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ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്ിലാദത്യമായി ഒരു നിയമസഭ, വന് ജനപങ്ാളിത് 
തത്ാടെ ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിന് തവദിടയാരുക്ിയിരി 

ക്കുന്നു. ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം 2023, പുത്ന്�ാഴ്ച
�ളം അനുഭവങ്ങളടമാരുക്ിയാണ് ത�രളാ തമാഡലിടല മട്ാരു തില�ക്കുറി 
യായി മാറിയത്. ‘വായനയാണ് ലഹരി’ എന്ന സതദേശം ഉയര്ത്ിപ്ിെിച്് ത�രള 
നിയമസഭാ ലലബ്രറിയുടെ നൂറാം വാര്്ി�ാത�ാ്ങ്ങളതെയും ആസാദി �ാ 
അമൃത് മതഹാത്സവിതറേയും ഭാഗമായി സം�െിപ്ിച് പുസ്തത�ാത്സവടത് മലയാള
ക്രടയാന്നാട� ഏട്ടുത്തു. 2023 ജനുവരി 9 ന് ആരംഭിച്് 15ന് അവസാനിച് 
പുസ്തത�ാത്സവത്ിതലക്് ഏഴ് ലക്ഷത്ില്പ്രം തപരാണ് പങ്ാളി�ളായത്.
 ‘തലയില് ടവളിച്ം ചൂെി വരുതന്നാരു തലമുറ�ള്ടക്ന് താതലാല'ടമന്ന് 
എഴുതിയത് ലവതലാപ്ിള്ിയാണ്. അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിതലക്് അക്ഷ
രടവളിച്ം ചൂൊനായി �െന്നുവന്ന ഒരു ലക്ഷത്ിതലടറ വരുന്ന വിദത്യാര്തി�ള് 
നമ്മുടെ നാെിടറേ ഭാവി വരും തലമുറയുടെ ല��ളില് തശാഭനമാടണന്ന 
പ്രതീക്ഷയാണ് പങ്കുടവച്ത്. നിയമസഭാ മദേിരത്ില് നൂ്ി ഇരുപത്ി നാല് 
പുസ്ത� സ്റാള�ള് ഒരുക്ി, എണ്പത്ി എട്് പ്രസാധ�രുടെ പുസ്ത�ങ്ങള് പരിചയ
ടപ്ടുത്ി ത�രളത്ിടറേ ചരിത്രത്ിടല ഏ്വം മി�വാര്ന്ന പുസ്ത� ട�ായ്ത്ിന് 
തവദിടയാരുക്ി എന്നതം ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവ 
ത്ിടറേ പ്രതതത്യ�തയാണ്. ഇവിടെ ടചറുതം വലുതമായ എല്ാ പ്രസാധ�ര്ക്കും 
തങ്ങളടെ പുസ്ത�ങ്ങള് ജനങ്ങളിതലടക്ത്ിക്ാനായി. സതന്ാ്തത്ാടെ, 
ഇനിയും ഞങ്ങള്ക്് അവസരം തരണടമന്ന് പറഞ്ഞുട�ാണ്ാണ് അവടരാടക് 
പിരിഞ്ഞത്.
 ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ില് ഏഴുത�ാെിതയാളം 
രൂപയുടെ പുസ്ത�വില്പ്ന നെടന്നന്നാണ് �ണക്കു�ള് വത്യക്തമാക്കുന്നത്. 
അതില് എം.എല്.എ.മാരുടെ സ് ടപ്ത്യല് ഡവലപ് ടമറേ് ഫണ്് വഴിയും  
യുനിടസഫിടറേ ഫണ്് വിനിതയാഗിച്ം ടപാതതമഖലാ സ്ാപനങ്ങളടെ ബുക്് 
കൂപ്ണ് വഴിയുടമാടക്യുള് പുസ്ത� വില്പ്നയും ഉള്െങ്ങിയിട്ടുണ്്. പുസ്ത� 
ചര്ച്�ളം വി്ന് തൊ�് സം പാനല് ഡിസ് �്നു�ളം പുസ്ത� പ്ര�ാശനങ്ങളം 
ഓഡിതയാ ബുക്് റിലീസ�ളം തെങ്ങി ത�രളത്ിടറേ സാഹിതത്യ, സാംസ് �ാരി� 
മണ്ഡലടത് ജീവസ്സു്താക്ിയ നിരവധി പരിപാെി�ളാണ് പുസ്തത�ാത്സവ 
തവദിയില് തിരയെിച്ത്. കുട്ി�ള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും ടവയിതലല്ക്ാടത 
പുസ്ത�ശാല�ള് സദേര്ശിക്ാന് ഉതകുന്ന വിധത്ിലായിരുന്നു സ്റാള�ള് 
ഒരുക്ിയത്. കുടുംബശ്ീയുടെ തനതൃത്വത്ിലുള് ഭക്ഷണശാല�ളം പുസ്തത�ാ
ത്സവത്ിടറേ മാറ്റുകൂട്ി.  
 രാജത്യടത് നിയമസഭാ മദേിരങ്ങളിടലാന്നും സാധാരണ നിലയില്  
ടപാതജനങ്ങള്ക്് പ്രതവശനമുണ്ാവാറില്. നിയമ നിര്മാണസഭടയന്ന 
നിലയിലുള് സ്വാഭാവി�മായുള് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അടതാടക്. ത�രള 
നിയമസഭ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ ഭാഗമായി നിയമസഭാ മദേിര
ത്ിതലക്് ടപാതജനങ്ങള്ക്് പ്രതവശനം അനുവദിച്. രാജത്യമാട� ആ നെപെി 
ശ്ദ്ിക്കു�യുണ്ായി. ഭരണകൂെത്ിടറേ പരമ്പരാഗത രീതിശാസ്ത്രങ്ങടള മാ്ിമ
റിച്ട�ാണ്ടുള് സധീരമായ നെപെിടയന്നാണ് എതന്നാെ് ഒരു തദശീയ മാധത്യമപ്ര
വര്ത്�ന് ഇത് സംബന്ിച്് പറഞ്ഞത്. ജനാധിപതത്യത്ില് ജനങ്ങളാണതല്ാ 
ഏ്വം പ്രമുഖര്. ജനങ്ങള്ക്് തവണ്ി ജനപ്രതിനിധി�ള് നിയമനിര്മാണം 
നെത്തുന്ന സഭയില് ജനങ്ങള്ക്് പ്രതവശനം നല്�ണടമന്ന നിയമസഭാ 
ടസക്രതട്റിയ്ിടറേ ശുപാര്ശ ചര്ച് ടചയ്തതപ്ാള് ത�രള നിയമസഭയിടല ഭര
ണപക്ഷത്ിനും പ്രതിപക്ഷത്ിനും അക്ാരത്യത്ില് ഒരഭിപ്രായം മാത്രതമ ഉണ്ാ
യിരുന്നുള്ളു. ജനങ്ങള് വരടട്. അവര് നിയമസഭടയ മനസ്ിലാക്ടട്. അതിടറേ 
ചരിത്രം ഉള്ടക്ാള്ടട്. അതിനുള് തവദിയായി അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം 
മാറടട് എന്ന് ഞങ്ങടളല്ാവരും ഒ്ടക്ട്ായി തീരുമാനിച്.
 ത�രളടമമ്പാടുമുള് പുതതലമുറ ഈ അക്ഷതരാത്സവടത് ടനതചേ്ി 
എന്നത് ടചറിയ �ാരത്യമല്. വിവിധ ജില്�ളിലുള് നിരവധി സ് കൂള�ള് വിതനാദ
സചോരത്ിടനന്ന തപാടല ത�രള നിയമസഭാ പുസ്തത�ാത്സവത്ിതലക്് വന്നു. 
നിയമസഭാ മദേിരത്ിടറേ അ�ത്ളവം നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന 
മയൂസിയവം നൂറുവര്്ടത് പാരമ്പരത്യമുള് നിയമസഭാ ലലബ്രറിയും �ാണാന് 
അവര്ക്് സൗ�രത്യങ്ങള് ഒരുക്ിയിരുന്നു. ഗതാഗത വകുപ്ിടറേ സഹ�രണതത്ാ
ടെ വിദത്യാര്തി�ള്ക്് സി്ി ലറഡിംഗിനുള് ബസ്സു�ളം സജ്ീ�രിച്ിരുന്നു. 
വരും വര്്ങ്ങളില് ത�രളത്ിടറേ ടൂറിസം ഭൂപെത്ില് തരഖടപ്ടുത്തുന്ന ഒരു 
ഇവറോയി നിയമസഭയുടെ പുസ്തത�ാത്സവടത് ഉയര്ത്ാനാണ് ഞങ്ങള് 
ശ്മിക്കുന്നത്.
 തതാമസ് ട�. തതാമസ് എം.എല്.എ. ടചയര്മാനും തഡാ. എം.ട�.  
മുനീര് എം.എല്.എ, ട�. ആന്സലന് എം.എല്.എ. തെങ്ങിയ സാമാജി�ര് 
അംഗങ്ങളമായ ലലബ്രറി ഉപതദശ� സമിതിയാണ് ത�രള നിയമസഭാ 
ലലബ്രറിയുടെ നൂറാം വാര്്ി�ാത�ാ്ങ്ങളടെ ഭാഗമായി ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര 
പുസ്തത�ാത്സവം സം�െിപ്ിക്ണടമന്ന ആശയം അന്ന് നിയമസഭാ  
സ്ീക്റായിരുന്ന എം.ബി. രാതജ്ിതനാെ് പറയുന്നത്. അക്ാലത്് സ്ീക്റുടെ 
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രാജത്യത്ിടറേ ചരിത്രത്ില് തിളക്മാര്ടന്നാ
രധത്യായം എഴുതിതച്ര്ത്് ‘ത�രള നിയമ 

സഭ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം’. 2023 ജനുവരി 
9 മുതല് 15 വടര നിയമസഭാ സമുച്യത്ിലാണ്  
പരിപാെി സം�െിപ്ിച്ത്. ആസാദി �ാ അമൃത്  
മതഹാത്സവിടറേയും ത�രള നിയമസഭാ ലലബ്രറി 
യുടെ ശതാബ്ി ആത�ാ്ങ്ങളടെയും ഭാഗമായി 
ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി സം�െിപ്ിച് പുസ്തത�ാത്സ
വത്ിടറേ ഉദ്�ാെനം ജനുവരി 9 ന് പ്രൗഢഗംഭീ
രമായ ചെങ്ങില് മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും 
സാഹിതത്യ�ാരന് െി. പത്മനാഭനും തചര്ന്ന് അക്ഷരദീപം ടതളിയിച്് നിര്വ്വഹിച്. 
 മനസിടറേ ആതരാഗത്യം ഇല്ാതാകുതമ്പാഴാണ് ലഹരി ഉപതയാഗം 
വര്ദ്ിക്കുന്നടതന്നും വായനടയന്ന ക്രിയാത്മ� ലഹരിയിതലക്ാണ് സമൂഹം 
മാതറണ്ടതന്നും ഉദ്�ാെന പ്രസംഗത്ില് മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെങ്ങില് പ്രഥമ 
നിയമസഭാ ലലബ്രറി അവാര്ഡ്  െി. പത്മനാഭന് മുഖത്യമന്ത്രി സമ്ാനിച്. ഒരു 
ലക്ഷം രൂപയും ഫല�വം അെങ്ങുന്നതാണ് അവാര്ഡ്.  ടചറു�ഥ�ള് ട�ാണ്് 
മലയാളത്ിടറേ മഹാ�ഥാ�ാരനായി തീര്ന്ന സാഹിതത്യ�ാരനാണ് െി. പത്മ
നാഭടനന്ന് മുഖത്യമന്ത്രി കൂട്ിതച്ര്ത്തു. നിയമസഭാ സ്ീക്ര് എ.എന്. ്ംസീര് 
ചെങ്ങില് അധത്യക്ഷത വഹിച്. അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം സം�െിപ്ിക്കു
ന്നതിലൂടെ വായനയുടെ ജനാധിപതത്യവല്ക്രണമാണ് ലക്ഷത്യമിടുന്നടതന്നും 
ടപാതജനങ്ങള്ക്് പ്രതവശനം അനുവദിക്കുന്ന ആദത്യടത് ജന�ീയ നിയമസഭാ 
ലലബ്രറിയാണ് ത�രള നിയമസഭയുതെടതന്നും അധത്യക്ഷ പ്രസംഗത്ില് 
സ്ീക്ര് പറഞ്ഞു.  സംസ്ാന സര്ക്ാരിടറേ ലഹരി വിരുദ് �ത്യാമ്പയിന് 
ഐ�ത്യദാര്ഢത്യം പ്രഖത്യാപിച്് ‘വായനയാണ് ലഹരി’ എന്ന സതദേശം ഉയര്ത്ി
പ്ിെിച്് ആരംഭിച് പുസ്തത�ാത്സവത്ിലൂടെ ലഹരിടക്തിടര പുതതലമുറടയ 
തനര്വഴിക്് നയിക്കുവാന് �ഴിയടട്ടയന്ന് സ്ീക്ര് പ്രതത്യാശ പ്ര�െിപ്ിച്. 
  ദാരിദ്ത്യം നിറഞ്ഞ ടചറുപ്�ാലത്് വിശപ്െക്ിയിരുന്നത് വായനയിലൂ
ടെയായിരുന്നുടവന്ന് നിയമസഭാ ലലബ്രറി അവാര്ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ തശ്ം 
െി. പത്മനാഭന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാെിടന ഗ്രസിച് ദുര്ഭൂതമാണ് ലഹരി.  ഇന്ന് 
വായന ലഹരിയാടണന്ന് പുതതലമുറടയ ഉദ് തബാധിപ്ിക്ാന് വളടരയധി�ം 
ശ്മങ്ങള് ആവശത്യമായി വരുന്നുടണ്ന്നും അതദേഹം കൂട്ിതച്ര്ത്തു.  പുസ്തത�ാ 
ത്സവം സമര്പ്ിതക്ണ്ത് നമ്മുടെ കുട്ി�ള്ക്ാടണന്ന് പ്രതിപക്ഷതനതാവ്  
വി.ഡി. സതീശന് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് ചി്യം തഗാപകുമാര് 
സ്വാഗതം ആശംസിച് ചെങ്ങില് തിരുവനന്പുരം ത�ാര്പ്തറ്ന് തമയര് ആരത്യാ 
രാതജന്ദ്രന്, സാമാജി�രായ പി.ട�. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ി, ട�.പി. തമാഹനന്, മാതയു െി. 
തതാമസ്, തതാമസ് ട�. തതാമസ് എന്നിവര് ആശംസ�ള് അര്പ്ിച്് സംസാരിച്. 
നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ.എം. ബ്ീര് ചെങ്ങില് കൃതജ്ഞത തരഖടപ്ടുത്ി.
 എണ്പത്ിടയട്് പ്രസാധ�ര് പടങ്ടുത് പുസ്തത�ാത്സവത്ിനായി 
നൂ്ി ഇരുപത്ിനാല് സ്റാള�ളാണ് സജ്ീ�രിച്ിരുന്നത്. പരിപാെിതയാെനുബ
ന്ിച്് നെത്ിയ സാഹിതതത്യാത്സവത്ില് തദശീയ അന്ര്തദശീയ പ്രശസ്തരായ 
ഇരുന്നൂതറാളം വത്യക്തിത്വങ്ങള് പടങ്ടുത്തു. വിവിധ വി്യങ്ങടള അധി�രിച്് 
പതിമൂന്ന് പാനല് ചര്ച്�ളം എട്് വി്ന് തൊക്കു�ളം സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. 
ടതാണ്ണൂ്ി അചേ് പുസ്ത� പ്ര�ാശനങ്ങള്, പതിനാല് പുസ്ത� ചര്ച്�ള്, ആറ് 
മീ്് ദ ഓതര് ടസ്നു�ള്, അചേ് ബുക്് ലസനിംഗ് ടസ്നു�ള്, രണ്് 
�വിയരങ്ങ് എന്നിവയും സം�െിപ്ിച്. �ലാ-സാംസ് �ാരി� രംഗടത് പ്രമുഖടര 
ഉള്ടപ്ടുത്ിടക്ാണ്ടുള് വിവിധ �ലാപരിപാെി�ള്ക്് പുറതമ അചേ് പ്രമുഖ 
മാധത്യമങ്ങളടെ സഹ�രണതത്ാടെ ടമഗാ ത്ാ�ളം സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.
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സാമാജി�രുടെ നിതയാജ�മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ..... 

ക�ോവിഡ് പ്രതിക�ോധ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കോയി ഉപ��ണ 
വിത�ണം 
പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈന് തങ്ങള് 
ക�ാട്ടക്കല്

ത�ാട്ക്ല് മണ്ഡലത്ിടല ഏഴ് സര്ക്ാര് ആശുപ
ത്രി�ള്ക്ായി ത�ാവിഡ് പ്രതിതരാധ പ്രവര്ത്

നങ്ങള്ക്കും ഉപ�രണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുമായി അനുവദിച് 
എം.എല്.എ. ഫണ്ടുപതയാഗിച്് വാങ്ങിയ ടമഡിക്ല് ഉപ�ര
ണങ്ങളടെ  വിതരതണാദ്�ാെനം  ടപ്രാഫ. ആബിദ് ഹുലസന് 
തങ്ങള്, എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്. എം.എല്.എ. യുടെ 2020-21 
വര്്ടത് നിതയാജ� മണ്ഡലം ആസ്തി വി�സന പദ്തിയില് 
ഉള്ടപ്ടുത്ി അനുവദിച് അന്പത് ലക്ഷം രൂപയില് നിന്നും രണ്് 
�ട്ങ്ങളിലായി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപ�രണങ്ങളാണ് 
വിതരണം ടചയ്തത്. 
  ചെങ്ങില് ടപാന്മള പചോയത്് പ്രസിഡറേ് ജസീന  മജീദ്,  
കു്ിപ്പുറം ത്ാക്് പചോയത്് പ്രസിഡറേ്, കു്ിപ്പുറം താലൂക്് 
ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്, ടപാന്മള പചോയത്് ആതരാഗത്യ സ്റാറേിംഗ് 
�മ്ി്ി ടചയര്മാന് എന്നിവര് പടങ്ടുത്തു.
 
ക�ോട്ടകല് പോപ്ോയി ഹെല്ത്ത് ആന്്  
ഹവല്ഹനസ്് ഹെന്ര് 

ത�ാട്ക്ല് നഗരസഭയിടല പാപ്ായി ടഹല്ത്് ആറേ് 
ടവല്ടനസ്് ടസറേര് ആതരാഗത്യ കുടുംബ തക്ഷമ 

വകുപ്് മന്ത്രി വീണാ തജാര്ജ്  ഓണ്ലലനിലൂടെ ഉദ്�ാെനം 
ടചയ്ത. ടപ്രാഫ. ആബിദ് ഹുലസന് തങ്ങള് എം.എല്.എ.  
അധത്യക്ഷത വഹിച് ചെങ്ങില് നഗരസഭയിടല വിവിധ ജനപ്രതിനി
ധി�ള്, ആതരാഗത്യ വകുപ്് ഉതദത്യാഗസ്ര് തെങ്ങിയവര് പടങ്ടുത്തു.

ഹവണ്ടല്ലൂര്-പപങ്കണ്ണൂര്-ആലികല് പടി 
ക�ോഡ് ഗതോഗതത്തിന് തു�ന്നു ഹ�ോടുത്തു

നവീ�രണം പൂര്ത്ീ�രിച് ടവണ്ല്ലൂര്-ലപങ്ണ്ണൂര്- 
ആലിക്ല് പെി തറാഡ് ടപ്രാഫ. ആബിദ് ഹുലസന് തങ്ങള് 

എം.എല്.എ. ഉദ്�ാെനം ടചയ്ത. വിവിധ പ്രതദശങ്ങടള കൂട്ിതയാ
ജിപ്ിക്കുന്ന പാതയുടെ നവീ�രണമാണ് ഇതിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്
രിക്ടപ്ട്ത്. ഇരിമ്പിളിയം പചോയത്്, വളാതചേരി നഗരസഭ, 
കു്ിപ്പുറം പചോയത്് എന്നിവടയ ബന്ിപ്ിക്കുന്ന പ്രധാന ഗ്രാമീണ 
പാത കൂെിയാണ്  ടവണ്ല്ലൂര് ആലിക്ല്പെി ലപങ്ണ്ണൂര് തറാഡ്. റീ 
ബില്ഡ് ത�രള ഇനീത്ത്യ്ീവ്  പദ്തിയില്  മുഖത്യമന്ത്രിയുടെ തതദേശ 
തറാഡ് നവീ�രണ പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ടുത്ിയാണ് ഇതിനായി 
നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ത്. പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ടുത്ി 
392 മീ്ര് നീളത്ിലും 4 മീ്ര് വീതിയിലുമാണ് തറാഡ് ത�ാണ്ക്രീ്് 
ടചയ്ത് നവീ�രിച്ത്. ഒരു �ള്വര്ട്ടും നിര്മിച്ിട്ടുണ്്. തറാഡിടറേ 
വശങ്ങളിലായി സരക്ഷാ �ല്ലു�ള്, ല�വരി�ള്, റിഫ്ലക്ടറു�ള് 
എന്നിവയും സ്ാപിച്ിട്ടുണ്്.
 ഇരിമ്പിളിയം പചോയത്് പ്രസിഡറേ് അധത്യക്ഷത 
വഹിച് ചെങ്ങില് കു്ിപ്പുറം ത്ാക്് പചോയത്് പ്രസിഡറേ് 
മുഖത്യാതിഥിയായി. ത്രിതല പചോയത്് പ്രതിനിധി�ള് ചെങ്ങില് 
പടങ്ടുത്തു. 

നന്ോയി പഠികോന് നല്ല െ് കൂളു�ള്
ഡി.പ്�.മുരളി
വാമനപുരം

ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിടറേ  
ഭാഗമായി  ഭരതന്നൂര് ഗവ. ഹയര് ടസക് 

ണ്റി സ് കൂളില് ജലഗുണനിലവാര പരിതശാധനാ ലാബ്, 
�ിച്ണ്, ലഡനിംഗ്  ഹാള് എന്നിവയുടെ നിര്മാതണാ
ദ്�ാെനവം,  സ് കൂള് പാഠത്യപദ്തി പരി്് �രണവമായി 
ബന്ടപ്ട് നിര്തദശങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളം സ് കൂള് 
കുട്ി�ളില് നിന്നും സ്വീ�രിക്കുന്നതിനായുള് ചര്ച്യുടെ 
സംസ്ാന തല ഉദ്�ാെനവം  ടപാത വിദത്യാഭത്യാസവം 
ടതാഴിലും വകുപ്് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ി നിര്വ്വഹിച്. 
മണ്ഡലത്ിടല പത്് ഹയര് ടസക്ക്ണ്റി സ് കൂള 
�ള്ക്ായി  പ്രതതത്യ� വി�സന ഫണ്് ഉപതയാഗിച്ാണ് 
ലാബു�ള് സജ്ീ�രിച്ത്. ടതാണ്ണൂ്ി അചേ് ലക്ഷം രൂപ 
വിനിതയാഗിച്ാണ് �ിച്ണ്, ലഡനിംഗ്  ഹാള് എന്നിവ 
നിര്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലാദത്യമായാണ് ത�രള സ് കൂള് 
പാഠത്യപദ്തി പരി്് �രണം കുട്ി�ളമായി ചര്ച് ടചയ്ത് നെ
പ്ാക്കുന്നത്.  ഭരതന്നൂര് സ് കൂളില് പ്രതതത്യ�ം തയ്ാറാക്ിയ 
ക്ാസ് മുറിയില് എത്ിയാണ് ടപാത വിദത്യാഭത്യാസ വകുപ്്  
മന്ത്രി കുട്ി�ളടെ അഭിപ്രായം ത�ട്ത്. ഇത്രത്ില് 
ലഭിക്കുന്ന നിര്തദശങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളം തക്രാഡീ�രിച്് 
പാഠത്യപദ്തി പരി്് �രണ �മ്ി്ിക്് നല്കും. 
സംസ്ാനടത് ടപാതവിദത്യാലയങ്ങളിടല അക്ാദമി�് 
നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിന് ഇനി മുതല് മുന്ഗണന 
നല്കുടമന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  വാമനപുരം എം.എല്.എ. 

ഡി.ട�. മുരളി  അദ്ത്യക്ഷത വഹിച് ചെങ്ങില് മുഖത്യാതിഥിയായി രാജത്യസഭാംഗം എ. എ. റഹീം 
എം.പി. പടങ്ടുത്തു. ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ ഡയറക്ടര് ജീവന്ബാബു ഐ.എ.എസ്, എസ്.സി.ഇ. 
ആര്.െി. ഡയറക്ടര് തഡാ. ആര്.ട� ജയപ്ര�ാശ്, ത്രിതല പചോയത്് ജനപ്രതിനിധി�ള്, 
വിദത്യാഭത്യാസ വകുപ്് ഉതദത്യാഗസ്ര്, ടപാത പ്രവര്ത്�ര്, സ് കൂള് പി.െി.എ. അംഗങ്ങള്, 
അധത്യാപ�ര് തെങ്ങിയവര് ചെങ്ങില് പടങ്ടുത്തു.
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�ര്ഷ�ര്ക് മിതമോയ നി�കില് ട്ോക്ടര് 
ൌ��്ം 
പി.അബ്ദുല് ഹമീദ് 
വള്ിക്കുന്്

ട�ാതണ്ാട്ി ത്ാക്് പചോയത്ിന് �ീഴില് 
പള്ിക്ല് ഗ്രാമപചോയത്ില് പ്രവര്ത്ി

ക്കുന്ന പള്ിക്ല് അതഗ്രാസര്വീസ് ടസറേറില് Sub Mission 
on Agricultural  Mechanisation പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ടുത്ി 
വാങ്ങിയ പുതിയ ട്ാക്ടര് �ര്്�ര്ക്് സമര്പ്ിച്. പള്ിക്ല് 
ഗ്രാമപചോയത്ിടല �ാവംപെിയില് സ്ലം എം.എല്.എ. 
അബ്ദുല്ഹമീദ് ട്ാക്ടര് പ്രവര്ത്ിപ്ിച്് പരിപാെി ഉദ്�ാെനം 
ടചയ്ത. കൃ്ി വകുപ്് ഉതദത്യാഗസ്ര്, ത്രിതല പചോയത്് 
പ്രതിനിധി�ള്  തെങ്ങിയവര് ചെങ്ങിന് തനതൃത്വം നല്�ി. 
ഇതിലൂടെ പള്ിക്ല് അതഗ്രാ സര്വീസ് ടസറേര് മുതഖന 
പാെത്തും പറമ്പിലും നിലം ഒരുക്ാന് ട്ാക്ടറിടറേ തസവനം 
മിതമായ നിരക്ില്  �ര്്�ര്ക്് ലഭിക്കും.

എരുകമലിയില് പുതിയ വിശ്രമക�ന്ദം 
പ്ൈബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല്  
പൂഞ്ാര്  

ശബരിമല തീര്താെനത്ിന് മുതന്നാെിയായി ടപാതമരാമത്് വകുപ്് നെത്തുന്ന 
മുടന്നാരുക്ങ്ങളടെ ഭാഗമായി എരുതമലിയില് പുതിയ റസ്റ് ഹൗസ് ത�ാംടലെ�് സ് 

നിര്മ്ിച്. ഒരു ത�ാെി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ടചലവഴിച്ാണ് രണ്് നില�ളിലായി ആധുനി� 
സൗ�രത്യങ്ങതളാടുകൂെിയ റസ്റ് ഹൗസ് സമുച്യം ടപാതമരാമത്് ട�ട്ിെ വിഭാഗത്ിടറേ 
തമല്തനാട്ത്ില് പൂര്ത്ീ�രിച്ത്. രണ്് സയൂട്് റൂമു�ള് ഉള്ടപ്ടെ ആറ് മുറി�ളാണ്  
വിശ്മത�ന്ദ്രത്ിലുള്ത്. ഇത് കൂൊടത സദേര്ശ�ര്ക്ായി മ്് സൗ�രത്യങ്ങളം ഒരുക്ി
യിട്ടുണ്്. പുതിയ റസ്റ് ഹൗസ് സമുച്യത്ിടറേ ഉദ്�ാെനം ടസബാസ്റത്യന് കുളത്തുങ്ല് 
എം.എല്.എ.യുടെ അധത്യക്ഷതയില് ടപാതമരാമത്തും  വിതനാദസചോരവം വകുപ്പു 
മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്ദ് റിയാസ് നിര്വ്വഹിച്. തയാഗത്ില് ആതറോ ആറേണി എം.പി. 
മുഖത്യ പ്രഭാ്ണവം പ്രതമാദ് നാരായണന് എം.എല്.എ. ആശംസാ പ്രസംഗവം നെത്ി. 
ടപാതമരാമത്് ട�ട്ിെ വിഭാഗം ചീഫ് എചേിനീയര്, ത�ാട്യം ജില്ാ �ളക്ടര്, ത്രിതല 
പചോയത്് ജനപ്രതിനിധി�ള്, സാമൂഹത്യരാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്�ര് തെങ്ങിയവര്  ചെങ്ങില് 
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

സാമാജി�രുടെ നിതയാജ�മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ..... 

മലബോര് �ോന്െര് ഹെന്�ിന് നവീ��ിച്ച ഒ.പി. 
െമുച്ചയം
എ.എന്.ഷംൈീര്
തലകശേരി

തലതശേരി മലബാര് �ാന്സര് ടസറേറില് നവീ�രിച് ഒ.പി. സമുച്യ
ത്ിടറേയും നഴ് സ് ആന്ഡ് സ്റ്റുഡന്സ് തഹാസ്റല് ട�ട്ിെത്ിടറേയും 

ഡിജി്ല് പാതത്ാളജി സംവിധാനത്ിടറേയും ഉദ്�ാെനം മുഖത്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയന് നിര്വഹിച്.
 തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ സഹ�രണതത്ാടെ 
സംസ്ാനത്് സമഗ്ര �ാന്സര് നിയന്ത്രണ പദ്തി നെപ്ിലാക്കുടമന്നും 
തലാ�ത്ിടല മുന്നിര �ാന്സര് ചി�ിത്സാ സ്ാപനമായി മലബാര് 
�ാന്സര് ടസറേറിടന ഉയര്ത്ിടക്ാണ്ടുവരി�യാണ് ലക്ഷത്യടമന്നും 
മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അര്ബുദ തരാഗ സംബന്മായ കൃതത്യമായ �ണക്കു�ള് 
ലഭത്യമാക്ാന് ത�രള �ാന്സര് രജിസ്ട്ി രൂപീ�രിക്കുന്നതിനും അതിടറേ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് മുതന്നാട്ടു ട�ാണ്ടുതപാകുന്നതിനും എം.സി.സി.യാണ് 
തനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നടതന്നും �ാന്സര് രജിസ്ട്ിയിതലക്് 
�ണ്ണൂര്, �ാസര്തഗാഡ്, വയനാെ്, ത�ാഴിതക്ാെ്, മലപ്പുറം, പാലക്ാെ്, 
തൃശൂര് ജില്യിടല അര്ബുദ തരാഗി�ളടെ വിവരതശഖരണം നെന്നുവരി
�യാടണന്നും മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അടൂര് ഇ�ട്ടപ്ോലം ഗതോഗതത്തിനോയി തു�ന്നു
ചിറ്റയം ക�ാപകുമാര്
അടൂര്

അടൂര് ഇരട് പാലം ടപാതമരാമത്് വകുപ്് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്ദ് റിയാസ് 
ഗതാഗതത്ിനായി തറന്നു ട�ാടുത്തു.  ഇരട്പ്ാലത്ിടനാപ്ം നവീ�രിച് 

തറാഡിടറേ ഉദ്�ാെനവം മന്ത്രി നിര്വ്വഹിച്. ചെങ്ങില് ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് ചി്യം 
തഗാപകുമാര് അധത്യക്ഷനായി.

തൃപ്രയോര് �മ്മ്യൂണിറ്ി ഹെല്ത്ത് ഹെന്�ില്  
ഐഹെോകലഷന് വോര്ഡ് 
ൈി.ൈി.മുകുന്ദന് 
നാട്ടി�

2021-22 വര്്ടത് എം.എല്.എ. ഫണ്ില് നിന്നും �ിഫ്ബി ഫണ്ില് നിന്നും 
1.79 ത�ാെി രൂപ വ�യിരുത്ി നാട്ി� നിതയാജ� മണ്ഡലത്ിടല തൃപ്രയാര് 

�മ്യൂണി്ി ടഹല്ത്് ടസറേറില് നിര്മ്ിക്കുന്ന ഐടസാതല്ന് വാര്ഡിടറേ  
നിര്മാതണാദ്�ാെനം സി.സി. മുകുദേന് എം.എല്.എ. നിര്വഹിച്. ത്ാക്് 
പചോയത്് പ്രസിഡറേ് സി.ട�. കൃഷ്ണകുമാര് അധത്യക്ഷത വഹിച് ചെങ്ങില് ത്രിതല 
പചോയത്് പ്രതിനിധി�ള് പടങ്ടുത്തു.
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സാമാജി�രുടെ നിതയാജ�മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ..... 

പട്ടം കതോട് നവീ��ണം ഉടന് ആ�ംഭിക്ം
വി.പ്�.രെശാന്് 
വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

പട്ം തതാെ് നവീ�രണ പ്രവൃത്ി�ള്ക്് 4.83 ത�ാെി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 
ലഭിച്. വട്ിയൂര്ക്ാവ് നിതയാജ� മണ്ഡലത്ിടല കുെപ്നക്കുന്ന് മുതല് 

�ണ്ണമ്മൂല വടരയുള് 9 �ിതലാമീ്ര് തതാെിടറേ 6.5 �ീതലാമീ്ര് ദൂരമാണ് നവീ�
രിക്കുന്നത്. തതാെിടല നീടരാഴുക്ിടറേ തെസം നീക്ം ടചയ്യു�, സംരക്ഷണഭിത്ി 
നിര്മ്ിക്കു�, പാലം വരുന്ന തമഖല�ളില് �മ്പിതവലി സ്ാപിക്കു� എന്നീ പ്രവൃ
ത്ി�ളാണ് പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ട്ിട്ടുള്ത്. ഇതതാടെ മഴക്ാലത്് പട്ം തതാെ് 
�െന്നുതപാകുന്ന തമഖല�ളിടല ടവള്ടക്ട്് പ്രശ് നത്ിന് പരിഹാരമാകും. ലമനര് 
ഇറിതഗ്ന് വിഭാഗമാണ് പദ്തി നെപ്ിലാക്കുന്നത്. 2023 ടമയ് മാസം പ്രവൃത്ി 
ആരംഭിക്ാനാകുടമന്നും എം.എല്.എ അറിയിച്. 

ഹ�.എെ്.ആര്.ടി.െി. ഫീഡര് െര്വീെിന് 
വട്ടിയൂര്കോവില് തുടകം

ട�.എസ്.ആര്െി.സി. പുതതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഫീഡര് സര്വ്വീസിന് വട്ി 
യൂര്ക്ാവ് നിതയാജ� മണ്ഡലത്ില് തെക്ം കുറിച്. ഫീഡര് 

സര്വ്വീസില് ഉപതയാഗിക്കുന്ന ട്ാവല് �ാര്ഡിടറേ ആദത്യ വില്പന വി.ട�. പ്രശാന്് 
എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്.വട്ിയൂര്ക്ാവ് നിതയാജ� മണ്ഡലത്ിടല നാല് പ്രധാന 
തറാഡു�ളിതലയ്ക് ഇെതറാഡു�ളില് നിന്ന് ഫീഡര് സര്വ്വീസിലൂടെ യാത്രാസൗ�രത്യം 
ഒരുക്കും. ഈ ബസ്സു�ളില് �ണ്ക്ടര് ഉണ്ാവില്. ട്ാവല് �ാര്ഡു�ള് ഉപതയാഗിച്്  
യാത്ര ടചയ്ണം. 100 രൂപ മുതല് 2000 രൂപ വടരയുള് ട്ാവല് �ാര്ഡു�ള് 
ലഭത്യമാണ്. ബസ്ില് നിന്നും ട�.എസ്.ആര്.െി.സി. ഡിതപ്ാ�ളില് നിന്നും ട്ാവല് 
�ാര്ഡു�ള് വാങ്ങുന്നതിനും റീചാര്ജ്് ടചയ്യുന്നതിനും �ഴിയും. ട്ാവല് �ാര്ഡു�ള് 
ട�.എസ്.ആര്.െി.സി. യുടെ സി്ി സര്ക്കുലര്, സി്ി തറഡിയല്, സി്ി ്ട്ില് എന്നീ 
സര്വ്വീസ�ളിലും ഉപതയാഗിക്ാനാകും.

എല്ലോ വികല്ലജ് ഓഫീസു�ളിലം ഇ ഓഫീെ് കെവനം 
ഒരുകി വട്ടിയൂര്കോവ് മണ്ഡലം

വട്ിയൂര്ക്ാവ് നിതയാജ� മണ്ഡലത്ിടല ആറ് വിതല്ജ് ഓഫീസ�ള്ക്് 
അനുവദിച് ഇ-ഓഫീസ് ഉപ�രണങ്ങളടെ വിതരതണാദ്�ാെനം  

വി. ട�. പ്രശാന്് എം.എല്.എ. നിര്വഹിച്. ഇതതാടെ എല്ാ വിതല്ജ് ഓഫീസ�ളിലും  
ഇ- ഓഫീസ് തസവനം ലഭത്യമായ ജില്യിടല ആദത്യ മണ്ഡലമായി വട്ിയൂര്ക്ാവ്. 
  വിതല്ജ് ഓഫീസ�ള്ക്്  ടഡസ് �് തൊപ്് �മ്പയൂട്റു�ള്, ലാപ് തൊപ്പു�ള്, 
പ്രിറേറു�ള്, സ് �ാനറു�ള് എന്നിവയാണ് വിതരണം ടചയ്തത്. ആറ് ലക്ഷത്ി 
നാലായിരം രൂപയാണ് ഇതിനായി ടചലവഴിച്ത്. വട്ിയൂര്ക്ാവ് വിതല്ജ് ഓഫീസ് 
അങ്ണത്ില് നെന്ന പരിപാെിയില് ടഡപയൂട്ി തമയര്, ജില്ാ �ളക്ടര്, തഹസീല്ദാര്, 
റവനയൂ വകുപ്് ഉതദത്യാഗസ്ര് എന്നിവര് പടങ്ടുത്തു.

ഹപ�ിന്തല്മണ്ണയില് ഹ�ലി�്റ് ലെ�ി വിരുദ്ധ 
പരൈമോെ �്ോമ്പയിന് 
നജീബ് �ാന്പുരം
പ്പരിന്ല്മണ്ണ

നജീബ് �ാന്പുരം എം.എല്.എ.യുടെ തനതൃത്വത്ില് ടപരിന്ല്മണ്ണ 
നിതയാജ� മണ്ഡലത്ില് ടറലിക്റ്റ 22 എന്ന തപരില് നെപ്ാക്ിയ  

ലഹരി വിരുദ് �ത്യാമ്പയിന് സമാപിച്. �ത്യാമ്പയിടറേ ഭാഗമായി പുറത്ിറ
ക്ിയ ലഹരി ഉപതയാഗത്ിടറേ വിപത്തും ലഹരി ഉപതയാഗത്ില് നിന്നുള് 
തമാചനവം പ്രതമയമാക്ിയുള്  'ടപരില്' ഹ്രസ്വ ചിത്രത്ിടറേ പ്രദര്ശനവം 
�ത്യാമ്പയിന് സമാപന സംഗമവം വിസ്മയ തിതയ്റില് നെന്നു. ലഹരി വിരുദ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളടെ ഭാഗമായി ഈ ചിത്രം നിതയാജ� മണ്ഡലത്ിടല മുഴുവന് 
സ് കൂള�ളിലും ത�ാതളജു�ളിലും ഗ്രാമ സഭ�ളിലും പ്രദര്ശിപ്ിക്കും. �ത്യാമ്പയിടറേ 
ഭാഗമായി വിദത്യാര്തി റാലി, വിവിധ �ലാ, �ായി� മത്സരങ്ങള് എന്നിവ 
സം�െിപ്ിച്.  
 �ത്യാമ്പയിടറേ സമാപന സംഗമം നജീബ് �ാന്പുരം എം.എല്.എ. 
ഉദ്�ാെനം ടചയ്ത. ജാതി, മത, രാഷ്ട്രീയ ചിന്�ള്ക്തീതമായ കൂട്ായ്മ 
ലഹരി വിരുദ് പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഉയര്ന്നു വരണടമന്ന് അതദേഹം പറഞ്ഞു. 
ത്രിതല പചോയത്് പ്രതിനിധി�ള് പടങ്ടുത് ചെങ്ങില് ഹ്രസ്വ ചിത്രത്ില് 
അഭിനയിച് �ലാ�ാരന്മാതരയും ഹ്രസ്വ ചിത്രത്ിന്  തപര് നിര്തദേശിച് 
പി.അബില് ദാസിതനയും ആദരിച്.

ഹ�ോടികുത്തിമലഹയ ക��ളത്തിഹല പ്രധോന ടൂ�ിെം 
ഹഡസ്റികനഷനോക്ം

ട�ാെികുത്ി മല ഇതക്ാ ടൂറിസം ത�ന്ദ്രത്ിടറേ മുഖച്ായ മാറ്റു
ന്നതിനുള് നെപെി�ള്ക്് തെക്മായി. ത�ന്ദ്ര വനം വകുപ്് 

മന്ത്രാലയം അനുവദിച് 60 ലക്ഷം രൂപയും വനസംരക്ഷണ സമിതിയില് 
നിന്നുള് 40 ലക്ഷം രൂപയും ഉപതയാഗിച്ള് പ്രവൃത്ി�ള് തവഗത്ില്  
പൂര്ത്ീ�രിക്ാന്  പ്രതതത്യ� വി�സന തയാഗത്ില് തീരുമാനമായി. സചോരി
�ള്ക്ായുള് ഹട്ടു�ള്, ത�ാതട്ജു�ള്, ആംഫി തിതയ്ര്, തറാഡ് നവീ�രണം, 
പ്രതവശന �വാെം നവീ�രണം, തൊയ് ടല്് ത്ാക്് നിര്മ്ാണം, കുെിടവള് 
സംവിധാനം തെങ്ങിയ പ്രവൃത്ി�ളാണ് ആദത്യ �ട്ത്ില് പൂര്ത്ീ�രിക്കു�. 
ഗസ്റ് ഹൗസ്, ത�ാഫി ത്ാപ്്, ടറസ് ട്ാററേ് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്ി നെന്നു 
വരി�യാണ്. ഇതിനു പുറടമയാണ് ഒരു ത�ാെി രൂപയുടെ പ്രവൃത്ി�ള് ആരം
ഭിക്കുന്നത്  ട�ാെികുത്ിമലയിടല തറാഡ് നവീ�രണത്ിനായി 25 ലക്ഷം 
രൂപ അനുവദിക്കുടമന്ന് നജീബ് �ാന്പുരം എം.എല്.എ. പറഞ്ഞു.
 വിവിധ ടട്യിനിംഗ് തപ്രാഗ്രാമു�ളം �ത്യാമ്പു�ളം സം�െിപ്ിക്കുന്ന
തിനുള് സൗ�രത്യങ്ങളം  സൗദേരത്യവല്ക്രണ പ്രവൃത്ി�ളം പൂര്ത്ീ�രിച്് 
ട�ാെികുത്ിമലടയ ത�രളത്ിടല പ്രധാന ടൂറിസം ലക്ഷത്യസ്ാനമാക്കുടമന്നും 
എം.എല്.എ. കൂട്ിതച്ര്ത്തു.
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പ്രതിപക്ഷ തനതാവിടറേ തപജ് 

വി.ഡി.ൈതീശന് 
രെതിപക്ഷ കനതാവ്

മുഴുവന് വനത്യജീവി സതങ്തങ്ങള്ക്കും തദശീയ ഉദത്യാനങ്ങള്ക്കും ഒരു �ിതലാമീ്ര് 
ചു്ളവ് ഇതക്ാ ടസന്സി്ീവ് തസാണ് (ഇ.എസ്.ടസഡ്) നിര്ബന്മാക്ണ

ടമന്ന സപ്രീം ത�ാെതിയുടെ 2022 ജൂണ് 3 ടല ഉത്രവിടറേ അന്സ്ത് തദശീയ 
പാര്ക്കു�ള്ക്കും വനത്യജീവി സതങ്തങ്ങള്ക്കും ചുറ്റുമുള് ദുര്ബലമായ ആവാസവത്യവ
സ്ടയ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന നിര്മ്ാണങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കു� എന്നതായിരുന്നു. 
 നീലഗിരിയിടല വനങ്ങള് സംരക്ഷിക്ണടമന്നാവശത്യടപ്ട്് െി.എന്.തഗാദ 
വര്മ്ന് തിരുമുല്പാെ് 1995 ല് സപ്രീം ത�ാെതിയില് നല്�ിയ ടപാതതാല്പരത്യ  
ഹര്ജിയാണ് ഈ സപ്രീം ത�ാെതി വിധിയുടെ ആധാരം. 2017 ടഫബ്രുവരിയില് 
പരാതിക്ാരന് മരിടച്ങ്ിലും ത�സ് തെര്ന്നു. പിന്നീെ് വനസംരക്ഷണവമായി 
ബന്ടപ്ട് പല ത�സ�ളം ഈ ത�സമായി ബന്ിപ്ിച്. രാജസ്ാനിടല ജംമ് വ 
രാംഗഡ് വനത്യജീവി സതങ്തത്ില് നെക്കുന്ന ഖനനം സംബന്ിച് പരാതിയും 
സപ്രീം ത�ാെതിയിടലത്ി. ഇതിലാണു രാജത്യടത് എല്ാ സംരക്ഷിത വനങ്ങള്ക്്   
ചുറ്റും ഒരു �ിതലാമീ്ര് �രുതല് തമഖല �ര്ശനമാക്ി സപ്രീം ത�ാെതി 2022 ജൂണ് 
3 ന് ഉത്രവിട്ത്. 
 തദശീയ ശരാശരിടയക്ാള് കൂടുതല് വനവിസ്തൃതിയുള് സംസ്ാനമാണ് 
ത�രളം. തദശീയ ശരാശരി വനവിസ്തൃതി 21 ശതമാനവം ത�രള വനവിസ്തൃതി 29.65 
ശതമാനവമാണ്. മറ്റു സംസ്ാനങ്ങടള അതപക്ഷിച്് താരതതമത്യന ഉയര്ന്ന ജന
സാന്ദ്രതയും (860 persons per km2) ത�രളത്ിലുണ്്. ഈ സാഹചരത്യത്ില് 
പ്രസ്തുത സപ്രീം ത�ാെതി വിധി ഏ്വം കൂടുതല് ആ�ാതം സൃഷ്ിക്കുന്ന സംസ്ാനം 
ത�രളമാണ്. ഇക്ാരണത്ാല് തടന്ന സപ്രീം ത�ാെതിയുടെ വിധി സംരക്ഷിതവ
നങ്ങള്ക് ് ചുറ്റുമുള് �ര്്� സമൂഹത്ിനെക്ം �ടുത് ആശങ്യാണ് ഉയര്ത്ി
യിരിക്കുന്നത്. ഇതക്ാ ടസന്സി്ീവ് തസാണ് ഉള്ടപ്ടുന്ന പ്രതദശങ്ങളിടല കൃ്ി 
അെക്മുള് ഉപജീവന മാര്ഗങ്ങളം നിര്മ്ാണ പ്രവൃത്ി�ളം വി�സന പ്രവര്ത്
നങ്ങളം പ്രതിസന്ിയിലാകും എന്നതാണ് ആശങ്യുടെ അെിസ്ാനം. കൃ്ിഭൂമിയും 
വീടും ട�ട്ിെങ്ങളം നഷ്ടപ്ടുതമാ, തലമുറ�ളായി അധ്വാനിച്ണ്ാക്ിയടതല്ാം 
നഷ്പരിഹാരം തപാലുമില്ാടത പിെിടച്ടുക്കുതമാ എന്ന ആശങ്യാണ് സപ്രീംത�ാെതി 
വിധിമൂലം സൃഷ്ിക്ടപ്ട്ിരിക്കുന്നത്. ഇത് ത�രളത്ിടല 20 ഓളം പട്ണങ്ങടളയും 
ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങടളയും ബാധിക്കും എന്നാണ് �രുതടപ്ടുന്നത്. ത�രളത്ില് 
23 വനത്യജീവി സതങ്തങ്ങളം തദശീതയാദത്യാനങ്ങളമുണ്്,  ഈ വനങ്ങള്ക്് ചുറ്റും ഒരു 
�ിതലാമീ്ര് പരിസ്ിതിതലാല തമഖല നല്�ിയാല് ഏ�തദശം 4 ലക്ഷം ഏക്ര് 
മനു്ത്യവാസത�ന്ദ്രങ്ങടള വി�സനതമഖലയിലല്ാടതയാക്കും എന്നാണ് �ണക്ാ
ക്ടപ്ടുന്നത്. ഇത് ഗുരുതരമായ സാമൂഹി� പ്രശ് നങ്ങള്ക്് �ാരണമാകും. 
 ബഫര് തസാണ് സംബന്ിച്് 2022 ജൂണ് 3 ന് സപ്രീം ത�ാെതി പുറടപ്ടുവിച് 
ഉത്രവ് പ്ര�ാരം ബഫര് തസാണുമായി ബന്ടപ്ട്് ജനങ്ങളടെ അതിശക്തമായ 
പ്രതിത്ധം ഉയര്ന്നാല് സംസ്ാന സര്ക്ാരിന് ടസന്ട്ല് എംപതവര്ഡ് 
�മ്ി്ിതയയും, ത�ന്ദ്ര പരിസ്ിതി-വനം, �ാലാവസ്ാ വത്യതിയാന മന്ത്രാലയടത്യും  
സമീപിക്ാം. എംപതവര്ഡ് �മ്ി്ിയുടെയും പരിസ്ിതി, വനം, �ാലാവസ്ാ 
വത്യതിയാന മന്ത്രാലയത്ിടറേയും ശിപാര്ശ�ള് ത�ാെതി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് 
എന്നും പറയുന്നു. പരിസ്ിതിതലാല തമഖലയാക്ിയാല് (ഇ.എസ.് ടസഡ്.) ജനവാ
സതമഖലടയ എങ്ങടന ബാധിക്കുടമന്നതിടനക്കുറിച്് സര്തവ്വ റിതപ്ാര്ട്് അെക്ം 
ഉള്ടപ്ടുത്ി മൂന്നു മാസത്ിന�ം റിതപ്ാര്ട്് സമര്പ്ിക്ണടമന്നും ത�ാെതി ഉത്ര 
വിലുണ്ായിരുന്നു. 
 എന്നാല്, ത�ാെതി ഉത്രവ് വന്ന് ഒരു മാസത്ിനു തശ്മാണ് ആസൂത്രണ 
സാമ്പത്ി��ാരത്യ വകുപ്ിന് �ീഴിലുള് ത�രള തസ്റ്് റിതമാട്് ടസന്സിങ് ആന്ഡ് 
എന്വയണ്ടമറേ് ടസറേറിടന (ട�.എസ്.ആര്. ഇ.സി.) സംസ്ാനടത് സംരക്ഷിത 
വനപ്രതദശങ്ങളില് ഉപഗ്രഹപഠനം നെത്ാന് ചുമതലടപ്ടുത്ിയത്. 50 ദിവസത്ി
നുള്ില് ത�രളത്ിടല 23 �രുതല് തമഖല�ളിലും സര്തവ്വനെത്ാനായിരുന്നു 
ഉത്രവ്. തനരിട്ടു സര്തവ്വ നെത്തുതമ്പാഴുള് കൃതത്യത ഉപഗ്രഹസര്തവ്വയ്ക് ലഭിക്ാത്
തിനാല് ബഫര് തസാണ് ബാധിക്കുന്ന പ്രതദശങ്ങളില്  തനരിട്് പഠനം നെത്ണം 
എന്ന ആവശത്യം �ര്്� സമൂഹവം പ്രതിപക്ഷവം നിരന്രമായി ഉന്നയിച്ിരുന്നു. 
 2022 ഓഗസ്റ് 29 ന് ത�രള തസ്റ്് റിതമാട്് ടസന്സിങ് ആന്ഡ് എന്വ
തയാണ്ടമറേ് ടസറേര് (ട�.എസ്.ആര്. ഇ.സി.) സര്തവ റിതപ്ാര്ട്് വനം വകുപ്ിന് 
ലഭിച്. സപ്രീം ത�ാെതി ഉത്രവിടറേ അെിസ്ാനത്ില് �ഴിഞ്ഞ 2022 ടസപ്് ംബര് 

മൂന്നിന് ഈ റിതപ്ാര്ട്് വനം വകുപ്പു സപ്രീം ത�ാെതിയില് നല്ത�ണ്തായിരുന്നു. 
അത ടചയ്തിട്ില്. അതിനു തശ്മാണ് സര്തവ്വയിടല അപാ�ത�ടളടച്ാല്ി വത്യാപ� 
ആതക്ഷപം ഉയര്ന്നത്. 75 ദിവസം ട�ാണ്ടു പൂര്ത്ിയാക്ിയ ഉപഗ്രഹ സര്തവ്വ റിതപ്ാര്ട്് 
ഓഗസ്റ് 29 ന് സര്ക്ാരിന് ലഭിച്ിട്ടും അത ടവബ് ലസ്ില് പ്രസിദ്ീ�രിച്ത്  
2022 ഡിസംബര് 12 ന് മാത്രമാണ്. ജനങ്ങള്ക്് പരാതി അറിയിക്ാന് ഡിസംബര് 23 
വടരയായിരുന്നു ആദത്യം അനുവദിച് സമയപരിധി. എന്നാല് ടവബ് ലസ്ില് പ്രസി 
ദ്ീ�രിച് സര്തവ്വയ് ടക്തിടര വത്യാപ� പ്രതിത്ധം ഉയര്ന്നതപ്ാള് ബഫര്തസാണ് 
വി്യത്ിടല അെിസ്ാന തരഖയായി സംസ്ാന വനം വകുപ്ിടറേ 2020-21 ടല 
�രെ്  ഭൂപെവം സര്ക്ാര് ടവബ് ലസ്ില് പ്രസിദ്ീ�രിച്. ടഹല്പ്്   ടഡസ് ക്കു 
�ളില് ലഭിച് 68,985 പരാതി�ളില് ഇനിയും നിരവധി പരാതി�ള് തീര്പ്ാക്ാ 
വനതശ്ിക്കു�യാണ്. 
 2016 ല് നയൂ ഡല്ഹിയില് നെന്ന വിദഗ്ധസമിതി തയാഗത്ില് സംരക്ഷിത 
പ്രതദശങ്ങള്ക്് പുറത്തുള് എല്ാ മനു്ത്യവാസ ത�ന്ദ്രങ്ങടളയും ഇതക്ാ ടസന്സി്ീവ് 
തസാണു�ളടെ പരിധിയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്ിട�ാണ്് യു.ഡി.എഫ്. സര്ക്ാറിടറേ 
�രെ് നിര്തദശങ്ങള് പരിഗണിച്. ഇതില് വിദഗ്ധസമിതി കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങള് 
ആവശത്യടപ്ട്ിരുന്നു. എന്നാല് വിദഗ്ധ സമിതി ആവശത്യടപ്ട് വിശദാംശങ്ങള് സമയ
ബന്ിതമായി സമര്പ്ിക്കുന്നതില് എല്.ഡി.എഫ്. സര്ക്ാര് പരാജയടപ്ട്ടു. 2018 ല്  
വിശദാംശങ്ങള് നല്�ാത്തിടന തെര്ന്ന് �രെ് വിജ്ഞാപനങ്ങള് �ാലഹരണ
ടപ്ട്ടു. അങ്ങടന 10 �ി.മീ. ഇതക്ാ ടസന്സി്ീവ് തസാണ് നിലനിര്ത്ണടമന്ന 
ത�ന്ദ്ര വനം പരിസ്ിതി മന്ത്രാലയത്ിടറേ നിര്തദശം ത�രളത്ിനും ബാധ�മായി. 
വിദഗ്ധ സമിതി ആവശത്യടപ്ട് വിശദാംശങ്ങള് യഥാസമയം നല്�ിയിരുടന്നങ്ില് 
ത�രളത്ിടല ലക്ഷക്ണക്ിനു ജനങ്ങടള വലിയ പ്രതിസന്ിയിലാക്ിയ ബഫര് 
തസാണ് വി്യം ഉണ്ാകുമായിരുന്നില്. 
 എന്നാല്, ഇത് സംബന്ിച്്  2019 ഒ�് തൊബര് 23 ടല മന്ത്രിസഭാ തയാഗ
തീരുമാനപ്ര�ാരം ഇറക്ിയ ഉത്രവില് സംസ്ാന സര്ക്ാര് എല്ാ മനു്ത്യവാസ 
ത�ന്ദ്രങ്ങടളയും ഇതക്ാ ടസന്സി്ീവ് തസാണില് നിന്നും ഒഴിവാക്ണം എന്ന 
യു.ഡി.എഫ്. സര്ക്ാരിടറേ നിലപാെിന് �െ�വിരുദ്മായാണ് �ാരത്യങ്ങള് പ്രതി
പാദിച്ത്. സംസ്ാന സര്ക്ാരിടറേ ശിപാര്ശയുടെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് ബഫര് 
തസാണ് പ്രഖത്യാപിച്ടതന്ന് ത�ന്ദ്രമന്ത്രി പ്ര�ാശ് ജാവതദക്ര് 2021 ല് പാര്ലടമറേില് 
വത്യക്തമാക്ിയിരുന്നു. സംസ്ാന സര്ക്ാരിടറേ  ഈ ഉത്രവിടറേ കൂെി അെിസ്ാ
നത്ിലാണ് സപ്രീം ത�ാെതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. 
 സംരക്ഷിത വനങ്ങള്ക്് ചുറ്റുമുള് �ര്്� സമൂഹത്ിനെക്ം �ടുത് 
പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിക്കുന്ന തീരുമാനം ല�ടക്ാണ് എല്.ഡി.എഫ.് സര്ക്ാര് 
സപ്രീംത�ാെതി വിധി വന്നതിനു തശ്ം ല� മലര്ത്തു�യാണ്. 2019 ടല ഉത്രവ് 
ത�ാെതിയില് തിരിച്െിയാകും എന്ന് മനസിലാക്ിയ സര്ക്ാര് 2022 ജൂലല 27 ടല  
മന്ത്രിസഭാ തയാഗ തീരുമാനത്ിടറേ അെിസ്ാനത്ില് പുതിയ ഉത്രവ് 2022 
ആഗസ്റ് 10 ന് പുറടപ്ടുവിച്ിരുന്നു. എന്നാല്, ബഫര് തസാണുമായി ബന്ടപ്ട് 2019 ടല  
മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനടത്ത്തുെര്ന്ന് പുറടപ്ടുവിച്  2019 ഒ�് തൊബര് 31 ടല  
ഉത്രവ് റദോക്ിയിട്ില്. ഇത് വലിയ വീഴ്ചയാണ്. സംസ്ാന സര്ക്ാരിടറേ വാദങ്ങടള 
സപ്രീം ത�ാെതിയില് ദുര്ബലടപ്ടുത്തുന്നതാണ് ഈ നെപെി. 
 ഈ വി്യത്ില് സംസ്ാന സര്ക്ാര് അെിയന്രമായി ടചതയ്ണ്ത് 
ബഫര് തസാണ് തമഖലയില് കൃ്ിയിെങ്ങളം ആരാധനാലയങ്ങളം വീടു�ളം സര്ക്ാര് 
ഓഫീസ�ളം ഉടണ്ന്ന് സപ്രീം ത�ാെതിടയ തബാധത്യടപ്ടുത്തു�, വനഭൂമിയുടെ തദശീയ 
ശരാശരി 21% ആയിരിടക് ത�രളത്ില് വനഭൂമി 30 ശതമാനത്ിനടുത്തുള് 
�ാരത്യവം ത�രളത്ിടറേ ജനസാന്ദ്രത ഇന്ത്യയിതല്വം കൂടുതലാടണന്നും 3.30 
ത�ാെി ജനങ്ങളള് ഈ ടചറിയ സംസ്ാനത്് വനനിയമം, ടനല്വയല് നീര്ത്െ 
സംരക്ഷണ നിയമം, തീരതദശ പരിപാലന നിയമം എന്നിവ മൂലം ഉപതയാഗിക്ാവന്ന  
ഭൂമിയുടെ പരിധി കുറവാടണന്ന �ാരത്യവം ത�ന്ദ്ര സര്ക്ാരിടന അറിയിക്കു� 
എന്നുള്താണ്. ബഫര് തസാണില് ഇളവ് പരിഗണിക്കുന്ന സപ്രീം ത�ാെതി ബചേ് 
മുമ്പാട� പുനഃപരിതശാധനാ ഹര്ജി വരുതമ്പാള് ത�രളത്ിടറേ വി്യങ്ങള് 
സംബന്ിച്് കൃതത്യവം വത്യക്തവമായ നിലപാെ് സ്വീ�രിച്് സപ്രീംത�ാെതിടയ  
തബാധത്യടപ്ടുത്ിയാല് ഇക്ാരത്യത്ില് ത�രളത്ിനനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങള് 
തനെിടയടുക്കുവാന് സാധിക്കും. ആയതിന് തവണ്ിയുള് നിലപാെ് സ്വീ�രിക്ണടമ
ന്നതാണ് അെിയന്രാവശത്യം.
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സ്ീക്റുടെ ടപാതപരിപാെി�ള്

നിയമെഭോംഗങ്ങളുഹട ൌഹൃദ ഫുട് കബോള് 
മത്സ�ം 

തലാ��പ്് ഫുെ് തബാള് മത്സരങ്ങളടെ ഭാഗമായി നെന്ന 
നിയമസഭാംഗങ്ങളടെ സൗഹൃദ ഫുെ് തബാള് മത്സരം 

നിയമസഭാ സ്ീക്ര്  എ.എന്.്ംസീര് ഉദ്�ാെനം ടചയ്ത.  ഫുെ് തബാള് 
തപ്രമി�ള് ആഗ്രഹിച്വിധം സ്വപ്ന ടസമി ലഫനല് എന്ന നിലയില് 
അര്ജറേീന, ബ്രസീല് എന്നിങ്ങടന രണ്ടു െീമായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു 
മത്സരം. ആദത്യാവസാനം ഏടറ ആതവശം നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്ില് 
രണ്ിടനതിടര നാല് തഗാള�ള്ക്് െീം അര്ജറേീന വിജയിച്. അര്ജ
റേീനയുടെ തഫാര്തവഡ് ട�.വി സതമ്് എം.എല്.എ. മത്സരത്ിടല 
മി�ച് താരമായി. 

 തതദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്ത്രി എം.ബി രാതജ്് 
നയിച് അര്ജറേീന െീമില് ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് ചി്യം തഗാപകുമാര്,  
എം.എല്.എ.മാരായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, െി. സിദ്ിഖ്, തറാജി 
എം. തജാണ്, െി. വി. ഇബ്രാഹിം, ട�. വി. സതമ്്, എം. വിജിന്, 
ടസബാസ്റത്യന് കുളത്തുങ്ല്, എ. ട�. എം. അ്റഫ്, നജീബ് 
�ാന്പുരം, തപ്രംകുമാര്, ഡി. രാജ എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ തനതാവ് 
വി. ഡി. സതീശന് നയിച് ബ്രസീല് െീമില് എം.എല്.എ. മാരായ  
ട�.െി ജലീല്, അനൂപ് തജക്ബ്, ട�. ബാബു (ടനന്മാറ),  
പി. ഉലബദുള്, തതാട്ത്ില് രവീന്ദ്രന്, തസവത്യര് ചി്ിലപ്ള്ി, 
എല്തദാസ് കുന്നപ്ിള്ില്, എച്്. സലാം, മാതയു കുഴല്നാെന്, 
എം.എസ.് അരുണ്കുമാര്, ട�. ശാന്കുമാരി എന്നിവരും 
അണിനിരന്നു.
 നിയമസഭയിടല വനിതാ സാമാജി�രായ ഉമ തതാമസ്, 
സി. ട�. ആശ, ട�.ട�. രമ എന്നിവര് തചര്ന്ന് സമ്ാനവിതരണം 
നെത്ി. സമ്ാനമായി ലഭിച് �ത്യാ്് അവാര്ഡ് മുഖത്യമന്ത്രിയുടെ 
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിതലക്് സംഭാവന നല്�ി. 

ടഡപയൂട്ി സ്ീക്റുടെ ടപാതപരിപാെി�ള്

ജനങ്ങളുഹട ആവശ്ങ്ങള് കവഗത്തില് 
പ�ിെ�ിക്ം 

ജനങ്ങളടെ ആവശത്യങ്ങള് തവഗത്ില് പരിഹരിക്കു�യാണ്  
സര്ക്ാരിടറേ ലക്ഷത്യടമന്ന് ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് ചി്യം തഗാപകുമാര്.  

�െമ്പനാെ് വിതല്ജില് നാല്പ്ത്ിനാല് ലക്ഷം രൂപ ടചലവഴിച്്  
നിര്മിക്കുന്ന സ്മാര്ട്് വിതല്ജ് ഓഫീസിടറേ നിര്മ്ാതണാദ്�ാെനം  
നിര്വഹിച്് സംസാരിക്കു�യായിരുന്നു അതദേഹം. നിര്മ്ാണ നിര്വ്വ 
ഹണത്ിടറേ ചുമതല പി. ഡബ് ളയൂ.ഡി. ട�ട്ിെ വിഭാഗത്ിനാണ്. 
 ജനങ്ങള്ക്് അതിതവഗത്ില് തസവനം ലഭത്യമാക്കുന്നതി 
നായി സംസ്ാനടത് വിതല്ജ്,താലൂക്് ഓഫീസ�ള് ഉള്ടപ്ടെയുള് 
റവനയൂ ഓഫീസ�ള് സ്മാര്ട്് ഓഫീസ�ളായി  മാറിടക്ാണ്ിരിക്കു�യാ 
ടണന്നും ഡിജി്ല് യുഗത്ില് ടപാതജനങ്ങള്ക്് സമയബന്ിതമായി 
സര്ക്ാരിടറേ തസവനങ്ങള് തവഗത്ിടലത്ിക്കുവാന് ഓഫീസ�ള് 
സ്മാര്ട്ാവന്നതിലൂടെ സാധത്യമാകുടമന്നും ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് പറഞ്ഞു.
 അടൂര് മണ്ഡലത്ില് വി�സന പ്രവൃത്ി�ള് തവഗത്ില് പുതരാ
ഗമിക്കുന്നുടണ്ന്നും എല്ാ വിതല്ജ് ഓഫീസ�ളം സ്മാര്ട്് ഓഫീസ�ളായി 
മാറിയിട്ടുടണ്ന്നും മണ്ഡലത്ില് ആതരാഗത്യം, വിദത്യാഭത്യാസം, �ായി�ം 
തെങ്ങി സമസ്ത തമഖല�ളിലും സമ്പൂര്ണമായ വി�സനം ലക്ഷത്യം വച്ാണ് 
നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് മുതന്നാട്ടു തപാകുന്നടതന്നും ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് 
കൂട്ിതച്ര്ത്തു.

ഇതരസഭാ വാര്ത്�ള്

ശങ്കര് ചൗധ�ി ഗുജ�ോത്ത് 
സ്ീകര്

ഗുജറാത്ിടല പുതിയ നിയമസഭാ 
സ്ീക്റായി ബി.ടജ.പി. എം.എല്.എ. 

ശങ്ര് ചൗധരിടയയും ടഡപയൂട്ി സ്ീക്റായി 
തജതാ ഭര്വാദിടനയും എതിരില്ാടത 
ടതരടഞ്ഞടുത്തു. ഗുജറാത്് മുഖത്യമന്ത്രി 
ഭൂതപന്ദ്ര പതട്ലാണ് ശങ്ര് ചൗധരിയുടെ 
തപര് നിര്തദേശിച്ത്. ഭര്വാദിടറേ തപര് 
നിര്തദേശിച്ത് ധന�ാരത്യമന്ത്രി �നുഭായ് 
തദശായിയാണ്. വെക്ന് ഗുജറാത്ിടല 
തരാഡ് മണ്ഡലത്ില് നിന്നാണ്  ശങ്ര് 
ചൗധരി നിയമസഭയിടലത്ിയത്. തജതാ 
ഭര്വാദ് �ഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിലും 
ടഡപയൂട്ി സ്ീക്റായിരുന്നു. മധത്യ 
ഗുജറാത്ിടല ടസഹ് റ മണ്ഡലത്ില് 
നിന്നുള് എം.എല്.എ.യാണ് ഭര്വാദ്.

ഗ്ോമങ്ങകളയം നഗ�ങ്ങകളയം 
ഏഹറ്ടുകോന് പ്രകമയം പോസ്ോകി 
മെോ�ോഷ്ട്ര നിയമെഭ

�ര്ണാെ� - മഹാരാഷ്ട്ര അതിര്ത്ിയില്  
മറാഠി ഭാ് സംസാരിക്കുന്നവര് വസിക്കുന്ന 

�ര്ണാെ�യിടല എണ്ണൂ്ി അറുപത്ി അചേ് 
ഗ്രാമങ്ങതളയും നഗരങ്ങതളയും ഏട്ടുക്ാന് 
മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ പ്രതമയം പാസ്ാക്ി. സംസ്ാ
നത്ിടറേ ഇരുസഭ�ളിലും മുഖത്യമന്ത്രി ഏ�നാഥ് ്ിന്ടഡയാണ് പ്രതമയം അവ
തരിപ്ിച്ത്. മറാഠി സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങടള അധിതക്ഷപിക്കുന്ന �ര്ണാെ� 
സര്ക്ാര് നയടത് പ്രതമയം ശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഇരു സംസ്ാനങ്ങളം 
തമ്ില് ഈ വി്യത്ില് ഉണ്ായ തര്ക്ം പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ത�ന്ദ്ര 
ആഭത്യന്രമന്ത്രി അമിത് ്ായുടെ തനതൃത്വത്ില് ചര്ച്�ള് നെത്ിയിരുന്നു. 
ഇതിനിെയില് �ര്ണാെ� സംസ്ാനടത് ഒരിചേ് ഭൂമി തപാലും വിട്് ട�ാടു
ക്ിടല്ന്ന് പ്രഖത്യാപിക്കുന്ന പ്രതമയം �ര്ണാെ� നിയമസഭ പാസ്ാക്ി. ഇതിന് 
മറുപെിയായാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്ക്ാരും പ്രതമയം പാസ്ാക്ിയത്.

ശങ്ര് ചൗധരി

തജതാ ഭര്വാദ് 

ഏ�നാഥ് ്ിന്ടഡ
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ജോര്ഖണ്ഡ് നിയമെഭയഹട പ്രസ്് അപഡ്വെ�ി 
�മ്മിറ്ി ക��ള നിയമെഭ  െന്ദര്ശിച്ചു

ജാര്ഖണ്ഡ് നിയമസഭയുടെ പതിനചേംഗ പ്രസ്് അലഡ്വസറി  �മ്ി്ി 
2023 ജനുവരി 13 ന് ത�രള നിയമസഭ സദേര്ശിച്. സംസ്ാന 

ഗതാഗത വകുപ്് ടസക്രട്റിയുമായും തറാഡ് സരക്ഷാ �മ്ീ്ണറുമായും 
തറാഡ് സരക്ഷാ തമഖലയിടല പുതിയ ഇെടപെലു�ടളക്കുറിച്്  സമിതി ചര്ച് 
ടചയ്ത. പത്ര-മീഡിയ രംഗടത് ജീവനക്ാര്ക്ായുള് തക്ഷമപദ്തി�
ടളക്കുറിച്് സംസ്ാന വിവര ടപാതജന സമ്പര്ക് വകുപ്പുമായി സമിതി 
ചര്ച് നെത്ി. സ്ീക്ര് എ.എന്.്ംസീറുമായും നിയമസഭാ ടസക്രട്റി, 
സ് ടപ്ത്യല് ടസക്രട്റി എന്നിവരുമായും സമിതി കൂെിക്ാഴ്ച നെത്ി. സമി
തിയംഗങ്ങള് നിയമസഭാ മദേിരവം നിയമസഭാ സമുച്യത്ില് നെന്നു 
വരുന്ന അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവവം സദേര്ശിച്. സ് കൂള് വിദത്യാര്തി�
തളയും ടപാതജനങ്ങതളയും പടങ്ടുപ്ിച്് നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖത്യത്ില് 
ഇത്രടമാരു പുസ്തത�ാത് സവം  സം�െിപ്ിച്തില് ത�രള നിയമസഭതയയും 
സ്ീക്തറയും അഭിനദേിക്കുന്നതായി സമിതി ത�ാ-ഓര്ഡിതന്റും റാചേിയില് 
നിന്ന് പ്രസിദ്ീ�രിക്കുന്ന 'പ്രഭാത് ഖബര്' ദിനപത്രത്ിടറേ പ്രതിനിധിയുമായ 
ആനദേ തമാഹന് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു.

അരുണോചല് പ്രകദശ് എസ്റികമറ്് െ് 
�മ്മിറ്ിയഹട ക��ള നിയമെഭോ 
െന്ദര്ശനം 

അരുണാചല് പ്രതദശ് നിയമസഭാ എസ്റിതമ
്് സ് �മ്ി്ി ത�രള നിയമസഭ സദേര്ശിച്.  

അരുണാചല് പ്രതദശ് നിയമസഭാ ടഡപയൂട്ി ടസക്രട്റി  
ട�.ജൂഗ് ലിയുടെ തനതൃത്വത്ിലുള്  പ്രതിനിധിസം� 
മാണ് 2022 ഡിസംബര് 9 ന് ത�രള നിയമസഭ  
സദേര്ശിച്ത്. പ്രതിനിധി സം�ം നിയമസഭാ ടസക്രട്റി 
എ.എം.ബ്ീറുമായി കൂെിക്ാഴ്ച നെത്തു�യും നിയമസഭാ 
തചംബര്, ലലബ്രറി, നിയമസഭാ മയൂസിയം എന്നിവിെ 
ങ്ങള്  സദേര്ശിക്കു�യും ടചയ്ത. കൂൊടത ത�രള നിയമ 
സഭയുടെ എസ്റിതമ്് സ് �മ്ി്ി ഉതദത്യാഗസ്രുമായി 
ഉതദത്യാഗസ് സം�ം ചര്ച് നെത്ി.

നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടല പരിപാെി�ള്

ത�രള  സര്ക്ാരിടറേ ലഹരി വിരുദ് പ്രചരണത്ിടറേ ഭാഗമായി 
ത�രള നിയമസഭ ട�-ലാംപ് സ് (മീഡിയ)യുടെ ആഭിമുഖത്യത്ില് 

വിദത്യാര്തി�ള്, ജീവനക്ാര്, ടപാതജനം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി 
ലഹരി വിരുദ് സതദേശം ഉള്ടക്ാള്ളുന്ന ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരം സം�െിപ്ിച്. 
മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി ലഭിച് ഇരുപത്ി ഏഴ് എന്ട്ി�ളില് നിന്ന് അചേംഗ 
ജഡ്ജിംഗ് പാനല് വിജയി�ടള ടതരടഞ്ഞടുത്തു.
 വിദത്യാര്തി�ളടെ വിഭാഗത്ില് അന്സാഫ് ടസദി�് ഒന്നാം 
സ്ാനവം രതയു്് ആറേ് െീം രണ്ാം സ്ാനവം തനെി. ടപാതവിഭാഗത്ില്  
ഒന്നാം സ്ാനം പ്ര�ാശ് പ്രഭാ�റിനും രണ്ാം സ്ാനം ടസബാസ്റത്യന് 

ജയിംസിനും ലഭിച്. ജീവനക്ാരുടെ വിഭാഗത്ില് അനന്തു. ടജ. നായര്  
ഒന്നാം സ്ാനവം അംജാദ് അലി രണ്ാം സ്ാനവം �രസ്മാക്ി. 2023 
ജനുവരി 13 ന് ത�രള നിയമസഭ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവതത്ാെനുബ
ന്ിച്് ആര്.ശങ്രനാരായണന് തമ്പി ടമതമ്പഴ് സ് തലാചേില് സ്ീക്റുടെ 
സാന്നിധത്യത്ില് ത�രള പി.എസ്.സി. അംഗം തറാ്ന് തറായ്  വിജയി�ള്ക്് 
സമ്ാനം വിതരണം ടചയ്ത. ഓതരാ വിഭാഗത്ിലും ഒന്ന്, രണ്് സമ്ാ 
നാര്ഹര്ക്്  10000 രൂപ, 5000 രൂപ വീതം �ത്യാ്് ലപ്രസം  പ്രശസ്തി പത്രവം 
ഫല�വം സമ്ാനിച്. കൂൊടത പത്് തപര്ക്് തപ്രാത്സാഹന സമ്ാനമായി 
ആയിരം രൂപ വീതം �ത്യാ്് ലപ്രസം പ്രശസ്തി പത്രവം ചെങ്ങില് നല്�ി.

െര്വീെെ് വിഭോഗം ജീവനകോര്ക്  
പ�ിശീലന പ�ിപോടി 

ത�രള നിയമസഭയുടെ പരിശീലന വിഭാഗമായ ത�രള ടലജിതലേ്ീവ് അസം്ി 
മീഡിയ ആറേ് പാര്ലടമറേറി സ്റഡി ടസറേര് (പി.എസ്.) വിഭാഗത്ിടറേ ആഭി

മുഖത്യത്ില് നിയമസഭാ ടസക്രതട്റിയ്ിടല സര്വീസസ് വിഭാഗം ഉതദത്യാഗസ്ര്ക്ായി 
2022 ഡിസംബര് 23 ന് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടല V E ത�ാണ്ഫറന്സ് ഹാളില് ത�രള 
തസ്റ്് ആറേ് സതബാര്ഡിതന്് സര്വീസസ് റൂള്സ് സംബന്ിച് വി്യത്ില് പരിശീലന 
പരിപാെി സം�െിപ്ിച്. 
 ട�-ലാംപ് സ് (പി.എസ്.) 'ബി' വിഭാഗം ടസക്ഷന് ഓഫീസര് ആനദേ് ട�. പരിപാ
െിയിതലയ്ക് ഉതദത്യാഗസ്ടര സ്വാഗതം ടചയ്യു�യും പരിശീലനടത് സംബന്ിച്് ആമുഖമായി 
സംസാരിക്കു�യും ടചയ്ത.  ടപാതഭരണ വകുപ്് റിട്. അഡീ്ണല് ടസക്രട്റി വി. വി. 
ടമായ്തണ്ണി പരിശീലന ക്ാസ് നയിച്. സര്ക്ാര് ജീവനക്ാരുടെ റിക്രൂട്് ടമറേ്, നിയമനം, 
സീനിതയാറി്ി, ടപ്രാതബ്ന്, ടപ്രാതമാ്ന്, ലീവ് എന്നിവ ഉള്ടപ്ടെയുള് തസവന വത്യവ
സ്�ടളക്കുറിച്് വിവരണം നല്കു�യും ഉതദത്യാഗസ്ര് ഉന്നയിച് തചാദത്യങ്ങള്ക്് അതദേഹം 
മറുപെി നല്കു�യും ടചയ്ത. പരിശീലന പരിപാെിയില് പടത്ാന്പത് തപര് പടങ്ടുത്തു. 
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ക��ള നിയമെഭ െന്ദര്ശിച്ച് 
ജര്മ്മന് പോര്ലഹമന്് 
അംഗങ്ങള് 

ജര്മ്ന് പാര്ലടമറേില് നിന്നുമുള് അചേ് 
എം.പി.മാര് 2023 ടഫബ്രുവരി 1 ന് ത�രള  

നിയമസഭ സദേര്ശിച്. ത�രളത്ിടറേ വി�സന 
തനട്ങ്ങളം സഭാ പ്രവര്ത്നങ്ങളം സ്ീക്ര് 
ജര്മ്ന് സം�ത്ിന് വിശദീ�രിച്. സദേര്ശ
നത്ിടറേ ഭാഗമായി സം�ാംഗങ്ങള് ത�രള 
നിയമസഭയുടെ നെപെിക്രമങ്ങള് വീക്ഷിച്. 
എം.പി.മാരായ രാല്ഫ് ബ്രിങ്ാസ്, തഡാ. 
തതാര്സ്റണ് റുതഡാള്ഫ്,  മരിയാ ടക്ന്സ് �ി
മിങ്്, �രീന ട�ാറോഡ്,  ടജറാള്ഡ് ഓട്ന് 
എന്നിവരാണ് സം�ത്ിലുണ്ായിരുന്നത്.
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യത്ിന് ആഴത്ിലുള് ചരിത്രപരമായ 
അെിത്റ നല്കു�യും അതിടറേ അെി
സ്ാനത്ില് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്നം 
നെത്തു�യും ടചയ്ത വത്യക്തിയായിരുന്നു 
ഇ.എം.എസ്. എന്ന് ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്് 
സംസാരിച് മുന്മന്ത്രി തഡാ. െി.എം. 
തതാമസ് ഐസ�് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ത�രളം 
മുതന്നാട്് വയ്ക്കുന്ന ബദല് വി�സന 
മാതൃ�യുടെ തെക്ം ഇ.എം.എസ്. ല് 
നിന്നാടണന്ന് മുന്മന്ത്രി എം.എ. തബബിയും 
അനുസ്മരിച്.  ആര്. ശങ്രനാരായണന് 
തമ്പി ടമതമ്പഴ് സ് തലാചേില് നെന്ന പരിപാെിയില് ടപ്രാഫ. ജി. ബാലചന്ദ്രന്, 
തഡാ. രാജന് ഗുരുക്ള്, ട�.ആര്. മല്ി� എന്നിവരും പടങ്ടുത്തു.

 അതന്ന ദിവസം ‘സമ�ാലീന തനാവലിടറേ സചോര 
വഴി�ള്’ എന്ന വി്യത്ില് നെന്ന സംവാദത്ില് 
എഴുത്ിടന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്നമായാണ് �ാണുന്നടതന്ന് 
സാഹിതത്യ�ാരന് െി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. 
നിലവിടല വത്യവസ്�തളാടുള് തടറേ �ലഹങ്ങള് 
തടന്നയാണ് എഴുത്ിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നടതന്നും അതദേഹം 
കൂട്ിതച്ര്ത്തു. പ്രതമയത്ിലും ആഖത്യാനരീതിയിലും പുതമ 
നിറഞ്ഞ �ാല�ട്ത്ിലൂടെയാണ് മലയാള തനാവല് 
സാഹിതത്യം �െന്നുതപാകുന്നടതന്ന് സാഹിതത്യ�ാരന് 
തജാര്ജ് ഓണക്കൂര് ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്് സംസാരിക്തവ 
അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. മലയാള സാഹിതത്യവം എഴുത്തു�ാരും 
തദശാന്രങ്ങള് �െന്ന് ടചല്ലുന്ന �ാഴ്ചയാണ് ഇതപ്ാള് 

�ാണുന്നടതന്ന് ചര്ച്യുടെ തമാഡതറ്ര് വി.ടജ. ടജയിംസ് പറഞ്ഞു.
 ലവകുതന്നരം നെന്ന �വിയരങ്ങില് മലയാളത്ിടല പ്രിയ 
എഴുത്തു�ാരായ ഗിരീ്് പുലിയൂര്, പവിത്രന് തീക്കുനി, പി.ട�. തഗാപി എന്നിവര് 
പടങ്ടുത്തു.  അതന്ന ദിവസം ‘നാം ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ് ഭാവി’ എന്ന 
വി്യടത് ആസ്ദമാക്ി സം�െിപ്ിച് വി്ന് തൊക്ില് 
മുരളി തമാരുകുെി സംസാരിച്. തെര്ന്ന് സ്മൃതി സന്ത്യയില് 
പി. ഭാസ് �രന്, വയലാര് രാമവര്മ് എന്നിവടര 
അനുസ്മരിച്് ശ്ീകുമാരന് തമ്പിയും വയലാര് ശരത്ചന്ദ്ര 
വര്മ്യും സംസാരിച്.
 രണ്ാം ദിവസം ലവകുതന്നരം ജീവന് െി.വി.യുടെ 
ആഭിമുഖത്യത്ില് നിരവധി �ലാ�ാരന്മാര് അണിനിരന്ന 
‘ശ്രുതിലയ സന്ത്യ’ എന്ന പരിപാെിയും സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. 
അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ രണ്ാം ദിവസം മുപ്ത്  
സ് കൂള�ളില് നിന്നുളള കുട്ി�ള് പരിപാെിയില് പടങ്ടുത്തു.

മൂന്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 11)
 പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ മൂന്നാം ദിവസം ഒന്പത് പുസ്ത�ങ്ങളാണ്  
പ്ര�ാശനം ടചയ്തത്. അതന്ന ദിവസം നിരവധി വിദത്യാര്തി�ളാണ് തമളയുടെ 
ഭാഗമായത്. ഇതില് ആലുവ സ് കൂള് ഓഫ് ല്ന്സിടല വിദത്യാര്തി�ളം  
ഉള്ടപ്ടുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം ഏ�തദശം ആറായിരം കുട്ി�ള് തമള 
�ാണാടനത്ി. അതന്ന ദിവസം ‘മലയാള നാെ� 
പ്രസ്ാനം’ എന്ന വി്യത്ില് പാനല് ചര്ച്  
സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. പ്രദീപ് പനങ്ങാെ് തമാഡതറ് 
റായ ചര്ച്യില് പ്രശാന്് നാരായണന്, പ്രതമാദ്  
പയ്ന്നൂര്, സധി തദവയാനി, പുഷ്പവതി 
ടപായ്പാെത്്, രാധാകൃഷ്ണന് ടചറുവല്ി എന്നിവര് 
പടങ്ടുത്തു. തശ്ം ലഹസ് ക്കൂള്, ഹയര് 
ടസക്ണ്റി തലം വടരയുള് വിദത്യാര്തി 
�ള്ക്ായി �്വിസ് മത്സരവം സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. 
പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ ഭാഗമായി ‘അന്വി
ശ്വാസത്ിടനതിടര അെിസ്ാനശാസ്ത്രം വീെ്/
സ് കൂള്/സമൂഹം’ എന്ന വി്യത്ില് പാനല് 
ചര്ച്യും സം�െിപ്ിച്. ശാസ്ത്ര പ്രചാര�ന് 
ദിതനശ് ടതക്കുമ്പാെ് തമാഡതറ്റായ ചര്ച്യില് 
എഴുത്തു�ാരനും അദ്ത്യാപ�നുമായ ലവശാഖന് 
തമ്പി, ജീവന് തജാബ് തതാമസ് എന്നിവര് 
പടങ്ടുത്തു. ‘മലയാള പുസ്ത� പ്രസാധ�രംഗം 
ചരിത്രം, വര്ത്മാനം, ഭാവി’ എന്ന വി്യത്ിലും 

അതന്ന ദിവസം പാനല് 
ചര്ച് സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.
 മൂന്നാം ദിവസം  
ആര്. ശങ്രനാരായണന് തമ്പി ടമതമ്പഴ് സ് തലാചേില് 
ബുക്ര് ലപ്രസ് സമ്ാന തജതാവം ശ്ീലങ്ന് എഴുത്തു
�ാരനുമായ ട്ഹാന് �രുണതിലട� പടങ്ടുത് മീ്് ദ 
ഓതര് പരിപാെി സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. നര്മ്തബാധവം  
വിമര്ശന തശ്ിയുമുള് ജനതയാണ് നാെിടറേ ശക്തി 
ടയന്ന് പരിപാെിയില് പടങ്ടുത്് സംസാരിക്ടവ 
�രുണതിലട� അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ശ്ീലങ്ന് ഇംഗ്ീ്ില് 
എഴുതിയതിലൂടെ പ്രതമയ പരിസരടത്ക്കുറിച്് വായന 
ക്ാരില് അവതബാധമുണ്ാക്ാന് സഹായ�രമാടയന്ന് 
�രുണതിലട� പറഞ്ഞു. ദി ടസവന് മൂണ്സ് ഓഫ് മാലി 

അല്തമഡ എന്ന പുസ്ത�ം  പൂര്ത്ിയാക്ാന് ഏഴു വര്്ടമടുത്തുടവന്നും അതദേഹം 
കൂട്ിതച്ര്ത്തു.  ലവകുതന്നരം സം�െിപ്ിച് �വിയരങ്ങില് കുരീപ്പുഴ ശ്ീകുമാര്, 
വിതനാദ് ലവശാലി, �ണിതമാള്, ആരത്യ തഗാപി, സതമ്് കൃഷ്ണന് എന്നിവര് 
പടങ്ടുത്തു. അതന്ന ദിവസടത് സാംസ് �ാരി� പരിപാെിയില് ടപാതജനങ്ങ 
ളടെ പങ്ാളിത്ം ശ്തദ്യമായിരുന്നു.

ന്നല്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 12)
 പതിനാല് പുസ്ത�ങ്ങളാണ് നാലാം ദിവസം പ്ര�ാശനം ടചയ്തത്. 
‘മതതതര രചന�ളടെ പ്രാധാനത്യവം സമ�ാലി� ടവല്ലുവിളി�ളം’ എന്ന  വി്യ 
ത്ില് സം�െിപ്ിച് മീ്് ദ ഓതര് പരിപാെിയില് തീസ് ടസതല്വാദ്, തരവതി 
തലാള്, ടവങ്ിതെ്് രാമകൃഷ്ണന് എന്നിവര് പടങ്ടുത്തു. വര്ഗീയ ശക്തി�ള്  
നീതിനത്യായ വത്യവസ്ടയ ക്രിമിനല്വല്ക്രിക്കു�യാണ് ടചയ്യുന്നടതന്ന് ചര്ച് 
യില് പടങ്ടുത്്  സംസാരിച് മനു്ത്യാവ�ാശ പ്രവര്ത്� തീസ് ടസതല്വാദ് 
പറഞ്ഞു. അക്രമം ഒരു വശത്് തെരുതമ്പാഴും വര്ഗീയ ശക്തി�ളമായി 
സംഭാ്ണത്ിന് തെക്മിട്ാല് മാത്രതമ കൂടുതല് ലിബറല് ഇെങ്ങള് �ടണ്
ത്ാനാകൂടവന്ന്  തരവതി തലാള് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. സ്വീ�ാരത്യത ഇല്ാത് 
ഇെങ്ങളിലും ആശയങ്ങള് പ്രചരിപ്ിക്കു� എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വര്ഗീയത 
വളരുന്നടതന്ന് മാധത്യമ പ്രവര്ത്�ന് ടവങ്ിതെ്് രാമകൃഷ്ണന് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു.  
  മി�ച് സിനിമയും അനുബന് സൃഷ്ി�ളം ലഹരി ഉപതയാഗത്ിലൂടെ 
മാത്രതമ ഉണ്ാവ�യുള്ളു എന്ന ടത്ായ ധാരണ ദു:ഖ�രമാടണന്ന് ട�.ബി. 
ഗതണ്് കുമാര് എം.എല്.എ. അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ‘സിനിമയും എഴുത്തും’ എന്ന 
വി്യത്ില് സം�െിപ്ിച് പാനല് ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്് സംസാരിക്കു�യായി
രുന്നു അതദേഹം. പരിപാെിയില്  മണിയന് പിള് രാജുവിടറേ ‘ചിരിച്ം ചിരിപ്ിച്ം’ 
എന്ന പുസ്ത�ം സ്ീക്ര് എ.എന്.്ംസീര് പ്ര�ാശനം ടചയ്ത. ഇെതവള ബാബു,  
െിനി തൊം, വിപിന് ദാസ്, മണിയന് പിള് രാജു എന്നിവരും ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്തു.

  ഒരു ലക്ഷത്ിലധി�ം വിദത്യാര്തി�ള് പുസ്തത�ാ
ത്സവതവളയില് നിയമസഭ സദേര്ശിച്തായി �ണ
ക്ാക്കുന്നു. പുസ്തത�ാത്സവത്ിനായി എത്ിതച്ര്ന്ന 
വിദത്യാര്തി�ള്ക്് നിയമസഭാ മയൂസിയം, നിയമസഭാ 
ഹാള് എന്നിവയ്ക് പുറതമ തനപ്ിയര് മയൂസിയം, മൃഗശാല 
എന്നിവയും സൗജനത്യമായി സദേര്ശിക്ാന് അവസരടമാ
രുക്ി. കൂൊടത ട�.എസ്.ആര്.െി.സി. ഡബിള് ഡക്ര് 
ബസ�ളില് നഗരം ചുറ്റുന്നതിനും അവസരമുണ്ായിരുന്നു. 
നിയമസഭാ മദേിരം പൂര്ണ്ണമായും ടപാതജനങ്ങള്ക്് 
തറന്നുട�ാടുത് ഇക്ാലയളവില് മൂന്നു ലക്ഷതത്ാളം 
തപര് നിയമസഭ സദേര്ശിച്തായി �ണക്ാക്കുന്നു.

മാധത്യമം പത്ര 
പ്രവര്ത്നം 
മാറുന്ന 
വാര്ത്ാതലാ�ം

ഇ.എം.എസ്. 
രാഷ്ട്രീയവം എഴുത്തു 
ജീവിതവം

Ihn-bc§v

ഉദ്�ാെനചെങ്ങ് 

 പുസ്തത�ാത്സവതത്ാെനുബന്ിച്് വിവിധ പ്രസാധ�രില് നിന്നും 
ഏഴ് ത�ാെിയിലധി�ം രൂപയുടെ പുസ്ത�ങ്ങള് വിറ്റുതപായതായി �ണക്ാ
ക്കുന്നു. സാമാജി�രുടെ പ്രതതത്യ� വി�സന നിധിയില് നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം 
രൂപ വീതം മണ്ഡലത്ിടല സ് കൂള�ള്ക്കും ലലബ്രറി�ള്ക്കും പുസ്ത�ങ്ങള് 
വാങ്ങുന്നതിനായി അനുവദിച്ിരുന്നു. വിവിധ ടപാതതമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 
സി.എസ്.ആര്. ഫണ്് ഉപതയാഗിച്് ഇരുപത്ി അചേ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്ത� 
കൂപ്ണു�ള് വാങ്ങി. പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ ഭാഗമായി ത�രള നിയമസഭ
യുടെയും UNICEF ടറേയും സംയുക്താഭിമുഖത്യത്ില് വിദത്യാര്തി�ള്ക്ായി 
ടസമിനാര് സം�െിപ്ിച്. ടസമിനാറില് പടങ്ടുത് വിദത്യാര്തി�ള്ക്് 
പരിസ്ിതി സംബന്ിയായ പുസ്ത�ങ്ങള് വിതരണം ടചയ്ത.  ഇതിനായി 
UNICEF മുതഖന 4.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്ത�ങ്ങള് വാങ്ങു�യും സര്വ്വ ശിക്ഷ 
അഭിയാടറേ സ് കൂള് ലലബ്രറി ഗ്രാറേ് മുതഖന 4.86 ത�ാെി രൂപ വിനിതയാഗിച്് 
സ് കൂള�ള്ക്് പുസ്ത�ങ്ങള് വാങ്ങാന് അവസരടമാരുക്കു�യും ടചയ്തിരുന്നു.

ആദ്യ ദിവസാം (2023 ജനുവരി 9)
 പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ ആദത്യ ദിനം പതിതനഴ് പുസ്ത
�ങ്ങളാണ് പ്ര�ാശനം ടചയ്തത്. ഇതില് ഗവ. ചീഫ് വിപ്്  
തഡാ. എന്. ജയരാജ് എഴുതിയ ‘സാമാജി�ന് സാക്ഷി’  
നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ.എം. ബ്ീറിടറേ ‘ടതമിസ് ’, നിയമ 
സഭാ ടസക്രതട്റിയ്് ജീവനക്ാരായ എം.ട�. രാജടറേ 
‘ബിയാസ് ’, ്ിബു ആര്., അയ്പ്ദാസ് പി.എസ്., ടനല്സണ് 
ടജ. എളൂക്കുതന്നല് എന്നിവരുടെ 'ത�രള നിയമസഭ:  
തചാദത്യം ഉത്രം'  എന്നീ പുസ്ത�ങ്ങളം ഉള്ടപ്ടുന്നു.  പരി
പാെിതയാെനുബന്ിച്് ‘മാധത്യമം പത്രപ്രവര്ത്നം മാറുന്ന 
വാര്ത്ാതലാ�ം’ എന്ന വി്യത്ില് പാനല് ചര്ച് സം�
െിപ്ിച്ിരുന്നു.  തദശീയ മാധത്യമങ്ങള് ത�ാര്പ്തററ്റു�ളടെ  
ആര്പ്പുവിളി സം�മായി മാറുന്നുടവന്ന് ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്് സംസാരിച്  
തതദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്ത്രി എം.ബി. രാതജ്് പറഞ്ഞു. 

ട്ഹാന് �രുണ 
തിലട� പടങ്ടുത് 
പരിപാെി 

ഒന്ാം കപജിപ്റെ തുടര്ച്ച

 അതന്ന ദിവസം ലവകുതന്നരം ഭാവഗായ�ന് പി. ജയചന്ദ്രടന ആദ
രിക്കുന്നതിനായി ‘മധുചന്ദ്രി�’ എന്ന തപരില് സംഗീത നിശ സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. 
ജില്ാപചോയത്് പ്രസിഡറേ് ഡി. സതര്് കുമാര് സംഗീത പരിപാെി  
ഉദ്�ാെനം ടചയ്ത. 

രണ്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 10)
 പന്ത്രണ്് പുസ്ത�ങ്ങളാണ് രണ്ാം ദിവസം പ്ര�ാശനം ടചയ്തത്. ഇതില് 
നിയമസഭാ ജീവനക്ാരനായ സബാഹ് രചിച് ‘ടപായ്ക’ എന്ന പുസ്ത�വം 
ഉള്ടപ്ടുന്നു. അതന്ന ദിവസം ‘ഇ.എം.എസ്. രാഷ്ട്രീയവം എഴുത്തു ജീവിതവം’ 
എന്ന വി്യത്ില് പാനല് ചര്ച് സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. ലദനംദിന രാഷ്ട്രീ
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ടി.പത്മനോഭന് പ്രഥമ ക��ള നിയമെഭ  
പലബ്ര�ി പു�െ്�ോ�ം 

പ്രഥമ ത�രള നിയമസഭ ലലബ്രറി പുരസ് �ാരം മലയാളത്ിടറേ 
പ്രിയ �ഥാ�ാരന് െി. പത്മനാഭന് സമ്ാനിച്. �ഥ�ളടെ 

എഴുത്ച്ന് എന്ന് വിതശ്ിപ്ിക്ാവന്ന െി.പത്മനാഭന് മലയാള 
ടചറു�ഥാ തലാ�ടത് അപൂര്വ്വ സാന്നിധത്യമാണ.് മതനാഹരമായ 
വാക്കു�ള് ട�ാണ്് ആര്ദ്വം തീക്ഷ് ണവമായ �ഥ�ള് രചിച്്  
മലയാള ടചറു�ഥാ സാഹിതത്യത്ിന് പുതിയ മാനങ്ങള് നല്�ിയ എഴു
ത്തു�ാരനാണതദേഹം. സ്വന്ം ജീവിതാനുഭവങ്ങള് തടന്നയാണ് തടറേ 
�ഥ�ളടെ ഇതിവൃത്ടമന്ന് അതദേഹം തടന്ന പറയുന്നു.1931 ല് �ണ്ണൂര് 
ജില്യിടല പളളിക്കുന്നിലാണ് ജനനം. ചിറക്ല് രാജാസ് ലഹസ് കൂള്, 
മംഗലാപുരം ഗവ.ത�ാതളജ്, മദ്ാസ് തലാ ത�ാതളജ് എന്നിവിെങ്ങളില് 
നിന്ന് വിദത്യാഭത്യാസം പൂര്ത്ിയാക്ി. അഭിഭാ്�നായിരുന്ന  
െി.പത്മനാഭന് പിന്നീെ് എഫ്.എ.സി.െി.യില് ഉതദത്യാഗസ്നായി. 1989 ല്  
ടഡപയൂട്ി ജനറല് മാതനജരായി വിരമിച്. എഴുത്ിടറേ  നിരവധി വര്് 
ങ്ങള് പിന്നിട് അതദേഹത്ിടറേ �ഥ�ടളല്ാം പ്ര�ാശം പരത്തുന്ന 
വയാണ്. പ്ര�ാശം പരത്തുന്ന ഒരു ടപണ്കുട്ി, മഖര് സിങ്ങിടറേ മരണം,  
ഗൗരി, ഒരു �ഥാകൃത്് കുരിശില്, സാക്ഷി, ആത്മാവിടറേ മുറിവ�ള്,  
�െല്, പുഴ�െന്ന് മരങ്ങളടെ ഇെയിതലക്്, ഹിമവാന് തെങ്ങി നിരവധി  
�ഥ�ള് അതദേഹത്ിടറേ തൂലി�ാ സ്ര്ശതമ്വയാണ്. നിരവധി 
വിതദശഭാ്�ളിതലക്് കൃതി�ള് വിവര്ത്നം ടചയ്ടപ്ട്ിട്ടുണ്്. 
 ത�ന്ദ്ര സാഹിതത്യ അക്ാദമി അവാര്ഡ്, എഴുത്ച്ന് 
പുരസ് �ാരം, വയലാര് അവാര്ഡ്, വള്തത്ാള് അവാര്ഡ്, 
ഓെക്കുഴല് അവാര്ഡ്, ലളിതാംബി�ാ അന്ര്ജ്നം പുരസ് �ാരം, 
മുട്ത്തു വര്ക്ി പുരസ് �ാരം, ഭാരതീയ ഭാ്ാ പരി്ത്് പുരസ് �ാരം, 
മാതൃഭൂമി സാഹിതത്യ പുരസ് �ാരം, ത�രള സാഹിതത്യ അക്ാദമിയുടെ 
വിശിഷ്ാംഗത്വം തെങ്ങി നിരവധി ബഹുമതി�ള് ലഭിച്ിട്ടുണ്്.

 സമഭാവനതയാടെ ട്ാന്സ് സമൂഹടത് ഉള്ടക്ാതള്ണ്തടണ്ന്നും  
ലിംഗ സമത്വമല് ലിംഗ നീതിയാണ് തവണ്ടതന്നും ട്ാന്സ് സമൂഹത്ിടല ആക്ടി 
വിസ്റ്റു�ളം എഴുത്തു�ാരുമായ വിജയരാജമല്ി�യും സൂരത്യ ഇ്ാനും അതമയ  
പ്രസാദും അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ‘മലയാളത്ിടല മഴവില് അനുഭവങ്ങള്’ എന്ന പാനല്  
ചര്ച്യിലാണ് ട്ാന്സ് ടജന്ഡര് സമൂഹം തനരിടുന്ന ടവല്ലുവിളി�ടളകുറിച്്  
അവര് മനസ് തറന്നത്. ഇന്ത്യയിടല തര്ക്ി അമ്പാസിഡര് ഫിരാത് സടനല്  
രചിച് ‘In the Shadow of the Weaping Willows’ എന്ന തനാവലിടറേ മലയാള  
പരിഭാ്യായ ‘ഇലടപാഴിയും മരത്ിടറേ നിഴലു�ളില്’ എന്ന കൃതിയുടെ  
പ്ര�ാശനം അതദേഹത്ിടറേ സാന്നിധത്യത്ില് ഉന്നത വിദത്യാഭത്യാസ വകുപ്് മന്ത്രി  
തഡാ. ആര്. ബിന്ദു നിര്വ്വഹിച്.

 വി്ന് തൊക്ില് Era of Machine Learning എന്ന വി്യത്ില് 
അചയുത് ശങ്ര് എസ്.നായര് പടങ്ടുത്് സംസാരിച്. അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ് തതാത�ാ
ത്സവതത്ാെനുബന്ിച്് ത�ാതളജ് വിദത്യാര്തി�ള്ക്ായി �്വിസ് മത്സരവം  
അതന്ന ദിവസം സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. നാലാം ദിവസം ലവകുതന്നരം  തിരുവനന് 
പുരം ആതയാധന  ഫൗതണ്്ടറേ മാര്്ത്യല് ആര്ട്് ത്ായും സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.  
തെര്ന്ന് സീ ചാനല് സം�െിപ്ിച് പ്രതിഭാ സംഗമത്ില് നിരവധി �ലാ 
�ാരന്മാര് അണിനിരന്നു. 

അഞ്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 13)
 മുന് നിയമസഭാ ടസക്രട്റി വി.ട�.ബാബുപ്ര�ാശ് 
രചിച് ‘നീതിയുടെ പ്രതിസ്ദേനം’ എന്ന പുസ്ത�ം ഉള്ടപ്ടെ 
പതിനചേ് പുസ്ത�ങ്ങള് അചോം ദിവസം പ്ര�ാശനം 
ടചയ്ത. ‘തദശീയ വിദത്യാഭത്യാസ നയവം ത�രളവം’ എന്ന 
വി്യത്ില് പാനല് ചര്ച്യും അതന്ന ദിവസം സം�െിപ്ി
ച്ിരുന്നു. ടപ്രാഫ പി.പി.അജയകുമാര് തമാഡതറ്റായിരുന്ന 
ചര്ച്യില്  ടപ്രാഫ.തഗാപാല് ഗുരു, തഡാ. ബി.ഇ�്ബാല്,  
തഡാ.പി.എസ്.ശ്ീ�ല, മുന് സ്ീക്ര് പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണന്,  
ശത്യാമ എസ്.പ്രഭ തെങ്ങിയവര് പടങ്ടുത്തു. തലത്യത, മതതത 
രത്വം, സാമൂഹത്യനീതി എന്നിവ വിദത്യാഭത്യാസ തമഖലയില് അനി 
വാരത്യമാടണന്നും ഗുണതമന്മയുള് വിദത്യാര്തി�ടള വാര്ടത് 
ടുക്ാന് ഉന്നതമൂലത്യമുള് വിദത്യാഭത്യാസമാണ്  തവണ്ടതന്നും  
ചര്ച്യില് അഭിപ്രായമുയര്ന്നു. ടപാതജനങ്ങള്ക്ായുള് �്വിസ് മത്സരവം  
അചോം ദിവസം സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. 

 എം.സ്വരാജ് തമാഡതറ്റായി ‘ജനാധിപതത്യവം 
ടഫഡറലിസവം’ എന്ന വി്യത്ില് നെന്ന പാനല് 
ചര്ച്യില് എം.എല്.എ.മാരായ എം.വി.തഗാവിദേന്  
മാസ്റര്, രതമശ് ടചന്നിത്ല, എം.പി.മാരായ അബ്ദുള്  
സമദ്  സമദാനി, തജാസ് ട�.മാണി എന്നിവരും 
പി.ട�. കൃഷ്ണദാസം പടങ്ടുത്തു.
 വത്യക്തിജീവിതത്ിലും ടപ്രാഫ്ണല് ജീവിതത്ിലും 
വത്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്യത്ിടറേ പ്രാധാനത്യം എന്ന വി്യത്ില്  
സം�െിപ്ിച് വി്ന് തൊക്ില് പടങ്ടുത് ശ്ീധനത്യ 
സതര്് ഐ.എ.എസ്. സമൂഹത്ിടല ഓതരാരുത്ര്ക്കും 
വത്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്യമുടണ്ന്നും അത് സ്വന്ം വളര്ച്യ്ക്കും 

തദശീയ വിദത്യാഭത്യാസ 
നയവം ത�രളവം

ജനാധിപതത്യവം 
ടഫഡറലിസവം

സമൂഹ പുതരാഗതിക്കുമായി വിനിതയാഗിക്ാന് സാധിക് 
ണടമന്നും അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ‘ഇന്ത്യന് സ് തപസ് തപ്രാഗ്രാം’ എന്ന വി്യത്ില് 
സം�െിപ്ിച് വി്ന് തൊക്ില് വി.എസ്.എസ്.സി. ഡയറക്ടര് തഡാ.എസ്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് പടങ്ടുത്തു. �ാര്ട്ടൂണിസ്റ് ജിതത്് ജി. അവതരിപ്ിച് 
വരയരങ്ങും, ഒരു ഗ്രാമം നൂറ് ഓര്മ്�ള് എന്ന പുസ്ത� ചര്ച്യും മലയാള 
മതനാരമ ചാനലിടറേ ആഭിമുഖത്യത്ില് പ്രമുഖ ഗായ�ര് അണിനിരന്ന 
വിസ്മയ സന്ത്യയും അചോം ദിവസടത് പരിപാെിക്് മാ്് കൂട്ി. 

ആറ്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 14)
 ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം ആറാം ദിനം പത്് 
പുസ്ത�ങ്ങള് പ്ര�ാശനം ടചയ്ത. മലയാള സാഹിതത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ാനങ്ങളിടല 
പ്രമുഖര് പുസ്ത� പ്ര�ാശന ചെങ്ങില് പടങ്ടുത്തു. അതന്ന ദിവസം ‘�ാലാവസ്യും 
ദുരന്നിവാരണവം’ എന്ന വി്യത്ില് യുണിടസഫ് സ് കൂള് �ട്ി�ള്ക്ായി 
സം�െിപ്ിച് ടസമിനാര് ടപാത വിദത്യാഭത്യാസ ടതാഴില് വകുപ്് മന്ത്രി വി.ശിവന് 
കുട്ി ഉദ്�ാെനം ടചയ്ത. ടസമിനാറില് പടങ്ടുത് വിദത്യാര്തി�ള്ക്്  
പരിസ്ിതി സംബന്ിയായ പുസ്ത�ങ്ങള് വിതരണം ടചയ്ത. ‘വിവര്ത്ന 
സാഹിതത്യം’ എന്ന വി്യത്ില് അതന്ന ദിവസം പാനല് ചര്ച്യും സം�െിപ്ിച്ി 
രുന്നു. ട�.ബി. പ്രസന്ന കുമാര് തമാഡതറ്റായ ചര്ച്യില്, സനില് ഞാളിയത്്,  
തഡാ. തരഷ്മ  എന്നിവര് പടങ്ടുത്തു. ലവകുതന്നരം എ.സി.വി. ചാനലിടറേ 
ആഭിമുഖത്യത്ില് സംഗീത പരിപാെിയും സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.

ഏഴ്നാം ദിവസാം (2023 ജനുവരി 15)
 അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ് തതാ�ത്സവത്ിടറേ ഏഴാം ദിവസം അചേ് 
പുസ്ത�ങ്ങള് പ്ര�ാശനം ടചയ്ത. നിയമസഭാ �വാെത്ില് പരി്് �രിച് അക്ഷ
രമാലയുടെ ലെക്ാര്ഡു�ളയര്ത്ി മലയാളം പള്ിക്കൂെത്ിടല കുട്ി�ള് ഏഴാം 
ദിവസം ഏവരുതെയും ശ്ദ് ആ�ര്്ിച്. സ്ീക്തറാടൊപ്ം ഭാ്ാ പ്രതിജ്ഞ 
ടചാല്ിയും ആര്പ്പു വിളിച്ം കുട്ി�ള് മാതൃഭാ്യുടെ മധുരം പങ്ിട്ടു. ടചണ്യും ചിര
ട്ത്ാളവം  പ്രസംഗവം  കുട്ിപ്ാട്ടു�ളം �വിത�ളടമാടക്യായി പുസ്തത�ാത്സവ 
തവദിയിടലത്ിയ കുട്ി�ള് മാതൃഭാ്യുടെ മഹത്വം അെയാളടപ്ടുത്ി. 
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 അതന്ന ദിവസം  ശശി തരൂര് എം.പി. അതദേഹത്ി
ടറേ ഏ്വം പുതിയ പുസ്ത�ം Ambedkar: A Life വായന
ക്ാര്ക്് പരിചയടപ്ടുത്തുന്ന ‘മീ്് ദ ഓതര്’ പരിപാെിയും 
സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു. ആധുനി�  ഇന്ത്യന് സമൂഹത്ില് മുമ്പ
തത്ക്ാള് അധി�ം ജാതി വത്യവസ് തവരുറച് തപാടയന്ന് 
ശശി തരൂര് എം.പി. അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. പുസ്തത�ാത്സവ 
തവദിയില് വായനക്ാരുമായി അതദേഹം സംവദിച്. 
‘എഴുത്ിടല സ്ത്രീ സചോരങ്ങള്’ എന്ന വി്യത്ിലും 
അതന്ന ദിവസം പാനല് ചര്ച് സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.

 ഒരാഴ്ച നീണ്് നിന്ന അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ സമാപന 
സതമ്ളനം 2023 ജനുവരി 15 ന് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടല ആര്.ശങ്രനാ
രായണന് തമ്പി ടമംതബഴ് സ് തലാചേില്  നെന്നു. ടഡപയൂട്ി സ്ീക്ര് ചി്യം 
തഗാപകുമാര് സ്വാഗതം ആശംസിച് ചെങ്ങിന് അധത്യക്ഷത വഹിച്ത് സ്ീക്ര് 
എ.എന്.്ംസീര് ആണ്. ചെങ്ങില് രാഷ്ട്രപതി ദ്ൗപതി മുര്മുവിടറേ സതദേശം 
നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ.എം.ബ്ീര് വായിച്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്ില് 
ആദത്യമായി ഒരു നിയമനിര്മ്ാണ സഭ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം സം�െിപ്ിച് 
എന്ന ഖത്യാതി ത�രള നിയമസഭയ്കാടണന്ന് അധത്യക്ഷ പ്രസംഗത്ില് സ്ീക്ര് 
പറഞ്ഞു. പ്രമുഖ മറാത്ി എഴുത്തു�ാരനും സരസ്വതി സമ്ാന് തജതാവമായ 
ശരണ്കുമാര് ലിംബാടളയാണ് ചെങ്ങ് ഉദ്�ാെനം ടചയ്തത്. ത�രള നിയമസഭ 

ശശി തരൂര് 
പടങ്ടുത് പരിപാെി 
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ടപാതജനങ്ങളടെ ല��ളില് പുസ്ത�മാണ് നല്കുന്നടതന്നും ത്രിശൂലമടല്ന്നും 
ഉദ്�ാെന പ്രസംഗത്ില് അതദേഹം പറഞ്ഞു. രാജത്യടത് മ്് പല നിയമസഭ�ളം 
ചുവരു�ള്ക്കുള്ിടലാതങ്ങുതമ്പാള് ത�രള നിയമസഭ ചുവരു�ള്ക്് പുറത്ാണ് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നടതന്നത് സതന്ാ്�രമായ �ാരത്യമാടണന്നും അതദേഹം 
കൂട്ിതച്ര്ത്തു. തെര്ച്യായി ഏ്വം കൂടുതല് �ാലം ത�രള നിയമസഭാ 
സാമാജി�നായ മുന് മുഖത്യമന്ത്രി  ഉമ്ന് ചാണ്ിടയ ചെങ്ങില് സ്ീക്ര് ടപാന്നാ
െയണിയിച്ാദരിച്. അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം നിയമസഭയിടല ത�വലം 
ഒരു ചെങ്ങ് മാത്രമല്, വായനയ്ക് പ്രതചാദനം നല്കുന്ന ഒന്നായിട്് അതിടന 
മാറ്റുവാന് സ്ീക്ര്ക്് സാധിച്ിട്ടുടണ്ന്ന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ തശ്ം ഉമ്ന് 

ചാണ്ി അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ത�രള നിയമസഭ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം - 
2024 ടറേ തലാതഗാ പ്ര�ാശന�ര്മ്വം ഉമ്ന് ചാണ്ി നിര്വ്വഹിച്. ഗതാഗത 
വകുപ്് മന്ത്രി ആറേണി രാജു, രാമചന്ദ്രന് �െന്നപ്ള്ി എം.എല്.എ., തിരു
വനന്പുരം ജില്ാ പചോയത്് പ്രസിഡറേ് ഡി.സതര്് കുമാര് എന്നിവര് 
ചെങ്ങിന് ആശംസ�ള് അര്പ്ിച്് സംസാരിച്. വി.തജായി എം.എല്.എ. 
കൃതജ്ഞത തരഖടപ്ടുത്ി. ലവകുതന്നരം മാധത്യമം ചാനലിടറേ ആഭിമുഖത്യ
ത്ില് ‘ടമഹ്ഫില് ദര്ബാര്’ എന്ന സംഗീത പരിപാെിയും സം�െിപ്ിച്ിരുന്നു.
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തനതൃത്വത്ില് പ്രാരംഭ ചര്ച്�ള് നെന്നു. തെര്ന്ന് അതദേഹം മന്ത്രിയായതപ്ാള് 
സ്ീക്ര് സ്ാനതത്ക്് ഞാന് വന്നു. മുന്പരിചയടമാന്നും ഇടല്ങ്ിലും ത�രള 
നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവം സം�െിപ്ിക്കു�ടയന്ന ദൗതത്യം ഒരു 
ടവല്ലുവിളിയായി ഏട്ടുക്കു�യായിരുന്നു. മുഖത്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ തനതാവ്, ധന�ാരത്യ 
വകുപ്് മന്ത്രി എന്നിവരുടമാടക്യായി ഇത് സംബന്ിച് ചര്ച്�ള് നെത്ി. 
എല്ാവരും നല് നിലയില് പിന്തുണ നല്�ി. നിയമസഭാ ടസക്രട്റി എ.എം. ബ്ീറിടറേ  
തനതൃത്വത്ില് നിയമസഭാ ടസക്രതട്റിയ്ിടല ഓഫീസര്മാര് മുതല് താല്ക്ാലി� 
ജീവനക്ാര് വടരയുള് എല്ാ ജീവനക്ാരും സ്ീക്റുടെ ഓഫീസം ഒരു െീമായി 
രംഗത്ിറങ്ങി രാവം പ�ലുമില്ാടത അധ്വാനിച്തിടറേ ഫലമായാണ് പുസ്തത�ാത്സവം 
ഇത്രതമല് വിജയിച്ത്.
 ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ തവദിയില് 
ടവച്് മലയാളത്ിടറേ അഭിമാനമായ സാഹിതത്യ�ാരന് െി. പത്മനാഭടനയും  
നിയമസഭാംഗമായി അരനൂ്ാണ്് പിന്നിട് മുന് മുഖത്യമന്ത്രി ഉമ്ന് ചാണ്ിതയയും  
ആദരിക്കു�യുണ്ായി. ഏടറ ഹൃദത്യവം അര്തസമ്പുഷ്വമായിരുന്നു ആ ചെങ്ങു�ള്. 
ശരണ്കുമാര് ലിംബാടളയും ട്ഹാന് �രുണതിലട�യും അെക്ം രാജത്യത്ിന
�ത്തും പുറത്തുമുള് നിരവധി സാഹിതത്യ സാംസ് �ാരി� നായ�ന്മാര് വിവിധ 
തവദി�ടള പ്ര�ാശപൂര്ണമാക്ി. പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ എഴു ദിനങ്ങളിലും ഉത്സവ
രാവ�ള് ഒരുക്ാന് മലയാളത്ിടല പ്രമുഖ മാധത്യമങ്ങള് മുതന്നാട്ടുവന്നു. ജനാധിപതത്യ 
ത്ിടറേ ശ്ീത�ാവിലിടന �ലാപ്ര�െനങ്ങളടെ മാസ്മരി�തയും ലവവിധത്യവം 
ട�ാണ്് സമ്പന്നമാക്ാന് അവര്ക്് സാധിച്. മുഖത്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷതനതാവം  
മന്ത്രിമാരും നിയമസഭാ സാമാജി�രുടമാടക് ഉപതദശ നിര്തദശങ്ങളമായി 
നിറഞ്ഞുനിന്നു. സമാനത�ളില്ാത് കൂട്ായ്മയുടെ മതനാഹാരിത ത�രള നിയമസഭാ 

  സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ് ......XpSÀ¨
അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിന് ഉണ്ായിരുന്നു.    
 അക്ഷരങ്ങതളാടും അറിവിതനാടും ഏടറ അടുപ്മുള്വരാണ് മലയാളി�ള്. 
ത�രളം സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ാനമായി മാറിയത് തപാലും വായിക്ാനും 
അറിയുവാനുമുള് സമൂഹത്ിടറേ അതിയായ താല്പ്രത്യം മൂലമാണ്. വിശ്വവിഖത്യാത
മായ ത�രള തമാഡല് ഉണ്ാക്ാന് സാധിച്തിനും അതിന് തെര്ച്�ളണ്ാക്ാന്  
�ഴിയുന്നതിനും രാജത്യടത് പ്രബുദ്മായ ഭൂമി�യായി ത�രളം തലയുയര്ത്ി നില്ക്കു
ന്നതിനും ഇത്രം മി�വ�ള് �ാരണമായിട്ടുണ്്. അതിനാലാവണം ത�രളത്ില് 
നിരവധി പുസ്തത�ാത്സവങ്ങള് നെക്ാറുള്ത്. വിവിധ പ്രസിദ്ീ�രണ ശാല�ളതെയും 
മ്് സ്ാപനങ്ങളതെയുടമാടക് തനതൃത്വത്ില് സം�െിപ്ിക്ാറുള് പുസ്ത�തമള�ള്  
നമുക്് സപരിചിതമാണ്. അതില് നിടന്നാടക് വത്യതത്യസ്തമായി, ത�രളത്ിടറേടയാട്ാ
ട�യുള്, സംസ്ാനടത് ഓതരാ പൗരതറേയും പുസ്തത�ാത്സവം എന്ന �ിരീെമാണ് 
ത�രള നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിന് രാജത്യം സമ്ാനിച്ിരിക്കുന്നത്.
 അക്ഷരം ടവളിച്മാടണന്നതിനാല് അതിടന ഇല്ാതാക്ാന് ശ്മിച്ം 
അറിവിനും വിജ്ഞാനത്ിനും പ�രം അന്വിശ്വാസങ്ങളം അനാചാരങ്ങളം 
അെിതച്ല്പ്ിക്ാന് തനാക്ിയും അക്ഷരലവരി�ള് അരങ്ങുവാഴുന്ന ഈ �ാലത്്, 
പട്ിണിയായ മനു്ത്യടറേ ല�യ്ിടല ആയുധമായി പുസ്ത�ം മാറണടമന്ന് ആഹ്വാനം 
ടചയ്തട�ാണ്ടും ജ്ഞാന സമൂഹത്ിനായുള് ത�രള സര്ക്ാരിടറേ ശ്മങ്ങള്ക്് 
പിന്തുണ നല്�ിയുമാണ് നിയമസഭാ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ അടുത് 
എഡി്നിതലക്് തപാകുന്നത്. 2024 ജനുവരിയില് ത�രള നിയമസഭ അന്ാരാഷ്ട്ര 
പുസ്തത�ാത്സവത്ിടറേ രണ്ാമത് എഡി്ന് സം�െിപ്ിക്കും. ഇന്ത്യന് പ്രസിഡറേ് 
ദ്ൗപദി മുര്മു പറഞ്ഞതതപാടല, ജനാധിപതത്യത്ിടറേ ഉള്െക്ടത് കൂടുതല് 
�രുത്തു്താക്ി മാ്ാന് ത�രള നിയമസഭയുടെ അന്ാരാഷ്ട്ര പുസ്തത�ാത്സവടത് 
പ്രാപ്തമാക്കും.



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
12\w. 01/ s^{_phcn 2023   Xn-cp-h-\-´-]p-cw

പതികനഴ് ബില്ലു�ള് െഭ പോസ്ോകി

പതിനചോം ത�രള നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സതമ്ളനത്ില് പതിതനഴ്  
ബില്ലു�ള് സഭ പാസ്ാക്ി. ഇതില് നാല് ബില്ലു�ള് സബ്ജക്ട് �മ്ി്ിയുടെ  

പരിഗണനയ്ക് അയയ്കാടത പാസ്ാക്കു�യും, ഒരു ബില് ടസലക്ട് �മ്ി്ിയുടെ 
പരിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കു�യും ടചയ്ത.  
       2022 ടല ത�രള �ശുവണ്ി ഫാക്ടറി�ള് (വിലയ് ടക്ടുക്ല്) (141 ാം 
നമ്പര്) ബില്,  2022 ടല ത�രള ഖാദി - ഗ്രാമ വത്യവസായ തബാര്ഡ് (തഭദഗതി)  
(115 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല ത�രള ടവ്ിനറിയും ജന്തുശാസ്ത്രങ്ങളം  
സര്വ്വ�ലാശാല (തഭദഗതി) (140 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല ത�രള  
ലഹതക്ാെതി സര്വ്വീസ�ള് (വിരമിക്ല് പ്രായം നിജടപ്ടുത്ല്)  
തഭദഗതി (137 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല ത�രള നദീതീര സംരക്ഷ 
ണവം മണല് വാരല് നിയന്ത്രണവം (തഭദഗതി) (131 ാം നമ്പര്) ബില്,  
2021 ടല ത�രള ഭൂപരി്് ക്രണ (തഭദഗതി) (85 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല 
ത�രള അബ്�ാരിടത്ാഴിലാളി തക്ഷമനിധി (തഭദഗതി) (106 ാം നമ്പര്) ബില്, 
2022 ടല ത�രള തമാതട്ാര് ട്ാന്സ് തപാര്ട്് ടതാഴിലാളി തക്ഷമനിധി (തഭദഗതി) 
(105 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല സര്വ്വ�ലാശാല നിയമങ്ങള് (തഭദഗതി)  
(2 ാം നമ്പര്) ബില്  (ബില് നം. 149), 2022 ടല സര്വ്വ�ലാശാല നിയമങ്ങള് 
(തഭദഗതി) (3 ാം നമ്പര്)  ബില് (ബില് നം. 150), 2022 ടല ത�രള ക്ിനിക്ല് 
സ്ാപനങ്ങള് (രജിസ് തട്്നും നിയന്ത്രണവം) രണ്ാം തഭദഗതി (147 ാം 
നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല പ്രവാസി ഭാരതീയര് (ത�രളീയര്) �മ്ീ്ന് തഭദഗതി  
(148 ാം നമ്പര്) ബില്, 2022 ടല ത�രള ആധാരടമഴുത്തു�ാരുടെയും പ�ര്ടപ്
ഴുത്തു�ാരുടെയും സ്റാമ്പ് ടവണ്ര്മാരുടെയും തക്ഷമനിധി (തഭദഗതി) (126 ാം 
നമ്പര്) ബില് എന്നിങ്ങടന പതിമൂന്നു ബില്ലു�ള് സഭയില് അവതരിപ്ിക്കു�യും 
അതാത വി്യങ്ങള് സംബന്ിച് സബ്ജക്ട് �മ്ി്ി�ളടെ പരിഗണനയ്ക് 
അയയ്ക്കു�യും സബ്ജക്ട് �മ്ി്ി റിതപ്ാര്ട്് ടചയ്ത പ്ര�ാരമുള് ബില്ലു�ള് സഭ 
പരിഗണനയ് ടക്ടുക്കു�യും പാസ്ാക്കു�യും ടചയ്ത.
 2022ടല ത�രള സഹ�രണ സം� (മൂന്നാം തഭദഗതി) (151 ാം നമ്പര്) 
ബില്, സഹ�രണ-രജിസ് തട്്ന്-സാംസ് �ാരി�ം വകുപ്് മന്ത്രി സഭയില് 
അവതരിപ്ിക്കു�യും സഹ�രണ-രജിസ് തട്്ന്-സാംസ് �ാരി�ം വകുപ്് മന്ത്രി 
അധത്യക്ഷനായുള് പതിനചേംഗ ടസലക്ട് �മ്ി്ിയുടെ പരിഗണനയ്ക് ബില് 
അയയ്ക്കു�യും ടചയ്ത.  
 2022ടല ത�രള ടഡക്ാന് അഗ്രി�ള്ച്റിസ്റ് സ് റിലീഫ് (റദോക്ല്) 
(104 ാം നമ്പര്) ബില്, 2021 ടല ത�രള തതാട്ം ഭൂമി നികുതി (റദോക്ല്) (83 ാം 
നമ്പര്) ബില്,  ത�രള �ാര്്ി�ാദായ നികുതി (റദോക്ല്) (84 ാം നമ്പര്)ബില്, 
2022 ടല ത�രള ടപാതവില്പന നികുതി (തഭദഗതി) (153 ാം നമ്പര്) ബില് 
എന്നീ നാലു ബില്ലു�ള് സഭയില് അവതരിപ്ിക്കു�യും ത�രള നിയമസഭയുടെ 
നെപെിക്രമവം �ാരത്യനിര്വ്വഹണവം സംബന്ിച് ചട്ങ്ങളിടല ചട്ം 76(1), 77, 
237 എന്നിവ താല്ക്ാലി�മായി സസ് ടപറേ് ടചയ്ത്  സബ്ജക്ട് �മ്ി്ിക്് 
അയയ്കാടത പാസ്ാക്കു�യും ടചയ്ത.

പതിനഞോം ക��ള നിയമെഭയഹട എട്ടോം െകമ്മളനം
 പതിനചോം ത�രള നിയമസഭയുടെ എട്ാം സതമ്ളനം 2023 ജനുവരി 
മാസം 23 ാം തീയതി ആരംഭിച്. 2023 �ലണ്ര് വര്്ടത് ആദത്യ സതമ്ളനം 
ആയതിനാല് ഗവര്ണ്ണറുടെ പ്രസംഗതത്ാടുകൂെിയാണ് എട്ാം സതമ്ളനം 
ആരംഭിച്ത്. സതമ്ളനത്ില് 2023 ടഫബ്രുവരി 03 ാം തീയതി ടവള്ിയാഴ്ച 
ധന�ാരത്യ വകുപ്പുമന്ത്രി 2023-24 സാമ്പത്ി� വര്്തത്ക്കുള് ബജറ്റും 2022-23 
സാമ്പത്ി� വര്്ടത് ബജ്ിതലക്കുള് ഉപധനാഭത്യര്തന�ളടെ അന്ിമ 
തസ്റ്് ടമന്ം സഭയില് സമര്പ്ിച്. എട്ാം സതമ്ളനത്ില് ഗവര്ണറുടെ പ്രസം
ഗത്ിനുള് നദേി പ്രതമയത്ിതന്മലുള് ചര്ച്ക്് രണ്ടും ബജ്ിതന്മലുള് ടപാത 
ചര്ച്ക്് മൂന്നും വീതം ദിവസങ്ങള് നീക്ിവച്ിരുന്നു. 2023 ടഫബ്രുവരി 10 ന് 
സഭ താല്ക്ാലി�മായി പിരിയു�യും ടഫബ്രുവരി 27 ന് വീണ്ടും തചരു�യും 
ടചയ്യും. എട്ാം സതമ്ളനത്ില് ബജ്ിതലക്കുള് ധനാഭത്യര്തന�ളടെ ചര്ച്ക്കും  
തവാടട്ടുപ്ിനുമായി 13 ദിവസം നീക്ിവച്ിട്ടുണ്്.
 ഉപധനാഭത്യര്തന�തളയും ബജ്ിതനയും സംബന്ിക്കുന്ന ധനവിനി 
തയാഗ ബില്ലു�ള് പാസ്ാക്ി പിരിയുവാന് നിശ്ചയിച്ിരിക്കുന്ന സതമ്ളനത്ില് 
അനൗതദത്യാഗി�ാംഗങ്ങളടെ �ാരത്യത്ിനായി അഞ്ചു ദിവസവം നീക്ിവച്ിട്ടുണ്്. 

പതിനഞോം ക��ള നിയമെഭ 
ഏഴോം െകമ്മളന നടപടി�ളുഹട  
െംക്ിപ്ത വിവ�ണം

ത�രള നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സതമ്ളനം 2022 ഡിസംബര്  
05 ാം തീയതി ആരംഭിച്് സതമ്ളന �ലണ്ര് പ്ര�ാരമുള് 

ഏഴ് ദിവസടത് സതമ്ളനം പൂര്ത്ിയാക്ി 2022 ഡിസംബര് 13 ാം 
തീയതി അവസാനിച്. പതിനചോം ത�രള നിയമസഭയുടെ ഏഴാം 
സതമ്ളന �ാലയളവില് സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള് ടചയര്മാന്മാ 
രുടെ പാനലിതലക്് നിര്തദേശിക്ടപ്ട്വര് മൂന്നും വനിതാ അംഗങ്ങളാണ് 
എന്നത് ത�രള നിയമസഭയുടെ ഇദംപരത്യന്മുള് ചരിത്രത്ിടല ആദത്യ 
സംഭവമാണ്. 
 ഏഴാം സതമ്ളനത്ില് 2022 ഡിസംബര് 5 മുതല് 13 വടര 
യുള് 07 തചാദത്യ ദിവസങ്ങളില് ഉത്രം ലഭിക്കുന്നതിനായി നക്ഷത്ര 
ചിഹ്നമിട്തം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിൊത്തമായി ആട� 3161 തചാദത്യങ്ങ
ള്ക്കുള് തനാട്ീസ�ളാണ് ലഭത്യമായത്. ഇതില് 10 എണ്ണം വിവിധ 
�ാരണങ്ങളാല് നിരസിക്കു�യും 24 എണ്ണം പിന്വലിക്കു�യും ടചയ്ത. 
തശ്ിച്വയില് 210 എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട് തചാദത്യങ്ങളടെ ലിസ്റിലും 
2917 എണ്ണം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിൊത് തചാദത്യങ്ങളടെ ലിസ്റിലും ഉള്ടപ്ടുത്ി 
ആട� 3127 തചാദത്യമാണ് അന്ിമമായി അനുവദിക്ടപ്ട്ത്. ഇതില് 
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട് 210 തചാദത്യങ്ങള്ക്കും നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിൊത് 2761 
തചാദത്യങ്ങള്ക്കും ബന്ടപ്ട് വകുപ്പുമന്ത്രിമാര് സതമ്ളന�ാലത്തു തടന്ന 
ഉത്രം ലഭത്യമാക്ി. 
 ഏഴാം സതമ്ളന�ാലത്് സഭ മുമ്പാട� ലഭിച് ചട്ം 50 
പ്ര�ാരമുള് 7 തനാട്ീസ�ളില് വിഴിഞ്ഞം തറമുഖനിര്മ്ാണം തെസ്
ടപ്ടുവാനുണ്ായ സാഹചരത്യം സംബന്ിച് തനാട്ീസിടറേ അെിസ്ാന 
ത്ില് സഭ നിര്ത്ിവയ്കണടമന്ന പ്രതമയത്ിതന്മല് സഭ രണ്് മണിക്കൂര് 
ചര്ച് നെത്തു�യുണ്ായി. മ്് തനാട്ീസ�ള്ക്കുള് അവതരണാനുമതി 
നിത്ധിച്. ഏഴാം സതമ്ളനത്ില് ആട� 12 ശ്ദ്ക്ഷണിക്ലു�ളം  
89 സബ്മി്നു�ളം സഭാതലത്ില് ഉന്നയിക്ടപ്ട്ടു. വിഴിഞ്ഞത്് 
മത്സത്യടത്ാഴിലാളി�ള് നെത്ി വന്നിരുന്ന അനിശ്ചിത�ാല സമരം  
ഒത്തുതീര്പ്ാക്ിയതമായി ബന്ടപ്ട് വി്യത്ിതന്മല് മുഖത്യമന്ത്രി ചട്ം  
300 പ്ര�ാരം ഡിസംബര് 7 ന് ഒരു പ്രസ്താവന നെത്ി. ഏഴാം സതമ്ളന 
�ാലത്ാട� 387 തരഖ�ള് സഭയുടെ  തമശപ്പുറത്് വയ്ക്കു�യും വിവിധ  
നിയമസഭാ സമിതി�ളതെതായ 29 റിതപ്ാര്ട്ടു�ള് സഭയില് സമര്പ്ി
ക്കു�യും ടചയ്തിട്ടുണ്്. 
 ആറാം സതമ്ളനം തപാടലതടന്ന നിയമനിര്മ്ാണത്ിനു 
തവണ്ി മാത്രമായാണ് ത�രള നിയമസഭ ഏഴാമതം സതമ്ളിച്ത്. 
ഏഴാം സതമ്ളനത്ില് 17 ബില്ലു�ള് പാസ്ാക്കു�യും 2022 ടല 
ത�രള സഹ�രണ സം� (മൂന്നാം തഭദഗതി) ബില് 15 അംഗങ്ങള് 
അെങ്ങുന്ന ഒരു ടസലക്ട് �മ്ി്ിയുടെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കു�യും 
ടചയ്ത. ആറരപതി്ാണ്ടു�ള് പിന്നിട് ത�രള നിയമസഭയുടെ 
ചരിത്രത്ില് ആദത്യമായാണ് തെര്ച്യായി രണ്ടു സതമ്ളനങ്ങള്  
നിയമനിര്മ്ാണത്ിനു മാത്രമായി തചരുന്നതം ഇത്രയധി�ം ബില്ലു 
�ള് വിശദമായി ചര്ച് നെത്ി പാസ്ാക്കുന്നതം. സഭ പാസ്ാക്ി 
യവയില് 2022 ടല ത�രള സര്വ്വ�ലാശാല (തഭദഗതി) ബില്ലു�ള്, 
2022 ടല ത�രള നദീതീര സംരക്ഷണവം മണല് വാരല് നിയന്ത്രണവം 
(തഭദഗതി) ബില്, ത�രള ക്ിനിക്ല് സ്ാപനങ്ങള് (രജിസ് തട്്നും 
നിയന്ത്രണവം)തഭദഗതി ബില്, 2022 ടല ത�രള പ്രവാസി ഭാരതീയര് 
(ത�രളീയര്) �മ്ീ്ന് തഭദഗതി ബില്, 2022 ടല ത�രള ടപാതവില്പ്ന 
നികുതി (തഭദഗതി) ബില് എന്നീ പ്രധാന ബില്ലു�ളം ഉള്ടപ്ടുന്നു.
 ഏഴാം സതമ്ളനത്ില് 7 ദിവസങ്ങളിലായി ആട� 44 
മണിക്കൂര് 25 മിനി്് സഭ തയാഗം തചരു�യുണ്ായി. അതില് 20 
മണിക്കൂര് 30 മിനി്് സമയം നിയമനിര്മാണത്ിനായി മാത്രമാണ് 
വിനിതയാഗിച്ത്.

ൈഭാ ൈകമേളന വാര്ത്ത�ള്
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P-\p-h-cn 26 \v \nbak`m kap¨b¯nÂ  
kv]o¡À F.F³. jwkoÀ  
]XmIbpbÀ¯p¶p

ആനന്ദിപ്റെ �വിത�ള്
ആനന്ദ് 
ഡി.ൈി. ബു�് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 2022.
O32,1ANA   32 R2
(�വിതാ ൈമാഹാരം)

പറുദീൈ
അബ്ദുള്റൈാഖ് ഗുര്ന
വിവ.: സുകരഷ് എം.ജി. 
ഗ്ീന് ബു�് ൈ് : തൃശൂര്, 2022.
O111,3GUR  32 R2
(2021 പ്ല ൈാഹിത്റ്യത്തിനുള് പ്നാകബല് 
ൈമോനം കനടിയ അബ്ദുള്റൈാഖ് 
ഗുര്നയുപ്ട Paradise എന് കനാവലിപ്റെ 
പരിഭാഷ.)

TAGORE’S UNIVERSITY : 
A history of Visva–Bharati  
1921-1961
Swati Ganguly
Permanent Black :Ranikhet, 2022.
T4v275   R2
(This book is a study of the origin and 
career of a Universtiy, set up to break 
barriers between nations and races.)

ഭരണഘടന: ഇന്്റ്യന് 
റിപ്പബ്ിക്കിപ്റെ അതിജീവന 
ചരിത്ം 
അഡ്വ.വി.എന്. ഹരിദാൈ് 
ഡി.ൈി. ബു�് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 2022.
V2,2(z):g  32 R2
(ഇന്്റ്യന് ഭരണഘടന, പൗരത്വം, 
ൈ്വാതന്്റ്യം, മകതതരത്വം, ജീവിക്കാനുള് 
അവ�ാശം, നീതിന്റ്യായ ൈംവിധാനം 
എന്ിവപ്യക്കുറിച്ച് രെതിപാദിക്കുന് 
പുസ്ത�ം.)

ക�രളത്തിപ്ല ജന�ീയ 
ൈമരങ്ങളുപ്ട ചരിത്ം 
ഐ. ക�ാപിനാഥ് 
ഡി.ൈി. ബു�് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 2022.
V212:5  32 R2
(ൈാമൂഹ്റ്യനീതി, പരിസ്ിതി വിഷയങ്ങളില് 
ക�രളത്തില് നടന് പ്ാച്ചിമട, 
സൈലറെ് വാലി തുടങ്ങിയ ജന�ീയ 
ൈമരങ്ങളുപ്ട ജയപരാജയങ്ങപ്ളക്കുറിച്ച് 
ൈവിസ്തരം വിശ�ലനം പ്ചയ്യുന് പഠന 
ഗ്ന്ം.)

ഇന്്റ്യയുപ്ട വീപ്ടെടുക്കല് 
ബി. രാജീവന് 
ഡി.ൈി.ബു�് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 2022.
W6.2   R2
(ഫാൈിസ്റ് രാഷ്ടീയത്തിപ്നതിപ്ര 
�ീഴാള ജനതയുപ്ട ൈ്വാധി�ാരത്തിന് 
ഊന്ല് പ്�ാടുക്കുന് ബദല് 
ജനാധിപത്റ്യപ്ത്തപ്പറ്റിയുള് കലഖനങ്ങള്.)
 

പ്ചപ്ങ്കാടിക്ക് തീ പിടിച്ച 
�ാലം 
ആര്. അജയകഘാഷ്
ലിവിം�് ലീഫ് പബ്ികഷഴ് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 
2022.
W691,4.212  32R2
(പാര്ട്ടിയിലുടൊയ വിഭാ�ീയത 
എങ്ങപ്നപ്യാപ്ക്ക ൈി.പി.എം പ്ന ബാധിച്ചു 
എന്് പരികശാധിക്കുന് ഗ്ന്ം.)

Challenges to a liberal polity
Human Rights, Citizenship and Identity
M. Hamid Ansari 
Penguin Random House : Haryana, 
2022.
W(V2,5)   R2
(A collection of speeches and articles 
of former Vice-President of India, 
Hamid Ansari.)

ദാരിദ്്റ്യത്തിപ്റെ ൈമ്പദ്ശാസ്തം : 
ദാരിദ്്റ്യപ്ത്തയും അതവൈാനിപ്പി 
ക്കാനുള് വഴി�പ്ളയും കുറിച്ച് ഒരു 
പുനരാകലാചന
അഭിജിത് വി. ബാനര്ജി & എസ്തര് ഡുഫ് കലാ
വിവ.: ജി. രാക�ഷ് 
ഡി.ൈി. ബു�് ൈ് : ക�ാട്ടയം, 2022.
X(Y:434) 32 R2
(2019 ല് ൈാമ്പത്തി� പ്നാകബല് ലഭിച്ച  
‘Poor Economics'  എന് ഗ്ന്ത്തിപ്റെ 
പരിഭാഷ. ഇന്്റ്യന് അകമരിക്കന് ൈാമ്പത്തി�  
ശാസ്തജ്ഞനാണ് അഭിജിത് ബാനര്ജി. 
ദാരിദ്്റ്യത്തിപ്റെ പ്�ണി�ളും അതവൈാനിപ്പി 
ക്കാനുള് വഴി�ളുമാണ് ഈ ഗ്ന്ത്തിപ്ല 
രെകമയം.)

THE DALIT TRUTH THE 
BATTLES FOR REALIZING 
AMBEDKAR’S VISION
K. Raju, Ed.
Penguin Random House : Haryana, 2022.
Y5927x2  R2
(The book offers deeper insights into 
social, educational, economic and 
cultural challenges and opportunities 
faced by the Dalits and the choice 
made by the Dalits for attaining social 
equality.)

നീതിയുപ്ട ആ�ാശങ്ങള് 
അഡ്വ. �ാളീശ്വരം രാജ് 
മാതൃഭൂമി ബു�് ൈ് : ക�ാഴികക്കാട്, 2021.
Zx2  32R1
(നിയമ നീതിന്റ്യായ കമഖല�ളിപ്ല ൈംഭവ 
വി�ാൈങ്ങപ്ള കുറിച്ചുള് കലഖനങ്ങളുപ്ട 
ൈമാഹാരം.) 

Law relating to Social Media 
Crimes Intermediaries Digital 
Media and OTT platforms 
Puneet Bhasin 
Oakbridge Publishing: Haryana, 2022.
Z2,5(D65,49)  R2
(The legal and regulatory framework 
of social media, intermediaries,  digital 
media and OTT platforms are explained 
in this book.)

നിയമസഭ്ന ലലബ്രറിയിലല  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

പുസ്ത� പരിചയം

പ്രകൃതി : ഭോവങ്ങള് പ്രതിഭോെങ്ങള്

പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങള് പിെി�ിട്ാടപാരുളായിട്ാണ് എല്ാ �ാലത്തും 
നിലനില്ക്കുന്നത്. �ാലാവസ്ാ നിരീക്ഷണങ്ങളതെയും പ്രവചന

ങ്ങളതെയും �ാരത്യത്ില് ശാസ്ത്രം ഒരുപാെ് മുതന്നാട്് തപായിട്ടുണ്്. എങ്ിലും 
പ്രകൃതിയുടെ തക്ഷാഭാകുലമായ പ്ര�െനങ്ങള്ക്കു മുന്നില് മനു്ത്യര് 
തീര്ത്തും നിസ്ഹായരാണ്. മനു്ത്യടറേ അനിയന്ത്രിതമായ പ്രകൃതി 
ചൂ്ണം �ാരണം �ാലാവസ്ാ വത്യതിയാനത്ിടറേ ദുരന് ഫലങ്ങള് 
നമ്ള് അനുഭവിക്കു�യാണ്. ഇന്ന് തലാ�ടമാട്ാട� �ാലാവസ്ാ 
വത്യതിയാനത്ിടറേ ഭാഗമായി അഭയാര്തി�ള് അനുദിനം സൃഷ്ിക്
ടപ്ട്ടു ട�ാണ്ിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചരത്യത്ില് തജാസ് ടത്യിലിടറേ 
പ്രകൃതി: ഭാവങ്ങള് പ്രതിഭാസങ്ങള് എന്ന പുസ്ത�ം ശ്തദ്യമാണ്. 
പാരിസ്ിതി� ജാഗ്രതയിലൂടെ മാത്രതമ മാനവരാശിക്കും മ്് ജീവജാല
ങ്ങള്ക്കും നിലനില്പ്പുള്ളൂ എന്ന വലിയ സതദേശം കൂെിയാണീ പുസ്ത�ം.

െിനിമയം �ോഷ്ട്രീയവം
സാംസ് �ാരി�, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്ി�, സാമൂഹി� വത്യവസ്ിതി

�തളാെ് നിരന്രം �ലഹിക്കുന്ന ശക്തമായ ദൃശത്യമാധത്യമ 
മാണ് സിനിമ. മാര്�് സിസത്ിടറേ അെിസ്ാനത്ില് ടലനിന് 
നെത്ിയ വിശ�ലനമാണ് രാഷ്ട്രീയ സിനിമയുടെ ആധാരശില 
എന്ന് തലഖ�ന്, തജാസ് ടത്യില് ഈ പുസ്ത�ത്ില് അഭിപ്രായ 
ടപ്ടുന്നു. രാഷ്ട്രീയവം സിനിമയുമായുള് അതഭദത്യമായ ബന്ം, ഫാസിസം, 
നിതയാ റിയലിസം, ലാ്ിനതമരിക്യുടെയും മൂന്നാം തലാ�ത്ിടറേയും 
തഹാളിവഡ്ിടറേയും സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവം തെങ്ങിയ വി്യങ്ങള് ഈ 
പുസ്ത�ം ചര്ച് ടചയ്യുന്നു.

BkmZn Im AarXv atlmÕhntâbpw tIcf \nbak`m 
sse{_dnbpsS iXm_vZn BtLmj§fpsSbpw ̀ mKambn 
kwLSn¸n¨ A´mcm{ã ]pkvXtImÕh¯nte¡v ap³  
apJya{´n F.sI. BâWnsb At±l¯nsâ h-k-Xn-bn- 
se¯n kv]o¡À F. F³. jwkoÀ £Wn¨tijw tIcf 
\nbak`bpsS D]lmcw At±l¯n\v k½m\n¡p¶p.
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നിയമസഭാ പ്രസംഗത്ിലൂടെ

സര്, റൂള് 219 അനുസരിച്് ടമമ്പര്മാര്ക്്  
സ്വ�ാരത്യ ബില് അവതരിപ്ിക്ാന് അങ്ങ് 

അവസരം നല്�ിയതിടനയും ബന്ടപ്ട് �മ്ി്ി 
അതിന് ശിപാര്ശ ടചയ്തതിടനയും ഞാന് അഭിനദേി
ക്കു�യാണ്. എടറേ ബില് 'ദി ത�രള വിമന് ആറേ് 
ചില്ഡ്രന്സ് ടവല്ഫയര് ബില് 1996' ആണ്. 
സ്വാതന്ത്രത്യം �ിട്ി നാല്പ്ത്ി എട്് വര്്ം �ഴിഞ്ഞിട്ടും 
ഭരണ�െനയില് അവര്ക്് തവണ്ി വിഭാവന 
ടചയ്തിട്ടുള് എല്ാ സാമൂഹി� നീതിയും, അവ�ാശങ്ങളം 
ഭരണാധി�ാരി�ള് ചവിട്ി ടമതിച്ട�ാണ്്, അവരുടെ 
അവ�ാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്ാന് അഖിതലന്ത്യാ 
തലത്ില് ഒരു നിയമം ട�ാണ്ടു വന്നിട്ില്. ത�രളം  
പല നിയമങ്ങളം ട�ാണ്ടു വന്നിട്ടുടണ്ങ്ിലും അഖി 
തലന്ത്യാ നിയമങ്ങള്ക്് torch bearer ആയുള് ത�രളം 
ഒന്നുകൂെി മുതന്നാട്ടു വതരണ് അവസരമായിടയന്നു  
�രുതന്നതട�ാണ്ാണ് ഇതവടര സ്ത്രീ�ള്ക്കും 
കുട്ി�ള്ക്കും തവണ്ി, നിലവിലില്ാത് ആനുകൂലത്യ 
ങ്ങള് കൂെി ഭരണ�െനയുടെ Clause അെിസ്ാന
ത്ില് പരിതശാധിച് ട�ാണ്്  ഇവിടെ ഈ ബില് 
അവതരിപ്ിക്ാന് ഞാന് ശ്മിക്കുന്നത്. "�ണ്ണു 
നീര്ത്തുള്ിടയ സ്ത്രീതയാടുപമിച് �ാവത്യഭാവതന നിനക്് 
അഭിനദേനം നിനക്ഭിനദേനം....." എന്ന മലയാളം 
പാട്ടുണ്്. പ്രസിദ്നായ �വി ചങ്ങമ്പുഴയ്ക് തപാലും 
സ്ത്രീ�ടള ശരിയായി വിലയിരുത്ാന് �ഴിഞ്ഞിട്ില്. 
ഒരു ദുര്ബല നിമി്ത്ില് അതദേഹം എഴുതി 'നാരി�ള്, 
നാരി�ള് വിശ്വവിപത്ിടറേ നാരായ തവരു�ള്' എന്ന്. 
തലാ�പ്രസിദ്നായ ഇംഗ്ീ്് �വി മില്ട്ടനപ്്ി ഒരു 
�ഥയുണ്്.  ശരിയാതണാടയന്ന് അറിയില്. അതദേഹ 
ത്ിടറേ പ്രസിദ്മായ 'പാരലഡസ് തലാസ്റ്' എഴുതിയത് 
അതദേഹം വിവാഹം �ഴിച്യുെടനയാടണന്നും  അതദേഹം 
പിന്നീെ് എഴുതിയ 'പാരലഡസ് റീടഗയിന്ഡ് ' ഭാരത്യ 
നഷ്ടപ്ട്തിനുതശ്മാടണന്നുമാണ്. സ്ത്രീ�ള്ടക്തി
ടരയുള് ഒരു �ഥ ഞാന് വായിച്ിട്ടുണ്്. അതായത് 
തലാ�പ്രസിദ് ചിന്�നായ, നാെ�കൃത്ായ 
ബര്ണാഡ് ്ായുടെ അടുത്് സദേരിയായ ഒരു 
സിനിമാനെി തപായി തചാദിച് 'അങ്ങയുടെ ബുദ്ിയും 
എടറേ സൗദേരത്യവമുള് ഒരു കുട്ിടയ സൃഷ്ിക്ാനായി 
അങ്ങ് എടന്ന വിവാഹം �ഴിക്കുതമാടയന്ന്'. അതപ്ാള് 
ബര്ണാഡ് ്ാ ആ സ്ത്രീടയ അവതഹളിച്ട�ാണ്് 
പറഞ്ഞു 'നിങ്ങളടെ ബുദ്ിയും എടറേ സൗദേരത്യവ 
മാണ് ആ കുട്ിക്കുണ്ാവന്നടതങ്ില് അത് വലിയ ദുര
ന്മായിരിക്കും അതട�ാണ്് ഞാന് നിങ്ങടള വിവാഹം 
�ഴിക്കുന്നില്' എന്ന്. ഭാരതത്ിടറേ ആര്് സംസ് ക്ാര
ടത്ക്കുറിച്് ഏടറ പാെിപ്പു�ഴ്ത്തുന്നവര് തപാലും 'ന സ്ത്രീ 
സ്വാതന്ത്രത്യമര്ഹതി' എന്നുള് മനുവിടറേ സിദ്ാന്ം ഈ 
�ാലങ്ങളില് തപാലും ഉയര്ത്ിപ്ിെിച്ിട്ടുണ്്. ഞാന് ഈ 
മഹാത്മാക്ളായ ആള�ടള വില കുറച് �ാണുന്നില്. 
പടക്ഷ മദ്ത്യ�ാല�ട്ങ്ങളില് ചരിത്രം ഇരുളിലാ
ണ്ടു�ിെന്നതപ്ാള് യൂതറാപ്ില് തജാവാനസ് ആര്ക്് 
എന്നു പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അഗ്ിയില് ടവന്തു 
മരിച്ട�ാണ്് അനീതിടക്തിടര തപാരാെി വീരമൃതയു 
വരിച്ത്. മാഡം�യൂറി എന്ന മഹത്ായ ഒരു വനിത 
�ത്യാന്സറിന് മരുന്നു �ണ്ടു പിെിക്ാന് അവരുടെ 
ഭര്ത്ാവിടന വളടരയധി�ം സഹായിച്ട�ാണ്് 
ചരിത്രത്ിടറേ താള�ളില് സ്ാനം പിെിച്ത് നമ്മുടക്
ല്ാവര്ക്കുമറിയാം. ടഹലന് ട�ല്ര് തലാ�ത്ില് അന്
ന്മാര്ക്കുതവണ്ി നല്�ിയ സംഭാവന ആര്ക്ാണ് 
വിസ്മരിക്ാന് �ഴിയു�. വാലറേീന ടെറസ് ത�ാവ 
എന്ന വീരവനിതയാണ് ഒരു പുരു്തനാടൊപ്ം 
തലാ�ത്ില് ആദത്യമായി ശൂനത്യാ�ാശത്ിതലക്് 
പറന്നത്. എവിടെയാണ് സ്ത്രീ�ള്ക്് പുരു്ന്മാതരാ
ടൊപ്ം പ്രവര്ത്ിക്ാന് �ഴിയാടത വന്നിട്ടുള്ത്. 
അതട�ാണ്് സ്ത്രീ�ള്ക്് ഭരണ�െനയില് പറയുന്ന 
അവ�ാശങ്ങള് മുഴുവന് ട�ാടുക്ാന് നമ്മുടെ രാജത്യം 
സ്വാതന്ത്രത്യം �ിട്ി 50 ാം വര്്ത്ിതലക്കു �െക്കുതമ്പാള് 
ത�രളം നിയമ നിര്മ്ാണത്ിടറേ �ാരത്യത്ില് ഒരു 
ദീപശിഖ ഉയര്ത്ണം. അതിനാണ് എടറേ ശ്മം.
 എന്ാണ് കുട്ി�ടളപ്്ിയുള് സങ്ല്പ്ം? 
മഹാനായ വിലത്യം തവര്ഡ് സ് വര്ത്തു തപാലും പറഞ്ഞു 
The child is the father of man. ത�ള്ക്കുതമ്പാള് ത�ാ
ണ്ട്ഡിക്ഷനാടണന്നും തതാന്നാം. ശിശു മനു്ത്യടറേ 
പിതാവാടണന്നു പറയുതമ്പാള് പിതാവിടറേ മ�നതല് 
ശിശു എന്ന് ആരും തചാദിക്രുത്. മനു്ത്യടറേ പിതാവ് 
തടന്നയാണ് ശിശു. അത് തി�ച്ം �ാവത്യാത്മ�ം 
മാത്രമല് ലസദ്ാന്ി�മായിട്ടും ശരിയാണ്. ഇംഗ്ീ്് 
സാഹിതത്യത്ില് ടറാമാറേി�് പ്രവണതയുടെ ആദത്യടത് 

ഗായ�നായ വിലത്യം ത്ക്് ലണ്ന് നഗരത്ില് കൂെി 
കുട്ി�ള് സ് കൂളിതലക്് തപാകുതമ്പാള് അവടര �ണ്ടു 
ട�ാണ്ടു പാെി- 'they are the flowers of the London 
City'.  ലണ്ന് നഗരത്ിടല പൂക്ളാണ് ഈ തപാകുന്നത്.  
പടക്ഷ നമ്മുടെ കുട്ി�ടളപ്്ി അങ്ങടന പറയാന് 
�ഴിയുതമാ സര്? നമ്മുടെ സ്ത്രീ�ള്ക്് അവ�ാശം 
സംരക്ഷിച് ട�ാടുത്ിട്ടുതണ്ാ? ഇല്. നിയമനിര്മ്ാ
ണത്ിടറേ  പ്രാധാനത്യത്ിടറേ ഒരു പശ്ചാത്ലം ഞാന് 
പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രതമയുള്ളു. ഇന്ത്യന് ഭരണ�െനയുടെ 
പ്രിയാംബിള് ഏ്വം മഹനീയമാണ്.  ത�രളത്ിടറേ 
വീരപുരു്നായിരുന്ന, ഇന്ത്യയിടല പാവങ്ങളടെ 
പെത്ലവനായിരുന്ന മഹാനായ സഖാവ് എ.ട�.
ജി.യും മദ്ാസ്ിടല ഗവണ്ടമന്ം തമ്ിലുള് ത�സിടല  
സപ്രസിദ്മായ വിധിയില് ഈ പ്രിയാംബിളിടനപ്്ി 
പറയുന്നത് 'It is the guiding star of the constitution' 
എന്നാണ്. Fundemental Rights ഉടണ്ങ്ിലും Directive 
principles of the State policy  ഉടണ്ങ്ിലും വില 
കുറച് ട�ാണ്ല്, അതിടറേ മഹത്വം ആരംഭിക്കുന്നത്, 
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ�െനയുടെ പീഠി�യായിട്ടുള് 
ലഗഡിംഗ് സ്റാര്, ഭരണ�െനടയയാട� നയിക്കുന്ന 
ഉജ്്വലമായിട്ടുള് നക്ഷത്രമാകുന്ന ആ പ്രിയാംബിളില് 
നിന്നാണ്. ആ പ്രിയാംബിളില് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയില് 
എല്ാവര്ക്കും ജസ്റിസ് ഉണ്ാ�ണടമന്നാണ്. ജസ്റിസ് 
എന്നു പറഞ്ഞാല് തസാ്ത്യല് ജസ്റിസ്, ഇക്തണാമി�് 
ജസ്റിസ് ആറേ് ടപാളി്ിക്ല് ജസ്റിസ് എന്നാണ്. അത് 
സ്ത്രീ�ള്ക്കും കുട്ി�ള്ക്കും ബാധ�മതല്? ലിബര്ട്ി - 
എല്ാ തരത്ിലുമുള് സ്വാതന്ത്രത്യം സ്ത്രീ�ള്ക്കുതണ്ാ? 
കുട്ി�ള്ക്കുതണ്ാ? ഇല്.  Equality:- equality of status 
and equality of opportunity അത് സ്ത്രീ�ള്ക്് നിത്
ധിച്ിരിക്കു�യാണ്. പാവടപ്ട് സ്ത്രീ�ള്ക്കും പാവടപ്ട് 
കുട്ി�ള്ക്കും പൂര്ണ്ണമായും നിത്ധിക്ടപ്ട്ിരിക്കു� 
യാണ്. Fraternity- assuring the dignity of the 
individual and unity and integrity of the nation.
 ഏ്വം പ്രധാനമാണ് ഒരു പൗരടറേ, ഒരു 
മനു്ത്യടറേ, ഒരു കുട്ിയുടെ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ dignity of 
individual.  വത്യക്തിയുടെ മാഹാത്മത്യം അംഗീ�രിക്ണ
ടമന്ന് ഭരണ�െനയുടെ പ്രിയാംബിളില് പറയുന്നു. 
അത് നമ്മുടെ രാജത്യടത് പാവടപ്ട് സ്ത്രീ�ടള സംബ 
ന്ിച്ം കുട്ി�ടള സംബന്ിച്ം അംഗീ�രിക്കുന്നു
തണ്ാ? ഇല്, അതട�ാണ്ാണ് ഈ �ാരത്യങ്ങള് ഭരണ
�െനയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നെപ്ിലാക്കുന്ന
തിനുതവണ്ി ഒരു പെി കൂെി മുതന്നാട്ടു തപാ�ാനാണ് ഞാന് 
ഈ ബില് ട�ാണ്ടുവരുന്നത്. പാര്ട്് 3 - ലുള് ഫണ് 
ടമറേല് ലറ്് സിലുള് 14,15,16,23,25,29,32 എന്നീ  
ആര്ട്ിക്ിള്സ് സമയക്കുറവട�ാണ്് ഞാന് വിശദീ
�രിക്കുന്നില്. ഭരണ�െനയുടെ ഈ വകുപ്പു�ളില് 
പറയുന്നതായിട്ടുള് �ാരത്യങ്ങള് ഈ പ്രിയാംബിളില് 
പറയുന്ന സമത്വം, തലത്യത, സാമൂഹി� നീതി തെങ്ങിയ 
മഹത് ആശയങ്ങടള മൗലി�ാവ�ാശങ്ങളാക്ി രൂപ
ടപ്ടുത്തുന്നത് ഭരണ�െനയിടല രജത തരഖ�ളായി
ട്ടുള് വിശദീ�രണങ്ങളാണ്. ആ മൗലി� അവ�ാശ 
ങ്ങള് ജീവിക്കുവാന് വശമില്ാത് സ്ത്രീ�ള്ക്കും വിദത്യാ 
ഭത്യാസം നല്കുവാനും ഭക്ഷണം �ഴിക്കുവാനും തരാഗം 
വന്നാല് ചി�ിത് സിക്കുവാനും സംരക്ഷ�രില്ാത് 
കുട്ി�ള്ക്കും തനെിടക്ാടുക്കുവാനുള് ഉത്രവാദിത്വം  
ഭരണ�െനയ്കാണ്. അതിനാണ് ഞാന് ഈ ബില് 
ട�ാണ്ടു വരുന്നത്. ഈ ഉത്രവാദിത്വം ഭരണ�െന
ക്ാടണന്ന് പ്രിയാംബിളിലും ഫണ്ടമറേല് ലറ്് സിലും 
ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിന്സിപ്ിള്സ് ഓഫ് തസ്റ്് തപാളിസി- 
പറയുതമ്പാള് അത് ഭരണകൂെം പൂര്ണ്ണമായും നെപ്ിലാ

ക്ാത്തട�ാണ്് സ്വാതന്ത്രത്യത്ിടറേ സവര്ണ്ണ ജൂബിലി 
ആത�ാ്ിക്കുവാന് തപാകുന്ന ഈ ആസന്ന തവളയില് 
ത�രളത്ില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി ആ ഭരണ�െനാ 
തത്വങ്ങള് അവലംബിച്ട�ാണ്ടുള് ഒരു നിയമനിര്മ്ാ
ണത്ിന് തെക്ം കുറിക്കുവാനാണ് ഞാന് ഈ �ാരത്യ 
ങ്ങള് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിന്സി 
പ്ിള്സ് ഓഫ് തസ്റ്് തപാളിസിയില് പറയുന്ന ഒരു �ാരത്യം 
ഞാന് �്വാട്് ടചയ്ാം. ആര്ട്ിക്ില് 37 - ടറേ അവസാന 
ഭാഗം It shall be the duty of the state to apply the 
principles in making law. തനരടത് പറഞ്ഞ പ്രിയാം 
ബിളിലും ഫണ്ടമറേല് ലറ്് സിലുമുള് സാമൂഹത്യ നീതി 
യുടെ മഹത്ായ തത്വങ്ങള് നിയമനിര്മ്ാണം നെത്തു 
തമ്പാള് പൂര്ണ്ണമായും അപ് ലള ടചതയ്ണ്ത്, പ്രാവര്ത്ി 
�മാതക്ണ്ത് ഭരണകൂെത്ിടറേ ചുമതലയാണ്, It shall 
be the duty of the state എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.  
അതപതയാഗിച്് ഇതപ്ാഴും പൂര്ണ്ണമായ നിയമനിര്മ്ാ 
ണമുണ്ാക്കുവാന് ഇന്ഡത്യാ രാജത്യത്് �ഴിഞ്ഞിട്ില്. 
ത�രളത്ിടറേ സാമൂഹത്യ നതവാതാന സാഹിതത്യത്ിടറേ 
ശുക്ര നക്ഷത്രമായിരുന്നു മഹാനായ കുമാരനാശാന്. 
അതദേഹം 1914 ല് ശ്ീമൂലം പ്രജാ സഭയില് സ്ത്രീ�ള്ക്് 
തനടരയുള് വിതവചനടത്പ്്ി പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. ടപണ്പ
ള്ിക്കൂെങ്ങളില് ഈഴവര്ക്് പ്രതവശനം അനുവദിച്ി
രുന്നില്. മുതകുളങ്ങര, �ാര്ത്ി�പ്ള്ി, തലവെി, 
ഓമല്ലൂര്, എെക്ാെ് എന്നീ സ്ലങ്ങളില് 1914 ല്  
ടപണ്പള്ിക്കൂെങ്ങളില് ഈഴവ സമുദായത്ിന് പ്രതവ 
ശനം ട�ാടുത്ിരുന്നില്. വിതവചനം �ാണിച്ിരുന്നു. 
അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ലമില്ായിരുന്നു എന്നാണ്. 
അതിടനതിരായി അതദേഹം ശക്തമായ ശബ്മുയര്ത്ി. 
ശ്ീമൂലം പ്രജാസഭയില് മഹാനായ കുമാരനാശാന് 
പറഞ്ഞതിന് 1996 ടല ത�രള നിയമസഭയില് 
എന്ാണ് പ്രസക്തി എന്നു തചാദിക്ാം. 'ടപണ്പള്ി
ക്കൂെങ്ങളിടല ടപണ്കുട്ി�ള്' എന്നതിനു പ�രം 
'പാവടപ്ട് കുട്ി�ളം വിതവചനത്ിനും വിതധയമാകുന്നു' 
എന്ന ഒരു തഭദഗതി മാത്രം വരുത്ിയാല് മതി.  
ടപണ്പള്ിക്കൂെത്ില് ഈഴവ ടപണ്കുട്ി�ടള �യ
്ാത്തിടനപ്്ി പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്രത്യം �ിട്ി 50 വര്്
മാകുതമ്പാള് പട്ിണി �ിെക്കുന്ന സ്ത്രീ�ള്ക്കും പട്ിണി 
�ിെക്കുന്ന കുട്ി�ള്ക്കും അവര് പട്ിണിക്ാരാണ് എന്ന 
ഒ് �ാരണത്ാല് ആനുകൂലത്യം ട�ാടുക്കുന്നതായ 
സമഗ്രമായ നിയമമില് എന്നു ചൂണ്ിക്ാണിക്കുവാനാണ്. 
�ഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനത്യനായ പ്രതിപക്ഷ തനതാവ് 
ഉയര്ത്ിപ്ിെിച് ഇക്തണാമിക്് റിവയൂവിടറേ തപജ് 
177-ല് Social Security and Welfare എന്ന ഭാഗത്് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന �ാരത്യങ്ങള് മാത്രം �ണക്ിടലടു 
ത്ാല് എടറേ ഈ ബില് ഗവണ്ടമറേ്  ഔതദത്യാഗി�മായി 
അംഗീ�രിച്് സംപുഷ്മാക്ാന് പുതിയ നിയമനിര്മ്ണം  
ട�ാണ്ടുവതരണ്ി വരുടമന്നുള്താണ് വസ്തുത. അതില് 
പറയുന്നത് Social Security and Welfare measures 
constitute an integral part of the functions of a 
modern government irrespective of its level 
economic and social development എന്നാണ്. 
�ഴിഞ്ഞവര്്ം അവതരിപ്ിച് ഇക്തണാമി�് റിവയൂവില് 
ഗവണ്ടമറേിടറേ സാമൂഹി�വം സാമ്പത്ി�വമായി
ട്ടുള് വി�സനത്ിനുതവണ്ിയുള് സാമ്പത്ി�തശ്ി
�ള് �ണക്ിടലടുത്് സാമൂഹി� സരക്ഷിതത്വത്ിനും 
സാമൂഹി� തക്ഷമത്ിനും തവണ്ിയുള് നെപെി�ള് 
ആധുനി� ഗവണ്ടമറേിടറേ പ്രവര്ത്നത്ിന് അനി 
വാരത്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1995 ല് നിയമ 
സഭയില് അവതരിപ്ിച് ഇക്തണാമി�് റിവയൂവിടല ഈ 
ഒ് വാച�ം മതി. ഈ ബില്ില് എടന്ങ്ിലും അപാ�ത 
�ളടണ്ങ്ില് ഇതം കൂെി ചര്ച് ടചയ്ത് പരിഹരിച്ട�ാ
ണ്ടുതവണം ബഹുമാനടപ്ട് ഗവണ്ടമറേ് ഇത് ഇവിടെ 
നെപ്ാക്കുവാന്. �ഴിഞ്ഞ ഇന്ഡത്യാ ഗവണ്ടമറേ് 
ട�ാണ്ടുവന്ന നയൂ ഇക്തണാമി�് തപാളിസി - ഇതപ്ാഴും 
ത�ന്ദ്രത്ില് അധി�ാരത്ിലിരിക്കുന്ന പല മന്ത്രിമാരും 
താതലാലിച്ട�ാണ്ിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്മായിട്ടുള് 
പുത്ന് സാമ്പത്ി� നയത്ിടറേ പ്രതത്യാ�ാതങ്ങള് 
ഏ്വം കൂടുതല് അനുഭവിതക്ണ്ി വരുന്നത് ബഹു 
ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പട്ിണിക്ാരായ സ്ത്രീ�ളം കുട്ി�ള 
മാണ്. നയൂ ഇക്തണാമി�് തപാളിസിയുടെ പുത്ന് 
നെപെി�ള് ഈ രാജത്യടത് പാവടപ്ട് പിഞ്ചു കുട്ി�ള് 
കൂെി അനുഭവിതക്ണ്ി വരുന്നു. അതട�ാണ്് സ്ത്രീ�ള 
തെയും കുട്ി�ളതെയും അവ�ാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്ന
തിനും അത് ഭംഗിയായി നെപ്ാക്കുന്നതിനും തവണ്ി ഒരു 
അധി�ാരസമിതി രൂപീ�രിക്ണടമന്നാണ് എനിക്് 
പറയുവാനുള്ത്. നമ്മുടെ സര്വ്വ�ലാശാലയുടെ  
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ടപാളി്ി�് സ് ഡിപ്ാര്ട്ടുടമറേ് അവരുടെ തജര്ണലില്  
New Economic Policy and Social Justice are the 
imperatives of the Constitution എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു 
പ്രധാനടപ്ട് തലഖനമുണ്്. മി. പ്ര�ാശ് എന്നു പറയുന്ന 
തലഖ�ന് പറയുന്നത് നയൂ ഇക്തണാമി�് തപാളിസി 
ഇങ്ങടന തപാവ�യാടണങ്ില് ഇന്ഡത്യ രാജത്യടത് 
സ്ത്രീ�ളില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവം കുട്ി�ളില് ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവം പട്ിണിക്ാരായിട്ടു മാറും; നിരക്ഷരത വര്ദ്ിക്കു
ടമന്നു മാത്രമല് തഡ്രാപ് ഔട്് സ�ളടെ എണ്ണവം കൂൊന് 
തപാകുന്നു എന്നാണ്, അതദേഹം മാത്രമല് ഇത് പറയുന്നത്. 
ഐ.എല്.ഒ. തപാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. എടറേ �യ്ില് 
ഫിതഗഴ് സണ്്. സമയക്കുറവട�ാണ്് ഞാനത് വായിക്കു
ന്നില്. ടപാതഖജനാവില് നിന്നും പണടമടുത്് ടതാഴി 
ലില്ായ്മ, പ്രായാധി�ത്യം, തരാഗം, അവശത തെങ്ങിയവ 
ബാധിച്ിരിക്കുന്നവര്ക്് ലഫനാന്്ത്യല് അസിസ്ററേ് സ് 
ട�ാടുക്ണടമന്ന് നമ്മുടെ ഭരണ�െനയില് പറയു 
ന്നുണ്്. ആ ലഫനാന്്ത്യല് അസിസ്ററേ് സ് ഇപ്ര�ാരം 
അവശത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ�ള്ക്കും കുട്ി�ള്ക്കും 
മാസം തതാറും ട�ാടുക്ണം. എത്ര രൂപ ട�ാടുക്ണ
ടമന്ന് ഗവണ്ടമറേ് തീരുമാനിച്ട�ാള്ടട്. �ര്്�
ടത്ാഴിലാളി�ള്ക്കും �യര്ടത്ാഴിലാളി�ള്ക്കും 
ടപന്്ന് ട�ാടുത് ഒരു ഗവണ്ടമറോണിത്.  ഞാന് 
അഭിനദേിക്കുന്നു. ചുമട്ടുടതാഴിലാളി�ള്ക്് ആനുകൂലത്യം 
ട�ാടുത് ഒരു ഗവണ്ടമറോണിത്.  മത്സത്യടത്ാഴിലാ
ളി�ള്ക്കും ആനുകൂലത്യം ട�ാടുത്തു. പാവടപ്ട് ടതാഴിലി 
ല്ാത് യുവാക്ള്ക്് ടതാഴിലില്ായ്മ തവതനം 
ട�ാടുത്തു. അത്രം അതിമതനാഹരമായിട്ടുള് സാമൂഹത്യ 
തക്ഷമ പദ്തി�ളടെ ഉജ്്വലമായിട്ടുള് ഒരു പുതിയ 
തൂവലായിരിക്കുമിത്. പാവടപ്ട് മുഴുവന് സ്ത്രീ�ള്ക്കും കുട്ി 
�ള്ക്കും വസിക്കുന്നതിനും വിദത്യാഭത്യാസം ടചയ്യുന്നതിനും 

വിവാഹം �ഴിച്തപാകുന്നതിനും തരാഗത്ിന് ചി�ിത്സി
ക്കുന്നതിനും എല്ാത്ിനുമായി ഒരു ടചറിയ ത� 
ഗവണ്ടമറേ് തീരുമാനിക്ടട്. അതിന് അര്ഹരായവടര 
�ണ്ടുപിെിച് ട�ാടുക്കുവാനും അത് നെപ്ിലാക്കുവാനും 
ഇന്ന് പൂത്തുലഞ്ഞ ത�രളത്ിടറേ ജന�ീയ വി�സന 
ത്ിന് സൗരഭത്യം പരത്തുവാന് തപാകുന്ന പചോയത്തു
രാജ് നഗരപാലി� സംവിധാനങ്ങളമായി തയാജിച് 
ട�ാണ്് ഭംഗിയായി നെപ്ിലാക്കുവാന് ശ്മിക്ണം. 
ഈ കുഴപ്ങ്ങടളല്ാം മുതലാളിത്ത്ിടറേ സംഭാവന 
യാണ്.  മഹാനായ �ാറല്  മാര്�് സം ഏങ്ല്സം 
�മ്യൂണിസ്റ് മാനിടഫതസ്റായില് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ�ള് 
ടവറും വില്പനചരക്ാണ്, just l ike any other 
commodities in the market. മ്് ഏത് ചരക്കും 
�തമ്പാളത്ില് ഇറക്കുന്നതതപാടല സ്ത്രീ�ളം കുട്ി�ള
ടമല്ാം ടവറും ഉപതഭാഗവസ്തുക്ളാണ് ആ സംസ് ക്ാരം 
ഇന്ത്യന് ഭരണാധി�ാരി�ടള �ീഴെക്ിടക്ാണ്് 
സ്വാതന്ത്രത്യം �ിട്ി 42 വര്്മായിട്ടും ഭരണ�െനയില് 
enshine ടചയ്യുന്നു. ഭരണ�െനയില് അതങ്ങയ്ം  
തിളങ്ങിടക്ാണ്ിരിക്കുന്ന പ്രിയാംബിളിതലയും മൗലി� 
അവ�ാശങ്ങളിടല പട്ി�യിതലയും ഡയറക്റ്റീവ്  
പ്രിന്സിപ്ിള്സ് ഓഫ് തസ്റ്് തപാളിസിയുടെ ഭാഗതത്യും 
സ്ത്രീ�ള്ക്കും കുട്ി�ള്ക്കും പൂര്ണ്ണമായി സാമ്പത്ി� 
സഹായമെക്മുള് സംരക്ഷണം ട�ാടുക്ണടമന്നുള് 
ആ വകുപ്് നെപ്ിലാക്കുവാന് അഖിതലന്ത്യാ തലത്ില് 
ഏര് പ്ാടുണ്ാക്രുത്. ബഹുമാനടപ്ട് മുഖത്യമന്ത്രിതയാടും 
ബഹുമാനടപ്ട് വകുപ്പുമന്ത്രിതയാടും ഒരതപക്ഷയുണ്്. 
എടറേ പ്രസംഗം യുക്തമായി പൂര്ണ്ണമായി വിശദമാക്ാന് 
�ഴിഞ്ഞിടല്ന്നുള്ത് സമയത്ിടറേ കുറവട�ാണ്ടുള് 
നിസ്ഹായവസ്കൂെി �ണക്ിടലടുത്് എനിക്് 
പറയാനുള്ത കൂെി ബഹുമാനടപ്ട് മന്ത്രി കൂട്ിതച്ര്ത്് 
ഈ ബില് ചര്ച് ടചയ്ത് പാസ്ാക്കുവാനും അടല്ങ്ില് 
അത് അങ്ങ് അംഗീ�രിച്് പാസ്ാക്കുവാനും ഇന്ത്യയ്ക് 

ആട� മാതൃ� �ാണിക്കുവാനും ഒരു പുത്ന് സാമ്പ 
ത്ി� നയത്ിടറേ �രാളമായ പിെിത്ത്ില്ടപ്ട്് 
ത�രുന്ന സ്ത്രീ�തളയും കുട്ി�തളയും രക്ഷിക്കുവാനും 
ത�രളം torch bearer ആയി ഉയര്ന്നുവരുവാനും നെ 
പെി സ്വീ�രിതക്ണതമ എന്ന് വിനയപൂര്വ്വം അഭത്യര്തി
ച്ട�ാണ്് എടറേ വാക്കു�ള് അവസാനിപ്ിക്കുന്നു.

  ജി.സുധാ�രന് 
പി. തഗാപാല കുറുപ്ിടറേയും എല്. പങ്ജാക്ഷി 
അമ്യുടെയും  മ�നായി 1946 നവംബര് 10 
നാണ് ജി.സധാ�രടറേ ജനനം. എം.എ., എല്.
എല്.ബി., ബിരുദധാരിയാണ്. 10 ാം ത�രള നിയമ 
സഭയില് �ായംകുളം മണ്ഡലടത് പ്രതിനി
ധീ�രിച്് ആദത്യമായി നിയമസഭയിടലത്ി. 
തെര്ന്ന് പതിമൂന്നാം ത�രള നിയമസഭയിലും 
പതിനാലാം ത�രള നിയമസഭയിലും അമ്പലപ്പുഴ 
മണ്ഡലടത് പ്രതിനിധീ�രിച്.  സഹ�രണവം 
�യറും തദവസ്വവം വകുപ്് മന്ത്രി (18.05.2006- 
17.08.2009), സഹ�രണവം �യറും വകുപ്് 
മന്ത്രി (17.08.2009- 14.05.2011), ടപാതമരാമത്തും 
രജിസ് തട്്നും വകുപ്് മന്ത്രി (25.05.2016-
03.05.2021) എന്നീ നില�ളില് പ്രവര്ത്ിച്ിട്ടു
ണ്്. കൂൊടത എസ്.എഫ്.ഐ. സ്ാപ� അംഗം, 
പ്രഥമ സംസ്ാന പ്രസിഡറേ്, ജനറല് ടസക്രട്റി, 
അഖിതലന്ത്യ ലവസ് പ്രസിഡറേ്, ത�ന്ദ്ര എ�് സി
�യൂട്ീവ് �മ്ി്ി സ്ാപ� അംഗം, സി.പി.ഐ(എം) 
ആലപ്പുഴ ജില്ാ ടസക്രട്റി, സി.ഐ.െി.യു. ആലപ്പുഴ 
ജില്ാ ടസക്രട്റി എന്നീ പ്രധാന പദവി�ളം വഹി
ച്ിട്ടുണ്്. 

�ോലികറ്് െര്വ�ലോശോല 
ഹെനറ്ികലക് െോമോജി�ര്

�ാലിക്്് സര്വ്വ�ലാശാല ടസന്ിതലക്് 
നിയമസഭാംഗങ്ങളില് നിന്ന് ആറ് 

സാമാജി�ടര ടതരടഞ്ഞടുത്തു. ടപാത സ്ാനത്് 
നാലും പട്ി�ജാതി പട്ി�വര്ഗ്ഗ സംവരണ സ്ാനത്് 
ഓതരാ എം.എല്.എ. മാടരയുമാണ് ടതരടഞ്ഞടു 
ത്ത്. ടപാത സ്ാനത്് സാമാജി�രായ 
പി.അബ്ദുല് ഹമീദ്, പി.നദേകുമാര്, പി.്ി.എ. റഹീം, 
ഇ.ട�.വിജയന് എന്നിവരും പട്ി�ജാതി സംവരണ 
സ്ാനതത്ക്് പി.പി.സതമാദ് എം.എല്.എ.യും പട്ി
�വര്ഗ്ഗ സംവരണ സ്ാനതത്ക്് ഐ.സി.ബാല 
കൃഷ്ണന് എം.എല്.എ. യുമാണ് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ത്.

പി.അബ്ദുല് ഹമീദ്
എം.എല്.എ.

ഇ.പ്�.വിജയന്
എം.എല്.എ.

പി.പി.സുകമാദ് 
എം.എല്.എ

പി.നന്ദകുമാര്, 
എം.എല്.എ.

പി.റ്റി.എ. റഹീം,
എം.എല്.എ.

ഐ.ൈി.ബാലകൃഷ്ണന്
എം.എല്.എ

െജി ഹച�ിയോന് വീണ്ം മന്തിെഭയികലക് 

പിണറായി വിജയന് മന്ത്രി സഭയില് നിന്ന് 2022 ജൂലല 16 ന് 
രാജിവച് സജി ടചറിയാന്, വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയില് തിരിടച്ത്ി. 

രാജി ടവച്് 182 ദിവസങ്ങള്ക്് തശ്ം 2023 ജനുവരി 4 നാണ് സജി 
ടചറിയാന് തിരിട� മന്ത്രിസഭാംഗമായി സതത്യപ്രതിജ്ഞ ടചയ്തത്.  
രാജ്ഭവനില് നെന്ന ചെങ്ങില് ഗവര്ണ്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്ദ് ഖാന് 
സതത്യവാച�ം ടചാല്ിടക്ാടുത്തു. അതദേഹം തനരടത് ല��ാരത്യം 
ടചയ്തിരുന്ന ഫി്റീസ്, സാംസ് �ാരി�ം, യുവജന�ാരത്യ വകുപ്പു�ളടെ 
ചുമതല തടന്നയാണ് തിരിട�ടയത്ിയതപ്ാഴും ലഭിച്ത്. 2022 ജൂലല  
6 ന് പത്നംതിട് മല്പ്ള്ിയില് നെത്ിയ പ്രസംഗത്ില് ഭരണ 
�െനടയ അധിതക്ഷപിക്കുന്ന പരാമര്ശമുടണ്ന്ന പരാതിയിലാണ് 
അതദേഹം മന്ത്രിസ്ാനം രാജിവച്ത്. ട�.ട�. രാമചന്ദ്രന് നായരുടെ 
നിരത്യാണടത്ത്തുെര്ന്ന് ടചങ്ങന്നൂരില് 2018 ല് നെന്ന ഉപടതരടഞ്ഞ
ടുപ്ിലൂടെയാണ് സജി ടചറിയാന് ആദത്യമായി നിയമസഭാംഗമാകുന്നത്.  
2021 ടല നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടുപ്ിലും ടചങ്ങന്നൂരില് നിന്ന് വിജയിച്.  
 മന്ത്രിസഭാംഗമായിരിക്തവ രാജിവയ്ക്കു�യും തിരിട� അതത 
മന്ത്രിസഭയില് തടന്ന മന്ത്രിയായി ചുമതലതയല്ക്കു�യും ടചയ്യുന്ന 
ഏഴാമടത് നിയമസഭാംഗമാണ് സജി ടചറിയാന്.  അചോം ത�രള 
നിയമസഭയില് എ.ട�. ആറേണി മന്ത്രിസഭയില് ആഭത്യന്ര വകുപ്് 
മന്ത്രിയായിരുന്ന ട�.എം. മാണി 1977 ഡിസംബര് 21 ന് മന്ത്രിസ്ാനം 
രാജിവച്ടവങ്ിലും 1978 ടസപ്് ംബര് 16 ന് ആഭത്യന്ര വകുപ്് മന്ത്രിയായി 
വീണ്ടും ചുമതലതയറ്റു. ഇതത മന്ത്രിസഭയില്   വിദത്യാഭത്യാസ വകുപ്് മന്ത്രിയാ
യിരുന്ന സി.എച്്. മുഹമ്ദ് ത�ായ 1977 ഡിസംബര് 20 ന് മന്ത്രിസ്ാനം 
രാജിവച്ിരുന്നു. എന്നാല് 1978 ഒ�് തൊബര് 4 ന് അതദേഹം വീണ്ടും അതത 
വകുപ്പു�ളടെ ചുമതലതയാടെ മന്ത്രിസഭയില് തിരിടച്ത്ി.  
 ഏഴാം ത�രള നിയമസഭയില് ട�. �രുണാ�രന് മുഖത്യമന്ത്രി 
യായിരിക്ടവ 1985 ജൂണ് 5 ന് ലവദയുതി വകുപ്് മന്ത്രിയായിരുന്ന 
ആര്. ബാലകൃഷ്ണപിള് മന്ത്രിസഭയില് നിന്നും രാജിവടച്ങ്ിലും അതത 
വകുപ്ിടറേ മന്ത്രിയായി 1986 തമയ് 25 ന് അതദേഹം വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയില് 
തിരിടച്ത്ി. പന്ത്രണ്ാം ത�രള നിയമസഭയില് വി.എസ്. അച്താന
ദേന് മുഖത്യമന്ത്രിയായിരിക്തവ ടപാതമരാമത്തു വകുപ്ിടറേ ചുമതലയു
ണ്ായിരുന്ന പി.ടജ. തജാസഫ് മന്ത്രിസ്ാനം രാജിടവച്ിരുന്നു. 2009 
ആഗസ്റ് 17 ന് അതദേഹം മന്ത്രി സഭാംഗമായി വീണ്ടും തിരിടച്ത്ിയതപ്ാഴും  
ടപാതമരാമത്ിടറേ ചുമതല തടന്നയായിരുന്നു അതദേഹത്ിന് നല്�ി 
യത്. പതിനാലാം ത�രള നിയമസഭയുടെ �ാലയളവില് പിണറായി  
വിജയന് മന്ത്രിസഭയില് അംഗമായിരുന്ന വത്യവസായം, സ് തപാര്െ് സ്,  
യുവജന�ാരത്യ വകുപ്പു�ളടെ ചുമതല വഹിച്ിരുന്ന ഇ.പി. ജയരാജന്  
2016 ഒ�് തൊബര് 14 ന് രാജിവയ്ക്കു�യും 2018 ഓഗസ്റ് 14 ന് വീണ്ടും  
അതത വകുപ്പു�ളടെ മന്ത്രിയായി ചുമതലതയല്ക്കു�യും ടചയ്ത. ഇതത  
മന്ത്രിസഭയില് തടന്ന ഗതാഗത വകുപ്ിടറേ ചുമതല വഹിച് എ.ട�.  
ശശീന്ദ്രന് 2017 മാര്ച്് 27 ന് രാജി വച്. 2018 ടഫബ്രുവരി 2 ന് അതദേഹം  
വീണ്ടും ഗതാഗത വകുപ്് മന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയില് തിരിട�ടയത്ി.

നിയമസഭാ പ്രസംഗത്ിലൂടെ .. തെര്ച് 

പാണാറത്ത് കുഞ്ിമുഹമേദ്,  
മുന് നിയമൈഭാം�ം

മുലേിം ലീഗിടറേ മുതിര്ന്ന തനതാവം മുന്  
എം.എല്.എ.യുമായ പാണാറത്് കുഞ്ഞി 

മുഹമ്ദ് (89) 2023 ജനുവരി 13 ന് അന്രിച്. 
അചോം ത�രള നിയമസഭയില് തമപ്യ്യൂര് 
മണ്ഡലടത് പ്രതിനിധീ�രിച്് നിയമസഭയി
ടലത്ിയ അതദേഹം രണ്് വര്്ം എെതച്രി 
പചോയത്് പ്രസിഡറോയും പന്ത്രണ്് വര്്ം 
ലവസ് പ്രസിഡറോയും പ്രവര്ത്ിച്ിട്ടുണ്്.  
എെതച്രി പചോയത്് തബാര്ഡ് പ്രസിഡറേ്, 
�യര് ത�ാര്പതറ്ന് ഡയറക്ടര്, ലെ്ാനിയം 
ഡയറക്ടര്, ട്ാവന്കൂര് ട�മിക്ല്സ് ഡയറക്ടര്, 
ത�ാഴിതക്ാെ് ആര്.െി.ഒ. ടമമ്പര്, സ്വതന്ത്ര 
�ര്്� സം�ം സംസ്ാന ലവസ് പ്രസിഡറേ്, 
മുലേിം ലീഗ് വെ�ര താലൂക്് പ്രസിഡറേ്, നാദാപുരം 
നിതയാജ� മണ്ഡലം പ്രസിഡറേ്, ജില്ാ ലവസ് പ്രസിഡറേ്, ട്്റര് എന്നിങ്ങടന 
വിവിധ നില�ളില് പ്രവര്ത്ിച് അതദേഹം നാദാപുരടത് രാഷ്ട്രീയ സം�ര്്
ങ്ങളടെ �ാലത്് സമാധാനം പുന:സ്ാപിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്് വഹിച്.  
 ഭാരത്യ പതരതയായ കുഞ്ഞാമി, നാല് മക്ളണ്്.

തവര്പാെ് 
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1977 ല് അെിയന്ിരാവസ് നിലനില്ടക് പ്രഖത്യാ
പിക്ടപ്ട് ടതരടഞ്ഞടുപ്് തവളയിലാണ്  

ഞാന് ഇന്ത്യന് നാ്ണല് ത�ാണ്ഗ്രസ്ിടല എ.ഐ. 
സി.സി. അംഗത്വം രാജിവച്് ത�ാണ്ഗ്രസ് തഫാര് 
ടഡതമാക്രസിയില് തചര്ന്നതായി പ്രഖത്യാപിച്ത്. അന്ന്  
ബാബു ജഗജീവന് റാമിതറേയും എച്്.എന്.ബഹുഗുണ 
യുടെയും പാത പിന്തെര്ന്ന് ത�ാണ്ഗ്രസ്ില് നിന്നും  
രാജി വച്് പുറത്തു വരുന്നവടര സ്വാഗതം ടചയ്യു 
ടമന്നും പിന്തുണയ്ക്കുടമന്നും സി.പി.ഐ.(എം) തനതാവ് 
ഇ.എം.എസ്. പ്രഖത്യാപിച്ിരുന്നു. അത്വണ തലാ�് സഭ 
യിതലക്കും അതതാടൊപ്ം ത�രളത്ില് നിയമസ
ഭയിതലക്കും ടതരടഞ്ഞടുപ്് നെന്നു. നിയമസഭയി
തലക്് നെന്ന ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് ഞാന് ത�ാവളം 
നിതയാജ� മണ്ഡലത്ില് നിന്ന് സി.എഫ്.ഡി.  
സ്ാനാര്തിയായി മത്സരിച്. ത�ാവളം നിയമസഭാ 
മണ്ഡലം ഉള്ടക്ാണ്ിരുന്ന തിരുവനന്പുരം തലാ�്  
സഭാ മണ്ഡലത്ില് സി.പി.ഐ.(എം) തനതൃത്വം 
നല്�ിയ പുതിയ മുന്നണിയുടെ സ്ാനാര്തി 
യായി മത്സരിച്ത് ജനതാപാര്ട്ിയിടല പി.വിശ്വം 
ഭരനായിരുന്നു. ആ ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് മുന്നണിയുടെ  
സ്ാനാര്തി�ളാരും തലാ�് സഭയിതലക്് ടതരടഞ്ഞ 
ടുക്ടപ്ടു�യുണ്ായില്. നിയമസഭയിതലക്കും മുന്ന 
ണിയുടെ സ്ാനാര്തി�ളില് വളടര കുറച് തപര്  
മാത്രമാണ് വിജയിച്ത്. തിരുവനന്പുരം ജില്യിടല  
പതിനാല് നിതയാജ�മണ്ഡലങ്ങളില് വാമനപുരം  
നിതയാജ�മണ്ഡലത്ില്  നിന്നും സി.പി.ഐ.(എം) ടല  
�ല്റ വാസതദവന്പിള്യും ത�ാവളം നിതയാജ� 
മണ്ഡലത്ില് നിന്നും സി.എഫ്.ഡി. സ്ാനാര്തി 
യായ ഞാനും മാത്രമാണ് മുന്നണി സ്ാനാര്തി�ളായി  
ത�രള നിയമസഭയിതലക്്  ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ത്.
 ടതരടഞ്ഞടുപ്ിന് തശ്ം ട�. �രുണാ�രടറേ  
തനതൃത്വത്ിലുള് യു.ഡി.എഫ്. മന്ത്രിസഭ അധി�ാര 
ത്ില് വന്നു. 1970 മുതല് 1977 വടര അധി�ാ
രത്ിലിരുന്ന സി.അച്തതമതനാന് 

തനതൃത്വം നല്�ിയിരുന്ന സര്ക്ാ 
രിടറേ തെര്ച്യായിട്ാണ് ട�.�രുണാ�രടറേ  
തനതൃത്വത്ില് പുതിയ സര്ക്ാര് അധി�ാരത്ില്  
വന്നിരിക്കുന്നടതന്ന് നദേിപ്രതമയ ചര്ച്യില്  പടങ്ടുത് 
ഭരണ�ക്ഷി അംഗങ്ങള് ടപാതവില് അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. 
എന്നാല് ഞാന് ആ അഭിപ്രായടത് തചാദത്യം ടചയ്ത. 
 അചോം ത�രള നിയമസഭയുടെ ആദത്യ സതമ്
ളനത്ില് ഞാന് സി.എഫ്.ഡി. യുടെ നിയമസഭാംഗമാ
യിരുന്നുടവങ്ിലും തെര്ന്നുള് സതമ്ളനങ്ങളില് ജന
താപാര്ട്ിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവര്ത്ിച്ത്. സി.എഫ്.
ഡി. തദശീയ തലത്ില് ജനതാപാര്ട്ിയില് ലയിച്താണ്  
അതിന് �ാരണം. വളടര ടമച്ടപ്ട് പ്ര�െനമാണ് 
ജനതാപാര്ട്ി ടപാതവില് നിയമസഭയില് �ാഴ്ച 
വച്ത്. സദാസമയവം തപായിറേ് ഓഫ് ഓര്ഡറുമായി  
എം.എല്.എ.മാരായിരുന്ന പി.ട�.ശങ്രന് കുട്ിയും 
പി.ബി.ആര്.പിള്യും എഴുതന്നല്ക്കുമായിരുന്നു. മന്ത്രി 
സഭാംഗവം രാജത്യസഭാംഗവമായിരുന്നിട്ടുള് ട�.ചന്ദ്ര
തശഖരതറേയും ത�രള നിയമസഭയിലും തലാ�് സഭയിലും 
അംഗമായിട്ടുള് ആര്.ബാലകൃഷ്ണപിള്യുടെയും തനതൃത്വം 
ഞങ്ങളടെ ജനതാപാര്ട്ി നിയമസഭാ �ക്ഷിക്് 

�രുത്തും ശക്തിയുമായിരുന്നു. 
 1977 ല് ആദത്യമായി നിയമസഭാംഗമായിരി 
ക്കുതമ്പാള് തടന്ന അെിസ്ാനപരമായ പല പ്രശ് ന 
ങ്ങളം നിയമസഭയില് ഉന്നയിക്കുന്നതിന് എനിക്് 
�ഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്ി� സംവരണത്ിനുതവണ്ി 
നിയമസഭയില് ട�ാണ്ടുവന്ന പ്രതമയടത് ഞാന് 
ശക്തമായി  എതിര്ത്തു. ഇന്ത്യന് ഭരണ�െന വിഭാവന 
ടചയ്യുന്ന സംവരണം, സാമ്പത്ി� പിതന്നാക്ാവസ്
യുടെ അെിസ്ാനത്ിലുള്തടല്ന്നും സാമൂഹി�വം 
വിദത്യാഭത്യാസപരവമായ പിതന്നാക്ാവസ്യുടെ അെി
സ്ാനത്ിലുള്താടണന്നും ഭരണ�െനാവകുപ്പു
�ളദ്രിച് ട�ാണ്് ഞാന് സമര്തിച്. റയില്ടവ 
വി�സനവമായി ബന്ടപ്ട്് ഒരു അനൗതദത്യാഗി� പ്രതമ
യത്ിടറേ ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്തുട�ാണ്് തിരുവനന്പു
രത്് ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ ടറയില്തവ ഡിവി്ന് അനുവദിക്
ണടമന്ന തഭദഗതി ഞാന് അവതരിപ്ിച്.  തിരുവന്പുരം 
ജില്യിടല മ്് നിയമസഭാ സാമാജി�ടരയും രാഷ്ട്രീയ 
തനതാക്തളയും അണിനിരത്ിടക്ാണ്് തിരുവനന് 
പുരം റയില്ടവ  ഡിവി്ന് ആക്ഷന് �ൗണ്സില്   
രൂപീ�രിക്കു�യും ഈ ആവശത്യം ഉന്നയിച്ട�ാണ്്  
ത�ന്ദ്ര ടറയില്ടവ മന്ത്രിയായിരുന്ന ടപ്രാഫസര്  
മധുദന്വടദ തിരുവനന്പുരം സദേര്ശിച് അവസര 
ത്ില് അതദേഹത്ിന് ഇത് സംബന്ിച് ഒരു നിതവദനം 
നല്കു�യും ടചയ്ത. ഇതിടനത്തുെര്ന്ന് തിരുവനന്
പുരത്് റയില്ടവ ഡിവി്ന് സ്ാപിക്കുന്നതാടണന്ന്  
അതദേഹം പ്രഖത്യാപിച്. ആ പശ്ചാത്ലത്ില് നിയമ 
സഭയില് ടറയില്ടവ വി�സനവമായി ബന്ടപ്ട് ഒരു 
സ്വ�ാരത്യ പ്രതമയം ചര്ച്യ് ടക്ടുത്തപ്ാള് ഇതിനായി 
ഞാന്  തഭദഗതി അവതരിപ്ിച്. 
 1979 ല് സി.എച്്.മുഹമ്ദ് ത�ായ മന്ത്രിസഭ 
പ്രതിസന്ി തനരിട് സദേര്ഭത്ില്  സി.എഫ്.ഡി.  

അംഗമായിരുന്ന ഞാന് മന്ത്രിസഭയ്ക് 
പിന്തുണ പ്രഖത്യാപിച്. ആ മന്ത്രിസഭയില് ഞാന് 
ടതാഴില്, ഭവന നിര്മാണം, പട്ി� ജാതി-പട്ി� 
വര്ഗ്ഗ തക്ഷമം, സാമൂഹത്യവി�സനം, ലവദയുതി, ജല 
തസചനം, നിയമം എന്നീ വകുപ്പു�ളടെ മന്ത്രിയായി
രുന്നു. അന്ന് പീരുതമെ് മണ്ഡലത്ിടല സാമാജി�
നായിരുന്ന സി.എ.കുരത്യന് മുല്ടപ്രിയാര് ഡാമിടറേ 
ബലക്ഷയം സംബന്ിച് പ്രശ് നമുയര്ത്ി നിരാഹാര 
സമരമാരംഭിച്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള് പിന്നിട്തപ്ാള്  
സി.പി.ഐ. തനതാവം മുന് മുഖത്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന 
പി.ട�.വാസതദവന് നായരുടെ അഭത്യര്തന പ്ര�ാരം 
പ്രശ് നത്ില് ഞാന് ഇെടപൊടമന്നും തനരിട്് മുല്ടപ്രി
യാര് സദേര്ശിക്ാടമന്നും ആവശത്യമായ നെപെി സ്വീ�
രിക്ാടമന്നും ഉറപ്് നല്�ിടക്ാണ്ടുള് �ത്് പി.ട�.
വി. മുഖാന്രം സി.എ.കുരത്യന് ട�ാടുത്തു. അതിടറേ 
ഫലമായി സി.എ.കുരത്യന് നിരാഹാരം അവസാനിപ്ിച്. 
�ത്ില് ഉറപ്് നല്�ിയത് തപാടല ഞാന് മുല്ടപ്രി
യാര് ഡാം സദേര്ശിക്കു�യും ഡാം ശക്തിടപ്ടുത്ാന്  
നെപെി സ്വീ�രിക്ണടമന്ന് വാക്ാല് ഉത്രവ്  
നല്കു�യും ടചയ്ത. പിന്നീെ് മുല്ടപ്രിയാര് ഡാമിടറേ 
ബലക്ഷയടത്ക്കുറിച്ം അപ�െ സാധത്യത�ടളക്കു 
റിച്ം ചര്ച് ഉണ്ായിട്ടുള് സദേര്ഭങ്ങളിടലല്ാം 1979 ല്  

ഡാം ശക്തിടപ്ടുത്ിയതിടന കുറിച്് പറയാറുടണ്ങ്ിലും 
ഞാനാണ് ഉത്രവ് നല്�ിയടതന്ന് ആരും പറയാറില് 
�ാരണം ഞാന് ഒരു ഫയലിലും ഒപ്പുവച്ിട്ില്.
 1977-79 ന് തശ്ം ഞാന് ത�രള നിയമസഭ 
യില് അംഗമായി വരുന്നത് 1987 ലാണ്. അന്ന് 
ഞാന് �ായി�- യുവജന�ാരത്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ 
�ാലയളവിലാണ് തദശീയ�ായി� തമള ത�രളത്ില് 
സം�െിപ്ിച്ത്. �ായി� തമഖലയുമായി ബന് 
ടപ്ട് ആദത്യ ആതലാചനാ തയാഗത്ില് സപ്രധാനമായ 
ഒരു തീരുമാനം ഞാന് എടുത്തു. ജിജി തതാംസടണ, 
�ായി� തമളയുമായി ബന്ടപ്ട് സാമ്പത്ി� �ാരത്യ 
ങ്ങള് ല��ാരത്യം ടചയ്യുന്നതിനുള് ചുമതല ഏല്പ്ിച്. 
ജിജി തതാംസണിടറേ സം�ാെ� മി�വിടറേ ഒരു 
ദൃഷ്ാന്ം ആയി ത�രളത്ില് നെന്ന തദശീയ ടഗയിംസ് 
മാറി. അതിനുതശ്ം ഗ്രാമപചോയത്തു�ള് മുതല് 
ത്ാക്് നിലവാരത്ിലും ജില്ാ നിലവാരത്ിലും 
സംസ്ാന നിലവാരത്ിലും ഗ്രാമീണ �ായി� തമള�ള് 
സം�െിപ്ിക്കുന്നതിന് സ് തപാര്െ് സ്- യുവജന�ാരത്യ 
വകുപ്് മന്ത്രിടയന്നുള് നിലയില്  ഞാന് തനതൃത്വം 
നല്�ി. 
 1987 ടല നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടുപ്ില്  
ഇരുപത്ിമൂവായിരതത്ാളം തവാട്ിടറേ ഭൂരിപക്ഷ 
ത്ില് ത�ാവളം മണ്ഡലത്ില് നിന്നും വിജയിച് എനിക്്  
1991 ടല ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് പതിനാറ് തവാട്ിടറേ ഭൂരി 
പക്ഷമാണ് ലഭിച്ത്. എന്നാല് ത�രളത്ിലാട� 
യു.ഡി.എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച് സാഹചരത്യത്ില്  
എടറേ എതിര് സ്ാനാര്തി റീ �ൗണ്ിംഗ് ആവശത്യടപ്
ടു�യുണ്ായി. റീ �ൗണ്ിംഗില്, പതിനാറ് തവാട്ിടറേ 
ഭൂരിപക്ഷം ഇരുപത്ിടയാന്ന് 

തവാട്ായി വര്ദ്ിക്കു�യു
ണ്ായി.  എന്നാല് എതിര് സ്ാനാര്തി എനിടക്തിടര 
ടതരടഞ്ഞടുപ്് ഹര്ജി ഫയല് ടചയ്ത. ഇന്ത്യയി
ടലാരിെത്തും സംഭവിക്ാത് രീതിയില് ആറു മാസം 
ട�ാണ്് ടതരടഞ്ഞടുപ്് ഹര്ജിയില് തീരുമാനടമ 
ടുത്തു. എനിക്് അപ്ീല് തപാകുന്നതിനുള് സാവ�ാശം 
തപാലും നല്�ാടത എതിര് സ്ാനാര്തിടയ നിയമ 
സഭാ സാമാജി�നായി സതത്യപ്രതിജ്ഞ ടചയ്ിക്കുന്ന
തിനുള് അവസരം ഒരുക്കു�യും ടചയ്ത. 1991 ല് 
ത�വലം ആറു മാസതമ നിയമസഭാ സാമാജി�നാ
യിരിക്ാനുള് അവസരം എനിക്് ലഭിച്ള്ളുടവങ്ിലും 
ത�രള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്ില് ആര്ക്കും നിര്വ്വ
ഹിക്ാന് �ഴിയാത് ഒരു വലിയ ചുമതല നിര്വ്വഹി
ക്കുന്നതിന് എനിക്് �ഴിഞ്ഞു. ജനതാദള് പ്രവര്ത്
�നായ ജയകുമാറിടറേ ട�ാലപാത�ം സംബന്ിച്് 
റൂള് 50 അനുസരിച്് തനാട്ീസ് നല്�ി അവതരിപ്ിച്  
അെിയന്ിര പ്രതമയമായിരുന്നു അത്. ആഭത്യന്ര 
വകുപ്ിടറേ ചുമതല വഹിച്ിരുന്ന മുഖത്യമന്ത്രിയുടെ 
അസാന്നിധത്യത്ില് ധന�ാരത്യ വകുപ്് മന്ത്രി നല്�ിയ 
മറുപെിയില് കു്കൃതത്യടത്ക്കുറിച്ം പ്രതി�ടളക്കുറിച്ം 
നിയമസഭയില് വസ്തുതാപരമായ പ്രസ്താവന നെത്ി. 
അവസാനം ത�സ് ചാര്ജ്് ടചയ്ടപ്ടു�യും പ്രതി�ള് 
പലരും ശിക്ഷിക്ടപ്ടു�യും ടചയ്ത
 1996 ല് ത�രള നിയമസഭയിതലക്് വീണ്ടും 

മുന് സാമാജി�ര് മനസ്് തറക്കുന്നു........

P\§Äs¡m¸w \mev ]-Xnäm-ïpIÄ
tUm. F. \oetemlnXZmk³ \mSmÀ
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1. തിരുവിതാംകൂറില് ആദ്റ്യമായി ഒരു പ്ലജികലേറ്റീവ് 
�ൗണൈില് സ്ാപിക്കുന്തിനുള് റഗുകലഷന് 
പാസ്ാക്കിയ തീയതി?

 1888 മാര്ച്ച് 30

2. തിരുവിതാംകൂറില് ഒരു പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈില് 
രൂപീ�രിക്കുന്തിനുള് നിര്ക്ദേശം മുകന്ാട്ട് വച്ച ദിവാന് 
ആരാണ് ?

 റ്റി. രാമ റാവു 

3. രെഥമ തിരുവിതാംകൂര് പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈിലിപ്റെ 
അം�ൈംഖ്റ്യ എത്യാണ്?

 എട്ട്

4.  രെഥമ തിരുവിതാംകൂര് പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈിലില് 
പ്ൈക്രട്ടറിയുപ്ട ചുമതല വഹിച്ചിരുന് വ്റ്യക്ി ആര്?

 എഫ്. വാട്ട് ൈ്

5. മഹാ�വി ഉള്ളൂര് എൈ്.പരകമശ്വരയ്യര് 
അം�മായിരുന് പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈില് ഏതാണ് ? 

 1920-22 �ൗണൈില്

6. കചാദ്റ്യം കചാദിക്കുന്തിനുള് അവ�ാശം 
തിരുവിതാംകൂറിപ്ല ൈാമാജി�ര്ക്ക് ലഭിച്ചത് 
എന്ാണ്?

 1920 ഏരെില് 7 ന് (ആദ്റ്യ കചാദ്റ്യം  
എം.സുബ്രഹ് മണ്റ്യപിള്യുകടതായിരുന്നു. തിരുവിതാം 
കൂര് ൈര്വീൈില് 50 രൂപകയാ അതില് കൂടുതകലാ  
കവതനം പറ്റുന്വപ്ര കുറിച്ചായിരുന്നു കചാദ്റ്യം)

7. തിരുവിതാംകൂറില് ൈഭ നിയന്ിക്കുന്തിന് 
പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈിലില് ഒരു പ്ഡപയൂട്ടി 
രെൈിഡറെിപ്ന ആദ്റ്യമായി നിയമിച്ച വര്ഷം?

 1922
8. തിരുവിതാംകൂര് പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈിലില് 
അം�മായ രെഥമ വനിത?
     കഡാ. കമരി പുന്ന് ലൂകക്കാൈ്
9. ൈഭ നിയന്ിക്കുന്തിന് പ്ചയര്മാന്മാരുപ്ട 
പാനലിപ്ന ആദ്റ്യമായി നിയമിച്ച വര്ഷം?

 1933
10.   തിരുവിതാംകൂര് പ്ലജികലേറ്റീവ് �ൗണൈിലില് 
വിളംബരങ്ങള് ആക്് എന്് അറിയപ്പ്പടാന് 
തുടങ്ങിയത് ഏത് ഉത്തരവ് രെ�ാരം ?

      1939 മാര്ച്ച് 18 പ്ല ഉത്തരവ്

റ്റി. രാമ റാവു 

കഡാ. കമരി പുന്ന് ലൂകക്കാൈ്

ഞാന് ഇരുപത്ിമൂവായിരത്ിലധി�ം തവാട്ിടറേ ഭൂരി 
പക്ഷത്ില് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ടു 1999 ജനുവരി  
20 ാം തീയതി മുതല് 2000 ടഫബ്രുവരി 12 ാം തീയതി 
വടര ഞാന് ഗതാഗതം, വനം, തദവസ്വം വകുപ്പു�ളടെ 
മന്ത്രിയായി പ്രവര്ത്ിച്. 1996 നവംബര് 14 ാം തീയതി 
റൂള് 30 അനുസരിച്് പൂന്തുറ �ലാപടത് കുറിച്് 
അതന്വ്ിച് അരവിദോക്ഷതമതനാന് �മ്ീ്ടറേ 
റിതപ്ാര്ട്് സഭയില് ചര്ച് ടചയ്ണടമന്ന് �െ�ംപള്ി 
സതരന്ദ്രടറേ ഉപതക്ഷപത്ിടറേ ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്തു 
ട�ാണ്് ശ്തദ്യമായ ഒരു പ്രസംഗം ഞാന് നെത്തു
�യുണ്ായി. രാഷ്ട്രീയ �ക്ഷി�ളം ഭരണാധി�ാരി 
�ളം മതങ്ങടള പ്രീണിപ്ിക്കു�യും തപ്രാത്സാഹിപ്ി
ക്കു�യും ടചയ്യുന്ന രീതിടയ ഞാന് നിശിതമായി  
വിമര്ശിച്ിരുന്നു. മതടത് ത�വലം വത്യക്തിപരമായ 
വിശ്വാസമായി പിെിച് നിര്ത്ാന് �ഴിയണടമന്നും 
രാഷ്ട്രീയ തനതാക്ന്മാരും ജനപ്രതിനിധി�ളം 
ഞാനാദത്യം ഞാനാദത്യടമന്നുള് നിലയില് സം�െിത 
മതത്ിടറേ അരതങ്ങ്ങ്ങളില് പടങ്ടുത്തുട�ാ
ണ്ിരിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്ിക്ണടമന്നും  
ഞാനാവശത്യടപ്ട്ടു. എങ്ില് മാത്രതമ വര്ഗ്ഗീയതയുടെ 
തവര് പിഴുടതറിയാന് �ഴിയു�യുള്ളുടവന്ന വസ്തുത 
ഞാന് സഭയുടെ ശ്ദ്യില് ട�ാണ്് വന്നു.
 1996-97 സാമ്പത്ി� വര്്ത്ിതലക്കുള് 
ബഡ്ജ്ിടല, വത്യവസായങ്ങള്ക്കു തവണ്ിയുള് XXXVII ാം  
നമ്പര് ധനാഭത്യര്തനയുടെ ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്തു 
ട�ാണ്് വത്യവസായങ്ങടള തപ്രാത്സാഹിപ്ിതക്ണ് 
ത�രള ഫിനാന്്ത്യല് ത�ാര്പ്തറ്ന് തപാലുള് 
സ്ാപനങ്ങള് അവടയ ത�ര്ക്ാന് �ാലാ�ാലങ്ങ
ളിലായി ശ്മിച് വരുന്നതിടന നിശിതമായ ഭാ്യില് 
ഞാന് വിമര്ശിച്. ല�ത്റി, �ശുവണ്ി, �യര് 
തെങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വത്യവസായങ്ങളടെ �ാരത്യത്ില് 
പ്രതതത്യ� ശ്ദ് തവണടമന്ന് ഞാന് അഭത്യര്തിച്. 
നമ്മുടെ ആഭത്യന്ര വിഭവതശ്ിയിലും വമ്പിച് മനു്ത്യ
പ്രയത് നത്ിലും ഊന്നി നിന്നു ട�ാണ്ടുള് വത്യവസായ 
നയത്ിന് രൂപം നല്�ണടമന്ന് ഞാന് ആവശത്യ 
ടപ്ട്ടു. നികുതി പിരിടച്ടുക്കുന്നതിലുണ്ാകുന്ന വീഴ്ച�ളി
തലക്കും നികുതി സംബന്ിച് ത�സ�ള് ല��ാരത്യം 
ടചയ്യുന്നതിലുണ്ാകുന്ന അലംഭാവത്ിതലക്കും ഞാന് 
സഭയുടെയും സര്ക്ാരിതറേയും ശ്ദ് ക്ഷണിച്. 
 1996 മുതല് 2001 വടരയുള് നിയമസഭയുടെ 
�ാലയളവില് ഭരണ�ക്ഷി അംഗടമന്ന നിലയിലും 
2001 മുതല് 2006 വടരയുള് �ാലയളവില് പ്രതിപക്ഷ 
അംഗടമന്ന നിലയിലും നിരവധി സബ്മി്നു�ളം  
ശ്ദ്ക്ഷണിക്ല് പ്രതമയങ്ങളം അവതരിപ്ിക്കുന്നതിന് 
എനിക്് �ഴിഞ്ഞു . തിരുവനന്പുരം ജില്യുടെ പല പ്രതദ
ശങ്ങളിലും തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിലും അനുഭവടപ് 
ടുന്ന കുെിടവള്ക്ഷാമം പരിഹരിക്ാന് ഉതകുന്ന പദ്തി, 
ടവള്ായണി �ായലില് ആരംഭിതക്ണ് ശുദ്ജല 
വിതരണ പദ്തി, തിരുവനന്പുരം ജില്യുടെ സമഗ്ര 
വി�സനത്ിന് വിവിധ പദ്തി�ള് നെപ്ിലാതക്ണ്
തിടറേ ആവശത്യ�ത, ടെ�് തനാപാര്ക്് സ്ിതി ടചയ്യുന്ന 
�ഴക്കൂട്ം മുതല് ത�ാവളം വടര ഐ.െി. വത്യവസായങ്ങ
ളടെ ശംഖല പടുത്തുയര്ത്തുന്നത്, വിതനാദസചോര 
സാധത്യത പ്രതയാജനടപ്ടുത്തുന്നതിനുള് മാസ്റര് ലൊന് 
തയ്ാറാക്കുന്നത്, �െലാക്രമണവം പ്രകൃതിതക്ഷാഭവം 
മൂലം ഉണ്ായിട്ടുള് ബുദ്ിമുട്ടു�ള് പരിഹരിതക്ണ് 
തിടറേ ആവശത്യ�ത തെങ്ങിയ വിവിധ വി്യങ്ങളി 
തലക്്  വിരല് ചൂണ്ി ഞാന് ശ്ദ്ക്ഷണിക്ല് പ്രതമയം 
അവതരിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 1987-91 �ാലയളവില് പനന്തുറ 
പ്രതദശത്് �െല് ഭിത്ി നിര്മ്ിക്ാന് അന്നടത് 
ജലതസചന വകുപ്് മന്ത്രി തബബി തജാണിടന ട�ാണ്് 
ഫലപ്രദമായ നെപെി സ്വീ�രിക്കുവാന് എനിക്് 

�ഴിഞ്ഞു. ഭരണ�ക്ഷിയംഗമായിരിക്കുതമ്പാഴും പ്രതിപ
ക്ഷയംഗമായിരിക്കുതമ്പാഴും ഒതര തപാടല സമ്പൂര്ണ്ണ മദത്യ 
നിതരാധനത്ിനു തവണ്ി ഞാന് വാദിച്ിട്ടുണ്്. 
 സബ്ജക്ട് �മ്ി്ി റിതപ്ാര്ട്് ടചയ്ത പ്ര�ാരമുള് 
2005 ടല യൂണിതവഴ് സി്ി തലാ (അടമറേ് ടമറേ് ) 
ബില്ിടറേ ചര്ച്യില് പടങ്ടുത്തുട�ാണ്് സര്വ�ലാ
ശാല�ളടെ വിവിധ സമിതി�ളില് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് 
പ്രതിനിധി�ള് �െന്നു വരുന്നതിടനതിടര ഗവണ്ടമറേ് 
സ്വീ�രിക്കുന്ന സമീപനടത് നിശിതമായ ഭാ്യില് 
ഞാന് വിമര്ശിച്. ഇ.െി.മുഹമ്ദ് ബ്ീറിടനതപ്ാടലാ 
രാള് വിദത്യാഭത്യാസവകുപ്് മന്ത്രിയായിരിക്കുതമ്പാള് 
സംവരണ ലിസ്റില് ഒ.ബി.സി. ആയി ബ്രാക്്് ടചയ്തിട്ടുള്  
സമുദായങ്ങള്ക്് സംവരണം നല്കുന്നതിന് പ്രതതത്യ�ം 
നെപെി സ്വീ�രിക്ണടമന്ന് ഞാനാവശത്യടപ്ട്ടു. ജുഡീ
്ത്യറിയിലാണ് സാമൂഹത്യനീതി ഒരിക്ലും ഉറപ്പുവരുത്ാ
ത്ടതന്നും ഞാന് ചൂണ്ിക്ാണിച്.
 1999-2000 ത്ില് ഞാന് വനം വകുപ്ിടറേ 
കൂെി ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1970 �ളില് 
തഡാ.ട�.ജി. അെിതയാെി വനം വകുപ്് മന്ത്രിയായിരുന്ന 
സദേര്ഭത്ില് സ്വ�ാരത്യ വനങ്ങള് തദശസാത്�രി
ക്കുന്ന നിയമം ത�രള നിയമസഭ പാസ്ാക്ി. ആ നിയ
മമനുസരിച്് സംസ്ാന സര്ക്ാരില് നിക്ഷിപ്തമായ 
വനഭൂമി, സ്വ�ാരത്യ വനമുെമസ്ര് ട്ിബയൂണലിലും 
ലഹതക്ാെതിയിലും സപ്രീംത�ാെതിയിലുടമാടക് 
നെത്ിയ നിയമതപാരാട്ത്ിടറേ ഫലമായി അവര്ക്് 
തിരിട� ലഭിക്കുന്നതിനുള് ഉത്രവ�ള് സമ്പാദിച്. 
വനഭൂമി അവര്ക്് വിട്ടു ട�ാടുത്ിടല്ങ്ില് ത�ാെതിയ
ലക്ഷത്യ നെപെി�ള് സ്വീ�രിക്കുടമന്ന ലഹതക്ാെതിതയാ 
സപ്രീംത�ാെതിതയാ നല്�ിയ മുന്നറിയിപ്പു�ടളക്കു 
റിച്് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിരവധി ഫയലു�ള് ഞാന് വനം 
വകുപ്് മന്ത്രിയായിരുന്ന അവസരത്ില് എടറേ മുന്നില് 
വന്നു. Government wants to take a policy so this 
may wait എന്ന് ഫയലില് എഴുതി ആ ഫയലു�ള് ഞാന് 
മാ്ിവച്.  എന്നിട്്, പരിസ്ിതിതലാല പ്രതദശങ്ങടളന്ന 
�ാരണം പറഞ്ഞ് ഏടതാരു ഭൂമിയും സര്ക്ാരിതനട്
ടുക്ാന് അധി�ാരം നല്കുന്ന ഒരു ഓര്ഡിനന്സ് 
തയ്ാറാക്ാനുള് ശ്മത്ിതലര്ടപ്ട്ടു. അന്ന് ത�രള 
വനം വി�സന ത�ാര്പ്തറ്ടറേ ടചയര്മാനായിരുന്ന 
മതനാഹരടറേ സഹായതത്ാടെ ആ ഓര്ഡിനന്സ് 
ഞാന് തയ്ാറാക്ി സര്ക്ാരിടറേ നയരൂപീ�രണ 
സമിതിയില് സമര്പ്ിച്.  എല്ാ മുന്നണി ഏത�ാപനസ
മിതിതയാഗങ്ങളിലും അത സംബന്ിച് തരഖ�ളമായി 
ഞാന് തപാ�ാറുണ്ായിരുന്നു. അവസാനം 2000 
ടഫബ്രുവരി മാസത്ില് ഞാന് മന്ത്രിസ്ാനം രാജി 
വയ്ക്കുതമ്പാള്, ഈ ഓര്ഡിനന്സ് എടറേ രാജിക്്  
ഇെയാക്ിയ സാഹചരത്യങ്ങള് സൃഷ്ിച് �ാരണങ്ങ
ളിടലാന്നായി ഞാന് ചൂണ്ിക്ാണിച്. അതട�ാണ്് 
മാത്രം ഞാന് രാജി വച്് അധി�ം �ഴിയുന്നതിന് 
മുന്പ് സര്ക്ാര്  അത് സംബന്ിച്് ഓര്ഡിനന്സ് 
പുറടപ്ടുവിച്. ബില്ായി നിയമസഭയില് അവതരിപ്ിച്് 
നിയമമാക്കുന്നതിന് പ�രം �ാലാവധി �ഴിയുതമ്പാള് 
ഓര്ഡിനന്സ് വീണ്ടും പുറടപ്ടുവിക്കു�യാണ് ടചയ്ത 
ട�ാണ്ിരുന്നത്. എന്നാല് എ.ട�.ആറേണി മന്ത്രി 
സഭയുടെ �ാലത്് അതണ്ായില്. അക്ാരത്യം ഞാന് 
മാധത്യമങ്ങളിലൂടെ ഉയര്ത്ിടക്ാണ്ടു വന്നു. പിന്നീെ് 
എ.ട�.ആറേണി സര്ക്ാര് ഇത സംബന്ിച് ബില് 
നിയമസഭയില് അവതരിപ്ിച്. നിയമസഭ ആ ബില് 
ടസലക്ട് �മ്്ിയുടെ പരിഗണനയ്ക് അയച്. അന്നടത് 
ഭരണ�ക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവം ഒത്് തചര്ന്ന് ടസലക്ട് 
�മ്ി്ിയില് വച്് ആ ബില്ില് ടവള്ം തചര്ത്ത് 
എടന്ന വല്ാടത തവദനിപ്ിച്. ഞാന് തയ്ാറാക്ിയ 
ഓര്ഡിനന്സില് ഉറച്് ട�ാണ്് നിരവധി തഭദഗതി�ള് 

ട�ാടുത്തു. എന്നാല് ആ ബില്ിടറേ ചര്ച്യ്ക് വളടര 
കുറച് സമയം മാത്രമാണ് നിശ്ചയിച്ിരുന്നത്. എടറേ 
തഭദഗതി�ള് ശരിയായി അവതരിപ്ിക്കുന്നതിതനാ അവ
ടയക്കുറിച്്  വിശദീ�രിക്കുന്നതിതനാ സ്ീക്ര് അനുവദി
ച്ില്. അതില് പ്രതിത്ധിച്് ഞാന് വാക്ൗട്് നെത്ി. 
നീലതലാഹിതദാസ് ഒ്യ്ക് വാക്ൗട്് നെത്ിടയന്ന് പിത് 
ദിവസം മാധത്യമങ്ങള് റിതപ്ാര്ട്് ടചയ്യു�യുണ്ായി.
 മുത്ങ്ങയില് ആദിവാസി�ളടെ തനര്ക്് 
തപാലീസ് നെത്ിയ തവട്യ് ടക്തിടര അതന്വ്ണം 
ആവശത്യടപ്ട്് നിയമസഭയ്ക�ത്തും പുറത്തും പ്രതിപക്ഷം 
ഉയര്ത്ിടക്ാണ്ടു വന്ന സമര പരിപാെി�ളടെ 
ഭാഗമായി  ടസക്രതട്റിയ്ിടറേ മുന്നില് ഞാന് 15 ദിവസം 
ഉപവാസ സമരം നെത്ി. ഇെതപക്ഷ ജനാധിപതത്യ 
മുന്നണിയിടല  പ്രമുഖ തനതാക്ള് എതന്നാെ് ഉപവാസം 
അവസാനിപ്ിക്ാന് ആവശത്യടപ്ടട്ങ്ിലും ഞാന് 
വഴങ്ങിയില്. ആദിവാസി�ളടെ പ്രശ് നത്ിടറേ തപരില് 
നിരാഹാരം �ിെന്ന് മരണടപ്ട്ടുതപായാലും ഒരു കുഴപ്
വമിടല്ന്നും അതിലപ്പുറം ടപാതജീവിതത്ിടലാന്നും 
തനൊനിടല്ന്നുമുള് നിലപാൊണ് ഞാന് സ്വീ�രിച്ത്.
 1977 മുതല് 79 വടരയും 1987 മുതല് 91 വടരയും  
1996 മുതല് 2001 വടരയും 2001 മുതല് 2006 വടര 
യുമുള് �ാലയളവില് നിയമസഭാ സാമാജി�ടനന്ന 
നിലയിലും ഇതിനിടെ മൂന്ന് തവണ മന്ത്രിടയന്ന നില 
യിലും ഞാന് നെത്ിയിട്ടുള് പ്രവര്ത്നങ്ങളിതലക്കും  
ആ പ്രവര്ത്നാനുഭവങ്ങളിതലക്കും ഒരു എത്ിതനാട്ം  
മാത്രതമ നെത്ിയിട്ടുള്ളു. എം.പി.ടയന്ന നിലയിലും 
ടഡതമാക്രാ്ി�് തസാ്ത്യലിസ്റ് പാര്ട്ി തലാ�് സഭാ 
ഗ്രൂപ്ിടറേ തനതാടവന്നുള് നിലയിലും 1980-84 
�ാലയളവില് ഞാന് പാര്ലടമറേിന�ത്തും പുറത്തും  
തദശീയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും നെത്ിയിട്ടുള് പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് നിരവധിയാണ്. അത് പിന്നീെ് ഒരിക്ല് 
വിശദീ�രിക്ാം.

കഡാ.എ.നീലകലാഹിതദാൈന് നാടാര്
 അഞാം ക�രള നിയമൈഭയില് 
ക�ാവളം മണ്ഡലപ്ത്ത രെതിനിധീ�രിച്ച് 
ആദ്റ്യമായി ക�രള നിയമൈഭയിപ്ലത്തി. 
പിന്ീട് എട്ട്, പത്ത്, പതിപ്നാന്് നിയമൈഭ�
ളിലും ഇകത മണ്ഡലപ്ത്ത നിയമൈഭയില് രെതി 
നിധീ�രിച്ചു. പ്താഴിലും ഭവന നിര്മോണവും 
വകുപ്പ് മന്ി, �ായി�വും യുവജന�ാര്റ്യവും 
വകുപ്പ് മന്ി, വനവും �താ�തവും വകുപ്പ് 
മന്ി എന്ീ ചുമതല�ളും നിര്വഹിച്ച അക്ദേഹം 
1980-84 �ാലയളവില് കലാ�് ൈഭാം�മായി 
രുന്നു. ജനതാദള് നിയമൈഭാ �ക്ഷി കനതാവ്, 
ഡി.എൈ്.പി. കലാ�് ൈഭ പാര്ലപ്മറെറി പാര്ട്ടി 
കനതാവ്, കലാ�്ദള് അഖികലന്്റ്യാ ജനറല് 
പ്ൈക്രട്ടറി, ജനതാദള് ൈംസ്ാന ജനറല് 
പ്ൈക്രട്ടറിയും, പ്ൈക്രട്ടറി ജനറലും, പ്�.പി.
ൈി.ൈി. അം�ം, എ.ഐ.ൈി.ൈി. അം�ം, ജനതാ 
ദള് കദശീയ എ�് ൈി�യൂട്ടീവ് �മേിറ്റി അം�ം,  
ക�രള ൈര്വ�ലാശാല യൂണിയന് 
പ്ചയര്മാന്, �ാമരാജ് ഫൗകടെഷന് സ്ാപ 
�ന്, യൂത്ത് ക�ാണഗ്ൈ് രെൈിഡറെ് , 
ക�ാണഗ്ൈ് കഫാര് പ്ഡകമാക്രൈി, കലാ�്ദള്,
ദളിത് മൈ്ദൂര് �ിൈാന് പാര്ട്ടി, പ്ഡകമാക്രാറ്റി�് 
കൈാഷ്റ്യലിസ്റ് പാര്ട്ടി എന്ിവയുപ്ട രെൈിഡറെ്, 
യു�ദീപം മാൈി�യുപ്ട  രെൈാധ�ന് എന്ീ 
നില�ളിലും രെവര്ത്തിച്ചിട്ടുടെ്. മുന് ൈാമാജി� 
ജമീല രെ�ാശം ഭാര്റ്യയാണ്.

മുന് സാമാജി�ര് മനസ് തറക്കുന്നു.. തെര്ച് 

വിജ്ഞാനപഥം



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
18\w. 01/ s^{_phcn 2023   Xn-cp-h-\-´-]p-cw

സഭാ നായ�രുടെ ജീവിത തരഖയിലൂടെ.......

ആറു പതി്ാണ്ിതലടറ �ാലം ത�രള രാഷ്ട്രീയത്ില് നിറഞ്ഞു നിന്ന 
വത്യക്തിത്വം, ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്ിടറേ ഒരു �ട്ത്ില് പ്രധാ

നമന്ത്രി പദത്ിതലക്് തപാലും പരിഗണിക്ടപ്ട് മലയാളി, ത�രളത്ിടല 
മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്ിന് പുതിയ ദിശാതബാധം നല്�ിയ പ്രമുഖന്, ചടുലമായ 
രാഷ്ട്രീയ നീക്ങ്ങളിലൂടെ ഏവതരയും അമ്പരപ്ിച് രാഷ്ട്രീയ ചാണ�ത്യന് തെങ്ങി 
നിരവധി വിതശ്ണങ്ങള്ക്് അര്ഹനാണ് �തണ്ണാത്് �രുണാ�രന് 
മാരാര് എന്ന ട�. �രുണാ�രന്. 1918 ജൂലല 5 നായിരുന്നു രാവണ്ണി 
മാരാരുടെയും സി. �ലത്യാണി മാരസത്യാരുടെയും പുത്രനായി �തണ്ണാത്് 
തറവാട്ില് ട�. �രുണാ�രടറേ ജനനം. ജന്മം ട�ാണ്് �ണ്ണൂര്�ാര
നാടണങ്ിലും �ര്മ്ം ട�ാണ്് അതദേഹം തൃശൂര് �ാരനായിരുന്നു. തടറേ 
തപരിടനാപ്ം ഉണ്ായിരുന്ന 'മാരാര്' എന്ന വാല് സ്വയം മുറിച്മാ്ിയതതാടെ 
�രുണാ�രന് മാരാര് ട�. �രുണാ�രനായി. വെ�ര തലാവര് ലപ്രമറി 
സ് കൂളില് ആരംഭിച് ലപ്രമറി വിദത്യാഭത്യാസം പിന്നീെ് ആണ്ല്ലൂരിലും ചിറക്ല് 
രാജാസ് ലഹസ് ക്കൂളിലും തെര്ന്നു. എന്നാല് �ണ്ണിടന ബാധിച് തരാഗം മൂലം 
പഠനം പകുതി വഴിയില് അവസാനിപ്ിതക്ണ്തായി വന്നു. ചിത്ര�ലയില് 
അഭിരുചിയുണ്ായിരുന്ന അതദേഹം തരാഗം തഭദമായ തശ്ം മഹാരാജാസ് 
ടെ�് തനാളജിക്ല് ഇന്സ്റി്യൂട്ില് ചിത്രരചന പഠിക്കുവാന് തചര്ന്നു. 
 അക്ാലത്് ട�ാച്ി രാജത്യത്് പ്രജാമണ്ഡലം സജീവമായി പ്രവ
ര്ത്ിക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു.വി.ആര്.കൃഷ്ണടനഴുത്ച്നും  സി. അചയുതതമതനാനും 
നീല�ണ്ഠ അയ്രുടമാടക് പ്രജാമണ്ഡലത്ിടറേ പ്രധാനതനതാക്ളായിരു
ന്നു. ഈ �ണ്ണിയിതലക്് ട�.�രുണാ�രനും എത്ടപ്ട്ടു. അതിനുമുന്പ് തട്ഡ് 
യൂണിയന് രംഗത്് സജീവമായിരുന്ന അതദേഹം അവിതെയും ത�ാണ്ഗ്രസ്ിടന 
കൂടുതല് സജീവമാക്ി. 1942 ടല �്വി്് ഇന്ത്യ സമരത്ില് നിതരാധനം 
ലം�ിച്് പ്രസംഗിച്തിടറേ തപരില് അതദേഹം അറസ്റ് വരിക്കു�യുണ്ായി. 
1946-ല് ഐ.എന്.്ി.യു.സി. രൂപീകൃതമായതപ്ാള് അതിടറേ തജായിറേ് 
ടസക്രട്റിയായി ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് അതദേഹം തെര്ന്ന് ഐ.എന്.്ി.യു.സി. 
പ്രസിഡറോയും പ്രവര്ത്ിച്. ടതരടഞ്ഞടുപ്് രാഷ്ട്രീയത്ിടറേ ആദത്യപെി 
ട�. �രുണാ�രന് ആരംഭിക്കുന്നത് തൃശൂര് നഗരസഭയിതലക്് മത്സരിച്
ട�ാണ്ാണ്.  ഇരുപത്ിയാറാമടത് വയസ്ില് തൃശ്ശൂര് നഗരസഭയിതലക്് 
അതദേഹം എതിരില്ാടത ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ടു. പിന്നീെ് 1948 ല് ഒല്ലൂക്ര 
മണ്ഡലത്ില് നിന്ന് ട�ാച്ി നിയമസഭയിതലക്കും 1951 ല് വിയ്യൂര്, 1954 
ല് മണലൂര് എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്നും തിരു-ട�ാച്ി നിയമസഭയിതലക്കും 
വിജയിച് �യറി. ത�രള സംസ്ാന രൂപീ�രണത്ിനു തശ്ം നെന്ന ആദത്യ 
ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് ട�. �രുണാ�രന് തൃശൂര് നിതയാജ�മണ്ഡലത്ില് 
നിന്നും തഡാ. എ.ആര് തമതനാടനതിടര മത്സരിടച്ങ്ിലും പരാജയടപ്ടു�
യാണുണ്ായത്. വിതമാചനസമരടത് തെര്ന്ന് 1959 ല് നെന്ന ടതരടഞ്ഞ
ടുപ്ില് അതദേഹത്ിന് പാര്ട്ി സീ്് നിത്ധിച്.  
 1965 ടല നിയമസഭാ ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് ട�. �രുണാ�രന് 
തൃശൂര് ജില്യിടല മാള നിതയാജ� മണ്ഡലത്ില് നിന്നും മത്സരിക്കു�യും  
വിജയിക്കു�യും ടചയ്ത.  ഈ വിജയടത് തെര്ന്ന് പിന്നീെ് തടറേ ഇഷ് 
മണ്ഡലം മാളയാക്ി  നിലനിര്ത്തു�യായിരുന്നു അതദേഹം. ആദത്യ ടതര 
ഞ്ഞടുപ്ില് സി.പി.ഐ. യിടല ട�.എ. തതാമസിടനയാണ് അതദേഹം 
പരാജയടപ്ടുത്ിയത്. മൂന്നാം ത�രള നിയമസഭയില് 1967-69 വടര 
പ്രതിപക്ഷ തനതാവായും അതദേഹം പ്രവര്ത്ിച്. 1971 ല് പുതിയ ജനാധിപതത്യ 
�ക്ഷി�ളടെ ഐ�ത്യത്ിടറേ ഫലമായി  ത�ാണ്ഗ്രസ്  നിയമസഭയില് 
നിര്ണ്ണായ� സ്വാധീനമുള് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ാനമായി.  തെര്ന്ന് 1971 ല്  
സി. അചയുതതമതനാന് മന്ത്രിസഭ അധി�ാരത്ില് വരു�യും ട�. �രുണാ 
�രന് ആഭത്യന്ര മന്ത്രിയായി ചുമതലതയല്ക്കു�യും ടചയ്ത.  1977 ടല 
ടപാത ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് ത�രളത്ില് ത�ാണ്ഗ്രസ് അധി�ാരത്ി
ടലത്ിയതപ്ാള് �രുണാ�രന് ആദത്യമായി മുഖത്യമന്ത്രിയായി. എന്നാല് 
�ക്യം തപാലീസ് �ത്യാമ്പില്  എചേിനീയറിംഗ് വിദത്യാര്തിയായിരുന്ന 
രാജന് തപാലീസ് മര്ദേനടത്ത്തുെര്ന്ന് മരണമെഞ്ഞ സംഭവത്ില് അന്ന് 
ആഭത്യന്രവകുപ്ിടറേ ചുമതലയുണ്ായിരുന്ന ട�. �രുണാ�രന്  കു്ക്ാര
നാടണന്ന ലഹതക്ാെതി വിധിടയത്തുെര്ന്ന് 1977 മാര്ച്് 25 ന് മുഖത്യമന്ത്രി 
ആയി സതത്യപ്രതിജ്ഞ ടചയ്ത അതദേഹം ഒരു മാസത്ിനിപ്പുറം ഏപ്രില് 25 ന് 
മുഖത്യമന്ത്രി പദവി രാജിവച്. 1978 ല് ത�ാണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ി പിളര്ന്നതപ്ാള് 
ട�. �രുണാ�രന് ഇദേിരാഗാന്ിതയാടൊപ്ം ഉറച് നിന്നു. 1980 ല് ആറാം 
ത�രള നിയമസഭയില് ട�. �രുണാ�രന് പ്രതിപക്ഷ തനതാവായിരുന്നു. 
തെര്ന്ന് 1981 ടല ടതരടഞ്ഞടുപ്ില് യു.ഡി.എഫ്. ന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കു�യും 
1981 ഡിസംബര് 28 ന് അതദേഹം രണ്ാം തവണ മുഖത്യമന്ത്രിയായി ചുമത
ലതയല്ക്കു�യും ടചയ്ത. ഏഴാം ത�രള നിയമസഭയില് എ.സി. തജാസ് 
നിയമസഭാ സ്ീക്റായി ചുമതലതയറ്റു. പ്രതിപക്ഷത്തും ഭരണപക്ഷത്തും 70 
അംഗങ്ങള് വീതമുണ്ായിരുന്ന ഏഴാം ത�രള നിയമസഭയില് തവാട്ിംഗ് 
തവളയില് സ്ീക്ര് �ാസ്റിംഗ് തവാട്് ടചയ്ത് മന്ത്രിസഭടയ നിലനിര്ത്ി.  

മന്ത്രിസഭയ്ക് എതിരായ  അവിശ്വാസ പ്രതമയവം �ാസ്റിംഗ് തവാട്ിലൂടെ പരാ
ജയടപ്ട്ടു.  ഇതിനിെയില് തലാനപ്ന് നമ്പാെന് ത�രള ത�ാണ്ഗ്രസ് (എം) 
പാര്ട്ിയില് നിന്ന് രാജിവച്് മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള് പിന്തുണ പിന്വലിച്തതാടെ 
1982 മാര്ച്് 17 ന് മന്ത്രിസഭ രാജി വയ്ക്കു�യു�യും സംസ്ാനം രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണത്ിന് �ീഴില് വരു�യും ടചയ്ത. ഏഴാം ത�രള നിയമസഭയിതലക്് 
1982 ല് നെന്ന തരടഞ്ഞടുപ്ില് ട�. �രുണാ�രന് തനമം, മാള എന്നീ 
നിതയാജ� മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്ന് മത്സരിച്. മത്സരിച് രണ്് മണ്ഡലങ്ങളില് 
നിന്നും ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട്ടു എന്ന അപൂര്വ്വതയ്ക്കും അര്ഹനാണ് അതദേഹം.  
1982 ജൂണ് മാസം തനമം നിതയാജ�മണ്ഡലത്ിടറേ എം.എല്.എ. സ്ാനം 
രാജി വയ്ക്കു�യും മാള മണ്ഡലത്ിടല പ്രതിനിധിയായി തെരു�യും ടചയ്ത.
 ട�.�രുണാ�രന് മുഖത്യമന്ത്രിയായുള് മൂന്നാമടത് മന്ത്രിസഭ 1982 
ടമയ് 24 ന് അധി�ാരത്ില് വന്നു. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ �ാലത്ാണ് 1982 ല്  
പത്നംതിട് ജില്യും 1984 ല് �ാസര്തഗാഡ് ജില്യും നിലവില് വന്നത്. 
ഈ സമയം ഇദേിരാത�ാണ്ഗ്രസിടറേ വളര്ച് അതിടറേ പാരമത്യതയിടലത്ി. 
ഇതില് ട�. �രുണാ�രടറേ പങ്് വലുതായിരുന്നു. അക്ാലയളവില് ട�. 
�രുണാ�രന് മന്ത്രിസഭടയ പിെിച്ലച് സംഭവങ്ങളാണ് നിലയ്കല് പള്ി 
സംഭവം, പ്രീഡിഗ്രി തബാര്ഡ് രൂപീ�രണ തീരുമാനം, ആര്. ബാലകൃഷ്ണപിള്
യുടെ പചോബ് തമാഡല് പ്രസംഗം തെങ്ങിയവ.  മുഖത്യമന്ത്രിടയ നിയമസഭാ 
അവ�ാശ �മ്ി്ി അധത്യക്ഷ സ്ാനത്് നിന്നും നീക്ിയതം ഓര്ഡിനന്സ 
�ള് അധി�ം ഇറക്രുടതന്ന സ്ീക്റുടെ റൂളിംഗും ഭരണപക്ഷത്് പ്രശ് നങ്ങള് 
സൃഷ്ിച്. എസ്.ആര്.പി. മന്ത്രി ശ്ീനിവാസനും എം.പി. ഗംഗാധരനും വിവിധ 
�ാരണങ്ങളാല് മന്ത്രിസഭയില് നിന്ന് രാജി വച്. 1982-87 വടരയുള് 
അഞ്ചു വര്്ക്ാലം മൂന്ന് അവിശ്വാസപ്രതമയങ്ങടളയും ട�. �രുണാ�രന് 
മന്ത്രിസഭക്് അഭിമുഖീ�രിതക്ണ്തായി വന്നു. പ്രതിസന്ി �ട്ങ്ങടള 
ടയല്ാം നല് രീതിയില് ല��ാരത്യം ടചയ്ാന് ട�. �രുണാ�രന് �ഴിഞ്ഞു. 
ത�ാട്യത്ിനടുത്് ടവള്ളൂരില് ഹിന്ദുസ്ാന് നയൂസ് പ്രിറേ് ഫാക്ടറി, പാലക്ാെ് 
വാളയാറില് സിമറേ് ഫാക്ടറി, ട�ാല്ം ചവറയില് ത�രള മിനറല്സ് ആറേ് 
ടമ്ല്സ് എന്നീ സ്ാപനങ്ങള് ഇക്ാലയളവില് പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്.  
ആലപ്പുഴ മുതല് എറണാകുളം വടരയുള് തീരതദശ ടട്യിന്, ഐ.എസ്.ആര്.ഒ. 
ബഹിരാ�ാശ ഗതവ്ണ സ്ാപനത്ിടറേ ബൃഹത്ായ യൂണി്്, ത�ാഴിതക്ാെ് 
വിമാനത്ാവളം, �ണ്ണൂര് എചേിനീയറിംഗ് ത�ാതളജ്, മഹാത്മാഗാന്ി 
സര്വ�ലാശാല, ട�ാച്ി ഡീംഡ് യൂണിതവഴ് സി്ി, ചന്ദ്രതശഖരന് നായര് 
തസ്റഡിയം, ഏഴിമല നാവി� അക്ാഡമി, സതതണ് എയര് �മാന്ഡ്, പുതിയ 
നിയമസഭാ മദേിരം, തിരുവനന്പുരം െി. വി. തസ്റ്ന് എന്നിവയുടെടയല്ാം 
പ്രവര്ത്ന പുതരാഗതിക്് പിന്നില് ട�. �രുണാ�രടറേ �രങ്ങളണ്്.  
 സമൂഹത്ിടല താടഴത്ട്ിലുള്വര്ക്ായി അതദേഹത്ിടറേ 
തനതൃത്വത്ില് നെപ്ിലാക്ിയ പദ്തി�ള് നിരവധിയാണ്. പട്ി�ജാതി പട്ി�
വര്ഗ്ഗക്ാര്ക്ായി വിവിധ പദ്തി�ള് അതദേഹം ആവി്് �രിച്. അവര്ക്ായി 
പാര്പ്ിെം, ടവള്ം, ടവളിച്ം, നെപ്ാത തെങ്ങിയ അെിസ്ാന സൗ�രത്യങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്കുന്ന പദ്തി�ളം �രുണാ�രടറേ തനതൃത്വത്ില് നെപ്ിലാക്ി.
 എട്ാം ത�രള നിയമസഭയില് 1987-1991 �ാലയളവില് അതദേഹം  
പ്രതിപക്ഷതനതാവായിരുന്നു. 1991 ജൂണില് ഒമ്പതാം ത�രള നിയമസഭ നിലവില് 
വരി�യും ട�. �രുണാ�രടറേ തനതൃത്വത്ിലുള് മന്ത്രിസഭ 1991 ജൂണ്  
24 ന് ചുമതലതയല്ക്കു�യും ടചയ്ത. എന്നാല് പാര്ട്ിക്കുള്ിടല അഭിപ്രായ 
ഭിന്നതയും മന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഉമ്ന്ചാണ്ി, ട�.പി. വിശ്വനാഥന് എന്നിരുടെ 
രാജിയും ത�ന്ദ്ര ഇെടപെലു�ളടമാടക്യായി 1995 ല് ട�. �രുണാ�രന് 
മുഖത്യമന്ത്രി സ്ാനം രാജിവയ് തക്ണ്ി വന്നു. തെര്ന്ന് അതദേഹടത് രാജത്യ
സഭയിതലക്് ടതരടഞ്ഞടുത്തു.  പുതിയ വത്യവസായ നയം പ്രഖത്യാപിച്തം, പ്രീ
ഡിഗ്രി-ഹയര് ടസക്റേറി തലം വടര വിദത്യാഭത്യാസം സൗജനത്യമാക്ിയതം 
ജലനയവം �ാര്്ി�നയവം പ്രഖത്യാപിച്തം, �ാലെിയില് ശ്ീ ശങ്രാചാരത്യ 
സംസ് കൃത യൂണിതവഴ് സി്ി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഓര്ഡിനന്സ് പുറടപ്ടു
വിച്തം ട�.�രുണാ�രന് മന്ത്രിസഭയുടെ തനട്ങ്ങളില് ചിലത മാത്രമാണ്.
 1995-97, 1997-98, 2004-05 �ാലയളവ�ളില് ട�.�രുണാ
�രന് രാജത്യസഭാംഗമായിരുന്നു.  1998-99, 1999-2004 �ാലയളവില് 
തലാ�് സഭാംഗമായും അതദേഹം പ്രവര്ത്ിച്. 1995-96 �ാല�ട്ത്ില് 
നരസിംഹറാവ മന്ത്രിസഭയില്  ത�ന്ദ്ര വത്യവസായ വകുപ്് മന്ത്രി സ്ാനവം 
അതദേഹം അലങ്രിച്.  1968-70 �ാല�ട്ത്ില് ത�രള നിയമസഭയുടെ 
പ്ി�് അക്ൗണ്് സ് �മ്ി്ി, 1982-86 �ാലയളവില് പ്രിവിതലജസ് �മ്ി്ി 
എന്നിവയുടെ ടചയര്മാനായിരുന്നു അതദേഹം.
 ഒരു സാധാരണ പ്രവര്ത്�നായി തെങ്ങി, അക്ഷീണപ്രയത് നവം 
അചചേലമായ ആദര്ശനിഷ്ഠയും ട�ാണ്് ഇന്ത്യന് നാ്ണല് ത�ാണ്ഗ്രസിടറേ 
സമുന്നത തനതാവായി തീര്ന്ന അതദേഹം പിന്നീെ് ത�ാണ്ഗ്രസ് വിട്് 2005 ല് 
ഡി.ഐ.സി. എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ി രൂപീ�രിടച്ങ്ിലും തടറേ ജീവശ്വാസമാ
യിരുന്ന ത�ാണ്ഗ്രസിടനാപ്ം തടന്ന അന്ത്യശ്വാസവം തവണടമന്ന് ഉറപ്ിച്് 
ത�ാണ്ഗ്രസിതലക്് തടന്ന തിരിട� മെങ്ങു�യായിരുന്നു.  സമാനത�ളില്ാത് 
രാഷ്ട്രീയ തപാരാളിയായിരുന്ന ലീഡര് 2010 ഡിസംബര് 23 ന് അന്രിച്.  2010 
ഡിസംബര് 27 ന് നിയമസഭ അതദേഹത്ിന് അതന്ത്യാപചാരം അര്പ്ിച്.

ഹ�. �രുണോ��ന്: 
െമോനത�ളില്ലോത്ത  
�ോഷ്ട്രീയ കപോ�ോളി
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നിയമസഭ പാസ്ാക്കുന്ന നിയമങ്ങളില് എല്ാ ജന 
വിഭാഗങ്ങള്ക്കും ബാധ�മായവയും ചില പ്രതതത്യ� 

വിഭാഗങ്ങളടെ ഉന്നമനവം സംരക്ഷണവം ലക്ഷത്യമാ
ക്ിയുള്വയും ഉണ്ാ�ാറുണ്്. ഒരു ടചറു നയൂനപക്ഷ
ടത് ഉതദേശിച്ട�ാണ്ടുള് നിരവധി നിയമങ്ങള് പാ
സ്ാക്ിയതതപാടലതടന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആള്ക്ാ 
രുടെ തക്ഷമത്ിനായും നിയമങ്ങള് നിര്മിക്ടപ്ട്ിട്ടുണ്്. 
എന്നാല് നമ്മുടെ സമൂഹത്ില് അങ്ങടന അവഗണിക്
ടപ്ൊന് �ഴിയാടത്ാരു വലിയ വിഭാഗമാണ് കുട്ി�ള്. 
വത്യതത്യസ്ത ജീവിത സാഹചരത്യങ്ങളിലൂടെ �െന്നുവരുന്ന 
കുട്ി�ളടെ തക്ഷമവം സംരക്ഷണവം ഉറപ്പുവരുത്ാന് 
ഒതട്ടറ നിയമങ്ങള് ത�രള നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയിട്ടുണ്്.  
അവയില് പ്രധാനടപ്ട് രടണ്ണ്ണടത് സംബന്ിച്് 
ഒരു പരിതശാധന നെത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.

1961 പ്ല ക�രള കബാര്സ്റല് ൈ് കൂള്ൈ് ആക്് 
(1961 പ്ല 31 ാമത് നിയമം)
 'തബാര്സ്റല്' എന്ന ഇംഗ്ീ്് വാക്ിടറേ അര്തം  
ശുദ്ീ�രണം എന്നാണ്.  16 നും 21 നും മതധത്യ പ്രായമു 
ള്തം 1898ടല ത�ാഡ് ഓഫ് ക്രിമിനല് ടപ്രാസീജി 
യറിടല 118ാം വകുപ്് പ്ര�ാരം തെവശിക്ഷ ലഭി
ക്ത്ക്വിധമുള് കു്കൃതത്യം നെത്ിയവരുമായ  
�ൗമാരപ്രായക്ാരായ കു്വാളി�ടള തെവില് പാര്പ്ി 
ക്കു�യും പ്രസ്തുത �ാലയളവില് അവടര ടത്ായ മാര്ഗ്ഗ
ങ്ങളില്നിന്ന് പിന്ിരിപ്ിക്കു�യും ടതാഴില് പരിശീലനം 
നല്കു�യും ടചയ്ത് അവടര അച്െക്വം സദാചാരവം 
ഉള് നല് പൗരന്മാരായി വാര്ടത്ടുക്ാന് ഉതദേശിച് 
ട�ാണ്് തബാര്സ്റല് സ് കൂള് സ്ാപിക്കുവാന് തവണ്ി 
യാണ് ഈ നിയമം നിര്മിക്ടപ്ട്ത്.
 1960 ജൂണ് 22 ാം തീയതി അന്നടത് ആഭത്യന്ര 
വകുപ്പുമന്ത്രി ശ്ീ. പി.െി. ചാതക്ാ സഭയില് അവതരിപ്ിച് 
ബില് അന്നുതടന്ന ടസലക്ട് �മ്ി്ിയുടെ പരിഗണനയ്ക് 
അയയ്ക്കു�യുണ്ായി. തെര്ന്ന് 1961 ജൂണ് 12 ാം തീയതി 
സഭ ബില് പാസ്ാക്കു�യും 1961 ടസപ്്ംബര് 27 ാം 
തീയതി ബില്ിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കു�യും 
ടചയ്ത.
 ഈ ബില്ിടല വത്യവസ്�ള് പ്ര�ാരം ഓതരാ  
തബാര്സ്റല് സ് കൂളിനും ഒരു സദേര്ശ� �മ്ി്ിടയ  
സര്ക്ാരിന് നിതയാഗിക്ാവന്നതാണ്. ക്രിമിനല് 
സ്വഭാവമുള് അടല്ങ്ില് ദുസ്്വഭാവമുള് ആള്ക്ാരു 
മായി സഹവാസമുള് ഒരു �ൗമാരപ്രായക്ാരനായ 
കു്വാളിടയ അയാളടെ പരിവര്ത്നത്ിന്  അതത്യ
ന്ാതപക്ഷിതമാടണന്നു �ാണുന്നപക്ഷം അയാള് 
താമസിക്കുന്ന സ്ലടത് ഈ നിയമപ്ര�ാരം നിതയാ
ഗിക്ടപ്ടുന്ന ടപ്രാതബ്ന് ഓഫീസറുടെ റിതപ്ാര്ട്ിടറേ  
അെിസ്ാനത്ില്  23 വയസാകുന്നതവടര രണ്ടു 
വര്്ം മുതല് ഏഴുവര്്ം വടരയുള് �ാലയളവിതലക്്, 
തെവശിക്ഷയ്കായി തബാര്സ്റല് സ് കൂളിതലക്്  അയയ്കാ
വന്നതാണ്.  
 തബാര്സ്റല് സ് കൂളില് തെവില് സൂക്ഷിച്ിട്ടുള് 
ഒരാടള തിരുത്ാന് സാധിക്ാത്ടതതന്നാ അയാളടെ 
സ്വഭാവം മറ്റുള്വരില് ദു്് തപ്രരണ ടചലുത്തുന്നതാതയാ  
ആ സ് കൂളിടറേ സൂപ്രണ്് സര്ക്ാരില് റിതപ്ാര്ട്് ടച
യ്ടപ്ട്ാല് അയാളടെ ശിക്ഷാ�ാലാവധിതയാടൊപ്ം  
ശിക്ഷ അനുഭവിക്ാന് ബാക്ിയുള് �ാലം കൂെി സര്ക്ാ 
രിന് കൂട്ിതച്ര്ത്് ജയില് ശിക്ഷയ്ക് വിധിക്ാവന്ന 
താണ്. നിയമത്ിടല 13ാം വകുപ്പുപ്ര�ാരം ഒരു �ൗമാര 
കു്വാളിയുടെ തെവ�ാലം തെങ്ങി ആറ്  മാസം �ഴിഞ്ഞ

തിനുതശ്ം ഏത സമയത്തും ഒരു സദേര്ശ� �മ്ി്ിയുടെ 
ശിപാര്ശയുടെ തപരിലും ടപ്രാതബ്ന് ഓഫീസറുടെ  
റിതപ്ാര്ട്ിടറേ അെിസ്ാനത്ിലും  തബാര്സ്റല് സ് കൂളിടല 
ഒരു അതന്വാസിടയ ഇന്സ് ടപക്ടര് ജനറലിന്  
നിബന്ന�ള്ക്കു വിതധയമായി പതരാളില് വിട്
യയ്കാവന്നതം  ആവശത്യമാടണന്നു �ാണുന്ന പക്ഷം 
തിരിട� വിളിപ്ിക്ാവന്നതമാണ്. പതരാളില് തപായ ഒരു 
കു്വാളി ആവശത്യടപ്ടുതമ്പാള് തിരിട� ഹാജരാ�ാന് 
വിസമ്തിച്ാല് അയാടള മജിസ് തട്ട്ിടറേ ഉത്രവ 
കൂൊടത തടന്ന വാറണ്ില്ാടത അറസ്റ്  ടചയ്ാനുള്  
ഉത്രവ് ഇന്സ് ടപക്ടര് ജനറലിനു പുറടപ്ടുവിക്ാ
വന്നതാണ്.  തബാസ്റല് സ് കൂളിടറേ  നിയന്ത്രണവം 
മാതനജ് ടമന്ം  സര്ക്ാര് നിതയാഗിക്കുന്ന ഒരു തപാലീസ്  
സൂപ്രണ്ില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിയമത്ിടല 22 ാം വകു 
പ്ിടല വത്യവസ്�ള് പ്ര�ാരം തബാര്സ്റല് സ് കൂളിടല 
അതന്വാസി�ടള ഓര്ഡിനറി തഗ്രഡ്, സ്റാര് തഗ്രഡ്, 
സ് ടപ്ത്യല് സ്റാര് തഗ്രഡ് എന്നിങ്ങടന മൂന്നായി തരം
തിരിച്ിരിക്കുന്നു.
 ത�രളത്ിലുള് ഏ� തബാര്സ്റല് സ് കൂള് 
�ണ്ണൂരിലാണ് സ്ാപിക്ടപ്ട്ത്. പിന്നീെ് 1995 ആഗസ്റ് 
5 ാം തീയതി എറണാകുളം ജില്യിടല �ാക്നാതട്ക്്  
മാ്ി സ്ാപിക്ടപ്ട്ടു. എഴുപത്ിടയട്് കുട്ി�ടള 
ഉള്ടക്ാള്ളുവാന് സൗ�രത്യങ്ങള് ഒരുക്ിയിട്ടുള് 
സ് കൂളില് നിലവില് എഴുപതതാളം കുട്ി�ള് അതന് 
വാസി�ളായിട്ടുണ്്.

1972പ്ല ക�രള ചില്ഡ്രന് ആക്് (1973പ്ല  
3 ാമത് നിയമം)
 സംസ്ാനത്് ഉതപക്ഷിക്ടപ്ട്വതരാ കു്ം 
ടചയ്യുന്നവതരാ ആയിട്ടുള് കുട്ി�ളടെ പരിരക്ഷ, തക്ഷമം, 
പരിശീലനം, വിദത്യാഭത്യാസം, പുനരധിവാസം തെങ്ങി
യവയ്കായി ഒരു ഏ�ീകൃതനിയമം നിര്മിക്കു� എന്ന 
ഉതദേശത്യതത്ാടുകൂെി 1972 നവംബര് 1 ാം തീയതി ആഭത്യ
ന്രമന്ത്രി ട�. �രുണാ�രനാണ് ഈ നിയമനിര്മാ 
ണത്ിനായുള് ബില് സഭയില് അവതരിപ്ിച്ത്. 
ടതാട്ടുത് ദിവസം ബില് പരിഗണനയ്ക് എടുത്തു  
പാസ്ാക്ിടയങ്ിലും ഗവര്ണ്ണര് ബില് രാഷ്ട്രപതിയുടെ 
അനുമതിക്ായി റിസര്വ് ടചയ്യു�യാണുണ്ായത്. 
തെര്ന്ന് 1973 ടഫബ്രുവരി 28 ാം തീയതി ബില്ിന് രാഷ്ട്ര
പതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കു�യും നിയമമായി പ്രാബലത്യ
ത്ില് വരി�യും ടചയ്ത.
 ഈ നിയമപ്ര�ാരം ബാലഗൃഹത്ിതലാ സ് ടപ 
്ത്യല് സ് കൂളിതലാ തചര്ത്ിട്ടുള് പതിനാറു വയസ്സു 
തി�യാത് ആണ്കുട്ിതയയും/പതിടനട്ടു വയസ്സു 
തി�യാത് ടപണ്കുട്ിതയയും തമല്പറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 
എത്ിയിട്ടുടണ്ങ്ിലും, അവിടെ താമസിക്കുന്ന �ാല 
തത്ാളം കുട്ിയായി �ണക്ാക്കുന്നതാണ്.  കൂൊടത, 
സര്ക്ാരിന് ഗസ്് വിജ്ഞാപനം വഴി അതില്  
നിര്തദേശിക്കുന്ന ഏത പ്രതദശത്തും ഒതന്നാ അതിലധി�തമാ 
കുട്ി�ളടെ ത�ാെതി�ള് സ്ാപിക്ാവന്നതമാണ്. 
 കുട്ി�ളടെ ത�ാെതിയിടല മജിസ് തട്ട്ായി 
നിയമിക്ടപ്ടുന്ന വത്യക്തിക്് കുട്ി�ളടെ മന:ശാസ്ത്രം, 
കുട്ി�ളടെ തക്ഷമം എന്നിവ സംബന്ിച് അവതബാധം 
ഉണ്ായിരിതക്ണ്ത് അനുതപക്ഷണീയമാണ്. അവ 
രില് ഒരാള് സീനിയര് മജിസ് തട്ട്ിടറേ സ്ാനം 
വഹിതക്ണ്തം മജിസ് തട്ട്ടുമാരില് ഒരാടളങ്ിലും സ്ത്രീ 
ആയിരിതക്ണ്തം ആണ്. കുട്ി�ളടെ ത�ാെതി നില
വിലില്ാത് പ്രതദശങ്ങളില് ഈ നിയമ പ്ര�ാരമുള് 

അധി�ാരങ്ങള് പ്രതയാഗിക്ാനുള് അധി�ാരം ജില്ാ 
മജിസ് തട്ട്്, സബ് ഡിവി്ണല് മജിസ് തട്ട്് അടല്ങ്ില് 
ഒന്നാം ക്ാസ്് മജിസ് തട്ട്് എന്നിവര്ക്ായിരിക്കും. ഈ 
നിയമപ്ര�ാരം, ഉതപക്ഷിക്ടപ്ട് കുട്ി�ടള സ്വീ�രി
ക്കുന്നതിനായി കുട്ി�ളടെ ഗൃഹങ്ങളം കു്ം ടചയ്യുന്ന 
കുട്ി�ടള സ്വീ�രിക്ാനായി സ് ടപ്ത്യല് സ് കൂള�ളം, 
അതന്വ്ണം തനരിടുന്ന കുട്ി�ടള താത്�ാലി�മായി 
പാര്പ്ിക്ാന് നിരീക്ഷണഗൃഹങ്ങളം സ്ാപിക്ാവന്ന 
താണ്. ഒരു കുട്ി ഉതപക്ഷിക്ടപ്ട്താടണന്ന് ഒരു 
തപാലീസ് ഉതദത്യാഗസ്തനാ അതിനായി നിതയാഗിക്
ടപ്ട് മട്ാരു ഉതദത്യാഗസ്തനാ അഭിപ്രായടപ്ട്ാല് 
ത�ാെതിയില് ഹാജരാക്കുന്നതിനായി ആ കുട്ിയുടെ 
ചാര്ജ്് ഏട്ടുക്ാവന്നതം അപ്ര�ാരം ചാര്ജ്ില് 
എടുക്ടപ്ട് കുട്ിടയ 24 മണിക്കൂറിന�ം ത�ാെതിയില് 
ഹാജരാതക്ണ്തമാണ്. 
 വിചാരണയ്ക്കു തശ്ം കുട്ി�ളടെ ത�ാെതിക്് 
യുക്തം തപാടല പ്രസ്തുത കുട്ിടയ, ഉപതദശം നല്�ി 
വീട്ിതലയ്ക് മെക്ി അയയ്ക്കു�തയാ നല് നെപ്ിന് വിധി 
ക്കു�തയാ അതമടല്ങ്ില് സ് ടപ്ത്യല് സ് കൂളിലയയ്ക്കു�
തയാ ടചയ്ാവന്നതാണ്. എന്നാല് ഒരു �ാരണവശാലും 
കു്ം ടചയ്യുന്ന ഒരു കുട്ിക്് മരണശിക്ഷതയാ തെവ 
ശിക്ഷതയാ വിധിക്ാന് പാെില്. ഈ നിയമപ്ര�ാരം 
അതന്വ്ണവിതധയമാക്ടപ്ട് ഒരു കുട്ിയുടെ തപര്, 
തമല്വിലാസം, സ് കൂള് തെങ്ങി തിരിച്റിയാന് ഉപയു
ക്തമാ�ാവന്ന മ്് വിവരങ്ങള് എന്നിവ പത്രമാസി�
�ളിതലാ മ്് പ്രസിദ്ീ�രണങ്ങളിതലാ അച്െിക്ാന് 
പാെില്ാത്തം അങ്ങടന ടചയ്യുന്ന വത്യക്തിയില് നിന്നും 
1,000 രൂപ വടരയുള് ത� പിഴയായി ഈൊക്ാവ
ന്നതമാണ്.  കുട്ിടയ ഭിക്ഷയ്കായി നിതയാഗിക്കു�തയാ 
അതിന് തപ്രരിപ്ിക്കു�തയാ ടചയ്യുന്നതിന് ഒരു വര്്ം 
വടരയാ�ാവന്ന തെവശിക്ഷതയാ പിഴതയാ അടല്ങ്ില് 
രണ്ടും കൂെിതയാ ഉള് ശിക്ഷയും, കുട്ി�ള്ക്് ലഹരി 
പാനീയങ്ങളം അപ�െ�രമായ മരുന്നു�ളം നല്കു
ന്നയാളിന് 200 രൂപ വടരയുള് ത� പിഴയും ഒരാള് 
ഒരു കുട്ിടയ കൃത്രിമമായി സ്വന്മാക്ി തജാലിക്് 
നിതയാഗിക്കു�യും ആ കുട്ിയുടെ സമ്പാദത്യം അതിനു 
നല്�ാതിരിക്കു�യും അടല്ങ്ില് ആ കുട്ിടയ സ്വന്ം 
ആവശത്യത്ിന് ഉപതയാഗിക്കു�യും ടചയ്യു�യാടണങ്ില് 
അയാള്ക്് 1,000 രൂപ വടരയുള് ത� പിഴയും വിധിക്കു
ന്നതാണ്. ഉതപക്ഷിക്ടപ്ട്തതാ കു്ം ടചയ്യുന്നതതാ ആയ 
ഒരു കുട്ിതയയും ല�വിലങ്ങ് വയ്ക്കു�തയാ ബന്ിക്കു�തയാ 
ടചയ്ാന് പാെില് എന്നും നിയമത്ില് വത്യവസ് ടചയ്തി
രിക്കുന്നു.
 വത്യതത്യസ്ത കുടുംബ സാഹചരത്യങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന 
കുട്ി�ളില് പല �ാരണങ്ങളാല് കു്വാസന�ള് 
ഉണ്ാകുന്നത് സ്വാഭാവി�മായ ഒരു �ാരത്യമാണ്. 
എന്നാല് അറിതഞ്ഞാ അറിയാടതതയാ അത്രം 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഏര്ടപ്ടു�തയാ സാഹചരത്യ
ങ്ങളടെ സമ്ര്ദേം മൂലം അനഭില്ണീയ പ്രവണത
�ളില് അ�ടപ്ട്ടു തപാവ�തയാ ടചയ്യുന്ന കുട്ി�ടള 
�ടണ്ത്ി അത്രക്ാര് തെര്ന്നും ക്രിമിനലു�ളായി 
വളര്ന്നു വരാനുള് അവസരം തെഞ്ഞുട�ാണ്് നല് 
പൗരന്മാരായി വളര്ത്ിടയടുക്ാന് തവണ്ിയുള് ഒരു 
നിയമപരമായ സാഹചരത്യം സംജാതമാക്കു� എന്ന 
സദുതദേശത്യതത്ാടുകൂെി ത�രള നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ 
നിയമങ്ങളാണ് തമല്പ്റഞ്ഞ രണ്് നിയമങ്ങളം എന്ന് 
�ാണാവന്നതാണ്.

റ്റി. മകനാഹരന് നായര്  
സ്ീക്റുടെ ലപ്രവ്് ടസക്രട്റി
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സഭാ തനതാവിടറേ തപജ്

]nWdmbn hnP-b³ 
apJya{´n

നമ്മുടെ ടപാതവിദത്യാലയങ്ങള്ക്ായി തറാതബാ 
ട്ി�് �ിറ്റു�ള് സജ്മായിരിക്കു�യാണ്. 

ആദത്യ�ട്ത്ില് 2,000 സ് കൂള�ളിലായി 9,000 
തറാതബാട്ി�് �ിറ്റു�ളാണ് ലഭത്യമാകു�. കുട്ി�ളടെ 
സാതങ്തി� പരിജ്ഞാനം പരിതപാ്ിപ്ിക്കു� എന്ന 
ലക്ഷത്യതത്ാടെ രൂപീ�രിച്ിട്ടുള് ലി്ില് ല�്് സ് 
ഐ. െി. ക്ബ്ബു�ള് മുതഖനയാണ് ഈ �ിറ്റു�ള് തയ്ാ
റാക്ിയിരിക്കുന്നത്. സാതങ്തി�വിദത്യാ രംഗടത് 
നൂതന തമഖല�ളമായി ഇെപഴ�ാനും അവടയ 
അടുത്റിയാനും കുട്ി�ടള സഹായിക്കുന്നതാകും 
ഈ പദ്തി. 
 മാറുന്ന തലാ�ത്ിനും �ാലത്ിനുമനു 
സരിച്് മനു്ത്യടറേ അഭിരുചി�ള്ക്കും ആവശത്യ 
ങ്ങള്ക്കും മാ്ങ്ങള് വന്നുട�ാണ്ിരിക്കു�യാണ്. 
മുമ്പടത് �ാലത്് ഇത്രം മാ്ങ്ങള് വളടര  
പതിടയ മാത്രതമ തലാ�ത്ിടറേ വിവിധ ഭാഗ 
ങ്ങളില് എത്ിതച്രുമായിരുന്നുള്ളു. എന്നാല് വിവ
രസാതങ്തി�വിദത്യയുടെ വി�ാസം ആ അവസ്യ്ക്കു 
വലിയതതാതിലുള് മാ്മുണ്ാക്ിയിരിക്കു�യാണ്. 
ഇന്ന് ആവശത്യങ്ങളം അഭിരുചി�ളം മാറുന്നത് 
വളടര തവഗത്ിലാണ്. അതിനുതകുന്ന വിധമുള് 
സാതങ്തി�വിദത്യ�ളം ചടുലമായി തടന്ന ഉയര്ന്നു
വരുന്നുണ്്.
 തലാ�ം നാലാം വത്യാവസായി� വിലെവ 
ത്ിലൂടെ �െന്നുതപാകുന്ന �ട്മാണിത്. ഈ �ട് 
ത്ില് ഏടറ പ്രാധാനത്യതത്ാടെ ഉയര്ന്നുവരുന്ന 
തമഖല�ളാണ് നിര്മ്ിത ബുദ്ി, തറാതബാട്ി�് സ് 
തെങ്ങിയവ. ഈ സാതങ്തി� മുതന്ന്ങ്ങടള അടു 
ത്റിയുന്നതില് നമ്മുടെ കുട്ി�ള് ഒട്ടും പിറ�ി 
ലായിക്കൂെതല്ാ. പ്രാഥമി� വിദത്യാഭത്യാസത്ിടറേ 
രംഗത്് തലാ�ത്ിനുതടന്ന മാതൃ�യായി മാറിയ  
ഒരു നാൊണ് നമ്മുതെത്. ആ തനട്ങ്ങടള �ാലാനു 
സൃതമായി പരിവര്ത്ിപ്ിച്ട�ാണ്് വിജ്ഞാന 
ത്ിടറേ അടുത് �ട്ത്ിതലക്് �െക്കു�യാണ് 
നാം. അതിനുള് മുന്ല��ളിടലാന്നായി തവണം 
ഈ തറാതബാട്ി�് �ിറ്റു�ള് സജ്മാക്കുന്നതി 
ടനയും �ാണാന്. 
 ആധുനി� �ാലത്് തറാതബാട്ി�് സാതങ് 
തി�വിദത്യയ്ക് വളടരതയടറ പ്രസക്തിയുണ്്. അപ 
�െ�രമായ പല തജാലി�ളില് നിന്നും ടതാഴി 
ലാളി�ടള ഒഴിവാക്ി പ�രം തറാതബാട്ി�് 
സാതങ്തി�വിദത്യ ട�ാണ്ടുവരാന് തലാ�മാട� 
ഗതവ്ണങ്ങള് നെക്കു�യാണ്. ഖനി�ള്, 
വലിയ െണലു�ള്, ദു്് �രമായ ജലാശയങ്ങള് 
എന്നിവയിടലല്ാം ഈ സാതങ്തി�വിദത്യ ഉപ
തയാഗിച്ള് പഠനങ്ങളം പ്രവര്ത്നങ്ങളം 
നിലവില് നെന്നുവരുന്നുണ്്. തറാതബാട്ി�് സാതങ് 
തി�വിദത്യടയ മാനവരാശിയുടെ പുതരാഗതിയ്ക്കുത
കുംവിധം എങ്ങടന മാ്ിത്ീര്ക്ാം എന്നതാണ് 
തലാ�മാട�യുള് സാതങ്തി� വിദഗ്ദ്ധരുടെ 

ഇതപ്ാഴടത് ചിന്. ആ നിലയ്ക് തറാതബാട്ി�് സാതങ് 
തി�വിദത്യ അെക്മുള് നൂതന സാതങ്തി�വിദത്യ
�ടള തറന്ന മനതസ്ാടെ സമീപിക്കുന്ന നയമാണ് 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് മുതന്നാട്ടുടവക്കുന്നത്. 
 ത�രളത്ിടല വിദത്യാര്തി�ള്ക്ിെയില് 
നൂതന ആശയ സംസ് �ാരം വളര്ത്ിടയടുക്ാന് 
ലക്ഷത്യമിട്ടുള് യങ് ഇതന്നാതവത്ഴ് സ് തപ്രാഗ്രാം 
നെപ്ാക്ിവരി�യാണ്. 2018 ല് ആരംഭിച് ഈ 
തപ്രാഗ്രാമിലൂടെ 17 തപരുടെ നൂതന ആശയങ്ങ
ടളയാണ് വിപണി സാധത്യതയുള് ഉല്പ്ന്നങ്ങ 
ളാക്ി മാ്ാന് ടതരടഞ്ഞടുത്ിരിക്കുന്നത്. ഇത്രം 
മത്സരങ്ങളില് വിജയി�ളാകുന്നവര്ക്് വിവിധ 
തമഖല�ളില് പ്രതതത്യ� പരിശീലനം നല്കുന്ന
തിനുള് നെപെി�ള് സ്വീ�രിച്വരി�യാണ്. 
ത�രളത്ിടറേ ആര്ട്ിഫി്ത്യല് ഇറേലിജറേ് 
ഹബ്ാക്ി തിരുവനന്പുരടത് മാറ്റുന്നതിനുള് 
പദ്തിയും ആവി്് ക്രിച് വരി�യാണ്. 
 ഇതിനായി  ഉന്നതവിദത്യാഭത്യാസ സ്ാപന
ങ്ങളടെയും സ്റാര്ട്പ്് മി്ടറേയും മറ്റും തനതൃത്വത്ില് 
വിപുലമായ പദ്തി�ളാണ് ആവി്് �രിച്വരു 
ന്നത്. ബൃഹത്ായ ഒരു സ്റാര്ട്പ്് തപ്രാത്സാഹന 
നയം സര്ക്ാര് രൂപീ�രിച്ിട്ടുണ്്. ഇത് പ്രാതയാഗി
�മാക്ാന് തവണ് �ാരത്യക്ഷമമായ ടതാഴില്ശക്തി 
സൃഷ്ിതക്ണ്തണ്്. ഇതിനായി ഉന്നതവിദത്യാഭത്യാസ 
രംഗടത് വത്യവസായി� തമഖലയുമായി ബന്ിപ്ി
ക്കുന്നതിനുള് പല പദ്തി�ളം സര്ക്ാര് നെപ്ാ
ക്ിവരുന്നുണ്്. 
 അതിന് സ് കൂള് തലം മുതതലയുള് ഇെ 
ടപെലു�ള് ഏടറ ആവശത്യമാണ് എന്നു തിരിച്
റിഞ്ഞുട�ാണ്ാണ് സ് കൂള�ളില് തറാതബാട്ി�് 
�ിറ്റു�ള് സജ്മാക്കുന്ന ഈ പദ്തി ആരംഭി
ച്ിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ പുത്ന് സാതങ്തി� 
തമഖല�ളില് പ്രാതയാഗി� പരിശീലനം തനടുന്നതിന് 
കുട്ി�ള്ക്് അവസരം ഒരുക്കു�യാണ്. പദ്തി 
നെപ്ാക്കുന്നതിനായി അധത്യാപ�ര്ക്് പ്രതതത്യ� 
പരിശീലനം ലഭത്യമാക്കും. ഇവരുടെ തനതൃത്വത്ില് 
60,000 കുട്ി�ള്ക്് തനരിട്് പരിശീലനം നല്കും. 
പരിശീലനം തനടുന്ന ഐ െി ക്ബ്ിടല കുട്ി�ള് 
മറ്റു കുട്ി�ള്ക്കും പരിശീലനം നല്കും. അങ്ങടന 
ആട� 12 ലക്ഷതത്ാളം കുട്ി�ള്ക്് പരിശീലനം 
ലഭത്യമാക്ാനാണ് സര്ക്ാര് ഉതദേശിച്ിട്ടുള്ത്. 
 നമ്മുടെ ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ തമഖലടയ 
പെിപെിയായി മുതന്നാട്ടു നയിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് 
ത�രളത്ിടല പുതരാഗമന സര്ക്ാരു�ള് എന്നും 
നെപ്ാക്ിയിട്ടുള്ത്. ലഹസ് കൂള് തലം വടരയുള് 
വിദത്യാഭത്യാസം സൗജനത്യമാക്ിയും സാക്ഷരതാ 
യജ്ഞത്ിനു തനതൃത്വം നല്�ിയും, ജന�ീയാസൂ
ത്രണത്ിലൂടെ ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ സ്ാപനങ്ങടള 
ശക്തിടപ്ടുത്ിയും, ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞത്ിലൂടെ അവടയ ടമച്ടപ്ടുത്ിയും ഒടക് 

പ്രാഥമി� വിദത്യാഭത്യാസത്ില് വലിയ മുതന്ന്മാണ് 
നമ്ള് ല�വരിച്ിട്ടുള്ത്. 
 2016 ല് ഇെതപക്ഷ ജനാധിപതത്യ മുന്നണി 
സര്ക്ാര് അധി�ാരത്ില് വരുന്നതിനു മുമ്പ് 
സര്ക്ാര് സ് കൂള�ള് പൂട്ിയിടു�തയാ ഇെിച്നിര
ത്തു�തയാ ടചയ്യുന്ന അവസ്യാണുണ്ായിരുന്നത്. 
അവിടെനിന്നും മാറി �ഴിഞ്ഞ ആറു വര്്ംട�ാണ്് 
10 ലക്ഷത്ിലധി�ം കുട്ി�ടള ടപാതവിദത്യാലയ
ങ്ങളിതലക്് അധി�മായി എത്ിക്ാന് നമുക്കു 
�ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ടവറുടതയുണ്ായ മാ്മല്, 
ടപാതവിദത്യാലയങ്ങളില് സ്മാര്ട്് ക്ാസ് റൂമു�ള് 
ഒരുക്ിയും അധത്യയന നിലവാരം ഉയര്ത്ിയും 
പുതിയ ട�ട്ിെങ്ങള് പണിതം ലാബു�ളം ലലബ്ര 
റി�ളം പണി�ഴിപ്ിച്ടമല്ാം സ് കൂള�ടള അന്ാ 
രാഷ്ട്ര നിലവാരത്ിതലക്് ഉയര്ത്ിയതിടറേ ഫല 
മായുണ്ായ മാ്മാണത്. 
 ടപാതവിദത്യാഭത്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം  
നിലവില് വന്നതിനുതശ്ം �ിഫ്ബി വഴി മാത്രം 
2,500 ത�ാെി രൂപയുടെ അെിസ്ാനസൗ�രത്യ  
വി�സനമാണ് ടപാതവിദത്യാലയങ്ങളില് നെന്നത്. 
അചേ് ത�ാെി മുതല്മുെക്ില് 141 സ് കൂള് ട�ട്ിെ 
ങ്ങളം മൂന്ന് ത�ാെി മുതല്മുെക്ി 386 സ് കൂള് 
ട�ട്ിെങ്ങളം ഒരു ത�ാെി മുതല്മുെക്ി 446 സ് കൂള് 
ട�ട്ിെങ്ങളം നിര്മ്ിക്കുന്നതിനുള് നെപെി�ള് 
സ്വീ�രിച്. ലൊന് ഫണ്് ഉപതയാഗിച്് 654 
ത�ാെി രൂപയ്ക് 549 സ് കൂള് ട�ട്ിെങ്ങള്ക്ാണ് 
ഭരണാനുമതി നല്�ിയത്. 45,790 ലാപ് തൊപ്പു�ള് 
വിദത്യാ�ിരണം പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം 
ടചയ്ത. 4,752 സ് കൂള�ളിലായി 45,000 ലഹ 
ടെ�് ക്ാസ്മുറി�ളം 11,257 ലഹടെ�് ലാബു�ളം 
സജ്മാക്ി. ഇത്രം തനട്ങ്ങടള അടുത് തല 
ത്ിതലക്് ഉയര്ത്തു�യാണ് ഇതപ്ാള് സര്ക്ാര് 
ടചയ്യുന്നത്. 
 ഒരു ലവജ്ഞാനി� നൂതനത്വ സമൂഹ 
മായി ത�രളടത് പരിവര്ത്ിപ്ിക്ാന് പ്രതിജ്ഞാ 
ബദ്മാണ് ഇെതപക്ഷ ജനാധിപതത്യ മുന്നണി 
സര്ക്ാര്. അതിനായി സമഗ്രമായ ഇെടപെലു�ള് 
ആവശത്യമാണ്. ആതഗാള പ്രശസ്തമായ ത�രള 
ത്ിടറേ ജന�ീയ വിദത്യാഭത്യാസ മാതൃ� വലിയ ഒരു 
അെിത്റയാണ്. അതില് ഉറച് നിന്നുട�ാണ്് 
നാം വിജ്ഞാനടത് ഉത്പാദതനാന്മുഖമായി മാറ്റു 
�യും അങ്ങടന ഒരു നവത�രളം സൃഷ്ിക്കു�യു 
മാണ് നമ്മുടെ ഉതദേശത്യം. അതിന് ഏടറ ആവശത്യ 
മാണ് വിജ്ഞാനത്ിടറേ സാര്വ്വത്രി�മായ വിത 
രണവം നവീ�രണവം. തലാ�ടത്വിടെയുണ്ാ 
കുന്ന അറിവ�ടളയും നമ്മുടെ സമ്പദ്�െന
തയാെ് വിളക്ിതച്ര്ക്ാനും അവടയ നാെിടറേ 
പുതരാഗതിക്ായി ഉപതയാഗിക്ാനും �ഴിയണം. 
അതിനുതകുന്ന ഒന്നാകും ടപാതവിദത്യാലയങ്ങളില് 
സജ്മായിരിക്കുന്ന തറാതബാട്ി�് �ിറ്റു�ള്.
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