംഗമായിരുന്ന മുന്
നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്
ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക്
ശില്പ്പവും 50,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാര്ഡും പ്രശസ്തി
പത്രവും സമ്മാനിച്ചു. കെ-ലാംപ്സ് (പി.എസ്) ഡയറക്ടര്
ജി. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ചടങ്ങില് കൃതജ്ഞത രേഖ
പ്പെടുത്തി.

ഫിഷറീസ്, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ
വകുപ്പുകള് മൂന്ന് മന്ത്രിമാര്ക്കായി വിഭജിച്ച് നല്കി

സ

ജി ചെറിയാന് രാജി വച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം
ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പുകള് മൂന്ന് മന്ത്രിമാര്ക്കായി വിഭജിച്ച് നല്കി.
ഫിഷറീസ്, ഹാര്ബര് എന്ജിനീയറിങ്, ഫിഷറീസ് സര്വ്വകലാശാല
എന്നിവയുടെ ചുമതല കായികം, വഖഫ്, ഹജ്ജ് തീര്ത്ഥാടനം, പ�ോസ്റ്റ്
ആന്ഡ് ടെലിഗ്രാം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി. അബ്ദു
റഹിമാനും, സാംസ്
കാരികം, ചലച്ചിത്ര വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന്,
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബ�ോര്ഡ്
എന്നിവയുടെ ചുമതല സഹകരണ-രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പ് മന്ത്രി
വി.എന്. വാസവനും യുവജനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല പ�ൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമാണ് നല്കിയത്.
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തന്ത്ര്യ സമര സേനാനി, കേരള
നിയമസഭാ സ്പീക്കര്, മികച്ച ഭരണ
തന്ത്രജ്ഞന്, പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന് എന്നീ
നിലകളിലെല്ലാം മികവുറ്റ വ്യക്തിത്വത്തിന്
ഉടമയായിരുന്ന കെ.എം. സീതി സാഹിബ് ക�ൊ
ടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഹാജി സീതി മുഹമ്മദിന്റെയും,
എം.കെ. ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെയും മകനായി
1899 ല് ജനിച്ചു.ക�ൊടുങ്ങല്ലൂര് ഹൈസ്കൂളില്
നിന്ന് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ
അദ്ദേഹം എറണാകുളം മഹാരാജാസില് നിന്ന്
ഇന്റര്മീഡിയറ്റും തുടര്ന്ന് ബി.എ.യും ബി.എല്ലും
പാസ്സായി. 1927 ല് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്
അഭിഭാഷകനായി എൻറ�ോള് ചെയ്തു. പിന്നീട്
എറണാകുളം, തലശ്ശേരി ക�ോടതികളില്
പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരിക്കെ
തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച സീതി
സാഹിബ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് പങ്കെടു
ത്തുക�ൊണ്ടാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുന്നത്. 1921 ല് നിസ്സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനത്തില് പങ്കെടുക്കുകയും 1929 ല്
ക�ോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ലാഹ�ോര് സമ്മേളനത്തില്
ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കു
കയും ചെയ്തു. 1928 ലും 1931 ലും ക�ൊച്ചി
നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1933 ല് ക�ോണ്ഗ്രസ്സില്
നിന്ന് അകന്ന് പുതിയ�ൊരു രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായ
ത്തിന്റെ വക്താവായിത്തീര്ന്നു. 1937 ല് മുസ്ലീം
ലീഗിന്റെ സജീവ പ്രവര്ത്തകനായി. 1946 ല്
മുസ്ലീം സംവരണ മണ്ഡലത്തില് നിന്നും 1952 ല്
പ�ൊതു മണ്ഡലത്തില് നിന്നും മദ്രാസ് ലെജി
സ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ടു.
1928 ല് ക�ൊച്ചി നിയമസഭാംഗ
മായ സീതി സാഹിബ് ജന�ോപകാരപ്രദമായ
നിരവധി ആശയങ്ങള് സഭയുടെ മുന്പാകെ
ക�ൊണ്ടു വന്നു. 1928 ആഗസ്റ്റ് 1 ന് കൂടിയ ബജറ്റ്
സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗത്തില് മിച്ച ബജറ്റ്
ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്നതല്ലെന്നും
നികുതിദായകരുടെ ആവശ്യങ്ങളില് കുറവ്
വരുത്തിയും വളര്ച്ചയെ മുരടിപ്പിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന
മിച്ച ബജറ്റ് ഒരിക്കലും തൃപ്തികരമല്ലെന്നും
അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. കാര്ഷിക മേഖലയില്
പുതിയ പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാ
ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയിലെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തു
ന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുസ്ലീം
വിദ്യാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് നല്കണ
മെന്നും മുസ്ലീം സമുദായത്തില് സ്ത്രീകളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും,
അറബിയും, ഖുറാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാ
പകരുടെ ശമ്പളം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും,
ഉദ്യോഗങ്ങളില് സമുദായ പ്രാതിനിധ്യം
ക�ൊണ്ടു വരണമെന്നും, സ്
കൂളുകളില്
മാതൃഭാഷയ�ോട�ൊപ്പം ഹിന്ദി ഭാഷാ പഠനം
നിര്ബന്ധമാക്കണമെന്നും തുടങ്ങി നിരവധി
വിഷയങ്ങള് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്
ക�ൊണ്ടു വരാന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഖജനാ
വില് നിന്ന് പണം ചെലവഴിച്ച് നിര്മ്മിക്കുന്ന

കിണറുകളും, ജലസംഭരണികളും പ�ൊതു
ജനങ്ങള്ക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാന് കഴിയണം,
അതുപ�ോലെ സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
ഹ�ോസ്റ്റലുകളും, വഴികളും ജാതി മത വര്ണ്ണ
വ്യത്യാസങ്ങള്ക്കതീതമായി എല്ലാവര്ക്കും
തുറന്നു ക�ൊടുക്കണം, പൂര്ണ്ണ മദ്യ നിര�ോധന
ത്തിനായി നിയമനിര്മ്മാണം ക�ൊണ്ട്
വരണം തുടങ്ങി പ�ൊതുജന സംബന്ധി
യായ പ്രശ്നങ്ങള് അധികാര വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ
മുന്നില് സീതി സാഹിബ് എത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക
വിദ്യാഭ്യാസം, സന്മാര്ഗ്ഗ പഠനം, മത ധാര്മ്മിക
പഠനം, ഒദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കുന്നത്
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം സഭാ
തലത്തില് ചര്ച്ചാ വിഷയമാക്കി.
1930 കളില് സീതി സാഹിബ് തന്റെ
പ്രവര്ത്തനമണ്ഡലം ക�ൊച്ചിയില് നിന്ന്
തലശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. തലശ്ശേരിയിലെ
മുസ്ലീങ്ങള്ക്ക് നവ�ോത്ഥാന ആശയങ്ങള�ോടു
ള്ള ആഭിമുഖ്യവും അവര് സീതിയില് അര്പ്പിച്ച
വിശ്വാസവുമാണ് അവിടേക്ക് പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം
മാറ്റാന് സീതി സാഹിബിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
തന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെയും, നിരീക്ഷണങ്ങ
ളുടെയും വെളിച്ചത്തില് അദ്ദേഹം സമുദായ
ത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും, അഖണ്ഡതയ്ക്കും, പുര�ോ
ഗതിക്കും വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ചു. 1946 ലും 1952 ലും
മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തില് നിന്നും മദിരാശി
നിയമസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
സീതി സാഹിബ് അവിടെ നിയമനിര്മ്മാണ
രംഗത്തും, ച�ോദ്യോത്തര വേളയിലും, ബജറ്റ്
ചര്ച്ചയിലുമെല്ലാം വിഷയങ്ങള് അവതരി
പ്പിക്കുകയും, ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുത്ത് സംസാ
രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവത
രിപ്പിച്ച മുസ്ലീം ശരീയത്ത് ആക്ട് ഭേദഗതി
ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്ക് ശേഷം
മദ്രാസ് നിയമസഭ അംഗീകരിക്കുകയു
ണ്ടായി. നിയമ നിര്മ്മാണ കാര്യങ്ങളില്
കാണിച്ച ശ്രദ്ധയും താത്പര്യവും കണക്കിലെ
ടുത്ത് മദ്രാസ് നിയമസഭയുടെ സബ�ോര്ഡി
നേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന് സമിതിയിലേക്ക് അദ്ദേ
ഹത്തെ ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
1960 ല് കുറ്റിപ്പുറം നിയ�ോജകമണ്ഡ
ലത്തില് നിന്നാണ് സീതി സാഹിബ് ആദ്യ

മായി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ടത്. 1960 മാര്ച്ച് 12 ന് കേരള
നിയമസഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കറായി
അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നാല് സെഷ
നുകളിലായി 120 ദിവസം അദ്ദേഹം ആ
സ്ഥാനത്ത് തുടര്ന്നു. ആകര്ഷകമായ വ്യക്തി
ത്വവും നേതൃത്വപാടവവുമാണ് ആദ്യ തവണ
തന്നെ ഉന്നതമായ സ്പീക്കര് പദവിക്ക് സീതിയെ
അര്ഹനാക്കിയത്.
സ്പീക്കറെന്ന നിലയിലെ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ പ്രാഗത്ഭ്യവും അറിവും സമചിത്ത
തയും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായി
അന്നത്തെ സഭാ രേഖകള് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു. സഭാ തലത്തില് ഭരണപക്ഷവും
പ്രതിപക്ഷവും തമ്മില് ശക്തമായ വാഗ്സ
മരങ്ങള് നടക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് പതി
ഞ്ഞതെങ്കിലും ദൃഢവും വ്യക്തവും നിഷ്പക്ഷ
വുമായ ശബ്ദത്താല് അദ്ദേഹം സഭയെ
നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയില് തികച്ചും
കക്ഷിരഹിതനായ ഒരു സ്പീക്കറെയാണ്
സീതി സാഹിബിലൂടെ കാണാന് കഴിഞ്ഞത്.
പ്രശ്നങ്ങളുടെ മാനുഷിക വശങ്ങളും
തീവ്രതയും കണക്കിലെടുത്ത് സൗഹാര്ദ്ദപര
മായി നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പരി
ധിയ്ക്കുള്ളില് നിന്ന് ക�ൊണ്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ
ഭേദമന്യേ എല്ലാവര്ക്കും തുല്യ അവസരം
നല്കി സഭാ നടപടികള് അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു.
തികച്ചും അക്ഷോഭ്യനായി സഭാ നടപടികളെ
നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പക്വമതിയായ സഭാദ്ധ്യ
ക്ഷന്മാരെപ്പറ്റി പരിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോള്
സീതി സാഹിബ് അനിവാര്യമായും അനുസ്മ
രിക്കപ്പെടും. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ ഇന്ന്
കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതിക്കും
രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും, സാമൂഹിക, ബൗദ്ധിക
പശ്ചാത്തലമ�ൊരുക്കിയതുക�ൊണ്ടാണ് സീതി
സാഹിബിനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയ ിലെ 'സര്
സയ്യിദ്' എന്ന് നവ�ോത്ഥാന നായകര് വിശേ
ഷിപ്പിക്കുന്നത്. 		
ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റം, അസാമാന്യ
ക്ഷമാശീലം, വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും വസ്തുത
കളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവഗാഹം, പ�ൊതു പ്രശ്ന
ങ്ങളെ വിശാല വീക്ഷണത്തോടെ സമീപി
ക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെല്ലാം സീതി
സാഹിബ് എന്ന നേതാവിനെ ജനഹൃദയ
ങ്ങളില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞ
നെന്നതിലുപരി അനുഗ്രഹീതനായ പ്രാസം
ഗികന്, എഴുത്തുകാരന്, സമൂഹത്തില്
പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ
ഉന്നമനത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച സാമൂഹ്യ
പ്രവര്ത്തകന് എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം
ശ�ോഭിച്ചു. ഒട്ടേറെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്
തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം 'ചന്ദ്രിക'യുടെ സ്ഥാപകാംഗ
ങ്ങളില് ഒരാളായിരുന്നു. കടുത്ത ഹൃദ്രോഗി
യായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവിയിലി
രിക്കെ 1961 ഏപ്രില് 17 ന് അന്തരിച്ചു. 1961 ജൂണ്
8 ന് നിയമസഭ അദ്ദേഹത്തിന് ചരമ�ോപചാരം
അര്പ്പിച്ചു.
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ഇതരസഭാ വാര്ത്തകള്........

മഹാരാഷ്ട്രയില് പുതിയ
സര്ക്കാര്

മ

ഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഇരുപതാ
മത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിമത
ശിവസേനാ നേതാവ് ഏക്നാഥ്
ഷിന്ഡെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി
ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര
ഫഡ്നവിസും അധികാരമേറ്റു.
രണ്ടരവര്ഷം നീണ്ടു നിന്ന ഉദ്ധവ്
താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള

GIv\mYv jn³sU

മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യ
സ ര്ക്കാ ര ി ന് റെ
ര ാ ജ ി യെ
തുടര്ന്നാണ് പുതിയ സര്ക്കാര്
അധികാരമേറ്റത്. തുടര്ന്ന് 288
അംഗ സഭയില് 107 നെതിരെ
164 വ�ോട്ട് നേടി ഭരണപക്ഷ
സ്ഥാനാര്ത്ഥി രാഹുല് നര്വേക്കര്
നിയമസഭാ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ടു. ക�ൊളാബ മണ്ഡലത്തില്
നിന്നാണ് രാഹുല് നര്വേക്കര്
നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്.

tZth{µ ^Uv\hnkv
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ബംഗാളില് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി ചാന്സലര്

പ

ശ്ചിമ ബംഗാള് സര്ക്കാരിനു
കീഴിലുള്ള എല്ലാ സര്വ്വക
ലാശാലകളുടെയും ചാന്സലര്
സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഗവര്ണ്ണറെ
മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധികാരപ്പെ
ടുത്തി ക�ൊണ്ടുള്ള ബില് സംസ്ഥാന
നിയമസഭ പാസാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ
മന്ത്രി ബ്രത്യ ബസുവാണ് പശ്ചിമ
ബംഗാള് സര്വ്വകലാശാല നിയമ
(ഭേദഗതി) ബില് 2022 സഭയില്
അവതരിപ്പിച്ചത്. 294 അംഗ നിയമ
സഭയില് 182 അംഗങ്ങള് ബില്ലിനെ
അനുകൂലിച്ചും 40 പേര് എതിര്ത്തും
വ�ോട്ട് ചെയ് തു . മുഖ്യമന്ത്രിയെ
ചാന്സലറാക്കുന്നത് സംസ്ഥാ
നത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്ര
ദായത്തില് നേരിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ

ഇടപെടലിന് ഇടയാക്കുമെന്ന്
ബില്ലിനെ എതിര്ത്ത അംഗങ്ങള്
ആര�ോപിച്ചു.

{_Xy _kp

പയ്യോളി എക്സ്്പ്രസ് ഇനി രാജ്യസഭയില്

മ

ലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം പി.ടി. ഉഷയെ രാജ്യ
സഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തു.
കായികതാരമായും പിന്നീട് പരിശീലകയായും
ജീവിതത്തിലെ വലിയ�ൊരു ഭാഗം ട്രാക്കില് ചെലവിട്ട
പി.ടി.ഉഷയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരമാണ് രാജ്യസഭാംഗത്വം.
1984 ലെ ല�ോസ് ആഞ്ചല്സ് ഒളിംപിക്സില് 400 മീറ്റര്
ഹഡില്സില് നേരിയ വ്യത്യാസത്തില് പി.ടി. ഉഷയ്ക്ക്
വെങ്കല മെഡല് നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യന് അത്ലറ്റിക്
ചരിത്രത്തിലെ കണ്ണീര് ഓര്മ്മയാണ് . ഇന്ത്യന്
കായികല�ോകം, പ്രത്യേകിച്ച് അത്ലറ്റിക്സ് പരാധീനത
കളിലും പരിമിതികളിലും ഇഴയുന്ന കാലത്താണ് ഉഷ ഈ
നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അത്ലറ്റി
ക്സില് നിരവധി മെഡലുകള് വാരിക്കൂട്ടിയ ഉഷ 2000
ലാണ് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വളര്ന്നു വരുന്ന കായിക താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി ഉഷ സ്കൂള് ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന

സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് അവര്. രാജ്യസഭയിലേക്ക്
നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഥമ മലയാളി വനിതയും
എട്ടാമത്തെ മലയാളിയുമാണ് പി.ടി. ഉഷ. സര്ദാര്
കെ.എം. പണിക്കര്, ജി. രാമചന്ദ്രന്, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്,
അബു എബ്രഹാം, ഡ�ോ.കെ. കസ്തൂരി രംഗന്, ഡ�ോ.എം.
എസ്.സ്വാമിനാഥന്, സുരേഷ് ഗ�ോപി എന്നിവരാണ്
അതിന് മുന്പ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്ദ്ദേശം
ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളികള്.
പി.ടി. ഉഷയെ കൂടാതെ സംഗീതജ്ഞന്
ഇളയരാജ, കര്ണാടകയിലെ ധര്മസ്ഥല ക്ഷേത്ര
അധികാരിയും സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകനുമായ
ഡ�ോ.സി. വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഡെ, തെലുങ്ക് തിരക്കഥാകൃ
ത്തും സംവിധായകനുമായ വി. വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ്
എന്നിവരെയും ഇത്തവണ രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക്
നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തു. 2022 ജൂലൈ 20 ന് രാജ്യ
സഭാംഗമായി പി.ടി. ഉഷ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
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ക്ഷ്യപദാര്ത്ഥങ്ങളിലെ
മായം ചേര്ക്കലും
കാര്ഷിക വിളകളിലെ
രാസവള കീടനാശിനി
സാന്നിധ്യവും സംബന്ധിച്ച്
സമഗ്രമായ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാ
റാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകളും
പ്രമേയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച
സമിതി 2022 ജൂണ് 9 ന്
കാസര്ഗോഡ് ജില്ലാ കള
ക്ട്രേറ്റില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ
വിഭാഗം, ആര�ോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, കൃഷി എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ
ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. 'ആര�ോഗ്യദായകവും ഗുണനിലവാ
രമുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷണം ഏവര്ക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും' എന്ന ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ പ�ോരായ്മകള് പരിഹരിക്കുകയാണ് സന്ദര്ശ
ന�ോദ്ദേശ്യമെന്ന് സമിതി ചെയര്മാന് അറിയിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
വിവിധ വകുപ്പുകള് തമ്മിലുള്ള ഏക�ോപനം, ഭക്ഷ്യവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ലൈസന്സിംഗ്, സ്ക്വാഡ് പരിശ�ോധനകളുടെ എണ്ണവും കാര്യക്ഷമതയും, അതിഥി
ത�ൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള ഹെല്ത്ത് കാര്ഡും ബ�ോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും, ഭക്ഷ്യ
എണ്ണയുടെ പുനരുപയ�ോഗം തടയല്, പാല്, മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവയിലെ മായം
ചേര്ക്കല്, പഴം, പച്ചക്കറി സാമ്പിളുകളിലെ അവശിഷ്ടവിഷാംശ പരിശ�ോധന
എന്നീ വിഷയങ്ങളില് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും
ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് മുതല് വിതരണം വരെയും വകുപ്പുകള്ക്ക് ഇടപെടാന്
കഴിയണമെന്നും ഭക്ഷണത്തിനു പകരം ര�ോഗവും മരണവും വിളമ്പുന്നവര്ക്ക്
പരമാവധി ശിക്ഷ നല്കണമെന്നും സമിതി ചെയര്മാന് പ്രമ�ോദ് നാരായണ്
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമിതി അംഗങ്ങളായ സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു, കെ. പ്രേംകുമാര്,
കുറുക്കോളി മ�ൊയ്തീന്, സമിതി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആര്. ഷാജി, എ.ഡി.എം.
എ.കെ. രമേന്ദ്രന്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് ജ�ോണ് വിജയകുമാര്,
വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികള് തുടങ്ങിയവര് തെളിവെടുപ്പ് യ�ോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.
	തെളിവെടുപ്പ് യ�ോഗത്തിന് ശേഷം ചെര്ക്കള ഗവണ്മെന്റ് ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂൾ സന്ദര്ശിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ സംവിധാനവും
ഗുണനിലവാരവും പരിശ�ോധിച്ച സമിതി തുടര്ന്ന്, ഷവര്മ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ
യേറ്റ് മരണപ്പെട്ട ചെറുവത്തൂരിലെ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനി ഇ.വി. ദേവനന്ദയുടെ
വീട് സന്ദര്ശിച്ചു. സ്ഥലം എം.എല്.എമാരായ എം. രാജഗ�ോപാലന്, എന്.എ.
നെല്ലിക്കുന്ന്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ജനപ്രതിനിധികള് എന്നിവരും
സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

വേർപാട്

വേര്പാട്

ടി. ശിവദാസ മേന�ോന്, മുന് മന്ത്രി

മു

ന് മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന സി.പി.ഐ. (എം)
നേതാവുമായ ടി.ശിവദാസ മേന�ോന് (90) 2022
ജൂണ് 28 ന് അന്തരിച്ചു. അദ്ധ്യാപക സംഘടനാ
പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം
എട്ട്, ഒന്പത്, പത്ത് കേരള നിയമസഭകളില് മലമ്പുഴ
മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു. എട്ടാം കേരള
നിയമസഭയില് വൈദ്യുതിയും ഗ്രാമ വികസനവും
വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും പത്താം കേരള നിയമസഭയില്
ധനകാര്യവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും
പ്രവര്ത്തിച്ചു. ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ കിഫ്ബിക്ക്
തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. 1993 മുതല് 1996 വരെ കേരള നിയമസഭ
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായിരുന്നു. സി.പി.ഐ (എം)
പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെ
ത്തുന്നത്. സി.പി.ഐ. (എം) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, സംസ്ഥാന സെക്ര
ട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ച അദ്ദേഹം കേരള സംസ്ഥാന
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബ�ോര്ഡ്, ഫാക്കല്റ്റി ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷന്, കാലിക്കറ്റ്
സര്വ്വകലാശാല സിന്ഡിക്കേറ്റ് എന്നിവയിലും അംഗമായിരുന്നു.
ഭാര്യ പരേതയായ ഭവാനി അമ്മ,

പി.രാഘവന്, മുന് അംഗം

മു

തിര്ന്ന സി.പി.ഐ. (എം) നേതാവും ഉദുമ മുന്
എം.എല്.എ.യും ആയ പി.രാഘവന് (77) 2022
ജൂലൈ 5 ന് അന്തരിച്ചു. 9 ാം കേരള നിയമസഭയിലും,
10ാം കേരള നിയമസഭയിലും ഉദുമ മണ്ഡലത്തെ
പ്രതിനിധീകരിച്ചു. സി.പി.ഐ.(എം) കാസര്ഗോഡ്
ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, സംസ്ഥാന സഹകരണ
യൂണിയന് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയില്
അംഗം, സി.ഐ.റ്റി.യു കേന്ദ്ര പ്രവര്ത്തക സമിതി
അംഗം, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന
സഹകരണ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എല്.
ഡി.എഫ്., കാസര്ഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണ്വീനര്
എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. മുന്നാട് പീപ്പിള്സ് ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
ആര്ട്സ് & സയന്സ് ക�ോളേജ്, കുമ്പളയിലെ ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി,
ചെങ്കള ഇ. കെ. നായനാര് സ്മാരക സഹകരണ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയവയ
ടക്കം നാനൂറ�ോളം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
ഭാര്യ കമല.
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രിത്രപരമായ നിയമനിര്മ്മാണങ്ങളിലൂടെ
സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റി
മറിച്ച കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രവര്ത്തനം ഓര�ോ
മലയാളിക്കും അഭിമാനം നല്കുന്നതാണ്. പാര്ശ്വ
വത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവര്, പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്, സ്ത്രീകള്
തുടങ്ങിയവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നാം ചിട്ടപ്പെടു
ത്തിയ പല നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും രാജ്യത്തെ
മറ്റ് പല സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും പാര്ലമെന്റും
മാതൃകയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം പലപ്പോഴും കാലത്തിന്
മുന്പേ നടക്കാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും
വികലാംഗരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി കേരള നിയമ
സഭ രൂപീകരിച്ച സമിതിയും മറ്റൊരു മാതൃകയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വര്ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും
ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി വരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഖ്യ
ധാരയിലേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാന് രാജ്യത്തിനായിട്ടില്ല.
ജനാധിപത്യത്തെ അര്ത്ഥരഹിതമാക്കി മാറ്റുന്ന വിവേ
ചനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
ഇന്നും സ്ത്രീകള് അനുഭവിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സാമൂ
ഹിക-സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയില് സ്ത്രീയും
പുരുഷനും തുല്യരല്ലെന്നും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ തുല്യനീ
തിയിലൂടെ പാര്ശ്വവത്കൃത സ്ത്രീസമൂഹത്തെ പ�ൊതുധാര
യിലേക്കെത്തിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും ഭരണഘടനാ
ശില്പികള് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് 15(3) വകുപ്പ്
പ്രകാരം സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക
നിയമനിര്മ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം വിഭാ
വനം ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് സ്ത്രീധന നിര�ോധന
നിയമവും ഗാര്ഹിക പീഡനം തടയല് നിയമവു
മുള്പ്പെടെ നിരവധി നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നടത്തി
യെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില് തുല്യ
അവസരവും, ലിംഗ സമത്വവും സ്ത്രീകള്ക്ക് ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ഇനിയും
ഉയര്ന്നിട്ടില്ല.
	ല�ോക സാമ്പത്തിക ഫ�ോറത്തിന്റെ 2021 ലെ
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ലിംഗ വിവേചനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്
ഇന്ത്യ 140 ാം സ്ഥാനത്താണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് ഏറ്റവും
വലിയ ലിംഗ അസമത്വം നിലനില്ക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ
വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ
കുറവുണ്ടായി. 2019 ലെ 23.1% ല് നിന്ന് 2021 ല്
എത്തിയപ്പോള് 9.1% ആയി കുറഞ്ഞു എന്നും റിപ്പോര്ട്ട്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പതിനേഴാം ല�ോക്
സഭയില്
വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നാമമാത്രമായി വര്ദ്ധിച്ച്
14 ശതമാനത്തില് എത്തിയെങ്കിലും രാജ്യസഭ കൂടി
പരിഗണിക്കുമ്പോള് ഇത് 10 ശതമാനം മാത്രമേയുള്ളു.
ആഗ�ോള ശരാശരിയാകട്ടെ 24 ശതമാനവും. നിയ
മനിര്മ്മാണ സഭയിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ
കാര്യത്തില് ല�ോക റാങ്കിങ്ങില് 140 ാം സ്ഥാനത്താണ്
ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാന നിയമസഭക
ളുടെ കാര്യമെടുത്താല് ഇതിലും പരിതാപകരമാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 75 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ടിട്ടും വനിതാ
പ്രാതിനിധ്യം ദേശീയ ശരാശരി 9 ശതമാനത്തില്
നില്ക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിയമിച്ച 'കമ്മിറ്റി ഓണ്
ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമണ് ഇന് ഇന്ഡ്യ' യുടെ 2015 ലെ
റിപ്പോര്ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകള് ശുഭസൂചനയല്ല
നല്കുന്നത്. ഏഴു ദശാബ്ദത്തെ ആസൂത്രണംക�ൊണ്ടും
സ്ത്രീകള്ക്ക് അര്ഹിക്കുന്ന വിധത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം,
ത�ൊഴില്, ഭരണ നിര്വ്വഹണം എന്നിവയില് വേണ്ടത്ര
അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കില്
സ്ത്രീകള് നയരൂപീകരണ അധികാരങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയഭ
രണ സ്ഥാനങ്ങളില് എത്തണം. ഇതിനായി നിയമസ
ഭകളിലും പാര്ലമെന്റിലും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഗണ്യമായി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം. നിലവില് രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക നിയ
മസഭകളിലും പാര്ലമെന്റിലും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം പത്തു
ശതമാനത്തില് താഴെ മാത്രമാണ്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്,
മുഖ്യമന്ത്രിമാര്, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്, സ്പീക്കര് തുടങ്ങി
താക്കോല് സ്ഥാനങ്ങളില് സ്ത്രീകള്ക്ക് അര്ഹമായ
പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക,
സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും രാജ്യത്തെ
സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം അത്യപൂര്വ്വം. ഇതിനെല്ലാം എങ്ങനെ
മാറ്റംവരുത്താം എന്ന വിഷയത്തില് ഗൗരവമേറിയ
ചര്ച്ചകള് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കേരളം അനുഭവിച്ച വനിതാ
ഭരണമികവ്
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രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്
കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തില്
വളരെ മുന്നിലാണ്. അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിലനില്ക്കു
ന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. എന്നാല് നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭയിലും പാര്ലമെന്റിലും കേരളത്തിന്റെ
സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ടത്ര ഇപ്പോഴുമില്ല എന്നത് ഒരു
യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോ
ഴെല്ലാം ഭരണ മികവ് കാണിച്ച വനിതകളുടെ ഒരു
വലിയ നിര തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. പത്ത് തവണ കേരള
നിയമസഭാംഗമായ കെ. ആര്. ഗൗരിയമ്മ ഇവരില്
പ്രധാനിയാണ്. കേരളം എക്കാലത്തും ഓര്മ്മിക്കുന്ന
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം, ഭൂമി പതിച്ചു ക�ൊടുക്കല്
നിയമം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങള് പാസ്സാക്കിയത് 1957 ല്
ഗൗരിയമ്മ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് .
കെ.ഒ. അയിഷ ബായി ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ
പ്രഥമ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതും
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തുടര്ന്ന് 1960-64 കാലഘട്ടത്തില് എ. നഫീസത്ത്
ബീവി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായതും അഭിമാനാര്ഹമാണ്.
എട്ടാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കര്,
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്, ല�ോക്സഭാംഗം എന്നീ നിലകളില്
ശ്രീമതി ഭാര്ഗ്ഗവി തങ്കപ്പന് ശ�ോഭിച്ചിരുന്നു. കേരള ചരി
ത്രത്തിലാദ്യമായി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്നിന്നും
ശ്രീമതി പി. കെ. ജയലക്ഷ്മി മന്ത്രിയായിട്ടുമുണ്ട്. ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി ല�ോകം മുഴുവന് ഭീതി പരത്തിയപ്പോഴും നിപ്പാ
വൈറസ് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴുമെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ
ആര�ോഗ്യ മേഖലയെ
മുന്നില് നിന്ന് നയിച്ച്
ല�ോകശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്ത എന്റെ സഹപ്രവര്ത്തക
കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കാര്യവും ഈ അവസര
ത്തില് എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വരെ
അവരെ ആദരിച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ പ്രോസ്പെക്ട് മാഗസിന്
2020 ല�ോകത്തെ മികച്ച വനിതകളുടെ ഗണത്തില്
കെ. കെ. ശൈലജയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ന്യൂസി
ലാന്ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആര്ഡനെ പിന്തള്ളി
യാണ് ഈ നേട്ടം ശൈലജ ടീച്ചര്ക്ക് നല്കിയത്.
വസ്തുതകള് ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ
നിയമസഭയുടെ ആറര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പരിശ�ോ
ധിക്കുമ്പോള് വനിതകള്ക്ക് അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം
വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് നല്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്
വാസ്തവം.

കേരളത്തിലെ വനിതാ
സാമാജികരുടെ ചരിത്രം

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം പരിശ�ോധിച്ചാല്
മൂന്ന് വനിതകള് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി
26 വര്ഷത്തോളം ഭരണനേതൃത്വം വഹിച്ചതായി
കാണാന് സാധിക്കും. 1922-1925 കാലയളവില്
ന്യൂ ട്രാവന്കൂര് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സിലിലേയ്ക്ക്
ഡ�ോ. മേരി പുന്നന് ലൂക്കോസ് ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട
താണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം.
തുടര്ന്ന് 1925-28 കാലത്ത് ക�ൊച്ചിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സിലിലേയ്ക്ക് മന്നത്തു പത്മനാഭന്റെ സഹധര്മ്മിണി
ത�ോട്ടയ്ക്കാട്ട് മാധവിയമ്മയെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തു.
1928-31 കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലും ക�ൊച്ചിയിലും
ആയി എലിസബത്ത് കുരുവിള, ഗ�ോമതി നായകം
പിള്ള, മിസ്സിസ്സ് ജി. പവിത്രന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്
സ്ത്രീകള് കൂടി സഭാംഗങ്ങളായി. 1931 ല് അന്നാചാണ്ടി,
മിസ്സിസ്സ് എ. ശങ്കരപ്പിള്ള, ക�ൊടി വീട്ടില് രമാദേവി,
മിസ് പെനിന മ�ോസ്ക�ോ, പി. മീനാക്ഷി, പാര്വ്വതി
നെന്മിനി മംഗലം, മിസ്സിസ് സ്വാരീസ് എന്നിങ്ങനെ
വിദേശ വനിതകളടക്കം 7 പേര് കൂടി നിയമനിര്മ്മാണ
സഭയില് അംഗങ്ങളായി. തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളില്
21 വനിതകള് കൂടി ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത�ോടെ
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുന്പുള്ള കേരള ചരിത്രത്തില് 33
വനിതകള്ക്ക് വിവിധ നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളില്
അംഗങ്ങളാകാന് സാധിച്ചു. എന്നാല് ഈ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പുകള�ൊന്നും ജനാധിപത്യ രീതിയില�ോ സാമൂഹിക
പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയ�ോ അല്ലായിരുന്നു. അക്കാ
ലത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഉന്നതകുല
ജാതരും സമ്പന്നരുമായിരുന്നവരെ ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്യ
പ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, 1948 മുതല് കേരള ലെജി
സ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നിലവില് വന്ന 1957 വരെയുള്ള
വര്ഷങ്ങളില് തിരു-ക�ൊച്ചിയിലും മദ്രാസിലുമായി
എ.വി. കുട്ടിമാളു അമ്മ, ആനി ജ�ോസഫ്, മിസ്സിസ്
ഡി. ഫ്രാന്സിസ്, അക്കാമ്മ ചെറിയാന്, ആനി
മസ്ക്രിന്, ദേവകി ഗ�ോപിദാസ്, മേരി ആന്റണി,
കെ. ആര്. ഗൗരി, ടി.സി. ലീലാദേവിയമ്മ എന്നിവര്
പ്രതിനിധികളായി. എന്നാല് ഐക്യകേരളം രൂപീകൃത
മായതിനുശേഷം സാമൂഹിക നീതിയില് അധിഷ്ഠിതമായി
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ 1957 ല് ഇ.എം.എസ്.
സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നു. കെ.ഒ. അയിഷ
ബായി, കെ.ആര്. ഗൗരിയമ്മ, കുസുമം ജ�ോസഫ,് ലീലാ
ദാമ�ോദരമേന�ോന്, റ�ോസമ്മ പുന്നൂസ്, ഒ.റ്റി. ശാരദാ
കൃഷ്ണന് തുടങ്ങി ആറ് വനിതകള് അംഗങ്ങളായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്
വനിതകളെ സംഭാവന നല്കിയത് 1996 ലെ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. ഇതില് 13 വനിതകള് വിജയിച്ചു.
നിലവിലെ 15ാം കേരള നിയമസഭയില് മൂന്ന് മന്ത്രി
മാരുള്പ്പെടെ 12 വനിതാംഗങ്ങള് മാത്രമാണുള്ളത്.
കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണ
ത്തിനുശേഷം നാളിതുവരെ 100 വനിതകളെ മാത്രമേ
നിയമസഭാ സാമാജികരായി തെരഞ്ഞെടുക്കാന്
നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

അടുക്കളയില് നിന്നും
അരങ്ങത്തേക്ക്

1929 യില് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ
'അടുക്കളയില് നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്' നാടകത്തിന്റെ
പേര് അന്വര്ത്ഥമാകുന്ന തരത്തില് കേരളത്തിലെ
സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ അടുക്കളയില് നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക്
എത്തിച്ചതില് പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമവും ജനകീ
യാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനവും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.
ചുരുക്കത്തില് ഭരണഘടനയുടെ 243(ഡി) വകുപ്പ്
പ്രകാരമുള്ള വനിതാ സംവരണമായിരുന്നു കേരള
ത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ചാലക
ശക്തി. രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതനു
സരിച്ച് വനിതാ സംവരണം 33 ശതമാനത്തില് പരിമി
തപ്പെടുത്തിയപ്പോള് കേരളം അത് 50 ശതമാനമാക്കി
എന്നത് ഒരു ചരിത്ര മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. അതിന്റെ
ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക�ൊല്ലമായി തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് വനിതകള് തങ്ങളുടെ
വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. വിവിധ
സര്ക്കാര് ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയ�ോഗം, പദ്ധതികളുടെ
ഭാവനാപൂര്ണ്ണമായ ആവിഷ്ക്കരണം, വരുമാനദാ
യകമായ ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കല് തുടങ്ങി
സാമൂഹിക നീതിയില് അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാദേശിക
സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതില് സ്ത്രീ
പങ്കാളിത്തം വളരെയേറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
നിയമപരമായ പങ്കാളിത്തം സ്ത്രീകള്ക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുക
എന്നതിനപ്പുറം അവരെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൈ
പിടിച്ചുയര്ത്താന് കേരളത്തിലെ പുര�ോഗമന രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും
പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മേയറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്
നമ്മുടെ തലസ്ഥാനനഗരിക്ക് സാധിച്ചത് ഇതിനുദാ
ഹരണമാണ്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയില് ക�ൊണ്ടുവന്ന 'കുടുംബശ്രീ'
കാല് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട വര്ഷത്തിലൂടെയാണ് നാം
കടന്നു പ�ോകുന്നത്. സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജന
ദൗത്യത്തിനു കീഴില് പരിമിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെ
തുടങ്ങിയ കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തില്
ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക്
അഭിമാനിക്കാന് നേട്ടങ്ങള് പലതുണ്ടെങ്കിലും നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭകള്, നയരൂപീകരണ സമിതികള്,
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാര സ്ഥാന
ങ്ങള് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഇന്നും സ്ത്രീകള്ക്ക്
വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. അതേപ�ോലെ തന്നെ
രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് സ്ത്രീകള്ക്ക് വേണ്ടത്ര സംഘടനാ
ചുമതലകള് നല്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും സ്വയം വിമര്ശ
നാത്മകമായി പരിശ�ോധിക്കണം.

വനിതാ ബില് ഇനിയുമെത്ര
അകലെ?

രാജ്യസഭയും ല�ോക്സഭയും തമ്മില് ഒരു
ചുവരിന്റെ ദൂരമേയുള്ളൂവെങ്കിലും വനിതാ സംവരണ
ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തില് ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര
യെന്നു ആര്ക്കും നിശ്ചയമില്ല. 2010 മാര്ച്ചില് രാജ്യസഭ
പാസ്സാക്കിയ വനിതാ സംവരണ ബില് ഒരു പതിറ്റാണ്ട്
കഴിഞ്ഞിട്ടും ല�ോക്സഭയില് എത്തിയിട്ടില്ല. 1996
സെപ്റ്റംബര് 12 നാണ് വനിതാ ബില് ആദ്യമായി
പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിച്ചത്. നീണ്ട പതിനാല്
ക�ൊല്ലത്തിനുശേഷമാണ് രാജ്യസഭയില് ഈ
ബില് പാസ്സായത്. എന്നാല് ല�ോക്സഭയില് അത്
എപ്പോള് വരുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല.
രാജ്യത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളെല്ലാം അംഗീ
കരിച്ചെങ്കിലും വനിതാ ബില് ല�ോക്സഭയില് അവ
തരിപ്പിക്കാതെ പ�ോകുന്നതെന്തുക�ൊണ്ടാണ്? ചില
പ്രാദേശിക പാര്ട്ടികളുടെ എതിര്പ്പുമൂലം ബില് ല�ോക്സഭ
യില് അവതരിപ്പിക്കാത്തത് നീതീകരിക്കാനാ
വില്ല. ബില്ലിനെതിരായി അവര് നിരത്തുന്ന വാദങ്ങള്
തികച്ചും കപടമാണ്. വനിതാസംവരണം നടപ്പിലായാല്
സവര്ണ്ണരായ സ്ത്രീകള് മാത്രമേ പാര്ലമെന്റിലെത്തു
കയുള്ളൂ എന്നും പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തി
ലുള്ളവര് അവഗണിക്കപ്പെടുമെന്നുമാണ് അവരുടെ
വാദം. ഇവയ�ൊന്നും ആത്മാര്ത്ഥതയ�ോടെ ഉള്ളതല്ല.
എങ്കിലും സമഗ്രമായ ചര്ച്ചകള് നടത്തി പ�ോരായ്മകള്
ഉണ്ടെങ്കില് പരിഹരിച്ച് ഇപ്പോഴെങ്കിലും വനിതാ
സംവരണ ബില് പാസ്സാക്കുകയല്ലേ ഉചിതം?
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022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ ബജറ്റിലെ
ധനാഭ്യര്ത്ഥനകള് പാസ്സാക്കുന്നതിനായി
ചേര്ന്ന അഞ്ചാം സമ്മേളനം നടപടികള് പൂര്ത്തീക
രിച്ച് 2022 ജൂലൈ 21 ന് അവസാനിച്ചു. 2022
ജൂണ് 27 ന് ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം ആകെ 23
ദിനങ്ങള് ചേരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും
മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില് അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകരിച്ച
പ്രമേയം അനുസരിച്ച് 2022 ജൂണ് 29, ജൂലൈ 1
തീയതികളിലെയും കാര്യോപദേശക സമിതിയുടെ
ആറാമത് റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശിപാര്ശകള്
പ്രകാരം 2022 ജൂലൈ 8, 11, 22, 25, 26, 27
തീയതികളിലെയും സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതു
മൂലം ആകെ 15 ദിവസങ്ങളാണ് സഭ ചേര്ന്നത്.
അതില് ധനാഭ്യര്ത്ഥനകളുടെ പരിഗണന
യ്ക്കായി 11 ദിവസങ്ങളും നിയമ നിര്മ്മാണത്തി
നായി രണ്ടു ദിവസവും ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനകള്
പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദിവസവും അനൗ
ദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനായി ഒരു
ദിവസവും നീക്കിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ സമ്മേളനത്തില് 2022 ജൂണ് 27
മുതല് ജൂലൈ 21 വരെയുള്ള കാലത്ത് 15 ച�ോദ്യ
ദിവസങ്ങളില് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനായി നക്ഷത്ര
ചിഹ്നമിട്ടതും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്തതുമായി ആകെ
5990 ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ന�ോട്ടീസുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
ഇതില് 35 എണ്ണം വിവിധ കാരണങ്ങളാല്
നിരസിക്കുകയും 36 എണ്ണം പിന്വലിക്കുകയും
ചെയ്തു. ശേഷിച്ചവയില് 450 എണ്ണം നക്ഷത്ര
ചിഹ്നമിട്ട ച�ോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും 5469 എണ്ണം
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ച�ോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും
ഉള്പ്പെടുത്തി ആകെ 5919 ച�ോദ്യങ്ങള് അച്ചടിച്ചു.
ഇതില് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട 450 ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത 5027 ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമന്ത്രിമാര് ഈ സമ്മേളന
കാലത്ത് തന്നെ ഉത്തരം നല്കി. 442 ച�ോദ്യ
ങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടി ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ച�ോദ്യോത്തര വേളകളില് 44 ച�ോദ്യങ്ങള്
വാക്കാല് മറുപടി നല്കുന്നതിനായി പരിഗണി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 358 അവസരങ്ങളിലായി 398 ഉപച�ോദ്യ
ങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു. അടിയന്തര ച�ോദ്യത്തിനായി ഒരു
ന�ോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയും ആയത് അനുവദിച്ചതിനെ
ത്തുടര്ന്ന് 2021 ജൂലൈ 21 ാം തീയതി സഭയില്
ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെയും
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെയും വിവിധ
സമ്മേളനങ്ങളിലേയും പതിനഞ്ചാം കേരള
നിയമസഭയുടെ ഒന്നു മുതല് നാലു വരെയുള്ള
സമ്മേളനങ്ങളിലെയും മറുപടിയ�ോ അന്തിമ
മറുപടിയ�ോ ലഭ്യമാക്കാതിരുന്ന ച�ോദ്യങ്ങളില് 96
എണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം ചട്ടം 47(2) പ്രകാരമുള്ള
കാലതാമസപത്രിക സഹിതം ഈ സമ്മേളന
കാലത്ത് സഭയില് സമര്പ്പിച്ചു.
മുന് മന്ത്രിയും 8,9,10 നിയമസഭകളില്
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അംഗവുമായിരുന്ന ടി. ശിവദാസ മേന�ോന്,
9, 10 നിയമസഭകളില് അംഗമായിരുന്ന
പി. രാഘവന്, 4, 5 നിയമസഭകളില് അംഗമാ
യിരുന്ന പി.ജെ. ത�ോമസ്, ല�ോക്
സഭ, 5 ാം
കേരള നിയമസഭ എന്നിവയില് അംഗമായിരുന്ന
തലേക്കുന്നില് ബഷീര്, മുന് മന്ത്രിയും 2 ാം കേരള
നിയമസഭയില് അംഗവുമായിരുന്ന എം.പി.
ഗ�ോവിന്ദന് നായര്, മുന് മന്ത്രിയും 6, 8, 11 നിയമ
സഭകളില് അംഗവുമായിരുന്ന കെ. ശങ്കരനാരാ
യണന്, 5 ാം കേരള നിയമസഭയില് അംഗമാ
യിരുന്ന യു.എസ്. ശശി, 3, 4 നിയമസഭകളില്
അംഗമായിരുന്ന കെ.ജി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണപിള്ള, 5 ാം
കേരള നിയമസഭയില് അംഗമായിരുന്ന
എസ്. ത്യാഗരാജന്, 11 ാം കേരള നിയമസഭയില്
അംഗമായിരുന്ന പ്രയാര് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്, പ്രമുഖ
ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയുമായ
ഗ�ോപിനാഥന് നായര് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് അഞ്ചാം
സമ്മേളനം ചരമ�ോപചാരം അര്പ്പിച്ചു.
അഞ്ചാം സമ്മേളനം നടന്ന കാലയള
വില് ചട്ടം 50 പ്രകാരം സഭ നിര്ത്തിവച്ച് ചര്ച്ച
ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അടിയന്തിരപ്രമേ
യത്തിനായി 11 ന�ോട്ടീസുകളാണ് സഭ പരിഗണിച്ചത്.
അതില് ഒന്പതു ന�ോട്ടീസുകള്ക്കുള്ള അവതര
ണാനുമതി നിഷേധിക്കുകയും രണ്ട് ന�ോട്ടീസു
കള്ക്ക് അവതരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത
തിനെ തുടര്ന്ന് സഭ ഇപ്പോള് നിര്ത്തി വയ്ക്കുന്നു
എന്ന പ്രമേയത്തിന്മേല് രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം
സമയം വീതം ചര്ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.
സമ്മേളന കാലയളവില് 24 ശ്രദ്ധക്ഷ
ണിക്കലുകളും 120 സബ്മിഷനുകളും സഭ മുമ്പാകെ
അവതരിപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര് മറുപടി
പറയുകയും ചെയ്തു. സമ്മേളനത്തിലാകെ 929
രേഖകള് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുകയും വിവിധ
നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടേതായ 78 റിപ്പോര്ട്ടുകള്
സഭയില് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ചാം സമ്മേളനത്തില് 2022-23
സാമ്പത്തികവര്ഷത്തെ ധനാഭ്യര്തഥനകളി
ന്മേലും ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനകളിന്മേലുമുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കും
വ�ോട്ടെടുപ്പിനുമായി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വിനിയ�ോഗിച്ചു.
നിയമനിര്മ്മാണത്തില് രണ്ട് ധനകാര്യ ബില്ലുകളും,
2022 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘ (ഭേദഗതി)
ബില്ലും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പരിശ�ോധനയ്ക്ക്
അയയ്ക്കുകയും പിന്നീട് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു.
2022-23 വര്ഷത്തെ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിക്കു
ന്നതും ഉപധനാഭ്യര്ത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുന്നതു
മായ രണ്ട് ധനവിനിയ�ോഗ ബില്ലുകളും അത�ോ
ട�ൊപ്പം സഭ പാസ്സാക്കി.
അഞ്ചാം സമ്മേളന കാലയളവില് അനൗ
ദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനായി കലണ്ടര്
തയ്യാറാക്കിയപ്പോള് നാല് വെള്ളിയാഴ്ചകള് മാറ്റി
വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സഭാസമ്മേളനം വെട്ടിച്ചു
രുക്കിയതു മൂലം യഥാര്ത്ഥത്തില് സഭ സമ്മേളിച്ച
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ഏക വെള്ളിയാഴ്ചയായ ജൂലൈ 15 ാം തീയതി
രാവിലെ തന്നെ സഭ പിരിയേണ്ട സാഹചര്യം
ഉണ്ടായതിനാല് അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ
കാര്യം സംബന്ധിച്ച ബിസിനസ്സുകള് വേണ്ടത്ര
നിര്വ്വഹിക്കുവാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അഞ്ചാം
സമ്മേളനകാലത്തും ആവര്ത്തിക്കപ്പെട്ടു.
ഇക്കോ സെന്സിറ്റീവ് സ�ോണ് സംബ
ന്ധിയായി സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ
പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 2022 ജൂലൈ 7 ന്
വനം - വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രിയും പ�ൊതുവിതരണ
സമ്പ്രദായം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന
ത്തിനര്ഹമായ റേഷന് വിഹിതം വര്ദ്ധിപ്പിക്കേ
ണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജൂലൈ 21 ന് ഭക്ഷ്യപ�ൊതു
വിതരണ വകുപ്പു മന്ത്രിയും പ്രമേയങ്ങള് അവതരി
പ്പിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ ഭേദഗതികള് ഉള്പ്പെടെ രണ്ട്
പ്രമേയങ്ങളും സഭ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ�ൊതു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം 300 അനുസരിച്ച് ധനകാര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രി 2022 ജൂലൈ 21 ന് സഭയില് ഒരു
പ്രസ്താവനയും നടത്തി. കൂടാതെ സമ്മേളനകാലയ
ളവില് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച സജി ചെറിയാന്,
എം.എല്.എ. 2022 ജൂലൈ 19 ന് രാജിയെപ്പറ്റി
യുള്ള വിശദീകരണം നല്കിക്കൊണ്ട് ചട്ടം 64
അനുസരിച്ച് പ്രസ്താവനയും നടത്തി.
ജൂലൈ 7 ാം തീയതി വന മഹ�ോത്സവം
2022 ന്റെ സമാപനസമ്മേളനം ആര്.ശങ്കര
നാരായണന് തമ്പി ഹാളില് നടത്തി. പരിപാടി
യ�ോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങ
ളില്കൂടെയുള്ള യാത്രകളില് പി. വി. ശ്രീനിജിന്
എം.എല്.എ. പകര്ത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഫ�ോട്ടോ
പ്രദര്ശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 13 ാം
തീയതി കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ
& പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പാര്ലമെന്ററി
സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗവും യൂണിസെഫും സംയുക്തമായി
നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്കായി കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷണം
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി ഹാളില്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂലൈ 20 ന് പ�ൊതുമരാമത്തും
വിന�ോദസഞ്ചാരവും യുവജനകാര്യവും വകുപ്പു
മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സ�ോഫ്റ്റ്
വെയറായ 'ത�ൊട്ടറിയാം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി' യുടെ
ഡെമ�ോണ്സ്ട്രേഷന് ആര്. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി ഹാളില് സാമാജികര്ക്കായി സംഘടിപ്പി
ച്ചിരുന്നു. 'ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവി'ന്റെ
ഭാഗമായി നിയമസഭാ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില്
വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചി
ട്ടുള്ള ഓഡിയ�ോ - വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശനത്തിന്റെ
പ്രാരംഭമെന്ന നിലയില് സാമാജികര്ക്കായി
ജൂലൈ 20, 21 തീയതികളിലായി ആര്. ശങ്കര
നാരായണന് തമ്പി ഹാള് പരിസരത്ത്
പ്രദര്ശനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
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നിയമസഭാ സമിതി റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ
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ജൈ

വവൈവിദ്ധ്യത്താല് സമ്പ
ന്നമായ കാവുകളെ സംര
ക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും
ഉതകുന്ന നിരവധി ശിപാര്ശകളുമായി
കേരള നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി
സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23)യുടെ
നാലാമത് റിപ്പോര്ട്ട്. കാവുകളുടെ സംര
ക്ഷണവും, പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച്
സമിതി നടത്തിയ സ്വതന്ത്ര പഠനത്തി
ന്റെയും, പ�ൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് സ്വരൂ
പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും റവന്യൂ, വനംവന്യ ജീവി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, പരി
സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില് നിന്നുള്ള
വിവരശേഖരണത്തിന്റെയും കണ്ണൂര് ജില്ല
യിലെ വിവിധ കാവുകള് സന്ദര്ശിച്ച് കണ്ടെ
ത്തിയ വസ്തുതകളുടെയും നിഗമനങ്ങളു
ടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കിയ
സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് 2022 മാര്ച്ച് 18 ന്
നിയമസഭയില് സമര്പ്പിച്ചു.
കാവുകളെ വനമായി പ്രഖ്യാപി
ക്കാതെയും ഉടമസ്ഥരുടെ സമ്മതത്തോ
ടെയല്ലാതെയും സംരക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന്
നിരീക്ഷിച്ച സമിതി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്
ചേര്ന്ന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സംസ്ഥാ
നത്തെ കാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദ
മായ കണക്കെടുപ്പും വിവരശേഖരണവും
പഠനവും നടത്തി അവയുടെ സംരക്ഷണ
ത്തിനായി ഒരു വകുപ്പിനെ പ്രത്യേകമായി
ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിന്്
കീഴില് കാവുകളുടെയും അനുബന്ധ ജല
സ്രോതസ്സുകളുടേയും സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്, പദ്ധതികള് എന്നിവ നിയന്ത്രി
ക്കുന്നതിനായി ഒരു അത�ോറിറ്റി രൂപീകരി
ക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ
നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തണമെന്നും
ശിപാര്ശ ചെയ്തു.
കാവുകളുടെ ഉടമസ്ഥത തെളിയി
ക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ രേഖകള് എന്തൊ
ക്കെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന
തിനായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ മേല്നോട്ട
ത്തില് വനം-വന്യജീവി, പരിസ്ഥിതി,
സാംസ്കാരിക കാര്യം, പുരാവസ്തു, തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണം എന്നീ വകുപ്പുകള് ചേര്ന്ന്
ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം,
ഓര�ോ വകുപ്പിന്റെയും കീഴിലുള്ള കാവുക
ളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാ
റാക്കണം, വനംവകുപ്പിന്റെ മേല്നോട്ട
ത്തില് വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ച് കാവു
കളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണക്കാക്കണം,
കാവുകളില് നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പ�ോയ ഭൂമി
വീണ്ടെടുത്ത് അതിര്ത്തികള് കൃത്യമായി
നിര്ണ്ണയിച്ച് തദ്ദേശീയമായ സസ്യങ്ങളും
വൃക്ഷങ്ങളും ഉപയ�ോഗിച്ച് ജൈവവേലി
സ്ഥാപിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട
വകുപ്പുകള് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരി
ക്കണം, ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡിന്റെ കീഴിലുള്ള

കാവുകളിലേതുള്പ്പെടെയുള്ള ഭൂമി റീ
സര്വ്വേയില് സര്ക്കാര് ഭൂമിെയന്ന്
തെറ്റായി ഇനം മാറ്റപ്പെട്ടതിനാല് ദേവസ്വം
ബ�ോര്ഡുകള്ക്ക് ഭൂനഷ്ടമുണ്ടായതായി
കണ്ടെത്തിയ സമിതി ഇത് സംബന്ധിച്ച
പിഴവുകള് തിരുത്തണമെന്നും റവന്യൂ
വകുപ്പിന�ോട് ശിപാര്ശ ചെയ്തു.
കാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തി
നുള്ള ധനസഹായത്തിനായി ബജറ്റില്
ഒരു പുതിയ ശീര്ഷകം ഉള്പ്പെടുത്തി
ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തണ
മെന്നും ഇതിന് സമഗ്ര പഠനം നടത്തി
ധനകാര്യ വകുപ്പിന് പ്രൊപ്പോസല് സമ
ര്പ്പിക്കാന് വനം-വന്യ ജീവി വകുപ്പിന�ോട്
സമിതി നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ് തു .
ബയ�ോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്
കമ്മിറ്റികള് (ബി.എം.സി) മുഖേന ലഭിക്കുന്ന
കേന്ദ്രഫണ്ട് വിനിയ�ോഗിച്ച് കാവുകളെ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫലപ്രദമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ
ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് പീപ്പിള്സ് ബയ�ോഡൈവേഴ്സിറ്റി
രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങള് ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തി കാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്
മാത്രമായി ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി ആവി
ഷ്കരിച്ച്, പദ്ധതിയുടെ കീഴില് ആവശ്യ
മായ തുക ലഭ്യമാക്കി വിദഗ്ധരുടെ സഹായ
ത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കാവുകളു
ടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും
റിപ്പോര്ട്ടില് സമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
'വിദ്യാവനം' പ�ോലുള്ള പദ്ധതി
കള് മുഖേന സ്കൂള് ക�ോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥി
കളില് കാവുകളുടെ പ്രാധാന്യവും അവ
സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും
സംബന്ധിച്ച് ബ�ോധവത്കരണം നടത്തു
ന്നതിന് പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ/ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസ വകുപ്പുകള് ആവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കണമെന്നും പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്
കീഴില് സംരക്ഷിച്ചു പ�ോരുന്ന ചരിത്ര
നിര്മ്മിതികളുടെ വളപ്പില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
കാവുകള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ജൈവ
വൈവിദ്ധ്യ ബ�ോര്ഡ്, കേരളാ ഫ�ോറസ്റ്റ്
റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (KFRI) തുടങ്ങിയ
വയുടെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതികള്
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും
സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പിന�ോട് സമിതി
ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കാവുകളില് കണ്ടുവരുന്ന നൂറ്റാ
ണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള വന്മരങ്ങള് സംര
ക്ഷിക്കുന്നതിന് വനം-വന്യജീവി, പരി
സ്ഥിതി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകള്
ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്ക
ണമെന്നും കാവുകളില് കണ്ടുവരുന്ന
സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സ ുകള് മലിന
മാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാവു
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കള്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉറവകള്,
പുഴകള് തുടങ്ങിയവ ജലസേചനത്തിന്
കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില്
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശസ്വയ ം
ഭരണ, ജലവിഭവ വകുപ്പുകള് പദ്ധതികള്
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും
സമിതി ശിപാര്ശ ചെയ്തു. കാവുകള്
സംരക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക് ഹരിത അവാര്ഡു
കള് ഏര്പ്പെടുത്തണം, സംരക്ഷകര്ക്ക്
പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിന് പരിസ്ഥിതി
വകുപ്പ് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരി
ക്കണം, കാവുകളിലേക്ക് പുറംതള്ളുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങള്
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബ�ോര്ഡിന്റെ
മേല്നോട്ടത്തില് വണ്ടൈം ക്ലീനിംഗ്
പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി
കള് സ്വീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ ശിപാര്ശ
കളും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
എക്കോ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെ
ടുത്തി കാവുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'അര�ോമ
ടൂറിസം' പ�ോലെയുള്ള അനുയ�ോജ്യമായ
വിന�ോദസഞ്ചാര പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക
രിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം, അന്തര്ദേശീയ
കണ്ടല്ക്കാടുകളുടെ ദിനമായ ജൂലൈ
26 ന് കാവുകള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും സംബന്ധിച്ച്
സ്കൂള്/ക�ോളേജ് തലങ്ങളില് പ്രത്യേക
പരിപാടികള്/ബ�ോധവല്ക്കരണ ക്ലാസു
കള്/സെമിനാറുകള്/പ്രദര്ശനങ്ങൾ /
കാവുകളിലേയ്ക്ക് പഠന യാത്രകള് തുടങ്ങി
യവ സംഘടിപ്പിക്കണം, നാഷണല് ഗ്രീന്
ക�ോര്പ്സ് - ഇക്കോ ക്ലബ് പ്രോഗ്രാമില്
ഉള്പ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്/
ക�ോളേജുകള് നടത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി പരി
പാടികളില് സമീപമുള്ള കാവുകളെയും
ഉള്പ്പെടുത്തണം, കാവുകളില് കാണ
പ്പെടുന്ന അപൂര്വ്വയിനം വൃക്ഷ സസ്യല
താദികളുടെ ഒരു ജീന് ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കി
നാശ�ോന്മുഖമാകാന് സാധ്യതയുള്ളവയെ
സംരക്ഷിക്കണം, സംസ്ഥാനത്തെ കാവുക
ളുടെ വിസ്തൃതി, ല�ൊക്കേഷന്, അവയിലുള്ള
ജീവികള്, വൃക്ഷങ്ങള്, സസ്യലതാദികള്,
ജലസ്രോതസ്സുകള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ച് ഒരു സമഗ്ര
ഇന്ഫര്മേഷന് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം
രൂപീകരിക്കണം തുടങ്ങി നിരവധി
ശിപാര്ശകളാണ് റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്.
ഇ.കെ.വിജയന്, എം.എല്.എ.
അദ്ധ്യക്ഷനായ സമിതിയില് സാമാജിക
രായ പി.കെ.ബഷീര്, എല്ദോസ് പി.
കുന്നപ്പിള്ളില്, ജ�ോബ് മൈക്കിള്,
ലിന്റോ ജ�ോസഫ്, ടി.ഐ.മധുസൂദനന്,
കെ.ഡി.പ്രസേന്നന്, യു. പ്രതിഭ, സജീവ്
ജ�ോസഫ് എന്നിവര് അംഗങ്ങളാണ്.
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ഒന്നാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച

സംഖ്യയാണ് ഒരു നിയമസഭാംഗത്തിന്റെ വ�ോട്ട് മൂല്യം.
(ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോള് അഞ്ഞൂറ�ോ അതിലധി
കമ�ോ ബാക്കിവരുന്നെങ്കില് അതിനെ പൂര്ണ്ണ സംഖ്യ
യായി കരുതും) അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഓര�ോ സംസ്ഥാ
നത്തെയും നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ വ�ോട്ടിന്റെ മൂല്യം
വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം കണക്കാക്കുമ്പോള്
കേരളത്തിലെ ഒരു നിയമസഭാംഗത്തിന്റെ വ�ോട്ട് മൂല്യം
152 ആണ്.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും
നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ വ�ോട്ട് മൂല്യത്തെ
പാര്ലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളിലെയും തെരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക�ൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാല്
കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും ഒരു പാര്ലമെന്റ് അംഗത്തിന്റെ
വ�ോട്ട് മൂല്യം. ഇപ്രകാരം നിലവില് ഒരു പാര്ലമെന്റ്
അംഗത്തിന്റെ വ�ോട്ട് മൂല്യം 700 ആണ്.
4809 അംഗങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ടറല്
ക�ോളേജിലെ വ�ോട്ട് ചെയ്യാന് അര്ഹരായ 4796
അംഗങ്ങളില് 4754 പേര് പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതി തെ
രഞ്ഞെടുപ്പില് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതില്
763 പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളില് 15 പേരുടെ വ�ോട്ടുകളും,
3991 നിയമസഭാംഗങ്ങളില് 38 പേരുടെ വ�ോട്ടുകളും
അസാധുവായി. 540 പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെയും
2284 നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും വ�ോട്ടുകള് ലഭിച്ച
ദ്രൗപതി മുര്മുവിന്റെ ആകെ വ�ോട്ട് മൂല്യം 6,76,803
ആണ്. 3,80,177 വ�ോട്ട് മൂല്യം കരസ്ഥമാക്കിയ യശ്വന്ത്
സിന്ഹയ്ക്ക് 208 പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെയും 1669
നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും വ�ോട്ടുകള് ലഭിച്ചു. 2,96,626
ആണ് രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദ്രൗപതി
മുര്മുവിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം.
ഇലക്ടറല് ക�ോളേജില് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള
പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങള് പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തില്
സജ്ജീകരിച്ച പ�ോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും, നിയമസഭാം
ഗങ്ങള് അതത് നിയമസഭകളില് സജ്ജീകരിച്ച
പ�ോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലുമാണ് വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

apJya{´n, \nbak`m kv] o¡À, {]Xn]£ t\Xmhv F¶nhÀ cmjv-{S]-Xn sX-c-sªSp¸nÂ thm«v
tcJs¸Sp¯p¶p.

കേരളത്തിലെ വ�ോട്ടെടുപ്പിന് നിയമസഭാ സെക്ര
ട്ടറി-ഇന്-ചാര്ജ് കവിത ഉണ്ണിത്താനാണ് അസിസ്റ്റന്റ്
റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെയും പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീ
സറുടെയും ചുമതല നിര്വ്വഹിച്ചത്. ജൂലൈ 13ാം
തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികള്
ന്യൂ ഡല്ഹിയില് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരികയും, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറി
ന�ോട് ചേര്ന്നുള്ള സീല് ചെയ്ത 509 ാം നമ്പര് മുറിയില്
സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈ 18 ാം തീയതി രാവിലെ 8.00 മണിക്ക്
സീല് തുറന്ന്് പ�ോളിംഗ് സാമഗ്രികള് പ�ോളിംഗ്
സ്റ്റേഷന് ആയ 740 ാം നമ്പര് മുറിയില് എത്തിച്ചു.
തുടര്ന്ന് രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ത്ഥി യശ്വന്ത് സിന്ഹ
യുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളായ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്,
അന്വര് സാദത്ത് , എം.രാജഗ�ോപാലന് എന്നീ
നിയമസഭാംഗങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ
നിരീക്ഷകന് ക�ോര്പ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മന്ത്രാലയ
ത്തിലെ അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി അനുരാധ ഠാക്കൂര്,

ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് സഞ്ജയ് കൗള്,
പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര് കവിത ഉണ്ണിത്താന്,
അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര് കെ.സുരേഷ് കുമാര്
എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ബാലറ്റ് ബ�ോക്സ് സീല്
ചെയ്തു.
വ�ോട്ടെടുപ്പില് കേരള നിയമസഭയിലെ
140 അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സേവാപുരി
മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം നീല് രത്തന്
സിങ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെല്വേലിയില് നിന്നുള്ള
ല�ോക്സഭാംഗം ജ്ഞാന തെരവിയം എന്നിവരും വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള
എം.പി.ആണ് അവസാനമായി വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
യത്. 5 മണിക്ക് പ�ോളിംഗ് പ്രക്രിയ അവസാനിച്ച
തിന് ശേഷം അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 7.20 നുളള
ന്യൂ ഡല്ഹി വിമാനത്തില് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്
ബാലറ്റ് ബ�ോക്
സ് പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
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ജൂലൈ 13 ന് ഭൂനികുതിയും ദേവസ്വവും
സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി II, മരാമത്തും
ഗതാഗതവും വാര്ത്താവിനിമയവും സംബ
ന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി V എന്നിവയുടെ
സംയുക്ത പരിഗണനയ്ക്കായി സാമ്പത്തിക
കാര്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി
VIII ന് അയയ്ക്കുകയും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി
റിപ്പോര്ട്ട് 2022 ജൂലൈ 14 ന് സഭയില്
സമര്പ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത
പ്രകാരമുള്ള ബില് 2022 ജൂലൈ 19 ന് സഭ
പരിഗണിക്കുകയും അന്നു തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്ത്
പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. ബില്ലിലെ വിവിധ വകുപ്പു
കളിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെട്ട് 468 ന�ോട്ടീ
സുകള് ലഭിച്ചു.

2022 ലെ കേരള ധനകാര്യ
(2ാം നമ്പര്) ബില്

2022 ലെ കേരള ധനകാര്യ (2 ാം
നമ്പര്) ബില് 2022 ജൂലൈ 13 ന് സാമ്പത്തിക
കാര്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി
VIII ന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും സബ്ജക്ട്
കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് 2022 ജൂലൈ 14 ന് സഭയില്
സമര്പ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത
പ്രകാരമുള്ള ബില് 2022 ജൂലൈ 19 ന് സഭ
പരിഗണിക്കുകയും അന്ന് തന്നെ ചര്ച്ച ചെയ്ത്
പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. ബില്ലിലെ വിവിധ
വകുപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച് 169 ഭേദഗതി
ന�ോട്ടീസുകള് ലഭിച്ചു.

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനത്തിലെ
നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള്

2022 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘ
(ഭേദഗതി) ബില്

2022 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘ
(ഭേദഗതി) ബില് 2022 ജൂണ് 27 ന് ഭക്ഷ്യവും
സിവില് സപ്ലൈസും സഹകരണവും സംബന്ധിച്ച
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി XI ന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയ
യ്ക്കുകയും കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് 2022 ജൂലൈ
13 ന് സഭയില് സമര്പ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള ബില് 2022 ജൂലൈ 19 ന്
സഭ പരിഗണിക്കുകയും അന്നു തന്നെ ചര്ച്ച
ചെയ്ത് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. ബില്ലിലെ വിവിധ
വകുപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച് 75 ഭേദഗതി ന�ോട്ടീസുകള്
ലഭിച്ചു.

നി
എ.എം. ബഷീര്
നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറി

യമസഭാ സെക്രട്ടറിയായി
എ.എം.ബഷീറിനെ നിയമിച്ചു.
സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എസ് . വി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് 2022 മെയ് 31 ന്
വിരമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി കവിത ഉണ്ണിത്താന്
സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല
നല്കിയിരുന്നു. നെടുമങ്ങാട് കുടുംബ
ക�ോടതി ജഡ്ജിയായിരിക്കെയാണ്
എ.എം.ബഷീറിനെ നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത്.
തൃശ്ശൂര് വടക്കാഞ്ചേരിയില്
അമ്മണത്ത് മ�ൊയ്തുണ്ണിയുടെയും
ഹവ്വാവുമ്മ ഹജ്ജുമ്മയുടെയും മക

2022 ലെ കേരള ധനവിനിയ�ോഗ
(7ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ലെ കേരള
ധനവിനിയ�ോഗ (8ാം നമ്പര്) ബില്

2022 ലെ കേരള ധനവിനിയ�ോഗ (7ാം നമ്പര്)
ബില് 2022 ജൂലൈ 19 നും 2022 ലെ കേരള ധനവിനിയ�ോഗ
(8ാം നമ്പര്) ബില് 2022 ജൂലൈ 20 നും അസാധാരണ
ഗസറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടി
ക്രമവും കീഴ്വഴക്കവും അനുസരിച്ച് ധനവിനിയ�ോഗ ബില്ലു
കള് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാറില്ല.
ഇപ്രകാരമുള്ള 2022 ലെ കേരള ധനവിനിയ�ോഗ (7ാം നമ്പര്)
ബില്ലും 2022 ലെ കേരള ധനവിനിയ�ോഗ (8ാം നമ്പര്) ബില്ലും
2022 ജൂലൈ 21 ന് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കുകയും അന്നു
തന്നെ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു.

നാണ്. 2002ല് ജുഡീഷ്യല് ഒന്നാം
ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റായി നിയമനം ലഭിച്ച
അദ്ദേഹം എറണാകുളം, ക�ോഴിക്കോട്,
തിരുവനന്തപുരം, ചങ്ങനാശ്ശേരി,
ആലപ്പുഴ, ക�ൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളില്
പ്രവര്ത്തിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലാ
ലീഗല് സര്വ്വീസസ് അത�ോറിറ്റി
സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടി
യാണ് അദ്ദേഹം.
ഭാര്യ സുമ ല�ോകായുക്ത
യില് ക�ോര്ട്ട് ഓഫീസറാണ്. മക്കൾ
അസ്മിന് നയാര, ആസിം ബഷീര്
എന്നിവര് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്.
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(2022 ജൂണ് ലക്കത്തിന്റെ തുടര്ച്ച)

ഗവര്ണറുടെ അധികാരങ്ങളും
കര്ത്തവ്യങ്ങളും

ഒ

രു സംസ്ഥാനത്തെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അധി
കാരം ഗവര്ണറില് നിക്ഷിപ്തമാണ് .
അദ്ദേഹം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കില് കീഴുദ്യോഗ
സ്ഥര് മുഖേനയ�ോ അവ പ്രയ�ോഗത്തില് ക�ൊണ്ടു
വരുന്നു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് നിയമങ്ങളു
ണ്ടാക്കാന് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളില് അവകാ
ശമുണ്ടോ അവയിലെല്ലാം ഗവര്ണര്ക്ക് എക്സി
ക്യൂട്ടീവ് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
ഗവണ്മെന്റ് വകുപ്പുകള് മന്ത്രിമാര്ക്ക് വീതിച്ച്
ക�ൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി
ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും ഗവര്ണറാണ്. ഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടപടികളും എടു
ക്കുന്നത് ഗവര്ണറുടെ പേരിലാണ് (അനുച്ഛേദം
166).
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അവിഭാജ്യ
ഘടകമാണ് ഗവര്ണര്. ഭരണഘടനയുടെ
അനുച്ഛേദം 176 പ്രകാരം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള
ഓര�ോ പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഒന്നാ
മത്തെ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഓര�ോ
വര്ഷത്തെയും ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്ക
ത്തിലും ഗവര്ണര് സഭയെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സര്ക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം
ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഗവര്ണ
റുടെ ചുമതലകള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിനായി
അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും
മുഖ്യമന്ത്രി തലവനായ ഒരു മന്ത്രിസഭ ഓര�ോ
സംസ്ഥാനത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്
ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 163 വ്യവസ്ഥ
ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കു
ന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മറ്റ്
മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ അനു
ച്ഛേദം 164 പ്രകാരം ഗവര്ണറാണ്.
അനുച്ഛേദം 167 ല് സംസ്ഥാനത്തെ
വിവിധ വിഷയങ്ങളിന്മേലുള്ള നിര്വ്വഹണം സംബ
ന്ധിച്ചും നിയമനിര്മ്മാണത്തിനായുള്ള നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും മന്ത്രിസഭയുടെ എല്ലാ തീരു
മാനങ്ങളും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഗവര്ണറെ
അറിയിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാതെ
അപ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങളിന്മേല് ഗവര്ണര്
ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്
നല്കണം, എന്നാല് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം
മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് അത് മന്ത്രി
സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
	നിയമസഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യ
ങ്ങളില് ഗവര്ണര്ക്ക് വിവിധങ്ങളായ അധികാ
രങ്ങളാണുള്ളത്. ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 174
നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേര്ക്കുന്നത്
ഗവര്ണറാണെന്നും അനുച്ഛേദം 174(2) സഭാ
സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാനും നിയമസഭ
പിരിച്ച് വിടാനും ഗവര്ണര്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും
വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓര�ോ സാമ്പത്തിക വര്ഷവും
അസംബ്ലിയില് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വര്ഷത്തെ
വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന
വാര്ഷിക ധനവിവരപത്രിക അവതരിപ്പി
ക്കാന് വേണ്ടനിര്ദ്ദേശം ക�ൊടുക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം
202 (1) പ്രകാരം ഗവര്ണറാണ്. ധനാഭ്യര്ത്ഥന
കള് ഗവര്ണറുടെ ശിപാര്ശ പ്രകാരം മാത്രമേ
സഭയില് വയ്ക്കാനാവു എന്ന് അനുച്ഛേദം 203(3)
വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവ്
നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് സംസ്ഥാ
നത്തിന്റെ ആകസ്മിക നിധിയില് നിന്ന് തുക അനു
വദിക്കാന് ഗവര്ണര്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്
[അനുച്ഛേദം 267 (2)].
ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 200 സംസ്ഥാന
നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന എല്ലാ ബില്ലുകളും
ഗവര്ണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്പ്പി
ക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. ഗവര്ണര്ക്ക്
ബില്ലിന്മേല് അനുമതി നല്കുകയ�ോ അനുമതി

നല്കാതിരിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കില് രാഷ്ട്രപതി
യുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്യാ
വുന്നതാണ്. ഗവര്ണര് ബില് അംഗീകരിക്കുന്ന
പക്ഷം അത് നിയമമാകുന്നു. അല്ലെങ്കില് ബില്ലില്
ചില ഭേദഗതികള�ോ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കല�ോ വേണ
മെന്ന് ത�ോന്നുന്നപക്ഷം നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സഹിതം
ഗവര്ണര് ബില്ല് നിയമസഭയിലേക്ക് മടക്കി
അയയ്ക്കുന്നു. അപ്രകാരം തിരിച്ചയക്കുന്ന ബില്
ഭേദഗതികള�ോടുകൂടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ സഭ
പാസ്സാക്കുകയും ഗവര്ണറുടെ അനുമതിക്കായി
വീണ്ടും സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്താല് അദ്ദേഹത്തിന്്
ബില്ലിന്മേല് അനുമതി നിഷേധിക്കാന് കഴിയില്ല.
എന്നാല് ഒരു പണ ബില് മടക്കി അയയ്ക്കാന്
ഗവര്ണര്ക്ക്് അധികാരമില്ല. ബില്ലില് ഭരണ
ഘടനയനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ പദവിയെ
ആപത്തിലാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന്
ബ�ോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ബില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ
പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാനും ഗവര്ണര്ക്ക്
അധികാരമുണ്ട്.
സംസ്ഥാന നിയമസഭ സമ്മേളിക്കാത്ത
സാഹചര്യത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തി
ന്മേല് സത്വര നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന്
ത�ോന്നുന്ന പക്ഷം ഓര്ഡിനന്സുകള് പുറപ്പെടു
വിക്കാനുള്ള വിശേഷാധികാരവും ഭരണഘടന
യുടെ അനുച്ഛേദം 213 ഗവര്ണര്ക്ക് നല്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഓര്ഡിനന്സു
കള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 1861 ലെ
ഇന്ത്യന് കൗണ്സില്സ് ആക്ടില് പ്രതിപാദിച്ചി
രുന്നു. എന്നാല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിര്ദ്ദേശം
ഇല്ലാതെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില് ഓര്ഡിനന്സു
കള് പുറപ്പെടുവിക്കുവാന് ഗവര്ണര്ക്ക് അധി
കാരമില്ല. 1) ഓര്ഡിനന്സില് അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള് ഒരു ബില്ലിലൂടെ സംസ്ഥാന
നിയമസഭയില് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതി
യുടെ മുന്കൂര് അനുവാദം ആവശ്യമെങ്കില്
(2) അതേ വ്യവസ്ഥകള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു
ബില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് നീക്കി
വയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുവെങ്കില്
(3) അതേ വ്യവസ്ഥകള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ
സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ആക്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരി
ഗണനയ്ക്കായി നല്കുകയും എന്നാല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് അത് അസാധുവാ
കുമെങ്കില്. ഈ മൂന്ന് സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ഓര്ഡിന
ന്സുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുന്പ് ഗവര്ണര്
രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിര്ദ്ദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട്.
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ വ്യവസ്ഥാപിത
ഭരണം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഗവര്ണര് രാഷ്ട്ര
പതിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും
അല്ലെങ്കില് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തി
ക്കൊണ്ടു പ�ോകാന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം
സംജാതമായതായി രാഷ്ട്രപതിക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുമ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനം ഭരണഘടനയുടെ
അനുച്ഛേദം 356 പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഭരണ
ത്തിന് കീഴില് വരുന്നതാണ്. അത്തരം സന്ദര്ഭ
ങ്ങളില് രാഷ്ട്രപതിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന
ഭരണം നിര്വ്വഹിക്കുന്നത് ഗവര്ണറാണ് .
കൂടാതെ ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തും ഹൈ
ക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടുവാന്
യ�ോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ അവിടുത്തെ അഡ്വ
ക്കേറ്റ് ജനറലായി ഗവര്ണര് നിയമിക്കണ
മെന്ന് ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 165 വ്യവസ്ഥ
ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
അധികാരപരിധിയില് വരുന്ന കാര്യത്തെ
സംബന്ധിച്ച നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി
യുടെ അപരാധത്തിന് മാപ്പ് നല്കാന് ആ
സംസ്ഥാനത്തെ ഗവര്ണര്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്
(അനുച്ഛേദം 161). കൂടാതെ പബ്ലിക് സര്വ്വീസ്
കമ്മീഷന് ചെയര്മാന്, അംഗങ്ങള് എന്നിവരെ
നിയമിക്കുന്നതും ഗവര്ണറാണ് . എക്
സിക്യൂ
ട്ടീവ് അധികാരങ്ങള്ക്ക് പുറമേ ജുഡീഷ്യല്
അധികാരവും ഗവര്ണര്ക്കുണ്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജി
മാരെ നിയമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് (അനുച്ഛേദം
233).

കേരളത്തിലെ
ഗവര്ണര്മാര്
1. ബി. രാമകൃഷ്ണറാവു
(1956 നവംബര് 22 1960 ജൂലൈ 1)

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവര്ണര്,
പഴയ ഹൈദരാബാദ്
സംസ്ഥാനത്തെ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ
മുഖ്യമന്ത്രി. ഉത്തര്പ്രദേശ്
ഗവര്ണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു.

2. വി.വി.ഗിരി

(1960 ജൂലൈ 1 -1965 ഏപ്രില് 2)

ഇന്ത്യയുടെ നാലാമത്തെ
രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു. ഉപ
രാഷ്ട്രപതിയായും രാഷ്ട്രപതി
യായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും പ്രവര്ത്തി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 1975 ല് ഭാരതരത്നം
നല്കി രാജ്യം ആദരിച്ചു.

3. അജിത് പ്രസാദ് ജെയിന്

(1965 ഏപ്രില് 2 -1966 ഫെബ്രുവരി 6)

ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ
സഭയില് അംഗമാ
യിരുന്നു. 1952 ലെ നെഹ്റു
മന്ത്രിസഭയില് കേന്ദ്ര
കാബിനറ്റ് മന്ത്രി. രാജ്യസഭാം
ഗമായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. ഭഗവന് സഹായ്
(1966 ഫെബ്രുവരി 6 1967 മെയ് 15)

ഐ.സി.എസ്. ഓഫീസറായി
രുന്ന അദ്ദേഹം ജമ്മു-കാശ്മീര്
ഗവര്ണറായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. വി.വിശ്വനാഥന്

(1967 മെയ് 15 - 1973 ഏപ്രില് 1)

ഭ�ോപ്പാല് ചീഫ് കമ്മീഷണറായും
ഹിമാചല് പ്രദേശ് ലഫ്റ്റനന്റ്
ഗവര്ണറായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ള
അദ്ദേഹം ഐ.സി.എസ്.
ഓഫീസറായിരുന്നു.

6. എന്.എന്.വാഞ്ചു
(1973 ഏപ്രില് 1 1977 ഒക്ട�ോബര് 10)

കേരളത്തിനു പുറമേ
മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെയും
ഗവര്ണറായി
പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഐ.സി.എസ്.
ഓഫീസറായിരുന്നു.
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7. ജ�ോതി വെങ്കിടചെല്ലം
(1977 ഒക്ട�ോബര് 14 -1982
ഒക്ട�ോബര് 26)

തമിഴ്നാട് നിയമസഭാംഗവും
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിരു
ന്നു. 1974 ല് പത്മശ്രീ ബഹുമതി
നല്കി രാജ്യം ആദരിച്ചു.

8. പി.രാമചന്ദ്രന്

(1982 ഒക്ട�ോബര് 27 1988 ഫെബ്രുവരി 23)

തമിഴ്നാട് നിയമസഭാംഗം,
ല�ോക്സഭാംഗം എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അധികാരം ഗവര്ണറില്
നിക്ഷിപ്തമാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കില് കീഴുദ്യോഗസ്ഥര്
മുഖേനയ�ോ അവ പ്രയ�ോഗത്തില് ക�ൊണ്ടുവരുന്നു. സംസ്ഥാന
നിയമസഭയ്ക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കാന് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളില്
അവകാശമുണ്ടോ അവയിലെല്ലാം ഗവര്ണര്ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
15. ആര്.എല്.ഭാട്ട്യ

(2004 ജൂണ് 23 - 2008 ജൂലൈ 10)

ല�ോക്സഭാംഗം, ബിഹാര്
ഗവര്ണര് എന്നീ നിലകളിലും
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

16. ആര്.എസ്. ഗവായി
9. റാം ദുലാരി സിന്ഹ
(1988 ഫെബ്രുവരി 23 1990 ഫെബ്രുവരി 12)

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി,
കേന്ദ്ര മന്ത്രി എന്നീ
നിലകളില് പ്രശസ്ത.

10. ഡ�ോ.സ്വരൂപ് സിംഗ്
(1990 ഫെബ്രുവരി 12 1990 ഡിസംബര് 20)

ഡല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
വൈസ് ചാന്സലര്,
രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.
ഗുജറാത്ത് ഗവര്ണറായും
സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

11. ബി.രാച്ചയ്യ

(1990 ഡിസംബര് 20 1995 നവംബര് 9)

കര്ണാടക നിയമസഭാംഗം,
രാജ്യസഭാംഗം, ല�ോക്സഭാംഗം,
ഹിമാചല് പ്രദേശ് ഗവര്ണര്
എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.

12. പി.ശിവശങ്കര്

(1995 നവംബര് 12 - 1996 മെയ് 1)

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി
ജഡ്ജി, കേന്ദ്ര മന്ത്രി, സിക്കിം
ഗവര്ണര് എന്നീ നിലകളില്
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. ജസ്റ്റിസ് സുഖ്ദേവ് സിംഗ്
കാംങ്
(1997 ജനുവരി 25 2002 ഏപ്രില് 18)

പഞ്ചാബ് ഹരിയാന
ഹൈക്കോടതികളിലെ
ജഡ്ജിയും ജമ്മു-കാശ്മീര്
ഹൈക്കോടതിയില് ചീഫ്
ജസ്റ്റിസുമായിരുന്നു, ദേശീയ
മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
അംഗമായും പ്രവര്ത്തിച്ചു.

14. സിഖന്ദര് ഭക്ത്
(2002 ഏപ്രില് 18 2004 ഫെബ്രുവരി 23)

രാജ്യസഭാംഗം, ല�ോക്സഭാംഗം,
കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രി എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.
2000-ല് പദ്മവിഭൂഷന്
ബഹുമതി നല്കി രാജ്യം
ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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(2008 ജൂലൈ 11 - 2011
സെപ്റ്റംബര് 7)

ല�ോക്സഭാംഗം, രാജ്യസഭാംഗം,
സിക്കിം, ബിഹാര് സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലെ ഗവര്ണര് എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. എം.ഒ.എച്ച്. ഫാറൂക്ക്
(2011 സെപ്റ്റംബര് 8 2012 ജനുവരി 26)

മൂന്ന് തവണ പ�ോണ്ടിച്ചേരി
മുഖ്യമന്ത്രി. ല�ോക്സഭാംഗം,
കേന്ദ്രമന്ത്രി, സൗദി
അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യന്
അംബാസഡര് എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.

18. നിഖില് കുമാര്

(2013 മാര്ച്ച് 23 - 2014 മാര്ച്ച് 5)

ബിഹാറില് നിന്നുള്ള
ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസര്,
ല�ോക്സഭാംഗം, നാഗാലാന്റ്
ഗവര്ണര് എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.

19. ഷീല ദീക്ഷിത്

(2014 മാര്ച്ച് 11 - 2014
സെപ്റ്റംബര് 4)

ഏറ്റവും കൂടുതല് കാലം
ഡല്ഹിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി,
ല�ോക്സഭാംഗം, കേന്ദ്രമന്ത്രി
എന്നീ നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചു.

20. പി.സദാശിവം

(2014 സെപ്റ്റംബര് 5 2019 സെപ്റ്റംബര് 5)

ഗവര്ണര് പദവിയിലെ
ത്തുന്ന ആദ്യ സുപ്രീം
ക�ോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

21. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്
( 2019 സെപ്റ്റംബര് 6 മുതല്
പദവിയില് തുടരുന്നു)

1951 ല് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ
ബുലന്ദ്ശഹരില് ജനനം.
വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
1977 ല് ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമ
സഭാംഗമായി, ല�ോക്സഭാംഗം,
കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലും
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്ത്താവാണ്.

ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 371 വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്ണര്മാര്ക്ക് പ്രത്യേക
അധികാരങ്ങള് നല്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയില്
വിഭര്ഭ പ്രദേശത്തിനും മറാത്ത്വാദ പ്രദേശ
ത്തിനും ഡവലപ്പ്മെന്റ് കൗണ്സിലുകള് രൂപീ
കരിക്കേണ്ടത് ഗവര്ണറുടെ ചുമതലയാണ്.
ഈ പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് വികസന ഫണ്ട് കൃത്യ
മായി നല്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗവര്ണര് പരി
ശ�ോധിക്കേണ്ടതാണ്. മറാത്ത്വാദ ഡവലപ്പ്മെന്റ്
കൗണ്സില് പ�ോലെ ഗുജറാത്തില് കച്ച്
വികസന കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്
അവിടുത്തെ ഗവര്ണറുടെ ചുമതലയാണ്.
	നാഗാലാന്ഡില് ഗവര്ണറുടെ അധി
കാരങ്ങള് കുറേകൂടി വിപുലമാണ്. നാഗാ
ലാന്ഡിലെ റ്റ്യ ുന്സാങ് ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു കൗണ്സില്
ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അവിടെ നിന്നുള്ള സാമാജി
കരില് ഒരാളെ റ്റ്യ ുന്സാങ് ജില്ലയുടെ കാര്യ
ങ്ങള്ക്കായുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയില് നിയമി
ക്കേണ്ടതും ഗവര്ണറാണ്. മണിപ്പൂരിലെ മല
മ്പ്രദേശങ്ങളിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ
ഉത്തരവാദിത്തവും സിക്കിമിലെ പല പ്രദേശ
ങ്ങളുടെ ചുമതലയും അരുണാചല് പ്രദേശിലെ
ക്രമസമാധാനപാലനവും അനുച്ഛേദം 371ാം
വകുപ്പിന്റെ ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ഗവര്ണറില്
നിക്ഷിപ്തമാണ്. കര്ണാടകയില് (അനുച്ഛേദം
371 (J) 2012 ലെ 98 ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി)
പിന്നാക്ക ജില്ലകള്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെന്നപ�ോലെ ഒരു വികസന
സമിതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ചുമതലയും
ഗവര്ണര്ക്കാണ്.
	കേരളം ഉള്പ്പെടെ പല സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലും ഗവര്ണര് സര്വ്വകലാശാല ചാന്സല
റായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് സംബ
ന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകള് ഒന്നും തന്നെ
യില്ല. രാജ്യത്താകമാനം പ്രയ�ോഗത്തില് വരു
ത്താന് കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും
ഈ വിഷയത്തില് നിലവിലില്ല. സര്വ്വകലാ
ശാലകളുടെ തലവനായി ഗവര്ണര് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം മുതല് പിന്തു
ടരുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ്. എന്നാല് പല
സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും സര്വ്വകലശാല ആക്ടില്
ഗവര്ണറെ ചാന്സലര് ആയി നിയമിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ�ൊതു പ്രവര്ത്ത
കരുടെ അഴിമതി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
രൂപീകരിച്ച ല�ോകായുക്തയില് ല�ോകായുക്ത,
ഉപല�ോകായുക്ത എന്നിവരെ നിയമസഭാ സ്പീക്ക
റുമായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായും കൂടിയാല�ോ
ചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നല്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്മേല്
ഗവര്ണര് നിയമിക്കണമെന്ന് ല�ോകായുക്ത
നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
ഭരണഘടനാവ്യവസ്ഥകള്ആഴത്തില്
പരിശ�ോധിച്ചാല് ഗവര്ണര് ഒരു സംസ്ഥാ
നത്തെ ഭരണകാര്യങ്ങളില് വളരെ പ്രധാന
പ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട ഔദ്യോഗിക വ്യക്തി
യാണെന്ന് മനസിലാക്കാനാകും. മന്ത്രിസഭ
യുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയില് ഒരു വശത്ത്
അദ്ദേഹം നിലക�ൊള്ളുമ്പോള് മറുവശത്ത്
ഔദ്യോഗിക നിലയില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
തലവന് എന്ന രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കാനും
താക്കീത് നല്കാനുമുള്ള അധികാരിയായി
അദ്ദേഹം വര്ത്തിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങള് നിഷ്പക്ഷമായി അവല�ോകനം
ചെയ്യുന്ന ഒരു നിരീക്ഷകന് കൂടിയാണദ്ദേഹം.
ഇത്തരത്തില് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ
സ്ഥിരതയും അന്തസ്സും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന,
സംസ്ഥാനകാര്യങ്ങളില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉപ
ദേഷ്ടാവായും പ്രതിനിധിയായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഗവര്ണര് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ശൃംഖലയെ ബന്ധി
പ്പിക്കുന്ന കണ്ണി മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയിലെ
ഫെഡറലിസത്തിന്റെ കാവല്ക്കാരനാണെന്നും
നിസംശയം പറയാം.
തയ്യാറാക്കിയത് :
രാഖി കെ.വി.
സെക്ഷന് ഓഫീസര്
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നമ്മുടെ യാഥാര്ഥ്യങ്ങള്:
ഒരു അമേരിക്കന്
സഞ്ചാരം

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ...
ഭരണഘടന : ചരിത്രവും
സംസ്കാരവും (2ാം പതിപ്പ്)

Social Media Law and
Ethics
Jeremy Harris Lipschultz

പി. രാജീവ്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ് : ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
V2:2v 32 R1
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന രൂപം ക�ൊണ്ട
ചരിത്രവും അതിന്റെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ
സ്വഭാവവും വിശകലനം
ചെയ്യുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം.)

Routledge : New York, 2022
D65,49(Z)R2
(In this book author introduces
students to the study of social media
law and ethics, integrating legal
concepts and ethical theories.)
ചിത്ര ബാനര്ജി ദിവാകരുണി
വിവര്ത്തനം: പി.ജയലക്ഷ്മി
മന�ോരമ ബുക്സ
 ് : ക�ോട്ടയം, 2021.
O157, 3CHI 32 R1
(''The forest of Enchantment'
എന്ന ബംഗാളി ന�ോവലിന്റെ പരിഭാഷ.
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്
സെക്രട്ടറി-ഇന്-ചാര്ജ്ജ്തസ്തികയില്
നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരിയാണ്
വിവര്ത്തക.)

വി. കെ. കൃഷ്ണമേന�ോന്:
പ്രതിഭയുടെ
ബഹുജീവിതങ്ങള്

1892 ലെ ഇന്ത്യന് കൗണ്സില്സ്
ആക്ട് പ്രകാരം

4. കേരള നിയമസഭയില് നിലവില്
ഒരംഗത്തിന് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ടതും നക്ഷത്ര
ചിഹ്നമിടാത്തതുമുള്പ്പെടെ ഒരു ദിവസം
പരമാവധി എത്ര ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ന�ോട്ടീസ്
നല്കാം?
ഏഴ്

1947 BKÌv 14 AÀ²cm{Xn tIm¬Ìnäyqâv
Akw»nbnÂ C´ybpsS BZy {][m\a{´n
]WvUnäv PhlÀemÂ s\lvdp
{]kwKn¡p¶p.

The Caste of Merit:
Engineering Education
in India

ജയ്റ
 ാം രമേശ്
വിവര്ത്തനം: റ�ോയി കുരുവിള,
കെ. രാധാകൃഷ്ണ വാരിയര്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
V2,2y7 KRI32 R1
(A Chequered Brilliance:The Many Lives
of V. K. Krishna Menon എന്ന ജീവചരിത്ര
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷ)

എഡിറ്റര്: ഡ�ോ. എ. കെ. അബ്ദുള് ഹക്കീം
ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷന്സ് : ക�ോഴിക്കോട്,
2020.
Tx2 32 R0
(2020ലെ പുത്തന് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള 19 ലേഖനങ്ങളുടെ
സമാഹാരം)

3. ഇന്ത്യന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില്
അംഗങ്ങള്ക്ക് ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കുന്നതിനുള്ള
അവകാശം ലഭിച്ചത് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ?

How to Disrupt, Defend, and Deliver
in a Changing World
Ron Adner
The MIT Press: London, 2021.
X:82 R1
(The author is a strategy expert who
offers a breakthrough of thinking,
illustrating new ideas for winning the
right game instead of simply winning
in an uncertain competitive world.)

ഭഗത് സിങ്ങ്
വിവര്ത്തനം ബിന�ോയ് വിശ്വം
ഗ്രീന് ബുക്സ്: തൃശ്ശൂര്, 2020.
V2:51y7BHA 32 R0
(Bhagat Singh's 'Jail note book'
എന്ന ഡയറിക്കുറിപ്പുകളുടെ പരിഭാഷ.)

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയത്തിലെ ഒളിയിടങ്ങള്

ച�ോദ്യോത്തരവേള

Winning
The Right Game

ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയില്
ഡയറി

എ. സജികുമാര്
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് : തിരുവനന്തപുരം,
2021.
O32, 3SAJ R1
(കഥാസമാഹാരം, കഥാകാരന്
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ
ജീവനക്കാരനാണ്.)

2. സാധാരണയായി നിയമസഭാ സമ്മേളന
ത്തില് ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂര് അറിയപ്പെടുന്നത്
ഏത് പേരിലാണ്?

കെ. വേണു
ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷന്സ്: ക�ോഴിക്കോട്,
2020.
Wx212 32 R0
(ആധുനിക കേരളത്തെക്കുറിച്ച്
ആനുകാലികങ്ങളിലും ദിനപത്രങ്ങളിലും
എഴുതിയ 32 ലേഖനങ്ങളുടെ
സമാഹാരം.)

Gautam Bhatia
Harper Collins Publishers : Noida, 2021.
V2:2 R1
(This book is an attempt to understand
the original transformation vision of the
constitution with respect to nine Acts
relates to Liberty, Equality & Fraternity.)

ക�ൊടുങ്കാറ്റുറങ്ങുന്ന കടല്

ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് ക�ോമണ്സ്

കേരളം: സാമ്പത്തികം
സാമൂഹികം രാഷ്ട്രീയം

The Transformative
Constitution: A Radical
Biography in Nine Acts.

മാസ്മരികതകളുടെ വനം

1. പാര്ലമെന്റുകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷി
പ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാര്ലമെന്റ് ഏതാണ് ?

കമല ഹാരിസ്
വിവര്ത്തനം: എസ്. ജയേഷ്
ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷന്സ് : ക�ോഴിക്കോട്,
2021.
V73, 11wHAR32R1
(അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ
കമല ഹാരിസിന്റെ' The Truths We
Hold' എന്ന ആത്മകഥയുടെ പരിഭാഷ.)

വിജ്ഞാനപഥം

5. കേരള നിയമസഭയില് നിലവില് ഒരു ദിവസം
ഒരംഗത്തിന് വാങ്മൂലം മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനായി
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട എത്ര ച�ോദ്യങ്ങളാണ് പരമാ
വധി അനുവദിക്കുന്നത് ?
മൂന്ന്

6. നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട എത്ര ച�ോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു
ദിവസം നിയമസഭയില് അനുവദിക്കുന്നത് ?
30

7. നിയമസഭാ ച�ോദ്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ
തീരുമാനം ആരുടേതാണ് ?

Ajantha Subramanian
Harvard University Press: London,
2019.
Y592:5(T).2 Q9)
(The author gives the controversial
relationships among technical
education, caste formation and
economic stratification in IITs in India.)

9. നിയമസഭാ ച�ോദ്യങ്ങള് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക്
ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയപരിധി എത്ര ദിവസ
മാണ് ?
ആറ് ദിവസം

10. നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയ�ോ,
സ്പീക്കറെയ�ോ സംബന്ധിച്ച ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് സഭാ
തലത്തില് ഉത്തരം നല്കാറുണ്ടോ ?
ഇല്ല (നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയ�ോ,
സ്പീക്കറെയ�ോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്
അറിയാന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുമായ�ോ,
സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസുമായ�ോ ബന്ധപ്പെടണം)

നിയമസഭാ സ്പീക്കര്

8. കേരള നിയമസഭയില് പരമാവധി എത്ര അം
ഗങ്ങള്ക്കാണ് ഒരു ച�ോദ്യത്തിനുള്ള ന�ോട്ടീസ്
ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് നല്കാന് കഴിയുന്നത് ?
4 അംഗങ്ങള്

ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് ക�ോമണ്സ്

kwØm\ h\w hIp¸nsâ B`napJy¯nÂ kwLSn¸n¨
h\atlmÕh¯nsâ kam]\ kt½f\t¯mS\p_Ôn¨v
Ip¶¯p\mSv Fw.FÂ.F. ]n.hn.{io\nPn³ ]IÀ¯nb
t^mt«mIfpsS {]ZÀi\thZnbnÂ apJya{´n ]nWdmbn hnPb³
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ര്, ഈ ധനാഭ്യര്ത്ഥനയെ സംബന്ധി
ച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളില് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പറ
ന്മാരില് പലരും വളരെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശി
ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റു ക�ൊണ്ട്
യാത�ൊരു പ്രയ�ോജനവുമില്ല. ഇത് ആകെ
തന്നെ പിരിച്ച് വിട്ട് ഇതിന് ചെലവാക്കുന്ന തുക
വളം വാങ്ങുന്നതിനുപയ�ോഗിക്കുന്നത് ഏറെ
നന്നായിരിക്കുമെന്നുമെല്ലാമുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
വരെ ഉണ്ടായി. ആ വക നിര്ദ്ദേശങ്ങള�ോട്
യ�ോജിക്കുവാന് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ
അതിനെ സംബന്ധിച്ചെനിക്കു പറയുവാനുള്ളു.
ഇവിടെ വന്ന വിമര്ശനങ്ങള് രണ്ടു
പ്രകാരത്തിലുള്ള വിമര്ശനങ്ങളായിട്ടാണ്
കാണുന്നത്. ഒന്ന് കൃഷി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് നട
ത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, രണ്ടാ
മത് പ�ൊതുവായിട്ടുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ സാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തിക നയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അവ
ഓര�ോന്നായി എടുക്കാം.
ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം
ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്
അവരുടെ കടബാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ
ഗവണ്മെന്റ് യാത�ൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു
ള്ളതാണ്. കര്ഷകരുടെ ഋണബാദ്ധ്യതയെ
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ യാത�ൊരു
നടപടികളും ഗവണ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കാന്
പ�ോകുന്നതായി സൂചന കാണുന്നില്ലെന്നും മറ്റും
പറയുകയുണ്ടായി. ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷി അഭിവൃ
ദ്ധിപ്പെടുത്തണമെങ്കില് കൃഷി ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടാ
യിപ്പോകുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട
താണെന്നും, കൃഷി ഭൂമികളെ ഒന്നായി ക�ൊണ്ടു
വന്ന് വന്തോതില് കൃഷി ചെയ്തു കാര്ഷികവി
ഭവങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു പദ്ധതി
ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും, അങ്ങനെയുള്ള
പദ്ധതികള�ോ, പരിപാടികള�ോ ഒന്നും കാ
ണുന്നില്ലെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പര്മാര്
പറഞ്ഞു. അതിനെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച്
വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി എനിക്ക് പറയുവാനു
ള്ളത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കര്ഷകരെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള കടബാദ്ധ്യത
വളരെ പ്രധാനമായി ഗവണ്മെന്റ് ചിന്തിക്കേണ്ട
ഒരു കാര്യമാണ്. അവര്ക്ക് അതില് നിന്നും
രക്ഷകിട്ടണമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാത�ൊ
രഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ല. ഗവണ്മെന്റിന്റെ
നയപ്രഖ്യാപനത്തില്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച്
വേണ്ട പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാന് ഉദ്ദേശി
ച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ
ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും
ആവര്ത്തിച്ചു പറഞ്ഞതുക�ൊണ്ടു മാത്രം പ്രയ�ോ
ജനമില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ അതി
നുവേണ്ടിയുള്ള നിയമ നിര്മ്മാണം നടത്തുക
യെന്നത് അത്രയേറെ ലാഘവത്തോടുകൂടി
ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണെന്നു ഗവണ്മെന്റിനഭിപ്രാ
യമില്ല. വളരെ സൂക്ഷ്മതയ�ോടുകൂടി കൈകാര്യം
ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. കടം വെട്ടിക്കു
റയ്ക്കേണ്ടതും മറ്റും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ
നാണയവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതുക�ൊണ്ട് ഉലച്ചില്
തട്ടാതെ ന�ോക്കണം. കൃഷിക്കാര്ക്ക് കടം
കിട്ടുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടി ഉണ്ടാകണം.
ഈ വക സംഗതികളെല്ലാം വേണ്ട പ�ോലെ
ആല�ോചിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ട
തായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതിന് കുറെ താമസം
നേരിടും. വളരെ താമസം ഉണ്ടാകുമെന്നുത�ോ
ന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ആവശ്യമായ താമസം കൂടിയേ
തീരു. അതിനെപ്പറ്റി ഗവണ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കു
ന്നുണ്ട്. അതില്നിന്ന് പിന്മാറുന്നതല്ലെന്നു
ബഹുമാനപ്പെട്ട കുട്ടനാടന് മെമ്പറിന�ോടും ഈ
കാര്യം ഉന്നയിച്ച മറ്റു മെമ്പര്മാര�ോടും ഞാന്
ഉറപ്പു പറഞ്ഞുക�ൊള്ളുന്നു.

സഹകരണ സംഘങ്ങള് മുഖേന കടം
ക�ൊടുക്കുവാനേര്പ്പാടുണ്ട്. എന്നാല് കേരള
സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒട്ടാകെയുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ
ഇടയില് കാണുന്ന കടക്കാരുടെ ത�ോതുവച്ചു
ന�ോക്കുകയാണെങ്കില് ഈ സംഘങ്ങളുടെ
പ്രവര്ത്തനം തീരെ അപര്യാപ്തമായിട്ടാണ്
കാണുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് അതിനുള്ള വഴികൂടി
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടായി ചിന്നിച്ചിതറി
കിടക്കുന്നതിനെ സംയ�ോജിപ്പിക്കണമെന്നും,
അങ്ങനെ കാര്ഷികാദായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണ
മെന്നും അതിലേയ്ക്കാവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീ
കരിക്കണമെന്നും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി.
ആ അഭിപ്രായങ്ങള�ോട് ഞാന് യ�ോജിക്കുന്നു.
പക്ഷേ, കണ്സോളിഡേഷന് നടപ്പില് വരു
ത്തുന്നതില് പല പ്രശ്നങ്ങള് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ
കണ്സോളിഡേഷന് നിര്ബന്ധപൂര്വ്വമായി
നടപ്പില് വരുത്താന് സാദ്ധ്യമാണ�ോ? അഥവാ
സാദ്ധ്യമാണെങ്കില്ത്തന്നെ, അതെങ്ങനെ
യാണ് നടപ്പില് വരുത്തേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ
കണ്സോളിഡേഷന് നടപ്പില് വരുത്തിയിട്ടു
ള്ള സ�ോവിയേറ്റ് റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഉള്ള
സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി പല ആളുകളിലും നിന്നും
വിമര്ശനങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട്
ഏതു രീതിയില് ഈ കണ്സോളിഡേഷന്
നടത്തണമന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായ
കാര്യമാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഇന്നത്തെ സാഹച
ര്യങ്ങള് വച്ചുക�ൊണ്ടും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് മാത്രം ലാന്ഡ് കണ്സോളിഡേഷന്
നടത്താന് വളരെ പ്രയാസമാണ് . ഈ
രാജ്യത്തെ ബഹു ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാര്ക്ക്
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഏറെക്കുറെ
ഒരേ നിലവാരത്തില് സാമ്പത്തിക നില
ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹ
ചര്യമാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്, ഈ പ്രശ്നം
വളരെ എളുപ്പത്തില് പരിഹരിക്കാന് കഴിയുമാ
യിരുന്നു. സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തില്തന്നെ
കൃഷിക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിനും ഒരതിര്ത്തിവരെ കൂട്ടായ ഉല്പ്പാദനവും
കൂട്ടായ വില്പ്പനയും അവയെക്കൊണ്ട് നടത്തി
ക്കുന്നതിനും വേണ്ട സഹായങ്ങള് ഗവണ്മെന്റ്
ബ�ോധപൂര്വ്വം ചെയ്തുക�ൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ
കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെന്നാണ്
ഗവണ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ അടി
സ്ഥാനത്തില്, പടിപടിയായിട്ട് ഉല്പ്പാദനവും,
വിതരണവും, വില്പ്പനയുമെല്ലാം സഹകര
ണാടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തണമെന്നാണ്
ഗവണ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം. അതിലേക്കാ
വശ്യമായ കാര്യങ്ങള് സഹകരണ ഡിപ്പാര്ട്ടു
മെന്റുമായി ആല�ോചിച്ചു നടത്തണമെന്നും ഗവ
ണ്മെന്റാല�ോചിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം എന്തെ
ങ്കിലും ചെയ്യുവാന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനിലയുടെ
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് സാദ്ധ്യമാണെന്നു
ത�ോന്നുന്നില്ല.
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് കണ്സോളി
ഡേഷന് സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയി
ട്ടുണ്ടെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
പറയുന്നതിനെ ഞാന് സ്വീകരിക്കുന്നു. യു.പി.,
പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് അങ്ങനെ
നിയമങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അത്
കുറെയ�ൊക്കെ വിജയകരമായിട്ടുണ്ടാവാം.
പക്ഷേ ആ രാജ്യങ്ങളില്ത്തന്നെ ഈ കണ്സോ
ളിഡേഷന് നിയമങ്ങള�ോട് എതിര്പ്പു കാണി
ക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളു
കളുടെ രൂക്ഷമായ എതിര്പ്പും ഇക്കാര്യത്തില്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അനവധി ഉദാഹരണങ്ങള്
അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാന്
കഴിയും. അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാര് കൈവശം

വച്ചു കൃഷിചെയ്തു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ
ചെറിയ ഭൂമികളെ നശിപ്പിക്കാനും ചെറിയ ഭൂവു
ടമസ്ഥന്മാരെ വിഴുങ്ങാനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണ
മായിട്ടുപ�ോലും ഈ നിയമത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു യു.പി.യില് ആക്ഷേപങ്ങള്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . അതുക�ൊണ്ടാണ് വളരെ
ആല�ോചിച്ചുവേണം ഇത്തരം നിയമങ്ങള്
ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നു ഞാന് പറഞ്ഞത്.
സര്, ഈ ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റിന്റെ പ്രവര്ത്ത
നത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിമര്ശനങ്ങ
ളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി, പ�ൊതുവേ
സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ
കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കാര്ഷിക�ോല്പ്പാദനത്തിനാവശ്യമുള്ള വളം
കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതിയെപ്പറ്റി ചില പരാ
മര്ശങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അതില് കുറെ
വാസ്തവമുണ്ട്. എന്നാല് ഈ പരാതി എങ്ങനെ
തീര്ക്കാന് സാധിക്കും? സഹകരണാടിസ്ഥാന
ത്തില് വളം വാങ്ങുവാനും വിതരണം ചെയ്യുവാ
നുമുള്ള ഏര്പ്പാടുകള് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ട
ഒത്താശകള് ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുക, ഇത�ൊക്കെ
ഗവണ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപ�ോലെ
തന്നെ, എന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞ
മാതിരി വിദേശ വിപണികളിലേയ്ക്ക് സാധന
ങ്ങള് കയറ്റി അയയ്ക്കുമ്പോള് നല്ല വിലയ്ക്ക്
ആ വക സാധനങ്ങള് വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള
സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ക�ൊടുക്കണമെ
ന്നും ഗവണ്മെന്റ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്ഷിക
വിഭവങ്ങള് സാമാന്യം നല്ല വില കിട്ടുമ്പോള്
ഗവണ്മെന്റ് നേരിട്ടു തന്നെ വില്ക്കത്തക്കവ
ണ്ണവും അതുവരെ ഈ സാധനങ്ങള് സൂക്ഷിക്ക
ത്തക്കവണ്ണവും ഉള്ള പരിപാടികള് ഗവണ്മെ
ന്റാസൂത്രണം ചെയ്യുവാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ എനിക്കഭിപ്രായമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള
പരിമിതമായ പരിപാടികള് ക�ൊണ്ട് മാത്രം
വിദേശവിപണികളില് നമ്മുടെ കാര്ഷിക
വിഭവങ്ങളെ എന്നും ഒരേ വിലക്കൂടുതലില്
നിറുത്താന് സാധിക്കുമെന്ന്.

സി. അച്യുതമേന�ോന്
1913 ജനുവരി 13 ന് മഠത്തില്
വീട്ടില് അച്യുതമേന�ോന്റെയും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
അമ്മയുടെയും മകനായാണ് സി. അച്യുത
മേന�ോന് ജനിച്ചത്. തിരു-ക�ൊച്ചി നിയമ
സഭയിലും ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് കേരള
നിയമസഭകളിലും അച്യുതമേന�ോന് അംഗ
മായിരുന്നു. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയില്
ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും 1969 മുതല്
1977 വരെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായും
പ്രവര്ത്തിച്ചു. രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെയാണ്
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. 1970-77
കാലഘട്ടത്തില് നിയമസഭയുടെ പ്രവി
ലേജസ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായിരുന്നു.
സി.പി.ഐ. നാഷണല് കൗണ്സില്
അംഗമായും സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്ത്തിച്ച അദ്ദേഹം
എസ്.എസ്.എല്.സി. പരീക്ഷയില് ഒന്നാം
റാങ്കും, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന്
ഹിന്ദു നിയമത്തില് സ്വര്ണ്ണ മെഡലും
കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള്
രചിച്ചിട്ടുള്ള അച്യുതമേന�ോന് 1991 ആഗസ്റ്റ്
16 ന് അന്തരിച്ചു.
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റ്റി. മന�ോഹരന് നായര്
സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

1960 ലെ കേരള അഗ്രേറിയന്
റിലേഷന്സ് ആക്ട്
(1961ലെ നാലാമത് നിയമം)

ഒ

രു പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണത്തിനായുള്ള പ്രൊപ്പോ
സലിന് അന്തിമരൂപം നല്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനാ
യുള്ള ബില്ലിന് രൂപം നല്കുകയാണ് സര്ക്കാര് ആദ്യം
ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ്തുത ബില് തുടര് നടപടികള്ക്കായി
നിയമസഭയ്ക്ക് അയയ് ക്കുകയും തുടര്ന്ന് ബില് സഭയില്
അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബില് സഭയില്
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് സഭയക്ക് അത്
ഉടന്തന്നെ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തു പാസ്സാക്കാവുന്ന
താണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം വിശദമായ പരിശ�ോധന
യ്ക്കായി ബില് ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടേയ�ോ ബന്ധപ്പെട്ട
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയ�ോ പരിശ�ോധനയ്ക്കും റിപ്പോര്ട്ടി
നുമായി അയയ്ക്കുകയുമാവാം. ഇതിനു പുറമെ നിയമസഭാ
ചട്ട പ്രകാരം സഭയ്ക്ക് മറ്റൊരു മാര്ഗ്ഗം കൂടി വിനിയ�ോ
ഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബില്ലിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില് പ�ൊതു
ജനങ്ങള്ക്കുള്ള അഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനായി
ബില് സര്ക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ മാര്ഗ്ഗം.
കേരള നിയമസഭയില് വളരെ പരിമിതമായ ബില്ലുകള്
മാത്രമാണ് അപ്രകാരം പ�ൊതുജനാഭിപ്രായം ആരായു
ന്നതിനായി സര്ക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1957ലെ
കേരള അഗ്രേറിയന് റിലേഷന്സ് ബില്ലാണ് കേരള
നിയമസഭയില് ആദ്യമായി പ�ൊതുജനാഭിപ്രായം
ആരായുന്നതിനായി സര്ക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബില്.
1957 ഡിസംബര് 21 ാം തീയതി അന്നത്തെ റവന്യൂ
വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ആര്. ഗൗരിയാണ് ബില് സഭയില്
അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്നുതന്നെ ബില് പ�ൊതുജനാഭി
പ്രായം ആരായുന്നതിനായി സര്ക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും
ചെയ്തു. ബില്ലിന്റെ വ്യവസ്ഥകളിന്മേല് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അന്ന് പ�ൊതുജനങ്ങ
ളില് നിന്നും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ലഭ്യമായത്.
അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില്
ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശ�ോധന നടത്തി
റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി 1958 ഏപ്രില് 2 ാം
തീയതി ബില് ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക്
അയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.
ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന
പഠനത്തിനും തെളിവെടുപ്പുകള്ക്കും ശേഷം സെലക്ട്
കമ്മിറ്റി 1959 മാര്ച്ച് 24 ാം തീയതി അതിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്
സഭയില് സമര്പ്പിച്ചു. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്ര
ത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദിവസങ്ങള് ഒരു ബില്ലിന്മേ
ലുള്ള സെലക്ട് / സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ടിന്മേല്
ചര്ച്ച നടന്നത് 1957ലെ കേരള അഗ്രേറിയന് റിലേ
ഷന്സ് ബില്ലിന്മേലാണ്. ആകെ 31 ദിവസത്തെ ചര്ച്ച
യെത്തുടര്ന്ന് 1959 ജൂണ് 10ാം തീയതി നിയമസഭ
പാസ്സാക്കിയ ബില് ഗവര്ണറുടെ അനുമതിക്കായി
സമര്പ്പിച്ചപ്പോള് ഗവര്ണര്, ബില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ
അനുമതിക്കായി അയയ്ക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി ഭരണഘടന
യുടെ 201 ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം ബില് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും
ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് 1960 ഒക്ടോബര് 15 ാം തീയതി ബില്

പുനഃപരിശ�ോധന നടത്തുകയും വീണ്ടും പാസ്സാക്കുകയും
ചെയ്തു. അപ്രകാരം വീണ്ടും പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിന് 1961
ജനുവരി 21 ാം തീയതിയാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം
നല്കിയത്.
		
	കേരളത്തിലെ ഭൂവുടമകുടിയാന്മാര് ബന്ധ
ങ്ങളില് സമഗ്രവും സമൂലവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമ
നിര്മ്മാണമായിരുന്നു ഇത്. കാര്ഷിക�ോല്പാദനം വര്ദ്ധി
പ്പിക്കുന്നതിന് കാര്ഷിക പരിഷ്കരണ കാര്യങ്ങളില്
സംസ്ഥാനങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന് ഒന്നാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്നു. പരി
ഷ്കാരത്തിന്റെ ദേശീയ ലക്ഷ്യം രാജ്യം ഭക്ഷ്യഉല്പാ
ദന കാര്യത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തതയില് എത്തുകയും
രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
വിളകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തിലെ മൗലിക പ്രശ്ന
ങ്ങള് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടുന്നതിന് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിലെ കാര്ഷിക പരിഷ്ക്കാരങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യശിപാര്ശകളായ,
കൃഷിക്കാര് പാട്ടത്തിന് എടുത്തു കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയില്
സ്ഥിരാവകാശം, ഭൂമിക്ക് പരിധി നിര്ണ്ണയം, സ്ഥിര കുടി
യാന്മാര്ക്ക് ഭൂമിയില് ഉടമസ്ഥത, മര്യാദപ്പാട്ടം നല്കുക,
മദ്ധ്യവര്ത്തികളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാ
നത്തില് ഭൂവുടമകുടിയാന്മാര് ബന്ധത്തില് വരുത്തേണ്ട
മാറ്റങ്ങള്ക്ക് നിയമപ്രാബല്യം നല്കുന്നതിനു വേണ്ടി
യാണ് ഈ നിയമം നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
കൃഷിക്കാര് പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന
ഭൂമിയില് സ്ഥിരാവകാശം നല്കുക എന്നതാണ് ഈ
നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ. കാണം,
കുഴിക്കാണം, കസ്റ്റമറി, വെറും പാട്ടം, മലബാറില്
1957 ഏപ്രില് 1 ന് മുമ്പ് 5 ക�ൊല്ലം തുടര്ച്ചയായി വസ്തു
കൈവശം വച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പാട്ടക്കാര്, സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില് 1957 ഏപ്രില് 11 നു
മുമ്പ് 10 ക�ൊല്ലം തുടര്ച്ചയായി ഭൂമി കൈവശം വച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടക്കാര്, കുടിയിരിപ്പുകാര് മുതലായ
സ്ഥിരം കുടിയായ്മകളെ യാത�ൊരു കാരണവശാലും
ഒഴിപ്പിക്കാന് പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ നിയമത്തില്
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു.
	നിയമത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ
മര്യാദപ്പാട്ടം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. കുടിയാന് ക�ൊടു
ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മര്യാദപ്പാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതല്
ത�ോതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ത�ോതും വ്യക്തമാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. ഓര�ോ തരം ഭൂമിക്കും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചുള്ള
മര്യാദപ്പാട്ടമാന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓര�ോ പ്രത്യേക
പ്രദേശത്തും മര്യാദപ്പാട്ടം എന്തായിരിക്കണമെന്ന്
ഗവണ്മെന്റ് നിശ്ചയിച്ച് ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട
താണ്. ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന മര്യാദപ്പാട്ടം തങ്ങളുടെ
ഭൂമിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കിട്ടാന് ഓര�ോ കുടിയാനും ലാന്ഡ്
ട്രൈബ്യൂണലില് ഹര്ജി സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1957
ഏപ്രില് 11 നു മുമ്പ് കുടിയാന് ജന്മിക്ക് ക�ൊടുക്കേണ്ട
തായിട്ടുള്ള പാട്ടബാക്കി ചില വ്യവസ്ഥകള്ക്കു വിധേയ
മായി റദ്ദാക്കാന് നിയമത്തില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു.

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുംപെട്ട കുടിയാന്മാര്ക്ക് സ്ഥിരാവ
കാശം നല്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചെറു ഭൂവുടമകള്
നേരിടുന്ന വിഷമതകള് കുറയ്ക്കാനുദ്ദേശിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള
വ്യവസ്ഥകളും നിയമത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
	നിയമത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു
വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരം കുടിയാന്മാര്ക്ക് അവര് പാട്ടത്തിനെ
ടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ഒരു കുടുംബത്തിന് കൈ
വശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധിവരെ ജന്മിയുടെ
കയ്യില് നിന്നും പ്രതിഫലം ക�ൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന
താണ് എന്നതാണ്. പരിധി നിര്ണ്ണയമാണ് മറ്റൊരു
പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഒരാള്ക്കോ അഞ്ചംഗങ്ങളുള്ള
ഒരു കുടുംബത്തിന�ോ കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ
പരിധി പതിനഞ്ചേക്കര് ഇരുപൂ നിലമ�ോ തത്തുല്യമായ
മറ്റു ഭൂമിയ�ോ ആയിരിക്കും. അഞ്ചംഗങ്ങളില്
കൂടുതലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചംഗങ്ങ
ളില് അധികമായ ഓര�ോ അംഗത്തിനും ഒരു ഏക്കര്
വീതം പരമാവധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കര് വരെ
പരിധി നിശ്ചയിച്ചു. പരിധി നിര്ണ്ണയത്തില് നിന്ന്
ഗവണ്മെന്റ് ഭൂമിയെയും ത�ോട്ടങ്ങളെയും പ�ൊതു മത
സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ�ൊതു മതധര്മ്മ സ്ഥാപനങ്ങ
ളെയും മറ്റും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പരിധിയില് കൂടുതലുള്ള
ഭൂമി സര്ക്കാരിനെ ഏല്പ്പിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ
ഏല്പിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് നിയമം നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പ്രതി
ഫലം നല്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉള്ക്കൊ
ള്ളിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗവണ്മെന്റില് തിരിച്ചേല്പ്പി
ക്കുന്ന ഭൂമി പരമാവധി അഞ്ച് ഏക്കര് വരെ വില ഈടാക്കി
ഈ നിയമംമൂലം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട കുടിയാന്മാര്ക്കും ഭൂവു
ടമകള്ക്കും ക�ോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് സ�ൊസൈറ്റി
കള്ക്കും കര്ഷക ത�ൊഴിലാളികള്ക്കും നല്കുന്നതി
നുള്ള വ്യവസ്ഥയും നിയമത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കൂടാതെ, നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള് നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിനായി ലാന്ഡ് ട്രൈബ്യൂണലും ലാന്ഡ് ബ�ോര്ഡും
രൂപീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും നിയമത്തില് വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിരുന്നു. 1961ല് നിലവില്വന്ന നിയമത്തില്
ത�ൊട്ടടുത്ത വര്ഷം തന്നെ രണ്ടു ഭേദഗതികള് വരു
ത്തുകയുണ്ടായി.
1962ലെ കേരള അഗ്രേറിയന് റിലേഷന്സ്
(അമെന്റ്മെന്റ് ) ആക്ട് (1962ലെ 14 ാമത് നിയമം)
പ്രകാരം നിയമത്തിലെ 34 ാം വകുപ്പ് (1)ാം ഉപവകുപ്പില്
'നിയമം നിലവില് വന്ന് ഒരു വര്ഷത്തിനകം' എന്നതിനു
പകരം 'നിയമം നിലവില് വന്ന് രണ്ടു വര്ഷത്തിനകം'
എന്ന് ചേര്ത്തു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ
അവസാനത്തെ ക്ലിപ്തനിബന്ധനയ്ക്ക് പകരം പുതിയ
ക്ലിപ്തനിബന്ധനയും ഒരു വര്ഷം എന്നതിനു പകരം
രണ്ടു വര്ഷമ�ോ ഒരു വര്ഷവും ആറ് മാസവുമ�ോ അതതു
സംഗതി പ�ോലെ എന്ന് ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
1124ലെ 6 ാമത് ക�ൊച്ചി വിളംബരത്തില്
റബ്ബര്, കാപ്പി, തേയില, കശുവണ്ടി എന്നിവ ഒഴികെ
മറ്റു വിളകള് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പണയത്തിലി
രിക്കുന്നതുമായ കൃഷിഭൂമിയുടെ പണയതുകയുടെ
പലിശ പ്രമാണത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണയ
വസ്തുവിന്റെ പാട്ടത്തിന്റെ നാൽപത് ശതമാനത്തില്
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താഴെയാണെങ്കില് കൈവശമുള്ള പണയ വസ്തു
ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ക�ോടതി വിചാരണ
തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
വസ്തു പണയപ്പെടുത്തല് എന്ന കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ
കുടിയായ്മ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണെന്നും കുടി
യായ്മ നിയമമനുസരിച്ച് സംരക്ഷണം അര്ഹി
ക്കുന്നതാണെന്നുമുള്ള വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ ചേര്ത്തിരു
ന്നത്. തിരു ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണ
ത്തോടെ പ്രസ്തുത നിയമം കാലഹരണപ്പെടുകയും
1924ലെ 6ാം വിളംബരം മൂലനിയമം മുഖേന റദ്ദാക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് പണയവസ്തുക്കളെ
സംബന്ധിക്കുന്ന യാത�ൊരു വ്യവസ്ഥകളും മൂല
നിയമത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നുമില്ല. അതുമൂലം
ഉടമകള് നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളെയും നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ അഭാവത്തില്
അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന കുടിയിറക്ക് ഉള്പ്പെടെ
യുള്ള ഭീഷണികളെയും കുറിച്ച് സര്ക്കാരിന് ലഭിച്ച
നിവേദനങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഇത്തരം പണയവസ്തുക്ക
ളുടെ ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
വ്യവസ്ഥകള് 1960 ലെ കേരള അഗ്രേറിയന്
റിലേഷന് ആക്ടില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാ
യിവന്നു. അതിനായി 1962 ലെ കേരള അഗ്രേറിയന്
റിലേഷന്സ് (സെക്കന്റ് അമെന്റ്മെന്റ് ) ആക്ട്
(1962ലെ 26 ാമത് നിയമം) പാസ്സാക്കുകയും
അതുവഴി 1961 ലെ മൂലനിയമത്തിലെ 2 ാം വകുപ്പിന്
ഭേദഗതി വരുത്തുകയും 4 ാം വകുപ്പിനുശേഷം 4 എ,
4 ബി എന്നീ വകുപ്പുകള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തു.
രണ്ടാം കേരള നിയമസഭയില് അന്നത്തെ
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പി.ടി. ചാക്കോ 1963 സെപ്റ്റംബര്
20 ാം തീയതി സഭയില് അവതരിപ്പിക്കുകയും 1963
ഡിസംബര് 4 ാം തീയതി സഭ പാസ്സാക്കുകയും ഡിസം
ബര് 31 ാം തീയതി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭി
ക്കുകയും ചെയ്ത 1963 ലെ കേരള ലാന്റ് റിഫ�ോംസ്
ആക്ട് (1964 ലെ 1 ാമത് നിയമം) മുഖാന്തിരം 1960 ലെ
കേരള അഗ്രേറിയന് റിലേഷന്സ് ആക്ട് റദ്ദാക്ക
പ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടിക
യിലൂടെ വിഭജിച്ചു നല്കപ്പെട്ട നിയമനിര്മ്മാണാ
ധികാരപ്രകാരം ഭൂപരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച
കാര്യങ്ങള് സംസ്ഥാന വിഷയമായതിനാല് അതിനാ
യുള്ള നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നടത്തേണ്ടത് അതതു
സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അധികാരപരിധിയില് വരുന്ന കാര്യ
മാണ്. വര്ഷങ്ങളായി രാജ്യത്തു നിലനിന്നിരുന്ന
സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, കാര്ഷിക നയങ്ങള് ഏറെ
സങ്കീര്ണതയാര്ന്നതാകയാല് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
നേടിയതിനുശേഷം ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും
സമഗ്രമായ�ൊരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിന് മുന്കൈയെടുത്തിരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ
ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്ക്കാരാണ് സമഗ്രവും കാര്യ
ക്ഷമവുമായ ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെക്കു
റിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവര്ത്തിക്കുകയും
ചെയ്തത്. സാധാരണ ഗതിയില് ഇത്തരമ�ൊരു
നീക്കം നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ നടപ്പി
ലാക്കുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയില്ലാത്ത കര്ഷകത്തൊഴിലാ
ളികള്ക്ക് തങ്ങള് തലമുറകളായി കൈവശം വച്ച്
കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമിയില് ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കു
ന്നതിനും ഭൂരഹിതരായവര്ക്കും കുടികിടപ്പുകാരായിരു
ന്നവര്ക്കും ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്നതിനും ലാന്റ് സീലിംഗ്
പരിധിക്കപ്പുറം വരുന്ന ഭൂമി, ഭൂവുടമകളില്നിന്നും
പിടിച്ചെടുത്ത് അര്ഹരായ ഭൂരഹിതര്ക്ക് പതിച്ചു
നല്കുന്നതിനും ലാന്റ് ട്രൈബ്യൂണല് എന്ന നീതി
ന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട് വ്യവഹാര
ങ്ങള് തീര്പ്പാക്കുന്നതിനും ഉള്പ്പെടെ സമഗ്രമായ
ഭൂപരിഷ്കരണം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കുവാന്
തുടര്ന്നുവന്ന ജനകീയ സര്ക്കാരുകള്ക്ക് പ്രേര
ണയും ഊര്ജ്ജവും പകര്ന്നു നല്കിയ ഒരു നിയമം
എന്ന നിലയിലാണ് 1960ലെ കേരള അഗ്രേറിയന്
റിലേഷന്സ് ആക്ട് കേരള നിയമ നിര്മ്മാണ
ചരിത്രത്തില് ഇടം നേടിയതും കേരളത്തിലെ
ജനസൗഹൃദ നിയമങ്ങളില് പ്രഥമഗണനീയമായി
രിക്കുന്നതും.
(തുടരും)
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ദേശീയ പതാക എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നിറവില്
ഇ

ന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്ന ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ
സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ട് 2022 ജൂലൈ 22 ന് 75
വര്ഷം പൂര്ത്തിയായി. 1857 ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് 1858 ല്
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യന് പതാക രൂപപ്പെടുത്തുകയും തുടര്ന്ന്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു പതാക എന്ന
ആശയം പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിനായി ദേശീയ
വാദികള് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ്
ഇന്ന് കാണുന്ന ത്രിവര്ണ്ണ പതാക രൂപപ്പെടു
ന്നത്. ദേശീയ പതാക എന്ന ആശയത്തിന് ആദ്യം
രൂപം നല്കിയത് സ്വാമി വിവേകാന്ദന്റെ
ശിഷ്യ സിസ്റ്റര് നിവേദിതയായിരുന്നു. ചുവപ്പും
മഞ്ഞയും ഇടിമിന്നലിന്റെ ചിത്രവുമുള്പ്പെട്ട
പതാകയില് ബംഗാളി ഭാഷയില്
വന്ദേമാതരം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു.
പിന്നീട് ബംഗാള് വിഭജന പ്രക്ഷോ
ഭകാലത്ത് ശചീന്ദ്ര പ്രസാദ്,
സുകുമാര് മിത്ര എന്നിവര്
ചേര്ന്ന് മറ്റൊരു പതാക
രൂപകല്പ്പന ചെയ്തു.
പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്
എ ന് നീ
നിറ
ങ്ങളും എട്ട്
താമര

പ്പൂക്കളും, വന്ദേമാതരം എന്ന ലിഖിതവും അതില്
ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു.
1907 ല് മാഡം ബിക്കാജി കാമ ജര്മ്മനി
യിലെ സ്റ്റഡ്ഗര്ട്ടില് മറ്റൊരു ത്രിവര്ണ്ണ പതാക
യുയര്ത്തി. കുങ്കുമം, മഞ്ഞ, പച്ച നിറങ്ങളുള്ള
പതാകയില് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ
പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് എട്ട് താമരപ്പൂക്കളും,
സൂര്യനും ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും വന്ദേമാതരവും
ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പതാക. 1917 ല് ആനി
ബസന്റും, തിലകനും ചേര്ന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ
പതാകയില് അഞ്ച് ചുവപ്പ് വരകളും നാല് പച്ച വര
കളും ഇടവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും
മുകളില് ഇടത് ഭാഗത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പതാകയായ
യൂണിയന് ജാക്കും, വലത് ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രക്കലയും
നക്ഷത്രവുമാണ് പതാകയിലുണ്ടായിരുന്നത്.
1921 ലെ അഖിലേന്ത്യാ ക�ോണ്ഗ്രസ്
സമ്മേളനത്തില് ഗാന്ധിജിയുടെ നിര്ദ്ദേശമനു
സരിച്ച് പച്ച, ചുവപ്പ്, വെള്ളനിറങ്ങളും നടുവില്
ചര്ക്കയും ആലേഖനം ചെയ്ത പതാക രൂപപ്പെടു
ത്തുകയുണ്ടായി. 1931 ലെ കറാച്ചി ക�ോണ്ഗ്രസ്
സമ്മേളനം പതാകയെ പറ്റി പഠിക്കാന് ഒരു
സമിതിയെ നിയ�ോഗിച്ചു. സമിതിയുടെ നിര്ദ്ദേശാ
നുസരണം പിംഗലി വെങ്കയ്യ ഇന്നത്തെ ദേശീയ
പതാകയുടെ മുന്ഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുങ്കുമം,
വെള്ള, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളും നടുവില് ചര്ക്കയു
മടങ്ങുന്ന സ്വരാജ് പതാക 3:2 അനുപാതത്തില്
ദീര്ഘചതുരാകൃതിയില് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തു.
1947 ജൂലൈ 22 ന് ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ സമിതി
സ്വതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയായി സ്വരാജ്
പതാകയെ അംഗീകരിക്കുകയും നടുവിലെ
ചര്ക്കയ്ക്ക് പകരം ധര്മ്മത്തെയും ചല
നാത്മകതയേയും പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്ന സാരാനാഥിലെ
അശ�ോക സ്തംഭത്തിലെ
ധര്മ്മചക്രം നീല
നിറത്തില്

ആലേഖനം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിലെ
കുങ്കുമ നിറം ശക്തി, ധീരത, ത്യാഗം, സമര്പ്പണം,
എന്നിവയെയും വെള്ള നിറം ശാന്തി, സത്യം,
സമാധാനം എന്നിവയെയും പച്ച നിറം സമൃദ്ധി,
ഫലഭൂയിഷ്ഠത എന്നിവയെയും പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്നു.
മുകളില് കുങ്കുമം, നടുവില് വെള്ള, താഴെ പച്ച
എന്നീ മൂന്ന് വര്ണ്ണങ്ങളും വെള്ളയുടെ നടുവില് നീല
നിറത്തില് 24 ആരക്കാലുകളുമുള്ള ധര്മ്മചക്രവും
ഉള്പ്പെട്ട ത്രിവര്ണ്ണ പതാക ഇന്ത്യന് ദേശീയ
പതാകയായി ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ സമിതി 1947
ജൂലൈ 22 ന് അംഗീകരിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്ഷികത്തോ
ടനുബന്ധിച്ച് 2022 ആഗസ്റ്റ് 13,14,15 തീയതികളില്
വീടുകളില് ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്താന് കേന്ദ്ര/
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഇതിനായി 2002 ലെ ദേശീയ പതാക നിയമാ
വലിയില് മാറ്റം വരുത്തി. ദേശീയ പതാക സൂര്യോ
ദയത്തിനുശേഷം മാത്രം ഉയര്ത്തുകയും സൂര്യാ
സ്തമനത്തിന് മുന്പ് താഴ്ത്തി സുരക്ഷിതമാക്കി
വയ്ക്കുകയും വേണമെന്ന നിലവിലെ നിയമം
ഉയര്ത്തിയ പതാക രാത്രിയിലും നിലനിര്ത്താ
മെന്ന് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രനിര്മ്മി
തമ�ോ പ�ോളിസ്റ്റര് നിര്മ്മിതമ�ോ ആയ പതാകള്ക്കു
ള്ള വിലക്കും പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭേദഗതി
അനുസരിച്ച് ക�ോട്ടണ്, പ�ോളിസ്റ്റര്, ഖാദി, സില്ക്ക്
ഖാദി, കമ്പിളി തുടങ്ങിവ ക�ൊണ്ടൊക്കെ നിര്മ്മിച്ച
പതാകകളും ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
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കമെമ്പാടുള്ള മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയും
സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിനും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക
സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും, സംസ്ഥാനത്തെ വിക
സന-ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി പ്രവാസികളെ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ല�ോക
കേരള സഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനം വിജയകരമായി
സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് പല
തലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ വൈദ
ഗ്ധ്യവും അനുഭവങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് നാടിന്റെ
വികസനത്തിനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുനരധി
വാസത്തിനും ഉതകുന്ന വ്യക്തമായ നയപരിപാടികള്
ആസൂത്രണം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപ�ോകാനാണ്
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാര് ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നത്.
മലയാളികള് ഇല്ലാത്ത നാടില്ല. ഭൂമിയുടെ
രണ്ട് അര്ദ്ധഗ�ോളങ്ങളിലും ഇതുപ�ോലെ സാന്നിദ്ധ്യ
മുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹം ല�ോകത്തില് മറ്റൊരിടത്തുമുണ്ടാ
വില്ല. മറ്റൊരു രൂപത്തില് പറഞ്ഞാല്, ല�ോകത്തിന്റെ
ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് മലയാളികള് ഏതു സമയവും
ഉണര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഉണര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്
കര്മ്മനിരതരായിരിക്കുന്നു എന്നാണര്ത്ഥം. ല�ോകത്തി
ന്റെയും മനുഷ്യരാശിയുടെയാകെയും നന്മയ്ക്കും ഉല്ക്കര്ഷ
ത്തിനും വേണ്ടിയാണവര് ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
അതില് ഒരു കരുതലുണ്ട്. ആ കരുതല്, അവര് ഏതു
നാട്ടില് ജീവിക്കുന്നുവ�ോ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെക്കുറി
ച്ചുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തെയും കേരളത്തില്
ജീവിക്കാന് വിഷമിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ചുള്ളതുകൂടി
യാണ്. ആ കരുതല് പൂര്ണമായ ത�ോതില് പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേരളത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുകൂട. ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തി
ലാണ് ല�ോക കേരള സഭയ്ക്ക് നമ്മള് രൂപം നല്കിയത്.
അത് വലിയ മാറ്റമാണുണ്ടാക്കിയത്. കേരള
ത്തിന്റെ വികസന നയരൂപീകരണങ്ങളില് പ്രവാസി
മലയാളികള്ക്ക് നിര്ണ്ണായകമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വന്നു.
അവരുടെ പണത്തിനു മാത്രമല്ല പ്രതിഭയ്ക്കും നൈപുണ്യ
ത്തിനും കൂടി ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കേരളം പ്രവാസി
സമൂഹത്തെയും പ്രവാസി സമൂഹം കേരളത്തെയും
നെഞ്ചോടു ചേര്ത്തു പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.
അര്ഹമായ നിലയില് പരിഗണിക്കപ്പെടാതെയിരുന്നി
രുന്ന ല�ോക മലയാളി സമൂഹത്തിനായി ല�ോകത്താദ്യ
മായി ഒരു വിശ്വജനാധിപത്യ വേദി ഉണ്ടായി.
ഇത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിലും അവരെ ഓര�ോ
ഘട്ടത്തിലും പ്രത്യാശയ�ോടെ ഉറ്റുന�ോക്കുന്ന കേരളീയ
സമൂഹത്തിലും പുതിയ ഒരു ചൈതന്യം പടര്ത്തി. ആ
ചൈതന്യം ഇനി വരുംനാളുകളില് വികസനമായി,
വിജ്ഞാന പ്രസരണമായി, ക്ഷേമ നടപടികളായി
കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കാന്
പ�ോവുകയാണ്. പ്രവാസികള് ജീവിക്കുന്ന നാടുകളിലേത്
പ�ോലുള്ള അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസ - വ്യവസായ സൗകര്യങ്ങള് ഇവിടെ ഉറപ്പു
വരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 25 വര്ഷ
ങ്ങള്കൊണ്ട് കേരളത്തെ മധ്യവരുമാന വികസിത
രാജ്യങ്ങള്ക്ക് തുല്യമായ നിലയിലേക്കുയര്ത്തുക.
പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ കരുതല് അതിനുള്ള ബല
വത്തായ അടിത്തറ ഒരുക്കും.
പ്രവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിനു
വലിയ ത�ോതിലുള്ള കരുതലുണ്ട്. അവരുടെ തിരികെ
വരവ്, തുടര്ന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം
തുടങ്ങിയവയില�ൊക്കെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. ഇവ സംബന്ധിച്ച്
ല�ോക കേരള സഭയില് ഉയര്ന്നുവന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
പഠിച്ച് കേന്ദ്രവുമായി ആല�ോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവ അങ്ങ
നെയും സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്നവ
ആ വിധത്തിലും മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടുപ�ോവും. പ്രവാസി
സമൂഹത്തിനും കേരളസമൂഹത്തിനുമിടയില് ഇനി
ഒരിക്കലും കടലുകളുടെ വിടവുണ്ടാവുകയില്ല. ഒറ്റ
മനസ്സായി നമ്മള് മുന്നോട്ടുപ�ോവും. അതിനുതകുന്ന
വിധത്തിലുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് ല�ോക കേരള സഭയില്
ഉയര്ന്നുവന്നതും.
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറെ പ്രാധാന്യ
ത്തോടെ ഉയര്ന്നുവന്ന വിഷയമാണ് യുക്രെയിനില്
പഠനത്തിനായി ചേര്ന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള് നേരിടുന്ന

പ്രതിസന്ധി. യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ച്
നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടിവന്ന യുക്രെയിനിലെ വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്ക് തുടര്പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായ
ങ്ങള് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാന് ന�ോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ശ്രമിക്കുന്നു
ണ്ട്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കു
കയും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് കൗണ്സലിംഗ് നല്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . റഷ്യന് സര്ക്കാര് യുക്രെയിനിലെ
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തുടര്പഠനം ഉറപ്പുവരുത്തും എന്ന
യറിയിപ്പ് നല്കിയ ഉടന് റഷ്യന് ക�ോണ്സുലേറ്റു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരികയും
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
	യുക്രെയിനില് യുദ്ധം പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സന്ദര്ഭം
മുതല് വിവിധഘട്ടങ്ങളില് ആവശ്യമായ പിന്തുണ
ഉറപ്പാക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സഹായത്തിനായി
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യം
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയമായതി
നാല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ഇടപെടല് സാധ്യത
കള് പരിമിതമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്
ഇക്കാര്യത്തില് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുക്രെ
യിനിലെ ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠന തുടര്ച്ച ഉറ
പ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുമായി നിരന്തരം
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുമുണ്ട്.
ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്
പ്രവാസികള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വിശേഷ പ്രാധാ
ന്യത്തോടെയാണ് സര്ക്കാര് കാണുന്നത്. പ്രവാസികള്
നാട്ടില് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി
വരുന്നു എന്ന വിമര്ശനം നിലവിലുണ്ട്. ല�ോക കേരള
സഭയ�ോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളിലും ഇത് ഉയര്ന്നു
വന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രവാസികള്ക്കായി പ്രത്യേക
ഓണ്ലൈന് പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന
കാര്യം പരിഗണിക്കും.
	കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാ
സഡര്മാര് കൂടിയാണ് പ്രവാസികള്. സംസ്കാര
ത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനഘടകമാണ് ഭാഷ. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ ഭാഷാ പരിപ�ോഷണം ഏറെ പ്രാധാന്യം
അര്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മലയാളം മിഷന്റെ സിലബസ്,
പഠനരീതി, വിനിമയ രീതി ശാസ്ത്രം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
ല�ോക കേരള സഭയില് ഉയര്ന്നുവന്ന ചര്ച്ചകളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില് മലയാളം മിഷന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കാദമിക പരിപാടികള് വിശദമായി
പരിശ�ോധിച്ച് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റത്തോടെ പാഠ്യ
പദ്ധതി നവീകരിക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായ
ത്തോടെ പുതിയ പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും
നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്നത് ഈ
സര്ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ്. ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതിന�ോടകം മൂന്നു ലക്ഷം ഭവനങ്ങള്
പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില് പ�ൊതുവായ
പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോള് തന്നെ സവിശേഷ
ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓര�ോ വിഭാഗത്തെയും പ്രത്യേ
കമായിത്തന്നെ മനസ്സില് കണ്ടുക�ൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളും
സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില് പ്രവാ
സികള്ക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് സബ്സിഡിയ�ോടുകൂ
ടിയുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്
പ്രവാസി വെല്ഫെയര് ബ�ോര്ഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില്
ആവിഷ്കരിച്ച ന�ോര്ക്ക ഭവനനിര്മ്മാണ പദ്ധതി.
ദരിദ്രരായ പ്രവാസികള്ക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ നി
ബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി ഈ സ്കീമിലുള്പ്പെടുത്തി
ഭവനങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും.
പ്രവാസികള്ക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഭവനസ
മുച്ചയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം കേരള ഹൗസിംഗ് ബ�ോര്ഡ്
ക�ോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രവാസികളുടെ സമഗ്രമായ ഡാറ്റാ ബാങ്ക്
വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്ലോബല് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് വിക
സിപ്പിക്കല് ക്യാമ്പയിന് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും വിജയി
പ്പിക്കുന്നതിലും നിര്ണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന് കഴിയുന്ന
ഒന്നാണ് ല�ോക കേരള സഭ. ന�ോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ഐഡന്റിറ്റി
കാര്ഡ് നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനെ കൂടുതല് ഉപയ�ോഗക്ഷ
മമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പ്രചാരം സംഘടിപ്പിക്കും.
വിവിധ സ്കീമുകളെ ഈ കാര്ഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പി
ക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലാണ്.
	കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തയ്യാറാക്കിയ കരട് എമി

ഗ്രേഷന് ബില്ലില് പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങള് പരാമര്ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിദ്യാര്ത്ഥി
കള് ഈ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല എന്നത് പ്രധാന
ന്യൂനതയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്
ഏറെക്കുറെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള മാതൃകാ പ്രവാസി
ബില് തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണന
ക്കായി സമര്പ്പിക്കുന്ന കാര്യം നിയമ വിദഗ്ദ്ധരുമായി
ആല�ോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.
വിന�ോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ ജനകീയ
വല്ക്കരിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമീണ വിന�ോദസഞ്ചാരം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം
മിഷന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . മികച്ച രീതിയിലാണ്
മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തനം മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത്. ഹ�ോം
സ്റ്റേ സംവിധാനമാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിന്റെ
ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഫാം ടൂറിസവും ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് . ബുക്കിംഗിന്
ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാര
മ്പര്യ ഭക്ഷണം, ഫാം ടൂറിസം, ഹ�ോം സ്റ്റേ എന്നിവയ്ക്കുള്ള
പ്രത്യേക ബുക്കിംഗ് സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ട് .
കേന്ദ്രീകൃത ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കാന്
നിര്ദ്ദേശം നല്കുന്നതാണ്.
	കേരളം നിക്ഷേപസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കു
ന്നതിന് വലിയ മുന്ഗണനയാണ് സര്ക്കാര് നല്കി
വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വദേശത്തുനിന്നും
വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള ധാരാളം പുതിയ നിക്ഷേപകരെ
ആകര്ഷിക്കാന് സാധിച്ചു. ഏകജാലക സംവിധാനം
ഏര്പ്പെടുത്തിയതിലൂടെ നിക്ഷേപകര്ക്ക് അനുകൂലമായ
നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ്
ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയില് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാ
യിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലെ കാലഹരണപ്പെട്ട
വകുപ്പുകളും മറ്റും വിശദമായി പരിശ�ോധിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട്
സമര്പ്പി ക് കാന് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു. ഈ
കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാര് പരിഗണിച്ചുവരിക
യാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിക്ഷേപകര്ക്ക് പ്രയാസ
ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കാലിക പ്രസക്തിയില്ലാത്തതു
മായ വകുപ്പുകള് ഒഴിവാക്കി കൂടുതല് നിക്ഷേപസൗഹൃദ
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാകും.
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രീവന്സ് റിഡ്രെസ്സല് മെക്കാ
നിസം ഇപ്പോള് നിലവിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപകര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാ
ത്ത വിധത്തില് വ്യവസായങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടു
പ�ോകുവാന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള�ൊരുക്കും.
കൂടുതല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുകയാണെങ്കില്
അതിന്റെ നിയമപരമായ സാധ്യതകള് പരിശ�ോധിച്ച്
ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുന്ന
കാര്യത്തില് സര്ക്കാരിന് തുറന്ന സമീപനമാണു
ള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കില് പ്രവാസി നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച
പരാതികള് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതി
നുമായി ഓണ്ലൈന് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
താണ്. ഇത്തരത്തില് പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഭയെയും
സമ്പത്തിനെയും വിനിയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് നവകേരള
നിര്മ്മിതി സാധ്യമാക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്.
	ല�ോക മലയാളി സമൂഹം ഒറ്റ മനസ്സാണെന്നും
സകല മലയാളികളും ല�ോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗ
ത്തായാലും ഏക�ോദരസഹ�ോദരങ്ങളാണെന്നും തെളി
യിച്ച ഒരുമയുടെ സന്ദേശവുമായാണ് ല�ോക കേരള
സഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനം സമാപിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ
സര്വത�ോന്മുഖമായ ഉയര്ച്ചയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി
ല�ോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള് അവരുടെ പ്രതി
നിധികളിലൂടെ സ്വയം പുനരര്പ്പിക്കുന്ന മഹത്വമാര്ന്ന
സന്ദര്ഭമായി മാറി ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനം.
	നാം ഒരുമിച്ചു നിന്നാല് അസാദ്ധ്യമായി ഒന്നും
തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും
അതിജീവിച്ചുക�ൊണ്ട് അസാധ്യമായതിനെപ്പോലും
സാധ്യമാക്കാനാവും. അതിനുള്ള അസാധാരണമായ
വിഭവശേഷിയാണ് ല�ോകത്താകെയുള്ള കേരളീയരുടെ
കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളത്. ഈ കൂട്ടായ്മ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു
നമ്മള് കേരളത്തെ പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിലൂടെ,
പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ, കാലത്തിന് ചേരുന്ന വിധത്തില്
ആധുനികവല്ക്കരിക്കും, വികസിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ
ഒരു ക്ഷേമ സമൂഹവും വികസിത നാടും യാഥാര്ത്ഥ്യമാ
കും. ഈ മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് മൂന്നാം സമ്മേളനം
ല�ോകത്തിന് മുമ്പില് വെച്ചത്.
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