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സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്
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ab¡pacp¶mWXv. '' 
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'ഭരണഘടന കേവലം ഒരു അഭിഭാഷേ കരഖയല്ല, അത് നമ്മുടട  
ജീവിതടതെ മുക്ാട്ടുനയിക്കു് ചാലേശക്ിയാണ്. ഭരണഘടന 

യുടട ഉള്ളടക്ം എല്ലായ് ക്ാഴം രാജ്യതെിടറെ വളര്ച്ചയുടട ആത്ാവാണ്.'
- ബി.ആര്. അംകബദ്േര്.

 ഓകരാ ഇന്്യക്ാരകറെയും ജീവിതതെില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കു്, 
ദിശാകബാധം നല്കു് ആധിോരിേ മാര്ഗകരഖയാണ് ഭരണഘടന. 
നമ്മടളല്ലാവരും അതിടന അംഗീേരിക്കുന്നു. നമ്മുടട രാജ്യതെിടറെ 
സംസ് ോരം എ്ത് ഭരണഘടന ഉയര്തെി്ിടിക്കു് ബഹുസ്വരത 
യാണ്. ജനാധിപത്യവം മതനിരകപക്ഷതയുമാണ് നമ്മുടട ഭരണഘടനയുടട 
ഉള്ക്ാമ്്. രാജ്യം സ്വാതന്്യം കനടിയ ോലതെ് പണ്ിറ്് ജവഹര്ലാല് 
ടനഹ്രു പറഞ്ഞത് 'ദീര്ഘോലമായി അടിച്ചമര്തെട്ട്ിരു് ഇന്്യയുടട 
ആത്ാവ് ഇതാ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു' എ്ായിരുന്നു. അടിച്ചമര്തെട്ട് 
ഇന്്യയുടട ആത്ാവിടറെ ആദ്യമായുള്ള ഔപചാരിേമായ സംസാരമാണ് 
നമ്മുടട ഭരണഘടനടയന്നും അകദേഹം വിലയിരുതെി. നമ്മുടട രാജ്യടതെ 
സംബന്ിച്ച്, നമ്മള് പൗരനമാടര സംബന്ിച്ച് ഇത്രമാത്രം പ്ാധാന്യമുള്ള 
ഭരണഘടന ഒരു സുപ്ഭാതതെില് ടപാട്ിമുളച്ചതല്ല. അത് ഇന്്യന സ്വാതന്്യ 
സമരതെിടറെ ഉല്്്മാണ്. സ്വാതന്്യ സമരോലതെ് തട് നമ്മുടട 
രാജ്യതെിന് ഒരു ഭരണഘടന കവണടമന്നും അതിനായി ഒരു ഭരണഘടനാ 
അസംബ്ി ആവശ്യമാടണന്നുമുള്ള ആശയം ആദ്യം മുക്ാട്ടുവച്ചത്  
എം.എന. കറായിയാണ്. സ്വാതന്്യം ലഭിച്ച കശഷം രാജ്യം ഏടറ്ടുതെ പ്ധാന  
േര്തെവ്യടമ്ത് ഭരണഘടന എഴതിയുണ്ാക്കുേ എ്തായിരുന്നു. ഭരണ 
ഘടനാ നിര്മാണസഭയുടട അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ക�ാ. രാകജന്ദ്ര പ്സാദ്.
 ഭരണനിര്വഹണം, നിയമനിര്മാണം, നീതിന്യായ പരിപാലനം 
തുടങ്ിയ ഭരണയന്തെിടറെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ള് തമ്മിലം കേന്ദ്ര സര്ക്ാര്, 
സംസ്ാന സര്ക്ാരുേള്, പ്ാകദശിേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ള് 
തുടങ്ിയ വ്യത്യസ്ത കമഖലേള് തമ്മിലമുള്ള ബന്ങ്ള് നിര്ണയിക്കുേയും 
നിര്വചിക്കുേയും ടചയ്യു്ത് ഭരണഘടനയാണ്. ഇതില് 22 ഭാഗവം 395 
വകുപ്പുമുണ്്. ഇവയില് മിക്വയ്കം നിരവധി അപവാദങ്ളം പരിമിതിേളം 
വികശഷങ്ളമുണ്്. ഒമ്ത് പട്ിേയും നൂറിലധിേം കഭദഗതിയുമുണ്്. 300 കപജ് 
വരു് നമ്മുടട ഭരണഘടന കലാേതെിടല ഏറ്വം നീണ് ഭരണഘടന 
യാണ്. ദീര്ഘമായ തര്ക്ങ്ള്ക്കും വാദപ്തിവാദങ്ള്ക്കും കശഷമാണ് പല 
ഭാഗങ്ളം അതില് കചര്ക്ട്ട്ത്. അതിനായി കവാടട്ടുപ്പും കവണ്ിവ്ിട്ടുണ്്. 
രാജ്യതെിടറെ കപര് എന്ാേണടമ്തുതട് വലിയ തര്ക് വിഷയമായി
രുന്നു. നമ്മുടട അയല് രാജ്യതെിന് പാേിസ്ാന എ് കപരു വ്തിനാല് 
നമ്മള് ഹിന്ദുസ്ാന എ് കപരിടണടമ്് ശഠിച്ചവരുണ്്. അടല്ലങ്ില് 
ഹിന്ദുോണ്ം എ്ാക്ണടമ്് പറഞ്ഞവരുണ്്. എ്ാല്, അവസാനം 
ഇന്്യ അടല്ലങ്ില് ഭാരതം എ് കപരാണ് നിശ്ചയിക്ട്ട്ത്. ഭരണഘടന
യുടട ആമുഖം എങ്ടന തുടങ്ണടമ്ത് സംബന്ിച്ചും തര്ക്മുണ്ായി. 
ദദവതെിടറെ നാമതെില് ആരംഭിക്ണടമ്ായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗതെിടറെ 
അഭിപ്ായം. എ്ാല്, വീ ദ പീ്ിള് ഓഫ് ഇന്്യ, ഇന്്യയിടല ജനങ്ളായ 
നമ്മള് എ് തുടക്മാണ് അംഗീേരിക്ട്ട്ത്. ഇടതല്ലാം തീര്്ാക്ാന 
കവാടട്ടുപ്പുേളം നടന്നു.  മതതെിടറെ കപരില് വികവചനകമാ പ്ീണനകമാ 
പാടിടല്ല് പ്സക്മായ വ്യവസ്യുമുണ്ാക്ി. ഇതിടലല്ലാം പുകരാഗമന 
പ്സ്ാനങ്ളടട നിലപാട് സുവ്യക്മായിരുന്നു. നമ്മുടട രാജ്യതെിടറെ  
ജനാധിപത്യവം മതനിരകപക്ഷതയും ഊട്ിയുറ്ിക്കു്, പൗരാവോശങ്ള് 
ഉയര്തെി്ിടിക്കു് നമ്മുടട ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്ട്കടണ്ത് വര്തെ
മാനോലടതെ ഏറ്വം പ്ധാനട്ട് ോര്യമാണ്.
 ഭരണഘടനയില് കഭദഗതിേളം ടപാളിടച്ചഴത്ം കൂട്ികച്ചര്ക്ലം 
കവണടമ്് പല ഘട്ങ്ളിലം പലരും ആവശ്യട്ട്ിട്ടുണ്്. അതില് മിക് 
ആവശ്യങ്ളം നമ്മുടട ഭരണഘടനയുടട ജനാധിപത്യതെിടറെയും സമത്വാ
ശയങ്ളടടയും ഭാഗം കൂടുതല് ശക്ിട്ടുത്്തിന് കവണ്ിയായിരുന്നു. 
ആ ോഴ്ച്ാടിലാവണം നാം ഓകരാരുതെരും ഇന്്യന ഭരണഘടനടയ 
സമീപികക്ണ്ത്. ഭരണഘടനടയ കനാക്കുകുതെിയാക്ി ടോണ്ടുള്ള പല 
കുപ്സിദ്ധ നീക്ങ്ളം ഇകതാടടാ്ം നമ്മുടട രാജ്യതെ് ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
നിയമസഭയില് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ായിരു് ഇ.എം.എസ്. സര്ക്ാരിടന  
ഭരണഘടനയുടട 356 ാം വകു്് ഉപകയാഗിച്ച് പിരിച്ചുവിട് ജനാധിപത്യക്കു
രുതി ഉദാഹരണമാണ്. ജനാധിപത്യടതെ ദുര്ബലട്ടുതെിയ അടിയന്
രാവസ് രാജ്യതെ് പ്ഖ്യാപിച്ച് നട്ിലാക്ിയത് മടറ്ാരു ഉദാഹരണമാണ്.  

എ.എന. ഷംസീര്  
സ്ീക്ര്

കശഷം 05-ാw കപജില്
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തിരുവിതാംകൂര് ദിവാടറെ ഓഫീസ്  ദലബ്രറിയാണ് 1921 ല് ടലജികലേച്ചര് 
ദലബ്രറിയായും 1949 ല് തിരു-ടോച്ചി സംസ്ാന രൂപീേരണകതൊടട 

ട്ാവനകൂര് ടോച്ചിന അസംബ്ി ദലബ്രറിയായും 1956 ല് കേരള സംസ്ാനം  
നിലവില് വ്ക്ാള് കേരള നിയമസഭാ ദലബ്രറിയായും നാമേരണം ടചയ്യട്
ട്ത്. നിലവില് വിവിധ വിഷയങ്ളിലായി ഒരു ലക്ഷതെി പതിനഞ്ായിരതെിലധിേം 
പുസ്തേങ്ളടടയും അമൂല്യവം ചരിത്ര പ്ാധാന്യമുള്ളതുമായ അപൂര്വ്വ കരഖേളടടയും 
കശഖരമുള്ള നിയമസഭാ ദലബ്രറി സംസ്ാനടതെ പ്മുഖ ദലബ്രറിേളില് 
ഒ്ാണ്. കേരള നിയമസഭാ ദലബ്രറിയുടട ഒരു വര്ഷം നീണ്ടു നില്ക്കു് ശതാബ്ി 
ആകഘാഷങ്കളാടനുബന്ിച്ച് ദലബ്രറിയുടട കശഖരം, പ്വര്തെനം, കസവനങ്ള് 
എ്ിവ ടപാതുജനങ്ളികലക്്  എതെിക്കു്തിനായി ജില്ലേള് കേന്ദ്രീേരിച്ച് വിവിധ 
പരിപാടിേള് നടതെി വരുന്നു. 
 നിയമസഭാ ദലബ്രറി ശതാബ്ി ആകഘാഷതെിടറെ ഭാഗമായി കോഴികക്ാട്, 
േണ്ണൂര്, വയനാട്, ോസര്കഗാ�് എ്ീ ജില്ലേള് കേന്ദ്രീേരിച്ചുള്ള ഉതെരകമഖലാ 
ആകഘാഷ പരിപാടിയുടട ആദ്യദിനമായ 2022 ടസപ്റ്ംബര് 17 ന് നിയമസഭാ 
സ്ീക്ര് എ.എന.ഷംസീര്, ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം കഗാപകുമാര്, ഗവ. ചീഫ് 
വി്് ക�ാ.എന.ജയരാജ്, ദലബ്രറി ഉപകദശേ സമിതി ടചയര്മാന കതാമസ് 
ടേ. കതാമസ് എം.എല്.എ., ക�ാ. എം.ടേ. മുനീര് എം.എല്.എ., നിയമസഭാ 
ടസക്രട്റി, സ് ടപഷ്യല് ടസക്രട്റി, ചീഫ് ദലകബ്രറിയന എ്ിവര് ദവക്ം 
മുഹമ്മദ് ബഷീറിടറെ കബപ്പൂരുള്ള ദവലാലില് ഹൗസ് സന്ദര്ശിക്കുേയും നിയമസഭാ 
ദലബ്രറിയുടട ആദരം കരഖട്ടുതെിയ ഒരു ഉപഹാരം കുടുംബാംഗങ്ള്ക്് സമ്മാ
നിക്കുേയും ടചയ്തു. തുടര്്് മലയാളതെിടറെ എക്ാലടതെയും പ്ിയ എഴത്ോരന 
എം.ടി. വാസുകദവന നായരുടട ഗൃഹം സന്ദര്ശിച്ച്  സ്ീക്ര് അകദേഹടതെ ടപാ്ാട 
അണിയിക്കുേയും നിയമസഭാ ദലബ്രറിയുടട ഒരു ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുേയും 
ടചയ്തു. എം.ടി.വാസുകദവന നായരുടട ഗൃഹസന്ദര്ശനതെില് കതാട്തെില് 
രവീന്ദ്രന എം.എല്.എ.യും പടങ്ടുത്. 
 ശതാബ്ി ആകഘാഷങ്ളടട ഭാഗമായി കോഴികക്ാട് നടക്ാവ് 
ടവാകക്ഷണല് ഹയര് ടസക്റെറി സ് കൂളില് സംഘടി്ിച്ച നിയമസഭാ 
ദലബ്രറിയുടട പുസ്തേ പ്ദര്ശനവം നിയമസഭാ മയൂസിയതെിടറെ  ചരിത്ര പ്ദര്ശനവം 
സ്ീക്ര് എ.എന. ഷംസീര് ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. നിയമസഭാ സാമാജിേരുടട 
രചനേളാണ് പുസ്തേപ്ദര്ശനതെില് ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചിരു്ത്. നിയമസഭാ  
ദലബ്രറിടയക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു വീ�ികയാ പ്ദര്ശനവം പരിപാടിയുടട ഭാഗമായി 
നടന്നു. രാജ്യടതെ മിേച്ച നിയമസഭയും നിയമസഭാ ദലബ്രറിയും കേരളതെികറെതാ
ടണ്് ഉദ്ഘാടന പ്സംഗതെില് നിയമസഭാ സ്ീക്ര് പറഞ്ഞു. സ്വാതന്്യാനന്ര 
ോലതെ് സാമാന്യ ജനവിഭാഗങ്ളടട ബൗദ്ധിേ വളര്ച്ചക്കും ജീവിത ഉ്മനതെിനും 
മഹതൊയ സംഭാവനേള് നല്േിയ ഗ്രന്ഥശാല പ്സ്ാനങ്ള് കേരളതെിടറെ 
സാംസ് ോരിേ കമഖലയ്ക്  വലിയ രീതിയില് ഔ്ത്യം നല്ിയിട്ടുടണ്ന്നും  അകദേഹം 
അഭിപ്ായട്ട്ടു. വിദ്യാലയങ്ളില് ഭൗതിേ സാഹചര്യങ്ള് ടമച്ചട്ടു്തി 
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സാമാജിേരുടട നികയാജേമണ്ലങ്ളിലൂടട..... 

വള്ളക്കടവ് താല്ക്കാലിക പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ആന്റണി രാജു 
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്പുരം മണ്ലതെിടല തീരകദശ ജനതടയ നഗരവമായി ബന്ി
്ിക്കു് നൂറ്ാണ്ികലടറ പഴക്മുള്ള  പ്ധാന പാലമായ വള്ളക്ടവ് പാലം 

പുനര് നിര്മിയ്ക്തിനായി ടപാളിച്ചതിനാല് ഗതാഗത തടസ്ം ഉണ്ാോതിരിക്ാന 
വള്ളക്ടവില് നിര്മിച്ച താല്ക്ാലിേ പാലം ഗതാഗത വകു്് മന്ി ആറെണി രാജു 
ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. ഒക്ോല് കോടി രൂപ ടചലവിട്ാണ് പാര്വതി പുതെനാറിന് 
കുറുടേ ടപാതുമരാമതെ് വകു്് താല്ക്ാലിേ പാലം നിര്മിച്ചിരിക്കു്ത്. കൂടുതല് 
വീതിയിലം സൗേര്യതെിലം പണിയു് പുതിയ പാലതെിടറെ നിര്മാണം സമയബ
ന്ിതമായി പൂര്തെിയാക്കും. 

തിരുവനന്തപുരചതെ സിറ്ി സരവവീസിന് ഇലക്ടിക് 
ബസ്സുകള്

തിരുവനന്പുരം നഗരതെിടല ടേ.എസ്.ആര്.ടി.സി. സിറ്ി സര്ക്കുലര് സര്വ്വീ
സുേളടട ഇലക്ടിേ് ബസുേള് ഗതാഗത വകു്് മന്ി ആറെണി രാജു ഫ് ളാഗ് 

ഓഫ് ടചയ്തു. സിറ്ി സര്ക്കുലറിടറെ ഭാഗമായി വിമാനതൊവളം, ടറയില്ടവ ക്റേഷന, 
ടേ.എസ.്ആര്.ടി.സി. ബസ് ക്റേഷന എ്ിവടയ ബന്ി്ിച്ച് ഇരുപതെിനാല്  
മണിക്കൂര് എയര്  ടറയില് സര്ക്ിള് സര്വ്വീസും ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. തിരുവനന്
പുരം ട�ാമ്റേിേ്, ഇറെര്നാഷണല് എയര്കപാര്ട്് ടടര്മിനലേളികലക്് തമ്ാനൂര് 
ബസ് ക്റേഷനില് നിന്നും ടസനട്ല് ടറയില്ടവ ക്റേഷനില് നിന്നുമുള്ള യാത്രക്ാടര 
എതെിക്കു് തരതെില് ക്ാക്് ദവസ് ആറെി ക്ാക്് ദവസ് മാതൃേയിലാണ് 
എയര് ടറയില് സര്ക്കുലര് സര്വ്വീസ് നടത്്ത്.
 അര മണിക്കൂര് ഇടവിട്് രണ്് ടടര്മിനലികലക്കും തമ്ാനൂരില് നിന്നും ബസ്് 
എത്് വിധമാണ് സര്വ്വീസ് ക്രമീേരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൗജന്യ ദവ ദഫ, ടമാദബല് 
ചാര്ജ് ടചയ്യാനുള്ള കപായിന്റുേള്, സുരക്ഷയ്ക് കവണ്ിയുള്ള േ്യാമറേള്, യാത്രക്ാരുടട 
ലകഗജ് ടവക്കു്തിനുള്ള സൗേര്യങ്ള് എ്ിവയും ലഭ്യമാണ്. രാത്രി സര്വ്വീസുേള് 
ഇറെര്നാഷണല് ടടര്മിനലികലക്് മാത്രമാകും നടത്്ത്. തമ്ാനൂര് ടസനട്ല് 
ബസ് ക്റേഷനില് നട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ില് ടേ.എസ്.ആര്.ടി.സി. സി.എം.�ി. 
ബിജു പ്ഭാേറും മറ്് ഉ്ത ഉകദ്യാഗസ്രും പടങ്ടുത്.

ഹൈദരലി ശിൈാബ് തങ്ങള് 
അക്കാദമി ഫ�ാര സിവില് 
സരവവീസസ് നാടിന് സമരപിച്ചു 
നജീബ് കാന്തപുരം 
പെരിന്തല്മണ്ണ

നജീബ് ോന്പുരം എം.എല്.എ. മണ്ല 
തെില് നട്ാക്കു് സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ 

പദ്ധതിയായ ക്രിയയുടട ഭാഗമായി  രാജ്യടതെ 
ആദ്യടതെ സമ്പൂര്ണ്ണ സൗജന്യ സിവില് 
സര്വ്വീസസ് അക്ാദമി, ദഹദരലി ശിഹാബ് 
തങ്ള് അക്ാദമി കഫാര് സിവില് സര്വീസസ് 
2022 ആഗ്റേ് 7 ന് പാണക്ാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി 
ശിഹാബ് തങ്ള് നാടിന് സമര്്ിച്ചു.  
    ഓഫീസ് ടേട്ിടം റവനയു ഭവന 
നിര്മ്മാണ വകു്് മന്ി ടേ. രാജനും സ്റ്റു�റെ് സ് 
കലാഞ്് ടപാതുമരാമതെ് ടൂറിസം യുവജന ോര്യ 
വകു്് മന്ി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസും �ിജിറ്ല് 
സ്റ്റു�ികയാ ക�ാ. എം.പി. അബ്ദുസമദ് സമദാനി 
എം.പിയും പി.ബി. നായര് സ്ാരേ ദലബ്രറിയുടട 

ഉദ്ഘാടനം പി.ടേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ി എം.എല്.എ.
യും �ിജിറ്ല് ്ാസ് റം ഷാഫി പറമ്ില് എം.എല്.
എയും കഹാ്റേല് ഉദ്ഘാടനം മുന നിയമസഭാ സ്ീക്ര് 
പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണനും റഫ് കടാ്് ്റേ�ി സര്ക്ിള് 
പാണക്ാട് സയ്യിദ് അബ്ാസലി ശിഹാബ് തങ്ളം 

ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. പ്മുഖ വ്യക്ിേള് ചടങ്ില് 
ആശംസ അര്്ിച്ച് സംസാരിച്ചു.
 മലബാറിടല ഏഴ ജില്ലേളില് നിന്നും വിവിധ 
മത്സര പരീക്ഷേളിലൂടട ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്  നൂറ് 
വിദ്യാര്തിേള്ക്കുള്ള ്ാസുേളം ആരംഭിച്ചു.

ബയൂട്ി ഫകാങ്ങാട്
പക.ശാന്തകുമാരി 
കകാങ്ാട്

കോങ്ാട് മണ്ലതെില് എല്ലാ പഞ്ായതെിടലയും പ്ധാന 
കേന്ദ്രങ്ള് േടണ്തെി ശുചീേരിക്കുേയും സൗന്ദര്യവല് 

ക്രിക്കുേയും ടചയ്യു് 'ബയൂട്ി കോങ്ാട് ' എ് പദ്ധതിയുടട ഉദ്ഘാടനം 
സ്ലം എം.എല്.എ. ടേ.ശാന്കുമാരി മണ്ണൂര് ഗ്രാമപഞ്ായതെില് നിര്വ്വഹിച്ചു. 
പരിപാടിയില് മണ്ണൂര് ഗ്രാമപഞ്ായതെ് പ്സി�റെ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

കരഷക ദിനാെരണം 

കോങ്ാട് മണ്ലതെില് േര്ഷേ ദിനാചരണം േരിമ് സനാന 
ഓ�ികറ്ാറിയതെില് സംഘടി്ിച്ച ചടങ്ില് മുതിര്് 

േര്ഷേടര എം.എല്.എ. ടേ. ശാന്കുമാരി ആദരിച്ചു. േരിമ് ഗ്രാമപഞ്ാ
യതെ് പ്സി�റെ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

സ്ാരക മന്ിരവം സാംസ് കാരിക നിലയവം 
വായനാശാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

നിയമസഭാംഗമായിരിടക് അന്രിച്ച ടേ.വി. വിജയദാസിടറെ  2018-
2019 വര്ഷടതെ എ.�ി.എസ്. ഫണ്് ഉപകയാഗിച്ച് നിര്മിച്ച കോങ്ാട് 

മണിക്കശേരി എം.സി. കവലായുധന സ്ാരേ മന്ദിരം, സാംസ് ോരിേ നിലയം, 
വികവോനന്ദ വായനശാലാ ടേട്ിടം എ്ിവ എം.എല്.എ. ടേ.ശാന്കുമാരി 
ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു.
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സാമാജിേരുടട നികയാജേമണ്ലങ്ളിലൂടട..... 

ഹവപിന് സമഗ്ര വിദ്ാഭ്ാസ പദ്ധതി, ഗണിതം 
പാഠ്പരിപാടി, വായന കളരി എന്ിവ സംഘടിപിച്ചു
പക. എന്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
വവപ്ിന്

ദവ്ിന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടട ഭാഗമായി ഉ്ത വിജയം 
കനടിയവര്ക്് ആദരവം, ദഹസ് കൂള് വിദ്യാര്തിേളടട പഠന 

മിേവിനായി ഗണിതം പാഠ്യപരിപാടിയും, സ് കൂളേളില് ദിനപത്രം ലഭ്യമാക്കു് 
വായന േളരിയും ടേ.എന. ഉണ്ണികൃഷ്ണന എം.എല്.എ.യുടട കനതൃത്വതെില് 
വിവിധ ഘട്ങ്ളിലായി സംഘടി്ിച്ചു.
 മണ്ലതെിടല എസ്.എസ്.എല്.സി.ക്കും പ്ലസ് ടു വിനും മുഴവന   
വിഷയങ്ള്ക്കും എ പ്ലസ് േരസ്മാക്ിയ വിദ്യാര്തിേടള ആദരിക്കു് ചടങ്് 
തകദേശ സ്വയംഭരണം, ഗ്രാമവിേസനം, എേ് ദസസ് വകു്് മന്ിയും മുന 
നിയമസഭാ സ്ീക്റുമായ എം. ബി . രാകജഷ് ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. അറിവാണ് 
ഏറ്വം വലിയ മൂലധനടമന്നും അറിവിടന ഏറ്വം ന്ായി വിനികയാഗിക്കു് 
സംസ്ാനം കേരളമാടണന്നും ഇത്രയും വലിയ സദസിനു മു്ില് സമ്മാനിതരാ
കു്ത് വിദ്യാര്തിേളടട ജീവിതതെിടല അവിസ്രണീയ മുഹൂര്തെമാകുടമന്നും 
അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
     ടേ.എന ഉണ്ണികൃഷ്ണന എം.എല്.എ. അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സകമ്മളന 
തെില് മുന്നൂറ്ി ടതാണ്ണൂറ്  കുട്ിേടളയാണ്  ഉപഹാരങ്ള് നല്േി ആദരിച്ചത്.  
ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗതെ് ആറു പതിറ്ാണ്ായി േര്മ്മനിരതനായ  
ക�ാ. എം.ടേ. േരുണാേരടനയും ചടങ്ില് ആദരിച്ചു.ദഹസ് കൂള്  

വിദ്യാര്തിേളടട പഠന മിേവ് ലക്ഷ്യമിട്് നട്ാക്കു് ഗണിതം പാഠ്യപരിപാടി 
കുഴ്ിള്ളി ടസറെ് അഗ്റേിനസ് ജി. എച്ച്. എസ.് എസില് ജ്റേിസ്  
ടേ. ടേ. ദികനശന ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. മണ്ലതെിടല ടപാതു വിദ്യാലയങ്
ളില് സാമ്തെിേമായി പി്ാക്ം നില്ക്കു് വിദ്യാര്തിേള്ക്് ദിനപത്രം 
ലഭ്യമാക്കു് പദ്ധതിയുടട ആദ്യഘട്മായി ടചറായി എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.
എസില് മലയാള മകനാരമയുടട 'വായന േളരി' ചലഞ്് ടേ. എന.ഉണ്ണികൃഷ്ണന 
എം.എല്.എ. ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു.

അക്ഷഫരാത്സവം 2022
ഡി.പക.മുരളി 
വാമനപുരം         

വാമനപുരം എം.എല്.എ. �ി.ടേ മുരളിയുടട കനതൃത്വതെില് കേരള 
ഇന്റേിറ്യൂട്് ഓഫ് കലബര് ആറെ് എംകപ്ലായ് ടമറെ് (KILE) ടറെ ആഭി

മുഖ്യതെില് സംഘടി്ിച്ച അക്ഷകരാത്സവം 2022 ജൂദല 25 ന് ടവഞ്ഞാറമൂട് 
േീഴായികക്ാണതെ് നടന്നു. പരിപാടി ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസവം ടതാഴിലം വകുപ്പു 
മന്ി വി.ശിവനകുട്ി  ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു. �ി.ടേ. മുരളി എം.എല്.എ. അധ്യ 
ക്ഷനായ ചടങ്ില് എസ്.എസ്.എല്.സി.യ്കം പ്ലസ് ടു നും മുഴവന വിഷയ 
ങ്ള്ക്കും എ പ്ലസ് കനടിയ  അഞ്ഞൂറ്ി പന്ണ്്  വിദ്യാര്തിേള്ക്് കട്ാഫിേള് 
വിതരണം ടചയ്തു. ഇകതാടടാ്ം വിദ്യാര്തിേളടട അഭിരുചിക്് അനുസരി
ച്ചുള്ള ഉപരി പഠനവം അനുകയാജ്യമായ ടതാഴിലം േടണ്ത്്തിന് േരിയര് 
ദഗ�നസ് ്ാസും സംഘടി്ിച്ചു. തിരുവനന്പുരം ജില്ലാ സബ് േളക്ടര് 
മാധവിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ.് മുഖ്യ പ്ഭാഷണം നടതെി. കേരള ഇന്റേിറ്യൂട്് ഓഫ് 
കലബര് ആറെ് എംകപ്ലായ് ടമറെ് അംഗങ്ള്, കബ്ാക്് പഞ്ായതെ് പ്സി�റെ്,  
ഗ്രാമ പഞ്ായതെ് പ്സി�ന്റുമാര്, ജനപ്തിനിധിേള്, അധ്യാപേര്, പി.റ്ി.എ. 
ഭാരവാഹിേള്, ടപാതുപ്വര്തെേര്, രക്ഷാേര്തൊക്ള്, മാധ്യമ പ്വര്തെേര് 
തുടങ്ിയവര് ചടങ്ില് പടങ്ടുത്. 

മത്സ്ച�ഡ് �ിഷ് മാരട്് 
ഒരു നികയാജേ മണ്ലതെില് ഒരു ഫിഷ് മാര്ട്് എ് സര്ക്ാര് പദ്ധതി  

നട്ാക്കു്തിടറെയും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുകടയും ഭാഗമായി കേരള സര്ക്ാരിടറെ 
േീഴിലള്ള മത്സ്യടഫ�് ഉപകഭാക്ാക്ള്ക്് ഏറ്വം ഗുണകമന്മകയറിയതും 
രാസവസ്തു വിമുക്വമായ മത്സ്യം ന്യായവിലക്് ലഭ്യമാക്കു്തിന് തിരുവനന് 
പുരം ജില്ലയിടല നാലാമടതെ ഫിഷ് മാര്ട്് വാമനപുരം നികയാജേ മണ്ലതെിടല   
േല്ലറ മാര്ക്റ്് കോമ്ൗണ്ില് 2022 ജൂദല 22 ന് പ്വര്തെനം ആരംഭിച്ചു. 
േല്ലറയില് ആരംഭിച്ച ഫിഷ് മാര്ട്ിടറെ ഉദ്ഘാടനം ഫിഷറീസ് വകു്് മന്ി  
വി. അബ്ദുറഹ് മാന നിര്വഹിച്ചു. വാമനപുരം എം.എല്.എ. �ി.ടേ. മുരളി 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ില് മത്സ്യടഫ�് ടചയര്മാന റ്ി. മകനാഹരന,  
ഗ്രാമപഞ്ായതെ് പ്സി�റെ്, പഞ്ായതെ് ദവസ് പ്സി�റെ്, ത്രിതല പഞ്ാ 
യതെ് ജനപ്തിനിധിേള്, ഉകദ്യാഗസ്ര്, ടപാതുപ്വര്തെേര് തുടങ്ിയവര് 
പടങ്ടുത്.

ചപാതുവിതരണം ശക്ിചപടുതൊന് സഹലൈഫകാ  
മാഫവലി  ഫറ്ാര
സംസ്ാനതെ് ടപാതുവിതരണം ശക്ിട്ടുത്്തിടറെ 

ഭാഗമായി തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിടല ടനല്ലനാട് ഗ്രാമപഞ്ായ 
തെില് കോട്ടു്തെ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച സദപ്ലകോ മാകവലി ക്റോറിടറെ 
ഉദ്ഘാടനം 2022 ആഗ്റേ് 3 ന് ഭക്ഷ്യ ടപാതുവിതരണ ഉപകഭാക്തൃോര്യ 
ലീഗല് ടമകട്ാളജി വകു്് മന്ി ജി.ആര്.അനില് നിര്വ്വഹിച്ചു. വാമനപുരം 
എം.എല്.എ. �ി.ടേ മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ില് ടനല്ലനാട് ഗ്രാമ 
പഞ്ായതെ് പ്സി�റെ്  ത്രിതല പഞ്ായതെ് ജനപ്തിനിധിേള്,  
ഉകദ്യാഗസ്ര്, ടപാതുപ്വര്തെേര് തുടങ്ിയവര് പടങ്ടുത്.

പൂഞ്ാര നിഫയാജകമണ്ഡലം വികസന ഫരഖ 
പ്രകാശനവം 'കാരുണ്സ്പരശം പൂഞ്ാര 2022' 
പദ്ധതിയചട ഉദ്ഘാടനവം 
പെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് 
പൂഞ്ാര് 

പൂഞ്ഞാര് നികയാജേമണ്ലതെില് നട്ിലാക്ി വരു് വിേസന 
കക്ഷമജനേീയ  പ്വര്തെനങ്ള് വിശദീേരിക്കു്  വിേസന കരഖയുടട 

പ്ോശനം സംസ്ാന ആകരാഗ്യ-വനിത-ശിശുവിേസന  വകു്് മന്ി വീണാ 
കജാര്ജ്  2022 ജൂദല 30 ന് മുണ്ക്യം സി.എസ്.ഐ. പാരിഷ് ഹാളില് 
നിര്വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ില് ടസബാ്റേ്യന കുളത്ങ്ല് എം.എല്.എ. കനതൃത്വം 
നല്കു് എം.എല്.എ. സര്വ്വീസ് ആര്മി വിവിധ സ് കപാണ്സര്മാരുടട സഹ
േരണകതൊടട പൂഞ്ഞാര് നികയാജേ മണ്ലതെിടല ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് 
നിര്ധനരായ നൂറ് േിടപ്പുകരാഗിേള്ക്് പ്തിമാസം 1000 രൂപ വീതം പന്ണ്്  
മാസകതെക്് ധനസഹായം നല്കു് ോരുണ്യസ്ര്ശം പൂഞ്ഞാര് 2022 എ് 
പദ്ധതിയുടട ഔപചാരിേ ഉദ്ഘാടനവം ആകരാഗ്യ-വനിത-ശിശുവിേസന വകു്്  
മന്ി നിര്വ്വഹിച്ചു. ടസബാ്റേ്യന കുളത്ങ്ല് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച 
കയാഗതെില്  എം.എല്.എ. മാരായ വാഴൂര് കസാമന, കജാബ് ദമക്ിള്  മുന 
എം.എല്.എ ടേ.ടജ. കതാമസ് എ്ിവരും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന 
ജനപ്തിനിധിേളം സാമൂഹ്യരാഷ്ടീയ പ്വര്തെേരും സ്ിഹിതരായിരുന്നു.
 നികയാജേ മണ്ലതെിടല പാലികയറ്ീവ് ടേയര് മുഖാന്രം  
ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് ഒനപത് പഞ്ായത്േളിടലയും ഒരു മുനസി്ാലിറ്ിയി 
ടലയും പതെ് കരാഗിേള്ക്് വീതം ആടേ നൂറു കപര്ക്ാണ് ോരുണ്യസ്ര്ശം 

പൂഞ്ഞാര് 2022  എ് പദ്ധതി പ്ോരം ധനസഹായം നല്കുേ.  അര്ഹരായ 
നൂറ് ആളേള്ക്് സഹായധനതെിടറെ ആദ്യ ഗഡുവായ ആയിരം രൂപ 
ഭവനങ്ളില് കനരിടട്തെി ടസബാ്റേ്യന കുളത്ങ്ല് എം.എല്.എ വിതരണം 
ടചയ്തു. രണ്ാം ഗഡു മുതല് ബാങ്്  അക്ൗണ്് വഴി നല്ോനാണ് ഉകദേശി
ക്കു്ത്. വരുംവര്ഷങ്ളിലം ഈ പദ്ധതി കൂടുതല് ആളേള്ക്് പ്കയാജന
പ്ദമാകും വിധം തുടരു്തിനാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്ത്. അന്രിച്ച മുന മന്ി  
ടേ. എം. മാണിയുടട ഓര്മ്മയ്കായാണ് പദ്ധതി മണ്ലതെില് നട്ിലാക്കു്ത്.
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കുട്ികചള കൃഷിയിഫലക്ക് ആകരഷിക്കാന് 
'ൈരിതഫമാൈനം' പദ്ധതി
എം. വിജിന്
കല്്റ്യാകശേരി

േല്ല്യാകശേരി മണ്ലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടട ഭാഗമായി  
വിദ്യാലയങ്ളില് കുട്ിേളം കൃഷിയികലക്് എ് ലക്ഷ്യകതൊടട  

'ഹരിതകമാഹനം' പദ്ധതിയുടട മണ്ലതല ഉദ്ഘാടനം പുറകച്ചരി ഗവ. യു.പി. 
സ് കൂളില് എം. വിജിന എം.എല്.എ.യും ജില്ലാ േലക്ടര് എസ.് ചന്ദ്രകശഖറും 
കചര്്് നിര്വഹിച്ചു. 
  ഓണതെിന് വിദ്യാലയങ്ളില് നാട്ടുപൂക്ളം എ് ോഴ്ച്ാകടാടട 
ടചണ്ടുമല്ലി കതാട്ങ്ളം, വിഷരഹിതമാണ് എടറെ ഭക്ഷണം എ് ലക്ഷ്യതെി 
ലൂ്ി പച്ചക്റി കൃഷിയും ആദ്യഘട്തെില് നട്ാക്ാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
പദ്ധതിക്ാവശ്യമായ വിത്ം ടചടിേളം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ളടട 
സഹായകതൊടട കൃഷിഭവന മുകഖന ലഭ്യമാക്കും. 10 ടസറെില് കൃഷി ടചയ്യാന 
താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാലയങ്ള്ക്് 4000 രൂപ വടര സര്ക്ാര് സബ് സി�ിയും 
ലഭിക്കും. സ്ല സൗേര്യമില്ലാതെ വിദ്യാലയങ്ളില് കഗ്രാബാഗ് കൃഷിയും, ടടറസ് 
കൃഷിയും നടത്ം. വിദ്യാലയതെിനടുത്ള്ള സ്ലങ്ളം ഈ പദ്ധതിക്ായി   
പ്കയാജനട്ടുത്ം. മടണ്ണാരുക്ല് അടക്മുള്ള പ്ാരംഭ പ്വര്തെനങ്ള്ക്്  
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ളടട സഹായകതൊടട ടതാഴിലറ്് 
ടതാഴിലാളിേളടട കസവനവം പ്കയാജനട്ടുത്്കതാടടാ്ം, സ് കൂള് 
പി.ടി.എ., പൂര്വ്വ വിദ്യാര്തി സംഘടന, സ്ദ്ധ സംഘടനേള് എ്ിവരുടട 
സഹേരണവം ഉണ്ാകും. സംസ്ാന സര്ക്ാരിടറെ ഞങ്ളം കൃഷിയികലക്് 
എ് േ്യാമ്യികനാട് കചര്്ായിരിക്കും പദ്ധതി നട്ിലാക്കുേ. ശാസ്തീയ 

കൃഷി സംസ് ോരവം സ്വയം പര്യാപ്തതയും ദേവരിക്ാനുള്ള പാഠങ്ള് 
കുട്ിേള്ക്് നല്കുേ എ് ലക്ഷ്യകതൊടട അക്ാദമിേ പ്വര്തെനങ്ളടട 
ഭാഗമായിട്ാണ് മണ്ലതെിടല മുഴവന സ് കൂളേളിലം പദ്ധതി നട്ിലാക്കു
്ത്.
 എഴത്ോരന സുസ് കമഷ് ചകന്ാതെിടറെ 'ഹരിതകമാഹനം' എ് 
േഥയുടട കപരാണ് പദ്ധതിക്് നല്േിയിരിക്കു്ത്. ഒനപതാം ്ാസിടല 
കുട്ിേള്ക്് പഠിക്ാനുള്ള പാഠം കൂടിയാണ് ഈ േഥ എ്ത് ഇതിന് ഏടറ 
പ്ാധാന്യം നല്കൂന്നു. ചടങ്ില് േല്യാകശേരി കബ്ാക്് കൃഷി അസി്റേറെ് �യറക്ടര് 
എ. സുകരന്ദ്രന പദ്ധതി വിശദീേരിച്ചു. ത്രിതല പഞ്ായതെ് പ്തിനിധിേള്, 
ഉകദ്യാഗസ്ര്, പി.ടി.എ. പ്തിനിധിേള്  എ്ിവര് ചടങ്ില് പടങ്ടുത്. 

സാമാജിേരുടട നികയാജേമണ്ലങ്ളിലൂടട..... 

പവിഴമല്ി അംഗന്വാടിയം സാംസ് കാരിക 
നിലയവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
വി.പക.പ്രശാന്ത് 
വട്ിയൂര്കാവ്

 വി.ടേ പ്ശാന്് എം.എല്.എ. യുടട ആസ്തി വിേസന ഫണ്ില് 
നിന്നും നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ ടചലവഴിച്ച് പാതിര്ള്ളി വാര്�ിടല 

കുന്നുംപുറതെ് നിര്മ്മിച്ച പവിഴമല്ലി അംഗനവാടിയുടടയും സാംസ് ോരിേ നി
ലയതെിടറെയും ഉദ്ഘാടനം വി.ടേ പ്ശാന്് എം.എല്.എ. അധ്യക്ഷനായ 
ചടങ്ില് ആകരാഗ്യ-വനിത-ശിശുവിേസന വകു്് മന്ി വീണാ കജാര്ജ് 
ഉദ്ഘാടനം ടചയ്തു.  കേരളതെിടല എല്ലാ അംഗനവാടിേളം  ദഹടടേ് 
രീതിയികലക്് മാറ്റു് പദ്ധതി നട്ിലാക്ി വരിേയാടണ്് മന്ി പറഞ്ഞു. 
കുട്ിേളടട ബൗദ്ധിേവം ശാരീരിേവമായ വളര്ച്ചടയയും സര്ഗ്ഗകശ
ഷിയുടട വിോസടതെയും പ്ാരംഭഘട്തെില് തട് പരികപാഷി്ി 
ക്കു് തരതെില് അംഗനവാടിേടള ഏറ്വം മിേവറ്താക്കു്തിനുള്ള 
പദ്ധതിേളാണ് നട്ിലാക്ി വരു്ടതന്നും മന്ി കൂട്ികചര്ത്.
 തിരുവനന്പുരം ജില്ലയില് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടട ആദ്യ 
സ്ാരേമായ ഈ മന്ദിരതെിന്  ടീച്ചറുടട 'പവിഴമല്ലി' എ് േവിതയുടട 
കപരാണ് നല്േിയിരിക്കു്ത്. ടീച്ചറുടട ഒരു ഛായാചിത്രവം ഇവിടട 
സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്. അംഗനവാടിയിടല കുട്ിേള്ക്ാവശ്യമായ ഫര്ണിച്ചറു 
േള്, േളികക്ാപ്പുേള്, ടടലിവിഷന എ്ിവയും സാംസ് ോരിേ നിലയതെി

കലക്് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടട പുസ്തേങ്ളം ബുക്് ടഷല്ഫം സജ്ീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 
 ജനപ്തിനിധിേള്, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടട മേള് ലക്ഷി കദവി, 
ടറസി�റെ് സ് അകസാസികയഷന ഭാരവാഹിേള്, രാഷ്ടീയേക്ഷി പ്തിനിധിേള്, 
എ്ിവര് പടങ്ടുതെ ചടങ്ില് പ്ശസ്ത സംഗീതജ്ഞന ോവാലം ശ്ീകുമാര് 
സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടട േവിതേള് ആലപിച്ചു.  

ട�പയൂട്ി സ്ീക്റുടട ടപാതുപരിപാടിേള്

അടൂര അമ്പലക്കടവ് ഫ�ാഡ് വികസനം
അടൂര് മുതല് അമ്ലക്ടവ് പാലംവടരടയത്് 

കറാ�് വീതികൂട്ി ടാറിംഗ് നടത്്തിനായി  േല്ലിടല് 
ചടങ്് ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം കഗാപകുമാര് നിര്വഹിച്ചു. 
പതെ് േികലാമീറ്ര് കറാ�ിന് അനപതു കോടി രൂപയാണ് 
േിഫ്ബി അനുവദിച്ചിരിക്കു്ത്. സര്കവ നടതെിയാണ് 
േല്ലിടീല് നടതെിയത്. അടൂര് മുതല് കോഴകഞ്രി വടരയാണ് 
കറാ�് നിര്മിക്കു്തിന് േിഫ്ബി തുേ അനുവദിച്ചിരിക്കു 
്ത്. ഇതില് അമ്ലക്ടവ് മുതല് കോഴകഞ്രി വടരയുള്ള 
ഭാഗം കനരകതെ ടടന�ര് ടചയ്ിരുന്നു. അടൂര് മുതല് തുമ്മണ് 
അമ്ലക്ടവ് വടരയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇക്ാള് ടടന�ര് ടചയ്് 
സര്കവ േല്ല് സ്ാപിക്കു്ത്. 

ആഫരാഗ്മുള്ള ജനതയ്ക്കായി 
കൃഷിയിഫലക്ക് മടങ്ങണം
രാജ്യടതെ ജനങ്ള് ആകരാഗ്യമുള്ളവരായി മാറണ 

ടമങ്ില് നല്ല ഭക്ഷണം േഴിക്ണടമന്നും അതിനായി 
എല്ലാവരും കൃഷിയില് ശ്ദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്ണടമന്നും ട�പയൂട്ി 
സ്ീക്ര് ചിറ്യം കഗാപകുമാര് പറഞ്ഞു. േര്ഷേ ദിനകതൊടനു 
ബന്ിച്ച് ഏഴംകുളം പഞ്ായതെില് നട് േര്ഷേ ദിനാകഘാഷം 
ഉദ്ഘാടനം ടചയ്യുേയായിരുന്നു അകദേഹം.
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പ്തിപക്ഷ കനതാവിടറെ കപജ് 

'ഏടറക്ാലം മുമ്് വിധിയുമായി നാം ഒരു സന്ി  
യുണ്ാക്ി. അതു പൂര്ണ്ണമായികട്ാ മുഴവനായ 

അളവികലാ അടല്ലങ്ിലം അതിടറെ അര്തം 
ഉള്ടക്ാണ്ടുടോണ്് ആ പ്തിജ്ഞ നിറകവറ്ാനുള്ള 
സമയം ഇതാ വ്ിരിക്കുന്നു. അര്ദ്ധരാത്രി കുറിക്കു് 
മണി മുഴങ്ങുകമ്ാള്, കലാേം ഉറങ്ങുകമ്ാള്, ഇന്്യ 
ജീവിതതെികലയ്കം സ്വാതന്്യതെികലയ്കം േണ്തുറ
ക്കുേയാണ്. ചരിത്രതെില് അപൂര്വ്വമായി മാത്രം 
സംഭവിക്കു് ഒരു നിമിഷം എതെിയിരിക്കുന്നു. നാം 
പഴയതില്നി്് പുതിയതികലയ്ക് ചുവടു വയ്കകമ്ാള്, 
ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുേയാണ്. ോലങ്ളായി 
അടിച്ചമര്തെട്ട് ഒരു രാഷ്ടതെിടറെ ആത്ാവ് 
അതിടറെ ശബ്ം േടണ്ത്േയാണ്.'
 സാമ്ാജ്യത്വതെിടറെ ഇരുട്ില്നി്് രാജ്യം 
സ്വാതന്്യതെിടറെ പുലരിയികലയ്ക് േണ്തുറക്കുകമ്ാള്  
പണ്ിറ്് ജവഹര്ലാല് ടനഹ് റു കലാേകതൊട് 
പറഞ്ഞ വാക്കുേളാണിത്. എഴപതെിയഞ്് വര്ഷ
ങ്ള്ക്് മുമ്പുള്ള ഒരു ആഗ്റേ് 14 അര്ദ്ധരാത്രി 
ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സഭയില് ടനഹ് റു നട 
തെിയ ഈ പ്സംഗം 'വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്ാഴ്ച' 
എ്ാണ് ചരിത്രം അടയാളട്ടുതെിയിരിക്കു്ത്.
 കേവലം പ്സംഗതെിനുമപ്പുറം ഭാഷയിലം  
കവഷതെിലം സംസ് ക്ാരതെിലടമാടക് വ്യത്യ
സ്തമായ ജനങ്ടള ഉള്ടക്ാള്ളു് ഇന്്യടയ് 
രാജ്യടതെ ഒറ്ടക്ട്ായി, കലാേടതെ ഏറ്വം 
ശക്മായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി നിലനിര്തൊന 
പണ്ിറ്്ജിക്് സാധിച്ചു. സ്വതന് ഇന്്യയുടട ആദ്യ  
പ്ധാനമന്ിയായത് ടോണ്് മാത്രമല്ല, ബഹു 
സ്വരതടയ അംഗീേരിക്കു്തിടനാ്ം അവയിടല  
ഏേത്വടതെ കൂട്ിയിണക്ി മകതതര ജനാധിപത്യ  
രാഷ്ടമായി മാറ്ിടയടുക്കു്തിന് മാനവിേതയില് 
ഊ്ിയുള്ള അടിതെറയിട്തു ടോണ്ാണ് ആധുനിേ  
ഇന്്യയുടട ശില്പിടയ്് ജവഹര്ലാല് ടനഹ് റു 
വിടന വികശഷി്ിക്കു്ത്.
 1947 ല് ചരിത്രപരമായ വലിടയാരു പ്തി 
സന്ിഘട്തെിലാണ് ഇന്്യയുടട ഭരണച്ചുമതല  
ടനഹ് റു ഏടറ്ടുതെത്. പട്ിണിക്് പുറടമ രാജ്യ 
തെിടറെ അരക്ഷിതമായ സാമ്തെിേ സ്ിതിയും 
വിഭജനടതെയും പ്ാകദശിേ േലാപങ്ടളയും 
തുടര്ന്നുണ്ായ അനിയന്ിതമായ അഭയാര്തി 
പ്വാഹവം അറുനൂറികലടറ നാട്ടുരാജ്യങ്ളം നാട്ടു 
രാജാക്ാനമാരും ഉയര്തെിയ ടവല്ലുവിളിേള
ടമാടക്യാണ് പ്ധാനമന്ിടയ് നിലയില് 
ടനഹ് റുവിന് അഭിമുഖീേരികക്ണ്ി വ്ത്. ഈ 
പ്തിസന്ിേടളാടക് രാജ്യടതെ ആഭ്യന്ര 
യുദ്ധതെികലക്കും അരാജേത്വതെികലക്കും തള്ളി 
വിടാന പര്യാപ്തമായ ോരണങ്ളായിരുന്നു.  എ്ാല്  
എല്ലാ പ്തിസന്ിേടളയും ധീരതകയാടട അതി 

ജീവിച്ച് കദശീയതയുടട അടിസ്ാന ശിലേളായി 
ബഹുസ്വരതയുടട സൗന്ദര്യവം മകതതരത്വവം ഉറ്ി 
ക്ാന അകദേഹതെിന് സാധിച്ചു. ഇന്്യയ് ടക്ാ്കമാ  
അതിന് കശഷകമാ സ്വതന്്യം ലഭിച്ച രാജ്യങ്ളില്  
ജനാധിപത്യകമാ മകതതരത്വകമാ ഒരു ആശയമായി  
കപാലം കശഷിക്കു്ിടല്ല് കബാധ്യതെില് കവണം 
ടനഹ് റുടവ് രാഷ്ടശില്പിടയ നാം വിലയിരുകതെ
ണ്ത്.
 ഇന്്യയുടട ബഹുസ്വരതയും അതിടല  
ഏേത്വങ്ളം യുക്ിസഹമായ ചിന്യും ശാസ്ത 
കബാധവം അതിശക്മാടയാരു ഭരണഘടനയും 
ഭരണഘടനാ സ്ാപനങ്ളം ടപാതുകമഖലാ സ്ാപന 
ങ്ളം രാജ്യത്ടനീളം ശാസ്തസാകങ്തിേ ഗകവ 
ഷണശാലേളം ഉ്ത വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ളം  
വ്യക്വം ശക്വമായ വികദശോര്യ, സാമ്തെിേ  
നയങ്ളം രൂപട്ടുതെിയുടമാടക്യാണ് ടനഹ് റു 
ടവ് ഭരണതന്ജ്ഞന ആധുനിേ ഇന്്യ ടേട്ി്
ടുതെത്. ജനാധിപത്യ രാജ്യതെിന് അനിവാര്യമായതും 
കലാേതെിന് തട് മാതൃേയായതുമായ ഇന്്യന 
ഭരണഘടന യാഥാര്ത്യമായതും ടനഹ് റുവിടറെ 
നിശ്ചയദാര്്്യം ഒന്നുടോണ്ടു മാത്രമാണ്. ഭരണ
ഘടനയ്ക് ആമുഖം എ് ആശയവം ടനഹ് റുവികറെ
തായിരുന്നു.
 മകതതരത്വവം ബഹുസ്വരതയിടല ഏേ 
ത്വവം ശാശ്വതമായി നിലനിര്തൊന ഭരണഘടനാ 
സ്ാപനങ്ള് അനിവാര്യമാടണ്ത് അകദേഹ 
തെിടറെ ദീര്ഘവീക്ഷണകതൊടടയുള്ള ോഴ്ച്ാ 
ടിടറെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതുടോണ്ടു തട്യാണ് 
രാഷ്ടീയ കനതൃത്വതെിന് വശംവദരാോതെ നീതി 
ന്യായ വ്യവസ്യും ടതരടഞ്ഞടു്് േമ്മിഷനുടമാടക്  
ഇന്്യയിലണ്ായത്. വിവിധ കമഖലേളിടല വിേസന 
തെില് ശ്ദ്ധ കേന്ദ്രീേരിക്കു്തിനായി അതത്  
രംഗടതെ വിദഗ്ധടര തട് ടനഹ് റു നികയാഗിച്ചു. 
ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ള്ക്് കപാറകലല്ക്ാടതയാ
േണം രാജ്യം വിേസികക്ണ്ടത് ോഴ്ച്ാടായി
രുന്നു അകദേഹതെിനുണ്ായിരു്ത്. അതുടോണ്ടു 
തട്യാണ് ജനാധിപത്യം രാജ്യതെ് ശക്മായി 
കവരുറച്ച് നില്ക്ാന ആവശ്യമായ ജനാധിപത്യ 
ഭരണഘടനാ സ്ാപനങ്ള് അകദേഹം അതീവ 
സൂക്ഷതകയാടട സ്ാപിച്ചതും.
 വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്ായങ്ളം നിരന്ര 
മായ സംവാദങ്ളം അവയ്കിടയിടല ഐേ്യട്ടല 
മാണ് ജനാധിപത്യതെിടറെ സൗന്ദര്യം. നിലപാടുേളി 
ലള്ള വ്യത്യസ്തതേടള സ്വീേരിക്ാനുള്ള ഹൃദയ 
വിശാലത ടനഹ് റു ോട്ിയിരുന്നു. അതുടോണ്ടുത
ട്യാണ് ആദ്യമന്ിസഭയില് േടുതെ വലതുപക്ഷ 
വാദിയായ ശ്യാമപ്സാദ് മുഖര്ജിയും ഷണ്മുഖം 
ടചട്ിയുടമാടക് ഉള്ട്ട്ത്.

 ടപാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ള് ആധുനിേ
തയികലക്കുള്ള ഇന്്യയുടട വളര്ച്ചയ്ക് അനിവാര്യമാ
ടണ് തിരിച്ചറിവാണ് ടനഹ് റവിയന വിേസന 
സങ്ല്പതെിടറെ ആണിക്ല്ല്. സമ്ദ്ഘടനകയയും  
കസാഷ്യലിസകതെയും കുറിച്ചുള്ള സമീപനം രൂപട്ടു
തെിയ കോണ്ഗ്രസിടറെ ആവ�ി സകമ്മളനതെില്  
(1955) അകദേഹം ഇക്ാര്യം വ്യക്മാക്ിയിട്ടുണ്്. 
രാജ്യതെിടറെ സമ്ദ് വ്യവസ് ശക്മാക്ാന 
സര്ക്ാരിടറെ കനതൃത്വതെില് ടപാതുകമഖലാ സ്ാ
പനങ്ളിലൂടട വ്യവസായവത്ക്രണം നട്ിലാ 
ക്ാനും ആണകവാര്ജം ടപാതുതാല്പര്യതെിന് 
കവണ്ി ഉപകയാഗിക്ാനും ടനഹ് റു തീരുമാനിച്ചു. 
അകതസമയം വ്യാവസായവത്ക്രണം സാധ്യമാ
േണടമങ്ില് അതിന് സഹായേമായ ോര്ഷിേ 
സമ്ദ് വ്യവസ്യും ടചറുേിട വ്യവസായ അടി 
തെറയും ആവശ്യമാടണ് കബാധ്യവം അകദേഹ
തെിനുണ്ായിരുന്നു. നഗരാസൂത്രണടമ്ത് കറാഡു 
േളം പാര്ക്കുേളം നിര്മ്മിക്കു്തിനുമപ്പുറം വിദ്യാ 
ഭ്യാസം, വികനാദം, ടതാഴില്, വ്യവസായം എ്ിവ 
യികലക്് കൂടിയായത് ആധുനിേമായ ടനഹ് റവി 
യന ോഴ്ച്ാടായിരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ളിലം  
പഞ്ായത്ം സഹേരണസംഘവം സ് കൂളേളം 
കവണടമ്് അകദേഹം നിര്കദേശിച്ചു.
 ഇന്്യയുടട വികദശ നയം രൂപീേരിക്കു് 
തിലം ഒരു ടനഹ് റവിയന ദേടയ്യാപ്പുണ്്. 
ശീതസമര ോലതെ് മൂ്ാം കലാേരാഷ്ടങ്ടള 
ഇന്്യയുടട കനതൃത്വതെില് കചരികചരാനയതെിലൂടട 
കലാേശ്ദ്ധയികലക്് ഉയര്തെിയത് ജവഹര്ലാല് 
ടനഹ് റുവായിരുന്നു. കലാേശക്ിേളായ വിേസിത 
രാജ്യങ്ളടട േിടമത്സരതെില് േക്ഷി കചരാടത 
മൂ്ാംകലാേ രാഷ്ടങ്ള്ക്ിടയില് സഹേരണം 
ശക്മാക്കു്തിനാണ് കചരികചരാപ്സ്ാനം 
രൂപീേരിച്ചത്. ടനഹ് റു സ്വീേരിച്ച ഈ കചരികചരാ 
നയം തട്യാണ് ഇന്്യടയ അവഗണിക്ാനാ
ോതെ കലാേശക്ിയാക്ി മാറ്ിയടത്തില് 
തര്ക്മില്ല.
 സ്വാതന്്യാനന്രം ജവഹര്ലാല് ടനഹ് റു  
അല്ലാടത മറ്ാടരങ്ിലമായിരുന്നു ഇന്്യയുടട പ്ധാന 
മന്ി ആയിരു്ടതങ്ില് ഇ്് ോണു്തുകപാല 
ടള്ളാരു ആധുനിേ ഇന്്യയികലക്് നാം എതെികച്ച
രുമായിരുക്ാ എന്നുകപാലം സംശയമാണ്. ജനാ
ധിപത്യതെിലം കസാഷ്യലിസതെിലം മകതതരത്വതെി
ലം ഊ്ിയുള്ള ഭരണഘടനയുള്ള ശക്മാടയാരു 
രാജ്യമായി ഇന്്യ മാറിയത് തട്യാണ് ടനഹ് റ 
വിയന വിേസന ോഴ്ച്ാടട്് നമുക്് നിസംശയം 
പറയാം.

ഇക്ാള്  രാജ്യതെ് അപ്ഖ്യാപിത അടിയന്ിരാവസ്യാടണന്നും പൗരാവോശവം  
മാധ്യമ സ്വാതന്്യവം ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ളം േവരുേയാടണന്നും പറഞ്ഞു 
ടോണ്് നിരവധി പ്കക്ഷാഭങ്ള് ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്്.
 ഭരണകൂടടതെ ഉപകയാഗിച്ചുടോണ്് ഭരണഘടനടയ ദുര്ബലട്ടുതൊ 
നുള്ള നീക്ങ്ള് അപലപനീയമാണ്. പൗരത്വനിയമകഭദഗതി പാര്ലടമറെില് 
പാസാക്ിയത് ഇതിടനാരു ഉദാഹരണമാണ്. 'ഭരണഘടന എത്ര നല്ലതാടണ 
ങ്ിലം അത് നട്ാക്കു്വര് നല്ലതടല്ലങ്ില് അത് ചീതെയാകും'എ്് 1949  
നവംബര് 25ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ിയില് ക�ാ. ബി.ആര്. അംകബദ്േര്  
നല്േിയ മു്റിയി്ാണ് ഇതെരം നീക്ങ്ളണ്ാവകമ്ാള് ജനങ്ള് ഓര്ക്കു്ത്. 
രാജ്യതെ് പതിടനാക്ാളം സംസ്ാനങ്ള്ക്് ഒരു വിധതെില് അടല്ലങ്ില് മടറ്ാരു 
വിധതെില് പ്കത്യേ പദവിേകളാ പരിഗണനേകളാ ഉണ്്. അടതല്ലാം നിലനിര്തെി
ടക്ാണ്ടുതട് ജമ്മു േശ്ീരിനുള്ള പ്കത്യേ പദവി എടുത്േളയു്ത് നാം േണ്ടു. 
അതുകപാടല ോര്ഷിേ കഭദഗതി നിയമം, അകയാധ്യ വിധി നട്ാക്ല് തുടങ്ിയവ 
ടയല്ലാം ഭരണഘടനാ ലംഘനതെിടറെ ഉദാഹരണങ്ളാണ്. മതതെിടറെ കപരില് 
പൗരത്വം നികഷധിക്ാന പാടിടല്ലന്നും വികവചനകമാ പ്ീണനകമാ പാടിടല്ലന്നും 
ഭരണഘടന ഊന്നുന്നുണ്്. പരമാധിോര, കസാഷ്യലി്റേ്, മതനിരകപക്ഷ, 
ജനാധിപത്യ റി്ബ്ിേ് എ്ാണ് നമ്മുടട റി്ബ്ിക്ിന് ഭരണഘടന നല്േിയ 
വികശഷണങ്ള്. ഇതിടല മതനിരകപക്ഷത ഉള്ട്ടടയുള്ള വികശഷണങ്ള് 

H¶mw t]-Pn-sâ XpS-À¨ 

അനാവശ്യമാടണ്് പറഞ്ഞുടോണ്് അതെരം മൂല്യങ്ടള ദുര്ബലട്ടുതൊനുള്ള  
നീക്ങ്ള് രാജ്യതെിടറെ പല ഭാഗത്ം അരകങ്റുന്നുണ്്. ഭരണഘടനടയ പിച്ചി 
ച്ചീന്തുവാനുള്ള ഇതെരം നീക്ങ്ടള ജനാധിപത്യ - മതനിരകപക്ഷവാദിേള് 
ടചറുത്കതാല്്ികക്ണ്തുണ്്. ഈ ോലതെ് ഇന്്യന ഭരണഘടനാ സം
രക്ഷണതെിന് മകറ്ടതാരു ോലകതെക്ാളം പ്ാമുഖ്യമുണ്്. ഇന്്യന ഭരണ 
ഘടനകയാട് പ്തിബദ്ധത പുലര്തെി പ്വര്തെിക്കുവാനും ഭരണഘടന  
മുക്ാട്ടുവയ്ക് മതനിരകപക്ഷ ജനാധിപത്യം, ടഫ�റലിസം, സാമൂഹ്യനീതി, 
സാമ്തെിേ പരമാധിോരം തുടങ്ിയവടയല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശക്മായ 
പ്വര്തെനങ്ള് കേരളതെില് നി്് ഉയര്ന്നുവരണം.
 ഭരണഘടനടയ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ ോലഘട്തെില് പരമപ്ധാനമായ 
ഒ്ാണ്. ഓകരാ മലയാളിക്കും ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത പേര്ന്നുനല്ോനുള്ള 
വിപുലമായ ഒരു േ്യാമ്യിന് രാജ്യതെിടറെ ഭരണഘടനാ ദിനമായ നവംബര് 26 ന്  
കേരള നിയമസഭ തുടക്ം കുറിക്കുേയാണ്. വിവിധ തലങ്ളില് നടക്കു് ആ  
േ്യാമ്യിനിലൂടട ഭരണഘടനയുടട ആവിര്ഭാവടതെ കുറിച്ചും ഭരണഘടനാ 
മൂല്യങ്ടള സംബന്ിച്ചും സംസ്ാനടതെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ടള കബാധ 
വല്ക്രിക്കും. വിപുലമായി സംഘടി്ിക്കു് ഈ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ 
യജ്ഞതെിന് ഭരണപ്തിപക്ഷ കഭദമില്ലാടത എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിേളകടയും 
സഹേരണം ഉണ്ാവടമ്ാണ് പ്തീക്ഷിക്കു്ത്. രാജ്യകതൊട് സ് കനഹമുള്ളവര്ക്് 
ഭരണഘടനടയ കചര്തെ് വയ്കാതിരിക്ാന സാധിക്ില്ലകല്ലാ.

വി.�ി. സതീശന  
പ്തിപക്ഷ കനതാവ്

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്
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നിയമസഭാ സമുച്ചയതെിടല പരിപാടിേള്

ബാലപ്രതിനിധികള്ക്കായി 
പരിശവീലന പരിപാടി

കുടുംബശ്ീയുടട 2022 ടല സംസ്ാന ബാല 
പാര്ലടമറെിന് മുക്ാടിയായി ടതരടഞ്ഞ 

ടുതെ നൂറ്ിനാല്പത് ബാലപ്തിനിധിേള്ക്ായി  
പാര്ലടമറെറി സംവിധാനം സംബന്ിച്ച് 
പരിശീലന പരിപാടി 2022 ടസപ്റ്ംബര് 3 ന് 
നിയമസഭാ സമുച്ചയതെിടല ബാങ്്വറ്് ഹാളില് 
സംഘടി്ിച്ചു. ടേ-ലാംപ് സ് (പാര്ലടമറെറി 
്റേ�ീസ്) ടറെ ആഭിമുഖ്യതെില് നട് ചടങ്ില് 
ടേ-ലാംപ് സ്  എേ് സിേയൂട്ീവ് �യറക്ടര് മഞ്ജു 
വര്ഗ്ഗീസ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുേയും നിയമസഭാ 
ടസക്രട്റി എ.എം. ബഷീര് ആശംസേള് അര്്ിച്ച് 
സംസാരിക്കുേയും ടചയ്തു. പാര്ലടമറെറി ഭരണ
സംവിധാനടതെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്ിലാ
ക്കു്തിന് ഈ പരിശീലന പരിപാടി സഹായേ
മാകുടമ്് നിയമസഭാ ടസക്രട്റി ആശംസിച്ചു.
  പരിശീലന പരിപാടി നയിച്ച നിയമസഭാ 
ടസക്രകട്റിയറ്ിടല അ�ീഷണല് ടസക്രട്റി 
ടേ. സുകരഷ് കുമാര്  ജനാധിപത്യ സംവിധാന 
തെിടറെ ആവിര്ഭാവവം ഇന്്യയിടല പാര്ല 
ടമറെറി ജനാധിപത്യ സംവിധാനതെിടറെ  സവികശ 

വാച്് ആന്് വാരഡ് വിഭാഗം ജവീവനക്കാരക്ക്  
പരിശവീലന പരിപാടി

കേരള നിയമസഭയുടട പരിശീലന വിഭാഗമായ കേരള 
ടലജികലേറ്ീവ് അസംബ്ി മീ�ിയ ആറെ് പാര്ലടമറെറി 

്റേ�ി ടസറെര് (പി.എസ്.) വിഭാഗതെിടറെ ആഭിമുഖ്യതെില് വാച്ച് 
ആറെ് വാര്�് വിഭാഗതെില് പുതുതായി കജാലിയില് പ്കവശിച്ച  
ഉകദ്യാഗസ്ര്ക്ായി 2022 ആഗ്റേ് 04 ാം തീയതി  'നിയമസഭാ നട 
പടിക്രമങ്ള്: ടപാതുവായ ോര്യങ്ള്' എ് വിഷയതെില്  പരിശീലന 
പരിപാടി സംഘടി്ിച്ചു. ടേ-ലാംപ് സ് എേ് സിേയൂട്ീവ് �യറക്ടര്  മഞ്ജു 
വര്ഗ്ഗീസ് ഉകദ്യാഗസ്ടര പരിപാടിയികലയ്ക് സ്വാഗതം ടചയ്യുേയും 

അക്കകൗണ്് സ് വിഭാഗം 
ജവീവനക്കാരക്ക്   
പരിശവീലന പരിപാടി

കേരള നിയമസഭയുടട പരിശീലന 
വിഭാഗമായ ടേ-ലാംപ് സ് (പി.എസ്.) 

വിഭാഗതെിടറെ ആഭിമുഖ്യതെില് നിയമസഭാ ടസ
ക്രകട്റിയറ്ിടല അക്ൗണ്് സ് വിഭാഗം ഉകദ്യാഗ
സ്ര്ക്ായി 2022 ടസപ്റ്ംബര് 15 ാം തീയതി 
പാര്ലടമറെറി പഠന പരിശീലന ഹാളില് ആദായ 
നികുതി സംബന്ിച്ച വിഷയതെില് പരിശീലന 
പരിപാടി സംഘടി്ിച്ചു. ടേ-ലാംപ് സ് (പി.എസ്.)  
�യറക്ടര്  ജി.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന പരിപാടിയികലയ്ക്  
ഉകദ്യാഗസ്ടര സ്വാഗതം ടചയ്യുേയും പരിശീല 
നടതെ സംബന്ിച്ച് ആമുഖമായി സംസാരി 
ക്കുേയും ടചയ്തു.
 റിട്. സബ് ട്ഷറി ഓഫീസര് എന. 
ബാബുരാജന പരിശീലന ്ാസ് നയിച്ചു. 
ആദായ നികുതി നിര്ണ്ണയിക്കു്തിടനക്കു
റിച്ചും വിവിധ ടസക്ഷനുേള് പ്ോരമുള്ള 
നികുതി ഇളവേടളയും േിഴിവേടളയും കുറിച്ചും  
റ്ി.�ി.എസ്. അപ് കലാ�് ടചയ്യല്, കഫാം 16 ലഭി
ക്കു്തിനായി കപാര്ട്ലില് ഉള്ട്ടുകതെണ്  

വിവരങ്ള് എ്ിവ സംബന്ിച്ചും അകദേഹം വിശ
ദീേരിക്കുേയും കചാദ്യങ്ള്ക്് മറുപടി നല്കുേയും 
ടചയ്തു. പരിശീലന പരിപാടിയില് ഇരുപതെികയഴ് 
ജീവനക്ാര് പടങ്ടുത്.

ഷതേളം നിയമസഭയുടട പ്വര്തെനം സംബന്ിച്ച 
അടിസ്ാന വിവരങ്ളം ബാലപ്തിനിധിേള്ക്്  
വിശദീേരിച്ചു. കുടുംബശ്ീ ക്റേറ്് കപ്ാഗ്രാം മാകനജര് 
അരുണ്. പി. രാജന ചടങ്ില് കൃതജ്ഞത കരഖ 
ട്ടുതെി.

 ബാലസഭ പ്തിനിധിേളായി 14 ജില്ല 
േളില് നിന്നും ടതരടഞ്ഞടുതെ നൂറ്ിനാല്പത്  
കുട്ിേളം നാല്പത് മിഷന ഫാക്ല്റ്ിേളം കുടുംബ 
ശ്ീ പ്തിനിധിേളം പരിശീലന പരിപാടിയില് 
പടങ്ടുത്.

പരിശീലനടതെ സംബന്ിച്ച് ആമുഖമായി 
സംസാരിക്കുേയും ടചയ്തു.  തുടര്്് നിയമസഭാ 
ടസക്രട്റി എ.എം. ബഷീര് വാച്ച് ആറെ് വാര്�് 
വിഭാഗം ജീവനക്ാടര അഭിസംകബാധന ടചയ്തു 
സംസാരിച്ചു.  ടേ-ലാംപ് സ് �യറക്ടറും കജായിറെ് 
ടസക്രട്റിയുമായ ജി.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന പരിശീലന 
്ാസ് നയിച്ചു. 
  പരിശീലന പരിപാടി നിയമസഭാ നടപ
ടിക്രമങ്ളികന്മല് അവകബാധം സൃഷ്ിക്കു്തിനും 
അതിലപരി ഔകദ്യാഗിേ കൃത്യനിര്വ്വഹണതെിടല 
ോര്യക്ഷമത വര്ദ്ധി്ിക്കു്തിനും സഹായേ
രമാകുടമ്്  വാച്ച് ആറെ് വാര്�് ജീവനക്ാര് 
അഭിപ്ായട്ട്ടു. നാല്്തെി രണ്് ജീവനക്ാര് 
പരിശീലന പരിപാടിയില് പടങ്ടുത്.

K-LAMPS (]mÀ-e-saâ-dn kv-ä-Uokv)
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ആസാദി കാ അമൃത് മഫൈാത്സവിചന് ഭാഗമായി 
പ്രഭാഷണ പരിപാടി

ഭാരതം സ്വാതന്്യം കനടിയതിടറെ 75 വര്ഷങ്ള് രാജ്യവ്യാപേമായി 
ആകഘാഷിക്കു് 'ആസാദി ോ അമൃത് മകഹാത്സവ്' ടറെ ഭാഗമായി കേരള 

നിയമസഭാ ടസക്രകട്റിയറ്ിടറെ പരിശീലന വിഭാഗമായ ടേ-ലാംപ് സ് (പി.എസ്.) ടറെ  
ആഭിമുഖ്യതെില് 2022 ആഗ്റേ് 10 ന് നിയമസഭാ സമുച്ചയതെിടല ആര്.ശങ്ര 
നാരായണന തമ്ി ടമകമ്ഴ് സ് കലാഞ്ില് കേരള സര്വ്വേലാശാല മുന കപ്ാദവസ് 
ചാനസലര് ക�ാ. ടജ. പ്ഭാഷ് 'ഇന്്യ എ് ആശയം: ഭരണഘടനയും വര്തെ
മാനോല യാഥാര്ത്യവം' എ് വിഷയതെില് പ്ഭാഷണം നടതെി. തദവസ
രതെില് 2022 ആഗ്റേ് 10 മുതല് 20 വടര നിയമസഭാ മയൂസിയം, ദലബ്രറി 
വിഭാഗങ്ള് സംയുക്മായി സംഘടി്ിച്ച വീ�ികയാ, കഫാകട്ാ, പുസ്തേ പ്ദര്ശന
തെിടറെ ഉദ്ഘാടനവം നിയമസഭാ സ്ീക്റായിരു് എം. ബി. രാകജഷ് നിര്വ്വഹിച്ചു. 
പരിപാടിയില് ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം കഗാപകുമാര് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുേയും 
നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ.എം. ബഷീര് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുേയും ടചയ്തു.
 സ്വാതന്്യതെിടറെ 75ാം വാര്ഷിേം രാജ്യവ്യാപേമായി  ആകഘാഷിക്കുവാന 
തീരുമാനിച്ചക്ാള് കേരള നിയമസഭ സജീവമായി തട് അതില് പങ്ാളിയായിട്ടു
ടണ്്് സ്ീക്ര് ഉദ്ഘാടന പ്സംഗതെില് അഭിപ്ായട്ട്ടു. കേവലം ആകഘാഷമായി 
മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള, അര്തപൂര്ണ്ണമായ സംവാദങ്ള്ക്കുള്ള അവസരമായും 
സ്വാതന്്യടതെക്കുറിച്ചും സ്വതന് ഇന്്യയുടട മൂല്യങ്ടളക്കുറിച്ചും ടപാതുജനങ്ള്ക്് 
വികശഷിച്ച് പുതുതലമുറയ്ക് അറിവ് പേര്ന്നു നല്കു്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായാണ് 
'ആസാദി ോ അമൃത് മകഹാത്സവ് ' ടന കേരള നിയമസഭ േണ്ടതന്നും സ്ീക്ര് 
കൂട്ികച്ചര്ത്.  സ്വാതന്്യതെിടറെ 75 വര്ഷങ്ള് പി്ിടുകമ്ാഴം കലാേതെിടല 
ഏറ്വം വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യമായ ഇന്്യയിടല നിയമനിര്മ്മാണ സഭേളില് 
സ്തീേളടട പ്ാതിനിധ്യം ഏറ്വം കുറവാണ് എ് വസ്തുത അകദേഹം ചൂണ്ിക്ാട്ി. 
 75 ാം വാര്ഷിേതെില് നാം സ്വാതന്്യടതെ വിലയിരുകതെണ്ത് ഇന്്യയുടട 
ആധാരശിലേളായ ജനാധിപത്യം, മതനിരകപക്ഷത, ടഫ�റല് സംവിധാനം, 
ജനങ്ളടട പരമാധിോരം എ്ിവടയല്ലാം എത്രകതൊളം മുക്ാട്ടുകപായി 
എത്രകതൊളം ശക്മാണ് എ്തിടറെയും സ്വതന് ഇന്്യ ജനങ്ള്ക്് വാഗ്ാനം 
ടചയ് സ്വാതന്്യം, സമത്വം, സാകഹാദര്യം, നീതി എ്ിവ എത്രകതൊളം ലഭ്യമായിട്ടുണ്് 
എ്തിടറെയും അടിസ്ാനതെിലായിരിക്ണടമ്് അകദേഹം അഭിപ്ായട്ട്ടു.
 കലാേതെിടല ഏറ്വം വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്്യ ഒരു നിരാലംബ 
ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി മാറുന്നുകണ്ാ എ് ആശങ് ഉയര്ന്നുവരിേയാടണന്നും ജനാ
ധിപത്യതെിടറെ തൂണുേളായ ടലജികലേച്ചര്, എേ് സിേയൂട്ീവ്, ജു�ീഷ്യറി, മാധ്യമങ്ള് 
എ്ിവയില് പലതും ഇ്് ദുര്ബലമായിടക്ാണ്ിരിക്കുേയാടണന്നും അകദേഹം 
അഭിപ്ായട്ട്ടു.  േഴിഞ്ഞവര്ഷം ഇന്്യയില് ഏറ്വം കൂടുതല് ദിവസം സകമ്മളിച്ച 
സഭ കേരള നിയമസഭയാടണന്നും സഭയില് അവതരി്ിക്കു് എല്ലാ ബില്ലുേളം 
സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ിേളടട സൂക്ഷ പരികശാധനയ്ക് അയയ്ക്ത് കേരള നിയമസഭ 
മാത്രമാടണന്നും അകദേഹം ചൂണ്ിക്ാട്ി. 
 കലാേടതെ ഏറ്വം വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യടമ് നിലയില്, എഴതട്ട് 
ഏറ്വം വലിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യടമ് നിലയില് ഇന്്യയിടല ഓകരാ 
പൗരടറെയും മൗലിേമായ അവോശങ്ള് സംരക്ഷിക്ട്കടണ്ത് നമ്മുടട ഓകരാ
രുതെരുടടയും ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുേയാടണ്് ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം 
കഗാപകുമാര് അഭിപ്ായട്ട്ടു. നമ്മുടട രാജ്യതെിടല സ്വതന്മായ അധിോരമുള്ള 
സ്ാപനങ്ള്കപാലം ദുര്ബലമാക്ട്ടു് നിലയികലയ്ക് ോര്യങ്ള് മാറിയിരിക്കു
േയാടണന്നും ഇവടയല്ലാം വളടര ഗൗരവകതൊടട ോകണണ് സാഹചര്യമാണു
ള്ളടതന്നും അകദേഹം  കൂട്ികച്ചര്ത്.   
 സ്വാതന്്യലബ്ധിക്കുമുമ്് സ്വാതന്്യടതെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യതെിടറെ 
ആവശ്യേതടയക്കുറിച്ചും ബിഹാറിടല ഒരു ഗ്രാമതെില് പ്ഭാഷണം നടതെിയ സിവില് 
സര്വ്വീസ് ഉകദ്യാഗസ്നായിരു് സമീര്  കഘാഷിടന അനുസ്രിച്ചുടോണ്് പ്ഭാഷണം 
ആരംഭിച്ച ക�ാ. ടജ. പ്ഭാഷ്, ഇന്്യ എ്ത് രാഷ്ടീയം, മതം, ഭാഷ, സംസ് ോരം 
തുടങ്ി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലള്ള ആശയങ്ളടട സമ്മിശ്മാടണന്നും ആ ആശയടതെ 
സംരക്ഷികക്ണ് ഉതെരവാദിതെം നമ്മുക്് ഓകരാരുതെര്ക്കുമുടണ്ന്നും  വിശദീേരിച്ചു. 
നമ്മുടട ഭരണഘടന 75 വര്ഷം നിലനിന്നു എ്ത് ഭാരതീയടര സംബന്ിച്ച് ഏറ്വം 
വലിയ കനട്ങ്ളില് ഒ്ായി വിലയിരുകതെണ്താടണ്് അകദേഹം അഭിപ്ായട്ട്ടു.
 േീഴാളവര്ഗ്ഗ മുക്റ്ങ്ള്, സാമൂഹ്യ നകവാതാന പ്സ്ാനങ്ള്, 
പ്ാകദശിേ ഭാഷയിലള്ള സാഹിത്യകൃതിേള് എ്ിവടയല്ലാം ഇന്്യ എ് ആശയടതെ 
രൂപട്ടുത്്തില് വലിയ സംഭാവന നല്േിയിട്ടുടണ്ന്നും,  ഭക്ിപ്സ്ാനം 
മുക്ാട്് വച്ച ആശയമാണ് സ്വാതന്്യം, സമത്വം, സാകഹാദര്യം എന്നും അകദേഹം 
അഭിപ്ായട്ട്ടു.  സ്തീ സമത്വതെിന് കവണ്ി പ്യത് നിച്ച അക്ാമഹാകദവി, ദളിത്- 

ബ്രാഹ് മണ വിവാഹങ്ള് നടതെിയ ബസവണ്ണ, സാമൂഹ്യപരിഷ് േര്തൊക്ളായ 
ശ്ീ നാരായണഗുരു, അയ്യങ്ാളി, ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായ്കര്, കജ്യാതിറാവ ഫടല,  
രബീന്ദ്രനാഥ ടാകഗാര്, കുമാരനാശാന, കപ്ംചന്ദ്, യശ്പാല്, ബങ്ിം ചന്ദ്ര ചാറ്ര്ജി 
തുടങ്ിയവടരല്ലാം ഇന്്യ എ് ആശയടതെ രൂപട്ടുത്്തില് പ്ധാന പങ്് 
വഹിച്ചവരാടണന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
 ജനാധിപത്യതെില് ജനങ്ളം ഭരണഘടനയും മാത്രമാണ് പരമപ്
ധാനടമന്നും ഭരണകൂടടമ്ത് ജനഹിതം മുനനിര്തെി പ്വര്തെികക്ണ് ഒരു 
ചാലേശക്ി മാത്രമാടണന്നും 'ഇന്്യ എ് ആശയം' കേവലം നാമമല്ല ഒരു 
ക്രിയാത്േ ആശയമാടണന്നും അത് ഓകരാ ോലഘട്തെിലം മാകറണ്ത് ആവ
ശ്യമാടണന്നും ആ മാറ്ങ്ടളല്ലാം ജനങ്ള്ക്കും കവണ്ിയാേണടമന്നും അകദേഹം 
അഭിപ്ായട്ട്ടു. പരിപാടിയില് നിയമസഭാ സാമാജിേര്, ഉകദ്യാഗസ്ര്, വിവിധ 
േലാലയങ്ളിടല വിദ്യാര്തിേള് എ്ിവര് പടങ്ടുത്. ടേ- ലാംപ് സ് എേ് സി
േയൂട്ീവ് �യറക്ടര്  മഞ്ജു വര്ഗ്ഗീസ് കൃതജ്ഞത കരഖട്ടുതെി.

നിയമസഭാ സമുച്ചയതെിടല പരിപാടിേള്
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ടനാ്ം ആേര്ഷേമായ ദലബ്രറിേളം ഉണ്ാേണടമന്നും സിലബസ്ിനപ്പുറം 
വായനടയ കപ്ാത്സാഹി്ിക്ണടമന്നും സ്ീക്ര് കൂട്ികച്ചര്ത്.  
 ചടങ്ില് ആശംസ കനര്ന്നു ടോണ്് സംസാരിച്ച വനം വന്യജീവി 
വകുപ്പു മന്ി എ.ടേ. ശശീന്ദ്രന അറിവ് കനടാനുള്ള അകന്വഷണതെിലൂടട
യാണ് വായനയുടട കലാേതെില് മുഴകേണ്ടതന്നും അതില് നി്ാണ് 
പുതിയ േണ്ടുപിടിതെങ്ള് ഉണ്ാകു്ടതന്നും അഭിപ്ായട്ട്ടു. നിയമസഭാ 
സാമാജിേര്ക്് അവരുടട പ്സംഗങ്ള് തയ്യാറാക്ാനുള്ള റഫറനസ് 
ദലബ്രറി എ്തിലപരി വിജ്ഞാന കശഖരതെിനുള്ള ഒരു മഹാഖനിയായി 
നിയമസഭാ ദലബ്രറി മാറിയിട്ടുടണ്്് തുറമുഖം, മയൂസിയം, പുരാവസ്തു വകുപ്പു 
മന്ി അഹമ്മദ് കദവര്കോവില് പറഞ്ഞു. ടപാതുമരാമതെ് , വികനാദസഞ്ാരം, 
യുവജനോര്യ വകു്് മന്ി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആശംസാപ്സംഗം 
ഓണ്ദലനായി നടതെി.
 ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം കഗാപകുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ില്  
നിയമസഭാ ദലബ്രറി ഉപകദശേ സമിതി ടചയര്മാന കതാമസ്  
ടേ. കതാമസ്, എം.എല്.എ. സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഗവ. ചീഫ് വി്്  
ക�ാ. എന. ജയരാജ്, സാമാജിേരായ കതാട്തെില് രവീന്ദ്രന,  
ക�ാ. എം.ടേ. മുനീര്, ടേ. എം. സച്ചിനകദവ്, ദലബ്രറി േൗണ്സില് 
ക്റേറ്് എേ് സിേയൂട്ീവ് അംഗം ടേ. ചന്ദ്രന എ്ിവരും ആശംസേളര്്ിച്ചു. 
നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ. എം. ബഷീര് കൃതജ്ഞത കരഖട്ടുതെി. ചടങ്ില് 
മുന സാമാജിേരായ സി.ടേ. നാണു, പുരുഷന േടലണ്ി, എ. പ്ദീപ് കുമാര്, 
എം.ടേ. കപ്ംനാഥ്, ടേ.എ. കുഞ്ഞിക്ണ്ണന, എം. കുമാരന, യു.സി. രാമന, 
എ.ടേ. പദ്മനാഭന എ്ിവടര സ്ീക്ര് ടപാ്ാട അണിയിച്ച്  ആദരിച്ചു.

 ഉദ്ഘാടന സകമ്മളനതെിന് കശഷം  'വായനയും സ്തീ മുക്റ്വം' എ് വിഷയതെില് 
ടസമിനാര് സംഘടി്ിച്ചു. കേരള സാഹിത്യ അക്ാദമി അംഗം ക�ാ. മിനി പ്സാദ് 
കമാ�കററ്റായ ചടങ്ില് ക�ാ. ടേ. പി. സുധീര വിഷയാവതരണം നടതെി. എഴത്ോരി
േളായ ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി, ബി.എം. സുഹറ എ്ിവരും ടസമിനാറില് പടങ്ടുത്. ചടങ്ിന് 
നിയമസഭാ സ് ടപഷ്യല് ടസക്രട്റി േവിത ഉണ്ണിതൊന സ്വാഗതം ആശംസിക്കുേയും ചീഫ് 
ദലകബ്രറിയന എ.എസ്.ദലല നന്ദി കരഖട്ടുത്േയും ടചയ്തു.
 ദവകുക്രം 'അരങ്്' ടോയിലാണ്ി അവതരി്ിച്ച 'നാട്രങ്്: നാടന പാട്ടും 
ദൃശ്യാവിഷ് ോരവം' എ് േലാവിരു്് സംഘടി്ിച്ചിരുന്നു. 2022 ടസപ്റ്ംബര് 18 നും 
നിയമസഭാ ദലബ്രറിയും മയൂസിയവം കചര്ട്ാരുക്ിയ പ്ദര്ശനം ഉണ്ായിരുന്നു.

നിയമസഭാ ദലബ്രറി ശതാബ്ി ആകഘാഷം 
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സഭാധ്ക്ഷചന് പദവിയില് എ.എന്.ഷംസവീര

കേരള നിയമസഭയുടട ഇരുപതെിനാലാമത് സ്ീക്റായി  
എ.എന. ഷംസീര് 2022 ടസപ്റ്ംബര് 12 ന് ടതരടഞ്ഞടുക് 

ട്ട്ടു. നിയമസഭാ സ്ീക്റായിരു് എം.ബി.രാകജഷ് മന്ിയായക്ാള് ഉണ്ായ 
ഒഴിവികലക്് നട് സ്ീക്ര് ടതരടഞ്ഞടു്ില് യു.�ി.എഫ് എം.എല്.എ. 
അനവര് സാദതെിടന പരാജയട്ടുതെിയാണ് എ.എന.ഷംസീര് ടതര
ടഞ്ഞടുക്ട്ട്ത്.  തലകശേരി മണ്ലതെില് നി്് തുടര്ച്ചയായി രണ്ാം 
തവണയും നിയമസഭയിടലതെിയ അകദേഹം േണ്ണൂര് ജില്ലയില് നിന്നുള്ള 
ആദ്യ സ്ീക്റാണ്. ടതരടഞ്ഞടു്ില് എ.എന.ഷംസീറിന് 96 കവാട്ടുേളം 
പ്തിപക്ഷ സ്ാനാര്തിയായ അനവര് സാദതെിന് 40 കവാട്ടുേളം  
ലഭിച്ചു. ജലവിഭവ വകു്് മന്ി കറാഷി അഗ്റേിന, സാമാജിേരായ ദലീമ,  
യു.എ.ലതെീഫ് എ്ിവരും സഭ നിയന്ിച്ചിരു് ട�പയൂട്ി സ്ീക്ര് ചിറ്യം 
കഗാപകുമാറും സ്ീക്ര് ടതരടഞ്ഞടു്ില് കവാട്് ടചയ്ിരു്ില്ല.
 വിദ്യാര്തി സംഘടനാ പ്വര്തെനതെിലൂടട ടപാതുരംഗടതെ
തെിയ എ.എന.ഷംസീര് േണ്ണൂര് സര്വ്വേലാശാല യൂണിയന പ്ഥമ  
ടചയര്മാനായിരുന്നു. എസ്.എഫ്.ഐ. സംസ്ാന ടസക്രട്റി, അഖികലന്്യാ 
കജായിറെ് ടസക്രട്റി, �ി.ദവ.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ  പ്സി�റെ്, സംസ്ാന 
പ്സി�റെ് എ്ീ നിലേളില് പ്വര്തെിച്ചു. കോടികയരി മാട്ീടിേയ്ക 
സമീപം എക്ണ്ി നടുവികലരിയില്  പകരതനായ കോമതെ് ഉസ്ാടറെയും 
എ.എന.സറീനയുടടയും മേനാണ്. േണ്ണൂര് സര്വ്വേലാശാല ഗ്റേ് 
അദ്ധ്യാപിേ ക�ാ.പി.എം.സഹലയാണ് ഭാര്യ, ഏേ മേന ഇസാന.

സഭാധ്യക്ഷനായി ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് കശഷം 
എ.എന.ഷംസീര് സഭാ തലതെില് നടതെിയ  
പ്സംഗതെിടറെ പൂര്ണ്ണ രൂപം ോണു്തിന്   
QR Code Scan ടചയ്യുേ.

എം.ബി.രാഫജഷ് പുതിയ പദവിയില്
പിണറായി വിജയന സര്ക്ാരില് പുതിയ മന്ിയായി എം.ബി.രാകജഷ്  

സത്യപ്തിജ്ഞ ടചയ്് ചുമതലകയറ്റു. തകദേശ സ്വയംഭരണം ഗ്രാമ 
വിേസനം-എേ് ദസസ് വകുപ്പുേളടട ചുമതലയാണ് അകദേഹം വഹി 
ക്കു്ത്. സി.പി.ഐ.(എം) സംസ്ാന ടസക്രട്റിയായി നിര്കദേശിക്ട്ട്
കതാടട തകദേശസ്വയംഭരണം, ഗ്രാമവിേസനം, എേ് ദസസ് വകു്് മന്ി
യായിരു് എം.വി. കഗാവിന്ദന  മാ്റേര് രാജിവച്ചതിടനത്ടര്്ാണ് 15 ാം  
കേരള നിയമസഭയുടട സ്ീക്ര് പദവിടയാഴിഞ്ഞ് എം.ബി.രാകജഷ് 
മന്ിയായത്. രാജ്ഭവനില് നട് ചടങ്ില് ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് 
ഖാന സത്യവാചേം ടചാല്ലി ടക്ാടുത്. സഗൗരവം പ്തിജ്ഞടയടുതെ 
അകദേഹം ചടങ്ിനു കശഷം ഓഫീസിടലതെി ചുമതലകയറ്റു. തകദേശഭരണം 
(പഞ്ായതെ്, മുനിസി്ാലിറ്ി, കോര്്കറഷന, ഗ്രാമവിേസനം, ടൗണ് 
പ്ലാനിംഗ്, പ്ാകദശിേ വിേസന അകതാറിറ്ിേള്, േില), എേ് ദസസ് 
എ്ീ വകുപ്പുേളടട ചുമതലയാണ് അകദേഹം വഹിക്കു്ത്. തൃതൊല 
മണ്ലതെില് നിന്നും നിയമസഭാംഗമായ എം.ബി.രാകജഷ് 2009 ലം  
2014 ലം പാലക്ാട് നിന്നുള്ള കലാേ് സഭാംഗമായിരുന്നു.   
 ആദ്യമായി നിയമസഭയിടലതെിയ അകദേഹം 2021 ടമയ് 25 ന്  
നിയമസഭാ സ്ീക്റായി ചുമതലകയറ്റു. പതിനഞ്്  മാസം സഭയുടട അധ്യക്ഷ 
പദവിയില് തിളക്മാര്് പ്വര്തെനമാണ് അകദേഹം നടതെിയത്. 
ഇക്ാലയളവില് എണ്പതെിമൂ്് ദിവസങ്ളാണ് സഭ സകമ്മളിച്ചത്. 
േഴിഞ്ഞ വര്ഷം രാജ്യതെ് ഏറ്വം കൂടുതല് ദിവസങ്ള് സഭാ സകമ്മളനം 
നട്ത് കേരള നിയമസഭയിലാണ്.  അറുപതെിയഞ്്  നിയമങ്ളാണ് ഈ 
ോലയളവില് സഭ പാസാക്ിയത്. ഭരണപക്ഷതെിനും പ്തിപക്ഷതെിനും  
തുല്യമായ പരിഗണന ഉറപ്പു വരുത്്തിന് അധ്യക്ഷ പദവിയിലി 
രിടക് അകദേഹം ശ്ദ്ധിച്ചിരുന്നു. ചട്ങ്ളം ഭരണഘടനാ അനുകഛേദങ്ളം  
േീഴ് വഴക്ങ്ളം  ഉദ്ധരിച്ചു ടോണ്ടുള്ള േഠിനമായ റളിംഗുേള് ഒഴിവാക്ി 
സാധാരണക്ാര്ക്കുകപാലം മനസ്ിലാകു് രീതിയില് ലളിതമായ ഭാഷയി
ലായിരുന്നു അകദേഹതെിടറെ റളിംഗുേള്. സഭാനടപടിേളില് സമയനിഷ്ഠ 
ഉറ്് വരുത്്തിനും  അകദേഹം ശ്ദ്ധിച്ചിരുന്നു.  
 സഭാനടപടിേള്ക്് പുറകമ നിയമസഭാ ടസക്രകട്റിയറ്ിടറെ 
സുഗമമായ പ്വര്തെനതെിലം അകദേഹം വഹിച്ച പങ്് സ്തുത്യര്ഹമാണ്.  
ആസാദി ോ അമൃത് മകഹാത്സവികനാടനുബന്ിച്ച് സംഘടി്ിച്ച  
രാജ്യടതെ വിവിധ സംസ്ാനങ്ളില് നിന്നുള്ള വനിതാ പ്തിനിധിേളടട 
സകമ്മളനം ഉള്ട്ടടയുള്ള വിവിധ പരിപാടിേള്, മയൂസിയം-ദലബ്രറി 

വിഭാഗങ്ളടട പ്ദര്ശന പരിപാടിേള്, ഇ-നിയമസഭയുമായി ബന്ട്ട് പ്വര്തെ 
നങ്ള്, �ിജിറ്ല് ഗാര്�നിംഗ്, ടേ-ലാംപ് സ് (മീ�ിയാ ആറെ് പാര്ലടമറെറി 
്റേ�ീസ്), സ്വാതന്്യതെിടറെ 75 ാം വാര്ഷിേകതൊടനുബന്മായി Constituent  
Assembly Debates ടറെ മലയാള പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കു്തിനുള്ള പ്വര്തെന 
ങ്ള് തുടങ്ി നിരവധി ോര്യങ്ളാണ് എം.ബി.രാകജഷ് സ്ീക്ര് പദവിയിലിരിടക് 
നിര്വ്വഹിച്ചത്. നിയമസഭയുടട ഔകദ്യാഗിേ നയൂസ് ടലറ്ര് 'അറികവാരം' കൂടുതല് 
മിേവറ്താക്കു്തില് ചീഫ് എ�ിറ്ര് എ് നിലയിലള്ള അകദേഹതെിടറെ നിര്കദേ
ശങ്ള് നയൂസ് ടലറ്റിടറെ മുക്ാട്ടുള്ള പ്യാണതെില് ഊര്ജ്ം പേരു്താണ്.
 നിയമ ബിരുദവം സാമ്തെിേ ശാസ്തതെില് ബിരുദാനന്ര ബിരുദവം  
കനടിയിട്ടുളള അകദേഹം വിദ്യാര്തി സംഘടനാ പ്വര്തെനതെിലൂടടയാണ്  
ടപാതുരംഗടതെതെിയത്. എസ്.എഫ്.ഐ. സംസ്ാന ടസക്രട്റി, �ി.ദവ.എഫ്.ഐ.  
സംസ്ാന പ്സി�റെ്, അഖികലന്്യാ പ്സി�റെ് എ്ീ നിലേളില് പ്വര്തെിച്ചിട്ടുള്ള  
അകദേഹം നിലവില് സി.പി.ഐ.(എം) സംസ്ാന സമിതിയംഗമാണ്. �ി.ദവ.
എഫ്.ഐ. യുടട മുഖപത്രമായ 'യുവധാര'യുടട പത്രാധിപരായും പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്.   
 ദസനിേ ഉകദ്യാഗസ്നായിരു് ചളവറ േയിലിയാട് മാമ്റ് ബാലകൃഷ്ണന 
നായരുടടയും എം.ടേ. രമണിയുടടയും മേനാണ്. ോലടി സര്വ്വേലാശാലയിടല 
അസി്റേറെ് ടപ്ാഫസര് ക�ാ. നിനിത േണികച്ചരിയാണ് ഭാര്യ.  മക്ളായ നിരഞ്ജന, 
പ്ിയദതെ എ്ിവര് വിദ്യാര്തിേളാണ്.

എം.എല്.എ.  മണ്ഡലതെില് 
പ്രഫവശിക്കുന്ത് വിലക്കി സുപ്രവീം  
ഫകാടതി 

ഒ�ീഷയില് ബി.ടജ.�ി. എം.എല്.എ. 
പ്ശാന് കുമാര് ജഗ് കദവികനാട് 

ഒരു വര്ഷകതെക്് മണ്ലതെില് പ്കവ
ശിക്രുടത്് സുപ്ീം കോടതി. പ്തികഷ 
ധക്ാര്ക്് കനടര ആ�ംബര ോര് ഓടിച്ച് 
േയറ്ിയ കേസില്  ജാമ്യം അനുവദിച്ചു 
ടോണ്ടുള്ള ഉതെരവിലാണ് ഈ വ്യവസ്.  
ജില്ലാ േളക്ടറുടട അനുമതിയില്ലാടത 
വിലക്കുള്ള ോലകതൊളം മണ്ലതെില് 
പ്കവശിക്ാകനാ ടപാതുകയാഗങ്ളില് 
പടങ്ടുക്ാകനാ േഴിയില്ല. പ്തികഷധ
ക്ാര്ടക്തിടര വാഹനം  ഓടിച്ച് േയറ്ിയ സംഭവതെില് 
ഇരുപതികലടറ കപര്ക്് പരികക്റ്ിരുന്നു. മടറ്ാരു എം.എല്.എ.ടയ  
േകയ്യറ്ം ടചയ് കേസില് പ്ശാന് കുമാറിടന പാര്ട്ിയില് നി്് 
േഴിഞ്ഞ വര്ഷം സസ് ടപന�് ടചയ്ിരുന്നു. 

ബിൈാ�ില് മൈാസഖ്ം 
അധികാരതെില്

ബി ഹാറില്  ടജ.�ി.യു. കനതാവ് നിതീഷ് കുമാറിടറെ  
കനതൃത്വതെിലള്ള മഹാസഖ്യം അധിോരതെി 

കലറി. ബി.ടജ.പി. ബന്ം ഉകപക്ഷിച്ച് മഹാസഖ്യതെിടറെ 
ഭാഗമായ നിതീഷ് കുമാര് എട്ാം തവണയാണ് ബിഹാര് മുഖ്യ
മന്ിയാകു്ത്. പ്തിപക്ഷ കനതാവായിരു് ആര്.ടജ.�ി.
യുടട കതജസ്വി യാദവ് ഉപമുഖ്യമന്ിയായും ചുമതലകയറ്റു. 
കോണ്ഗ്രസും ഇടത് പാര്ട്ിേളം കചര്്താണ് മഹാസഖ്യം. 
നിതീഷ്-കതജസ്വി യാദവ് കൂട്ടുടേട്് ഇത് രണ്ാം തവണയാണ് 
ബിഹാറില് അധിോരതെില് വ്ത്. 2015 ല് ആയിരുന്നു 
ആദ്യ മഹാസഖ്യ സര്ക്ാര് അധിോരതെില് വ്ത്. 2017 ല്  
ആര്.ടജ.�ി.യുമായുള്ള സഖ്യം ഉകപക്ഷിച്ച  നിതീഷ് ബി.ടജ.
പി.യുമായി ബന്ം പുനഃസ്ാപിക്കുേയായിരുന്നു.  ഇക്ാള് 
വീണ്ടും ബി.ടജ.പി. ബന്ം ഉകപക്ഷിച്ച്  ആര്.ടജ.�ി.യുമായി 
കൂട്ടുടേട്ടുണ്ാക്കുേയായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാര്. ആര്.ടജ.�ി.
യിടല അവധ് ബിഹാരി ചൗധരിയാണ് പുതിയ ബിഹാര് 
നിയമസഭാ സ്ീക്ര്.

ഇതരസഭാ വാര്തെേള്........
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ആര്ാടന് മുൈമ്മദ് :  
മഫതതര നിലപാടില്  
ഉ�ച്ചു നിന് ഫനതാവ് 

കോണ്ഗ്രസ്് കനതാവം മുന മന്ിയുമായ ആര്യാടന 
മുഹമ്മദ് (87) അന്രിച്ചു. രാഷ്ടീയ േണക്കുേളിടല 

കൃത്യതയും ഭരണോര്യങ്ളിടല മിേവം ഒരു കപാടല വഴങ്ിയ 
ജനകനതാവിടനയാണ് കേരളതെിന് നഷ്മായത്. നാല് തവണ 
മന്ിയും എട്് തവണ എം.എല്.എ. യുമായിരുന്നു അകദേഹം. 
 ആര്യാടന ഉണ്ണീടറെയും േദിയമുണ്ണിയുടടയും മേനായി 
1935 ടമയ് 15 ന് നിലമ്പൂരിലായിരുന്നു ആര്യാടന മുഹമ്മദിടറെ 
ജനനം. ദഹസ് കൂള് വിദ്യാഭ്യാസോലം മുതല്ടക് കോണ്ഗ്രസ് 
രാഷ്ടീയതെില് ആകൃഷ്നായിരു് അകദേഹം പി്ീട് ടതാഴിലാളി 
സംഘടന രംഗതെ് സജീവമായി. കതാട്ം ടതാഴിലാളിേടള 
സംഘടി്ിച്ചാണ് കട്�് യൂണിയന രംഗകതെക്്  േടന്നു 
വ്ത്. ആദ്യ ടതരടഞ്ഞടു്ില് പരാജയട്ട്ടുടവങ്ിലം പി്ീട് 
മു്തെിനാല് വര്ഷം നിലമ്പൂരിടന പ്തിനിധീേരിച്ച് നിയമ
സഭാംഗമായി. 1969 ല് മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീേരണകതൊടട 
ആദ്യ �ി.സി.സി. പ്സി�റൊയി. 1980 ല് ഇ.ടേ.നായനാര് 
സര്ക്ാരിടറെ ോലതൊണ് ആര്യാടന മുഹമ്മദ്  ആദ്യമായി 
മന്ി പദമലങ്രിച്ചത.് 1995 ല് എ.ടേ.ആറെണി മന്ിസഭ
യില് ടതാഴില് ടൂറിസം വകു്് മന്ിയായും 2004 ലം 2011 ലം 
ഉമ്മന ചാണ്ി മന്ിസഭയില് ദവദയുത വകു്ിടറെ  ചുമതലയുള്ള 
മന്ിയായും പ്വര്തെിച്ചിരുന്നു. 
 നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ളം േീഴ് വഴക്ങ്ളം മനഃ
പാഠമാക്ിയ മിേച്ച സാമാജിേനും ദീര്ഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാ
ധിോരിയുമായിരുന്നു അകദേഹം. േര്ഷേ ടതാഴിലാളി ടപനഷന 
പദ്ധതി, ടതാഴിലാളിേള്ക്് അനുകൂലമായ ടതാഴില് നിയമ 
കഭദഗതി, കതാട്ം ടതാഴിലാളിേളടട കവതനം വര്ദ്ധി്ിക്ല്, 
ഊര്ജ് പ്തിസന്ി പരിഹരിക്ാനുള്ള ഇടടപടലേള് തുടങ്ി
യവടയല്ലാം ആര്യാടന മുഹമ്മദിടറെ ഭരണ കനട്ങ്ളാണ്. മത 
നിരകപക്ഷതകയാടുള്ള കൂറും നിലപാടുേളം ജീവിതാവസാനം 
വടര അകദേഹം നിലനിര്തെി. നിയമസഭയിടല പബ്ിേ് 
അക്ൗണ്് സ് േമ്മിറ്ി, പബ്ിേ് അണ്ര് കടക്ിംഗ് സ് േമ്മിറ്ി 
എ്ിവയുടട ടചയര്മാനായി മിേച്ച പ്വര്തെനം അകദേഹം 
ോഴ്ചവച്ചിരുന്നു. ആര്യാടന മുഹമ്മദ് അദ്ധ്യക്ഷനായിരു് ോല
ഘട്തെിലാണ് പബ്ിേ് അക്ൗണ്് സ് േമ്മിറ്ി ഏറ്വം കൂടുതല് 
റിക്ാര്ട്ടുേള് സഭയില്  സമര്്ിച്ചത്. അറികവാരം നയൂസ് 
ടലറ്റിനായി അനുവദിച്ച അഭിമുഖതെില് സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ിേ
ളടട ടചയര്മാനമാരായി എം.എല്.എ.മാടര നിയമിക്ണടമ്് 
അകദേഹം  അഭിപ്ായട്ട്ിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലടമറെറി 
പാര്ട്ി ടസക്രട്റി, എന.സി.�ി.സി., നാടഫ�് എ്ിവയുടട 
�യറക്ടര്, മലപ്പുറം, കോഴികക്ാട് ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് േമ്മിറ്ി
േളടട പ്സി�റെ്, ടേ.പി.സി.സി. ജനറല് ടസക്രട്റി എ്ീ 
നിലേളിലം പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്.
 മറിയുമ്മയാണ് ഭാര്യ നാല് മക്ളണ്്.

ഫകാടിഫയരി ബാലകൃഷ്ണന്: 
രാഷ്ടവീയതെിചല  സകൗമ്മുഖം 

സി.പി.ഐ.(എം) മുന സംസ്ാന ടസക്രട്റിയും മുന മന്ിയുമായ കോടികയരി 
ബാലകൃഷ്ണന (68) അന്രിച്ചു. കരാഗബാധടയ തുടര്്് േഴിഞ്ഞ മൂ്് വര്ഷകതൊ

ളമായി അകദേഹം ചിേിത്സയിലായിരുന്നു. േണ്ണൂര് തലായി എല്.പി.സ് കൂള് അധ്യാപേന 
കോടികയരി ടമാട്ടുകമ്മല് കുഞ്ഞുണ്ണി കുറു്ിടറെയും നാരായണിയമ്മയുടടയും മേനായി 1953 
നവംബര് 16 നായിരുന്നു അകദേഹതെിടറെ ജനനം. വിദ്യാര്തി പ്സ്ാനതെിലൂടടയായിരുന്നു 
രാഷ്ടീയ പ്കവശം. അടിയന്രാവസ് ോലതെ് ഒ്രവര്ഷം ജയില് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 
 ഇരുപതാം വയസ്ില് എസ്.എഫ്.ഐ. സംസ്ാന ടസക്രട്റിയായ കോടികയരി 
1979 വടര പദവിയില് തുടര്ന്നു. 1988 ല് സി.പി.ഐ.(എം) സംസ്ാന േമ്മിറ്ിയികലക്് 
ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് അകദേഹം 1990 ല് േണ്ണൂര് ജില്ലാ ടസക്രട്റിയായി. സി.പി.ഐ.(എം) 
സംസ്ാന ടസക്രകട്റിയറ്ികലക്കും കേന്ദ്ര േമ്മിറ്ിയികലക്കും ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് കോടികയരി 
ബാലകൃഷ്ണന 2008 ല് കപാളിറ്് ബയൂകറാ അംഗമായി. തലകശേരി മണ്ലടതെ പ്തിനിധാനം 
ടചയ്് ഏഴ്, എട്്, പതിടനാ്്, പന്ണ്്, പതിമൂ്് നിയമസഭേളില് അകദേഹം അംഗമായിരുന്നു. 
2006 ല് വി.എസ്.അചയുതാനന്ദന മന്ിസഭയില് ആഭ്യന്രവം വിജിലനസും ടൂറിസവം  വകു്് 
മന്ിയായി പ്വര്തെിച്ചു. പതിമൂ്ാം കേരള നിയമസഭയില് പ്തിപക്ഷ ഉപകനതാവായിരുന്നു. 
2001-04 ോലയളവില് നിയമസഭാ പബ്ിേ് അക്ൗണ്് സ് േമ്മിറ്ി ടചയര്മാനായിരുന്നു. 
2015 ല് സി.പി.ഐ.(എം) സംസ്ാന ടസക്രട്റിയായി ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് അകദേഹം 
2022 ആഗ്റേ് മാസം വടര പദവിയില് തുടര്ന്നു. േര്ഷേ സംഘം സംസ്ാന േമ്മിറ്ി 
കജായിറെ് ടസക്രട്റി, �ി.ദവ.എഫ്.ഐ. േണ്ണൂര് ജില്ലാ േമ്മിറ്ി പ്സി�റെ് എ്ീ നിലേളിലം  
പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്. കോടികയരിയുടട മരണകതൊടട സൗമ്യനായ രാഷ്ടീയ കനതാവിടനയാണ് 
സി.പി.ഐ.(എം) ന് നഷ്മാകു്ത്. 
 ഭാര്യ എസ്.ആര് വികനാദിനിയും രണ്് മക്ളം അടങ്ങു്താണ് കുടുംബം.  

െവീ�് ജറ്ിസായി യ.യ.ലളിത് 
ചുമതലഫയറ്റു
ഇന്്യയുടട നാല്്തെി 

ഒനപതാമത് ചീഫ് 
ജ്റേിസായി ജ്റേിസ് യു.യു. 
ലളിത് സത്യപ്തിജ്ഞ  
ടചയ്്  ചുമതലകയറ്റു. 
രാഷ്ടപതി ഭവനില് നട്  
ചടങ്ില് രാഷ്ടപതി 
ദ്ൗപതി മുര്മു സത്യവാചേം  
ടചാല്ലിടക്ാടുത്. 2022  
നവംബര് 8 ന് വിരമിക്കു് 
ജ്റേിസ് യു.യു.ലളിതിന് 
ചീഫ് ജ്റേിസ് പദവിയില് 
74 ദിവസം മാത്രകമ ോലാ 
വധിയുള്ളൂ. കബാംടബ ദഹകക്ാടതിയില് അ�ീഷണല് 
ജ�്ജിയായിരു് യു.ആര്. ലളിതിടറെ മേനാണ് ജ്റേിസ് 
യു.യു. ലളിത്.

ജഗ് ദവീപ് ധന്കര 
രാജ്തെിചന് ഉപരാഷ്ടപതി
രാജ്യതെിടറെ പതിനാലാമത് ഉപരാ

ഷ്ടപതിയായി ജഗ് ദീപ് ധനേര് 
ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്ടു. മുന ഉപരാഷ്ടപതി 
എം.ടവങ്യ്യ നായിഡുവിടറെ ോലാവധി 
അവസാനിച്ചതിടന തുടര്്ാണ് ജഗ് ദീപ് 
ധനേര് ഉപരാഷ്ടപതിയായി ടതരടഞ്ഞടു
ക്ട്ട്ത്. 2022 ആഗ്റേ് 11 ന് അകദേഹം 
ഉപരാഷ്ടപതിയായി ചുമതലകയറ്റു. 725 പാര്ല 
ടമറെംഗങ്ള് കവാട്് കരഖട്ടുതെിയ  
ടതരടഞ്ഞടു്ില് ധനേര് 528 കവാട്് കനടി. 
പ്തിപക്ഷ  സ്ാനാര്തിയായ മാര്ഗരറ്്  
ആല്വക്് 182 കവാട്ടും ലഭിച്ചു. 15 കവാട്് 
അസാധുവായി. രാജസ്ാന സ്വകദശിയായ 
ജഗ് ദീപ് ധനേര് രാജസ്ാന ദഹകക്ാ 
ടതിയിലം സുപ്ീം കോടതിയിലം അഭിഭാഷ 
േനായിരുന്നു. 2019 ജൂദലയില് പശ്ചിമ 
ബംഗാള് ഗവര്ണ്ണറായി നിയമിതനായ 
അകദേഹം ഉപരാഷ്ടപതി സ്ാനാര്തിയാ
കു്തു വടര പദവിയില് തുടര്ന്നു.  
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പതിനഞ്ാം കേരള നിയമസഭയുടട ആറാം സകമ്മളനം 2022 ആഗ്റേ്  
22 ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ടസപ്റ്ംബര് 2 ാം തീയതി വടര ആടേ 10 

ദിവസം സകമ്മളിക്കുവാനാണ് േലണ്ര് തയ്യാറാക്ിയിരു്ടതങ്ിലം ആഗ്റേ്  
22ാം തീയതി കചര്് ോകര്യാപകദശേ സമിതി കയാഗതെിടറെ ശിപാര്ശയുടട 
അടിസ്ാനതെില് ടസപ്റ്ംബര് 1 ാം തീയതി സകമ്മളനം അവസാനി്ിക്കു്
തിനായി സകമ്മളന ദിനങ്ള് 7 ആയി ചുരുക്ി. നിയമസഭാ സ്ീക്റായിരു് 
എം. ബി. രാകജഷ് ടസപ്റ്ംബര് 3 ാം തീയതി തല്സ്ാനം രാജിവച്ചതുമൂലം 
പുതിയ സ്ീക്ടറ ടതരടഞ്ഞടുക്കു്തികലക്ായി ആറാം സകമ്മളനതെിടറെ 
തുടര്ച്ചയായി ടസപ്റ്ംബര് 12 ാം തീയതി കൂടി സഭ സകമ്മളിച്ചതിനാല് ആറാം 
സകമ്മളനതെില് ആടേ 8 സകമ്മളന ദിവസങ്ള് ഉണ്ായിരുന്നു.
 സകമ്മളനതെിടറെ ആദ്യദിനമായ ആഗ്റേ് 22 ാം തീയതി ഇന്്യന 
സ്വാതന്്യതെിടറെ  75 സംവത്സരങ്ള് അനുസ്രിച്ചുടോണ്ടുള്ള പ്കത്യേ 
കയാഗമായിരുന്നു. സ്വാതന്്യതെിടറെ സ്രണേള് ഉയര്തെിടക്ാണ്് നിയമസഭാ 
സ്ീക്ര്, മുഖ്യമന്ി, പ്തിപക്ഷ കനതാവ്, മറ്് േക്ഷി കനതാക്ള് തുടങ്ിയവര് 
സംസാരിച്ചു. അക്ദിവസംതട് ഇന്്യന സ്വാതന്്യതെിടറെ  75 സംവത്സര
ങ്ള് അനുസ്രിച്ചുടോണ്്  മുഖ്യമന്ി ഒരു പ്കമയം അവതരി്ിക്കുേയും സഭ 
ഐേേണ് കഠ്യന പാസ്ാക്കുേയും ടചയ്തു.
 ആറാം സകമ്മളനതെില് 2022 ആഗ്റേ് 22 മുതല് ടസപ്റ്ംബര് 
01 വടരയുള്ള 06 കചാദ്യ ദിവസങ്ളില് ഉതെരം ലഭിക്കു്തിനായി നക്ഷത്ര
ചിഹ്നമിട്തും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെതുമായി ആടേ 2516 കചാദ്യങ്ള്ക്കുള്ള 
കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു. ഇതില് 3 എണ്ണം വിവിധ ോരണങ്ളാല് നിരസിക്കുേയും 8 
എണ്ണം പിനവലിക്കുേയും ടചയ്തു. കശഷിച്ചവയില് 180 എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട് 
കചാദ്യങ്ളടട ലി്റേിലം 2323 എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ കചാദ്യങ്ളടട 
ലി്റേിലം ഉള്ട്ടുതെി ആടേ 2503 കചാദ്യങ്ള് അനുവദിച്ചു. ഇതില് നക്ഷത്ര 
ചിഹ്നമിട് 180 കചാദ്യങ്ള്ക്കും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ 1869 കചാദ്യങ്ള്ക്കും 
ബന്ട്ട് വകുപ്പുമന്ിമാര് ഈ സകമ്മളനോലത് തട് ഉതെരം ലഭ്യ
മാക്ിയിട്ടുണ്്. കചാകദ്യാതെര കവളേളില് 21 കചാദ്യങ്ള് വാക്ാല് മറുപടി 
നല്കു്തിനായി പരിഗണിക്കുേയും 137 അവസരങ്ളിലായി 156 ഉപകചാ
ദ്യങ്ള് ഉ്യിക്കുേയും ടചയ്തു. അടിയന്ര കചാദ്യതെിനായി ലഭിച്ച രണ്് 
കനാട്ീസുേളില് ഒടരണ്ണം അനുവദിച്ചു. മുന സകമ്മളനങ്ളിടല മറുപടികയാ 
അന്ിമ മറുപടികയാ ലഭ്യമാക്ാതിരു് കചാദ്യങ്ളില് 33 എണ്ണതെിടറെ ഉതെരം 
ചട്ം 47(2) പ്ോരമുള്ള ോലതാമസപത്രിേ സഹിതം ആറാം സകമ്മളനോലതെ്  
സഭയില് സമര്്ിച്ചു. വിവിധ സകമ്മളനങ്ളിടല നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാതെ 3 
കചാദ്യങ്ളടട ഉതെരതെിടല ടതറ്് തിരുതെിടക്ാണ്ടുള്ള പ്സ്താവനയും ആറാം 
സകമ്മളനതെില് സഭയില് സമര്്ിച്ചു.
 ആറാം സകമ്മളനോലതെ് ചട്ം 50 പ്ോരമുള്ള 6 കനാട്ീസുേള് 
സഭയില് അവതരി്ിക്ട്ട്ടു. കൂടാടത 12 ശ്ദ്ധക്ഷണിക്ലേളം 81 
സബ്മിഷനുേളം അംഗങ്ള് സഭയില് ഉ്യിക്കുേയും ബന്ട്ട് മന്ിമാര് 
അവ സംബന്ിച്ച് പ്സ്താവനേള് നടത്േയും ടചയ്തു. ആറാം സകമ്മളന
തെിലാടേ 231 കരഖേള് സഭയുടട കമശപ്പുറത് വയ്കേയും വിവിധ നിയമസഭാ 
സമിതിേളകടതായ  11 റിക്ാര്ട്ടുേള് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.
 2022 ജൂദല 21 ാം തീയതി സമാപിച്ച അഞ്ാം സകമ്മളന ോലയളവില്  
നിലവിലണ്ായിരു് 12 ഓര്�ിനനസുേള് അവയുടട ോലാവധി അവസാ
നിക്കു് മുറയ്ക് പുനഃവിളംബരം ടചയ്യാന േഴിയാടത വരിേയും അവ റദോ
യിക്ാവേയും ടചയ്തുമൂലം ഉളവായ അസാധാരണ സ്ിതിവികശഷം മറി
േടക്കു്തികലക്ായാണ് ആറാം സകമ്മളനം കചകരണ്ി വ്ത്. പന്ണ്്  
ഓര്�ിനനസുേള്ക്് പേരമുള്ള ബില്ലുേള് ആറാം സകമ്മളനതെില് പരിഗണി
ക്കുേയും അവയില് 11 എണ്ണം പാസ്ാക്കുേയും ഒരു ബില് ടസലക്ട് േമ്മിറ്ിയുടട 
പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും ടചയ്തു. കൂടാടത 2022 ടല കേരള പബ്ിേ് സര്വ്വീസ് 
േമ്മീഷന (വഖഫ് കബാര്�ിടറെ േീഴിലള്ള സര്വ്വീസുേടള സംബന്ിച്ച കൂടുതല് 
ചുമതലേള്) റദോക്ല് ബില്ലും സഭ പാസ്ാക്കുേയുണ്ായി.
 ഈ സകമ്മളനതെില് എട്്  ദിവസങ്ളിലായി ഏേകദശം 49 മണിക്കൂര് 
സഭ കയാഗം കചരുേയുണ്ായി. അതില് 25 മണിക്കൂര് 15 മിനിറ്് സമയവം നിയമ 
നിര്മ്മാണതെിനായാണ് വിനികയാഗിച്ചത്. ശരാശരി ഒരു ബില്ലിന് 2 മണിക്കൂറാണ് 
മാറ്ിവയ്കട്ട്ത്. ഏടറ ചര്ച്ച ടചയ്യട്ട് കേരള കലാേ് ആയുക് (കഭദഗതി) 

പതിനഞ്ാം കേരള നിയമസഭയുടട ആറാം സകമ്മളനതെില് പന്ണ്് ബില്ലുേള് 
പാസ്ാക്കുേയും ഒരു ബില് ടസലക്ട് േമ്മിറ്ിയുടട പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും 

ടചയ്തു. 2022 ആഗ്റേ് 23, 24 തീയതിേളിലായി ആറ് ബില്ലുേള് വീതം സഭയില് അവ
തരി്ിക്ട്ട്ടു. ഒരു ദിവസം തട് ഇത്രയും എണ്ണം ബില്ലുേള് അവതരി്ിക്കു്ത് ആദ്യ 
മായാണ്. രണ്് ബില്ലുേള് സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ിക്് അയയ്കാടത പാസ്ാക്കുേയുണ്ായി.

2021 ചല ഫകരള �ദ്ാക്കലം ഒഴിവാക്കലം ബില്

2021 ടല കേരള റദോക്ലം ഒഴിവാക്ലം (44 ാം നമ്ര്) ബില്  2022 ആഗ്റേ് 
23 ന്   നിയമം, വ്യവസായം, േയര് വകുപ്പുമന്ി പി. രാജീവ് നിയമസഭയില് 

അവതരി്ിക്കുേയും കേരള നിയമസഭയുടട നടപടിക്രമവം ോര്യനിര്വ്വഹണവം 
സംബന്ിച്ച ചട്ങ്ളിടല ചട്ം 76(1), 77, 237 എ്ിവ താല്ക്ാലിേമായി സസ് ടപറെ് 
ടചയ്തുടോണ്് സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ിക്് അയയ്കാടത അന്നുതട് പാസ്ാക്കുേയും 
ടചയ്തു.  ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 18 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു. 

2022 ചല ഫകരള സൈകരണ സംഘ (രണ്ാം ഫഭദഗതി) 
ബില് 

2022 ടല കേരള സഹേരണ സംഘ (രണ്ാം കഭദഗതി) (127 ാം നമ്ര്) ബില്  
2022 ആഗ്റേ് 23 ന് സഹേരണ രജിസ് കട്ഷന സാംസ് ോരിേം  വകുപ്പുമന്ി   

വി. എന. വാസവന നിയമസഭയില് അവതരി്ിച്ചു. അന്നു തട് ബില് ഭക്ഷ്യവം 
സിവില് സദപ്ലസും സഹേരണവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി XI ടറെ പരിഗണ
നയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗ്റേ് 24 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും  
േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 28 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും  
അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് 
സംബന്ിച്ച് 83 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു. 

ബില്, കേരള സര്വേലാശാല (കഭദഗതി) ബില് എ്ിവ സംബന്ിച്ച് സഭയില് 
നട് സംവാദങ്ള് ഏടതാരു നിയമനിര്മാണ സഭയ്കം മാതൃേയാക്ാവ് തര
തെിലായിരുന്നു. പതിമൂ്് ബില്ലുേളിലായി ആടേ 5179 കഭദഗതിേള് സഭയില് 
അവതരി്ിച്ചതില് 73 കഭദഗതിേള് ബന്ട്ട് വകുപ്പുമന്ിമാര് സ്വീേരിച്ചു. 
 േലണ്ര് പ്ോരം നിശ്ചയിക്ട്ട്ിരു് രണ്് ടവള്ളിയാഴ്ചേളികലയും 
സകമ്മളനം ഒഴിവാക്ട്ട് സാഹചര്യതെില് ആറാം സകമ്മളനോലത്ം അനൗ
കദ്യാഗിോംഗങ്ളടട ോര്യവമായി ബന്ട്ട് നടപടിേള് ഒഴിവാക്ട്ട്ടു. 
 പതിനഞ്ാം കേരള നിയമസഭയുടട സ്ീക്റായിരു്  എം. ബി. രാകജഷ് 
സംസ്ാനടതെ മന്ിയായി ചുമതലകയറ്തിടനത്ടര്്് പുതിയ നിയമസഭാ സ്ീക്ടറ 
ടതരടഞ്ഞടുക്കു്തിനായാണ് ആറാം സകമ്മളനതെിടറെ തുടര്ച്ചയായി 2022 
ടസപ്റ്ംബര് 12 ന് സഭ സകമ്മളിച്ചത്. സ്ീക്ര് സ്ാനകതെക്്  എ.എന.ഷംസീറിടന 
നാമനിര്കദേശം ടചയ്തുടോണ്് മൂന്നും അനവര് സാദതെിടന നാമനിര്കദേശം 
ടചയ്തുടോണ്് ഒന്നും പത്രിേേള് ലഭിച്ചു. ഒ്ില് കൂടുതല് വ്യക്ിേടള നിര്കദേശി
ച്ചുടോണ്് പത്രിേേള് ലഭിച്ചതിനാല് ടതരടഞ്ഞടു്് നടത്േയും നാല്്തിടന 
തിടര ടതാണ്ണൂറ്ിയാറ്  കവാട്ടുേള് കനടിയ എ.എന. ഷംസീര് സ്ീക്റായി ടതരടഞ്ഞ
ടുക്ട്ടുേയും ടചയ്തു. സഭയില് ഹാജരാോതിരു് ഭരണപക്ഷടതെ രണ്ടും പ്തി
പക്ഷടതെ ഒന്നും അംഗങ്ള്ക്് പുറടമ ട�പയുട്ി സ്ീക്റും കവാട്് കരഖട്ടുതെിയില്ല.

പതിനഞാം 
ഫകരള 

നിയമസഭ  
ആ�ാം സഫമ്മളനം: 

നിയമനിരമ്മാണങ്ങള്
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2022 ചല ഫകരള മാരിഹടം ഫബാരഡ് (ഫഭദഗതി) 
ബില് 

2022 ടല കേരള മാരിദടം കബാര്�് (കഭദഗതി) (129 ാം നമ്ര്) ബില് 
2022 ആഗ്റേ് 23 ന്  തുറമുഖം മയൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പുമന്ി അഹമ്മദ് 

കദവര്കോവില് നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട് ബില്  
മരാമത്ം  ഗതാഗതവം വാര്തൊവിനിമയവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി 
V-ടറെ  പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും ബില് സംബന്ിച്ച േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 
2022 ആഗ്റേ് 24 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് 
പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 29 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു 
തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് 
സംബന്ിച്ച് 382 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു. 

2022 ചല ഫകരള ഫലാക് ആയക് (ഫഭദഗതി) ബില് 

2022 ടല കേരള കലാേ് ആയുക് (കഭദഗതി) (133 ാം നമ്ര്) ബില് 2022 
ആഗ്റേ് 23 ന്   മുഖ്യമന്ിക്കുകവണ്ി നിയമം, വ്യവസായം േയര് വകുപ്പുമന്ി 

പി. രാജീവ് നിയമസഭയില് അവതരി്ിച്ചു. അന്നു തട് ബില് ആഭ്യന്രോ
ര്യങ്ള് സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി XIV ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും 
2022 ആഗ്റേ് 24 ന് ബില് സംബന്ിച്ച േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് സഭയില്  
സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 30 
ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ് പാസ്ാക്കുേയും ടചയ്തു. 
ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 325 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല ഫകരള പബ്ിക് സരവവീസ് കമ്മവീഷന് 
(െില ഫകാരപഫ�ഷനുകചളയം കമ്പനികചളയം 
സംബന്ിച് കൂടുതല് പ്രവൃതെികള്) രണ്ാം ഫഭദഗതി 
ബില് 

2022 ടല കേരള പബ്ിേ് സര്വ്വീസ് േമ്മീഷന (ചില കോര്്കറഷനുേ
ടളയും േമ്നിേടളയും സംബന്ിച്ച കൂടുതല് പ്വൃതെിേള്) രണ്ാം 

കഭദഗതി (131 ാം നമ്ര്) ബില്  2022 ആഗ്റേ് 23 ന്  മുഖ്യമന്ിക്് കവണ്ി 
നിയമം, വ്യവസായം േയര് വകുപ്പുമന്ി പി. രാജീവ് നിയമസഭയില് അവ
തരി്ിച്ചു. സഭ ബില് ആഭ്യന്രോര്യങ്ള് സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി 
XIV- ടറെ  പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗസറ്്  
24 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 
2022 ആഗ്റേ് 30 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് 
പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 17 കഭദഗതി 
കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല ഫകരള ആഭരണ ചതാഴിലാളി ഫക്ഷമനിധി 
(ഫഭദഗതി) ബില് 

2022 ടല കേരള ആഭരണ ടതാഴിലാളി കക്ഷമനിധി (കഭദഗതി) (130 ാം 
നമ്ര്) ബില് 2022 ആഗ്റേ് 23 ന് ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസ ടതാഴില് വകുപ്പു 

മന്ി വി. ശിവന കുട്ി നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട് സഭ 
ബില് വിദയുഛേക്ിയും ടതാഴിലം ടതാഴിലാളികക്ഷമവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് 
േമ്മിറ്ി VI I ടറെ  പരിഗണനയ്കയക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗ്റേ്  

24 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 
ആഗ്റേ് 30 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും 
ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 89 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല ഫകരള തഫദ്ശസ്വയംഭരണ ചപാതുസരവവീസ് 
ബില് 

2022 ടല കേരള തകദേശസ്വയംഭരണ ടപാതുസര്വ്വീസ് (136 ാം നമ്ര്) ബില് 2022 
ആഗ്റേ് 24 ന് തകദേശസ്വയംഭരണം, ഗ്രാമവിേസനം, എേ് ദസസ് വകുപ്പുമന്ി 

എം.വി. കഗാവിന്ദന മാ്റേര് നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട് തകദേ
ശസ്വയംഭരണവം ഗ്രാമവിേസനവം ഭവനനിര്മ്മാണവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് 
േമ്മിറ്ി IX ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022  ആഗ്റേ് 29 ന്  
സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 31 
ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല 
വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 212 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല ഫകരള വ്വസായ ഏകജാലക ക്ിയ�ന്സ് 
ഫബാരഡുകളം വ്വസായ നഗരപ്രഫദശ വികസനവം 
(ഫഭദഗതി) ബില് 

2022 ടല കേരള വ്യവസായ ഏേജാലേ ്ിയറനസ് കബാര്ഡുേളം വ്യവസായ 
നഗരപ്കദശ വിേസനവം (കഭദഗതി) (134 ാം നമ്ര്) ബില് 2022 ആഗ്റേ് 24 

ന് നിയമം, വ്യവസായം, േയര് വകുപ്പുമന്ി  പി. രാജീവ് നിയമസഭയില് അവതരി
്ിക്കുേയും അന്നു തട് വ്യവസായവം ധാതുക്ളം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി 
IV-ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗ്റേ് 29 ന് സഭയില് 
സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 31 ന് സഭ 
പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ 
വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 454 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു. 

2022 ചല ഫകരള പബ്ിക് എന്രഹപ്രസസ് (ചസലക്ഷനും 
�ിക്രൂട്് ചമന്ം) ഫബാരഡ് ബില് 

2022 ടല കേരള പബ്ിേ് എറെര്ദപ്സസ് (ടസലക്ഷനും റിക്രൂട്് ടമന്റും) കബാര്�് 
(135 ാം നമ്ര്) ബില്  2022 ആഗ്റേ് 24 ന് നിയമം, വ്യവസായം, േയര് വകുപ്പു 

മന്ി  പി. രാജീവ് നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട്  വ്യവസായവം 
ധാതുക്ളം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി IV-ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി 
റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗ്റേ് 29 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് 
പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 ആഗ്റേ് 31 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച 
ടചയ്് പാസാക്കുേയും ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 649 കഭദഗതി 
കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല സരവകലാശാല നിയമങ്ങള് (ഫഭദഗതി) ബില് 

2022 ടല സര്വേലാശാല നിയമങ്ള് (കഭദഗതി) (132 ാം നമ്ര്) ബില്  
ഉ്തവിദ്യാഭ്യാസം-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുമന്ി ക�ാ. ആര്. ബിന്ദു 2022 ആഗ്റേ് 

24 ന് നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട് വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ിച്ച 
സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി VI ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗസറ്് 
29 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 
ടസപ്റ്ംബര് 1 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും 
ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 376 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

2022 ചല ഫകരള ധനസംബന്മായ ഉതെരവാദിതെ 
(ഫഭദഗതി) ബില് 

2022 ടല കേരള ധനസംബന്മായ ഉതെരവാദിതെ (കഭദഗതി) (125 ാം നമ്ര്) 
ബില്  2022 ആഗ്റേ് 24 ന് ധനോര്യവകുപ്പുമന്ി ടേ. എന. ബാലകഗാപാല് 

നിയമസഭയില് അവതരി്ിക്കുേയും അന്നു തട് സാമ്തെിേ ോര്യങ്ള് സംബന്ിച്ച 
സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി VIII ടറെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് 2022 ആഗ്റേ് 
29 ന് സഭയില് സമര്്ിക്കുേയും േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് പ്ോരമുള്ള ബില് 2022 
ടസപ്റ്ംബര് 1 ന് സഭ പരിഗണിക്കുേയും അന്നു തട് ചര്ച്ച ടചയ്് പാസാക്കുേയും 
ടചയ്തു. ബില്ലിടല വിവിധ വകുപ്പുേള് സംബന്ിച്ച് 190 കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് ലഭിച്ചു.  

 2022 ചല ഫകരള പബ്ിക് സരവവീസ് കമ്മവീഷന് (വഖ�് 
ഫബാരഡിചന് കവീഴിലള്ള സരവവീസുകചള സംബന്ിച് കൂടുതല് 
ചുമതലകള്) �ദ്ാക്കല് ബില് 

2022 ടല കേരള പബ്ിേ് സര്വ്വീസ് േമ്മീഷന (വഖഫ് കബാര്�ിടറെ േീഴിലള്ള 
സര്വ്വീസുേടള സംബന്ിച്ച കൂടുതല് ചുമതലേള്) റദോക്ല് (138 ാം നമ്ര്) ബില്  

2022 ടസപ്റ്ംബര് 1 ന് സഭ അംഗീേരിച്ച ഒരു പ്കമയതെിലൂടട ോകര്യാപകദശേ 
സമിതി റിക്ാര്ട്ില് കഭദഗതി വരുതെി തുടര്്് ബില് മത്സ്യബന്നം, ോയിേം, വഖഫ്, 
ഹജ്് തീര്താടന വകുപ്പുമന്ി വി. അബ്ദുറഹിമാന അവതരി്ിക്കുേയും കേരള 
നിയമസഭയുടട നടപടിക്രമവം ോര്യനിര്വ്വഹണവം സംബന്ിച്ച ചട്ങ്ളിടല ചട്ം 
76(1), 77, 237 എ്ിവ താല്ക്ാലിേമായി സസ് ടപറെ് ടചയ്തുടോണ്് സബ്ജക്ട് 
േമ്മിറ്ിക്് അയയ്കാടത അന്നുതട് ഐേേണ് കഠ്യന പാസ്ാക്കുേയും ടചയ്തു.  
ോര്യവിവര്ട്ിേയില് ഉള്ട്ടുതൊടത അവതരി്ിച്ചതിനാല് കഭദഗതി കനാട്ീസുേള് 
ലഭ്യമായില്ല. 

2022 ചല ഫകരള കന്നുകാലിതെവീറ്, ഫകാഴിതെവീറ്, 
ധാതുലവണമിശ്ിതം (ഉല്പാദനവം വില്പനയം 
നിയന്തിക്കല്) ബില്

2022 ടല കേരള േന്നുോലിതെീറ്, കോഴിതെീറ്, ധാതുലവണമിശ്ിതം (ഉല്പാദനവം 
വില്പനയും നിയന്ിക്ല്) (128 ാം നമ്ര്) ബില്  2022 ആഗ്റേ് 24 ന് 

മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവിേസന വകുപ്പുമന്ി ടജ. ചിഞ്ചുറാണി സഭയില് അവതരി്ി
ക്കുേയും ടസലക്ട് േമ്മിറ്ിയുടട പരിഗണനയ്ക് അയയ്കേയും ടചയ്തു. 
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ജി. പ്രതാപവരമ്മ തമ്പാന്, മുന് അംഗം

കോണ്ഗ്രസ് കനതാവം മുന എം.എല്.എ
.യുമായ ജി. പ്താപവര്മ്മ തമ്ാന 

(63) 2022 ആഗ്റേ് 4 ന് അന്രിച്ചു. പതിടനാ്ാം 
കേരള നിയമസഭയില് ചാതെന്നൂര് മണ്ലടതെ  
പ്തിനിധീേരിച്ച അകദേഹം ടേ.പി.സിസി. ജനറല് 
ടസക്രട്റിയായി പ്വര്തെിച്ചു വരിേയായിരുന്നു. 
കേരള സര്വ്വേലാശാല ടസനറ്് അംഗമായി രണ്ടു 
തവണ ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്ിട്ടുണ്്. ടോല്ലം �ി.സി.
സി. അംഗം, പ്സി�റെ്, ടേ.പി.സി.സി. എേ് സിേയൂ
ട്ീവ് അംഗം, ടേ.എസ്.യു. ട്ഷറര്, ഏേ ജനറല് 
ടസക്രട്റി എ്ീ നിലേളിലം പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്.   
�ി.സി.സി. പ്സി�റൊയിരിടക് പ്വര്തെന മിേവിന് അഖികലന്്യാ 
കോണ്ഗ്രസ് േമ്മിറ്ിയുടട ്റോര് പദവി കനടിയിട്ടുണ്്.  
 ഭാര്യ : ദീപ തമ്ാന, രണ്് മക്ളണ്്.

ചക.മുൈമ്മദാലി, മുന് അംഗംമുതിര്് കോണ്ഗ്രസ് കനതാവം മുന 
 എം.എല്.എ.യുമായ ടേ.മുഹമ്മദാലി(76) 2022 
ടസപ്റ്ംബര് 20 ന് അന്രിച്ചു. 1980 മുതല് 

2006 വടര തുടര്ച്ചായി ഇരുപതെിയാറ് വര്ഷം ആലവ 
മണ്ലടതെ നിയമസഭയില് പ്തിനിധീേരിച്ചു. 1963 ല്  
വിദ്യാര്തി യൂണിയന താലൂക്് പ്സി�റൊയി ടത
രടഞ്ഞടുക്ട്ട്കതാടടയാണ് അകദേഹം സജീവ  
രാഷ്ടീയതെിന് തുടക്മിട്ത്. ടേ.എസ്.യു. എറണാ 
കുളം ജില്ലാ പ്സി�റെ്, യൂതെ് കോണ്ഗ്രസ് ജില്ലാ 
പ്സി�റെ് , സംസ്ാന ടസക്രട്റി, സംസ്ാന 
ജനറല് ടസക്രട്റി എ്ീ നിലേളില് പ്വര്തെി
ച്ചിട്ടുള്ള അകദേഹം 1973 മുതല് എ.ഐ.സി.സി. അംഗവമായിരുന്നു. 1973 ല് 
കമാസ് കോയില് വച്ച് നട് അന്ര്കദശീയ സമാധാന സകമ്മളനതെിടല 
ഇന്്യന പ്തിനിധി സംഘതെിലം അംഗമായിരുന്നു.
 എം.ജി. യൂണികവഴ് സിറ്ി ടസനറ്്, ടോച്ചിന യൂണികവഴ് സിറ്ി ഓഫ് 
സയനസ് ആറെ് ടടേ് കനാളജി സിന�ികക്റ്്, ടേ.റ്ി.�ി.സി. �യറക്ടര് 
കബാര്�്, കേരള സ് കപാര്ട് സ്  േൗണ്സില് എ്ിവിടങ്ളില് അംഗമായും 
പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്. കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാ േക്ഷി വി്്, എറണാകുളം 
ജില്ലാ സഹേരണ ബാങ്് �യറക്ടര് കബാര്�് അംഗം, സിയാല് സ്ാപേ  
�യറക്ടര് കബാര്�് അംഗം എ്ീ നിലേളിലം പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്. 'നട്  
വഴിേള് പി്ിട് വഴിേള്' എ് കപരില് ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുേളം 'ആലവ- 
ചരിത്രവം കേട്റിവേളം' എ് പുസ്തേവം പ്സിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 
 ഭാര്യ: പി.എം.നസീം ബീവി;  രണ്് മക്ളണ്്.

ആര.സുന്ഫരശന് നായര, മുന് മന്തി
മുന മന്ി ആര്.സുന്ദകരശന നായര് (82) 2022 

ആഗ്റേ് 11 ന് അന്രിച്ചു. അഞ്ാം കേരള നിയമ 
സഭയിലം ആറാം കേരള നിയമസഭയിലം എന.
�ി.പി. പ്തിനിധിയായി ടനയ്യാറ്ിനേര നികയാജേ 
മണ്ലതെില് നിന്നും നിയമസഭയിടലതെി. 1981  
�ിസംബര് 28 മുതല് 1982 മാര്ച്ച് 17 വടര  ആകരാ 
ഗ്യവം ടൂറിസവം വകു്് മന്ിയുടട ചുമതല വഹി 
ച്ചിരുന്നു. എന.എസ്.എസ്. പ്വര്തെേനായി ടപാതു 
രംഗടതെതെിയ അകദേഹം എന.എസ്.എസിടറെ 
രാഷ്ടീയ പാര്ട്ിയായ എന.�ി.പി.യുടട ജനറല്  
ടസക്രട്റിയായിരുന്നു. എന.�ി.പി. നിയമസഭാ േക്ഷി 
കനതാവ്, ട്ഷറര് എ്ീ നിലേളിലം പ്വര്തെിച്ചു. കേരള പബ്ിേ് സര്വ്വീസ് 
േമ്മീഷന, കേരള സര്വ്വേലാശാല  ടസനറ്്, േയര് മാര്ക്റ്ിംഗ് ടഫ�കറഷന 
�യറക്ടര് കബാര്�് എ്ിവയില് അംഗമായിരുന്നു. പ്കൃതിദതെ പാരമ്ര്യടതെ
ക്കുറിച്ചുള്ള അകദേഹതെിടറെ പ്ബന്മാണ് 'സി്റേര് ോരി'. 
ഭാര്യ: ബി.ലീലാ കുമാരി, മൂ്്് മക്ളണ്്.

 
എന്.എം. ഫജാസ�്, മുന് മന്തി

ജനതാദള്(എസ്) മുന സംസ്ാന പ്സി�ന്റും 
മുന മന്ിയുമായിരു് ടപ്ാഫ. എന.എം. 

കജാസഫ്(79) 2022 ടസപ്റ്ംബര് 13 ന് അന്രിച്ചു. 
എട്ാം കേരള നിയമസഭയില് 1987 മുതല് 1991 വടര 
വനംവകു്് മന്ിയായിരുന്നു. 1987 ല് പൂഞ്ഞാര്  
നികയാജേമണ്ലതെില് നിന്നും ഇടതുമു്ണി 
സ്ാനാര്തിയായി നിയമസഭയികലക്്  മത്സരിച്ച 
അകദേഹം പി.സി. കജാര്ജ്ിടന പരാജയട്ടുതെി
യാണ് നിയമസഭാംഗമായത്. 1987 ടല നായനാര് 
മന്ിസഭയില് ജനതാപാര്ട്ി പ്തിനിധിയായിരു് എം. പി. വീകരന്ദ്രകുമാര് 
48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് രാജിവച്ചതിടനത്ടര്്ാണ് കജാസഫ് മന്ിയായത്.  
 കോണ്ഗ്രസ് വിദ്യാര്തി പ്സ്ാനതെിലൂടട രാഷ്ടീയജീവിതം ആരംഭിച്ച 
കജാസഫ് 1969 ല് കോണ്ഗ്രസ് പിളര്്ക്ാള് സംഘടനാ കോണ്ഗ്രസിലം 
1977 ല് സംഘടനാ കോണ്ഗ്രസ് ജനതാ പാര്ട്ിയില് ലയിച്ചക്ാള് കനതൃ
നിരയിലടമതെി. 1981-83 ോലഘട്തെില് ജനതാപാര്ട്ിയുടട സംസ്ാന 
ദവസ് പ്സി�റെ്, ജനറല് ടസക്രട്റി എ്ീ നിലേളിലം 1984 മുതല് 1988 
വടര കോട്യം ജില്ലാ പ്സി�റൊയും പ്വര്തെിച്ചു. കേരള സര്വ്വേലാശാല 
ടസനറ്ംഗം, എ.ടേ.പി.സി.ടി.എ. സംസ്ാന ജനറല് ടസക്രട്റി, ജനതാദള് 
(എസ്) കദശീയ ദവസ് പ്സി�റെ് തുടങ്ിയ സ്ാനങ്ളം വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  
 കജാസഫ്-അ്മ്മ മാതയു ദമ്തിേളടട മേനായ അകദേഹം 'അറിയ
ട്ടാതെ ഏടുേള്' എ് കപരില് ആത്േഥ പ്സിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്്.
    ഭാര്യ : എലിസബതെ്, രണ്് മക്ളണ്്.

കവര്പാട് 

േര്കമ്മാദയുക്മായ ടപാതുപ്വര്തെനം ടോണ്് 
ചരിത്രതെിടറെ ഭാഗമായി ജീവിക്കുകമ്ാള് തട് 

പാര്ലടമറെറി ജനാധിപത്യതെില് പുതുചരിത്രം സൃഷ്ിച്ചു 
ടോണ്് മുക്റുേയാണ് ഉമ്മന ചാണ്ി എ് ജനനായേന. 
വിജയം  മാത്രം അവോശട്ടാവ് പന്ണ്ടു ടതരടഞ്ഞ
ടുപ്പുേളിലൂടട ഉറങ്ങുകമ്ാഴം ത്ിടല സാമാജിേനിലൂടട 
ഉണര്്ിരു് അനപതെിടയാ്്  സംവത്സരങ്ള് പൂര്തെി
യാക്ിയക്ാള് കേരളതെിടറെ ജനാധിപത്യ ശ്ീകോവിലില് 
ഏറ്വം കൂടുതല് ോലം അംഗമായ വ്യക്ി എ് അത്യപൂര്വ്വ 
കനട്ം ഉമ്മന ചാണ്ിക്് സ്വന്ം. 18,728 ദിവസം കേരള 
നിയമസഭയില് അംഗമായിരു് ടേ.എം. മാണിയുടട 
ടറകക്ാര്�ാണ് 2022 ആഗ്റേ് 3 ന് ഉമ്മന ചാണ്ി തിരു
തെിക്കുറിച്ചത്.
 1970 ടല കേരള നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടു്ില് 
പുതു്ള്ളി നികയാജേമണ്ലതെില് നി്് േ്ിയങ്ം കുറിച്ച 
ഉമ്മന ചാണ്ി അന്നു മുതല്  നിലവില് വ്ിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമ 
സഭേളിലം അകത മണ്ലടതെ പ്തിനിധീേരിച്ചു ടോണ്് 
കേരള രാഷ്ടീയതെില് ഒരു വനമരമായി വിരാജിക്കുന്നു. മൂന്നു 
തവണ മന്ിയും രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ിയും ഒരു തവണ 
പ്തിപക്ഷ കനതാവമായ ഉമ്മന ചാണ്ിക്് ടതരടഞ്ഞടുട് 
്ാല് പുതു്ള്ളിയും  പുതു്ള്ളിക്ാര്ക്് നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞ 
ടുട്്ാല് ഉമ്മന ചാണ്ിയുമാണ്.
 ജനേീയ പ്ശ് നങ്ളടട വക്ാവായി നിയമസഭ 
യുടട അേതെളതെില് നിറഞ്ഞുനി് ഉമ്മന ചാണ്ി ജകനാപ 
ോരപ്ദമായ നിയമനിര്മ്മാണ പ്വര്തെനങ്ള്ടോണ്ടും 
സഭാ സമിതിേളില് നടതെിയിട്ടുള്ള ക്രിയാത്േമായ ഇടടപ
ടലേള്ടോണ്ടും കേരള നിയമസഭടയ സമ്്മാക്ിയ  ജന
പ്തിനിധിയാണ്. ഇക്ാലംവടര നിയമസഭയില് ഉമ്മനചാണ്ി  
പറഞ്ഞ ഒരു വാക്് കപാലം സഭാ കരഖേളില് നി്് നീക്ം 
ടചകയ്യണ്ി വ്ിട്ില്ല എ്തു തട് ജനാധിപത്യ മര്യാദേള് 
ോത് സൂക്ഷിക്കു്തില് അകദേഹം പുലര്തെിയ ജാഗ്രതയാണ് 
വ്യക്മാക്കു്ത്. ഒനപതാം കേരള നിയമസഭയില് സാമ് 
തെിേ ോര്യങ്ള് സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ിയുടട 
ടചയര്മാനായും പതൊം കേരള നിയമസഭയില് പബ്ിേ് 
അക്ൗണ്് സ് േമ്മിറ്ി ടചയര്മാനായും പതിടനാന്നും പതി 
മൂന്നും കേരള നിയമസഭേളില് ആഭ്യന്ര ോര്യങ്ള് സംബ 
ന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി ടചയര്മാനായും അകദേഹം പ്വര്തെി 
ച്ചിട്ടുണ്്. ധനവകു്് മന്ിയായിരിടക് നാല് ബജറ്റുേള് കേരള 
നിയമസഭയില് അവതരി്ിച്ചിട്ടുണ്്.

 ജനകക്ഷമ പദ്ധതിേളടടയും സര്വ്വ 
തല സ്ര്ശിയായ വിേസന പ്വര്തെനങ്ള
ടടയും സ്രഷ്ാവായിരുന്നു ഉമ്മന ചാണ്ി എ് 
ഭരണേര്തൊവ്. 1977 ല് അകദഹം ടതാഴില് 
വകു്് മന്ിയായിരിക്കുകമ്ാഴാണ് ഇന്്യയില് 
ആദ്യമായി ടതാഴിലില്ലായ്മ കവതനം നട്ിലാ
ക്കു് സംസ്ാനമായി കേരളം ചരിത്രതെില് 
ഇടം പിടിക്കു്ത്. 1981 ല്  ആഭ്യന്ര വകു്് 
മന്ിയായിരിക്കുകമ്ാഴാണ് കപാലീസ് യൂണികഫാം 
സമൂലമായി പരിഷ് ക്രിച്ചത്. മുഖ്യമന്ിയായി

രിടക് ആരംഭിച്ച കോ്ിയര് ഇംപ്ലാറെ് 
പദ്ധതിയും ോരുണ്യ ബനവലറെ് ഫണ്ടും 
സ് കനഹപൂര്വ്വം പദ്ധതിയും ഇറാഖില് 
കുടുങ്ിയ മലയാളി നഴ് സുമാരുടട  കമാചന 
തെിനായി നടതെിയ ശ്മേരമായ ദൗത്യവം  
ഉമ്മന ചാണ്ിയുടട നന്മ മനസ്ിടറെ  ആഴം  
വ്യക്മാക്കുന്നു. ജനസമ്ര്ക് പരിപാടി 
യിലൂടട ഐേ്യരാഷ്ടസഭയുടട പബ്ിേ് 
സര്വ്വീസ് പുരസ് ോരം കേരളതെിടല 
തെിച്ച മുഖ്യമന്ി ഉമ്മന ചാണ്ിയാണ്.

ഉമ്മന് ൊണ്ി:  
ജനസമ്മതിയചട  
അന്പതെിചയാന്്  സംവത്സരങ്ങള്

\nb-ak-`m km-am-Pn-I-\m-bn A³-]-¯n-sbm-¶v hÀj-§Ä ]qÀ-¯-bm-¡nb D-½³-Nm-ïn-sb \n-b-ak-`m 
sk-{I«-dn F.Fw _-joÀ, kv-]o-¡-dp-sS ss{]h-äv sk-{I«-dn än. a-t\ml-c³ \m-bÀ- F-¶n-hÀ  
A-t±-l-¯n-sâ h-k-Xn-bn-se-¯n A-\p-tam-Z-n-¨t¸mÄ.
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"സര്, ഞാന സഭയില് ബഹുമാനട്ട് മന്ിമാര് 
അവതരി്ിച്ചിരിക്കു്  ധനാഭ്യര്തനേടള 

അനുകൂലിക്കുേയാണ്. വളടരകയടറ പരിഷ് ക്ാര
ങ്ളം മാറ്ങ്ളം ആവശ്യമുള്ള വകു്ിടനക്കുറിച്ചുള്ള 
ധനാഭ്യര്തനേളാണ് ഇവിടട അവതരി്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
പ്കത്യേിച്ചും ടതാഴില് വകു്ിലം ഭവന നിര്മ്മാണ 
വകു്ിലം ജയിലിലം കപാര്ട്ിലടമല്ലാം തട് വളടര 
കയടറ മാറ്ങ്ള് ആവശ്യമുണ്്. ഈ ധനാഭ്യര്ത
നേളടട ചര്ച്ചയില് ബഹുമാനട്ട് മന്ിമാരുടട 
പ്സംഗങ്ള് വളടര ശ്ദ്ധാപൂര്വ്വം വീക്ഷിക്കു് യുവാ 
ക്ള് ഈ സംസ്ാനത്ണ്്. പ്കത്യേിച്ചും യുവാക്ളായ 
രണ്് മന്ിമാര് അവതരി്ിച്ചിരിക്കു് ഈ ധനാഭ്യര്ത
നേളില് മാറ്ങ്ള്ക്് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം 
സ്വീേരിക്കുടമന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്്.
 സര്, ടതാഴിലില്ലായ്മ പ്ശ് നം വളടര വലി 
ടയാരു പ്ശ് നമായി നമ്മുടട സംസ്ാനതെില് 
വളര്ന്നു േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. അഞ്ാം പഞ്വല്സര 
പദ്ധതിക്ാലതെ് ടതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കു്തിനു 
കവണ്ിയുളള പരിപാടിേള് ഗവണ്ടമറെ് ആവിഷ് ക്രി
ടച്ചങ്ിലം ഫലപ്ദമായി എടന്ങ്ിലം ആ ോര്യതെില് 
ടചയ്യു്തിന് നമുക്് സാധിച്ചിട്ില്ല. ഇടതാരു കദശീയ 
പ്ശ് നടമന്നുളള നിലയില് വളര്്് വളടരകയടറ 
വര്ദ്ധിച്ച് േഴിഞ്ഞിരിക്കുേയാണ്. സംസ്ാന ഗവണ്ടമ
റെിടറെ േണക്നുസരിച്ച് തട് 31-12-1977 ല് നമ്മുടട 
സംസ്ാനതെ്  എംകപ്ലായ് ടമറെ് എേ് സ് കചഞ്ചുേളില് 
കപര് രജി്റേര് ടചയ്ിരു് ആളേള് തട് ഏേകദശം 
9 ലക്ഷകതൊളം വരുടമ്ാണ് േണക്ാക്ിയിട്ടുള്ളത്. 
ഇക്ാള് അത് പതെ് ലക്ഷതെിലധിേമായിരിക്കുടമ 
്ാണ് േണക്ാക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഓകരാ വര്ഷം േഴി 
യുകന്ാറും വര്ദ്ധിച്ചുവരു്തായി  ോണാന േഴിയും. 
1983 ആകുകമ്ാകഴയ്കം ടതാഴില് രഹിതരുടട എണ്ണം 
20 ലക്ഷം ആയി വര്ദ്ധിക്കുടമ്ാണ് േണക്ാക്കു
്ത്. ഈ പ്ശ് നടതെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവണ്ടമറെിടറെ  
സമീപനം വളടര ഗൗരവതരമായിരിക്ണടമന്നുള്ള 
അഭിപ്ായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. േഴിഞ്ഞ എട്് പതെ് 
വര്ഷക്ാലതെിനുമുമ്്, അതായത് 1966 ല് ഒ്ര ലക്ഷ
കതൊളമാണ് എംകപ്ലായ് ടമറെ് എേ് സ് കചഞ്ചുേളില് 
ടതാഴില് രഹിതരായി ഉണ്ായിരു്ത്. 31-12-1977 ആയ
ക്ാകഴയ്കം ഏേകദശം പതെ് ലക്ഷമായി അതു വര്ദ്ധിച്ചു. 
എത്രകയാ വ്യത്യാസം ഉണ്ായിരിക്കുേയാണ്. ഈ ോര്യം 
പരിഹരിക്ാനുള്ള ആത്ാര്തമായ സമീപനം ഉണ്ാ
യിടല്ലങ്ില് നമ്മുടട സംസ്ാനത്ം ഇന�്യയിടലാട്ാ
ടേയും സ് കഫാടനാത്േമായ ഒരു സ്ിതി വികശഷം 
ഉണ്ാകും. അദ്ധ്വാനിക്ാന ശക്ിയുള്ള ആളേള് 
കജാലി ടചയ്യാന സാഹചര്യമില്ലാടത അലയു് 
സാഹചര്യം ഉണ്ാോന പാടില്ല. അതിനുകവണ്ി  
ോര്യക്ഷമമായ പ്വര്തെനങ്ള് ആവിഷ് ക്രിക്ണം. 
നമ്മുടട ഗവണ്ടമറെ് അടുതെോലതൊയി ഓവര്സീസ് 
ട�വല്് ടമറെ് ആറെ് എംകപ്ലായ് ടമറെ് പ്കമാഷന 
േണ്സള്ട്നസ് ലിമിറ്�് എ്് ഒരു ഏജനസിടയ 
ഏര്ട്ടുതെിയിട്ടുണ്്. അതിടറെ പ്വര്തെനം കുടറക്കൂടി 
വ്യാപേമാക്ിയാല് നമ്മുടട സംസ്ാനതെിന് പുറതെ് 
വികദശ രാജ്യങ്ളില് കപായി കജാലി േടണ്തൊന 
േഴിയും ഫലപ്ദമായി ഈ ോര്യതെില് എന്തു ടചയ്യാന 
േഴിയുടമ് ോര്യം ഗവണ്ടമറെ് ആകലാചിക്ണം. 
നമ്മുടട സംസ്ാനടതെ സംബന്ിച്ചിടകതൊളം 
1966 മുതലള്ള പത്വര്ഷടതെ ചരിത്രം എടുത് 
പരികശാധിച്ചാല് ടപാതുകമഖലയില് ഏേകദശം 1.87 
ലക്ഷം ആളേള്ക്ാണ് ടതാഴില് അവസരം ഉണ്ാക്ി 
ടോടുക്ാന സാധിച്ചത്. അതുകപാടല ഓര്ഗദനസ്�് 
ദപ്വറ്് ടസക്ടര് ഉടണ്്് പറഞ്ഞു. 59 ലക്ഷം 
ആളേള്ക്് അവിടട കജാലി ഉണ്ാക്ി ടോടുക്ാന 
േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.  ഇത് വളടരകയടറ പുറേിലാണ്. വ്യവസാ
യവല്ക്രണം ടോണ്് മാത്രം നമ്മുടട സംസ്ാനടതെ 
ടതാഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്ാന സാധിക്കുടമ് 
വിശ്വാസം ആര്ടക്ങ്ിലം ഉണ്ാകുടമന്നു കതാന്നു്ില്ല. 
വിദഗ്ദ്ധനമാരുടട നിര്കദേശമനുസരിച്ചു തട് ോര്ഷിേ 
കമഖലയില് കൂടുതല് തീവ്രമായ പരിപാടിേള് ആവി
ഷ് ക്രിക്ണടമ്് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. അതിടനക്കുറിച്ച് 
ഗവണ്ടമറെ് ോര്യമായി ആകലാചികക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.
 സര്, നമ്മുടട സംസ്ാനതെിന് പുറത്കപായി 
കജാലി ടചയ്യു് നിരവധി ആളേള് ഉണ്്. അവര്ക്് 
വളടരയധിേം ബുദ്ധിമുട്ടുേള് അനുഭവികക്ണ് 
തായി വരിേയാണ്. അവര് നാലര ലക്ഷകതൊളം ഉണ്്. 
വികദശങ്ളില് ഔകദ്യാഗിേമായി രണ്ടു ലക്ഷകതൊളം 
ആളേള് കജാലി ടചയ്യുന്നുടണ്്ാണ് പറയു്ത്. 
അനൗകദ്യാഗിേ േണക്കുേള് പരികശാധിക്കുകമ്ാള് 
ലക്ഷക്ണക്ിന് ആളേള് വികദശങ്ളിലം മറ്റു സം
സ്ാനങ്ളിലം കജാലി ടചയ്യുന്നുടണ്്് ോണാന 

േഴിയും. അവരുടട ോര്യതെില് എന്തു ടചയ്യാന 
സാധിക്കുടമ് ോര്യം ഗവണ്ടമറെ് ആകലാചിക്ണം.
 സര്, ടതാഴിലില്ലായ്മ കവതനം ടോടുക്ാന  
തയ്യാറായ ഗവണ്ടമറെിടന ഞാന ഈ അവസരതെില് 
അനുകമാദിക്കുേയാണ്. നിയമസഭയില് ബജറ്് അവ 
തരി്ിച്ചുടോണ്് ധനോര്യമന്ി ഈ ോര്യം സൂചി്ി
ച്ചിരുന്നു. അത് എത്രയും കവഗം നട്ിലാക്ി എടുക്കു്
തിനുകവണ്ി യുവജന വിദ്യാര്തി രംഗതെ് പ്വര്തെി 
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരാടള് നിലയില് അകദേഹം ോണിച്ച 
വ്യഗ്രത അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. യുവജനപ്സ്ാന 
തെിടറെ പ്തിനിധിേടള അകദേഹം വിളിച്ച് ചര്ച്ച ടചയ്യുേ 
യുണ്ായി. ബംഗാളിലം പഞ്ാബിലം ടതാഴിലില്ലായ്മ
കവതനം പ്ഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്. പടക്ഷ നട്ിലാക്ാന  
തുടങ്ിയിട്ില്ല. ഇത് വലിടയാരു സഹായമാകണാ
ടയ്് കചാദികച്ചക്ാം. അല്ല, എത്രകയാ വര്ഷമായി 
നമ്മുടട സംസ്ാനടതെ യുവജനങ്ള് ആവശ്യട്
ട്ടുടോണ്ിരു് ടതാഴിലില്ലായ്മ കവതനടമ് തത്വം 
അംഗീേരിക്ാന തയ്യാറായ ഗവണ്ടമറെ് വളടരകയടറ 
അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നുണ്്. 
 സര്, ശ്ീ.ശിവന സംസാരിച്ചക്ാള് ബംഗാ 
ളിടല ോര്യം പറഞ്ഞു. ടതാഴിലില്ലായ്മകവതനതെിന് 
4000 രൂപയാണ് വാര്ഷിേ വരുമാനം േണക്ാ
ക്ിയിരിക്കു്ത്. ആ വരുമാനം ഉയര്തെണടമ് 
നിര്കദേശം അങ്് വിളിച്ചു കൂട്ിയ കോണ്ഫറനസില് 
ഉണ്ായി. അയ്യായിരമായി  വര്ദ്ധി്ിച്ചാലം വലിയ  
ബുദ്ധിമുട്ടുേള് ഉണ്ാവേയില്ല. ഈ സംസ്ാനകതെക്ാള് 
വളടരകയടറ വിസ്തൃതിയും ജനസംഖ്യയുമുള്ള ബംഗാളില് 
9 കോടി രൂപയാണ് ടതാഴിലില്ലായ്മകവതനതെിനു 
കവണ്ി മാറ്ി വച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് ഈ ആവശ്യതെിനു
കവണ്ി പത് കോടി രൂപ മാറ്ി വച്ചിട്ടുണ്്. ഇതുമൂലം രണ്
രലക്ഷകതൊളം കപര്ക്് സഹായം ടോടുക്ാനാണ് ഉകദേ
ശിക്കു്ത്. ജനസംഖ്യയില് നമ്മളം ബംഗാളം തമ്മില്  
വളടരകയടറ വ്യത്യാസമുണ്്. നാലര കോടികയാളം 
ജനങ്ള് താമസിക്കു് സംസ്ാനമാണ് ബംഗാള്. 
ടതാഴിലില്ലായ്മയുടട ോര്യതെിലം ബംഗാള് മുനപന്ി
യിലാണ്. ബംഗാള് ഗവണ്ടമറെ് ആ പരിപാടി നട
്ിലാക്ാനുള്ള എടന്ങ്ിലം പരിപാടി എടുതെതായി  
ോണു്ില്ല. ഇവിടട യുവാക്ടള ടോണ്് നിര്ബന്ി 
്ിച്ച് കജാലി ടചയ്യിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ധ്വാന
ശക്ി ചൂഷണം ടചയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എത്രകയാ  
നിരര്തേമായ വാദമുഖമാണ് അത്. സംസ്ാന  
ഗവണ്ടമറെിടറെ കവതനം പറ്ിടക്ാണ്് ഈ യുവ 
ജനങ്ള് ജീവിക്ണടമ്് പറഞ്ഞാല് അവര് 
അതിന് തയ്യാറല്ല. പ്തിപക്ഷ പാര്ട്ിേളടട യുവജന
പ്സ്ാനം അടക്മുള്ളവരുടട പ്തിനിധിേളമായി 
ഈ ോര്യം ചര്ച്ച ടചയ്യുേയുണ്ായി. അവരാരും ഈ 
പ്ശ് നം ഉ്യിച്ചില്ല. കജാലി ടചയ്യു് ോര്യങ്ളില്  
ചില നിബന്നേള് കവണടമന്നു പറഞ്ഞു. അത് 
അംഗീേരിക്ാന തയ്യാറായിട്ടുണ്്.  രജിസ് കട്ഷടറെ 

ോര്യതെിലം വളടര സുഗമമായ ഏര്്ാടുേള് ഉണ്ാക്ി
യിട്ടുണ്്. ജില്ല തിരിച്ചാണ് രജിസ് കട്ഷന നടത്്ത്. 
അവരവര്ക്് അതാത് പഞ്ായത്േളില് തട് 
രജി്റേര് ടചയ്യാന സൗേര്യമുണ്ാക്ിയിട്ടുണ്്. ടതാഴി 
ലില്ലായ്മകവതനം ടോടുക്കു് അവസരതെില് 
ഹരിജനങ്ള് ഉടണ്ങ്ില് 5 വര്ഷം കവണടമന്നു 
ള്ളത് ഒ്് ഇളവ് ടചയ്് ഒരു വര്ഷകമാ മകറ്ാ രജി്റേര് 
ടചയ്ിട്ടുള്ളവര്ക്കും ടോടുക്ാന തയ്യാറാേണടമ്
ഭ്യര്തിക്കുേയാണ്. 31-3-1973 മുതല് 5 വര്ഷക്ാലം  
തുടര്ച്ചയായി രജി്റേര് ടചയ്ിട്ടുളളവര്ക്് മാത്രകമ  
ടോടുക്ാവടയന്നുണ്്. 1973-ല് രജി്റേര് ടചയ്തിനു 
കശഷം നിര്തെിവച്ചിട്് വീണ്ടും 78-ല് രജി്റേര് ടചയ്ിട്ടു 
ള്ളവര്ക്കും ടോടുക്ണം. ഈ ോര്യം ബഹുമാനട്ട്  
മുഖ്യമന്ി പ്കത്യേം ശ്ദ്ധിക്ണടമ്ഭ്യര്തിക്കുേ
യാണ്. 
 നമ്മുടട സംസ്ാനതെ് ഇ്് അര്ദ്ധ 
ഗവണ്ടമറെ് സ്ാപനങ്ളില് ടതാഴില് ലഭിക്കു്തി 
നുള്ള പ്ായപരിധി 30 വയസ്് എ്ാണ് നിര്കദേശിക്
ട്ട്ിട്ടുള്ളത്. എ്ാല് ഇന്നു പലര്ക്കും 30 വയസിനേം 
തട് ടതാഴില് അവസരം ലഭിക്കു്ില്ല. ഇത് അവരുടട 
കുറ്ം ടോണ്ല്ല. അതു ടോണ്് ഈ പ്ായപരിധി 30 
വയസ്് എന്നുള്ളത് എടുത് േളയണം എ്് വിനീതമായി 
അഭ്യര്തിക്കുേയാണ്. ഇത് ചുരുങ്ിയ സമീപനം 
എ് നിലയില് 30 വയസ്് എന്നുള്ളത് 35 വയസ്ായി  
ഉയര്തൊന ഗവണ്ടമറെ് സനമനസ്് ോണികക്
ണ്തുണ്്.  നമ്മുടട സംസ്ാനടതെ യുവജനങ്ടള  
സംബന്ിച്ചിടകതൊളം പറയുേയാടണങ്ില് അവര്ക്് 
മാകനജീരിയല് ടട്യിനിംഗ് നല്കുവാന ഗവണ്ടമറെ് 
മുക്ാട്ടു വരണം. ടതാഴിലില്ലായ്മ കവതനതെിനു കവണ്ി 
ഈ ഗവണ്ടമറെ് പത് കോടി രൂപ നീക്ി വച്ചിട്ടുണ്്. 
അതുകപാടല അടുതെടോല്ലം ഈ മാകനജീരിയല് ടട്
യിനിംഗിനുകവണ്ി 10 കോടി രൂപ കൂടി മാറ്ിവയ് കക്ണ്
തുണ്്. ഇ്് എത്രകയാ യുവാക്ള് ടതാഴിലിനുകവണ്ി  
അലയു്വരായിട്ടുണ്്. അവര്ക്് എടന്ങ്ിലം 
വ്യവസായം തുടങ്ങുവാന കവണ് സാമ്തെിേ സഹായം 
നല്കുവാന ബാങ്കുേള് തയ്യാറാകുന്നു. എ്ാല് 
അവര്ക്് ആവശ്യമായ ടട്യിനിംഗ് ഇല്ലാതെതുടോണ്് 
തുടങ്ിയ വ്യവസായങ്ള് തട് മുടങ്ിക്ാകുന്നുണ്്. 
അതുടോണ്് ഈ വ്യവസായം മുടങ്ാതിരിക്കുവാന 
കവണ്ി അവര്ക്ാവശ്യമായ മാകനജീരിയല് ടട്യിനിംഗ് 
ടോടുക്കുവാന ഗവണ്ടമറെ് തയ്യാറാേണം. ഈ വര്ഷം 
ടതാഴിലില്ലായ്മകവതനം നല്കു്തിനായി  10 കോടി 
രൂപ ബജറ്ില് വേ ഇരുതെിയിട്ടുണ്്.  ഇ്് എത്രകയാ 
ആളേള് ടതാഴിലിനുകവണ്ി അലയുന്നു. അതുടോണ്് 
നമ്മുടട സംസ്ാനതെ്  വ്യവസായം തുടങ്ങുവാനുള്ള 
അവസരം ഉണ്ാേണം. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുകമ്ാള് 
അയ്യായിരം കപര്ക്് ടതാഴില് ടോടുക്കുവാന 
േഴിയുടമങ്ില്  അത് പുകരാഗമിച്ചാല്  അമ്തിനായിരം 
ടതാഴിലാളിേള്ക്്  വടര ടതാഴില് ടോടുക്കുവാന  
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ടോച്ചി സര്വ്വേലാശാലയില് നിന്നും  
എല്.എല്.എം. േഴിഞ്ഞ് ടോട്ാരക്ര 

കോടതിേളില് അഭിഭാഷേയായി സജീവമായി 
പ്ാക്ടീസ് നടതെി വരിടേയാണ് 2000 ആണ്് ആഗ്റേ് 
മാസതെില് നട് ത്രിതല പഞ്ായതെ് ടതരടഞ്ഞ
ടു്ില് വനിതാ സംവരണ സീറ്ായ ടോട്ാരക്ര 
�ിവിഷനില് നി്് ജില്ലാ പഞ്ായതെ് സ്ാനാര്തി
യായി മത്സരിക്ാന പാര്ട്ി എക്ാട് നിര്കദേശിച്ചത്.  
സി.പി.ഐ.(എം) പാര്ട്ി അംഗമായും അഖികലന്്യാ 
ജനാധിപത്യ മഹിളാ അകസാസികയഷടറെ ജില്ലാ 
േമ്മിറ്ി അംഗമായും അക്ാലയളവില് പ്വര്തെിച്ച് 
വ് എനിക്് ടതരടഞ്ഞടു്ിടല സ്ാനാര്തിത്വം 
ഒ്ര പതിറ്ാണ്ിലധിേമായി തുടര്്് വ് അഭിഭാഷ
േവൃതെിടയ ബാധിക്കു്തിനപ്പുറം കുട്ിേളടട പഠനോ
ര്യങ്ളം കുടുംബോര്യങ്ളം ശ്ദ്ധിക്ാന േഴിയാതെ 
സാഹചര്യമുണ്ാകുകമാ എ് േടുതെ ആശങ്യുളവാക്ി.  
പാര്ട്ി കനതാക്ള്  ോര്യങ്ള് വിശദമായി സംസാരി
ച്ചതിടറെ ഫലമായി സ്ാനാര്തിത്വം സ്വീേരിക്കുേയും 
ടതരടഞ്ഞടു്ില് വിജയം കനടി ജില്ലാ പഞ്ായതെംഗ 
മായി ചുമതലകയല്ക്കുേയും ടചയ്തു. ജനപ്തിനിധിേ 
ളടട ബാലപാഠങ്ള് മനസിലാക്ി പ്വര്തെനം 
തുടങ്ിയ എനിക്് ആ ോലയളവില് രണ്് വര്ഷവം ഏഴ് 
മാസവം (2003 ടഫബ്രുവരി മുതല് 2005 ടസപ്റ്ംബര് 
വടര) ജില്ലാ പഞ്ായതെ് പ്സി�റൊയി പ്വര്തെി 
ക്ാനും അവസരം ലഭിച്ചു.
 2005 ല് നട് ടതരടഞ്ഞടു്ില് വീണ്ടും 
മത്സരിക്ാന പാര്ട്ി നിര്കദേശിച്ചു. ആദ്യ അവസരതെില് 
എല്ലാവരുടടയും സഹേരണകതൊടട നടതെിയ 
ജനകക്ഷമപ്വര്തെനങ്ളടട ഫലം ടോണ്ാവണം 
രണ്ാം തവണ മിേച്ച ഭൂരിപക്ഷകതൊടട വിജയിക്ാന 
േഴിഞ്ഞു.  ആറ് മാസതെിനുകശഷം 2006 ല് നട് 
നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടു്ില് ദീര്ഘോലമായി 
ടോട്ാരക്ര നികയാജേ മണ്ലടതെ നിയമസഭയില് 
പ്തിനിധീേരിച്ച ആര്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളടക്തിടര 
എട് സ്ാനാര്തിയായി പാര്ട്ി നിശ്ചയിക്കുേയും 
ടതരടഞ്ഞടു്ില് മിേച്ച വിജയം കനടി ആദ്യമായി  
നിയമസഭാംഗമാവേയും ടചയ്തു. നിയമസഭാംഗം എ് 
നിലയില് ബാലാരിഷ്തേള് ഏടറയുണ്ാടയങ്ിലം 
ജില്ലാ പഞ്ായതെില് പ്വര്തെിച്ചതിടറെ അനുഭവങ്ള് 
എനിക്് ഏടറ മുതല്ക്കൂട്ായി. ആര്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 
സാറിടനാ്ം വരിടല്ലന്നും ഇത് ജില്ലാ പഞ്ായതെല്ലാ
ടയന്നും തുടക്തെില് ചിലര് പറയുേയുണ്ായി. ഒരു 
സ്തീ എ് നിലയില് പ്വര്തെിക്ാന പരിമിതിേള് 
ഉണ്ാകുടമന്നും കൂടുതല് ോര്യങ്ള് ടചയ്യാനാേിടല്ല
ന്നുമായിരുന്നു  മറ്് ചിലരുടട അഭിപ്ായം.  രാഷ്ടീയമായി 
എതിര്തെിരു് ചിലര് പല പദ്ധതിേളടട മുക്ാട്ടു 
കപാക്ിനും ഒളിഞ്ഞും ടതളിഞ്ഞും എതിര്പ്പുേളം തടസ് 
ങ്ളം ഉണ്ാക്ിയിരുന്നു.  അവടയ എല്ലാം അതിജീവി 
ക്ാന േഴിഞ്ഞു.
 മുതിര്് നിയമസഭാംഗങ്ളടട സഭയിടല 
ഇടടപടലേള് ശ്ദ്ധാപൂര്വ്വം നിരീക്ഷിച്ചും അവരുമായി  
ആശയവിനിമയം നടതെിയും ഏടറ ോര്യങ്ള് മനസി 
ലാക്ാന ശ്മിച്ചു. ഒ്ം ഞങ്ളടട പാര്ട്ിയുടട പാര്ല 
ടമറെറി പാര്ട്ി ഓഫീസില് നിന്നും നല്ല സഹായവം 
പിന്തുണയുമാണ് േിട്ിയിരു്ത്. ആദ്യ നിയമസഭാസകമ്മ
ളനതെില് തട് സഭയില് പ്സംഗിക്ാന അവസരം 
ലഭിച്ചു എ്ത് ഞാന എന്നും ഓര്ക്കു് ോര്യമാണ്.  
മുതിര്് നിയമസഭാംഗവം ടോല്ലം ജില്ലയില് നിന്നുള്ള  
പാര്ട്ി സംസ്ാനേമ്മിറ്ി അംഗവമായിരു്  
ബി. രാഘവന് അനുവദിച്ച പതെ് മിനിട്് സമയം അകദേഹം 
എനിക്് മാറ്ി നല്കുേയും എക്ാട് പ്സംഗിക്ാന 
ആവശ്യട്ടുേയുമായിരുന്നു. എട് നിയമസഭയി 
കലക്് ടതരടഞ്ഞടുതെവരുടട ആവശ്യങ്ള് ആദ്യമായി 
സഭയില് അവതരി്ിക്ാന ലഭിച്ച അവസരം ആകവ
ശേരമായിരുന്നു.
 സ്ാനാര്തിയായി മത്സരിക്ാന എതെിയ 
ക്ാള് തട് മണ്ലതെില് നിരവധി പ്ശ് നങ്ള് 
പരിഹരികക്ണ്തായി ഉടണ്്് ജനങ്ളം പാര്ട്ിയും 
ശ്ദ്ധയില്ട്ടുതെിയിരുന്നു. അടതല്ലാം പ്കത്യേമായി 
അക്മിട്് വച്ചിരുന്നു. ടോട്ാരക്രയില് വിവിധ സ്ല
ങ്ളിലായി വാടേ ടേട്ിടങ്ളില് പ്വര്തെിച്ചിരു് 

സര്ക്ാര് ഓഫീസുേള് ഒറ്ടക്ട്ിടതെിലാക്ാന ഒരു 
സിവില് ക്റേഷന കവണടമന്നുള്ളത് ജനങ്ളടട ദീര്ഘ 
നാളടതെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകപാടല ഒരു ഫയര് 
ക്റേഷന, കോടതിക്് ടേട്ിടസമുച്ചയം, ടേ.എസ്. 
ആര്.ടി.സി. ബസ് ്റോറെ് വിേസനം, കറാഡുേളടട 
നവീേരണം, സ് കൂളേള്ക്് നല്ല ടേട്ിട സൗേര്യങ്ള്, 
താലൂക്് ആശുപത്രി ഉള്ട്ടടയുള്ള ആശുപത്രിേ 
ളടട അടിസ്ാന സൗേര്യ വിേസനം, കുടിടവള്ള 
പ്ശ് നങ്ള്, കപാലീസ് ക്റേഷനിടല പരിമിതിേള് 
തുടങ്ി നിരവധി ോര്യങ്ള് ടചകയ്യണ്തായിട്ടുണ്ാ
യിരുന്നു.  ഇവടയല്ലാം പരിഹരിക്ാന എവിടടടയാടക് 
ഇടടപടണടമ്് മനസിലാക്കുേയാണ് ആദ്യം ടചയ്ത്. 
സീനിയറായിരു് പല അംഗങ്കളാടും മന്ിമാകരാടും 
അവരുടട ്റോഫാംഗങ്കളാടും അതാതുവകു്് ഉകദ്യാ 
ഗസ്കരാടും ബന്ട്ട്ാണ് ോര്യങ്ള് മനസി 
ലാക്ിടയടുതെത്. നിയമസഭാംഗമായിരു് ോല 
യളവില് നിയമസഭയ്ക് അേത് നിന്നും പുറത് നിന്നും 
ധാരാളം ോര്യങ്ള് മനസ്ിലാക്ാന േഴിഞ്ഞു.  
നിയമസഭയ്കേതെ് ശത്രുക്ടളക്ാടല ചിലവിഷയ
ങ്ളില് ഭരണപക്ഷവം പ്തിപക്ഷവം കപാരടിക്കുടമ 
ങ്ിലം വ്യക്ിപരമായി എല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്ക്
ളാണ്. ജനങ്ള്ക്് കവണ്ിയുള്ള വിവിധ നിയമങ്ള് 
സഭയില് അവതരി്ിക്കുകമ്ാള് രണ്ടു ഭാഗതെ് നിന്നും 
ഗൗരവതരമായ ചര്ച്ചേള് നടക്ാറുള്ളത് നിയമങ്ടള 
കൂടുതല് സംപുഷ്മാക്കുന്നു. ആയത് വളടര രസേരമായ 
അനുഭവവമാണ്.  പലവിഷയങ്ടളയും രാഷ്ടീയമായി 
എതിര്ക്കുകമ്ാഴം അതുമായി ബന്ട്ട് വിഷയ 
നിര്ണ്ണയ സമിതിേളില് രാഷ്ടീയം മാറ്ി വച്ച് ക്രിയാ
ത്േമായി ഇടടപട്് അംഗങ്ള് നല്ല നിര്കദേശങ്ള് 
മുക്ാട്് വയ്ക്തും കൂട്ായി ചര്ച്ച ടചയ്യു്തും എല്ലാം 
നല്ല അനുഭവങ്ളാണ്.
 നിയമസഭയുടട വിഷയനിര്ണ്ണയ സമിതിേ 
ളായ ആകരാഗ്യവം വിദ്യാഭ്യാസവം സമിതിയിലം തകദേശ
സ്വയംഭരണ സമിതിയിലം അംഗമായി പ്വര്തെിക്ാന 
എനിക്് അവസരം ലഭിച്ചു.  നിരവധി വിഷയങ്ളില് 
ഇടടപടാനും പ്ശ് നങ്ള് സമിതിയുടട പരിഗണനയില് 
എതെിക്ാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്്.  അതുകപാടല തട്യാണ് 
നിയമസഭാ കക്ഷമസമിതിേളടട പ്വര്തെനവം. 
കക്ഷമസമിതിേളിലൂടട അതാതു കമഖലയിലള്ള 
വരുടട നിരവധി പ്ശ് നങ്ള് സര്ക്ാരിടറെ ശ്ദ്ധയില് 
ടോണ്ടുവരാനും അതുവഴി പ്ശ് ന പരിഹാരതെിനും 
േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.
  സ്തീേളടടയും കുട്ിേളടടയും ട്ാനസ്ജറെറുേ
ളടടയും ഭി്കശഷിക്ാരുടടയും കക്ഷമം സംബന്ിച്ച 

സമിതിയില് എനിക്് ഒ്ാം കടമിലം മൂ്ാം കടമിലം  
പ്വര്തെിക്ാന സാധിച്ചിട്ടുണ്്. അതില് 2016 മുതല് 2021 
വടര സമിതി അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ദീര്ഘവര്ഷങ് 
ളായി ടേ.ഐ.പി. േനാലിനുകവണ്ി സ്ലവം വീടുടമല്ലാം 
നഷ്ട്ട് ടോട്ാരക്ര മണ്ലതെിടല ദമലം പഞ്ാ
യതെിലള്ള േല്യാണികുട്ിയമ്മയുടട പ്ശ് നം പരിഹരിച്ച് 
ടോടുക്കുവാന േഴിഞ്ഞതും, ഉയര്് കപാലീസ് ഉകദ്യാ 
ഗസ്രുടട വികവചന നടപടിേള് മൂലം ഒരു വനിത 
ടഹ�് കോണ്്റേബിളിന് നികഷധിച്ച അര്ഹമായ 
ആനുകൂല്യങ്ള് കനടിടക്ാടുക്ാന േഴിഞ്ഞതും 
േമ്മിറ്ിയുടട പരിധിയില് വ് നിരവധി പ്ശ് നങ്ള് 
േമ്മിറ്ിയുടട കൂട്ായ ഇടടപടലിലൂടട പരിഹരിക്ാന 
േഴിഞ്ഞതും വളടര സകന്ാഷേരമായ അനുഭവങ്ളാ
ണ്. നല്ല േഴിവള്ള അംഗങ്ളം ഉകദ്യാഗസ്രും കചര്് 
ശക്മായ കൂട്ായ്മ അവിടട ഉണ്ായിരുന്നു. ഇക്ാ
ലയളവില് ഭിക്ഷാടനം ഇല്ലാതാക്ല്, അനാഥരുടട 
പ്ശ് നങ്ള്, ട്ാനസ് ടജറെര് സമൂഹം കനരിടു് 
പ്ശ് നങ്ള്, എകറൊസള്ഫാന ദുരിതബാധിതരുടട 
പ്ശ് നങ്ള്, ഐ.റ്ി. കമഖലയിടല സ്തീേള് അനുഭവി
ക്കു് പ്ശ് നങ്ള്, അംഗപരിമിതരുടട വിഷയങ്ള് 
തുടങ്ിയ പല കമഖലേളിടല വിഷയങ്ള് പ്കത്യേമായി 
പഠിക്ാനും സര്ക്ാരികലക്് ശിപാര്ശേള് നല്ാനും 
ഞങ്ള്ക്് സാധിച്ചു. ഇരുപത് ശിപാര്ശേളാണ് 
ഇതെരതെില് പ്ധാനമായി നല്േിയത്.
 ടോട്ാരക്ര മണ്ലതെില് നിയമസഭാം
ഗമായകശഷം കോടതി സമുച്ചയം, ഫയര് ക്റേഷന, 
ടേ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ബസ് ്റോറെ് നവീേരണം, 
താലൂക്് ആശുപത്രി ഉള്ട്ടടയുള്ള ആശുപത്രി
േളില് ചിേിത്സാ സൗേര്യങ്ളം ഭൗതിേ സാഹ
ചര്യങ്ളം ടമച്ചട്ടുതെല്, മാതൃോ സിവില്ക്റേ 
ഷന, കറാഡുേളടട നവീേരണം, നിരവധി ടചറുതും 
വലതുമായ പാലങ്ള്, കുടിടവള്ള പദ്ധതിേള്, 
സ് കൂളേള്ക്് പുതിയ ടേട്ിടങ്ള്, മുട്റ മരുതിമല, 
മീനപിടി്ാറ, ടപാങ്നപാറ ടൂറിസം പദ്ധതിേള്, 
അന്ാരാഷ്ട നിലവാരതെിലള്ള ടതാഴില് ദനപുണ്യ 
കേന്ദ്രം, േരിയര് �വല്് ടമറെ് ടസറെര്, ോര്ഷിേ 
കമഖലയിടല മുക്റ്ം, സമ്പൂര്ണ ദവദയുതീേരണം, 
ററല് എസ്.പി. ഓഫീസ്, ടേ.എസ്.ആര്.ടി.സി. വ്യാപാര 
സമുച്ചയം, കപാലീസ് േമാറെിംഗ് ടസറെര്, തുടങ്ി 
നിരവധി കേന്ദ്രങ്ള് എല്ലാവരുടടയും കൂട്ായ്മകയാ
ടുകൂടി ടചയ്തു തീര്ക്ാന േഴിഞ്ഞു എ്തില് ചാരി 
താര്ത്യമുണ്്.  മൂ്് കടമുേളിലായി പതിനായിരതെില 
ധിേം നിര്ദ്ധനരായ കരാഗിേള്ക്് സര്ക്ാരില് നിന്നും  
ചിേിത്സാസഹായം അനുവദി്ിച്ച് ടോടുക്ാനും 
േഴിഞ്ഞു.

കശഷം 15-ാw കപജില്
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 നിയമസഭാംഗം എ് നിലയിടല അനുഭവ 
ങ്ള് പൂര്ണമായി വിവരിക്ണടമങ്ില് ഒരു പുസ്തേം 
തട് എഴകതണ്തായിട്ടുണ്്. വിരലിടലണ്ണാവ്തും  
ടപടട്്് ഓര്മ്മയില് വ്തുമായ കുറച്ചു ോര്യങ്ള് 
മാത്രമാണ് ഞാന ഇവിടട പങ്കുവച്ചത്. പുതിയ അംഗ 
ങ്കളാട് എനിക്് പറയാനുള്ളത് സമയം ഒട്ടും 
പാഴാക്ാടത ഓകരാ ോര്യങ്ളം കവഗതെില് ന്ായി 
പഠിച്ച് ടപാതു ോര്യങ്ളില് ന്ായി ഇടടപട്് 
നമ്മുടട മണ്ലതെിടല പ്ശ് നങ്ള് ശ്ദ്ധകയാടട 
കനാക്ിക്ണ്് പ്വര്തെിക്ണടമ്താണ്. കൂടാടത 
എക്ാഴം ജനങ്ളമായി നല്ല ബന്ം സ്ാപിക്ാന 
േഴിയണം. നടമ്മോണാന വരു് ഒരാടളയും കവദ 
നി്ിക്ാടത വിടുേ എ്ത് നമ്മുടട വിജയമാണ്. 
എല്ലാ ോര്യങ്ളം ടചയ്് ടോടുക്കുവാന േഴിയിടല്ല
ങ്ിലം വരു്വര്ക്് ഒരാശ്വസം നല്ോന നമുക്് 
േഴിയണം. േിട്ടു് അവസരങ്ള് ഉപകയാഗട്
ടുതെി എല്ലാവരുടടയും സഹായകതൊടട ഒകട്ടറ 
ോര്യങ്ള് ടചയ്് തീര്ക്ാന നമുക്് േഴിയും. മൂ്് 
മാസതെിടലാരിക്ടലങ്ിലം വിേസന പ്വര്തെനങ്
ളടട അവകലാേനം നടതെി പ്ശ് നങ്ളം തടസ്ങ്ള 
മുടണ്ങ്ില് പരിഹരിച്ച് പ്വര്തെനങ്ള് കവഗതെിലാ
ക്ണം. സത്യസന്തയും ആത്ാര്തതയും പ്തിബദ്ധ
തയും സമര്്ണമകനാഭാവവമുള്ള സഹായിേടള ടതര
ടഞ്ഞടുക്കു്തിലം പുതിയ എം.എല്.എ.മാര് പ്കത്യേം 
ശ്ദ്ധപുലര്കതെണ്താണ്. എം.എല്.എ.  ഓഫീസിടറെ 
പ്വര്തെനം ോര്യക്ഷമമാക്കു്തില് ഇതെരതെിലള്ള 
സഹായിേള് ഒരു മുതല്കൂട്ാകും. ന്ായി പരിശ്മി 
ച്ചാല് നാട് ന്ാക്ാനും രാഷ്ടീയ കഭദമകന്യ ജനങ്ളടട 
ഉറ് സുഹൃതൊോനും നമുക്് േഴിയും എ്താണ് 
ജനപ്തിനിധി എ് നിലയില് എടറെ അനുഭവം.

..........XpSÀ¨

വിജ്ഞാനപഥം

1.  ഭരണഘടനയുടട ഏത് അനുകഛേദ പ്ോരമാണ് നിയമസഭ കയാഗം കചരു്ത്?
 അനുകഛേദം 174(1)
2. സംസ്ാന ബജറ്ില് എത്ര ധനാഭ്യര്തനേളാണ് ഉള്ട്ടു്ത്?
 46
3. നിയമസഭയില് ബജറ്് അവതരി്ിക്ാനുള്ള ദിവസം നിശ്ചയിക്കു്താര്?
 ഗവര്ണര്
4.  കേന്ദ്രതെിനും സംസ്ാനങ്ള്ക്കും നിയമനിര്മ്മാണം നടത്്തിന്  

ആധിോരിേതയുള്ള വിഷയങ്ള് ഭരണഘടനയുടട ഏത് ഭാഗതെ് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു  ?
 ഏഴാം ടഷ�യൂള്
5. ഒരു സംസ്ാനടതെ മന്ിസഭയില് മുഖ്യമന്ി ഉള്ട്ടടയുള്ള മന്ിമാരുടട എണ്ണം 

സഭയിടല ആടേ അംഗങ്ളടട പതിനഞ്് ശതമാനതെില് േവിയാന പാടിടല്ല്് വ്യവസ് 
ടചയ്യു് ഭരണഘടനാ കഭദഗതി ഏത്?  

  2003 ടല 91 ാം ഭരണഘടനാ കഭദഗതി
6. നിയമസഭ നടപടിക്രമങ്ളടട ഭാഗമായ ശ്ദ്ധക്ഷണിക്ല് എ്് മുതലാണ് പാര്ലടമറെറി 

നടപടിചട്ങ്ളടട ഭാഗമായത് ?
  1954 മുതല്
7. കേരള നിയമസഭയില് ഏത് സകമ്മളനം മുതലാണ് ശ്ദ്ധ ക്ഷണിക്ലിനുള്ള ആദ്യ അവസരം 

ഭരണപക്ഷ അംഗതെിന് ലഭിക്കു്ത്?
  13 ാം കേരള നിയമസഭയുടട ഏഴാം സകമ്മളനം മുതല്
8. കേരള നിയമസഭയില് സാധാരണ അനൗകദ്യാഗിോംഗങ്ളടട ോര്യതെിനായി നീക്ി 

വച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ദിവസമാണ്?
 ടവള്ളിയാഴ്ച
9. സ്ീക്ടറകയാ ട�പയൂട്ി സ്ീക്ടറകയാ നീക്ം ടചയ്യു്ത് പരാമര്ശിക്കു് ഭരണഘടനാ 

അനുകഛേദം ഏത്?
 അനുകഛേദം 179(സി)
10.    സഭാ സകമ്മളനതെിടറെ തുടക്തെില് ടചയര്മാനമാരുടട പാനലികലക്് എത്ര കപടരയാണ് 

നാമനിര്കദേശം ടചയ്യു്ത്?
 പരമാവധി 3 കപടര (രണ്് കപര് ഭരണപക്ഷതെ് നിന്നും ഒരാള് പ്തിപക്ഷതെ് നിന്നും)

സാധിക്കും. ടവള്ളൂര് നയൂസ് പ്ിറെ് ഫാക്ടറിക്് കവണ്ി 120 
കോടി രൂപ മുടക്ിയിട്ടുണ്്. അതിടറെ കൂടട 10 കോടി 
രൂപ കൂടി ടചലവഴിച്ച്  ആളേള്ക്് മാകനജീരിയല് 
ടട്യിനിംഗ് ടോടുക്കുേയാടണങ്ില് അയ്യായിരം 
കപര്ക്് ടതാഴില് അവസരം നല്കുവാന സാധിക്കും. 
അതിടനക്കുറിച്ച് ഗവണ്ടമറെ് പരിഗണിക്ണം.
 മടറ്ാരു ോര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടട 
സംസ്ാനടതെ ഹൗസിംഗ് കബാര്�ിടനക്കുറിച്ചാണ്. 
നമ്മുടട ഗവണ്ടമറെ് 40 കോടികയാളം രൂപ ടചലവഴിച്ച് 
ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹതൊയ പരിപാടിയാണിത്. 
പതിമൂ്് ലക്ഷം വീടുേള് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്്. പത് 
ലക്ഷകതൊളം വീടുേള് 4200 രൂപയ്ക് താടഴ വരുമാനമു
ള്ളവര്ക്് കവണ്ിയാണ്. അതിന് ബഹുമാനട്ട് മന്ി 
അഭിമാനം അര്ഹിക്കുന്നുണ്്. ഹ�് കോയില് നിന്നും  
നമുക്് കലാണായി േിട്ിടക്ാണ്ിരു്ത് 3.45 കോടി  
രൂപയാണ്. പതിനാറാമത് സ്ാനമാണ് കേരളതെിന് 
ഉണ്ായിരു്ത്. 30-4-1978 ല് ലഭിച്ചിരു് േണക്
നുസരിച്ച് 15.14 കോടി രൂപയാണ് ഹ�് കോയില് 
നിന്നും വായ്പ േിട്ിയിരിക്കു്ത്. ജനസംഖ്യാടിസ്ാ
നതെിലാണ് ഹ�് കോ വായ്പ അനുവദിക്കു്ത്. ആ 
നിലയ്ക് കൂടുതല് കലാണ് വാങ്ങുവാന ഗവണ്ടമറെ് 
തയ്യാറാേണം.
 നമ്മുടട സംസ്ാനതെ് ഭൂപരിഷ് ക്രണ 
നിയമം നട്ിലാക്ിയതിടറെ ഫലമായി ഭവനരഹിത
രായ ആളേളണ്്. അവര്ക്് ഭവനം നിര്മ്മിച്ചു ടോ
ടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ാക്ണം. ഇക്കണാമി
ക്ലി വീക്ര് ടസക്ഷനിലള്ളവര്ക്് 3200 രൂപ വീതം 
ടചലവഴിച്ച് വീട് വച്ചു ടോടുക്കു് ഒരു സ് േീം ഉണ്്. 
അതു ഗഡുക്ളായിട്ാണ് തിരിച്ചടയ്ക്ത്. ഒരു ഗഡുവില് 
200 രൂപയാണ് ടോടുകക്ണ്ടതങ്ില് അത് 100 
രൂപയായി കുറയ്കണം. അതുകപാടല തട് ഹ�് കോ 

ടോടുക്കു് വായ്പ ഉണ്്. അതിടറെ തിരിച്ചടയ്ക് 
ടപര്ടസകറെജ് കുറയ്കണം. അങ്ടനയാടണങ്ില് 
പാവങ്ള്ക്കും ഹരിജനങ്ള്ക്കും കൂടി അതില് പങ്ാ
ളിേളാകുവാന േഴിയും. അതായത് 250 രൂപ എന്നുള്ളത് 
ഒരു ഗഡുവില് 100 രൂപ എ്ാക്ി കുറയ്കവാന സാധി 
ച്ചാല് അതിനേതെ് ഹരിജനങ്ളം മറ്ാളേളം 
പങ്ാളിേളാകും. ഈ ോര്യതെില് ഗവണ്ടമറെ്  
സത്വരശ്ദ്ധ പതി്ികക്ണ്തുണ്്.
 ഈ സംസ്ാനതെ് ലക്ഷംവീട് പദ്ധതി നട്ി 
ലാക്ി. എ്ാല് അതിടറെ ടമയിറെനനസിനുകവണ്ി  
ഗവണ്ടമറെ് യാടതാന്നും  ടചലവാക്കു്ില്ലാടയ്ാണ്  
മനസ്ിലാക്കുവാന സാധിക്കു്ത്. ജയിലേളില്  
പരിഷ് േരണം ആവശ്യമാണ്. ജയിലേളില് േഴിയു് 
ആളേളടട ജീവിതനിലവാരം ടമച്ചട്ടുത്വാന 
ഗവണ്ടമറെ് സജീവമായി പ്വര്തെിക്ണം. 220 
ഗ്രാം അരിയും 290 ഗ്രാം കഗാതമ്പുമാണ് ഇ്് ജയിലില് 
േഴിയു് ആടളാന്നുക്് ടോടുക്കു്ത്. അരിയുടട  
കതാത് വര്ദ്ധി്ിക്കുേയാടണങ്ില് കഗാതമ്ിടറെ കതാത് 
കുറയ്കവാന േഴിയും. രാജസ്ാനില് ഓ്ണ് ജയില് 
ഏര്ട്ടുതെിയിട്ടുണ്്. അതുകപാടല കുടറ ഏക്ര് സ്ലം 
എടുതെ് കുടിലേള് ടേട്ി ദലഫ് ഇംപ്ിസണ്ടമറെ് 
ആളേടള അതില് പാര്്ിക്ണം. എടന്ങ്ിലം ടചറിയ 
ോരണങ്ള് ടോണ്് കുടുംബജീവിതം താറുമാറായി
ക്ായവര് ഉണ്ാോം. അതുടോണ്് ലിബറല് ആയിട്് 
പകരാള് അനുവദിക്കുവാന തയ്യാറാേണം. നമ്മുടട 
സംസ്ാനതെ് ഓ്ണ് ജയില് ഉണ്ാവേയാടണ 
ങ്ില് അതുടോണ്് തീര്ച്ചയായും വളടരകയടറ പ്കയാ
ജനമുണ്ാകും. ഈ രീതിയിലള്ള മാറ്ങ്ള്ക്് കവണ്ി 
ഗവണ്ടമറെ് തയ്യാറാേണടമ്് പറഞ്ഞു ടോണ്ടും 
ഈ ധനാഭ്യര്തനേടള പിന്ാങ്ിടക്ാണ്ടും ഞാന 
എടറെ വാക്കുേള് അവസാനി്ിക്കുന്നു.'

റ്ി.എം. കജക്ബ്
 1950 ടസപ്റ്ംബര് 16 ന് എറണാകുളം 
ജില്ലയിടല തിരുമാറാടിയിലാണ് റ്ി.എം.കജക്ബിടറെ  
ജനനം. വിദ്യാര്തി പ്സ്ാനതെിലൂടട സജീവ 
രാഷ്ടീയതെില് പ്കവശിച്ച് കേരളതെിടല പ്ഗല്ഭ 
നായ നിയമസഭാ സാമാജിേനും മന്ിയുമായി 
തീര്് വ്യക്ിയാണ് അകദേഹം. 1977 ല് പിറവം 
മണ്ലതെില് നി്ാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയി
ടലത്്ത്. 1991, 1996, 2001 ടപാതുടതരടഞ്ഞടു
പ്പുേളില് പിറവം മണ്ലകതെയും 1980, 1982, 1987  
വര്ഷങ്ളില് കോതമംഗലം മണ്ലകതെയും  
പ്തിനിധീേരിച്ച് നിയമസഭാംഗമായി.  1982 ടമയ് 
24 മുതല് 1987 മാര്ച്ച് 25 വടര വിദ്യാഭ്യാസ വകു്് 
മന്ിയായും 1991 ജൂണ് 29 മുതല് 1995 മാര്ച്ച് 
16 വടരയും 1995 മാര്ച്ച് 22 മുതല് 1996 ടമയ് 
9 വടരയും ജലകസചനവം സാംസ് ോരിേവം 
വകു്് മന്ിയായും 2001 ടമയ് 17 മുതല് 2004 
ആഗ്റേ് 29 വടര ജലവിഭവ വകു്് മന്ിയായും 
2011 ടമയ് 18 മുതല് 2011 ഒേ് കടാബര് 30 വടര 
ഭക്ഷ്യ ടപാതുവിതരണവം രജിസ് കട്ഷനും വകു്് 
മന്ിയായും പ്വര്തെിച്ചു. കേരള കോണ്ഗ്രസ് 
ജനറല് ടസക്രട്റി, കേരള കോണ്ഗ്രസ്(ടജ) 
ഉപകനതാവ്, കേരള കോണ്ഗ്രസ് (കജക്ബ്) 
േക്ഷിയുടട കനതാവ്, കേരള സര്വ്വേലാശാല 
അക്ാദമിേ് േൗണ്സിലിടല നിയമ വിഭാഗതെില് 
നിന്നുള്ള ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട് അംഗം, സിയാല് 
�യറക്ടര് എ്ീ നിലേളില് പ്വര്തെിച്ചിട്ടുണ്്. 
'എടറെ ദചന പര്യടനം', 'ടസലക്റ്റ�് സ്ീച്ചസ് 
ഓഫ് റ്ി.എം.കജക്ബ്' എ്ിവ അകദേഹതെിടറെ 
പ്സിദ്ധീേരണങ്ളാണ്. മന്ി പദവിയിലിരിടക് 
2011 ഒേ് കടാബര് 30 ന് അന്രിച്ചു. മേന അനൂപ് 
കജക്ബ് കേരള നിയമസഭാംഗമാണ്.

പി.അയിഷാ കപാറ്ി
സി.പി.ഐ.(എം) പ്തിനിധിയായി പന്ണ്്, 
പതിമൂ്്, പതിനാല് കേരള നിയമസഭേളില് 
ടോട്ാരക്ര നികയാജേമണ്ലതെില് നിന്നും 
കേരള നിയമസഭയികലക്് ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്ടു. 
പതിമൂ്ാം കേരള നിയമസഭയില് ആകരാഗ്യവം 
കുടുംബകക്ഷമവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട്  േമ്മിറ്ി  
XI I ല് അംഗമായിരു് പി. അയിഷാ കപാറ്ി 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില് സ്തീേളടടയും 
ട്ാനസ് ടജറെറുേളടടയും കുട്ിേളടടയും ഭി്കശ
ഷിക്ാരുടടയും കക്ഷമം സംബന്ിച്ച സമിതിയുടട  
അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ഇക്ാലഘട്തെില് തകദേ
ശസ്വയംഭരണവം ഗ്രാമവിേസനവം ഭവന
നിര്മ്മാണവം സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് േമ്മിറ്ി 
IX  ല് അംഗമായും പ്വര്തെിച്ചു. ടോല്ലം ജില്ലാ 
പഞ്ായതെ് പ്സി�റെ്, അഖികലന്്യാ ജനാധിപത്യ 
മഹിളാ അകസാസികയഷന സംസ്ാന േമ്മിറ്ി 
അംഗം, ഓള് ഇന്്യാ കലാകയഴ് സ് യൂണിയന 
സംസ്ാന പ്സി�റെ്, അംഗനവാടി വര്കക്ഴ് സ് 
ആറെ് ടഹല്ക്ഴ് സ് അകസാസികയഷന ടോല്ലം 
ജില്ലാ പ്സി�റെ് എ്ീ നിലേളിലം പ്വര്തെി
ച്ചിട്ടുണ്്.  

.....XpSÀ¨മുന സാമാജിേര് മനസ്് തുറക്കുന്നു........

നിയമസഭാ പ്സംഗതെിലൂടട
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റ്ി. മകനാഹരന് നായര്  
സ്ീക്റുടട ദപ്വറ്് ടസക്രട്റി

1960 ചല ഫകരള ചഗയിമിംഗ് ആക്് 

കേരള നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ ജനസൗഹൃദ 
നിയമങ്ടള അപഗ്രഥിക്കുകമ്ാള് സമൂഹ 

തെിടറെ ടപാതുവായ ഉ്മനതെിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും 
കവണ്ി നിര്മിക്ട്ട് നിയമങ്ളാണ് നമ്മുടട 
ചിന്യില് ആദ്യം വരിേ. അപ്ോരമുള്ള ടവല്ടഫയര് 
ടലജികലേഷനുേളില് ചില പ്കത്യേ നിയമങ്ള് 
ടപാതുസമൂഹടതെ ടതറ്ായ ദിശയികലക്് നയിക്കു് 
പ്വണതേടള വിലക്കുേകയാ തടയുേകയാ ടചയ്യു്
വയാണ്. അവയും ജനസൗഹൃദ നിയമങ്ള് എ്  
വിഭാഗതെില്തെട് ഉള്ട്ടുകതെണ്വയാണ്.  
അപ്ോരമുള്ള ഒരു നിയമമാണ് 1960 ടസപ്റ്ംബര് 
15ാം തീയതി കേരള നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ '1960ടല 
കേരള ടഗയിമിംഗ് ആക്ട് '.
 ടപാതുസ്ലങ്ളില് ചൂതാട്കേന്ദ്രം നടത്
്തായും ചൂതുേളി സംഘടി്ിക്കു്തായുമുള്ള കുറ്
കൃത്യങ്ളികന്മല് ശിക്ഷ വിധിക്കു്ത് സംബന്ിച്ച് 
തിരുവിതാംകൂര്, ടോച്ചി, മലബാര് എ്ീ പ്കദശങ്ളില് 
വ്യത്യസ്തങ്ളായ നിയമങ്ളാണ് നിലവിലണ്ായിരു്ത്. 
എ്ാല് കേരള സംസ്ാന രൂപീേരണടതെ തുടര്്് 
സംസ്ാനതൊടേ ബാധേമാവ് തരതെില് കൂടുതല് 
ശക്മായ ഒരു ഏേീകൃത നിയമം നിര്മിക്കുേ എ് 
ഉകദേശകതൊടുകൂടി പ്സ്തുത നിയമങ്ളിടല പ്സക്മായ 
വകുപ്പുേടള സ്വാംശീേരിച്ച് നിര്മിച്ചതാണ് ഈ നിയമം. 
ഇതില് 20 വകുപ്പുേളാണ് പ്ധാനമായും ഉള്ടക്ാള്ളു
്ത്. നിയമതെിടല വ്യവസ് പ്ോരം ോര്ഡുേള്, 
പേിടേള്, കമശേള് മുതലായവകയാ ചൂതുേളിക്് ഉപ
കയാഗിക്കു് മറ്് ഉപേരണങ്കളാ സൂക്ഷിക്കുേകയാ 
ലാഭമുണ്ാക്കുേ എ് ഉകദേശകതൊടുകൂടി ഉപകയാഗി
ക്കുേകയാ ടചയ്യു് ടേട്ിടങ്ള്, മുറിേള്, തമ്പുേള്, 
വളപ്പുേള്, വാഹനങ്ള്, ഉരുക്ള് അടല്ലങ്ില് 
ഏടതങ്ിലടമാരു സ്ലം എ്ിവടയ ടപാതുവായ 
ചൂതുേളി കേന്ദ്രമായി േണക്ാക്ട്ടു്താണ്.
 ഈ നിയമതെിടല 'ചൂതാട്ം' എ് നിര്വച
നതെില് കലാട്റി ഉള്ട്ടു്തല്ല; എ്ാല് പണയം 
വയ്കകലാ വാതുവയ്കകലാ ചൂതാട്മായി േണക്ാക്
ട്ടു്താണ്. കുതിര്ന്യം, സ്വര്ണ്ണം, ടവള്ളി 
എ്ിവയുടട േകമ്ാളവില, േട്ത്രം, ഓഹരി 
എ്ിവയുടട േകമ്ാള നിലവാരം, ടപാതുസ്ലങ് 
ളില് ോണു് വാഹനങ്ളടട രജിസ് കട്ഷന നമ്ര് 
തുടങ്ിയ ഏടതങ്ിലം ോര്യങ്ളില് പന്യതെികലാ 
വാതുവയ്പികലാ ഏര്ട്ടുേകയാ അതിലൂടട സമ്മാന 
മായി പണകമാ മറ്് സാധനങ്കളാ സ്വീേരിക്കുേകയാ  
ടചയ്യു്തും അതെരം പ്വര്തെനങ്ള്ക്് സ്വന്ം 
ടേട്ിടം ഉപകയാഗിക്േകയാ അതുമടല്ലങ്ില് കമല്് 
റഞ്ഞ ഏടതങ്ിലം ചൂതാട് കേന്ദ്രതെിടറെ കമല്കനാട്ം 
നിര്വഹിക്കുേകയാ അതിനായി പണം േടമാകയാ 
അല്ലാടതകയാ നല്കുേകയാ ടചയ്ാല് ആ വ്യക്ി 
ഒരു വര്ഷം വടരയുള്ള ോലടതെ തടവികനാ ആയിരം 
രൂപ വടരയുള്ള പിഴയ് കക്ാ അടല്ലങ്ില് രണ്ടും കൂടികയാ 

ആയ ശിക്ഷയ്ക് അര്ഹനാടണ്് നിയമതെില് വ്യവസ് 
ടചയ്ിരിക്കുന്നു.
 ഈ നിയമപ്ോരം ചുമതെട്ട് പിഴ, ചൂതാട് 
കേന്ദ്രങ്ളില്നിന്നും പിടിടച്ചടുക്ട്ടു് പണം, 
നിയമപ്ോരം ജപ്തി ടചയ്യാനായി വിധിക്ട്ട് 
സാധനങ്ള് വിറ്റുേിട്ടു് തുേ എ്ിവയുടട പകുതിയില് 
കുറയാതെ ഭാഗം, കുറ്കൃത്യം സംബന്ിച്ച അറിയി്് 
ടോടുതെ ആളേള്കക്ാ കുറ്വാളിടയ േണ്ടുപിടിക്ാ
നായി സഹായിച്ച കപാലീസ് ഉകദ്യാഗസ്കനാ നല്ോന 
മജിസ് കട്റ്ിന് അധിോരമുണ്്. അകതാടടാ്ം ഈ നി
യമപ്ോരമുള്ള കുറ്ം ടചയ്തായി േണ്ാല് കപാലീസ് 
സബ് ഇനസ് ടപക്ടറുടട റാങ്ില് കുറയാതെ ഒരു 
കപാലീസ് ഉകദ്യാഗസ്ന് വാറണ്് കൂടാടത തട് 
ഏടതാരാകളയും അറ്റേ് ടചയ്യാവ്തുമാണ്.
 1960 ജൂണ് 22ാം തീയതി അ്ടതെ ആഭ്യന്ര 
വകുപ്പുമന്ി പി.ടി. ചാകക്ായാണ് ഇതുസംബന്ിച്ച 
ബില് സഭയില് അവതരി്ിച്ചത്. തുടര്്് അന്നുതട് 
ബില് ഒരു ടസലക്ട് േമ്മിറ്ിയുടട പരിഗണനയ്ക് അയ
യ്കേയാണുണ്ായത്.  ടസലക്ട് േമ്മിറ്ി റിക്ാര്ട്് ടചയ് 
പ്ോരമുള്ള ബില് 1960 ടസപ്റ്ംബര് 15ാം തീയതി 
പരിഗണനയ്ക് എടുക്കുേയും അക്ദിവസം സഭ 
പാസ്ാക്കുേയും 1960 ഒകക്ടാബര് 7ാം തീയതി ബില്ലിന് 
ഗവര്ണറുടട അനുമതി ലഭിക്കുേയും ടചയ്തു. തുടര്്് 
1973 ലം 2005 ലം ഈ നിയമതെില് രണ്ടു പ്ാവശ്യം 
നിയമസഭ കഭദഗതിേള് വരുത്േയുണ്ായി.
 1960 ടല മൂലനിയമപ്ോരം ദവദഗ്ദ്ധ്യ
ടതെ മാത്രം അടിസ്ാനട്ടുതെിയുള്ള േളിേടള 
നിയമതെിടറെ പരിധിയില്നിന്നും ഒഴിവാക്കുേയും 
ചാനസിടന അഥവാ ഭാഗ്യടതെ അടിസ്ാനമാക്ിയു
ള്ള േളിേടള നികരാധിക്കുേയും ടചയ്ിരുന്നു. എ്ാല് 
എല്ലാ േളിേളിലം ഭാഗ്യതെിടറെ അംശം ഉള്ട്ടുടമ്
തിനാല് േളിേടള ചാനസിടന അടിസ്ാനമാക്ിയു
ള്ളത് അടല്ലങ്ില് ദവദഗ്ദ്ധ്യടതെ അടിസ്ാനമാക്ിയു
ള്ളത് എ്ിങ്ടന കവര്തിരിക്കുേ ദുഷ് േരമാടണന്നും 
ആയതിനാല് ദവദഗ്ദ്ധ്യതെിനു മുനതൂക്മുള്ള േളിേള് 
നിര്ണ്ണയിച്ച് അവടയ ഈ നിയമതെിടറെ പരിധിയി
ല്നിന്നും ഒഴിവാക്ാന സര്ക്ാരിന് അധിോരം 
നല്കു് വ്യവസ്േള് ഉള്ട്ടുത്്തിനായിട്ാണ് 
1973 ല് മൂലനിയമം കഭദഗതി ടചയ്ത്. അകതാടടാ്ം 
ടപാതുസ്ലതെ് േളിേളില് ഏര്ട്ടു്വര്ക്് നിശ്ച
യിച്ചിരു് ശിക്ഷയും ടഗയിമിംഗ് ഹൗസുേളില് വച്ചു 
നടത്് േളിേളില് ഏര്ട്ടു്വര്ക്് നിശ്ചയി
ച്ചിരു് ശിക്ഷയും വ്യത്യസ്തങ്ളായിരുന്നു. അത് ഏേീ
േരിക്കുവാനും കഭദഗതി ടോണ്ടുവന്നു. അകതാടടാ്ം 
ഏടതങ്ിലം ഒരു േളിയില് ഭാഗ്യടതെക്ാള് ദവദ
ഗ്ദ്ധ്യതെിനാണ് മുനതൂക്ം എ്് വ്യക്മായ ധാരണ 
ഉടണ്ങ്ില് സര്ക്ാരിന് ഗസറ്് വിജ്ഞാപനതെിലൂടട 
അതെരം േളിേടള, നിയന്ണങ്ള്ക്കു വികധയമായി, 
ഈ നിയമതെിടറെ പരിധിയില് നിന്നും ഒഴിവാക്ാവ്
താണ് എ് വ്യവസ്യും 1973 ടല കഭദഗതിയിലൂടട 
മൂലനിയമതെില് കൂട്ികച്ചര്ക്ട്ട്ടു.

 ടേ. േരുണാേരന ആഭ്യന്ര വകുപ്പുമന്ിയാ
യിരികക് 1973 ജൂണ് 15 ാം തീയതി സഭയില് അവതരി്ി
ക്ട്ട് കഭദഗതി ബില് 1973 ജൂദല 6 ാം തീയതിയാണ് 
സഭ പാസ്ാക്ിയത്. ആഗ്റേ് 21 ാം തീയതി ബില്ലിന് 
ഗവര്ണ്ണറുടട അനുമതിയും ലഭിച്ചു. തുടര്്് വക്ം 
പുരുകഷാതെമന ധനോര്യവം എേ് ദസസും വകുപ്പുമ
ന്ിയായിരിടക് 2005 ല് മൂലനിയമം വീണ്ടും കഭദഗതിക്് 
വികധയമാവേയുണ്ായി. വിവര സാകങ്തിേ രംഗടതെ 
പുകരാഗതി ഉപകയാഗട്ടുതെിടക്ാണ്ടുള്ള അത്യ
ന്ാധുനിേ ഇലകക്ടാണിേ് സ് ഉപേരണങ്ള് വഴി 
ഓണ്ദലന കലാട്റിേള് എ് കപരില് ഭാഗ്യപരീക്ഷ
ണങ്ളകടയും ഊഹാകപാഹങ്ളകടയും രൂപതെിലള്ള 
ചൂതുേളിയുടട നടതെി്ിലം കപ്ാത്സാഹനതെിലം 
വിപണനതെിലം ചില വ്യക്ിേളം സ്ാപനങ്ളം 
ഏജനസിേളം േമ്നിേളം വ്യാപൃതരായിട്ടുടണ്ന്നും 
ഓണ്ദലന കലാട്റി മുകഖനയുള്ള ചൂതുേളി, താഴ്് 
വരുമാനക്ാടര ദാരിദ്്യതെിലാഴ്തെിയിട്ടുടണ്ന്നും 
സര്ക്ാരിടറെ ശ്ദ്ധയില്ട്ട്തിടറെ അടിസ്ാന 
തെില് ഈ പ്വണത അവസാനി്ിച്ച് പാവട്ട് 
ജനങ്ടള സംരക്ഷിക്കുേ എ് ഉകദേശകതൊടുകൂടി
യായിരുന്നു കഭദഗതി.
 പുതിയ കഭദഗതിേള് പ്ോരം ഓണ്ദലന 
കലാട്റി ഇടപാടുേള് സ്വീേരിക്കുേയും കപ്ാസസ് 
ടചയ്യുേകയാ സംഭരിക്കുേകയാ നിയന്ിക്കുേകയാ 
ടചയ്യു് കേന്ദ്ര സ്ാനത്ള്ള ടസനട്ല് േംപയൂട്ര് 
ടസര്വറിടന ഈ നിയമതെിടറെ പരിധിയില് 
ടോണ്ടുവരിേയും ചൂതാട്തെിടറെ നിര്വചനതെില് 
ടപടുത്േയും ടചയ്തു. എ്ാല് സംസ്ാന സര്ക്ാകരാ 
കേന്ദ്ര സര്ക്ാകരാ സംഘടി്ിക്കു് കലാട്റിേടള 
ഇതില്നിന്നും ഒഴിവാക്കുേയും ടചയ്തു. അകതാടടാ്ം 
ഓണ്ദലന കലാട്റിയുമായി ബന്ട്ട് കുറ്തെിന് 
മൂന്നുവര്ഷം വടര ആോവ് തടകവാ അടല്ലങ്ില് 
അനപതിനായിരം രൂപ വടര ആോവ് പിഴകയാ 
അതുമടല്ലങ്ില് രണ്ടും കൂടികയാ നല്േി ശിക്ഷിക്ട്
ടു്തിനും പ്സ്തുത കുറ്ങ്ള് ടോഗ് ദനസബിളം 
ജാമ്യം ലഭിക്ാതെതും ആയി േണക്ാക്കു്തിനും ഉള്ള 
വ്യവസ്േള് കൂടി മൂലനിയമതെില് ഉള്ട്ടുതെി. 2005 
മാര്ച്ച് 15ാം തീയതി സഭയില് അവതരി്ിച്ച ബില് മാര്ച്ച് 
22ാം തീയതി സഭ പാസ്ാക്കുേയും ഏപ്ില് 6ാം തീയതി 
ഗവര്ണര് ബില്ലിന് അനുമതി നല്കുേയും ടചയ്തു.
 ലഹരി വസ്തുക്ളടട വ്യാപനം കപാടല തട് 
സമൂഹതെിടറെ വളര്ച്ചടയ പിക്ാട്ടിക്കു്തും പാവ 
ട്ട് ജനങ്ളടട ജീവിതടതെ പിടിച്ചുലയ്ക്തുമായ ഒരു 
ശാപമാണ് ചൂതാട്ം കപാലള്ള ടഗയിമുേളം സൃഷ്ിക്കു 
്ത്. ഈ വസ്തുത  മനസ്ിലാക്ി അതെരം സാമൂഹ്യ 
തിന്മടയ തടഞ്ഞുനിര്തെിടക്ാണ്ടും അനാകരാഗ്യ 
പ്വണതേടള പ്തികരാധിച്ചുടോണ്ടും ജനകക്ഷമം 
ഉറപ്പുവരുത്േ എ് ഉകദേശ്യകതൊടുകൂടിയാണ് ഈ  
നിയമനിര്മാണതെിനായി കേരള നിയമസഭ തയ്യാ 
റായത് എ്ത് ോലം ടതളിയിച്ച ഒരു സത്യമായി 
നിലടോള്ളുന്നു.
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കനിചമാഴി കരുണാനിധി ഇന്ത്ന് രാഷ്ടവീയതെിചല ഏച� പ്രധാനചപട് 
ഒരു വ്ക്ിത്വമാണ്. എഴുത്തുകാരി, കവയത്ി, മികച് വ്ക്ിത്വം എന്വീ 

നിലകളില് സവിഫശഷമായി തചന് സാന്ിദ്ധ്ം അടയാളചപടുതെിയ കനിചമാഴി 
'ഡി.എം.ചക.' എന് പാരട്ിയചട പ്രതിനിധി യായി തൂത്തുക്കുടി മണ്ഡലതെില് 
നിന്് വിജയിച്ാണ് ഫലാക് സഭയിചലതെിയത്. കരുണാനിധി എന് ഇതിൈാസ 
തുല്നായ ഫനതാവിചന് മകളായ കനിചമാഴി രാഷ്ടവീയതെിഫലക്ക് വന്ഫശഷം 
തഫന്തായ ഒരു ഹശലി ഫരഖചപടുതെിയാണ് മുഫന്ാട്ടുഫപായത്. ഇന്ത്ന് 
രാഷ്ടവീയ മണ്ഡലതെിചല നി�ഞ് സാന്ിധ്മായ കനിചമാഴിയമായി മുതിരന് 
മാധ്മ പ്രവരതെകനായ ചവങ്ിഫടഷ് രാമകൃഷ്ണന് സഭാ ടി.വി.യ്ക്കു ഫവണ്ി 
നടതെിയ അഭിമുഖതെില് നിന്നും
ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന: േനിടമാഴി ജി, ഞങ്ള് ഇവിടട കേരള നിയമസഭ 
സംഘടി്ിച്ച കദശീയ വനിതാ സാമാജിേരുടട സകമ്മളനതെില് താങ്ളടട ആശയ 
സമ്പുഷ്വം ആകവശപൂര്ണ്ണവമായ സംഭാഷണം കേട്ിരുന്നു. ഭരണഘടനടയ കേന്ദ്രീ
േരിച്ചു നടതെിയ സംഭാഷണതെില് നമ്മുടട രാഷ്ടം കപറു് ഗുണപരവം അല്ലാതെതു
മായ മൂല്യങ്ടളക്കുറിച്ച് വ്യക്മാടയാരു ചിത്രം താങ്ള് പങ്കുവയ്കേയുണ്ായി. സഭാ 
ടി.വി. കേരളതെിടറെ ഔകദ്യാഗിേ മാധ്യമങ്ളിടലാ്ാണ്. ഇ്് കേരളതെിടറെ 
ഒരു മാധ്യമം താങ്കളാട് സംസാരിക്കുകമ്ാള് തമിഴ് നാടിടന അതികവഗം പുകരാഗ
മിക്കു് ഒരു ഇന്്യന സംസ്ാനമായാണ് ഞങ്ള് ോണു്ത്. സാമൂഹിേമായും 
സാമ്തെിേമായും വിേസനതെികലക്് കുതിക്കു് തമിഴ് നാടും കേരളവം തമ്മിലളള 
പ്ധാനട്ട് സാമ്യതേടളക്കുറിച്ച്, വികശഷിച്ചും വനിതാ മുക്റ്തെിടറെ പശ്ചാതെ
ലതെില് എന്ാണ് താങ്ള്ക്് പറയുവാനുളളത് ?

കനിപമാഴി: കകരളവം തമിഴ് നാടം തമ്ിലുളള ൊമ്റ്യതകപളക്കുറിച്്  
െംൊരിക്കുക്ാള് നിങ്ള്ക് നാരായണഗുരുവം ഞങ്ള്ക് പെരിയാറം 
രണ്് പ്രധാനപപ്ട് നകവാത്ാന നായകരായി മു്ിലുണ്്. പെരിയാര് ഒരു 
തികഞ് ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. അകദേഹം ഏത് മതകതേയം ക�ാദ്റ്യം 
പ�യ്യുന്നതിലും വിമര്ശിക്കുന്നതിലും മടികാണിച്ിരുന്നില്. ഏപതാരു മതവം 
സ്തീകപള കവണ്വിധതേില് പ്രതിനിധീകരിച്ിട്ില് എന്ന യാഥാര്ത്്റ്യം 
നമുക്കു മു്ിലുണ്്. ഇപതല്ാം പകാണ്ടുതപന്ന െവിത്രപമന്ന് െറഞ്് അവ
തരിപ്ിക്കുന്ന എന്തികനയം പെരിയാര് ക�ാദ്റ്യം പ�യ്ിരുന്നു. തമിഴ് നാടിപന്റ 
സ്തീവ്റ്യക്ിത്ം പെരിയാറിപന്റ ഈ �ിന്തകപള കകന്ദീകരിച്ാണ് രൂെപപ്ട്ടുവ
ന്നത്. കകരളവം തമിഴ് നാടം �രിത്രാതീതകാലം മുതല്കക തപന്ന ഒരുമിച്് 
ജീവിച് ജനതയാണ്. െംഘകാലഘട്ം മുതലുളള കൂട്ായ ജീവിതതേിപന്റ 
�രിത്രം നമുക് മു്ിലുണ്്. അവയ്ാറിപനകൊപല ൊര്ര്റ്യപതേ ക�ാദ്റ്യം 
പ�യ്് പൊരുതി മുകന്നാട്ടുകൊയ കവയത്രികള് നമുക്കുണ്്. നമ്മുപട പുകരാഗ
മനെരമായ �രിത്രം അവിപട നിപന്നല്ാമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതേരതേില് 
കകരളതേിനം തമിഴ് നാടിനം യാഥാസ്ിതിക അധികാര കകന്ദങ്പള 
ക�ാദ്റ്യം പ�യ്തുപകാണ്് ഉയര്ന്നുവന്ന �രിത്രമാണുളളത്. കകരളതേിപല 
പതാഴിലാളി മുകന്നറ്ങ്ള് അധികാര കകന്ദങ്പള െിടിച്ചുലച്ചുപകാണ്ാണ് 
മുകന്നറിയത്. അടിച്മര്തേപപ്ട് ജനവിഭാഗങ്ള് സുശക്മായ തങ്ളുപട 
മുകന്നറ്ം െടത്തുയര്തേിയതികനാട് ക�ര്ന്നുതപന്നയാണ് വനിതാ മുകന്ന
റ്ങ്ളും തങ്ളുപട ഇടം കരഖപപ്ടതേിയത്. ഞങ്ളുപട മുകന്നറ്ങ്ള് 
ൊമൂഹികമായ മാറ്ങ്പള കകന്ദീകരിച്് രൂെപപ്ട്കപ്ാള് നിങ്ളുകടത് 
ശക്മായ പതാഴിലാളി മുകന്നറ്ങ്ളിലൂപടയം കമ്്യൂണിസ്റ് ൊര്ട്ിയപട 
െംഘടിതമായ രാഷ്ടീയ മുകന്നറ്ങ്ളിലൂപടയപമല്ാം ഉയര്ന്നുവന്നതാണ്.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : കേരളതെിടറെ ചരിത്രം പരികശാധിക്കുകമ്ാള് ശക്മായ 
വര്ഗ്ഗസമരങ്ളിലൂടട ഉയര്ന്നുവ് ഒരു ജനതടയ ോണാം. ഒരുപകക്ഷ ഇന്്യയില് 
ജാതിയും വര്ഗ്ഗവം സമാനതേളള്ളതാടണ്് പറയാം.

കനിപമാഴി: വര്ഗ്ഗതേില് മാറ്ങ്ള് വരാം എന്നാല് 
ജാതി എന്നത് മാറ്ാന് കഴിയാതേ ഒന്നാണ്.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : അത് വളടര പ്ധാനട്ട് ോര്യമാണ്. തമിഴ് നാട്ിടല 
സാമൂഹിേ രാഷ്ടീയ കനതൃത്വം ജാതിബന്ങ്ടളക്കുറിച്ചും അവയുടട ഇടടപടലേടള
ക്കുറിച്ചും അവകബാധമുണര്തെിയവരായിരുന്നു. അതിന് അതികറെതായ കനട്ങ്ളം 
എ്ാല് ചിലയിടങ്ളില് കുറവേളം സ്ാനം പിടിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണതെിന് 
നകവാതാന നായേര് ജാതിപ്ശ് നങ്ടള അറിയുേയും തങ്ളടട മുക്റ്ം പി്ാക് 
ജാതി വിഭാഗങ്കളയും ദളിത് പ്ാതിനിധ്യകതെയും കേന്ദ്രീേരിച്ച് ഉയര്തെിടക്ാണ്ടു 
വരുവാനും ശ്മിച്ചു. അതിടറെ പ്ധാനഘടേം പി്ാക് ജാതി വിഭാഗമായിരുന്നു. 

കനിപമാഴി: ദളിതരും െിന്നാകകാരുപമന്നതികനകാള് 
അടിച്മര്തേപപ്ട്വരും െീഡിതരുമായ ജനങ്ള് എന്ന് 
പ്രകയാഗികാനാണ് ഞാന് താല്െര്റ്യപപ്ടന്നത്.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : എ്ാല് ജാതി മുക്റ്തെിടറെ സ്വഭാവം ആ ഉയര്ന്നു
വരവില് കൃത്യമായി ഉണ്ായിരുന്നു. എ്ാല് കേരളതെിടറെ പശ്ചാതെലതെില് 
ആയിരതെി ടതാള്ളായിരതെി അനപതുേകളാടട  തട് ജാതി സ്വഭാവം ടവടിഞ്ഞ് 
വര്ഗ്ഗ സ്വഭാവമുള്ടക്ാണ്ാണ് ഈ മുക്റ്ം േടന്നുകപായത്. അവിടട ജാതി താ
ല്പര്യങ്ള്ക്് പ്ാമുഖ്യം കുറഞ്ഞു. അത് വിശാലമായ സാമൂഹിോര്തതെില് എന്് 
മാറ്ം ടോണ്ടുവന്നു എ്ാണ് േരുതു്ത്.

കനിപമാഴി: തീര്ച്യായം, നമ്മുപട െമൂഹതേിപല ഏറ്വം പ്രധാനപപ്ട് 
ൊമൂഹിക തിന്മകളിപലാന്ന് ജാതി വ്റ്യവസ്യാണ്. ജനതയപട വര്ഗ്ഗ 
െ്ഭാവം മാറിവരാം. എന്നാല് ജാതി ഒരികലും മാറ്ാന് കഴിയാതേതാണ്. 
ജാതി എന്നത് ഒരു ജനത തലമുറകളായി കെറി നടക്കുന്ന ഒരു ഭാണ്ഡപക
ട്ാണ്. ആ വ്റ്യവസ്ിതിപയ തകര്ക്കുക എന്നത് പ്രധാനപപ്ട് കാര്റ്യമാണ്. 
തമിഴ് നാട്ില് രാഷ്ടീയ മുകന്നറ്ങ്ള് ജാതി ബന്ധങ്ളുപട അടിസ്ാനതേില്  
പൊളിപച്ഴുതി ക�ര്കാന് ഞങ്ള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്. അതിനമപ്പുറകതേക്  
സ്തീകളുപട അവകാശങ്പളക്കുറിച്് െംൊരിക്കുവാനം ഞങ്ളുപട 
മുഖ്റ്യമന്തി െറഞ്ഞുവച്തുകൊപല ഒരു ദ്രവീഡിയന് മാതൃകയിലൂന്നിയമാണ് 
ഞങ്ളുപട രാഷ്ടീയം മുകന്നാട്ടുകൊകുന്നത്. ഞങ്ളുപട അച്ഛന് എകപ്ാഴും 
െറയന്ന ഒരു കാര്റ്യമായിരുന്നു ''പെരിയാറിപന കണ്ടുമുട്ിയില്ായിരുപന്ന 
ങ്കില് ഞാന് ഒരു കമ്്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി മാറമായിരുന്നു'' എന്നത്. ഇത് ഒരു 
കൊഷ്റ്യലിസ്റ് മുകന്നറ്പതേക്കൂടി അടിസ്ാനപപ്ടതേിയള്ള ഒരു രാഷ്ടീയ
മായിരുന്നു. ഇതുവപര തമിഴ്നാട് കലബര് കകാഡ് കലാ അംഗീകരികാ
തേതിപന്റ കാരണവമതാണ്. പതാഴിലാളികളുപട അവകാശങ്ള് ഏപറ 

പ്രധാനപപ്ട്താണ് എന്ന് ഞങ്ള് കരുതുന്നു. ഞങ്ള് ഈ രണ്് മുകന്നറ്ങ്
കളയം ക�ര്ത്തു പകാണ്ടുകൊകുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തമിഴ് നാട്ില് 
ആരും കെരിപനാപ്ം ജാതികപ്ര് ക�ര്ക്കുന്നില് എന്നതും ശ്രകധേയമാണ്.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : എ്ാല് നമ്മള് ഇക്ാഴം ജാതി സംഘര്ഷങ്ടളക്കുറിച്ച് 
നിരന്രം കേള്ക്കുന്നു. തമിഴ് നാട്ിടല ജാതി സംഘര്ഷങ്ടളക്കുറിച്ചുള്ള പ്ശസ്തമായ 
സിനിമേളം പുറത് വ്ിട്ടുണ്്. ഇത് ഇക്ാഴം തുടരു് ഒരു പ്തിഭാസമകല്ല?

കനിപമാഴി: ഞാന് തമിഴ് നാട്ിപല ജാതി പ്രശ് നങ്ള് െരിഹരികപപ്
ട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നല് ഉകദേശിച്ത്. ദുരഭിമാനപകാലകപളാപക നമ്പള 
ലജ്ിപ്ിക്കുന്ന തരതേില് ഇകപ്ാഴും നിലനില്ക്കുന്നു. ജാതി പൂര്ണ്ണമായി 
ഒഴിവാകപപ്ട്ടു എന്ന് ഒരു കദശതേിനം െറയാന് കഴിയില്. വര്ഗ്ഗവിഭജന
കതേയം കഭദിച്ചുപകാണ്് ജാതി നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. നമ്ള് എപന്താപക 
അവകാശവാദങ്ളുന്നയിച്ാലും �ിലര് ഇന്നും െമൂഹതേില് കൂടതല് 
സുഖൌകര്റ്യങ്ള് കനടിപകാണ്് തപന്നയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്ള് 
ജനതയപട മനെില് നിന്ന് ജാതിപയ പൂര്ണ്ണമായി നീകം പ�യ്ിട്ില്. 
എന്നാല് നമ്ള് അതിനായാണ് െരിശ്രമിച്ചുപകാണ്ിരിക്കുന്നത്. 

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : തമിഴ് നാട്ില് ഒരു സവികശഷമായ രീതിയിലള്ള 
ഭൂപരിഷ് േരണം നട്ിട്ടുണ്്. കേരളതെില് നട് ഭൂപരിഷ് ക്രണടതെകപാടല 
തട് തമിഴ് നാടികറെതും നമ്മള് ചര്ച്ച ടചയ്യണടമ്് ഞാന േരുതുന്നു. ഇത് 
എങ്ടനയാണ് സ്തീ സമൂഹടതെ ബാധിച്ചത്?

കനിപമാഴി: ഭൂെരിഷ് കരണതേിപന്റ ആദ്റ്യഘട്ം കരുണാനിധിയപട 
കാലതേ് നടന്നത് ജന്മികള് വകവശം വച്ിരുന്ന ഭൂമി കൃഷികാര്ക്കും 
അവിപട െണിപയടക്കുന്നവര്ക്കും വീതിച്ചു നല്കിപകാണ്ാണ്. അതിനാല് 
ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ളില് ഒരു തുല്റ്യതയള്ള െമൂഹപതേ കരുപ്ിടിപ്ിക്കുവാനള്ള 
ശ്രമതേിന് ഇത് െഹായിച്ിട്ടുണ്്. ഇത് ജനതപയ അടിമതേതേില് നിന്ന് 
െംരക്ിച്ചു നിര്തേി. െിന്നീട് സ്തീകളുപട കെരിലാണ് ഭൂമി നല്കിയത്. 
കകരളവം തമിഴ് നാടം സ്തീകള്ക് െ്തേവകാശം നല്കിയ ആദ്റ്യെം
സ്ാനങ്ളില്പപ്ടന്നവയാണ്. ഇത് സ്തീ ജീവിതതേില് വലിയ മാറ്ങ്ള് 
വരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്്. അതുകൊപല തപന്ന അടിച്മര്തേപപ്ട് 
ജനവിഭാഗങ്ളുപട ജീവിതതേിലും മാറ്ങ്ള് വന്നതായി കാണാം. 

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : വനിതാ സാമാജിേ സകമ്മളനതെിടല പ്സംഗതെില് താങ്ള് 
ശ്കദ്ധയമാടയാരുോര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടട വിവിധസംസ്ാനങ്ളിലായി സ്തീ 
ജീവിതടതെ പുകരാഗമകനാന്മുഖമാക്കു് നിരവധി നിയമങ്ള് നിലവിലണ്്. എ്ാല് 
നിയമം നട്ാക്കു് ോര്യതെില് പല പരാജയങ്ടളയും നമ്മള് അഭിമുഖീേരിക്കുന്നു. 
ഈ വിഷയതെില് തമിഴ് നാട് എവിടടയാണ് നിലടോള്ളു്ത് ?

കനിപമാഴി: നിയമങ്പള െംബന്ധിച്് നിങ്ള്ക് ഒരു െട്ിക തരാന് 
എനിക് കഴിയം, എന്നാല് നമ്ള് നിശ്ചയമായം അവയപട െരിണിതഫല
ങ്പളക്കുറിച്് വിലയിരുകതേണ്തുണ്്. ഈ വിഷയതേില് നമ്ള് നപല്ാരു 
െഠനം നടകതേണ്തും െര്ക്വേ പ�യ്് റികപ്ാര്ട്് രൂെീകരിക്കുകയം പ�കയ്ണ്
തിപന്റ ആവശ്റ്യകതയണ്്. ഇത് എല്ാ െംസ്ാനങ്ളിലും നടകതേണ്തുണ്്. 

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : ഇത് സ്വാതന്്യതെിടറെ 75ാം വാര്ഷിേതെില് നമ്മള് 
ഏടറ്ടുകക്ണ് ചുമതലേളിടലാ്ായിരിക്ാം

കനിപമാഴി: തീര്ച്യായം.
ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : സ്തീസൗഹൃദാന്രീക്ഷതെിടറെ ോര്യതെില് തമിഴ് നാടിന് 
ഇനിയും എടന്ാടക് ടചയ്യുവാനുണ്്? ഈ വഴിേളില് ഇനിയും പൂര്തെീേരിക്ാന  
േഴിയാതെ ലക്ഷ്യങ്ടളക്കുറിച്ച് സൂചി്ിക്കുകമാ? ജാതി പ്ശ് നങ്ളം വനിതാ 
ശാക്ീേരണവം സാമൂഹിേ പുകരാഗതിയുടമല്ലാം വിലയിരുതെിടക്ാണ്് പറയാകമാ?

കനിപമാഴി: കകാവിഡ് കാലപമതേിയകതാപട ഓകരാ കുടംബങ്ളുപടയം 
ൊ്തേികാവസ് തകര്ന്ന സ്ിതിവികശഷമുണ്്. ഈ ൊഹ�ര്റ്യതേി
ലാണ് ഞങ്ളുപട പതരപഞ്ടപ്് വാഗ്ാനങ്ളുപട ഭാഗമായി തപന്ന 
െറഞ്ിരുന്ന  സ്തീകള്ക് പൊതുഗതാഗത ൌകര്റ്യങ്ള് ൌജന്റ്യമായി 
അനവദിക്കുക എന്നകാര്റ്യം പ്രാവര്തേികമാകിയത്. ഇത് വനിതകള്ക് 
പുതിയ പതാഴിലവെരങ്ള് അകന്ഷിക്കുവാനം ഇതുവപര എതേപപ്ടാതേ 
കമഖലകളികലക് െഞ്ചരിക്കുവാനം ഇടയാകി. ഇത് വനിതാശാക്ീകരണ
തേില് കാര്റ്യമായ െംഭാവന നല്കി. വിവാഹതേിന് മു്് പെണ്കുട്ികള് 
െ് കൂള് വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെം പൂര്തേീകരിക്കുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുതോനായി. െ് കൂള് 
വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെം പൂര്തേിയാകിയ പെണ്കുട്ികളുപട വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെതേിന്  
ഗവണ്പമന്റ് െധേതിയപട ഭാഗമായി 25000 രൂെ മുതല് 50000 രൂെ വപര 
ധനെഹായം നല്കുന്ന െധേതിയണ്ായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് കകാകളജ് 
തലതേികലക് ഉയര്തേിയിട്ടുണ്്. പെണ്കുട്ികളുപട കകാകളജ് വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെ 
കാലയളവില് അവര്ക് ആയിരം രൂെ വീതം നല്കുന്ന െധേതി നടപ്ി
ലാകിയിട്ടുണ്്. െി.എച്്.ഡി. വപര െഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ികള്ക് െഠനം 
പൂര്തേിയാക്കുന്നതുവപര ആയിരം രൂെ മാെവിഹിതം ഉറപ്ാകിയിട്ടുണ്്. 
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ആധുനിേ   കേരള രാഷ്ടീയ ചരിത്രം  അടയാള 
ട്ടുതെിയ അപൂര്വ്വം ചില വ്യക്ിത്വങ് 

ളില് ഒരാളായിരുന്നു ആര്. ശങ്ടറ് കേരള 
തെിടറെ മൂ്ാമടതെ മുഖ്യമന്ി. പി്ാക് സമുദായ 
തെില് നി്് കേരളതെിടറെ മുഖ്യമന്ി പദതെി 
ടലതെിയ ആദ്യ വ്യക്ിയായിരുന്നു ആര്. ശങ്ര്.  
കോണ്ഗ്രസ്സുോരനായ ആദ്യ മുഖ്യമന്ി, കേരള 
തെിടറെ ആദ്യ ഉപമുഖ്യമന്ി എ്ീ പദവിേളം 
അകദേഹതെിന് സ്വന്ം. കേരളതെില് അവിശ്വാസ 
പ്കമയതെിലൂടട പുറതൊക്ട്ട് ആദ്യ മുഖ്യമന്ിയും 
അകദേഹമാണ്. രണ്ാം കേരള നിയമസഭയില് പട്ം 
താണുപിള്ളക്് കശഷം മുഖ്യമന്ിയായി ആര്.ശങ്ര് 
1962 ടസപ്റ്ംബര് 26 മുതല് 1964 ടസപ്റ്ംബര് 
10 വടര അധിോരതെിലിരുന്നു. 
 1909 ഏപ്ില് 30 ന് ടോല്ലം ജില്ലയിടല 
പുത്തൂര് എ് ഗ്രാമതെില് കുഴിക്ലിടവേയില് 
താഴത് മുറിയില് വിളയില് വീട്ില് രാമടറെയും 
കുഞ്ാളിയുടടയും  അഞ്ാമടതെ പുത്രനായിട്ായി
രുന്നു അകദേഹതെിടറെ ജനനം. പ്തികൂല സാഹച
ര്യങ്ള്ക്് വികധയനാോടത പ്തിഭാ വിലാസവം 
േര്മ്മ കുശലതയും ടോണ്് ഉയര്്് വ് ജനകന
താവായിരുന്നു അകദേഹം. വളടര ടചറു്ം മുതല് 
ശക്മായ എതിര്പ്പുേടള അതിജീവിച്ച് രാഷ്ടീയ 
സാമൂഹിേ ഭരണ രംഗങ്ളില്  ഉയര്ന്നു വ് ജന
നായേനായിരുന്നു ആര്. ശങ്ര്. ടോല്ലം ജില്ലയിടല 
പുത്തൂരില് നി്് പ്ാഥമിേ വിദ്യാഭ്യാസവം, ടോട്ാ 
രക്ര ഇംഗ്ീഷ് സ് കൂളില് നി്് ദഹസ് കൂള് വിദ്യാ 
ഭ്യാസവം  മിേച്ച നിലയില് പൂര്തെിയാക്ിയ അകദേഹം  
തിരുവനന്പുരം മഹാരാജാസ് കോകളജില് നി്് 
ബിരുദവം ഗവ.കലാ കോകളജില് നി്് നിയമ 
ബിരുദവം േരസ്മാക്ി.
 ശ്ീ നാരായണ ഗുരു സ്ാപിച്ച ശിവഗിരി 
ഇംഗ്ീഷ് ദഹസ് കൂളില് ടഹ�്മാ്റേറായി ഔകദ്യാ 
ഗിേ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ആര്.ശങ്ര് പി്ീട് 
ടി.എം.വര്ഗ്ഗീസിടറെ േീഴില് ടോല്ലം കോടതിയില് 
പ്ാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. അഭിഭാഷേവൃതെിക്ിടയില്  
നിവര്തെന പ്കക്ഷാഭതെിലം സ്വാതന്്യ സമര 
തെിലം രാഷ്ടീയ സാമൂഹിേ പ്വര്തെന രംഗത്ം 
അകദേഹം എതെികച്ചര്ന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ം, 
രാഷ്ടീയ രംഗത്ം, ഔകദ്യാഗിേ രംഗത്ം, സമുദായ 
പ്വര്തെന രംഗത്ടമല്ലാമുള്ള അകദേഹതെിടറെ  
പ്വര്തെന മിേവിടറെ ഫലമാണ് പി്ീട് അകദേ 
ഹടതെ കതടിടയതെിയ ക്റേറ്് കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് 
ടസക്രട്റി, ടേ.പി.സി.സി. പ്സി�റെ്, തിരു-ടോച്ചി 
നിയമസഭാംഗം, തിരുവിതാംകൂര് കദവസ്വം കബാര്�് 
സ്ാപോംഗം, ഉപമുഖ്യമന്ി, മുഖ്യമന്ി എ്ീ 
പദവിേള്.
 1938 ടഫബ്രുവരി 23 ാം തീയതി തിരുവന 
ന്പുരതെ് വച്ച് തിരുവിതാംകൂര് ക്റേറ്് കോണ്ഗ്രസ്  
രൂപീകൃതമായകതാടട  ആര്. ശങ്ര് കോണ്ഗ്രസിടറെ 
സജീവ പ്വര്തെേനായി. ക്റേറ്് കോണ്ഗ്രസിടറെ 
കനതൃത്വതെില് ആരംഭിച്ച ഉതെരവാദ ഭരണ  
പ്കക്ഷാഭതെിടറെ മുനനിര കനതാവായി മാറിയ  
ആര്. ശങ്റിടറെ പ്ചാര പ്വര്തെനങ്ള്  
അ്ടതെ ഭരണകൂടടതെ  പ്കോപി്ിച്ചു. 1938 ല്  
സര്ക്ാര് ക്റേറ്് കോണ്ഗ്രസിടന നികരാധി 
ക്കുേയും നികരാധനം ലംഘിച്ച് പ്സംഗിച്ച  
ആര്. ശങ്റിന് ജയില് വാസം അനുഷ്ഠികക്ണ്ിയും  
വന്നു. ജയില് കമാചിതനായ കശഷം അകദേഹം  
ക്റേറ്് കോണ്ഗ്രസിടറെ ട്ഷററും, വര്ക്ിംഗ് േമ്മിറ്ി  
ടമമ്റായും പി്ീട് ജനറല് ടസക്രട്റിയായും  
ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്ടു. രാഷ്ടീയതെില് നി്് ഇടകവള 
എടുതെ അകദേഹം പി്ീട് എസ്.എന.�ി.പി.യുടട 
പ്വര്തെനങ്ളില് ശ്ദ്ധ കേന്ദ്രീേരിച്ചു.  കയാഗം 
ജനറല് ടസക്രട്റി, പ്സി�റെ്, ശ്ീ നാരായണ 
ട്്റേ് കമധാവി എ്ീ നിലേളിലം പ്വര്തെിച്ചു. 
ദിനമണി പത്രതെിടറെ പത്രാധിപരായും അകദേഹം 
പ്വര്തെിച്ചു .
 ജനങ്ള്ക്ിടയില് വളടരയധിേം ആദ 
രവം അംഗീോരവമുള്ള കനതാവായിരുന്നു  
ആര്. ശങ്ര്. പ്ായപൂര്തെി കവാട്വോശതെിടറെ 
അടിസ്ാനതെില് 1948 ല് തിരുവിതാംകൂര് നിയ
മസഭയികലയ്ക് നട് ടതരടഞ്ഞടു്ില് അകദേഹം 
വിജയിച്ചു.  1949 മുതല് 1956 വടര  തിരു-ടോച്ചി 
നിയമസഭയില് അംഗമായിരു് അകദേഹടതെ 
1960 ല് കോണ്്റേിറ്യുവറെ് അസംബ്ി �ീ ലിമി 
കറ്ഷന േമ്മീഷന, റികഫാംസ് േമ്മിറ്ി എ്ിവയില് 
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അംഗമായി ടതരടഞ്ഞടുത്. 1959 ല് വികമാചന 
സമരോലതെ് കേരള പ്കദശ് കോണ്ഗ്രസ് േമ്മിറ്ി 
യുടട അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആര്.ശങ്ര്.
 വികമാചന സമരതെിനു കശഷം പട്ം താണു 
പിള്ളയുടട കനതൃത്വതെിലള്ള കേരളതെിടറെ രണ്ാ 
മടതെ മന്ിസഭ അധിോരതെില് വ്ക്ാള് ആര്.
ശങ്റായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ി. എ്ാല് 1962 ല് 
പട്ം താണുപിള്ള പഞ്ാബ് ഗവര്ണറായി നിയമി
ക്ട്ട്കതാടട ആര്.ശങ്ര് കേരളതെിടറെ മുഖ്യ 
മന്ിയായി സ്ാനകമറ്റു. ആര്.ശങ്റിടറെ അറിവം 
കനതൃത്വപാടവവം ദനപുണ്യവം അകദേഹടതെ 
മിേച്ച ഒരു ഭരണാധിോരിയാക്ി. ഒരു ഭരണാധിപന 
എ് നിലയിലള്ള അകദേഹതെിടറെ ഓകരാ തീരു 
മാനവം സമൂഹതെിടല ഏറ്വം പാവട്ട്വനു 
കപാലം  പ്കയാജനം ലഭിക്കു് തരതെിലള്ളതായി
രുന്നു. 
 ോര്ഷിേ കമഖലടയ പുകരാഗതിയികല
ക്് നയിക്കുേ എ് ലക്ഷ്യകതൊടട ഊര്ജ്ിത 
ഉല്പാദനം, ത്വരിത വ്യവസായവല്ക്രണം, വി
ജ്ഞാനവിസ് കഫാടനം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എ്ീ 
നാല് ലക്ഷ്യങ്ടള ഒരുമി്ിച്ചു ടോണ്ടുള്ള ഒരു 
വിേസന മാതൃേയാണ് ആര്. ശങ്ര് പ്ദാനം 
ടചയ്ത്. സാമ്തെിേ അഭിവൃദ്ധിയും മനുഷ്യപുകരാ 
ഗതിയും പരസ്ര ബന്മുള്ളതാടണ്് അകദേഹം  
വിശ്വസിച്ചു. അതിനാല് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയും  
വ്യവസായവല്ക്രണവം ശാസ്ത സാകങ്തിേ- 
മാനവിേ വിദ്യാഭ്യാസ പുകരാഗതിയും ഉറപ്പു വരു 
ത്വാന ആസൂത്രിതമായി പദ്ധതിേള് നട്ാക്കു
വാനും അകദേഹം കനതൃത്വം നല്േി.
 1960 ടല പട്ം താണുപിള്ള മന്ിസഭയില് 
ധനോര്യമന്ിയായിരു് ആര്.ശങ്ര് േ്ി ബജ 
റ്ില് തട് ഇടങ്ഴി അരി 50 ദപസ നിരക്ില് 
1,80,000 ടണ് അരി ന്യായവില കഷാപ്പുേള് വഴി 
സാധുക്ള്ക്് വിതരണം ടചയ്യാന 107.56 ലക്ഷം 
രൂപ വേയിരുതെി. ടനല്ലുല്്ാദനം തുകലാം കുറവായ 
1960 േളില് 40 കോടി മുടക്ി 8 ലക്ഷം ടണ് 
അരി ഇറക്കുമതി ടചയ്ാണ് ആഭ്യന്ര ആവശ്യം 
ഗവണ്ടമറെ്  നിറകവറ്ിയത്. ോര്ഷിേ കമഖലക്് 
അകദേഹം നല്േിയ പ്ാധാന്യം 1960-61 ല് അരി 
യുടട ഉല്്ാദനം 9 ലക്ഷം ടണ് ആയിരു്ത് 
1964-65 ല് 11.21 ലക്ഷം ടണ് ആയി വര്ദ്ധി്ിച്ചു. ഭക്ഷ്യ 
സ്വയം പര്യാപ്തത, സാമ്തെിേ വളര്ച്ച, കൂടുതല്  
ടതാഴില് എ്ിവ ലക്ഷ്യമിട്് ടനല്ലിടറെയും നാണ്യ 
വിളേളടടയും ഉല്പാദനം വര്ദ്ധി്ിക്ാന കൂടുതല് 
തുേ അകദേഹം ബജറ്ില്  വേയിരുതെിയിരുന്നു.
 കൃഷികയാടടാ്ം ത്വരിതമായ വ്യവസായ
വല്ക്രണതെിനും അകദേഹം പ്ാധാന്യം നല്േി. 
ടതാഴില് നല്ോനും സാമ്തെിേ വളര്ച്ചയ്കം 
തുല്യപ്ാധാന്യം നല്േിടക്ാണ്ടുള്ള വ്യവസായ 
വത്േരണതെിനായിരുന്നു ആര്.ശങ്ര് പ്ാധാന്യം 
നല്േിയിരു്ത്. വനേിട വ്യവസായങ്ടള 
എതിര്തെിരു്ിടല്ലങ്ിലം കേരളടതെക്ാടല 
ടതാഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായ ഒരു സംസ്ാനതെ് 
വനേിട വ്യവസായങ്ള്ടക്ാ്ം ടതാഴില്  
സാന്ദ്രതകയറിയ മദ്ധ്യ-ടചറുേിട-കുടില് വ്യവ 
സായങ്ള്ക്് ഏടറ പ്ാധാന്യമുടണ്്് അകദേഹം  
വിശ്വസിച്ചു. വ്യവസായല്ക്രണതെിന് പരിമിതിേള്  

ഏടറയുടണ്ങ്ിലം തുറമുഖങ്ളം 330 ദമല് ദദര്ഘ്യ 
മുള്ള േടകലാരവം കേരളതെിടറെ വ്യവസായ കമാഹ 
ങ്ടള ഉണര്ത്്തായി അകദേഹം മനസ്ിലാക്ി. 
കേരളതെിനു പുറത്ള്ള വ്യവസായിേടള കേര
ളതെികലക്് എതെിക്ാന അകദേഹം ശ്മിച്ചു. ധന
മന്ിയായിരു് ോലയളവില് കേരളതെിടറെ  
സാകങ്തിേ-സാമ്തെിേ കശഷിടയക്കുറിച്ചുള്ള 
പഠനവം സ്വോര്യ മൂലധന നികക്ഷപം വര്ദ്ധി്ിക്ാന  
വിേസനപ്കദശങ്ള് എ് പദ്ധതിയും അകദേഹം 
ആവിഷ് േരിച്ചു. വ്യവസായ വിേസന കോര്്കറഷന 
സ്ാപിക്കു്തിന് ബജറ്ില് തുേ വേയിരുതെി. 
ഇതിടറെ ഫലമായി കേരള സംസ്ാന വ്യവസായ 
വിേസന കോര്്കറഷനും കേരള സംസ്ാന ടചറു 
േിട വ്യവസായ കോര്്കറഷനും നിലവില് വന്നു. ടൂറിസം  
വ്യവസായതെിടറെ സാധ്യതേള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ 
അകദേഹം ടൂറിസം �വലപ് ടമറെ് കോര്്കറഷന 
സ്ാപിക്ാന ആവശ്യമായ തുേ ബജറ്ില് വേ 
യിരുതെി.   
 തടറെ സാമൂഹ്യ- സാമ്തെിേ വിേസന 
മാതൃേകയാട് ടപാരുതെട്ടു് ഒരു  വിദ്യാഭ്യാസ  
നയമായിരുന്നു ആര്.ശങ്ര് ആവിഷ് ക്രിച്ചത്. അതെര 
തെില് ഉ്തവിദ്യാഭ്യാസ കമഖലയിടല ആദ്യടതെ 
വിജ്ഞാന വിസ് കഫാടനമായിരുന്നു ആര്. ശങ്റിടറെ 
ഭരണോലതെ് ഉണ്ായിരു്ത്. പ്ീ-ദപ്മറി വിദ്യാ
ഭ്യാസതെില് സര്ക്ാര് ഇടടപടല് ഉണ്ാകു്തും  
സാമ്തെിേമായി പി്ാക്ം നില്ക്കു് കുട്ിേള്ക്് 
ഉച്ചഭക്ഷണം, എട്ാം ്ാസ് വടര സൗജന്യ വിദ്യാ 
ഭ്യാസം, നയൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ളിടല കുട്ിേള്ക്്  
പ്കത്യേ പരിരക്ഷ, സ് കോളര്ഷി്് എ്ിവയില്  
കൂടുതല് ഇടടപടലേള് ഉണ്ാകു്തും ആര്. ശങ്ര്  
മുഖ്യമന്ിയായിരു് ോലയളവിലാണ്. എഞ്ിനീ 
യറിംഗ് കോകളജുേളടടയും, ജൂനിയര് ടടേ് നിക്ല് 
സ് കൂളേളടടയും കപാളിടടേ് നിക്കുേളടടയും എണ്ണ 
തെില് ഇക്ാലയളവില് വര്ദ്ധനവണ്ായി. 
 ദരിദ്ര്ക്കും നിരാലംബര്ക്കും എങ്ടന ഒരു  
ഭരണകൂടം സഹായേമാകും എ്തിടറെ ടതളിവാ 
യിരുന്നു ആര്.ശങ്റിടറെ മറ്് ചില തീരുമാനങ്ള്.  
1960-61 ടല ബജറ്ില് എഴപത് വയസ്ിന് മുേളി 
ലള്ള ദരിദ്രായ വൃദ്ധജനങ്ള്ക്് വാര്ദ്ധ്യോല 
ടപനഷന നല്ോനുള്ള തീരുമാനവം ശാരീരിേ 
ദവേല്യമുള്ളവര്ക്് കക്ഷമ ടപനഷന അനുവദി 
ച്ചതും വിധവ ടപനഷന നല്േിയതും മത്സ്യടതൊ
ഴിലാളിേള്ക്് കക്ഷമനിധി ആവിഷ് ക്രിച്ചതുടമല്ലാം  
ആര്.ശങ്ര് എ് ഭരണാധിോരിയുടട ഭരണ 
ദനപുണ്യം വ്യക്മാക്കുന്നു.
 ഒരു ഭരണാധിോരിക്് കവണ് ദീര്ഘദൃഷ്ിയും 
ആസൂത്രണവം  ആര്.ശങ്റിനുണ്ായിരുന്നു എ്് 
നിസ്ംശയം പറയാം. അധിോരതെിലണ്ായിരു് 
1960 മുതല് 1964 വടരയുള്ള ോലയളവില് നാടിടറെ 
സമഗ്ര പുകരാഗതിക്ായുള്ള പദ്ധതിേള് അകദേഹം 
ആവിഷ് േരിച്ചു. ഭരണാധിോരി, അധ്യാപേന, സാമൂ
ഹ്യപരിഷ് േര്തൊവ,് രാഷ്ടീയ കനതാവ് എ്ിങ്ടന 
വിവിധ കമഖലേളില് വ്യക്ിമുദ് പതി്ിച്ച  
ആര്. ശങ്ര് 1972 നവംബര് 6 ാം തീയതി വിട വാങ്ി.  
1972 നവംബര് 13 ാം തീയതി നിയമസഭ അകദേഹതെിന് 
ചരകമാപചാരം അര്്ിച്ചു.
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പെണ്കുട്ികള് അവരുപട വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെം 
ഉറപ്പുവരുകതേണ്തുണ്്. ഈ വലിയമാറ്തേില് 
അടിസ്ാന വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെ കാഴ്ചപ്ാട് െ് കൂളില് 
നിന്ന് കകാകളജികലക് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. 
എന്നാല് ഇകപ്ാഴും രാജ്റ്യതേിപന്റ വിദ്റ്യാെ്ന്ന
രായ സ്തീപതാഴിലാളി പ്രാതിനിധ്റ്യം 20 ശതമാനം 
മാത്രമാണ്. െഠനകശഷം എവികടകാണ് ഇവര് 
കൊകുന്നത്? അവര് വീണ്ടും അടകളയില് ഒതു
ങ്ിക്കൂടന്നു. ഇത് നിശ്ചയമായം മാകറണ്തുണ്്. 
കജാലിസ്ലങ്ളില് സുരക്ിതത്ം ഉറപ്ാകക
ണ്തുണ്്. അതുകൊപല തപന്ന പൊതുയിടങ്
ളിപല സുരക്ിതത്ം, കൊഷ്റ്യല് മീഡിയയിപല 
സുരക്ിതത്ം എന്നിവ പ്രധാനപപ്ട് 
താണ്. വികെനങ്ളുപട കുപതോഴുകിലും വിവ
രൊകങ്കതിക വിദ്റ്യയപട വളര്ച്യിലും സ്തീകള് 
ഒരിടതേ് നിന്ന് മപറ്ാരിടകതേക്  
മുകന്നറക്ാള് സുരക്ിതമായ ജീവിതം ഉറപ്പു
വരുത്തുക എന്നത് വളപര പ്രധാനപപ്ട്താണ്. 
ഇതിനായി നിരവധി കാര്റ്യങ്ള് െരിഷ് കരി
കകണ്തായം പുനര്വിഭാവനം പ�കയ്ണ്തായം 
വരും. എന്തുെറഞ്ാലും കലാകം നിയന്തി
ക്കുന്നത് ഇകപ്ാഴും പുരുഷന്മാരാണകല്ാ.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : താങ്ള് ഉ്ത വിദ്യാഭ്യാസ
ടതെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഉ്തവിദ്യാഭ്യാസം ഇക്ാഴം  
പുരുഷകമധാവിത്വം പുലര്ത്് തരതെിലാണ് ഒരു
ക്ിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ടപാളിടച്ചഴതു്ടതങ്ടന
യാണ്. പുതിയ അളവകോലേള് നിശ്ചയിക്കുേയും 
സിലബസ്സുേള് പരിഷ് േരിക്കുേയും ടചയ്യു്തിടന 
ക്കുറിച്ച് ചിന്ിക്കുന്നുകണ്ാ?

കനിപമാഴി: ദൗര്ഭാഗ്റ്യകരപമന്നു െറയപട് 
നമ്മുപട രാജ്റ്യതേ് ഇകപ്ാഴും ഗകവഷണ 
െഠനങ്ളുപട വികാെതേിനായി കാര്റ്യമായ 
െംഭാവനകള് നീകിവയ്ക്കപപ്ടന്നില്. െല 
നയങ്ള്ക്കും നൂറ്ാണ്ടുകളുപട െഴകം അന
ഭവപപ്ടന്നുണ്്. നമ്ള് ഇപതല്ാം മാറ്റുന്ന
തിനായി പ്രവര്തേികാതേ അവസ്യാണ്. 
�ിലര് മാറ്ങ്ള് എന്ന കെരില് അവരുപട 
രാഷ്ടീയ താല്െര്റ്യങ്ള് അടികച്ല്പ്ികാ
നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പുതിയ വിദ്റ്യാഭ്റ്യാെ 
നയം വരുക്ാള് നമ്പള ഭയപപ്ടത്തുന്നതും 
ഇതാണ്. നമ്ള് വീണ്ടും ഇതുവഴി നൂറ്ാ
ണ്ടുകള്ക് പുറകികലക് െഞ്ചരികാന് 
ശ്രമിക്കുന്നു. െതി എന്ന ആ�ാരം നമ്ള് 
വീണ്ടും മഹത്വല്കരികാന് ശ്രമിക്കുന്നു.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : തമിഴ് നാട് എങ്ടനയാണ്   
അനപത് ശതമാനം റിസര്കവഷനുമുേളികലക്് 
(പഞ്ായതെ്) എതെിയടത്് വിശദീേരിക്ാകമാ?

കനിപമാഴി: ജനറല് െീറ്റുകള് പുരുഷ
ന്മാര്ക് അവരുകടതാപണന്ന ഭാവമാണ്. 
എന്നാല് ഇതേവണ ആ െീറ്റുകളില് 
െലതിലും വനിതകള് മത്സരിക്കുന്ന ൊഹ�
ര്റ്യമുണ്ായി. അവര് വിജയിക്കുകയം അന്െത്  
ശതമാനതേിന് മുകളില് െലയിടത്തും വനിതാ 
പ്രാതിനിധ്റ്യം എത്തുകയം പ�യ്തു. 
ഇന്ന് ഞങ്ള്ക് െതിപനാന്ന് വനിതാ 
കമയര്മാരും നിരവധി വനിതാ 
െഞ്ചായതേ് പ്രെിഡന്റുമാരും ഉണ്്.

ടവങ്ികടഷ് രാമകൃഷ്ണന : നമുക്് ഇനിയും ഒരുപാട് മുക്ാട്ടു 
കപാകുവാനുണ്് എ്് താങ്ളടട സംസാരതെില്  
നി്് വ്യക്മാണ്. സഭാ ടി.വി.യില് ഇനിയും ഇതെരം 
നല്ല ോര്യങ്ള് ചര്ച്ച ടചയ്യുവാന േഴിയടട് എ്് 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

കനിപമാഴി: തീര്ച്യായം. ഈ അവെരതേിന് 
നിറഞ് നന്ി കരഖപപ്ടത്തുന്നു.
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ഗാന്ധി നടന്ന 
വഴികളിലൂപട
ശ്രീകാന്ത് കകാട്കല്
മാതൃഭൂമി ബുക് െ് : കകാഴികകാട്, 2019. 
zG(U8) 32 Q9
(െ്തന്ത ഭാരതപതേ സൃഷ്ികാന് 
മഹാത്മജി നടതേിയ െമരങ്ളും 
കൊരാട്ങ്ളും ഗാന്ധിയന് 
ജീവിതതേിപന്റ സ്പന്നങ്ളും 
െകന്ശങ്ളും െ്മൃതികളും 
അനാവരണം പ�യ്യുന്ന െഠനഗ്രന്ം.)

കഡാ. രാജകഗാൊല് െി.വി  
മണ്ണിപന്റ മണമുള്ള 
മപറ്ാരാള് 
അനില് കുമാര് െി.വവ.
െ്കദശാഭിമാനി ബുക് െ് : 
തിരുവനന്തപുരം, 2018.
4wRAJ  32 Q8
(വര്തേമാനകാല ഗാന്ധിമാര്ഗ 
വ്റ്യക്ിത്മായ കഡാ.രാജകഗാൊല് 
െി.വി. എന്ന രാജാജിയപട 
ജീവിതയാത്ര.)

Foot Soldier of the 
Constitution: A memoir
Teesta Setalvad 
Left Word Books: New Delhi, 2017.
4w2SET  Q9
(This is the story of Teesta 
Setalvad, courageous fighter for 
human rights and justice.)

ആകരാഗ്റ്യം : കകരളം 
കലാകതേിപനാപ്ം 
ഓടിപയതേിയ കഥ  
(മൂന്നാം െതിപ്്)
പക.പക.വശലജ ടീച്ര്  
�ിന്ത െബ്ികഷഴ് െ് : 
തിരുവനന്തപുരം, 2022.
L: 423:55   32 R2
(കകരളതേിപന്റ മുന് ആകരാഗ്റ്യമന്തി 
കൂടിയായ കലഖിക ആകരാഗ്റ്യകമഖല 
വകവരിച് കനട്ങ്പളക്കുറിച്് 
വിവരിക്കുന്നു.)

വകപയാപ്ിട് വഴികള്
ദിവ്റ്യ എെ്. അയ്ര് 
ഡി.െി. ബുക് െ് : കകാട്യം, 2022.
O32,6DIV   R2
(അനഭവങ്ളില് നിന്നും 
ജീവിതപതേ മുകന്നാട്ടുനയിക്കുന്ന 
ഗുണൊഠകലഖനങ്ളുപട െമാഹാരം. 
െതേനംതിട് ജില്ാ കളക്ടറാണ് 
കലഖിക.)

രാഷ്ടീയ കനതൃത്തേില് 
എങ്പന എതോം 
എം.സുദര്ശനന് നായര് 
 കശ്രഷ്ഠ ബുക് െ് : തിരുവനന്തപുരം, 
2021.
S:73  32 R1
(രാഷ്ീയരംഗകതേപകതോന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക് മാര്ഗദര്ശനവം 
പ്രക�ാദനവം െകരുന്ന കൃതി.)

നങ്കൂരം കൊയ തുറമുഖങ്ള്
ക്റ്യാെ്റ്ന് പക.െി.രാജന് 
എഡ്യൂമാര്ട്്: കകാഴികകാട്, 2022.
U6425.212  32 R2
(കകരളതീരത്തുള്ള പ�റകിട 
തുറമുഖങ്പളയം, െമുദ്രവാണിജ്റ്യ 
മാര്ഗങ്പളയം െമുദ്രഗതാഗത 
നിയമങ്പളയം െറ്ി പ്രതിൊദിക്കുന്ന 
പുസ്തകം.)

കദശതേിപന്റ െമരമുഖങ്ള്
കഗാെി മാമ്പുള്ളി  
�ിത്രരശ്ി ബുക് െ് : കകാഴികകാട്, 2021
V212,4   R1
(വടകന്കകരളതേിപല അെംഘടിത 
വിഭാഗമായ പ�ത്തുപതാഴിലാളികളുപട 
കുലമുറി െമരം, �കിരി പതാഴിലാളിെമരം, 
എന്നിവയപടയം കൂടാപത നാടിപന്റ 
െംെ് കൃതി കുടിപകാള്ളുന്ന 
കകാഴികകാടിപന പകാച്ിയമായി 
ബന്ധിപ്ിക്കുന്ന െശ്ചിമതീരപതേ കകനാലി 
കനാലിപന്റ തീരങ്ളുപടയം, അനബന്ധ 
കദശങ്ളുപടയം �രിത്രാകന്ഷണം.)

The Kisan Long March in 
Maharashtra
Ashok Dhawale 
Left Word Books: New Delhi, 2018.
W87,58(X).235  Q7
(This book documents one of the 
inspiring struggles of kisans of 
Maharastra against the anti-kisan 
policies of the Union Government.)

The Freedom Theatre: 
Performing cultural 
resistance in Palestine
Ola Johansson and Johanna Wallin (Eds.) 
Left Word Books: New Delhi, 2017.
W87(NT).465 Q7
(This book depicts the compelling 
vision of theatre as a social and 
political institution, challenging some 
deeply held assumptions about the 
possibilities and limitations of drama as 
a medium.)

സ്തീകള്ക്കുകമല് ഒരു യധേം 
നടക്കുന്നുണ്്
കഡാ.ടി.എന്.െീമ 
�ിന്ത െബ്ികഷഴ് െ് : തിരുവനന്തപുരം, 
2015.
Y15:44.2  32 Q5
(കലഖന െമാഹാരം.)

Women's participation 
in Indian politics and 
empowerment
Prashant Kumar, (Ed.)
Global Publications: New Delhi, 2019.
Y15(W).2   Q9
(This book depicts the role of 
women in Indian politics and their 
empowerment in leadership and 
economic status.)
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സഭാ കനതാവിടറെ കപജ്

]nWdmbn hnP-b³ 
apJya{´n

കേരളതെിന് ഏറ്വം അനുകയാജ്യമായ വ്യവ
സായങ്ളിടലാ്ായി േണക്ാക്ട്ടു

്ത് ഐ.ടി. യാണ്. മിേച്ച മാനവവിഭവകശഷിയും 
ഉ്തവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ജനതയും ശാന്മായ 
സാമൂഹിേ അന്രീക്ഷവം എല്ലാം ഐ.ടി. കമഖലയ്ക് 
അനുകൂലമായ ഘടേങ്ളാണ്. ോലങ്ള്ക്കുമുക് 
തട് അവടയ ഫലപ്ദമായി ഉപകയാഗട്ടുതെി
യതുടോണ്ാണ് ഇന്്യയിടല ആദ്യടതെ ഐ.ടി.  
പാര്ക്കും ഇലേ് കട്ാണിേ് ടപ്ാ�ക്ഷന േമ്നിയും 
എല്ലാം കേരളതെില് യാഥാര്ത്യമായത്. 
 എ്ാല് അതിന് ആനുപാതിേമായ കനട്ം  
തുടര്ന്നുള്ള ോലതെ് ദേവരിക്ാന നമുക്് േഴി
ഞ്ഞിരു്ില്ല എ്താണ് വസ്തുത. ഈ പരിമിതിടയ 
മറിേടക്ാന ഐ.ടി.  കമഖലയുടട കപ്ാത്സാഹനതെി
നുള്ള പ്കത്യേ പദ്ധതിേള് ആവിഷ് േരിച്ച് സര്ക്ാര് 
മുക്ാട്ടുകപാവേയാണ്. 2016 ല് ഇടതുപക്ഷ 
ജനാധിപത്യ മു്ണി സര്ക്ാര് അധിോരതെില് 
വ്കശഷം ടോച്ചി ഇനകഫാപാര്ക്ില് 22.62 ലക്ഷം 
ചതുരശ്യടി ഐ.ടി.  സ് കപസാണ് അധിേമായി 
നിര്മ്മിക്ട്ട്ത്. േഴിഞ്ഞ ആറു വര്ഷംടോണ്് 
തിരുവനന്പുരം ടടേ് കനാപാര്ക്ില് 21 ലക്ഷം ചതു
രശ്യടിയും കോഴികക്ാട് ദസബര് പാര്ക്ില് 
മൂ്് ലക്ഷം ചതുരശ്യടിയും അധിേമായി ഒരുക്ി. 
 അങ്ടന 2016 മുതല്ക്ികങ്ാട്് കേരള 
തെിലാടേ 46 ലക്ഷം ചതുരശ്യടി ഐ.ടി.  സ് കപസും 
അവയില് 45,869 ടതാഴിലവസരങ്ളം സൃഷ്ിക്
ട്ട്ടു. ഐ.ടി.  കമഖലയില് എത്ര ോര്യക്ഷമതകയാ
ടടയും ദീര്ഘവീക്ഷണകതൊടടയുമാണ് സര്ക്ാര് 
ഇടടപടു്ത് എ്തിടറെ സൂചനയാണ് ഈ േണക്കു 
േള്. നമ്മുടട സംസ്ാനതെ് ഇത്ര വിപുലവം ഊര്ജ
സ്വലവമായി ഐ.ടി. വിേസനം നട് മടറ്ാരു 
ോലമില്ല. അടുതെ അഞ്് വര്ഷംടോണ്് 63 ലക്ഷം 
ചതുരശ്യടി സ് കപസും 67,000 ടതാഴിലവസരങ്ളം 
ഈ കമഖലയില് സൃഷ്ിക്ാനാണ് സര്ക്ാര് ശ്മി
ക്കു്ത്. 
 ഇറെര്ടനറ്്് അവോശമാക്ിയ ആദ്യ 
ഇന്്യന സംസ്ാനമാണ് കേരളം. ആ അവോശം 
എല്ലാവര്ക്കും പ്ാപ്യമാകുന്നു എന്നുറപ്പുവരുതൊ
നാണ് ടേ-കഫാണ് പദ്ധതി നട്ാക്കു്ത്. ടേ- 
കഫാണിലൂടട എല്ലാവര്ക്കും സൗജന്യമാകയാ കുറഞ്ഞ 
നിരക്ികലാ ഗുണകമന്മയുള്ള അതികവഗ ഇറെര്ടനറ്് 
ലഭ്യമാക്കുേയാണ്. അതിനായി 30,000 േികലാമീറ്ര് 
ഒപ്ടിക്ല് ദഫബര് ശംഖലയാണ് നിലവില് 
വരു്ത്. 1,611 കോടി രൂപ ടചലവഴിക്കു് ഈ 
പദ്ധതിയുടട 74 ശതമാനകതൊളം പ്വൃതെിേള് 
പൂര്തെീേരിച്ചു േഴിഞ്ഞു. ടേ-കഫാണിന് ഐ പി-1 
സര്ട്ിഫികക്ഷനും ഐ. എസ.് പി-ബി ദലസനസും 
ലഭ്യമായിട്ടുണ്്. സ്ാപിത താല്പര്യക്ാര് ഉണ്ാക്കു് 
ബഹളങ്ള്ക്് ടചവിടോടുക്ാടത അര്്ണ 
മകനാഭാവകതൊടട പ്വൃതെിയില് കേന്ദ്രീേരിച്ചാല് 
എടന്ല്ലാം ഗുണഫലങ്ള് സര്ക്ാരിനുണ്ാക്ാന 
േഴിയുടമ്തിടറെ ദൃഷ്ാന്ങ്ളാണിവ.
 ഇറെര്ടനറ്് േണക്ടിവിറ്ി, ദവദയുതി ലഭ്യത,  
സിവില് ഇനഫാസ്ട്േ്ച്ചര്, ഗുണനിലവാരമുള്ള  
ആകരാഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ള്, ശുചിത്വം  
എ്ിവടയാടക് വ്യവസായങ്ള് വളരു്തിന് 
അത്യന്ാകപക്ഷിതമാണ്. ആകരാഗ്യ സംവിധാനങ്ള്, 
ശുചിത്വം, ഇറെര്ടനറ്് േണക്ടിവിറ്ി എ്ിവയിലാേ
ടട് നമ്മള് മകറ്തു സംസ്ാനടതെക്ാളം മു്ിലാണ്. 
കറാ�് - ടറയില് - വാട്ര് - എയര് േണക്ടിവിറ്ി 
എ്ിവ ഒരുക്ിടക്ാണ്് അടിസ്ാന സൗേര്യ 
വിേസന രംഗത്ം പവര് ദഹകവ, ട്ാനസ്ഗ്രി�് 
2.0 എ്ിവ ഒരുക്ിടക്ാണ്് ഊര്ജ് രംഗത്ം 
സവികശഷമായ ഇടടപടലേളാണ് ഈ സര്ക്ാര് 
നടത്്ത്. കദശീയ തലതെില് തട് ഇടതാടക് 
ശ്ദ്ധിക്ട്ടുന്നുമുണ്്.
 ഈ വിേസന മുക്റ്ങ്ടള സാകങ്തിേ
വിദ്യ ഉള്ട്ടടയുള്ള വ്യവസായങ്ളടട വളര്ച്ച
യ്കായി പ്കയാജനട്ടുത്് പ്വര്തെനങ്ള് 
സര്ക്ാര് നടത്േയാണ്. സയനസ് പാര്ക്കുേള് 
നമ്മുടട വിമാനതൊവളങ്ള്ക്് സമീപം ആരം
ഭിക്കുേയാണ്. ടോച്ചി മുതല് കോയമ്ത്തൂര് 
വടര ദഹടടക്് ഇന�സ്ട്ിയല് കോറിക�ാര് 
ഒരുങ്ങുേയാണ്. ഇതിടനാടക് പുറടമ കദശീയ പാത 
66 ന് സമാന്രമായി നാല് ഐ.ടി. ഇടനാഴിേള് 
സംസ്ാനതെ് സ്ാപിക്ാന ഒരുങ്ങുേയാണ്. 
സംസ്ാനതെ് നിലവിലള്ള ഐ.ടി. കേന്ദ്രങ്ളില് 
നി്ാണ് ഇവ ഉത്ഭവിക്കുേ. 

 തിരുവനന്പുരം ടടേ് കനാപാര്ക്് കഫസ് 
ത്രീ മുതല് ടോല്ലം വടരയും കചര്തെല മുതല് 
എറണാകുളം വടരയും എറണാകുളതെ് നി്് ടോരട്ി 
വടരയും കോഴികക്ാട് മുതല് േണ്ണൂര് വടരയുമാണ് 
ഈ ഇടനാഴിേള് നിലവില് വരിേ. കദശീയ പാതയ്ക് 
സമാന്രമായി ഐ.ടി. പാര്ക്ിന് അനുകയാജ്യമായ 
15 മുതല് 25 ഏക്ര് ഭൂമി ഇതിനായി ഏടറ്ടുക്കും. 
സാറ്് ദലറ്് ഐ.ടി. പാര്ക്കുേളാണ് ഇവിടട 
ഒരുങ്ങു്ത്. ഇങ്ടന ഏടറ്ടുക്കു് ഭൂമിയില് 50,000 
മുതല് 2 ലക്ഷം ചതുരശ്യടി വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള 20 
ടചറിയ പാര്ക്കുേള് സ്ാപിക്ാനാണ് ഉകദേശിക്കു
്ത്. 
 ടേ-കഫാണിടറെ അതികവഗ ഒപ്റ്ിേ് 
ദഫബര് വഴി ഈ പാര്ക്കുേള് തമ്മിലള്ള േണക്ടി 
വിറ്ി ഉറപ്പുവരുത്ം. എ്ിട്് ഈ നിര്ദേിഷ് ഇടനാഴി 
േളില് ഒരു 5 ജി ലീ�ര്ഷി്് പാകക്ജ് നട്ിലാക്കും. 
ക്രകമണ കേരളതെിടലമ്ാടും ടേ-കഫാണിടറെ 
ബാക്് കബാണ് ഇനഫാസ്ട്േ്ച്ചര് പ്കയാജനട്
ടുതെിടക്ാണ്് 5 ജി ടവറുേടള ബന്ി്ിച്ച് 5 ജി 
വിപ്ലവതെിടറെ ഗുണഫലങ്ള് നാട്ിലാടേ ലഭ്യമാ
ക്ാനാണ് ശ്മിക്കു്ത്.
 ഐ.ടി. കമഖലയുടട വിേസനതെില് ഐ.ടി.  
പാര്ക്കുേള്ക്് വലിയ പങ്കുവഹിക്ാനുണ്്. ടോല്ലം, 
േണ്ണൂര് ഐ.ടി. പാര്ക്കുേളം മറ്് പ്കദശങ്ളിടല 
പാര്ക്കുേളം സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള സ്ലം ഏടറ്
ടുക്കു്തിന് ആയിരം കോടി രൂപ േിഫ്ബി വഴി 
വേയിരുത്ം. അടുതെ അഞ്് വര്ഷംടോണ്് 
ഇക്ാഴള്ളതിടറെ ഇരട്ികയാളം ഐ.ടി. ഉത്പ്
ങ്ളം കസവനങ്ളം കേരളതെിടലാരുക്ാന േഴി 
യുടമ്ാണ് പഠനങ്ള് പറയു്ത്. ഇതിനാവശ്യ
മായ അടിസ്ാന സൗേര്യങ്ള് ഒരുക്കു്തിനായി 
100 കോടി രൂപ വേയിരുതെിയിട്ടുണ്്. 
 ഐ.ടി., ഐ.ടി. അനുബന് വ്യവസായ
ങ്ളടട ആവശ്യതെിനായി മതിയായ പരിശീലനം 
കനടിയവടര ലഭിക്കു്ില്ല എന്നുള്ള പ്ശ് നം പല 
വ്യവസായ സ്ാപനങ്ളം ഉ്യിക്കുന്നുണ്്. അതു
ടോണ്ടുതട് നമ്മുടട നാട്ിടല സാകങ്തിേ  
ബിരുദധാരിേള്ക്് ഐ.ടി. േമ്നിേളില് ഐ.ടി. 
ഇകറെണ്ഷി്് നല്കുവാന സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
മുനദേ എടുക്കുേയാണ്. ഇതിടറെ പ്ാരംഭഘട് 
മായി 1,200 കപര്ക്് ഇകറെണ്ഷി്് ആരംഭിക്ാനുള്ള 
നടപടിേള് അന്ിമഘട്തെിലാണ്. 
 നിലവില് സംസ്ാനടതെ 3 സര്ക്ാര്  
ഐ. ടി. പാര്ക്കുേളിലായി 961 േമ്നിേള് പ്വര്തെി 
ക്കുന്നുണ്്. ഇവിടങ്ളില് ഒരു ലക്ഷതെി ഇരുപതെിടയാ
്ായിരതെിലധിേം ജീവനക്ാര് കജാലി ടചയ്യുന്നുണ്്. 
ഐ.ടി., ഐ.ടി. അനുബന് കമഖലേളില് കജാലി  
ടചയ്യു്വരുടട കക്ഷമം ഉറപ്പുവരുതെിയാണ് സര്ക്ാര്  
മുക്ാട്ടുകപാകു്ത്. അതിനായി ഒരു കക്ഷമനിധിക്്  
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മു്ണി സര്ക്ാര് രൂപം 
നല്േിയിട്ടുണ്്. ടതാഴിലാളിേള്ക്കും ജീവനക്ാര്ക്കും 
നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ കക്ഷമ പദ്ധതിേളം ലഭ്യമാ
ക്കുന്നു എന്നും ടതാഴില് നിയമങ്ള് കൃത്യമായി നട്ാ
ക്ട്ടുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുതൊന േമ്നിേളമായി 
േരാറികലര്ട്ട്ിട്ടുണ്്. അങ്ടന ജീവനക്ാരുടട 
കുട്ിേളടട പരിപാലനതെിനായി ആധുനിേ സജ്ീ
േരണങ്കളാടുകൂടിയ ക്രഷ് സൗേര്യം, ജീവനക്ാ
ര്ക്ാവശ്യമായ ടപാതുഗതാഗത സൗേര്യം എ്ിവ 
ലഭ്യമാക്കുേയാണ്. ദനറ്് ഷിഫ്റ്ില് കജാലി ടചയ്യു് 
വനിതാ ജീവനക്ാരുടട സുരക്ഷിതത്വം ഉറ്ാക്കു്
തിനുള്ള നടപടിേളം സ്വീേരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതെരതെില് 
ഐ.ടി. വ്യവസായങ്ടള പരികപാഷി്ിച്ചും അവയിടല  
ജീവനക്ാരുടടയും ടതാഴിലാളിേളടടയും കക്ഷമവം 
സുരക്ഷിതത്വവം ഉറപ്പുവരുതെിയുമാണ് ഈ സര്ക്ാര് 
മുക്ാട്ടുകപാകു്ത്.
 സാകങ്തിേ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടും 
സാമൂഹിേവം സാമ്തെിേവമായ പരിമിതിേള് 
ോരണം പുറത് കജാലി ടചയ്യാന േഴിയാതെ 
നിരവധി വ്യക്ിേള് നമ്മുടട നാട്ിലണ്്. ഈ 
കോവി�ാനന്ര ഘട്തെില് അവര്ക്് വര്ക്് ഫം 
കഹാം, വര്ക്് നിയര് കഹാം തുടങ്ിയ സാധ്യതേള് 
പ്കയാജനട്ടുതൊന േഴിയും. അടുതെ അഞ്ചു 
വര്ഷതെിനേം ആകഗാള തലതെില് വീട്ിലിരു്് 
പണിടയടുക്കു്വരുടട എണ്ണം 18 കോടിയായി 
ഉയരുടമ്ാണ് േണക്കുേള് സൂചി്ിക്കു്ത്. 
ഈ സാധ്യതടയ നമുക്കും ഉപകയാഗട്ടുതൊനാ 
യാണ് ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിത സൗേര്യങ്ളള്ള ടതാഴില് 
കേന്ദ്രങ്ള് സംസ്ാനതെിടറെ പല ഭാഗങ്ളിലം 
ആരംഭിക്കു്തിനായി 50 കോടി രൂപ ബജറ്ില് 
നീക്ിവച്ചിരിക്കു്ത്. 
 നമ്മുടട യുവാക്ടള ടതാഴില് അകന്വഷേര്  
മാത്രമല്ല, ടതാഴില് ദാതാക്ളായും മാറ്റു്തിനുള്ള 
നയമാണ് സര്ക്ാര് സ്വീേരിക്കു്ത്. ഇതിടറെ 
ഭാഗമായി ഒരു ്റോര്ട്്് കപ്ാത്സാഹന നയം തട് 
സംസ്ാനതെ് നട്ാക്കുന്നുണ്്. ടതകക് ഏഷ്യയിടല 

ഏറ്വം വലിയ ്റോര്ട്്് ഹബ്് നാല് ലക്ഷം ചതുര
ശ്യടിയില് കേരളതെിലാണ് ഒരുങ്ിയിരിക്കു്ത്. 
സാകങ്തിേവിദ്യാ സംരംഭേടര കപ്ാത്സാഹി്ിച്ച് 
കേരളതെിടറെതായ സംരംഭേ സംസ് ോരം രൂപ
ട്ടുത്്തിന് നമുക്കു േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.
 2016 ല് കേരളതെില് 300 ്റോര്ട്പ്പുേളാണ് 
ഉണ്ായിരു്ത്. 2021 ആയക്ാകഴക്് അത് 3,900 
ആയി ഉയര്ന്നു. ഈ സര്ക്ാര് അധിോരകമറ് കശഷം 
മാത്രം രജി്റേര് ടചയ്ിട്ടുള്ളത് 700 ഓളം ്റോര്ട്പ്പുേ 
ളാണ്. അവയ്കപുറടമ 2021-22 സാമ്തെിേ 
വര്ഷതെില് വനിതേള് കനതൃത്വം നല്കു് 20 
്റോര്ട്പ്പുേള് കൂടി രജി്റേര് ടചയ്യട്ട്ിട്ടുണ്്. 
 ്റോര്ട്പ്പുേള്ക്് പ്വര്തെനമൂലധനം ലഭ്യ
മാക്കു്തിനായി നിരവധി പദ്ധതിേള് സംസ്ാ
നടതൊട്ാടേ നട്ിലാക്ിവരുന്നുണ്്. ലഘുവായ 
വ്യവസ്േളിലം മിതമായ പലിശനിരക്ിലം ്റോര്ട്
പ്പുേള്ക്് 15 ലക്ഷം രൂപവടര വായ്പ ലഭ്യമാക്കു് 
സീ�് ഫണ്ിംഗ്  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 12 കോടി രൂപയാണ് 
ഇതുവഴി ലഭ്യമാക്ിയിട്ടുള്ളത്. ടതരടഞ്ഞടുക്ട്ട്  
എയ്ഞ്ല് ഫണ്ടുേളില് സര്ക്ാര് നികക്ഷപം 
നടതെി നികക്ഷപതെിടറെ ഇരട്ിയില് കുറയാതെ 
തുേ ഫണ്ിംഗ്  ഏജനസിേള് മുഖാന്ിരം ലഭ്യമാ 
ക്കു് ഫണ്് ഓഫ് ഫണ്് പദ്ധതി നട്ാക്ിയിട്ടുണ്്. 
78 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവഴി നികക്ഷപമായി ലഭ്യ
മാക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഇ്കവഷന ഗ്രാറെിലൂടട 16 കോടി 
രൂപയാണ് കനരിട്ടുള്ള ധനസഹായമായി ്റോര്ട്പ്പു
േള്ക്് ലഭ്യമാക്ിയത്.
 ഇതെരതെില് സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
നടതെിയ ഇടടപടലേളടട ഫലമായാണ് മിേച്ച 
്റോര്ട്്് സൗഹൃദാന്രീക്ഷമുള്ള സംസ്ാനം 
എ് ബഹുമതി തുടര്ച്ചയായി മൂ്് വര്ഷങ്ളില് 
കേരളടതെ കതടിടയതെിയിട്ടുള്ളത്. വനേിട 
േമ്നിേടള നമ്മുടട നാട്ികലക്് ആേര്ഷിക്കു്
തിന് പുറടമ നമ്മുടട നാട്ിലണ്ാകു് നൂതനമായ 
ആശയങ്ടളക്കൂടി കപ്ാത്സാഹി്ിച്ചുടോണ്് ഐ. ടി.  
ഉള്ട്ടടയുള്ള വ്യാവസായിേ രംഗങ്ളില് 
പുകരാഗതി ദേവരിക്ാനാണ് സര്ക്ാര് ശ്മിക്കു
്ത് എ്തിടറെ ഉതെമ ദൃഷ്ാന്മാണ് ്റോര്ട്്് 
രംഗടതെ ഇതെരം ഇടടപടലേള്. 
 മാറു് ോലതെ് നൂതന വ്യവസായങ്ള്  
തുറ്ിടു് സാധ്യതേടള ഉപകയാഗിച്ചു ടോണ്ടു 
കവണം നാം മുക്ാട്ടുകപാകേണ്ത്. അതുടോണ്ാണ് 
ആര്ട്ിഫിഷ്യല് ഇറെലിജനസ് കമഖലയില് ഒരു 
മിേവിടറെ കേന്ദ്രം സ്ാപിക്ാന സര്ക്ാര് ഉകദേ
ശിക്കു്ത്. തിരുവനന്പുരടതെ ആര്ട്ിഫിഷ്യല് 
ഇറെലിജനസ് ഹബ്ാക്ി മാറ്റു്തിന് ഉ്തവി
ദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ളടടയും ടടേ് കനാപാര്ക്ി 
ടറെയും ്റോര്ട്്് മിഷടറെയും കനതൃത്വതെില് 
വിപുലമായ പരിപാടിേള് വിഭാവനം ടചയ്തുവരിേ
യാണ്. ്റോര്ട്്് മിഷടറെ കമല്കനാട്തെില് ടടേ് കനാ
സിറ്ിയില് മൂ്് ഏക്ര് േ്യാമ്സില് എമര്ജിങ് 
ടടേ് കനാളജീസ് ്റോര്ട്്് ഹബ്് രൂപീേരിക്കു്തി 
നുള്ള നടപടിേള് സ്വീേരിച്ചുവരിേയാണ്. ഇടതാടക് 
പൂര്ണ്ണമായി നട്ില് വരുകമ്ാള് സാകങ്തിേവിദ്യാ 
രംഗതെ് കലാേതെിന് അവഗണിക്ാനാവാതെ �്റേി
കനഷനായി കേരളം മാറും.
 അപ് സ് േില്ലിങ് ആറെ്  റീസ് േില്ലിങ്ിനു 
കവണ്ി ടടേ് സ് കൂള് എ് ആശയം കേരള ്റോര്ട്്് 
മിഷന വഴി നട്ാക്കു്തിനുള്ള നടപടിേള് സ്വീേ
രിച്ചിട്ടുണ്്. ഐ.എസ്.ആര്.ഒ. യുടട സഹായകതൊടട 
എയ് കറാ സ് ടപയ് സ് ടടേ് കനാളജിക്ായി മാനുഫാ
േ്ച്ചറിങ് ്്റേറുേള് ഉള്ട്ടു് ടടേ് കനാളജി 
ടസറെറിനായി സ്ലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. പുതിയ 
ോലതെ് നിരവധി സാധ്യതേളള്ള ഗ്രാഫീന-ടറെ 
ഗകവഷണതെിനും സാകങ്തിേവിദ്യാ വിോസതെി
നുമായി ഇന്്യ ഇട്ാകവഷന ടസറെര് ടോച്ചിയില് 
സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതെരതെില് കേരളതെിടറെ നില 
വിടല സാഹചര്യങ്ള്ക്് അനുകയാജ്യമായ വ്യവസാ
യങ്ള് അഭിവൃദ്ധിട്ടുതെിയും ഭാവിടയ മു്ില്ക്
ണ്ടുടോണ്ടുള്ള ഇടടപടലേള് നടതെിയുമാണ് ഈ 
സര്ക്ാര് മുക്ാട്ടുകപാകു്ത്. 
 ഒരു ദവജ്ഞാനിേ നൂതനത്വ സമൂഹമായി  
കേരളടതെ പരിവര്തെി്ിക്ാന പ്തിജ്ഞാബദ്ധ 
മാണ് ഈ സര്ക്ാര്. അതെരടമാരു സമൂഹ നിര്മി 
തിയില് അറിവിടറെ നിരന്രമായ ഉല്പാദനവം 
വിതരണവം പ്കയാഗവം സാധ്യമാകേണ്തുണ്്.  
അകതാടടാ്ം കലാേതെിടറെ ഏതു കോണില്  
സൃഷ്ിക്ട്ടു് ഗുണപരമായ അറിവികനയും 
നാടിടറെ പുകരാഗതിക്് ഉതകുംവിധം സ്വാംശീേരി
കക്ണ്തുമുണ്്. വിവര സാകങ്തിേവിദ്യാ വ്യവസായ 
തെില് അറിവിടറെ നവീേരണവം ഉല്പാദനവം സംഭ 
വിക്കു്ത് അതികവഗതെിലാണ്. ആ കവഗതെില് 
തട് അവടയ ഉള്ടക്ാണ്് മുക്ാട്ടുകപാോന 
നമുക്കു േഴിയണം. അതിനുതകു് പ്വര്തെനങ്ള് 
കൂടുതല് േരുകതൊടട ഏടറ്ടുകക്ണ് ഘട്മാണിത്.


