
സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ ്

 ISSN 2582-2764

14 18

ARIVORAM - OFFICIAL NEWSLETTER OF KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY Vol. 1 I Issue 5 I Bimonthly I October 2021 I Thiruvananthapuram I Page 18I Price  ₹ 10

''വാദിക്ാനും  
ജയിക്കുവാനും  
അല്ല, അറിയാനും  
അറിയിക്കുവാനും  
ആണ് വിദ്യ''

ശ്രീനാരായണ ഗുരു
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പതിനഞാും കേരള 
നിയമസഭയുടെ മൂനാും 
സകമേളനും ആരുംഭിച്ചു

നിയമനിര്മ്മാണത്ിന് പ്്മാമുഖ്യം

ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്ക് പകരമുള്ള  നഡിയമനഡിരമമാണത്ഡി 
നമായഡി പതഡിനഞമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ ഇരുപത്ഡിനമാല്ക് 

ദഡിവസാം നീണ്ടുനഡില്ക്കുന്ന മൂന്നമാാം സകമേളനാം 2021 ഒക്ക് കെമാബര 
4 ന്ക് ആരാംഭഡിച്ചു. നവാംബര 12 വടര നീളുന്ന സഭമാ സകമേളന 
ത്ഡില്  19 ദഡിവസമമാണ്ക് നഡിയമനഡിരമേമാണത്ഡിനമായഡി മമാറ്ഡിവച്ഡിട്ടു 
ള്ളത്ക്. ആവരത്ഡിച്്ക് ഓര്ഡിനന്സ്ക് പുറടപെടുവഡിക്കുന്നത്ക് സാംബ 
ന്ഡിച്്ക് രണമാാം സകമേളനത്ഡില് ഉന്നയഡികടപെട്ട ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡിന്ക്  
ഓര്ഡിനന്സഡിനു പകരമുള്ള നഡിയമനഡിരമേമാണത്ഡിനമായഡി ഒക്ക് കെമാ 
ബര - നവാംബര മമാസങ്ങളഡില് നഡിയമസഭ കേരുന്നത്ക് സാംബന്ഡിച്്ക് 
സ്ീകര റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡിയഡിരുന്നു. നഡിലവഡിലുള്ള 41 ഓര്ഡിനന്സു
കള്ക്ക് പകരമുള്ള 36 ബഡില്ലുകളമാണ്ക് ഇക്കുറഡി സഭയുടെ പരഡിഗണ
നയ്ക്ക് വരുന്നത്ക്. നമാല്ക് ദഡിവസങ്ങള് അനൗകദയേമാഗഡികമാാംഗങ്ങളുടെ 
കമാരയേത്ഡിനമായുാം നീകഡി വച്ഡിട്ടുണ്ക്. 2021-22 സമാമ്പത്ഡിക വരഷടത് 
ബജറ്ഡികലക്കുള്ള ഉപധനമാഭയേരത്ഥനകടള സാംബന്ഡിച് ധനവഡിനഡി
കയമാഗബഡില് ഈ സകമേളനത്ഡില് സഭ പമാസമാക്കുാം. കകമാവഡി്്ക് 
കപ്രമാകട്ടമാകകമാള് പമാലഡിച്്ക് കേരുന്ന സകമേളനത്ഡില് നഡിയന്തഡിതമമായ 
കതമാതഡില് ടപമാതുജനങ്ങടള നഡിയമസഭമാ മന്ഡിരത്ഡില് പ്രകവശഡി
പെഡിക്കുാം.

മനുഷ്ബന്ധങ്ങളിലെ 
ജന്മാധിപത്യം

Fw._n. cm-tP-jv-, kv-]o¡À

കഴഡിഞ്ഞ ലകത്ഡില് സ്തീധനത്ഡിടറെ  
നഡിഗ്രഹസ്വഭമാവടത് കുറഡിച്മാണ്ക് എഴുതഡി 

യത്ക്. സ്തീധനാം, പുരുഷമാധഡിപതയേ മകനമാഭമാവാം  
എന്നീ കമാരണങ്ങളമാല്  ദുരഡിതപൂരണമമായ 
വഡിവമാഹജീവഡിതാം നയഡിക്കുന്ന നഡിരവധഡി കപര 
നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ക്. ദമാമ്പതയേത്ഡിടല ജനമാധഡിപതയേ 
ഉള്ളെകാം നഷ്ടടപെടുകമ്പമാഴുണമാകുന്ന ദുരന്ത 
ങ്ങളമാണ്ക് അവ. വഡിവമാഹത്ഡിന്ക് മുമ്പുള്ള പല  
അവസ്ഥകളഡിലുാം സ്തീകള്ക്ക്  തങ്ങളുടെ ജീവഡിത 
ത്ഡിന്ക്  വലഡിയ വഡിലടകമാടുകകണഡി വരഡികകയമാ   ജീവഡിതാം  
തടന്ന നഷ്ടടപെടുകകയമാ ടേയ്യുന്നുണ്ക്. മഡിടുകഡിയുാം ഊരജസ്വലയുമമായ ഒരു ടപണ്കുട്ടഡിടയ 
കലമാലയത്ഡിടറെ മുന്നഡില് ടവച്്ക് സ്വന്താം സഹപമാഠഡി തടന്ന കഴുത്റുത്തു ടകമാലടപെ
ടുത്ഡിയ അതയേന്താം ഭയമാനകമമായ സാംഭവാം നമേള് കണ്ടു. 
 നമ്മുടെ സമൂഹത്ഡില് നഡിന്നുാം ദദനാംദഡിന ജീവഡിതത്ഡില് നഡിന്നുാം  ജനമാധഡിപതയേ  
പരഡിഗണനകളുടെയുാം  സ്ക് കനഹത്ഡിടറെയുാം കരുതലഡിടറെയുാം നനവ്ക് വറ്ഡിവരളു
ന്നതഡിടറെ ഉദമാഹരണമമാണഡിത്ക്. ഇത്ക് ഒറ്ടപെട്ട സാംഭവമല്ല. കഴഡിഞ്ഞ ഒരു വരഷ
ത്ഡിനഡിെയഡില് കകരളത്ഡില് തടന്ന നെന്ന സമമാന സ്വഭമാവമുള്ള സാംഭവങ്ങള് 
പരഡികശമാധഡിച്മാല് അവയഡിടലമാടക ദൃശയേമമാകുന്നത്ക് മനുഷയേബന്ങ്ങളഡിടല  ജനമാധഡി
പതയേരമാഹഡിതയേവാം  ഏകമാധഡിപതയേ മകനമാഭമാവങ്ങളുമമാണ്ക്. വയേക്ഡിപരമമായ ഇഷ്ടമാനഡിഷ്ട
ങ്ങള്ക്ക് മറ്റുള്ളവര വശടപെട്ടുടകമാള്ളണാം, അടല്ലങ്ഡില് ഇല്ലമാതമാക്കുാം  എന്നതമാണ്ക് 
ഇത്രാം സാംഭവങ്ങളഡിടല കുറ്വമാളഡികളുടെ മകനമാഭമാവാം. ആടര ഇഷ്ടടപെെണാം, 
ആകരമാടെമാപൊം ജീവഡികണാം എന്നീ കമാരയേങ്ങളഡില് ടപണ്കുട്ടഡികള്ക്ക്  സ്വന്തമമായഡി 
തീരുമമാനടമടുകമാനുള്ള  അവകമാശടത് കണകഡിടലടുകമാത് സമീപനമമാണ്ക്   
ഇത്രാം സാംഭവങ്ങളുടെ അെഡിസ്ഥമാന കമാരണാം. 
 എങ്ങടനയമാണ്ക് ഇത്രാം മകനമാഭമാവാം ടേറുപെകമാരകഡിെയഡില് വളരുന്നത്ക്? 
സാംശയടമമാന്നുമഡില്ല, ടപമാതുവഡില്  രമാജയേത്്ക് വയേമാപഡിച്ചുടകമാണഡിരഡിക്കുന്ന ഫമാസഡിസ്റ്ക്  
രമാഷ്ടീയത്ഡിടറെയുാം  ഹഡിാംസയുടെയുാം അന്തരീക്ഷത്ഡിലമാണഡിത്ക് വളരുന്നത്ക്. ഇത്രാം 
കുറ്വമാളഡികള്ക്ക് പഡിന്തുണ  ലഭഡിക്കുന്ന തരത്ഡിലുള്ള ടപമാതുകബമാധാം വളടരകവഗാം 
സൃഷ്ടഡികടപെട്ടുടകമാണഡിരഡിക്കുകയമാണ്ക്. ഇന്തയേടയ മധയേ കമാലത്ഡിടറെ ഇരുട്ടഡികലക്ക് 
നയഡികമാന് ആഗ്രഹഡിക്കുന്ന ശക്ഡികള് പ്രസരഡിപെഡിക്കുന്ന പ്രതഡികലമാമ  രമാഷ്ടീയമാന്തരീക്ഷ 
ത്ഡിടറെ കൂെഡി സാംഭമാവനയമാണഡിത്ക്. 
 സ്തീകളുടെ എല്ലമാ കമാരയേങ്ങളുാം തങ്ങള് തീരുമമാനഡിച്ചുടകമാള്ളമാടമന്ന കതമാന്നലമാണ്ക്  
പല  പുരുഷമാധഡിപതയേ മൂരത്ഡികള്ക്കുമുള്ളത്ക്. ഒരു  നഡിയമത്ഡിടറെയുാം   കകമാെതഡിയുടെയുാം  
മുന്നഡില് സമാധൂകരഡികടപെെമാത് ഇത്രാം പ്രവണതകള് നമ്മുടെയഡിെയഡില് അധഡികമമാരുാം  
ശ്രദ്ഡികടപെെമാടത വളരന്നുവരഡികയമാടണന്നത്ക് വളടര ആശങ്കയമാടെകയ കനമാകഡി 
കമാണമാന് കഴഡിയൂ. 
 അപരടര കുറഡിച്ചുള്ള കരുതലമാണ്ക് ജനമാധഡിപതയേത്ഡിടറെ കമാതല്. ഓകരമാ 
ചുവടുടവക്കുകമ്പമാഴുാം, ഓകരമാ പ്രവൃത്ഡി ടേയ്യുകമ്പമാഴുാം അത്ക് മറ്റുള്ളവരക്ക് ബുദ്ഡി
മുട്ടുണമാകമാടതയമാകണാം എന്ന കതമാന്നല് ജനമാധഡിപതയേത്ഡിടറെയുാം ഉത്മമമായ 
പൗരകബമാധത്ഡിടറെയുാം ലക്ഷണമമാണ്ക്. നമ്മുടെ  ജനമാധഡിപതയേത്ഡിടറെ ഉപരഡിതലാം  
വളടര ഭാംഗഡിയമായഡിരഡിക്കുകമ്പമാള് തടന്ന സൂക്ഷ്മതലത്ഡില്   വലഡിയ ജീരണതയമാ
ണുള്ളത്ക്. േരഡിത്രത്ഡില് ഇത്രാം ക്രൂരവാം പ്രമാകൃതവമമായ നഡിരവധഡി അധഡിനഡികവശ
ങ്ങളുാം അക്രമങ്ങളുാം  കണഡിട്ടുണ്ക്. കീഴെകടപെടുന്ന പ്രകദശങ്ങളഡിടല ജനങ്ങടള, 
പ്രകതയേകഡിച്്ക് സ്തീകടള ക്രൂരമമായഡി കവട്ടയമാടുകയുാം അപമമാനഡിക്കുകയുാം ടേയ്ത നഡിരവധഡി 
സാംഭവങ്ങള് േരഡിത്രത്ഡില് കമാണമാാം. അതഡില് നഡിന്ന്ക് പരഡിഷ്ക് കൃതഡിയഡികലക്ക് കലമാകമമാടക 
മുകന്നറുകമ്പമാള് ഇത്രാം നൃശാംസതകള് ഉണമാകുന്നത്ക് ഏടറ ഭയമാശങ്കള് സൃഷ്ടഡിക്കു
ന്നുണ്ക്. വളടര ഒറ്ടപെട്ട ഒരു സാംഭവമമായഡി ഇതഡിടന കമാണമാന് കഴഡിയുന്നഡില്ല എന്നതമാണ്ക് 
ഈ ആശങ്കടള ബലടപെടുത്തുന്നത്ക്. 
 സ്തീ-പുരുഷ ബന്ത്ഡില് ആധഡിപതയേത്ഡിടറെകയമാ കീഴെകലഡിടറെകയമാ കീഴ്ക് ടപെ
െലഡിടറെകയമാ അാംശങ്ങള് ഉണമാകുന്നത്ക് തുലയേതക്ക് നഡിരക്കുന്നതല്ല. അത്രാം ജീരണ 
മൂലയേങ്ങള്ക്കു  കൂെഡി എതഡിരമായഡിരുന്നു നമ്മുടെ നകവമാത്ഥമാന പ്രസ്ഥമാനാം.   വീെകങ്ങളുടെ 
ഇരുട്ടഡില് മമാത്രാം കഴഡിഞ്ഞ സ്തീകടള സ്വമാതന്തയേത്ഡിടറെയുാം സ്വയാംനഡിരണയമാവകമാ
ശത്ഡിടറെയുാം  ടവളഡിച്ത്ഡികലടകത്ഡികമാന് പുരുഷന്മാര നഡിരണമായകമമായ പങ്കു 
വഹഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. രമാജമാറമാാം കമമാഹന് റമായ്ക്, ശ്രീനമാരമായണ ഗുരു, വഡി.െഡി ഭട്ടതഡിരഡിപെമാെ്ക്  തുെങ്ങഡി  
അകനകാം നകവമാത്ഥമാന നമായകര ഇതഡിനു ഉദമാഹരണങ്ങളമാണ്ക്. 
 സ്ക് കനഹവാം  പ്രണയവാം   പങ്മാളഡിടയ ഭരഡികമാനുാം കീഴെകമാനുാം നഡിശ്ശബ്ദ 
രമാകമാനുമുള്ള ആയുധങ്ങളമാകരുത്ക്. പരസ്ര വഡിശ്വമാസത്ഡിലുാം ആദരവഡിലുാം അധഡി
ഷ്ഡിതമമായവയമാകണാം എല്ലമാ ബന്ങ്ങളുാം. മടറ്മാരമാളുടെ ഇഷ്ടവാം തമാല്പരയേവാം പരഡിഗ
ണഡികമാനുള്ള ജനമാധഡിപതയേകബമാധത്ഡില് നഡികന്ന പരസ്ര വഡിശ്വമാസവാം ആദരവാം 
ഉണമാകൂ. അത്രത്ഡില് വയേക്ഡികടള വളരത്ഡിടയടുകമാന് അവരുടെ ഉറ്വരക്ക് 
ചുമതലയുണ്ക്. അത്ക് കകവലാം ഒരു വയേക്ഡികയമാടുള്ള കെമ മമാത്രമല്ല; സമൂഹകത്മാടുള്ള 
കെപെമാെ്ക് കൂെഡിയമാണ്ക്. മമാതമാപഡിതമാകള് തുലയേതയുാം അപരസ്ക് കനഹവാം ജനമാധഡിപതയേകബമാ
ധവാം കുട്ടഡികളഡില് വളരത്ഡിടയടുകമാന് കബമാധപൂരവാം ശ്രമഡികണാം. അത്ക്  പരഡിശീ
ലഡിപെഡികമാനുള്ള കയമാഗയേത, സ്വയാം ആ മൂലയേങ്ങള്  ഉള്ടകമാള്ളുക എന്നത്ക് കൂെഡിയമാണ്ക്.

പതിലന്മാന്്മാമത് യൂത്് 
പ്മാര്െലമന്്

ഇന്തയേന് യൂത്്ക് പമാരലടമന്ാം രമാജസ്ഥമാന് യൂണഡികവഴ്ക് സഡി 
റ്ഡിയുാം എന്.ഐ.െഡി. ജയ്ക്പൂരഡിടറെ സഹകരണകത്മാടെ 

ജയ്ക്പൂരഡില് സാംഘെഡിപെഡിച് പതഡിടനമാന്നമാമത്ക്  യൂത്്ക് പമാരലടമറെഡില് 
സ്ീകര എാം.ബഡി. രമാകജഷ്ക് പടങ്ടുത്്ക് ട്കമമാക്രസഡി ആറെ്ക് പമാരട്ടഡി
സഡികപെഷന് എന്ന വഡിഷയത്ഡില് പ്രഭമാഷണാം നെത്ഡി. മൂന്ന്ക് ദഡിവസാം 
നീണ്ടു നഡിന്ന സകമേളനത്ഡില് ബഡി.ബഡി.സഡി നയൂസ്ക് ്ഡിജഡിറ്ല് വഡിഭമാഗാം 
എ്ഡിറ്ര മുകകഷ്ക് ശരമേയമായഡിരുന്നു മടറ്മാരു പ്രഭമാഷകന്. 

ട്ാനസ്ടജന്ററുേടള മുഖ്യധാരയിടെത്ിക്കുവാന 
നിര്ക്ദേശങ്ങളുമായി സഭാസമിതി 100 ദിന േര്മേ പദ്ധതി
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പ്മാല് പരിശ�്മാധന െ്മാബയം ഇന്ഫര്ശമഷന് ലെന്റയം 
ന്മാടിന് െമര്പിച്ചു
ചിറ്റയും ക�ാപകുമാര്, അടൂര്

അടൂര അമേകണകരയഡിടല ക്വമാളഡിറ്ഡി കണ്ക്രേമാള് യൂണഡിറ്ഡില് ആരാംഭഡിച് പമാല് 
പരഡികശമാധനമാ ലമാബുാം ഇന്ഫരകമഷന് ടസറെറുാം ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര േഡിറ്യാം 

കഗമാപകുമമാര നമാെഡിന്ക് സമരപെഡിച്ചു. പള്ളഡികല് ഗ്രമാമപഞമായത്്ക് പ്രസഡി്റെ്ക് സുശീല 
കുഞ്ഞമേകുറുപെ്ക്  േെങ്ങഡില് അധയേക്ഷത വഹഡിച്ചു. ഓണകമാലത്്ക് വഡിപണഡിയഡില് 
എത്തുന്ന എല്ലമാ ബ്മാന്ഡുകളുടെയുാം സമാമ്പഡിള് കശഖരഡിച്്ക് പരഡികശമാധന നെത്തുന്ന
തഡിനുാം പമാലഡിടറെ ഗുണനഡിലവമാരാം ഉറപെ്ക് വരുത്തുന്നതഡിനുാം നഡിശ്ഡിത ഗുണനഡിലവമാരാം 
ഇല്ലമാത് പമാല് കടണത്ഡിയമാല് നെപെഡികള് സ്വീകരഡിക്കുന്നതഡിനുാം  ഇതഡിലൂടെ 
സമാധഡിക്കുാം. ക്വമാളഡിറ്ഡി കണ്ക്രേമാള് ഓഫീസര സുകരഖ നമായര സ്വമാഗതാം ആശാംസഡിച്ചു. 
ക്ഷീരവഡികസനവകുപെ്ക് ട്പയൂട്ടഡി ്യറക്ടര സഡിന്ധു, ജഡില്ലമാ പഞമായത്്ക് ടമമ്പര 
ശ്രീനമാകദവഡി കുഞ്ഞമേ തുെങ്ങഡിയവര േെങ്ങഡില് സാംസമാരഡിച്ചു.

സമാമമാജഡികരുടെ  
നഡികയമാജകമണ്ഡലങ്ങളഡിലൂടെ..... 

കരടിപ്മാറ കമ്യൂണിറ്ി മമശരേ്മാ ഇറിശേഷന് പദ്ധതി
ടേ.കൃഷ്ണനകുട്ി, ചിറ്റൂര് 

കകരളത്ഡില് ആദയേടത് കമേയൂണഡിറ്ഡി 
ദമകക്രമാ ഇറഡികഗഷന് എന്ന 

നൂതന ആശയാം േഡിറ്റൂര നഡികയമാജകമണ്ഡല 
ത്ഡിടല  കരെഡിപെമാറയഡില് യമാഥമാരത്ഥയേമമാകു
കയമാണ്ക്. 54 കരഷകരുടെ ഉെമസ്ഥതയഡില്   
കേരന്നുകഡിെക്കുന്ന 171 ഏകര വഡിസ്ീരണ്ണ 
മുള്ള കൃഷഡിയഡിെങ്ങളഡില്  സാംസ്ഥമാന പദ്തഡി 
വഡിഹഡിതമമായ 3.1 കകമാെഡി രൂപ  വഡിനഡികയമാഗഡി 
ച്മാണ്ക് പദ്തഡി നെപെഡിലമാകഡിയഡിട്ടുള്ളത്ക്. മുന് 
സരകമാരഡിടറെ കമാലത്്ക് ജലവഡിഭവ വകുപെ്ക് 
മന്തഡി  ആയഡിരുന്നകപെമാഴമാണ്ക് 2019 ല് ഈ 
പദ്തഡിക്ക് തുെകമഡിട്ടത്ക്. 
 ഒരു ജലമാശയത്ഡില് നഡിന്നുാം എല്ലമാ 
കൃഷഡിയഡിെങ്ങളഡികലക്കുാം ദപപെ്ക് ദലനുകളുടെ 
വഡിപുലമമായ ശാംഖല സ്ഥമാപഡിച്്ക് വഡിളവകളുടെ 
തരമനുസരഡിച്ചുാം ആവശയേമനുസരഡിച്ചുാം ടവള്ളവാം വളവാം  ക്രമടപെടുത്ഡി കൃതയേതകയമാടെ 
നല്കുന്നതഡിനുള്ള സൗകരയേങ്ങളമാണ്ക്  ഏരടപെടുത്ഡിയഡിട്ടുള്ളത്ക്. ഒരു ലക്ഷാം ലഡിറ്ര 
ടവള്ളാം 130 മീറ്ര ഉയരത്ഡികലക്ക് പമ്പ്ക് ടേയ്മാന് 60 HP കശഷഡിയുള്ള പ്രകതയേകതരാം പമ്പ്ക് 

ടസറ്മാണ്ക് സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്. ഈ ടവള്ളാം നഡിരകളമായഡി  സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ള വഡിവഡിധ തരാം 
ഫഡില്റ്റുകളഡിലൂടെ കെത്ഡിവഡിട്ട്ക് അരഡിച്്ക്  ശുദ്ീകരഡിച്മാണ്ക് ജലകസേന കുഴലുകളഡില് 

എത്തുന്നത്ക്. കൃതയേത  കൃഷഡി അഥവമാ പ്രഡിസഡിഷന്  
ഫമാരമഡിാംഗ്ക്്ക് സമാധയേമമാകുന്നതഡിനുള്ള  ടഫരട്ടഡികഗ 
ഷന് സാംവഡിധമാനവാം എല്ലമാ കൃഷഡിയഡിെത്ഡിലുാം 
ഏകീകരഡിച്്ക്  പൂരണ്ണമമായ ഒരു ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് 
നഡിയന്തഡിത ഓകട്ടമാകമഷന്  സാംവഡിധമാനമമാണ്ക് 
സജ്ീകരഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്.  
 ജലനഡിയന്തണ വമാല്വകള്, സുരക്ഷമാ 
സാംവഡിധമാനങ്ങള്,  കമമാണഡിറ്റുകള്, വമാട്ടരമീറ്റു 
കള് തുെങ്ങഡിയ വഡിവഡിധ ഘെകങ്ങളുാം  സജ്മമാ 
കഡിയഡിട്ടുണ്ക്. ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് സാംവഡിധമാന 
ങ്ങള്കമാവശയേമമായ ഊരജാം കൃഷഡിയഡിെങ്ങ 
ളഡില് സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ള കസമാളമാര പമാനലുകള് 
വഴഡി ലഭയേമമാകഡിയഡിട്ടുണ്ക്. ടവള്ളവാം ദവദയു 
തഡിയുാം ലമാഭഡിക്കുന്നതുാം അധ്വമാനഭമാരാം  തീടര   
ഇല്ലമാത്തുമമായ ഓകട്ടമാകമഷന് സാംവഡിധമാനവാം 

ഇതഡിടറെ പ്രകതയേകതയമാണ്ക്.  ഗുണകഭമാക്മാകള് അാംഗങ്ങളമായ കരഷക സമഡിതഡികമാണ്ക്  
ദദനാംദഡിന പ്രവരത്നങ്ങളുടെ ചുമതല. ജലവഡിഭവ വകുപെഡിന്ക് കീഴഡിലുള്ള കകരള 
ജലകസേന ഇന്ഫമാസ്ക്്രേക്ക്േര ട്വലപെ്ക് ടമറെ്ക് കകമാരപെകറഷനമാണ്ക് ഈ പദ്തഡി  
നെപെഡിലമാകഡിയത്ക്.  

മ്മാനെിക ലെല്ലുെിളി ശനരിടുന് കുട്ികശള്മാലട്മാപയം  
ഓണമ്മാശ�്മാഷിച്് ഒറ്പ്മാെയം എയം.എല്.എ.
ടേ. ക്രുംകുമാര്, ഒറ്റപ്ാെും

മമാനസഡിക ടവല്ലുവഡിളഡികള് കനരഡിടുന്ന മുതഡിരന്ന ആണ്കുട്ടഡികളുടെ പരഡിേരണ കകന്ദ്രമമായ 'കപമാളഡി 
ഗമാര്നഡില്' ആണ്ക് എാം.എല്.എ. തഡിരുകവമാണ ദഡിനാം ആകഘമാഷഡിച്ത്ക്. സമൂഹത്ഡിടറെ ഒഴഡിഞ്ഞ 

കകമാണഡികലക്ക് മമാറ്ഡി നഡിരത്ടപെകെണവരല്ല ഭഡിന്നകശഷഡികമാര; സമൂഹത്ഡില് മടറ്ല്ലമാവരക്കുാം കഡിട്ടുന്ന ഒരു 
പടക്ഷ മറ്റുള്ളവകരകമാള് കൂടുതല് പരഡിഗണന ലഭഡികകണ വഡിഭമാഗകമാരമാണ്ക് അവര. സമൂഹാം ഇന്നുാം 
ഇത്രകമാടര സഹതമാപ കണ്ണുകകളമാടു കൂെഡിയമാണ്ക് കമാണുന്നത്ക്. ഇത്രാം ആളുകള്ക്ക് മറ്റുള്ളവകരമാടെമാപൊം 
അടുത്്ക് ഇെപഴകുന്നതഡിനുാം അവരുകെതമായ വയേതയേസ്മമായ കഴഡിവകള് പ്രദരശഡിപെഡിക്കുന്നതഡിനുാം അവസരടമമാ
രുകകണത്ക് നമ്മുടെ കെമയമാണ്ക്. ആളുകടള ഇത്രകമാരഡികലക്ക് കൂടുതല് അടുപെഡിക്കുന്നതഡിനുാം സമൂഹത്ഡിടല  
ടതറ്ഡിധമാരണകള് മമാറ്റുന്നതഡിനുാം തഡിരുകവമാണ നമാളഡിടല സന്രശനാം ടകമാണ്ക് ഭമാഗഡികമമാടയങ്ഡിലുാം സമാധഡി
ച്ഡിട്ടുണ്ക്.

എയം.എല്.എ െര്െവീെ് ആര്മി
ടസബാസ്റ്യന കുളത്തുങ്കല്, പൂഞ്ാര്

പൂഞ്ഞമാര നഡികയമാജകമണ്ഡലത്ഡില് എാം.എല്.എ. ടസബമാസ്റയേന്  കുളത്തുങ്ല് 
രൂപീകരഡിച്  എാം.എല്.എ. സരവീസ്ക് ആരമഡിയുടെ പ്രവരത്നങ്ങള് ശ്രകദ്

യമമാകുന്നു. നഡികയമാജകമണ്ഡലത്ഡിടല കസവനസന്നദ്രമായ യുവജനങ്ങള് 
കനതൃത്വാം നല്കുന്ന സരവീസ്ക് ആരമഡി കകമാവഡി്്ക്  രക്ഷമാപ്രവരത്നാം, വഡിദയേമാരത്ഥഡി
കള്ക്ക് ടമമാദബല് കഫമാണ് വഡിതരണാം, രക്ദമാനാം, ആാംബുലന്സ്ക് സരവീസ്ക് 
എന്നഡിങ്ങടന വഡിവഡിധ കമഖലകളഡില് സജീവമമാണ്ക്. വീടുകളഡില് നഡിന്ന്ക് ആക്രഡി 
സമാധനങ്ങള് കശഖരഡിച്്ക്  അതഡില് നഡിന്നുള്ള വരുമമാനവാം ഉദമാരമനസ്ക് കരമായ  
ആളുകളുടെ സഹമായവാം ഇത്രാം കസവന പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ക് അവര വഡിനഡി
കയമാഗഡിക്കുന്നു.

ലമ്മാമബല് ശഫ്മാണ് െിതരണയം
പൂഞ്ഞമാര നഡികയമാജക മണ്ഡലത്ഡില് സ്വന്തമമായഡി സ്മാരട്ട്ക് കഫമാണുകള് ഇല്ലമാത് 

വഡിദയേമാരത്ഥഡികള്ക്ക്  എാം.എല്.എ.  ടസബമാസ്റയേന് കുളത്തുങ്ല് വഡിവഡിധ കകന്ദ്ര 
ങ്ങളഡില് വച്്ക് സൗജനയേമമായഡി കഫമാണുകള് വഡിതരണാം ടേയ്ക്തു. എാം.എല്.എ. 
സരവീസ്ക് ആരമഡിയുടെ കനതൃത്വത്ഡില് 160 ഓളാം കഫമാണുകള് വഡിതരണാം ടേയ്ക്തു 
കഴഡിഞ്ഞു. കൂെമാടത വഡിവഡിധ സാംഘെനകളുാം പ്രസ്ഥമാനങ്ങളുമമായഡി സഹകരഡിച്്ക് 

അഞ്ഞൂകറമാളാം കഫമാണുകളുാം വഡിതരണാം ടേയ്യുകയുണമായഡി. ഇത്രത്ഡിലുള്ള 
ടമമാദബല് കഫമാണ് വഡിതരണാം  കകമാവഡി്്ക് പ്രതഡിസന്ഡിയഡില്  നട്ടാംതഡിരഡിയുന്ന 
മണ്ഡലത്ഡിടല  സമാധമാരണ ജനങ്ങള്ക്ക്  വലഡിയ അനുഗ്രഹമമായഡി.

ശ്വീക്കുട്ിക്് ഭെനയം

കകമാവഡി്്ക് ബമാധഡിച്്ക് അമേ മരഡിച്  പ്ലസ്ക് ടു വഡിദയേമാരഥഡിനഡിയമായ ശ്രീക്കുട്ടഡിക്ക്,  
എാം.എല്.എ.യുടെ ശ്രമഫലമമായഡി സ്വന്തമമായഡി വീടെമാരുങ്ങുന്നു. 

വരഷങ്ങള്ക്കു മുന്കപ അച്ഛന് ഉകപക്ഷഡിച്ചുകപമായ ശ്രീക്കുട്ടഡിയുടെ സാംരക്ഷണാം, 
മുണകയാം ൌണഡില് കലമാട്ടറഡി ഏജറെ്ക് ആയഡിരുന്ന അമേയുടെ മരണകത്മാടെ  
കയേമാന്സര കരമാഗഡിയമായ  വലയേമേ ഏടറ്ടുക്കുകയമായഡിരുന്നു. സ്വന്തമമായഡി വീകെമാ 
സ്ഥലകമമാ ഇല്ലമാതഡിരുന്ന ഇവരുടെ ദയനീയസ്ഥഡിതഡി മനസ്ഡിലമാകഡിയ  എാം.എല്.എ. 
ഉദമാരമനസ്ക് കരുടെ സഹമായകത്മാടെ വീെ്ക് നഡിരമേഡികമാന് 3 ടസറെ്ക് സ്ഥലാം വമാങ്ങഡി 
നല്കഡി. ദലഫ്ക് പദ്തഡിയഡില് ഉള്ടപെടുത്ഡിയുാം ജനങ്ങളഡില് നഡിന്ന്ക് ലഭഡിക്കുന്ന  
സഹമായങ്ങള് കൂട്ടഡികച്രത്തുാം  ടമച്ടപെട്ട രീതഡിയഡിലുള്ള  വീടുനഡിരമേമാണാം പുകരമാഗമഡി
ക്കുകയമാണ്ക്. യുദ്കമാലമാെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് നെക്കുന്ന നഡിരമേമാണപ്രവരത്നങ്ങള്ക്ക്  
എാം.എല്.എ. സരവീസ്ക് ആരമഡിയുാം ജനപ്രതഡിനഡിധഡികളുാം നമാട്ടുകമാരുാം കനതൃത്വാം 
നല്കുന്നു. ഏതമാനുാം മമാസങ്ങള്ക്കുള്ളഡില് വീെ്ക് നഡിരമേമാണാം  പൂരത്ഡിയമാകഡി 
ദകമമാറമാനുള്ള ശ്രമത്ഡിലമാണ്ക് എാം.എല്.എ.
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ലക്മാടികുത്ിമെയിലെ പച്പിശെക്്  
െഞ്്മാരികള്ക്് െഴി തുറന്നു
നജരീബ് ോന്തപുരും, ടപരിന്തല്മണ്ണ

പച് പഡിെഡിച്്ക് കുളഡിരണഡിഞ്ഞ്ക് കഡിെക്കുന്ന ടകമാെഡികുത്ഡിമല ഇകകമാ ടൂറഡിസാം കകന്ദ്രത്ഡി
കലക്ക് സഞമാരഡികള്ക്ക് വഴഡി തുറന്നു. പ്രളയടത് തുെരന്ന്ക് രണ്ക് വരഷമമായഡി 

അെഞ്ഞു കഡിെക്കുകയമായഡിരുന്ന ടപരഡിന്തല്മണ്ണ നഡികയമാജക മണ്ഡലത്ഡിടല 
ടകമാെഡികുത്ഡിമല ഇകകമാ ടൂറഡിസാം കകന്ദ്രമമാണ്ക് എാം.എല്.എ യുടെ നഡിരന്തര ശ്രമത്ഡിടറെ 

ശകരളത്ിലെ മികച് മൂന്് ശപ്മാെവീെ് ശ്റേഷനുകളില് 
ഒന്്മായി കുന്ദമയംേെയം
പി.െി.എ.റഹരീും, കുന്ദമും�െും 

സാംസ്ഥമാനടത് ഏറ്വാം മഡികച് കപമാലീസ്ക് കസ്റഷനുകള്ക്കുള്ള മുഖയേ 
മന്തഡിയുടെ ക്രേമാഫഡിക്ക് കുന്മാംഗലാം കപമാലീസ്ക് കസ്റഷന് അരഹമമായഡി. 

തഡിരുവനന്തപുരാം ജഡില്ലയഡിടല തമ്പമാനൂര, തൃശ്ശൂര ജഡില്ലയഡിടല ഇരഡിങ്ങമാലക്കുെ എന്നഡി
വകയമാടെമാപെമമാണ്ക് കുന്മാംഗലാം കപമാലീസ്ക് കസ്റഷനുാം ഈ ബഹുമതഡിക്ക് അരഹത 
കനെഡിയത്ക്.
 കുന്മാംഗലത്്ക് ടപരഡിങ്ങളാം കറമാ്ഡില് ആഭയേന്തര വകുപെഡിടറെ ദകവശമുള്ള 
ഒന്നര ഏകര സ്ഥലത്മാണ്ക് മമാതൃകമാ കപമാലീസ്ക് കസ്റഷന് ടകട്ടഡിൊം നഡിരമേഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്. 
അതയേമാധുനഡിക സൗകരയേങ്ങകളമാടെ ഒരുകഡിയ ടകട്ടഡിൊം പഡി.െഡി.എ റഹീാം എാം.എല്.
എയുടെ മണ്ഡലാം ആസ്ഡി വഡികസന പദ്തഡിയഡില് നഡിന്ന്ക് അനുവദഡിച് 2.3 കകമാെഡി 
രൂപ ഉപകയമാഗടപെടുത്ഡിയമാണ്ക് പണഡികഴഡിപെഡിച്ത്ക്.
 എന്.ഐ.െഡിയഡിടല ആരകഡിടെക്ക്േറല് വഡിാംഗ്ക് തയ്മാറമാകഡിയ ്ഡിദസന് 
പ്രകമാരാം  ഊരമാളുങ്ല് കലബര കകമാണ്്രേമാക്ട്ക് ടസമാദസറ്ഡി ഏടറ്ടുത്്ക് പ്രവൃത്ഡി 
പൂരത്ീകരഡിച്  കപമാലീസ്ക് കസ്റഷനഡില് നമാഷണല് ദഹകവ 766 ടല മുഖയേ ജാംഗ്ക്ഷ

നുകളഡിടലമാന്നമായ കുന്മാംഗലാം ൌണുാം പരഡിസരവാം കയേമാമറമാ സാംവഡിധമാനകത്മാടെ  
നഡിരീക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനുാം അനൗണ്സ്ക് ടമറെ്ക് ഉള്ടപെടെയുള്ള സൗകരയേകത്മാടെ ്രേമാഫഡിക്ക് 
നഡിയന്തഡിക്കുന്നതഡിനുാം കണ്ക്രേമാള് റൂമുാം തയ്മാറമാകഡിയഡിട്ടുണ്ക്.  സരടവയലന്സ്ക് 
സഡിസ്റത്ഡിന്ക് ആവശയേമമായ 64 ലക്ഷാം രൂപയുാം എാം.എല്.എ ഫണഡില് നഡിന്നമാണ്ക് 
അനുവദഡിച്ത്ക്.

ഫലമമായഡി തുറന്നു പ്രവരത്നമമാരാംഭഡിച്ത്ക്. സഞമാരഡികളുടെയുാം നമാട്ടുകമാരുടെയുാം ഇഷ്ട 
ഉല്ലമാസകകന്ദ്രമമായ ടകമാെഡികുത്ഡിമല തുറകമാനുള്ള കമാത്ഡിരഡിപെഡിന്ക് ഈ സ്വമാതന്തയേദഡിന 
ത്ഡിലമാണ്ക് വഡിരമാമമമായത്ക്. വനാം, ടൂറഡിസാം മന്തഡിമമാരുടെ ശക്മമായ പഡിന്തുണകയമാടെ
യമാണ്ക് ടകമാെഡികുത്ഡിമല തുറകമാനുള്ള വഴഡി ടതളഡിഞ്ഞത്ക്.
 ടപരഡിന്തല്മണ്ണ-തമാകഴകകമാെ്ക് കറമാ്ഡില് തമാകഴകകമാെ്ക് നഡിന്നമാണ്ക്  
ടകമാെഡികുത്ഡിമല ഇകകമാ ടൂറഡിസാം കകന്ദ്രത്ഡികലക്ക് കപമാകകണത്ക്. സമുദ്ര നഡിരപെഡില് നഡിന്ന്ക് 
ആയഡിരത്ഡി എണ്ണൂകറമാളാം അെഡി ഉയരത്ഡിലമാണ്ക് പ്രകൃതഡിരമണീയമമായ ടകമാെഡികുത്ഡിമല 
സ്ഥഡിതഡി ടേയ്യുന്നത്ക്. പച്പ്ാം കകമാെമഞ്ഞുാം തണുപ്മമാണ്ക് ടകമാെഡികുത്ഡിമലയുടെ ഏറ്വാം 

വലഡിയ പ്രകതയേകത. നട്ടുച് കനരത്്ക് കപമാലുാം  തണുകപെറഡിയ ശുദ്മമായ ഇളാം 
കമാറ്മാണ്ക് മടറ്മാരു സവഡികശഷത. ടകമാെഡികുത്ഡിമലയഡികലക്കുള്ള പമാത 
ആരാംഭഡിക്കുന്ന തമാഴ്ക് വമാരത്്ക് സഞമാരഡികള്ക്ക് കമാഴ്ചയുടെ വഡിരുടന്നമാരുക്കു
ന്ന മലടവള്ളച്മാട്ടവമുണ്ക്.  
 ടകമാെഡികുത്ഡിമല തുറന്നു ടകമാടുക്കുന്നതഡിടറെ ഭമാഗമമായഡി എാം.എല്.
എയുടെ കനതൃത്വത്ഡില് സന്നദ് സാംഘെനകളുടെയുാം സന്നദ് പ്രവരത്
കരുടെയുാം സഹകരണകത്മാടെ കറമാ്ഡിടറെ വശങ്ങളഡിടല കമാടുകളുാം 
മറ്റുാം ടവട്ടഡി വൃത്ഡിയമാകഡിയഡിരുന്നു. ഇകതമാടെമാപൊം ടകമാെഡികുത്ഡിമലയഡിലുള്ള 
വമാച്്ക് െവര ടപയഡിറെെഡിച്്ക് മകനമാഹരമമാകഡി. സന്നദ് പ്രവരത്കരടകമാപൊം 
ശുേീകരണ പ്രവരത്നങ്ങളഡിലുാം ടപയഡിറെഡിാംഗഡിലുാം പങ്മാളഡിയമായ എാം.എല്.എ 
കകരളത്ഡിടല മഡികച് ടൂറഡിസാം ട്സ്റഡികനഷനമാകഡി ടകമാെഡികുത്ഡിമലടയ 
മമാറ്മാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നെത്തുന്നു.
 ഇവഡിടെടയത്തുന്ന സഞമാരഡികള്ക്കുള്ള അെഡിസ്ഥമാന സൗകരയേങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്നതഡിനുള്ള പ്രവൃത്ഡികള് ആരാംഭഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. കകമാവഡി്്ക് പശ്മാത്ലത്ഡി
ല് കടുത് നഡിയന്തണങ്ങകളമാടെയമാണ്ക് നഡിലവഡില് ടകമാെഡികുത്ഡിമലയഡികലക്ക് 
പ്രകവശനാം അനുവദഡിക്കുന്നത്ക്. സ്വമാതന്തയേദഡിനത്ഡില് ജനപ്രതഡിനഡിധഡികള്, 
ടൂറഡിസാം, വനാം വകുപെ്ക് ഉകദയേമാഗസ്ഥര, വനാം സാംരക്ഷണ സമഡിതഡി പ്രവരത്
കര, സന്നദ് പ്രവരത്കര, നമാട്ടുകമാര എന്നഡിവരുടെ സമാന്നഡിധയേത്ഡില് 
എാം.എല്.എ കദശീയ പതമാക ഉയരത്ഡി. തുെരന്നമാണ്ക് ടകമാെഡികുത്ഡിമല 
ഇകകമാടൂറഡിസാം കകന്ദ്രത്ഡിടറെ ഉദ്ക്ഘമാെനാം നെന്നത്ക്.

സമാമമാജഡികരുടെ  
നഡികയമാജകമണ്ഡലങ്ങളഡിലൂടെ..... 

കര്ഷകര്ലക്്മാപയം കര്ഷക ശെഷമണിഞ്് 
ജനപ്തിനിധി 
 കമാരഷഡിക രാംഗകത്ക്ക് പുതുതലമുറടയ ടകമാണ്ടു വരഡിക എന്ന സകന്ശമു
യരത്ഡി എാം.എല്.എ പമാെത്ഡിറങ്ങഡി. ടപരഡിന്തല്മണ്ണ നഡികയമാജക മണ്ഡലത്ഡിടല 
ആനമങ്ങമാെ്ക് കുന്നഡിന്കമല് ശ്രീ ഭഗവതഡി കക്ഷത്ര കമേഡിറ്ഡിയുടെ ഉെമസ്ഥതയഡിലുള്ള 
പമാെത്മാണ്ക് എാം.എല്.എ കരഷകരടകമാപൊം കരഷക കവഷമണഡിഞ്ഞ്ക് നെീല്യജ്ഞ 
ത്ഡില് പങ്മാളഡിയമായത്ക്. 
 കുന്നഡികന്ല് ഭഗവതഡി കക്ഷത്ര കമേഡിറ്ഡിയുടെ ഉെമസ്ഥതയഡിലുള്ള അകഞകര 
പമാെത്്ക് കഴഡിഞ്ഞ കുകറ വരഷങ്ങളമായഡി ടനല്കൃഷഡിയഡിറകമാറുണ്ക്. എല്ലമാ വരഷവാം 
നമാട്ടുകമാരുടെ പങ്മാളഡിത്കത്മാടെ ആകഘമാഷമമായഡിട്ടമാണ്ക് ഇവഡിടെ കൃഷഡിയഡിറക്കു
ന്നതുാം ടകമായ്ക്ത്്ക് നെത്തുന്നതുാം. ഇത്വണ കകമാവഡി്ഡിടറെ പശ്മാത്ലത്ഡില് 
ലളഡിതമമായമാണ്ക് ഞമാറഡിെല് േെങ്ങ്ക് നെന്നത്ക്. 

 പുതുതലമുറയഡിലുാം വഡിദയേമാരത്ഥഡികളഡിലുാം കമാരഷഡിക 
സാംസ്ക് കമാരാം വളരത്ഡിടയടുക്കുന്നതഡിന്ക് വഡിദയേമാഭയേമാസ 
സഡിലബസഡില് കൃഷഡിപമാഠങ്ങള് ഉള്ടപെടുത്ണടമന്നുാം 
നമാെഡിടറെ നന്യുാം സൗഹൃദവാം ഊട്ടഡിയുറപെഡിക്കുന്നതഡിന്ക്  
കമാരഷഡികരാംഗാം വലഡിയ പങ്്ക് വഹഡിച്ഡിട്ടുടണന്നുാം എാം.എല്.എ 
പറഞ്ഞു. 
 വഡിള പരഡികശമാധഡിക്കുന്നതഡിനമായഡി രണ്ടു മമാസങ്ങള്ക്ക് 
കശഷാം ഇകത പമാെത്്ക് എാം.എല്.എ വീണ്ടുടമത്ഡി. 
പമാെത്ഡിലൂടെ നെന്ന്ക് വഡിളകള് പൂരണ്ണമമായഡി കനമാകഡികണ്ടു. 
കൃഷഡി പരഡിപമാലനത്ഡിന്ക് ശ്രദ്മാപൂരവാം കനതൃത്വാം നല്കുന്ന 
കക്ഷത്രകമേഡിറ്ഡിടയ അഭഡിനന്ഡിക്കുകയുാം കരഷകടര 
ആദരഡിക്കുകയുാം ടേയ്ത കശഷമമാണ്ക് എാം.എല്.എ മെങ്ങഡിയത്ക്.
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2021 ലെ ധനക്മാര്ബില്ലുയം  
2021 ലെ ധനക്മാര് (2്മായം നമ്പര്) ബില്ലുയം

പതഡിനഞമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ രണമാാം 
സകമേളനത്ഡില് 2021 ആഗസ്റ്ക് 12 ന്ക് ധനകമാരയേ 

ബഡില്ലുകള് സഭ പമാസ്മാകഡി. ബഡില്ലുകള് 2021 ജൂണ്  
9  ടല അസമാധമാരണ ഗസറ്ഡില് പ്രസഡിദ്ീകരഡിച്ഡി 
രുന്നു. 2021 ടല ധനകമാരയേ ബഡില്ലുാം 2021 ടല ധനകമാരയേ  
(2 മാാം നമ്പര) ബഡില്ലുാം 2021 ജൂണ് 10 ന്ക്  ധനകമാരയേ 
മന്തഡി സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുകയുാം 2021 ആഗസ്റ്ക്  
5 ന്ക്    സഭ സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി VIII ന്ക് റഫര ടേയ്യുകയുാം 
ടേയ്ക്തു. സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി II, VIII, XIV എന്നഡിവ 2021 
ആഗസ്റ്ക് 5 ന്ക്  സാംയുക് കയമാഗാം കേരന്ന്ക് ബഡില്ലുകള് 
പരഡിഗണഡിക്കുകയുാം കഭദഗതഡികകളമാടെ അാംഗീകരഡി
ക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. 2021 ആഗസ്റ്ക് 6 ന്ക് ബഡില്ലുകളഡികന്
ലുള്ള സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി റഡികപെമാരട്ടുകള് സഭയഡില് 
സമരപെഡിച്ചു. ടക. ബമാബു (തൃപ്പൂണഡിത്തുറ), തഡിരുവഞ്ചൂര 
രമാധമാകൃഷ്ണന്, എന്. ഷാംസുദ്ീന്, എന്. എ. ടനല്ലഡിക്കുന്ന്ക്, 
സനീഷ്ക് കുമമാര കജമാസഫ്ക് എന്നീ അാംഗങ്ങള് 2021 ടല  
ധനകമാരയേ ബഡില്ലഡിന്കമലുള്ള സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി  
റഡികപെമാരട്ടഡികന്ലുാം കറമാജഡി എാം.കജമാണ്, പഡി.ഉദബദുള്ള, 
െഡി.ടജ.വഡികനമാദ്ക് എന്നഡിവര 2021 ടല ധനകമാരയേ  
(2 മാാം നമ്പര) ബഡില്ലഡിന്കമലുള്ള റഡികപെമാരട്ടഡികന്ലുാം വഡികയമാ 
ജഡിപെ്ക് കരഖടപെടുത്ഡി. വഡികയമാജഡിപെ്ക് കരഖടപെടുത്ഡിയ 
അാംഗങ്ങള്ക്ക് സഭയഡില് പ്രസാംഗഡികമാന് അവസരാം 
ലഭഡിച്ചു. 
 2021-22  ടല പുതുകഡിയ ബജറ്്ക് പ്രസാംഗ 
ത്ഡില് പ്രഖയേമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ള 2021-22 സമാമ്പത്ഡിക വരഷ
കത്ക്കുള്ള കകരള സരകമാറഡിടറെ ധനകമാരയേ നഡിരകദ്

ശങ്ങള്ക്ക് പ്രമാബലയോം നല്കുന്നതുമമായഡി ബന്ടപെട്ട 
ആക്ടുകള്  കഭദഗതഡി ടേയ്യുന്നതഡിനമായമാണ്ക് ധനകമാരയേ 
ബഡില്ലുകള് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക്. 2021 ടല ധനകമാരയേ 
ബഡില്ലഡിടല 2 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 1957 ടല കകരള നഡി
കുതഡികളഡികന്ലുള്ള സരേമാരജ്്ക് ആക്ടഡിടല (1957 ടല  
11) 3 എ വകുപ്ാം മൂന്നമാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 1959 ടല 
കകരള കകമാരട്ട്ക് ഫീസുാം വയേവഹമാര സലയുാം ആക്ടഡിടല  
(1960 ടല 10) 76 മാാം വകുപ്ാം 4 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 
1963 ടല കകരള ടപമാതുവഡില്പെന നഡികുതഡി ആക്ടഡിടല 
(1963 ടല 15) 7, 7 എ, 23 ബഡി വകുപ്കളുാം 5 മാാം ഖണ്ഡാം 
പ്രകമാരാം 1975 ടല കകരള ടകട്ടഡിെ നഡികുതഡി ആക്ടഡിടല 
(1975 ടല 7) 5 മാാം വകുപ്ാം 6 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 
1991 ടല കകരള കമാരഷഡികമാദമായ നഡികുതഡി ആക്ടഡിടല 
(1991 ടല 15) 37 സഡി വകുപ്ാം  7 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 
2003 ടല കകരള മൂലയേ വരദ്ഡിത നഡികുതഡി ആക്ടഡിടല 
(2004 ടല 30) 3 മാാം പട്ടഡികയുാം 8 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 
2017 ടല കകരള സാംസ്ഥമാന േരക്ക് കസവന നഡികുതഡി 
ആക്ടഡിടല (2017 ടല 20) 7, 16, 35, 44, 50, 74, 75, 
83, 107, 129, 130, 151, 152, എന്നീ വകുപ്കളുാം പട്ടഡിക 2 
ഉാം 9 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 2019 ടല കകരള ധനകമാരയേ 
ആക്ടഡിടല (2019 ടല 5) 12 മാാം വകുപ്ാം 10 മാാം ഖണ്ഡാം 
പ്രകമാരാം 2020 ടല കകരള ധനകമാരയേ ആക്ടഡിടല 
(2020 ടല 7) 10 മാാം വകുപ്ാം കഭദഗതഡി ടേയ്ക്തു. മൂല 
നഡിയമങ്ങള് ഇാംഗ്ീഷഡിലമായതഡിനമാല് 'The Kerala 
Finance Bill, 2021' ഇാംഗ്ീഷഡിലമാണ്ക് സഭയഡില് അവ
തരഡിപെഡിച്ത്ക്. ബഡില്ലഡിടറെ മലയമാളത്ഡിലുള്ള തരജ്മയുാം 
പ്രസഡിദ്ീകരഡിച്ഡിരുന്നു. 
 2021 ടല ധനകമാരയേ (2 മാാം നമ്പര) ബഡില്ലഡിടല 
2 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 1994 ടല കകരള പഞമായത്്ക് 
രമാജ്ക് ആക്ടഡിടല (1994 ടല 13) 2, 203 എന്നീ വകുപ്കളുാം  
3 മാാം ഖണ്ഡാം പ്രകമാരാം 1994 ടല കകരള മുനഡിസഡിപെമാലഡിറ്ഡി 
ആക്ടഡിടല (1994 ടല 20) 2, 233 എന്നീ വകുപ്കളുാം 
കഭദഗതഡി ടേയ്ക്തു. മൂലനഡിയമങ്ങള് മലയമാളത്ഡില് 
ഉള്ളതമാകയമാല് 2021 ടല ധനകമാരയേ (2 മാാം നമ്പര) 
ബഡില്ലമായഡി മലയമാളത്ഡില് അവതരഡിപെഡിച്ചു.

 

2021 ടല ധനകമാരയേ ബഡില്ലഡിന്ക് 322 കഭദഗതഡി കനമാട്ടീസു 
കളുാം 2021 ടല ധനകമാരയേ (2 മാാം നമ്പര) ബഡില്ലഡിന്ക് 231  
കഭദഗതഡി കനമാട്ടീസുകളുാം ലഭഡിച്ചു. േരച്യ്ക്ക് കശഷാം  2021  
ആഗസ്റ്ക് 12 ന്ക് ഇരു ബഡില്ലുകളുാം സഭ പമാസ്മാകഡി.

 

പതിനഞാും 
കേരള നിയമസഭയുടെ 
രണാും സകമേളനും

പതഡിനഞമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ രണമാാം 
സകമേളനാം 2021 ജൂദല 22 ന്ക് ആരാംഭഡിച്്ക് 

2021 ആഗസ്റ്ക് 13 ന്ക് അവസമാനഡിച്ചു.  2021-22 
വരഷടത് ബജറ്ഡിടല ധനമാഭയേരത്ഥനകളുടെ 
വഡിശദമമായ പരഡിഗണനയ്കാം മറ്്ക് അനുബന് 
ധനകമാരയേ ബഡിസഡിനസ്സുകള്ക്കുമമായഡി 17 ദഡിവ
സങ്ങളഡിലമായഡി 85 മണഡിക്കൂര സഭ സകമേളഡി
ക്കുന്നതഡിനമാണ്ക് തീരുമമാനഡിച്ഡിരുന്നടതങ്ഡിലുാം 
േരച്കളുാം ആകരമാഗയേപരമമായ സാംവമാദങ്ങളുാം 
ടകമാണ്ക് സമ്പന്നമമായ രണമാാം സകമേളനത്ഡിന്ക്  
ഏകകദശാം 110 മണഡിക്കൂര ദദരഘയേമുണമായഡി
രുന്നു.
 സാംസ്ഥമാനടത് മുന്മന്തഡി ടക. ശങ്ര 
നമാരമായണപഡിള്ളയുടെ നഡിരയേമാണത്ഡില് സഭ 
േരകമമാപേമാരാം അരപെഡിച്ചു. രണമാാം സകമേളന 
കമാലയളവഡില് 14 അെഡിയന്തരപ്രകമയകനമാട്ടീസു
കളുാം  29 ശ്രദ്ക്ഷണഡികല് കനമാട്ടീസുകളുാം 157 
സബ്ക്മഡിഷനുകളുാം  സഭമാതലത്ഡില് അവതരഡി 
പെഡിച്ചു.  അകതമാടെമാപൊം ആടക 295 കരഖകള് വഡിവഡിധ 
മന്തഡിമമാര സഭയുടെ കമശപ്റത്തു വയ്കകയുാം 
വഡിവഡിധ സഭമാ സമഡിതഡികളുടെ 58 റഡികപെമാരട്ടു 
കള് സഭയഡില് സമരപെഡിക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. 
കകമാവഡി്്ക് പ്രതഡിസന്ഡിയുടെ പശ്മാത്ലത്ഡില്  
വഡിവഡിധ കമഖലയഡില് വരുത്ഡിയ ഇളവകള്  
സാംബന്ഡിച്ചുാം കകമാവഡി്്ക് പ്രതഡികരമാധ പ്രവരത്
നങ്ങളുമമായഡി ബന്ടപെട്ട്ക് സരകമാര നെത്ഡിയ 

ഇെടപെലുകടള സാംബന്ഡിച്ചുാം േട്ടാം 300 പ്രകമാരാം  
യഥമാക്രമാം ധനകമാരയേ വകുപ്മന്തഡിയുാം ആകരമാഗയേ വനഡിത 
ശഡിശുവഡികസന വകുപ്മന്തഡിയുാം സഭയഡില് പ്രസ്മാവന
കള് നെത്ഡി. കകന്ദ്ര സരകമാരഡിടറെ പുതഡിയ ദവദയുതഡി 
നഡിയമാം സാംസ്ഥമാന തമാല്പരയേങ്ങള്ക്ക് വഡിരുദ്മമാടണ
ന്നതഡിനമാല് അത്ക് പഡിന്വലഡികണടമന്നമാവശയേടപെ 
ടുന്ന, േട്ടാം 118 പ്രകമാരമുള്ള ഒരു പ്രകമയാം, ആഗസ്റ്ക് 5 ന്ക്  
ദവദയുതഡി വകുപ്മന്തഡി അവതരഡിപെഡിക്കുകയുാം സഭ 
ഐകക കണ്യേന പമാസ്മാക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. സഭയുടെ 
കമശപ്റത്തു വച് 2020 ടല കകരള കപമാലീസ്ക് േട്ട
ങ്ങള്ക്ക് നഡിരകദ്ശഡികടപെട്ട ഏതമാനുാം കഭദഗതഡികളുാം 
സഭയുടെ പരഡിഗണനയ്ക്ക് വഡികധയമമായഡി. 
 രണമാാം സകമേളന കമാലത്്ക് ഉത്രാം ലഭഡിക്കുന്ന 
തഡിനമായഡി നക്ഷത്രേഡിഹ്നമഡിട്ടതുാം നക്ഷത്രേഡിഹ്നമഡിെമാത്
തുമമായഡി ആടക 6408 നഡിയമസഭമാകേമാദയേങ്ങള്ക്കുള്ള 
കനമാട്ടീസുകളമാണ്ക് ലഭഡിച്ത്ക്. ഇതഡില് 81 കേമാദയേങ്ങള്ക്കുള്ള 
കനമാട്ടീസുകള് വഡിവഡിധ കമാരണങ്ങളമാല് നഡിരസഡിക്കുകയുാം  
63 കേമാദയേങ്ങള്ക്കുള്ള കനമാട്ടീസുകള് പഡിന്വലഡിക്കു 
കയുാം കശഷഡിച്വയഡില് 510 എണ്ണാം നക്ഷത്രേഡിഹ്നമഡിട്ട 
കേമാദയേങ്ങളുടെ ലഡിസ്റഡിലുാം  5754 എണ്ണാം നക്ഷത്രേഡിഹ്ന
മഡിെമാത് കേമാദയേങ്ങളുടെ ലഡിസ്റഡിലുാം ഉള്ടപെടുത്ഡി ആടക 
6264 കേമാദയേങ്ങള് അച്െഡിക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു.  ഇതഡില്  
നക്ഷത്രേഡിഹ്നമഡിട്ട മുഴുവന് കേമാദയേങ്ങള്ക്കുാം  നക്ഷത്ര
േഡിഹ്നമഡിെമാത് 5172 കേമാദയേങ്ങള്ക്കുാം ബന്ടപെട്ട വകു
പ്മന്തഡിമമാര സഭമാസകമേളനകമാലത്്ക് തടന്ന ഉത്രാം 
ലഭയേമമാകഡി. 
 കേമാകദയേമാത്രകവളയഡില് 67 കേമാദയേങ്ങള്ക്ക് 
സഭയഡില് മന്തഡിമമാര വമാകമാല് മറുപെഡി നല്കഡി. 441 
അവസരങ്ങളഡിലമായഡി 486 ഉപകേമാദയേങ്ങള് ഉന്നയഡിക
ടപെട്ടു. സകമേളന കമാലയളവഡില് അെഡിയന്തര കേമാദയേത്ഡി
നുള്ള രണ്ക് കനമാട്ടീസുകള് ലഭഡിടച്ങ്ഡിലുാം േട്ടപ്രകമാരമുള്ള 
കമാരണങ്ങളമാല് അവ അനുവദഡികടപെട്ടഡില്ല.
 2021 ടല  കകരള ്ഡിജഡിറ്ല് ശമാസ്ത സമാകങ്തഡിക 
നൂതന വഡിദയേ സരവകലമാശമാല ബഡില് സഭയഡില് അവ

തരഡിപെഡിക്കുകയുാം  വഡിശദമമായ േരച്യ്കകശഷാം 
സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി XIV ടറെ പരഡിഗണനയ്ക്ക് 
അയയ്കകയുാം ടേയ്ക്തു. കൂെമാടത, 2021 ടല കകരള 
ധനകമാരയേ ബഡില്ലുാം 2021 ടല കകരള ധനകമാരയേ 
(രണമാാം നമ്പര) ബഡില്ലുാം സഭ പമാസ്മാക്കുകയുാം 
ടേയ്ക്തു. അകതമാടെമാപൊം 2021-22 സമാമ്പത്ഡിക 
വരഷടത് ധനമാഭയേരത്ഥനകളുാം ധനമാഭയേരത്ഥന
കടള സാംബന്ഡിക്കുന്ന ധനവഡിനഡികയമാഗ (2 മാാം  
നമ്പര) ബഡില്ലുാം സഭ പമാസ്മാകഡി. കൂെമാടത 2021-22 
സമാമ്പത്ഡിക വരഷടത് ഉപധനമാഭയേരത്ഥന 
കളുാം ഉപധനമാഭയേരത്ഥനകടള സാംബന്ഡി 
ക്കുന്ന ധനവഡിനഡികയമാഗ (3 മാാം നമ്പര) ബഡില്ലുാം  സഭ 
പമാസ്മാകഡി.
 അനൗകദയേമാഗഡികമാാംഗങ്ങളുടെ കമാരയേ
ങ്ങള്കമായുള്ള മൂന്ന്ക് ടവള്ളഡിയമാഴ്ചകളഡില് രണ്ക് 
ദഡിവസങ്ങളഡില് ആടക ഒന്പത്ക് അനൗകദയേമാഗഡിക 
ബഡില്ലുകളുാം ഒരു ദഡിവസാം രണ്ക് പ്രകമയങ്ങളുാം  സഭ 
പരഡിഗണഡിക്കുകയുണമായഡി.
 രണമാാം സകമേളനകമാലത്്ക്, കെലമാസ്ക് 
രഹഡിത നഡിയമസഭ എന്ന ആശയത്ഡിടറെ പശ്മാ
ത്ലത്ഡില് 64 വരഷാം പൂരത്ീകരഡിക്കുന്ന 
കകരള നഡിയമസഭയുടെ േട്ടങ്ങള്ക്കുാം നെപെഡി
ക്രമത്ഡിനുാം  ആവശയേമമായ  പരഡിഷ്ക് കമാരങ്ങള് 
നഡിരകദ്ശഡിക്കുന്നതഡിനമായഡി പമാരലടമറെറഡികമാരയേ 
വകുപെഡിടറെ കൂെഡി ചുമതല വഹഡിക്കുന്ന പട്ടഡികജമാതഡി 
പട്ടഡികവരഗ്ഗ പഡിന്നമാക വഡിഭമാഗകക്ഷമ കദവസ്വാം 
വകുപ്മന്തഡി അധയേക്ഷനമായ ഒരു അ്്ക് കഹമാക്ക് 
കമേഡിറ്ഡിക്ക് രൂപാം നല്കഡി.
 സകമേളന കമാലയളവഡിനഡിെയഡില് നെന്ന  
കെമാകഡികയമാ ഒളഡിമ്പഡിക്ക് സഡില് ടമ്ലുകള് കരസ്ഥ 
മമാക്കുകയുാം മഡികച് പ്രകെനാം കമാഴ്ചവയ്കകയുാം  
ടേയ്ത വഡിവഡിധ കമായഡിക തമാരങ്ങടള സഭ ഒന്നെങ്ാം  
അനുകമമാദഡിക്കുകയുാം കൂടുതല് മഡികച് പ്രകെനാം 
ഭമാവഡിയഡില് ഉണമാകടട്ടടയന്ന്ക് ആശാംസഡിക്കുകയുാം 
ടേയ്ക്തു. ഇന്തയേ സ്വമാതന്തയേത്ഡിടറെ 75 വരഷ 
ങ്ങള് പൂരത്ീകരഡിക്കുന്നതുമമായഡി ബന്ടപെട്ട്ക്  
ആകഘമാഷഡിക്കുന്ന ‘ആസമാദഡി കമാ അമൃത്ക് മകഹമാ 
ത്സവ്ക് ' എന്ന കദശീയ പരഡിപമാെഡിയുടെ ഭമാഗമമായഡി 
കകരള നഡിയമസഭ സാംഘെഡിപെഡിക്കുന്ന വഡിവഡിധ 
പരഡിപമാെഡികളുടെ ഉദ്ക്ഘമാെനവാം അനുബന് 
പരഡിപമാെഡികളുാം സകമേളന കമാലത്്ക് നെത്ഡി.

 കകരള നഡിയമസഭയുടെ േരഡിത്രത്ഡില് 
ആദയേമമായഡി ധനകമാരയേ ബഡില് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക് 
1983 ല് (ഏഴമാാം കകരള നഡിയമസഭ) അന്നടത് 
ധനകമാരയേ മന്തഡിയമായഡിരുന്ന ടക.എാം. മമാണഡി 
ആയഡിരുന്നു. നഡിയമസഭയഡില് ഏറ്വാം കൂടുതല് 
തവണ ധനകമാരയേബഡില് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക്  
ക്മാ. െഡി.എാം.കതമാമസ്ക് ഐസക്ക് ആണ്ക് (11 
തവണ) ടക.എാം. മമാണഡി 9 തവണയുാം െഡി.ശഡിവദമാസ 
കമകനമാന് 5 തവണയുാം വഡി.വഡിശ്വനമാഥകമകനമാന്, 
ഉമേന്േമാണഡി, ടക.ശങ്രനമാരമായണന് എന്നഡിവര 
4 തവണ വീതവാം സഡി.വഡി.പത്മരമാജന്, വകാം 
പുരുകഷമാത്മന് എന്നഡിവര ഓകരമാ തവണയുാം 
ധനകമാരയേബഡില് അവതരഡിപെഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. പതഡിനഞമാാം 
കകരള നഡിയമസഭയഡില് ധനകമാരയേമന്തഡി  
ടക.എന്. ബമാലകഗമാപമാല് ഒരു തവണ ധനകമാരയേ 
ബഡില് അവതരഡിപെഡിച്ചു.
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രണാും സകമേളനത്ിടെ  
അനൗകദ്യാ�ിേ ബില്ലുേളുും ്രകമയങ്ങളുും

രണമാാം സകമേളനത്ഡില് അനൗകദയേമാഗഡികമാാംഗങ്ങ 
ളുടെ കമാരയേങ്ങള്കമായഡി മൂന്ന്ക് ദഡിവസങ്ങളമാണ്ക് 

നീകഡിവച്ഡിരുന്നത്ക്. അനൗകദയേമാഗഡിക ബഡില്ലുകളുാം പ്രകമ 
യങ്ങളുാം ഒന്നഡിെവഡിട്ടുള്ള ടവള്ളഡിയമാഴ്ചകളഡിലമാണ്ക് അവത
രഡിപെഡിക്കുന്നത്ക്. 2021 ജൂദല 23 ന്ക് നമാല്ക് അനൗകദയേമാഗഡിക 
ബഡില്ലുകളുടെ അവതരണമാനുമതഡിക്കുള്ള  പ്രകമയാം സഭ 
യഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുകയുാം അവ തുെര േരച്യ്കമായഡി മമാറ്ഡി 
വയ്കകയുാം ടേയ്ക്തു. 
 2021 ടല കകരള സാംസ്ഥമാന വമാതഡില്പെെഡി 
കസവന രാംഗത്്ക് കജമാലഡി ടേയ്യുന്നവരക്കുള്ള കക്ഷമനഡിധഡി  
ബഡില്ലഡിന്ക് പഡി.എസ്ക്.സുപമാല് എാം.എല്.എ യുാം 2021 ടല 
കകരള ശുദ്ജല ലഭയേത ഉറപെമാക്കുന്നതഡിനുള്ള 
അകതമാറഡിറ്ഡി രൂപീകരണ ബഡില്ലഡിന്ക് പഡി.െഡി.കതമാമസ്ക് 
എാം.എല്.എ യുാം 2021 ടല കകരള ക്രഡിമഡിനല് കകസഡിടല 
സമാക്ഷഡികള്ക്ക് സാംരക്ഷണവാം സുരക്ഷയുാം നല്കല് 
ബഡില്ലഡിന്ക് അനൂപ്ക് കജകബ്ക് എാം.എല്.എ യുാം 2021 ടല 
കകരള അതഡിഥഡി ടതമാഴഡിലമാളഡി കക്ഷമനഡിധഡി കബമാര്്ക് 
രൂപീകരണ ബഡില്ലഡിന്ക് എല്കദമാസ്ക് പഡി. കുന്നപെഡിള്ളഡില് 
എാം.എല്.എ യുാം കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡി. 
 2021 ആഗസ്റ്ക് 6 ന്ക് അഞ്ക് സ്വകമാരയേ ബഡില്ലുക 

ളുടെ അവതരണമാനുമതഡിക്കുള്ള പ്രകമയത്ഡിന്ക് അനുമതഡി 
ലഭഡിക്കുകയുാം 2021 ടല കകരള അന്വഡിശ്വമാസ അനമാ 
േമാര നഡിരമേമാരജ്ന ബഡില് (ടക.്ഡി.പ്രകസനന്, 
എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്), 2021  ടല  കകരള 
സാംസ്ഥമാന അക്ഷയ സാംരാംഭക കക്ഷമനഡിധഡി കബമാര്്ക് 
രൂപീകരണ ബഡില് (എന്.ഷാംസുദ്ീന് എാം.എല്.എ 
കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്), 2021 ടല കകരള ഉച്ഭമാഷഡിണഡി 
ടവളഡിച് സാംവഡിധമാന ടതമാഴഡിലമാളഡി കക്ഷമനഡിധഡി ബഡില് 
(െഡി.ടജ.വഡികനമാദ്ക്, എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്), 
2021 ടല കകരള മഡിശ്ര വഡിവമാഹ കുടുാംബ സാംരക്ഷണ 
ബഡില് (എാം.രമാജകഗമാപമാലന് എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് 
നല്കഡിയത്ക് ), 2021 ടല സാംസ്ഥമാനടത് ജഡില്ലമാ 
ടൂറഡിസാം ടപ്രമാകമമാഷന് കൗണ്സഡിലുകള് ഏകകമാപഡിപെഡി
ക്കുന്നതഡിനുള്ള അടപക്ക് സ്ക് കൗണ്സഡില് രൂപീകരണ 
ബഡില് (ഒ.എസ്ക്.അാംബഡിക, എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് 
നല്കഡിയത്ക്) എന്നീ സ്വകമാരയേ ബഡില്ലുകള്ക്ക് 12 മഡിനഡിട്ട്ക് 
വീതമമാണ്ക് സമയപരഡിധഡി നഡിശ്യഡിച്ഡിരുന്നത്ക്.
 2021  ടല കകരള അതഡിഥഡി ടതമാഴഡിലമാളഡി 
കക്ഷമനഡിധഡി കബമാര്്ക് രൂപീകരണ ബഡില് (എല്കദമാസ്ക് 
പഡി. കുന്നപെഡിള്ളഡില് എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്),  
2021 ടല കകരള സാംസ്ഥമാന വമാതഡില്പെെഡി കസവന 

രാംഗത്്ക് കജമാലഡി ടേയ്യുന്നവരക്കുള്ള കക്ഷമനഡിധഡി ബഡില്  
(പഡി.എസ്ക്.സുപമാല് എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്), 
2021 ടല കകരള ശുദ്ജല ലഭയേത ഉറപെമാക്കുന്നതഡി 
നുള്ള അകതമാറഡിറ്ഡി രൂപീകരണ ബഡില് (പഡി.െഡി. കതമാമസ്ക്  
എാം.എല്.എ കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയത്ക്) എന്നീ അനൗ 
കദയേമാഗഡിക ബഡില്ലുകള്കമാണ്ക് തുെര േരച്യ്കമായഡി നറുക്ക് 
ലഭഡിച്ത്ക്. 
 അനൗകദയേമാഗഡിക ബഡില്ലുകളുാം പ്രകമയങ്ങളുാം 
സാംബന്ഡിച് സമഡിതഡി 2021 ജൂദല 28 ന്ക് കയമാഗാം 
കേരന്ന്ക് 40 മഡിനഡിട്ട്ക്  വീതാം പ്രകമയങ്ങള്ക്ക് സമയപരഡിധഡി 
നഡിശ്യഡിച്ഡിരുന്നു. അനൗകദയേമാഗഡിക പ്രകമയത്ഡി 
നമായഡി നീകഡി വച് 2021 ജൂദല 30 ന്ക് എാം.വഡിജഡിന്, 
എാം.എല്.എ അവതരഡിപെഡിച് കദശീയ വഡിദയേമാഭയേമാസ നയാം 
2020 സാംബന്ഡിച് പ്രകമയവാം, ടക.ടക.ദശലജ 
െീച്ര അവതരഡിപെഡിച് സഹകരണ കമഖലയഡില് കകന്ദ്ര 
സരകമാരഡിടറെ കെന്നുകയറ്ാം സാംബന്ഡിച് പ്രകമയവാം 
േരച് ടേയ്തതഡിനുകശഷാം സഭ നഡിരമാകരഡിച്ചു.  മമാതയു 
കുഴല്നമാെന് എാം.എല്.എ. കനമാട്ടീസ്ക് നല്കഡിയഡിരുന്ന 
പ്രകമയാം അകദ്ഹാം ഹമാജരമാകമാതഡിരുന്നതഡിനമാല് അവ
തരഡിപെഡികടപെട്ടഡില്ല.

െഭ്മാസ്പന്ദനങ്ങള്മായി രണ്മായം െശമളനത്ിലെ റൂളിയംഗുകള്
 നഡിയമനഡിരമേമാണസഭകളുടെ കമാരയേക്ഷമമമായ  
നെത്ഡിപെഡിന്ക് നഡിയതമമായ േട്ടങ്ങള് നഡിലവഡിലുടണ
ങ്ഡിലുാം സഭമാനെപെഡികള് സുഗമവാം സുതമാരയേവമമാക്കു
ന്നതഡിന്ക് സഭമാദ്യേക്ഷന്മമാര കമാലമാകമാലങ്ങളഡില് 
റൂളഡിാംഗുകള് നല്കഡി വരുന്നു. സഭയഡില് ഉന്നയഡി
കടപെടുന്ന പ്രശ്ക് നങ്ങളഡില് സ്ീകര എടുക്കുന്ന 
തീരുമമാനമമാണ്ക് റൂളഡിാംഗ്ക്. സ്ീകറുടെ റൂളഡിാംഗ്ക് അന്തഡിമ 
മമാണ്ക്. പ്രശ്ക് നങ്ങള് ഉന്നയഡികടപെട്ട ഉെടനകയമാ 
സഭമാകരഖകള് പരഡികശമാധഡിച്കശഷകമമാ സ്ീകര 
റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കുന്നു. സ്ീകറുടെ റൂളഡിാംഗുകള് പഡിന്നീെ്ക്  
കീഴ്ക് വഴകമമായഡി മമാറുന്നു. റൂളഡിാംഗുകടള സഭയ്ക 
കകത്മാ പുറകത്മാ വഡിമരശഡികമാന് പമാെഡില്ല. അപ്ര 
കമാരാം ഒരാംഗാം വഡിമരശഡിക്കുന്നത്ക് സഭയുടെ അവകമാശ 
ടത് ലാംഘഡിക്കുന്നതമാകയമാല് സ്ീകറുടെ അനുവമാദ 
കത്മാടെ റൂളഡിാംഗഡിടറെ ഏടതങ്ഡിലുാം ഭമാഗാം സാംബ 
ന്ഡിച് വഡിശദീകരണാം അാംഗത്ഡിന്ക് ആവശയേടപെ
െമാവന്നതമാണ്ക്.

പതഡിനഞമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ രണമാാം സകമേള
നത്ഡില് ശ്രകദ്യമമായ േഡില റൂളഡിാംഗുകള് സ്ീകര 

എാം.ബഡി.രമാകജഷ്ക് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ക്. കഡിഫ്ക്ബഡിയുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട ധനവഡിനഡികയമാഗാം സാംബന്ഡിച് വഡിവരങ്ങള് 
പരഡികശമാധഡികടപെെമാന് അവസരാം ലഭയേമമാകമാത്തഡി
ടനതഡിടര േട്ടാം 303 പ്രകമാരാം എ.പഡി.അനഡില്കുമമാര 
ഉന്നയഡിച് ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡിന്ക് കഡിഫ്ക്ബഡിയുമമായഡി ബന്ടപെട്ട 
കണകഡിനങ്ങള് ഉള്ടപെടുന്ന 'പലവക സമാമ്പത്ഡിക 
സരവീസുകള്'  എന്ന 28 മാാം നമ്പര ധനമാഭയേരത്ഥന ടപമാതു 
വമായഡി സമാമ്പത്ഡിക കമാരയേങ്ങള് സാംബന്ഡിച് VIII മാാം  
നമ്പര സബ്ക്ജക്റ്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനയഡില് വരു
ന്നതമാടണങ്ഡില്കപെമാലുാം അതഡിനു കീഴഡില് വരുന്ന '5475 
മറ്്ക് ടപമാതു സമാമ്പത്ഡിക സരവീസുകള് സാംബന്ഡിച് 
മൂലധന ടേലവ്ക് ' എന്ന കമജര ടഹ്്ക് പ്രകതയേകമമായഡി 
സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി VI I I ടറെ സൂക്ഷ്മപരഡികശമാധനമാ 
ടഷ്യൂളഡില് ഇത്വണയുാം ഉള്ടപെടുത്ഡിയഡിട്ടഡില്ല പ്രസ്തുത 
കമജര ടഹ്ഡിടറെ പരഡിധഡിയഡില് വരുന്ന ടേലവഡിനങ്ങടള 
സാംബന്ഡിച് വഡിശദമാാംശങ്ങള് സരകമാരഡില് നഡിന്ന്ക് 
കനരഡിട്ട്ക് ആവശയേടപെടുന്നതഡിനുാം പരഡികശമാധഡിക്കുന്നതഡിനുാം 
VIII മാാം നമ്പര  സബ്ക്ജക്റ്ക് കമേഡിറ്ഡിക്ക് എല്ലമാ അധഡികമാരവാം 
നഡിലനഡില്ക്കുന്നുടണന്നുാം ഈ കമജര ടഹഡ്ഡിടറെ കീഴഡില് 
വരുന്ന വഡിശദമാാംശങ്ങള് കൂെഡി സബ്ക്ജക്റ്ക് കമേഡിറ്ഡി VIII  ടറെ  
സൂക്ഷ്മപരഡികശമാധനമാ ടഷ്യൂളഡില് നഡിരബന്മമായുാം 

ഉള്ടപെടുകത്ണതമാടണന്നുാം 2021 ആഗസ്റ്ക് 2 ന്ക് സ്ീകര 
റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡി. 
 ആവരത്ഡിച്്ക് ഓര്ഡിനന്സുകള് പുറടപെടുവഡി
ക്കുന്നതഡിടനതഡിടര അനൂപ്ക് കജകബ്ക് േട്ടാം 303 പ്രകമാരാം 
ഉന്നയഡിച് ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡില്, ഇകപെമാള് പുറടപെടുവഡിക
ടപെട്ടഡിട്ടുള്ള എല്ലമാ ഓര്ഡിനന്സുകള്ക്കുാം പകരമുള്ള 
നഡിയമങ്ങള് സഭയഡില് പമാസ്മാക്കുന്നതഡിനമായുള്ള ഒരു 
ആക്ഷന് പ്ലമാന് നഡിയമ വകുപെഡിടറെ കനതൃത്വത്ഡില് തയ്മാ
റമാകണടമന്നുാം നഡിയമനഡിരമേമാണത്ഡിന്ക് മമാത്രമമായഡി 
2021 ഒക്ക് കെമാബര - നവാംബര മമാസങ്ങളഡില് സഭയുടെ 
ഒരു പ്രകതയേക സകമേളനാം കേരന്നുടകമാണ്ക് എല്ലമാ 
ഓര്ഡിനന്സുകകളയുാം replace ടേയ്യുന്ന നഡിയമങ്ങള് 
പമാസമാകമാന് അവസരടമമാരുകണടമന്നുാം ഇകമാ
രയേത്ഡില് ബന്ടപെട്ട മന്തഡിമമാരുടെ പ്രകതയേക ശ്രദ് 
ഉണമാകുടമന്ന്ക് പ്രതീക്ഷഡിക്കുന്നതമായുാം സ്ീകര 2021 
ആഗസ്റ്ക് 2മാാം തീയതഡി റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡി. 
 നഡിയമസഭമാ സമഡിതഡികളുടെ ശഡിപമാരശകളഡി
കന്ലുള്ള നെപെഡി കസ്ററ്്ക് ടമന്കളുാം മറ്്ക് റഡികപെമാരട്ടുകളുാം  
യഥമാസമയാം ലഭയേമമാക്കുന്ന കമാരയേത്ഡില് വഡിവഡിധ വകുപ് 
കള് വീഴ്ചവരുത്തുന്നതഡിടനതഡിടര പഡി.സഡി.വഡിഷ്ണുനമാഥ്ക് 
ഉന്നയഡിച് ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡില് 2021 ആഗസ്റ്ക് 3 മാാം തീയതഡി 
ചുവടെ കേരക്കുന്ന റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡി.
 സമഡിതഡി ആവശയേടപെടുന്ന വഡിവരങ്ങള് നഡിരദ്ഡിഷ്ട  
സമയപരഡിധഡിക്കുള്ളഡില് ലഭയേമമാകമാടത വരുന്ന സന്രഭ 
ങ്ങളഡില് ബന്ടപെട്ട വകുപെ്ക് ടസക്രട്ടറഡിമമാടര സമഡിതഡി 
കളുടെ മുമ്പമാടക വഡിളഡിച്ചുവരുത്മാനുാം വഡിവരങ്ങള് 
ലഭയേമമാകണടമന്ന്ക് നഡിരകദ്ശഡിക്കുവമാനുാം അതഡിന്ക് തയ്മാ 
റമാകമാടത വരുന്ന ഗവടമെറെ്ക് ടസക്രട്ടറഡിമമാരുടെ 
നഡികഷധമാത്മക നഡിലപമാടുകള് േീഫ്ക് ടസക്രട്ടറഡിയുടെ 
ശ്രദ്യഡില് ടകമാണ്ടുവരമാനുാം എന്നഡിട്ടുാം പരഡിഹമാരമമായഡി
ടല്ലങ്ഡില് േീഫ്ക് ടസക്രട്ടറഡിടയത്ടന്ന സമഡിതഡി മുമ്പമാടക 
വഡിളഡിച്ചു വരുത്മാനുാം അകതമാടെമാപൊം സമഡിതഡിയുടെ പ്രവരത് 
നങ്ങളുമമായഡി മനഃപൂരവാം സഹകരഡികമാതഡിരഡിക്കുന്ന 
ഗവടമെറെ്ക് ടസക്രട്ടറഡിമമാരടകതഡിടര അവകമാശ 
ലാംഘനത്ഡിടറെ കപരഡില് ശഡിക്ഷമാനെപെഡി ശഡിപമാരശ 
ടേയ്മാനുാം സമഡിതഡികള്ക്ക് അധഡികമാരമുടണന്ന്ക് സ്ീകര 
പരമാമരശഡിച്ചു.
 തഡികച്ചുാം സമാകങ്തഡികവാം യുക്ഡിരഹഡിതവമമായ 
കമാരണങ്ങളുടെ കപരഡില് സമഡിതഡി പ്രവരത്നങ്ങള് തെ
സ്ടപെടുന്നഡിടല്ലന്ന്ക് ഉറപ്വരുത്ഡിടകമാണ്ക് യമാഥമാരത്ഥയേ 

കബമാധകത്മാടുാം പ്രമാകയമാഗഡിക സമീപനകത്മാടുാം കൂെഡി 
കമാരയേങ്ങടള സമീപഡിക്കുവമാന് എല്ലമാ സമഡിതഡി അദ്യേക്ഷ
ന്മാരുാം സമഡിതഡി അാംഗങ്ങളുാം ബന്ടപെട്ട ഉകദയേമാഗസ്ഥരുാം 
തയ്മാറമാകുന്നപക്ഷാം ഇകപെമാള് രൂപീകരഡികടപെട്ടഡിരഡിക്കുന്ന 
സഭമാ സമഡിതഡികളുടെ കമാലമാവധഡിയമായ 30 മമാസാം പൂരത്ീ 
കരഡിക്കുന്നതഡിനുമുമ്പുതടന്ന ധനകമാരയേ സമഡിതഡികള് 
ഒഴഡിടകയുള്ള എല്ലമാ സമഡിതഡികളുടെയുാം കുെഡിശ്ശഡിക കജമാലഡി 
കള് പൂരത്ീകരഡിക്കുവമാന് കഴഡിയുടമന്നുാം അതഡിനമായഡി 
സഭമാ സമഡിതഡികള് നെത്തുന്ന പരഡിശ്രമങ്ങള്ക്ക് ടേയ 
റഡിടറെ ഭമാഗത്തുനഡിന്നുള്ള എല്ലമാ പഡിന്തുണയുാം കപ്രമാത്സമാ 
ഹനവാം ഉണമായഡിരഡിക്കുന്നതമാടണന്നുാം സ്ീകര റൂളഡിാംഗ്ക് 
നല്കഡി.
 സഭയഡില് അാംഗങ്ങള് കനമാട്ടീസ്ക് നല്കുന്ന 
കേമാദയേങ്ങള്ക്ക് മറുപെഡി ലഭഡിക്കുന്ന കമാരയേത്ഡില് കനരഡിടുന്ന 
കമാലതമാമസാം ഒഴഡിവമാകടപെകെണത്ക് സാംബന്ഡിച്്ക്  
അനൂപ്ക് കജകബ്ക് ഉന്നയഡിച് ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡിന്ക് ഇ-നഡിയമ 
സഭമാ പദ്തഡിയുമമായഡി ബന്ടപെട്ട പരഡിഷ്ക് കമാരങ്ങളുാം 
ഇകപെമാള് സഭയഡില് പ്രകതയേകമമായഡി ഉന്നയഡികടപെട്ട 
കമാരയേങ്ങളുാം വഡിശദമമായഡി പരഡികശമാധഡിച്്ക് വയേക്മമായ 
ശഡിപമാരശകള് നല്കുന്നതഡിനമായഡി ഒരു അ്്ക് കഹമാക്ക് 
കമേഡിറ്ഡി രൂപീകരഡിക്കുന്ന കമാരയോം പരഡിഗണഡികമാവന്നതമാ
ടണന്ന്ക് സ്ീകര ആഗസ്റ്ക് 5 ന്ക് റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡി.
 കകരള നഡിയമസഭയുടെ നെപെഡിക്രമവാം കമാരയേ 
നഡിരവഹണവാം സാംബന്ഡിച് േട്ടങ്ങളഡിടല േട്ടാം 205 ബഡി  
പ്രകമാരാം സഭമാ സമഡിതഡികളുടെ റഡികപെമാരട്ടഡിടല ടപമാതു 
പ്രമാധമാനയേമുള്ള സാംഗതഡിയഡികന്ല് േരച് ടേയ്യുന്നതഡിന്ക് 
ആഴ്ചയഡില് ഒരു ദഡിവസാം ഒരു മണഡിക്കൂര നീകഡിവയ്കണ
ടമന്ന വയേവസ്ഥ കവണത്ര ഉപകയമാഗഡികമാന് കഴഡിയുന്നഡി
ടല്ലന്നത്ക് സാംബന്ഡിച്്ക് ക്മാ.എാം.ടക.മുനീര, യൂ.പ്രതഡിഭ 
എന്നഡിവര ഉന്നയഡിച് ക്രമപ്രശ്ക് നത്ഡിന്ക്, സഭമാ സകമേളന 
ദഡിനങ്ങളുടെ എണ്ണാം പരഡിമഡിതടപെട്ടതുാം സഭയഡില് നഡിരവ
ഹഡികടപെകെണ ഗവണ്ടമറെ്ക് ബഡിസഡിനസുകള് സമയ
ബന്ഡിതമമായഡി പൂരത്ീകരഡികകണഡിവരഡികയുാം ടേയ്യുന്ന  
സമാഹേരയേത്ഡിലമാണ്ക് ഇകമാരയേത്ഡിനമായഡി കവണത്ര 
സമയാം കടണത്മാന് കഴഡിയമാതഡിരുന്നത്ക് എന്നുാം 
ഇകമാരയേത്ഡില് കൂടുതല് അവസരാം ലഭയേമമാകത്ക 
വഡിധത്ഡില് ഇനഡി വരുന്ന സഭമാ സകമേളനങ്ങളുടെ കമാരയേ 
പരഡിപമാെഡികള് ക്രമടപെടുത്മാന് കയമാജഡികപെമാടുകൂെഡിയുള്ള 
ഒരു നീകാം ഉണമാകകണതുടണന്നുാം സ്ീകര ആഗസ്റ്ക് 
9 ന്ക് റൂളഡിാംഗ്ക് നല്കഡി.

നിയമെഭ്മാ നടപടിരേമങ്ങളുലട പരിഷ് കരണയം : 
അഡ് ശ�്മാക് കമിറ്ി രൂപവീകരിച്ചു

കകരള നഡിയമസഭയുടെ േട്ടങ്ങളഡിലുാം നെപെഡിക്രമങ്ങളഡിലുാം വരുകത്ണ 
കമാകലമാേഡിതമമായ പരഡിഷ്ക് കമാരങ്ങള് സാംബന്ഡിച്്ക് പഠഡിച്്ക് നഡിരകദ്ശ 

ങ്ങള് സമരപെഡിക്കുന്നതഡിനമായഡി പതഡിനഞാംഗ അ്്ക് കഹമാക്ക് കമേഡിറ്ഡി 
രൂപീകരഡിച്ചു. പട്ടഡികജമാതഡി, പട്ടഡികവരഗ്ഗ, പഡിന്നമാക വഡിഭമാഗ കക്ഷമ - കദവസ്വാം 
വകുപ് മന്തഡി ടക.രമാധമാകൃഷ്ണനമാണ്ക് സമഡിതഡി അദ്യേക്ഷന്. ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര 
േഡിറ്യാം കഗമാപകുമമാര, ഗവ.േീഫ്ക് വഡിപെ്ക് ക്മാ.എന്.ജയരമാജ്ക്, എാം.എല്.എ 
മമാരമായ എ.പഡി.അനഡില്കുമമാര, അനൂപ്ക് കജകബ്ക്, മമാതയു െഡി.കതമാമസ്ക്, 
കമമാന്സ്ക് കജമാസഫ്ക്, യു.പ്രതഡിഭ, തഡിരുവഞ്ചൂര രമാധമാകൃഷ്ണന്, പഡി.െഡി.എ.റഹീാം, 
െഡി.പഡി.രമാമകൃഷ്ണന്, എന്.ഷാംസുദ്ീന്, ടക.ടക.ദശലജ െീച്ര, കെകാംപള്ളഡി 
സുകരന്ദ്രന്, ഇ.ടക.വഡിജയന് എന്നഡിവര കമേഡിറ്ഡി അാംഗങ്ങളമാണ്ക്.  സമഡിതഡി 
2021 ടസപ്ക്റ്ാംബര 8ന്ക് ആദയേകയമാഗാം കേരന്ന്ക് പ്രവരത്നങ്ങള് ആരാംഭഡിച്ചു.
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നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡിടല പരഡിപമാെഡികള്

സ്ീകറുടെ ടപമാതുപരഡിപമാെഡികള്

േയാകക്ഴ് സിന് ആകവശും 
പേര്ന് സ്രീക്ര്

പമാലകമാെ്ക് ജഡില്ലയഡിടല ആദയേടത് കയമാകഡിങ്ക് ടഫസ്റഡിവലഡിന്ക് 
തുെകമമായഡി. തൃത്മാലയഡില് ടവള്ളഡിയമാങ്ല്ലഡില് നഡിളയുടെ 

ഇരുകരകളഡിലുാം ടവള്ളഡിയമാങ്ല്ല്ക് പമാലത്ഡിലുാം അണഡിനഡിരന്ന ആയഡിരക
ണകഡിനമാളുകളുടെ ആഹ്മാദമാരവങ്ങള്കഡിെയഡില് 2021 ടസപ്ക്റ്ാംബര 
20 ന്ക് നഡിയമസഭമാ സ്ീകര എാം.ബഡി.രമാകജഷ്ക് ഉദ്ക്ഘമാെനാം നഡിരവഹഡിച് 
കയമാകഡിങ്ക് ടഫസ്റഡിവല് തൃത്മാലയുടെ സമഗ്ര ടൂറഡിസാം വഡികസനത്ഡി
നുള്ള സുപ്രധമാന കമാല്ടവപെമായഡി.
 സുരക്ഷമാ സാംവഡിധമാനങ്ങളണഡിഞ്ഞ്ക്ടേറുകതമാണഡിയഡില് 
സ്ീകറുാം   തുഴടയറഡിഞ്ഞകപെമാള് കകരളത്ഡിടറെ വഡിവഡിധ ഭമാഗങ്ങളഡില് 
നഡിടന്നത്ഡിയ കയമാകകഴ്ക് സഡിനുാം ആകവശമമായഡി. അകന്നദഡിവസാം  
രമാവഡിടല മുതല് ദവകുകന്നരാം വടര ടപമാതുജനങ്ങള്ക്ക് ടവള്ളഡി
യമാങ്ല്ലഡില് കയമാകഡിങ്ക് ടേയ്യുന്നതഡിന്ക് സൗകരയേടമമാരുകഡിയഡിരുന്നു  
 പരഡിസ്ഥഡിതഡിടയ സാംരക്ഷഡിച്ചുടകമാണ്ക് ഉത്രവമാദഡിത് ടൂറഡിസാം  
ഭമാരതപ്ഴയഡില് നെപെഡിലമാക്കുടമന്നുാം തകദ്ശീയ ജനതയുടെ ക്രഡിയമാത്മക 
പങ്മാളഡിത്ാം ഉറപ്വരുത്തുടമന്നുാം സ്ീകര എാം.ബഡി.രമാകജഷ്ക് ഉദ്ക്ഘമാെന 
പ്രസാംഗത്ഡില്  പറഞ്ഞു. നഡിളയുടെ സൗന്രയേമമാസ്വദഡിച്ചുടകമാണ്ക് 
തുഴയുന്നത്ക്  സഞമാരഡികള്ക്ക്  പുതഡിയ അനുഭവാം ആയഡിരഡിക്കുടമന്നുാം 
തൃത്മാലയഡില് സമഗ്ര ടൂറഡിസാം വഡികസന പദ്തഡി നെപെമാക്കുന്നതഡിടറെ 
ഭമാഗമമായഡി ലഡിറ്ററഡി ടൂറഡിസാം സരകയൂട്ടഡില് തൃത്മാലടയയുാം  ഉള്ടപെടുത്ഡി
ടയന്നുാം ഇതഡിനമായഡി ബജറ്ഡില് തുക വകയഡിരുത്ഡിടയന്നുാം തൃത്മാലടയ 
കയമാകഡിങ്ങഡിടറെ സ്ഥഡിരാം  കവദഡിയമാകഡി മമാറ്മാനുള്ള അെഡിയന്തഡിര 
നെപെഡികള് ഉണമാകുടമന്നുാം അകദ്ഹാം പറഞ്ഞു.
 പ്രകൃതഡിടയ പരഡിശുദ്ഡികയമാടെ സാംരക്ഷഡിച്ചുാം ഭമാരതപ്ഴയുടെ 
സമാധയേതകളുാം തൃത്മാലയുടെ സമാാംസ്ക് കമാരഡിക പമാരമ്പരയേവാം ടൂറഡിസാം 
വഡികസനത്ഡിനമായഡി ഉപകയമാഗഡിക്കുന്നതഡിനുാം കുറഞ്ഞ കമാലത്ഡിനുള്ളഡില് 
കലമാക ടൂറഡിസാം ഭൂപെത്ഡില് ഇൊം കനെമാന് തൃത്മാലടയ പരയേമാപ്തമമാക്കുന്ന
തഡിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ നല്ല തുെകമമായഡി കയമാകഡിങ്ക് ടഫസ്റഡിവലഡിടന 
മമാറ്മാന് കഴഡിയുടമന്ന്ക് ആദയേദഡിനടത് ആകവശാം വഡിളാംബരാം ടേയ്ക്തു.

ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകറുടെ ടപമാതുപരഡിപമാെഡികള്

സര്ക്ാര് െക്്യും വയ്ക്കുനത് കേരളത്ിടന്റ സമസ്ത 
കമഖെേളിലുമുള്ള വിേസനും  : ടെപയൂട്ി സ്രീക്ര് 

കകരള കമാരഷഡിക സരവ
കലമാശമാല കൃഷഡി വകു 

പെഡിടറെ സഹകരണകത്മാടെ  
പള്ളഡികല് കൃഷഡിഭവന് മുകഖന   
പട്ടഡികജമാതഡി വഡിഭമാഗത്ഡില്ടപെട്ട  
വഡിദയേമാരത്ഥഡിള്കമായഡി നെത്തുന്ന 
ടഷ്യൂള്്്ക് കമാസ്റ്ക്  സബ്ക് പ്ലമാന്  
പദ്തഡിയുടെ ഉദ്ക്ഘമാെന കവള 
യഡില് സാംസമാരഡികകവ വഡികസ 
കനമാന്മുഖ കകരളാം ടകട്ടഡിപെടുകമാ 
നമാണ്ക്  സരകമാര ലക്ഷയോം വയ്ക
ന്നടതന്ന്ക് ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര 
േഡിറ്യാം കഗമാപകുമമാര പറഞ്ഞു.  

പത്നാംതഡിട്ട ജഡില്ലയഡിടല പട്ടഡികജമാതഡി വഡിഭമാഗകമാരുടെ എണ്ണത്ഡില് അന്പത്ക് ശതമമാനവാം 
പറകകമാെ്ക് ക്മാകഡിലുള്ടപെട്ടതഡിനമാലമാണ്ക് പള്ളഡികലഡിടന ഇതഡിനമായഡി ടതരടഞ്ഞടുത്ത്ക്. 
പദ്തഡിയുടെ നെത്ഡിപെഡിനമായഡി പള്ളഡികല് പഞമായത്ഡിടല കമലുെ്ക്  ഭമാഗത്തുള്ള എസ്ക്.സഡി  
കകമാളനഡിയഡിടല  നൂറ്ക് പട്ടഡികജമാതഡി കുടുാംബങ്ങടളയമാണ്ക് ടതരടഞ്ഞടുത്ഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. കയമാഗ 
ത്ഡില് വമാര്്ക് ടമമ്പര ദഷലജ പുഷ്പന്  സ്വമാഗതമമാശാംസഡിച്ചു. പഞമായത്്ക് പ്രസഡി്റെ്ക് 
സുശീല കുഞ്ഞമേ കുറുപെ്ക് അധയേക്ഷയമായഡിരുന്നു. കൃഷഡി ഓഫീസര കറമാണഡി വരഗീസ്ക്, കമാരഷഡിക 
വഡികസനസമഡിതഡി അാംഗാം എ.പഡി.ജയന് തുെങ്ങഡിയവര േെങ്ങഡില് സാംസമാരഡിച്ചു.

വിെക്കുറവിനും ഗുണകമന്മയ്ക്കുും സപ്ലൈകോ

ടപമാതുവഡിതരണ ശാംഖല 
ടമച്ടപെടുത്തുന്നതഡി

നമാണ്ക് സരകമാര ലക്ഷയോം വയ്കന്ന
ടതന്ന്ക് ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര േഡിറ്യാം 
കഗമാപകുമമാര. സദപ്ലകകമായുടെ 
ഓണാം തമാലൂക്ക് ടഫയര 2021 
ഉദ്ക്ഘമാെനാം ടേയ്ത്ക് സാംസമാരഡിക്കുക
യമായഡിരുന്നു അകദ്ഹാം. വഡിലക്കുറവഡി
ടനമാപൊം ഗുണകമന്യുാം സദപ്ലകകമാ 
ലക്ഷയോം വയ്കന്നതമായുാം അകദ്ഹാം 
അറഡിയഡിച്ചു. കകമാവഡി്്ക് മഹമാമമാരഡി 
കമാലത്്ക് എല്ലമാവഡിധ ആളുകള്ക്കുാം  
സഹമായഹസ്വമമായഡി സദപ്ലകകമാ 
ഉണമായഡിരുന്നു.
 നഗരസഭ ടേയരമമാന് ്ഡി.സജഡി, അടൂര തമാലൂക്ക് സദപ്ല ഓഫീസര എാം.അനഡില് 
തുെങ്ങഡിയവര േെങ്ങഡില് സാംസമാരഡിച്ചു. ഇതഡികനമാെ്ക് കേരന്ന്ക് കഹമാരട്ടഡികകമാരപെ്ക് പച്കറഡിസ്റമാളുാം 
പ്രവരത്ഡിക്കുന്നുണ്ക്.

ആസാദി ോ അമൃത് മകഹാത്സവ്

ഭമാരതാം സ്വതന്തമമായതഡിടറെ 75 വരഷങ്ങള് 
ആകഘമാഷഡിക്കുന്ന ആസമാദഡി കമാ അമൃത്ക് 

മകഹമാത്സവ്ക് ടക-ലമാാംപ്ക് സ്ക് പമാരലടമറെറഡി സ്റ്ീസഡിടറെ 
കമല്കനമാട്ടത്ഡില് രണ്ടു വരഷാം നീണ്ടുനഡില്ക്കുന്ന 
പരഡിപമാെഡിയമായഡി കകരള നഡിയമസഭയഡില് സാംഘെഡിപെഡി
ക്കുന്നു. പരഡിപമാെഡിയുടെ ഉദ്ക്ഘമാെനകത്മാെനുബന്ഡിച്്ക് 
നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡില് 2021 ആഗസ്റ്ക് 10 മുതല് 23 
വടര ദീപമാലങ്മാരാം നെത്തുകയുാം പ്രകവശന കവമാെത്ഡിന്ക് 
സമീപാം ഇന്തയേന് പതമാക പ്രദരശഡിപെഡിക്കുന്ന എല്.ഇ.്ഡി. 
വമാള് സ്ഥമാപഡിക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു.

നിയമസഭാ വളപ്ിടെ േരടനല്കൃഷി

നഡിയമസഭമാ സമുച്യവളപെഡില്  ഏകകദശാം 2.5 ടസറെ്ക് സ്ഥലത്്ക് കൃഷഡി ടേയ്ക്തു വരുന്ന 
കരടനല്ലഡിടറെ വഡിളടവടുപെ്ക് ഉത്സവാം 2021 ആഗസ്റ്ക് 13 ന്ക് നെന്നു. ടകമായ്ക്ത്തുത്ക് സവത്ഡില് 

വഡിളടവടുത് ടനല്ല്ക്  ശ്രീപത്മനമാഭ സ്വമാമഡി കക്ഷത്രത്ഡിടല നഡിറപുത്രഡി േെങ്ങഡിനമായഡി നല്കഡി. കഴഡിഞ്ഞ 
രണ്ടു വരഷങ്ങളഡിലുാം നഡിറപുത്രഡികമായഡി നഡിയമസഭമാ വളപെഡില് വഡിളയഡിടച്ടുക്കുന്ന ടനല്കതഡിര 
നല്കഡിയഡിരുന്നു. സ്ീകര എാം.ബഡി.രമാകജഷ്ക്  ടകമായ്ക് ടതടുത് ടനല്കതഡിര കറ്കള്   തഡിരുവനന്തപുരാം 
കമയര ആരയേ രമാകജന്ദ്രന്. എസ്്ക്  ഏറ്റുവമാങ്ങഡി കക്ഷത്രത്ഡിന്ക് ദകമമാറഡി. േെങ്ങഡില് ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര 
േഡിറ്യാം കഗമാപകുമമാര, നഡിയമസഭമാ ടസക്രട്ടറഡി എസ്ക്.വഡി ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന് നമായര, ഹരഡിതക്ലബ്്ക് അാംഗങ്ങള്, 
ജീവനകമാര എന്നഡിവര പടങ്ടുത്തു. ‘ഉമ’ എന്ന ടനല്വഡിത്ഡിനമമാണ്ക് കൃഷഡികമായഡി ഉപകയമാഗഡിച്ത്ക്.   
നഡിയമസഭമാ ജീവനകമാരുാം ഹരഡിതക്ലബ്ക് അാംഗങ്ങളുാം ഉദയേമാന പരഡിപമാലകരുാം കേരന്നുള്ള കൂട്ടമായ്ക്മയുടെ 
ഫലമമാണഡിടതന്ന്ക് കൃഷഡി ഓഫീസര പറഞ്ഞു. 

സ്ാതന്ത്യദിനാക�ാഷും

സ്വമാതന്തയേ ദഡിനമാകഘമാഷകത്മാെനുബന്ഡിച്്ക് 2021 ആഗസ്റ്ക് 
15 ന്ക് നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡില് സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ള 

മഹമാത്മമാഗമാന്ഡി, പണ്ഡഡിറ്്ക് ജവഹരലമാല് ടനഹ്ക് റു, ക്മാ.ബഡി.ആര.
അാംകബദ്ക്കര, ടക.ആര.നമാരമായണന് എന്നീ കദശീയ കനതമാകളുടെ 
പ്രതഡിമകളഡില് സ്ീകര എാം.ബഡി. രമാകജഷ്ക് പുഷ്പമാരച്ന നെത്ഡി. തുെരന്ന്ക് 
ജീവനകമാരുടെ ഗമായകസാംഘാം കദശഭക്ഡി ഗമാനങ്ങള് ആലപഡിച്ചു. 
കകമാവഡി്്ക് മമാനദണ്ഡങ്ങള് പമാലഡിച്്ക് സാംഘെഡിപെഡിച്  േെങ്ങഡില് നഡിയമ 
സഭമാ ടസക്രട്ടറഡിയുാം ജീവനകമാരുാം പടങ്ടുത്തു.
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നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ 
പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

എടന്റ അവസാന 
ശ്ാസുംവടര
ലൂയി ബുനവല്
വിവര്ത്നും: രാജന തൂവ്ാര
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2015.
NWw BUN 32Q5
(ആത്മേഥ)

വായനാമനഷ്യടന്റ 
േൊചരിത്ും
കൊ. േവിത ബാെകൃഷ്ണന
കേരള സാഹിത്യ അക്ാദമി: തൃശ്ശൂര്, 2020.
NQv 32R0
(പഠനും)

�രീതാഹിരണ്യടന്റ േഥേള്
�രീതാഹിരണ്യന 
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2016.
O32,3 GEE Q6
(േഥാ സമാഹാരും)

അക്രവും ആധുനിേതയുും
ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണന
കേരള സാഹിത്യ അക്ാദമി: തൃശ്ശൂര്,
2020.
O:g 32R0
(കെഖന സമാഹാരും)

ഋതുകഭദങ്ങളുടെ 
പാരികതാഷിേും
പത്മരാജന
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2017.
O32,3 PAD Q7
(കനാവല്)

നന്മതിന്മേളുടെ വൃക്ും
സാറാ കജാസഫ്
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2017.
O32,3 SAR Q7
(കനാവടെറ്റുേള്)

ആകളാഹരി ആനന്ദും
സാറാ കജാസഫ്
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2019.
O32,3 SAR Q9
(കനാവല്)

സി.വി. ശ്രീരാമടന്റ  
സമ്പൂര്ണ്ണേഥേള്
സി.വി. ശ്രീരാമന
േറന്റ് ബുേ് സ്: തൃശ്ശൂര്, 2019.
O32,3 SR-E Q9
(േഥാ സമാഹാരും)

പര്വും
എസ്.എല്.പ്ഭരപ്
വിവര്ത്നും: സുധാേരന രാമന്തളി
സാഹിത്യ അക്ാദമി: നയൂെല്ഹി, 2019.
O33,3 BHY 32Q9
(കനാവല്)

India-Pakistan: Themes 
Beyond Borders
Selections from Nikhil Chakravartty's
writings
Anil Nauriya, et. al. Ed.
Aakar Books: Delhi, 2019.
V2:1944(Q7) Q9
(Essays)

Food Security in India:  
Myth and Reality
Vikas Bajpai and Anoop Saraya
Aakar Books: Delhi, 2018.
X8(J3) Q8
(Study)

The cases that 
India forgot
Chintan Chandrachud
Juggernaut: New Delhi, 2019.
Z2 Q9
(Essays)

വിജ്ാനപഥും

1. ഭമാരതത്ഡില് ആദയേമമായഡി ഏത്ക് മുന് സുപ്രീാം 
കകമാെതഡി േീഫ്ക് ജസ്റഡിസമാണ്ക് ഗവരണ്ണറമായഡി 
നഡിയമഡികടപെട്ടത്ക് 

ജസ്റിസ് പി. സദാശിവും (5.9.2014 
മുതല് 5.9.2019 വടര കേരള 
�വര്ണ്ണറായിരുന്നു)

2. കകരള നഡിയമസഭയഡില് ഗവരണ്ണറുടെ നയ
പ്രഖയേമാപന പ്രസാംഗവാം ധനകമാരയേ മന്തഡിയുടെ 
ബജറ്്ക് പ്രസാംഗവാം ആദയേമമായഡി ടറകകമാര്്ക് ടേയ്ത്ക് 
സാംകപ്രഷണാം ടേയ്ത വരഷാം

 1995
3. പുതഡിയ നഡിയമസഭമാ മന്ഡിരത്ഡില് ആദയേമമായഡി 
സഭമാ സകമേളനാം കേരന്ന തീയതഡി 

 1998 ജൂണ് 30
4. കകരളത്ഡില് പട്ടഡികവരഗ്ഗ വഡിഭമാഗത്ഡില് നഡിന്ന്ക് 
ആദയേമമായഡി മന്തഡിപദവഡിയഡിടലത്ഡിയ വനഡിത

പി.ടേ.ജയെക്ഷി (പന്തണാും 
കേരള നിയമസഭയില് പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
കക്മവും യുവജനോര്യവും മയൂസിയവും 
മൃ�ശാെയുും വകുപ്് മന്തിയായിരുന്നു) 

5. അവകമാശലാംഘനാം നെത്ഡിയതഡിന്ക് ആദയേമമായഡി 
നഡിയമസഭയഡില് വഡിളഡിച്ചുവരുത്ഡി ശമാസഡികടപെട്ട  
പത്രപ്രവരത്കന്

േൊനിെയും കൃഷ്ണന നായര് 
(1972 ഒേ് കൊബര് 31)

6. കകരള നഡിയമസഭയഡികലക്ക് നെന്ന ഉപടതര
ടഞ്ഞടുപെഡില് സീറ്്ക് നഡിലനഡിരത്ഡിയ ആദയേ അാംഗാം  

 കറാസമേ പുന്നൂസ്

7. കകരള നഡിയമസഭമാാംഗങ്ങടള നഡിയമസഭമാ ഹമാളഡില് 
അഭഡിസാംകബമാധന ടേയ്ത ഇന്തയേന് പ്രധമാനമന്തഡി

ജവഹര്ൊല് ടനഹ് റു (1958 ഏ്രില് 25)
8. കകരള സാംസ്ഥമാന രൂപീകരണത്ഡിനു കശഷാം നഡിയ
മസഭയഡികലക്ക് നെന്ന ആദയേ ടപമാതുടതരടഞ്ഞടുപെഡില് 
ഉണമായഡിരുന്ന നഡികയമാജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണാം 

126
9. നഡിയമസഭയുടെ രണ്ക് സകമേളനങ്ങള്കഡിെയഡില് 
അനുവദനീയമമായ പരമമാവധഡി ഇെകവള

6 മാസും [ഭരണ�െന അനകഛേദും 174 (1)]
10. ഇന്തയേന് നമാട്ടുരമാജയേങ്ങളഡില് ആദയേടത് വനഡിതമാ 
ടലജഡികലേറ്ീവ്ക് കൗണ്സഡില് അാംഗാം

കൊ. കമരി പുനന ലൂകക്ാസ് 

ജസ്റഡിസ്ക് പഡി. സദമാശഡിവാംജവഹരലമാല് ടനഹ്ക് റു

 കറമാസമേ പുന്നൂസ്ക് പഡി.ടക.ജയലക്ഷ്മഡി

കവരപമാെ്ക്
മുന എും.എല്.എ. സി.എ. മാതയു 

മുന് നഡിയമസഭമാാംഗാം സഡി.എ. മമാതയു (87) അന്തരഡിച്ചു. എട്ടമാാം കകരള 
നഡിയമസഭയഡില് (1987-1991) കല്ലൂപെമാറ നഡികയമാജക മണ്ഡലത്ഡില് നഡിന്നുള്ള 

കകമാണ്ഗ്രസ്ക് (എസ്ക്) അാംഗമമായഡിരുന്നു. ഇരുപത്ഡിരണ്ക് വരഷാം ടകമാറ്നമാെ്ക് 
ഗ്രമാമപഞമായത്ാംഗമമായഡിരുന്ന അകദ്ഹാം രണ്ടു തവണ പഞമായത്്ക് ദവസ്ക് 
പ്രസഡി്റെമായഡിരുന്നു. ്ഡി.സഡി.സഡി.(എസ്ക്) പത്നാംതഡിട്ട ജഡില്ലമാ പ്രസഡി്റെ്ക്, 
ടകമാറ്നമാെ്ക് സരവീസ്ക് കകമാ-ഓപെകററ്ഡിവ്ക് ബമാങ്്ക് പ്രസഡി്റെ്ക്, തഡിരുവല്ല ഈസ്റ്ക് 
കകമാ-ഓപെകററ്ീവ്ക് ബമാങ്്ക് ്യറക്ടര കബമാര്്ക് അാംഗാം, അമച്്വര അത്ക് ലറ്ഡിക്ക് 
അകസമാസഡികയഷന് അാംഗാം തുെങ്ങഡിയ നഡിലകളഡില് പ്രവരത്ഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. മഡികച് 
കവമാളഡികബമാള് തമാരാം കൂെഡിയമായഡിരുന്ന സഡി.എ.മമാതയു വഡിദയേമാരത്ഥഡിയമായഡിരഡിടക 
തഡിരുവഡിതമാാംകൂര സരവകലമാശമാലടയ പ്രതഡിനഡിധീകരഡിച്്ക് മത്സരങ്ങളഡില് പടങ്
ടുത്ഡിട്ടുണ്ക്.
ഭമാരയേ: ഏലഡിയമാമേ മമാതയു; നമാല്ക് മകളുണ്ക്.

കസാളാര് ക്രാജക്്

തഡിരുവനന്തപുരാം നഗരസഭ സ്മാരട്ട്ക് സഡിറ്ഡി പദ്തഡിയുടെ ഭമാഗമമായഡി നഡിയമസഭമാ മന്ഡിരത്ഡില് സ്ഥമാപഡിച് 
സൗകരമാരജ് പ്ലമാറെഡിടറെ സ്വഡിച്്ക് ഓണ് കരമോം 2021 ആഗസ്റ്ക് 31 ന്ക് സ്ീകര എാം.ബഡി.രമാകജഷ്ക് നഡിരവഹഡിച്ചു. 

പമാരമ്പകരയേതര ഊരജ് ഉപകയമാഗാം വരദ്ഡിപെഡിക്കുക എന്ന ലക്ഷയേകത്മാടെയുള്ള ഈ പദ്തഡിയഡില് നഡിയമസഭയഡിടല 
അസാം്ഡി, അ്്ക്മഡിനഡിസ്ക് ക്രേറ്ീവ്ക് ക്മാക്കുകളഡിലമായഡി 395 കഡികലമാവമാട്ട്ക് കശഷഡിയുള്ള ഗ്രഡി്്ക് ദെപെ്ക് സൗകരമാരജ് 
പ്ലമാറെമാണ്ക് പ്രവരത്നസജ്മമാകഡിയഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. േെങ്ങഡില്  ട്പയൂട്ടഡി സ്ീകര േഡിറ്യാം കഗമാപകുമമാര, തഡിരു
വനന്തപുരാം നഗരസഭമാ കമയര ആരയേ രമാകജന്ദ്രന് എസ്ക്., ക്മാ.ശശഡി തരൂര എാം.പഡി. (ഓണ്ദലന് മുകഖന), 
തഡിരുവനന്തപുരാം നഗരസഭമാ കൗണ്സഡിലരമമാര, സ്മാരട്ട്ക് സഡിറ്ഡി തഡിരുവനന്തപുരാം ലഡിമഡിറ്്്ക് സഡി.ഇ.ഒ. വഡിനയ്ക് 
കഗമായല് ഐ.എ.എസ്ക്., നഡിയമസഭമാ ടസക്രട്ടറഡി എസ്ക്.വഡി. ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന് നമായര, തഡിരുവനന്തപുരാം നഗരസഭമാ  
ടസക്രട്ടറഡി ബഡിനു ഫമാന്സഡിസ്ക് എന്നഡിവര പടങ്ടുത്തു.

നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡിടല പരഡിപമാെഡികള്
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കവദകമാലകത്മാളാം നീളുന്ന സുദീരഘമമായ ഒരു  
േരഡിത്രമമാണ്ക് ഇന്തയേന് നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥ 

യ്കള്ളത്ക്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനുാം സ്വത്ഡിനുാം കമാവല്കമാ 
രനമായഡി ദദവത്ഡിടറെ പ്രതഡിപുരുഷടനന്ന നഡിലയഡില് 
ആദയേകമാലത്്ക് രമാജമാവ്ക് നീതഡിനഡിരവഹണാം നെത്ഡിയഡി
രുന്നു. അരത്ഥശമാസ്താം കപമാടലയുള്ള പുരമാതന കൃതഡി 
കള് നഡിയമവമാഴ്ചയുടെയുാം നീതഡിനഡിരവഹണത്ഡില്  
പുലരകത്ണ ടപമാതുനഡിയമങ്ങളുടെയുാം ഉത്മ ദൃഷ്ടമാന്ത 
മമാണ്ക്. നഡിയമകമാരയേപരഡിജ്ഞമാനമുള്ള പ്രമുഖര രമാജ 
സദസഡിടന അലങ്രഡിച്ഡിരുന്നതുാം നഡിയമപ്രശ്ക് നങ്ങളഡില്  
അവര രമാജമാവഡിടന ഉപകദശഡിച്ഡിരുന്നതുാം പുരമാതന 
ഇന്തയേന് േരഡിത്രത്ഡില് നമുക്ക് ദരശഡികമാനമാകുാം. മതമാ
ധഡിഷ്ഡിതമമായ നീതഡിനഡിരവഹണമമായഡിരുന്നു പുരമാതന 
ഇന്തയേന് നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥയുടെ പ്രകതയേകത. മൗരയേ 
സമാമ്മാജയേ രമാജമാവമായ അകശമാകന് തടറെ രമാജയേത്മാക
മമാനാം സ്ഥമാപഡിച് നഡിയമസാംഹഡിതകളെങ്ങഡിയ ശഡിലമാശമാ
സനങ്ങള് അകമാലത്്ക് നഡിലനഡിന്നഡിരുന്ന നീതഡിനയേമായ 
വയേവസ്ഥയുടെയുാം അതഡില് മതത്ഡിടറെ സ്വമാധീനടത്യുാം 
കുറഡിച്്ക് വയേക്മമായ ധമാരണ നല്കുന്നു. ബ്ഡിട്ടീഷമാധഡി 
പതയോം ഇന്തയേയഡില് പഡിെഡിമുറുക്കുന്നതുവടര ഏറഡിയുാം 
കുറഞ്ഞുാം ഈ മതമാധഡിഷ്ഡിത നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥ 
തടന്നയമാണ്ക് നഡിലനഡിന്നഡിരുന്നത്ക്. ആദയേകമാലത്്ക് ഹഡിന്ദു 
മതമാധഡിഷ്ഡിതമമായ നഡിയമവയേവസ്ഥയമായഡിരുന്നു രമാജയേത്്ക്  
നഡിലനഡിന്നഡിരുടന്നതങ്ഡില് മധയേകമാലഘട്ടത്ഡില് മുലേീാം 
അധഡിനഡികവശകത്മാടെ ഇലേമാാംമതമാധഡിഷ്ഡിത (ടമമാഹ 
മേദീയന്) നഡിയമനഡിരവഹണാം കവരൂന്നഡിത്തുെങ്ങഡി. മത 
പരമമായ ഒരു കരമോം അനുഷ്ഡിക്കുന്നത്ര സൂക്ഷ്മമമായുാം 
ശ്രദ്കയമാടെയുമമാണ്ക് അകമാലത്്ക് നീതഡിനഡിരവഹണാം  
നെത്ടപെട്ടത്ക്. ടമമാഹമേദീയന് നഡിയമത്ഡില് ഖലീഫയുാം  
ഖമാസഡിമമാരുാം നഡിയമവയേവസ്ഥയുടെ അവസമാന വമാക്കുക 
ളമായഡിരുന്നു. ഇന്തയേയഡില് മുഗള് രമാജവാംശാം ഭരണമുറ 
പെഡിച്കതമാടെ ഖമാസഡി നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥയുടെ തലവ 
നമായഡി. ആധുനഡിക ഇന്തയേയഡിടല മുന്സഡിഫ്ക് കകമാെതഡി 
കള്ക്ക് സമമാനമമായഡിരുന്നു അകമാലടത് ഖമാസഡിമമാ 
രുടെ കകമാെതഡികള്. അകപെമാഴുാം ഹഡിന്ദു രമാജമാക 
ന്മാര ഭരഡിച്ഡിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളഡില് ഹഡിന്ദുമതമാധഡിഷ്ഡിത  
നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥയമാണ്ക് നഡിലനഡിന്നത്ക്. 
 ഇന്നുകമാണുന്ന തരത്ഡിലുള്ള നീതഡിനയേമായ 
സാംവഡിധമാനാം ആവഡിരഭവഡിച്ത്ക് ബ്ഡിട്ടീഷുകമാരുടെ കെന്നു 
വരകവമാടെയമാണ്ക്. മുഗള് രമാജവാംശത്ഡിടറെ അപേയവാം 
ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡിയുടെ അപ്രമമാദഡിത്വവാം ഇന്തയേടയ 
ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് ടപമാതുനഡിയമത്ഡിടറെ കീഴഡിടലത്ഡിച്ചു. ആദയോം 
ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് രമാജമാവ്ക് കനരഡിട്ടു നല്കഡിയ അധഡികമാരത്ഡിടറെ  
ബലത്ഡില് ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡിയഡിടല ഉകദയേമാഗ
സ്ഥരക്കുാം ആശ്രഡിതരക്കുാം മമാത്രമമായഡി പരഡിമഡിതടപെടു
ത്ഡിയഡിരുന്ന നഡിയമാം കമ്പനഡിയുടെ വളരച്കയമാടെ 
രമാജയേടമമാട്ടുക്കുാം പ്രമാബലയേത്ഡിലമാകമാന് തുെങ്ങഡി. നമാട്ടു 
രമാജമാകന്മാരക്ക് നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥയഡിലുണമായഡിരുന്ന 
സ്ഥമാനാം അകതമാടെ ചുരുങ്ങമാന് തുെങ്ങഡി. ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ 
കമ്പനഡിയുടെ കബമാാംടബ (മുാംദബ), മദ്രമാസ്ക് (ടേദന്ന) 
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളഡിടല ഗവരണ്ണരമമാരുടെ കീഴഡില് 
അ്്ക്മഡിറല്റ്ഡി കകമാെതഡികളുാം കല്കട്ട ഗവരണ്ണറുടെ 
കീഴഡില് കളക്ക് കെഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡിയുാം നഡിലവഡില് വന്നു. ഈ 
കകമാെതഡികള്ക്കു കമല് ബ്ഡിട്ടകനമാ രമാജമാവഡികനമാ കനരഡിട്ട്ക് 
അധഡികമാരടമമാന്നുമഡില്ലമായഡിരുന്നു. 1726 ല് കജമാരജ്ക് 
ഒന്നമാമന് രമാജമാവഡിടറെ ഉത്രവപ്രകമാരാം ഇന്തയേന് 
നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥയഡില് നമാഴഡികകല്ലമായ  ‘ക്രൗണ്സ്ക് 
കകമാരട്ട്ക് ’ നഡിലവഡില് വന്നു. എന്നമാല് തങ്ങള്ക്ക് പ്രകതയേക 
അധഡികമാരാം നല്കണടമന്ന ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡിയുടെ 
അഭയേരത്ഥന മമാനഡിച്്ക്  അവരക്ക് പ്രകതയേക അധഡികമാ
രമാവകമാശകത്മാടുകൂെഡിയ കകമാെതഡികള് സ്ഥമാപഡികമാന് 
രമാജമാവ്ക് അധഡികമാരാം നല്കഡി. അതഡിടറെ അെഡിസ്ഥമാന
ത്ഡില് ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡി കനരഡിട്ട്ക് നഡിയന്തഡിക്കുന്ന 
പ്രകദശങ്ങളമായ മദ്രമാസ്ക്, കബമാാംടബ, കല്കട്ട എന്നഡിവഡി

െങ്ങളഡില് ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് രമാജമാവഡിടറെ കകമാെതഡികളമായഡിരുന്ന 
കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികള് നഡിലവഡില് വന്നു.  ക്രകമണ 
കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികള് മറ്റു കകമാെതഡികള്ക്ക് മുകളഡില് 
സ്ഥമാനാം ഉറപെഡിച്ചു. ഇന്തയേയഡില് ഏകീകൃത നീതഡിനയേമായ 
വയേവസ്ഥക്ക് തുെകാം കുറഡികമാനമായഡി എന്നതമാണ്ക് 
കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികളുടെ പ്രമാധമാനയോം. ബ്ീട്ടീഷ്ക് ടപമാതു 
നഡിയമമനുസരഡിച്മാണ്ക് കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികള്  
പ്രവരത്ഡിച്ഡിരുന്നത്ക്.  
 കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡി വഡിധഡിടകതഡിടര ഗവരണ്ണ 
റുടെയുാം കൗണ്സഡിലഡിടറെയുാം (Governor and Councils)  
കകമാെതഡിയഡില് അപെീല് നല്കമാമമായഡിരുന്നു. ഇതഡിനമായഡി 
ഈ കകമാെതഡി വരഷത്ഡില് നമാലുപ്രമാവശയോം സകമേളഡിച്ഡി 
രുന്നു. ആയഡിരാം പകഗമാ്യ്കകമല് മൂലയേമുള്ള കകസുകള്ക്ക് 
ഇാംഗ്ണഡിടല രമാജസഭയഡികന്ല് അപെീല് അവസരാം 
ലഭഡിച്ഡിരുന്നു. പ്രകദശവമാസഡികളുടെ വഡികമാരവാം വഡിശ്വമാ 
സവാം കണകഡിടലടുകമാത് വഡിധഡികളമായഡിരുന്നു കമകയഴ്ക് സ്ക്  
കകമാെതഡിയഡില് നഡിന്നുാം പലകപെമാഴുമുണമായത്ക്. 1746 ല്  
മദ്രമാസഡില് ഫഞ്ക് ആധഡിപതയോം ഉണമായകതമാടെ മദ്രമാ 
സഡിടല കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡിയുടെ പ്രവരത്നാം നഡിരത്ഡി 
വച്ചുടവങ്ഡിലുാം 1749 ല് ഫമാന്സ്ക് ബ്ീട്ടീഷുകമാരക്ക് 
പ്രവഡിശയേ ദകമമാറുകയുാം 1753 ല് ബ്ീട്ടീഷ്ക് രമാജമാവ്ക് 
പുറടപെടുവഡിച് ഉത്രവപ്രകമാരാം കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡി 
പുനസാംഘെഡിപെഡിക്കുയുാം ടേയ്ക്തു. എന്നമാല് കമകയഴ്ക് സ്ക് 
കകമാെതഡികള് കൂടുതലുാം ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് പൗരന്മമാരുടെയുാം 
വഡികദശഡികളുടെയുാം കകസുകളമാണ്ക് പരഡിഗണഡിച്ഡിരുന്നത്ക്.
 1757 ടല പ്ലമാസഡി യുദ്ടത് തുെരന്ന്ക് ഈസ്റ്ക്  
ഇന്തയേ കമ്പനഡി കൂടുതല് അധഡികമാരങ്ങള് ദകയെകമാന് 
തുെങ്ങഡി. ഇകതമാടെ കമ്പനഡിടയ നഡിയന്തഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള 
നെപെഡികള് ബ്ഡിട്ടന് സ്വീകരഡിച്ചു തുെങ്ങഡി. ഇതഡിടറെ 
ഭമാഗമമായമാണ്ക്  1773 ടല റഗുകലറ്ഡിാംഗ്ക് ആക്ട്ക് നഡിലവഡില് 
വന്നത്ക്. ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡിയുടെ വളരന്നുവന്ന  
അപ്രമമാദഡിത്വാം ഇല്ലമാതമാകമാനുാം ഇന്തയേടയ കനരഡിട്ട്ക് ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് 
രമാജമാധഡികമാരത്ഡിന് കീഴഡില് ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിനു 
മുള്ള ശ്രമമമായഡിരുന്നു റഗുകലറ്ഡിാംഗ്ക് ആക്ട്ക്. ഇന്തയേയഡില് 
സ്വതന്തവാം വയേതയേസ്വമമായ ഒരു നഡിയമ വയേവസ്ഥ 
ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിനുള്ള ആദയേ ശ്രമമമായഡി ഇതഡിടന 
കണകമാകമാാം. റഗുകലറ്ഡിാംഗ്ക് ആക്ടഡിടറെ ഫലമമായഡി 
കമ്പനഡിയുടെ തലപെത്്ക് ഒരു ഗവരണ്ണര ജനറലുാം 
നമാല്ക് കൗണ്സഡിലരമമാരുാം വന്നു. രമാജമാധഡികമാരത്ഡിനു 
കീഴഡില് ഇന്തയേന് നീതഡിനയേമായ വയേവസ്ഥ ടകമാണ്ടുവരമാന് 
റഗുകലറ്ഡിാംഗ്ക് ആക്ടഡിലൂടെയുള്ള ശ്രമങ്ങടളത്തുെരന്ന്ക് 

1774 മമാരച്്ക് 26 ന്ക് ടകമാല്കത്യഡില് േീഫ്ക് ജസ്റഡിസുാം 
മൂന്ന്ക് ജൂനഡിയര ജ്്ക്ജഡിമമാരുമെങ്ങുന്ന സുപ്രീാംകകമാെതഡി 
സ്ഥമാപഡിതമമായഡി. എന്നമാല് പലകപെമാഴുാം ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേമാ 
കമ്പനഡിയുാം സുപ്രീാംകകമാെതഡിയുാം തമേഡില് അധഡികമാരപരഡിധഡി 
സാംബന്ഡിച്്ക് തരകങ്ങളുണമായഡി. എന്നമാല് പതഡിടയ  
ടകമാല്കത്യഡില് ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡി ദക
യ്മാളഡിയഡിരുന്ന അധഡികമാരങ്ങള് സുപ്രീാംകകമാെതഡിയ്ക 
മുന്നഡില് ഇല്ലമാതമായഡി. 1797 ല് ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് പമാരലടമറെഡില് 
ടകമാണ്ടുവന്ന ഒരു നഡിയമാം വഴഡി കബമാാംടബയഡിടലയുാം 
മദ്രമാസഡിടലയുാം കമകയഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികള് നഡിരത്ലമാക്കു
കയുാം പകരാം ടറകകമാക്ഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡികള് സ്ഥമാപഡിക്കു 
കയുാം ടേയ്ക്തു. 1800 ല് മദ്രമാസഡിടലയുാം 1823 ല് കബമാാംടബ 
യഡിടലയുാം ടറകകമാരക്ഴ്ക് സ്ക് കകമാെതഡിയുടെ സ്ഥമാനാം 
സുപ്രീാം കകമാെതഡികള്കമായഡി.
 1857 ടല ഒന്നമാാം സ്വമാതന്തയേസമരടത് തുെരന്ന്ക് 
ഗവണ്ടമറെ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്തയേ ആക്ടഡിടറെ അെഡിസ്ഥമാന 
ത്ഡില് ഈസ്റ്ക് ഇന്തയേ കമ്പനഡിയഡില് നഡിന്നുാം ഇന്തയേന്  
പ്രവഡിശയേമാഭരണാം ബ്ഡിട്ടടറെ കനരഡിട്ടുള്ള നഡിയന്തണത്ഡിന്  
കീഴഡിലമാകഡി. 1861 ല് ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് പമാരലടമറെ്ക് ഇന്തയേന് 
ദഹകകമാരട്ട്ക് സ്ക് നഡിയമവാം ഇന്തയേന് കൗണ്സഡില്സ്ക്  
ആക്ടുാം പമാസമാകഡി. ഇതഡിടനത്തുെരന്ന്ക് കനരകത് സ്ഥമാപഡിച്  
മൂന്ന്ക് സുപ്രീാംകകമാെതഡികളുാം ഇല്ലമാതമാകുകയുാം പകരാം 
ദഹകകമാെതഡികള് നഡിലവഡില് വരഡികയുാം  ടേയ്ക്തു. 1935 ടല  
ഗവണ്ടമറെ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്തയേ ആക്ട്ക് പ്രകമാരാം ടഫ്റല് 
കകമാെതഡികള് നഡിലവഡില് വരുന്നതുവടര ഈ ദഹ
കകമാെതഡികളമായഡിരുന്നു ഇന്തയേയഡിടല ഏറ്വാം ഉയരന്ന 
കകമാെതഡികള്. 1935 ടല ഗവണ്ടമറെ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്തയേ ആക്ട്ക് 
അനുസരഡിച്്ക് ഇന്തയേന് ഗവണ്ടമറെ്ക് ടഫ്റല് സാംവഡി
ധമാനത്ഡികലക്ക് മമാറഡി. ഇതഡിടനത്തുെരന്ന്ക് പ്രവഡിശയേകള്ക്ക് 
കമല് അധഡികമാരമുള്ള ഒരു കകമാെതഡി അനഡിവമാരയേമമായഡി 
വരഡികയുാം 1937 ഒക്ക് കെമാബര 1 ന്ക് ഗവണ്ടമറെ്ക് ഓഫ്ക്  
ഇന്തയേ ആക്ടഡിടറെ ടസക്ഷന് 200 പ്രകമാരാം നയൂ്ല്ഹഡി 
യഡില് ടഫ്റല് കകമാെതഡി സ്ഥമാപഡിതമമാകുകയുാം ടേയ്ക്തു. 
ഇതഡിന്ക് അപെീലുകള് തീരപ്കല്പെഡിക്കുന്നതഡിനുാം വഡിവഡിധ 
പ്രവഡിശയേകള് തമേഡിലുള്ള തരകാം പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനുാം 
അവശയേഘട്ടങ്ങളഡില് സരകമാരഡിനമാവശയേമമായ നഡിരകദ്
ശങ്ങള് നല്കുന്നതഡിനുാം അധഡികമാരമുണമായഡിരുന്നു. 
ഇന്തയേന് സുപ്രീാംകകമാെതഡിയുടെ ആദയേരൂപമമായ ടഫ്റല് 
കകമാെതഡി അപെീലുകളുടെ കമല് സ്വീകരഡിക്കുന്ന നെപെഡി 
കള്ക്ക് ഇാംഗ്ണഡിടല പ്രഡിവഡികൗണ്സഡിലഡിടറെ അാംഗീകമാരാം 
കൂെഡി ആവശയേമമായഡിരുന്നു. 

1950 P\p-hcn 28 \v ]mÀe-saânse {]n³kkv tNw_-dnÂ \S¶  
kp{]owtImSXnbpsS DZvLmS\ NS§nÂ \n¶v
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tIcf kwØm\ cq]oIcWs¯ XpSÀ¶v BZy KhÀWdpsS kXy{]XnÚ/ 
t]meokv ]tcUnÂ KhÀWÀ keyq«v kzoIcn¡p¶p
  

KmÔn Pb´ntbm-S-\p-_-Ôn¨v sU]yq«n  
kv]o¡À Nnä-bw tKm-]-IpamÀ \nbak`m kap¨b¯nse 
KmÔn{]XnabnÂ ]pjv]mÀ¨\ \S-¯p¶p

കകരളത്ഡിടറെ സമാമൂഹയേ, രമാഷ്ടീയ നഡിയമനഡിരമേമാണ േരഡിത്ര
ത്ഡിടറെ നമാള്വഴഡികളഡികലയ്ക്ക്, ആധഡികമാരഡികതകയമാടെയുാം 

സമുന്നത വയേക്ഡികളുടെ സാംഭമാഷണങ്ങകളമാടെയുാം കപ്രക്ഷകടര 
നയഡിക്കുന്ന സഭമാ െഡി.വഡി.യുടെ  ‘ടസന്്രേല് ഹമാള്’ എന്ന പരഡിപമാെഡി 
സാംവഡിധമാനാം ടേയ്ത സീനഡിയര ്യറക്ടര/കണ്സള്ട്ടറെ്ക് പ്രഡിയ 
രവീന്ദ്രന്, ദീപ വഡി.എാം. എന്നഡിവരക്ക് കമാലഡിക പ്രമാധമാനയേമുള്ള േരഡിത്ര 
പരഡിപമാെഡിയുടെ സാംവഡിധമാനത്ഡിന്ക് 2020 ടല സാംസ്ഥമാന ടെലഡിവഡിഷന് 
അവമാര്ഡില് ജൂറഡിയുടെ പ്രകതയേക പരമാമരശാം ലഭഡിച്ചു.

െഭ്മാ ടി.െി.യുലട ‘ലെന്ട്രല് �്മാള്’ 
ലെേ് ലമന്ിന് െയംസ്്മാന ലടെിെിഷന് 
അെ്മാര്ഡ് ജൂറിയുലട പ്ശത്ക പര്മാമര്�യം

PÌnkv ^m¯nam _ohnPÌnkv F¨v.-sP.-I-\nb PÌnkv sI.-Pn.-_m--e-Ir-jvW-³

 സ്വമാതന്തയേമാനന്തരാം 1950 ജനുവരഡി 26 ന്ക് 
ഇന്തയേ ഭരണഘെനമാനുസൃതമമായ ഒരു പരമമാധഡികമാര 
റഡിപെ്ഡികമായഡി. ഇകതമാടെ ടഫ്റല് കകമാെതഡിയുടെ 
സ്ഥമാനാം സുപ്രീാംകകമാെതഡികമായഡി. 1950 ജനുവരഡി 28 ന്ക്  
പമാരലടമറെഡിടല പ്രഡിന്സസ്ക് കോംബറഡില്, സ്വമാതന്തയേ
പൂരവ ടഫ്റല് കകമാെതഡി സകമേളഡിച് സ്ഥലത്്ക്, 
സുപ്രീാം കകമാെതഡിയുടെ ഔപേമാരഡിക ഉദ്ക്ഘമാെനാം നെന്നു. 
ടഫ്റല് കകമാെതഡി േീഫ്ക് ജസ്റഡിസമായഡിരുന്ന ജസ്റഡിസ്ക് 
എച്്ക്.ടജ.കനഡിയ സുപ്രീാംകകമാെതഡിയഡിടല ആദയേ േീഫ്ക് 
ജസ്റഡിസമായഡി. 1958 ലമാണ്ക് ഇന്നു കമാണുന്ന ടകട്ടഡിെത്ഡികലക്ക്  
സുപ്രീാംകകമാെതഡി മമാറുന്നത്ക്. 1979 ല് പ്രധമാന ടകട്ടഡിെ
കത്മാടെമാപൊം കഡിഴക്കുാം പെഡിഞ്ഞമാറുാം വശത്മായഡി കൂടുതല് 
സൗകരയേങ്ങള് കൂട്ടഡികച്രത്തു.
  ഇന്തയേന് ഭരണഘെന അനുസരഡിച്്ക് േീഫ്ക് 
ജസ്റഡിസുാം ഏഴ്ക് ജ്്ക്ജഡിമമാരുമെങ്ങഡിയതമാണ്ക് സുപ്രീാംകകമാെ
തഡിയുടെ ഘെന. എന്നമാല് സമാഹേരയേമനുസരഡിച്്ക് ജ്്ക്ജഡി 
മമാരുടെ എണ്ണാം കൂട്ടമാന് പമാരലടമറെഡിടന ഭരണഘെന 
ചുമതലടപെടുത്ഡിയഡിരുന്നു. നഡിലവഡില് േീഫ്ക് ജസ്റഡിസഡിടന 
കൂെമാടത മുപെത്ഡിരണ്ക് ജ്്ക്ജഡിമമാരമാണ്ക് സുപ്രീാംകകമാെതഡി 

ഇന്നുോണുന തരത്ിലുള്ള നരീതിന്യായ  
സുംവിധാനും ആവിര്ഭവിച്ചത് ബ്ിട്രീഷുോരുടെ  
േെന്നുവരകവാടെയാണ്. മു�ള് രാജവുംശത്ിടന്റ 
അപചയവും ഈസ്റ് ഇന്ത്യാേമ്പനിയുടെ അ്രമാദിത്വും 
ഇന്ത്യടയ ബ്ിട്രീഷ് ടപാതുനിയമത്ിടന്റ േരീഴിടെത്ിച്ചു. 
ആദ്യും ബ്ിട്രീഷ് രാജാവ് കനരിട്ടു നല്േിയ 
അധിോരത്ിടന്റ ബെത്ില് ഈസ്റ് ഇന്ത്യാ  
േമ്പനിയിടെ ഉകദ്യാ�സ്ഥര്ക്കുും ആശ്ിതര്ക്കുും  
മാത്മായി പരിമിതടപ്ടുത്ിയിരുന നിയമും  
േമ്പനിയുടെ വളര്ച്ചകയാടെ രാജ്യടമാട്ടുക്കുും 
്രാബെ്യത്ിൊോന തുെങ്ങി.

യഡില് കസവനമനുഷ്ഡിക്കുന്നത്ക്. അറുപത്ഞ്ക് വയസമാണ്ക്  
ജ്്ക്ജഡിമമാരുടെ വഡിരമഡികല് പ്രമായാം. ഏടതങ്ഡിലുാം  
ഒരു ദഹകകമാെതഡിയഡികലമാ അടല്ലങ്ഡില് ഒന്നഡിലധഡികാം  
ദഹകകമാെതഡികളഡില് തുെരച്യമാകയമാ അഞ്ചു വരഷാം 
ജ്്ക്ജഡിയമായഡി കസവനമനുഷ്ഡിച്ഡിട്ടുള്ളകതമാ ഒരു ദഹകകമാ 
െതഡിയഡികലമാ  അടല്ലങ്ഡില് ഒന്നഡിലധഡികാം ദഹകകമാെതഡി 
കളഡികലമാ തുെരച്യമായഡി പത്തുവരഷാം അഭഡിഭമാഷകന്/ 
അഭഡിഭമാഷകയമായഡി കസവനമനുഷ്ഡിച്ഡിട്ടുള്ളകതമാ ആയ 
ഇന്തയേന് പൗരനമായ ഒരമാള്, അയമാള് ഒരു മഡികച് 
നയേമായമാധഡിപനമാടണന്ന്ക് രമാഷ്ടപതഡിക്ക് കബമാധയേടപെടുന്ന
പക്ഷാം അകദ്ഹടത് സുപ്രീാംകകമാെതഡി ജ്്ക്ജഡിയമായഡി 
രമാഷ്ടപതഡിക്ക് നഡിയമഡികമാവന്നതമാണ്ക്. 
 സമാധമാരണഗതഡിയഡില് ജ്്ക്ജഡിമമാരഡില് ഏറ്വാം 
സീനഡിയറമാകുാം േീഫ്ക് ജസ്റഡിസമായഡി നഡിയമഡിതനമാകുക. 
നഡിലവഡിടല േീഫ്ക് ജസ്റഡിസുാം നമാല്ക് സീനഡിയര ജ്്ക്ജഡി
മമാരുമെങ്ങുന്ന ഒരു ടകമാളീജഡിയമമാണ്ക് അടുത് േീഫ്ക് 
ജസ്റഡിസഡിടറെ കപര്ക് നഡിരകദ്ശഡിക്കുക. ഈ നഡിരകദ്ശാം 
സരകമാര രമാഷ്ടപതഡിക്ക് സമരപെഡിക്കുകയുാം രമാഷ്ടപതഡി 
േീഫ്ക് ജസ്റഡിസഡിടന നഡിയമഡിക്കുകയുാം ടേയ്യുന്നു. എന്നമാല് 

ടകമാളീജഡിയത്ഡിടറെ നഡിരകദ്ശാം മറഡികെന്ന്ക് ജൂനഡിയര 
ജ്്ക്ജഡിടയ േീഫ്ക് ജസ്റഡിസമായഡി നഡിയമഡിച് അവസര
ങ്ങളുമുണ്ക്. ജ്്ക്ജഡിടയ തല്സ്ഥമാനത്്ക് നഡിന്നു നീകാം
ടേയ്ണടമങ്ഡില് പമാരലടമറെഡിടറെ ഇാംപീച്്ക് ടമറെ്ക് 
നെപെഡിയഡിലൂടെ മമാത്രകമ സമാധഡിക്കൂ. ഇതഡിന്ക് രമാഷ്ടപതഡി 
അാംഗീകമാരാം നല്കണാം. ഭരണഘെനയുടെ അനുകച്ഛദാം 
245 പ്രകമാരാം രൂപീകരഡിച് 1966 ടല സുപ്രീാംകകമാെതഡി 
റൂള്സ്ക് പ്രകമാരമമാണ്ക് സുപ്രീാംകകമാെതഡിയഡിടല നെപെഡികള് 
നഡിയന്തഡികടപെടുന്നത്ക്. സുപ്രീാംകകമാെതഡിയുടെ നെപെഡിക്ര
മങ്ങള് ഇാംഗ്ീഷഡില് മമാത്രകമ നെത്മാറുള്ളൂ. 
 ഇതുവടരയുള്ള നമാല്പെത്ഡിടയട്ട്ക് േീഫ്ക് 
ജസ്റഡിസുമമാരഡില് മലയമാളഡിയമായഡി ഒകര ഓരമാള് മമാത്രകമ 
നഡിയമഡിതനമായഡിട്ടുള്ളൂ. 2007 ജനുവരഡി 14 മുതല് 2010 
കമയ്ക് 11 വടര ആ സ്ഥമാനമലങ്രഡിച് ജസ്റഡിസ്ക് ടക.ജഡി.
ബമാലകൃഷ്ണനമാണ്ക് ആ മലയമാളഡി. സുപ്രീാം കകമാെതഡിയഡില് 
നഡിയമഡിതയമായ മലയമാളഡിയമായ ആദയേ വനഡിതമാജ്്ക്ജഡി 
ജസ്റഡിസ്ക് ഫമാത്ഡിമമാ ബീവഡിയമാണ്ക്. 

തയ്മാറമാകഡിയത്ക് :  
മഞ്ജു യു. 

അസഡിസ്ററെ്ക് ടസക്ഷന് ഓഫീസര    

കുെ്മാറ്് ലെനറ്ിശെക്്  
ന്മാെ് െ്മാമ്മാജികലര 
ലതരലഞ്ടുത്തു

ടകമാച്ഡി ശമാസ്ത സമാകങ്തഡിക സരവകലമാ
ശമാല ടസനറ്ഡികലക്ക് 15-മാാം കകരള 

നഡിയമസഭയഡിടല സമാമമാജഡികരമായ െഡി.ഐ. മധുസൂദ 
നന്, പ്രകമമാദ്ക് നമാരമായണ്, കറമാജഡി.എാം.കജമാണ്,  
പഡി.പഡി.സുകമമാദ്ക് എന്നഡിവടര ടതരടഞ്ഞടുത്തു. െഡി.ഐ.മധുസൂദനന്

പ്രകമമാദ്ക് നമാരമായണ് കറമാജഡി.എാം.കജമാണ് പഡി.പഡി.സുകമമാദ്ക് പ്രഡിയ രവീന്ദ്രന് ദീപ വഡി.എാം
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റ്ഡി.മകനമാഹരന് നമായര 
സ്ീകറുടെ ദപ്രവറ്്ക് ടസക്രട്ടറഡി

കെഖനും തുെര്ച്ച...കെഖനും തുെര്ച്ച...

പ്ശത്ക ക്മാര്ത്ിനുള്ള  
െമിതികള് അഥെ്മാ  
അഡ് ശ�്മാക്് കമിറ്ികള്

നഡിയമസഭമാ സമഡിതഡികടള ടപമാതുവഡില് സ്റമാന്്ഡിാംഗ്ക് 
കമേഡിറ്ഡികള് എന്നുാം അ്്ക് കഹമാക്ക് കമേഡിറ്ഡികള് 

എന്നുാം രണമായഡി തരാം തഡിരഡികമാവന്നതമാണ്ക്. സഭയുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട്ക് സ്ഥഡിരമമായഡി പ്രവരത്ഡിച്ചുവരുന്നവയമാണ്ക് 
സ്റമാന്്ഡിാംഗ്ക് കമേഡിറ്ഡികള്. എന്നമാല് ഒരു പ്രകതയേക 
കമാരയേത്ഡിനുകവണഡി മമാത്രാം രൂപീകരഡിക്കുന്നവയമാണ്ക് 
അ്്ക് കഹമാക്ക് കമേഡിറ്ഡികള്. ഏത്ക് ആവശയേത്ഡിനുകവ
ണഡിയമാകണമാ ആ സമഡിതഡി രൂപീകരഡികടപെട്ടത്ക് പ്രസ്തുത 
ആവശയോം നഡിരവഹഡികടപെട്ടുകഴഡിഞ്ഞമാല് ആ സമഡിതഡിയുടെ 
പ്രവരത്നാം അകപെമാള്ത്ടന്ന അവസമാനഡിക്കുന്നതമാണ്ക്. 
സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികളുടെ പ്രവരത്നാം ടമച്ടപെടുത്തുന്ന
തഡിനമാവശയേമമായ നഡിരകദ്ശാം സമരപെഡിക്കുന്നതഡികലകമായഡി, 
ഭക്ഷയേവാം വഡികനമാദസഞമാരവാം നഡിയമവാം വകുപെ്ക് മന്തഡി  
ഇ. േന്ദ്രകശഖരന് നമായര അദ്യേക്ഷനമായഡി പത്മാാം 
കകരള നഡിയമസഭയഡില് രൂപീകരഡികടപെട്ട സമഡിതഡി, 
നഡിയമസഭമാ നെപെഡികള് കൂടുതല് കമാരയേക്ഷമമമാക്കുന്ന
തഡിനമാവശയേമമായ പഠനാം നെത്ഡി ശഡിപമാരശകള് സമരപെഡി
ക്കുന്നതഡികലകമായഡി പന്തണമാാം കകരള നഡിയമസഭയഡില് 
നഡിയമവാം പമാരലടമറെറഡികമാരയേവാം സ്ക് കപമാരെ്ക് സുാം യുവജന 
കമാരയേവാം തുറമുഖവാം വകുപ്മന്തഡി എാം. വഡിജയകുമമാര 
അദ്യേക്ഷനമായഡി രൂപീകരഡികടപെട്ട സമഡിതഡി, മുഖയേമന്തഡിയമാ
യഡിരുന്ന വഡി.എസ്ക്. അച്ചുതമാനന്ടറെ മകടനതഡിടര ഉയരന്നു 
വന്ന ആകക്ഷപങ്ങടള സാംബന്ഡിച്്ക് അകന്വഷണാം 
നെത്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡിക്കുന്നതഡികലകമായഡി പന്തണമാാം 
കകരള നഡിയമസഭയഡില് എസ്ക്. ശരമേ അദ്യേക്ഷനമായഡി 
രൂപീകരഡികടപെട്ട സമഡിതഡി എന്നഡിവ അടുത്കമാലത്്ക് 
കകരള നഡിയമസഭയഡില് രൂപീകരഡികടപെട്ട അ്്ക് കഹമാക്ക് 
കമേഡിറ്ഡികളുടെ ഗണത്ഡില്ടപെടുന്നവയമാണ്ക്.
 2002 ജൂണ് 21 മാാം തീയതഡി ഇന്തയേയഡില് പ്രമാബ
ലയേത്ഡില്വന്ന കകന്ദ്ര നഡിയമമമായ 2002 ടല സരഫമാസഡി 
നഡിയമാം (SARFAESI Act, 2002) നഡിഷ്ക് ക്രഡിയ ആസ്ഡിയമായ 
കെങ്ങള് തഡിരഡിച്ചുപഡിെഡിക്കുന്നതഡിന്ക് ബമാങ്കുകളുാം മറ്്ക് 
ധനകമാരയേ സ്ഥമാപനങ്ങളുാം വളടര എളുപെത്ഡില് ഉപകയമാ
ഗഡിക്കുന്നതുാം കകമാെതഡി വഴഡി ജപ്തഡി നെപെഡികള്ക്ക് വരുന്ന 
കമാലതമാമസാം ഒഴഡിവമാകഡി ബമാങ്കുകള്ക്ക് ജപ്തഡി നെപെഡിക
ളഡികലക്ക് കെകമാന് അധഡികമാരാം നല്കുന്നതുമമായ ഒരു 
നഡിയമമമാണ്ക്. ഈ നഡിയമാം സാംസ്ഥമാനത്്ക് നെപെമാകഡിയതു
മൂലാം ഉളവമായഡിട്ടുള്ള അവസ്ഥമാവഡികശഷങ്ങടളയുാം പരഡിഹമാ
രമമാരഗ്ഗങ്ങടളയുാം കുറഡിച്്ക് പഠഡിച്്ക് നഡിരകദ്ശങ്ങള് സമരപെഡി 
ക്കുന്നതഡിനമായഡി പതഡിനമാലമാാം കകരള നഡിയമസഭയഡില് 
എസ്ക്. ശരമേ എാം.എല്.എ. അദ്യേക്ഷനമായഡി രൂപീകരഡി
കടപെട്ട കമേഡിറ്ഡിയമാണ്ക് കകരള നഡിയമസഭയഡില് ഏറ്വാം 
ഒടുവഡിലമായഡി രൂപീകരഡികടപെട്ട അ്്ക് കഹമാക്ക് കമേഡിറ്ഡി. 
2018 ്ഡിസാംബര 13 മാാം തീയതഡി രൂപീകരഡികടപെട്ട ഈ 
സമഡിതഡി 2019 നവാംബര 21 മാാം തീയതഡി അതഡിടറെ റഡികപെമാരട്ട്ക് 
സഭയഡില് സമരപെഡിക്കുകയുണമായഡി.
 അ്്ക് കഹമാക്ക് കമേഡിറ്ഡി എന്ന വഡിഭമാഗത്ഡില്ടപെ
ടുന്ന മടറ്മാരുതരാം സമഡിതഡികളമാണ്ക് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികള്. 
സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുന്ന ബഡില്ലുകളുടെ വഡിശദമമായ 
പരഡികശമാധന നെത്തുക എന്നതമാണ്ക് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി
കളുടെ കരത്വയോം. കകരള നഡിയമസഭയഡില് 1980 ല് 
സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികള് രൂപീകൃതമമാകുന്നതഡിനു മുമ്പുവടര
യുള്ള കമാലഘട്ടത്ഡില് അവതരഡിപെഡിച് ഒട്ടുമഡിക ബഡില്ലുകളുാം 
അവ അന്തഡിമമമായഡി പമാസ്മാക്കുന്നതഡിനുമുമ്പമായഡി പ്രകതയേകാം 
രൂപീകരഡിക്കുന്ന ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികളുടെ പരഡികശമാധ
നയ്കമായഡി അയച്ചുവന്നഡിരുന്നു. സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികള് 
നഡിലവഡില് വന്നുകഴഡിഞ്ഞതഡിനുകശഷാം സുപ്രധമാന നഡിയമ
നഡിരമേമാണത്ഡിനമായുള്ള ബഡില്ലുകള് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികള് 
രൂപീകരഡിച്്ക് വഡിശദമമായ പരഡികശമാധനയുാം ടതളഡിടവടുപ്ാം 
നെത്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡിക്കുന്ന രീതഡി തുെരന്നുവരുന്നു.  
അപ്രകമാരാം 1980 നു കശഷാം നമാളഡിതുവടര കകരള 
നഡിയമസഭയഡില് വയേതയേസ്ങ്ങളമായ ബഡില്ലുകളുടെ പരഡികശമാ
ധനയ്കമായഡി ആടക 32 ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികള് രൂപീക
രഡികടപെട്ടഡിരുന്നു. ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡികളുടെ പ്രവരത്ന
രീതഡി എപ്രകമാരമമാടണന്നതുസാംബന്ഡിച്്ക് വഡിശദമമായഡി 
പരഡികശമാധഡികമാാം. 

ടസെക്് േമേിറ്റിേള്
 നഡിയമസഭയഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുന്ന ഒരു ബഡില്ലഡിടല  
വയേവസ്ഥകടളപെറ്ഡി കൂടുതല് വയേമാപകമമായ കതമാതഡിലുള്ള 
പഠനാം ആവശയേമമാടണന്ന്ക് ബഡില്ലഡിടറെ ചുമതലയുള്ള 
മന്തഡിക്ക് കതമാന്നുന്നപക്ഷാം ആ ബഡില് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി 
യുടെ പരഡിഗണനകയക്കുകയമാണ്ക് പതഡിവ്ക്. ഒരു ബഡില്  
ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനക്ക് അയയ്കണടമന്ന 
പ്രകമയാം അവതരഡിപെഡിക്കുകമ്പമാകഴമാ പ്രകമയാം പമാസ്മാക്കു
ന്നതഡിനുമുകമ്പമാ കമേഡിറ്ഡിയഡില് കസവനമനുഷ്ഡികകണ 
അാംഗങ്ങളുടെ കപരുവഡിവരാം സഭയഡില് പ്രഖയേമാപഡികക
ണതുണ്ക്. പ്രസ്തുത അാംഗങ്ങളുള്ടകമാള്ളുന്ന ടസലക്ട്ക് 
കമേഡിറ്ഡിടയ നഡികയമാഗഡിക്കുന്നത്ക് സഭയമാണ്ക്. കമേഡിറ്ഡിയഡില് 
ഉള്ടകമാള്ളഡിക്കുന്ന അാംഗങ്ങള്ക്ക് കമേഡിറ്ഡിയഡില് കസവന 
മനുഷ്ഡിക്കുവമാനുള്ള സമേതാം കനകെണത്ക് ബഡില്ലഡിടറെ ചുമതല 
യുള്ള മന്തഡിയമാണ്ക്. സമാധമാരണയമായഡി നഡിയമസഭയഡിടല 
കക്ഷഡികനതമാകന്മാരുമമായഡി ആകലമാേഡിച്മാണ്ക് അാംഗങ്ങടള 
സമഡിതഡിയഡില് നഡികയമാഗഡിക്കുന്നത്ക്. ഒരു ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി 
രൂപീകരഡിച് കശഷാം അതഡിടല അാംഗസാംഖയേ വരദ്ഡിപെഡി
ക്കുവമാന് സഭയ്ക മമാത്രകമ അധഡികമാരമുള്ളൂ. അതുടകമാണ്ക് 
സഭ പമാസ്മാക്കുന്ന ഒരു പ്രകമയാം മുകഖന മമാത്രകമ ടസലക്ട്ക് 
കമേഡിറ്ഡിയഡില് കൂടുതല് അാംഗങ്ങടള ഉള്ടപെടുത്തുവമാന് 
കഴഡിയുകയുള്ളൂ.
 നമ്മുടെ സഭയഡിടല കീഴ്ക് വഴകമനുസരഡിച്്ക്  
ബഡില്ലഡിടറെ ചുമതലയുള്ള മന്തഡി സമഡിതഡിയഡിടല അാംഗമമായഡി 
രഡിക്കുാം. അകദ്ഹടത്യമാണ്ക് സമഡിതഡിയുടെ അദ്യേക്ഷനമായഡി 
സ്ീകര നഡികയമാഗഡിക്കുന്നത്ക്. എടന്തങ്ഡിലുാം കമാരണവശമാല് 
ഒരു ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി ടേയരമമാനമായഡിരുന്ന മന്തഡിക്ക് 
സ്ഥമാനാം നഷ്ടടപെെമാനഡിെയമാവകകയമാ, മരണടപെടുകകയമാ  
ടേയ്യുന്നപക്ഷാം തല്സ്ഥമാനത്്ക് മന്തഡിയമാകുന്ന അാംഗടത്  
സ്ീകര, ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി ടേയരമമാനമായഡി നഡികയമാഗഡി 
ക്കുക പതഡിവമാണ്ക്. അകദ്ഹടത് കമേഡിറ്ഡിയാംഗമമാകഡി
ടകമാണ്ക് സഭ പ്രകമയാം പമാസ്മാക്കുന്ന കീഴ്ക് വഴകമഡില്ല.  
ഒരു ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയഡില് ഇത്ര അാംഗങ്ങള് ഉണമായഡി
രഡികണടമന്ന്ക് നഡിയതമമായ കണകഡില്ല. ഇതുവടര ഒരു 
ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയഡില് നഡികയമാഗഡികടപെട്ടഡിട്ടുള്ള ഏറ്വാം 
ചുരുങ്ങഡിയ അാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണാം പത്തുാം ഏറ്വാം കൂെഡിയ 
അാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണാം നമാല്പെത്ഡിടയമാന്നുമമാണ്ക്.
േര്ത്വ്യങ്ങള്
 ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനയ്കവരുന്ന  
ബഡില്ലഡിടറെ വകുപ് തഡിരഡിച്ചുള്ള പരഡിഗണന നെത്ഡി അകത 
പെറ്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് നല്കുക എന്നതമാണ്ക് ഒരു ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി 
യുടെ കരത്വയോം. ഇതഡിനമായഡി വഡിദഗ്ദ്ധന്മാരഡില്നഡിന്നുാം  
തമാല്പരയേമുള്ള മറ്റുള്ളവരഡില്നഡിന്നുാം ബഡില്ലഡിടല 
വയേവസ്ഥകടള സാംബന്ഡിക്കുന്ന അഭഡിപ്രമായങ്ങളുാം ടമകമേമാ 
റമാണങ്ങളുാം സ്വീകരഡികമാവന്നതുാം ടതളഡിടവടുകമാവ
ന്നതുാം ഗവടമെറെ്ക് ഉകദയേമാഗസ്ഥടര വരുത്ഡി ഓകരമാ 
വകുപെഡിടനയുാം പറ്ഡി അഭഡിപ്രമായാം ആരമായമാവന്നതുമമാണ്ക്.  
സമാധമാരണയമായഡി ബന്ടപെട്ട വകുപെഡിടല ഓഫീസരമമാരുാം 
നഡിയമ വകുപ്കദയേമാഗസ്ഥരുാം സമഡിതഡിയുടെ എല്ലമാ കയമാഗ 
ത്ഡിലുാം ഹമാജരമായഡി സമഡിതഡിടയ സഹമായഡിക്കുന്നതമാണ്ക്.
 നഡിയമനഡിരമേമാണ കമാരയേങ്ങളഡില് ടപമാതുജന 
ങ്ങള്ക്ക് പങ്മാളഡിത്ാം നല്കുകടയന്നത്ക് ഒരു ആധുനഡിക 
ആശയമമാണ്ക്. അതഡിനുകവണഡി കരഖമാമൂലമമായുാം വമാങ്ക്മൂല 
മമായുാം സമഡിതഡി ടതളഡിവ്ക് കശഖരഡികമാറുണ്ക്. അതനുസരഡിച്്ക് 
ടതളഡിടവടുക്കുന്ന കകന്ദ്രങ്ങടളപെറ്ഡിയുാം ടതളഡിടവടുപെ്ക് 
തീയതഡികയയുാം സമയകത്യുാം പറ്ഡിയുാം വയേമാപകമമായ 
പ്രേരണാം നല്കുന്നു. അതഡിനുകശഷാം നഡിരദ്ഡിഷ്ട കകന്ദ്ര 
ങ്ങളഡില് സമഡിതഡി കയമാഗാം കേരന്ന്ക് സമാക്ഷഡിവഡിസ്മാരാം 
നെത്ഡിയുാം നഡികവദനങ്ങള് സ്വീകരഡിച്ചുാം ടതളഡിടവടുപെ്ക് 
നെത്തുന്ന സമഡിതഡിക്ക് കഡിട്ടുന്ന ടമകമേമാറമാണങ്ങളുാം 
നഡികവദനങ്ങളുാം വമാങ്ക്മൂലമുള്ള ടതളഡിവകളുാം സമഡിതഡിയുടെ 
റഡികമാരഡുകളുടെ ഭമാഗമമാണ്ക്. അത്ക് രഹസയേമമായഡി സൂക്ഷഡി 
ക്കുന്നു. സ്ീകറുടെ ഉത്രവ്ക് കൂെമാടത അതഡില്നഡിന്നുാം 
ഉദ്രഡിക്കുന്നത്ക് തെയടപെട്ടഡിരഡിക്കുന്നു.
 ബഡില്ലഡികന്ലുള്ള ടപമാതു േരച് നെത്ഡി ടസലക്ട്ക് 
കമേഡിറ്ഡിക്ക് ബഡില് വഡിെണടമന്ന പ്രകമയാം പമാസ്മാക്കുന്ന
തഡിടറെയരത്ഥാം സഭ ബഡില്ലഡിടറെ തത്വങ്ങള് അാംഗീക
രഡിച്ചുടവന്നതമാണ്ക്. അതുടകമാണ്ക് ബഡില്ലഡിടറെ തത്വടത്  
നഡിഹനഡിക്കുന്നകതമാ നശഡിപെഡിക്കുന്നകതമാ ആയ കഭദഗതഡികള് 
വരുത്തുവമാന് സമഡിതഡിക്ക് അധഡികമാരമുണമായഡിരഡിക്കു

ന്നതല്ല. സമഡിതഡി വരുത്തുന്ന കഭദഗതഡികള് ബഡില്ലഡിടറെ 
ലക്ഷയേത്ഡിന്ക് വഡികധയമമായഡിരഡികണാം. കഭദഗതഡികള്ക്ക് 
ബഡില്ലഡിടറെ വഡിഷയവമമായഡി പ്രസക്ഡിയുണമായഡിരഡികണാം. 
ഈ തത്വങ്ങള്ക്ക് വഡികധയമമായഡി ബഡില്ലഡില് കഭദഗതഡി വരു
ത്തുന്നതഡിന്ക് സമഡിതഡിക്ക് വയേമാപകമമായ അധഡികമാരമുണ്ക്. 
ഈ കമാരയേങ്ങള്ക്ക് ഭാംഗാം വരമാടത ബഡില് പുതുകഡിടയ
ഴുതുകകപമാലുാം ടേയ്മാവന്നതമാണ്ക്. പുതഡിയ വയേവസ്ഥകള് 
എഴുതഡി കേരക്കുന്നതഡിനുാം സമഡിതഡിക്ക് അധഡികമാരാം 
ഉണമായഡിരഡിക്കുാം. നഡികുതഡി ബമാദ്യേതയഡില് വയേതയേമാസാം 
വരുത്തുവമാന് സമഡിതഡിക്ക് അധഡികമാരമുണ്ക്. എന്നമാല് 
ഇകമാരയേത്ഡില് ഗവരണ്ണറുടെ ശഡിപമാരശ ആവശയേമമാ
യഡിവരുന്നപക്ഷാം അത്ക് കതകെണതുണ്ക്. ഒരു ബഡില്ലഡിടറെ 
തത്വവമമായഡി കയമാജഡിക്കുന്നഡില്ല എന്ന്ക് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിക്ക് 
പറയുവമാന് അധഡികമാരമഡില്ല. എന്നമാല് അനുകയമാജയേമമായ 
സാംഗതഡികളഡില് ബഡില് പഡിന്വലഡികണമന്ന്ക് സമഡിതഡിക്ക് പറ
യമാവന്നതമാണ്ക്. സമഡിതഡി അാംഗീകരഡിക്കുന്ന കഭദഗതഡികള് 
നഡിയമസഭമാ ടസക്രകട്ടറഡിയറ്്ക് ബഡില്ലഡില് വരുത്തുന്നു. അപ്ര
കമാരമുണമാകഡിയ കരടുപ്രതഡി സമഡിതഡിയുടെ അദ്യേക്ഷന് 
അാംഗീകരഡിക്കുന്നു.
സമിതി റികപ്ാര്ട്്
 ബഡില്ല്ക് പരഡിഗണഡിച്കശഷാം അതഡികന്ലുള്ള 
റഡികപെമാരട്ട്ക് തയ്മാറമാക്കുന്നു. ബഡില്ല്ക് പ്രസഡിദ്ീകരഡിച്തുാം അവ
തരഡിപെഡിച്തുാം സമഡിതഡികയച്തുമമായ തീയതഡികളുാം സമഡിതഡി 
ടതളഡിടവടുത്തുാം ബഡില് പരഡിഗണഡിച്തുമമായ തീയതഡി, 
സമഡിതഡി പഠനപരയേെനാം നെത്ഡിയഡിട്ടുള്ളപക്ഷാം അതഡിടറെ 
വഡിവരാം എന്നഡിവ റഡികപെമാരട്ടഡിടറെ ആദയേഭമാഗത്്ക് കേരക്കുന്നു. 
റഡികപെമാരട്ടഡിടറെ പ്രധമാന ഭമാഗത്്ക് സമഡിതഡി ബഡില്ലഡില് 
വരുത്ഡിയ മമാറ്ടത്യുാം അതഡിനുള്ള കമാരണടത്യുാം പറ്ഡി 
പ്രതഡിപമാദഡിക്കുന്നു. സഭയുടെ ശ്രദ്യഡില്ടപെടുകത്ണ മടറ്
ടന്തങ്ഡിലുാം കമാരയേമുടണങ്ഡില് അകതപെറ്ഡിയുാം റഡികപെമാരട്ടഡില് 
പരമാമരശഡികമാറുണ്ക്. ആവശയേമമായഡി വരുന്നപക്ഷാം 
ബഡില്ലഡില് വരുത്ഡിയ മമാറ്ങ്ങളുടെ അെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് 
റഡികപെമാരട്ട്ക് സരക്കുകലറ്്ക് ടേയ്ണടമകന്നമാ കനരടത് 
ബഡില് സരക്കുകലറ്്ക് ടേയ്തഡിട്ടുള്ള പക്ഷാം അത്ക് വീണ്ടുാം 
സരക്കുകലറ്്ക് ടേയ്ണടമകന്നമാ സമഡിതഡിക്ക് ശഡിപമാരശ ടേ
യ്മാവന്നതമാണ്ക്. ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി റഡികപെമാരട്ടുാം തഡിരുത്ല് 
വരുത്ഡിയ പ്രകമാരമുള്ള ബഡില്ലുാം സമഡിതഡി പരഡിഗണഡിക്കുന്നു. 
സമഡിതഡി വരുത്ഡിയ കഭദഗതഡികള് ബഡില്ലഡില് കേരത്ഡിട്ടു
ടണന്ന്ക് സമഡിതഡി ഉറപ്വരുത്തുന്നു. അതഡിനുകശഷാം സമഡിതഡി 
റഡികപെമാരട്ട്ക് അാംഗീകരഡിക്കുന്നതമാണ്ക്. 

ഭിനാഭി്രായക്കുറിപ്്
 ഗവടമെറെഡിടറെ നയമമാണ്ക് ബഡില്ലഡില് പ്രതഡി
ഫലഡിക്കുക. അതുടകമാണ്ക് ബഡില്ലഡിടല നഡിരകദ്ശങ്ങളു
മമായഡി കയമാജഡിപെഡില്ലമാത് ഏത്ക് സമഡിതഡിയാംഗത്ഡിനുാം 
ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായക്കുറഡിപെ്ക് അത്ക് ടകമാടുക്കുന്നതഡിന്ക് നഡിരകദ്
ശഡിച്ഡിട്ടുള്ള സമയത്ഡിനുമുമ്പമായഡി ടകമാടുകമാവന്നതമാണ്ക്. 
അാംഗങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടമായുാം ഒറ്യമായുാം ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായക്കു
റഡിപെ്ക് നല്കമാവന്നതമാണ്ക്. റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡിച്കശഷാം 
ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായക്കുറഡിപെ്ക് ടകമാടുകമാന് പമാെഡില്ലമാത്തമാണ്ക്. 
അതഡിനുകശഷാം കുറഡിപെഡില് മമാറ്ാം വരുത്തുന്നതുാം സമാദ്യേമല്ല. 
ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായക്കുറഡിപെ്ക് മമാനയേവാം അന്തസ്സുറ്തുമമായ ഭമാഷ 
യഡിലുമമായഡിരഡികണാം. അത്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ േരച്ടയ 
സൂേഡിപെഡികമാന് പമാെഡില്ലമാത്തുാം കമേഡിറ്ഡിടയ നഡിന്ഡിക്കു
ന്നതുമമായഡിരഡികരുത്ക്. പമാരലടമറെറഡിയല്ലമാത്കതമാ മറ്റു 
വഡിധത്ഡില് അനുകയമാജയേമല്ലമാത്കതമാ ആയ പദങ്ങകളമാ 
സാംജ്ഞകയമാ ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായക്കുറഡിപെഡിലുള്ളപക്ഷാം അത്രാം 
പദങ്ങള് നീകാം ടേയ്യുവമാന് സ്ീകരക്ക് അധഡികമാരമുണ്ക്. 
റഡികപെമാരട്ട്ക് വമായഡികമാത് അാംഗത്ഡിന്ക് ഭഡിന്നമാഭഡിപ്രമായ 
ക്കുറഡിപെ്ക് ടകമാടുക്കുവമാന് അരഹത ഉണമായഡിരഡിക്കുന്നതല്ല.
 സമഡിതഡിയുടെ പരഡിഗണനയ്ക്ക് ബഡില്ലയയ്കകമ്പമാള് 
റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡികകണതമായ തീയതഡി നഡിരകദ്ശഡിച്ഡിട്ടുള്ള
പക്ഷാം ആ തീയതഡിക്ക് മുമ്പമായഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡികകണ
തമാണ്ക്. എന്നമാല് അപ്രകമാരാം തീയതഡി പറയമാത്പക്ഷാം 
ബഡില് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനയ്കയച് തീയതഡി മുതല് 
മൂന്ന്ക് മമാസത്ഡിനകാം സമഡിതഡിയുടെ റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡി
കകണതമാണ്ക്. നഡിശ്ഡിത തീയതഡിക്കുള്ളഡില് റഡികപെമാരട്ട്ക് 
നല്കമാന് കഴഡിയമാത്പക്ഷാം റഡികപെമാരട്ട്ക് സമരപെഡിക്കുന്ന
തഡിനുള്ള തീയതഡി ദീരഘഡിപെഡിച്ചുടകമാണ്ടുള്ള പ്രകമയാം സഭ 
പമാസ്മാകകണതമാണ്ക്.

തുെരുാം....
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ഗുജറ്മാത്ില് ഭൂശപന്ദ്ര പശട്ല് മുഖ്മന്തി
ഗുജറമാത്ഡിടറെ പതഡികനഴമാമത്ക് മുഖയേമന്തഡിയമായഡി ഭൂകപന്ദ്ര  

പകട്ടല് സതയേപ്രതഡിജ്ഞ ടേയ്ക്തു. മുഖയേമന്തഡിയമാ 
യഡിരുന്ന വഡിജയ്ക് രൂപമാണഡി രമാജഡി വച്തഡിടന തുെരന്നമാണ്ക്  
ഭൂകപന്ദ്രപകട്ടല് ടതരടഞ്ഞടുകടപെട്ടത്ക്. അഹമേദമാബമാ 
ദഡിടല ഘെ്ക് കലമാ്ഡിയ നഡിയമസഭമാ മണ്ഡലടത്യമാണ്ക്  
അകദ്ഹാം പ്രതഡിനഡിധീകരഡിക്കുന്നത്ക്. നഡിയമസഭമാ ടതരടഞ്ഞ 
ടുപെഡിന്ക് പതഡിനമാല്ക് മമാസാം മമാത്രാം ബമാകഡിനഡില്ടകയമാണ്ക്  
പുതഡിയ മുഖയേമന്തഡിടയ ടതരടഞ്ഞടുത്ത്ക്.

ചരണ്ജിത്് െിങ് ചന്ി പുതിയ പഞ്്മാബ് 
മുഖ്മന്തി

പഞമാബഡിടല പുതഡിയ മുഖയേമന്തഡിയമായഡി േരണ്ജഡിത്്ക് സഡിങ്ക് 
േന്നഡി ചുമതലകയറ്റു. മുന് മുഖയേമന്തഡി കയേമാപ്ക്റ്ന് അമരീന്ര 

സഡിങ്ക് രമാജഡി വച് ഒഴഡിവഡികലകമാണ്ക് പുതഡിയ മുഖയേമന്തഡിയമായഡി 
േന്നഡിയുടെ നഡിയമനാം. പഞമാബഡിടല സഡിഖ്ക്-ദളഡിത്ക് വഡിഭമാഗത്ഡില് 
നഡിന്നുള്ള ആദയേ മുഖയേമന്തഡിയമാണ്ക് അകദ്ഹാം.
 അമരീന്ര സഡിങ്ക് മന്തഡിസഭയഡില് ടെക്ക് നഡികല് എ്യുകകഷന് ആറെ്ക് ഇന്്
സ്ക്്രേഡിയല് ട്രേയഡിനഡിാംഗ്ക് വകുപെ്ക് മന്തഡിയമായഡിരുന്നു േരണ്ജഡിത്്ക് സഡിങ്ക് േന്നഡി, ബഡി.ടജ.പഡി.- 
ശഡികരമാമണഡി അകമാലഡിദള് സരകമാര കമാലത്്ക് പ്രതഡിപക്ഷ കനതമാവമായഡിരുന്നു. േമാാം കൗര  
സമാഹഡിബ്ക് മണ്ഡലത്ഡില് നഡിന്നുള്ള എാം.എല്.എ.യമാണ്ക് അകദ്ഹാം.

െര്ക്്മാര് ശജ്മാെികളില് സ്തവീകള്ക്കുള്ള െയംെരണയം 
ഉയര്ത്ി തമിഴ് ന്മാട് തമഡിഴ്ക് നമാട്ടഡില് സരകമാര കജമാലഡി 

കളഡില് സ്തീകള്ക്കുള്ള സാംവ 
രണാം 30 ശതമമാനത്ഡില് നഡിന്ന്ക്  
40 ശതമമാനമമായഡി ഉയരത്മാന് 
ഗവണ്ടമറെ്ക് തീരുമമാനഡിച്ചു. സ്തീസമൂ
ഹത്ഡില് നഡിരണ്ണമായകമമാകുന്ന ഈ 
തീരുമമാനാം ലഡിാംഗസമത്വാം ടകമാണ്ടു  
വരുന്നതഡിന്ക്  പ്രധമാന പങ്്ക് വഹഡിക്കു 
ടമന്ന്ക്  ധനകമാരയേ മമാനവ വഡിഭവകശഷഡി 
മന്തഡി പളനഡികവല് തയേമാഗരമാജന് 
നഡിയമസഭയഡില് പ്രഖയേമാപഡിച്ചു. ഇതഡിലൂടെ  
തമഡിഴ്ക് നമാെ്ക് പഡി.എസ്ക്.സഡി.യഡിലുാം അദ്യേമാ 
പക നഡിയമനത്ഡിലുാം സ്തീകള്ക്ക് കൂടു 
തല് അവസരങ്ങളമാണ്ക് ലഭഡിക്കുന്നത്ക്. 

ഇതര സഭമാ വമാരത്കള്

പ്തിപക്ഷമില്്മാലത ന്മാേ്മാെ്മാന്് നിയമെഭ 
ജനമാധഡിപതയോം എന്ന മഹനീയ ആശയാം ജനങ്ങള്ക്ക് കവണഡി ജനങ്ങളമാലു

ള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭരണാം എന്നമാണ്ക് വഡിഭമാവനാം ടേയ്യുന്നത്ക്. അത്ക് ഭൂരഡിപക്ഷാം 
കനെഡിയ രമാഷ്ടീയകക്ഷഡികളുടെ കനതൃത്വങ്ങളഡിലുള്ള സരകമാരഡിടറെ ഭരണമമാണ്ക്. 
കശഷഡിക്കുന്ന നയൂനപക്ഷ കക്ഷഡികള് എല്ലമാ ജനമാധഡിപതയേ രമാജയേങ്ങളഡിലുാം പ്രതഡിപക്ഷ
മമായഡി നഡിലടകമാള്ളുന്നതമാണ്ക് പതഡിവ്ക്. എന്നമാല് ഇത്രടമമാരു പ്രതഡിപക്ഷത്ഡിടറെ 
അഭമാവമമാണ്ക് ഇന്്യേയുടെ വെക്ക് കഡിഴകന് സാംസ്ഥമാനമമായ നമാഗമാലമാറെഡില് ഉള
വമായഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. നമാഗമാലമാറെഡില് പ്രതഡിപക്ഷ പമാരട്ടഡിയമായ നമാഗമാ പീപെഡിള്സ്ക് ഫണ്ക് 
(എന്.പഡി.എഫ്ക്.) സരകമാരഡിടറെ ഭമാഗമമായഡിരഡിക്കുന്നു. ഇകതമാടെ നമാഗമാലമാറെഡില് പ്രതഡിപ

ക്ഷമഡില്ലമാതമായഡി. നഡിലവഡില് നമാഗമാലമാറെഡില് ഭരണാം 
നെത്തുന്നത്ക് നമാഷണലഡിസ്റ്ക് ട്കമമാക്രമാറ്ഡിക്ക്  
കപ്രമാഗ്രസീവ്ക് പമാരട്ടഡി (എന്.്ഡി.പഡി.പഡി.) ആണ്ക്.  
പ്രധമാന സഖയേ കക്ഷഡിയമായ ബഡി.ടജ.പഡി.യുാം  
പ്രതഡിപക്ഷടത് എന്.പഡി.എഫാം രണ്ക് സ്വതന്ത 
അാംഗങ്ങളുാം സരവകക്ഷഡി സരകമാരഡില് ഭമാഗ 
മമാകമാന് തീരുമമാനഡിച്ചു. നമാഗമാലമാറെ്ക്  യുദണറ്്്ക് 
ഗവണ്ടമറെ്ക് (എന്.യു.ജഡി.) എന്നമാണ്ക് പുതഡിയ 
സരവകക്ഷഡി സരകമാരഡിന്ക് നമാമകരണാം  
ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. 

കദശീയ കനതമാകളുടെയുാം സമാാംസ്ക് കമാരഡിക സമാമൂഹഡിക കമഖലകളഡില് മഡികച് സാംഭമാവനകള് 
നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളവരുടെയുാം സ്രണ നഡിലനഡിറുത്തുന്നതഡിനുാം ആദരവ്ക് പ്രകെഡിപെഡിക്കുന്ന 

തഡിനുാം അവരുടെ പ്രതഡിമകള് സ്ഥമാപഡിക്കുന്ന രീതഡി ആകഗമാള തലത്ഡില് അനുവരത്ഡിച്ചു 
വരുന്നു. സാംസ്ഥമാന തലസ്ഥമാനമമായ തഡിരുവനന്തപുരാം നഗരത്ഡില് േരഡിത്ര സ്രണകളുയരത്തുന്ന  
മഹത്ക് വയേക്ഡികളുടെ നഡിരവധഡി പ്രതഡിമകള് സ്ഥമാപഡിച്ഡിരഡിക്കുന്നത്ക് കവറഡിട്ട കമാഴ്ചയനുഭവമമാണ്ക് പ്രദമാനാം 
ടേയ്യുന്നത്ക്. അവ നഗരഭമാഗങ്ങളുടെ അെയമാളടപെടുത്ലുകള് കൂെഡിയമാണ്ക്. തഡിരുവനന്തപുരാം 
നഗരത്ഡിടല സഞമാരത്ഡിലൂടെ ഒരു നമാെഡികനയുാം അതഡിടറെ രമാഷ്ടീയ സമാമൂഹഡിക േരഡിത്രകത്യുാം 
വമായഡിടച്ടുകമാാം. നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡില് മന്ഡിരത്ഡിനകത്തുാം പുറത്തുമമായഡി നമാല്ക് പ്രതഡിമകളമാണ്ക് 
സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്.
 പതഡിടനമാന്നമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ ആരാംഭത്ഡില് വഡിവഡിധ ബഹുജന സാംഘെനകള്  
ആവശയേമുന്നയഡിച്തഡിടറെ അെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് നഡിയമസഭമാ സമുച്യത്ഡില് കദശീയ കനതമാകളുടെ പ്രതഡിമ 
സ്ഥമാപഡികണടമന്ന്ക് സരകമാര സ്ീകകറമാെ്ക് ശഡിപമാരശ ടേയ്യുകയുണമായഡി. പ്രതഡിമകള് സ്ഥമാപഡിക്കുന്നതുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട വഡിശദമാാംശങ്ങള് തയ്മാറമാക്കുന്നതഡിനമായഡി ഒരു ഉന്നതതല സമഡിതഡി രൂപീകരഡിച്ചു. നഡിയമസഭമാ 
മന്ഡിരത്ഡിടറെ പ്രൗഢഡിക്കുാം വലഡിപെത്ഡിനുാം കയമാജഡിച്തമായഡിരഡികണടമന്ന അഭഡിപ്രമായത്ഡിടറെ അെഡിസ്ഥമാ
നത്ഡില് കകരളത്ഡിനു പുറത്തുനഡിന്നുള്ള ശഡില്പഡികടള കൂെഡി പടങ്ടുപെഡിച്ചുടകമാണമാണ്ക് പ്രതഡിമനഡിരമേമാണാം 
പൂരത്ഡിയമാകഡിയത്ക്.
 മഹമാത്മമാഗമാന്ഡി, അാംകബദ്ക്കര, ജവഹരലമാല് ടനഹ്ക് റു എന്നഡിവരുടെ പ്രതഡിമകളമാണ്ക് 
നഡിയമസഭമാ മന്ഡിരത്ഡിന്ക് മുന്നഡിലമായഡി സ്ഥമാപഡിച്ഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. ഇരഡിക്കുന്ന മമാതൃകയഡിലുള്ള മഹമാത്മമാ 
ഗമാന്ഡിയുടെ ശഡില്പത്ഡിനുാം മറ്റു രണ്ക് പ്രതഡിമകള്ക്കുാം 12 അെഡി ഉയരമമാണുള്ളത്ക്. തമഡിഴ്ക് നമാെ്ക് നുങ്മ്പമാ
കത്തുള്ള എാം.പഡി.കഗമാവഡിന്സ്വമാമഡി ആറെ്ക് സണ്സ്ക് എന്ന സ്ഥമാപനമമാണ്ക് 16.5 ലക്ഷാം രൂപ ടേലവഡില് 
മഹമാത്മമാഗമാന്ഡിയുടെ പ്രതഡിമ നഡിരമേഡിച്്ക് നല്കഡിയത്ക്. പ്രതഡിമ കറമാഡുമമാരഗ്ഗമമാണ്ക് തഡിരുവനന്തപു
രത്്ക് എത്ഡിച്ത്ക്. ജവഹരലമാല് ടനഹ്ക് റു, അാംകബദ്ക്കര എന്നഡിവരുടെ പ്രതഡിമകള് ടേദന്നയഡിടല 
നമാഗപെമാ സ്ക് കള്പ്ക് കേഴ്ക് സ്ക് എന്ന സ്ഥമാപനമമാണ്ക് നഡിരമേഡിച്ത്ക്. ടേമ്പ്ക്, ടവങ്ലാം തുെങ്ങഡിയ കലമാഹ 
ങ്ങളുടെ സങ്രമമാണ്ക് പ്രതഡിമകളുടെ നഡിരമേമാണത്ഡിന്ക് ഉപകയമാഗഡിച്ത്ക്. രണ്ടു പ്രതഡിമകള്ക്കുമമായഡി 
20 ലക്ഷാം രൂപയമാണ്ക് ടേലവ്ക്. ഒന്നര വരഷാം ടകമാണമാണ്ക് പ്രതഡിമകളുടെ നഡിരമേമാണാം പൂരത്ഡി
യമാകഡിയത്ക്. മൂന്നു പ്രതഡിമകളുടെയുാം അനമാച്ഛമാദനാം 2005 ടസപ്ക്റ്ാംബര 3 ന്ക് പ്രധമാനമന്തഡി  
ക്മാ. മന്കമമാഹന്സഡിാംഗ്ക് നഡിരവഹഡിച്ചു.
 മുന് രമാഷ്ടപതഡി ടക.ആര നമാരമായണടറെ ഓരമേ നഡിലനഡിരത്തുന്നതഡിനമായഡി നഡിയമസഭമാ മന്ഡിര
ത്ഡിനുള്ളഡിടല പ്രകവശന ഹമാളഡിലമാണ്ക് അരദ്കമായ പ്രതഡിമ സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്. രണര അെഡി ഉയരത്ഡി 
ലുള്ള പ്രതഡിമ 150 കഡികലമാഗ്രമാാം ടവങ്ലത്ഡില് ശഡില്പഡി കുന്നുവഡിള മുരളഡിയമാണ്ക് നഡിരമേഡിച്ത്ക്. നമാലെഡി ടപമാകമുള്ള 
ഗ്രമാദനറ്്ക് പീഠത്ഡില് സ്ഥമാപഡിച്ഡിരഡിക്കുന്ന പ്രതഡിമയുടെ നഡിരമേമാണടേലവ്ക്  2.7 ലക്ഷാം രൂപയമാണ്ക്.  പ്രതഡിമയുടെ 
അനമാച്ഛമാദനാം 2006 മമാരച്്ക് 15 ന്ക് സ്ീകര കതറമ്പഡില് രമാമകൃഷ്ണന് നഡിരവഹഡിച്ചു.
 കദശീയ പ്രമാധമാനയേമുള്ള ദഡിവസങ്ങളഡില് കനതമാകളുടെ പ്രതഡിമകളഡില് ഹമാരമാരപെണവാം പുഷ്പമാരച് 
നയുാം നെത്ഡിവരുന്നു.
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കകരളത്ഡിടലന്നല്ല, ഇന്തയേയഡില് തടന്ന ഇലക്ക് ക്രേമാ 
ണഡിക്ക് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്്ക് നെന്ന 

ആദയേടത് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക്, 1982 ല് എറണമാകുളാം ജഡില്ല 
യഡിടല കനമാരത്്ക് പറവൂര നഡികയമാജകമണ്ഡലത്ഡിലമായഡി
രുന്നു. ഏഴമാാം കകരള നഡിയമസഭയഡികലയ്ക്ക് 1982 കമയ്ക് 19 ന്ക്  
നെന്ന കവമാടട്ടടുപെഡില് കനമാരത്്ക് പറവൂര മണ്ഡലത്ഡിടല 
84 കപമാളഡിാംഗ്ക് ബൂത്തുകളഡില് ടതരടഞ്ഞടുകടപെട്ട 
50 ഇെങ്ങളഡില് പരീക്ഷണമാരത്ഥാം ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് 
കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്്ക് കവമാടട്ടടുപെ്ക് നെത്തു
ന്നതഡിന്ക് 1982 കമയ്ക് 13 ന്ക് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷന് 
വഡിജ്ഞമാപനാം പുറടപെടുവഡിച്ചു.  ഭരണഘെനമാ അനുകച്ഛദാം 
324 പ്രദമാനാം ടേയ്യുന്ന അധഡികമാരാം വഡിനഡികയമാഗഡിച്മാ
വയഡിരുന്നു ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷന് അപ്രകമാരാം 
വഡിജ്ഞമാപനാം പുറടപെടുവഡിച്ത്ക്. ബമാകഡിയുള്ളവയഡില് 
കീഴ്ക് വഴകമനുസരഡിച്്ക് ബമാലറ്്ക് കപപെറഡിലൂടെ ജനഹഡിതാം 
കതടുകയമായഡിരുന്നു. ആറ്ക് സ്ഥമാനമാരത്ഥഡികളമായഡിരുന്നു  
മത്സരരാംഗത്്ക് ഉണമായഡിരുന്നത്ക്. കമയ്ക് 20 ന്ക് ഫല
പ്രഖയേമാപനാം വന്നകപെമാള് സഡി.പഡി.ഐ.യഡിടല എന്.
ശഡിവന്പഡിള്ള, കകമാണ്ഗ്രസ്ക് സ്ഥമാനമാരത്ഥഡിയമായഡിരുന്ന 
എ.സഡി.കജമാസഡിടന 123 കവമാട്ടുകള്ക്ക് പരമാജയടപെടു
ത്ഡി. എന്.ശഡിവന് പഡിള്ളയ്ക്ക്  ലഭഡിച് 30450 കവമാട്ടുകളഡില് 
11268 എണ്ണാം ബമാലറ്്ക് കപപെറഡിലൂടെ കരഖടപെടുത്ഡിയതുാം 
19182 എണ്ണാം ടമഷീന് വഴഡി കപമാള് ടേയ്തതുമമായഡിരുന്നു.  
ബമാലറ്്ക് മുകഖനയുള്ള കവമാട്ടുനഡില കൂടുതല് എ.സഡി.
കജമാസഡിനമായഡിരുന്നു. 1982 ജൂണ് 24 ന്ക് എന്. ശഡിവന്പഡിള്ള 
നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി സതയേപ്രതഡിജ്ഞ ടേയ്ക്തു.
 ടതരടഞ്ഞടുപെഡില് പരമാജയടപെട്ട എ.സഡി.
കജമാസ്ക് ദഹകകമാെതഡിടയ സമീപഡിച്ചു. ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് 
ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്ചുള്ള കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് സമ്പ്രദമായാം 1951 ടല  
ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ നഡിയമത്ഡില് ഉള്ടപെടുത്ഡിയഡിട്ടഡില്ലമാ
ത്തഡിനമാല് എന്.ശഡിവന് പഡിള്ളയുടെ ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് 
റദ്ദുടേയ്ത്ക്, തടന്ന വഡിജയഡിയമായഡി പ്രഖയേമാപഡികണടമന്ന്ക് 
അകദ്ഹാം പരമാതഡിയഡില് പറഞ്ഞു. കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീടറെ 
സൂക്ഷ്മത ഉയരത്ഡികമാട്ടഡിയ ദഹകകമാെതഡി ജനവഡിധഡി 
അാംഗീകരഡിച്ചു. കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്ചു കരഖ
ടപെടുത്ഡിയ കവമാട്ടുകള്ക്ക് 1951 ടല ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ 
നഡിയമത്ഡിടല വകുപെ്ക് 100 (1) (്ഡി) (iii), (iv) എന്നഡിവയുടെ 
അരത്ഥത്ഡില് ഭരണഘെനമാപരമമായ അഥവമാ 
നഡിയമപരമമായ വയേവസ്ഥകള് പ്രകമാരാം സമാധുതയുടണ
ന്നുാം അവ ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് റഡികട്ടണഡിാംഗ്ക് ഓഫീസര എണ്ണഡി
ത്ഡിട്ടടപെടുത്ഡിയതമാടണന്നുാം കടണത്ഡിയ കകമാെതഡി 
കകസ്ക് തള്ളഡി.
 ദഹകകമാെതഡിവഡിധഡിടകതഡിരമായഡി എ.സഡി.കജമാസ്ക് 
3839/1982 നമ്പരമായഡി സുപ്രീാം കകമാെതഡിയഡില് കകസ്ക് 
ഫയല് ടേയ്ക്തു. 1951 ടല ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ നഡിയമാം, 1961 ടല  
ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് േട്ടങ്ങള് എന്നഡിവയഡില് ഒരഡിെത്തുാം 
ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്്ക് കവമാട്ടുടേയ്യു
ന്നത്ക് സാംബന്ഡിച് വയേവസ്ഥകള് ഉള്ടപെടുത്ഡിയഡിട്ടഡില്ലമാ
ത്തഡിനമാല് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷന്ക് അപ്രകമാരമുള്ള 
സാംവഡിധമാനാം പ്രകയമാഗത്ഡില് ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിന്ക് സമാധഡി
ക്കുകയഡിടല്ലന്നുാം അകമാരണത്മാല് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് റദ്്ക് 
ടേയ്ണാം എന്നുമമായഡിരുന്നു എ.സഡി.കജമാസ്ക് കകമാെതഡികയമാെ്ക് 
ആവശയേടപെട്ടത്ക്. നഡിയമത്ഡിലുാം േട്ടങ്ങളഡിലുാം ടമഷീന് 
ഉപകയമാഗഡിച്ചുള്ള കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് സമ്പ്രദമായാം ഒഴഡിവമാകഡിയഡി
ട്ടുടണന്നുാം അഥവമാ അപ്രകമാരമുള്ള രീതഡി അവലാംബഡി
ക്കുന്നപക്ഷാം നഡിയമവാം േട്ടങ്ങളുാം വലഡിടയമാരളവഡില് 
പമാലഡികടപെെമാടത കപമാകുകയമാടണന്നുാം പരമാതഡിയഡില് 
ചൂണഡികമാട്ടഡി. ടതരടഞ്ഞടുപ്മമായഡി ബന്ടപെട്ട നഡിയമവാം 
േട്ടങ്ങളുാം കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് സാംബന്ഡിച് വഡിഷയത്ഡില് 
നഡിശബ്ദമമായഡിരഡിക്കുന്നഡിെത്്ക് ഭരണഘെന അനുകച്ഛദാം 
324 പ്രകമാരാം ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷന് ഇകമാരയേത്ഡില് 
പൂരണ്ണ അധഡികമാരാം വഡിനഡികയമാഗഡിക്കുവമാന് പമാെഡില്ലമാടയന്നുാം 
പരമാതഡിയഡില് പറഞ്ഞു. ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന പദാം കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് 
ടമഷീന് സാംവഡിധമാനാം ഉപകയമാഗത്ഡില് വരുന്നതഡിന്ക് 
വളടര മുമ്പമാണ്ക് നഡിരവേഡികടപെട്ടത്ക്. ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ
നഡിയമാം 1951 ലമാണ്ക് നഡിലവഡില് വന്നത്ക് എന്നഡിരഡിടക 
അകമാലത്്ക് ടമഷീനഡിടറെ പ്രേമാരണവാം ഉണമായഡിട്ടഡില്ലമാ
ത്തഡിനമാല് ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന പദത്ഡിന്ക് കപപെര ബമാലറ്്ക് 
എന്നു മമാത്രകമ നഡിരവേഡികമാനമാകൂ എന്നുാം ഹരജഡികമാരന് 
വമാദഡിച്ചു.
 ഭരണഘെന അനുകച്ഛദാം 324 പ്രകമാരാം പമാരല 
ടമറെഡിടലയുാം സാംസ്ഥമാന നഡിയമസഭകളഡിടലയുാം ടതര 
ടഞ്ഞടുപ്കളുടെ കമല്കനമാട്ടവാം മമാരഗ്ഗനഡിരകദ്ശവാം 

നഡിയന്തണവാം ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷനഡില് നഡിക്ഷഡിപ്ത
മമായഡിരഡിക്കുന്നു. ഇലക്ഷന് കമേീഷന് എന്ന പദവഡി ഭരണ
ഘെനയുടെ സൃഷ്ടഡിയമാടണന്നുാം അതഡിടറെ പൂരണ്ണമമായ 
അധഡികമാരങ്ങള് ഭരണഘെനമാ വയേവസ്ഥകളഡില് നഡിന്ന്ക് 
കനരഡിട്ട്ക് പുറടപെടുന്നുടവന്നുാം കകമാെതഡിയഡില് വമാദഡികടപെട്ടു. 
പമാരലടമറെഡികലയ്കാം സാംസ്ഥമാന നഡിയമസഭകളഡികലയ്കമുള്ള 
ടതരടഞ്ഞടുപ്കളുടെ കമല്കനമാട്ടവാം മമാരഗ്ഗനഡിരകദ്ശവാം 
നഡിയന്തണവാം ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷനഡിലമാടണങ്ഡിലുാം 
അനുകച്ഛദാം 324 ടന തുെരന്നുവരുന്ന അനുകച്ഛദങ്ങള്, 
ഏഴമാമത്ക് ടഷ്യൂളഡില് കകന്ദ്ര പട്ടഡികയഡിടല എന്്രേഡി 
നമ്പര 72, സാംസ്ഥമാന പട്ടഡികയഡിടല എന്്രേഡി നമ്പര 37 
എന്നഡിവപ്രകമാരാം നഡിയമനഡിരമേമാണസഭകള്ക്ക് പ്രദമാനാം 
ടേയ്ടപെടുന്ന അധഡികമാരങ്ങള് കൂെഡി കേരത്തുവമായഡികക
ണതമാടണന്ന്ക് കകമാെതഡി നഡിരീക്ഷഡിച്ചു. ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് 
പ്രക്രഡിയ നഡിയന്തഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ഉത്രവകള് പുറടപെ
ടുവഡിക്കുന്ന കമേീഷന്ക്, ഭരണഘെനമാവയേവസ്ഥ പ്രകമാരാം 
പമാരലടമറെഡിനുാം സാംസ്ഥമാന നഡിയമസഭകള്ക്കുാം മമാത്ര 
മമായഡി നീകഡിവച്ഡിട്ടുള്ള ഒരു നഡിയമനഡിരമേമാണ പ്രക്രഡിയടയ 
സ്വയാം ഏടറ്ടുക്കുവമാന് കഴഡിയുകയഡിടല്ലന്ന്ക് കകമാെതഡി 
വഡിലയഡിരുത്ഡി. 
 ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ നഡിയമത്ഡിടറെ വയേവസ്ഥക 
ളുടെ അെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് ബന്ടപെട്ട നഡിയമങ്ങളു 
ടെകയമാ േട്ടങ്ങളുടെകയമാ അഭമാവത്ഡില് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് 
നെത്തുന്നത്ക് സാംബന്ഡിച് ഉത്രവകള് പുറടപെടുവഡിക്കു
ന്നതഡിന്ക് ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷന്ക് അധഡികമാരമുടണന്നുാം  
നഡിയമകമമാ േട്ടങ്ങകളമാ നഡിശബ്ദമമായഡിരഡിക്കുന്നഡിെത്്ക് 
അനുകച്ഛദാം 324 പ്രകമാരാം ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് നെത്തുന്ന 
കമാരയേത്ഡില് പ്ലീനറഡി അധഡികമാരങ്ങള് പ്രകയമാഗഡികമാ 
ടമന്നുാം നഡിയമമാനുസൃതമമായഡി കമേീഷടറെ ഒരു പ്രകതയേക 
നഡിരകദ്ശാം സരകമാരഡിന്ക് അാംഗീകമാരത്ഡിനമായഡി സമരപെഡി
ക്കുകമ്പമാള് ഗവണ്ടമറെഡിടറെ അാംഗീകമാരാം ലഭഡിച്മാലുാം 
സ്വന്താം ഇഷ്ടപ്രകമാരാം നെപെഡിലമാക്കുന്ന  കമാരയേത്ഡില് 
ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കമേീഷടന അധഡികമാരടപെടുത്ഡിയഡിട്ടഡില്ല 
എന്നുമുള്ള വമാദങ്ങളുാം കകമാെതഡി മുമ്പമാടക സമരപെഡിക
ടപെട്ടഡിരുന്നു. ടമകമാനഡികല് രീതഡിയഡിലുള്ള ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് 
പ്രക്രഡിയ നഡിയമത്ഡികനമാ േട്ടങ്ങള്കകമാ കീഴഡില് അനു
വദഡിക്കുവമാന് പമാെഡില്ല എന്നതമായഡിരുന്നു പ്രധമാന പരമാതഡി. 
ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ നഡിയമത്ഡിടറെ 59 മാാം വകുപെഡിടല 
ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് നെത്ഡിപെ്ക് സാംബന്ഡിച് വയേവസ്ഥകള് 
പ്രകമാരാം കവമാടട്ടടുപെ്ക് നെത്തുന്ന ഓകരമാ ടതരടഞ്ഞ
ടുപെഡിലുാം നഡിശ്ഡിത രീതഡിയഡില് ബമാലറ്്ക് വഴഡി കവമാട്ടുകള് 
കരഖടപെടുത്മാാം. എന്നമാല് കപ്രമാക്ക് സഡി മുകഖനയുള്ള 
കവമാട്ടുകള് സ്വീകരഡികടപെടുകയഡില്ല എന്ന വമാദവാം  
ഉയരന്നഡിരുന്നു.
 ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന പദാം യന്താം മുകഖനയുള്ള 
കവമാട്ടു കരഖടപെടുത്ലഡിനുാം ബമാധകമമാണ്ക് എന്ന്ക് എന്.
ശഡിവന്പഡിള്ളയ്ക കവണഡി ഹമാജരമായ അ്്വ.ജഠ്ക്മലമാനഡി 
വമാദഡിച്ഡിരുന്നു. ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന പദത്ഡിന്ക് ് മാകഡിടറെ കലമാ 
്ഡിക്ഷ്ണറഡി (നമാലമാാം പതഡിപെ്ക് ), സ്ക്്രേൗ്ഡിടറെ ജു്ീഷയേല് 
നഡിഘണ്ടു (മൂന്നമാാം പതഡിപെ്ക്), സാംക്ഷഡിപ്ത ഓക്ക് സ്ക് കഫമാര്്ക് 
്ഡിക്ഷ്ണറഡി, ടവബ്ക്സ്ററഡിടറെ മൂന്നമാമടത് ഇറെരനമാഷണല് 
്ഡിക്ഷ്ണറഡി എന്നഡിവയഡിടല നഡിരവേനങ്ങളുാം സുപ്രീാംകകമാെതഡി 
പരഡികശമാധഡിച്ചു. കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് സാംവഡിധമാനാം 
പ്രകയമാഗത്ഡില് വരുന്നതഡിനു മുന്പ്ക് നഡിരവേഡികപെട്ടഡിട്ടുള്ള  
‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന വമാകഡില് യന്താം ഉപകയമാഗഡിച്ചുള്ള 
കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് രീതഡിടയപെറ്ഡി പരമാമരശഡിച്ഡിട്ടഡില്ല എന്നുാം 1951 ല്  
നഡിയമാം പമാസമാക്കുകയുാം േട്ടങ്ങള് ഉണമാക്കുകയുാം 
ടേയ്തകപെമാഴുാം യന്താം ഉപകയമാഗഡിച്്ക് കവമാട്ടു ടേയ്യുന്ന 
സാംവഡിധമാനാം നഡിലവഡില് വന്നഡിരുന്നഡില്ല എന്നുാം ഈ സമാ
ഹേരയേത്ഡില് ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്ന വമാകഡിടറെ പൂരണമമായ 
അരത്ഥത്ഡില് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്ചുള്ള രീതഡി 
ഉള്ടപെടുന്നഡിടല്ലന്നുാം കകമാെതഡി നഡിരീക്ഷഡിച്ചു. യമാന്തഡിക 
പ്രക്രഡിയയഡിലൂടെയുള്ള കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് സാംവഡിധമാനാം അാംഗീ
കമാരത്ഡിനമായഡി സരകമാരഡിന്ക് സമരപെഡികടപെട്ടുടവങ്ഡിലുാം 
നഡിരസഡിക്കുകയമാണുണമായത്ക്; നഡിയമ നഡിരമേമാതമാകള് 
ഈ സാംവഡിധമാനത്ഡികലയ്ക്ക് മമാറുവമാന് തയ്മാറമായതുമഡില്ല 
എന്ന നഡിഗമനത്ഡില് കകമാെതഡി എത്ഡികച്രന്നു. 1951 ടല 
ജനപ്രമാതഡിനഡിധയേ നഡിയമത്ഡിടല വകുപെ്ക് 59 ല് പ്രകതയേകാം 
പരമാമരശഡിച് പ്രകമാരമുള്ള ‘ബമാലറ്്ക് ’ എന്നത്ക് ആ 
നഡിയമത്ഡിടറെ കീഴഡില് വരുന്ന േട്ടങ്ങള്കനുസൃതമമായ 
‘ബമാലറ്്ക് ’ ആടണന്നുാം അത്ക് കവമാട്ട്ക് കരഖടപെടുത്തുന്ന 
തഡിന്ക് ഉപകയമാഗടപെടുത്മാന് ഉകദ്ശഡിച്ഡിട്ടുള്ളതമാടണന്നുാം 
കകമാെതഡി അഭഡിപ്രമായടപെട്ടു.

 കകസ്ക് പരഡിഗണനയ്ക് ടകടുത്കപെമാള് ടതര
ടഞ്ഞടുപെഡില് ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപ
കയമാഗഡിക്കുന്നതഡിടറെ പ്രകയമാജനങ്ങടളപെറ്ഡി പ്രതഡിഭമാഗവാം 
കപമാരമായ്ക്മകടളക്കുറഡിച്്ക് വമാദഡിയുടെ അ്്വകകറ്റുാം സാംസമാ 
രഡിക്കുകയുണമായഡി. പരമാതഡികമാരടറെ അഭഡിഭമാഷകന് 
ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് യന്തത്ഡിടറെ പ്രകയമാഗരീതഡി 
കകമാെതഡി മുമ്പമാടക അവതരഡിപെഡിച്തഡില് നഡിന്നുാം േഡില 
കപമാരമായ്ക്മകള് നഡിരീക്ഷഡിക്കുന്നതഡിന്ക് കകമാെതഡിക്ക്  കഴഡിഞ്ഞു.  
മരണടപെട്ട ഒരു കവമാട്ടറുടെകയമാ കവമാട്ടുടേയ്മാത് ഒരു 
കവമാട്ടറുടെകയമാ കപരഡില് ആള്മമാറമാട്ടാം നെത്ഡി ടേയ്യുന്ന 
കവമാട്ട്ക്, തടറെ കപരഡില് കള്ളകവമാട്ട്ക് ടേയ്തഡിട്ടുണ്ക് എന്ന്ക് 
മനസഡിലമാകഡിയ, യഥമാരത്ഥ കവമാട്ടറുടെ കവമാട്ട്ക്, നഡിശ്ഡിത 
കപമാളഡിാംഗ്ക് സമയാം കഴഡിഞ്ഞതഡിനു കശഷാം കരഖടപെടുത്ഡിയ 
കവമാട്ട്ക്, ഒകര നഡികയമാജക മണ്ഡലത്ഡിടല ഒന്നഡില് കൂടുതല് 
വയേതയേസ് ബൂത്തുകളഡില് ഒരമാള് ടേയ്യുന്ന കവമാട്ട്ക്, രണ്ക് 
നഡികയമാജകമണ്ഡലങ്ങളഡില് ഒരു കവമാട്ടര ടേയ്യുന്ന കവമാട്ട്ക്, 
നഡിയമത്ഡിടറെ വകുപെ്ക് 16 പ്രകമാരാം അകയമാഗയേനമാക 
ടപെട്ട ഒരമാള് കരഖടപെടുത്തുന്ന കവമാട്ട്ക് എന്നഡിങ്ങടന ഒരു 
സ്ഥമാനമാരത്ഥഡിക്ക് സമാധുതയഡില്ലമാത് കവമാട്ടുകള് ലഭഡിക്കു
ന്നുകണമാ എന്ന്ക് തഡിരഡിച്റഡിയുന്നതഡിനുള്ള വയേവസ്ഥകളുടെ 
അഭമാവാം കകമാെതഡിയുടെ ശ്രദ്യഡില്ടപെട്ടു.
 കവമാടട്ടടുപെഡില് യന്താം ഉപകയമാഗഡിക്കുന്നത്ക്  
പ്രകയമാജനപ്രദമമാടണന്നുാം പല ഘട്ടങ്ങളഡിലുാം വരമാവന്ന 
ടതറ്റുകളുാം ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക്  പ്രക്രഡിയയുടെ കമാലതമാമസവാം 
കുറയ്കമാന് കഴഡിയുടമന്നുാം എന്.ശഡിവന് പഡിള്ള ചൂണഡികമാട്ടഡി. 
ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് രീതഡി നെപെഡിലമാക്കുന്നപക്ഷാം 
അത്ക് ഉപകയമാഗഡിക്കുന്നതഡിന്ക് കവമാട്ടരമമാരക്ക് ശരഡിയമായ 
പരഡിശീലനാം നല്കകണതുടണന്നുാം അതഡിന്ക് സമയാം 
ആവശയേമമാടണന്നുാം കകമാെതഡി കടണത്ഡി. എന്നമാല് 
ടമഷീന് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് രീതഡി നെപെഡില് വരുത്തുന്നത്ക് സാംബ 
ന്ഡിച് തീരുമമാനാം എടുകകണത്ക് നഡിയമസഭയുാം സരകമാ 
രുമമാണ്ക് എന്നതഡിനമാല് ഈ വഡിഷയത്ഡില് കകമാെതഡി 
മൗനാം പമാലഡിച്ചു. 
 ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്ചുള്ള കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് പ്രക്രഡിയടയ 
ഹരജഡികമാരനമായ എ.സഡി.കജമാസ്ക് കേമാദയോം ടേയ്യുന്നതഡില് 
നഡിന്ന്ക് ഒഴഡിവമാകടപെെണടമന്ന്ക് എന്.ശഡിവന്പഡിള്ളയുടെ 
അ്്വകകറ്്ക് കകമാെതഡിയഡില് വമാദഡിച്ഡിരുന്നു. ടമഷീന് നെ
പെഡിലമാക്കുന്നതു സാംബന്ഡിച്്ക് വഡിളഡിച്ചു കൂട്ടഡിയ കയമാഗത്ഡില് 
എ.സഡി.കജമാസ്ക് കനരഡികട്ടമാ ഏജറെ്ക് മുകഖനകയമാ ഹമാജരമായഡി 
എന്നുാം ആ സമയത്്ക് ഈ പ്രക്രഡിയ അവതരഡിപെഡിക്കു
ന്നതഡിടന എതഡിരത്ഡിരുന്നഡില്ല എന്നുമമാണ്ക് വമാദത്ഡിന്ക് 
പഡിന്ബലമമായഡി ചൂണഡികമാണഡിച്ത്ക്. ഈ വമാദവാം കകമാെതഡി 
ശരഡിവച്ഡില്ല. 
 കകസഡിടല കക്ഷഡിയമായ യൂണഡിയന്, ടതരടഞ്ഞ 
ടുപെ്ക് കമേീഷടറെ നഡിരകദ്ശടത് പഡിന്തുണയ്കകകയമാ 
എതഡിരക്കുകകയമാ ടേയ്മാടത നഡിഷ്പക്ഷ നഡിലപമാെ്ക് സ്വീകരഡി 
ച്ത്ക് കഖദകരമമാടണന്ന്ക് കകമാെതഡി വഡിലയഡിരുത്ഡി. കമല് 
സമാഹേരയേങ്ങളഡില് േഡില കപമാളഡിാംഗ്ക് കസ്റഷനുകളഡില് മമാത്രാം 
യന്താം ഉപകയമാഗഡിച്്ക് കവമാട്ട്ക് കരഖടപെടുത്തുവമാന് പുറടപെ
ടുവഡിച് കമേീഷടറെ ഉത്രവ്ക് അധഡികമാരപരഡിധഡിയഡിലല്ലമാ
യഡിരുന്നുടവന്ന നഡിഗമനത്ഡില് കകമാെതഡി എത്ഡികച്രന്നു. 
ഇലക്ക് ക്രേമാണഡിക്ക് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്്ക് കവമാട്ട്ക് 
കരഖടപെടുത്ഡിയ കനമാരത്്ക് പറവൂരഡിടല 50 കപമാളഡിാംഗ്ക് 
ബൂത്തുകളഡില് ബമാലറ്്ക് മുകഖനയുള്ള ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് 
നെത്ഡി മറ്്ക് 34 ബൂത്തുകളഡില് സ്ഥമാനമാരത്ഥഡി ഇതഡിനകാം 
കനെഡിയ കവമാട്ടുകള് കൂെഡി കണകഡിടലടുത്്ക് അന്തഡിമഫലാം 
പുറടപെടുവഡികണടമന്ന്ക് 1984 മമാരച്്ക് 5 ന്ക് സുപ്രീാംകകമാെതഡി 
വഡിധഡി പുറടപെടുവഡിച്ചു. ടേലവ്ക് സാംബന്ഡിച്്ക് കകമാെതഡി 
യമാടതമാരു ഉത്രവാം നല്കഡിയഡില്ല. ജസ്റഡിസ്ക് ഫസല് 
അലഡിയമാണ്ക് വഡിധഡി പുറടപെടുവഡിച്ത്ക്.
 കകമാെതഡിവഡിധഡിയുടെ അെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് 1984 
കമയ്ക് 22 ന്ക് നെത്ഡിയ ഉപടതരടഞ്ഞടുപെഡില് കനമാരത്്ക് 
പറവൂരഡില് 1982 ല് കവമാട്ടഡിാംഗ്ക് ടമഷീന് ഉപകയമാഗഡിച്്ക് 
ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് നെത്ഡിയ 50 ബൂത്തുകളഡില് ബമാലറ്്ക് 
കപപെര മുകഖനയുള്ള പരമ്പരമാഗത രീതഡിയഡിലുള്ള 
കവമാടട്ടടുപെ്ക് നെത്ഡി. ഫലപ്രഖയേമാപനാം വന്നകപെമാള് എ.സഡി.
കജമാസ്ക് 1446 കവമാട്ടുകളുടെ ഭൂരഡിപക്ഷത്ഡില് വഡിജയഡിച്ചു. 
1984 കമയ്ക് 31 ന്ക് അകദ്ഹാം നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി ആയഡി 
സതയേപ്രതഡിജ്ഞ ടേയ്ക്തു.

തയ്മാറമാകഡിയത്ക്  : 
ഷീല ദെറ്സ്ക്  

അണര ടസക്രട്ടറഡി

ടതരടഞ്ഞടുപെ്ക് കകസ്ക്

കവാട്ിും�് ടമഷരീന കതാല്ിച്ചയാള് 
ബാെറ്റ് കപപ്റിലൂടെ വിജയിച്ചകപ്ാള് എ.സഡി.കജമാസ്ക്എന്.ശഡിവന്പഡിള്ള
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കകരള സാംസ്ഥമാനാം രൂപീകൃതമമാകുന്നതഡിനു മുന്പ്ക് തഡിരുവഡിതമാാംകൂറുാം 
ടകമാച്ഡിയുാം 1947 വടര ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് ഇന്തയേയുടെയുാം 1949 വടര ഇന്തയേമാ 

ഗവണ്ടമറെഡിടറെയുാം കീഴഡില് സ്വതന്തപദവഡിയുള്ള സാംസ്ഥമാനങ്ങളമായഡിരുന്നു. 
അയല് സാംസ്ഥമാനങ്ങളമായഡിരുന്ന ഇവയുടെ അതഡിരത്ഡി കരഖടപെടുത്തുന്നതഡിനമായഡി 
ദമല്ക്കുറ്ഡിയുടെ ആകൃതഡികയമാടുകൂെഡിയ അതഡിരത്ഡികല്ലുകള് സ്ഥമാപഡിച്ഡിരുന്നു. 
നമാല്ക് വശങ്ങളഡിലമായഡി ഒന്നരയെഡി വീതഡിയുാം ആറെഡി ഉയരവമുള്ള കരഡിങ്ല്ലഡില് 
നഡിരമേഡിച് ഈ കല്ലുകള് ‘ടകമാതഡികല്ല്ക് ’ എന്ന്ക് അറഡിയടപെട്ടഡിരുന്നു. ടകമാച്ഡിടയ സൂേഡി 
പെഡിക്കുന്ന ‘ടകമാ’ തഡിരുവഡിതമാാംകൂറഡിടന സൂേഡിപെഡിക്കുന്ന ‘തഡി’ എന്നീ ആദയേമാക്ഷരങ്ങള് 
കല്ലഡിടറെ ഇരുഭമാഗത്തുാം ടകമാത്ഡിവച്ഡിരുന്നതഡിനമാലമാണ്ക് ഇവ ‘ടകമാതഡികല്ല്ക് ’എന്ന്ക് 
അറഡിയടപെട്ടത്ക്. 
 ടകമാച്ഡിക്കുാം തഡിരുവഡിതമാാംകൂറഡിനുാം സ്വതന്തമമായ അധഡികമാരമഡില്ലമാത് 
ആറെഡിപെമാതകള് ഇരു സാംസ്ഥമാനങ്ങളുടെയുാം അതഡിരത്ഡികളഡില് ഉണമായഡിരുന്നു. 
അതഡിടറെ മധയേത്ഡിലമായഡിരുന്നു ‘ടകമാതഡികല്ല്ക് ’ സ്ഥമാപഡിച്ഡിരുന്നത്ക് ‘ടകമാ’ എടന്നഴുതഡിയ 
ഭമാഗാം ടകമാച്ഡിടയ അഭഡിമുഖീകരഡിച്ചുാം ‘തഡി’ എടന്നഴുതഡിയ ഭമാഗാം തഡിരുവഡിതമാാംകൂറഡിന്ക് 
അഭഡിമുഖമമായുമമാണ്ക് കല്ലുകള് സ്ഥമാപഡിച്ഡിരുന്നത്ക്. ഈ പ്രകദശങ്ങളഡിടല ഭൂമഡിയളവ

േരഡിത്രസ്മാരകങ്ങളഡിലൂടെ....

കളഡിടല പ്രധമാന കരഖയമായഡി ഈ കല്ലുകള് കണകമാകടപെട്ടഡിരുന്നു.
 കകരളത്ഡില് കകമാട്ടപ്റാം, പള്ളഡിപ്റാം, തഡിരുവഞഡിക്കുളാം, ടേറമായഡി, 
മൂത്കുന്നാം തുെങ്ങഡി അന്നടത് അതഡിരത്ഡികടുത് പ്രകദശങ്ങളഡില് ഇന്നുാം 
അവകശഷഡിക്കുന്ന ടകമാതഡികല്ലുകള് നഡിരവധഡി ടൂറഡിസ്റ്റുകള് സന്രശഡിച്ചു വരുന്നു. 
കകമാട്ടകള്, കനമാലുകള്, എന്നഡിവയുടെ സമീപപ്രകദശങ്ങളഡിലുാം ഈ അതഡിരത്ഡി 
അെയമാളങ്ങള് സ്ഥമാപഡിച്ഡിട്ടുടണങ്ഡിലുാം വെകന് പറവൂര, ടകമാടുങ്ങല്ലൂര കമഖ
ലയഡിലുള്ളവയ്ക്ക് േരഡിത്രസ്മാരകങ്ങള് എന്ന നഡിലയഡില് പ്രമാധമാനയോം നല്ഡി വരുന്നു. 
1523 ല് കപമാരച്ചുഗീസുകമാര നഡിരമേഡിച് ടകമാടുങ്ങല്ലൂര കകമാട്ടയ്കല് കകമാട്ടയ്കള്ളഡിലുാം  
ടകമാതഡികല്ല്ക് േരഡിത്ര സ്മാരകമമായഡി സാംരക്ഷഡിച്ചുവരുന്നു.
 പതഡിടനട്ടമാാം നൂറ്മാണഡിടറെ രണമാാം പകുതഡിയഡില് ടകമാച്ഡി, തഡിരുവഡിതമാാംകൂര 
സാംസ്ഥമാനങ്ങളഡില് അതഡിരത്ഡി തരകങ്ങള് ഉണമായഡിരുന്നതമായുാം അത്ക് പരഡിഹരഡി
ക്കുന്നതഡിന്ക് രണ്ക് സാംസ്ഥമാനങ്ങളഡിടലയുാം അധഡികമാരഡികള് ബ്ഡിട്ടീഷ്ക് സരകമാരഡിടറെ 
നഡിരകദ്ശമാനുസരണാം സാംയുക്മമായഡി നെത്ഡിയ ഭൂസരകവയുടെ അെഡിസ്ഥമാന
ത്ഡില് പടത്മാമ്പതമാാം നൂറ്മാണഡിടറെ ആരാംഭത്ഡിലമാകമാാം ഇവ സ്ഥമാപഡിച്ടതന്നുാം 
േരഡിത്രകമാരന്മാര അഭഡിപ്രമായടപെടുന്നു.

ശെതനര�ിത ലത്മാഴിെിനു പിന്ില്
കകരള നഡിയമസഭയുടെ ടക-ലമാാംപ്ക് സ്ക് (പമാരലടമറെറഡി സ്റ്ീസ്ക്) നെത്തുന്ന സരട്ടഡിഫഡികറ്്ക് കകമാഴ്ക് സ്ക്  

ഇന് പമാരലടമറെറഡി പ്രമാക്ടീസസ്ക് ആന്്്ക് ടപ്രമാസീ്ഡിയര ആറമാമത്ക് ബമാച്ഡില് ഒന്നമാാം റമാങ്്ക് കനെഡിയ ആരയേ വമാമനന് തയ്മാറമാകഡിയത്ക്.

ഇന്തയേന് ഭരണഘെനയുടെ ആരട്ടഡികഡിള് 19 
പ്രകമാരാം രമാജയേടത് എല്ലമാ പൗരന്മാരക്കുാം 

സ്വമാതന്തയേത്ഡിനുള്ള അവകമാശമുണ്ക്.  ഏടതങ്ഡിലുാം 
ടതമാഴഡില് പരഡിശീലഡികമാകനമാ അതുകപമാടല തടന്ന 
ടതമാഴഡില്, വയേമാപമാരാം അടല്ലങ്ഡില് ബഡിസഡിനസ്്ക് 
നെത്മാകനമാ ഉള്ള അവകമാശാം ആരട്ടഡികഡിള് 19 
(എ) പ്രദമാനാം ടേയ്യുന്നു. എന്നമാല് കവതന രഹഡിത 
ടതമാഴഡില് ഒരു വയേക്ഡിയുടെ കമല് അെഡികച്ല്പെഡി
കണടമന്ന്ക് ഭരണഘെനയഡിടലവഡിടെയുാം പറഞ്ഞഡി 
ട്ടഡില്ല. ഒരു വയേക്ഡി അയമാളുടെ ടതമാഴഡില് ശക്ഡിയുാം 
സമയവാം ഉപകയമാഗഡിച്്ക് ടേയ്യുന്ന പ്രവൃത്ഡിക്ക് 
പ്രതഡിഫലാം ലഭഡിക്കുന്നഡിടല്ലങ്ഡില്, അത്ക് കവതന രഹഡിത 
ടതമാഴഡിലമായഡി കണകമാക്കുന്നു.
 കവതന രഹഡിത ടതമാഴഡില് സമ്പദ്ക് വയേവസ്ഥ 
യഡില് അദൃശയേമമാണ്ക്. അത്ക് കപമാടലയമാണ്ക് സമൂഹ 
ത്ഡിലുാം. ഒരു കുടുാംബത്ഡിടല ഗമാരഹഡികപ്രവൃത്ഡിക
ടളല്ലമാാം കുടുാംബമാാംഗങ്ങള് പങ്ഡിട്ട്ക് ടേകയ്ണതമാണ്ക്. 
എന്നമാല് ഭമാരതീയ കുടുാംബസങ്ല്പെമനുസരഡിച്്ക് 
നമ്മുടെ േഡിന്തമാധമാരയഡില് തങ്ങഡിനഡില്ക്കുന്ന േഡില 
രീതഡികളുണ്ക്. ഭമാരയേ-ഭരത്മാവ്ക് എന്നീ പദങ്ങള് 
തടന്ന  ആ സ്ഥമാനങ്ങള് നഡിരണ്ണയഡിക്കുന്നു. “ജീവഡിത 
പങ്മാളഡി” എന്ന പദപ്രകയമാഗത്ഡിടറെ  പ്രസക്ഡി 
ഏറഡിവരഡികയമാണ്ക്. എടന്തന്നമാല് ഈ പദത്ഡിന്ക് 
ലഡിാംഗവയേതയേമാസമഡില്ല. 
 ഒരു കുടുാംബത്ഡില് ഒരു സ്തീ ഉടണങ്ഡില് 
ആ വീട്ടഡിടല മുഴുവന് കവതനരഹഡിത ടതമാഴഡിലുാം 
മഡികവമാറുാം ആ വയേക്ഡി തടന്ന ടേകയ്ണഡി വരുന്നു. 
എന്തുടകമാണമാണ്ക് ഇത്രടമമാരു സമാഹേരയേത്ഡിന്ക് 
മമാറ്ാം കവണടമന്ന്ക് നമ്മുടെ സമൂഹാം ആഗ്രഹഡികമാ
ത്ത്ക്? ഒരു വീട്ടഡിടല  ഭക്ഷണാം പമാകാം ടേയ്ല്, 
ശഡിശുപരഡിേരണാം, വസ്താം അലകല്, ശുേീകരണാം, 
പൂകന്തമാട്ട പരഡിപമാലനാം തുെങ്ങഡി ഒട്ടനവധഡി കവതന 
രഹഡിത ടതമാഴഡിലുകളുണ്ക്. 

 കവതന രഹഡിത ടതമാഴഡില് ഒരു വയേക്ഡി
യഡികലയ്ക്ക് മമാത്രാം ചുരുങ്ങമാന് േഡില കമാരണങ്ങളുണ്ക്.  
സമാമൂഹഡികവാം, മതപരവമമായ തെസ്ങ്ങള്, മഡികച്  
ടതമാഴഡിലവസരങ്ങളുടെ ലഭയേതക്കുറവ്ക്, സൗകരയേ
ങ്ങളുടെ  അപരയേമാപ്തത, മറ്്ക് ടതമാഴഡിലുകള്  ടേയ്മാ 

നുള്ള ദവമുഖയോം, കുടുാംബത്ഡില് നഡിന്നുള്ള വഡികയമാ 
ജഡിപ്കള് അങ്ങടന കമാരണങ്ങളുടെ നഡിര നീളുന്നു. 
സമൂഹത്ഡിടറെ  ജമാതീയവാം മതപരവമമായ ഘെന 
പുരുഷ കമധമാവഡിത്വത്ഡിന്ക് ഊന്നല്  നല്കുന്നതമാണ്ക്. 
സ്തീകള് എന്നുാം ഗൃഹവൃത്ഡി ടേയ്ത്ക് വീട്ടഡില് കഴഡികയണ 
വര എന്ന സങ്ല്പെത്ഡിന്ക് ഈ കമാലത്തുാം മമാറ്ാം 
വന്നഡിട്ടഡില്ല. 2019 ല് കലമാകബമാങ്ഡിടറെ കണക്ക്  
പ്രകമാരാം ഇന്തയേയഡിടല സ്തീകളുടെ ടതമാഴഡില് പങ്മാ
ളഡിത്നഡിരക്ക് 20.3% മമാത്രമമാണ്ക്. ഭൗതഡികവാം 
സമാമ്പത്ഡികവമമായ സൗകരയേങ്ങളുടെ  അഭമാവാം, 
വഡിവമാഹാം (സ്തീയുടെ ഇഷ്ടാം കണകഡിടലടുകമാടത 
രക്ഷകരത്മാകളുടെ ഇഷ്ടത്ഡിന്ക് സ്തീധനാം നല്കഡി 
സമാമ്പത്ഡിക സ്വമാതന്തയേമഡില്ലമാത് ടപണ്കുട്ടഡികടള 
വഡിവമാഹത്ഡിന്ക് കപ്രരഡിപെഡിക്കുന്നത്ക്) എന്നഡിവ സ്തീ 
കവതനരഹഡിതയമായഡി മമാറുന്നതഡിടറെ  മുഖയേകമാരണ
ങ്ങളമാണ്ക്. എല്ലമാത്ഡികനമാടുാം ഒത്തുകേരന്ന്ക് ജീവഡി 
കണാം, ജീവഡിത പങ്മാളഡിടയ ദദവത്ഡിന്ക് തുലയേമമായഡി 
കമാണണാം, ഭരത്മാവഡിടന കസവഡിക്കുന്നത്ക് അനുഗ്രഹ 

മമാണ്ക് തുെങ്ങഡിയ യുക്ഡിയഡില്ലമാത് വമാക്കുകള്ക്ക് 
മുന്നഡില്, കപെ സ്ക് കനഹത്ഡിന്ക് മുന്നഡില്, ഇന്നു പല 
ടപണ്കുട്ടഡികളുാം മുട്ടുകുത്തുന്നു.
 അമഡിതമമായ ഗൃഹകജമാലഡികള് ടേയ്യുന്നത്ക് 
കലബര ഓഫ്ക് ലവ്ക് (labour of love) ആയമാണ്ക് 
കുടുാംബത്ഡിടല മുതഡിരന്ന സ്തീകളുടെ കമാഴ്ചപെമാെ്ക്. 
കുടുാംബത്ഡിന്ക് കവണഡി ജീവഡിക്കുന്നവള് എന്ന പദവഡി 
അവള് സമൂഹത്ഡില് നഡിന്നുാം ഏറ്റുവമാങ്ങഡി സാംതൃ
പ്തയമാകുകമ്പമാള്, എന്തുടകമാണ്ക് അവള്ക്കുകവണഡി 
ജീവഡിക്കുന്നഡില്ല? എന്ന കേമാദയോം ഇവഡിടെ ഉത്രമഡില്ലമാ
തമാകുന്നു.
 ആരട്ടഡികഡിള് 15 ടനകയമാ മറ്്ക് അവകമാ
ശങ്ങടളകയമാപറ്ഡി കബമാധമുള്ള ടപണ്കുട്ടഡികള് 
ആടണങ്ഡില് അവടള പത്രവമായനയഡില്നഡിന്നു
കപമാലുാം വഡിലക്കുന്ന കുടുാംബങ്ങളമാണ്ക് സമൂഹത്ഡിലു
ള്ളത്ക്. ഇനഡി സമാമ്പത്ഡിക സ്വമാതന്തയേമുള്ള സ്തീകളമാ 
ടണങ്ഡികലമാ, ഉപജീവനമമാരഗ്ഗകത്മാടെമാപൊം കവതന 
രഹഡിത ടതമാഴഡില് ഭമാരാം മുഴുവനുാം ഏടറ്ടുകകണഡി 
വരുന്നു. ഇകത കവതനരഹഡിത ടതമാഴഡില് മടറ്മാരു  
വീട്ടഡിലമാണ്ക് ടേയ്യുന്നടതങ്ഡില് അതഡിന്ക് പ്രതഡിഫലാം  
ലഭഡിക്കുാം എന്ന യമാഥമാരത്ഥയോം ഇകപെമാഴുാം കുടുാംബങ്ങ 
ളഡില് അദൃശയേമമാണ്ക്. കവതന രഹഡിത ടതമാഴഡിലഡിടന 
പരഡിഗണഡിക്കുകകയമാ, പങ്ഡിടട്ടടുക്കുകകയമാ ടേയ്യുന്നഡില്ല. 
“ദഡി കഗ്രറ്്ക് ഇന്തയേന് കഡിച്ണ്” എന്ന മലയമാള സഡിനഡിമ  
കണ്ക് രണ്ടു ദഡിവസാം  പങ്മാളഡിടയ സഹമായഡിച്വരുാം  
സമൂഹത്ഡില് കുറവല്ല. ആ േഡിത്രത്ഡിടറെ പൂരണമമായ 
ആശയാം കപമാലുാം മലയമാളഡികള് മനസ്ഡിലമാകഡിയഡിട്ടഡില്ല.
 പുകരമാഗമനപരമമായ ആശയങ്ങള് മുകന്നമാട്ട്ക്  
വയ്കന്നവടര എത്രയുാം കവഗാം അെഡിച്മരത്മാന് 
മുറവഡിളഡി കൂട്ടുകമ്പമാള്, ഒരു വയേക്ഡിയുടെ ടതമാഴഡില് 
ശക്ഡി മുഴുവനുാം കവതന രഹഡിത ടതമാഴഡിലഡിനമായഡി 
ഉപകയമാഗഡിക്കുന്നു എന്ന സതയോം നമാാം മനസ്ഡിലമാകക
ണതമാണ്ക്.   

  തഡിരുവനന്തപുരാം ജഡില്ലയഡിടല തമാളഡിക്കുഴഡി 
സ്വകദശഡിയമായ ആരയേ വമാമനന് ടപമാളഡിറ്ഡികല് 
സയന്സ്ക് ബഡിരുദധമാരഡിയമാണ്ക്.

ഒരു കുടുുംബത്ില് ഒരു സ്തരീ 
ഉടണങ്കില് ആ വരീട്ിടെ മുഴുവന 
കവതനരഹിത ടതാഴിലുും മിക്വാറുും 
ആ വ്യക്ി തടന ടചകയേണി 
വരുന്നു. എന്തുടോണാണ് 
ഇത്രടമാരു സാഹചര്യത്ിന് 
മാറ്റും കവണടമന് നമ്മുടെ സമൂഹും 
ആഗ്രഹിക്ാത്ത്?
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്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് അഭഡിമുഖീകരഡിക്കുന്ന വഡിവഡിധ 
പ്രശ്ക് നങ്ങള് സാംബന്ഡിച്്ക് നഡിയമസഭയുടെ 

സ്തീകളുടെയുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെയുാം കുട്ടഡികളു 
ടെയുാം ഭഡിന്നകശഷഡികമാരുടെയുാം കക്ഷമാം സാംബ 
ന്ഡിച് സമഡിതഡി (2019-21) നഡിയമസഭയഡില്  
സമരപെഡിച് റഡികപെമാരട്ട്ക് ശ്രകദ്യമമായഡി. സാംസ്ഥമാനത്്ക്  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ കക്ഷമത്ഡിനമായഡി സരകമാര 
പല കക്ഷമപദ്തഡികളുാം നെപെഡിലമാക്കുന്നുടണങ്ഡിലുാം 
വഡിദയേമാഭയേമാസാം, ടപമാതുഗതമാഗതാം, ആകരമാഗയോം, സമാ
മൂഹയേസുരക്ഷ തുെങ്ങഡിയ കമഖലകളഡില്  ഇവരക്ക് 
വഡികവേനാം കനരഡികെണഡി വരുന്നത്ക് ശ്രദ്യഡില്ടപെട്ട  
സമഡിതഡി കൂടുതള് പദ്തഡികള് ആവഡിഷ്ക് കരഡിച്്ക് 
ഇവടര സമൂഹത്ഡിടറെ മുഖയേധമാരയഡികലയ്ക്ക് ടകമാണ്ടു
വകരണതഡിടറെ  ആവശയേകത ചൂണഡികമാട്ടഡി. വഡിവഡിധ 
വഡിഭമാഗങ്ങളുടെ ചുമതല വഹഡിക്കുന്ന ടസക്രട്ടറഡിമമാര,  
സാംസ്ഥമാന കപമാലീസ്ക് കമധമാവഡി, ടമ്ഡികല് 
കകമാകളജഡിടല ക്മാക്ടരമമാര, ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര  
പ്രതഡിനഡിധഡികള് തുെങ്ങഡിയവരഡില് നഡിന്ന്ക് സമഡിതഡി 
ടതളഡിടവടുപെ്ക് നെത്ഡി തയ്മാറമാകഡിയ റഡികപെമാരട്ട്ക് 
സമഡിതഡി അദ്യേക്ഷ പഡി.അയഡിഷ കപമാറ്ഡി 2021 ജനുവരഡി 
20 ന്ക് സഭയഡില് സമരപെഡിച്ചു.
 ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്ക്ക് ദമ്പതഡികളമായഡി 
ജീവഡികമാനുാം കുട്ടഡികടള ദടത്ടുകമാനുമുള്ള നഡിയമ 
പരമമായ സമാധയേതകള് കകരളത്ഡിലഡിടല്ലന്നുാം എല്ലമാ 
രാംഗങ്ങളഡിലുാം അവര പമാരശ്വവല്കരഡികടപെടുക
യമാടണന്നുാം സമഡിതഡി നഡിരീക്ഷഡിച്ചു. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറു
കളുടെ ഉന്നമനത്ഡിനുാം കക്ഷമത്ഡിനുമമായഡി വഡിവഡിധ 
തലങ്ങളഡില് നെപെഡിലമാകകണ അമ്പതഡിലധഡികാം 
ശഡിപമാരശകള് റഡികപെമാരട്ടഡിലുണ്ക്.
 ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര വഡിഭമാഗത്ഡിന്ക് സരകമാര 
ആവഡിഷ്ക് കരഡിച്്ക് നെപെമാകഡി വരുന്ന പദ്തഡികളുടെ 
ആനുകൂലയേങ്ങള് അരഹരമായ എല്ലമാവരക്കുാം ലഭഡി
കണടമങ്ഡില് അവരുടെ കൃതയേമമായ അാംഗസാംഖയേ 
അറഡികയണതുണ്ക്. അതഡിനമായഡി ടസറെര കഫമാര 
മമാകനജ്ക് ടമറെ്ക് ട്വലപ്ക് ടമറെ്ക് എന്ന ഏജന്സഡി  
ടേയ്ക്തുവരുന്ന സരകവ സമയബന്ഡിതമമായഡി 
പൂരത്ഡിയമാകഡി ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര  വയേക്ഡികളുടെ 
ക്റ്മാ ബമാങ്്ക് തയ്മാറമാകണടമന്ന്ക് സമഡിതഡി ശഡിപമാരശ  
ടേയ്ക്തു. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര വഡിഭമാഗകമാരക്ക് സമൂഹ 
ത്ഡില് മമാനയേമമായ സ്ഥമാനാം നല്കുവമാന് പരയേമാപ്തമമാ
യതുാം അഭഡിസാംകബമാധന ടേയ്യുവമാന് അനുകയമാജയേ 
മമായതുമമായ മമാനയേമമായ പദാം മലയമാളത്ഡിലഡില്ലമാത്
തഡിനമാല് തത്തുലയേമമായ പദാം ലഭഡിക്കുന്നതുവടര ്രേമാ
ന്സ്ക് ടജറെര എന്ന പദാം ഉപകയമാഗഡികമാന് നഡിരകദ് 
ശഡിച് സമഡിതഡി, ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര എന്ന വമാകഡിന്ക് തത്തുലയേ 
മമായ മലയമാള പദാം കടണത്മാന് കകരള ഭമാഷമാ 
ഇന്സ്റഡിറ്യൂട്ടഡികനമാെ്ക് ആവശയേടപെട്ടു.
 മുഖയേധമാരമാസമൂഹാം പമാരശ്വവല്ക്കരഡിക്കുന്ന  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെര വഡിഭമാഗാം ഉപജീവനത്ഡിന്ക്  ബുദ്ഡി
മുട്ടുന്നതമായഡി മനസ്ഡിലമാകഡിയ സമഡിതഡി അവരക്ക് 
സരകമാര കജമാലഡി ലഭയേമമാക്കുന്നതഡിന്ക് പ്രകതയേക പരഡി 
ശീലന ക്ലമാസുകള് നല്കണടമന്നുാം അവരുടെ  
ടതമാഴഡിലവസരങ്ങള് നഷ്ടമമാകമാത് രീതഡിയഡില് 

പ്രകതയേക കജമാബ്ക് കപമാരട്ടല് തുെങ്ങണടമന്നുാം സരകമാര  
വകുപ്കളഡില് തമാല്കമാലഡിക കജമാലഡികള്ക്ക് നമാമ 
നഡിരകദ്ശാം ടേയ്യുന്ന കവളയഡില് ആ കപമാരട്ടലഡില് രജഡി 
സ്റര ടേയ്തവടരക്കൂെഡി ഉള്ടപെടുത്ണടമന്നുമുള്ള  
നഡിരകദ്ശാം നല്കഡി. വഡിദയേമാഭയേമാസ കയമാഗയേതയനുസരഡിച്്ക് 
കജമാലഡി കനടുന്നതഡിന്ക് ഇവരകമായഡി ടതമാഴഡില്കമളകള് 
സാംഘെഡിപെഡികണടമന്നുാം സമഡിതഡി ശഡിപമാരശ ടേയ്ക്തു.
 ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര വയേക്ഡികള്ക്ക് ദരൈവഡിാംഗ്ക് 
പരഡിശീലനാം നല്കുന്ന പദ്തഡി  നെപെഡിലമാകഡിട്ടുടണങ്ഡിലുാം,  
അവരക്ക് ആ രാംഗത്്ക് ടതമാഴഡില് ലഭഡിച്ഡിട്ടുകണമാ എന്ന 
വഡിവരാം ലഭയേമടല്ലന്ന്ക് സമഡിതഡി മനസ്ഡിലമാകഡി.  ഈ വഡിഭമാഗ
ത്ഡിലുള്ളവടര ‘ഷീ-െമാക്ക് സഡി’ കപമാടലയുള്ള സാംരാംഭത്ഡില് 
ഉള്ടപെടുത്തുകകയമാ ബദല് സാംവഡിധമാനാം ഏരടപെടുത്തു
കകയമാ ടേയ്ണടമന്ന്ക് സമഡിതഡി ശഡിപമാരശ ടേയ്ക്തു. 
സരകമാരഡിടറെ സാംരാംഭകത്വ വഡികസന പദ്തഡിപ്രകമാര
മുള്ള പരഡിശീലനാം വഡിപുലടപെടുത്തുന്നതഡിനുാം സാംരാംഭത്ഡിന്ക് 
സബ്ക് സഡി്ഡി നല്കുന്നതഡിനുാം ഉല്പന്നങ്ങള് കുടുാംബശ്രീ 
മമാതൃകയഡില് വഡിറ്ഴഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള സാംവഡിധമാനാം ഒരു
ക്കുന്നതഡിനുാം സമഡിതഡി ശഡിപമാരശയുണ്ക്.  ഗ്രമാമപഞമായ 
ത്തുകളഡിടല കഷമാപെഡിാംഗ്ക് കകമാാംപ്ലക്ക് സുകളഡില്  നഡിശ്ഡിത 
ശതമമാനാം കെമുറഡികള് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്കമായഡി മമാറ്ഡി 
വയ്കമാനുാം ഈ വഡിഭമാഗകമാര ആരാംഭഡിക്കുന്ന ടേറുകഡിെ 
കച്വെസ്ഥമാപനങ്ങള്ക്ക് നഡികുതഡിയഡിളവ്ക് നല്കമാനുാം 
സമഡിതഡി നഡിരകദ്ശഡിച്ചു.
 സ്വന്തമമായഡി വീെഡില്ലമാത്, സമാമ്പത്ഡികമമായഡി 
പഡിന്നമാകാം നഡില്ക്ക്കുന്ന ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര കുടുാംബങ്ങടള 
ദലഫ്ക് മഡിഷന് പദ്തഡിയഡില് ഉള്ടപെടുത്ഡി വീെ്ക് നല്കുക, 
ആകരമാഗയേ ഇന്ഷുറന്സ്ക് കമാര്്ക് നല്കുക, പഞമായത്്ക് 
തല ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര സമഡിതഡി രൂപീകരഡിക്കുക, പ്രധമാന 
കലമാകമായഡിക കമഖലകളഡില് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകടള കൂെഡി 
ഉള്ടപെടുത്തുക എന്നീ നഡിരകദ്ശങ്ങളുാം സമഡിതഡി റഡികപെമാരട്ടഡി
ലുണ്ക്.
 സാംസ്ഥമാനടത് കപമാലീസ്ക് കസ്റഷനുകള് 
്രേമാന്സ്ക് ടജറെര സൗഹൃദമമാക്കുന്നതഡിടറെ ഭമാഗമമായഡി 
എല്ലമാ കപമാലീസ്ക് കസ്റഷനുകളഡിടലയുാം ഇാംപ്ലഡിടമറെഡിാംഗ്ക് 
ഓഫീസരമമാരക്ക് കബമാധവത്ക്കരണവാം പരഡിശീലനവാം 
നല്കണടമന്നുാം പ്രധമാന ജയഡിലുകളഡില് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറു 
കള്കമായഡി പ്രകതയേക ക്മാക്കുകള് നഡിരമേഡികണ
ടമന്നുാം അവരക്ക് തുലയേനീതഡി ഉറപ് വരുത്മാനമായഡി 

കപമാലീസ്ക് നഡിയമത്ഡില് കഭദഗതഡി വരുത്ണടമന്നുാം  
സരകമാരഡികനമാെ്ക് സമഡിതഡി ശഡിപമാരശ ടേയ്ക്തു. വഡിദയേമാ 
ഭയേമാസ സ്ഥമാപനങ്ങളഡിലുാം ടപമാതുമരമാമത്്ക് വകുപെഡിന്ക് 
കീഴഡില് വരുന്ന എല്ലമാ ടകട്ടഡിെ നഡിരമേമാണ പദ്തഡിക 
ളഡിലുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര സൗഹൃദ കെമായ്ക് ടലറ്്ക് സാംവഡി 
ധമാനാം ഏരടപെടുത്ണടമന്നുാം സഡിവഡില് കസ്റഷന്, 
ജഡില്ലമാ ആശുപത്രഡികള്,  കകമാെതഡി സമുച്യാം എന്നഡി 
വഡിെങ്ങളഡില് അവരക്കു കവണഡി വഡിശ്രമമുറഡികള്  
നഡിരമേഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള നെപെഡികള്  ആരാംഭഡികണ 
ടമന്നുാം റഡികപെമാരട്ടഡില് ശഡിപമാരശ ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നു.
 ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ ലഡിാംഗമമാറ് ശസ്തക്രഡി
യയ്കമായഡി സരകമാര ടമ്ഡികല് കകമാകളജുകളഡിടല  
ക്മാക്ടരമമാരക്ക് ആവശയേമമായ ട്രേയഡിനഡിാംഗ്ക് നല്കണ 
ടമന്നുാം കഹമാരകമമാണ്  ടതറമാപെഡി, കലസര േഡികഡിത്സ 
എന്നഡിവ എല്ലമാ ജഡില്ലകളഡിടലയുാം സരകമാര  ടമ്ഡികല് 
കകമാകളജുകളഡികലമാ ജഡില്ലമാ ആശുപത്രഡികളഡികലമാ ലഭയേ
മമാകണടമന്നുാം സമഡിതഡി ശഡിപമാരശ ടേയ്ക്തു. എല്ലമാ 
ജഡില്ലമാ ആശുപത്രഡികളഡിലുാം ഇവരകമായഡി പ്രകതയേക ഒ.പഡി. 
സാംവഡിധമാനാം  ഏരടപെടുകത്ണതുാം സാംസ്ഥമാനടത് 
എല്ലമാ ടമ്ഡികല് കകമാകളജുകളഡിലുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര 
ക്ലഡിനഡിക്കുകള് ആരാംഭഡികകണതുമമാടണന്ന്ക് സമഡിതഡി 
ശഡിപമാരശ ടേയ്യുകയുണമായഡി.
 ലഡിാംഗമമാറ് ശസ്തക്രഡിയയഡിലൂടെ പുതഡിയ സ്വത്വാം 
കനടുന്ന ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്ക്ക് എസ്ക്.എസ്ക്.എല്.സഡി.  
ബുകഡിടല കപര്ക് മമാറ്റുന്നതഡിനമായഡി അകപക്ഷ സമരപെഡി 
ക്കുകമ്പമാള് പഴയ  എസ്ക്.എസ്ക്.എല്.സഡി. ബുക്കുാം കപര്ക്  
മമാറ്ാം വരുത്ഡിയ ഗസറ്്ക് വഡിജ്ഞമാപനവാം ഒരുമഡിച്്ക് 
വയ്കന്ന രീതഡിയമാണ്ക് ടപമാതുവഡിദയേമാഭയേമാസ വകുപെ്ക് അനു 
വരത്ഡിക്കുന്നത്ക്. അതഡിനുപകരാം പുതഡിയ എസ്ക്.എസ്ക്. 
എല്.സഡി. ബുക്ക്/സരട്ടഡിഫഡികറ്്ക് നല്കുന്നതഡിനുാം  
പഴയ കരഖ ്ഡി.പഡി.ഐ. യുടെ രഹസയേ വഡിഭമാഗത്ഡില് 
സൂക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനുാം ആവശയേമുള്ളപക്ഷാം മമാത്രാം പരഡി
കശമാധനയ്ക്ക്  വഡികധയമമാക്കുന്നതഡിനുാം നെപെഡി സ്വീ
കരഡികണടമന്ന പ്രധമാന ശഡിപമാരശയുാം സമഡിതഡി 
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ക്.
 ഭഡിന്നകശഷഡികമാരക്കുാം വകയമാജനങ്ങള്ക്കുാം 
കവണഡി പ്രകതയേക ഗ്രമാമസഭകള് നെത്മാറുള്ളതു 
കപമാടല ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്കമായഡി ജഡില്ലമാതലത്ഡില്  
പ്രകതയേക കയമാഗാം കേരുന്ന കമാരയോം പരഡിഗണഡികണ 
ടമന്നുാം  ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ അെഡിസ്ഥമാന ആവശയേ 
ങ്ങള് പരഡിഹരഡികടപെെമാടത വരുന്ന സമാഹേരയേ 
ത്ഡില് കകരള ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര ആറെ്ക് ഇറെരടസക്ക് സ്ക് 
അവകമാശ സാംരക്ഷണ നഡിയമാം നെപെഡിലമാകണ
ടമന്നുാം ഇവരുടെ സ്വത്വടത് അവകഹളഡിക്കുന്ന 
തരത്ഡിലുള്ള സഡിനഡിമകള്, െഡി. വഡി. പരഡിപമാെഡികള് 
തുെങ്ങഡിയവ അനുവദഡികരുടതന്നുാം തകദ്ശസ്വയാം 
ഭരണ സ്ഥമാപനങ്ങളഡികലക്കുള്ള ടതരടഞ്ഞടുപെഡില്  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്ക്ക് സീറ്്ക് അനുവദഡിക്കുന്ന വഡിഷയാം 
പരഡിഗണഡികണടമന്നുാം സരകമാര ഇവരകമായഡി 
നെത്ഡിവരുന്ന പദ്തഡികടളക്കുറഡിച്്ക് മതഡിയമായ 
അവകബമാധാം നല്കണടമന്നുമുള്ള ശഡിപമാരശകള് 
സമഡിതഡിയുടെ റഡികപെമാരട്ടഡില് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ക്.

നഡിയമസഭമാ സമഡിതഡി റഡികപെമാരട്ടുകളഡിലൂടെ........

ട്ാനസ് ടജന്ററുേടള മുഖ്യധാരയിടെത്ിക്കുവാന  
നിര്ക്ദേശങ്ങളുമായി സഭാസമിതി
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കനിവ് തേടി 
ട്രാന്് ജെന്റര് െീവിേം

ട്ര്മാന്െ് ലജന്റകള് െമൂ�ത്ിലന് 
മുഖ്ധ്മാരയിലെത്്മാന് യുക്തമ്മായ ഇടലപടലുകള് 
നടത്തുയം - യു.പ്തിഭ എയം.എല്.എ.

ഇന്തയേയഡിലമാദയേമമായഡി ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര നയാം പ്രഖയേമാപഡിച് സാംസ്ഥമാനമമാണ്ക് 
കകരളാം. ഇതഡിടനത്തുെരന്ന്ക് 2018 ല് കകരള നഡിയമസഭയുടെ സ്തീകളുടെയുാം 

കുട്ടഡികളുടെയുാം ഭഡിന്നകശഷഡി കമാരുടെയുാം കക്ഷമാം സാംബന്ഡിച് സമഡിതഡിയഡില് 
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുമമായഡി ബന്ടപെട്ട വഡിഷയാം കൂെഡി ഉള്ടപെടുത്ഡി സമഡിതഡിടയ  
പുനരനമാമകരണാം ടേയ്ക്തു. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുമമായഡി ബന്ടപെട്ട വഡിഷയ 
ങ്ങളഡില് വളടര ശ്രകദ്യമമായ ഇെടപെലുകളമാണ്ക് സമഡിതഡി നെത്ഡിടകമാ
ണഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. സമഡിതഡിയുടെ (2019-21) ടല ഇരുപതമാമത്ക് റഡികപെമാരട്ട്ക് ഇത്ക് 
അെഡിവരയഡിടുന്നു.  വഡിദയേമാഭയേമാസാം, ടതമാഴഡില്, ആകരമാഗയോം തുെങ്ങഡിയ സുപ്രധമാന 
കമഖലകളഡില് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് കനരഡിടുന്ന പ്രതഡിസന്ഡികള്ക്ക് പരഡിഹമാരാം 
കമാണമാന് കഴഡിയുന്ന നഡിരവധഡി ശഡിപമാരശകളമാണ്ക് പ്രസ്തുത റഡികപെമാരട്ടഡിലുള്ളത്ക്. ഈ 
ശഡിപമാരശകളഡില് സമഡിതഡി കൃതയേമമായ തുെര നെപെഡികള്  സ്വീകരഡിച്ചു വരുന്നുണ്ക്. 
 സ്തീകളുടെയുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെയുാം കുട്ടഡികളുടെയുാം ഭഡിന്നകശഷഡി
കമാരുടെയുാം കക്ഷമാം സാംബന്ഡിച്സമഡിതഡി (2021-23)യുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ  

പ്രശ്ക് നങ്ങള് സഗൗരവമമാണ്ക് വീക്ഷഡിക്കുന്നത്ക്. സമീപകമാലത്്ക്  ലഡിാംഗമമാറ്  
ശസ്തക്രഡിയയ്ക്ക് കശഷാം ആത്മഹതയേ ടേയ്ത ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര അനനയേയുടെ  
വഡിഷയാം സമഡിതഡി സ്വകമധയമാ പരഡിഗണഡിച്്ക് സരകമാരഡില് നഡിന്നുാം റഡികപെമാരട്ട്ക്  
ആവശയേടപെട്ടഡിട്ടുണ്ക്. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുമമായഡി ബന്ടപെട്ട വഡിഷയങ്ങളഡില്  
സമഡിതഡി സജീവ ഇെടപെലുകള് നെത്തുകയുാം അവടര സമൂഹത്ഡിടറെ മുഖയേധമാര 
യഡിടലത്ഡിക്കുവമാന് യുക്മമായ ശഡിപമാരശകള് സരകമാരഡിന്ക് നല്കുകയുാം 
ടേയ്യുാം. സുപ്രീാം കകമാെതഡി നഡിരകദ്ശത്ഡിടറെ അെഡിസ്ഥമാനത്ഡില് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര 
വഡിഭമാഗടത് ഒ.ബഡി.സഡി. ലഡിസ്റഡില്ടപെടുത്തുന്നതഡിനുള്ള നെപെഡികള് ഫലപ്രദമമാ
വടമന്നുാം അവരക്ക് അരഹതടപെട്ട അവസരങ്ങള് ലഭയേമമാകുടമന്നുാം സമഡിതഡി 
പ്രതയേമാശഡിക്കുന്നു'.

""
പതഡിനഞമാാം കകരള നഡിയമസഭയഡിടല 
സ്തീകളുടെയുാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളു 
ടെയുാം കുട്ടഡികളുടെയുാം ഭഡിന്നകശഷഡികമാരു 
ടെയുാം കക്ഷമാം സാംബന്ഡിച് സമഡിതഡി 
യുടെ അദ്യേക്ഷയമാണ്ക് യു. പ്രതഡിഭ.  
പതഡിനമാലമാാം  കകരള നഡിയമസഭയഡില് ഈ 
വഡിഷയാം സാംബന്ഡിച് സമഡിതഡി അാംഗമമാ 
യഡിരുന്നു.

പ്രകൃതഡി നഡിയമത്ഡില് ആണ്-ടപണ് വഡിഭമാഗങ്ങ
കളമാടെമാപൊം അവയഡില്ടപെെമാത് േഡില മനുഷയേ

വയേക്ഡിത്വങ്ങളുമുണ്ക്. ആകണമാ ടപകണ്ണമാ അല്ലമാടത 
പഡിറവഡിടയടുക്കുന്നകതമാ അടല്ലങ്ഡില് വളരച്യുടെ 
ഏടതങ്ഡിലുടമമാരു ഘട്ടത്ഡില് മടറ്മാന്നമായഡി മമാറുന്നകതമാ 
ആയ വയേക്ഡിത്വങ്ങള് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് എന്ന്ക് 
അറഡിയടപെടുന്നു. ഭൂരഡിപക്ഷലഡിാംഗവഡിഭമാഗങ്ങള്ക്കു 
സമമാനമമായ മടറ്മാരു ലഡിാംഗവകകഭദമമാണ്ക് ്രേമാന്സ്ക് ടജ 
റെറുകള്. പുരമാണങ്ങളഡിലുാം ഇതഡിഹമാസങ്ങളഡിലുാം ഇവടര 
ക്കുറഡിച്ചുള്ള പരമാമരശങ്ങള് ഉള്ളതഡിനമാല് േരഡിത്രമാതീ
തകമാലാം മുതല്ക്ക് ഈ വഡിഭമാഗാം ഉണമായഡിരുന്നതമായഡി  
അനുമമാനഡികമാാം. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര എന്ന പദാം 1960 
കളഡില് പ്രകയമാഗഡികമാന് തുെങ്ങഡിടയങ്ഡിലുാം ലഡിാംഗമമാറ് 
ശസ്തക്രഡിയ കൂെമാടത തടന്ന സ്വന്താം സ്വത്വടത്  
അാംഗീകരഡിച്ചുടകമാണ്ക് ജീവഡികമാനമാഗ്രഹഡിക്കുന്നവടര 
സൂേഡിപെഡിക്കുന്നതഡിനമായഡി 1970 കളഡിലമാണ്ക് ഈ പദത്ഡിന്ക് 
പ്രേമാരാം ലഭഡിച്ത്ക്.

 ആകഗമാളതലത്ഡില് ഏകകദശാം എഴുപത്ഡി 
നമാകലമാളാം ടജറെറുകള് തഡിരഡിച്റഡിഞ്ഞഡിട്ടുടണങ്ഡിലുാം  
സ്തീയുാം പുരുഷനുാം ഒഴഡിടകയുള്ളവടയ ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര  
എന്ന ഒറ്പദത്ഡിടറെ  കുെകീഴഡിലമാണ്ക്  നഡിരവേഡികടപെ 
ട്ടഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. ഓകരമാ രമാജയേത്തുാം വയേതയേസ്മമായ കപരുകളഡി 
ലമാണ്ക് ഇവര അറഡിയടപെടുന്നത്ക്. അകമരഡികയഡിടല 
ടറ്്ക് ഇന്തയേകമാരുടെയഡിെയഡില് ടബര്മാഷസ്ക്, 
ഫഡിലഡിപെീന്സഡില് ബക്ക് ലസ്ക്ww, ഒമമാനഡില് സത്ഡിത്ക് സ്ക്, 
പമാകഡിസ്ഥമാനഡില് മൂരത്്ക്, ടതകകനഷയേയഡില് കജമാഗ 
പെമാസ്ക്, ഇന്തയേന് സമൂഹത്ഡില് ഗമാണ്ടു, കകമാജ, ഹഡിജ്  
തുെങ്ങഡിയ  കപരുകളഡിലുാം ഇവര അറഡിയടപെടുന്നു.  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് അാംഗീകരഡികടപെട്ടകതമാടെ 
തമഡിഴ്ക് നമാട്ടഡില് ‘തഡിരുനടങ്’ എന്ന പദാം ഔകദയേമാഗഡിക 
മമായഡി അാംഗീകരഡികടപെട്ടു. ആകഗമാളതലത്ഡില് 
ടലസ്ക്ബഡിയന്, കഗ, ദബ ടസക്ഷ്വല്, ്രേമാന്സ്ക് ടജ
റെറുകള് ഉള്ടപെടെയുള്ളവടര എല്.ജഡി.ബഡി.റ്ഡി. 
കമേയൂണഡിറ്ഡി എന്ന്ക് ടപമാതുടവ അറഡിയടപെടുന്നു.  ഒരു 
ലഡിാംഗവഡിഭമാഗത്ഡില് ജനഡിക്കുകയുാം  അപരലഡിാംഗവഡി
ഭമാഗത്ഡിടറെ തമാല്പരയേങ്ങളുാം കേഷ്ടകളുാം ഇക്കൂട്ടര 
പ്രകെഡിപെഡിക്കുകയുാം ടേയ്യുന്നു. മഡികവരഡിലുാം ബഹുമു
ഖവയേക്ഡിത്വാം അഥവമാ ഉഭയലഡിാംഗവയേക്ഡിത്വമമാണ്ക് 
ഉണമാകമാറുള്ളത്ക്. ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളഡില് ഒരു 
വഡിഭമാഗാം വയേക്ഡികള് ലഡിാംഗമമാറ് ശസ്തക്രഡിയയഡിലൂടെ 
(എസ്ക്.ആര.എസ്ക്- ടസക്ക് സ്ക് റീ-അദസടമറെ്ക്  
സരജറഡി) അപരലഡിാംഗത്ഡികലയ്ക്ക് കൂടുമമാറ്ാം ആഗ്ര
ഹഡിക്കുന്നവരമാണ്ക്. ഈ ശസ്തക്രഡിയ പല ഘട്ടങ്ങളഡി
ലമായഡിട്ടമാണ്ക് നഡിരവഹഡികടപെടുന്നത്ക്. ശസ്തക്രഡിയടയ  

തുെരന്നുള്ള കഹമാരകമമാണ് േഡികഡിത്സയഡിലൂടെ സ്ക് ദത്ര
ണതയ്ക പ്രമാധമാനയോം ടകമാടുക്കുന്ന ശരീരാം ഇവര 
നഡിരമേഡിടച്ടുക്കുന്നു. ഇത്രകമാടര ടപമാതുടവ 
‘്രേമാന്സ്ക് ടസക്ഷ്വല്സ്ക് ’ എന്നമാണ്ക് വഡിളഡിക്കുന്നത്ക്. 
എന്നമാല് ബമാഹയേരൂപത്ഡിലുാം മമാനസഡികനഡിലയഡിലുാം  
സ്ക് ദത്രണത ദകവരഡിക്കുകമ്പമാഴുാം പലരക്കുാം ‘പ്രസവാം’  
കപമാലുള്ള ദജവശമാസ്തപ്രക്രഡിയകള് നഡിരവഹഡികമാ 
നമാകഡില്ല. അത്രാം സമാഹേരയേത്ഡില് ദമ്പതഡികളമായഡി  
ജീവഡിക്കുന്ന ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് കുട്ടഡികടള ദടത്ടുത്്ക്  
കുടുാംബാം രൂപീകരഡിക്കുന്നു. തമഡിഴ്ക് നമാട്ടഡില്  ഈ വഡിഭമാഗ 
ത്ഡില്ടപെട്ടവരക്ക് കുട്ടഡികടള ദടത്ടുത്്ക് വളരത്തു 
വമാന് സമാധഡിക്കുന്നുണ്ക്. കകരളത്ഡില് ഇതഡിന്ക് നഡിയമ 
പരമമായ സമാധയേതകള് ഇല്ലമാത്തഡിനമാല് ലഡിാംഗമമാറ് 
ശസ്തക്രഡിയ നെത്ഡിയവരുാം അല്ലമാത്വരുാം പങ്മാ
ളഡിയുടമമാത്്ക് ‘ലഡിവഡിാംഗ്ക് ടുടഗതര’ ബന്ത്ഡിലമാണ്ക് 
ജീവഡിക്കുന്നത്ക്.

 ടപമാതുസമൂഹത്ഡില് നഡിന്ന്ക് പുറന്തളളടപെ
ടുന്നവരുാം ക്രൂരമമായഡി പീ്ഡിപെഡികടപെടുന്നവരുമമായ 
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് സ്വകദശാം വഡിട്ട്ക് അവരുടെ 
വഡിഭമാഗകമാര സമൂഹമമായഡി നഡിവസഡിക്കുന്ന ബമാാംഗ്ലൂര, 
മുാംദബ, ്ല്ഹഡി തുെങ്ങഡിയ സ്ഥലങ്ങളഡില് കേകക 
റുന്നു. മുഖയേധമാരമാസമൂഹത്ഡില് നഡിന്ന്ക് അകറ്ഡി 
നഡിരത്ടപെട്ട ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് അവര സ്വകമധയമാ 
സൃഷ്ടഡിടച്ടുത് സമാമൂഹയേമാേമാരസാംവഡിധമാനക്രമങ്ങളഡി
ലൂടെയുള്ള  സവഡികശഷമമായ അധഡികമാരഘെനകളുാം 
വയേക്ഡിബന്ങ്ങളുാം സജീവമമായഡി നഡിലനഡിരത്തുന്നു. 
ടപമാതുസമൂഹത്ഡിടറെ നീതഡിശമാസ്തങ്ങളഡില് നഡിന്ന്ക് 
തുകലമാാം വഡിഭഡിന്നമമായ ശീലങ്ങളുാം സമ്പ്രദമായങ്ങളുാം 
ആേമാരങ്ങളുമമാണ്ക് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര സാംസ്ക് കമാര 
ത്ഡിലുള്ളത്ക്. അവരുടെ സുരക്ഷ, സാംരക്ഷണാം, 
നഡിലനഡില്പെ്ക് എന്നഡിവടയല്ലമാാം ഈ സാംസ്ക് കമാരത്ഡിടറെ 
അെഡിസ്ഥമാനത്ഡിലമാണ്ക് ക്രമീകരഡികടപെട്ടഡിരഡിക്കുന്നത്ക്.
 ടപമാതുസമൂഹത്ഡിടറെ ഭമാഗമമാകമാനമാകമാടത 
ജീവഡിതാം നയഡിക്കുന്ന ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്ക്ക് ടതമാ
ഴഡില്ശമാലകളഡികലമാ സ്ഥമാപനങ്ങളഡികലമാ മഡികകപെമാഴുാം 
കജമാലഡി ലഭഡികമാറഡില്ല. സ്വകമാരയേകമഖലയഡില് ടതമാഴഡില് 
ലഭഡിച്മാലുാം നഡിസ്മാരകമാരണങ്ങളമാല് പഡിരഡിച്ചുവഡിടുന്ന 
പ്രവണതയുണ്ക്. അകമാരണത്മാല് അവരുടെ 
പരമ്പരമാഗത ധനസമ്പമാദനരീതഡികളമായ ബതമായ്ക് 
(അനുഗ്രഹാം നല്കല്), ദകതട്ടല്(ഭഡിക്ഷമാെനാം), 
ദലാംഗഡിക ടതമാഴഡില് തുെങ്ങഡിയവ അവര സ്വീകരഡി
ക്കുന്നു. പീ്നങ്ങള്ക്കുാം ചൂഷണങ്ങള്ക്കുമഡിെയഡിലൂടെ
യമാണ്ക് അവര ടതമാഴഡിലുാം ഉപജീവനവാം നെത്തുന്നത്ക്. 

ദലാംഗഡികപ്രവൃത്ഡിയഡില് ഏരടപെടുന്നവരഡില് പലരുാം 
പ്രമായകമറുകമ്പമാള് കഹമാരകമമാണ് േഡികഡിത്സയുടെ  
പ്രതഡിപ്രവരത്നങ്ങളമാല് മമാരകമമായ കരമാഗങ്ങള്ക
െഡിമടപെട്ട്ക് ദുരഡിതമനുഭവഡിക്കുന്നു. ലഡിാംഗമമാറ് ശസ്തക്രഡിയക
ള്ക്ക് വഡികധയരമാകുന്നവരുടെ തുെരജീവഡിതാം അനഡിശ്ഡി
തമാവസ്ഥയഡിലമാകുന്ന വമാരത്കള് സമീപകമാലത്്ക് 
ധമാരമാളമമായഡി  േരച് ടേയ്ടപെട്ടതമാണ്ക്. 
 ടപമാതു ഇെങ്ങളഡില് ശമാരീരഡികമമായുാം മമാന 
സഡികമമായുാം പീ്നങ്ങള് ധമാരമാളമമായഡി  കനരഡികെണഡി 
വരുന്ന ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള്ക്ക് ആവശയേമമായ സുര 
ക്ഷഡിതത്വവാം നഡിയമപരഡിരക്ഷയുാം പലകപെമാഴുാം  ലഭഡി 
കമാറഡില്ല. നമാഷണല് ലീഗല് സരവീസസ്ക് അകതമാ 
റഡിറ്ഡി v. യൂണഡിയന് ഓഫ്ക് ഇന്തയേ (WP NO. 400/2012) 
എന്ന കകസഡില്  സുപ്രീാം കകമാെതഡി ജസ്റഡിസ്ക് ആര.
എസ്ക്.രമാധമാകൃഷ്ണന് 2014 ഏപ്രഡില് 15 ന്ക് പുറടപെടുവഡിച്  
വഡിധഡി പ്രകമാരാം ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകള് സരകമാര 

കരഖകളഡില് ‘ഷണ്ഡന്’ എന്ന്ക് ഉപകയമാഗഡിച്ഡിരു
ന്നത്ക് മൂന്നമാാംലഡിാംഗടമന്ന്ക് അറഡിയടപെടട്ടങ്ഡിലുാം  
അവരകഡിെയഡില് അത്ക് വലഡിയ പ്രതഡികഷധത്ഡിന്ക്  
കമാരണമമായഡി. പല സാംസ്ഥമാനങ്ങളഡിലുാം ഈ വഡിഭമാഗ 
കമാരക്ക് തഡിരഡിച്റഡിയല് കമാരഡുാം കറഷന് കമാരഡുാം  
ടപന്ഷനുാം നല്കുകയുാം കകമാകളജുകളഡില്  പഠനത്ഡി 
നമായഡി പ്രകതയേക സാംവരണാം, സരകമാര കരഖകളഡില് 
സ്തീ/പുരുഷന് എന്നതഡിനു പുറകമ ‘മറ്റുള്ളവര’ എന്ന്ക് 
ടവളഡിടപെടുത്മാനുള്ള അവസരാം എന്നഡിവ നല്കുന്നു.
 സമൂഹത്ഡില് പമാരശ്വവല്കരഡികടപെട്ട  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ അതഡിജീവനത്ഡിനുള്ള അവ 
കമാശകപമാരമാട്ടാം ഇന്തയേയഡില് അാംഗീകരഡികടപെ
ട്ടഡിട്ടുണ്ക്, രമാജയേസഭയഡില് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറുകളുടെ 
അവകമാശങ്ങള് സാംബന്ഡിച്്ക് 2014 ടല ദററ്്ക് സ്ക് 
ഓഫ്ക് ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര ബഡില് അവതരഡിപെഡിച്്ക് പമാസമാ
കഡിയഡിട്ടുണ്ക്. ഇന്തയേന് സാംസ്ഥമാനങ്ങളഡില് കകരള 
ത്ഡിലമാണ്ക്  ആദയേമമായഡി ്രേമാന്സ്ക് ടജറെര കപമാളഡിസഡി 
രൂപീകരഡിച്ത്ക്. ഇവരക്ക് ടതമാഴഡില്, വഡിദയേമാഭയേമാസാം, 
അാംഗീകമാരാം, സുരക്ഷ തുെങ്ങഡിയവ ഉറപ് വരുത്തുക 
യമാണ്ക് ഇതഡിടറെ ലക്ഷയോം. കൂെമാടത ്രേമാന്സ്ക് ടജറെറു 
കളുടെ കക്ഷമത്ഡിനമായഡി ഒരു നഡിയമസഭമാ സമഡിതഡിയുാം  
കകരളത്ഡിലുണ്ക്. കകരളീയ സമൂഹത്ഡില് ലഭഡിച്  
അാംഗീകമാരവാം സ്വീകമാരയേതയുാം അതഡിജീവനത്ഡിടറെ  
പമാതയഡില് ഇവരക്ക് ആത്മവഡിശ്വമാസവാം പ്രകേമാദനവാം 
നല്കുന്നു. സരകമാരുാം സമൂഹവാം ഒന്നമായഡി പ്രവരത്ഡിച്്ക്  
്രേമാന്സ്ക് ടജറെര വഡിഭമാഗടത് മുഖയേധമാരയഡികലയ്ക്ക് ദക
പഡിെഡിച്ചുയരത്തുകടയന്ന ലക്ഷയോം ദകവരഡികമാാം.
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1957    ടെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില് ഒനാും കേരള  
സഭയില് അവതരിപ്ിച്ചുടോണ് 1957 

ജൂപ്െ 13 ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്് മന്തി ട്രാഫ. 
കജാസഫ് മുണകശേരി നെത്ിയ ്രസും�ത്ില് നിന്. 
 ""സര, ഈ ബഡില്ലഡിടന സാംബന്ഡിച്്ക് വളടര ചുരു
കത്ഡില്മമാത്രാം പ്രതഡിപമാദഡിച്ചുടകമാണ്ക് ഇത്ക് ബഹുമമാനടപെട്ട  
ഈ സഭയുടെ പരഡിഗണനയ്കമായഡി സമരപെഡിക്കുകയമാണ്ക്. 
നമ്മുടെ നമാട്ടഡില്, എന്നുവച്മാല് കകരള സാംസ്ഥമാനത്്ക്, 
ഒന്പതഡിനമായഡിരത്ഡില്പരാം സ്ക് കൂളുകളുാം, അതഡില്  
പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന അകനകമായഡിരാം അദ്യേമാപകന്മാരുമുണ്ക്.  
ഇത്രയുാം വമ്പഡിച് ഒരു സമാമൂഹയേകക്ഷമ പരഡിപമാെഡി ഈ 
ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് കവടറയുകണമാ എന്ന്ക് സാംശയമമാണ്ക്. 
ബഹുമമാനടപെട്ട ടമമ്പറന്മാര ഇതഡിനകാം മനസ്ഡിലമാകഡി
യഡിട്ടുള്ളതുകപമാടല നമ്മുടെ ബ്്ക്ജറ്ഡിടല ഏറ്വാം വലഡിയ 
വീതാം ഉപകയമാഗടപെടുത്ഡിടകമാണഡിരഡിക്കുന്നത്ക് ഈ 
വമ്പഡിച് ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെമാണ്ക്. ഈ ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിടന 
ആടക നഡിയന്തഡിക്കുന്നതഡിന്ക് ഒട്ടുവളടര പരമ്പരമാഗത
മമായഡിട്ടുള്ള നെപെഡികളുാം എക്ക് സഡികയൂട്ടീവ്ക് ഉത്രവകള് 
മുഖമാന്തഡിരാം ഏരടപെടുത്ഡിയഡിട്ടുള്ള നഡിബന്നകളുാം ഉണ്ക്. 
അവയ്ക് ടകല്ലമാാം പമാരമ്പരയേവശമാല് പ്രമാമമാണയോം സഡിദ്ഡി
ച്ഡിട്ടുടണന്നുാം അറഡിയമാാം. പകക്ഷ, ആ പ്രമാമമാണയേടത് 
പരഡിപൂരണ്ണമമായഡി അറഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നത്ക് ഗവടമെറെ്ക് 
സ്ക് കൂളുകളഡില് പ്രവരത്ഡിക്കുന്നവരമാണ്ക്. ഗവടമെറെ്ക് 
ഗ്രമാറെ്ക് നല്കഡിയുാം മറ്റുാം സഹമായഡിക്കുന്ന വഡിദയേമാലയങ്ങള് 
ഒരു വലഡിയ വഡിഭമാഗമുണ്ക്.
 ഈ ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിടല പരമ്പരമാഗതമമായഡിട്ടുള്ള  
നെപെഡികടളയുാം നഡിബന്നകടളയുാം പരഡിപൂരണ്ണമമായഡി  
ആദരഡികമാന് ഉത്രവമാദടപെട്ടഡിട്ടുള്ളത്ക് സരകമാര 
കമഖലയഡില് പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന വഡിദയേമാലയങ്ങളുാം അവഡിെടത് 
അദ്യേമാപകന്മാരുമമാണ്ക്. 9000 ല് പരാം സ്ക് കൂളുകളുള്ള
തഡില് ഏതമാണ്ക് പകുതഡികയമാളാം ദപ്രവറ്്ക് കമഖലയഡില് 
പ്രവരത്ഡിക്കുന്നതമാടണന്നു ബഹുമമാനടപെട്ട സഭയ്കറഡിയമാ
വന്നതമാണ്ക്. ആ കമഖലയഡില് ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിടറെ പരമ്പ
രമാഗതമമായഡിട്ടുള്ള നെപെഡികകളയുാം നഡിബന്നകകളയുാം 
നഡിയമത്ഡിടറെ പ്രമാമമാണയേകത്മാടുകൂെഡി ആദരഡികണടമ
ന്നഡില്ല. അങ്ങടന ആദരഡികമാത്തഡിനമാല് വളടരകമാല
മമായഡി എത്രകയമാ ടകടുതഡികള് ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിന്ക് അനു
ഭവടപെട്ടഡിട്ടുണ്ക്. നമ്മുടെ സമാമൂഹയേ ജീവഡിതത്ഡിടറെ എല്ലമാ 
രാംഗങ്ങളഡിലുാം ഒരു നഡിയമാം അടല്ലങ്ഡില് മടറ്മാരു നഡിയമാം 
പ്രമാബലയോം നല്കഡി അരഹഡിക്കുന്ന പരഡിരക്ഷ ലഭഡിച്ചുടകമാണഡി
രഡിക്കുന്ന സ്ഥഡിതഡിക്ക് ദപ്രവറ്്ക് വഡിദയേമാഭയേമാസ കമഖലയഡില് 
പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന അദ്യേമാപകന്മാടരകപെമാലുള്ളവരക്ക് 
നഡിയമവശമാല് ഒരു പരഡിരക്ഷ ലഭഡികമാടത കപമാകുന്നത്ക് 
ദയനീയമമാടണന്ന്ക് ഈ ഗവടമെറെഡിന്ക് അഭഡിപ്രമായമുണ്ക്. 
്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിനുതടന്നയുാം ഇപ്രകമാരമുള്ള ഒരു നഡിയമാം 
ഏരടപെടുത്ഡി ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെ്ക് നെപെഡികള് നഡിയമവശമാല് 
സമാധൂകരഡികണടമന്നുള്ള അഭഡിപ്രമായാം കഴഡിഞ്ഞ 
പത്ഡിരുപതു സാംവത്സരങ്ങളമായഡി വന്നഡിട്ടുടണന്ന്ക്  
എനഡിക്കുാം ഈ സഭയഡിലഡിരഡിക്കുന്ന ബഹുമമാനടപെട്ട ടമമ്പറ
ന്മാരക്കുാം അറഡിയമാവന്നതമാണ്ക്. ഇന്നടലത്ടന്ന, ഇവഡിടെ 
്യറക്ടറമായഡിരുന്നു റഡിട്ടയര ടേയ്ത ശ്രീ.ഐ.എന്.
കമകനമാന് എനഡിക്കു എഴുതഡി അയച്തഡില് ഈ നഡിയമടത് 
പെറ്ഡി സൂേഡിപെഡിച്ത്ക് ഇകമാരയേങ്ങളമാണ്ക്. ഇകപെമാള് ്ഡിപെമാരട്ടു 
ടമറെഡില് പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന അധഡികൃതന്മാരുാം ഈ 
അഭഡിപ്രമായാം തടന്നയമാണ്ക് വളടരകമാലമമായഡി എടുത്ഡി
ട്ടുള്ളത്ക്. ഈ ഗവടമെറെ്ക് ബഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുകമ്പമാള് 
പ്രധമാനമമായഡി ഉകദ്ശഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക് ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡില്നഡിന്നുാം  
ഏരടപെടുത്ഡിയഡിട്ടുള്ള നെപെഡികളുാം നഡിബന്നകളുാം 
ദപ്രവറ്്ക് കമഖലയ്കാം സരകമാര കമഖലയ്കാം ഒരു നഡിയമ 
പ്രമാബലയോം നല്കണടമന്നതമാണ്ക്. നഡിയമപ്രമാബലയോം 
ഇല്ലമാത്തഡിനമാല് ്ഡിപെമാരട്ടുടമന് നഡിബന്നകടള 
കകമാെതഡികള്കപമാലുാം കേമാദയോം ടേയ്യുന്ന സ്ഥഡിതഡിവഡികശഷാം 
ഈ നമാട്ടഡില് ഉണമായഡിട്ടുണ്ക്. അതഡില്നഡിന്നുാം കമമാേനാം ലഭഡി
ക്കുന്നതഡിനുള്ള നെപെഡികള്  ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിടറെ കീഴഡില് 
പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന അദ്യേമാപകന്മാരക്കുാം ഒരു അെഡിയന്തഡിരമാ
വശയേമമായഡിത്ീരന്നഡിരഡിക്കുന്നു എന്നുള്ളതഡിടന മുന്നഡിരത്ഡി 
യമാണ്ക് ഈ നഡിയമാം സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുന്നത്ക്. 
ഇതഡിടറെ ഉള്ളെകടത് സാംബന്ഡിച്ചു സവഡിസ്രമമായഡി 
ഞമാന് പ്രസ്മാവഡിക്കുന്നഡില്ല. ബഹുമമാനടപെട്ട ടമമ്പറന്മാര 
ബഡില്ലഡിടറെ നമാനമാവശങ്ങടളക്കുറഡിച്ചു േഡിന്തഡിച്കശഷാം 
ഗവടമെറെഡിനു കവണഡി എടന്തങ്ഡിലുാം പറയമാനുടണങ്ഡില് 
അകപെമാള് പറഞ്ഞുടകമാള്ളമാാം. ഇതഡില് ്ഡിപെമാരട്ടുടമന് 
നെപെഡികള്ക്കു പുറകമ വഡികശഷഡിച്ചു എടന്തങ്ഡിലുാം ഉകണമാ 
എന്നുകേമാദഡിച്മാല് േഡില കമാരയേങ്ങടളല്ലമാാം ഉടണന്നു 
പറയമാാം.
 എല്ലമാ കമഖലകളഡിലുമുള്ള അദ്യേമാപകന്മാരക്കുാം 
ഗവടമെറെ്ക് മുഴുവന് ശമ്പളാം ടകമാടുകണടമന്നുള്ള ഉത്ര 
വമാദഡിത്വാം കഴഡിഞ്ഞ ഗവടമെറെഡിടറെ കനതമാവമായഡിരുന്ന 
ശ്രീ.പഡി.എസ്ക്.റമാവ തടന്ന ഒരുത്രവമൂലാം നെപെഡിലമാകഡിയഡി
ട്ടുണ്ക്. അങ്ങടന മുഴുവന് ശമ്പളവാം ഗവടമെറെഡില് നഡിന്നുാം 
ടകമാടുക്കുന്ന ഏരപെമാെ്ക് വന്നതഡിനുകശഷാം ആ ശമ്പളാം 
ഗവടമെന് കനരഡിട്ടുടകമാടുക്കുന്നതമാണ്ക് ഉത്മടമന്ന്ക് 
എല്ലമാ അദ്യേമാപകന്മാരുാം അദ്യേമാപകസാംഘെനകളുാം  
ഗവടമെറെഡിടന ധരഡിപെഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. ടകമാച്ഡിയഡില് ശ്രീ.ഷണ്മുഖാം  
ടേട്ടഡിയുടെ കമാലത്തുാം തഡിരുവഡിതമാാംകൂറഡില് സര സഡി.പഡി.
യുടെ കമാലത്തുാം മലബമാറഡില് രമാജകഗമാപമാലമാേമാരഡിയുടെ  
കമാലത്തുാം അദ്യേമാപക വഡിഭമാഗങ്ങളഡില് നഡിന്നുാം ടപമാന്തഡി
വന്നഡിട്ടുള്ള ഒരു അെഡിയന്തഡിരമാവശയേമമാണഡിത്ക്. ഈ അെഡി
യന്തഡിരമാവശയേടത് മലബമാറഡില് നഡിറകവറ്ഡികഴഡിഞ്ഞഡി
ട്ടുണ്ക്. മലബമാറഡിടല ദപ്രവറ്്ക് കമഖലയഡിലുള്ള അദ്യേമാ 

പകന്മാരക്ക് മദ്രമാസ്ക് ഗവടമെറെഡിടറെ നെപെഡിടയ അാംഗീ 
കരഡിച്്ക് കനരഡിട്ടു ശമ്പളാം ടകമാടുക്കുന്ന ഏരപെമാെമാണ്ക് 
ഇന്നുള്ളത്ക്. ആ ഏരപെമാെ്ക് തഡിരുവഡിതമാാംകൂര - ടകമാച്ഡിയഡി
കലയ്കാം വയേമാപഡിപെഡികമാനമാണ്ക് ഗവടമെന്കദ്ശഡിക്കുന്നത്ക്. ആ 
നെപെഡി ഇകങ്ങമാട്ടു വയേമാപഡിപെഡിക്കുന്നതഡിന്ക് ഒരു ബഡില്ലഡിടറെ ആവ
ശയേമഡിടല്ലന്ന്ക് ഗവടമെറെഡിനറഡിയമാാം. ഒരു എക്ക് സഡികയൂട്ടഡിവ്ക് 
ഉത്രവമൂലാം നെപെമാകമാവന്നതമാടണന്നു ഗവടമെറെഡിന
റഡിയമാാം. ഗവടമെറെഡില് നഡിന്നുാം കനരഡിട്ടു ശമ്പളാം ടകമാടുക്കുക 
എന്ന സമ്പ്രദമായാം പരടക അാംഗീകരഡിക്കുന്നകതമാടുകൂെഡി 
അദ്യേമാപകന്മാരുാം മമാകനജരന്മാരുാം തമേഡിലുള്ള യജമമാന 
ഭൃതയേബന്ത്ഡിന്ക് ഒരു പരഡിവരത്നാം വരുത്ണടമ 
ന്നുളള സാംഗതഡി ഈ സഭയുടെ മുമ്പഡില് വയ്കവമാന് ഞമാനമാ
ഗ്രഹഡിക്കുന്നു. ഇത്രയുാം കമാലമമായഡിട്ട്ക് ഗവടമെറെഡില്നഡിന്നുാം  
ഗ്രമാന്വമാങ്ങഡി അദ്യേമാപകന്മാരക്ക് ശമ്പളാം ടകമാടുത്തു
കപമാന്നഡിട്ടുള്ള മമാകനജരന്മാര ഈ രമാജയേടത് അദ്യേ
പകന്മാടര അവരുടെ കീഴഡില് പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന ടതമാ
ഴഡിലമാളഡികളമായഡിട്ടമാണ്ക് പരഡിഗണഡിച്ഡിരുന്നടതന്നുള്ളത്ക് 
നമുടകല്ലമാവരക്കുാം അറഡിയമാടമന്നുള്ളതമാണ്ക്. കമലഡില് 
കനരഡിട്ടു ഗവടമെന് ശമ്പളാം ടകമാടുക്കുന്നു എന്ന സ്ഥഡിതഡി 
വന്നുകപമായമാല് മമാകനജരന്മാരുാം അദ്യേമാപകന്മാരുാം 
തമേഡിലുള്ള ബന്ാം പഴയകപമാടല യജമമാനഭൃതയേബന്ാം 
ആയഡിരഡികരുടതന്നു ഗവടമെറെഡിനഭഡിപ്രമായമുണ്ക്. ആ 
ബന്ാം അവസമാനഡിപെഡിച്്ക് വഡിദയേമാഭയേമാസകമഖലയഡില് 
തുലയേമമായ കസവന പ്രവണതകയമാടുകൂെഡി ്ഡിപെമാരട്ടുടമന്ാം  
മമാകനജരന്മാരുാം അദ്യേമാപകന്മാരുാം ഏകകമാപഡിച്ചുാം 
സഹകരഡിച്ചുാം ഒരു പ്രവരത്നാം ഭമാവഡിയഡില് ഈ രമാജയേ
ത്തുണമാകണടമന്നുള്ള പ്രതയേമാശകയമാടുകൂെഡിയമാണ്ക് ഞമാന് 
ഈ ബഡില് അവതരഡിപെഡിക്കുന്നത്ക്. ഇങ്ങടന അദ്യേമാപകന്മാ 
രുടെ നഡില ഉയരത്തുന്നകതമാടുകൂെഡി സ്ക് കൂള് മമാകനജരന്മാടര 
സാംബന്ഡിച്ചുാം േഡില വയേവസ്ഥകള് ടേയ്മാന് ആകലമാ
േഡിക്കുന്നുണ്ക്. ഈ കമാലാംവടര മമാകനജരന്മാര ആവ
ശയേടപെട്ടമാല് ഗ്രമാന്ടകമാടുക്കുാം എകന്നയുള്ളൂ. സമാമൂഹയേ 
കബമാധകത്മാടുകൂെഡി വഡിദയേമാഭയേമാസകമഖലയഡില് കസവന 
മനുഷ്ഡികമാന് മുകന്നമാട്ടുവന്നഡിട്ടുള്ള മമാകനജഡിാംഗ്ക് ഏജന്സഡി 
കള്ക്ക് സ്ക് കൂള് സജ്ീകരണങ്ങള്ക്കുാം സ്ക് കൂള് 
നെത്ഡിപെഡിനുാം മറ്റുമമായഡി വളടര ഉദമാരമമായഡി ഗ്രമാറെ്ക് 
ടകമാടുകമാനമാണു ഗവടമെറെ്ക് ഈ ബഡില്ലുമൂലാം ഉകദ്ശഡിക്കു 
ന്നത്ക്. ഗ്രമാറെ്ക് ലഭഡികമാടത അവരക്ക്  സ്ക് കൂളുകള് നെത്മാന് 
സമാധഡികയഡിടല്ലന്ന്ക്  ഗവടമെറെഡിന്ക് കബമാദ്യേമമായഡിട്ടുണ്ക്.  
ടപമാതുജനങ്ങളഡില്നഡിന്നുാം സാംഭമാവനകള് പഡിരഡിച്മാണ്ക് 
മഡിക നല്ല മമാകനജ്ക് ടമന്കളുാം സ്ക് കൂള് ടകട്ടഡിെങ്ങള്  
ഉണമാക്കുന്നടതന്നഡിരുന്നമാലുാം അവരക്ക് കപമാരമാടതവരുന്ന
തഡിന്ക് വലഡിയ ഒരു സാംഖയേ സാംഭമാവനടേയ്ക് കത മതഡിയമാവൂ 
എന്നു ഗവടമെറെഡിനറഡിയമാാം. അപ്രകമാരമുള്ള സജ്ീകര
ണങ്ങള്ക്കുാം സ്ക് കൂള് നെത്ഡിപെഡിനുാം ഗ്രമാന്ടകമാടുകമാന് 
ഈ ബഡില്ലഡില് വയേവസ്ഥടേയ്തഡിട്ടുണ്ക്. അങ്ങടന മമാകന
ജരന്മാരക്ക് അവരുടെ വീതവാം അദ്യേമാപകന്മാരക്ക് 
അവരുടെ വീതവാം നല്കഡി ഇരുവഡിഭമാഗകമാടരയുാം കയമാജഡി 
പെഡികണടമന്നമാണ്ക് ഗവടമെന്കദ്ശഡിക്കുന്നത്ക്. ദപ്രവറ്്ക്  
വഡിദയേമാഭയേമാസകമഖലയഡില് എത്രകയമാ കമാലമമായഡി പ്രവരത്ഡിച്്ക്  
നമാട്ടുകമാരുടെയുാം ഗവടമെറെഡിടറെയുാം കൃതജ്ഞത 
അരഹഡിക്കുന്ന ഏജന്സഡികടള നഡിരുത്സമാഹടപെടുത്
ണടമകന്നമാ, അവരുടെ അവകമാശങ്ങടള ധ്വാംസഡിക
ണടമകന്നമാ, ഈ ബഡില് ടകമാണ്ക് ഉകദ്ശഡിക്കുന്നഡിടല്ലന്നു 
പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹഡിക്കുന്നു.
 മടറ്മാരുകമാരയോം പറയമാനുള്ളത്ക് കലമാകല് 
എ്യൂകകഷന് അകതമാറഡിട്ടഡിടയ സാംബന്ഡിച്മാണ്ക്. 
ഇവഡിടെയുള്ള ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമന്കടളല്ലമാാം വഡികകന്ദ്രീകരഡി
കണടമന്നുള്ള അഭഡിപ്രമായാം ഈ സഭയഡില് അകനകാം 
അവസരങ്ങളഡില് ടപമാന്തഡി വന്നഡിട്ടുണ്ക്. പല ്ഡിപെമാരട്ട്ക്  
ടമന്കളുാം വഡികകന്ദ്രീകരഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ശ്രമാം നെന്നു
വരുന്നുണ്ക്. വഡിദയേമാഭയേമാസ ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെമാടണങ്ഡിലുാം 
കമാസരകഗമാ്്ക് മുതല് പമാറശ്ശമാല വടര വയേമാപ്തമമായഡി 
കഡിെക്കുന്ന ഒരു ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെമാടണന്ന്ക് ഈ സഭയഡിടല 
ബഹുമമാനടപെട്ട ടമമ്പറന്മമാരക്ക് അറഡിയമാാം. ഈ  
്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെ്ക് വഡികകന്ദ്രീകരഡികച് കഴഡിയൂ എന്ന്ക് പരടക  

സമേതഡിക്കുകയുണമായഡിട്ടുണ്ക്. ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെഡിടറെ കീഴഡില് 
്ഡിസ്ക്്രേഡിക്റ്ക് എ്യൂകകഷന് ഓഫീസര, അസഡിസ്ററെ്ക് 
എ്യൂകകഷന് ഓഫീസര, ്ഡിവഡിഷണല് ഇന്സ്ക് ടപക്ടര 
ഓഫ്ക് സ്ക് കൂള്സ്ക് എന്നഡിങ്ങടന പല ഉകദയേമാഗസ്ഥന്മമാരുാം 
ഉണമായഡിട്ടുണ്ക്. എന്നഡിരുന്നമാലുാം അധഡികമാര വഡികകന്ദ്രീക
രണാം എന്ന തത്വാം കവണത്ര അാംഗീകരഡിച്്ക് കഴഡിഞ്ഞഡിട്ടഡി
ല്ലമാത്തഡിനമാല് അദ്യേമാപകന്മമാരുടെയുാം മമാകനജരമമാ
രുടെയുാം കമാരയേങ്ങള് നഡിറകവറ്ഡി കഡിട്ടുന്നതഡിന്ക് തമാമസാം  
കനരഡിടുന്നുണ്ക്. ആ അസൗകരയേങ്ങള് പരഡിഹരഡിക്കുന്ന
തഡികലക്ക് ടഹ്്ക് ഓഫീസഡില് കൂട്ടഡിപെഡിെഡിച്്ക് കഡിെക്കുന്ന 
അധഡികമാരമമാറ്ാം തമാകഴമാട്ടുള്ള ഓഫീസരമമാരക്ക് വഡിട്ടുടകമാ
ടുകണടമന്ന്ക് ഗവണ്ടമറെ്ക് ഉകദ്ശഡിക്കുന്നു. അധഡികമാരാം 
എവഡിടെ ഉണമാകുകന്നമാ അതഡിടറെ കൂടെപെഡിറവഡിയമാണ്ക് 
അഴഡിമതഡി എന്ന്ക് ലമാര്്ക്്ക് ആക്ഷന് പറഞ്ഞഡിട്ടുള്ളത്ക് ഈ 
സന്രഭത്ഡില് നമാാം ഓരമഡികണാം. അങ്ങടന തമാകഴമാട്ട്ക് 
അധഡികമാരാം വരുകമ്പമാള് അഴഡിമതഡിയുാം സാംഭവഡികമാടമ
ന്നുള്ളത്ക് മറച്ചു വയ്ക് കകണ കമാരയേമഡിടല്ലന്ന്ക് ഗവണ്ടമറെ്ക് 
വഡിേമാരഡിക്കുന്നു. ആ അപകെസ്ഥഡിതഡിക്ക് ബ്ഡിട്ടണഡിലുാം 
അകമരഡികയഡിലുാം നഡിരകദ്ശഡിച്ഡിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതഡിവഡിധഡിയമാണ്ക് 
ഈ കലമാകല് എ്യൂകകഷന് കൗണ്സഡിലുകള്. 1940 ല്  
ബ്ഡിട്ടണഡില് പമാസ്മാകഡിയഡിട്ടുള്ള ആക്ട്ക് പ്രകമാരാം വഡിദയേമാ
ഭയേമാസപരമമായ കമേഡിറ്ഡികള് സാംഘെഡിപെഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള 
ഏരപെമാടുകള് ടേയ്തഡിട്ടുണ്ക്. എല്ലമാ സ്ക് കൂളുകളുകെയുാം കൗണഡി 
കൗണ്സഡില് മമാകനജ്ക് ടമറെ്ക് വഹഡിക്കുന്നഡില്ല. കൗണഡി 
കൗണ്സഡിലുകളഡില് മമാകനജരമമാരുടെയുാം പ്രതഡിനഡിധഡിക 
കളയുാം ഉള്ടകമാള്ളഡികമാറുണ്ക്. കൗണഡികൗണ്സഡിലു
കള് വഴഡി ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെ്ക് സ്ക് കൂളുകടള സാംബന്ഡി
ച്ചുള്ള കമാരയേങ്ങള് തീരുമമാനഡിക്കുാം. മമാകനജരമമാരക്ക് 
കവണഡിവന്നമാല് ഗവണ്ടമറെഡിടറെ അടുകല് നഡികവദനാം 
നെത്മാനുള്ള സൗകരയോം നല്ഡിയഡിട്ടുണ്ക്. അതുകപമാടല 
ഇവഡിടെ പ്രമാകദശഡിക വഡിദയേമാഭയേമാസ സമഡിതഡികള് സാംഘെഡിപെഡിച്്ക് 
അതഡില് മമാകനജ്ക് ടമന്കടളയുാം അദ്യേമാപകന്മാകരയുാം 
മറ്റു വഡിദയേമാഭയേമാസ വഡിഷയത്ഡില് തമാല്പരയേമുള്ളവരുടെ  
പ്രതഡിനഡിധഡികടളയുാം ജനപ്രതഡിനഡിധഡികടളയുാം ഉള്ടപെടുത്ഡി 
്ഡിസ്ക്്രേഡിക്ട്ക് ഇന്സ്ക് ടപക്ടര ഓഫ്ക്  സ്ക് കൂള്സുമമായഡി 
സഹകരഡിച്്ക് പ്രവരത്ഡിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പരീക്ഷഡിച്ചു 
കനമാകണടമന്നമാണ്ക് ഈ ഗവണ്ടമറെ്ക് ഉകദ്ശഡിക്കുന്നത്ക്. 
അത്രത്ഡിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്ഡിന്ക് കവണഡിയമാണ്ക് 
ഇവഡിടെ കലമാകല് എ്യൂകകഷന് അകതമാറഡിറ്ഡിക്ക് 
വയേവസ്ഥ ടേയ്തഡിട്ടുള്ളത്ക്. ഇങ്ങടന വയേവസ്ഥ ടേയ്യുന്നത്ക് 
അതയേമാപല്കരമമാടണന്ന്ക് േഡിലര അഭഡിപ്രമായാം പറഞ്ഞഡിട്ടു
ള്ളതമായഡി ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് അറഡിയമാാം. അത്രാം അഭഡിപ്രമാ
യങ്ങടള തല്കമാലാം എതഡിരക്കുന്നതഡികനമാ, കരശനമമായഡി 
നഡിരൂപഡിക്കുന്നതഡികനമാ ഈ ഗവണ്ടമറെ്ക് ഉകദ്ശഡിക്കുന്നഡില്ല. 
നമ്മുടെ എല്ലമാ ഭരണക്രമങ്ങള്ക്കുാം മമാതയേകയമായഡി അാം
ഗീകരഡിച്ഡിട്ടുള്ള ഇാംഗ്ണഡിലുാം ഒരു പകക്ഷ അതഡിലുമുപരഡി 
യമായഡി േഡിലര അാംഗീകരഡിക്കുന്ന അകമരഡികയഡിലുാം നെപ്ള്ള 
ആ സമ്പ്രദമായാം ട്കമമാക്രസഡിയുടെ നൃത്രാംഗ 
ടമന്ന്ക്്ക് അഭഡിമമാനഡിക്കുന്ന ഈ രമാജയേത്്ക് ഒന്ന്ക് പരീക്ഷഡിച്ചു 
കനമാകണടമന്ന്ക് വഡിേമാരഡിക്കുന്നു. ഇത്ക് ജനമാധഡിപതയേ 
മരയേമാദയ്ക്ക് ഏറ്വാം  ഭദ്രമമായ ഒന്നമാടണന്ന്ക് ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് 
അഭഡിപ്രമായമുണ്ക്. ഇങ്ങടനയുള്ള പ്രവരത്നങ്ങ 
ളഡില് അപകൊം സാംഭവഡിക്കുകയമാടണങ്ഡില് അത്ക് ആ  
സഡിസ്റത്ഡിടറെ ടതറ്ടല്ലന്നുാം അത്രാം സമഡിതഡികളഡികലക്ക് 
ടതരടഞ്ഞടുത് വയേക്ഡികളുടെ ടതറ്മാടണന്നുാം മമാകത്രകമ 
വഡിേമാരഡികകണതുള്ളൂ. കമാലമാന്തരത്ഡില് ഈ  നെപെഡികള് 
മുകമ്പമാട്ട്ക് ടപമായ്ക് ടകമാണഡിരഡിക്കുടമങ്ഡില് നമ്മുടെ ജന
പ്രതഡിനഡിധഡികള്ക്ക് ഓഫീസറന്മമാരുമമായഡി സഹകരഡിച്്ക് 
പ്രവരത്ഡിച്്ക് നമാട്ടുകമാരുടെ ആവശയേങ്ങള് നഡിറകവറ്മാന് 
കഴഡിയുടമന്നമാണ്ക് ഗവണ്ടമറെ്ക്  പ്രതീക്ഷഡിക്കുന്നത്ക്. 
അതുടകമാണ്ക് കലമാകല് അകതമാറഡിറ്ീസഡിടന സാംഘെഡി
പെഡിക്കുന്നതഡിടന സാംബന്ഡിച്ഡിെകത്മാളാം ഭയമാശങ്യ്ക്ക് കമാരയേ
മഡിടല്ലന്ന്ക് ബഹുമമാനടപെട്ട സഭടയ അറഡിയഡിച്ചുടകമാള്ളുന്നു. 
പഡിടന്ന മമാകനജ്ക് ടമന്കള്  ദുഷഡിച്ചുകപമായമാല് അത്രാം 
സ്ക് കൂളുകടള സാംബന്ഡിച്്ക് എന്ത്ക് നെപെഡി എടുകണടമന്നു
ള്ളത്ക് ഈ ്ഡിപെമാരട്ട്ക് ടമറെഡില് ഏറ്വാം വലഡിയ കമാരയേമമായഡി 

വിദ്യാഭ്യാസ  
െിപ്ാര്ട്ടുടമന്റില്  
വികേന്ദരീേരണും 
അനിവാര്യും 

'നിയമ പ്രാബല്യം ഇല്രാത്തതിനരാല് ഡിപ്രാര്ട്ടുമമന്റ്  നിബന്ധനകമെ 
കകരാടതികളകരാലയം ക�രാദ്യം മ�യ്യുന്ന സ്ിതിവികേഷയം ഈ നരാട്ില് 
ഉണ്രായിട്ടുണ്റ്. അതില്നിന്യം കമരാ�നയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടടികള  
ഡിപ്രാര്ട്ടുമമന്ിമന് കീഴില് പ്വര്ത്തിക്കുന്ന അദ്്രാകന്രാര്ക്കുയം 
ഒരു അടിയന്ിരരാവേ്മരായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന് എന്ള്ളതിമന  
മുനനിര്ത്തിയരാണറ് ഈ നിയമയം സഭയില് അവതരിപ്ിക്കുന്നതറ് '

നഡിയമസഭമാ പ്രസാംഗങ്ങളഡിലൂടെ........
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കഡിെക്കുകയമാണ്ക്. ഈയഡിടെ മദ്രമാസഡില് നെപ്ണമായഡി
രുന്ന നഡിയമത്ഡിടല ഒരു വയേവസ്ഥ ഉപകയമാഗഡിച്മാണ്ക് 
മലബമാറഡിലുള്ള ഗണപതഡി സ്ക് കൂളഡിലുാം മറ്റുാം ഗവണ്ടമറെ്ക് 
നെപെഡികള് എടുത്ത്ക്. അപ്രകമാരമുള്ള വയേവസ്ഥ മദ്രമാസ്ക് 
ആക്ടഡില് ഉടണന്ന്ക് കണകപെമാള് തഡിരുവഡിതമാാംകൂര-ടകമാച്ഡി
യഡിലുാം അത്ക്  വയേമാപഡിപഡിക്കുന്നത്ക് പ്രകയമാജനകരമമായഡിരഡി
ക്കുടമന്ന്ക് ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് കതമാന്നുകയുാം അതനുസരഡിച്്ക് 
ഈ ബഡില്ലഡില് വയേവസ്ഥ ടേയ്യുകയുാം ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നു. 
മമാകനജ്ക് ടമറെഡില് കുഴപെമുടണന്ന്ക് കണമാല് ഇന്നുതടന്ന 
മമാകനജ്ക് ടമറെഡിടന ്ഡിസ്ക് ക്വമാളഡിദഫ ടേയ്യുന്നതഡിന്ക് 
നഡിബന്ന, ്ഡിപെമാരട്ടുടമറെഡിലുണ്ക്. ആ നഡിബന്നയനു
സരഡിച്്ക് ്ഡിസ്ക് ക്വമാളഡിദഫ ടേയ്യുന്ന ഉത്രവ്ക് ഉണമായമാല് 
അതഡിടന ലീഗല് സമാാംഗ്ക്ഷന് ഇടല്ലന്ന്ക് ഒരു കുറ്മുണ്ക്. 
അത്ക് പരഡിഹരഡികമാനമാണ്ക് മദ്രമാസ്ക് ആക്ടഡില് നഡിന്നുാം ആ 
ഭമാഗാം എടുത്തു കേരത്ഡിട്ടുള്ളത്ക്. ഇതഡിടറെ അരത്ഥാം 
രമാജയേത്തുള്ള മമാകനജ്ക് ടമന്കളുടെ കനടര അക്രമപര
മമായ നെപെഡികള് എടുകമാന് ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് അധഡികമാരാം 
ടകമാടുക്കുന്നു എന്നല്ല. മദ്രമാസ്ക് ആക്ടഡില് ഈ അധഡികമാരാം 
ഉണമായഡിരുന്നഡിട്ടുാം അവഡിടെയുള്ള സ്ക് കൂളുകടള സാംബന്ഡി
ച്ഡിെകത്മാളാം നയേമായവഡിരുദ്മമായഡി യമാടതമാരു നെപെഡികളുാം 
എടുത്ഡിട്ടഡില്ല. കകരള സാംസ്ഥമാനാം രൂപീകരഡിച്തഡിന്ക് 
കശഷാം മദ്രമാസ്ക് ആക്ടഡിടല ആ വയേവസ്ഥ ഉപകയമാഗടപെ
ടുത്ഡി നമാലഞ്ചു സ്ക് കൂളുകളഡില് നെപെഡികള് എടുത്ഡിട്ട്ക് 
ആ നെപെഡികള് കുറ്കരമമാടണന്ന്ക് കകമാഴഡികകമാെ്ക് 
തുെങ്ങഡിയുള്ള പ്രകദശങ്ങളഡിലുള്ള  യമാടതമാരുത്രുാം 
പറഞ്ഞു കകട്ടഡിട്ടഡില്ല. ഗണപതഡി സ്ക് കൂളഡിടല സ്ാംഭനമാവസ്ഥ 
ശരഡിടപെടുത്മാന് ആ വയേവസ്ഥ ഫലപ്രദമമായഡി തീരന്നു 

എന്ന്ക് പറയമാന് കഴഡിയുാം. അതുടകമാണ്ക് ആ വയേവസ്ഥ 
തഡിരുവഡിതമാാംകൂര-ടകമാച്ഡി ഭമാഗകത്ക്കുാം വയേമാപഡിപെഡിച്്ക് 
നമ്മുടെ ദപ്രവറ്്ക് കമഖലയഡിലുള്ള സ്ക് കൂളുകളഡില് 
ഏടതങ്ഡിലുാം സ്ക് കൂള് സ്ാംഭനമാവസ്ഥയഡില് എത്തുകയമാ
ടണങ്ഡില് അതു പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിന്ക് ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് 
അധഡികമാരാം കഡിട്ടണാം. അതഡിന്ക് കവണഡിമമാത്രമമാണ്ക്  ആ 
വയേവസ്ഥ ബഡില്ലഡില് ഉള്ടകമാള്ളഡിച്ഡിട്ടുള്ളത്ക്. കൂെമാടത 
ഏടതങ്ഡിലുാം പ്രകദശത്്ക് ഏടതങ്ഡിലുാം അെഡിസ്ഥമാനപ
രമമായ കമാരണങ്ങടള മുന്നഡിറുത്ഡി ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് 
സ്ക് കൂളുകള് ഏടറ്ടുകണടമന്ന്ക് കതമാന്നഡിയമാല് പ്രതഡി 
ഫലാം നല്കഡി സ്ക് കൂളുകള് ഏടറ്ടുക്കുന്നതഡികലയ്ക്ക് 
ഒരു വയേവസ്ഥ ബഡില്ലഡില് ഉള്ടകമാള്ളഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. ഇത്ക് 
പതഡിനമാല്ക് വയസ്സുവടര സൗജനയേവാം നഡിരബന്ഡിതവ
മമായ വഡിദയേമാഭയേമാസാം ടകമാടുകണടമന്നുള്ള ഭരണഘെന
യഡിടല വയേവസ്ഥ പരഡിപൂരണ്ണമമായഡി നെപെഡിലമാക്കുന്നതഡിന്ക് 
ഗവണ്ടമറെ്ക് ദകടകമാണഡിട്ടുള്ള ഒരു എകനബഡിളഡിാംഗ്ക് 
ടപ്രമാവഡിഷനമാണ്ക്. തഡിരുവഡിതമാാംകൂറഡില് സര സഡി. പഡി. യുടെ 
കമാലത്്ക് കമ്പല്സറഡി ദപ്രമറഡി എ്യൂകകഷന് ആക്ട്ക് 
ഉണമായതമായഡി നമുക്ക് അറഡിയമാാം. വല്ല പ്രകദശത്തുാം  
മമാകനജ്ക് ടമറെഡിടറെ നഡില എതഡിരമാടണന്ന്ക് ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് 
കബമാധയേമമായമാല് ആ സ്ക് കൂള് ഏടറ്ടുത്്ക് പൂരണ്ണമമായുാം 
ഗവണ്ടമറെ്ക്  വഡിദയേമാഭയേമാസകമാരയോം നഡിരവഹഡിക്കുന്നു 
എന്നുള്ള പമാരമ്പരയേത്ഡിന്ക് ഒരു ഉദമാഹരണാം സൃഷ്ടഡികമാ
നുള്ള അവസരാം ഈ വയേവസ്ഥ മൂലാം ഗവണ്ടമറെഡിന്ക് 
ലഭഡിക്കുന്നതമാണ്ക്. ആ ഒറ് ഉകദശയേകമ ആ വയേവസ്ഥയഡില് 
ഉള്ളൂ. അല്ലമാടത ഈ രമാജയേത്തുള്ള എല്ലമാ സ്ക് കൂളുകളുാം 
ഒന്നെങ്ാം കദശസമാല്കരഡിക്കുന്ന അപകൊം പഡിെഡിച് ഒരു 

സ്ഥഡിതഡിവഡികശഷാം ഈ രമാജയേത്്ക് സൃഷ്ടഡികണടമന്നുള്ള 
ഉകദ്ശയേത്ഡിലല്ല ആ വയേവസ്ഥ കേരത്ഡിട്ടുള്ളടതന്ന്ക് 
ബഹുമമാനടപെട്ട സഭടയ അറഡിയഡികമാന് ഞമാന് ആഗ്ര
ഹഡിക്കുന്നു. ഇങ്ങടന  പ്രധമാനമമായ വയേവസ്ഥകടള കുറഡിച്്ക് 
മമാത്രാം പറഞ്ഞുടകമാണ്ക് ഞമാന് ബഡില്ലഡിടന ബഹുമമാനടപെട്ട 
സഭയുടെ സമാദരവാം യുക്ഡിപൂരവകവമമായ േരച്യ്ക്ക് 
സമരപെഡിച്ചു ടകമാള്ളുന്നു''. 

കകരളത്ഡിടല വഡിദയേമാഭയേമാസ പരഡിവരത്ന
ങ്ങളഡില് വഡിപ്ലവാം സൃഷ്ടഡിച് ഒന്നമായഡിരുന്നു 

1957 ജൂദല 13 മാാം തീയതഡി അന്നടത് വഡിദയേമാഭയേമാസ 
വകുപെ്ക് മന്തഡി ടപ്രമാഫ. കജമാസഫ്ക് മുണകശ്ശരഡി നഡിയമ 
സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിച് കകരള വഡിദയേമാഭയേമാസ ബഡില്. 
സാംസ്ഥമാനടത്  സ്ക് കൂളുകളഡിടല അദ്യേമാപകരക്ക് 
നയേമായമമായ രീതഡിയഡിലുള്ള കസവന കവതന വയേവസ്ഥ 
നെപെമാകഡിടകമാണ്ടുാം അവരുടെ നഡിയമനത്ഡില് 
സരകമാരഡിന്ക് വയേക്മമായ പങ്്ക് നഡിരണ്ണയഡിച്ചുടകമാണ്ടുാം 
സരകമാര സ്ക് കൂളുകള് ഉള്ടപെടെ സാംസ്ഥമാനടത് 
എല്ലമാ സ്ക് കൂളുകളഡിലുാം നഡിരബന്ഡിത വഡിദയേമാഭയേമാസാം 
നെപെഡിലമാകഡിടകമാണ്ടുാം സമാമൂഹയേപ്രതഡിബദ്തകയമാടു  
കൂെഡി വഡിദയേമാഭയേമാസ കമഖലയഡില് കസവനമനുഷ്ഡികമാന് 
തല്പെരരമായ മമാകനജഡിാംഗ്ക് ഏജന്സഡികള്ക്ക് സ്ക് കൂള് 
സജ്ീകരണങ്ങള്ക്കുാം സ്ക് കൂള് നെത്ഡിപെഡിനുാം 
ഉദമാരമമായ ഗ്രമാറെ്ക് നല്കഡിടകമാണ്ടുാം കകരളത്ഡിടല 
ടപമാതുവഡിദയേമാഭയേമാസ രാംഗടത് കൂടുതല് ടമച്ടപെ
ടുത്തുക എന്ന ഉകദ്ശയേലക്ഷയേകത്മാടെയമാണ്ക് ഈ 
ബഡില് 1957 ജൂദല 13 ന്ക് നഡിയമസഭയഡില് അവ
തരഡിപെഡിച്ത്ക്. ബഡില് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗ
ണനയ്ക്ക് അയയ്കകയുാം ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് 
പ്രകമാരമുള്ള ബഡില് 1957 ആഗസ്റ്ക് 24 ന്ക് സഭ പരഡിഗ
ണനയ്ക്ക് എടുക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. 1957 ടസപ്ക്റ്ാംബര 
2 ന്ക് കകരള നഡിയമസഭ പമാസ്മാകഡിയ ബഡില് ഇന്തയേന് 
ഭരണഘെനയുടെ ആരട്ടഡികഡിള് 201 പ്രകമാരാം 
രമാഷ്ടപതഡി മെകഡി അയക്കുകയുണമായഡി. എന്നമാല് 
1958 നവാംബര 24 ന്ക് കകരള നഡിയമസഭ ഈ ബഡില് 
പുന:പരഡിഗണനയ്ക് ടകടുക്കുകയുാം 1958 നവാംബര 
28 ന്ക് വീണ്ടുാം പമാസ്മാക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. തുെരന്ന്ക്  
1959 ടഫബ്രുവരഡി 19 ന്ക് ഈ ബഡില്ലഡിന്ക് രമാഷ്ടപതഡി 
യുടെ അനുമതഡി ലഭഡിച്കതമാടുകൂെഡി 1958 ടല കകരള 
എ്യുകകഷന് ആക്ട്ക് നഡിലവഡില് വന്നു. 
 ഒന്നമാാം കകരള നഡിയമസഭയുടെ നഡിയമ
നഡിരമേമാണത്ഡിടല സുപ്രധമാനമമായ ഏടുകളഡില് 
ഒന്നമായ 1958 ടല കകരള എ്യുകകഷന് ആക്ട്ക്, 
പഡില്കമാലങ്ങളഡില് കമാകലമാേഡിതമമായ പല കഭദഗതഡി 
കള്ക്കുാം വഡികധയമമായഡിട്ടുണ്ക്. ഈ ആക്ടുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട്ക് ആദയേടത് കഭദഗതഡി ബഡില് നഡിയമ 
സഭയഡില്  അവതരഡിപെഡിച്ത്ക് 1960 ജൂണ് 23 ന്ക് 
(രണമാാം കകരള നഡിയമസഭ) അന്നടത് മുഖയേമന്തഡി
യമായഡിരുന്ന പട്ടാം എ.തമാണുപഡിള്ളയമാണ്ക്. 1958 ടല 
എ്യുകകഷന് ആക്ടഡിടല 11 മാാം വകുപെ്ക് പ്രകമാരാം 
സാംസ്ഥമാനടത് സരകമാര സ്ക് കൂളുകളഡിടലയുാം 
എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂളുകളഡിടലയുാം അദ്യേമാപക നഡിയമനാം 
പഡി.എസ്ക്.സഡി. തയ്മാറമാക്കുന്ന ടസലക്ഷന് ലഡിസ്റഡില് 
നഡിന്നമാകണടമന്നമാണ്ക് നഡിഷ്ക് കരഷഡിച്ഡിരുന്നത്ക്. ഈ 
വയേവസ്ഥ നെപെമാക്കുന്നതഡിന്ക് വയേക്മമായ അഭഡിപ്രമായ 
ഐകയോം ദകവരഡികകണത്ക് ആവശയേമമാടണന്ന
തുടകമാണ്ക് പ്രസ്തുത വകുപെ്ക് 1961 ജനുവരഡി 1 വടര 
സസ്ക് ടപന്്്ക് ടേയ്യുന്നതഡിനുകവണഡി കഭദഗതഡി ബഡില് 
ടകമാണ്ടുവന്നു. ഈ കഭദഗതഡി ബഡില് 1960 ജൂണ് 
23 ന്ക് നഡിയമസഭ പമാസ്മാക്കുകയുാം  അതഡിന്ക് 1960 
ജൂദല 6 ന്ക് ഗവരണറുടെ അനുമതഡി ലഭഡിക്കുകയുാം 
ടേയ്ക്തു.

1958 ടെ കേരള എെയുകക്ഷന ആക്്
1959 ടെ 6 ാ മത് നിയമും

 1958 ടല കകരള എ്യുകകഷന് ആക്ടുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട രണമാമടത് കഭദഗതഡി ബഡില്, 1960 
്ഡിസാംബര 14 ന്ക് നഡിയമസഭയഡില് അവതരഡിപെഡിച്തുാം 
പട്ടാം എ.തമാണുപഡിള്ളയമാണ്ക്. എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂളുകളഡിടല 
അദ്യേമാപക നഡിയമനാം സരകമാര സ്ക് കൂളുകളഡികലതു 
കപമാടല പഡി.എസ്ക്.സഡി. തയ്മാറമാക്കുന്ന ടസലക്ഷന് ലഡിസ്റഡില് 
നഡിന്നമായഡിരഡികണടമന്ന മൂലനഡിയമത്ഡിടല വയേവസ്ഥ 
മമാറ്ഡിടകമാണ്ക് എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂളുകളഡിടല അദ്യേമാപകടര 
സ്ക് കൂളഡിടറെ  മമാകനജരക്ക് നഡിയമഡികമാടമന്ന വയേവസ്ഥ 
ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിനുാം, എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂളുകളഡിടല അദ്യേമാ
പകരുടെ കസവന കവതന വയേവസ്ഥകള് സരകമാര 
സ്ക് കൂള് അദ്യേമാപകരുകെതഡിനു തുലയേമമായഡിരഡിക്കുടമന്ന്ക് 
മൂലനഡിയമത്ഡില് പ്രതഡിപമാദഡിച്ഡിരുന്നത്ക് മമാറ്ഡി എയ്ക്്്്ക് 
സ്ക് കൂള് അദ്യേമാപകരുടെ കസവന കവതന വയേവസ്ഥകള് 
സരകമാര നഡിശ്യഡിക്കുന്ന പ്രകമാരമമായഡിരഡിക്കുടമന്ന 
വയേവസ്ഥ ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിനുാം സരകമാര നെത്തുന്നതുാം 
സരകമാര ഫണഡിടറെ സഹമായകത്മാടെ നെത്തുന്നതു
മമായ സ്ക് കൂളുകളഡില് പട്ടഡികജമാതഡി-പട്ടഡികവരഗ്ഗകമാര, 
സമാമൂഹയേമമായുാം വഡിദയേമാഭയേമാസപരമമായുാം പഡിന്നമാകാം നഡില്ക്കു
ന്നവര എന്നീ വഡിഭമാഗങ്ങളഡിലുള്ളവരുടെ അ്്ക്മഡിഷന് 
സുഗമമമാക്കുന്നതഡിനുള്ള ക്രമീകരണാം ഏരടപെടുത്മാന് 
േട്ടങ്ങള് നഡിരമേഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള അധഡികമാരാം നല്കുന്ന 
വയേവസ്ഥ ഉള്ടപെടുത്തുന്നതഡിനുമമായഡിരുന്നു കഭദഗതഡി ബഡില് 
ടകമാണ്ടുവന്നത്ക്. 1960 ്ഡിസാംബര 21 ന്ക് നഡിയമസഭ 
പമാസ്മാകഡിയ കഭദഗതഡി ബഡില്ലഡിന്ക് 1960 ്ഡിസാംബര 
26 മാാം തീയതഡി ഗവരണ്ണറുടെ അനുമതഡി ലഭഡിച്കതമാടെ 
1960 ജൂദല 6 ന്ക് നഡിലവഡില് വന്ന 1960 ടല  കകരള 
എ്യുകകഷന് (അടമറെ്ക് ടമറെ്ക്) ആക്ട്ക് റദ്മാകടപെട്ടു.
 1958 ടല കകരള എ്യുകകഷന് ആക്ടുമമായഡി 
ബന്ടപെട്ട മൂന്നമാമടത് കഭദഗതഡി ബഡില് നഡിയമസഭയഡില് 
അവതരഡിപെഡിച്ത്ക് 1969 ആഗസ്റ്ക് 5 നമാണ്ക് (മൂന്നമാാം കകരള 
നഡിയമസഭ). എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂളഡില് ഭരണപരമമായ 
അച്െകാം നഡിലനഡിരത്തുന്നതഡിനുാം സരകമാര ്രേഷറഡിയഡില് 
നഡിന്നുാം ശമ്പളാം പറ്റുന്നവരുടെ കമല് സരകമാരഡിനുള്ള നഡിയ
ന്തണമാധഡികമാരാം  ഉറപെമാക്കുന്നതഡിനുാം  എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂള് 
അദ്യേമാപകരുടെ ഭമാഗത്്ക് ഗുരുതരമമായ കൃതയേവഡികലമാപകമമാ 
ടതറ്റുകുറ്ങ്ങകളമാ സാംഭവഡിക്കുന്ന പക്ഷാം നെപെഡി സ്വീകരഡി
ക്കുവമാന് സരകമാരഡിന്ക് അധഡികമാരാം നല്കുന്ന വയേവസ്ഥ 
ഉള്ടപെടുത്തുന്നതഡിനുമമായമാണ്ക് അന്നടത് വഡിദയേമാഭയേമാസ
മന്തഡി സഡി.എച്്ക്.മുഹമേദ്ക് കകമായ ഈ കഭദഗതഡി ബഡില് 
നഡിയമസഭയഡില് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക്.   ബഡില്  1969 ആഗസ്റ്ക് 
6 ന്ക് ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനയ്ക്ക് അയയ്കകയുാം 
ടസലക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് ടേയ്ത പ്രകമാരമുള്ള ബഡില് 

1969 ആഗസ്റ്ക് 21 ന്ക് സഭ പരഡിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുകയുാം 
ടേയ്ക്തു. 1969 ടല 3 മാാം നമ്പര ഓര്ഡിനന്സഡിനു 
പകരമമായഡി ടകമാണ്ടുവന്ന കഭദഗതഡി ബഡില് 1969 
ആഗസ്റ്ക് 21 ന്ക് നഡിയമസഭ പമാസ്മാക്കുകയുാം 1969 
ടസപ്ക്റ്ാംബര 11 ന്ക് ഗവരണ്ണറുടെ അനുമതഡി ലഭഡി 
ക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു.
 1958 ടല കകരള എ്യുകകഷന് ആക്ടുമമായഡി  
ബന്ടപെട്ട നമാലമാമടത് കഭദഗതഡി ബഡില് നഡിയമ 
സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക് 1983 മമാരച്്ക്  9 ന്ക് (ഏഴമാാം  
കകരള നഡിയമസഭ) അന്നടത് വഡിദയേമാഭയേമാസ വകുപ്  
മന്തഡി െഡി.എാം.കജകബമാണ്ക്. സരകമാര സ്ക് കൂള് 
അദ്യേമാപകരക്ക്  ഏടതങ്ഡിലുാം ആനുകൂലയോം നല്കു 
കമ്പമാള് എയ്ക്്്്ക് സ്ക് കൂള് അദ്യേമാപകരക്കുാം അവ 
നല്കുന്നതഡിന്ക് േട്ടങ്ങളഡില് മമാറ്ാം വരുകത്ണഡി 
വരുന്നതഡിനമാല് പലകപെമാഴുാം ആനുകൂലയോം നല്കുന്ന 
തഡിന്ക് കമാലതമാമസാം  കനരഡികെണഡി വരുന്നതഡിനമാലുാം  
മൂലനഡിയമത്ഡില് മുന്കമാലപ്രമാബലയേകത്മാടെ േട്ട 
ങ്ങള് പുറടപെടുവഡികമാനുള്ള വയേവസ്ഥകള് ഇല്ലമാ
ത്തഡിനമാല് േട്ടങ്ങള് കഭദഗതഡി ടേയ്യുകമ്പമാള് 
അവയ്ക്ക് മുന്കമാലപ്രമാബലയോം ലഭഡികമാത്തഡിനമാലുാം 
സരകമാരഡിന്ക് മുന്കമാലപ്രമാബലയേകത്മാടെ അടല്ലങ്ഡില് 
തത്സമയാം പ്രമാബലയേത്ഡില് വരത്കവഡിധാം േട്ടങ്ങള് 
നഡിരമേഡികമാാം എന്ന കഭദഗതഡി ടകമാണ്ടുവരുന്നതഡിനമാണ്ക് 
ഈ ബഡില് സഭയഡില് അവതരഡിപെഡിച്ത്ക്. 1983 മമാരച്്ക് 
10 ന്ക് ബഡില് സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേറ്ഡിയുടെ പരഡിഗണനയ്ക്ക് 
അയയ്കകയുാം സബ്ക്ജക്ട്ക് കമേഡിറ്ഡി റഡികപെമാരട്ട്ക് ടേയ്ത 
പ്രകമാരമുള്ള ബഡില് 1985 മമാരച്്ക് 14 ന്ക് സഭ പരഡിഗ
ണനയ്ക്ക് എടുക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. 1985 മമാരച്്ക് 14 ന്ക്  
നഡിയമസഭ പമാസ്മാകഡിയ ഈ കഭദഗതഡി ബഡില്ലഡിന്ക് 1985 
ഏപ്രഡില് 11 ന്ക് ഗവരണ്ണറുടെ അനുമതഡി ലഭഡിക്കുകയു
ണമായഡി.
 കകരള ്ീ-ടസന്്രേദലകസഷന് ഓഫ്ക് 
പകവഴ്ക് സ്ക് ആക്ട്ക് 2006 നഡിലവഡില് വന്നകതമാടെ 
1958 ടല കകരള എ്യുകകഷന് ആക്ടഡിടല വഡിവഡിധ 
വകുപ്കളഡിലുാം പല കഭദഗതഡികള് വരുത്തുകയുണമായഡി.  
മൂലനഡിയമത്ഡിടല 2 മാാം വകുപെഡില് ്ഡിസ്ക്്രേഡിക്ട്ക് എ്യുകക 
ഷന് അകതമാറഡിറ്ഡി, കലമാകല്  അകതമാറഡിറ്ഡി എന്നീ പദ 
ങ്ങള്ക്ക് നഡിരവേനാം ഉള്ടപെടുത്തുകയുാം മൂലനഡിയ
മത്ഡിടല 5 മാാം വകുപെഡിനുകശഷാം 5എ എന്ന പുതഡിയ 
വകുപെ്ക് കേരക്കുകയുാം 14,15 വകുപ് പ്രകമാരാം സരകമാര 
ഏടറ്ടുക്കുന്ന സ്ക് കൂളുകള്  അതത്ക് കലമാകല് അകതമാ
റഡിറ്ഡികളുടെ കീഴഡില് പ്രവരത്ഡിക്കുന്നതമാടണന്ന 
വയേവസ്ഥ ഉള്ടകമാള്ളഡിക്കുകയുാം ടേയ്ക്തു. കൂെമാടത, 
ഓകരമാ ജഡില്ലകള്ക്കുാം ്ഡിസ്ക്്രേഡിക്ട്ക് എ്യുകകഷന് 
അകതമാറഡിറ്ഡികള് രൂപീകരഡിക്കുന്നതഡിനുാം കലമാകല് 
അകതമാറഡിറ്ഡികള് കതമാറുാം എ്യുകകഷണല് ട്വ
ലപെ്ക് ടമറെ്ക് കമേഡിറ്ഡികള് രൂപീകരഡിക്കുന്നതഡിനുാം ഉള്ള 
പുതഡിയ വയേവസ്ഥകളുാം നഡിയമത്ഡില് ഉള്ടപെടുത്ഡി
യഡിട്ടുണ്ക്.
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1948 ല് ടകമാച്ഡി നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി രമാഷ്ടീയ 
ജീവഡിതാം ആരാംഭഡിച് ടപ്രമാഫ.  കജമാസഫ്ക് മുണകശ്ശരഡി 
1949 മുതല് 1952 വടരയുാം 1954 മുതല് 1956 
വടരയുാം തഡിരു-ടകമാച്ഡി നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി  
പ്രവരത്ഡിച്ചു. 1956 ല് ഐകയേ കകരളാം നഡിലവഡില് 
വന്ന കശഷാം കകരള നഡിയമസഭയഡികലക്ക് നെന്ന 
പ്രഥമ ടതരഞ്ഞടുപെഡില് മണലൂര നഡികയമാജക 
മണ്ഡലത്ഡില് നഡിന്നുാം നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി.  
1957 ടല കമേയൂണഡിസ്റ്ക് മന്തഡിസഭയഡില് വഡിദയേമാഭയേമാസാം, 
സഹകരണാം എന്നീ വകുപ്കളുടെ ചുമതല വഹഡിച്ചു. 
1970 ടല ടപമാതുടതരടഞ്ഞടുപെഡില് നമാലമാാം കകരള 
നഡിയമസഭയഡികലക്ക് തൃശ്ശൂര മണ്ഡലത്ഡില് നഡിന്നുാം 
വഡിജയഡിച്്ക് നഡിയമസഭമാാംഗമമായഡി. അദ്യേമാപകന്,  
സമാഹഡിതയേ-സമാാംസ്ക് കമാരഡിക, രമാഷ്ടീയ പ്രവരത് 
കന് എന്നീ നഡിലകളഡില് വയേക്ഡിമുദ്ര പതഡിപെഡിച് 
ടപ്രമാഫ. കജമാസഫ്ക് മുണകശ്ശരഡി 1977 ഒക്ക് കെമാബര 
25 ന്ക് അന്തരഡിച്ചു.
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കകരളത്ഡിടല രമാഷ്ടീയേരഡിത്രത്ഡില് മുടമ്പ 
ങ്ങുമഡില്ലമാത് വഡിധത്ഡിലുള്ള ഒരു ജനവഡിധഡി 

യഡിലൂടെ അധഡികമാരത്ഡികലറഡിയ സരകമാര നൂറു 
ദഡിനങ്ങള് പഡിന്നഡിട്ടഡിരഡിക്കുകയമാണ്ക്. കഴഡിഞ്ഞ ഇെതുപക്ഷ 
ജനമാധഡിപതയേ മുന്നണഡി സരകമാര തുെരന്നുവന്ന 
ജനകീയ ബദല് നയങ്ങള്ക്കുള്ള അാംഗീകമാരമമാ
യഡിരുന്നു ആ ജനവഡിധഡി. അതുടകമാണ്ടു തടന്ന ആ 
നയങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുപകരുന്ന രീതഡിയഡില് 
അടുത് ഘട്ടത്ഡികലക്ക് കുതഡിക്കുവമാന് ഒരുങ്ങഡി 
നഡില്ക്കുകയമാണ്ക് നമാാം. ആ കുതഡിപെഡിന്ക് കളടമമാരു
ക്കുവമാനമാണ്ക് കഴഡിഞ്ഞ നൂറു ദഡിനങ്ങള് സരകമാര 
ഉപകയമാഗഡിച്ത്ക്.
 ദവജ്ഞമാനഡിക സമ്പദ്ക്ഘെനയമായുാം 
നൂതനത്വ സമൂഹമമായുാം കകരളടത് വമാരടത്
ടുക്കുകയമാണ്ക് സരകമാരഡിടറെ ലക്ഷയോം. അതഡില് 
അറഡിവഡിടറെ ഉത്ക്പമാദനടത് കപമാടല തടന്ന 
വഡിതരണവാം പ്രമാധമാനയോം അരഹഡിക്കുന്നു. വഡിജ്ഞമാ 
നത്ഡിടറെ സമാരവത്രഡിക ലഭയേത ലക്ഷയോംവച്ചു 
ടകമാണമാണ്ക്  കഴഡിഞ്ഞ സരകമാരഡിടറെ കമാലത്തു 
തടന്ന ഇറെരടനറ്്ക് പൗരമാവകമാശമമായഡി പ്രഖയേമാ
പഡിച്ത്ക്. കകമാവഡി്്ക് മഹമാമമാരഡിയുടെ കമാലത്്ക് 
കലമാകത്ഡിടറെ പലയഡിെങ്ങളഡിലുമുള്ള കുട്ടഡികള് 
വഡിദയേമാഭയേമാസ ഭൂപെത്ഡില് നഡിന്നുാം പുറാംതള്ളടപെട്ടു 
കപമാകുന്ന കമാഴ്ച നമാാം  കണതമാണ്ക്. എന്നമാല് ഇവഡിടെ 
ഒരു കുട്ടഡികപമാലുാം അതഡിന്ക് പുറത്ല്ല എന്നുറപെമാക്കു
വമാന് കഴഡിഞ്ഞു എന്നതഡില് നമുക്ക് അഭഡിമമാനഡികമാാം. 
അതഡിന്ക് തുെരച്കയകമാനമായഡി സമാരവത്രഡികമമായഡി 
്ഡിജഡിറ്ല് പഠകനമാപകരണങ്ങള് ഉറപ്വരു
ത്മാനുള്ള ബദല് മമാതൃകയുമമായഡി നമാാം മുകന്നമാട്ടു 
കപമാകുകയമാണ്ക്. 
 വഡികസനാം എന്ന വമാക്ക് പലകപെമാഴുാം മമാത്സ
രയേത്ഡിടറെ േഡിഹ്നമമായമാണ്ക് അവതരഡിപെഡികടപെടുന്നത്ക്. 
സമാമൂഹഡികവാം സമാമ്പത്ഡികവാം ദവയക്ഡികവ
മമായ വഡിവഡിധതലങ്ങളഡില് മുന്നഡില് നഡില്ക്കുന്നവര 
മമാത്രകമ അതഡിടറെ പരഡിഗണനയഡില് വരുന്നുള്ളു. 
ഇതഡിന്ക് ഒരു ബദല് ആയമാണ്ക് കകരളവഡികസന 
ത്ഡിടറെ ജനകീയ ബദല് മമാതൃക അവതരഡിപെഡികടപെ
ട്ടത്ക്. അത്ക് മമാത്സരയേത്ഡിനു പകരാം പമാരസ്രയേടത്
യമാണ്ക് ഉയരത്ഡിപെഡിെഡിച്ത്ക്. ആ ആശയത്ഡിടറെ അെഡി
സ്ഥമാനത്ഡില് പടുത്തുയരത്ടപെടുന്ന നവകകരളാം 
സുസ്ഥഡിരവാം വഡികസഡിതവാം എല്ലമാവടരയുാം ഉള്ടകമാ
ള്ളുന്നതുാം ആയഡിരഡിക്കുടമന്ന്ക് ഉറപ്വരുത്തുകയമാണ്ക്  
സരകമാര. അതഡിനമായുള്ള നഡിലടമമാരുകമാന് 
കൂെഡിയമാണ്ക് നൂറുദഡിന കരമേ പദ്തഡി ആവഡിഷ്ക് കരഡിച്്ക് 
നെപെമാക്കുന്നത്ക്.
 ജൂണ് 11 മുതല് ടസപ്താംബര 19 വടരയുള്ള 
കമാലയളവഡിലമാണ്ക് കരമേപരഡിപമാെഡി വഡിഭമാവനാം ടേയ്തഡി 
രഡിക്കുന്നത്ക്. ആകരമാഗയോം, വഡിദയേമാഭയേമാസാം, സമാമൂഹയേസു
രക്ഷ എന്നീ കമഖലകളഡില് കകരളാം ദകവരഡിച് 
കനട്ടങ്ങള് മുകന്നമാട്ടുടകമാണ്ടുകപമാകുന്നതഡിനുാം നമ്മുടെ 
ടപമാതുവഡികസനാം ലക്ഷയോം വച്ചുള്ള പരഡിപമാെഡികള് നെ
പെമാക്കുന്നതഡിനുമമാണ്ക് നൂറുദഡിന കരമേ പദ്തഡിയഡില് 
ഊന്നല് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. കൂടുതല് ടതമാഴഡില
വസരങ്ങള് സൃഷ്ടഡിക്കുന്നതഡിനുാം ശമാസ്ത സമാകങ്തഡിക 
കമഖലയഡിലുാം ദനപുണയേ വഡികസന രാംഗത്തുാം മുകന്നറ്ാം 
 ദകവരഡിക്കുന്നതഡിനുാം ഈ കരമേ പദ്തഡിയഡിലൂടെ 
നെപെമാക്കുന്ന 2,464.92 കകമാെഡി രൂപയുടെ വഡിവഡിധ 
പദ്തഡികള് സഹമായകമമാകുാം. 
 ഇരുപത്ക് ലക്ഷാം അഭയേസ്വഡിദയേരക്ക് ടതമാഴഡി 
ലവസരങ്ങള് പ്രദമാനാം ടേയ്യുന്ന സുപ്രധമാന 
പദ്തഡിയുടെ രൂപകരഖ ടക-്ഡിസ്ക് കഡിടറെ ആഭഡിമുഖയേ
ത്ഡില് പൂരത്ഡിയമാക്കുകയമാണ്ക്. തകദ്ശ സ്വയാംഭരണ 
സ്ഥമാപനങ്ങളുടെ തലത്ഡില് 1000 ല് 5 കപരക്ക് 
ടതമാഴഡിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടഡികമാനുള്ള പദ്തഡിയുടെ 
കരെ്ക് തകദ്ശ സ്വയാംഭരണ സ്ഥമാപനങ്ങള് തയ്മാറമാ

ക്കുകയമാണ്ക്. വഡിവഡിധ വകുപ്കളുടെ കീഴഡില് പ്രതയേക്ഷ
മമായുാം പകരമാക്ഷമമായുാം 77,350 ടതമാഴഡിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടഡികമാന് ലക്ഷയേമഡിട്ടഡിെത്്ക് 57,049 ടതമാഴഡിലവസ
രങ്ങള് ആഗസ്റ്ക് 31 നകാം സൃഷ്ടഡിച്ചുകഴഡിഞ്ഞു.
 വന് പ്രകൃതഡിദുരന്തങ്ങടള കനരഡിട്ട നമ്മുടെ  
സാംസ്ഥമാനത്്ക് ദുരന്തമാഘമാത കശഷഡിയുള്ള പശ്മാ 
ത്ല സൗകരയേങ്ങള് സമയബന്ഡിതമമായഡി സൃഷ്ടഡികമാ 
നമായഡി രൂപടപെടുത്ഡിയ പദ്തഡിയമാണ്ക് റീബഡില്്്ക് 
കകരള ഇനഡികഷയേറ്ീവ്ക്. അതഡിലൂടെ നൂറുദഡിന കരമേ 
പദ്തഡിയുടെ ഭമാഗമമായഡി 945.35 കകമാെഡി രൂപയുടെ 
ഒന്പത്ക് കറമാ്്ക് പ്രവൃത്ഡികളമാണ്ക് ആരാംഭഡിക്കുന്നത്ക്. 
അകതമാടെമാപൊം ടപമാതുമരമാമത്്ക് വകുപെ്ക് 1,519.57 
കകമാെഡി രൂപയുടെ പദ്തഡികള് പൂരത്ീകരഡിക്കുക
യമാണ്ക്.
 ഭക്ഷയേ സ്വയാംപരയേമാപ്തത എന്ന ലക്ഷയേ 
കത്മാടെ 5,000 ടഹക്ടറഡില് ഇതഡികനമാെകാം ദജവ 
കൃഷഡി ആരാംഭഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. അകതമാടെമാപൊം 100 അരബന്  
സ്ക്്രേീറ്്ക് മമാരകറ്റുകളുാം 150 ഫമാരകമഴ്ക് സ്ക് ടപ്രമാ്യൂ 
കസഴ്ക് സ്ക് സാംഘങ്ങളുടെ പ്രവരത്നവാം ആരാംഭഡിക്കു
കയമാണ്ക്. വയേവസമായകമഖലയ്ക്ക് ഈ കരമേപരഡിപമാെഡി
യഡില് പ്രകതയേകാം ഊന്നല് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ക്. വയേവസമായ 
സാംരാംഭകരക്ക് ഭൂമഡി ലീസഡില് അനുവദഡികമാന് 
സാംസ്ഥമാന തലത്ഡില് ഏകീകൃത നയാം പ്രഖയേമാപഡി
ക്കുകയമാണ്ക്. വഡിവഡിധ വകുപ്കള് വയേവസമായ സ്ഥമാപ
നങ്ങളഡില് നെത്തുന്ന പരഡികശമാധനകള് ഏകകമാപഡിപെഡി
കമാനമായഡി ‘ടകസഡിസ്ക് ’ എന്ന ഏകീകൃത സാംവഡിധമാനാം 
ഒരുകഡിയഡിട്ടുണ്ക്.
 ഭൂരഹഡിതരഡില്ലമാത് കകരളാം എന്നത്ക് ഈ 
സരകമാരഡിടറെ നയമമാണ്ക്. ആ ലക്ഷയോം മുന്നഡിരത്ഡി 
12,000 പട്ടയങ്ങള് ഈ കമാലയളവഡില് വഡിതരണാം 
ടേയ്യുകയമാണ്ക്. ഭവനരഹഡിതരഡില്ലമാത് സമൂഹാം എന്ന  
ലക്ഷയോം യമാഥമാരത്ഥയേമമാകമാന് ദലഫ്ക് മഡിഷന് 10,000  
വീടുകള് കൂെഡി പൂരത്ീകരഡിക്കുകയമാണ്ക്. പൂരത്ഡിയമാ 
കമാടത കഡിെക്കുന്ന 1000 വീടുകളുടെ നഡിരമേമാണാം 
പട്ടഡികജമാതഡി വഡികസന വകുപെ്ക് പൂരത്ീകരഡിക്കു
കയമാണ്ക്. 
 സമമാനതകളഡില്ലമാത് മുകന്നറ്ാം ടകമാണ്ക് 
വഡിദയേമാഭയേമാസ രാംഗടത് കലമാകശ്രദ്യഡികലക്ക് 
എത്ഡിക്കുവമാന് നമുക്ക് കഴഡിഞ്ഞു. ഇതഡിടറെ തുെരച്
ടയന്നവണ്ണാം നൂറു ദഡിന കരമേപദ്തഡിയഡിലുാം വഡിദയേമാ
ഭയേമാസരാംഗത്ഡിന്ക് കമാരയേമമായ പ്രമാധമാനയോം നല്കഡിയഡി
ട്ടുണ്ക്. കഡിഫ്ക്ബഡി പദ്തഡിയഡിലുള്ടപെടുത്ഡി നഡിരമേമാണാം 
പൂരത്ഡിയമാകഡിയ 5 കകമാെഡി രൂപയുടെ 20 സ്ക് കൂളുകളുാം 
3 കകമാെഡി രൂപയുടെ 30 സ്ക് കൂളുകളുാം പ്ലമാന് ഫണ്ക് 
മുകഖന നഡിരമേമാണാം പൂരത്ഡിയമായ 40 സ്ക് കൂളുകളു
മെകാം ആടക 90 സ്ക് കൂള് ടകട്ടഡിെങ്ങളമാണ്ക് ഈ 
ഘട്ടത്ഡില് ഉദ്ക്ഘമാെനാം ടേയ്ടപെടുന്നത്ക്. 43 ഹയര 
ടസകന്്റഡി ലമാബുകളുാം 3 ദലബ്റഡികളുാം തയ്മാ
റമാക്കുകയമാണ്ക്. ഇതഡിടനമാടക പുറടമ അദ്യേമാപ 
കരക്ക് കുട്ടഡികളുമമായഡി കനരഡിട്ട്ക് സാംവദഡികമാന് കഴഡിയുന്ന 
ഓണ്ദലന് ക്ലമാസുകള് യമാഥമാരത്ഥയേമമാക്കുക 
യമാണ്ക്. 
 നമ്മുടെ സാംസ്ഥമാനവരുമമാനത്ഡിടറെ 
ഗണയേമമായ പങ്കു വഹഡിക്കുന്ന ഒരു കമഖലയമാണ്ക് 
ടൂറഡിസാം കമഖല. കകമാവഡി്്ക് മഹമാമമാരഡി ഈ കമഖലയഡില് 
ഏല്പെഡിച് ആഘമാതാം ടേറുതല്ല. അതുടകമാണ്ടു 
തടന്ന ആ കമഖലയ്ക്ക് കരമേ പദ്തഡിയഡില് പ്രമാധമാനയോം 
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ക്. സാംസ്ഥമാനടത് കഹമാട്ടലുകടളയുാം 
റഡികസമാരട്ടുകടളയുാം ഉത്രവമാദഡിത് ടൂറഡിസാം ക്ലമാസഡി 
ഫഡികകഷനഡില് ടകമാണ്ടുവരമാനുള്ള നെപെഡികള് 
ആഗസ്റ്ക് 31 നകാം തടന്ന എടുത്ഡിട്ടുണ്ക്. ആലപ്ഴ, 
മുസഡിരഡിസ്ക്, ടകമാടുങ്ങല്ലൂര, കേന്മാംഗലാം, തലകശ്ശരഡി 
എന്നഡിങ്ങടന വഡിവഡിധ ദപതൃക ടൂറഡിസാം പദ്തഡികളു
മമായഡി ബന്ടപെട്ട പുനരുദ്മാരണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഊരജ്ഡിതടപെടുത്ഡിയഡിട്ടുണ്ക്. 

 കകമാവഡി്്ക് മഹമാമമാരഡിയുാം മമാറഡിവന്ന സമാഹ 
േരയേങ്ങളുാം പ്രവമാസഡി സകഹമാദരങ്ങളുടെ ജീവകനമാ 
പമാധഡികടള ബമാധഡിച്ഡിട്ടുണ്ക്. അതുടകമാണ്ടു തടന്ന  
പ്രവമാസഡികള്കമായഡി കമാരയേക്ഷമമമായ ഇെടപെലുകള് 
നെകത്ണതുണ്ക്. മെങ്ങഡിവന്ന പ്രവമാസഡികള്കമായഡി 
ടക.എസ്ക്.ഐ.്ഡി.സഡി വഴഡി 100 കകമാെഡി രൂപയുടെ 
വമായ്ക്പമാ പദ്തഡിയമാണ്ക് ആരാംഭഡിക്കുന്നത്ക്. ഒരു 
വയേക്ഡിക്ക് 25 ലക്ഷാം മുതല് പരമമാവധഡി 2 കകമാെഡി 
വടര വമായ്ക്പ ലഭയേമമാക്കുന്ന തരത്ഡിലമാണ്ക് പദ്തഡി 
വഡിഭമാവനാം ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നത്ക്.
 സമാമ്പത്ഡിക സമാമൂഹഡിക അസമത്വങ്ങള്  
ഇല്ലമായ്ക്മ ടേയ്ല്, പ്രകൃതഡി സൗഹൃദ വഡികസന 
പരഡികപ്രക്ഷയോം നെപെഡില് വരുത്ല്, ആകരമാഗയേക
രമമായ നമാഗരഡിക ജീവഡിതത്ഡിന്ക് അനുകയമാജയേമമാാം
വഡിധാം ആധുനഡിക ഖരമമാലഡിനയേസാംസ്ക് കരണ രീതഡി 
അവലാംബഡികല് എന്നഡിവയ്ക്ക് നൂറുദഡിന കരമേ 
പദ്തഡിയഡിലൂടെ അതീവ ശ്രദ് നല്കുകയമാണ്ക്. ഈ 
കരമേപദ്തഡിയുടെ ഭമാഗമമായഡി 195 പദ്തഡികളമാണ്ക് 
വഡിഭമാവനാം ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. ഇവയഡില് എഴുപതു ശത 
മമാനവാം പൂരത്ഡിയമാകഡിയഡിരഡിക്കുകയമാണ്ക്. കകമാവഡി്്ക് 
മഹമാമമാരഡി ഉണമാകഡിയ പ്രതഡിസന്ഡിയഡിലുാം പദ്തഡികള് 
പൂരത്ീകരണത്ഡികലക്ക് എത്തുന്നത്ക് കകരളസമൂഹ
ടമന്ന നഡിലയ്കള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടമായ ഇെടപെലുകള് 
കമാരണമമാണ്ക്. 
 കകമാവഡി്്ക് വയേമാപനാം ഇകപെമാഴുാം തുെരുന്ന  
സമാഹേരയേത്ഡില് പരമമാവധഡി ആളുകള്ക്ക് 
വമാക്ക് സഡിന് ലഭയേമമാകഡിടകമാണ്ക് ജനങ്ങളുടെ 
ജീവനുാം ജീവകനമാപമാധഡികളുാം  സാംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡി
നമാണ്ക് ഈ ഘട്ടത്ഡില് പ്രമാധമാനയോം നല്കുന്നത്ക്. 
സമാമൂഹയേനീതഡിയഡിലധഡിഷ്ഡിതമമായതുാം എല്ലമാവരക്കുാം 
ആത്മമാഭഡിമമാനകത്മാടെ ജീവഡികമാന് കഴഡിയുന്ന സമാ
ഹേരയേമുള്ളതുമമായ ഒന്നമായമാണ്ക് നവകകരളടത് 
വഡിഭമാവനാം ടേയ്തഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. അതഡിനു സഹമാ
യകരമമാകുന്ന വഡിധത്ഡില് ഈ സരകമാരഡിടറെ 
ആദയേടത് മന്തഡിസഭമാ കയമാഗത്ഡില് തടന്ന 
തീരുമമാനഡിച് അതഡിദമാരഡിദ്രയേ നഡിരമേമാരജ്നാം,  
വമാതഡില്പെെഡി കസവനാം, സ്തീകളുടെ ഗമാരഹഡിക കജമാലഡി 
ഭമാരാം കുറയ്കല് എന്നഡിവ ഉെന് തടന്ന പ്രമാവരത്ഡി
കമമാകുാം.
 കമാരഷഡിക, വയേമാവസമായഡിക, ഐ.െഡി., ടൂറഡിസാം  
കമഖലകളഡില് കകരളത്ഡിനുള്ള തനത്ക് സമാധയേത 
കടള പ്രകയമാജനടപെടുത്ഡി ഉല്പെമാദനാം വരദ്ഡിപെഡി
കമാനുാം തത്ക്ഫലമമായഡി സൃഷ്ടഡികടപെടുന്ന അധഡിക 
വഡിഭവങ്ങളുടെ നീതഡിയുക്മമായ വഡിതരണാം സമാധയേ 
മമാകമാനുാം സരകമാര പ്രതഡിജ്ഞമാബദ്മമാണ്ക്. അതഡിനു 
തകുന്ന പ്രവരത്നങ്ങള്കമാണ്ക് നൂറുദഡിന കരമേ 
പദ്തഡിയഡിലൂടെ തുെകാം കുറഡിച്ഡിരഡിക്കുന്നത്ക്. അവയഡി 
ടലല്ലമാാം കകരളത്ഡിടല ജനങ്ങളുടെയമാടക അഭൂ
തപൂരവമമായ പഡിന്തുണയമാണ്ക് ലഭയേമമായഡിടകമാണഡി
രഡിക്കുന്നത്ക്.
 ടസപ്ക്റ്ാംബര 19 ന്ക് കശഷാം ഈ കരമേ 
പദ്തഡിയുടെ കമാരയേക്ഷമത സാംബന്ഡിച്്ക് കൃതയേമമായ 
അവകലമാകനാം നെത്ഡി, പുതഡിയ മുകന്നറ്ത്ഡികലക്കുള്ള 
പമാത ഒരുക്കുവമാന് നമുക്കു കഴഡിയണാം. അതഡിനമായഡി 
നഡിയമസഭമാ സമാമമാജഡികരുകെത്ക് ഉള്ടപെടെ ടപമാതു
സമൂഹത്ഡിടറെയമാടക സഹകരണാം ഉണമാകണാം. 
തുെരന്നുാം ഒരുമഡിച്ചു നഡിന്നുടകമാണ്ക് കലമാകത്ഡിനു 
തടന്ന മമാതൃകയമാകുന്ന വഡിധത്ഡില് ബദല് നയ 
ങ്ങള് നെപെമാകഡി നമുക്ക് മുകന്നറമാാം.
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