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]pXpapJ§Ä

രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികം ആഘ�ാഷിക്കുന്ന ഘവളയിൽ ഘകരള 
നിയമസഭ പ്രഘതയേക സഘമേളനം ഘേർന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. 150-ാം ജയന്ിക്് 
ഒരു പ്രഘതയേകതയുണ്്. ഐകയേരാഷ്ട്രസഭ അന്ാരാഷ്ട്ര അഹിംസാദിനമായി 

പ്രഖയോപിച്ചത് മഹാത്ാഗാന്ിയുന്െ ജന്മദിനമായ ഒക് ഘൊബർ 2 ആണ്. നമ്മുന്െ േരിത്രത്ിന്റെ 
വീഥികളിൽ അഘനകം മഹാരഥന്മാന്ര നമുക്് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മുന്െ സമൂഹന്ത്യും 
േിന്കന്ളയും ഇത്രഘയന്െ സ്ാധീനിച്ചവർ വിരളമാണ്. ബൃഹദാരണയേഘകാപനിഷത്ിലാണ് 
'അസഘതാ മാ സദ്ഗമയ, തമഘസാ മാ ഘജയോതിർ ഗമയ, മൃഘതയോർ മാ അമൃതംഗമയ' എന്ന 
വാേകമുള്ളത്. രാജയേത്ിന്റെ  േരിത്രത്ിൽ ഒരു ജനതന്യയാന്ക ഇത്രത്ിൽ നയിച്ചവന്ര 
ഓർക്കുഘ്ാൾ ആദയേം വരുന്നത് രണ്് ഘപരുകളാണ്; ഗൗതമബുദ്ധന്റെയും ഗാന്ിജിയുന്െയും. 
ഗാന്ിജി മരണമെഞ്ഞഘ്ാൾ 'ഓഘരാ ഇന്യേൻ പൗരനം തന്റെ പിതാവിന്ന നഷ്ടന്്ട്ടു' 
എന്ന് പെഞ്ഞത് ചേനീസ് വിപ്ലവന്ത്ക്കുെിച്ച്  പഠനം നെത്ിയ വിഖയോത അഘമരിക്ൻ 
പത്രപ്രവർത്കൻ എഡ്ഗാർ സ് ഘനാ ആയിരുന്നു.  ഗാന്ീരക്തസാക്ിത്ത്ിന്റെ ഏഴ് 
പതിറ്ാണ്ടുകൾ പിന്നിടുഘ്ാൾ അതുണ്ാക്കുന്ന  ന്െട്ടലിൽ നിന്ന് നാം ഇന്നും മുക്തിഘനെിയിട്ടില്ല. 
ഗാന്ിജിയുന്െ മരണവിവരം രാഷ്ട്രഘത്ാൊയി പ്രഖയോപിച്ച പ്രധാനമന്തി ജവഹർലാൽ 
ന്നഹ്രുവിന്റെ ഇെെിയ വാക്കുകൾ ഇങ്ങന്നയായിരുന്നു: 'നമ്മുന്െ ജീവിതത്ിന്റെ പ്രകാശം 
അണഞ്ഞു ഘപായിരിക്കുന്നു.....' ഇന്ന്, ഗാന്ിജി ന്തളിച്ചുവച്ച നമ്മുന്െ രാഷ്ട്രത്ിന്റെ പ്രകാശം 
അണഞ്ഞുഘപാകുഘമാ എന്ന ആശങ്കയുന്െ കാർഘമ�ങ്ങളാണ് ചുറ്ിലം.  ജീവിതത്ിന്റെ 
അവസാനദിവസങ്ങളിന്ല പ്രാർത്ഥനാഘയാഗങ്ങളിൽ ൊഘഗാെിന്റെ  'നിങ്ങൾ പെയുന്നത് 
ആരും ന്േവിന്ക്ാള്ളുന്നിന്ല്ലങ്കിൽ തനിന്യ നെക്കുക....' എന്ന വരികൾ ഗാന്ിജി 
നിരന്രം ഉദ്ധരിച്ചുന്കാണ്ിരുന്നു.  ഒടുവിൽ അഘദേഹം തനിന്യ നെന്നു.  തനിന്യ നെന്ന് 
എന്ം ഏറ്റുവാങ്ങാനള്ള ദൃഢത ഓഘരാ ന്പാതുപ്രവർത്കനം, ഓഘരാ രാജയേസ് ഘനഹിയും 
സ്യം സജ്ജമാഘകണ് ഒരു �ട്ടത്ിലാണ് നമേൾ ഇഘ്ാഴുള്ളത്. അഘദേഹത്ിന്റെ രാഷ്ട്രീയ 
നിലപാടുകഘളാടും ദർശനങ്ങഘളാടും വിഘയാജിക്കുന്നവർ ഘപാലം ഒരു കാരയേം സമേതിഘക്ണ്ി 
വരും. ഒരു ജനതന്യ ഒന്നിച്ചുനിർത്ിയ ശക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ിജി. അതുന്കാണ്ാണ് 
ൊഘഗാർ അഘദേഹന്ത് 'മഹാത്ാ' എന്ന് വിളിച്ചത്. സതയേന്ത് ഗ്രഹിക്ാനള്ള യാത്രയാണ് 
അഘദേഹം നെത്ിയത്. അഹിംസന്യ ഘലാകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാക്ാൻ ഇത്രയധികം 
പ്രയത് നിച്ച മന്റ്ാരു മഹാത്ാവിന്ന കാണാനാവില്ല.

 ഗാന്ിജിയുന്െ സ്മരണകളം ദർശനവം ഇന്ന് ഓർമേിക്കുന്നത് ഘകവലമായ ഒരു കാല്പനിക 
മഘനാഭാവഘത്ാടുകൂെിയാകരുത്. കാലം നമേിൽ ഏല്പിച്ച കെമകൾ നിർവ്വഹിക്ാനള്ള 
ഇന്നമാണത്. ഗാന്ിജിയുന്െ ജീവിതത്ിന്ല ഏറ്വം വലിയ സഘദേശം മതന്ത്ക്കുെിച്ചുള്ളതാണ്. 
മതവം മനഷയേനം തമേിലള്ള ബന്വം, മതവം രാഷ്ട്രവം തമേിലള്ള ബന്വം സംബന്ിച്ച 
നിലപാടുകന്ള അഘദേഹം നിരന്രം ആഘലാേിച്ചു പുതുക്ി പണിതുന്കാണ്ിരുന്നു.  1943 
ജൂലായ് 15ന് ബ്ിട്ടീഷ് ഇന്യേയിന്ല ആഭയേന്രവകു്് അഡീഷണൽ ന്സക്രട്ടെിക്് എഴുതിയ 
കത്ിൽ മതവം രാഷ്ട്രീയവം തമേിലള്ള ബന്ന്ത് കുെിച്ച് ഗാന്ിജി ഇങ്ങന്ന എഴുതി: 
'മതം തീർത്ം വയേക്തിപരമായ കാരയേമാണ്. അതിന് രാഷ്ട്രീയത്ിൽ ഒരു സ്ാനവം 
ഉണ്ാകരുത്. വിഘദശാധിപതയേം എന്ന അസ്ാഭാവിക സ്ിതി മൂലമാണ് മതാെിസ്ാനത്ിൽ 
വിഭജിക്ന്്ടുന്ന അസ്ാഭാവിക സ്ിതി നമുക്കുണ്ായത്.' മതം എന്നതുന്കാണ്് താൻ 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഔപോരികമതന്ത് അന്ല്ലന്നും മെിച്ച് ധാർമേികവം ചനതികവമായ 
മൂലയേങ്ങന്ളയാന്ണന്നും അഘദേഹം വയേക്തമാക്ി. മതന്മന്നത് പ്രപഞ്ചന്ത് നയിക്കുന്ന 
ധാർമേിക ക്രമമാന്ണന്നും അത് ഹിന്ദുമതം, ഇസാം, ക്രിസ്തുമതം തുെങ്ങിയവന്യാന്ക് 
മെികെന്നുഘപാവന്നതും അവയിന്ല മൂലയേങ്ങന്ള സംഘയാജി്ിക്കുന്നതുമാന്ണന്നും ഗാന്ിജി 
പെഞ്ഞു. 1939 നവംബർ 11 ന് 'ഹരിജനി'ൽ മതം ഘദശീയതയുന്െ അെിസ്ാനമന്ല്ലന്ന് 
അഘദേഹം ഖണ്ിതമായി എഴുതി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ചനതികതയിൽ അഥവാ 
മതത്ിൽ നിന്നാന്ണന്ന് ഗാന്ിജി പെയുന്നുണ്്. എന്നാൽ ഈ ചനതികതന്യ ഏന്തങ്കിലം 
ഒരു മതവമായി കൂട്ടിയിണഘക്ണ്തിന്ല്ലന്നും അെിസ്ാനപരമായ ചനതികത എല്ലാ 
മതങ്ങൾക്കും ഒരുഘപാന്ലയുള്ളതാന്ണന്നും അഘദേഹം വയേക്തമാക്ിയിട്ടുണ്്. 

 നാൽ്തുകഘളാന്െ തന്റെ വീക്ണം ഗാന്ിജി വീണ്ടും പുതുക്ി്ണിതു. ഇന്യേ 
അഭിമുഖീകരിച്ച വിഭജനഭീഷണിയും മതരാഷ്ട്രവാദവം വർഗ്ീയതയുന്െ പെർന്നുപിെിക്ലമാണ് 
മതവം രാഷ്ട്രീയവം തമേിലള്ള ബന്ന്ത്ക്കുെിച്ചുളള പുനരാഘലാേനകളിഘലക്് ഗാന്ിജിന്യ 
നയിച്ചത്. 1947 ഓഗസ് െെ് 22ന് കൽക്ട്ടയിൽ ഘേർന്ന പ്രാർത്ഥനാഘയാഗത്ിൽ മതം 
വയേക്തിപരമായ കാരയേം മാത്രമാന്ണന്നും ഭരണാധികാരികളം ഉഘദയോഗസ്രും ഒരു 
മതനിരഘപക്രാഷ്ട്രത്ിനായി ആത്ാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ ഘലാകത്ിന്റെ  പ്രകാശമാകാൻ 
ഘപാന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം പണിതുയർത്ാൻ നമുക്് കഴിയുന്മന്നും അഘദേഹം പ്രഖയോപിച്ചു. ഒരു 
രാഷ്ട്രത്ിന്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു മതമാന്ണങ്കിൽ ഘപാലം  രാഷ്ട്രത്ിന് മതം ആവശയേമിന്ല്ലന്ന് 
ഗാന്ിജി വയേക്തമാക്ിയിട്ടുണ്്.  ഭരണകൂെം സംശയരഹിതവം മതനിരഘപക്വമായിരിക്ണം.  
'ഇന്യേ ഓഫ് ചമ ഡീംസ് ' എന്ന പുസ്തകത്ിൽ പൂർണ്ണസ്രാജിന്ന കുെിച്ച് ഗാന്ിജി 
വിവരിക്കുന്നുണ്്. രാജകുമാരനം കർഷകനം ഒരുഘപാന്ല അനഭവന്്ടുന്നതാകണം പൂർണ്ണ 
സ്രാജ്. വൻകിെ ഭൂവെമയ്കം ഭൂരഹിത കർഷകനം അത് അനഭവഘവദയേമാകണം. ഈ 
നിലപാെിലൂന്െ  പങ്കാളിത്വികസനന്ത്ക്കുെിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ അഘദേഹം മുഘന്നാട്ട് വച്ചു. 

 ജനാധിപതയേന്ത്ക്കുെിച്ച് ഉന്നതമായ ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു ഗാന്ിജിയുഘെത്. 
അധികാര വിഘകന്ദീകരണം അനിവാരയേമാന്ണന്ന് ഗാന്ിജി കരുതി. ശക്തർക്കുള്ള അഘത 
അവസരങ്ങൾ ദുർബലർക്കും ലഭയേമാകുന്നതാണ് ജനാധിപതയേന്മന്ന് അഘദേഹം വിവക്ിച്ചു. 
സ്തീ-പുരുഷ സമത്ം അഘദേഹത്ിന് ഘകവലം ഒരു ആദർശം ആയിരുന്നില്ല. 'ഘസവനങ്ങളന്െ 
അവതാരമാണ് സ്തീ. അവന്ര നിസ്സഹായതയുഘെയും പാരതന്തയേത്ിന്റെയും രൂപത്ിൽ 

ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ ടഡസ് കിൽ നിന്്

ഗാന്ധിപാദങ്ങളധിൽ 

ഘകരള നിയമസഭയുന്െ പ്രവർത്നങ്ങളം പുഘരാഗമനാത്കമായ 
നിയമനിർമോണവം രാജയേത്ിനാന്ക മാതൃകയാന്ണന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് 

മുഹമേദ് ഖാൻ. സഭാ െി.വി. യുന്െയും നിയമസഭാ നെപെികളന്െ  ഓൺചലൻ 
സ്ടീമിംഗിഘറെയും  ഘലാഘഗാ, തീം ഘസാംഗ് എന്നിവയുന്െ പ്രകാശനവം 2019 ന്ല 
നിയമസഭാ മാധയേമ അവാർഡ് വിതരണവം നിർവ്വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു 
അഘദേഹം.   നിയമനിർമോണ പ്രക്രിയന്യക്കുെിച്ചും പാർലന്മറെെി സംവിധാനന്ത് 
ക്കുെിച്ചുമുള്ള അെിവില്ലായ്മയാണ്  ജനങ്ങൾക്് ജനാധിപതയേന്ത്ക്കുെിച്ച് 
സംശയങ്ങളണ്ാകാൻ കാരണന്മന്ന് അഘദേഹം അഭിപ്രായന്്ട്ടു.  ജനാധിപതയേന്ത് 
പരിഘപാഷി്ിക്കുന്നതിൽ പരമപ്രധാനമായ കർത്വയേം മാധയേമങ്ങൾക്കുന്ണ്ന്നും  
ന്പാതുപ്രവർത്നങ്ങൾ ആഘരാഗയേകരമായി അവതരി്ിക്കുകയും ജനങ്ങൾ  
അവ എങ്ങന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്കയും ന്േയ്യുന്നത് മാധയേമ 
ധാർമേികതയുന്െ ഭാഗമാന്ണന്നും അഘദേഹം കൂട്ടിഘച്ചർത്.  സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
അദ്ധയേക്ത വഹിച്ച േെങ്ങിൽ മുഖയേമന്തി പിണൊയി വിജയൻ മുഖയോതിഥി 
ആയിരുന്നു. പ്രതിപക് ഘനതാവ് രഘമശ് ന്േന്നിത്ല, പട്ടിക ജാതി-പട്ടിക വർഗ് 
ഘക്മ വകുപ്പുമന്തി എ.ന്ക.ബാലൻ, എം.എൽ.എ.മാർ,  മാധയേമപ്രവർത്കർ, 
ജീവനക്ാർ തുെങ്ങിയവർ പന്ങ്കടുത്.
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സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

മങ്കടയിലെ വിേസന പദ്ധതിേൾ

മൂർക്കനാട് കുടധിവെള്ള പദ്ധതധി െധിപുലരീകരണം
മൂർക്നാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ിന്ല 1 മുതൽ 19 വന്ര വാർഡുകളിൽ 

മൂർക്നാെ് കുെിന്വള്ള പദ്ധതിയുന്െ ചപ്് ചലൻ നീട്ടുന്ന 
പ്രവൃത്ി  ന്കാളത്തൂർ പള്ളിയാൽ കുള്ിൽ  ഉദ്�ാെനം ന്േയ്യന്്ട്ടു. 
മങ്കെ എം.എൽ.എ. യുന്െ  ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 
2018-19 സാ്ത്ിക വർഷം 40 ലക്ം രൂപ ന്േലവഴിച്ചാണ് 
ചപ്് ചലനില്ലാത് വീടുകളിൽ ന്വള്ളന്മത്ിക്കുന്നതിന് 
ഫണ്നവദിച്ചത്. 2017-18 സാ്ത്ിക വർഷം എം.എൽ.എ  
ഫണ്ിൽ നിന്നും  മൂർക്നാെ് പഞ്ചായത്ിന്ല വിവിധ വാർഡുകളിൽ 
ചപ്് ചലൻ നീട്ടുന്നതിന് 35 ലക്ം രൂപ അനവദിച്ചിരുന്നു. 

 മൂർക്നാെ് കുെിന്വള്ളപദ്ധതി മണ്ലത്ിന്ല മുഴുവൻ 
ഭാഗങ്ങളിഘലക്കും വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് 63 ഘകാെി രൂപയുന്െ 
പദ്ധതി യാഥാർത്ഥയേമാകുന്നു. പദ്ധതിയുന്െ ഇൻന്വസ്റിഘഗഷനം 
സർഘവ്വ നെപെികൾക്കുമായി 24 ലക്ം രൂപയുന്െ ഭരണാനമതി 
ലഭിച്ചു.

 മൂർക്നാെ് കുെിന്വള്ള പദ്ധതിയുന്െ ജലഘരോതസ്സ് 
നിലനിർത്ന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന  കീഴ്മുെിക്െവ് - മൂതിക്യം 
ന്െഗുഘലറ്ർ കം ബ്ിഡ്ജിന് 68 ഘകാെി രൂപയുന്െ ധനാനമതി ലഭിച്ചു.  
മണ്ലത്ിന്ല മൂർക്നാെ്, പുഴക്ാട്ടിരി, കുറുവ, കൂട്ടിലങ്ങാെി, മങ്കെ, 
മക്ര്െ്് എന്നീ പഞ്ചായത്കളിഘലക്് ന്വള്ളന്മത്ിക്കുന്നതിനായി 
നിർമേിച്ച കിണെിൽ  ആവശയേത്ിന് ന്വള്ളം ലഭയേമാകാത് 
സാഹേരയേത്ിലാണ് കുന്ിപ്പുഴയിൽ നിലാപെ്ിന് സമീപം 
തെയണ നിർമേിക്ണന്മന്ന ആവശയേം ഉയർന്നത്. ന്െഗുഘലറ്ർ 
കം ബ്ിഡ്ജ് നിർമോണം പൂർത്ിയാവന്നഘതാന്െ പദ്ധതിക്് 
ആവശയേമായ ന്വള്ളം  ലഭയേമാകുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ മൂർക്നാെ്, 
പുലാമഘന്ാൾ, പാലക്ാെ് ജില്ലയിന്ല വിളയൂർ, തിരുഘവഗപ്പുെ 
പഞ്ചായത്കളിന്ല കാർഷിക ആവശയേത്ിനം ജലഘസേനത്ിനം  
സൗകരയേമാകും. 

പള്ളധിക്കൽ ഗെ.യു.പധി.എസധിന് 'േതപൂർണ്ധിമ' 
   സ് കൂളകളന്െ അെിസ്ാന സൗകരയേ വികസനത്ിനം 
അക്ാദമിക നിലവാരം ന്മച്ചന്്ടുത്ന്നതിനം ഊന്നൽ നൽകുന്ന 

പ്രവർത്നങ്ങൾ മങ്കെ മണ്ലത്ിൽ അന്ിമ �ട്ടത്ിലാണ്. 
പള്ളിപ്പുെം ഗവ. യു .പി .സ് കൂളിൽ എം എൽ എ യുന്െ ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ിൽ നിന്നും അനവദിച്ച ന്കട്ടിെം ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു. 
2016-17 വർഷന്ത്  ആസ്തി വികസന ഫണ്ിൽ നിന്നും അനവദിച്ച 
65 ലക്ം രൂപ വിനിഘയാഗിച്ചാണ് 6 ക്ാസ്സ് മുെികഘളാന്െ മൂന്നു 
നിലയുള്ള 'ശതപൂർണ്ണിമ' ബ് ഘളാക്് നിർമേിച്ചത്. എൽ.എസ്.
എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്കളിൽ വിജയിച്ച സ് കൂളിന്ല 17 
വിദയോർത്ഥികന്ള േെങ്ങിൽ അനഘമാദിച്ചു.

മങ്കട ഗെ.ആശുപത്ധി പുതധിയ ശ്ാക്കധിന് 
േധിലാസ്ാപനം
  മങ്കെ കമേ്യൂണിറ്ി ന്ഹൽത്് ന്സറെെിന് നിർമേിക്കുന്ന പുതിയ 
ന്കട്ടിെത്ിന് ശിലയിട്ടു.  2015-16 വർഷന്ത് മങ്കെ മണ്ലം ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ിൽ ഉൾന്്ടുത്ി ഒരു ഘകാെി രൂപ ന്േലവിലാണ് 
ന്കട്ടിെം നിർമേിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിർമോണം പൂർത്ിയാക്ിയ 
ഒ.പി, ഫാർമസി ഘ്ാക്കുകന്ള കൂട്ടിഘയാജി്ിച്ചുന്കാണ്് രണ്ാം നിലയും 
അനബന് സൗകരയേങ്ങളമാണ് ഒരുക്കുക.  മങ്കെ ആശുപത്രിയിൽ ഒ.പി.
സമയം ചവകുഘന്നരം ആെ് മണിവന്രയാക്ി ദീർ�ി്ിക്കുന്നതിന്റെ 
പ്രഖയോപനം ജില്ലാ ന്ഡപ്യൂട്ടി ന്മഡിക്ൽ ഓഫീസർ ഘഡാ.ഇസ്മായിൽ 
നിർവ്വഹിച്ചു. 

മങ്കട ഗെ.ശകാശളജ് വകട്ധിടം 
ഉദ്ഘാടനത്ധിവനാരുങ്ങധി
    2013 ലാണ് മങ്കെ നിഘയാജക മണ്ലത്ിൽ  സർക്ാർ ഘകാഘളജ് 
അനവദിച്ചത്. ന്കാളത്തൂരിൽ ആരംഭിച്ച സർക്ാർ ഘകാഘളജിന് 
മൂർക്നാെ് പഞ്ചായത്ിന്ല പുന്നക്ാെ് നിർമേിക്കുന്ന സ്ന്ം 
ന്കട്ടിെത്ിന്റെ  നിർമോണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരണ 
�ട്ടത്ിലാണ.് പ്രാരംഭ�ട്ടത്ിൽ ഏഴ് ഘകാഴ് സുകളമായി 
പ്രവർത്നമാരംഭിച്ച മങ്കെ ഗവ. ഘകാഘളജിനായി മൂർക്നാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്് വിട്ടു നൽകിയ 5.79 ഏക്ർ സ്ലത്ാണ് ന്കട്ടിെ 
നിർമോണം നെക്കുന്നത്. ഇഘ്ാൾ ന്കാളത്തൂരിൽ താല്ാലികമായി 
മദ്രസ ന്കട്ടിെത്ിൽ പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്ന ഘകാഘളജിൽ 730 
വിദയോർത്ഥികളാണുള്ളത്.

 ടധി.എ.അഹമ്മദ് കബരീർ, മങ്കെ

വക.എൻ.എ.ഖാദർ, ഘവങ്ങര

വക.എൻ.എ.ഖാദർ, ഘവങ്ങര

2019 ഒക് ഘൊബർ 1 ന് ഘവങ്ങര നിഘയാജകമണ്ലത്ിൽ അന്ർഘദശീയ 
വഘയാജന ദിനം സാമൂഹയേ നീതി വകു്ിന്റെ ആഭിമുഖയേത്ിൽ 

വിപുലമായ പരിപാെികഘളാന്െ ആഘ�ാഷിച്ചു.  മലപ്പുെം ജില്ലയിന്ല വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്െ ഘ�ാഷയാത്രഘയാടുകൂെി  
പരിപാെികൾ ആരംഭിച്ചു.  വഘയാജന സംരക്ണ നിയമന്ത്ക്കുെിച്ചുള്ള 
ക്ാസ്, സൗജനയേ ഗ്ലൂഘക്ാമീറ്ർ വിതരണം, മുതിർന്ന പൗരന്മാന്ര ആദരിക്ൽ 
എന്നിവയും നെന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ അവതരി്ിച്ച ഘകാളാ്ി്ാട്ട്, 
തു്ിതുള്ളൽ, ഘകാൽക്ളി തുെങ്ങിയ വിവിധ കലാപരിപാെികഘളാടുകൂെി 
വഘയാജനദിനാഘ�ാഷത്ിന് തിരശ്ീല വീണു. േെങ്ങിൽ 1500 ലധികം 
മുതിർന്ന പൗരന്മാർ പന്ങ്കടുത്.

ശെങ്ങരയധിൽ െശയാജനദധിനം ആചരധിച്ചു

ചാെിയത്് മാതൃോ ആകരാഗ്യ കേന്ദ്രം

ോലിയം കുടുംബാഘരാഗയേ 
ഘകന്ദം ഒക് ഘൊബർ 

25-ാം തീയതി   ആഘരാഗയേ വകു്് 
മന്തി ന്ക.ന്ക.ചശലജ െീച്ചർ 
ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു.  1.25 ഘകാെി 
രൂപ ന്േലവഴിച്ചാണ് സ്കാരയേ 
ആശുപത്രികഘളാെ് കിെപിെിക്കുന്ന 
സൗകരയേങ്ങഘളാന്െ കുടുംബാഘരാഗയേ 
ഘകന്ദം പ്രവർത്നസജ്ജമായിരി 
ക്കുന്നത്. ോലിയം സ്ഘദശി െി.ന്ക.
എം. ഘകായയുന്െ സ്മരണാർത്ഥം 
ചഹദരാബാദ് ആസ്ാനമായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഘകായ ആൻഡ് 
ക്നിയാണ് ആഘരാഗയേ ഘകന്ദത്ിന 
ന്കട്ടിെം നിർമേിച്ചു നൽകിയത്. 

 ആധുനിക ചലബ്െി, 
ജീവിതചശലീഘരാഗ നിയന്തണ ക്ിനിക്, കൗമാര ആഘരാഗയേ 
കൗൺസലിംഗ്, വഘയാജനങ്ങൾക്കുളള പ്രഘതയേക ക്ിനിക്, കുത്ിവയ്് 
ഘകന്ദം എന്നിവയും ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. ഇതിന പുെന്മ ലിഫ്റ്, ഓഡിഘറ്ാെിയം, 
വായനാമുെി, കുട്ടികൾക്്  കളിസ്ലം തുെങ്ങിയ സൗകരയേങ്ങളം 
ഇവിന്െയുണ്്. സമ്പൂർണ്ണ ക്്യൂട്ടർവത്ക്രണം നെത്ന്നതിനള്ള നെപെികളം 
പുഘരാഗമിക്കുന്നു.

 ദിവസവം മൂന്ന് ഘഡാക്ടർമാരുന്െ ഘസവനം ഇവിന്െ ലഭയേമാകുന്നഘതാന്െ  
രണ്് മണി വന്ര പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒ.പി. ചവകിട്ട് ആറുമണിവന്ര 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്  തീരഘദശവാസികൾക്്  ആശ്ാസകരമാവം.

െധി.വക.സധി. മമ്മത് ശകായ, ശബപ്പൂർ

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന് അഘദേഹം 
എഴുതി.  അഘദേഹം വിഭാവനം ന്േയ്ത 
'നയീതാലീം' (നവീന വിദയോഭയോസം) 
കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നു. ജ്ാനം, 
കർമേം, ആനദേം എന്നിവയുന്െ 
സംഘയാജനത്ിലൂന്െ പരിപൂർണ്ണനായ 
മനഷയേന്ന വാർന്ത്ടുക്ലാണ് 
'നയീതാലീം' എന്ന് അഘദേഹം 
ഓർമേി്ിച്ചു.

ഗാന്ിജി ദാർശനികസൗരഭയേത്ിന് 
നമുക്് മുന്നിൽവച്ച മാർഗ്ം 
ഇരുൾമൂെിക്കൂൊ. ഗാന്ി കാട്ടിത് 
ന്ന പാതകളിൽ ഇരുട്ട് നിെയ്കാനള്ള 
ശ്രമങ്ങന്ള  പ്രതിഘരാധത്ിന്റെ 
തീജ്ാലകൾ ന്കാണ്്  പ്രകാശപൂരി 
തമാക്ാം. ഇന്യേന്യന്ന രാഷ്ട്രീയ 
ആശയത്ിൽ ഇഴുകിഘച്ചഘരണ് 
ജനാധിപതയേരീതികൾ, മതനിരഘപക് 
വികസനപാത, ജാതി ഘശ്രണി 
കന്ള തൂന്ത്െിയുന്ന ധാർമേികചന 
തികത, ഹിംസയില്ലാത് രാഷ്ട്രശരീരം, 
സമൃദ്ധമായ ന്ഫഡെലിസം തുെങ്ങി 
രാഷ്ട്രത്ിന്റെ ആധാരശിലകളായ 
കാഴ്ച്ാടുകൾ ഭീഷണി ഘനരിടുന്നു, 
ന്ഫഡെലിസം ഘനാക്കു കുത്ിയാകുന്നു.... 
അധികാരവം സ്ത്ം ഒരിെഘത്ക്് 
ഘകന്ദീകരിക്ന്്ടുന്നു. നികുതി�െന 
ഘകന്ദീകരണത്ിന്റെ ലക്ണം പ്രകെി ി് 
ക്കുന്നു. മതനിരഘപക്ത അസ്ാനത്ള്ള 
ഒരു പദമായി മാറുന്നു. ആൾക്കൂട്ടഹിംസ 
ഘദശസാൽക്രിക്ന്്ടുന്നു.. . .  
പൗരത്രജിസ്റെിന്റെ ഘപരിൽ 20 ലക്ം 
മനഷയേന്ര അനയേരാക്ി ോ്കുത്ി 
ഘകാൺസൺഘരേഷൻ കയോമ്പുകളിഘലക്് 
അയയ്കാൻ ആസൂത്രണം നെക്കുന്നു, 
രാജയേം മുഴുവൻ പൗരത്രജിസ്റർ 
വയോപി്ിക്കുന്മന്ന ഭീഷണി ഉയരുന്നു.... 
പാർലന്മറെെിജനാധിപതയേത്ിന്റെ 
മരയോദകൾ മെന്ന് ഭരണ�െന 
ന്പാളിന്ച്ചഴുതാൻ തുണ്ടുകെലാസുമായി 
പാർലന്മറെിൽ എത്ന്ന അവസ് 
അവിശ്സനീയമായ സാഹേരയേങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

ഒരു രാഷ്ട്രത്ിന്റെ ദാർശനികസൗരഭയേവം 
അതിന്റെ മുകളിൽ പരന്ന്നാഴുകാൻ 
ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിഘലാമദുർഗന്വം 
തമേിലള്ള സം�ർഷത്ിന്റെ കാലത്് 
ഘകരളം ദൃഢതയുന്െ ദീപസ്തംഭം ന്കാണ്് 
രാജയേമാന്ക പ്രകാശം ന്പാഴിക്ന്ട്ട.

ഗാന്ിപാദങ്ങളിൽ 
... തുടർച്ച ശപജ് 01
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സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

കർണാെക സംഗീതത്ിന്ല അതികായന്മാരായ രണ്ടു പ്രതിഭകളന്െ 
സ്ഘദശം എന്റെ മണ്ലമായ തരൂരിലാണ്.  കർണാെക സംഗീത 

കുലപതിയായ ന്േച് ചവദയേനാഥ ഭാഗവതരുന്െയും വയേതയേസ്തമായ ചശലി 
ന്കാണ്് സംഗീതാസ്ാദകന്ര വിസ്മയി്ിച്ച  എം.ഡി. രാമനാഥന്റെയും 
വീടുകളാണ് തരൂർ മണ്ലത്ിലള്ളത്.  ചവദയേനാഥ ഭാഗവതർ ഘകാട്ടായി 
പഞ്ചായത്ിന്ല ന്േച് ഗ്രാമത്ിലാണ് വളർന്നത്. എം.ഡി. രാമനാഥൻ 
കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്ിന്ല മഞ്ഞപ്രയിലം. ന്േച് എട്ടു വയസ്സ് മുതൽ 
എഴുപത്ിന്യട്ട് വയസ്സ് വന്ര കർണാെക സംഗീതത്ിന് തന്റെ സവിഘശഷമായ 
നാദം ന്കാണ്ടും ഭാവന ന്കാണ്ടും വലിയ സംഭാവന നൽകി. സംഗീതത്ിന്ല 
യാഥാസ്ിതികത്ത്ിന്നതിരായി ഘപാരാെി. മദിരാശിയിൽ ദീർ�കാലം 
താമസിക്കുകയും  ഏഴു ദശകഘത്ാളം സംഗീത സപരയേ നെത്കയും ന്േയ്തു. 
വിശാലമായ മനഷയേത്ഘത്ാന്െ എല്ലാവന്രയും സമഭാവനഘയാന്െ ഘനാക്ിക്ണ്ടു. 

ജാതിമത ഘഭദമില്ലാന്ത എല്ലാവന്രയും സംഗീതം പഠി്ിച്ചു. ന്ക.ന്ജ. 
ഘയശുദാസും ജയവിജയന്മാരുമെക്ം നിരവധി ശിഷയേന്മാർ 

ഘകരളത്ിന്റെ സംഗീതഘലാകത്ിന മെക്ാനാവാത് 
സംഭാവനകൾ നൽകി. കർണാെക സംഗീതത്ിന്ല 
ഏറ്വം ജനപ്രിയനായ സംഗീതജ്നായിരുന്നു  
ന്േച്. 

 ന്േച്യും അരിയക്കുെിയും ജി.എൻ.ബി.യും 
എം.എസ്.  സുബ്ബലക്ഷിയും ഡി.ന്ക. പട്ടമോളന്മാന്ക് 
കർണാെക സംഗീത ഘലാകത്്  

താരപ്രഭഘയാന്െ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന 
കാലത്ാണ് എം.ഡി. രാമനാഥൻ 

കർണാെക സംഗീത ഘലാകത്് 
എത്ന്നത്. നിരവധി പ്രതിഭകൾക്ിെയിൽ 

വയേതയേസ്തമായ ഒരിെം അഘദേഹം ഘനെിന്യടുത്.  
സംഗീതത്ിന്റെ സൂക്ഷ ഘലാകഘത്ക്്  ആസ്ാദകന്ര 
നയിച്ചുന്കാണ്ാണ് എം.ഡി.ആർ തന്റെ ഇെം 
കന്ണ്ത്ിയത്. സവിഘശഷമായ ആലാപന രീതി 
ന്കാണ്് സംഗീത പണ്ിതരുന്െ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്ാൻ 
അഘദേഹത്ിന് കഴിഞ്ഞു. 

 സ്ാഭാവികമായും ഇവരുന്െ സ്മരണക്ായി ഉേിതമായ 
സ്മാരകങ്ങൾ ഘനരന്ത് ഉയഘരണ്തായിരുന്നു. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ 
ന്കാണ്് അത് ചവകിഘ്ായി. ന്േച്യുന്െ വീെ് ഘകാട്ടായിയിന്ല ന്േച് 
ഗ്രാമത്ിൽ സംരക്ിക്ന്്ടുന്നുണ്്.  ന്േച്യുന്െ പ്രതിമയും അവിന്െയുണ്്.  
എല്ലാ വർഷവം ന്േച്യുന്െ ഓർമക്ായി സംഗീഘതാത്സവവം അവിന്െ 
സം�െി്ിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ ന്േച് അർഹിക്കുന്ന തരത്ിൽ ഉേിതമായ 
സ്മാരകം ഇതുവന്ര ഉയർന്നില്ല.  എം.ഡി. രാമനാഥന് സ്മാരകമായി പാലക്ാെ് 
ന്േച് സ്മാരക സംഗീത ഘകാഘളജിൽ ഒരു ഹാൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നാൽ 
സ്ഘദശമായ കണ്ണമ്പ്രയിൽ ഉേിതമായ സ്മാരകന്മാന്നും ഉയർന്നില്ല. ഈ 
കുെവ് പരിഹരിക്ാൻ ഒരു ഘകാെി രൂപ ന്േലവിൽ ഒരു സ്മാരകമദേിരം 
നിർമേിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2016-17  വർഷന്ത് ബജറ്ിൽ പ്രഖയോപിച്ച പദ്ധതിയുന്െ 
നിർമാണമാണ് പൂർത്ിയായത്. സംഗീത കഘച്ചരി നെത്ാനള്ള ഒരു ഹാൾ, 
ഗ്രീൻറം, 350  ഘപർക്ിരിക്ാവന്ന ഇരി്ിെ സംവിധാനം, ഘൊയ് ന്ലറ്റുകൾ 
എന്നിവയാണ് താഴന്ത് നിലയിലള്ളത്. മുകൾ നിലയിൽ  അതിഥികൾക്് 
താമസിക്ാനള്ള മുെികൾ ഒരുക്ിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്് 
ഓഫീസിഘനാെ് ഘേർന്നാണ് ഇതിന സ്ലം കന്ണ്ത്ിയത്.  

വചമ്പൈ  സംഗരീത മ്പതൃകഗ്ാമം
 ഘകാട്ടായി പഞ്ചായത്ിന്ല ന്േച് ഗ്രാമം സംഗീത ചപതൃക ഗ്രാമമായി 
സർക്ാർ പ്രഖയോപിച്ചു.  സാംസ് കാരിക വകു്്  ടൂെിസം വകുപ്പുമായി 
സഹകരിച്ചാണ് ചപതൃക ഗ്രാമം യാഥാർത്ഥയേമാക്കുന്നത്.   ടൂെിസം 
മന്തിയുന്മാത്്  കഴിഞ്ഞ മാസം ന്േച് ഗ്രാമം സദേർശിച്ച്  വിശദമായ 
േർച്ചകൾ നെത്ി.  ന്േച്യുന്െ സംഗീത ചപതൃകന്ത് ഘലാകശ്രദ്ധയിൽ 
ന്കാണ്ടുവരാൻ  പാകത്ിൽ സഞ്ചാരികന്ളയും സംഗീതഘപ്രമികന്ളയും 
ആകർഷിക്ാൻ കഴിയുംവിധമായിരിക്കും ഇത് യാഥാർത്ഥയേമാക്കുക. 
ന്േച്യുന്െ സംഗീഘതാപകരണങ്ങൾ, സംഗീത ഘശഖരം എന്നിവ 
സംരക്ിക്കുന്ന മ്യൂസിയം, ആംഫി തിഘയറ്ർ, സംഗീത നെ്ാത, വലിയ കഘച്ചരി 
ഹാൾ, ന്േെിയ രണ്ടു സ്മാരക ഹാളകൾ  എന്നിവ ചപതൃക ഗ്രാമത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി സജ്ജീകരിക്കും. അതിന്റെ രൂപഘരഖ തയ്യാൊയി. മൂന്നു ഘകാെി 
രൂപയാണ് ഇതിന ന്േലവ് പ്രതീക്ിക്കുന്നത്.  ഘകരളത്ിന്റെ മാത്രമല്ല, 
ദക്ിഘണന്യേയുന്െ തന്ന്ന സംഗീത സംസ് കാരന്ത്  ഉയർത്ി്ിെിക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു പദ്ധതികളാണിവ. 

മലയാള സിനിമാഘലാകന്ത് നിതയേഹരിത നായകൻ ഘപ്രംനസീെിന്റെ ഘപരിലള്ള 
കൂന്ള്ളൂർ ഘപ്രംനസീർ ന്മഘമോെിയൽ ഗവ.ഹയർ ന്സക്ൻഡെി സ് കൂളിൽ 
സംസ്ാന സർക്ാർ രണ്് ഘകാെി രൂപ ന്േലവഴിച്ച് പുതുതായി നിർമേിക്കുന്ന ഹയർ 

ന്സക്ൻഡെി ഘ്ാക്ിന്റെ ശിലാസ്ാപനം  നിർവ്വഹിക്ന്്ട്ടു.  ന്പാതുവിദയോഭയോസ 
സംരക്ണ യജ്ത്ിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ് കൂളിൽ പുതിയ ഹയർ ന്സക്ൻഡെി 
ഘ്ാക്് നിർമേിക്കുന്നത്.

'അടുപ്ം' വപാതു െധിദ്ാഭ്ാസ പദ്ധതധി
 േിെയിൻകീഴ് നിയമസഭാ മണ്ലത്ിൽ 'അടു്ം' എന്ന ഘപരിൽ ന്പാതുവിദയോഭയോസ 
സംരക്ണത്ിനായി ഒരു സമഗ്ര വിദയോഭയോസ വികസന പദ്ധതി 2013 മുതൽ നെ്ിലാക്ി 
വരികയാണ്. 

  വിദയോഭയോസ നിലവാരം ന്മച്ചന്്ടുത്ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ് കൂളകളിന്ല  അെിസ്ാന 
സൗകരയേങ്ങൾ വികസി്ിക്കുക, അക്ാദമിക നിലവാരം ന്മച്ചന്്ടുത്ക, അദ്ധയോപക - 
വിദയോർത്ഥികൾ തമേിലള്ള ഇഴയടു്ം വർദ്ധി്ിക്കുക തുെങ്ങിയവ ലക്യേമിട്ടുന്കാണ്ാണ് 
'അടു്ം' എന്ന ഘപരിൽ 6 വർഷങ്ങൾക്് മുൻപ്  പദ്ധതി  തുെങ്ങിയത്. 

 സ്ാതന്തയോനന്ര ഘകരളത്ിൽ ആദയേമായാണ് അെിസ്ാന സൗകരയേ വികസന 
രംഗത്് ഗണയേമായ ഘതാതിലള്ള സർക്ാർ ഇെന്പെലകൾ ഉണ്ാകുന്നത്. എല്ലാ 
സർക്ാർ സ് കൂളകളം ചഹന്െക് നിലവാരത്ിഘലക്് ഉയർത്കയും അെിസ്ാന 
സൗകരയേങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും ന്േയ്യുന്നതിലൂന്െ രൂപം ന്കാള്ളുന്ന അക്ാദമിക 
മികവ് എല്ലാ വിദയോർത്ഥികളിലം എത്ണന്മന്ന കാഴ്ച്ാഘൊന്െയാണ് 'അടു്ം' 
മുഘന്നാട്ട് ഘപാകുന്നത്.  ഓഘരാ കുട്ടിഘയയും ഇതിന്റെ ഗുണഘഭാക്താവ് ആക്കുക എന്ന 
ലക്യേഘത്ാന്െയാണ്  മണ്ലത്ിൽ പദ്ധതി പുഘരാഗമിക്കുന്നത്.

 2016 മുതൽ സംസ്ാന സർക്ാർ സമഗ്ര ന്പാതു വിദയോഭയോസ പദ്ധതി നെ്ാക്ി 
തുെങ്ങിയഘതാന്െ 'അടു്ം'   പദ്ധതി േിെയിൻകീഴിൽ കൂടുതൽ കാരയേക്മമായി. 

 എ.വക. ബാലൻ  തരൂർ

ലചമ്പൈയുലടയു്രം എ്രം.ഡി. 
രാമനാഥലറെയു്രം സ്മരണയിൽ

കൂന്തള്ളൂർ ക്ര്രംനസീർ ലമക്ാറിയൽ   
സ് കൂളിന് പുതിയ ലേട്ിട്രം

െധി.േേധി േിെയിൻകീഴ്

The Tacoma News 
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There'll Be No 
Escape in Future 
From Telephones
      PASADENA.- AP - The               
tele-phone of the future?    

        Mark  R. Sullivan,  San              
Fran- cisco, president and director of

 the Pacific Telephone &                        
Tele-graph Co., said in an address 

Thursday night: 
        " Just what form the future
 telephone will take is, of course, 

pure speculation. Here is my
prophecy:

        " In its final development, the 
telephone will be carried about

 by the individual , perhaps as we
 carry a watch today. It probably
 will require no dial or equivalent,
 and I think the users will be able 
to see each other, if they want,

 as they talk. 
       "Who knows but what it may 

actually translate from one 
language to another?"

1939 ഘമയ് 20 ന് 
തിരുവിതാംകൂർ 

ശ്രീേിത്ിര ഘസ്ററ്് 
കൗൺസിലിഘലയ്ക് നെന്ന 
ഉപന്തരഞ്ഞടു്ിൽ 
ന്തരഞ്ഞടുക്ന്്ട്ട ഘത്രസയോ 
ഘകാരയാണ് തിരുവിതാംകൂർ 
നിയമനിർമോണസഭാ 
േരിത്രത്ിന്ല 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ട ആദയേ  
വനിത.  എതിരില്ലാന്തയാണ് 
ഇവർ ന്താടുപുഴ-മീനച്ചിൽ 
മണ്ലത്ിൽ നിന്ന് ജയിച്ചത്.  
ആർ.വി. ഘതാമസിന്റെ 
രാജിന്യത്െർന്ന് ഒഴിവ 
വന്ന സീറ്ിഘലയ്കായിരുന്നു 
ഉപന്തരന്ഞ്ഞടു്് നെത്ിയത്.

നധിയമനധിർമ്മാണസഭയധിവല 
വതരവഞെടുക്കവപ്ട് 

ആദ് െനധിത

െലയധിൽ നധിന്് 
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എെണാകുളം ജില്ലയിൽ  ഏറ്വം കൂടുതൽ സദേർശകന്ര ആകർഷിക്കുന്ന 
ഘകന്ദമായി അരീക്ൽ ന്വള്ളച്ചാട്ടം മാെിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നു.  ഇവിന്െ അെിസ്ാന 

സൗകരയേങ്ങൾ വർദ്ധി്ിഘക്ണ്ത് അനിവാരയേമായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.
എഫ്. ഗവൺന്മറെിന്റെ സമയത്്  അനവദിച്ച തുക ഉപഘയാഗിച്ച്  ഏതാനം നിർമോണ 
പ്രവൃത്ികൾ നെത്ിയിരുന്നു. സദേർശക തിരക്് കണക്ാക്ി ഇരി്ിെത്ിനായി  
ബഞ്ചുകൾ സ്ാപിക്കുവാനം ഘകൊയ  ചലറ്റുകൾ നന്നാക്കുവാനം  ലാറെ് സ് ഘക്ിംഗ് 
ന്േയ്യുവാനം  പദ്ധതി തയ്യാൊക്ിയിട്ടുണ്്. ഘൊയ് ലറ്് സൗകരയേങ്ങൾ ന്മച്ചന്്ടുത്വാനം 
കുടുംബശ്രീയുന്െ  ഫുഡ്സ്റാൾ സ്ാപിക്കുവാനം പഞ്ചായത്ിഘനാെ് അഭയേർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്്. 
തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഘപാലീസ്  പഘരോളിംഗും ഉണ്ാകും. അരീക്ൽ ന്വള്ളച്ചാട്ടം 
ഘവനൽക്ാലത്ം സമൃദ്ധമായി നിലനിർത്വാൻ ജലഘസേന വകു്്  പദ്ധതി 
തയ്യാൊക്കുന്നുണ്്. 

 പുഴയുവട തരീരസംരക്ഷണം 
  മൂവാറ്റുപുഴയാെിന്റെ തീരത്് സ്ിതി ന്േയ്യുന്ന പിെവം മുനിസി്ാലിറ്ിയിന്ലയും 
മണീെ്, രാമമംഗലം പഞ്ചായത്കളിന്ലയും വിവിധ പ്രഘദശങ്ങളിൽ 2018 ന്ല 
പ്രളയത്ിൽ തകർന്ന നദീതീരം പാർശ്ഭിത്ി ന്കട്ടി സംരക്ിക്കുന്നതിനള്ള 
ആദയേഗഡുവായി 110 ലക്ം രൂപ ജലവിഭവ വകു്ിൽ നിന്ന് അനവദിച്ചു. പിെവം 
നിഘയാജകമണ്ലത്ിന്ല പുഴഘയാരം ഇെിഞ്ഞ വിവിധസ്ലങ്ങളിൽ സംരക്ണ 
ഭിത്ി ന്കട്ടുന്നതിനായി 5 ഘകാെി 57 ലക്ം രൂപയുന്െ സഹായമാണ് സർക്ാരിഘനാെ് 
അഭയേർത്ഥിച്ചിരുന്നത്.  മൂവാറ്റുപുഴയാെിന്റെ ഇെതുവശത്് പിെവം മുനിസി്ാലിറ്ിയിന്ല 
19-ാം  ഡിവിഷനിൽ ഘതാട്ടഭാഗം, ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ കക്ാെ് ഫിഷർന്മൻ ഘകാളനിക്് 
സമീപം, രണ്ാം ഡിവിഷനിൽ കക്ാെ് ലിഫ്റ് ഇെിഘഗഷൻ സ് കീമിന് സമീപം, മണീെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ിൽ  അഞ്ചാം വാർഡിൽ മെക്ിൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ഘക്ത്രത്ിന് സമീപം 
മൂന്നാം വാർഡിൽ ന്താണ്ികെവിന് സമീപം, രാമമംഗലം പഞ്ചായത്ിന്ല ഒൻപതാം 
വാർഡ് മനയ്കൽ കെവിന് സമീപം, എറു്ിൽഭാഗം എന്നിവിെങ്ങളിലാണ് സംരക്ണ 
ഭിത്ി നിർമേിക്കുന്നതിന് തുക അനവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.  സർക്ാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ 
തുക ലഭയേമാക്ാൻ നെപെികൾ സ്ീകരിക്കും.

പുഴശയാര ടൂറധിസം പദ്ധതധി
വള്ളിക്കുന്ന് നിഘയാജക മണ്ലത്ിന്ല ഘതഞ്ഞി്ലം, 
വള്ളിക്കുന്ന്, ഘേഘലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്കളിന്ല 
പുഴഘയാര ടൂെിസം പദ്ധതിയാണ് രേയാങ്കിൾ ടൂെിസം 
പദ്ധതി. ഒന്നാം�ട്ട പദ്ധതിയുന്െ ഭാഗമായി 
ഘേഘലമ്പ്ര സിൽക് പാലം മുതൽ  മുന്ത്് 
കെവ് പാലം വന്രയുള്ള  പുഴഘയാര പ്രഘദശങ്ങൾ   
ജനപ്രതിനിധികളം  ഉഘദയോഗസ്രും സദേർശിച്ചു. 
സിൽക് പാലം മുതൽ  മുന്ത്് കെവ് പാലം 
വന്ര  4 അെി വീതിയിൽ നെ്ാതയും 8 അെി 
വീതിയിൽ   ചസക്ിൾ പാതയും   ന്പഡസ്റൽ  
ഘബാട്ട്, ലാൻഡിങ് ന്സൻെർ, മിനി കന്ഫറ്ീരിയ, 
ഉൾനാെൻ മത്സയേബന്ന പദ്ധതികൾ, േിൽഡൻസ് 
പാർക്്, ഇൻഘഡാർ ഘസ്റഡിയം എന്നിവയുമാണ്  
പദ്ധതിയുന്െ ആദയേ�ട്ടത്ിൽ ഉഘദേശിക്കുന്നത്. കണ്ൽ 
കാെ്  സംരക്ിച്ചു ന്കാണ്ാണ്  പദ്ധതി രൂപകൽപന 
ന്േയ്യുന്നത്.

ശചളാരധി ജധി. െധി.എച്ച്.എസ്.എസ് വകട്ധിട 
ഉദ്ഘാടനവം ഹയർ വസക്കന്ററധി വകട്ധിട 
േധിലാസ്ാപനവം
ഘേളാരി ഗവ. ന്വാഘക്ഷണൽ ഹയർ ന്സക്റെെി 
സ് കൂളിൽ  വള്ളിക്കുന്ന് നിഘയാജക മണ്ലം 
എം.എൽ.എ. യുന്െ ആസ്തി വികസന ഫണ്ിൽ  
നിന്നും അനവദിച്ച 76 ലക്ം രൂപ ഉപഘയാഗിച്ച് 
നിർമേിച്ച ന്കട്ടിെ ഉദ്�ാെനവം, ഹയർ ന്സക്റെെി 
വിഭാഗത്ിന് സർക്ാർ ഫണ്് ഉപഘയാഗിച്ചുള്ള 
ന്കട്ടിെശിലാസ്ാപനവം നിർവ്വഹിക്ന്്ട്ടു. 
ഘേളാരി ന്വാഘക്ഷണൽ  ഹയർ ന്സക്റെെി 
സ് കൂളിൽ നിലവിന്ല കളിസ്ലത്് െർഫ് ഘകാർട്ട് 
നിർമേിക്കുന്നതിനം, സ്ലം കന്ണ്ത്ന്ന പക്ം 

പുതിയ കളിസ്ലത്ിനം, നീന്ൽ കുളത്ിനം ഫണ്് 
അനവദിക്കുന്നതാണ്. 

കുമ്മധിണധിപ്റപൈ് ഗെ. എൽ.പധി സ് കൂളധിന് 
പുതധിയ വകട്ധിടം 
പള്ളിക്ൽ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ിന്ല കുമേിണി്െ്് 
ഗവ. എൽ.പി സ് കൂളിന് ഘവണ്ി നിർമിച്ച പുതിയ 
ന്കട്ടിെം ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു. എം.എൽ.എ. യുന്െ 
ആസ്തി വികസന ഫണ്ിൽ  നിന്ന് 25 ലക്ം രൂപ 
ഉപഘയാഗിച്ചാണ് ന്കട്ടിെം പൂർത്ീകരിച്ചത്. 

പനയപ്പുറം മാണക്കാത്് - മ്പശങ്ങാട്ടൂർ 
ശറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
ഘേഘലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ിന്ല  പുനരുദ്ധാരണം 
ന്േയ്ത പനയപ്പുെം മാണക്ാത്് - ചപഘങ്ങാട്ടൂർ 
ഘൊഡ്  ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു. എം.എൽ.എ. യുന്െ ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ിൽ  നിന്നും 25 ലക്ം രൂപയും   
മഹാത്ാഗാന്ി ഘദശീയ ന്താഴിലെ്് പദ്ധതി 
പ്രകാരം അനവദിച്ച 5 ലക്ം രൂപയും ന്േലവഴിച്ചാണ്  
ഘൊഡ് നവീകരണം പൂർത്ീകരിച്ചത്. 

െധിശലേജ് ഓഫരീസ് വകട്ധിടങ്ങളുവട 
നെരീകരണം 
ഘേഘലമ്പ്ര വിഘല്ലജ് ഓഫീസ് നവീകരണം രണ്ാം �ട്ടം 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 5 ലക്ം രൂപയുന്െ ഭരണാനമതി 
ലഭിച്ചു. ഘോർന്ന്നാലിച്ചിരുന്ന ന്കട്ടിെത്ിന് ഷീറ്് 
ന്കാണ്് ഘമൽക്കൂരയും  ന്പാതുജനങ്ങൾക്കുള്ള 
ഇരി്ിെവം ചുറ്റുമതിലം ഓഫീസ് നവീകരണവം 
ഇലക്ടിഫിഘക്ഷനം ഒന്നാം �ട്ട പ്രവർത്നങ്ങളന്െ 
ഭാഗമായി പൂർത്ീകരിച്ചു. പള്ളിക്ൽ  വിഘല്ലജ് 
ഓഫീസ് നവീകരണ പദ്ധതിയുന്െ ന്െണ്ർ നെപെികൾ 

പൂർത്ീകരിച്ച്  ഉെൻ  പ്രവൃത്ി ആരംഭിക്കും. 
വള്ളിക്കുന്ന്, അരിയല്ലൂർ വിഘല്ലജ് ഓഫീസുകളന്െ 
ഒന്നാം�ട്ട  നവീകരണ പ്രവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
മുന്നിയൂർ വിഘല്ലജ് ഓഫീസ് ഒന്നാം �ട്ട നവീകരണ 
പ്രവൃത്ി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 

തലപ്ാറ മുതൽ  ഇടധിമുഴധിക്കൽ  െവര 
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്  പരധിഹരധിക്കുന്തധിന് 
നടപടധി
ഘദശീയപാതയിൽ തല്ാെ മുതൽ  ഇെിമുഴിക്ൽ  
വന്രയുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്് പരിഹരിക്കുന്നത് 
സംബന്ിച്ച് േർച്ച ന്േയ്യുന്നതിന് നെന്ന വള്ളിക്കുന്ന് 
മണ്ലം രോഫിക് ഉപഘദശക സമിതി ഘയാഗത്ിൽ  
രണ്് �ട്ടങ്ങളിലായി ഗതാഗത പരിഷ് കരണങ്ങൾ 
നെത്ാൻ തീരുമാനമായി.  ഘേളാരി മുതൽ  
തല്ാെ വന്രയുള്ള പരിഷ് കാരങ്ങൾ ഒന്നാം �ട്ടം 
നെ്ിലാക്ാൻ സമിതി സംയുക്ത പരിഘശാധന 
നെത്ം.  പിന്നീെ് രേയൽ െൺ നെത്ാനാണ് 
തീരുമാനം.  ഒരാഴ്ച രേയൽ  െൺ നെത്ിയതിന് ഘശഷം 
വീണ്ടും സമിതി ഘേർന്ന് അപാകതകൾ വിലയിരുത്ി 
പരിഹാരം കാണും. 

ന്പാന്നാനിയുന്െ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന  നവീന പദ്ധതിയാണിത്. 
ഘകരളത്ിന്ല ആദയേന്ത് ഹാംഗിംഗ് ബ്ിഡ്ജ്.  ന്കാച്ചിയിൽ 

നിന്ന് ഘകാഴിഘക്ാഘട്ടക്കുള്ള ദൂരം 45 കിഘലാമീറ്െിലധികം കുെയ്കന്ന ഈ 
കെൽ്ാലം ഘകവലന്മാരു പാലം മാത്രമല്ല, ഘകരളത്ിന്ല ടൂെിസം രംഗന്ത് 
ഏറ്വം ശ്രഘദ്ധയമായ ആകർഷണങ്ങളിന്ലാന്നായിരിക്കുമിത്.  പാലത്ിന്റെ 
പകുതി ഭാഗം ടൂെിസം സാധയേതകൾക്കുപഘയാഗന്്ടുത്ിയും അെിയിൽ ഡക്കും 
െഘസ്റാെൻറും ഉൾന്്ടുത്ിയും ആസൂത്രണം ന്േയ്തു.  എൽ ആറെ് െി. തയ്യാൊക്ിയ 
പ്രസഘറെഷൻ ന്പാതുജനാഭിപ്രായത്ിന ഘവണ്ി ന്പാന്നാനിയിന്ല മാസ്സ് 
ഓഡിഘറ്ാെിയത്ിൽ  ഘേരുകയുണ്ായി. ജനങ്ങളന്െ അഭിപ്രായങ്ങളം നിർഘദേശങ്ങളം 
കൂെി പരിഗണനയിന്ലടുത്ന്കാണ്് ആവശയേമായ ഘഭദഗതികൾ വരുത്ി എൽ 
ആറെ് െി., വിശദമായ ന്പ്രാജക്ട് െിഘ്ാർട്ട് തയ്യാൊക്ി സമർ്ിക്കുന്ന മുെയ്ക് 
പാലം ന്െണ്ർ ന്േയ്യും. പാലം നിർമേിക്ാനാവശയേമായ 236 ഘകാെി രൂപയും 
സർക്ാർ അനവദിച്ച്, ഭരണാനമതി നൽകിക്ഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും 
ഘവഗം പാലം യാഥാർത്ഥയേമാകുന്നഘതാടുകൂെി ന്പാന്നാനി, ഘകരളത്ിന്ല 
ഏറ്വം ശ്രഘദ്ധയമായ ടൂെിസം ഘകന്ദങ്ങളിന്ലാന്നാകും. കർമേ ഘൊഡിന്റെ 
അനബന്ഘൊഡും കെൽ്ാലവം തീരഘദശപാതയും സംഗമിക്കുന്നഘതാടുകൂെി 
ഏറ്വം കൂടുതൽ  വിഘനാദസഞ്ചാരികൾ വന്നുഘപാകുന്ന  ഒരു തീരഘദശമായി 
ന്പാന്നാനി മാറും. പഴയ പ്രതാപം പൂർവ്വാധികം ശക്തിഘയാന്െ തിരിച്ചുവരും.

അരരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ം
അനൂപ് ശജക്കബ് പിെവം

സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

പധി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ന്പാന്നാനി

 വപാന്ാനധി ഹാംഗധിംഗ് ബ്ധിഡ്ജ്

പധി.അബ്ദുൽ ഹമരീദ് വള്ളിക്കുന്ന്

െധികസന പാതയധിൽ 
െള്ളധിക്കുന്്
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സംസ്ാന സർക്ാെിന്റെ കൃഷി വകുപ്പും 
ന്പാതുവിദയോഭയോസ വകുപ്പും ഘേർന്ന്നാരുക്ിയ  

'പാഠം ഒന്ന് - പാെഘത്ക്് ' േിെയിൻകീഴ് മണ്ലത്ിന്ല 
വിവിധ സ് കൂളകളന്െയും പഞ്ചായത്കളന്െയും  ആഭിമുഖയേത്ിൽ 
വിപുലമായി സം�െി്ിച്ചു. ഇത് വിദയോർത്ഥികൾക്്  
കർഷകഘരാന്ൊ്ം പാെത്ിെങ്ങി ന്നൽകൃഷിന്യ സംബന്ിച്ച് 
മനസ്സിലാക്ാനം വിളകളം വളവം കാർഷിക ഘമഖലയിന്ല 
ന്താഴിൽ ഉപകരണങ്ങളം  അടുത്െിയുവാനം കഴിയുന്ന 

നന്ല്ലാരു അനഭവമായി. വിദയോർത്ഥികഘളാന്ൊ്ം ഘകരള 
നിയമസഭ ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ വി ശശി കൂെി എത്ിയഘതാന്െ 
ആഘവശം പതിന്മെങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു.

 ഘകരളത്ിന്ല കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളന്െ അപരയോപ്തതയും  
മഹാപ്രളയം കാരണം കർഷകർക്കുണ്ായ നഷ്ടവം, വിളകളന്െ  
ഉൽ്ാദനക്കുെവം കാർഷിക ഘമഖലയ്ക് മാത്രമല്ല മലയാളി 
സമൂഹത്ിന്റെയാന്ക നഷ്ടമാന്ണന്ന് പരിപാെി ഉദ്�ാെനം 
ന്േയ്ത  ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ പെഞ്ഞു. പരിപാെിയിൽð കർഷകർ, 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്് പ്രസിഡന്റുമാർ, ത്രിതല പഞ്ചായത്് 
അംഗങ്ങൾ, കൃഷി വകു്് ഉഘദയോഗസ്ർ, സ് കൂൾ അദ്ധയോപകർ, 
പി. െി. എ. ഭാരവാഹികൾ തുെങ്ങിയവർ പന്ങ്കടുത്. 

 േിെയിൻകീഴ്  പഞ്ചായത്ിന്ല  പാലകുന്നിൽ  സംസ്ാന 
കൃഷി വകു്ിന് കീഴിലള്ള സീഡ് ഫാമും, കിഴുവിലം ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ിൽ തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിന്ല ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ന്നൽകൃഷിയുള്ള കാട്ടുമുൊക്ൽ  വലിയേിെ പാെഘശഖരവമാണ് 
പുത്ൻ കൃഷി അെിവിന് ഘവദിയായത്.

കുട്ധിശച്ചാദ്ങ്ങൾക്ക് ഉത്രവമായധി     
വഡപയൂട്ധി സ്രീക്കർ 
ഒരു ബ്യൂഘൊക്രാറ്ിൽ നിന്നും താങ്കൾ എങ്ങന്നയാണ് ന്ഡപ്യൂട്ടി 
സ്ീക്ർ ആയത് ....? നിയമസഭയ്കള്ളിന്ല പ്രതിഘഷധങ്ങൾ 

ശരിയാഘണാ? 370-ാം അനഘഛേദം െദേ് ന്േയ്തതുമായി ബന്ന്്ട്ട് 
എന്ാണ് അഭിപ്രായം..?  ഘോദയേങ്ങൾ ഒന്നിനപിെന്ക 
മന്റ്ാന്നായി വന്നുന്കാഘണ്യിരുന്നു.  എല്ലാത്ിനം ലളിതവം 
വയേക്തവമായ ഉത്രങ്ങളം. 

 പട്ടം ന്സറെ് ഘമരീസ് ഹയർ ന്സക്ൻഡെി സ് കൂളിന്ല 
'സക് സ'യുന്െ ഘനതൃത്ത്ിൽ നിയമസഭയിൽ സം�െി്ിച്ച 
സംവാദ പരിപാെിയിൽ ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ വി. ശശി 
ആയിരുന്നു അതിഥി. 

 എഴുതി തയ്യാൊക്ാത് ഘോദയേങ്ങളമായി മികച്ച പ്രകെനം 
കാഴ്ചവച്ച ന്കാച്ചുകൂട്ടുകാന്ര അനഘമാദിച്ച അഘദേഹം നിയമസഭാ 
സഘമേളന നെപെികൾ കാണാൻ അവന്ര ക്ണിക്കുകയും 
ന്േയ്തു. ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 70 വിദയോർത്ഥികളാണ് ന്ഡപ്യൂട്ടി 
സ്ീക്റുമായുള്ള സംവാദ പരിപാെിയിൽ പന്ങ്കടുത്ത്. 

 നീണ് 25 വർഷഘത്ാളം വയേവസായ വകു്ിൽ ഘജാലിന്േയ്ത 
താൻ യാദയേശ്ികമായാണ് നിയമസഭാംഗം ആയന്തന്ന് 
അഘലാക് എന്ന വിദയോർത്ഥിയുന്െ ഘോദയേത്ിനത്രമായി 
ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ പെഞ്ഞു. എന്നാൽ വളന്ര ഘവഗം തന്ന്ന 
ന്പാതുപ്രവർത്കന്റെ ഉത്രവാദിത്ങ്ങളിഘലക്് കെന്നുവരാൻ 
കഴിഞ്ഞതായും അഘദേഹം കൂട്ടിഘച്ചർത്.  ഒരു ഘോദയേം 
നിയമസഭയിന്ല പ്രതിഘഷധങ്ങന്ള ക്കുെിച്ചായിരുന്നു.  
നിയമസഭയും പാർലന്മന്റും ജനങ്ങളന്െ കൂട്ടായ്മയുന്െ 
പ്രതീകമാണ്.   ന്പാതുവിഷയങ്ങളാണ് േർച്ച ന്േഘയ്യണ്ത്.  
ഭരണപക്ം ഏകപക്ീയമായി നിലപാെ് ചകന്ക്ാള്ളുഘ്ാൾ 
പ്രതിഘഷധം സ്ാഭാവികമാന്ണന്നും ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ 
മറുപെിയായി പെഞ്ഞു. 

 ഭരണ�െനയുന്െ അനഘഛേദം 370 െദോക്ിയതിന്ന്റ്ിയുള്ള 
ഘോദയേത്ിനം അഘദേഹം പ്രതികരിച്ചു.  കാശ്ീരിന് പ്രഘതയേക 
പദവി ചകവന്ന സാഹേരയേത്ിന്റെ അെിസ്ാനം 
ഉൾന്ക്ാള്ളണം.  അതിന്ന ഇല്ലാതാക്ാൻ സ്ീകരിച്ച 
നിലപാടുകൾ പ്രതിഘഷധത്ിന് വഴിന്തളിച്ചുന്വന്നും അഘദേഹം 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി.  

 കയോ്സ് രാഷ്ട്രീയന്ത്ക്കുെിച്ചായിരുന്നു മന്റ്ാരു 
വിദയോർത്ഥിയുന്െ ഘോദയേം.  കലാലയങ്ങൾ സർഗ്ാത്കമായി 
നിെഞ്ഞു നിൽക്ണന്മങ്കിൽ ആഘരാഗയേകരമായ 
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്നം കലാലയങ്ങളിൽ ഘവണന്മന്ന് അഘദേഹം 
പെഞ്ഞു.  പൗരഘബാധവം രാഷ്ട്രീയഘബാധവം സംബന്ിച്ച് 
ധാരണ ഇല്ലാത്വർ അരാഷ്ട്രീയവാദികളായി മാറ്ന്്ടുന്മന്നും 
ഈ പ്രവണത ജനാധിപതയേന്ത് തളർത്ന്മന്നും ന്ഡപ്യൂട്ടി 
സ്ീക്ർ ഓർമേി്ിച്ചു.  എല്ലാ വിഷയങ്ങന്ളക്കുെിച്ചും 
കലാലയങ്ങളിൽ േർച്ച ഉണ്ാകണം.  തുെന്ന േർച്ചകളിലൂന്െ 
ന്പാതു വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായസമന്യം സാധയേമാക്ണം 
എന്നും അഘദേഹം കൂട്ടിഘച്ചർത്.

 സഭയിൽ ഒരു ബില്ലിന്റെ അവതരണം മുതൽ 
നിയമമാക്കുന്നത് വന്രയുള്ള നെപെിക്രമങ്ങൾ അഘദേഹം 
വിദയോർത്ഥികഘളാെ് വിശദീകരിച്ചു. സംവാദ പരിപാെിയിൽ 
ന്ഹഡ് മാസ്റർ എബി എബ്ഹാം സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

സ്ീക്ർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ മൂന്നാമന്ത് പുസ്തകമായ 'നഘവാത്ഥാനം നവ 
ജനാധിപതയേം നവഘകരളം' ഷാർജ ഇറെർനാഷണൽ  ബുക്് ന്ഫയെിൽ ഘഷഖ് 

അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമേദ് അൽഖാസിമി പ്രകാശനം ന്േയ്തു. പ്രശസ്ത എഴുത്കാരൻ  
ശിഹാബുദേീൻ ന്പായ്തംകെവ് പുസ്തകം ഏറ്റു വാങ്ങി.   നവംബർ 2-ാം തീയതി ഷാർജ 
എക് സ് ഘപാ ന്സറെെിൽ നെന്ന േെങ്ങിൽ ഘഡാ.എം.ന്ക. മുനീർ എം.എൽ.എ.,  ബിഘനായ് 
വിശ്ം എം.പി., ഷഹനാസ് എം.എ, അറ്് ലസ് രാമേന്ദൻ തുെങ്ങിയവർ സംബന്ിച്ചു. 
ഘലാകന്ത് അക്ര പൂജകളിൽ  ഏറ്വം വലിയ ഒന്നാണ് ഷാർജ പുസ്തഘകാത്സവം. 
ഘകരളത്ിന പുെത്് മലയാളികൾക്കും മലയാള സാഹിതയേത്ിനം എഴുത്കാർക്കും 
ഇത്രയധികം സാന്നിധയേമുള്ള മന്റ്ാരു ആഘഗാള പുസ്തഘകാത്സവം ഉണ്ാകാനിെയില്ല.

 ജനാധിപതയേത്ിഘറെയും ജനപ്രതിനിധിസഭയുഘെയും സർഗ്ാത്ക പ്രവർത്നതലങ്ങൾ  
അഘന്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമസഭാധയേക്ന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം.  നവഘകരള 
നിർമോണം എന്നത് പ്രളയത്ിൽ  നിന്ന് രക്ന്്ൊനള്ള ഘകവലമായ ഒരു പ്രവൃത്ിയല്ല; 
ഘകരളത്ിന്റെ വിവിധ ഘമഖലകളിന്ല സ്പ്നതുലയേമായ വളർച്ചന്യക്കുെിച്ചുള്ള സങ്കല്പമാണ് 
അത്. നവഘകരള നിർമോണം ഒരു സമഗ്ര സമീപന രീതിയാണ്. സമൂഹത്ിന്റെ 
മുഘന്നാട്ടുള്ള യാത്രയിൽ  അനിവാരയേമായ േരിത്രത്ിന്റെ തുെർപ്രക്രിയയാണ് നഘവാത്ഥാനം. 
ജനാധിപതയേം എന്നത് ഒരു ആന്രിക  ഊർജപ്രവാഹമായി ഒരു സമൂഹത്ിഘലക്് 
വയോപരിഘക്ണ്താണ്. നവഘകരള നിർമേിതിയിൽ  ഒരു നാെ് ഒന്നാന്ക മുഴുകുന്നതിന്റെ 
വിവരണങ്ങൾ പങ്കുവയ്കാനം, ഘകരളത്ിന്റെ ജ്ലിക്കുന്ന  ഭൂതകാലത്ിൽ  നിന്ന് 
ഘശാഭനമായ ഭാവിയിഘലക്കുള്ള ഒരു പാലമായി വർത്ിക്ാനമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ 
പുസ്തകം.

 ഘകരളത്ിന്റെ വളർച്ചയിൽ  സംഭവിച്ചുഘപായ പിശകുകൾ,  ഘനട്ടങ്ങൾ, നവഘകരള 
സങ്കല്പത്ിൽ  ഉൾന്്ടുഘത്ണ്വ സംബന്ിച്ച  അവഘബാധങ്ങൾ എന്നിവ 
പുസ്തകത്ിൽ  വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്്. ഒലിവ് പ്ിഘക്ഷൻസാണ് പുസ്തകം 
പുെത്ിെക്ിയിരിക്കുന്നത്.

വപാള്ളയായ ൊക്കുകൾ വകാണ്് 
നധിങ്ങൾ എവന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ 

കെർന്നു. ബാല്ം ശമാഷ്ധിച്ചു. എന്ധിട്ം 
ഞാനുൾവപ്ടുന് യുെതലമുറയുവട മുന്ധിൽ 
പ്രതരീക്ഷയർപ്ധിച്ചു നധിങ്ങൾ െരുന്നു. എങ്ങവന 
ഇതധിനു മ്ൈര്ം െരുന്നു?' 

- ന്ഗ്രറ് തുൻബർഗ് 
(തന്റെ തലമുെന്യ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ പുെന്ള്ളുന്ന  
ഘലാകത്ിഘലയ്ക് തള്ളിവിട്ടതിൽ ഘലാക രാഷ്ട്രത്ലവൻമാന്ര 
കുറ്ന്്ടുത്ിന്ക്ാണ്് പരിസ്ിതി മുഘന്നറ്ത്ിന്റെ പുതിയ 
പ്രതീക്യായ സ്ീഡിഷ് കൗമാരക്ാരി ന്ഗ്രറ് തുൻബർഗ് 
യു.എൻ.കാലാവസ്ാ അെിയന്ര ഉച്ചഘകാെിക്ിന്െ നെത്ിയ 
പ്രസംഗത്ിൽ നിന്ന് )

സ്പീക്കറുടെ ട�ാതു�രി�ാെികൾ

ടെ�യൂട്ി സ്പീക്കറുടെ ട�ാതു�രി�ാെികൾ

നശൊത്ാനം നെ ജനാൈധിപത്ം 
നെശകരളം  

പാഠ്രം ഒന്് -  ലഡപയൂട്ി സ്ീക്കകറാലടാത്് പാടകത്ക്ക് 

ടമാഴിമുഴക്കകം
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'ഘകരള നിയമസഭ നെപെിക്രമവം കീഴ് വഴക്ങ്ങളം' എന്ന  ഗ്രന്ഥന്ത്   
ഉദ്ധരിച്ചുന്കാണ്് സ്ീക്റുന്െ റളിംഗ.് സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി െിഘ്ാർട്ട് 

ന്േയ്ത പ്രകാരമുള്ള 2019 ന്ല ഘകരള പ്രവാസി ഘക്മനിധി (ഘഭദഗതി) 
ബില്ലിന്റെ വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള പരിഗണനാ ഘവളയിൽ മൂന്നാം വകു്് ബില്ലിന്റെ 
ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞതിന ഘശഷം ബില്ലിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖയേമന്തിയുന്െ 
അഭയേർത്ഥന മാനിച്ച് സഭയുന്െ അനമതിഘയാന്െ മൂന്നാം വകു്് െീ ഓ്ൺ 
ന്േയ്ത് അതിൽ ഒരു ഘഭദഗതി വരുത്ിയ  നെപെി ക്രമപ്രകാരമന്ല്ലന്ന് 
നവംബർ 13 ന് േില അംഗങ്ങൾ സ്ീക്റുന്െ ശ്രദ്ധയിൽന്്ടുത്കയുണ്ായി. 
അതിന്റെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് നവംബർ 14 ന് സ്ീക്ർ സഭയിൽ റളിംഗ് 
നൽകിയത്. 

 സമാന സാഹേരയേങ്ങളിൽ സഭയുന്െ അനമതിഘയാന്െ വകു്് െീ ഓ്ൺ 
ന്േയ്ത് ഘഭദഗതി വരുത്ിയ  കീഴ് വഴക്ം  സഭയിൽ ഉണ്ായിട്ടുന്ണ്ന്ന് 
ഉദാഹരണസഹിതം സ്ീക്ർ അെിയിച്ചു. ഘകരള നിയമസഭയുന്െ  ഔഘദയോഗിക 
െഫെൻസ് ഗ്രന്ഥത്ിന്ല 'നിയമനിർമോണം' എന്ന അദ്ധയോയത്ിന്ല  375 മുതൽ 
379 വന്ര ഘപജുകളിന്ല വിവരങ്ങളാണ് സ്ീക്ർ പരാമർശിച്ചത്.   ഇത്രത്ിൽ 
സഭയുന്െ െഫെൻസ് ഗ്രന്ഥത്ിന്ല ഉള്ളെക്ന്ത് സഭാനെപെികളന്െ ഭാഗമായി  
ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആദയേമാന്ണന്നും അതിനള്ള അവസരം ലഭയേമായതിലള്ള 
സഘന്ാഷവം സ്ീക്ർ അെിയിച്ചു. 

 പതിനാലാം ഘകരള നിയമസഭയുന്െ  കാലയളവിൽ 2018 ഏപ്രിൽ 4-ാം 
തീയതിയാണ്  'ഘകരള നിയമസഭ നെപെിക്രമവം കീഴ് വഴക്ങ്ങളം'  എന്ന 
ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഇനി ഇരുപത്ിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ജമ്മുകശ്ീരിന്റെ പ്രഘതയേക പദവി വയേവസ് 

ന്േയ്യുന്ന ഭരണ�െനയുന്െ അനഘഛേദം 370, 2019 
ആഗസ്റ് 5 ന്  െദോക്കുകയും ജമ്മുകശ്ീർ- ലഡാക്്  
പുന:സം�െനാ ബില്ലിന്  ആഗസ്റ് 9 ന് രാഷ്ട്രപതി 
രാംനാഥ് ഘകാവിദേ്  അംഗീകാരം നൽകുകയും 
ന്േയ്തതിന്ന തുെർന്ന് ഒക് ഘൊബർ 30 ന് അർദ്ധ 
രാത്രി ജമ്മുകശ്ീർ സംസ്ാനം ജമ്മുകശ്ീർ, ലഡാക്് 
എന്നീ ഘകന്ദഭരണപ്രഘദശങ്ങളായി മാെി. പുതിയ 

ഘകന്ദഭരണപ്രഘദശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നഘതാന്െ 
സംസ്ാനങ്ങളന്െ എണ്ണം 28 ഉം ഘകന്ദഭരണ പ്രഘദശങ്ങളന്െ എണ്ണം ഒൻപതും ആയി.  
ഇതിൽ ജമ്മുകശ്ീരിന്  നിയമസഭയുണ്്. ലഡാക്ിൽ രാധാകൃഷ്ണ മാഥൂറും ജമ്മുകശ്ീരിൽ 
ഗിരീഷ് േന്ദ മുർമുവം ലഫ്റനറെ് ഗവർണർമാരായി സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്തു.

ആർ.സി.ഇ.പി. കരാർ ഒ്ിൊനള്ള നീക്ത്ിൽ നിന്ന് ഘകന്ദസർക്ാർ 
പിന്മാെണന്മന്ന് ആവശയേന്്ട്ട് ഘകരള നിയമസഭ ഒക് ഘൊബർ 30ന് 

പ്രഘമയം പാസ്സാക്ി. പാർലന്മറെിൽ േർച്ച ന്േയ്യാന്തയും സംസ്ാനങ്ങന്ളയും 
ന്പാതുജനങ്ങന്ളയും വിശ്ാസത്ിന്ലടുക്ാന്തയും ഘമഖലാ സമഗ്ര സാ്ത്ിക 
ധാരണയിൽ (ആർ.സി.ഇ.പി.) ഒപ്പുന്വക്ാനള്ള ഘകന്ദ ഗവൺന്മറെിന്റെ 
നീക്ം രാജയേത്ാന്ക  ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചതായും  യാന്താരു നിയന്തണവം  
നികുതിയുമില്ലാന്ത  കരാെിന്ല പങ്കാളിത് രാജയേങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്യേയിഘലയ്ക്  
ഉൽ്ന്നങ്ങളം  ഘസവനങ്ങളം  ഒഴുകിവന്നാൽ  കാർഷിക ഘമഖലയും 
ആഘരാഗയേഘമഖലയും വലിയ തകർച്ചന്യ ഘനരിഘെണ്ി വരുന്മന്നും പ്രഘമയത്ിൽ 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി.  േട്ടം 130 പ്രകാരം ന്ക.സി.ഘജാസഫ് അവതരി്ിച്ച ഉപഘക്പം സഭ 
േർച്ച ന്േയ്ത ഘശഷം  മുഖയേമന്തി അവതരി്ിച്ച പ്രഘമയം സഭ ഐകകണ് ഘഠയേന 
പാസ്സാക്ി.   

കേന്ദഥാവിഷട് കൃത പദ്ധതിേൾ: സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ട് 
വികവചനഥാധിേഥാരം നൽേണം - നിെമസഭഥാ പ്രകമെം
 ഘകന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധതികൾ സംസ്ാനത്ിന്റെ സവിഘശഷ 
വികസനാവശയേങ്ങളം സാഹേരയേങ്ങളം അനസരിച്ച് പുനരാവിഷ് ക്രിച്ച് 
കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് സംസ്ാനങ്ങൾക്് വിഘവേനാധികാരം 
നൽകുന്ന വിധത്ിൽ മാനദണ്ങ്ങളിൽ അയവ് വരുത്ാൻ ഘകന്ദ സർക്ാർ 
തയ്യാൊകണന്മന്നാവശയേന്്ട്ട് മാതയു െി.ഘതാമസ്, നവംബർ 8ന് അവതരി്ിച്ച 
പ്രഘമയം  സഭ ഐകകണ് ഘഠയേന പാസ്സാക്ി.   

 സംസ്ാനത്ിന്റെ സ്തന്ത ധനവിനിഘയാഗത്ിന് വി�ാതമാകുന്ന 
തരത്ിൽ ഘകന്ദാവിഷ് കൃത പദ്ധതികളന്െ സംസ്ാന വിഹിതം ഗണയേമായി 
വർദ്ധി്ിച്ചതു മൂലം, സംസ്ാനത്ിന്റെ പരിമിത വിഭവം വലിയഘതാതിൽ 
ഇവയ്കായി നീക്ി വയ്കവാൻ നിർബന്ിതമാകുകയാന്ണന്നും ഇതിന പകരമായി, 
ഘകന്ദ വിഹിതം സംസ്ാനങ്ങൾക്് നിശ്ിത ഉഘദേശയേലക്യേങ്ങൾ വയേക്തമാക്ി  
ഗ്രാന്റുകളായി ചകമാെിയാൽ സംസ്ാനങ്ങളന്െ സാഹേരയേങ്ങൾക്് ഉതകുന്ന 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ്ടുത്് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്ിക്ാനാകുന്മന്നും 
പ്രഘമയം ചൂണ്ിക്ാട്ടി.  

വെനഥാട്ിയെ െഥാത്ഥാ നികരഥാധനം : സഭ പ്രകമെം പഥാസഥാക്ി
  ഘകരളന്ത്യും കർണാെകന്യയും തമേിൽ ബന്ി്ിക്കുന്ന പ്രധാന 
പാതയായ എൻ.എച്ച് 766 ൽ ഗതാഗതം പൂർണമായി നിഘരാധിക്കുന്നതു 
സംബന്ിച്ച് വയനാെ് ജില്ലയിന്ല ജനങ്ങളന്െ  ആശങ്ക സംബന്ിച്ച് ഗതാഗത 
വകുപ്പുമന്തി എ.ന്ക.ശശീന്ദൻ അവതരി്ിച്ച പ്രഘമയം സഭ ഐകകണ് ഘഠയേന 
പാസാക്ി. വാഹനങ്ങൾ കെന്നു ഘപാകുന്ന ഇന്യേയിന്ല അ്ഘതാളം കടുവാ 
സഘങ്കതങ്ങളിന്ലാന്നും ന്കാണ്ടുവരാത് നിയന്തണം ഘദശീയ പാത 766 ൽ 
മാത്രം ന്കാണ്ടു വരുന്നത് തികഞ്ഞ ജനഘദ്രാഹവം വിഘവേനവമാന്ണന്ന്  
ചൂണ്ിക്ാട്ടിയ പ്രഘമയം വയനാട്ടിന്ലയും മലബാെിഘലയും ജനങ്ങളന്െ 
സഞ്ചാരസ്ാതന്തയേം ഉെപ്പു വരുത്ാനം നിലവിലള്ള രാത്രിയാത്രാ നിഘരാധനം 
നീക്കുവാനം ആവശയേമായ നെപെികൾ അെിയന്രമായി സ്ീകരിക്ണന്മന്ന് 
ഘകന്ദ സർക്ാരിഘനാെ്  ആവശയേന്്ട്ടു.  

 നിയമസഭാ േട്ടം 118 പ്രകാരമുള്ള പ്രഘമയങ്ങളാണ് സഭ പാസാക്ിയത്.

മികസഥാറഥാമിനട് വീണ്ം മെെഥാളി ഗവർണർ
മിഘസാൊമിന്റെ ഗവർണൊയി  ബി.ന്ജ.പി. സംസ്ാന അദ്ധയേക്നായിരുന്ന 

പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള നിയമിതനായി. കുമേനം രാജഘശഖരൻ 
രാജിവച്ച ഒഴിവിഘലക്ാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് ഘകാവിദേ് പി.എസ്.ശ്രീധരൻ 
പിള്ളന്യ നിയമിച്ചത്.  വക്ം പുരുഘഷാത്മനം കുമേനം രാജഘശഖരനം 
ഘശഷം മിഘസാൊം ഗവർണൊകുന്ന മൂന്നാമന്ത് മലയാളിയാണ് പി.എസ്.
ശ്രീധരൻ പിള്ള.

 നവംബർ 5 ന് അഘദേഹം മിഘസാൊം ഗവർണൊയി സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്തു.  
ഐസ്ാൾ രാജ്ഭവനിൽ നെന്ന േെങ്ങിൽ  ഗുവാഹത്ി ചഹഘക്ാെതി 
േീഫ് ജസ്റിസ് അജയ് ലാംബ സതയേവാേകം ന്ോല്ലിന്ക്ാടുത്.  

 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിന്ല ന്വൺമണിയിൽ ജനിച്ച പി.എസ്.ശ്രീധരൻ 
പിള്ള ഘകാഴിഘക്ാെ് ഘലാ ഘകാഘളജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം ഘനെിയ 
ഘശഷം അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. ഘകാഴിഘക്ാെ് ബാർ 
അഘസാസിഘയഷൻ പ്രസിഡറൊയിരുന്നു. ഘകരള ചഹഘക്ാെതിയിൽ  
ഘകന്ദസർക്ാരിന്റെ സ്റാറെിംഗ് കൗൺസൽ, സി.ബി.ഐ. യുന്െ കൗൺസൽ 
തുെങ്ങിയ സ്ാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. 

നിരവധി ഘകസുകൾ ചകകാരയേം ന്േയ്യുന്നതിന് സംസ്ാന സർക്ാർ 
അഘദേഹന്ത്  സ് ന്പഷയേൽ പ്ിക് ഘപ്രാസിക്യൂട്ടൊയി നിയമിച്ചിട്ടുണ്്.

 'കേരള നിെമസഭ 
നടപടിക്രമവം 

േീഴട് വഴക്ങ്ങളം' 
ആധഥാരമഥാക്ി                        

സ്ീക്കറുലട റൂളി്രംഗ്

സഭാ വാർത്തകൾ

ഇതരസഭാ വാർത്തകൾ

ആർ.സി.ഇ.പി. േരഥാർ :      
കേന്ദസർക്ഥാർ പിന്ഥാറണം 

- നിെമസഭഥാ പ്രകമെം

രാൈാകൃഷ്ണ മാഥൂർ ഗധിരരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു
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ആർ.സി.ഇ.പി. േരാർ ോർഷിേ കമഖെലയ തേർക്്രം: 
ലെവിന്ദർ ശർ്

ഘകരള നിയമസഭയുന്െ ന്സറെർ ഘഫാർ പാർലന്മറെെി സ്റഡീസ് ആറെ് ന്രേയിനിംഗിന്റെ 
ആഭിമുഖയേത്ിൽ കാർഷിക - പരിസ്ിതി സം�െനയായ 'തണലി'ന്റെ  

സഹകരണഘത്ാന്െ നിയമസഭാ സാമാജികർക്ായി 'Indian Economic Crisis and 
the Agrarian Sector'  എന്ന വിഷയത്ിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാെി സം�െി്ിച്ചു. 2019 
ഒക് ഘൊബർ 1-ാം തീയതി നിയമസഭാ മദേിരത്ിന്ല ബാങ്ക്റ്് ഹാളിൽ  സാമാജികരും 
വിശിഷ്ടാതിഥികളം  ഉഘദയോഗസ്രും വിദയോർത്ഥികളം പന്ങ്കടുത് േെങ്ങ് സ്ീക്ർ 
പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു.  കൃഷി വകുപ്പു മന്തി വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ 
മുഖയോതിഥി ആയിരുന്നു. പ്രമുഖ ഗഘവഷകനം മാധയേമപ്രവർത്കനം എഴുത്കാരനമായ 
ന്ദവിദേർ ശർമേ വിഷയം അവതരി്ിച്ച്  സംസാരിച്ചു.   കാർഷിക ഇന്യേയുന്െ  
ഇന്നന്ത് അവസ് സൂേി്ിച്ച ഘഡാ.ശർമേ കാർഷിക ഘമഖലയ്ക്  സർക്ാർ പിന്ണ 
നൽകുന്നതിലൂന്െ രാജയേത്ിന്റെ സാ്ത്ിക സ്ിതിക്്  ഉണ്ാകാവന്ന ഗുണകരമായ 
മാറ്ന്ത്ക്കുെിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.  ആർ.സി.ഇ.പി. കരാെിലൂന്െ കാർഷിക ഘമഖല 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭീഷണികളം അഘദേഹം ചൂണ്ിക്ാട്ടി.  നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടെി 
എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ,  'തണൽ' സം�െനയുന്െ ഡയെക്ടർ  ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ  
എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.  

കഡാ.പിനാേി ചക്രബർത്ിയുലട ്രഭാഷണ്രം

ഘദശീയ സാഹേരയേങ്ങൾ രൂപന്്ടുത്ഘ്ാൾ സംസ്ാനങ്ങളന്െ സവിഘശഷതകൾ 
കൂെി കണക്ിന്ലടുക്ണന്മന്ന് സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.  ഒക് ഘൊബർ 

23-ാം തീയതി ന്സറെർ ഘഫാർ പാർലന്മറെെി സ്റഡീസ് ആൻഡ്  ന്രേയിനിംഗും 
യൂണിന്സഫും സംയുക്തമായി സം�െി്ിച്ച പ്രഭാഷണ പരിപാെി ഉദ്�ാെനം ന്േയ്ത് 
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഘദേഹം. ബഹുസ്രതയിൽ അധിഷ്ിതമാണ് ഇന്യേന്യന്നും 
ഏകതാവാദം ന്ഫഡെൽ സംവിധാനന്ത് ദുർബലന്്ടുത്ന്മന്നും അഘദേഹം 
അഭിപ്രായന്്ട്ടു. ജനാധിപതയേം ശക്തവം സുതാരയേവമായി വികസിച്ചാൽ മാത്രഘമ 
ജനഘക്മ നെപെികൾ ഫലപ്രദമായി നെ്ാക്ാൻ കഴിയുകയുള്ളുന്വന്ന്   സ്ീക്ർ 
ഊന്നി്െഞ്ഞു.  ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ വി.ശശി അധയേക്നായ േെങ്ങിൽ യൂണിന്സഫിന്റെ 
തമിഴ് നാെ്, ഘകരള ഘമഖലാ ഘസാഷയേൽ ഘപാളിസി ഘമധാവി ഘഡാ.പിനാകി േക്രബർത്ി 
മുഖയേപ്രഭാഷണം നെത്ി. ബാലാവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിൽ ഘകരളം മികച്ച 
മാതൃകയാന്ണന്ന് അഘദേഹം അഭിപ്രായന്്ട്ടു. അധികാര വിഘകന്ദീകരണത്ിലൂന്െ 
തഘദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങന്ളയും അനബന് സ്ാപനങ്ങന്ളയും ശക്തിന്്ടുഘത് 
ണ്തിന്റെ ആവശയേകത അഘദേഹം എടുത് പെഞ്ഞു.  നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടെി സ്ാഗതം 
ആശംസിച്ചു. നിയമസഭാംഗങ്ങൾ, ജീവനക്ാർ, പാർലന്മറെെി ഘകാഴ് സ് പഠിതാക്ൾ  
തുെങ്ങിയവർ പന്ങ്കടുത്. േെങ്ങിൽ  സി.പി.എസ്.െി.യുന്െ സർട്ടിഫിക്റ്് ഘകാഴ് സിന്റെ 
അഞ്ചാമത് ബാച്ച് ൊങ്ക് ഘജതാക്ൾക്് സ്ീക്ർ ന്മഡലകൾ വിതരണം ന്േയ്തു. 
ഘകാഴ് സ് വിജയികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്റ്് വിതരണം ധനകാരയേ വകു്് മന്തി ഘഡാ.െി.
എം.ഘതാമസ് ഐസക് നിർവ്വഹിച്ചു. ആൊമത് ബാച്ചിന്റെ ഉദ്�ാെനവം ഇഘതാന്ൊ്ം 
നിർവ്വഹിക്കുകയുണ്ായി.

''എവിന്െയും, എഘ്ാഴും'' - ഇതാണ് വിഘനാദത്ിന്റെ  പുതിയ 
സൂത്രവാകയേം; ഇൻെർന്നറ്് വയോപനവം പുതിയ തലമുെ ഘഫാണുകളന്െ 
വരവമാണ് ഇത് യാഥാർഥയേമാക്ിയത്. വിഘനാദമായാലം 
വിജ്ാനമായാലം ആവശയേക്ാരിഘലക്് ഘനരിട്ട് എത്ന്നു; ഇെയിൽ 
സാഘങ്കതികവിദയേ മാത്രം. ന്െലിഘകാം ക്നികൾ ഉൾന്്ന്െ മറ്ാർക്കും 
ഇതിൽ ഇെന്പൊൻ കഴിയില്ല. ഇൻെർന്നറ്് വയോപനം ഘലാകത്് 
പുതിയ സാധയേതകൾ തുെന്നു. പലതിന്നയും സ്ാനഭ്രഷ്ടരാക്ി മറ്റു 
േിലതിനായി വാതായനങ്ങൾ തുെന്നിട്ടു. ഇൻെർന്നറ്ിന് മുകളിലൂന്െ 
സഞ്ചരിക്ാൻ കഴിയുന്നത് (OVER THE TOP OF THE INTERNET 
or OTT) സാധയേതകൾക്് പരിധിയും അതിരുകളം ഇല്ലാതാക്ി. 
ഘകാെിക്ണക്ായ സഘദേശങ്ങൾ, േിത്രങ്ങൾ, ഘരഖകൾ തുെങ്ങിയവ 
അങ്ങന്ന കൃതയേമായി ഘമൽവിലാസക്ാരന് എത്ിഘച്ചരുന്നു. 
ഒറ്വാക്ിൽ 'ഐ.പി. അഡസ് ' (ഇറെർന്നറ്് ഘപ്രാഘട്ടാഘകാൾ 

അഡസ് ) എന്ന് പെയാന്മങ്കിലം, ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ 
ഒരു സാഘങ്കതികവിദയേയാണ്. ഇൻെർന്നറ്ിലൂന്െ 

കാഴ്ചക്ാർക്് ഘനരിട്ട് വാഗ്ാനം ന്േയ്യുന്ന ഒരു 
സ്ടീമിംഗ് മീഡിയ ഘസവനമാണ് 'ഓവർ ദി ഘൊ്് '   
(OTT) മീഡിയ ഘസവനം. പര്രാഗതമായി 
അത്രം ഉള്ളെക്ത്ിന്റെ ഒരു കൺഘരോളർ 
അന്ല്ലങ്കിൽ വിതരണക്ാരനായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ഘകബിൾ, ഭൂതല ന്െലിവിഷൻ പ്രഘക്പണം, 

സാറ്ചലറ്് ന്െലിവിഷൻ എന്നിവന്യ OTT 
പ്ലാറ്് ഘഫാമുകൾ മെികെക്കുന്നു.

 ഘകരള നിയമസഭയുന്െ  'സഭ െിവി' എന്ന പുതിയ സംരംഭം പുതിയ 
കാലത്ിഘറെയും ഘലാകത്ിഘറെയും രീതികളിൽ സംവദിക്കുന്നു.  
ഭൂതകാലത്് ശിലാഫലകങ്ങൾ, ന്പരു്െ വിളംബരങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
മാധയേമങ്ങളിലൂന്െയാണ് ഭരണകർത്ാക്ൾ രാജശാസനങ്ങളം, 
കൽ്നകളം, മറ്റുള്ളതും ജനങ്ങളിഘലക്് എത്ിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ 
ജനങ്ങളിഘലക്കും കലർ്ില്ലാന്ത കൃതയേമായും യഥാസമയത്ം 
ഇത്രം വാർത്കൾ എത്ിയിരുന്നില്ല. മാധയേമസ്ാപനങ്ങൾ 
അവ നെത്ന്നവരുന്െ താൽ്രയേങ്ങൾ, വാർത്കളിൽ 
കലർത്ന്്ടുന്നതിനാൽ ന്പാതുജനം ഭരണകർത്ാക്ളമായി 
ആശയവിനിമയം ന്േയ്യുക എന്നത് പിന്ന്നയും ഫലവത്ല്ലാതായിത്ന്ന്ന 
തുെർന്നു.

 വർത്മാനകാലം സാമൂഹിക മാധയേമങ്ങളഘെതാണ്. സാഘങ്കതിക 
വിദയേയുന്െ വളർച്ചയും ഇൻെർന്നറ്ിന്റെ വയോപനവമാണ് ഇതിന് 
പിൻബലം നൽകുന്നത്. ഘപഴ് സണൽ ക്്യൂട്ടർ അന്ല്ലങ്കിൽ 
ന്മാചബൽ ഘഫാൺ എന്നത് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ്. 
നവമാധയേമങ്ങളിലൂന്െ ഭരണകർത്ാക്ൾക്് തങ്ങളന്െ സഘദേശങ്ങളം 
ഭരണപരമായ അെിയിപ്പുകളം മറ്റും ഘനരിട്ട്, കലർ്ില്ലാന്ത, കൃതയേമായി 
യഥാസമയം ജനങ്ങളിഘലക്് എത്ിക്ാൻ കഴിയുന്നു; ഇെയിൽ ഒരു 
മാധയേമം ഇല്ലാന്ത. ജനങ്ങളന്െ അഭിപ്രായങ്ങളം, സംശയങ്ങളം, 
നിർഘദേശങ്ങളം ഘനരിട്ട് ഭരണകർത്ാക്ളമായി സംവദിക്ന്്ടുന്നു.   
ഇവിന്െയാണ്  'സഭ െിവി' എന്ന ഈ പുതിയ സംരംഭത്ിന്റെ 
പ്രസക്തി. ജനാധിപതയേ ഭരണക്രമത്ിൽ നിയമസഭ എന്നത് 
ജനങ്ങളന്െ പരിഘഛേദവം പ്രാതിനിധയേവം ആണ്. സഭാനെപെികൾ 
കാണാൻ ജനങ്ങൾക്് അവകാശവം അധികാരവം ഉന്ണ്ങ്കിലം, 
എല്ലാവരും ഘനരിട്ട് എത്ക എന്നത് പ്രാഘയാഗികമല്ല. 

 നഗര-ഗ്രാമ വയേതയോസമില്ലാന്തയുള്ള ന്മാചബൽ ഘഫാൺ 
ന്നറ്് വർക്് കവഘെജ്, കുെഞ്ഞ ഘഡറ്ാ ോർജ് എന്നിവ കാരണം 
ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ന്മാചബൽ ഘഫാൺ ഉപഘയാഗിക്കുന്നു.  
ഭാവിയുന്െ വാഗ്ാനമായ നവമാധയേമങ്ങൾ ആണ് കുെഞ്ഞ ന്േലവിൽ 
ജനങ്ങളിഘലക്് എത്ാൻ എന്ന്കാണ്ടും അഭികാമയേം. നിയമസഭയുന്െ 
OTT പ്ലാറ്് ഘഫാമിൽ ഉള്ളെക്ങ്ങൾ ചലവ് ആയും വീഡിഘയാ ഓൺ 
ഡിമാൻഡ് ആയും ഉണ്ാകും. അതിനാൽ തന്ന്ന ജനങ്ങൾക്് 
സൗകരയേമുള്ള സ്ലത്ം സമയത്ം പരിപാെികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 
ഏന്തങ്കിലം ഒന്ന് പൂർണമായി കാണാൻ സാധിക്ാന്ത വന്നാൽ പിന്ന്ന 
ഒരു സമയത്്, മു്് കണ്ടു നിർത്ിയ സ്ാനത്നിന്നും തുെർന്ന് 
കാണാൻ സാധിക്കും. ടു ജി, ത്രീ ജി, ഘഫാർ ജി, ചഫവ് ജി എന്നിങ്ങന്ന 
ന്മാചബൽ കണക്ൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത് ഏതു തന്ന്നയായാലം 
പരിപാെികൾക്് തെസ്സം ഘനരിടുകയില്ല.  പുതുപുത്ൻ സാഘങ്കതിക 
വിദയേയായ OTT പ്ലാറ്് ഘഫാമിലൂന്െ സഭാനെപെികൾ, അതിഘന്മലള്ള 
േർച്ചകൾ, വിശകലനങ്ങൾ, എല്ലാം ഇനി ഘലാകന്മ്ാടുമുള്ള 
മലയാളികളന്െ വിരൽത്്ിൽ;  'എവിന്െയും, എഘ്ാഴും'. 

സർഫാസി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള 
നെപെികൾ മൂലം 

സംസ്ാനത്് ഉളവായിട്ടുള്ള 
അവസ്ാവിഘശഷന്ത്ക്കുെിച്ച് 
പഠിച്ച് ശിപാർശകൾ 
സമർ്ിക്കുന്നതിനായി എസ്.
ശർമേ അധയേക്നായി രൂപീകരിച്ച 
നിയമസഭാ സമിതിയുന്െ  
ഘയാഗത്ിൽ അഡ്ഘക്റ്് ജനെൽ 
ഹാജരായി. സമിതി സമർ്ിക്കുന്ന  
െിഘ്ാർട്ടിന്ല  ശിപാർശകളന്െ 
നിയമവശങ്ങന്ളക്കുെിച്ച് സമിതി 

അഡ്ഘക്റ്് ജനെലമായി 
ആശയവിനിമയം നെത്ി. നവംബർ 
8 ന് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിലാണ് 
ഘയാഗം ഘേർന്നത്. 

 ഭരണ�െനയുന്െ അനഘഛേദം 177 
അനസരിച്ച് അഡ്ഘക്റ്് ജനെലിന് 
നിയമസഭയിഘലാ നിയമസഭാ 
സമിതിയിഘലാ സംസാരിക്കുന്നതിനം 
നെപെികളിൽ പന്ങ്കടുക്കുന്നതിനം  
അവകാശമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 
എന്നാൽ അഘദേഹത്ിന് 

ഘവാട്ടവകാശം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല. 
നിയമസഭയിൽ ഹാജരാകുഘ്ാൾ  
ഭരണപക്ത്് രണ്ാമന്ത് 
വരിയിന്ല ആദയേ ഇരി്ിെം  
അഡ്ഘക്റ്് ജനെലിഘറെതാണ്.  
നിയഘമാപഘദശം നൽകുന്നതിനായി 
ഘകരള നിയമസഭയിൽ  അഞ്ചു 
തവണ അഡ്ഘക്റ്് ജനെൽ 
ഹാജരായിട്ടുണ്്. നിലവിൽ 
അഡ്ഘക്റ്് ജനെലിന് കയോബിനറ്് 
പദവി നൽകിയിട്ടുണ്്.

 സർഫാസി സമിതി  യ�ാഗത്ിൽ അഡ്വയകേറ്റ് ജനറൽ ഹാജരാ�ി

നധിയമസഭാ സമുച്ചയത്ധിവല പ്രൈാന പരധിപാടധികൾ

സഭ ടി.വി. 'OTT' പ്ാറ്് ക�ാമിൽ   

സധി.പധി. സുൈാകരപ്രസാദ് , അഡ്ഘക്റ്് ജനെൽ
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ചുവന്െ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രഘമയന്ത് 
സഭയുന്െ അംഗീകാരത്ിനായി 

സമർ്ിച്ചുന്കാള്ളുന്നു.

 'This Assembly recommends 
to the Government that provision 
be made for giving the necessary 
prominence and importance 
to Malayalam in the proposed 
University'

 സർ, തിരുവിതാംകൂെിന് 
സ്ന്മായി ഒരു യൂണിഘവഴ് സിറ്ി 
ഉണ്ാകാൻ ഘപാകുന്ന ഈ 
സദേർഭം പ്രഘതയേകിച്ച് 
മലയാളികൾക്് അധികം 
സഘന്ാഷം നൽകുന്നതാണഘല്ലാ. 
നമ്മുന്െ തിരുവിതാംകൂെിന്റെ  
മാതൃഭാഷ മലയാളമാന്ണന്നും, 
ഈ രാജയേവാസികളിൽ 
ഭൂരിഭാഗവം  മലയാളഭാഷാ 
വയേവഹാരം ന്കാണ്് ജീവിതം 
ന്േയ്യുന്നവരാന്ണന്നുമുള്ള വിവരം 
പ്രഘതയേകിച്ചു പെഘയണ്തായിട്ടില്ല. 
അനയേഭാഷകന്ള അതായത് ഇംഗ്ീഷ് 
മുതലായ ഭാഷകന്ളഘ്ാന്ല മലയാള 
ഭാഷയ്കം മലയാള സാഹിതയേത്ിനം 
പൂർവ്വാധികം ഘമന്മയും അഭിവൃദ്ധിയും  
വന്നുന്കാണ്ിരിക്കുന്നു 
എന്നുള്ളതും സ്മരണീയമായ ഒരു 
സംഗതിയാകുന്നു. യൂണിഘവഴ് സിറ്ി  
സ്ാപനഘത്ാടുകൂെി  
തിരുവിതാംകൂെിന് 
ഉണ്ാകാവന്ന വിവിധങ്ങളായ 
അഭിവൃദ്ധിമാർഗ്ങ്ങന്ള 
ഗണിക്കുഘ്ാൾ മാതൃഭാഷയായ 
മലയാളത്ിനം കൂെി പ്രാമാണയേവം 
സ്ാനവം നൽകാൻ  ഗവൺന്മറെ് 
ഒന്നുകൂെി ദയാപൂർവ്വം 
ശ്രദ്ധിഘക്ണ്തായിട്ടുണ്്. ' 

 വളന്രക്ാലത്ിന മുൻപു 
മുതൽ മലയാളഭാഷയുന്െയും 
മലയാള സാഹിതയേത്ിന്റെയും 
പെിപെിയായുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കുഘവണ്ി 
എത്രഘയാ ആളകൾ നിരന്രം 
പരിശ്രമിക്കുകയും അവരിൽ 

ഓഘരാരുത്രുന്െയും 
പരിശ്രമത്ിന്റെ ഫലമായി 
മലയാളഭാഷയും സാഹിതയേവം  
ഏറ്വം മുന്നണിയിൽ എത്കയും 
ന്േയ്തിട്ടുള്ളതാണഘല്ലാ. 
മലയാളത്ിന്റെ അഭിവൃദ്ധിന്യ 
കാംക്ിക്കുകയും അതിന്ന 
യൂണിഘവഴ് സിറ്ിഘയാടുകൂെി 
�െി്ിച്ച് ഘവണ് പരിഷ് കാരങ്ങൾ 
നൽകി അഭിവൃദ്ധിന്്ടുത്കയും 
ന്േയ്യണന്മന്നു നിർബന്ിക്കുഘ്ാൾ 
മലയാള ഭാഷയുന്െ 
ഇന്നന്ത് അഭിവൃദ്ധിക്കും 
ശാശ്തമായ നിലനിൽപിനം  
സഹായിച്ചുഘപാരുന്ന 
ഇതരഭാഷകന്ളക്കൂെി 
സംഘയാജി്ിച്ച് േിലതു 
പെഘയണ്തായിട്ടുണ്്.  
'സംസ് കൃത ഹിമഗിരി ഗളിതാ 
ദ്രാവിഡഭാഷാകളിദേജമിളിതാ 
ഘകരളഭാഷാ ഗംഗാ വിഹരിതു' 
എന്നു പണ്ിതന്മാരായ 
കവികൾ ഘരഖന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.  
സംസ് കൃതത്ിഘറെയും 

തമിഴിന്റെയും സുദൃഢമായ 
സഹായഘത്ാടുകൂെി  മലയാളഭാഷ 
മറ്റുള്ള ഭാഷകന്ളഘ്ാന്ല ഇന്ന് ഒരു 
ഒന്നാംതരം സാഹിതീഭാഷയായി 
പ്രഘശാഭിച്ചു വരികയാണ്. 
എത്രന്യത്ര കവികൾ 
മലയാളഭാഷാ ഘപാഷണത്ിന 
ശ്രമിച്ചിട്ടുന്ണ്ന്നും   എത്രന്യത്ര 
കവികൾ ഇന്ന് അതിഘലക്കു  
ശ്രമിച്ചുവരുന്നുന്ണ്ന്നുമുള്ള 
സംഗതി മലയാളിയുന്െ 
അഗാധമായ സ്മൃതിപഥത്ിൽ 
നിന്ന് ഒരിക്ലം മാഞ്ഞുഘപാകാൻ  
പാെില്ലാത്താകുന്നു. 
മലയാളത്ിന്റെ ഉല്ക്കെമായ 
അഭിവൃദ്ധിന്യ കാംക്ിക്കുഘ്ാൾ 
സംസ് കൃതത്ിഘറെയും തമിഴിഘറെയും 
വളർച്ചയ്കഘവണ് നിർഘദേശങ്ങൾ 
കൂെി ന്േഘയ്യണ്താവശയേമാന്ണന്നു 
ൊൻ പെഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 
ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ അഭിവൃദ്ധിഘയാടുകൂെി 
മുഘന്നാട്ടുഘപാരുന്ന  
സംസ് കൃതത്ിഘറെയും 
തമിഴിന്റെയും മലയാളത്ിന്റെയും 

ശരിയായ നിലനിൽ്ിനം  
പരിഘപാഷണത്ിനം 
വിഘധയമാക്ി യൂണിഘവഴ് സിറ്ി 
മുഘന്നാട്ടു ഘപായാൽ അന്താരു 
വലിയ സഹായവം അനഗ്രഹവം 
തന്ന്നയായിരിക്കുന്നതാണ്.  

 സർ, മലയാളഭാഷ 
യൂണിഘവഴ് സിറ്ിഘയാടുകൂെി 
സം�െി്ിക്കുന്ന പക്ം 
വിവിധ മാർഗ്ങ്ങളിൽ ന്പാതുഘവ 
ഘപ്രാത്സാഹനത്ിനം 
പ്രവർത്നത്ിനം 
കാരണമായിത്ീരുന്നതിനം  
പുെഘമ മലയാളികളന്െ 
ഉദ്ബുദ്ധതയ്കതു വലിയ 
സഹായമായിത്ീരുന്നതുമാണ്. 
മലയാള സാഹിതയേ ഘലാകത്ിൽ 
സ്ിരപ്രതിഷ്ിതനം വിവിധ 
ഭാഷാപണ്ിതനമായ മഹാകവി  
ഉള്ളൂരിന്നഘ്ാന്ലയുള്ള 
കവിഘലാകവം 
യുവസാഹിതീ ഘലാകവം 
പുഘരാഗമിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുഘ്ാൾ 
അവരുന്െ പരിശ്രമങ്ങൾക്്  
യൂണിഘവഴ് സിറ്ി ന്കാണ്ടു ഗണയേമായ 
അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ാക്ിന്ക്ാടുഘക്ണ്ത് 
ഗവൺന്മറെിന്റെ ഒരു 
ധർമേവമാകുന്നു. അതിനാൽ 
യൂണിഘവഴ് സിെെിന്കാണ്് 
മലയാളഭാഷക്കു കൂടുതൽ 
ഘപ്രാത്സാഹനം നൽകുന്ന 
വിഷയത്ിൽ ഗവൺന്മന്റും 
സ് ന്പഷയേലാഫീസറും പ്രഘതയേകം 
ശ്രദ്ധിക്ണന്മന്നു പെഞ്ഞുന്കാണ്്  
ഈ പ്രഘമയന്ത് സഭയുന്െ  
അംഗീകാരത്ിനായി സാദരം 
സമർ്ിച്ചുന്കാള്ളുന്നു. 

(ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ, തിരുവിതാംകൂർ 
ന്െപ്രന്സഘറെറ്ീവ് അസം്ി, തിരു 
- ന്കാച്ചി നിയമസഭ എന്നിവയിൽ 
അംഗമായിരുന്ന റ്ി.റ്ി.ഘകശവൻ 
ശാസ്തി 1951-52 കാലയളവിൽ 
തിരു-ന്കാച്ചി നിയമസഭയുന്െ 
ന്ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡറൊയിരുന്നു.)

മലയാളത്ധിന് നധിയുക്ത തധിരുെധിതാംകൂർ സർവ്വകലാോലയധിൽ  പ്രാൈാന്ം 
നൽകണവമന് പ്രശമയം അെതരധിപ്ധിച്ചുവകാണ്്, റ്ധി.റ്ധി.ശകേെൻ ോസ്തധി 1937 
ആഗസ്റ് 4-ന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയധിൽ നടത്ധിയ പ്രസംഗം

നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ....

25 വെസ്ം 179 ദിവസവം
ഏറ്റവം പ്രഥാെം കുറഞ്ഞ 

എം.എൽ.എ- മഥാതയു ടി.കതഥാമസട്
ഏറ്വം കുെഞ്ഞ പ്രായത്ിൽ 
ഘകരള നിയമസഭാംഗമായതിനള്ള 
ന്െഘക്ാർഡ് മാതയു െി.ഘതാമസിന്. 
25 വയസ്ം 179 ദിവസവം 
പ്രായമുള്ളഘ്ാഴാണ് അഘദേഹം 
എട്ടാം ഘകരള നിയമസഭാംഗമായി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ടത്. 

 തിരുവല്ല നിഘയാജക മണ്ലത്ിൽ 
നിന്നും 1987, 2006, 2011, 2016 എന്നീ 
വർഷങ്ങളിൽ ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ട 
മാതയു െി.ഘതാമസ് 2006-2009 
കാലയളവിൽ ഗതാഗത വകു്് 
മന്തിയായും 2016-18 കാലയളവിൽ 
ജലവിഭവ വകു്് മന്തിയായും 
പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.

പുതുതായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ട 6 
ഘപരുൾന്്ന്െ 8 നിയമസഭാംഗങ്ങന്ള 

ഉൾന്്ടുത്ി സബ്ജക്ട് കമേിറ്ികൾ 
പുന:സം�െി്ിച്ചു.  ന്ക.സി.
ഘജാസഫ് മരാമത്ം ഗതാഗതവം 
വാർത്ാവിനിമയവം സംബന്ിച്ച 
സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി  V ലം ന്ക.എസ്.
ശബരീനാഥൻ വയേവസായവം ധാതുക്ളം 
സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി IV ലം 
അംഗങ്ങളായിരിക്കും. ഷാനിഘമാൾ 
ഉസ്മാന്ന ഭൂനികുതിയും ഘദവസ്വം 
സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി II ലം മാണി 
സി.കാ്ൻ, വി.ന്ക.പ്രശാന്് എന്നിവന്ര  
ജലവിഭവം  സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി 
III ലം എം.സി.കമറുദേീന്ന വിദയോഭയോസം 
സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി VI ലം 
െി.ന്ജ.വിഘനാദിന്ന തഘദേശസ്യംഭരണവം 
ഗ്രാമവികസനവം ഭവന നിർമോണവം 
സംബന്ിച്ച  സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി IX ലം 
ന്ക.യു.ജനീഷ് കുമാെിന്ന വനവം 
പരിസ്ിതിയും വിഘനാദസഞ്ചാരവം 
സംബന്ിച്ച സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി X ലം 
അംഗങ്ങളായി നാമനിർഘദേശം ന്േയ്തു.  

 ന്ക.എസ്.ശബരീനാഥൻ സബ്ജക്ട് 
കമേിറ്ി IX ന്ല അംഗത്വം  ന്ക.സി.
ഘജാസഫ് സബ്ജക്ട് കമേിറ്ി VI ന്ല 
അംഗത്വം രാജിവച്ചിരുന്നു.  നിയമസഭാ 
േട്ടം അനസരിച്ച് എല്ലാ സാമാജികരും 
ഏന്തങ്കിലം ഒരു സബ്ജക്ട് കമേിറ്ിയിൽ 
അംഗമായിരിക്കുന്നതാണ്.

സബ്ജക്റ് കമ്ിറ്ികളിലെ 
നാമനിർയദേശം

ന്ൊഘമനിയയിന്ല 
ഘകാൺസ്ററെയിൽ  

ഒക് ഘൊബർ 26 മുതൽ 
നവംബർ 4  വന്ര നെന്ന 
നാൽപത്ിന്യാന്നാമത് ഘലാക 
പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരത്ിൽ 
ഇന്യേന്യ പ്രതിനിധീകരിച്ച 
നിയമസഭാ ജീവനക്ാരി 
നസീമ എൻ.  ന്വങ്കലന്മഡൽ 
കരസ്മാക്ി. അ്ത് വയസ്സിന 
മുകളിലള്ളവരുന്െ 80 കി.ഗ്രാം 
വിഭാഗത്ിലാണ് നിയമസഭാ 
ന്സക്രഘട്ടെിയറ്ിന്ല െിഘ്ാർട്ടൊയ 
നസീമയുന്െ ഘനട്ടം. 

 മഹാത്ാഗാന്ി 
സർവ്വകലാശാലന്യ 
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഘദശീയ 
തലത്ിൽ ഘഹാക്ി 
മൽസരങ്ങളിൽ  പന്ങ്കടുത്ിട്ടുള്ള 
നസീമ ഹാൻഡ് ഘബാൾ, ക്രിക്റ്് 
മത്സരങ്ങളിൽ ഘകരളന്ത് 
പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്്.  
2015ൽ മഘലഷയേയിലം 
2018ൽ തുർക്ിയിലം നെന്ന 
ഘലാകപഞ്ചഗുസ്തി മൽസരങ്ങളിൽ 
ഇന്യേന്യ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്്.  
തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിന്ല 
വട്ടിയൂർക്ാവ് സ്ഘദശിയാണ് 
നസീമ.

   ലെങ്കെം കരസ്ഥമാകേി നസീമ :                      
യൊക പഞ്ചഗുസ്ി മത്സരത്ിൽ  ഇന്ത്യയ്കറ് യനട്ം

തധിരുെധിതാംകൂർ സർവ്വകലാോലയുവട ആദ് ചാൻസലർ വപ്രാ ചാൻസലർ, മ്െസ് ചാൻസലർ, 
രജധിസ്ടാർ എന്ധിെർവക്കാപ്ം

നസരീമ (നടുെധിൽ) മറ്് വമഡൽ 
    ശജതാക്കശളാവടാപ്ം
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രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ  150-ാം ജന്മദിനം  
ആഘ�ാഷിക്കുന്ന ഘവളയിൽ ഘകരള 

നിയമസഭ പ്രഘതയേകമായി സഘമേളനം ഘേരുന്നത് 
അഭിമാനകരമാന്ണന്ന്  സ്ീക്ർ പെഞ്ഞു. 
ബൃഹദാരണയേഘകാപനിഷത്ിന്ല 'അസഘതാ മാ 
സദ്ഗമയ, തമഘസാ മാ ഘജയോതിർഗമയ' എന്ന 
ഘ്ാകം ഉദ്ധരിച്ചുന്കാണ്ാണ് അപ്രകാരം 
നന്മേ നയിക്കുകയും സമൂഹന്ത്യും നമ്മുന്െ 
േിന്കന്ളയും വല്ലാന്ത സ്ാധീനിക്കുകയും 
ന്േയ്ത ഗാന്ിജിന്യ അഘദേഹം അനസ്മരിച്ചത്. 
ഗാന്ിജിയുന്െ പ്രവർത്നങ്ങളഘെയും 
ദർശനങ്ങളഘെയും ഔന്നതയേം  അഘദേഹം 
ഊന്നി്െഞ്ഞു. ഗാന്ിജി നമുക്് മുന്നിൽ 
വച്ച മാർഗ്ം ഇരുൾ മൂൊൻ പാെിന്ല്ലന്നും  
രാഷ്ട്രത്ിന്റെ ദാർശനിക സൗരഭയേവം അതിന 
മുകളിൽ പരന്ന്നാഴുകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിഘലാമ 
ദുർഗന്വം തമേിലള്ള സം�ർഷത്ിന്റെ 
കാലത്്  ദൃഢതയുന്െ ദീപസ്തംഭം ന്കാണ്് ഘകരളം 
രാജയേത്ാന്ക പ്രകാശം ന്പാഴിക്ണന്മന്നും 
സ്ീക്ർ ആശംസിച്ചു. 

'രക്തമാംസങ്ങഘളാന്െ ഇങ്ങന്നന്യാരാൾ  
ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുന്വന്നത് വരും 
തലമുെകൾക്് അവിശ്സനീയമായി  ഘതാന്നും' 
എന്ന്  മഹാത്ാഗാന്ിന്യക്കുെിച്ച് പ്രസ്താവിച്ച 
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റീൻ മാെിവരുന്ന 
തലമുെകൾക്് ഗാന്ിജിന്യ മനസ്സിലാക്ാൻ 
കഴിയാന്ത ഘപാകുഘമാന്യന്ന ആശങ്ക കൂെിയാണ് 
പങ്കു ന്വച്ചന്തന്ന് മുഖയേമന്തി പിണൊയി 
വിജയൻ അഭിപ്രായന്്ട്ടു.  ആ ഉത്കണ്ഠയ്ക് 
അെിസ്ാനമുണ്ാക്കുന്ന കാരയേങ്ങളാണ് ഇന്യേയിൽ 
ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നന്തന്നും ഗാന്ിജിന്യ 
നിദേിക്ാനള്ള സം�െിത ശ്രമങ്ങളം  ഗാന്ിജി 
വിഭാവനം ന്േയ്ത സാമൂഹയേ മൂലയേങ്ങന്ള 
തിരുത്ാനള്ള  വയേഗ്രതയും ആസൂത്രിതമായി  
മുഘന്നറുന്നുന്വന്നുമുള്ള ആശങ്ക അഘദേഹം 
പ്രകെി്ിച്ചു. ഇല്ലായ്മ ന്േയ്യന്്ടുന്ന ഗാന്ിയൻ 
സാമ്ാജയേത് വിരുദ്ധ -മഘതതര-സ്ാശ്രയ ഘദശീയ 
മൂലയേങ്ങന്ള തിരിന്കപിെിക്ാൻ പുനരർ്ിക്കുക 
എന്നതാകണം ഈ �ട്ടത്ിൽ നമ്മുന്െ 
ദൗതയേന്മന്നും അഘദേഹം ഓർമേി്ിച്ചു.  

ഒറ്ന്്ട്ട സമരങ്ങളിലം പ്രതിഘക്ധ 
ഘയാഗങ്ങളിലം വിപ്ലവ പ്രവർത്നങ്ങളിലം 
ഒതുങ്ങി നിന്ന സ്ാതന്തയേപ്രസ്ാനന്ത്  
ഇന്യേയിന്ല ജനങ്ങളന്െ പ്രസ്ാനമായി 
മാറ്ി എന്നതാണ് ഗാന്ിജി  രാഷ്ട്രത്ിന് 
നൽകിയ ഏറ്വം വലിയ സംഭാവന എന്ന് 
പ്രതിപക് ഘനതാവ് രഘമശ് ന്േന്നിത്ല 
അഭിപ്രായന്്ട്ടു. മനഷയേജീവിതത്ിൽ 
അെിസ്ാനാവശയേങ്ങളിലൂന്നിയ 
പരിവർത്നമായിരുന്നു അഘദേഹത്ിന്റെ 
മാർഗ്ന്മന്നും ഉപ്പും േർക്യും അതിനള്ള  
ബിംബങ്ങളായിരുന്നു എന്നും  പ്രസ്താവിച്ച 
അഘദേഹം 'ഗാന്ിയൻ'  എന്നത് ഘകവലം ഒരു 
ഭൗതിക സാന്നിദ്ധയേമല്ല, കാലാതീതമായ, 
സനാതനമായ ഒരു ന്വളിച്ചമാന്ണന്നും  
ആ ന്വളിച്ചത്ിഘലയ്ക് നൂറ്ാണ്ടുകഘളാളം 
ഇന്യേ പ്രകാശിച്ചു നിൽഘക്ണ്തുന്ണ്ന്നും 
അഭിപ്രായന്്ട്ടു. 

തുെർന്ന് സംസാരിച്ച കക്ി ഘനതാക്ളന്െ 
വാക്കുകളിലൂന്െ .....

'മതനിരഘപക്തയും ജനാധിപതയേവം 
സംരക്ിക്ാൻ ഘവണ് പ്രഘോദനം ഗാന്ിയുന്െ 

നിലപാടുകളിൽ നിന്നും ഈ 
കാല�ട്ടത്ിലം നമുക്് 
ലഭിക്കുന്നുണ്്. േരിത്രം 
അപനിർമേിക്ന്്ടുന്ന ഈ 
കാല�ട്ടത്ിൽ പുതിയ 
തലമുെയ്ക് ഗാന്ിജിന്യ 
കൂടുതൽ അടുത്െിയുന്നതിന് 
അവസരമുണ്ാഘക്ണ്തുണ്്.  

രാജയേത്ിന്റെ  ബഹുസ്രതയും 
മതനിരഘപക്തയും കാത്സംരക്ിക്ാൻ   
ഘവണ്ിയുള്ള ശക്തമായ ഘപാരാട്ടങ്ങളിഘലയ്ക് നാം 
ഘപാഘകണ്തുണ്് '              

െധി.എസ്. സുനധിൽ കുമാർ, കൃഷി വകു്് മന്തി. 

‘നമ്മുന്െ രാജയേന്ത് ന്േറു്ക്ാർ ഗാന്ിജിന്യ 
കന്ണ്ത്ാൻ ഘപാകുകയാണ്. നമ്മുന്െ 

ന്േറു്ക്ാർ ആഘവശത്ിന്റെ 
പുത്നണർവ്വിന്റെ 
ഒരു കുന്ത്ാഴുക്ായി 
മാൊൻ ഘപാകുകയാണ്. 
ഗാന്ിയൻ - ന്നഹ് റുവിയൻ 
സംസ് കൃതിന്യ തമസ്കരിക്ാനം 
തകർക്ാനം ശ്രമിക്കുന്നവർ 
ആക്ടിഘയാണിന്നഘ്ാന്ല 
സ്ന്ം ഘവട്ട്ട്ടികളാൽ 

പിച്ചിച്ചീന്ന്്ടുന്ന ഒരു കാലം വരും'             

ടധി.എ.അഹമ്മദ് കബരീർ, എം.എൽ.എ.

‘ഇനിയും ഒരായിരം വർഷം 
ഇന്യേയ്കം  ഘലാകരാജയേങ്ങൾക്കും 
പ്രകാശം പരഘത്ണ് ദീപമാണ് 
ഗാന്ിജി.  നാരായണ 
ഗുരുഘദവന്നയും അയ്യങ്കാളിന്യയും  
സദേർശിച്ച അഘദേഹത്ിന് 
ഘകരളത്ിന്ല ജനങ്ങഘളാടുള്ള  
വിനയം നമേൾ കൺ തുെന്ന് കാ
ഘണണ്ിയിരിക്കുന്നു'               

പധി.വജ.ശജാസഫ്, എം.എൽ.എ.

‘ഇന്നും ഇന്യേയുന്െ ഭൂരിഭാഗം ഇങ്ങന്ന 
നിലനിൽക്കുന്നത് മഹാത്ജി നൽകിയ 
സഘദേശത്ിന്റെ അെിസ്ാനത്ിലാണ്. ആ 
സഘദേശത്ിൽ ഗാന്ിജിന്യ എത്ിച്ചത് 

ശ്രീബുദ്ധനം ക്രിസ്തുഘദവനം മുഹമേദ് 
നബിയും ഘപാലള്ള മഹാന്മാരാണ്.  
അവരുന്െ സഘദേശങ്ങന്ളല്ലാം 
സമഞ്ജസമായി ഘേർത്ന്കാണ്് 
ഘലാകത്ിന് മു്ാന്ക ഗാന്ിജി 
കാണിച്ച ആ വഴിയിലൂന്െ  
നമുക്് മുഘന്നഘെണ്തുണ്്. 
ഇന്യേന്യ ആ പാതയിൽ നിന്നും 

മാറ്ിന്ക്ാണ്ടുവരാൻ  ഒരു ശക്തിക്കും 
സാധിക്ില്ല'                       

സധി.വക.നാണു, എം.എൽ.എ.

‘മാനവികത, അഹിംസ എന്നിവയിൽ 
ഊന്നിനിന്നുന്കാണ്് പരിവർത്നത്ിന്റെ പാത 
മഹാത്ജി ചൂണ്ിക്ാണിച്ചു. അഘദേഹം അനായാസം 
ആ വഴിയിലൂന്െ നെന്ന് പരശതം ഘപർക്്  കരുത്് 
പകർന്നു.  ഗാന്ിജിന്യന്ന ന്വളിച്ചന്ത് കൂടുതൽ 

അെിയാൻ ശ്രമിക്കുംഘതാറും നാം 
ഓഘരാരുത്രും നല്ല മനഷയേരായി 
മാറുകയാണ് '         

എ.വക.േേരീന്ദ്രൻ,  ഗതാഗത വകു്് മന്തി

‘ആത്ീയ മൂലയേങ്ങളിൽ ഉെച്ചു 
വിശ്സിക്കുഘ്ാഴും   മതമൗലിക 
വാദന്ത് അഘദേഹം എന്നും 
തിരസ് കരിച്ചിട്ടുണ്്. ഗ്രാമങ്ങന്ള 
ശാക്തീകരിച്ചുന്കാണ്് 
രാജയേന്ത് പുഘരാഗതിയിഘലയ്ക് 
നയിക്കുകന്യന്ന അഘദേഹത്ിന്റെ 
േിന് തീർച്ചയായും നമുന്ക്ാന്ക് 
പ്രഘോദനമാകണം' 

അനൂപ് ശജക്കബ്, എം.എൽ.എ.

‘രാജയേന്ത് നിയമസഭകളിൽ  ഇങ്ങന്നന്യാരു 
അനസ്മരണം ആദയേഘത്തായിരിക്കും.  ഈ 
രാജയേം ഗാന്ിയുന്െ ജീവിത സമർ്ണം ന്കാണ്് 
ഘനെിന്യടുത്  എല്ലാം നഷ്ടമാവകയാണ്. 
ഗാന്ിജിയുന്െ ന്നഞ്ചിഘലക്കുതിർന്ന ന്വെിയുണ്കൾ 

വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ആ ന്വെിയുണ്കൾ 
പലരുന്െയും ന്നഞ്ചിഘലയ്ക് 
കെന്നു വരികയാണ്.  രാജയേം 
ഇന്ന് ഘനരിടുന്ന  സാ്ത്ിക, 
സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ 
പ്രതയോ�ാതങ്ങൾക്കും 
പ്രശ് നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം 
കാണാനള്ള ഏക മാർഗ്ം 

ഗാന്ിയിഘലയ്ക് മെങ്ങുക മാത്രമാ  ണ് '                                        

രാമചന്ദ്രൻ കടന്പ്ള്ളധി, തുെമുഖ വകു്് മന്തി. 

‘വരുംതലമുെയ്ക് ഗാന്ിജിന്യ കുെിച്ച് കൂടുതൽ 
അെിയാനള്ള വയേവസ്യുണ്ാക്ണം.  
എല്ലാ ക്ാസ്കളിലം, 
എല്ലാ  പുസ്തകങ്ങളിലം 
ഗാന്ിജിന്യക്കുെിച്ച്  
ഘപാസിറ്ീവായി ജനങ്ങൾക്് 
മനസ്സിലാക്ാൻ ഘവണ്ിയുള്ള  ഒരു 
പാഠമുണ്ാകണം' 

ഒ.രാജശഗാപാൽ, എം.എൽ.എ. 

‘ഗാന്ിജിന്യ മെയ്കാൻ ആന്രങ്കിലം 
ശ്രമിക്കുന്നുന്ണ്ങ്കിൽ  അത് ചനമിഷകമായ 

ഒരു വൃഥാപരിശ്രമം 
മാത്രമാണ്.  ഒരു പുസ്തകത്ിൽ 
േരിത്രം മാറ്ിന്യഴുതിയാൽ 
ഭാരതീയന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും 
ഘലാകജനതയുന്െ മനസ്സിൽ നിന്നും 
മഹാത്ാഗാന്ിന്യന്ന വയേക്തിത്ം 
മെഞ്ഞുഘപാകില്ല'  

വക.ബധി.ഗശണഷ് കുമാർ, എം.എൽ.എ.   

ശകരള നധിയമസഭയധിൽ ഗാന്ധിജധിയുവട 150-ാം 
ജന്മൊർഷധികശത്ാടനുബന്ധിച്ച്  ഗാന്ധി പഠന ശകന്ദ്രം 
ആരംഭധിക്കാൻ  തരീരുമാനധിച്ച  െധിെരം സ്രീക്കർ അറധിയധിച്ചു.  

സഭ പിരിഞ്ഞതിനഘശഷം സ്ീക്റും, ന്ഡപ്യൂട്ടി 
സ്ീക്റും, അംഗങ്ങളം നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിന 
മു്ിലള്ള ഗാന്ിപ്രതിമയിൽ പുഷ്ാർച്ചന നെത്ി.

മഹാത്ാഗാന്ി അനുസ്മരണ സയമ്ളനം
മഹാത്ാഗാന്ധിയുവട  150-ാം ജന്മൊർഷധികശത്ാടനുബന്ധിച്ച്  ശകരള നധിയമസഭയുവട                                       

പ്രശത്ക ശയാഗം  നെംബർ 1 വെള്ളധിയാഴ്ച രാെധിവല 9.00 ന്  ശചർന്നു 
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അറധിഞെധിട്ം വകാടുക്കാവതശപായ ഒരു ൊർത്
ദൃശയേമാധയേമരംഗത്് 

നിയമസഭാ നെപെികളന്െ 
മികച്ച െിഘ്ാർട്ടിംഗിനള്ള ജി. 
കാർത്ിഘകയൻ നിയമസഭാ 
മാധയേമ അവാർഡിന് 
അർഹനായ മാതൃഭൂമി 
ന്യൂസ് െിഘ്ാർട്ടർ സരീജധി 
ജധി.എസ്. 'അെിഘവാര'ഘത്ാെ് 
പ്രതികരിക്കുന്നു.
ദൃേ്മാൈ്മ രംഗവത് കടുത് മത്സരം, 
മാൈ്മ ൈാർമ്മധികത എന്ധിെയുവട 
കാര്ത്ധിവല നധിലപാട്?

 മത്സരം യാഥാർഥയേമാണ്. 
വാർത് ആദയേം ഘബ്ക്് ന്േയ്യുക, 
ആദയേ ദൃശയേങ്ങളം പ്രതികരണങ്ങളം 
നൽകുക, മികച്ച എക് സ് ക്ലൂസീവകൾ, 
വിെ്ിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ....... 
ഇന്തല്ലാം മത്സരത്ിന്റെ ഭാഗവമാണ്.  
ഏത് മത്സരത്ിനം അതിഘറെതായ 
ധാർമികതയും നിയമങ്ങളം 
ഉള്ളതുഘപാന്ല അതിർവരമ്പുകൾ 
മാധയേമ രംഗത്മുണ്്. പഘക് 
നിർഭാഗയേവശാൽ ആ അതിർ 
വരമ്പുകൾ ഘനർത് ഘപാകുന്നു.  
ന്പാലി്ിച്ചു കാട്ടുന്ന നിസാര 
സംഭവങ്ങൾ, വയോജ വാർത്കൾ, 
വക്ീലം ജഡ്ജിയുമാകുന്ന 
അവതാരകനം െിഘ്ാർട്ടറും 
തുെങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ കുഘെഘയന്െ 
ശരിയാണ്. കുഘെന്യാന്ക് 
ന്തറ്റുമാണ്.  നിലപാടുകളില്ലാത് 
ന്സൻഘസഷണലിസവം 
അപകെകരമാണ്.  എങ്കിലം 
മത്സരത്ിന് അതിഘറെതായ 
ന്മച്ചമുണ്്. വാർത്കൾ ഇന്ന് 
ആർക്കും മുക്ാനാവില്ല. മാത്രമല്ല 
ഒരുവാർത്യുന്െ അവസാനംവന്ര 
പിന്െഘരണ്ിയുംവരും; എല്ലാ 
വശങ്ങളം െിഘ്ാർട്ട് ന്േഘയ്യണ്ിയും 
വരും.

നധിയമസഭാ റധിശപ്ാർട്ധിംഗധിനധിവട 
മറക്കാനാൊത് അനുഭെം?

  കലാലയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ം 
പിന്നീടുള്ള സജീവ രാഷ്ട്രീയത്ിലം 

എനിക്് മെക്ാനാകാത് ഘപരാണ് 
ജി.കാർത്ിഘകയൻ എന്ന 
ജി.ന്ക. മാധയേമ പ്രവർത്കനായി 
തിരുവനന്പുരത്് വന്നഘ്ാഴും 
ജി.ന്ക. കരുതലം സ് ഘനഹവം 
തന്നു. വാർത്കൾ മാത്രം 
ഒരിക്ലം തന്നില്ല. 2011 ന്ല 
ഉമേൻ ോണ്ി മന്തിസഭയിൽ 
ജി.ന്ക ഉണ്ാകിന്ല്ലന്നും പകരം 
സ്ീക്ൊകുന്മന്ന വാർത് 
ഇന്യോവിഷന്റെ സ് ക്രീനിൽ 
കണ്തിന് ന്താട്ടു പിന്നാന്ല ജി.ന്ക. 
എന്ന്ന വിളിച്ചു.  'നിന്റെ വാർത് 
ശരിയാകുന്നതിഘനാെ് എനിക്് 
താത്പരയേമില്ല' എന്ന ഒറ് വാേകം 
പെഞ്ഞ് ഘഫാൺ വച്ചു.  വാർത് 
ശരിയായി, ജി.ന്ക. സ്ീക്റും.  ഓഘരാ 
ന്സഷനം കഴിഞ്ഞ് സ്ീക്റുന്െ 
ഓഫീസിൽ വച്ച് ജി.ന്കന്യ 
കണ്ിെങ്ങുഘ്ാൾ, അഘദഹം 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിരാശനാന്ണന്ന് 
എനിക്് ഘതാന്നി. അങ്ങന്ന ഒരു 
ന്സഷൻ അവസാനിച്ച ദിവസം, 
2014 ജൂചല 17 (ആന്ണന്നാണ് 
ഓർമേ) കാണുഘ്ാൾ ജി.ന്ക.യുന്െ 
മുഖത്് പതിവിലം ഗൗരവം. 'സ്ീക്ർ 
സ്ാനം ഒഴിയുന്നതിന്ന കുെിച്ച് 
എന്് പെയുന്നു?' എന്ന ജി.ന്ക. 
യുന്െ ഘോദയേത്ിന് 'ന്ക.പി.സി.സി 
പ്രസിഡറെ് ആകാനാഘണാ?'എന്ന 
എന്റെ മറുഘോദയേം ജി.ന്ക. ക്് 

രസിച്ചു.  ജി.ന്ക. നാന്ള സ്ാനം 
ഒഴിയുന്മന്ന് ഘബാധയേന്്ട്ട ൊൻ ഒരു 
വലിയ വാർത്യുന്െ ആഘവശവമായി 
മെങ്ങാൻ തുെങ്ങന്വ ജി.ന്ക. എന്റെ 
വാർത്ാ പ്രതീക്കന്ള തകർത്. 
പത്രസഘമേളനം നെത്ി രാജി 
പ്രഖയോപിക്കും വന്ര വാർത് 
നൽകരുന്തന്ന് തീർത് പെഞ്ഞു. 
എന്് പെഞ്ഞാലം തീരുമാനം മാെില്ല 
എന്ന് ഉെപ്പുള്ളതിനാൽ അതിന് 
ൊൻ തുനിഞ്ഞില്ല. ൊൻ കൂെി 
പന്ങ്കടുത് വാർത്ാസഘമേളനത്ിൽ 
ജി.ന്ക. രാജി പ്രഖയോപിച്ചു.  
തഘലന്ന് ചവകുഘന്നരം എഘന്നാെ് 
പെഞ്ഞ അഘത വാേകങ്ങൾ 
ഒരു നഷ്ടഘബാധഘത്ാന്െ ൊൻ 
ഘകട്ടിരുന്നു.  അങ്ങന്ന അെിഞ്ഞിട്ടും 
ന്കാടുക്ാന്ത ഘപായ ഒരു വലിയ 
വാർത് കൂെിയായിരുന്നു എനിക്് 
ജി.ന്ക.

നധിയമസഭാ നടപടധികൾ 
ശപാവല ഗൗരെമായ കാര്ങ്ങൾ 
ആശക്ഷപഹാസ് പരധിപാടധികൾക്കായധി 
ഉപശയാഗവപ്ടുത്തുന്ത് സംബന്ധിച്ച് ?

 ആഘക്പഹാസയേം മലയാളിയുന്െ 
ദൃശയേകലാ േരിത്രത്ിന്റെ, 
സാഹിതയേത്ിന്റെ, കലയുന്െ, 
ചദനംദിന ജീവിതത്ിന്റെ 
ഭാഗമഘല്ല? അഘ്ാൾ നിയമസഭാ 
നെപെികന്ള അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു 
നിർത്ഘണാ?  മാത്രമല്ല അത് 
നമ്മുന്െ ജനാധിപതയേത്ിന്റെ 
സുതാരയേതയും സഹിഷ്ണുതയും 
വയേക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, 
ജനപ്രതിനിധികളം അവന്ര 
ഘവാട്ടുന്േയ്ത് ജയി്ിച്ചവരും ഇന്തല്ലാം 
കണ്് രസിക്കുന്നതിന്ലന്ാണ് ന്തറ്്? 
'ഇന്നന്ത് വക്രദൃഷ്ടിയിൽ 
എന്ന്നക്കുെിച്ച് എന്ന്ങ്കിലമുഘണ്ാ?' 
എന്ന് ഘോദിക്കുന്ന എത്രഘയാ 
എം.എൽ.എ.മാർ ഉണ്്.

സഭാ നടപടധികളുവട നധിലൊരം 
സംബന്ധിച്ച് ? 

 നിലവാരമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളണ്്, 
നിലവാരമുള്ള ന്പരുമാറ്വമുണ്് 

സഭക്കുള്ളിൽ. പന്ക് അത് 
പൂർണമായും െിഘ്ാർട്ട് 
ന്േയ്യന്്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് 
നിർഭാഗയേകരം. നമ്മുന്െ 
ഘനതാക്ളിൽ സ്ാഭാവികമായും 
മാധയേമശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന ഒരു 
വിഭാഗമുണ്്. അവരുന്െ നിയമസഭാ 
ന്േയ്തികളം അത്രത്ിൽ തന്ന്ന 
വിലയിരുത്ന്്ടും. എന്നാൽ 
ആഴത്ിലള്ള വായനയ്കം 
പഠനത്ിനം ഘശഷം വിഷയം 
അവതരി്ിക്കുന്ന കുഘെഘയന്െ 
ഘപർക്് അവർ അർഹിക്കുന്ന 
അംഗീകാരം കിട്ടുന്നുഘണ്ാ 
എന്ന് സംശയം. അത് 
മാധയേമങ്ങളന്െ മാത്രം പ്രശ് നമായി 
കാണാനാകില്ല. ബഹളംന്വച്ചും 
നിലവാരമില്ലാത് ഉപമകൾ 
നെത്ിയും മാധയേമശ്രദ്ധ ഘനൊൻ 
ശ്രമിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളം 
കാലത്ിന് അനസരിച്ച് മാെണം. 
ഒ്ം മാധയേമങ്ങൾ നിയമസഭാ 
വാർത്കൾക്് മുൻഗണനാക്രമം 
നിശ്യിക്കുകയും ഘവണം.

സഭയും മാൈ്മങ്ങളും തമ്മധിലുള്ള 
അർത്െത്ായ പാരസ്ര്ത്ധിനുള്ള 
നധിർശദേേങ്ങൾ?

 സഭയിൽ മാധയേമങ്ങൾക്് 
ഇതുവന്ര വിലക്് ഇന്ല്ലന്നത് 
സമാധാനം. വലിയ 
കുഴ്ന്മാന്നുമില്ലാന്ത 
ജനപ്രതിനിധികളം ജനങ്ങന്ള 
വിവരങ്ങൾ ധരി്ിക്കുന്നവരും 
ഒത്ഘപാകുകയും ന്േയ്യുന്നു.  
വല്ലഘ്ാഴുമുള്ള ഫുെ് ഘബാൾ, ക്രിക്റ്് 
കളികൾക്പ്പുെം, മാധയേമങ്ങളം 
സാമാജികരുമായി ഇെന്പെലം 
ആശയവിനിമയവം ഒരുമിച്ചുള്ള 
പരിപാെികളം ന്സമിനാറുകളം 
പദ്ധതികളം ഘവണം. അത് 
ഇരുകൂട്ടർക്കും ഗുണകരമാകും. 
നിയമസഭയും പത്രപ്രവർത്ക 
യൂണിയനം പ്രസ് -ക്ബ്,  
മാധയേമസ്ാപനങ്ങളം ഒരുമിച്ച് 
ഇതിനായി ശ്രമിക്ണം.  

ഏകഭാഷാ വാദം 
േില ഘകാണുകളിൽ 

നിന്നുയരുഘ്ാൾ  
ഭാരതത്ിന്റെ 
സാംസ് കാരിക ചവവിധയേം 
രൂപന്്ടുത്ന്ന 
പ്രഘതയേകതകളിഘലയ്ക് 
ഒന്നു കഘണ്ണാെിക്കുന്നത് 
നന്നായിരിക്കും. 
ആംഗഘലയ ഭാഷഘയാടുള്ള 
വിഘധയത്ം  നമ്മുന്െ 
ചദനംദിന ജീവിതത്ിൽ എത്രമാത്രം 
ആഴ്നിെങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ  
ഉദാഹരണമാണ് മാതൃഭാഷയിലള്ള 
പ്രാവീണയേക്കുെവ്. ഇത്രം 
പ്രതിസന്ികൾ ഘനരിടുന്ന ഭാഷകൾ 
കാലക്രഘമണ 'ഘഗ്ാഘട്ടാഫാഗി'* എന്ന 
അവസ്യിഘലയ്ക് എത്ിഘച്ചരും.

  ഇന്ന് ഭാരതത്ിന്ല 
വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാഷകൾ ഒന്നാന്ക  
ഘനരിടുന്ന സമസയേയാണ് ഭാഷയുന്െ 
വംശനാശം. ഏകഭാഷാ വാദം  
സംസ് കാരേയുതിയാണ് നമുക്് 
മുന്നിൽ തീർക്കുന്നത്.   ഭാഷാ 
പരിവർത്നം ഭരണകൂെത്ിന്റെ 
ലക്യേമായി  മാറുഘ്ാൾ 
നശിക്കുന്നത് നാനാത്ത്ിൽ 
ഏകത്മാണ്. ഇത് നമ്മുന്െ 
ഭരണ�െനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള  
അെിസ്ാന തത്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
വയേതിയാനമാണ്.  ഒരു തരം 
സാംസ് കാരിക അധ:പതനമാണ്.  

  ഭാഷാ ചവരുദ്ധയേന്ത് 
ഘപ്രാത്സാഹി്ിക്കുന്ന  ഭാരത 

സംസ് കാരത്ിന്റെ 
േരിത്രന്ത് ആശയപരമായും 
രാഷ്ട്രീയപരമായും 
നശി്ിക്കുവാൻ 
ശ്രമിക്കുന്നവർ നമ്മുന്െ 
യഥാർത്ഥമായ 
വികസനന്ത് തടുക്കുന്നു. 
ഭാഷാ നശീകരണത്ിന്ന 
തിന്രയുള്ള 
ന്േറുത്നിൽ്്മാർഗ്ങ്ങൾ 
പ്രാഘയാഗികമാക്ിയിന്ല്ലങ്കിൽ 

ഇല്ലാതാവക ഒരു ജനതയുന്െ സ്പ്നവം 
സ്ത്വമാണ്.  

  780 ഭാഷകൾ ഭാരതത്ിലന്ണ്ന്ന് 
പീ്ിൾസ് ലിംഗ്സ്റിക് സർഘവ്വ 
അവകാശന്്ടുഘ്ാൾ സർക്ാർ 
ഘരഖകൾ പ്രകാരം 122 ഭാഷകൾ 
മാത്രഘമ ഇവിന്െ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു.  
കഴിഞ്ഞ കുന്െ വർഷങ്ങൾ ന്കാണ്്  
ഏകഘദശം 50 ഓളം ഭാഷകൾ 
അന്യേശ്ാസം വലിച്ച നാൊണ് 
ഭാരതം. ആയിരം വർഷത്ിഘലന്െ 
പഴക്മുള്ള ഭാരതത്ിന്ല ഭാഷകൾ 
ഇന്ന് ഘകവലം 300 വർഷം പഴക്മുള്ള 
ഇംഗ്ീഷിഘനാെ്  നിലനിൽ്ിനായുള്ള 
ഘപാരാട്ടത്ിലാണ്. 179 ഭാഷകളഘെയും 
544 ഭാഷാഘഭദങ്ങളഘെയും  നിലനിൽ്് 
ഇന്ന് പ്രതിസന്ിയിലായിരിക്കുന്നു.   
പല ഗ്രാമയേ ഭാഷകളം ഉപഭാഷകളം 
ഇന്ന് 'ആസന്നമൃതയു' കാത്ിരി്ാണ്.

  ഏകഘദശം പത്് ഘകാെി ആളകൾ 
സംസാരിക്കുന്ന 55 ഭാഷകളന്െ ഒരു 
സഘമേളന മിശ്രണമാണ് ഹിദേി ഭാഷ. 
ചമഥിലി, ഘഭാജ്പുരി, രാജസ്ാനി, 

അവധി, മഗധി, േത്ിസ്ഗർഹി, 
ഹരിയാൺവി തുെങ്ങിയ ഭാഷകളാണ് 
ഇതിൽ പ്രധാനം.  2011 ന്ല 
ന്സൻസസ് പ്രകാരം ഘകവലം 
43.63% ആളകളന്െ മാതൃഭാഷയാണ് 
ഹിദേി. ബംഗാളി (8.03%), മൊത്ി 
(6.86%), ന്തലഗു (6.7%), തമിഴ് 
(5.7%)  തുെങ്ങിയ ഭാഷകൾന്ക്ാ്ം 
8-ാം പട്ടികയിൽന്്ടുത്ിയ 13 
ഭാഷകൾ മാതൃഭാഷയായി ഉള്ളത് 
ജനസംഖയേയുന്െ ഒരു ശതമാനം 
ആളകൾക്ാണ്. അതായത്  
സംസ് കൃതം ഒഴിന്ക മറ്റു ന്ഷഡ്യൂൾ 
ഭാഷകൾ  സംസാരിക്കുന്നവരുന്െ 
എണ്ണം പത്ലക്ത്ിന് ഘമന്ലയാണ്.  
2001-2011 കാല�ട്ടത്ിൽ 
ഹിദേി സംസാരഭാഷയായി 
ഉപഘയാഗിക്കുന്നവരിൽ ഏകഘദശം 
25% വർദ്ധനവ് ഉണ്ായി.  ഇതിന 
കാരണങ്ങൾ പലതാന്ണങ്കിലം 
ജനസംഖയോ ന്പരു്ം ഒരു 
പ്രധാന കാരണമാണ്. 1971-2011 
കാല�ട്ടത്ിൽ ഹിദേി 
സംസാരഭാഷയായവർ  161% 
വളർന്ന്നങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ 
ഘകവലം 81% വളരാനള്ള കാരണം 
ജനസംഖയോ നിയന്തണം മൂലമുള്ള 
ജനസംഖയോ വളർച്ചാ നിരക്ിന്ല 
കുെവാണ്. ന്താഴിൽബന് 
കുെിഘയറ്ം കാരണം ഹിദേി മറ്റു 
സംസ്ാനങ്ങളിഘലയ്ക് എത്ന്നു.  
ഒ്ം ഉറുദു, ന്കാങ്കിണി എന്നിവ 
സംസാരിക്കുന്നവരുന്െ എണ്ണം 
കുെയുകയാണ്. അതിൽ ഉറുദു 
മാതൃഭാഷയായുള്ള മുസീങ്ങളന്െ 

ജനസംഖയോ വളർച്ചാ നിരക്് 
യു.പി.യിൽ കൂടുഘ്ാൾ ഉറുദു ഭാഷ 
സംസാരിക്കുന്നവരുന്െ നിരക്് 
കുെയുന്നു.  അഘതാന്ൊ്ം വനഭാഷകൾ 
പലതും  നാമാവഘശഷമാകുന്ന 
�ട്ടത്ിലാന്ണന്ന് ഭാഷാ ന്സൻസസ് 
നന്മേ ഓർമേി്ിക്കുന്നു.  

 ഈ അവസരത്ിൽ 
ഭരണകൂെം ഉെ്ാഘക്ണ്ത് 
മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായ 
ഭാഷാസ്ാതന്തയേമാണ്.  അതിനാൽ 
ഏകഭാഷാ വാദം ഭാരതത്ിന്റെ 
ചപതൃകത്ിന്നതിന്രയുള്ള 
ന്വല്ലുവിളിയാണ്. മഹാകവി 
വള്ളഘത്ാളിന്റെ  വാക്കുകൾ 
കാലങ്ങൾക്ിപ്പുെവം മനസ്സിന്റെ 
തന്തികളിൽ ഈണമായ്  മുഴങ്ങുന്നു.
'വകാണ്ാടധി നാനാെധിചധിന്തനതന്തുക്കൾ 
വകാണ്ാത്ഭാഷവയ ൊയ്ധിക്കാകധിൽ 
ശകരളത്ധിന്രീയധിരുൾക്കുണ്ധിൽ നധിവന്ാന്നു
ശകറാൻ പധിടധികയവറന്തു ശെവറ? 
മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ ശകെലം ൈാത്ധിമാർ !
മർത്്നു വപറ്മ്മ തൻഭാഷ താൻ.' 

(െള്ളശത്ാൾ -  'എവന്റ ഭാഷ').

(ശകരള നധിയമസഭയുവട പാർലവമന്ററധി പഠന 
പരധിേരീലന ശകന്ദ്രം നടത്തുന് 'സർട്ധിഫധിക്കറ്് 

ശകാഴ് സ് ഇൻ പാർലവമന്ററധി പ്രാക്രീസസ് 
ആന്റ് വപ്രാസരീജധിയർ'  അഞ്ാമതു ബാച്ചധിൽ 

ഒന്ാം റാങ്ക് ശനടധിയ അനധില ആർ 
'ഏകഭാഷ- ആെേ്ശമാ' എന് െധിഷയത്ധിൽ 

അറധിശൊരത്ധിന് നൽകധിയ പ്രതധികരണം.)

*വചറുഭാഷകശളയും ഉപഭാഷകശളയും 
െലധിയഭാഷകൾ െധിഴുങ്ങുന് അെസ് (ഫ്രഞ്് )

ലേടാലത ോക്കണ്രം - ഭാഷയുലട മ്േത്ിരിനാള്രം

അനധില ആർ.
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പാലാ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടു്ിൽ 
വിജയിച്ച മാണി 

സി.കാ്ൻ നിയമസഭാംഗമായി 
സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്തു. ഒക് ഘൊബർ 
9 ന്  നിയമസഭാ മദേിരത്ിന്ല 
ബാങ്ക്റ്് ഹാളിൽ സ്ീക്റുന്െ മു്ാന്ക 
ചദവനാമത്ിലാണ് സതയേപ്രതിജ് 
ന്േയ്തത്.  മുഖയേമന്തി പിണൊയി 
വിജയൻ, പാർലന്മറെെികാരയേ 
വകുപ്പുമന്തി എ.ന്ക. ബാലൻ, ന്ഡപ്യൂട്ടി 
സ്ീക്ർ വി. ശശി, നിയമസഭാ 
ന്സക്രട്ടെി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 
നായർ എന്നിവരും നിയമസഭാ 
സാമാജികരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 

  പാലാ മണ്ലന്ത് അ്ത് 
വർഷത്ിലധികം പ്രതിനിധീകരിച്ച 
ന്ക.എം. മാണിയുന്െ നിരയോണന്ത് 
തുെർന്നുണ്ായ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടു്ിൽ 
എൻ.സി.പി. സ്ാനാർത്ഥിയായി 
മൽസരിച്ച മാണി സി. കാ്ൻ 
ഘകരള ഘകാൺഗ്രസ് (എം) ന്ല 
ഘജാസ് ഘൊം പുലിക്കുഘന്നലിന്ന 
2943 ഘവാട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ത്ിൽ 
പരാജയന്്ടുത്ിയാണ് 
നിയമസഭാംഗമായത്. 

 സ്ാതന്തയേസമര ഘസനാനിയും 
മുൻ പാർലന്മറെംഗവമായ ന്േെിയാൻ 
ന്ജ.കാ്ഘറെയും ഘത്രസയോമേ 
ന്േെിയാഘറെയും മകനായി 1956 
ഘമയ് 30 ന് പാലായിലാണ് 
മാണി സി.കാ്ൻ ജനിച്ചത്. 
കാലിക്റ്് യൂണിഘവഴ് സിറ്ിയിൽ  
വിദയോർത്ഥിയായിരിന്ക് 
യൂണിഘവഴ് സിറ്ി  ഘവാളിഘബാൾ 
െീമിലം ഇന്യേൻ യൂണിഘവഴ് സിറ്ി 
െീമിലം അംഗമായിരുന്നു. 1978 മുതൽ 
നാല് വർഷം അബുദാബി സ് ഘപാർെ് സ് 
ക്ബിൽ ഘവാളിഘബാൾ താരമായിരുന്നു. 
നാളിഘകര വികസന ഘബാർഡ് 
ചവസ് ന്േയർമാൻ, പാലാ നഗരസഭാ 
കൗൺസിലർ, ഇന്യേൻ ഘവാളിഘബാൾ 
ന്ഫഡഘെഷന്റെ രേഷെർ തുെങ്ങിയ 

പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്. േലച്ചിത്ര 
നിർമോതാവം അഭിഘനതാവമാണ്. 
1994,1995 വർഷങ്ങളിൽ 
മികച്ച ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച 
േലച്ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള  'ഘകരള ഫിലിം 
ക്രിട്ടിക് സ് ' അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

അൻപത്ിരണ്് വർഷത്ിന് 
ഘശഷം പാലായ്ക് ലഭിച്ച പുതിയ 
ജനപ്രതിനിധിയായ മാണി സി.കാ്ൻ 
'അെിഘവാര'ഘത്ാെ്  സംസാരിക്കുന്നു ....

നധിയമസഭാംഗമാകാൻ ലഭധിച്ച 
അെസരവത്ക്കുറധിച്ച് എന്താണ് 
അഭധിപ്രായം?

 മാനയേമായ ന്പാതുപ്രവർത്ന 
പാര്രയേമുള്ള ഒരു കുടുംബത്ിന്ല 
അംഗമാണ് ൊൻ.  നിയമസഭാംഗത്ം 
എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ന്പാതുപ്രവർത്ന 
ഘമഖലന്യ വിപുലന്്ടുത്കയും 
ഉത്രവാദിത്ം വർദ്ധി്ിച്ചതായും 
ൊൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇെത്രം 
കർഷകരും ന്താഴിലാളികളമെങ്ങുന്ന 
സാധാരണക്ാരുന്െ 
പ്രതിനിധിയാകാൻ അവസരം 
തന്നതിന് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ 

പ്രസ്ാനഘത്ാടും ഇെതുപക് 
മുന്നണിഘയാടും സർഘവ്വാപരി 
തങ്ങളന്െ പ്രതിനിധിയായി എന്ന്ന 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത്് എന്നിൽ അർ്ിച്ച 
വിശ്ാസത്ിന പാലായിന്ല 
പ്രബുദ്ധരായ ഘവാട്ടർമാഘരാടും ൊൻ 
നദേി പെയുന്നു.

 അരനൂറ്ാണ്ിലധികം 
വലതുപക് രാഷ്ട്രീയത്ിന്റെ 
ഈറ്ില്ലമായിരുന്ന ഈ മണ്ലത്ിൽ 
ജനപക്രാഷ്ട്രീയത്ിന്റെ ന്കാെി 
പാെിക്ാൻ എനിക്് ലഭിച്ച അവസരം 
ഒരു േരിത്ര നിഘയാഗമായും ഘനരിന്റെ 
രാഷ്ട്രീയത്ിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായും 
ൊൻ കരുതുന്നു.   

പതധിനാലാം ശകരള നധിയമസഭയധിൽ 
ഇനധി വചറധിവയാരു കാലയളെ് 

മാത്ശമ ശേഷധിക്കുന്നുള്ളു. താങ്കളുവട 
പ്രെർത്നം എങ്ങവന ക്രമരീകരധിക്കാൻ 
ഉശദേേധിക്കുന്നു?

 എത്രകാലം എന്നതിലപരി 
ലഭയേമായ സമയം എങ്ങന്ന 
വിനിഘയാഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
പ്രധാനം.  മുന്നിലള്ള ഓഘരാ നിമിഷവം 
വിലന്്ട്ടതാണ്.  അഘതാന്ൊ്ം 
കഴിഞ്ഞുഘപായ കാലത്ിന്റെ 
പ്രാധാനയേവം തിരിച്ചെിഘയണ്തുണ്്. 
ആദയേകാല മുനിസി്ാലിറ്ികളിൽ 
ഒന്നായ പാലായുന്െ വികസനം പുെത് 
പ്രേരിക്ന്്ടുന്നതുഘപാന്ലയാഘണാ 
എന്ന് സ്യം വിമർശനപരമായി 
എല്ലാവരും വിലയിരുത്ണം. 
വിദയോഭയോസ രംഗത്് സഭ 
നൽകിയ സംഭാവനകൾ 
യുവതലമുെയ്ക് അവസരങ്ങളന്െ 
അനന്മായ സാധയേതകൾ 
തുെന്നിടുകയും ജനങ്ങളന്െ ജീവിത 
നിലവാരം ഉയർത്കയും ന്േയ്തു.  
കാർഷികരംഗത്് ഘതാട്ടവിളകൾക്് 
പ്രാധാനയേമുണ്ായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 
ദശകങ്ങളിൽ ക്രയവിക്രയ ഘശഷി 
വർദ്ധിച്ചത് പ്രഘദശത്ിന്റെ സ്ാഭാവിക 
പുഘരാഗതിക്് കാരണമായി. 

 എന്നാൽ ആധുനിക 
കൃഷിരീതികഘളാ, കാർഷിക 
സംഭരണശാലകഘളാ, 
വയേവസായശാലകഘളാ  പുതിയ 
ന്താഴിലവസരങ്ങഘളാ  
ന്പാതുഘമഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്ന്്ട്ടില്ല.  
ചഹഘെഞ്ചിന്റെ പ്രഘവശനകവാെമായ, 

സുഗന്ദ്രവയേങ്ങളന്െ 
വിപണനഘകന്ദമായ പാലാ അതിന്റെ 
സ്ാഭാവിക പ്രൗഢിക്നസൃതമായി 
വികസിച്ചതായി പെയാൻ കഴിയില്ല 
ഘലബർ ഇൻഡയേ, ബ്ിലയേറെ്, കിസ് ഘക്ാ 
കരിയർ ചഹചലറ്് സ് ഘപാലള്ള 
സ്ാപനങ്ങളന്െ വളർച്ച പാലാന്യ 
ഘകരളത്ിന്റെ  എൻരേൻസ് ഘകാച്ചിംഗ് 
ഘമഖലയുന്െ ഘകന്ദമാക്ി.  എന്നാൽ 
അതിനനസരിച്ച അെിസ്ാന 
സൗകരയേവികസനങ്ങൾ പാലായിൽ 
ഉണ്ാഘയാ എന്ന് സതയേസന്മായ 
വിലയിരുത്ൽ നെഘത്ണ്തുണ്്. 
െധികസന മുൻഗണനാക്രമം നധിശ്ചയധിച്ച് 
െധിെധിൈ തലങ്ങളധിവല ജനപ്രതധിനധിൈധികൾ, 
സന്ദ്ധസംഘടനകൾ, 
രാഷ്ടരീയപ്രെർത്കർ, 
സാമൂഹ്പ്രെർത്കർ  എന്ധിെരധിൽ 
നധിന്നും അഭധിപ്രായ സമന്വയമുണ്ാക്കധി 
മുശന്ാട് ശപാകാൻ ശ്മധിക്കും.  

 ഗതാഗതസൗകരയേ 
വികസനത്ിനള്ള ഘൊഡുകൾ, 
പാലങ്ങൾ, 'ആർദ്രം' പദ്ധതി 
പ്രഘയാജനന്്ടുത്ി  
ആഘരാഗയേരംഗത്് വിശിഷയോ 
സർക്ാർ ആതുരാലയങ്ങളന്െ 
സമഗ്ര വികസനം, മീനച്ചിലാെിന്റെ 
ജലസമൃദ്ധി ഉപഘയാഗന്്ടുത്ി  
മണ്ലത്ിന്ല കുെിന്വള്ളക്ാമം 
പരിഹരിക്ൽ, സർക്ാർ 
സ് ക്കൂളകളന്െ അെിസ്ാനസൗകരയേ 
വികസനം എന്നീ ഘമഖലകൾക്് 
മുന്ിയ പരിഗണന നൽകും.  'ചലഫ് ' 
പദ്ധതിയുന്െ സഹായഘത്ാന്െ 
ഭവനരഹിതരായവരുന്െ 
പ്രശ് നങ്ങൾക്്   പരിഹാരം കാണും.  
സാധാരണക്ാരും കർഷകരുമായ 
ജനങ്ങൾക്്  അവരുന്െ അഘപക്കളം 
പരാതികളം നിർഘദേശങ്ങളം എഘ്ാൾ 
ഘവണന്മങ്കിലം  സമർ്ിക്കുവാനായി 
പാലായിൽ ഒരു എം.എൽ.എ. 
ഓഫീസ് തുെന്നു.  

 കാർഷികരംഗത്ിന്റെ 
ആധുനികവൽക്രണം, 
കാർഷിഘകാത്്ന്നങ്ങളന്െ 
സംഭരണം, കാർഷികാധിഷ്ിത 
വയേവസായ സംരംഭങ്ങൾ, 
സ് ഘപാർെ് സ് ഫിലിം സിറ്ി, ടൂെിസം 
വികസനം എന്നിവയ്ക പ്രഘതയേക 
പരിഗണന നൽകും.  പട്ടണത്ിന്റെ 
സമഗ്രവികസനത്ിനം മണ്ലത്ിന്റെ 
വികസനത്ിനം പ്രഘതയേകം മാസ്റർ 

പ്ലാൻ തയ്യാൊക്കും.  വികസനത്ിൽ 
രാഷ്ട്രീയഘഭദമുണ്ാകില്ല. 
പുതിയ പദ്ധതികളം 
ഓഫീസുകളം സ്ാപിക്കുന്നത് 
പ്രാഘദശികവൽക്രിച്ച് പട്ടണത്ിന്റെ 
വയോപ്തി  വർദ്ധി്ിച്ച് സ്ലലഭയേത 
ഉെ്ാക്ി വികസനമുരെി്ിന് അറുതി 

വരുത്ം. പ്രതിസന്ികഘളാെ് പെ 
ന്വട്ടി മുഘന്നറുന്ന കർഷകന്റെ മനസ്ള്ള 
ഒരു  സർഘവ്വാപരി പാലാക്ാരനാണ് 
ൊൻ.

ശകരളം െളരുന്നു
പശ്ചധിമഘട്ങ്ങവള കടന്നും
വചന്ന്മാം രാജ്ങ്ങളധിൽ
 എന്ന മഹാകവി പാലാ 
നാരായണൻ നായരുന്െ  വരികൾ 
പാലായുന്െ കാരയേത്ിൽ 
അന്ർത്ഥമാക്ാനാണ് എനിക്ിഷ്ടം.  

രാഷ്ടരീയരംഗവത് പ്രെർത്നം 
സധിനധിമാ കലാരംഗത്് 
സഹായകരമായധിട്ശണ്ാ?

 അെിസ്ാനപരമായി ൊൻ ഒരു 
സ് ഘപാർെ് സ്മാനാണ്.  വിജയഘത്യും 
പരാജയഘത്യും  സ് ഘപാർെ് സ്മാൻ 
സ്ിരിഘറ്ാന്െ കാണാൻ അതുന്കാണ്് 
തന്ന്ന എനിക്കു കഴിയുന്നു. 
മത്സരരംഗത്് എതിർഘേരിയിൽ 
നിൽക്കുന്നവന്ര പ്രതിഘയാഗികളായല്ല;  
നമ്മുന്െ കഴിവകൾ അതിന്റെ 
പാരമയേത്ിൽ പുെന്ത്ടുക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്നവരായി കാണാൻ 
അതുന്കാണ്്  തന്ന്ന എനിക്കു 
കഴിയാറുണ്്.  മത്സരം വയേക്തികൾ 
തമേിലല്ല, ആശയങ്ങളം നിലപാടുകളം 
തമേിലാണ്. വയേക്തികൾ ഘകവലം 
പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ്. പ്രകാശം 
പരക്കുഘ്ാൾ അന്കാരം അലിഞ്ഞി 
ല്ലാതാകുന്നതുഘപാന്ല പിൻതിരി്ൻ 
ആശയങ്ങൾ പുഘരാഗമന ആശയ 
ങ്ങൾക്് വഴിമാെിഘയ തീരൂ.  

 രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്ന പാര്രയേമുള്ള 
ഒരു കുടുംബത്ിന്ല അംഗം 
എന്ന നിലയിൽ എനിക്കു ലഭിച്ച 
അവസരങ്ങൾ എന്റെ കലാകായിക 
സംസ് കാരന്ത് തീർച്ചായും 
സ്ാധീനിച്ചിട്ടുണ്്. സാധാരണക്ാരുന്െ 
പ്രശ് നങ്ങൾ അവർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന 
രീതിയിൽ നർമേരസ പ്രധാനമായി 
ദൃശയേവൽക്രിക്ാൻ എനിക്ത് 
സഹായകരമായി. പ്രതിസന്ികളിൽ 
തളരാന്ത ഊർജ്ജവം , പുതിയ 
ന്വല്ലുവിളികൾ ഏന്റ്ടുക്കുന്നതിനള്ള 
പ്രഘോദനവം അന്തനിക്് പ്രദാനം 
ന്േയ്യുന്നു.  രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്നം 
തീർച്ചയായും എന്നിന്ല കലാകാരന്റെ 
പൂർണ്ണതയിഘലയ്കള്ള യാത്രയിൽ 
ഊന്നുവെിയായിരുന്നു.  

വിേസനത്ിൽ രാഷ്ടീയ കഭെമുണ്ാേില്ല - മാണി സി.ോപ്പൻ

ഓൾ ഇന്ത്ാ ശൊളധിശബാൾ ടൂർണവമന്റ് ടരീം ഇടത്് നധിന്് 
ആറാമത് മാണധി സധി.കാപ്ൻ 
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ന്പാതുന്തരന്ഞ്ഞടു്ിന്റെ 
മാതൃകയിൽ വർക്ലയ്കടുത്് 

ന്െക്ാെ് ന്വാഘക്ഷണൽ 
ഹയർന്സക്ൻഡെി സ് കൂളിൽ നെത്ിയ 
2019-ന്ല  സ് കൂൾ പാർലന്മൻെ് 
ന്തരന്ഞ്ഞടു്് ചവവിധയേങ്ങൾ ന്കാണ്് 
ശ്രഘദ്ധയമായി.  3000ത്ിലധികം 
കുട്ടിഘവാട്ടർമാർക്് ഘവണ്ി 250ലധികം 
ഘപാളിംഗ് ഉഘദയോഗസ്രും സുരക്ാ 
ഉഘദയോഗസ്രും  ന്തരന്ഞ്ഞടു്് 
ഘജാലികളിൽ പങ്കാളികളായി. രാവിന്ല 
എട്ട് മണി മുതൽ സ് കൂളിൽ ഒരുക്ിയ 
പ്രഘതയേക കളക്ൻ ന്സറെെിൽ നിന്ന് 
ഘപാളിംഗ് സാമഗ്രികൾ  ഉഘദയോഗസ്ർ 

ഏറ്റുവാങ്ങി. സുരക്ാ ഉഘദയോഗസ്രുന്െ 
ചുമതലയുണ്ായിരുന്ന എൻ. സി. സി 
ഘകഡറ്റുകളന്െ സഹായഘത്ാന്െയാണ് 
ഘപാളിംഗ് ഉഘദയോഗസ്ർ ബൂത്കളിഘലക്് 
എത്ിയത്. ഓഘരാ ബൂത്ിലം മൂന്ന് 
ഘപാളിംഗ് ഉഘദയോഗസ്രും ഒരു 
പ്രിചസഡിംഗ് ഓഫീസറും നാല് 
ഘപാളിംഗ് ഏജന്റുമാരും ഉണ്ായിരുന്നു.  

 വിവിധ ബൂത്കളിൽ ന്തരന്ഞ്ഞടു്് 
ഡ്യൂട്ടിയിൽ പന്ങ്കടുത്വർ ഘപാസ്റൽ 
ബാലറ്ിലൂന്െയാണ് ഘവാട്ട് 
ഘരഖന്്ടുത്ിയത്. നൂെിലധികം 
ഘപാളിംഗ് ബൂത്കളാണ് വിഎച്ച്എസ്ഇ, 
ഹയർന്സക്ൻഡെി, ചഹസ് കൂൾ, 
യു.പി വിഭാഗങ്ങളിന്ല ഘവാട്ടർമാർക്ായി  
ഒരുക്ിയിരുന്നത്. പല ബൂത്കളിലം 
ഘവാട്ടർമാരുന്െ നീണ് നിര തന്ന്ന 
ഉണ്ായി.  തിരിച്ചെിയൽ ഘരഖയുന്െ 
സഹായഘത്ാന്െ ഘവാട്ട് ന്േയ്ത 
വിദയോർത്ഥികളന്െ ചകവിരലിൽ മഷി 
പുരട്ടുകയും സ്ാനാർത്ഥിയുന്െ ഘപര് 
അച്ചെിച്ച ബാലറ്റും സീലം നൽകുകയും 
ന്േയ്തു .ഘവാട്ട് എണ്ണി തിട്ടന്്ടുത്ി 
ഘപാളിംഗ് ഉഘദയോഗസ്ർ തിരിന്ക 
കളക്ൻ ന്സറെെിൽ എത്ിച്ചു. അഘന്ന 
ദിവസം 2.30 ന് സ് കൂൾ പാർലന്മൻെ് 
ഘയാഗം കൂെി ഭാരവാഹികന്ളയും 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത്. ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 
പ്രതിനിധികൾ സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്ത് 
അധികാരഘമന്റ്ടുത്. 

 എൻ. സി. സി, ന്ജ. ആർ. 
സി, ഭാരത് സ് കൗട്ട് സ് ആറെ് 
ചഗഡ് സ് എന്നിവയിന്ല 
കുട്ടികൾക്ായിരുന്നു സുരക്ാ 
ചുമതല. 2800ലധികം കുട്ടികളാണ് 
അവരുന്െ സമേതിദാനാവകാശം 
വിനിഘയാഗിക്കുന്നതിന ഘവണ്ി വിവിധ 

ബൂത്കളിൽ എത്ിയത്. തൽസമയ 
വാർത് അവതരണം, കളക്ൻ 
ന്സറെെിന്ല ചമക്് അനൗൺസ് ന്മൻെ്, 
തൽസമയ േിത്രപ്രദർശനം , മീഡിയ 
ന്സറെർ, ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു നിരീക്ക 
സം�ം എന്നിവ കുട്ടികൾക്് ഘവെിട്ട 
അനഭവമായി. പി. െി. എ. പ്രസിഡറെ് 
ന്ക.ഷാജികുമാർ, പ്രിൻസി്ൽമാരായ 
ആർ.പി.ദിലീപ്, എം.ആർ. മധു, 

ന്ഡപ്യൂട്ടി ന്ഹഡ് മിസ്ടസ് സുമ എസ്., 
മുഖയേ ന്തരന്ഞ്ഞടു്് കമേീഷണർ 
മണിയമേ ന്ക എന്നിവർ സ് കൂൾ 
പാർലന്മൻെ് ന്തരന്ഞ്ഞടു്ിന് ഘനതൃത്ം 
നൽകി. ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്രിയ 
ഘനരിട്ടു കാണുന്നതിനായി ഒട്ടനവധി 
രക്കർത്ാക്ളം നാട്ടുകാരും സ് കൂളിൽ 
എത്ിയിരുന്നു. ന്പാതു ന്തരന്ഞ്ഞടു്ിന്റെ 
മാതൃകയിൽ നെത്ിയ 2019ന്ല സ് കൂൾ 
പാർലന്മൻെ് ന്തരന്ഞ്ഞടു്് ഒരു 
മാതൃകാപഠന പ്രവർത്നമായി.

'വപാതുവതരവഞെടുപ്് മാതൃകയധിൽ സ് കൂൾ 
പാർലവമന്റ് വതരവഞെടുപ്് നടത്ധി 
കുഞ്ഞുമനസ്സുകളധിൽ ജനാൈധിപത്ത്ധിവന്റ 
മഹത്വവത്ക്കുറധിച്ച് ശബാൈെത്കരണം 
നടത്ാനുള്ള ശ്മം അശങ്ങയറ്ം 
അഭധിനന്ദനാർഹമാണ്. ഒന്നുമധിലോയ്മയധിൽ 
നധിന്നു എവന്തങ്കധിലുവമാവക്കയാകാൻ 
ഞങ്ങവള പ്രാപ്തമാക്കധിയത് വഞക്കാട്  
സ് കൂളധിവന്റ അറധിശൊരങ്ങളധിലൂവടയുള്ള 
സഹയാത്കളാണ്. ഗ്ാമത്ധിവന്റ നന്മയും 
െധിശുദ്ധധിയും കാത്തു സൂക്ഷധിക്കുന് ഈ 
സരസ്വതധിശക്ഷത്ം കുട്ധികളുവട സർഗ്ഗശേഷധി 
പരധിശപാഷധിപ്ധിക്കുൊനും നധിതാന്തജാഗ്ത 
പുലർത്ാറുണ്്. ക്ാസ് മുറധികളധിൽ നധിന്് 
സമൂഹെധിഹായസ്ധിശലക്ക് ചധിറകുെധിരധിച്ചു 
പറക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാഠങ്ങൾ 
പകർന്നു നൽകുന് ഈ െധിദ്ാലയം 
ഒവത്ാരുമയുവട ഉദാത് മാതൃക 
കൂടധിയാണ്.'

ശഡാ.െധി.മണധികണ്ഠൻ നായർ,
പ്രധിൻസധിപ്ൽ, ഗെ.ശകാശളജ്,

ആറ്ധിങ്ങൽ(പൂർവ്വ െധിദ്ാർത്ധി)

ഘകാമൺന്വൽത്് 
പാർലന്മറെെി 

അഘസാസിഘയഷന്റെ  64-ാമത് 
സഘമേളനം  2019 ന്സപ്തംബർ 
22 മുതൽ 29 വന്ര ഉഗാണ്യുന്െ 
തലസ്ാനമായ ക്ാലയിന്ല 
മുനിഘയാഘനാ ഘകാമൺന്വൽത്് 
െിഘസാർട്ടിൽ  നെന്നു.  'Adaption, 
Engagement and Evolution of 
Parliament in a Rapidly changing 
Commonwealth' എന്നതായിരുന്നു 
സഘമേളനത്ിന്റെ വിഷയം. 
സഘമേളനത്ിന്റെ ഉദ്�ാെനം  
ന്സപ്റ്ംബർ 26-ന് വിഘക്ടാെിയ 
തൊകത്ിനടുത്് സജ്ജീകരിച്ച 
ആഡിഘറ്ാെിയത്ിൽ ഉഗാണ്യുന്െ 
പ്രസിഡറെ് ന്യാഘവരി കഗുത മുസഘവനി 
നിർവ്വഹിച്ചു.  ഘകാമൺന്വൽത്് 
പാർലന്മറെെി അഘസാസിഘയഷനിന്ല 
53 അംഗരാജയേങ്ങളിൽ നിന്നും  
അഞ്ഞൂഘൊളം പാർലന്മറെ് അംഗങ്ങൾ 
സഘമേളനത്ിൽ പന്ങ്കടുത്. 

 ഘകരള നിയമസഭന്യ 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്  സ്ീക്ർ 
പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, നിയമസഭാ 
സ് ന്പഷയേൽ ന്സക്രട്ടെി സി.ഘജാസ് 
എന്നിവർ സഘമേളനത്ിൽ പന്ങ്കടുത്. 

 പാർലന്മന്റുകളന്െ 
പ്രവർത്നത്ിന് ശാസ്ത സാഘങ്കതിക 
വിദയേ നിലവിൽ എത്രഘത്ാളം പ്രഘയാ

ജനന്്ടുത്ിയിട്ടുന്ണ്ന്നും ഏന്തല്ലാം 
ഘമഖലകളിലാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ 
നെ്ാക്ാനഘദേശിക്കുന്നത് എന്നതും 
സഘമേളനം േർച്ച ന്േയ്തു.  ഘകരളം, 
ഹിമാേൽ പ്രഘദശ്, ന്തലങ്കാന 
എന്നീ നിയമസഭകളന്െ  സ്ീക്ർമാർ 
അതത് നിയമസഭകളിൽ ഐ.െി, 
ഓൺചലൻ സംവിധാനങ്ങൾ 
നെ്ാക്ിയത് സംബന്ിച്ച് 
വിശദീകരിച്ചു. ഘലാക് സഭാ സ്ീക്ർ 
ഓം ബിർളയും സഘമേളനത്ിൽ 
പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. 

 ഘകരള നിയമസഭയിൽ 
നെ്ാക്ി വരുന്ന കെലാസ് 
രഹിത ഇ- നിയമസഭ, സഭാ െി.വി, 
ജനാധിപതയേം- പൗരഘബാധം 
എന്നിവ വളർത്ന്നതിനള്ള 
പരിപാെികൾ സംഘപ്രഷണം 
ന്േയ്യുന്നതിനള്ള പദ്ധതി, 
ന്ഫസ്റിവൽ ഓൺ ന്ഡഘമാക്രസി  
തുെങ്ങിയവ സംബന്ിച്ച് സ്ീക്ർ 
പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചു.

   'ന്താഴിലില്ലായ്മ ഘനരിടുന്നതിനള്ള 
മാർഗ്ങ്ങൾ' എന്ന ന്സഷനിൽ  
ജി.ഡി.പി. എന്ന സങ്കൽ്ത്ിന് 
പകരം 'Gross Domestic Happiness' 
എന്ന പുതിയ സങ്കൽ്ത്ിന് 
രൂപം നൽകണന്മന്ന് സ്ീക്ർ 
അഭിപ്രായന്്ട്ടു.  ഈ നിർഘദേശം 
പ്രതിനിധികൾ സ്ാഗതം 

ന്േയ്യുകയുണ്ായി.  

 പ്ിക് അക്ൗണ്് സ് 
കമേിറ്ികളന്െ പ്രവർത്നം 
ന്മച്ചന്്ടുഘത്ണ്തിന്റെ 
ആവശയേകതയും ന്സമിനാെിൽ 
േർച്ച ന്േയ്യന്്ട്ടു. സഘമേളനത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി നെന്ന ആൊമത് 
ചത്രവാർഷിക ഘകാമൺന്വൽത്് 
വിമൻ പാർലന്മഘറെെിയൻസ്  
ഘകാൺഫെൻസ്  ന്േയർഘപഴ് സണും 
മഘലഷയേയിന്ല പാർലന്മറെംഗവമായ 
ഘഡാ.ഡാഘറ്ാ ന്നാചെനി അഹമദ് 
ഉദ്�ാെനം ന്േയ്തു. 

 സഘമേളന പ്രതിനിധികൾ  
ചനൽ നദിയുന്െ ഉത്ഭവസ്ാനമായ 

ഉഗാണ്യിന്ല 'ജിൻജ' 
സദേർശിക്കുകയുണ്ായി.  
തലസ്ാനമായ ക്ാലയിൽ നിന്ന് 
60 കിഘലാമീറ്ർ അകന്ലയുള്ള 
ജിൻജയിന്ല ചനൽ നദിയിൽ 
മഹാത്ാഗാന്ിയുന്െ  േിതാഭസ്മം 
നിമഞ്ജനം ന്േയ്തിട്ടുണ്്.  ഇതിന്റെ  
സ്മരണയ്കായി നദിക്രയിൽ സ്ാപിച്ച 
ഗാന്ിജിയുന്െ   അർദ്ധകായ പ്രതിമ 
മുൻ പ്രധാനമന്തി ഐ.ന്ക. ഗുജ് ൊൾ 
ആണ് അനാഛോദനം ന്േയ്തത്.  
ഉഗാണ്യിന്ല 'കാഗ് ളൂ ഹിൽസ് ' എന്ന 
ഗ്രാമപ്രഘദശം സദേർശിച്ച്  ന്േെിയ 
മൺകുെിലകളിൽ താമസിക്കുന്ന 
ഗ്രാമീണരുമായി സദേർശക സം�ം 
ആശയവിനിമയം നെത്ി.

യകാമൺലെൽത്റ് പാർെലമന്ററി അയസാസിയ�ഷൻ 64-ാമതറ് യകാൺഫറൻസറ്

ലതരലഞെടുപ്ിലന്റ യനരനുഭെം പകർന്റ് ലെകോടറ് സറ് കൂൾ

നാവളയുവട പൗരന്മാരായ 
െധിദ്ാർത്ധികൾക്ക് 

ജനാൈധിപത് പ്രക്രധിയവയക്കുറധിച്ച് 
അനുഭെധിച്ചറധിയാൻ ഉതകുന് 
തരത്ധിൽ മാതൃകാപരമായധി 
വതരവഞെടുപ്് നടത്ധിയ വഞക്കാട് 
െധി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അൈധികൃതരുവട 
നടപടധി അനുകരണരീയവം 
അഭധിനന്ദനാർഹവമാണ്.  
മൂൊയധിരത്ധിലൈധികം കുട്ധി ശൊട്ർമാർ, 
ഇരുന്നൂറ്ധി അൻപതധിലൈധികം 
ശപാളധിംഗ് ഉശദ്ാഗസ്ർ, സുരക്ഷാ 
ഉശദ്ാഗസ്ർ, ശൊട്ധിംഗ് കഴധിഞെ് 
ചൂണ്ടുെധിരലധിൽ  പുരണ് മഷധിയുമായധി 
െരീട്ധിശലക്കു ശപാകുന് നാവളയുവട 
പൗരന്മാർ, ജനാൈധിപത് 
പ്രക്രധിയവയ അടുത്റധിഞെ് നാടധിവന്റ 
െധികസനത്ധിൽ െലധിയ പങ്ക് 

െഹധിക്കാൻ 
ഇെർക്കാകും 
എന്ത് 
നധിസ്തർക്കമാണ് '

 ബി. സതയേൻ, 
എം.എൽ.എ

കാഗ് ളൂ ഹധിൽസ്
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കഴധിഞെ നധിയമസഭാ 
വതരവഞെടുപ്ധിൽ 

ഐക്ജനാൈധിപത്മുന്ണധി 
െധിജയധിച്ച നാലു 
സരീറ്ധിലും ഇടതുപക്ഷ 
ജനാൈധിപത്മുന്ണധി 
െധിജയധിച്ച ഒരു സരീറ്ധിലുമാണ് 
ഉപവതരവഞെടുപ്് നടന്ത്. 
ശലാക് സഭാംഗങ്ങളായധി 
വതരവഞെടുക്കവപ്ട് അടൂർ 
പ്രകാേ്, വക.മുരളരീൈരൻ, 
എ.എം.ആരധിഫ്, മ്ഹബധി 
ഈഡൻ എന്ധിെർ രാജധിെച്ച 
ഒഴധിെധിലും പധി.ബധി.അബ്ദുൾ 
റസാഖ് എം.എൽ.എ.യുവട 
മരണവത് തുടർന്് 
ഉണ്ായ  ഒഴധിെധിലുമാണ് 
ഉപവതരവഞെടുപ്് നടന്ത്. 
ഉപവതരവഞെടുപ്ധിലൂവട 
സഭയധിവലത്ധിയ 
അഞ്ചുശപരും ആദ്മായാണ് 
സഭാംഗമാകുന്ത്.   അഞ്്   
സരീറ്റുകളധിശലയ്ക് ഒശരസമയം 
ഉപവതരവഞെടുപ്് നടത്തുന്ത് 
ശകരള നധിയമസഭയുവട 
ചരധിത്ത്ധിൽ ആദ്മാണ്.  

 പുതധിയ നധിയമസഭാംഗങ്ങൾ 
'അറധിശൊര'ത്ധിന്  നൽകധിയ 
പ്രതധികരണത്ധിലൂവട

ഷാനധിശമാൾ ഉസ്ാൻ
 'വളന്ര 
പ്രതീക്ഘയാന്െയാണ് 
നിയമസഭാംഗമായി 
സതയേപ്രതിജ് 
ന്േയ്തത്.  അരൂർ 
നിഘയാജകമണ്ലത്ിന്ല 
ജനങ്ങളന്െ അഭിമാനം 
ഉയർത്ി്ിെിഘക്ണ്ത് 
എന്റെ കർത്വയേമാന്ണന്ന് 

ൊൻ വിശ്സിക്കുന്നു. 

 വികസനപരമായ 
കാരയേങ്ങളിലം അെിസ്ാന 
ജീവിത സൗകരയേങ്ങൾ 
ഉയർത്ന്നതിലം 
മുഴുവൻ സമയം  മാറ്ി 
വയ് ഘക്ണ്തായുണ്്.  ഒ്ം 
നിയമ നിർമോണത്ിൽ 
കൃതയേമായ ഇെന്പെലകൾ 
നെഘത്ണ്ത് 
ഭരണ�െനാപരമായ 
ഉത്രവാദിത്വമാണ്. 
പുതിയ അംഗം എന്ന 
നിലയിൽ വളന്ര ന്പന്ട്ടന്ന് 
േട്ടങ്ങളം നിയമങ്ങളം 
പഠിന്ച്ചടുക്കുക എന്നതാണ് 
ഘനരിടുന്ന പ്രധാന ന്വല്ലുവിളി. 
പരമാവധി ഘനരന്ത് 
പഠിന്ച്ചടുക്ാനള്ള പരിശ്രമം 
നെത്ി വരികയാണ്.

 ജനങ്ങൾ വലിയ 
പ്രതീക്യാണ് 
വച്ചു പുലർത്ന്നത്. 
ന്വറും ഒന്നരവർഷം 
മാത്രമാന്ണനിക്കുള്ളത്. 
ഈ സമയപരിമിതി 
ഉൾന്ക്ാണ്ടുന്കാണ്് 
പരമാവധി ജനങ്ങൾന്ക്ാ്ം 
നിൽക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ 
ദൗതയേം...'

  ആലപ്പുഴയിന്ല 
ആലിഘശ്രി വാർഡ് 
സ്ഘദശിയും എം.എ., 
എൽ.എൽ.ബി. 
ബിരുദധാരിയും ആയ 
ഷാനിഘമാൾ ഉസ്മാൻ 
എ.ഐ.സി.സി. 
അംഗവം ന്ക.പി.സി.സി.
യുന്െ രാഷ്ട്രീയകാരയേ 
സമിതി അംഗവമാണ്. 
ആലപ്പുഴ മുനിസി്ൽ 
ന്േയർഘപഴ് സൺ, ആലപ്പുഴ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ംഗം, ഘകരള 
യൂണിഘവഴ് സിറ്ി ന്സനറ്ംഗം,  
ഘകരള യൂണിഘവഴ് സിറ്ി 
യൂണിയൻ കൗൺസിലർ 
എന്നീ പദവികൾ 
വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  2006 ൽ 
ന്പരു്ാവൂരിൽ നിന്നും 
2016 ൽ ഒറ്്ാലത് നിന്നും 
നിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടു്ിൽ 
മൽസരിച്ചിട്ടുണ്്.  
യു.എസ്.എ., യു.എ.ഇ., 
ഒമാൻ, സിംഗപ്പൂർ, മഘലഷയേ, 
ബഹ് ചെൻ എന്നീ 
രാജയേങ്ങൾ സദേർശിച്ചിട്ടുണ്്. 

െധി.വക.പ്രോന്ത്
 'നിയമസഭാ 
സാമാജികനായി ആദയേമായി 
നിയമസഭ ഹാളിൽ  

എത്ിയ നിമിഷം ഒരിക്ലം 
മെക്ാനാവാത്താണ്. 
സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്തതിന് 
ഘശഷമുള്ള ആദയേ രണ്്    
ദിവസവം സഭ ഘനരന്ത് 
പിരിഞ്ഞതിനാൽ   
മൂന്നാം ദിവസം ടൂെിസം 
വകുപ്പുമായി ബന്ന്്ട്ട 
ഉപഘോദയേത്ിലൂന്െയാണ് 
സഭാ  ഘരഖകളിൽ  
ആദയേമായി എന്റെ ഘപര് 
എഴുതിഘച്ചർക്ന്്ട്ടത്. 

 ഏന്െ 
പിന്നാക്ാവസ്യിലള്ള 
വട്ടിയൂർക്ാവ് 
മണ്ലത്ിന്റെ സമഗ്ര 
വികസനം സാധയേമാക്കുക 
എന്ന ന്വല്ലുവിളിയാണ് 
ഏന്റ്ടുക്ാനള്ളത്.  
വട്ടിയൂർക്ാവ് ജംഗ്ഷൻ 

വികസനം, ഘപരൂർക്െ 
ജംഗ്ഷനിന്ല രോഫിക് 
ക്രമീകരണം ന്മച്ചന്്ടുത്ൽ, 
ഊള്ാെ മാനസികാഘരാഗയേ 
ഘകന്ദത്ിന്റെ നവീകരണം, 
ഘപരൂർക്െ മാർക്റ്് 
പുനരുദ്ധാരണം തുെങ്ങി 
നിരവധി വികസന 
പ്രശ് നങ്ങൾക്് പരിഹാരം 
കാഘണണ്തുണ്്. 
വട്ടിയൂർക്ാവിന്റെ 
സമഗ്ര വികസനം 
സാധയേമാക്കുന്നതിനള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ  
യുവജനശക്തി 
പ്രഘയാജനന്്ടുത്ന്നതിൽ  
പ്രഘതയേക ശ്രദ്ധ 
പതി്ിക്കുന്നതാണ്.' 

  തിരുവനന്പുരം 
കഴക്കൂട്ടത്് ജനിച്ച 
വി.ന്ക.പ്രശാന്് തു് 
ന്സറെ് ഘസഘവയേഴ് സ് 
ഘകാഘളജിൽ നിന്ന് 
ബിരുദന്മടുത്.  ഘപരൂർക്െ 
ഘലാ-അക്ാദമിയിൽ നിന്ന് 
നിയമബിരുദന്മടുക്കുകയും 
അഭിഭാഷകനായി 
പ്രവർത്ിക്കുകയും ന്േയ്തു.  
എസ്.എഫ്.ഐ.യിലൂന്െ 
ന്പാതുപ്രവർത്നമാരംഭിച്ച 
വി.ന്ക.പ്രശാന്് കഴക്കൂട്ടം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ംഗമായിരുന്നു. 
2015 മുതൽ തിരുവനന്പുരം 
ഘകാർ്ഘെഷൻ 
ഘമയൊയി പ്രവർത്ിച്ചു 
വരികയായിരുന്നു. 

വക.യു.ജനരീഷ് കുമാർ
 'സർക്ാരുമായി 
ഘേർന്ന് നിരവധി 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 

ഘകാന്നിയിൽ നെ്ിലാക്ാൻ 
ഉഘദേശിക്കുന്നു. ഘകാന്നി 
ന്മഡിക്ൽ ഘകാഘളജിന്റെ 
പൂർത്ീകരണം, കർഷകരുന്െ 
ജീവൽ പ്രശ് നങ്ങളിൽ 
പരിഹാരം കാണുക, 
വനയേമൃഗ ശലയേത്ിന് അറുതി 
വരുത്ക, ഘൊഡുകളന്െ 
ഘശാേനീയാവസ് 
പരിഹരിക്കുക, ടൂെിസം 
ഘകന്ദങ്ങളന്െ വികസനം 
തുെങ്ങിയവ അെിയന്ര 
ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന 
വിഷയങ്ങളാണ്. 
പ്രഗൽഭമതികളായ 
നിരവധി ജനപ്രതിനിധികൾ 
അംഗമായ സഭയിൽ 
ഒരു സാമാജികനാകാൻ 
കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനവം 
സഘന്ാഷവമുണ്്.'

 പത്നംതിട്ട ജില്ലയിന്ല 
സീതഘത്ാെ് സ്ഘദശിയായ 
സാ്ത്ിക ശാസ്തത്ിൽ  
ബിരുദവം നിയമബിരുദവം 
ഉള്ള ന്ക.യു.ജനീഷ് കുമാർ 
പത്നംതിട്ട ബാെിന്ല 
അഭിഭാഷകനാണ്. 
നിലവിൽ സി.പി.ഐ 
(എം) പത്നംതിട്ട ജില്ലാ 
കമേിറ്ി  അംഗം, ഡി.ചവ.
എഫ്.ഐ. സംസ്ാന 
ചവസ് പ്രസിഡറെ്, എന്നീ 
നിലകളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
എസ്.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ 
ന്സക്രട്ടെി, ഡി.ചവ.
എഫ്.ഐ. ജില്ലാ ന്സക്രട്ടെി, 
എം.ജി.  സർവ്വകലാശാല 
യൂണിയൻ ജനെൽ ന്സക്രട്ടെി, 
സംസ്ാന യുവജന 
കമേീഷൻ അംഗം എന്നീ 
നിലകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
2010-ൽ സീതഘത്ാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്് വിദയോഭയോസ 
സ്റാറെിംഗ് കമേിറ്ി 
ന്േയർമാനായിരുന്നു. 
െഷയേയിൽ നെന്ന 
ഘലാകയുവജന 
സഘമേളനത്ിൽ ഇന്യേന്യ 
പ്രതിനിധീകരിച്ചു.  

ടധി.വജ.െധിശനാദ്
 'പുതുമുഖ എം.എൽ.എ. 
ആയി കെന്നുവന്ന 
എന്ന്ന വലിയ 
പ്രതീക്കഘളാന്െയാണ് 
മണ്ലത്ിന്ല ജനങ്ങൾ 
ഘനാക്ി കാണുന്നത്. 
സതയേസന്തയും 
ആത്ാർത്ഥതയും 
ചകമുതലാക്ി 
മാതൃകാപരമായ ഒരു 
പ്രവർത്നം നിയമസഭയിൽ 

കാഴ്ചവയ്കാൻ സാധിക്കുന്മന്ന് 
ൊൻ പ്രതീക്ിക്കുന്നു.  
ഒരുപാെ് പ്രഗൽഭമതികളായ 
വയേക്തികൾ പ്രതിനിധാനം 
ന്േയ്യുന്ന ഈ സഭയിൽ  
അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് 
ഭാഗയേമായി കരുതുന്നു. 
നിയമസഭാ നെപെികളം 
േട്ടങ്ങളം എത്രയും ഘവഗം 
മനസ്സിലാക്ി നന്ല്ലാരു 
പാർലന്മഘറെെിയനാകുക 
എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം'

 ന്കാച്ചി തമേനം 
സ്ഘദശിയായ െി.ന്ജ.വിഘനാദ് 
ബി.ഘകാം ബിരുദധാരിയാണ്. 
കളമഘശ്രി ന്സറെ് 
ഘപാൾസ് ഘകാഘളജ് 
യൂണിയൻ ന്േയർമാൻ, 
യൂത്് ഘകാൺഗ്രസ്സ് 
ജില്ലാ ജനെൽ ന്സക്രട്ടെി, 
എെണാകുളം ഡി.സി.

സി. പ്രസിഡറെ്, ജില്ലാ 
ആർച്ചെി അഘസാസിഘയഷൻ 
പ്രസിഡറെ്, ന്കാച്ചി 
മുനിസി്ൽ കൗൺസിലർ,   
ന്ഡപ്യൂട്ടി ഘമയർ എന്നീ 
സ്ാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  

എം.സധി.കമറുദേരീൻ
 'മഹാരഥന്മാരായ 
ഘനതാക്ൾ േരിത്രത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി മാെിയ ഒരു 
മഹാസഭയാണിത്. അവർ 
ഇരുന്ന കഘസരയിലിരിക്ാൻ 
കഴിയുക എന്നത് വലിയ 
അംഗീകാരം തന്ന്നയാണ്.  
മുന്്ാരിക്ൽ ഗയോലെിയിൽ 
നിന്നും നിയമസഭ 
കണ്ടുന്കാണ്ിരിക്കുഘ്ാൾ, 
ഒരു എം.എൽ.എ. 
മാനവചമത്രിന്യക്കുെിച്ച്  
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 
അന്ന് ൊൻ ആഘലാേിച്ചത് 
ൊനായിരുന്ന്നങ്കിൽ 
അവിന്െ ഒരു 
മാനവചമത്രിയുന്െ 
കവിത ന്ോല്ലുമായിരുന്നു 
എന്ന്. ഇന്നത് 
പ്രാവർത്ികമാക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു. 
സദേർഭത്ിനനസരിച്ച് 
രണ്് വരി കവിത ന്ോല്ലാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  എല്ലാംന്കാണ്ടും 
ഒരു വഴിത്ിരിവായി മാെി 
ഈ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടു്്.  
ഘകരളത്ിന്ലയും 
കർണ്ണാെകത്ിന്ലയും 
പ്രമുഖരായ പലഘരയും  
പരിേയന്്ൊൻ 
കഴിഞ്ഞു.എന്നിൽ 
അർ്ിച്ച  വിശ്ാസയേത  
നിലനിർത്ാൻ 
അനഗ്രഹിഘക്ണഘമ 

എന്ന ചദവഘത്ാടുള്ള 
പ്രാർത്ഥനയാന്ണന്നും എന്റെ  
മനസ്സിൽ.'  

 കാസർഘഗാഡ് ജില്ലയിന്ല 
തൃക്രിപ്പൂരിനടുത്് 
എെച്ചാചക് ഗ്രാമത്ിലാണ് 
എം.സി.കമറുദേീൻ  ജനിച്ചത്. 
എം.എസ്.എഫിലൂന്െ  
ന്പാതുപ്രവർത്നരംഗത് 
വന്ന അഘദേഹം  യൂത്് ലീഗ് 
ജില്ലാ പ്രസിഡറെ്, മുസീം 
ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡറെ്, ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ംഗം, കരകൗശല 
വികസന ഘകാർ്ഘെഷൻ 
ന്േയർമാൻ തുെങ്ങിയ 
സ്ാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  
യു.എ.ഇ., സൗദി അഘെബയേ, 
ഖത്ർ, കുചവറ്്, ഇരേഘയൽ, 
മഘലഷയേ, ഘഹാഘങ്കാങ് 
തുെങ്ങിയ രാജയേങ്ങൾ 
സദേർശിച്ചിട്ടുണ്്.

പതിനാൊം യകരള നി�മസഭ�ിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ
അഞ്് നധിശയാജക മണ്ഡലങ്ങളധിശലക്ക് ഒക് ശടാബർ 21 ന് നടന് ഉപവതരവഞെടുപ്ധിൽ െധിജയധിച്ച എം.എൽ.എ. മാർ സത്പ്രതധിജ്ഞ 

വചയ്തു.  വക.യു.ജനരീഷ് കുമാർ (ശകാന്ധി), എം.സധി.കമറുദേരീൻ (മശഞ്േ്വരം), െധി.വക.പ്രോന്ത്  (െട്ധിയൂർക്കാെ് ), ഷാനധിശമാൾ 
ഉസ്ാൻ (അരൂർ), ടധി.വജ.െധിശനാദ് (എറണാകുളം) എന്ധിെരാണ് പുതുതായധി വതരവഞെടുക്കവപ്ട് ജനപ്രതധിനധിൈധികൾ . പതധിനാറാം 

സശമ്മളനത്ധിവന്റ ആദ് ദധിനമായ 2019 ഒക് ശടാബർ 28-ാം തരീയതധി ശചാശദ്ാത്ര ശെളയ്ക് ശേഷം നധിയമസഭാ ശചപൈറധിൽ സ്രീക്കറുവട 
മുപൈാവക പുതധിയ എം.എൽ.എ.മാർ സത്പ്രതധിജ്ഞ വചയ്തു.



14\w. 05/2019 w_À  X-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

ഷരീനയും ശ്രീക്കുട്ധിയും ശകാഫധി ഹൗസധിൽ

ന്പാന്നാനി മണ്ലത്ിൽ 
നിന്നുള്ള  ആദയേ 

സ്ീക്ർ എന്ന ബഹുമതി ന്നെിയം 
വീട്ടിൽ ഘഗാപാലഘമഘനാൻ എന്ന 
എൻ.ഘഗാപാലഘമഘനാന് സ്ന്ം. 
സ്ീക്ൊയത് മദ്രാസ് നിയമസഭയി 
ലാന്ണന്നു മാത്രം.  1952 ൽ 
അന്നന്ത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുന്െ 
ഭാഗമായിരുന്ന മലബാെിൽ നിന്ന് 
ന്പാതുമണ്ലമായ ന്പാന്നാനിന്യ 
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഘകാൺഗ്രസ് 
അംഗമായിട്ടായിരുന്നു എൻ. 
ഘഗാപാലഘമഘനാൻ സഭാംഗമായത്. 
സ്ീക്ൊയിരുന്ന ന്ജ.ശിവഷൺമുഖം 

പിള്ളയുന്െ രാജിന്യത്െർന്ന് നെന്ന 
സ്ീക്ർ ന്തരന്ഞ്ഞടു്ിൽ വിജയിച്ച് 
1955 ന്സപ്റ്ംബർ 27 ന് അഘദേഹം 
മദ്രാസ് നിയമസഭാ സ്ീക്ൊയി.  
സംസ്ാന പുന:സം�െനന്യത്െർന്ന്  
ന്പാന്നാനി മണ്ലം ഘകരള 
സംസ്ാനത്ിന്റെ  ഭാഗമായതിനാൽ 
1956 നവംബർ 1 മുതൽ  സ്ീക്ർ 
പദവി ഒഴിയുകയാന്ണന്ന്  
1956 ഒക് ഘൊബർ 23 ന് 
എൻ.ഘഗാപാലഘമഘനാൻ സഭയിൽ 
പ്രസ്താവിച്ചു.  മദ്രാസ് നിയമസഭയ്ക് 
അഘദേഹം നൽകിയ ഘസവനങ്ങന്ള 
പ്രകീർത്ിക്കുകയും നിയമസഭാ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് നിഷ്ക്മായും 
നിശ്യദാർഢയേഘത്ാന്െയും ഘനതൃത്ം 
നൽകിയ അഘദേഹത്ിന് നദേി 
അെിയിക്കുകയും ന്േയ്യുന്ന പ്രഘമയം 
സഭാഘനതാവ് അവതരി്ിക്കുകയും 
സഭ പാസ്സാക്കുകയും ന്േയ്തു.  
സഭാഘനതാവം പ്രതിപക് ഘനതാവം 
ഒരു ന്വള്ളി ന്േപ്പും അഘശാക 

സ്തംഭത്ിന്റെ മാതൃകയും അഘദേഹത്ിന് 
സമോനിക്കുകയും ന്േയ്തു. 

 ഘകരള നിയമസഭയിലല്ലാന്ത 
മന്റ്ാരു നിയമസഭയിൽ  
സ്ീക്ൊയ ആദയേ മലയാളിയായ 
എൻ.ഘഗാപാലഘമഘനാൻ 1896 ജനവരി 
15 ന് മലബാെിന്റെ  ഭാഗമായിരുന്ന 
ഗുരുവായൂരിലാണ് ജനിച്ചത്.  
മദ്രാസ് ക്രിസ്തയേൻ ഘകാഘളജിൽ  
നിന്ന് ബിരുദവം മദ്രാസ് ഘലാ 
ഘകാഘളജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദവം 
ഘനെിയതിന ഘശഷം മദ്രാസിൽ 
അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്ിച്ചു.  
1936 മുതൽ ഇരുപത് വർഷം 
അഘദേഹം മദ്രാസ് ഘകാർ്ഘെഷൻ  
കൗൺസിലൊയിരുന്നു. ഒരു തവണ 
അഘദേഹം ന്ഡപ്യൂട്ടി ഘമയൊയി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ടു.  ദക്ിണഭാരത 
അത് ലറ്ിക് അഘസാസിഘയഷൻ 
അംഗം, നാഷണൽ ഇന്യേൻ 
അഘസാസിഘയഷൻ അംഗം, മദ്രാസ് 
പീ്ിൾസ് ബാങ്ക് ഡയെക്ടർ, മദ്രാസ് 

യൂണിഘവഴ് സിറ്ി ന്സനറ്് ന്മ്ർ 
തുെങ്ങിയ സ്ാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്്. 
അെിച്ചമർത്ന്്ട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളന്െ 
ഉന്നമനത്ിനായുള്ള നിരവധി 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഘഗാപാലഘമഘനാൻ 
വയോപൃതനായിരുന്നു.  'പാർലന്മറെെി 
പ്രാക്ടീസസ് ' എന്ന പുസ്തകവം അഘദേഹം 
രേിച്ചിട്ടുണ്്. എൻ. ഘഗാപാലഘമഘനാൻ 
1967 ന്ല ഘലാക് സഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടു്ിൽ 
തൃശ്ശൂർ മണ്ലത്ിൽ നിന്നും സ്തന്ത 
പാർട്ടിയുന്െ സ്ാനാർത്ഥിയായി 
മത്സരിന്ച്ചങ്കിലം പരാജയന്്ട്ടു. 1972 
ന്ഫബ്രുവരി 9 ന് അഘദേഹം അന്രിച്ചു. 

 ദാവീദിന്റെയും  
ഘസാളമഘറെയും കാലം മുതൽ 
ഈജിപ്റ്ിന് മലബാറുമായി 
വാണിജയേബന്ങ്ങളണ്ായിരുന്നതായി 
ചബബിൾ പഴയ നിയമത്ിൽ 
സൂേനകളണ്്. ന്പാന്നാനിയുന്െ േരിത്രം 
'ന്പാൻനാണയങ്ങളന്െ' വയോപാര 
േരിത്രം മാത്രമല്ല; അത് രാഷ്ട്രീയ 
േരിത്രം കൂെിയാണ്.

രുേിയും മണവമുളള ഭക്ണ 
പാനീയങ്ങൾ വൃത്ിഘയാന്െ 

പകർന്നു നൽകി ഏവരുഘെയും 
മനസ്സിൽ ഘേഘക്െിയ ഇന്യേൻ ഘകാഫി 
ഹൗസിന്റെ ഘകരള േരിത്രത്ിൽ ഇെം 
പിെിച്ച്  ഏഴ് വനിതകൾ.  തങ്ങളന്െ 
പ്രിയന്്ട്ടവരുന്െ വിഘയാഗത്ിൽ 
ഇരുളെഞ്ഞു ഘപായ ജീവിതത്ിൽ 
ആശ്രിത നിയമനം വഴി  പ്രതയോശയുന്െ 
നറുങ്ങ് ന്വട്ടത്ിഘലക്്.  24 മണിക്കൂറും 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഇന്യേൻ ഘകാഫി 
ഹൗസിന്റെ  61 വർഷന്ത് ഘകരള 

േരിത്രത്ിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്ന 
സമയം  സ്തീ ജീവനക്ാന്ര 
ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു.  
ആ േരിത്രമാണ് ഏതാനം സ്തീകളന്െ 
ഇഛോശക്തിക്കു മു്ിൽ മാറ്ിന്യഴു 
തന്്ട്ടത്.

  ഘകരളത്ിലാകമാനം ഇന്യേൻ 
ഘകാഫി ഹൗസുകളിൽ നിയമിതരായ 
ഏഴ് വനിതകളിൽ രണ്ടുഘപർ  

എം.എൽ.എ. ഘഹാസ്റലിലാണ്. 
തങ്ങളന്െ കുടുംബനാഥൻമാർ ഘജാലി 
ന്േയ്തിരുന്ന ഘകാഫി ഹൗസിൽ 
ഘജാലിയിൽ പ്രഘവശിച്ചതിന്റെ 
ആഹ്ാദത്ിലാണ് ഷീനയും 
ശ്രീക്കുട്ടിയും. 

 ഭർത്ാവിന്റെ ആകസ്മിക 
വിഘയാഗന്ത്ത്െർന്ന് ഭർതൃമാതാവം 
മകളം അെങ്ങുന്ന കുടുംബത്ിന്റെ 
ഉത്രവാദിത്ം ഏന്റ്ടുഘക്ണ്ിവന്ന 
തിരുവനന്പുരം, കല്ലയം സ്ഘദശി 
ഷീന ആശ്രിത നിയമനം വഴി 

ഘകാഫി ഹൗസിന്ല ഘജാലിക്ായി 
മുട്ടാത് വാതിലകളില്ല. പിതാവിന്റെ  
േികിത്സാർത്ഥം തിരുവനന്പുരം 
ന്മഡിക്ൽ ഘകാഘളജിൽ  എത്ിയ 
ഷീനയ്ക് ഒരു നിമിത്ം ഘപാന്ല 
രോഫിക്  വാർഡന്റെ ഘജാലി 
ലഭിച്ചു. എങ്കിലം ഒരു സ്ിര 
വരുമാനത്ിനായുള്ള ശ്രമം തുെർന്നു 
ന്കാണ്ിരുന്നു.  ഘകാഫി ഹൗസിന്ല 
ആശ്രിത നിയമനത്ിനായുള്ള തെസ്സം 
നീക്ിക്ിട്ടുക എന്നതായിരുന്നു ആദയേ 
കെ്. അതിനായി മുഖയേമന്തിയുന്െ 
ഓഫീസിൽ അഘപക് നൽകി. 
ആ അഘപക്യിഘന്മൽ വയേവസായ 
വകു്് ചകന്ക്ാണ് ഘമൽ 
നെപെികളന്െ ഫലമാണ് ഷീനയും 
ശ്രീക്കുട്ടിയുമുൾന്്ന്െ ഏഴുഘപന്ര 
ഇന്യേൻ ഘകാഫി ഹൗസിന്റെ 
തല്ാവണിയിച്ചത്. ഇതിന 
സഹായിച്ച വയേവസായ വകു്് 
ഉഘദയോഗസ്ന്ന നദേിഘയാന്െ 
ഓർമേിച്ചു ന്കാണ്ായിരുന്നു 
ഷീന 'അെിഘവാര'ത്ിഘനാെ് 
സംസാരിച്ചത്. ഷീനയ്ക് രണ്് 
വർഷഘത്ാളം കാത്ിരിഘക്ണ്ി  
വന്ന്നങ്കിലം ഭർത്ാവ് മരിച്ച് നാല് 
മാസത്ിനകം തന്ന്ന ശ്രീക്കുട്ടിക്് 
ഘജാലിയിൽ പ്രഘവശിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
തിരുവനന്പുരം, പുന്നക്കുളം 

ലപാന്ാനി�ിൽ നിന്നുള്ള ആദത്യ സ്ീകേർ- എൻ യഗാപാെയമയനാൻ

യകാഫി ഹൗസിൽ  പുതുചരിത്രലമഴുതി െനിതകൾ

ശകാഫധി ഹൗസ് .... അല്ം ചരധിത്ം
ഓഘരാ മലയാളിയുഘെയും രുേിഘയാർമേയിൽ ഗൃഹാതുരത്ം ഉണർത്ന്ന 

ഒന്നാണ് ഇന്യേൻ ഘകാഫിഹൗസ് െഘസ്റാെറെ് ശംഖല.  യൂഘൊപയേൻ 
ഭക്ണശാലകളന്െ ആഢയേത്ത്ിഘലക്കും ഉപോരത്ിഘലക്കും ഇന്യേയിന്ല 
സാധാരണക്ാരൻ നെന്നു കയെിയത് ഇന്യേൻ ഘകാഫി ഹൗസുകളിലൂന്െയാണ്. 
ഘകരളത്ിന്റെ മുക്ിലം മൂലയിലം പ്രൗഢിയുന്െ തല്ാവണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന 
ഇന്യേൻ ഘകാഫി ഹൗസിന് ഒരു നൂറ്ാഘണ്ാളം നീളന്ന േരിത്രത്ിന്റെ ഗരിമ 
കൂെിയുണ്്.  ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിന്റെ കീഴിൽ 1940 കളിൽ സ്ാപിതമായ ഘകാഫി 
ഘബാർഡ് ഇന്യേയിന്ല വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഇന്യേൻ ഘകാഫി ഹൗസ് ശംഖലയ്ക് 
രൂപം ന്കാടുത്.  1957 ന്റെ അവസാനനാളകളിൽ നഷ്ടത്ിലായ ഘകാഫി 
ഘബാർഡ് അെച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആയിരഘത്ാളം ജീവനക്ാരുന്െ 
ജീവിതമാർഗ്ം അെയുകയും ന്േയ്തു.  ഈ അവസരത്ിൽ എ.ന്ക. ഘഗാപാലന്റെ 
ഘനതൃത്ത്ിൽ ആൾ ഇന്യോ ഘകാഫിഘബാർഡ് ഘലബർ യൂണിയൻ അന്നന്ത് 
പ്രധാനമന്തി ജവഹർലാൽ ന്നഹ് റുവിന്നക്ണ്് ന്താഴിലാളികളന്െ സഹകരണ 
സംരംഭമായി ഘകാഫി ഹൗസുകൾ തുെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനള്ള അനമതി 
ഘതെി.  ഇതിന്നത്െർന്ന് ജബൽപൂർ ആസ്ാനമാക്ി ഇന്യേൻ ഘകാഫി 
വർഘക്ഴ് സ് ഘകാ-ഓ്ഘെറ്ീവ് ന്സാചസറ്ി ലിമിറ്ഡ് സ്ാപിക്കുകയും ഇന്യേൻ 
ഘകാഫി ഹൗസ് ശംഖല ആരംഭിക്കുകയും ന്േയ്തു.

 ഘകരളത്ിൽ 1958 ൽ എ.ന്ക. ഘഗാപാലന്റെ പരിശ്രമത്ിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഘകാഫി 
ഘബാർഡ് വർഘക്ഴ് സ് ഘകാ ഓ്ഘെറ്ീവ് ന്സാചസറ്ി സ്ാപിക്കുകയും സ്രാജ് 
ൌണ്ിൽ  ഇന്യേൻ ഘകാഫി ഹൗസ് ശാഖ തുെങ്ങുകയും ന്േയ്തു.  അഘത വർഷം 
തന്ന്ന കണ്ണൂർ ആസ്ാനമായി മന്റ്ാരു ഘകാഫി ഘബാർഡ് വർഘക്ഴ് സ് ഘകാ 
ഓ്ഘെറ്ീവ് ന്സാചസറ്ി കൂെി സ്ാപിതമായി.   രണ്് ന്സാചസറ്ികളന്െയും 
കീഴിൽ എൺപഘതാളം ശാഖകളമായി ന്താഴിൽ സമരങ്ങളം അെച്ചുപൂട്ടലകളം 
അതിജീവിച്ച് രുേിക്കൂട്ടുകൾ ന്കാണ്് ഉപോരം തീർത്് ഇന്യേൻ ഘകാഫി 
ഹൗസ് അതിന്റെ ചജത്രയാത്ര തുെരുന്നു. 

സ്ഘദശിയായ ശ്രീക്കുട്ടിക്് രണ്് 
ആൺകുട്ടികളാണ്.  

 നിലവിൽ രാവിന്ല 8 മുതൽ 
ചവകുഘന്നരം 6 വന്രയാണ് ഘജാലി 
സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
സഹപ്രവർത്കരുന്െ പിന്ണ 
ഇരുവരും എടുത് പെഞ്ഞു. 
സ്തീകളാന്ണന്ന ഘപരിൽ ഒരിക്ലം 
ഘജാലിയിൽ  ഘവർതിരിവ്  പാെില്ല 
എന്ന ശക്തമായ നിലപാെിലാണ് 
ഇവർ. ന്താഴിൽസ്ാപനം 
നിഷ് കർഷിക്കുന്ന പ്രവർത്ന സമയം, 
അത് 24  മണിക്കൂൊന്ണങ്കിലം  

അവിന്െ നിയമിതരാകുന്നതിൽ 
നിന്നും വനിതകന്ള 
ഒഴിവാക്രുന്തന്ന പക്ക്ാരാണ് 
ഇരുവരും.   തങ്ങളന്െ  കുടുംബങ്ങൾ 
താങ്ങായി നിന്നതുന്കാണ്ാണ് 
ഈ ഘജാലിയിൽ എത്ിന്്ൊൻ 
കഴിഞ്ഞന്തന്ന് രണ്ടുഘപരും ഉെ്ിച്ചു 
പെയുന്നു. പുതിയ പ്രവർത്ന 
ഘമഖലയാന്ണങ്കിലം സ്ിര വരുമാനം 
ഉെപ്പു നൽകുന്ന ഘജാലിയിലൂന്െ 
ലഭിക്കുന്ന  സുരക്ിതത്ം ഭാവി 
കരു്ിെി്ിക്ാൻ സഹായിക്കുന്മന്ന 
ശുഭപ്രതീക്യിലാണ് ഷീനയും 
ശ്രീക്കുട്ടിയും.  

എ.വക.ജധി.ശകാഫധി ശബാർഡ് ജരീെനക്കാശരാവടാപ്ം

 'വചറുതും 
െലുതുമായ 
ചധില വതാഴധിൽ 
ശമഖലകളധിൽ 
സ്തരീകവള 
ഇശപ്ാഴും മാറ്ധി 
നധിർത്തുന്നുണ്്.  

മ്രൈെർ ഉൾവപ്വടയുള്ള 
ശജാലധികൾ സ്തരീകൾക്കായധി തുറന്നു 
നൽശകണ്തുണ്്. ശകാഫധി ഹൗസധിൽ 
െനധിതകവള നധിയമധിക്കുന്തധിൽ 
സർക്കാർ മുൻമ്ക എടുത്ത് 
അഭധിനന്ദനാർഹമാണ്.'

ഇ.എസ്.ബധിജധിശമാൾ എം.എൽ.എ
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ഇ-നധിയമസഭ െധിദഗ്ദ്ധ സമധിതധി ശയാഗം

2019 വല നധിയമസഭാ മാൈ്മ അൊർഡുകൾ ഗെർണർ സമ്മാനധിക്കുന്നു ഗെർണർ ആരധിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാവന രാജ്ഭെനധിൽ സ്രീക്കർ സന്ദർേധിച്ചശപ്ാൾ 

ചിത്രജാെേ്രം

ഘകരള ചഹഘക്ാെതി േീഫ് ജസ്റിസായി എസ്. മണികുമാർ 
ചുമതലഘയറ്റു.  രാജ്ഭവനിൽ നെന്ന േെങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് 

മുഹമേദ് ഖാൻ  മു്ാന്കയാണ് സതയേപ്രതിജ് ന്േയ്തത്.  മുൻ ഗവർണർ 
ജസ്റിസ് (െിട്ട.) പി.സദാശിവം, മുഖയേമന്തി പിണൊയി വിജയൻ, മന്തിമാരായ 
എ.ന്ക.ബാലൻ, എം.എം.മണി, ഘഡാ. െി.എം. ഘതാമസ് ഐസക്, 
കെന്ന്ള്ളി രാമേന്ദൻ തുെങ്ങിയവർ േെങ്ങിന് സാക്യേം വഹിച്ചു. 

 1961 ഏപ്രിൽ 24 ന് തമിഴ് നാട്ടിൽ ജനിച്ച ജസ്റിസ് മണികുമാർ  1983 
ലാണ്  അഭിഭാഷകനായി എൻഘൊൾ ന്േയ്തത്.  അസിസ്ററെ് ഘസാളിസിറ്ർ 
ജനെൽ, ഘകന്ദസർക്ാരിന്റെ സീനിയർ സ്റാറെിംഗ് കൗൺസൽ, തമിഴ് നാെ് 
ഗവ.പ്ലീഡർ തുെങ്ങിയ സ്ാനങ്ങൾ വഹിച്ച അഘദേഹം ഇരുപത്ിരണ്് 
വർഷന്ത് അഭിഭാഷകവൃത്ിക്കുഘശഷം 2006 ജൂചലയിൽ  മദ്രാസ് 
ചഹഘക്ാെതിയിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായി.  2009 
നവംബർ മുതൽ സ്ിരം ജഡ്ജിയായി മദ്രാസ് ചഹഘക്ാെതിയിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചു വരികയായിരുന്നു.   

      

ശകരള മ്ഹശക്കാടതധി ചരധിത് െഴധിയധിലൂവട..
  1956 നവംബെിൽ ഘകരള സംസ്ാനത്ിന്നാ്ം പിെവിന്യടുത് ഘകരള 
ചഹഘക്ാെതിയുന്െ േരിത്രന്്രുമ  രാജഭരണകാലഘത്ാളം നീളന്നു.  

 ഘകരള ചഹഘക്ാെതിയുന്െ  േരിത്രത്ിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതന്്ട്ട 
ഘപരാണ് ഘകണൽ മൺഘൊ. ഘദശവാഴികളം നാടുവാഴികളം നീതിനയോയം 
നിർവ്വഹിച്ചുവന്ന തിരുവിതാംകൂെിലം ന്കാച്ചിയിലം ജില്ലാ ഘകാെതികളം 
ഹജൂർ ഘകാെതികളം സ്ാപിച്ചത് ഘകണൽ മൺഘൊ ദിവാനായിരുന്ന 
1811-12 കാല�ട്ടത്ിലായിരുന്നു.  ഇവയിൽ ഹജൂർ ഘകാെതികൾക്ായിരുന്നു 
പരമാധികാരം. തിരുവിതാംകൂെിന്ല  ഹജൂർ ഘകാെതി  1861 മുതൽ 
1881 വന്ര  സദർ ഘകാെതികളായി എല്ലാ അധികാരഘത്ാന്െയും 
പ്രവർത്ിച്ചു.  ഈ സദർ ഘകാെതിക്്  ഇന്ന് ചഹഘക്ാെതിക്കുള്ള എല്ലാ 
അധികാരങ്ങളം ഉണ്ായിരുന്നു. 1887 ൽ ഒരു േീഫ് ജസ്റിസ് ഉൾന്്ന്െ അഞ്ച് 
ജഡ്ജിമാരുൾന്്ടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ചഹഘക്ാെതി നിലവിൽ വന്നു. 
മു്ത്ിയഞ്ചുകാരനായ ജസ്റിസ് രാമേന്ദ അയ്യരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ 
ചഹഘക്ാെതിയുന്െ ആദയേ േീഫ് ജസ്റിസ്.  

 ന്കാച്ചിരാജയേത്് 1812 ൽ തൃപ്പൂണിത്െയിലം തൃശ്ശൂരിലമായി രണ്് 
സബ് ഘകാെതികളം എെണാകുളത്്  ഘമലധികാരഘത്ാന്െ ഹജൂർ  
ഘകാെതിയും സ്ാപിച്ചു.ഹജൂർ ഘകാെതിക്് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുന്െ ഘസവനം 
ലഭിച്ചിരുന്നു.1835 ൽ  ഹജൂർ ഘകാെതി  'രാജാസ് ഘകാർട്ട് ഓഫ് അ്ീൽ',   
ആയും  സബ് ഘകാെതികൾ ജില്ലാ ഘകാെതികളായും പുന:ക്രമീകരിച്ചു.  
പരമാധികാരം കയ്യാളിയിരുന്ന 'രാജാസ് ഘകാർട്ട്  ഓഫ് അ്ീൽ', 1900ൽ 
ന്കാച്ചിൻ േീഫ് ഘകാെതിയായി പുനർ നാമകരണം ന്േയ്തു.  ഷൺമുഖം 
ന്േട്ടിയാർ ദിവാനായിരുന്ന കാല�ട്ടത്ിൽ ന്കാച്ചിൻ േീഫ് ഘകാെതി 
ചഹഘക്ാെതിയായി മാെി.  

  തിരു-ന്കാച്ചി  സംസ്ാനം നിലവിൽ വന്നഘതാന്െ 1949 ജൂചല 7ന് 
തിരുവിതാംകൂർ-ന്കാച്ചി ചഹഘക്ാെതി എെണാകുളം ആസ്ാനമായി 
ഉദ്�ാെനം ന്േയ്യന്്ട്ടു. 1956 നവംബർ 1 ന്  സംസ്ാന പുന:സം�െനാ 
നിയമത്ിന്റെ അെിസ്ാനത്ിൽ ഘകരള സംസ്ാനം നിലവിൽ 
വന്നഘതാന്െ തിരുവിതാംകൂർ-ന്കാച്ചി ചഹഘക്ാെതിയുന്െയും  മദ്രാസ് 
ചഹഘക്ാെതിയുന്െ പരിധിയിലായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയുന്െയും 
അധികാര പരിധി ഉൾന്ക്ാള്ളിച്ച് ഘകരള ചഹഘക്ാെതി സ്ാപിതമായി.  
ഘകരള സംസ്ാനത്ിന് പുെഘമ ലക്ദ്ീപും ഘകരള ചഹഘക്ാെതിയുന്െ 
അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നു.  

 35  സ്ിരം ജഡ്ജിമാരുന്െയും 12 അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാരുന്െയും  
തസ്തികകളാണ്  ചഹഘക്ാെതിയിൽ  അനവദിക്ന്്ട്ടിട്ടുള്ളത്.  62 
വയസ്സാണ് ജഡ്ജിമാരുന്െ വിരമിക്ൽ പ്രായം. 

എസറ്. മണികുമാർ യകരള ഹഹയകോടതി ചീഫറ് ജസ്റിസറ്
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ഘകാഘളജ് ഘഹാസ്റലകളിൽ 
വിദയോർത്ഥികൾ 

ന്മാചബൽ ഘഫാൺ, ഇറെർന്നറ്് 
എന്നിവ ഉപഘയാഗിക്കുന്നതിന് 
നിയന്തണം ഏർന്്ടുത്ന്നത്  
മൗലികാവകാശ ലം�നന്മന്ന് 
ചഹഘക്ാെതി.  ഇറെർന്നറ്് 
ഘപാലള്ളവയുന്െ ഉപഘയാഗം വിദയോഭയോസ 
അവകാശം ഉെ്ാക്കുന്മന്നുള്ള 
ഐകയേരാഷ്ട്രസഭയുന്െ മനഷയോവകാശ 

കൗൺസിൽ പ്രഖയോപനം 
ചൂണ്ിക്ാട്ടിയാണ് ജസ്റിസ് പി.വി. 
ആശയുന്െ ഉത്രവ്.   

 ഘകാഴിഘക്ാെ് ഘേളന്നൂർ എസ്.
എൻ. ഘകാഘളജിന്ല ന്പൺകുട്ടികളന്െ 
ഘഹാസ്റലിൽ ചവകിട്ട് ആെ് മുതൽ രാത്രി 
പത്് വന്ര ന്മാചബൽ ഉപഘയാഗം 
വിലക്ിയ നെപെിയിൽ പ്രതിഘഷധിച്ച് 
വിദയോർത്ഥിനി ഫഹീമാ ഷിെിൻ 
നൽകിയ ഹർജിയാണ്  ഘകാെതി 
പരിഗണിച്ചത്.   

 ന്മാചബൽ ഘഫാൺ വഴി 
ഇറെർന്നറ്് ഉപഘയാഗിക്കുന്നതിന് 
നിയന്തണഘമർന്്ടുത്ന്നത് 
ഭരണ�െനയുന്െ 19(1)(a) 
അനഘഛേദപ്രകാരമുള്ള സംസാരത്ിനം  
അഭിപ്രായപ്രകെനത്ിനമുള്ള 
സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ  ലം�നമാന്ണന്ന്  
ഹർജിക്ാരി ചൂണ്ിക്ാട്ടിയിരുന്നു. 

ഇറെർന്നറ്ിനള്ള അവകാശം  
മനഷയോവകാശമാന്ണന്നും  എല്ലാവർക്കും 
ഇറെർന്നറ്് ലഭയേമാക്കുന്നതിന് സർക്ാർ 
ശ്രമം  നെത്ിവരികയാന്ണന്നും   
2017 ന്ല ബജറ്് പ്രസംഗത്ിൽ 
ധനകാരയേമന്തി ഘഡാ.െി.എം. ഘതാമസ് 
ഐസക് പരാമർശിച്ച കാരയേവം 
ഹർജിക്ാരി ചൂണ്ിക്ാട്ടിയിരുന്നു.

 എങ്ങന്ന പഠിക്ണം, എഘ്ാൾ 
പഠിക്ണം തുെങ്ങിയ കാരയേങ്ങൾ 
തീരുമാനിക്ാനാകുംവിധം 
പ്രായപൂർത്ിയായവരാണ് ഘഹാസ്റൽ 
അഘന്വാസികന്ളന്ന് ഘകാഘളജ് 
അധികൃതരും രക്ിതാക്ളം 
മനസ്സിലാക്ണം.   യു.ജി.സി. 
തന്ന്ന ഓൺചലൻ ഘകാഴ് സുകൾ 
നെത്ന്ന സാഹേരയേത്ിൽ 
ഇറെർന്നറ്് ഘപാലള്ളവയുന്െ 
ഉപഘയാഗം നിയന്തിക്കുന്നത് അെിവ് 
സ്ാദിക്ാനം, സഹപാഠികൾന്ക്ാ്ം 

മത്സരിക്ാനമുള്ള വിദയോർത്ഥികളന്െ 
അവകാശങ്ങന്ള ഹനിക്ലാന്ണന്നും 
അത് അവരുന്െ ഭാവി നശി്ിക്കുന്മന്നും 
ഘകാെതി ചൂണ്ിക്ാട്ടി. 

 ചലബ്െിയിൽ നിന്ന് 
പഠിക്കുന്നതുഘപാന്ലയാണ്  
േില കുട്ടികൾ ഇ-ബുക്കുകൾ 
ഉപഘയാഗിക്കുന്നത് എന്നും  18ന് 
ഘമൽ പ്രായമുള്ള വിദയോർത്ഥികൾക്് 
സ്ന്ം പഠനരീതി തീരുമാനിക്ാനള്ള 
സ്ാതന്തയേം നൽകണന്മന്നും അെിവ് 
സ്ാദിക്കുന്നതിനള്ള വഴി തെയലല്ല 
അച്ചെക്ം നെ്ാക്ൽ എന്നും ഘകാെതി 
വയേക്തമാക്ി. 

  ഘേളന്നൂർ ഘകാഘളജ് ഘഹാസ്റലിന്ല 
നിയന്തണങ്ങൾ ഘകാെതി െദോക്കുകയും 
നെപെി ഘോദയേം ന്േയ്തതിന് ഘഹാസ്റലിൽ 
നിന്നും പുെത്ാക്ിയ ഹർജിക്ാരിന്യ 
തിരിന്ച്ചടുക്ാൻ ഉത്രവിടുകയും ന്േയ്തു. 

ശചാരതുടധിക്കും വചറുകയ്യുകവള 
ശപറുക െന്രീ പന്തങ്ങൾ......
ചവഘലാ്ിള്ളി

ഘകരള്ിെവിക്് മുൻപ് 
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുന്െ 

ഭാഗമായിരുന്ന മലബാെിൽ 
നിന്ന് മദ്രാസ് ന്ലജിഘസറ്ീവ് 
അസം്ിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഏക 
വനിതയാണ് എ.വി.കുട്ടിമാള അമേ. 
സ്ാതന്തയേസമരത്ിൽ മലബാെിന്ല 
മുന്നണിഘ്ാരാളിയായിരുന്ന കുട്ടിമാള 
അമേ 1905 ഏപ്രിൽ 23 ന്  പാലക്ാെ് 
ജില്ലയിന്ല കൂറ്നാെിനടുത് ആനക്ര 
വെക്ത്് കുടുംബത്ിലാണ് ജനിച്ചത്. 
അമ്മു സ്ാമിനാഥൻ, ലക്ഷി എൻ. 
ഘമഘനാൻ, മൃണാളിനി സാരാഭായ്, 
സുഭാഷിണി അലി തുെങ്ങിയ 
പ്രഗൽഭമതികൾക്് ജന്മം നൽകിയ 
തെവാൊണ് ആനക്ര വെക്ത്്. 
സ്തീകൾക്് ഔപോരിക വിദയോഭയോസ 
സൗകരയേങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്ന 
അക്ാലത്് അവർ സ്ന്ം പരിശ്രമം 
മൂലം മലയാളം, ഇംഗ്ീഷ്, തമിഴ് 
എന്നീ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണയേം 
ഘനെി.   ന്ക.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റും 
മദ്രാസിന്ല നിയമമന്തിയുമായിരുന്ന  
ഘകാഴിപ്പുെത്്  മാധവഘമഘനാനമായുള്ള 
വിവാഹം കുട്ടിമാള അമേയുന്െ 
ജീവിതത്ിൽ വഴിത്ിരിവായി.   
സ്ഘദശി പ്രസ്ാനത്ിലം 
നിസഹകരണ പ്രസ്ാനത്ിലം 
സജീവമായി പന്ങ്കടുത് അവർ 
വിഘദശവസ്ത ബഹിഷ് ക്രണത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി 1931 ൽ മലബാെിൽ 
വിഘദശവസ്ത വയോപാരശാലകളന്െ 
മു്ിൽ പിക്റ്ിംഗിന് ഘനതൃത്ം 
നൽകി. നിഘരാധനാജ് 
ലം�ിച്ച് രണ്് മാസം പ്രായമുള്ള 
ചകക്കുഞ്ഞിഘനയുന്മടുത്് ധീരമായി 
സ്തീകളന്െ ഒരു ജാഥയ്ക് ഘനതൃത്ം 
നൽകിയ കുട്ടിമാള അമേന്യ 
അെസ്റ് ന്േയ്ത് രണ്് വർഷന്ത് 
തെവിന് ശിക്ിച്ചു.   രണ്് മാസം 
പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്ന ജയിലിൽ 
പ്രഘവശി്ിക്ാൻ ജയിൽ 
അധികൃതർ വിസമേതിച്ചഘ്ാൾ 
കുഞ്ഞിന് തഘന്നാന്ൊ്ം ജയിലിൽ 
കഴിയാനള്ള അവകാശമുന്ണ്ന്ന് 
നിയമവയേവസ്കൾ ചൂണ്ിക്ാട്ടി 
അവർ സമർത്ഥിച്ചു.  ഒടുവിൽ 
അധികാരികൾ വഴങ്ങുകയും 

അമേഘയാന്ൊ്ം കുഞ്ഞും  തെവിൽ 
കഴിയാൻ അനമതി നൽകുകയും 
ന്േയ്തു.  

 1934 ൽ ജയിൽ 
ഘമാേിതയായ കുട്ടിമാള അമേ 
ഘകാഴിഘക്ാെ് നഗരസഭാംഗമായി 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുഘ്ാൾ 1936ൽ മദ്രാസ് 
ന്ലജിഘസറ്ീവ് അസം്ിയിഘലയ്ക് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ടു.  
സ്ാതന്തയേസമരത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
കാമരാജ് മലബാെിൽ പ്രേരണം 
നെത്ിയഘ്ാൾ അഘദേഹത്ിന്റെ 
തമിഴ് പ്രസംഗം ന്മാഴിമാറ്ം 
നെത്ിയിരുന്നത് കുട്ടിമാള 
അമേയായിരുന്നു.  വയേക്തി 
സതയോഗ്രഹത്ിന്റെ ഭാഗമായി 1940ൽ 
ഒരു വർഷവം ക്ിറ്ിന്യോ സമരത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി 1942 മുതൽ രണ്ടു വർഷവം 
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ജയിലിൽ 
അവർ തെവശിക്  അനഭവിച്ചു.      
1944ൽ ജയിൽ ഘമാേിതയായഘശഷം 
മലബാെിൽ ഘകാൺഗ്രസ്സിന്ന 
പുന:സം�െി്ിക്കുവാൻ ഘനതൃത്ം 
നൽകിയ കുട്ടിമാള അമേ ഒരു വർഷം 
ന്ക.പി.സി.സി. പ്രസിഡറൊയി 
പ്രവർത്ിച്ചു. എ.ഐ.സി.
സി.യിലം ഘകാൺഗ്രസ് പ്രവർത്ക 
സമിതിയിലം അംഗമായിരുന്ന 

അവർ 1946 ൽ വീണ്ടും 
ഘകാഴിഘക്ാെ്- തലഘശ്രി ജനെൽ 
മണ്ലത്ിൽ നിന്നും  മദ്രാസ് 
ന്ലജിഘസറ്ീവ് അസം്ിയിഘലയ്ക് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ടു. 

 സ്ാതന്തയോനന്രം ഘകാഴിഘക്ാെ് 
ന്വസ്റ് ഹില്ലിന്ല അഗതികൾക്കും 
നിരാലംബർക്കുമുള്ള അനാഥ 
മദേിരത്ിന്റെ ചുമതലയും 
ജീവകാരുണയേ പ്രവർത്നങ്ങളമായി 
ശിഷ്ടജീവിതം നയിച്ചു. ഏവരാലം 
ഉഘപക്ിക്ന്്ട്ട ഭിക്ക്ാർക്് 
ഘപാലം അമേയായി നിന്ന 
കാരുണയേമായിരുന്നു കുട്ടിമാള അമേ. 
അഘനകന്ര ജീവിതത്ിഘലയ്ക് 
ചകപിെിച്ചുയർത്ി അന്നവം വസ്തവം 
പാർ്ിെവം ന്താഴിലം  നൽകി 
അനാഥരല്ല എന്ന ചധരയേം ആ അമേ 
അവർക്് പകർന്നു. ഒരു ഘനരന്ത് 
അന്നത്ിന് വഴിയില്ലാതിരുന്ന 
അഗതികൾക്കു ഘവണ്ി അവർ 
ആവിഷ് കരിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു 
'പിെിയരി'.  വീടുകൾ ഘതാറും 
കയെിയിെങ്ങി 'പിെിയരി'  ഘശഖരിച്ച് 
അനാഥമദേിരത്ിന്ലത്ിക്കുക 
എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുന്െ 
ഉഘദേശയേം.  അനാഥാലയത്ിന്ല 
അഘന്വാസികന്ള അവരുന്െ 

സ്ന്ം കാലിൽ നിൽക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്നതരത്ിൽ 
നൂൽനൂൽക്ാനം, േർക്യും 
തക്ിയും ഉപഘയാഗിക്ാനം 
പഠി്ിച്ചു. ന്വള്ളിമാടുകുന്ന് 
ബാലമദേിരത്ിലം ഘേവായൂർ 
കുഷ്ഘരാഗാശുപത്രിയിലം കഴിയുന്ന 
അഘന്വാസികളന്െ അടുത്ന്േല്ലാനം 
അവരുന്െ ആവശയേങ്ങൾ 
പൂർത്ീകരിച്ചുന്കാടുക്ാനം അമേ 
വളന്രയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 
ഒരിക്ൽ ജയിൽശിക് പൂർത്ിയാക്ി 
പുെത്വന്നഘ്ാൾ താമസിക്ാൻ 
ഇെമില്ലാന്ത  രണ്ടുമാസം 
അവർ താമസിച്ചത് പുവർഘഹാം 
ന്സാചസറ്ിയിലായിരുന്ന്നന്ന് 
മകൻ ഘകണൽ വി.എം. അേയുതൻ,  
ശതാബ്ിസ്മരണഘലഖനത്ിൽ 
കുെിച്ചിട്ടുണ്്. മലബാർ 
ഹിദേിപ്രോരസഭയുന്െ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഘനതൃത്ം 
വഹിച്ചിരുന്ന അവർ മാതൃഭൂമി 
ദിനപത്രത്ിന്റെ ഡയെക്ടൊയും 
ഏന്െക്ാലം പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു.      
1985 ൽ നിരയോതയായി.

 കുട്ടിമാള അമേഘയാന്ൊ്ം 
ജയിലിൽ അെയ്കന്്ട്ട മകൾ എ.വി.
മീനാക്ി 2019 നവംബർ 10 ന് 
ന്േചന്നയിൽ അന്രിച്ചു.

കേഥാകളജട് ക�ഥാസട്റ്റലുേളിൽ യമഥാബൈൽ, ഇന്റർയനറ്റട് നിെന്ത്രണം മൗെിേഥാവേഥാശ െംഘനയമന്ട് ബ�കക്ഥാടതി

നധിശരാൈനാജ്ഞ ലംഘധിച്ച് മ്കക്കുഞ്ഞുമായധി 
ജയധിലധിശലക്ക്: എ.െധി.കുട്ധിമാളു അമ്മ
ശസെന രാഷ്ടരീയത്ധിൽ അടധിയുറച്ചു െധിേ്വസധിച്ചു പ്രെർത്ധിച്ച 'അനാഥരുവട അമ്മ', 'രാഷ്ടരീയ 

ശകരളത്ധിവന്റ ഓശപ്ാൾ' എന്രീ െധിളധിശപ്രുകളധിൽ അറധിയവപ്ട്ധിരുന് മഹതധിയാണ് എ.െധി. കുട്ധിമാളു അമ്മ.                                                
ത്ാശഗാജ്വലമായ സംഭെ പരപൈരയായധിരുന്നു അെരുവട ജരീെധിതം.

ഫഹരീമാ ഷധിറധിൻ

കടപ്ാട്: മാതൃഭൂമധി ആർമ്ക്കെ് സ് മദ്ാസ് നധിയമസഭാ അസംബ് ളധി 1967ൽ




