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ദൈനംൈിന തെരതഞെടുപ്പുകളിലൂതെയാണ് ജനാധിപെ്യ വ്യവസ്ഥ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നെ്. ജനങ്ങൾക്് ജനാധികാരത്ിലം 

വ്യവസ്ഥയിലമുള്ള വിശ്ാസം നിരന്തരം ആവർത്ിച്ചുറപ്ിക്ക്
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. പ്രാെിനിധ്യ ജനാധിപെ്യത്ിൽ ജനങ്ങൾ അവരുതെ 
''സമ്മെി'' ജനപ്രെിനിധികൾക്കും ഭരണകൂെത്ിനം അനൈിനം നൽക്കണ്െ് 
അനിവാര്യമാണ്. 'ജനസമ്മെി' ഇല്ാൊകുന്ന നിമിഷം സാക്കേെികമായി 
പ്രാെിനിധ്യം  തുെരാതമകേിലം ജനപ്രാെിനിധ്യ ഭരണകൂെത്ിതറെ അധികാരം റദ്ദു 
തെയ്യതപ്ടുന്നു. അതുക്പാതെെതന്ന ജനാധിപെ്യ മൂെ്യങ്ങൾ നിരസിക്തപ്ടുന്ന 
നിമിഷം ജനാധിപെ്യ വ്യവസ്ഥയം മൃെപ്രായമാകും. ഈ സാഹെര്യത്ിൊണ് 
ജനാധികാരത്ിതറെയം ജീവിെദശെിയായി വികസിക്ക്ണ് ജനാധിപെ്യ 
വ്യവസ്ഥയതെയം അെിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി 
നിെനിർത്ാനം ശക്ിതപ്ടുത്ാനമുള്ള വിജ്ാക്നാെ്പാൈനവം വിജ്ാന 
വിെരണ സംവിധാനവം ഏറ്റവം പ്രസക്മാകുന്നെ്.
 ജനങ്ങതള പ്രെിനിധീകരിക്കുന്ന നിയമസഭയ്ക് ജനാധിപെ്യ സംബന്ിയായ 
അറിവെ്പാൈനത്ിലം വിെരണത്ിലം ഏറ്റവം ഫെപ്രൈമായി ഇെതപൊനാകും. 

ഭരണകൂെത്ിതറെ നയരൂപീകരണത്ിലം 
പ്രവർത്നങ്ങളിലം ജനാധിപെ്യ മൂെ്യങ്ങൾ 
സന്നിക്വശിപ്ിക്കുവാൻ ക്ിയാത്മകമായി 
ഇെതപൊൻ കഴിയന്ന ഉന്നെ ജനാധിപെ്യ 
സ്ഥാപനവം നിയമസഭകളാണ്. നിയമ 
നിർമ്മാണക്ത്ാതൊപ്ം ജനാധികാര വ്യവ 
സ്ഥയതെ ശാക്ീകരണത്ിനെകുന്ന 
ജനകീയവം അക്ാൈമികവമായ വിൈ്യാഭ്യാസ 
പ്രവർത്നങ്ങളം അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണമായ 
വിധത്ിൽ സംഘെിപ്ിക്കുവാൻ നിയമസഭ 
കൾക്് കഴിയം. ഈ ൈിശയിലള്ള െിന്തയതെ 
ഉെ്പന്നമാണ് ഗക്വണൻസ്, പബ്ിക് ക്പാളിസി 
തുെങ്ങിയ ക്മഖെകളിൽ വിജ്ാക്നാെ്പാൈനം 

െക്്യം വച്് ഗക്വഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുെങ്ങുവാനള്ള െീരുമാനം. നിെവിൽ 
നിയമസഭാ തസക്ക്ടേറിയറ്റിതറെ ഭാഗമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന സി.പി.എസ്.െി. സഭാ 
നെപെിക്മങ്ങൾ സംബന്ിച്ചും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്ിയയതെ വിവിധ വശങ്ങൾ 
സംബന്ിച്ചും സാമാജികർക്കും, പി.എ.മാർക്കും ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥർക്കും പരിശീെനം 
നൽകിവരുന്നുണ്്. തപാതുജനങ്ങൾക്ായി ആറുമാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 
ഡിക്്ാമ ക്കാഴ് സം നെത്ിവരുന്നു. പഠന-പരിശീെന പരിപാെികളിൽനിന്ന് 
അറിവെ്പാൈനത്ിക്െക്കുള്ള പരിണാമം വർത്മാനകാെത്് ഏതറ 
പ്രസക്മാണ്.
 ഗവതമെറെിതറെ നയരൂപീകരണത്ിന് നിയമ-സാക്കേെിക സഹായം 
നൽകാൻ ക്ശഷിയള്ള ഒരു ഗക്വഷണക്കന്ദ്രതമന്ന നിെയിൊണ് സ് കൂൾ 
ഓഫ് പബ്ിക് ക്പാളിസി പ്രവർത്ിക്കുക. തപാതു നയരൂപീകരണത്ിൽ 
സാമാജികർക്് ആവശ്യമായ അക്ാൈമിക വിവരങ്ങളം വിശകെനങ്ങളം 
സമാഹരിച്ചു നൽകുകയാണ് പ്രാഥമിക െക്്യം. ഭരണരംഗതത് നൂെന 
പ്രവണെകതള മനസ്ിൊക്കുവാനം ക്കരളീയ സാഹെര്യത്ിൽ അവ 
പ്രക്യാഗിക്ാനമുള്ള പഠനവം പരിശീെനവം നൽകും. ഇക്ൊതൊപ്ം 
സാമാജികരും അക്ാൈമിക് പണ്ിെരും ക്െർന്ന കൂടോയ്മ രൂപീകരിക്കും. 
ക്കവെമായ അക്ാൈമിക വിജ്ാക്നാെ്പാൈനം മാത്രമല് െക്്യം വയ്ക്കുന്നെ്. 
ഈ പ്രക്ിയയിൽ സാമാജികർക്് ക്നരിടേിെതപൊനള്ള അവസരം കൂെി 
സൃഷ്ിക്കും. അങ്ങതന വരുക്്ാൾ സാമാജികർക്് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനം 
നയരൂപീകരണത്ിൽ ക്ിയാത്മകമായി ഇെതപൊനം സാധിക്കും. വിൈഗ്ദ്ധരുതെ 
െെത്ിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന നയരൂപീകരണം ജനപ്രെിനിധികളമായി 
ക്െർന്ന് രൂപതപ്ടുത്ാനം 'ജനകീയവം അക്ാൈമികവമായ കൂടോയ്മ' 
രൂപതപ്ടുത്ാനമുള്ള സംവിധാനമായി 'സ് കൂൾ ഓഫ് പബ്ിക് ക്പാളിസി 
ക്ഫാർമുക്െഷ'തന വളർത്ിതയടുക്ാനാകുതമന്നാണ് പ്രെീക്.
 ഭരണകൂെപഠനമാണ് സ് കൂൾ ഓഫ് ഗവതമെറെ് െക്്യം വയ്ക്കുന്നെ്. 
രാഷ്ടീയ പാർടേികൾ, തെരതഞെടുപ്്, ഗക്വണൻസ്, തുെങ്ങി ഭരണകൂെത്ിതറെ 
വ്യെ്യസ്ത െെങ്ങൾ വിഷയീഭവിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾക്് ക്നതൃെ്ം നൽകാൻ 
ഈ സ്ഥാപനത്ിന് കഴിയം. രാഷ്ടീയ പ്രക്ിയയിൽ ഇെതപൊൻ യവെതയ 
ക്പ്രരിപ്ിക്കുന്ന അക്ാൈമീക ഇെതപെലകളം പരിശീെനവം സ് കൂൾ ഓഫ് 
ഗവതമെറെ് സംഘെിപ്ിക്കും.
 ഭാവിയിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിച്ാക്ി കൽപ്ിെ സർവ്വകൊശാെയാക്ി 
മാറ്റാനാണ് ഉക്ദേശ്യം. ഇെ് സംബന്ിച്് പ്രാഥമിക പഠനം നെത്ി റിക്പ്ാർടേ് 
നൽകാൻ ആസൂത്രണ ക്ബാർഡ് മുൻ അംഗം ശ്ീ. ജി. വിജയരാഘവതന 
ചുമെെതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഭരണ-പഠന-ഗക്വഷണങ്ങൾക്കും പരിശീെനത്ിനം 
രാജ്യാന്തര നിെവാരത്ിലള്ള അധ്യാപകർ ക്നതൃെ്ം നൽകും. ഇെിനായി 
പണ്ിെരുതെ ഒരു പാനൽ െയ്യാറാക്കും. ഭാവിയിൽ പബ്ിക് ക്പാളിസിയിലം 
ഗക്വണൻസിലം ബിരുൈാനന്തര ബിരുൈ ക്കാഴ് സകൾ ആരംഭിക്ാനം 
പദ്ധെിയണ്്.
 പുെിയ കാെഘടേത്ിതറെ തവല്ലുവിളികൾ ക്നരിൊനം സാധ്യെകൾ 
പ്രക്യാജനതപ്ടുത്ാനം സാമാജികതര സജ്ജമാക്ാൻ നിയമസഭാ 
തസക്ക്ടേറിയറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഗക്വഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് കഴിയതമന്നാണ് 
പ്രെീക്. ക്കരളം ക്കന്ദ്രീകൃെമായി നയരൂപീകരണത്ിനള്ള നിർക്ദേശങ്ങൾ 
െയ്യാറാക്ാൻ 'യൂത്് ഹാക്ക്ത്ാൺ' സംഘെിപ്ിക്കുവാനം പദ്ധെിയണ്്. 
സ്ക്ൈശത്ം വിക്ൈശത്മുള്ള ഗക്വഷണ ക്കന്ദ്രങ്ങൾ, സർവ്വകൊശാെകൾ, മറ്റ് 
പഠനക്കന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയമായി അക്ാൈമിക സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്ാനള്ള 
ശ്മങ്ങളമുണ്ാകും.
 ജനാധിപെ്യ പഠനക്മഖെയിക്െക്കുള്ള നിയമസഭയതെ അർത്ഥപൂർണ്ണമായ 
വികാസമാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി സാധ്യമാകുന്നെ്. നിരന്തരമായ പഠനവം 
ജനാധിപെ്യമൂെ്യങ്ങളതെ സംക്വൈനവം െീർച്യായം നമ്മുതെ ജനാധിപെ്യ 
വ്യവസ്ഥതയ കൂടുെൽ സമ്പുഷ്മാക്കുതമന്ന കാര്യം നിസ്തർക്മാണ്.
 പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ 

സ്ീക്ർ

'ക്കരം െിങ്ങും ക്കരള നാടേിൽ തക.ആർ.ഗൗരി 
ഭരിക്ക്ടേ' എന്നെ് ഒരിക്ൽ ക്കരളത്ിതെ്ാടും 

മുഴങ്ങിക്ക്ടേ മുദ്ാവാക്യം. സ്ാെന്ത്ര�ാനന്തര ക്കരളത്ിതറെ 
സാമൂഹ്യ സാ്ത്ിക ക്മഖെകളിൽ നിർണ്ണായക സ്ാധീനം 
തെലത്ിയ ചുരുക്ം രാഷ്ടീയ ക്നൊക്ളിൽ ഒരാളായ 
തക.ആർ.ഗൗരിയമ്മയതെ നൂറ്റിതയാന്നാം പിറന്നാളിൽ  
സ്ീക്ർ, മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രെിപക് ക്നൊവ് എന്നിവർ ജൂൺ 
20-ാം െീയെി  സഭാ െെത്ിൽ ആശംസകൾ ക്നർന്നു. 
ഗൗരിയമ്മ ക്പാരാടേവീറിതറെ മാതൃസ്ർശമാതണന്നും 
ക്കരളത്ിൽ മാറ്റത്ിതറെ പാെതയാരുക്ാൻ കനൽവഴി 
ൊണ്ിയ ധീരവനിെയാതണന്നും സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ 
അഭിപ്രായതപ്ട്ടു.  പ്രഥമ നിയമസഭയിതെ  ജീവിക്കുന്ന 
ഏക അംഗമായ ഗൗരിയമ്മ വി്വത്ിതറെ അഗ്ിമുഖത്് 
െളിർത് പൂമരമാതണന്ന് അക്ദേഹം വിക്ശഷിപ്ിച്ചു. 
ജന്മശൊബ്ിയാക്ഘാഷങ്ങളിൽ സാമാജികർക്് 
പതകേടുക്കുന്നെിനായി  ജൂൺ 21 തെ സഭാസക്മ്മളനം 
ഒഴിവാക്ി.

 ഗൗരിയമ്മയതെ ജന്മശൊബ്ി ആക്ഘാഷം ആെപ്പുഴ 
ശക്ി ആഡിക്റ്റാറിയത്ിൽ 2019 ജൂൺ 21 ന്  മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ ഉൈ്ഘാെനം തെയ്തു.  കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ഥാനത്ിതറെ കരുത്യായ ഗൗരിയമ്മ ഇെയ്ക് 
പാർടേിക്് പുറത്് ക്പായെ് നിർഭാഗ്യകരമായിരുന്നുതവന്നും 

ആ രാഷ്ടീയ മാറ്റം ഗൗരിയമ്മതയ സ് ക്നഹിച്വതര 
ക്വൈനിപ്ിച്ിട്ടുണ്ാവണതമന്നും ഉൈ്ഘാെന പ്രസംഗത്ിൽ 
മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.  സമീപകാെത്് ഗൗരിയമ്മ വീണ്ടും 
പാർടേിക്യാടു സഹകരിച്െ് പാർടേിക്കും പുക്രാഗമന 
സാമൂഹ്യശക്ികൾക്കും വെിയ സക്ന്താഷമാണ് 
പകർന്നതെന്നും നിർണ്ണായകഘടേങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ഥാനത്ിന കരുത്് പകർന്ന വ്യക്ിെ്മാണ് 
ഗൗരിയമ്മതയന്നും അക്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 ക്കരളത്ിൽ സ്തീകൾക്് മാതൃക തക.ആർ.ഗൗരിയമ്മ 
മാത്രമാതണന്നും രാഷ്ടീയത്ിൽ എന്ത് അഭിപ്രായ 
വ്യെ്യാസമുതണ്കേിലം തപാതുപ്രവർത്കക്രാെ് പ്രക്െ്യക 
കരുെൽ ഉണ്ായിരുന്ന ക്നൊവാണ് ഗൗരിയമ്മതയന്നും  
അദ്ധ്യക്പ്രസംഗത്ിൽ പ്രെിപക്ക്നൊവ് രക്മശ് 
തെന്നിത്െ പറഞ്ഞു. സ്തീസരക്യ്കായി സെ്ര 
നെപെികൾ സർക്ാർ സ്ീകരിക്ണതമന്നും  
എല്ാവരും അഭിമാനക്ത്ാതെ ക്നാക്കുന്ന നാൊയി 
ക്കരളം മാറണതമകേിൽ സ്തീകൾക്് സരക്ിെമായി 
ജീവിക്ാൻ കഴിയണതമന്നും മറുപെി പ്രസംഗത്ിൽ 
ഗൗരിയമ്മ ഓർമ്മിപ്ിച്ചു. െതറെ ശ്ാസം നിെയ്ക്കുന്നതുവതര 
സ്തീസരക്യ്കായി  ക്പാരാടുതമന്നും അവർ പറഞ്ഞു   
സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രിമാരായ പി.െിക്ൊത്മൻ, 
ജി.സധാകരൻ, ക്ൊക് സഭാംഗം എ.എം.ആരിഫ്,  
മുൻ ഗവർണർമാരായ തക.ശകേരനാരായണൻ, 
കുമ്മനം രാജക്ശഖരൻ, തജ.എസ്.എസ്. സംസ്ഥാന 
പ്രസിഡറെ് എ.എൻ. രാജൻ ബാബു എന്നിവർ െെങ്ങിൽ 
പതകേടുത്. 

 ഗൗരിയമ്മയതെ ഭൂെകാെെരിത്രം വളതര ഹൃൈ്യമാണ്.  
1919 ജൂദെ 14 ന് ക്െർത്െയിൽ ൊത്നാടേ് തക.ആർ. 
രാമതറെയം പാർവ്വെി അമ്മയതെയം മകളായി ജനിച് 
ഗൗരിയമ്മയതെ സ് കൂൾ വിൈ്യാഭ്യാസം തുറവൂർ, ക്െർത്െ 
എന്നിവിെങ്ങളിൊയിരുന്നു. തുെർന്ന് എറണാകുളം 
മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് ബി.എ. ബിരുൈവം എറണാകുളം 
ക്ൊ ക്കാക്ളജിൽ  നിന്ന് നിയമബിരുൈവം ക്നെി. ഈഴവ 
സമുൈായത്ിൽ നിന്നുള്ള ആൈ്യ വനിൊ വക്ീൊയിരുന്നു 
ഗൗരിയമ്മ.

 1 952-53, 1954-56 കാെഘടേങ്ങളിൽ െിരു-തകാച്ി 
നിയമസഭകളിലം  ക്കരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണക്ത്ാതെ 

അഞാം നിയമസഭയിതൊഴിതക ഒന്നു മുെൽ പെിതനാന്നു 
വതര എല്ാ നിയമസഭകളിലം ഗൗരിയമ്മ അംഗമായിരുന്നു. 
നിയമസഭാ സാമാജികയായി അൻപതുവർഷം 
പൂർത്ീകരിച്ചു.  ഇ.എം.എസ്.തറെ ആൈ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
മന്ത്രിസഭയിലം 1967, 1980, 1987 വർഷങ്ങളിൽ  
അധികാരക്മറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ് മന്ത്രിസഭകളിലം 2001- 
2006 കാെയളവിതെ എ.തക.ആറെണി, ഉമ്മൻൊണ്ി 
മന്ത്രിസഭകളിലം ഗൗരിയമ്മ അംഗമായിരുന്നു. 1957-തെ 
ആൈ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ റവന്യൂ, എക് ദസസ്, ക്ൈവസ്ം 
വകുപ്പുകളതെ ചുമെെ വഹിച് ഗൗരിയമ്മ ഒടേനവധി 
ഭരണപരിഷ് കാരങ്ങളാണ് നെപ്ിൽ വരുത്ിയെ്. 
കാർഷികബന് ബിൽ സഭയിൽ അവെരിപ്ിച്െ്     
ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു. 

 രണ്ാം ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭയിൽ (1967 മാർച്് 6 
മുെൽ 1969 നവംബർ1) റവന്യൂ, ഭക്്യം, തപാതുവിെരണം, 
വാണിജ്യ നികുെി, സാമൂഹ്യസരക്, നിയമം എന്നീ 
വകുപ്പുകളതെ  ചുമെെ ഗൗരിയമ്മയ്കായിരുന്നു.  ഇക്ാെയളവി 
ൊയിരുന്നു ഭൂപരിഷ് കരണ ബില്ിൽ  സമൂെമായ 
ക്ഭൈഗെികൾ  അവെരിപ്ിക്തപ്ടേെ്. അക്ൊതെ ജന്മിത്ം 
നിക്രാധിക്തപ്ടുകയം 3.5 ൈശെക്ം കുെിയാൻമാർ 
ഭൂമിയതെ ഉെമസ്ഥരാകുകയം ഒരു െക്ത്ിെധികം  
ഏക്ർ ഭൂമി മിച്ഭൂമിയായി  പ്രഖ്യാപിക്കുകയം തെയ്തു. 

 ആറാം ക്കരള നിയമസഭയിൽ ഇ.തക.നായനാർ 
മന്ത്രിസഭയിൽ തക.ആർ.ഗൗരി കൃഷി, സാമൂഹികക്ക്മം 
എന്നീ വകുപ്പുകൾ  ദകകാര്യം തെയ്തു.  1987തെ 
നായനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ വ്യവസായം, സാമൂഹിക ക്ക്മം, 
വിജിെൻസ് എന്നീ  വകുപ്പുകളതെ ചുമെെയായിരുന്നു 
വഹിച്െ്.  2001 -2006 കാെഘടേത്ിൽ കൃഷിയം കയറും 
വകുപ്ിതറെ ചുമെെ വഹിച്ചു.  

 ക്കരളത്ിതറെ സാമൂഹ്യ സാ്ത്ിക ക്മഖെകളിൽ 
സമൂെ മാറ്റങ്ങൾക്് വഴിവച് പെ നിയമങ്ങളം സഭയിൽ 
അവെരിപ്ിച്െ് ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു. 1957തെ ഒഴിപ്ിക്ൽ 
നെപെികൾ നിറുത്ിവയ്കൽ  നിയമം, 1957തെ െിരു-തകാച്ി 
ഭൂനികുെി നിയമം, 1957തെ ക്കരള ഭൂസംരക്ണ നിയമം, 
1958 തെ ക്കരള ക്കാ്ൻക്സഷൻ ക്ഫാർ തെനറെ് സ് 
ഇംപ്രൂവ് തമറെ് ആക്്്, 1958 തെ സർക്ാർ ഭൂമി പെിച്ചു 
തകാടുക്ൽ നിയമം, 1958 തെ ക്കരള തവയ്സ് ആൻഡ് 
മീൻസ് ആക്്, 1959തെ ക്കരള മുദ്പത്ര നിയമം, 1960 
തെ പാടേകുെിയാൻ നിയമം, 1968 തെ ക്കരള റവന്യൂ 
റിക്വറി ആക്്്, 1987തെ അഴിമെി നിക്രാധന നിയമം 
എന്നിവതയല്ാം അെിൽതപ്ടും.

 1957 ൽ ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിതക് 
അക്െ  മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന െി.വി.ക്ൊമസമായി 
ഗൗരിയമ്മ വിവാഹിെയായി. 1964 ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർടേി 
പിളർന്നക്പ്ാൾ െി.വി.ക്ൊമസ് സി.പി.ഐ.യിലം ഗൗരിയമ്മ 
സി.പി.ഐ.(എം)ലം നിെതകാണ്ടു. തക.ആർ.ഗൗരിയതെ 
സംഭവ ബഹുെവം െ്യാഗപൂർണ്ണവമായ  ജീവിെത്ിതറെ 
ക്നർെിത്രമാണ്  'ആത്മകഥ' എന്ന് ക്പരിടേ അവരുതെ 
ആത്മകഥ. അെിന് 2011 തെ ക്കരള സാഹിെ്യ അക്ാൈമി 
അവാർഡ് െഭിക്കുകയം തെയ്തു.

 തപാതുജീവിെത്ിലം സ്കാര്യജീവിെത്ിലം െ്യാഗവം 
അർപ്ണമക്നാഭാവവം മനക്രുത്ം ൊളിെ്യവം 
തകാണ്് പകരം വയ്കാനില്ാത് അപൂർവ്വ വ്യക്ിെ്മാണ് 
ഗൗരിയമ്മയക്െെ്.  സമൂഹത്ിതറെ പുക്രാഗെിക്് സ്യം 
സമർപ്ിച്് പാർശ്വെ്കരിക്തപ്ടേ ജനെയതെ കണ്ണീരും 
കഷ്പ്ാടും ഏറ്റുവാങ്ങി അവതര വിക്മാെനത്ിക്െക്് 
നയിച് ധീരവനിെയായിടോവം ക്കരളം എക്ാെത്ം 
ഗൗരിയമ്മതയ വിെയിരുത്ക.  

നൂറിന്റെ നിറവിൽ ഗൗരിയമ്മഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
�സക്തി കാലം കാത്തുവച്ച മുൻവിധികന്െ കുടന്ഞെറിഞെഞ്, ചരിത്രത്ിലിടന്െട്ഞ് മുന്നേ നടന്നു - സ്പീക്കർ 
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ടെ.രഥാജൻ ചീഫ് േതിപ്ഥായതി 
ചുമതലവയറ്റു

പെിനാൊം ക്കരള 
നിയമസഭയതെ 

െീഫ് വിപ്ായി  
തക.രാജൻ, 
എം.എൽ.എ. 
ചുമെെക്യറ്റു. ഒല്ലൂർ 
എം.എൽ.എ. യാണ്. 
സി.പി.ഐ. ക്ൈശീയ 
കൗൺസിൽ 
അംഗവം സംസ്ഥാന 

എക് സിക്യൂടേീവ് 
അംഗവമാണ് തക.രാജൻ.  ജൂൺ 26 ന് ക്െർന്ന 
മന്ത്രിസഭാ ക്യാഗമാണ്  അക്ദേഹതത് െീഫ് 
വിപ്ായി ശിപാർശ തെയ്തെ്. 

 ഭരണപക്ത്് എല്ാ ഘടേത്ിലം 
ഭൂരിപക്മുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ക, 
നിയമസഭയിൽ നിർണ്ണായക സമയങ്ങളിൽ 
ഭരണകക്ി അംഗങ്ങൾക്് വിപ്് നൽകുക 
എന്നിവയാണ് െീഫ് വിപ്ിതറെ കർത്വ്യം. 

 ജൂൺ 28-ാം െീയെി തവള്ളിയാഴ്ചയാണ് 
കാബിനറ്റ് പൈവിക്യാതെ അക്ദേഹം െീഫ് വിപ്ായി 
ചുമെെക്യറ്റെ്.

 നിെവിൽ ഭരണപരിഷ് കാര കമ്മീഷൻ 
അദ്ധ്യക്ൻ, മുന്നാക്ക്ക്മ ക്കാർപ്ക്റഷൻ 
തെയർമാൻ എന്നിവർക്ാണ്  കാബിനറ്റ് പൈവി 
ഉള്ളെ്.

നിയമസഭാ സമിെികളതെ പ്രവർത്നം പെക്പ്ാഴം 
യാന്ത്രികമായി മാറുന്നുതവന്ന് സ്ീക്ർ 

പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ.   'നിയമസഭാ സമിെികളതെ 
പ്രവർത്നം' 'ഇ-നിയമസഭ' എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 
തസറെർ ക്ഫാർ പാർെതമറെറി സ്റഡീസ് ആറെ് തരെയിനിംഗ് 
നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കുക്വണ്ി സംഘെിപ്ിച് ശില്പശാെയിൽ 
ക്മയ് 21-ാം െീയെി നെന്ന ഉൈ്ഘാെനെെങ്ങിതറെ അദ്ധ്യക്െ 
വഹിച്് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അക്ദേഹം.  മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ ശില്പശാെ ഉൈ്ഘാെനം തെയ്തു.  
തഡപ്യൂടേി സ്ീക്ർ വി.ശശി, മന്ത്രിമാരായ ഇ.െന്ദ്രക്ശഖരൻ,             
എ.തക.ബാെൻ, പ്രെിപക്ക്നൊവ് രക്മശ് തെന്നിത്െ, 
പ്രെിപക് ഉപക്നൊവ് ക്ഡാ.എം.തക.മുനീർ, നിയമസഭാ 
തസക്ടേറി വി.തക.ബാബുപ്രകാശ് എന്നിവർ ആശംസ 
അർപ്ിച്് സംസാരിച്ചു. 
 നിയമസഭാ സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികളതെ അദ്ധ്യക്ൻ  
മന്ത്രിമാരാകുന്നെ് ഉെിെമാക്ണാ എന്നെ് ഗൗരവമായി 
പരിക്ശാധിക്ണതമന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർക്ദേശിച്ചു.  
നിയമസഭാ സമിെികളതെ പ്രവർത്നം ജനങ്ങളതെ 
ശ്ദ്ധയിൽ പെിയാത്തുതകാണ്ാണ് എക് സിക്യൂടേീവിതറെ 
ഉത്രവാൈിത്ം നിയമസഭ ഉറപ്പു വരുത്ന്നില് എന്ന ധാരണ 
തപാതുസമൂഹത്ിനണ്ാകുന്നതെന്നും, സഭാ സമിെികൾ 
ഇത്രം കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിക്ശാധിക്കുന്നെ് 
സമൂഹം അറിയന്നിതല്ന്നും  മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ിക്ാടേി.  ക്കരള 
നിയമസഭ ഇ-നിയമസഭയാകുന്നെ് കാെത്ിനനസൃെമായ 
നീക്മാതണന്നും അക്ദേഹം അഭിപ്രായതപ്ട്ടു. സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികളതെ അദ്ധ്യക്ൻ മന്ത്രിമാരായിരിക്ണതമന്ന 
കീഴ് വഴക്ം പുന:പരിക്ശാധിക്ക്ണ്തുതണ്ന്നും മികച് 
പ്രവർത്നം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന നിയമസഭാ സമിെികൾക്് 
പുരസ് കാരം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലതണ്ന്നും  
സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായതപ്ട്ടു. 
ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥസംവിധാനത്ിന മുകളിൽ  നിയമസഭയതെ 
ഫെപ്രൈമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്ാക്ണതമന്നും സഭയതെ 
അധികാരങ്ങൾ സഭാസമിെികൾക്കു ദകമാറണതമന്നും  
അക്ദേഹം നിർക്ദേശിച്ചു.    
  'നിയമസഭാ സമിെികളതെ പ്രവർത്നം' സംബന്ിച് 
ശില്പശാെയിൽ 'ധനകാര്യ സമിെികൾ തവല്ലുവിളികളം 
പരിഹാരവം', 'ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങളതെ പരിഹാരം 
ക്ക്മസമിെികളിലൂതെ', '40-ാം വയസ്ിക്െക്് കെക്കുന്ന 
സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികളം എക് സിക്യൂടേീവിക്ന്മലള്ള 
തെജിക്ലേച്റിതറെ നിരീക്ണവം', തപാതു െർച്യിൽ 
'സഭാസമിെികളതെ ശാക്ീകരണം' എന്നീ നാല 
തസഷനകളാണ് ഉൾതപ്ടുത്ിയിരുന്നെ്.
 പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി ഉന്നയിച്ിട്ടുള്ള 
ആക്ക്പങ്ങളം ആക്രാപണങ്ങളം ന്യൂനെകളം ഓക്രാന്നായി 
പരിഹരിക്കുകയം ശിപാർശകൾ നെപ്ിൊക്കുകയം 
തെയ്തുതകാണ്് നികുെി വകുപ്് നൽകിയ റിക്പ്ാർടേ് 
മതറ്റല്ാ വകുപ്പുകൾക്കും മാതൃകയാതണന്ന് വി.ഡി.
സെീശൻ എം.എൽ.എ. അഭിപ്രായതപ്ട്ടു. 'ധനകാര്യ 
സമിെികൾ തവല്ലുവിളികളം പരിഹാരവം' എന്ന വിഷയം 

അവെരിപ്ിച്് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അക്ദേഹം.  ഓഡിറ്റ് 
പരാമർശങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകാനള്ള 
മറുപെി, സമിെി ആവശ്യതപ്ടുന്ന ക്രഖകൾ എന്നിവ 
സമയബന്ിെമായി നൽകാത്െ് സഭക്യാടുള്ള 
അവക്ഹളനവം ഉത്രവാൈിെ്മില്ായ്മയമാണ്.  
ധനകാര്യസമിെികളതെ ക്യാഗങ്ങളിൽ എല്ാ 
അംഗങ്ങളം പതകേടുത്് െർച്യിൽ സജീവമാകണതമന്നും 
അക്ദേഹം അഭിപ്രായതപ്ട്ടു.  സഭാസമിെികൾ നൽകുന്ന 
നിർക്ദേശങ്ങൾ  വകുപ്പുകൾ പാെിക്കുന്നുക്ണ്ാതയന്ന് 
പരിക്ശാധിക്ാൻ ഇം്ിതമക്റെഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്ണം.  
അഴിമെിയം തകടുകാര്യസ്ഥെയം കുറ്റകരമായ 
അശ്ദ്ധയം അമിൊധികാരപ്രക്യാഗവം  നിയന്ത്രിക്ാൻ 
ധനകാര്യസമിെികൾ സജീവമാകണതമന്നും വി.ഡി. 
സെീശൻ അഭിപ്രായതപ്ട്ടു.
 ക്ക്മകാര്യ സമിെികൾ ഒക്ടേതറ ജനകീയവിഷയങ്ങളിൽ 
ഇെതപടുന്നുതണ്ന്നും നിരവധി പ്രശ് നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം 
ഉണ്ായിട്ടുതണ്ന്നും അയിഷാക്പാറ്റി എം.എൽ.എ. 
അഭിപ്രായതപ്ട്ടു. 'ജനകീയ പ്രശ് നങ്ങളതെ പരിഹാരം 
ക്ക്മസമിെികളിലൂതെ'  എന്ന വിഷയം അവെരിപ്ിച്്  
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ക്മവിരുദ്ധമായ 
നെപെികളിലൂതെ കുറ്റാക്രാപിെരായ ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥർതക്െിതര 
അവരുതെ സർവ്വീസ് കാെയളവിൽ അച്െക്നെപെി 
സ്ീകരിക്ാനായിടേില്ാത് സാഹെര്യത്ിൽ സർവ്വീസിൽ 
നിന്നു വിരമിച്ാലം നെപെിതയടുക്ാനാകുന്ന െരത്ിൽ 
ക്കരള സർവ്വീസ് െടേം III 59 (c) പരിഷ് കരിക്ാനായെ് 
അയിഷാക്പാറ്റി ഉൈാഹരണമായി ചൂണ്ിക്ാടേി. 
  സ്ീക്റുതെ ദപ്രവറ്റ് തസക്ടേറി റ്റി.മക്നാഹരൻ 
നായർ 'നാല്പൊം വയസ്ിക്െക്് കെക്കുന്ന സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികളം എക് സിക്യൂടേിവിക്ന്മലള്ള തെജിക്ലേച്റിതറെ 
നിരീക്ണവം' എന്ന വിഷയം അവെരിപ്ിച്ചു.  സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റി ക്യാഗങ്ങളിൽ സമിെി അംഗങ്ങൾ കൂടുെൽ 
ൊൽപര്യം പുെർത്ണതമന്നും നിയമനിർമ്മാണവമായി 

ബന്തപ്ടേ വിഷയങ്ങളിൽ അഡ്ക്ക്റ്റ് ജനറെെക്മുള്ള 
നിയമവിൈഗ്ധതര വിളിച്ചുവരുത്ി അഭിപ്രായം ക്െൊനള്ള 
സൗകര്യങ്ങളതണ്കേിലം അെ് പ്രക്യാജനതപ്ടുത്ന്നിതല്ന്നും 
അക്ദേഹം ഓർമ്മിപ്ിച്ചു. സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികതള 
സംബന്ിക്കുന്ന ഡിക്െ ക്സ്ററ്റുതമറെ് വകുപ്പുമന്ത്രിമാർ 
സഭയിൽ സമർപ്ിക്കുക്്ാൾ അെെ് സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികൾ 
ഡിക്െക്സ്ററ്റുതമറെിതറെ സാംഗെ്യം പരിക്ശാധിക്ണതമന്ന് 
െടേങ്ങളിൽ ക്ഭൈഗെി വരുത്ിയം സബ്ജക്് കമ്മിറ്റിയതെ 
സൂക്ഷ്മപരിക്ശാധന കൂൊതെ പുറതപ്ടുവിക്കുന്ന 
െടേങ്ങൾ 30 ൈിവസത്ിനകം സാധൂകരണത്ിനായി 
അയയ്ക്കുന്നിതല്കേിൽ ഡിക്െക്സ്ററ്റുതമറെ് കൂെി െഭിച്െിനക്ശഷം 
സാധൂകരണത്ിനായി പരിഗണിച്ാൽ മെിതയന്ന സ്ീക്റുതെ 
നിർക്ദേശവം വളതര പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് അക്ദേഹം 
അംഗങ്ങതള ഓർമ്മിപ്ിച്ചു. 
  'സഭാസമിെികളതെ ശാക്ീകരണം' സംബന്ിച് 
തപാതുെർച്യിൽ ഗൊഗെവകുപ്് മന്ത്രി എ.തക.ശശീന്ദ്രൻ, 
എം.എൽ.എ.മാരായ തക.സി.ക്ജാസഫ്, തക.സക്രഷ് 
കുറുപ്്, വി.തക.ഇബ്ാഹിംകുഞെ്, മുല്ക്ര രെ് നാകരൻ,                   
മാെയു  െി.ക്ൊമസ്, നിയമസഭാ തസക്ടേറി വി.തക.
ബാബുപ്രകാശ്, സ്ീക്റുതെ ദപ്രവറ്റ് തസക്ടേറി റ്റി.
മക്നാഹരൻ നായർ, പ്രെിപക് ക്നൊവിതറെ സ് തപഷ്യൽ 
ദപ്രവറ്റ്  തസക്ടേറി തക.ക്മാഹനകുമാർ എന്നിവർ 
സംസാരിച്ചു.
 ക്മയ് 22-ാം െീയെി ബുധനാഴ്ച  'ഇ-നിയമസഭ' 
ക്പ്രാജക്ിതനക്കുറിച്് യ.എൽ.സി.സി.എസ്, സി.ഇ.ഒ. രവീന്ദ്രൻ 
കസ്തൂരിയം   തെജിക്ലേറ്റീവ് അസംബ്ി ഇറെർതപക്െഷൻ 
സിസ്റം (LAIS)  സംവിധാനതത് സംബന്ിച്്   ക്ൊൈ്യവിഭാഗം 
തഡപ്യൂടേി തസക്ടേറി എസ്.അനിലം വിശൈീകരിച്ചു.ക്കരള 
നിയമസഭയതെ റിസർച്് വിഭാഗം െയ്യാറാക്ിയ 'Legislators 
of Kerala'  എന്ന പുസ്തകം  മുഖ്യമന്ത്രി  പ്രകാശനം തെയ്തു.  
നിയമസഭാ സമുച്യത്ിതെ ആർ.ശകേരനാരായണൻ െ്ി 
തമക്്ഴ് സ് ക്ൊഞിൊയിരുന്നു ശില്പശാെ. 

മികച്ച സഭാസമിതികൾക്കഞ് പുരസഞ് കാരങ്ങൾ നൽകും - സ്പീക്കർ

പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയതെ 
സ്ീക്റായി ക്ൈശീയജനാധിപെ്യ 

സഖ്യം സ്ഥാനാർത്ഥി ഓം ബിർളതയ 
എെിരില്ാതെ തെരതഞെടുത്. 
രാജസ്ഥാനിതെ ക്കാടേയിൽ നിന്നുള്ള 
ക്ൊക് സഭാംഗമാണ് ഓം ബിർള.
    1962 ൽ രാജസ്ഥാനിതെ 
ക്കാടേയിൽ ജനിച് ഓം ബിർള 1991 
മുെൽ 2003 വതര യവക്മാർച് 
സംസ്ഥാന പ്രസിഡറെ് മുെൽ  ക്ൈശീയ 
ഉപാധ്യക്ൻ വതരയള്ള പൈവികളിൽ 
പ്രവർത്ിച്ിട്ടുണ്്.  2003, 2008, 
2013 വർഷങ്ങളിൽ  തുെർച്യായി 
രാജസ്ഥാൻ  നിയമസഭയിക്െയ്ക്കു 

തെരതഞെടുക്തപ്ട്ടു. 2014 ൽ 
രാജസ്ഥാനിതെ  ക്കാടേ -ബൂന്ി മണ്െത്ിൽ നിന്ന് മുെിർന്ന ക്കാൺഗ്രസ്് 
ക്നൊവ്  ജയരാജ് സിങ്ങിതന പരാജയതപ്ടുത്ി ക്ൊക് സഭാംഗമായി. 
2019 ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ ഇക്െ മണ്െത്ിൽ ക്കാൺഗ്രസ് 
സ്ഥാനാർത്ഥി  രാം നാരായൺ മീണതയ രണ്രെക്ത്ിക്െതറ ക്വാടേിന് 
ക്ൊൽപ്ിച്ാണ് ക്ൊക് സഭയിതെത്ിയെ്.
 ക്ൊക് സഭാ സ്ീക്റുതെ പാനെിൽ ക്കരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
തകാെിക്കുന്നിൽ സക്രഷ് (ക്കാൺഗ്രസ്) എൻ.തക ക്പ്രമെന്ദ്രൻ (ആർ.
എസ്.പി) എന്നിവർ ഉൾതപ്ടേിട്ടുണ്്.  ഏക എം.പി.യള്ള പാർടേിക്് 
സ്ീക്റുതെ പാനെിൽ അവസരം നൽകുന്നെ് ക്ൊക് സഭാ െരിത്രത്ിൽ 
ആൈ്യമാണ്.  സ്ീക്ർ, തഡപ്യൂടേി സ്ീക്ർ എന്നിവരുതെ അഭാവത്ിൽ സഭ 
നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് പാനെിതറെ ചുമെെ. 

ഓം ബിർള ല�ോക് സഭോ സ്പീക്കർ എസ്.േതി. ഉണ്തികൃഷ്ണൻ നഥായർ 
നതിയമസഭഥാ ടസക്രട്ടറതി

നിയമസഭാ തസക്ടേറിയായി എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 
നായതര നിയമിച്ചു.  തസക്ടേറിയായിരുന്ന വി.തക.

ബാബുപ്രകാശ് വിരമിച് ഒഴിവിൊണ് നിയമനം. ജൂദെ 
30ന് അക്ദേഹം ചുമെെക്യറ്റു.
തനയ്യാറ്റിൻകര കാക്രാെ് വിക്ല്ജിൽ പി. സൈാശിവൻ 
െ്ിയതെയം തജ. വിശാൊക്ി അമ്മയതെയം മകനാണ്.  
െിരുവനന്തപുരം ഗവൺതമറെ് ൊ ക്കാക്ളജിൽ നിന്ന് 
ബിരുൈവം ബിരുൈാനന്തര ബിരുൈവം ക്നെി.  1995ൽ 
മുൻസിഫ്-മജിസ് ക്രെറ്റ് ആയി ജുഡീഷ്യൽ സർവ്വീസിൽ 
നിയമിെനായി.   മുൻസിഫ്, മജിസ് ക്രെറ്റ്, സബ്ജഡ്ജി, 
ജില്ാജഡ്ജി എന്നീ നിെകളിൽ പ്രവർത്ിച്ിട്ടുണ്്.  ക്കരള 
അഡ്മിനിസ് ക്രെറ്റീവ് ദരെബ്യൂണെിൽ രജിസ്രൊർ ആയി 
ക്സവനം അനഷ്ിക്കുകയായിരുന്നു.
 ഭാര്യ എസ്. ശ്യാമ തനയ്യാറ്റിൻകര ഗവൺതമറെ് 
തജ.ബി.എസിൽ അധ്യാപികയാണ്.  മകൾ ക്ഡാ. ആരെി 
തനയ്യാറ്റിൻകര നിംസ് തഡറെൽ ക്കാക്ളജിതെ ഹൗസ് 
സർജൻ.
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ക്കരള നിയമസഭ 
ഇന്ത്യൻ പാർെതമറെറി 

സംവിധാനത്ിന് നൽകിയ അതുെ്യമായ 
ആശയമാണ് സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികൾ.  
ആറാം ക്കരള നിയമസഭയിൽ 
സ്ീക്ർ എ.പി. കുര്യൻ സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികളതെ ഔക്ൈ്യാഗികമായ 
ഉൈ്ഘാെനം നിർവ്വഹിച്െ് 1980 
മാർച്് 17 നായിരുന്നു.  സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികളതെ രൂപീകരണത്ിലൂതെ 
സാ്ത്ികകാര്യങ്ങളിലം 
നിയമനിർമ്മാണകാര്യങ്ങളിലം 
സക്ബാർഡിക്നറ്റ് തെജിക്ലേഷൻ 
രംഗത്ം നയരൂപീകരണപ്രക്ിയയിലം 
എക് സിക്യൂടേീവിനക്മൽ നിർണ്ണായക 
സ്ാധീനം തെലത്വാൻ തെജിക്ലേച്റിന് 
അവസരം െഭിച്ചു.  റൂൾ പ്രകാരം 
ഏതെകേിലം ഒരംഗതത് സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റിയതെ തെയർമാനാക്കുന്നെിൽ 
െെസ്മിതല്കേിലം ബന്തപ്ടേ മന്ത്രിമാർ 
തെയർമാനാകുന്നൊണ് കൂടുെൽ 
ഗുണകരമാകുന്നെ് എന്നെിതറെ 
അെിസ്ഥാനത്ിൊണ് അത്രതമാരു 
െീരുമാനതമടുത്ിട്ടുള്ളെ്.   സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികളതെ പ്രവർത്നതത് 
സംബന്ിച്് നിരവധി 

ആക്ക്പങ്ങളതണ്കേിലം ക്കരള 
നിയമസഭതയ സംബന്ിച്ിെക്ത്ാളം 
ഏറ്റവം െിളക്ക്മറിയ ക്നടേമാണ് 
സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികൾ എന്നെിൽ 
സംശയമില്.

  സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികളമായി 
ബന്തപ്ടേ പ്രക്െ്യകവിഷയം െർച് 
തെയ്യുന്നെ് സംബന്ിച്് നിയമസഭാ 
തസക്ക്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും കത്യച്ാലം 
പെക്പ്ാഴം അെിന് മറുപെിയണ്ാകാറില്.  
ക്കരളനിയമസഭയതെ നെപെിക്മം 
സംബന്ിച് െടേം 235(എ) 
അനസരിച്് വകുപ്പുമായി ബന്തപ്ടേ 
ഏതെകേിലം പ്രക്െ്യകവിഷയം െർച് 
തെയ്യണതമന്നുതണ്കേിലം അെിന് 
അദ്ധ്യക്ൻ മുൻദകതയടുക്ാറില്.  
കമ്മിറ്റികളതെ അദ്ധ്യക്ൻമാർ ഇക്ാര്യം 
ശ്ദ്ധിക്ണം. 

 ബജറ്റിതറെ സൂക്ഷ്മപരിക്ശാധന 
ശരിയായ നിെയിൽ നെക്കുന്നെിന് 
അംഗങ്ങൾക്് കൃെ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
യഥാസമയം നൽക്കണ്തുണ്്.  എന്നാൽ 
ബന്തപ്ടേ വകുപ്പുകൾ െർച്യ്ക് 
നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളെിതറെ െക്െൈിവസമാണ് 
നിയമസഭാതസക്ക്ടേറിയറ്റിന് 

വിശൈാംശങ്ങൾ ദകമാറുന്നെ്.  െന്മൂെം 
അംഗങ്ങൾക്് ഇതു സംബന്ിച്് 
കൃെ്യമായി മനസ്ിൊക്ി െർച്യിൽ 
പതകേടുക്ാൻ കഴിയാത് അവസ്ഥയണ്്.  
ഇക്ാര്യത്ിൽ െീർച്യായം ഗുണകരമായ 
മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. 

 വകുപ്പുകളമായി ബന്തപ്ടേ 
ധനാഭ്യർത്ഥനയിൽ അംഗങ്ങൾ 
കൃെ്യമായ പഠനം നെത്ി ശിപാർശകൾ 
നൽകുന്നെിന് ശ്ദ്ധിക്ണം.  ബജറ്റിതറെ 
സൂക്ഷ്മപരിക്ശാധന െിരക്കുപിെിച്ചു 
നെത്ന്ന ഇക്പ്ാഴതത് സംവിധാനത്ിൽ 
മാറ്റം വരുത്ി ആവശ്യമായ സമയം 
അനവൈിക്കുന്നകാര്യം പരിഗണിക്ണം.  
നിയമനിർമ്മാണവമായി ബന്തപ്ടേ 
കാര്യങ്ങളിൽ അഡ്ക്ക്റ്റ് 
ജനറെെക്മുള്ള നിയമവിൈഗ്ദ്ധതര 
വിളിച്ചുവരുത്ി അഭിപ്രായം ക്െൊനള്ള 
സൗകര്യങ്ങളതണ്കേിലം അത്രം 
സൗകര്യങ്ങൾ ഉപക്യാഗതപ്ടുത്ന്നൊയി 
കാണുന്നില്. 

  അദ്ധ്യക്ൻ മന്ത്രിയായതുതകാണ്് 
സമയത്ിതറെ പരിമിെിയതണ്കേിലം 
അെ് മറികെന്നു  ക്ിയാത്മകമായ 
െർച്കൾ നെത്ന്നെിന് 
അംഗങ്ങളതെ ഭാഗത്നിന്ന് ശക്മായ 
ഇെതപെലണ്ാകണം.

 നിയമം വന്ന് തൊണ്ണൂറു 
ൈിവസത്ിനള്ളിൽ െടേങ്ങളണ്ാ 
ക്ണതമന്ന നിബന്നയതണ്കേിലം 
സർക്ാർ അെ് കൃെ്യമായി 
പാെിക്കുന്നൊയി കാണുന്നില്. െടേങ്ങളതെ 
കരെ് പരിക്ശാധിക്കുന്നെിനള്ള 
അധികാരം സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികൾ 
കൃെ്യമായി വിനിക്യാഗിക്കുന്നുതണ്കേിലം 
െിെ വകുപ്പുകൾ െടേങ്ങളതെ 
കരെ് നൽകാതെ പിന്നീെ് 
സാധൂകരണത്ിനയയ്ക്കുന്ന പ്രവണെയണ്്.  
അെ് നിരുത്ാഹതപ്ടുത്ണം.

 സബ്ജക്് കമ്മിറ്റിയതെ 
പ്രവർത്നത്ിൽ അദ്ധ്യക്ന്മാരുതെ 
സമീപനം വളതര പ്രധാനമാണ്.  
സർക്ാരിതറെ നെപെികളിൽ എല്ാ 
അംഗങ്ങതളയം പകോളികളാക്കുന്ന 
െരത്ിലള്ള വിശാെമായ കാഴ്ചപ്ാെ് 

അദ്ധ്യക്തറെ ഭാഗത്നിന്നുണ്ാകണം.   

 െീഫ് തസക്ടേറിയെക്ം വീഴ്ച 
വരുത്ന്ന ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥതര വിളിച്ചു 
വരുത്ന്നെിനൾതപ്തെയള്ള 
നിയമപരമായ അധികാരം സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികൾക്കുതണ്കേിലം അെ് പെക്പ്ാഴം 
വിനിക്യാഗിക്കുന്നൊയി കാണുന്നില്.  
ഇക്ാര്യത്ിൽ കർശന നിെപാെ് 
സ്ീകരിക്ണം.

 സമിെികളതെ ശിപാർശകൾ 
സമിെിയതെ കാൊവധിക്കുള്ളിൽ 
നെപ്ാക്കുന്നുതവന്ന കാര്യം 
ഉറപ്പുവരുത്ാൻ അംഗങ്ങൾ 
ശ്ദ്ധിക്ക്ണ്ൊണ്.  സർക്ാരിന് 
നെപ്ാക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ 
നിർബന്ം പിെിക്ാതെ സർക്ാരിതന 
കൂെി വിശ്ാസത്ിതെടുത്തകാണ്് 
പ്രവർത്ിക്ാൻ സമിെിയംഗങ്ങൾ 
ശ്മിക്ണം.

  മുൻനിയമസഭാ തസക്ടേറി 
ക്ഡാ.ആർ. പ്രസന്നതറെ സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികതളക്കുറിച്ചുള്ള െിക്ന്താദേീപകമായ 
വാക്കുകൾ ഇവിതെ ഉദ്ധരിച്ചുതകാണ്് 
അവസാനിപ്ിക്തടേ.

 'ഭരണ നിർവ്വഹണ വിഭാഗത്ിതറെ 
വിവിധ െെങ്ങളിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങതള 
നിരന്തരമായ പരിക്ശാധനയ്ക്കും 
നിയന്ത്രണത്ിനം വിക്ധയമാക്കുവാൻ 
നമുക്കുള്ളതുക്പാതെ ഇത്രക്യതറ 
വിപുെമായ സംവിധാനങ്ങളം 
സജ്ജീകരണങ്ങളമുള്ള, മതറ്റാരു 
നിയമസഭയം ഈ മഹാരാജ്യത്ിെില്. 
അനന്യെബ്ധമായ ഈ അധികാരങ്ങളം 
നിയന്ത്രക്ണാപാധികളം യഥാവിധി 
പ്രക്യാഗിച്ാൽ അതുതകാണ്ടുണ്ാകുന്ന 
പ്രക്യാജനം ഈ നാെിനം  ക്മന്മ 
നമ്മുതെ നിയമസഭയ്ക്കും ൊരിൊർത്ഥ്യം 
നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും. 

 െങ്ങളിൽ നിക്ിപ്തമായ 
അധികാരങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ 
അവക്ബാധവം ഫെപ്രൈമായ വിധത്ിൽ 
അവ പ്രക്യാഗിക്കുവാനള്ള ൊല്പര്യവം 
സന്നദ്ധെയം നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്് 
ഉണ്ാകണം- ഉണ്ാക്യെീരു!.'

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്മികളും എക് സമികയൂട്ടീവമിന്മേലുള്ള 
ലെജമിന്ലേച്ചറമിലറെ നമിരടീക്ഷണവും 

റ്ി. മന്നാഹരൻ നായർ  
സ്ീക്റുതെ ദപ്രവറ്റ് തസക്ടേറി 

(സാമാജികർക്കുള്ള ശില്പശാെയിതെ വിഷയാവെരണത്ിതറെ പ്രസക്ഭാഗം)

സബ്ജക്് കമ്മിറ്റിയതെ പ്രവർത്നത്ിൽ 
അദ്ധ്യക്ന്മാരുതെ സമീപനം വളതര 
പ്രധാനമാണ്.  സർക്ാരിതറെ നെപെികളിൽ 
എല്ാ അംഗങ്ങതളയം പകോളികളാക്കുന്ന 
െരത്ിലള്ള വിശാെമായ കാഴ്ചപ്ാെ് 
അദ്ധ്യക്തറെ ഭാഗത്നിന്നുണ്ാകണം. 

നിയമസഭാ ടി. വി

ക്ൊക് സഭാ െി. വി, രാജ്യസഭാ െി. വി 
എന്നിവ നമ്മുതെ സ്ീകരണ മുറിയിൽ  

സ്ീകാര്യെ ക്നെിക്ഴിഞ്ഞു.  പ്രസ്തുെ ൊനലകളിലൂതെ 
പാർെതമറെിതറെ നെപെികളം അക്ൊതൊപ്ം വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിലള്ള െർച്കളം ഹിന്ി, ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷകളിൽ 
സംക്പ്രഷണം തെയ്തുവരുന്നു. ക്കരള നിയമസഭയതെ 
പ്രവർത്നങ്ങതളയം നിയമനിർമ്മാണങ്ങളതെ 
ക്പാസിറ്റീവ് വശങ്ങതളയം എം.എൽ.എ. മാരുതെ 
പ്രവർത്നങ്ങതളയം തപാതുജനങ്ങളിതെത്ിക്കുന്നെിന 

ക്വണ്ിയാണ് നിയമസഭാ െി.വി/ഓൺദെൻ സ്രെീമിംഗ് 
പദ്ധെി സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ വിഭാവനം തെയ്തെ്.

 സ്െന്ത്രമായി ഒരു ൊനൽ എന്നെ് വളതര 
തെെക്വറിയ കാര്യമാണ്. ആയെിനാൽ വിവിധ 
ൊനലകളിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്ന രീെിയിൽ 
ദെംക്ലോടേ് െഭ്യമാക്ി സംക്പ്രഷണം തെയ്യണതമന്നാണ് 
െീരുമാനിച്ിരിക്കുന്നെ്. നിയമസഭാ നെപെികൾ 
അക്െപെി നിയമസഭയതെ തവബ് ദസറ്റിൽ തവബ്കാസ്റ് 
തെയ്യുന്നുണ്്.  ക്ൊക്ൈ്യാത്രക്വള ദെവായി സംക്പ്രഷണം 
തെയ്യാൻ എല്ാ  ൊനലകൾക്കും അനവാൈവം 
അെിനള്ള സാക്കേെിക സഹായവം നൽകിയിട്ടുണ്്.  
നിയമസഭാ സക്മ്മളനം നെക്കുന്ന അവസരത്ിൽ ആ 
സക്മ്മളനത്ിൽ ദകതക്ാള്ളുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളം 
അതുക്പാലള്ള  പ്രധാനതപ്ടേ നെപെിക്മങ്ങളം 
അവക്ൊകനം തെയ്തുതകാണ്് െർച്കൾ  നെത്ാനം 
ഒരു നിയമതത്ക്കുറിച്ാണ് പ്രെിപാൈിക്കുന്നതെകേിൽ 
അെിൽ െൽപ്രരായവർക്കും അക്ൊതൊപ്ം പ്രസ്തുെ 
നിയമത്ിതറെ ഗുണക്ഭാക്ാക്ളായ വിഭാഗങ്ങൾക്കും   
കൂടുെൽ ശ്ദ്ധ നൽകിതക്ാണ്് പരിപാെികൾ 
െയ്യാറാക്ാനമാണ് ഉക്ദേശിക്കുന്നെ്.  ഭരണഘെനയ്ക്കും  
അെിതറെ മൂെ്യങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിതക്ാണ്് 
ജനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപെ്യതത്ക്കുറിച്് ശരിയായ 
അവക്ബാധം സൃഷ്ിക്കുക, ആധുനിക സമൂഹമാകാൻ 
മുക്ന്നാട്ടു കുെിക്കുന്ന ക്കരളത്ിന് വികസന ആശയങ്ങൾ 
ഏകുക, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങതള ആശ്യിക്കുന്ന യവ 
െെമുറയ്ക് ജനാധിപെ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ ൊൽപര്യം 
ജനിപ്ിക്കുന്ന രീെിയിലള്ള പരിപാെികൾ സംക്പ്രഷണം 
തെയ്യുക എന്നിവയാണ് നിയമസഭാ െി.വി.യതെ 
ഉക്ദേശ്യെക്്യങ്ങൾ.

   ക്കരള നിയമസഭയതെയം നിയമസഭാ 

കമ്മിറ്റികളതെയം സമക്യാെിെമായ ഇെതപെൽ 
മൂെം നാെിനം സമൂഹത്ിനമുണ്ാകുന്ന 
പുക്രാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങളം ഭരണഘെനയതെ 
അന്തതഃസത്യം അെിനനസൃെമായള്ള മൂെ്യങ്ങതളയം 
വികസനപ്രവർത്നങ്ങതള സംബന്ിച്ചും െർച്കളം 
അനബന് പരിപാെികളം സഭാ െി.വി.യിൽ 
ഒരുക്കുന്നൊണ്.  സമകാെിക സംഭവങ്ങളം വികസന 
പരിക്പ്രഷ്യത്ിലൂതെ െിന്തകരും സംഘെനാ പ്രവർത്കരും 
സാമൂഹ്യശാസ്തജ്രും സാ്ത്ിക വിൈഗ്ധരും മറ്റും 
വിെയിരുത്ന്ന പരിപാെികൾ  തെെിവിഷനിൽ കാണുന്ന 
സാധാരണ പൗരന് ജനാധിപെ്യത്ിലം അെിതറെ 
അനന്തമായ സാധ്യെകളിലം കൂടുെൽ വിശ്ാസവം 
അെിലൂതെ ഭരണത്ിനാതക െതന്ന കൂടുെൽ സൊര്യെയം 
ദകവരിക്കുതമന്ന കാര്യത്ിൽ സംശയമില്.

  െി. വി. ൊനെിൽ പരിപാെികൾ 
െയ്യാറാക്കുന്നക്ൊതൊപ്ം യൂെ്യൂബ് ക്പാലള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ 
ഓൺദെൻ സ്രെീമിംഗ് തുെങ്ങുന്നതും നിയമസഭാ െി. വി. 
എന്നെിതറെ വിശാൊർത്ഥത്ിൽ ഉൾതപ്ടുന്നു.  

  സംക്പ്രഷണം തെയ്യാനള്ള ക്പ്രാഗ്രാമുകളതെ 
ഉള്ളെക്ം നിശ്ചയിക്കുന്നെിനള്ള കണ്റെ് ഡവെപ് തമറെ് 
കമ്മിറ്റി  വീണാ ക്ജാർജ് എം.എൽ.എയതെ 
അദ്ധ്യക്െയിൽ എം.എൽ.എ.മാതരയം പ്രശസ്ത മാധ്യമ 
പ്രവർത്കതരയം   ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥ ക്രയം ഉൾതപ്ടുത്ി 
രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്്.  

 സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പ്രക്െ്യക െി. വി. ൊനലകൾ 
ആരംഭിക്ാനള്ള നിർക്ദേശങ്ങൾ സമർപ്ിക്ണതമന്ന്  
2008ൽ ക്ൊക് സഭാ തസക്ക്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യതപ്ടേിരുന്നു. 
സബ്ജക്് കമ്മിറ്റിയതെ രൂപീകരണവം പ്രവർത്നവം 
ക്പാതെ നിയമസഭാ െി. വി. എന്ന സംരംഭത്ിനം ക്കരള 
നിയമസഭയിലൂതെ തുെക്മാകുന്നു.
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29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലം 7 
ക്കന്ദ്രഭരണ പ്രക്ൈശങ്ങളിലമായി  

542 ക്ൊക് സഭാമണ്െങ്ങളിൽ  
2011 ഏപ്രിൽ 11 മുെൽ ക്മയ് 19 
വതര ഏഴ് ഘടേങ്ങളിൊയാണ് 
പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് 
തെരതഞെടുപ്് നെന്നെ്. ഏകക്ൈശം 
90 ക്കാെി സമ്മെിൈായകർ അവരുതെ 
ക്വാടേവകാശം വിനിക്യാഗിച്ചു (ക്പാളിംഗ്  
77.68%).  ബീഹാർ, ഉത്ർപ്രക്ൈശ്, 
പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ  
7 ഘടേങ്ങളിലം ക്വാതടേടുപ്് നെന്നു. 
ആതകയള്ള 543 മണ്െങ്ങളിൽ  
െമിഴ് നാടേിതെ തവല്ലൂരിൽ പ്രാക്ൈശിക 
പാർടേിയായ ഡി.എം.തക. ക്നൊക്ളിൽ 
നിന്ന് 11 ക്കാെി രൂപ കതണ്ടുത് 
കാരണത്ാൽ തെരതഞെടുപ്് 
മാറ്റിവച്ിരുന്നു.  ക്വാതടേണ്ണൽ 
ൈിവസമായ ക്മയ് 23 ന് ഫെം 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയം തെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ 
ഇൊൈ്യമായാണ് തെരതഞെടുപ്ിൽ 
എല്ാ മണ്െങ്ങളിലം 
VVPAT (Voter - Verified 
Paper  Audit Trail ) തമഷീൻ 
ഉപക്യാഗിക്കുന്നെ്. പെിനാറാം 
ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ എടേ് 
മണ്െങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു 
VVPAT ഉപക്യാഗിച്ിരുന്നെ്.    
  പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് 
നെന്ന തെരതഞെടുപ്ിൽ ഭാരെീയ 
ജനൊ പാർടേി ക്നതൃെ്ം നൽകുന്ന 
ക്ൈശീയ ജനാധിപെ്യ സഖ്യം 
(എൻ.ഡി.എ.) 353 സീറ്റ് ക്നെി.  
ക്കവെ ഭൂരിപക്ത്ിന 272 
സീറ്റ് മെിതയന്നിരിതക് 303 സീറ്റ് 
ബി.തജ.പി. ഒറ്റയ്ക്കു ക്നെി. പ്രധാന 
പ്രെിപക് കക്ിയായ ഇന്ത്യൻ 
നാഷണൽ ക്കാൺഗ്രസിന് 52 സീറ്റ് 
മാത്രമാണ് െഭിച്െ.്  ഔക്ൈ്യാഗിക 
പ്രെിപക്മാകാനള്ള 55 സീറ്റ് (10%) 
ക്നൊൻ ക്കാൺഗ്രസിന  കഴിഞെില്.  
 2014 തെ തെരതഞെടുപ്് 
വിജയക്ത്ക്ാൾ 
ക്നടേക്ത്ാതെയാണ്  ബി.തജ.
പി. അധികാരത്െർച് ക്നെിയെ്. 
തുെർച്യായി രണ്ാം െവണയം 
അധികാരത്ിതെത്ന്ന ആൈ്യ 
ക്കാൺഗ്രസിെര സർക്ാരാണ്  
നക്രന്ദ്ര ക്മാൈി ക്നതൃെ്ം നൽകുന്ന 
എൻ.ഡി.എ.  ജവഹർൊൽ 
തനഹ് റുവം ഇന്ിരാഗാന്ിയം 
മാത്രമാണ് അധികാരത്ിെിരിതക് 
വീണ്ടും പാർടേിതയ ക്കവെ 
ഭൂരിപക്ത്ിക്െതറ സീക്റ്റാതെ 
വിജയിപ്ിച്െ്.  
 ക്കാൺഗ്രസ് ക്കരളത്ിലം 
പഞാബിലം മികച് വിജയമാണ് 
ക്നെിയെ്.  രണ്് സീറ്റുകളിൽ മത്രിച് 
ക്കാൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ൻ രാഹുൽ 
ഗാന്ി  ഉത്ർപ്രക്ൈശിതെ അക്മഠിയിൽ 
ക്കന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃെി ഇറാനിക്യാെ് 
45,327 ക്വാടേിന് പരാജയതപ്ട്ടു.  
ക്കരളത്ിതെ വയനാടേിൽ 4,31,770 
എന്ന റിക്ാർഡ്  ഭൂരിപക്ം  രാഹുൽ 
ക്നെി.  ക്കരളത്ിതെ എക്ാെതത്യം  
ഉയർന്ന ഭൂരിപക്മാണിെ്.  
എൻ.ഡി.എ.യ്ക് ക്കരളത്ിൽ ഒരു 
സീറ്റുക്പാലം ക്നൊനായില്. 
 ഗുജറാത്്, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, 
ഉത്രാഖണ്്, ഹരിയാന  എന്നീ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി.തജ.പി. നൂറ് 

ശെമാനം വിജയം സ്ന്തമാക്ി. 
ഇെതുപാർടേികൾക്് ബംഗാൾ, ത്രിപുര 
എന്നീ  പര്രാഗെ െടേകങ്ങളിൽ 
ഒരു സീറ്റു ക്പാലം  ക്നൊനായില്. 
െമിഴ് നാടേിൽ നിന്ന് സി.പി.എംനം 
സി.പി.ഐ.ക്കും രണ്ടു സീറ്റ് വീെം െഭിച്ചു. 
ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ ക്കാൺഗ്രസിതറെ 
ആധിപെ്യത്ിന് വെിയ തവല്ലുവിളി 
ഉയർത്ിയ ബി.തജ.പി. 2 സീറ്റിൽ 
നിന്ന്  18 സീറ്റിക്െക്് വളർന്നു. 
ബീഹാറിൽ എൻ.ഡി.എ. മുക്ന്നറ്റം                                                                 
ബി.തജ.പി.യതെ വൻക്നടേതമന്ന 
െിക്നക്ാൾ  പ്രെിപക് കൂടോയ്മയായ 
മഹാസഖ്യത്ിതറെ വൻെകർച്യ്ക്  
കാരണമായി.  രാജ്യതത് ഏറ്റവം 
കൂടുെൽ ക്ൊക് സഭാ സീറ്റുകളള്ള 

ഉത്ർപ്രക്ൈശിൽ സമാജ് വാൈി പാർടേി 
- ബഹുജൻ സമാജ് പാർടേി - രാഷ്ടീയ 
ക്ൊക്ൈൾ (SP-BSP-RLD) എന്നീ 
കക്ികൾ രൂപം നൽകിയ പ്രെിപക് 
സഖ്യത്ിന ബി.തജ.പി.യതെ ക്െക്രാടേം 
െെയാൻ കഴിഞെില്. 
 വനിൊ അംഗങ്ങളതെ കാര്യത്ിൽ 
പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭ െരിത്രതമഴെി. 
78 വനിൊ അംഗങ്ങളാണ് ഇക്കുറി 
പാർെതമറെിതെത്ിയെ്. സഭാ 
െരിത്രത്ിതെ ഏറ്റവം വെിയ 
വനിൊ സാന്നിധ്യമാണിെ്.  
ഉത്ർപ്രക്ൈശിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ 
നിന്നും 11 വീെം വനിെകളാണ് 
ഇക്കുറി ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് 

തെരതഞെടുക്തപ്ടേെ്.  724 
വനിൊ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്ര 
രംഗത്ണ്ായിരുന്നു. 
 പ്രധാനമന്ത്രി നക്രന്ദ്രക്മാൈി 
ഉത്ർപ്രക്ൈശിതെ വാരാനസിയിൽ 
നിന്ന് 4,79,505 ക്വാട്ടുകളതെ 
ഭൂരിപക്ക്ത്ാതെ സമാജ് വാൈി പാർടേി 
സ്ഥാനാർത്ഥി ശാെിനി യാൈവിതന 
പരാജയതപ്ടുത്ി.  പെിക്നഴാം 
ക്ൊക് സഭയിൽ ഏറ്റവം കൂടുെൽ 
ഭൂരിപക്ം െഭിച്െ്  ബി.തജ.പി.യിതെ 
സി.ആർ.പാടേീെിനാണ്. ൈക്ിണ 
ഗുജറാത്ിതെ നവസാരി മണ്െത്ിൽ  
6,89,688 ക്വാടേിതറെ ഭൂരിപക്മാണ് 
അക്ദേഹത്ിന് െഭിച്െ്. ഏറ്റവം 

കുറവ് ഭൂരിപക്ം യ.പി. മച്ിെിശഹർ 
സ്ഥാനാർത്ഥി ക്ബാൊനാഥിനാണ്           
(181 ക്വാടേ് ) .
2019 ന്ലാകഞ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ഞ് ന്കരെത്ിൽ
   ക്കരളത്ിൽ ക്കാൺഗ്രസ്് 
ക്നതൃെ്ം നൽകുന്ന ഐക്യ ജനാധിപെ്യ 
മുന്നണി (യ.ഡി.എഫ്.) 20 ൽ 19 സീറ്റ് 
ക്നെി.   ഇെതു പക് ജനാധിപെ്യ 
മുന്നണി(എൽ.ഡി.എഫ്.)യതെ വിജയം 
ആെപ്പുഴ മണ്െത്ിൽ ഒതുങ്ങി. 
16 നിയമസഭാ മണ്െങ്ങളിൽ 
മാത്രമായിരുന്നു ഇെതുമുക്ന്നറ്റം 
ഉണ്ായെ്. 123 മണ്െങ്ങൾ യ.ഡി.
എഫിതനാപ്ം നിന്നു.  ക്കരളത്ിതെ 
തമാത്ം ക്പാളിംഗ് 77.6 ശെമാനം.  
കണ്ണൂർ ക്ൊക് സഭാ മണ്െത്ിൊണ് 
ഏറ്റവം കൂടുെൽ ക്പാളിംഗ് നെന്നെ് 
(83%). ഏറ്റവം കുറവ്  െിരുവനന്തപുരം 
മണ്െത്ിലം (73%).
   
 ഒരിെത്ം വിജയിക്ാനായിതല്കേിലം 
വയനാതൊഴിതകയള്ള മണ്െങ്ങളിൽ 
എൻ.ഡി.എ.യതെ ക്വാടേ് വർദ്ധിച്ചു. 
വയനാടേിൽ രാഹുൽ ഗാന്ിക്് 
4,31,770 ക്വാടേിതറെ റിക്ാർഡ് 
ഭൂരിപക്ം െഭിച്ചു. ഒൻപെ് യ.ഡി.
എഫ്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്് 
ഒരു െക്ത്ിക്െതറ ക്വാടേിതറെ 
ഭൂരിപക്മാണ് െഭിച്െ്.   
അെിയന്തരാവസ്ഥയ്ക് ക്ശഷം 1977 
ൽ നെന്ന തെരതഞെടുപ്ിൽ മുഴവൻ 
സീറ്റുകളിലം വിജയിച്ക്ശഷം 
ക്കരളത്ിൽ ഇക്പ്ാഴാണ് ക്കാൺഗ്രസ് 
മുന്നണി ഇത്രയധികം സീറ്റുകൾ 
ക്നടുന്നെ്. ക്കരളത്ിൽ യ.ഡി.എഫ് 

47.34% ക്വാടേ് ക്നെിയക്പ്ാൾ എൽ.ഡി.
എഫ് 31.15% ക്വാട്ടും ബി.തജ.പി. 15.56%  
ക്വാട്ടും ക്നെി.  
 എറണാകുളം കളമക്ശേരിയിതെ  
83-ാം ന്ർ ബൂത്ിൽ ക്പാൾ തെയ്ത 715 
ക്വാടേിക്നക്ാൾ 43 ക്വാട്ടുകൾ അധികം 
ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീനിൽ 
കതണ്ത്ിയെിനാൽ 83-ാം ന്ർ 
ബൂത്ിൽ റീ-ക്പാളിംഗ് നെക്ത്ണ്ി 
വന്നു. ക്മാക്് ക്പാളിൽ ക്രഖതപ്ടുത്ിയ 
ക്വാട്ടുകൾ നീക്ം തെയ്യാൻ 
ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥർ വിട്ടുക്പായെിതന 
തുെർന്നായിരുന്നു അധികക്വാടേ് 
ക്രഖതപ്ടുത്തപ്ടേെ്. കള്ളക്വാടേ് 
നെന്നൊയി തെളിഞെെിതന തുെർന്ന് 
കാസർക്ഗാഡ് മണ്െത്ിതെ 
നാെ് ബൂത്കളിലം കണ്ണൂരിതെ മൂന്ന് 
ബൂത്കളിലം ക്മയ് 19 ന് റീ-ക്പാളിംഗ് 
നെന്നു. ക്കരളത്ിതറെ െരിത്രത്ിൽ 
ആൈ്യമായാണ് കള്ളക്വാടേ് 
നെന്നെിതറെ ക്പരിൽ റീ-ക്പാളിംഗ് 
നെന്നെ്.  1951 തെ ജനപ്രാെിനിധ്യ 
നിയമം 58-ാം വകുപ്് പ്രകാരമാണ് 
തെരതഞെടുപ്് കമ്മീഷൻ  റീ-ക്പാളിംഗ് 
പ്രഖ്യാപിച്െ്.
 മത്രിച് ഒൻപെ് സിറ്റിംഗ് 
എം.എൽ.എ.മാരിൽ  യ.ഡി.എഫിതെ 
മൂന്നും എൽ.ഡി.എഫിതെ ഒരാളം 
പാർെതമറെിൽ ഇെം ക്നെി. അടൂർ 
പ്രകാശ്, തക.മുരളീധരൻ, ദഹബി 
ഈഡൻ എന്നിവരാണ് എം.പി.
മാരായി തെരതഞെടുക്തപ്ടേ യ.ഡി.
എഫ്. എം.എൽ.എ.മാർ. ആെപ്പുഴയിൽ  
നിന്നും മത്രിച് സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ.                                                                     

എ.എം.ആരിഫ് മാത്രമാണ് 
ഇെതുപക്ത്നിന്ന്  പാർെതമറെിക്െക്്  
തെരതഞെടുക്തപ്ടേെ്.സംസ്ഥാനതത് 
ഇരുപെ് ക്ൊക് സഭാ മണ്െങ്ങളിൽ 
പെിമൂന്നിലം 'ക്നാടേ' നാൊം 
സ്ഥാനത്ാണ്. മക്ഞശ്രം, പാൊ 
നിയമസഭാ മണ്െങ്ങൾക്കു പുറക്മ 
സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ.മാർ വിജയിച് 
അരൂർ, ക്കാന്നി, വടേിയൂർക്ാവ്, 
എറണാകുളം എന്നീ നിയമസഭാ 
മണ്െങ്ങളിലം ഒഴിവകൾ വരും.
  ആെത്തൂരിൽ നിന്നും 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേ രമ്യാ ഹരിൈാസ് 
ക്കരളത്ിൽ നിന്ന്  ക്ൊക് സഭയിൽ 
എത്ന്ന ഒൻപൊമതത് വനിെയാണ്. 
ആനി മസ് ക്ീൻ, സശീെ ക്ഗാപാെൻ, 
ഭാർഗവി െകേപ്ൻ, സാവിത്രി െക്ഷ്മണൻ, 
എ.തക.ക്പ്രമജം, പി.സെിക്ൈവി, 
സി.എസ്.സജാെ, പി.തക.ശ്ീമെി 
എന്നിവരാണ് മുൻപ് ക്കരളത്ിൽ നിന്ന് 
ക്ൊക് സഭയിതെത്ിയ വനിെകൾ. 
ഇത്വണ തെരതഞെടുപ്ിൽ 
ക്കരളത്ിൽ നിന്നുള്ള എം.പി.മാരിൽ 
ഏറ്റവം പ്രായം കൂെിയ വ്യക്ി ഇ.െി.
മുഹമ്മൈ് ബഷീറും ഏറ്റവം പ്രായം 
കുറഞെ അംഗം രമ്യാ ഹരിൈാസമാണ്. 
 ക്കരളത്ിൽ നിന്നും ഏറ്റവമധികം 
െവണ ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക്  
തെരതഞെടുക്തപ്ടേ വ്യക്ി എന്ന 
റിക്ാർഡിന്  തകാെിക്കുന്നിൽ സക്രഷ് 
കൂെി  അർഹനായി. അക്ദേഹത്ിതറെ  
ഏഴാം വിജയമാണിെ്. മുലേീം 
െീഗ് ക്നൊക്ളായിരുന്ന  ജി.എം.
ബനാെ് വാെ, ഇബ്ാഹിം സദെമാൻ 
ക്സടേ് എന്നിവർ ഏഴ് െവണ വീെം 
ക്ൊക് സഭയിൽ എത്ിയിട്ടുണ്്.  

പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭ 
വിധിന്യഴുതി ഭാരതം 

കണ്ണൂർ

രാജ് ക്മാഹൻ 
ഉണ്ണിത്ാൻ 

തബന്നി തബഹനാൻ 

ൊെക്കുെി

വെകര

തക.സധാകരൻ 

ദഹബി ഈഡൻ  

എറണാകുളം

കാസർക്ഗാഡ്

തക.മുരളീധരൻ

ഡീൻ കുര്യാക്ക്ാസ്

ഇടുക്ി

വയനാെ്

രാഹുൽഗാന്ി  

ക്ൊമസ് ൊഴികാെൻ 

ക്കാടേയം

ക്കാഴിക്ക്ാെ്

എം.തക.രാഘവൻ 

തകാെിക്കുന്നിൽ 
സക്രഷ്

മാക്വെിക്ര

മെപ്പുറം

പി.തക.കുഞൊെിക്കുടേി

ആക്റൊ ആറെണി 

പത്നംെിടേ

തപാന്നാനി

ഇ.െി.മുഹമ്മൈ് ബഷീർ 

എൻ.തക.ക്പ്രമെന്ദ്രൻ  

തകാല്ം

പാെക്ാെ്

വി.തക.ശ്ീകണ്ഠൻ

അടൂർ പ്രകാശ്  

ആറ്റിങ്ങൽ

ആെത്തൂർ

രമ്യാ ഹരിൈാസ് 

ശശി െരൂർ

െിരുവനന്തപുരം

തൃശൂർ

െി.എൻ.പ്രൊപൻ 

എ.എം.ആരിഫ് 

ആെപ്പുഴ

മറ്റുകക്ികൾ
തൃണമൂൽ ക്കാൺഗ്രസ്  -22
ദവ.എസ്.ആർ. ക്കാൺഗ്രസ് -22 
ബി.തജ.ഡി.   -12 
ബി.എസ്.പി.   - 10
റ്റി.ആർ.എസ്.   - 9  
എസ്.പി.    - 5  
സി.പി.എം.    - 3 
തെലഗുക്ൈശം   - 3
സി.പി.ഐ.   - 2
മജ് െിസ് പാർടേി   - 2
ആം ആൈ്മി   - 1
എൻ.പി.എഫ്.   - 1 
നാഷണൽ പീപ്ിൾസ് പാർടേി  - 1 
ആർ.എസ്.പി.   - 1 
എസ്.തക.എം.   - 1 
എ.ഐ.യ.ഡി.എഫ്.   - 1 
മറ്റുള്ളവർ   - 1

ബി.തജ.പി.       - 303  ക്കാൺഗ്രസ്്   - 52 
ശിവക്സന        - 18  ഡി.എം.തക.   - 23 
ജനൊൈൾ (യ)   - 16  എൻ.സി.പി.   - 5 
എൽ.തജ.പി.       - 6  മുലേീംെീഗ്    - 3 
ശിക്രാമണി അകാെിൈൾ  - 2    നാഷണൽ ക്കാൺഫറൻസ്  - 3 
എ.ഐ.എ.ഡി.എം.തക.  - 1           ജനൊൈൾ (എസ്)   - 1 
എ.തജ.എസ്.യ.   - 1   തജ.എം.എം.   - 1 
എൻ.ഡി.പി.   - 1  ക്കരള ക്കാൺഗ്രസ്് (എം)  - 1 
എം.എൻ.എഫ്.   - 1  വി.സി.തക.   - 1 
മറ്റുള്ളവർ   - 4  മറ്റുള്ളവർ   - 2  

എൻ.ഡി.എ.     - 353 യു.െി.എ.    - 92

കക്ിനില
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 ഇനി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്ിലേക്ക്
പതിലനഴാം ലോകക് സഭാ തതരതഞെടുപ്ിൽ വിജയിച്ച നാേക് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ലകരള നിയമസഭയിതേ അംഗത്ം രാജിവച്ചു.

അടൂർ പ്രകാശഞ് 
വിൈ്യാർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്ിലൂതെ  രാഷ്ടീയ 
പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. തക.എസ്.
യ(ഐ) തകാല്ം ജില്ാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡറെ്, 
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ദവസ് പ്രസിഡറെ്, 
യൂത്് ക്കാൺഗ്രസ്(ഐ) തകാല്ം ജില്ാ 
കമ്മിറ്റി ജനറൽ തസക്ടേറി,  പത്നംെിടേ 
ജില്ാ പ്രസിഡറെ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 
ജനറൽ തസക്ടേറി, പത്നംെിടേ ഡി.സി.
സി(ഐ) ദവസ് പ്രസിഡറെ്, തക.പി.
സി.സി(ഐ) അംഗം, തക.പി.സി.സി(ഐ) 
ക്ജായിറെ് തസക്ടേറി എന്നീ നിെകളിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചു.
 5.9.2004 മുെൽ 12.5.2006 വതര 
ഭക്്യവം സിവിൽ സദ്സം  പ്രിറെിംഗും 
ക്സ്റഷനറിയം വകുപ്്,  23.5.2011 മുെൽ 
11.4.2012 വതര ആക്രാഗ്യവം കയറും 
മെിനീകരണ നിയന്ത്രണവം വകുപ്,്  
12.4.2014 മുെൽ 20.5.2016 വതര റവന്യൂവം 
കയറും െീഗൽ തമക്രൊളജിയം വകുപ്്  
എന്നിവയതെ മന്ത്രിയായിരുന്നു.   1996, 
2001, 2006, 2011, 2016 വർഷങ്ങളിൽ 
ക്കാന്നി നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ 
നിന്ന് നിയമസഭയിക്െയ്ക് 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേിട്ടുണ്്.  
 ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് ആൈ്യ മത്രം. 
പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക്  
ക്കാൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി 
ആറ്റിങ്ങൽ മണ്െത്ിൽ നിന്ന് 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേെിനാൽ 2019 ക്മയ് 
29-ാം െീയെി  ക്കരള നിയമസഭയിതെ 
അംഗെ്ം രാജിവച്ചു. 

എ. എം. ആരിഫഞ് 
എസ്.എഫ്.ഐ. യിലൂതെ രാഷ്ടീയത്ിക്െയ്ക് 
കെന്നു വന്നു. എസ്.എഫ്.ഐ. ആെപ്പുഴ ജില്ാ 
തസക്ടേറി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, മൂന്ന് 
െവണ ക്കരള യൂണിക്വഴ് സിറ്റി തസനറ്റ് 
അംഗം എന്നീ നിെകളിലം  1996 മുെൽ 
സി.പി.ഐ.(എം) ആെപ്പുഴ ജില്ാ കമ്മിറ്റിയംഗം  
എന്നീ നിെകളിലം പ്രവർത്ിച്ചു. 2006, 2011, 
2016 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ അരൂരിൽ നിന്ന് 
നിയമസഭയിക്െയ്ക് തെരതഞെടുക്തപ്ട്ടു.  
പെിനാൊം ക്കരള നിയമസഭയിതെ 
അനൗക്ൈ്യാഗിക ബില്ലുകളം പ്രക്മയങ്ങളം 
സംബന്ിച് സമിെി തെയർമാൻ ആയിരുന്നു.
 ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് കന്നി മത്രം. 
ആെപ്പുഴ മണ്െത്ിൽ നിന്ന് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് മാർക് സിസ്റ് പാർടേിയിൽ 
നിന്നുള്ള ക്ൊക് സഭാംഗമായി 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേെിനാൽ 2019 ക്മയ് 31-ാം 
െീയെി ക്കരള നിയമസഭയിതെ അംഗെ്ം 
രാജിവച്ചു. 

ഹഹബി ഈഡൻ 
തക.എസ്.യ. എറണാകുളം ജില്ാ പ്രസിഡറെ,്  
നാഷണൽ സ്റ്റുഡറെ് സ് യൂണിയൻ ഓഫ് 
ഇന്ത്യ ക്ൈശീയ അദ്ധ്യക്ൻ,  തകാച്ി ശാസ്ത 
സാക്കേെിക സർവ്വകൊശാെ സിൻഡിക്ക്റ്റ് 
അംഗം എന്നീ നിെകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചു. 
2013 ൽ സിംഗപ്പൂർ ദഹക്മ്മീഷനിക്െയ്ക്കുള്ള 
ബഹുകക്ി പ്രെിനിധിസംഘത്ിതെ 
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക്കാൺഗ്രസിതറെ  
പ്രെിനിധിയായി പതകേടുത്. മുൻ 
നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന ക്ജാർജ് ഈഡതറെ 
മകൻ.  2011 ലം 2016 ലം എറണാകുളം 
നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ  നിന്നുള്ള 
നിയമസഭാംഗം.  

 ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് ആൈ്യ മത്രം. 
ക്കാൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി 
എറണാകുളം മണ്െത്ിൽ നിന്ന് 
ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് തെരതഞെടുക് 
തപ്ടേെിനാൽ 2019 ക്മയ് 31-ാം  െീയെി 
നിയമസഭാംഗെ്ം രാജിവച്ചു. 

ന്ക. മുരെപീധരൻ
തക.പി.സി.സി. ജനറൽ തസക്ടേറി, 
ദവസ് പ്രസിഡറെ്, പ്രസിഡറെ് എന്നീ 
നിെകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചു. 11.2.2004 
മുെൽ 15.5.2004 വതര സംസ്ഥാന 
ദവൈയുെി വകുപ്് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2011 
ലം 2016 ലം ക്കരള നിയമസഭയിൽ  
വടേിയൂർക്ാവ് നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ  
നിന്നുള്ള അംഗമായി. പെിമൂന്നാം ക്കരള 
നിയമസഭയിൽ  പ്രിവിക്െജസ,്  എഥിക് സ് 
എന്നിവ സംബന്ിച് സമിെിയതെ 
അദ്ധ്യക്ൻ  ആയിരുന്നു.

    1989, 1991, 1999 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ 
ക്കാഴിക്ക്ാെ് നിന്ന് ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക് 
തെരതഞെടുക്തപ്ട്ടു.  ക്കാൺഗ്രസ് 
സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വെകരയിൽ നിന്ന് 
പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയിക്െയ്ക്  മത്രിച്് 
വിജയിച്െിനാൽ 2019 ക്മയ് 29-ാം െീയെി 
നിയമസഭാംഗെ്ം രാജിവച്ചു. 

നിയമസഭാ തസക്ടേറിയം 'അറിക്വാരം' വാർത്ാപത്രികയതെ 
ആൈ്യ െീഫ് എഡിറ്ററുമായ വി.തക.ബാബുപ്രകാശ് തമയ് 

31ന് സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. തകാല്ം ക്െബർ ക്കാെെിയിൽ 
ജില്ാ ജഡ്ജി ആയിരിക്ക്യാണ് നിയമസഭാ തസക്ടേറിയായി 
2016 ഒക് ക്ൊബർ 17 ന് ചുമെെക്യറ്റെ്്.  'ക്കരള നിയമസഭ 
- നെപെിക്മവം കീഴ് വഴക്ങ്ങളം' എന്ന റഫറൻസ് ഗ്രന്ം  
അക്ദേഹത്ിതറെ  കാെയളവിൊണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്െ്. 
ക്കരള നിയമസഭയതെ ഔക്ൈ്യാഗിക വാർത്ാപത്രിക 
'അറിക്വാരം', നിയമസഭാ ജീവനക്ാർക്കു ക്വണ്ിയള്ള 
'തമാഴി' െിറ്റിൽ  മാഗസിൻ  എന്നിവയം  അക്ദേഹത്ിതറെ 
ക്നതൃെ്ത്ിൊണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്െ്. നതല്ാരു വായനക്ാരനം 
മികച് വാഗ്ിയമാണ്. ക്കാമൺതവൽത്് പാർെതമറെറി 
അക്സാസിക്യഷതറെ അന്താരാഷ്ട പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'ൈ 
പാർെതമക്റെറിയനി'ൽ  ക്െഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 
ൈിനപത്രങ്ങളിലം ൊ-ക്ജർണലകളിലം നിയമസംബന്മായ 
ക്െഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 'ഭഗെ് സിംഗിതറെ വിൊരണ' 
എന്ന ഗ്രന്ം രെിച്ിട്ടുണ്്. 

 സഭക്യാതൊപ്ം തെെവഴിച് സർഗ്ാത്മകമായ രണ്ര 
വർഷങ്ങൾ ക്വറിടേ ഒരനഭവമായിരുന്നുതവന്ന് 'അറിക്വാര'ത്ിന് 
അനവൈിച് പ്രക്െ്യക അഭിമുഖത്ിൽ അക്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
ഗൗരവമായ വായനതയ നിയമസഭാജീവനക്ാരിക്െക്കും 
ജീവനക്ാതര എഴത്ിക്െയ്ക്കും വായനയിക്െയ്ക്കും വഴി നെത്ിയ 
അപൂർവ്വം തസക്ടേറിമാരിതൊരാളായിരുന്നു വി.തക.
ബാബുപ്രകാശ്. അക്ദേഹത്ിതറെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലം മുഖാമുഖ 
വർത്മാനങ്ങളിലം കാമുവം, കാഫ്കയം, കാൽവിക്നായം, 
കെമ്മനിടേയം പെിവകാരായിരുന്നു. എഴത്ിക്റെയം 
വായനയക്െയം സാന്ദ്രമായ ഒരു ധ്യാനത്ിക്െക്്  അക്ദേഹം 
മെങ്ങിക്പ്ായി.  മുഖപുസ്തകത്ിന് ൊൽക്ാെികമായി അവധി 
പറഞെ് അക്ദേഹം ഇങ്ങതന എഴെി 'I need a cooling - off 
........ withdrawing  to the cocoon....'.

 ആെപ്പുഴ എസ്.എൽ.പുരം വരകാെി ക്വെിക്കം 
കുടുംബാംഗമാണ്.  'ക്ൈശാഭിമാനി' വാരികയതെ പത്രാധിപരും 
സംഗീെ നാെക അക്ാൈമി തസക്ടേറിയമായിരുന്ന  എം.എൻ.
കുറുപ്ിതറെ മകനാണ്.

 നിയമസഭാ തസക്ടേറി വി.തക.ബാബുപ്രകാശിതറെ 
വിരമിക്ൽ സംബന്ിച്് ക്മയ് മാസം 29-ാം െീയെി, സഭയിൽ 
സ്ീക്ർ പ്രക്െ്യക പരാമർശം നെത്ി.

 നിയമസഭാ തസക്ടേറി വിരമിച്െിതനത്െർന്ന്  സ് തപഷ്യൽ 
തസക്ടേറി സി.ക്ജാസിന് നിയമസഭാ തസക്ടേറിയതെ പൂർണ്ണ 
അധികച്ചുമെെ നൽകി. 2019 ജൂൺ 1 -ാം െീയെി അക്ദേഹം 
ചുമെെക്യറ്റു. സി.ക്ജാസ് 21.01.1991 ൊണ് തസക്ക്ടേറിയറ്റ് 
സർവ്വീസിൽ പ്രക്വശിച്െ്.  

സഭക്യാതൊപ്ം സർഗ്ാത്മകമായ 
രണ്ര വർഷങ്ങൾ

ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുഡെ 
ല�ൊതു�രമി�ൊടമികൾ

െീഫ് എഡിറ്റക്റാതൊപ്ം അറിക്വാരത്ിതറെ പ്രവർത്കർ

  സി.ന്�ാസഞ് 

ഇളമ്പ ഹയർസസക്കന്ററി 
പ്രതിഭോസംഗമം

ഭരണഘെനയം നിയമവാഴ്ചയം അംഗീകരിച്ചും 
പാെിച്ചും തകാണ്ടുമാത്രക്മ നമുക്് മികച് 

സമൂഹമായി വളരാൻ സാധിക്കുകയള്ളൂതവന്നും  
വിൈ്യാർത്ഥികൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം 
ഉൾതക്ാള്ളണതമന്നും തഡപ്യൂടേി സ്ീക്ർ 
വി.ശശി.   2019 ജൂദെ 5-ാം െീയെി ഇള് 
ഹയർ തസക്റെറി പ്രെിഭാസംഗമം ഉൈ്ഘാെനം 
തെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അക്ദേഹം.  
െൈവസരത്ിൽ ജി.ജി. ൊരിറ്റബിൾ രെസ്റിതറെ 
പ്രഭാെഭക്ണ പദ്ധെിയം  യാഥാർത്ഥ്യമായി.  
മികച് വിൈ്യാർത്ഥികൾക്് സ്ർണ്ണതമഡലകളം 
അവാർഡുകളം വിെരണം തെയ്തു.
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ക്ൊകതത് ഏറ്റവം വെിയ 
ജനാധിപെ്യരാഷ്ടമായ 

ഭാരെത്ിൽ  പൗരതറെ സമ്മെിൈാനാ 
വകാശത്ിന് വിെമെിക്ാനാകാത് 
പ്രാധാന്യമുതണ്ന്ന വസ്തുെ മുൻനിറുത്ി 
തെരതഞെടുപ്് പ്രക്ിയ സൊര്യമാക്കുക 
എന്ന െക്്യക്ത്ാതെയാണ് Electronic 
Voting Machine (EVM), Voter- Verified 
Paper Audit Trail (VVPAT) എന്നീ 
സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ് കരിച്െ്. 
തെരതഞെടുപ്് പ്രക്ിയയിൽ ജനങ്ങളതെ സമ്മെിൈാനാവകാശം വിനിക്യാഗിക്ാനള്ള 
സംവിധാനമാണ് ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീതനകേിൽ ക്വാതടേടുപ്ിതറെ സൊര്യെ 
ഉറപ്ാക്കുന്നെിനാണ് വിവിപാറ്റ് ആവിഷ് കരിച്െ്.  

 സമ്മെിൈാനാവകാശം വിനിക്യാഗിക്കുന്നെിനായി രാജ്യത്് 2004 വതര ബാെറ്റ് ക്പപ്റായിരുന്നു 
ഉപക്യാഗിച്ിരുന്നെ്. 1982 ൽ എറണാകുളം ജില്യിതെ പറവൂർ ഉപതെരതഞെടുപ്ിൊണ് രാജ്യത്് 
ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീൻ ആൈ്യമായി ഉപക്യാഗിച്ചു തുെങ്ങിയെ്. എന്നാൽ ഇെ് പിന്നീെ് 
അസാധുവാക്കുകയം വീണ്ടും ബാെറ്റ് ക്പപ്ർ ഉപക്യാഗിച്് തെരതഞെടുപ്് നെത്കയം തെയ്തു.   
തെരതഞെടുപ്പുകളിൽ ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീതറെ ഉപക്യാഗം 1989 ൽ നിയമപരമായി 
പ്രാബെ്യത്ിൽ തകാണ്ടു വന്നു. 2001 തെ നിയമസഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ ക്കരളത്ിതെ 140 
നിക്യാജക മണ്െങ്ങളിൽ ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീൻ ഉപക്യാഗിച്ചു. 2005 തെ 
തപാതുതെരതഞെടുപ്പുമുെൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീതറെ ഉപക്യാഗം 
വ്യാപകമായി. നിയന്ത്രണ  യൂണിറ്റ്, ബാെറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ അെങ്ങിയ ഇെക് ക്രൊണിക് 
ക്വാടേിംഗ് തമഷീനിൽ സമ്മെിൈായകന്  ൊെ്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയതെ ക്പരിനം െിഹ്നത്ിനം 
ക്നതരയള്ള ബടേൺ അമർത്ി ക്വാടേവകാശം വിനിക്യാഗിക്ാം. ഒരിക്ൽ ക്വാടേവകാശം 
വിനിക്യാഗിച്ചു കഴിഞൊൽ പിന്നീെ് എത്ര ശ്മിച്ാലം ക്രഖതപ്ടുത്ിയ ക്വാടേ് മാറ്റുന്നെിക്നാ 
മതറ്റാരു ക്വാടേ് ക്രഖതപ്ടുത്ന്നെിക്നാ കഴിയകയില്.

  ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീക്നാതൊപ്ം ഘെിപ്ിക്കുന്ന  പ്രക്െ്യക െരം പ്രിറെർ 
ആണ്  വിവിപാറ്റ്. ഇെ് ക്വാടേിങ്ങ് യന്ത്രത്ിതറെ വിശ്ാസ്യെ ഉറപ്ാക്ി ക്വാതടേടുപ്് കൂടുെൽ 
സൊര്യമാക്കുന്നു. ക്വാടേ് തെയ്യുക്്ാൾ വിവിപാറ്റിൽ അെ് ഒരു കെൊസ്് ലേിപ്ിൽ അച്െിച്ചു 
വരികയം  ക്വാടേർക്് അെ്് കണ്് െതറെ ക്വാടേ് ശരിയായിത്തന്നയാക്ണാ ക്രഖതപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളെ് 
എന്ന് ഉറപ്ാക്ാനം കഴിയം. വിവിപാറ്റ് തമഷീനിൽ ക്വാടേ് ക്രഖതപ്ടുത്തപ്ടേ സ്ഥാനാർത്ഥിയതെ  
സീരിയൽ ന്രും െിഹ്നവം പ്രിറെ് തെയ്ത ലേിപ് ഏഴ് തസക്റെ് തെളിഞെ് കാണുന്നു. പിന്നീെ് 
അെ് മുറിഞെ് തമഷീനിതെ െതന്ന ഒരു തപടേിയിൽ വീഴകയം അവിതെ സൂക്ിക്തപ്ടുകയം 
തെയ്യുന്നു.  ലേിപ് വീഴന്ന തപടേി ക്പാളിംഗ് ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥർക്് മാത്രക്മ തുറക്ാൻ കഴിയൂ.  ൊൻ 
ഉക്ദേശിച് സ്ഥാനാർത്ഥിക്് െതന്നയാക്ണാ ക്വാടേ് ക്രഖതപ്ടുത്ിയതെന്ന സമ്മെിൈായകതറെ 
സംശയം ഇല്ാൊക്ാൻ മാത്രമല് ക്വാതടേണ്ണൽ സമയത്ണ്ാക്യക്ാവന്ന െർക്ങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ാനം വിവിപാറ്റ് തമഷീനിതെ ലേിപ്പുകൾ ഉപകരിക്കുന്നു. 

 സൊര്യെ ഉറപ്പുവരുത്ന്നെിനായി ക്പപ്ർ ബാെറ്റ് സംവിധാനം െിരിതകതക്ാണ്ടുവരണതമന്ന് 
ആവശ്യതപ്ട്ടും ക്വാടേിംഗ് യന്ത്രത്ിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നുതവന്ന് ആക്രാപിച്ചും രാഷ്ടീയ 
കക്ികൾ ഇെക്ൻ കമ്മീഷതന സമീപിച് സാഹെര്യത്ിൊണ് ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് 
തമഷീക്നാതൊപ്ം വിവിപാറ്റ് കൂെി ഉപക്യാഗിക്കുന്നെിക്െക്് ഇെക്ൻ കമ്മീഷൻ എത്ിക്ച്ർന്നെ്.  
ഇെിക്െക്ായി ഒരു തെക് നിക്ൽ കമ്മിറ്റി  രൂപീകരിക്കുകയം 2011 ൽ ഭാരെ് ഇെക് ക്രൊണിക് സ് 
െിമിറ്റഡ് (BEL), എഞിനീക്യഴ് സ് ക്കാർപ്ക്റഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാ െിമിറ്റഡ് (ECIL) എന്നീ 
തപാതുക്മഖൊ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  നിർമ്മിച് വിവിപാറ്റ്  തമഷീതറെ ആൈ്യരൂപം തെക് നിക്ൽ 
കമ്മിറ്റി  മുൻപാതക പ്രവർത്ിപ്ിക്കുകയം തെയ്തു. 

 2013 ൽ ക്കന്ദ്രസർക്ാർ 1961 -തെ  Conduct of Election Rules ക്ഭൈഗെി വരുത്കയം 
ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീക്നാതൊപ്ം വിവിപാറ്റ് കൂെി ഉപക്യാഗിക്കുന്നെിന് നിയമസാധുെ 
നൽകുകയം തെയ്തു.  2013 ൽ നാഗാൊറെിതെ ക്നാക് തസൻ നിക്യാജകമണ്െത്ിതെ 
ഉപ-തെരതഞെടുപ്ിൊണ്  വിവിപാറ്റ് ആൈ്യമായി ഉപക്യാഗിച്െ്. കഴിഞെ നിയമസഭാ 
തെരതഞെടുപ്ിൽ എറണാകുളം ജില്യിതെ രണ്് നിക്യാജക മണ്െങ്ങളിൽ  ഈ സംവിധാനം 
പരീക്ണാെിസ്ഥാനത്ിൽ ഉപക്യാഗിച്ിരുന്നു. 2014 തെ ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ എടേ് 
മണ്െങ്ങളിൽ വിവിപാറ്റ് ഉപക്യാഗിച്ചു. 2019 തെ പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ എല്ാ 
മണ്െങ്ങളിലം ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീക്നാതൊപ്ം വിവിപാറ്റ് കൂെി ഉപക്യാഗിച്ിരുന്നു.

 ക്വാതടേടുപ്ിതറെ സൊര്യെ ഉറപ്ാക്ി തെരതഞെടുപ്് പ്രക്ിയ കുറ്റമറ്റൊക്കുന്നക്ൊതൊപ്ം 
ക്വാടേിംഗുമായി ബന്തപ്ടേ വിവാൈങ്ങളതെ മുനതയാെിക്കുന്നെിനം ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് 
തമഷീൻ,  വിവിപാറ്റ്  എന്നിവ സഹായകമായി. ഇക്ഴിഞെ ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ 
എല്ാ മണ്െങ്ങളിതെയം ഇെക് ക്രൊണിക് ക്വാടേിംഗ് തമഷീതന  വിവിപാറ്റിക്നാതൊപ്ം 
ബന്ിപ്ിച്െിനാൽ വിവാൈങ്ങൾ  ഒരു പരിധി വതര ഒഴിവാക്ാനായി.

സൊര്യെ ഉറപ്ാക്ാൻ
 വിവിൊറ്ഞ്

നിയമസഭാ ൈിനാെരണത്ിതറെ ഭാഗമായി 2019 ഏപ്രിൽ 27-ാം െീയെി ശനിയാഴ്ച രാവിതെ 
10.00 മണിക്് തഡപ്യൂടേി സ്ീക്ർ വി. ശശി നിയമസഭാ സമുച്യത്ിൽ സ്ഥാപിച്ിട്ടുള്ള 

ക്ൈശീയ ക്നൊക്ളതെ പ്രെിമകളിൽ ഹാരാർപ്ണവം പുഷ്ാർച്നയം നെത്ി. 

 നിയമസഭാ ൈിനാെരണക്ത്ാെനബന്ിച്് ഏപ്രിൽ 25 മുെൽ 30 വതര 
ദവകുക്ന്നരങ്ങളിൽ നിയമസഭാ ഹാളം മ്യൂസിയവം തപാതുജനങ്ങൾക്് സന്ർശനത്ിനായി 
തുറന്നു തകാടുത്. 

 ന്നഹഞ് റു ദിനാചരണം 
 പണ്ിറ്റ് ജവഹർൊൽ തനഹ് റുവിതറെ െരമൈിനാെരണത്ിതറെ ഭാഗമായി  2019 ക്മയ് 27-ാം 
െീയെി െികേളാഴ്ച രാവിതെ  8.30 ന് സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭാ സമുച്യത്ിതെ 
ജവഹർൊൽ തനഹ് റുവിതറെ പ്രെിമയിൽ പുഷ്ാർച്ന നെത്ി.  െെങ്ങിൽ പ്രെിപക്ക്നൊവ് 
രക്മശ് തെന്നിത്െ, മന്ത്രിമാരായ എ.തക. ബാെൻ, ഇ. െന്ദ്രക്ശഖരൻ സാമാജികരായ പി.റ്റി. 
ക്ൊമസ്, വി.എസ്. ശിവകുമാർ, തക.എസ്. ശബരീനാഥൻ എന്നിവർ സന്നിഹിെരായിരുന്നു.

െരിസ്ിതി ദിനാചരണം 
  പരിസ്ഥിെി ൈിനാെരണക്ത്ാെനബന്ിച്് ജൂൺ 5 ന് നിയമസഭാ വളപ്ിൽ 
പനീർൊ്യതെ ദെ നട്ടു.  നിയമസഭാ തസക്ക്ടേറിയറ്റിതെ ജീവനക്ാരുതെ പരിസ്ഥിെി 
കാർഷിക കൂടോയ്മയായ ഹരിെക്ലബിതറെ ക്നെ്യെ്ത്ിൽ അഞ്ഞൂറ് ഫെവ്യക്തത്കൾ 
ജീവനക്ാർക്് വിെരണം തെയ്തു. 

െരിസ്ിതി സംരക്ണയജ്ം 
 പരിസ്ഥിെി സംരക്ണയജ്ക്ത്ാെനബന്ിച്് നിയമസഭാ സമുച്യവളപ്ിതെ പഴയ 
മ്യൂസിയത്ിന സമീപതത് പൂക്ന്താടേത്ിൽ ജൂദെ 2-ാം െീയെി   സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണനം 
തുറമുഖ വകുപ്പുമന്ത്രി രാമെന്ദ്രൻ കെന്നപ്ള്ളിയം ക്െർന്ന് തെ്രത്ി വരിക്്ാവിൻ ദെ നട്ടു.

 മരങ്ങളം കാടുകളം സംരക്ിക്കുകയം വനപ്രക്ൈശങ്ങൾ വിസ്ത്യെമാക്കുകയം തെയ്യുന്നെ് വഴി 
ആക്ഗാള പാരിസ്ഥിെിക സന്തുെനവം കാൊവസ്ഥാ സസ്ഥിരെയം ഉറപ്ാക്കുക എന്നൊണ്  
പരിസ്ഥിെി സംരക്ണയജ്ത്ിതറെ െക്്യം. 

നിയമസഭാ ൈിനാക്ഘാഷം

ക്ൊകകപ്് ക്ിക്റ്റ് ആക്വശം 
ഏറ്റുവാങ്ങി നിയമസഭാ 

സാമാജികരും മാധ്യമ പ്രവർത്കരും 
െമ്മിലള്ള ക്ിക്റ്റ് മത്രം ജൂദെ 3 ന് 
ദവകുക്ന്നരം െിരുവനന്തപുരം തസൻരെൽ 
ക്സ്റഡിയത്ിൽ നെന്നു.  അവസാന 
ഓവർ വതര ആക്വശം നിറഞ്ഞുനിന്ന 
മത്രത്ിൽ സാമാജികരുതെ െീമിന് 
ഉജ്ജ്െ വിജയം.  ആർ. രാക്ജഷ് 

എം.എൽ.എ.യതെ തവെിതക്ടേ് ബാറ്റിംഗും 
ഉജ്ജ്െമായ ബൗളിംഗും ൈക്ിണാഫ്ിക്ൻ 
ഫീൽഡർ ക്ജാൺഡി ക്റാഡ് സിതന 
അനസ്മരിപ്ിക്കുന്ന എൽക്ൈാ എബ്ഹാം 
എം.എൽ.എ.യതെ മാസ്മരിക ഫീൽഡിംഗും 
ഐ.ബി. സെീഷ് എം.എൽ.എ.യതെ 
ക്മാപൂർവ്വമായ ബാറ്റിംഗുമാണ് 
സ്ീക്ക്ഴ് സ് ഇെവതന വിജയികളാക്ിയെ്.  
നിയമസഭയതെ െരിത്രത്ിൊൈ്യമായി 

സാമാജികരുതെ െീമിൽ വനിൊ പ്രാെിനിധ്യം 
ഉണ്ായി.  യ. പ്രെിഭ എം.എൽ.എ.യാണ് 
സ്ീക്ക്ഴ് സ് ഇെവനക്വണ്ി കളിച്െ്.  
മാർഷൽ ക്യാപ്റ്റനായള്ള മീഡിയ 
ഇെവനിൽ ദകരളി ൊനെിതെ കുമാരി 
വിപിനയായിരുന്നു വനിൊ പ്രെിനിധി.

 പത്രപ്രവർത്ക യൂണിയതറെ 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നെന്ന മത്രം 

വ്യവസായവം കായികവം വകുപ്പുമന്ത്രി ഇ.പി. 
ജയരാജൻ ഉൈ്ഘാെനം തെയ്തു.  ക്കാവൂർ 
കുഞ്ഞുക്മാൻ ക്യാപ്റ്റനായ സാമാജികരുതെ 
െീമിൽ യ.പ്രെിഭ, ആർ. രാക്ജഷ്, രാജു 
എബ്ഹാം, െി.വി. രാക്ജഷ്, തക. ബാബു, 
പാറക്ൽ അബ്ദുള്ള, െി.വി. ഇബ്ാഹിം, 
െിറ്റയം ക്ഗാപകുമാർ, ഐ.ബി. സെീഷ്, 
എൽക്ൈാ എബ്ഹാം എന്നിവരായിരുന്നു 
െീമംഗങ്ങൾ.  ക്ൊസ് ക്നെിയ മീഡിയ 
ഇെവൻ നിശ്ചിെ പത്് ഓവറിൽ 66 
റൺസ് ക്നെി.  മറുപെി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ 
എം.എൽ.എ.മാർക്കുക്വണ്ി ഐ.ബി. സെീഷ് 
മികച് തുെക്ം നൽകി.  25 പന്തുകളിൽ 
നിന്ന് 35 റൺസ് ക്നെിയ ആർ. രാക്ജഷ് 
എം.എൽ.എ.യാണ് കളിയിതെ ക്കമൻ.  
സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ വിജയികൾക്കുള്ള 
സമ്മാനം വിെരണം തെയ്തു.  ഉജ്ജ്െമായ 
രണ്് ക്യാച്് നെത്ിയ എൽക്ൈാ എബ്ഹാം 
മികച് ഫീൽഡർക്കുള്ള സമ്മാനം 
സ്ന്തമാക്ി. 

 സമ്മാനൈാന െെങ്ങിൽ പത്ര പ്രവർത്ക 
യൂണിയൻ തസക്ടേറി ആർ. കിരൺ ബാബു 
സ്ാഗെവം ക്ജായിറെ് തസക്ടേറി അഭിജിെ് 
നന്ിയം പറഞ്ഞു. 

മാധ്യമപ്രവർത്കതര വീഴക്ത്ി സാമാജികർ   മാർഷൽ v. കുഞ്ഞുന്മാൻ
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െതിനാലാം ന്കരെ നിയമസഭയിൽ 
ഇന്�ൻ നാഷണൽ 

ന്കാൺഗ്രസിന്റെ ൊർലന്മറെറി ൊർട്ി 
ചപീഫഞ് വിപ്ായി നിന്യാഗിക്കന്പ്ട്തിലുള്ള 
അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. 
ന്ൊതു�പീവിതത്ിലും രാഷ്ടപീയ 
പ്രവർത്നത്ിലും നിരവധി െദവികൾ 
വഹിച്ചിട്ടുണ്ടന്്ാ. ന്കരെ നിയമസഭയുന്ട 
ന്കാൺഗ്രസഞ് ൊർലന്മറെറി ൊർട്ി 
ചപീഫഞ് വിപ്ഞ് എനേ സ്ാനന്ത് എങ്ങന്ന 
കാണുന്നു?

 ക്കരള നിയമസഭയിൽ ക്കാൺഗ്രസ് 
പാർടേി െീഫ് വിപ്് എന്നെ് െിെ 

ചുമെെകൾ മാത്രമായാണ് ഞാൻ 
കാണുന്നെ്.  സഭയിൽ അംഗങ്ങളതെ 
സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പു വരുത്കയം 
നിർണ്ണായക വിഷയങ്ങളിതെ 
നിെപാടുകളം, െീരുമാനങ്ങളം 
അറിയിക്കുകയം തെക്യ്യണ് ചുമെെയാണ് 
െീഫ് വിപ്ിന് നിർവ്വഹിക്ാനള്ളെ്. 
ബഹു.പ്രെിപക്ക്നൊവ്, ക്കാൺഗ്രസ് 
പാർെതമറെറി പാർടേി തഡപ്യൂടേി െീഡർ, 
തസക്ടേറി, രെഷറർ, മറ്റ് രണ്് വിപ്പുമാർ 
ഇവരുതെതയല്ാം കൂടോയ ക്നതൃെ്ത്ിൽ 
ആവശ്യമായ െർച്കൾ നെത്ി ചുമെെ 
വിജയകരമായി നിറക്വറ്റാൻ കഴിയതമന്ന് 
വിശ്സിക്കുന്നു.

ന്കാൺഗ്രസിന്റെ ൊർലന്മറെറി 
ൊർട്ിയുന്ട പ്രവർത്നം തൃപ്ി 
കരമാന്ണാ; ഏതഞ് രപീതിയിലാണഞ് 
ഭാവിപ്രവർത്നം രൂെന്പ്ടുത്ാൻ 
ഉന്ദേശിക്കുനേതഞ്?
 ക്കാൺഗ്രസ് പാർെതമറെറി 
പാർടേിയതെ പ്രവർത്നം വളതര 
ശക്വം പൂർണ്ണമായം തൃപ്തികരവമാണ്. 
െികഞെ അച്െക്ത്ിലം ഐക്യത്ിലം 
പ്രവർത്നം സജീവമായി മുക്ന്നാട്ടു 
ക്പാകുന്നു. മുെിർന്ന ക്നൊക്ളതെ 
പരിെയസ്ത്ം ഉപക്ൈശ നിർക്ദേശങ്ങളം 

യവഅംഗങ്ങളതെ ഊർജ്ജസ്െെയം 
ഉക്ന്മഷവം ഉപക്യാഗതപ്ടുത്ന്നെിൽ  
കൂടുെൽ ശ്ദ്ധിക്കുന്നൊണ്. 
ഇക്കഴിഞെ ന്ലാകഞ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ിന്റെ  െശ്ാത്ലത്ിൽ  
സംഘടനാതലത്ിൽ  ന്കാൺഗ്രസിന്റെ 
ദൗർബല�ങ്ങൾ  ഏന്റ ചർച്ച 
ന്ചയ്യന്പ്ടുകയുണ്ടായി. ന്കാൺഗ്രസിന്റെ  
ന്ചറുതും വലുതുമായ ന്നതൃത്വെദവികൾ 
വഹിക്കുനേവർ സ്വയംവിമർശനത്ിനഞ് 
തയ്യാറാന്കണ്ടതുന്ണ്ടാ?
 ക്ൈശീയ െെത്ിൽ 
ക്കാൺഗ്രസിതറെ സംഘെനാപരമായ 
ശക്ി വീതണ്ടുക്ക്ണ്തുണ്്.  
ജനകീയപ്രശ് നങ്ങൾ ഏതറ്റടുക്കുന്നെിനം 
െികഞെ അച്െക്ത്ിലം ഐക്യത്ിലം 
മുക്ന്നാട്ടുക്പാകുന്നെിനം ക്കാൺഗ്രസ് 
ക്നതൃെ്വം പ്രവർത്കരും കൂടുെൽ 
ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്മിക്ക്ണ്തുണ്്. 
ക്കരളത്ിതെ വൻവിജയം ഒരിക്ലം 
ക്കാൺഗ്രസ് പ്രവർത്കതര അെസരും 
അെംഭാവികളമാക്കുവാൻ ഇെയാവരുെ്. 
മറിച്് കൂടുെൽ വിനയക്ത്ാതെ െികഞെ  
ആത്മവിശ്ാസത്ിൽ മുക്ന്നാട്ടു ക്പാകുവാൻ 
സാധിക്ക്ണ്ൊണ്.
'വിപ്ഞ് ' എനേതഞ് 'നായാട്ഞ്ഞ്ഞ് ' എനേ 
വിന്നാദവുമായി  ബന്ധന്പ്ട്ഞ് 

രൂെന്പ്ട് ഒരു െദമാണഞ്.  
�നാധിെത�സംസഞ് ക്കാരത്ിന്റെ പുതിയ 
കാലത്ഞ്  ഈ വാക്കിനഞ് ഒരു മാറ്ം 
ആവശ�മാന്ണനേഞ് കരുതുന്നുന്ണ്ടാ?
 വിപ്് എന്ന പൈം വളതര കുറച്ചുമാത്രം 
ഉപക്യാഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മനതഃപൂർവ്വമായി 
വിപ്് െംഘനം വരുന്നക്ൊ വരുതമന്ന് 
സംശയിക്കുന്നക്ൊ ആയ സന്ർഭങ്ങളിൽ 
മാത്രമാണ് വിപ്പുകൾ ശ്ക്ദ്ധയമാകുന്നെ്. 
ഇെിക്പ്ാൾ ഉപക്യാഗത്ിലള്ള ഒരു 
മെയാളപൈമായി മാറിക്ഴിഞെിരിക്കുന്നു 
(ബഞ് ക്പാതെ). നിർക്ദേശം, നിഷ് ക്ർഷ 
എന്ന അർത്ഥത്ിൽ ഈ പൈം നമുക്് 
പരിെിെമാണക്ല്ാ.
അധികാരത്ിനുന്വണ്ടി സാമാ�ികർ 
പുതിയ രാഷ്ടപീയ അഭയ സ്ാനങ്ങൾ 
ന്തടുനേതഞ് ഇന്�ൻ രാഷ്ടപീയത്ിൽ  അത്ര 
അപൂർവ്വമ്. അങ്ങയുന്ട പുതിയ നിന്യാഗം 
ന്വല്ലുവിെിയാകുന്മാ?
 പ്രക്െ്യക തവല്ലുവിളികൾ ഉയരുന്നൊയി 
കാണുന്നക്െയില്. ക്കരളത്ിതറെ  
ഉന്നെമായ ജനാധിപെ്യക്ബാധവം 
അംഗങ്ങളതെ സെ്യസന്മായ 
നിെപാടുകളം കൂടോയ ക്നതൃെ്ത്ിതറെ 
ശക്ിയം എതറെ ചുമെെകളതെ 
നിർവ്വഹണതത് വിജകരമാക്കുന്നെിൽ 
സഹായിക്കുതമന്ന വിശ്ാസമുണ്്.

വെഥാൺഗ്രസ് പഥാർലടമന്ററതി പഥാർട്ടതിയുടെ  �േർത്തനം തൃപ്തിെരം - സണ്ി ല�ോസഫ്
പെിനാൊം ക്കരള നിയമസഭയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക്കാൺഗ്രസിതറെ പാർെതമറെറി പാർടേി െീഫ് വിപ്ായി ചുമെെക്യറ്റ 

സണ്ണി ക്ജാസഫ് എം.എൽ.എ.യമായള്ള അഭിമുഖം

പാർെതമറെ്, നിയമസഭ, 
നിയമസഭാ കൗൺസിൽ 

എന്നിവയതെ അംഗങ്ങൾ 
അഭിഭാഷകരാകുന്നെിന്  
െെസ്മിതല്ന്ന് സപ്രീംക്കാെെി.  
ബി.തജ.പി. ക്നൊവം 
അഭിഭാഷകനമായ അശ്ിനി 
ഉപാധ്യായ സമർപ്ിച് 
തപാതുൊൽപര്യ ഹർജിയിൊണ്  
വിധി.  പാർെതമറെിതെയം 
നിയമസഭകളിതെയം  അംഗങ്ങൾ 
തപാതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ശ്ളം 
ദകപ്റ്റുന്നവരാതണന്നും  ഇപ്രകാരം 
ശ്ളം ദകപ്റ്റുന്ന സർക്ാർ 
ജീവനക്ാർ അഭിഭാഷകരായി 
പ്രാക്ീസ് തെയ്യുന്നെിന് ബാർ 
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബാർ 
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസ്; 
ഭാഗം VI, െടേം 49)  വിെക്ക്ർതപ്ടു
ത്ിയിട്ടുതണ്ന്നുമാണ് ഹർജിക്ാരൻ 
വാൈിച്െ്.    ഒരു സർക്ാർ 
ജീവനക്ാരതന അഭിഭാഷകനായി 
പ്രാക്ീസ് തെയ്യാൻ വിെക്കുകയം 
തപാതുപ്രവർത്കരായ 
എം.എൽ.എ/എം.പി.മാതര   
അഭിഭാഷകരായി പ്രാക്ീസ് തെയ്യാൻ 
അനവൈിക്കുകയം തെയ്യുന്നെിലൂതെ 
ഭരണഘെനയതെ അനക്ഛേൈം 14 
തറെ െംഘനമാണ്  ഉണ്ാകുന്നെ് 
എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്ാരതറെ 
വാൈം.  സാമാജികതര 
അഭിഭാഷകരായി പ്രാക്ീസ് 
തെയ്യാൻ അനവൈിക്കുന്ന പക്ം 

ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 
റൂൾസിതെ െടേം 49 അസാധുവായി 
പ്രഖ്യാപിക്ണതമന്നും 
ഹർജിക്ാരൻ ആവശ്യതപ്ടേിരുന്നു. 
സപ്രീം ക്കാെെിയതെയം 
ദഹക്ക്ാെെിയതെയം 
ജഡ്ജിമാതര ഇംപീച്ചു 
തെയ്യുന്നെിനള്ള  അധികാരം 
പാർെതമറെംഗങ്ങൾക്കുള്ളൊയം 
ഹർജിയിൽ ചൂണ്ിക്ാടേിയിരുന്നു.   
സാമാജികർ എന്ന നിെയിൽ 
സഭയിൽ സ്ീകരിച് നിെപാടുകൾക്് 
വിരുദ്ധമായ നിെപാെ് 
സാമാജികർക്് അക്െ കാര്യത്ിൽ 
അഭിഭാഷകതരന്ന നിെയിൽ 
ക്കാെെിയിൽ സ്ീകരിക്ക്ണ്ിവരും.  
അഭിഭാഷകൻ, സാമാജികൻ എന്നീ 

രണ്ടു തൊഴിലകളം പൂർണ്ണസമയ 
തൊഴിലകളായെിനാൽ ഒരാൾക്് 
ഒക്ര സമയം രണ്് തൊഴിലകളിലം 
ഏർതപ്ൊനാവിതല്ന്നും 
ഹർജിക്ാരൻ വാൈിച്ചു.

     യജമാന-ൈാസ്യ 
ബന്മാണ് തൊഴിെിതറെ 
അെിസ്ഥാന െെ്തമന്നും 
എന്നാൽ ഭാരെസർക്ാർ 
പാർെതമറെംഗങ്ങളതെ യജമാനൻ 
അതല്ന്നും ക്കാെെി നിരീക്ിച്ചു.  
പാർെതമറെ്/നിയമസഭകളിതെ 
അംഗങ്ങൾ തെരതഞെടുക്തപ്ടേ 
പ്രെിനിധികളാതണന്നും  
സർക്ാരിതറെ മുഴവൻ 
സമയജീവനക്ാരതല്ന്നും 
അതുതകാണ്് ഹർജി 
നിെനിൽക്ിതല്ന്നും ക്കാെെി 
വിധിച്ചു.  സാമാജികർക്് 
അഭിഭാഷകരായി പ്രാക്ീസ് 
തെയ്യുന്നെിന് െെസ്മിതല്ന്ന് ബാർ 
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിെപാെ് 
വ്യക്മാക്ിയിട്ടുള്ളെിനാൽ െടേം 
49 റദ്ദു തെക്യ്യണ് ആവശ്യമിതല്ന്നും 
ക്കാെെി വിധിച്ചു.  െീഫ് ജസ്റിസ് 
ൈീപക് മിശ്, ജഡ്ജിമാരായ എ.എം. 
ഖാൻവിൽക്ർ, ഡി.ദവ.െന്ദ്രചൂഡ് 
എന്നിവരെങ്ങിയ ബഞാണ് 
ഹർജി നിരസിച്ചുതകാണ്് വിധി 
പുറതപ്ടുവിച്െ്.  (അശ്ിനി കുമാർ 
ഉപാധ്യായ v.യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 
& അനൈർ. 25.09.2018)

നിയമസഭ സന്ർശിച് അസിസ്ററെ് കളക്ർമാക്രാതൊപ്ം സ്ീക്ർ

അന്യസംസ്ോന ഭോഗ്യക്കുറികളുസെ 
ലമൽ കെിഞ്ോൺ - 

സഭ പ്രലമയം പോസ്ോക്കി

ഭാഗ്യക്കുറി ക്മഖെയിൽ ഇെനിെക്ാർ ജനങ്ങതള 
തകാള്ളയെിക്കുന്നെ് െെയന്നെിനായി ക്കരള 

നിയമസഭ 2019 ജൂൺ 17 ന് പ്രക്മയം പാസ്ാക്ി. 
ധനകാര്യ മന്ത്രി  ക്ഡാ.െി.എം.ക്ൊമസ് ഐസക് 
അവെരിപ്ിച് പ്രക്മയം സഭ ഐകകണ് ക്ഠ്യനയാണ് 
പാസ്ാക്ിയെ്. ഇെനിെക്ാർക്് യക്ഥഷ്ം ക്ൊടേറി 
കച്വെം നെത്ാനള്ള സാഹെര്യങ്ങളാണ് 
നിെവിൽ ജി.എസ്.െി. കൗൺസിൽ സ്ീകരിക്കു 
ന്നതെന്നും സംസ്ഥാനം ക്നരിടേ് നെത്ന്ന 
ഭാഗ്യക്കുറികളതെയം ഇെനിെക്ാർ  മുഖാന്തരം 
നെത്ന്ന ഭാഗ്യക്കുറികളതെയം  ജി.എസ്.െി. നിരക്് 
ഏകീകരിക്കുന്നെിനള്ള നീക്ം സജീവമാതണന്നും 
പ്രക്മയം വ്യക്മാക്കുന്നു. ഇെനിെക്ാർ മുഖാന്തരമുള്ള 
ഭാഗ്യക്കുറികളതെ നികുെി നിരക്് കുറച്് സർക്ാർ 
ക്നരിട്ടു നെത്ന്ന ഭാഗ്യക്കുറികളതെ നിരക്ിന് 
സമാനമായി ഏകീകരിക്കുന്നെിനള്ള  നീക്ം 
ദുരുപൈിഷ്മാതണന്നും  ഏകീകരണ നീക്ം 
ജനങ്ങളിലം ഭാഗ്യക്കുറി വില്പനക്ാരിലം ഏജന്റുമാരിലം 
ഉെ്കണ്ഠയളവാക്കുന്നുതവന്നും  പ്രക്മയം 
വ്യക്മാക്കുന്നു. 

 ഇെനിെക്ാർ മുഖാന്തരം നെത്ന്ന 
ഇെരസംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളതെ നിയമെംഘനവം  
തകാള്ളയം സി ആറെ്എ.ജി., സി.ബി.ഐ. 
തുെങ്ങിയവ കതണ്ത്ിയ സാഹെര്യത്ിൽ ഇത്രം 
ഭാഗ്യക്കുറികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ക്കന്ദ്രത്ിനം 
വെിയ നികുെി നഷ്ം വരുത്ിവയ്ക്കുതമന്നും പ്രക്മയം 
പറയന്നു. 

 ഭാഗ്യക്കുറികൾ നെത്ന്ന ഇെര സംസ്ഥാന  
സർക്ാരുകളമായി ക്നരിടേ്  കരാറിൽ ഏർതപ്ടുന്ന 
ഏജറെിനമാത്രക്മ  സംസ്ഥാനത്്  രജിസ് ക്രെഷന് 
അർഹെയള്ളൂതവന്നിരിതക് ഇെിൽ നിന്ന്  
വിഭിന്നമായി ഉപകരാറുകാരന് രജിസ് ക്രെഷൻ 
നൽകുന്നെിനള്ള നീക്ം സജീവമാതണന്നും ജി.എസ്.
െി. സംബന്മായ വിഷയങ്ങളിൽ െൽസ്ഥിെി 
തുെരണതമന്നും ജി.എസ്.െി. കൗൺസിെിക്നാടും 
ക്കന്ദ്രസർക്ാരിക്നാടും സഭ ഐകകണ് ക്ഠ്യന 
ആവശ്യതപ്ട്ടു.  

 ക്കരളത്ിൽ സർക്ാർ ക്നരിട്ടു നെത്ന്ന 
ക്ൊടേറിക്് 12 ശെമാനവം അന്യസംസ്ഥാന 
സർക്ാറുകൾ ഇെനിെക്ാർ വഴി നെത്ന്ന 
ക്ൊടേറിക്് 28 ശെമാനവമാണ് ജി.എസ്.െി. 
നിരക്്. ക്കരള സർക്ാർ ക്ൊടേറിക്് തുെ്യമായി 
അന്യ സംസ്ഥാന ക്ൊടേറികളതെ ജി.എസ്.െി. 
ഏകീകരിക്ാൻ ക്കന്ദ്രമന്ത്രിമാരുതെ ക്യാഗം 
ശിപാർശ തെയ്തിട്ടുണ്്. ഇെ് ജി.എസ്.െി. കൗൺസിൽ 
അംഗീകരിച്ാൽ ഇെര സംസ്ഥാന ക്ൊടേറികളതെ 
ആധിപെ്യം സംസ്ഥാനത്് വീണ്ടും ഉണ്ാകും. 

സോമോ�ികർ അഭിഭോഷകരോകുന്നതിന് 
തെസ്മില്ല - സുപ്രപീം ലകോെതി

ഗ്യാെറി
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പതിനാോം ലകരള നിയമസഭ  
െതിനഞാം സന്മ്മെനം

പെിനാൊം ക്കരള നിയമസഭയതെ 
പെിനഞാം സക്മ്മളനം 2019 ക്മയ് 

27  മുെൽ ജൂദെ 4 വതര 20 ൈിവസം 
നീണ്ടുനിന്നു.   അന്തരിച് സമാജികൻ 
തക.എം. മാണിക്് അനക്ശാെനം 
ക്രഖതപ്ടുത്ി ആൈ്യ ൈിവസം സഭ പിരിഞ്ഞു. 

 2019-20 വർഷതത് ബഡ്ജറ്റിതെ 
ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ  െർച് തെയ്ത്  
പാസാക്കുന്നെിനായിരുന്നു പെിനഞാം 
സക്മ്മളനം പ്രധാനമായം ഉക്ദേശിച്ിരുന്നെ്. 
ക്ൊക് സഭാ തെരതഞെടുപ്് കാരണം നെപ്പു 
സാ്ത്ിക വർഷം ബജറ്റ് നെപെികൾ 
പൂർത്ിയാക്ാൻ കഴിയാതെ വന്ന 
സാഹെര്യത്ിൽ  ക്വാടേ് ഓൺ അക്ൗണ്് 
പാസ്ാക്ക്ണ്ിവന്നു.   സഭ സക്മ്മളിച് 
ഇരുപെ്  ൈിവസങ്ങളിൽ പെിമൂന്ന് ൈിവസം 
ധനാഭ്യർത്ഥനകളതെ െർച്യ്കായം മൂന്ന് 
ൈിവസം നിയമനിർമ്മാണത്ിനം ഒരു 
ൈിവസം അനൗക്ൈ്യാഗികാംഗങ്ങളതെ 
കാര്യങ്ങൾക്കു ക്വണ്ിയം നീക്ിവച്ചു. 
രണ്്  ധനവിനിക്യാഗ ബില്ലുകൾക്കു പുറക്മ 
ക്കരള തപ്രാഫഷണൽ ക്കാക്ളജുകൾ 
(തമഡിക്ൽ ക്കാക്ളജുകളിതെ 
പ്രക്വശനം ക്മവൽക്രിക്ൽ) 
ബിൽ  സഭ പാസ്ാക്ി. അനൗക്ൈ്യാഗിക 
കാര്യങ്ങൾക്ായി നീക്ിവച് ഒരു 
ൈിവസം അഞ് സ്കാര്യബില്ലുകളതെ 
അവെരണാനമെി  ക്െെിതക്ാണ്ടുള്ള 
പ്രക്മയങ്ങൾ  പരിഗണിച്ചു. പെിനാറ് 
അെിയന്തര പ്രക്മയങ്ങൾക്കുള്ള 
അവെരണാനമെി ക്നാടേീസകൾ 
സഭാെെത്ിൽ പരിഗണിച്ചു. കിഫ്ബി 
ധനസമാഹരണത്ിതറെ ഭാഗമായി 
പുറത്ിറക്ിയ മസ്ാെ ക്ബാണ്ടുമായി 
ബന്തപ്ടേ ദുരൂഹെ തകാണ്് 
ഉളവായിട്ടുള്ള സ്ഥിെി വിക്ശഷം െർച് 
തെയ്യുന്നെിന് തക.എസ്. ശബരീനാഥൻ 
എം.എൽ.എ.നൽകിയ ക്നാടേീസ് സഭ െർച് 
തെയ്തു.

 
 ക്ൊക്ൈ്യാത്രക്വളയിൽ 570 
നക്ത്രെിഹ്നമിടേ ക്ൊൈ്യങ്ങളം 6181 
നക്ത്രെിഹ്നമിൊത് ക്ൊൈ്യങ്ങളം 
അനവൈിച്ിരുന്നു. 60 ക്ൊൈ്യങ്ങൾക്് 
മന്ത്രിമാർ വാക്ാൽ മറുപെി നൽകുകയം 
444 ഉപക്ൊൈ്യങ്ങൾക്് സഭാെെത്ിൽ 
മറുപെി നൽകുകയം തെയ്തു. ഒരു 
അെിയന്തര ക്ൊൈ്യം അനവൈിക്കുകയം 
അെിക്ന്മൽ രണ്് ഉപക്ൊൈ്യങ്ങൾക്് 
മറുപെി പറയകയം തെയ്തു. 34 
ശ്ദ്ധക്ണിക്ൽ ക്നാടേീസകളിലൂതെയം 
210 സബ്മിഷനകളിലൂതെയം 
ജനങ്ങളതെ വിവിധ പ്രശ് നങ്ങൾ 
സഭയിൽ ഉന്നയിക്തപ്ട്ടു. സംസ്ഥാനത്് 
ഏജന്റുമാർ മുക്ഖന വില്പന നെത്ന്ന 
ക്ൊടേറികളതെ ജി.എസ്.െി.  നിരക്് 
കുറച്് സർക്ാർ ക്ൊടേറികളക്െെിന് 
തുെ്യമാക്ാനള്ള  ജി.എസ്.െി. 
കൗൺസിെിതറെ നീക്ം ഒഴിവാക്ണം, 
രാജ്യത്ാതക വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആൾക്കൂടേ 
തകാെപാെകങ്ങൾ അവസാനിപ്ിക്ണം 
എന്നീ രണ്് ഗവൺതമറെ് പ്രക്മയങ്ങളം  

സഭ ഐകകണ് ക്ഠ്യന പാസ്ാക്ി. 2019 
തെ ക്കരള ധനകാര്യബിൽ പാസാക്ി. 
ധനസംബന്മായ നെപെികളം 
പെിനഞാം സക്മ്മളനത്ിൽ 
പൂർത്ീകരിച്ചു.

 ക്ൊക് സഭാംഗങ്ങളായി 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേ സാമാജികരായ 
അടൂർ പ്രകാശ്, തക. മുരളീധരൻ, ദഹബി 
ഈഡൻ, എ.എം. ആരിഫ് എന്നിവർ 
നിയമസഭാംഗെ്ം രാജിവച്ചു. 

 ക്കരള പത്രപ്രവർത്ക യൂണിയനം 
സാമാജികരുമായി നെന്ന ക്ിക്റ്റ് 
മത്രത്ിൽ വിജയിച് ക്കാവൂർ 
കുഞ്ഞുക്മാതറെ ക്നതൃെ്ത്ിലള്ള 
സ്ീക്ക്ഴ് സ് ഇെവതന സ്ീക്ർ സഭയിൽ 
അഭിനന്ിച്ചു.

 ജൂൺ 16 ന് ക്കന്ദ്രമന്ത്രി നിെിൻ 
ഗഡ്കരി നിയമസഭാ നെപെികൾ 
വീക്ിക്കുന്നെിനായി സന്ർശക 
ഗാെറിയിൽ എത്ിയിരുന്നു.  സ്ീക്ർ 
അക്ദേഹതത് ക്കരള നിയമസഭയതെ 

ക്പരിൽ സ്ാഗെം തെയ്തു.

  സഭാനെപെികൾ കൃെ്യസമയത് 
െതന്ന പൂർത്ിയാക്ാൻ 
നിരന്തരശ്മങ്ങൾ നെത്ന്നുതവകേിലം 
പെക്പ്ാഴം ശൂന്യക്വളയിതെ നെപെി 
ക്മത്ിലം അംഗങ്ങളതെ പ്രസംഗത്ിലം 
മന്ത്രിമാരുതെ മറുപെിയിലം സമയനിഷ് 
പാെിക്ാൻ ഈ സക്മ്മളനത്ിലം 
കഴിഞെിടേിതല്ന്ന്  സ്ീക്ർ 
അറിയിച്ചു. പ്രധാനതപ്ടേ ബില്ലുകൾ 
നിയമമാക്കുന്നെിക്െക്ായി ഒരു പ്രക്െ്യക 
സക്മ്മളനം ഉെൻ ക്െരാനാക്യക്കുതമന്ന് 
സ്ീക്ർ അഭിപ്രായതപ്ട്ടു. 

സാമാ�ികർക്കായി കലാസന്ധ� 
 നിയമസഭയതെ പെിനഞാം സക്മ്മളന 
കാെയളവിൽ സാമാജികർക്ായി  
കൊപരിപാെികൾ സംഘെിപ്ിച്ചു.  2019 
ജൂൺ 13, 20, 27 െീയെികളിൽ നിയമസഭാ 
സമുച്യത്ിതെ ആർ.ശകേരനാരായണൻ 
െ്ി തമക്്ഴ് സ് ക്ൊഞിൊണ് 
പരിപാെികൾ അരക്ങ്ങറിയെ്.  ജൂൺ 
13 ദവകുക്ന്നരം 6.00 ന് െീരദമത്രി 
സംഘങ്ങൾ സംഘനൃത്ം, ഒപ്ന, തസമി 
ക്ലാസിക്ൽ ഡാൻസ്, ക്കാൽക്ളി 
തുെങ്ങിയവയം തുെർന്ന് പ്രശസ്ത ഭരെനാെ്യ 
നർത്കി കുമാരി വി.പി.മൻസ്യയം 
സംഘവം 'മാധവം' എന്ന നൃത് ശില്പവം 
സാമാജികർക്ായി അവെരിപ്ിച്ചു.  ജൂൺ 
20 ന് ദവകുക്ന്നരം 6.30 ന് പ്രശസ്ത 
ഓടേൻതുള്ളൽ കൊകാരൻ പ്രൈീപ് 
െക്ിെി ഓടേൻതുള്ളലം കൂെിയാടേം, മിഴാവ്, 
ൊക്യാർകൂത്്, പാഠകം തുെങ്ങിയവയിൽ 
പ്രാഗത്്യം തെളിയിച് പി.തക.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 
ൊക്യാർകൂത്ം അവെരിപ്ിച്ചു.  ജൂൺ 
27  ദവകുക്ന്നരം 6.30 ന് െെച്ിത്ര 
പിന്നണി ഗായിക ഷബ് നം റിയാസ് 
'ബാരിഷ് കി പാനി' സൂഫി സംഗീെ സന്്യ 
സാമാജികർക്ായി അവെരിപ്ിച്ചു. 

കഴിഞെ  ഏഴ്  ൈശാബ്ങ്ങളായി  
ക്കരള  രാഷ്ടീയത്ിതറെ  ൈിശ 

നിർണ്ണയിച്  ക്പ്രാജ്ജ്െ  സാന്നിധ്യമാണ്  
ഗൗരിയമ്മ.  ആധുനിക  ക്കരള 
െരിത്രത്ിതെ  'പ്രെിഭാസമായ  
സ്തീരെ് നം'  (phenomenal  woman). 
ഉന്നെമായ  കമ്യൂണിസ്റ്  മൂെ്യങ്ങൾ  
വ്യക്ിജീവിെത്ിലം  തപാതുജീവിെത്ിലം  
സൂക്ഷ്മെക്യാതെ  പകർത്ിയ  ഗൗരിയമ്മ  
നൂറാം  വയസ്ിലം ശക്വം  വ്യക്വമായ  
നിെപാടുകളമായി,  നിറസാന്നിധ്യമായി  
നമ്മുതെ ഇെയിലണ്്.

 കളത്ിൽപറ്ിൽ  രാമതറെയം  
പാർവ്വെിയമ്മയതെയം  പത്് 
മക്ളിൽ  ഏഴാമതത്  മകളായി  
ആെപ്പുഴ,  പടേണക്ാെ്  ജനനം. 
ശ്ീനാരായണഗുരുവം  തപരിക്യാർ  
ഇ.വി. രാമസ്ാമി  നായ്കരും 
കുമാരനാശാനതമല്ാം  വന്നുക്പായിരുന്ന  
വീടുെതന്നയായിരുന്നു രാഷ്ടീയ-സാമൂഹ്യ  
വിൈ്യാഭ്യാസത്ിതറെ  ആൈ്യ  
പാഠങ്ങൾ  പകർന്നു നൽകിയെ്.  
െിരുവനന്തപുരം  ക്ൊക്കാക്ളജിൽ  
വിൈ്യാർത്ഥിയായിരിതക് സ്റ്റുഡറെ്  
തഫഡക്റഷനിൽ  അംഗമാവകയം  
സജീവ  പ്രവർത്നങ്ങളിലൂതെ  
ക്നതൃെ്ത്ിക്െക്്  ഉയരുകയം  തെയ്തു.  
നിയമബിരുൈം  ക്നെി ക്െർത്െ  
ക്കാെെിയിൽ  പ്രാക്ീസ്  നെത്ിവരതവ  
1948-ൽ  കമ്യൂണിസ്റ് പാർടേിയിൽ  
ക്െർന്നു.  സഖാവ്  പി.  കൃഷ്ണപിള്ളയതെ  
മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്നങ്ങളം  
വ്യക്ിപരമായ  ഔന്നെ�വം  
ഗൗരിയമ്മതയ സ്ാധീനിക്കുകയണ്ായി.  
ക്രെഡ്  യൂണിയനകളിലം  കർഷക  
പ്രസ്ഥാനത്ിലം  സജീവമായി  
പ്രവർത്ിച്  ഗൗരിയമ്മ  
തൊഴിൊളികൾക്ിെയിൽ 
സർവ്വാൈരണീയയായി  മാറി. 
ഗൗരിയമ്മയതെ  തെരതഞെടുപ്്  
വിജയങ്ങൾ അവരുതെ 
ജനസ്ാധീനത്ിതറെ 
ഉത്ക്മാൈാഹരണമാണ്.

 1952-ലം  54-ലം  െിരു-തകാച്ി  

നിയമസഭാംഗമായി തെരതഞെടുക്തപ്ട്ടു.  
ക്കരള  സംസ്ഥാനം  നിെവിൽ  
വന്നക്ശഷം  1957  മുെൽ  നെന്ന  13 
നിയമസഭാ  തെരതഞെടുപ്പുകളിൽ  11  
എണ്ണത്ിൽ  വിജയിക്കുകയം  6 മന്ത്രി 
സഭകളിൽ  അംഗമാവകയം  തെയ്തു.  
11-ാം  നിയമസഭയിതെ  ഏറ്റവം സീനിയർ 
അംഗമായിരുന്നു അവർ. ക്കരള 
െരിത്രത്ിതറെ ൈിശ മാറ്റിയ 1957-തെ  11  
അംഗ    ഇ എം  എസ്്  മന്ത്രിസഭയിതെ  
ഏക  വനിെയായിരുന്നു തക.ആർ. 
ഗൗരി. ഒന്നും രണ്ടും നിയമസഭകളിക്െക്് 
ക്െർത്െ നിക്യാജകമണ്െത്ിൽനിന്നും  
അെിനക്ശഷം  അരൂർ  
മണ്െത്ിൽനിന്നുമാണ് അവർ 
മത്രിച്െ്. 1957 മുെൽ ഇതുവതരയള്ള 
22 മന്ത്രിസഭകളിൽ ആതക 14  
വനിൊ  മന്ത്രിമാരാണുള്ളെ്.  ഇെിൽ  
6  പ്രാവശ്യവം  ഗൗരിയമ്മയാണ് 
മന്ത്രിയായെ്.  1957-തെ  ക്കരള  ക്സ്ററ്റ്  
ഓഫ്  എവിക്ൻ  തപ്രാസീഡിംഗ് സ് ആക്്,  
ഭൂമി  അനധികൃെമായി  ദകക്യറുന്നെ്  
സംബന്ിച്  ഏകീകൃെ നിയമമായ 
1957-തെ  ൊറെ ് കൺസർവൻസി 
ആക്് അെക്ം അെിപ്രധാനമായ  
നിരവധി  നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്്  
ഗൗരിയമ്മ  ചുക്ാൻ  പിെിച്ചു. വിവിധ  
വകുപ്പുകൾ  ദകകാര്യം  തെയ്തിരുന്ന  
മന്ത്രി  എന്ന  നിെയ്ക്കും സാമാജിക  എന്ന  
നിെയ്ക്കും  ൈീർഘവീക്ണക്ത്ാതെ  
പ്രവർത്ിക്ാൻ ഗൗരിയമ്മയ്ക്  
കഴിഞ്ഞു.  െരിത്രപ്രസിദ്ധമായ  
ഭൂപരിഷ് കരണ  നിയമത്ിന  പുറതമ  
ഒടേനവധി  പുക്രാഗമനപരമായ  
നിയമങ്ങളം  പരിഷ് കാരങ്ങളം 
വികസനപ്രവർത്നങ്ങളം 
ഗൗരിയമ്മയതെ ക്നടേങ്ങളതെ 
പടേികയിലണ്്.  മാവൂർ  ഗ്ാളിക്യാർ  
റക്യാൺസ്  തുറന്നു  പ്രവർത്നം  
തുെങ്ങിയതും  െിരുവനന്തപുരത്്  
തെക് ക്നാ  പാർക്്  ആരംഭിച്തും  അവർ 
വ്യവസായ  മന്ത്രിയായിരുന്ന  കാെത്ാണ്.  
പര്രാഗെ  വ്യവസായങ്ങളായ  കയർ,  
കശുവണ്ി,  ദകത്റി  എന്നിവയതെ  
പുനരുദ്ധാരണത്ിന് ഏറ്റവം  
ശ്ക്ദ്ധയമായ  സംഭാവനകൾ  നൽകിയ  

മന്ത്രിയാണ്  അവർ. ക്കരളം  കണ്  
ഏറ്റവം  നല്  മന്ത്രിമാരുതെ  കൂടേത്ിൊണ്  
ഗൗരിയമ്മയതെ സ്ഥാനം.

 നിയമസഭാ  പ്രവർത്നങ്ങളിൽ  
എല്ാവർക്കും  മാതൃകയായിരുന്നു അവർ.  
നെപെിക്മങ്ങളിൽ  അവർക്കുള്ള  
അവഗാഹം  സവിക്ശഷമായിരുന്നു.  
മാന്യമായ  തപരുമാറ്റം  കൃെ്യവം  സൂക്ഷ്മവം  
യക്ിഭദ്വമായ മറുപെിയം പ്രസംഗങ്ങളം, 
എല്ാവക്രാടും സ് ക്നഹക്ത്ാതെയം 
എന്നാൽ അവശ്യഘടേങ്ങളിൽ  കൃെ്യമായ  
കാർക്ശ്യം  കാണിച്ചുമുള്ള  ഇെതപെലകൾ  
എന്നിവതയല്ാം  ഗൗരിയമ്മതയ  
വ്യെ്യസ്തയാക്ി.  ഒരു  സാമാജിക എന്ന  
നിെയിൽ  ഏവർക്കും  ആരാധ്യയം  
പിൻതുെരാവന്ന  മാതൃകയമായി സഭയിൽ 
നിറഞ്ഞുനിന്ന വ്യക്ിെ്മായിരുന്നു 
ഗൗരിയമ്മയക്െെ്. 

 ഒരു  ജനക്നൊവ്  എന്ന  നിെയിൽ  
എക്പ്ാഴം  ജനങ്ങൾതക്ാപ്മായിരുന്നു  
ഗൗരിയമ്മ.  'ചുറ്റുമുള്ള  ആൾക്കൂടേമാണ്  
എതറെ  പ്രവർത്നത്ിനള്ള  
ഊർജ്ജ'തമന്ന്  അവർ  പറയകയണ്ായി.  
ശിപാർശയ്ക്കുക്വണ്ിയം  വിവിധ  
പ്രശ് നങ്ങളമായം  െതന്ന  
സമീപിക്കുന്നവക്രാെ്  െിെക്പ്ാൾ  
ശുണ്ഠിതയടുക്ത്ക്ാം.  എന്നാൽ  
ന്യായമായ  ഏതൊരാവശ്യവം 
സാധിച്ചുതകാടുക്ത് ഗൗരിയമ്മ അവതര 
മെക്ിഅയയ്ക്കൂ.

 അദ്ധ്ാനിക്കുന്നവർക്കും  
പാവതപ്ടേവർക്കും  ക്വണ്ി  നൂറാം  

വയസ്ിലം  നെത്ന്ന  ക്പാരാടേമാണ്  
രാഷ്ടീയ  ക്കരളത്ിതറെ  െറവാടേമ്മതയ 
ക്കരളത്ിതറെ  വി്വമുത്ശേിയാക്കുന്നെ്.  
വാർദ്ധക്യത്ിലം  തെറുപ്ത്ിതറെ  
ചുറുചുറുക്കുമായി  ഇക്പ്ാഴം  
തപാതുജീവിെത്ിൽ  സജീവമായ 
ഗൗരിയമ്മ  രാഷ്ടീയ  ക്കരളത്ിതറെ  
സകൃെമാണ്.   ''മനസ്്  നന്നായിരിക്ണം,  
ആക്രയം  ക്ദ്ാഹിക്ാെിരിക്ണം''  െതറെ  
ആക്രാഗ്യത്ിതറെ രഹസ്യം ഗൗരിയമ്മ 
തവളിതപ്ടുത്ി.

 അവിഭക് കമ്യൂണിസ്റ് പാർടേിയിലം 
സി.പി.ഐ.(എം)ലം തജ.എസ്.
എസ്ിലം  സർവ്വാൈരണീയയായ  
ക്നൊവാണ്  സ.തക.ആർ. ഗൗരിയമ്മ.  
പാർടേിയിലം  പ്രസ്ഥാനത്ിലം  അവർ  
വഹിച്  പൈവികൾ നിരവധിയാണ്.  
അസാമാന്യമായ  ക്നതൃഗുണംതകാണ്്  
അവർ  രാഷ്ടീയ ക്കരളതത്  
അെിശയിപ്ിച്ചു.  ക്പാരാടേത്ിതറെ  
മറുക്പരാണ്  തക.ആർ.ഗൗരിയമ്മ.  
െ്യാഗത്ിതറെയം  സഹനത്ിതറെയം  
ക്പാരാടേത്ിതറെയം കനൽവഴികൾ  
ൊണ്ിയാണ്  അവർ  ആധുനിക 
ക്കരളത്ിതറെ  അമ്മയായെ്.  
െരിത്രഗെിതയ  മാറ്റിമറിച്  
സാർത്ഥകമായ  ആ  ക്പാരാടേജീവിെം നൂറ് 
സംവത്രങ്ങൾ  പൂർത്ിയാക്കുക്്ാൾ  
ഓക്രാ  മെയാളിയം  അവതര പ്രെി 
അഭിമാനിക്കുകയാണ്. ജീവിച്ിരിതക്  
ഇെിഹാസമായി  മാറിയ  ഗൗരിയമ്മയതെ 
നൂറാം പിറന്നാൾ ആക്ഘാഷങ്ങൾക്് 
സർവ്വ മംഗളങ്ങളം  ക്നരുന്നു.

ന്ക.ആർ. ഗൗരിയമ്മ 
രാഷ്ടീയ ക്കരളത്ിതറെ അമ്മ

പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ

ന്കന്ദ്രമന്തി നിതിൻ ഗഡഞ്കരിക്കഞ് നല്ിയ സ്വപീകരണം
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അക്മരിക്ൻ പത്രപ്രവർത്കനം 
ദെംസ് മാസികയതെ മാക്നജിംഗ് 

പത്രാധിപരും എഴത്കാരനമായ 
വാൾടേർ ഐസക് സണിതറെ  
ആറാമതത് പുസ്തകമാണ് െിയനാക്ഡാ 
ഡാവിഞിയതെ ജീവെരിത്രം. സ്റീവ് 
ക്ജാബ് സ്, ആൽബർടേ്  ഐൻദസ്റൻ, 
തബഞമിൻ ഫ്ാകേ് ളിൻ തുെങ്ങിയവരുതെ 
ജീവെരിത്രങ്ങൾ  ഐസക് സൺ 
രെിച്ിട്ടുളളെ് ക്ൊകത്ാകമാനം 
വൻവില്പന ക്നെിയ ഗ്രന്ങ്ങളാണ്. 
യൂക്റാപ്യൻ നക്വാത്ഥാനകാെഘടേത്ിതെ 
ക്ാന്തൈർശിയം കൊകാരനം എന്നാൽ 
ഒരു ക്മഖെയിലം ഉറച്ചുനിൽക്ാത്വനം 
സസ്യാഹാരിയം  െികഞെ ആത്മാഭിമാനിയ 
മായിരുന്നു ഡാവിഞി.  അക്ദേഹത്ിതറെ 
രണ്് പ്രധാന െിത്രരെനകൾ 
ക്ൊകപ്രശസ്തമാണ്. 'അവസാനതത് 
അത്ാഴ'വം,'തമാണാെിസ'യം. ഈയിതെ 
പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച് സാൽവക്ൊർ മുണ്ി 
അഥവാ 'ൈിവ്യരക്കൻ' എന്ന ക്ിസ്തുവിതറെ 
െിത്രം പതക് ഡാവിഞിയതെ ഉജ്ജ്െമായ 
ഒരു സൃഷ്ിയായി യൂക്റാപ്യൻ കൊവിമർശകർ 
അംഗീകരിക്കുന്നില്. സൗൈി രാജകുമാരൻ 
മൂവായിരത്ിഒരുന്നൂറു ക്കാെി രൂപ 
ക്െെത്ിൽ ഈ െിത്രം സ്ന്തമാക്ിയൊയി 
പത്രവാർത്കളണ്ായിരുന്നു. െിത്രരെനക്യാ 
തൊപ്ം െതന്ന ശാസ്ത സാക്കേെിക 
രംഗങ്ങളിലം ഡാവിഞി പ്രാവീണ്യം 
ക്നെിയിരുന്നു. െിത്രരെനക്യക്ാൾ 
ശാസ്ത സാക്കേെിക ക്മഖെയിൽ ഒരുെരം 
അവാെ്യമായ അഭിരുെിയായിരുന്നു 
ഡാവിഞിക്് ഉണ്ായിരുന്നെ്. അക്ദേഹം 
മനഷ്യരുതെയം, ജന്തുക്ളതെയം, 
പക്ികളതെയം ശരീരശാസ്തത്ിലം, 
ക്ഫാസിലകളിലം പഠനം നെത്കയം 
പറക്കുന്ന യന്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നെിനായി 
അനവരെം പ്രയെ് നിക്കുകയം 
തെയ്തിരുന്നു. ആയധനിർമ്മാണ സക്കേെം, 
ഭൂമിശാസ്തം, ജീവശാസ്തം എന്നിവയിൽ 
അസാമാന്യ പാണ്ിെ്യം ഡാവിഞി 
ക്നെിയിരുന്നു. ഡാവിഞിയതെ ശാസ്തകൊ 
ക്ാന്തൈർശിെ്ത്ിറെ അസാമാന്യ 
ഉൈാഹരണമാണ് അക്ദേഹം വരച് 
Vitruvian man എന്ന മനഷ്യക്രഖാ െിത്രം. 
മനഷ്യശരീരത്ിതറെ അളവകൾ കൃെ്യമായി 
ക്രഖതപ്ടുത്ി വരച്ിട്ടുള്ള ആ രെന 
ആധുനിക െിത്രകാരന്മാർ ആൈരക്വാതെ 
ക്നാക്ി മനസ്ിൊക്ാൻ ശ്മിക്കുന്നു. 
തബസ്റ് തസല്ർ  എഴത്കാരനായ ഡാൻ 
ബ്ൗണിതറെ  'ഡാവിഞി ക്കാഡ് ' എന്ന 
ക്നാവെിതറെ  ആരംഭം െതന്ന പാരീസിതെ 
ലൂവ് റ് മ്യൂസിയത്ിൽ തകാെതെയ്യതപ്ടേ് 
കിെക്കുന്ന മ്യൂസിയം ക്യൂക്ററ്റർ ജാക്്ാസ് 
സ്ക്നറുതെ ശരീരം വിവരിച്ചുതകാണ്ാണ്. 
അൊയെ് ഡാവിഞിയതെ Vitruvian man  
എന്ന ക്രഖാെിത്രത്ിതറെ മാതൃകയിൊണ് 
മ്യൂസിയം ക്യൂക്ററ്ററുതെ മൃെക്ൈഹം 
കിെക്കുന്നെ്. െിറകുവിരിച്് പറക്ാൻ 
ശ്മിക്കുന്ന ഒരു കഴകതറെ ആകൃെിയാണ് 
െിത്രകാരനായ ഡാവിഞി കാഴ്ചക്ാരന് 
മനഷ്യതനക്കുറിച്് ഉളവാക്കുന്ന രൂപം. 
ഡാവിഞി സ്ജീവിെത്ിൽ ബഹുമുഖ 
വ്യക്ിെ്മായിരുന്നു. സമൂഹത്ിതറെ 
െിടേവടേങ്ങക്ളാെ് വിക്യാജിപ്പുള്ളവനം 
പരിപൂർണ്ണ സ്െന്ത്രനായി  ജീവിക്ാനള്ള 
െ്രയം ജാരസന്തെിയായി പിറന്നെിൽ  
ദു:ഖിെനം സസ്യാഹാരിയം നിരീശ്രവാൈിയം 
ഒപ്ം സ്വർഗ്ാനരാഗിയമായിരുന്നു 
അക്ദേഹം. ഡാവിഞിതയക്പ്ാതെ 
ആൽബർടേ് ഐൻദസ്റനം 
വിെിത്രസ്ഭാവങ്ങൾ െതറെ ജീവിെത്ിൽ 
പ്രകെിപ്ിച്ിരുന്നു. ഐൻദസ്റൻ െിയറി 
ഓഫ് റിക്െറ്റിവിറ്റിക്് ഒരു പരിസമാപ്തി 
കണ്ടുപിെിക്കുന്നെിനായി  െിന്തകളിൽ 
അെഞ്ഞു െിരിഞെ് നെന്ന സന്ർഭങ്ങളിൽ 
തെറിയ കാര്യങ്ങൾ ക്പാലം അക്ദേഹതത് 
അസ്സ്ഥനാക്ിയിരുന്നു. അതുമുഴവൻ 
അക്ദേഹം െീർത്ിരുന്നെ് തെരിപ്പുകളം 
ദകയിൽ കിടേിയ വസ്തുക്ളം െതറെ 
ദരൈവറുതെ ക്മൽ വെിതച്റിഞൊയിരുന്നു. 
അത്രം അസ്സ്ഥെകളിൽ െിെക്പ്ാൾ 
ഐൻദസ്റൻ െതറെ വയെിൻ എടുത്് ഒറ്റയ്ക് 
തമാസാർടേിതറെ മൂന്നാം സിംഫണി വായിച്് 
നിർവൃെി ക്നെിയിരുന്നൊയി ഐസക് സൺ 
ഐൻദസ്റതറെ ജീവെരിത്രത്ിൽ 
വിവരിച്ിട്ടുണ്്. 

 ഡാവിഞിയതെയം ഐൻദസ്റതറെയം  
അെങ്ങാത് ജിഞ്ാസ നമ്മളിലം 
നമ്മുതെ കുടേികളിലം സ്ീകരിക്കുകയം 
പകർന്ന് നൽക്കണ്തുമായ ഗുണമാണ്. 
പുസ്തകങ്ങളിലൂതെയം മറ്റ് ആർജ്ജിെ 
മാർഗ്ങ്ങളിലൂതെയം െഭിച്ിട്ടുള്ള 
അറിവകൾക്പ്പുറത്ാണ് യഥാർത്ഥ 

അറിവ് നിെതകാള്ളുന്നതെന്നും അെ് 
സ്ായത്മാക്ാൻ നാം െഭ്യമായ 
അറിവിതന നിരന്തരം ക്ൊൈ്യം 
തെയ്തുതകാണ്ിരിക്ണതമന്നുമാണ്  അവർ 
വ്യക്മാക്കുന്നെ്. ഇറ്റാെിയൻ പ്രഭുവം 
ഭരണാധികാരിയമായിരുന്ന തസസാതര 
ക്ബാർഗിയ ഒരിക്ൽ ഡാവിഞിക്യാെ് 
ഇപ്രകാരം ക്ൊൈിച്ചു, 'ൊകേൾ എങ്ങതനയാണ് 
കെയിലം ശാസ്തത്ിലം ഒരുക്പാതെ  
സാമർത്ഥ്യം കാണിക്കുന്നെ്?' ക്ൊൈ്യത്ിന് 
വിനയാന്ിെനായി  ഡാവിഞി നൽകിയ 
മറുപെി ഇപ്രകാരമാണ്, 'ഞാൻ കെയിലം 
ശാസ്തത്ിലം ഒരുക്പാതെ സൗന്ര്യം 
കാണുന്നു.'

തമാണാെിസ
 ഡാവിഞിയതെ മാസ്റർ പീസകളിൽ 
ഒന്നായ തമാണാെിസ, ഡാവിഞിയതെ 
അവസാന െിത്രരെനയായാണ് 
പുസ്തകത്ിൽ സൂെിപ്ിക്കുന്നെ്. 
1503ൽ  െിത്രത്ിതറെ രെന ഡാവിഞി 
ആരംഭിതച്കേിലം  പെിനാറ് വർഷം 

പിന്നിടേ് 1519 ൊണ് െിത്രം ഏകക്ൈശം 
പൂർത്ിയാകുന്നെ്.  ഈ കാെഘടേത്ിൽ 
ഉന്മാൈാവസ്ഥയിൊയിരുന്ന ഡാവിഞി 
െിത്രത്ിതറെ പൂർത്ീകരണം 
ഏൊണ്് ഉക്പക്ിച് മടേിൊയിരുന്നു. 
സാക്കേെികരംഗക്ത്യ്ക് ശ്ദ്ധ മാറ്റിനിർത്ി 
െിത്രരെന പാതെ ഉക്പക്ിച്ിരുന്നു. 
ഫ്ാൻസിസ് ക്കാ തഡൽ ഗയക്ക്ാണ് എന്ന 
ഇറ്റാെിയൻ സിൽക്് വസ്തവ്യാപാരിയാണ് 
ഈ  െിത്രം വരയ്ക്കുന്നെിന് ഡാവിഞിയമായി 
കരാറിക്െർതപ്ടേെ്.  എന്നാൽ ഡാവിഞി 
െിത്രം പൂർത്ിയാക്ി  ഫ്ാൻസിസ് ക്കായ്ക്  
നൽകിയില്. ഡാവിഞി ഈ െിത്രത്ിനായി 
ഒരു ദപസ ക്പാലം പ്രെിഫെമായി 
ദകപ്റ്റിയിടേില്ാതയന്നെ് െരിത്രത്ിതെ 
രസകരമായ വസ്തുെയാണ്. െിത്രം 
ഡാവിഞി  ദകവശം വയ്ക്കുകയം 
ഫ് ക്ളാറൻസ്, മിെൻ, ക്റാം, ഫ്ാൻസ് 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ  ൊമസിക്തവ 
കൂതെ തകാണ്ടുക്പാകുകയം തെയ്തിരുന്നു.   
ഡാവിഞിയതെ  മരണക്ശഷമാണ് 
ഈ െിത്രം  പുറംക്ൊകം അറിയന്നെ്. 
മരിക്കുന്നതുവതര െിത്രം പൂർത്ിയാക്ാതെ 
അെിക്ന്മൽ മിനക്കുപണികൾ അക്ദേഹം 
തുെർന്നുതകാക്ണ്യിരുന്നു. മരണം വതര 
മിനക്കുപണി തുെർന്നെിനാൽ  െിത്രം 
ഡാവിഞിക്്  ആത്മസാക്ാെ്ക്ാരം 
നൽകിയിരുന്നില് എന്നു ക്വണം കരുൊൻ 
എന്ന് ജീവെരിത്രകാരൻ സൂെിപ്ിക്കുന്നു. 
സിൽക്് വ്യാപാരിയതെ ഭാര്യയായിരുന്ന 
െിസാ തഡൽ ഗയതകാണ്യതെ െിത്രമാണ് 
തമാണാെിസ. സിൽക്് വ്യാപാരിയതെ 
നിർബന്പ്രകാരമാണ് െിത്രം രെിക്ാൻ 
ഡാവിഞി െയ്യാറായെ്.  അക്ാെത്് 
െിത്രരെന ഡാവിഞി പാതെ ഉക്പക്ിച് 
മടോയിരുന്നു. തമാണാെിസ വരയ്ക്കുന്നെിന് 

സിൽക്് വ്യാപാരിയതെ  സഹൃത്ം 
ഡാവിഞിയതെ പിൊവമായിരുന്ന 
പിയക്റാഡാവിഞിയതെ നിർബന്വം 
ഉണ്ായിരുന്നൊയി ഗ്രന്കാരൻ 
ക്രഖതപ്ടുത്ന്നു. തമാണാെിസ എന്ന ക്പര് 
മക്ഡാണെിസ എന്ന ക്പരിതറെ ചുരുക്മാണ്. 
ഇറ്റാെിയൻ ഭാഷയിൽ മക്ഡാണ എന്നാൽ 
മാഡം എന്നാണർത്ഥം. തമാണാെിസ 
വീക്ിക്കുന്ന ഒരാൾ െിത്രത്ിതെ 
െിസയതെ പുഞിരിയതെ മാസ്മരികെയിൽ 
മയങ്ങിനിന്നു ക്പാകും. കെ പ്രകൃെിയതെ  
അനകരണമാതണന്നും അനകരണത്ിലൂതെ 
മനഷ്യൻ പ്രകൃെിയിക്െയ്ക്  മെങ്ങുന്നുതവന്നും 
െിത്രം സക്ന്ശം നൽകുന്നു. െിസയതെ 
കണ്ണാണ് െിത്രത്ിതറെ  കാെൽ.  
ജൊംശം നിറഞെ കണ്ണ് കാഴ്ചക്ാരതന 
സൂക്ഷ്മമായി വീക്ിച്ചുതകാണ്് 
അൊയെ് അന്തസാരശൂന്യനായ 
മനഷ്യതറെ നിസഹായവസ്ഥതയ െിസ 
െതറെ ക്നാടേത്ിലൂതെ അനാവരണം 
തെയ്യുകയാണ് എന്ന് ഗ്രന്കാരൻ 
അഭിപ്രായതപ്ടുന്നു.  െിസയതെ 
കണ്ണുകൾക്് പക്ക് കൺപീെികൾ 
ഇല്ാതയന്നൊണ് ആശ്ചര്യം.  ഈ െിത്രം 
ഇക്പ്ാൾ പാരീസിതെ ലൂവ് റ് മ്യൂസിയത്ിൽ 
പ്രൈർശിപ്ിച്ിട്ടുണ്്.  എന്നാൽ ലൂവ് റിതെ 
ഈ െിത്രം പകർപ്ാതണന്നും, കാരണം 
െിത്രത്ിന് കൺപീെിയതണ്ന്നും യഥാർത്ഥ 
െിസയ്ക് കൺപീെി ഇല്ായിരുന്നുതവന്നും 
വിമർശനം ഉന്നയിക്തപ്ടേിട്ടുണ്്.  ഒരു 
സാധാരണ െിത്രം ക്പാതെ തമാണാെിസ 
കാഴ്ചക്ാരന് ആസ്ൈിക്കുക സാധ്യമല്.  
െിത്രം ഒറ്റക്നാടേത്ിൽ െതന്ന കാഴ്ചക്ാരതന 
ദവകാരികമായി കീഴെക്കുന്നു.  
െിത്രത്ിതെ െിസ കാഴ്ചക്ാരതനക്കുറിച്ചും 
െതന്നക്കുറിച്ചും െികച്ചും ക്ബാധവെിയായാണ് 
പുഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ൊന്നിക്പ്ാകാം.  
െിത്രകാരതറെ അസാമാന്യ ൈർശനത്ിലം 
ഉൾക്ാഴ്ചയിലം കാഴ്ചക്ാരൻ 
അ്രന്നുക്പാകുന്ന െരത്ിൊണ് 
തമാണാെിസ രെിച്ിട്ടുള്ളെ്.

അവസാനതത് അത്ാഴം     
(The Last Supper)
 മിെനിതെ പ്രഭുവായിരുന്ന ലഡ് വിക്ക്ാ 
സക്ഫ്ാസയതെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു 
1494 ൽ ഡാവിഞി അവസാനതത് 
അത്ാഴം വരയ്ക്കുവാൻ തുെങ്ങുന്നെ്.  പ്രഭുവിന് 
െതറെ ഓർമ്മയ്കായി ഒരു വിശുദ്ധ മുക്സാളിയം 
നിർമ്മിക്ണതമന്നെിതറെ ഭാഗമായി മിെതറെ 
ഹൃൈയഭാഗത്് സാന്ത മരിയ തസല് പ്രാസ്യ 
എതന്നാരു പള്ളി വിെയ്ക് വാങ്ങി.   പള്ളിയതെ 
അകത്ളത്ിതെ ഭക്ണശാെയതെ 
വെക്ക്ഭിത്ിയിൽ ക്ിസ്തുവിതറെ 
അവസാനതത് അത്ാഴം വരയ്ക്കുവാൻ 
പ്രഭു ഡാവിഞിക്് കരാർ നൽകി.  
െരിത്രരെനയ്ക് സമ്മെം നൽകിതയകേിലം 
ഡാവിഞിയതെ പ്രശ് നമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ 

സ്ഭാവം കാരണം പ്രഭുവിന് പെക്പ്ാഴം 
കർക്ശമായി ഡാവിഞിക്യാെ് െിത്രം 
പൂർത്ിയാക്ാൻ നിർക്ദേശിക്ക്ണ്ൊയി 
വന്നിരുന്നു.  െിത്രത്ിതറെ ഉള്ളെക്ം 
ഡാവിഞി െതന്ന തെരതഞെടുത്ൊണ്.  
ഇറ്റാെിയൻ ഭാഷയതെ പ്രധാന പ്രക്െ്യകെ 
അെ് അംഗവിക്ക്പത്ിലൂതെയാണ് 
അനവാെകനിക്െക്് സംക്വൈനം 
തെയ്യതപ്ടുക എന്നൊണ്.  ഈ െന്ത്രമാണ് 
ഡാവിഞി അവസാനതത് അത്ാഴത്ിൽ 
പ്രക്യാഗിച്ിട്ടുള്ളെ്.  ക്ിസ്തുവിതറെ 
അറസ്റിനം വിൊരണയ്ക്കും മു്് െതറെ 
പന്ത്രണ്് ശിഷ്യന്മാക്രാതൊപ്ം അത്ാഴം 
കഴിക്കുന്ന ക്ിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്് നൽകുന്ന 
െിെ അപ്രെീക്ിെ തവളിതപ്ടുത്ൊണ് 
െിത്രത്ിതറെ ഉള്ളെക്ം.  നിശബ്നായി 
െെകു്ിടേിരിക്കുന്ന ക്ിസ്തുവിതറെ ദകകൾ 
അംഗവിക്ക്പത്ിലൂതെ െിെ നിർക്ദേശങ്ങൾ 
നൽകുന്നൊയാണ് െിത്രത്ിൽ ആക്െഖനം 
തെയ്തിട്ടുള്ളെ്.  െിത്രത്ിൽ ക്ിസ്തുവിതറെ 
വായ അല്പം തുറന്നാണിരിക്കുന്നെ്.  
അൊയെ് നാെകീയമായ െിെ 

തവളിതപ്ടുത്ലകൾ നെത്ിയക്ശഷം ക്ിസ്തു 
െതറെ ശിഷ്യന്മാക്രാെ് ശാന്തമായി അപ്വം 
വീഞ്ഞും കഴിക്ാൻ അംഗവിക്ക്പത്ിലൂതെ 
നിർക്ദേശം നൽകുന്നു.  ക്ിസ്തുവിതറെ 
തവളിതപ്ടുത്ലകളിൽ തഞടേിയ 
ശിഷ്യന്മാർ ഓക്രാരുത്രായി ഓക്രാ 
ക്ൊൈ്യങ്ങൾ അംഗവിക്ക്പത്ിലൂതെ 
പ്രകെിപ്ിക്കുന്നൊണ് െിത്രത്ിതറെ ൊരുെ.  
ഡാവിഞി വരച് ഈ  ചുമർെിത്രത്ിന് 
(Fresco Painting) 15 അെി ഉയരവം 29 അെി 
വീെിയമുണ്്.  മുന്നൂറ് അെി മുെൽ അറുനൂറ് 
അെിവതരയള്ള അകെത്ിൽ നിന്നുക്പാലം 
വ്യക്മായി വീക്ിക്ാവന്ന െരത്ിൊണ് 
െിത്രം രെിച്ിട്ടുള്ളെ്.  ഡാവിഞി െിത്രം 
വരയ്ക്കുക്്ാൾ ധാരാളം കാഴ്ചക്ാർ ചുറ്റും 
കൂെിനിന്ന് അക്ദേഹത്ിതറെ രെനാസക്കേെം 
സാകൂെം വീക്ിച്ിരുന്നു.  എന്നാൽ 
യാതൊന്നും െതറെ രെനയതെ ഏകാഗ്രെതയ 
ബാധിക്ാതെ ഡാവിഞി ശാന്തനായി 
െിത്രരെനയിൽ മുഴകിയിരിക്കുമായിരുന്നു.  
എന്നാൽ തപാടുന്നതന െിത്രം വരയ്ക്കുന്നെ് 
പാെി വഴിയിൽ മെിയാക്ി െതറെ ക്റാസ് 
നിറത്ിലള്ള ഉെയാെയിൽ പിെിച്ചുതകാണ്് 
ഡാവിഞി ഒരക്രം സംസാരിക്ാതെ 
അപ്രെ്യക്നാവമായിരുന്നു.  1498ൽ 
ഡാവിഞി െിത്രം പൂർത്ിയാക്ി.  
സന്തുഷ്നായ പ്രഭു പണക്ത്ാതൊപ്ം 
വെിയ ഒരു മുന്തിരിക്ത്ാടേവം ഡാവിഞിക്് 
സമ്മാനമായി നൽകി.  കഷ്ിച്് ഇരുപെ് 
തകാല്ം കഴിഞെക്പ്ാൾ െിത്രത്ിതറെ 
തപയിന്റുകൾ ഇളകി അെരാൻ തുെങ്ങി.  
സർക്യം ചുണ്ണാമ്പുകുഴമ്പും െിെ 
പ്രകൃെി ക്െരുവകളമാണ് ഡാവിഞി 
ഉപക്യാഗിച്െ്.  1650 ആയക്പ്ാക്ഴക്കും 
െിത്രം െീതര മങ്ങുകയം 1726 ൽ ആൈ്യതത് 
പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്ിയ നെത്കയം 
തെയ്തു.  ഡാവിഞി ഉപക്യാഗിച് 
വസ്തുക്ൾ നിരാകരിച്് എണ്ണച്ായ 
െിത്രമായിടോണ് പുനർനിർമ്മിച്െ്.  രണ്ാം 
ക്ൊക മഹായദ്ധത്ിൽ സഖ്യകക്ികൾ 
ഇറ്റെിയിൽ ക്ബാംബിതടേകേിലം െിത്രത്ിന് 
കാര്യമായ െകരാർ സംഭവിച്ില്.  1978ൽ 
വീണ്ടും ഇരുപതത്ാന്ന് തകാല്ം നീണ് 
പുനർനിർമ്മാണം െിത്രത്ിന് ക്വണ്ിവന്നു.  
കൂടുെൊയം ജെച്ായ െിത്രവസ്തുക്ളാണ് 
പുനർനിർമ്മാണത്ിന് ഉപക്യാഗിച്െ്.  
'അവസാനതത് അത്ാഴം'  എന്ന 
െിത്രത്ിതറെ പ്രക്െ്യകെ അെ് െിത്രകാരൻ 
എന്ന നിെയിൽ ഡാവിഞിയതെ 
അസാമാന്യപ്രെിഭ പ്രകെമാക്കുന്നു 
എന്നൊണ്.  ക്യാൻവാസ് എന്ന പ്രെെമാണ് 
എല്ാക്ാെത്ം എല്ാ െിത്രകാരന്മാർക്കും 
പ്രിയതപ്ടേതും സൗകര്യപ്രൈവമായ പ്രെെം.  

എന്നാൽ അെിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായി ഒരു 
തകടേിെത്ിതറെ ഭിത്ി െിത്രപ്രെെമായി 
കണ്ിരുന്നതും, കൂടേമായി വരുന്ന കാഴ്ചക്ാതര 
ഉക്ദേശിച്് ത്രിമാനസക്കേെത്ിൽ 
കൗശെകരമായി രെിച്തുമായ െിത്രമാണ് 
അവസാനതത് അത്ാഴം.  െിത്രം 
സാക്കേെികമായി മികച്ൊയിരുന്നുതവകേിലം 
രെനയിൽ പരാജയതപ്ട്ടു എന്നാണ് 
െിത്രവിമർശകർ പറയന്നെ്.  67-ാമതത് 
വയസ്ിൽ സ്ാഭാവിക മരണത്ിന് 
കീഴെങ്ങിയ ഈ പ്രെിഭാശാെി അക്പ്ാക്ഴക്കും 
െിത്രരെന പാതെ ഉക്പക്ിച്ിരുന്നു. 

 വാൾടേർ ഐസക് സണിതറെ 
ഡാവിഞിയതെ ജീവെരിത്രം ആധുനിക 
െെമുറ വായിച്ിരിക്ക്ണ് ഗ്രന്മാണ്.  
കഴിഞെ നൂറ്റാണ്ടുകളിതെ മഹാരഥന്മാർ 
എപ്രകാരമാണ് െങ്ങളതെ ജീവിൊഭിരുെിയം 
ജിജ്ാസയം പിന്തുെർന്ന് െരിത്രഗെിതയയം 
മാനവിക െിന്താധാരകതളയം 
മാറ്റിമറിച്തെന്ന് ഈ ഗ്രന്ം വിെയിരുത്ന്നു.  
അനായാക്സന വായിച്ചു െീർക്ാവന്ന ഒരു 
ഉജ്ജ്െ ഗ്രന്മാണിെ്.

വി.ന്ക.ബാബുപ്രകാശഞ്
മുൻ നിയമസഭാ തസക്ടേറി

അക്രധ്നി

െിയനാക്ഡാ ഡാവിഞിയതെ ജീവെരിത്രം
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നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന തക.എം.
മാണിയതെ നിര്യാണത്ിൽ 

അനക്ശാെനം ക്രഖതപ്ടുത്ി 
2019 ക്മയ് 27 ന് സ്ീക്ർ സഭയിൽ 
റഫറൻസ് നെത്ി.  

 സഭാ നെപെികളിൽ തക.എം. 
മാണിക്കുള്ള അറിവം സഭാ 
സക്മ്മളനത്ിൽ കൃെ്യമായി 
ഹാജരാകുന്ന കാര്യത്ിലള്ള 
നിഷ് കർഷയം, കാര്യങ്ങൾ 
സമയനിഷ്ക്യാതെ കാച്ിക്കുറുക്ി 
അവെരിപ്ിക്കുന്നെിനള്ള 
കഴിവം സാമാജികർക്് ഒരു 
പാഠവം മാതൃകയമാതണന്ന് 
സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ 
അനസ്മരിച്ചു.  ഏറ്റവം മുെിർന്ന 
സാമാജികനായിരുന്നിട്ടും ഒരു 
വിൈ്യാർത്ഥിയതെ കൗതുകക്ത്ാതെ 
സഭാ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ അക്ദേഹം 
ഇെതപടേിരുന്നു.    പാർെതമറെറി 
നെപെിക്മം പാെിച്ചുതകാണ്്  
സഭയിൽ അക്ദേഹം െതറെ ശക്മായ 
സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്ിയിരുന്നു.  
കുെിക്യറ്റ കർഷകരുതെ 
പ്രശ് നങ്ങൾ വസ്തുൊപരമായി 
മനസ്ിൊക്ി,  പരിഹാരമുണ്ാക്ാൻ 
ശ്മിച്െ്  അക്ദേഹത്ിന് വ്ിച് 
ജനപ്രീെി ക്നെിതക്ാടുത്.  
കർഷകതത്ാഴിൊളി 
ക്ക്മതപൻഷൻ, കാരുണ്യ ക്ൊടേറി, 
റബ്ബർ കർഷകർക്് വിെ സ്ഥിരൊ 
പാക്ക്ജ് എന്നിവ അക്ദേഹത്ിതറെ 
ശ്ക്ദ്ധയമായ ഭരണക്നടേങ്ങളാണ്.  
മാർക് സിതറെ തൊഴിൊളി വർഗ് 
സിദ്ധാന്തത്ിതറെ ചുവടുപിെിച്് 
അക്ദേഹം അവെരിപ്ിച് അദ്ധ്ാന 
വർഗ് സിദ്ധാന്തം ഒക്ടേതറ 
െർച്കൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും 
വിക്ധയമായിട്ടുണ്്.  സഭ 
െതറെ പാഠശാെയാതണന്ന് 
അനസ്മരിച്ിട്ടുള്ള തക.എം. 
മാണിയതെ നിര്യാണം 
പകരം വയ്കാനില്ാത് 
ഒരു സാമാജികതനയാണ് 
നഷ്തപ്ടുത്ിയതെന്ന് സ്ീക്ർ 
അനസ്മരിച്ചു.  

 ക്കരളത്ിന് തപാതുവിലം 
ക്കരള നിയമസഭയ്ക് വിക്ശഷിച്ചും 
അപരിഹാര്യമായ നഷ്മാണ് 

തക.എം. മാണിയതെ നിര്യാണം 
മൂെം ഉണ്ായിട്ടുള്ളതെന്നും 
മെക്യാരപ്രക്ൈശങ്ങളതെയം കർഷക 
ജനസമൂഹത്ിതറെയം പ്രശ് നങ്ങൾ 
ഏതറ്റടുക്കുന്നെിലം സഭയിൽ 
ഉന്നയിക്കുന്നെിലം ശ്ക്ദ്ധയമായ 
പകോണ് അക്ദേഹം വഹിച്തെന്നും 
ക്ൊക പാർെതമറെറി െരിത്രത്ിൽ 
െതന്ന സ്ഥാനം ക്നടുന്ന അെ്യപൂർവ്വം 
സാമാജികരുതെ നിരയിൊണ് 
തക.എം. മാണിയതെ സ്ഥാനതമന്നും, 
അരനൂറ്റാണ്ിക്െതറ നിയമനിർമ്മാണ 
സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുക എന്നെ് 
നിയമസഭയതെ െരിത്രത്ിതെന്നല് 
ക്ൊക് സഭയിൽക്പാലം 
ഉണ്ായിടേിതല്ന്നും മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ 
പറഞ്ഞു.  ധനകാര്യത്ിലം 
നിയമകാര്യത്ിലമുള്ള 
അക്ദേഹത്ിതറെ ദവൈഗ്ദ്ധ്യം സഭതയ 
സ്ന്നമാക്കുന്നെിൽ വെിയ പകോണ് 
വഹിച്ിട്ടുള്ളതെന്നും  ഭരണഘെനാ 
വ്യവസ്ഥകളം സഭാ നെപെിെടേങ്ങളം 
നിയമ വകുപ്പുകളം കൃെ്യമായി 
മനസ്ിൊക്ി ഉപക്യാഗിക്ാനള്ള 
അക്ദേഹത്ിതറെ കഴിവ് സഭയിതെ 
സാന്നിധ്യത്ിൽ കാടേിയ നിഷ് കർഷ 
തകാണ്ടുകൂെിയാതണന്നും മുഖ്യമന്ത്രി 
അനസ്മരിച്ചു. 

 രാഷ്ടീയ സംഭവവികാസങ്ങളതെ 
ഒഴക്ിനനസരിച്് നീങ്ങുന്നവരാണ് 
പെ രാഷ്ടീയ ക്നൊക്തളകേിലം 
ആ ഒഴക്ിതന െങ്ങളതെ 
ഇഛേയ്കനസരിച്് െിരിച്ചുവിടുകയം 
െരിത്രം നിർമ്മിക്കുകയം 
തെയ്യുന്ന അപൂർവ്വ പ്രെിഭയാണ് 
മാണിസാതറന്ന് പ്രെിപക്ക്നൊവ് 
രക്മശ് തെന്നിത്െ അനസ്മരിച്ചു.  
രാഷ്ടീയ രംഗക്ത്ക്് യവാക്തള 
ഏറ്റവം കൂടുെൽ ക്പ്രാത്ാഹിപ്ിച് 
വ്യക്ിയാണ് അക്ദേഹതമന്നും 
ക്കരള ക്കാൺഗ്രസിന് 
ആശയപരമായ അെിത്റ 
ഉണ്ാക്ാനം കർഷകരുതെയം 
സാധാരണക്ാരുതെയം 
പാർടേിയാക്ി മാറ്റാനം കഴിഞെെ് 
മാണിസാറിതറെ പരിശ്മത്ിതറെ 
ഫെമാതണന്നും അക്ദേഹത്ിന് 
നൽകാൻ കഴിയന്ന ഏറ്റവം വെിയ 
ആൈരം  കാരുണ്യ ബനവെറെ് സ് കീം 
പുന:സ്ഥാപിക്കുകതയന്നൊതണന്നും 
ക്കരള രാഷ്ടീയത്ിതെ ഒരു യഗമാണ് 
മാണിസാറിതറെ വിക്യാഗക്ത്ാതെ 
അസ്തമിച്തെന്നും പ്രെിപക് ക്നൊവ്  
പറഞ്ഞു. 

 കക്ിക്നൊക്ളായ റവന്യൂ 
ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്് മന്ത്രി 
ഇ.െന്ദ്രക്ശഖരൻ, തുറമുഖവം 
പുരാവസ്തുസംരക്ണവം മ്യൂസിയവം 
വകുപ്പുമന്ത്രി രാമെന്ദ്രൻ കെന്നപ്ള്ളി, 
ക്ഡാ. എം.തക. മുനീർ, സി.തക. നാണു, 
പി.തജ. ക്ജാസഫ്,  ക്ൊമസ് ൊണ്ി,  
അനൂപ് ക്ജക്ബ്,  ഒ. രാജക്ഗാപാൽ,  
തക.ബി. ഗക്ണഷ് കുമാർ എന്നിവരും 
തക.എം. മാണിതയ അനസ്മരിച്ചു.

ദഥാവമഥാദരൻ െഥാളഥാവശേരതി 
അന്തരതിച്ചു

1978 ൽ പി.തക. 
വാസക്ൈവൻനായർ 

മന്ത്രിസഭയിൽ  പടേികജാെി, 
ക്ൈവസ്ം, സാമൂഹ്യക്ക്മ 
വകുപ്പുമന്ത്രിയായിരുന്ന 
ൈാക്മാൈരൻ കാളാക്ശേരി (88) 
ജൂദെ 12 ന് അന്തരിച്ചു.  1970 
ലം 1977 ലം പന്തളത്നിന്നും 
മത്രിച്്  നിയമസഭാംഗമായി.  
പടേികജാെി പടേികവർഗ് വികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷൻ തെയർമാൻ, 
ക്ഡാ. അംക്ബൈ്കർ ഫൗക്ണ്ഷൻ 
ക്ബാർഡ് അംഗം,  തക.പി.സി.സി. 
ജനറൽ തസക്ടേറി, എ.ഐ.സി.
സി. അംഗം എന്നീ നിെകളിൽ 
പ്രവർത്ിച്ിട്ടുണ്്.  'ഭാരെധ്നി' 
ആഴ്ചപ്െിപ്ിതറെയം 'രാഷ്ടശബ്ം' 
ദൈ്വാരികയതെയം പ്രിറെറും 
പബ്ിഷറുമായിരുന്നു. 

മുെിർന്ന ക്കാൺഗ്രസ് ക്നൊവം 
മുൻ ക്കരള ഗവർണറുമായ ഷീെ 

ൈീക്ിെ് (81) ജൂൊയ് 20 ന് അന്തരിച്ചു. 

 1984 ൽ വനിൊക്ക്മത്ിനള്ള 
യ.എൻ.കമ്മീഷനിൽ ഇന്ത്യൻ 
സംഘത്ിക്െക്് തെരതഞെടുക്തപ്ടേ് 
രാഷ്ടീയ ജീവിെം ആരംഭിച് 
ഷീെ ൈീക്ിെ്, അക്െ വർഷം 
യ.പി കനൗജിൽ നിന്ന് 
ക്ൊക് സഭാംഗമായി. രാജീവ് ഗാന്ി 
ക്നതൃെ്ം നൽകിയ സർക്ാരിൽ 
ക്കന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു. 1998 ൽ  
നെന്ന നിയമസഭാ തെരതഞെടുപ്ിൽ 
ഡൽഹി ക്ഗാൽ മാർക്റ്റ് 
മണ്െത്ിൽ നിന്ന് വിജയിച്് 
ഡൽഹി നിയമസഭയിതെത്ി. 1998 
മുെൽ 2013 വതര തുെർച്യായി മൂന്ന് 
െവണ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു.  
2014 മാർച്്  11 മുെൽ ആഗസ്റ് 
24 വതര അഞ് മാസക്ാെം 
ക്കരള ഗവർണറായി പ്രവർത്ിച്ചു. 

മരണമെയക്്ാൾ ഡൽഹി 
പ്രക്ൈശ് ക്കാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയതെ 
അംഗമായിരുന്നു. 

 ക്കരള ഗവർണറായിരുന്നക്പ്ാൾ 
ഷീെ ൈീക്ിെിതറെ  നിർണായകമായ 
ഒരു െീരുമാനമായിരുന്നു എം.ജി. 
യൂണിക്വഴ് സിറ്റി ദവസ് ൊൻസെതറ  
പിരിച്ചു വിടേെ്.  ദവസ് ൊൻസെതറ 
ൊൻസെർ പിരിച്ചുവിടേ സംഭവം 
ഇന്ത്യയിൽ ആൈ്യമായിരുന്നു. 

 ഡൽഹി തമക്രൊ ഉൾതപ്തെ 
ഡൽഹിയതെ സമഗ്ര 
വികസനത്ിനം അെിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങളതെ മുക്ന്നറ്റത്ിനം 
ചുക്ാൻ പിെിച്െ് ഷീെ 
ൈീക്ിെിതറെ ഭരണ ക്നടേങ്ങളായി 
വിെയിരുത്ന്നു. ക്കരള 
ഗവർണറായിരുന്ന കാെയളവിൽ 
നഗരത്ിതെ കൊസാംസ് കാരിക 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സജീവ 
സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഷീെ ൈീക്ിെ്.

ടെ.എം. മഥാണതിക്് 
സഭയുടെ ആദരഥാഞ്ജലതി 

ഷീല ദീക്തിത് 
അന്തരതിച്ചു

േതി.േതിശ്വനഥാഥവമവനഥാൻ 
അന്തരതിച്ചു

കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർടേിയതെ 
ആൈ്യകാെ 

ക്നൊക്ളിതൊരാളം മുൻ 
ധനകാര്യമന്ത്രിയമായിരുന്ന 
വി.വിശ്നാഥക്മക്നാൻ(93) 
അന്തരിച്ചു. ക്മയ് 3, ശനിയാഴ്ച 
രാവിതെ 8.30 നായിരുന്നു 
അന്ത്യം. 1987-ൽ തൃപ്പൂണിത്റ 
നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ നിന്ന് 
വിജയിച്് ഇ.തക.നായനാർ 
മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ 
മന്ത്രിയായ വിശ്നാഥക്മക്നാൻ 
അഞ് സംസ്ഥാന ബജറ്റുകൾ 
അവെരിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 1967-ൽ 
എറണാകുളത്് നിന്ന് മുൻ 
ക്കന്ദ്രമന്ത്രി എ.എം.ക്ൊമസിതന 
ക്ൊൽപ്ിച്് ക്ൊക് സഭയിലം 1974 
മുെൽ 1980 വതര രാജ്യസഭയിലം 
അംഗമായിരുന്നു. സി.ഐ.െി.യ. 
അഖിക്െന്ത്യാ വർക്ിങ് കമ്മിറ്റി 
അംഗമായിരുന്നു.

െെവൂർ ശതിേദഥാസൻ അന്തരതിച്ചു
മുൻമന്ത്രിയം മുെിർന്ന ക്കാൺഗ്രസ്് ക്നൊവമായിരുന്ന 

കെവൂർ ശിവൈാസൻ (88) അന്തരിച്ചു. ക്മയ് 17 
തവള്ളിയാഴ്ച പുെർതച് അഞിനായിരുന്നു അന്ത്യം. 
നിയമബിരുൈം ക്നെിയക്ശഷം  അഭിഭാഷകനായ 
അക്ദേഹം  1980-ലം 1982 ലം തകാല്ം മണ്െത്ിൽ 
നിന്ന്   ആർ.എസ്.പി. പ്രെിനിധിയായം  1991-ൽ 
തകാല്ത്് നിന്നും 2001-ൽ കുണ്റയിൽ 
നിന്നും   ക്കാൺഗ്രസ്് പ്രെിനിധിയായം വിജയിച്് 
നിയമസഭയിതെത്ി. കരുണാകരൻ- ആറെണി 
മന്ത്രിസഭകളിൽ തെരതഞെടുക്തപ്ടേ നാല െവണയം 
മന്ത്രിയായി. അസംഘെിെ തൊഴിൊളികൾക്കു ക്വണ്ി 
ക്ക്മനിധി ക്ബാർഡ് എന്ന ആശയം നെപ്ിൊക്ിയെ് 
അക്ദേഹമായിരുന്നു. രാജ്യതത് മികച് തൊഴിൽ 
മന്ത്രിയായി  തെരതഞെടുക്തപ്ടേിട്ടുണ്്. ഇറെർനാഷണൽ 

ക്െബർ ഓർഗദനക്സഷതറെ ജനീവയിൽ നെന്ന 
സക്മ്മളനത്ിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രെിനിധി സംഘതത് നയിച്െ് കെവൂരാണ്. 

 തൊഴിൽ, ദവൈയുെി, എക് ദസസ്, ആക്രാഗ്യം, വനം, ഗ്രാമവികസനം എന്നീ 
വകുപ്പുകൾ  ദകകാര്യം തെയ്തിട്ടുണ്്. 2004-06 കാെയളവിൽ തപാതുക്മഖൊ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ിച്  സമിെിയതെയം, 1991 മുെൽ 1995 വതര പ്രിവിക്െജസ്, 
എത്ിക് സ് എന്നിവ സംബന്ിച് സമിെിയതെയം  അദ്ധ്യക് സ്ഥാനം വഹിച്ിട്ടുണ്്. 
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HOMO DEUS
 A Brief History of 
Tomorrow  
Yuval Noah Harari
London: Vintage, 2017 
Call No: A    Q7
(This book examines 
what might happen to the 
world when old myths are 
coupled with new godlike 

technologies, such as artificial intelligence and 
genetic engineering.)
Yuval Noah Harari is an Israeli Historian and a  
Professor in the Department of History at the  
Hebrew University of Jerusalem.

21 LESSONS FOR                  
THE 21ST CENTURY 

Yuval Noah Harari
London:  Jonathan cape, 2017
Call No: A Q7
(This book shares insights 
into  present day issues as 
the role of technology in 
transforming humanity, the 
epidemic of false new and 
the modern relevance of 

nations and religions.)

WASTE OF A NATION
Garbage and Growth in India
Assa Doron and Robin 
Jeffrey
Cambridge: Harvard 
University Press, 2018
Call No: D88.2    Q8
(This book offers an 
anthropological and historical 
account of India's complex 

relationship with garbage.)

THE GENETICS OF HEALTH
 Understand Your Genes for Better Health

Sharad P. Paul, MD
New York: Atria Paperback, 
2018
Call No: G116:6    Q8    
(A study on genetics, health 
and evolution.)
Sharad P. Paul is a skin   
cancer specialist, academic, 
evolutionary biologist, 

storyteller, social entrepreneur and an 
adjunct Professor at Auckland University of 
Technology.

FAREWELL TO THE HORSE
 Ulrich Raulff 
London: Penguin Book, 2018
Call No: KZ442    Q8
(A fascinating history of 
humanity's 6000 years 
partnership with the horse.)
 Ulrich Raulff is a German 
cultural scientist and 
journalist.

LEONARDO DA VINCI
The Biography
Walter Issacson
London: Simon & Schuster, 
2018
Call No: NQwI52LEO    Q8
(Biography of Leonardo Da 
Vinci.)
Walter Isaacson is an 
American writer and 

journalist. He is the Professor of History at 
Tulane University.

THE SMALL TOWN SEA
Anees Salim
Gurgaon: Penguin Random 
House, 2018
Call No: O11,3ANE     Q8
(A novel about an unnamed 
boy in an unnamed town 
who grapples with the 
consequences of his father's 
death.)

MILKMAN
Anna Burns

London: Faber & Faber, 2018
Call No: O111,3ANN     Q8
(Novel) 
Anna Burns is a Northern 
Irish writer. She won the Man 
Booker International Prize for 
Fiction in 2018.

THE FOREST of 
ENCHANTMENTS

Chitra Banerjee 
Divakaruni
Noida: Harper Collins, 2019
Call No: O111,3CHI     Q9
(Novel) 
Chitra Banerjee Divakaruni 
is an award-winning and 
bestselling author, poet, 
activist and teacher of 

writing. 

SEA PRAYER
Khaled Hosseini
London: Bloomsbury 
Publishing, 2018
Call No: O111,KHA  Q8
(An illustrated book on the 
refugee crisis.)
Khaled Hosseini  is an 
Afghan-American novelist 

and physician.

THE BURROW
Franz Kafka
Tr. Michael Hofman
New Delhi: Penguin Books, 
2017
Call No: O113,3KAF     Q7
(English translation of the 
German short fiction 'Der 
Bau')

NORWEGIAN WOOD 
Haruki Murakami
Tr. Jay Rubin
London: Vintage Books, 2003
Call No: O42,3MUR 111P3
(English translation of the 
Japanese  novel 'Noruwei no 
Mori') 
Haruki Murakami  is a 
Japanese writer.

THE WHITE BOOK
Hang Kang
Tr. Deborah Smith
London: Portobello Books, 
2018
Call No: O495,3HAN     111Q7
('The White Book' is a 
meditation on colour, 
beginning with a list of white 
things. It is a book about 
mourning, rebirth and the 

tenacity of the human spirit. It is a stunning 
investigation of the fragility, beauty and 
strangeness of life.) 
Han Kang is a South Korean writer.She won 
the Man Booker International Prize for Fiction 
in 2016.

NTR A BIOGRAPHY 
K. Chandrahas & K. 
Lakshminarayana
Hyderabad: CLS 
Publishers, 2018
Call No: 
V218,21y7N23NTRQ9 
(A Biography of N T Rama 
Rao, actor and  former 
Chief Minister of Andhra 

Pradesh, packed with anecdotes and 
sharp insights into his life in films, his 
meteoric rise and rule in politics and his 
role as the architect of coalition politics 
in India.)

MACAULAY
 The Tragedy of Power

Robert E. Sullivan
New Delhi: Orient BlackSwan, 
2010
Call No: V56y7M00MAC   Q0
(A book on Lord Macaulay)
 Robert E. Sullivan is 
Associate Professor of 
History and Associate Vice 
President, University of 

Notre Dame

 ENGINES OF CHANGE 
The Railroads That Made India

Ian J. Kerr
New Delhi: Orient 
BlackSwan, 2012
Call No: X415v2   Q2
(This book provides an 
introduction to the history 
of Indian Railways and how 
it  shaped the making of 
modern India.)

Ian J. Kerr is a retired Professor of History 
and Senior Scholar in the Department of 
History at the University of Manitoba.

ഏറ്റവമധികം വനിൊ അംഗങ്ങൾ 
തെരതഞെടുക്തപ്ടേ  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ?

ഉത്ർപ്രക്ൈശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ(11 
വീെം)

ഏറ്റവം അധികം സീറ്റ് ക്നെിയ 
പ്രാക്ൈശിക പാർടേി ( Recognised 
State Party)?

ദ്ാവിഡ മുക്ന്നറ്റ കഴകം                         
(ഡി.എം.തക.) 23 സീറ്റ്

2019 - തെ തപാതു തെരതഞെടുപ്ിൽ 
തെരതഞെടുപ്് മാറ്റിവച് ക്ൊക് സഭാ   
മണ്െം?

തവല്ലൂർ (െമിഴ് നാെ് )

17-ാം ക്ൊക് സഭയിതെ തപ്രാ തെം 
സ്ീക്ർ ?

ക്ഡാ. വീക്രന്ദ്രകുമാർ                     
(െികംഗഡ് - മധ്യപ്രക്ൈശ്)

ഏറ്റവം കൂടുെൽ 'ക്നാടേ' ക്പാൾ  
തെയ്തെ് ഏതു സംസ്ഥാനത്്?

ബിഹാർ

17-ാം ക്ൊക് സഭയിതെ സ്െന്ത്ര 
അംഗങ്ങളതെ എണ്ണം?

നാെ്

ഏറ്റവമധികം ഭൂരിപക്ം ക്നെിയ 
സ്െന്ത്ര  അംഗം?

സമെെ അംബരീഷ് (മാണ്്യ - 
കർണ്ണാെക)   1,25,876 ക്വാടേിതറെ 
ഭൂരിപക്ം 

ക്ൊകത്ിതെ െതന്ന ഏറ്റവം 
ഉയരത്ിലള്ള  ക്പാളിംഗ് ക്സ്റഷൻ?

ഹിമാെൽ പ്രക്ൈശിതെ ൊഷിഗാംഗ് 
(15,256 അെി ഉയരത്ിൽ)

ക്ൊക് സഭാ സ്ീക്ർ ഓം ബിർളയതെ 
നിക്യാജക മണ്െം?  

ക്കാടേ (രാജസ്ഥാൻ)

പെിക്നഴാം ക്ൊക് സഭയിതെ ഏറ്റവം 
പ്രായം കുറഞെ അംഗം? 

െന്ദ്രാണി മുർമു (ബി.തജ.ഡി. - 
ഒഡീഷയിതെ കിക്യാഞ്ാർ)

നമിയമസഭൊ ലെബ്രറമിയമിലെ  പുതമിയ പുസ്തകങ്ങളമിലൂലട...  

നടുത്തളം

 സഭാ ചട്ങ്ങളുന്ട െരിഷഞ് കരിച്ച െതിപ്ഞ് 
ക്കരള നിയമസഭയതെ നെപെിക്മവം കാര്യനിർവ്വഹണവം  

സംബന്ിച് െടേങ്ങളതെ പരിഷ് കരിച്  പെിപ്്  2019 ജനവരി 
മാസം പുറത്ിറക്ി.  പെിനാൊം ക്കരള നിയമസഭയതെ  റൂൾസ് 

കമ്മിറ്റിയതെ ശിപാർശകൾ പ്രകാരം െടേങ്ങളിൽ വരുത്ിയ 
ക്ഭൈഗെികൾ, സ്ീക്ർ പുറതപ്ടുവിച്ിട്ടുള്ള നിർക്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉൾതപ്ടുത്ിയാണ് പരിഷ് കരിച് പെിപ്്  പ്രസിദ്ധീകരിച്െ്.

2019 തെ 
ക്ൊക് സഭാ 

തെരതഞെടുപ്്

പ്രെിപക്ക്നൊവ് രക്മശ് തെന്നിത്െയതെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളതെ 
സമാഹാരമായ 'രക്മശ് തെന്നിത്െയതെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ' എന്ന 

പുസ്തകം സ്ീക്ർ പി. ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ പ്രകാശനം തെയ്തു.  പ്രെിപക് ഉപക്നൊവ് 
ക്ഡാ. എം.തക. മുനീർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. 2019 ജൂൺ 13 ന് ദവകുക്ന്നരം 
6.30 ന് നിയമസഭാ മന്ിരത്ിതെ ആർ. ശകേരനാരായണൻ െ്ി തമക്്ഴ് സ് 
ക്ൊഞിൊയിരുന്നു പ്രകാശനം. തഡപ്യൂടേി സ്ീക്ർ വി. ശശി െെങ്ങിൽ അധ്യക്െ 
വഹിച്ചു. 

 വരും െെമുറയ്ക് ഉൾക്ാഴ്ച നൽകാൻ ഉെകുന്ന െരത്ിൊവണം സഭയ്കകത്് 
സാമാജികരുതെ പ്രസംഗങ്ങതളന്നും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ിച്് മിെമായ 
ഭാഷയിൽ യക്ിപൂർവ്വമാണ് രക്മശ് തെന്നിത്െയതെ സഭാെെത്ിതെ 
പ്രസംഗങ്ങതളന്നും പ്രകാശന െെങ്ങിൽ സ്ീക്ർ അഭിപ്രായതപ്ട്ടു.  എം.എൽ.എ. 
മാരായ പി.തജ. ക്ജാസഫ്, എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവരും െെങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.

രവമശ് ടചന്തിത്തലയുടെ നതിയമസഭഥാ �സംഗങ്ങൾ  �െഥാശനം ടചയ്തു

അറിക്വാരം 
ന്യൂസ് തെറ്ററിതറെ 
വരിക്ാരാകാം
തപാതുജനങ്ങൾക്കും ഇനി 

'അറിക്വാര'ത്ിതറെ 
വരിക്ാരാകാം. 'അറിക്വാര' ത്ിതറെ 
വാർഷിക വരിസംഖ്യ െപാൽ 
ൊർജ്ജ് അെക്ം 120/- രൂപയാണ്.  
വർഷം നാല െക്ങ്ങളാണുണ്ാകുക. 
ന്യൂസ് തെറ്ററിതറെ വില്പനയതെ 
ചുമെെയള്ള മ്യൂസിയം 
വിഭാഗത്ിൽ തുക ക്നരിടേെയ്കാം. 
സംസ്ഥാനതത് ഏതു രെഷറിയിലം 
'0070-60-800-42-മറ്റു 
വരവകൾ' എന്ന ശീർഷകത്ിൽ 
പണമെച്് തെൊൻ മ്യൂസിയം 
വിഭാഗത്ിനയച്ചും ന്യൂസ് തെറ്റർ 
െപാെിൽ ദകപ്റ്റാവന്നൊണ്. 
വരിക്ാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
അറിക്വാരം െഭിക്ക്ണ് 
വിൊസം പിൻക്കാഡ് 
സഹിെം തെൊക്നാതൊപ്ം 
അയച്ചുെക്രണ്ൊണ്.  

തെൊൻ അയയ് ക്ക്ണ് 
വിൊസം: അണ്ടർ ന്സക്രട്റി, 
മയൂസിയം വിഭാഗം, ന്കരെ 
നിയമസഭാ ന്സക്രന്ട്റിയറ്ഞ്, 
തിരുവനന്പുരം-33, ന്ഫാൺ 
0471-2512140. 
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���� �
����� ���� ������� 
����� ���
���  ��� �� 
����������� 
��������. 
����� ������������	 
�������� ���� 
'�������'�� ���    
����������� �������� 
����������� �������	 ��� 
���� ��¡. 

 �������� ¢£��� �¡ 
���¤���� �������� 
�������¥��¦���.���¤��� 
§
������ �������� 
���¨���©����  ª�¢��� 
��¡� �����
��� ���¤��� 
������� ª«��¬���©� �����  
26 ��������. �
���������  
®¯���° ±�¥� ²³��� 
���¤�� �´����������� 
�µ��° «��¶ ��������·��......

 ���¤��� ���¸�� ����� 
�¡¹�� ®������
� ������  
�º�.��.ª�.�������� 
ª��� �©���¡���. �»�� 
������  ��� �¡ ���� 
����������¼�� �� 
�½���  ��¾������ �¿
��� 
�À� �
�� ª��������  
��µ�������� ����Á¢ 
����� �³���Â��  ���� 
�����	Ã�  �¿���
��
�� 
�Ä��¬ ������� �������� 
���¤��� ���¸�� ����  
�����Å���. 1946 º����� 
9 �� ���¤��� ���¸�� 
����� ª�������  �«�. 
������  �º�.����Æ������� 
�Ç�¨���� ����È�¼.  
���¤�� ®É���������� 
����� «��¶�»��
�, 
���¸��§
���, 
�����������© ����� 
®����� ��¢������� ��³�
�  
��¾ �¡ ����� �������¬.  
Ê �������� ���������� �� 
���
�Ã	. ���¤����� 
���� �´�����	 �Ë��Ã¥� 
���������¥� �����½� 
����¥���¼.  ���Ì��©� 
�������� ���Í� ������  
165 �������
��� �«�.

 ���¤����� Î�Ï������ 
�¸����� 1947 ª�Ð� 29 ���� 
����È����.  Î�Ï������ �¸��� 
�´������ ���� ���¤��Ñ� 
395 �Ì�Ò��Ó� 8 �°���Ó� 
�©���¡. 1949 ����� 26-�� 
���¤����� ���� �������¬.  
�������� ����  1950  �Ì��� 
24-�� ����� �¡¹�� ®������
� 
����� ����.  

 1950  �Ì��� 26 �� ���¤�� 
��
��  ������� ���¤��� 
���¸�� �� ����¬������ 
ª���� �����	Ã�  
���
������ ����� Ô����� 
�¡¼��� �«���.  ���� 
�É���� ª���� ���
���� 
����È��� ��� 1952 ��� Ê 
���
���� ��¡�����¡. 

 ���¤����� ���� 
���¸�������� ª�� 63,96,279 
Ô� �«
�����©�. ���¤����� 

���� ������������  ªÕ��  
(Preamble) �©���¡���.  
����� ��.®�.Õ	Ã��� 
���º� Ö×������� �Ø 
«�
¡� ªÕ����� ª�¢��� 
��������� ����� ��¾���� 
���������� �� ���
�Ã���
 
��������� ���¤����� 
ªÕ����� �«�¼. 

 ��¢�� ���� 
®É���������� «����  
³�Ù�³������ �£��� 
���������Ú� ��¢������ 
������� ª�¢���°���� 
�É�	 ��Ã�  ������� 
����� ¶���Û ������ 
���  ��µ������ «����� 
«�¶¥� ������� ��Ã� ��Ã�¬. 
����  ¶���Û ���� ������¬. 
�����Ü��
 ��¢��Ý�����
 
«Þ� ��������	 ��¡����¬. 
1947 ß�
 22 �� ���Í� 
�������� ¶���Û ���� 
��³�
�  ��¾  ���¤��� 
�������  ����� ��¢�.

 ��¢������ ���µ�� ��Ã�� 
�����������  ³�Ù�³������ 
�£��� �à��«Æ «�������� 
��á������������� ��¢������ 
®���¢����.  ���Æ��Ü 
���������  '������'â��©� 
�É�	 ��Ã�  �����ã� 
����¬.  ����  '������' 
��¢��������� ������¬.  ®��  
���¤��� ���¸�� ����� 
����� ������   (1949 
����� 26) �º�. ����Æ����� 
ª�¢���°����� �������� 
��á����¥� ª
������ 
����������� �����������. 

 ���¤��� ���¸�������
  
�
���� �����������¬� 
��������©�©�.  ��¡-����� 
����������� �°� ��¦���, 
ª�.¢à�, ��.��.«����, ��ä��� 
�����á �����	, ª����� Þ�	,  
��. ®��.��������, 
��.®.Õ³¸�� ®�������¡ 
��������¡���. ����º� 
�����	�� ����������� 
���� ����� ���������¡. 
�å �������Ü	, ��¨���� 
��
���	, ��. ÅÈ����	. 
®.��.�����	, ��.����� 
��³�æ� ®�������¡ �����¢� 
��ç������ �������¡� 
�
������ ����������¬� 
�
������.

  �¡ ��£���� �¿�����¢� 
�����������©�� 
���¤�������� 
���¸������� ®�� ��� 
�����.  ������������ 
���¤������ ���¤��� 
ç�������� ���¨���	 
���Ô���� �¡ ���§³� 
�©���©�� ��
¤°���� 
������������  ®�� 
���¤����� 69-�� ���Ã����  
��� �¸���©�©�. ������¡ 
�§³�� ��°��������� �Õ�� 
��� �����.

��.��.��������
«�Ï� ®º���

���� ��������� �������� ���� �
�� ������  
�������Ó�� «��¶��  ª�����������  

������Õ�©�� ������� è��� ��.é����Ö×	.  
���� ��������� ��������  ���� �
�� ‘��������’ 
2018 ����� 13 �� ������� �Õ�����
 ��º���ì��   
���¢�� �«������Ë ������������¡ ��Á³�.  

 ����������� ����������Ó���� ������� 
����µ���� ����µ������ ������
���� 
®��� ���
����� �������� ���������  
������������� è��� ���������.  ��
	 
������Ó�� ����� ������� �������������� 
«�É��  ������ ��
	 ���� �
�� ®� ª¢�� 
�¡����È��.  �«����í� ª��
��Ó�� �������î 
��� �´�����©�� è��� �����¬.  �
��� ��� 
��
���Ã	 ��ï���  ������� ������Ó� ����� 
������Ó� ����Ã�� �«´����� ����������Ñ� 
��É���� ��
���Ã	 «��  ª������ ����� 
ª�
�«���Ú�©�� è��� ��ð.

 ������� ��������� ��¶�� ���Ã��, 
�����������, ��Â�� ������, �����Ã��, 
��Â������¨��, �������, ������í���, ������ç� 
®����� �§³���
 ����� ���
���Ú����� 
����������������� ���� �
��  Ô��ñ� 
�«ò��������� �������� �¶�������� «�Ï� 
®º��� ������ ������� ��Þ°��  ��.��.��À���¢� 
��ð.

 ������������� �� ��Ã�  ��Þ°�� ��.ã�Å����, 
‘��������’ �¶�������� ���Ç����¬��
�� 
�������� ����� ������ ������� ��Þ°�� �ó 
��ô���,  ®º�������  ����º� ����� ®���¡� 
«���  ���µ�¬.

‘അറിേവാരം’ രാജയ്െ� 
ആദയ് ഔേദയ്ാഗിക നിയമസഭാ 
വാർ�ാപ�ിക - �ീ�ർ

����Ã����� 
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തപീയതി :  1949 ജൂഹല  1    
സ്ലം :  തിരുവനന്പുരം 
ന്ല�ിന്ലേറ്പീവഞ് ന്ചംബർ 

ക്കന്ദ്രഗവൺതമറെിതറെ ക്സ്ററ്റ് 
മിനിസ്രെി തസക്ടേറി എം.തക. 

തവക്ള്ളാെി ഐ.സി.എസ്,   െിരുവിൊംകൂർ, 
തകാച്ി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളതെ 
സംക്യാജനം സംബന്ിച് ക്കന്ദ്രത്ിതറെ 
ഉത്രവ് വായിച്ചു. െിരുതകാച്ി സംസ്ഥാന 
രൂപീകരണത്ിതറെ ഉൈ്ഘാെനം 
വി.പി. ക്മക്നാൻ നിർവ്വഹിച്ചു. പുെിയ 
സംസ്ഥാനത്ിന് ഗവർണ്ണർ ജനറൽ 
അയച് സക്ന്ശം രാജപ്രമുഖൻ വായിച്ചു.  
പ്രധാനമന്ത്രി െി.തക. നാരായണപിള്ള, 
തകാച്ി രാജ്യത്ിതറെ സ്ീക്ർ എൻ.എം. 
ദപെി, െിരുവിൊംകൂർ രാജ്യത്ിതറെ 
സ്ീക്ർ െി.എം. വർഗ്ീസ്  എന്നിവർ 
ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നെത്ി. 
െെങ്ങുകൾക്കുക്ശഷം െിരുവിൊംകൂറിക്െയം 
തകാച്ിയിക്െയം മന്ത്രിസഭകളതെ 
സംയക് സക്മ്മളനം നെന്നു.  പറവൂർ 
െി.തക. നാരായണപിള്ളതയ െിരു-തകാച്ി 
പ്രധാനമന്ത്രിയായം ഇക്ണ്വാരിയർ, തക. 
അയ്യപ്ൻ, പന്ിള്ളി ക്ഗാവിന്ക്മക്നാൻ 
എന്നിവതര തകാച്ിതയ പ്രെിനിധീകരിച്ചും 
എ.തജ. ക്ജാൺ, ക്ഡാ. ഇ.തക. 
മാധവൻ, െി.എ. അബ്ദുള്ള എന്നിവതര 
െിരുവിൊംകൂറിതന പ്രെിനിധീകരിച്ചും 
മന്ത്രിമാരായം തെരതഞെടുത്.  െി.എം. 
വർഗ്ീസ് പുെിയ സംസ്ഥാനത്ിതറെ 
സ്ീക്റായി.  

 ഇന്ത്യാഗവൺതമറെ് നിയമിച് 
നാട്ടുരാജ്യ മന്ത്രാെയത്ിതറെ തസക്ടേറി 
വി.പി. ക്മക്നാതറെ അശ്ാന്തപരിശ്മമാണ് 
ഈ െെങ്ങിന് വഴിതുറന്നെ്.   
െിരുവനന്തപുരത്ം ൈില്ിയിലമായി നിരവധി 
ൈിവസതത് കൂെിയാക്ൊെനകളതെ  
ഫെപ്രാപ്തിയായിരുന്നു ഈ െരിത്ര 
മുഹൂർത്ം. െർക്ങ്ങളം െെസ്വാൈങ്ങളം 
രമ്യമായി പരിഹരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള 
ശ്ക്ദ്ധയമായ കാൽവയ്പ്.

  സ്ാെന്ത്ര�സമരകാെത്െതന്ന 
െിരുവിൊംകൂറിതനയം തകാച്ിതയയം 
ബ്ിടേീഷ് മെബാറിതനയം ഒന്നിച്ചുക്െർത്് 
ഐക്യക്കരളം രൂപവൽക്രിക്ാനള്ള 
ശ്മങ്ങൾ തുെങ്ങിയിരുന്നു.  1921 ൽ 
ഒറ്റപ്ാെത് ക്െർന്ന അഖിെ ക്കരള 
രാഷ്ടീയ സക്മ്മളനത്ിൽ ഈ മൂന്നു 
ഭൂവിഭാഗങ്ങളിക്െയം പ്രെിനിധികൾ 
ഒന്നിച്ചുകൂെി.  1946 തറെ അവസാനക്ത്ാതെ 
തക.പി. ക്കശവക്മക്നാതറെ 
അദ്ധ്യക്െയിൽ തെറുതുരുത്ിയിൽ 
ഈ ഉപസമിെിയതെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 
നെന്ന ആക്ൊെനാക്യാഗം ഐക്യക്കരള 
സക്മ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ െീരുമാനിച്ചു.  
1947 ഏപ്രിെിൽ തക. ക്കളപ്തറെ 
അദ്ധ്യക്െയിൽ നെന്ന ഐക്യക്കരള 
സക്മ്മളനത്ിൽ തകാച്ി രാജാവ്  ക്നരിട്ടു 
പതകേടുത്് ക്കരളസംസ്ഥാനം ഉെതന 
രൂപീകരിക്ണതമന്ന് ആവശ്യതപ്ട്ടു.  
ഇെിനിെയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളതെ െയനം 
സംബന്ിച്്  നിയക്മായ കമ്മീഷൻ 
മു്ാതക ഐക്യക്കരള സമിെി നൽകിയ 
നിക്വൈനത്ിൽ െിരുവിൊംകൂർ, തകാച്ി, 
മെബാർ, കൂർഗ്, നീെഗിരി, ഗൂഡല്ലൂർ, 
ൈക്ിണ കാനറ, മയ്യഴി, െക്ൈ്ീപ് എന്നീ 
പ്രക്ൈശങ്ങൾ ഉൾതപ്ടുത്ിതക്ാണ്് 
ക്കരളസംസ്ഥാനം  രൂപീകരിക്ണതമന്ന 
ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.

 1949 ൽ െിരുവിൊംകൂറിലം 
തകാച്ിയിലം മഹാരാജാക്ന്മാരുതെ 
കീഴിൽ പ്രായപൂർത്ി ക്വാടേവകാശത്ിതറെ 
അെിസ്ഥാനത്ിൽ തെരതഞെടുക്തപ്ടേ 
നിയമസഭാംഗങ്ങളം പ്രധാനമന്ത്രിയം 
മന്ത്രിമാരും ഉൾതപ്ടേ ഉത്രവാൈിത്ഭരണ 
വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു.  ക്കന്ദ്രത്ിൽ 
ജവഹർൊൽ തനഹ് റുവിതറെ 
ക്നതൃെ്ത്ിലള്ള മന്ത്രിസഭ 
സ്ാെന്ത്ര�ാനന്തര ഇന്ത്യയ്ക്കുക്വണ്ി 
ഭരണഘെനാ നിർമ്മാണത്ിതറെ 
െിരക്ിൊയിരുന്നു. ഉപപ്രധാനമന്ത്രി 
സർൈാർ വല്ഭായി പക്ടേലം വി.പി. 
ക്മക്നാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങതള 
സംക്യാജിപ്ിച്് രാജാക്ന്മാതരയം 
നാടുവാഴികതളയം 
മറ്റുഭരണാധികാരികതളയം 
മാന്യമായി ഒഴിവാക്ിതക്ാണ്് പുെിയ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നെിതറെ 
പണിപ്പുരയിലം.  

 ഇെിനിെയിൽ െിരുവിൊംകൂർ, തകാച്ി 
നാട്ടുരാജ്യങ്ങതള സംക്യാജിപ്ിച്് ഒരു 
സംസ്ഥാനമാക്ാൻ നിർക്ദേശമുയർന്നു.  
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളതെ സംക്യാജനത്ിന് 
ചുമെെയള്ള ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥനായ                   
വി.പി. ക്മക്നാൻ െിരുവിൊംകൂറിക്െയം 
തകാച്ിയിക്െയം രാജാക്ന്മാക്രയം 
ഇരുഭാഗതത്യം ക്നൊക്ക്ളയം 
കണ്് സംഭാഷണം നെത്ി.  
െിരുവിൊംകൂറിതറെ പ്രധാനമന്ത്രി                                                                
െി.തക. നാരായണപിള്ളതയയം 
തകാച്ിയതെ പ്രധാനമന്ത്രി 
ഇക്ണ്വാര്യതരയം സന്ർശിച്ചു.  
െിരുവിൊംകൂറിതറെ െമിഴ് ഭൂരിപക്മുള്ള 
തെക്കുഭാഗങ്ങൾ മദ്ാസിൽ 

െയിപ്ിക്ണതമന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു 
തുെങ്ങിയിരുന്നു. 

 ഐക്യക്കരള രൂപീകരണത്ിന് 
മുക്ന്നാെിയായി െിരുവിൊംകൂർ, 
തകാച്ി എന്നിവ െയിപ്ിച്് 
ഒരു  സംസ്ഥാനമാക്കുന്നൊണ് 
ഉെിെതമന്ന് ക്നൊക്തളയം തകാച്ി 
മഹാരാജാവിതനയം ക്ബാധ്യതപ്ടുത്ാൻ 
വി.പി.ക്മക്നാന് കഴിഞ്ഞു.  എന്നാൽ 
െിരുവിൊംകൂർ മഹാരാജാവ് 
ഇതുമായി ബന്തപ്ടേ െർച്കളിൽ 
തൃപ്തനല്ായിരുന്നു.  തുെർന്ന് അക്ദേഹം 
സ്ഥാനെ്യാഗം തെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു 
എന്ന വാർത് പരന്നെ് ഇതുമായി 
ബന്തപ്ടേവതര അക്രാർത്ഥത്ിൽ 
തഞടേിച്ചു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിതെ 
രാജാക്ന്മാതര കാര്യങ്ങൾ പറഞെ് 
ക്ബാധ്യതപ്ടുത്ി അവരുതെ 
സമ്മെക്ത്ാതെ ഒരു ഏകീകൃെരാജ്യം 
രൂപീകരിക്കുക എന്ന െക്്യത്ിനപ്പുറം 
പുന:സംഘെനയമായി ബന്തപ്ടേ് 
രാജാക്ന്മാരുതെ സ്ഥാനെ്യാഗം 
ക്പാതെയള്ള സംഭവങ്ങൾ നെക്ാൻ 
പാെില് എന്നായിരുന്നു ക്നൊക്ന്മാരുതെ 
െിന്താഗെി.  െരിത്രത്ിതറെ ഗെി മാറ്റിമറിച് 
ക്ക്ത്രപ്രക്വശനവിളംബരം പുറതപ്ടുവിച്  
മഹാരാജാവ്  സ്ഥാനെ്യാഗം തെയ്യുന്ന 
അവസ്ഥ സംജാെമാകാൻ പാെിതല്ന്ന് 

അവർ നിശ്ചയിച്ചു.  െർച്കൾക്കുക്വണ്ി 
വി.പി. ക്മക്നാതന നിക്യാഗിച്ചു. 

  െതറെ മുൻഗാമിയായ 
മാർത്ാണ്വർമ്മ ശ്ീപത്മനാഭന് 
സമർപ്ിച് രാജ്യം മതറ്റാരു രാജ്യത്ിൽ 
െയിപ്ിക്ാൻ വിഷമമുള്ളൊയി 
െിരുവിൊംകൂർ മഹാരാജാവ് 
ശ്ീെിത്ിരെിരുനാൾ വി.പി. 
ക്മക്നാക്നാെ് തുറന്നുപറഞെിരുന്നു. 
എന്നാൽ ഇന്ത്യ സ്െന്ത്രയാതയന്നും 
ജനാധിപെ്യം പുെരുന്ന ക്വളയിൽ  പെതും 
മാറിതക്ാണ്ിരിക്കുകയാതണന്നും ക്മക്നാൻ 
മഹാരാജാവിതന ക്ബാധ്യതപ്ടുത്ി.  
മാത്രമല് ഈ പ്രശ് നം ക്കന്ദ്രമന്ത്രി 

സർൈാർ വല്ഭായി പക്ടേെിതന ധരിപ്ിച്് 
ഉെിെമായ പരിഹാരം കാണാതമന്ന് 
ക്മക്നാൻ ഉറപ്പുനൽകി.  തകാച്ി രാജാവായ 
പരീക്ിത്് െമ്പുരാൻ െിരുവിൊംകൂർ, 
തകാച്ി സംക്യാജനത്ിന് സർവ്വാത്മനാ 
അനകൂെമായിരുന്നു.  ഐക്യക്കരള 
സക്മ്മളനം ഉൈ്ഘാെനം തെയ്ത ക്കരള 
വർമ്മ മഹാരാജാവിതറെ പിൻഗാമിയാണ് 
പരീക്ിത്് െമ്പുരാൻ.  രണ്്  
സംസ്ഥാനങ്ങളതെ െയനം സംബന്ിച്് 
െർച് തെയ്യാൻ ക്നൊക്ക്ളയം 
മന്ത്രിമാക്രയം നാട്ടുരാജ്യെയനത്ിതറെ 
ചുമെെയള്ള മന്ത്രി സർൈാർ പക്ടേൽ 
ൈില്ിയിക്െക്് ക്ണിച്ചു.

  െിരുവിൊംകൂർ മഹാരാജാവ് 
ശ്ീെിത്ിര െിരുനാൾ െർച്യ്ക് 
ൈില്ിയിതെത്ി.  പുെിയ സംസ്ഥാനത്ിതറെ 
ക്മധാവിക്് 'രാജപ്രമുഖൻ'  
സ്ഥാനത്ിന പകരം 'തപരുമാൾ' എന്ന 
ക്പരുനൽകണതമന്ന മഹാരാജാവിതറെ 
നിർക്ദേശം പക്ടേൽ അംഗീകരിച്ില്.  
ശ്ീപത്മനാഭൈാസനായ  െനിക്് 
'രാജപ്രമുഖ'  നായി സെ്യപ്രെിജ് 
തെയ്യാൻ വിഷമമുള്ളൊയി പക്ടേെിതന 
അറിയിച്ക്ശഷം അക്ദേഹം െിരിതകതയത്ി. 

 മഹാരാജാവിതന 
അനനയിപ്ിക്കുന്നെിനായി വി.പി. ക്മക്നാൻ 

വീണ്ടും െിരുവനന്തപുരത്് എത്ി.  
രാജപ്രമുഖനായി സെ്യപ്രെിജ് തെയ്യുന്ന 
കത്് എഴെി െതന്ന ഏല്പിച്ാൽ മെിതയന്നും 
അെ്  ഉൈ്ഘാെനക്വളയിൽ െീഫ് 
ജസ്റിസിതനതക്ാണ്് വായിപ്ിക്ാതമന്നും 
വി.പി. ക്മക്നാൻ നിർക്ദേശിച്ചു.  ഇെ് 
മഹാരാജാവ് സമ്മെിച്ചു.  െയനം 
സംബന്ിച് െർച്കൾ പുക്രാഗമിച്ചു.  
തകാച്ി രാജാവിന് 'ഉപരാജപ്രമുഖൻ'  
എന്ന സ്ഥാനം നൽകാനള്ള നിർക്ദേശം  
ഉക്പക്ിക്തപ്ട്ടു.  തകാച്ി രാജാവ് 
പരീക്ിത്് െമ്പുരാനമായി െർച് 
നെത്ാൻ ശ്ീെിത്ിരെിരുനാൾ 
െയ്യാറായി.  െർച്യ്ക് ക്വണ്ി 
െിരുവനന്തപുരത്് വരാൻ തകാച്ിരാജാവ് 
സന്നദ്ധനായി.  െിരുവിൊംകൂർ 
മഹാരാജാവിതറെ വിമാനത്ിൊണ് 
അക്ദേഹം എത്ിയെ്.  ഇെ് അക്ദേഹത്ിതറെ 
ആൈ്യ ആകാശയാത്രയായിരുന്നു.  
വിമാനത്ാവളത്ിൽ 
ശ്ീെിത്ിരെിരുനാൾ മഹാരാജാവം 
വി.പി. ക്മക്നാനം പ്രധാനമന്ത്രി 
ജവഹർൊൽ തനഹ്രുവം മന്ത്രിമാരും 
ക്െർന്ന് പരീക്ിത്് െമ്പുരാതന സ്ീകരിച്ചു.  
െിരുവിൊംകൂർ രാജാവിന് 'രാജപ്രമുഖ' 
സ്ഥാനം നൽകുന്നെിതന അക്ദേഹം 
എെിർത്ില്.  'ഒരു ഇന്ത്യാക്ാരൻ 
അതല്ന്ന് പറയാൻ ഇെവരുത്ന്ന ഒന്നും 
തകാച്ിക്ാരൻ സ്ീകരിക്ിതല്'ന്ന െതറെ 
മുൻഗാമിയതെ വാൈത്ിൽ പരീക്ിത്് 
െമ്പുരാൻ ഉറച്ചുനിന്നു.  തകാച്ി രാജാവ് 
െയനത്ിനക്വണ്ി ഉപാധികതളാന്നും 
വച്ില്.  സർക്ാർ പ്രസിൽ അച്െിപ്ിക്കുന്ന 
ഒരു പഞാംഗം മാത്രം ആണ്ടുക്ൊറും 
കിടേണം എന്ന അക്ദേഹത്ിതറെ ആവശ്യം  
വി.പി. ക്മക്നാതന അത്ഭുെതപ്ടുത്ി.  
'സ്ന്തം രാജ്യതത് ആളകൾക്് 
കൂടുെൽ വിശാെമായ ഒരു ജീവിെം 
ദകവരിക്കുന്നെിന് സമസ്താവകാശങ്ങളം 
െ്യജിക്ാൻ െയ്യാറാതണ'ന്ന് പരീക്ിത്് 
െമ്പുരാൻ വി.പി. ക്മക്നാതന അറിയിച്ചു. 

 മഹാരാജാക്ന്മാരുതെ പ്രിവിക്പഴ് സ്, 
ക്ക്ത്രഭൂമി ഏതറ്റടുക്ൽ, അെ് 
സംബന്ിച് ഗ്രാറെ്, തകാച്ിയിതെയം 
െിരുവിൊംകൂറിതെയം ക്ക്ത്രങ്ങളതെ 
നെത്ിപ്് എന്നിവ സംബന്ിച്് 
െർച് നെന്നു. തകാച്ിയിതെയം 
െിരുവിൊംകൂറിതെയം ക്ക്ത്രഭരണത്ിന് 
ക്ൈവസ്ം ക്ബാർഡുകൾ രൂപീകരിക്ാൻ 
െീരുമാനിച്ചു.  ശ്ീപത്മനാഭസ്ാമി
ക്ക്ത്രത്ിതറെ ഭരണം മഹാരാജാവ് 
നിശ്ചയിക്കുന്ന എക് സിക്യൂടേീവ് 
ആഫീസറുതെ ചുമെെയിൽ എന്ന് 
നിശ്ചയിച്ചു.  തൃപ്പൂണിത്റ ക്ക്ത്രവം 
പഴയന്നൂർ ക്ക്ത്രവം തകാച്ിരാജാവിന് 
വിട്ടുതകാടുത്.  െർച്യ്ക്കുക്ശഷം ക്മയ് 
16 ന് തകാച്ി രാജാവ് മെങ്ങിക്പ്ായി.  
1949 ജൂദെ ഒന്നിന് സംക്യാജനം 
നെത്ാതമന്നുള്ള െീരുമാനമായി. 

 1949 ക്മയ് ഇരുപത്ിക്യഴിന് 
ക്കന്ദ്രഗവൺതമറെിതറെ ഉെ്െി 
(കവനറെ്)യിൽ ശ്ീെിത്ിരെിരുനാൾ 
ഒപ്പുവച്ചു.  െിരുവിൊംകൂർ മന്ത്രിസഭ 
അക്ദേഹത്ിന് എല്ാ പിന്തുണയം നൽകി.  
കവനറെിൽ ഒപ്പുവയ്പ്ിക്കുന്നെിന് 
ക്മയ് 29 ന് വി.പി. ക്മക്നാൻ തകാച്ി 
തകാടോരത്ിതെത്ി.  ക്പനതയടുത്് 
അല്പക്നരം െിന്താമഗ്നായി ഇരുന്നക്ശഷം 
പരീക്ിത്് െമ്പുരാൻ കവനറെിൽ ഒപ്പുവച്ചു.  
പുെിയ സംസ്ഥാനത്ിതറെ െെസ്ഥാനം 
െിരുവനന്തപുരതമന്നും ദഹക്ക്ാെെിയതെ 
ആസ്ഥാനം എറണാകുളതമന്നും 
നിശ്ചയിക്തപ്ട്ടു. 

 െിരുതകാച്ി രൂപംതകാണ്ക്ൊതെ 
പ്രക്െ്യക െിഹ്നം ആവശ്യമായി വന്നു.  
െിരുവിൊംകൂറിതറെയം തകാച്ിയതെയം 
രാജമുദ്കൾ ഒഴിവാക്തപ്ട്ടു.  നടുവിൽ 
അക്ശാകെക്വം മുകളിൽ ശംഖം അവതയ 
ഇരുവശത്നിന്നും തു്ിദക് ഉയർത്ി 
ആശീർവൈിക്കുന്ന രണ്് ആനകളം ൊതഴ 
െിരുവിൊംകൂർ തകാച്ി എതന്നഴെിയ 
കമാനവമായി പുെിയ സർക്ാർമുദ് 
നിെവിൽ വന്നു. 

 1949 ജൂദെ 1 ന് െിരുവിൊംകൂർ, 
തകാച്ി നാട്ടുരാജ്യങ്ങതള 
സംക്യാജിപ്ിച്് പുെിതയാരു സംസ്ഥാനം 
രൂപീകരിക്കുക്്ാൾ അെിതറെ ക്പര് 
െിരുവിൊംകൂർ-തകാച്ി ഐക്യസംസ്ഥാനം 
എന്നായിരുന്നു.  1950 ജനവരിയിൽ ഇെ് 
െിരുവിൊംകൂർ തകാച്ി സംസ്ഥാനം എന്ന് 
പുനർനാമകരണം തെയ്യതപ്ട്ടു. 

തിരുതകാച്ചിയുതെ ഓർമ്മകൾക്ക് എഴുപതാണ്ക്   

 െിരുവിൊംകൂർ- തകാച്ി മന്ത്രിസഭ വി.പി. ക്മക്നാക്നാതൊപ്ം

െിരുതകാച്ി സംക്യാജന കമ്മിറ്റി റിക്പ്ാർടേ് എൻ.എം. ബുച്് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു.  അംഗങ്ങളായ പന്ിള്ളി 
ക്ഗാവിന്ക്മക്നാൻ, വി.ഒ. മാർക്ക്ാസ് എന്നിവർ ഇരുവശവം

തകാച്ി മഹാരാജാവ് പരിക്ിത്് െമ്പുരാന് െിരുവനന്തപുരം വിമാനത്ാവളത്ിൽ നൽകിയ സ്ീകരണം.  
െിരുവിൊംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്ീെിത്ിരെിരുനാൾ, െിരുവിൊംകൂർ പ്രധാനമന്ത്രി െി.തക നായർ, വി.പി. 
ക്മക്നാൻ, മന്ത്രിമാർ എന്നിവക്രയം കാണാം.v   

ചരിത്രെഥം
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പ്രകോശപൂരിതം ഈ 
വള്ിക്കുന്ന്  

പി.അബ്ദുൽ ഹമീൈ് 
വള്ളിക്കുന്ന്

വള്ളിക്കുന്ന് മണ്െത്ിതെ 
വിവിധ ക്മഖെകളിതെ വികസന 

പ്രവർത്നങ്ങളതെ ഭാഗമായി 
'പ്രകാശപൂരിെം ഈ വള്ളിക്കുന്ന്' 
പദ്ധെിയതെ രണ്ാം ഘടേത്ിന് തുെക്മായി. 
രണ്ാംഘടേ പദ്ധെിയതെ ഉൈ്ഘാെനം 
തപരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞായത്ിതെ തക.തക.
പെിയിൽ സ്ഥാപിച് മിനി മാസ്റ് ദെറ്റ് സ്ിച്് 
ഓൺ കർമ്മം നെത്ി. പി.അബ്ദുൽ  ഹമീൈ് 
എം.എൽ.എ. നിർവഹിച്ചു. പദ്ധെിയതെ 
ഭാഗമായി  തപരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞായത്ിതെ 
ഇല്ത്മാെ്, കാക്ത്െം, ൊത്ര 
തൊെി, പാെതപ്ടേിപ്ാറ, വെക്ണ്ി 
എന്നിവിെങ്ങളിൊണ് മിനി മാസ്റ് ദെറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നെ്. 

വിദ�ാർത്ി പ്രതിഭകൾക്കഞ് 
പുരസഞ് കാര വിതരണം
 ആക്രാഗ്യ വിൈ്യാഭ്യാസ 
ക്മഖെകളിൽ വള്ളിക്കുന്ന് നിയമസഭാ 
മണ്െത്ിൽ ബഹുമുഖങ്ങളായ 
വികസന പദ്ധെികൾ ആവിഷ് കരിച്ചു 
നെപ്ാക്ിതക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്. 
കുടുംബാക്രാഗ്യ ക്കന്ദ്രങ്ങളാക്ി 
മാറ്റിയ വള്ളിക്കുന്ന്, അത്ാണിക്ൽ, 
ക്െക്െമ്പ്ര, മൂന്നിയൂർ, ക്െഞെിപ്െം 
എന്നീ ആക്രാഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിതെ 
വികസനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
െ്രിെതപ്ടുത്ാനം  പള്ളിക്ൽ 
തപാതുജനാക്രാഗ്യ ക്കന്ദ്രതത് 

സാമൂഹ്യാക്രാഗ്യ ക്കന്ദ്രമായി ഉയർത്ാനം 
നെപെികൾ സ്ീകരിച്ചു വരികയാണ്. 

 വള്ളിക്കുന്ന് മണ്െത്ിൽ വിവിധ 
ക്മഖെകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച് പ്രെിഭകളായ 
വിൈ്യാർത്ഥികതള അനക്മാൈിക്കുന്നെിനായി 
എല്ാ വർഷവം  െെങ്ങ് സംഘെിപ്ിക്ാറുണ്്.  
മണ്െത്ിതെ  സ് കൂളകളിൽ എസ്.എസ്.
എൽ.സി., ്സ്ടു പരീക്കളിൽ മുഴവൻ 
എ ്സ് ക്നെിയ വിൈ്യാർത്ഥികക്ളയം 
മറ്റു വിവിധ ക്കാഴ് സകളിൽ  ഉയർന്ന 
നിെവാരം ദകവരിച് വിൈ്യാർത്ഥികക്ളയം 
ആൈരിക്കുന്ന ഈ വർഷതത് െെങ്ങ് 'പി.
ഹമീൈ് മാസ്റർ, എം.എൽ.എ. അവാർഡ് 
- ആൈരം  2019 പ്രെിഭാ പുരസ് കാരം' 
എന്നക്പരിൽ 2019 ജൂൺ 23 ന 
കാെിക്റ്റ് യൂണിക്വഴ് സിറ്റി തസമിനാർ 
ഹാളിൽ നെന്നു. പ്രെിപക്ക്നൊവ് 
രക്മശ് തെന്നിത്െ പതകേടുത് ഈ 
വർഷതത് പ്രെിഭാപുരസ് കാര െെങ്ങിൽ 
അഞ്ഞൂറിെധികം വിൈ്യാർത്ഥികൾക്് 
പുരസ് കാരം വിെരണം തെയ്തു. 
വിൈ്യാർത്ഥികൾക്് വളതരയധികം 
പ്രക്ൊൈനം നൽകുന്ന ഈ പദ്ധെിക്് 
വിൈ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും രക്ിൊക്ളിൽ 
നിന്നും വളതരയധികം പിന്തുണ 
െഭിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു.

നിർമ്മാണം പൂർത്ിയായ ഹരിപ്ാെ് റവന്യൂ െവറിതറെ 
ഉൈ്ഘാെനം 2019 ജൂൺ മാസം 21-ാം െീയെി മുഖ്യമന്ത്രി 

പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു.  പ്രെിപക് ക്നൊവ് രക്മശ് 
തെന്നിത്െ അദ്ധ്യക്െ വഹിച്ചു.  റവന്യൂ െവറിനള്ളിൽ 
ക്മീകരിച്ിട്ടുള്ള കാർത്ികപ്ള്ളി ൊലൂക്് ഓഫീസിതറെ പുെിയ 
തകടേിെത്ിതറെ ഉൈ്ഘാെനം തപാതുമരാമത്ം രജിസ് ക്രെഷനം 
വകുപ്് മന്ത്രി ജി. സധാകരൻ നിർവ്വഹിച്ചു.  ആെപ്പുഴ എം.പി എ.എം. 
ആരിഫ്, മാക്വെിക്ര എം.പി തകാെിക്കുന്നിൽ സക്രഷ് എന്നിവർ 
മുഖ്യപ്രഭാഷണം നെത്ി.  കായംകുളം എം.എൽ.എ യ. പ്രെിഭ, 
കുടേനാെ് എം.എൽ.എ ക്ൊമസ് ൊണ്ി എന്നിവർ ആശംസകൾ 
അർപ്ിച്ചു.  നബാർഡ് ആർഐഡിഎഫ് പദ്ധെിയിൽ ഉൾതപ്ടുത്ി 
20 ക്കാെി തെെവഴിച്ാണ് ഹരിപ്ാെ് റവന്യൂ െവർ നിർമ്മിച്െ്.  
ഹരിപ്ാെ് മണ്െത്ിതെ വിവിധ സ്ഥെങ്ങളിൊയി പ്രവർത്ിച്ിരുന്ന 
ഏൊണ്് ഇരുപത്ിമൂക്ന്നാളം സർക്ാർ ഓഫീസകൾ റവന്യൂ 
െവറിക്െക്് പ്രവർത്നം മാറ്റും.  ഇക്ൊതെ വിവിധ വകുപ്പുകളതെ 
ക്സവനം ഒരു കുെക്ീഴിൽ തപാതുജനങ്ങൾക്് െഭ്യമാകും. 

െ്നകുമാരന്കാടി കുമാരനാശാൻ 
സ്ാരകത്ിൽ  സഞ്മൃതി മണ്ഡെം 

 ഹരിപ്ാെ് മണ്െത്ിതെ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞായത്ിതെ 
പല്നകുമാരക്കാെിയിൽ സ്ഥിെിതെയ്യുന്ന മഹാകവി കുമാരനാശാൻ 
സ്മാരകത്ിതറെ പുെിയ സ്മൃെിമണ്പത്ിതറെ ഉൈ്ഘാെനം 2019 
ജൂൺ മാസം 21-ാം െീയെി ദവകുക്ന്നരം 4 മണിക്് മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു.  ടൂറിസം വകുപ്ിതറെ സാഹിെീയ 
ടൂറിസം പദ്ധെിയതെ ഭാഗമായി 4.8 ക്കാെി രൂപ തെെവഴിച്ാണ് 
ഇെിതറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ിയെ്.  ദെബ്റി, 
പുെിയ അഡ്മിനിസ് ക്രെറ്റീവ് ക്ബ്ാക്് എന്നിവയം ഇെിതറെ ഭാഗമായി 
നിർമ്മിച്ചു.  പ്രെിപക്ക്നൊവ് അദ്ധ്യക്െ വഹിച് െെങ്ങിൽ 
തപാതുമരാമത്് വകുപ്് മന്ത്രി ജി. സധാകരൻ, ആെപ്പുഴ എം.പി. 
എ.എം. ആരിഫ്, പല്നകുമാരക്കാെി കുമാരനാശാൻ സ്മാരക 
തെയർമാൻ രാജീവ് ആലകേൽ എന്നിവർ പതകേടുത്.

ഹരിപ്ോെ് റവനയൂ െവർ 
യോഥോർത്്യമോയി

സപോന്നോനിയിസ� മിടുക്കർക്ക് 
അനുലമോദനം
പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ

തപാന്നാനി

തപാന്നാനി നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ എസ്.
എസ്.എൽ.സി/്സ് ടു വിൽ ഉന്നെ വിജയം  

ക്നെിയവതര അനക്മാൈിക്കുന്നെിനായി ബടേർഫ് ദളസ് 
അവാർഡ് മീറ്റ് സംഘെിപ്ിച്ചു.  ജൂൺ 3 നായിരുന്നു  
അനക്മാൈനച്െങ്ങ്. 

പാെതപ്ടേി-അജ്മീർ നഗർ ക്റാഡ് 
 തപാന്നാനി നിക്യാജകമണ്െത്ിതെ പാെതപ്ടേി - 
അജ്മീർ നഗറിൽ കെൽ ഭിത്ിയതെയം ക്റാഡിതറെയം 
നിർമ്മാണം പൂർത്ീകരിച്ചു.  ശക്മായ കെൊക്മണത്ിൽ 
െകർന്ന കെൽഭിത്ിയക്െയം ക്റാഡിക്റെയം നിർമ്മാണമാണ്  
സമയബന്ിെമായി  പൂർത്ീകരിക്ാനായെ്. 

 പാെതപ്ടേി - അജ്മീർ നഗറിൽ കര 
നഷ്തപ്ട്ടുതകാണ്ിരിക്കുകയാണ്.  കെൽഭിത്ി െീതരയില്ാത് 
െീരമായിരുന്നു അജ്മീർ നഗർ. വർഷങ്ങൾക്കുമു്് കെെിൽ 
നിന്ന് 200 മീറ്റർ അകതെയള്ള വീടുകളിൽ വതര കെൽ 
കയറിയിരുന്നു.  സരക്ിെമായ കെൽ ഭിത്ി നിർമ്മിച്ാൽ 
മാത്രക്മ ഇതു െെയാനാകു.  വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള 
കെൊക്മണത്ിൽ പൂർണ്ണമായം െകർന്ന പാെതപ്ടേി - 
അജ്മീർ  നഗർ ക്റാഡ്  ആണ് ഇക്പ്ാൾ പുനർനിർമ്മിച്െ്.  
ഇക്ൊതെ പാെതപ്ടേി, പെിയിരുത്ി എന്നിവിെങ്ങളിക്െയ്ക്കുള്ള 
ക്റാഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായി. 

ബിതയം കായെിക്നാെ് ക്െർന്ന്                    
കുടേികളതെ പാർക്്
 തപാന്നാനിയിതെ ബിതയം കായലം പുഞ ക്കാൾ 
നിെങ്ങളം ക്െരുന്ന ബിതയം തറഗുക്െറ്റർ കം ബ്ിഡ്ജിക്നാെ് 
ക്െർന്ന് കുടേികളതെ പാർക്കും അനബന് വിക്നാൈസഞാര 
ക്കന്ദ്രവം നിർമ്മിച്ചു. 

രക്മശ് തെന്നിത്െ
ഹരിപ്ാെ്

സാമാ�ികരുന്ട നിന്യാ�കമണ്ഡലങ്ങെിലൂന്ട

പീരുക്മെ് നിക്യാജകണ്െത്ിതെ അന്താരാഷ്ട ടൂറിസ്റ് 
ക്കന്ദ്രങ്ങളായ ക്െക്െിക്കും വാഗമണ്ണിനം ഇെയിൽ 

പരുന്തുംപാറ ടൂറിസ്റ് ക്കന്ദ്രത്ിന് സമീപം  തകാല്ം-ക്െനി 
ക്ൈശീയപാെയിൽ മുറിഞെപുഴയിൽ നിന്നും 3 കി.മി.
ദൂരം സഞരിച്ാൽ പ്രകൃെിരമണീയമായ മെനിരകളിൽ 
നിന്ന് ൊഴ് വാരക്ാഴ്ചകൾ ആസ്ൈിക്ാൻ കഴിയന്ന 
പാഞാെിക്മെ് വിക്നാൈസഞാരക്കന്ദ്രത്ിതെത്ിക്ച്രാം.  
3 ക്കാെി 94  െക്ം രൂപ തെെവഴിച്് ഒന്നാം ഘടേ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരിച് പാഞാെിക്മെ് 
വിക്നാൈസഞാരക്കന്ദ്രം ഇ.എസ്. ബിജിക്മാൾ എം.എൽ.എ. 
അധ്യക്െ വഹിച് ക്യാഗത്ിൽ സംസ്ഥാന വിക്നാൈസഞാര 

വകുപ്് മന്ത്രി കെകംപള്ളി സക്രന്ദ്രൻ നാെിന് സമർപ്ിച്ചു.  
അെിമക്നാഹരമായ നിർമ്മിെികൾ പാഞാെിക്മെിതറെ 
ദൃശ്യൊരുെ പെിന്മെങ്ങ് വർദ്ധിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു.  
ൈിനംപ്രെി നൂറുകണക്ിന് സഞാരികളാണ് ഇവിെം 
സന്ർശിക്ാതനത്ന്നെ്. 
 വിക്നാൈസഞാരക്യാഗ്യമായ സ്ഥെങ്ങൾ കതണ്ത്ി 
പരിസ്ഥിെി സംരക്ണവം പ്രക്ൈശവാസികൾക്് 
തൊഴിെവസരവം ഉറപ്പുവരുത്ി വിക്നാൈസഞാര 
സാധ്യെകൾ പരമാവധി പ്രക്യാജനതപ്ടുത്ന്നെിനള്ള 
നിരവധി പദ്ധെികൾ പീരുക്മെ് നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ 
നെന്നുവരുന്നുണ്്. 

സഞ്ോരികൾക്ക് 
പോഞ്ോ�ിലമട്ില�യ്ക് 

സ്ോഗതം 
ഇ.എസ്. ബിജിക്മാൾ

പീരുക്മെ്

പീരുക്മെ് നിക്യാജകമണ്െത്ിൽ വിക്നാൈ സഞാര വികസനത്ിന് നിരവധി പദ്ധെികൾ
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സനാമി, ഓഖി, പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളതെ 
പശ്ചാത്െത്ിൽ സംസ്ഥാന 
ദുരന്ത നിവാരണ അക്ൊറിറ്റിയതെ 

പ്രവർത്നം കാര്യക്മമാക്കുന്നെിനം, 
ദുരന്തസാഹെര്യങ്ങതള അഭിമുഖീകരിക്കു 
ന്നെിനം അെിജീവിക്കുന്നെിനമുള്ള  
സപ്രധാന നിർക്ദേശങ്ങളമായി 'ഗവൺതമറെ് 
നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ സംബന്ിച് സമിെി' 
(2019-21) യതെ ആറാമെ് റിക്പ്ാർടേ് സമിെി 
അദ്ധ്യക്ൻ വി.തക.ഇബ്ാഹിം കുഞെ് 
എം.എൽ.എ. 2019 ജൂൺ 18 ന്  സഭയിൽ 
സമർപ്ിച്ചു.
 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 
അക്ൊറിറ്റിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി, റവന്യൂ മന്ത്രി, 
െീഫ് തസക്ടേറി, ക്സ്ററ്റ് എമർജൻസി 
ഓപ്ക്റഷൻസ് തസറെർ (SEOC)  തഹഡ് 
സയറെിസ്റ്, ഇൻസ്റിറ്റ്യൂടേ് ഓഫ് ൊറെ് 
ആറെ്  ഡിസാസ്റർ മാക്നജ് തമറെ് (ILDM) 
പ്രെിനിധി എന്നിവതര  എക് സ് ഒഫീക്ഷ്യാ 
അംഗങ്ങളാക്ിയം,  തസക്ടേറി റാകേിൽ 
കുറയാത് ഒരു ഐ.എ.എസ്.  ഉക്ൈ്യാഗസ്ഥൻ 
തമ്ർ തസക്ടേറിയം, ദുരന്ത നിവാരണ 
ക്മഖെയിൽ പരിെയമുള്ള നാെ് വിൈഗ്ദ്ധർ  
മുഴവൻസമയ അംഗങ്ങളായം  സംസ്ഥാന 
ദുരന്ത നിവാരണ അക്ൊറിറ്റിയതെ ഘെന 
പരിഷ് കരിക്ണതമന്ന് സമിെി ശിപാർശ 
തെയ്തു. സംസ്ഥാനെെ അെിയന്തരഘടേ 
കാര്യനിർവ്വഹണ ക്കന്ദ്രത്ിൽ  24*7 
പ്രവർത്ന സജ്ജമായ ഇൻഫർക്മഷൻ 
തെക് ക്നാളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്ക്ഷൻ 

സിസ്റം  സ്ഥാപിക്ണതമന്നും 24 മണിക്കൂറും 
പ്രവർത്ന സജ്ജമായ ഇൻസിഡറെ് 
റസ് ക്പാൺസ് സിസ്റം ഉറപ്ാക്ണതമന്നും 
സമിെി ശിപാർശ തെയ്തു.  
  സംസ്ഥാനത്്  ദുരന്തസാധ്യെ 
കൂടുെലള്ള പ്രക്ൈശങ്ങളിൽ ദുരന്ത െഘൂകരണ 
പദ്ധെി െയ്യാറാക്ണതമന്നും    എല്ാ 
വകുപ്പുകളം വകുപ്പുെെ ദുരന്ത നിവാരണ 
്ാൻ െയ്യാറാക്ി  വർഷം ക്ൊറും 
പരിഷ് കരിക്കുന്നുതവന്ന് സംസ്ഥാന 
ദുരന്ത നിവാരണ അക്ൊറിറ്റി ഉറപ്പു 
വരുത്ണതമന്നും സമിെി നിർക്ദേശിച്ചു. 
 സംസ്ഥാന ദുരന്ത ആസൂത്രണ ക്രഖയിൽ 
പ്രെിപാൈിച്ിരിക്കുന്ന എല്ാ വകുപ്പുകളിലം 
തവർച്്ൽ  ക്കഡർ രൂപീകരിക്കുക,  പദ്ധെി 
അെകേെിതറെ 10% അെതു വകുപ്പുകളമായി 
ബന്തപ്ടേ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി 
മാറ്റിവയ്ക്കുക, ദുരന്ത സാഹെര്യങ്ങളിൽ 
മുകൾത്ടേിൽ നിന്നുള്ള നിർക്ദേശങ്ങൾക്ായി 
കാത്നിൽക്ാതെ അെിയന്തിരഘടേ 
പ്രവർത്നക്രഖ (Emergency Support 
function Plan), ദുരന്ത പ്രെികരണ രൂപക്രഖ 
(Standard Operating Procedure) എന്നിവ 
പ്രവർത്നസജ്ജമാക്ി പരിഷ് കരിക്കുക 
തുെങ്ങിയ  നിർക്ദേശങ്ങൾ  റിക്പ്ാർടേിൽ 
ഉൾതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.
 ഭൂപ്രകൃെിക്നസൃെമായി ദുരന്ത 
സാധ്യെകതള  പ്രെിക്രാധിക്കുന്ന 
നിർമ്മാണരീെികൾ നിഷ് ക്ർഷിച്് 

തകടേിെനിർമ്മാണ െടേങ്ങളിൽ ക്ഭൈഗെി 
വരുത്ന്നെിനം നഗരങ്ങളിതെ 
തകടേിെനിർമ്മാണത്ിന് പരിധി 
നിർണ്ണയിക്കുന്നെിനം സമിെി ശിപാർശ 
തെയ്തു. പ്രകൃെി ദുരന്തമുണ്ാകുന്ന 
ഘടേങ്ങളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നെിന് 
അെിയന്തരമായി State Disaster Rescue 
Force, എല്ാ െക്ദേശസ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലം സ്തീ പകോളിത്ക്ത്ാതെ 
സിവിൽ ഡിഫൻസ് സന്നദ്ധക്സന എന്നിവ 
രൂപീകരിക്കുന്നെിനം സമിെി നിർക്ദേശിച്ചു. 
സിവിൽ ഡിഫൻസ് സന്നദ്ധ ക്സനതയ 
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളമായി ബന്തപ്ടുത്ി 
കർമ്മപദ്ധെി ആവിഷ് ക്രിക്ണം.  
അെിയന്തര സാഹെര്യങ്ങളിൽ തൊക്ക്ഷൻ 
ക്ബസ്ഡ് മാസ്് അെർടേിംഗ്് സിസ്റം 
നെപ്ാക്കുന്നെിനം നിർക്ദേശമുണ്്.  
ക്ൈശീയ ദുരന്ത പ്രെികരണ ക്സനയതെ 
പ്രാക്ൈശിക ക്കന്ദ്രം ക്കരളത്ിൽ 
പ്രവർത്നം തുെങ്ങുന്നെിനള്ള 
നെപെികൾ െ്രിെതപ്ടുത്ന്നെിന് 
സമിെി ശിപാർശ തെയ്തു. ഡിസാസ്റർ 
മാക്നജ് തമറെ് ക്മാഡ്യൂൾ ക്പാെീസ് ക്ബസിക് 
തരെയിനിംഗിതറെ ഭാഗമാക്കുകയം അപകെ 
സാധ്യെക്യറിയ ബ്ാക്് സ് ക്പാട്ടുകളതെ 
മാപ്ിംഗ് നെത്കയം ക്വണം എന്ന് സമിെി 
അവശ്യതപ്ട്ടു. അെിയന്തര സാഹെര്യങ്ങളിൽ 
ഉപക്യാഗിക്കുന്നെിനായി  സംസ്ഥാനത്് 
എയർ ആംബുെൻസ് സംവിധാനവം 
എല്ാ െീരക്ൈശ ജില്കളിലം മദറൻ 
ആംബുെൻസകളം ഏർതപ്ടുത്വാനം 

സമിെി ശിപാർശ തെയ്തു. 
െക്ദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളതെ 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ദസക്ക്ലാൺ 
തഷൽടേറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നെിനം  വർഷം 
ക്ൊറും  സംസ്ഥാനതത്  ഫ് ളാറ്റുകളം 
മാളകളം ഉൾതപ്തെയള്ളവയിൽ ഫയർ 
ക്സഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങളതെ സരക്ാ 
ഓഡിറ്റ് നെത്ന്നെിനം ശിപാർശയണ്്. 
എൺവക്യാൺതമറെൽ ക്ലിയറൻസ് 
കമ്മിറ്റി ദമനിംഗ് ്ാൻ പരിക്ശാധിച്് 
അംഗീകരിച്െിനക്ശഷം മാത്രം െക്ദേശസ്യം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ാറികൾക്കുള്ള 
ദമനിംഗ് ദെസൻസ് നൽകുന്ന രീെി 
അവെംബിക്ണതമന്ന് സമിെി ആവശ്യതപ്ട്ടു.  
ദുരന്തപ്രെിക്രാധ മാർഗ്ങ്ങൾ സംബന്ിച് 
പരിശീെനം സ് കൂൾ പാഠ്യപദ്ധെിയിൽ 
ഉൾതപ്ടുത്ന്നെിനം സംസ്ഥാനതത് 
മുഴവൻ സർക്ാർ/എയ്ഡഡ് സ് കൂളകളിലം 
സ്റ്റുഡറെ് സ് ക്പാെീസ് ക്കഡറ്റ് പദ്ധെി 
നെപ്ിൊക്കുന്നെിനമുള്ള ശിപാർശകൾ 
ഗവൺതമറെ് നൽകുന്ന  ഉറപ്പുകൾ 
സംബന്ിച് സമിെി സർക്ാരിന 
നൽകിയിട്ടുണ്്.
  സംസ്ഥാനതത് ദുരന്ത നിവാരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളമായി ബന്തപ്ടേ് 
സർക്ാർ സഭയ്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകതള 
അെിസ്ഥാനതപ്ടുത്ി റവന്യൂ, ആഭ്യന്തരം, 
അഗ്ിശമനം, ഫിഷറീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ 
നിന്നും നിയമസഭാ സമിെി തെളിതവടുപ്് 
നെത്ിയിരുന്നു. 
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ദുരന്തനിവാരണത്ിനക് സുപ്രധാന 
നിർലദേശങ്ങളുമായി  നിയമസഭാ സമിതി

ഞങ്ങളതെ നാടേിതെ 
യവപ്രെിഭാ ഗ്രന്ശാെയതെ 

ആഭിമുഖ്യത്ിലള്ള ഓണാക്ഘാഷ 
പരിപാെിയതെ മുതന്നാരുക്ങ്ങൾ 
നെക്കുന്നു.  മഴ െകർത് തപയ്യുന്നു. 
പെിവിൽ നിന്നും വ്യെ്യസ്തമായി കാറ്റുമുണ്്.  
ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ക്കരളത്ിതെ കനത് 
മഴതയക്കുറിച്ചും  െിെ ജില്കളിലണ്ായ 
തവള്ളതപ്ാക്തത്ക്കുറിച്ചുമുള്ള വാർത്കൾ 
വരുന്നുണ്്.  മഴക്ാെത്ണ്ാകുന്ന 
തവള്ളതപ്ാക്മക്ല്, കുഴപ്തമാന്നും 
കാണില് എന്നു ഞാൻ കരുെി.  എന്നാൽ 
ഒന്നുരണ്് ൈിവസങ്ങൾ കഴിഞെക്പ്ാഴാണ് 
ക്കരളം ഒരു മഹാപ്രളയത്ിൊതണന്ന് 
നാം െിരിച്റിഞെെ്. അെിശക്മായ 
മഴതയത്െർന്ന് ക്കരളത്ിതെ 
മിക് ജില്കളിലം തവള്ളതപ്ാക്ം..... 
മെക്യാരക്മഖെകളിൽ തുെതരയണ്ാകുന്ന 
ഉരുൾതപാടേലകൾ....   അണതക്ട്ടുകളിതെ 
ജെനിരപ്്  ക്മാെീെമായി 
ഉയർന്നെിതനത്െർന്ന് ഷടേറുകൾ 
ഒതന്നാന്നായി തുറന്നു വിടുന്നു.  
െരിത്രത്ിൊൈ്യമായാണ് ക്കരളത്ിതെ 
54 അണതക്ട്ടുകളിൽ 35 എണ്ണവം 
തുറന്ന് വിക്െണ്ിവരുന്നെ് എന്ന വാർത് 
ഭീെിക്യാതെ ക്കരളം ക്കട്ടു.  അെിശക്മായ 
മഴയിൽ മിക് ജില്കളം പൂർണ്ണമായം 
ഒറ്റതപ്ട്ടു.  
 പ്രളയം നിമിത്ം പക്െെത്ം 
ആളകൾ ഒറ്റതപ്ട്ടുക്പായിരുന്നു.  
ആഹാരവം ശുദ്ധജെവം െഭിക്ാതെ 
കുടേികൾ ഉൾതപ്തെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ 
കുടുങ്ങിക്ിെക്കുന്നെിതറെയം ജീവന 
ക്വണ്ിയള്ള നിെവിളികളതെയം ദൃശ്യങ്ങൾ 
കണ്്   മനസ് മരവിച്ചുക്പായ ഞങ്ങൾ 
ആ വർഷതത് ഓണാക്ഘാഷ പരിപാെി 
ഉക്പക്ിച്് അെിനായി സ്രൂപിച് തുക 
പ്രളയബാധിെർക്ായി തെെവിൊൻ  

െീരുമാനിച്ചു.  ഭക്ണസാധനങ്ങളം 
കുപ്ിതവള്ളവം വാങ്ങി പ്രളയക്മഖെയിതെ 
ദുരിൊശ്ാസ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി  
ക്പാകാൻ ഞങ്ങൾ െയ്യാതറടുത്.
   കരുനാഗപ്ള്ളി െഹസീൽൈാർ 
ഞങ്ങതള ക്ഫാണിൽ വിളിക്കുകയം 
തെങ്ങന്നൂർ ക്മഖെയിൽ ആയിരക്ണക്ിന് 
ആളകൾ കുടുങ്ങിക്ിെക്കുകയാതണന്നും 
അവതര സഹായിക്കുന്നെിന് എതന്തകേിലം 
തെയ്യണതമന്ന് അറിയിക്കുകയം തെയ്തു. 
ഞങ്ങൾ പെിതനാന്നുക്പർ ഒരു ദഫബർ 
വള്ളവമായി തെങ്ങന്നൂരിക്െക്് യാത്ര 
െിരിച്ചു. എതറെ കൂതെയള്ളവരിൽ ഒൻപെ് 
ക്പർ മത്്യതത്ാഴിൊളികളാണ്.  
ഞാനം ക്കാസ്റ്ഗാർഡിൽ 
ക്ജാെി തെയ്യുന്ന വരുൺൈാസം   
വിൈ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുക്്ാൾ അവധി 
ൈിവസങ്ങളിൽ മത്്യബന്നത്ിന് 
ക്പാകുമായിരുന്നു.  കെൽത്ിരകളമായി  
മല്ിടേ ദധര്യവം െങ്കുറപ്പും ദകമുെൊക്ി 
ഞങ്ങൾ രക്ാപ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു.  
തെങ്ങന്നൂരിതെ തെന്നിത്െ, തവമെണി 
എന്നിവിെങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളതെ 

പ്രവർത്നക്മഖെ.  ആ സമയത്് യഥാർത്ഥ 
മനഷ്യതരയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്െ്.  ജാെിമെ 
െിന്തക്യാ വർണ്ണ വർഗ് വ്യെ്യാസക്മാ 
പണക്ാരൻ പാവതപ്ടേവൻ എന്ന അന്തരക്മാ 
ഒന്നുമില്ാതെ..... എല്ാവരും തുെ്യർ, 
എല്ാവരും മനഷ്യർ.  അവർതക്ല്ാം ഒക്ന്ന 
ക്വണ്ിയിരുന്നുള്ളൂ;  ജീവൻ മാത്രം.  എവിതെ 
ക്നാക്ിയാലം കുത്ിതയാഴകുന്ന തവള്ളം.  
ആ പ്രളയം അവരുതെ ആയഷ് ക്ാെ 
സ്ാൈ്യം മുഴവനം കവർതന്നടുത്ിരുന്നു.  
സർവ്വതും നഷ്തപ്ടേ് ജീവനക്വണ്ി ക്കഴന്ന 
അവരുതെ മുഖങ്ങളിതെ ദൈന്യെ ഞങ്ങൾക്് 
പെതും മനസ്ിൊക്ിത്ന്നു.
 മൂന്ന് ൈിവസം ഞങ്ങൾ 
രക്ാപ്രവർത്നത്ിൽ മുഴകി. വ്യെ്യസ്ത 
സ്ഭാവമുള്ള, വ്യെ്യസ്ത ജീവിെദശെിയള്ള, 
വ്യെ്യസ്ത വിശ്ാസമുള്ള ആളകൾ ഒക്ര 
ക്ൊണിയിൽ ഒന്നിച്്...  ഏകക്ൈശം 
മുന്നൂക്റാളം ക്പതര സരക്ിെമായി 
ക്യാ്ിൽ എത്ിക്ാൻ ഞങ്ങൾക്് 
സാധിച്ചു.  മൂന്ന് ൈിവസവം ഊണും 
ഉറക്വം ഇല്ാതെ രാപകൽ പ്രവർത്ിച്ചു.  
തപതടേന്നുള്ള െീരുമാനമായിരുന്നെിനാൽ 

ഉടുവസ്തതമാഴിതക  മതറ്റാതരണ്ണം 
കരുെിയിരുന്നില്.  നനഞ്ഞുകുെിർന്ന വസ്തം 
ഇട്ടുതകാണ്്  കഴിക്യണ്ിവന്നു എകേിലം   
ആ രക്ാപ്രവർത്നം ഒരു ജീവിെ 
പാഠമായിരുന്നു.  പണം ഉണ്ാക്കുന്നെിനായി 
ഭ്ാന്ത് പിെിച്് തനക്ടോടേക്മാടുന്ന 
മനഷ്യർ ഒന്ന് മനസ്ിൊക്ണം, 
പണത്ിന് തവറും ക്പപ്റിതറെ വിെ 
ക്പാലം ഇല്ാൊകുന്ന നിമിഷം നമ്മുതെ 
ജീവിെത്ിലണ്ാക്യക്ാതമന്ന്.  പ്രകൃെിയതെ 
ഒരു തെറിയ ക്ക്ാഭത്ിൽ ഒെിച്ചുക്പാകുന്ന 
മണ്ണാകേടേകളാണ് മനഷ്യനം അവതറെ 
മണിമാളികകളം.  
 എല്ാം കഴിഞെ് െിരിതച്ത്ിയക്പ്ാഴാണ് 
ഞങ്ങൾ തെയ്തെ്  വെിയകാര്യമാതണന്ന്  
മനസ്ിൊയെ്.  എതറെ ജീവിെത്ിൽ എനിക്് 
കിടേിയ ഏറ്റവം വെിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു 
നാടേിൽ െഭിച് സ്ീകരണം.  യദ്ധം 
ജയിച്ചുവന്ന ക്യാദ്ധാക്തളക്പ്ാതെ 
അഭിമാനക്ത്ാതെ ഞങ്ങൾ 
െെയയർത്ിനിന്നു.  മുഖ്യമന്ത്രി, ഫിഷറീസ് 
വകുപ്പുമന്ത്രി, െീഫ് തസക്ടേറി, ജില്ാകളക്ർ, 
എം.എൽ.എ മാർ, പഞായത്,് കരക്യാഗം 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്് 
അനക്മാൈനം െഭിച്ചു.  ആരുമല്ാെിരുന്നവതര 
സമൂഹം സ് ക്നഹപൂർവ്വം രക്കരായി 
വാഴ്ത്ിയ ജീവിൊനഭവമായിരുന്നു അെ്.
 തൊണ്ണൂറ്റിതയാൻപെിതെ 
തവള്ളതപ്ാക്ം എന്നറിയതപ്ടുന്ന 1924തെ 
പ്രളയത്ിനക്ശഷം ക്കരളം കണ് 
ഏറ്റവം വെിയ പ്രളയതമന്നാണ് 2018 തെ 
തവള്ളതപ്ാക്ം വിക്ശഷിപ്ിക്തപ്ടുന്നെ്.  
മുന്നൂക്റാളം ജീവനകതള മരണത്ിതറെ 
പിെച്ിെിൽ നിന്നും ജിവിെത്ിക്െക്് 
പിെിച്ചുകയറ്റിയവരിതൊരാൾ എന്ന  
ൊരിൊർത്ഥ്യക്ത്ാതെ ഒരു പ്രളയകാെം 
ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. 

ആരുമല്ലോത്തവർ... ജീേനുവേണ്തി കെനീട്ടതിയേർ...
(നിയമസഭാ ന്സക്രന്ട്റിയറ്ിന്ല �പീവനക്കാരനായ രതപീഷഞ് രാ�ഞ് ബി., 2018 ന്ല പ്രെയത്ിൽ രക്ാപ്രവർത്നത്ിന്ലർന്പ്ട്ഞ് ഒന്ട്ന്റന്പ്ന്ര 

സുരക്ിത  താവെങ്ങെിന്ലത്ിച്ചു. വിസ്രിക്കാനാകാത് ആ നാളുകന്െപ്റ്ി രതപീഷഞ് രാ�ിന്റെ വാക്കുകെിലൂന്ട....)


