
1 \w . 01/2019   s^{_phcn  2019  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkvseäÀ \w . 01/2019  s^{_phcn  2019  Xn-cp-h-\-´-]p-cw  t]-Pv  16  hne 10 cq]

02 03 06kÀ^mkn \nbaw 
]pXnb \nbak`m kanXn

AwK¯n\v AtbmKyX;  
D¯chv tÌ sNbvXp

`cWLS\mkm£cXbpsS 
BhiyIX 

No^v FUnädpsS sUkvInÂ \n¶v

കേരള നിയമസഭയുടെ 
ഔക്യോഗിേ ഓൺലൈൻ 

നയൂസ് ടൈറ്ററിടറെ ഒനാാം പതിപ്ിന് 
വിവിധ കമഖൈേളിൽ നിന്ാം നല്ല 
പ്രതിേരണങ്ങളാണ് ൈഭിച്ിട്ടുള്ളത്. 
മാധയേമ സ്ാത�യേത്ിടറെപുത്ൻ 
വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന 
'അറികവാര'ടത് കൂടുതൽ   
ജാഗ്രതകയാടെയുാം ഉത്രവാ്ിത് 
ക�ാധകത്ാടെയുാം സമീപിക്ാൻ ഇത് 
ഊർജ്ാം പേരുന്. 

 ഭാരതത്ിന് ശക്തമായ ഒരു 
ഭരണഘെനയുാം ജനാധിപതയേ 
സാംവിധാനവുമാണുള്ളത്.ഭരണഘെനാ 
മൂൈയേങ്ങകളയുാം തത്ങ്ങകളയുാം 
സാംരക്ികക്ണ്ടതിടറെ  ആവശയേേത 
ഉയരുന കവളയിൈാണ് ഭരണഘെനാ 
്ിനമായി ആചരിച്ചുടോണ്ട് നവാം�ർ  
26 േെന്കപായത്. കൈാേരാജയേങ്ങളിൽ 
എഴുതടപ്ട്ട ഏറ്റവുാം ബൃഹത്ായ 
ഭരണഘെന തയ്ാറാക്ിയതുമായി 
�ന്ധടപ്ട്ട ചരിത്ര വസ്തുതേളിലൂടെ......

 ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണ സഭയുടെ 
ഇരുനൂറ്റി എൺപത്ിനാൈ് അാംഗങ്ങളിൽ 
ക�ാ.�ി.ആർ.അാംക�്്േർ 
ആ്യോം ഉണ്ടായിരുനില്ല. പശ്ിമ 
�ാംഗാളിൽ നിന്ള്ള ഒരു അാംഗാം 
രാജിവച്തിടനത്തുെർന് വന 
ഒഴിവിൽ ടനഹ്രുവിടറെയുാം മൗൈാനാ 
അബുൾ േൈാാം ആസാ്ിടറെയുാം  
ഗാന്ധിജിയുടെയുാം നിർകദേശ 
പ്രോരാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന് 
ടപ്രാവിൻഷയേൽ േൗൺസിൈികൈക്് 
മത്സരിച്ചു ജയിച്ാണ് അാംക�്്േർ 
ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണ സഭയിൽ 
അാംഗമാകുനത്. 1946 �ിസാം�ർ 
9 ന് ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണ 
സഭയുടെ ആ്യേകയാഗാം  കചർന്. 
കയാഗത്ിൽ ക�ാ.രാകജ�പ്രസാ്ിടന 
അദ്യേക്നായി ടതരടഞെടുത്തു.  
ഭരണഘെന എന്ായിരിക്ണടമന്ാം 
അതിടറെ ചരിത്രപശ്ാത്ൈാം, 
ധാർമ്ിേമൂൈയേങ്ങൾ, 
ഉയർത്ിപ്ിെികക്ണ്ട തത്ങ്ങൾ 
എനിവയുാം വിശ്ീേരിച്് ജവഹർൈാൽ 
ടനഹ്രു ഒരു പ്രകമയാം അവതരിപ്ിച്ചു.  
ഈ പ്രകമയമാണ് ഒ�്ജേ്െീവ് സ് 
ടറസൈയൂഷൻ. ഭരണഘെനയുടെ 
േരെ് തയ്ാറാക്ാൻ രണ്ടുവർഷവുാം 
പതിടനാന്മാസവുാം പതികനഴ് 
്ിവസവുടമടുത്തു.  അതിനുകവണ്ടി 
പതിടനാന് അസാംബ്ി കയാഗങ്ങൾ  
165 ്ിവസങ്ങളിൈായി കചർന്.

 ഭരണഘെനയുടെ ഡ്ാഫ്റ്റിാംഗ് 
േമ്ിറ്റിടയ 1947 ആഗസ്റ് 29 നാണ് 
ടതരടഞെടുത്ത്.  ഡ്ാഫ്റ്റിാംഗ് േമ്ിറ്റി 
തയ്ാറാക്ിയ േരെ് ഭരണഘെനയ്ക് 
395 അനുകഛേ്ങ്ങളാം 8 പട്ടിേേളാം 
ഉണ്ടായിരുന്. 1949 നവാം�ർ 26-ന് 
ഭരണഘെനയുടെ േരെ് അാംഗീേരിച്ചു.  
അാംഗീേരിച് േരെിൽ 1950  ജനുവരി 
24-ാാം തീയതി ഇരുനൂറ്റി എൺപത്ിനാൈ് 
അാംഗങ്ങൾ ഒപ്ിട്ടു.  

 1950  ജനുവരി 26 ന് ഭരണഘെന 
നിൈവിൽ വനകതാടെ ഭരണഘെനാ 
നിർമ്ാണ സഭ പിരിച്ചുവിടുേയുാം 
ആ്യേടത് ടപ്രാവിൻഷയേൽ 
പാർൈടമറൊയി അതിടന രൂപമാറ്റാം 
വരുത്തുേയുാം ടചയ്തു.  സ്ത� 
ഇന്യേയുടെ ആ്യേടത് പാർൈടമറെ് 
ടതരടഞെടുപ്് നെന 1952 വടര ഈ 
പാർൈടമറെ് തുെരുേയായിരുന്. 

 ഭരണഘെനയുടെ േരെ് 
നിർമ്ാണത്ിനായി ആടേ 63,96,279 
രൂപ ടചൈവായിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘെനയുടെ 

േരെ് അാംഗീേരിച്കപ്ാൾ  ആമുഖാം  
(Preamble) ഉണ്ടായിരുനില്ല.  
സർ്ാർ ടേ.എാം.മുൻഷിയുാം 
അല്ലാ�ി കൃഷ്ണസ്ാമിയുാം മറ്റു 
ചിൈരുാം ആമുഖത്ിടറെ ആവശയേേത 
ഉനയിച്തിടന തുെർന് ടനഹ്രുവിടറെ 
ഒ�്ജേ്െീവ് സ് ടറസൈയൂഷനിടൈ 
പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ ഭരണഘെനയുടെ 
ആമുഖമായി കചർത്തു. 

 ക്ശീയ പതാേ 
എന്ായിരിക്ണടമന്ള്ള ചർച്യിൽ 
ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ വക്താക്ൾ 
ോവിനിറത്ിലുള്ള ക്ശീയപതാേ 
കവണടമന് ആവശയേടപ്ട്ടകപ്ാൾ 
ഇന്യേൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 
അാംഗങ്ങൾ ത്രിവർണ്ണ പതാേയുാം 
അതിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചർക്യുടെ 
ചിത്രവുാം കവണടമന് നിഷ് ക്ർഷിച്ചു. 
ഒടുവിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാേ സ്ീേരിച്ചു. 
സാരനാഥിടൈ അകശാേസ്ാംഭത്ിടൈ 
ചക്ാം കരഖടപ്ടുത്ാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
1947 ജൂലൈ 22 ന് അസാംബ്ി 
അാംഗീേരിച് ത്രിവർണ്ണ പതാേ 
ജവഹർൈാൽ ടനഹ്രു  ഭരണഘെനാ 
സമിതിയിൽ ഉയർത്ി വീശി.

 ക്ശീയഗാനാം സാം�ന്ധിച് വിഷയാം 
പരിഗണിച്കപ്ാൾ  ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ 
വക്താക്ൾ �ങിാംച� ചാറ്റർജിയുടെ 
വകദേമാതരമായിരിക്ണാം ക്ശീയഗാനാം 
എനാവശയേടപ്ട്ടു.  രവീ�നാഥ 
ൊകഗാറിടറെ  'ജനഗണമന'യ്ക്കുകവണ്ടി 
ഇന്യേൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസാം 
വാ്ിച്ചു.  ഒടുവിൽ 'ജനഗണമന' 
ക്ശീയഗാനമായി സ്ീേരിച്ചു.  എനാൽ 
ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണ സഭയുടെ 
അവസാന കയാഗത്ിൽ  (1949 
നവാം�ർ 26) ക�ാ. രാകജ�പ്രസാ്് 
ആവശയേടപ്ട്ടപ്രോരാം ജനഗണമനയുാം 
വകദേമാതരവുാം ആൈപിച്ാണ് 
കയാഗനെപെിേൾ അവസാനിപ്ിച്ത്. 

 ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണസഭയിടൈ  
മൈയാളി സാനിധയേടത്ക്കുറിച്ചുാം 
നാകമാർകക്ണ്ടതുണ്ട്.  തിരു-ടോച്ി 
പ്രതിനിധിയായി പട്ടാം താണുപിള്ള, 
ആർ.ശങർ, പി.െി.ചാകക്ാ, പനമ്ിള്ളി 
കഗാവിദേ കമകനാൻ, ആനിമസ് ക്ീൻ,  
പി. എസ്.നെരാജപിള്ള, 
ടേ.എ.മുഹമ്്് എനിവരായിരുന് 
അാംഗങ്ങളായിരുനത്. യുലണറ്റ�് 
ടപ്രാവിൻസ് പ്രതിനിധിയായി 
കജാൺ മത്ായി സഭാാംഗമായിരുന്. 
അമ്മു സ്ാമിനാഥൻ, ്ാക്ായണി 
കവൈായുധൻ, പി. കുഞെിരാമൻ. 
എ.ടേ.കമകനാൻ, �ി.കപാക്ർ 
സാഹിബ്് എനിവരായിരുന് മ്ിരാശി 
സാംസ്ാനത്ിടറെ ഭാഗമായിരുന 
മൈ�ാറിടന പ്രതിനിധീേരിച്ചുള്ള 
മൈയാളിേൾ.

  ഒരു വയേക്തിയുടെ പൗരാവോശാം 
ഉയർത്ിപ്ിെികക്ണ്ടത് 
ഭരണഘെനാപരമായ 
ധാർമ്ിേതയാണ് എന് നാാം 
മറന്കൂൊ.  ജനാധിപതയേടത്യുാം 
ഭരണഘെനടയയുാം ഭരണഘെനാ 
സ്ാപനങ്ങടളയുാം സാംരക്ിക്ാൻ 
ജാഗരൂേരായ ഒരു യുവസമൂഹാം 
ഉണ്ടാകേണ്ടത് ോൈഘട്ടത്ിടറെ 
അനിവാരയേതയാണ്  എന് 
ഭരണഘെനയുടെ 69-ാാം വാർഷിേത്ിൽ 
നാാം ഓർമ്ികക്ണ്ടതുണ്ട്. അത്രടമാരു 
സമൂഹടത് ടേട്ടിപ്ടുക്കുനതിന് നമുക്് 
യത് നിക്ാാം.

വി.കെ.ബാബുപ്രൊശ്
ചീഫ് എ�ിറ്റർ

കേരള നിയമസഭയുടെ ഔക്യോഗിേ നയൂസ് ടൈറ്റർ രാജയേടത്  
നിയമസഭേളടെ ചരിത്രത്ിൽ ആ യ്േകത്താടണനതിൽ 

അഭിമാനമുടണ്ടന് നിയമസഭാ സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ.  
കേരള നിയമസഭയുടെ ഔക്യോഗിേ  നയൂസ് ടൈറ്റർ ‘അറികവാരാം’ 
2018 നവാം�ർ 13 ന് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടൈ മീ�ിയാറൂമിൽ  
പ്രോശനാം ടചയ്തുടോണ്ടു സാംസാരിക്കുേയായിരുന് അകദേഹാം.  

 നിയമസഭയുടെയുാം ജനപ്രതിനിധിേളടെയുാം പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സതയേസന്ധമായുാം സമയ�ന്ധിതമായുാം ജനങ്ങളിടൈത്ിക്കുേ 
എനത് പാർൈടമറെറി ജനാധിപതയേ സാംവിധാനത്ിൽ 
പരമപ്രധാനമാടണന് സ്ീക്ർ അഭിപ്രായടപ്ട്ടു.  ഓൺലൈൻ 
മാധയേമങ്ങളടെ സാധയേത പരമാവധി ഉപകയാഗടപ്ടുത്ണടമന 
ചിന്യിൽ നിനാണ് ഓൺലൈൻ നയൂസ് ടൈറ്റർ എന ആശയാം 
ഉരുത്ിരിഞെത്.  പ്രചരണാർത്ാം ആ്യേൈക്ങ്ങളടെ അച്െിപ്തിപ്പു 
കൂെി തയ്ാറാക്കുന്ടണ്ടന് സ്ീക്ർ അറിയിച്ചു.  കൈാേ് സഭാ 
ടെൈിവിഷൻ മാതൃേയിൽ നിയമസഭാ നെപെിേളാം സഭയുടെ 
പ്രവർത്നങ്ങളാം സാംകപ്രഷണാം ടചയ്ാനായി കേരളനിയമസഭയ്ക് 
സ്ന്മായി ടെൈിവിഷൻ ചാനൽ ആരാംഭിക്കുന ോരയോം 
ആകൈാചനയിലുടണ്ടന് സ്ീക്ർ പറഞ്ഞു.

 നിയമസഭാ സാമാജിേർക്കു മാത്രമല്ല ഗകവഷേർ, 
മാധയേമപ്രവർത്േർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്േർ, അഭിഭാഷേർ, 
രാഷ്ട്രീയനിരീക്േർ, അധയോപേർ, വി്യോർത്ിേൾ, ഉക്യോഗസ്ർ 
എനിങ്ങടന സമൂഹത്ിടൈ വിവിധ കമഖൈേളിലുള്ളവർക്് 
പ്രകയാജനടപ്ടുനവിധമാണ് നയൂസ് ടൈറ്റർ  രൂപേല്പന 
ടചയ്ിരിക്കുനടതന് അറികവാരാം ലത്രമാസിേയുടെ ചീഫ് 
എ�ിറ്റർ കൂെിയായ നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് 
പറഞ്ഞു.

 കേരളനിയമസഭയുടെ സ് ടപഷയേൽ ടസക്ട്ടറി ജി.സമകുമാരി, 
‘അറികവാരാം’ ലത്രമാസിേയുടെ പ്രസിദ്ീേരണച്ചുമതൈയുള്ള 
വിവരവിഭവ വിേസന വിഭാഗാം കജായിറെ് ടസക്ട്ടറി മഞ്ജു 
വർഗ്ീസ്,  എ�ികറ്റാറിയൽ ക�ാർ�് അാംഗങ്ങൾ എനിവരുാം 
ചെങ്ങിൽ സാം�ന്ധിച്ചു.

‘അറിവ�ോരം’ രോജ്യത്തെ 
ആദ്യ ഔവദ്യോഗിക നിയമസഭോ 
�ോർതെോപത്ിക - സ്പീക്കർ

പുതുവർഷപ്തിപ്് 
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നിയമസഭാ ടതരടഞെടുപ്ിൽ വർഗ്ീയപ്രചരണാം 
നെത്ിടയന പരാതിയിൽ ലഹകക്ാെതി 
അകയാഗയേനാക്ിയ അഴീകക്ാെ് എാം.എൽ.എ. 

ടേ.എാം.ഷാജിക്് സഭാനെപെിേളിൽ പടങടുക്കുനതിനുാം 
രജിസ്ററിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുനതിനുാം സപ്രീാം കോെതി അനുമതി 
നൽേി.  സഭയിൽ കവാട്ടുടചയ്യുനതിന് അവോശമിടല്ലന്ാം 
സാമ്ത്ിോനുകൂൈയേങ്ങൾ ലേപ്റ്റുനതിന് അർഹത 
ഉണ്ടായിരിക്കുേയിടല്ലന്മുള്ള വയേവസ്േളികമേൈാണ് 
സഭാനെപെിേളിൽ പടങടുക്കുനതിന് അനുമതി നൽേിയത്. 
ജസ്റിസമാരായ എ.ടേ.സിക്ി, അകശാേ് ഭൂഷൺ, എാം.ആർ.
ഷാ എനിവർ അെങ്ങുന ട�ഞ്ികറെതാണ് വിധി.

 2016-ടൈ നിയമസഭാ ടതരടഞെടുപ്ിൽ അഴീകക്ാെ് 
മണ്ഡൈത്ിൽ നിന് ഇന്യേൻ യൂണിയൻ മുസീാം ൈീഗ് 
സ്ാനാർത്ിയായി മത്സരിച് ടേ.എാം.ഷാജി സി.പി.ഐ(എാം) 
ടറെ എാം.വി.നികേഷ് കുമാറിടന 2287 കവാട്ടിന് 
കതാല്പിച്ാണ്  നിയമസഭയിടൈത്ിയത്.  മതത്ിടറെ 
കപരിൽ കവാട്ടുപ്രചരണാം നെത്ിടയനാകരാപിച്്   എാം.വി.
നികേഷ് കുമാർ ലഹകക്ാെതിയിൽ ഫയൽ ടചയ് 11/2016 
നമ്ർ ഇൈക്ൻ ടപറ്റീഷനിൽ ടേ.എാം.ഷാജിയുടെ 
നിയമസഭാാംഗത്ാം റദ്ദുടചയ്തുടോണ്ട് 2018 നവാം�ർ 9-ന് 

ലഹകക്ാെതി ഉത്രവു പുറടപ്ടുവിച്ിരുന്.  മുസീാംൈീഗിടറെ 
കനതൃസ്ാനത്തുള്ള ടേ.എാം.ഷാജിക്് ടതരടഞെടുപ്ിൽ 
മത്സരിക്കുനതിൽ  ആറുവർഷാം വിൈക്കുാം  ഏർടപ്ടുത്ി.  
ടേ.എാം.ഷാജിക്് ലഹകക്ാെതി വിധിടക്തിടര 
സപ്രീാം കോെതിയിൽ അപ്ീൽ നൽകുനതിനായി 
വിധി നെപ്ാക്കുനതിൽ രണ്ടാഴ്ച സമയാം അനുവ്ിച്ചു.  
ജനപ്രാതിനിധയേ നിയമത്ിടൈ രണ്ടു വയേവസ്േൾ പ്രോരാം 
ക്മകക്െ് േടണ്ടത്ിയതിനാൽ ടതരടഞെടുപ്് സാധുവല്ല 
എനായിരുന് ജസ്റിസ് പി.�ി.രാജടറെ ട�ഞ്ിടറെ 
നിരീക്ണാം.  ജനപ്രാതിനിധയേ നിയമത്ിടൈ 100(1)�ി, 
100(1)�ി  വകുപ്പുേൾ പ്രോരാം ടതരടഞെടുപ്് റദോക്കുേയുാം 
ടേ.എാം.ഷാജിടയ അകയാഗയേനായി പ്രഖയോപിക്കുേയുാം 
ടചയ്ിരുന്.  അകയാഗയേനാക്ിടക്ാണ്ടുള്ള വിധിടക്തിടര 
അകന്ിവസാം  ടേ.എാം.ഷാജി നൽേിയ ഹർജി  പരിഗണിച്് 
വിധി  കസ്റ ടചയ്തു.  താൈ്ോൈിേ കസ്റ അനുവ്ിടച്ങിലുാം 
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരാതിക്ാരടറെ കോെതിടച്ൈവായ 50,000/- 
രൂപ ടേട്ടിവയ്കണടമന് ഉത്രവുണ്ടായി.  ലഹകക്ാെതി 
ഉത്രവിന്  23.11.2018 വടരയാണ് ലഹകക്ാെതി കസ്റ 
അനുവ്ിച്ത്.   ലഹകക്ാെതികയാ സപ്രീാം കോെതികയാ 
കസ്റയുടെ സമയപരിധി നീട്ടിടക്ാടുക്ാത് സാഹചരയേത്ിൽ 
24.11.2018 മുതൽ ടേ.എാം.ഷാജി കേരളനിയമസഭാാംഗാം 

അല്ലാതായിരിക്കുന വിവരാം നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി 
അറിയിച്ചു (24.11.2018-ടൈ ബുള്ളറ്റിൻ  ഭാഗാം 2, നാം. 547).

  നിയമസഭാാംഗത്ത്ിന് അകയാഗയേത േല്പിച്ചുടോണ്ടുള്ള 
ലഹകക്ാെതി ഉത്രവ് അെിയന്രമായി കസ്റ ടചയ്ണടമന 
വിഷയത്ിൽ ടേ.എാം.ഷാജി സപ്രീാം കോെതിയിൽ 
ഫയൽ ടചയ് സിവിൽ അപ്ീൽ നാം.11183/2018-ൈാണ്  
അകദേഹത്ിന് ഉപാധിേകളാടെ (കവാട്ടവോശമില്ല, 
സാമ്ത്ിേ ആനുകൂൈയേങ്ങൾ ലേപ്റ്റാനാേില്ല) 
നിയമസഭാനെപെിേളിൽ പടങടുക്കുനതിന് അനുമതി 
ൈഭിച്ത്.  27.11.2018-ടൈ സപ്രീാം കോെതി വിധിടയ  
തുെർന് കോെതി ഉത്രവിടൈ നി�ന്ധനേൾക്് 
വികധയമായി ടേ.എാം.ഷാജിക്് നിയമസഭാ നെപെിേളിൽ 
പടങടുക്ാവുനതാടണന് നിയമസഭാ ടസക്കട്ടറിയറ്റ് 
അറിയിച്ചു (27.11.2018-ടൈ ബുള്ളറ്റിൻ  ഭാഗാം 2,  നാം. 557).

 കോെതിവിധി, നിയമസഭാ ടസക്കട്ടറിയറ്റ് പുറടപ്ടുവിച് 
ബുള്ളറ്റിൻ എനിവ പ്രോരാം നിയമസഭയുടെ പതിമൂനാാം 
സകമ്ളനത്ിടറെ ആരാംഭ്ിനമായ 27.11.2018-ന് 
ടേ.എാം.ഷാജിക്് നിയമസഭാ നെപെിേളിൽ പടങടുക്ാൻ 
േഴിഞെില്ല.

ജനതാ്ൾ (എസ് )ടൈ മാതയു െി.കതാമസ് 25.11.2018-ന് മ�ിസ്ാനാം രാജിവച് ഒഴിവികൈക്് ചിറ്റൂർ 
എാം.എൽ.എ.  ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി  മ�ിയായി ചുമതൈകയറ്റു.  മാതയു െി. കതാമസ് ലേോരയോം ടചയ്ിരുന 

ജൈവിഭവ വകുപ്് തടനയാണ്  ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി ലേോരയോം ടചയ്യുനത്.  2018 നവാം�ർ 27 ന് രാജ്ഭവനിൽ 
വച്് നെന ൈളിതമായ ചെങ്ങിൽ ഗവർണ്ണർ പി.സ്ാശിവാം സതയേവാചോം ടചാല്ലിടക്ാടുത്തു.    ടേ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി 
്ീർഘോൈാം  ജനതാ്ൾ (എസ് ) സാംസ്ാന പ്രസി�റൊയിരുന്. 1980, 1982, 1991 എനീ വർഷങ്ങളിലുാം 
നിയമസഭയികൈക്് ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടിട്ടുണ്ട്. 

അംഗത്തിന് അയ�ോഗ്യത;  ഉത്രവv യ്റേ ചെ�്തു

 കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ി പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്് മ�ി

 ോരാട്ട് റസാഖ് എാം.എൽ.എ യുടെ 
ടതരടഞെടുപ്് റദോക്ി

എതിർസ്ാനാർത്ിടയ 
അപേീർത്ിടപ്ടുത്തുന 
വീ�ികയാ ദൃശയേങ്ങൾ  ഇൈക്ൻ 
പ്രചരണത്ിനുപകയാഗിടച്ന 
പരാതിയിൽ കോഴികക്ാെ് 
ജില്ലയിടൈ ടോടുവള്ളി 
നിയമസഭാാംഗാം ോരാട്ട് 
റസാഖിടറെ ടതരടഞെടുപ്് 
ലഹകക്ാെതി സിാംഗിൾ 
ട�ഞ്്  റദോക്ി. 

 മുസീാം ൈീഗ് കനതാവായിരുന ോരാട്ട് റസാഖ്, 
ടോടുവള്ളി ഇെത് സ്ത�നായാണ് നിയമസഭാ 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ മത്സരിച്ത്.  ടതരടഞെടുപ്ിൽ 
573 കവാട്ടിടറെ ഭൂരിപക്ത്ിൽ അകദേഹാം 
ടോടുവള്ളിയിൽ നിന് വിജയിക്കുേയായിരുന്.  

 ഇൈക്ൻ പ്രചരണാർത്ാം 
ഇെതുമുനണിക്കുകവണ്ടി തയ്ാറാക്ിയ 
ക�ാേയുടമറെറിയിൽ എതിർ സ്ാനാർത്ി 
മുസീാം ൈീഗിടറെ എാം.എ.റസാഖിടന 
അപേീർത്ിടപ്ടുത്തുനതുാം, പ്രതിഛോയ 
തേർക്കുനതുമായ പരാമർശങ്ങ 
ളടണ്ടന്ാം, അത് അകദേഹത്ിടറെ കവാട്ട് 
കുറയാൻ ോരണമാടയന്ാം ോണിച്് 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിടൈ കവാട്ടർമാരായ 
ടേ.പി.മുഹമ്്്, ടമായ്ീൻ കുഞെി എനിവർ 
നൽേിയ ഹർജിയിൈാണ് ഉത്രവ്. എാം.എ. 
റസാഖിടന വിജയിയായി  പ്രഖയോപിക്ണടമന 
ഹർജിക്ാരുടെ ആവശയോം വിധി പ്രസ്ാവിച് 
ജസ്റിസ്  ടേ. എബ്രഹാാം മാതയു  നിരസിച്ചു.  വിവാ് 
വീ�ികയാ ടതരടഞെടുപ്പുഫൈത്ിന് പ്രതീക്ിച് 
സഹായാം ടചയ്ിട്ടുടണ്ടനാണ്  കോെതിയുടെ 
നിരീക്ണാം. വിധി നെപ്ാക്കുനതിടനതിടര  
സപ്രീാം കോെതിടയ സമീപിക്കുനതുവടര കസ്റ 
നൽേണടമന് ആവശയേടപ്ട്ട് ോരാട്ട് റസാഖ് 
സമർപ്ിച് അകപക് കോെതി അാംഗീേരിച്ചു. മുപ്ത് 
്ിവസടത് താത്ക്ാൈിേ കസ്റയാണ് �ിവിഷൻ  
ട�ഞ്് അനുവ്ിച്ത്.  ഇക്ാൈയളവിൽ റസാഖിന് 
നിയമസഭാ സകമ്ളനത്ിൽ പടങടുക്ാടമങിലുാം 
സാമ്ത്ിോനുകൂൈയേങ്ങൾ ലേപ്റ്റുനതികനാ, 
കവാടട്ടടുപ്ിൽ പടങടുക്കുനതികനാ 
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുേയിടല്ലന് വിധി 
നയോയത്ിൽ വയേക്തമാക്ിയിട്ടുണ്ട്.  
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കൈാേത്ിടൈ വൈിയ 
ജനാധിപതയേരാഷ്ട്രമാണ് 

ഭാരതാം.  ക്ശീയ സ്ാത�യേ 
പ്രസ്ാനത്ിടറെ മൂൈയേങ്ങളാം 
അനുഭവങ്ങളാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്യേയിടൈ 
നിയമനിർമ്ാണങ്ങളാം 
കൈാേത്ിടൈ വിവിധ രാജയേങ്ങളടെ 
ഭരണഘെനേളടമല്ലാാം പരികശാധിച്് 
‘കൈാേത്ിടൈ ഏറ്റവുാം വൈിയ 
ൈിഖിത ഭരണഘെന’ ഇന്യേൻ 
കോൺസ്റിറ്റയേുവറെ് അസാംബ്ി 
എഴുതിയുണ്ടാക്ി.  1950 ജനുവരി 26 ന് 
ഭരണഘെന നിൈവിൽ വനകതാടെ 
‘നമ്ൾ ഇന്യേയിടൈ ജനങ്ങൾ’  
‘We the people of India’- ഒരു 
വയേവസ്ാപിത രാഷ്ട്രമായി മാറി.

 1929 �ിസാം�ർ 31 ന് ഇന്യേൻ 
നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്ിടറെ 
ൈാകഹാർ സകമ്ളനാം ‘പൂർണ്ണ 
സ്രാജ് ‘ (സമ്പൂർണ്ണ സ്ാത�യോം)
പ്രകമയാം പാസ്ാക്ി. എല്ലാ വർഷവുാം 
ജനുവരി 26ന് സ്ാത�യേ്ിനമായി 
ആചരിക്കുവാനുാം തീരുമാനിച്ചു 
(ഇതിടറെ ഓർമ് നിൈനിർത്ാനാണ് 
ജനുവരി 26ന് ‘ഭരണഘെന 
നിൈവിൽ വരുത്ിയത് ). സ്ാത�യോം 
േിട്ടിയാൽ എങ്ങടന  ഭരിക്കുാം 
എന കചാ്യോം ഉയർന്വന്. 
ഈ സാഹചരയേത്ിൽ 1934-ൽ    
എാം.എൻ. കറായ് ഇന്യേടക്ാരു 
‘ഭരണഘെന എഴുതിയുണ്ടാക്ണാം 
എന ആശയാം ആ്യേമായി 
അവതരിപ്ിച്ചു. ഇത്കോൺഗ്രസ്് 
അാംഗീേരിച്കതാടെ 
ആരാംഭിച് ചിന്യുാം 
അഭിപ്രായങ്ങളാംഭരണഘെനാ 
നിർമ്ാണ സമിതിയുടെ 
രൂപീേരണത്ികൈക്് നയിച്ചു.

സമിതിയുടെ ഡ്ാഫ്റ്റിാംഗ് 
േമ്ിറ്റിയുടെ അധയേക്നായ 
ക�ാ.അാംക�്്േറുടെ 
അസാമാനയേമായ അറിവുാം 
ോരയേകശഷിയുാം മഹത്ായ 
ഇന്യേൻ ഭരണഘെന എഴുതി 
പൂർത്ിയാക്കുനതിൽ 
നിർണ്ണായേമായി. കൈാേത്ിന് 
മാതൃേയായ ഭരണഘെനയാണ് 
നമ്മുകെത്. ‘We, the people 
of India' എന് തുെങ്ങുന 
'പ്രിയാാം�ിൾ' നമ്മുടെ രാജയേടത് 
നിർവ്വചിക്കുന്. ‘പരമാധിോര 
ജനാധിപതയേ റിപ്ബ്ിേ് ’ 
ആയാണ് 1950 ജനുവരി 26 ന് 
സ്ത�ഭാരതാം നിയമപരമായി 
രൂപാംടോണ്ടത്. കസാഷയേൈിസവുാം 
മകതതരത്വുാം അതിടറെ 
അെിസ്ാനപ്രമാണങ്ങളായിരുന്.  
പിനീെ്, ‘The Constitution 
(forty-second amendment) 
Act, 1976 പ്രോരാം പരമാധിോര 
കസാഷയേൈിസ്റ് മകതതര ജനാധിപതയേ 
റിപ്ബ്ിേ് എന് പുനർനിർവ്വചിച്ചു.

‘ഭാരതത്ിടറെ രാഷ്ട്രീയ 
സാംസ് കൃതിയുാം ജനാധിപതയേ 
മൂൈയേങ്ങളാം ഭരണക്മവുടമല്ലാാം 
ഭരണഘെനാസാം�ന്ധിയായാണ് 
നിൈനിൽക്കുനത്. രാജയേടത് 

‘Supreme Law’യുാം 
ഭരണഘെനയാണ്(Constitution 
is theSupreme Law of the 
Land). അതുടോണ്ടുതടന 
സേൈപൗരമോരിലുാം 
ഭരണഘെനയുടെ 
അെിസ്ാനപ്രമാണങ്ങടള 
സാം�ന്ധിച് ടപാതുവായ 
ധാരണടയങിലുാം നിർ�ന്ധമായുാം 
ഉണ്ടായിരിക്ണാം. നമ്മുടെ 
വി്യോഭയോസപ്രക്ിയയിൽ ഇക്ാരയോം 
കവണ്ടത്ര പ്രാധാനയേകത്ാടെ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടില്ല. 
പത്ാാം ക്ാസ്സുവടരയുള്ള 
സാമൂഹയേശാസ്ത്രപാഠങ്ങളിൽനിന് 
േിട്ടുന വിവരങ്ങൾ തുകൈാാം 
അപരയോപ്തമാണ്. പ്ലസ് ടു മുതൽ 
കമകൈാട്ടുകപാകുകമ്ാൾ സയൻസ്, 
ടോകമഴ് സ് തുെങ്ങിയവ 
ഐഛേിേമായി പഠിക്കുനവർ 
ഭരണഘെനയുാം ചരിത്രവുാം 
സ്ാത�യേസമരവുടമല്ലാാം പിനീെ് 
ടതാട്ടുകനാക്കുന്കപാലുമില്ല. ഏതു 
വിഷയാം പഠിക്കുനവരുാം, അത് 
പ്ലസ് ടു മുതൽ �ിരു്ാനന്ര 
�ിരു്ാം വടരയുാം, നിർ�ന്ധമായുാം 
ഭരണഘെനാ മൂൈയേങ്ങളാം ക്ശീയ 
സ്ാത�യേസമരചരിത്രവുാം ഇന്യേൻ 
സാംസ് കൃതിയുാം പഠിക്കുനതിനുള്ള 
സാഹചരയേടമാരുക്ണാം. 
അകമരിക്ൻ സർവ്വേൈാശാൈേളിൽ 
സാകങതിേവി്യേയുാം ടമ�ിസിൻ 
പഠനവുാം നെത്തുനവരുാം 
എന്ികനടറ ആണവശാസ്ത്രാം 
പഠിക്കുനവരെക്ാം ‘ക്ശീയ 
സ്ാത�യേ സമരാം’ പഠിക്ണാം. 
ക്ശീയതയുാം പൗരക�ാധവുാം 
ക്ശസ് കനഹവുാം ഉള്ള അകമരിക്ൻ 
പൗരമോടര സൃഷ്ിക്ാൻ ഇത് 
അനിവാരയേമാണ്. ഭാരതത്ിൈാേടട്ട,  
ഇങ്ങടനടയാരു രീതികയ ഇല്ല.  
നമ്മുടെ സ് കൂൾ കുട്ടിേൾ േഥേളാം 
പാഠങ്ങളാം േവിതയുാം സമവാേയേങ്ങളാം 
സിദ്ാന്ങ്ങളടമല്ലാാം 
ഹൃ്ിസ്മാക്ാറുണ്ട്. എനാൽ 
ഭരണഘെനയുടെ പ്രിയാാം�ിൾ എത്ര 
കപർക്് അറിയാാം. ഒരു കപജ് മാത്രാം 
വരുന പ്രിയാാം�ിൾ ഭാരതടത് 
നിർവ്വചിക്കുേയുാം മഹത്ായ 
ജനാധിപതയേമൂൈയേങ്ങൾ സ്യാം 
പ്രഖയോപിക്കുേയുാം ടചയ്യുന്. ‘We, 
the people of India’ എന തുെക്ാം 
തടന എത്ര അർത്സമ്പുഷ്മാണ്. 
ശ�രിമൈ വിഷയവുമായി 
�ന്ധടപ്ട്ട് ‘We, the people of India’ 
ോമ്യിൻ ആരാംഭിച്കപ്ാഴാണ് 
‘ഇങ്ങടനടയാരു ോരയേമുണ്ടകല്ല?’ 
എന് പൈരുാം ആശ്രയേടപ്ട്ടത്.  
ഇതു മാറികയ തീരൂ. പ്രാഥമിേതൈാം  
മുതൽ സർവ്വേൈാശാൈാതൈാം വടര 
നിർ�ന്ധമായുാം ഭരണഘെന  
പഠിപ്ിക്കുന സാഹചരയേമുണ്ടാേണാം. 
ഇത് പഠിച്് മാർക്് വാങ്ങാനുള്ള 
വിഷയമല്ല. മറിച്് നമ്ടളക്കുറിച്ചുാം 
നമ്മുടെ അവോശങ്ങടളക്കുറിച്ചുാം 
നമ്മുടെ ഉത്രവാ്ിത്ടത്ക്കുറിച്ചുാം 
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രടത്ക്കുറിച്ചുാം ഉള്ള 
അറിവാണ്.’ ഇന്യേൻ പൗരനായ 
ഞാൻ ആരാണ് ’ എനറിയാൻ 

ഭരണഘെന അറിയണാം. 
ഇന്യേടയന്ാടണനറിയാൻ 
ഭരണഘെന അറിയണാം. 
അതുടോണ്ട് ഭരണഘെനാപഠനാം 
തടന ഒരുതരത്ിൽ 
സ്യാംപഠനമാണ്.  തടനക്കുറിച്ചു 
തടനയുള്ള പഠനമാണ്.

     ഔപചാരിേപഠനത്ിൽകപ്ാലുാം 
കവണ്ടത്ര പ്രാധാനയോം നൽോടത 
കപായ ഭരണഘെനാ പഠനങ്ങൾ 
സാക്രതാമിഷനുമായി കചർന് 
സമാന്ര ജനേീയ പഠന 
കമഖൈയികൈക്് വയോപിപ്ിക്കുേയാണ്. 
കേരള നിയമസഭയുടെ അറുപതാാം  
വാർഷിോകഘാഷങ്ങളടെ 
ഭാഗമായി സ് കൂൾ കുട്ടിേൾക്ായി 
ആയിരാം ഭരണഘെനാ ക്ാസ്സുേൾ 
സാംഘെിപ്ിക്കുേയാണ്. ഇതിന് 
സമാന്രമായി സാക്രതാമിഷനിൽ 
രജിസ്റർ ടചയ്ിട്ടുള്ള തുൈയേതാ 
പഠിതാക്ൾക്് ‘ഭരണഘെനാ 
അറിവുേൾ പേർന് നൽോനുള്ള 
മഹത്ായ യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ 
ആരാംഭിക്കുനത്.

"പട്ടിണിയായ മനുഷയോ നീ
പുസ്ോം ലേയിടൈടുകത്ാളൂ
പുത്ടനാരായുധമാണു നിനക്ത്
പുസ്ോം ലേയിടൈടുകത്ാളൂ’’       
എന മുദ്ാവാേയോം 
1987-ടൈ സമ്പൂർണ്ണ 
സാക്രതായജ്ഞോൈത്് 
പാെിപ്തിഞെതാണ്. പുതിയ 
സാഹചരയേത്ിൽ അക്രാം 
പഠിക്കുന, തുൈയേതാപഠനാം നെത്തുന 
പഠിതാക്കളാെ് പറയാനുള്ളത് 
‘ഭരണഘെന പഠികച്ാളൂ’ എനാണ്. 
അത് പുതിടയാരായുധമാണ്. 
തീർച്! അവോശങ്ങളാം േെമേളാം 
അറിഞ്ഞുാം തിരിച്റിഞ്ഞുാം 
ഭാരതടത് പുതുക്ിപ്ണിയാൻ 
സാധാരണക്ാർക്് ശക്തി 
നൽകുന ഊർജ്പ്രവാഹമാണ് 
ഭരണഘെന. നിയമങ്ങളടെ 
സങീർണ്ണതയുാം 
ഭാഷാപ്രകയാഗത്ിടൈ 
േടുേട്ടിയുാം ഭരണഘെന-നിയമ 
പഠനങ്ങളിൽനിന് വി്യോർത്ിേകളയുാം 
സാധാരണക്ാകരയുാം അേറ്റുന്ണ്ട്. 
ഇതിന് മാറ്റാം വരുത്ണാം. ൈളിതമായുാം 
ആർക്കുാം മനസ്ിൈാകുന രീതിയിലുാം 
സാകങതിേ പ്പ്രകയാഗങ്ങൾ 
പരമാവധി കുറച്ചുാം എനാൽ 
അർത്ാം കൃതയേമായി മനസ്ിൈാകുന 
വിധത്ിലുാം ഗഹനമായ ഈ 
വിഷയാം പഠിപ്ിക്ാനുള്ള 
രീതിശാസ്ത്രാം വളർത്ിടയടുക്ണാം. 
നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾ 
പ്രാക്ശിേ ഭാഷയിൈാക്ിയത് 
സാധാരണക്ാർക്് 
അത് മനസ്ിൈാക്ാൻ 
വഴിടയാരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
പാർൈടമറെികൈയുാം 
നിയമസഭേളികൈയുാം 
നെപെിക്മങ്ങളാം സാധാരണക്ാർ 
അറിയണാം. സാധാരണ 
പൗരമോരുടെ പ്രശ് നങ്ങൾ 
അഡ്സ്് ടചയ്യുന 
നിയമസഭയിടൈ നെപെിക്മങ്ങൾ 

അവർക്് മനസ്ിൈാകുന 
വിധത്ിൈായിരിക്ണാം. കേരള 
നിയമസഭയിടൈ ടസറെർ കഫാർ 
പാർൈടമറെറി സ്റ�ീസ്,  ആറു മാസാം 
നീണ്ടുനിൽക്കുന ഒരു കോഴ് സ് 
ഈ വിഷയത്ിൽ നെത്തുന്ണ്ട്. 
വിദൂരപഠനരീതിയിലുള്ള ഈ കോഴ് സ് 
പഠിക്കുനതിലൂടെ നെപെിക്മങ്ങൾ 
അറിയാനുാം നിയമസഭാ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഇെടപൊനുള്ള 
കശഷി കനൊനുാം പഠിതാക്ൾക്് 
േഴിയുന്ണ്ട്. 

 ഭരണഘെനയുാം നിയമങ്ങളാം 
പാർൈടമറെ്-നിയമസഭാ 
നെപെിക്മങ്ങളടമല്ലാാം ജു�ീഷയേൽ 
േമ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രാം 
ഒതുകങ്ങണ്ട ോരയേമല്ല.  നിയമങ്ങളാം 
നിയമസഭേളടമാടക് വിശുദ് 
പശുക്ളാകേണ്ടവയുമല്ല. ജനങ്ങൾക്് 
കവണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങളാം 
നിയമനിർമ്ാണവുാം. അതുടോണ്ട് 
അവ ജനങ്ങളികൈക്് എത്തുേതടന 
കവണാം. 

  "അ�്ദുള്ള മൈയികൈക്് 
വനിടല്ലങിൽ മൈ അ�്ദുള്ളയുടെ 
അടുകത്ക്് കപാേണാം." കപാകയ 
മതിയാകൂ! ഇത് ജനാധിപതയേത്ിടറെ 
വിോസത്ിന്  അനിവാരയേമാണ്.  
നിയമസാക്രരായ  പൗരമോർ 
ഉണ്ടാേണാം. ഭരണഘെനാ 
സാക്രരായ പൗരമോർ 
ഉണ്ടാേണാം. അക്ാ്മിേ സമൂഹവുാം 
നിയമനിർമ്ാതാക്ളാം ജു�ീഷയേറിയുാം 
ഭരണഘെനാ വി്ഗ്ദ്ധമോരുാം മാത്രാം 
തൈനാരിഴേീറി കുരുക്ഴികക്ണ്ട 
ഒനല്ല ഭരണഘെനയുാം നിയമങ്ങളാം. 
അത് സാധാരണ മനുഷയേർ 
പണിയിെങ്ങളിൽ, ടതരുവിൽ, 
ചന്യിൽ, കുടുാം�ത്ിൽ ഒടക് 
ചർച് ടചകയ്ണ്ടതുകൂെിയാണ്.  
ഭരണഘെനയുടെ 
ജനേീയവൽക്രണമാണ് 
ഇതിനുള്ള വഴി. ജനങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്ിയ ഭരണഘെന ജനങ്ങളിൽ 
നിന് അേന്കപായതിടറെ 
ഉത്രവാ്ിത്ാം നമ്മുടെ വി്യോഭയോസ 
സ�്ായത്ിനാണ്. ഇത് 
പരിഹരിക്ണാം. നിയമങ്ങളകെയുാം 
ഭരണഘെനയുകെയുാം 
ജനാധിപതയേമൂൈയേങ്ങളകെയുാം 
ജനേീയവൽക്രണത്ിനുള്ള 
മഹത്ായ മിഷന് കേരള നിയമസഭ 
തുെക്ാം കുറിച്ചുേഴിഞ്ഞു. ‘Festival 
On Democracy’ ഈ ്ിശയിലുള്ള 
നൂതനമായ ഇെടപെൈാണ്. 
സാക്രതാമിഷനുമായി 
കചർന് സാധാരണക്ാരിൽ 
സാധാരണക്ാരായ മനുഷയേരികൈക്് 
ഭരണഘെനാമൂൈയേങ്ങളാം അത് 
ഉറപ്പുനൽകുന അവോശങ്ങളാം 
എത്ിക്ാനുള്ള പുതിടയാരു സാംരാംഭാം 
ഇവിടെ ആരാംഭിക്കുേയാണ്. 
സാക്രതാ മിഷടറെ വിപുൈമായ 
ജനേീയ പഠനശാംഖൈ ഈ പദ്തിക്് 
മുതൽക്കൂട്ടാകുാം. ഭരണഘെനാ 
സാക്രതാജനേീയ വി്യോഭയോസ 
പരിപാെി അതിടറെ ൈക്യോം 
കനടുടമന് പ്രതീക്ിക്കുന്.

ഭരണഘെനാസാക്രതയുടെ 
ആവശയേേത

പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
സ്ീക്ർ, കേരള നിയമസഭ

 ഇന്യേൻ പൗരനായ ഞാൻ 
ആരാണ് എനറിയാൻ 

ഭരണഘെന അറിയണാം. 
ഇന്യേടയന്ാടണനറിയാൻ 

ഭരണഘെന അറിയണാം. 
അതുടോണ്ട് ഭരണഘെനാപഠനാം 

തടന ഒരുതരത്ിൽ 
സ്യാംപഠനമാണ്.  തടനക്കുറിച്ചു 

തടനയുള്ള പഠനാം 
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വിഖയോതമായ പാരീസ് 
മനുഷയോവോശ പ്രഖയോപനത്ിടൈ 

പുരുഷപക് ഭാഷാ പ്രകയാഗാം കപാലുാം 
ടവട്ടിമാറ്റാൻ ആർജ്വാം ോണിച് 
ഹൻസാ ടമഹ്തയുടെ  സ്ന്ാം രാജയോം 
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുേൾക്ിപ്പുറവുാം സ്ത്രീ 
പുരുഷ സമത്ടമന ഭരണഘെന 
നൽേിയ ഉറപ്ികനാെ് പുറാം തിരിഞെ് 
നിൽക്കുന നിർഭാഗയേേരമായ 
ോഴ്ചയ്കാണ് സാക്യോം വഹിക്കുനത്. 
അധിോര രാഷ്ട്രീയ ൈക്യേങ്ങൾക്ായി        
വിശ്ാസത്ിടറെയുാം മതങ്ങളടെയുാം 

കപരിൽ രാജയേടത് പൗരമോടര 
വിഘെിപ്ിക്കുനതിന് ക�ാധപൂർവ്വാം 
ശ്മിക്കുന്. കൈാേത്ിടൈ മഹത്ായ 
ജനാധിപതയേ രാഷ്ട്രാം ഇകപ്ാൾ 
മനുഷയോവോശ ൈാംഘനങ്ങളടെ 
തുെർ പരമ്രേൾക്് സാക്യോം 
വഹിക്കുന്. അന്ധവിശ്ാസങ്ങൾക്കുാം 
അനാചാരങ്ങൾക്കുടമതിടര നിൈപാെ് 
സ്ീേരിച്് യുക്തിക�ാധത്ികറെയുാം 
സ്ത�ചിന്യുടെയുാം  പക്ത്് 
അണിനിരനവടര നിർ്ാക്ിണയോം 
ഉന്മൂൈനാം ടചയ്യുന്.  ഈ 

അവസ്യിൽ  ജനാധിപതയേ- 
പൗരാവോശങ്ങൾക്ായി ഒനിക്കുേയുാം 
കപാരാടുേയുാം ടചകയ്ണ്ടതുടണ്ടന്       
ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ വി. ശശി 
അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. മനുഷയോവോശ 
സാംരക്ണ സമിതിയുടെ സാംസ്ാന 
സകമ്ളനകത്ാെനു�ന്ധിച്് 
കൈാേ മനുഷയോവോശ 
്ിനാചരണാം ഉ്്ഘാെനാം ടചയ്തു 
സാംസാരിക്കുേയായിരുന് അകദേഹാം.  
ചെങ്ങിൽ മുൻ മ�ി വി. സകര�ൻ പിള്ള 
മുഖയേ പ്രഭാഷണാം നെത്ി. 

മൈയാളിക്് ഒരിക്ലുാം മറക്ാനാോത് നിരവധി 
േഥാപാത്രങ്ങടള തടറെ അഭിനയ തിേവിലൂടെ 

അനശ്രമാക്ിയകതാടൊപ്ാം തൈമുറേളടെ പുരുഷ 
സൗദേരയേസങൽപ്ങ്ങടള അെയാളടപ്ടുത്ിയ 
പ്രതിഭയായിരുന്  കപ്രാംനസീർ എന്് ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ 
വി. ശശി അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. സിനിമയുടെ മാസ്മരിേ 
കൈാേത്് വിരാജിക്കുകമ്ാഴുാം ചിറയിൻേീഴുോരൻ 
അ�്ദുൽ ഖാ്റിടറെ മനസ്സുാം വിശുദ്ിയുാം ോത്തു 

സൂക്ിക്ാൻ അകദേഹത്ിന് േഴിഞെിരുന്ടവന്ാം 
ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ ഓർമ്ിച്ചു.  

 പ്രഥമ കപ്രാംനസീർ യുവ സാഹിതയേപുരസ് ോരാം  
സത്ാർ അദൂരിന് നൽേിടക്ാണ്ട് സാംസാരിക്കുേ 
യായിരുന് ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ. കൈാേ സിനിമയിൽ 
നിരവധി റിക്ാർഡുേൾ സ്ന്മാക്ിയ 
കപ്രാംനസീറിടറെ കപരിലുള്ള അവാർ�്  ഹ്രസ് 
സിനിമാ സാംവിധാനത്ിലുാം പുസ്േ കശഖരണത്ിലുാം 

കൈാേവയോപേമായ അാംഗീോരങ്ങൾ കനെിയ  
സത്ാറിന് ൈഭിച്ത് ഏടറ ആഹ്ാ്േരമാടണന്ാം 
തടറെ സാഹിതയേ സപരയേ തുെരുനതിന് ഈ 
അാംഗീോരാം അകദേഹത്ിന് പ്രകചാ്നമാേടട്ടടയന്ാം 
ആശാംസിച്ചു.  

     സത്ാർ അദൂറിടറെ ‘മഹല്ല് ‘എന കനാവൈാണ് 
അവാർ�ിന് അർഹമായത്.

ടപാതുജനാകരാഗയേത്ിനുാം കരാഗപ്രതികരാധത്ിനുാം ആയുർകവ് 
ത്ികനാടൊപ്ാം സിദ്യ്ക്കുാം പ്രാധാനയേകമറുനതായി ട�പയൂട്ടി 

സ്ീക്ർ വി.ശശി. നിയമസഭാ �ാങ്റ്റ് ഹാളിൽ നെന സിദ്്ിനാചരണ 
പരിപാെിേളടെ സാംസ്ാനതൈ ഉ്്ഘാെനാം നിർവ്വഹിക്കുേയായിരുന് അകദേഹാം. 
കപാത്ൻകോെ് ശാന്ിഗിരി സിദ് ടമ�ിക്ൽ കോകളജ് പ്രിൻസിപ്ൽ 
ക�ാ.എ. വാസേിക്വി അദ്യേക്ത വഹിച്ചു. 2018 �ിസാം�ർ 19 ബുധനാഴ്ച 
രാവിടൈ 9 മണിക്ായിരുന് ഉ്്ഘാെനാം.  നിയമസഭാ സാമാജിേർക്കുാം 
ജീവനക്ാർക്കുമായി സൗജനയേ സിദ് ടമ�ിക്ൽ േയോമ്പുാം അസ്ി �ൈക്യ 
പരികശാധനാ േയോമ്പുാം നെന്.  കപാത്ൻകോെ് ശാന്ിഗിരി സിദ് ടമ�ിക്ൽ 
കോകളജികറെയുാം പൂജപ്പുര സിദ് പ്രാക്ശിേ ഗകവഷണ സ്ാപനത്ികറെയുാം 
ടവള്ളയമ്ൈാം ശാന്ിഗിരി സിദ് ആറെ് ആയുർകവ് ടഹൽത്് ടേയർ 
കേ�ത്ികറെയുാം സാംയുക്താഭിമുഖയേത്ിൈാണ് േയോമ്് സാംഘെിപ്ിച്ത്. 

ആയുർവ�ദതെിത്നോപ്ം 
സിദ്ധയ്കം പ്ോധോന്യം 

വപ്ംനസപീർ യു� സോഹിത്യ പുരസ് കോരം സമ്ോനിച്ചു 

ഭരണഘെന ഉറപ്പു നൽകുന സ്ത്രീ-പുരുഷ തുൈയേത എന്ിടറെ 
കപരിൈായാലുാം തെസ്ടപ്ൊൻ അനുവ്ിക്രുടതന് ട�പയൂട്ടി 

സ്ീക്ർ വി. ശശി. കുടുാം�സ്ത്ിന് സ്ത്രീയ്ക്കുാം പുരുഷനുാം തുൈയോവോശാം 
ഉറപ്പുവരുത്തുനതുൾടപ്ടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ നെപ്ിൈാക്കുനതിന് ഹിന്ദു സിവിൽ 
കോ�് �ിൽ പാർൈടമറെിൽ അവതരിപ്ിച് അൻപതുേളിൽ രാജയോം  േണ്ട 
സമരങ്ങടള ഓർമ്ിപ്ിക്കുനതാണ് ഇകപ്ാൾ കേരളത്ിൽ ോണാനാവുനത്.    
എനാൽ പണ്ഡിറ്റ് ടനഹ് റുവുാം  ക�ാ. അാംക�്്ക്റുാം നിയമാം നെപ്ിൈാക്കുനതിൽ 
ോണിച് നിശ്യ്ാർഢയോം നമുക്് മാതൃേയാകേണ്ടതാടണന്ാം അകദേഹാം 
പറഞ്ഞു. ജവഹർൈാൽ ടനഹ് റുവിടറെ 129-ാാം ജമേവാർഷിോകഘാഷ 
പരിപാെിയിൽ സാമൂഹയേ കസവന പരിപാെിേളടെ ഉ്്ഘാെനാം നിർവ്വഹിച്ചുടോണ്ട് 
സാംസാരിക്കുേയായിരുന് അകദേഹാം.  ജമേവാർഷിോകഘാഷപരിപാെി കൃഷി 
വകുപ്പു മ�ി വി. എസ.് സനിൽ കുമാർ ഉ്്ഘാെനാം ടചയ്തു.

ലിംഗ സമത്ം മൗലികോ�കോശം

ജനോധിപത്യ പൗരോ�കോശങ്ങൾക്കോയി വപോരോടണം 

ഹൻസാ കമഹ്ത

കെപയൂട്ി സ്രീക്കറുകെ ടപാതുപരിപാെിേൾ
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സാ�്ായിേ രചനാ ലശൈിേളിൽ നിന്ാം 
വിഭിനമായി സർഗ്ാത്മേ സ്ാത�യേത്ിനുാം 

ചൈനാത്മേ ജനാധിപതയേ വീക്ണത്ിനുാം പ്രാധാനയോം  
നൽേിടക്ാണ്ടാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ വജ്രജൂ�ിൈി 
സ്മരണിേ തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുനടതന്  സ്ീക്ർ. 2018 
�ിസാം�ർ 13 ന് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടൈ  മീ�ിയ 
റൂമിൽ  വജ്രജൂ�ിൈി സ്മരണിേ ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർക്് നൽേി 

പ്രോശനാം ടചയ്് സാംസാരിക്കുേയായിരുന് അകദേഹാം. 
ജനാധിപതയോം, ക്ശീയത, മകതതരത്ാം, വിേസനാം, പരിസ്ിതി 
സാംരക്ണാം, ടതരടഞെടുപ്്, നിയമനിർമ്ാണാം എനിവയ്ക് 
ഊനൽ നൽേി സമൂഹത്ിടറെ വിവിധ കമഖൈേളിൽ 
നിന്ള്ള പ്രമുഖ വയേക്തിേളമായുാം സാമാജിേരുമായുാം, 
മുൻ നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറിമാരുമായുാം സാംവ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. 
അനുസ്മരണങ്ങളാം, വജ്രജൂ�ിൈി ആകഘാഷങ്ങളാം, അപൂർവ്വ 

ചിത്രങ്ങളാം േഴിഞെ ആറുപതിറ്റാണ്ടുേളിൽ പത്രത്ാളേളിൽ 
വന ചിൈ ോർട്ടൂണുേളാം സ്മരണിേയ്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്.  
സ്മരണിേയിടൈ പ്രതിേരണങ്ങളാം നിരീക്ണങ്ങളാം 
സ്ത�മാണ് എന്ാം സ്ീക്ർ പറഞ്ഞു.

 ചെങ്ങിൽ നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി. ടേ. �ാബുപ്രോശ്, 
വിവര വിഭവ വിേസന വിഭാഗാം കജായിറെ് ടസക്ട്ടറി മഞ്ജു 
വർഗ്ീസ് എനിവർ പടങടുത്തു.

പാർൈടമറൊംഗങ്ങളാം 
നിയമസഭാാംഗങ്ങളാം 

പ്രതിേളായ ക്ിമിനൽ 
കേസേൾ തീവ്രതയനുസരിച്് 
മുൻഗണനാെിസ്ാനത്ിൽ കവഗത്ിൽ 
തീർപ്ാക്ണടമന് കേരളാം, �ീഹാർ 
ലഹകക്ാെതിേൾക്് സപ്രീാം കോെതി 
നിർകദേശാം.  കേസേൾ കവഗത്ിൽ 
തീർപ്ാക്ാൻ ജില്ലേൾ കതാറുാം ഓകരാ 
ടസഷൻസ്,  മജിസ് കരേറ്റ് കോെതിേടള 
ഇതിനായി ചുമതൈടപ്ടുത്ണടമന്ാം, 
ഈ കോെതിേൾ 
ല്നാം്ിനാെിസ്ാനത്ിൽ വാ്ാം 
കേട്ട് കേസേൾ തീർപ്ാക്ണടമന്ാം 
കോെതി ഉത്രവിട്ടു.

 കേസേളടെ വാ്ാം മാറ്റിവയ്കാടത 
തുെർച്യായി പരിഗണിച്് തീർപ്ാക്ണാം,  
പ്രകതയേേ സാഹചരയേങ്ങളിൽ കൃതയേമായ 
ോരണാം വയേക്തമാക്ി മാത്രകമ 
കേസേൾ നീട്ടിവയ്കാൻ പാടുള്ളൂ.  
വധശിക്,  ജീവപരയേന്ാം തുെങ്ങി 
ഉയർന ശിക്  ൈഭിക്ാവുന 
കുറ്റകൃതയേങ്ങളിൽ മുൻഗണനാ ക്മത്ിൽ 
വിചാരണ നെത്ണാം.   സിറ്റിങ് എാം.പി.
മാർക്കുാം എാം.എൽ.എ.മാർക്കുാം മുൻ 
സാമാജിേർക്കുാം കനടരയുള്ള കേസേൾ 
വയേതയോസമില്ലാടത പരിഗണിക്ണാം.  
സപ്രീാം കോെതി മുൻ നിർകദേശപ്രോരാം 
ജനപ്രതിനിധിേൾടക്തിരായ 
കേസ്സുേൾ പരിഗണിക്കുനതിന് രൂപാം 
നൽേിയ പ്രകതയേേ കോെതിേൾക്് 
ലേമാറിയ കേസേൾ ലഹകക്ാെതി 
പുതുതായി ടതരടഞെടുക്കുന 
കോെതിേൾക്് ലേമാറണാം.  
കേസേളിടൈ പുകരാഗതി 
സാം�ന്ധിച്് പ്രകതയേേ കോെതിേൾ 
ലഹകക്ാെതിക്് റികപ്ാർട്ട് 
നൽേണാം.  ലഹകക്ാെതിേൾ 
വിവരങ്ങൾ കരഖടപ്ടുത്ിയ റികപ്ാർട്ട് 
നാലുമാസത്ിനുകശഷാം സപ്രീാം 
കോെതിക്് ലേമാറണടമന്ാം 
ഉത്രവ് വയേക്തമാക്കുന്.

 ജനപ്രതിനിധിേൾ പ്രതിേളായ 
കേസേൾ പരിഗണിക്കുനതിന് 
വിവിധ സാംസ്ാനങ്ങളിൈായി 12 
പ്രകതയേേ കോെതിേൾ സ്ാപിക്ാൻ 
സപ്രീാംകോെതി േഴിഞെ വർഷാം 
ഉത്രവിട്ടിരുന്.  ഇത് ഫൈാം 
ോണാത്തിനാൈാണ് ചീഫ് ജസ്റിസ് 
രഞ്ജൻ ടഗാകഗായി, ജസ്റിസമാരായ 
എസ്.ടേ.േൗൾ, ടേ.എാം. കജാസഫ് 
എനിവർ ഉൾടപ്ട്ട  ട�ഞ്ിടറെ 
പുതിയ ഉത്രവ്.   പാർൈടമറെിടറെ 
അധിോരങ്ങളികൈക്് േെന് േയറാൻ 
കോെതിക്കു ഭരണഘെനാപരമായ 
പരിമിതിേളള്ളതിനാൽ ക്ിമിനൽ 
കേസിൽ വിചാരണ കനരിടുനവർ 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ മത്സരിക്കുനത് 
വിൈക്ാനാവിടല്ലന് സപ്രീാം 
കോെതി  വിധിച്ിരുന്. ക്ിമിനൽ 
കേസേളിൽ ശിക്ിക്ടപ്ടുനവർക്് 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ മത്സരിക്ാൻ 
ആജീവനാന് വിൈക്് കവണടമന്ാം, 
ജനപ്രതിനിധിേൾ, ടപാതുപ്രവർത്േർ, 
ജു�ീഷയേറിഅാംഗങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവർടക്തിടരയുള്ള 
ക്ിമിനൽ കേസേൾ കവഗത്ിൽ 
തീർപ്ാക്ണടമന്ാം  ആവശയേടപ്ട്ട് 
�ി.ടജ.പി. കനതാവ് അശ്ിനി കുമാർ 
ഉപാദ്യോയ നൽേിയ ഹർജിയിൈാണ് 
കോെതി നിർക്ശാം.

 രാജയേത്് നിൈവിൽ പാർൈടമറെ്/
നിയമസഭാാംഗങ്ങൾടക്തിടര 
2324 കേസേളാം മുൻ 
ജനപ്രതിനിധിേൾടക്തിടര 1675 
കേസേളമുടണ്ടന് അമിക്സ് 
േയൂറി  വിജയ്ഹൻസാരിയയുടെ 
റികപ്ാർട്ടിൽ പറയുന്. കേരളത്ിൽ 
ജനപ്രതിനിധിേൾടക്തിടരയുള്ള 
കേസേളിൽ പാർൈടമറെ് 
അാംഗങ്ങൾടക്തിടര അമ്ത്ികയഴുാം 
നിയമസഭാാംഗങ്ങൾടക്തിടര  
ഇരുന്നൂറ്റി അമ്ത്ാറുാം കേസേൾ 
വിചാരണ പൂർത്ിയാക്ാനുടണ്ടന്ാം 
റികപ്ാർട്ട് ടവളിടപ്ടുത്തുന്. 

വജ്രജൂ�ിൈിടക്ാരു സ്മരണിേത്ിളക്ാം 

ജനപ്തിനിധികൾത്ക്കതിത്രയുള്ള വകസുകൾ 
ഇനി വ�ഗതെിൽ തപീർപ്ോക്ം

കേരള നിയമസഭയുടെ  പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി 
േമ്യൂട്ടർവൽക്രിക്കുനതിന്  ‘ഇ- നിയമസഭ’  എന പദ്തി 

ഒരു സപ്രധാന ോൽവയ്പാകുാം. സ�്മിഷൻ, ശ്ദ്ക്ണിക്ൽ, 
നിയമനിർമ്ാണാം, ധനോരയോം എനിവ ഉൾടപ്ടെയുള്ള നിയമസഭാ 
നെപെിേൾ ഓൺലൈനാകുനകതാടുകൂെി ൈളിതവുാം സതാരയേവുമാകുാം.  
നിയമസഭയിൽ ഉപകയാഗിച്ചുവരുന LAIS(Legislative Assembly 
Interpellation System), AID (Assurance Implementation Desk), Webcasting  
എനീ കസാഫ്റ്റ് ടവയറുേളമായി ഈ പദ്തി സാംകയാജിപ്ികക്ണ്ടതുണ്ട്.  
നിയമസഭ, നിയമസഭാ സമിതിേൾ എനിവയുമായി �ന്ധടപ്ട്ട് വിവിധ 
സർക്ാർ വകുപ്പുേളികൈക്കുാം  തിരിച്ചുമുള്ള കരഖേൾ ഓൺലൈനായി 
ൈഭിക്കുനതിനുള്ള സാംവിധാനടമാരുക്കുന്.  നിയമസഭാ ടസക്കട്ടറിയറ്റിടറെ 
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളടെയുാം  േമ്യൂട്ടർവൽക്രണാം പദ്തി ൈക്യേമിടുന്.  
അകതാടെ ഓഫീസ് നെപെിേൾ  കൂടുതൽ ോരയേക്മവുാം സഗമവുമാകുാം.  
‘ഇ-വിധാൻ’  സാംവിധാനാം നെപ്ാക്ിയ ഹിമാചൽപ്രക്ശ് നിയമസഭ, 
സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണടറെ കനതൃത്ത്ിൽ സദേർശിച്് വിശ്ാാംശങ്ങൾ 
പഠനവികധയമാക്ിയിട്ടുണ്ട്.  ‘ഇ- നിയമസഭ’ നെപ്ാക്കുനതിനുള്ള 
പ്രാഥമിേ നെപെിയായി വിശ്മായ പദ്തി റികപ്ാർട്ട് പൂർത്ിയായിട്ടുണ്ട്.  
പദ്തി നെപ്ാക്കുനകതാടുകൂെി സമ്പൂർണ്ണ കപപ്ർ രഹിത നിയമസഭ എന 
പാരിസ്ിതിോശയാം യാഥാർത്യേമാകുാം.

വപപ്ർരഹിത നിയമസഭ
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ഗതാഗത വകുപ്് മ�ി എ. ടേ. ശശീ�ൻ ടചയർമാനായി 
2018-ടൈ കേരള ടമകരോകപാളിറ്റൻ രോൻസ് കപാർട്ട് 

അകതാറിറ്റി �ിൽ സാം�ന്ധിച് ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റി രൂപീേരിച്ചു. 
(11-12-2018-ടൈ ബുള്ളറ്റിൻ ഭാഗാം 2 നാം.587). �ിൽ 2018 
�ിസാം�ർ 11ന് സഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. �ിൽ ടസൈേ്െ് 
േമ്ിറ്റിക്് അയയ്കണടമന പ്രകമയാം അന് തടന സഭ പാസ്ാക്ി. 
�ിസാം�ർ 18ന് േമ്ിറ്റിയുടെ ആ്യേ കയാഗാം കചർന്. 

 കേ� നഗരവിേസന മ�ാൈയത്ിടറെ അനുമതികയാടെ ടോച്ി 
ടമകരോ ടറയിൽ പദ്തി സാക്ാത്ക്രിക്കുകമ്ാൾ കേ�സർക്ാരുാം 
ടോച്ി ടമകരോ ടറയിലുാം കേരള സർക്ാരുാം ഒപ്പുവച് ത്രിേക്ി 
ധാരണാ പത്രത്ിൽ യ�വൽകൃതമല്ലാത്തുൾടപ്ടെയുള്ള വിവിധ 
ഗതാഗത സാംവിധാനങ്ങളടെ  ഏകോപനാം, പാർക്ിാംഗിനുകവണ്ടി 
സ്ൈാം ഏർടപ്ടുത്ൽ, ഇറെൈിജറെ് രോൻസ് കപാർട്ട് സിസ്റത്ിൽ 
അധിഷ്ിതമായ എല്ലാ ഗതാഗത സാംവിധാനങ്ങൾക്കുാം കയാജിച്തുാം 
ഏകോപിപ്ിച്തുമായ െിക്റ്റ് വിതരണ സാംവിധാനാം, നഗര ഗതാഗത 
കസവനാം ടമച്ടപ്ടുത്ൽ മുതൈായവ ഏർടപ്ടുകത്ണ്ടതാടണന് 
വയേവസ് ടചയ്ിരുന്.  കേ� സർക്ാറിടറെ 2017 - ടൈ  ടമകരോ 
ടറയിൽ കപാളിസിയിൽ ടമകരോ പദ്തിേൾ നെപ്ാക്കുന 
നഗരങ്ങളിൽ  അർ�ൻ ടമകരോകപാളിറ്റൻ രോൻസ് കപാർട്ട് 
അകതാറിറ്റി (UMTA) രൂപീേരിക്ണടമന് നിഷ് േർഷിക്കുന്.  
ടോച്ി ടമകരോ ടറയിൽ പദ്തിക്് ഈ ൈക്യേങ്ങകളാടുകൂെിയ 
ഒരു നിയമാധിഷ്ിത സാംവിധാനാം ഏർടപ്ടുത്തുനതിനാണ് ഈ 
�ിൽ.

 ടേ. വി.അ�്ദുൾ ഖാ്ർ, വി. അ�്ദുറഹിമാൻ, കജാൺ 
ടഫർണാണ്ടസ്, എ. പ്ര്ീപ് കുമാർ,  പി. അയിഷാ കപാറ്റി, എ.എൻ. 
ഷാംസീർ, പി. െി. കതാമസ്, ലഹ�ി ഈ�ൻ, വി. എസ്. ശിവകുമാർ, 
വി. ടേ. ഇബ്രാഹിാം കുഞെ്, െി. എ. അഹമ്്് േ�ീർ, സി. 
്ിവാേരൻ,  മുല്ലക്ര രത് നാേരൻ,  സി. ടേ. നാണു എനിവർ 
സമിതി അാംഗങ്ങളാണ്.  

 2018-ടൈ കേരള േർഷേ കക്മനിധി �ിൽ കൃഷി വകുപ്പുമ�ി 
വി. എസ്. സനിൽ കുമാർ  ടചയർമാനായുള്ള ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റിയുടെ 
പരിഗണനയ്കായി 2018 �ിസാം�ർ 13-ാാം തീയതി അയച്ചു. 
േർഷേരുടെ കക്മവുാം സാമ്ത്ിേ ഭദ്തയുാം സരക്യുാം ഉറപ്പു 
വരുത്തുനതിനുാം പുതുതൈമുറടയ ോർഷിേ കമഖൈയികൈക്് 
ആേർഷിക്കുനതിനുമായി ഒരു കക്മനിധി രൂപീേരിക്കുനതിനുള്ള 
നിയമനിർമ്ാണമാണ് ഈ �ിൽ ൈക്യേമിടുനത്. 

 ചിറ്റയാം കഗാപകുമാർ, ക�ാ.എൻ.ജയരാജ്, ടേ.സി.കജാസഫ്,                    
ടേ. കുഞെിരാമൻ, മാതയു െി.കതാമസ്, �ി.ടേ.മുരളി, മുരളി 
ടപരുടനല്ലി, എൻ.എ. ടനല്ലിക്കുന്, ടേ. രാജൻ, സജി ടചറിയാൻ, 
സി. ടേ.ശശീ�ൻ, സണ്ണി കജാസഫ്, പി. ഉല�ദുള്ള, ടേ. 
വി. വിജയ്ാസ് എനിവരാണ് ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റി അാംഗങ്ങൾ. 
(20.12.2018 ടൈ ബുള്ളറ്റിൻ ഭാഗാം 2, നാം. 594) 

 പതിനാൈാാം കേരള നിയമസഭയിൽ  ആ്യേമായാണ് �ില്ലുേൾ 
ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കുനത്.  2013-ടൈ 
കേരള വനിതേളടെ സ്ോരയേതയുാം അന്സ്സുാം സാംരക്ണ �ിൽ, 
2015-ടൈ കേരള ഹർത്ാൽ നികരാധന �ിൽ എനിവ പതിമൂനാാം 
കേരള നിയമസഭ  ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റിക്് അയച്ിരുടനങിലുാം  
അവ നിയമമായില്ല. 

െി�റ്റൻ പാർൈടമറൊംഗങ്ങളടെ കേരള നിയമസഭാ സദേർശനാം

സർഫാസി നിയമമനുസരിച്ചുള്ള 
നെപെിേൾ മൂൈാം 

സാംസ്ാനടത്ാട്ടാടേ ഉളവായിട്ടുള്ള 
അവസ്ാവികശഷടത്ക്കുറിച്് പഠിച്് 
നിർകദേശങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുനതിനായി 
എസ്.ശർമ് അദ്യേക്നായ 11 
അാംഗ പ്രകതയേേ നിയമസഭാ സമിതി 
രൂപീേരിച്ചു. ഭൂമിയുാം വീടുാം ടസേയൂരിറ്റിയായി 
നൽേിടക്ാണ്ട് വായ്പടയടുത്ിട്ടുള്ള 
നിർധന കുടുാം�ങ്ങളിൽ നിന് 2002 
ടൈ കേ�നിയമമായ സർഫാസി 
(ടസേയൂരിലറ്റകസഷൻ ആറെ് 
റീേൺസ്രേക്ൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷയേൽ 
അസറ്റ് സ് ആറെ് എൻകഫാഴ് സ് ടമറെ് 
ഓഫ് ടസേയൂരിറ്റി ഇറെടറസ്റ് 
ആേ്റ്റ് )  നിയമത്ിടറെ വയേവസ്േൾ 
ഉപകയാഗടപ്ടുത്ിടക്ാണ്ട് വായ്പാ 
കുെിശ്ിേ ഈൊക്കുനതു മൂൈാം വായ്പ 
എടുത്വർ  ദുരിതത്ിൈാകുന്ടവന 
വിഷയാം സർക്ാരിടറെ 
ശ്ദ്യിൽടപ്ട്ടതിടറെ അെിസ്ാനത്ിൽ  

അഞ്് ടസറെിൽ േവിയാടതയുള്ള ഭൂമിയുാം 
വീടുാം ടസേയൂരിറ്റിയായി നൽകുകമ്ാൾ  
ആേ്െിടൈ വയേവസ്േൾക്് ഇളവ് 
നൽേണടമനാവശയേടപ്ട്ട് കേരള 
നിയമസഭ 2017 ആഗസ്റ് 21-ന്  
പ്രകമയാം പാസ്ാക്ി കേ�സർക്ാരിന് 
സമർപ്ിച്ിരുന്.  സർഫാസി 
നിയമത്ിടറെ ദുരുപകയാഗാം സാം�ന്ധിച്് 
യു.ആർ.പ്ര്ീപ് കുമാർ എാം.എൽ.എ. 
2018 �ിസാം�ർ 7-ാാം തീയതി 
സഭയുടെ ശ്ദ്ക്ണിക്കുേയുണ്ടായി.                                            
ഇ. എസ്. �ിജികമാൾ,  ടജയിാംസ് മാതയു, 
കമാൻസ് കജാസഫ്, എ.പ്ര്ീപ്കുമാർ, 
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, എസ്.ശർമ്,  
സി. ടേ.ശശീ�ൻ, വി. �ി.സതീശൻ, 
ടേ.സകരഷ് കുറുപ്് , എാം.ഉമ്ർ, 
എൻ.വിജയൻ പിള്ള എനിവരാണ് മറ്റ് 
അാംഗങ്ങൾ. (18.12.2018 ടൈ ബുള്ളറ്റിൻ 
ഭാഗാം 2, നാം. 593). സമിതിയുടെ 
റികപ്ാർട്ട് ആറു മാസത്ിനോം സഭയിൽ 
സമർപ്ികക്ണ്ടതാണ്.  

സർഫോസി നിയമം 
പുതിയ നിയമസഭോ സമിതി ത്സലക്് കമ്ിറ്ികൾ 

രൂപപീകരിച്ചു

പ്രവാസി ഭാരതീയ അവാർ�്  സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണന്

പതികനഴാമത്  പ്രവാസി ഭാരതീയ (കേരള) ്ിനാകഘാഷത്ികനാെനു�ന്ധിച്് 
ഏർടപ്ടുത്ിയ 2019-ടൈ പ്രവാസി ഭാരതീയ (കേരള) അവാർഡുേൾ പ്രഖയോപിച്ചു. 

സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ. അ�്. ഐ.�ി.സതീഷ്, എാം.എൽ.എ. തമിഴ് നാെ് നിയമസഭ 
പ്രതിപക്കനതാവ് ക�ാ.എാം.ടേ.സ്റാൈിൻ എനിവർ രാഷ്ട്രീയ പാർൈടമറെറി രാംഗടത് ്ി മാൻ 
ഓഫ് മിഷൻ, ്ി മാൻ ഓഫ് എേ് സടൈൻസ് എനീ അവാർഡുേൾക്് അർഹരായി.
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പതിമൂനാാം സകമ്ളനാം
പതിനാൈാാം കേരള നിയമസഭയുടെ 

13 ്ിവസാം നീണ്ടുനിന 
പതിമൂനാാം സകമ്ളനാം 2018 
�ിസാം�ർ 30ന് അവസാനിച്ചു. 
2018 നവാം�ർ 27-ാാം തീയതി 
ആരാംഭിച്  സകമ്ളനാം പൂർണ്ണമായുാം 
നിയമനിർമ്ാണാം ഉകദേശിച്ചു 
ടോണ്ടുള്ളതായിരുന്.  ഈ സകമ്ളനാം 
മുതൽ സഭാകയാഗാം രാവിടൈ 9.00 
മണിക്് ആരാംഭിക്കുന രീതി നിൈവിൽ 
വന്.

 സഭ സകമ്ളിച് 13 ്ിവസങ്ങളിൽ 
9 ്ിവസവുാം നിയമനിർമ്ാണ 
ത്ിനായാണ് വിനികയാഗിച്ത്. 
ഈ സഭയിടൈ അാംഗമായിരുന 
പി.�ി. അ�്ദുൽ റസ്ാക്ിടറെ ചരമാം 

സാം�ന്ധിച്് റഫറൻസ് നെത്ി 
ആ്യേ ്ിവസാം സഭ പിരിഞ്ഞു.  ഒരു 
്ിവസാം ഉപധനാഭയേർത്നയുടെ 
ചർച്യ്കായുാം രണ്ടു ്ിവസാം 
അനൗക്യോഗിോാംഗങ്ങളടെ 
ോരയേങ്ങൾക്ായുാം 
നീക്ിവയ്ക്കുേയുണ്ടായി. 
നിൈവിലുണ്ടായിരുന 13 
ഓർ�ിനൻസേളിൽ ഒൻപത് 
ഓർ�ിനൻസേൾക്് പേരമുള്ള 
�ില്ലുേൾ സഭ പാസ്ാക്കുേയുാം 
2018-ടൈ കേരള ടമകരോകപാളിറ്റൻ 
രോൻസ് കപാർട്ട് അകതാറിറ്റി �ിൽ, 
2018-ടൈ കേരള േർഷേ കക്മനിധി 
�ിൽ എനിവ ടസൈേ്െ് േമ്ിറ്റിേളടെ 
പരിഗണനയ്ക് അയയ്ക്കുേയുാം ടചയ്തു. 

 നിയമസഭാ ചട്ടാം 50 പ്രോരമുള്ള 
11 കനാട്ടീസേളാണ് സകമ്ളന 
ോൈയളവിൽ ൈഭിച്ത്.  പ്രളയാനന്ര 
ദുരിതാശ്ാസ പ്രവർത്നങ്ങടള 
സാം�ന്ധിച്് വി.�ി.സതീശൻ 
നൽേിയ അെിയന്ര പ്രകമയ 
കനാട്ടീസ് �ിസാം�ർ 5-ാാം തീയതി സഭ 
പരിഗണിക്കുേയുാം വിശ്മായ  ചർച് 
നെത്തുേയുാം ടചയ്തു. 

 സകമ്ളനവുമായി �ന്ധടപ്ട്ട 
360 നക്ത്രചിഹ്നമിട്ട കചാ്യേങ്ങളടെ 
പട്ടിേയിലുാം നക്ത്രചിഹ്നമിൊത് 4370 
കചാ്യേങ്ങളടെ പട്ടിേയിലുാം ഉൾടപ്ടുത്ി 
ആടേ 4730 കചാ്യേങ്ങൾ അച്െിച്ചു. 
ടേ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി മ�ി ആയതിടന 
തുെർന് അകദേഹത്ിടറെ 24 കചാ്യേങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്കുേയുാം ക�ാ.എൻ.ജയരാജ് ഒരു 
കചാ്യോം പിൻവൈിക്കുേയുാം ടചയ്തു. 

 സകമ്ളനത്ിൽ 12 ്ിവസമാണ് 
കചാക്യോത്രകവളയുണ്ടായിരുനത്.  
കചാക്യോത്രകവള പൂർണ്ണമായുാം 
നെനത്  4 ്ിവസാം മാത്രമായിരുന്. 
അവകശഷിച് 8 ്ിവസവുാം 
പ്രതിപക് �ഹളടത്ത്തുെർന്  
കചാക്യോത്രകവള 
തെസ്ടപ്ടുേയുണ്ടായി. 
ശ്ദ്ക്ണിക്ൽ കനാട്ടീസേളി 
ലൂടെയുാം സ�്മിഷനുേളിലൂടെയുാംവിവിധ 
പ്രശ് നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉനയിക്ടപ്ട്ടു.  
ചട്ടാം 300 അനുസരിച്് മുഖയേമ�ി രണ്ട് 
പ്രസ്ാവനേളാം ഗതാഗത വകുപ്പുമ�ി 
ഒരു പ്രസ്ാവനയുാം  നെത്തുേയുണ്ടായി.

മുൻ നിയമസഭാാംഗാം ലസമൺ 
ബ്രികട്ടാ കറാഡ്ിഗ് സ്  (64) 2018 

�ിസാം�ർ 31-ാാം തീയതി അന്രിച്ചു. 
പ�ണ്ടാാം കേരള നിയമസഭയിൽ 
ആാംക്ാ ഇന്യേൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്.  
കേരള സ്റ്റു�റെ് സ് ടഫ�കറഷനിലൂടെ 
രാഷ്ട്രീയത്ിൽ പ്രകവശിച് ലസമൺ 
ബ്രികട്ടാ 1988 വടര എസ്.എഫ്.ഐ. യുടെ 
സാംസ്ാന ലവസ് പ്രസി�റൊയിരുന്.  
വി്യോർത്ിയായിരിക്കുകമ്ാൾ  നടട്ടല്ലിന് 
കുകത്റ്റ് അരയ്ക്  േീഴ് കപാട്ട് തളർന്. 
തുെർന് വീൽ ടചയറിൈായിരുന് ജീവിതാം. 
പ�ണ്ടാാം കേരള നിയമസഭയിൽ 
സക�ാർ�ികനറ്റ് ടൈജികസഷൻ േമ്ിറ്റി, 
ജൈകസചനവുാം ലവ്യുതിയുാം സാം�ന്ധിച് 
സ�്ജേ്െ് േമ്ിറ്റി എനിവയിൽ 
അാംഗമായിരുന്.   'അഗ്രഗാമി' എന 
കനാവൈിന്  ശക്തി അവാർഡുാം പാെയോം 
കഗാപാൈൻ അവാർഡുാം ൈഭിച്ചു.

സസമൺ ബ്ിടട്ാ 
അന്തരിച്ചു
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A£c[z\n

യുവ അഭിഭാഷേനുാം എഴുത്തുോരനുാം  ഹാർവാർ�്  
യൂണികവഴ് സിറ്റിയിൽ നിന് നിയമത്ിൽ 
�ിരു്ാനന്ര �ിരു്ാം േരസ്മാക്ിയതുമായ  

അഭിനവ് ച�ചൂ�ിടറെ രണ്ടാമടത് 
പുസ്േമാണ്  Republic of  Rhetoric  
അഥവാ വാഗ്പാെവ പരമാധിോരാം.   
ടപൻഗ്ിൻ ലവക്ിാംഗ് 2017ൽ പ്രസിദ്ീ 
േരിച്  ഈ പുസ്ോം ഇന്യേൻ ഭരണഘെന 
നൽകുന മൗൈിോവോശമായ 
സാംസാര ആവിഷ് ക്ാര സ്ാത�യേടത്  
ആഴത്ിൽ പരികശാധിക്കുേയാണ്.  
സാംഭാഷണത്ിലുാം പ്രസാംഗത്ിലുാം 
തർക്ശാസ്ത്രത്ിലുാം ഇന്യേക്ാർ 
എക്ാൈവുാം മുനിൈാണ് എന് അമർതയോ 
ടസൻ അകദേഹത്ിടറെ ‘ആർഗുടമകറെറ്റീവ് 
ഇന്യേൻ’ എന ഗ്ര ന്ഥത്ിൽ സൂചിപ്ിക്കുന്ണ്ട്.  
എങിൽക്കൂെിയുാം സാംസാര ആവിഷ് ക്ാര 
സ്ാത�യോം ഭരണഘെന നൽകുന 
മൗൈിോവോശാം എന   തരത്ിൽ 
ഇന്യേൻ ജനാധിപതയേടത് എത്രമാത്രാം ഗുണേരമായി 
സഹായിക്കുന് എന് ഗ്രന്ഥോരൻ വിശേൈനാം 
ടചയ്യുന്ണ്ട്.  മറ്റ് മൗൈിോവോശങ്ങടള കപാടൈതടന 
സാംസാര ആവിഷ് ക്ാര സ്ാത�യോം പൂർണ്ണ അർത്ത്ിൽ 
വിനികയാഗിക്ാൻ ഭരണഘെനയുടെ അനുകഛേ്ാം 19(1) 
(എ) അനുവ്ിക്കുനില്ല.  എകട്ടാളാം നിയ�ണങ്ങൾ ഈ 
അവോശടത് പൂർണ്ണമായി വിനികയാഗിക്കുനതിന് 
തെസ്മായി നിൽക്കുന്ണ്ട്.  ഈ നിയ�ണങ്ങൾ 
ഈ അവോശടത് തടന ലഹജാക്് ടചയ്യുന്കണ്ടാ 
എന് ഗ്രന്ഥോരൻ പരികശാധിക്കുന്ണ്ട്.  ഐറിഷ് 
ഭരണഘെനയിൽ നിന് േെടമടുത്  അനുകഛേ്ാം 19 (1) 
(എ) ൽ ഉൾടപ്ടുന മൗൈിോവോശത്ിൽ സ്ത� 
പത്രപ്രവർത്നാവോശാം പകക് കചർത്ിട്ടില്ല.  അപ്രോരാം 
പത്രസ്ാത�യോം കചർക്ടപ്ൊതിരുനതിടറെ   പശ്ാത്ൈവുാം 
ഗ്രന്ഥോരൻ പരികശാധിക്കുന്ണ്ട്.  ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണോൈത്് 
1895 ൽ  �ാൈഗാംഗാധര തിൈേിടറെ കനതൃത്ത്ിൽ 
ഒരു ഭരണഘെനാ �ിൽ തയ്ാറാക്ിയിരുന്.  അതിൽ 
സാംസാരസ്ാത�യോം പൗരന് ഉറപ്ാക്ിയിരുന്.  1925ടൈ 
രണ്ടാമടത് ഭരണഘെനാ �ിൽ ആയ കോമൺടവൽത്് 
ഓഫ് ഇന്യേ �ില്ലിലുാം സാംസാര സ്ാത�യോം  പൗരന് 
അനുവ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  1947ൽ സ്ാപിതമായ ഭരണഘെന 
നിർമ്ാണ സ�് േമ്ിറ്റിയിൽ ടപ്രാഫസർ ടേ.റ്റി.ഷാ, 
സർ്ാർ ടേ.എാം.മുൻഷി, ഹർണാാം സിാംഗ്, ക�ാ. �ി.ആർ. 
അാംക�്്േർ എനിവർ അാംഗങ്ങളായിരുന്. അവരാണ് 

ഇന് ോണുന ഭരണഘെനാ അനുകഛേ്ാം 19(1) (എ) ൽ 
പ്രഖയോപിച്ിട്ടുള്ള സാംസാരത്ിനുാം ആവിഷ് ക്ാരത്ിനുമുള്ള 
മൗൈിോവോശാം തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  എനാൽ  

ഇവയിൽ ഒനിലുാം  പത്രസ്ാത�യോം ഒരു 
മൗൈിോവോശമായി  േണക്ാക്ിയിട്ടില്ല. 
അകമരിക്ൻ ഭരണഘെനയിൽ �ിൽ 
ഓഫ് ലററ്റ് സിൽ  പത്രസ്ാത�യോം  
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘെനാ 
േരെ് 1949 ൽ അാംഗീേരിച്കപ്ാൾ ഈ 
മൗൈിോവോശങ്ങൾക്കുകമൽ നാൈ് 
നിയ�ണങ്ങൾ കചർത്ിരുന്.  രാജയേടത് 
വിഭജിക്കുന പ്രസാംഗാം/പ്രസ്ാവന, അശ്ീൈ 
സാംഭാഷണാം, കോെതിയൈക്യോം, മാനനഷ്ാം 
ഉളവാക്കുന പ്രസ്ാവനേൾ എനിവ 
ആയിരുന് ആ നാൈ് നിയ�ണങ്ങൾ.

ആവിഷ് ക്ാര - സാംസാര സ്ാത�യേ 
മൗൈിോവോശ �ിൽ അവതരിപ്ിച്് ടനഹ് റു 
ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണസഭയിൽ ചർച് 

നയിക്ടവ  ക�ാ. അാംക�്്േറുാം   ടേ.എാം. മുൻഷിയുാം 
ഇപ്രോരാം പറയുേയുണ്ടായി.  ‘ഈ അവോശാം പൗരമോർ 
പേ്തകയാടെ ഇാം്ണ്ടിലുാം അകമരിക്യിലുാം ലേോരയോം 
ടചയ്യുേയുാം ഉപകയാഗിക്കുേയുാം ടചയ്യുന്ണ്ട്. എനാൽ 
ഇത്രത്ിൽ ഇന്യേൻ പൗരമോർ പേ്തകയാടെ ഈ 
അവോശാം ഉപകയാഗിക്ാൻ പ്രാപ്തരാകണാ എന് 
സാംശയികക്ണ്ടിയിരിക്കുന്.  അതിനാൽ പ്രസാംഗങ്ങളാം 
പ്രസ്ാവനേളാം സതയേസന്ധമായിരിടക്, അപ്രിയ സതയേങ്ങൾ 
വിളിച്ചുപറയാൻ ഈ അവോശാം ഉപകയാഗിക്ാതിരിക്കുേ’. 
വളടര ഗൗരവമായ പഠനങ്ങളാം വിവിധ കോെതിേളടെ 
വിധിനയോയങ്ങളാം പരികശാധിച്് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ള ഈ 
ഗ്രന്ഥാം പ്രൗഢമായ അതിടറെ ഉള്ളെക്ത്ാൽ സമ്പുഷ്മാണ്.  
ഉയർന നിൈവാരത്ിലുള്ള പുസ്േ ഭാഷ പകക് ൈളിതവുാം ഒട്ടുാം 
തടന ദുർഗ്രഹവുമല്ല.  സപ്രീാം കോെതിയിൽ ഭരണഘെനാ 
ധാർമ്ിേത ഉയർത്ിപ്ിെിക്കുന വിധിനയോയങ്ങൾ 
പുറടപ്ടുവിക്കുന ജസ്റിസ് �ി.ലവ. ച�ചൂ�ിടറെ മേനാണ് 
ഗ്ര ന്ഥേർത്ാവ് അഭിനവ് ച�ചൂ�്.  സാംസാര -ആവിഷ് ക്ാര 
സ്ാത�യേങ്ങൾ ദുരുപകയാഗാം ടചയ്് ടവറുപ്ിടറെയുാം 
വിക്്ഷത്ിടറെയുാം വിത്തുേൾ സമൂഹത്ിൽ വിതയ്കാൻ 
ശ്മിക്കുന ഈ ോൈഘട്ടത്ിൽ, ഈ മൗൈിോവോശാം 
എപ്രോരാം    സാംസ് ക്ാരക�ാധകത്ാടെയുാം ഭരണഘെനാ 
ധാർമ്ിേതയിലുാം ഊനി ഉപകയാഗിച്്, ജനാധിപതയേടത്യുാം 
വയേക്തിവിോസടത്യുാം സമൂഹത്ിൽ സാധയേമാക്ാാം എന് 
ഗ്രന്ഥാം ഉൾക്ാഴ്ച്കയാടെ പരികശാധിക്കുന്.

 റിപ്പബ്ിക് ഓഫ് 
റററ്ററിക്

നിയമസഭാ സമിതി റികപ്ാർട്ടുേൾ 

ശ�രിമൈയിൽ മാൈിനയേസാംസ് േരണത്ിനുാം 
അെിസ്ാന സൗേരയേ വിേസനത്ിനുാം 

സപ്രധാന ശിപാർശേൾ ഉൾടപ്ടുത്ി മുല്ലക്ര  
രത് നാേരൻ അധയേക്നായ നിയമസഭാ 
പരിസ്ിതി സമിതിയുടെ റികപ്ാർട്ട് 2018 
�ിസാം�ർ 12-ാാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്ിച്ചു.  
ശ�രിമൈ തീർത്ാെനവുമായി �ന്ധടപ്ട്ട് 
എരുകമൈി, നിൈയ്കൽ, പമ്, സനിധാനാം  
എനിവിെങ്ങളിടൈ പാരിസ്ിതിേ പ്രശ് നങ്ങൾ 
സമിതി കനരിൽ േണ്ട് വിൈയിരുത്ിയിരുന്. 

എരുകമൈിയിലുാം നിൈയ്കൈിലുാം മാൈിനയേ 
സാംസ് േരണത്ിനായി   സ്ിരാം സാംവിധാനാം 
ഒരുക്കുേ, പമ്ാന്ിയുടെ സാംരക്ണത്ിനായി  
പ്രകൃതി സൗഹൃ് മാസ്റർ പ്ലാൻ തയ്ാറാക്കുേ, 
പമ്ാ ആക്ൻ പ്ലാനുമായി �ന്ധടപ്ട്ട ഖര-ദ്വ 
മാൈിനയേ സാംസ് േരണ സാംവിധാനങ്ങൾ 
നെപ്ിൈാക്ാൻ  അെിയന്ര നെപെി സ്ീേരിക്കുേ, 
നിൈയ്കൈിനപ്പുറകത്ക്് സ്ോരയേ വാഹനയാത്രയുാം 
ല�ക്് യാത്രയുാം നികരാധിക്കുേ, എരുകമൈി, 
പമ്, സനിധാനത്ിടറെ പരിസര 
പ്രക്ശാം എനിവിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റിക്് 
നിർമ്ാർജ്നത്ിനായി സത്ര നെപെി  
സ്ീേരിക്കുേ, എനിവയാണ് സമിതിയുടെ 
പ്രധാന ശിപാർശേൾ. മാൈിനയേസാംസ് േരണാം 
ശരിയാാംവിധാം നെപ്ിൈാക്കുന്ടണ്ടന് 
ലഹപവർ േമ്ിറ്റിയുാം, ക്വസ്ാം ക�ാർഡുാം 
നിരീക്ിക്ണടമന്ാം,  രാസസിന്ദൂരാം, 
ബ്ീച്ിാംഗ് പൗ�ർ എനിവയുടെ ഉപകയാഗാം 
നിയ�ിക്ണടമന്ാം എരുകമൈി, പമ്, 
സനിധാനാം എനിവിെങ്ങളിൽ ശൗചാൈയങ്ങളടെ 
പ്രവർത്നാം ോരയേക്മമാക്ണടമന്ാം സമിതി 
നിർകദേശിക്കുന്. 

ശ�രിമൈയിൽ 
മാൈിനയേസാംസ് േരണാം 
ോരയേക്മമാക്ണാം

തിരുവനന്പുരാം, തൃശ്ശൂർ, കോഴികക്ാെ് 
മാനസിോകരാഗയേ കേ�ങ്ങളിൽ 

അെിസ്ാനസൗേരയേ വിേസനത്ിന് മാസ്റർ 
പ്ലാൻ തയ്ാറാക്ി, പുകരാഗതി വിൈയിരുത്ാൻ 
അെിയന്ര നെപെി സ്ീേരിക്ണടമന് 
നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശിപാർശ.

 അെിസ്ാന സൗേരയേ വിേസനത്ിനു 
പുറകമ ആശുപത്രി വിേസന സമിതിേളടെ 
ോരയേക്മമായ പ്രവർത്നത്ിന് സനദ് 
സാംഘെനേളിൽ നിന് സാമ്ത്ിേ 
സഹായാം സ്ീേരിക്കുവാൻ അനുമതി 
നൽകുേ, ജീവനക്ാരുടെ ഒഴിവുേൾ 
നിേത്തുേ, സരക്ാ ജീവനക്ാരുടെ 
എണ്ണാം വർദ്ിപ്ിക്കുേ, സരക്യ്കായി 
പ്രകതയേേ സാംവിധാനാം ഒരുക്കുേ, കരാഗാം 
കഭ്മായവരുടെ പുനരധിവാസത്ിനായി 
സാമൂഹയേനീതി വകുപ്ിടറെ കനതൃത്ത്ിൽ 
ക�ാധവൽക്രണ പുനരധിവാസ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ് േരിച്് നെപ്ാക്കുേ, 
പൈ കരാഗിേൾക്കുാം കൂട്ടിരിപ്പുോർ 
ഇല്ലാത് വിഷയാം സാമൂഹയേ-സനദ് 
സാംഘെനേൾ ഗൗരവമായി ഏടറ്റടുക്കുേ  
തുെങ്ങിയ ശിപാർശേളാം റികപ്ാർട്ടിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.

 വി.ടേ. ഇബ്ര ാഹിാം കുഞെ് അദ്യേക്നായ 
‘ഗവൺടമറെ് നൽകുന ഉറപ്പുേൾ 
സാം�ന്ധിച് സമിതി’,   ‘മാനസിോകരാഗയേ 
കേ�ങ്ങളടെ വിേസനാം സാം�ന്ധിച്് ‘ 
2018 �ിസാം�ർ 11 ന് സഭയിൽ സമർപ്ിച് 
അഞ്ാമത് റികപ്ാർട്ടിൈാണ് ശിപാർശേൾ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. 

മാനസിോകരാഗയേ 
കേ�ങ്ങളടെ 

വിേസനത്ിന് മാസ്റർ 
പ്ലാൻ തയ്ാറാക്ണാം

നാട്ടുരാജയേമായ ടോച്ിയിൈായിരുന് 
ആ്യേമായി ഒരു മ�ി നിയമിക്ടപ്ട്ടത്. 

പൈ പരിഷ് ോരങ്ങളാം രാജാക്മോരുടെ 
പിറനാൾ സമ്ാനമായിരുന്  
രാമവർമ് മൂനാമൻ  രാജാവിടറെ 
പിറനാൾ സമ്ാനമായി 1938 
ജൂൺ മാസാം ടോച്ിയിടൈ ആ്യേ 
മ�ിയായി അമ്ാട്ട് ശിവരാമ 
കമകനാൻ നിയമിക്ടപ്ട്ടു.  850 
രൂപയായിരുന് ആ്യേ മ�ിയുടെ ശമ്ളാം.  
ഗ്രാമവിേസനമായിരുന് വകുപ്്.  
വാർഷിേ �ജറ്റ് വിഹിതാം 20000 രൂപയുാം.  
ഒരു ഇന്യേൻ നാട്ടുരാജയേടത് ആ്യേ 
ജനേീയ മ�ിയായിരുന് ശിവരാമ 
കമകനാൻ. 

 1919-ടൈ ഗവൺടമറെ് ഓഫ് 
ഇന്യേ ആേ്െിടറെ മാതൃേയിൽ 1938 
ൽ ഗവൺടമറെ് ഓഫ് ടോച്ിൻ ആേ്െ് നിൈവിൽ 
വനിരുന്.  ഇകതത്തുെർന് ്്ിഭരണ സ�്ായത്ിൽ 
സ്ത�രുടെ പിന്തുണകയാടെ ടോച്ിൻ കോൺഗ്രസ് 
പാർട്ടി അധിോരത്ിടൈത്ി.  ടോച്ിൻ കോൺഗ്രസ് 
പാർട്ടിയുടെ കനതാവായിരുന് ശിവരാമ കമകനാൻ.  

 അഭിഭാഷേടനന നിൈയിൽ ഒരു ഇതിഹാസമായി 
ശിവരാമ കമകനാൻ വികശഷിപ്ിക്ടപ്ട്ടു.  ‘സഞ്രിക്കുന 
സർവ്വ വിജ്ഞാനകോശാം’ എനറിയടപ്ട്ട അകദേഹാം 
മദ്ാസ് ലഹകക്ാെതിയിൈാണ് പ്രാേ്െീസ് 
ടചയ്ിരുനത്.  ഹിന്ദു മരുമക്ത്ായ നിയമത്ിടറെ 
ോരയേത്ിൽ മദ്ാസ് ലഹകക്ാെതിയിടൈ 

ആധിോരിേ ശബ്ാം അകദേഹത്ികറെതായിരുന്.  
ഇന്യേയിടൈ ആ്യേോൈ സഹേരണ പ്രസ്ാനങ്ങളടെ 

സ്ാപേരിൽ ഒരാളായിരുന് ശിവരാമ 
കമകനാൻ.  1904 ഏപ്രിൽ 9 ന് രാവിടൈ 
7.30 ന് രണ്ടു ജീവനക്ാരുമായി തുെങ്ങിയ    
Triplicane Urban Co-Operative 
Society-യുടെ സ്ാപേനായിരുന് 
അകദേഹാം.  1904 ടൈ  കോ ഓപ്കററ്റീവ് 
ടക്�ിറ്റ് ടസാലസറ്റീസ് ആേ്െിടറെ 
അെിസ്ാനത്ിൈാണ് ഇത് നിൈവിൽ 
വനത്.  1936-ൽ മുളങ്കുനത്തുോവിൽ 
നിന്ാം ടോച്ി നിയമസഭയികൈക്് 
ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടകതാടെയാണ് 
അകദേഹാം സജീവ അഭിഭാഷേവൃത്ിയിൽ 
നിന്ാം വിെവാങ്ങിയത്.

   ഇന്യേയിടൈ ആ്യേ സഹേരണ 
പ്രസ്ാനങ്ങളിടൈാനായ ഈ 

ടസാലസറ്റിയുടെ ഭരണത്ിൽ സർക്ാർ 
ഉക്യോഗസ്ടര ഉൾടപ്ടുത്രുടതന് തീരുമാനിച്ത് 
കമകനാൻ പ്രസി�റെ് ആയിരുനകപ്ാഴാണ്.  
കേരളത്ിടറെയുാം മദ്ാസിടറെയുാം പഴയോൈ 
രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്ിൽ സപ്രധാന പങ്കുവഹിച് ജസ്റിസ് 
പാർട്ടിയുടെ സ്ാപേരിടൈാരാളാം പാർട്ടി പത്രമായ ‘്ി 
ൈി�കററ്ററി’ടറെ എ�ിറ്ററുമായിരുന് അകദേഹാം.  1938 
ആഗസ്റ് 30-ന് ഹൃ്യസ്ാംഭനടത് തുെർന്് അകദേഹാം 
അന്രിച്ചു.  

 ആ്യേമ�ി അധിോരത്ിൈിരിടക്ത്ടന 
അോൈത്ിൽ മരണമെയുേയായിരുന്.

ഒരു പിറന്ാൾ സമ്ാനം                               
കൊച്ി രാജ്യത്ികല ആദ്യ മ�ി

അഭിനവ് ച�ചൂെ്

വി.കെ.ബാബുപ്രൊശ്
ടസക്ട്ടറി, കേരള നിയമസഭ
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ശരിേൾ കൈാേടത് അറിയിക്ാൻ 
ടതാഴിടൈടുക്കുനതിനിടെ മരണടപ്ട്ട 
മാധയേമപ്രവർത്േരുടെ എണ്ണാം 2018 

ൽ 53 എന േണക്കുമായാണ് പുതുവർഷത്ികൈക്് 
നാാം േെനത്.  ഇതിൽ 34 കപരുാം സതയേങ്ങൾ 
കൈാേടത്  അറിയിച്തിന് പ്രതിോരമായി  
ട േ ാ ൈ ട ച യ് ട പ് ട്ട വ ര ാ ട ണ ന് കൂ െ ി 
അറിയുകമ്ാഴാണ് മാധയേമകൈാോം എത്രമാത്രാം 
അരക്ിതമാകുന് എന് നാാം തിരിച്റിയുനത്. 
2017 ൽ 18 പ്രതിോരടക്ാൈേൾക്് മാധയേമ 
പ്രവർത്േർ ഇരയായ ഇെത്തുനിന് 
ഇക്കുറി ഇരട്ടികയാളമായിരിക്കുന് ആ 
എണ്ണാം. ഭരണകൂെങ്ങൾ ടക്തിടര വാർത് 
നൽേിയതിന് ജയിൈറേളിൈായവരുടെ എണ്ണാം 
ഇരുനൂകറാളമാണ്. മാധയേമപ്രവർത്േരുടെ 
നിരന്ര പ്രയത് നാം കനര് കതെൈാണ് 
എനതുമാത്രമാണ്. ആ കനര് പറയാനുാം 
േടണ്ടത്ാനുാം കവണ്ടിവരുന പ്രയത് നങ്ങൾ 
പൈകപ്ാഴുാം ോണാടത കപാകുന്. േണ്ടിട്ടുാം 
േണ്ടിടല്ലന് നെിക്കുനവരുമുണ്ട്.  ആ സതയേങ്ങൾ 
ടപാള്ളിക്കുനവരാണ് ആയുധങ്ങളമായി ആ 
സതയോകന്ഷേടര കവട്ടയാടുനതുാം. 

  മാധയേമകൈാേത്് ധർമ്ാം മറക്കുന 
േള്ളനാണയങ്ങൾ ഇല്ലാടയനല്ല. അവരുണ്ടാ 
ക്കുന നാണകക്ടുേൾ  ടചറുതുമല്ല. പകക് 
ടവല്ലുവിളിേളടെ ഈ കൈാേത്് കനര് മാത്രാം 
വിളിച്ചു പറയാൻ  ടോതിക്കുനവരാണ് 
മാധയേമപ്രവർത്േരിൽ ഏടറയുാം. മാധയേമ 
ധർമ്വുാം സ്ാതന്യേവുാം ഇന് ഏത് അളവുകോൽ 
ടോണ്ട് നിർണ്ണയിക്ാനാകുാം എനതാണ് 
പ്രശ് നാം. വയേക്തിപരമായ ധാർമ്ിേതയ് ടക്ാപ്ാം 
സ്ാപനത്ിടറെ ധാർമ്ിേതയുാം കൂെികച്രുകമ്ാൾ 
പൈകപ്ാഴുാം  ആശയക്കുഴപ്ത്ിൈാോറുണ്ടാേണാം 
മാധയേമപ്രവർത്േർ. ആ ആശയക്കുഴപ്ടത് 
അതിജീവിച്് ജനങ്ങകളാെ് കചർന്നിൽക്കുന 
വാർത്േളാക്ി അവതരിപ്ിക്ാനാകുകമ്ാഴാണ് 
യഥാർത് മാധയേമപ്രവർത്നമാകുനത്. 

 അതിനിെയിൈാണ് ഒളിഞ്ഞുാം ടതളിഞ്ഞുാം മാധയേമ 
വിൈക്കുേളാം വായ്മൂെിടക്ട്ടലുേളാം ഉണ്ടാകുനത്. 
ത്രിപുരയിൽ രാഷ്ട്രീയ ലവരാഗയേത്ിടറെ കപരിൽ 
പത്രസ്ാപനടത് തടന പൂട്ടാൻ ശ്മിച്ത് 
നാാം േണ്ടു.  ടോച്ചുടോച്ചു സർക്കുൈറുേളാം 
ഉത്രവുേളമായി മാധയേമകൈാേത്ിടറെ 
അതിരുേടള ടചറുതാക്ാൻ  സർക്ാരുേൾ 
ശ്മിക്കുനതുാം  അതിടന മാധയേമകൈാോം തടന 
ടചറുത്തു കതാൽപ്ിക്കുനതുാം േണ്ട വർഷമാണ് 
േെന്കപായത്. അങ്ങടനയാണ് നമ്മുടെ 
വർത്മാനോൈ ഭരണകൂെങ്ങകളടറയുാം. 
വിമർശനങ്ങടള സ്ീേരിക്ാനാവുനില്ല; 
ടതറ്റുേൾ തിരുത്ാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുനില്ല; 
പേരാം സതയോം പറയുനവർക്് കനടര 
വാടളടുക്കുേയാണ്. 

  മത്സരകൈാേത്് പിെിച്ചു നിൽക്ാൻ 
കതാനിയടതന്തുാം വാർത്യാക്കുന, ജനടത് 
ടതറ്റിദ്രിപ്ിക്കുന മാധയേമപ്രവർത്നവുാം നാാം 
ോണുന്.  പുതിയകൈാേത്് ആ്യോം എടന്ങിലുാം 
പറഞെ് ജനങ്ങടള വിശ്സിപ്ിക്ാനാണ് 
ചിൈടരങിലുാം മാധയേമപ്രവർത്നാം നെത്തുനതുാം. 
ആ മത്സരത്ിനിെയിൽ മറന്കപാകുന 
ലനതിേതയുാം കനരുാം ആർക്ാണ് പിടന 
തിരിച്ചു നൽോനാവുേ. 

ആരുടെ 
അളവുകോലുേൾ ?

2018-ടൈ നിയമസഭാ മാധയേമ 
അവാർ�് കജതാവ് പി. ആർ. 

പ്രവീണ ‘മാധയേമധർമ്വുാം 
വർത്മാനോൈ 

മാധയേമസ്ാത�യേവുാം’ സാം�ന്ധിച്് 
‘അറികവാര’ത്ിനു നൽേിയ 

പ്രതിേരണാം   

വയനാെ്, കുട്ടനാെ് എനിവിെങ്ങളിൽ വികനാ്സഞ്ാര കമഖൈയുടെ പുനർനിർമ്ാണത്ിൽ ഹരിതരീതി 
േർശനമാക്ണാം, സരക്, മൈിനീേരണ നിയ�ണാം എനിവയുമായി �ന്ധടപ്ട്ട ചട്ടങ്ങൾ പുതുക്ണാം 

തുെങ്ങിയ സപ്രധാന  ശിപാർശേൾ ഉൾടപ്ടുത്ി  എസ്.ശർമ് അദ്യേക്നായ നിയമസഭാ എസ്റികമറ്റ് സ് 
േമ്ിറ്റിയുടെ പതിടനട്ടാമതുാം  പടത്ാൻപതാമതുാം റികപ്ാർട്ടുേൾ സഭയിൽ സമർപ്ിച്ചു.  വയനാെ്, കുട്ടനാെ് 
പ്രക്ശങ്ങളിടൈ പ്രളയടക്ടുതി കമഖൈേളിൽ സമിതി നെത്ിയ സദേർശനത്ിടറെയുാം പഠനത്ിടറെയുാം 
അെിസ്ാനത്ിൈാണ് റികപ്ാർട്ട് തയ്ാറാക്ിയത്.

   പ്രളയത്ിൽ പൂർണ്ണമാകയാ ഭാഗിേമാകയാ തേർന വീടുേൾക്കുാം, കൃഷിനാശാം സാംഭവിച് േർഷേർക്കുാം 
ദുരന്നിവാരണനിധിയിൽ നിന് അെിയന്ര ധനസഹായാം നൽകുേ,   വയനാെ് ജില്ലയിടൈ ഭൂപ്രകൃതിക്് 
സാംഭവിച് മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്ാൻ നാഷണൽ ടസറെർ കഫാർ എർത്് സയൻസ് സ്റ�ീസിടന ചുമതൈടപ്ടുത്തുേ,  
ശാസ്ത്രീയ പഠനത്ിടറെ അെിസ്ാനത്ിൽ ഭൂവിനികയാഗ നയാം രൂപീേരിക്കുേ,  ജില്ലയിൽ പ്രളയത്ിൽ 
തേർന പമ്് ടസറ്റുേളടെ അറ്റകുറ്റപ്ണിക്ായി  ദുരിതാശ്ാസ നിധിയിൽ നിന് തുേ അനുവ്ിക്കുേ,  
പ്രകൃതികക്ാഭ ദുരിതാശ്ാസ ധനസഹായമായി 10 കോെി രൂപ  വയനാെ് ജില്ലക്് അധിേമായി അനുവ്ിക്കുേ, 
വിള ഇൻഷ്റൻസ് പദ്തി പ്രോരാം 1.5 കോെി രൂപ അധിേമായി അനുവ്ിക്കുേ, ജില്ലക്ായി ഒരു പ്രകതയേേ 
ോർഷിേ പാകക്ജ് പ്രഖയോപിക്കുേ,  ോർഷിേ േെങ്ങൾ എഴുതിത്ള്ളുേ, ടമാടറാകട്ടാറിയാം പ്രഖയോപിക്കുേ,  ഉരുൾ 
ടപാട്ടൽ ഉണ്ടായ കമഖൈേളിൽ ജി.എഫ്.ആർ.ജി നിർമ്ാണ രീതി പരിഗണിക്കുേ, നിശ്ിത ോൈയളവുേളിൽ 
ആസ്ിേളടെ േണടക്ടുത്് സൂക്ിക്കുേ, പുതിയ ടേട്ടിെങ്ങൾക്് മഴടവള്ള സാംഭരണിേൾ നിർ�ന്ധമാക്കുേ, 
തകദേശസ്യാംഭരണ സ്ാപനങ്ങളമായി കൂെിയാകൈാചിച്് അപേെരഹിത കമഖൈേളിൽ നിർമ്ാണാം നെത്തുനതിന് 
അഭിപ്രായസമന്യാം രൂപീേരിക്കുേ,  വയനാട്ടിടൈ വനപ്രക്ശങ്ങളിൽ അനധികൃത നിർമ്ാണങ്ങൾ തെയുേ 
തുെങ്ങിയവയാണ് വയനാട്ടിടൈ പ്രളയദുരന്ത്ിടറെ പശ്ാത്ൈത്ിൽ സമിതിയുടെ പതിടനട്ടാമത് റികപ്ാർട്ടിടൈ 
ശിപാർശേൾ. 

 കുട്ടനാട്ടിൽ പാെകശഖരങ്ങളടെ പുറാം�ണ്ട് �ൈടപ്ടുത്തുനതിന് നെപെി സ്ീേരിക്കുേ, വാഴകൃഷി,  മത്സയേകൃഷി, 
താറാവ് വളർത്ൽ, എനിവയിൽ നഷ്ാം സാംഭവിച് േർഷേർക്് ധനസഹായാം അെിയന്രമായി വിതരണാം 
ടചയ്യുേ,  താറാവ് കൃഷിക്് ഇൻഷ്റൻസ് പരിരക് ഉറപ്ാക്കുേ,   പശുക്ളാം മറ്റ് ഉരുക്ളാം നഷ്ടപ്ട്ട േർഷേർക്് 
അെിയന്ര ധനസഹായാം അനുവ്ിക്കുേ, കുെിടവള്ള ക്ാമാം പരിഹരിക്കുനതിന് ആവശയേമായ സ്ൈങ്ങളിൽ 
ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുേൾ സ്ാപിക്കുവാനുള്ള നെപെിേൾ സ്ീേരിക്കുേ, വികനാ്സഞ്ാര കമഖൈയിൽ ഉത്രവാ് ടൂറിസാം 
രീതിയുടെ സാദ്യേതേൾ പരികശാധിക്കുേ,   ദുരിത �ാധിത പ്രക്ശങ്ങളിൽ ഭൂമിക്് സാംഭവിച് മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്ാൻ 
വി്ഗ്ദ്ധരെങ്ങിയ സാംഘടത് നികയാഗിക്കുേ,  പ്രളയത്ിടറെ വയോപ്തി അെിസ്ാനമാക്ി ദുരന് സാധയേതാകമഖൈേളടെ 
ഭൂപൊം തയ്ാറാക്കുേ,  ദുരന് നിവാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പരിഷ് േരിക്കുേ, കുട്ടനാട്ടിൽ ് ീർഘോൈവിള പദ്തിയുാം 
ലജവകൃഷി രീതിയുാം ആവിഷ് േരിച്് നെപ്ിൈാക്കുേ തുെങ്ങി പ്രളയാം ദുരിതാം വിതച് കമഖൈേളിടൈ ജനങ്ങൾക്് 
ആശ്ാസാം പേരുന   ശിപാർശേൾ സമിതിയുടെ പടത്ാൻപതാമത്്  റികപ്ാർട്ടിൽ ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. 

സ്ത്രീ േളടെയുാം കുട്ടിേളടെയുാം സരക്യ്ക് 
ഊനൽ നൽേിടക്ാണ്ടുള്ള 

ശിപാർശേളമായി കേരള നിയമസഭയിടൈ 
സ്ത്രീേളടെയുാം രോൻസ് ടജൻ�റുേളടെയുാം 
കുട്ടിേളടെയുാം ഭിനകശഷിക്ാരുടെയുാം കക്മാം 
സാം�ന്ധിച് സമിതിയുടെ എട്ടാമത് റികപ്ാർട്ട് 
2018 �ിസാം�ർ മാസാം 7ന് സമിതി അദ്യേക് 
അയിഷാ കപാറ്റി സഭയിൽ സമർപ്ിച്ചു.

 സ്ത്രീേൾക്് കനടരയുള്ള അതിക്മങ്ങൾ, 
�ൈാത്സാംഗാം തുെങ്ങിയ പരാതിേളിൽ ഉയർന 
വനിതാ കപാൈീസക്യോഗസ്രുടെ കമൽകനാട്ടത്ിൽ 
അകന്ഷണാം നെത്തുേ, സാംസ്ാന സർക്ാർ 
വനിതാ ജീവനക്ാർക്് നിശ്ിത ോൈകത്ക്് 
ശമ്ളകത്ാടുകൂെിയ ‘ലചൽ�് ടേയർ ൈീവ് ’ 
അനുവ്ിക്കുേ, കുട്ടിേളിടൈ ഓട്ടിസാം, ടസറിബ്രൽ 
പാൾസി, ബുദ്ിമാദേയോം, പഠനലവേൈയേങ്ങൾ 
എനിവ അദ്യോപേർക്് തിരിച്റിയാൻ 
േഴിയുന തരത്ിൽ െി.െി.സി, �ി.എ�്, 
എാം.എ�് എനിവയുടെ സിൈ�സ്സുേൾ 
പരിഷ് േരിക്കുേ, സാംസ്ാനടത് ക� ടേയർ 
ടസറെറുേൾ സാമൂഹയേനീതി വകുപ്ിനു േീഴിൽ 
ടോണ്ടുവരിേയുാം കുട്ടിേൾടക്തിടരയുള്ള 
അതിക്മങ്ങൾ തെയുനതിടറെ ഭാഗമായി ക� 
ടേയർ ടസറെറുേളിൽ സി.സി.െി.വി േയോമറേൾ 
സ്ാപിക്കുേയുാം ടചയ്യുേ, കുട്ടിേൾ കനരിടുന 
പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുനതിനായി സാംസ്ാന 
വയോപേമായി തകദേശസ്യാംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
ലചൽ�് ടപ്രാട്ടക്ൻ േമ്ിറ്റിേൾ രൂപീേരിക്കുേ 
എനിവയാണ് പ്രധാന ശിപാർശേൾ.

�നിതോ ജപീ�നക്കോർക്ക് 
ചൈൽഡ് ത്കയർ ലപീ�ിന് ശിപോർശ 

പ്ളയവമഖലയിൽ ആശ്ോസവുമോയി 
നിയമസഭോ സമിതി
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കേരള നിയമസഭയുടെ ടസറെർ കഫാർ പാർൈടമറെറി 
സ്റ�ീസ് ആറെ് ടരേയിനിാംഗ് നെത്തുന 

സർട്ടിഫിക്റ്റ് കോഴ് സ് ഇൻ പാർൈടമറെറി പ്രാേ്െീസ് 
ആറെ് ടപ്രാസീജയേറിടറെ അഞ്ാമത് �ാച്ിടറെ ഉ്്ഘാെനവുാം 
2018-ടൈ നിയമസഭാ മാധയേമ അവാർ�് വിതരണവുാം 
2018 ഒേ് കൊ�ർ 24-ാാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നിയമസഭാ 
സമുച്യത്ിൽ ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ  അദ്യേക്ത വഹിച് 
ചെങ്ങിൽ നിർവ്വഹിച്ചു.  ആർ. ശങരനാരായണൻ തമ്ി 
ടമകമ്ഴ് സ് കൈാഞ്ിൽ സാംഘെിപ്ിച് ചെങ്ങിൽ  നിയമസഭാ 
ടസക്ട്ടറി വി. ടേ. �ാബുപ്രോശ് സ്ാഗതാം ആശാംസിച്ചു. 
പരിപാെിയുടെ ഉ്്ഘാെനവുാം അവാർ�് ് ാനവുാം നിയമസഭാ 

സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു.   ഭരണഘെനയുടെ 
പ്രാധാനയേവുാം ഇന്യേൻ സമൂഹത്ിൽ ഭരണഘെനാ മൂൈയേങ്ങളടെ 
പ്രസക്തിയുാം ഉ്്ഘാെന പ്രസാംഗത്ിൽ അകദേഹാം ചൂണ്ടിക്ാട്ടി.  
തുറമുഖവുാം  മയൂസിയവുാം  പുരാവസ്തു സാംരക്ണവുാം 
വകുപ്പുമ�ി രാമച�ൻ േെനപ്ള്ളി ചെങ്ങിൽ സാം�ന്ധിച്ചു. 

 സി.പി.എസ്.െി. സർട്ടിഫിക്റ്റ് കോഴ് സിടറെ നാൈാമത് 
�ാച്ിടൈ വിജയിേൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്റ്റ് വിതരണവുാം  
ഭരണഘെനടയ ആസ്്മാക്ി സ് കൂൾ വി്യോർത്ിേൾക്ായി 
നെത്ിയ  ഉപനയോസരചനാ മത്സര വിജയിേൾക്കുള്ള 
സമ്ാന്ാനവുാം ത്വസരത്ിൽ സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ 
നിർവ്വഹിച്ചു. 

Nambi Narayanan (S) & Arun Ram

Ready To Fire
How India and I Survived the                     
ISRO Spy case.

Pub : Bloomsbury, New Delhi, 
2018.
Call No: D58w2 NAM Q8
In this book, former 
ISRO scientist S Nambi 
Narayanan and senior 
journalist Arun Ram 
meticulously unpick the ISRO 

spy case, revisit old material 
and discover new details to expose the 
international plot that delayed India’s 
development of a cryogenic engine by at 
least a decade.

Taslima Nasrin
Split  A life
Tr. Maharghya Chakraborty

Pub : Penguin, Haryana, 
2018.
Call No : O157wN62 TAS Q8
Taslima Nasrin’s memoir 
Split: A Life is a searing 
account of the challenges 
she has faced as a 
woman who calls out 

fundamentalism and violence against 
women.
 
Shashi Tharoor
Why I am a Hindu.

Pub : Aleph Book Company,
New Delhi, 2018.
Call No : Q2 Q8
In this book, Tharoor 
writes about the 
history of Hinduism 
and its core tenets, as 
well as socio-cultural 

developments in India that 
relate to the religion, while elucidating his 
own religious convictions.

Kenny (Paul D)
Populism and Patronage

Why Populist win elections in India,         
Asia and Beyond.
Pub : Oxford University Press,                    
New Delhi, 2017.

Call No : W Q7
Populism and Patronage 
shows that the populists 
such as Indira Gandhi and 
Narendra Modi win elections 
when the institutionalized 
ties between non-populist 
parties and voters decay.

Moss (David A)
Democracy
 A Case study.
Pub : The Belknap Press of Harvard 

University Press: London, 
2017.
Call No : W6.73 Q7
A vigorous civics lesson 
of 19 case studies that 
illustrate America’s evolving 
democratic processes and 
institutions.

Chirashree Das Gupta
State and Capital in 
independent India 
Institutions and accumulation.
Pub :Cambridge University Press, New 
Delhi, 2016.

Call No : X.2 Q6
This book presents a 
historical account of the 
relationship between 
state and capital from 
independence to the 
liberalisation episodes of 
1980s and after.

ബിനു സചിടവാത്മപുരം 

കമാസബൽ ട�ാൺ
സാംസ് ോര നിർമ്ിതിയുടെ 
നവമാധയേമാം
പ്രസാ: കേരള ഭാഷാ 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട്്, തിരുവനന്പുരാം, 
2017.

Call No: D65,4 32Q7
ആശയവിനിമയത്ിനുാം സാംസ് ോര 
വിനിമയത്ിനുാം ടമാല�ൽകഫാൺ 
നൽകുന സാധയേതേളാം അത് നമ്മുടെ 
ഭാഷടയയുാം സാംസ് ോരടത്യുാം 
എങ്ങടന പുനർനിർമ്ിക്കുന് എന്ാം ഈ 
പുസ്േത്ിൽ വിശേൈനാം ടചയ്യുന്.

പ്രതിഭാ റായ് 
പുണ്യടതായ

വിവ. സകരാജിനി ഉണ്ണിത്ാൻ
പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2016.
Call No: O1591, 3 PRA  32Q6
2011-ടൈ ജ്ഞാനപീഠ 
പുരസ് ോരാം ൈഭിച് 
പ്രതിഭാറായിയുടെ ഒറിയ 
കനാവൈിടറെ പരിഭാഷ.

ആനന്് 
വിഭജനങ്ങൾ 

പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2017.
Call No: O32, 3 ANA  Q7
ഓർമ്േളകെയുാം, 
അവകൈാേനങ്ങളകെയുാം, 
യാത്രേളകെയുാം, ഫിക്കറെയുാം 
സങൈനമാണ് വിഭജനങ്ങൾ 
എന കനാവൽ 

രാജീവ് ശിവശങർ

കപണ്ണരശ്
പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2018.
Call No: O32, 3 RAJ  Q8
വർത്മാനോൈത്ിൽ 
ഇന്യേൻ സ്ത്രീത്ാം 
അനുഭവിക്കുന 
പ്രതിസന്ധിേളടെ കനർച്ിത്രാം 
വരച്ചുോട്ടുന കനാവൽ.

സുസ് ടമഷ് ച ട�ാത്് 
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പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2017.
Call No: O32, 3 SUS   Q7

 ലഹകറഞ്ിടറെ പശ്ാത്ൈത്ിൽ 
രചിക്ടപ്ട്ടിരിക്കുന കനാവൽ 

സുഗതകുമാരി 
ഉൾച്ചൂെ് 

പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2018.
Call No: O32, 6 SUG   Q8
സാമൂഹിേ-സാാംസ് ോരിേ 
രാംഗത്തുാം പാരിസ്ിതിേ 
രാംഗത്തുമുള്ള പ്രശ് നങ്ങളിൽ 
ഇെടപട്ടുടോണ്ട് എഴുതടപ്ട്ട 
കൈഖനങ്ങളടെ സമാഹാരാം.

എസ്. പി. കസൻ 

ഇന്ത്യാ ചരിത്രവം 
ചരിത്രൊരൻമാരും 

വിവ. എാം.ടേ.രാകജ�ൻ
പ്രസാ: കേരള ഭാഷാ 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട്്, തിരുവനന്പുരാം, 
2018.
Call No: V2y7M   32Q8
ഭാരതീയ ഭാഷേളിലുാം 
ശിൈാശാസനങ്ങളിലുാം 
താളികയാൈേളിലുാം 
മറഞ്ഞുേിെന വിജ്ഞാനടത് 

വർത്മാനോൈ സമൂഹത്ിന് ൈഭയേമാക്ിയ 
ചരിത്രോരമോടര പരിചയടപ്ടുത്തുന കൃതി.

എം.ജി. ശശിഭൂഷൺ 

അത്ാഴപ്ഷ്ണിക്കാരുട്ാ? : 
മൈയാളിേളടെ ആചാരങ്ങളാം 
അനാചാരങ്ങളാം
പ്രസാ: �ി.സി.ബുക്് സ്, 
കോട്ടയാം, 2017.
Call No: Y74212:356   32Q7
വയേതയേസ്മായ 
സാാംസ് ോരിേതേൾ 
കൂട്ടിയിണക്ിയ 
കേരളീയ സമൂഹത്ിടൈ 

ലവവിധയേമാർന ആചാരങ്ങളിലൂടെയുാം 
അനാചാരങ്ങളിലൂടെയുാം 
സq�്ായങ്ങളിലൂടെയുാം േെന്കപാകുന 
അകന്ഷണമാണ് ഈ പുസ്ോം.

സാമാജിെർ 
പരാതിെൾ സ്രീക്കർക്കു 
നൽെണം
നിയമസഭാ സാമാജിേരിൽ 
നിന്ാം തങ്ങളടെ അവോശങ്ങൾ/
അധിോരങ്ങൾ നികഷധിച്തായുള്ള 
പരാതിേൾ നിയമസഭാ 
സമിതിേൾക്കു ൈഭിക്കുനപക്ാം 
അവ എത്രയുാം കവഗാം 
സ്ീക്റുടെ പരിഗണനയ്കായി 
സമർപ്ികക്ണ്ടതാടണന് 
നിർകദേശാം നൽേി. നിയമസഭാ 
സാമാജിേരിൽ നിന്ാം തങ്ങളടെ 
അവോശങ്ങൾ/അധിോരങ്ങൾ 
നികഷധിച്തായുള്ള പരാതിേൾ 
സമിതിേൾ പരിഗണിക്കുനതായി 
ശ്ദ്യിൽടപ്ട്ടതിടന തുെർനാണ് 
നിയമസഭാ ചട്ടാം 208, 314 എനിവ 
പ്രോരാം സ്ീക്ർ നിർകദേശാം 
പുറടപ്ടുവിച്ത്. 
(4.10.2018-കല ബുള്ളറ്ിൻ ഭാഗം -2, നമ്പർ 
536)

സർട്ടിഫിക്റ്റ് കോഴ് സ് അഞ്ാമടത് �ാച്ിടറെ ഉ്്ഘാെനവുാം 
നിയമസഭാ മാധയേമ അവാർ�്  വിതരണവുാം

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിടൈ  പുതിയ പുസ്േങ്ങളിലൂടെ...  
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ഒമ്കതക്ർ ഭൂമിയിൽ പയർ മുതൽ റബ്ർ വടര 
സമ്ിശ് ലജവകൃഷി ടചയ്യുന യുവ േർഷേനാണ് 
ോസർകഗാ�് ജില്ലയിടൈ േണ്ണാൈയാം നാരായണൻ. 

നൂറിൈധിോം നാെൻ വിത്തുേളടെ സാംരക്േൻ.   നാെേകൃത്്, 
അഭികനതാവ്, പത്രപ്രവർത്േൻ എനീ നിൈേളിലുാം േഴിവ് 
ടതളിയിച്ിട്ടുണ്ട്.  അകദേഹത്ിടറെ വാക്കുേളിലൂടെ.....

താങ്കളുകെ പ്രവർത്ന ടമഖല സവവിദ്്യപൂർണ്ണമാണ്. 
സജവകൃഷിയിടലയ്ക്ക് ശ്ദ്തിരിയാൻ ൊരണം?
ഞാൻ താമസിക്കുന ോസർകഗാ�് ജില്ലയിടൈ 13 
പഞ്ായത്തുേൾ എൻക�ാസൾഫാൻ ദുരിത�ാധിത 
കമഖൈയാണ്. ഇവടയപ്റ്റി മുഖയേധാരാപത്രങ്ങൾ 
റികപ്ാർട്ടുടചയ്തു തുെങ്ങുനതിനുമുമ്പുതടന അവിടെ മുഴുവൻ 
സഞ്രിച്് ദുരന്ജീവിതങ്ങൾ േണ്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇകപ്ാൾ ജനിക്കുന 
കുട്ടിേൾക്കുകപാലുാം പ്രശ് നങ്ങളണ്ട്.  മാരേവിഷത്ിടറെ 
ഉപകയാഗാം ടോണ്ട് സാംഭവിച് ദുരിതോഴ്ചേൾ......... 
ലജവകൃഷിയിൽ താല്പരയേമുണ്ടാകുനത് ഇവിടെ നിനാണ്.

വിപണിയിൽ സജവകമന്ടപരിൽ പലതം വില്പനയ്ക്ക് 
എത്തുന്നു.  താങ്കളുകെ സജവകൃഷി എപ്രൊരമുള്ളതാണ്?
പൈതരാം കൃഷിേൾ ടതാട്ടുകചർനിരിക്കുന സമ്ിശ്കൃഷി 
രീതിയാണ്.  റബ്ർ, പച്ക്റി, ടനല്ല് എനിവ ഓകരാന്ാം 
അതിനു കയാജിക്കുന തരത്ിലുള്ള സ്ൈത്ാണ് കൃഷി 
ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. റബ്റിനു സമീപത്് കൃഷിക്കുപകയാഗിക്ാൻ 
േഴിയാത് മണ്ണിൽ നാനൂകറാളാം മരങ്ങൾ വച്ചു പിെിപ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  
അവയിൽ ഇരുനൂകറാളാം മരങ്ങളിൽ കുരുമുളേ് വള്ളിേൾ 
പെർത്ിയിട്ടുണ്ട്.   ഒരു വിളടയ ആശ്യിച്ചുമാത്രാം 
നിൽക്കുകമ്ാളാണ് േർഷേൻ പരാജയടപ്ടുനത്.   കുറച്ചു 
ടതങ്ങ്,  കുറച്ചു പച്ക്റി,  ഒരു പശു  എനിങ്ങടന  എല്ലാാം 
ആവശയേമാണ്. എനിക്്  ‘ോസർകഗാ�് �്ാർഫ് ’ എന പശു 
ഉണ്ട്.  ്ിവകസന മൂന്്ാസ് പാൽ േിട്ടുാം.  ഇത്രയുാം ടചറിയ 
അളവ് മതി,  അത്രയ്ക് ഗുണമുണ്ടതിന്.  

പൂർണ്ണമായം സജവകൃഷിയിടലക്ക് മാറിയിട്ടുട്ാ?
പഞ്ഗവയോം, ചാണോം, കഗാമൂത്രാം എനിവ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള 

പരിപൂർണ്ണമായ ലജവകൃഷിയാണികപ്ാൾ ടചയ്യുനത്.  
കനരകത് വയലുേളിൽ രാസവളാം ഉപകയാഗിച്ചുള്ള 
കൃഷിരീതി ഉണ്ടായിരുന്.  രാസവളത്ിടറെ അളവ് 
ക്കമണ കുറച്ചുടോണ്ടുവന് മണ്ണിടറെ ലജവസമ്പുഷ്ത 
വീടണ്ടടുത്് മാത്രകമ പൂർണ്ണമായ ലജവകൃഷിയികൈക്് 
മാറാൻ സാധിക്കൂ.  ഇകപ്ാൾ റബ്റിനുകപാലുാം രാസവളാം 
ഉപകയാഗിക്കുനില്ല.  രാസവളാം മണ്ണിടന മൈിനടപ്ടുത്തുന്.  
മണ്ണു മൈിനടപ്ടുകമ്ാൾ േിണർടവള്ളാം മൈിനടപ്ടുന്.  

ലാഭെരമായ സജവകൃഷി ഏകറ കവല്ലുവിളിെൾ 
നിറഞ്ഞതാണ്.  ഇകതങ്ങകന സാധ്യമാക്കുന്നു? 

വിഷമില്ലാത്ത് ഈ കതാട്ടത്ിൽ നിന് ൈഭിക്കുാം എന ഉറപ്് 
ഉപകഭാക്താവിന് ഉണ്ടാേണാം.  അതിന് ഞാൻ തടന 
ഒരു സാംവിധാനാം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്് ആവശയേമുള്ളവ 
കതാട്ടത്ിൽ കപായി കനരിട്ട് പറിടച്ടുക്ാാം.  അവർ ഏറ്റവുാം 
നല്ലതു മാത്രാം എടുക്കുന്.  ആവശയേക്ാരൻ ടസൈേ്െീവ് 
ആകുനതുടോണ്ട് 25 രൂപയ്ക് വിൽക്കുന ഒരു േികൈാ പയറിന് 
35 രൂപ വിൈയിടുാം.

മൂൈയേവർദ്ിത ഉൽപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ാറുണ്ട്. പാവയ്കാ ടോണ്ട് 
ടോണ്ടാട്ടാം ഉണ്ടാക്കുകമ്ാൾ അരിടഞെടുത്് വിത്തുേളഞെ് 
ഉപ്ിട്ട് പുഴുങ്ങി തണൈിൽ വച്് ഉണക്ി  വീണ്ടുാം ലതരുാം 
ഉഴുന്ാം കചർത് മാവിൽ പുരട്ടി ഉണക്ിടയടുക്കുന്. ഇങ്ങടന 
തയ്ാറാക്കുന 200 ഗ്രാാം പാവയ്കാ ടോണ്ടാട്ടത്ിന് 200 രൂപ 
ൈഭിക്കുാം.  കൂൊടത മഞെൾടപ്ാെി, ടവണ്ടക് ടോണ്ടാട്ടാം, 
വഴുതനങ്ങ ടോണ്ടാട്ടാം എനിവടയല്ലാാം ഉണ്ടാക്കുന്ണ്ട്.  
ഞാൻ  കേരള ടവജിറ്റ�ിൾ ആറെ് ഫ്രൂട്ട് ടപ്രാകമാഷൻ 
േൗൺസിൽ  മാർക്റ്റിടൈ അാംഗമാണ്.  

അന്യം നിന്നു ടപായ ഏകതലാം കനൽവിത്തുെളാണ് 
സംരക്ിക്കുന്ത്? 
അടുക്ൻ, ടതാണ്ടി, ടചറുടതാണ്ടി, ടവളിയൻ, ടചറു ടവളിയൻ, 
ടതാണ്ണൂറാൻ, േല്ലെിയാരൻ, നവര,  ഗന്ധേശാൈ, കചാമൻ, 
ടചടനല്ല്,  േയമ്, മുള്ളൻ േയമ്, േണ്ടറാകുട്ടി ഇങ്ങടന 
പൈതുാം മാറിമാറി കൃഷി ടചയ്തു സാംരക്ിക്കുന്ണ്ട്. 

കപാതസമൂഹത്ികറെ സമഗ്ര ആടരാഗ്യം ലക്്യമിട്് സർക്കാർ 
നിരവധി പദ്തിെൾ ആവിഷ് ക്കരിക്കുന്നു. ഈ ഇെകപെലുെൾ 
എത്രടത്ാളം �ലപ്രദമാണ്?
അതിടനാരു കനരവോശിയാണ് ഞാൻ. ‘കസാളാർരോപ്് ’ 
എന േീെനിയ�ണ മാർഗ്ാം ട�കമായ്ക്കുകവണ്ടി  എടറെ 
കതാട്ടത്ിൈാണ് സ്ാപിച്ത്.   ഇഷ്ിേ, മണൽ, ചണച്ാക്് 
എനിവ ഉപകയാഗിച്്  തയ്ാറാക്കുന നാെൻ ഫ്ി�്ജ്് 
എന് പറയാവുന  ‘കൂൾ കചാം�റുാം’ എനിക്് കൃഷിവകുപ്് 
അനുവ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  മത്ൻ, കചന, കുമ്ളാം എനിവ സാധാരണ 
സ്ൈത്് സൂക്ിച്ാൽ ജൈാാംശാം കുറഞെ് പുതുമ നഷ്ടപ്ടുാം.   
ഒരു പച്ക്റിക്െയിൽ സൂക്ിക്ാവുനിെകത്ാളാം പച്ക്റി കൂൾ 
കചാം�റിൽ 7 ്ിവസാം വടര സൂക്ിക്ാാം. 

സുഭാഷ് പടലക്കർ മുടന്ാട്ടു വയ്ക്കുന് സരീടറാ ബജറ്് 
�ാമിംഗ് സ�ദായകത്പ്റ്ി എന്താണ് അഭിപ്രായം?
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതു വിജയിച്ിട്ടുള്ളതായി വാർത്േൾ േണ്ടു.  
സീകറാ �ജറ്റ് ഫാമിാംഗിടന സാം�ന്ധിച്്  വായിച്ചുള്ള അറികവ 
എനിക്കുള്ളു. അതു കനരിട്ട് േണ്ടിട്ടില്ല.  

കചെിെൾക്ക് വിൊരമു്് എന്് ടതാന്ിയിട്ടുട്ാ?
അതു സതയേമാണ്.  സൗണ്ട് ടതറാപ്ി ടോടുത്ാൽ 
ടചെിേൾക്്  നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുന്ണ്ട്.  ടചറിയ ശബ്ത്ിൽ 
പാട്ടുവച്ചുടോടുത്ാൽ മരങ്ങളടെ ഏോന്ത മാറിക്ിട്ടുനതുാം 
ോയ്ഫൈാം വർദ്ിക്കുനതുാം എടറെ അനുഭവമാണ്.  

1. തിരു-കൊച്ി 
നിയമസഭയിൽ 
വിശ്ാസപ്രടമയം 
അവതരിപ്ിച് സ്ത� 
അംഗം?
കജാസഫ് ചാഴിോട്ട് 
(2.8.1954 ന് പട്ടാം താണുപിള്ള 
മ�ിസഭയിൽ വിശ്ാസാം 
കരഖടപ്ടുത്തുന പ്രകമയാം)

2. ടെരള നിയമസഭയിൽ 
സ്രീക്കറുകെ പൂർണ്ണ ചുമതല 
വഹിച്  ആദ്യകത് കെപയൂട്ി 
സ്രീക്കർ?
എ.നഫീസത്് �ീവി 
(18.4.1961 മുതൽ 8.6.1961 
വടര)

3. ടെരള നിയമസഭയിൽ 
ആദ്യമായി പാസ്ായ 
അവിശ്ാസ പ്രടമയം 
അവതരിപ്ിച്ത്?
പി.ടേ.കുഞെ് (8.9.1964 
ന് ആർ.ശങർ 
മ�ിസഭയ് ടക്തിടര)

4. സർ�ാസി (SARFAESI) 
നിയമത്ികറെ പൂർണ്ണ രൂപം?
Securitisation and 
Reconstruction of Financial 
Assets and Enforcement of 
Security Interest Act, 2002.

5. ഭരണഘെനാ ടഭദഗതി 
ചർച് കചയ്യുന്തിനായി 
ടെരള നിയമസഭ പ്രടത്യെ 
സടമ്ളനം ടചർന് ദിവസം ?
29.12.2009 (ഭരണഘെനയുടെ 
109-ാമത് കഭ്ഗതിക്് 
അാംഗീോരാം 
നൽകുനതിനായി)

6. ടെരള നിയമസഭാ 
നെപെിച്ട്പ്രൊരം 
ഏകതലാം ഭാഷെളിൽ 
നിയമസഭാ നെപെിെൾ 
നെത്ാവന്താണ്?
മൈയാളാം, തമിഴ്, േനെ, 
ഇാം്ീഷ്  [ സഭാ ചട്ടാം 305(1)]

7. ടെരള നിയമസഭയിൽ 
നിലവിൽ എത്ര ധനൊര്യ 
സമിതിെളു്്?
4 (പബ്ിേ് അക്ൗണ്ട് സ് 
േമ്ിറ്റി, പബ്ിേ് 
അണ്ടർകെക്ിാംഗ് സ് േമ്ിറ്റി, 
എസ്റികമറ്റ് സ് േമ്ിറ്റി, 
കൈാക്ൽ ഫണ്ട് അക്ൗണ്ട് സ് 
േമ്ിറ്റി) 

8. ‘നിയമസഭയിൽ 
നിശ്ശബ്ദനായി’ ആരുകെ 
കൃതിയാണ്?
ക�ാ.ആർ.പ്രസനൻ 
(1969 മുതൽ 1984 വടര 
നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറിയായി 
കസവനമനുഷ്ിച്ചു)

9. നിയമസഭയിൽ 
മലയാളത്ിൽ നയപ്രഖ്യാപന 
പ്രസംഗം നെത്ിയ ആദ്യ 
ഗവർണ്ണർ ? 
എൻ.എൻ.വാഞ്ചു (1974 
ജനുവരി 31 )

10.  ഒന്ാം ടെരള 
നിയമസഭയകെ ആദ്യ 
സടമ്ളനം ടചർന് ദിവസം?
1957 ഏപ്രിൽ 27  (നിയമസഭാ 
്ിനമായി ആചരിക്കുന്) 

ജൈവകൃഷതി�തിൽ വതിൈ�ഗോഥ രെതിച്ച 
കോസർയഗോട്ടുകോരൻ

നടുത്തളം
'ഒരു നാെൻ പശു 
ഉക്ങ്കിൽ മുപ്ത് 

ഏക്കർവകര 
കൃഷികചയാം' 

                                                                              
-  സുഭാഷ് പടലക്കർ

സുഭാഷ് പടലക്കർ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും അവാർെ് സ്രീെരിക്കുന്നു
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ഇന്യേയുടെ നീതിനയോയ ചരിത്രത്ിടൈ 
സമാനതേളില്ലാത് ഒനാണ് 
കേശവാനദേഭാരതി കേസ്.  

ഈ കേസ് പരാമർശിക്ാടത നമ്മുടെ 
ഭരണഘെനടയ സാം�ന്ധിച് വിചാരങ്ങകളാ 
വിചിന്നങ്ങകളാ സാധയേമാേില്ല.  കേരളത്ിടൈ 
ഒരു മഠാധിപതി 1970 ൽ ഫയൽ ടചയ് ഒരു 
റിട്ട് ടപറ്റീഷൻ 48 വർഷങ്ങൾക്ിപ്പുറവുാം രാജയോം 
ചർച്ടചയ്യുന്.  ആ ചർച് തുെരുേതടന 
ടചയ്യുാം. അത് ഒരു രാഷ്ട്രത്ിടറെയുാം 
അതിടറെ ഭരണഘെനയുടെയുാം നിൈനിൽപ്പുാം 
സ്ത്വുാം നിശ്യിച് ഒരു വിധിയാണ്.  
ശ�രിമൈയിടൈ സ്ത്രീ പ്രകവശനാം, കനാട്ട് 
നികരാധനാം, ആധാർ തുെങ്ങിയ ോരയേങ്ങളിൽ 
രാജയേത്ിടറെ പരകമാനത നീതിപീഠത്ിടറെ 
തീർപ്പുേളിടൈല്ലാാം ഈ കേസ് ഒരു ശക്തമായ 
അന്ർധാരയാണ്.

  ഭരണഘെനയുടെ ഭാവി നിശ്യിച് 
ഒരു കേസിന് ോരണക്ാരനായ 
കേശവാനദേഭാരതിക്ാണ് 2018 ടൈ  ജസ്റിസ് 
വി.ആർ. േയേഷ്ണയ്ർ സ്മാരേ അവാർ�്.  

 അപൂർവ്വതേളടെ, അസാധാരണ 
ത്ത്ിടറെ, അനിശ്ിതത്ങ്ങളടെ 
വിസ്മയമായിരുന് ഈ കേസ്.  മൈ�ാറിടൈ 
മഠാധിപതിയായിരുന കേശവാനദേഭാരതിക്് 
ഭൂപരിഷ് േരണ നിയമാംമൂൈാം സ്ത്തുവേേൾ 
നഷ്ടപ്ടുേയുണ്ടായി.  1963 ടൈ കേരള 
ഭൂപരിഷ് േരണ നിയമാം, 1969 ടൈ  കേരള 
ഭൂപരിഷ് േരണ (കഭ്ഗതി) നിയമാം എനിവ 
റദോക്ണടമനാവശയേടപ്ട്ട് 1970 ൽ 
കേശവാനദേഭാരതി സപ്രീാംകോെതിടയ 
സമീപിച്ചു.  രാജയേത്ിടറെ ഭരണഘെനയുടെ 
ഭാവി നിശ്യിച്ത് 1970 ടൈ ഈ 135-ാാം 
നമ്ർ റിട്ട് ടപറ്റീഷനാണ്.  ഇകത വിഷയാം 
സാം�ന്ധിച്് കഗാൈേ് നാഥ് കേസിൽ 11 അാംഗ 
ട�ഞ്ാണ് വിധി പറഞെത്.  അതുടോണ്ട് 
കൂടുതൽ വിശാൈമായ 13 അാംഗ ട�ഞ്ാണ് 
കേശവാനദേഭാരതി കേസ് കേട്ടത്.

 സപ്രീാംകോെതിയുടെ നിർണ്ണായേമായ 
തീരുമാനങ്ങടള മറിേെക്കുവാൻ 
ഇദേിരാഗാന്ധി സർക്ാർ നാൈ് സപ്രധാന 
ഭരണഘെനാകഭ്ഗതിേൾ ടോണ്ടുവന 
സമയമായിരുന് അത് (24-ാാം കഭ്ഗതി, 25-ാാം 
കഭ്ഗതി, 26-ാാം കഭ്ഗതി, 29-ാാം കഭ്ഗതി).  
ഇന്യേേണ്ട ഏറ്റവുാം പ്രഗത്ഭ അഭിഭാഷേനായ 
നാനാഭായ് പൽക്ിവാൈ ഈ കേസിടറെ 
പ്രാധാനയോം മനസ്ിൈാക്കുേയുാം ഭരണഘെനയുടെ 
അനുകഛേ്ാം 26-ന് േീഴിൽ ഈ കേസ് 
ഫയൽ ടചയ്യുേയുണ്ടായി.  ഇദേിരാഗാന്ധി 
സർക്ാരിടറെ എല്ലാ ഭരണഘെനാ 
കഭ്ഗതിേളാം ഈ കേസിലൂടെ കചാ്യോം 
ടചയ്ടപ്ട്ടു.   പാർൈടമറെിന് ഭരണഘെനാ 
കഭ്ഗതി നിയമാം പാസ്ാക്ാനുള്ള അധിോര 
വയോപ്തിയാണ് അെിസ്ാനമായി കചാ്യോം 
ടചയ്ടപ്ട്ടത്.  ഭരണഘെനയുടെ അെിസ്ാന 
ഘെനാ വികശഷാം  (Basic Structure) 
തീരുമാനിക്ടപ്ട്ടത് ഈ കേസിലൂടെയാണ്.  
ഭരണഘെനയുടെ അെിസ്ാന 
ഘെനാവികശഷത്ിൽ മാറ്റാം വരുന 
തരത്ിലുള്ള ഭരണഘെനാ കഭ്ഗതിേൾ 
പാർൈടമറെിന് സാധയേമടല്ലന് ഈ 
കേസിലൂടെ സപ്രീാംകോെതി വിധിക്കുേയുണ്ടായി.  
അനിശ്ിതത്ങ്ങൾ നിറഞെ ഒരു വയേവഹാര 
ചരിത്രാം കൂെിയാണിത്.  കേസ് പരിഗണിച് 
ട�ഞ്ിടൈ ജസ്റിസ് ട�ഗിടറെ അനാകരാഗയോം 
ോരണാം കേസ് വീണ്ടുാം കേൾകക്ണ്ടിവരുടമന 
സ്ിതിയുണ്ടായിരുന്.  1973 ടഫബ്രുവരി, 
മാർച്് മാസങ്ങളിൈായി മൂന്തവണ അകദേഹാം 
ആശുപത്രിയിൈായി.  ചീഫ് ജസ്റിസ് സിക്ിയുടെ 
വിരമിക്ൽ തീയതി, രണ്ടാഴ്ചടത് യൂകറാപ്് യാത്ര 
എനിവയുാം കേസിടറെ വിധി മാറ്റിവയ്കടപ്ടുകമാ 

എന ആശങ ഉണ്ടാക്ിയിരുന്.  എനാൽ 
ഭാരതത്ിടറെ ജനാധിപതയേത്ിടറെ 
ഭാവിഭാഗകധയാം നിശ്യിച് ഈ കേസിന് 
ഒരു പ്രതി�ന്ധവുാം തെസ്മായില്ല.  വിധിയുടെ 
സാംക്ിപ്തവുാം വിവാ്ത്ിൽടപ്ട്ടു.  വിധിയുടെ 
സാംക്ിപ്തത്ിൽ കറ, മാതയു, ട�ഗ്, ്്ികവ്ി 
എനിവർ ഒഴിടേ 9 ജ�്ജിമാർ മാത്രമാണ് 
ഒപ്പുവച്ത്.   

 കേസിടറെ വാ്ാം കേൾക്ൽ 1973 
മാർച്് 22 ന് അവസാനിച്ചു.   703 
കപജുേളള്ള വിധിനയോയത്ിൽ 80 കപജുേൾ 
സപ്രീാംകോെതിയുടെ വിധിനയോയങ്ങളടെ 
അെിക്കുറിപ്പുേളായിരുന്.  പരാതിക്ാരനായ 

കേശവാനദേഭാരതിയുാം 
വക്ീൈായ പൽക്ിവാൈയുാം 
ഒരിക്ൽ കപാലുാം കനരിൽ 
േണ്ടില്ല.  വാ്ിയുാം വക്ീലുാം 
കനരിൽക്ാണാത് ഒരു 
കേസ്.  ട�ഞ്ിടൈ 13 
നയോയാധിപമോരുാം പ്രകതയേോം 
വിധിനയോയാം തയ്ാറാക്ിയ 
കേസ്.

 സപ്രീാംകോെതിയുടെ 
ചരിത്രത്ിൽ സീനികയാറിറ്റി 
മറിേെന് ചീഫ് ജസ്റിസ് 
നിയമിക്ടപ്ട്ടതുാം ഈ 
കേസിടനത്തുെർനാണ്.  
ടഷൈാെ്, ഗ്രാവർ, ടഹഗ് ടസ 
എനീ മൂന് ജ�്ജിമാടര 
മറിേെനാണ് സർക്ാരിന് 

അനുകൂൈമായി വിധി പറഞെ ജസ്റിസ് കറ-ടയ 
ഇന്ധിരാഗാന്ധി സർക്ാർ ചീഫ് ജസ്റിസായി 
നിയമിച്ത്.  ഈ മൂന് ജ�്ജിമാരുാം ഉെൻതടന 
രാജിവയ്ക്കുേയുണ്ടായി.

 ചീഫ് ജസ്റിസായി ചുമതൈകയറ്റ ജസ്റിസ് 
കറ കേശവാനദേഭാരതി കേസിടൈ വിധി 
പുന:പരികശാധിക്കുനതിനായി ഒരു 
13 അാംഗ ട�ഞ്് രൂപീേരിച്ചു.  1973 
നവാം�ർ 10-ാാം തീയതി ഒനാാം നമ്ർ 
കോെതിമുറിയിൽ 13 അാംഗട�ഞ്ിടറെ 
സിറ്റിാംഗ് ആരാംഭിച്ചു.  കേശവാനദേഭാരതി 
കേസ് സാം�ന്ധിച് ഒരു പുന:പരികശാധനാ 
ഹർജി കോെതിയുടെ മുനിലുകണ്ടാടയന് 
പാൽക്ിവാൈ കചാ്ിച്ചു. തമിഴ് നാെ് സർക്ാർ 
ഹർജി ഫയൽ ടചയ്ിട്ടുടണ്ടന്  ജസ്റിസ് കറ 
അറിയിച്ചു.  കോെതിയിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന 
തമിഴ് നാെിടറെ അ�്കക്റ്റ് ജനറൽ ഇക്ാരയോം 
അകപ്ാൾതടന നികഷധിക്കുേയുണ്ടായി.  
അടുത്്ിവസവുാം കേസിൽ കോെതി വാ്ാം 
കേട്ടു.  നവാം�ർ 12-ാാം തീയതിയാണ് പിനീെ് 
ഈ കേസ് കോെതിയുടെ പരിഗണനയ്ക് 
വനത്.  അന് കോെതി കചർന ഉെൻ 
എല്ലാ ജ�്ജിമാരുാം ഇരിക്കുനതിന് മുമ്് ഈ 
ട�ഞ്് പിരിച്ചുവിട്ടതായി ജസ്റിസ് കറ അറിയിച്ചു.  
ഈ കേസിടറെ വിചാരണ സാം�ന്ധിച് 
നെപെികരഖേൾ സപ്രീാം കോെതിയിൽ നിന്ാം 
അപ്രതയേക്മായി.

 പരകമാനത നീതിപീഠത്ിടറെ എത്രകയാ 
വിധിേളണ്ടായി.  കേശവാനദേഭാരതി എന 
ഇതിഹാസ വയേവഹാരാം ോൈാതിവർത്ിയായി 
നിൈനിൽക്കുന്.  ോസർകഗാ�് എെനീർ 
മഠത്ിൽ കേശവാനദേഭാരതി ഇകപ്ാഴുമുണ്ട്. 

കേരളത്ിടൈ സാമൂഹയേ രാഷ്ട്രീയ സാാംസ് ോരിേ 
മണ്ഡൈങ്ങളിൽ ഒരു നവയുഗപിറവിക്് 

വഴിടതളിക്കുേയായിരുന് 1936 നവാം�ർ 12-ാാം തീയതിയിടൈ 
കക്ത്രപ്രകവശന വിളാം�രാം.  തിരുവിതാാംകൂറിടൈ സർക്ാർ 
കക്ത്രങ്ങൾ േീഴ്ജാതിക്ാർക്കുാം അവർണ്ണർക്കുമായി 
തുറന്ടോടുത്തുടോണ്ടുള്ള പ്രഖയോപനാം നെത്ിയത് 24 
വയസ്സുമാത്രാം പ്രായമുണ്ടായിരുന ശ്ീചിത്ിരതിരുനാൾ 
�ാൈരാമവർമ് മഹാരാജാവായിരുന്.  കക്ത്ര 
പ്രകവശന വിളാം�രടത് തുെർന് തിരുവിതാാംകൂറിടൈ 
രണ്ടായിരത്ിൽപ്രാം  കക്ത്രങ്ങൾ ഹരിജനങ്ങൾക്ായി 
തുറന്ടോടുത്തു.  മദ്ാസ് പ്രസി�ൻസിയിൽടപ്ട്ട 
മൈ�ാറിൽ 1938 �ിസാം�ർ 13നുാം ടോച്ിയിൽ 1947 
�ിസാം�ർ 20നുാം അയിത്ജാതിക്ാർക്് കക്ത്രപ്രകവശനാം 
അനുവ്ിക്ടപ്ട്ടു.  കക്ത്രപ്രകവശന വിളാം�രടത് 
ഗാന്ധിജി ‘യങ്ങ് ഇന്യേ’, ‘ഹരിജൻ’ എനീ പത്രങ്ങളിലൂടെ   
‘ആധുനിേോൈടത് അത്ഭുത സാംഭവടമന്ാം’, ‘ജനങ്ങളടെ 
മാഗ്ാോർട്ട’ എന്മാണ് വികശഷിപ്ിച്ത്.

 കേരളത്ിൽ കക്ത്രപ്രകവശന വിളാം�രസമരങ്ങളടെ 
ആ്യേ ചുവടുവയ്പ് 1888-ൽ അരുവിപ്പുറത്് ശ്ീനാരായണ 
ഗുരുക്വൻ പ്രതിഷ്ിച് ശിവൈിാംഗ പ്രതിഷ്യായിരുന്.  
ഇത് അനുഷ്ാനപരമായ പാരമ്രയേത്ിടറെ നികഷധവുാം 
സാമൂഹയേപരിവർത്നത്ിടറെ ഉജ്്ൈ മുഹൂർത്വുമായിരുന്.

 ടതാട്ടുകൂൊയ്മയുടെ യാതന നാവായിക്കുളാം ഗ്രാമത്ിലുാം 
വയേതയേസ്മായിരുനില്ല.  ശ്ീശങരനാരായണസ്ാമി 
കക്ത്ര പരിസരത്തുാം േീഴ്ജാതിയിൽടപ്ട്ടവടരന് 
മുദ്കുത്ടപ്ട്ടവർക്് പ്രകവശനാം നികഷധിക്കുന 
വയേവസ്ിതിടക്തിടര നെന സാമൂഹയേവിപ്ലവത്ിറെ പ്രതിധ്നി 
ഇവിടെയുാം അനുഭവടപ്ട്ടിരുന്. 

 തൈസ്ാന നഗരിയായ തിരുവനന്പുരാം ജില്ലയിൽ 
നിന് 43 േി.മി. വെക്കുമാറി ക്ശീയപാതകയാെ് കചർന് 
േിെക്കുന നാവായിക്കുളാം ഗ്രാമവുാം തിരുനാവായിക്കുളാം 
കക്ത്രവുാം പഴമയുടെ ടപരുമകപറുന സാാംസ് ോരിേ 
ഭൂമിേയാണ്.  തിരുവിതാാംകൂറിടൈ അതിപുരാതനമായ ഈ 
മഹാകക്ത്രാം പണിേഴിപ്ിച്ത് കചരഉ്യ മാർത്ാണ്ഡവർമ് 
രാജാവാണ്.  മാകവൈി മഠാം, പുല്ലാനി മഠാം, ടവള്ളൂർ മഠാം തുെങ്ങി 
ഏഴ് കുടുാം�ങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഒരു കയാഗാം കക്ത്രഭരണാം 
നെത്ികപ്ാനിരുന്. തിരുവിതാാംകൂർ ക്വസ്ാംക�ാർ�് 
നിൈവിൽ വനകതാടെ കക്ത്രഭരണാം ക�ാർ�ിനുേീഴിൈായി.

 തൈസ്ാനനഗരമായ തിരുവനന്പുരടത് 
കോട്ടയ്കേത്തുള്ള കക്ത്രപ്രകവശന വിളാം�ര സ്മാരേത്ിന് 
പുറകമ നാവായിക്കുളാം ശ്ീശങരനാരായണസ്ാമി 
കക്ത്രത്ിടറെ പെിഞൊടറ കഗാപുര നെയിലുാം 
കക്ത്രപ്രകവശന വിളാം�ര സ്തൂപാം സ്ാപിക്കുേയുണ്ടായി.  
ഇതിന് കനതൃത്ാം നൽേിയത് 1936-1938 ോൈയളവിൽ 
നാവായിക്കുളടത് സ�് രജിസ്രോർ ആയിരുന 
ടേ. േരുണാേരനായിരുന്.  ശ്ീചിത്ിരതിരുനാൾ 
മഹാരാജാവിടറെ പ്രകതയേേ അനുമതികയാടെ 
നാവായിക്കുളടത് ശില്പിേളായിരുന കവലു ആചാരി, ചിന് 
ആചാരി എനിവരാണ് ഈ സ്തൂപാം രൂപേല്പന ടചയ്ത്.  
പത്െി ഉയരമുള്ള ശിൈാശില്പത്ിൽ ശ്ീപത്മനാഭടറെ രൂപാം 
ആകൈഖനാം ടചയ്ിട്ടുണ്ട്.  അതിനു താടഴ വിളാം�രത്ിടറെ 
പ്രസക്തഭാഗാം ശിൈയിൽ ടോത്ിവച്ിരിക്കുന്. 
ചരിത്രകശഷിപ്ായ ഈ സ്റാച്യു സ്ാപിച്തുമുതൽ ഈ പ്രക്ശാം 
‘സ്റാച്യു ജാംഗ്ഷൻ’ എന് അറിയടപ്ട്ടു.  

 സ്തൂപത്ിന് മുനിൽ ്ീപാം ടതളിക്കുനത് സ്തൂപ 
ശില്പിേളടെ പിൻമുറക്ാരാണ്.  ഓരടനല്ലൂർ �ാബുവിടറെ 
കനതൃത്ത്ിൽ മൈയാളകവ്ി എന കൂട്ടായ്മ കക്ത്രപ്രകവശന 
വിളാം�രസ്തൂപത്ിടറെ സാംരക്ണത്ിനായി 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്.

ഒരു മഠാധിപതിയം 
ഇന്യേൻ ഭരണഘെനയുാം

ഗ്രാമീണ ചരിത്ര സ്മാരേങ്ങളിലൂടെ 

വഷേത്പ്വ�ശന �ിളംബരതെിത്റെ 
സോമൂഹ്യ പ്സക്ി

ടെശവാനന്ഭാരതി ടെസികല ഭൂരിപക്കബഞ്്
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ടസേയുൈർ എന വാക്ിന് 
നിഘണ്ടു തരുന മൈയാളാം 

അർത്ാം-വയോഖയോനത്ിനുകപാലുാം 
പൈ തർക്ങ്ങൾ ഭാഷാ 
ലനപുണിേൾക്ിെയിൽ ഉണ്ട്.  
ഒനാമടത് അർത്ാം ‘മകതതരത്ാം’ 
എനതാണ്.  അതായത് 
മത+ഇതരത്ാം=മതമില്ലാത് അവസ്.  
രണ്ടാമകത്ത് ‘മതനിരകപക്ത’  
എനത്.  ഇത് ഒരു മതകത്ാടുാം 
�ന്ധമില്ലാത് അവസ്ടയ 
സൂചിപ്ിക്കുന്.  ഒനാമകത്തികനക്ാൾ 
രണ്ടാമടത് വയോഖയോനകത്ാെ് നാാം ഒരു 
പരിധിവടര കയാജിച്ാലുാം ആഴത്ിൽ 
മനസ്ിൈാക്ിയാൽ ഇതു രണ്ടുമല്ല 
ടസേയുൈർ എനത്.  കുകറക്കൂെി കയാജിച് 
ഒരു പ്ാം സർവ്വമത സമഭാവന 
എനായിരിക്കുാം.  പകക് അതിലുാം ഒരു  
‘മതാം’  േെന് വരുനതുടോണ്ടുാം നാാം 
നിരീശ്രവാ്ിേകളയുാം ഉൾടക്ാണ്ടു 
മുകനാട്ടു കപാകുനതുടോണ്ടുാം നമുക്് 
ടസേയുൈറിസടത് ‘സർവ്വധർമ് 
സമഭാവന’ എന് വിളിക്ാടമന് 
എനിക്് കതാന്ന്. 

 വർഗ്ീയ ശക്തിേളാം േപെ 
രാഷ്ട്രീയവാ്ിേളാം ആയിട്ടുള്ള സ്ാപിത 
താൽപരയേക്ാർ ടസേയുൈറിസാം 
എന മകനാഹരമായ അവസ്ടയ 
തേർക്ാൻ മുനിട്ടിറങ്ങുന്.  രാഷ്ട്രീയ 
ശക്തിേൾ കവാട്ടു�ാങിടന മാത്രാം 
ൈക്യോം വച്് ആ അവസ്ടയ തേിൊം 
മറിക്കുന്.  പൈ മതകനതാക്ളാം 

ഇതിടന സാമ്ത്ിേചൂഷണത്ിനുള്ള 
അവസരമായി ോണുന്.  
അല്പമോരായിട്ടുള്ള പൈരുാം 
പ്രശസ്ിക്കുകവണ്ടി ഈ അവസരടത് 
വിനികയാഗിക്കുന്.  ഈ പറഞെ 
കൂട്ടരുടെ േയ്ിടൈ ചട്ടുേമാോൻ 
കവടറ പൈരുാം.  ഇതിടറെ എല്ലാാം 
പരിണത ഫൈകമാ? സർവ്വധർമ് 
സമഭാവന എനത് ആരുാം അറിയാടത 
തടന സ്ന്ാം ോരയോം മാത്രാം ഭാവന 
എനതായി മാറുന്.

 ഒന് ചിന്ിച്കപ്ാൾ തടന നമുക്് 
അസ്സ്ത കതാനി.  ആ അസ്സ്ത 
മാറണടമങിൽ നാാം ഗാഢമായി 
ചിന്ിച്് ഉണർന് പ്രവർത്ികച് 
പറ്റൂ.  സ്യാം ഒന് കചാ്ിച്ചുകനാക്കൂ 
- ഇങ്ങടന കപായാൽ മതികയാ? 
കപാര. നാാം ഉണർടനണീക്കുവാൻ 
സമയമായിരിക്കുന്.  ടസേയുൈറിസാം 
നമ്മുടെ ഓകരാരുത്രുകെയുാം വീടുേളിൽ 
നിന് കവണാം പിറവിടയടുക്ാൻ.  
അതിനുള്ള മണ്ണ് ഒരുക്ാൻ നാാം 
തയ്ാറാേണാം.  സ്ാഭാവിേമായുാം 
നമുക്് ഓകരാരുത്ർക്കുാം നാാം 
വിശ്സിക്കുന ഒരു മതാം ഉണ്ടാവുാം.  
അത് കശ്ഷ്വുമാണ്.  എനാൽ മറ്റുള്ള 
എല്ലാ മതങ്ങളാം നീചമാണ് എന 
ോഴ്ചപ്ാെ് നമ്ളാം നമ്മുടെ വീട്ടുോരുാം 
ഉകപക്ിച്ാൽ, അതുകപക്ിക്ാൻ 
നമ്മുടെ സഹൃത്തുക്ടള കപ്രരിപ്ിച്ാൽ 
അവിടെ ഒരു ടസേയുൈർ മരാം വളരാൻ 
തുെങ്ങുേയായി.  

 അടുത്തായി കവണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ 
വി്യോഭയോസമുള്ളതുാം,  ശാരീരിേമായുാം 
മാനസിേമായുാം ൈഹരിക്് (മനസ്ിടന 
മയക്കുന ൈഹരി/ േറുപ്ാണ് 
തീവ്രമതചിന്) അെിമടപ്ൊത് 
ഒരു പറ്റാം ടചറുപ്ക്ാടരയാണ്.  
ഇതിനുകവണ്ടി അധിോരിേൾ 
ഉണർന് പ്രവർത്ികച് മതിയാകൂ.  
രാഷ്ട്രീയ വി്യോഭയോസാം (ഇനടത് 
വി്യോർത്ി രാഷ്ട്രീയമല്ല ഉകദേശിച്ത് ) 
നിർ�ന്ധിത പഠന വിഷയമാക്ാനുള്ള 
നെപെിേൾ സ്ീേരിച്ാൽ മാത്രകമ, 
ഭരണഘെന എന കപരിനപ്പുറാം 
അത് എന്ാണ്, അതിടറെ 
അന്:സത് എന്ാണ് എടനാടക് 
മനസ്ിൈാക്ാൻ കുട്ടിേൾക്് 
സാധിക്കൂ.  ഇനിയുള്ള ഒരു മാറ്റാം നമ്മുടെ 
ജനപ്രതിനിധിേളാം രാഷ്ട്രീയക്ാരുാം 
മതകനതാക്ളാം ഏടറ്റടുകക്ണ്ടതാണ്.  
ജനങ്ങളടെ വിചാര വിോരങ്ങൾ 
മനസ്ിൈാക്കുന കനതാക്ൾ 
അവടര ടസേയുൈറിസത്ിടറെ 
ആവശയേേതടയപ്റ്റി 
ക�ാധയേടപ്ടുകത്ണ്ടതുാം, 
അതില്ലാതായാൽ വരാൻ കപാകുന 
ഭവിഷയേത്തുേടളപ്റ്റി മുനറിയിപ്് 
നൽകേണ്ടതുമാണ്.  േഴിയുനതുാം 
ഈ വിഭാഗക്ാർ തീവ്രചിന്യുള്ളതുാം 
വിക്്ഷമുണർത്തുനതുമായ 
പ്രസ്ാവനേളിൽ നിന്ാം പിന്ിരിഞെ് 
നിൽകക്ണ്ടതുാം, പൈ ോരയേങ്ങളിലുാം 
മിതത്ാം പാൈികക്ണ്ടതുമാണ്.

 പൈ വാർത്േളാം ഔചിതയേമില്ലാടത 
സാംകപ്രഷണാം ടചയ്യുകമ്ാൾ മാധയേമങ്ങൾ 
അവർ കപാലുാം അറിയാടത മതസ്ർദ് 
വളർത്തുന്.  മാധയേമധർമ്ാം 
എടനാടക് കപരിട്ട് വാർത് 
കനരായി ജനങ്ങളികൈക്് എത്ിക്കുന് 
എന് അവോശടപ്ടുകമ്ാഴുാം 
ആതയേന്ിേമായി ചിൈകപ്ാൾ 
ഇത് ജനങ്ങൾക്് വളടര 
ഉപദ്വേരമായിത്ീരുാം.  വാർത് 
ജനങ്ങളികൈക്് എത്ിക്രുത് എനല്ല 
ഇതു ടോണ്ട് ഉകദേശിക്കുനത്;  അതിൽ 
മിതത്ാം പാൈിക്ണാം എനാണ്.

 അടുത് തൈത്ിലുള്ള മാറ്റാം 
തീർത്തുാം സർക്ാരികന സാധയേമാകൂ.  
അത് ഭരണഘെനയുടെ 44-ാാം 
അനുകഛേ്ാം (ഏേീകൃത സിവിൽ 
കോ�് ) നെപ്ിൽ വരുത്തുേ 
എനതാണ്.  പ്രാകയാഗിേമായി വളടര 
ബുദ്ിമുട്ടുള്ളതാടണങിലുാം ഏേീകൃത 
സിവിൽ കോ�് നിൈവിൽ വനാൽ 
മാത്രകമ  ഭാരതാം പൂർണ്ണമായുാം ഒരു 
ടസേയുൈർ റിപ്ബ്ിേ് ആടണന്  
നമുക്് അാംഗീേരിക്ാൻ സാധിക്കൂ.  
അല്ലാത്ിെകത്ാളാം ോൈാം 
ഭാരതത്ിൽ ഏടതങിലുാം തരത്ിലുള്ള 
മതാധിഷ്ിതമായ അടല്ലങിൽ 
മതകത്ാെ് �ന്ധമുള്ള ോരയേങ്ങൾ 
നിയമങ്ങളമായി കൂെിക്ൈരുവാനുള്ള 
സാധയേത കൂടുതൈാണ്.

േഥേടളകപ്ാലുാം ടവല്ലുനതാണ് 
നിയമസഭാ ടസക്കട്ടറിയറ്റ് 

സ്റാഫ് േയോറെീൻ ടതാഴിൈാളി ടേ. 
കമാഹനൻ എന എഞ്ിനീയറിാംഗ് 
�ിരു്ധാരിയുടെ ജീവിതാം. 
വർക്ൈയ്കടുത്് ഇൈേമണിൽ 
ജനിച് കമാഹനൻ  തിരുവനന്പുരാം 
യൂണികവഴ് സിറ്റി കോകളജിൽ ഗണിത 
ശാസ്ത്ര വി്യോർത്ിയായിരിടക്യാണ് 
തിരുവനന്പുരാം ഗവൺടമറെ് 
എഞ്ിനീയറിാംഗ് കോകളജിൽ 
ടമക്ാനിക്ൽ എഞ്ിനീയറിാംഗ് 
വിഭാഗത്ിൽ അ�്മിഷൻ ൈഭിക്കുനത്.

പഠനത്ിനാവശയേമായ തുേ 
േടണ്ടത്തുനതിനുാം കുടുാം�ടത് 
സഹായിക്ാനുമായി കൂൈിപ്ണി 
ടചയ്ിരുന കമാഹനൻ, എഞ്ിനീയറിാംഗ് 

പഠനത്ിനായി ആശ്യിച്ിരുനത് 
സഹപാഠിേളടെ പാഠപുസ്േങ്ങളാം 
കോകളജ് ലൈബ്രറിയുാം. 1989-ൽ 
57% മാർകക്ാടെ �ി.ടെേ് �ിരു്ാം 
കനെി.   1991-ൽ  ടോല്ലാം െി.ടേ.
എാം. എഞ്ിനീയറിാംഗ് കോകളജിടൈ 
ആ്യേ �ാച്ിൽ ‘ക്കയാജനിേ് 
എഞ്ിനീയറിാംഗിൽ’  എാം.ടെക്ിന് 
കചർന്. 

 എാം.ടെക്് ആ്യേ ടസമസ്റർ 
പഠിക്കുകമ്ാഴാണ് വിധി കമാഹനടറെ 
ജീവിതടത് േീഴ് കമൽ മറിക്കുനത്.   
മരത്ിൽ നിന് വീണ് േിെപ്ിൈായ 
അഛേൻ മരിക്കുകമ്ാൾ കുടുാം�ഭാരാം 
മുഴുവൻ കമാഹനടറെ ചുമൈിൽ 
എത്ടപ്ട്ടു. അകതാടെ പഠനാം 
മുെങ്ങി.  അഞ്് സകഹാ്രിമാരുാം ഒരു 

സകഹാ്രനുാം അെങ്ങുന കുടുാം�ാം 
പുൈർത്ാൻ മറ്റ് മാർഗ്ങ്ങൾ 
അെഞെകപ്ാൾ, കൂൈിപ്ണി തടന 
വീണ്ടുാം ഏടറ്റടുകക്ണ്ടി വന്. 

 േഷ്തേൾ നിറഞെ 
�ാൈയേേൗമാരങ്ങളിൽ മനസ്ിൽ 
നട്ടുവളർത്ിയ ‘അധയോപേനാേണാം’ 
എന കമാഹാം ആഴത്ിൽ 
കവകരാെിയതിനാൈാവാാം ജീവിതത്ിടൈ  
വാതിലുേടളല്ലാാം അെഞെകപ്ാഴുാം 
െയൂകട്ടാറിയൽ കോകളജുാം വീടുേളിൽ 
കപായി െയൂഷടനടുക്കുനടതാടക്യായി 
കമാഹനൻ മുകനാട്ട് കപായത്.  പൈ 
ോരണങ്ങളാൽ അതുാം പാതി വഴിയിൽ 
ഉകപക്ിച്ചു. 

 ഇതിനിെയിൽ കമാഹനടറെ 
ജീവിതേഥയുടെ പത്രവാർത് േണ്ട് 
അടൂരിടൈ ഒരു സ്ോരയേ നിർമ്ാണ 
േമ്നി കജാൈി നൽേി. കജാൈി 
ൈഭിച്്  അധിേ നാൾ േഴിയുാം മുകമ് 
േെ�ാധയേതയാൽ േമ്നി പൂട്ടി, 
ടതാഴിലുാം നഷ്മായി.  പത്രവാർത്യുടെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ സ്ോരയേ 
േമ്നിയിൽ കജാൈി ൈഭിച്ചുടവന് 
വീണ്ടുാം വന വാർത് പിനീടുള്ള പൈ 
അവസരങ്ങടളയുാം നഷ്ടപ്ടുത്ി. 

 േഷ്പ്ാടുേൾക്ിെയിലുാം വിപ്ലവവീരയോം 
നഷ്മാോത് മനസ്സുള്ളതിനാൈാവാാം 
2005-ടൈ പഞ്ായത്് ഇൈക്നിൽ 

കമാഹനൻ വിജയിച്് പഞ്ായത്് 
ടവൽഫയർ സ്റാൻ�ിാംഗ് േമ്ിറ്റി 
അദ്യേക്നായത്.  

 2003-ൽ മൂത്മേൻ 
അാംഗപരിമിതിേകളാടെ ജനിച്ത് 
കമാഹനടന വീണ്ടുാം മാനസിേമായി 
തളർത്ി. മേടറെ പരിചരണത്ിനായി 
എകപ്ാഴുാം ഒരാൾ കവണടമനതിനാൽ 
ഭാരയേക്്് മറ്റ് കജാൈിേൾടക്ാന്ാം 
കപാോൻ േഴിയുനില്ല.  മക്ളടെ പഠനാം 
ഉൾടപ്ടെയുളള ടചൈവുേൾ നെക്കുനത് 
കമാഹനടറെ ഏേ വരുമാനത്ിൈാണ്.

 രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്് മുൻപുണ്ടായ 
ഹൃ്യാഘാതത്ിനുകശഷാം കമാഹനന് 
കൂൈിപ്ണിക്് കപാോൻ േഴിയാതായി.   
എഞ്ിനീയറിാംഗ് �ിരു്ത്ിടറെ ഭാരവുാം, 
േയ് കപറിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാം  
മാറ്റി വച്് നിയമസഭാ സ്റാഫ് 
േയോറെീനിൽ ്ിവസകവതനത്ിന് 
പണിടയടുക്കുകമ്ാഴുാം ഭാവിടയക്കുറിച്ചുള്ള 
ചിന് ഇകദേഹടത് വല്ലാടത 
കവട്ടയാടുന്.  വിധി സമ്ാനിച് 
നിർഭാഗയേങ്ങളടെ മരവിപ്ിടന 
കഭ്ിക്ാൻ ഒരു ക്കയാജനിക്് 
സാകങതിേ വി്യേയ്ക്കുാം േഴിയിടല്ലന 
തിരിച്റിവിൽ ജീവിത സമരപാതയിൽ 
ഏതു കജാൈിക്കുാം അതികറെതായ 
മാനയേതയുടണ്ടന് വിശ്സിച്് 
കമാഹനൻ മുകനാട്ട് കപാകുേയാണ്.

ത്സകയുലറിസം - ഭോരതപീയ കോഴ്ചപ്ോടിൽ 
2018-ടൈ സർട്ടിഫിക്റ്റ് കോഴ് സ് ഇൻ പാർൈടമറെറി പ്രാേ്െീസ് ആറെ് ടപ്രാസീജയേർ പരീക്യിൽ 

ഒനാാം റാങ് കനെിയ ശ്ീജിത്് എാം.നായർ ‘അറികവാര’ത്ിനു നൽേിയ പ്രതിേരണാം

ജപീ�ിതതെിത്റെ 
ക്യോറെപീൻ കണക്ക് 

നിയമസഭാ സമുച്യത്ിൽ ജി.ോർത്ികേയൻ മയൂസിയാം 
ടേട്ടിെത്ിൽ പ്രവർത്ിച്ചുവനിരുന കുട്ടിേളടെ 

ലൈബ്രറി 2018 നവാം�ർ 1 ന് അ�്മിനിസ് കരേറ്റീവ് 
കബ്ാക്ിടൈ 204-ാാം നമ്ർ മുറിയികൈക്് മാറ്റി സ്ാപിച്ചു.

പാർൈടമറെ് ലൈബ്രറിയിടൈ ചിൽഡ്ൻസ് കോർണറിനു 
സമാനമായ രീതിയിൽ സ്ാപിച്ിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടിേളടെ 
ലൈബ്രറി.  സാംസ്ാന നിയമസഭേളിൽ ആ്യേമായി 
കുട്ടിേൾക്കുകവണ്ടി ലൈബ്രറി ആരാംഭിച്ിട്ടുള്ളത് 
കേരളത്ിൈാണ്്.  2016 ടഫബ്രുവരി 25 നാണ് 
പ്രവർത്നാം തുെങ്ങിയത്. കുട്ടിേൾക്നുകയാജയേമായ വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിലുള്ള 1490 പുസ്േങ്ങളാം, 354 സി.�ി/�ി.വി.
�ി േളാം 980 ഇ-ബുക്കുേളാം ഉൾടക്ാള്ളുന വിജ്ഞാന 
കശഖരമാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിൈവിലുള്ളത്.

നിയമസഭാ സാംവിധാനടത്ക്കുറിച്ചുള്ള ആഭിമുഖയോം കുട്ടിേളിൽ 
വളർത്തുേയുാം, അവരിൽ വായനാശീൈാം വളർത്തുേയുാം 
ൈക്യേമിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടിേളടെ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്നാം.  
നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ വിപുൈമായ പുസ്േകശഖരവുാം 
വിജ്ഞാന വിനിമയ സാംവിധാനവുാം സാം�ന്ധിച്് കുട്ടിേൾക്് 
അറിവ് നൽകുവാനുാം ഇതിലൂടെ ൈക്യേമിടുന്.  വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനാം പേരുനതുാം  വയേക്തിത്വിേസ
നത്ിനുതകുനതുമായ േിളിടമാഴി, നമ്മുടെ നിയമസഭ, 
അറിവിടറെ ആഴങ്ങൾ, ചങ്ങാതിക്കൂട്ടാം എനീ പരിപാെിേൾ 
കുട്ടിേളടെ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖയേത്ിൽ സാംഘെിപ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  
കുട്ടിേളമായി സാംവ്ിക്കുനതിനായി ആരാംഭിച്ിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി 
കബ്ാഗ് പ്രസിദ്ീേരണാം http://klachildrenslibrary.
wordpress.com എന ൈിങിൽ ൈഭയേമാണ്.

കുട്ിെളുകെ സലബ്റി 
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ഇന്യേൻ ഭരണഘെനടയ സാം�ന്ധിച് 
അെിസ്ാനപരമായ അറിവ് 

സമൂഹത്ിടൈ എല്ലാ വിഭാഗാം ജനങ്ങളികൈയ്ക്കുാം 
വയോപിപ്ിക്കുനതിനായി  ലവവിധയേമാർന 
പരിപാെിേൾ കേരള നിയമസഭ സാംഘെിപ്ിക്കുന്.  
ആ്യേപെിയായി സാംസ്ാനവയോപേമായി 
ആയിരാം വി്യോൈയങ്ങളിൽ ലഹസ് കൂൾ, 
ഹയർ ടസക്റെറി വി്യോർത്ിേൾക്ായി 
ഭരണഘെനാ ക്ാസ്സുേൾ സാംഘെിപ്ിക്കുനതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരാംഭിച്ചു.  കൂൊടത  കേരള 
നിയമസഭയുകെയുാം കേരള സാംസ്ാന 
സാക്രതാ മിഷൻ അകതാറിറ്റിയുകെയുാം സാംയുക്ത 
ആഭിമുഖയേത്ിൽ ഭരണഘെനാ സാക്രതാ 
ജനേീയ വി്യോഭയോസപരിപാെിക്കുാം തുെക്ാം കുറിച്ചു.  
സ്ാത�യോം, സമത്ാം, ജനാധിപതയോം, സാമൂഹയേനീതി, 

പൗരാവോശാം, പൗരമോരുടെ േെമ തുെങ്ങിയ 
ഭരണഘെനാപരമായ ആശയങ്ങൾ സാം�ന്ധിച്് 
സാമാനയേ ജനങ്ങളിൽ അവക�ാധാം സൃഷ്ിക്കുേ 
എന ൈക്യേകത്ാടെയാണ്  ജനേീയ വി്യോഭയോസ 
പരിപാെി സാംഘെിപ്ിച്ിട്ടുള്ളത്.  

 2018 നവാം�ർ 26 രാവിടൈ 10.00 മണിക്് 
പാളയാം രക്തസാക്ി മണ്ഡപത്ിൽ നിന് 
ആരാംഭിച്് വി.ടജ.റ്റി. ഹാളിൽ എത്ികച്ർന 
‘ഭരണഘെനാ സാക്രതാ സകദേശ റാൈി’കയാടു 
കൂെിയാണ് ഭരണഘെനാ സാക്രതാ - 
ജനേീയ വി്യോഭയോസ പരിപാെി ആരാംഭിച്ത്. 
ഇതിടറെ സാംസ്ാനതൈ ഉ്്ഘാെനാം സ്ീക്ർ 
പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ വി.ടജ.റ്റി. ഹാളിൽ നിർവ്വഹിച്ചു.   
കേരള വി്യോഭയോസ വകുപ്്മ�ി ടപ്രാഫ.

സി.രവീ�നാഥ്, പുരുഷൻ േെലുണ്ടി എാം.എൽ.എ., 
കേരള സാക്രതാ മിഷൻ അകതാറിറ്റി 
�യറേ്െർ ക�ാ.പി.എസ്.ശ്ീേൈ, നവകേരള 
മിഷൻ കോ-ഓർ�ികനറ്റർ ടചറിയാൻ ഫിൈിപ്്, 
നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് 
എനിവർ ചെങ്ങിൽ സാം�ന്ധിച്ചു.  നാഷണൽ 
യൂണികവഴ് സിറ്റി ഓഫ് അ�്ാൻസ്�് ൈീഗൽ 
സ്റ�ീസിടറെ മുൻ ലവസ് ചാൻസൈർ ക�ാ.എൻ.
ടേ.ജയകുമാർ മുഖയേപ്രഭാഷണാം നെത്ി.  

 ഇന്യേൻ ഭരണഘെനാ നിർമ്ാണസഭ, കേരള 
നിയമസഭ എനിവയുമായി �ന്ധടപ്ട്ട പ്രധാന 
വസ്തുതേടള അെിസ്ാനമാക്ി നിയമസഭാ 
മയൂസിയാം വിഭാഗാം വി.ടജ.റ്റി ഹാളിൽ പ്ര്ർശനാം 
സാംഘെിപ്ിച്ചു. 

ടപാനാനിയിടൈ തണലിെങ്ങൾ
ടപാനാനി നികയാജേമണ്ഡൈത്ിടൈ ടപാതു നിരത്തുേളിൽ 

ആധുനിേ രീതിയിലുള്ള �സ് ോത്ിരിപ്പു കേ�ങ്ങൾ 
നിർമ്ിക്കുന ‘തണൈിൊം’  പദ്തി സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ  ഉ്്ഘാെനാം 
ടചയ്തു. ലഹമാസ്റ് ലൈറ്റുേളില്ലാത് സ്ൈങ്ങളിൽ ‘പ്രോശിത േവൈേൾ’  
പദ്തിയുാം പ്രധാന ജാംഗ്ഷനുേളിൽ സി.സി.െി.വി. േയോമറേൾ സ്ാപിക്കുന 
‘സരക്ിത ടപാനാനി’  പദ്തിയുാം ഇകതാടൊപ്ാം നെപ്ിൈാക്കുേയാണ്. 

‘കപപ്റി’ലൂകെ കപാന്ാനികയ ടൂറിസ്റ്് ഹബ്ാക്കും

‘ടപപ്ർ’(PEPPER) പദ്തിയിലൂടെ ടപാനാനി, സാംസ്ാനടത് 
പ്രധാന ടൂറിസ്റ് ഹബ്ായി മാറുടമന് സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ. 

ഉത്രവാ്ിത് ടൂറിസാം മിഷൻ നെപ്ിൈാക്കുന ടപാനാനി പദ്തിയുടെയുാം  
ഏേ്ിന ശിൽപ്ശാൈയുടെയുാം ഉ്്ഘാെനാം നിർവ്വഹിച്ചു സാംസാരിക്കുേയായിരുന് 
അകദേഹാം. ടപപ്ർ പദ്തികയാെനു�ന്ധിച്് ടൂറിസാം ഗ്രാമസഭേൾ 
സാംഘെിപ്ിക്കുടമന്ാം സ്ീക്ർ പറഞ്ഞു.  വികനാ്സഞ്ാര കമഖൈയിൽ ജനേീയ 
പങാളിത്കത്ാടെ നെപ്ിൈാക്കുന ഉത്രവാ്ിത് ടൂറിസാം പദ്തിയാണിത്. 

കപാന്ാനിയ്ക്ക് മുസ് രിസ്                       
സപതൃെ സംരക്ണം

നൂറ്റാണ്ടുേൾ പഴക്മുള്ള ടപാനാനിയുടെ ലപതൃേസാംരക്ണാം മുസ് രിസ് 
ലപതൃേസാംരക്ണ പദ്തിയുടെ ഭാഗമാക്ാൻ ധാരണ. സ്ീക്ർ 

പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണനുമായി മുസ് രിസ് സാംഘാം ഇക്ാരയേത്ിൽ ചർച് നെത്ി.  
നിൈവിൽ പഴയ ടോടുങ്ങല്ലൂർ നികയാജേമണ്ഡൈത്ിനുാം പറവൂരിനുാം ഇെയിടൈ 
ചരിത്ര സ്മാരേങ്ങളാം ലപതൃേങ്ങളാം ജൈപാതേളാം  കോർത്ിണക്കുന 
വികനാ്സഞ്ാര പദ്തിയാണ് മുസ് രിസ് ലപതൃേസാംരക്ണ പദ്തി. 
ലപതൃേ സാംരക്ണത്ിടറെ ഭാഗമായി ടൂറിസാം വകുപ്് നെപ്ാക്കുന 
സ് ലപസസ് റൂട്ടിടറെ ഭാഗമായാണ് ടപാനാനിടയ മുസ് രിസ് പദ്തിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്തുനത്. 

 ടപാനാനി നഗരസഭാപരിധിയിടൈ ചരിത്രസ്മാരേങ്ങൾ, ടേട്ടിെങ്ങൾ, 
തീർത്ാെന കേ�ങ്ങൾ,ഊടുവഴിേൾ, പള്ളിേൾ, കക്ത്രങ്ങൾ, 
ടപാതുനിരത്തുേൾ എനിവയാണ് ലപതൃേസാംരക്ണത്ിടറെ 
ഭാഗമാക്കുനത്. ടപാനാനിയിടൈ ലപതൃേസാംരക്ണ കമഖൈേൾ ഒരു 
്ിവസാം ടോണ്ട് േണ്ടുതീർക്ാവുന തരത്ിൈാണ് പദ്തിക്് രൂപാം നൽകുനത്.  

ഭരണഘെനാ സാക്രതാ ജനെരീയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെി

ഭരണഘെനാ സാക്രത                   
പുസ്തെ പ്രൊശനം 

ഇന്യേൻ ഭരണഘെനടയ സാം�ന്ധിച്് അെിസ്ാനപരമായ അവക�ാധാം 
സൃഷ്ിക്കുേ എന ൈക്യേകത്ാടെ നിയമസഭയുടെയുാം സാംസ്ാന 

സാക്രതാമിഷൻ അകതാറിറ്റിയുടെയുാം ആഭിമുഖയേത്ിൽ നെപ്ാക്കുന 
ഭരണഘെനാ സാക്രത - ജനേീയ വി്യോഭയോസ പരിപാെിക്ായി 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ള ‘ഭരണഘെനാ സാക്രതാ പുസ്േ’ത്ിടറെ പ്രോശനാം 
2018 �ിസാം�ർ 6-ന് നിയമസഭാ മദേിരത്ിടൈ ആർ.ശങരനാരായണൻ 
തമ്ി ടമകമ്ഴ് സ് കൈാഞ്ിൽ സാംഘെിപ്ിച് ചെങ്ങിൽ സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ 
നിർവ്വഹിച്ചു. പരിപാെിയിൽ സഹേരണവകുപ്പുമ�ി േെോംപള്ളി സകര�ൻ,  
വി്യോഭയോസ വകുപ്പുമ�ി ടപ്രാഫ.സി.രവീ�നാഥ്, നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി 
വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് എനിവർ പടങടുത്തു.  തുെർന് ഭരണഘെനടയ 
സാം�ന്ധിച്് ജസ്റിസ് (റിട്ട.) ടേ.ടേ.്ികനശൻ പ്രഭാഷണാം നെത്ി.

സ്രീക്കറുകെ കപാതപരിപാെിെൾ
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ത്ക.ആർ. നോരോയണത്റെ ൈരമ�ോർഷിക 
ദിനോൈരണം 
മുൻ രാഷ്ട്രപതി ടേ.ആർ.നാരായണടറെ ചരമ 
വാർഷിേ്ിനമായ 2018 നവാം�ർ 9-ാാം തീയതി രാവിടൈ 
9.00 മണിക്് നിയമസഭാസമുച്യത്ിൽ സ്ാപിച്ിട്ടുള്ള 
അകദേഹത്ിടറെ അർദ്ോയ പ്രതിമയിൽ ട�പയൂട്ടി സ്ീക്ർ 
വി.ശശി, നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് 
എനിവർ പുഷ്ാർച്ന നെത്ി.

ജ�ഹർലോൽ ത്നഹ് റു�ിത്റെ ജന്മദിനോൈരണം  
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർൈാൽ ടനഹ് റുവിടറെ ജമേ്ിനാചരണത്ിടറെ 
ഭാഗമായി 2018 നവാം�ർ 14-ാാം തീയതി രാവിടൈ 9.00 മണിക്് 
നിയമസഭാസമുച്യത്ിൽ സ്ാപിച്ിട്ടുള്ള അകദേഹത്ിടറെ 
പ്രതിമയിൽ നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് 
പുഷ്ാർച്ന നെത്ി. 

ഭരണഘടനോ ദിനോൈരണം
നവാം�ർ 26 ഭരണഘെനാ ്ിനമായി ആചരിക്കുനതിടറെ 
ഭാഗമായി 2018 നവാം�ർ 26, രാവിടൈ 11 മണിക്് നിയമസഭാ 
സമുച്യത്ിടൈ �ാങ്റ്റ് ഹാളിൽ  ഭരണഘെനയുടെ ആമുഖാം 
സ് ടപഷയേൽ ടസക്ട്ടറിയുടെ കനതൃത്ത്ിൽ ജീവനക്ാർ വായിച്ചു. 

അാംക�്്േറുടെ 125-ാമത് ജമേവാർഷിോം 2015 ൈായിരുന്. 
മുാംട�യിൽ 2015 ഒേ് കൊ�ർ 11 ന് �ി. ആർ. അാംക�്്േർ 
ടമകമ്ാറിയൈിടറെ ശിൈാസ്ാപനചെങ്ങിൈാണ് പ്രധാനമ�ി 
നകര� കമാ്ി ഈ ്ിനാചരണടത് സാം�ന്ധിച് പ്രഖയോപനാം 
നെത്ിയത്. ഭരണഘെനയുടെ  പ്രാധാനയേടത്ക്കുറിച്ചുാം  
അാംക�്്േറുടെ ആശയങ്ങടളക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രചരണമാണ് 
ഈ ്ിനാം ൈക്യേമിടുനത്.  അതുവടര നവാം�ർ 26 
നിയമ്ിനമായാണ് ആചരിച്ിരുനത്. 

ബി.ആർ. അംവബദ്കർ                          
ൈരമ�ോർഷിക ദിനോൈരണം  
ക�ാ.�ി.ആർ.അാംക�്്േർ ചരമവാർഷിേ ്ിനാചരണത്ിടറെ 
ഭാഗമായി 2018 �ിസാം�ർ 6-ാാം തീയതി രാവിടൈ 8.30 ന്   
നിയമസഭാ സമുച്യത്ിടൈ അകദേഹത്ിടറെ പ്രതിമയിൽ 
സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ പുഷ്ാർച്ന നെത്ി.  ചെങ്ങിൽ 
പട്ടിേജാതി പട്ടിേവർഗ് പികനാക് സമു്ായകക്മവുാം 
സാാംസ് ോരിേവുാം പാർൈടമറെറിോരയേവുാം വകുപ്പുമ�ി എ.ടേ.
�ാൈൻ, നിയമസഭാ ടസക്ട്ടറി വി.ടേ.�ാബുപ്രോശ് 
തുെങ്ങിയവർ പടങടുത്തു.

മനുഷ്യോ�കോശ ദിനോൈരണം
മനുഷയോവോശ ്ിനാചരണവുമായി �ന്ധടപ്ട്ട് 2018 
�ിസാം�ർ 10-ന് രാവിടൈ 11.00 മണിക്് നിയമസഭാ 
സമുച്യത്ിടൈ �ാങ്റ്റ് ഹാളിൽ  നിയമസഭാ 
ടസക്കട്ടറിയറ്റിടൈ ജീവനക്ാർ സ് ടപഷയേൽ ടസക്ട്ടറി 
ജി.സമകുമാരിയുടെ കനതൃത്ത്ിൽ  മനുഷയോവോശ പ്രതിജ്ഞ 
എടുത്തു.

നിയമസഭാ സമുച്യത്ികല പ്രധാന പരിപാെിെൾ

വിവിധ ചിന്ാഗതിേളടെയുാം 
നിൈപാടുേളടെയുാം 
സമീപനങ്ങളടെയുാം 
സത്ാപരമായ ലവവിദ്യോം 
ഒരു ജനാധിപതയേ രാഷ്ട്രത്ിൽ 
നമുക്് നികഷധിക്ാനാവില്ല. 
എങിലുാം സഹിഷ്ണുത,്യ,ോരു
ണയോം,സമാധാനപൂർണ്ണമായ 
സഹവർത്ിത്ാം, ജീവകനാടുള്ള 
�ഹുമാനാം, പ്രകൃതികയാടുളള 
ഏേീഭാവാം എനിവ ഒരു 
സാംസ് ക്ാരത്ിടറെ അെിസ്ാന 
ശിൈേളാണ്. 

ജവഹർൈാൽ ടനഹ്രു 
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‘‘പകത്രാസിടറെ പെക്കുതിര
ചീറിപ്ാഞ്ഞു വരുന്കണ്ട

എണ്ണാടമങിൽ എണ്ണികക്ാ
നാടള േള്ളാം പറയരുത് ’’

1965-ൽ മൂനാാം കേരള 
നിയമസഭയികൈയ്ക് നെന 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ മൂവാറ്റുപുഴ 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ാം 
ജയിച്ത് കേരളാ കോൺഗ്രസ് 
സ്ാനാർത്ിയായി മത്സരിച് 
എ.റ്റി. പകത്രാസ് ആയിരുന്.  
എതിർപക്ടത് രണ്ടു 
സ്ാനാർത്ിേടളയുാം മൈർത്ിയെിച്് 
പകത്രാസ് ജയിച്ചു േയറി.  പകക് വിജയാം 
പാഴായികപ്ായി.  ഏഴു്ിവസാം മാത്രാം 
പ്രാ�ൈയേത്ിൈിരുന സഭ, അാംഗങ്ങൾ 
സതയേപ്രതിജ്ഞ ടചയ്യുാംമുടമ് പിരിച്ചുവിട്ടു.

 1965-ൽ നിയമസഭയികൈയ്ക് 
ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടവരിൽ 
32 കപർ അതിനു മുൻകപാ 
പിൻകപാ കേരളനിയമസഭയിൽ 
അാംഗമാോത്വരായിരുന്.  
കേരളത്ിടൈ നിയമനിർമ്ാണ  
സഭേളടെ 125-ാാം  വാർഷിോം 
ആകഘാഷിച് കവളയിൽ കമൽപ്റഞെ 
32 വയേക്തിേളിൽ ജീവിച്ിരിക്കുന ഏേ 
വയേക്തിയായ എ.റ്റി.പകത്രാസിടന 
നിയമസഭാ ടസക്കട്ടറിയറ്റിടൈ 
ഉക്യോഗസ്ർ 2012 ഒേ് കൊ�ർ 
13-ാാം തീയതി അകദേഹത്ിടറെ 
വസതിയിൽ എത്ി ടപാനാെ 
അണിയിച്് ആ്രിക്കുേയുാം സ്ീക്റുടെ 
പ്രകതയേേ ഉപഹാരാം സമ്ാനിക്കുേയുാം 
ടചയ്തു.  1965 ന് മുമ്പുാം 
അതിനുകശഷവുാം കേരളത്ിലുണ്ടായ 
രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിേ സാമു്ായിേ 
പരിവർത്നങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള 
തടറെ വിൈയിരുത്ൽ അകദേഹാം 
ത്വസരത്ിൽ പങ്കുവയ്ക്കുേയുണ്ടായി.

   1965-ടൈ ടപാതുടതരടഞെടുപ്ിടന 
ത്തുെർന് ഒരു സർക്ാർ 
രൂപീേരിക്ാനാോടത കപായ 
രാഷ്ട്രീയ സാഹചരയേത്ിന് േമ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടിയുടെ 1964-ടൈ പിളർപ്് 
ഒരു പ്രധാന ോരണമാടണന് 
വിൈയിരുത്ിയ അകദേഹാം കേരള 
കോൺഗ്രസ്ിടറെ രൂപീേരണവുാം 
അതിന് ൈഭിച് ജനപിന്തുണയുാം മറ്റ് 
പ്രധാനോരണങ്ങളായിരുന്ടവന് 
വിൈയിരുത്തുേയുണ്ടായി.  മത്സരിച് 
54 സീറ്റുേളിൽ 23 എണ്ണത്ിൽ 
അകദേഹമുൾടപ്ടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് 
സ്ാനാർത്ിേൾ വിജയിച്ചു എനത് 
ഒരു പ്രകതയേേതയാണ്.

 സി.പി.ഐ(എാം), കേരള 
കോൺഗ്രസ്സുമായി സഹേരിച്് ഒരു 
മ�ിസഭ രൂപീേരിക്ാനുള്ള ശ്മാം 
നെക്ാടതകപായത് ഏതുസാഹചരയേത്ി 
ൈായിരുന്ടവന കചാ്യേത്ിന് 
അപ്രോരടമാരു മുനണി സർക്ാർ 
രൂപീേരിക്കുവാനുള്ള ശ്മാം 
കോൺഗ്രസ്ിടറെ കേ� കനതൃത്ാം 
നെത്ിയ എതിർനീക്ങ്ങളടെ 
ഫൈമായാണ് പരാജയടപ്ട്ടടതന് 
അകദേഹാം വിൈയിരുത്ി.

 നിയമസഭയികൈയ്ക് 
ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ട അാംഗാം 
എന നിൈയ്ക് ടപൻഷകനാ മറ്റ് 
ആനുകൂൈയേങ്ങകളാ ൈഭിക്ണടമന് 

ആഗ്രഹിച്ിട്ടില്ല എന്ാം 
സഭാസകമ്ളനത്ിൽ പടങടുത്ില്ല 
എനത് ജനപ്രതിനിധി എന നിൈയിടൈ 
തടറെ പ്രവർത്നത്ിന് ഒരുവിധത്ിലുാം 
തെസ്മായിട്ടില്ല എന്ാം അകദേഹാം 
വയേക്തമാക്ി.  സങ്കുചിത, സ്ാർത് 
താൽപരയേങ്ങൾ േണക്ാക്ാടത 
ജനങ്ങളടെ ടപാതുനമേ മുൻനിർത്ി 
പ്രവർത്ിക്കുന ഒരു പുതുതൈമുറയുാം 
മതാം, പ്രാക്ശിേത, വർഗ്ീയത എനീ 
ചിന്േൾ ടവെിഞെ് ക്ശീയ താൽപരയോം 
സാംരക്ിക്ാൻ േഴിവുള്ള കനതാക്ളാം 
രാജയേത്് ഉണ്ടാകേണ്ടതാടണന് 
അകദേഹാം അഭിപ്രായടപ്ട്ടു.

 പാർൈടമറെറി ജനാധിപതയേത്ിടറെ 
ചരിത്രത്ിൽ അപൂർവ്വതയുടെ 
സവികശഷതയാൽ ശ്കദ്യമാണ് 
1965-ടൈ കേരള നിയമസഭാ 
ടതരടഞെടുപ്്.  കേരളത്ിടറെ 
നിയമനിർമ്ാണസഭേളടെ 
ചരിത്രത്ിൈാ്യേമായി 
ടതരടഞെടുപ്ിനുകശഷാം സർക്ാർ 
രൂപീേരിക്കുവാകനാ നിയമസഭ 
സകമ്ളിക്ാകനാ േഴിയാടതവനത് 
1965 ൈാണ്.  കേരളത്ിടറെ രാഷ്ട്രീയ 
ചരിത്രത്ിൽ സപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയ 
ധ്രുവീേരണങ്ങൾക്കുാം മുനണി 
സമവാേയേങ്ങൾക്കുാം വഴിടതളിച് 
ടതരടഞെടുപ്് കൂെിയായിരുന് 
ഇത്.  ഭാരതത്ിടൈ രാഷ്ട്രീയ 
സാമൂഹിേ സാാംസ് ോരിേ 
രാംഗങ്ങളിടൈ പരിഷ് ോരങ്ങളടെയുാം 
പ്രസ്ാനങ്ങളടെയുാം 
കപരിൽ കൈാേശ്ദ് കനെിയ 
ഒരിന്യേൻ സാംസ്ാനടമന 
നിൈയിൽ കേരളത്ിടൈ 
1965-ടൈ ടതരടഞെടുപ്പുാം 
സകമ്ളിക്ാനാോടത വന 
നിയമസഭയുാം കൈാേശ്ദ്കനടുേയുാം 
ക്ശീയ, അന്ർകദേശീയതൈങ്ങളിൽ 
ഗകവഷണപഠനങ്ങൾക്് 
വികധയമാകുേയുാം ടചയ്തു.

 രണ്ടാാം കേരള നിയമസഭയിൽ 
ആർ.ശങറിടറെ കനതൃത്ത്ിലുള്ള 
കോൺഗ്രസ് മ�ിസഭയ് ടക്തിടര 
1964 ടസപ്റ്റാം�ർ മാസാം പി.എസ്.പി. 
കനതാവ് പി.ടേ.കുഞെ് അവിശ്ാസ 
പ്രകമയാം അവതരിപ്ിച്ചു.  അവിശ്ാസ 
പ്രകമയത്ികമേൽ നെന കവാടട്ടടുപ്ിൽ 
15 കോൺഗ്രസ് എാം.എൽ.എ.മാർ 
പ്രതിപക്കത്ാടൊപ്ാം കചർന് 
അവിശ്ാസ പ്രകമയടത് അനുകൂൈിച്് 
കവാട്ട് ടചയ്തു.  തുെർന് അവിശ്ാസ 
പ്രകമയാം പാസ്ാവുേയുാം മ�ിസഭ 
രാജിവയ്ക്കുേയുാം നിയമസഭ 
പിരിച്ചുവിടുേയുാം ടചയ്ടപ്ട്ടു.  
അതിടനതുെർന് 1964 ടസപ്റ്റാം�ർ 
മാസാം 10-ാാം തീയതി മുതൽ 
സാംസ്ാനാം മൂനാമതുാം രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണത്ിൻ േീഴിൈാവുേയുാം 
ടചയ്തു.  ഇകത തുെർനാണ് 
മൂനാാം കേരള നിയമസഭയികൈക്് 
ടപാതുടതരടഞെടുപ്ിന് 
േളടമാരുങ്ങിയത്.  സാംസ്ാന 
രൂപീേരണത്ിനു കശഷമുള്ള ആ്യേ 
മണ്ഡൈ പുന:ക്മീേരണകശഷമാണ് 
1965  മാർച്് മാസാം 4-ാാം തീയതി ഈ 
ടപാതുടതരടഞെടുപ്് നെനത്.

 ഈ ടതരടഞെടുപ്ിൽ 
സഖയേങ്ങളില്ലാടത ടതരടഞെടുപ്ിടന 
കനരിട്ട ഏേ രാഷ്ട്രീയേക്ി ഇന്യേൻ 

നാഷണൽ കോൺഗ്രസായിരുന്.  
നാൽപത് സീറ്റുേളമായി ഏറ്റവുാം 
കൂടുതൽ സീറ്റുേൾ കനെിയത് 
സി.പി.ഐ.(എാം) ആയിരുന്.  
ഇന്യേൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് 
36 സീറ്റുേൾ ൈഭിച്ചു.  മത്സരിച് 
54 സീറ്റുേളിൽ 23 സീറ്റുേൾ 
കനെിയ കേരള കോൺഗ്രസ് 
ആടേ കപാൾ ടചയ് കവാട്ടുേളിൽ 
12.58% കനെി.  ൈഭിച് കവാട്ടുേളടെ 
ശതമാനാം പരിഗണിക്കുകമ്ാൾ 
കേരള കോൺഗ്രസ് മൂനാാം 
സ്ാനത്ായിരുന്.

 ടതരടഞെടുപ്ിൽ ഒരു 
േക്ിക്കുാം വയേക്തമായ ഭൂരിപക്ാം 
ൈഭിക്ാതിരുന സാഹചരയേത്ിൽ 
കൂട്ടുമ�ിസഭ രൂപീേരിക്കുനത് 
സാം�ന്ധിച്് �ന്ധടപ്ട്ട 
േക്ികനതാക്ളമായി ഗവർണ്ണർ 
നെത്ിയ കൂെിയാകൈാചനേൾ ഫൈാം 
േണ്ടില്ല.  ഈ സാഹചരയേത്ിൽ 
ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടതുാം അകത സമയാം 
വിളിച്ചു കചർക്ടപ്ൊത്തുമായ 
നിയമസഭ ഭരണഘെനയുടെ 356-ാാം 
അനുകഛേ് പ്രോരാം പിരിച്ചുവിെടപ്ടുേയുാം 
സാംസ്ാനത്് രാഷ്ട്രപതി ഭരണാം 
നിൈവിൽ വരുേയുാം ടചയ്തു.

 സാംസ്ാനടത് ആ്യേ 
മുഖയേമ�ിയായിരുന ഇ.എാം.
എസ്. നമ്പൂതിരിപ്ാെ് പട്ടാമ്ി 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ാം 
സാംസ്ാനടത് മുനണി 
സാംവിധാനത്ിടറെ ആചാരയേനായി 
േരുതടപ്ടുന ടേ.േരുണാേരൻ 
മാള നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ാം 
1965 ൽ ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടു.  കേരള 
കോൺഗ്രസ്ിടൈ ടേ.എാം.കജാർജ്, 
ടേ.എാം.മാണി, ആർ.�ാൈകൃഷ്ണപിള്ള 
എനിവരുാം സി.പി.ഐ.(എാം) ടൈ 
സശീൈാ കഗാപാൈൻ, ടേ.ആർ.
ഗൗരിയമ് എനിവരുാം ഈ 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ വിജയിച് പ്രമുഖരിൽ 
ഉൾടപ്ടുന്.  കേരള കോൺഗ്രസ്ിടറെ 
ഏേ വനിതാ സ്ാനാർത്ി ടേ.ആർ.
സരസ്തിയമ് ടചങ്ങന്നൂരിൽ നിന് 
വിജയിച്ചു.  കോൺഗ്രസ്ിടറെ 5 വനിതാ 
സ്ാനാർത്ിേളിൽ ഒരാൾക്കുകപാലുാം 
വിജയിക്ാനായില്ല.  29 സി.പി.ഐ 
(എാം) ജനപ്രതിനിധിേൾ േരുതൽ 
തെങൈിൈായിരുന്.

 1965-ടൈ വിളിച്ചുകചർക്ാത് 
നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട നെപെിയുടെ 
ഭരണഘെനാ സാധുത കചാ്യോം 

ടചയ്തുടോണ്ട് ടേ.ടേ.അബു കേരള 
ലഹകക്ാെതിയിൽ കേസ് ഫയൽ 
ടചയ്തു. (Sri.K.K. Abu v. Union of India, 
AIR 1965 Kerala V52c92).ടേ.ടേ.
അബു സമർപ്ിച് ഹർജി ലഹകക്ാെതി 
തള്ളുേയാണുണ്ടായത്.

 മൂനാാം കേരള നിയമസഭയി 
കൈക്കുള്ള അടുത് ടപാതുടതരടഞെടുപ്് 
1967-ൽ നെന്. സി.പി.ഐ.(എാം) 
നയിച് സപ്തേക്ി മുനണി 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ വയേക്തമായ 
ഭൂരിപക്ാം കനെി,  ഇ.എാം.എസ്.
നമ്പൂതിരിപ്ാെിടറെ കനതൃത്ത്ിൽ 1967 
മാർച്് പത്ാാം തീയതി മ�ിസഭ 
അധിോരകമറ്റു എനതുാം കേരള 
സാംസ്ാനത്ിടറെ ചടുൈമായ 
തുെർചരിത്രാം.

 നമ്മുടെ ജനാധിപതയേ ചരിത്രത്ിൽ 
1965-ടൈ ടതരടഞെടുപ്പുാം രാഷ്ട്രീയവുാം 
നിയമസഭയുാം കവറിട്ടുനിൽക്കുന്. 
നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്ാണസഭയുടെ 
ചരിത്രത്ിൽ ഇത് ഒറ്റത്വണ സാംഭവിച് 
യാ്യേശ്ിേതയാോാം.  പകക് ഇത് 
ഒരു കേവൈ ചരിത്രേൗതുോം മാത്രമല്ല.  
പിൽക്ാൈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്ിടറെ 
പ്രവാഹടത് നിർണ്ണായേമായി 
സ്ാധീനിച് ഒടരാഴുക്ിടറെ തുെക്ാം 
കൂെിയായിരുന്.

 പ്രതയേയശാസ്ത്രടത് കൂട്ടുപിെിച്് 
ടതരടഞെടുപ്ിൽ ഒറ്റയ് ടക്ാറ്റയ്ക് 
മത്സരിക്ാൻ രാഷ്ട്രീയപ്ാർട്ടിേൾ 
പ്രേെിപ്ിച് മകനാലധരയേവുാം 
അധിോരത്ിനുകവണ്ടി 
ടതരടഞെടുപ്പുരാഷ്ട്രീയടത് 
തള്ളിപ്റയാതിരുന പാർട്ടികനതൃത്വുാം 
കേരള രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്ിൽ 
കവറിട്ടുനിൽക്കുേതടന ടചയ്യുാം.  
ടതരടഞെടുപ്ിനുകശഷമുള്ള 
രൂപീേരിക്ാത് സർക്ാരുാം 
സകമ്ളിക്ാത് സഭയുാം 
ടതരടഞെടുക്ടപ്ട്ടിട്ടുാം 
പിനീടൊരിക്ലുാം നിയമസഭയിടൈത്ാ 
നാോടത കപായ 32 സാമാജിേരുാം 
സാംയുക്തമായി കേരള രാഷ്ട്രീയ 
ചരിത്രത്ിൽ എഴുതികച്ർത്ത് 
കേവൈാം കുകറ സാംഭവവിോസങ്ങൾ 
മാത്രമായിരുനില്ല;  മറിച്് 
ഭാവിതൈമുറയ്ക്കുകവണ്ടിയുള്ള 
ശക്തമാടയാരു ഓർമ്ടപ്ടുത്ൽ 
കൂെിയായിരുന്.
 (വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ടെരള 

നിയമസഭയകെ ശടതാത്ര രജതജൂബിലി 
സ്മരണിെ ൊണുെ)

പത്രോസിററെ 
പെക്കുതിരയുാം 
സത്മേളിക്ാത്ത  
നിയമസഭയുാം


