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ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്യം നേടിയിട്ട് 75  വര്്യം  പിന്ിട്ിരിക്കുന്നു. 1947 ആഗസ്റട് 15 മുതലുള്ള 
ഓനരവാ വര്വ്യം സ്വാതന്ത്യദിേ്യം ആനവശപൂരവ്യം േമ്മള് ആന�വാ്ിക്കുന്നു. വിനദ

ശവാധിപതത്യത്ിന്റെ േീണ്ട കവാലന്ത് പിന്ിട്വാണട് രവാജത്യ്യം സ്വാതന്ത്യ്യം നേടിയതട്. എന്വാല് 
സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ ചക്രവവാളങ്ങള് േമുക്ട് മുകളില് ചുരുങ്ങിവരുനന്വാ എന് ആശങ്ക ഇന്ട് 
സവാങ്കല്പികമല്ല, യവാഥവാരഥത്യമവാണട്.
        1947  ആഗസ്റട് 14 േട് അരധരവാത്ി ഇന്ത്യ സ്തന്മവായ േിമി്്യം ജവവാഹരലവാല്  ന്േഹട് റു 
േടത്ിയ Tryst with Destiny എന്റിയന്പടുന് ചരിത്പ്രസിദ്ധമവായ പ്രസ്യംഗത്ില് അനദേഹ്യം 
ചില ആശങ്കകള് പങ്കുന്വച്ിരുന്നു. ഒന്ട്, സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ സനന്വാ്ങ്ങള്ക്ിടയിന്ല 
കറുത് നമ�ങ്ങന്ളക്കുറിച്വാണട്. സ്വാതന്ത്യത്ിനലക്ട് ഉണരന് ദിവസങ്ങളില് തന്ന്യവാണട് 
രവാജത്യ്യം കണ്ട ഏറ്റവ്യം വലിയ വരഗീയകലവാപങ്ങള്യം കൂട്ക്കുരുതിയ്യം പലവായേങ്ങള്യം േടന്തട്. 
രവാജത്യ്യം രണ്ടവായി വിഭജിക്ന്പട്നപവാള് നകവാടിക്ണക്ിേട് ജേങ്ങളന്ട ഹൃദയങ്ങളവാണട്  
തകരന്നുനപവായതട്. രണ്ടവാമതട് അനദേഹ്യം ഭവാവി ഇന്ത്യന്യക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളവാണട് പങ്കുന്വച്തട്. 
തന്റെ പ്രസ്യംഗത്ില് ന്േഹട് റു പറഞ്ഞു, 'ഇന്ത്യന്യ നസവിക്കുകന്യന്വാല് കഷ്ടന്പടുന് 
ജേനകവാടികന്ള നസവിക്കുക എന്വാണട്; ദവാരിദ്ത്യ്യം, അജ്ഞത, നരവാഗങ്ങള്, അവസരങ്ങളിന്ല  
അസമത്്യം എന്ിവ അവസവാേിപിക്കുകന്യന്വാണട്. േമ്മുന്ട തലമുറയിന്ല ഏറ്റവ്യം മഹവാേവായ 
വത്യക്ിയവായ ഗവാന്ിജിയന്ട ആഗ്രഹ്യം എല്ലവാ കണ്ണുകളിന്ലയ്യം കണ്ീന്രവാപ്പുക എന്തവാണട്. 
അതട് ചിലനപവാള് േമ്മുന്ട കഴിവകള്ക്പ്പുറമവാകവാ്യം. എന്വാല് കണ്ീരു്യം കഷ്ടപവാടുകള്യം േില
േില്ക്കുന് കവാലനത്വാള്യം േമ്മുന്ട കടമകള്യം അവസവാേിക്കുന്ില്ല'. 
         ആശങ്കകള് പരിഹരിക്വാന്യം രവാജത്യന്ത് മുനന്വാട്ടു േയിക്വാന്യം ന്േഹ്രുവിന്റെ 
നേതൃത്ത്ിലു്യം തുടരന്നു്യം  വലിയ പരിശ്രമങ്ങള് േടന്ിട്ടുണ്ടട്. സ്വാതന്ത്യദിേത്ില് ന്േഹട് റു 
പങ്കിട് ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്തിേട് ആവശത്യമവായ ഭരണപരവ്യം ആശയപരവമവായ 
കരുത്ട്  ലഭത്യമവാക്വാന് കഴിയന് ഭരണ�ടേയവാണട് േമ്മള് സൃഷ്ടിച്തട്. സ്വാതന്ത്യ്യം, 
ജേവാധിപതത്യ്യം, മതേിരനപക്ഷത, തുലത്യത തുടങ്ങിയവ ഭരണ�ടേ ഉറപ്പുേല്കുന്നു. ഇവ 
പവാലിക്കുന്നുന്വന്ട് ഉറപ്പുവരുത്വാന് ശ്രമിക്കുകന്യന്തവാണട് ഭരണകൂടത്ിന്റെ കടമ. 
        രവാഷ്ടീയ സ്വാതന്ത്യവ്യം പരമവാധികവാരവ്യം നകവല്യം കടലവാസില് വിശ്രമിക്കുന് വവാക്കുകളല്ല. 
ജേങ്ങളന്ടയ്യം അവരുന്ട ഭരണവാധികവാരികളന്ടയ്യം േിരന്രവ്യം ന�വാധപൂരവവമവായ 
ഇടന്പടല് ന്കവാണ്ടട് സ്യംരക്ഷിക്ന്പടുന്വയവാണട്. ഇത്ര്യം േിരന്ര ഇടന്പടലില് 
അല്യംഭവാവ്യം കവാട്ടുകനയവാ വിപരീത ദിശയില് സഞ്ചരിക്കുകനയവാ ന്ചയ്യുന്വാള് േമ്മുന്ട  
സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെയ്യം പരമവാധികവാരത്ിന്റെയ്യം ഭവാവി അപകടത്ിലവാകു്യം. 
         ഭരണ�ടേയന്ട അടിസ്വാേ  തത്ങ്ങള്യം മൂലത്യങ്ങള്യം ഉള്ന്ക്വാണ്ടട്  രവാജത്യ്യം മുനന്വാട്ടു
നപവാകുന്വാള് മവാത്നമ ജേങ്ങള്ക്ട് യഥവാരത്ഥത്ില് സ്വാതന്ത്യ്യം  അനഭവന്പടുകയള്ളൂ. 
രവാജത്യത്ിന്റെ സവാ്ത്ികേയത്ിന്റെ ദിശ സവാമവാേത്യ ജേജീവിത്ിന്റെ എതിരഭവാഗത്വാ
ണുള്ളതട്. പവാവന്പട്വരു്യം സവാധവാരണക്വാരുമവായ ജേങ്ങളന്ട േിതത്യജീവിത പ്രശട് േങ്ങള്ക്ട് 
മുന്ഗണേ േല്കവാത് സവാ്ത്ിക തത്ശവാസ്ത്യം സ്വാതന്ത്യ സ്പട് േങ്ങള് സവാക്ഷവാതട്ക
രിക്വാന് സഹവായിക്ില്ല.
        മന്റ്റവാന്ട് രവാഷ്ടശരീരന്ത് കവാരന്നുതിന്നുന് വരഗീയതയന്ട നരവാഗവാണുക്ളവാണട്. 
വിഭജേവ്യം തുടരന്ട് രക്രൂക്ഷിതമവായ വരഗീയകലവാപങ്ങള്യം േടന് േവാടവാണിതട്. രവാഷ്ടപി
തവാവിന്റെ ന്േഞ്ചിനലക്ട് േിറന്യവാഴിക്കുന്തു വന്ര ഭൂരിപക്ഷ വരഗീയത ഇന്ത്യയില് വളരന്നു. 
പിന്ീടട് രവാജത്യ്യം ഒറ്റന്ക്ട്വായി അത്ര്യം വരഗീയശക്ികള്ന്ക്തിന്ര േിലന്കവാണ്ടനതവാന്ട
യവാണട് േവാലട്  ദശവാബ്ദനത്വാള്യം മതവരഗീയത വലിയ വിപത്തുകള് ഉണ്ടവാക്വാതിരുന്തട്. 
എന്വാല് ഏതവാന്യം പതിറ്റവാണ്ടുകള്ക്ിടയില് വരഗീയത നമധവാവിത്്യം നേടിയിരിക്കുന്നു. 
േമ്മുന്ട രവാജത്യ്യം ഒരു മതേിരനപക്ഷ ജേവാധിപതത്യ രവാജത്യമവായി എത് േവാള് തുടരു്യം എന് 
ആശങ്ക ജേങ്ങള്ക്കുണ്ടട്. 
          േമ്മുന്ട നദശീയ പ്രതീകങ്ങളില് നപവാലു്യം മവായ്യം നചരക്വാനള്ള ശ്രമങ്ങള് അടുത് 
േവാളകളില് കവാണുകയണ്ടവായി. നദശീയ ചിഹ്നത്ില് കവാണുന് സവാരവാേവാഥിന്ല 
സി്യംഹങ്ങളന്ട  പല്ലുകള് ആക്രമനണവാത്സുകതനയവാന്ട പുറനത്ക്ട് ദൃശത്യമവായിരിക്കുന്നു. മറ
ച്ചുന്വച്ിരുന് ദ്യംഷ്ടകള് ന്തളിഞ്ഞുവരുന്നു എന്ട് നതവാന്വാന് ഇടയവാക്കു്യംവിധ്യം നദശീയപ്രതീക്യം 
വികലമവാക്വാനമവാ? ശവാന്ശീലരു്യം സ്യംരക്ഷകരുന്മന്ട് നതവാന്ിച്ിരുന് സി്യംഹങ്ങന്ള പല്ലുകള് 
പുറത്തുകവാട്ടുന് അക്രമകവാരികളവായ സി്യംഹങ്ങളവാക്ി അവതരിപിച്ിരിക്യവാണട്. അതിന 
പിന്ില് കലവാകവാരന്റെ സ്വാതന്ത്യ്യം എന് േത്യവായ്യം േിലേില്ക്ില്ല. വളന്ര സവാവകവാശ്യം നദശീ
യപ്രതീകങ്ങന്ളയ്യം അതുവഴി അതിനപിന്ിലുള്ള മൂലത്യങ്ങന്ളയ്യം അട്ിമറിക്വാനള്ള ആസൂത്ിത 
ശ്രമമവാണട് ഇന്തന്ട് മേസ്ിലവാക്വാന് അധിക്യം ബുദ്ധിന്യവാന്നു്യം നവണ്ട. ഡല്ഹിയില് 
േിരമ്മവാണ്യം േടന്നുന്കവാണ്ടിരിക്കുന് പുതിയ പവാരലന്മറെട് മന്ിരത്ിേട് മുകളില് സ്വാപിച് 
അനശവാകസ്്യംഭത്ിന്ല സി്യംഹങ്ങള് പ്രസരിപിക്കുന്തട് സമവാധവാേനമവാ സ്യംരക്ഷണനമവാ 
അല്ല, ആശങ്കയ്യം ഭീതിയമവാണട്; േമ്മുന്ട ജേവാധിപതത്യ സ്യംവിധവാേത്ിന്യം ഭരണ�ടേവാ 
മൂലത്യങ്ങള്ക്കു്യം നമല് പതിയന് േിഴല് നപവാന്ല.  
          സവാരവാേവാഥിന്ല സി്യംഹങ്ങള്ക്ട് നഭരീന�വാ്മല്ല, ധരമന�വാ്മവാണട്  നവണ്ടന്തന് 
കവാഴ്ചപവാനടവാന്ടയവാണട് അനശവാക ചക്രവരത്ി സവാരവാേവാഥിന്ല സ്്യംഭത്ിലുള്ള  സി്യംഹങ്ങള്ക്ട് 
സമവാധവാേത്ിന്റെയ്യം സ്യംരക്ഷണത്ിന്റെയ്യം ഭവാവ്യം േല്കിയതട്. കലി്യംഗയദ്ധ്യം അനശവാക
ചക്രവരത്ിയില് വരുത്ിയ മവാേസവാന്രമവാണട് സി്യംഹങ്ങള്ക്കു്യം ഇത്രന്മവാരു രൂപമവാറ്റ്യം 
േല്കിയതട്. ആധുേിക ഇന്ത്യ ആ ആശയന്ത്യവാണട് ഉള്ന്ക്വാള്ളുന്തട്. യദ്ധത്ിന്റെയല്ല, 
സമവാധവാേത്ിനറെതവാണട് ഇന്ത്യയന്ട വഴിന്യന്ട് അതട് നലവാകനത്വാടട് ഉദട് ന�വാ്ിക്കുകയ്യം 
ന്ചയ്യുന്നു. അതിന്േയവാണട് അട്ിമറിക്വാന് ശ്രമിക്കുന്തട്. 

ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടേയന്ട ആമുഖത്ില് പ്രതിപവാദിച്ിരിക്കുന് 'റിപബ്ികട് ' 
എന് പദ്യം സൂചിപിക്കുന്തട് ഇന്ത്യ എന് രവാജത്യത്ിന്റെ രവാഷ്ടത്ലവന്  

ന്തരന്ഞെടുക്ന്പടുന് ഒരു വത്യക്ി ആയിരിക്ണന്മന്തവാണട്. അതു ന്കവാണ്ടു 
തന്ന് പവാരലന്മറെിന്റെ ഇരു സഭകളിനലക്കു്യം സ്യംസ്വാേ േിയമസഭകളി
നലക്കു്യം ന്തരന്ഞെടുക്ന്പടുന് അ്യംഗങ്ങളവാല് ന്തരന്ഞെടുക്ന്പടുന് 
നലവാകത്ിന്ല ഏറ്റവ്യം വലിയ ജേവാധിപതത്യരവാജത്യത്ിന്റെ പ്രഥമ പൗരന്റെ 
ന്തരന്ഞെടുപട് എന്നു്യം സരവനദശീയമവായ ശ്രദ്ധ ആകര്ിക്വാറുണ്ടട്. 2022 
ജൂലല 18 േട് േടന് പതിേഞ്ചവാമതട് ഇന്ത്യന് രവാഷ്ടപതി ന്തരഞെടുപില് എന്.
ഡി.എ. സ്വാേവാരത്ഥി ദ്ൗപതി മുരമുവ്യം സ്യംയക് പ്രതിപക്ഷ സ്വാേവാരത്ഥി 
യശ്ന്ട് സിന്ഹയ്യം തമ്മിലവായിരുന്നു മത്സര്യം. രവാജത്യത്ിന്റെ പരനമവാന്ത 
പദവിയന്ട ചരിത്ത്ില് പുതിയ അധത്യവായ്യം രചിച്ട് നഗവാത്വരഗ വിഭവാഗത്ില് 
േിന്നു്യം രവാഷ്ടപതിയവാകുന് ആദത്യ വത്യക്ിയവായി ദ്ൗപതി മുരമു. രവാഷ്ടപതിയവാ 
കുന് ഏറ്റവ്യം പ്രവായ്യം കുറഞെ വത്യക്ി, ജേവാധിപതത്യ പ്രക്രിയയന്ട അടിസ്വാേ 
�ടകമവായ പഞ്ചവായത്ട് കൗണസിലര സ്വാേത്തു േിന്നു തുടങ്ങി േഗര 
പഞ്ചവായത്ട് അധത്യക്ഷ, േിയമസഭവാ്യംഗ്യം, സ്യംസ്വാേ മന്ി, സ്യംസ്വാേ 
ഗവരണര എന്ീ പദവികളിലൂന്ട വളരന്ട് രവാഷ്ടപതിയവാകുന് ഒനരന്യവാരു 
വത്യക്ി എന് വിനശ്ണത്ിേട് ഉടമയവായിന്കവാണ്ടവാണട് സ്തന്ഭവാരത 
ത്ിന്റെ പതിേഞ്ചവാമതട് രവാഷ്ടപതിയവായി  ദ്ൗപതി മുരമു അധികവാരനമറ്റതട്.
 ന്തരന്ഞെടുക്ന്പട് 776 പവാരലന്മറെട് അ്യംഗങ്ങള്യം 4033 േിയമസ
ഭവാ്യംഗങ്ങള്യം (രവാഷ്ട തലസ്വാേമവായ ഡല്ഹിയിനലയ്യം നകന്ദ്ര ഭരണപ്രനദശ
മവായ നപവാണ്ടിനച്രിയിനലയ്യം േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങള് ഉള്ന്പന്ട) നചരുന് 4809 
നപര അടങ്ങുന് ഒരു 'ഇലക്ടറല് നകവാനളജട് ' ആണട് ഇന്ത്യന് രവാഷ്ടപതിന്യ 
ന്തരന്ഞെടുക്കുന്തട്. ആനപവാതിക പ്രവാതിേിധത്യ വത്യവസ്യനസരിച്ട് 'ഏക 
ലകമവാറ്റ നവവാട്ട് ' (Single Transferable Vote System) വഴിയള്ള രവാഷ്ടപതി 
ന്തരന്ഞെടുപട് േടത്തുന്തട് നകന്ദ്ര ന്തരന്ഞെടുപട് കമ്മീ്േവാണട്. രഹസത്യ�വാ
ലറ്റവാണട് നവവാന്ട്ടുപിേട് ഉപനയവാഗിക്കുന്തട്. സമ്മതിദവായകരക്ട് ആന്കയള്ള 
സ്വാേവാരത്ഥികളന്ട എണ്്യം എത്യവാനണവാ മുന്ഗണേവാക്രമമനസരിച്ട് 
അവരുന്ട നപരുകള്ക്ട് നേന്ര 1,2,3,4 എന്ിങ്ങന്േ നവവാട്ട് നരഖന്പടുത്വാ്യം. 
സമ്മതിദവാകേട് ഒരു സ്വാേവാരത്ഥി മവാത്നമ സ്ീകവാരത്യേവായിട്ടുള്ളുന്വങ്കില്, 
അനദേഹത്ിേട് തന്റെ നവവാട്ട് സ്ീകവാരത്യേവായിട്ടുള്ള സ്വാേവാരത്ഥിക്ട് മവാത്മവായ്യം 
നരഖന്പടുത്വാവന്തവാണട്. 
 രവാഷ്ടപതി ന്തരന്ഞെടുപിന്റെ നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം േിശ്ചയിച്ിരിക്കു 
ന്തട് 1971ന്ല ന്സന്സസട് പ്രകവാരമവാണട്. ഒരു സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ ന്മവാത്്യം 
ജേസ്യംഖത്യന്യ അവിടുന്ത് േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങളന്ട എണ്്യം ന്കവാണ്ടട് ഹരിക്കുക. 
ഈ ഹരണഫലന്ത് ആയിര്യം ന്കവാണ്ടട് വീണ്ടു്യം ഹരിക്കുന്വാള് കിട്ടുന് 
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ചാലിശ്ശേരി ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ഡറി െ് കൂളിന് 
ബഹുനില സെട്ിടം
എം.ബി. രാജേഷ്  
തൃത്ാല  

ചവാലിനശേരി ഗവ. ഹയര ന്സക്ന്ഡറി സട് കൂളില് പുതുതവായി േിരമ്മിച് 
�ഹുേില ന്കട്ിടത്ിന്റെ ഉദട്�വാടേ്യം സ്ല്യം എ്യം.എല്.എ.യ്യം 

േിയമസഭവാ സ്ീക്റുമവായ എ്യം.�ി. രവാനജ്ട്  2022 ജൂണ 9 േട് േിരവ്വഹിച്ചു. 
േവനകരള്യം കരമ്മ പദ്ധതിയിന്ല വിദത്യവാകിരണ്യം മി്ന്റെ ഭവാഗമവായി മൂന്ട് 
നകവാടി രൂപ കിഫട്�ി ധേസഹവായനത്വാന്ടയവാണട് �ഹുേില ന്കട്ിടത്ിന്റെ 
േിരമ്മവാണ്യം പൂരത്ീകരിച്തട്. തൃത്വാല നബ്വാക്ട് പഞ്ചവായത്ട് പ്രസിഡറെട് 
വി.പി. റജീേ അധത്യക്ഷത വഹിച് ചടങ്ങില് ചവാലിനശേരി ജി.എച്ട്. എസട്. എസ.ട്  
പ്രധവാേവാധത്യവാപിക നദവിക ടി.എസട്. സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിച്ചു.

'സുസ്ിര വിെെന തൃത്ാല'യുസട ഭാഗമായി വൃക്ഷ 
വര്്ാചരണം െംഘടിപ്ിച്ചു
സുസ്ിര വികസേ തൃത്വാല പദ്ധതിയന്ട ഭവാഗമവായി പവാലക്വാടട് കുടു്യം�ശ്രീ 

രജത ജൂ�ിലി വൃക്ഷ വര്വാചരണ്യം പരിപവാടി തൃത്വാല പി.ഡബ്്യു.
ഡി. റസ്റട് ഹൗസില് േിയമസഭവാ സ്ീക്ര എ്യം.�ി. രവാനജ്ട് 2022 ജൂണ 8 േട് 
ഉദട്�വാടേ്യം ന്ചയട്തു. തൃത്വാല േിനയവാജകമണ്ഡലത്ിന്റെ സമഗ്ര വികസേവ്യം 
നക്ഷമവ്യം ഉറപവാക്കുന്തിേട് 'സുസ്ിര വികസേ തൃത്വാല' എന് നൂതേ പദ്ധതി  
േിയമസഭവാ സ്ീക്റിന്റെ നേതൃത്ത്ിലു്യം മവാരഗ്ഗേിരനദേശത്ിലു്യം േടപിലവാക്ി 
വരികയവാണട്. ഈ പദ്ധതിയന്ട ഭവാഗമവായി കുടു്യം�ശ്രീ സ്യം�ടേവാ സ്യംവിധവാേ്യം 
വഴി േിരവധി പ്രവരത്േങ്ങള് ആസൂത്ണ്യം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടട്. ഇതിനേവാടന�ന്ി
ച്വാണട് കുടു്യം�ശ്രീ രജത ജൂ�ിലി വൃക്ഷ വര്വാചരണ്യം എന് കത്യവാ്യിന് േട
പിലവാക്കുന്തട്. തൃത്വാല േിനയവാജകമണ്ഡലത്ിന്ല എട്ട് പഞ്ചവായത്തുകളിലവായി 
രണ്ടട് ലക്ഷ്യം ഫലവൃക്ഷ ലതകളവാണട് േടുന്തട്. ചടങ്ങില് തൃത്വാല നബ്വാക്ട് 
പഞ്ചവായത്ട് പ്രസിഡറെട് വി.പി. റജീേ അധത്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുടു്യം�ശ്രീ ജില്ലവാ 
മി്ന് നകവാ - ഓരഡിനേറ്റര പി. ലസതലവി പദ്ധതിന്യക്കുറിച്ട് വിശദീകരിച്ചു.

അടൂര് റിംഗ് ശ്റാഡ് അലലന്സമന്്;  
സ്ല പരിശ്�ാധന നടത്ി 
ചിറ്റയം ജ�ാപകുമാര് 
അടൂര്

അടൂര റി്യംഗട് നറവാഡട് അലലന്ന്മറെട് േിശ്ചയിക്കുന്തിേട് കരുവവാറ്റ പള്ളി 
മുതല് ന്േല്ലിമൂട്ില്പടി എ്യംസി നറവാഡട് വന്ര പരിനശവാധേ േടത്ി. 

സ്ല്യം എ്യം.എല്.എ. യ്യം ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്റുമവായ ചിറ്റയ്യം നഗവാപകുമവാറിന്റെ 
സവാന്ിധത്യത്ിലവായിരുന്നു പരിനശവാധേ. 
 10-12 മീറ്റര വീതിയിലവാണട് നറവാഡട് േിരമ്മിക്കുന്തട്. പൂരണമവായി 
ന്ക.ഐ.പി നറവാഡ്യം സ്ലങ്ങള്യം ഉപനയവാഗന്പടുത്ിയ്യം ചില ഭവാഗങ്ങളില് 
സ്കവാരത്യ വത്യക്ികളില് േിന്ട് സ്ല്യം ഏന്റ്റടുത്തുമവാണട് നറവാഡട് വികസിപി
ക്കുക. കിഫട്�ി പദ്ധതിയില് ഉള്ന്പടുത്ി 20 നകവാടി രൂപ റി്യംഗട് നറവാഡിേവായി 
അനവദിച്ിരുന്നു.

കൃ്ിയിലൂസട ആശ്രാഗ്ം ൊധ്മാെണം :  
സഡപയൂട്ി സ്പീക്കര്

മന്ത്യന്റെ ആയസ്്യം ആനരവാഗത്യവ്യം സ്യംരക്ഷിക്വാന് കഴിയന് തലത്ിനലക്ട് 
കവാര്ിക നമഖല വളരണന്മന്നു്യം കൃ്ിയില് സ്യ്യംപരത്യവാപ്തത ലകവരി

ക്ണന്മന്നു്യം ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്ര ചിറ്റയ്യം നഗവാപകുമവാര. 'ഞങ്ങള്യം കൃ്ിയിനലക്ട് ' 
പദ്ധതിയന്ട പന്ള്യം േഗരസഭവാതല ഉദട്�വാടേ്യം േിരവ്വഹിച്ചു സ്യംസവാരിക്കുക
യവായിരുന്നു അനദേഹ്യം. 
 സരക്വാര ആവി്ട് കരിച്ട് േടപവാക്കുന് കവാര്ിക പദ്ധതികള് 
ചടങ്ങുകളവായി ചുരുങ്ങരുന്തന്നു്യം കവാര്ിക കലണ്ടര അനസരിച്ട് കൃ്ി 
ന്ചയ്യുന്തട് ശീലമവാക്ണന്മന്നു്യം അനദേഹ്യം പറഞ്ഞു.

ലവക്കം മുനിെിപ്ാലിറ്ിയില് തിശ്യറ്ര് െമുച്ചയം
സി.കെ.ആശ 
വൈക്കം

2022 ജൂലല 3 േട് ലവക്ത്ട് ന്ക.എസട്.എഫട്.ഡി.സി. േിരമ്മിക്കുന് തിനയറ്റര  
സമുച്യത്ിന്റെ േിരമ്മവാനണവാദട്�വാടേ്യം സി.ന്ക.ആശ എ്യം.എല്.എ.യന്ട  

അദ്ധത്യക്ഷതയില് അന്ന്ത് സവാ്യംസട് കവാരിക വകുപട് മന്ി സജി ന്ചറിയവാന് 
േിരവ്വഹിച്ചു. കിഫട്�ിയന്ട ധേസഹവായനത്വാന്ട 14.75 നകവാടി രൂപ ന്ചല 
വഴിച്വാണട് തിനയറ്റര േിരമ്മിക്കുന്തട്. ഇതില് 4k-3D ഡിജിറ്റല് ന്പ്രവാജക്ഷന്, 
നമന്മനയറിയ നഡവാള്�ി അറ്റട് നമവാസട് സൗണ്ടട് സിസ്റ്യം, ന്ജ.�ി.എല്/നഡവാള്�ി 
സ്ീക്ര, സില്വര സട് ക്രീന്, ഇന്ന്വരട്രലടപട്, ശീതീകരണ സ്യംവിധവാേ്യം, 
തിനയറ്ററിന്റെ േവാേവാ ഭവാഗത്തു്യം സജ്ീകരിച്ിരിക്കുന് േിരീക്ഷണ കത്യവാമറകള്, 
ലവദ്യുതി തടസ്്യം നേരിടവാനള്ള ആധുേിക ജേനററ്ററുകള്, ഫയര ലഫറ്റി്യംഗട് സ്യംവി 
ധവാേ്യം, സൗകരത്യപ്രദമവായ നസവാഫവാ-പു്ട്-�വാക്ട് ഇരിപിടങ്ങള്, എല്.ഇ.ഡി.  
ഡിസട് നലേ, ആധുേിക നടവായട് ന്ലറ്റട് സൗകരത്യ്യം, ലിഫട്റ്റട് സ്യംവിധവാേ്യം, കത്യവാറെീന്, പവാരക്ി്യംഗട് 
തുടങ്ങിയ സജ്ീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുവവാേവാണട് ഉനദേശിക്കുന്തട്.
 190 ഇരിപിടങ്ങള് വീതമുള്ള രണ്ടട് തിനയറ്ററുകളവാണട് ഏറ്റവ്യം ആധുേിക 
സജ്ീകരണങ്ങനളവാന്ട ഒരുങ്ങുന്തട്. പ്രമുഖ ചലച്ിത് തവാരങ്ങള്യം സവാ്യംസട് കവാരിക 
േവായകരു്യം ജേപ്രതിേിധികള്യം ചടങ്ങില് പന്ങ്കടുത്തു.
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സവാമവാജികരുന്ട േിനയവാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്ട..... 

െമഗ്ര ശ്റാഡ് സുരക്ഷാപദ്ധതി: 'ഇനിയും 
ലവപ്ിന്െര െരയരുത് ' 
കെ.എന്.ഉണ്ികൃഷ്ണന്
വൈപ്ിന്

മികച് നറവാഡട് ഗതവാഗത സ്യംസട് കവാര്യം ലക്ഷത്യമവാക്ി ന്ക. എന്. ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
എ്യം.എല്.എ. യന്ട നേതൃത്ത്ില് ലവപിേില് സമഗ്ര നറവാഡട് സുരക്ഷവാ

പദ്ധതി ആവി്ട് കരിച്ചു. ആദത്യ�ട്മവായ 'ഇേിയ്യം ലവപിന് കരയവാതിരിക്വാന്' 
ന�വാധവതട്കരണ കത്യവാ്യിന് ജേസ്ീകവാരത്യത ന്കവാണ്ടട് ശ്രനദ്ധയമവായി. 
കവാളമുക്ട് ജ്യംഗട്്േില് എ്യം.എല്.എ. ഉദട്�വാടേ്യം ന്ചയ് പദ്ധതി നമഖലയിന്ല 
വരദ്ധിച്ചു വരുന് നറവാഡട് അപകടങ്ങള് േിയന്ിക്കുന്തിേവായവാണട് രൂപ്യം 
േല്കിയിരിക്കുന്തട്.  
 അേധികൃത നറവാഡട് കനയേറ്റ്യം, കടകളന്ട ചമയങ്ങള്യം സവാധേങ്ങള്യം 
നറവാഡിനലക്ട് ഇറക്ിവയ്ക്കുന്തട്, നറവാഡിന്റെ അശവാസ്തീയതകള് എന്ിവന്യല്ലവാ്യം 
കണക്ിന്ലടുത്വാണട് സുരക്ഷവാ പദ്ധതി ആസൂത്ണ്യം ന്ചയ്തട്. 
 തനദേശ സ്വാപേങ്ങള്, നപവാലീസട്, നമവാനട്വാര വവാഹേ വകുപട്, 
ന്പവാതുമരവാമത്ട് നറവാഡട് വിഭവാഗ്യം, റസിഡറെട് സട് അനസവാസിനയ്നകള്, 
�സുടമകളന്ടയ്യം വവാഹേന്ത്വാഴിലവാളികളന്ടയ്യം യൂണിയനകള്, സന്ദ്ധ 
പ്രവരത്കര, സ്റ്റുഡറെട് നപവാലീസട് നകഡറ്റുകള്, എന്. സി. സി., എന്. എസ.ട് 
എസട്. എന്ിവയന്ടന്യല്ലവാ്യം സഹകരണനത്വാന്ടയവാണട് പദ്ധതി ഒരുക്ിയതട്. 

 പദ്ധതിയന്ട ആദത്യ�ട്മവായി എല്ലവാ പഞ്ചവായത്തുകളിലു്യം നറവാഡട് 
യവാത്ികരക്ട് ന�വാധവല്കരണ കത്യവാ്യിന് എ്യം.എല്.എ.യന്ട നേതൃത്ത്ില് 
േടത്തുകയ്യം  നപവാലീസിന്റെയ്യം നമവാനട്വാര വവാഹേ അധികൃതരുന്ടയ്യം തനദേശ
സ്വാപേ ജേപ്രതിേിധികളന്ടയ്യം നേതൃത്ത്ില് നവവാളറെിയരമവാര വവാഹേ 
യവാത്ക്വാരക്ട് ന�വാധവല്ക്രണ ലഘുനലഖകള് വിതരണ്യം ന്ചയ്യുകയ്യം 
ന്ചയട്തു. 
 രണ്ടവാ്യം �ട്ത്ില് �സട് ലരൈവരമവാരക്ട് ഉള്ന്പന്ട അവന�വാധ 
ക്വാസുകള് സ്യം�ടിപിച്ചു. ലവപിന്, ഇടപള്ളി എന്ീ നബ്വാക്ട് പഞ്ചവായത്ട് 
തലങ്ങളിലവായി േടന് ഓഡിനയവാ വി്്ല് ക്വാസുകള്ക്ട്  നപവാലീസട്, നമവാനട്വാര 
വവാഹേ വകുപ്പുകള് നേതൃത്്യം േല്കി. ഇനതവാടന�ന്ിച്ട് മൂന്വാ്യം �ട്ത്ില് 
നപവാലീസട്, നമവാനട്വാര വവാഹേ വകുപ്പുകളന്ട സ്യംയക് വവാഹേ പരിനശവാധേയ്യം 
സ്യം�ടിപിച്ചു.  
 കത്യവാ്യിേട് ലഭിച് സ്ീകവാരത്യത ആപതട്കരമവായ  അമിതനവഗ
ത്ിന്യം മത്സരനയവാട്ത്ിന്യം ട്വാഫികട് േിയമല്യം�േങ്ങള്ക്കുന്മതിരവായ 
ജേവികവാരമവാണട് പ്രതിഫലിപിക്കുന്ന്തന്ട് ന്ക.എന്.ഉണ്ികൃഷ്ണന് എ്യം.എല്.എ. 
പറഞ്ഞു.

പാശ്ലാട് സറയിഞ്് ശ്�ാറെ്റ്് ഓ�പീെ് മന്ിരത്ിസന്യും 
നവപീെരിച്ച ലപതൃെ മന്ിരത്ിസന്യും ഉദ്ഘാടനം  
നിര്വ്വഹിച്ചു
ഡി.കെ.മുരളി  
ൈാമനപുരം         

നൂറട് ദിേ കരമ്മപദ്ധതിയിലുള്ന്പടുത്ി പവാനലവാടട് നഫവാറസ്റട് ഓഫീസിേട് പുതിയ 
ന്കട്ിട്യം േിരമ്മിക്കുകയ്യം ലപതൃക മന്ിര്യം േവീകരിക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. 

39.2 ലക്ഷ്യം രൂപ വിേിനയവാഗിച്ട് 2200 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലവാണട് നറഞ്ചട് 
ഓഫീസട് പണി പൂരത്ിയവാക്ിയതട്. 12 ലക്ഷ്യം രൂപ ന്ചലവഴിച്വാണട് ലപതൃക മന്ിര്യം 
േവീകരിച്തട്. ഇരു മന്ിരങ്ങളന്ടയ്യം ഉദട്�വാടേ്യം 2022  ഏപ്രില് 27 േട്  വവാമേപുര്യം 
എ്യം.എല്.എ ഡി.ന്ക.മുരളിയന്ട അദ്ധത്യക്ഷതയില് വേ്യം- വേത്യജീവി വകുപട് മന്ി 
എ.ന്ക.ശശീന്ദ്രന് േിരവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് ജില്ലവാ പഞ്ചവായത്ട് പ്രസിഡറെട് ഡി.സുനര്ട്, 
നബ്വാക്ട് പഞ്ചവായത്ട് പ്രസിഡറെട് ജി.നകവാമള്യം, ത്ിതല പഞ്ചവായത്ട് ന്മ്രമവാര, 
ഉനദത്യവാഗസ്ര, ന്പവാതുപ്രവരത്കര എന്ിവര സ്യം�ന്ിച്ചു.    

പാശ്ലാട് 66 സെ.വി. െബ് ശ്്റേ്ന്  110 സെ.വി. യിശ്ലക്ക് 
ഉയരുന്നു

പ്രസരണശ്യംഖലയിന്ല പഴക്നമറിയ സ�ട് നസ്റ്നകളില് ഒന്വായ പവാനലവാടട് 66 
ന്ക.വി. സ�ട് നസ്റ്ന്റെ നശ്ി ഡ�ിള് സരകയൂട്ട് ലലന് േിരമ്മിച്ട് 110 ന്ക.വി. 

നവവാള്നട്ജിനലയ്കട് ഉയരത്തുക, പുതുതവായി 12.5 MVA നശ്ിയള്ള രണ്ടട് ട്വാന്സട് നഫവാര 
മറുകള് സ്വാപിക്കുക എന്ീ ലക്ഷത്യങ്ങള് ലകവരിക്വാന്  പദ്ധതി േടപവാക്കുന്നു. 
അതുവഴി ലവദ്യുത തടസ്്യം പരമവാവധി ഒഴിവവാക്ി ന്മച്ന്പട് നവവാള്നട്ജിലുള്ള 
ലവദ്യുതി ഉപനഭവാക്വാക്ള്ക്ട് എത്ിക്കുവവാന് സവാധിക്കു്യം. ഈ പദ്ധതി പ്രവാവരത്ിക
മവാകുന്നതവാന്ട േന്ിനയവാടട് ന്പരിങ്ങമ്മല, പവാനങ്ങവാടട്, കല്ലറ, ന്തവാളിനക്വാടട്, പേവൂര, 
ആേവാടട്, ചിതറ, കടയ്കല്,  വിതുര എന്ീ പഞ്ചവായത്തുകളിന്ല ഏകനദശ്യം 42000 കുടു്യം
�ങ്ങള്ക്ട് ഗുണനമന്മയള്ള ലവദ്യുതി ലഭത്യമവാകു്യം. പവാനലവാടട് 110 ന്ക.വി. സ�ട് നസ്റ്ന്റെ 
േിരമ്മവാനണവാദട്�വാടേ്യം  നകരള സ്യംസ്വാേ ലവദ്യുതി വകുപട് മന്ി ന്ക.കൃഷ്ണന്കുട്ി 
വീഡിനയവാ നകവാണഫറന്സിലൂന്ട േിരവ്വഹിച്ചു.  പവാനലവാടട് വൃന്വാവേ്യം കണന്വന്്ന് 
ന്സറെറില് വച്ട് േടന് ചടങ്ങില് വവാമേപുര്യം എ്യം.എല്.എ ഡി.ന്ക മുരളി അദ്ധത്യക്ഷത 

വഹിച്ചു.  ചടങ്ങില് അന്ന്ത് ന്ക.എസട്.ഇ.�ി ന്ചയരമവാന്യം മവാനേജി്യംഗട് ഡയറക്ട
റുമവായ നഡവാ. �ി. അനശവാകട് ഐ.എ.എസ്ട്.   സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിച്ചു. ജില്ലവാ, നബ്വാക്ട്, 
ഗ്രവാമപഞ്ചവായത്ട് പ്രതിേിധികള്യം രവാഷ്ടീയ, സവാമൂഹിക ര്യംഗന്ത് പ്രമുഖരു്യം, ന്ക.എസട് . 
ഇ.�ി പവാനലവാടട് സ�ട് നസ്റ്നകളിന്ല ഉനദത്യവാഗസ്രു്യം പന്ങ്കടുത്തു.

'വി�പ്പുരഹിത ശ്െരളം'  സുഭിക്ഷ ശ്ഹാട്ല് ഉദ്ഘാടനം 

നകരളത്ിന്റെ ഭക്ഷത്യഭദ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിേവായി നകരള സ്യംസ്വാേ 
സരക്വാര േടപിലവാക്കുന് 'വിശപ്പുരഹിത നകരള്യം'  പദ്ധതിയന്ട ഭവാഗമവായി 

വവാമേപുര്യം േിനയവാജക മണ്ഡലത്ിന്ല വവാമേപുര്യം േിനയവാജകമണ്ഡലത്ിന്ല 
വവാമേപുര്യം മവാരക്റ്റില് ആര്യംഭിച് സുഭിക്ഷ നഹവാട്ലിന്റെ ഉദട്�വാടേ്യം എ്യം.എല്.എ. 
ഡി. ന്ക. മുരളിയന്ട അദ്ധത്യക്ഷതയില് ഭക്ഷത്യന്പവാതുവിതരണ വകുപ്പു മന്ി ജി.ആര. 
അേില് േിരവ്വഹിച്ചു. പവാചക്യം ന്ചയ് ഭക്ഷണ്യം ആവശത്യക്വാരക്ട് കുറഞെ േിരക്ില് 
ലഭത്യമവാക്കുക എന്തവാണട് പദ്ധതിയന്ട ലക്ഷത്യ്യം. ന്പവാതു നയവാഗത്ില് നബ്വാക്ട് 
പഞ്ചവായത്ട് പ്രസിഡറെട് ജി. നകവാമള്യം, ത്ിതല പഞ്ചവായത്ട് അ്യംഗങ്ങള്, ഉനദത്യവാഗസ്ര, 
ന്പവാതു പ്രവരത്കര തുടങ്ങിയവര പന്ങ്കടുത്തു.
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സവാമവാജികരുന്ട േിനയവാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്ട..... 

ക്പീന് പൂഞ്ാര് ഗ്രപീന്  പൂഞ്ാര്  
കസബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് 
പൂഞ്ാര്

ഉരുള്ന്പവാട്ലു്യം പ്രളയവ്യം മൂല്യം േദികളില് അടിഞ്ഞു കൂടിയ എക്ലു്യം 
മണ്ണു്യം മണലു്യം ന്ചളിയ്യം മറ്റട് മവാലിേത്യങ്ങള്യം േീക്്യം ന്ചയ്ട് ഇേിന്യവാരു 

പ്രളയത്ില് േിന്ട് പൂഞെവാറിന്േ രക്ഷിക്കുക എന് ലക്ഷത്യത്ില് 'റ്യം നഫവാര 
റിവര' പദ്ധതിനയവാടട് നചരന്ട്  ക്ീന് പൂഞെവാര ഗ്രീന് പൂഞെവാര എന് ഒരു പദ്ധതി 
പൂഞെവാര േിനയവാജക മണ്ഡലത്ില്  േടപിലവാക്ി വരുന്നു. ന്സ�വാസ്റത്യന് 
കുളത്തുങ്കല് എ്യം.എല്.എ യന്ട നേതൃത്ത്ില്, ത്ിതല പഞ്ചവായത്ട് ജേപ്രതി
േിധികള്, ഹരിത നകരള മി്ന്, ന്തവാഴിലുറപട് ന്തവാഴിലവാളികള്, വിവിധ സന്ദ്ധ 
സ്യം�ടേകള്, യവജേ സ്യം�ടേകള്, റസിഡന്റട്ട് സട് അനസവാസിനയ്നകള്  
എന്ിവരുന്ട സഹകരണനത്വാന്ട, േിനയവാജക മണ്ഡലത്ിന്ല പ്രധവാേ േദി 
കളവായ മീേച്ിലവാര, മണിമലയവാര, പ്യവാര, അഴുതയവാര, പുല്ലകയവാര എന്ിവയ്യം 
അവയന്ട നപവാ്ക േദികള്യം ശുദ്ധീകരിക്കുന്തിന്യം, അവയന്ട പൂരവ്വസ്ിതി 
പുേ:സ്വാപിക്കുന്തിനമുള്ള പ്രവരത്േങ്ങള് േടന്നു വരികയവാണട്. ഒഴുകി 
വരുന് മുഴുവന് ജലവ്യം േദികളിലൂന്ട തന്ന് ലക്ഷത്യസ്വാേന്ത്ത്ിക്കുന്തിനള്ള  
തീവ്രശ്രമങ്ങള്ക്വാണട് തുടക്്യം കുറിച്ിരിക്കുന്തട്. 'പുഴ പുേരജേി' പദ്ധതിയ്യം 
'ന്തളിേീന്രവാഴുകു്യം േവനകരള്യം ' പദ്ധതിയ്യം നയവാജിപിച്വാണട് പ്രവരത്േങ്ങള് 
േടത്തുന്തട്.
       പ്രധവാേേദിയവായ മീേച്ിലവാര പുേരജേി പ്രവരത്േങ്ങളന്ട ഔപചവാരിക 
ഉതട്�വാടേ്യം മവാരച്ട് 12 േട് ജലവിഭവ വകുപട് മന്ി  നറവാ്ി അഗസ്റിന് ഈരവാറ്റുനപ
ട്യില് േിരവ്വഹിച്ചു. ന്സ�വാസ്റത്യന് കുളത്തുങ്കല് എ്യം.എല്.എ അദ്ധത്യക്ഷത വഹിച് 
നയവാഗത്ില് ആനറെവാ ആറെണി എ്യം.പി. മുഖത്യപ്രഭവാ്ണ്യം േടത്ി. േഗരസഭവാദ്ധത്യക്ഷ  
സുഹറ അ�ട്ദുള് ഖവാദര, ഉപവാദ്ധത്യക്ഷന്  അഡ്. മുഹമ്മദട് ഇലത്യവാസട് എന്ിവര 
പ്രസ്യംഗിച്ചു.
 എരുനമലി വലിയ നതവാട്ിന്ല ശുചീകരണ പ്രവരത്േങ്ങള്  പട്ികജവാതി 
പട്ികവരഗ്ഗ, പിന്വാക് വിഭവാഗ നക്ഷമവ്യം നദവസ്വ്യം വകുപട് മന്ി ന്ക. രവാധവാകൃഷ്ണന് 
ഏപ്രില് 20 േട് എരുനമലിയില് േിരവ്വഹിച്ചു. ന്സ�വാസ്റത്യന് കുളത്തുങ്കല് 
എ്യം.എല്.എ. ചടങ്ങില് അദ്ധത്യക്ഷേവായിരുന്നു. മീേച്ിലവാര ശുചീകരണ പ്രവരത്േ
ങ്ങള്ക്ട് ജേകീയ പങ്കവാളിത്്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്തിേട് പവാലവാ നസവാ്ത്യല് സരവ്വീസട് 

ന്സവാലസറ്റി ജലമിത്്യം ക്ബ്ബുകള് രൂപീകരിച്ചു. ക്ബ്ബുകളന്ട പ്രവരത്േങ്ങള് 
ഏപ്രില് 7 േട്  ന്സ�വാസ്റത്യന് കുളത്തുങ്കല് എ്യം.എല്.എ. ഉദട്ട്�വാടേ്യം ന്ചയട്തു. 
േിനയവാജകമണ്ഡലത്ില് കൂട്ിക്ല്, മുണ്ടക്യ്യം, പവാറനത്വാടട്, നകവാരുനത്വാടട് 
പഞ്ചവായത്തുകളിലു്യം േദീ ശുചീകരണ പ്രവരത്േങ്ങള്  േടന്നുവരികയവാണട്.

സപരുവള്ളൂര് െി എച്ച് െി യില്  ഐസൊശ്ല്ന് 
വാര്ഡിസന്  �ിലാസ്ാപനം 
പി.അബ്ദുല് ഹമപീദ് 
ൈള്ിക്കുന്്

എ്യം.എല്.എ. ആസ്ിവികസേ ഫണ്ടില് േിന്നു്യം 1.87 നകവാടി രൂപ 
വകയിരുത്ി കിഫട്�ി വഴി േടപിലവാക്കുന് ന്പരുവള്ളൂര സി എച്ട് സി 

യിന്ല  ഐന്സവാനല്ന് വവാരഡട്  േിരമ്മവാണത്ിന്റെ ശിലവാസ്വാപേ്യം േിരവഹിച്ചു. 
േവാലട് മവാസത്ിേക്യം ന്കട്ിട്യം പൂരത്ീകരിക്വാേവാകുന്മന്ട് േിരവ്വഹണ 
ഏജന്സിയവായ കിഫട്�ിയ്യം  േിരവ്വഹണ ചുമതല ഏന്റ്റടുത് തൃശൂര നല�ര 
നകവാണട്വാക്ടട് ന്സവാലസറ്റി പ്രതിേിധിയ്യം ഉറപട് േല്കിയിട്ടുണ്ടട്.ഇവിന്ട തന്ന് 
എ്യം.എല്.എ ആസ്ിവികസേ പദ്ധതി പ്രകവാര്യം ഒരു നകവാടി രൂപ വകയിരുത്ി 
േിരമ്മിക്കുന് ന്കട്ിടവ്യം �ജറ്റട് ഫണ്ടില് േിന്നു്യം രണ്ടു നകവാടി രൂപ അനവദിച് 
ന്കട്ിടത്ിന്റെ േിരമ്മവാണവ്യം  അനക്രമ്യം േടന്നു വരികയവാണട്.

എംശ്്ായ് സമന്് എെ് െ് ശ്ചഞ്് - െമ്പൂര്ണ്ണ 
രജിെ് ശ്രേ്ന് ലക്ഷ്മാക്കി ഏെദിന െ്ാമ്പുെള്

വള്ളിക്കുന്ട് മണ്ഡലത്ിന്ല എ്യംനലേവായട് ന്മറെട് എകട് സട് നചഞ്ചില് സമ്പൂരണ്
രജിസട് നട്്ന് േടപിലവാക്കുക എന് ലക്ഷത്യനത്വാന്ട ഗ്രവാമ പഞ്ചവായത്ട് 

തലത്ില് രജിസട് നട്്ന് കത്യവാമ്പുകള് സ്യം�ടിപിക്കുന്നു. നതഞെിപല്യം ഗ്രവാമ 
പഞ്ചവായത്ില് സ്യം�ടിപിച് പ്രഥമ കത്യവാ്ട് സ്ല്യം എ്യം.എല്.എ. പി.അ�ട്ദുല് 
ഹമീദട് ഉദട്�വാടേ്യം ന്ചയട്തു. തിരൂരങ്ങവാടി ടൗണ എ്യംനലേവായട് ന്മറെട് എകട് സട് നച
ഞ്ചിന്റെയ്യം വള്ളിക്കുന്ട് േിനയവാജകമണ്ഡലത്ിന്ല പഞ്ചവായത്തുകളന്ടയ്യം  
സ്യംയക്വാഭിമുഖത്യത്ില് പട്ികജവാതി/പട്ികവരഗ്ഗ, തീരനദശ ഉനദത്യവാഗവാരത്ഥി 
കള്ക്കു്യം മറ്റട് ഉനദത്യവാഗവാരത്ഥികള്ക്കുമവായവാണട് ഏകദിേ രജിസട് നട്്ന് 
കത്യവാമ്പുകള് സ്യം�ടിപിക്കുന്തട്. മണ്ഡലത്ിന്ല  ഇതര ഗ്രവാമ പഞ്ചവായത്തുക
ളിലു്യം രജിസട് നട്്ന് കത്യവാ്ട് ലരൈവട് അടുത് ദിവസങ്ങളില് േടക്കു്യം. ജൂണ 
29 േട്  വള്ളിക്കുന്ട് ഗ്രവാമപഞ്ചവായത്ിലു്യം ജൂലല 2 േട് ന്പരുവള്ളൂരിലു്യം 4 േട് 
പള്ളിക്ലിലു്യം 5 േട് നചനലമ്പ്രയിലു്യം കത്യവാമ്പുകള് സ്യം�ടിപിച്ചു.

വട്ിയൂരക്വാവട് േിനയവാജക മണ്ഡലത്ിന്ല നപരൂരക്ട പി.എസട്.
എന്.എ്യം എച്ട്.എസട്.എസിേട് പുതുതവായി േിരമ്മിച് ന്കട്ിടത്ിന്റെ  

ഉദട്�വാടേ്യം വിദത്യവാഭത്യവാസ വകുപട് മന്ി വി. ശിവന്കുട്ി േിരവ്വഹിച്ചു. 
സ്ല്യം എ്യം.എല്.എ. വി.ന്ക പ്രശവാന്ട് ചടങ്ങില് അദ്ധത്യക്ഷേവായിരുന്നു. 
ആധുേിക സമൂഹത്ിേട് ഉപകവാരപ്രദമവാകുന് േിലയില് വിദത്യവാലയങ്ങന്ള  
പൂരണ്മവായ്യം മികവിന്റെ നകന്ദ്രങ്ങളവാക്ി  മവാറ്റുന്മന്ട്ട്  ഉദട്�വാടേ നവളയില്  
മന്ി പറഞ്ഞു. എസട്.എസട്.ന്ക ഫണ്ടില് േിന്നു്യം അ്തട് ലക്ഷ്യം രൂപ  
വിേിനയവാഗിച്ട് േിരമ്മിച് അതത്യവാധുേിക ക്വാസട് മുറികളന്ടയ്യം മൂന്ട് ലക്ഷ്യം  
രൂപ ന്ചലവഴിച്ട് േിരമ്മിച് ലഹന്ടകട് നടവായട് ന്ലറ്റുകളന്ടയ്യം ഉദട്�വാടേമവാണട്  
മന്ി േിരവ്വഹിച്തട്. 
 സ്യംസ്വാേ സരക്വാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളില് ഉള്ന്പടുത്ി വട്ി
യൂരക്വാവട് മണ്ഡലത്ിന്ല എല്ലവാ വിദത്യവാലയങ്ങള്യം അതത്യവാധുേിക രീതിയില് 
മികച്തവാക്ി മവാറ്റുന്മന്ട് അദ്ധത്യക്ഷ പ്രസ്യംഗത്ില് വി.ന്ക പ്രശവാന്ട്  
എ്യം.എല്.എ. അറിയിച്ചു. 113 വര്്യം പഴക്മുള്ള പി.എസട്.എന്.എ്യം. സട് കൂളില് 
പുതിയ ഒരു ലഹന്ടകട് മന്ിര്യം കൂടി േിരമ്മിക്കുന്തിേട് എ്യം.എല്.എ. ഫണ്ടില് 
േിന്നു്യം ഒരു  നകവാടി രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുന്ണ്ടന്നു്യം അനദേഹ്യം അറിയിച്ചു. 
പ്രിന്സിപല് ഗീതവാകുമവാരി എസട്. സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിച് ചടങ്ങില് ന്പവാതു 
വിദത്യവാഭത്യവാസ വകുപട് ഡയറക്ടര ന്ക. ജീവന് �വാബു ഐ.എ.എസട്.  മുഖത്യപ്രഭവാ
്ണ്യം േടത്ി.

ശ്പരൂര്ക്കട പി.എെ്.എന്.എം െ് കൂളിന് പുതിയ മന്ിരം
ൈി.കെ.പ്രശാന്് 
ൈട്ിയൂര്ക്കാൈ്

അറിനവവാര്യം േയൂസട് ന്ലറ്ററില് േിനയവാജക മണ്ഡല 
വവാരത്കള് പ്രസിദ്ധീകരിക്വാന് തവാല്പരത്യമുള്ള 
സവാമവാജികര തങ്ങളന്ട മണ്ഡലത്ില് േടപവാക്ിയ 
വികസേ പ്രവരത്േങ്ങള് സ്യം�ന്ിച് വവാരത് 
ചിത്ങ്ങള് സഹിത്യം kladrd@gmail.com എന് 
ഇ-ന്മയില് വിലവാസത്ില് ലഭത്യമവാനക്ണ്ടതവാണട്. 
വിശദവാ്യംശങ്ങള്ക്ട് 0471-2512493 / 0471-2512353 
എന്ീ നഫവാണ േ്രുകളില് �ന്ന്പടുക.
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          ബുദ്ധേട് ന�വാനധവാദയ്യം ഉണ്ടവായ നശ്്യം ആദത്യമവായി ധരമപ്രഭവാ്ണ്യം േടത്ിയതട് 
സവാരവാേവാഥിലവാണട്. ആ ചരിത്പ്രവാധവാേത്യ്യം ഉള്ന്ക്വാണ്ടവാണട് മൗരത്യ ചക്രവരത്ിയവായ 
അനശവാകന് അവിന്ട സ്്യംഭ്യം സ്വാപിച്തട്. 1950 ജനവരി 26 േട് ഈ സ്്യംഭ്യം േമ്മുന്ട 
രവാജത്യത്ിന്റെ നദശീയ ചിഹ്നമവായി മവാറി. േമ്മുന്ട രവാജത്യ്യം ശവാന്ിയന്ടയ്യം ഉള്കവാഴ്ച
യന്ടയ്യം ന്വളിച്്യം പകരുന്നുന്വന്ട് അനശവാകസ്്യംഭത്ിന്റെ ചിത്്യം നലവാകനത്വാടട് 
ഉദട് ന�വാ്ിക്കുന്നുണ്ടട്. അവിന്ടേിന്നുള്ള മവാറ്റത്ിന്റെ ലക്ഷണമവാണട് സി്യംഹങ്ങള്ക്ട് 
പല്ലുകള് വളരത്ിന്ക്വാടുത് പ്രവൃത്ി. 
          സ്തന് ഇന്ത്യ സവാരവനദശീയമവായി സമവാധവാേത്ിന്റെ പക്ഷത്വാണട് 
േിലന്കവാണ്ടതട്. നചരിനചരവാേയ്യം അതിന്റെ ഉള്ളടക്ത്ില് സവാമ്വാജത്യത്വിരുദ്ധവ്യം  
യദ്ധവിരുദ്ധവമവായിരുന്നു. ഇന്ത്യയന്ട ഈ േയ്യം അന്വാരവാഷ്ട തലത്ില് വലിയ 
നതവാതില് അ്യംഗീകരിക്ന്പട്ിരുന്നു. നചരിനചരവാേയത്ില് േിന്നുള്ള ഇന്ത്യയന്ട 
പിന്മവാറ്റ്യം കഴിഞെ കവാല് നൂറ്റവാണ്ടവായി പ്രകടമവാണട്. ഇനപവാഴുള്ള പ്രകടമവായ ആക്രമ
നണവാല്സുകത എന്ിന്േയവാണട് ലക്ഷത്യ്യം ന്വക്കുന്ന്തന്  സൂചേകള് വത്യക്മവാണട്.  
          നലവാകത്ിന്ല ഫവാസിസ്റ്റു വവാഴ്ചകളിന്ലല്ലവാ്യം സവാ്യംസട് കവാരികമവായ അട്ിമറികള
ണ്ടവായിട്ടുണ്ടട്. അതിേവായി പ്രതീകങ്ങന്ള വളന്ച്വാടിക്കുന്നു. അതിലൂന്ട പുതിയ ന�വാധ്യം 
സൃഷ്ടിക്വാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ധവാരമികതന്യയ്യം സതത്യന്ത്യ്യം കുറിച്ട്  വത്യതത്യസ്മവായ 
കവാഴ്ചപവാടുകള് ന്കവാണ്ടുവരുന്നു. ജരമേിയിലു്യം ഇറ്റലിയിലു്യം ഇരുപതവാ്യം നൂറ്റവാണ്ടിന്റെ 
ആദത്യപകുതിയില് ഫവാസിസ്യം വളരന്നുവന്തട് ഇത്ര്യം സവാ്യംസട് കവാരികമവായ 
ഇടന്പടലില് കൂടിയവാണട്. ജേതയന്ട സവാ്യംസട് കവാരിക അവന�വാധത്ില് വലിയ 
മവാറ്റമുണ്ടവാക്വാനള്ള സമഗ്രവ്യം സൂക്ഷ്മവമവായ പരിപവാടികള് ആവി്ട് കരിക്ന്പടുന്നു. 
അതനസരിച്ചുള്ള ആസൂത്ിതമവായ  ആശയപ്രചവാരണ്യം േടത്തുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയില് 
ജീവിതത്ിന്റെ സമഗ്ര നമഖലകള്യം മവാറുന്നു. അത്രന്മവാരു മവാറ്റത്ിന്റെ തുടരച്കള് 
കഴിഞെ കുന്റ വര്ങ്ങളവായി േമ്മള് കണ്ടുന്കവാണ്ടിരിക്കുകയവാണട്. രവാഷ്ടത്ിന്റെ 
േവാഡീഞരമ്പുകളിലൂന്ട അതട് പ്രവഹിപിക്വാനള്ള സ്യംവിധവാേങ്ങന്ള ഇതിേക്യം 
വളരത്ിന്യടുത്ിട്ടുമുണ്ടട്. 

          മതേിരനപക്ഷ രവാജത്യന്ത് മതരവാഷ്ടമവാക്ി മവാറ്റവാനള്ള  സൂക്ഷ്മ പദ്ധതികളവാണട് 
അരനങ്ങറിന്ക്വാണ്ടിരിക്കുന്തട്. ജേങ്ങളന്ട ഇച്ഛയവായ ജേവാധിപതത്യന്ത് ജേങ്ങളന്ട 
ഇച്ഛക്ട് വിപരീതമവായി പണ്യം ന്കവാടുത്ട്  അട്ിമറിക്കുന് പുതിയ രീതികള് ശക്ി
ന്പടുകയവാണട്. നവവാട്ട് ന്ചയ് ജേങ്ങളന്ട ആഗ്രഹത്ിേട് വിപരീതമവായി മറുകണ്ട്യം 
ചവാടുന് ജേപ്രതിേിധികള് നദശീയ രവാഷ്ടീയത്ിന്ല വളരന്നുവരുന് പ്രവണതയവായി 
മവാറിയിരിക്കുന്നു. ജേവാധിപതത്യ സ്യംവിധവാേന്ത്യ്യം ന്തരന്ഞെടുപ്പുകന്ളയ്യം തന്ന് 
ഇവ അപ്രസക്മവാക്കുന്നു.  
       സവാ്ത്ിക അസമത്്യം ഭീതിദമവായി വളരുകയവാണട്. ഏറ്റവ്യം ദവാരിദ്ത്യവ്യം 
അസമത്വ്യം േിറഞെ രവാജത്യമവായവാണട് പവാരീസട് ആസ്വാേമവായ നവള്ഡട് ഇേിക്വാളിറ്റി 
ലവാ�ട് തയവാറവാക്ിയ നവള്ഡട് ഇേിക്വാളിറ്റി റിനപവാരട്ില് (2022) ഇന്ത്യന്യ വിനശ
്ിപിച്ിരിക്കുന്തട്. ഇന്ത്യന് സമൂഹത്ില് സവാ്ത്ികമവായി മുകള്ത്ട്ിലുള്ള 
10 ശതമവാേമവാണട് നദശീയ സ്ത്ിന്റെ 57 ശതമവാേവ്യം കയേടക്ിയിരിക്കുന്തട്. 
ഏറ്റവ്യം മുകള്ത്ട്ിലുള്ള ഒരു ശതമവാേത്ിന്റെ കയേില് 22  ശതമവാേ്യം സ്ത്തുണ്ടട്. 
തവാന്ഴയള്ള 50 ശതമവാേത്ിന്റെ ലകവശ്യം 13 ശതമവാേ്യം സ്ത്ട് മവാത്നമയള്ളൂ. 
പുതിയ സവാ്ത്ിക േയ്യം, ഉദവാരവതട്കരണസ്കവാരത്യവല്ക്രണ േയങ്ങള് 
എല്ലവാ്യം സവാ്ത്ിക ഉന്ത നശ്രണിയിലുള്ള ഒരു ശതമവാേത്ിേവാണട് വളരച്യ്യം 
വരുമവാേ വരധേവമവായി ഉപകവാരന്പട്തട്. ഇടത്ര്യം, തവാഴട്ന് വരുമവാേ വിഭവാഗത്ിേട് 
കവാരത്യമവായ ഒരു പ്രനയവാജേവമുണ്ടവായിന്ല്ലന്നു്യം റിനപവാരട്ില് പറയന്നു. കഴിഞെ മൂന്ട് 
വര്മവായി ഇന്ത്യ തയവാറവാക്കുന് അസമത് കണക്കുകള് ന്വള്ള്യം നചരത്തവാന്ണ
ന്നു്യം റിനപവാരട്ില് കുറ്റന്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടട്. നകന്ദ്ര ധേകവാരത്യ മന്ി ശ്രീമതി േിരമല 
സീതവാരവാമന് ഈ റിനപവാരട്ട് വത്യവാജന്മന്ട് വിനശ്ിപിച്ിട്ടുണ്ടട്. എത് േിന്ധിച്വാലു്യം 
രവാജത്യത്ിന്റെ നേരക്വാഴ്ചകന്ള  മറച്ചുപിടിക്വാേവാവില്ലനല്ലവാ. 
          സവാ്ത്ികമവായ്യം സവാമൂഹത്യമവായ്യം രവാഷ്ടീയമവായ്യം ചരിത്ത്ിന്ല അഭൂതപൂരവ
മവായ ന്വല്ലുവിളികള് നേരിടുന് ഇന്ത്യന്യയവാണട് സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ എഴുപത്ഞ്ചവാ്യം 
വര്ത്ില് േമ്മള് കവാണുന്തട്. ജേങ്ങന്ളല്ലവാ്യം മുന്ിട്ിറങ്ങി ലകനകവാരത്ട് 
കവാത്ിന്ല്ലങ്കില് േമ്മുന്ട സ്വാതന്ത്യവ്യം പരമവാധികവാരവ്യം ലകവിട്ടുനപവാകു്യം. േമ്മുന്ട 
രവാജത്യത്ിന്റെ ന്തവാട്ടുത്ട് തന്ന് ഉദവാഹരണങ്ങളണ്ടട്. േമ്മുന്ട സ്വാതന്ത്യവ്യം 
പരമവാധികവാരവ്യം കവാത്തുസൂക്ഷിക്വാന്മന്ട് േമുക്ട് പ്രതിജ്ഞ ന്ചയേവാ്യം.

ഒന്വാ്യം നപജില് േിന്നു്യം തുടരച് സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്

പ്രതിപക്ഷ നേതവാവിന്റെ നപജട് 
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ഇന്ത്യയിന്ല എല്ലവാ നദശീനയവാദത്യവാേങ്ങള്ക്കു്യം വേത്യജീവി സനങ്കതങ്ങ
ള്ക്കു്യം ഒരു കിനലവാമീറ്റര ചുറ്റളവട് ഇനക്വാ ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണ 

(ESZ) േിരബ്ബന്മവാക്ണന്മന്നുള്ള 2022 ജൂണ 22 ന്ല സുപ്രീ്യം നകവാടതി 
വിധി നകരളന്ത് സ്യം�ന്ിച്ിടനത്വാള്യം വളന്ര ആശങ്കയളവവാക്കുന് 
കവാരത്യമവാണട്. ഈ വിധി സ്യംരക്ഷിത വേങ്ങള്ക്ട് ചുറ്റുമുള്ള നകരളത്ിന്ല 
ഇരുപനതവാള്യം പട്ണങ്ങളന്ട വികസേപ്രവരത്േങ്ങനളയ്യം ഉപജീ
വേപ്രക്രിയനയയ്യം ഒരു ലക്ഷ്യം കുടു്യം�ങ്ങനളയ്യം �വാധിക്കുന്തവാണട്. 
24 വേത്യജീവിസനങ്കതങ്ങള്യം നദശീനയവാദത്യവാേങ്ങളമുള്ള നകരളത്ില് 
വേപ്രനദശങ്ങള്ക്ട് ചുറ്റു്യം ഒരു കിനലവാമീറ്റര പരിസ്ിതിനലവാല നമഖല 
േല്കിയവാല് മന്ത്യവവാസമുള്ള ഏകനദശ്യം 2.5 ലക്ഷ്യം ഏക്ര പ്രനദശ്യം 
വികസേ നമഖലയില്ലവാന്തയവാകുന്തവാണട്. അവിന്ട തവാമസിക്കുന് 10 
ലക്ഷത്ിലധിക്യം വരുന് ജേങ്ങളന്ട ജീവിതമവാരഗ്ഗങ്ങള് തടയന്പടുന് 
സ്ിതിവിനശ്മവാണട് ഇതിലൂന്ട സ്യംജവാതമവാകുന്തട്. സുപ്രീ്യംനകവാടതിവി
ധി അങ്ങന്േ തന്ന് േടപിലവാക്കുകയവാന്ണങ്കില് സുഗമമവായ മന്ത്യജീ
വിതവ്യം ജീവിതമവാരഗ്ഗങ്ങള്യം ഇല്ലവാതവാകുന്മന്തവാണട് യവാഥവാരത്ഥത്യ്യം. ഈ 
വി്യത്ില് േമുക്ട് സ്ീകരിക്കുവവാന് കഴിയന് കവാരത്യ്യം ജേവവാസനക
ന്ദ്രങ്ങള്യം കൃ്ിയിടങ്ങള്യം �ഫര നസവാണില് േിന്നു്യം ഒഴിവവാക്വാനള്ള 
േിയമേടപടികളമവായി മുനന്വാട്ട് നപവാവകന്യന്തവാണട്. 
 സുപ്രീ്യംനകവാടതി അവരുന്ട വിധി േത്യവായത്ില് പ്രസ്വാവിച്ി
ട്ടുള്ളതട് ഇപ്രകവാരമവാണട് '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'   അതവായതട് കുറഞെ 
ദൂരപരിധി സ്യം�ന്ിച്ട് ജേങ്ങളന്ട അതിശക്മവായ പ്രതിന്ധ്യം 
ഉന്ണ്ടങ്കില് അതുമവായി �ന്ന്പട്ട് സ്യംസ്വാേ സരക്വാരിേട് ന്സന്ട്ല് 
എ്യംപനവരഡട് കമ്മിറ്റിനയയ്യം (CEC) പരിസ്ിതി, വേ്യം, കവാലവാവസ്വാ 
വത്യതിയവാേ (MoEF&CC) മന്വാലയനത്യ്യം സമീപിക്വാന്മന്നു്യം 
അങ്ങന്േ ലഭിക്കുന് ശിപവാരശകള് നകവാടതി പരിഗണിക്കുന്മന്നു്യം സൂ
ചിപിക്കുന്നുണ്ടട്. ഇതട് ഒരു വലിയ സവാധത്യതയവായി കണ്ടുന്കവാണ്ടട് ഇനക്വാ 
ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണ (ESZ) പരിധി കുറച്ട് ജേങ്ങളന്ട ജീവിതന്ത് 
�വാധിക്വാത് തരത്ില് േടപിലവാക്ണന്മന്ട് നകന്ദ്ര എ്യംപനവരഡട് 
കമ്മിറ്റിനയയ്യം പരിസ്ിതി, വേ്യം, കവാലവാവസ്വാ വത്യതിയവാേ മന്വാലയ
നത്യ്യം അടിയന്ിരമവായി ന�വാധിപിക്കുകയവാണട് സ്യംസ്വാേ സരക്വാര 
ന്ചനയേണ്ടതട്. 
 2013ല് ഉമ്മന്ചവാണ്ടി സരക്വാര മന്ിസഭവാനയവാഗ്യം 
നചരന്ന്ടുത് തീരുമവാേ്യം ജേവവാസ നകന്ദ്രങ്ങന്ള ഒഴിവവാക്ി �ഫര  
 നസവാണ രൂപീകരിക്ണന്മന്വായിരുന്നു. എന്വാല് 2019 ന്ല പിണറവായി 
സരക്വാരിന്റെ മന്ിസഭവാനയവാഗ തീരുമവാേ്യം ഇതിേട് നേരവിപരീതമവാ
യിരുന്നു.
 സുപ്രീ്യംനകവാടതി ഇങ്ങന്േ ഉത്രവട് പുറന്പടുവിച്തിന്റെ 
കവാരണ്യം സ്യംസ്വാേ സരക്വാരിേട് ഇക്വാരത്യത്ില് ഉണ്ടവായ ഗുരുതരമവായ 
വീഴ്ചയന്ട ഫലമവാണട്. 2019 ഒകട് നടവാ�ര 23 ന്ല സ്യംസ്വാേ മന്ിസഭവാ 

നയവാഗത്ിലവാണട് എല്ലവാ വേത്യജീവി സനങ്കതങ്ങള്ക്കു്യം നദശീനയവാദത്യവാേ
ങ്ങള്ക്കു്യം ഒരു കിനലവാമീറ്റര ചുറ്റളവട് ജേവവാസനകന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ന്പടുത്ി 
ഇനക്വാ ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണ (ESZ) േിരബ്ബന്മവാക്ണന്മന് 
തീരുമവാേ്യം ലകന്ക്വാണ്ടതട്. തുടരന്ട് 31.10.2019 സ.ഉ.(ലക) േ്ര 
29/2019/വേ്യം പ്രകവാരമുള്ള ഉത്രവട് സരക്വാര പുറന്പടുവിക്കുകയ
ണ്ടവായി.ആ ഉത്രവട് പ്രകവാര്യം ഇനക്വാ ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണ ആയി 
പ്രഖത്യവാപിക്കുന്തിനനവണ്ട വിജ്ഞവാപേ േിരനദേശങ്ങള് തയേവാറവാക്കു
ന്തിേട് അ്യംഗീകവാര്യം േല്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. ഉത്രവില് നകന്ദ്ര വേ്യം, 
പരിസ്ിതി മന്വാലയവ്യം സുപ്രീ്യം നകവാടതിയ്യം േിശ്ചയിച് മവാേദണ്ഡങ്ങ
ളന്ടയ്യം വിദഗട്ധസമിതിയന്ട പഠേത്ിന്റെയ്യം അടിസ്വാേത്ിലവാണട് 
വിജ്ഞവാപേ്യം പുറന്പടുവിനക്ണ്ടതട് എന്വാണട് വിശദീകരിച്ിട്ടുള്ളതട്.  
 ഈ ഉത്രവിന്റെ അടിസ്വാേത്ിലവാണട് 2021 ല് അന്ന്ത് 
നകന്ദ്ര വേ്യം, പരിസ്ിതി മന്ിയവായിരുന് പ്രകവാശട് ജവാവനദക്ര, 
നകരള്യം ഒരു കിനലവാമീറ്റര ദൂര്യം വന്ര ഇനക്വാ ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണവായി 
മവാറ്റവാന്മന്ട് സമ്മതിച്തവായി പവാരലന്മറെിന്േ അറിയിച്ിട്ടുള്ളതട്. യഥവാരത്ഥ 
ത്ില് നവണ്ടത് ജവാഗ്രതയില്ലവാന്ത നകരളത്ിന്റെ പവാരിസ്ിതിക  
പ്രനതത്യകതകള് പ്രതിപവാദിക്ന്പടവാന്ത പുറന്പടുവിച് സരക്വാര 
ഉത്രവ്യം ഈ ഉത്രവിന്റെ അടിസ്വാേത്ില് നകന്ദ്രസരക്വാര 
സ്ീകരിച് തുടരേടപടികളമവാണട് �ഫര നസവാണ വി്യത്ില് 
സുപ്രീ്യംനകവാടതി പുറന്പടുവിച് ഇനപവാഴന്ത് ഉത്രവിേട് വഴി ന്തളിച്തട്. 
 ഇേി ഇക്വാരത്യത്ില് ന്ചനയേണ്ടതട് സ്യംസ്വാേ സരക്വാര 
2019 ഒകട് നടവാ�ര 31 േട് �ഫര നസവാണ വി്യത്ില് പുറന്പടുവിച് 
ഉത്രവട് നഭദഗതി ന്ചയ്യുകനയവാ പിന്വലിക്കുകനയവാ ആണട്. തുടരന്ട് 
സ്യംരക്ഷിത വേത്ിേട് ചുറ്റുമുള്ള കരുതല് നമഖലയില് േിന്നു്യം ജേവവാസ
നകന്ദ്രങ്ങള്യം കൃ്ി സ്ലങ്ങള്യം ഒഴിവവാക്ണന്മന് നകരള േിയമസഭവാ 
പ്രനമയത്ിന്റെ അന്സ്ത് വത്യക്മവാക്കുന് പുതിയ ഉത്രവട് പുറന്പടു
വിക്ണ്യം. അതിനനശ്്യം നകന്ദ്ര വേ്യം പരിസ്ിതി മന്വാലയനത്യ്യം 
സി.ഇ.സി.നയയ്യം സമീപിച്ട് കവാരത്യങ്ങള് ന�വാധത്യന്പടുത്തുകയ്യം സുപ്രീ്യം 
നകവാടതിയില് നകരളത്ിന്റെ േിലപവാടട് ശക്മവായി അവതരിപിച്ട് 
�ഫര നസവാണ വി്യത്ില് നകരളത്ിന്റെ ന്പവാതുേിലപവാടട് ന�വാ
ദ്ധത്യന്പടുത്ണ്യം. പരിസ്ിതി-േിയമനമഖലയിന്ല വിദഗട്ധരുമവായി ചരച് 
േടത്തുകയ്യം  �ഫര നസവാണ വി്യ്യം സ്യം�ന്ിച് നകരളത്ിന്റെ 
ന്പവാതുവികവാര്യം സുപ്രീ്യംനകവാടതിയില് പ്രതിഫലിപിക്കുന്തിനള്ള 
േടപടികള് സ്ീകരിക്കുകയ്യം നവണ്യം.  
 സ്യംരക്ഷിത വേത്ിേട് ചുറ്റുമുള്ള കരുതല് നമഖലയില് 
േിന്നു്യം (�ഫര നസവാണ) ജേവവാസനകന്ദ്രങ്ങള്യം കൃ്ി സ്ലങ്ങള്യം 
പൂരണ്മവായി ഒഴിവവാക്ണന്മന് നകരള േിയമസഭവാ പ്രനമയ്യം അനതപടി 
ഉള്ന്ക്വാണ്ടുന്കവാണ്ടട്  നകരളത്ിന്റെ ന്പവാതുവവായ ആവശത്യ്യം സവാധി
ന്ച്ടുക്കുന്തിേട് ഞങ്ങളന്ട പൂരണ്മവായ പിന്തുണ ഉണ്ടവാകു്യം. ഇക്വാ
രത്യത്ില് കവാലതവാമസ്യം വരുത്വാന്ത സമയ�ന്ിതമവായി നകന്ദ്ര 
സരക്വാരിനേയ്യം സുപ്രീ്യം നകവാടതിനയയ്യം സമീപിച്ട് പരിഹവാര്യം 
നതടവാനള്ള ഉത്രവവാദിത്്യം സ്യംസ്വാേ സരക്വാര േിറനവറ്റണ്യം. 
ജേങ്ങളന്ട ആശങ്കയ്കട് ശവാശ്തമവായ പരിഹവാരമുണ്ടവാക്ണ്യം. 
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അഴിമതി, ഏകവാധിപതി തുടങ്ങിയ വവാക്കുകള് 
പവാരലന്മറെിലു്യം േിയമസഭകളിലു്യം േടക്കുന് 

ചരച്കളില് ഒഴിവവാക്ണന്മന്ട് നലവാകട് സഭവാ ന്സക്ര
നട്റിയറ്റട്. പവാരലന്മറെിന്റെ മഴക്വാല സനമ്മളേ്യം തുട
ങ്ങുന്തിേട് മുന്പട് അണ പവാരലന്മറെറി വവാക്കുകളന്ട 
പട്ികയ്യം മവാരഗ്ഗേിരനദേശവമവാണട് പുറത്ിറക്ിയതട്. 
സഭയില് മരത്യവാദ പവാലിക്കുന്തിന്യം, സഭയന്ട അന്സ്ട് 
ഉയരത്ിപിടിക്കുന്തിന്യം വര്ങ്ങളവായി സ്ീകരിക്കു
ന് േടപടിക്രമങ്ങളവാണിന്തന്ട് നലവാകട് സഭവാ സ്ീക്ര 
വിശദീകരിച്ചു.
 പട്ികയില് സ്ിരമവായി ഉപനയവാഗിക്കുന്  
പ്രനയവാഗങ്ങള്യം, േവാടക്യം, അപമവാേ്യം, കളങ്ക്യം, പവാറ്റ,  
കരിദിേ്യം, അസതത്യ്യം, നകവാവിഡട് പരത്തുന്യവാള്  
(നകവാവിഡട് സട് ന്പ്രഡര), കഴുത, മുതലക്ണ്ീര തുടങ്ങിയ  
മുന്നൂറട് പുതിയ പദങ്ങള്യം ഇട്യം പിടിച്ചു. മുന് പട്ിക 
യിന്ല ആറെി േവാ്ണല്, ഡമ്മി, ഇഡിയറ്റട്, നലേവട്  
തുടങ്ങിയ പദങ്ങള് ഒഴിവവാക്ി. അണ പവാരലന്മറെറി  
പദങ്ങള് ഏന്തങ്കിലു്യം അ്യംഗ്യം പ്രനയവാഗിച്വാല് സഭവാ  
നരഖകളില് േിന്ട് അതട് േീക്്യം ന്ചയ്യു്യം. ഇതട് പൂരണ് 
മവായ്യം സ്ീക്റുന്ട വിനവചേവാധികവാരമവാണട്. അണ  
പവാരലന്മറെറി വവാക്കുകള് േീക്്യം ന്ചയ്തവായി സഭ 
യന്ട നേവാട്ീസട് ന�വാരഡിലു്യം മറ്റട് അറിയിപട് മവാരഗ്ഗ 
ങ്ങളിലു്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കു്യം. േീക്ിയ വവാക്കുകള്  
ഉപനയവാഗിക്രുന്തന്ട് മവാധത്യമങ്ങള്ക്കു്യം േിരനദേശമുണ്ടട്. 
 േിയമേിരമ്മവാണസഭകളില് േടക്കുന് ചരച് 
കളിലു്യം സ്യംവവാദത്ിലു്യം ഉചിതമല്ലവാത് വവാക്കുകള് 

േീക്കുന് േടപടി 1954 മുതല് േിലവിലുണ്ടട്. ഒഴിവവാക്കുന് 
വവാക്കുകന്ളക്കുറിച്ചുളള മവാരഗ്ഗേിരനദേശ്യം പുറത്ിറക്കുന് 
രീതിയ്യം അന്നുന്തവാനട്യണ്ടട്. വവാക്കുകള് ഉപനയവാഗിക്കുന് 
സന്രഭങ്ങള്ക്നസരിച്വാണട് േടപടി സ്ീകരിക്കുന്തട്. 
ഇത്രത്ില് േിനരവാധിച്ിട്ടുള്ള വവാക്കുകള് അടങ്ങിയ 
ലകപുസ്ക്യം നലവാകട് സഭവാ ന്സക്രനട്റിയറ്റട് പുറത്ിറ
ക്ിയിട്ടുണ്ടട്. ഇത്വണ അതട്  ഇറെര ന്േറ്റിലു്യം പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു.
 പവാരലന്മറെില് ഉപനയവാഗിക്വാന് പവാടില്ലവാത് 
ന്തന്ട് േിരനദേശിക്ന്പട് വവാക്കുകള് സ്നമധയവാ 
സ്യംസ്വാേ േിയമസഭകള്ക്ട് �വാധകമല്ല. േിയമസഭവാ 
േടപടി ക്രമങ്ങള് പവാരലന്മറെട് മവാതൃകയിലവായതിേവാല് 
സഭത്യമല്ലവാത് ഒരു വവാക്ിന്േക്കുറിച്ട് തീരുമവാേന്മടുക്കു
ന്വാള് പവാരലന്മറെിന്ല തീരുമവാേ്യം േിയമസഭവാ സ്ീക്ര 
പരിഗണിക്വാറുണ്ടട്. സഭത്യമല്ലവാത് വവാക്വാണട് ഉപനയവാഗി
ച്ന്തന്നു്യം സഭവാ നരഖകളില് േിന്ട് അതട് മവാറ്റണന്മന്നു്യം 
മന്റ്റവാര്യംഗ്യം ചൂണ്ടിക്വാട്ടുന്വാഴവാണട് സവാധവാരണയവായി
സ്ീക്ര ഇതിലിടന്പടുന്തട്. സ്ീക്രക്ട് സ്നമധയവായ്യം 
ഇടന്പടവാ്യം. നകരള േിയമസഭയിലു്യം സഭത്യമന്ല്ലന്ട് കണ്ടട് 
സ്ീക്രമവാര വവാക്കുകള് വിലക്ിയിട്ടുണ്ടട്. ഈ വവാക്കുകള് 
ഓനരവാ കവാലത്തു്യം സഭയില് പരവാമരശിക്ന്പടുകയ്യം 
പരവാതിന്യത്തുടരന്ട് വിലക്കുകയ്യം ന്ചയട് തിട്ടുണ്ടട്. 
 നകന്ദ്രസരക്വാരിന്േതിന്ര പ്രനയവാഗിക്കുന് 
വവാക്കുകളവാണട് ന്തരഞെട് പിടിച്ട് നലവാകട് സഭവാ  ന്സക്രനട്റി
യറ്റട് ഒഴിവവാക്ിയിരിക്കുന്ന്തന്ട് ആനരവാപിച്ട് പ്രതിപക്ഷ 
നേതവാക്ള് കടുത് വിമരശേമുയരത്ിയിട്ടുണ്ടട്.

അണപാര്ലസമന്റി വാക്കുെളുസട പട്ിെ പുതുക്കി 
ശ്ലാെ് െഭാ സെക്രശ്ട്റിയറ്്

സ്ീക്റുന്ട ന്പവാതുപരിപവാടികള്...

വായന�ാല വായനക്കാരസന ശ്തടിസയത്ം
ആലപ്പുഴ േഗരസഭയില് പുസ്കങ്ങള് വീടുകളില് എത്ിച്ട് 

േല്കുന് വിജ്ഞവാേ േഗര്യം വവായേശവാല വവാതില്പടിയില് 
പദ്ധതി  േിയമസഭവാ സ്ീക്ര എ്യം.�ി രവാനജ്ട് ഉദട്�വാടേ്യം ന്ചയട്തു.
ആധുേിക സവാനങ്കതിക വിദത്യയന്ട സഹവായനത്വാന്ട േഗരസഭ ആര്യംഭിച് 
ഈ ഓണലലന് പുസ്ക വിതരണ്യം നകരളത്ില് തന്ന് ആദത്യമവാണട്. 
േഗരസഭ പുസ്ക വിതരണ്യം പൂരണ്മവായി ഓണലലന് ലേവാറ്റട് നഫവാമിനലക്ട് 
മവാറ്റി പുസ്കങ്ങള് വീടുകളില് എത്ിച്ചു േല്കുന്തവാണട് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ 
ഭവാഗമവായി േഗരസഭവാ ലലബ്രറിയിന്ല 40,000 ത്ില് പര്യം പുസ്കങ്ങ
ളന്ട വിവരങ്ങള് ഡിജിലറ്റസട് 
ന്ചയ്ിരുന്നു.  
   ലലബ്രറ ികളന്ട 
പ്രവരത്േ്യം പൂരണമവായ്യം 
ഓണലലേവായി മവാറ്റി. വവാരഡ 
തല നവവാളറെിയര  ഇഷ്ട പുസ്ക്യം 
വീടുകളില്, കടകളില്, ഓഫീസു 
കളില് എത്ിച്ചുേല്കു്യം. വവായേ 
ക്വാരേട് അ്യംഗത്ന്മടുക്കുന് 
തിന്യം, പുസ്കങ്ങള് എടുക്വാന്യം 
ന്മവാല�ല് ആപട് വഴി സവാധിക്കു്യം. 
റീഡര നലവാഗിന്, കൗണസിലര 
നലവാഗിന്, നവവാളറെിയര നലവാഗിന് 
എന്ിങ്ങന്േ മൂന്ട് തലങ്ങളവാണട് 
ഈ ആപിനള്ളതട്.ഈ വിവര 
ങ്ങള് ലലനബ്രറിയേട് ലഭത്യമവാവ 
കയ്യം തുടരന്ട് നവവാളറെിയരമവാര  
േവാമമവാത്മവായ ഫീസട് വവാങ്ങി പുസ് 
കന്മത്ിക്കുകയ്യം വവായേയ്കട് നശ്്യം  
തിരിന്ക ലലബ്രറിയിന്ലത്ിക്കു 
കയ്യം ന്ചയ്യു്യം. കിടപ്പു നരവാഗികള്ക്ട് 
സൗജേത്യമവായി പുസ്കന്മത്ിക്വാേവാണട് േഗരസഭ പദ്ധതിയിടുന്ന്തന്ട് 
േഗരസഭവാദ്ധത്യക്ഷ പറഞ്ഞു. നകന്ദ്ര സരക്വാരിന്റെ ഇന്ത്യ ഇന്ന്വാനവ്ന്സട് 
ചലഞ്ചട് നജതവാവട് നജവായട് ന്സ�വാസ്റത്യേവാണട് ഈ ന്മവാല�ല് ആപട് 
സൗജേത്യമവായി രൂപകല്പേ ന്ചയ്തട്.

 പുസ്കത്ിലൂന്ട വിലേവ്യം എന് നലവാക വവായേവാദിേത്ിന്റെ 
ആശയന്ത്കൂടി മുന്േിരത്ി നകരളത്ില് തന്ന് ഈ പദ്ധതി ആദത്യമവായി 
േടപവാക്കുന്തട് ആലപ്പുഴ േഗരസഭയവാണട്. ആലപ്പുഴ േഗരസഭ അദ്ധത്യക്ഷ 
സൗമത്യരവാജട് സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിച് ചടങ്ങില് അ്ലപ്പുഴ എ്യം.എല്.എ. 
എച്ട്.സലവാ്യം അദ്ധത്യക്ഷേവായിരുന്നു. ന്മവാല�ല് ആപിന്റെ സ്ിച്ട് ഓണ കരമ്മ്യം 
ആലപ്പുഴ എ്യം.എല്.എ പി.പി ചിത്രഞ്ജന് േിരവ്വഹിച്ചു.
 വിദത്യ ന്കവാണ്ടട് പ്രബുദ്ധരവാകുവിന്.. സ്യം�ടിച്ട് ശക്രവാകുവിന്..  
എന് ഗുരുനദവവചേ്യം ഉരുവിട്ടുന്കവാണ്ടട്, നകരളത്ിന്ല മുഴുവന് തനദേശസ്വാ
പേങ്ങള്ക്കു്യം മവാതൃകയവാക്വാവന് ജേകീയമവായ പരീക്ഷണമവാണട് ആലപ്പുഴ 
േഗരസഭ േടപിലവാക്കുന് വവായേശവാല വവാതില്പടിയില് പദ്ധതിന്യന്നു്യം, 

കൂടുതല് കൂടുതല് വവായിക്കുന്വാള് 
േവാ്യം ഏന്റ വിേയവാേ്ിതരവാവ്യം 
എന് സനന്ശവ്യം ഉദട്�വാടേ 
പ്രസ്യംഗത്ില് സ്ീക്ര േല്കി. 
തൃത്വാലയിലു്യം പദ്ധതി േടപവാക്വാന് 
ഉനദേശിക്കുന്തവായ്യം സ്ീക്ര പറഞ്ഞു. 
ജില്ലവാ ലലബ്രറി കൗണസില് 
പ്രസിഡറെട് അലിയവാര മവാക്ിയില്, 
േഗരസഭ ലവസട് ന്ചയരമവാന്, 
കൗണസിലരമവാര എന്ിവര 
പരിപവാടിയില് പന്ങ്കടുത്തു. 
 എസട്.എസട്.എല്.സി പരീക്ഷ 
യില് സമ്പൂരണ് വിജയ്യം ലകവ 
രിച് പതിേഞ്ചട് സട് കൂളകള്യം   
വിജ്ഞവാേ േഗര്യം പദ്ധതിയന്ട  
ബ്രവാറെട്  അ്യം�വാസഡര  നജവായട്  
ന്സ�വാസ്റത്യന്യം േഗരസഭയന്ട 
ആദര്യം  സ്ീക്റില് േിന്നു്യം ഏറ്റുവവാങ്ങി.   
ന്മവാല�ല് ആപട് രൂപകല്പേ  
ന്ചയ്യുന്തില് പരിശ്രമിച് അേന് 
ശത്യവാ്യം, എ.അജട്മല്, ന്ജ. ന്�േീറ്റ 

ക്രിസ്റി, മീര സുനരന്ദ്രന് എന്ിവരക്കു്യം ഭരണ�ടേവാ ദിേത്ില്,  
േിരമ്മല ഭവേ്യം േിരമ്മല േഗര്യം ശുചിത് മത്സരത്ില് വിവിധ സട് കൂളകളില് 
േിന്ട് പന്ങ്കടുത് കുട്ികള്ക്കു്യം േഗരസഭവാദ്ധത്യക്ഷ സൗമത്യരവാജട് ഉപഹവാരങ്ങള് 
വിതരണ്യം ന്ചയട്തു.
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ജപീവനക്കാര്ക്കായി ഇന്െം ടാെ് െ്, 
ജി.എെ്.ടി. പരി�പീലന പരിപാടി 
െംഘടിപ്ിച്ചു
നകരള േിയമസഭയന്ട പരിശീലേ വിഭവാഗമവായ 

നകരള ന്ലജിനലേറ്റീവട് അസ്യംബ്ി മീഡിയ & 
പവാരലന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര (പവാരലന്മറെറി സ്റഡീസട്)
ന്റെ ആഭിമുഖത്യത്ില് േിയമസഭവാ ന്സക്രനട്റി യറ്റിന്ല  
അക്ൗണ്ടട് സട് വിഭവാഗങ്ങളിന്ല ഉനദത്യവാഗസ്രക്വായി  
2022 ജൂണ 21 േട് ഇന്ക്യം ടവാകട് സട്, ജി.എസട്.ടി.  
എന്ീ വി്യങ്ങളില് പരിശീലേ പരിപവാടി സ്യം� 
ടിപിച്ചു. പരിപവാടിയില് ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് ഡയറക്ടര 
ജി.പി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിക്കുകയ്യം 
പരിശീലേത്ിന്റെ ആദത്യ ന്സ്േില്  തിരുവേന്
പുര്യം ആദവായേികുതി വകുപിന്ല ഇന്ക്യം ടവാകട് സട് 
ഓഫീസര രവാമസ്വാമി എസട്. ജീവേക്വാരക്ട് ആദവായ 
േികുതി ഈടവാക്കുന്തുമവായി �ന്ന്പട് വിവിധ 
വി്യങ്ങളില് ക്വാസട് എടുക്കുകയ്യം സ്യംശയങ്ങള്ക്ട്  
മറുപടി േല്കുകയ്യം ന്ചയട്തു.  ആദവായേികുതി വകു 
പിന്ല ഇന്സട് ന്പക്ടരമവാരവായ എല്. പ്രീത, ശത്യവാമ 
നജക്�ട്, സീേിയര ടവാകട് സട് അസിസ്ററെട് സജിന് 
എന്ിവരു്യം പരിശീലേ പരിപവാടിയില് പന്ങ്കടുത്തു. 
രണ്ടവാമന്ത്  ന്സ്േില് ജി.എസട്.ടി. വകുപിന്ല 
നസ്ററ്റട് ടവാകട് സട് ഓഫീസര അജില് കുമവാര എസട്. വി., 
േിയമസഭവാ ന്സക്രനട്റിയറ്റുമവായി �ന്ന്പട്ട് വരുന് 
ജി.എസട്.ടി. ഫയലി്യംഗട് സ്യം�ന്ിച് േടപടിക്രമങ്ങള്  
വിവരിച്ചു. പരിശീലേ പരിപവാടിയില് േിയമസഭവാ 
ന്സക്രനട്റിയറ്റിന്ല അക്ൗണ്ടട് സട് എ, �ി, സി, ഡി, 
ഇ, എഫട്, ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് (അക്ൗണ്ടട് സട്), ന്മന്ഴട് സട് 
അമിേിറ്റീസട് 'സി', 'എഫട് ' എന്ീ വിഭവാഗങ്ങളില് േിന്ട് 
മുപതട് ജീവേക്വാര പന്ങ്കടുത്തു. 

ൊമാജിെരുസട ശ്പഴ് െണല്  
്റോ�് അംഗങ്ങള്ക്ക് പരി�പീലന 
പരിപാടി

മന്ിമവാരുന്ടയ്യം  എ്യം.എല്.എമവാരുന്ടയ്യം നപഴട് സ 
ണല് സ്റവാഫ്യംഗങ്ങള്ക്വായി നകരള േിയമസഭയന്ട 

പരിശീലേ വിഭവാഗമവായ നകരള ന്ലജിനലേറ്റീവട് 
അസ്യംബ്ി മീഡിയ & പവാരലന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര 
(പവാരലന്മറെറി സ്റഡീസട് ) ന്റെ ആഭിമുഖത്യത്ില് 
2022 ജൂണ 23 േട് 'േിയമസഭയിന്ല ധേപരമവായ 
കവാരത്യങ്ങളിന്ല േടപടിക്രമങ്ങള്' എന് വി്യ്യം 
സ്യം�ന്ിച്ട് പരിശീലേ പരിപവാടി സ്യം�ടിപിച്ചു. ന്ക -  
ലവാ്യംപട് സട് എകട് സീകയൂട്ീവട് ഡയറക്ടര  മഞ്ജു വരഗ്ഗീസട് 
പരിശീലകന്ര പരിപവാടിയിനലക്ട് സ്വാഗത്യം ന്ചയട്തു. 
സ്ീക്റുന്ട ലപ്രവറ്റട് ന്സക്രട്റി റ്റി. മനേവാഹരന് േവായര 
േിയമസഭയിന്ല ധേപരമവായ കവാരത്യങ്ങളിന്ല േടപടി
ക്രമങ്ങള് സ്യം�ന്ിച് ന്പവാതുവവായ കവാരത്യങ്ങന്ളക്കു
റിച്ട് പ്രഭവാ്ണ്യം േടത്ി. പരിശീലേ പരിപവാടി േയിച് 
ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് (പി.എസട്) ഡയറക്ടര, ജി.പി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
േിയമസഭയില് ധേകവാരത്യമന്ി  �ജറ്റട് അവതരിപി

ക്കുന്തട് മുതല് ധേവിേിനയവാഗ �ില്ലു്യം ധേകവാരത്യ 
�ില്ലു്യം പവാസവാക്കുന്തട് വന്രയള്ള േടപടിക്രമങ്ങള്  
വിശദീകരിക്കുകയ്യം സ്യംശയങ്ങള്ക്ട് മറുപടി 
േല്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. നൂറ്റി ഇരുപത്ിമൂന്ട് നപഴട് സണല് 
സ്റവാഫ്യംഗങ്ങള്യം േിയമസഭവാ ലലബ്രറിയില് േിന്നുള്ള 
ഒന്പതട് ഉനദത്യവാഗസ്രു്യം പരിപവാടിയില് പന്ങ്കടുത്തു. 

െര്ട്ി�ിക്കറ്് ശ്ൊഴ് െ് എട്ാമത് 
ബാച്ചിസന് രണാംഘട് െമ്പര്ക്ക 
ക്ാസ്സുെള്

ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് (പി.എസട്.) േടത്തുന് സരട്ി 
ഫിക്റ്റട് നകവാഴട് സട് എട്വാമതട് �വാച്ിന്റെ 

തിരുവേന്പുര്യം ന്സറെറിന്ല രണ്ടവാ്യം�ട് സ്രക് 
ക്വാസുകള് 2022 ജൂണ 25,26 തീയതികളില് േിയമ 
സഭവാ സമുച്യത്ിന്ല �വാങ്ക്റ്റട് ഹവാളിലു്യം നകവാഴിനക്വാടട് 
ന്സറെറിന്ല സ്രക് ക്വാസുകള് 2022 ജൂലല 2,3 
തീയതികളില് േടക്വാവട് ജി.വി.എച്ട്.എസട്.എസട്. നഫവാര 
നഗള്സിലു്യം  എറണവാകുള്യം ന്സറെറിന്ല സ്രക് ക്വാസു 
കള് 2022 ജൂലല 16,17 തീയതികളില് പത്ടിപവാല്യം, 
പി.ഡബ്്യു.ഡി. ന്റസ്റട് ഹൗസിന്ല മിേി നകവാണഫറന്സട് 
ഹവാളിലു്യം  േടന്നു. �ി.ന്റജി (അഡീ്ണല് ന്സക്രട്റി), 
ജി.പി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് (ഡയറക്ടര, ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് (പി.എസട്.), 
വി.ജി.റിജു (നജവായിറെട് ന്സക്രട്റി), ആര.കിന്വാര കുമവാര 
(മുന് സട് ന്പ്ത്യല് ന്സക്രട്റി), എസട്.അേില് (നജവായിറെട് 
ന്സക്രട്റി/ഗതവാഗത വകുപട് മന്ിയന്ട അഡീ്ണല് 
ലപ്രവറ്റട് ന്സക്രട്റി) എന്ിവര ക്വാസുകളില് റിനസവാ 
ഴട് സട് അധത്യവാപകരവായി. തിരുവേന്പുര്യം ന്സറെറിന്ല 
സ്രക് ക്വാസുകളില് 84 പഠിതവാക്ള്യം നകവാഴി 
നക്വാടട് ന്സറെറിന്ല സ്രക് ക്വാസുകളില് 13 പഠിതവാ 
ക്ള്യം  പന്ങ്കടുത്തു. എട്വാമതട് �വാച്ിന്റെ പഠിതവാവവായ  
എന്.ന്ക.അകട്�ര എ്യം.എല്.എ. തിരുവേന്പുര്യം, 
നകവാഴിനക്വാടട് ന്സറെറുകളിന്ല ക്വാസുകളില് പന്ങ്കടുത്തു.
 
ൊമാജിെര്ക്കായി പ്രഭാ്ണ 
പരിപാടിയും 2021 സല നിയമെഭാ 
മാധ്മ അവാര്ഡ് വിതരണവം
നകരള ന്ലജിനലേറ്റീവട് അസ്യംബ്ി മീഡിയ & 

പവാരലന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെര (പവാരലന്മറെറി  
സ്റഡീസട്) വിഭവാഗവ്യം യൂണിന്സഫ്യം സ്യംയക്മവായി 
കവാലവാവസ്വാ വത്യതിയവാേന്ത് സ്യം�ന്ിച്ട് േിയമസഭവാ 
സവാമവാജികരക്വായി ഒരു പ്രഭവാ്ണ്യം 2022 ജൂലല 13 േട് 
സഭവാ സനമ്മളേത്ിേട് നശ്്യം േിയമസഭവാ മന്ിരത്ിന്ല 
ആര. ശങ്കരേവാരവായണന് ത്ി ന്മന്ഴട് സട് നലവാഞ്ചില് 
സ്യം�ടിപിച്ചു. േിയമസഭവാ ന്സക്രട്റി-ഇന്-ചവാരജ്ട്  
കവിത ഉണ്ിത്വാന് സ്വാഗത്യം ആശ്യംസിച് ചടങ്ങില് 
േിയമസഭവാ ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്ര ചിറ്റയ്യം നഗവാപകുമവാര 
അധത്യക്ഷത വഹിക്കുകയ്യം േിയമസഭവാ സ്ീക്ര   
എ്യം. �ി. രവാനജ്ട് പരിപവാടിയന്ട ഉദട്�വാടേ്യം േിരവ്വഹി

ക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. യൂണിന്സഫട് ന്ചലന് നസവാ്ത്യല് 
നപവാളിസി ചീഫട് ന്ക. എല്. റവാവ ആശ്യംസയരപിച്ട്  
സ്യംസവാരിച്ചു.  മന്ിമവാരു്യം േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങള്യം യൂണി 
ന്സഫട് ഉനദത്യവാഗസ്രു്യം പരിപവാടിയില് പന്ങ്കടുത്തു.
 പൂന്േ ആസ്വാേമവായി പ്രവരത്ിക്കുന് 
ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റിസ്റയൂട്ട് ഓഫട് നട്വാപിക്ല് ന്മറ്റീരിനയവാള 
ജിയിന്ല കവാലവാവസ്വാ ശവാസ്തജ്ഞന് നഡവാ. നറവാകട് സി 
മവാതയൂ നകവാള് 'കവാലവാവസ്വാ വത്യതിയവാേ്യം നകരളത്ില് 
േമുക്ട് പ്രതീക്ഷിക്വാവന്ന്തന്ന്വാന്ക്?' എന് 
വി്യത്ില് പ്രഭവാ്ണ്യം േടത്ി.  പ്രഭവാ്ണവാേന്ര്യം  
വി്യന്ത് സ്യം�ന്ിച്ട് അ്യംഗങ്ങള് ഉന്യിച്  
സ്യംശയങ്ങള്ക്ട് അനദേഹ്യം മറുപടി േല്കി. യൂണിന്സഫട് 
ചീഫട് നഫവാര കമ്മയൂണിനക്്ന്,  അഡ്ക്സി & പവാരടട്  
േര്ിപട്, േയൂ ഡല്ഹി, സവാഫറിന് ചൗധരി പരിപവാടിയന്ട 
നമവാഡനററ്ററവായിരുന്നു.

 തുടരന്ട് േിയമസഭവാ സ്ീക്റു്യം, ന്ഡപയൂട്ി 
സ്ീക്റു്യം നചരന്ട് 2021 ന്ല േിയമസഭവാ മവാധത്യമ 
അവവാരഡട് നജതവാക്ള്ക്കുള്ള പുരസട് കവാരങ്ങള് 
വിതരണ്യം ന്ചയട്തു. ആര.ശങ്കരേവാരവായണന്  ത്ി 
േിയമസഭവാ മവാധത്യമ അവവാരഡിന്റെ അച്ടി ദൃശത്യ മവാധത്യമ 
വിഭവാഗങ്ങളിന്ല പുരസട് കവാരങ്ങള് യഥവാക്രമ്യം ദിനേശട് 
വരമ്മ,  അനൂപട് സി. എന്ിവരക്കു്യം  ഇ. ന്ക. േവായേവാര 
േിയമസഭവാ മവാധത്യമ അവവാരഡിന്റെ അച്ടി ദൃശത്യ 
മവാധത്യമ വിഭവാഗങ്ങളിന്ല പുരസട് കവാരങ്ങള് യഥവാക്രമ്യം   
വി.പി.േിസവാര, ന്ക.രവാനജന്ദ്രന് എന്ിവരക്കു്യം  
ജി. കവാരത്ിനകയന് േിയമസഭവാ മവാധത്യമ അവവാരഡിന്റെ 
അച്ടി മവാധത്യമ വിഭവാഗത്ിന്ല പുരസട് കവാര്യം  
എ്യം. �ി. സനന്വാ്ിനമവാണട് സമ്മവാേിച്തട്.
 അവവാരഡട് ജൂറി അ്യംഗമവായിരുന് മുന് 
േിയമസഭവാ ന്സക്രട്റി എസട്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് േവായര 
ചടങ്ങില് പന്ങ്കടുത്തു. അവവാരഡട് നജതവാക്ള്ക്ട്  
ശില്പവ്യം 50,000 രൂപ കത്യവാ്ട് അവവാരഡ്യം പ്രശസ്ി 
പത്വ്യം സമ്മവാേിച്ചു. ന്ക-ലവാ്യംപട് സട് (പി.എസട്) ഡയറക്ടര 
ജി. പി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് ചടങ്ങില് കൃതജ്ഞത നരഖ 
ന്പടുത്ി.

േിയമസഭവാ സമുച്യത്ിന്ല പരിപവാടികള്.......

നിയമെഭാ ൊമാജിെര്ക്കായി ഓഡിശ്യാ-
വപീഡിശ്യാ-ശ്�ാശ്ട്ാ-പുസ്തെ പ്രദര്�നം

 ആസവാദി കവാ അമൃതട് മനഹവാത്സവിന്റെ ഭവാഗമവായി േിയമസഭവാ മയൂസിയ്യം  
വിഭവാഗത്ിന്റെ ആഭിമുഖത്യത്ില് ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരനത്യ്യം, 
നകരള സ്യംസ്വാേ രൂപീകരണന്ത്യ്യം തുടരന്നുള്ള പ്രധവാേ സ്യംഭവ 
ങ്ങനളയ്യം സ്യം�ന്ിച് ഓഡിനയവാ-വീഡിനയവാ-നഫവാനട്വാ-പുസ്ക പ്രദരശേ്യം  
േിയമസഭവാ സവാമവാജികരക്വായി 2022 ജൂലല 20,21 തീയതികളില് 
േിയമസഭവാ സമുച്യത്ില് സ്യം�ടിപിച്ചു. പ്രദരശേത്ിന്റെ ഉദട്�വാടേ്യം  
മുഖത്യമന്ി പിണറവായി വിജയന് േിരവ്വഹിച്ചു. േിയമസഭവാ മയൂസിയ്യം 
വിഭവാഗ്യം തയേവാറവാക്ിയ 'സ്വാതന്ത്യവായേ്യം' , 'വീരനകരളഗവാഥ' ഫിലി്യംസട്  
ഡിവി്ന് േയൂസട് ട്വാക്ട് 'പില്ഗ്രിനമജട് ടു ഫ്ീഡ്യം' തുടങ്ങിയ നഡവാക്യു 
ന്മറെറികള് പരിപവാടിനയവാടന�ന്ിച്ട് പ്രദരശിപിച്ചു. 

�ി്റപീെ്, ൊംെ് ൊരിെം, യുവജനൊര് 
വകുപ്പുെള് മൂന്് മന്തിമാര്ക്കായി വിഭജിച്ച് നല്െി
സജി ന്ചറിയവാന് രവാജി വച്തിന്േ തുടരന്ട് അനദേഹ്യം ലകകവാരത്യ്യം 

ന്ചയ്ിരുന് വകുപ്പുകള് മൂന്ട് മന്ിമവാരക്വായി വിഭജിച്ട് േല്കി. 
ഫി്റീസട്, ഹവാര�ര എന്ജിേീയറിങട്, ഫി്റീസട് സരവ്വകലവാശവാല 
എന്ിവയന്ട ചുമതല കവായിക്യം, വഖഫട്, ഹജ്ട് തീരത്ഥവാടേ്യം, നപവാസ്റട് 
ആന്ഡട് ന്ടലിഗ്രവാ്യം വകുപ്പുകളന്ട ചുമതലയള്ള മന്ി വി. അ�ട്ദു 
റഹിമവാന്യം, സവാ്യംസട് കവാരിക്യം, ചലച്ിത് വികസേ നകവാരപനറ്ന്, 
സ്യംസ്വാേ ചലച്ിത് അക്വാദമി, സവാ്യംസട് കവാരിക നക്ഷമേിധി ന�വാരഡട് 
എന്ിവയന്ട ചുമതല സഹകരണ-രജിസട് നട്്ന് വകുപട് മന്ി  
വി.എന്. വവാസവന്യം യവജേകവാരത്യ വകുപിന്റെ ചുമതല ന്പവാതുമരവാമത്ട് - 
ടൂറിസ്യം വകുപട് മന്ി പി.എ. മുഹമ്മദട് റിയവാസിനമവാണട് േല്കിയതട്.
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സഭവാ േവായകരുന്ട ജീവിത നരഖയിലൂന്ട.......

സ്വാതന്ത്യ സമര നസേവാേി, നകരള  
േിയമസഭവാ  സ്ീക്ര, മികച് ഭരണ 

തന്ജ്ഞന്, പ്രമുഖ അഭിഭവാ്കന് എന്ീ  
േിലകളിന്ലല്ലവാ്യം മികവറ്റ വത്യക്ിത്ത്ിേട്  
ഉടമയവായിരുന് ന്ക.എ്യം. സീതി സവാഹി�ട് ന്കവാ
ടുങ്ങല്ലൂരിന്ല  ഹവാജി സീതി  മുഹമ്മദിന്റെയ്യം,  
എ്യം.ന്ക. ഫവാത്ിമവാ  �ീവിയന്ടയ്യം മകേവായി  
1899 ല് ജേിച്ചു.ന്കവാടുങ്ങല്ലൂര ലഹസട് കൂളില് 
േിന്ട് സട് കൂള് വിദത്യവാഭത്യവാസ്യം പൂരത്ിയവാക്ിയ 
അനദേഹ്യം എറണവാകുള്യം മഹവാരവാജവാസില് േിന്ട്  
ഇറെരമീഡിയറ്റു്യം  തുടരന്ട് �ി.എ.യ്യം �ി.എല്ലു്യം 
പവാസ്വായി. 1927 ല് മദ്വാസട് ലഹനക്വാടതിയില് 
അഭിഭവാ്കേവായി എന്നറവാള് ന്ചയട്തു. പിന്ീടട് 
എറണവാകുള്യം, തലനശേരി നകവാടതികളില് 
പ്രവാക്ടീസട് ആര്യംഭിച്ചു. വിദത്യവാരത്ഥിയവായിരിന്ക്  
തന്ന് രവാഷ്ടീയ പ്രവരത്േ്യം ആര്യംഭിച് സീതി 
സവാഹി�ട്  സ്വാതന്ത്യ സമരത്ില് പന്ങ്കടു
ത്തുന്കവാണ്ടവാണട് സജീവ രവാഷ്ടീയത്ിനലക്ട് 
പ്രനവശിക്കുന്തട്. 1921 ല് േിസ്ഹകരണ 
പ്രസ്വാേത്ില് പന്ങ്കടുക്കുകയ്യം 1929 ല്   
നകവാണഗ്രസ്ിന്റെ ലവാനഹവാര സനമ്മളേത്ില്  
ന്കവാച്ി സ്യംസ്വാേന്ത് പ്രതിേിധീകരിക്കു
കയ്യം ന്ചയട്തു.  1928 ലു്യം 1931  ലു്യം ന്കവാച്ി  
േിയമസഭയിനലക്ട് എതിരില്ലവാന്ത ന്തര 
ന്ഞെടുക്ന്പട്ടു.  1933 ല്  നകവാണഗ്രസ്ില് 
േിന്ട് അകന്ട് പുതിന്യവാരു രവാഷ്ടീയവാഭിപ്രവായ
ത്ിന്റെ വക്വാവവായിത്ീരന്നു. 1937  ല് മുലേീ്യം 
ലീഗിന്റെ  സജീവ പ്രവരത്കേവായി. 1946 ല്  
മുലേീ്യം സ്യംവരണ മണ്ഡലത്ില് േിന്നു്യം  1952 ല്  
ന്പവാതു മണ്ഡലത്ില് േിന്നു്യം മദ്വാസട് ന്ലജി 
നലേറ്റീവട് അസ്യംബ്ിയിനലക്ട് ന്തരന്ഞെടുക്
ന്പട്ടു.
 1928 ല് ന്കവാച്ി േിയമസഭവാ്യംഗ
മവായ സീതി സവാഹി�ട് ജനേവാപകവാരപ്രദമവായ 
േിരവധി ആശയങ്ങള് സഭയന്ട മുന്പവാന്ക 
ന്കവാണ്ടു വന്നു. 1928 ആഗസ്റട് 1 േട് കൂടിയ �ജറ്റട് 
സനമ്മളേത്ിന്ല പ്രസ്യംഗത്ില് മിച് �ജറ്റട് 
ജേങ്ങളന്ട നക്ഷമത്ിേട്  ഉതകുന്തന്ല്ലന്നു്യം 
േികുതിദവായകരുന്ട ആവശത്യങ്ങളില് കുറവട് 
വരുത്ിയ്യം വളരച്ന്യ മുരടിപിച്ചു്യം ഉണ്ടവാക്കുന് 
മിച് �ജറ്റട് ഒരിക്ലു്യം തൃപ്തികരമന്ല്ലന്നു്യം 
അനദേഹ്യം തുറന്ടിച്ചു.  കവാര്ിക നമഖലയില് 
പുതിയ പദ്ധതികള് ആവി്ട് ക്രിച്ട് േടപവാ
ക്ണന്മന്വാവശത്യന്പട് അനദേഹ്യം വിദത്യവാഭത്യവാസ 
നമഖലയിന്ല ഗുണേിലവവാര്യം ന്മച്ന്പടുത്തു
ന്തിന്റെ ആവശത്യകതയ്യം ചൂണ്ടിക്വാട്ി. മുലേീ്യം  
വിദത്യവാരത്ഥിേികള്ക്ട് ലസ്റപറെട് േല്കണ 
ന്മന്നു്യം മുലേീ്യം സമുദവായത്ില് സ്തീകളന്ട 
വിദത്യവാഭത്യവാസ്യം നപ്രവാത്സവാഹിപിക്ണന്മന്നു്യം, 
അറ�ിയ്യം, ഖുറവാന്യം പഠിപിക്കുന് അദ്ധത്യവാ
പകരുന്ട ശ്ള്യം വരദ്ധിപിക്ണന്മന്നു്യം, 
ഉനദത്യവാഗങ്ങളില് സമുദവായ പ്രവാതിേിധത്യ്യം 
ന്കവാണ്ടു വരണന്മന്നു്യം, സട് കൂളകളില്  
മവാതൃഭവാ്നയവാന്ടവാപ്യം ഹിന്ി ഭവാ്വാ പഠേ്യം  
േിര�ന്മവാക്ണന്മന്നു്യം തുടങ്ങി േിരവധി 
വി്യങ്ങള് സരക്വാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില് 
ന്കവാണ്ടു വരവാന് അനദേഹ്യം ശ്രമിച്ചു. ഖജേവാ 
വില് േിന്ട് പണ്യം ന്ചലവഴിച്ട് േിരമ്മിക്കുന്  

കിണറുകള്യം, ജലസ്യംഭരണികള്യം ന്പവാതു
ജേങ്ങള്ക്ട് ഉപനയവാഗിക്വാന് കഴിയണ്യം, 
അതുനപവാന്ല സരക്വാര ഉടമസ്തയിലുള്ള  
നഹവാസ്റലുകള്യം, വഴികള്യം ജവാതി മത വരണ് 
വത്യതത്യവാസങ്ങള്ക്തീതമവായി എല്ലവാവരക്കു്യം 
തുറന്നു ന്കവാടുക്ണ്യം,  പൂരണ് മദത്യ േിനരവാധേ 
ത്ിേവായി േിയമേിരമ്മവാണ്യം ന്കവാണ്ടട് 
വരണ്യം തുടങ്ങി ന്പവാതുജേ സ്യം�ന്ി 
യവായ പ്രശട് േങ്ങള് അധികവാര വരഗ്ഗത്ിന്റെ 
മുന്ില് സീതി സവാഹി�ട് എത്ിച്ചു. പ്രവാഥമിക 
വിദത്യവാഭത്യവാസ്യം, സന്മവാരഗ്ഗ പഠേ്യം, മത ധവാരമ്മിക 
പഠേ്യം, ഒനദത്യവാഗിക ഭവാ് മലയവാളമവാക്കുന്തട് 
തുടങ്ങിയ വി്യങ്ങള്യം അനദേഹ്യം സഭവാ 
തലത്ില് ചരച്വാ വി്യമവാക്ി.
 1930 കളില് സീതി സവാഹി�ട് തന്റെ  
പ്രവരത്േമണ്ഡല്യം ന്കവാച്ിയില് േിന്ട് 
തലനശേരിയിനലയ്കട് മവാറ്റി. തലനശേരിയിന്ല  
മുലേീങ്ങള്ക്ട് േനവവാത്ഥവാേ ആശയങ്ങനളവാടു
ള്ള ആഭിമുഖത്യവ്യം അവര സീതിയില് അരപിച് 
വിശ്വാസവമവാണട് അവിനടക്ട് പ്രവൃത്ിമണ്ഡല്യം  
മവാറ്റവാന് സീതി സവാഹി�ിന്േ നപ്രരിപിച്തട്. 
തന്റെ അനഭവങ്ങളന്ടയ്യം, േിരീക്ഷണങ്ങ
ളന്ടയ്യം ന്വളിച്ത്ില് അനദേഹ്യം സമുദവായ 
ത്ിന്റെ ഐകത്യത്ിന്യം, അഖണ്ഡതയ്ക്കു്യം, പുനരവാ 
ഗതിക്കു്യം നവണ്ടി പ്രവരത്ിച്ചു. 1946 ലു്യം 1952 ലു്യം  
മലപ്പുറ്യം മണ്ഡലത്ില് േിന്നു്യം മദിരവാശി 
േിയമസഭവാ്യംഗമവായി ന്തരന്ഞെടുക്ന്പട് 
സീതി സവാഹി�ട് അവിന്ട േിയമേിരമ്മവാണ 
ര്യംഗത്തു്യം, നചവാനദത്യവാത്ര നവളയിലു്യം, �ജറ്റട് 
ചരച്യിലുന്മല്ലവാ്യം വി്യങ്ങള് അവതരി 
പിക്കുകയ്യം, ചരച്കളില് പന്ങ്കടുത്ട് സ്യംസവാ 
രിക്കുകയ്യം ന്ചയ്ിരുന്നു. അനദേഹ്യം അവത
രിപിച് മുലേീ്യം ശരീയത്ട് ആക്ടട് നഭദഗതി 
ശക്മവായ വവാദപ്രതിവവാദങ്ങള്ക്ട് നശ്്യം 
മദ്വാസട് േിയമസഭ അ്യംഗീകരിക്കുകയ 
ണ്ടവായി. േിയമ േിരമ്മവാണ കവാരത്യങ്ങളില് 
കവാണിച് ശ്രദ്ധയ്യം തവാതട്പരത്യവ്യം കണക്ിന്ല 
ടുത്ട് മദ്വാസട് േിയമസഭയന്ട സന�വാരഡി 
നേറ്റട് ന്ലജിനലേ്ന് സമിതിയിനലക്ട് അനദേ 
ഹന്ത് നേവാമിനേറ്റട് ന്ചയ്ിരുന്നു.
 1960 ല് കുറ്റിപ്പുറ്യം േിനയവാജകമണ്ഡ 
ലത്ില് േിന്വാണട്  സീതി സവാഹി�ട് ആദത്യ 

മവായി നകരള േിയമസഭയിനലക്ട് ന്തന്ഞെ
ടുക്ന്പട്തട്. 1960 മവാരച്ട് 12 േട്  നകരള 
േിയമസഭയന്ട  രണ്ടവാമന്ത് സ്ീക്റവായി 
അനദേഹന്ത് ന്തരന്ഞെടുത്തു. േവാലട് ന്സ് 
നകളിലവായി 120 ദിവസ്യം അനദേഹ്യം ആ 
സ്വാേത്ട് തുടരന്നു. ആകര്കമവായ വത്യക്ി 
ത്വ്യം നേതൃത്പവാടവവമവാണട് ആദത്യ തവണ 
തന്ന് ഉന്തമവായ സ്ീക്ര പദവിക്ട് സീതിന്യ 
അരഹേവാക്ിയതട്. 
 സ്ീക്ന്റന് േിലയിന്ല അനദേഹ 
ത്ിന്റെ പ്രവാഗത്ത്യവ്യം അറിവ്യം സമചിത് 
തയ്യം  എല്ലവാവരു്യം  അ്യംഗീകരിച്ിരുന്തവായി  
അന്ന്ത് സഭവാ നരഖകള് വത്യക്മവാ
ക്കുന്നു. സഭവാ തലത്ില് ഭരണപക്ഷവ്യം 
പ്രതിപക്ഷവ്യം തമ്മില് ശക്മവായ വവാഗട് സ
മരങ്ങള് േടക്കുന് സന്രഭങ്ങളില്  പതി
ഞെന്തങ്കിലു്യം ദൃഢവ്യം വത്യക്വ്യം േിഷ്പക്ഷ
വമവായ ശബ്ദത്വാല് അനദേഹ്യം സഭന്യ 
േിയന്ിച്ിരുന്നു. േിയമസഭയില് തികച്ചു്യം 
കക്ഷിരഹിതേവായ ഒരു സ്ീക്ന്റയവാണട് 
സീതി സവാഹി�ിലൂന്ട കവാണവാന് കഴിഞെതട്. 
പ്രശട് േങ്ങളന്ട മവാന്ിക വശങ്ങള്യം 
തീവ്രതയ്യം കണക്ിന്ലടുത്ട് സൗഹവാരദേപര
മവായി േിയമസഭവാ  േടപടിക്രമങ്ങളന്ട പരി
ധിയ്ക്കുള്ളില് േിന്ട് ന്കവാണ്ടട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ 
നഭദമനേത്യ എല്ലവാവരക്കു്യം തുലത്യ അവസര്യം 
േല്കി സഭവാ േടപടികള് അനദേഹ്യം േിയന്ിച്ചു. 
തികച്ചു്യം അനക്ഷവാഭത്യേവായി സഭവാ േടപടികന്ള  
േിയന്ിച്ിരുന് പക്മതിയവായ സഭവാദ്ധത്യ
ക്ഷന്മവാന്രപറ്റി പരിചിന്േ്യം ന്ചയ്യുന്വാള് 
സീതി സവാഹി�ട് അേിവവാരത്യമവായ്യം അനസ്മ
രിക്ന്പടു്യം. മുലേീ്യം സമുദവായത്ിന്റെ ഇന്ട് 
കവാണുന്  എല്ലവാ വിദത്യവാഭത്യവാസ പുനരവാഗതിക്കു്യം 
രവാഷ്ടീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കു്യം, സവാമൂഹിക, �ൗദ്ധിക 
പശ്ചവാത്ലന്മവാരുക്ിയതുന്കവാണ്ടവാണട് സീതി 
സവാഹി�ിന്േ ദക്ഷിനണന്ത്യയിന്ല 'സര 
സയേിദട് ' എന്ട് േനവവാത്ഥവാേ േവായകര വിനശ
്ിപിക്കുന്തട്.   
 ഹൃദത്യമവായ ന്പരുമവാറ്റ്യം, അസവാമവാേത്യ 
ക്ഷമവാശീല്യം, വത്യക്ികന്ള കുറിച്ചു്യം വസ്തുത 
കന്ളക്കുറിച്ചുമുള്ള അവഗവാഹ്യം, ന്പവാതു പ്രശട് േ 
ങ്ങന്ള വിശവാല വീക്ഷണനത്വാന്ട സമീപി
ക്വാനള്ള കഴിവട് എന്ിവന്യല്ലവാ്യം സീതി 
സവാഹി�ട് എന് നേതവാവിന്േ ജേഹൃദയ 
ങ്ങളില് പ്രതിഷ്ിച്ചു. ഒരു ഭരണതന്ജ്ഞ 
ന്േന്തിലുപരി അനഗ്രഹീതേവായ പ്രവാസ്യം 
ഗികന്, എഴുത്തുകവാരന്, സമൂഹത്ില് 
പിന്വാക്്യം േില്ക്കുന് ജേവിഭവാഗങ്ങളന്ട  
ഉന്മേത്ിേവായി പ്രയതട് േിച് സവാമൂഹത്യ 
പ്രവരത്കന് എന്ീ േിലകളിലു്യം അനദേഹ്യം 
നശവാഭിച്ചു. ഒനട്ന്റ വിദത്യവാഭത്യവാസ സ്വാപേങ്ങള് 
തുടങ്ങിയ അനദേഹ്യം 'ചന്ദ്രിക'യന്ട സ്വാപകവാ്യംഗ 
ങ്ങളില് ഒരവാളവായിരുന്നു. കടുത് ഹൃനദ്വാഗി
യവായിരുന് അനദേഹ്യം ഔനദത്യവാഗിക പദവിയിലി 
രിന്ക് 1961 ഏപ്രില് 17 േട് അന്രിച്ചു. 1961 ജൂണ 
8 േട് േിയമസഭ അനദേഹത്ിേട് ചരനമവാപചവാര്യം 
അരപിച്ചു. 

sI.Fw. koXn kmln_v : 

Imew adbv¡m¯ hyàn-Xzw
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പശ്്ാളി എക്് ്പ്രെ് ഇനി രാജ്െഭയില് 

മലയവാളത്ിന്റെ അഭിമവാേ്യം പി.ടി. ഉ്ന്യ രവാജത്യ
സഭയിനലക്ട് രവാഷ്ടപതി േവാമേിരനദേശ്യം ന്ചയട്തു. 

കവായികതവാരമവായ്യം പിന്ീടട് പരിശീലകയവായ്യം 
ജീവിതത്ിന്ല വലിന്യവാരു ഭവാഗ്യം ട്വാക്ില് ന്ചലവിട് 
പി.ടി.ഉ്യ്കട് ലഭിക്കുന് ആദരമവാണട് രവാജത്യസഭവാ്യംഗത്്യം. 
1984 ന്ല നലവാസട് ആഞ്ചല്സട് ഒളി്യംപികട് സില് 400 മീറ്റര 
ഹഡില്സില് നേരിയ വത്യതത്യവാസത്ില് പി.ടി. ഉ്യ്കട് 
ന്വങ്കല ന്മഡല് േഷ്ടമവായതട് ഇന്ത്യന് അതട് ലറ്റികട് 
ചരിത്ത്ിന്ല കണ്ീര ഓരമ്മയവാണട്. ഇന്ത്യന് 
കവായികനലവാക്യം, പ്രനതത്യകിച്ട് അതട് ലറ്റികട് സട് പരവാധീേത
കളിലു്യം പരിമിതികളിലു്യം ഇഴയന് കവാലത്വാണട് ഉ് ഈ 
നേട്്യം ലകവരിച്തട്. ഇന്ത്യയ്കകത്തു്യം പുറത്തു്യം അതട് ലറ്റി
കട് സില് േിരവധി ന്മഡലുകള് വവാരിക്കൂട്ിയ ഉ് 2000 
ലവാണട് ഔനദത്യവാഗികമവായി വിരമിക്ല് പ്രഖത്യവാപിച്തട്.  
വളരന്നു വരുന് കവായിക തവാരങ്ങന്ള പരിശീലിപിക്കു
ന്തിേവായി ഉ് സട് കൂള് ഓഫട് അതട് ലറ്റികട് സട് എന് 

സ്വാപേ്യം േടത്തുകയവാണട് അവര. രവാജത്യസഭയിനലക്ട് 
േവാമേിരനദേശ്യം ന്ചയേന്പടുന് പ്രഥമ മലയവാളി വേിതയ്യം 
എട്വാമന്ത് മലയവാളിയമവാണട് പി.ടി. ഉ്. സരദവാര 
ന്ക.എ്യം. പണിക്ര, ജി. രവാമചന്ദ്രന്, ജി. ശങ്കരക്കുറുപട്, 
അബു എബ്രഹവാ്യം, നഡവാ.ന്ക. കസ്തൂരി ര്യംഗന്, നഡവാ.എ്യം.
എസട്.സ്വാമിേവാഥന്, സുനര്ട് നഗവാപി എന്ിവരവാണട് 
അതിേട് മുന്പട് രവാജത്യസഭയിനലക്ട് േവാമേിരനദേശ്യം 
ന്ചയേന്പട് മലയവാളികള്.
 പി.ടി. ഉ്ന്യ കൂടവാന്ത സ്യംഗീതജ്ഞന് 
ഇളയരവാജ, കരണവാടകയിന്ല ധരമസ്ല നക്ഷത് 
അധികവാരിയ്യം സവാമൂഹിക പ്രവരത്കനമവായ  
നഡവാ.സി. വീനരന്ദ്ര ന്ഹഗട്ന്ഡ, ന്തലുങ്കട് തിരക്ഥവാകൃ
ത്തു്യം സ്യംവിധവായകനമവായ വി. വിജനയന്ദ്ര പ്രസവാദട് 
എന്ിവന്രയ്യം ഇത്വണ രവാഷ്ടപതി രവാജത്യസഭയിനലക്ട് 
േവാമേിരനദേശ്യം ന്ചയട്തു. 2022 ജൂലല 20 േട് രവാജത്യ 
സഭവാ്യംഗമവായി പി.ടി. ഉ് സതത്യപ്രതിജ്ഞ ന്ചയട്തു. 

ഇതരസഭവാ വവാരത്കള്........

പശ്ചിമ �്യംഗവാള് സരക്വാരിന 
കീഴിലുള്ള എല്ലവാ സരവ്വക

ലവാശവാലകളന്ടയ്യം ചവാന്സലര 
സ്വാേത്തു േിന്നു്യം ഗവരണ്ന്റ 
മവാറ്റി  മുഖത്യമന്ിന്യ അധികവാരന്പ
ടുത്ി ന്കവാണ്ടുള്ള �ില് സ്യംസ്വാേ  
േിയമസഭ പവാസവാക്ി. വിദത്യവാഭത്യവാസ 
മന്ി  ബ്രതത്യ �സുവവാണട് പശ്ചിമ 
�്യംഗവാള് സരവ്വകലവാശവാല േിയമ 
(നഭദഗതി) �ില് 2022 സഭയില് 
അവതരിപിച്തട്. 294 അ്യംഗ േിയമ 
സഭയില് 182 അ്യംഗങ്ങള് �ില്ലിന്േ 
അനകൂലിച്ചു്യം 40 നപര എതിരത്തു്യം 
നവവാട്ട് ന്ചയട്തു. മുഖത്യമന്ിന്യ  
ചവാന്സലറവാക്കുന്തട് സ്യംസ്വാ 
േന്ത് ഉന്ത വിദത്യവാഭത്യവാസ സമ്പ്ര
ദവായത്ില് നേരിട്ടുള്ള രവാഷ്ടീയ 

ഇടന്പടലിേട് ഇടയവാക്കുന്മന്ട് 
�ില്ലിന്േ എതിരത് അ്യംഗങ്ങള് 
ആനരവാപിച്ചു. 

ബംഗാളില് ഇനി മുഖ്മന്തി ചാന്െലര്

{_Xy _kp

മഹാരാഷ്ട്രയില് പുതിയ 
െര്ക്കാര് 

മഹവാരവാഷ്ടയന്ട ഇരുപതവാ 
മതട് മുഖത്യമന്ിയവായി വിമത 

ശിവനസേവാ നേതവാവട് ഏകട് േവാഥട് 
്ിന്ന്ഡയ്യം ഉപമുഖത്യമന്ിയവായി 
�ി.ന്ജ.പി. നേതവാവട് നദനവന്ദ്ര 
ഫഡട് േവിസു്യം അധികവാരനമറ്റു. 
രണ്ടരവര്്യം േീണ്ടു േിന് ഉദ്ധവട് 
തവാക്ന്റയന്ട നേതൃത്ത്ിലുള്ള  

മഹവാവികവാസട് അ�വാഡി സഖത്യ  
സ ര ക് വാ ര ി ന് റെ  ര വാ ജ ി ന് യ 
തുടരന്വാണട് പുതിയ സരക്വാര 
അധികവാരനമറ്റതട്. തുടരന്ട്  288 
അ്യംഗ സഭയില് 107 ന്േതിന്ര 
164 നവവാട്ട് നേടി ഭരണപക്ഷ 
സ്വാേവാരത്ഥി രവാഹുല് േരനവക്ര 
േിയമസഭവാ സ്ീക്റവായി ന്തരന്ഞെ
ടുക്ന്പട്ടു. ന്കവാളവാ� മണ്ഡലത്ില് 
േിന്വാണട് രവാഹുല് േരനവക്ര  
േിയമസഭയിന്ലത്തുന്തട്.
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നവരപവാടട്

ടി. �ിവദാെ ശ്മശ്നാന്, മുന് മന്തി
മുന് മന്ിയ്യം മുതിരന് സി.പി.ഐ. (എ്യം) 

നേതവാവമവായ ടി.ശിവദവാസ നമനേവാന് (90) 2022 
ജൂണ 28 േട് അന്രിച്ചു. അദ്ധത്യവാപക സ്യം�ടേവാ  
പ്രവരത്േത്ിലൂന്ട രവാഷ്ടീയത്ിന്ലത്ിയ അനദേഹ്യം 
എട്ട്, ഒന്പതട്, പത്ട് നകരള േിയമസഭകളില് മലമ്പുഴ 
മണ്ഡലന്ത് പ്രതിേിധവാേ്യം ന്ചയട്തു. എട്വാ്യം നകരള 
േിയമസഭയില് ലവദ്യുതിയ്യം ഗ്രവാമ വികസേവ്യം 
വകുപട് മന്ിയവായ്യം പത്വാ്യം നകരള േിയമസഭയില് 
ധേകവാരത്യവ്യം എകട് ലസസു്യം വകുപട് മന്ിയവായ്യം  
പ്രവരത്ിച്ചു.  ധേമന്ിയവായിരിന്ക് കിഫട്�ിക്ട് 
തുടക്്യം കുറിച്തട് അനദേഹമവാണട്. 1993 മുതല് 1996 വന്ര നകരള േിയമസഭ 
പബ്ികട് അക്ൗണ്ടട് സട് കമ്മിറ്റി ന്ചയരമവാേവായിരുന്നു. സി.പി.ഐ (എ്യം) 
പവാലക്വാടട് ജില്ലവാ  ന്സക്രട്റിയവായിരിന്ക്യവാണട് ആദത്യമവായി േിയമസഭയിന്ല
ത്തുന്തട്. സി.പി.ഐ. (എ്യം) സ്യംസ്വാേ കമ്മിറ്റി അ്യംഗ്യം, സ്യംസ്വാേ ന്സക്ര
നട്റിയറ്റട് അ്യംഗ്യം എന്ീ േിലകളില് പ്രവരത്ിച് അനദേഹ്യം നകരള സ്യംസ്വാേ 
വിദത്യവാഭത്യവാസ ഉപനദശക ന�വാരഡട്, ഫവാക്ല്റ്റി ഓഫട് എഡ്യുനക്്ന്, കവാലിക്റ്റട് 
സരവ്വകലവാശവാല സിന്ഡിനക്റ്റട് എന്ിവയിലു്യം അ്യംഗമവായിരുന്നു. 
 ഭവാരത്യ പനരതയവായ ഭവവാേി അമ്മ, 

പി.രാഘവന്, മുന് അംഗം
മുതിരന് സി.പി.ഐ. (എ്യം) നേതവാവ്യം ഉദുമ മുന് 

എ്യം.എല്.എ.യ്യം ആയ പി.രവാ�വന് (77) 2022 
ജൂലല 5 േട് അന്രിച്ചു. 9 വാ്യം നകരള േിയമസഭയിലു്യം, 
10വാ്യം നകരള േിയമസഭയിലു്യം ഉദുമ മണ്ഡലന്ത്  
പ്രതിേിധീകരിച്ചു. സി.പി.ഐ.(എ്യം) കവാസരനഗവാഡട് 
ജില്ലവാ ന്സക്രനട്റിയറ്റട്, സ്യംസ്വാേ സഹകരണ 
യൂണിയന് മവാനേജി്യംഗട് കമ്മിറ്റി എന്ിവയില് 
അ്യംഗ്യം, സി.ഐ.റ്റി.യ നകന്ദ്ര പ്രവരത്ക സമിതി 
അ്യംഗ്യം, സ്യംസ്വാേ കമ്മിറ്റി ന്സക്രട്റി, സ്യംസ്വാേ 
സഹകരണ �വാങ്കട് ലവസട് പ്രസിഡറെട്, എല്.
ഡി.എഫട്., കവാസരനഗവാഡട് ജില്ലവാ കമ്മിറ്റി കണവീേര 
എന്ീ േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ിരുന്നു. മുന്വാടട് പീപിള്സട് നകവാ-ഓപനററ്റീവട് 
ആരടട് സട് & സയന്സട് നകവാനളജട്, കു്ളയിന്ല ജില്ലവാ സഹകരണ ആശുപത്ി, 
ന്ചങ്കള ഇ. ന്ക. േവായേവാര  സ്മവാരക സഹകരണ ആശുപത്ി തുടങ്ങിയവയ
ടക്്യം േവാനൂനറവാള്യം സഹകരണ സ്വാപേങ്ങള്ക്ട് തുടക്മിട്ടു. 
 ഭവാരത്യ കമല. 
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ഭക്ഷത്യപദവാരത്ഥങ്ങളിന്ല   
മവായ്യം നചരക്ലു്യം 

കവാര്ിക വിളകളിന്ല 
രവാസവള കീടേവാശിേി 
സവാന്ിധത്യവ്യം സ്യം�ന്ിച്ട് 
സമഗ്രമവായ റിനപവാരട്ട് തയേവാ
റവാക്കുന്തിന്റെ ഭവാഗമവായി 
അേൗനദത്യവാഗിക �ില്ലുകള്യം 
പ്രനമയങ്ങള്യം സ്യം�ന്ിച് 
സമിതി 2022 ജൂണ 9 േട് 
കവാസരനഗവാഡട് ജില്ലവാ കള
ന്രേറ്റില് ഭക്ഷത്യസുരക്ഷവാ 
വിഭവാഗ്യം, ആനരവാഗത്യ കുടു്യം�നക്ഷമ്യം, തനദേശസ്യ്യംഭരണ്യം, കൃ്ി എന്ീ വകുപ്പുകളിന്ല 
ഉനദത്യവാഗസ്രില് േിന്നു്യം ന്തളിന്വടുപട് േടത്ി. 'ആനരവാഗത്യദവായകവ്യം ഗുണേിലവവാ
രമുള്ളതു്യം സുരക്ഷിതവമവായ ഭക്ഷണ്യം ഏവരക്കു്യം എല്ലവായട് നപവാഴു്യം' എന് ലക്ഷത്യ്യം 
ലകവരിക്കുന്തിേവായി േിലവിന്ല നപവാരവായട്മകള് പരിഹരിക്കുകയവാണട് സന്രശ
നേവാനദേശത്യന്മന്ട് സമിതി ന്ചയരമവാന് അറിയിച്ചു. ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയമവായി �ന്ന്പട്ട് 
വിവിധ വകുപ്പുകള് തമ്മിലുള്ള ഏനകവാപേ്യം, ഭക്ഷത്യവിതരണ സ്വാപേങ്ങളന്ട 
ലലസന്സി്യംഗട്, സട് ക്വാഡട് പരിനശവാധേകളന്ട എണ്വ്യം കവാരത്യക്ഷമതയ്യം, അതിഥി 
ന്തവാഴിലവാളികള്ക്കുള്ള ന്ഹല്ത്ട് കവാരഡ്യം ന�വാധവല്ക്രണ ക്വാസ്കള്യം, ഭക്ഷത്യ 
എണ്യന്ട പുേരുപനയവാഗ്യം തടയല്, പവാല്, മതട് സത്യ്യം,  മവാ്യംസ്യം എന്ിവയിന്ല മവായ്യം 
നചരക്ല്, പഴ്യം, പച്ക്റി സവാ്ിളകളിന്ല അവശിഷ്ടവി്വാ്യംശ പരിനശവാധേ 
എന്ീ വി്യങ്ങളില് വകുപട് ഉനദത്യവാഗസ്രില് േിന്നു്യം  ന്തളിന്വടുപട് േടത്തുകയ്യം  
ഭക്ഷണ്യം തയേവാറവാക്കുന്തട് മുതല് വിതരണ്യം വന്രയ്യം വകുപ്പുകള്ക്ട് ഇടന്പടവാന് 
കഴിയണന്മന്നു്യം ഭക്ഷണത്ിന പകര്യം നരവാഗവ്യം മരണവ്യം വിളമ്പുന്വരക്ട് 
പരമവാവധി ശിക്ഷ േല്കണന്മന്നു്യം സമിതി ന്ചയരമവാന് പ്രനമവാദട് േവാരവായണ 
അഭിപ്രവായന്പട്ടു. സമിതി അ്യംഗങ്ങളവായ സി.എച്ട്. കുഞെമ്പു, ന്ക. നപ്ര്യംകുമവാര, 
കുറുനക്വാളി ന്മവായ്ീന്, സമിതി വിഭവാഗ്യം ന്ഡപയൂട്ി ന്സക്രട്റി ആര. ്വാജി, എ.ഡി.എ്യം. 
എ.ന്ക. രനമന്ദ്രന്, ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷ അസിസ്ററെട് കമ്മീ്ണര നജവാണ വിജയകുമവാര, 
വിവിധ വകുപട് നമധവാവികള് തുടങ്ങിയവര ന്തളിന്വടുപട് നയവാഗത്ില് പന്ങ്കടുത്തു.
 ന്തളിന്വടുപട് നയവാഗത്ിേട് നശ്്യം ന്ചരക്ള ഗവണന്മറെട് ഹയര 
ന്സക്റെറി സട് കൂള് സന്രശിച്ട് വിദത്യവാരത്ഥികള്ക്കുള്ള ഉച്ഭക്ഷണ സ്യംവിധവാേവ്യം 
ഗുണേിലവവാരവ്യം പരിനശവാധിച് സമിതി  തുടരന്ട്, ്വരമ്മ കഴിച്ട് ഭക്ഷത്യവി്�വാധ
നയറ്റട് മരണന്പട് ന്ചറുവത്തൂരിന്ല ലേസട് വണ വിദത്യവാരത്ഥിേി ഇ.വി. നദവേന്യന്ട 
വീടട് സന്രശിച്ചു. സ്ല്യം എ്യം.എല്.എമവാരവായ എ്യം. രവാജനഗവാപവാലന്, എന്.എ. 
ന്േല്ലിക്കുന്ട്, തനദേശസ്യ്യംഭരണ സ്വാപേ ജേപ്രതിേിധികള് എന്ിവരു്യം  
സന്രശേത്ിന്റെ ഭവാഗമവായി.
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ചരിത്പരമവായ േിയമേിരമ്മവാണങ്ങളിലൂന്ട 
സവാമൂഹിക-സവാ്യംസട് കവാരിക വത്യവസ്ന്യ മവാറ്റി 

മറിച് നകരള േിയമസഭയന്ട പ്രവരത്േ്യം ഓനരവാ 
മലയവാളിക്കു്യം അഭിമവാേ്യം േല്കുന്തവാണട്. പവാരശ് 
വതട്ക്രിക്ന്പട്വര, പിനന്വാക് വിഭവാഗക്വാര, സ്തീകള്  
തുടങ്ങിയവരുന്ട ഉന്മേത്ിേവായി േവാ്യം ചിട്ന്പടു 
ത്ിയ പല േിയമങ്ങള്യം േടപടിക്രമങ്ങള്യം രവാജത്യന്ത് 
മറ്റട് പല സ്യംസ്വാേ േിയമസഭകള്യം പവാരലന്മന്്യം  
മവാതൃകയവാക്ിയിട്ടുണ്ടട്. നകരള്യം പലനപവാഴു്യം കവാലത്ിേട് 
മുന്നപ േടക്വാറുണ്ടട്. സ്തീകളന്ടയ്യം കുട്ികളന്ടയ്യം 
വികലവാ്യംഗരുന്ടയ്യം ഉന്മേത്ിേവായി നകരള േിയമ 
സഭ രൂപീകരിച് സമിതിയ്യം മന്റ്റവാരു മവാതൃകയവാണട്. 
 സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ 75 വര്്യം പിന്ിട്ിട്ടു്യം 
ജേസ്യംഖത്യയന്ട പകുതി വരുന് സ്തീ സമൂഹന്ത് മുഖത്യ 
ധവാരയിനലയ്കട് ന്കവാണ്ടുവരവാന് രവാജത്യത്ിേവായിട്ില്ല. 
ജേവാധിപതത്യന്ത് അരത്ഥരഹിതമവാക്ി മവാറ്റുന് വിനവ 
ചേങ്ങളവാണട് രവാജത്യന്ത് മിക് സ്യംസ്വാേങ്ങളിലു്യം 
ഇന്നു്യം സ്തീകള് അനഭവിക്കുന്തട്. േിലവിലുള്ള സവാമൂ 
ഹിക-സവാ്യംസട് കവാരിക, രവാഷ്ടീയ അവസ്യില് സ്തീയ്യം 
പുരു്ന്യം തുലത്യരന്ല്ലന്നു്യം അതുന്കവാണ്ടുതന്ന് തുലത്യേീ
തിയിലൂന്ട പവാരശ്വതട്കൃത സ്തീസമൂഹന്ത് ന്പവാതുധവാര 
യിനലന്ക്ത്ിക്കുക അസവാധത്യമവാന്ണന്നു്യം ഭരണ�ടേവാ 
ശില്ികള് തിരിച്റിഞെതിേവാലവാണട് 15(3) വകുപട് 
പ്രകവാര്യം സ്തീകള്ക്കു്യം കുട്ികള്ക്കു്യം നവണ്ടി പ്രനതത്യക 
േിയമേിരമ്മവാണ്യം േടത്വാനള്ള അധികവാര്യം വിഭവാ 
വേ്യം ന്ചയ്തട്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ട് സ്തീധേ േിനരവാധേ 
േിയമവ്യം ഗവാരഹിക പീഡേ്യം തടയല് േിയമവ 
മുള്ന്പന്ട േിരവധി േിയമേിരമ്മവാണങ്ങള് േടത്ി
ന്യങ്കിലു്യം രവാഷ്ടീയ-ഭരണ സ്യംവിധവാേങ്ങളില്  തുലത്യ 
അവസരവ്യം, ലി്യംഗ സമത്വ്യം സ്തീകള്ക്ട് ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്  തരത്ിനലക്ട് േിയമപരിരക്ഷ ഇേിയ്യം  
ഉയരന്ിട്ില്ല.
 നലവാക സവാ്ത്ിക നഫവാറത്ിന്റെ 2021 ന്ല 
റിനപവാരട്ട് പ്രകവാര്യം ലി്യംഗ വിനവചേത്ിന്റെ കവാരത്യത്ില് 
ഇന്ത്യ 140 വാ്യം സ്വാേത്വാണട്. രവാഷ്ടീയത്ിലവാണട് ഏറ്റവ്യം 
വലിയ ലി്യംഗ അസമത്്യം േിലേില്ക്കുന്തട്. രവാജത്യന്ത് 
വേിതവാ മന്ിമവാരുന്ട എണ്ത്ില് ഗണത്യമവായ 
കുറവണ്ടവായി. 2019 ന്ല 23.1% ല് േിന്ട് 2021 ല് 
എത്ിയനപവാള് 9.1% ആയി കുറഞ്ഞു എന്നു്യം റിനപവാരട്ട് 
ചൂണ്ടിക്വാണിക്കുന്നു. പതിനേഴവാ്യം നലവാകട് സഭയില് 
വേിതവാ അ്യംഗങ്ങളന്ട എണ്്യം േവാമമവാത്മവായി വരദ്ധിച്ട് 
14 ശതമവാേത്ില് എത്ിന്യങ്കിലു്യം രവാജത്യസഭ കൂടി 
പരിഗണിക്കുന്വാള് ഇതട് 10 ശതമവാേ്യം മവാത്നമയള്ളു. 
ആനഗവാള ശരവാശരിയവാകന്ട് 24 ശതമവാേവ്യം. േിയ
മേിരമ്മവാണ സഭയിന്ല വേിതവാ പ്രവാതിേിധത്യത്ിന്റെ 
കവാരത്യത്ില് നലവാക റവാങ്കിങ്ങില് 140 വാ്യം സ്വാേത്വാണട് 
ഇന്ത്യ.  രവാജത്യന്ത് വിവിധ സ്യംസ്വാേ േിയമസഭക
ളന്ട കവാരത്യന്മടുത്വാല് ഇതിലു്യം പരിതവാപകരമവാണട്. 
സ്വാതന്ത്യ്യം ലഭിച്ട് 75 വര്ങ്ങള് പിന്ിട്ിട്ടു്യം വേിതവാ 
പ്രവാതിേിധത്യ്യം നദശീയ ശരവാശരി 9  ശതമവാേത്ില് 
േില്ക്കുന്നു. നകന്ദ്ര സരക്വാര േിയമിച്  'കമ്മിറ്റി ഓണ 
ദ സ്റവാറ്റസട് ഓഫട് വിമണ ഇന് ഇന്ഡത്യ' യന്ട 2015 ന്ല  
റിനപവാരട്ിന്ല കന്ണ്ടത്ലുകള് ശുഭസൂചേയല്ല 
േല്കുന്തട്. ഏഴു  ദശവാബ്ദന്ത് ആസൂത്ണ്യംന്കവാണ്ടു്യം 
സ്തീകള്ക്ട് അരഹിക്കുന് വിധത്ില് വിദത്യവാഭത്യവാസ്യം, 
ന്തവാഴില്, ഭരണ േിരവ്വഹണ്യം എന്ിവയില് നവണ്ടത് 
അവസരങ്ങള് ലഭിച്ിട്ില്ല എന്വാണട് ഈ റിനപവാരട്ട് ചൂണ്ടി
ക്വാണിക്കുന്തട്. ഈ അവസ്ക്ട് മവാറ്റ്യം വരണന്മങ്കില് 
സ്തീകള് േയരൂപീകരണ അധികവാരങ്ങളള്ള രവാഷ്ടീയഭ
രണ സ്വാേങ്ങളില് എത്ണ്യം. ഇതിേവായി േിയമസ
ഭകളിലു്യം പവാരലന്മറെിലു്യം സ്തീ പ്രവാതിേിധത്യ്യം ഗണത്യമവായി 
വരദ്ധിപിക്ണ്യം. േിലവില് രവാജത്യന്ത് ഒട്ടുമിക് േിയ
മസഭകളിലു്യം പവാരലന്മറെിലു്യം സ്തീ പ്രവാതിേിധത്യ്യം പത്തു  
ശതമവാേത്ില് തവാന്ഴ മവാത്മവാണട്.  നകന്ദ്ര മന്ിമവാര, 
മുഖത്യമന്ിമവാര, സ്യംസ്വാേ മന്ിമവാര, സ്ീക്ര തുടങ്ങി 
തവാനക്വാല് സ്വാേങ്ങളില് സ്തീകള്ക്ട് അരഹമവായ 
പരിഗണേ ലഭിക്കുന്ില്ല. സവാമൂഹിക-സവാ്യംസട് കവാരിക, 
സവാ്ത്ിക സ്വാപേങ്ങളന്ട തലപത്തു്യം രവാജത്യന്ത് 
സ്തീകളന്ട സ്വാേ്യം അതത്യപൂരവ്വ്യം. ഇതിന്േല്ലവാ്യം എങ്ങന്േ 
മവാറ്റ്യംവരുത്വാ്യം എന് വി്യത്ില് ഗൗരവനമറിയ 
ചരച്കള് േടനക്ണ്ടതുണ്ടട്.
ശ്െരളം അനുഭവിച്ച വനിതാ 
ഭരണമിെവ്
 രവാജത്യന്ത് മറ്റു സ്യംസ്വാേങ്ങന്ള അനപക്ഷിച്ട് 
നകരളത്ിന്ല സ്തീകള്  പ്രവാനദശിക രവാഷ്ടീയത്ില് 
വളന്ര മുന്ിലവാണട്. അ്തട് ശതമവാേ്യം സ്തീ സ്യംവരണ്യം 
തനദേശ സ്യ്യംഭരണ സ്വാപേങ്ങളില് േിലേില്ക്കു
ന്തവാണട് ഇതിേട് പ്രധവാേ കവാരണ്യം. എന്വാല് േിയമ
േിരമ്മവാണ സഭയിലു്യം പവാരലന്മറെിലു്യം നകരളത്ിന്റെ 
സ്തീ പ്രവാതിേിധത്യ്യം നവണ്ടത് ഇനപവാഴുമില്ല എന്തട് ഒരു 
യവാഥവാരത്ഥത്യമവാണട്. പന്ക്ഷ അവസര്യം ലഭിച്നപവാ
ന്ഴല്ലവാ്യം ഭരണ മികവട് കവാണിച് വേിതകളന്ട ഒരു 
വലിയ േിര തന്ന് േമുക്കുണ്ടട്. പത്ട് തവണ നകരള 
േിയമസഭവാ്യംഗമവായ ന്ക. ആര. ഗൗരിയമ്മ ഇവരില് 
പ്രധവാേിയവാണട്. നകരള്യം എക്വാലത്തു്യം ഓരമ്മിക്കുന് 
ഭൂപരി്ട് കരണ േിയമ്യം, ഭൂമി പതിച്ചു ന്കവാടുക്ല് 
േിയമ്യം തുടങ്ങിയ േിയമങ്ങള് പവാസ്വാക്ിയതട് 1957 ല്  
ഗൗരിയമ്മ റവേയൂ മന്ി ആയിരുന്നപവാഴവാണട്.  
ന്ക.ഒ. അയി് �വായി ആദത്യ നകരള േിയമസഭയിന്ല 
പ്രഥമ വേിതവാ ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്ര സ്വാേ്യം അലങ്കരിച്തു്യം  

തുടരന്ട് 1960-64 കവാല�ട്ത്ില് എ. േഫീസത്ട് 
�ീവി ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്റവായതു്യം അഭിമവാേവാരഹമവാണട്. 
എട്വാ്യം നകരള േിയമസഭയന്ട നപ്രവാനട്്യം സ്ീക്ര, 
ന്ഡപയൂട്ി സ്ീക്ര, നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം എന്ീ േിലകളില് 
ശ്രീമതി ഭവാരഗ്ഗവി തങ്കപന് നശവാഭിച്ിരുന്നു. നകരള ചരി
ത്ത്ിലവാദത്യമവായി പട്ികവരഗ്ഗ വിഭവാഗത്ില്േിന്നു്യം 
ശ്രീമതി പി. ന്ക. ജയലക്ഷ്മി മന്ിയവായിട്ടുമുണ്ടട്. നകവാവിഡട് 
മഹവാമവാരി നലവാക്യം മുഴുവന് ഭീതി പരത്ിയനപവാഴു്യം േിപവാ 
ലവറസട് കന്ണ്ടത്ിയനപവാഴുന്മല്ലവാ്യം നകരളത്ിന്റെ 
ആനരവാഗത്യ നമഖലന്യ  മുന്ില് േിന്ട് േയിച്ട് 
നലവാകശ്രദ്ധ നേടിന്യടുത് എന്റെ സഹപ്രവരത്ക   
ന്ക.ന്ക. ലശലജ ടീച്റുന്ട കവാരത്യവ്യം ഈ അവസര 
ത്ില് എടുത്തുപറനയണ്ടതുണ്ടട്. ഐകത്യരവാഷ്ടസഭ വന്ര 
അവന്ര ആദരിച്ചു. ബ്രിട്േിന്ല നപ്രവാസട് ന്പക്ടട് മവാഗസിന് 
2020 നലവാകന്ത് മികച് വേിതകളന്ട ഗണത്ില്  
ന്ക. ന്ക. ലശലജന്യ ന്തരന്ഞെടുത്ിരുന്നു. േയൂസി 
ലവാന്ഡട് പ്രധവാേമന്ി ജസീന് ആരഡന്േ പിന്ള്ളി 
യവാണട് ഈ നേട്്യം ലശലജ ടീച്രക്ട് േല്കിയതട്.
 വസ്തുതകള് ഇന്തല്ലവാമവാന്ണങ്കിലു്യം േമ്മുന്ട  
േിയമസഭയന്ട ആറര പതിറ്റവാണ്ടിന്റെ ചരിത്്യം പരിനശവാ
ധിക്കുന്വാള് വേിതകള്ക്ട് അരഹമവായ പ്രവാതിേിധത്യ്യം 
വിവിധ രവാഷ്ടീയ പവാരട്ികള് േല്കിയിട്ില്ല എന്തവാണട് 
വവാസ്വ്യം.  
ശ്െരളത്ിസല വനിതാ 
ൊമാജിെരുസട ചരിത്ം 
 തിരുവിതവാ്യംകൂറിന്റെ ചരിത്്യം പരിനശവാധിച്വാല് 
മൂന്ട് വേിതകള് വിവിധ കവാല�ട്ങ്ങളിലവായി 
26 വര്നത്വാള്യം ഭരണനേതൃത്്യം വഹിച്തവായി 
കവാണവാന് സവാധിക്കു്യം. 1922-1925 കവാലയളവില്  
േയൂ ട്വാവന്കൂര ന്ലജിനലേറ്റീവട് കൗണസിലിനലയ്കട്  
നഡവാ. നമരി പുന്ന് ലൂനക്വാസട് നേവാമിനേറ്റട് ന്ചയേന്പട് 
തവാണട് നകരള ചരിത്ത്ിന്ല ആദത്യ വേിതവാ പ്രവാതിേിധത്യ്യം. 
തുടരന്ട്  1925-28 കവാലത്ട്  ന്കവാച്ിന് ന്ലജിനലേറ്റീവട്  
കൗണസിലിനലയ്കട് മന്ത്തു പത്മേവാഭന്റെ സഹധരമ്മിണി  
നതവാട്യ്കവാട്ട് മവാധവിയമ്മന്യ േവാമേിരനദേശ്യം ന്ചയട്തു. 
1928-31 കവാലത്ട് തിരുവിതവാ്യംകൂറിലു്യം ന്കവാച്ിയിലു്യം 
ആയി എലിസ�ത്ട് കുരുവിള, നഗവാമതി േവായക്യം 
പിള്ള, മിസ്ിസ്ട് ജി. പവിത്ന് എന്ിങ്ങന്േ മൂന്ട് 
സ്തീകള് കൂടി സഭവാ്യംഗങ്ങളവായി. 1931 ല് അന്വാചവാണ്ടി, 
മിസ്ിസ്ട് എ. ശങ്കരപിള്ള, ന്കവാടി വീട്ില്  രമവാനദവി, 
മിസട് ന്പേിേ നമവാസട് നകവാ, പി. മീേവാക്ഷി, പവാരവ്വതി 
ന്േന്മിേി മ്യംഗല്യം, മിസ്ിസട് സ്വാരീസട് എന്ിങ്ങന്േ 
വിനദശ വേിതകളടക്്യം 7 നപര കൂടി േിയമേിരമ്മവാണ 
സഭയില് അ്യംഗങ്ങളവായി. തുടരന്നുള്ള വര്ങ്ങളില് 
21 വേിതകള് കൂടി നേവാമിനേറ്റട് ന്ചയേന്പട്നതവാന്ട  
സ്വാതന്ത്യല�ട്ധിക്ട് മുന്പുള്ള നകരള ചരിത്ത്ില് 33 
വേിതകള്ക്ട് വിവിധ േിയമേിരമ്മവാണ സഭകളില് 
അ്യംഗങ്ങളവാകവാന് സവാധിച്ചു. എന്വാല്  ഈ ന്തരന്ഞെ
ടുപ്പുകന്ളവാന്നു്യം ജേവാധിപതത്യ രീതിയിനലവാ സവാമൂഹിക 
പ്രവാതിേിധത്യ്യം ഉറപ്പുവരുത്ിനയവാ അല്ലവായിരുന്നു. അക്വാ 
ലന്ത് സവാമൂഹിക വത്യവസ്യനസരിച്ട് ഉന്തകുല 
ജവാതരു്യം സ്ന്രുമവായിരുന്വന്ര നേവാമിനേറ്റട് ന്ചയേ
ന്പടുകയവാണുണ്ടവായതട്.
 സ്വാതന്ത്യവാേന്ര്യം, 1948 മുതല് നകരള ന്ലജി 
നലേറ്റീവട് അസ്യംബ്ി േിലവില് വന് 1957 വന്രയള്ള  
വര്ങ്ങളില് തിരു-ന്കവാച്ിയിലു്യം മദ്വാസിലുമവായി 
എ.വി. കുട്ിമവാള അമ്മ, ആേി നജവാസഫട്, മിസ്ിസട്  
ഡി. ഫ്വാന്സിസട്, അക്വാമ്മ ന്ചറിയവാന്, ആേി 
മസട് ക്രിന്, നദവകി നഗവാപിദവാസട്, നമരി ആറെണി,  
ന്ക. ആര. ഗൗരി, ടി.സി. ലീലവാനദവിയമ്മ എന്ിവര 
പ്രതിേിധികളവായി.  എന്വാല് ഐകത്യനകരള്യം രൂപീകൃത
മവായതിനനശ്്യം സവാമൂഹിക േീതിയില് അധിഷ്ിതമവായി 
ജേവാധിപതത്യ സ്യംവിധവാേത്ിലൂന്ട  1957 ല് ഇ.എ്യം.എസട്.  
സരക്വാര അധികവാരത്ില് വന്നു. ന്ക.ഒ. അയി് 
�വായി, ന്ക.ആര. ഗൗരിയമ്മ, കുസുമ്യം നജവാസഫ,ട് ലീലവാ 
ദവാനമവാദരനമനേവാന്, നറവാസമ്മ പുന്നൂസട്, ഒ.റ്റി. ശവാരദവാ 
കൃഷ്ണന് തുടങ്ങി ആറട് വേിതകള് അ്യംഗങ്ങളവായിരുന്നു. 
തുടരന്ട് നകരള േിയമസഭയിനലയ്കട് ഏറ്റവ്യം കൂടുതല് 
വേിതകന്ള സ്യംഭവാവേ േല്കിയതട് 1996 ന്ല ന്തര
ന്ഞെടുപവായിരുന്നു. ഇതില് 13 വേിതകള്  വിജയിച്ചു. 
േിലവിന്ല 15വാ്യം നകരള േിയമസഭയില് മൂന്ട് മന്ി
മവാരുള്ന്പന്ട 12 വേിതവാ്യംഗങ്ങള് മവാത്മവാണുള്ളതട്. 
കൃതത്യമവായി പറഞെവാല് നകരള സ്യംസ്വാേ രൂപീകരണ
ത്ിനനശ്്യം േവാളിതുവന്ര 100 വേിതകന്ള മവാത്നമ 
േിയമസഭവാ സവാമവാജികരവായി ന്തരന്ഞെടുക്വാന് 
േമുക്ട് സവാധിച്ിട്ടുള്ളു. 

അടുക്കളയില് നിന്നും 
അരങ്ങശ്ത്ക്ക്
 1929 യില് വി.ടി. ഭട്തിരിപവാടിന്റെ 
'അടുക്ളയില് േിന്ട് അരങ്ങനത്ക്ട്' േവാടകത്ിന്റെ 
നപരട് അേ്രത്ഥമവാകുന് തരത്ില് നകരളത്ിന്ല 
സ്തീ ജേങ്ങന്ള അടുക്ളയില് േിന്നു്യം അരങ്ങനത്ക്ട്  
എത്ിച്തില് പഞ്ചവായത്ീരവാജട് േിയമവ്യം ജേകീ
യവാസൂത്ണ പ്രസ്വാേവ്യം വലിയ പങ്കവാണട് വഹിച്തട്.  
ചുരുക്ത്ില്  ഭരണ�ടേയന്ട 243(ഡി) വകുപട്  
പ്രകവാരമുള്ള വേിതവാ സ്യംവരണമവായിരുന്നു നകരള 
ത്ിന്ല സ്തീ ശവാക്ീകരണത്ിന്റെ   യഥവാരത്ഥ  ചവാലക 
ശക്ി. രവാജത്യന്ത് ഒട്ടുമിക് സ്യംസ്വാേങ്ങള്യം  ഇതന 
സരിച്ട് വേിതവാ സ്യംവരണ്യം  33 ശതമവാേത്ില് പരിമി
തന്പടുത്ിയനപവാള്  നകരള്യം അതട്  50 ശതമവാേമവാക്ി 
എന്തട് ഒരു ചരിത് മുനന്റ്റമവായിരുന്നു. അതിന്റെ 
ഫലമവായി കഴിഞെ ഇരുപത്ിയഞ്ചട് ന്കവാല്ലമവായി തനദേശ 
സ്യ്യംഭരണ സ്വാപേങ്ങളില് വേിതകള് തങ്ങളന്ട 
വത്യക്ിമുദ് പതിപിച്ചുന്കവാണ്ടട് മുനന്റുകയവാണട്. വിവിധ 
സരക്വാര ഫണ്ടുകളന്ട വിേിനയവാഗ്യം, പദ്ധതികളന്ട 
ഭവാവേവാപൂരണ്മവായ ആവി്ട് ക്രണ്യം, വരുമവാേദവാ
യകമവായ ന്തവാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ല് തുടങ്ങി 
സവാമൂഹിക േീതിയില് അധിഷ്ിതമവായ പ്രവാനദശിക 
സവാ്ത്ിക വികസേ്യം സവാധത്യമവാക്കുന്തില് സ്തീ 
പങ്കവാളിത്്യം വളന്രനയന്റ സഹവായകമവായിട്ടുണ്ടട്. 
േിയമപരമവായ പങ്കവാളിത്്യം സ്തീകള്ക്ട് ഉറപ്പു വരുത്തുക 
എന്തിേപ്പുറ്യം അവന്ര ഭരണ നേതൃത്ത്ിനലക്ട് ലക
പിടിച്ചുയരത്വാന് നകരളത്ിന്ല പുനരവാഗമേ രവാഷ്ടീയ 
പ്രസ്വാേങ്ങള് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടട്.  രവാജത്യന്ത് ഏറ്റവ്യം 
പ്രവായ്യം കുറഞെ വേിതവാ നമയന്റ ന്തരന്ഞെടുക്കുവവാന് 
േമ്മുന്ട തലസ്വാേേഗരിക്ട് സവാധിച്തട് ഇതിനദവാ
ഹരണമവാണട്.   നകരളത്ിന്ല സ്തീ ശവാക്ീകരണ്യം 
അന്വാരവാഷ്ട ശ്രദ്ധയില് ന്കവാണ്ടുവന് 'കുടു്യം�ശ്രീ' 
കവാല് നൂറ്റവാണ്ടട് പിന്ിട് വര്ത്ിലൂന്ടയവാണട് േവാ്യം 
കടന്നു നപവാകുന്തട്. സ്യംസ്വാേ ദവാരിദ്ത്യ േിരമ്മവാരജേ 
ദൗതത്യത്ിന കീഴില് പരിമിതമവായ ലക്ഷത്യങ്ങനളവാന്ട 
തുടങ്ങിയ കുടു്യം�ശ്രീ ഇന്ട് നകരള സമൂഹത്ില് 
ഒരു അവിഭവാജത്യ �ടകമവായി മവാറിയിരിക്കുന്നു. േമുക്ട് 
അഭിമവാേിക്വാന് നേട്ങ്ങള് പലതുന്ണ്ടങ്കിലു്യം  േിയമ
േിരമ്മവാണ സഭകള്, േയരൂപീകരണ സമിതികള്,  
ന്പവാതുനമഖലവാ സ്വാപേങ്ങളന്ട അധികവാര സ്വാേ 
ങ്ങള് തുടങ്ങിയ നമഖലകളില്  ഇന്നു്യം സ്തീകള്ക്ട്  
നവണ്ടത് പരിഗണേ ലഭിക്കുന്ില്ല. അനതനപവാന്ല തന്ന് 
രവാഷ്ടീയ പവാരട്ികള് സ്തീകള്ക്ട് നവണ്ടത് സ്യം�ടേവാ 
ചുമതലകള് േല്കുന്നുനണ്ടവാ എന്തു്യം സ്യ്യം വിമരശ
േവാത്മകമവായി  പരിനശവാധിക്ണ്യം.
വനിതാ ബില് ഇനിയുസമത് 
അെസല?
 രവാജത്യസഭയ്യം നലവാകട് സഭയ്യം തമ്മില് ഒരു 
ചുവരിന്റെ ദൂരനമയള്ളൂന്വങ്കിലു്യം വേിതവാ സ്യംവരണ 
�ില്ലിന്റെ കവാരത്യത്ില് ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂര്യം എത് 
ന്യന്നു ആരക്കു്യം േിശ്ചയമില്ല.  2010 മവാരച്ില് രവാജത്യസഭ  
പവാസ്വാക്ിയ വേിതവാ സ്യംവരണ �ില് ഒരു പതിറ്റവാണ്ടട്  
കഴിഞെിട്ടു്യം നലവാകട് സഭയില് എത്ിയിട്ില്ല. 1996 
ന്സപട്റ്റ്യം�ര 12 േവാണട് വേിതവാ �ില് ആദത്യമവായി 
പവാരലന്മറെില് അവതരിപിച്തട്. േീണ്ട പതിേവാലട് 
ന്കവാല്ലത്ിനനശ്മവാണട് രവാജത്യസഭയില് ഈ 
�ില് പവാസ്വായതട്. എന്വാല് നലവാകട് സഭയില് അതട് 
എനപവാള് വരുന്മന്ട് ഇനപവാഴു്യം ഒരു േിശ്ചയവമില്ല. 
രവാജത്യന്ത് മുഖത്യധവാര രവാഷ്ടീയ പവാരട്ികന്ളല്ലവാ്യം  അ്യംഗീ
കരിന്ച്ങ്കിലു്യം വേിതവാ �ില് നലവാകട് സഭയില് അവ
തരിപിക്വാന്ത  നപവാകുന്ന്തന്തുന്കവാണ്ടവാണട്? ചില  
പ്രവാനദശിക പവാരട്ികളന്ട  എതിരപ്പുമൂല്യം �ില് നലവാകട് സഭ 
യില് അവതരിപിക്വാത്തട് േീതീകരിക്വാേവാ 
വില്ല. �ില്ലിന്േതിരവായി അവര േിരത്തുന് വവാദങ്ങള് 
തികച്ചു്യം കപടമവാണട്. വേിതവാസ്യംവരണ്യം േടപിലവായവാല് 
സവരണ്രവായ സ്തീകള് മവാത്നമ പവാരലന്മറെിന്ലത്തു
കയള്ളൂ എന്നു്യം  പിന്വാക്, േയൂേപക്ഷ വിഭവാഗത്ി
ലുള്ളവര അവഗണിക്ന്പടുന്മന്നുമവാണട് അവരുന്ട 
വവാദ്യം. ഇവന്യവാന്നു്യം ആത്മവാരത്ഥതനയവാന്ട ഉള്ളതല്ല. 
എങ്കിലു്യം സമഗ്രമവായ ചരച്കള് േടത്ി നപവാരവായട്മകള് 
ഉന്ണ്ടങ്കില് പരിഹരിച്ട് ഇനപവാന്ഴങ്കിലു്യം വേിതവാ 
സ്യംവരണ �ില് പവാസ്വാക്കുകയനല്ല ഉചിത്യം?
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2022-23 സവാ്ത്ിക വര്ന്ത് �ജറ്റിന്ല 
ധേവാഭത്യരത്ഥേകള് പവാസ്വാക്കുന്തിേവായി 

നചരന് അഞ്ചവാ്യം സനമ്മളേ്യം േടപടികള് പൂരത്ീക 
രിച്ട് 2022 ജൂലല 21 േട് അവസവാേിച്ചു. 2022 
ജൂണ 27 േട് ആര്യംഭിച് സനമ്മളേ്യം ആന്ക 23 
ദിേങ്ങള് നചരവാേവാണട് േിശ്ചയിച്ിരുന്ന്തങ്കിലു്യം 
മുഖത്യമന്ി സഭയില് അവതരിപിച്ട് അ്യംഗീകരിച് 
പ്രനമയ്യം അനസരിച്ട് 2022 ജൂണ 29, ജൂലല 1 
തീയതികളിന്ലയ്യം കവാനരത്യവാപനദശക സമിതിയന്ട 
ആറവാമതട് റിനപവാരട്ിന്ല ശിപവാരശകള് 
പ്രകവാര്യം 2022 ജൂലല 8, 11, 22, 25, 26, 27 
തീയതികളിന്ലയ്യം സനമ്മളേ്യം ന്വട്ിച്ചുരുക്ിയതു
മൂല്യം ആന്ക 15 ദിവസങ്ങളവാണട് സഭ നചരന്തട്. 
അതില് ധേവാഭത്യരത്ഥേകളന്ട പരിഗണേ
യ്കവായി 11 ദിവസങ്ങള്യം േിയമ േിരമ്മവാണത്ി
േവായി രണ്ടു ദിവസവ്യം ഉപധേവാഭത്യരത്ഥേകള് 
പരിഗണിക്കുന്തിേവായി ഒരു ദിവസവ്യം അേൗ 
നദത്യവാഗികവാ്യംഗങ്ങളന്ട കവാരത്യത്ിേവായി ഒരു 
ദിവസവ്യം േീക്ിവയ്ക്കുകയണ്ടവായി.
 ഈ സനമ്മളേത്ില് 2022 ജൂണ 27 
മുതല് ജൂലല 21 വന്രയള്ള കവാലത്ട് 15 നചവാദത്യ 
ദിവസങ്ങളില് ഉത്ര്യം ലഭിക്കുന്തിേവായി േക്ഷത്
ചിഹ്നമിട്തു്യം േക്ഷത് ചിഹ്നമിടവാത്തുമവായി ആന്ക 
5990 നചവാദത്യങ്ങള്ക്കുള്ള നേവാട്ീസുകളവാണട് ലഭിച്തട്. 
ഇതില് 35 എണ്്യം വിവിധ കവാരണങ്ങളവാല് 
േിരസിക്കുകയ്യം 36 എണ്്യം പിന്വലിക്കുകയ്യം 
ന്ചയട്തു. നശ്ിച്വയില് 450 എണ്്യം േക്ഷത് 
ചിഹ്നമിട് നചവാദത്യങ്ങളന്ട ലിസ്റിലു്യം 5469 എണ്്യം 
േക്ഷത് ചിഹ്നമിടവാത് നചവാദത്യങ്ങളന്ട ലിസ്റിലു്യം 
ഉള്ന്പടുത്ി ആന്ക 5919 നചവാദത്യങ്ങള് അച്ടിച്ചു. 
ഇതില് േക്ഷത് ചിഹ്നമിട് 450 നചവാദത്യങ്ങള്ക്കു്യം 
േക്ഷത് ചിഹ്നമിടവാത് 5027 നചവാദത്യങ്ങള്ക്കു്യം 
�ന്ന്പട് വകുപ്പുമന്ിമവാര ഈ സനമ്മളേ 
കവാലത്ട് തന്ന് ഉത്ര്യം േല്കി.  442 നചവാദത്യ
ങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടി ഇേിയ്യം ലഭിനക്ണ്ടതുണ്ടട്. 
നചവാനദത്യവാത്ര നവളകളില് 44 നചവാദത്യങ്ങള് 
വവാക്വാല് മറുപടി േല്കുന്തിേവായി പരിഗണി
ച്ിട്ടുണ്ടട്. 358 അവസരങ്ങളിലവായി 398 ഉപനചവാദത്യ
ങ്ങള് ഉന്യിച്ചു. അടിയന്ര നചവാദത്യത്ിേവായി ഒരു 
നേവാട്ീസട് ലഭിക്കുകയ്യം ആയതട്  അനവദിച്തിന്േ
ത്തുടരന്ട് 2021 ജൂലല 21 വാ്യം തീയതി സഭയില് 
ഉന്യിക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു.
 പതിമൂന്വാ്യം നകരള േിയമസഭയന്ടയ്യം 
പതിേവാലവാ്യം നകരള േിയമസഭയന്ടയ്യം വിവിധ 
സനമ്മളേങ്ങളിനലയ്യം പതിേഞ്ചവാ്യം നകരള 
േിയമസഭയന്ട ഒന്നു മുതല് േവാലു വന്രയള്ള 
സനമ്മളേങ്ങളിന്ലയ്യം മറുപടിനയവാ അന്ിമ 
മറുപടിനയവാ ലഭത്യമവാക്വാതിരുന് നചവാദത്യങ്ങളില് 96 
എണ്ത്ിന്റെ ഉത്ര്യം ചട്്യം 47(2) പ്രകവാരമുള്ള 
കവാലതവാമസപത്ിക സഹിത്യം ഈ സനമ്മളേ 
കവാലത്ട് സഭയില് സമരപിച്ചു.  
 മുന് മന്ിയ്യം 8,9,10 േിയമസഭകളില്  

അ്യംഗവമവായിരുന് ടി. ശിവദവാസ നമനേവാന്, 
9, 10 േിയമസഭകളില് അ്യംഗമവായിരുന്  
പി. രവാ�വന്, 4, 5 േിയമസഭകളില് അ്യംഗമവാ 
യിരുന് പി.ന്ജ. നതവാമസട്, നലവാകട് സഭ, 5 വാ്യം 
നകരള േിയമസഭ എന്ിവയില് അ്യംഗമവായിരുന് 
തനലക്കുന്ില് �്ീര,  മുന് മന്ിയ്യം 2 വാ്യം നകരള 
േിയമസഭയില് അ്യംഗവമവായിരുന് എ്യം.പി. 
നഗവാവിന്ന് േവായര,  മുന് മന്ിയ്യം 6, 8, 11 േിയമ
സഭകളില് അ്യംഗവമവായിരുന് ന്ക. ശങ്കരേവാരവാ
യണന്,  5 വാ്യം നകരള േിയമസഭയില് അ്യംഗമവാ 
യിരുന് യ.എസട്. ശശി, 3, 4 േിയമസഭകളില് 
അ്യംഗമവായിരുന് ന്ക.ജി. കുഞെികൃഷ്ണപിള്ള,  5 വാ്യം  
നകരള േിയമസഭയില് അ്യംഗമവായിരുന്  
എസട്. തത്യവാഗരവാജന്, 11 വാ്യം നകരള േിയമസഭയില് 
അ്യംഗമവായിരുന് പ്രയവാര നഗവാപവാലകൃഷ്ണന്, പ്രമുഖ 
ഗവാന്ിയന്യം സ്വാതന്ത്യ സമരനസേവാേിയമവായ 
നഗവാപിേവാഥന് േവായര തുടങ്ങിയവരക്ട്  അഞ്ചവാ്യം 
സനമ്മളേ്യം ചരനമവാപചവാര്യം അരപിച്ചു.
 അഞ്ചവാ്യം സനമ്മളേ്യം േടന് കവാലയള 
വില് ചട്്യം 50 പ്രകവാര്യം സഭ േിരത്ിവച്ട് ചരച് 
ന്ചയേണന്മന്ട് ആവശത്യന്പട്ടുള്ള അടിയന്ിരപ്രനമ
യത്ിേവായി 11 നേവാട്ീസുകളവാണട് സഭ പരിഗണിച്തട്. 
അതില് ഒന്പതു നേവാട്ീസുകള്ക്കുള്ള അവതര 
ണവാനമതി േിന്ധിക്കുകയ്യം രണ്ടട് നേവാട്ീസു 
കള്ക്ട് അവതരണവാനമതി ലഭിക്കുകയ്യം ന്ചയ് 
തിന്േ തുടരന്ട് സഭ ഇനപവാള് േിരത്ി വയ്ക്കുന്നു 
എന് പ്രനമയത്ിനന്മല് രണ്ടു മണിക്കൂറിലധിക്യം 
സമയ്യം വീത്യം ചരച് േടത്തുകയ്യം ന്ചയട്തു.
 സനമ്മളേ കവാലയളവില് 24 ശ്രദ്ധക്ഷ
ണിക്ലുകള്യം 120 സ�ട്മി്നകള്യം സഭ മു്വാന്ക 
അവതരിപിക്കുകയ്യം �ന്ന്പട് മന്ിമവാര മറുപടി 
പറയകയ്യം ന്ചയട്തു. സനമ്മളേത്ിലവാന്ക 929 
നരഖകള് സഭയന്ട നമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുകയ്യം വിവിധ 
േിയമസഭവാ കമ്മിറ്റികളനടതവായ 78 റിനപവാരട്ടുകള് 
സഭയില് സമരപിക്കുകയ്യം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടട്.
 അഞ്ചവാ്യം സനമ്മളേത്ില് 2022-23 
സവാ്ത്ികവര്ന്ത് ധേവാഭത്യരതഥേകളി 
നന്മലു്യം  ഉപധേവാഭത്യരത്ഥേകളിനന്മലുമുള്ള ചരച്യ്ക്കു്യം  
നവവാന്ട്ടുപിനമവായി പന്ണ്ടട് ദിവസ്യം വിേിനയവാഗിച്ചു.  
േിയമേിരമ്മവാണത്ില് രണ്ടട് ധേകവാരത്യ �ില്ലുകള്യം, 
2022  ന്ല നകരള സഹകരണ സ്യം� (നഭദഗതി) 
�ില്ലു്യം സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റികളന്ട പരിനശവാധേയ്കട് 
അയയ്ക്കുകയ്യം പിന്ീടട് പവാസ്വാക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. 
2022-23 വര്ന്ത് �ജറ്റിന്േ സ്യം�ന്ിക്കു 
ന്തു്യം ഉപധേവാഭത്യരത്ഥേന്യ സ്യം�ന്ിക്കുന്തു 
മവായ രണ്ടട് ധേവിേിനയവാഗ �ില്ലുകള്യം അനതവാ 
ന്ടവാപ്യം സഭ പവാസ്വാക്ി.
 അഞ്ചവാ്യം സനമ്മളേ കവാലയളവില് അേൗ
നദത്യവാഗികവാ്യംഗങ്ങളന്ട കവാരത്യത്ിേവായി കലണ്ടര 
തയേവാറവാക്ിയനപവാള് േവാലട് ന്വള്ളിയവാഴ്ചകള് മവാറ്റി
വയ്കന്പട്ിരുന്ന്ങ്കിലു്യം സഭവാസനമ്മളേ്യം ന്വട്ിച്ചു
രുക്ിയതു മൂല്യം യഥവാരത്ഥത്ില് സഭ സനമ്മളിച് 

ഏക ന്വള്ളിയവാഴ്ചയവായ ജൂലല 15 വാ്യം തീയതി 
രവാവിന്ല തന്ന് സഭ പിരിനയണ്ട സവാഹചരത്യ്യം 
ഉണ്ടവായതിേവാല് അേൗനദത്യവാഗികവാ്യംഗങ്ങളന്ട 
കവാരത്യ്യം സ്യം�ന്ിച് �ിസിേസ്കള് നവണ്ടത് 
േിരവ്വഹിക്കുവവാന് കഴിയവാത് സവാഹചരത്യ്യം അഞ്ചവാ്യം 
സനമ്മളേകവാലത്തു്യം ആവരത്ിക്ന്പട്ടു.
 ഇനക്വാ ന്സന്സിറ്റീവട് നസവാണ സ്യം� 
ന്ിയവായി സ്യംസ്വാേ്യം നേരിടുന് ഗുരുതരമവായ 
പ്രശട് േങ്ങന്ള സ്യം�ന്ിച്ട് 2022 ജൂലല 7 േട് 
വേ്യം - വേത്യജീവി വകുപ്പുമന്ിയ്യം ന്പവാതുവിതരണ 
സമ്പ്രദവായ്യം കവാരത്യക്ഷമമവാക്കുന്തിേട് സ്യംസ്വാേ 
ത്ിേരഹമവായ നറ്ന് വിഹിത്യം വരദ്ധിപിനക്
ണ്ടതിന്േ സ്യം�ന്ിച്ട് ജൂലല 21 േട് ഭക്ഷത്യന്പവാതു 
വിതരണ വകുപ്പു മന്ിയ്യം പ്രനമയങ്ങള്  അവതരി 
പിച്ചു. അ്യംഗങ്ങളന്ട നഭദഗതികള് ഉള്ന്പന്ട രണ്ടട് 
പ്രനമയങ്ങള്യം സഭ ഐകകണട് നഠത്യേ പവാസ്വാക്ി. 
സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ ന്പവാതു സവാ്ത്ിക സ്ിതി 
സ്യം�ന്ിച്ട് ചട്്യം 300 അനസരിച്ട്  ധേകവാരത്യ 
വകുപ്പുമന്ി 2022 ജൂലല 21 േട് സഭയില് ഒരു 
പ്രസ്വാവേയ്യം േടത്ി. കൂടവാന്ത സനമ്മളേകവാലയ
ളവില് മന്ിസ്വാേ്യം രവാജിവച് സജി ന്ചറിയവാന്, 
എ്യം.എല്.എ. 2022 ജൂലല 19 േട് രവാജിന്യപറ്റി
യള്ള വിശദീകരണ്യം േല്കിന്ക്വാണ്ടട് ചട്്യം 64 
അനസരിച്ട്  പ്രസ്വാവേയ്യം േടത്ി. 
 ജൂലല 7 വാ്യം തീയതി വേ മനഹവാത്സവ്യം 
2022 ന്റെ സമവാപേസനമ്മളേ്യം ആര.ശങ്കര
േവാരവായണന് ത്ി ഹവാളില് േടത്ി. പരിപവാടി
നയവാടന�ന്ിച്ട് വിവിധ വേത്യജീവി സനങ്കതങ്ങ 
ളില്കൂന്ടയള്ള യവാത്കളില് പി. വി. ശ്രീേിജിന് 
എ്യം.എല്.എ. പകരത്ിയ ചിത്ങ്ങളന്ട ഒരു നഫവാനട്വാ 
പ്രദരശേവ്യം സ്യം�ടിപിച്ിരുന്നു.  ജൂലല 13 വാ്യം 
തീയതി നകരള ന്ലജിനലേറ്റീവട് അസ്യംബ്ി മീഡിയ 
& പവാരലന്മറെറി സ്റഡി ന്സറെറിന്റെ പവാരലന്മറെറി 
സ്റഡീസട് വിഭവാഗവ്യം യൂണിന്സഫ്യം സ്യംയക്മവായി 
േിയമസഭവാ സവാമവാജികരക്വായി കവാലവാവസ്വാ 
വത്യതിയവാേന്ത് സ്യം�ന്ിച്ട് ഒരു പ്രഭവാ്ണ്യം 
ആര. ശങ്കരേവാരവായണന് ത്ി ഹവാളില് 
സ്യം�ടിപിച്ചു. ജൂലല 20 േട് ന്പവാതുമരവാമത്തു്യം 
വിനേവാദസഞ്ചവാരവ്യം യവജേകവാരത്യവ്യം വകുപ്പു 
മന്ിയന്ട നേതൃത്ത്ില് ന്പവാതുമരവാമത്ട് വകുപട് 
തയേവാറവാക്ിയ നപ്രവാജക്ടട് മവാനേജട് ന്മറെട് നസവാഫട്റ്റട് 
ന്വയറവായ 'ന്തവാട്റിയവാ്യം പി.ഡബ്്യു.ഡി' യന്ട 
ന്ഡനമവാണസട് നട്്ന് ആര. ശങ്കരേവാരവായണന് 
ത്ി ഹവാളില് സവാമവാജികരക്വായി സ്യം�ടിപി
ച്ിരുന്നു. 'ആസവാദി കവാ അമൃതട് മനഹവാത്സവി'ന്റെ 
ഭവാഗമവായി േിയമസഭവാ മയൂസിയത്ിന്റെ ആഭിമുഖത്യ
ത്ില് സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ വിവിധ നമഖലകളില് 
വിപുലമവായി സ്യം�ടിപിക്കുവവാന് തീരുമവാേിച്ി 
ട്ടുള്ള ഓഡിനയവാ - വീഡിനയവാ പ്രദരശേത്ിന്റെ 
പ്രവാര്യംഭന്മന് േിലയില് സവാമവാജികരക്വായി  
ജൂലല 20, 21 തീയതികളിലവായി ആര. ശങ്കര 
േവാരവായണന് ത്ി ഹവാള് പരിസരത്ട് 
പ്രദരശേവ്യം ഒരുക്ിയിരുന്നു.
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ലജവലവവിദ്ധത്യത്വാല് സ് 
ന്മവായ കവാവകന്ള സ്യംര

ക്ഷിക്കുന്തിന്യം പരിപവാലിക്കുന്തിന്യം 
ഉതകുന് േിരവധി ശിപവാരശകളമവായി 
നകരള േിയമസഭയന്ട പരിസ്ിതി 
സ്യം�ന്ിച് സമിതി (2021-23)യന്ട 
േവാലവാമതട് റിനപവാരട്ട്. കവാവകളന്ട സ്യംര 
ക്ഷണവ്യം, പരിപവാലേവ്യം സ്യം�ന്ിച്ട്  
സമിതി േടത്ിയ സ്തന് പഠേത്ി
ന്റെയ്യം, ന്പവാതുജേങ്ങളില് േിന്ട് സ്രൂ 
പിച് അഭിപ്രവായങ്ങളന്ടയ്യം റവേയൂ, വേ്യം- 
വേത്യ ജീവി, തനദേശസ്യ്യംഭരണ്യം, പരി 
സ്ിതി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില് േിന്നുള്ള  
വിവരനശഖരണത്ിന്റെയ്യം കണ്ണൂര ജില്ല 
യിന്ല വിവിധ കവാവകള് സന്രശിച്ട് കന്ണ്ട 
ത്ിയ വസ്തുതകളന്ടയ്യം േിഗമേങ്ങള
ന്ടയ്യം അടിസ്വാേത്ില് തയേവാറവാക്ിയ 
സമിതി റിനപവാരട്ട് 2022 മവാരച്ട് 18 േട് 
േിയമസഭയില് സമരപിച്ചു. 
 കവാവകന്ള വേമവായി പ്രഖത്യവാപി
ക്വാന്തയ്യം ഉടമസ്രുന്ട സമ്മതനത്വാ
ന്ടയല്ലവാന്തയ്യം സ്യംരക്ഷിക്വാേവാകിന്ല്ലന്ട് 
േിരീക്ഷിച് സമിതി �ന്ന്പട് വകുപ്പുകള് 
നചരന്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ട് സ്യംസ്വാ 
േന്ത് കവാവകന്ള സ്യം�ന്ിച്ട് വിശദ 
മവായ കണന്ക്ടുപ്പു്യം വിവരനശഖരണവ്യം 
പഠേവ്യം േടത്ി അവയന്ട സ്യംരക്ഷണ
ത്ിേവായി ഒരു വകുപിന്േ പ്രനതത്യകമവായി 
ചുമതലന്പടുത്ണന്മന്നു്യം അതിേട്ട് 
കീഴില് കവാവകളന്ടയ്യം അന�ന് ജല 
നരേവാതസ്കളനടയ്യം  സ്യംരക്ഷണ പ്രവരത് 
േങ്ങള്, പദ്ധതികള് എന്ിവ േിയന്ി
ക്കുന്തിേവായി ഒരു അനതവാറിറ്റി രൂപീകരി
ക്കുന്തിേട് വത്യവസ് ന്ചയ്യുന് സമഗ്രമവായ 
േിയമേിരമ്മവാണ്യം േടത്ണന്മന്നു്യം 
ശിപവാരശ ന്ചയട്തു. 
 കവാവകളന്ട ഉടമസ്ത ന്തളിയി 
ക്കുന്തിേട്  പരത്യവാപ്തമവായ നരഖകള് എന്ന്വാ
ന്ക്യവായിരിക്ണന്മന്ട് തീരുമവാേിക്കുന്
തിേവായി റവേയൂ വകുപിന്റെ നമല്നേവാട്
ത്ില് വേ്യം-വേത്യജീവി, പരിസ്ിതി, 
സവാ്യംസട് കവാരിക കവാരത്യ്യം, പുരവാവസ്തു, തനദേ
ശസ്യ്യംഭരണ്യം എന്ീ വകുപ്പുകള് നചരന്ട് 
ആവശത്യമവായ േടപടികള് സ്ീകരിക്ണ്യം, 
ഓനരവാ വകുപിന്റെയ്യം കീഴിലുള്ള കവാവക 
ളന്ട എണ്്യം സ്യം�ന്ിച് റിനപവാരട്ട് തയേവാ 
റവാക്ണ്യം, വേ്യംവകുപിന്റെ നമല്നേവാട് 
ത്ില് വിവരങ്ങള് നക്രവാഡീകരിച്ട് കവാവ 
കളന്ട എണ്്യം കൃതത്യമവായി കണക്വാക്ണ്യം, 
കവാവകളില് േിന്നു്യം േഷ്ടന്പട്ട് നപവായ ഭൂമി 
വീന്ണ്ടടുത്ട് അതിരത്ികള് കൃതത്യമവായി 
േിരണ്യിച്ട് തനദേശീയമവായ സസത്യങ്ങള്യം 
വൃക്ഷങ്ങള്യം ഉപനയവാഗിച്ട് ലജവനവലി 
സ്വാപിച്ട് സ്യംരക്ഷിക്കുന്തിേട് �ന്ന്പട് 
വകുപ്പുകള് ആവശത്യമവായ േടപടി സ്ീകരി 
ക്ണ്യം, നദവസ്്യം ന�വാരഡിന്റെ കീഴിലുള്ള 

കവാവകളിനലതുള്ന്പന്ടയള്ള ഭൂമി റീ  
സരനവ്വയില് സരക്വാര ഭൂമിന്യന്ട് 
ന്തറ്റവായി ഇേ്യം മവാറ്റന്പട്തിേവാല് നദവസ്്യം 
ന�വാരഡകള്ക്ട് ഭൂേഷ്ടമുണ്ടവായതവായി 
കന്ണ്ടത്ിയ സമിതി  ഇതട് സ്യം�ന്ിച് 
പിഴവകള് തിരുത്ണന്മന്നു്യം റവേയൂ 
വകുപിനേവാടട് ശിപവാരശ ന്ചയട്തു.
   കവാവകളന്ട സ്യംരക്ഷണത്ി
നള്ള ധേസഹവായത്ിേവായി �ജറ്റില് 
ഒരു പുതിയ ശീര്ക്യം ഉള്ന്പടുത്ി 
ആവശത്യമവായ തുക വകയിരുത്ണ
ന്മന്നു്യം ഇതിേട് സമഗ്ര പഠേ്യം േടത്ി 
ധേകവാരത്യ വകുപിേട് ന്പ്രവാനപവാസല് സമ
രപിക്വാന് വേ്യം-വേത്യ ജീവി വകുപിനേവാടട് 
സമിതി േിരനദേശിക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. 
�നയവാ ലഡനവഴട് സിറ്റി മവാനേജട്ന്മറെട് 
കമ്മിറ്റികള് (�ി.എ്യം.സി) മുനഖേ ലഭിക്കുന് 
നകന്ദ്രഫണ്ടട് വിേിനയവാഗിച്ട് കവാവകന്ള 
സ്യംരക്ഷിക്കുന്തിേട്  എല്ലവാ തനദേശസ്യ്യംഭ
രണ സ്വാപേങ്ങള്യം ഫലപ്രദമവായ േടപടി 
സ്ീകരിക്ണന്മന്നു്യം സ്യംസ്വാേന്ത്  
ഗനവ്ണ സ്വാപേങ്ങളന്ട ആഭിമുഖത്യ 
ത്ില് പീപിള്സട്  �നയവാലഡനവഴട് സിറ്റി  
രജിസ്ററിന്ല വിവരങ്ങള് ഉപനയവാഗന്പ 
ടുത്ി കവാവകളന്ട സ്യംരക്ഷണത്ിേട്  
മവാത്മവായി ഒരു ബൃഹതട് പദ്ധതി ആവി 
്ട് കരിച്ട്,  പദ്ധതിയന്ട  കീഴില്  ആവശത്യ 
മവായ തുക ലഭത്യമവാക്ി വിദഗട്ധരുന്ട സഹവായ 
നത്വാന്ട  സ്യംസ്വാേന്ത് എല്ലവാ കവാവകള 
ന്ടയ്യം സ്യംരക്ഷണ്യം ഉറപവാക്ണന്മന്നു്യം 
റിനപവാരട്ില് സമിതി ആവശത്യന്പടുന്നു.
 'വിദത്യവാവേ്യം' നപവാലുള്ള പദ്ധതി 
കള് മുനഖേ സട് കൂള് നകവാനളജട് വിദത്യവാരത്ഥി
കളില് കവാവകളന്ട പ്രവാധവാേത്യവ്യം അവ 
സ്യംരക്ഷിനക്ണ്ടതിന്റെ ആവശത്യകതയ്യം 
സ്യം�ന്ിച്ട്  ന�വാധവതട്കരണ്യം േടത്തു
ന്തിേട് ന്പവാതുവിദത്യവാഭത്യവാസ/ഉന്തവിദത്യവാ
ഭത്യവാസ വകുപ്പുകള് ആവശത്യമവായ േടപടി 
സ്ീകരിക്ണന്മന്നു്യം പുരവാവസ്തു വകുപിേട് 
കീഴില് സ്യംരക്ഷിച്ചു നപവാരുന് ചരിത് 
േിരമ്മിതികളന്ട വളപില് സ്ിതിന്ചയ്യുന് 
കവാവകള് സ്യംരക്ഷിക്കുന്തിേട്  ലജവ 
ലവവിദ്ധത്യ ന�വാരഡട്, നകരളവാ നഫവാറസ്റട് 
റിസരച്ട് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്ട് (KFRI) തുടങ്ങിയ
വയന്ട സഹവായനത്വാന്ട പദ്ധതികള് 
ആവി്ട് കരിച്ട് േടപിലവാക്ണന്മന്നു്യം 
സവാ്യംസട് കവാരിക കവാരത്യ വകുപിനേവാടട് സമിതി  
ആവശത്യന്പട്ടു. 
 കവാവകളില് കണ്ടുവരുന് നൂറ്റവാ 
ണ്ടുകള് പഴക്മുള്ള വന്മരങ്ങള് സ്യംര 
ക്ഷിക്കുന്തിേട് വേ്യം-വേത്യജീവി, പരി 
സ്ിതി, തനദേശസ്യ്യംഭരണ വകുപ്പുകള് 
ആവശത്യമവായ േടപടികള് സ്ീകരിക്
ണന്മന്നു്യം കവാവകളില് കണ്ടുവരുന് 
സ്വാഭവാവിക ജലനരേവാതസ് ുകള് മലിേ 
മവാകവാന്ത സ്യംരക്ഷിക്കുന്തിന്യം കവാവ 

കള്ക്ട് പുറനത്ക്ട് ഒഴുകുന് ഉറവകള്, 
പുഴകള് തുടങ്ങിയവ ജലനസചേത്ിേട്  
കൂടി ഉപനയവാഗന്പടുത്തുന് വിധത്ില് 
പരിരക്ഷിക്കുന്തിന്യം തനദേശസ്യ്യം 
ഭരണ, ജലവിഭവ വകുപ്പുകള് പദ്ധതികള് 
ആവി്ട് കരിച്ട് േടപിലവാക്ണന്മന്നു്യം 
സമിതി ശിപവാരശ ന്ചയട്തു. കവാവകള് 
സ്യംരക്ഷിക്കുന്വരക്ട് ഹരിത അവവാരഡ 
കള് ഏരന്പടുത്ണ്യം, സ്യംരക്ഷകരക്ട്  
നപ്രവാത്സവാഹേ്യം േല്കുന്തിേട് പരിസ്ിതി  
വകുപട് ആവശത്യമവായ േടപടി സ്ീകരി 
ക്ണ്യം,  കവാവകളിനലക്ട്  പുറ്യംതള്ളുന് 
ലേവാസ്റികട് ഉള്ന്പന്ടയള്ള മവാലിേത്യങ്ങള് 
േിരമ്മവാരജ്േ്യം ന്ചയ്യുന്തിേട് സ്യംസ്വാേ 
മലിേീകരണ േിയന്ണ ന�വാരഡിന്റെ 
നമല്നേവാട്ത്ില് വണലട്യം ക്ീേി്യംഗട് 
നപ്രവാഗ്രവാ്യം േടത്തുന്തിേട്  നവണ്ട േടപടി 
കള്  സ്ീകരിക്ണ്യം തുടങ്ങിയ ശിപവാരശ 
കള്യം റിനപവാരട്ിലുണ്ടട്.
 എനക്വാ ടൂറിസവമവായി �ന്ന്പ 
ടുത്ി കവാവകള് നകന്ദ്രീകരിച്ട് 'അനരവാമ  
ടൂറിസ്യം' നപവാന്ലയള്ള അനനയവാജത്യമവായ  
വിനേവാദസഞ്ചവാര പദ്ധതികള് ആവി്ട് ക 
രിച്ട് േടപിലവാക്ണ്യം, അന്രനദശീയ 
കണ്ടല്ക്വാടുകളന്ട ദിേമവായ ജൂലല 
26 േട് കവാവകള് സ്യംരക്ഷിനക്ണ്ടതിന്റെ 
ആവശത്യകതയ്യം പ്രവാധവാേത്യവ്യം സ്യം�ന്ിച്ട് 
സട് കൂള്/നകവാനളജട് തലങ്ങളില് പ്രനതത്യക 
പരിപവാടികള്/ന�വാധവല്ക്രണ ക്വാസു 
കള്/ന്സമിേവാറുകള്/പ്രദരശേങ്ങള് / 
കവാവകളിനലയ്കട് പഠേ യവാത്കള് തുടങ്ങി 
യവ സ്യം�ടിപിക്ണ്യം, േവാ്ണല് ഗ്രീന് 
നകവാരപട് സട് - ഇനക്വാ ക്�ട് നപ്രവാഗ്രവാമില് 
ഉള്ന്പടുന് സ്യംസ്വാേന്ത് സട് കൂളകള്/
നകവാനളജുകള് േടത്തുന് പരിസ്ിതി  പരി 
പവാടികളില് സമീപമുള്ള കവാവകന്ളയ്യം 
ഉള്ന്പടുത്ണ്യം, കവാവകളില് കവാണ 
ന്പടുന് അപൂരവ്വയിേ്യം വൃക്ഷ സസത്യല
തവാദികളന്ട ഒരു ജീന് �വാങ്കട് തയേവാറവാക്ി 
േവാനശവാന്മുഖമവാകവാന് സവാധത്യതയള്ളവന്യ  
സ്യംരക്ഷിക്ണ്യം, സ്യംസ്വാേന്ത് കവാവക 
ളന്ട വിസ്തൃതി, ന്ലവാനക്്ന്, അവയിലുള്ള 
ജീവികള്, വൃക്ഷങ്ങള്, സസത്യലതവാദികള്, 
ജലനരേവാതസ്കള് എന്ിവ സ്യം�ന്ിച് 
വിവരങ്ങള്  നശഖരിച്ട്  ഒരു സമഗ്ര 
ഇന്ഫരനമ്ന് മവാനേജട് ന്മറെട് സിസ്റ്യം 
രൂപീകരിക്ണ്യം തുടങ്ങി േിരവധി 
ശിപവാരശകളവാണട് റിനപവാരട്ിലുള്ളതട്. 
 ഇ.ന്ക.വിജയന്, എ്യം.എല്.എ. 
അദ്ധത്യക്ഷേവായ സമിതിയില് സവാമവാജിക 
രവായ പി.ന്ക.�്ീര, എല്നദവാസട് പി.  
കുന്പിള്ളില്, നജവാ�ട് ലമക്ിള്, 
ലിനറെവാ നജവാസഫട്, ടി.ഐ.മധുസൂദേന്,  
ന്ക.ഡി.പ്രനസന്ന്, യ. പ്രതിഭ, സജീവട് 
നജവാസഫട് എന്ിവര അ്യംഗങ്ങളവാണട്.  

േിയമസഭവാ സമിതി റിനപവാരട്ിലൂന്ട

C.sI.hnPb³, Fw.FÂ.F 
sNbÀam³, ]cnØnXn  
kw_Ôn¨ kanXn

kwØm\s¯ ImhpIfpsS 
kwc£Whpw ]cn]me\hpw 

Dd¸m¡Ww
]cnØnXn kw_Ôn¨ kanXn
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സ്യംഖത്യയവാണട് ഒരു േിയമസഭവാ്യംഗത്ിന്റെ നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം.  
(ഇങ്ങന്േ കണക്വാക്കുന്വാള് അഞ്ഞൂനറവാ അതിലധി 
കനമവാ �വാക്ിവരുന്ന്ങ്കില് അതിന്േ പൂരണ് സ്യംഖത്യ 
യവായി കരുതു്യം) അതുന്കവാണ്ടട് തന്ന് ഓനരവാ സ്യംസ്വാ 
േന്ത്യ്യം േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങളന്ട നവവാട്ിന്റെ മൂലത്യ്യം 
വത്യതത്യസ്മവായിരിക്കു്യം. ഇപ്രകവാര്യം കണക്വാക്കുന്വാള് 
നകരളത്ിന്ല ഒരു േിയമസഭവാ്യംഗത്ിന്റെ നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം 
152 ആണട്.
 ഇന്ത്യയിന്ല എല്ലവാ സ്യംസ്വാേങ്ങളിനലയ്യം  
േിയമസഭവാ സവാമവാജികരുന്ട നവവാട്ട് മൂലത്യന്ത് 
പവാരലന്മറെിന്ല ഇരുസഭകളിന്ലയ്യം ന്തരന്ഞെടു
ക്ന്പട് അ്യംഗങ്ങളന്ട എണ്്യം ന്കവാണ്ടട് ഭവാഗിച്വാല് 
കിട്ടുന് തുകയവായിരിക്കു്യം ഒരു പവാരലന്മറെട് അ്യംഗത്ിന്റെ 
നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം. ഇപ്രകവാര്യം േിലവില് ഒരു പവാരലന്മറെട് 
അ്യംഗത്ിന്റെ നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം 700 ആണട്. 
 4809 അ്യംഗങ്ങള് ഉള്ന്ക്വാള്ളുന് ഇലക്ടറല് 
നകവാനളജിന്ല നവവാട്ട് ന്ചയേവാന് അരഹരവായ 4796 
അ്യംഗങ്ങളില് 4754 നപര പതിേഞ്ചവാമതട് രവാഷ്ടപതി ന്ത
രന്ഞെടുപില് നവവാട്ട് നരഖന്പടുത്തുകയണ്ടവായി. ഇതില് 
763 പവാരലന്മറെട് അ്യംഗങ്ങളില്  15 നപരുന്ട നവവാട്ടുകള്യം, 
3991 േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങളില് 38 നപരുന്ട നവവാട്ടുകള്യം 
അസവാധുവവായി. 540 പവാരലന്മറെട് അ്യംഗങ്ങളന്ടയ്യം 
2284 േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങളന്ടയ്യം നവവാട്ടുകള് ലഭിച് 
ദ്ൗപതി മുരമുവിന്റെ ആന്ക നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം 6,76,803 
ആണട്. 3,80,177 നവവാട്ട് മൂലത്യ്യം കരസ്മവാക്ിയ യശ്ന്ട് 
സിന്ഹയ്കട് 208 പവാരലന്മറെട് അ്യംഗങ്ങളന്ടയ്യം 1669 
േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങളന്ടയ്യം നവവാട്ടുകള് ലഭിച്ചു. 2,96,626 
ആണട് രവാഷ്ടപതിയവായി ന്തരന്ഞെടുക്ന്പട് ദ്ൗപതി 
മുരമുവിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ്യം.
  ഇലക്ടറല് നകവാനളജില് അ്യംഗങ്ങളവായിട്ടുള്ള 
പവാരലന്മറെട് അ്യംഗങ്ങള് പവാരലന്മറെട് മന്ിരത്ില് 
സജ്ീകരിച് നപവാളി്യംഗട് നസ്റ്േിലു്യം, േിയമസഭവാ്യം
ഗങ്ങള് അതതട് േിയമസഭകളില് സജ്ീകരിച് 
നപവാളി്യംഗട് നസ്റ്േിലുമവാണട് നവവാട്ട് നരഖന്പടുത്ിയതട്.  

ഒന്വാ്യം നപജില് േിന്നു്യം തുടരച് 

നകരളത്ിന്ല നവവാന്ട്ടുപിേട് േിയമസഭവാ ന്സക്ര
ട്റി-ഇന്-ചവാരജട് കവിത ഉണ്ിത്വാേവാണട് അസിസ്ററെട് 
റിനട്ണി്യംഗട് ഓഫീസറുന്ടയ്യം പ്രിലസഡി്യംഗട് ഓഫീ 
സറുന്ടയ്യം ചുമതല േിരവ്വഹിച്തട്. ജൂലല 13വാ്യം 
തീയതി ന്തരന്ഞെടുപ്പുമവായി �ന്ന്പട് സവാമഗ്രികള് 
േയൂ ഡല്ഹിയില് േിന്നു്യം തിരുവേന്പുരനത്ക്ട് 
ന്കവാണ്ടുവരികയ്യം, േിയമസഭവാ ന്സക്രട്റിയന്ട നച്റി 
നേവാടട് നചരന്നുള്ള സീല് ന്ചയ് 509 വാ്യം േ്ര മുറിയില്  
സൂക്ഷിക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു.
 ജൂലല 18 വാ്യം തീയതി രവാവിന്ല 8.00 മണിക്ട്  
സീല് തുറന്ട്ട് നപവാളി്യംഗട് സവാമഗ്രികള് നപവാളി്യംഗട് 
നസ്റ്ന് ആയ 740 വാ്യം േ്ര മുറിയില് എത്ിച്ചു. 
തുടരന്ട് രവാഷ്ടപതി സ്വാേവാരത്ഥി യശ്ന്ട് സിന്ഹ 
യന്ട അ്യംഗീകൃത പ്രതിേിധികളവായ ടി.പി. രവാമകൃഷ്ണന്, 
അന്വര സവാദത്ട്, എ്യം.രവാജനഗവാപവാലന് എന്ീ  
േിയമസഭവാ്യംഗങ്ങള്യം ന്തരന്ഞെടുപട് കമ്മീ്േിന്ല 
േിരീക്ഷകന് നകവാരപനററ്റട് അഫനയഴട് സട് മന്വാലയ
ത്ിന്ല അഡീ്ണല് ന്സക്രട്റി അനരവാധ ഠവാക്കൂര,  

ചീഫട് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര സഞ്ജയട് കൗള്, 
പ്രിലസഡി്യംഗട് ഓഫീസര കവിത ഉണ്ിത്വാന്, 
അസിസ്ററെട് റിനട്ണി്യംഗട് ഓഫീസര ന്ക.സുനര്ട്  കുമവാര 
എന്ിവരുന്ട സവാന്ിധത്യത്ില് �വാലറ്റട് ന�വാകട് സട് സീല് 
ന്ചയട്തു.
  നവവാന്ട്ടുപില് നകരള േിയമസഭയിന്ല 
140 അ്യംഗങ്ങന്ള കൂടവാന്ത ഉത്രപ്രനദശിന്ല നസവവാപുരി 
മണ്ഡലത്ില് േിന്നുള്ള േിയമസഭവാ്യംഗ്യം േീല് രത്ന് 
സിങട്, തമിഴട് േവാട്ിന്ല തിരുന്േല്നവലിയില് േിന്നുള്ള 
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം ജ്ഞവാേ ന്തരവിയ്യം എന്ിവരു്യം നവവാട്ട് 
നരഖന്പടുത്തുകയണ്ടവായി. തമിഴട് േവാട്ില് േിന്നുള്ള 
എ്യം.പി.ആണട് അവസവാേമവായി നവവാട്ട് നരഖന്പടുത്ി
യതട്. 5 മണിക്ട് നപവാളി്യംഗട് പ്രക്രിയ അവസവാേിച് 
തിേട് നശ്്യം അനന് ദിവസ്യം ലവകിട്ട് 7.20 നളള 
േയൂ ഡല്ഹി വിമവാേത്ില് പ്രിലസഡി്യംഗട് ഓഫീസര 
�വാലറ്റട് ന�വാകട് സട് പവാരലന്മറെട്  മന്ിരത്ിനലക്ട് 
ന്കവാണ്ടുനപവായി.

േിയമസഭവാ ന്സക്രട്റിയവായി 
എ.എ്യം.�്ീറിന്േ േിയമിച്ചു. 

ന്സക്രട്റിയവായിരുന് എസട്.വി. 
ഉണ്ികൃഷ്ണന് േവായര 2022 ന്മയട് 31 േട് 
വിരമിച്തിന്േ തുടരന്ട് സട് ന്പ്ത്യല് 
ന്സക്രട്റി കവിത ഉണ്ിത്വാേട് 
ന്സക്രട്റിയന്ട അധിക ചുമതല 
േല്കിയിരുന്നു. ന്േടുമങ്ങവാടട് കുടു്യം� 
നകവാടതി ജഡട്ജിയവായിരിന്ക്യവാണട് 
എ.എ്യം.�്ീറിന്േ േിയമസഭവാ  
ന്സക്രട്റിയവായി േിയമിച്തട്.
 തൃശ്ശൂര വടക്വാനഞ്ചരിയില്  
അമ്മണത്ട് ന്മവായട്തുണ്ിയന്ടയ്യം  
ഹവ്വവാവമ്മ ഹജ്ജുമ്മയന്ടയ്യം മക 

എ.എം. ബ്പീര് 
നിയമെഭാ 
സെക്രട്റി
 

േവാണട്. 2002ല് ജുഡീ്ത്യല് ഒന്വാ്യം 
ക്വാസട് മജിസട് നട്റ്റവായി േിയമേ്യം ലഭിച് 
അനദേഹ്യം എറണവാകുള്യം, നകവാഴിനക്വാടട്, 
തിരുവേന്പുര്യം, ചങ്ങേവാനശേരി, 
ആലപ്പുഴ, ന്കവാല്ല്യം എന്ിവിടങ്ങളില് 
പ്രവരത്ിച്ചു. എറണവാകുള്യം ജില്ലവാ 
ലീഗല് സരവ്വീസസട് അനതവാറിറ്റി  
ന്സക്രട്റിയവായ്യം പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്. 
ആറട് പുസ്കങ്ങളന്ട രചയിതവാവട് കൂടി 
യവാണട് അനദേഹ്യം.
 ഭവാരത്യ സുമ നലവാകവായക് 
യില് നകവാരട്ട് ഓഫീസറവാണട്. മക്ള് 
അസ്മിന് േയവാര, ആസി്യം �്ീര 
എന്ിവര േിയമ വിദത്യവാരത്ഥികളവാണട്. 

2022 കല ജെരള ധനൊര്റ്യ ബില്

2022 ന്ല നകരള ധേകവാരത്യ �ില് 2022 
ജൂലല 13 േട് ഭൂേികുതിയ്യം നദവസ്വ്യം 

സ്യം�ന്ിച് സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി I I, മരവാമത്തു്യം 
ഗതവാഗതവ്യം വവാരത്വാവിേിമയവ്യം സ്യം� 
ന്ിച് സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി  V എന്ിവയന്ട 
സ്യംയക് പരിഗണേയ്കവായി സവാ്ത്ിക  
കവാരത്യങ്ങള് സ്യം�ന്ിച് സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി 
VI I I േട് അയയ്ക്കുകയ്യം  സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി 
റിനപവാരട്ട് 2022 ജൂലല 14 േട് സഭയില് 
സമരപിക്കുകയ്യം, കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ട് ന്ചയ് 
പ്രകവാരമുള്ള �ില് 2022 ജൂലല 19 േട് സഭ 
പരിഗണിക്കുകയ്യം അന്നു തന്ന് ചരച് ന്ചയ്ട്  
പവാസ്വാക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. �ില്ലിന്ല വിവിധ വകുപ്പു 
കളില് നഭദഗതി ആവശത്യന്പട്ട് 468 നേവാട്ീ 
സുകള് ലഭിച്ചു. 

2022 കല ജെരള ധനൊര്റ്യ  
(2ാം നമ്പര്) ബില്
 2022 ന്ല നകരള ധേകവാരത്യ (2 വാ്യം 
േ്ര) �ില് 2022 ജൂലല 13 േട് സവാ്ത്ിക 
കവാരത്യങ്ങള് സ്യം�ന്ിച് സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി 
VIII  ന്റെ പരിഗണേയ്കട് അയയ്ക്കുകയ്യം സ�ട്ജക്ടട് 
കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ട് 2022 ജൂലല 14 േട് സഭയില് 
സമരപിക്കുകയ്യം, കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ട് ന്ചയ് 
പ്രകവാരമുള്ള �ില് 2022 ജൂലല 19 േട് സഭ 
പരിഗണിക്കുകയ്യം അന്ട് തന്ന് ചരച് ന്ചയ്ട് 
പവാസ്വാക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. �ില്ലിന്ല വിവിധ 
വകുപ്പുകള് സ്യം�ന്ിച്ട് 169 നഭദഗതി 
നേവാട്ീസുകള് ലഭിച്ചു. 

2022 കല ജെരള സഹെരണ സംഘ 
(ജേദ�തി) ബില്
 2022 ന്ല നകരള സഹകരണ സ്യം�  
(നഭദഗതി) �ില് 2022 ജൂണ 27 േട് ഭക്ഷത്യവ്യം 
സിവില് സലലേസു്യം സഹകരണവ്യം സ്യം�ന്ിച്  
സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി XI ന്റെ പരിഗണേയ്കട് അയ 
യ്ക്കുകയ്യം കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ട് 2022 ജൂലല  
13 േട് സഭയില് സമരപിക്കുകയ്യം, കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ട് 
ന്ചയ് പ്രകവാരമുള്ള �ില് 2022 ജൂലല 19 േട് 
സഭ പരിഗണിക്കുകയ്യം അന്നു തന്ന് ചരച് 
ന്ചയ്ട് പവാസ്വാക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. �ില്ലിന്ല വിവിധ 
വകുപ്പുകള് സ്യം�ന്ിച്ട് 75 നഭദഗതി നേവാട്ീസുകള് 
ലഭിച്ചു.

2022 കല ജെരള ധനൈിനിജയാ�  
(7ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 കല ജെരള 
ധനൈിനിജയാ� (8ാം നമ്പര്) ബില്
 2022 ന്ല നകരള ധേവിേിനയവാഗ (7വാ്യം േ്ര)  
�ില് 2022 ജൂലല 19 ന്യം 2022 ന്ല നകരള ധേവിേിനയവാഗ  
(8വാ്യം േ്ര) �ില് 2022 ജൂലല 20 ന്യം അസവാധവാരണ  
ഗസറ്റവായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നകരള േിയമസഭയന്ട േടപടി 
ക്രമവ്യം കീഴട് വഴക്വ്യം അനസരിച്ട് ധേവിേിനയവാഗ �ില്ലു 
കള് സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റിയന്ട പരിഗണേയ്കട് അയയ്കവാറില്ല. 
ഇപ്രകവാരമുള്ള 2022 ന്ല നകരള ധേവിേിനയവാഗ (7വാ്യം േ്ര) 
�ില്ലു്യം 2022 ന്ല നകരള ധേവിേിനയവാഗ (8വാ്യം േ്ര) �ില്ലു്യം 
2022 ജൂലല 21 േട് സഭയില് അവതരിപിക്കുകയ്യം അന്നു 
തന്ന് പവാസ്വാക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു.

പതിനഞ്ാം ശ്െരള നിയമെഭ
അഞ്ാം െശ്മേളനത്ിസല   
നിയമനിര്മോണങ്ങള്

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. 
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KhÀWÀ
s^U-d-en-k-¯nsâ Imh-emÄ

1. ബി. രാമകൃഷ്ണറാവ 
(1956 നവംബര് 22 - 
1960 ജൂലല 1)
നകരളത്ിന്ല ആദത്യ ഗവരണര, 
പഴയ ലഹദരവാ�വാദട് 
സ്യംസ്വാേന്ത് 
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പട് ആദത്യ 
മുഖത്യമന്ി. ഉത്രപ്രനദശട് 
ഗവരണറവായ്യം നസവേമനഷ്ിച്ചു. 
രവാജത്യസഭവാ്യംഗമവായിരുന്നു.

2. വി.വി.ഗിരി  
(1960 ജൂലല 1 -1965 ഏപ്രില് 2)
ഇന്ത്യയന്ട േവാലവാമന്ത് 
രവാഷ്ടപതിയവായിരുന്നു. ഉപ
രവാഷ്ടപതിയവായ്യം  രവാഷ്ടപതി
യവായ്യം നസവേമനഷ്ിച്ചു. 
നകന്ദ്രമന്ിയവായ്യം പ്രവരത്ി
ച്ിട്ടുണ്ടട്. 1975 ല് ഭവാരതരതട് േ്യം 
േല്കി രവാജത്യ്യം ആദരിച്ചു.

3. അജിത് പ്രൊദ് സജയിന് 
(1965 ഏപ്രില് 2 -1966 സ�ബ്രുവരി 6)
ഭരണ�ടേവാ േിരമ്മവാണ 
സഭയില് അ്യംഗമവാ 
യിരുന്നു. 1952 ന്ല ന്േഹട് റു 
മന്ിസഭയില് നകന്ദ്ര 
കവാ�ിേറ്റട് മന്ി. രവാജത്യസഭവാ്യം
ഗമവായ്യം പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

4. ഭഗവന് െഹായ്  
(1966 സ�ബ്രുവരി 6 -  
1967 സമയ് 15)
ഐ.സി.എസട്. ഓഫീസറവായി
രുന് അനദേഹ്യം ജമ്മു-കവാശ്ീര 
ഗവരണറവായ്യം പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

5. വി.വി�്വനാഥന്  
(1967 സമയ് 15 - 1973 ഏപ്രില് 1)
നഭവാപവാല് ചീഫട് കമ്മീ്ണറവായ്യം 
ഹിമവാചല് പ്രനദശട് ലഫട്റ്റേറെട്  
ഗവരണറവായ്യം പ്രവരത്ിച്ിട്ടുള്ള 
അനദേഹ്യം ഐ.സി.എസട്.  
ഓഫീസറവായിരുന്നു.

6. എന്.എന്.വാഞ്ചു  
(1973 ഏപ്രില് 1 -  
1977 ഒെ് ശ്ടാബര് 10)
നകരളത്ിന പുറനമ 
മധത്യപ്രനദശട് സ്യംസ്വാേന്ത്യ്യം 
ഗവരണറവായി  
പ്രവരത്ിച്ചു.  ഐ.സി.എസട്.  
ഓഫീസറവായിരുന്നു.

(2022 ജൂണ ലക്ത്ിന്റെ തുടരച്)
ഗവര്ണറുസട അധിൊരങ്ങളും 
െര്ത്വ്ങ്ങളും
ഒരു സ്യംസ്വാേന്ത് എകട് സികയൂട്ിവട് അധി 

കവാര്യം ഗവരണറില് േിക്ഷിപ്തമവാണട്. 
അനദേഹ്യം നേരിനട്വാ അന്ല്ലങ്കില് കീഴുനദത്യവാഗ 
സ്ര മുനഖേനയവാ അവ പ്രനയവാഗത്ില് ന്കവാണ്ടു 
വരുന്നു. സ്യംസ്വാേ േിയമസഭയ്കട് േിയമങ്ങള 
ണ്ടവാക്വാന് ഏന്തല്ലവാ്യം കവാരത്യങ്ങളില് അവകവാ 
ശമുനണ്ടവാ അവയിന്ലല്ലവാ്യം ഗവരണരക്ട് എകട് സി
കയൂട്ീവട് അധികവാരമുണ്ടവായിരിക്കുന്തവാണട്.  
ഗവണന്മറെട് വകുപ്പുകള് മന്ിമവാരക്ട് വീതിച്ട്  
ന്കവാടുക്കുന്തു്യം അതിന്റെ പ്രവരത്േങ്ങള്ക്വായി  
ചട്ങ്ങളണ്ടവാക്കുന്തു്യം ഗവരണറവാണട്. ഗവണന്മ 
റെിന്റെ എല്ലവാ എകട് സികയൂട്ീവട് േടപടികള്യം എടു 
ക്കുന്തട് ഗവരണറുന്ട നപരിലവാണട് (അനനച്ഛദ്യം 
166).
 സ്യംസ്വാേ േിയമസഭയന്ട അവിഭവാജത്യ 
�ടകമവാണട് ഗവരണര. ഭരണ�ടേയന്ട 
അനനച്ഛദ്യം 176 പ്രകവാര്യം േിയമസഭയിനലക്കുള്ള 
ഓനരവാ ന്പവാതുന്തരന്ഞെടുപിന നശ്്യം ഒന്വാ 
മന്ത് സനമ്മളേത്ിന്റെ തുടക്ത്ിലു്യം ഓനരവാ  
വര്ന്ത്യ്യം ആദത്യ സനമ്മളേത്ിന്റെ തുടക് 
ത്ിലു്യം ഗവരണര സഭന്യ അഭിസ്യംന�വാധേ 
ന്ചനയേണ്ടതുണ്ടട്. സരക്വാരിന്റെ േയപ്രഖത്യവാപേ്യം  
ഈ അവസരങ്ങളിലവാണട് േടക്കുന്തട്. ഗവരണ 
റുന്ട ചുമതലകള് േിരവ്വഹിക്കുന്തിേവായി  
അനദേഹന്ത് സഹവായിക്വാന്യം ഉപനദശിക്വാന്യം  
മുഖത്യമന്ി തലവേവായ ഒരു മന്ിസഭ ഓനരവാ  
സ്യംസ്വാേത്ിന്യം ഉണ്ടവായിരിനക്ണ്ടതവാന്ണന്ട്  
ഭരണ�ടേയന്ട അനനച്ഛദ്യം 163 വത്യവസ് 
ന്ചയ്യുന്നു. സ്യംസ്വാേ മുഖത്യമന്ിന്യ േിയമിക്കു 
ന്തു്യം മുഖത്യമന്ിയന്ട ഉപനദശപ്രകവാര്യം മറ്റട്  
മന്ിമവാന്ര േിയമിക്കുന്തു്യം ഭരണ�ടേവാ അന 
നച്ഛദ്യം 164 പ്രകവാര്യം ഗവരണറവാണട്.
 അനനച്ഛദ്യം 167 ല് സ്യംസ്വാേന്ത്  
വിവിധ വി്യങ്ങളിനന്മലുള്ള േിരവ്വഹണ്യം സ്യം� 
ന്ിച്ചു്യം േിയമേിരമ്മവാണത്ിേവായള്ള േിരനദേശ 
ങ്ങള് സ്യം�ന്ിച്ചു്യം  മന്ിസഭയന്ട എല്ലവാ തീരു 
മവാേങ്ങള്യം സ്യംസ്വാേ മുഖത്യമന്ി ഗവരണന്റ  
അറിയിക്ണന്മന്ട് അനശവാസിക്കുന്നു. കൂടവാന്ത 
അപ്രകവാരമുള്ള വി്യങ്ങളിനന്മല് ഗവരണര  
ആവശത്യന്പടുന് വിവരങ്ങള്യം അനദേഹത്ിേട് 
േല്കണ്യം, എന്വാല് ആവശത്യന്പടുന് വി്യ്യം  
മന്ിസഭ പരിഗണിച്ിട്ിന്ല്ലങ്കില് അതട് മന്ി 
സഭയന്ട പരിഗണേയ്കട് സമരപിനക്ണ്ടതുമവാണട്. 
 േിയമസഭന്യ സ്യം�ന്ിക്കുന് കവാരത്യ 
ങ്ങളില് ഗവരണരക്ട് വിവിധങ്ങളവായ അധികവാ
രങ്ങളവാണുള്ളതട്. ഭരണ�ടേ അനനച്ഛദ്യം 174 
േിയമസഭവാ സനമ്മളേ്യം വിളിച്ട് നചരക്കുന്തട് 
ഗവരണറവാന്ണന്നു്യം അനനച്ഛദ്യം 174(2) സഭവാ 
സനമ്മളേ്യം അവസവാേിപിക്വാന്യം േിയമസഭ 
പിരിച്ട് വിടവാന്യം ഗവരണരക്ട് അധികവാരമുന്ണ്ടന്നു്യം  
വത്യക്മവാക്കുന്നു. ഓനരവാ സവാ്ത്ിക വര്വ്യം 
അസ്യംബ്ിയില് സ്യംസ്വാേന്ത് ഒരു വര്ന്ത് 
വരവട് ന്ചലവട് കണക്കുകള് ഉള്ന്ക്വാള്ളുന്  
വവാര്ിക ധേവിവരപത്ിക അവതരിപി 
ക്വാന് നവണ്ടേിരനദേശ്യം ന്കവാടുക്കുന്തട് അനനച്ഛദ്യം 
202 (1) പ്രകവാര്യം ഗവരണറവാണട്. ധേവാഭത്യരത്ഥേ
കള് ഗവരണറുന്ട ശിപവാരശ പ്രകവാര്യം മവാത്നമ 
സഭയില് വയ്കവാേവാവ എന്ട് അനനച്ഛദ്യം 203(3) 
വത്യവസ് ന്ചയ്യുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത ന്ചലവട് 
നേരിനടണ്ടി വരുന് സന്രഭങ്ങളില് സ്യംസ്വാ 
േത്ിന്റെ ആകസ്മിക േിധിയില് േിന്ട് തുക അന 
വദിക്വാന് ഗവരണരക്ട് അധികവാരമുണ്ടട് 
[അനനച്ഛദ്യം 267 (2)].
 ഭരണ�ടേവാ അനനച്ഛദ്യം 200 സ്യംസ്വാേ  
േിയമസഭ പവാസ്വാക്കുന് എല്ലവാ �ില്ലുകള്യം  
ഗവരണറുന്ട അ്യംഗീകവാരത്ിേവായി സമരപി 
ക്ണന്മന്ട് അനശവാസിക്കുന്നു. ഗവരണരക്ട്  
�ില്ലിനന്മല് അനമതി േല്കുകനയവാ അനമതി 

േല്കവാതിരിക്കുകനയവാ അന്ല്ലങ്കില് രവാഷ്ടപതി 
യന്ട പരിഗണേയ്കവായി േീക്ി വയ്ക്കുകനയവാ ന്ചയേവാ 
വന്തവാണട്. ഗവരണര �ില് അ്യംഗീകരിക്കുന് 
പക്ഷ്യം അതട് േിയമമവാകുന്നു. അന്ല്ലങ്കില് �ില്ലില്  
ചില നഭദഗതികനളവാ കൂട്ിനച്രക്നലവാ നവണ 
ന്മന്ട് നതവാന്നുന്പക്ഷ്യം  േിരനദേശങ്ങള് സഹിത്യം  
ഗവരണര �ില്ലട് േിയമസഭയിനലക്ട് മടക്ി 
അയയ്ക്കുന്നു. അപ്രകവാര്യം തിരിച്യക്കുന് �ില്  
നഭദഗതികനളവാടുകൂടിനയവാ അല്ലവാന്തനയവാ സഭ 
പവാസ്വാക്കുകയ്യം ഗവരണറുന്ട അനമതിക്വായി 
വീണ്ടു്യം സമരപിക്കുകയ്യം ന്ചയ്വാല് അനദേഹത്ിേട്ട് 
�ില്ലിനന്മല് അനമതി േിന്ധിക്വാന് കഴിയില്ല. 
എന്വാല് ഒരു പണ �ില് മടക്ി അയയ്കവാന് 
ഗവരണരക്ട്ട് അധികവാരമില്ല. �ില്ലില് ഭരണ 
�ടേയനസരിച്ട് ലഹനക്വാടതിയന്ട പദവിന്യ 
ആപത്ിലവാക്കുന് ഏന്തങ്കിലു്യം വത്യവസ്യന്ണ്ടന്ട്  
ന�വാധത്യന്പടുന് പക്ഷ്യം  �ില് രവാഷ്ടപതിയന്ട  
പരിഗണേയ്കവായി മവാറ്റിവയ്കവാന്യം ഗവരണരക്ട് 
അധികവാരമുണ്ടട്.
 സ്യംസ്വാേ േിയമസഭ സനമ്മളിക്വാത് 
സവാഹചരത്യത്ില് ഏന്തങ്കിലു്യം ഒരു വി്യത്ി 
നന്മല് സത്ര േടപടി ആവശത്യമവാന്ണന്ട് 
നതവാന്നുന് പക്ഷ്യം ഓരഡിേന്സുകള് പുറന്പടു
വിക്വാനള്ള വിനശ്വാധികവാരവ്യം  ഭരണ�ടേ
യന്ട അനനച്ഛദ്യം 213 ഗവരണരക്ട് േല്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയിന്ല ചീഫട് എകട് സികയൂട്ീവിേട് ഓരഡിേന്സു
കള് പുറന്പടുവിക്കുന്തിനള്ള അധികവാര്യം 1861 ന്ല  
ഇന്ത്യന് കൗണസില്സട് ആക്ടില് പ്രതിപവാദിച്ി 
രുന്നു. എന്വാല് രവാഷ്ടപതിയന്ട േിരനദേശ്യം 
ഇല്ലവാന്ത മൂന്ട് കവാരത്യങ്ങളില് ഓരഡിേന്സു
കള് പുറന്പടുവിക്കുവവാന് ഗവരണരക്ട് അധി 
കവാരമില്ല. 1) ഓരഡിേന്സില് അടങ്ങിയിരി 
ക്കുന് വത്യവസ്കള് ഒരു �ില്ലിലൂന്ട സ്യംസ്വാേ 
േിയമസഭയില് ന്കവാണ്ടുവരുന്തിേട് രവാഷ്ടപതി 
യന്ട മുന്കൂര അനവവാദ്യം ആവശത്യന്മങ്കില് 
(2) അനത വത്യവസ്കള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു 
�ില് രവാഷ്ടപതിയന്ട പരിഗണേയ്കട് േീക്ി 
വയ്കണന്മന്ട് അനദേഹ്യം കരുതുന്നുന്വങ്കില് 
(3) അനത വത്യവസ്കള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ 
സ്യംസ്വാേത്ിന്ല ഒരു ആക്ടട് രവാഷ്ടപതിയന്ട പരി
ഗണേയ്കവായി േല്കുകയ്യം എന്വാല് രവാഷ്ടപതിയന്ട 
അ്യംഗീകവാര്യം ലഭിച്ിട്ിന്ല്ലങ്കില് അതട് അസവാധുവവാ
കുന്മങ്കില്. ഈ മൂന്ട് സന്രഭങ്ങളിലു്യം ഓരഡിേ
ന്സുകള് പുറന്പടുവിക്കുന്തിേട് മുന്പട് ഗവരണര 
രവാഷ്ടപതിയന്ട േിരനദേശ്യം നതനടണ്ടതുണ്ടട്.  
 ഒരു സ്യംസ്വാേത്ിന്ല വത്യവസ്വാപിത 
ഭരണ്യം പരവാജയന്പട്ടു എന്ട് ഗവരണര രവാഷ്ട
പതിക്ട് റിനപവാരട്ട് ന്ചയ്യുന് അവസരത്ിലു്യം 
അന്ല്ലങ്കില്  സ്യംസ്വാേത്ട് ഭരണ്യം േടത്ി
ന്ക്വാണ്ടു നപവാകവാന് കഴിയവാത് സ്ിതിവിനശ്്യം 
സ്യംജവാതമവായതവായി രവാഷ്ടപതിക്ട് ന�വാധത്യന്പ
ടുന്വാഴു്യം ആ സ്യംസ്വാേ്യം ഭരണ�ടേയന്ട  
അനനച്ഛദ്യം 356 പ്രകവാര്യം രവാഷ്ടപതി ഭരണ 
ത്ിന് കീഴില് വരുന്തവാണട്. അത്ര്യം സന്രഭ 
ങ്ങളില് രവാഷ്ടപതിക്ട് നവണ്ടി സ്യംസ്വാേ 
ഭരണ്യം േിരവ്വഹിക്കുന്തട് ഗവരണറവാണട്.
കൂടവാന്ത ഓനരവാ സ്യംസ്വാേത്തു്യം ലഹ 
നക്വാടതി ജഡട്ജിയവായി േിയമിക്ന്പടുവവാന് 
നയവാഗത്യതയള്ള ഒരവാന്ള അവിടുന്ത് അഡ് 
നക്റ്റട് ജേറലവായി ഗവരണര േിയമിക്ണ 
ന്മന്ട് ഭരണ�ടേ അനനച്ഛദ്യം 165 വത്യവസ് 
ന്ചയ്യുന്നു. സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ എകട് സികയൂട്ീവട്  
അധികവാരപരിധിയില് വരുന് കവാരത്യന്ത് 
സ്യം�ന്ിച് േിയമ്യം ല്യം�ിക്കുന് ഒരു വത്യക്ി 
യന്ട അപരവാധത്ിേട് മവാപട് േല്കവാന്  ആ 
സ്യംസ്വാേന്ത് ഗവരണരക്ട് അധികവാരമുണ്ടട് 
(അനനച്ഛദ്യം 161). കൂടവാന്ത പബ്ികട് സരവ്വീസട് 
കമ്മീ്ന് ന്ചയരമവാന്, അ്യംഗങ്ങള് എന്ിവന്ര  
േിയമിക്കുന്തു്യം ഗവരണറവാണട്. എകട് സികയൂ
ട്ീവട് അധികവാരങ്ങള്ക്ട് പുറനമ ജുഡീ്ത്യല് 
അധികവാരവ്യം ഗവരണരക്കുണ്ടട് ജില്ലവാ ജഡട്ജി 
മവാന്ര േിയമിക്കുന്തട് അനദേഹമവാണട് (അനനച്ഛദ്യം 
233).

ശ്െരളത്ിസല 
ഗവര്ണര്മാര്
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തയേവാറവാക്ിയതട് :  
രവാഖി ന്ക.വി. 

ന്സക്ഷന് ഓഫീസര

7. ശ്ജാതി സവങ്ിടസചല്ം  
(1977 ഒെ് ശ്ടാബര് 14 -1982  
ഒെ് ശ്ടാബര് 26)
തമിഴട് േവാടട് േിയമസഭവാ്യംഗവ്യം 
ആനരവാഗത്യ വകുപട് മന്ിയമവായിരു
ന്നു. 1974 ല് പത്മശ്രീ �ഹുമതി 
േല്കി രവാജത്യ്യം ആദരിച്ചു. 

8. പി.രാമചന്ദ്രന്  
(1982 ഒെ് ശ്ടാബര് 27 -  
1988 സ�ബ്രുവരി 23)
തമിഴട് േവാടട് േിയമസഭവാ്യംഗ്യം, 
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

9. റാം ദുലാരി െിന്ഹ  
(1988 സ�ബ്രുവരി 23 -  
1990  സ�ബ്രുവരി 12) 
സ്വാതന്ത്യസമര നസേവാേി, 
നകന്ദ്ര മന്ി എന്ീ 
േിലകളില് പ്രശസ്.

10. ശ്ഡാ.െ്വരൂപ് െിംഗ് 
(1990 സ�ബ്രുവരി 12 -  
1990 ഡിെംബര് 20)
ഡല്ഹി യൂണിനവഴട് സിറ്റി 
ലവസട് ചവാന്സലര,  
രവാജത്യസഭവാ്യംഗ്യം എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു. 
ഗുജറവാത്ട് ഗവരണറവായ്യം 
നസവേമനഷ്ിച്ചു.

11. ബി.രാച്ച്  
(1990 ഡിെംബര് 20 -  
1995 നവംബര് 9)
കരണവാടക േിയമസഭവാ്യംഗ്യം, 
രവാജത്യസഭവാ്യംഗ്യം, നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, 
ഹിമവാചല് പ്രനദശട് ഗവരണര 
എന്ീ േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു.

12. പി.�ിവ�ങ്ര്  
(1995 നവംബര് 12 - 1996 സമയ് 1)
ആന്ധവാപ്രനദശട് ലഹനക്വാടതി 
ജഡട്ജി, നകന്ദ്ര മന്ി,  സിക്ി്യം 
ഗവരണര എന്ീ േിലകളില് 
പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

13. ജ്റേിെ് സുഖ് ശ്ദവ് െിംഗ് 
ൊംങ ് 
(1997 ജനുവരി 25 -  
2002 ഏപ്രില് 18)
പഞ്ചവാ�ട് ഹരിയവാേ 
ലഹനക്വാടതികളിന്ല 
ജഡട്ജിയ്യം ജമ്മു-കവാശ്ീര 
ലഹനക്വാടതിയില് ചീഫട് 
ജസ്റിസുമവായിരുന്നു, നദശീയ 
മന്ത്യവാവകവാശ കമ്മീ്ന് 
അ്യംഗമവായ്യം പ്രവരത്ിച്ചു. 

14. െിഖന്ര് ഭക്്  
(2002 ഏപ്രില് 18 -  
2004 സ�ബ്രുവരി 23)
രവാജത്യസഭവാ്യംഗ്യം, നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, 
നകന്ദ്ര കവാ�ിേറ്റട് മന്ി എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു.  
2000-ല് പദട്മവിഭൂ്ന് 
�ഹുമതി േല്കി രവാജത്യ്യം 
ആദരിച്ിട്ടുണ്ടട്.

ഒരു െംസ്ാനസത് എെ് െിെയൂട്ിവ് അധിൊരം ഗവര്ണറില് 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. അശ്ദേഹം ശ്നരിശ്ട്ാ അസല്ങ്ില് െപീഴുശ്ദ്ാഗസ്ര് 
മുശ്ഖനശ്യാ അവ പ്രശ്യാഗത്ില് സൊണ്ടുവരുന്നു. െംസ്ാന 
നിയമെഭയ്ക്ക് നിയമങ്ങളുണാക്കാന് ഏസതല്ാം ൊര്ങ്ങളില് 
അവൊ�മുശ്ണാ അവയിസലല്ാം ഗവര്ണര്ക്ക് എെ് െിെയൂട്പീവ് 
അധിൊരമുണായിരിക്കുന്താണ്.

 ഭരണ�ടേവാ അനനച്ഛദ്യം 371  വിവിധ  
സ്യംസ്വാേങ്ങളിന്ല ഗവരണരമവാരക്ട് പ്രനതത്യക  
അധികവാരങ്ങള് േല്കുന്നു. മഹവാരവാഷ്ടയില്  
വിഭരഭ പ്രനദശത്ിന്യം മറവാത്ട് വവാദ പ്രനദശ 
ത്ിന്യം ഡവലപട് ന്മറെട് കൗണസിലുകള് രൂപീ 
കരിനക്ണ്ടതട് ഗവരണറുന്ട ചുമതലയവാണട്.  
ഈ പ്രനദശങ്ങള്ക്ട് വികസേ ഫണ്ടട് കൃതത്യ 
മവായി േല്കുന്നുനണ്ടവാ എന്ട് ഗവരണര പരി 
നശവാധിനക്ണ്ടതവാണട്. മറവാത്ട് വവാദ ഡവലപട് ന്മറെട്  
കൗണസില് നപവാന്ല ഗുജറവാത്ില് കച്ട് 
വികസേ കൗണസില് രൂപീകരിനക്ണ്ടതട് 
അവിടുന്ത് ഗവരണറുന്ട ചുമതലയവാണട്.
 േവാഗവാലവാന്ഡില് ഗവരണറുന്ട അധി 
കവാരങ്ങള് കുനറകൂടി വിപുലമവാണട്. േവാഗവാ 
ലവാന്ഡിന്ല റ്റത്യ ുന്സവാങട് ജില്ലയ്കട് ഒരു കൗണസില്  
ഉണ്ടവാനക്ണ്ടതു്യം അവിന്ട േിന്നുള്ള സവാമവാജി 
കരില് ഒരവാന്ള റ്റത്യ ുന്സവാങട് ജില്ലയന്ട കവാരത്യ
ങ്ങള്ക്വായള്ള മന്ി എന് േിലയില് േിയമി
നക്ണ്ടതു്യം ഗവരണറവാണട്. മണിപ്പൂരിന്ല മല
മ്പ്രനദശങ്ങളിന്ല ആദിവവാസി വിഭവാഗങ്ങളന്ട 
ഉത്രവവാദിത്വ്യം സിക്ിമിന്ല പല പ്രനദശ 
ങ്ങളന്ട ചുമതലയ്യം അരുണവാചല് പ്രനദശിന്ല 
ക്രമസമവാധവാേപവാലേവ്യം അനനച്ഛദ്യം 371വാ്യം 
വകുപിന്റെ ഉപവകുപട് പ്രകവാര്യം ഗവരണറില് 
േിക്ഷിപ്തമവാണട്. കരണവാടകയില് (അനനച്ഛദ്യം 
371 (J) 2012 ന്ല 98 വാ്യം ഭരണ�ടേവാ നഭദഗതി) 
പിന്വാക് ജില്ലകള്ക്ട് മഹവാരവാഷ്ട, ഗുജറവാത്ട്  
സ്യംസ്വാേങ്ങളിന്ലന്നപവാന്ല ഒരു വികസേ 
സമിതി ഉണ്ടവാനക്ണ്ടതിന്റെ ചുമതലയ്യം  
ഗവരണരക്വാണട്.
 നകരള്യം ഉള്ന്പന്ട പല സ്യംസ്വാേ 
ങ്ങളിലു്യം ഗവരണര സരവ്വകലവാശവാല ചവാന്സല 
റവായി പ്രവരത്ിക്കുന്നുണ്ടട്. എന്വാല് ഇതട് സ്യം� 
ന്ിച് ഭരണ�ടേവാ വത്യവസ്കള് ഒന്നു്യം തന്ന് 
യില്ല. രവാജത്യത്വാകമവാേ്യം പ്രനയവാഗത്ില് വരു 
ത്വാന് കഴിയന് വിധത്ിലുള്ള േിയമങ്ങള്യം  
ഈ വി്യത്ില് േിലവിലില്ല. സരവ്വകലവാ 
ശവാലകളന്ട തലവേവായി ഗവരണര പ്രവരത്ി 
ക്കുന്തട് ബ്രിട്ീ്ട് ഭരണകവാല്യം മുതല് പിന്തു 
ടരുന് ഒരു കീഴട് വഴക്മവാണട്. എന്വാല് പല  
സ്യംസ്വാേങ്ങളിനലയ്യം സരവ്വകലശവാല ആക്ടില് 
ഗവരണന്റ ചവാന്സലര ആയി േിയമിക്കുന്തട് 
സ്യം�ന്ിച്ട് വത്യവസ്യണ്ടട്. ന്പവാതു പ്രവരത്
കരുന്ട അഴിമതി തടയക എന് ലക്ഷത്യനത്വാന്ട  
രൂപീകരിച് നലവാകവായക്യില് നലവാകവായക്, 
ഉപനലവാകവായക് എന്ിവന്ര േിയമസഭവാ സ്ീക് 
റുമവായ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതവാവമവായ്യം കൂടിയവാനലവാ 
ചിച്ട് മുഖത്യമന്ി േല്കുന് ഉപനദശത്ിനന്മല് 
ഗവരണര േിയമിക്ണന്മന്ട് നലവാകവായക് 
േിയമ്യം വത്യവസ് ന്ചയ്യുന്നു.
 ഭരണ�ടേവാ വത്യവസ്കള് ആഴത്ില്  
പരിനശവാധിച്വാല് ഗവരണര ഒരു സ്യംസ്വാ 
േന്ത് ഭരണകവാരത്യങ്ങളില് വളന്ര പ്രധവാേ 
ന്പട് പങ്കട് വഹിനക്ണ്ട ഔനദത്യവാഗിക വത്യക്ി 
യവാന്ണന്ട് മേസിലവാക്വാേവാകു്യം. മന്ിസഭ 
യന്ട ഉപനദഷ്ടവാവട് എന് േിലയില് ഒരു വശത്ട്  
അനദേഹ്യം േിലന്കവാള്ളുന്വാള് മറുവശത്ട്  
ഔനദത്യവാഗിക േിലയില് സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ  
തലവന് എന് രീതിയില് പ്രവരത്ിക്വാന്യം  
തവാക്ീതട് േല്കവാനമുള്ള അധികവാരിയവായി  
അനദേഹ്യം വരത്ിക്കുന്നു. സ്യംസ്വാേത്ട് േടക്കുന് 
കവാരത്യങ്ങള് േിഷ്പക്ഷമവായി അവനലവാകേ്യം 
ന്ചയ്യുന് ഒരു േിരീക്ഷകന് കൂടിയവാണനദേഹ്യം.  
ഇത്രത്ില് സ്യംസ്വാേ ഗവണന്മറെിന്റെ  
സ്ിരതയ്യം അന്സ്്യം കവാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്,  
സ്യംസ്വാേകവാരത്യങ്ങളില് രവാഷ്ടപതിയന്ട ഉപ 
നദഷ്ടവാവവായ്യം പ്രതിേിധിയവായ്യം  പ്രവരത്ിക്കുന് 
ഗവരണര നകന്ദ്ര സ്യംസ്വാേ ശ്യംഖലന്യ �ന്ി
പിക്കുന് കണ്ി മവാത്മല്ല ഭരണ�ടേയിന്ല  
ന്ഫഡറലിസത്ിന്റെ കവാവല്ക്വാരേവാന്ണന്നു്യം 
േിസ്യംശയ്യം പറയവാ്യം.

15. ആര്.എല്.ഭാട്്  
(2004 ജൂണ 23 - 2008 ജൂലല 10)
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, �ിഹവാര 
ഗവരണര എന്ീ േിലകളിലു്യം 
പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

16. ആര്.എെ്. ഗവായി  
(2008 ജൂലല 11 - 2011 
സെപ്റ്ംബര് 7)
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, രവാജത്യസഭവാ്യംഗ്യം, 
സിക്ി്യം, �ിഹവാര സ്യംസ്വാ
േങ്ങളിന്ല ഗവരണര എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്.

17. എം.ഒ.എച്ച്. �ാറൂക്ക ് 
(2011 സെപ്റ്ംബര് 8 -  
2012 ജനുവരി 26)
മൂന്ട് തവണ നപവാണ്ടിനച്രി 
മുഖത്യമന്ി. നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം,  
നകന്ദ്രമന്ി, സൗദി 
അനറ�ത്യയിന്ല ഇന്ത്യന് 
അ്യം�വാസഡര എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു. 

18. നിഖില് കുമാര്  
(2013 മാര്ച്ച് 23 - 2014 മാര്ച്ച് 5)
�ിഹവാറില് േിന്നുള്ള 
ഐ.പി.എസട്. ഓഫീസര, 
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, േവാഗവാലവാറെട് 
ഗവരണര എന്ീ 
േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു.

19. ്പീല ദപീക്ഷിത്  
(2014 മാര്ച്ച് 11 - 2014 
സെപ്റ്ംബര് 4)
ഏറ്റവ്യം കൂടുതല് കവാല്യം 
ഡല്ഹിയന്ട മുഖത്യമന്ി, 
നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, നകന്ദ്രമന്ി 
എന്ീ േിലകളില് പ്രവരത്ിച്ചു.

20. പി.െദാ�ിവം  
(2014 സെപ്റ്ംബര് 5 -  
2019 സെപ്റ്ംബര് 5)
ഗവരണര പദവിയിന്ല
ത്തുന് ആദത്യ സുപ്രീ്യം 
നകവാടതി ചീഫട് ജസ്റിസട്.

21. ആരി�് മുഹമേദ് ഖാന് 
( 2019  സെപ്റ്ംബര് 6 മുതല് 
പദവിയില് തുടരുന്നു)
1951 ല് ഉത്രപ്രനദശിന്ല  
ബുലന്ട്ശഹരില് ജേേ്യം. 
വിദത്യവാരത്ഥി പ്രസ്വാേങ്ങളിലൂന്ട 
രവാഷ്ടീയ ജീവിത്യം ആര്യംഭിച്ചു. 
1977 ല് ഉത്രപ്രനദശട് േിയമ
സഭവാ്യംഗമവായി, നലവാകട് സഭവാ്യംഗ്യം, 
നകന്ദ്രമന്ി എന്ീ േിലകളിലു്യം  
പ്രവരത്ിച്ിട്ടുണ്ടട്. േിരവധി  
ഗ്രന്ഥങ്ങളന്ട കരത്വാവവാണട്.
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Social Media Law and 
Ethics
Jeremy Harris Lipschultz
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.)

മാസ്മരിെതെളുകട ൈനം
ചിത്ര ബാനര്േി ദിൈാെരുണി
ൈിൈര്ത്നം: പി.േയലക്ഷി    
മജനാരമ ബുെ് സ് : ജൊട്യം, 2021.
O157, 3CHI 32 R1
(''The forest of Enchantment' 
എന് ബം�ാളി ജനാൈലികറെ പരിോഷ. 
നിയമസോ കസക്രജട്റിയറ്റില് 
കസക്രട്റി-ഇന്-ചാര്ജ്  തസ്ിെയില് 
നിന്ം ൈിരമിച്ച േപീൈനക്കാരിയാണ് 
ൈിൈര്ത്െ.)

കൊടുങ്കാറ്റുറങ്ങുന് െടല്
എ. സേികുമാര്
ചിന് പബ്ിജഷഴ് സ് : തിരുൈനന്പുരം, 
2021.
O32, 3SAJ R1
(െഥാസമാഹാരം, െഥാൊരന് 
നിയമസോ കസക്രജട്റിയറ്റികല 
േപീൈനക്കാരനാണ്.)

ജദശപീയ ൈിദ്റ്യാേ്റ്യാസ 
നയത്ികല ഒളിയിടങ്ങള്  
എഡിറ്റര്: ജഡാ. എ. കെ. അബ്ദുള്  ഹക്കപീം  
ഒലപീൈ് പബ്ിജക്കഷന്സ് : ജൊഴിജക്കാട്, 
2020.
Tx2 32 R0
(2020കല പുത്ന് ൈിദ്റ്യാേ്റ്യാസ നയകത് 
സംബന്ിച്ചുള് 19 ജലഖനങ്ങളുകട 
സമാഹാരം)

േരണഘടന : ചരിത്രവം 
സംസ് ൊരവം (2ാം പതിപ്്)
പി. രാേപീൈ് 
മാതൃഭൂമി ബുെ് സ് : ജൊഴിജക്കാട്, 2021.
V2:2v 32 R1 
ഇന്്റ്യന് േരണഘടന രൂപം കൊണ്ട 
ചരിത്രവം അതികറെ േനാധിപത്റ്യ മജതതരത്വ 
സ്വോൈവം ൈിശെലനം  
കചയ്യുന് പഠന ഗ്രന്ം.)

The Transformative 
Constitution: A Radical 
Biography in Nine Acts.
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.)

േ�ത് സിങ്ങികറെ േയില് 
ഡയറി
േ�ത് സിങ്ങ്
ൈിൈര്ത്നം  ബിജനായ് ൈിശ്വം 
ഗ്രപീന് ബുെ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2020.
V2:51y7BHA 32 R0
(Bhagat Singh's 'Jail note book' 
എന് ഡയറിക്കുറിപ്പുെളുകട പരിോഷ.)

ൈി. കെ. കൃഷ്ണജമജനാന്:  
പ്രതിേയുകട 
ബഹുേപീൈിതങ്ങള്
േയ് റാം രജമശ്
ൈിൈര്ത്നം: ജറായി കുരുൈിള,  
കെ. രാധാകൃഷ്ണ ൈാരിയര്  
മാതൃഭൂമി ബുെ് സ്: ജൊഴിജക്കാട്, 2021.
V2,2y7 KRI32 R1
(A Chequered Brilliance:The Many Lives 
of V. K. Krishna Menon എന് േപീൈചരിത്ര 
ഗ്രന്ത്ികറെ പരിോഷ)

നമ്മുകട യാഥാര്ഥ്റ്യങ്ങള്: 
ഒരു അജമരിക്കന് 
സഞ്ാരം
െമല ഹാരിസ്
ൈിൈര്ത്നം: എസ്. േജയഷ് 
ഒലപീൈ് പബ്ിജക്കഷന്സ് : ജൊഴിജക്കാട്, 
2021.  
V73, 11wHAR32R1
(അജമരിക്കയുകട വൈസ് പ്രസിഡറൊയ 
െമല ഹാരിസികറെ' The Truths We 
Hold' എന് ആത്മെഥയുകട പരിോഷ.)

ജെരളം: സാമ്പത്ിെം 
സാമൂഹിെം രാഷ്ടപീയം
കെ. ജൈണു
ഒലപീൈ് പബ്ിജക്കഷന്സ്: ജൊഴിജക്കാട്, 
2020.
Wx212 32 R0
(ആധുനിെ ജെരളകത്ക്കുറിച്ച് 
ആനുൊലിെങ്ങളിലം ദിനപത്രങ്ങളിലം                
എഴുതിയ 32 ജലഖനങ്ങളുകട 
സമാഹാരം.)

Winning  
The Right Game 
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.)

The Caste of Merit: 
Engineering Education 
in India
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.)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

1. പവാരലന്മന്കളന്ട മവാതവാവട് എന്ട് വിനശ്ി
പിക്ന്പടുന് പവാരലന്മറെട് ഏതവാണട് ?

ബ്ിട്പീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് ജൊമണസ്
2. സവാധവാരണയവായി േിയമസഭവാ സനമ്മളേ
ത്ില് ആദത്യ ഒരു മണിക്കൂര അറിയന്പടുന്തട് 
ഏതട് നപരിലവാണട്?

ജചാജദ്റ്യാത്രജൈള
3. ഇന്ത്യന് ന്ലജിനലേറ്റീവട് കൗണസില് 
അ്യംഗങ്ങള്ക്ട് നചവാദത്യ്യം നചവാദിക്കുന്തിനള്ള 
അവകവാശ്യം ലഭിച്തട് ഏതട് ആക്ടട് പ്രകവാര്യം ?

1892 കല ഇന്്റ്യന് ൌണസില്സ് 
ആക്് പ്രൊരം

4. നകരള േിയമസഭയില് േിലവില്  
ഒര്യംഗത്ിേട് േക്ഷത് ചിഹ്നമിട്തു്യം േക്ഷത് 
ചിഹ്നമിടവാത്തുമുള്ന്പന്ട ഒരു ദിവസ്യം 
പരമവാവധി എത് നചവാദത്യങ്ങള്ക്ട് നേവാട്ീസട് 
േല്കവാ്യം?

ഏഴ്

5. നകരള േിയമസഭയില് േിലവില്  ഒരു ദിവസ്യം 
ഒര്യംഗത്ിേട് വവാങട്മൂല്യം മറുപടി ലഭിക്കുന്തിേവായി  
േക്ഷത് ചിഹ്നമിട് എത് നചവാദത്യങ്ങളവാണട് പരമവാ 
വധി അനവദിക്കുന്തട് ?

മൂന്്
6. േക്ഷത്ചിഹ്നമിട് എത് നചവാദത്യങ്ങളവാണട് ഒരു 
ദിവസ്യം േിയമസഭയില് അനവദിക്കുന്തട് ? 

30
7. േിയമസഭവാ നചവാദത്യങ്ങള് സ്യം�ന്ിച്ട് അന്ിമ 
തീരുമവാേ്യം ആരുനടതവാണട് ?

നിയമസോ സ്പീക്കര്
8. നകരള േിയമസഭയില് പരമവാവധി എത് അ്യം
ഗങ്ങള്ക്വാണട് ഒരു നചവാദത്യത്ിനള്ള നേവാട്ീസട് 
ക്ബ്ബട് ന്ചയ്ട്  േല്കവാന് കഴിയന്തട് ?

4 അം�ങ്ങള്

9. േിയമസഭവാ നചവാദത്യങ്ങള് �ന്ന്പട് മന്ിക്ട് 
ലഭത്യമവാനക്ണ്ട സമയപരിധി എത് ദിവസ 
മവാണട് ? 

ആറ് ദിൈസം
10. േിയമസഭവാ ന്സക്രനട്റിയറ്റിന്േനയവാ, 
സ്ീക്ന്റനയവാ സ്യം�ന്ിച് നചവാദത്യങ്ങള്ക്ട് സഭവാ 
തലത്ില് ഉത്ര്യം േല്കവാറുനണ്ടവാ ?

ഇല്ല (നിയമസോ കസക്രജട്റിയറ്റികനജയാ, 
സ്പീക്കകറജയാ സംബന്ിച്ച ൈിൈരങ്ങള് 
അറിയാന് നിയമസോ കസക്രട്റിയുമാജയാ, 
സ്പീക്കറുകട ഓഫപീസുമാജയാ ബന്കപ്ടണം)

വിജ്ഞവാേപഥ്യം

ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് ക�ോമണസ്
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\nb-a-k`m {]kw-K-¯n-eq-sS........

'സര, ഈ ധേവാഭത്യരത്ഥേന്യ സ്യം�ന്ി
ച്ചുള്ള ചരച്കളില് പ്രതിപക്ഷ ന്മ്റ

ന്മവാരില് പലരു്യം വളന്ര രൂക്ഷമവായി വിമരശി
ക്കുകയണ്ടവായി. ഈ ഡിപവാരട്ടുന്മന് ന്കവാണ്ടട് 
യവാന്തവാരു പ്രനയവാജേവമില്ല. ഇതട് ആന്ക 
തന്ന് പിരിച്ട് വിട്ട് ഇതിേട് ന്ചലവവാക്കുന് തുക 
വള്യം വവാങ്ങുന്തിനപനയവാഗിക്കുന്തട് ഏന്റ 
േന്വായിരിക്കുന്മന്നുന്മല്ലവാമുള്ള േിരനദേശങ്ങള് 
വന്ര ഉണ്ടവായി. ആ വക േിരനദേശങ്ങനളവാടട് 
നയവാജിക്കുവവാന് േിവൃത്ിയിന്ല്ലന്ട് മവാത്നമ 
അതിന്േ സ്യം�ന്ിന്ച്േിക്കു പറയവവാനള്ളു.
 ഇവിന്ട വന് വിമരശേങ്ങള് രണ്ടു 
പ്രകവാരത്ിലുള്ള വിമരശേങ്ങളവായിട്വാണട് 
കവാണുന്തട്. ഒന്ട് കൃ്ി ഡിപവാരട്ട് ന്മറെട് േട 
ത്തുന് പ്രവരത്േങ്ങന്ള സ്യം�ന്ിച്ട്, രണ്ടവാ 
മതട് ന്പവാതുവവായിട്ടുള്ള ഗവണന്മറെിന്റെ സവാമൂഹത്യ  
സവാ്ത്ിക േയന്ത് സ്യം�ന്ിച്ട്, അവ 
ഓനരവാന്വായി എടുക്വാ്യം.
 ആദത്യമവായി പറഞെ ആനക്ഷപ്യം 
ഇവിടുന്ത് കൃ്ിക്വാന്ര രക്ഷിക്കുന്തിേട് 
അവരുന്ട കട�വാധത്യതന്യ സ്യം�ന്ിച്ട് ഈ 
ഗവണന്മറെട് യവാന്തവാന്നു്യം ന്ചയ്യുന്ിന്ല്ലന്നു
ള്ളതവാണട്. കര്കരുന്ട ഋണ�വാദ്ധത്യതന്യ 
ലഘൂകരിക്കുന്തിേവാവശത്യമവായ യവാന്തവാരു 
േടപടികള്യം ഗവണന്മറെട് സ്ീകരിക്വാന് 
നപവാകുന്തവായി സൂചേ കവാണുന്ിന്ല്ലന്നു്യം  മറ്റു്യം 
പറയകയണ്ടവായി. ഈ രവാജത്യന്ത് കൃ്ി അഭിവൃ
ദ്ധിന്പടുത്ണന്മങ്കില് കൃ്ി ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടവാ
യിനപവാകുന്തിന്േ േിരുത്സവാഹന്പടുനത്ണ്ട
തവാന്ണന്നു്യം, കൃ്ി ഭൂമികന്ള ഒന്വായി ന്കവാണ്ടു 
വന്ട് വന്നതവാതില് കൃ്ി ന്ചയട്തു കവാര്ികവി
ഭവങ്ങള് വരദ്ധിപിക്കുന്തിനലക്ട് ഒരു പദ്ധതി 
ആസൂത്ണ്യം ന്ചയേണന്മന്നു്യം, അങ്ങന്േയള്ള 
പദ്ധതികനളവാ, പരിപവാടികനളവാ ഒന്നു്യം കവാ
ണുന്ിന്ല്ലന്നു്യം �ഹുമവാേന്പട് ന്മ്രമവാര 
പറഞ്ഞു. അതിന്േന്യല്ലവാ്യം സ്യം�ന്ിച്ട് 
വളന്ര സ്യംക്ഷിപ്തമവായി എേിക്ട് പറയവവാന
ള്ളതട് ഇതവാണട്. േമ്മുന്ട രവാജത്യന്ത് കര്കന്ര  
സ്യം�ന്ിച്ിടനത്വാളമുള്ള കട�വാദ്ധത്യത 
വളന്ര പ്രധവാേമവായി ഗവണന്മറെട് ചിന്ിനക്ണ്ട 
ഒരു കവാരത്യമവാണട്. അവരക്ട് അതില് േിന്നു്യം 
രക്ഷകിട്ണന്മന്നുള്ള കവാരത്യത്ില് യവാന്തവാ
രഭിപ്രവായവത്യതത്യവാസവമില്ല. ഗവണന്മറെിന്റെ 
േയപ്രഖത്യവാപേത്ില്, ഇതിന്േ സ്യം�ന്ിച്ട് 
നവണ്ട പരിഹവാര്യം ഉണ്ടവാക്കുവവാന് ഉനദേശി
ച്ിട്ടുള്ളതവായി പ്രസ്വാവിച്ിട്ടുണ്ടട്. അങ്ങന്േ 
ന്ചയേവാന് ഉനദേശിക്കുന്നുന്ണ്ടന്ട് വീണ്ടു്യം വീണ്ടു്യം 
ആവരത്ിച്ചു പറഞെതുന്കവാണ്ടു മവാത്്യം  പ്രനയവാ 
ജേമില്ല, അതിന്റെ ആവശത്യ്യം ഇല്ല. പനക്ഷ അതി
നനവണ്ടിയള്ള േിയമ േിരമ്മവാണ്യം േടത്തുക
ന്യന്തട് അത്നയന്റ ലവാ�വനത്വാടുകൂടി  
ന്ചയേവാവന് ഒന്വാന്ണന്നു ഗവണന്മറെിേഭിപ്രവാ
യമില്ല. വളന്ര സൂക്ഷ്മതനയവാടുകൂടി ലകകവാരത്യ്യം 
ന്ചനയേണ്ട ഒരു കവാരത്യമവാണതട്. കട്യം ന്വട്ിക്കു
റയട് നക്ണ്ടതു്യം മറ്റു്യം ആവശത്യമവാണട്. പനക്ഷ  
േവാണയവത്യവസ്യ്കട് അതുന്കവാണ്ടട് ഉലച്ില് 
തട്വാന്ത നേവാക്ണ്യം. കൃ്ിക്വാരക്ട് കട്യം 
കിട്ടുവവാനള്ള സവാദ്ധത്യത കൂടി ഉണ്ടവാകണ്യം. 
ഈ വക സ്യംഗതികന്ളല്ലവാ്യം നവണ്ട നപവാന്ല 
ആനലവാചിച്ട് ഒരു പദ്ധതി ആവി്ട് ക്രിനക്ണ്ട
തവായിട്വാണിരിക്കുന്തട്. അതിേട് കുന്റ തവാമസ്യം 
നേരിടു്യം. വളന്ര തവാമസ്യം ഉണ്ടവാകുന്മന്നുനതവാ
ന്നുന്ിന്ല്ലങ്കിലു്യം ആവശത്യമവായ തവാമസ്യം കൂടിനയ 
തീരു. അതിന്േപറ്റി ഗവണന്മറെട് ശ്രദ്ധിക്കു 
ന്നുണ്ടട്. അതില്േിന്ട് പിന്മവാറുന്തന്ല്ലന്നു 
�ഹുമവാേന്പട് കുട്േവാടന് ന്മ്റിനേവാടു്യം ഈ 
കവാരത്യ്യം ഉന്യിച് മറ്റു ന്മ്രമവാനരവാടു്യം ഞവാന് 
ഉറപ്പു പറഞ്ഞുന്കവാള്ളുന്നു.   

 സഹകരണ സ്യം�ങ്ങള് മുനഖേ കട്യം 
ന്കവാടുക്കുവവാനേരപവാടുണ്ടട്. എന്വാല് നകരള 
സ്യംസ്വാേത്ിന്ല ഒട്വാന്കയള്ള കൃ്ിക്വാരുന്ട 
ഇടയില് കവാണുന് കടക്വാരുന്ട നതവാതുവച്ചു 
നേവാക്കുകയവാന്ണങ്കില് ഈ സ്യം�ങ്ങളന്ട 
പ്രവരത്േ്യം തീന്ര അപരത്യവാപ്തമവായിട്വാണട് 
കവാണുന്തട്. അതുന്കവാണ്ടട് അതിനള്ള വഴികൂടി 
കണ്ടുപിടിനക്ണ്ടതവാണട്. 
 ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടവായി ചിന്ിച്ിതറി 
കിടക്കുന്തിന്േ സ്യംനയവാജിപിക്ണന്മന്നു്യം, 
അങ്ങന്േ കവാര്ികവാദവായ്യം വരദ്ധിപിക്ണ
ന്മന്നു്യം അതിനലയ്കവാവശത്യമവായ േടപടികള് സ്ീ
കരിക്ണന്മന്നു്യം ഇവിന്ട പറയകയണ്ടവായി. 
ആ അഭിപ്രവായങ്ങനളവാടട് ഞവാന് നയവാജിക്കുന്നു. 
പനക്ഷ, കണനസവാളിനഡ്ന് േടപില് വരു
ത്തുന്തില് പല പ്രശട് േങ്ങള് കിടപ്പുണ്ടട്. ഈ 
കണനസവാളിനഡ്ന് േിര�ന്പൂരവ്വമവായി 
േടപില് വരുത്വാന് സവാദ്ധത്യമവാനണവാ? അഥവവാ 
സവാദ്ധത്യമവാന്ണങ്കില്ത്ന്ന്, അന്തങ്ങന്േ 
യവാണട് േടപില് വരുനത്ണ്ടതട്? ഇങ്ങന്േ 
കണനസവാളിനഡ്ന് േടപില് വരുത്ിയിട്ടു
ള്ള നസവാവിനയറ്റട് റ്ത്യയിലു്യം ലചേയിലു്യം ഉള്ള 
സമ്പ്രദവായന്ത്പറ്റി പല ആളകളിലു്യം േിന്നു്യം 
വിമരശേങ്ങള് ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ടട്. അതുന്കവാണ്ടട് 
ഏതു രീതിയില് ഈ കണനസവാളിനഡ്ന് 
േടത്ണമന്നുള്ളതട് വളന്ര പ്രധവാേമവായ 
കവാരത്യമവാണട്. അതിനമു്ട് ഇന്ന്ത് സവാഹച
രത്യങ്ങള് വച്ചുന്കവാണ്ടു്യം അതിന്റെ അടിസ്വാേ
ത്ില് മവാത്്യം ലവാന്ഡട് കണനസവാളിനഡ്ന് 
േടത്വാന് വളന്ര പ്രയവാസമവാണട്. ഈ 
രവാജത്യന്ത് �ഹു ഭൂരിപക്ഷ്യം കൃ്ിക്വാരക്ട് 
സ്ന്മവായി ഭൂമി ഉണ്ടവായിരിക്കുക, ഏന്റക്കുന്റ 
ഒനര േിലവവാരത്ില് സവാ്ത്ിക േില 
ഉണ്ടവായിരിക്കുക, ഇങ്ങന്േയള്ള ഒരു സവാഹ
ചരത്യമവാണുണ്ടവായിരുന്ന്തങ്കില്, ഈ പ്രശട് േ്യം 
വളന്ര എളപത്ില് പരിഹരിക്വാന് കഴിയമവാ
യിരുന്നു. സഹകരണവാടിസ്വാേത്ില്തന്ന് 
കൃ്ിക്വാന്ര സ്യം�ടിപിച്ചു നപ്രവാത്സവാഹിപിക്കുന്
തിന്യം ഒരതിരത്ിവന്ര കൂട്വായ ഉല്പവാദേവ്യം 
കൂട്വായ വില്പേയ്യം അവന്യന്ക്വാണ്ടട് േടത്ി
ക്കുന്തിന്യം നവണ്ട സഹവായങ്ങള് ഗവണന്മറെട് 
ന�വാധപൂരവ്വ്യം  ന്ചയട്തുന്കവാടുത്ട് ഇവിടുന്ത് 
കൃ്ിക്വാന്ര രക്ഷിക്വാന് കഴിയന്മന്വാണട് 
ഗവണന്മറെട് വിശ്സിക്കുന്തട്.  ആ അടി
സ്വാേത്ില്, പടിപടിയവായിട്ട് ഉല്പവാദേവ്യം, 
വിതരണവ്യം, വില്പേയന്മല്ലവാ്യം സഹകര
ണവാടിസ്വാേത്ില്  േടത്ണന്മന്വാണട് 
ഗവണന്മറെിന്റെ അഭിപ്രവായ്യം.  അതിനലക്വാ
വശത്യമവായ കവാരത്യങ്ങള് സഹകരണ ഡിപവാരട്ടു 
ന്മന്മവായി ആനലവാചിച്ചു േടത്ണന്മന്നു്യം ഗവ
ണന്മറെവാനലവാചിക്കുന്നു. അതിേപ്പുറ്യം എന്ന് 
ങ്കിലു്യം ന്ചയ്യുവവാന് േമ്മുന്ട സവാമൂഹത്യേിലയന്ട  
ഇന്ന്ത് സ്ിതിക്ട് സവാദ്ധത്യമവാന്ണന്നു 
നതവാന്നുന്ില്ല.  
 ചില സ്യംസ്വാേങ്ങളില് കണനസവാളി 
നഡ്ന് സ്യം�ന്ിച്ട് േിയമങ്ങള് ഉണ്ടവാക്ിയി
ട്ടുന്ണ്ടന്നു �ഹുമവാേന്പട് പ്രതിപക്ഷ നേതവാവട് 
പറയന്തിന്േ  ഞവാന് സ്ീകരിക്കുന്നു. യ.പി., 
പഞ്ചവാ�ട് തുടങ്ങിയ രവാജത്യങ്ങളില് അങ്ങന്േ 
േിയമങ്ങള് ഉണ്ടവാക്ിയിട്ടുണ്ടട്. അവിന്ട അതട്  
കുന്റന്യവാന്ക് വിജയകരമവായിട്ടുണ്ടവാവവാ്യം. 
പനക്ഷ ആ രവാജത്യങ്ങളില്ത്ന്ന് ഈ കണനസവാ 
ളിനഡ്ന് േിയമങ്ങനളവാടട് എതിരപ്പു കവാണി
ക്കുന്വരു്യം ഉണ്ടട്. അവിടുന്ത് പവാവന്പട് ആള 
കളന്ട രൂക്ഷമവായ എതിരപ്പു്യം ഇക്വാരത്യത്ില് 
ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ടട്. അേവധി ഉദവാഹരണങ്ങള് 
അതിനനവണ്ടി എേിക്ട് ചൂണ്ടിക്വാണിക്കുവവാന് 
കഴിയ്യം. അവിടുന്ത് കൃ്ിക്വാര ലകവശ്യം 

വച്ചു കൃ്ിന്ചയട്തു ന്കവാണ്ടിരിക്കുന് ന്ചറിയ 
ന്ചറിയ ഭൂമികന്ള േശിപിക്വാന്യം ന്ചറിയ ഭൂവ
ടമസ്ന്മവാന്ര വിഴുങ്ങവാനമുള്ള ഒരു ഉപകരണ
മവായിട്ടുനപവാലു്യം ഈ േിയമന്ത് ഉപനയവാഗന്പ
ടുത്തുന്നുന്ണ്ടന്നു യ.പി.യില് ആനക്ഷപങ്ങള് 
ഉണ്ടവായിട്ടുണ്ടട്. അതുന്കവാണ്ടവാണട് വളന്ര 
ആനലവാചിച്ചുനവണ്യം ഇത്ര്യം േിയമങ്ങള് 
ഉണ്ടവാനക്ണ്ടന്തന്നു ഞവാന് പറഞെതട്.
            സര,  ഈ ഡിപവാരട്ടുന്മറെിന്റെ പ്രവരത് 
േന്ത് സ്യം�ന്ിച്ചുണ്ടവായ വിമരശേങ്ങ
ളിനലയ്കട് കടക്കുന്തിനമു്വായി, ന്പവാതുനവ 
സവാമൂഹത്യ പ്രവാധവാേത്യമുള്ള  മന്റ്റവാരു കവാരത്യന്ത് 
കുറിച്ട് രണ്ടട് വവാക്ട് പറനയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
കവാര്ിനകവാല്പവാദേത്ിേവാവശത്യമുള്ള വള്യം 
കിട്ടുന്ിന്ല്ലന്നുള്ള പരവാതിന്യപറ്റി ചില പരവാ
മരശങ്ങള് ഇവിന്ട ഉണ്ടവായി. അതില് കുന്റ 
വവാസ്വമുണ്ടട്. എന്വാല് ഈ പരവാതി എങ്ങന്േ 
തീരക്വാന് സവാധിക്കു്യം? സഹകരണവാടിസ്വാേ
ത്ില്  വള്യം വവാങ്ങുവവാന്യം വിതരണ്യം ന്ചയ്യുവവാ
നമുള്ള ഏരപവാടുകള് ന്ചയ്യുക, അതിനനവണ്ട 
ഒത്വാശകള് ന്ചയട്തു ന്കവാടുക്കുക, ഇന്തവാന്ക് 
ഗവണന്മറെട് ന്ചയ്യുന്തവാണട്. അതുനപവാന്ല 
തന്ന്, എന്റെ �ജറ്റട് പ്രസ്യംഗത്ില് പറഞെ 
മവാതിരി വിനദശ വിപണികളിനലയ്കട് സവാധേ 
ങ്ങള് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്വാള് േല്ല വിലയ്കട് 
ആ വക സവാധേങ്ങള് വിറ്റഴിക്കുവവാനള്ള  
സൗകരത്യങ്ങന്ളല്ലവാ്യം ന്ചയട്തു ന്കവാടുക്ണന്മ
ന്നു്യം ഗവണന്മറെട് വിചവാരിക്കുന്നുണ്ടട്. കവാര്ിക 
വിഭവങ്ങള് സവാമവാേത്യ്യം േല്ല വില കിട്ടുന്വാള് 
ഗവണന്മറെട് നേരിട്ടു തന്ന് വില്ക്ത്ക്വ
ണ്വ്യം അതുവന്ര ഈ സവാധേങ്ങള് സൂക്ഷിക്
ത്ക്വണ്വ്യം ഉള്ള പരിപവാടികള് ഗവണന്മ
റെവാസൂത്ണ്യം ന്ചയ്യുവവാന് തീരുമവാേിച്ിട്ടുണ്ടട്.  
പന്ക്ഷ എേിക്ഭിപ്രവായമില്ല, ഇങ്ങന്േയള്ള 
പരിമിതമവായ പരിപവാടികള് ന്കവാണ്ടട് മവാത്്യം 
വിനദശവിപണികളില് േമ്മുന്ട കവാര്ിക 
വിഭവങ്ങന്ള എന്നു്യം ഒനര വിലക്കൂടുതലില് 
േിറുത്വാന് സവാധിക്കുന്മന്ട്.

 

സി. അചയുതജമജനാന്
  1913 േനുൈരി 13 ന് മഠത്ില് 
ൈപീട്ില് അചയുതജമജനാകറെയും ലക്ഷിക്കുട്ി 
അമ്മയുകടയും മെനായാണ് സി. അചയുത 
ജമജനാന് േനിച്ചത്. തിരു-കൊച്ചി നിയമ 
സേയിലം ഒന്്, രണ്ട്, മൂന്്, നാല് ജെരള 
നിയമസേെളിലം അചയുതജമജനാന് അം� 
മായിരുന്. ഒന്ാം ജെരള നിയമസേയില് 
ധനൊര്റ്യ ൈകുപ്് മന്തിയായും 1969 മുതല് 
1977 ൈകര ജെരളത്ികറെ മുഖ്റ്യമന്തിയായും 
പ്രൈര്ത്ിച്ചു.  രാേ്റ്യസോം�മായിരികക്കയാണ് 
ജെരള മുഖ്റ്യമന്തിയാകുന്ത്. 1970-77 
ൊലഘട്ത്ില് നിയമസേയുകട പ്രൈി 
ജലേസ് െമ്മിറ്റി കചയര്മാനായിരുന്. 
സി.പി.ഐ. നാഷണല് ൌണസില് 
അം�മായും സി.പി.ഐ. സംസ്ാന െമ്മിറ്റി  
കസക്രട്റിയായും പ്രൈര്ത്ിച്ച അജദേഹം  
എസ്.എസ്.എല്.സി. പരപീക്ഷയില് ഒന്ാം  
റാങ്ം, മദ്ാസ് യൂണിജൈഴ് സിറ്റിയില് നിന്് 
ഹിന്ദു നിയമത്ില് സ്വര്ണ് കമഡലം 
െരസ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  നിരൈധി ഗ്രന്ങ്ങള് 
രചിച്ചിട്ടുള് അചയുതജമജനാന് 1991 ആ�സ്റ് 
16 ന് അന്രിച്ചു.
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റ്റി. മജനാഹരന് നായര്  
സ്ീക്റുന്ട ലപ്രവറ്റട് ന്സക്രട്റി

1960 സല ശ്െരള അശ്ഗ്രറിയന് 
റിശ്ല്ന്െ് ആക്്  
(1961സല നാലാമത് നിയമം)
ഒരു പുതിയ േിയമേിരമ്മവാണത്ിേവായള്ള ന്പ്രവാനപവാ 

സലിേട് അന്ിമരൂപ്യം േല്കിക്ഴിഞെവാല് അതിേവാ 
യള്ള �ില്ലിേട് രൂപ്യം േല്കുകയവാണട് സരക്വാര ആദത്യ്യം 
ന്ചയ്യുന്തട്. പ്രസ്തുത �ില് തുടര േടപടികള്ക്വായി 
േിയമസഭയ്കട് അയയട് ക്കുകയ്യം തുടരന്ട് �ില് സഭയില് 
അവതരിപിക്കുകയ്യം ന്ചയ്യുന്നു. ഒരു �ില് സഭയില് 
അവതരിപിക്ന്പട്ടു കഴിഞെവാല് സഭയക്ട് അതട് 
ഉടന്തന്ന് പരിഗണേയ്കട് എടുത്തു പവാസ്വാക്വാവന്
തവാണട്. അല്ലവാത്പക്ഷ്യം വിശദമവായ പരിനശവാധേ 
യ്കവായി �ില് ഒരു ന്സലക്ടട് കമ്മിറ്റിയനടനയവാ �ന്ന്പട് 
സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റിയന്ടനയവാ പരിനശവാധേയ്ക്കു്യം റിനപവാരട്ി
നമവായി അയയ്ക്കുകയമവാവവാ്യം. ഇതിന പുറന്മ േിയമസഭവാ 
ചട് പ്രകവാര്യം സഭയ്കട് മന്റ്റവാരു മവാരഗ്ഗ്യം കൂടി വിേിനയവാ
ഗിക്വാവന്തവാണട്. �ില്ലിന്റെ വത്യവസ്കളില് ന്പവാതു 
ജേങ്ങള്ക്കുള്ള അഭിപ്രവായ്യം ആരവായന്തിേവായി 
�ില് സരക്കുനലറ്റട് ന്ചയ്യുക എന്തവാണട് ആ മവാരഗ്ഗ്യം. 
നകരള േിയമസഭയില് വളന്ര പരിമിതമവായ �ില്ലുകള് 
മവാത്മവാണട് അപ്രകവാര്യം ന്പവാതുജേവാഭിപ്രവായ്യം ആരവായ
ന്തിേവായി സരക്കുനലറ്റട് ന്ചയേന്പട്ിട്ടുള്ളതട്. 1957ന്ല 
നകരള അനഗ്രറിയന് റിനല്ന്സട് �ില്ലവാണട് നകരള 
േിയമസഭയില് ആദത്യമവായി ന്പവാതുജേവാഭിപ്രവായ്യം 
ആരവായന്തിേവായി സരക്കുനലറ്റട് ന്ചയേന്പട് �ില്. 
1957 ഡിസ്യം�ര 21 വാ്യം തീയതി അന്ന്ത് റവേയൂ 
വകുപട് മന്ി ന്ക.ആര. ഗൗരിയവാണട് �ില് സഭയില് 
അവതരിപിച്തട്. അന്നുതന്ന് �ില് ന്പവാതുജേവാഭി
പ്രവായ്യം ആരവായന്തിേവായി സരക്കുനലറ്റട് ന്ചയ്യുകയ്യം 
ന്ചയട്തു. �ില്ലിന്റെ വത്യവസ്കളിനന്മല് വത്യതത്യസ്ങ്ങളവായ 
േിരവധി അഭിപ്രവായങ്ങളവാണട് അന്ട് ന്പവാതുജേങ്ങ 
ളില് േിന്നു്യം േിയമസഭവാ ന്സക്രനട്റിയറ്റില് ലഭത്യമവായതട്. 
അത്ര്യം അഭിപ്രവായങ്ങളന്ട കൂടി അടിസ്വാേത്ില് 
�ില്ലിന്േ സ്യം�ന്ിച്ട് വിശദമവായ പരിനശവാധേ േടത്ി 
റിനപവാരട്ട് സമരപിക്കുന്തിനലക്വായി 1958 ഏപ്രില് 2 വാ്യം 
തീയതി �ില് ഒരു ന്സലക്ടട് കമ്മിറ്റിയന്ട പരിഗണേയ്കട് 
അയയ്ക്കുകയവാണുണ്ടവായതട്. 
 ഏകനദശ്യം ഒരു വര്നത്വാള്യം േീണ്ടുേിന് 
പഠേത്ിന്യം ന്തളിന്വടുപ്പുകള്ക്കു്യം നശ്്യം ന്സലക്ടട് 
കമ്മിറ്റി 1959 മവാരച്ട് 24 വാ്യം തീയതി അതിന്റെ റിനപവാരട്ട് 
സഭയില് സമരപിച്ചു. നകരള േിയമസഭയന്ട ചരിത് 
ത്ില് ഏറ്റവ്യം കൂടുതല് ദിവസങ്ങള് ഒരു �ില്ലിനന്മ
ലുള്ള ന്സലക്ടട് / സ�ട്ജക്ടട് കമ്മിറ്റി റിനപവാരട്ിനന്മല്  
ചരച് േടന്തട് 1957ന്ല നകരള അനഗ്രറിയന് റിനല 
്ന്സട് �ില്ലിനന്മലവാണട്. ആന്ക 31 ദിവസന്ത് ചരച്
ന്യത്തുടരന്ട് 1959 ജൂണ 10വാ്യം തീയതി േിയമസഭ 
പവാസ്വാക്ിയ �ില് ഗവരണറുന്ട അനമതിക്വായി 
സമരപിച്നപവാള് ഗവരണര, �ില് രവാഷ്ടപതിയന്ട 
അനമതിക്വായി അയയ്ക്കുകയ്യം രവാഷ്ടപതി ഭരണ�ടേ
യന്ട 201 വാ്യം അനനച്ഛദ്യം പ്രകവാര്യം �ില് തിരിച്യയ്ക്കുകയ്യം 
ന്ചയട്തു. തുടരന്ട് 1960 ഒനക്ടവാ�ര 15 വാ്യം തീയതി �ില് 

പുേഃപരിനശവാധേ േടത്തുകയ്യം വീണ്ടു്യം പവാസ്വാക്കുകയ്യം 
ന്ചയട്തു. അപ്രകവാര്യം വീണ്ടു്യം പവാസ്വാക്ിയ �ില്ലിേട് 1961 
ജനവരി 21 വാ്യം തീയതിയവാണട് രവാഷ്ടപതി അ്യംഗീകവാര്യം 
േല്കിയതട്.                                               
 നകരളത്ിന്ല ഭൂവടമകുടിയവാന്മവാര �ന് 
ങ്ങളില് സമഗ്രവ്യം സമൂലവമവായ പരി്ട് കവാരങ്ങള് 
ന്കവാണ്ടുവരുന്തിേട് ഉനദേശിച്ചുന്കവാണ്ടുള്ള ഒരു േിയമ
േിരമ്മവാണമവായിരുന്നു ഇതട്. കവാര്ിനകവാല്വാദേ്യം വരദ്ധി
പിക്കുന്തിേട് കവാര്ിക പരി്ട് കരണ കവാരത്യങ്ങളില് 
സ്യംസ്വാേങ്ങള് മുന്ഗണേ േല്കണന്മന്ട് ഒന്വാ്യം 
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ഊന്ി പറഞെിരുന്നു. പരി
്ട് കവാരത്ിന്റെ  നദശീയ ലക്ഷത്യ്യം രവാജത്യ്യം ഭക്ഷത്യഉല്വാ
ദേ കവാരത്യത്ില് സ്യ്യംപരത്യവാപ്തതയില് എത്തുകയ്യം 
രവാജത്യത്ിന്റെ വത്യവസവായ വളരച്യ്കട് ആവശത്യമവായ 
വിളകള് വരദ്ധിപിച്ട് രവാജത്യത്ിന്ല മൗലിക പ്രശട് േ 
ങ്ങള് പരിഹരിക്കുകയ്യം ന്ചയ്യുക എന്നുള്ളതവായിരുന്നു. 
ഈ ലക്ഷത്യങ്ങള് നേടുന്തിേട് രണ്ടവാ്യം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതിയിന്ല കവാര്ിക പരി്ട് ക്വാരങ്ങന്ള സ്യം� 
ന്ിച്ട് ലേവാേി്യംഗട് കമ്മീ്ന്റെ മുഖത്യശിപവാരശകളവായ, 
കൃ്ിക്വാര പവാട്ത്ിേട് എടുത്തു കൃ്ി ന്ചയ്യുന് ഭൂമിയില് 
സ്ിരവാവകവാശ്യം, ഭൂമിക്ട് പരിധി േിരണ്യ്യം, സ്ിര കുടി
യവാന്മവാരക്ട് ഭൂമിയില് ഉടമസ്ത, മരത്യവാദപവാട്്യം േല്കുക, 
മദ്ധത്യവരത്ികന്ള ഒഴിവവാക്കുക എന്ിവയന്ട  അടിസ്വാ
േത്ില് ഭൂവടമകുടിയവാന്മവാര �ന്ത്ില് വരുനത്ണ്ട 
മവാറ്റങ്ങള്ക്ട് േിയമപ്രവാ�ലത്യ്യം േല്കുന്തിന നവണ്ടി 
യവാണട് ഈ േിയമ്യം േിരമ്മിക്ന്പട്ിട്ടുള്ളതട്.
 കൃ്ിക്വാര പവാട്ത്ിേട് എടുത്ട് കൃ്ി ന്ചയ്യുന് 
ഭൂമിയില് സ്ിരവാവകവാശ്യം േല്കുക എന്തവാണട് ഈ 
േിയമത്ിന്ല പ്രധവാേന്പട് ഒരു വത്യവസ്. കവാണ്യം, 
കുഴിക്വാണ്യം, കസ്റമറി, ന്വറു്യം പവാട്്യം, മല�വാറില് 
1957 ഏപ്രില് 1 േട് മു്ട് 5 ന്കവാല്ല്യം തുടരച്യവായി വസ്തു 
ലകവശ്യം വച്ചുന്കവാണ്ടിരിക്കുന്തവായ പവാട്ക്വാര, സ്യം
സ്വാേത്ിന്റെ മറ്റു ഭവാഗങ്ങളില് 1957 ഏപ്രില് 11 ന 
മു്ട് 10 ന്കവാല്ല്യം തുടരച്യവായി ഭൂമി ലകവശ്യം വച്ചു
ന്കവാണ്ടിരിക്കുന് പവാട്ക്വാര, കുടിയിരിപ്പുകവാര മുതലവായ 
സ്ിര്യം കുടിയവായട്മകന്ള യവാന്തവാരു കവാരണവശവാലു്യം 
ഒഴിപിക്വാന് പവാടിന്ല്ലന് വത്യവസ് േിയമത്ില് 
ഉള്ന്ക്വാള്ളിച്ിരുന്നു. 
 േിയമത്ിന്ല മന്റ്റവാരു പ്രധവാേ വത്യവസ്  
മരത്യവാദപവാട്്യം സ്യം�ന്ിച്ചുള്ളതവാണട്. കുടിയവാന് ന്കവാടു
നക്ണ്ടതവായിട്ടുള്ള  മരത്യവാദപവാട്ത്ിന്റെ ഏറ്റവ്യം കൂടുതല് 
നതവാതു്യം ഏറ്റവ്യം കുറഞെ നതവാതു്യം വത്യക്മവാക്ിയി 
ട്ടുണ്ടട്. ഓനരവാ തര്യം ഭൂമിക്കു്യം പ്രനതത്യകത അനസരിച്ചുള്ള 
മരത്യവാദപവാട്മവാന്ട് േിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളതട്. ഓനരവാ പ്രനതത്യക 
പ്രനദശത്തു്യം മരത്യവാദപവാട്്യം എന്വായിരിക്ണന്മന്ട് 
ഗവണന്മറെട് േിശ്ചയിച്ട് ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധന്പടുനത്ണ്ട
തവാണട്. ഇങ്ങന്േ േിശ്ചയിക്കുന് മരത്യവാദപവാട്്യം തങ്ങളന്ട 
ഭൂമിക്ട് േിശ്ചയിച്ചു കിട്വാന് ഓനരവാ കുടിയവാന്യം ലവാന്ഡട് 
ലട്�യൂണലില് ഹരജി സമരപിനക്ണ്ടതവാണട്. 1957 
ഏപ്രില് 11 ന മു്ട് കുടിയവാന് ജന്മിക്ട് ന്കവാടുനക്ണ്ട
തവായിട്ടുള്ള പവാട്�വാക്ി ചില വത്യവസ്കള്ക്കു വിനധയ 
മവായി റദേവാക്വാന്  േിയമത്ില് വത്യവസ് ന്ചയ്ിരുന്നു.  

എല്ലവാ വിഭവാഗത്ിലു്യംന്പട് കുടിയവാന്മവാരക്ട് സ്ിരവാവ 
കവാശ്യം േല്കുന്തിന്റെ ഫലമവായി ന്ചറു ഭൂവടമകള്  
നേരിടുന് വി്മതകള് കുറയ്കവാനനദേശിച്ചു ന്കവാണ്ടുള്ള  
വത്യവസ്കള്യം േിയമത്ില് ഉള്ന്പടുത്ിയിരുന്നു. 
 േിയമത്ിന്ല അതിപ്രധവാേമവായ മന്റ്റവാരു 
വത്യവസ് സ്ിര്യം കുടിയവാന്മവാരക്ട് അവര പവാട്ത്ിന്േ
ടുത്ട് കൃ്ി ന്ചയ്യുന് ഭൂമി ഒരു കുടു്യം�ത്ിേട് ലക 
വശ്യം വയ്കവാവന് ഭൂമിയന്ട പരിധിവന്ര ജന്മിയന്ട 
കയേില് േിന്നു്യം പ്രതിഫല്യം ന്കവാടുത്ട് വവാങ്ങവാവന്
തവാണട് എന്തവാണട്. പരിധി േിരണ്യമവാണട് മന്റ്റവാരു 
പ്രധവാേ വത്യവസ്. ഒരവാള്നക്വാ അഞ്ച്യംഗങ്ങളള്ള 
ഒരു കുടു്യം�ത്ിനേവാ ലകവശ്യം വയ്കവാവന് ഭൂമിയന്ട 
പരിധി പതിേനഞ്ചക്ര ഇരുപൂ േിലനമവാ തത്തുലത്യമവായ 
മറ്റു ഭൂമിനയവാ ആയിരിക്കു്യം. അഞ്ച്യംഗങ്ങളില് 
കൂടുതലുള്ള കുടു്യം�ങ്ങന്ള സ്യം�ന്ിച്ട് അഞ്ച്യംഗങ്ങ
ളില് അധികമവായ ഓനരവാ അ്യംഗത്ിന്യം ഒരു ഏക്ര 
വീത്യം പരമവാവധി ഇരുപത്ിയഞ്ചട് ഏക്ര വന്ര 
പരിധി േിശ്ചയിച്ചു. പരിധി േിരണ്യത്ില് േിന്ട് 
ഗവണന്മറെട് ഭൂമിന്യയ്യം നതവാട്ങ്ങന്ളയ്യം ന്പവാതു മത
സ്വാപേങ്ങന്ളയ്യം ന്പവാതു മതധരമ്മ സ്വാപേങ്ങ 
ന്ളയ്യം മറ്റു്യം ഒഴിവവാക്ിയിരുന്നു. പരിധിയില് കൂടുതലുള്ള 
ഭൂമി സരക്വാരിന്േ ഏല്പിനക്ണ്ടതു്യം അങ്ങന്േ 
ഏല്ിക്കുന് ഭൂമിക്ട് േിയമ്യം േിശ്ചയിച് പ്രകവാര്യം പ്രതി 
ഫല്യം േല്കുന്തിനള്ള വത്യവസ്കള്യം ഉള്ന്ക്വാ
ള്ളിച്ിരുന്നു. ഇങ്ങന്േ ഗവണന്മറെില് തിരിനച്ല്പി 
ക്കുന് ഭൂമി പരമവാവധി അഞ്ചട് ഏക്ര വന്ര വില ഈടവാക്ി 
ഈ േിയമ്യംമൂല്യം ഭൂമി േഷ്ടന്പട് കുടിയവാന്മവാരക്കു്യം ഭൂവ
ടമകള്ക്കു്യം നകവാ ഓപനററ്റീവട് ഫവാമി്യംഗട് ന്സവാലസറ്റി 
കള്ക്കു്യം കര്ക ന്തവാഴിലവാളികള്ക്കു്യം േല്കുന്തി
നള്ള വത്യവസ്യ്യം േിയമത്ില് ഉള്ന്പടുത്ിയിരുന്നു. 
കൂടവാന്ത, േിയമത്ിന്ല വത്യവസ്കള് േടപിലവാക്കുന്
തിേവായി ലവാന്ഡട് ലട്�യൂണലു്യം ലവാന്ഡട് ന�വാരഡ്യം 
രൂപീകരിക്കുന്തു സ്യം�ന്ിച്ചു്യം േിയമത്ില് വത്യവസ് 
ന്ചയ്ിരുന്നു. 1961ല് േിലവില്വന് േിയമത്ില് 
ന്തവാട്ടുത് വര്്യം തന്ന് രണ്ടു നഭദഗതികള് വരു
ത്തുകയണ്ടവായി. 
 1962ന്ല നകരള അനഗ്രറിയന് റിനല്ന്സട് 
(അന്മറെട് ന്മറെട്) ആക്ടട്  (1962ന്ല 14 വാമതട് േിയമ്യം) 
പ്രകവാര്യം േിയമത്ിന്ല 34 വാ്യം വകുപട് (1)വാ്യം ഉപവകുപില് 
'േിയമ്യം േിലവില് വന്ട് ഒരു വര്ത്ിേക്യം' എന്തിന 
പകര്യം 'േിയമ്യം േിലവില് വന്ട് രണ്ടു വര്ത്ിേക്യം' 
എന്ട് നചരത്തു. കൂടവാന്ത േിലവിലുള്ള േിയമത്ിന്ല 
അവസവാേന്ത് ക്ിപ്തേി�ന്േയ്കട് പകര്യം പുതിയ  
ക്ിപ്തേി�ന്േയ്യം ഒരു വര്്യം എന്തിന പകര്യം 
രണ്ടു വര്നമവാ ഒരു വര്വ്യം ആറട് മവാസവനമവാ അതതു 
സ്യംഗതി നപവാന്ല എന്ട് നചരക്കുകയ്യം ന്ചയട്തു. 
 1124ന്ല 6 വാമതട് ന്കവാച്ി വിള്യം�രത്ില് 
റബ്ബര, കവാപി, നതയില, കശുവണ്ടി എന്ിവ ഒഴിന്ക 
മറ്റു വിളകള് കൃ്ി ന്ചയ്ിട്ടുള്ളതു്യം പണയത്ിലി
രിക്കുന്തുമവായ കൃ്ിഭൂമിയന്ട പണയതുകയന്ട 
പലിശ പ്രമവാണത്ില് പറഞെിരിക്കുന് പണയ  
വസ്തുവിന്റെ പവാട്ത്ിന്റെ േവാല്പതട് ശതമവാേത്ില് 
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തവാന്ഴയവാന്ണങ്കില് ലകവശമുള്ള പണയ വസ്തു  
ഒഴിപിന്ച്ടുക്കുന്തട് സ്യം�ന്ിച് നകവാടതി വിചവാരണ 
തുടനരണ്ടതിന്ല്ലന്ട് വത്യവസ് ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടവായിരുന്നു.  
വസ്തു പണയന്പടുത്ല് എന് ലകമവാറ്റ പ്രക്രിയ  
കുടിയവായട്മ സ്ഭവാവത്ിലുള്ളതവാന്ണന്നു്യം കുടി 
യവായട്മ േിയമമനസരിച്ട് സ്യംരക്ഷണ്യം അരഹി
ക്കുന്തവാന്ണന്നുമുള്ള വസ്തുതയന്ട അടിസ്വാേ 
ത്ിലവായിരുന്നു പ്രസ്തുത വത്യവസ് നചരത്ിരു 
ന്തട്. തിരു ന്കവാച്ി സ്യംസ്വാേത്ിന്റെ രൂപീകരണ 
നത്വാന്ട പ്രസ്തുത േിയമ്യം കവാലഹരണന്പടുകയ്യം 
1924ന്ല 6വാ്യം വിള്യം�ര്യം മൂലേിയമ്യം മുനഖേ റദേവാക്
ന്പടുകയ്യം ന്ചയട്തു. എന്വാല് പണയവസ്തുക്ന്ള  
സ്യം�ന്ിക്കുന് യവാന്തവാരു വത്യവസ്കള്യം മൂല 
േിയമത്ില് ഉള്ന്പടുത്ിയിരുന്നുമില്ല. അതുമൂല്യം 
ഉടമകള് നേരിട്ടുന്കവാണ്ടിരിക്കുന് ബുദ്ധിമുട്ടുക 
ന്ളയ്യം േിയമത്ിന്ല വത്യവസ്കളന്ട അഭവാവത്ില് 
അനഭവിനക്ണ്ടിവരുന് കുടിയിറക്ട് ഉള്ന്പന്ട 
യള്ള ഭീ്ണികന്ളയ്യം കുറിച്ട് സരക്വാരിേട് ലഭിച് 
േിനവദേങ്ങന്ള തുടരന്ട് ഇത്ര്യം പണയവസ്തുക്
ളന്ട ഉടമകന്ള സ്യംരക്ഷിക്കുന്തിേട് ആവശത്യമവായ 
വത്യവസ്കള് 1960 ന്ല നകരള അനഗ്രറിയന് 
റിനല്ന് ആക്ടില് കൂട്ിനച്രനക്ണ്ടതട് ആവശത്യമവാ
യിവന്നു. അതിേവായി  1962 ന്ല നകരള അനഗ്രറിയന് 
റിനല്ന്സട് (ന്സക്റെട് അന്മറെട് ന്മറെട് ) ആക്ടട് 
(1962ന്ല 26 വാമതട് േിയമ്യം) പവാസ്വാക്കുകയ്യം 
അതുവഴി 1961 ന്ല മൂലേിയമത്ിന്ല 2 വാ്യം വകുപിേട് 
നഭദഗതി വരുത്തുകയ്യം 4 വാ്യം വകുപിനനശ്്യം 4 എ, 
4 �ി എന്ീ വകുപ്പുകള് കൂടി ഉള്ന്പടുത്തുകയ്യം  
ന്ചയട്തു.  
 രണ്ടവാ്യം നകരള േിയമസഭയില് അന്ന്ത് 
ആഭത്യന്ര മന്ി പി.ടി. ചവാനക്വാ 1963 ന്സപട്റ്റ്യം�ര 
20 വാ്യം തീയതി സഭയില് അവതരിപിക്കുകയ്യം 1963 
ഡിസ്യം�ര 4 വാ്യം തീയതി സഭ പവാസ്വാക്കുകയ്യം ഡിസ്യം 
�ര 31 വാ്യം തീയതി രവാഷ്ടപതിയന്ട അനമതി ലഭി 
ക്കുകയ്യം ന്ചയ് 1963 ന്ല നകരള ലവാറെട് റിനഫവാ്യംസട് 
ആക്ടട് (1964 ന്ല 1 വാമതട് േിയമ്യം) മുഖവാന്ിര്യം 1960 ന്ല 
നകരള അനഗ്രറിയന് റിനല്ന്സട് ആക്ടട് റദേവാക്
ന്പട്ടു. 

 ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടേയന്ട ഏഴവാ്യം പട്ിക 
യിലൂന്ട വിഭജിച്ചു േല്കന്പട് േിയമേിരമ്മവാണവാ 
ധികവാരപ്രകവാര്യം ഭൂപരി്ട് കരണ്യം സ്യം�ന്ിച്  
കവാരത്യങ്ങള് സ്യംസ്വാേ വി്യമവായതിേവാല് അതിേവാ 
യള്ള േിയമേിരമ്മവാണങ്ങള് േടനത്ണ്ടതട് അതതു 
നസ്ററ്റുകളന്ട അധികവാരപരിധിയില് വരുന് കവാരത്യ 
മവാണട്. വര്ങ്ങളവായി രവാജത്യത്തു േിലേിന്ിരുന്  
സവാമൂഹത്യ, സവാ്ത്ിക, കവാര്ിക േയങ്ങള് ഏന്റ  
സങ്കീരണതയവാരന്തവാകയവാല് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്യം 
നേടിയതിനനശ്്യം ഒട്ടുമിക് സ്യംസ്വാേങ്ങള്യം 
സമഗ്രമവാന്യവാരു ഭൂപരി്ട് കരണ േിയമ്യം േിരമ്മി
ക്കുന്തിേട് മുന്ലകന്യടുത്ിരുന്ില്ല. നകരളത്ിന്ല 
ആദത്യ കമ്മയൂണിസ്റട് സരക്വാരവാണട് സമഗ്രവ്യം കവാരത്യ 
ക്ഷമവമവായ ഒരു ഭൂപരി്ട് കരണ േിയമന്ത്ക്കു
റിച്ട് ആദത്യ്യം ചിന്ിക്കുകയ്യം പ്രവരത്ിക്കുകയ്യം 
ന്ചയ്തട്. സവാധവാരണ ഗതിയില് ഇത്രന്മവാരു 
േീക്്യം  േിലവിലുള്ള േിയമ വത്യവസ്കളിലൂന്ട േടപി 
ലവാക്കുക ഏന്റ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കവാരത്യമവായിരുന്നു. 
സ്യംസ്വാേന്ത് ഭൂമിയില്ലവാത് കര്കന്ത്വാഴിലവാ
ളികള്ക്ട് തങ്ങള് തലമുറകളവായി ലകവശ്യം വച്ട് 
കൃ്ി ന്ചയ്ിരുന് ഭൂമിയില് ഉടമസ്വാവകവാശ്യം ലഭിക്കു
ന്തിന്യം ഭൂരഹിതരവായവരക്കു്യം കുടികിടപ്പുകവാരവായിരു
ന്വരക്കു്യം ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്തിന്യം ലവാറെട് സീലി്യംഗട് 
പരിധിക്പ്പുറ്യം വരുന് ഭൂമി, ഭൂവടമകളില്േിന്നു്യം  
പിടിന്ച്ടുത്ട് അരഹരവായ ഭൂരഹിതരക്ട് പതിച്ചു 
േല്കുന്തിന്യം ലവാറെട് ലട്�യൂണല് എന് േീതി 
േത്യവായ സ്വാപേങ്ങന്ള സൃഷ്ടിച്ചുന്കവാണ്ടട് വത്യവഹവാര
ങ്ങള് തീരപവാക്കുന്തിന്യം ഉള്ന്പന്ട സമഗ്രമവായ 
ഭൂപരി്ട് കരണ്യം സ്യംസ്വാേത്തു േടപവാക്കുവവാന്  
തുടരന്നുവന് ജേകീയ സരക്വാരുകള്ക്ട് നപ്രര 
ണയ്യം ഊരജ്വ്യം പകരന്നു േല്കിയ ഒരു േിയമ്യം 
എന് േിലയിലവാണട് 1960ന്ല  നകരള അനഗ്രറിയന് 
റിനല്ന്സട് ആക്ടട് നകരള േിയമ േിരമ്മവാണ 
ചരിത്ത്ില് ഇട്യം നേടിയതു്യം നകരളത്ിന്ല 
ജേസൗഹൃദ േിയമങ്ങളില് പ്രഥമഗണേീയമവായി
രിക്കുന്തു്യം.

(തുടരു്യം)

sSen-hn-j\v {]Nm-cw e`n-¡p-
¶-Xn\v ap³]v sSen-hn-j³ 
hnÂ¸\-im-e-bnse kuP\y  
{]ZÀi\w kw_Ôn¨  
]{XhmÀ¯

ഇന്ത്യയന്ട പരമവാധികവാരന്ത് പ്രതിേിധവാേ്യം 
ന്ചയ്യുന് നദശീയ പതവാക ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടേവാ 

സമിതി അ്യംഗീകരിച്ിട്ട് 2022 ജൂലല 22 േട് 75 
വര്്യം പൂരത്ിയവായി. 1857 ന്ല ഒന്വാ്യം സ്വാതന്ത്യ 
സമരത്ിേട് നശ്്യം ബ്രിട്ീ്ട് ഗവണന്മറെട് 1858 ല് 
ബ്രിട്ീ്ട് ഇന്ത്യന് പതവാക രൂപന്പടുത്തുകയ്യം തുടരന്ട് 
േമ്മുന്ട രവാജത്യത്ിേട് സ്ന്മവായി ഒരു പതവാക എന് 
ആശയ്യം പ്രവാവരത്ികമവാക്കുന്തിേവായി നദശീയ 
വവാദികള് ശ്രമിക്കുകയ്യം ന്ചയ്തിന്റെ ഫലമവായവാണട് 
ഇന്ട് കവാണുന് ത്ിവരണ് പതവാക രൂപന്പടു 

ന്തട്. നദശീയ പതവാക എന് ആശയത്ിേട് ആദത്യ്യം 
രൂപ്യം േല്കിയതട് സ്വാമി വിനവകവാന്ന്റെ 

ശി്ത്യ സിസ്റര േിനവദിതയവായിരുന്നു. ചുവപ്പു്യം 
മഞെയ്യം ഇടിമിന്ലിന്റെ ചിത്വമുള്ന്പട്  

പതവാകയില് �്യംഗവാളി ഭവാ്യില് 
വനന്മവാതര്യം എന്ട് എഴുതിയിരുന്നു.  

പിന്ീടട് �്യംഗവാള് വിഭജേ പ്രനക്ഷവാ
ഭകവാലത്ട് ശചീന്ദ്ര പ്രസവാദട്, 

സുകുമവാര മിത് എന്ിവര 
നചരന്ട്  മന്റ്റവാരു പതവാക 

രൂപകല്പേ ന്ചയട്തു. 
പച്, മഞെ, ചുവപട്  

എന്ീ േിറ 
ങ്ങള്യം എട്ട്  

തവാമര 

പ്പൂക്ള്യം, വനന്മവാതര്യം എന് ലിഖിതവ്യം അതില് 
ആനലഖേ്യം ന്ചയ്ിരുന്നു.  
 1907 ല് മവാഡ്യം �ിക്വാജി കവാമ ജരമ്മേി 
യിന്ല സ്റഡട്ഗരട്ില് മന്റ്റവാരു ത്ിവരണ് പതവാക 
യയരത്ി. കുങ്കുമ്യം, മഞെ, പച് േിറങ്ങളള്ള  
പതവാകയില് ബ്രിട്ീ്ട് ഇന്ത്യയിന്ല എട്ട് പ്രവിശത്യകന്ള 
പ്രതിേിധവാേ്യം ന്ചയട്തുന്കവാണ്ടട് എട്ട് തവാമരപ്പൂക്ള്യം, 
സൂരത്യന്യം ചന്ദ്രക്ലയ്യം േക്ഷത്വ്യം  വനന്മവാതരവ്യം 
ഉള്ന്ക്വാള്ളുന്തവായിരുന്നു പതവാക. 1917 ല് ആേി 
�സന്്യം, തിലകന്യം നചരന്ട് രൂപന്പടുത്ിയ 
പതവാകയില് അഞ്ചട് ചുവപട് വരകള്യം േവാലട് പച് വര 
കള്യം ഇടവിട്ടുണ്ടവായിരുന്നു. എഴട് േക്ഷത്ങ്ങള്യം 
മുകളില് ഇടതട് ഭവാഗത്ട് ബ്രിട്ീ്ട് പതവാകയവായ 
യൂണിയന് ജവാക്കു്യം, വലതട് ഭവാഗത്ട് ചന്ദ്രക്ലയ്യം 
േക്ഷത്വമവാണട് പതവാകയിലുണ്ടവായിരുന്തട്. 
 1921 ന്ല അഖിനലന്ത്യവാ നകവാണഗ്രസട് 
സനമ്മളേത്ില് ഗവാന്ിജിയന്ട േിരനദേശമന 
സരിച്ട് പച്, ചുവപട്, ന്വള്ളേിറങ്ങള്യം േടുവില് 
ചരക്യ്യം ആനലഖേ്യം ന്ചയ് പതവാക രൂപന്പടു 
ത്തുകയണ്ടവായി. 1931 ന്ല കറവാച്ി നകവാണഗ്രസട്  
സനമ്മളേ്യം പതവാകന്യ പറ്റി പഠിക്വാന് ഒരു 
സമിതിന്യ േിനയവാഗിച്ചു. സമിതിയന്ട േിരനദേശവാ
നസരണ്യം പി്യംഗലി ന്വങ്കയേ ഇന്ന്ത് നദശീയ 
പതവാകയന്ട മുന്ഗവാമി എന്റിയന്പടുന് കുങ്കുമ്യം, 
ന്വള്ള, പച് എന്ീ േിറങ്ങള്യം േടുവില് ചരക്യ
മടങ്ങുന് സ്രവാജട് പതവാക 3:2 അനപവാതത്ില്  
ദീര�ചതുരവാകൃതിയില് രൂപകല്പേ ന്ചയട്തു. 
1947 ജൂലല 22 േട് ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടേവാ സമിതി 

സ്തന്ത്യ ഇന്ത്യയന്ട പതവാകയവായി സ്രവാജട്  
പതവാകന്യ അ്യംഗീകരിക്കുകയ്യം േടുവിന്ല 

ചരക്യ്കട് പകര്യം ധരമ്മന്ത്യ്യം ചല
േവാത്മകതനയയ്യം പ്രതിേിധവാേ്യം 

ന്ചയ്യുന് സവാരവാേവാഥിന്ല 
അനശവാക സ്്യംഭത്ിന്ല 

ധരമ്മചക്ര്യം േീല 
േിറത്ില്  

ആനലഖേ്യം ന്ചയേവാന്യം തീരുമവാേിച്ചു.  ഇതിന്ല 
കുങ്കുമ േിറ്യം ശക്ി, ധീരത, തത്യവാഗ്യം, സമരപണ്യം, 
എന്ിവന്യയ്യം ന്വള്ള  േിറ്യം ശവാന്ി, സതത്യ്യം, 
സമവാധവാേ്യം എന്ിവന്യയ്യം പച് േിറ്യം സമൃദ്ധി, 
ഫലഭൂയിഷ്ത എന്ിവന്യയ്യം പ്രതിേിധവാേ്യം 
ന്ചയ്യുന്നു. 
 മുകളില് കുങ്കുമ്യം, േടുവില് ന്വള്ള, തവാന്ഴ പച് 
എന്ീ മൂന്ട് വരണ്ങ്ങള്യം ന്വള്ളയന്ട േടുവില് േീല 
േിറത്ില് 24 ആരക്വാലുകളമുള്ള ധരമ്മചക്രവ്യം  
ഉള്ന്പട് ത്ിവരണ് പതവാക ഇന്ത്യന് നദശീയ 
പതവാകയവായി ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടേവാ സമിതി 1947 
ജൂലല 22 േട് അ്യംഗീകരിച്ചു.
 സ്വാതന്ത്യത്ിന്റെ 75-വാ്യം വവാര്ികനത്വാ
ടന�ന്ിച്ട് 2022 ആഗസ്റട് 13,14,15 തീയതികളില് 
വീടുകളില് നദശീയ പതവാക ഉയരത്വാന് നകന്ദ്ര/ 
സ്യംസ്വാേ സരക്വാരുകള് ആഹ്വാേ്യം ന്ചയട്തു.  
ഇതിേവായി 2002 ന്ല നദശീയ പതവാക േിയമവാ 
വലിയില് മവാറ്റ്യം വരുത്ി. നദശീയ പതവാക സൂനരത്യവാ 
ദയത്ിനനശ്്യം മവാത്്യം ഉയരത്തുകയ്യം സൂരത്യവാ 
സ്മേത്ിേട് മുന്പട് തവാഴട്ത്ി സുരക്ഷിതമവാക്ി  
വയ്ക്കുകയ്യം നവണന്മന് േിലവിന്ല േിയമ്യം 
ഉയരത്ിയ പതവാക രവാത്ിയിലു്യം േിലേിരത്വാ 
ന്മന്ട് നഭദഗതി വരുത്ിയിട്ടുണ്ടട്. യന്േിരമ്മി 
തനമവാ നപവാളിസ്റര േിരമ്മിതനമവാ ആയ പതവാകള്ക്കു
ള്ള വിലക്കു്യം പിന്വലിച്ിട്ടുണ്ടട്. പുതിയ നഭദഗതി 
അനസരിച്ട് നകവാട്ണ, നപവാളിസ്റര, ഖവാദി, സില്ക്ട് 
ഖവാദി, ക്ിളി തുടങ്ങിവ ന്കവാന്ണ്ടവാന്ക് േിരമ്മിച് 
പതവാകകള്യം ഉപനയവാഗിക്വാവന്തവാണട്.

ശ്ദ�പീയ പതാെ  എഴുപത്ിയഞ്ിസന് നിറവില്
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സഭവാ നേതവാവിന്റെ നപജട്

നലവാകന്മ്വാടുള്ള മലയവാളികളന്ട കൂട്വായട്മയ്യം 
സഹകരണവ്യം നപ്രവാത്സവാഹിപിക്കുന്

തിന്യം നകരളത്ിന്റെ  സവാമൂഹിക സവാ്യംസട് കവാരിക 
സവാ്ത്ിക വികസേത്ിന്യം, സ്യംസ്വാേന്ത് വിക 
സേ-നക്ഷമ പ്രവരത്േങ്ങളമവായി പ്രവവാസികന്ള 
�ന്ിപിക്കുന്തിന്യം ലക്ഷത്യമിട്ട് ആര്യംഭിച് നലവാക 
നകരള സഭയന്ട മൂന്വാ്യം സനമ്മളേ്യം വിജയകരമവായി 
സമവാപിച്ിരിക്കുകയവാണട്. വിവിധ രവാജത്യങ്ങളില് പല  
തലങ്ങളില് പ്രവരത്ിക്കുന് പ്രവവാസികളന്ട ലവദ 
ഗട്ധത്യവ്യം അനഭവങ്ങള്യം സമേ്യിപിച്ട് േവാടിന്റെ 
വികസേത്ിന്യം അവരുന്ട നക്ഷമത്ിന്യം പുേരധി
വവാസത്ിന്യം ഉതകുന് വത്യക്മവായ േയപരിപവാടികള് 
ആസൂത്ണ്യം ന്ചയട്തുന്കവാണ്ടട് മുനന്വാട്ടുനപവാകവാേവാണട് 
ഇടതുപക്ഷ ജേവാധിപതത്യ മുന്ണി സരക്വാര ഉനദേശി
ക്കുന്തട്.
 മലയവാളികള് ഇല്ലവാത് േവാടില്ല. ഭൂമിയന്ട 
രണ്ടട് അരദ്ധനഗവാളങ്ങളിലു്യം ഇതുനപവാന്ല സവാന്ിദ്ധത്യ 
മുറപിച്ിട്ടുള്ള സമൂഹ്യം നലവാകത്ില് മന്റ്റവാരിടത്തുമുണ്ടവാ
വില്ല. മന്റ്റവാരു രൂപത്ില് പറഞെവാല്, നലവാകത്ിന്റെ 
ഏന്തങ്കിലു്യം ഭവാഗത്ട് മലയവാളികള് ഏതു സമയവ്യം 
ഉണരന്ിരിക്കുന്നു. ഉണരന്ിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞെവാല് 
കരമ്മേിരതരവായിരിക്കുന്നു എന്വാണരത്ഥ്യം. നലവാകത്ി 
ന്റെയ്യം മന്ത്യരവാശിയന്ടയവാന്കയ്യം േന്മയ്ക്കു്യം ഉല്ക്ര്
ത്ിന്യം നവണ്ടിയവാണവര ഉണരന്നു പ്രവരത്ിക്കുന്തട്.
അതില് ഒരു കരുതലുണ്ടട്. ആ കരുതല്, അവര ഏതു 
േവാട്ില് ജീവിക്കുന്നുനവവാ ആ േവാട്ിന്ല ജേങ്ങന്ളക്കുറി
ച്ചുള്ളതട് മവാത്മല്ല, ഈ നകരളന്ത്യ്യം നകരളത്ില് 
ജീവിക്വാന് വി്മിക്കുന്വന്രയ്യം കുറിച്ചുള്ളതുകൂടി 
യവാണട്. ആ കരുതല് പൂരണമവായ നതവാതില് പ്രനയവാജ
േന്പടുത്തുന്തിേട് നകരളത്ിേട് സവാധിച്ിരുന്നു എന്നു 
പറഞ്ഞുകൂട. ആ തിരിച്റിവിന്റെ കൂടി പശ്ചവാത്ലത്ി
ലവാണട് നലവാക നകരള സഭയ്കട് േമ്മള് രൂപ്യം േല്കിയതട്.
 അതട് വലിയ മവാറ്റമവാണുണ്ടവാക്ിയതട്. നകരള 
ത്ിന്റെ വികസേ േയരൂപീകരണങ്ങളില് പ്രവവാസി  
മലയവാളികള്ക്ട് േിരണ്വായകമവായ പങ്കുണ്ടട് എന്ട് വന്നു.  
അവരുന്ട പണത്ിന മവാത്മല്ല പ്രതിഭയ്ക്കു്യം ലേപുണത്യ 
ത്ിന്യം കൂടി ഇവിന്ട പ്രസക്ിയണ്ടട്. നകരള്യം പ്രവവാസി 
സമൂഹന്ത്യ്യം പ്രവവാസി സമൂഹ്യം നകരളന്ത്യ്യം 
ന്േനഞ്ചവാടു നചരത്തു പിടിക്കുന് അവസ്യണ്ടവായി. 
അരഹമവായ േിലയില് പരിഗണിക്ന്പടവാന്തയിരുന്ി 
രുന് നലവാക മലയവാളി സമൂഹത്ിേവായി നലവാകത്വാദത്യ
മവായി ഒരു വിശ്ജേവാധിപതത്യ നവദി ഉണ്ടവായി. 
 ഇതട് പ്രവവാസി സമൂഹത്ിലു്യം അവന്ര ഓനരവാ 
�ട്ത്ിലു്യം പ്രതത്യവാശനയവാന്ട ഉറ്റുനേവാക്കുന് നകരളീയ 
സമൂഹത്ിലു്യം പുതിയ ഒരു ലചതേത്യ്യം പടരത്ി. ആ 
ലചതേത്യ്യം ഇേി വരു്യംേവാളകളില് വികസേമവായി, 
വിജ്ഞവാേ പ്രസരണമവായി, നക്ഷമ േടപടികളവായി 
നകരളത്ിന്റെ എല്ലവാ തലങ്ങളിലു്യം പ്രതിഫലിക്വാന് 
നപവാവകയവാണട്. പ്രവവാസികള് ജീവിക്കുന് േവാടുകളിനലതട് 
നപവാലുള്ള അടിസ്വാേ സവാനങ്കതികവിദത്യ, ഉന്ത 
വിദത്യവാഭത്യവാസ - വത്യവസവായ സൗകരത്യങ്ങള് ഇവിന്ട ഉറപ്പു 
വരുത്വാേവാണട് ശ്രമിക്കുന്തട്. അങ്ങന്േയവാണട് 25 വര്
ങ്ങള്ന്കവാണ്ടട് നകരളന്ത് മധത്യവരുമവാേ വികസിത  
രവാജത്യങ്ങള്ക്ട് തുലത്യമവായ േിലയിനലക്കുയരത്തുക. 
പ്രവവാസി സമൂഹത്ിന്റെ കരുതല് അതിനള്ള �ല 
വത്വായ അടിത്റ ഒരുക്കു്യം.
 പ്രവവാസി സമൂഹന്ത്ക്കുറിച്ട് നകരളത്ിന 
വലിയ നതവാതിലുള്ള കരുതലുണ്ടട്. അവരുന്ട തിരിന്ക 
വരവട്, തുടരന്നുള്ള ജീവിതത്ിന്റെ സുരക്ഷിതത്്യം  
തുടങ്ങിയവയിന്ലവാന്ക് ശ്രദ്ധയണ്ടട്. ഇവ സ്യം�ന്ിച്ട് 
നലവാക നകരള സഭയില് ഉയരന്നുവന് േിരനദേശങ്ങള്  
പഠിച്ട് നകന്ദ്രവമവായി ആനലവാചിച്ട് ന്ചനയേണ്ടവ അങ്ങ 
ന്േയ്യം സ്യംസ്വാേത്ിേട് സ്ന്മവായി ന്ചയേവാവന്വ 
ആ വിധത്ിലു്യം മുനന്വാട്ടുന്കവാണ്ടുനപവാവ്യം. പ്രവവാസി 
സമൂഹത്ിന്യം നകരളസമൂഹത്ിനമിടയില് ഇേി 
ഒരിക്ലു്യം കടലുകളന്ട വിടവണ്ടവാവകയില്ല. ഒറ്റ 
മേസ്വായി േമ്മള് മുനന്വാട്ടുനപവാവ്യം. അതിനതകുന് 
വിധത്ിലുള്ള ചരച്കളവാണട് നലവാക നകരള സഭയില് 
ഉയരന്നുവന്തു്യം.
 ഈ അടുത് കവാലത്ട് ഏന്റ പ്രവാധവാേത്യ
നത്വാന്ട ഉയരന്നുവന് വി്യമവാണട് യന്ക്രയിേില് 
പഠേത്ിേവായി നചരന് വിദത്യവാരത്ഥികള് നേരിടുന് 

പ്രതിസന്ി. യദ്ധന്ത് തുടരന്ട് വിദത്യവാഭത്യവാസ്യം ഉനപക്ഷിച്ട് 
േവാട്ിനലക്ട് വനരണ്ടിവന് യന്ക്രയിേിന്ല വിദത്യവാരത്ഥി
കള്ക്ട് തുടരപഠേത്ിേട് ആവശത്യമവായ സഹവായ 
ങ്ങള് ഉറപട് വരുത്തുവവാന് നേവാരക് റട്ട് സട് ശ്രമിക്കുന്നു
ണ്ടട്.  സരട്ിഫിക്റ്റട് േഷ്ടന്പട്വരക്ട് അതട് ലഭത്യമവാക്കു 
കയ്യം വിദത്യവാരത്ഥികള്ക്ട് കൗണസലി്യംഗട് േല്കുകയ്യം 
ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടട്. റ്ത്യന് സരക്വാര യന്ക്രയിേിന്ല  
വിദത്യവാരത്ഥികള്ക്ട് തുടരപഠേ്യം ഉറപ്പുവരുത്തു്യം എന്
യറിയിപട് േല്കിയ ഉടന് റ്ത്യന് നകവാണസുനലറ്റു 
മവായി �ന്ന്പട്ട് തുടരേടപടികള് സ്ീകരിച്ചുവരികയ്യം 
ന്ചയ്യുന്നുണ്ടട്.  
 യന്ക്രയിേില് യദ്ധ്യം ന്പവാട്ിപ്പുറന്പട് സന്രഭ്യം 
മുതല് വിവിധ�ട്ങ്ങളില് ആവശത്യമവായ പിന്തുണ 
ഉറപവാക്വാന് നകന്ദ്ര സരക്വാരിന്റെ സഹവായത്ിേവായി 
സ്യംസ്വാേ സരക്വാര ശ്രമിച്ിട്ടുണ്ടട്. വിനദശകവാരത്യ്യം 
നകന്ദ്ര സരക്വാരിന്റെ പരിഗണേവാ വി്യമവായതി 
േവാല് സ്യംസ്വാേ സരക്വാരിേട് ഇടന്പടല് സവാധത്യത 
കള് പരിമിതമവാന്ണങ്കിലു്യം സ്യംസ്വാേ സരക്വാരിേട് 
ഇക്വാരത്യത്ില് ന്ചയേവാവന്ന്തല്ലവാ്യം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടട്. യന്ക്ര 
യിേിന്ല ഇന്ത്യന് വിദത്യവാരത്ഥികളന്ട പഠേ തുടരച് ഉറ
പവാക്കുന് കവാരത്യത്ില് നകന്ദ്ര സരക്വാരുമവായി േിരന്ര്യം 
ആശയവിേിമയ്യം േടത്തുന്നുമുണ്ടട്.  
 ഭൂമിയമവായി �ന്ന്പട് വി്യങ്ങളില് 
പ്രവവാസികള് നേരിടുന് പ്രശട് േങ്ങന്ള വിനശ് പ്രവാധവാ
േത്യനത്വാന്ടയവാണട് സരക്വാര കവാണുന്തട്. പ്രവവാസികള് 
േവാട്ില് ന്ചലവഴിക്കുന് സമയത്ിന്റെ ഭൂരിഭവാഗവ്യം 
ഇത്ര്യം പ്രശട് േങ്ങളമവായി �ന്ന്പട്ട് മവാറ്റിവയട് നക്ണ്ടി 
വരുന്നു എന് വിമരശേ്യം േിലവിലുണ്ടട്. നലവാക നകരള 
സഭനയവാടട് അന�ന്ിച്ചുള്ള ചരച്കളിലു്യം ഇതട് ഉയരന്നു
വന് സവാഹചരത്യത്ില് പ്രവവാസികള്ക്വായി പ്രനതത്യക 
ഓണലലന് പരവാതി പരിഹവാര അദവാലത്ട് േടപവാക്കുന് 
കവാരത്യ്യം പരിഗണിക്കു്യം. 
 നകരള സ്യംസട് കവാരത്ിന്റെ ബ്രവാന്ഡട് അ്യം�വാ 
സഡരമവാര കൂടിയവാണട് പ്രവവാസികള്. സ്യംസട് കവാര 
ത്ിന്റെ ഏറ്റവ്യം അടിസ്വാേ�ടകമവാണട് ഭവാ്. അതു 
ന്കവാണ്ടു തന്ന് ഭവാ്വാ പരിനപവാ്ണ്യം ഏന്റ പ്രവാധവാേത്യ്യം  
അരഹിക്കുന് ഒന്വാണട്. മലയവാള്യം മി്ന്റെ സില�സട്,  
പഠേരീതി, വിേിമയ രീതി ശവാസ്ത്യം എന്ിവ സ്യം�ന്ിച്ട് 
നലവാക നകരള സഭയില് ഉയരന്നുവന് ചരച്കളന്ട 
അടിസ്വാേത്ില് മലയവാള്യം മി്ന് േടപിലവാക്ിന്ക്വാ
ണ്ടിരിക്കുന് അക്വാദമിക പരിപവാടികള് വിശദമവായി 
പരിനശവാധിച്ട് കവാലവാനസൃതമവായ മവാറ്റനത്വാന്ട പവാഠത്യ 
പദ്ധതി േവീകരിക്കു്യം. സവാനങ്കതികവിദത്യയന്ട സഹവായ 
നത്വാന്ട പുതിയ പരിപവാടികള് ആവി്ട് കരിക്കുകയ്യം 
േടപിലവാക്കുകയ്യം ന്ചയ്യു്യം. 
 ഭവേരഹിതരില്ലവാത് നകരള്യം എന്തട് ഈ 
സരക്വാരിന്റെ പ്രഖത്യവാപിത ലക്ഷത്യമവാണട്. ലലഫട് ഭവേ 
പദ്ധതിയിലൂന്ട ഇതിനേവാടക്യം മൂന്നു ലക്ഷ്യം ഭവേങ്ങള് 
പൂരത്ിയവായിക്ഴിഞ്ഞു. ഇത്രത്ില് ന്പവാതുവവായ 
പദ്ധതികള് ആവി്ട് കരിക്കുന്വാള് തന്ന് സവിനശ് 
ശ്രദ്ധ ആവശത്യമവായിട്ടുള്ള ഓനരവാ വിഭവാഗന്ത്യ്യം പ്രനതത്യ
കമവായിത്ന്ന് മേസ്ില് കണ്ടുന്കവാണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്യം 
സരക്വാര ആവി്ട് കരിച്ിട്ടുണ്ടട്. അത്രത്ില് പ്രവവാ 
സികള്ക്ട് വീടട് വയ്ക്കുന്തിേട് സ�ട് സിഡിനയവാടുകൂ
ടിയള്ള �വാങ്കട് വവായട്പ ലഭത്യമവാക്കുന് പദ്ധതിയവാണട് 
പ്രവവാസി ന്വല്ന്ഫയര ന�വാരഡിന്റെ നേതൃത്ത്ില് 
ആവി്ട് കരിച് നേവാരക് ഭവേേിരമ്മവാണ പദ്ധതി. 
ദരിദ്രവായ പ്രവവാസികള്ക്ട് ലലഫട് പദ്ധതിയന്ട േി
�ന്േകള്ക്ട് വിനധയമവായി ഈ സട് കീമിലുള്ന്പടുത്ി 
ഭവേങ്ങള് േിരമ്മിച്ചു ന്കവാടുക്കുന്തട് പരിഗണിക്കു്യം. 
പ്രവവാസികള്ക്ട് മവാത്മവായി സ്ന്മവാക്വാവന് ഭവേസ
മുച്യത്ിന്റെ േിരമ്മവാണ്യം നകരള ഹൗസി്യംഗട് ന�വാരഡട് 
നകവാഴിനക്വാട്ട് ആര്യംഭിച്ിട്ടുണ്ടട്. 
 പ്രവവാസികളന്ട സമഗ്രമവായ ഡവാറ്റവാ �വാങ്കട് 
വികസിപിനക്ണ്ടതുണ്ടട്. ന്വാ�ല് ഡവാറ്റവാ �വാങ്കട് വിക
സിപിക്ല് കത്യവാ്യിന് ആവി്ട് കരിക്കുന്തിലു്യം വിജയി
പിക്കുന്തിലു്യം േിരണ്വായക പങ്കട് വഹിക്വാന് കഴിയന് 
ഒന്വാണട് നലവാക നകരള സഭ. നേവാരക് റട്ട് സട് ഐഡറെിറ്റി 
കവാരഡട് േിലവിലുണ്ടട്. ഇതിന്േ കൂടുതല് ഉപനയവാഗക്ഷ
മമവാക്കുന്തിേട് വിപുലമവായ പ്രചവാര്യം സ്യം�ടിപിക്കു്യം. 
വിവിധ സട് കീമുകന്ള ഈ കവാരഡകളമവായി �ന്ിപി
ക്കുന് കവാരത്യവ്യം പരിഗണേയിലവാണട്. 
 നകന്ദ്ര സരക്വാര തയേവാറവാക്ിയ കരടട് എമി 

നഗ്ര്ന് �ില്ലില് പ്രവവാസികളമവായി �ന്ന്പട് വിവിധ 
പ്രശട് േങ്ങള് പരവാമരശിക്ന്പട്ിട്ില്ല. വിദത്യവാരത്ഥി 
കള് ഈ �ില്ലിന്റെ ഭവാഗമവാകുന്ില്ല എന്തട് പ്രധവാേ 
േയൂേതയവാണട്. ഇക്വാരത്യങ്ങന്ളല്ലവാ്യം ചൂണ്ടിക്വാണിച്ട് 
ഏന്റക്കുന്റ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള മവാതൃകവാ പ്രവവാസി 
�ില് തയേവാറവാക്ി നകന്ദ്ര സരക്വാരിന്റെ പരിഗണേ
ക്വായി സമരപിക്കുന് കവാരത്യ്യം േിയമ വിദഗ്ദ്ധരുമവായി 
ആനലവാചിച്ട് തീരുമവാേന്മടുക്കു്യം.
 വിനേവാദ സഞ്ചവാര നമഖലന്യ ജേകീയ
വല്ക്രിക്കുന്തിന്യം ഗ്രവാമീണ വിനേവാദസഞ്ചവാര്യം 
നപ്രവാത്സവാഹിപിക്കുന്തിന്യം ഉത്രവവാദിത് ടൂറിസ്യം 
മി്ന് രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്ടട്. മികച് രീതിയിലവാണട് 
മി്ന്റെ പ്രവരത്േ്യം മുനന്വാട്ടുനപവാകുന്തട്. നഹവാ്യം  
നസ്റ സ്യംവിധവാേമവാണട് ഉത്രവവാദിത് ടൂറിസത്ിന്റെ 
ഭവാഗമവായി േടപിലവാക്കുന്തട്. ഫവാ്യം ടൂറിസവ്യം ഇതിന്റെ 
ഭവാഗമവായി േടപിലവാക്ി വരുന്നുണ്ടട്. ബുക്ി്യംഗിേട് 
ഓണലലന് ലേവാറ്റട് നഫവാ്യം ഏരന്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടട്.  പവാര 
്രത്യ ഭക്ഷണ്യം, ഫവാ്യം ടൂറിസ്യം, നഹവാ്യം നസ്റ എന്ിവയ്ക്കുള്ള  
പ്രനതത്യക ബുക്ി്യംഗട് സ്യംവിധവാേവ്യം േിലവിലുണ്ടട്. 
നകന്ദ്രീകൃത ബുക്ി്യംഗട് സ്യംവിധവാേ്യം ആര്യംഭിക്വാന് 
േിരനദേശ്യം േല്കുന്തവാണട്. 
 നകരള്യം േിനക്ഷപസൗഹൃദ സ്യംസ്വാേമവാക്കു
ന്തിേട് വലിയ മുന്ഗണേയവാണട് സരക്വാര േല്കി
വരുന്തട്. ഇതിന്റെ ഭവാഗമവായി സ്നദശത്തുേിന്നു്യം  
വിനദശത്തുേിന്നുമുള്ള ധവാരവാള്യം പുതിയ േിനക്ഷപകന്ര 
ആകര്ിക്വാന് സവാധിച്ചു. ഏകജവാലക സ്യംവിധവാേ്യം 
ഏരന്പടുത്ിയതിലൂന്ട േിനക്ഷപകരക്ട് അനകൂലമവായ 
േിലപവാടട് സ്ീകരിച്ചുന്കവാണ്ടട് ഈസട് ഓഫട് ഡൂയി്യംഗട് 
�ിസിേസ്ട് ന്മച്ന്പട് േിലയില് േടപിലവാക്കുന്തിേവാ
യിട്ടുണ്ടട്. േിലവിലുള്ള േിയമങ്ങളിന്ല കവാലഹരണന്പട് 
വകുപ്പുകള്യം മറ്റു്യം വിശദമവായി പരിനശവാധിച്ട് റിനപവാരട്ട്  
സമരപിക്വാന് ഒരു കമ്മിറ്റിന്യ േിയമിച്ചു. ഈ 
കമ്മിറ്റിയന്ട റിനപവാരട്ട് സരക്വാര പരിഗണിച്ചുവരിക 
യവാണട്. ഇതിന്റെ ഭവാഗമവായി േിനക്ഷപകരക്ട് പ്രയവാസ 
ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്തു്യം കവാലിക പ്രസക്ിയില്ലവാത്തു
മവായ വകുപ്പുകള് ഒഴിവവാക്ി കൂടുതല് േിനക്ഷപസൗഹൃദ 
അന്രീക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്വാേവാകു്യം. 
 സ്റവാറ്റയൂട്റി ഗ്രീവന്സട് റിന്രൈസ്ല് ന്മക്വാ 
േിസ്യം ഇനപവാള് േിലവിലുണ്ടട്. ഇക്വാരത്യങ്ങന്ളല്ലവാ്യം 
പ്രനയവാജേന്പടുത്ി േിനക്ഷപകരക്ട് ബുദ്ധിമുട്ില്ലവാ
ത് വിധത്ില് വത്യവസവായങ്ങള് േടത്ിന്ക്വാണ്ടു
നപവാകുവവാന് ആവശത്യമവായ സൗകരത്യങ്ങന്ളവാരുക്കു്യം. 
കൂടുതല് േിരനദേശങ്ങള് സമരപിക്കുകയവാന്ണങ്കില് 
അതിന്റെ േിയമപരമവായ സവാധത്യതകള് പരിനശവാധിച്ട് 
ആവശത്യമവായ തീരുമവാേങ്ങള് ലകന്ക്വാള്ളുന് 
കവാരത്യത്ില് സരക്വാരിേട് തുറന് സമീപേമവാണു 
ള്ളതട്. ആവശത്യന്മങ്കില് പ്രവവാസി േിനക്ഷപ്യം സ്യം�ന്ിച് 
പരവാതികള് പരിനശവാധിക്കുന്തിന്യം പരിഹരിക്കുന്തി
നമവായി ഓണലലന് അദവാലത്ട് സ്യം�ടിപിക്കുന്
തവാണട്. ഇത്രത്ില് പ്രവവാസികളന്ട പ്രതിഭന്യയ്യം 
സ്ത്ിന്േയ്യം വിേിനയവാഗിച്ചുന്കവാണ്ടട് േവനകരള 
േിരമ്മിതി സവാധത്യമവാക്വാേവാണട് സരക്വാര ശ്രമിക്കുന്തട്.
 നലവാക മലയവാളി സമൂഹ്യം ഒറ്റ മേസ്വാന്ണന്നു്യം  
സകല മലയവാളികള്യം നലവാകത്ിന്റെ ഏതു ഭവാഗ 
ത്വായവാലു്യം ഏനകവാദരസനഹവാദരങ്ങളവാന്ണന്നു്യം ന്തളി 
യിച് ഒരുമയന്ട സനന്ശവമവായവാണട് നലവാക നകരള 
സഭയന്ട മൂന്വാ്യം സനമ്മളേ്യം സമവാപിച്തട്. നകരളത്ിന്റെ 
സരവനതവാന്മുഖമവായ ഉയരച്യ്ക്കു്യം അഭിവൃദ്ധിക്കു്യം നവണ്ടി 
നലവാകന്ത്്വാടുമുള്ള മലയവാളികള് അവരുന്ട പ്രതി
േിധികളിലൂന്ട സ്യ്യം പുേരരപിക്കുന് മഹത്മവാരന് 
സന്രഭമവായി മവാറി ഇത്വണന്ത് സനമ്മളേ്യം. 
 േവാ്യം ഒരുമിച്ചു േിന്വാല് അസവാദ്ധത്യമവായി ഒന്നു്യം 
തന്ന് ഉണ്ടവാവില്ല. ഏതു പ്രതികൂല സവാഹചരത്യന്ത്യ്യം 
അതിജീവിച്ചുന്കവാണ്ടട് അസവാധത്യമവായതിന്േനപവാലു്യം 
സവാധത്യമവാക്വാേവാവ്യം. അതിനള്ള അസവാധവാരണമവായ 
വിഭവനശ്ിയവാണട് നലവാകത്വാന്കയള്ള നകരളീയരുന്ട 
കൂട്വായട്മയ്ക്കുള്ളതട്. ഈ കൂട്വായട്മ ഊട്ിയറപിച്ചുന്കവാണ്ടു 
േമ്മള് നകരളന്ത് പുതിയ സഹരേവാബ്ദത്ിലൂന്ട, 
പുതിയ നൂറ്റവാണ്ടിലൂന്ട, കവാലത്ിേട് നചരുന് വിധത്ില് 
ആധുേികവല്ക്രിക്കു്യം, വികസിപിക്കു്യം. അങ്ങന്േ 
ഒരു നക്ഷമ സമൂഹവ്യം വികസിത േവാടു്യം യവാഥവാരത്ഥത്യമവാ
കു്യം. ഈ മഹത്വായ സനന്ശമവാണട് മൂന്വാ്യം സനമ്മളേ്യം 
നലവാകത്ിേട് മു്ില് ന്വച്തട്. 
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