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സ് ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീഡന 
ങ്ങളും മരണവുും നമ്മുപ്െ സമൂഹത്ില് 

അവസാനിക്ാത് ദുരന്തങ്ങളാണ്. സമൂഹും 
എത്പ്യാപ്ക് മുന്ാട്ടുനപായിട്ടുും എന്തുപ്�ാ 
ണ്ാണ് ഇത്യും പ്ാകൃതമായ രരീതി�ള് നമ്മുപ്െ 
നാട്ടില് നിലനില്ക്കു്പ്ത്ത് അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തു്താണ്. എല്ാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങപ്ളയും  
പണത്ിപ്റെ അെിസ്ാനത്ില് നിര്മിക്കു�യും 
നിര്വ്വചിക്കു�യും പ്ചയ്യു് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്
യിലാണ്  സ്തരീധനും നപാലുള്ള തിന്മ�ള് തഴച്ചു
വളരു്ത്.
 വിവാഹബന്ധങ്ങപ്ള പണവുമായി കൂട്ടി 
പ്ക്ട്ടു് രരീതിക്് അധി�ും പഴക്പ്മാന്നുമില്. 
മനുഷ്യജരീവിതത്ിപ്റെ എല്ാ നമഖല�പ്ളയും 
പണത്ിപ്റെ ബന്ധമാക്ി ചുരുക്ിയത് മുതലാ 
ളിത് വ്യവസ്യപ്െ ആവിര്്ാവനത്ാപ്െ 
യാണ്. സ്തരീ കുടുുംബിനിപ്യന്നുും  പുരുഷന് കുടുുംബ 
നാഥപ്നന്നുമുള്ള പ്തറ്ായ നിര്വ്വചനങ്ങള്  രൂപ 
പ്പെടു്ത് അങ്ങപ്നയാണ്. എ്ാല് സ്വ�ാര്യ 
സ്വത്ിലധിഷ്ിതമായ വര്ഗവ്യവസ്യപ്െയും 
കുടുുംബപ്മ് സ്ാപനത്ിപ്റെയും ആവിര്്ാവ
നത്ാപ്െ തപ്് സ്തരീ �രീഴ് പ്പെട്ട് ജരീവിനക്ണ്വള് 
എ് വരീക്ഷണും ആധിപത്യും നനെിയിരുന്നു.
 വരീട്ടിനുള്ളില് അെങ്ങിപ്യാതുങ്ങി �ഴി
നയണ്വളാണ് സ്തരീപ്യ്്  അച്ഛനുും അമയും  
മറ്റു കുടുുംബാുംഗങ്ങളും സമൂഹത്ിലുള്ളവരുും 
പ്പണ്കുട്ടി�പ്ള പറഞ്ഞു പഠിപെിച്ചുപ്�ാണ്ി
രുന്നു. സ്തരീക്് വിദ്യാ്്യാസും നല്�ാനുള്ള 
സുംഘെിത ശ്രമങ്ങള് വിവിധ സമൂഹങ്ങളില് 
നെ്തുനപാലുും  ഇരുപതാും നൂറ്ാനണ്ാപ്െയാണ്. 
സ്തരീ�ള്ക്് നവാട്ടവ�ാശും നനൊന്  വപ്ര വലിയ 
നപാരാട്ടങ്ങള് നെനത്ണ്ിവന്നു. ഇങ്ങപ്ന 
സ്തരീപ്യ രണ്ാും പൗരന്മാരാക്ി ചിത്രീ�രിച്് ഉറ 
പെിച്ചു. ഈ പുരുഷാധിപത്യ-സ്തരീവിരുദ്ധ പ്പാതു 
നബാധത്ിപ്റെ തണലിലാണ് സ്തരീധന പരീഡനമ
െക്മുള്ള തിന്മ�ള്  സമൂഹത്ില് പ്പരു�ിയത്.
 ന�രളും നപാപ്ലയള്ള സമൂഹങ്ങളില്  
വിദ്യാ്്യാസത്ില് ഇ്് സ്തരീ�ള് പുരുഷന്മാനര 
ക്ാള് ഒരു പെി മു്ിലാണ്. സമൂഹത്ിപ്റെ വിവിധ 
നമഖല�ളില് പുരുഷനനാപ്ൊപെും പ്വര്ത്ിച്് 
അവര് മി�വ് പ്തളിയിക്കുന്നു. ബഹുഭൂരിപക്ഷും 
സ്തരീ�ളും സാമ്പത്ി�നശഷിയില് പുരുഷനന 
ക്ാള് പി്ിലാപ്ണങ്ിലുും നജാലിയും വരുമാനവു 
മുള്ള സ്തരീ�ളപ്െ എണ്ും �ഴിഞ്ഞ അര നൂറ്ാ
ണ്ിനിെയില് എത്നയാ കൂെിയിട്ടുണ്്. എ്ാല് 
അവരുപ്െ സാമൂഹ്യപദവിയില് ഇത് �ാര്യമായി  
പ്തിഫലിക്കു്ില്. അതുപ്�ാണ്ാണ് പ്പ്ാഫഷ 
ണലു�ള്  അെക്മുള്ള സമൂഹത്ിപ്ല ഉ്തപ്രന്നു 
�രുതു് സ്തരീ�ള് നപാലുും സ്തരീധനത്ിപ്റെ നഹാമ 
ത്രീയില് പ്വന്തുരുകു്ത്. 
 വിപണിസുംസ് �ാരത്ിപ്റെ വ്യാപനും 
അപ�െ�രമാുംവിധും എല്ാ നമഖല�ളിലുമുണ്്. 
എ്ാല് മനുഷ്യബന്ധങ്ങള് അതിനുും മു�ളില്  
നില്ക്കുപ്മ്ാണനല്ാ ഒരു പരിഷ് കൃത സമൂഹ 
പ്മ്്  അ്ിമാനിക്കു് നമള് �രുതു�. എ്ാല് 
എന്താണ് സും്വിച്ചുപ്�ാണ്ിരിക്കു്ത്? 
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സ്ത്രീധനത്തെ വിവാഹതെിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കുന്ന ഏത്�ാരു 
ത്െറുപ്പക്ാരനും �ത്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും രാജ്യത്തെയും 
അവഹഹളിക്കുകയും സ്ത്രീ�്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും ത്െയ്യുന്നു. 

മഹാത്ാഗാന്ി

സ്ത്രീധനതെിത്ന�ിത്രയള്ള ഹപാരാട്ടതെില് 
അണിഹെര്ന്ന് ഹകരള ഗവര്ണര്

സ്  ത്രീധനത്ിപ്നതിപ്ര നബാധവല്ക്രണത്ിന് ഉപവാ
സമനുഷ്ിച്് ന�രള ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന്. 

2021 ജൂലല 14 ന് രാജ്്വനിലാണ്  സ്തരീധനത്ിപ്നതിപ്രയും സ്തരീ 
സുരക്ഷയ്കായും ഗവര്ണര് ഉപവസിച്ത് . 'സ്തരീസുരക്ഷ ജനജാഗ്രത' 
എ് സനദേശവുമായി ഗാന്ധി സ്ാര� നിധിയും ഗാന്ധിയന് 
സുംഘെന�ളും നെത്ിയ ഉപവാസത്ില് ഗവര്ണര് പങ്ാളി
യാകു�യായിരുന്നു. സര്വ�ലാശാല�ള് ന�ാഴ് സ് സര്ട്ടി
ഫിക്റ്റു�ള് നല്കുനമ്പാള് വിദ്യാര്തി�ളില് നി്് സ്തരീധന 
വിരുദ്ധ നബാണ്് വാങ്ങണപ്മ് നിര്ന്ദേശും അന്ദേഹും മുന്ാട്ട് വച്ചു. 
സ്തരീധന വിരുദ്ധ നബാണ്് ലുംഘിച്ാല് സര്ട്ടിഫിക്റ്റു�ള് റ്ദോക്ണും. 
ഇക്ാര്യും ചൂണ്ിക്ാട്ടി ലവസ് ചാന്സലര്ക്് �ത്് നല്കുപ്മന്നുും 
അന്ദേഹും കൂട്ടിനച്ര്ത്തു. സ്തരീ�ള്പ്ക്തിപ്രയള്ള അതിക്രമത്ില് 
ന�രള നപാലരീസ് ശക്തമായി ഇെപ്പടുന്നുപ്ണ്ന്നുും നിയമത്ിനുും 
നപാലരീസിനുും മാത്മായി ഇതിന് പരിഹാരും �ാണാന് �ഴിയിപ്ല്ന്നുും സ്തരീധനപ്മ് സാമൂഹി� വിപത്ി
പ്നതിപ്രയള്ള നപാരാട്ടത്ില് ന�രളും മു്ില് നില്ക്ണപ്മന്നുും അന്ദേഹും ആഹ്വാനും പ്ചയ്തു.  രാവിപ്ല 
എട്ടരയ്ക്കു തുെങ്ങിയ ഉപവാസും ലവകുന്രും നാലരക്് ഗാന്ധി സ്ാര� നിധിയിലാണ് അവസാനിച്ത്.

നശഷും 5 ാും നപജില് 

സ്ത്രീധനക്ാത്ര ഒറ്റത്പ്പടുതെണും: മുഖ്യമന്തി

സ് ്     ത്രീധനും നല്�ിയള്ള  വിവാഹ ചെങ്ങു�ളില് നി്് ജനപ്തിനിധി�ള് വിട്ടു 
നില്ക്ണപ്മ്് മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയന് നിയമസ്യില്  പറഞ്ഞു.  

സ്തരീധനത്ിപ്നതിപ്ര സാമൂഹി�മായ എതിര്പെ് ഉയര്്് വരണും.
   സ്തരീധന വിരുദ്ധ അക്രമങ്ങളില് നിയമപരമായ എന്തു നെപെിപ്യടുക്ാനുും 
നിയമപാല�ര്ക്് സ്വാതന്ത്യമുണ്്. എ്ാല് ഒരു പ്നത്യ� ഘട്ടത്ില് എത്തുനമ്പാള് 

മാത്നമ സ്തരീധന പരാതി�ള് പ്പാലരീസിന് മു്ില് എത്തുന്നുള്ളൂ. എ്ാല് സ്തരീധനും ഉള്പ്പെട്ട വിവാഹമാണ് 
നെക്കു്ത് എ്് നബാധ്യപ്പെട്ടാല് അതില് നി്് വിട്ടുനില്ക്ാന് ജനപ്തിനിധി�ള് തയ്ാറാ�ണും. 
സ്തരീധനത്ിപ്നതിപ്ര സാമൂഹ്യമായ എതിര്പെ് ഉയര്ന്നുവരണും.  എല്ാവരുും ഒറ്പ്ക്ട്ടായി ഈ സാമൂഹ്യതിന്മ
പ്ക്തിപ്ര രുംഗത്തുവ്ാല്, ഇതിപ്റെ നപരില് നെക്കു് അക്രമങ്ങള് പുറത്തുപറയാന് പ്പണ്കുട്ടി�ള്ക്കുും 
ലധര്യും വരുും. സ്തരീധനും നല്�ിപ്ക്ാപ്ണ്ാരു വിവാഹും തനിക്് നവണ്തിപ്ല്്് പ്പണ്കുട്ടിയും, സ്തരീധനും 
വാങ്ങിയള്ള  വിവാഹും നവണ്തിപ്ല്്് യവാക്ളും തരീരുമാനിക്കു് തരത്ില് നബാധവത്�രണും ഉയ
ര്ത്ിപ്�ാണ്ടു വരണും. സ്തരീധന അക്രമപ്ത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി�ള് മു്ിപ്ലത്ിയാല് നിയമപരമായി 
തപ്് അതിപ്നതിപ്ര �ര്ക്ശമായ നെപെി�ള് ഇനപൊള് ല�പ്ക്ാള്ളുന്നുപ്ണ്ന്നുും മുഖ്യമന്തി സ്യില് 
പറഞ്ഞു.

്ാരതും സ്വാതന്ത്യും നനെിയതിപ്റെ 75 വര്ഷ 
ങ്ങള് ആനഘാഷിക്കു് 'ആസാദി �ാ 

അമൃത് മനഹാത്സവ്'പ്റെ ്ാഗമായി ന�രള നിയമ 
സ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്് പ്�-ലാുംപ് സ് (പാര്ല 
പ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ് )പ്റെ ആ്ിമുഖ്യത്ില് 2021 
ആഗസ്റ്റ് മുതല് 2023 ആഗസ്റ്റ് വപ്ര സുംഘെി
പെിക്കു് വിവിധ പരിപാെി�ളപ്െ ഉദ്ഘാെനവുും 
നിയമസ്ാുംഗങ്ങള്ക്ായി നിനയാജ�മണ്ഡല 
ആസ്ി വി�സന ഫണ്ിപ്റെയും പ്നത്യ� വി�സന 
നിധിയനെയും വിനിനയാഗും സുംബന്ധിച് �ാര്യങ്ങള് 
പരിചയപ്പെടുത്തു് പരിപാെിയും 2021 ആഗസ്റ്റ് 10 ന് 
നിയമസ്ാ മദേിരത്ിപ്ല ആര്.ശങ്രനാരായണന് 
തമ്പി പ്മുംനബഴ് സ് നലാഞ്ില് ന�ാവിഡ് മാനദ
ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്് സുംഘെിപെിച്ചു. പരിപാെിയില് 
പ്ഡപയൂട്ടി സ്രീക്ര് ചിറ്യും നഗാപകുമാര് സ്വാഗതും 
ആശുംസിക്കു�യും സ്രീക്ര് എും.ബി.രാനജഷ് അദ്ധ്യ 
ക്ഷത വഹിക്കു�യും പ്ചയ്തു. 
 ന�ാവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ിച് പരിമിതി
ക്കുള്ളില് നിന്നുപ്�ാണ്് സ്വാതന്ത്യത്ിപ്റെ 75 ാും 
വാര്ഷി�ും ആനഘാഷിക്ണപ്മന്നുും പുതിയ 
തലമുറപ്യ സ്വാതന്ത്യ സമരത്ിപ്റെ പാഠങ്ങള്, 
 ഇന്ത്യ എ് ആശയും ഉയര്ന്നുവ് രരീതി തുെങ്ങിയവ 
പഠിപെിക്ാനുള്ള അവസരമാണ് ല�വ്ിരിക്കു്
പ്തന്നുും പുതിയ തലമുറപ്യ ലക്ഷ്യും വച്ചുപ്�ാണ്്  

നിനയാജ�ണ്ഡലങ്ങളില് 
പരിപാെി�ള് ആസൂത്ണും 
പ്ചയ്ണപ്മന്നുും അതിന് 
മുന്ാെിയായി സാമാജി 
�രുപ്െ നിര്ന്ദേശങ്ങള് 
പരഗണിക്കുപ്മന്നുും    സ്രീക്ര് 

അദ്ധ്യക്ഷപ്സുംത്ില് പറഞ്ഞു. 'മതനിരനപക്ഷ 
 ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ' പ്വല്ലുവിളി�ള് നനരിടു്ിനാല് 
ഇത്രത്ിലുള്ള ആശയും ഉയര്ത്ിപെിെിക്ാനുള്ള 
പരിപാെി ന�രളത്ിലാപ്� സുംഘെിപെിക്കു്തിന് 
ഈ പരിപാെിയിലൂപ്െ തുെക്ും കുറിച്ിരിക്കു്തായും 
അന്ദേഹും പറഞ്ഞു. 
 പരിപാെിയപ്െ സുംസ്ാനതല ഉദ്ഘാെനും 
മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയന് നിര്വ്വഹിച്ചു. 
ഇന്ത്യയില് സ്വാതന്ത്യപ്ത് ആദ്യമായി അമൃ
തിനനാടുപമിച്ത് മഹാ�വി കുമാരനാശാനാ
പ്ണന്നുും 'അമൃത് മനഹാത്സവ് ' എ് നദശരീയാ
നഘാഷത്ിപ്റെ നപര് ന�രളരീയര്ക്് അ്ിമാന 
�രമാപ്ണന്നുും ഉപരിതല ആനഘാഷങ്ങളില് മാത്ും 
ഒതുങ്ങാപ്ത ഉള്ളിപ്ല നരീറ്ല് അറിഞ്ഞുപ്�ാണ്് 
പ്വര്ത്ിക്ാനുള്ള അവസരമാ�ണും സ്വാതന്ത്യ
ദിനാനഘാഷങ്ങപ്ളന്നുും മുഖ്യമന്തി അ്ിപ്ായപ്പെട്ടു. 

'ആസാദി കാ അമൃ�് മഹഹാത്സവ് ' ഹകരള നിയമസഭയിലും

നശഷും 15 ാും നപജില് 
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 സാമാജികരുത്െ  

നിഹയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂത്െ 
ക�ോവിഡ് സമോശ്ോസം  

ക്ഷീര�ര്ഷ�ര്ക് �ോലിത്ഷീറ്റ നല�ി
െിറ്റയും ഹഗാപകുമാര്, അടൂര്

പറനക്ാെ് ന്ാക്് പഞ്ായത്ിപ്റെ ആ്ിമുഖ്യത്ില് ന�ാവിഡ് സമാശ്വാസമായി ക്ഷരീര �ര്ഷ�ര്ക്് 
�ാലിത്രീറ് നല്�ി. പ്താണ്ണൂറ്ി ആറ് ക്ഷരീര�ര്ഷ�ര്ക്ാണ് �ാലിത്രീറ് നല്�ിയത്. ആയിരത്ി 

ഇരുനൂറ് രൂപ വിലവരു് �ാലിത്രീറ്യാണ് സബ് സിഡി നയാപ്െ നാനൂറ് രൂപ നിരക്ില്  സുംസ്ാ
നപ്ത്ാട്ടാപ്� സമാശ്വാസ 
പദ്ധതിയപ്െ ്ാഗമായി സര്ക്ാര് 
ക്ഷരീര�ര്ഷ�ര്ക്് നല്�ി 
വരു്ത്. അതിപ്റെ പറനക്ാെ് 
ന്ാക്്തല ഉദ്ഘാെനും �െമ്പ 
നാെ് ക്ഷരീര സഹ�രണ സുംഘ 
ത്ില് വച്് പ്ഡപയൂട്ടി സ്രീക്ര് 
ചിറ്യും നഗാപകുമാര് നിര്വ 
ഹിച്ചു. ചെങ്ങില് ന്ാക്് പഞ്ാ 
യത്് പ്സിഡറെ് ആര്.  തുളസരീ 
ധരന്പിള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 
ന്ാക്് പഞ്ായത്ുംഗും, പഞ്ാ 
യത്് പ്മമ്പര്, ക്ഷരീരസുംഘും 
പ്സിഡറെ്, പ്സക്രട്ടറി, ക്ഷരീരവി� 
സന ഓഫരീസര്  തുെങ്ങിയവര് 
സുംസാരിച്ചു.

വോഴൂര് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് കുടംബോകരോഗ്യ 
ക�ന്ദ്രത്ിന് പുതിയ ക�ട്ിടം
ഹ�ാ.എന്.ജയരാജ്, കാഞ്ിരപ്പള്ളി 

വാഴൂര് ഗ്രാമപഞ്ായത്് കുടുുംബാനരാഗ്യ ന�ന്ദ്രത്ിനായി 
നിര്മിക്കു് പുതിയ പ്�ട്ടിെത്ിപ്റെ ശിലാസ്ാപനും 

�ാഞ്ഞിരപെള്ളി എും.എല്.എ. നഡാ.എന്.ജയരാജ് 2021 ജൂലല 
8 ന് നിര്വ്വഹിച്ചു. എും.എല്.എ.യപ്െ ആസ്ി വി�സന ഫണ്ില് 
നിന്നുും ഇതിനായി 82 ലക്ഷും രൂപ നനരപ്ത് അനുവദിച്ിരുന്നു. 
കുടുുംബാനരാഗ്യ ന�ന്ദ്രത്ിന്  സൗജന്യമായി സ്ലും വിട്ടുനല്�ി 
നാെിനാപ്� മാതൃ�യായ ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായര് (മണിയമാവന്) 
ചെങ്ങില് വിശിഷ്ാതിഥിയായിരുന്നു. ന്ാക്് പഞ്ായത്് പ്സി
ഡന്റുമാര്, ജില്ാ പഞ്ായത്്് പ്മമ്പര്, ന്ാക്്-ഗ്രാമ പഞ്ായത്് 
പ്മമ്പര്മാര്, നഡാക്ടര്മാര്, മറ്് ആനരാഗ്യപ്വര്ത്�ര്, രാഷ്ടരീയ 
സാുംസ് �ാരി� രുംഗപ്ത് പ്മുഖര് തുെങ്ങിയവര് ന�ാവിഡ് 
മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുപ്�ാണ്ടുള്ള ഉദ്ഘാെന നയാഗത്ില് 
പപ്ങ്ടുത്തു. 

തൃശ്ശൂര് ജില്യില് �യ്പമുംഗലും നിനയാജ� മണ്ഡലത്ിപ്ല അഴരീനക്ാെ് 
മുനയ്കല് നഡാള്ഫിന് ബരീച്ില് എത്തു്വര്ക്് ഇനി �െല് മാത്മല്, �ാടുും 

�ാണാും. ഇവിപ്െ ഔഷധമരങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അെങ്ങു് 'മിനയാവാക്ി 
�ാടു�ള്' നട്ടുപിെിപെിച്ത് വിജയ�രമായിരിക്കു�യാണ്. ബരീച്ിപ്ല �ായലിനനാടുും 
�െലിനനാടുും നചര്് 20 പ്സറെ് സ്ലത്് �റു�, പുളി, മാവ്, ഞാവല്, ഇലഞ്ഞി, 
അത്ി, പ്ാവ്, ആര്യനവപെ് തുെങ്ങി 100 ഇനങ്ങളില്പ്പെട്ട 3215 വൃക്ഷലത്�
ളാണ് നട്ടത്. ചുരുങ്ങിയ നാള�ള് പ്�ാണ്് കുരുവി�ളപ്െയും ചിത്ശല്ങ്ങള 
പ്െയും ആവാസസ്ലമായി ഈ �ാെ് മാറി. അതുപ്�ാണ്ടുതപ്് തൃശൂര് 
ജില്യപ്െ തപ്് അപൂര്വ്വതയിനലക്് തഴച്ചുവളരുവാന് മിനയാവാക്ി�ള്ക്് 
�ഴിയന്നുണ്്. ശക്തമായ നവലിനയറ്ത്ില് �െല് പ്വള്ളും �രയിനലക്് ഇരച്് 
�യറി ഉപ്പുപ്വള്ളും �ാടു�പ്ള പ്തിനരാധത്ിലാക്ിപ്യങ്ിലുും കൃത്യമായ പരിച
രണത്ില് �ാെ് വരീണ്ടുും തഴച്ചുവളരു�യാണ്.
 2020 നമയ് 15 നാണ് മുസിരിസ് ലപതൃ�പദ്ധതിയപ്െ സൗദേര്യവല്ക്ര
ണത്ിപ്റെ്ാഗമായി ജാപെനരീസ് സസ്യശാസ്തജ്ഞന് അ�ിനരാ മിനയാവാക്ിയപ്െ 
വനവല്ക്രണരരീതി അനുസരിച്് സ്ലും എും.എല്.എ.യപ്െയുംമുസിരിസ് 
ലപതൃ� പദ്ധതി എും.ഡി.പി.എും.നൗഷാദിപ്റെയും നനതൃത്വത്ില് സസ്യങ്ങള് 
നട്ടത്. ഇതിനായി പ്നത്യ�സ്ലും പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്് ലജവ വസ്തുക്ള് മാത്ും 
ആവശ്യാനുസരണും മണ്ില് നചര്ത്് മണ്ിപ്ന ഫലഭൂയിഷ്മാക്ിയാണ് 
പലവിധ പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളില്പ്പെട്ട വൃക്ഷലത്�ള് നട്ടുപിെിപെിച്ത്. അതുപ്�ാ
ണ്ടുതപ്് പ്കൃതിയപ്െ സ്വാ്ാവി�മായ �രീെനിയന്തണ രരീതിയാണ് നെപെി
ലാക്കു്ത്. �ാെിനുചുറ്റുും �മ്പിനവലി പ്�ട്ടി സുംരക്ഷിച്ിട്ടുണ്്. �ാെ് �ാണാ 

നായി നെപൊതയും ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. മൂ്രലക്ഷും രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ായി 
അനുവദിച്ത്. മൂന്നുവര്ഷപ്ത് പരിപാലനത്ിനായി ഒരാപ്ള ചുമതലപ്പെടു 
ത്ിയിട്ടുണ്്. സുംസ്ാന ഇ്നവഷന് �ൗണ്സിലിപ്റെ നനതൃത്വത്ില് 
സുംസ്ാനത്് പത്ിെങ്ങളിലാണ് ഇത്രും സ്വാ്ാവി� വനങ്ങള് വി്ാവനും 
പ്ചയ്ിരിക്കു്ത്.

'ബഷീച്ില ഒരു �ോട് '  മുനയ്കലില മികയോവോകി �ോട് വിജയം �ോണുന്നു
ഇ.െി.ടെസണ് മാസ്റ്റര്,  കയ്പമുംഗലും

ക�ോവിഡ് �ണ്ക്രേോള് റം 
പ്രവര്ത്നമോരംഭിച്ചു
പി.ത്ക.കുഞ്ാലിക്കുട്ടി, ഹവങ്ങര

നവങ്ങര നിനയാജ� മണ്ഡലത്ില് എും.എല്.എയപ്െ 
നനതൃത്വത്ില് ന�ാവിഡ് �ണ്ന്രോള് റും പ്വര്ത്

നമാരും്ിച്ചു. മണ്ഡലത്ിപ്ല ന�ാവിഡ് പ്തിനരാധ പ്വര്ത്ന
ങ്ങപ്ള  ഏന�ാപിപെിക്കു� എ്താണ് ഇതിലൂപ്െ ലക്ഷ്യമിടു്ത്.  
നിലവില് പഞ്ായത്് തലത്ിലുും ന്ാക്് തലത്ിലുും പ്വര്ത്ി
ക്കു് വാര് റമു�ളപ്െ നക്രാഡരീ�രണമാണ് �ണ്ന്രോള്  റമില് 
നെക്കു്ത്.  കൂൊപ്ത ്ക്ഷണത്ിന് ബുദ്ധിമുട്ടു്വര്ക്് ്ക്ഷണ
ക്ിറ്് വിതരണും, വാര്ഡ് തലത്ില് പ്വര്ത്ിക്കു് RRT �ള്ക്് 
ആവശ്യമായ ഓ�് സിമരീറ്ര്, സാനിലറ്സര്, മാസ് �്, ഗ്ൗസ്, 
നഫാഗിങ് പ്മഷരീന്, പ്തിനരാധ മരുന്നു�ള് മുതലായവയപ്െ 
വിതരണവുും �ണ്ന്രോള് റമില് പ്ചയ്തുവരുന്നു. മുഴുവന് സമയ 
ആുംബുലന്സ് സര്വരീസ്  അെക്മുള്ള പ്മഡിക്ല് നസവനങ്ങളും 
�ണ്ന്രോള് റമില് ല്്യമാണ്.
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ലദവത്ിപ്റെ സ്വന്തും നാട്ടില് സ്തരീ 
ധന സമ്പ്രദായും അസുരരൂപും 

പ്ാപിച്ിരിക്കുന്നു. സ്തരീധനപരീഡനും മൂലമുള്ള പ്�ാല 
പാത�ങ്ങളും ആത്മഹത്യ�ളും വര്ദ്ധിച്ചുപ്�ാ
ണ്ിരിക്കുന്നു. ഈ അനരീതിക്കുും അസമത്വത്ി
നുപ്മതിപ്ര പൂര്ണ്നതാതില് പ്തി�രിക്ാന് 
പ്ബുദ്ധ ന�രളത്ിന് �ഴിഞ്ഞിട്ടില്. നമ്മുപ്െ 
വനിത�ള് ഏത് പ്ായത്ിലുള്ളവരായാലുും 
ചൂഷണത്ിന് വിനധയരാക്പ്പെടു് സാമൂ
ഹ്യാവസ്യാണ് ഇ്് ഇവിപ്െയള്ളത്. ധന
സമ്പാദനനത്ാടുും, ആഡുംബരനത്ാടുമുള്ള 
ആര്ത്ി മൂത്് ഏതക്രമവുും �ാണിക്കു്തില് 
വിമുഖതയില്ാത്വരായി നമ്മുപ്െ യവതലമുറ 
മാറു്ത് നാും �ാണണും. ന�രളത്ിലുെനരീളും 
സഞ്രിക്കുനമ്പാള്, ചിലനരാെ് സുംവദിക്കുനമ്പാള്, 
ചില സും്വങ്ങള് അറിയനമ്പാള് മന:സാക്ഷി 
നപാലുും മരവിച്ചുനപാകുന്നു. ഇത് തി�ച്ചുും 
അസ്വസ്ജന�വുും ്രീതിദവുമാണ്.
 ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് യാപ്താരു 
വിധ പരിമിതിയമില്ാപ്ത സ്തരീസമൂഹത്ിന് ആത്മ
വിശ്വാസവുും സുരക്ഷിതത്വനബാധവുും നല്�ി 
അവപ്ര സുംരക്ഷിനക്ണ്തിപ്റെ ആവശ്യ�ത 
വ്യക്തമാകു്ത്. അവരനു്വിക്കു് ജരീവിത 
പ്യാസങ്ങപ്ള ആത്മാ്ിമാനനത്ാപ്െ നനരിടു 
വാന് പ്ാപ്തരാക്ണും. ഇത് നമ്മുപ്െ ഉത്രവാ
ദിത്വമാണ് എ്് തിരിച്റിഞ്ഞതുപ്�ാണ്ാണ് 
'മ�ള്പ്ക്ാപെും' എ് നപരില് ഒരു സാമൂഹ്യനബാ
ധവല്ക്രണ പരിപാെി ആരും്ിച്ത്.
 ഒരു പ്പണ്കുട്ടിപ്യ വിവാഹും �ഴിച്
യപെിക്കു്ത് പലനപൊഴുും ആ കുടുുംബത്ിപ്റെ 
മുഴുവന് സമ്പാദ്യവുും ഉപനയാഗിച്ചുും �െും വാ
ങ്ങിയപ്മാപ്ക്യാണ്. ഇങ്ങപ്ന വിവാഹജരീവി
തത്ിനലയ്ക് പ്നവശിക്കു്വരില് ഉണ്ാകു് 
സ്വര്ണ്നത്ാടുും പണനത്ാടുും ഉള്ള ആര്ത്ി 
പരീഡനത്ിനലയ്ക് വഴി മാറുന്നു. തരീര്ത്തുും നിസ്സ
ഹായാവസ്യിലാകു് പ്പണ്കുട്ടി�ള്ക്് 
നിലവിപ്ല സാമൂഹി� ചുറ്റുപാെില് സ്വ്വനത്ി
നലക്് മെങ്ങിനപൊ�ാന് നപാലുും �ഴിയാറില്. 
തപ്റെ വിവാഹും നെത്ി �െപ്ക്ണിയിലായ 
മാതാപിതാക്ള്ക്് വരീണ്ടുും ്ാരമാ�രുത് എ്് 
അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. കൂൊപ്ത ്ര്ത്ാവിനാല് 
ഉനപക്ഷിക്പ്പെടു� കൂെിയാകുനമ്പാള് ഇവരുപ്െ 
ജരീവിതും അശാന്തിയിലുും, ഒരു പനക്ഷ ആത്മഹ
ത്യയിലുും ഒടുങ്ങുന്നു. ഇത് പുനരാഗമനത്ിപ്റെ 
നിരവധി പെവു�ള് �യറിക്ഴിഞ്ഞ സാക്ഷ
രന�രളത്ിന് ഒട്ടുും ഭൂഷണമല്. ഏത് പ്തിസ
ന്ധിനയയും അതിജരീവിക്കു്തിനുള്ള �രുത്് 

പ�ര്്് നല്�ാനുും സ്തരീസമൂഹത്ിന് തുല്യ 
നരീതി ല്്യമാക്ാനുും സ്തരീധന സമ്പ്രദായത്ി
പ്നതിപ്രയും സ്തരീ�ള് അനു്വിക്കു് അതി
ക്രമങ്ങള്പ്ക്തിപ്രയും പ്തി�രിക്കുവാനുും 
ആത്മാ്ിമാനമുള്ള ഏപ്താരാള്ക്കുും ഉത്രവാ
ദിത്വമുണ്്. ഇവിപ്െ സുംരക്ഷണ �വചപ്മാരു
നക്ണ് സര്ക്ാരുും, വനിതാ�മരീഷനെക്മുള്ള 
്രണഘെനാ സ്ാപനങ്ങളും, ഇര�പ്ള സുംര
ക്ഷിക്കു്തിലുും അവര്ക്് ആത്മവിശ്വാസനമകു
്തിലുും പൂര്ണ് നതാതില് നരീതില്്യമാക്കു്തിലുും 
വരീഴ്ച വരുത്തു്തായാണ് പലനപൊഴുും നാും �ണ്ടുവ
രു്ത്. അത്രും സ്ാപനങ്ങളപ്െ വിശ്വാസ്യത 
ത�രരുത്.
 'മ�ള്പ്ക്ാപെും' എ് �ാമ്പയിനിലൂപ്െ 
നമ്മുപ്െ വനിത�ള്ക്് ഏത് പ്തിസന്ധിനയയും 
അ്ിമുഖരീ�രിക്കു്തിനുള്ള �രുത്് പ�രു് 
തിനുും തുല്യനരീതി ല്്യമാക്ാനുും, ആക്രമണങ്ങപ്ള 
പ്തിനരാധിക്ാനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസും 
വളര്ത്ിപ്യടുക്ാനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള 
മാണ് ലക്ഷ്യമിടു്ത്. ഇവര്ക്് നിയമസഹായ 
മെക്ും ഉറപ്പു നല്കു് ഒരു 'Movement' 
ആയി ഈ �ാമ്പയിന് മാറുപ്മ്തില് സുംശയ 
മില്. ഇതിലൂപ്െ നമള് ലക്ഷ്യമിടു്ത് തുല്യനരീതിയും 
സമത്വവുും കൂെിയാണ്. സ്തരീധനും പ്�ാടുക്ിപ്ല്്് 
പ്പണ്കുട്ടി�ളും അവരുപ്െ കുടുുംബവുും ഉറച് 
തരീരുമാനപ്മടുക്ണും. സ്തരീധനും വാങ്ങിപ്ല്്് 
ആണ്കുട്ടി�ളും കുടുുംബവുും ഉറപൊക്ണും. ഈ 
ലക്ഷ്യും മുന്നിര്ത്ി 'മ�ള്പ്ക്ാപെും' �ാമ്പയിന് 
നെപെിലാക്കുനമ്പാള് അതിക്രമങ്ങപ്ള പ്തിനരാ
ധിക്ാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസും പ്പണ്കുട്ടി
�ളില് വളര്ത്ിപ്യടുക്കുവാന് സാധിക്കു� 
തപ്് പ്ചയ്യുും.  വിദ്യാര്തി വനിതാ യവജന 
സുംഘെന�ളെക്ും സാമൂഹ്യ സാുംസ് �ാരി� 
നസവന നമഖല�ളില് പ്വര്ത്ിക്കു് എല്ാ 
വ്യക്തി�ളും സ്ാപനങ്ങളും പ്മാത്ത്ില് 
സമൂഹപ്മാ്ാപ്�യും ഈ പരിവര്ത്നത്ിന് 
ചുക്ാന് പിെിക്ണും. നമ്മുപ്െ കുഞ്ഞുങ്ങപ്ള, 
സനഹാദരിമാപ്ര, പ്�ാലയ്ക് പ്�ാടുക്ാപ്ത ഹൃദയ 
നത്ാെ് നചര്ത്് പിെിക്ണും. പ്തിസന്ധി�ളില് 
പതറാപ്തയിരിക്ാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസും 
അവര്ക്് പ�ര്്് നല്�ണും.
 ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്തരീസമൂഹത്ിനുും 
ചൂഷണരഹിതമായ ന�രള സമൂഹനിര്മിതിക്കുമാ
യമുള്ള 'മ�ള്പ്ക്ാപെും' �ാമ്പയിന് ഒരു വലിയ 
പരിവര്ത്നത്ിന് �ാരണമാകുപ്മ്് എനിക്കു
റപ്പുണ്്. ഈ ലക്ഷ്യപ്ാപ്തിക്ായി ഒറ് മനനസ്സാപ്െ 
നമുക്് കൂട്ടായി പ്വര്ത്ിക്ാും, മുന്റാും...

പ്തിപക്ഷ നനതാവിപ്റെ നപജ് 

"aIÄs¡m¸w'
വി.�ി.സ�്രീശന്
പ്ര�ിപക്ഷ ഹന�ാവ് 

നമ്മുത്െ കുഞ്ഞുങ്ങത്ള, 
സഹഹാദരിമാത്ര, 
ത്കാലയ്ക് ത്കാടുക്ാത്� 
ഹൃദയഹതൊെ് ഹെര്തെ് 
പിെിക്ണും. പ്ര�ിസ
ന്ികളില് പ�റാ
ത്�യിരിക്ാനള്ള 
ആത്വിശ്വാസും 
അവര്ക്് പകര്ന്ന് 
നല്കണും.

മന്തി ഇടകപട്ടു; വഷീട�ളില വവദ്യുതി എത്ി
ജി.ആര്.അനില്, ത്നടുമങ്ങാെ് 

പ്നടുമങ്ങാെ് നിനയാജ�മണ്ഡലത്ിപ്ല പതിനനനഴാളും വരീടു�ളില് 
സ്ലും എും.എല്.എ.യും ്ക്ഷ്യ സിവില് സലപ്സ് മന്തിയമായ 

ജി.ആര്.അനില് ഇെപ്പട്ട് 48 മണിക്കൂറിന�ും ലവദയുതി എത്ിച്ചു.നിനയാജ� 
മണ്ഡലത്ില് സമ്പൂര്ണ ഓണ്ലലന് പഠനസൗ�ര്യും ഒരുക്കു്തിപ്റെ ്ാഗമായി 
നചര്് അവനലാ�ന നയാഗത്ില് പതിനനനഴാളും വരീടു�ളില് ലവദയുതി എത്ി
യിട്ടിപ്ല്് �ാര്യും ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിപ്നത്തുെര്്് അന്ദേഹും അെിയന്തരമായി 
ഇെപ്പടു�യായിരുന്നു.  ലവദയുതി  എത്ാത് വരീടു�ളില് ഉെപ്ന ലവദയുതി 
ല്്യമാക്കു്തിനുള്ള നെപെി സ്വരീ�രിക്കുപ്മ്് മന്തി അറിയിച്ചു. 

അണ്ടൂര്ക�ോണകത് കുട്ി�ള്ക് പഠനമധുരമോയി 
'വയമ്് '
 നപാത്ന്ന�ാെ്, അണ്ടൂര്ന�ാണും ഗ്രാമപഞ്ായത്് പ്നദശപ്ത് 
ന�ാവിഡ്�ാല വിദ്യാ്്യാസ പ്തിസന്ധി�ള്ക്് പരിഹാരമായി  ആരും്ിച് 
സമഗ്ര വിദ്യാ്്യാസ പദ്ധതി 'വയമ്പി'ന് തുെക്ും കുറിച്ചു.ന�ാവിഡ് പ്തിസന്ധി 
വിദ്യാ്്യാസ നമഖലപ്യ പ്തികൂലമായി ബാധിച് സാഹചര്യത്ില് അതിപ്ന 
അതിജരീവിക്ാനുും കുട്ടി�ളപ്െ വരീട്ടിപ്ലത്ി അവപ്ര പഠനത്ിന് സഹാ
യിക്ാനുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടു്ത്. സാമൂഹി� പഠന ന�ന്ദ്രങ്ങള് 
സ്ാപിച്് പഠനസൗ�ര്യപ്മാരുക്കുും. പഞ്ായത്ില് എട്ട് സ് കൂള�ളിലായി 
ഏഴാും ക്ാസുവപ്ര മൂവായിരത്ിനലപ്റ കുട്ടി�ള് പഠിക്കുന്നുണ്്. പദ്ധതിയപ്െ 
ഉദ്ഘാെനും പ്പാതുവിദ്യാ്്യാസ വകുപെ് മന്തി വി.ശിവന്കുട്ടി നിര്വ്വഹിച്ചു. 
മന്തി ജി.ആര്.അനില് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അണ്ടൂര്ന�ാണും ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്ുംഗങ്ങള് ചെങ്ങില് സുംബന്ധിച്ചു. 

ക�ോവിഡ് �ോലത്് മന്തിയുകട സഹോയഹസ്ം
 ന�ാവിഡ് 19 മഹാമാരി രൂക്ഷമായിപ്ക്ാണ്ിരിക്കു് സാഹചര്യ 
ത്ില് ന�ാവിഡ് ബാധിച്വര്ക്കുും നഡാക്ടര്മാര്, ആനരാഗ്യ പ്വര്ത്�ര്, സ്ദ്ധ 
പ്വര്ത്�ര് തുെങ്ങി ആനരാഗ്യ നമഖലയില് അക്ഷരീണും പ്വര്ത്ിക്കു്വര്ക്് 
പി.പി.ഇ �ിറ്്, സാനിലറ്സര്, ഗ്ൗസ്, മാസ് �് എ്ിവ ആവശ്യമായി വരു്തിനാല് 
അതത് തന്ദേശ ്രണസ്ാപനങ്ങപ്ള സഹായിക്ാന് സന്മനസുള്ളവര് മുന്ാട്ട് 
വരണപ്മ്് മന്തി ജി.ആര്.അനില് ആഹ്വാനും പ്ചയ്തു. പ്നടുമങ്ങാെ് ജില്ാ ആശു 
പത്ിയില് ന�ാവിഡ് പ്തിനരാധ സാമഗ്രി�ള് വാങ്ങാന് മന്തി സ്വന്തും നിലയില് 
ഒരു ലക്ഷും രൂപ സും്ാവന നല്�ി ഇതിന് തുെക്ും കുറിച്ചു.

 സാമാജികരുത്െ നിഹയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂത്െ 
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വിനയാജിക്കു� എ്ത് ഗുരുതരമായ ഒരു ക്രിമിനല് 
കുറ്മാനണാ? നലാ�ത്ിപ്ല തപ്് വലിയ 

ജനാധിപത്യ രാഷ്ടും എ്് ഒരു�ാലത്്  അറിയപ്പെ
ട്ടിരു് ഇന്ത്യയില് നിന്നുപ്�ാണ്് ഇങ്ങപ്നപ്യാരു 
നചാദ്യും ഉയര്നത്ണ്ിവരു് വിധത്ില് സാഹചര്യ
ങ്ങള് മാറിക്ഴിഞ്ഞു. വിനയാജിക്കു്വപ്ര പഴുതില്ാത് 
വിധും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കു�യും നിശ്ശബ്ദരാക്കു�യും 
മാത്മല്, അവപ്ര ഉന്മൂലനും പ്ചയ്യു� എ് ലക്ഷ്യും 
വച്ചുപ്�ാണ്ാണ് അടുത് �ാലത്ായി ്രണകൂെും  
പ്വര്ത്ിക്കു്ത്.
 വിനയാജിക്ാനുള്ള അവ�ാശമാണ് ജനാധിപ
ത്യത്ിപ്റെ �ാതല്. ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യ സുംവിധാനും 
ഇതെക്മുള്ള പൗരപ്റെ അവ�ാശങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ി
പ്ക്ാണ്ാണ് പ്�ട്ടിപെടുത്ിരിക്കു്ത്. ്രണഘെന 
യപ്െ ആമുഖവുും ഉള്ളെക്വുും പ്തിനിധാനും പ്ചയ്യു്ത് 
മഹത്ായ ഈ ആശയമാണ്. ഭൂരിപക്ഷും ല്ിക്കു്വ
രാണ് ്രിക്കു്പ്തങ്ിലുും നയൂനപക്ഷത്ിപ്റെ അ്ിപ്ാ
യങ്ങള് ന�ള്ക്കു�, പരിഗണിക്കു� എ്താണ് നമള് 
വി്ാവനും പ്ചയ്യു് ജനാധിപത്യും. പ്സുംഗിക്ാനുും 
ആശയപ്�ാശനത്ിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്യും, സമാധാന
പരമായി ഒത്തുനചരാനുള്ള സ്വാതന്ത്യും, സുംഘെന�ള് 
രൂപരീ�രിക്ാനുള്ള സ്വാതന്ത്യും എ്ിവ വിനയാജിക്ാ
നുള്ള അവ�ാശപ്ത് കൂെിയാണ് ഉള്പ്ക്ാള്ളു്ത്. 
നിയമങ്ങള് പാലിച്ചുപ്�ാണ്ടു മാത്മല്, ജനവിരുദ്ധ
മായ നിയമങ്ങള് ലുംഘിച്ചുപ്�ാണ്ടു കൂെിയാണ് നലാ�ും 
വി�സിച്ത്. ഗാന്ധിജി പഠിപെിച്ത് ചില നിയമങ്ങള് 
ലുംഘിക്ാന് കൂെിയള്ളതാണ് എ്ാണനല്ാ. നലാ�ും 
ഇതുവപ്ര �ണ് എല്ാ മാറ്ങ്ങള്ക്കുും പുനരാഗതിക്കുും 
പി്ില് വിനയാജിക്ാനുും പ്തിനഷധിക്ാനുും പുതിയ 
മാര്ഗങ്ങള് �പ്ണ്ത്ാനുമുള്ള അവ�ാശും വലിയ 
പങ്കു വഹിച്ിട്ടുണ്്.
 സ്വതന്ത ഇന്ത്യയില് അെിയന്തരാവസ് എ് 
ഇരുണ് �ാലഘട്ടപ്മാഴിപ്� സമരീപ�ാലും വപ്ര വിനയാ
ജിക്ാനുള്ള അവ�ാശവുും പൗരാവ�ാശങ്ങളും ഉള്പ്പെ
പ്െയള്ള ജനാധിപത്യ അവ�ാശങ്ങള് പ്പാതുവില് 
അുംഗരീ�രിക്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇനപൊള് ആസൂത്ിതമായി 
ജനാധിപത്യ അവ�ാശങ്ങപ്ള ഇല്ാതാക്ാനുള്ള ശ്രമും 
നെക്കു�യാണ്. വിനയാജിപെിപ്റെ ശബ്ദമുയര്ത്തു് 
നാവു�പ്ള ഏതു ഹരീനമാര്ഗും ഉപനയാഗിച്ചുും അരിഞ്ഞു
�ളയ� എ് മാര്ഗമാണ് ്രണകൂെും സ്വരീ�രിച്ിരി
ക്കു്ത്.
 ജനാധിപത്യാവ�ാശ നിനഷധത്ിനുും പൗരാവ 
�ാശ നിനഷധങ്ങള്ക്കുപ്മതിപ്ര രാജ്യത്ിനുള്ളില് 
മാത്മല് പ്തിനഷധും ഉയരു്ത്. മി�ച് ജനാധിപത്യ മാ
തൃ�യായിരു് ഇന്ത്യക്് സും്വിക്കു് പരിണാമങ്ങപ്ള 
നലാ�ും ഗൗരവമായി നിരരീക്ഷിക്കുന്നുണ്്.  നഗ്ാബല് 
പ്ഡനമാക്രസി ഇന്ഡ�് സില് (ആനഗാള ജനാധിപത്യ 
സൂചി�) ഇന്ത്യയപ്െ സ്ാനും �ഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്ഷത്ിനു
ള്ളില് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് ഇതാണ് സൂചിപെിക്കു്ത്. 
2014 ല് 27 ാമതായിരു് ഇന്ത്യയപ്െ സ്ാനും 53 ാമതായി 
താഴ്ന്നുപ്വ്ത് വളപ്ര ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്. 
ലവ�ല്യും സും്വിച് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്�ളപ്െ 
കൂട്ടത്ിലാണ് ഇന്ത്യപ്യ ഉള്പ്പെടുത്ിയിരിക്കു്ത്.
 ്രീമ പ്�ാനറഗാവ് ന�സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ി 
സമൂഹത്ിപ്റെ വ്യത്യസ് തലങ്ങളില് പ്വര്ത്ിക്കു് 
പ്ഗത്ഭരായ വ്യക്തി�പ്ള നവട്ടയാടു്ത് നമള് �ണ്ടു
പ്�ാണ്ിരിക്കു�യാണ്. ഒരു കുറ്ും നപാലുും ചാര്ത്ാന് 
�ഴിയാപ്ത, വിചാരണ അനന്തമായി നരീട്ടിപ്ക്ാണ്ടുനപാ
യും ജാമ്യും നിനഷധിച്ചുും ജയിലിലെക്ാനുള്ള വകുപ്പു�ള് 
ഉപനയാഗിച്ചുമാണ് വിനയാജിപെിപ്റെ ശബ്ദപ്ത് ഇല്ാ
താക്കു്ത്. രാജ്യപ്ത് ദളിത് നപാരാട്ടങ്ങളപ്െ ഓര്മ 
പുതുക്കു് ്രീമ ന�ാനറഗാവ് ദിനത്ില് നെ് സും്വ 
ങ്ങളപ്െ നപരില്, ദളിത് അവ�ാശങ്ങള്ക്കു നവണ്ി 
ശബ്ദിക്കു്വപ്രയാണ് രാജ്യനരോഹക്കുറ്ും ചാര്ത്ി 
നവട്ടയാടു്ത്. യ.എ.പി.എ., രാജ്യനരോഹ കുറ്ും, നദശരീയ 
സുരക്ഷാ നിയമും എ്ിവ ഉപനയാഗിച്ാണ് ഇവപ്ര 
ജയിലില് അെച്ത്. ജയിലില് �ഴിയനമ്പാള് ഇവരുപ്െ 
വിനയാജിപ്പു�ള് നലാ�ും അറിയില് എ്ാണ് ്രണകൂെും 
�രുതു്ത്. 
 ്രീമ പ്�ാനറഗാവ്  ന�സില് അറസ്റ്റിലായ  
ഏറ്വുും പ്ായും പ്ച് ആളാണ് ഫാ. സ്റ്റാന് സ്വാമി.  
84�ാരനായ അന്ദേഹും പാര്�ിന്സണ്സ് നരാഗി  

ആയിരുന്നു. ഇരു ല��ളും വിറയ്ക്കു് 
തിനാല് സ്വന്തമായി ്ക്ഷണും നപാലുും 
�ഴിക്ാന് �ഴിയാത് ആള്. പ്വള്ളും 
കുെിക്ണപ്മങ്ില് ഒരു സ് ന്രോ അനുവ
ദിക്ണപ്മ് അന്ദേഹത്ിപ്റെ ആവശ്യും 
നപാലുും നിനഷധിച്ചു. സിപെനറാ സ് ന്രോനയാ 
അനുവദിക്പ്മ് സ്റ്റാന്സ്വാമിയപ്െ 
ആവശ്യത്ിന് മറുപെി നല്�ാന് സമയും നവണപ്മ 
്ാണ് നപ്ാസി�യൂഷന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ന�ാെതി 
അതിന് 20 ദിവസും അനുവദിച്ചു. ജയിലില് �ഴിയ് 
ഒരു തെവു�ാരന് രേവരൂപത്ിലുള്ള ആഹാരും 
�ഴിക്ാന് സ് ന്രോനയാ സിപെനറാ ആവശ്യപെടുനമ്പാള് 
അതില് തരീരുമാനപ്മടുക്ാന് ഇത്യും സമയും നവനണാ? 
ആ ദുരിതും �ാണാനുള്ള മനുഷ്യപെറ്് നരീതിന്യായ  
വ്യവസ്യ്കില്ാപ്ത നപാകു്ത് എത് നിരാശാജന�
മാണ്? മുുംലബ നപാലരീസ് റാഞ്ിയില് പ്ച്് സ്റ്റാന് 
സ്വാമിപ്യ അറസ്റ്റ് പ്ചയ്നപൊള് അന്ദേഹപ്ത് ലവദ്യ 
പരിനശാധനക്് വിനധയനാക്ിനയാ? ഗുരുതരമായ 
ആനരാഗ്യാവസ് ചൂണ്ിക്ാട്ടി എത്യും നവഗും അന്ദേഹ 
പ്ത് പുറത്തുള്ള ആശുപത്ിയില് എത്ിച്് ചി�ിത് സിക്
ണപ്മ് ആവശ്യും അനുവദിക്ാന് 15 ദിവസപ്മടുത്തു. 
പി്രീെ് ന�ാെതിയപ്െ ഉത്രവ് പ്�ാരും ആശുപത്ി
യിപ്ലത്ിപ്ച്ങ്ിലുും അന്ദേഹത്ിപ്റെ ജരീവന് രക്ഷി 
ക്ാന് �ഴിഞ്ഞില്. ഇതിപ്ന ്രണകൂെും നെത്ിയ 
ആസൂത്ിതമായ പ്�ാലപാത�ും എ്ല്ാപ്ത മപ്റ്ാരു 
വാക്കു പ്�ാണ്ടുും വിനശഷിപെിക്ാന് �ഴിയില്.
 സ്റ്റാന് സ്വാമി �സ്റ്റഡിയില് മരണപ്പെട്ടതു 
പ്�ാണ്് ഇത്യും ഗൗരവമായ ചര്ച്�ള് ഉയര്ന്നുവന്നു. 
്രീമ ന�ാനറഗാവ് ന�സില് അറസ്റ്റ് പ്ചയ്പ്പെട്ടവപ്രല്ാും 
സമൂഹും ആദരിക്കു് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവപ്രല്ാും 
പാവപ്പെട്ടവരുപ്െയും പ്ാന്തവല്�രിക്പ്പെട്ടവരു 
പ്െയും അവ�ാശങ്ങള്ക്കു നവണ്ി പ്വര്ത്ിക്കു്
താണ് ജനങ്ങളപ്െ ആദരവിപ്റെ �ാരണും. എ്ാല് 
്രണകൂെത്ിന് അവപ്ര ജയിലിലെക്ാനുും ഇതുതപ്് 
�ാരണമാകുന്നു. നിയമജ്ഞയും സാമൂഹ്യപ്വര്ത്�യ
മായ സുധ ്രദ്വാജ്, �വി വരവരറാവു, ദളിത് അവ�ാശ 
പ്വര്ത്�നായ സുനരന്ദ്ര ഗാഡ്ഗില്, മലയാളിയായ 
നറാണ വിത്സണ്, മാനനജ് പ്മറെ് വിദഗ്ദ്ധനുും അുംനബദ്� 
റുപ്െ പ്�ാച്ചുമ�നുമായ പ്പ്ാഫ. ആനദേ്പ്തല്തുും
ബ് പ്ഡ, മലയാളിയായ പ്പ്ാഫ. ഹാനി ബാബു തുെങ്ങി 
16 നപരാണ് പ്തി�ള്.
 ്രീമ പ്�ാനറഗാവ് പ്തി�ളപ്െ �ുംപയൂട്ടറു�ളി 
നലക്് നുഴഞ്ഞു�യറി വിധ്വുംസ� സ്വ്ാവമുള്ള നരഖ�ള് 
സ്ാപിക്കു�യും പി്രീെ് അത് ചൂണ്ിക്ാട്ടി അവപ്ര  
ഗൂഢാനലാചന�ളില് പങ്ാളിയായി ചിത്രീ�രിക്കു�യും 
പ്ചയ്യു� എ്താണ് സ്വരീ�രിച് തന്തും. നറാണാ 
വിത്സപ്റെ ലാപ് നൊപെില് നുഴഞ്ഞു�യറി സ്ാപിച്താണ് 
അറസ്റ്റിന് ആധാരമായ നരഖ�പ്ള്് അനമരിക്യിപ്ല 
പ്സിദ്ധമായ ആഴ് സണല് �ണ്സള്ട്ടിങ് എ്  
നഫാറന്സി�് ലാബിപ്റെ �പ്ണ്ത്ല് പ്ഞട്ടിക്കു് 
താണ്.  ്രണകൂെും തപ്് ഒരു കുറ്കൃത്യത്ിപ്റെ 
രൂപനരഖ തയ്ാറാക്ി തങ്ങള്ക്് ഇഷ്മില്ാത്വരുപ്െ 
ചുമലില് ചാര്ത്തു� എ്താണ് തന്തും. ്രിക്കു്വര് സ്വരീ
�രിക്കു് നെപെി�ള് ബഹുഭൂരിപക്ഷും ജനങ്ങള്ക്കുും 
ഹാനി�രമായി തരീരുനമ്പാള് അതിപ്നതിപ്ര പ്തിനഷ
ധമുയരു� സ്വാ്ാവി�മാണ്. വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നു 
വരു്ത് ജനാധിപത്യത്ിപ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത്രും 
സദേര്്ങ്ങളില് ഒന്നു�ില് പ്തറ്് തിരുത്തു�, അപ്ല്ങ്ില് 
വിനയാജിപ്പു�ള് ഇല്ാതാക്കു� എ്താണ് സ്വരീ�രി
ക്പ്പെടു് രണ്ടു രരീതി�ള്. ആദ്യനത്ത് ജനാധിപത്യ
ത്ിപ്റെയും രണ്ാമനത്ത് ഏ�ാധിപത്യത്ിപ്റെയും 
മാര്ഗമാണ്.
 ്രീമ പ്�ാനറഗാവ് സും്വും സുംബന്ധിച്്  മഹാ 
രാഷ്ട നപാലരീസാണ് ആദ്യും അനന്വഷണും നെത്ിയത്. 
ഒരു ഘട്ടത്ില് മഹാരാഷ്ടയില് ്രണമാറ്മുണ്ായി. 
ന�സ് പുനരനന്വഷിക്ാന് സുംസ്ാന സര്ക്ാര് 
തരീരുമാനിച്ചു. അനതാപ്െ സുംസ്ാന സര്ക്ാരിനനാെ് 
ഒരു തരത്ിലുള്ള ആനലാചന�ളും നെത്ാപ്ത എന് 
ഐ എ ന�സ് ഏപ്റ്ടുക്കു�യാണുണ്ായത്. എന് ഐ 
എ ന�സ് ഏപ്റ്ടുത് നശഷമാണ് കുറ്ും ചാര്ത്പ്പെ
ട്ടവര്പ്ക്തിപ്ര നഗ് നമായ നിയമലുംഘനങ്ങള്ക്് 
വഴിപ്യാരുങ്ങിയത്.

  ്രീമ ന�ാനറഗാവ്  ന�സിന് 
പി്ാപ്ല ലക്ഷദ്വരീപിപ്ല ജനവിരുദ്ധ 
നെപെി�ള്പ്ക്തിപ്ര ശബ്ദമു 
യര്ത്ിയ �ലാ�ാരി ഐഷാ 
സുല്ത്ാപ്ക്തിപ്ര രാജ്യനരോഹ 
�റ്ും ചുമത്ി. ആന്ധ്ര പ്നദശിപ്ല 
െി വി 5 നയൂസ്, എ ബി എന്, ആന്ധ്ര 

നജ്യാതി എ്രീ ചാനലു�ള്പ്ക്തിപ്ര രാജ്യനരോഹ
ക്കുറ്ും ചുമത്ിയത് ന�ാവിഡ് പ്തിനരാധ പ്വര്ത്
നങ്ങളില് സുംസ്ാന സര്ക്ാര് പരാജയപ്പെട്ടു 
പ്വ്് ഒരു ്രണ�ക്ഷി വിമത എും പിയപ്െ പരാമര്ശും 
റിനപൊര്ട്ട് പ്ചയ്തിനായിരുന്നു. യ പിയില് മൃതനദഹും 
നദിയിനലക്് വലിപ്ച്റിയ്തിപ്റെ നഫാനട്ടാ എടുത് 
നഫാനട്ടാഗ്രാഫപ്റ രാജ്യനരോഹ ന�സില് പ്തിയാക്ി. 
നദശനരോഹ ന�സിപ്ന മാധ്യമപ്വര്ത്നത്ിനു 
വിലങ്ങിൊനുള്ള ഉപ�രണമാക്കുന്നുപ്വ്് സുപ്രീും 
ന�ാെതിക്കുനപാലുും പറനയണ്ിവന്നു. പ്ശസ് മാധ്യമ 
പ്വര്ത്�നായ വിനനാദ് ദുപ്വപ്ക്തിപ്രയും രാജ്യ 
നരോഹക്കുറ്ും ചുമത്ി. ഒരു യൂെയൂബ് പരിപാെിയില് 
നെത്ിയ പരാമര്ശത്ിപ്റെ നപരിലായിരുന്നു ന�സ്. 
ഈ ന�സ്  സുപ്രീും ന�ാെതി റ്ദോക്ി. പ്ധാനമന്തിപ്ക്
തിരായ വിമര്ശനും രാജ്യനരോഹമായി �ണക്ാക്ാന് 
�ഴിയിപ്ല്്് സുപ്രീും ന�ാെതി പറഞ്ഞു. 
 വിമര്ശിക്കു്വപ്ര  രാജ്യനരോഹ ന�സു�ളില് 
പ്തിയാക്കു്വര് തപ്് വിനദശരാജ്യത്ിപ്റെ സുംവി 
ധാനും ഉപനയാഗിച്് സ്വന്തും പൗരന്മാരുപ്െ നഫാണ് സും്ാ 
ഷണും നചാര്ത്തുന്നു. പ്പഗാസസ് വിവാദും സുംബന്ധിച്് 
എന്ത് വിശദരീ�രണമാണ് ്രണകൂെത്ിന്  നല്�ാനു 
ള്ളത്? രാജ്യനരോഹ ന�സു�ള് സുംബന്ധിച് സുപ്രീും 
ന�ാെതിയപ്െ നിരരീക്ഷണും സുപ്ധാനമാണ്. 2014  
മുതല് 2019  വപ്ര രജിസ്റ്റര് പ്ചയ് 326  രാജ്യനരോഹ 
ന�സു�ളില് ശിക്ഷിച്ത് ആപ്റണ്ത്ില് മാത്മാപ്ണ
്തുും പ്നത്യ� ശ്രദ്ധ അര്ഹിക്കുന്നു. 
 നിയമവ്യവസ്ക്�ത്തുനി്ാണ് ്രണകൂെ 
ത്ിപ്റെ പ്തറ്ായ നെപെി�ള്പ്ക്തിപ്ര രാഷ്ടരീയ 
പാര്ട്ടി�ളും സുംഘെന�ളും പ്നക്ഷാ്ങ്ങളും പ്ചാര 
ണവുും നെത്തു്ത്. മാധ്യമങ്ങള് വിമര്ശനമുയര്ത്തു 
്ത്. അവപ്യ രാഷ്ടരീയമായും ധാര്മി�മായും നനരിൊന് 
�ഴിയാപ്ത വരു്ിെത്ാണ് രാജ്യനരോഹക്കുറ്മെക്ും 
ചാര്ത്ി പ്നക്ഷാ് നനതാക്പ്ളയും പ്ചാര�പ്രയും 
ജയിലിലെക്കു്ത്. മാധ്യമങ്ങപ്ള നവട്ടയാടു്ത്. ്ര
ണകൂെത്ിപ്റെ രാഷ്ടരീയവുും ധാര്മി�വുമായ അധഃപത
നപ്ത്യാണ് ഇത് �ാണിക്കു്ത്.
 ജനാധിപത്യ അവ�ാശങ്ങള്ക്കു നവണ്ി 
ശബ്ദമുയര്ത്തു്തുും നലാ�പ്ത് മി�ച് ജനാധിപത്യ 
മാതൃ��ള് സൃഷ്ിച്തുും തങ്ങളാപ്ണന്നുമുള്ള പ്തരീതി 
സൃഷ്ിക്ാന് മൂലധന ശക്തി�ള് ശ്രമിക്ാറുണ്്. ചില 
ഉദാഹരണങ്ങള് നമുക്് ചൂണ്ിക്ാട്ടാന് �ഴിയ�യും 
പ്ചയ്യുും. നാടുവാഴിത്ത്ിപ്റെയും രാജവാഴ്ചയപ്െയും 
�ാലപ്ത്ക്ാള് മുതലാളിത്ും പുനരാഗമനപരമാ
ണുതാനുും. എ്ാല് മുതലാളിത്ത്ിപ്റെയും ധന 
മൂലധനത്ിപ്റെയും താല്പര്യങ്ങള് പ്തിസന്ധിയി 
ലാകുനമ്പാള് മുതലാളിത് ്രണകൂെങ്ങള് കൂടുതല് അെി
ച്മര്ത്ല് സ്വ്ാവും �ാണിക്ാറുണ്്. അത് ഫാസിസ്റ്റ് 
സ്വ്ാവും ആര്ജിക്കു�നപാലുും പ്ചയ്യുും. ഇനപൊള് 
അത്യന്തും മാര�മായ രൂപാന്തരും ധന മൂലധനത്ിന് 
സും്വിച്ിട്ടുണ്്. അതിപ്റെ വ്യാപനത്ിന് തെസ്സമായി 
നില്ക്കു് എന്തിപ്നയും നിഷ് �രുണും ഇല്ാതാക്കു�
പ്യ് മാര്ഗമാണ് അത് സ്വരീ�രിച്ിരിക്കു്ത്. അതിനു 
്രണകൂെപ്ത് തപ്് നനരിട്ട് ഉപനയാഗിക്കുന്നു. 2008 
മുതല് വഷളായിത്രീര്് മുതലാളിത് പ്തിസന്ധിയപ്െ 
പശ്ാത്ലത്ില് ഇത്രും ആക്രമണത്ിന് മൂര്ച് 
കൂെിയിട്ടുണ്്. ്രണകൂെങ്ങപ്ള തങ്ങള്ക്് അനുകൂലമായി 
ഉപനയാഗിക്ാന് ്രണഘെനയപ്െ അ�ത്തുനിന്നു
തപ്് അവര് ഇെപ്പടുന്നു. ജനാധിപത്യ അവ�ാശ
ങ്ങപ്ളയും പൗരാവ�ാശങ്ങപ്ളയും ഇല്ാതാക്കുന്നു. 
ജനങ്ങള്ക്ിെയില് ്ി്ത വളര്ത്ാന് ശ്രമിക്കുന്നു. 
നിയമനിര്മാണ സ്�പ്ള നനാക്കുകുത്ി�ളാക്ി 
സമ്പത്ാപ്� പ്�ാള്ളയെിക്ാനുള്ള നിയമ ന്ദഗതി
�ളണ്ാക്കുന്നു. ഇതിപ്റെ ്ാഗമാണ് ഇന്ത്യയില് സമരീ
പ�ാലത്ായി �ാണു് പൗരാവ�ാശ ലുംഘനങ്ങളും 
്രണഘെന തത്വങ്ങള് അട്ടിമറിക്ലുും.

hntbmPn¡m³ 
AhImianÃm¯ 
P\m[n]Xytam?
എും ബി രാഹജഷ്, സ്്രീക്ര്
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ഉ്തപദവിയില് നജാലി പ്ചയ്യു് സ്തരീ�ള് നപാലുും  
വിവാഹക്നമ്പാളത്ില് വിലനപശലിന് വിനധയ 
രാകുന്നു. അനപൊള് പ്താഴിലില്ാത് പ്പണ്കുട്ടി 
�ളപ്െ �ാര്യും എന്തായിരിക്കുപ്മ്് ഊഹിക്ാും. 
നജാലിയും വരുമാനവുമുള്ള പ്പണ്കുട്ടി�ള്ക്് 
നപാലുും വന്നതാതില് സ്വര്ണവുും പണവുും വാഹന 
വുമെക്ും മറ്റു സമാനങ്ങളും സ്തരീധനമായി നല്ന� 
ണ്ിവരുന്നു. ന�രളത്ിപ്ല ഇെത്രും  കുടുുംബങ്ങ 
ളപ്െ �െത്ിപ്റെ വലിപ്യാരു പങ്് പ്പണ്കുട്ടി�
ളപ്െ വിവാഹും നെത്ിയതുമൂലും കുടുുംബങ്ങള്ക്കു
ണ്ാകു് ബാധ്യത �ാരണമാണ്. 
 ഒരു പ്പണ്കുട്ടി വിവാഹിതയാകുനമ്പാള് 
അവപ്ള ഒരു സാമ്പത്ി� ബാധ്യതയായിട്ടാനണാ 
്ര്ത്ാവുും ബന്ധുക്ളും �ാനണണ്ത്? ജരീവിതപ
ങ്ാളിയായാണ് അവള് വരു്ത്. പങ്ാളിപ്യ് 
വാക്കു തപ്് തുല്യതപ്യ അെയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്്. 
അവപ്ള പരിപാലിക്ാനുള്ള ഫരീസ് ആയാണ് സ്തരീധ
നപ്മ് നപരില് വലിയ തു� വാങ്ങു്പ്ത്ാണ് 
സ്തരീധന വാദി�ളപ്െ വാദും. ഒരു കുടുുംബത്ിപ്ല 
പ്വൃത്ി�ള് തുല്യമായി വി്ജിക്പ്പെെണപ്മന്നുും 
നനട്ടവുും കുറവു�ളും തുല്യമായി പങ്ിെണപ്മന്നു
മാണ് സങ്ല്ും. എ്ാല് സ്തരീയപ്െ ചുമലില് വരീട്ടു
നെത്ിപെിപ്റെ എല്ാ ്ാരവുും മാറ്ിവച്് അവപ്ള 
വരീട്ടമപ്യ്് വാഴ്ത്തു�യാണ്. ആരുും ശ്രദ്ധി 
ക്ാത് അത്യദ്ധ്വാനും പ്�ാണ്് നടുപ്വാെിയ് ഒരു 
ജരീവിതത്ിനലക്കുള്ള പ്നവശനഫരീസാണ്  മിക് 
സ്തരീ�ളപ്െയും �ാര്യത്ില് സ്തരീധനും. 
 വലിയ തു� പ്�ാടുത്്  ദുരിതും വിലയ്ക്കു 
വാങ്ങു് ഏര്പൊൊണിത്. വലിയ തു�യും സ്വര്ണാ 
്രണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും മറ്റു സമാനങ്ങള
പ്മല്ാും നല്�ി ദാമ്പത്യും ആരും്ിക്കു്  പല 
സ്തരീ�ളും സുരക്ഷിതരല്. �ിട്ടിയത് മതിയാ�ാ
ത്വരുും ക്രിമിനല് സ്വ്ാവമുള്ളവരുമായ  
ജരീവിതപങ്ാളി�ളപ്െയും കുടുുംബാുംഗങ്ങള 
പ്െയും നിരന്തര പരീഡനപ്ത് തുെര്്് ആത്മഹത്യ 
പ്ചയ്യു്വര് എത്നയാ നപരുണ്്. പല  പ്പണ്കുട്ടി 
�ള്ക്കുും ജരീവിതപങ്ാളി�ളപ്െ ല�പ്�ാണ്ടു 
തപ്്  പ്�ാല്പ്പെനെണ്ിവരുന്നു. 
 സ്തരീധനും നിയമും മൂലും നിനരാധിച്ിട്ടുള്ള 
താണ്. സ്തരീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീഡനങ്ങള്, മറ്് 

ഗാര്ഹി� പരീഡനങ്ങള് എ്ിവപ്യല്ാും തെയാന് 
നിയമങ്ങളണ്്. എ്ിട്ടുും സ്തരീധന പരീഡനങ്ങളും 
പ്�ാല�ളും അ്ുംഗുരും തുെരുന്നു. നിയമങ്ങള് വിട്ടു 
വരീഴ്ചയില്ാപ്ത നെപൊക്ണപ്മ്ത് ഒരു വശും. 
എ്ാല് നിയമും മാത്ും നപാരാ. ചിന്തയിലുും മനനാ 
്ാവത്ിലുും സുംസ് �ാരത്ിലുും മാറ്മുണ്ാ�ണും.
 ്ര്തൃഗൃഹത്ില് എന്ത് �ഷ്പൊടുണ്ാ 
യാലുും എല്ാും സഹിച്്  അവിപ്െത്പ്് �ഴിഞ്ഞു 
പ്�ാള്ളണപ്മ്ാണ് സമൂഹവുും വരീടുും പ്പണ്കുട്ടി 
�പ്ള പറഞ്ഞു പഠിപെിക്കു്ത്. പരീഡനും മൂര്ധ
ന്യത്ിപ്ലത്തുനമ്പാള് തപ്റെ മാതാപിതാക്ളപ്െ 
അടുനത്ക്കുും നപാ�ാന് �ഴിയിപ്ല്് നിസ്സഹാ 
യാവസ്യിലാണ് പ്പണ്കുട്ടി�ള് ജരീവപ്നാ 
ടുക്കു്ത്. അവപ്ര നചര്ത്തുപിെിക്ാന് മാതാപിതാ 
ക്ളും സമൂഹവുും തയ്ാറാവുനമ്പാള് അവര്ക്് 
തുെര്ന്നുും ജരീവിക്ാന് �രുത്്  ല്ിക്കുും. 
  സ്തരീധനും നവണപ്മ്് ആരുും പ്ത്യക്ഷ 
മായി ആവശ്യപ്പെൊറില്. പനരാക്ഷമായി നെക്കു 
്താണ് ഈ വ്യവഹാരും. നാട്ടുനെപെ് എ് നപരി 
ലാണ് വിവാഹാനലാചന സമയത്്  ഇക്ാര്യും 
ചര്ച് പ്ചയ്ാറ്. സമാനമായി പണവുും ആ്രണ 
ങ്ങളും മറ്്  വിലപിെിപ്പുള്ള വസ്തുക്ളും നല്കുന്നു. 
ചിലര് എത് നവണപ്മ്് ആവശ്യപ്പെൊറില്. 
നിങ്ങളപ്െ �ഴിവിനനുസരിച്് ത്ാല് മതിപ്യ് 
'നല് വര്ത്മാന'മാകുും പറയ�. �ഴിവിനനു 
സരിപ്ച്ന്നു പറയനമ്പാള് �ഴിവിപ്റെ പല മെങ്ങ 
പ്പുറത്തുനി്ാകുും പല കുടുുംബങ്ങളും വരനു നവണ്ി 
സമാനും നല്കു�. ഇങ്ങപ്ന സാമ്പത്ി�മായി 
നടുപ്വാെിഞ്ഞ കുടുുംബങ്ങള് നിരവധിയാണ്.  
നചാദിക്ാപ്ത തപ്് സ്തരീധനും നല്കു് രരീതി 
സജരീവമായിക്ഴിഞ്ഞു. സ്തരീധനത്ിപ്റെ നപരില് 
എന്ത് പരീഡനമുണ്ായാലുും എവിപ്െയും പരാതി 
പറയാതിരിക്ാന് സ്തരീ�ളും �രുതപ്ലടുക്കുന്നു. 
അങ്ങപ്ന സ്തരീധനും, സ്തരീധന പരീഡനും എ്രീ  
വിപത്തു�ള് നിയമത്ിനു മു്ിപ്ലത്തു്  
സദേര്്ങ്ങള് കുറയന്നു. ഇനി എത്തു് ന�സു�ള് 
തപ്് പല �ാരണങ്ങള് പ്�ാണ്് ദുര്ബലപ്പെട്ടു
നപാകുന്നു. നിയമും മൂലും ഈ സാമൂഹ്യ വിപത്തു�പ്ള 
ഇല്ാതാക്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് അങ്ങപ്നയാണ് 
ഫലവത്ാ�ാപ്ത നപാകു്ത്.

 ഒരു വശത്് വിപണി മൂല്യങ്ങളായ ലാ്ും, 
ദുര, ഉപന്ാഗതൃഷ്ണ എ്ിവയിലധിഷ്ിതമായ ജരീവിത 
വരീക്ഷണും സ്തരീപ്യ ഉപന്ാഗവസ്തുവാക്കുന്നു. മറു 
വശത്് പ്ബലമായ ഫയൂഡല് മൂല്യനബാധത്ില് 
അധിഷ്ിതമായ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുും ഒപ്ട്ടാപ്ക് 
മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവുമായ കുടുുംബഘെന സ്തരീപ്യ 
സര്വുംസഹയും വിനധയയമാക്കുന്നു.  ഇവ രണ്ിലു 
മാണ് സ്തരീധനും നപാലുള്ള തിന്മ�ളപ്െ നവരു�ള് 
ആഴ്ന്നു �ിെക്കു്ത്. പ്നത്യ�ിച്് നിലവിലുള്ള 
കുടുുംബഘെനപ്യ നിശിതമായ വിചാരണയ്ക്കുും  
പ്പാളിപ്ച്ഴുത്ിനുും വിനധയമാക്ാത് ചര്ച്� 
പ്ളല്ാും പ്താലിപ്പുറനമയള്ള മിനുക്ലു�ള് മാത്മായി 
ഒടുങ്ങു�നയയള്ളൂ. 
 സമൂഹപ്ത് നബാധവല്ക്രിച്ചുപ്�ാണ്ടു 
മാത്നമ ഈ വിപത്ില് നി്് നമാചനമുള്ളൂ. 
സ്തരീധനത്ിപ്റെ �ാര്യത്ില് മാത്ും അങ്ങപ്ന 
പ്യാരു നബാധും ഉണ്ാകുനമാ? പണത്ിനു 
നവണ്ി എന്തുും പ്ചയ്ാന് മെിക്ാത് മുതലാളിത് 
സമൂഹത്ില് അതിശക്തമായ നബാധ 
വല്ക്രണ  പ്വര്ത്നും ആവശ്യമാണ്. സ്തരീധന 
സമ്പ്രദായത്ിപ്റെ പനരാക്ഷമായ പ്പാതുസമ 
തിപ്യ തച്ചുെച്് തരീ പ്�ാടുക്ാന് അതുപ്�ാണ്് 
�ഴിയണും. പ്പണ്കുട്ടി�പ്ള ശാക്തരീ�രിക്കു
�പ്യ്ത്  പ്ധാനമാണ്. വിദ്യാ്്യാസും നനെി 
സ്വയും വരുമാനും �പ്ണ്ത്ിയനശഷും വിവാഹും 
എ്താ�ണും ചിന്ത. സ്തരീധനും പ്�ാടുത്്  വിവാഹും 
�ഴിക്ിപ്ല്്് പ്പണ്കുട്ടി�ളും സ്തരീധനും വാങ്ങി 
വിവാഹും �ഴിക്ിപ്ല്്് ആണ്കുട്ടി�ളും പ്തിജ്ഞ 
പ്ചയ്ണും. ഇതിനുള്ള �രുത്് അവര്ക്്  വിദ്യാ്്യാ
സത്ിലൂപ്െ ല്ിക്കുുംവിധും പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ് � 
രിക്ണും. പ്പാതുസമൂഹത്ില് സ്തരീധനപ്ത് വലിയ 
തിന്മയായി  �ണക്ാക്ാനുള്ള അവനബാധമുണ്ാ
ക്ണും. സമൂഹത്ിപ്റെ  ആശയ വ്യവഹാരങ്ങളില്  
സ്തരീധനത്ിനുും ്ര്തൃഗൃഹത്ിപ്ല പരീഡനത്ിനുപ്മ
തിരായ ശക്തമായ സനദേശങ്ങള് ഉള്നച്ര്ക്ണും. 
സ്തരീ തപ്് ധനും എന്നുള്ള വിനശഷണങ്ങള് പുനരാ
ഗമനപരമല്. സ്തരീപ്യ ധനമായല്, വ്യക്തിയായാണ് 
അെയാളപ്പെടുനത്ണ്ത്;  തുല്യതയള്ള വ്യക്തിയായി.

  സ്ാധ്യക്ഷപ്റെ നപജ്  1-- mw t]Pnsâ XpSÀ¨.... kv{Xo [\aÃ, XpeyXbpÅ hyànbmWv

ന�ാവിഡ് 19 നലാ�്ഡൗണിപ്റെ പശ്ാത്ലത്ിലുും ഇ - നിയമ 
സ് പദ്ധതിയമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്വര്ത്നങ്ങള് തെസ്സമി 

ല്ാപ്ത തുെര്ന്നുവരുന്നു. പദ്ധതിയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധി�മായി നവണ്ി 
വരു് ന�ബിളിുംഗ് പ്വൃത്ി�ള് പരിനശാധിക്കു്തിനായി പ്െ�് നി 
ക്ല് �മിറ്ി ഓണ്ലലനായി നയാഗും നചര്ന്നു. ഐ.െി. വി്ാഗും ഉനദ്യാഗ 
സ്രുും പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ ഏജന്സിയായ ULTS ഉനദ്യാഗസ്രുും ആഴ്ചനതാറുും 
നെത്തു് ഓണ്ലലന് മരീറ്ിുംഗു�ളിലൂപ്െ പദ്ധതിയപ്െ പുനരാഗതി അവനലാ�നും 
പ്ചയ്തുവരുന്നു. 
 പതിനാലാും ന�രള നിയമസ്യപ്െ പിരിച്ചുവിെല്, പതിനഞ്ാും ന�രള 
നിയമസ്യപ്െ രൂപരീ�രണും എ്ിവയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അുംഗങ്ങളപ്െ 
പ്പ്ാലഫല്  ക്രിനയറ്്  പ്ചയ്യു്തിനുും അുംഗങ്ങളപ്െ സത്യപ്തിജ്ഞയമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട് പ്തിജ്ഞാ നഫാറും ഇ-നിയമസ്ാ ആപ്ിനക്ഷന് മുഖാന്തരും സമര്പെി
ക്കു്തിനുും അുംഗങ്ങളപ്െ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്  അപ് നഡറ്് പ്ചയ്യു്തിനുമുള്ള 
സുംവിധാനങ്ങള് ആപ്ിനക്ഷനില് ഉള്പ്പെടുത്തു�യും സ്യില് സത്യപ്തിജ്ഞ 
നെക്കു് അവസരത്ില് അുംഗങ്ങള്ക്് അവര് പ്തിജ്ഞാ നഫാറും നമാണിറ്റില് 
നനാക്ി വായിക്കു്തിനുും സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്്  Roll of members-ല് ഒപ്പുവയ്ക്കു
്തിനുും  നെപെി സ്വരീ�രിച്ചു. പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ്യപ്െ എല്ാ സാമാ 
ജി�ര്ക്കുും ഇ-നിയമസ്ാ ആപ്ിനക്ഷന് ഉപനയാഗിക്കു്ിന് User ID യും 
പാസ്സ് നവര്ഡും നല്�ി. 
 പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ്യപ്െ ആദ്യസനമളനത്ില് ഗവര്ണ്റുപ്െ  
പ്സുംഗും, ബജറ്് പ്സുംഗും എ്ിവ മുന്നപജ് �ാണു് തരത്ില് ആപ്ിനക്ഷനിലൂപ്െ 
സാമാജി�ര്ക്് ല്്യമാക്ി.  ഗവര്ണ്റുപ്െ പ്സുംഗത്ിനന്മലുള്ളനദേിപ്നമയത്ിനാ
യി സാമാജി�ര്  ഇ-നവാട്ടിുംഗ്  സുംവിധാനും ഉപനയാഗിച്ചു. ഒ്ാും സനമളത്ിപ്ല 
നചാനദ്യാത്രനവള സുംബന്ധിച് പ്വര്ത്നങ്ങള് പൂര്ണ്മായി ഇ-നിയമസ്ാ 
ആപ്ിനക്ഷനിലൂപ്െ നിര്വ്വഹിച്ചു. നചാദ്യങ്ങള്, സബ്മിഷന് തുെങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള മറുപെി 
�ാലതാമസും കൂൊപ്ത ഇ-നിയമസ് നപാര്ട്ടലിലുും നിയമസ്ാ പ്വബ് ലസറ്ിലുും 
ല്്യമാക്കു�യും പ്ചയ്തു.
 പ്സ് ഗ്യാലറിയില് എല്ാ സരീറ്ിലുും ൊബ് ലറ്റു�ള് സ്ാപിച്് നിയമസ്ാനര
ഖ�ള് മാധ്യമപ്വര്ത്�ര്ക്് ഓണ്ലലനായി ല്്യമാക്കു്തിനുള്ള സുംവിധാനും 
ഏര്പ്പെടുത്ി. പദ്ധതിയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വി്ാഗങ്ങളപ്െ പ്വര്ത്നങ്ങ
ള്ക്ായി  ULTS തയ്ാറാക്ിയ  നസാഫ്റ്് പ്വയര് പ്മാഡയൂള�ളപ്െ പ്െസ്റ്റിുംഗ്, മാറ്ങ്ങള് 
വ് നല-ഔട്ടു�ള്ക്നുസൃതമായ നജാലി�ള്, വിവിധ വി്ാഗങ്ങളിപ്ല ഫര്ണിച്ര് 
പുനക്രമരീ�രണും എ്രീ നജാലി�ള് പുനരാഗമിക്കുന്നു.
 സാമാജി�ര്ക്ായള്ള  പ്്രേയിനിുംഗ് ഹാളിപ്റെ പ്വൃത്ി അഡ്മിനിസ് ന്രേറ്രീവ് 
ബില്ഡിുംഗിപ്റെ നാലാും നിലയിപ്ല 5 സി ന�ാണ്ഫറന്സ് ഹാളില് പുനരാഗമിച്ചുവരു
ന്നു.  പദ്ധതിനയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇലക്ടിക്ല് പ്വൃത്ി�ള്ക്് അനുമതി നല്കു്ത് 
സുംബന്ധിച്് ഇലക്ടിക്ല് ഇന്സ് പ്പക്ടനററ്ിപ്റെ ആശങ് ദൂരരീ�രിക്കു്തിനായി 
പി.ഡ്യു.ഡി. (ഇലക്ടിക്ല്), ULTS എ്ിവരുപ്െ പ്തിനിധി�പ്ള ഉള്പ്പെടുത്ി 

നയാഗും സുംഘെിപെിച്ചു. 
 പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ് രൂപരീകൃതമായനശഷും സ്രീക്ര് എും.ബി.
രാനജഷ് പദ്ധതിയപ്െ പ്വര്ത്നപുനരാഗതി വിലയിരുത്തു�യും ഇ-നിയമസ്യമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ാ പ്വൃത്ി�ളും ഒ�് നൊബര് 31 ന�ും പൂര്ത്രീ�രിക്ണപ്മ്് 
നിര്ന്ദേശിക്കു�യും പ്ചയ്തു.
 ഇ-നിയമസ്യപ്െ പ്വര്ത്നപുനരാഗതി വിലയിരുത്തു്
തിനുും തുെര് നെപെി�ള്ക്കുള്ള നിര്ന്ദേശങ്ങള് നല്കു്തിനുമായി 
രൂപരീ�രിച്ിരു് സ്രീക്ര് അദ്ധ്യക്ഷനായ ഒന്പതുംഗ ഇ-നിയമസ് ഉ്തതലസമിതി 
പുന:സുംഘെിപെിക്കു�യും സമിതിയപ്െ പ്ഥമനയാഗും നചരു�യും പ്ചയ്തു. 
 നചാദ്യും, സബ്മിഷന്. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്ല്, അെിയന്തരപ്നമയും, ചട്ടങ്ങളപ്െ 
ന്ദഗതി, അെിയന്തര നചാദ്യും തുെങ്ങിയ സ്ാ നെപെി�ള്ക്കുള്ള നനാട്ടരീസു�ള് 
ഇ-നിയമസ് ആപ്ിനക്ഷന് മുഖാന്തരും സമര്പെിക്കു്തിനായി  എല്ാ പാര്ലപ്മറെറി 
പാര്ട്ടി ഓഫരീസു�ള്ക്കുും നലാഗിന് സജമാക്ി. സ്ാ നെപെി�ളമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ബിസിനസ്സു�ള്ക്കുള്ള നനാട്ടരീസു�ള് ഓണ്ലലനായി സമര്പെിക്കു്തിന് നിയമസ്ാ 
സാമാജി�ര്ക്കുും സാമാജി�രുപ്െ പി.എ.മാര്ക്കുും, പാര്ലപ്മറെറി പാര്ട്ടി ഓഫരീസ് 
പ്തിനിധി�ള്ക്കുും ജൂണ്, ജൂലല മാസങ്ങളില് ആവശ്യമായ പരിശരീലനും നല്�ി. 
പാര്ലപ്മറെറി പാര്ട്ടി�ളപ്െ സഹ�രണും ഉറപൊക്കു്ത് സുംബന്ധിച് നിര്ന്ദേശങ്ങ
ള് ചര്ച് പ്ചയ്യു്തിനലക്ായി സ്രീക്റുപ്െ അദ്ധ്യക്ഷതയില് പാര്ലപ്മറെറി പാര്ട്ടി 
ഓഫരീസ് പ്സക്രട്ടറി/ലരീഡര്മാരുപ്െ നയാഗും നചര്ന്നു.
 രണ്ാും സനമളനത്ില് നമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കു്തിനുള്ള �െലാസു�ള് ആപ്ി
നക്ഷനിലൂപ്െ രജിസ്റ്റര് പ്ചയ്് ലിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്കു്തിനുള്ള നെപെി�ള് പുനരാഗമി
ക്കുന്നു. നമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കു്തിനുള്ള �െലാസ്സു�ള് ഇനി മുതല് ആപ്ിനക്ഷന് വഴി 
നസാഫ്റ്് നഫാമില് ല്്യമാക്കു്തിന് സര്ക്ാര് വകുപ്പു�ള്ക്്  നിര്ന്ദേശും നല്�ി. 
ആപ്ിനക്ഷനിലൂപ്െ അുംഗങ്ങള്ക്് ല്്യമാക്കു� വഴി �െലാസ് ഉപനയാഗും പൂര്ണ്മായി 
ഒഴിവാക്കുവാന് സാധിക്കുും.
ഇ-നിയമസഭാ ആപ്ിഹക്ഷന് ഗവ.ത്സക്രഹട്ടറിയറ്റില് 
 ഇ-നിയമസ്ാ ആപ്ിനക്ഷന് ഗവ. പ്സക്രനട്ടറിയറ്ില് C-DIT വി�സിപെി
ക്കു് ആപ്ിനക്ഷനുമായി ഇറെനഗ്രറ്് പ്ചയ്യു്ത് സുംബന്ധിച്്  ധന�ാര്യ വകുപെ്, 
പ്പാതു്രണ വകുപെ്, C-DIT എ്ിവിെങ്ങളിപ്ല ഉനദ്യാഗസ്രുമായി  ചര്ച് നെത്ി.
അക്ൗണ്റെ് ജനറല് ഓഫരീസിനായി തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ള ആപ്ിനക്ഷന് ഇ-നിയമസ് 
ആപ്ിനക്ഷനുമായി സുംനയാജിപെിക്കു്തിനുും അക്ൗണ്റെ് ജനറല് റിനപൊര്ട്ടു�ള് 
നമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കു്തിന് ഓണ്ലലനായി ല്്യമാക്കു്ത് സുംബന്ധിച്ചുും എ.ജി. 
ഓഫരീസ് പ്തിനിധി�ളമായി നയാഗും നചര്ന്നു.

ഇ-നിയമസഭ പദ്ധ�ി 
അവസാനഘട്ടതെിഹലക്് 
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പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ് 2021 നമയ് 3 ന് രൂപരീകൃത 
മായതിപ്ന തുെര്്് ന�രള നിയമസ്യിപ്ല 37 

സ്ാ സമിതി�ള്  വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്നത്യ� ബുള്ള 
റ്ിനു�ള് പ്�ാരും നിലവില് വന്നു. നിയമസ്ാ സമിതി� 
ളില് ആദ്യമായി രൂപരീ�രിച്ത് �ാനര്യാപനദശ� സമിതി 
യാണ്. 2021 നമയ് 26 പ്ല 8 ാും നമ്പര് ബുള്ളറ്ിന് ്ാഗും 2 
പ്�ാരും രൂപരീ�രിച് �ാനര്യാപനദശ� സമിതിയില് 9 അുംഗ
ങ്ങളാണുള്ളത്. സമിതിയപ്െ എ�് സ് ഒഫരീനഷ്യാ പ്ചയര്മാന് 
സ്രീക്റാണ്. സമിതിയപ്െ ആദ്യ നയാഗും 2021 നമയ് 28 ന് 
നചരു�യും ആദ്യ റിനപൊര്ട്ട് 2021 നമയ് 31 ന് സ്യില്  
സമര്പെിക്കു�യും പ്ചയ്തു. 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റികള് ( 2021-23)
 ന�രള നിയമസ്യപ്െ നെപെിക്രമവുും �ാര്യനിര്വ്വ
ഹണവുും സുംബന്ധിച് ചട്ടങ്ങളിപ്ല  ചട്ടും 233 അനുസരിച്്  
7.6.2021 പ്ല 26 ാും നമ്പര്  ബുള്ളറ്ിന് ്ാഗും 2 പ്�ാരും 14 
സബ്ജക്ട് �മിറ്ി�ള് 2021 ജൂണ് 7 പ്ാബല്യത്ില് നിലവില് 
വന്നു. സ്രീക്ര് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു് 7 ല് കുറയാത്തുും 
11 ല് �വിയാത്തുമായ അുംഗങ്ങളാണ് ഓനരാ �മിറ്ിയിലു
മുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി I (കൃഷിയും മൃഗസുംരക്ഷണവുും  
മത്സ്യബന്ധനവുും)  ല് കൃഷി വകുപെ് മന്തി പ്ചയര്മാനുും മൃഗ
സുംരക്ഷണവുും മൃഗശാല�ളും വകുപ്പുമന്തി, മത്സ്യബന്ധനവുും 
സുംസ് �ാരി�വുും യവജന�ാര്യവുും വകുപ്പുമന്തി എ്രീ 
എ�് സ് ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗങ്ങളും ഉള്പ്പെപ്െ 11 അുംഗങ്ങള് ഉണ്്.  
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി II (ഭൂനികുതിയും നദവസ്വവുും) ല് 
പ്ചയര്മാന് റവനയൂവുും ്വനനിര്മാണവുും വകുപ്പു മന്തിയാണ്. 
എ�് സ് ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗമായ പട്ടി�ജാതി-പട്ടി�വര്ഗ്ഗ 
പി്ാക് വി്ാഗ വി�സനവുും നദവസ്വവുും വകുപ്പുമന്തി 
ഉള്പ്പെപ്െ 10 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി III (ജലവി്വും) ല് ജല വി്വ 
 വകുപ്പുമന്തിയാണ് പ്ചയര്മാന്. 11 അുംഗങ്ങളണ്്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി IV (വ്യവസായവുും ധാതുക്ളും)  
നിയമവുും വ്യവസായവുും �യറുും വകുപ്പുമന്തി പ്ചയര്മാനായ 
സമിതിയില് 9 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി V (മരാമത്തുും ഗതാഗതവുും  
വാര്ത്ാവിനിമയവുും) പ്റെ പ്ചയര്മാന് പ്പാതുമരാമത്തുും  
വിനനാദസഞ്ാരവുും വകുപ്പുമന്തിയാണ്.  ഗതാഗതവകുപ്പുമന്തി, 
തുറമുഖവുും മയൂസിയവുും പുരാവസ്തു സുംരക്ഷണവുും വകുപ്പുമന്തി 
എ്രീ എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെപ്െ 11 
അുംഗങ്ങളണ്്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി VI (വിദ്യാ്്യാസും) ല് പ്ചയര്മാന് 
പ്പാതുവിദ്യാ്്യാസവുും പ്താഴിലുും വകുപ്പുമന്തിയും എ�് സ്- 
ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗങ്ങള് ഉ്തവിദ്യാ്്യാസവുും സാമൂഹ്യനരീതിയും 
വകുപ്പുമന്തി, മത്സ്യബന്ധനവുും സാുംസ് �ാരി�വുും യവജന
�ാര്യവുും വകുപ്പുമന്തി എ്ിവരുമാണ്. ആപ്� 11 അുംഗങ്ങ
ളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി VII (വിദയുച്ഛക്തിയും പ്താഴിലുും 
പ്താഴിലാളി നക്ഷമവുും) ല്  ഊര്ജ വകുപ്പുമന്തി പ്ചയര്മാനുും 
എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗമായ പ്പാതുവിദ്യാ്്യാസവുും പ്താഴിലുും 
വകുപ്പുമന്തി ഉള്പ്പെപ്െ 9 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി VIII (സാമ്പത്ി� �ാര്യങ്ങള്)   
ധന�ാര്യ വകുപ്പുമന്തിയാണ് പ്ചയര്മാന്. എ�് സ്- 
ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗങ്ങളായ തന്ദേശ സ്വയും്രണവുും ഗ്രാമവി
�സനവുും എ�് ലസസുും  വകുപ്പുമന്തിയും സഹ�രണവുും 
രജിസ് ന്രേഷനുും വകുപ്പുമന്തിയും ഉള്പ്പെപ്െ 11 അുംഗങ്ങളാ
ണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി IX (തന്ദേശസ്വയും്രണവുും ഗ്രാമ
വി�സനവുും ്വനനിര്മാണവുും) ല്  തന്ദേശസ്വയും്രണവുും 
ഗ്രാമവി�സനവുും എ�് ലസസുും വകുപ്പുമന്തി പ്ചയര്മാനുും  

റവനയൂവുും ്വന നിര്മാണവുും വകുപ്പുമന്തിയും, �ായി�വുും 
വഖഫും ഹജ് തരീര്താെനവുും വകുപ്പുമന്തിയും എ�് സ്- 
ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗങ്ങളമാണ്. ആപ്�  10 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി X (വനവുും പരിസ്ിതിയും വിനനാദ
സഞ്ാരവുും) ല് പ്ചയര്മാന് വനും വന്യജരീവി   വകുപ്പുമന്തിയും 
എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗും പ്പാതുമരാമത്തുും വിനനാദസഞ്ാ
രവുും വകുപ്പുമന്തിയും ഉള്പ്പെപ്െ 10 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XI  (്ക്ഷ്യവുും സിവില് സലപ്സുും 
സഹ�രണവുും) ല്  സഹ�രണവുും രജിസ് ന്രേഷനുും വകുപ്പു 
മന്തിയാണ് പ്ചയര്മാന്.  എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗമായ
്ക്ഷ്യവുും സിവില് സലപ്സുും  വകുപ്പുമന്തി ഉള്പ്പെപ്െ 10 
അുംഗങ്ങളണ്്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XII  (ആനരാഗ്യവുും കുടുുംബ 
നക്ഷമവുും) ല് പ്ചയര്നപഴ് സണ് ആനരാഗ്യവുും വനിത-ശിശു 
വി�സനവുും  വകുപ്പുമന്തി  ഉള്പ്പെപ്െ 10 അുംഗങ്ങളണ്്. 
 സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XIII  (സാമൂഹ്യ നസവനും) ല് 
പ്ചയര്മാന് പട്ടി�ജാതി പട്ടി� വര്ഗ്ഗ പി്ാക് വി്ാഗ 
വി�സനവുും നദവസ്വവുും വകുപ്പുമന്തിയും എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ 
അുംഗമായ ഉ്തവിദ്യാ്്യാസവുും സാമൂഹ്യനരീതിയും വകുപ്പു 
മന്തിയും  ഉള്പ്പെപ്െ 10 അുംഗങ്ങളാണുള്ളത്്. 
 മുഖ്യമന്തി പ്ചയര്മാനായ സബ്ജക്ട് �മിറ്ി XIV  
(ആ്്യന്തര �ാര്യങ്ങള്) ല് 11 അുംഗങ്ങളണ്്. 
 2021-22 പ്ല ധനാ്്യര്തന�ളപ്െ (Demand for 
Grants) പരിനശാധനയ്കായി എല്ാ സബ്ജക്ട് �മിറ്ി�ളും 
2021 ജൂണ് 6 മുതല് 2021 ജൂലല 7 വപ്രയള്ള �ാലയളവില്  
നയാഗും നചര്്് വിവിധ സര്ക്ാര്  വകുപ്പു�ളപ്െ ധനാ്്യര്ത
ന�ള് സൂക്ഷ്മപരിനശാധന നെത്തു�യും അധി� വിഹിതും 
അനുവദിക്കു്തിനുള്ള ശിപാര്ശ�ള് നല്കു�യും പ്ചയ്തു. 
സമിതി�ളപ്െ ശിപാര്ശ�ളെങ്ങിയ റിനപൊര്ട്ടു�ള് 22.7.2021  ന്  
സ്യില് സമര്പെിച്ചു.  

ധനകാര്യ സമി�ികള് ( 2021-23)
 പ്ി�് അക്ൗണ്് സ് �മിറ്ി, എസ്റ്റിനമറ്് സ് 
�മിറ്ി, പ്ി�് അണ്ര്നെക്ിുംഗ് സ് �മിറ്ി, നലാക്ല് 
ഫണ്് അക്ൗണ്് സ് �മിറ്ി എ്രീ 4 ധന�ാര്യ സമിതി 
�ളിപ്ല അുംഗങ്ങപ്ള പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിലൂപ്െ നിശ്യിക്കുന്നു. 
അുംഗങ്ങളില് നിന്നുും നാമനിര്ന്ദേശ പത്ി� സ്വരീ�രിക്കു
�യും നവാപ്ട്ടടുപെ് നെക്കു് പക്ഷും ആനുപാതി� പ്ാതിനി
ധ്യമനുസരിച്് ല�മാറ്ും പ്ചയ്ാവു് ഒരു നവാട്ട് മുനഖന 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് നെത്തു�യും പ്ചയ്യുന്നു. 2021 ജൂണ് 8 ാും തരീയതി 
പ്ാബല്യത്ില് 8.6.2021 പ്ല  32 ാും നമ്പര് ബുള്ളറ്ിന് ്ാഗും 2 
പ്�ാരും ധന�ാര്യ സമിതി�ള് നിലവില് വന്നു. 4 ധന�ാര്യ 
സമിതി�ളിലുും പ്ചയര്മാന് ഉള്പ്പെപ്െ 11 അുംഗങ്ങള് വരീത 
മാണുള്ളത്. 
 നമല്പെറഞ്ഞ സമിതി�ള് ഒഴിപ്�യള്ള നിയമസ്ാ 
സമിതി�ള് ന�രള നിയമസ്യപ്െ നെപെിക്രമവുും �ാര്യനിര്വ്വ 
ഹണവുും സുംബന്ധിച് ചട്ടങ്ങളിപ്ല ചട്ടും 180 അനുസരിച്്    
2021 ജൂണ് 15 ാും തരീയതി പ്ാബല്യത്ില്  (ബുള്ളറ്ിന് ്ാഗും  2 
നമ്പര് 42, തരീയതി 16.6.2021) രൂപരീകൃതമായി. അനൗനദ്യാഗി� 
ബില്ലു�ളും പ്നമയങ്ങളും സുംബന്ധിച് സമിതിയില് 7 അുംഗ 
ങ്ങളും പട്ടി�ജാതി -പട്ടി� വര്ഗ്ഗനക്ഷമും സുംബന്ധിച് സമിതി, 
ചട്ടങ്ങള് സുംബന്ധിച് സമിതി എ്ിവയില് 11 അുംഗങ്ങള് 
വരീതവുും മറ്റു സമിതി�ളില് 9 അുംഗങ്ങള് വരീതവുമാണു 
ള്ളത്. ചട്ടങ്ങള് സുംബന്ധിച് സമിതിയപ്െ എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ 
പ്ചയര്മാന് സ്രീക്റാണ്. 
 ഹൗസ് �മിറ്ി, ലലബ്രറി ഉപനദശ� സമിതി എ്ിവ 
16.6.2021 പ്ല 43 ാും നമ്പര് ബുള്ളറ്ിന് ്ാഗും 2 പ്�ാരും 2021 
ജൂണ് 15 ാും തരീയതി പ്ാബല്യത്ില് രൂപരീകൃതമായി. ഹൗസ് 
�മിറ്ിയില് 7 അുംഗങ്ങളും ലലബ്രറി ഉപനദശ� സമിതിയില് 
8 അുംഗങ്ങളമാണുള്ളത്. ലലബ്രറി ഉപനദശ� സമിതിയില് 
നിയമസ്ാ  പ്സക്രട്ടറി എ�് സ്-ഒഫരീനഷ്യാ അുംഗമാണ്. 

ഹകാവൂര് കുഞ്ഞുഹമാന്
ത്െയര്മാന്,  ഹൗസ് കമ്ിറ്റി

പി.പ്രസാദ് 
ത്െയര്മാന് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി I

ത്ക.രാജന്
ത്െയര്മാന് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി II

ഹറാഷി അഗസ്റ്റിന്
ത്െയര്മാന് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  III

പി.രാജ്രീവ്
ത്െയര്മാന് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി IV

പി.എ.മുഹമ്ദ് റിയാസ്
ത്െയര്മാന് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി V  

വി.ശിവന്കുട്ടി
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  VI

ത്ക.കൃഷ്ണന്കുട്ടി
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  VII

ത്ക.എന്.ബാലഹഗാപാല്
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  VIII

എും.വി.ഹഗാവിന്ദന് മാസ്റ്റര്
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  IX

എ.ത്ക.ശശ്രീന്ദ്രന്
ത്െയര്മാന്,
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി  X

എും.ബി.രാഹജഷ്   
എക് സ് ഒഫ്രീഹഷ്യാ  
ത്െയര്മാന്  
കാഹര്യാപഹദശക സമി�ി

വി.എന്.വാസവന്
ത്െയര്മാന്  
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XI

ത്ക.രാധാകൃഷ്ണന്
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XIII

പിണറായി വിജയന്
ത്െയര്മാന്
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XIV

സണ്ി ഹജാസഫ്
ത്െയര്മാന്
പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്ിറ്റി

ത്ക.ത്ക.ടശലജ െ്രീച്ചര്
ത്െയര് ഹപഴ് സണ്
എസ്റ്റിഹമറ്റ് സ് കമ്ിറ്റി

െി.പി.രാമകൃഷ്ണന്
ത്െയര്മാന്
ഹലാക്ല് ഫണ്് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്ിറ്റി

ഇ.െന്ദ്രഹശഖരന്
ത്െയര്മാന്

ത്പാതുഹമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങത്ള 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി 

പ്രഹമാദ് നാരായണ്
 ത്െയര്മാന്
അനൗഹദ്യാഗിക 
ബില്ലുകളും പ്രഹമയങ്ങളും 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

ത്ക.ബി.ഗഹണഷ് കുമാര്
ത്െയര്മാന്
ഹര്ജികള് 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

എും.എും.മണി
ത്െയര്മാന്
സഹബാര്�ിഹനറ്റ് 

ത്ലജിഹലേഷന് സമി�ി

മുരളി ത്പരുത്നല്ി
ത്െയര്മാന്
പ്രിവിഹലജസ്,എതെിക് സ് 
എന്നിവ സുംബന്ിച്ച 
സമി�ി

ത്ക.പി.എ.മജ്രീദ്
ത്െയര്മാന്
ഗവണ്ത്മറെ് നല്കുന്ന 
ഉറപ്പുകള് സുംബന്ിച്ച 
സമി�ി

പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്
ത്െയര്മാന്
ഹമശപ്പുറത്തുവച്ച 
കെലാസുകള് 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

ഒ.ആര്.ഹകള
ത്െയര്മാന്
പട്ടികജാ�ി - 
പട്ടികവര്ഗ്ഗഹക്ഷമും 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

യ.പ്ര�ിഭ
ത്െയര് ഹപഴ് സണ്
സ്ത്രീകളത്െയും ട്ാന്സ് ത്ജറെറു 
കളത്െയും കുട്ടികളത്െയും 
ഭിന്നഹശഷിക്ാരുത്െയും  
ഹക്ഷമും സുംബന്ിച്ച സമി�ി

ഇ.ത്ക.വിജയന്
ത്െയര്മാന്
പരിസ്ഥി�ി  
സുംബന്ിച്ച  
സമി�ി

പി.എസ്.സുപാല്
ത്െയര്മാന്

പിഹന്നാക് സമുദായഹക്ഷമും 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

മാ�യു െി.ഹ�ാമസ്
ത്െയര്മാന്

ഔഹദ്യാഗിക ഭാഷ 
സുംബന്ിച്ച സമി�ി

പി.പി.െിതെരഞ്ജന്
ത്െയര്മാന്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളത്െയും 
അനബന്ത്�ാഴിലാളികളത്െയും 

ഹക്ഷമും സുംബന്ിച്ച സമി�ി

എ.സി.ത്മായ്്രീന്
ത്െയര്മാന്

പ്രവാസി മലയാളികളത്െ 
ഹക്ഷമും സുംബന്ിച്ച സമി�ി

എ.എന്.ഷുംസ്രീര്
ത്െയര്മാന്

യവജനഹക്ഷമവും 
യവജനകാര്യവും 

സുംബന്ിച്ച സമി�ി

ത്ക.പി.ഹമാഹനന്
ത്െയര്മാന്

മു�ിര്ന്ന പൗരന്ാരുത്െ  
ഹക്ഷമും സുംബന്ിച്ച സമി�ി

ഹ�ാമസ് ത്ക.ഹ�ാമസ്
ത്െയര്മാന്

ടലബ്രറി ഉപഹദശക 
സമി�ി

നിയമസഭാ സമി�ികള് രൂപ്രീകരിച്ചു

വ്രീണ ഹജാര്ജ്  
ത്െയര്ഹപഴ് സണ് 
സബ്ജക്് കമ്ിറ്റി XII
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ചട്ടങ്ങള് സുംബന്ധിച് സമിതി

സ്യപ്െ നെപെി�ള് നെത്തു്ത് ്രണഘ
െനയിപ്ലയും ്രണഘെനയപ്െ അനുനച്ഛദും 

208-ല് പറയ് പ്�ാരും സ് നിര്മിച്ിട്ടുള്ള 
നെപെിച്ട്ടങ്ങളപ്െയും അെിസ്ാനത്ിലാണ്. 
�ാലാ�ാലും മാറിവരു് ആശയങ്ങള്ക്നുസരിച്് 
നിയമസ്ാചട്ടങ്ങളില് നവണ് മാറ്ങ്ങള് വരുത്ി
പ്യങ്ില് മാത്നമ സ്ാനെപെി�ള് ചലനാത്മ�വുും 
ലചതന്യപൂര്ണ്വുമാകു�യള്ളൂ. അതിനുനവണ്ി 
രൂപരീ�രിച്ിട്ടുള്ളതാണ് ചട്ടങ്ങള് സുംബന്ധിച് 
സമിതി. 11 അുംഗങ്ങളള്ള ഈ സമിതിപ്യ നാമ 
നിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു്ത് സ്രീക്റാണ്. സ്രീക്ര് ഈ 
സമിതിയപ്െ എ�് സ് ഒഫരീനഷ്യാ പ്ചയര്മാനാണ്. 
ഈ സമിതിയപ്െ �ാലാവധി നിര്ണ്യിച്ിട്ടില്. 
ധന�ാര്യ സമിതി�ളപ്െ �ാലാവധി അവസാനിക്കു
നമ്പാള് ഇതിപ്റെയും �ാലാവധി അവസാനിച്തായി 
�ണക്ാക്ി ഇത് പുനഃസുംഘെിപെിക്കുന്നു.
ചുമതല�ള്
 സ്യിപ്ല നെപെിക്രമങ്ങളും �ാര്യനിര്വ്വ
ഹണവുും സുംബന്ധിച് �ാര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കു�, 
ചട്ടങ്ങള്ക്കുനവണ് ന്ദഗതി�നളാ കൂട്ടിനച്ര്ക്ലു
�നളാ നെത്തു� എ്ിവയാണ് ഈ സമിതിയപ്െ 
�ര്ത്വ്യങ്ങള്. നിയമസ്ാ ചട്ടങ്ങള്ക്് ന്ദഗതി 
നവണ്ിവരു് സദേര്്ത്ില് സമിതി അതു പരി
ഗണിക്കു�യും ചട്ടങ്ങള്ക്ാവശ്യമായ മാറ്ങ്ങള് 
ശിപാര്ശ പ്ചയ്തുപ്�ാണ്ടുള്ള റിനപൊര്ട്ട് തയ്ാറാ
ക്കു�യും പ്ചയ്യുന്നു. ഈ റിനപൊര്ട്ട് നനരിട്ട് സ്യില് 
സമര്പെിക്കു്തിനു പ�രും മുഖ്യമന്തി സ്യപ്െ 
നമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കു�യാണ് പ്ചയ്യു്ത്. ചട്ടങ്ങള്ക്് 
മാറ്ും നിര്ന്ദേശിച്ചുപ്�ാണ്ടുള്ള റിനപൊര്ട്ട് നമശപ്പുറത്തു 
വയ്ക്കു് തരീയതി മുതല് ഏഴു ദിവസത്ിനുള്ളില് 
ഏതുംഗത്ിനുും അതിന് ന്ദഗതി നല്�ാവു്
താണ്.
 ഏപ്തങ്ിലുും ന്ദഗതി ആവശ്യപ്പെട്ടുപ്�ാണ്് 
�ിട്ടു് നനാട്ടരീസ് സമിതിക്് റഫര് പ്ചയ്പ്പെടുും. 
സമിതി അതു പരിഗണിച്് ചട്ടങ്ങളില് വരുത്ിയ 
മാറ്ങ്ങള്ക്് ഉചിതമായ ന്ദഗതി വരുത്തുും. അുംഗ 
ങ്ങള് നല്�ിയ ന്ദഗതി പരിഗണിച് നശഷമുള്ള 
ആത്യന്തി� റിനപൊര്ട്ട് വരീണ്ടുും മുഖ്യമന്തി നമശപ്പുറത്തു 
വയ്ക്കുന്നു. അതിനുനശഷും റിനപൊര്ട്ടിനനാെ് നയാജിച്ചു 
പ്�ാണ്് �മിറ്ിയിപ്ല ഒരുംഗും അവതരിപെിക്് 
പ്നമയും സ് അുംഗരീ�രിക്കു്നതാടുകൂെി ചട്ട 
ങ്ങള്ക്കു വരുത്ിയ ന്ദഗതി ബുള്ളറ്ിനിലൂപ്െ 
അറിയിക്കു്താണ്.
 ചട്ടങ്ങള് സുംബന്ധിച് സമിതിയപ്െ 
റിനപൊര്ട്ടിന് ഏഴു ദിവസത്ിനുള്ളില് ന്ദഗതി 
നനാട്ടരീസ് �ിട്ടാത്പക്ഷും റിനപൊര്ട്ടിപ്ല ശിപാര്ശ 
�ള് പ്സ്തുത �ാലും �ഴിയനമ്പാള് സ് അുംഗരീ�രി
ച്തായി �ണക്ാക്പ്പെടു�യും മാറ്ങ്ങള് ബുള്ളറ്ി 
നിലൂപ്െ പ്ഖ്യാപിക്കു�യും പ്ചയ്യുും. ന്ദഗതി�ള് 
ഗസറ്ില് പ്സിദ്ധരീ�രിക്കു് തരീയതി മുതല്  
പ്ാബല്യത്ില് വരു്താണ്.

പ്ിവിനലജസ,് എഥി�് സ് 
എ്ിവ സുംബന്ധിച് സമിതി
 നിയമസ്യ്ക്കുും അതിപ്റെ സമിതി�ള്ക്കുും 
അുംഗങ്ങള്ക്കുും നിയമപ്�ാരും തപ്് ചില പ്നത്യ� 
അവ�ാശാധി�ാരങ്ങളണ്്. ഈ അവ�ാശങ്ങള 
പ്െയും അധി�ാരങ്ങളപ്െയും അ്ാവത്ില് സ്യ്ക്കുും 
അുംഗങ്ങള്ക്കുും തങ്ങളില് അര്പെിതമായിരിക്കു് 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും ചുമതല�ളും നിര്വ്വഹിക്കുവാന് 
�ഴിയാപ്ത വരു്താണ്. സ്യപ്െയും സമിതി� 
ളപ്െയും അുംഗങ്ങളപ്െയും സ്വാതന്ത്യവുും അധി�ാ
രാവ�ാശങ്ങളും അന്തസ്സുും മഹത്വവുും ഉയര്ത്ിപെിെി
ക്കു്തിനുും പരിരക്ഷിക്കു്തിനുും സഹായ�രമായി
ട്ടാണ് ഈ സവിനശഷാധി�ാരങ്ങള് നിയമപ്�ാരും 
തപ്് ഉറപ്പുവരുത്ിയിരിക്കു്ത്.
 നിലവിലുള്ള അവ�ാശാധി�ാരങ്ങപ്ള 
അവയപ്െ ഉറവിെും അനുസരിച്് ്രണഘെനയിപ്ല 

വ്യവസ്പ്�ാരും ല്്യമായവപ്യന്നുും മറ്്  നിയമ 
ങ്ങള് പ്�ാരും ല്്യമായവപ്യന്നുും സ്ാ ചട്ടങ്ങള് 
പ്�ാരും ല്്യമായവപ്യന്നുും �രീഴ് വഴക്പ്�ാരമുള്ള
വപ്യന്നുും നാലായി തരുംതിരിച്ിരിക്കുന്നു.
ചുമതല�ള്
 സമിതി, അതിനയച്ചു �ിട്ടു് എല്ാ പ്ശ് ന 
ങ്ങളും ഓനരാ ന�സിപ്റെയും വസ്തുത�ളപ്െ പ്വളിച് 
ത്ില് പരിനശാധിച്് ഒരു അവ�ാശലുംഘനും ഉണ്ാ
യിട്ടുനണ്ാ എന്നുും, ഉണ്ായിട്ടുപ്ണ്ങ്ില് ലുംഘന 
ത്ിപ്റെ സ്വ്ാവവുും അതിനലക്് നയിച് സാഹച
ര്യങ്ങളും ഏപ്താപ്ക്യാപ്ണ്് �പ്ണ്ത്തു�യും 
അതിന് ഉചിതപ്മന്നു നതാന്നു് ശിപാര്ശ�ള് 
നല്കു�യും പ്ചനയ്ണ്താണ്. അതുനപാപ്ല സ്രീക്ര് 
റഫര് പ്ചയ്യു്തുും നിയമസ്യ്ക�ത്തുും പുറത്തുും 
അുംഗങ്ങളപ്െ അധാര്മി�വുും സദാചാരവിരു
ദ്ധവുമായ നെപെി�പ്ള സുംബന്ധിക്കു്തുമായ 
സുംഗതി�ളും സമിതി പരിനശാധിനക്ണ്താണ്. 
കൂൊപ്ത നിയമസ്ാ നെപെി ചട്ടങ്ങളില് അനുബന്ധും 
I I ആയി നചര്ത്ിരിക്കു് അുംഗങ്ങള്ക്ാ 
യള്ള പ്പരുമാറ് ചട്ടങ്ങളപ്െ അെിസ്ാനത്ില് 
അുംഗങ്ങളപ്െ സാന്മാര്ഗ്ഗി�വുും സദാചാരപര
വുമായ പ്പരുമാറ്ും സുംബന്ധിച്് നമല്നനാട്ടും 
നെത്തു�, അുംഗങ്ങള്ക്ായള്ള പ്പരുമാറ് ചട്ടങ്ങള് 
പരിഷ് �രിക്കു്തിനാവശ്യമായ നിര്ന്ദേശങ്ങള് 
സമര്പെിക്കു� എ്തുും ഈ സമിതിയപ്െ �ര്ത്
വ്യങ്ങളില്പ്പെടുന്നു.
പ്വര്ത്ന രരീതി
 ഒരു അവ�ാശലുംഘനത്ിനു നനാട്ടരീസ് 
�ിട്ടുനമ്പാള് ആര്പ്ക്തിപ്രയാനണാ നനാട്ടരീസ് 
നല്�ിയിട്ടുള്ളത് ആ ആളിന് നനാട്ടരീസിപ്റെ ന�ാപെി 
അയച്ചുപ്�ാടുത്് അന്ദേഹത്ിന് പറയാനുള്ളത് 
അറിയിക്കുവാന് നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്ില് 
നിന്നുും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അന്ദേഹത്ിപ്റെ വിശദരീ 
�രണും ന�ട്ടതിനുനശഷും നനാട്ടരീസില് പ്ഥമദൃഷ്്യാ 
അവ�ാശലുംഘനും അെങ്ങിയിട്ടുനണ്ാ എ്് സ്രീക്ര് 
പരിനശാധിക്കുന്നു. അതില് അവ�ാശലുംഘനും 
അെങ്ങിയിട്ടുള്ള പക്ഷും സ്രീക്ര് അത് സമിതിക്് 
അയയ്ക്കുന്നു. അല്ാത്പക്ഷും തള്ളിക്ളയ�യും 
പ്ചയ്യുന്നു.
 സമിതിക്് അയച്ചു�ിട്ടു് അവ�ാശ 
ലുംഘന നനാട്ടരീസു�ള് സമിതി പരിഗണിക്കുന്നു. 
ആര്പ്ക്തിപ്രയാനണാ അവ�ാശലുംഘന പ്ശ് നും 
ഉ്യിച്ിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിനയാെ്  വരീണ്ടുും വിശദരീ 
�രണും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് സമിതി പരിഗണി 
ക്കുന്നു. അവ�ാശലുംഘനത്ിന് ആധാരമായ 
പ്ശ് നപ്ത്പെറ്ി നനരിട്ടറിയാവു്വരുപ്ണ്ങ്ില് 
അവരില്നിന്നുും സമിതി പ്തളിപ്വടുക്കുന്നു. അവ 
�ാശലുംഘനപ്ശ് നും ഉ്യിച്ിട്ടുള്ള വ്യക്തിനയയും 
വിസ്രിച്് പ്തളിപ്വടുപെ് നെത്തുന്നു.  അതിനുനശഷും 
സമിതി റിനപൊര്ട്ട് തയ്ാറാക്കുന്നു. റിനപൊര്ട്ടില് 
നനാട്ടരീസിപ്ല ആനരാപണും, അതിനു �ിട്ടിയ 
മറുപെി, പ്തളിപ്വടുത്നപൊള് �ിട്ടിയ വിവരങ്ങള്, 
പ്ശ് നത്ില് അവ�ാശലുംഘന പ്ശ് നും ഉള്പ്ക്ാ
ണ്ിട്ടുനണ്ാ, ഉപ്ണ്ങ്ില് അതിപ്റെ സ്വ്ാവും, അത് 
സും്വിക്ാനിെയായ സാഹചര്യും എ്ിവ വിശദരീ
�രിക്കുന്നു.  ആനരാപണും പ്തളിയിക്പ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
സുംഗതിയില് നല്ന�ണ് ശിക്ഷപ്യപ്ന്തന്നുും 
അതിനു സ്വരീ�രിനക്ണ് നെപെിപ്യപ്ന്തന്നുും കൂെി 
സമിതി ശിപാര്ശ പ്ചനയ്ണ്താണ്. നനാട്ടരീസിപ്റെ 
പരിനശാധനയില് അവ�ാശലുംഘനും നെ്തായി 
പ്തളിയാത്പക്ഷനമാ അവ�ാശലുംഘനും 
നെത്ിയ ആള് പ്തറ്് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നഖദും പ്�െി
പെിക്കു് പക്ഷനമാ ആനരാപണത്ിനന്മല് നെപെി 
ആവശ്യമിപ്ല്്് ശിപാര്ശ പ്ചയ്ാവു്താണ്.
റിനപൊര്ട്ടിനന്മലുള്ള നെപെി
 റിനപൊര്ട്ട് സമര്പെിച്നശഷും സമിതിയപ്െ 
അദ്ധ്യക്ഷനനാ സമിതിയിപ്ല അുംഗനമാ മറ്ാപ്ര

ങ്ിലുനമാ റിനപൊര്ട്ട് പരിഗണനയ് പ്ക്ടുക്ണ 
പ്മ് പ്നമയും അവതരിപെിനക്ണ്താണ്.  പ്സ്തുത 
പ്നമയത്ിനന്മല് അരമണിക്കൂറില് �വിയാത് 
ചര്ച് അനുവദിക്ാവു്താണ്. പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
പ്നമയത്ിന് സ്യപ്െ സമതും �ിട്ടിയനശഷും 
സമിതിയപ്െ പ്ചയര്മാനനാ അുംഗനമാ മറ്ാപ്രങ്ി
ലുനമാ റിനപൊര്ട്ടിപ്ല ശിപാര്ശയമായി സ് നയാജി
ക്കുന്നുപ്വന്ാ ന്ദഗതിനയാടുകൂെി നയാജിക്കുന്നു 
പ്വന്ാ ശിപാര്ശനയാടു വിനയാജിക്കുന്നുപ്വന്ാ 
ഉള്ള പ്നമയും അവതരിപെിക്കുും. അനന്തര നെപെി അവ
സാനിപെിക്ണപ്മ്ാണ് റിനപൊര്ട്ടിപ്ല ശിപാര്ശ 
പ്യങ്ില് സ് ശിപാര്ശയമായി നയാജിക്കുന്നു എ് 
പ്നമയും അുംഗരീ�രിക്കു്നതാടുകൂെി അതുസുംബ
ന്ധിച് നെപെി അവസാനിപെിക്കുന്നു. റിനപൊര്ട്ടില് 
ഏപ്തങ്ിലുും വിധത്ിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് ശിപാര്ശ 
പ്ചയ്ിട്ടുള്ളപ്തങ്ില് ആ ശിപാര്ശയമായി നയാജി
ച്ചുപ്�ാണ്ടുള്ള പ്നമയും സ് പാസ്സാക്കു്പക്ഷും 
റിനപൊര്ട്ടിപ്ല ശിപാര്ശ പ്�ാരും ശിക്ഷ നെപൊക്ാ
നുള്ള നെപെി നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്് സ്വരീ�രി
ക്കു്താണ്.
സ്ാുംഗങ്ങളപ്െ സൗ�ര്യത്ിനുനവണ്ി  
പ്വര്ത്ിക്കു് സമിതി�ള് 
 നിയമസ്ാുംഗങ്ങളപ്െ ഔനദ്യാഗി�വുും 
അനൗനദ്യാഗി�വുമായ പ്വര്ത്നങ്ങളില് 
അവപ്ര സഹായിക്കു്തിനുും അവര്ക്ാവശ്യമായ 
പ്മച്പ്പെട്ട സൗ�ര്യങ്ങള് ഉറപെിക്കു്തിനലക്കുമായി 
സ്രീക്ര് രൂപരീ�രിച് ചട്ടങ്ങളപ്െ അെിസ്ാനത്ില് 
പ്വര്ത്ിക്കു് രണ്് സമിതി�ളാണ് ഈ വി്ാഗ
ത്ില്പ്പെടു്ത്. നിയമസ്ാ നെപെി ചട്ടങ്ങളില് 
ഈ സമിതി�പ്ള സുംബന്ധിച് വ്യവസ്�ള് 
ഒന്നുുംതപ്് ഉള്പ്പെടുത്ിയിട്ടില്. ഹൗസ് �മിറ്ി, 
ലലബ്രറി ഉപനദശ� സമിതി എ്ിവയാണ് പ്സ്തുത 
സമിതി�ള്.
ഹൗസ് �മിറ്ി 
 സ്രീക്ര് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു് ഏഴില് 
�വിയാപ്തയള്ള അുംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടു്താണ് ഈ 
സമിതി. തുെക്ത്ില് ഒരുവര്ഷ �ാലാവധിയാണ് 
സമിതിക്് നിശ്യിച്ിരിക്കു്പ്തങ്ിലുും നിയമസ്ാ 
സമിതി�ളപ്െ �ാലാവധി പ്പാതുവില് 30 മാസമായി 
ഏ�രീ�രിക്പ്പെട്ടനതാടുകൂെി ഹൗസ് �മിറ്ിയപ്െ 
�ാലാവധിയും 30 മാസമായിത്പ്് നിശ്യിക്
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിയമസ്ാുംഗങ്ങളപ്െ തിരുവനന്ത
പുരപ്ത് താമസസൗ�ര്യും, ്ക്ഷണ സൗ�ര്യും, മറ്് 
അനുബന്ധ�ാര്യങ്ങള് എ്ിവ സുംബന്ധിച്ചുള്ള 
പ്ാനയാഗി� ശിപാര്ശ�ള് ബഹു. നിയമസ്ാ 
സ്രീക്ര്ക്് �ാലാ�ാലങ്ങളില് നല്കു� എ് 
താണ് ഈ സമിതിയപ്െ പ്ധാന �ര്ത്വ്യും. 
നമല്പെറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങള്ക്ായി സബ് �മിറ്ി 
രൂപരീ�രിച്് പഠനും നെത്തുവാന് സമിതിക്് അധി
�ാരമുണ്ായിരിക്കു്താണ്.
ലലബ്രറി അഡ് ലവസറി �മിറ്ി
 സ്രീക്ര് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു് ഏഴ്   
നിയമസ്ാുംഗങ്ങളും നിയമസ്ാ പ്സക്രട്ടറി 
(എ�് സ് ഒഫരീനഷ്യാ)യും ഉള്പ്പെപ്െ എട്ട് നപരാണ് 
ഈ സമിതിയില് അുംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. നിയമസ്ാ 
ലലബ്രറിപ്യ സുംബന്ധിച്് സ്രീക്ര് പ്നത്യ�മായി 
റഫര് പ്ചയ്യു് �ാര്യങ്ങള്, ലലബ്രറിയപ്െ നവരീ� 
രണും സുംബന്ധിച് നിര്ന്ദേശങ്ങള്, നിയമസ്ാും
ഗങ്ങള്ക്് ലലബ്രറിയപ്െ പ്മച്പ്പെട്ട നസവനും 
ല്്യമാക്കു്തിനായള്ള �ാര്യങ്ങള്, പുതിയ പുസ്� 
ങ്ങള് വാങ്ങു�, ആധുനി� സൗ�ര്യങ്ങള് ല്്യമാ 
ക്കു�, വിവര സമാഹരണും, നഡാ�യുപ്മനറെഷന് 
എ്രീ �ാര്യങ്ങളില് �ാലാ�ാലങ്ങളില് ആവശ്യ 
മായ ശിപാര്ശ�ള് സ്രീക്ര്ക്് നല്കു� എ്ിവ 
യാണ് ഈ സമിതിയപ്െ മുഖ്യമായ �ര്ത്വ്യങ്ങള്.

തുെര്ച്ച...

P\m-[n-]-Xy-¯nsâ Imh-em-fmbn P\m-[n-]-Xy-¯nsâ Imh-em-fmbn 
\nb-a-k`m kan-Xn-IÄ\nb-a-k`m kan-Xn-IÄ

റ്ി.മനനാഹരന് നായര് 
സ്രീക്റുപ്െ ലപ്വറ്് പ്സക്രട്ടറി

ഹലഖനും തുെര്ച്ച...ഹലഖനും തുെര്ച്ച...

തുെരുും....
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ന�ാവിഡ് മഹാമാരിയപ്െ പശ്ാത്
ലത്ില് സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് 

പെര്ന്നു പിെിക്കു്ത് തെയ്തിനുള്ള 2021-പ്ല 
ന�രള സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് ബില് പതിനഞ്ാും 
ന�രള നിയമസ്യപ്െ ആദ്യസനമളനത്ില് 
ആനരാഗ്യവുും വനിതാ ശിശുവി�സനവുും വകുപ്പു
മന്തി വരീണാ നജാര്ജ് 2021 ജൂണ് 3-ാും തരീയതി 
നിയമസ്യില് അവതരിപെിക്കു�യും പ്പാതു 
ചര്ച്യ്ക്കുും വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള പരിഗണനയ്ക്കുും നശഷും 
സ് പാസ്സാക്കു�യും പ്ചയ്തു. 
 സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് നിയന്തിക്കു്
തിനായി സുംസ്ാനത്ിപ്റെ വിവിധ നമഖല�ളില് 
പ്വനവ്വപ്റ നിയമങ്ങളാണ് ഉണ്ായിരു്ത്. അതു 
മൂലും ന�ാവിഡ് 19 നപാപ്ലയള്ള സാുംക്രമി� നരാഗ 
ങ്ങപ്ള ഒരു ഏ�രീകൃത രരീതിയില് ല��ാര്യും 
പ്ചയ്യു്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നനരിട്ട സാഹചര്യത്ി 
ലാണ് The Epidemic Diseases Act, I of 1072 
M.E (Cochin Act), The Epidemic Diseases 
Act, 1073 M.E (I I of 1073 Travancore Act) 
എ്ിവ റ്ദോക്ിപ്ക്ാണ്ടുും 1897 പ്ല The 
Epidemic Diseases Act (Central Act 3 of 
1897) മലബാര് നമഖലയില് പ്ാബല്യും ഇല്ാ
താക്ിപ്ക്ാണ്ടുും സുംസ്ാനത്ിന് മുഴുവന് 
ബാധ�മാകു് തരത്ില് നിയമനിര്മാണും 
നെത്തു്തിനായി ഈ ബില് അവതരിപെിച്ത്. 
 The Kerala Epidemic Diseases 
Ordinance 2021 ന് പ�രമായി ഓര്ഡിനന്സിപ്ല 
വ്യവസ്�ള് ഉള്പ്ക്ാള്ളിച്ചുപ്�ാണ്ടുവ് ബില് 
2021 നമയ് 28 ന് പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ് 
യപ്െ ഒ്ാും നമ്പര് ബില്ായി ഗസറ്ില് പ്സിദ്ധരീ
�രിച്ചു. 

 നിയമസ്ാ സബ്ജക്ട് �മിറ്ി�ള് രൂപരീ 
�രിച്ിട്ടില്ാത്തിനാലുും പ്സ്തുത ബില് അെിയന്തര 
മായി പാസ്സാനക്ണ്തിനാലുും ന�രള നിയമസ് 
യപ്െ നെപെിക്രമവുും �ാര്യനിര്വ്വഹണവുും സുംബ 
ന്ധിച് ചട്ടങ്ങളിപ്ല ചട്ടും 76(1), ചട്ടും 77, ചട്ടും 237 
എ്ിവ താല്ക്ാലി�മായി സസ് പ്പറെ് പ്ചയ്് 
പ്പാതുചര്ച്യ്ക്കുനശഷും പരിഗണനയ്ക് എടുക്ാന് 
സ് തരീരുമാനിച്ചു. 
 ബില് പ്പാതുജനാ്ിപ്ായും ആരായ്
തിനായി സര്ക്കുനലറ്് പ്ചയ്ണപ്മന്ാ പ്സലക്ട് 
�മിറ്ിക്് അയയ്കണപ്മന്ാ ആവശ്യപ്പെടു് 102  
ന്ദഗതി നനാട്ടരീസു�ളും ബില്ിപ്ല വകുപ്പു�ളിനന്മല് 
557 ന്ദഗതി നനാട്ടരീസു�ളും അുംഗങ്ങളില് നി്് 
ല്ിച്ചു. ്രണഘെനയപ്െ 213-ാും അനുനച്ഛദും (2)-ാും 
ഖണ്ഡും (I) ഉപഖണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള ഓര്ഡിനന്സ് 
നിരാ�രണ പ്നമയത്ിന് (ordinance 
disapproval motion) 32 അുംഗങ്ങള് ന്ദഗതി 
നനാട്ടരീസ് നല്�ി. 
  സുംസ്ാനത്ാ�മാനനമാ പ്നത്യ�  
്ാഗങ്ങളിനലനക്ാ ഏപ്താരു നരാഗപ്ത്യും  
സാുംക്രമി�നരാഗമായി വിജ്ഞാപനും പ്ചയ്ാന് 
ഇത് സര്ക്ാരിന് അധി�ാരും നല്കുന്നു. 
സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് പിെിപ്പടു് ്ാഗങ്ങളില് 
നരാഗവ്യാപനും തെയാന്  പ്നത്യ� നെപെി�ള് 
എടുക്കു്തിനുും നിയന്തണങ്ങള് നിര്ന്ദേശിക്കു്
തിനുും ലുംഘിക്കു്വര്ക്കുും കുറ്ങ്ങള്ക്് നപ്രണ 
നല്കു്വര്ക്കുും രണ്് വര്ഷും വപ്രയാ�ാവു് 
�ാലനത്ക്കുള്ള തെവിനനാ പതിനായിരും രൂപ 
വപ്രയാ�ാവു് പിഴയ് നക്ാ അപ്ല്ങ്ില് രണ്ിനുും 
കൂെിനയാ ശിക്ഷ നല്കു്തിനുും നിയമത്ില് 
വ്യവസ് പ്ചയ്ിട്ടുണ്്. 

പ�ിനഞാും ഹകരള നിയമസഭയിത്ല ആദ്യനിയമും
പകര്ച്ചവ്യാധി പ്ര�ിഹരാധതെിന് 
സാുംക്രമിക ഹരാഗങ്ങള് ബില്

 മപ്റ്ാരു �ാലത്തുമില്ാത് പ്തിസന്ധിയി
ലാണ് നലാ�പ്മങ്ങുും. ന�ാവിഡ് മഹാമാരി നലാ� 
പ്ത്യാപ്� മാറ്ിമറിച്ിരിക്കു�യാണ്. ന�രളും 
നെത്ിയ ന�ാവിഡ് പ്തിനരാധും നലാ� ശ്രദ്ധ 
പിെിച്ചു പറ്ിയതാണ്. നമളിനപൊഴുും ന�ാവിഡില് 
നിന്നുും പൂര്ണ മുക്തരല്. ഈ പശ്ാത്ലത്ില് 
സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് പെര്ന്നു പിെിക്കു്ത് തെയ 
്തിന് നവണ്ിയാണ് ഈ സര്ക്ാര് ന�രള 
സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് ബില്-2021 പ്�ാണ്ടുവ്ത്. 
ഈ ബില് നിയമമായനതാപ്െ ന�ാവിഡ് നപാപ്ല 
യള്ള സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങപ്ള ഏ�രീകൃത രരീതിയില് 
ല��ാര്യും പ്ചയ്യു്തിന് സാധിക്കുന്നു. സുംസ്ാ
നത്ാ�മാനനമാ പ്നത്യ� ്ാഗങ്ങളിനലനക്ാ 
ഏപ്താരു നരാഗപ്ത്യും സാുംക്രമി� നരാഗമായി 
വിജ്ഞാപനും പ്ചയ്ാന് ഈ ബില് സര്ക്ാരിന് 
അധി�ാരും നല്കുന്നു. സാുംക്രമി� നരാഗങ്ങള് 
പിെിപ്പടു് ്ാഗങ്ങളില് നരാഗവ്യാപനും തെയാന് 
പ്നത്യ� നെപെി�ള് എടുക്കു്തിനുും നിയന്തണ 
ങ്ങള് നിര്നദശിക്കു്തിനുും സാധിക്കുന്നു. നിയമും 
ലുംഘിക്കു്വര്പ്ക്തിപ്ര ശക്തമായ നെപെി 

എടുക്ാനുും സാധിക്കുും. അതി 
നാല് തപ്് ഈ ന�ാവിഡ് 
�ാലത്് ഈ നിയമും ഏപ്റ 
സഹായ�രമാണ്. 

വ്രീണാ ഹജാര്ജ്
ആനരാഗ്യവുും വനിതാ
ശിശുവി�സനവുും 
വകുപെ് മന്തി

പാര്ലത്മറെ് വര്ഷകാല സഹമ്ളനും അവസാനിച്ചു
നിശ്ി��്രീയ�ിക്്  രണ്ടു ദിവസും മുന്ഹപ പാര്ലത്മറെിത്റെ വര്ഷകാല 

സഹമ്ളനും അവസാനിപ്പിച്ചു. ത്പഗാസസ് ഹഫാണ് ഹൊര്തെല്, വിവാദ 
കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് എന്നവയിലൂന്നി പ്ര�ിപക്ഷാുംഗങ്ങള് സഭാനെപെികള് 
�െസ്സത്പ്പടുതെിയ�ിത്റെ പശ്ാതെലതെിലാണ് ആഗസ്റ്റ് 13 ന് അവസാനി 
ഹക്ണ് സഹമ്ളനും ഹനരഹതെ പിരിഞ്�്. സുപ്രധാന ബില്ലുകളെക്ും 20 ബില്ലുകള് 
പാസാക്ിത്യങ്ിലും സുംവരണവമായി ബന്ത്പ്പട്ട ഭരണഘെനാ ഹഭദഗ�ി ബില് 
ഒഴിത്ക മറ്റ് ബില്ലുകത്ളല്ാും പ്ര�ിപക്ഷതെിത്റെ നിസഹരണത്തെത്തുെര്ന്ന് മിനി
റ്റുകള്ക്കമാണ് പാസായ�്. സഹമ്ളന ദിവസങ്ങളാത്കക്കൂെി 21 മണിക്കൂറുും 14 
മിനിട്ും മാത്രമാണ് ഹലാക് സഭ സഹമ്ളിച്ച�്. സുപ്രധാന വിഷയങ്ങത്ളക്കുറിച്ചുള്ള 
പ�ിവ് െര്ച്ചകള് നെന്നിത്ല്ന്നതുും ശ്രഹദ്ധയമാണ്. 
  2021 ജൂടല 19 ന് ആരുംഭിച്ച സഹമ്ളനതെില്  ഹലാക് സഭയും രാജ്യസഭയും 
രാവിത്ല 11 മണി മു�ല് സഹമ്ളിക്കുന്ന ര്രീ�ിയാണ് അവലുംബിച്ചിരുന്ന�്. ഹകാവി�് 
19 ത്റെ പശ്ാതെലതെില് കഴിഞ് ഒരു വര്ഷമായി പാര്ലത്മറെ് സഹമ്ളന 
സമയും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി ക്രമ്രീകരിച്ചിരുന്നു.ഹകാവി�് ഹപ്രാഹട്ടാഹക്ാള് പാലി
ക്കുന്ന�ിനായി 280 അുംഗങ്ങള് ഹലാക് സഭാ ഹെുംബറിലും 259 അുംഗങ്ങള് വിവിധ 
ഗ്യാലറികളിലും ഇരിക്കുന്ന വിധതെിലായിരുന്നു ഇരിപ്പിെും ക്രമ്രീകരിച്ചിരുന്ന�്.
 വര്ഷകാല സഹമ്ളനും ആരുംഭിക്കുന്ന�ിന് മുഹന്നാെിയായി ഹകാവി�് 
വാക് സിത്റെ രണ്ടു ഹ�ാസുകളും എടുക്കുവാന് എല്ാ എും.പി.മാഹരാടുും നിര്ഹ്ദേ
ശിച്ചിരുന്നു.ആര്.െി.പി.സി.ആര്. പരിഹശാധന, വാക് സിഹനഷന് എന്നിവയ്ക്കുള്ള 
സൗകര്യങ്ങള് പാര്ലത്മറെ് മന്ദിരതെില് ഒരുക്ിയിരുന്നു. സന്ദര്ശകര്ക്കുും എും.പി.
മാരുത്െ ജ്രീവനക്ാര്ക്കുും പാര്ലത്മറെ് അങ്ണതെില് പ്രഹവശനും നല്കിയിരുന്നില്. 
അുംഗങ്ങള് സഭയ്കകത്തുും പുറത്തുും മുഖാവരണും ധരിക്ണത്മന്നുും നിര്ഹ്ദേശിച്ചി
രുന്നു. 
 പാര്ലത്മറെറി കാര്യങ്ങള് ഏഹകാപിപ്പിക്കുന്ന�ിനും സഭാ നെപെികള് 
��് സമയും കാണുന്ന�ിനും ജനങ്ങള്ക്് ഹൊഹദ്യാതെരങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന�ിനും 
സഹായകമായ ര്രീ�ിയില് ഹലാക് സഭ ത്മാടബല് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 
ഹകന്ദ്ര മന്തിസഭയില് അഴിച്ചുപണി നെതെിയ�ിന ഹശഷും  പു�ിയ മന്തിമാര് പത്ങ്
ടുക്കുന്ന ആദ്യ സഹമ്ളനമാണ് കഴിഞ്�്. മലയാളിയായ രാജ്രീവ് െന്ദ്രഹശഖര്, 
പുനസുംഘെിപ്പിച്ച മന്തിസഭയില് ഇലക് ഹട്ാണിക് സുും വിവര സാഹങ്�ികാ വിദ്യ 
വകുപ്പുും സഹമന്തിയാണ്.

െി.ഐ. മധുസൂദനന് എും.എല്.എ. ത്കാങ്ണ് 
ത്റയില്ഹവ യൂഹസഴ് സ് കണ്സള്ഹട്ടറ്റ്രീ

വ് കമ്ിറ്റിയിഹലയ്ക്

പ്�ാങ്ണ് പ്റയില്നവ യൂനസഴ് സ് �ണ്സള്നട്ടറ്രീവ് 
�മിറ്ിയില് അുംഗമായിരു് എ. പ്ദരീപ് കുമാര്, 

നിയമസ്ാുംഗും അല്ാതായതിപ്ന തുെര്്് പതിനഞ്ാും 
ന�രള നിയമസ്ാുംഗമായ െി.ഐ. മധുസൂദനപ്ന തല്സ്ാ
നനത്യ്ക് 2021 ജൂണ് 16 ന് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്തു. 2023 
ജനുവരി 31 വപ്രയാണ് �ാലാവധി. പ്�ാങ്ണ് പ്റയില്നവ  

ന�ാര്പെനറഷപ്റെ നസവനപരിധിയില് വരു് പ്ാനദശി� ഗുണന്ാക്താക്പ്ള 
പ്തിനിധരീ�രിക്കു് �മിറ്ിയില് മഹാരാഷ്ട, നഗാവ, �ര്ണ്ാെ�, ന�രളും എ്രീ 
സുംസ്ാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള എും.പി.മാരുും എും.എല്.എ.മാരുും അുംഗങ്ങളാണ്. 
ന�രളത്ില് നി്് സ്രീക്ര് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു് ഒരു നിയമസ്ാ സാമാജി�നുും 
നലാ�് സ്യില് നിന്നുും രാജ്യസ്യില് നിന്നുും ഓനരാ അുംഗങ്ങള് വരീതവുും  �മി
റ്ിയുംഗങ്ങളാണ്. ഇനപൊള് നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്പ്പെട്ടിരിക്കു് െി.ഐ. മധുസൂദനന് 
പയ്ന്നൂര് നിനയാജ�മണ്ഡലത്ില് നിന്നുള്ള ജനപ്തിനിധിയാണ്.

ഹവര്പാെ്

മുന്മന്തി ത്ക.ശങ്രനാരായണപിള്ള
മുന്മന്തി പ്�.ശങ്രനാരായണപിള്ള (75) 2021 

ജൂലല 20 ന് അന്തരിച്ചു. 1987-91 �ാലയളവില്  
ഇ.പ്�.നായനാര് മന്തിസ്യില് ഗതാഗതവകുപെ് 
മന്തിയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരും ഈസ്റ്റ് നിനയാ 
ജ�മണ്ഡലത്ില് നി്് 1982 ലുും 1987 ലുും  
ന�ാണ്ഗ്രസ്(എസ്) സ്ാനാര്തിയായി മത്സരിച്് 
നിയമസ്യിപ്ലത്ി. പ്�.എസ്.യ.വിലൂപ്െ രാഷ്ടരീയ 
രുംഗപ്ത്ത്ിയ അന്ദേഹും 1997 ല് ന�രള വി�ാസ്് 
പാര്ട്ടി രൂപരീ�രിച്ചു. 

 പ്�.എസ്.യ., യൂത്് ന�ാണ്ഗ്രസ് എ്ിവയപ്െ തിരുവനന്ത
പുരും ജില്ാ �മിറ്ി പ്സിഡറെ്, തിരുവനന്തപുരും ഡി.സി.സി. ജനറല് 
പ്സക്രട്ടറി,  പ്�.പി.സി.സി. ജനറല് പ്സക്രട്ടറി എ്രീ പദവി�ള് വഹി
ച്ിട്ടുണ്്. ന�രള നസ്റ്ററ്് ന�ാ-ഓപെനററ്രീവ് മാര്ക്റ്ിുംഗ് പ്ഫഡനറഷന്, 
പ്�.എസ്.എഫ്.ഇ. എ്ിവയപ്െ ഡയറക്ടര് സ്ാനവുും വഹിച്ചു. പ്പാതു 
പ്വര്ത്നരുംഗത്് ലാളിത്യത്ിപ്റെ പ്തരീ�മായിരു് പ്�.ശങ്ര 
നാരായണപിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ിപ്റെ വി�സനത്ിനു നവണ്ി 
'അനന്തപുരിയപ്െ അന്തരാത്മാവു നതെി' എ് നപരില് ജില് 
മുഴുവന് പദയാത് നെത്ിയിട്ടുണ്്. പ്�.ആര്.കുമാരി ഗിരിജയാണ് ്ാര്യ. 
രണ്് മക്ളണ്്.

എട്ട്  സുംസ്ഥാനങ്ങളില് 
ഗവര്ണര്മാത്ര നിയമിച്ചു
എ ട്ട്  സുംസ്ാനങ്ങളില് ഗവര്ണര്മാരുപ്െ 

സ്ലുംമാറ്വുും നിയമനവുും സുംബന്ധിച്് 
രാഷ്ടപതി രാുംനാഥ് ന�ാവിദേ് ജൂലല 6 ന് 
വിജ്ഞാപനും പുറപ്പെടുവിച്ചു. മിനസാറാും ഗവര്ണ 
റായ പി.എസ്.ശ്രരീധരന് പിള്ളപ്യ നഗാവയി 
നലയ്ക് മാറ്ി നിയമിച്ചു. ഹരിയാന ഗവര്ണര് 
സത്യനാരായണ് ആര്യപ്യ ത്ിപുര ഗവര്ണ 
റാക്ി. ത്ിപുര ഗവര്ണര് രനമഷ് ബായിസിപ്ന 
ജാര്ഖണ്ഡിനലയ്ക് മാറ്ിനിയമിച്ചു. ഹിമാചല് 
പ്നദശ് ഗവര്ണറായ പ്തലങ്ാനയിപ്ല മുതിര്് ബി.പ്ജ.പി. നനതാവ് 
ബണ്ഡാരു ദത്ാനത്യപ്യ ഹരിയാനയിനലയ്ക് മാറ്ി. 
 ആന്ധ്രാപ്നദശില് നിന്നുള്ള മുന് നലാ�് സ്ാുംഗും 
ഹരിബാബു �ുംബുംപട്ടിപ്യ മിനസാറാും ഗവര്ണറായി നിയമിച്ചു. ന�ന്ദ്ര 
സാമൂഹി� നരീതി വകുപ്പുമന്തി താവര്ചദേ് ഗഹ് നലാതിപ്ന �ര്ണാെ� 
ഗവര്ണറാക്ി. നഗാവ മുന് സ്രീക്റുും ബി.പ്ജ.പി. നനതാവുമായ രാനജന്ദ്ര 
വിശ്വനാഥ്  അര്നല�റാണ് ഹിമാചല് പ്നദശില് നിനയാഗിക്പ്പെട്ട 
പുതിയ ഗവര്ണര്. ഗുജറാത്ില് നിന്നുള്ള ആദിവാസി നനതാവുും 
മുന് മന്തിയമായ മുംഗു്ായി ഛഗ്ഗന്്ായി പനട്ടലിപ്ന മദ്ധ്യപ്നദശ് 
ഗവര്ണറായി നിയമിച്ചു.
 പി.എസ്. ശ്രരീധരന്പിള്ള 2003 ലുും 2018 ലുമായി രണ്ടു 
തവണ ന�രളത്ില് ബി.പ്ജപി. അദ്ധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ിട്ടുണ്്. 2019 
ഒ�് നൊബര് 5 മുതല് മിനസാറാും ഗവര്ണ്റായി നസവനമനുഷ്ിക്കുന്നു. 
ആലപ്പുഴയിപ്ല പ്വണ്മണിയാണ് സ്വനദശും.

പി.എസ്.ശ്രരീധരന് പിള്ള
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ജനാധിപത്യ പ്ക്രിയ, നിയമസ്ാ നെപെി�ള് 
എ്ിവ സുംബന്ധിച്് പ്പാതുജനങ്ങള്ക്് 

നനരിട്ട് പരിചയവുും പഠനവുും സാധ്യമാക്കു� എ് 
ഉന്ദേശ്യനത്ാപ്െ രൂപരീകൃതമായ സി.പി.എസ്.െി. 
വി്ാഗത്ിപ്റെയും ജനാധിപത്യ പ്ക്രിയയില് നിയമ
നിര്മാണ സ്�ള് വഹിക്കു് പങ്്, നിയമങ്ങളപ്െ 
ആവശ്യ�ത, അവ സമൂഹത്ില് വരുത്ിയിട്ടുള്ള 
മാറ്ങ്ങള് എ്ിവ സുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്  
ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള് മുനഖന ജനങ്ങളിനലയ്ക് എത്ിക്കു� 
എ് ഉന്ദേശ്യനത്ാപ്െ രൂപരീകൃതമായ സ്ാ െി.വി. വി
്ാഗത്ിപ്റെയും പ്വര്ത്നസ്വാതന്ത്യവുും പ്വര്ത് 
നനമഖല�ളും നിലനിര്ത്ിപ്ക്ാണ്ടു തപ്് 
ഒരുമിച്് പ്വര്ത്ിക്ാന് �ഴിയ് നമഖല�ളില് 
പ്വര്ത്നും വ്യാപരിപെിക്കു� എ് ഉന്ദേശ്യനത്ാപ്െ
യാണ് അവപ്യ സുംനയാജിപെിച്്  K-LAMPS എ് 
സുംവിധാനത്ിന് തുെക്മിട്ടത്.
 ശരിയായ ദിശാനബാധനത്ാപ്െയും ആസൂ
ത്ണനത്ാപ്െയമുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളിലൂപ്െ ന�രള  
നിയമസ്യപ്െയും ന�രളരീയ സമൂത്ിപ്റെയും ഇെ 
യില് ഒരു മധ്യവര്ത്ിപ്യ് തരത്ില് K-LAMPS പ്ന 
വി�സിപെിക്ാനാകുപ്മ്് നിസ്സുംശയും പറയവാന് 
സാധിക്കുും.
 ജനപ്തിനിധിസ്�ളപ്െ ലവവിധ്യ 
മാര്് നെപെിക്രമങ്ങളും മനുനഷ്യാന്മുഖമായ ഇെപ്പ 
െലു�ളും ജാഗ്രതനയാപ്െ ജനങ്ങളിനലക്് എത്ിക്ാ
നുതകു് തരത്ില് K-LAMPS മുനഖന നെപെിലാ
ക്ാന് സാധിക്കു് ചില പരിപാെി�ളപ്െ സുംഗ്രഹും 
ചുവപ്െ നചര്ക്കുന്നു. 
 ്രണഘെനാ വിദഗ്ധനരയും നിയമജ്ഞ 
നരയും രാഷ്ടരീയ നനതാക്നളയും ഉള്പ്പെടുത്ി ്രണ 
ഘെനാ നിര്മാണത്ിപ്റെ ആദ്യഘട്ട ചര്ച്�ള് 
മുതലുള്ള ്രണഘെനാ നിര്മാണ സ്യിപ്ല 
സുംവാദങ്ങള് വിവരണാത്മ�വുും വിശ�ലനാത്മ

�വുമായി അവതരിപെിക്കു് പരിപാെി�ള്, ഓനരാ 
ആഴ്ചയിപ്ലയും രാഷ്ടരീയ പ്ാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങപ്ള 
ക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്, ന�രള നിയമസ്യപ്െ നനതൃത്വ 
ത്ില് തന്ദേശ്രണതലത്ില് ഒരു നിശ്ിത 
�ാലയളവില് ഉണ്ായിട്ടുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള്, 
പദ്ധതി�ള് എ്ിവ സുംബന്ധിച് അവതരണവുും 
വിശ�ലനവുും, ്ാഷാെിസ്ാനത്ിലുള്ള സുംസ്ാന 
രൂപരീ�രണും, അതിര്ത്ി നിര്ണ്യും, ്രണ്ാഷ 
നിഘണ്ടു നിര്മാണും, നയൂനപക്ഷ ്ാഷ�ള് തുെ 
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചര്ച്�ള്, സ്യും സമൂഹ 
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി പരിപാെി�ള് 
എ്ിവ K-LAMPS പ്റെ പാര്ലപ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ് 
വി്ാഗവുും മരീഡിയ വി്ാഗവുും നയാജിച്് സുംഘെി 
പെിക്കുവാനുും നഡാ�യുപ്മറെ് പ്ചയ്യുവാനുും സാധിക്കുും. 
നിയമസ്ാ മണ്ഡലങ്ങള് ന�ന്ദ്രരീ�രിച്് പാര്ല 
പ്മറെറി ജനാധിപത്യവുും നെപെിക്രമങ്ങളും സുംബ 
ന്ധിച് പ്ശ് നനാത്രി, സുംവാദും, ന�രള നിയമസ്ാ 
സദേര്ശനത്ിനായി വിവിധ സുംസ്ാനങ്ങളില് 
നിപ്്ത്തു് സ്ാ സമിതി�ള്, ഉ്തഉനദ്യാഗ 
സ്ര്, വിശിഷ് വ്യക്തി�ള് എ്ിവരുമായി നെത്തു് 
അ്ിമുഖങ്ങള്, നദശരീയ തലത്ില് പ്ഗല്്രായ 
രാഷ്ടരീയ നനതാക്ള്, ്രണഘെനാ വിദഗ്ധര്, 
നിയമജ്ഞര്, മാധ്യമപ്വര്ത്�ര് എ്ിവപ്ര 
ഉള്പ്പെടുത്ിയള്ള ചര്ച്�ള്, പ്സമിനാറു�ള്, 
പ്്ാഷണ പരമ്പര�ള്, നിയമസ്ാ സമിതി സ് 
യില് സമര്പെിക്കു് റിനപൊര്ട്ടു�പ്ള ആസ്ദമാക്ി
യള്ള ചര്ച്�ള് തുെങ്ങിയവ  സുംഘെിപെിക്കുവാനുും  
ആയത് ചിത്രീ�രിച്് ജനങ്ങളിനലയ്ക് എത്ിക്കുവാനുും 
സാധിക്കുും.
 K-LAMPS  ന് �രീഴില് ഒരു ഡിജിറ്ല് 
ലലബ്രറി വി്ാഗവുും പ്വര്ത്ന സജമായി 
വരുന്നു.  സ്ാ െി.വി. തയ്ാറാക്കു് വരീഡിനയാ�ള്, 
നിയമസ്ാ നെപെിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
വരീഡിനയാ�ള്, ഓഡിനയാ ഫയലു�ള് മുതലായവ 

സമാഹരിച്് ഡിജിറ്ല് രൂപത്ില് സൂക്ഷിക്കു് 
തിനുും ആവശ്യങ്ങള്ക്നുസരിച്് തിരഞ്ഞ് �ണ്ടുപിെി
ക്ാന് സാധ്യമാകു് രരീതിയിലുമാണ് ലലബ്രറി സജ
മാക്കു്ത്. നിലവില് നിയമസ്യപ്െ  പ്വര്ത് 
നങ്ങള് അെിസ്ാനമാക്ിയള്ളതാണ് K-LAMPS 
(പാര്ലപ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ്) നെത്തു് സര്ട്ടിഫിക്റ്് 
ന�ാഴ് സ്. ഒരു ജനപ്തിനിധിപ്യ വാര്പ്ത്ടുക്കു
വാന് ഉതകു് രരീതിയില് വിവിധ നമഖല�ളിപ്ല 
വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്ി, പ്സ്തുത ന�ാഴ് സ് വിപു
ലരീ�രിക്ണപ്മ് ആശയമുണ്്. 
 വിവിധ നമഖല�ളില് വിജയും ല�വരി 
ച്വര്, നദശരീയ/അന്തര്നദശരീയ തലങ്ങളില് വ്യക്തി 
മുരേ പതിപെിച്വര് എ്ിവര്ക്് പുറനമ സാമൂഹ്യ 
വി�സനത്ിന് തനതായ രരീതിയില് സും്ാവന 
നല്�ിയ, അധി�മാരുും അറിയാത് വ്യക്തി�പ്ള 
�ണ്ടുപിെിച്് അവരുപ്െ പ്വര്ത്നങ്ങള്/ജരീവി
താനു്വങ്ങള്  ജനപ്തിനിധി�ളപ്െ/വിശിഷ് 
വ്യക്തി�ളപ്െ മുന്പില്  Talk show രരീതിയില് 
അവതരിപെിക്കു്തിന്  നവദി ഒരുക്കുവാനുും അത് 
സ്ാ െി.വി.യിലൂപ്െ ജനങ്ങളിനലപ്ക്ത്ിക്കുവാനുും 
ഉന്ദേശിക്കുന്നുണ്്.
  സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളപ്െ അനന്തസാധ്യത  
മുതപ്ലടുത്് അത്രും പ്ാറ്് നഫാമു�ളില് സജരീവമാ
�ാനുതകു് പരിപാെി�ള് കൂടുതലായി ആസൂത്ണും 
പ്ചയ്് നെപെിലാക്ാനുും ശ്രമിക്കുന്നുണ്്. 
  ജനാധിപത്യവ്യവസ്പ്യ ശക്തിപ്പെടുത്തു
വാന് സഹായ�മാകു് പരിപാെി�ള് വിജ്ഞാന
നത്ാപ്ൊപെും വിനനാദവുും പ്ദാനും പ്ചയ്യു് രരീതിയില് 
ജനങ്ങളിനലപ്ക്ത്ിക്കുവാനുതകു് ചില നിര്ന്ദേശ
ങ്ങള് അനന� വര്ഷപ്ത് പാര്ലപ്മറെറി പ്വര്ത്ന 
പരിചയസമ്പത്തുള്ള സ്രീക്ര് ശ്രരീ. എും.ബി. രാനജഷ്  
മുന്ാട്ട് വച്ിട്ടുണ്്. അന്ദേഹത്ിപ്റെ ആശയങ്ങള് പ്ാ
വര്ത്ി�മാക്കുവാനുും  K-LAMPS ഉന്ദേശിക്കുന്നുണ്്.

നിയമസഭാ ത്സക്രഹട്ടറിയറ്റിത്റെ 
പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്് കരുഹതെകാന് K-LAMPS

ന�രള നിയമസ് നെപെിക്രമവുും �രീഴ് വഴക് 
ങ്ങളും എ് റഫറന്സ് ഗ്രന്ഥത്ിപ്റെ രണ്ാും 

പതിപെ് പ്�ാശനും പ്ചയ്തു. നിയമസ്ാ ദിനമായ 
ഏപ്ില് 27 ന് ന�രള നിയമസ്ാ സമുച്യത്ിപ്ല  
ആര് ശങ്രനാരായണന് തമ്പി പ്മനമ്പഴ് സ് 
നലാഞ്ില് നെ് ചെങ്ങില്  മുന് മുഖ്യമന്തി ഉമന് 
ചാണ്ി, ഒ.രാജനഗാപാല് എും.എല്.എ.യ്ക് ന�ാപെി 
നല്�ിയാണ് പ്�ാശന �ര്മും നിര്വ്വഹിച്ത്. 
ചെങ്ങില് അനപൊഴപ്ത് സ്രീക്ര് പി. ശ്രരീരാമകൃഷ്ണന് 
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 
 ഇന്ത്യന് പാര്ലപ്മറെറി സമ്പ്രദായത്ിപ്റെ 
ചുവടുപിെിച്് നലാ�് സ്ാ പ്സക്രട്ടറി ജനറല്മാരായി
രു് എും.എന്. �ൗള്, എസ്.എല്.ശ�്ധര് എ്ിവര് 
പ്സിദ്ധരീ�രിച് പ്ാക്ടരീസ് ആറെ് പ്പ്ാസരീജിയര് 
ഓഫ് പാര്ലപ്മറെ് എ് പ്ാമാണി� ഗ്രന്ഥത്ിപ്റെ 
ഘെനയിലുും മാതൃ�യിലുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥും തയ്ാറാക്ിയി
ട്ടുള്ളത്. ്രണഘെനാ സ്ാപനമായ നിയമനിര്മാണ 
സ്�ള് സ്വയും രൂപപ്പെടുത്ിയിട്ടുള്ള നെപെിക്രമവുും 
�ാര്യനിര്വ്വഹണവുും സുംബന്ധിച് ചട്ടങ്ങളും സ്യപ്െ 
ക്രമരീകൃതമായ നെത്ിപെിനായി സ്രീക്ര് പുറപ്പെടുവി 
ക്കു് റളിുംഗു�ളും സ്ാനെപെി�ള്ക്് ഉനപാദ്ബല�
മായ ്രണഘെനാവ്യവസ്�ളും ഇവയ് പ്ക്ല്ാമുപരി
യായ ന�ാെതി ഉത്രവു�ളും കൂൊപ്ത ന�രള നിയമസ് 
യപ്െ ചരിത്വുും ഈ പുസ്�ത്ില് ലളിതമായി വിവരി
ച്ിട്ടുണ്്. ഗ്രന്ഥത്ിപ്റെ  പുതിയ പതിപെില് രാജ്യസ്ാ 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ്, ഓര്ഡിനന്സ് എ്രീ അദ്ധ്യായങ്ങള് 
കൂെി ഇെും പിെിച്ിട്ടുണ്്. പതിനാലാും ന�രള നിയമസ്ാ 
നെപെി�ളിപ്ല അപൂര്വ്വത�ളും ചട്ടങ്ങളില് വ് 

ഹകരള നിയമസഭയത്െ 'ശക്ധര് ആറെ് കൗള്'  
രണ്ാും പ�ിപ്പ് പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചു

"ന�രള നിയമസ്യിപ്ല റളിുംഗു�ളും  
പ്രീസിഡറെ് സുപ്മാപ്ക് ഉള്പ്ക്ാള്ളു് 
മനനാഹരമായ ഒരു പുസ്�ും നിയമ 
സ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്് പ്സിദ്ധരീ�രി
ച്ിട്ടുണ്്. എല്ാ സാമാജി�രുും അത് 
 പഠനവിനധയമാനക്ണ്താണ്."
നഡാ. എും.പ്�. മുനരീര് എും.എല്.എ. 
(നിയമസ്ാ സാമാജി�രുപ്െ പരിശരീലന 
പരിപാെിയപ്െ ഉദ്ഘാെനനവളയില് നെത്ിയ 
ആശുംസാ പ്സുംഗത്ില് നി്്)

കേരള നിയമസഭാ സസക്രകടേറിയറ്ിസെ സസന്റര് ക�ാര് പാര്െസമന്റ
റിസ്റ്റഡീസ് (സി.പി.എസ്.ടി.), സഭാ ടി.വി. എന്ീ വിഭാഗങ്ങസള 

സംകയാജിപ്ിച്് കേരള സെജികലേറ്ീവ് അസംബ്ീസ് മീഡിയ ആന്റ് പാര്െസമന്ററി 
സ്റ്റഡി സസന്റര് (K-LAMPS) എന് കപരില് രൂപീേരിച്  മീഡിയ, പാര്െസമന്ററി 
പഠന ഗകവഷണ കേന്ദ്രത്ിസന്റ പ്രവര്ത്നം നിയമസഭാ സസക്രകടേറിയ
റ്ിന് മുതല്ക്കൂടോകുന്നു. ഇരു വിഭാഗങ്ങളുസടയം പ്രവര്ത്നം ഏകോപിപ്ിക്കു
ന്തിനം  നിയമസഭയം സപാതുസമൂഹവുമായി ബന്ധസപ്ടേ് വവവിധ്യമാര്ന് 
പരിപാടിേള് കൂടുതല് ോര്യക്ഷമതകയാസട സംഘടിപ്ിക്കുന്തിനമായി അവ 
സംകയാജിച്് പ്രവര്ത്ികകേണ്ടതിസന്റ ആവശ്യേത കബാധ്യസപ്ടേതിസന്റ അടി
സ്ാനത്ില് അതു സംബന്ധിച്് പഠനം നടത്ി റികപ്ാര്ടേ് സമര്പ്ിക്കുന്തി
ന് ഒരു ഉക്്യാഗസ്തെ സമിതി രൂപീേരിച്ിരുന്നു. സമിതിയസട റികപ്ാര്ടേിസന്റ 
അടിസ്ാനത്ില്  സി.പി.എസ്.ടി. വിഭാഗം വഴി നിര്വ്വഹിച്ചുവരുന്തും 
പുതുതായി ഏസറ്ടുകകേണ്ടതുമായ പരിപാടിേള് സഭാ ടി.വി. വിഭാഗവുമായി 

സഹേരിച്് വിഭാവനം സെയ്്  നടപ്ിൊകേിയാല് അവ വര്ദിതമൂെ്യ
മുള്ളവയാകോന് സാധിക്കുസമന്നും അതുവഴി സപാതുസമൂഹത്ിനം 
പാര്െസമന്ററി ജനാധിപത്യത്ിസന്റ പങ്ാളിത് ഘടേങ്ങള്ക്കും ഗുണ 
പ്ര്മാകുവാന് സഹായേരമാകുസമന്നും സമിതി വിെയിരുത്തുേയണ്ടായി. ഉക്്യാ
ഗസ്തെ സമിതിയസട റികപ്ാര്ടേ് തത്വത്ില് അംഗീേരിക്കുേയം സി.പി.എസ്.ടി., 
സഭാ ടി.വി. വിഭാഗങ്ങളുസട ഘടന, പ്രവര്ത്നസ്വാതന്്യം എന്ിവ നിെനിര്ത്ി
സകോണ്ട് ഒന്ിച്് പ്രവര്ത്ിക്കുവാന് സാധ്യമാകുന് കമഖെേളില് അപ്രോരം പ്രവ
ര്ത്ിക്കുന്തിനായി അവസയ ഒരു കുടകേീഴിൊകേിയാണ് K-LAMPS  രൂപീേരിച്ത്. 

എേ് സിേയൂടേീവ് ഡയറക്ടറുസട േീഴില്  K-LAMPS 
മീഡിയ, പാര്െസമന്ററി സ ്ററഡീസ ്എന്ീ വിഭാഗങ്ങള്കോയി 
രണ്ട് ഡയറക്ടര്മാര്, മൂന്് കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്മാര്, മൂന്് 
സഡപയൂടേി ഡയറക്ടര്മാര് എന്ിവര് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 

K-LAMPS  പ്റെ രൂപരീ�രണും, പ്വര്ത്നനമഖല, ്ാവിപരിപാെി�ള്  
എ്ിവപ്യപെറ്ി എ�് സി�യൂട്ടരീവ് ഡയറക്ടര് മഞ്ജു വര്ഗ്ഗരീസ് സുംസാരിക്കുന്നു.

പരിഷ് �രണവുും പുതിയ 
�രീഴ് വഴക്ങ്ങളും രണ്ാും 
പതിപെില് ന�ാര്ത്ി 
ണക്ിയിട്ടുണ്്. 500/- 
രൂപ വിലയള്ള ഈ 
ഗ്രന്ഥും നിയമസ്ാ സമു
ച്യത്ിപ്ല മയൂസിയും 
വി്ാഗത്ില് നി്് പ്പാതു 
ജനങ്ങള്ക്്  വാങ്ങാനുള്ള സൗ�ര്യമുണ്്.
 സ്ാ സ്ദേനങ്ങളപ്െ ചരിത്പുസ്�മായാണ് 
'ന�രള നിയമസ് നെപെിക്രമവുും �രീഴ് വഴക്ങ്ങളും' 
അെയാളപ്പെടുത്തു്ത്. ആദ്യ പതിപെ് റഫറന്സ് 
ഗ്രന്ഥപ്മ് നിലയില് നിയമസ്ാ സാമാജി�ര്ക്് 
മാത്മല് ഉനദ്യാഗസ്ര്ക്കുും വിദ്യാര്തി�ള്ക്കുും  

ഗനവഷ�ര്ക്കുപ്മല്ാും പ്നയാ 
ജനപ്പെട്ടുപ്വ്് വിവിധ  
പ്തി�രണങ്ങളില് നി്് വില 
യിരുത്പ്പെട്ടിട്ടുണ്്. ന�രള 
നിയമസ്യപ്െ നെപെിക്രമ
ങ്ങളില് എന്നുും �ാത്തുസൂക്ഷി 
ച്ിട്ടുള്ള കൃത്യതയും �ണിശ 
തയും തുെര്ന്നുും നരഖപ്പെ 
ടുത്ി സൂക്ഷിനക്ണ്ത് ജനാ 
ധിപത്യ സമൂഹത്ിപ്റെ പുനരാ
ഗമനത്ിന്  അനിവാര്യമാണ്. 
ന�രള നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറി
യറ്ിപ്റെ വിവരവി്വ വി�സന 
വി്ാഗമാണ് ഈ ദൗത്യും ഏപ്റ്
ടുത്ിരിക്കു്ത്.  
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ന�രള നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്ിപ്റെ K-LAMPS  (പാര്ലപ്മറെറി  
സ്റ്റഡരീസ്) നെത്തു് സര്ട്ടിഫിക്റ്് ന�ാഴ് സ് ആറാമത് ബാച്ിപ്റെ 

പരരീക്ഷാഫലും 2021 ജൂണ് 24 ന് പ്ഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരും സ്വനദശി 
ആര്യ വാമനന് ഒ്ാും റാങ്് �രസ്മാക്ി. നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറി 
യറ്് ജരീവനക്ാരന് െി.പി.അബ്ദുള് മജരീദ്, ന�ാട്ടയും സ്വനദശിനി നഡാ. 
നജാനമാള് നജാര്ജ് എ്ിവര് രണ്ാും റാങ്് പങ്ിട്ടു. ന�ാഴിനക്ാെ് സ്വനദശി 
സാബിത്ിനാണ് മൂ്ാും റാങ്്. 2019 ല് ആരും്ിച് ബാച്ിപ്റെ എഴുത്തു 
പരരീക്ഷ ന�ാവിഡ് മഹാമാരിപ്യ തുെര്്് ഓണ്ലലനായി 2020 ഡിസുംബര് 
മാസത്ിലുും വാചാ പരരീക്ഷ 2021 പ്ഫബ്രുവരി മാസത്ിലുമാണ് നെത്ിയത്. 
95 ശതമാനും വിജയമാണ് ഇത്വണ ല�വരിച്ത്.

K-LAMPS (]mÀesaâdn ÌUokv)

സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ഹകാഴ് സ് ആറാമ�് ബാച്ച് പര്രീക്ഷാഫലും പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചു

 ആര്യ വാമനന്  അബ്ദുള് മജരീദ് െി.പി.  നഡാ. നജാനമാള് നജാര്ജ്  സാബിത്്

k`bnÂ Hmtcm hm¡n\pw AwK¯n\v D¯chmZnXzapïv : apJya{´n 
kmamPnIÀ¡mbn Hmdnbtâj³ ]cn]mSn kwLSn¸n¨p

 പ്പാതുപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിനുനശഷും നിയമസ്  
രൂപരീ�രിക്കുനമ്പാള് അുംഗങ്ങള്ക്് 

സ്ാ പ്വര്ത്നവുും നെപെിക്രമങ്ങളും പരിചയപ്പെ
ടുത്തു്തിപ്റെ ്ാഗമായി പരിശരീലന പരിപാെി സുംഘ
െിപെിക്ാറുണ്്. 2021 ജൂണ് 24, 25, 26 തരീയതി�ളില് 
നിയമസ്ാ സമുച്യത്ിപ്ല ആര് ശങ്രനാരായണന് 
തമ്പി പ്മനമ്പഴ് സ് നലാഞ്ില് പതിനഞ്ാും ന�രള 
നിയമസ്യിപ്ല അുംഗങ്ങള്ക്ായി ന�രളാ പ്ലജി
നസ്റ്ററ്രീവ് അസും്ി മരീഡിയ ആന്ഡ് പാര്ലപ്മറെറി 
സ്റ്റഡി പ്സറെറിപ്റെ ആ്ിമുഖ്യത്ില് ഓറിയനറെഷന് 
പരിപാെി സുംഘെിപെിച്ചു. നിയമസ്യപ്െ നെപെിക്ര
മവുും �ാര്യനിര്വ്വഹണവുും സുംബന്ധിച് ചട്ടങ്ങള്, 
അുംഗങ്ങള് പ്നത്യ�മായി ശ്രദ്ധിനക്ണ് �ാര്യങ്ങള്, 
പ്ാവര്ത്ി�മാക്ിപ്ക്ാണ്ിരിക്കു് ഇ-നിയമസ്ാ 
സുംവിധാനും തുെങ്ങിയവ സുംബന്ധിച്് വിവിധ 
പ്സഷനു�ളായി പരിശരീലനും നെന്നു.
 2021 ജൂണ് 24 ന് മുഖ്യമന്തി പിണറായി 
വിജയന് ഉദ്ഘാെനും പ്ചയ് പരിശരീലന പരിപാെിയില്, 
സ്രീക്ര് എും.ബി. രാനജഷ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
പ്ഡപയൂട്ടി സ്രീക്ര്  ചിറ്യും നഗാപകുമാര് സ്വാഗതമാ
ശുംസിച്ചു. സ്യില് ഓനരാ വാക്ിനുും അുംഗത്ിന് 
ഉത്രവാദിത്വമുപ്ണ്ന്നുും സ്ാ പ്വര്ത്നങ്ങപ്ള 
ഗൗരവനത്ാപ്െ സമരീപിക്ണപ്മന്നുും സ്യ്ക്കുള്ളിപ്ല 
നെപെിക്രമങ്ങള് നപാപ്ല തപ്് പ്ധാനമാണ് 
�മിറ്ി�ള് എ്തിനാല് അവയിലുള്ള പങ്ാളിത്ും 
അുംഗങ്ങള് മുെക്കുവാന് പാെിപ്ല്ന്നുും  ഉദ്ഘാെന 
പ്സുംഗത്ില് മുഖ്യമന്തി അുംഗങ്ങപ്ള ഉദ് നബാധി
പെിച്ചു. നിയമസ്ാുംഗങ്ങള് സ്യ്ക�ത്തുും പുറത്തുും  
മാതൃ�യായിരിക്ണപ്മന്നുും വി�സന പ്വര്ത്
നങ്ങള്ക്ായി എും.എല്.എ. മാരുപ്െ കൂട്ടായ 
പ്വര്ത്നും ഉണ്ാ�ണപ്മന്നുും അന്ദേഹും ഓര്മി
പെിച്ചു. പ്സറെര് നഫാര് പാര്ലപ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ് ആന്ഡ് 
പ്്രേയിനിുംഗ് വി്ാഗും രൂപരീകൃതമായതിന് നശഷമാണ് 
നിയമസ്ാുംഗങ്ങള്ക്ായി വിപുലമായ രരീതിയില് 
ഓറിയനറെഷന് നപ്ാഗ്രാും സുംഘെിപെിക്കുവാന് തുെ
ങ്ങിയപ്ത്് അന്ദേഹും എടുത്തു പറയ�യും ന�ാവിഡ് 
മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്് പരിപാെി സുംഘെിപെിച്തിപ്ന 
അ്ിനദേിക്കു�യും പ്ചയ്തു.
 ജനങ്ങളപ്െ ജരീവിതും കൂടുതല് പ്മച്പ്പെ
ടുത്തു്തിനായി നിയമസ്ാ പ്വര്ത്നങ്ങളില് 
ഫലപ്ദമായി ഇെപ്പൊന് അുംഗങ്ങപ്ള പ്ാപ്ത
രാക്കു� എ്താണ് ഓറിയനറെഷന് പരിപാെി 
പ്�ാണ്് പ്ധാനമായി ഉന്ദേശിക്കു്പ്ത്് സ്രീക്ര് 
എും.ബി. രാനജഷ് അദ്ധ്യക്ഷപ്സുംഗത്ില് പറഞ്ഞു. 
നിയമസ്ാ നെപെിക്രമങ്ങള്, �രീഴ് വഴക്ങ്ങള്, 
ഇ-നിയമസ്ാ പ്വര്ത്നും തുെങ്ങിയവയിലുള്ള 
പരിശരീലനും നിയമസ്ാ പ്വര്ത്നും കൂടുതല്  
ഗുണനമന്മയള്ളതാക്ാന് സഹായിക്കുപ്മ്് അന്ദേഹും 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി.  
 പ്തിപക്ഷ നനതാവ്  വി.ഡി. സതരീശന്, 
റവനയൂവുും ്വനനിര്മാണവുും വകുപെ് മന്തി പ്�. 

രാജന്, പട്ടി�ജാതി പട്ടി�വര്ഗ്ഗ പി്ാക് വി്ാഗ 
വി�സനവുും നദവസ്വവുും പാര്ലപ്മറെറി�ാര്യവുും 
വകുപ്പുമന്തി പ്�. രാധാകൃഷ്ണന്, ഗവ. ചരീഫ് വിപെ്  
നഡാ. എന്. ജയരാജ്, നഡാ. എും.പ്�. മുനരീര് 
എും.എല്.എ. എ്ിവര് പരിപാെിക്് ആശുംസ 
നനര്്് സുംസാരിച്ചു.  നിയമസ്ാ പ്സക്രട്ടറി എസ്.
വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായര് കൃതജ്ഞത പ്�െിപെിച്ചു.
 ഉദ്ഘാെന പരിപാെിക്് നശഷും നെ് ആദ്യ 
പ്സഷനില് 'നിയമസ്ാ നെപെിക്രമവുും പാര്ലപ്മറെറി 
മര്യാദ�ളും സാമാജി�രുപ്െ അവ�ാശങ്ങളും' എ് 
വിഷയും മാതയു െി. നതാമസ് എും.എല്.എ. അവതരി
പെിച്ചു.  സണ്ി നജാസഫ് എും.എല്.എ. പ്സഷനില് 
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 
 'ബജറ്് നെപെിക്രമങ്ങളും സബ്ജക്ട് �മിറ്ി 
�ളും' സുംബന്ധിച് രണ്ാും പ്സഷനില് മുന് മന്തി 
നഡാ. െി. എും. നതാമസ് ഐസ�് വിഷയും അവതരി
പെിക്കു�യും മുന് മന്തി പ്�. സി. നജാസഫ് അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിക്കു�യും പ്ചയ്തു. മൂ്ാും പ്സഷനില് പ്തിപക്ഷ 
നനതാവ് വി. ഡി. സതരീശന് 'നിയമനിര്മാണും' എ് 
വിഷയും അവതരിപെിക്കു�യും മുന് മന്തി  എസ്. ശര്മ 
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കു�യും പ്ചയ്തു. ആദ്യ ദിനത്ിപ്ല 
പ്സഷനു�ള്ക്കു നശഷും ലവകുന്രും സാമാജി�രുും 
നിയമസ്ാ ജരീവനക്ാരുും പപ്ങ്ടുത് സുംഗരീത 
പരിപാെി നെന്നു.
 പരിശരീലന പരിപാെിയപ്െ രണ്ാും ദിനത്ിപ്ല 
ആദ്യ പ്സഷനില് 'നിയമസ്ാ സമിതി�ള്- ഉത്
രവാദിത്ങ്ങളും പ്വര്ത്നവുും' എ് വിഷയും 
എന്. ഷുംസു്ദേരീന് എും.എല്.എ. അവതരിപെിച്ചു. മുന് 
എും.എല്.എ. പി. അയിഷാ നപാറ്ി  അദ്ധ്യക്ഷയായി
രുന്നു. രണ്ാും പ്സഷനില് 'നചാനദ്യാത്രനവള' എ് 
വിഷയും മുന് മന്തി വി. എസ്. സുനില്കുമാര് അവത
രിപെിക്കു�യും ഗവ. ചരീഫ് വിപെ്  നഡാ. എന്. ജയരാജ്  
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കു�യും പ്ചയ്തു. ഉച്യ്ക്കുനശഷും 
നെ് ആദ്യ പ്സഷനില് 'നിയമസ്ാ പ്വര്ത് 
നവുും അച്െി-ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ-സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും' എ് 
വിഷയും മാദ്ധ്യമ പ്വര്ത്�നായ സണ്ിക്കുട്ടി 
എബ്രഹാും അവതരിപെിച്ചു. മുന് എും.എല്.എ. പ്�. 
സുനരഷ് കുറുപെ്  അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. രണ്ാും പ്സഷ 

നില് 'എ�് സി�യൂട്ടരീവുും പ്ലജിനലേച്റുും- ആനരാ
ഗ്യ�രമായ പാരസ്ര്യത്ിപ്റെ പ്സക്തി' എ് 
വിഷയും സ്രീക്ര് എും. ബി. രാനജഷ് അവതരിപെിച്ചു. 
നമാന്സ് നജാസഫ് എും.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷനായി 
രുന്നു. പ്സഷനു�ള്ക്കുനശഷും ലവകുന്രും അുംഗ
ങ്ങള്ക്ായി വരീഡിനയാ പ്ദര്ശനും നെത്ി.
 മൂ്ാും ദിനത്ിപ്ല ആദ്യ പ്സഷനില് 'നിയമ 
സ്ാ ലലബ്രറി: സവിനശഷത�ളും നസവനങ്ങളും' 
എ് വിഷയും സ് പ്പഷ്യല് പ്സക്രട്ടറി ആര്. �ിനഷാര് 
കുമാര് അവതരിപെിച്ചു. ചരീഫ് ലലനബ്രറിയന് ജി. നമരി 
ലരീല അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
 നിയമസ്ാ പ്സക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
നായര് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച് രണ്ാും പ്സഷനില്  
ഗതാഗത വകുപെ് മന്തിയപ്െ അഡരീഷണല് ലപ്വറ്് 
പ്സക്രട്ടറി എസ്. അനില് 'ഇ-നിയമസ്, നചാനദ്യാ
ത്രനവള' എ് വിഷയും അവതരിപെിച്ചു.  തുെര്്് 
ഇ-നിയമസ് സുംബന്ധിച്് 'ULTS' നപ്ാജക്റ് മാനനജര് 
പ്ഡനമാണ്സ് ന്രേഷനുും സുംശയനിവാരണവുും നെത്ി.  
 തുെര്്് നെ് അവനലാ�ന നയാഗത്ില് 
ഓറിയനറെഷന് പരിപാെിയില് മന്തിമാര് ഉള്പ്പെപ്െ
യള്ള അുംഗങ്ങളപ്െ മി�ച് പങ്ാളിത്മുണ്ായതില്  
സ്രീക്ര് തൃപ്തി അറിയിച്ചു.  വിവിധ പ്സഷനു�ളിപ്ല 
ചര്ച്�ളില് ഉരുത്ിരിഞ്ഞ നിര്ന്ദേശങ്ങള് �ണ
ക്ിപ്ലടുക്കുപ്മന്നുും അുംഗങ്ങള്ക്് തുെര് പരിശരീലന
ങ്ങള് നല്കുവാന് തരീരുമാനിച്ിട്ടുപ്ണ്ന്നുും അന്ദേഹും 
അറിയിച്ചു. മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി സുംഘെിപെിച് 
ഓറിയനറെഷന് പരിപാെി 2021 ജൂണ് 26 ന് ഉച് 
നയാടുകൂെി സമാപിച്ചു.

റാങ്് ഹജ�ാക്ള്

നിയമസഭാ സാമാജികര്ക്ായി ഹകാവി�്  
സുരക്ഷാ പരിശ്രീലന പരിപാെി സുംഘെിപ്പിച്ചു
 ന�രള നിയമസ്യപ്െ പ്�-ലാുംപ് സ് (പാര്ലപ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ്)
പ്റെയും AMUSEUM Artscience എ് സുംഘെനയപ്െയും സുംയക്താ്ിമുഖ്യ
ത്ില് നിയമസ്ാ സാമാജി�ര്ക്ായി ന�ാവിഡ് സുരക്ഷ സുംബന്ധിച്് ഒരു 
പരിശരീലന പരിപാെി 2021 ജൂണ് 9 ന് നിയമസ്ാ സമുച്യത്ിപ്ല ആര്.ശങ്ര 
നാരായണ് തമ്പി പ്മനമ്പഴ് സ് നലാഞ്ില് സുംഘെിപെിച്ചു. നിയമസ്ാ പ്സക്രട്ടറി 
എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായര് സ്വാഗതും ആശുംസിച് പരിപാെിയില് പ്ഡപയൂട്ടി 
സ്രീക്ര് ചിറ്യും നഗാപകുമാര് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആനരാഗ്യവുും വനിതാ 
ശിശുവി�സനവുും വകുപെ് മന്തി വരീണാ നജാര്ജ് മുഖ്യാതിഥിയായ പരിപാെി 
യപ്െ ഉദ്ഘാെനും സ്രീക്ര് എും.ബി.രാനജഷ് നിര്വ്വഹിച്ചു. തിരുവനന്തപുരും 
ഗവ. പ്മഡിക്ല് ന�ാനളജ് Infection Control വി്ാഗത്ിപ്ലയും 
AMUSEUM Artscience പ്റെയും പ്തിനിധി�ള് വിഷയും അവതരിപെിക്കു 
�യും ന�ാവിഡ് വ്യാപനും തെയ്തിനായി മാസ് �്, സാനിലറ്സര്, പി.പി.ഇ. 
�ിറ്് തുെങ്ങിയവ ഉപനയാഗിനക്ണ്തിപ്റെ ശാസ്തരീയമായ രരീതി സുംബന്ധിച്് 
പ്ഡനമാണ്സ് ന്രേഷന് നെത്തു�യും പ്ചയ്തു. AMUSEUM Artscience പ്റെ 
പ്തിനിധി നഡാ.അജിത്കുമാര്  കൃതജ്ഞത അര്പെിച്ചു.

മന്തിമാരുത്െ ഹപഴ് സണല് സ്റ്റാഫ് അുംഗങ്ങള്ക്കുും സാമാജിക 
രുത്െ ഹപഴ് സണല് അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്കുും പരിശ്രീലനും 
 മന്തിമാരുപ്െ നപഴ് സണല് സ്റ്റാഫ് അുംഗങ്ങള്ക്കുും സാമാജി�രുപ്െ 
നപഴ് സണല് അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്കുമായി 2021 ജൂലല 13, 14 തരീയതി�ളില് നിയമസ്ാ 
സമുച്യത്ിപ്ല ആര് ശങ്രനാരായന് തമ്പി പ്മനമ്പഴ് സ് നലാഞ്ില് പരിശരീലന 
പരിപാെി സുംഘെിപെിച്ചു. മന്തിമാരുപ്െ നപഴ് സണല് സ്റ്റാഫ് അുംഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
പരിപാെിയില് സ്രീക്ര് എും.ബി.രാനജഷും സാമാജി�രുപ്െ നപഴ് സണല് അസി 
സ്റ്റന്റുമാര്ക്കുള്ള പരിശരീലന പരിപാെിയില് നിയമസ്ാ പ്സക്രട്ടറി എസ്.വി. 
ഉണ്ികൃഷ്ണന് നായരുും ആമുഖ പ്സുംഗും നെത്ി. 'റള്സ് ഓഫ് പ്പ്ാസരീജിയര് ആറെ് 
�ണ്ക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്സ്-ആന് ഓവര്വയൂ' എ് വിഷയും സുംബന്ധിച്് സ്രീക്റുപ്െ 
ലപ്വറ്് പ്സക്രട്ടറി റ്ി. മനനാഹരന് നായര്, '�്വസ്റ്റ്യന് അവര് ആറെ് ഇ-നിയമസ്' 
എ് വിഷയത്ില് ഗതാഗതവകുപെ് മന്തിയപ്െ അഡരീഷണല് ലപ്വറ്് പ്സക്രട്ടറി 
എസ്.അനില്, 'പ്ലജിനലേച്ര് �മിറ്രീസ്്-ആന് ഓവര്വയൂ' എ് വിഷയത്ില് 
നജായിറെ് പ്സക്രട്ടറി എസ്. രാമദാസന് നപാറ്ി, 'പ്ലജിനലേറ്രീവ് നപ്ാസസ്' എ് 
വിഷയത്ില് പ്�-ലാുംപ് സ് (പാര്ലപ്മറെറി സ്റ്റഡരീസ്) ഡയറക്ടര് ജി.പി.ഉണ്ികൃഷ്ണന് 
എ്ിവര് ക്ാസ്സു�ള് നയിച്ചു. മന്തിമാരുപ്െ നപഴ് സണല് സ്റ്റാഫ് അുംഗങ്ങളില് 
101 നപരുും സാമാജി�രുപ്െ നപഴ് സണന് അസിസ്റ്റന്റുമാരില് 80 നപരുും പരിശരീലന 
ത്ില് പപ്ങ്ടുത്തു.

മുഖ്യമന്തിയപ്െയും  
പ്തിപക്ഷനനതാവിപ്റെയും  
പ്സുംഗത്ിപ്റെ  
പൂര്ണ്രൂപത്ിനായി
QR Code  സ് �ാന് പ്ചയ്യു�.
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നരീതിപരീഠങ്ങളിലുും അധി�ാരസ്ാനങ്ങളിലുും മാനു
ഷി�മൂല്യവുും ഹൃദയശുദ്ധിയും ആത്മശക്തിയും 

ഉള്ളവര് എത്ിയാല് അവര് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളില്  
ചിര�ാല പ്തിഷ് നനടുും. നിയമസുംഹിത�ള്ക്് ജന
നന്മയപ്െയും സാമൂഹ്യനസവനത്ിപ്റെയും വ്യാഖ്യാ 
നങ്ങള് നല്�ിയതു വഴി മാനവി�തയപ്െ മുഖും 
ജുഡരീഷ്യറിക്് നല്�ിയ മനുഷ്യസ് നനഹിയും നിരവധി 
നമഖല�ളില് വ്യക്തിമുരേ പതിപെിച് വ്യക്തിത്വവു 
മാണ് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര്. മറ്് സുംസ്ാനങ്ങളില് നി്് 
വ്യത്യസ്മായി ഒരു സാമൂഹി� രാഷ്ടരീയ അന്തരരീക്ഷും 
ന�രളത്ില് നിലനില്ക്കുന്നുപ്ണ്ങ്ില് അതിന് 
�ാരണഭൂതരായ നിരവധി നപരില് പ്മുഖസ്ാനും അന്ദേ
ഹത്ിനുണ്്. അ്ി്ാഷ�ന്, ജനപ്തിനിധി, ജന�രീയ 
നനതാവ്, മന്തി, ന്യായാധിപന്, പ്പാതുപ്വര്ത്�ന്, 
മനുഷ്യാവ�ാശ പ്വര്ത്�ന്, എഴുത്തു�ാരന് എ്രീ 
നില�ളില് തിളങ്ങിയ ബഹുമുഖ പ്തി്യും �ര്മ 
മണ്ഡലങ്ങളില് എല്ാും തപ്റെ സാ്ിധ്യും പ്തളിയിച് 
മഹത് വ്യക്തിയമാണ് കൃഷ്ണയ്ര്.അന്ദേഹും സമൂഹത്ിന് 
നല്�ിയ സും്ാവന�ള് ്ാരതരീയരുപ്െ പ്നത്യ�ിച്് 
ന�രളരീയരുപ്െ ജരീവിതപ്ത്  ദരീപ്തപൂര്ണ്മാക്ി.
 വിപ്വ�രമായ മാറ്ങ്ങളിലൂപ്െ ന�രളത്ിപ്റെ 
സാുംസ് �ാരി� നനവാതാനത്ിന് നാദേികുറിച് 
മന്തിപ്യ് നിലയിലുും, പ്മുഖ അ്ി്ാഷ�പ്ന് 
നിലയിലുും, ഇന്ത്യയപ്െ ്ാവി ദിശാസൂചി മാറ്ി മറിച് 
നിരവധി വിധിന്യായങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച് ന്യായാധിപന് 
എ് നിലയിലുും മനുഷ്യാവ�ാശ ധ്വുംസനങ്ങപ്ള 
ശക്തമായി എതിര്ത് പ്പാതുപ്വര്ത്�ന് എ് 
നിലയിലുും, വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര് നവറിപ്ട്ടാരു വ്യക്തിത്വമാ
യിരുന്നു.
 ശക്തമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളപ്െ അചഞ്ല 
മായ �ര്മനയാഗിയും ന�രളത്ിപ്ല അവ�ാശ 
സമരങ്ങളപ്െ നനതാവുമായ വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്രുപ്െ 
ജനനും 1915 നവുംബര് 15 ന് പാലക്ാെ്  ലവദ്യനാഥപുരും 
ഗ്രാമത്ിലായിരുന്നു. അ്ി്ാഷ�നായിരു് വി.വി.
രാമയ്രുപ്െയും എസ്.എന്. നാരായണി അമാളപ്െയും 
മ�നായി ജനിച് കൃഷ്ണയ്രുപ്െ പ്ാഥമി� വിദ്യാ്്യാസും 
പ്�ായിലാണ്ി എലിപ്മറെറി സ് കൂളിലായിരുന്നു. 
ബാസല് മിഷന് സ് കൂളില് ലഹസ് കൂള് വിദ്യാ്്യാസും 
പൂര്ത്ിയാക്ിയ അന്ദേഹും അണ്ാമല സര്വ്വ�ലാ 
ശാലയില് നി്് ബിരുദവുും മരോസ് നലാ ന�ാനളജില് 
നി്് ബി.എല്ലുും പാസായി. ന�ാനളജ് പഠന�ാലത്് 
പ്ഖ്യാപിത നസാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്നക്ഷാ്ങ്ങള് ഒരു തരത്ിലുും 
സ്വാധരീനിച്ിട്ടില്ാത് കൃഷ്ണയ്രിനലക്് നസാഷ്യലിസ്റ്റ് 
ആശയങ്ങളപ്െ വിത്് പാ�ിയത് അണ്ാമല സര്വ്വ
�ലാശാല ലലബ്രറിയില് നിന്നുും �ിട്ടിയ ഹനരാള്ഡ് 
ലാസ് �ിയപ്െ പുസ്�ങ്ങളായിരുന്നു.
 1938 ല് ഇരുപത്ിമൂ്ാും വയസ്സില് തലനശ്ശരി 
ജില്ാ പ്സഷന്സ് ന�ാെതിയില് അ്ി്ാഷ�നായി പ്
വര്ത്നമാരും്ിച് അന്ദേഹും �ര്ഷ�രുപ്െയും പ്താഴി 
ലാളി�ളപ്െയും ന�സു�ളായിരുന്നു കൂടുതലുും വാദിച്ിരു
്ത്. ആത്മമിത്ങ്ങളായിരു് സി.എച്്.�ണാരനുും, 
�ാന്തനലാട്ട് കുഞ്ഞമ്പുവുും, െി.സി.നാരായണന് 
നമ്പ്യാരുും മുനഖന വെനക് മലബാറിപ്ല �ര്ഷ�രുപ്െ 
സ്ിതി മനസ്സിലാക്ാന് അന്ദേഹത്ിന് �ഴിഞ്ഞു. 
1948 ജൂണില് �മയൂണിസ്റ്റ്�ാനരാടുള്ള കൂട്ടുപ്�ട്ട് 
ആനരാപിച്് അന്ദേഹപ്ത് അറസ്റ്റ് പ്ചയ്തു. 30 
ദിവസപ്ത് ജയില്വാസും കൃഷ്ണയ്പ്ര ഇരുട്ടറയില് 
�ഴിയ് തെവു�ാര്ക്് നരീതിയപ്െ പ്�ാശപ്മത്ിച് 
ചരിത്പുരുഷനാക്ി. അ്പ്ത് ജയില് ജരീവിതമാണ് 
പ്പാതു പ്വര്ത്നത്ിനലക്് സജരീവമായി ഇറങ്ങാന് 
അന്ദേഹപ്ത് നപ്രിപെിച്ത്.
 1952 ല് ആദ്യ പ്പാതുപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പ്ഖ്യാ 
പിച്നപൊള് അ്് മദിരാശി നിയമസ്യപ്െ ്ാഗ 
മായിരു് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്ില് നിന്നുും �മയൂ 
ണിസ്റ്റ് പിന്തുണനയാപ്െ കൃഷ്ണയ്ര് സ്വതന്ത സ്ാനാര്തി
യായി മത്സരിച്ചു. യവ അ്ി്ാഷ�ന്, സമൂഹത്ില് 
എല്ാ വി്ാഗങ്ങളിലുും അറിയപ്പെടു് വ്യക്തി എ്രീ 
നില�ളില് കൃഷ്ണയ്ര് സര്വ്വസ്വരീ�ാര്യനായ സ്ാനാര്തി 
യായി. കൂത്തുപറമ്പില് നി്് വിജയിച്് നാല് വര്ഷും 
മദിരാശി നിയമസ്ാുംഗമായി പ്വര്ത്ിച്ചു. 1957 ല് 
ഐ�്യന�രള രൂപരീ�രണത്ിന് നശഷും നെ് ആദ്യ 
പ്പാതുപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെില് തലനശ്ശരി മണ്ഡലത്ില് നി്് 
�മയൂണിസ്റ്റ് പിന്തുണനയാപ്െ സ്വതന്ത സ്ാനാര്തിയാ
യി കൃഷ്ണയ്ര് വിജയിച്ചു. ആദ്യ ന�രള നിയമസ്യില് 
മന്തിയായ അന്ദേഹും 7 വകുപ്പു�ളപ്െ ചുമതലയാണ് 
വഹിച്ത്. ആ്്യന്തരും, ജയില്, സാമൂഹി�നക്ഷമും, 
ജലനസചനും, ലവദയുതി, നിയമും, ഉള്നാെന് ജലഗതാ 
ഗതും എ്രീ വകുപ്പു�ളപ്െ ചുമതല അന്ദേഹത്ിനാ
യിരുന്നു. ഈ വകുപ്പു�ളില് �ാതലായ മാറ്ങ്ങള് 
പ്�ാണ്ടുവരാന് കൃഷ്ണയ്ര്ക്് �ഴിഞ്ഞു. ന�രളത്ിപ്റെ 

സാമൂഹ്യവ്യവസ്പ്യ മാറ്ിമറിച് ഭൂപരിഷ് �രണ 
നിയമും തയ്ാറാക്ിയത് അന്ദേഹമായിരുന്നു. ജയില് 
മന്തി എ് നിലയില് ജയിലു�ള് മനുഷ്യപ്ര ന്ാക്ാ
നുള്ള സ്ാപനമാക്ി മാറ്ാനുും, നപാലരീസ് വകുപെിപ്റെ 
ചുമതലയള്ള മന്തി എ് നിലയില് നപാലരീസിപ്ന 
ജനങ്ങളപ്െ ഇച്ഛയ്ക്കുും നന്മയ്ക്കുും അനുസരിച്് പ്വര്ത്ി
ക്കു്വരാക്ാനുും ലവദയുതി, ജലനസചന വകുപ്പു�ളപ്െ 
മന്തിപ്യ് നിലയില് ജലസമ്പത്ിപ്ന ജന പങ്ാളിത്
നത്ാപ്െ നാെിപ്റെ പുനരാഗതിക്് ഉപനയാഗിക്ാനുമുള്ള 
ശ്രമമാണ് കൃഷ്ണയ്രുപ്െ ്ാഗത്് നിന്നുണ്ായത്.
 ജനങ്ങളപ്െ നപെിസ്വപ്ും എ്തില് നി്് 
നപാലരീസു�ാര് ജനനസവ�ര് എ് പരിനവഷത്ിനലക്് 
മാറ്പ്പെട്ടു. �ാറ്റുും പ്വളിച്വുും സ്വാതന്ത്യവുും ജയിലറ�
ളിനലക്് �െന്നുപ്ചല്ലു്തിന് ജയില് പരിഷ് �രണും 
വഴിവച്ചു. പനരാള് ഉപാധി�ളില് ഇളവു�ള് വരുത്ി. 
അന്നുവപ്ര ജയില് അടുക്ള�ളില് നിലനി്ിരു് 
ജാതി വ്യത്യാസും ഇല്ാതാക്ി. പ്സന്്രേല് ജയിലു�ളില് 
വര്ഷത്ില് രണ്് ദിവസും ഓനരാ മതവുമായി ബന്ധ 
പ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങള് ആനഘാഷിക്കു്തിന് അനുമതി 
നല്�ി. യവാക്ളായ ജയില് പുള്ളി�ള്ക്് പഠിക്ാനുും 
പരരീക്ഷ എഴുതാനുും അവസരപ്മാരുക്ി. തിരുവന
ന്തപുരത്് ജുവലനല് നഹാും തുറക്കു�യും ജയില് 
ലലബ്രറി�ളില് നി്് തെവു�ാര്ക്് പുസ്�വുും 
പത്വുും വിതരണും പ്ചയ്യു�യും പ്ചയ്തു. സ്വാതന്ത്യ 
ദിനും, റിപെ്ിക്് ദിനും എ്രീ ആനഘാഷ ദിനങ്ങളില് 
തെവു�ാര്ക്് ജയില് വസ്തും മാറ്ി നല് വസ്തങ്ങള് 
ധരിക്ാന് അനുവാദും നല്�ി. ഇതു കൂൊപ്ത നപാലരീസ് 
നസനയപ്െ നവരീ�രണത്ിനുും നക്ഷമത്ിനുും ഒട്ടനവധി 
പദ്ധതി�ള് അന്ദേഹും ആവിഷ് �രിച്് നെപൊക്ി. 
 സാമൂഹി�നക്ഷമ വകുപെിലുും പലവിധ നൂതന 
പദ്ധതി�ള് അന്ദേഹും ആവിഷ് �രിച്ചു. സ്തരീ�ള്ക്ായി 
റസ് �യൂ നഹാമു�ള് ആരും്ിച്തുും, സ്തരീ കുറ്വാളി�പ്ള 
ലവ�ിട്ട് 6 മണിക്് നശഷും ജയിലു�ളില് അെയ്ക
രുപ്ത്് നിര്ന്ദേശിച്തുും കുട്ടി�ളപ്െ നക്ഷമത്ിനാ 
യള്ള നിയമന്ദഗതിക്് നിയമമന്തി എ് നിലയില് 
നിര്ന്ദേശങ്ങള് നല്�ിയതുും മറ്റുും എടുത്് പറനയണ് 
പരിഷ് �ാരങ്ങളാണ്. സര്ക്ാര് പദ്ധതി�ളില് ജനപ
ങ്ാളിത്ും ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനായി 'ശ്രമദാനും' എ് 
നൂതന ആശയും അന്ദേഹും ആവിഷ് �രിച്് നെപൊക്ി. 
നസാവിയറ്് യൂണിയനില് പ്ലനിന് തുെങ്ങിവച് 
സനബാട്ടിനി (SUBOTNI) എ് ആശയമാണ് ശ്രമദാന
ത്ിന് പി്ില്. ഈ ജനപങ്ാളിത് പദ്ധതിയിലൂപ്െ ന�
രളത്ിലനങ്ങാളമിനങ്ങാളും ജലലവദയുത പദ്ധതി�ളും 
നറാഡ�ളും ജലനസചന പദ്ധതി�ളും മലബാര് നമഖല 
�ളില് മജിസ് ന്രേറ്് ന�ാെതി�ളും സ്ാപിക്പ്പെട്ടു. 
 1959 ജൂലല 31 ന്  ആദ്യ ന�രള നിയമസ് 
പിരിച്ചുവിെപ്പെട്ടതിപ്നത്തുെര്്് അന്ദേഹും ന�രള 
ലഹനക്ാെതിയില് അ്ി്ാഷ�വൃത്ിയില് പ്നവ 
ശിച്ചു. എ്ാല് 1960 ല് രണ്ാും ന�രള നിയമസ്
യിനലക്് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പ്ഖ്യാപിച്നപൊള് കൃഷ്ണയ്ര് 
തലനശ്ശരിയില് നി്് വരീണ്ടുും മത്സരിച്ചു. ആ പ്തരപ്ഞ്ഞടു
പെില് എതിര്സ്ാനാര്തി പി.കുഞ്ഞിരാമനനാെ് കൃഷ്ണയ്ര് 
പരാജയപ്പെട്ടു. എ്ാല് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് നചാദ്യും പ്ചയ്് 
കൃഷ്ണയ്ര് ന�ാെതിയില് ഫയല് പ്ചയ് ഹര്ജിയിനന്മല് 
ന�ാെതി കൃഷ്ണയ്രുപ്െ വാദും ശരിവയ്ക്കു�യും 1961 പ്സപ്റ്ും 
ബര് 7 ന് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്പ്ര വിജയിയായി പ്ഖ്യാപിക്കു
�യും പ്ചയ്തു. 1961 നവുംബര് 13 ന് നിയമസ്ാുംഗമായി 
അന്ദേഹും വരീണ്ടുും സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്തു. 1965 ല് 
�മയൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയപ്െ പിളര്പെിനു നശഷും നെ് 
പ്പാതുപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെില് സി.പി.ഐ. സ്വതന്തനായി 
തലനശ്ശരിയില് നി്് മത്സരിപ്ച്ങ്ിലുും പരാജയപ്പെട്ടു.
 1968 ജൂലല 2 ന് 52 ാും വയസ്സില് കൃഷ്ണയ്ര് 
ലഹനക്ാെതി ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായി.  ലഹനക്ാ 
െതി ജഡ്ജിപദവിയിലുും പരമമായ രാഷ്ടനസവനും 
തനിക്് സാധ്യമാപ്ണ്് അന്ദേഹും പ്തളിയിച്ചു. ലഹ 
നക്ാെതിയില് അതുവപ്ര പിന്തുെര്ന്നുവ് പല  
�രീഴ് വഴക്ങ്ങളും വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര് നിരുത്സാഹപ്പെ
ടുത്ി. ജഡ്ജിമാര് നചുംബറില് നി്് ന�ാെതിമുറി
യിനലക്് നപാകുനമ്പാള് മു്ില് പ്വള്ളി വെിയമായി  
നരീങ്ങു് പയൂണിപ്റെ നസവനും അന്ദേഹും നവപ്ണ്്് വച്ചു.  
ന�രള ലഹനക്ാെതിയപ്െ ചരിത്ത്ില് ആദ്യമായി 
പ്പാതുനവദിയില് പ്ത്യക്ഷപ്പെട്ട ജഡ്ജിയും കൃഷ്ണയ്രാണ്. 
ഒരു മനതതര നസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപെ്ിക്ില് പ്തിജ്ഞാ
ബദ്ധമായ തപ്റെ �െമ നിറനവറ്ാനുള്ള മഹത്ായ 
അവസരമാണ് ജഡ്ജി പദവി എ്് അന്ദേഹും വിശ്വ 
സിച്ചു. ന�ാെതി ജനങ്ങളനെതാപ്ണ്് ഉറപ്ക് പ്ഖ്യാ 
പിക്കു�യും അതനുസരിച്് മാറ്ങ്ങള് ആവിഷ് �
രിക്കു�യും പ്ചയ് ആദ്യപ്ത് ജഡ്ജി കൃഷ്ണയ്രായി 
രിക്കുും. നരീതിയാണ് തപ്റെ ലക്ഷ്യപ്മന്നുും നിയമും പ്വറുും 
ഉപ�രണും മാത്മാപ്ണന്നുും തിരിച്റിഞ്ഞ അന്ദേഹും 

സ്വാ്ാവി� നരീതിപ്യ അെിസ്ാനമാക്ി തരീര്പെ് 
�ല്പെിച് പല ന�സു�ളും ഇന്നുും രജതനരഖ�ളാണ്.
 1973 ജൂലല 17 ന് കൃഷ്ണയ്പ്ര സുപ്രീും ന�ാെതി 
ജഡ്ജിയായി അവനരാധിച്ചു. 1980 നവുംബര് 14 
വപ്ര അന്ദേഹും ആ സ്ാനത്് തുെര്ന്നു. സുപ്രീും 
ന�ാെതിയില് എത്തു്തിന് മുന്പ് നദശരീയ നിയമ 
�മരീഷന് അുംഗമായും അന്ദേഹും നസവനമനുഷ്ിച്ചു. 
അക്ാലയളവില് കൃഷ്ണയ്ര് അദ്ധ്യക്ഷനായ സമിതി 
സമര്പെിച് റിനപൊര്ട്ട് ്ാരതത്ിപ്ല ദരിരേര്ക്് നിയ
മസുംരക്ഷണത്ിനുള്ള അെിസ്ാന പ്മാണമായി 
മാറി. സുപ്രീുംന�ാെതി ജഡ്ജിയായി നസവനമനുഷ്ിച് 
ഏഴര വര്ഷത്ിനിെയില് നാന്നൂറിലധി�ും വരു് 
സുപ്ധാന ജഡ്ജുപ്മന്റു�ളാണ് അന്ദേഹും പുറപ്പെടുവി
ച്ത്. ഒരു ന്യായാധിപന് നവണ്ത് സ്വതന്തമായ നരീതി 
നിര്വ്വഹണവുും ്യരഹിതവുും സ്വാധരീനത്ിനതരീതമായി 
നിര്ബ്ബന്ധങ്ങള്ക്് �രീഴെങ്ങാത് പ്വര്ത്നവുമാ
പ്ണ്് കൃഷ്ണയ്ര് പഠിപെിച്ചു. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് 
അ്പ്ത് പ്ധാനമന്തിയായിരു് ഇദേിരാഗാന്ധിക്് 
എതിരായ വിധി. 
 1987 ല് ഇന്ത്യയപ്െ എട്ടാമപ്ത് രാഷ്ടപതി പ്ത
രപ്ഞ്ഞടുപെില് അന്ദേഹും ആര്.പ്വങ്ിട്ടരാമനനാെ് മത്സ
രിപ്ച്ങ്ിലുും പരാജയപ്പെട്ടു.  1999 ല് കൃഷ്ണയ്പ്ര രാജ്യും 
പത്മവിഭൂഷണ് നല്�ി ആദരിച്ചു. 2008 ല് ന�രള 
സര്ക്ാര് രൂപരീ�രിച് പത്ുംഗ നിയമ പരിഷ് �രണ 
�മരീഷപ്റെ അധ്യക്ഷന് വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്രായിരുന്നു. 
2009 ജനുവരിയില് സര്ക്ാരിനു സമര്പെിച് �മരീഷന് 
റിനപൊര്ട്ടില് പുതിയ നിയമനിര്മാണും ആവശ്യമായി
ട്ടുള്ള വിവിധ നമഖല�പ്ള സുംബന്ധിച്ചുും, നിലവിപ്ല 
നിയമങ്ങളപ്െ പരിഷ് �രണപ്ത് സുംബന്ധിച്ചുും, 
ചട്ടങ്ങളില് നവണ് ന്ദഗതിപ്യ സുംബന്ധിച്ചുപ്മല്ാും 
സമഗ്രമായി പ്തിപാദിക്കുന്നു. ഒരു ജഡ്ജിയും പറയാന് 
ലധര്യപ്പെൊതിരു്ത് പറയ�യും നരഖപ്പെടുത്തു�യും 
പ്ചയ്ിരു് അന്ദേഹും പാവപ്പെട്ടവരുപ്െ താല്പര്യങ്ങള് 
പരിരക്ഷിക്കു് �ാര്യത്ില് അതരീവ ശ്രദ്ധാലുവായി 
രുന്നു. അെിയാനനാെ് നരീതി പുലര്ത്തു് ന്യായാധിപന്മാ
രാണ് ്ാരതത്ിനു നവണ്പ്തന്നുും �രീഴ് വഴക്ങ്ങളല് 
പുതുവഴക്ങ്ങളാണ് നാെിനാവശ്യപ്മന്നുും അന്ദേഹും 
വിശ്വസിച്ചു. അനരീതിപ്ക്തിരായ പ്ചറുത്തുനില്പെ് 
കൃഷ്ണയ്രുപ്െ ജരീവിതദൗത്യമായിരുന്നു. ജരീവിതത്ിലുെ
നരീളും ഒരു �ര്മനയാഗി, ഉദാത്മായ മനസ്സിപ്റെയും 
�റ�ളഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്ിപ്റെയും ഉെമ, മനുഷ്യാ
വ�ാശങ്ങള്ക്് നവണ്ി പ്നത്യ�ിച്് സ്തരീ�ളപ്െയും 
ദളിതരുപ്െയും അവ�ാശങ്ങള്ക്കുനവണ്ി ശബ്ദമു
യര്ത്ിയ മനുഷ്യസ് നനഹി എ്രീ നില�ളിപ്ലല്ാും 
അന്ദേഹും ജനഹൃദയങ്ങളില് ഇെും നനെിയിട്ടുണ്്.
 മൗലി�ാവ�ാശങ്ങളും രാഷ്ടനയത്ിപ്റെ  
നിര്ന്ദേശ�തത്വങ്ങളും സുംബന്ധിച്് കൃഷ്ണയ്ര്ക്് മുമ്പുും 
പിമ്പുമുള്ള �ാഴ്ചപൊടു�ള് പരിനശാധിക്കുനമ്പാഴാണ് 
കൃഷ്ണയ്രിപ്ല ജനപക്ഷ ന്യായാധിപപ്ന നാും തിരിച്റി
യ്ത്. സമത്വത്ിനുും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യത്ിനുമുള്ള 
അവ�ാശും സുംബന്ധിച് ന�സു�ളില് ്രണഘെന 
ആഴത്ില് പഠിച്് വിധിപ്യഴുതിയ വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര് 
്രണഘെനപ്യ സമ്പുഷ്മാക്ി. പല നിയമജ്ഞരുും 
്രണഘെനപ്യ വ്യാഖ്യാനിച്നപൊള് കൃഷ്ണയ്ര് ്രണ
ഘെനപ്യയും സുപ്രീുംന�ാെതിപ്യയും ജന�രീയമാക്ി. 
ആദിവാസി�ള്ക്കുും, ദുര്ബലജനവി്ാഗങ്ങള്ക്കുും �ാ
ര്യക്ഷമതയും അര്പെണനബാധവുമുള്ള നിയമജ്ഞപ്ര 
നല്കു് ഒരു സൗജന്യ നിയമസഹായ സുംവിധാനും 
എന്നുും കൃഷ്ണയ്രുപ്െ സ്വപ്മായിരുന്നു. ജയിലില് നരീതി 
ഉറപൊക്ാന് കൃഷ്ണയ്പ്ര നപാപ്ല ഇത്യധി�ും വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങള് നെത്ിയ ജഡ്ജി സുപ്രീും ന�ാെതിയപ്െ 
ചരിത്ത്ില് ഉണ്ായിട്ടില്.
    കുറ്വാളിയായതുപ്�ാണ്് ഒരാള്ക്് മൗലി�ാ 
വ�ാശും നിനഷധിക്ാന് സാധ്യമപ്ല്്് അന്ദേഹും 
വാദിച്ചു. �ത്തു�ള് ഹര്ജിയായി പരിഗണിച്തുും, പ്പാതു 
താല്പര്യ വ്യവഹാരത്ിന് തുെക്ും കുറിച്തുും, സ്തരീ� 
ളപ്െയും കുട്ടി�ളപ്െയും ന�ാെതി�ള് നവണപ്മ്് 
നിര്ന്ദേശിച്തുും കൃഷ്ണയ്രാണ്. വധശിക്ഷപ്ക്തിപ്ര 
എന്നുും നിലപാപ്െടുത്ിട്ടുള്ള അന്ദേഹും കുറ്വാളിപ്യയല് 
മറിച്് കുറ്ത്ിപ്റെ �ാരണപ്ത്യാണ് നശിപെിനക്ണ്
പ്ത്് വാദിച്ചു. മനുഷ്യാവ�ാശങ്ങപ്ള സുംബന്ധിച് 
ഐ�്യരാഷ്ടസ്യപ്െ പ്മാണങ്ങപ്ള പ്ാവര്ത്ി�മാ
ക്ണപ്മന്നുും അന്ദേഹും ആഗ്രഹിച്ചു. സത്യത്ിപ്റെയും 
നരീതിയപ്െയും �ാവലാള് അ്ിപ്ായങ്ങള് തുറന്നുപറയാ
ന് ആരുനെയും മുഖും നനാക്ിയിരു്ില്. വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര്  
2014 ഡിസുംബര് 4 ന് 100 ാും വയസ്സില് അന്തരിച്ചു.  
100 ാും ജന്മദിനും ആനഘാഷിച്് മൂ്ാഴ്ച പി്ിടുനമ്പാഴാ
യിരുന്നു അന്ത്യും. 

തയ്ാറാക്ിയത് : 
രാഖി പ്�.വി., 

പ്സക്ഷന് ഓഫരീസര്

IImew ASbmfs¸Sp¯nb mew ASbmfs¸Sp¯nb 

IIÀ½tbmKnÀ½tbmKn
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മഹാരാഷ്ട്ര അസുംബ്ിയില് 12 എും.എല്.എമാര്ക്് 
സസ് ത്പന്ഷന് 

സ്  പരീക്ര് ്ാസ് �ര് ജാദവിനനാെ്  അപമര്യാദയായി 
പ്പരുമാറിയതിന് മഹാരാഷ്ട നിയമസ്യില് 12 

ബി.പ്ജ.പി. അുംഗങ്ങപ്ള ഒരു വര്ഷനത്യ്ക് സസ് പ്പറെ് 
പ്ചയ്തു. 2021 ജൂലല 5 ന് സുംസ്ാന പാര്ലപ്മറെറി�ാര്യ 
വകുപ്പുമന്തി  സ്യില് അവതരിപെിച് പ്നമയും ശബ്ദനവാനട്ടാപ്െ 
പാസാക്കു�യായിരുന്നു. സസ് പ്പന്ഷന് �ാലയളവില് 
അുംഗങ്ങള്ക്് നിയമസ് പരിസരത്് പ്നവശിക്കു്തിന് 
അനുമതി നിനഷധിച്ചു.

പശ്ിമബുംഗാളില് ഗവര്ണ്റുത്െ പ്രസുംഗും  
മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് പൂര്തെിയാക്ി

പശ്ിമബുംഗാളില് നിയമസ്യപ്െ ആദ്യ സനമളന 
ത്ില് നയപ്ഖ്യാപന പ്സുംഗും ഏതാനുും മിനിറ്റു�ളി

പ്ലാതുക്ി ഗവര്ണര് ജഗദരീപ് ധന്�ര്. പുതിയ നിയമസ് രൂ
പരീ�രിച്തിപ്ന തുെര്്് 2021 ജൂലല 2 ന് ആദ്യ സനമളനും 
ആരും്ിച് ദിവസും ഗവര്ണര് പ്സുംഗും അവതരിപെിക്കു്
തിനു മുന്പുതപ്് ബി.പ്ജ.പി. അുംഗങ്ങള് നടുത്ളത്ിലി 
റങ്ങി ബഹളും ആരും്ിച്ിരുന്നു. പ്തിപക്ഷ എും.എല്.എ.മാര് 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമത്ില് പ്തിനഷധിച്ചു 
പ്�ാണ്് പ്ക്ാര്ഡ�ളും മരണപ്പെട്ടവരുപ്െ ചിത്ങ്ങളും  

ഉയര്ത്ിപെിെിച്ചു ബഹളും വച്തിപ്ന തുെര്്്, സ്രീക്ര് ബിമാന് ബാനര്ജി, 
മുഖ്യമന്തി മമതാ ബാനര്ജി എ്ിവരുമായി ഗവര്ണ്ര് കൂെിയാനലാചിച്് പ്സും
ഗത്ിപ്റെ ആദ്യ്ാഗവുും അവസാന്ാഗവുും മാത്ും വായിച്് ഏതാനുും മിനിറ്റു
�ള്ക്കുള്ളില് പൂര്ത്ിയാക്കു�യായിരുന്നു. നവാപ്ട്ടടുപെിന് നശഷമുള്ള അക്രമ
ത്ിനിരയായവപ്ര കുറിച്് നയപ്ഖ്യാപന പ്സുംഗത്ില് ഒരു വാക്കുനപാലുും 
പറയാത്തില് പ്തിനഷധിച്ാണ് പ്സുംഗും തെസ്സപ്പെടുത്ിയപ്ത്് പ്തിപക്ഷ 
നനതാവ് ശുന്ന്ദു അധി�ാരി അറിയിച്ചു. 

ഉതെരാഖണ്ഡില് പു�ിയ മുഖ്യമന്തി
ഉത്രാഖണ്ഡിപ്ല പതിപ്നാ്ാമത് മുഖ്യമന്തിയായി 

പുഷ് �ര് സിങ് ധാമി സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്തു. നാലു
മാസത്ിനിെയിപ്ല മൂ്ാമപ്ത് മുഖ്യമന്തിയാണ് പുഷ് �ര് 
സിങ് ധാമി. മുഖ്യമന്തി ത്ിനവന്ദ്ര സിങ് റാവത്് 2021 മാര്ച്് 
10 ന് രാജിവച്തിപ്ന തുെര്്് തരീരഥ് സിങ് റാവത്് മുഖ്യ
മന്തിയായി ചുമതലനയറ്ിരുന്നു. എും.എല്.എ. അല്ാതിരു് 
തരീരഥ് സിങ് റാവത്് ്രണഘെന പ്�ാരും സത്യപ്തിജ്ഞ 
പ്ചയ്് ആറു മാസത്ിനുള്ളില് ജനവിധി നതെണമായിരുന്നു. 

ന�ാവിഡ് മൂലും ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് ഉെപ്ന നെനത്ണ്തിപ്ല്് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പു 
�മരീഷപ്റെ തരീരുമാനും ഉണ്ായനതാപ്െ പ്സപ്റ്ുംബര് പത്ിനു മുന്പ് വിജയിച്് 
എും.എല്.എ. ആ�ാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയതിനാല് അന്ദേഹും രാജിവയ്ക്കു�യായി
രുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് ഖാതിമ നിനയാജ�മണ്ഡലത്ിപ്ല എും.എല്.എ. 

ഇതര സ്ാ വാര്ത്�ള്

ആയ  പുഷ് �ര്സിങ് ധാമിപ്യ മുഖ്യമന്തിയാക്ാന്  ബി.പ്ജ.പി. നിയമസ്ാ�ക്ഷി 
നയാഗും തരീരുമാനിച്ത്.

പശ്ിമ ബുംഗാളില് ത്ലജിഹലേറ്റ്രീവ് 
കൗണ്സില്: നിയമസഭ പ്രഹമയും പാസാക്ി

പശ്ിമ ബുംഗാളില്  പ്ലജിനലേറ്രീവ് �ൗണ്സില് രൂപരീ�രിക്കു്തിനുള്ള 
പ്നമയും 2021 ജൂലല 6 ന് പശ്ിമ ബുംഗാള് നിയമസ് പാസാക്ി. 

്രണഘെന അനുനച്ഛദും 
169 പ്�ാരമുള്ള പ്നമയും 
69 പ്നതിപ്ര 196 നവാട്ടു 
�ള്ക്ാണ് പാസായത്. 
ആപ്�യള്ള 294 അുംഗ 
ങ്ങളില് 265 നപരാണ് 
നവാപ്ട്ടടുപെില് ഹാജരായത്. 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുസമയപ്ത് 
പ്ഖ്യാപനത്ില് തൃണ 
മൂല് ന�ാണ്ഗ്രസ് നനതാവ് 
മമതാബാനര്ജി പ്ലജി 
നലേറ്രീവ് �ൗണ്സില് തി 
രിപ്� പ്�ാണ്ടുവരുപ്മ് 
വാഗ്ാനവുും നല്�ിയിരുന്നു. മുതിര്് തൃണമൂല് ന�ാണ്ഗ്രസ് നനതാവുും പാര്ല 
പ്മറെറി�ാര്യ മന്തിയമായ പാര്ത ചാറ്ര്ജിയാണ് പ്നമയും സ്യപ്െ നമശപ്പുറത്തു 
വച്ത്. പ്നമയും നലാ�് സ്യിലുും രാജ്യസ്യിലുും അുംഗരീ�രിക്പ്പെടു് പക്ഷും 
നിയമവ്യവസ്�ളനുസരിച്് പ്ലജിനലേറ്രീവ് �ൗണ്സില് രൂപരീ�രിക്കു് 
തിന് സാധിക്കുും. പാര്ലപ്മറെില് ഇതിപ്ന എതിര്ക്കുപ്മ്് പ്തിപക്ഷ നനതാവ് 
അറിയിച്ചു. 
 പശ്ിമ ബുംഗാളില് നിലവിലുണ്ായിരു് ഉപരിസ് 1969 പ്ല  
കൂട്ടു�ക്ഷി സര്ക്ാര് റ്ദോക്കു�യായിരുന്നു.

കര്ണ്ാെകയില് ബസവരാജ് ത്ബാത്മ് 
മുഖ്യമന്തിയായി ചുമ�ലഹയറ്റു

�ര്ണ്ാെ�യപ്െ മുപെത്ി ഒ്ാമത് മുഖ്യമന്തിയായി 
ബസവരാജ് പ്ബാപ്മ ചുമതലനയറ്റു. സ്ാനപ്മാഴി 

യ് മുഖ്യമന്തി ബി.എസ്.പ്യദയൂരപെയപ്െ വിശ്വസ്നുും 
പ്യദയൂരപെ സര്ക്ാരില്  ആ്്യന്തര-നിയമ- പാര്ലപ്മറെ
റി�ാര്യ മന്തിയമായിരുന്നു അന്ദേഹും. മുന്മുഖ്യമന്തിയും 
ന�ന്ദ്രമന്തിയും ജനതാദള് നനതാവുമായിരു് എസ്.
ആര്.പ്ബാപ്മയപ്െ മ�നാണ് ബി.പ്ജ.പി. നനതാവുും 61 
�ാരനുമായ ബസവരാജ് പ്ബാപ്മ.
 ജനതാദളിലൂപ്െ രാഷ്ടരീയത്ിപ്ലത്ിയ ബസവരാജ് 

പ്ബാപ്മപ്യ 2008 ല് ബി.പ്ജ.പി. യിപ്ലത്ിച്ത് ബി.എസ്.പ്യദയൂരപെയായിരുന്നു. 
2008 ല് പ്യദയൂരപെ സര്ക്ാരില് ജലവി്വ സഹ�രണ വകുപെ് മന്തിയായിരുന്നു. 
ഹാനവരി ജില്യിപ്ല ഷിഗ്ഗാവില് നിന്നുള്ള എും.എല്.എ.യാണ്.

ഹകാവി�് 19 വാക് സിഹനഷന് ഊര്ജി
�ത്പ്പടുതെി നിയമസഭാ ത്സക്രഹട്ടറിയറ്റ് 

ന�ാവിഡ് വാ�് സിനനഷന് ഊര്ജിതമാക്കു്തിപ്റെ ്ാഗമായി പതി 
നഞ്ാും ന�രള നിയമസ്യപ്െ ഒ്ാും സനമളന �ാലയളവില് 

നിയമസ്ാ സാമാജി�ര്ക്ായി 2021 ജൂണ് 10 ന് നിയമസ്ാ സമുച്യത്ില് 
വാ�് സിനനഷന് �്യാമ്പ് സുംഘെിപെിച്ചു. 2021 ഏപ്ില് 7,8,9 തരീയതി�ളില് ജിമി 
നജാര്ജ് ഇന്നഡാര് നസ്റ്റഡിയത്ില് 45 വയസ്സിന് മു�ളിലുള്ള നിയമസ്ാ 
ജരീവനക്ാര്ക്് വാ�് സിന് എടുക്കു്തിനായി പ്നത്യ� �ൗണ്റു�ള് സജരീ
�രിച്ിരുന്നു. 2021 ജൂണ് 19 ന് പ്സക്രനട്ടറിയറ്് ജരീവനക്ാര്ക്ായി പ്സന്്രേല് 
നസ്റ്റഡിയത്ില് നെത്ിവ്ിരു് വാ�് സിനനഷന് �്യാമ്പിലുും  നിയമസ്ാ 
പ്സക്രനട്ടറിയറ്ിപ്ല ജരീവനക്ാര്ക്ായി പ്നത്യ� �ൗണ്ര് രൂപരീ�രിച്് 45 
വയസിനു മു�ളിലുള്ളവര്ക്് വാ�് സിപ്നടുക്കുവാന് അവസരും ഒരുക്ിയിരുന്നു. 

ഓണതെിന് ഒരു മുറും പച്ചക്റി
നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്ിപ്ല ഹരിത ക്ബ്ബിപ്റെ ആ്ിമുഖ്യത്ില് ഓണ

ത്ിനാവശ്യമായ പച്ക്റി ഉത്പാദിപെിക്കു� എ് ലക്ഷ്യനത്ാപ്െ 
നെപെിലാക്കു് 'ഓണത്ിന് ഒരു മുറും പച്ക്റി' എ് കൃഷി പരിപാെി സ്രീക്ര് 
എും. ബി. രാനജഷ് 2021 ജൂണ് 16 ന്  ഉദ്ഘാെനും പ്ചയ്തു. 
 നിയമസ്ാ വളപെില് ഏ�നദശും 20 പ്സറെ് സ്ലത്് പച്ക്റി 
കൃഷി പ്ചയ്തുവരുന്നു. കൂൊപ്ത ആയിരത്ിലധി�ും നഗ്രാബാഗു�ളിലുും 
പ്ചെിച്ട്ടി�ളിലുമായി വിവിധയിനും പച്ക്റി�ള് നട്ടുവളര്ത്ി വരുന്നു. 
പച്ക്റി�ള് ഹരിതക്ബ്ബിപ്റെ നനതൃത്വത്ില് വിളപ്വടുക്കു�യും തിങ്ള്, 
വ്യാഴും എ്രീ ദിവസങ്ങളില് ഹരിതക്ബ്ബിപ്റെ �ൗണ്ര് വഴി ജരീവനക്ാര്ക്് 
വില്ന നെത്തു�യും പ്ചയ്തു വരുന്നു.
 ലജവമാലിന്യ സുംസ് �രണത്ിനായി സ്ാപിച്ിട്ടുള്ള ബനയാ 
പാര്ക്്, ബനയാഗ്യാസ് പ്ാറെ്, മഴപ്വള്ള സും്രണി�ള് എ്ിവ കൃഷി�ാ
ര്യങ്ങള്ക്് ഉപനയാഗപ്പെടുത്ിവരുന്നു. നജഴ് സി,�ാസര്നഗാഡ് കുള്ളന് 
എ്രീയിനങ്ങളില്പ്പെട്ട രണ്് പശുക്പ്ളയും പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. അവയില് 
നി്് ല്ിക്കു് വളവുും കൃഷിക്് പ്നയാജനപ്പെടുത്തുന്നു. 
     നിയമസ്ാ വളപെില്  �രപ്നല്്, കുറ്ിക്കുരുമുള�് എ്ിവയും 
കൃഷി പ്ചയ്യുന്നുണ്്. ഇവിപ്െ വിളയിക്കു് �രപ്നല്് പത്മനാ്സ്വാമി 
നക്ഷത്ത്ിപ്ല നിറപുത്രി ചെങ്ങിന് ഉപനയാഗിക്കുന്നുണ്്.  �ദളരീവനും, 
മുളവനും, തുളസരീവനും, നക്ഷത് വനും, ശല് ഉദ്യാനും, വിവിധ ഔഷധ 
സസ്യങ്ങള് എ്ിവയും ഇവിപ്െ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

 ആദ്യ നഡാസ് വാ�് സിന് 
എടുക്കു്വര്ക്് മുന്ഗണന നല്�ി 
2021 ജൂലല 2 നുും ജൂലല 16 നുും 
നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്ില് ജരീ
വനക്ാര്ക്ായി വാ�് സിനനഷന് 
�്യാമ്പ് സുംഘെിപെിച്ചു. �്യാമ്പില് 
വാ�് സിപ്റെ ല്്യതയ്കനുസരിച്് 
രണ്ാും നഡാസ് വാ�് സിന് എടു
ക്കു്തിന് സമയപരിധി പൂര്ത്ി
യായവപ്രയും പരിഗണിച്ിരുന്നു. 
ന�ാവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്് 
ഭൂരി്ാഗും ജരീവനക്ാരുും വാ�് സിന് 
സ്വരീ�രിച്ചു.

നിയമസ്ാ സമുച്യത്ിപ്ല പരിപാെി�ള്
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                    വിജ്ാനപഥും

1. ഒ്ാും ന�രള നിയമസ്യിനലക്് 1957 ല് 
നെ് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്നത്തുെര്്് രൂപരീകൃത 
മായ മന്തിസ്യില് എത് സ്വതന്ത അുംഗങ്ങള് 
ഉണ്ായിരുന്നു?

മൂന്ന് 
(ഹ�ാ. എ.ആര്. ഹമഹനാന്, വി.ആര്. 
കൃഷ്ണയ്യര്, ത്പ്രാഫ.ഹജാസഫ് മുണ്ഹശേരി)

2. ഒനര ന�രള നിയമസ്യില് തപ്് മുഖ്യമന്തി, 
പ്തിപക്ഷ നനതാവ് എ്രീ പദവി�ള് മാറി മാറി 
വഹിച് രണ്് വ്യക്തി�ള്?

ഇ.ത്ക. നായനാര്,  
ത്ക. കരുണാകരന് 
(ആറാും ഹകരള നിയമസഭയില്)

3. ഇനപൊഴപ്ത് നിയമസ്ാ മദേിരും ഉദ്ഘാെനും 
പ്ചയ്ത് ആര് ?

ത്ക.ആര്. നാരായണന്
(1998 ഹമയ് 22 ന്)

4. 1972 ആഗസ്റ്റ് 14 ന് അര്ദ്ധരാത്ി ന�രള 
നിയമസ്യപ്െ ഒരു പ്നത്യ� സനമളനും 
നചര്്ത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്?

ഇന്്യയത്െ സ്വാ�ന്ത്യതെിത്റെ  
രജ� ജൂബിലി

5. നിയമസ്യപ്െ �ാലാവധി 18 മാസനത്ാളും  
ദരീര്ഘിപെിച്ത് ഏത്  �ാലയളവില്?

4 ാും ഹകരള നിയമസഭയത്െ 
(4.10.1970 മു�ല് 22.3.1977 വത്ര)

6. അഞ്ാും ന�രള നിയമസ്യില് നിയമസ്ാുംഗ
മല്ാപ്ത മുഖ്യമന്തിയായിരു് എ.പ്�. ആറെണി ഉപ
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെില് ഏത് മണ്ഡലത്ില് നി്ാണ് 
ജനവിധി നതെിയത്?

കഴക്കൂട്ടും (�ിരുവനന്പുരും ജില്)

എ.പ്�. ആറെണി

ഇ.സേ. നായനാര്

പ്�.ആര്. നാരായണന്

വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്ര്

പ്�.�രുണാ�രന്

സി. അെയുതകമകനാന്

മലമുഴക്ി 
എന്. എ. നസരീര് 
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ന�ാഴിനക്ാെ്, 2020. 
Call No: JB     32R0
(�ാെിപ്റെ ഗഹനത സമാനിച് വശ്യവുും 
മനനാഹരവുമായ അനു്വങ്ങളപ്െ 
ദരീപ്തമായ ഓര്മക്കുറിപ്പു�ള്)

ഹകരളതെിത്ല 
ന്രീര്പ്പക്ഷികള് 
ഹ�ാ. െി.ആര്. ജയകുമാരി &  
ആര്. വിഹനാദ് കുമാര് 
ഗ്്രീന് ബുക്്: തൃശ്ശൂര്, 2018. 
Call No: K96.212 32Q8
(പ്കൃതിയപ്െ നരീര്ത്െങ്ങപ്ള  
ആശ്രയിച്ചു ജരീവിക്കു്  
ന�രളത്ിലുള്ളതുും ന�രളത്ിനലക്് 
നദശാെ�രായി എത്തു്തുമായ 
നരീര്പെക്ഷി�പ്ളക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥും)

കുറ്റാഹന്വഷണതെിത്ല 
ടവദ്യശാസ്തും 
ഹ�ാ. ബി. ഉമാദതെന് 
�ിസി ബുക്്: ഹകാട്ടയും, 2020. 
Call No: L0bZ  32R0
(ഹഫാറന്സിക് ത്മ�ിസിന് എന്ന 
ശാസ്തശാഖത്യ വസ്തുനിഷ്ഠമായും 
ലളി�മായും സമഗ്മായും 
അവ�രിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ന്ും)

പൂര്ണ: എവറസ്റ്റ് 
ക്രീഴെക്ിയ ഹലാകതെിത്ല 
ഏറ്റവും പ്രായും കുറഞ് 
ത്പണ്കുട്ടി
അപര്ണ ഹ�ാതെ 
വിവര്തെനും ത്െയ്�് : രശ്ി കിട്ടപ്പ 
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 2020.  
Call No: MY26-wPOO 32R0
(അപര്ണ ഹ�ാതെയത്െ 'Poorna: The 
Youngest Girl in the World to Scale 
Mount Everest എന്ന ഇുംഗ്്രീഷ് ജ്രീവെരിത്ര 
ഗ്ന്തെിത്റെ മലയാള പരിഭാഷ) 

വിഹശ്വാതെര ക്രിസ്മസ് 
കഥകള്
വിവര്തെനും ത്െയ്�് : പി.ത്ജ. മാ�യു
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 2018. 
Call No: O,3(Q6) 32Q8
(ക്രിസ്മസ് പ്രഹമയമായി വരുന്ന 15 
വിശ്വപ്രസിദ്ധ കഥകളത്െ സമാഹാരും)

അധ്യാപക കഥകള് 
അക്ബര് കക്ട്ടില്
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 2019. 
Call No: O32,3AKBQ9
(കഥാസമാഹാരും)

വിലായതെ് ബുദ്ധ
ജി. ആര്. ഇന്ദുഹഗാപന്
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 2020. 
Call No: O323NDR0
(ഹനാവല്)

അരിപ്പൂക്രയത്െ 
ഓര്മ്പ്പുസ്തകും
ശ്ര്രീഹദവി ശിവദാസ്
�ാമര: ഹകാട്ടയും, 2019. 
Call No: O32,3SREQ9
(ഹനാവല്)

ആയിരും  
െിറകുള്ള പക്ഷി
വി.ജി. �മ്ി
ഗ്്രീന് ബുക്്: തൃശ്ശൂര്, 2019. 
Call No: O32,6THA   Q9
(ഹലഖന സമാഹാരും)

യാത്ര പറയാത്�
എും.വി. ഹശ്രയാുംസ് കുമാര്
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 
2020. 
Call No: U8   32R0
(യാത്രാവിവരണും)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ 
പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

ശശി �രൂരിത്റെ 
പ്രഭാഷണങ്ങള്
ശശി �രൂര്
വിവര്തെനും ത്െയ്�് : സിസിലി
മാതൃഭൂമി ബുക്്: ഹകാഴിഹക്ാെ്, 
2020. 
Call No: V2y7SHA,232R0
(ഹ�ാ. ശശി �രൂരിത്റെ ഇുംഗ്്രീഷ് 
പ്രഭാഷണങ്ങളത്െ  
മലയാള പരിഭാഷ.)

ആ മരത്തെയും  
മറന്നു മറന്നു ഞാന്
ത്ക.ആര്. മ്രീര
�ിസിബുക്്: ഹകാട്ടയും, 2020. 
Call No: O32,3MEER0
(ഹനാവല്)

7. സ്യില് ഭൂരിപക്ഷും ഉണ്ായിരു്ിട്ടുും നിയമ 
സ്യപ്െ �ാലാവധി തരീരു്തിനു മുമ്പ് �്യാബിനറ്്  
ഉപനദശപ്�ാരും ഗവര്ണ്ര് നിയമസ് പിരിച്ചു 
വിട്ടത് എ്്? ഏത് നിയമസ്ാ �ാലയളവില്?

1991 ഏപ്രില് 5 ന്,  
8 ാും ഹകരള നിയമസഭ 
(25.3.1987 മു�ല് 5.4.1991 വത്ര)

8. ന�രള നിയമസ് പാസ്സാക്ിയ ഏത് നിയമ 
ത്ിനാണ് പ്സിഡറെ് പുന:പരിനശാധനയ്ക്കുള്ള 
ശിപാര്ശ നല്കു�നയാ അനുമതി നല്കു�നയാ 
പ്ചയ്ാതിരു്ത്?

1973 ത്ല ദി ഹിന്ദു മാഹര്യജ് (ഹകരള 
അത്മറെ് ത്മറെ്) ബില്

9. ന�രളത്ിപ്റെ പ്ഥമ മന്തിസ്യില് അുംഗ 
മായിരിക്കു�യും പി്രീെ്  സുപ്രീുംന�ാെതി ജഡ്ജി 
യാകു�യും പ്ചയ് വ്യക്തി?

വി.ആര്.കൃഷ്ണയ്യര്

10. 1957 നു നശഷും ന�രള നിയമസ്യില് എത് 
വിശ്വാസ പ്നമയും ചര്ച്യ്ക് വന്നു?

ഒന്ന് 
(18.3.1970 ല് സി. അെയു�ഹമഹനാന് 
അവ�രിപ്പിച്ച�്)
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ആഗസ്റ്റ് 28 അയ്ങ്ാളിയപ്െ ജന്മദിനും ആനഘാ 
ഷിക്കുനമ്പാള് തിരുവനന്തപുരപ്ത് പ്വങ്ങാ 

നൂരില് നി്് പ്ജാസ്യിനലയ്ക്കുള്ള അന്ദേഹത്ിപ്റെ 
പെനയാട്ടപ്ത് നാെ് ഓര്മിക്കുന്നു. സവര്ണ്പ്മാ
ണിമാപ്ര പ്വല്ലുവിളിച് വില്ലുവണ്ിനയാെിച് നപാരാളി, 
അെിമ�പ്ള അെിച്മര്ത്ിയ മണ്ില് അവര്ക്കു 
നവണ്ി നപാരാെിയ പെത്ലവന്, �രീഴാള ജനതപ്യ 
സമൂഹത്ിപ്റെ മുഖ്യധാരയിപ്ലത്ിക്കുവാന് അശ്രാന്തപ
രിശ്രമും നെത്ിയ മഹാത്മാവ് എ്ിങ്ങപ്ന അയ്ങ്ാളി 
അറിയപ്പെടുനമ്പാള് അധ:സ്ിത വി്ാഗത്ിനുനവണ്ി 
പ്ജാസ്യില് അന്ദേഹും നെത്ിയ വാ�് നപാരാട്ടങ്ങളും 
ശ്രനദ്ധയമാകുന്നു. 
 തിരുവിതാുംകൂറില് നിയമനിര്മാണ സ്� 
ളപ്െ ആദ്യരൂപത്ിപ്റെ വിത്തുപാ�ിയത് ശ്രരീമൂലും തിരു 
നാള് മഹാരാജാവിപ്റെ  ്രണ�ാലത്ായിരുന്നു. 
1888ല് പ്ലജിനലേറ്രീവ് �ൗണ്സില് രൂപരീകൃതമായ
നപൊള് മൂ്് അനൗനദ്യാഗി�ാുംഗങ്ങള്  ഉള്പ്പെപ്െ എട്ട് 
അുംഗങ്ങളാണുണ്ായിരു്ത്.  പ്പാതുജനങ്ങള്ക്് 
്രണ�ാര്യങ്ങളില് അ്ിപ്ായ പ്�െന പങ്ാളിത്ും  
നല്കു� എ് ഉന്ദേശ്യനത്ാപ്െ 1904 ല് ശ്രരീമൂലും 
പ്ജാസ് എ് നപരില്  മപ്റ്ാരു നിയമനിര്മാണ 
സ് കൂെി രൂപരീ�രിച്ത് ശ്രരീമൂലും തിരുനാളിപ്റെ  വിപ്വ�
രമായ ്രണപരിഷ് �ാരമായിരുന്നു. പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെ
ട്ടവരുും നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്പ്പെട്ടവരുമായി പരമാവധി 
നൂറ് അുംഗങ്ങളമായി പ്ജാസ് നിലവില് വന്നു.
 പ്ജാസ്യിനലയ്ക് പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെൊത് 
ജനപ്തിനിധി�പ്ള ്രണകൂെും നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു� 
യായിരുന്നു. ഇവര് സ്യില് പ്ാതിനിധ്യും ല്ിക്ാത് 
സമുദായങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരായിരിക്ണും എ്ായി 
രുന്നു വ്യവസ്. വിവിധ വി്ാഗങ്ങളില്പ്പെട്ടവരുപ്െ  
പ്ശ് നങ്ങള് സ്യില്  അവതരിപെിച്് പരിഹാരും നതടു 
്തിന് അതതു വി്ാഗത്ിപ്റെ പ്തിനിധിപ്യ നനാമി 
നനറ്് പ്ചയ്യു് രരീതിയണ്ായിരുന്നു. എങ്ിലുും അവര്ണ് 
വി്ാഗങ്ങളിപ്ല ജനങ്ങള്ക്് അയിത്ത്ിപ്റെ നപരില് 
അത്രപ്മാരു പ്ാതിനിധ്യും ഇല്ാതിരു്തിനാല് 
അവര്ക്് വിദ്യാ്്യാസും, സര്ക്ാര് ഉനദ്യാഗങ്ങള്  തുെ 
ങ്ങിയവയ്ക് അവസരും ല്ിച്ിരു്ില്. 1911-ല് പുലയ 
വി്ാഗത്ിപ്റെ പ്ശ് നങ്ങള് സ്യില് അവതരിപെി 
ക്കു്തിനുും  പരിഹാരും നതടു്തിനുും ഒരു പ്തിനിധിപ്യ 
നാമനിര്ന്ദേശും പ്ചയ്യു്തിന്  സര്ക്ാര് തരീരുമാനിക്കു� 
യണ്ായി. പ്ജാസ്യില് അവര്ണ്പ്ര പ്തിനിധാനും 
പ്ചയ്് ആദ്യപ്മത്ിയത് സവര്ണ്വി്ാഗത്ില് 
നിന്നുള്ള 'സു്ാഷിണി' പത്ാധിപര് �രമന പി.പ്�.
നഗാവിദേപെിള്ളയായിരുന്നു. ശ്രരീമൂലും പ്ജാസ്യപ്െ 
ഏഴാും സനമളന �ാലത്് 1911 പ്ഫബ്രുവരി 18 ന് 
നചര്് നയാഗത്ില് പി.പ്�.നഗാവിദേപിള്ള സുംസ്ാ 
നപ്ത് പുലയ സമുദായത്ില്പ്പെട്ടവപ്ര സുംബ 
ന്ധിക്കു് സാമൂഹി�പ്ശ് നങ്ങള് സ്യില് അവത 
രിപെിച്് സുംസാരിച്ചു.അഞ്ചുലക്ഷത്ിലധി�ും വരു് 
പുലയ സമുദായക്ാരുപ്െ പ്ധാന പ്ശ് നും പാര്പെിെവുും 
സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയും ഇല്ാത്താണ്.  അതിനുനവണ്ി 
അവര് നല്കു് അനപക്ഷ�ള്ക്് യാപ്താരു പരിഗ 
ണനയും ല്ിക്കു്ിപ്ല്ന്നുും യജമാനനുനവണ്ി കൃഷി 
പ്ചയ്യു് സ്ലത്ിനു സമരീപത്തുള്ള പുറനമ്പാക്കു 
ഭൂമി അവര്ക്് പതിച്ചുപ്�ാടുക്ണപ്മന്നുും പി.പ്�.

നഗാവിദേപിള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു. സര്ക്ാര് അനുമതി 
ഉണ്ായിരു്ിട്ടുും ആ സമുദായത്ില്പ്പെട്ടവര്ക്് 
സ് കൂള് പ്നവശനും നല്�ാത്തിപ്ന വിമര്ശിച്ചു
പ്�ാണ്് അന്ദേഹും പ്ഫബ്രുവരി 17 ന് വരീണ്ടുും സ്യില് 
സുംസാരിച്ചു. പുലയ സമുദായത്ിപ്ല കുട്ടി�ളപ്െ വിദ്യാ
്്യാസത്ിന് പ്ാധാന്യും നല്�ണപ്മന്നുും അവര്ക്് 
കൂടുതല് പ്താഴിലവസരങ്ങള് നല്�ണപ്മന്നുും പി.പ്�.
നഗാവിദേപിള്ള സ്യില് വാദിച്ചു.
 പി.പ്�.നഗാവിദേപിള്ളയ്ക് ദിവാന് പി.രാജനഗാ
പാലാചാരി സ്ാതലത്ില് മറുപെി നല്�ി. സര്ക്ാര്  
ആശുപത്ി�ളില് പുലയര്ക്കുള്ള വാര്ഡ�ളപ്െ എണ്ും  
കൂട്ടണപ്മ് വിഷയും ആനലാചിക്ാപ്മന്നുും അവരില് 
പരരീക്ഷ�ള് ജയിച്വരുപ്െ ലിസ്റ്റ് ചരീഫ് പ്സക്രട്ടറിക്് 
പ്മമ്പര് നല്�ണപ്മന്നുും ദിവാന് പറഞ്ഞു. ആ മറുപെി 
തൃപ്തി�രമായി നതാ്ാത്തിനാല് പി.പ്�.നഗാവിദേ 
പിള്ള മപ്റ്ാരു വിഷയും സ്യില് അവതരിപെിച്ചു. 
അടുത് നയാഗത്ില് അവരില് ഒരാള് തപ്് 
സ്യില് ഹാജരായി ആവശ്യങ്ങള് നയാഗത്ില് 
നബാധിപെിക്കു്തിന് അനുവദിക്ണപ്മ്ായിരുന്നു 
അനപക്ഷ. ഇക്ാര്യത്ില് ദിവാന് മറ്ുംഗങ്ങളപ്െ 
അ്ിപ്ായും ആരാഞ്ഞതില് ആരുും എതിര്പെ് പ്�െി 
പെിക്ാത് സാഹചര്യത്ില് നഗാവിദേപെിള്ളയപ്െ 
ആവശ്യും അുംഗരീ�രിക്പ്പെട്ടു. പ്ജാസ്യപ്െ അടുത് 
നയാഗത്ില് പുലയ വി്ാഗത്ിപ്റെ സങ്െങ്ങള് 
നനരിട്ട് സ്യില് നബാധിപെിക്കു്തിന് അനത സമു 
ദായത്ില് നിന്നുള്ള പ്തിനിധിപ്യ നനാമിനനറ്് പ്ചയ്യു്
താപ്ണ്് ദിവാന് പ്ഖ്യാപിച്ചു. അക്ാലത്് അവര്ണ് 
വി്ാഗത്ില് നി്് ഉയര്ന്നുവ് അയ്ങ്ാളിപ്യ 
പ്തിനിധിയാക്കു്തായിരുന്നു ഏവര്ക്കുും താല്ര്യും. 
തഹസരീല്ദാരായിരു് പ്ാക്കുളും പത്മനാ്പിള്ള 
യപ്െ ശിപാര്ശ കൂെി �ണക്ിപ്ലടുത്്  1911 ഡിസുംബര് 
4 ന് അയ്ങ്ാളിപ്യയും മറ്റു പതിനഞ്് നപനരയും നാമ 
നിര്ന്ദേശും പ്ചയ്തുപ്�ാണ്ടുള്ള നനാട്ടിഫിനക്ഷന്  
പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 1912 പ്ഫബ്രുവരി 26 ന് നചര്് പ്ജാസ്യപ്െ 
എട്ടാമത് സനമളനത്ില് ഇന്ത്യയപ്െ ചരിത്ത്ിലാ
ദ്യമായി നിയമനിര്മാണ സ്യിനലയ്ക് നാമനിര്ന്ദേശും 
പ്ചയ്പ്പെട്ട അയിത് ജാതിക്ാരനായ അയ്ങ്ാളി  
തപ്റെ വില്ലുവണ്ിയിപ്ലത്ിനച്ര്ന്നു. പ്ഫബ്രുവരി 27 ന് 
സ്ാതലത്ില് ഇുംഗ്രീഷില് �്ിപ്സുംഗും നെത്ി. 
പുലയ സമുദായത്ില്പ്പെട്ടവര്ക്് പുതുവല് പതിക്പ്പെട്ട 
തരിശുഭൂമി�ളില് ഉപനയാഗമില്ാപ്ത �ിെക്കു്വയില് 
ചിലത് അവരുപ്െ സൗഖ്യത്ിനുും സൗ�ര്യത്ിനുമായി 
അനുവദിച്ചു നല്�ണപ്മ്തായിരുന്നു പ്ഥമ ആവശ്യും. 
ആ വി്ാഗത്ിലുള്ളവര് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചു 
ണ്ാക്ി അനു്വിച്ചു വരു്തുും വാസസ്ലും നിര്മി
ച്ിട്ടുള്ളതുമായ ഭൂമിയില് ചില വനുംവകുപ്പുനദ്യാഗസ്ര് 
ധനി�രുമായി നയാജിച്് ഒഴിച്ിെപ്പെട്ട  വനങ്ങളപ്ണ്്്  
വാദിച്ചുപ്�ാണ്്  വനങ്ങളിലുള്ള കുെിലു�ളില് നി്് 
ഒഴിഞ്ഞുനപാകുവാന് നിര്ബന്ധിക്കു�യും മറ്റുള്ളവപ്ര 
ആ പ്നദശും ല�വശപ്പെടുത്തുവാന് നപ്രിപെിക്കു�യും 
പ്ചയ്യു്തായ  പരാതിയും അയ്ങ്ാളി സ്യില് ഉ് 
യിച്ചു. സബ്മിഷന് സ്ാതലത്ില് ദിവാന് രാജനഗാ 
പാലാചാരി മറുപെി നല്�ി.
 1912 മാര്ച്് 4 പ്ല ശ്രരീമൂലും പ്ജാസ് സനമ
ളനത്ില് പുലയ സമുദായത്ിപ്ല കുട്ടി�ളപ്െ സ് കൂള് 
പ്നവശനത്ിനുള്ള സ്വാതന്ത്യപ്ത് സുംബന്ധിച്ാണ് 
അയ്ങ്ാളി നബാധിപെിച്ത്. സുംസ്ാനപ്ത് എല്ാ 
പള്ളിക്കൂെത്ിലുും അവര്ക്് പ്നവശനും പ്�ാടുക്കു്ത് 
അ്ിലഷണരീയമാപ്ണന്നുും പുലയ �ിൊങ്ങള്ക്് ഫരീസ്  
ആനുകൂല്യങ്ങള് അനുവദിച്ചു നല്�ണപ്മന്നുും 
അയ്ങ്ാളി  ശക്തമായി വാദിച്ചു. അയ്ങ്ാളിയപ്െ 
നിര്ന്ദേശങ്ങള് ദിവാന് സ്വരീ�രിക്കു�യും പുലയ വി്ാ 
ഗത്ിപ്ല കുട്ടി�പ്ള പഠിപെിക്കുവാന്  നശഷിയള്ള ആ 
സമുദായത്ില് നിന്നുള്ളവര് ഉപ്ണ്ങ്ില് അവരുപ്െ 
ലിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്ി ഡയറക്ടറുപ്െ പക്ല് പ്�ാടുക്ണ
പ്മ്് നിര്ന്ദേശിക്കു�യും പ്ചയ്തു.
 1913 പ്ഫബ്രുവരി 13 ന് ശ്രരീമൂലും പ്ജാസ്യപ്െ  
ഒന്പതാമത് സനമളനത്ില് പപ്ങ്ടുത് അയ്ങ്ാളി  

സാമുദായി� സ്വാതന്ത്യും, വിദ്യാ്്യാസും തുെങ്ങിയ 
�ാര്യങ്ങളില് പുലയ സമൂഹും അനു്വിച്ചുവരു് 
അസുംഖ്യും നന്മ�ള്ക്കു നവണ്ി സ്യില് നദേി പറഞ്ഞു.  
പ്ഫബ്രുവരി 22 പ്റെ സനമളനത്ില് സര്ക്ാര് 
ഓഫരീസു�ളില് താഴ്് തസ്ി��ളില് പുലയപ്ര 
നിയമിനക്ണ്തിപ്നപെറ്ിയള്ള നിനവദനും  പ്സുംഗ
രൂപത്ില്  സ്ാതലത്ില് അവതരിപെിച്ചു. പുലയ 
വി്ാഗങ്ങളില് നിന്നുും  സര്ക്ാര് അച്ചുകൂെങ്ങളില് 
പരീസ് വര്ക്് പ്ചയ്യു്വപ്ര സ്ിരപ്പെടുത്ണപ്മന്നുും  
പ്ി�് വര്�് സ്  ഡിപൊര്ട്ടുപ്മറെില് കൂലിനവലക്ാരായി 
നജാലി പ്ചയ്യു്വരില് മതിയാുംവണ്ും വിദ്യാ്്യാസും 
നനെിയവപ്ര നമസ്ിരി മുതലായ ചില്റ ജരീവനങ്ങള് 
പ്�ാടുക്ണപ്മന്നുും പുലയ സമുദായത്ിലുള്ളവര്ക്് 
വാര്ഡ�ളള്ള ആശുപത്ി�ളില് വാര്ഡര്മാരായി 
നിയമിക്കു്തിന് ആജ്ഞ�ള് അയയ്കണപ്മന്നുും വനും 
വകുപ്പു�ളില് �ാവല്ക്ാരായി നിയമിക്ണപ്മന്നുും 
�ര�ൗശലവിദ്യാശാല�ളില് അനുനയാജ്യമായ 
തസ്ി��ള് സുംജാതമാക്ി നിനയാഗിക്ണപ്മന്നുും 
അയ്ങ്ാളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 
 ഭൂമി പതിച്ചു പ്�ാടുക്കു്തിന് 1912 മുതല് പ്ജാ 
സ്യില് ആവശ്യും ഉ്യിച്തിനന്മല് 500 ഏക്ര് ഭൂമി 
പതിച്ചു പ്�ാടുക്കു്തിന് ദിവാന് ഉത്രവിപ്ട്ടങ്ിലുും 
പ്ഖ്യാപനത്ിനുനശഷും നാലു വര്ഷങ്ങള് �ഴിഞ്ഞിട്ടുും 
റവനയൂ ഉനദ്യാഗസ്ര് ഭൂമി പതിച്ചു പ്�ാടുത്ില്. അത്  
സുംബന്ധിച്് 1916 പ്ഫബ്രുവരി 29 ന് നചര്് പ്ജാ 
സ്ാസനമളനത്ില് അയ്ങ്ാളി പരാതിപ്പെട്ടി
രുന്നു. യഥാസമയും ഭൂമി നല്ാത്തിനാല് ഈ ഭൂമി 
ഇനപൊള് മറ്റു ജാതിക്ാര് �നയ്റിയിരിക്കു�യാ 
പ്ണന്നുും തെി വിലപ്ക്ടുക്കുവാന് നിവൃത്ിയില്ാ
ത്തിനാല് അവര്ക്് അത് ഒഴിവാക്ിപ്ക്ാടുക്
ണപ്മന്നുും അതു സുംബന്ധിച് �ാര്യങ്ങള്  അനന്വ 
ഷിച്് നെപൊക്കു്തിനായി ഒരു സ് പ്പഷ്യല് ഓഫരീസപ്റ 
നിയമിക്ണപ്മന്നുും  അന്ദേഹും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ 
ആവശ്യും സര്ക്ാര് പരിഗണിക്കു�യും 1919 മുതല് 
പുലയ വി്ാഗത്ിലുള്ളവര്ക്്  ഭൂമി പതിച്ചു നല്�ല് 
ആരും്ിക്കു�യും പ്ചയ്തു. യാപ്താരു ല�മാറ് 
വ്യവസ്യും പാെിപ്ല്്് നരഖപ്പെടുത്ിയ പ്ചമ്പുപട്ട
യങ്ങളാണ് വിതരണും പ്ചയ്ത്. എ്ാല് അര്ഹത
പ്പെട്ട സാധുജനങ്ങളില് പലര്ക്കുും ഈ സൗജന്യഭൂമി 
�ിട്ടിയിപ്ല്ന്നു മാത്മല്, പതിക്കു്തില് സവര്ണ്രായ 
ഉനദ്യാഗസ്ര് കൃത്ിമത്വവുും  �ാണിച്ിരുന്നു. തെിവിലയും 
തറവിലയും ഇല്ാപ്ത തപ്് തപ്റെ സമുദായക്ാര്ക്് 
പുതുവല് ഭൂമി പതിച്ചു നല്�ണപ്മ്് സര്ക്ാര് ഉത്
രവുണ്ായിട്ടുും വളപ്ര കുറച്ചുനപര്ക്് മാത്നമ അത് 
ല്ിച്ചുള്ളൂപ്വന്നുും അവരുപ്െ പാര്പെിെ സൗ�ര്യത്ി
നായി തിരുവിതാുംകൂറിപ്റെ മറ്റു ്ാഗങ്ങളിലുും പുതുവല് 
ഭൂമി നല്കു്ത് ഇക്കൂട്ടര്ക്് അനുഗ്രഹമായിരിക്കു 
പ്മന്നുും 1920 പ്ഫബ്രുവരി 24 ന് അയ്ങ്ാളി സ്യില് 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി. സര്ക്ാര് ഈ ആവശ്യും പരിഗണിക്കു�യും 
ഭൂമി പതിച്ചു നല്കു�യും പ്ചയ്തു.
 വിദ്യാസമ്പ്ത പ്�ാണ്ടുമാത്നമ �രീഴ്ജാതി
ക്ാര്ക്് ഉ്തിയണ്ാകു�യള്ളൂപ്വ്് അയ്ങ്ാളി 
മനസ്സിലാക്ിയിരുന്നു. പ്ജാസ്യിപ്ല 22 വര്ഷപ്ത് 
നസവന�ാലത്ിനിെയില് ഏറ്വുും കൂടുതല് അവതരി
പെിച് വിഷയവുും തപ്റെ ജനവി്ാഗത്ിപ്റെ വിദ്യാ്്യാസും 
സുംബന്ധിച്ായിരുന്നു. വിദ്യാ്്യാസ സ്വാതന്ത്യും സ്ാ
പിച്ചു�ിട്ടു്തിപ്റെ മുന്ാെിയായി 1914 പ്ഫബ്രുവരി 26 
പ്ല സ്ാതലപ്സുംഗത്ിലൂപ്െ എതിര്പ്പു�ള് മറി�െ്് 
പുലയ വി്ാഗത്ിപ്ല കുട്ടി�ള്ക്്  ഒരിക്ല് പ്നവശനും 
പ്�ാടുത്ിട്ടുള്ളയിെങ്ങളില് യാപ്താരു ഉപരേവവുും  
ഇല്ാപ്യന്നുും പ്നവശനും പ്�ാടുക്കു്തിന് തെസ്സും  
നനരിടു്ിെത്് സര്ക്ാര് ഉത്രവു�ള് നെത്ിക്കു്
തിന് വിദ്യാ്്യാസ ഡയറക്ടര്ക്കുും പാഠശാല ഇന്സ് പ്പ 
ക്ടര്മാര്ക്കുും �ര്ശനമായ ഉത്രവു�ള് നല്�ണ 
പ്മന്നുും അയ്ങ്ാളി അനപക്ഷിച്ചു.  
 നിരക്ഷരനായ അയ്ങ്ാളി �രീഴ്ജാതിക്ാരായ 
കുട്ടി�ള്ക്് വിദ്യാ്്യാസും ല്്യമാക്കു്തിന് പ്ജാസ് 
വഴി നിരന്തരും നപാരാെിയതിപ്റെ  ഫലമായി ആ വി

ശ്രീമൂലം ശ്രജാസഭയിലാദ്യമായി 
അവര്ണ്ണര്ക്കു വവണ്ി ഒരാള്

tIcf¯nsâ kmaqly ]cnhÀ¯\ Ncn{X¯nÂ A¿¦mfnbpsS PohnXhpw  
{]hÀ¯\§fpw ambm¯ GSpIfmbn Ahtijn¡p¶p. Xm³ DÄs¸Sp¶  
P\hn`mK¯nsâ AhiXIfpw Bhiy§fpw ImÂ\qämtïmfw A¿¦mfnbpsS 
Kw`ockzc¯nÂ {]Pmk`bnse `n¯nIÄ¡pÅnÂ AebSn¨p. XebpbÀ¯n 
Pohn¡p¶Xn\v hnZym`ymkhpw `qanbpamWv thïXv F¶ Xncn¨dnhnÂ, AXn\p 
thïnbpÅ At±l¯nsâ t]mcm«§fmWv {]kwK§fnÂ \ngen¨Xv

പ്വങ്ങാനൂരിപ്ല അയ്ങ്ാളി സ്ാര�ും



15
\w. 04/BKkväv  2021   Xn-cp-h-\-´-]p-cw tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

്ാഗത്ില്പ്പെട്ട കുട്ടി�ളപ്െ എണ്ും ഗണ്യമായിവ
ര്ദ്ധിച്ചു. വിദ്യാ്്യാസ വിഷയത്ില്  സ് ന�ാളര്ഷിപെ് 
ഉള്പ്പെപ്െ സര്ക്ാര് പ്ചയ്തുപ്�ാടുത് എല്ാ 
ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുും 1920 മാര്ച്് 2 ന് അയ്ങ്ാളി 
സ്ാതലത്ില്  നദേി പറഞ്ഞു.  ദരിരേരായ പുലയ, പറയ 
വി്ാഗത്ില്പ്പെട്ട കുട്ടി�ള് രാവിപ്ല ആഹാരപ്മാന്നുും 
�ഴിക്ാപ്തയാണ് സ് കൂളില് നപാകു്പ്തന്നുും കുട്ടി 
�ള്ക്് സ് കൂള�ളില്  ഉച്ക്ഞ്ഞി വിതരണും പ്ചയ്യു്ത്  
വിദ്യാലയങ്ങളില് നപാകു്തിന് നപ്ാത്സാഹനനമകുും 
എന്നുും മനസ്സിലാക്ി സൗജന്യ ഉച്ക്ഞ്ഞി നെപൊക്കു
്തു സുംബന്ധിച്് അയ്ങ്ാളി പ്ജാസ്യില് 1924 
മാര്ച്് 10 ന് സബ്മിഷന് ഉ്യിച്ചു. പ്ാഥമി�തലും 
വപ്ര നിര്ബന്ധിത സൗജന്യ വിദ്യാ്്യാസും നല്കു്
തിപ്റെ ആവശ്യും ഉ്യിച്ചു. ഹിന്ദു പുലയ വി്ാഗത്ിപ്ല 
കുട്ടി�ള്ക്് സൗജന്യ വിദ്യാ്്യാസും നിര്ബന്ധി
തമാക്ാനുും ഓനരാരുത്ര്ക്കുും ഒരു ചക്രത്ിന് 
ഉച്ക്ഞ്ഞി നല്�ാനുും ഗവണ്പ്മറെ് പരിഗണിക്കു 
പ്മ്്  മറുപെി നല്�ി. താഴ്് വി്ാഗത്ില്പ്പെട്ട 
വിദ്യാര്തി�പ്ള വിനദശങ്ങളിലയച്് ഉ്തവിദ്യാ 
്്യാസും നല്�ണപ്മ് ആവശ്യവുും സ്യില് 
ഉയര്ത്ി. ്രണതലത്ില് നി്് നിയമനങ്ങളും 
പിന്തുണയും ല്ിച്ിട്ടുും അയിത്ജാതിയില്പ്പെട്ടവരുപ്െ 
സാമൂഹി�വുും സാമ്പത്ി�വുമായ അവസ്�ള്ക്് 
സമൂലമായ മാറ്ങ്ങള് ഉണ്ാകു്ില് എ്ത് വ്യക്ത 
മായിരുന്നു. അയ്ങ്ാളി പ്ജാസ്യില് തപ്റെ 
ആവശ്യങ്ങള് ശക്തമായ ്ാഷയില് അവതരിപെി
ച്ചുപ്�ാനണ്യിരുന്നു. 1932 മാര്ച്് 18 ന് അയ്ങ്ാളി 
പ്ജാസ്യില് നെത്ിയ പ്സുംഗത്ിലുും പുലയര് 
തുെങ്ങിയ പാര്ശ്വവല്ക്രിക്പ്പെട്ട വി്ാഗത്ിപ്ല 
കുട്ടി�ളപ്െ വിദ്യാ്്യാസത്ിനാവശ്യമായ എല്ാ 

ഇളവു�ളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സര്ക്ാരില് നിന്നുണ്ാ
�ണപ്മ് ആവശ്യമായിരുന്നു മുന്ാട്ടുവച്ത്. പഠിച് 
വര്ക്് �ഴിയ്ിെനത്ാളും സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങളില് 
നജാലി നല്�ണപ്മന്നുും അന്ദേഹും ആവശ്യപ്പെട്ടു.  
 സവര്ണ് ഹിന്ദുക്ളില് നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ 
പരീഡനങ്ങള് മൂലും �രീഴ്ജാതിയില്പ്പെട്ട നിരവധിയാള
�ള് കൂട്ടനത്ാപ്െ ക്രിസ്തുമതത്ിനലയ്ക്  പരിവര്ത്നും 
പ്ചയ്ിരുന്നു. സഞ്ാരസ്വാതന്ത്യും, വിദ്യാലയപ്നവ
ശനും, സാമ്പത്ി� സഹായും തുെങ്ങിയവപ്യല്ാും 
അക്കൂട്ടപ്ര ക്രിസ്തുമതത്ിനലയ്ക് ആ�ര്ഷിച്ചു. ഏതു 
മതത്ിലായാലുും അയിത് ജാതിക്ാനരാടുള്ള സാമൂ 
ഹി� മനനാ്ാവത്ിന് വലിയ മാറ്ങ്ങള് വ്ിട്ടില് എ്് 
അയ്ങ്ാളിക്് നബാധ്യമായിരുന്നു. 1923 മാര്ച്് 21 ന് 
അയ്ങ്ാളി സ്യില് നെത്ിയ പ്സുംഗും  മതപരിവ
ര്ത്നും സുംബന്ധിച്ചുള്ള  അന്ദേഹത്ിപ്റെ നിലപാെ് 
വ്യക്തമാക്കു്തായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്ളായ  പുലയര്  ക്രിസ്തു 
മതത്ിനലാ ഇലോും മതത്ിനലാ നചര്ന്നു �ഴിഞ്ഞാല് 
അവരുപ്െ ദാരിരേ്യവുും അയിത്വുും മാറുന്നു. ഇക്കൂട്ടര്ക്് 
വരീനൊ പൂജ നെത്ാന് നക്ഷത്ങ്ങനളാ കുെിപ്വള്ള 
ത്ിന് �ിണനറാ ഇല്. അതുപ്�ാണ്് മറ്റു സമുദായ 
ങ്ങള്ക്് പ്ചയ്യു്തിനനക്ാള്  കൂടുതല് �ിണറു�ളും 
അമ്പലങ്ങളും അവരുപ്െ ആവശ്യത്ിന് നിര്മിച്ചു 
നല്�ണപ്മ്്  അയ്ങ്ാളി അനപക്ഷിച്ചു.
 അയ്ങ്ാളി പുലയവി്ാഗത്ിപ്റെ പ്തിനിധി 
ആയി സ്യില് നനാമിനനറ്് പ്ചയ്പ്പെട്ടയാളാപ്ണങ്ിലുും 
സമാനമായ മറ്റു ദളിത വി്ാഗങ്ങളിപ്ല ജനങ്ങളപ്െ 
സാമൂഹി�വുും സാുംസ് �ാരി�വുമായ ഉ്മനത്ി
നുനവണ്ിയും പ്ജാസ്യില് ശബ്ദമുയര്ത്ിയിരുന്നു. 
ഇതരവി്ാഗങ്ങളില്പ്പെട്ടവരുപ്െ പ്തിനിധി�പ്ളക്കൂെി 
പ്ജാസ്യില് എത്ിക്കു്തിന് ശിപാര്ശ പ്ചയ്തു.  

പ്ജാസ്യപ്െ പന്തണ്ാമത് സനമളനത്ില്  
അയ്ങ്ാളിനയയും �ണ്ന് കുമാരനനയും അധ:സ്ിത 
വി്ാഗങ്ങളപ്െ പ്തിനിധി�ളായി നാമനിര്ന്ദേശും 
പ്ചയ്ിരുന്നു. എ്ാല് 1915,1916 വര്ഷങ്ങളില് 
അയ്ങ്ാളി മാത്മാണ് പ്തിനിധിയായി സ്യിലുണ്ാ
യിരു്ത്.  സാമാജി�രുപ്െ അുംഗസുംഖ്യയില് വ് 
ഈ കുറവ് അയ്ങ്ാളിയപ്െ 1916 പ്ഫബ്രുവരി 28 പ്ല 
പ്സുംഗത്ില് പ്തിഫലിക്കു�യും പ്ചയ്തു.
 ന�രളത്ിപ്റെ സാമൂഹ്യ പരിവര്ത്ന 
ചരിത്ത്ില് അയ്ങ്ാളിയപ്െ ജരീവിതവുും പ്വര്ത്
നങ്ങളും മായാത് ഏടു�ളായി അവനശഷിക്കുന്നു. 
താന് ഉള്പ്പെടു് ജനവി്ാഗത്ിപ്റെ അവശത�ളും 
ആവശ്യങ്ങളും �ാല്നൂറ്ാനണ്ാളും അയ്ന്�ാളി 
യപ്െ ഗും്രീരസ്വരത്ില് പ്ജാസ്യിപ്ല ്ിത്ി 
�ള്ക്കുള്ളില് അലയെിച്ചു. തലയയര്ത്ി ജരീവി
ക്കു്തിന് വിദ്യാ്്യാസവുും ഭൂമിയമാണ് നവണ്ത് 
എ് തിരിച്റിവില്, അതിനു നവണ്ിയള്ള അന്ദേഹ 
ത്ിപ്റെ നപാരാട്ടങ്ങളാണ് പ്സുംഗങ്ങളില് നിഴലിച്ത്. 
സമൂഹത്ില് അെിത്ട്ടിലുള്ള തപ്റെ  സമുദായപ്ത് 
അെിമനബാധത്ില് നി്് നമാചിപെിച്് മുഖ്യധാരയിപ്ല
ത്ിക്ാന് ത്യാനഗാജലമായി നപാരാെി, സാമാജി�ന് 
എ് പദവിയിലൂപ്െ അെിച്മര്ത്പ്പെട്ട ജനവി്ാഗ
ത്ിപ്റെ  പ്ശ് നങ്ങള് അധി�ാരി�ളപ്െ ശ്രദ്ധയില് 
പ്�ാണ്ടുവ്് അവയ്ക് പരിഹാരും �പ്ണ്ത്ിയതാണ് 
അയ്ങ്ാളിയപ്െ പ്വര്ത്ന നനട്ടമായി വിലയിരുത്
പ്പെടു്ത്. 

തയ്ാറാക്ിയത് : ഷരീല ലെറ്സ് 
അണ്ര് പ്സക്രട്ടറി

�ഴിഞ്ഞ ചില സനമളനങ്ങപ്ള് നപാപ്ല 
നിയമസ്യപ്െ ഈ സനമളനവുും ന�ാവിഡ് 

മഹാമാരിയപ്െ പശ്ാത്ലത്ില് തപ്്യാണ് 
നെക്കു്ത്. ന�ാവിഡ് നലാ�പ്ത്യാപ്�യും രാജ്യ
പ്ത്യാപ്�യും ചൂഴ്ന്നുനില്ക്കു�യാണ് എ്തിനാല് 
അതിപ്നതിരായ പ്തിനരാധസജത തപ്്യാവുന്നു 
നമ്മുപ്െയും മുഖ്യ പ്ശ് നും. അനന�ായിരങ്ങളപ്െ ജരീവ
നപഹരിച്, ഇനപൊഴുും ്രീഷണിയായി നിലനില്ക്കു് 
ഈ നരാഗപ്ത് ഫലപ്ദമായി പ്ചറുക്ാന് പ്ചനയ്ണ് 
�ാര്യങ്ങപ്ളക്ാള് പ്ാധാന്യമുള്ളപ്താന്നുും നമ്മുപ്െ 
മു്ിലില്.
 ന�ാവിഡ് ഒരു മഹാമാരി എ് നിലയില് 
മാത്മല് ഗുരുതര പ്ശ് നമായിത്തുെരു്ത്. സമസ് 
രുംഗങ്ങളിലുും മരവിപ്പുും പ്തിസന്ധിയും സൃഷ്ിക്കു് 

ഹകാവി�് �കര്തെ 
സമ്ദ് വ്യവസ്ഥ
പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്തി

നശഷും 20 ാും നപജില് 

 ഇന്ത്യയപ്െ സ്വാതന്ത്യത്ിപ്റെ ലപതൃ
�പ്ത്ക്കുറിച്ചുും പാരമ്പര്യപ്ത്ക്കുറിച്ചുും ഉത്ഭവ
പ്ത്ക്കുറിച്ചുപ്മല്ാും പുതിയ തലമുറയ്ക് അറിവ് പ�
രു്തിലൂപ്െ രാജ്യും മുന്ാട്ടുകുതിക്കുപ്മന്നുും 75 ാും 
സ്വതന്ത്യദിനാ നഘാഷങ്ങള് ഏറ്വുും ്ുംഗിയായി 
ഇന്ത്യയ്ക് മാതൃ�യായി ആനഘാഷിക്ാന് 
ന�രളത്ിന് �ഴിയപ്ട്ടപ്യന്നുും പ്തിപക്ഷ നനതാവ് 
വി.ഡി.സതരീശന് ആശുംസാപ്സുംഗത്ില് 
പറഞ്ഞു.
 നിനയാജ� മണ്ഡല വി�സന 
ഫണ്ിപ്റെ വിനിനയാഗും സുംബന്ധിച് വിഷയങ്ങള് 
സാമാജി�ര്ക്് പരിചയപ്പെടുത്തു് പരിപാെിയപ്െ 
ഉദ്ഘാെനും ധന�ാര്യ വകുപെ് മന്തി പ്�.എന്.
ബാലനഗാപാല് നിര്വ്വഹിച്ചു. ധന�ാര്യ വകുപെ് ഉനദ്യ
ാഗസ്രായ പ്�.എസ്.ഉഷ, എസ്.നനരന്ദ്രന്പിള്ള 
എ്ിവര് വിഷയമവതരിപെിച്് സുംസാരിക്കു�യും 
സാമാജി�രുപ്െ സുംശയങ്ങള് ദൂരരീ�രിക്കു�യും 
പ്ചയ്തു. 
 'ആസാദി �ാ അമൃത് മനഹാത്സവ് ' പ്റെ 
്ാഗമായി സാമാജി�രുും നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറി
യറ്് ഗായ�സുംഘവുും നദശ്ക്തി ഗാനങ്ങള് അവ
തരിപെിച്ചു. മന്തിമാരുും നിയമസ്ാ സാമാജി�രുും 
നിയമസ്ാ പ്സക്രനട്ടറിയറ്് ജരീവനക്ാരുും 
പപ്ങ്ടുത്തു.

�നത് സാമ്പത്ി� പ്വല്ലുവിളി കൂെി ആയിരിക്കുന്നു 
അത്. ഈ മരവിപെിപ്ന മറി�െക്ാന് സുംസ്ാന 
ങ്ങള്ക്് �ഴിയണപ്മങ്ില് �ാര്യമായ നതാതില് ന�ന്ദ്രും 
സഹായിനച് പറ്റൂ. ന�ന്ദ്രത്ിപ്റെ വരുമാനത്ിപ്റെ നല് 
പങ്കുും സുംസ്ാനങ്ങളില് നി്ാണ് എ്തുപ്�ാണ്ടു 
തപ്് ഇക്ാര്യത്ില് വലിയ ധാര്മി� ഉത്രവാദിത്വും 
ന�ന്ദ്രത്ിനുണ്്.
 പല വി�സിത രാജ്യങ്ങളും സമ്പദ്ഘെനപ്യ 
പുനര്നവരീ�രിക്ാനുള്ള പദ്ധതി�ള് ആവിഷ് �രിച്് 
മുന്ാട്ടു നപാകു�യാണ്. ജനങ്ങളില് പണപ്മത്ി
ക്ാനുള്ള നെപെി�ള് അതിപ്റെ ്ാഗമായണ്ടുതാനുും. 
എ്ാല് ഇവിപ്െ, നദശരീയ തലത്ില്, നിര്്ാഗ്യവശാല് 
ജനങ്ങളപ്െ ല�യില് പണും എത്ിച്് അവപ്ര ശാക്തരീ 
�രിനക്ണ്തിനു പ�രും ജനങ്ങളപ്െ ല�യിലുള്ള 

പണും കൂെി നചാര്ത്തു് നെപെി�ള് എടുക്കുന്നു. പ്പ
ന്രോള്-ഡരീസല്-പാച�വാത� വില�ളിപ്ല അഭൂത 
പൂര്വ്വവുും നിരന്തരവുമായ വര്ദ്ധനവുതപ്് ഉദാഹരണും. 
എണ്വില നിശ്യിക്ാനുള്ള അധി�ാരും സര്ക്ാര് 
എണ്ക്മ്പനി�ള്ക്കു ല�മാറിയത് മുതല്ക്ാണ് 
ഈ പിെിവിട്ടുനപാ�ല് ഉണ്ായത്. ഇതിപ്റെപ്യാപ്ക് 
ആഘാതും നമള് സഹിക്കുന്നുണ്്.
 ന�ാവിഡ് മൂലും മരിച്വര്ക്കുള്ള നഷ്പരിഹാരും 
സുംബന്ധിച്് സുപ്രീുംന�ാെതി ഉത്രവു വ്ിട്ടുണ്്. 
സ്വാഗതാര്ഹമാണത്. ഇതിപ്റെ സാമ്പത്ി� ഉത്ര
വാദിത്വും ന�ന്ദ്ര ഗവണ്പ്മറെ് തപ്് ഏപ്റ്ടുക്ണും. 
ഇതില് ലാ്നഷ്ങ്ങള് നനാനക്ണ്തില്. ഇത്രപ്മാരു 
സമരീപനും ന�ന്ദ്രപ്ത് പ്�ാണ്് അുംഗരീ�രിപെിക്ാനുള്ള 
കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങള് നെത്ാനാവണും. ഇത്രപ്മാരു 
ഘട്ടത്ില് ജനങ്ങപ്ള സാമ്പത്ി�മായി ശക്തമാ 
ക്കു് ഏതു നെപെിയും ലവഷമ്യത്ിലായ സമ്പദ്ഘെ
നപ്യ വരീപ്ണ്ടുത്്  ശക്തിപ്പെടുത്തു്തിന് ്ാവിയില് 
വഴിവയ്ക്കുും.
 ന�ാവിഡ് �ാര്യത്ിലെക്ും സുംസ്ാനത്ിന് 
ല്ിനക്ണ് അര്ഹതപ്പെട്ടവപ്യ ഇല്ാതാക്കു് ഒരു 
പരാമര്ശവുും ഒരിെത്തുും ഉണ്ാവു്ില് എ്് ഉറപ്പുവരുത്
ണും. സുംസ്ാനും തു� വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു; അനുവദിച്ത് 
ഉപനയാഗിക്ാപ്ത വിടുന്നു തുെങ്ങിയ അെിസ്ാനരഹിത
മായ വിമര്ശനങ്ങള് അര്ഹതപ്പെട്ടത് നിനഷധിക്ാന് 
വ്യഗ്രതപ്പെടു്വരുപ്െ ല�യില് നപ്മ അെിക്ാന് 
�ിട്ടു് വെി�ളാണ്. അതു സും്വിക്ാപ്ത നനാക്ണും. 
നമള് മരണനിരക്കു കുറച്ചു �ാണിക്കു്ില്.

'ആസാദി �ാ അമൃത് മനഹാത്സവ്് ' പ്റെ ്ാഗമായി നിയമസ്ാ സമുച്യത്ില് ഒരുക്ിയ പൂക്ളത്ിന് 
സമരീപും മുഖ്യമന്തി, സ്രീക്ര്, പ്ഡപയൂട്ടി സ്രീക്ര്, പ്തിപക്ഷ നനതാവ് എ്ിവര് ദരീപും പ്തളിയിക്കുന്നു.

'ആസാദി കാ അമൃ�് മഹഹാത്സവ്' ഹകരള നിയമസഭയിലും 1-ാും ഹപജിത്റെ തുെര്ച്ച.....



\w. 04/BKkväv 2021   Xn-cp-h-\-´-]p-cwtIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
16

പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതി നിലവിലുണ്ായിരു്തിനാല് ന�രള 
നിയമസ്യില് ഒഴിവ് വ് സ്ാനനത്ക്് ആറു മാസത്ിന�ും 

ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ്  നെത്ാന് സാധിക്ാത്തായ സും്വും ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
പതിനാലാും ന�രള നിയമസ്യില് അുംഗമായിരു് പി.ബി.അബ്ദുല് 
റസാക്ിപ്റെ നിര്യാണപ്ത്ത്തുെര്്് മനഞ്ശ്വരും നിയമസ്ാ മണ്ഡലത്ിനല
ക്ാണ് ഇപ്�ാരും ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് ആറുമാസത്ിന�ും നെക്ാപ്ത നപായത്. 
അന്ദേഹത്ിപ്റെ നിര്യാണപ്ത്ത്തുെര്്് 2018 ഒനക്ടാബര് 20  പ്ാബല്യത്ില് 
മനഞ്ശ്വരും മണ്ഡലും ഒഴിഞ്ഞു�ിെക്കു്തായി നനാട്ടിഫിനക്ഷന് പുറപ്പെടു
വിച്ചു. 2016 ല് മനഞ്ശ്വരത്് നി്് പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ട പി.ബി.അബ്ദുല് 
റസാക്ിപ്നതിപ്ര പ്താട്ടടുത് എതിര് സ്ാനാര്തി പ്�.സുനരന്ദ്രന് ന�രള 
ലഹനക്ാെതി മുമ്പാപ്� ഫയല് പ്ചയ് 2016  പ്ല 2 ാും നമ്പര് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
പരാതി (Election Petition 2 of 2016) നിലനി്ിരു്തിനാലാണ് ഉപപ്ത
രപ്ഞ്ഞടുപെ് ലവ�ിയത്.  പി.ബി.അബ്ദുല് റസാക്ിപ്റെ നിര്യാണപ്ത്ത്തു 
െര്്് പ്�.സുനരന്ദ്രന് 1951 പ്ല ജനപ്ാതിനിധ്യ നിയമത്ിപ്ല പ്സക്ഷന് 109 
പ്�ാരും പരാതി പിന്വലിക്ാന് ലഹനക്ാെതിയില് അനപക്ഷ നല്�ി. പ്സ്തുത 

അനപക്ഷ 2019 ജൂണ് 18 പ്ല ഗസറ്ില് പ്സിദ്ധരീ�രിച്ചു. പ്സക്ഷന്  110 (3) (c) 
പ്�ാരും, പരാതി പിന്വലിച് പ്�.സുനരന്ദ്രന് പ�രും പരാതി നല്�ാന് ആരുും (to 
be substituted as petitioner, in place of the party withdrawing the petition) 
മുന്ാട്ട് വരാത്തിനാലുും എതിര് �ക്ഷിക്ാര് ആരുും തപ്് പരാതി പിന്വലിക്കു
്തിന് തെസ്സവാദും ഉ്യിക്ാത്തിനാലുും പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതി പിന്വലിക്ാന് 
ന�രള ലഹനക്ാെതി 2019  ജൂലല 16 ന് പ്� സുനരന്ദ്രന് അനുമതി നല്�ി. പരാതി 
പിന്വലിക്കു്തിന് പരാതിക്ാരന് മുന്ാട്ട് വച് വാദങ്ങള് ന്യായമാപ്ണ്് 
ന�ാെതിക്് നബാദ്ധ്യപ്പെട്ടതിപ്റെയും അെിസ്ാനത്ിലാണ് പിന്വലിക്ാന്  
അനുമതി നല്�ിയത്. പരാതി പിന്വലിച്ത് സുംബന്ധിച് റിനപൊര്ട്ട് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
�മരീഷന് അയച്ചുപ്�ാടുക്കു്തിനുും പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതി തള്ളിയതായും 
ന�ാെതി അ്് ഉത്രവിട്ടു. ഇതിന് നശഷമാണ് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് �മരീഷന് മനഞ് 
ശ്വരും നിനയാജ� മണ്ഡലത്ിനലക്് ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് നെത്ാന് തരീരു 
മാനിച്ത്. മറ്് നാല് നിനയാജ� മണ്ഡലത്ിനലക്കുള്ള ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിനനാ 
പ്ൊപെും മനഞ്ശ്വരും ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുും 2019 ഒനക്ടാബര് 21 ന് നെന്നു.

ടവകിയ മഹഞശ്വരും ഉപത്�രത്ഞ്ടുപ്പ്

ഒരു നിയമസ്ാുംഗും അന്ദേ
ഹത്ിപ്റെ അുംഗത്വും രാജി 

വയ്ക്കു്തിനായി നിശ്ിത ഫാറ 
ത്ില് സ്വന്തും ല�പെെയില് 
എഴുതി സ്രീക്പ്റ അറിയിനക്ണ്
താണ്. പ്സ്തുത അുംഗത്ിപ്റെ 
രാജി സ്വനമധയായള്ളതുും  
യാഥാര്ത്യവുമപ്ണ്് നബാധ്യ 
പ്പെടു�യാപ്ണങ്ില് സ്രീക്ര്ക്് 
രാജി ഉെപ്ന സ്വരീ�രിക്ാവു്
താണ്. അുംഗത്ിപ്റെ രാജി 
പ്യത്തുെര്്് ബന്ധപ്പെട്ട  
നിയമസ്ാ മണ്ഡലത്ിപ്ല 
ഒഴിവ് വിജ്ഞാപനും പ്ചയ്യു�യും  
വിജ്ഞാപനത്ിപ്റെ പ�ര്പെ് 
ന�ന്ദ്ര പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് �മരീ 
ഷന് അയച്ചുപ്�ാടുക്കു�യും 
നവണും. ്രണഘെനയിപ്ല 
അനുനച്ഛദും 190(3)(b) പ്�ാരും 
വ്തായി �ണക്ാക്പ്പെടു് 
പ്സ്തുത ഒഴിവ് ഉള്പ്പെപ്െയള്ള 
എല്ാ ആ�സ്ി� ഒഴിവു�ളും 
(casual cacancies) ആറുമാസത്ിനുള്ളില് നി�ത്
ണപ്മ്ാണ് 1951 പ്ല ജനപ്ാതിനിധ്യ നിയമത്ിപ്ല 
പ്സക്ഷന് 151 A യില് വ്യവസ് പ്ചയ്യു്ത്. (1996 
ആഗസ്റ്റ് 1 നാണ് പ്സക്ഷന് 151 A നിലവില് വ്ത്). 
അതായത് ആറുമാസത്ിനുള്ളില് ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
വഴി നിയമസ്യിപ്ല പ്സ്തുത ഒഴിവ് നി�ത്പ്പെനെണ്
താണ്. എ്ാല് സ്യപ്െ �ാലാവധി ഒരു വര്ഷും മാത്ും 
ബാക്ി നില്ക്കു് �ാലയളവിലാണ് പ്സ്തുത ഒഴിവ് വരു
്പ്തങ്ിനലാ ആറുമാസത്ിനുള്ളില് ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
നെത്തുവാന് സാധ്യമല് എ്് �ാര്യ�ാരണ സഹിതും 
ന�ന്ദ്ര പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് �മരീഷന് ന�ന്ദ്ര ഗവണ്പ്മ 
ന്റുമായി കൂെിയാനലാചിച്് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു് പക്ഷനമാ 
ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ്  നെനത്ണ്തില്. കൂൊപ്ത പ്നത്യ� 
മായി വ്യവസ് പ്ചയ്ിട്ടില്ാത് മപ്റ്ാരു വ്യത്യസ് സാഹ 
ചര്യത്ിലുും പ്സക്ഷന് 151 A ബാധ�മാകു്ില്. ആയ 
താണ് ചുവപ്െ വിശദരീ�രിക്കു്ത്.
 ഒരു നിനയാജ�മണ്ഡലത്ിനലക്കുള്ള പ്തര 
പ്ഞ്ഞടുപെിപ്നതിപ്ര 1951 പ്ല ജനപ്ാതിനിധ്യ 
നിയമത്ിപ്ല ബന്ധപ്പെട്ട പ്സക്ഷനു�ള്ക്നുസൃ
തമായി പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതി നിലവിലുപ്ണ്ങ്ില് 
അങ്ങപ്നയള്ള നിനയാജ�മണ്ഡലപ്ത് പ്തിനി
ധരീ�രിക്കു് അുംഗും രാജി വച്്, അനുനച്ഛദും 190(3) 
(b) അനുസരിച്് ഒഴിവ് വ്ാനലാ മറ്റു വിധത്ിലുള്ള 
ആ�സ്ി� ഒഴിവ് വ്ാനലാ, പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
പരാതിയിന്നമല് അന്തിമ തരീരുമാനും വരു്തുവപ്ര 
ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് നെത്തു്തല്. പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
�മരീഷപ്റെ ഈ തരീരുമാനും   സാധൂ�രിക്പ്പെട്ടതുും ഊട്ടി
യറപെിക്പ്പെട്ടതുും  സുപ്രീും ന�ാെതിയപ്െ D.Sanjeevayya 
v. The Election Tribunal, Andhra Pradesh and Ors 
(AIR 1967 SC 1211), Election Commission of India v. 
Telangana Rastra Samithi and Anr (2011) 1 SCC 370 
എ്രീ ന�സു�ളിപ്ല വിധിന്യായങ്ങളിലൂപ്െയാണ്. 1951 
പ്ല ജനപ്ാതിനിധ്യ ആക്ടിപ്ല പ്സക്ഷന് 84, 98(c), 
101(b), 8A എ്ിവയപ്െ പ്ാബല്യും പ്സക്ഷന് 151 A  
ഇല്ാതാക്കു്ില് എ്് ഈ രണ്ടു ന�ാെതിവിധി�ളും 
പ്സ്ാവിക്കുന്നു.
  ഒരുംഗത്ിപ്റെ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് റ്ദോക്ണപ്മന്നുും 
അതിനനാപ്ൊപെും പരാതി നല്�ിയ സ്ാനാര്തി
പ്യനയാ മപ്റ്ാരു സ്ാനാര്തിപ്യനയാ പ്തരപ്ഞ്ഞ
ടുത്തായി പ്ഖ്യാപിക്ണപ്മന്നുമുള്ള ആശ്വാസമാണ് 
പ്സക്ഷന് 84 മുനഖന പരാതിക്ാരന് ല്്യമാകു്ത്. 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതിയപ്െ വിചാരണയ് പ്ക്ാടുവില് 
പരാതിക്ാരനായ സ്ാനാര്തിപ്യനയാ മപ്റ്ാരു സ്ാ
നാര്തിപ്യനയാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ടതായി ഉത്രവ് 
പുറപ്പെടുവിക്ാനുള്ള ലഹനക്ാെതിയപ്െ അധി�ാ

രപ്ത്യാണ് പ്സക്ഷന് 98(c) വിവക്ഷിക്കു്ത്.  
പ്സക്ഷന് 101(b), പരാതിക്ാരനായ സ്ാനാര്തിപ്യ
നയാ മപ്റ്ാരു സ്ാനാര്തിപ്യനയാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെ
ട്ടതായി പ്ഖ്യാപിക്ാനുള്ള �ാരണങ്ങള് സുംബന്ധിച്് 
പ്തിപാദിക്കുന്നു. പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെില് ആശാസ്യമല്ാത് 
നെപെിയിലൂപ്െയാണ് ഒരുംഗും പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ടപ്ത
ങ്ില് അങ്ങപ്നയള്ളയാപ്ള അനയാഗ്യനാക്കു്തിപ്ന
ക്കുറിച്ാണ് പ്സക്ഷന് 8 A പ്തിപാദിക്കു്ത്.
 1951-പ്ല ആക്ടില് പ്സക്ഷന് 151 A കൂട്ടിനച്ര്ക്കു
്തിന് മുമ്പ് ന�ാെതി മുമ്പാപ്� വ് ഒരു ന�സ്സിലാണ് 
D.Sanjeevayya വിധി ഉണ്ായത്. അനുനച്ഛദും 190(3)
(b) അനുസരിച്് ഒഴിവ് വ് ഒരു നിയമസ്ാ മണ്ഡ
ലത്ിനലക്് ആദ്യും നെ് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്നതിപ്ര 
ന�ാെതിയില് ഒരു പരാതി നിലനില്പ്ക്, ഉപപ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെ് നെത്ണനമാ എ് വിഷയത്ിന്നമല് 
ന�ാെതി നെത്ിയ വിധിപ്സ്ാവത്ില് ഇങ്ങപ്ന 
പറയന്നു.
 '4. We are unable to accept the argument 
of the Appellant as correct. In our opinion, the 
provisions of Section 150 of the Act must be 
interpreted in the context of Sections 84 and 
98(c) and other relevant provisions of Part III of 
the same Act. If the interpretation contended 
for by the Appellant is accepted as correct the 
vacancy must be filled by a bye-election as soon 
as a member resigns his seat notwithstanding the 
pendency of an election petition challenging his 
election. If the candidate who filed the election 
petition eventually gets a declaration that the 
election of the member is void and that he himself 
had been duly elected there will be two candidates 
representing the same constituency at the same 
time, one of them declared to be duly elected at 
the general election and the other declared to has 
been elected at the bye-election and an impossible 
situation would arise. It cannot be supposed that 
Parliament contemplated such a situation while 
enacting Section 150 of Act. Parliament could 
not have intended that the provisions of Part VI 
of the Act pertaining to election petitions, should 
stand abrogated as soon as a member resigns his 
seat in the Legislature.  It is a well settled Rule of 
construction that the provisions of a statute should 
be so read as to harmonise with one another and 
the provisions of one Section cannot be used to 
defeat those of another unless it is impossible 

to effect reconci l iation 
between them...'
 ഒരു പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ട 
 അുംഗത്ിപ്നതിപ്ര പ്തരപ്ഞ്ഞ 
ടുപെ് പരാതി ഉപ്ണ്ങ്ില്, ആ 
അുംഗും തപ്റെ സ്ാനും രാജി 
വയ്ക്കു്തിലൂപ്െ പരാതിയപ്െ 
തുെര്നെപെി ഇല്ാതാക്ാന് 
�ഴിയില് എന്നുും ന�ാെതി അ്് 
നിരരീക്ഷിച്ിരുന്നു.
 പ്സക്ഷന് 151 A കൂട്ടി
നചര്ത്തിലൂപ്െ ആ�സ്ി� 
ഒഴിവു�ള് ആറുമാസത്ിനു 
ള്ളില് നി�ത്ിയിരിക്ണപ്മ
്് നിഷ് �ര്ഷിച്ിരിക്കു�യാ
പ്ണന്നുും ഇത് നിര്ബന്ധമായും 
പാലിക്പ്പെനെണ് ഒരു വ്യവ
സ്യാപ്ണന്നുും (mandatory 
prov is ion) ആയതിനാല് 
ഇക്ാര്യത്ിലുള്ള മുന് ന�ാെതി 
വിധി�ള് നിലനില്ക്കു്തല് 

എന്നുമുള്ള  വാദങ്ങള് Election Commission of India 
v. Telangana Rastra Samithi and Anr എ് ന�സ്സില് 
സുപ്രീും ന�ാെതി അുംഗരീ�രിച്ില്. പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് 
പരാതി നിലനില്ക്കു്തുും അല്ാത്തുമായ രണ്് തരും 
ഒഴിവു�ളായി തരുംതിരിവ് ഇക്ാര്യത്ില് ന�ാെതി 
വരുത്ി. പ്സക്ഷന് 151 A നിര്ബന്ധമാണ്  എന്നുും 
ആയതിനാല് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെ് പരാതി നിലനില്ക്കു് 
മണ്ഡലത്ിപ്ല ഒഴിവ് നി�ത്തു്തിനായി ഉപപ്ത
രപ്ഞ്ഞടുപെ് നെത്തു്തിന് ഇലക്ഷന് �മരീഷന് 
നിര്ന്ദേശും നല്�ിയ ലഹനക്ാെതി വിധി നിലനില്ക്കു
്തല്ാപ്യന്നുും പ്സ്ാവിച്ചുപ്�ാണ്് സുപ്രീുംന�ാെതി 
പുറപ്പെടുവിച് വിധിയില് ഇങ്ങപ്ന പറയന്നു. 
 '45. The Act is a complete code for the 
conduct of elections by the Election Commission of 
India appointed under article 324 of the Constitution 
which provides for superintendence, direction, 
control and conduct of elections to Parliament and 
to the Legislature of every state and also of election 
to the offices of President and Vice-President held 
under the Constitution. The provisions of Article 
190(3)(b) of the Constitution have, therefore, to 
be read along with the provisions of the 1951 Act. 
Section 84 of the said Act cannot be rendered 
otiose be holding that all vaccancies on account of 
the aforesaid provision of the Constitution become 
immediately available for being filled up by way of a 
bye-election. The same reasoning applies in regard 
to Section 151 A of the 1951 Act and its impact on 
the latter part of Section 84 thereof.  As has been 
mentioned here in before, a proceeding under 
Section 84 has to run its full course, particularly 
for the purpose of Section 8 A of the said Act. The 
views expressed by the Division Bench of the High 
Court on this point cannot, therefore, be sustained'.
 നമല്പെറഞ്ഞ ന�ാെതി നിരരീക്ഷണങ്ങളില് 
നിന്നുും നിയമത്ിപ്ല വ്യവസ്�ള് പരസ്രും പ്പാരു
ത്പ്പെടുത്ി വായിനക്ണ്വയാപ്ണന്നുും ഒരു വകുപെിപ്ല 
വ്യവസ് മപ്റ്ാരു വകുപെിപ്ന ദുര്ബലപ്പെടുത്തു�നയാ 
വ്യര്തമാക്കു�നയാ പ്ചയ്യു് രരീതിയില് വ്യാഖ്യാ
നിക്പ്പെെരുപ്തന്നുമുള്ള സാമാന്യതത്്വും (Rule of 
Harmonious  Construction) വ്യക്തമാക്കു്തായി 
�ാണാവു്താണ്.

sXc-sª-Sp-¸v ]-cm-Xnbpw  
D]sXcsªSp¸pw

തയ്ാറാക്ിയത് :  
സജു എസ്.,  

പ്സക്ഷന് ഓഫരീസര്
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ഭരണഘെനയത്െ മൂന്നാും പട്ടിക
ഇന്ത്യയപ്െ ്രണഘെനയ്ക് 12 പ്ഷഡയൂള�ള് 

(പട്ടി��ള്) ഉണ്്. അവയില്, മൂ്ാമപ്ത് 
പ്ഷഡയൂള് അഥവാ പട്ടി�യിലാണ് ശപഥങ്ങളപ്െ 
അഥവാ പ്തിജ്ഞ�ളപ്െ ഫാറങ്ങള് എങ്ങപ്നപ്യ്് 
പ്തിപാദിച്ിരിക്കു്ത്. യൂണിയനിപ്ല ഒരു മന്തിയപ്െ 
ഉനദ്യാഗും സുംബന്ധിച്് ശപഥത്ിപ്റെ ഫാറും 
(oath of office), യൂണിയനിപ്ല ഒരു മന്തിയപ്െ 
രഹസ്യപാലന ശപഥും (oath of secrecy), പാര്ല
പ്മറെിനലക്കുള്ള (നലാ�് സ്യിനലക്കുും രാജ്യസ്
യിനലക്കുും) പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ല ഒരു സ്ാനാര്തി 
പ്ചനയ്ണ് ഒരു ശപഥും അഥവാ പ്തിജ്ഞ ഫാറും, 
പാര്ലപ്മറെിപ്ല ഒരു അുംഗും പ്ചനയ്ണ് ശപഥ
ത്ിപ്റെനയാ പ്തിജ്ഞയപ്െനയാ ഫാറും, സുപ്രീും 
ന�ാെതിയിപ്ല ജഡ്ജിമാരുും ്ാരതത്ിപ്റെ 
�ുംപ് ന്രോളര് ആന്ഡ് ആഡിറ്ര് ജനറലുും (സി 
ആന്ഡ് എ.ജി)പ്ചനയ്ണ് ശപഥത്ിപ്റെ  അഥവാ 
പ്തിജ്ഞയപ്െ ഫാറും, ഒരു സുംസ്ാനത്ിപ്ല ഒരു 
മന്തിയപ്െ ഉനദ്യാഗും സുംബന്ധിച് ശപഥത്ിപ്റെ 
ഫാറും, ഒരു സുംസ്ാനത്ിപ്ല ഒരു മന്തിയപ്െ 
രഹസ്യപാലന ശപഥത്ിപ്റെ ഫാറും, ഒരു 
സുംസ്ാനത്ിപ്ല നിയമനിര്മാണ മണ്ഡല
ത്ിനലക്കുള്ള (പ്ലജിനലേറ്രീവ് �ൗണ്സിലിപ്ല) 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ല ഒരു സ്ാനാര്തി പ്ചനയ്ണ് 
ശപഥത്ിപ്റെ അഥവാ പ്തിജ്ഞയപ്െ ഫാറും, ഒരു 
സുംസ്ാനത്ിപ്റെ നിയമനിര്മാണ മണ്ഡലത്ിപ്ല 
ഒരുംഗും പ്ചനയ്ണ് ശപഥത്ിപ്റെനയാ പ്തിജ്ഞയ
പ്െനയാ ഫാറും, ലഹനക്ാെതിയിപ്ല ജഡ്ജിമാര് 
പ്ചനയ്ണ് ശപഥത്ിപ്റെനയാ പ്തിജ്ഞയപ്െനയാ 
ഫാറും എ്രീ എട്ട് ഫാറങ്ങളാണ് മൂ്ാും പട്ടി�യിലു
ള്ളത്. ഇുംഗ്രീഷിനലാ അതത് സ്ലപ്ത് ഔനദ്യാഗി� 
്ാഷയിനലാ/ ്ാഷ�ളിനലാ ആണ് പ്തിജ്ഞപ്യ
ടുക്കു്ത്. ്രണഘെന നിലവില് വ് 1950 
ജനുവരി 26 ല് ഇല്ാതിരു് 'ഞാന് ്ാരതത്ിപ്റെ 
പരമാധി�ാരവുും അഖണ്ഡതയും നിലനിര്ത്തു 
പ്മന്നുും' എ്രീ വാക്കു�ള് ന�ന്ദ്രമന്തിയപ്െയും സുപ്രീും 
ന�ാെതി ജഡ്ജിയപ്െയും സുംസ്ാന മന്തിയപ്െയും 
ലഹനക്ാെതി ജഡ്ജിയപ്െയും ശപഥും സുംബന്ധിച് 
ഫാറത്ില് 1963 പ്ല ്രണഘെന (പതിനാറാും 
ന്ദഗതി) ആക്ടിപ്റെ 5-ാും വകുപ്പു പ്�ാരും നചര്ക്കു
�യണ്ായി. അതുനപാപ്ല, നിയമനിര്മാണ മണ്ഡല
ത്ിനലക്കുള്ള സ്ാനാര്തി പ്ചനയ്ണ്തായ ശപഥവുും 
പ്സ്തുത സ്യിപ്ല അുംഗും പ്ചനയ്ണ് ശപഥത്ിപ്റെ 
ഫാറവുും നനരപ്ത്യണ്ായിരു് ഫാറും മാറ്ി പ്സ്തുത 

്രണഘെനാ ന്ദഗതിയിലൂപ്െ പുതിയത് നചര്ക്കു�
യണ്ായി. 
 ഒരു പ്പാതുപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിനുനശഷും മന്തി
സ്യാണ് ആദ്യും സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യു്ത്. 
മന്തിമാര് സുംസ്ാന ഗവര്ണര് മുമ്പാപ്� സത്യ
പ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യുന്നു. ഉനദ്യാഗും സുംബന്ധിച് ശപഥും 
(oath of office), രഹസ്യപാലന ശപഥും ( oath 
of secrecy) എ്രീ രണ്് ശപഥങ്ങളാണുള്ളത്. 
മന്തി എ് നിലയിലുള്ള �ര്ത്വ്യും ഏപ്റ്ടുക്കു്
താണ് ഉനദ്യാഗും സുംബന്ധിച് ശപഥും. മന്തി എ് 
നിലയില് പരിഗണനയില് വരു് വിഷയങ്ങളപ്െ 
രഹസ്യാത്മ�ത �ാത്തു സൂക്ഷിക്കുപ്മന്നുള്ളതാണ് 
രഹസ്യപാലന ശപഥത്ില് സൂചിപെിക്കു്ത്. എല്ാ 
ശപഥങ്ങളിലുും ഒന്നു�ില് ലദവത്ിപ്റെ  നാമത്ില് 
സത്യും പ്ചയ്യുന്നു എന്ാ അപ്ല്ങ്ില് സഗൗരവും 
പ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യുന്നു എന്ാ ശപഥും പ്ചയ്ാനുള്ള 
അവ�ാശമുണ്്. 
ക്രമപ്രകാരമത്ല്ങ്ില് പിഴ അഞ്ഞൂറു രൂപ
 ്രണഘെനയപ്െ ഈ വ്യവസ്ക്നു
സൃതമല്ാപ്ത സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യു്ത് ക്രമ
പ്�ാരമാവു�യില്. ്രണഘെനയപ്െ 188-ാും 
അനുനച്ഛദപ്�ാരമുള്ള ശപഥനമാ പ്തിജ്ഞനയാ 
പ്ചയ്ാപ്ത നിയമനിര്മാണ സ്യില് അുംഗപ്മ് 
നിലയില് പ്വര്ത്ിച്ാല് അപ്�ാരും താന് ഉപ
നവശിക്കു�നയാ നവാട്ടു പ്ചയ്യു�നയാ പ്ചയ്യു് 
ഓനരാ ദിവസനത്ക്കുും ആ സുംസ്ാനത്ിനു 
പ്ചനല്ണ് �െപ്മ് നിലയില് വസൂലാനക്ണ് 
അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയ്ക് ആ ആള് ബാധ്യസ്നായിരി
ക്കു്താപ്ണ്് ്രണഘെനയപ്െ അനുനച്ഛദും 
193 ല് നിഷ് �ര്ഷിച്ിരിക്കു്ത്.  പിഴ 
അഞ്ഞൂറു രൂപപ്യ്ത് 1950 ല് ്രണഘെന 
നിലവില് വ്നപൊള് തരീരുമാനിച്താണ്. 
അക്ാലത്് അപ്താരു വലിയ തു�യായിരുന്നു. 
പി്രീെ് അത് വര്ദ്ധിപെിച്ിട്ടില്. ബ്രിട്ടനില് ഹൗസ് 
ഓഫ് ന�ാമണ്സില് ഇപ്�ാരമുള്ള ഒരു പ്ശ് നമുണ്ാ
യാല് പിഴത്തു� അഞ്ഞൂറു പൗണ്ാപ്ണ് സമാനത 
ശ്രനദ്ധയമാണ്. മന്തിപ്യ് നിലയില് പ്തിജ്ഞ 
ക്രമപ്�ാരമപ്ല്ന്നു �പ്ണ്ത്ിയാല് അപ്�ാരമുള്ള 
പിഴപ്യാന്നുും ഒരു നിയമത്ിലുും നിഷ് ക്ര്ഷിച്ിട്ടില്. 
ന�ന്ദ്രമന്തിമാര്ക്് രാഷ്ടപതിയും സുംസ്ാന മന്തി 
മാര്ക്് ഗവര്ണറുും സത്യവാച�ും പ്ചാല്ിപ്ക്ാടുക്കു്
തിനാല് പി്രീെ് തിരുനത്ണ് സാഹചര്യും വരു്ില്. 
എ്ാല്, പാര്ലപ്മറെുംഗവുും നിയമസ്ാുംഗവുും 
നപ്ാപ്െും സ്രീക്ര്/സ്രീക്ര് മുമ്പാപ്� ശപഥ വാച�ും 
പ്ചാല്ലു്തിനാല് പലനപൊഴുും ക്രമപ്�ാരമല്ാപ്ത 
വ് സാഹചര്യങ്ങളണ്ായിട്ടുണ്്.
ഹകരള നിയമസഭയില്
 ന�രള നിയമസ്യില് 1960 മാര്ച്് 12 
നാണ് ക്രമപ്�ാരമല്ാത് സത്യപ്തിജ്ഞ 
സുംബന്ധിച് ആദ്യപ്ത് സും്വും. 'ജനങ്ങപ്ള 
സാക്ഷിനിര്ത്ി ദൃഢപ്തിജ്ഞ  പ്ചയ്യുന്നു'പ്വ്ാണ് 
ഒ്ാും ന�രള നിയമസ്യില് �ാര്ത്ി�പെള്ളി 

മണ്ഡലത്ില് നി്് നിയമസ്ാുംഗമായി പ്ത
രപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ട ആര്.സുഗതന് സത്യവാച�ും 
പ്ചാല്ിയത്. അത് ക്രമപ്�ാരമപ്ല്്് അ്പ്ത്  
നിയമ�ാര്യമന്തി പി.റ്ി.ചാനക്ാ സ്യില് പ്സ്ാ
വിക്കു�യും അതിപ്നത്തുെര്്്  അന് ദിവസും 
തപ്് പ്സ്തുത അുംഗും നിയമാനുസൃതമായി പറനയണ് 
രരീതിയില് പ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യു�യും പ്ചയ്തു. പ്�ാടുങ്ങ 
ല്ലൂര് നിനയാ�മണ്ഡലത്ില് നിന്നുും പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്
പ്പെട്ട ഉനമഷ് ചള്ളിയില് എ് അുംഗും 2001 ജൂണില് 
ഗുരുനദവപ്റെ നാമത്ില് സത്യപ്തിജ്ഞ പ്ചയ്യു�യ
ണ്ായി. ആയത് ചട്ടവിരുദ്ധപ്മ്് ലഹനക്ാെതി 
വിധിക്കു�യും തുെര്്് 83 ദിവസും സ്ാ സനമളന
ത്ില് സുംബന്ധിച്തില് 41500 രൂപ അന്ദേഹത്ിന് 
പിഴയെനക്ണ്ിയും വന്നു. വിധിപ്ക്തിപ്ര അന്ദേഹും 
സുപ്രീും ന�ാെതിപ്യ സമരീപിപ്ച്ങ്ിലുും ലഹനക്ാെതി 
വിധി സുപ്രീും ന�ാെതി ശരിവയ്ക്കു�യണ്ായി. 
 നിലവിലുള്ള പതിനഞ്ാും നിയമസ്യില്  
സമാനമാപ്യാരു സും്വമുണ്ായി.  നദവികുളും 
മണ്ഡലത്ില് നിന്നുും വിജയിച് എ.രാജ 2021 പ്മയ് 
24 ാും തരീയതി തമിഴിലായിരുന്നു സ്യില് പ്പ്ാപ്െും 
സ്രീക്റുപ്െ മുമ്പാപ്� സത്യവാച�ും പ്ചാല്ിയത്. 
അതില് 'സഗൗരവപ്മന്ാ' 'ലദവനാമത്ി 
പ്ലന്ാ' പറഞ്ഞിരു്ില്. നിയമവകുപെ് വിവര്ത്നും 
പ്ചയ്തിപ്ല പിഴവായിരുന്നു ഇത്. ഇക്ാര്യും ശ്രദ്ധ 
യില്പ്പെട്ടതിപ്ന തുെര്്് സഗൗരവത്ിന് തുല്യമായ 
'ഉള്ളാര്ന്ത' എ് തമിഴ് പദും നചര്ത്് അന്ദേഹും 
2021 ജൂണ് 2 ാും തരീയതി നിയമസ്ാ സ്രീക്റുപ്െ 
മുമ്പാപ്� സത്യവാച�ും പ്ചാല്ി. സ്രീക്റുപ്െ നചുംബ
റിലായിരുന്നു  സത്യപ്തിജ്ഞ. പി്രീെ്, തനറെതല്ാത് 
കുറ്മാപ്ണങ്ിലുും ്രണഘെനയപ്െ 193 ാും അനുനച്ഛ
ദപ്�ാരും അഞ്ചു ദിവസും സ്യില്  ഇരു്തിപ്റെ 
നപരില് 2500 രൂപ അന്ദേഹും പിഴ ഒടുക്കു�യണ്ായി.
 പഴയ�ാലത്് വളപ്ര കുറച്് ആള�ള്ക്കു 
മാത്നമ മന്തിമാരുപ്െയും നിയമസ്ാുംഗങ്ങള
പ്െയും സത്യപ്തിജ്ഞാ ചെങ്ങ് �ാണുവാന് 
അവസരമുണ്ായിരുന്നുള്ളു. എ്ാല്, ദൃശ്യമാധ്യ
മങ്ങളും ന�രള നിയമസ്യപ്െ സ്ാ െി.വി. ഉള്പ്പെ
പ്െയള്ള മാധ്യമങ്ങളും ലലവായി സത്യപ്തിജ്ഞാ 
ചെങ്ങു�ള് സുംനപ്ക്ഷണും പ്ചയ്യു് ഇക്ാലത്് 
ഇതു സുംബന്ധിച് നെപെി�ളും നിയമവശങ്ങളും മറ്റുും 
മനസ്സിലാക്ാന് സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കുും താല്പ
ര്യനമറിയിട്ടുപ്ണ്് �ാര്യും എടുത്തു പറനയണ്താണ്.  

ശപഥങ്ങള്  
അഥവാ 

പ്ര�ിജ്കള്  
ഭരണഘെനാ വ്യവസ്ഥകള്

പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ്  
രണ്ാും സഹമ്ളനും

പതിനഞ്ാും ന�രള നിയമസ്യപ്െ രണ്ാും സനമളനും 2021 ജൂലല 22 ന് ആരും്ിച്ചു. 
2021-22 വര്ഷപ്ത് ബജറ്ിപ്ല  ധനാ്്യര്തന�ളിനന്മലുള്ള ചര്ച്യും നവാപ്ട്ടടു

പ്പുമാണ് പ്ധാനമായും ഈ സനമളനത്ില് നെ്ത്. പ്മാത്ും പതിനനഴ് ദിവസപ്ത് 
സനമളനത്ില് നാല് ദിവസങ്ങള് ഗവണ്പ്മറെ് �ാര്യത്ിനായും മൂ്് ദിവസങ്ങള് 
അനൗനദ്യാഗി�ാുംഗങ്ങളപ്െ �ാര്യത്ിനുമായും പ്ചലവഴിച്ചു. 2021-22 പ്ല ബജറ്ിപ്ല 
ധനാ്്യര്തന�ളപ്െയും ഉപധനാ്്യര്തന�ളപ്െയും ചര്ച്യ്ക്കുും നവാപ്ട്ടടുപെിനുും നശഷും  
ധനവിനിനയാഗ ബില്ലു�ള് പാസ്സാക്ി സ് ആഗസ്റ്റ് 13 ന് പിരിഞ്ഞു. 2021 പ്ല ധന�ാര്യ 
ബില്ലുും ഈ സനമളനത്ില് സ് പാസാക്ി. സമ്പൂര്ണ് ന�ാവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള് 
പാലിച്ാണ്  ഇത്വണയും സ് സനമളിച്ത്. 

തയ്ാറാക്ിയത്:
ആര്. �ിനഷാര്കുമാര്,

സ് പ്പഷ്യല് പ്സക്രട്ടറി
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നിയമസ്ാ പ്സുംഗങ്ങളിലൂപ്െ........

അവസരസമ�്വും നല്കാത്�  അവസരസമ�്വും നല്കാത്�  
സ്ത്രീകത്ള ഒറ്റത്പ്പടുത്തുന്ന�് അന്രീ�ിസ്ത്രീകത്ള ഒറ്റത്പ്പടുത്തുന്ന�് അന്രീ�ി  
1990 ഡിസുംബര് 20 ന് വനിതാ �മരീഷന് ബില്ിപ്റെ ചര്ച്യില്  
പപ്ങ്ടുത്തുപ്�ാണ്് പ്പ്ാഫ. നബരീസാ ഉമാള് നെത്ിയ പ്സുംഗും

ന�രള വനിതാ �മരീഷന് ബില് ന�രളത്ിപ്റെ 
അ്ിമാന്ാജനമായ ശ്രരീമതി ഗൗരിയമ 

അവതരിപെിച്തില് എനിക്് വളപ്രയധി�ും സനന്താഷ 
മുണ്്. വനിത�ളായ ഞങ്ങള്ക്് ആ �ാര്യത്ില് അങ്ങ 
നയാടുും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്തിനയാടുും അനങ്ങയറ്പ്ത് 
ആദരവുണ്്. ഇവിപ്െ വനിത�പ്ളക്കുറിച്് പലരുും പറഞ്ഞു 
�ഴിഞ്ഞു. സ്തരീപ്യന്നു പറഞ്ഞാല് 'സത്വഗുണും, തനമാ 
ഗുണും, രനജാഗുണും ഇവയപ്െ ത്ിനവണി സുംഗമമാണ് ' 
സത്വഗുണപ്ധാനിയായിരിക്കുനമ്പാള് അങ്ങ് ഉള്പ്പെ
ടുയള്ള പുരുഷന്മാര് പറയും  'പ്വള്ളത്ാമരനപാപ്ല 
വിശുദ്ധിതിരളും സ്തരീചിത്നമ' എപ്്ാപ്ക്. അങ്ങപ്ന 
അല്ാപ്ത പ്പരുമാറുനമ്പാള് Fraility thy name is women  
'അങ്കുശമില്ാത് ചാപല്യനമ മണ്ില് അുംഗനപ്യന്നു 
വിളിക്പ്ട്ട നിപ്് ഞാന്' എന്നു പറയും. പണ്ടു �ാലും 
മുതനല രാജ്യത്തു നെക്കു് എല്ാ പ്ശ് നങ്ങളപ്െയും 
അെിയില് ഒരു സ്തരീയപ്ണ്ന്നു പറഞ്ഞു. കുരുനക്ഷത് 
യദ്ധത്ിന് �ാരണക്ാരിയായത് രേൗപതിയാപ്ണന്നുും 
പ്ഹലന് ഓഫ് ്രോയി ആണ് യവനയദ്ധത്ിന് �ാരണ
പ്മന്നുപ്മാപ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. പനക്ഷ കുടുുംബജരീവിത 
ത്ിപ്റെ ്രേതയ്ക് ഇവിപ്െ പലരുും പറഞ്ഞതുനപാപ്ല 
സ്തരീപ്യാരു പ്മുഖ ഘെ�മാണ്. പരസ്ര വിശ്വാസത്ിലുും 
സഹ�രണത്ിലുും അധിഷ്ിതമായിട്ടുമാത്നമ കുടുുംബ 
ജരീവിതും മുന്ാട്ടു പ്�ാണ്ടുനപാ�ാന് സാദ്ധ്യമാവു�യള്ളു. 
പനക്ഷ സ്തരീ ഗര്്ിണിയായിരിക്കു് സമയത്്  'പുും
സവന'പ്മപ്്ാരു അെിയന്തരും നെത്ാറുണ്.് 'പുമാന് 
ജായപ്ത, ന:പുത്ി ജായപ്ത' എ്ാണ് ഇതിപ്റെ ഉള്ളെക്ും. 
�ാരണും, പുും നാമും നര�ത്ില് നി്് പിതാവിപ്ന 
ത്ാണനും പ്ചയ്യു്വനാണ് പുത്ന്, എന്നുള്ള ഒരു 
വ്യവസ്ിതി ഉണ്ായിരു്തുപ്�ാണ്ാണ് ആ തരത്ില് 
പുളികുെി അെിയന്തിരും അപ്ല്ങ്ില് പുുംസവനപ്മാപ്ക് 
നെത്ിയിരു്ത്. പ്പണ്കുട്ടി�ള് ജനിച്ചു �ഴിഞ്ഞാല് 
അമമാപ്രാപ്ക് പറയും അെക്മായിട്ടുും ഒതുക്മാ
യിട്ടുപ്മാപ്ക് നവണും നെക്ാന്, ഉറച്ചു വര്ത്മാനും 
പറയരുത്, ഭൂമി കുലുക്ി സഞ്രിക്രുത്, 'പനദപദശ
തുംനസ്ത്ുംയയാ ലരീലയാ' എന്നുള്ള മട്ടിനല നെക്ാവൂ, 
എപ്്ാപ്ക്. അപ്താപ്ക് ന�ട്ട് വളര്്് വ് പ്പണ്കുട്ടി 
വിവാഹും �ഴിക്കുന്നു, വിവാഹപ്ത് സുംബന്ധിച്ിെ
നത്ാളവുും മാതൃത്വപ്ത് സുംബന്ധിച്ിെനത്ാളവുും 
ഒപ്രാറ് മതവുും പ്തറ്ായി പറയ്ില്. മാതാവിപ്റെ 
പാദത്ിലാണ് സ്വര്ഗ്ഗും സ്ിതിപ്ചയ്യു്പ്ത്ാണ് 
നബി തിരുനമനി പറഞ്ഞത്. അനറബ്യയിപ്ല ചുട്ടുപഴുത് 
മലരാണ്യത്ില് ജരീവനനാടുകൂെി പ്പണ്കുഞ്ഞുങ്ങപ്ള 
കുഴിച്ചു മൂടു് ലപശാചി�മായ സാഹചര്യും നിലവി
ലുണ്ായിരുന്നു. സ്തരീ നിങ്ങള്ക്് ഒരു �വചമാകുന്നു, 
അറിഞ്ഞുപ്�ാണ്് സ്തരീയും പുരുഷനുും നല് പ്വൃത്ി�ള് 
പ്ചയ്ാല് അവര്ക്് വിമലമായ ലാവണത്ില് 
എത്ിപ്പെൊന് സാധിക്കുപ്മപ്്ാപ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
പനക്ഷ ആ സമുദായത്ില്പ്പെട്ട ആള�ളാണ് ഇനപൊള് 
നാലു �ല്്യാണും �ഴിച്ിട്ട് അഞ്ാമനത്ത് ഇന്ജസ്റ്റല് 
ഇപ്റഗുലറാപ്ണ്് പറഞ്ഞ് ആദ്യപ്ത് ഒ്ിപ്ന 
പ്ലാെക്ാക്ി പ്ഷഡില് ന�റ്ി തലാക്്  തലാക്് മുത് 
ലാക്് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ാമത് ഒപ്രണ്ത്ിപ്നക്കൂെി 
എടുത്് വരീണ്ടുും നാലാക്ി പ്�ാണ്് നെക്കു്ത്. തുല്യമായി 
പ്�ാടുത്തുനപാറ്ാന് �ഴിവുള്ളവര് മാത്നമ ഒപ്രണ്ത്ില
ധി�ും ്ാര്യമാപ്ര സ്വരീ�രിക്ാവൂപ്യ്് നബി തിരുനമനി 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. ബദര് യദ്ധും ഉഹദയദ്ധും ഒപ്ക് നെ് 
സാഹചര്യത്ിലാണ് അങ്ങപ്നപ്യാരു പരാമര്ശ 
മുണ്ായത്. അനാഥക്കുട്ടി�നളയും വിധവ�നളയും 
സുംരക്ഷിക്ാന് നവണ്ിയാണ്. തുല്യമായി പ്�ാടുത്തുനപാ
റ്ാന് സാധിക്കുനമാ? ദശരഥ മഹാരാജാവിന് സാധിച്ിട്ടു
നണ്ാ? രണ്ായിട്ടനല് അന്ദേഹും പുത്�ാനമഷ്ി നവളയില് 
വ് പായസും പങ്കുവച്ത്?  ഒരു ്ാര്യ പ്വറുപ്വപ്റ 
നനാക്ിയിരിക്കുനമ്പാള് രണ്ടു ്ാര്യമാര്ക്ായിട്ടാണ് 
ഓനരാ പങ്് പ്�ാടുത്ത്. നദവാസുര യദ്ധത്ില് 
പ്�ാച്ചുവിരല് അച്ാണി ആക്ി വച്ത് ഇളയ ്ാര്യ 
ല�ന��ിയാണ്. അനപൊള് സ് നനഹും തുല്യമായി 
പ്�ാടുത്തു ജരീവിക്ാന് സാദ്ധ്യമല്നല്ാ? ഒ്ിലധി�ും 
്ാര്യമാപ്ര സ്വരീ�രിക്ാന് പാെില്പ്യ്് പനരാക്ഷമായി 
അനുശാസിക്കു് മതമാണ് ഇലോും മതും. അല്ാപ്ത 
തുല്യമായി പ്�ാടുത്തു നപാറ്ാന് �ഴിവില്ാത്വന്നപാലുും 
നെ്് പ്പണ്ണുപ്�ട്ടിനക്ാപ്യ്് ഒരു സ്ലത്തുും 
പറയ്ില്. അതുും ഞങ്ങപ്ള സുംബന്ധിച്ിെനത്ാളും 
നവദനാജന�മായ �ാര്യമാണ്. 
 ഹിന്ദുതത്വസുംഹിത�ളില് നനാക്കു�. 
'ജഗതപിതരൗ' എ്് അതായത് ജഗത്ില് അമയും 
അച്ഛനുും തുല്യ പങ്ാളിത്മുള്ള ആള�ളാപ്ണ്് ഇതില് 
നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. അതുനപാപ്ല തപ്് 'ഉമാമനഹശ്വ
രന്, സാുംബശിവന്' എപ്്ാപ്ക് പറയനമ്പാള് സ്തരീ പു
രുഷബന്ധത്ിപ്റെ ആ അനുപാതും അന്പത്-അന്പത് 
എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. 
 ക്രിസ്്യാനിറ്ിയിലുും ഇതുനപാപ്ല തപ്്യാണ്, 
പനക്ഷ ഒരു �ാര്യനമയള്ളൂ, വിവാഹും സ്വര്ഗ്ഗത്ില് 
നെക്കുന്നു, സ്വര്ഗ്ഗത്ില്പ്വച്് ഇണക്ിയവപ്ര 

ഭൂമിയില് പിരിക്ാന് സാദ്ധ്യമല്ാപ്യപ്്ാപ്ക് 
പറയനമ്പാള് ഈ ഭൂമിയില് ആ സമുദായത്ില്പ്പെട്ട 
ആള�ളും അനു്വിക്കു് ലവഷമ്യങ്ങള് കുറപ്ച്ാന്നു
മപ്ല്ന്നു നാും മനസ്സിലാക്ണും. സ്വത്വ�ാശത്ിപ്റെ 
നപരില് നമരിനറായി നെത്ിയ ന�സിപ്റെ �ാര്യും നാും 
ഓര്ക്ണും. ജരീവനാുംശത്ിപ്റെ നപരില് ഷാഹാനുബരീ
ഗത്ിപ്റെ ന�സുും നമുക്് അറിയാവു്താണ്. മഹറുും 
മത്ആയും മറ്റുും പ്�ാടുക്ണപ്മ്് അനുശാസിക്കു് 
മതത്ില് സ്തരീ�ള്ക്് നിയമപരിരക്ഷ നിനഷധിച്തിപ്റെ 
പി്ില് പ്വര്ത്ിച്വരുപ്െ �ാര്യവുും നമുക്് അറിയാും. 
അതുപ്�ാണ്ാണ് എല്ാ തത്്വസുംഹിത�ളും സ്തരീ�ള്ക്് 
അെിസ്ാനപരമായിത്പ്് ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കു
ന്നുപ്ണ്ങ്ിലുും ഇന്ത്യന് ്രണഘെനയില് ഇക്ാര്യ
ത്ില് പ്നത്യ� അനുശാസനങ്ങള് ഉപ്ണ്ങ്ിലുും 
നിരവധി പഴുതു�ളിലൂപ്െ വളപ്ര വിദഗ്ദ്ധമായി പല 
പുരുഷന്മാരുും രക്ഷപ്പെടുന്നു. സ്തരീ�ള്ക്് പലനപൊഴുും 
നിയമും നിനഷധിക്കു�നയാ, നിരാ�രിക്കു�നയാ പ്ച
യ്യു്തുപ്�ാണ്ാണ് സ്തരീ�ളപ്െ പ്ശ് നും �ാര്യമായി 
�ണക്ിപ്ലടുത്് അതിനുനവണ് പരിഹാരും നിര്ന്ദേശിക്കു
്തിനുനവണ്ി ന�ന്ദ്രത്ില് സാമൂഹ്യവി്വ വി�സന 
അനതാറിറ്ിയപ്െ ആ്ിമുഖ്യത്ില് ശ്രരീ. വി.പി. സിുംഗ് ഒരു 
ബില് പ്�ാണ്ടുവ്ത്. അതിപ്റെ നപരിലാണ് ഇവിപ്െയും 
വനിതാ നക്ഷമബില് പ്�ാണ്ടുവ്ിട്ടുള്ളത്. പനക്ഷ 
ഇതില്ത്പ്് 'പ്ചയര്മാന്' എ്ാണ് പറഞ്ഞിരിക്കു
്ത്. 'പ്ചയര്നപഴ് സണ്' എ്ാക്ണപ്മ്ാണ് എപ്റെ 
വിനരീതമായ അ്്യര്തന. �ാരണും ഒരു പുരുഷനുകൂെി 
അതിന�ത്് ഈ പരാമര്ശനും പ്�ാണ്് �െക്ാന് 
സൗ�ര്യമുണ്്.
 എപ്റെ സ�ല അ്യൂദയത്ിനുും �ാരണക്ാരന് 
എപ്റെ ്ര്ത്ാവുതപ്്യാണ്. ആദമിപ്റെ വാരിപ്യ
പ്ല്ടുത്ാണ് സ്തരീപ്യ സൃഷ്ിച്പ്ത്് ലബബിളില് 
പറയന്നു. You  are the flesh of my flesh and the 
bone of my bone and I call thee women എ്ാണ് 
ലബബിള് വ്യാഖ്യാനും. അനപൊള് ഒരു വാരിപ്യല്് 
തപ്് ഇത്യും 'പ്വനമസ് ' ആപ്ണങ്ില് ബാക്ി 
വാരിപ്യല്ലു�ളും മപ്റ്ല്ാ എല്ലു�ളമുള്ള പുരുഷന്മാരുപ്െ 
�ാര്യും എന്താപ്ണ്് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്മമ്പര് 
രാഘവനനാെ് ഞാന് നചാദിക്ാന് ആഗ്രഹിക്കു�യാണ്. 
എനിക്് അങ്ങപ്ന പരീഡനങ്ങപ്ളാന്നുും ഉണ്ായിട്ടില്. 
�ാരണും എനിക്് അവസര സമത്വും അനുവദിച്ചു തരു് 
തരത്ില് വിദ്യാ്്യാസ സൗ�ര്യങ്ങള് ല്ിച്ചു. പപ്ക്ഷ 
എപ്റെ സമുദായത്ില്പ്പെട്ട വെനക്ാട്ടുള്ള സ്തരീ�ള്ക്് 
വിദ്യാ്്യാസ സൗ�ര്യങ്ങള് ഇല്. അതുപ്�ാണ്് 
വിദ്യാ്്യാസ സൗ�ര്യങ്ങള് പ്�ാടുക്ണും, അവസര
സമത്വും ഉണ്ാ�ണും, വളരാനുും വി�സിക്ാനുമുള്ള 
സാഹചര്യങ്ങള്ക്് പ്തിബന്ധും സൃഷ്ിക്കു് എല്ാ 
ലവതരണി�പ്ളയും ചാെിക്െക്ാനുള്ള അവസരും 
സ്തരീ�ള്ക്കു �ിട്ടണപ്മന് ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. സ്തരീ�ള് 
ഇ്് പരീഡിപെിക്പ്പെടു്ിനല്? ജനിക്ാന് അനുവദിക്
പ്പെടുന്നുനണ്ാ? എപ്റെ സനഹാദരി ഇവിപ്െ പറഞ്ഞു, 
ജനിക്ാന് അനുവദിക്കു്ില്, ആുംനനാസിന്തസിസ് 
പ്െസ്റ്റ്  നെത്തു�യാണ് എ്്. അത്  നെത്ിനനാക്ിയാല് 
പ്പണ് ഭ്രൂണപ്മങ്ില് അതിപ്ന നശിപെിച്ചു�ളയന്നു. 
ഇനി ജനിച്ാനലാ ജരീവിക്ാന് അനുവദിക്കു്ില്. അര
ളിപ്ക്ാട്ടപ്യക്കുറിച്് നിങ്ങപ്ളാപ്ക് വായിച്ചു �ാണുും.  
തമിഴ് നാട്ടില് പ്നല്ിയാുംപതി എന്നു നപരായ ഒരു 
ഗ്രാമത്ില് അമ പ്പണ്കുട്ടിയപ്െ വായില് അരളിയപ്െ 
ചാറുും പ്നല്മണിയും ഇട്ടുപ്�ാടുത്് അനതാപ്ൊപെും 
കുഞ്ഞിന് പാല് പ്�ാടുക്കുന്നു. എങ്ങപ്നപ്യങ്ിലുും 
മരിക്ാനാണ് ഇങ്ങപ്ന പ്ചയ്യു്ത്. അങ്ങപ്ന പ്ചയ്ിട്ടുും 
മരിക്ാപ്ത ജരീവിച് പ്പണ്കുട്ടിക്ാണ് അരളിപ്ക്ാട്ട
പ്യ്് നപര് �ിട്ടിയത്. അങ്ങപ്ന എത് പ്പണ്കുട്ടി�
ളാണ് ചത്തിപ്നാക്കുനമ ജരീവിച്ിരിക്ിലുും എ് മട്ടില് 
�ഴിയ്ത്.
 അതുനപാപ്ല വിവാഹസമയത്് നല്കു് 
സ്തരീധനത്ിപ്റെ നപരില് എത് വിവാഹനമാചനങ്ങ
ളാണ് നെക്കു്ത്? വാസ്വത്ില് അപ്താപ്ക് 
�ണ്ടുപിെിച്് ദു:ഖിതരായ സ്തരീ�ള്ക്് നിയമസഹായും 
നല്�ാന് തരീര്ച്യായിട്ടുും ന�രള വനിതാ�മരീഷന് 
ബില് മുനഖന സാധിക്കുപ്മന്നുള്ളതാണ് എപ്റെ 
ശു്പ്തരീക്ഷ. നിങ്ങള്പ്ക്ല്ാും അറിയാമനല്ാ ന�
ന്ദ്രമന്തിയായ �ല്്യാണ് സിുംഗ് �ല്വിയപ്െ �ാര്യും.  
്ര്ത്ാവ് മരിച്ാല് വിധവയായ സ്തരീ സര്വ്വാഡുംബര 
വിഭൂഷിതയായി ചിതാഗ്ിയില് പ്ച്ിരിക്ണും. ക്ഷ
ത്ിയന്മാരുപ്െ ഇെയിലുള്ള അലിഖിത നിയമമാണ് 
അത്. എന്തിനാപ്ണന്ാ, അടുത് ജന്മവുും അവര് 
തപ്് ്ാര്യാ്ര്ത്ാക്ന്മാരായി വരണപ്മന്നു
ള്ളതാണ് അതിപ്റെ പി്ിലുള്ള നചനതാവി�ാരും. 
അനപൊള് സ്തരീയാണ്  പുരുഷനു മുമ്പ് മരിക്കു്പ്തങ്ില് 
പുരുഷന് തരീയില് പ്ച്ിരിക്കുനമാ? അങ്ങപ്നയനല് 
സമത്വവാദി�ളാഗ്രഹിനക്ണ്ത്? അതില് നിങ്ങള്ക്് 
എതിരുനണ്ാ? എങ്ില് ഞങ്ങള്ക്കുും എതിരുണ്്. 
ഇപ്ല്ങ്ില് ഇല്. പുരുഷന് അങ്ങപ്ന ഒരു സൗമനസ്യും 

�ാണിക്കുനമാ? അങ്ങ് പറഞ്ഞനല്ാ സ് നനഹും നവണും, 
�ാരുണ്യും നവണപ്മപ്്ാപ്ക്. ഒരു സ്തരീപ്യ പച് 
ജരീവനനാടുകൂെി  ദഹിപെിക്കു്താനണാ �ാരുണ്യും? 
അത് എന്ത് ആചാരത്ിപ്റെ നപരിലായാലുും ഞങ്ങള്ക്് 
അുംഗരീ�രിക്ാന് പറ്റുനമാ? ഇനപൊള് രാജസ്ാനിലുും 
മറ്റുും പകുതി പ്വന്തുും നവവാപ്തയും സതരീനക്ഷത്ങ്ങള
പ്െ മറപറ്ി �ഴിയ് നിരവധി സ്തരീ�ള് ഉപ്ണ്്ാണ് 
അറിയാന് �ഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമഘാലയയില് മാത്നമ 
പുരുഷന്മാര്ക്് സ്വത്വ�ാശനമാ മറ്് ആനുകൂല്യ 
വ്യവസ്�നളാ ഇല്ാത്തായി ഞാന് മനസ്സിലാക്കു
ന്നുള്ളു. ഇന്ത്യയപ്െ ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളിപ്ലാപ്ക് 
സ്തരീ�ള് ജരീവനനാടുകൂെി  എരിക്പ്പെടുന്നു. പല �ാരണങ്ങ 
ളാലുും അവര് �ഷ്തയനു്വിക്കുന്നു. നമ്മുപ്െ  
നാട്ടില്ത്പ്് മാനവലി നസ്റ്റാറു�ളില്  നില്ക്കു് 
നരീണ് �യൂ നനാക്ിയാലറിയാും ഭൂരിപക്ഷും സ്തരീ�ളാണ്. 
സ്തരീ�പ്ളയാണ് പല �ാര്യങ്ങള്ക്കുും പരീഡിപെിക്കു്ത്. 
അവരുപ്െ മാതൃത്വും അ്ിനദേനവുും ഒപെും അ്ിശപ്തവു
മായി മാറിയിരിക്കു�യാണ്. നവളിച്രെിപ്റെ പ്�ട്ടുമുറു
ക്കു്, ഒരു കുഞ്ഞിപ്റെ ജനനത്ിന് �ാരണമാകു് 
മാതൃത്വപ്ത് വാഴ്ത്തു്പ്താപ്ൊപെുംതപ്് സ്തരീപ്യ 
മുക്ിലുും മൂലയിലുപ്മാപ്ക് പ്വച്് ബലാല്സുംഗും പ്ചയ്് 
അപമാനിതയാക്ാനുും ശ്രമും നെക്കുന്നു. മാതൃത്വത്ിപ്റെ 
പവിത്തയ്ക് �ളങ്ും വരുത്തു് തരത്ിലുള്ള പല 
നെപെി�ളും ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങളപ്െ നപരില് പല 
സുംസ്ാനങ്ങളിലുും നിലനില്ക്കുന്നുമുണ്്. 
 പരസ്യത്ിനുനവണ്ിയും മറ്റുും സ്തരീ�പ്ള ഉപനയാ
ഗിക്കു് സുംഗതി ഇവിപ്െ ശ്രരീമതി നമഴ് സിക്കുട്ടിയമ 
പറഞ്ഞു. ഇവിപ്െ സുംസ്ാനതല ശിശുനക്ഷമ സമിതി 
യണ്്. അതില് ഗവര്ണ്റുും മുഖ്യമന്തിയും പ്ധാന അുംഗ 
ങ്ങളാണ്. അതു�ഴിഞ്ഞാല്  പിപ്്യള്ള പത്തുനപരുും  
പുരുഷന്മാരാണ്. ഒരു സ്തരീക്് ഇവിപ്െ പ്ാതിനിധ്യമില്. 
അതുനപാപ്ല സ്തരീ�പ്ളയും കുട്ടി�പ്ളയും സുംരക്ഷിക്ാ
നുള്ള നിരവധി �മരീഷനു�ളണ്ിവിപ്െ. അതിപ്ലാപ്ക് 
സ്തരീ�പ്ള ഒരു മാതിരി വിലക്പ്പെട്ട �നി�ളാക്ി മാറ്ി 
നിറുത്ിയിരിക്കു�യാണ്. അവസരസമത്വും നല്ാപ്ത 
സ്തരീ�പ്ള ഒറ്പ്പെടുത്തു്ത് അനരീതിയാണ്.  ഈ അനരീതി 
�പ്ളാപ്ക് എണ്ിപ്യണ്ി പറഞ്ഞ് പരിഹാരും �ാണു് 
തിനു നവണ്ിയാണ് വനിതാ നക്ഷമ �മരീഷന്   രൂപും പ്�ാള്ളു 
്ത്. അനപൊള് അതിപ്ല പ്ചയര്നപഴ് സണ് നിര്ബന്ധ 
മായും സ്തരീയായിരിക്ണും -  shal l be, preferably 
എപ്്ാന്നുും പാെില്. must be a woman എന്നു തപ്് 
പറയണും. ഡയറക്ടര് സ്തരീനയാ പുരുഷനനാ ആയിപ്ക്ാ
ള്ളപ്ട്ട, അഞ്് അുംഗങ്ങളണ്്. പിപ്് ഡയറക്ടര് നിര്ന്ദേ 
ശിക്കു് അുംഗങ്ങളണ്്. എ്ിരു്ാലുും ഏത് സാ
ഹചര്യത്ിലുും ഇതിപ്റെ പ്ചയര് നപഴ് സണ് ഒരു സ്തരീ 
തപ്് ആയിരിക്ണപ്മന്നുള്ളതാണ് എപ്റെ ന്ദഗതി. 
മാത്വുമല് ഇക്ാര്യത്ില്  സ്തരീയും പുരുഷനുും തമില് 
വഴക്്  കൂൊനുള്ള �ാര്യപ്മാന്നുമില്. സുംസ്ാനത്ില് 
ജനസുംഖ്യയില്  പകുതിയലധി�ും വരു് സ്തരീ�ള്ക്് 
തക്തായ പ്ാതിനിധ്യമില്. ഇവിപ്െ നിയമസ്യില്ത്
പ്് എട്ടുനപരനല്യള്ളു. ഒരു മന്തിയും ഒരു പ്ഡപയൂട്ടി  
സ്രീക്റുും �ഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് രണ്ടു വശത്തുും മൂന്നു 
മൂന്നു ആള�നളയള്ളൂ. മതിയായ പ്ാതിനിധ്യമുനണ്ാ? 
30 ശതമാനമുനണ്ാ? പാര്ലപ്മറെിപ്ല അുംഗത്വത്ിലുും 
ഇതില്. മപ്ററാരു സ്ലത്തുമില്. എന്തുപ്�ാണ്ില്? എന്നു 
നചാദിച്ാല് പലതിപ്റെയും നപരില് ചില അമമാരുപ്െ 
വയറ്ില് ജനിച്ചുനപായ സ്തരീ�ള്ക്് വിദ്യാ്്യാസും പ്�ാടു 
ക്ാപ്ത പല ലാവണങ്ങളിലുും നയാഗ്യത ല്ിക്ാനുള്ള 
അവസരും നല്�ാപ്ത ചവുട്ടി താഴ്ത്ിയിരിക്കു�യാണ് 
പ്ചയ്യു്ത്. ജാതിയപ്െ നപരിലായാലുും മതത്ിപ്റെ 
നപരിലായാലുും ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങളപ്െ നപരിലായാലുും 
ഈ അനരീതി ഇന്നുും നിലനില്ക്കു�യാണ്. ഇത്രും 
അനരീതി�ള്ക്് അറുതിവരുത്തു്തിനുനവണ്ിയാണ് 
നമ്മുപ്െ പ്ിയപ്പെട്ട ഗൗരിയമ, പണ്്, ്ാമ നതര് പ്ത
ളിച്തുനപാപ്ലയും വിനക്ടാറിയ ്രിച്തു നപാപ്ലയും 
ഉണ്ിയാര്ച് അെരാെിയതുനപാപ്ലയും ശക്തിയക്തമായി 
നപാരാൊന് ഈ ബില് പ്�ാണ്ടുവ്ിരിക്കു്ത്. അങ്ങ് 
വിനശഷിപെിച്തു നപാപ്ല സ്തരീ�ളപ്െ ഉ്മനത്ിനുനവണ്ി
യള്ള ഈ ബില് മാഗ് നാ�ാര്ട്ടയ്ക് തുല്യമായിത്രീരപ്ട്ട 
എന്നുള്ള ആഗ്രഹനത്ാടുകൂെി ഞാന് എപ്റെ വാക്കു�ള് 
ഉപസുംഹരിക്കുന്നു.

ത്പ്രാഫ. നബ്രീസ ഉമ്ാള്
എട്ടാും ഹകരള നിയമസഭയില് കഴക്കൂട്ടും 
നിഹയാജകമണ്ഡലത്തെ പ്ര�ിനിധ്രീകരിച്ചു. സ്ത്രീ
ശാക്്രീകരണ രുംഗത്തെ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്് 
ഹകന്ദ്ര സര്ക്ാരിഹറെതുള്ത്പ്പത്െ നിരവധി 
അവാര്ഡുകള് ലഭിച്ചു. ഹകാഹളജ് പ്രിന്സിപ്പാ
ളായി വിരമിച്ച ത്പ്രാഫ.നബ്രീസ ഉമ്ാള് ഹകരള, 
മഹാത്ാഗാന്ി യൂണി 
ഹവഴ് സിറ്റികളില് പര്രീക്ഷാഹബാര്�് 
അുംഗമായും പ്രവര്തെിച്ചിട്ണ്്.
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ഒളിുംപിക് സ് ത്മ�ല് ഹജ�ാക്ള്ക്് 
ഹകരള നിയമസഭയത്െ അഭിനന്ദനും
 2021 ല് ജപൊനിപ്ല നൊക്ിനയായില് നെ് 32 ാമത് 
ഒളിുംപി�് സില് പ്മഡല് നനെിയ ഇന്ത്യന് �ായി� താരങ്ങപ്ള 
ന�രള നിയമസ്യപ്െ രണ്ാും സനമളനത്ില് സ് അ്ിനദേിച്ചു. 
ജാവലിന് നത്ായില് 87.58 മരീറ്ര് ദൂരും എറിഞ്ഞ് സ്വര്ണ് പ്മഡല് നനെി 
രാജ്യത്ിന് അ്ിമാന�രമായ വിജയും സമാനിച് നരീരജ് നചാപ്പ്യ 
സ് പ്നത്യ�ും അ്ിനദേിച്ചു. ആധുനി� ഒളിുംപി�് സില് ഇന്ത്യ നനടു് 
ആദ്യപ്ത് അത് ലറ്ി�് സ് സ്വര്ണപ്മഡല് എ് നിലയില് തലമുറ�ളപ്െ 
സ്വപ്മാണ് നരീരജിലൂപ്െ സാക്ഷാത്�രിച്പ്ത്് സ് പ്ശുംസിച്ചു. 49 
�ിനലാ വനിതാ വി്ാഗും ്ാനരാദ്വഹനത്ില് പ്വള്ളിപ്മഡല് നനെിയ 
സായ് ന�ാും മരീരാബായ് ചാനു, പുരുഷവി്ാഗും 57 �ിനലാ ഫ്രീലസ്റ്റല് 
ഗുസ്ി മത്സരത്ില് പ്വള്ളി പ്മഡല് നനെിയ രവികുമാര് ദഹിയ, 69 �ിനലാ 
വനിതാ വി്ാഗും നബാ�് സിങ്ങില് പ്വങ്ല പ്മഡല് നനെിയ ലവ് ലിന 
നബാര്നഗാപ്ഹയ്ന്, 65 �ിനലാ ഫ്രീലസ്റ്റല് ഗുസ്ിയില് പ്വങ്ല പ്മഡല് 
നനെിയ ബജ് രുംഗ് പുനിയ എ്ിവനരയും സ് അ്ിനദേിച്ചു.
 1980 പ്ല നമാസ് ന�ാ ഒളിുംപി�് സിനു നശഷും പുരുഷവി്ാഗും 
നഹാക്ിയില് ജര്മനിപ്യ നതാല്പെിച്് പ്വങ്ല പ്മഡല് നനെിയ ഇന്ത്യന് 
െരീമിപ്നയും മലയാളിയായ നഗാള്�രീപെര് ശ്രരീനജഷിനനയും ബാഡ്മിറെനില് 
പ്വങ്ല പ്മഡല് നനെിയ പി.വി.സിന്ധുവിപ്നയും ന�രള നിയമസ് 
പ്നത്യ�മായി അ്ിനദേിച്ചു. മലയാളിയായ ശ്രരീനജഷ് നെത്ിയ 
മി�ച് നസവു�ളാണ് ഇന്ത്യപ്യ വിജയത്ിനലക്് നയിച്ത് എ്ത് 
അ്ിമാന�രവുും ആഹ്ാദ�രവുമാപ്ണന്നുും  വനിതാ വി്ാഗും നഹാക്ി 
െരീമിന് പ്വങ്ല പ്മഡല് നഷ്പ്പെപ്ട്ടങ്ിലുും �ളിയില് മി�ച് നപാരാട്ടമായി 
രുന്നു അവര് �ാഴ്ച്വച്പ്തന്നുും വനിതാ നഹാക്ി െരീമിപ്റെ നപാരാട്ട 
വരീര്യവുും അ്ിനദേനും അര്ഹിക്കുന്നുപ്വന്നുും സ് പരാമര്ശിച്ചു.

ഒന്നാും ഹകരള നിയമസഭയത്െ മുഖ്യമന്തിയായി ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂ�ിരി
പ്പാെ് ഗവര്ണര് ബി. രാമകൃഷ്ണ റാവ മുമ്ാത്ക സ�്യപ്ര�ിജ് ത്െയ്യുന്നു

നിയമസഭാ ത്സക്രഹട്ടറിയറ്റിത്ല വിരമിച്ച ജ്രീവനക്ാര് നിയമസഭാ 
ത്സക്രട്ടറി, സ് ത്പഷ്യല് ത്സക്രട്ടറി എന്നിവഹരാത്ൊപ്പും

പി. ആര്. ശ്രരീനജഷ് നരീരജ് നചാപ്

1991 s‑‑e t‑‑Icf h\‑‑‑nX‑‑‑m I½‑‑‑oj³ BI‑‑‑vS‑‑‑p‑‑‑w  
t‑‑`ZKX‑‑‑n \‑‑‑nba§f‑‑‑p‑‑‑w Hät‑‑\‑‑‑m«¯‑‑‑nÂ

്രണഘെനയും നിയമങ്ങളും സ്തരീസുരക്ഷ 
ഉറപെ് വരുത്തുന്നുപ്ണ്ങ്ിലുും സമൂഹത്ിപ്റെ 

വിവിധ തുറ�ളില് സ്തരീ�ള്ക്കു നനപ്ര ശാരരീരി� 
മാനസി� പരീഡനങ്ങളും തല്ഫലമായള്ള മരണ 
ങ്ങളും  വര്ദ്ധിച്ചു വരു് സാഹചര്യത്ില് ഇത്രും 
പരീഡനങ്ങള് തെയ്തിനാവശ്യമായ പരിഹാര 
മാര്ഗ്ഗും �പ്ണ്ത്ണപ്മ് സ്തരീപക്ഷ സുംഘെന 
�ളപ്െ ആവശ്യത്ിപ്റെ അെിസ്ാനത്ില് വിവിധ 
 നമഖല�ളില് പ്വര്ത്ിക്കു് വനിതാസുംഘെന 
പ്വര്ത്�രുും  നിയമജ്ഞരുും സാമൂഹ്യപ്വര്ത് 
�രുും സ്തരീപുനരാഗതിയില് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി 
�ളും അെങ്ങു് ഒരു �മിറ്ി 1989 നമയ് 18 ന് 
സര്ക്ാര് വിളിച്ചു നചര്ക്കു�യും നിയമനിര്മാണും 
ആവശ്യമായ നമഖല�ള് പരിനശാധിച്് �രെ് 
നരഖ തയ്ാറാക്ാന് അ്പ്ത് വനിതാ ന�ാര്പെ 
നറഷന് മാനനജിുംഗ് ഡയറക്ടപ്റയും സാമൂഹ്യനക്ഷമ 
വകുപ്പുമന്തിപ്യയും ചുമതലപ്പെടുത്തു�യും പ്ചയ് 
നതാപ്െ വനിതാ �മരീഷന് ബില്ിന് തുെക്മായി.
 സമൂഹത്ില് സ്തരീ  പുരുഷ തുല്യത ല�വരി
ക്കു്തിനായി  സ്തരീ�ള്ക്കു നനപ്രയള്ള ചൂഷണവുും 
അക്രമവുും അവസാനിപെിക്കു്തിനുള്ള ഒരു നെപെി 
ക്രമും ആവിഷ് ക്രിക്കു്തിനുും സ്തരീ�ളപ്െ ഉ്മന
ത്ിനായി നിയമനെപെി�ള് സ്വരീ�രിക്കു്തിനുും 
നവണ്ിയള്ള നിയമനിര്മാണും എ് ലക്ഷ്യനത്ാപ്െ 
1991 പ്ല ന�രള വനിതാ �മരീഷന് ബില് തയ്ാറാക്ി. 
ഗസറ്് വിജ്ഞാപനും മുനഖന ഒരു പ്ചയര്നപഴ് സണുും  
ആറില് കൂടുതലല്ാത് അുംഗങ്ങളും ഉള്പ്പെടു് 
ഒരു വനിതാ �മരീഷന് സര്ക്ാര് രൂപരീ�രിനക്
ണ്താപ്ണന്നുും അതില്  ഒരുംഗും പട്ടി�ജാതി/പട്ട
�വര്ഗ്ഗത്ില്പ്പെട്ട വനിതയായിരിക്ണപ്മന്നുും 
ആക്ടിപ്റെ 5 ാും വകുപെില് വ്യവസ് പ്ചയ്ിരുന്നു. 
പ്ചയര്നപഴ് സണ് ഉ്തമായ വ്യക്തിത്വത്ിനുെമ
യും സ്തരീ�ള് നനരിടു് പ്ശ് നങ്ങള് സുംബന്ധിച്് 
അറിവുും അവ ല��ാര്യും പ്ചയ്യു്തിന് പ്ാവരീണ്യവു
മുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്ണപ്മന്നുും നിയമത്ില് വ്യവ
സ്യണ്്. സ്തരീ�ള്ക്് നനപ്രയള്ള നരീതിരഹിതമായ 
നെപെി�ള് നിര്വ്വചിച്ിട്ടുമുണ്്. 
 സ്തരീ�ള്ക്് നനപ്രയള്ള നരീതിരഹിതമായ 
നെപെി�ള് സുംബന്ധിച്് അനന്വഷണും നെത്ി, 
അത് തെയ്തിന് നവണ് ശിപാര്ശ സഹിതും 
സര്ക്ാരിന് റിനപൊര്ട്ട് സമര്പെിക്കു�, നിലവിലുള്ള 

നിയമങ്ങളില്  സ്തരീ�ളപ്െ അവ�ാശങ്ങള് സും
ബന്ധിക്കു് നപാരായ്മ�ള് ഉപ്ണ്ങ്ില് അത് 
സര്ക്ാരിപ്റെ  ശ്രദ്ധയില് പ്�ാണ്ടുവരി�, സര്ക്ാര് 
- പ്പാതുനമഖല സര്വ്വരീസു�ളില് വനിത�ള്ക്് 
അര്ഹമായ പ്ാതിനിധ്യും ഉറപൊക്കു്തിന് നെപെി 
�ള് ശിപാര്ശ പ്ചയ്യു�, സ്തരീ�ളപ്െ താല്പര്യ
ങ്ങള് സുംരക്ഷിക്കു്തിന് വരീഴ്ച വരുത്തു് ഉനദ്യാ 
ഗസ്ര്പ്ക്തിപ്ര ശിക്ഷാനെപെിക്് ശിപാര്ശ 
നല്കു� തുെങ്ങിയവ �മരീഷപ്റെ അധി�ാരപരിധി
യില് ഉള്പ്പെടുത്ിയിട്ടുണ്്. നരീതിരഹിതമായ നെപെി 
ഉണ്ാപ്യ്്  സ്തരീ�ളില് നിന്ാ സുംഘെനയില് 
നിന്ാ പരാതി ല്ിക്കു�നയാ സര്ക്ാരില് നി്് 
അനപക്ഷ ല്ിക്കു�നയാ പ്ചയ്ാല് �മരീഷന് അതു 
സുംബന്ധിച്് അനന്വഷണും നെത്ാവു്താപ്ണ്് 
വ്യവസ്യണ്്. ഇത്രും സും്വങ്ങളില് �മരീഷന് 
സ്വനമധയാ നെപെി സ്വരീ�രിക്ാന് അധി�ാരമുണ്്.  
സാക്ഷി�പ്ള വിളിച്ചു വരുത്ി പ്തളിപ്വടുക്കു് 
തിനുും നരഖ�ള് ഹാജരാക്ാന് ആവശ്യപ്പെടു്
തിനുും വനിതാ �മരീഷന് സിവില് ന�ാെതിക്് 
തുല്യമായ അധി�ാരമുണ്്. കൂൊപ്ത �മരീഷപ്റെ 
പ്വര്ത്നപ്ത് ന�ാെതിയില് നചാദ്യും പ്ചയ്ാനുും 
�ഴിയില്. 
 സര്ക്ാര് സ്വരീ�രിക്കു്, സ്തരീ�പ്ള ബാധി 
ക്കു് നയപരമായ �ാര്യങ്ങള് വനിതാ �മരീഷനു 
മായി കൂെിയാനലാചിക്ണപ്മ്് ബില്ില് വ്യവസ് 
പ്ചയ്ിട്ടുണ്ായിരുന്നു. 1990 ഡിസുംബര് 29 ന്   വ്യവ 
സായവുും സാമൂഹ്യനക്ഷമവുും വകുപ്പുമന്തി പ്�.ആര്.
ഗൗരിയമയാണ് ബില് സ്യില് അവതരിപെി
ച്ത്. അന് ദിവസും തപ്് ബില് പ്സലക്ട് 
�മിറ്ിയപ്െ പരിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കു�യും �മിറ്ി 
റിനപൊര്ട്ടിപ്റെ അെിസ്ാനത്ില് 1991 ഏപ്ില് 4 ന് 
പാസാക്കു�യും പ്ചയ്തു. 1995 ആഗസ്റ്റ് 22 ന്  
രാഷ്ടപതിയപ്െ അുംഗരീ�ാരും ല്ിച്നതാപ്െ  1991 പ്ല 
ന�രള വനിതാ �മരീഷന് നിയമും നിലവില് വന്നു.
 ന�രള വനിതാ �മരീഷന് പുനസുംഘെിപെി
ച്ചുപ്�ാണ്ടുും അുംഗസുംഖ്യ മൂ്ായി പരിമിതപ്പെടുത്ി
പ്ക്ാണ്ടുും ന�്വാറും രണ്ായി നിജപ്പെടുത്ിപ്ക്ാണ്ടുും 
2002 പ്ല ന�രള വനിതാ �മരീഷന്  (ന്ദഗതി) 
നിയമും നിലവില് വന്നു. ഈ ന്ദഗതിയിലൂപ്െ വനി
താ�മരീഷനില് പട്ടി� ജാതി/ പട്ടി� വര്ഗ്ഗ പ്ാതി 
നിധ്യും ഇല്ാതായി. പ്ചയര്നപഴ് സണുും അുംഗ 

ങ്ങള്ക്കുും പൂര്വ്വ�ാല നസവനും �ണക്ിപ്ലടുക്ാപ്ത 
ശമ്പളത്ിനു പ�രും നിശ്ിത തു� ഓണനററിയും 
നല്�ാനുും ഈ ന്ദഗതിയിലൂപ്െ വ്യവസ് പ്ചയ്തു. 
വ്യവസായവുും സാമൂഹ്യനക്ഷമവുും വകുപ്പുമന്തി  
പി.പ്�.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി 2002 ജൂണ് 12 ന് സ്യില് 
അവതരിപെിച് ബില്ിന് 2002 ജൂലല 16 ന് രാഷ്ടപ
തിയപ്െ അനുമതി ല്ിച്ചു. 

 വനിതാ �മരീഷന് ല്ിക്കു് പരാതി�ളപ്െ 
എണ്ും ക്രമാതരീതമായി വര്ദ്ധിച്തിപ്നത്തുെര്്് 
പരിഹാര നിര്ന്ദേശങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി  
സമര്പെിക്കു്തിന് �മരീഷന് �ഴിയാപ്ത വ്  
സാഹചര്യത്ില്, പ്വര്ത്നും സുഗമമാക്കു്തിനു 
നവണ്ി അുംഗസുംഖ്യ ആറായി വര്ദ്ധിപെിക്കു്തിനുും 
�മരീഷനിപ്ല പ്ചയര് നപഴ് സണുും അുംഗങ്ങളും വനിത 
�ളായിരിനക്ണ്താപ്ണന്നുും �മരീഷപ്റെ പ്സക്രട്ട
റിപ്യയും  അുംഗമാക്ണപ്മന്നുമുള്ള വ്യവസ്�ള് 
ഉള്പ്പെടുത്ി 2007 പ്ല ന�രള വനിതാ �മരീഷന് 
(ന്ദഗതി) ബില് പ്�ാണ്ടുവന്നു. പട്ടി� ജാതി/
പട്ടി� വര്ഗ്ഗത്ില്പ്പെട്ടവര്ക്് വരീണ്ടുും പ്ാതിനിധ്യും 
നല്�ാനുും �മരീഷപ്റെ പ്സക്രട്ടറിക്് കൂടുതല് ഉത്
രവാദിത്ും നല്�ാനുും ഈ നിയമനിര്മാണത്ി 
ലൂപ്െ �ഴിഞ്ഞു. 2007 പ്സപ്റ്ുംബര് 5 ന് ആനരാഗ്യവുും 
സാമൂഹ്യനക്ഷമവുും വകുപ്പുമന്തി പി.പ്�.ശ്രരീമതി െരീച്ര് 
സ്യില് അവതരിപെിച് ബില് 2007 പ്സപ്റ്ുംബര് 17 
ന് നിയമസ് പാസ്സാക്ി. ബില്ിന് 2007 ഒ�് നൊബര് 
13 ന് ഗവര്ണറുപ്െ അനുമതി ല്ിച്ചു.  
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തു� വ�മാറ്ി പ്ചലവാക്കു്ില്. ഇക്ാര്യും സുംബന്ധിച്് 
അുംഗങ്ങള്ക്്  വ്യക്തതയണ്ാവണും. ഐ.സി.എും.ആര്. 
മാര്ഗനിര്ന്ദേശങ്ങള് പ്�ാരമാണ് മരണനിരക്്  
�ണക്ാക്കു്ത്. മാര്ഗനിര്ന്ദേശത്ില് എന്തു മാറ്ും 
വരുത്ിയാലുും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്ും ഇവിപ്െ വരുും. 
  ന�ാവിഡ് ഒ്ാും തരുംഗ�ാലത്് ന�രളത്ില് 
ന�ാവിഡ് നിയന്തണും ഫലപ്ദമായി നെപെിലാക്ി
യതിനാല് നരാഗവ്യാപനും വളപ്ര കുറവായിരുന്നു. 
ഐ.സി.എും.ആറിപ്റെ സരീനറാ പ്ിവലന്സ് പഠനമനു 
സരിച്് നരാഗവ്യാപനും ഏറ്വുും കുറഞ്ഞ സുംസ്ാനമായി
രുന്നു ന�രളും. രണ്ാും തരുംഗത്ില് ന�രളത്ിപ്ല വ്യാപ
നനിരക്് കൂെിയത് നനരപ്ത് നരാഗും വ്് ന്ദമായവര് 
ന�രളത്ില് കുറവായിരു്തുപ്�ാണ്ാണ്. അതി 
വ്യാപനനശഷിയള്ള പ്ഡല്റ് ലവറസ് വ�ന്ദും കൂെി  
ആവിര്്വിച്നതാപ്െ ന�രളത്ില് നരാഗവ്യാപനും 
കൂടുതല് ശക്തിപ്പെട്ടു. 
 ഈ സാഹചര്യത്ില് കുറഞ്ഞത് 60% 
നപര്പ്ക്ങ്ിലുും വാ�് സിനനഷന് നല്�ി അതിനവഗും 
നഹര്ഡ് ഇമയൂണിറ്ി ല�വരിക്ാനാണ് ന�രളും 
ശ്രമിക്കു്ത്. അതിന്  സമ്പൂര്ണ് വാ�് സിനനഷന് 
നെത്ണും. ഇനപൊഴുും ന�രളത്ിപ്റെ വാ�് സിന് 
നല്�ല് നശഷിപ്ക്ാത്്, വാ�് സിന് ല്്യത ഉയര്്ി 
ട്ടില് എ്താണ് വസ്തുത. അതുപ്�ാണ്ടുതപ്് ന�രള 
ത്ിന് കൂടുതല് വാ�് സിന് അനുവദിപെിക്ാന് നമുക്് 
കൂട്ടായി ശ്രമിക്ാും. 
 ഇതിന�ും ല്ിച് വാ�് സിന് അല്ും നപാലുും 
പാഴാക്ാപ്ത പൂര്ണ്മായും വിതരണും പ്ചയ് സുംസ്ാന 
മാണ് ന�രളും. ഇപ്തല്ാും പരിഗണിച്ാല്, ന�രളത്ിന് 
കൂടുതല് വാ�് സിന് അര്ഹതയണ്്. അനതാപ്ൊപെും  
സ്വ�ാര്യ നമഖല വഴി നല്കു് 25% വാ�് സിന് 
�ഴിവതുും നവഗത്ില് എത്ിക്ാനുും ന�ന്ദ്രസര്ക്ാ
രിനനാെ് നാും സുംയക്തമായി ആവശ്യപ്പെെണും.
 ന�ാവിഡ് �ാലമായതുപ്�ാണ്് ഡിസാസ്റ്റര് 
മാനനജ് പ്മറെ് ഫണ്ിപ്റെ വിനിനയാഗും ന�ാവിഡ്  
പ്തിനരാധത്ിനുകൂെി സഹായ�മാകു് വിധത്ില് 
നെത്ാന് സുംസ്ാനങ്ങളപ്െ പ്നത്യ� സാഹചര്യ 
ങ്ങള് �ണക്ിപ്ലടുത്തുപ്�ാണ്് വ്യവസ്�ള് ലഘൂ�രി
ക്പ്പെനെണ്തുണ്്. അങ്ങപ്ന ജനങ്ങള്ക്് ആശ്വാസും 
നല്ന�ണ്തുണ്്. ഇത് ഗൗരവതരമായ പ്ശ് നമായി 
നമുക്് സ്ാതലത്ിലുും ഉയര്ത്ിപ്ക്ാണ്ടുവരാന് 
�ഴിയണും.
 ഈ ന�ാവിഡ് മഹാമാരിയപ്െ ഘട്ടത്ില് 
മറ്ിെങ്ങപ്ള അനപക്ഷിച്് താരതനമ്യന പ്മച്പ്പെട്ട നില 
യില് ആപ്ണങ്ില് നപാലുും ന�രളവുും പ്വല്ലുവിളി 
�ള് നനരിടുന്നുണ്്. എ്ാല്, ഏതു പ്തിസന്ധിയപ്െ 
ഇെയിലുും ന�രളത്ിപ്ല വി�സന-നക്ഷമ പ്വര്ത് 
നങ്ങള്ക്് യാപ്താരു മുെക്വുും ഉണ്ാ�രുത് എ് 
നിലപാൊണ് സുംസ്ാന സര്ക്ാരിനുള്ളത്. അതിനു 
നവണ് ബദല് സാമ്പത്ി� മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവതരിപെി
ച്ചുപ്�ാണ്് ന�രളും രാജ്യത്ിന് മാതൃ�യായിട്ടുണ്്. തെ
സ്സമില്ാപ്ത വി�സന പ്വര്ത്നങ്ങള് നെപൊക്ിയും 
നാും രാജ്യത്ിനു മാതൃ� ആന�ണ്തുണ്്. അത് സുംസ്ാ 
നത്ിപ്റെയാപ്� യശസ്സിപ്നയാണ് ഉയര്ത്തു� എ് 
നബാധ്യനത്ാപ്െ �ക്ഷിരാഷ്ടരീയത്ിനതരീതമായി ഇക്ാ
ര്യത്ില് നമുക്് നിലപ്�ാള്ളാന് �ഴിയണും.
 അടുത് 25 വര്ഷും പ്�ാണ്് ന�രളപ്ത് 
വി�സിത-മദ്ധ്യവരുമാന രാഷ്ടങ്ങളപ്െ നിലയിനലക്് 
വളര്ത്ാനാണ് നാും ശ്രമിക്കു്ത്. അതിന് നിനക്ഷപ 
ങ്ങള് ആ�ര്ഷിക്കു�യും വ്യവസായങ്ങള് അ്ിവൃദ്ധിപ്പെ
ടുത്തു�യും ഉത്പാദനും വര്ധിപെിക്കു�യും പ്ചയ്യു്തിനനാ
പ്ൊപെും തപ്് വി�സിത രാജ്യങ്ങളനെതിന് സമാനമായ 
ഗതാഗതസൗ�ര്യങ്ങള് കൂെി ന�രളത്ില് ഒരുനക്
ണ്തുണ്്. നമ്മുപ്െ ഗതാഗത നമഖലയില് പ്റയില്നവ, 
ലഹനവ, വാട്ടര്നവ, എയര്നപാര്ട്ട് എ്ിവയമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട ചില �ാര്യങ്ങളില് ന�ന്ദ്രത്ിപ്റെ അനുമതി 
ആവശ്യമായിട്ടുണ്്. അതില് ഏറ്വുും പ്ധാനമാണ് പ്�-
പ്റയിലിപ്റെ സില്വര് ലലന് പദ്ധതി. ഈ പ്സമി ലഹ 
സ്രീഡ് പ്റയില് ന�ാറിനഡാര് പദ്ധതി ആരും്ിക്ാന്  
ന�ന്ദ്രത്ിപ്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അനുമതി 
ല്ിക്കുനമ്പാള് തപ്് പ്വൃത്ി�ള് ആരും്ിക്ാന് 
�ഴിയ് വിധത്ില് സ്ലും ഏപ്റ്ടുപ്പുമായി സുംസ്ാന 
സര്ക്ാര് മുന്ാട്ടു നപാകു�യാണ്.
 ഇതിനു പുറപ്മ തലനശ്ശരി-ലമസൂര്, നിലമ്പൂര്- 
നഞ്ന്ന�ാെ്, അങ്മാലി - ശബരി എ്രീ പ്റയില്പൊ
ത�ള്ക്കുും അനുമതി ല്ിനക്ണ്തുണ്്. ഇവപ്യാപ്ക് 
തപ്് വളപ്ര നാള�ളായി ന�ന്ദ്രത്ിപ്റെ പരിഗണ
നയിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. പ്്രേയിന് െിക്റ്ില് നിന്നുും 
ചരക്കു�െത്തു കൂലിയില് നിന്നുും ഇന്ത്യന് പ്റയില്നവക്് 
ഏറ്വുും അധി�ും റവനയൂ ല്ിക്കു് സുംസ്ാനമാണ് 
ന�രളും. അതുപ്�ാണ്ടുതപ്് ന�രളത്ില് പുതിയ പ്റ
യില്പൊത�ള് ആരും്ിക്കു്ത് പ്റയില്നവക്് കൂെി 
ഗുണ�രമാവു് �ാര്യമാണ്.
 രണ്ാമപ്ത് ഗതാഗത നമഖല നദശരീയപാത 
യാണ്. പാരിപെള്ളി മുതല് വിഴിഞ്ഞും വപ്ര 70 മരീറ്ര് 
വരീതിയില് ഉള്ള ഔട്ടര് റിുംഗ് നറാഡ് പദ്ധതിയണ്്. 
നദശരീയപാത അനതാറിറ്ിയാണ് ആ പദ്ധതി നെപൊ
ക്കു്ത്. സുംസ്ാനമാണ് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുക്ലിപ്റെ 50% 
തു� വഹിക്കു്ത്. അതിനു സര്ക്ാര് ഉത്രവിലൂപ്െ 
സുംസ്ാനും അുംഗരീ�ാരും നല്�ിയിട്ടുണ്്. ന�ന്ദ്ര 
ഉപരിതല ഗതാഗത മന്താലയത്ിപ്റെ അനുമതി ല്്യ
മാന�ണ്തുണ്്. തരീരനദശ പാതയും മലനയാരപാതയും 
ഉള്പ്പെപ്െ പ്ഖ്യാപിക്പ്പെട്ട നദശരീയപാത�ള് നെപൊ
നക്ണ്തുണ്്. 

 ജലാശയങ്ങളാല് സമൃദ്ധമായ നാൊണ് 
ന�രളും. നമ്മുപ്െ നാെിപ്റെ വെനക് അറ്ും മുതല് 
പ്തനക് അറ്ും വപ്ര ജലാശയങ്ങളാല് ബന്ധിപെിക്പ്പെട്ട 
താണ്. അതുപ്�ാണ്ടുതപ്് തിരനക്റിയ നറാഡഗതാഗ
തത്ിന് ബദലാണ് ന�രളപ്ത് സുംബന്ധിച്ിെനത്ാളും 
ജലഗതാഗതും. ഈ സാധ്യത തിരിച്റിഞ്ഞുപ്�ാണ്ാണ് 
നദശരീയ ജലപാതയപ്െ വി�സനത്ിനുും ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതത്ിപ്റെ പ്ചാരണത്ിനുും നവണ് നെപെി
�ള്ക്് തുെക്ും കുറിച്ിട്ടുള്ളത്. എ്ാല്, ജലഗതാഗത 
നമഖലപ്യ പ്മച്പ്പെടുത്ാന് �ഴിയ് വിധത്ില് 
നദശരീയ ജലപാതയപ്െ വി�സനത്ിന് ന�ന്ദ്ര ഫണ്് 
ഇനിയും ല്്യമായിട്ടില്.  
 പിപ്്യള്ള ഗതാഗത നമഖല നവ്യാമയാന 
ത്ിനറെതാണ്. ന�ാഴിനക്ാെ്, �ണ്ണൂര് വിമാനത്ാവള
ങ്ങളപ്െ വി�സനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെപെിക്രമങ്ങള് 
ന�ന്ദ്രതലത്ില് പൂര്ത്ിയാക്പ്പെനെണ്തുണ്്. ന�രള 
ത്ില് ചില ഇെങ്ങളില് എയര്സ്്രേിപ് സജമാക്ാന് 
നാും അനുമതി നതെിയിട്ടുണ്്. ഇതിപ്നാപ്ക്പുറപ്മ തി
രുവനന്തപുരും എയര് നപാര്ട്ടിപ്റെ സ്വ�ാര്യവല്ക്
രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ശ് നങ്ങള്ക്് ഇനിയും 
പരിഹാരും ആയിട്ടില്. ന�രളപ്ത് നപാപ്ല ഒ്ില 
ധി�ും അന്താരാഷ്ട വിമാനത്ാവളങ്ങള് നെത്ി പരി

ചയസമ്പത്തുള്ള മപ്റ്ാരു സുംസ്ാന സര്ക്ാര് ഇന്ത്യ 
യില് ഇല് എ് വസ്തുത മുന്നിര്ത്ി തിരുവനന്ത
പുരും വിമാനത്ാവളും സുംസ്ാന സര്ക്ാരിപ്റെ 
അധരീനതയില് ഉള്ള ഒരു �മ്പനിയിലൂപ്െ നെത്ാനുള്ള 
അനുമതി ന�ന്ദ്രത്ില് നി്് ല്്യമാക്ാന് കൂട്ടായ 
ഇെപ്പെലു�ള് അത്യന്താനപക്ഷിതമാണ്.
 വിമാനത്ാവളങ്ങപ്ളക്കുറിച്് പറയനമ്പാള് 
നമ്മുപ്െ പ്വാസി സനഹാദരങ്ങപ്ള പരാമര്ശിക്ാതി
രിക്ാനാവില്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളപ്െ യാത്ാവിലക്് 
�ാരണും പലരുും ന�രളത്ില് കുടുങ്ങിയിരിക്കു�
യാണ്. അവരില്ത്പ്് പലര്ക്കുും ഇന്ത്യയില് ല്്യ 
മാ�ാത് വാ�് സിനു�ളാണ് ഗള്ഫില് ഫസ്റ്റ് 
നഡാസായി ല്ിച്ത്. അവരുപ്െ പ്സക്റെ് നഡാസ് 
വാ�് സിനനഷന് പ്പന്ഡിുംഗാണ്. അതുപ്�ാണ്ടു 
തപ്് അവപ്ര എത്യും നവഗും തിരിപ്� ഗള്ഫില് 
എത്ിനക്ണ്തുണ്്. അത് അവരുപ്െ ജരീവനുും ആനരാ 
ഗ്യവുും സുംരക്ഷിക്കു്തിന് അത്യന്താനപക്ഷിതമാണ്. 
ആ നിലയ്ക്കുള്ള അെിയന്തര ഇെപ്പെല് ന�ന്ദ്ര 
ത്ിപ്റെ ്ാഗത്തു നിന്നുണ്ാ�ണും. ഒ്ാും തരുംഗത്ില് 
നെത്ിയ 'വനദേ ്ാരത് മിഷന'് സമാനമായ സുംവി 
ധാനും ഒരുനക്ണ്തുണ്്.സുംസ്ാനും ഇക്ാര്യും ചൂണ്ി
ക്ാണിച്ചുപ്�ാണ്് ന�ന്ദ്രത്ിന് �ത്യച്ിട്ടുണ്്.
 തിരുവനന്തപുരും എയര്നപാര്ട്ടുമായി ബന്ധ 
പ്പെട്ടു മാത്മല്  സ്വ�ാര്യവല്ക്രണ പ്ശ് നും നിലവിലു 
ള്ളത്. ബിപിസിഎല് സ്വ�ാര്യവല്ക്രിക്കു�യാണ്. 
നമ്മുപ്െ പ്പന്രോ പ്�മിക്ല്സ് പാര്ക്്, ഫാക്ടിപ്റെ പുന 
രുദ്ധാരണും എ്ിവപ്യ ഒപ്ക് ബാധിക്കു് വിഷയ 
മാണ് അത്. പാലക്ാപ്ട്ട ഇന്സ്്രുപ്മനറെഷന് ലിമിറ്ഡ് 
ഏപ്റ്ടുക്ാന് ഇനിയും അനുമതി ല്ിച്ിട്ടില്. നഷ്ത്ിലാ
യിരു് പ്പാതുനമഖലാ സ്ാപനങ്ങപ്ള ലാ്ത്ിലാക്ി 
ന�രളും �ഴിവ് പ്തളിയിച്ിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപ്�ാണ്ടു 
തപ്് ഏപ്റ്ടുക്ാന് ന�രളും സ്ദ്ധത പ്�െിപെിക്കു് 
പ്പാതുനമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് നമുക്് വിട്ടു�ിട്ടണും. 
 ജി.എസ്.െി ന�ാമ്പന്നസഷനാണ് മപ്റ്ാരു 
പ്ധാന പ്ശ് നും. ന�രളത്ിപ്റെ നനതൃത്വത്ില് 
പ്തിപക്ഷ �ക്ഷി�ള് ്രിക്കു് സുംസ്ാനങ്ങള് സുപ്രീും 
ന�ാെതിയില് നപാകുപ്മ് നില വ്നപൊഴാണ് ന�ന്ദ്രും 
കുെിശ്ശി� അനുവദിച്ത്. ഇത്രത്ില് പ്ഫഡറല് 
തത്വങ്ങള് ലുംഘിക്പ്പെടു് അവസ് ഉണ്ായിക്കൂൊ. 
്രണഘെനാപരമായി ന�ന്ദ്രും സുംസ്ാനങ്ങള്ക്് 
നല്�ാന് ബാധ്യസ്പ്പെട്ടതുും നല്കുപ്മ്് നിയമത്ി 
ലൂപ്െ അുംഗരീ�രിച്ിട്ടുള്ളതുമായ വിഹിതും യഥാസമ 
യത്് �ിട്ടാന് നാും കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്ണും. ഇത് സുംസ്ാ
നങ്ങള്ക്ാപ്� ആശ്വാസ�രമായ നിലപാൊയി മാറുും. 

  15 ാും ധന�ാര്യ �മരീഷപ്റെ പ്സക്ടര് പ്ബന 
ഫിറ്് എ് ആശയും ആനരാഗ്യും, വിദ്യാ്്യാസും, നപാഷ�ാ 
ഹാരും എ്രീ �ാര്യങ്ങളില് ന�രളത്ിനു ഗുണ�രമാ 
ക്ാന് �ഴിയണും. പ്പാതുപ്വ 15 ാും ധന�ാര്യ �മരീ 
ഷന് സുംസ്ാനങ്ങളപ്െ സാമ്പത്ി� വി്വങ്ങപ്ള 
പരിമിതപ്പെടുത്ിയിട്ടുണ്്. അതുപ്�ാണ്ടുതപ്് നസ്റ്ററ്് 
സ് പ്പസിഫി�് ഗ്രാറെ് സിപ്റെ �ാര്യത്ില് ന�രള 
ത്ിന് അനുകൂലമായ നിലപാെ് ന�ന്ദ്രത്ിപ്റെ ്ാഗത്തു 
നിന്നുണ്ാ�ണും. 
 ന�ാവിഡ് മൂലും രാജ്യത്ിപ്റെ പ്മാത്ും സാമ്പ 
ത്ി� വ്യവസ് ത�രാറിലാണ്. ന�ന്ദ്രത്ിനുും  
സുംസ്ാനങ്ങള്ക്കുും വരുമാന നഷ്മുണ്്. സുംസ്ാന 
ത്ിപ്റെ �ാര്യത്ില് ഏറ്വുും വലിയ ഇെിവ് ജി.എസ്.െി. 
യിലാണുണ്ായത്. വരുമാനും കുറയ�യും പ്ചലവു 
വര്ദ്ധിക്കു�യും പ്ചയ്തിപ്റെ പ്ശ് നങ്ങളിലാണ് 
സുംസ്ാനങ്ങള്. ഈ സാഹചര്യത്ില് ജി.എസ്.െി. 
നഷ്പരിഹാരും കൃത്യമായി സുംസ്ാനത്ിനു �ിട്ടണും. 
അതതു സമയത്് ധന�ാര്യ�മരീഷന് അവാര്ഡ വഴി 
�ിട്ടു് തു�യും കൃത്യമായി �ിട്ടണും. 
 വായ്പാ പരിധി നാലര ശതമാനമായി  
ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്. എ്ാല് അതു വഴിയള്ള സാധ്യത 

ഉപനയാഗപ്പെടുത്ാനാവാത്വിധും �ര്ക്ശവുും 
പ്ഫഡറല് തത്വങ്ങള്ക്കു നിരക്ാത്തുമായ നിര 
വധി വ്യവസ്�ള് ന�ന്ദ്രും പ്�ാണ്ടുവന്നു. ഉദാര 
വല്ക്രണനയങ്ങളപ്െ നെപൊക്ല്, പ്പാതുനമഖലാ 
�മ്പനി�പ്ള സ്വ�ാര്യവല്ക്രിക്ല്, നബാര്ഡ 
വായ്പ എഴുതിത്ള്ളല് തുെങ്ങിയ വ്യവസ്�ളാണ് 
മുന്ാട്ടുവയ്ക്കു്ത്.സുംസ്ാന താല്പര്യങ്ങള്ക്കു 
വിരുദ്ധമായ ഉപാധി�ള് അെിനച്ല്പിക്കു്തിപ്ന
തിരായി ശബ്ദമുയര്ത്ണും.
 ന�രളും ഉള്പ്പെപ്െയള്ള പല സുംസ്ാനങ്ങളും 
ഇന്ത്യന് നപാര്ട്ട് സ് ബില്, 2021 മായി ബന്ധപ്പെട്ട 
ആശങ്�ള് ന�ന്ദ്രപ്ത് അറിയിച്ിട്ടുണ്്. വിദ്യാ്്യാസ 
നമഖലയില് സ് കൂള്, ന�ാനളജ് പാഠ്യപദ്ധതി�ള് ഏ�
പക്ഷരീയമായി പരിഷ് �രിക്കുന്നു എ് പ്ശ് നവുും നി
ലനില്ക്കുന്നുണ്്. ഇത്രും നിയമങ്ങളിലൂപ്െ പെിപെി 
യായി സുംസ്ാനങ്ങളപ്െ അവ�ാശങ്ങള്ക്കുനമല് 
ഒ്ിനു പുറപ്� ഒ്ായി ല� �െത്തു�യാണ്. ഇത് 
ഗൗരവമുള്ള പ്ശ് നമാണ്. 
 ഇന്ത്യയപ്െ ്ാഗമായ ഒരു സുംസ്ാനപ്ത് 
നിയമസ്യിപ്ല അുംഗങ്ങള് എ് നിലയില് നമ്മുപ്െ 
രാജ്യത്ിപ്റെ പ്ഫഡറല് തത്വങ്ങള് മുറുപ്�പിെിച്ചു 
പ്�ാണ്് നിലപ്�ാള്ളു� എ്ത് പ്ധാനമാണ്. 
അത് രാജ്യത്ിപ്റെ പ്ാനദശി� സവിനശഷത�പ്ള 
സുംരക്ഷിച്ചുപ്�ാണ്് മുന്റു് ജനാധിപത്യമായി 
നിലപ്�ാള്ളുവാന് ഇന്ത്യപ്യ സഹായിക്കുും. അതാ�പ്ട്ട 
ഇന്ത്യയിപ്ല വിവിധ സുംസ് �ാരങ്ങള്ക്കുും സമസ് ജന
വി്ാഗങ്ങള്ക്കുും പ്നയാജനപ്ദമാകു�യും പ്ചയ്യുും. 
 ഇത്രും വിഷയങ്ങപ്ളാപ്ക് ഉ്യിക്കു 
നമ്പാള്, ശക്തമായ ന�ന്ദ്രും, സുംതൃപ്തമായ സുംസ്ാന 
ങ്ങള്, പ്ാനദശി� സര്ക്ാരു�ളായി പ്വര്ത്ിക്കു് 
തന്ദേശ സ്വയും്രണ സ്ാപനങ്ങള് എ് �ാഴ്ചപൊെില് 
നിന്നുപ്�ാണ്് ഇെപ്പടു്ത് പ്പാതുവില് നമ്മുപ്െ 
രാജ്യത്ിനുും അതിപ്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്യ്ക്കുും 
ന�രളത്ിനുും എല്ാും ഗുണ�രമാകുും. ന�രളത്ിപ്റെ 
താല്പര്യങ്ങള് ഉയര്ത്ിപെിെിച്ചുപ്�ാണ്് നമുക്് ഒരുമിച്് 
പ്വര്ത്ിക്ാും.
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