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പ്രളയത്തിന്റെ അതതിജീവനത്തിലായതിരുന്നു കേരളം.  
നവകേരള സൃഷ്തിക്ായതി ഒട്ടനവധതി േർമ്മപദ്ധതതിേൾ 

നടപ്തിലാക്കുന്നതതിന്റെ ജാഗ്രതയതിലായതിരുന്നു സർക്ാരും 
കേരള സമൂഹവം.  അതതിനതിടയതിൽ സുപ്രീം കോടതതി ശബരതിമല 
കേസതിന്ല സ്തീപ്രകവശം സംബന്തിച്ച സുപ്രധാന വതിധതി 
പുറന്പ്ടുവതിക്കുേയുണ്ായതി.  ഭരണഘടനയുന്ട അനുകേദം 
142 നതിർകദേശതിക്കുന്ന പ്രോരം നതിയമവാഴ്ച ഉറപ്ാക്കുന്ന ഒരു 
ജനാധതിപത്യ സർക്ാരതിന് ആ വതിധതി േണ്തിന്ലെന്നു നടതിക്ാൻ 
േഴതിയുേയതിലെ.  വതിധതി നടപ്തിലാക്കുേ എന്നതുതന്ന്നയാണ് 
ഭരണഘടനാ പ്രതതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സർക്ാരതിന്റെ മുന്നതിന്ല 
വഴതി.  എന്നാൽ വതിധതിന്യ തേതിടംമറതിക്ാനും സർക്ാരതിന്ന 
അപേീർത്തിന്പ്ടുത്ാനും കേരളത്തിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
നകവാത്ാന മൂല്യങ്ങളം സമുദായ ഐേ്യവം തട്ടതിന്ത്റതിപ്തിക്കുവാനും 
ചതില ശക്തിേൾ ശ്രമതിച്ചകപ്ാൾ നകവാത്ാന ആശയങ്ങളന്ട 
ഈറ്തിലെമായ കേരളത്തിന് ഉറങ്ങതിക്തിടക്ാൻ േഴതിയുമായതിരുന്നതിലെ.  
സർക്ാർ നകവാത്ാനകബാധവൽക്രണത്തിനായതി 
ജാഗരൂേമായ നടപടതിേൾ സ്ീേരതിച്ചതതിനാൽ വതിധ്ംസേ 
ശക്തിേൾ പത്തി എടുക്ാന്ത ന്േട്ടടങ്ങതി.  അകപ്ാഴാണ് കേന്ദ്ര 
ന്തരന്ഞെടുപ്് േമ്മീഷൻ പതതികനഴാം കലാേ് സഭയതികലക്കുള്ള 
പാർലന്മറെ് ന്തരന്ഞെടുപ്് പ്രഖ്യാപതിച്ചത്.  ഏഴു ഘട്ടങ്ങളതിലായതി 
2019 ഏപ്രതിൽ  11 മുതൽ ന്മയ് 19 വന്ര നടക്കുന്ന ന്തരന്ഞെടുപ്്;  
ന്മയ് 23 നാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ാകുേ.  പുതതിയ കേന്ദ്ര 
മന്തതിസഭ അതതിനുകശഷം അധതിോരത്തിൽ വരുന്നു.

 അറതികവാരത്തിന്റെ ഈ ലക്ം ഇറങ്ങുക്ാൾ കേരളജനത 
അവരുന്ട സമ്മതതിദാനാവോശം വതിനതികയാഗതിച്ച് േഴതിഞെതിട്ടുണ്ാകും.  
കലാേന്ത് മഹത്ായ ജനാധതിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്്യ.  
1949 നവംബർ 26 ന് ഇന്്യൻ ഭരണഘടനയുന്ട േരട് 
ഭരണഘടനാ നതിർമ്മാണസഭ അംഗീേരതിക്കുേയും സഭാദ്ധ്യക്ഷൻ 
ക�ാ.രാകജന്ദ്ര പ്രസാദ് അതതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുേയും ന്ചയ്തകശഷം   
ഭരണഘടനാ നതിർമ്മാണസഭ പതിരതിച്ചുവതിട്ടു.  എന്നാൽ ഭരണഘടനാ 
നതിർമ്മാണസഭ ഇന്്യയുന്ട ആദ്യ പാർലന്മറൊയതി ഒന്നാം 
കലാേ് സഭാ ന്തരന്ഞെടുപ്് നടന്ന 1952 വന്ര തുടർന്നു.  1952 
ലാണ് കലാേ് സഭയതികലക്കുള്ള ആദ്യ ന്തരന്ഞെടുപ്് നടന്നത്. 
പ്രായപൂർത്തി കവാട്ടവോശം ഒരു ഭരണഘടനാവോശമായതി 
ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപതിക്കുന്നു. 489 സീറ്തികലക്് നടന്ന മത്സരത്തിൽ 
17 കോടതി ജനതയ്ക് കവാട്ടവോശം ഉണ്ായതിരുന്നു.  ഇന്്യൻ 
നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 364 സീറ്് കനടതി ഏറ്വം വലതിയ ഒറ് 
േക്ഷതിയായതി.  േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിക്് 16 സീറ്റുേൾ കനടാനായതി.  
പണ്തിറ്് ജവഹർലാൽ ന്നഹ് റു ആദ്യ പ്രധാനമന്തതിയായതി 
സ്ാനകമറ്റു.  തുടർന്നതികങ്ങാട്ട് 16 തവണ കലാേ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്് നടന്നു.  ഇകപ്ാൾ നടക്കുന്ന പതതികനഴാം 
കലാേ് സഭാ ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ ഇന്്യയതിൽ ഏേകദശം 90 
കോടതി ജനങ്ങൾക്് കവാട്ടവോശമുണ്്.  അതതിൽ ഏേകദശം 23 
ലക്ഷം യുവകവാട്ടർമാരാണ്.  കേരളത്തിൽ ഏേകദശം 3 കോടതി 
കവാട്ടർമാർക്് സമ്മതതിദാനാവോശമുണ്്.  ജനാധതിപത്യം 
ചലനാത്മേമായ ഭരണ സംവതിധാനമാണ്.  ജനങ്ങളന്ട 
ആഗ്രഹവം അഭതിലാഷവം സ്പ്നങ്ങളം പൂർത്തിയാക്കുന്നതതിനും 
സ്സ്വം സമാധാനപരവം സകന്ാഷേരവം അഭതിവൃദ്ധതി 
േരവമായ ജീവതിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതതിനും ജനങ്ങൾ വതിശ്സതിക്കുന്ന 
ഭരണസംവതിധാനമാണ് ജനാധതിപത്യം.  നമ്മുന്ട ജനാധതിപത്യം 
ഇനതിയും വളരാനും വതിേസതിക്ാനും മുകന്നറാനുമുണ്്.  പട്ടതിണതിയും 
ദാരതിദ്ര്യവം ന്താഴതിലതിലൊയ്മയും നമുക്് മറതിേടക്ാൻ േഴതിഞെതിട്ടതിലെ.  
ജനങ്ങൾ തമ്മതിലുള്ള സാ്ത്തിേ അന്രം വലുതാണ്.  ഒരു 
ശതമാനം വരുന്ന ധനതിേ സമൂഹം ന്താണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന 
സ്ത്ം സ്ത്ം കേയടക്തിയതിരതിക്കുേയാണ്.  േർഷേ 
ആത്മഹത്യ ഇന്്യയതിൽ ആശങ്ാജനേമായതി വർദ്ധതിക്കുന്നത് 
ജനാധതിപത്യത്തിന്റെ ദു:ഖേരമായ ോഴ്ചയാണ്.  േഴതിഞെന്ോലെം 
വടകക് ഇന്്യയതിൽ സവാള, ന്വളത്ള്ളതി, ചുവന്നമുളേ് 
എന്നതിവയതിൽ  റതിക്ാർ�് ഉൽപാദനമാണ് േർഷേർ കനടതിയത്.  
എന്നാൽ തങ്ങളന്ട ോർഷതിേ ഉൽപന്നങ്ങൾക്് വതിപണതിയതിൽ 
കുറഞെ വതിലമാത്ം ലഭതിക്കുന്നതതിൽ പ്രതതികഷധതിച്ച് േർഷേർ 
സവാള കൂനകൂട്ടതിയതിട്ട് േതികലാ ഒരു രൂപയ്ക് വതിൽക്കുന്ന ോഴ്ച ഇന്്യ 
ോകണണ്തിവന്നു.  ഇന്താന്ക് മാകറണ്തുണ്്.  േർഷേരുന്ട 
വതിളേൾക്് ന്യായമായ വതില നൽേതി സർക്ാർ ഏന്റ്ടുത്് 
ന്പാതുവതിപണതിയതിൽ ഉചതിതമായ വതിലയ്ക് വതിൽക്കുന്നതതിനുള്ള 
ഒരു ന്പാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായം നടപ്തിലാകക്ണ്തുണ്്.  
ഒപ്ം ോർഷതിേ േടങ്ങൾക്് േടാശ്ാസ പാകക്ജം ജപ്തി 
ഭീഷണതി ഒഴതിവാക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിേളം എലൊ വർഷവം 
നടപ്ാകക്ണ്തുണ്്.  പ്രശസ്ത ചരതിത്ോരൻ രാമചന്ദ്രഗുഹ  
ഇപ്രോരം പറഞെതിരതിക്കുന്നു.  'ഇന്്യ പ്രവർത്തിക്ാത് 
ജനാധതിപത്യവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരാജേത്വമാണ് എന്ന് 
ചതിലകപ്ാൾ കതാന്നും.  യഥാർത് ജനാധതിപത്യത്തികലക്് ഇനതിയും 
നമുക്് ഏന്റ ദൂരം സഞ്ചരതിക്ാനുണ്്.' 

 അന്ത, യഥാർത് ജനാധതിപത്യത്തികലക്് നമുക്് ക്ഷമകയാന്ട 
സഞ്ചരതിക്ാം.   

വി.കെ.ബാബുപ്രൊശ്
ചീഫ് എ�തിറ്ർ

വിദ്യാർത്ികളുടെ ഉത്സവം 
ദദശീയ വിദ്യാർത്ി പയാർലടെന്റ് 

കേരള നതിയമസഭയുന്ട വജ്രജൂബതിലതി ആകഘാഷ 
ങ്ങളന്ട ഭാഗമായുള്ള 'ജനാധതിപത്യത്തിന്റെ 

ഉത്സവ'ത്തിന്റെ രണ്ാംഘട്ട പരതിപാടതി അക്ഷരാർത്ത്തിൽ  
വതിദ്യാർത്തിേളന്ട ഉത്സവമായതി മാറതി. 2019 ന്ഫബ്രു വരതി 23 
മുതൽ 25 വന്ര നടന്ന കദശീയ വതിദ്യാർത്തി പാർലന്മറെ്   
നതിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ ഗവർണ്ണർ ജസ്റതിസ്                                                                                              
(റതിട്ട) പതി. സദാശതിവം  ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ്തു.  കേരളത്തിന്ല 
രാഷ്ടീയ കനതാക്ൾ തതിളക്മുള്ള മാതൃേേളാന്ണന്നും 
അഭതിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളകപ്ാഴും അവർ തമ്മതിൽ 
സൗഹൃദവം സഹേരണവമുന്ണ്ന്നും അകദേഹം 
അഭതിപ്രായന്പ്ട്ടു.  സ്ീക്ർ പതി. ശ്ര ീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹതിച്ച ചടങ്ങതിൽ ധനമന്തതി ക�ാ.ടതി.എം. കതാമസ് 
ഐസേ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.  ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ 
വതി.ശശതി, പ്രതതിപക്ഷകനതാവ് രകമശ് ന്ചന്നതിത്ല, 
എം.ഐ.ടതി.പൂന്ന എേ് സതിേയുട്ടീവ് പ്രസതി�റെ്  രാഹുൽ 
വതി.ോരാട്, യൂണതിന്സഫ് ഇന്്യ പ്രതതിനതിധതി ക�ാ.യാസ്തിൻ 
അലതി ഹഖ്, നതിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറതി വതി.ന്േ.
ബാബുപ്രോശ് എന്നതിവർ സംസാരതിച്ചു.  ഇന്്യയതിന്ല 
വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് രണ്ായതിരകത്ാളം 
വതിദ്യാർത്തിേൾ പന്ങ്ടുത്.

 ഇന്്യന്യന്ന ആശയം, യുവാക്ളം രാഷ്ടീയവം: 
മുകന്നാട്ടുള്ള വഴതി എന്നീ വതിഷയങ്ങളതിൽ ന്പാതുവായ 
പ്ീനറതി ന്സഷനുേളം ഉച്ച േഴതിഞെ് മൂന്നു കവദതിേളതിലായതി 
വതിവതിധ വതിഷയങ്ങൾ സംബന്തിച്ച ന്സഷനുേളം നടത്തി.  
പ്രോശ് ോരാട്ട്, ജതികനേഷ് കമവാനതി, ബതികനായ് വതിശ്ം 
എം.പതി., സ്ാമതി അനേതികവശ്, ന്േ. കസാമപ്രസാദ് 
എം.പതി., േവതിത േൽവകുന്ള എം.പതി., സതി.പതി. കജാൺ,                        
ക�ാ. രാജൻ ഗുരുക്ൾ,  അബ്ദു സമദ് സമദാനതി, കജാൺ 
ബ്തിട്ടാസ്, ന്േ.പതി. കമാഹനൻ, എം.ആർ. രാഘവവാര്യർ, 
ന്പ്രാഫ.എസ്.പരശുരാമൻ, ക�ാ.േതിരൺ ജതി.ആർ., 
ന്േ.ജയകുമാർ, ന്േ.എസ്.ശബരീനാഥൻ എം.എൽ.എ., 
ക�ാ.ആൻഡ്രു ടർണർ, ക�ാ. അചയുത്ശങ്ർ എസ്. 
നായർ, ക�ാ. സജതി കഗാപതിനാഥ്, എം.എ.കബബതി, 
വതിജൂ കൃഷ്ണൻ, ക�ാ.മൃദുൾ ഈപ്ൻ, കജാബ് സഖറതിയ, 
ചതിന്ാ ന്ജകറാം, ന്േ.ന്േ. രാകഗഷ് എം.പതി., േനയ്യ 
കുമാർ, ക�ാ.വത്സൻ തമ്പു തുടങ്ങതിയവർ വതിവതിധ 
ന്സഷനുേളതിൽ സംസാരതിക്കുേയും വതിദ്യാർത്തിേളമായതി 
സംവദതിക്കുേയും ന്ചയ്തു. ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ട 
വതിദ്യാർത്തിേൾക്് കവദതിേളതിൽ വതിഷയാവതരണത്തിനുള്ള 
അവസരം ഒരുക്തിയതിരുന്നു. ഓകരാ ന്സഷനതിലും 
വതിദ്യാർത്തിപ്രതതിനതിധതിേൾ പ്രകമയങ്ങൾ അവതരതിപ്തിച്ചു.

 വതിദ്യാർത്തിേൾക്് വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
അഭതിപ്രായങ്ങൾ പ്രേടതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള അവസര 
മായതിരുന്നു 'റതിങ് സ് ഓഫ് ഫയർ'. പത്് സംഘങ്ങളായതി 
പത്് വതിഷയങ്ങളതിൽ യുവതലമുറ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. 
ചൂടുപതിടതിച്ച ചർച്ചേളാൽ അവ ശ്രകദ്ധയമായതി.

  'സൂഫതി കനറ്് ',  'വകദേ ജനനതി', നാടൻ പാട്ടുേൾ, 
വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്ന്നത്തിയ വതിദ്യാർത്തിേൾ 
അവതരതിപ്തിച്ച  േലാപരതിപാടതി 'ഉത്സവ് ' എന്നതിവ 
സന്്യാകവളേന്ള ധന്യമാക്തി.

 സമാപനദതിവസം രാവതിന്ല വതിദ്യാർത്തി 
പ്രതതിനതിധതിേൾക്കു പുറകമ ജതിലെയതിന്ല കോകളജ് 
വതിദ്യാർത്തിേന്ളയും അണതിനതിരത്തി സംഘടതിപ്തിച്ച 'മാർച്ച് 
ഓഫ് ന്�കമാക്രസതി'  വർണ്ണാഭമായതി.  അയ്യായതിരകത്ാളം 
വതിദ്യാർത്തിേൾ പന്ങ്ടുത് മാർച്ച് നതിയമസഭാ 
സമുച്ചയത്തിൽ ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ വതി.ശശതി ഫ് ളാഗ് 
ഓഫ് ന്ചയ്തു. മാർച്ച്  േനേക്കുന്നതിൽ സമാപതിച്ചു.

 സമാപന സകമ്മളനത്തിന് മുകന്നാടതിയായതി 
േനേക്കുന്ന് നതിശാഗന്തി ഓ�തികറ്ാറതിയത്തിൽ മുന്നൂറ് 
വാകദ്യാപേരണങ്ങളം നാനൂറ്  േലാോരന്ാരും 

ഒത്കചർന്ന  നൃത് താള വാദ്യ വതിസ്യം 'സതിംഫണതി 
കഫാർ ഹാർമണതി'  അരകങ്ങറതി.  സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് 
പരതിപാടതി ഒരുക്തിയത്.

 സമാപനച്ചടങ്ങ് നതിശാഗന്തിയതിൽ മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറായതി വതിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ്തു.  സ്ീക്ർ 
പതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയതിൽ കൂടതിയ 
സകമ്മളനത്തിൽ മുൻ സ്ീക്ർ വതി.എം.സുധീരൻ,  
സതി.പതി.ഐ.(എം) ജനറൽ ന്സക്രട്ടറതി  സീതാറാം ന്യച്ചൂരതി, 
ക�ാ.ശശതി തരൂർ എം.പതി., ഗുജറാത്് എം.എൽ.എ. 
ജതികനേഷ് കമവാനതി, ഹരതിയാന മുൻ മന്തതി സ്ാമതി 
അനേതികവശ്,   മുഹമ്മദ് മുഹസതിൻ എം.എൽ.എ., 
എം.ഐ.ടതി. പൂന്ന എേ് സതിേയുട്ടീവ് പ്രസതി�റെ് രാഹുൽ 
വതി.ോരാട്, സംസ്ാന യുവജനകക്ഷമ കബാർ�് 
കവസ് ന്ചയർമാൻ പതി.ബതിജ, നതിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറതി 
വതി.ന്േ.ബാബുപ്രോശ് എന്നതിവർ സംസാരതിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം 
പ്രഖ്യാപനം

ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധതിപത്യത്തിനും 
മതനതിരകപക്ഷതയ്ക്കുന്മാപ്മാണ് 

പുതുതലമുറന്യന്ന്  ന്തളതിയതിക്കുന്നതായതി 
കദശീയ വതിദ്യാർത്തി പാർലന്മറെ്. 
ജനാധതിപത്യത്തിന്റെ  ഉത്സവവമായതി  
ബന്ന്പ്ട്ട് സംഘടതിപ്തിച്ച കദശീയ 
സകമ്മളനത്തിന്റെ  സമാപന 
സകമ്മളനത്തിലാണ് വതിദ്യാർത്തി 
പ്രതതിനതിധതിേൾ പ്രതതിജ്ഞന്യടുത്ത്. 

നാനാത്ത്തിൽ ഏേത്ം എന്ന ഭാരതീയ 
ആശയം സംരക്ഷതിക്കുന്മന്നും, ഭരണഘടന 
വതിഭാവനം ന്ചയ്യുന്ന നീതതി, സ്ാതന്ത്യം, 
സമത്ം, സാകഹാദര്യം, മകതതരത്ം, 
നാനാത്ം എന്നീ ഭരണഘടനാ 
മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്തിടതിക്കുന്നതതിനും 
രാജ്യത്തിന്റെ മകതതരഘടന 
നതിലനതിർത്ന്നതതിനും, നതിയമവാഴ്ച 
സംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനും പരതിശ്രമതിക്കുന്മന്നും, 
ഭരണഘടനയുന്ട അനുകേദം 
51എ പ്രോരം സംരക്ഷതിക്ന്പ്കടണ് 
േർത്വ്യങ്ങൾ നതിറകവറ്റുന്നതതിനും  ജാതീയ 
ചതിന്േൾ ഉണ്ാക്തിയ അസമത്ം, 
ഭതിന്നത എന്നതിവ നീക്കുന്നതതിനും 
അത്രം ചതിന്േൾ മൂലം ഉണ്ായതിട്ടുള്ള 
അസംതൃപ്തി ഇലൊതാക്കുന്നതതിനും  
പരതിശ്രമതിക്കുന്മന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ 
സാംസ് ക്ാരതിേ ബഹുസ്രതന്യ 
ശതിഥതിലമാക്ാൻ ശ്രമതിക്കുന്ന ശക്തിേന്ള 
പ്രതതികരാധതിക്കുന്നതുവഴതി രാജ്യത്തിന്ല 
ജനങ്ങളന്ട ഐേ്യവം വതിവതിധങ്ങളായ 
സാംസ് ോരതിേ കമത്തിയും സംരക്ഷതിക്ാൻ 
ശ്രമതിക്കുന്മന്നും രണ്ായതിരകത്ാളം 
വരുന്ന പ്രതതിനതിധതിേൾ പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്തു.  
നതിയമസഭാംഗം മുഹമ്മദ് മുഹസതിൻ പതി. 
പ്രതതിജ്ഞാവാചേം ന്ചാലെതിന്ക്ാടുത്.
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ചരിത്രത്തെ അഗാധമാക്ിയ അരുവിപ്പുറം

നൂറ്ാണ്ടുേളായതി അേറ്തി 
നതിർത്ന്പ്ട്ടവർക്കും 

പാർശ്വൽക്രതിക്ന്പ്ട്ടവർക്കും ഈ 
പ്രപഞ്ചകത്ാളം വതിശാലമായ മാനവതിേ 
കബാധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്  തങ്ങൾ 
എന്ന തതിരതിച്ചറതിവാണ് അരുവതിപ്പുറം 
പ്രതതിഷ്ഠയതിലൂന്ട ഗുരുകദവൻ നൽേതിയത്. 
മനുഷ്യന്ന പ്രതതിനതിധീേരതിക്കുന്ന 
ഈശ്ര സങ്ൽപ്ന്ത്യാണ് 
ഗുരുകദവൻ ഈ മണ്ണതിൽ 
ഉറപ്തിച്ചുനതിർത്തിയത്. അതുന്ോണ്ാണ് 
'ജാതതി മത കദ്ഷങ്ങൾക്പ്പുറന്ത് 
മാതൃോ സ്ാനം' എന്ന് ഗുരുകദവൻ 
അരുവതിപ്പുറന്ത് വതിളതിച്ചതും. 
ഏേമായ മാനവതിേതാകബാധന്ത് 
പ്രതതിഷ്ഠതിക്കുക്ാൾ അവതിന്ട ജാതതിയും 
മതവം നതിരർത്േമാന്ണന്ന്  
ഗുരുവതിനറതിയാം. ജനങ്ങളതികലക്് കൂടുതൽ 
ആഴത്തിൽ ന്പന്ട്ടന്ന് പതതിയുന്ന ആദതി 
സങ്ൽപ്ം എന്ന നതിലയ്കാണ് ശതിവൻ 
എന്ന സങ്ൽപ്ന്ത് ഗുരു പ്രതതിഷ്ഠാ 
രൂപത്തികലക്് ന്ോണ്ടുവന്നത്. 
അതുന്ോണ്് അന്നും ഇന്നും 
അരുവതിപ്പുറന്ത് വ്യവസ്ാപതിതമായ 
ഒരു കക്ഷത്സകങ്തമായതി 
ോണുന്നതതിന്നക്ാൾ മനുഷ്യന്ന 
കൂടുതൽ മനുഷ്യനാക്കുന്ന, അവന് 
വതിേസ്രമായ ചതിന്േൾ നൽകുന്ന 
ഒരു ന്പാതു ഇടമായതി ോണാനാണ് 
ഞാൻ ആഗ്രഹതിക്കുന്നത്. മറ്് കലാേ 
ഗുരുക്ൻമാന്രകപ്ാന്ല തന്ന്ന 
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവതിനും ഒരു വലതിയ 
പ്രകത്യേതയുണ്്. ഗുരുവതിന്ന നാം 
എങ്ങന്ന സ്ാംശീേരതിക്കുന്നുകവാ 
അതായതിരതിക്കും നമുക്് അകദേഹം. 
ചതിലർക്് അകദേഹം സാമൂഹ്യ 
പരതിഷ് േർത്ാവാണ്. ചതിലർക്് 
ആധ്യാത്മതിോചാര്യനും, മറ്റു ചതിലർക്് 
അകദേഹം ഒരു ജാതതിയുന്ട ഗുരുവാണ്, 
കവന്റ ചതിലർക്് ഒരു മതത്തിന്റെ 
സന്യാസതിയും.  ചതിലർ അകദേഹന്ത് 
സ്യം ആനദേസ്രൂപമായ 
കയാഗതിവര്യനായതി ോണുക്ാൾ മറ്് 
ചതിലർ േവതിയായും തത്ചതിന്േനായും 
മതിസ്റതിക്ായും ോണുന്നു. 
ഇന്തലൊമാന്ണന്നും എന്നാൽ 
ഇന്താന്നുമന്ലെന്നും വതിശ്സതിക്ാനുള്ള 
വലതിയ സ്ാതന്ത്യവം സാധ്യതയും 
ആണ് ഗുരു നമുക്കുമുന്നതിൽ 
വച്ചുതരുന്നത്.

 ആന്രയും ശത്രുപക്ഷത്് നതിർത്ാൻ 
ഒരതിക്ലും ശ്രമതിക്ാതതിരുന്നയാളാണ് 
ഗുരു. ആന്രന്യങ്തിലും ശത്രുപക്ഷത്് 
നതിർത്തിയാകല നമുക്് 
നതിലനതിൽപ്പുള്ളൂന്വന്ന് വതിശ്സതിക്കുന്ന 
ഒരു തരം പ്രാകയാഗതിേതയാണ് ഇന്ന് 
നന്മ്മ ഭരതിക്കുന്നത്. അധതിോരം 
നതിലനതിർത്ാൻ, ന്തരന്ഞെടുപ്് 
ജയതിക്ാൻ ഒന്ക് നമ്മൾ 
രാജ്യങ്ങന്ളയും സമൂഹങ്ങന്ളയും 
വ്യക്തിേന്ളയുന്മാന്ക് 

ശത്രുപക്ഷത്് നതിർത്ന്നു. എന്റെ 
ജാതതിയതിൽന്പ്ടാത്വൻ ശത്രു, എന്റെ 
മതത്തിൽന്പ്ടാത്വനും  ഞാൻ 
േഴതിക്കുന്ന ഭക്ഷണം േഴതിക്ാത്വനും 
ഞാൻ വതിശ്സതിക്കുന്ന രാഷ്ടീയത്തിൽ 
വതിശ്സതിക്ാത്വനും ഒന്ക് 
ഇന്ന് എനതിക്് ശത്രുക്ളാണ്. 
അങ്ങന്ന ഇന്്യയതിൽ ഇകപ്ാൾ 
ശത്രുവതിലൊന്ത ജീവതിക്ാൻ േഴതിയാത് 
ഒരവസ്യായതി എലൊവർക്കും. 
അപരന്ന ഉൾന്ക്ാള്ളുക്ാഴാണ് 
താൻ നതിലനതിൽക്കുന്നത് എന്ന് 
വതിശ്സതിച്ചയാളായതിരുന്നു ശ്രീനാരായണ 
ഗുരുകദവൻ. അപരന്റെ സുഖമായതിരുന്നു 
ഗുരുവതിന്ന സംബന്തിച്ചതിടകത്ാളം 
മതവം രാഷ്ടീയവം തത്ചതിന്യും എലൊം. 

 എന്തിനാണ് ഇത്രത്തിൽ 
പ്രതതിഷ്ഠേൾ നടത്ന്നന്തന്നും 
അന്തലൊം ന്വറും േലെകലെ എന്നുമുള്ള 
വാഗ്ഭടാനദേസ്ാമതിേളന്ട കചാദ്യത്തിന് 
ഗുരു നൽേതിയ ഉത്രം അങ്ങ് പറഞെത് 
വളന്ര ശരതിയാണ് എന്നാണ്. പതിന്ന്ന 
കക്ഷത് പ്രതതിഷ്ഠേൾ നതിർത്തിക്കൂന്ട 
എന്ന കചാദ്യത്തിന് പ്രതതിഷ്ഠേൾ 
നമുക്് കവണ്തിയലെകലൊ എന്നാണ് 
ഗുരു പറഞെ മറുപടതി. എന്നുവച്ചാൽ 
തകന്നാട് കചാദ്യങ്ങൾ കചാദതിക്കുന്നവർ, 
തന്ന്ന വതിമർശതിക്കുന്നവർ 
ഒരതിക്ലും തന്റെ ശത്രുക്കളയലെ. 
ആരാകണാ തന്ന്ന വതിമർശതിക്കുന്നത് 
അവകരാട് പൂർണ്ണമായും കയാജതിക്കുേ 
എന്നതായതിരുന്നു ഗുരുവതിന്റെ രീതതി.  
ഗുരു കദവദശേം എഴുതതിയകപ്ാൾ 
സകഹാദരൻ അയ്യപ്ൻ അതതിന്നതതിന്ര 
സയൻസ് ദശേം എഴുതതി. ഇതാകരാ 
ഗുരുവതികനാട് പരാതതിയായതി 
പറഞെകപ്ാൾ അകദേഹം പറഞെ മറുപടതി 
'എന്നാൽ ഇനതി മുതൽ സയൻസ് ദശേം 
കൂടതി വായതികച്ചാളൂ' എന്നാണ്. കനരന്ത് 
സകഹാദരൻ അയ്യപ്ൻ ജാതതിയും മതവം 
കദവവം കവണ്; ധർമ്മമാണ് കവണ്ത് 
എന്ന് പറഞെകപ്ാഴും ഗുരു അതതിന്ന 
എതതിർത്തിലെ. അയ്യപ്ൻ പറഞെ 
ധർമ്മം തന്ന്നയാണ് കദവം എന്ന് 
അംഗീേരതിക്കുേയായതിരുന്നു അകദേഹം. 
കദവം എന്ന് പറഞൊലും സയൻസ് 
എന്ന് പറഞൊലും ഗുരുവതിന് വലതിയ 
വ്യത്യാസന്മാന്നും കതാന്നതിയതിരുന്നതിലെ.

 അതുന്ോണ്ാണ് ഗുരു 
നമുക്് നൽകുന്നത് വലതിന്യാരു 
സ്ാതന്ത്യവം സാധ്യതയും 
ആന്ണന്ന് കനരന്ത് ഞാൻ 
സൂചതിപ്തിച്ചത്. ഗുരു തന്റെ ദാർശനതിേ  
സാമൂഹ്യ സങ്ൽപ്ങ്ങന്ള ഏറ്വം 
ശക്മായതി അവതരതിപ്തിച്ച സ്ലം 
അരുവതിപ്പുറമാണ്. ഒരർത്ത്തിൽ 
ഗുരുവതിന്റെ എഴുത്തിലും ചതിന്യതിലും 
പ്രവൃത്തിയതിലും എലൊം അടതിസ്ാനമായതി 
വർത്തിക്കുന്നത് അരുവതിപ്പുറമാണ്. 
ഗുരുവതിന്റെ പതിൽക്ാലത്ള്ള 
എലൊ ചതിന്യും  പ്രവർത്നങ്ങളം 

അരുവതിപ്പുറത്് അകദേഹം നടത്തിയ 
മഹാവതിപ്വത്തിന്റെ ഒരു എക്്റ്ൻഷൻ 
ആണ്. അതുന്ോണ്ാണ് 
പ്രതതിഷ്ഠയ് ന്ക്ാപ്ം 'കസാദരകത്ന 
വാഴുന്ന മാതൃോസ്ാനം' എന്ന്നഴുതതി 
വച്ചത്. കേവല ഭക്തിയാണ് 
അകദേഹത്തിനുണ്ായതിരുന്നന്തങ്തിൽ 
ഇങ്ങന്ന എഴുകതണ് 
ോര്യമുണ്ായതിരുന്നതിലെ. യുക്തിഭദ്രമായ 
ആത്മീയതയും  ഭക്തിയുമായതിരുന്നു 
ഗുരുവതിന് താൽപര്യം. എലൊവന്രയും 
ഉൾന്ക്ാള്ളാത് ആത്മീയത 
യുക്തിഭദ്രമായതിരതിക്തിന്ലെന്ന് 
അകദേഹത്തിന് അറതിയാമായതിരുന്നു. 
അതു ന്ോണ്ായതിരതിക്ണം 
യുക്തിവാദതിേളായ സകഹാദരൻ 
അയ്യപ്നും കുറ്തിപ്പുഴ കൃഷ്ണപതിള്ളയുന്മലൊം 
ഗുരുവതിന്റെ വൽസല 
ശതിഷ്യരായതിരുന്നതും.

 എന്ായതിരുന്നു കേരളത്തിനേത്ം 
പുറത്ം ഗുരു നടത്തിയ പ്രതതിഷ്ഠേൾക്് 
പതിന്നതിലുള്ള സങ്ൽപ്ം? ഒരു കചാദ്യത്തിന് 
മറുപടതിയായതി ഒറ് വാചേത്തിൽ ഗുരു 
പറഞ്ഞു. 'ഹതിന്ദുക്ൾ എന്ന് പറയുന്നവർ 
ആവശ്യന്പ്ട്ടതിട്ടാണ് നാം അവരുന്ട 
പ്രതതിഷ്ഠേൾ നടത്തിന്ക്ാടുക്കുന്നത്. മറ്റു 
മതസ്രും ആവശ്യന്പ്ട്ടാൽ അങ്ങന്ന 
ന്ചയ്യുന്നതതിൽ നമുക്് വതികരാധമതിലെ.' 
അ്ലങ്ങൾ ഉണ്ാക്തിയതു കപാന്ല 
പള്ളതിേൾ ഉണ്ാക്തിത്രണന്മന്ന് 
ആവശ്യന്പ്ട്ടാലും ഗുരു അങ്ങന്ന 
ന്ചയ്യുമായതിരുന്നു. വ്യവസ്ാപതിത 
മതങ്ങൾ ഒരതിക്ലും അകദേഹന്ത് 
സ്ാധീനതിച്ചകതയതിലെ. ഒരർത്ത്തിൽ 
അകദേഹം മതരഹതിതൻ 
തന്ന്നയായതിരുന്നു. 'മതരഹതിതനായ 
അകദ്തതി' എന്ന് കവണന്മങ്തിൽ 
ഗുരുവതിന്ന വതിളതിക്ാം.

 നതിലവതിലുള്ള ഏന്തങ്തിലും 
മതവതിശ്ാസത്തിന്റെയാളായതി 
അറതിയന്പ്ടാൻ ഗുരു ആഗ്രഹതിച്ചതിരുന്നതിലെ 
എന്ന് ഇതതിൽനതിന്ന് വ്യക്മായതിരുന്നു. 
ഹതിന്ദുക്ൾ പറഞെതുന്ോണ്് അവരുന്ട 
കക്ഷത്ങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്ചു. ക്രതിസ്ത്യാനതിേകളാ 
മുസ്ളീങ്ങകളാ പറഞൊൽ അവരുന്ട 
പള്ളതിേളം നതിർമ്മതിച്ചുന്ോടുക്കും. 
ോരണം താൻ മത കഭദങ്ങളം ജാതതി 
കഭദങ്ങളം വതിട്ടു േഴതിഞ്ഞു. എന്നാൽ 
അത് വതിടാൻ േഴതിയാത് വളന്ര 
സാധാരണക്ാരായ മനുഷ്യർക്കുകവണ്തി 
അവർ ആഗ്രഹതിക്കുന്നത് താൻ 
ന്ചയ്യുന്നു. ഇതായതിരുന്നു ഗുരുവതിന്റെ 
ആത്മീയത. ഗുരു അകദ്ത 
വാദതിയായതിരുന്നു എന്നത് സത്യം 
തന്ന്നയാണ്. എന്നാൽ വാദതിക്ാനും 
ജയതിക്ാനും ഉളളതായതിരുന്നതിലെ 
ഗുരുവതിന്റെ അകദ്തം. ശങ്രനതിൽ 
നതിന്ന് ഗുരു വ്യത്യസ്തനായതിരതിക്കുന്നത് 
ഇതുന്ോണ്ാണ്. ശങ്രന്റെ  
അകദ്തം വതിജയതിക്കുന്നത് 
തർക്ത്തിലൂന്ടയായതിരുന്നു. 

ഗുരുവതിന്റെ അകദ്തം വതിജയതിച്ചത് 
സ്ാംശീേരണത്തിലൂന്ടയും. 
തർക്തിക്കുക്ാൾ ഒരാൾ കതാൽക്കും. 
എന്നാൽ സ്ാംശീേരതിക്കുക്ാൾ 
ആരും കതാൽക്തിലെ. എലൊവരും 
അവരവർക്തിഷ്മായതുകപാന്ല 
നതിൽക്കും. പ്രതതിഷ്ഠന്യ നതിങ്ങൾക്് 
ശതിവനായതി ോണാം, അന്ലെങ്തിൽ 
ന്വറും േലൊയും ോണാം. അത് 
നതിങ്ങളന്ട ചതിന്; രണ്ായാലും എനതിക്് 
വതികരാധമതിന്ലെന്നാണ് ഗുരു പറഞെത്.  
ോരുണ്യത്തിലധതിഷ്ഠതിതമായതിരതിക്ണം 
മതം എന്ന ോര്യത്തിൽ ഗുരുവതിന് 
നതിർബന്മുണ്ായതിരുന്നു. ഒരുപകക്ഷ 
സ്ജീവതിതത്തിൽ അകദേഹം ോണതിച്ച 
ഏേ നതിർബന്വം അതായതിരതിക്ണം. 
അതുന്ോണ്ാണ് പ്രവാചേനായ 
മുഹമ്മദതിന്ന േരുണവാൻ നബതി 
മുത്രത്നകമാ എന്ന് വതിളതിച്ചത്; കയശു 
ക്രതിസ്തുവതിന്ന പരകമശ പവതിത് 
പുത്കനാ എന്ന് വതിളതിച്ചത്. ഇന്ന് ഒരു 
സന്യാസതിക്കും അങ്ങന്ന വതിളതിക്കുവാൻ 
േഴതിയതിലെ. അതാണ് നമ്മൾ ജീവതിക്കുന്ന 
ഇന്്യയുന്ട ദുകര്യാഗം. താൻ സൃഷ്തിച്ച 
എലൊ കേന്ദ്രങ്ങളം മനുഷ്യരുന്ട 
ഇടങ്ങളായതിരതിക്ണം എന്നകദേഹത്തിന് 
നതിർബന്മുണ്ായതിരുന്നു. കുറച്ച് 
മനുഷ്യരതിന്ലങ്തിലും താൻ മൂലം 
പരതിവർത്നം നടക്ണന്മന്ന് 
അകദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ായതിരുന്നു. 
ആ കുറച്ച് മനുഷ്യരായതിരതിക്കും 
നാന്ള കുന്റയധതിേം നലെ 
മനുഷ്യന്ര സൃഷ്തിക്കുേ എന്നകദേഹം 
വതിശ്സതിച്ചതിരുന്നു.  കപര്, ഊര്, 
ന്താഴതിൽ ഇതുമാത്കമ മനുഷ്യകനാട് 
കചാദതിക്ാവൂ എന്ന് അകദേഹം 
പറയാറുണ്ായതിരുന്നു.   ജാതതി േണ്ാൽ 
അറതിയാന്മന്നായതിരുന്നു ഗുരുകദവൻ 
പറയാറുള്ളത്. എങ്ങന്നയാണ് 
ജാതതി േണ്ാൽ മനസതിലാകുന്നത്. 
അതതിനുള്ള ഉത്രവം അകദേഹം നൽേതി. 
'പുണർന്ന് ന്പറുന്നവന്രലൊം ഒരു 
ജാതതി.' എന്നുവച്ചാൽ ജാതതി എന്നത് 
മനുഷ്യജാതതി തന്ന്നയാണ്. ഒരു ജീവതിന്യ 
േണ്ാൽ, അത് മനുഷ്യനാന്ണന്ന് 
മനസതിലായതിക്ഴതിഞൊൽ പതിന്ന്ന 
ജാതതി കചാദതികക്ണ് ോര്യമതിലെ. കപര്, 
ഊര്, ന്താഴതിൽ മാത്ം കചാദതിച്ചാൽ 
മതതി. ോരണം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്ം 
രൂപന്പ്ടുത്ന്നതതിൽ ഇതതിന് മൂന്നതിനും 
വലതിയ പങ്കുണ്്.

 സുകുമാർ അഴതികക്ാടതിന്റെ 
'ഗുരുവതിന്റെ ദുഖം' എന്ന പുസ്തേത്തിൽ 
പറഞെ ഒരു വാചേകത്ാന്ട ഞാൻ 
ഉപസംഹരതിക്കുന്നു.  'നമുക്് ഇന്ന് 
നാന്ടങ്ങും ഗുരുമദേതിരങ്ങൾ ഉണ്്, 
ഗുരുവതിന്റെ കപരതിൽ സ് കൂളേളം 
കോകളജേളം വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങളം 
നാന്ടാട്ടുക്കുമുണ്്. എന്നാൽ നമ്മുന്ട 
ഹൃദയത്തിൽ....' പൂർത്തിയാക്ാത് ഈ 
കചാദ്യം നമ്മൾ സ്യം കചാദതിക്ണം.

രമേശ് കെന്ിത്തല
പ്രതതിപക്ഷ കനതാവ്      
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പുതതിന്യാരു സമൂഹസൃഷ്തിക്് ഭരണഘടനാ 
സാക്ഷരത അനതിവാര്യമാന്ണന്ന് ന്�പ്യൂട്ടതി 

സ്ീക്ർ വതി.ശശതി.  മലബാർ ക്രതിസ്ത്യൻ കോകളജ് 
110-ാം വാർഷതിേത്തിന്റെ ഭാഗമായതി അക്ാദമതിേ 
പ്രവർത്നങ്ങളന്ടയും ചരതിത് ന്സമതിനാറതിന്റെയും 
ഉദ്ഘാടനം നതിർവ്വഹതിക്കുേയായതിരുന്നു അകദേഹം.

 ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത സമൂഹത്തിൽ 
കുറയുന്നതതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ േണ്കതാന്ടയാണ് 
സർക്ാർ ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങളന്ട 
സാക്ഷരതയ്ക്  പ്രകത്യേം പ്രചരണം തുടങ്ങതിയത്. 
ഭരണഘടന അനുശാസതിക്കുന്ന ലതിംഗ-സ്തീ 
സമത്ം ഉൾന്ക്ാള്ളാൻ േഴതിയാത്വർ 
വർത്മാനോല സമൂഹത്തിലുമുണ്്.  
സ്തീ സമൂഹത്തിന്റെ പുകരാഗതതിയാണ് 
സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുന്ട മാനദണ്മായതി 
പരതിഗണതിക്ന്പ്ടുന്നത്.  അനാചാരങ്ങന്ള 
ഇലൊതാക്തി സമൂഹം ഇനതിയും മാറ്ങ്ങൾക്് 

വതികധയമാേണന്മന്ന് അകദേഹം പറഞ്ഞു.

 നതിയമമന്തതി ആയതിരതിന്ക് ഹതിന്ദു സമൂഹത്തിന്ല 
അനാചാരങ്ങൾന്ക്തതിന്ര അംകബദ്േർ 
ന്ോണ്ടുവന്ന ഹതിന്ദു ബതിൽ വൻ എതതിർപ്തിന്ന 
തുടർന്ന് പതിൻവലതികക്ണ്തി വന്നു.  ഇതതിൽ 
പ്രതതികഷധതിച്ച് അകദേഹം മന്തതിസ്ാനം 
രാജതിവയ്ക്കുേയും ന്ചയ്തു.  സമാനമായ 
എതതിർപ്ാണ് ഇന്നന്ത് സമൂഹത്തിലും 
പ്രേടമാകുന്നത് എന്ന് ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ പറഞ്ഞു.  

 മലബാർ ക്രതിസ്ത്യൻ കോകളജതിന്റെ 
പ്രതിൻസതിപ്ൽ ക�ാ.സതി.പതി.കഗാ�്തിൻ സാംരാജ് 
അദ്ധ്യക്ഷത വഹതിച്ച കയാഗത്തിൽ ചരതിത്ോരൻ                
ക�ാ.ന്േ.ന്േ.എൻ. കുറുപ്്, കോകളജ് മാകനജർ 
കജാസഫ് എസ്.�ാനതികയൽ എന്നതിവർ 
സംസാരതിച്ചു.  ചരതിത് വതിഭാഗം കമധാവതി എം.സതി.
വസതിഷ്ഠ് സ്ാഗതവം ഷീല എഫ്.ക്രതിസ്റീന നദേതിയും 
പറഞ്ഞു.

രയാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്യാണത്ിൽ         
യുവജനങ്ങൾക്റ് 
നിർണ്യായക പങ്റ് 

രാജ്യന്ത് ന്മാത്ം ജനസംഖ്യയുന്ട 
40 ശതമാനകത്ാളം വരുന്ന 

യുവജനങ്ങൾക്് രാഷ്ട പുനർനതിർമ്മാണത്തിൽ 
നതിർണ്ണായേ പങ്് വഹതിക്കുവാൻ േഴതിയുന്മന്ന് 
ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ വതി. ശശതി.  കവവതിധ്യങ്ങൾ 
നതിറഞെ ഭാരത സംസ് ോരന്ത്ക്കുറതിച്ച്  
യുവജനങ്ങൾ കബാധവാന്ാരാേണം.  
തതിരുവനന്പുരം ജതിലൊ ന്നഹ് റു യുവകേന്ദ്രയുന്ട 
ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ മന്നം ന്മകമ്മാറതിയൽ ഹാളതിൽ 
സംഘടതിപ്തിച്ച കദശീയ യുവജനവാരാകഘാഷവം 
ജതിലൊ യുവജന േൺന്വൻഷനും ഉദ്ഘാടനം 
ന്ചയ്തു സംസാരതിക്കുേയായതിരുന്നു അകദേഹം.                      
വതി.എസ്. ശതിവകുമാർ എം.എൽ.എ. അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹതിച്ച കയാഗത്തിൽ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ 
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.   2017-18 ന്ല 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിലയതിരുത്തി ഏറ്വം മതിേച്ച 
സംഘടനയായതി ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ട പൂഴനാട് 
ഭാവന ഗ്രന്ഥശാലക്് 25,000 രൂപ േ്യാഷ് 
അവാർഡം കരോഫതിയും പ്രശസ്തതിപത്വം നൽേതി.  
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ട 40 സന്നദ്ധസംഘടനേൾക്് 
ോയതികോപേരണങ്ങൾ വതി.എസ്. ശതിവകുമാർ 
എം.എൽ.എ വതിതരണം ന്ചയ്തു.

പ്രഥമ കലാേ കേരളസഭയതിൽ കമഖലാ 
സകമ്മളനങ്ങൾ നടത്േ എന്ന 

നതിർകദേശമുയർന്നതിരുന്നു.  ഇതതിന്റെ 
അടതിസ്ാനത്തിൽ ഏഴ് വതിഷയകമഖലാ 
സ്റാറെതിംഗ് േമ്മതിറ്തിേൾ സമർപ്തിച്ച 
ശതിപാർശേൾ ചർച്ചന്ചയ്യുന്നതതിനായതി 
ആദ്യ കമഖലാ സകമ്മളനം ദുബായതിന്ല 
എത്തിസലാത്് അക്ാദമതിയതിൽ 2019 
ന്ഫബ്രുവരതി 15, 16 തീയതതിേളതിലായതി 
നടക്കുേയുണ്ായതി.  സകമ്മളനത്തിന്റെ 
ആദ്യ ദതിവസമായ ന്ഫബ്രുവരതി 15ന് 
ഒരു പ്രീ-കോൺഫറൻസ് പരതിപാടതി 
സംഘടതിപ്തിച്ചു.

കെഷൻ: 1 പ്രരീ-മൊൺഫറൻെ് 
(15.02.2019 / 10.00 േണി)
 കലാേ കേരളസഭാംഗങ്ങളം പ്രകത്യേ 
ക്ഷണതിതാക്ളം സംഘടനാംഗങ്ങളം 
ഉൾന്പ്ന്ട മുന്നൂകറാളം കപർ 
പ്രീ-കോൺഫറൻസ് പരതിപാടതിയതിൽ 
പന്ങ്ടുത്. കനാർക് വകുപ്് പ്രതിൻസതിപ്ൽ 
ന്സക്രട്ടറതി ക�ാ.ന്േ.ഇളകങ്ാവൻ  
സ്ാഗതം ആശംസതിക്കുേയും 
കനാർക് റൂട്ട് സ് റസതി�റെ് കവസ് 
ന്ചയർമാൻ  ന്േ. വരദരാജൻ ആമുഖ 
പ്രഭാഷണം നടത്േയുമുണ്ായതി.    
'ഗൾഫ് കമഖലയതിന്ല ഭാവതിയതിന്ല 
കജാലതിസാധ്യതേളം കനപുണ്യ 
വതിേസനത്തിന്റെ ആവശ്യേതയും' 
എന്ന വതിഷയന്ത്ക്കുറതിച്ച് ന്മക്തിൻസതി 
പ്രതതിനതിധതി വതിനയ് ചന്ദ്രൻ പ്രഭാഷണം 
നടത്േയുണ്ായതി.   പ്രവാസതിേൾക്് 
ഏന്റ പ്രകയാജനമുണ്ാകുന്ന തരത്തിലുള്ള 
ആശയങ്ങളാണ് അകദേഹം പങ്കുവച്ചത്.  
മധ്യപൂർവ്വകദശന്ത് 45% ന്താഴതിൽ 
രീതതിേൾ 15 വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 
മാറുന്മന്നും ഇതനുസരതിച്ച് മലയാളതിേന്ള 
സജ്ജരാക്കുേയാണ് കവണ്ന്തന്നും 
അകദേഹം അഭതിപ്രായന്പ്ട്ടു.  ഭാവതിയതിൽ 
ഓട്ടകമഷന് ഏറ്വം സാധ്യതയുള്ള 
രാജ്യങ്ങളതിൽ രണ്ാം സ്ാനം 

ഇന്്യയ്കാന്ണന്നും അകദേഹം 
പറഞ്ഞു.  കലാേ കേരളസഭാംഗവം 
സാഹതിത്യോരനുമായ ന്ബന്യാമതിൻ 
'പ്രവാസതി കേരളം ഒരു മതി�തിൽ ഈസ്റ് 
അനുഭവം' എന്ന വതിഷയന്ത്ക്കുറതിച്ച് 
സംസാരതിച്ചു. കേരളത്തിന്ല നകവാത്ാന 
നായേന്ാർ നടത്തിയതതിനു സമാനമായ 
ജാതതിവതിരുദ്ധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഗൾഫ് മലയാളതിേളന്ട യാത്യതിലൂന്ട 
സാധ്യമായതിട്ടുന്ണ്ന്നും കേരളത്തിൽ 

നതിലനതിന്നതിരുന്ന ന്താഴതിൽപരമായ 
ജാതതിവ്യവസ്ന്യ അട്ടതിമറതിക്ാൻ 
ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിന് സാധതിച്ചുന്വന്നും 
ന്ബന്യാമതിൻ പറഞ്ഞു.  ഈ 
വതിഷയങ്ങളതികന്ൽ ന്പാതുചർച്ചേളം  
നടന്നു.

കെഷൻ: 2 ഉദ്ഘാടനം        
(15.02.2019 / 3.30 േണി)
 കലാേ കേരളസഭയുന്ട പശ്തികമഷ്യൻ 
കമഖലാ സകമ്മളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം 
ചീഫ് ന്സക്രട്ടറതിയും കലാേ കേരളസഭാ 
ന്സക്രട്ടറതി ജനറലുമായ കടാം കജാസ് 
നതിർവ്വഹതിച്ചു.  നതിയമസഭാ സ്ീക്ർ             
പതി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയതിൽ  
കചർന്ന സകമ്മളനം കേരള മുഖ്യമന്തതിയും 
കലാേ കേരള സഭാകനതാവമായ 

പതിണറായതി വതിജയൻ ഉദ്ഘാടനം 
ന്ചയ്തു.  കലാേ കേരള സഭയുന്ട ഏഴ് 
വതിഷയ കമഖലാ സ്റാറെതിംഗ് േമ്മതിറ്തിേൾ 
തയ്യാറാക്തിയ ശതിപാർശേളതിൽ 
സാധ്യമായ പത്് നതിർകദേശങ്ങൾ 
നടപ്ാക്കുന്നതതിന്നക്കുറതിച്ച് അകദേഹം 
വതിശദമാക്തി.  പ്രവാസതി മലയാളതിേകളാടുള്ള 
സർക്ാരതിന്റെ പ്രതതിബദ്ധത വതിശദീേരതിച്ച 
മുഖ്യമന്തതി  കനാർക് റൂട്ട് സതിന്റെ വതിവതിധ 
കസവനങ്ങൾ, പ്രവാസതി ചതിട്ടതി, പുതുതായതി 
ആവതിഷ് േരതിക്കുന്ന പദ്ധതതിേളായ 
എൻ.ആർ.ഐ. വമൺ ന്സൽ, പ്രവാസതി 
�തിവതി�റെ് സ് േീം എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ച് 
വതിശദമായതി സംസാരതിക്കുേയും 
സർക്ാർ കസവനങ്ങൾ പ്രവാസതിേൾ 
പരമാവധതി ഉപകയാഗന്പ്ടുത്ണന്മന്ന്  
അറതിയതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.   കലാേ 
കേരളസഭാ ഉപകനതാവായ പ്രതതിപക്ഷ 
കനതാവതിന്ന പ്രതതിനതിധീേരതിച്ച്                                                             
ന്േ.സതി. കജാസഫ് എം.എൽ.എ., 
സർക്ാരതിന്റെ ക്ഷണം സ്ീേരതിച്ച് 
യു.എ.ഇ. യതിന്ല ഇന്്യൻ 
അംബാസ�റായ എച്ച്.ഇ. നവദീപ് 
സതിങ് സൂരതി എന്നതിവർ പരതിപാടതിയതിൽ 
പന്ങ്ടുത്.  പശ്തികമഷ്യയതിന്ല 
ആറ് രാജ്യങ്ങന്ള പ്രതതിനതിധീേരതിച്ച് 
ഒൻപത് കപർ സംസാരതിച്ചു.  കലാേ 
കേരളസഭാംഗവം കനാർക് 
റൂട്ട് സ് �യറേ്ടർ കബാർ�് 
അംഗവം സകമ്മളനത്തിന്റെ 
കോ-ഓർ�തികനറ്റുമായ ഒ.വതി. മുസ്തഫ 
കൃതജ്ഞത കരഖന്പ്ടുത്തി.

കെഷൻ: 3 ൊംെ് ൊരിെ പരിപാടി  
(15.02.2019 / 7.00 േണി)
 കലാേ കേരളസഭാംഗമായ 
ആശാ ശരത്തിന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ 
േലാ സാംസ് ോരതിേ പരതിപാടതിേൾ 
അരകങ്ങറതി.  കനാർക്യുന്ട അന്ാരാഷ്ട 
കടാൾ ഫ്ീ ന്ർ, നവീേരതിച്ച കനാർക് 
റൂട്ട് സ് ന്വബ് കപാർട്ടൽ എന്നതിവ 

മുഖ്യമന്തതി ഉദ്ഘാടനം  ന്ചയ്തു.  
കനാർക് റൂട്ട് സ് കസവനങ്ങൾ, പ്രവാസതി 
ഐ.�തി. ോർ�്, സർട്ടതിഫതിക്റ്റുേളന്ട 
ഓൺകലൻ സാക്ഷ്യന്പ്ടുത്ൽ, 
വതികദശ ന്താഴതിലവസരങ്ങൾ, പ്രവാസതി 
മലയാളതിേൾക്കുള്ള  പദ്ധതതിേൾ 
തുടങ്ങതിയവ ഉൾന്ക്ാള്ളതിച്ച് മലയാളത്തിലും 
ഇംഗ്ീഷതിലുമായതി ആരംഭതിച്ച ഒരു സമ്പൂർണ്ണ 
ന്വബ് കപാർട്ടലാണ് നതിലവതിൽ വന്നത്.  
24 x7 മണതിക്കൂറും ന്ടലതികഫാണതികലാ, 
കലവ് ചാറ്തികലാ, ഇന്മയതിൽ 
സംവതിധാനത്തികലാ എസ്.എം.എസ്. 
മുഖാന്രകമാ പ്രവാസതി മലയാളതിേൾക്് 
0091 8802012345 അന്ാരാഷ്ട കടാൾ 
ഫ്ീ ന്രതിൽ  കനാർക് റൂട്ട് സതിന്റെ 
കസവനങ്ങന്ളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ 
ആരായുവാനും പരാതതിേൾ രജതിസ്റർ 
ന്ചയ്യുവാനും സാധതിക്കും.

കെഷൻ: 4 ഏഴ് വിഷയമേഖലാ 
സ്റാനിംഗ് െമ്ിറ്ി 
കെയർോൻോർ െേർപ്ിച്ച 
ശിപാർശെളിമമേലുള്ള െർച്ച                                          
(16.02.2019 /10.00 േണി)
 ഏഴ് വതിഷയകമഖലാ സ്റാറെതിംഗ് 
േമ്മതിറ്തി ന്ചയർമാന്ാർ സമർപ്തിച്ച 
നാൽപത്തിന്യട്ട് ശതിപാർശേൾ 
കലാേ കേരളസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിന് 
സമർപ്തിക്കുേയും അതതിൽ  സാധ്യമായ 
പത്് ശതിപാർശേൾ രണ്ാം ദതിവസ 
ന്സഷനതിൽ കനാർക് വകുപ്് 
പ്രതിൻസതിപ്ൽ ന്സക്രട്ടറതി  ക�ാ. 
ന്േ. ഇളകങ്ാവൻ വതിശദമായതി 
അവതരതിപ്തിക്കുേയുമുണ്ായതി.  ഈ 
ന്സഷൻ കലാേ കേരള സഭാംഗങ്ങൾക്് 
മാത്മായതി പരതിമതിതന്പ്ടുത്തിയതിരുന്നു.  
സ്റാറെതിംഗ് േമ്മതിറ്തി ന്ചയർമാന്ാർ 
അവരവരുന്ട ശതിപാർശേൾക്് 
വതിശദീേരണം നൽകുേയും ഒട്ടനവധതി 
നതിർകദേശങ്ങളം അഭതിപ്രായങ്ങളം കലാേ 
കേരളസഭാംഗങ്ങൾ  അവതരതിപ്തിക്കുേയും 
ന്ചയ്തു.  ഈ നതിർകദേശങ്ങളം 
അഭതിപ്രായങ്ങളം കലാേ കേരളസഭാ 
ന്സക്രകട്ടറതിയറ്് വതിശദമായതി പരതികശാധതിച്ച് 
നടപടതിേൾ കേന്ക്ാള്ളുന്നതാണ്.

കെഷൻ: 5 െോപനം       
(16.02.2019 / 4.00 േണി)
  ആദ്യ കമഖലാ സകമ്മളനത്തിന്റെ 
സമാപന പ്രസംഗം മുഖ്യമന്തതി 
നതിർവ്വഹതിക്കുേയും കമഖലാ 
സകമ്മളനത്തിൽ പന്ങ്ടുത് കലാേ 
കേരളസഭാംഗങ്ങൾക്കും പ്രകത്യേ 
ക്ഷണതിതാക്ൾക്കും സംഘടനേൾക്കും 
മറ്് പ്രമുഖ വ്യക്തിേൾക്കും നദേതി 
അറതിയതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.  ചീഫ് ന്സക്രട്ടറതി 
കൃതജ്ഞത കരഖന്പ്ടുത്തി.

ദലയാക ദകരളസഭ പശ്ിദെഷ്ൻ ദെഖലയാ സദമ്ളനം 

കെപയൂട്ി സ്രീക്കറുകട ന്പാതുപരതിപാടതിേൾ

ഭരണഘെനയാ സയാക്ഷരത അനിവയാര്ം
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രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യകലാേ്പാലായതി 
സുപ്രീംകോടതതി മുൻ ജ�്ജതി 

പതിനാേതി ചന്ദ്രകഘാഷതിന്ന നതിയമതിച്ചു.  
ജസ്റതിസുമാരായ ദതിലീപ് ബതി.കഭാസ് ന്ല, 
പ്രദീപ് കുമാർ ന്മാഹന്തി, അഭതിലാഷ കുമാരതി, 
അജയ്കുമാർ ത്തിപാഠതി എന്നതിവർ ജ�ീഷ്യൽ 
അംഗങ്ങളം അർച്ചനാ രാമസുദേരം, 
ദതികനഷ് കുമാർ ന്ജയതിൻ, മകഹദേർസതിംഗ്, 
ഇദേർജീത് പ്രസാദ് ഗൗതം എന്നതിവർ 
കനാൺ ജ�ീഷ്യൽ അംഗങ്ങളമാണ്.  
പ്രധാനമന്തതി , സുപ്രീം കോടതതി ചീഫ് 

ജസ്റതിസ്,  കലാേ് സഭാ സ്ീക്ർ,  കലാേ് സഭാ 
പ്രതതിപക്ഷ കനതാവ്,  നതിയമജ്ഞൻ മുകുൾ 
കറാഹ്തഗതി എന്നതിവർ അടങ്ങതിയ സമതിതതിയുന്ട 
ശതിപാർശ പ്രോരമാണ് രാഷ്ടപതതി 
കലാേ്പാൽ നതിയമനം നടത്തിയത്.  2014-ൽ 
കലാേ്പാൽ നതിയമം നതിലവതിൽ വന്ന്നങ്തിലും 
കലാേ് സഭയതിൽ പ്രതതിപക്ഷ  കനതാവതിലെ 
എന്ന സാകങ്തതിേ ോരണത്ാൽ നതിയമന 
നടപടതിേൾ കവകുേയായതിരുന്നു. മാർച്ച്  
23 ന് പതി.സതി.കഘാഷ്  സത്യപ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ത് 
അധതിോരകമന്റ്ടുത്. 

മുൻ സുപ്രീംകോടതതി ജ�്ജതിയും 
കദശീയ മനുഷ്യാവോശ 

േമ്മീഷൻ ആേ്ടതിങ് 
ന്ചയർമാനുമായതിരുന്ന 
ജസ്റതിസ് സതിറതിയേ് കജാസഫ് 
കലാോയുക്യായതി സ്ാനകമറ്റു.  
കേരള കഹകക്ാടതതിയതിലും 
�ൽഹതി കഹകക്ാടതതിയതിലും 
ജ�്ജതിയായതിരുന്ന ജസ്റതിസ് 
സതിറതിയേ് കജാസഫ് ഉത്രാഖണ്്, 
േർണ്ണാടേ കഹകക്ാടതതിേളതിൽ  

ചീഫ് ജസ്റതിസായതിരുന്നു.

 രാജ്ഭവനതിൽ നടന്ന ചടങ്ങതിൽ 
ഗവർണ്ണർ ജസ്റതിസ് (റതിട്ട) 
പതി.സദാശതിവം സത്യവാചേം 
ന്ചാലെതിന്ക്ാടുത്.  മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറായതി വതിജയൻ, പ്രതതിപക്ഷ 
കനതാവ് രകമശ് ന്ചന്നതിത്ല, 
വനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്്   മന്തതി 
ന്േ.രാജ എന്നതിവർ ചടങ്ങതിൽ 
സന്നതിഹതിതരായതിരുന്നു.

ആദ് ദലയാകറ്പയാൽ അധികയാരത്ിൽ

സയാെയാജികടര സ്യാഗതം ടെയറ്തറ് 
പയാർലടെന്റ് ലലബ്രറി 

നതിയമനതിർമ്മാണ സംബന്മായ പുസ്തേങ്ങൾക്് പുറകമ വതിവതിധ തലങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള പതതികനഴ് ലക്ഷത്തിൽപ്രം പുസ്തേങ്ങളം പ്രസതിദ്ധീേരണങ്ങളം 

ഉൾന്ക്ാള്ളുന്ന രാജ്യന്ത് രണ്ാമന്ത് വലതിയ കലബ്റതിയായ പാർലന്മറെ് 
കലബ്റതിയതിൽ നൂതന സാകങ്തതിേവതിദ്യ പ്രകയാജനന്പ്ടുത്തി e-Resources, 
e-Journals, J-Gate Informatics, e-Books, audio books, ോഴ്ചകവേല്യമുള്ളവർക്ായതി 
ആധുനതിേ ഉപേരണങ്ങളന്ട സഹായകത്ാന്ട ന്ബ്യതിലതി സൗേര്യം തുടങ്ങതി 
വതിവതിധ സംവതിധാനങ്ങൾ  ഒരുക്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഉപകയാക്ാക്ൾക്ായതി നാഷണൽ 
�തിജതിറ്ൽ കലബ്റതി ഓഫ് ഇന്്യയുന്ട അംഗത്വം സജ്ജീേരതിച്ചതിട്ടുണ്്.

 കലാേ് സഭ-രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ, ഇരുസഭേളതിന്ലയും ന്സക്രകട്ടറതിയറ്റുേളതിന്ല 
ഉകദ്യാഗസ്ർ എന്നതിവർക്് നതിയമനതിർമ്മാണ സംബന്മായ റഫറൻസതിനായതി 
ഏർന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള പാർലന്മറെ് കലബ്റതിയതിന്ല സൗേര്യങ്ങൾ ഇനതിമുതൽ 
സംസ്ാന നതിയമസഭേളതികലയും േൗൺസതിലുേളതികലയും അംഗങ്ങൾക്് കൂടതി 
പാർലന്മറെ് കലബ്റതിയതിൽ കനരതിന്ട്ടത്തി പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ാവന്നതാണ്.  
കൂടാന്ത http://parliamentlibraryindia.nic.in എന്ന ന്വബ് കസറ്തിലൂന്ടയും 
സാമാജതിേർക്് ഈ സൗേര്യം പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ാം.

ൊരാട്് റൊഖികന കെരകഞെടുപ്് റദ്ാക്കിയ 
വിധിക്ക് സുപ്രരീം മൊടെിയുകട മസ്റ

ന്ോടുവള്ളതി എം.എൽ.എ. ോരാട്ട് റസാഖതിന്റെ ന്തരന്ഞെടുപ്് റദോക്തിയ 
കഹകക്ാടതതി നടപടതി സുപ്രീം കോടതതി കസ്റ ന്ചയ്തു. നതിയമസഭാ 
സകമ്മളനത്തിൽ പന്ങ്ടുക്ാന്മങ്തിലും കവാട്ട് ന്ചയ്യാകനാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
കേപ്റ്ാകനാ പാടതിന്ലെന്ന ഉപാധതിേകളാന്ടയാണ് കസ്റ അനുവദതിച്ചതിരതിക്കുന്നത്.

 ന്ോടുവള്ളതി ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ മുസീം ലീഗ് സ്ാനാർത്തി എം.എ.റസാഖതിന്ന 
വ്യക്തിഹത്യ ന്ചയ്തുന്വന്ന് ചൂണ്തിക്ാട്ടതി നൽേതിയ ഹർജതിയതിലായതിരുന്നു 
കഹകക്ാടതതിയുന്ട വതിധതി.  എം.എ.റസാഖ് സാ്ത്തിേത്ട്ടതിപ്് 
നടത്തിന്യന്നാകരാപതിക്കുന്ന വ്യാജ വീ�തികയാ ന്തരന്ഞെടുപ്്  പ്രചാരണത്തിന് 
ഉപകയാഗതിച്ചുന്വന്നതായതിരുന്നു പരാതതി. 

  ോരാട്ട് റസാഖ് ന്ോടുവള്ളതിയതിൽ നതിന്ന് ഇടത് സ്തന്തനായാണ് 
നതിയമസഭാ ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ മത്സരതിച്ചത്. 

അവതിശ്ാസ പ്രകമയവം മറ്റും പരതിഗണതിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മൂന്നതിൽ 
രണ്് ഭൂരതിപക്ഷം നതിർണ്ണയതിക്കുക്ാൾ കവാട്ടുേന്ള ഭതിന്നസംഖ്യയായതി 

േണക്ാക്ാൻ േഴതിയതിന്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതതി. എ.ന്േ.സതിക്രതി, അകശാേ് ഭൂഷൺ, 
എസ്.അബ്ദുൾ നസീർ എന്നതിവർ  അംഗങ്ങളായ ന്ബഞ്ചതികറെതാണ് വതിധതി.

 മഹാരാഷ്ടയതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്് തലവന് എതതിരായ അവതിശ്ാസപ്രകമയം ചർച്ച 
ന്ചയ്യുന്ന കയാഗത്തിൽ പന്ങ്ടുത് എട്ടുകപരതിൽ ആറുകപർ പ്രകമയന്ത് അനുകൂലതിച്ചും 
2 കപർ എതതിർത്ം കവാട്ടുന്ചയ്യുേയും അനുകൂലതിച്ച് കവാട്ടു ന്ചയ്ത അംഗങ്ങളതിൽ ഒരാന്ള 
ജാതതിസർട്ടതിഫതിക്റ്് ഹാജരാക്ാത്തതിനാൽ അകയാഗ്യയാക്കുേയും ന്ചയ്തത് 
സംബന്തിച്ച  തർക്ത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതതി വതിധതി പുറന്പ്ടുവതിച്ചത്.  മഹാരാഷ്ട 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്് നതിയമം 1959 ന്ല  35-ാം വകുപ്്  പ്രോരം അവതിശ്ാസ പ്രകമയം 
പാസാക്ണന്മങ്തിൽ കയാഗത്തിൽ പന്ങ്ടുത് ആന്േ 8 അംഗങ്ങളതിൽ മൂന്നതിൽ 
രണ്തിൽ കുറയാത് ഭൂരതിപക്ഷമായ 5.33 എന്നത് അഞ്ച് കവാട്ടായതികട്ടാ ആറായതികട്ടാ 
പരതിഗണതികക്ണ്ത് എന്നതു സംബന്തിച്ചായതിരുന്നു തർക്ം.  അവതിശ്ാസ 
പ്രകമയം പാസാന്യന്ന് തഹസതിൽദാർ ഉത്രവതിട്ടതതിന്ന തുടർന്ന് ഗ്രാമത്ലവൻ 
കഹകക്ാടതതിന്യ സമീപതിച്ചു.  തഹസതിൽദാരുന്ട നടപടതി കഹകക്ാടതതി 
ശരതിവച്ചതതിന്ന തുടർന്ന് ഹർജതിക്ാരൻ സുപ്രീം കോടതതിന്യ സമീപതിച്ചു.  എട്ടതിന്റെ 
മൂന്നതിൽ രണ്് എന്നത് 5.33 ആയതതിനാൽ ആറ് കവാട്ടുന്ണ്ങ്തികല അവതിശ്ാസം 
പാസാകുേയുള്ളൂ എന്നായതിരുന്നു ഹർജതിക്ാരന്റെ വാദം.  എട്ടംഗങ്ങളതിൽ  ഒരാൾ 
അകയാഗ്യനായതതിനാൽ ഏഴു കവാട്ടുേളന്ട അടതിസ്ാനത്തിലാണ് ഭൂരതിപക്ഷം 
നതിർണ്ണയതികക്ണ്ന്തന്ന്  തഹസതിൽദാർ വാദതിച്ചു.  കവാട്ടുേന്ള ഭതിന്നസംഖ്യയായതി 
േണക്ാക്ാൻ േഴതിയതിന്ലെന്നും അവതിശ്ാസ പ്രകമയം പാസാേണന്മങ്തിൽ ആറ് 
കവാട്ട് കവണന്മന്നും അവതിശ്ാസ പ്രകമയം നതിയമപരമായതി പാസായതിട്ടതിന്ലെന്നും 
സുപ്രീം കോടതതി വതിധതിച്ചു.b 5.33 എന്നതതിന്ന 5 ആയതി േണക്തിന്ലടുക്കുന്ന 
ഗണതിതശാസ്തരീതതി കവാട്ടുേളന്ട ോര്യത്തിൽ ബാധേമാക്ാനാവതിലെ. ആവശ്യമായ 
കവാട്ടുേളന്ട എണ്ണം 5.33 ആന്ണങ്തിൽ ആറ് അംഗങ്ങളന്ട കവാട്ട് ആവശ്യമാണ്.

വ�ോട്ടുകളെ ഭിന്നസംഖ്യയോയി 
കണക്ോക്ോൻ കഴിയില്ല : 

സുപ്രരീം മൊടെി

ജസ്റിെ് െിറിയെ് മജാെഫ് 
മലാൊയുക്തയായി ചുേെലമയറ്റു
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ക�ാ.ബതി.ആർ. 
അംകബദ്േറതിന്റെ 

കനതൃത്ത്തിൽ തയ്യാറാക്തിയ 
ഭരണഘടന, 1949 നവംബർ 
26ന് ഭരണഘടനാ നതിർമ്മാണ 
സമതിതതി അംഗീേരതിക്കുേയും സമതിതതി 
അദ്ധ്യക്ഷൻ ക�ാ.രാകജന്ദ്രപ്രസാദ്    
ഒപ്് വയ്ക്കുേയും ന്ചയ്തു.  അതതിന്റെ 
അടതിസ്ാനത്തിൽ 1950 ജനുവരതി 
26 ന് ഭരണഘടന നതിലവതിൽ 
വരതിേയും ഇന്്യന്യ ഒരു സ്തന്ത 
പരമാധതിോര റതിപ്ബ്തിക്ായതി  
പ്രഖ്യാപതിക്കുേയും ന്ചയ്തകതാന്ടയാണ് 
പാർലന്മറെതികലക്കും 
നതിയമസഭേളതികലക്കും പുതതിയ 
ഭരണഘടന പ്രോരമുള്ള 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിന് തുടക്ം കുറതിച്ചത്.  
കലാേത്തിന്ല ഏറ്വം വലതിയ 
ജനാധതിപത്യ രാഷ്ടത്തിന്റെ  ആദ്യ 
ന്തരന്ഞെടുപ്് നടന്നത് 1951 
ഒേ് കടാബർ 25 മുതൽ 1952 
ന്ഫബ്രുവരതി 21 വന്രയായതിരുന്നു.  
68 ഘട്ടങ്ങളതിലായതിട്ടായതിരുന്നു 
ന്തരന്ഞെടുപ്്. 

  മുഖ്യ ന്തരന്ഞെടുപ്് 
േമ്മീഷണറായതി ചുമതലകയറ് 
സുകുമാർ ന്സന്നതിനു മുന്നതിൽ 
ന്വല്ലുവതിളതിേൾ  ഏന്റയായതിരുന്നു.  
കവാട്ടവോശമുള്ള 21 വയസ്്  
പൂർത്തിയാക്തിയവന്ര 
േന്ണ്ത്തി കവാട്ടർ പട്ടതിേ 
തയ്യാറാകക്ണ്തുണ്ായതിരുന്നു. 
സ്ന്ം കപര് ന്വളതിന്പ്ടുത്ാന്ത  
ഭർത്ാവതിന്റെ കപരതികനാന്ടാപ്ം 
ഭാര്യന്യന്നും അച്ഛന്റെ 
കപരതികനാന്ടാപ്ം മേൾ എന്നും 
കവാട്ടർ പട്ടതിേയതിൽ കചർത്ാൽ  
മതതിന്യന്ന് നതിർബന്ം 
പതിടതിച്ചതിരുന്ന സ്തീേൾ,  ഇതതിന്ന 
അനുകൂലതിച്ച് രംഗന്ത്ത്തിയ 
സമുദായ സംഘടനേൾ 
എന്നതിങ്ങന്ന പല പ്രശ് നങ്ങകളയും 
അകദേഹത്തിന് കനരതികടണ്തി വന്നു.  
കപര് ന്വളതിന്പ്ടുത്ന്നവന്ര 
മാത്ം കവാട്ടർ പട്ടതിേയതിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തിയാൽ മതതിന്യന്ന 
േർശന നതിർകദേശം സുകുമാർ ന്സൻ 
നൽേതി.   ആന്േ ജനസംഖ്യയതിൽ 
എഴുത്ം വായനയും അറതിയുന്നവർ 
18.33 ശതമാനം മാത്മുള്ളകപ്ാൾ 
നതിരക്ഷരരായ ബഹുഭൂരതിപക്ഷന്ത് 
കവാട്ട് ന്ചയ്യതിപ്തിക്കുന്നന്തങ്ങന്ന 
എന്നതായതിരുന്നു അടുത് ന്വല്ലുവതിളതി. 
ആോശവാണതിയതിലൂന്ടയും 
പത്ങ്ങളതിലൂന്ടയും വൻ 
പ്രചാരണകബാധവത്േരണ 
പരതിപാടതിേൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു. 
കപാളതിംഗ് ബൂത്േളതിൽ ഓകരാ 
സ്ാനാർത്തിയുന്ടയും കപരും 
ചതിഹ്നവം കരഖന്പ്ടുത്തിയ പ്രകത്യേ 
നതിറത്തിലുള്ള ബാലറ്് ന്പട്ടതിേൾ 
ഉപകയാഗതിച്ചു. 

 53 രാഷ്ടീയ പാർട്ടതിേളതിൽ 14 
എണ്ണം കദശീയ പാർട്ടതിേളായതിരുന്നു. 
ദ്യാംഗ മണ്ലങ്ങളം  ത്യാംഗ 
മണ്ലങ്ങളം ഉൾന്പ്ന്ട ആന്േ 489 
സീറ്റുേളാണ് ആദ്യ ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ 
ഉണ്ായതിരുന്നത്.  314 മണ്ലങ്ങൾ 

ഏോംഗ മണ്ലങ്ങളം 86 എണ്ണം 
ദ്യാംഗ മണ്ലങ്ങളം ഒന്രണ്ണം 
ത്യാംഗ മണ്ലവമായതിരുന്നു. 
1960 നുകശഷം എലൊ മണ്ലങ്ങളം 
ഏോംഗ മണ്ലങ്ങളായതി 
മാറതി. 533 സ്തന്തരടക്ം 
1874 സ്ാനാർത്തിേൾ 
മത്സരരംഗത്ണ്ായതിരുന്നു. ഒരു 
സീറ്തിൽ ശരാശരതി നാല് കപർ. 
ആന്േയുള്ള  1,96,084 കപാളതിംഗ് 
കസ്റഷനുേളതിൽ 27,527 എണ്ണം 
വനതിതേൾക്ായതി  സംവരണം 
ന്ചയ്തതിരുന്നു.

 ന്തരന്ഞെടുപ്തിനായതി 
ബാലറ്റുകപപ്റുേൾ അച്ചടതിച്ചത് 
നാസതിക്തിന്ല ഗവൺന്മറെ് 
ഓഫ് ഇന്്യ ന്സേ്യൂരതിറ്തി 
പ്രസ്തിലായതിരുന്നു.  കവാട്ട് 
ന്ചയ്യുന്നതതിനായതി  രണ്് ലക്ഷത്തി 
ഇരുപത്തി നാലായതിരം കപാളതിംഗ് 
ബൂത്േൾ സജ്ജീേരതിച്ചതിരുന്നു.  
20 ലക്ഷം ബാലറ്് ന്പട്ടതിേൾ 
ഉപകയാഗതിച്ചു. കവാട്ടർമാരുന്ട 

വതിരലുേളതിൽ അടയാളമതിടാൻ നാല് 
ലക്ഷം  കുപ്തി മഷതി കവണ്തിവന്നു. 
ഹതിമാചൽ പ്രകദശതിന്ല ചീനതി 
മണ്ലത്തിലായതിരുന്നു ആദ്യ 
കപാളതിംഗ്. അവസാനഘട്ട കപാളതിംഗ് 
നടന്നത് ഉത്ർപ്രകദശതിലും. 

 ആദ്യ കലാേ് സഭ മുതൽ 
ഇന്നുവന്ര മാറാന്ത നതിൽക്കുന്ന 
ചതിഹ്നം സതി.പതി.ഐ. യുന്ട അരതിവാൾ 
ന്നൽക്തതിരാണ്. ഇന്നന്ത് 
ബതി.ന്ജ.പതി.യുന്ട പഴയ കപര്  
ഭാരതീയ ജനസംഘ് എന്നായതിരുന്നു. 
ചതിഹ്നം മൺദീപം. നുേം ന്േട്ടതിയ 
ോളയായതിരുന്നു ഇന്്യൻ 
നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്തിന്റെ 
ചതിഹ്നം. കഫാർകവർ�് 
കബ്ാക്തികറെത് വതിടർത്തിയ 
കേപ്ത്തിയും. ശക്മായ 
ജനാധതിപത്യത്തിന് തുടക്ം കുറതിച്ച 
ആദ്യ ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ 
പാർട്ടതിേൾ അവരുന്ട ചതിഹ്നങ്ങന്ളയും 
സ്ാനാർത്തിേന്ളയും 

ജനഹൃദയങ്ങളതിൽ എത്തിക്ാൻ 
േഴതിയുന്നവതിധം ആകവശേരമായ 
മുദ്രാവാേ്യങ്ങളണ്ാക്തി.

 1952ന്ല ആദ്യ കലാേ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്് നടക്കുക്ാൾ 
ഐേ്യ കേരളം രൂപം ന്ോണ്തിട്ടതിലെ. 
തതിരു-ന്ോച്ചതിയും മലബാറും 
ഉൾന്പ്ടുന്നതായതിരുന്നു അന്നന്ത് 
കേരളം. മലബാർ ഉൾന്പ്ട്ട മദതിരാശതി 
സംസ്ാനത്്  അറുപത്തിരണ്് 
സീറ്റുേൾ ഉണ്ായതിരുന്നു. 
ഐേ്യ കേരള സമരങ്ങളന്ട  
ോലത്ായതിരുന്നു ആദ്യ കലാേ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്്. 

 ശക്മായ രാഷ്ടീയ അടതിത്റ, 
വ്യക്മായ കദശീയകബാധം 
എന്നതിവയതിലൂന്ട ജനങ്ങളന്ട 
ആരാധനാപാത്ങ്ങളായ 
കനതാക്ളായതിരുന്നു ആദ്യോലന്ത് 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ കൂടുതലും 
മത്സരതിച്ചത്.  തതിരുവനന്പുരത്്് 
മത്സരതിച്ചത് േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയുന്ട പതിന്തുണകയാന്ട 

സ്തന്ത സ്ാനാർത്തിയായതി 
ആനതി മസ് ക്രീൻ, കസാഷ്യലതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയതിന്ല ടതി.ന്േ.നാരായണ 
പതിള്ള, ഇന്്യൻ നാഷണൽ 
കോൺഗ്രസ്തിന്ല ബാലകൃഷ്ണൻ  
ത്തി എന്നതിവരായതിരുന്നു. 1,16,617 
കവാട്ട് കനടതി ആനതി മസ് ക്രീൻ 
വതിജയതിച്ചു.   നാഗർകോവതിലതിൽ 
നതിന്ന് തതിരുവതിതാംകൂർ തമതിഴ് നാട് 
കോൺഗ്രസതിന്റെ എ. കനശമണതിയും  
ദ്യാംഗമണ്ലമായ ന്ോലെം 
മാകവലതിക്രയതിൽനതിന്ന് 
സ്തന്തസ്ാനാർത്തിയായതി 
ആർ. കവലായുധനും,                                                  
ആർ.എസ്.പതി.യതിന്ല എൻ. 
ശ്രീേണ്ഠൻ നായരും, 
ചതിറയതിൻേീഴതിൽ നതിന്ന്                                             
യു.എഫ്.എൽ.ന്റെ വതി. പരകമശ്രൻ 
നായരും, ന്ചങ്ങന്നൂരതിൽ 
നതിന്നും കോൺഗ്രസ്തിന്റെ                                                    
ന്േ.റ്തി. അച്ചുതനും   കോട്ടയത്് 
നതിന്ന് കോൺഗ്രസതിന്റെ                                                   
ന്പ്രാഫ.സതി.പതി. മാതയുവം, 

എറണാകുളത്് നതിന്ന് 
കോൺഗ്രസതിന്റെ                                                
എ.എം. കതാമസും, തതിരുവലെയതിൽ 
നതിന്ന് കോൺഗ്രസതിന്റെ                                                    
സതി.പതി. മാത്നും, 
ദ്യാംഗമണ്ലമായ 
മീനച്ചതിലതിൽ നതിന്ന് കോൺഗ്രസ്് 
സ്ാനാർത്തിേളായ                                                  
പതി.റ്തി.ചാകക്ായും, കജാർജ് 
കതാമസ് ന്ോട്ടുേപ്ള്ളതിയും 
ആലപ്പുഴയതിൽ നതിന്നും േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയുന്ട പതി.റ്തി. പുന്നൂസും, 
തൃശ്ശൂരതിൽ നതിന്ന് കോൺഗ്രസതിന്റെ 
ചാലക് ആർ.ഇയ്യുണ്ണതിയും 
കലാേ് സഭയതിന്ലത്തി.  

 ആദ്യ കലാേ് സഭയതിന്ല 
നാല് അംഗങ്ങൾ  മലബാറതിന്ല 
ഒരു വതിദ്യാലയത്തിൽ 
നതിന്നുള്ളവരായതിരുന്നു. തലകശേരതി 
ബാസൽ ഇവാഞ്ചലതിക്ൽ മതിഷൻ 
പാർസതി സ് കൂളതിൽ നതിന്നും പഠനം 
പൂർത്തിയാക്തി രാഷ്ടീയത്തിലതിറങ്ങതി 
ആദ്യ പാർലന്മറെതിൽ സ്ാനം 
ലഭതിച്ചവരായതിരുന്നു ന്േ.കേളപ്നും, 
എ.ന്േ.ജതി.യും, േടയപ്രത്് 
അനന്ൻ ന്്യാരും, ന്നട്ടൂർ 
പതി.ദാകമാദരനും. േണ്ണൂരതിൽ നതിന്ന് 
എ.ന്േ.ജതി.യും തലകശേരതിയതിൽ നതിന്ന് 
ന്നട്ടൂരും, ന്പാന്നാനതിയതിൽ നതിന്ന് 
ന്േ.കേളപ്നും, തമതിഴ് നാട്ടതിന്ല 
മയൂരം മണ്ലത്തിൽ നതിന്ന് 
േടയപ്രത്് അനന്ൻ ന്്യാരും 
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ടു.  ആദ്യ 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ മലബാറതിൽ 
കോൺഗ്രസ്തിന് വൻ 
തതിരതിച്ചടതിയാണുണ്ായത്.

 േണ്ണൂരതിൽ എ.ന്േ.ജതി.ന്ക്തതിന്ര 
മത്സരതിച്ചത് സതി.ന്േ.കഗാവതിദേൻ 
നായരും, തലകശേരതിയതിൽ 
ന്നട്ടൂരതിന്നതതിന്ര മത്സരതിച്ച് 
പരാജയന്പ്ട്ടത് ഭരണഘടനാ 
നതിർമ്മാണസഭാംഗമായതിരുന്ന 
പതി.കുഞെതിരാമൻ വക്ീലുമായതിരുന്നു. 
കോഴതികക്ാട് മണ്ലത്തിൽ നതിന്ന് 
മത്സരതിച്ച ന്േ.എ.ദാകമാദര കമകനാൻ 
കോൺഗ്രസ്തിന്ല പതി.ഉമ്മർകോയന്യ 
പരാജയന്പ്ടുത്തിയാണ് ആദ്യ 
കലാേ് സഭയതിൽ എത്തിയത്. 

 1951-1952 ന്ല 
ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ ആന്േയുള്ള 
489 സീറ്റുേളതിൽ 364 സീറ്്  (ന്മാത്ം 
കപാൾ ന്ചയ്തതതിന്റെ 45% കവാട്ട് ) കനടതി 
ഇന്്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 
അധതിോരത്തിന്ലത്തി.  16 സീറ്റുേൾ 
കനടതി േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതി രണ്ാമതും 
12 സീറ്റുേൾ കനടതി കസാഷ്യലതിസ്റ് 
പാർട്ടതി (ഇന്്യ) മൂന്നാമതും 
എത്തി.  ആദ്യ പാർലന്മറെതിൽ 
ആനതി മസ് ക്രീൻ അടക്ം 10 
വനതിതേൾ  ഇടം കനടതി. ഔകദ്യാഗതിേ 
പ്രതതിപക്ഷമതിലൊയതിരുന്ന്നങ്തിലും 
എ.ന്േ. കഗാപാലൻ അനൗകദ്യാഗതിേ 
പ്രതതിപക്ഷ കനതാവായതി.  ആദ്യ 
കലാേ് സഭയുന്ട ആദ്യ സകമ്മളനം  
1952 ന്മയ് 13 നായതിരുന്നു.  
കലാേ് സഭയുന്ട ോലാവധതി 1957 
ഏപ്രതിൽ 4 ന് അവസാനതിച്ചു.

ആദ് ദലയാകറ് സഭയാ ടതരടഞെടുപ്റ്സുകുോർ കെൻ
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അരുൺ ബതി. നായർ
ോനെിെ പ്രശ് നങ്ങൾ 
അറിയാം അെറ്ാം
പ്രസാ:  �തി.സതി. ബുക്് സ്, 
കോട്ടയം, 2017 
L: 4.691 32Q7
(മാനസതിേകവേല്യങ്ങളം  
അവയുന്ട ചതിേതിത്സാരീതതിേളം 
ആധതിോരതിേമായതി 
പ്രതതിപാദതിക്കുന്ന കൃതതി)

നതികക്ാസ് 
ോസാൻദ് സാേീസ്    
ഭ്ാതൃഹെ്യെൾ
വിവ.കെബാസ്റ്യൻ പള്ളിമത്താട്
പ്രസാ:  �തി.സതി ബുക്് സ്, 
കോട്ടയം 2018
O13, 3 KAZ 32Q8
(1940 േളതിൽ ഗ്രീസതിന്ല 
ഹതിപ്തിറസ് ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന 
ആഭ്യന്ര േലാപത്തിന്റെ 
പശ്ാത്ലത്തിൽ എഴുതതിയ 
'The Fatricides' എന്ന ഗ്രീക്് 
കനാവലതിന്റെ പരതിഭാഷ)

ഒ.എൻ.വതി 
അരിെിൽ നരീ 
ഉണ്ായിരുകന്ങ്ിൽ
പ്രസാ: �തി.സതി ബുക്് സ്, 
കോട്ടയം, 2017
O32, 1 wN31KUR Q7 
(ഒ.എൻ.വതി കുറുപ്തിന്റെ 
ഓർമ്മക്കുറതിപ്പുേൾ) 

അരുൺ ഷൂരതി
രണ്് 
ആത്മജ്ാനിെൾ
ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെയും 
രമണ മഹർഷതിയുന്ടയും കലാേം  
പ്രസാ: മാതൃഭൂമതി ബുേ് സ്, 
കോഴതികക്ാട്, 2017
R6w2 32Q7  
(ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെയും 
രമണ മഹർഷതിയുന്ടയും 
അസാധാരണ 
കയാഗാനുഭൂതതിേന്ളക്കുറതിച്ച് 
വതിശേലനം ന്ചയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം)

കവണു
മൊമളാ മസ്റാറരീെ് 
പ്രസാ: മാതൃഭൂമതി ബുേ് സ്, 
കോഴതികക്ാട്, 2018
U8 32Q8
(യാത്ാവതിവരണം)

ബതിപതിൻ ചന്ദ്ര
ഇന്്യയുകട ൊമ്പത്തിെ 
മദശരീയെ 
ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും 
വതിവ: എ.പതി. കുഞൊമു
പ്രസാ:  �തി.സതി ബുക്് സ്, 
കോട്ടയം, 2018
X.2 32Q8
(1880 മുതൽ 1905                 
വന്രയുള്ള ബ്തിട്ടീഷ് ഇന്്യയുന്ട 
സാ്ത്തിോടതിത്റന്യക്കുറതിച്ചു 
വതിവരതിക്കുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം)

രവതിചന്ദ്രൻ സതി.
കവളിച്ചപ്ാടികന ഭാര്യ
അന്ധവിശ്ാെത്തികന 
അറുപെ് േലയാള വർഷങ്ങൾ
പ്രസാ:  �തി.സതി ബുക്് സ്, 
കോട്ടയം, 2018
Y:354.21232Q8
(കേരള സമൂഹത്തിലും മലയാളതി 
മനസതിലും ആഴത്തിൽ 
കവകരാടതിയതിരതിക്കുന്ന 
അന്വതിശ്ാസങ്ങന്ളയും 
അബദ്ധധാരണേന്ളയും 
അനാവരണം ന്ചയ്യുന്ന കൃതതി)

Yuval Noah Harari
Sapiens 
A brief History of                                        
Human kind.
Pub : Vintage Books, 
London, 2014. G: 66 Q4
(This book surveys the history 
of humankind from the evolution 
of archaic human species 
in the Stone Age up to the 
twenty-first century, focusing 
on Homo sapiens.)

Llosa (Mario Vargas)
THE NEIGHBORHOOD
Tr :  Edith Grossman.
Pub : Faber & Faber, 
London, 2018
O123,3LLO 111Q8
(A compelling portrait of power 
and corruption in Peru's recent 
political history)

V.T.Bhattathiripad 
MY TEARS MY DREAMS
Tr: Sindhu V. Nair
Pub : Oxford University 
Press, 
New Delhi, 2013
O32wM96BHA 111Q3
(English translation of 
the autobiography of                                                     
V.T. Bhattathiripad,                                                      
'Kanneerum Kinaavum'.)

Sangeetha 
Sreenivasan
acid
Pub : Penguin Books, 
Gurgaon, 2018
O32,3 SAN 111Q8
(A complex and compelling tale 
of unconventional relationships 
steeped in subverted realities.)

Steven Pinker 
THE LANGUAGE 
INSTINCT
How the mind creates 
language.
Pub : Penguin Books, UK, 
2015.
P Q5
(In this classic, the world's 
expert on language and mind 
lucidly      explains everything 

you always wanted to know about language: how it 
works, how children learn it, how it changes, how the 
brain computes it, and how it evolved.)

Manu S. Pillai
REBEL SULTANS
The Deccan from Khilji                       
to Shivaji
Pub : Juggernaut books, 
New Delhi, 2018.
V2c'L>G Q8
(The author narrates the story 
of the Deccan from the end 
of the 13th century to the 
dawn of the 18th. The book 

travels through time from the age of Alauddin Khilji 
to Shivaji's ascent, witnesses Vijaynagar's rise and 
fall, intrigues at the Bahmani kings' courts and the 
scheming of the Rebel Sultans who overthrew them.)

Rajan Gurukkal & 
M.R.RaghavaVarier 
History of Kerala 
Prehistoric to the Present.
Pub : Orient Black swan, 
Hyderabad, 2018.
V212  Q8
(This book provides a concise 
and lucid outline of the history 
of Kerala, formation of agrarian 
settlements, the formation 
of states, overseas trade, 
Mysorean invasions, British 
dominance, peasant reform 
movement etc.)

N.P.Ullekh 
KANNUR
Inside India's bloodiest 
revenge politics.
Pub : Penguin books, 
Gurgaon, 2018.
W(Y:458).212 Q8
(A book on half-a-century-old 
volatile history of north 
Kerala explores the reasons, 
motivations and the local lore 
of 'India's bloodiest revenge 
politics'.)

Tarangini Sriraman
In Pursuit of Proof
 A History of Identification 
Documents in India.
Pub : Oxford University 
Press, 
New Delhi, 2018
X:958.2 Q8
(It explains the history 
of making and verifying 
identification documents, ration 
cards, refugee registration 

certificates, permits, licences, affidavits, Aadhaar 
etc.)

നതിയമസഭാ കലബ്റതി 
പുെിയ പുസ്തെങ്ങളിലൂകട...  
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അകമരതിക്ൻ പത്പ്രവർത്േയും 
എഴുത്ോരതിയുമായ കമരതി 

ഗബ്തികയൽ,  ോൾ മാർേ് സതിന്റെയും 
അകദേഹത്തിന്റെ പത് നതി ജന്നതി കവാൻ 
ന്വസ്റ്ഫാലന്റെയും ജീവതിതേഥ ഉൾന്ക്ാ 
ള്ളതിച്ച് രചതിച്ച  മകനാഹരമായ പുസ്തേമാണ്  
പ്രണയവം മൂലധനവം (Love and 
Capital).  പുസ്തേത്തിലുടനീളം മാർേ് സ് 
എന്ന ചതിന്േന്റെയും എഴുത്ോരന്റെയും 
എഴുതാനുള്ള ത്രയും, രാഷ്ടീയ 
തത്ശാസ്ത നതിലപാടുേളം, ജന്നതി തന്റെ 
ഗാർഹതിേവൃത്തിയതിൽ അനുഭവതിക്കുന്ന 
പ്രയാസങ്ങളം ദാരതിദ്ര്യവം ഒപ്ം  മാർേ് സതി 
കനാടുള്ള വതിശ്ാസ്യത പുലർത്ന്ന 
പ്രണയവം ആരാധനയും പ്രേടമാക്കുന്ന 
ഒരു കൃതതിയാണതിത്.  പലതരത്തിലുള്ള 
സാ്ത്തിേ, കവോരതിേ പ്രശ് നങ്ങൾ  
ഇവരുന്ട ജീവതിതന്ത് പലകപ്ാഴായതി 
ഉലയ്ക്കുേയും അകലാസരന്പ്ടുത്േയും 
ന്ചയ്തതിരുന്നുന്വങ്തിലും  പരസ്രം വതിശ്ാസം 
പുലർത്തി ഇരുവരും മരണം വന്ര 
കവർപതിരതിയാന്ത തുടർന്നു.  േതിഴക്ൻ 
യൂകറാപ്തിൽ േമ്മ്യൂണതിസം തേരുേയും, 
പടതിഞൊറൻ മുതലാളതിത്ം സാ്ത്തിേ 
ന്ഞരുക്ത്തിൽ എത്േയും, ആധുനതിേ 
ആകഗാളീേരണ സാ്ത്തിേ നവ 
കോർപ്കററ്് ഭീമൻമാർ കലാേ േക്ാളം 
കേയടക്ാൻ ശ്രമതിക്കുക്ാഴും ഏവരും 
ഗൗരവമായതി ോണുന്ന സാ്ത്തിേ 
തത്ശാസ്തം മാർേ് സതിസം ആന്ണന്നത് 
ഇരുപത്തിന്യാന്നാം നൂറ്ാണ്തിലും 
മാർേ് സതിസത്തിന്റെ പ്രസക്തി  
വർദ്ധതിപ്തിക്കുന്നുന്വന്ന് ഗ്രന്ഥോരതി 
പുസ്തേത്തിൽ പ്രഖ്യാപതിക്കുന്നുണ്്.

   1851  ന്ല ശരത്ോല ലണ്ൻ.  
േട്ടപതിടതിച്ച മഞ്ഞുമറക്തിടയതിലൂന്ട  ഫ്ാൻസ്, 
ഇറ്ലതി,  ഹംഗറതി, അയർലാറെ് തുടങ്ങതിയ 
രാജ്യങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ആയതിരക്ണക്തിന്  
അഭയാർത്തിേൾ  ലണ്ൻ നഗരത്തിൽ 
വ ന്നു ക ച ർ ന്നു ന് േ ാ ണ് തി രു ന്നു . 
എങ്ങന്നന്യങ്തിലും ജീവതിതത്തിൽ പതിടതിച്ച് 
നതിൽക്കുന്നതതിനായതി ലണ്നതിൽ അവർ 
പലതരം വ്യാപാരത്തിലും ന്താഴതിലതിലും 
വ്യാപൃതരായതിന്ക്ാണ്തിരുന്നു.  എന്തികനന്റ, 
വ്യഭതിചാരത്തിൽ കപാലും അവർ മടതികൂടാന്ത 
ഏർന്പ്ട്ടതിരുന്നു.  സ്ന്ം മാതൃരാജ്യങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് രാഷ്ടീയ പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂലകമാ, 
ക്ഷാമം മൂലകമാ, ദാരതിദ്ര്യം ന്ോകണ്ാ, 
മറ്് സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലകമാ പലായനം 
ന്ചയ്തവരാണവർ.  അവരതിൽ കൂടുതൽ 
കപരും രാഷ്ടീയ അഭയാർത്തിേളായതിരുന്നു. 
ലണ്നതിന്ല �ീൻ ന്തരുവതിന്ല ഇരുണ്തും 
ഇടുങ്ങതിയതുമായ ഒരു മൂന്നുനതില ന്േട്ടതിടത്തിന്ല 
രണ്് മുറതിേളതിൽ 33 വയസുോരനായ 
ഒരു ജർമൻ പ്രഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയും 
രണ്് കുട്ടതിേളമായതി താമസതിച്ചതിരുന്നു.  
പ്രഷ്യയതിന്ല ന്ഫ്�റതിേ് വതിൽഹം രണ്ാമൻ 
ചക്രവർത്തിന്ക്തതിന്ര രാഷ്ടീയ നതിലപാട് 
സ്ീേരതിച്ചതതിനാൽ പ്രഷ്യയതിൽ നതിന്ന് 
പുറത്ാക്ന്പ്ട്ടയാൾ.   പ്രഷ്യയതിന്ല കടറതിൽ 
നതിന്ന് ഫ്ാൻസതികലക്കും അവതിന്ട നതിന്ന് 
ന്ബൽജതിയത്തികലക്കും ഒടുവതിൽ അവതിന്ട 
നതിന്ന് ലണ്നതിന്ല �ീൻ ന്തരുവതികലക്കും 

പലായനം ന്ചയ്തതാണ് അകദേഹം.  
പൗരത്മതിലൊത് ഒരു പൗരൻ. അതായതിരുന്നു 
ോൾമാർേ് സ്.  അകദേഹത്തിന്റെ  പത് നതി 
ജന്നതികവാൻ ന്വസ് ററ്്ഫാലൻ പ്രഷ്യൻ 
ചക്രവർത്തിയുന്ട കുടുംബത്തിൽന്പ്ട്ട 
പ്രഭ്തി ആയതിരുന്നു.  മാർേ് സതിന്ന  ജന്നതി 
പ്രണയതിച്ച് വതിവാഹം േഴതിച്ചതായതിരുന്നു.  
മാർേ് സതിന്നയും കുടുംബന്ത്യും 
ലണ്നതിൽ സഹായതിച്ചതിരുന്നത് 
മാഞ്ചസ്ററതിൽ ന്ടക്്റ്യതിൽ വ്യാപാരതിയും 
ധനതിേനുമായതിരുന്ന സുഹൃത്ായ മന്റ്ാരു 
ജർമൻോരൻ ന്ഫ�റതിേ് ഏംഗൽസ് 
ആയതിരുന്നു. 

 എഴുത്ലൊന്ത മന്റ്ാരു ന്താഴതിലതിലും 
മാർേ് സ് ഏർന്പ്ട്ടതിരുന്നതിലെ. അക്ാലത്് 
മാർേ് സ് േമ്മ്യൂണതിസ്റ് മാനതി ന്ഫകസ്റായുന്ട 

രചനയതിലായതിരുന്നു.  മാർേ് സതികനാന്ടാപ്ം 
എഴുത്തിന്റെ ചരതിത്ത്തിൽ  തൽസമയം 
മറ്് ചതില വതിശതിഷ് വ്യക്തിേളം പുസ്തേ  
രചനയതിലായതിരുന്നു.  ചാൾസ് �ാർവതിൻ 
തന്റെ പരതിണാമ സതിദ്ധാന്ം സംബന്തിച്ച 
പുസ്തേവം  ചാൾസ് �തിക്ൻസ് 
തന്റെ വതിശ്വതിഖ്യാതമായ ക�വതി�് 
കോപ്ർ ഫീൽ�് എന്ന ഗ്രന്ഥവം 
മാർേ് സതികനാന്ടാപ്ം എഴുതതിന്ക്ാണ്തിരുന്നു.  
ഫാേ്ടറതി ന്താഴതിലാളതിേളന്ട ദാരതിദ്ര്യവം 
ദുരതിതവം ചൂഷണവം ഇലൊതാക്ാൻ 
ശാസ്തീയ അടതിത്റയതിൽ ഒരു സാ്ത്തിേ 
തത്ശാസ്ത ഗ്രന്ഥം രചതിക്കുവാൻ  ഏംഗൽസ് 
മാർേ് സതിന്ന കപ്രരതിപ്തിച്ചതതിലൂന്ടയാണ് 
തന്റെ വതിശതിഷ് ഗ്രന്ഥമായ  മൂലധനം 
എഴുതുന്നതതിനായതി പതിന്നീട് മാർേ് സ് 
ശ്രദ്ധതതിരതിക്കുന്നത്.  മൂലധനം നലെ വതിൽപ്ന 
സാധ്യമാക്കുന്മന്നും അതതിലൂന്ട ലഭതിക്കുന്ന 
കറായൽറ്തിയതിലൂന്ട  തന്റെ ദാരതിദ്ര്യവം  
പണപ്രയാസവം മറതിേടക്ാന്മന്നും 
മാർേ് സ് സ്പ്നം േണ്ടു.  എന്നാൽ 
പതതിനാറ് ന്ോലെം എടുത്് 1876 ലാണ് 
മൂലധനം പൂർണ്ണമാക്ാൻ മാർേ് സതിന് 
േഴതിഞെത്.  ജർമ്മനതിയതിന്ല ഹാംന്ബർഗതിൽ  

ജർമ്മൻ ഭാഷയതിൽ രചതിച്ച മൂലധനത്തിന്റെ  
ആദ്യ  ആയതിരം കോപ്തിേൾ പ്രോശനം 
ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു.  എന്നാൽ മാർേ് സതിന്റെയും 
ജന്നതിയുന്ടയും ഏംഗൽസതിന്റെയും 
പ്രതീക്ഷേന്ള തേതിടം മറതിച്ചുന്ോണ്് 
പുസ്തേം ഒട്ടും തന്ന്ന വായനക്ാർ 
സ്ീേരതിച്ചതിലെ.  പുസ്തേം വതിൽപ്നയതിൽ 
വൻ പരാജയമായതിരുന്നു.  1883 മാർച്ച് 
14 ന്് ലണ്നതിന്ല തന്റെ മുറതിയതിന്ല 
ചാരുേകസരയതിൽ മരണത്തിന് മാർേ് സ് 
േീഴ് ന്പ്ട്ടകശഷം  അകദേഹത്തിന്റെ കേപ്ട 
കുറതിപ്പുേൾ കശഖരതിച്ച് മൂലധനത്തിന്റെ രണ്ടും 
മൂന്നും വാല്യങ്ങൾ  പതിന്നീട് ഏംഗൽസ് 
പ്രസതിദ്ധീേരതിക്കുേയുണ്ായതി.  മാർേ് സതിന്റെ 
മരണകശഷം ന്ചറുപ്ക്ാരനായതിരുന്ന 
വ് ളാ�തിമർ ന്ലനതിൻ റഷ്യൻ ഭാഷയതിൽ 
മൂലധനം വതിവർത്നം ന്ചയ്യുേയുണ്ായതി.  
അത് റഷ്യയതിൽ വൻ വതിജയമാകുേയും 
ന്ചയ്തു.   1917 ൽ ന്ലനതിന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ 
റഷ്യൻ വതിപ്വം നടപ്തിലായത് മൂലധനത്തിന് 
റഷ്യയതിൽ ലഭതിച്ച പ്രചാരമായതിരുന്നു. മൂലധനം 
രചതിക്കുന്ന സമയത്് കഷേ് സ്തിയർ, 
ക്രതിസ്റഫർ മാർകലാ, ഫ്ാൻസതിസ് ന്ബക്ൻ, 
ന്ബൻ കജാൺസൺ  തുടങ്ങതിയവരുന്ട 
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആകവശകത്ാന്ട  മാർേ് സ് 
വായതിച്ചതിരുന്നു.  മൂലധനം ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷയതിൽ 

രചതിക്ണന്മന്ന് മാർേ് സതിന് അതതിയായ 
ആഗ്രഹമുണ്ായതിരുന്നു. കഷേ് സ്തിയറതിന്റെ 
സമഗ്രകൃതതിേന്ള പ്രതതിപാദതിക്കുന്ന ഒരു 
വലതിയ ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ീഷതിൽ രചതിക്ണന്മന്ന് 
മാർേ് സ് ആഗ്രഹതിച്ചതിരുന്നു.  എന്നാൽ 
മാർേ് സതിന്റെ മൂലധനം എന്ന ബൃഹദ് 
ഗ്രന്ഥം ആധുനതിേ സമൂഹം ഗൗരവകത്ാന്ട 
ഉൾന്ക്ാള്ളുേകയാ പഠനവതികധയമാക്കുേകയാ 
ന്ചയ്തതിലൊന്യന്നത്് വലതിയ കപാരായ്മയായതി 
ഗ്രന്ഥോരതി കമരതി ഗബ്തികയൽ പുസ്തേത്തിൽ 
ഉന്നയതിക്കുന്നുണ്്.  മാർേ് സതിന്റെ ആരാധേ 
നായതിരുന്ന കജാർജ് ന്ബർണാ�് ഷാ 
പറഞെതിട്ടുള്ളത് വളന്ര പ്രസക്മാണ്. 
''ഒരു മനുഷ്യനാലാോത് വതിധം 
സാഹതിത്യത്തിന് സംഭാവന നൽേതിയ 
അതുല്യ പ്രതതിഭ ആയതിരുന്നു മാർേ് സ്. 
മാർേ് സ് കലാേ മനസാക്ഷതിന്യ മാറ്തി 
മറതിച്ച പ്രതതിഭാസമായതിരുന്നു''.  

 ഗഹനവം ഗൗരവേരമായതി രചതിച്ചതു   
മായ പ്രണയവം മൂലധനവം എന്ന 
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഷ മകനാഹരവം 
ലളതിതവമാണ്. മാർേ് സതിന്റെയും 
ജന്നതിയുന്ടയും കുടുംബ ജീവതിതവം രണ്് 
കുട്ടതിേളന്ട മരണവം വായനക്ാരുന്ട  
േണ്ണുേൾ നനയതിപ്തിക്കുംവതിധം ഗ്രന്ഥോരതി 
രചതിച്ചതിട്ടുണ്്. കലാേത്തിന്റെ സാ്ത്തിേ 
ഘടന മാറ്തിമറതിച്ച് ന്താഴതിലാളതിേളന്ടയും 
പാവന്പ്ട്ടവരുന്ടയും ദാരതിദ്ര്യവം ചൂഷണവം 
ഇലൊതാക്തി സമത്സുദേരമായ ഒരു കലാേം 
ന്േട്ടതിപ്ടുക്കുന്നതതിനായതി എലൊത്രം 
ചതിന്ാധാരണേന്ളയും ന്പാളതിച്ചടുക്കുവാൻ 
േഴതിഞെ മാർേ് സ് എന്ന അതുല്യ 
മനുഷ്യൻ മരണം വന്ര ദാരതിദ്ര്യത്തിലും 
സാ്ത്തിേ അരാജേത്ത്തിലുമാണ് 
ജീവതിച്ചതിരുന്നന്തന്നത് വായനക്ാരന്ന 
അത്ഭുതന്പ്ടുത്ന്നു.  മാർേ് സും ഏംഗൽസും 
തമ്മതിലുള്ള ദൃഢവം വതിശ്ാസപൂർണ്ണവമായ 
സൗഹൃദവം ഏവന്രയും അത്ഭുതന്പ്ടുത്ന്നു. 
മാർേ് സതിന്റെ മരണകശഷം മൂലധനത്തിന്റെ 
രണ്ടും മൂന്നും വാല്യങ്ങൾ ഏംഗൽസ് 
പ്രസതിദ്ധീേരതിച്ചത് മാർേ് സതിന്റെ കപരതിൽ 
ആയതിരുന്നു. അതതിൽ നതിന്ന് ലഭതിച്ച 
കറായൽറ്തി തുേ മുഴുവനും ഏംഗൽസ് 
ന്ജന്നതിക്കും മക്ൾക്കും നൽേതിന്യന്നത് 
ോണുക്ാൾ ഏംഗൽസ് എന്ന മഹാ 
സുഹൃത്തിന്ന ആദരപൂർവ്വം  സ്രതിക്കുവാൻ 
വായനക്ാരന് കതാന്നുന്നു.  മാർേ് സതിന്റെ 
മരണസമയം സാ്ത്തിേ ന്ഞരുക്ം 
മൂലം അകദേഹത്തിന്റെ ഭൗതതിേ ശരീരം 
അടക്ം ന്ചയ്തത് പടതിഞൊറൻ  ലണ്നതിന്ല 
കഹകഗറ്്  ശ്മശാനത്തിൽ പാപ്രായവന്ര 
അടക്കുന്ന ന്പാതു ശ്മശാനത്തിലായതിരുന്നു.  
അവതിന്ട ഏംഗൽസ് നടത്തിയ പ്രസംഗം 
ഹൃദയസ്ർശതിയായതിരുന്നുന്വന്നും 
മരണചടങ്ങതിൽ പന്ങ്ടുത് ന്ലനതിൻ 
കരഖന്പ്ടുത്ന്നു.  പതിന്നീട്   മൂലധനത്തിന്റെ 
രണ്ടും മൂന്നും വാല്യങ്ങളന്ട  വതിജയത്തിലൂന്ട 
ലഭതിച്ച പണം ഉപകയാഗതിച്ച് ന്ജന്നതിയും 
ഏംഗൽസും കഹകഗറ്തിൽ മാർേ് സതിന് ഒരു 
ശവകുടീരം പണതിയുേയുണ്ായതി.  ആദ്യതാൾ 
മുതൽ അവസാന താൾവന്ര അതീവ 
ജാഗ്രതകയാടും ഹൃദ്യമായും വായതിക്ന്പ്ടുന്ന 
ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രണയവം മൂലധനവം.

 പ്രണയവം മൂലധനവംവി.കെ.ബാബുപ്രൊശ്
ന്സക്രട്ടറതി, കേരള നതിയമസഭ
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തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തിൽ 
നതിന്നും 50 േതികലാമീറ്ർ 

അേന്ലയുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് 
േടയ്കൽ. കദശീയ സ്ാതന്ത്യ 
സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായ 
സമരങ്ങളതിന്ലാന്നതിന്റെ  ഭൂമതിേ 
കൂടതിയാണ് യാത്ാസൗേര്യങ്ങൾ 
വളന്ര കുറവായതിരുന്ന ഈ 
ോർഷതിേ ഗ്രാമം. േടയ്കലതിൽ 
നതിന്നും തതിരുവനന്പുരത്് 
ഉകദ്യാഗസ്രാന്യത്തിയ ചതിലർ 
1995 ോലഘട്ടത്തിൽ പുതതിയ ഒരു 
യാത്ാപദ്ധതതി ആവതിഷ് േരതിച്ചു. ോർ 
പൂളതിംഗ് എന്നത് തതിരുവനന്പുരം 
നഗരത്തിൽത്ന്ന്ന അത് 
പതതിവതിലൊതതിരുന്ന ഒരു ോലത്് 

േടയ്കലതിൽ നതിന്നുള്ള  സർക്ാർ 
ഉകദ്യാഗസ്ർ തതിരുവനന്പുരകത്യ്ക് 
ഒരു മഹീന്ദ്ര ജീപ്് സർവ്വീസതിന് 
തുടക്ം കുറതിച്ചു. നതിയമസഭാ 
ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിൽ നതിന്നും 
കജായതിറെ് ന്സക്രട്ടറതി തസ്തതിേയതിൽ 
വതിരമതിച്ച ന്േ.പുരുകഷാത്മൻ 
അസതിസ്ററൊയതിരതിന്ക്യാണ് 
ഇതതിന് മുൻകേ എടുത്ത്. രണ്ാം 
കലാേ മഹായുദ്ധ ോലയളവതിൽ 
അകമരതിക്യതിലാണ് ോർപൂളതിംഗ് 
വ്യാപേമായത്. 1973 ന്ലയും 1979 
ന്ലയും ഇന്ന ക്ഷാമം അക്ാലത്് 
ോർപൂളതിംഗ് വ്യാപേമാകുന്നതതിന് 
ോരണമായതി.

  'ചദേന' എന്ന ഈ സഞ്ചാര 
മാതൃേയ്ക് ഇത് 25-ാം വാർഷതിേമാണ്. 
ആ യാത്യും ോലവം ഒരനുഭവം 
തന്ന്നന്യന്ന് നതിയമസഭാ 
ന്സക്രകട്ടറതിയറ്് ഉകദ്യാഗസ്യായ 
ന്േ. ഷൂജ പറയുന്നു. 25 വർഷം മു്് 
തുടങ്ങതിവച്ച ോർ പൂളതിംഗ് സംരംഭം 
വളർന്ന് വതിേസതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഇന്ന് 
മൂന്നതിലധതിേം വാഹനങ്ങളണ്് േടയ്കൽ 
ോർപൂളതിംഗതിൽ. പഴയ മഹീന്ദ്ര 
ജീപ്തിന്റെ സ്ാനത്് പുതുതലമുറ 

വാഹനങ്ങന്ളത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
യാത്ാസൗേര്യം കുറവായ 
എത്കയാ സ്ലങ്ങളതിൽനതിന്നും 
തതിരുവനന്പുരകത്യ്ക് സർക്ാർ 
ഉകദ്യാഗസ്ന്രത്ന്നു. 25 
വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന 'ചദേന' 
ഒന്ത്ാരുമയുന്ട േടയ്കൽ 
മാതൃേ കൂടതിയാണ്. നതിയമസഭാ 
ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിന്റെ ആദ്യ ോർ  
പൂളതിംഗ്. 

 മേരി ഗബ്ിമയൽ
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തതിരുവതിതാംകൂറതിന്റെയും 
തതിരു-ന്ോച്ചതിയുകടയും രാഷ്ടീയ 

ഭൂപടത്തിൽ നതിർണ്ണായേസ്ാനം 
ഉണ്ായതിരുന്ന രാഷ്ടീയ 
പ്രസ്ാനമായതിരുന്നു രോവൻകൂർ 
തമതിഴ് നാട് കോൺഗ്രസ്. നാഞ്ചതിനാട് 
കേന്ദ്രമാക്തിയാണ് രോവൻകൂർ 
തമതിഴ് നാട് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും 
പ്രവർത്തിച്ചത്. കതാവാള, അഗസ്തീശ്രം, 
േൽക്കുളം, വതിളവകങ്ാട് എന്നീ 
താലൂക്കുേൾ കചർന്ന ന്തക്ൻ 
തതിരുവതിതാംകൂർ പ്രകദശങ്ങളാണ് 
നാഞ്ചതിനാട് എന്ന് അറതിയന്പ്ട്ടതിരുന്നത്.  
മലയാള ഭൂരതിപക്ഷ പ്രകദശമാന്ണങ്തിലും 
തമതിഴ് വതിഭാഗത്തിന്ല കൃഷതിക്ാരും 
സാധാരണക്ാരും തതിങ്ങതിനതിറഞെ 
കമഖലയായതിരുന്നു നാഞ്ചതിനാട്. 
ഭൂരതിപക്ഷമായ മലയാളതിേൾക്കു മു്തിൽ 
ഭരണ വതിദ്യാഭ്യാസ കമഖലേളതിൽ 
വതികവചനം കനരതിടുന്നുന്വന്ന ചതിന് 
ഭാഷാന്യൂനപക്ഷമായ തമതിഴരതിൽ 
ശക്മായതിരുന്നു. 

 തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല സർക്ാർ 
സർവ്വീസതിൽ മലയാളതിേൾക്് 
അർഹമായ പ്രാതതിനതിധ്യം 
ലഭതിക്ണന്മന്നാവശ്യന്പ്ട്ട് 
1891ൽ 'മലയാളതി ന്മകമ്മാറതിയൽ' 
സമർപ്തിക്ന്പ്ട്ടു. ഇത് നാഞ്ചതിനാട്ടതിന്ല 
തമതിഴ് വതിഭാഗങ്ങന്ള അസ്സ്രാക്തി.  
മലയാളതി ന്മകമ്മാറതിയലതിന് ബദലായതി 
ഒരു ബദൽ ന്മകമ്മാറതിയൽ അവർ 
ശ്രീമൂലം തതിരുനാൾ മഹാരാജാവതിന് 
സമർപ്തിച്ചു. ഇതതിന്നത്ടർന്നുണ്ായ 
അസ്ാരസ്യങ്ങളാണ് തതിരുവതിതാംകൂറതിൽ 
തന്ന്ന തമതിഴ് വതിഭാഗങ്ങൾക്് പ്രകത്യേ 
ജതിലെ  എന്ന ആവശ്യത്തികലക്കും പതിന്നീട് 
തമതിഴ് സംസാരതിക്കുന്ന താലൂക്കുേൾ  
തമതിഴ് നാട് സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ഭാഗമാേണന്മന്ന ആവശ്യത്തിനും 
വഴതിവച്ചത്.  തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല  
മലയാളതിേൾക്തിടയതിൽ തങ്ങൾ 
രണ്ാംേതിട പൗരന്ാരാകുകമാ 
എന്ന സംശയം ന്തക്ൻ 
തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല തമതിഴ് ജനതന്യ 
രാഷ്ടീയമായതി സംഘടതിപ്തിക്കുന്നതതിൽ 
നതിർണ്ണായേമായതി.  

 1921-38 ോലഘട്ടത്തിൽ 
തതിരുവതിതാംകൂറതിൽ 
ഉത്രവാദതിത്ഭരണത്തിന് 
കവണ്തിയുള്ള കപാരാട്ടങ്ങൾ 
വളർന്നുവന്നു. തതിരുവതിതാംകൂർ 
കസ്ററ്് കോൺഗ്രസതിന്റെ (TSC) 
പതിറവതികയാന്ട ഈ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾക്് 
പുതതിയ ദതിശാകബാധമുണ്ായതി. 
വതിദ്യാർത്തിേളം വതിദ്യാസ്ന്നരും 
TSC ക്കു പതിന്നതിൽ അണതിനതിരക്കുന്നത് 
മനസ്തിലാക്തിയ ദതിവാൻ സതി.പതി. 
രാമസ്ാമതി അയ്യർ  TSC യുന്ട പതിന്തുണ 
ഇലൊതാക്കുന്നതതിനുള്ള രാഷ്ടീയ 
േരുനീക്ങ്ങൾ നടത്തി.  അതതിന്ലാന്ന് 
ന്തക്ൻ തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല തമതിഴ് 
പ്രസ്ാനങ്ങന്ള ശക്തിന്പ്ടുത്േ 
എന്നതായതിരുന്നു. ന്തക്ൻ 
തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല തമതിഴ് വതിഭാഗം 
രണ്ാംേതിടക്ാരായാണ് 
േഴതിയുന്നന്തന്നും ആയതതിനാൽ 
ഒരു പ്രകത്യേ തമതിഴ് ജതിലെതന്ന്ന 
കവണന്മന്നും 1938-ൽ  
തമതിഴ് നാട് കോൺഗ്രസ് േമ്മതിറ്തി 
ആവശ്യന്പ്ടുേയുണ്ായതി. അഗസ്തീശ്രം 
താലൂക്തിന്ല രാജാക്മംഗലത്് 
1938 ഒേ് കടാബർ 11 ന് നടന്ന 
തമതിഴ്  കോൺഫറൻസ് ഇകത 
ആവശ്യമുന്നയതിച്ച് പ്രകമയം പാസാക്തി.  
1939 - 45 ോലഘട്ടത്തിൽ തമതിഴ് 
വതിഭാഗക്ാർ രാഷ്ടീയപരമായതി 
കയാജതിക്കുേയും 'നാഞ്ചതിൽ തമതിഴർ 
കോൺഗ്രസ് ' എന്ന സംഘടന 
രൂപീേരതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

 1945 ആയകപ്ാകഴയ്ക്കും 
ഐേ്യകേരളം എന്ന ആവശ്യം കൂടുതൽ 
ശക്മായതി.  ോസറകഗാ�് മുതൽ 
േന്യാകുമാരതി വന്രയുള്ള പ്രകദശങ്ങൾ 
ഐേ്യകേരളത്തിൽ ഉൾന്പ്ടണന്മന്ന് 
TSC  ആഗ്രഹതിച്ചു. തമതിഴ് താലൂക്കുേൾ 
തമതിഴ് നാടുമായതി കചരണന്മന്നാണ്  
ആർ.ന്േ.റാം, പതി.എസ്.മണതി,  ആർ. 
ഈശ്ർ തുടങ്ങതിയ തമതിഴ് ന്യൂനപക്ഷ 
കനതാക്ൾ ആഗ്രഹതിച്ചത്.  1945  
�തിസംബർ 16 ന് നാഗർകോവതിലതിൽ 
കചർന്ന സകമ്മളനത്തിൽ നാഞ്ചതിൽ 
തമതിഴർ കോൺഗ്രസ് എന്ന 
സംഘടനന്യ All Travancore 
Tamilian Congress(ATTC) എന്ന് 
പുനർ നാമേരണം ന്ചയ്തു. സാം 

നഥാനതികയൽ ആയതിരുന്നു ആദ്യ 
പ്രസതി�റെ്.  ATTC യുന്ട േീഴതിൽ 
രാഷ്ടീയ ലക്ഷ്യം കനടാൻ തമതിഴ് 
ന്യൂനപക്ഷ വതിഭാഗം ശ്രമതിക്കുേയും 
തമതിഴ് നാട്ടതിൽ നതിന്നുള്ള രാഷ്ടീയ-
സാമൂഹതിേ-സാംസ് ോരതിേ 
രംഗത്ള്ളവരുന്ട പതിന്തുണ 
ആർജ്ജതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.  1946 
ജൂണതിൽ ATTC രോവൻകൂർ 
തമതിഴ് നാട് കോൺഗ്രസ് (TTNC) 
എന്ന് പുനർ നാമേരണം 
ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു.  വളന്രന്പ്ന്ട്ടന്നുതന്ന്ന 
സംഘടന പ്രകദശത്് നതിർണ്ണായേ 
സ്ാധീനശക്തിയായതി മാറതി.  ഇന്്യൻ 
നാഷണൽ കോൺഗ്രസതിലും 
രോവൻകൂർ കസ്ററ്് കോൺഗ്രസതിലും 
നതിർണ്ണായേസ്ാധീനമുണ്ായതിരുന്ന 
മലയാളതി കനതാക്ൾ TTNC  
കനതാക്ൾക്് അർഹമായ 
പരതിഗണന നൽോന്ത അവന്ര 

തമതിഴ് സ്ാധീനകമഖലേളതിൽ ഒതുക്തി 
നതിർത്ാൻ ശ്രമതിച്ചത് പതിൽക്ാലത്് 
നാഞ്ചതിനാടതിന്ന തതിരുവതിതാംകൂറതിൽ 
നതിന്നും അടർത്തിമാറ്റുന്നതതിന് 
ോരണമായതായതി 
വതിലയതിരുത്ന്പ്ടുന്നു.

 1946 ജൂകല 29 ന്ല 
വതിളംബരത്തിൽ ന്ോച്ചതി മഹാരാജാവ് 
ഐേ്യ കേരളത്തിനനുകൂലമായതും 
ശ്രീമൂലം അസംബ്തിയതിന്ല ചതില 
അംഗങ്ങൾ ഇതതികനാട് താല്പര്യം 
ോട്ടതിയതും തമതിഴ് വതിഭാഗന്ത് 
ന്ചാടതിപ്തിച്ചു. ന്ോച്ചതി മഹാരാജാവതിന്റെ 
വതിളംബരന്ത് തതിരുവതിതാംകൂർ കസ്ററ്് 
കോൺഗ്രസ് സ്ാഗതം ന്ചയ്തത്  
TTNC യുന്ട ശക്മായ എതതിർപ്തിന് 
ോരണമായതി.  തതിരുവതിതാംകൂർ കസ്ററ്് 
കോൺഗ്രസതിന്റെ വാർഷതിേസകമ്മളനം 
നാഞ്ചതിനാട്ടതിൽ നടത്ന്നതതിന്ന 
എതതിർക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്ര  
ഉടന്ലടുത്. വർദ്ധതിച്ചുവരുന്ന തമതിഴ് 
വതിോരം ഒരു ഭീഷണതിയായതി ദതിവാൻ 
േണക്ാക്കുേയും തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല 
തമതിഴ് പ്രസ്ാനങ്ങന്ള  
അടതിച്ചമർത്ന്നതതിനായതി 
സർക്ാർസംവതിധാനം 
ഉപകയാഗതിക്കുേയുമുണ്ായതി. 
ഇതതിന്നത്ടർന്നുണ്ായ കപാലീസ് 
ഏറ്റുമുട്ടൽ TTNC അനുകൂല 
വതിോരം ജനങ്ങളതിൽ സൃഷ്തിച്ചു. 
നതികയാജേമണ്ലാടതിസ്ാനത്തിൽ 
ന്തരന്ഞെടുപ്് നടത്ാൻ 
തതിരുവതിതാംകൂർ ഭരണാധതിോരതി 
തീരുമാനതിച്ചകപ്ാൾ  ഈ രാഷ്ടീയ 
സാഹചര്യം മുതന്ലടുക്കുന്നതതിനായതി  
തതിരുവതിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം 
അസംബ്തിയതിൽ അംഗമായതിരുന്ന 
എ.കനശമണതിന്യ TTNC 
കനതൃസ്ാനകമൽപ്തിക്കുേയുണ്ായതി. 
തതിരുവതിതാംകൂർ കസ്ററ്് 
കോൺഗ്രസുമായുള്ള 
പ്രശ് നങ്ങന്ളത്ടർന്നുള്ള പ്രതതികൂല 
സാഹചര്യങ്ങൾക്തിടയതിലും 
TTNC ന്തരന്ഞെടുപ്് 
പ്രചാരണങ്ങളം ന്പാതുചടങ്ങുേളം 
സംഘടതിപ്തിക്കുേയുണ്ായതി. 
േൽക്കുളം താലൂക്തിന്ല 
മങ്ാട് നടന്ന ന്തരന്ഞെടുപ്്  
പ്രചാരണകയാഗത്തിൽ കപാലീസ് 
ന്വടതിവയ്പും ലാത്തിചാർജ്ം ഉണ്ായതി.  
കനതാക്ൾക്കും അണതിേൾക്കും 
എതതിന്രയുണ്ായ നടപടതിേൾക്കും 
ന്തരന്ഞെടുപ്് ദതിവസമുണ്ായ അനതിഷ് 
സംഭവങ്ങൾക്കുമതിടയതിലും മത്സരതിച്ച 18 

അസംബ്തി സീറ്റുേളതിൽ 14 ലും  TTNC 
വതിജയതിച്ചു. 

 1949 ജൂകല 1 ന് ന്ോച്ചതിരാജ്യം 
തതിരുവതിതാംകൂറുമായതി കചർന്ന് 
തതിരു-ന്ോച്ചതി സംസ്ാനം 
രൂപീേരതിക്കുേയുണ്ായതി.  
ഐേ്യകേരളം രൂപന്പ്ടുന്നത്  
TTNC ന്യ അസ്സ്മാക്കുേയും 
അതതിന്നത്ടർന്നുണ്ായ 
പ്രകക്ഷാഭങ്ങളതിൽ നതിരവധതി TTNC 
കനതാക്ൾ അറസ്റതിലാകുേയും 
ന്ചയ്തു. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ 
ശ്രദ്ധയതിൽന്പ്ടുേയും സർദാർ വലെഭായ് 
പകട്ടലതിന്റെ ഇടന്പടലതിന്നത്ടർന്ന്  
ന്േ.ോമരാജതിന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ  
പ്രശ് നപരതിഹാരത്തിനായതി ശ്രമതിക്കുേയും 
അറസ്റതിലായവന്ര വതിട്ടയയ്ക്കുേയും 
ന്ചയ്തു.  

 TTNC കനതാക്ൾ AICC (All 

India Congress Committee) 
യുമായതി ബന്ന്പ്ട്ട് ന്തക്ൻ 
തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല നാല് തമതിഴ് 
പ്രാമുഖ്യമുള്ള താലൂക്കുേൾ കചർത്് 
നാഗർകോവതിൽ ജതിലൊ കോൺഗ്രസ് 
േമ്മതിറ്തി രൂപീേരതിക്ണന്മന്ന്  
ആവശ്യന്പ്ട്ടു. കേരളാ പ്രകദശ് 
കോൺഗ്രസ് േമ്മതിറ്തിയുന്ട ഇടന്പടലതിൽ 
ഇത് തടസ്ന്പ്ടുേയുണ്ായതി. TNCC 
(Tamil Nadu Congress Committee) 
യതിലൂന്ട DCC ആോനുള്ള ശ്രമവം 
വതിജയം ോണാത്തതിന്നത്ടർന്ന്  
TTNC ഒരു സ്തന്ത സംഘടനയായതി 
നതിലന്ോണ്ടു. 

 1952 ന്ല ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ 
സഖ്യമുണ്ാക്ാന്ത പന്തണ്തിൽ എട്ട് 
സീറ്് കനടതിയ TTNC എ.ന്ജ. കജാണതിന്റെ 
കനതൃത്ത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് 
മന്തതിസഭയതിൽ അംഗമായതി.  
രാഷ്ടപതതിഭരണം ഒഴതിവാക്കുവാൻ 
TTNC - കോൺഗ്രസ് സഖ്യം 
അനതിവാര്യമായതിരുന്നു. തമതിഴ് പ്രാമുഖ്യ 
ജതിലെേൾ മദ്രാസ് സംസ്ാനവമായതി 
ലയതിക്ണന്മന്ന TTNC  യുന്ട ആവശ്യം 
കോൺഗ്രസ് നതിരാേരതിച്ചകതാന്ട സഖ്യം 
ഉലഞ്ഞു. മുനതിസതിപ്ൽ ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ 
പരസ്ര ധാരണകയാന്ട 
സ്ാനാർത്തിനതിർണ്ണയം 
നടത്ാന്മന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് 
നതിർകദേശം TTNC അംഗീേരതിച്ചതിലെ. 
TTNC  - കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ 
പരസ്രം മത്സരതിക്കുേയും സഖ്യ 
സർക്ാരതിന്ന ഇത് ബാധതിക്കുേയും 
ന്ചയ്തു.  1953 ന്സപ്റ്ംബർ 
13ന്  TTNC  സഖ്യസർക്ാരതിൽ 
നതിന്നും പതിന്ാറതി.  കോൺഗ്രസതിന്റെ 
ആഭ്യന്രപ്രശ് നങ്ങളം ഈ 
സർക്ാരതിന്റെ തേർച്ചയ്ക് ആക്ം 
കൂട്ടതി.  അവതിശ്ാസപ്രകമയം 
അതതിജീവതിക്ാൻ സർക്ാരതിനായതിലെ. 
1954 ന്ല തതിരുവതിതാംകൂർ-ന്ോച്ചതി 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ കോൺഗ്രസും TTNC 
യും തമ്മതിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ായതി. 
ഈ ന്തരന്ഞെടുപ്തിലും പന്തണ്തിൽ  
എട്ട് സീറ്്  TTNC േരസ്മാക്തി. പട്ടം 
താണുപതിളളയുന്ട കനതൃത്ത്തിലുള്ള 
സർക്ാരതിനു േീഴതിൽ TTNC നടത്തിയ 
പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ പലതും കപാലീസ് 
ലാത്തിച്ചാർജ്ജതിൽ േലാശതിച്ചു. 

സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നതതിനതിടയതിൽ  
'War Cry' എന്ന കപരതിൽ 
സർക്ാരതിന്നതതിന്ര ഒരു ലഘുകലഖ 
TTNC പ്രസതിദ്ധീേരതിക്കുേയും   

ഇതതിന്നത്ടർന്നുണ്ായ 
സംഘർഷങ്ങൾ TTNC ന്യ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയുമായതി അടുപ്തിക്കുേയും ന്ചയ്തു.  
1954 ആഗസ്റ് 9 വതികമാചന ദതിനമായതി 
ആചരതിക്ാൻ TTNC തീരുമാനതിന്ച്ചങ്തിലും  
ആഗസ്റ് 11 ന് ഒരു വതിഭാഗം 
ഗതാഗത ജീവനക്ാർ പണതിമുടക്തിന് 
ആഹ്ാനം ന്ചയ്തതതിനാൽ വതികമാചന 
ദതിനാചരണം അന്നകത്ക്് മാറ്തി.  CPI 
നാഗർകോവതിൽ  ടൗണതിൽ നടത്തിയ 
ഒരു കയാഗത്തിനതിന്ട TTNC യുന്ട 
ആവശ്യങ്ങകളാട് അനുഭാവം പ്രേടതിപ്തിച്ച് 
കേന്ദ്ര-സംസ്ാന ഓഫീസുേൾ 
പതിക്റ്് ന്ചയ്യാനും ന്പാതുഗതാഗതം 
സ്തംഭതിപ്തിക്ാനും തീരുമാനതിച്ച വതിവരം 
കനാട്ടീസതിലൂന്ട അണതിേന്ള അറതിയതിച്ചു.

 വതികമാചന ദതിനകത്ാടനുബന്തിച്ച് 
സംഘടതിപ്തിച്ച ജാഥേൾ പലയതിടത്ം 
അക്രമാസക്മായതി. മാർത്ാണ്ത്ം 

പുതുക്ടയതിലുമുണ്ായ കപാലീസ് 
ന്വടതിവയ്പതിൽ യഥാക്രമം അഞ്ം 
ആറും കപർ മരതിച്ചു. ഇകതത്ടർന്ന് 
തതിരുവതിതാംകൂറതിന്ല തമതിഴ് കമഖലേളതിൽ 
നതിരവധതി കയാഗങ്ങൾ നടക്കുേയും 
പല കനതാക്ൾ  അറസ്റതിലാകുേയും 
ന്ചയ്തു. ഇത്  തമതിഴ് നാട്ടതിൽ  
TTNC   അനുകൂല തരംഗം സൃഷ്തിച്ചു.   
1954 ന്ല ന്തരന്ഞെടുപ്തിന്ന 
തുടർന്ന് അധതിോരകമറ് പട്ടം 
താണുപതിള്ള മന്തതിസഭയുന്ട 
നതിലനതിൽപ്തിനുതന്ന്ന ഈ സംഭവം 
ഭീഷണതിയായതി.  കപാലീസതിന്റെ നടപടതി 
വ്യാപേമായതി വതിമർശതിക്ന്പ്ടുേയും 
അകന്ഷണക്മ്മീഷന്ന 
നതിയമതിക്കുേയും ന്ചയ്തു. TTNC യുന്ട 
താൽപര്യത്തിന്  വതിരുദ്ധമായുള്ള 
അകന്ഷണ േമ്മീഷൻ നതിയമനം 
TTNC ബഹതിഷ് ക്രതിച്ചു. TTNC യുന്ട 
ആശങ് ശരതിവച്ചുന്ോണ്് കപാലീസ് 
നടപടതിന്യ ന്യായീേരതിക്കുന്ന 
റതികപ്ാർട്ടാണ് ന്േ.ശങ്രൻ  േമ്മീഷൻ 
സമർപ്തിച്ചത്.  1955 ന്ഫബ്രുവരതിയതിൽ 
സർക്ാരതിന്നതതിന്ര റ്തി.എസ്. 
രാമസ്ാമതിപ്തിള്ള ന്ോണ്ടുവന്ന 
അവതിശ്ാസ പ്രകമയം പാസ്ാവേയും    
പട്ടം താണുപതിള്ളയ്ക്കു പേരം പന്തിള്ളതി 
കഗാവതിദേകമകനാൻ  മുഖ്യമന്തതിയായതി. 

1953 ൽ സംസ്ാന 
പുന:സംഘടനയ്കായതി കേന്ദ്രം 
ഫസൽഅലതി  േമ്മീഷന്ന നതിയമതിച്ചു.  
TTNC അതതിന്റെ ആവശ്യം ഈ 
േമ്മീഷന്ന അറതിയതിച്ചതിരുന്നു.  
പന്തിള്ളതി മന്തതിസഭയുന്ട ോലത്് 
ഫസൽ അലതി േമ്മീഷൻ റതികപ്ാർട്ട് 
സമർപ്തിച്ചു. തതിരു-ന്ോച്ചതി സർക്ാർ, 
തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിന്ല തമതിഴ് 
സംസാരതിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളായ നാല് 
താലൂക്കുേന്ള (കതാവാള, അഗസ്തീശ്രം, 
േൽക്കുളം, വതിളവകങ്ാട് ) മദ്രാസ് 
സംസ്ാനകത്ാട് കചർക്ണന്മന്ന 
നതിർകദേശം ഈ േമ്മീഷൻ മുകന്നാട്ട് 
വച്ചു.   ഇതതിന്നതതിന്ര പന്തിള്ളതിയുന്ട 
കനതൃത്ത്തിൽ കോൺഗ്രസ് 
രംഗന്ത്ത്തിന്യങ്തിലും തമതിഴ് 
സ്ാധീനമുള്ള നാഞ്ചതിനാടതിന്റെ 
താലൂക്കുേന്ള തതിരുവതിതാംകൂറതിൽ 
നതിലനതിർത്ാനുള്ള എലൊ ശ്രമങ്ങളം 
വതിഫലമായതി. 

 ഐേ്യ കേരള രൂപീേരണകത്ാന്ട 
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ടീയ ഭൂപടത്തിൽ 
നതിന്നും TTNC ക്രകമണ ഇലൊതായതി.

ട്ാവൻകൂർ െേിഴ് നാട് മൊൺഗ്രെ്
Ncn{X]Yw

എ. മനശേണി
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കേരള കോൺഗ്രസ്്(എം) ന്ചയർമാനും, 
മുൻമന്തതിയുമായ ന്േ.എം.മാണതി(86) 

ഏപ്രതിൽ ഒൻപതതിന് അന്രതിച്ചു.   പാലാ നതിയമസഭാ 
മണ്ലം നതിലവതിൽ വന്ന 1965ന് കശഷം തുടർച്ചയായതി 
13  ന്തരന്ഞെടുപ്പുേളതിലും വതിജയതിച്ച്  54 വർഷം 
പാലാന്യ നതിയമസഭയതിൽ പ്രതതിനതിധീേരതിച്ചു.

വതിദ്യാർത്തിയായതിരതിന്ക് തന്ന്ന തതിരുവതിതാംകൂറതിന്റെ 
ഉത്രവാദതിത്ഭരണ പ്രകക്ഷാഭ സമരത്തിൽ 
പന്ങ്ടുത് അകദേഹം 1975 ൽ സപ്േക്ഷതി മുന്നണതി 
മന്തതിസഭയതിൽ ആദ്യമായതി മന്തതിയായതി.  ധനോര്യം, 
ആഭ്യന്രം, നതിയമം, റവന്യൂ, ജലകസചനം,  
നഗരവതിേസനം, ഇൻഫർകമഷൻ, ഭവന 
നതിർമ്മാണം, ഗതാഗതം തുടങ്ങതിയ വകുപ്പുേൾ 
കേോര്യം ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. ഏറ്വം കൂടുതൽ ബജറ്് 
അവതരതിപ്തിച്ച ധനോര്യ മന്തതി(പതതിമൂന്ന് തവണ), 
കേരളത്തിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ ോലം മന്തതി (25 
വർഷം), രാജ്യത്് ഏറ്വം കൂടുതൽ ോലം നതിയമസഭാ 
സാമാജതിേൻ (54 വർഷം) എന്നീ റതിക്ാഡേൾ 
ന്േ.എം.മാണതിയുന്ട കപരതിലാണ്.  േർഷേർക്്  
ന്പൻഷൻ, വതിധവാ ന്പൻഷൻ, ോരുണ്യ പദ്ധതതി 
തുടങ്ങതി നതിരവധതി ഭരണപരതിഷ് ക്ാരങ്ങൾക്് 
തുടക്ം കുറതിച്ചു.  അകമരതിക്യതിന്ല വതിസ് കോൻസതിൽ 
ന്സനറ്തിൽ നതിന്ന് 1962 മുതൽ തുടർച്ചയായതി 
വതിജയതിച്ച്   അതതിൽ തുടരുന്ന ന്ഫ്�് റതിസ്റതികനാട് 
താരതമ്യന്പ്ടുത്തി 'കേരളത്തിന്റെ  ന്ഫ്�് 
റതിസ്റാണ് ന്േ.എം.മാണതി' എന്നാണ് 2017 മാർച്ച് 
15ന് അകദേഹന്ത് അഭതിനദേതിക്കുന്ന കവളയതിൽ 
മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ വതികശഷതിപ്തിച്ചത്. 

1958ൽ ഇന്്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസതിലൂന്ട 
രാഷ്ടീയരംഗന്ത്ത്തിയ അകദേഹം 1964ൽ  കേരള 
കോൺഗ്രസ്് പാർട്ടതിയതിന്ലത്േയും 1979ൽ 
കേരള കോൺഗ്രസ്്(എം) രൂപീേരതിക്കുേയും 
ന്ചയ്തു. അഭതിഭാഷേൻ, ന്േ.പതി.സതി.സതി. അംഗം, 
കോട്ടയം ജതിലൊ കോൺഗ്രസ്് േമ്മതിറ്തി ജനറൽ 
ന്സക്രട്ടറതി, കേരള കോൺഗ്രസ്് സ്ാപോംഗവം 
ജനറൽ ന്സക്രട്ടറതിയും, കേരള കോൺഗ്രസ്്(എം) 
ന്ചയർമാൻ,  സംസ്ാന പ്ാനതിങ് കബാർ�് അംഗം, 
സംസ്ാന നതിയമപരതിഷ് ോര േമ്മതിറ്തി ന്ചയർമാൻ 
എന്നീ നതിലേളതിൽ കസവനമനുഷ്ഠതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

കേരള നതിയമസഭയുന്ട ചരതിത്ത്തിന്ല ഏറ്വം മതിേച്ച 
പാർലന്മകറെറതിയൻമാരതിൽ ഒരാളായതിരുന്നു അകദേഹം.  
സഭാ നടപടതിക്രമങ്ങളതിന്ല അകദേഹത്തിന്റെ  അറതിവം 
സഭാ പ്രവർത്നങ്ങളതിന്ല ആത്മാർത്തയും 
ഏന്താരു സാമാജതിേനും മാതൃേയായതി നതിൽക്കുന്നു. 

ഒരു ഭരണേർത്ാവ് എന്ന നതിലയതിൽ 
സർവ്വാദരണീയനായതിരുന്നു അകദേഹം. കേരളത്തിന്റെ 
ോർഷതിേ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ കക്ഷമ പദ്ധതതിേളന്ട 
ോര്യത്തിൽ അകദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന 
ശ്രകദ്ധയമായതിരുന്നു. വതിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ 

പഠതിക്ാനും പദ്ധതതിേൾ ആവതിഷ് ക്രതിക്ാനും 
സമയബന്തിതമായതി നടപ്തിലാക്ാനും അകദേഹം 
പ്രകത്യേം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയതിരുന്നു.

പരാതതിേളം പ്രശ്നങ്ങളമായതി തന്റെ മുന്നതിന്ലത്ന്ന 
ഏന്താരാളതിന്റെ ോര്യത്തിലും വ്യക്തിപരമായ 
ശ്രദ്ധയും ഇടന്പടലും അകദേഹത്തിന്റെ 
വ്യക്തിത്ത്തിന്റെ  സവതികശഷതയായതിരുന്നു. 
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ടീയ രംഗത്ം മുന്നണതിേളന്ടയും 
സർക്ാരുേളന്ടയും രൂപീേരണത്തിലും നതിർണ്ണായേ 
സ്ാധീനം ന്ചലുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ന്േ.എം.
മാണതി. സഭാ നടപടതിേളതിൽ അരനൂറ്ാണ്തിന്റെ 
സാർത്േമായ ഇടന്പടലുേളതിലൂന്ട  സഭാ തലം 
സർഗ്ാത്മാക്തിയ  അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്മായതിരുന്നു 
ന്േ.എം.മാണതി. 

കലാേ പാർലന്മറെറതി ചരതിത്ത്തിൽത്ന്ന്ന 
സ്ാനം കനടതിയ അത്യപൂർവ്വം സാമാജതിേരുന്ട 
നതിരയതിലാണ് ന്േ.എം.മാണതിന്യന്നും, മലകയാര 
ജനതയുന്ടയും േർഷേരുന്ടയും താൽപര്യങ്ങൾ 
സഭയതിൽ ഉന്നയതിക്കുന്നതതിൽ പ്രകത്യേം ശ്രദ്ധതിച്ചതിരുന്ന 
ന്േ.എം.മാണതിയുന്ട നതിര്യാണം സംസ്ാനത്തിന് 
ന്പാതുവതിലും, നതിയമസഭയ്ക് വതികശഷതിച്ചും േനത് 
നഷ്മാന്ണന്ന് മുഖ്യമന്തതി അനുകശാചന 
സകദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. 

പാർലന്മറെറതി ജനാധതിപത്യത്തിൽ വതിശ്ാസം 
അർപ്തിച്ച് , സഭയുന്ട നടപടതിക്രമങ്ങന്ളയും 

രീതതിേന്ളയും ചട്ടങ്ങന്ളയും േീഴ് വഴക്ങ്ങന്ളയും 
ശക്തികയാന്ട ഉപകയാഗന്പ്ടുത്ാൻ ശ്രമതിച്ച മന്റ്ാരു 
സാമാജതിേന്ന േന്ണ്ത്േ പ്രയാസമാന്ണന്നും 
അനുഭവങ്ങളതിൽ നതിന്ന് സ്ാംശീേരതിന്ച്ചടുത് 
പ്രത്യയശാസ്തം ന്ോണ്് സ്യം ഒരു ഇരതിപ്തിടം 
സൃഷ്തിച്ച് രാഷ്ടീയത്തിൽ തന്റെ സാന്നതിധ്യം ഉറപ്തിച്ച 
വ്യക്തിയാണ് ന്േ.എം.മാണതിന്യന്ന് സ്ീക്ർ 
പതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അനുസ്രതിച്ചു.

ടക.എം. െയാണി അന്തരിച്ചു

മുൻ നതിയമസഭാംഗവം മുതതിർന്ന കോൺഗ്രസ് 
കനതാവമായതിരുന്ന കറാസമ്മ ചാകക്ാ 2019 

മാർച്ച്  14 ന്  നതിര്യാതയായതി.  കേരള നതിയമസഭയതിൽ 
മൂന്നു തവണ വ്യത്യസ്ത നതികയാജേമണ്ലങ്ങന്ള 
പ്രതതിനതിധീേരതിച്ചതിരുന്നു.  1987 ൽ ഇടുക്തിയതിൽ 
നതിന്നും 1991 ൽ ചാലക്കുടതിയതിൽ നതിന്നും 1996 ൽ 
മണലൂരതിൽ നതിന്നും എം.എൽ.എ.യായതി.   സ്ത ീേളന്ടയും 
കുട്ടതിേളന്ടയും കക്ഷമം സംബന്തിച്ച സമതിതതി 
(1992-96) യുന്ട അദ്ധ്യക്ഷസ്ാനം വഹതിച്ചു.  മഹതിളാ 
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ ന്സക്രട്ടറതി, ന്േ.പതി.സതി.സതി. 
കവസ് പ്രസതി�റെ് തുടങ്ങതി അരനൂറ്ാണ്തിലധതിേം 
കോൺഗ്രസ്തിന്റെ പ്രധാന പദവതിേൾ വഹതിച്ചതിട്ടുണ്്.

മുൻ നിയെസഭയാംഗം ദറയാസമ് െയാദക്യാ അന്തരിച്ചു

മുൻ മന്തതിയും സതി.പതി.എം. കനതാവമായതിരുന്ന 
വതി.ന്ജ. തങ്പ്ൻ (85) 2019 മാർച്ച് 9-ാം 

തീയതതി അന്രതിച്ചു. 1987-91 ോലയളവതിൽ ഇ.ന്േ. 
നായനാർ മന്തതിസഭയതിൽ തകദേശഭരണവകുപ്പു 
മന്തതിയായതിരുന്നു. 1983ൽ ഉപന്തരന്ഞെടുപ്തിലൂന്ട 
ആദ്യമായതി നതിയമസഭാംഗമായ അകദേഹം  1987, 
1992, 2006 എന്നീ വർഷങ്ങളതിലും നതിയമസഭയതികലയ്ക് 
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ടു. പന്തണ്ാം കേരളനതിയമസഭയതിൽ 
കപ്രാന്ടം സ്ീക്റായതിരുന്നു.  1995-96 ോലഘട്ടത്തിൽ 
കമശപ്പുറത്വച്ച േടലാസുേൾ സംബന്തിച്ച സമതിതതി 
ന്ചയർമാൻ, 1979 മുതൽ 1983 വന്ര ന്നയ്യാറ്തിൻേര 
നഗരസഭയുന്ട ന്ചയർമാൻ, 1998 മുതൽ 2001 
വന്ര മൂന്നാമത് ഭരണപരതിഷ് ക്ാര േമ്മതിറ്തി കവസ് 
ന്ചയർമാൻ എന്നീ നതിലേളതിലും പ്രവർത്തിച്ചു.

മുൻ െന്തി വി.ടജ. തങ്പ്ൻ അന്തരിച്ചു

1957 ന്ല ആദ്യ നതിയമസഭാ ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ ഇ.എം.എസ്തികനാടു 
മത്സരതിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ാനാർത്തി ടതി.വതി.കോരൻ (94) അന്രതിച്ചു. 

പ്രമുഖ സഹോരതിയും ആദ്യോല കസാഷ്യലതിസ്റ് പ്രവർത്േനുമായതിരുന്നു. 
കസാഷ്യലതിസ്റ്റു പാർട്ടതിയുന്ട യുവജന കനതാവായതി ന്പാതുരംഗത്വന്നു.  പാർട്ടതി 
വതിഭജതിച്ചകപ്ാൾ പതി.എസ്.പതി.യതിൽ കചർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു.  1957 ൽ നീകലശ്രം 
ദ്യാംഗമണ്ലത്തിൽ നതിന്നാണ് ഇ.എം.എസ്തി.കനാട് ഏറ്റുമുട്ടതി കതാറ്ത്.  1980 
ൽ പയ്യന്നൂർ നതിയമസഭാമണ്ലത്തിൽ നതിന്ന് മത്സരതിന്ച്ചങ്തിലും വതിജയതിച്ചതിലെ.  
കേരളനതിയമസഭയുന്ട വജ്രജൂബതിലതി വർഷത്തിൽ ോസർകഗാ�് നടന്ന 
പരതിപാടതിയതിൽ ടതി.വതി.കോരന്ന ആദരതിക്കുേയുണ്ായതി.

െി.വി. ദകയാരൻ അന്തരിച്ചു
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സഭസകമ്മളതിച്ച പത്് ദതിവസങ്ങളതിൽ ഗവർണ്ണർക്് നദേതി 
കരഖന്പ്ടുത്ന്ന പ്രകമയം ചർച്ചന്ചയ്യുന്നതതിനായതി 

രണ്് ദതിവസവം ബജറ്തിന്റെ ന്പാതു ചർച്ചയ്കായതി മൂന്ന് ദതിവസവം 
വതിനതികയാഗതിച്ചു.  സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്് മാർച്ച് 31 നുമു്് പാസ്ാക്ാൻ 
േഴതിയാത് സാഹചര്യമായതതിനാൽ ഈ സാ്ത്തിേ 
വർഷന്ത് ആദ്യ നാല് മാസകത്യ്കായതി കവാട്ട് ഓൺ അക്ൗണ്് 
പാസ്ാക്തി.  2018-19 സാ്ത്തിേ വർഷന്ത് അവസാന 
ബാച്ച് ഉപധനാഭ്യർത്നേളം അവയുന്ട  ധനവതിനതികയാഗ 
ബതില്ലുേളം സഭ ചർച്ച ന്ചയ്ത് പാസ്ാക്കുേയുണ്ായതി.   2019 
ന്ല കേരള സഹേരണ സംഘ(കഭദഗതതി) ബതിൽ സബ്ജേ്ട് 
േമ്മതിറ്തിയുന്ട പരതിഗണനയ്കായതി അയയ്ക്കുേയും പാസ്ാക്കുേയും 
ന്ചയ്തു.

 സകമ്മളനത്തിൽ എട്ട് അടതിയന്രപ്രകമയങ്ങൾക്കുള്ള 
അവതരണാനുമതതി കനാട്ടീസ് സഭ പരതിഗണതിച്ചു.  240 
നക്ഷത്ചതിഹ്നമതിട്ട കചാദ്യങ്ങളം, 2768 നക്ഷത് ചതിഹ്നമതിടാത് 
കചാദ്യങ്ങളം അനുവദതിച്ചതിരുന്നു.  24 കചാദ്യങ്ങൾക്് മന്തതിമാർ 
വാക്ാൽ മറുപടതി നൽകുേയുണ്ായതി.  വാക്ാൽ മറുപടതി 
നൽേതിയ കചാദ്യങ്ങളതികന്ൽ സഭാതലത്തിൽ 184 ഉപകചാദ്യങ്ങൾ 
ഉന്നയതിക്ന്പ്ട്ടു. 

 16 ശ്രദ്ധക്ഷണതിക്ൽ കനാട്ടീസുേളതിലൂന്ടയും 99 
സബ്മതിഷനുേളതിലൂന്ടയും ജനങ്ങളന്ട വതിവതിധ ജനേീയ 
പ്രശ് നങ്ങൾ സഭയതിൽ ഉന്നയതിക്ന്പ്ട്ടു.

 സംസ്ാനത്് മാരേമായ േീടനാശതിനതിേൾ 
നതികരാധതിക്കുന്നതതിനായതി സ്ീേരതിച്ച നടപടതിേൾ സംബന്തിച്ച് 
കൃഷതി വകുപ്പുമന്തതി ചട്ടം 300 പ്രോരം  പ്രസ്താവന നടത്തി.  2018 
ന്ല സാ്ത്തിോവകലാേനം, േംപ് കരോളർ ആറെ് ആ�തിറ്ർ 
ജനറലതിന്റെ ഫതിനാൻസ് അക്ൗണ്് സ്, അകപ്രാപ്രതികയഷൻ 
അക്ൗണ്്, സംസ്ാന എേ് സ് ന്പൻ�ീച്ചർ റതിവ്യൂ േമ്മതിറ്തിയുന്ട 
മൂന്നാമത് റതികപ്ാർട്ട് എന്നതിവ  സഭയുന്ട കമശപ്പുറത് 
വയ്ക്കുേയുണ്ായതി.

 മുൻ നതിയമസഭാംഗം കസമൺ ബ്തികട്ടാ കറാഡ് തിഗ് സതിന്റെ 
നതിര്യാണത്തിൽ ജനുവരതി 28-ാം തീയതതി സഭ ചരകമാപചാരം 
അർപ്തിച്ചു.

 രക്സാക്ഷതി ദതിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായതി ഇന്്യൻ 
സ്ാതന്ത്യസമരത്തിൽ പന്ങ്ടുത്് വീരമൃതയു വരതിച്ചവന്ര 
അനുസ്രതിച്ചുന്ോണ്്  ജനുവരതി 30-ാം തീയതതി രാവതിന്ല 11 
മണതിക്് അംഗങ്ങൾ രണ്ടു മതിനതിട്ട് എഴുകന്നറ്റു നതിന്ന് മൗനം 
ആചരതിച്ചു.

 നതിയമസഭയുന്ട വജ്രജൂബതിലതി ആകഘാഷങ്ങളന്ട 
ഭാഗമായുള്ള ന്ഫസ്റതിവൽ ഓൺ ന്�കമാക്രസതിയുമായതി 
ബന്ന്പ്ട്ട് അന്ാരാഷ്ട തലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റു�റെ് സ് 
പാർലന്മറെ് ന്ഫബ്രുവരതി മാസം 23, 24, 25 തീയതതിേളതിലായതി 
നടത്ന്ന വതിവരം സ്ീക്ർ സഭന്യ അറതിയതിച്ചു.

ഭരണഘടനയുന്ട 356-ാം അനുകച്ഛദ 
പ്രോരം 1956 മാർച്ച് 23 ന് തതിരു-ന്ോച്ചതി 

സംസ്ാനം  രാഷ്ടപതതി ഭരണത്തിൻ േീഴതിലായതി.  
സംസ്ാന നതിയമനതിർമ്മാണസഭയുന്ട 
നതിയമനതിർമ്മാണാധതിോരം ഇകതാന്ട 
പാർലന്മറെതിന്റെ അധതിോര പരതിധതിയതിലായതി. മാർച്ച് 
31 ന് മുൻപ് പാസ്ാകക്ണ്തിയതിരുന്ന 1956-57 
സാ്ത്തിേ വർഷന്ത് തതിരു-ന്ോച്ചതി സംസ്ാന 
ബജറ്് 1956 മാർച്ച് 9 ന് സഭയതിൽ സമർപ്തിച്ചതിരുന്നു.   
എന്നാൽ ബജകറ്ാ  ധനാഭ്യർത്നകയാ 
ധനവതിനതികയാഗ ബതികലൊ രാഷ്ടപതതിഭരണം നതിലവതിൽ 
വന്ന തീയതതി വന്ര പാസ്ാക്തിയതിരുന്നതിലെ. 

 രാഷ്ടപതതി ഭരണം മാർച്ച് 23 ന് 
പ്രഖ്യാപതിന്ച്ചങ്തിലും കലാേ് സഭാ സകമ്മളനത്തിന്റെ 
ഇടകവളയായതതിനാൽ മാർച്ച് 28 ന് മുൻപ് 
ഇത് സംബന്തിച്ച പ്രഖ്യാപനം കലാേ് സഭയതിൽ 
അവതരതിപ്തിച്ചതിരുന്നതിലെ.   പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ 
പേർപ്് സഭയുന്ട കമശപ്പുറത് വയ്ക്കുന്നതതിനു മുൻപ് 
മാർച്ച് 24 നു തന്ന്ന അംഗങ്ങൾക്്  വതിതരണം 
ന്ചയ്തതിരുന്നു.  മാർച്ച് 28 ന് പ്രഖ്യാപനം സഭയുന്ട 
കമശപ്പുറത്് വയ്ക്കുന്മന്നും  ഇതതികന്ലുള്ള ഉപകക്ഷപം 
മാർച്ച് 29 ന് അവതരതിപ്തിക്കുന്മന്നും ബുള്ളറ്തിൻ 
മുകഖന അംഗങ്ങന്ള അറതിയതിച്ചു. തതിരു-ന്ോച്ചതി 
ബജറ്് കേന്ദ്ര ധനമന്താലയത്തിൽ മാർച്ച് 
24 വന്ര ലഭതിക്ാന്ത വന്നകപ്ാൾ 1956-57 
വർഷന്ത് തതിരു-ന്ോച്ചതി  ബജറ്് മാർച്ച് 28 ന്  
കലാേ് സഭയതിൽ അവതരതിപ്തിക്കുന്മന്നും  മാർച്ച് 
29 ന് രാഷ്ടപതതി ഭരണം സംബന്തിച്ച പ്രഖ്യാപനം 
സഭ അംഗീേരതിക്കുന്നതതിന്റെ ന്താട്ടുപതിന്നാന്ല 
ധനാഭ്യർത്നയതികന്ലുള്ള കവാന്ട്ടടുപ്് 
നടക്കുന്മന്നുമുള്ള മന്റ്ാരു അറതിയതിപ്് കൂടതി  
അംഗങ്ങൾക്് നൽേതി. മാർച്ച് 28 കവകുകന്നരം 
5 മണതിക്് തതിരു-ന്ോച്ചതി സംസ്ാന ബജറ്് 
കലാേ് സഭയതിൽ അവതരതിപ്തിക്ന്പ്ട്ടു.

 മാർച്ച് 29 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്രമന്തതി അവതരതിപ്തിച്ച 
രാഷ്ടപതതി ഭരണ പ്രഖ്യാപനം സംബന്തിച്ച ഉപകക്ഷപം 

സഭ അംഗീേരതിച്ചയുടന്ന   ന്താട്ടു മു്തിലന്ത്  
ദതിവസം സഭയതിൽ അവതരതിപ്തിച്ച ബജറ്തികന്ലുള്ള   
ധനവതിനതികയാഗ ബതിലെതിന്റെ കവാന്ട്ടടുപ്പും നടന്നു.

 സാധാരണ നടപടതിക്രമമനുസരതിച്ച് ബജറ്് 
അവതരണത്തിനും ധനാഭ്യർത്നേളന്ട കവാട്ടതിം  
ഗതിന് ഇടയതിലും അതുകപാന്ല ധനാഭ്യർത്ന 
അംഗീേരതിക്കുന്നതതിനും ധനവതിനതികയാഗ ബതിൽ 
പരതിഗണതിച്ച്  പാസ്ാക്കുന്നതതിനുമതിടയതിലും കുറഞെത് 
രണ്് ദതിവസന്ത് ഇടകവള ആവശ്യമാണ്. 
എന്നാൽ പ്രകത്യേ സാഹചര്യം േണക്തിന്ലടുത്് 
സ്ീക്ർ ഇക്ാര്യത്തിൽ ഇളവ് അനുവദതിക്കുേയും 
ബജറ്് അവതരതിപ്തിച്ച് ന്താട്ടടുത് ദതിവസം തന്ന്ന 
ധനാഭ്യർത്നയും ധനവതിനതികയാഗ ബതില്ലും സഭ 
പാസ്ാക്കുേയുമായതിരുന്നു.

 ഭരണഘടനയുന്ട  109(2) അനുകച്ഛദ പ്രോരം  
പണബതിൽ കലാേ് സഭ പാസാക്തിയതതിനുകശഷം  
രാജ്യസഭയതികലയ്ക് അയച്ചു ന്ോടുകക്ണ്തും 
ബതിൽ േതിട്ടതിയ തീയതതി മുതൽ   പതതിനാല് ദതിവസ 
ത്തിനേം   രാജ്യസഭ  ശതിപാർശേകളാടുകൂടതി 
കലാേ് സഭയതികലയ്ക് തതിരതിച്ചയകക്ണ്തുമുണ്്.  
രാജ്യസഭയുന്ട അടുത് സകമ്മളനം ഏപ്രതിൽ 
23-ന് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനാണ് നതിശ്യതിച്ചതിരുന്നത്. 
കലാേ് സഭ  ബതിൽ പാസ്ാക്തിയ ഉടൻ തന്ന്ന 
രാജ്യസഭയതിൽ  അയച്ചു ന്ോടുത്തിരുന്നുന്വങ്തിൽ 
രാജ്യസഭ സകമ്മളതിക്കുന്നതതിനുമുമ്പു 
തന്ന്ന പതതിനാലു ദതിവസന്മന്ന പരതിധതി 
ോലഹരണന്പ്ടുമായതിരുന്നു. ആ  ോലയളവതിൽ 
രാജ്യസഭ സകമ്മളനത്തിലലൊതതിരുന്നതതിനാൽ  
പ്രകത്യേ സാഹചര്യം േണക്തിന്ലടുത്് കലാേ് സഭ 
മാർച്ച് 29 ന്  ധനവതിനതികയാഗ ബതിൽ പാസ്ാക്തിയ 
ഉടൻതന്ന്ന ഏപ്രതിൽ 16 വന്ര ബതിൽ രാജ്യസഭയ്ക്കു 
നൽകേണ്തതിന്ലെന്ന് സ്ീക്ർ നതിർകദേശതിച്ചു. അപ്രോരം 
കലാേ് സഭ പാസ്ാക്തിയ ബതിൽ രാജ്യസഭയതിൽ 
എത്തിക്കുന്നത് ഏപ്രതിൽ 16 വന്ര കവേതിപ്തിച്ചു. 

  ബതിൽ കലാേ് സഭ പാസ്ാക്തിന്യങ്തിലും  

രാജ്യസഭയതിൽ അവതരതിപ്തിക്കുന്നതതിനും 
രാഷ്ടപതതിയുന്ട അംഗീോരം ലഭതിക്കുന്നതതിനും 
ോലതാമസം കനരതിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ 
തതിരു-ന്ോച്ചതിയതിന്ല സാ്ത്തിേ ന്ചലവേൾ 
നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിന് ഏപ്രതിൽ 1 മുതൽ ധനം 
േന്ണ്കത്ണ്ത് അത്യാവശ്യമായതി വന്നു. അതതിന് 
പരതിഹാരമായതി  ബതിലെതിന്ല വ്യവസ്േൾ അകതപടതി 
നതിലനതിർത്തി   തതിരു-ന്ോച്ചതി ധനവതിനതികയാഗ (കവാട്ട് 
ഓൺ അക്ൗണ്് ) ഓർ�തിനൻസ്, 1956 രാഷ്ടപതതി 
പുറന്പ്ടുവതിച്ചു.  ഇത്രത്തിൽ  ഒരു  സംസ്ാന 
ത്തിന്റെ ആവശ്യത്തികലക്ായതി സഞ്ചതിത നതിധതിയതിൽ 
നതിന്ന് ഓർ�തിനൻസ് വഴതി തുേ പതിൻവലതിക്കുന്നത് 
രാജ്യത്് ആദ്യമായതിരുന്നു.

 ഓർ�തിനൻസ് കലാേ് സഭയതിൽ 1956 ഏപ്രതിൽ 14 
നും രാജ്യസഭയതിൽ 1956 ഏപ്രതിൽ 23 നും കമശപ്പുറത്് 
വയ്ക്കുേയുണ്ായതി. തതിരു-ന്ോച്ചതി ധനവതിനതികയാഗ 
(കവാട്ട് ഓൺ അക്ൗണ്് ) ബതിൽ കലാേ് സഭ 
പാസാക്തിയ രൂപത്തിൽ രാജ്യസഭ 1956 ഏപ്രതിൽ 27 
ന് പരതിഗണതിക്കുേയും അംഗീേരതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.  
ബതിൽ രാജ്യസഭ പാസ്ാക്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ 
ഓർ�തിനൻസതിന് പ്രസക്തിയതിന്ലെന്ന ോരണത്ാൽ  
ഓർ�തിനൻസ് പതിൻവലതിക്കുന്നതതിനായതി സർക്ാർ 
കഭദഗതതി അവതരതിപ്തിക്കുേയും അകന്ന ദതിവസം തന്ന്ന 
രാജ്യസഭ കഭദഗതതി അംഗീേരതിക്കുേയുമായതിരുന്നു. 

 ഭരണഘടനയുന്ട 123-ാം അനുകച്ഛദത്തിൽ 
പ്രകത്യേമായതി പരാമർശതിച്ചതിട്ടതിന്ലെങ്തിലും 
പാർലന്മറെതിന്റെ ഒരു ആേ്ട് വഴതി  ഓർ�തിനൻസ് 
പതിൻവലതിക്കുവാൻ (repeal)) േഴതിയുന്മന്നും അത്രം 
കഭദഗതതിേൾ ധനവതിനതികയാഗ ബതിലെതിലും നടപ്തിൽ 
വരുത്ാനാകുന്മന്നും  അന്നന്ത് സംഭവങ്ങൾ 
ന്വളതിന്പ്ടുത്തി. 1956-ൽ തതിരു-ന്ോച്ചതിയതിന്ല 
രാഷ്ടപതതി ഭരണവം അതതികനാടനുബന്തിച്ച് നടന്ന 
ധനോര്യ നടപടതിക്രമങ്ങളം  ഇന്്യൻ പാർലന്മറെറതി 
സംവതിധാനത്തിൽ പുതതിയ വഴതിേളം രീതതിേളം 
തുറക്കുന്നതായതി മാറതി. 

പതതിനാലാം സകമ്മളനം
പെിനാലാം മെരള നിയേെഭയുകട പെിനാലാം െമമ്ളനം 2019 ജനുവരി ോെം 25-ാം 
െരീയെി ഗവർണ്ണറുകട നയപ്രഖ്യാപന പ്രെംഗമത്താകട ആരംഭിച്ചു.  2019-2020 വർഷകത്ത 

ബജറ്് ജനുവരി 31-ാം െരീയെി െഭയിൽ അവെരിപ്ിക്കകപ്ട്ടു.

െരിത്ം സൃഷ്ിച്ച ധനവിനിദയയാഗ ഓർഡിനൻസറ്
 തതിരു -ന്ോച്ചതി സംസ്ാനന്ത് 1956 ന്ല ബജറ്് അവതരണവം തുടർ നടപടതിേളം 

സഭയുന്ട ധനോര്യ നടപടതിക്രമങ്ങളതിന്ല  ചരതിത് സംഭവമാണ്.

നിയേെഭാ 
ൊോജിെർ 
അങ്ത്തട്ിൽ

കലാേ് സഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ 

ഏറ്വം കൂടുതൽ നതിയമസഭാ 
സാമാജതിേർ കേരളത്തിൽ 
മത്സരതിക്കുന്നത് ചരതിത്ത്തിലാദ്യം.  
കലാേ് സഭാ/രാജ്യസഭാ 
ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ സതിറ്തിംഗ് 
എം.എൽ.എ.മാർക്് 
മത്സരതിക്കുന്നതതിന് 
തടസ്മതിലെ. എന്നാൽ 
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ടുന്നപക്ഷം 
പതതിനാലു ദതിവസത്തിനേം 
ഒരു പദവതി രാജതി വയ്കണം. 
അന്ലെങ്തിൽ ഇരുപദവതിേളം 
നഷ്ന്പ്ടുന്മന്നതാണ് 
ജനപ്രാതതിനതിധ്യ നതിയമത്തിന്ല 
ചട്ടം. ഒരാൾ രകണ്ാ 
അതതിലധതിേകമാ മണ്ലങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് ഒരുമതിച്ച് ജയതിച്ചാൽ ഒരു 
മണ്ലത്തികലന്താഴതിന്േ 
മറ്റുള്ളവന്യലൊം രാജതിവയ്കണം. 
സതിറ്തിംഗ് എം.എൽ.എ. കലാേ് സഭാ 
സീറ്തിൽ മത്സരതിച്ച് പരാജയന്പ്ട്ടാൽ 
എം.എൽ.എ.യായതി തുടരാം. 
ഇത്വണ കേരളത്തിൽ 
നതിന്ന് ഒ്ത് സാമാജതിേരാണ് 
കലാേ് സഭയതികലയ്ക്  ജനവതിധതി 
കതടുന്നത്.
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1. ഒന്ാം 
മലാെ് െഭയിമലയ്ക്ക് 
മെരളത്തിൽ നിന്് 
കെരകഞെടുക്കകപ്ട് 
വനിെ 
- ആനി േെ് ക്രീൻ 
(െിരുവനന്പുരം, 
െ്െന്ത്ര സ്ാനാർത്ി, 
ഭൂരിപക്ം 68,117)
2. ആദ്യ മലാെ് െഭാ 
കെരകഞെടുപ്ിൽ 
മെരളത്തികല ദ്യാംഗ 
േണ്ഡലങ്ങൾ 
കൊല്ം - ോമവലിക്കര, 
കപാന്ാനി
3. ആദ്യ മലാെ് െഭയിൽ 
ഏറ്വം കൂടുെൽ െരീറ്് 
മനടിയ പ്രെിപക് െക്ി
െമ്യൂണിെ്റ്് പാർട്ി 
ഓഫ് ഇന്്യ (16 െരീറ്് )
4. മലാെ് െഭാ 
കെരകഞെടുപ്ിൽ ഏറ്വം 
ഉയർന് ഭൂരിപക്ം 
മനടിയ വ്യക്തി 
പ്രരീെം മുണ് മെ                 
(ബി.കജ.പി., - 6,96,321 
മവാട്ടുെളുകട ഭൂരിപക്ം, 
2014 ൽ)
5. ഏറ്വേധിെം െവണ 
മലാെ് െഭാംഗോയി 
കെരകഞെടുക്കകപ്ട് 
വ്യക്തി
ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്ത           
(െി.പി.ഐ., 11 െവണ) 
6. ആദ്യ മലാെ് െഭാ 
കെരകഞെടുപ്ിൽ 
ജവഹർലാൽ കനഹ് റു 
പ്രെിനിധാനം കെയ്െ  
േണ്ഡലം 
അലഹബാദ്(ഈെ്റ്് ) 
7. മലാെ് െഭാ 
സ്രീക്കറായമശഷം 
ഇന്്യയുകട 
രാഷ്ട്രപെിയായ വ്യക്തി 
നരീലം െഞ്രീവ കറഡ്ി 
8. മലാെ് െഭയികല 
ആദ്യകത്ത അംഗരീകൃെ 
പ്രെിപക് മനൊവ് 
മൊ. റാം സുഭഗ് െിംഗ് 
(ഇന്്യൻ നാഷണൽ 
മൊൺഗ്രെ് (ഒ),                
4-ാം മലാെ് െഭ)
9. ഏറ്വം അധിെം ൊലം 
നിലവിലിരുന് മലാെ് െഭ
അഞാം മലാെ് െഭ 
(15-3-1971 മുെൽ  
18-1-1977 വകര)
10. മലാെ് െഭയിമലയ്ക്ക് 
എെിരില്ാകെ 
കെരകഞെടുക്കകപ്ടുെയും 
പിന്രീട് കെപയൂട്ി 
സ്രീക്കറാകുെയും കെയ്െ 
വ്യക്തി 
പി.എം.കെയ്ദ് (1971ൽ 
ലക്ദ്രീപിൽ നിന്് )

നടുത്തെം

ഇന്്യയതിൽ രാജ്യസഭാംഗങ്ങന്ള 
ന്തരന്ഞെടുക്കുന്നത് 

സംസ്ാന നതിയമസഭാംഗങ്ങളാണ്.  
കലാേ് സഭാംഗങ്ങന്ള 
ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്തിലൂന്ടയും. 
എന്നാൽ നതിയമസഭാംഗങ്ങൾ 
കലാേ് സഭാംഗന്ത് ന്തരന്ഞെടുത് 
അപൂർവ്വ സംഭവം ഇന്്യൻ പാർലന്മറെതിന്റെ 
ചരതിത്ത്തിലുണ്്. 1975 ന്സപ്റ്ംബർ 
22 ന് സതിക്തിം നതിയമസഭയതിന്ല 32 
സാമാജതിേർ സതിക്തിമതിന്ല ആദ്യന്ത് 
കലാേ് സഭാംഗന്ത് ന്തരന്ഞെടുത്. 

 1974 ൽ ഇന്്യൻ യൂണതിയനതിൽ കചർന്ന 
സതിക്തിമതിന് ഭരണഘടനയുന്ട 36-ാം 
കഭദഗതതിപ്രോരം പൂർണ്ണ സംസ്ാന പദവതി 
ലഭതിച്ചകതാന്ടയാണ് ഇപ്രോരം അഞ്ചാം 
കലാേ് സഭയതികലയ്ക് സതിക്തിം കോൺഗ്രസ് 

ജനറൽ ന്സക്രട്ടറതി എസ്.ന്േ.റായതി 
എതതിരതിലൊന്ത ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട്ടത്.

 കലാേ് സഭയതിന്ല 
സതിക്തിമതിന്റെ പ്രതതിനതിധതിന്യ 
സംസ്ാന നതിയമസഭാംഗങ്ങൾ 
ന്തരന്ഞെടുകക്ണ്താന്ണന്ന് 
ഭരണഘടനയുന്ട 371 എഫ്(ഇ)  
വകുപ്് വ്യവസ് ന്ചയ്തതതിന്റെ 
അടതിസ്ാനത്തിലായതിരുന്നു 
ഈ ന്തരന്ഞെടുപ്്. 
അടതിയന്രാവസ്ക്ാലത്് 
കലാേ് സഭയതികലയ്ക് നടന്ന ഏേ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ായതിരുന്നു അത്. 1977 ലാണ് 
സതിക്തിമതിന്ല ഏേ കലാേ് സഭാസീറ്തികലയ്ക് 
ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്് 
ബാധേമാക്തിയത്. 

 

എസറ്.ടക. റയായി - എം.എൽ.എ.െയാരുടെ എം.പി.
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സമ്മതതിദാനാവോശം വതിനതികയാഗതിച്ച ആഹ്ാദത്തിൽ മഷതി പുരട്ടതിയ ചൂണ്ടുവതിരൽ 
ഉയർത്തിക്ാട്ടുക്ാൾ പുരട്ടതിയ  മഷതിയുന്ട ചരതിത്ന്ത്പ്റ്തി ചതിന്തിക്കുന്നവർ 

ചുരുക്ം.

 Electoral ink, indelible ink, electoral  stain, phosphoric ink എന്നീ 
കപരുേളതിൽ അറതിയന്പ്ടുന്ന മഷതി, ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ കൃത്തിമം തടയുന്നതതിനായാണ്  
ഉപകയാഗതിക്കുന്നത്. ന്തരന്ഞെടുപ്് പ്രക്രതിയ കുറ്മറ്താക്കുന്നതതിനുള്ള  ക്രമീേരണങ്ങളന്ട 
ഭാഗമായതി   ക�ാ.എം.എൽ.കഗായലതിന്റെ കനതൃത്ത്തിലുള്ള ശാസ്തജ്ഞരാണ് 
ഇകപ്ാഴുപകയാഗതിക്കുന്ന തരം മഷതി വതിേസതിപ്തിന്ച്ചടുത്ത്.  1962-ന്ല മൂന്നാം 
ന്പാതുന്തരന്ഞെടുപ്തിന് കശഷമുള്ള എലൊ ന്തരന്ഞെടുപ്പു േളതിലും ഇത് ഉപകയാഗതിച്ച് 
വരുന്നു.

  സതിൽവർ കനകരേറ്് എന്ന  പദാർത്മാണ് മഷതി നതിർമ്മാണത്തിനായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നത്.  എത് സമയം മഷതിയടയാളം നതിലനതിൽക്ണം എന്നതതിനനുസരതിച്ച് 
സതിൽവർ കനകരേറ്തിന്റെ അംശം 10% , 14%, 18% എന്നീ അളവതിൽ ക്രമന്പ്ടുത്ന്നു. 
സാധാരണ നതിലയതിൽ മഷതിയടയാളം 72 മുതൽ 96 മണതിക്കൂർ വന്ര  ന്താലതിപ്പുറത്് 
ന്തളതിഞെ് ോണുേയും രണ്് മുതൽ നാല് ആഴ്ച വന്ര നഖത്തിൽ അവകശഷതിക്കുേയും 
ന്ചയ്യുന്നു. ഇന്്യയതിൽ ന്തരന്ഞെടുപ്് ആവശ്യത്തികലക്ായതി ഉപകയാഗതിക്കുന്ന മഷതി 
നതിർമ്മതിക്കുന്നത് േർണാടേ സർക്ാരതിന്റെ േീഴതിലുള്ള  സ്ാപനമായ കമസൂരു 
ന്പയതിറെ് ആൻ�് വാർണതിഷതിങ് ലതിമതിറ്�്(എം.പതി.വതി.എൽ) ആണ്. 1937 ൽ 
കമസൂർ രാജാവ് നാൽവാ�തി കൃഷ്ണരാജ കവാ�യാർ  സ്ാപതിക്കുക്ാൾ ഇതതിന്റെ   
കപര് കമസൂർ ലാേ് ആറെ് ന്പയതിറെ് സ് ലതിമതിറ്�് എന്നായതിരുന്നു.

 2019 ന്ല കലാേ് സഭാ ന്തരന്ഞെടുപ്തിനായതി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം കുപ്തി 
മഷതിയാണ് സ്ാപനം നതിർമ്മതിച്ചത്. 2014 ന്ല ന്തരന്ഞെടുപ്തിൽ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്് 
ലക്ഷമായതിരുന്നു. ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം മഷതിക്കുപ്തിക്് 33 കോടതി രൂപയാണ് 
വതില. 700 കവാട്ടർമാർക്് ഒരു കുപ്തി മഷതി എന്നതാണ് േണക്്. കേരളത്തിൽ ഒരു 
ലക്ഷം മഷതിക്കുപ്തിേളാണ് ആവശ്യമായതി വരുന്നത്. മഷതി നതിർമ്മാണത്തിനായതി 
എം.പതി.വതി.എൽ. എന്ന സ്ാപനന്ത് സഹായതിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഫതിസതിക്ൽ 
ലകബാറട്ടറതിയാണ്.

സ്തീേന്ള മുഖ്യധാരയതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിന് നതിരവധതി 
നതിയമനതിർമ്മാണങ്ങൾ കേരള നതിയമസഭ 

നടത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഇകപ്ാൾ നതിയമസഭാ    ന്സക്രകട്ടറതിയറ്റും  സ്ത ീ 
മുകന്നറ്ത്തിറെ  ോൽവയ്പ്പുമായതി മുകന്നാട്ട് കപായതിരതിക്കുന്നു.  
ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്ർ തസ്തതിേയതിൽ വനതിതേന്ള കൂടതി 
ഉൾന്പ്ടുത്ണന്മന്നത് നതിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിന്ല  
വനതിതേളന്ട എക്ാലന്ത്യും ആവശ്യമായതിരുന്നു.  
േഴതിഞെ കുകറ നാളേളായതി അതതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
അവർ നടത്തിവരതിേയായതിരുന്ന്നങ്തിലും അടുത് 
ോലത്് മാത്മാണ് നതിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിന്ല 
ഫുൾകടം ജീവനക്ാരതിൽ നതിന്നും തസ്തതിേമാറ്ം വഴതി  
ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്ർമാരായതി കജാലതിയതിൽ പ്രകവശതിക്കുന്നതതിന് 
വനതിതേൾക്കും അവസരന്മാരുങ്ങതിയത്.  നതിയമസഭാ 
പ്രതിറെതിംഗ് പ്രസ്തിന്ല ന്ഹൽപ്ർ എൽ.ശ്യാമളാകദവതിന്യ 
തസ്തതിേമാറ്ം വഴതി ആദ്യ വനതിതാ ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്റായതി 
നതിയമതിച്ചു.

 2006 ൽ എംകപ്ായ് ന്മറെ് എേ് സ് കചഞ്ച് മുകഖന പാർട്ട് 
കടം ഗാർ�നറായതി  നതിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിൽ 
എത്തിയ ശ്യാമളാകദവതി 2010 മുതൽ ഫുൾകടം 
ഗാർ�നറായും 2015 മുതൽ നതിയമസഭാ പ്രതിറെതിംഗ് പ്രസ്തിൽ 
ന്ഹൽപ്റായും പ്രവർത്തിച്ചുവരതിേയായതിരുന്നു.  2019 
ന്ഫബ്രുവരതി  മുതൽ ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്റായതി നതിയമതിതയായതി.  
വനതിതേളന്ട വളന്രക്ാലന്ത് ആവശ്യം  നതിറകവറതിയതതിന്റെ 
സകന്ാഷത്തിലാണ് ആദ്യ വനതിതാ ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്ർ.

 ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്ർ തസ്തതിേയതിൽ ശ്യാമളാകദവതിയുന്ട ആദ്യ 
നതിയമനം എം.എൽ.എ. കഹാസ്റലതിലാണ്.  നതിലവതിൽ മൂന്ന് 
ഷതിഫ്റ്റുേളായാണ് ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്ർമാരുന്ട പ്രവർത്ന 
സമയം  ക്രമീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്നത്.  ഏത് ഷതിഫ്റ്തിലും കജാലതി 

ന്ചയ്യുന്നതതിന് തയ്യാറാന്ണന്നും തന്റെ േർത്വ്യം 
ഏറ്വം കൃത്യതകയാടും ഉത്രവാദതിത്കത്ാടും േഴതിവതിന്റെ 
പരമാവധതിന്ചയ്യാൻ ശ്രമതിക്കുന്മന്നും തതിരുവനന്പുരം 
വഴയതില സ്കദശതിയായ ശ്യാമളാകദവതി പറയുന്നു.

  ോലാോലങ്ങളായതി പുരുഷന്ാർക്കുകവണ്തിമാത്ം 
മാറ്തിവച്ചതിരുന്ന പല ന്താഴതിലുേളം അതതിന്ല 
അപായ സാധ്യതകപാലും േണക്തിന്ലടുക്ാന്ത 
ഏന്റ്ടുക്കുവാൻ സ്തീേൾ സന്നദ്ധതയും കധര്യവം 
ോണതിക്കുന്നതുവഴതി മാത്കമ ന്താഴതിലതിടങ്ങളതിന്ല 
സ്തീപുരുഷ സമത്ം യാഥാർത്്യമാവേയുള്ളൂ. ആദ്യ 
വനതിതാ ലതിഫ്റ്് ഓപ്കററ്റായുള്ള ശ്യാമളാകദവതിയുന്ട 
നതിയമനം അന്സ്തിന്റെയും ആത്മവതിശ്ാസത്തിന്റെയും 
ഉത്രവാദതിത്ത്തിന്റെയും പുതതിയ വാതായനങ്ങൾ 
സ്തീേൾക്കു മുന്നതിൽ തുറന്നുന്ോടുക്കും എന്നതതിൽ 
സംശയമതിലെ.

സമ്മതിദോനത്തിളറെ 
മഷിയടയോെം

വരീെിമയാ മൊൺഫറൻെിംഗ് 
സ്റ്റുെിമയാ ഉദ്ഘാടനം 

നതിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്തിന്റെ വീ�തികയാ 
കോൺഫറൻസതിംഗ് സ്റ്റു�തികയാ 2019 ന്ഫബ്രുവരതി 

6-ാം തീയതതി ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു. കവേതിട്ട് 4.00 
മണതിക്് മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ, സ്ീക്ർ                                                            
പതി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നതിവർ മലപ്പുറം ജതിലൊ േളേ്ടറുമായതി 
സംസാരതിച്ചുന്ോണ്ാണ്  കോൺഫറൻസതിംഗ് നടത്തി 
ഉദ്ഘാടനം നതിർവ്വഹതിച്ചത്.  ചടങ്ങതിൽ പ്രതതിപക്ഷ കനതാവ് 
രകമശ് ന്ചന്നതിത്ല, ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ വതി.ശശതി, 
മന്തതിമാരായ ന്േ.കൃഷ്ണൻകുട്ടതി, രാമചന്ദ്രൻ േടന്നപ്ള്ളതി 
എന്നതിവർ സന്നതിഹതിതരായതിരുന്നു.  നതിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറതി, 
ഐ.ടതി മതിഷൻ �യറേ്ടർ, നതിയമസഭാ ന്സക്രകട്ടറതിയറ്് 
ജീവനക്ാർ തുടങ്ങതിയവർ ചടങ്ങതിൽ സംബന്തിച്ചു.  

നിയേെഭാ സുവർണ്ണ ജൂബിലി േയൂെിയം  
പുനരുദ്ാരണ പ്രവൃത്തിെളുകട ഒന്ാംഘട്ം 

പൂർത്തരീെരിച്ചു 

നതിയമസഭാ സുവർണ്ണ ജൂബതിലതി മ്യൂസതിയം കപതൃേ മദേതിരത്തിന്റെ  
സംരക്ഷണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിേളന്ട ഒന്നാം ഘട്ടം 

പൂർത്ീേരതിച്ചുതതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2019 ന്ഫബ്രുവരതി 6-ാം തീയതതി ബുധനാഴ്ച 
കവേതിട്ട് 4.00 ന് നതിയമസഭാ മ്യൂസതിയം അങ്ണത്തിൽ മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി 
വതിജയൻ നതിർവ്വഹതിച്ചു. നതിയമസഭാ സ്ീക്ർ പതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹതിച്ച ചടങ്ങതിൽ ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ വതി.ശശതി സ്ാഗതം ആശംസതിച്ചു. 
തുറമുഖവം മ്യൂസതിയവം പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവം വകുപ്പുമന്തതി രാമചന്ദ്രൻ 
േടന്നപ്ള്ളതി, പ്രതതിപക്ഷ കനതാവ് രകമശ് ന്ചന്നതിത്ല, നതിയമസഭാ 
മ്യൂസതിയം ഉപകദശേ സമതിതതി ന്ചയർമാൻ കജാൺ ന്ഫർണാണ്സ്, അം 
ഗങ്ങളായ എൻ.ഷംസുദേീൻ, ന്േ.എസ്.ശബരീനാഥൻ, മുഹമ്മദ് മുഹസതിൻ 
പതി., നതിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറതി വതി.ന്േ.ബാബുപ്രോശ് എന്നതിവർ ചടങ്ങതിൽ 
സന്നതിഹതിതരായതിരുന്നു. 

നുറുങ്ങ് ൊഹിെ്യ 
സൃഷ്ിെൾക്കായി 'കോഴി' 

ത്രൈോെിെ

നതിയമസഭാ സാമാജതിേർ, നതിയമസഭാ 
ജീവനക്ാർ, മുഖ്യധാരാ എഴുത്ോർ 

എന്നതിവരുന്ട നുറുങ്ങ് സാഹതിത്യ സൃഷ്തിേൾ 
ഉൾന്പ്ടുത്തി ഒരു കത്മാസതിേ 
പ്രസതിദ്ധീേരതിക്ണന്മന്ന ഔകദ്യാഗതിേ 
ഭാഷ വകുപ്പുതല സമതിതതി ശതിപാർശയുന്ട 
അടതിസ്ാനത്തിൽ 'ന്മാഴതി' എന്ന കപരതിൽ 
തയ്യാറാക്തിയ നുറുങ്ങ് കത്മാസതിേയുന്ട 
ആദ്യ പതതിപ്് 2019 മാർച്ച് 13 ന് സ്ീക്ർ 
പതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പ്രോശനം ന്ചയ്തു.

 അംമബദ്െർ ജമേവാർഷിെ 
ദിനാെരണം

ക�ാ.ബതി.ആർ.അംകബദ്േർ 
ജന്വാർഷതിേ ദതിനാചരണത്തിന്റെ 
ഭാഗമായതി   ഏപ്രതിൽ 14-ാം തീയതതി 

നതിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ 
സ്ാപതിച്ചതിട്ടുള്ള അംകബദ്േർ 

പ്രതതിമയതിൽ ന്�പ്യൂട്ടതി സ്ീക്ർ 
വതി.ശശതി ഹാരാർപ്ണവം 
പുഷ്ാർച്ചനയും നടത്തി. 

നിയെസഭയിടല ആദ് വനിതയാ ലിഫറ്്റ് ഓപ്ദറ്ർ
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കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്േർ കസാഷ്യലതിസ്റ്റു  
ോരായതി മാറുേയും പതിന്നീട് േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 

സഖാക്ളാകുേയും ന്ചയ്തതാണ് കേരളത്തിന്ല രാഷ്ടീയ 
ചരതിത്ം. ആന്ധാപ്രകദശതിലാേന്ട്ട, കോൺഗ്രസുോർ 
കനരതിട്ടു തന്ന്ന േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിയതിൽ 
കചരുേയായതിരുന്നു.  മീററ്് ഗൂഢാകലാചനന്യത്ടർന്ന് 
തേർന്നുകപായ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് സംഘടനന്യ 
പുനരുജ്ജീവതിപ്തിക്കുന്നതതിനും വതിപുലന്പ്ടുത്ന്നതതിനും 
കവണ്തി ദക്ഷതികണന്്യയതിൽ േഠതിനപ്രയത് നം ന്ചയ്തതിരുന്ന 
ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്േനുണ്ായതിരുന്നു- അമീർ 
കഹദർഖാൻ. ആന്ധയതിന്ല ഒകട്ടന്റ ന്ചറുപ്ക്ാന്ര 
േമ്മ്യൂണതിസ്റാക്തിയ വ്യക്തി. അകദേഹന്ത്ക്കുറതിച്ചാണ് 
ഇ.എം.എസ്. ഇപ്രോരം അഭതിപ്രായന്പ്ട്ടത്.             
ന്േ.പതി.സതി.സതി. ന്സക്രട്ടറതി, കോൺഗ്രസ് 
കസാഷ്യലതിസ്റ് പാർട്ടതിയുന്ട അഖതികലന്്യാ കജായതിറെ് 
ന്സക്രട്ടറതി എന്നീ നതിലേളതിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതതിപ്തിച്ച                                                                                               
ഇ.എം.എസ്. േറേളഞെ േമ്മ്യൂണതിസ്റ്റുോരനായതതിന്റെ 
പതിന്നതിൽ അമീർ കഹദർഖാൻ, പതി.സുദേരയ്യ എന്നീ 
വ്യക്തിേളന്ട സ്ാധീനം ശക്മായതിരുന്നു.

 കദശീയതലത്തിൽ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിയുന്ട 
വളർച്ചയ്ക്കുകവണ്തി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് അമീർ 
കഹദർഖാൻ. 1900 ൽ റാവൽപതിണ്തിയതിന്ല ഒരു േർഷേ 
കുടുംബത്തിൽ ജനനം.  പതതിനാലു വയസ്സുള്ളകപ്ാൾ 
സ്ന്ം ഗ്രാമം വതിട്ടതിറങ്ങതി  മുംകബയതിൽ േപ്ൽ 
കജാലതിക്ാരനായതി. പതിന്നീട് അകമരതിക്യതിന്ലത്തി 
ഓകട്ടാന്മാകബൽ വ്യവസായരംഗത്് പണതിന്യ 
ടുത്.  നാവതിേ എഞ്ചതിനീയറായതി പഠതിച്ചതിറങ്ങതി  
സമുദ്രയാത്േൾ നടത്തി.  ഗദർ പാർട്ടതി 
കനതാക്ളമായതി ബന്ന്പ്ടുേയും അകമരതിക്ൻ 
വർകക്ഴ് സ് പാർട്ടതിയതിൽ അംഗമാകുേയും ന്ചയ്തു. 
കമാസ് കക്ായതിന്ല   കോമതികറെണതിലും അംഗമായതി.   
'യൂണതികവഴ് സതിറ്തി ഓഫ് കടായതികലഴ് സ് ഓഫ് ഈസ്റ് 
'എന്ന സ്ാപനത്തിൽ കചർന്ന് മാർേ് സതിസം, കദശീയ 
വതികമാചന പ്രസ്ാനം എന്നതിവയതിൽ പരതിശീലനം കനടതി. 
1928 ൽ മുംകബയതിൽ മടങ്ങതിന്യത്തി  േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിക്കുകവണ്തി പ്രവർത്തിച്ചു.  തുണതിമതിൽ ന്താഴതിലാളതി 
കനതാക്ന്ള പണതിമുടക്തിൽ സഹായതിക്ാന്നത്തി.                               
എസ്.വതി.ഘാകട്ട, �ാകങ് ബ്ാ�് ലതി  തുടങ്ങതിയ മുതതിർന്ന 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ്റുോരുമായതി ബന്ന്പ്ട്ടു.  

 മീററ്് ഗൂഢാകലാചനയുമായതി ബന്ന്പ്ട്ട് അമീർ 
കഹദർഖാൻ കപാലീസ് നതിരീക്ഷണത്തിലായതി.  
അകദേഹത്തിന്റെ മുറതി പരതികശാധതിച്ചകപ്ാൾ ധാരാളം 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് സാഹതിത്യവം മറ്റു കരഖേളം േന്ണ്ടുത്.  
അറസ്റ് വാറണ്് പുറന്പ്ടുവതിച്ചകപ്ാൾ ഒളതിവതിൽ 
കപായ അകദേഹം മദ്രാസതിന്ലത്തി യംഗ് വർകക്ഴ് സ് 
ലീഗതിന്റെ ആളേളമായതി കചർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. 
മൂന്ന് പ്രധാന മതില്ലുേളതിൽ പാർട്ടതി ന്സല്ലുേളം സ്റ�തി 
സർക്തിളേളം രൂപീേരതിച്ചു.  ഇന്്യൻ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയുന്ട ആസ്ാനം മദ്രാസ് ആക്ാനുള്ള ശ്രമം 
തുടങ്ങതി. ഒരു വർഷത്തിനുകശഷം രാജ്യകദ്രാഹേരമായ 
ലഘുകലഖേൾ  പ്രചരതിപ്തിച്ചുന്വന്നാകരാപതിച്ച് 
അമീർ കഹദർഖാന്ന കപാലീസ് അറസ്റ് 
ന്ചയ്തു.  കമാസ് കോയതിന്ല  കോമതികറെണുമായും 
മുംകബയതിന്ല കേന്ദ്രേമ്മതിറ്തിയുമായും അകദേഹത്തിന് 
ബന്മുള്ളതതിനുള്ള ന്തളതിവേൾ േതിട്ടതി. ഒരു േമ്മ്യൂണതി  
സ്റാന്ണന്ന് വതിചാരണകവളയതിൽ അമീർ കഹദർഖാൻ 
അറതിയതിച്ചു. രണ്ടുവർഷന്ത് േഠതിനതടവതിന് 
ശതിക്ഷതിക്ന്പ്ട്ട അകദേഹം ജയതിൽ കമാചതിതനായതി 
മുംകബയതിന്ലത്തിയകപ്ാൾ ഇന്്യയതിൽ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിന്യ നതികരാധതിച്ചുന്ോണ്ടുള്ള വതിജ്ഞാപനം 
പുറത്തിറങ്ങതിയതിരുന്നു.  വീണ്ടും ഒളതിവതിൽ.  അമീർ 
കഹദർഖാന്റെ സംഘടനാപാടവം മനസതിലാക്തിയ 
മദ്രാസ് സർക്ാർ അകദേഹന്ത് നതിരീക്ഷണത്തിൽ 
ന്വറുന്ത വതിട്ടാൽ ഇന്്യയുന്ട മറ്റുഭാഗങ്ങളതിലും 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് വതിോരം ഇളക്തിവതിടുന്മന്ന് 
വതിലയതിരുത്തി.  ആവശ്യമായ അലവൻസ് നൽേതി 
കസ്ററ്് തടവോരനാക്തി വയ്കാന്മന്ന് മദ്രാസ് ചീഫ് 
ന്സക്രട്ടറതി ശതിപാർശ ന്ചയ്തു.

അമീർ കഹദർഖാൻ ന്ോളത്തിയ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 

ചതിന്ാഗതതിയുന്ട തതിരതിനാളങ്ങൾ മന്റ്ാരു 
സഖാവതിലൂന്ടയാണ് ഇ.എം.എസതി.കലയ്ക്  
അനേതികഗാളമായതി പടർന്നത്.  ദക്ഷതികണന്്യയതിൽ 
പാർട്ടതിയുന്ട കോട്ട ന്േട്ടതിപ്ടുക്കുന്നതതിനുള്ള ചുമതല 
അമീർ കഹദർഖാകറെതായതി.  പഞ്ചാബതിയായ 
ആൾക്് ദക്ഷതികണന്്യയതിന്ല ഭാഷ, ഭൂമതിശാസ്തം, 
സംസ് ോരം, ജീവതിതരീതതി എലൊം വ്യത്യസ്തം.  പാർട്ടതിയുന്ട 
കനതാവാോൻ പ്രാപ്നായ ഒരാന്ള േണ്ടുപതിടതിക്ാനായതി 
പതിന്നന്ത് ശ്രമം.  ആന്ധാപ്രകദശതിൽ ന്നല്ലൂർ ജതിലെയതിന്ല 
സ്ന്ന ജന്തി കുടുംബത്തിന്ല 'ഗൗരവബുദ്ധതിയായ 
ധീരനായ ഒരു ന്ചറുപ്ക്ാരൻ' - സുദേരരാമ ന്റഡ്തി.  
സുദേരരാമ ന്റഡ്തി നതിയമലംഘനത്തിൽ പന്ങ്ടുത്തതിന് 
ജയതിലതിലായതു മുതൽ അമീർ കഹദർഖാൻ ആ 
കപര് കേട്ടുതുടങ്ങതി.  ആ പതതികനഴുോരന്നകത്ടതി 
അമീർ കഹദർഖാൻ എത്തി. കപാലീസ് ഏതു 
സമയത്ം അമീർ കഹദർഖാന്ന അറസ്റ്റുന്ചയ്യാം.  
അങ്ങന്ന വന്നാൽ ദക്ഷതികണന്്യയതിൽ പാർട്ടതിക്് 
നന്ലൊരു സംഘാടേൻ ഉണ്ാേണം അതായതിരുന്നു 
ലക്ഷ്യം.  ഉല്പതതിഷ്ണുവായ ആ ന്ചറുപ്ക്ാരന്ന 
ഒടുവതിൽ അമീർ കഹദർ ഖാൻ േന്ണ്ത്തിയത് 
ബാംഗ്ലൂരതിൽ.  േടുത് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവതിയായ 
സുദേരരാമ ന്റഡ്തി നതിയമലംഘനവമായതി ബന്ന്പ്ട്ട് 
പഠതിപ്പുമുടക്തിയത് വീട്ടുോർക്് ഇഷ്ന്പ്ട്ടതിലെ.  അവർ 
രാഷ്ടീയ പ്രവർത്നത്തിൽ നതിന്ന് പതിന്തിരതിപ്തിക്ാൻ 
ശ്രമതിച്ചു.  ഒടുവതിൽ വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനുകശഷം രാഷ്ടീയ 
ത്തിലതിറങ്ങാന്മന്ന് തീരുമാനം.  സകഹാദരീ 
കുടുംബകത്ാന്ടാപ്ം ബാംഗ്ലൂരതിൽ താമസതിച്ച് 
സുദേരരാമന്റഡ്തി പഠനം തുടർന്നു.  അമീർ 
കഹദർഖാൻ അവതിന്ടന്യത്തി സുദേരരാമ 
ന്റഡ്തിയുമായതി സംസാരതിച്ചു.  േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിയുന്ട 
നതിലപാട് വതിശദീേരതിച്ചു.  പഠനത്തിനുകശഷം 
പാർട്ടതിയുമായതി കചർന്നു പ്രവർത്തിക്ാന്മന്ന് ആ 
ന്ചറുപ്ക്ാരൻ വാക്കുന്ോടുത്.  ന്താട്ടടുത് ദതിവസം 
ബ്തിട്ടീഷ് സർക്ാരതിന്റെ ജ�ീഷ്യൽ സർവ്വീസതിലുള്ള 
ജ�്ജതിയായ സകഹാദരീഭർത്ാവ് ഒരാകഘാഷവമായതി 
ബന്ന്പ്ട്ട് സ്ഭവനത്തിൽ 'യൂണതിയൻ ജാക്് ' 
പാറതിച്ചത് സുദേരരാമ ന്റഡ്തിന്യ വലൊന്ത ഉലച്ചു.  
അകതാന്ട പഠതിപ്പുനതിർത്തി കനന്ര മുംകബയതികലയ്ക്.  
അമീർ കഹദർഖാൻ അറതിയതിച്ചതനുസരതിച്ച് അവതിന്ട 
കേന്ദ്രേമ്മതിറ്തി അംഗമാക്കുന്നതതിന് സുദേരരാമ 
ന്റഡ്തിന്യ പാർട്ടതി ോത്തിരതിക്കുേയായതിരുന്നു.  
സുദേരരാമ ന്റഡ്തിന്യ പതിന്നീട് പതി.സുദേരയ്യ എന്ന 
കപരതിൽ കലാേം അറതിഞ്ഞു.  ദക്ഷതികണന്്യയതികലന്തന്നലെ 
ഇന്്യയതിന്ല തന്ന്ന േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പ്രസ്ാനത്തിന്റെ 
േരുത്നായ സംഘാടേനായതി മാറതിയ പതി.സുദേരയ്യ.  
കദശീയ പ്രസ്ാനത്തിനുകവണ്തി പ്രവർത്േന്രകത്ടതി 
കേരളത്തിൽ വന്ന അകദേഹം അമീർ കഹദർഖാന്റെ 
പാത പതിന്തുടർന്ന് ഇ.എം.എസതിന്ന പാർട്ടതി 
പ്രവർത്േനാക്തി.  അങ്ങന്ന കേരളത്തിൽ 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിയുന്ട ഔകദ്യാഗതിേ ഘടേം 
രൂപീകൃതമാകുന്നതതിന് ഏതാണ്് ഒരു വർഷം 
മുൻപുതന്ന്ന ഇ.എം.എസതി.ന് പാർട്ടതി അംഗത്ം ലഭതിച്ചു.

  പ്രസ്ാനവമായതി ബന്ന്പ്ട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ ആ 
ധീരസഖാവ്   തുടർന്നുന്ോണ്തിരുന്നു.  ന്താഴതിലാളതിേളന്ട 
ഇടയതിൽ ക്ാസുേൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു; വതിദ്യാർത്തി ഗ്രൂപ്പുേൾ 
രൂപീേരതിച്ചു.  പരതിശീലനത്തിനായതി ന്ചറുപ്ക്ാന്ര 
കമാസ് കോയതിൽ അയച്ചു. രണ്ാം കലാേമഹായുദ്ധം 
ന്പാട്ടതിപ്പുറന്പ്ട്ടകപ്ാൾ അമീർ കഹദർഖാൻ കപാലീസ് 
പതിടതിയതിലായതി.  നാസതിേ് ജയതിലതിൽ നതിന്ന് 1942 ൽ 
കമാചതിതനായതി.  ലാകഹാറതിൽ ഹുകസൻ ബക്ഷ് 
മലാംഗ് എന്ന സൂഫതി സന്യാസതിയുന്ട ഭവനത്തിലാണ് 
അഭയം േന്ണ്ത്തിയത്.  രാജ്യകദ്രാഹപരമായ 
കുറ്ങ്ങൾ ചുമത്തി പതിന്ന്നയും പലതവണ അറസ്റ്റും 
ജയതിൽ ജീവതിതവം.  ജീവതിതത്തിന്റെ സായാഹ്നകവളയതിൽ 
റാവൽപതിണ്തിയതിന്ല സ്ന്ം ഗ്രാമത്തിലാണ് അകദേഹം 
േഴതിഞെത്.  കേവശമുണ്ായതിരുന്ന ഭൂമതിയതിൽ 
ആൺകുട്ടതിേൾക്കും ന്പൺകുട്ടതിേൾക്കും ന്വകവ്വന്റ 
കഹസ് കൂളേൾ സ്പ്രയത് നത്ാൽ നതിർമ്മതിച്ച് 
സർക്ാരതിന് കേമാറതി.  1989 �തിസംബർ 26 ന് 
ആ 'ഇന്്യൻ ന്ചഗുകവര' അന്രതിച്ചു.

C.Fw.Fkns\ I½yqWnÌm¡nb 

AaoÀ sslZÀJm³
'കൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന് ആ ഊർജ്ജെ്ലനായ 
വിപ്ലവൊരി മെരളത്തിൽ വന്ിരുന്നുകവങ്ിൽ, െിരുവനന്പുരകത്ത 
െമ്യൂണിെ്റ്് ലരീഗിമനെിമനക്കാൾ അടിയുറപ്പുള്ള ഒരു െമ്യൂണിെ്റ്് 

െംഘടന മെരളത്തിലുണ്ാകുോയിരുന്നു. ഒരു പമക് ഞാനടക്കം പലരും 
മനരിട്്  െമ്യൂണിെ്റ്് പാർട്ിയിൽ മെരുോയിരുന്നു' - ഇ.എം.എെ്.
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ചതിറ്റൂരതിന്റെ േതിഴക്ൻ കമഖലയതിൽ 
േഴതിഞെ 15 വർഷങ്ങളായതി 

മഴക്ാലത്ം ടാങ്ർ കലാറതിയതിൽ 
കുടതിന്വള്ള വതിതരണം നടത്ന്നതതിന് 
കോടതിക്ണക്തിന് രൂപയാണ് 
സർക്ാർ ഖജനാവതിൽ നതിന്നും എലൊ 
വർഷവം ന്ചലവാക്തിയതിരുന്നത്. 
ജലക്ഷാമത്തിന്നാരു ശാശ്ത 
പരതിഹാരം ോണുന്നതതിനായതി നതിലവതിൽ 
ആവതിഷ് ക്രതിച്ച് നടപ്തിലാക്തി വരുന്ന 
പ്രധാന പദ്ധതതിേൾ ഇവയാണ്.
1. വടേരപ്തതി, 

എരുകത്്തതി,ന്ോഴതിഞൊ്ാറ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്േൾക്ായുള്ള 
സമഗ്ര കുടതിന്വള്ള പദ്ധതതി                  
- 2350 ലക്ം രൂപ

2. ന്പരുമാട്ടതി, പട്ടകഞ്ചരതി, 
നകലെപ്തിള്ളതി,ഏലപ്പുള്ളതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്േൾക്ായുള്ള 

കുടതിന്വള്ള പദ്ധതതി - ഒന്നാം 
ഘട്ടം - 1150 ലക്ഷം രൂപ, രണ്ാം 
ഘട്ടം-2500 ലക്ം രൂപ

3. ചതിറ്റൂർ-തത്മംഗലം 
മുനതിസതിപ്ാലതിറ്തിയതിന്ല 
ജലശുദ്ധീേരണശാലയുന്ട 
ഉൽപ്ാദനകശഷതി വർദ്ധതിപ്തിച്ച് 
നവീേരതിക്കുന്നതും വടവന്നൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികലക്് 
കുടതിന്വള്ളന്മത്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള 
പദ്ധതതി                                                
-1500 ലക്ം രൂപ

4. മുങ്തിൽമട 
ജലശുദ്ധീേരണശാലയതികലക്് 
�േ്ടയതിൽ അകയൺ 
കപപ്് സ്ാപതിക്കുന്ന പദ്ധതതി                           
- 700 ലക്ം രൂപ 

5. വടേരപ്തതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 
എ.സതി. കപപ്പുേൾ മാറ്തി                                     

16 േതി.മതി. 200mm DI   കപപ്പുേൾ 
സ്ാപതിക്കുന്ന പദ്ധതതി                           
- 543 ലക്ം രൂപ

6. പഴയ പമ്പുന്സറ്റുേളം 
രോൻസ് കഫാർമറുേളം 
മാറ്റുന്നതതിനുള്ള പദ്ധതതി                        
- 88 ലക്ം രൂപ

െിറ്റൂരികല മൂലത്തറ 
കറഗുമലറ്ർ
പറ്തിക്കുളം - ആളതിയാർ േരാറുപ്രോരം 
ഭാരതപ്പുഴയതിലൂന്ട കേരളത്തിന്ലത്ന്ന 
ജലത്തിന്റെ പ്രധാന നതിയന്തണ 
സംവതിധാനമാണ് മൂലത്റ ന്റഗുകലറ്ർ.  
2009 നവംബർ 8-ാം തീയതതി തേർന്ന 
മൂലത്റ ന്റഗുകലറ്റതിന്റെ  പുനർ 
നതിർമ്മാണത്തിനായതി  DRIP പദ്ധതതിയതിൽ 
50 കോടതി രൂപ അനുവദതിച്ച് നതിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിേൾ  പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

ഭാവതിയതിലുണ്ാകുന്ന പ്രളയന്ത് 
അതതിജീവതിക്കുന്നതതിനും, അധതിേ 
പ്രളയജലം ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നതതിനും 
േഴതിയുന്ന വതിധത്തിലാണ് ന്റഗുകലറ്ർ 
രൂപേൽപ്ന നടത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  6 
കറ�തിയൽ ഷട്ടറുേളം 13 ന്വർട്ടതിക്ൽ 
ഷട്ടറുേളമുള്ള ന്റഗുകലറ്റതിന്റെ 
നതിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിേൾ 
അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പദ്ധതതി 
പൂർത്തിയാകുന്നകതാന്ട പറ്തിക്കുളം, 
ആളതിയാർ േരാറുപ്രോരം 
ഭാരതപ്പുഴയതിലൂന്ടന്യത്ന്ന ജലം ഇടത് 
വലതുേര േനാലുേളതിലൂന്ടയും പുഴയതിൽ 
നതിന്നുള്ള മറ്് േനാലുേളതിലൂന്ടയും 
തടസ്മതിലൊന്ത വതിതരണം നടത്ാൻ 
േഴതിയും.
2019 ജൂൺ മാസം അവസാനകത്ാന്ട 
ഈ പദ്ധതതി പൂർത്തിയാകുന്മന്ന് 
പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നു.

െിറ്റൂർ നിദയയാജകെണ്ഡലത്ിടല കുെിടവള്ളക്ഷയാെം പരിഹരിക്ടപ്ടുന്നു

േഴതിഞെ പ്രളയത്തിൽ ന്പാന്നാനതിയതിലും വലതിയ 
നഷ്ങ്ങളാണുണ്ായത്. മഹാപ്രളയത്തിൽ 

വീടും, കൃഷതിയും, ജീവകനാപാധതിേളം 
പൂർണ്ണമായും, ഭാഗതിേമായും  നഷ്മായവരുന്ട 
പുന:ക്രമീേരണത്തിനായതി സർക്ാർ വതിവതിധ 
പദ്ധതതിേൾ നടപ്ാക്കുന്നു. ഭവനരഹതിതർക്കു 
കലഫ് പദ്ധതതി മത്സ്യന്ത്ാഴതിലാളതി ഭവന സമുച്ചയം 
എന്നതിവയുന്ട പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. 
എന്നാൽ മണ്ലത്തിന്ല  പുറക്ാക്കുേളതിൽ 
ജീവതിക്കുന്ന, കൃത്യമായ കരഖേൾ ഇലൊത് 
സമൂഹത്തിന്ല പാർശ്വൽക്രതിക്ന്പ്ട്ട 
ജീവതിതങ്ങളാണ് പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായതി 
ഒറ്ന്പ്ട്ടവർ. അടതിയന്ര സാഹചര്യത്തിൽ 
മാറതിത്ാമസതിക്ാൻ സൗേര്യമുള്ള 

ബന്ധുവീടുേൾ കപാലും  ഇലൊത്വർ. ഇവർക്ായതി 
സമൂഹത്തിന്ല സുമനസ്സുേളന്ട സഹായത്ാൽ 
സ് കനഹന്ബമ്മാടങ്ങൾ ഒരുങ്ങുേയാണ്.
ന്പാന്നാനതിയതിന്ല അയതിരൂർ കുണ്ടുചതിറ പാലത്തിനു 
താന്ഴ േകനാലതി േനാലതിന്റെ പുറക്ാക്തിൽ 
താമസതിക്കുന്നവർക്ായതി ഭവനങ്ങൾ 
നതിർമ്മതിക്കുന്നതതിന് ശതിലാസ്ാപനം നടത്തി. 35 
ന്സറെ് ഭൂമതി ഒരു മനുഷ്യസ് കനഹതി വാങ്ങതി നൽേതി. 
എരമംഗലം ഫ്ണ്് കലൻ ഗ്രൂപ്് ആണ് ഭവനങ്ങൾ 
സ് കപാൺസർ ന്ചയ്തതിട്ടുള്ളത്. 24 വീട്ടുോന്രയാണ് 
ഇവതിന്ട മാറ്തിപ്ാർപ്തിക്ാനുള്ളത്. ന്താട്ടടുത്തന്ന്ന 
14 ന്സറെ് ഭൂമതി കൂടതി ലഭ്യമായതിട്ടുണ്്. ന്പാന്നാനതിയതിൽ 
അകമരതിക്ൻ മലയാളതിേളന്ട കനതൃത്ത്തിൽ 
വീടുേളം, മാറകഞ്ചരതിയതിൽ ക�ാ.മുഹമ്മദ് 

ബതിൻ അഹമ്മദ് ഭൂമതിയും ലഭ്യമാക്തിയതിട്ടുണ്്.  
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മണ്ലത്തിൽ അൻപതതിൽപരം 
വീടുേൾ നതിർമ്മതിക്കുന്നതതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് 
നടക്കുേ. പൂർണ്ണമായും സുമനസ്സുേളന്ട 
സഹായത്ാൽ ആണ് പദ്ധതതി നടക്കുന്നത് 
എന്നത് ഏന്റ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 
സമൂഹത്തിൽ അരതികു പറ്തിയ ജീവതിതങ്ങന്ള 
കചർത് പതിടതിക്കുന്നതതിനും അവന്ര മുഖ്യധാരയതിൽ 
എത്തിക്കുന്നതതിനും  ന്പാന്നാനതിയതിന്ല സൗഹൃദങ്ങൾ 
ോണതിക്കുന്ന അഭതിനതികവശം അഭതിനദേനാർഹവം 
മാതൃോപരവമാണ്. ന്പാന്നാനതിയതിന്ല 
ഇത്രം കൂട്ടായ്മേൾ കേരളത്തിന് തന്ന്ന 
മാതൃേയാവേയാണ്.

ടപയാന്യാനിയിടല സറ് ദനഹ ടെമ്യാെങ്ങൾ

പതി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ  ന്പാന്നാനതി

സാമാജതിേ�ന്ട  നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങളതിലൂന്ട...

ന്േ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടതി  ചതിറ്റൂർ
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യുന്നസ് കോയുന്ടയും 
ദക്ഷതിണന്ോറതിയയുന്ടയും 

കനതൃത്ത്തിൽ ഇഞ്ചതികയാണതിൽ 
നടന്ന ഐ.ടതി. സകമ്മളനത്തിൽ 
ഐ.ടതി.അറ്് സ് കൂൾ �യറേ്ടർ 
ന്േ.പതി.നൗഫൽ അവതരതിപ്തിച്ച 
പ്രബന്ത്തിന്റെ വതിഷയം തളതിപ്റ്് 
നതികയാജേമണ്ലത്തിന്ല വതിദ്യാഭ്യാസ 
പ്രവർത്നങ്ങളാണ്.  ഉത്ർപ്രകദശതിന്ല 
ആഗ്രയതിൽ ആരതതിശർമ്മയുന്ട 
പൂജാമുറതിയതിൽ വതിഗ്രഹങ്ങൾന്ക്ാപ്ം 
തളതിപ്റ്തിന്ല വതിദ്യാർത്തിേളന്ട 
ഒരു ഉപഹാരവമുണ്്. മക്ളന്ട 
പഠനത്തിന് പണമതിലൊന്ത വൃക് 
വതിൽക്ാൻ തുനതിഞെ ആ അമ്മയ്കായതി 
രണ്് ലക്ഷം രൂപ പതിരതിന്ച്ചടുത്ത് 
തളതിപ്റ്് നതികയാജേമണ്ലത്തിന്ല 
വതിദ്യാർത്തിേളാണ്. ബാലതാരം 
കബബതി നതിരഞ്ചന ആ 
കുട്ടതിേൾക്ായ് ഊരതിന്ക്ാടുത് 
സ്ർണ്ണക്മ്മലതിന്റെ ന്ചപ്ാണ് 
അവർ സൂക്ഷതിക്കുന്നത്. മാനവതിേ 
സ്ർശമുള്ള മാറ്ങ്ങളതികലക്ാണ് 
തളതിപ്റ്തിന്റെ വതിദ്യാഭ്യാസ കമഖല 
ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. ഈ കമഖലയതിന്ല 

എലൊ സങ്ൽപ്ങ്ങന്ളയുമാണ് കുറഞെ 
ോലം ന്ോണ്് ന്പാളതിന്ച്ചഴുതതിയത്.  
ഇതതിൽ എടുത്പറയാവന്നതാണ് 
എന്റെ സ് കൂൾ സമഗ്രവതിദ്യാഭ്യാസ 
പദ്ധതതിയുന്ട എ�യുന്ഫസ്റ്. അറതിവതിന്റെ 
മതിേവ് എലൊ വതിദ്യാലയങ്ങളതികലക്കും, 
അവസാനന്ത് വതിദ്യാർത്തിയതികലക്കും 
എന്നതായതിരുന്നു ഈ ആശയത്തിന്റെ 
നന്ട്ടലെ്. അധ്യാപേരുന്ടയും 
രക്ഷതിതാക്ളന്ടയും വതിദ്യാർത്തിേളന്ടയും 
അധതിോരതിേളന്ടയും ഈ ഒത്കചരൽ 
(മതിേവേളന്ട പങ്കുവയ്പ്് ) നാല് 
വർഷമായതി സംഘടതിപ്തിക്കുന്നു. 
പഠനന്മന്നത് കപടതിയും പരീക്ഷയും 
ഇടേലർന്നതാണ് എന്ന 
ധാരണയതിൽ നതിന്ന് ഉൽസവം 
എന്ന നതിലയതികലക്ാണ് കൂടുമാറ്ം. 
ഇവതിന്ട ആവതിഷ് േരതിക്ന്പ്ട്ട 
പരീക്ഷണങ്ങൾ ന്പാതു 
മാതൃേേളായതി സംസ്ാനന്മ്ാടും 
ആവർത്തിക്ന്പ്ടുന്നതും 
അഭതിമാനേരം.
വതിദ്യാലയങ്ങളന്ട മുഖോയ മാറ്റുന്ന 
മാസ്റർപ്ാൻ തയ്യാറാക്തി പുറം 

കമാടതി ഉൾന്പ്ന്ട ഭൗതതിേമായ 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്ൽ പ്രക്രതിയക്ാണ് 
കവദതിന്യാരുങ്ങതിയത്. േണക്് 
പഠനം സാമ്പ്രദായതിേ മാർഗ്ങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും കമാചതിപ്തിച്ച് കൂടുതൽ 
സ്ീോര്യമാക്കുന്ന പഠനരീതതിയാണ് 
'കജാക�ാഗ്യാൻ' പദ്ധതതി. 
�ൽഹതിയതിന്ല കചരതിപ്രകദശങ്ങളതിൽ 
വതിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്നം നടത്ന്ന 
കജാക�ാഗ്യാൻ സന്നദ്ധസംഘടനയുന്ട 
സാരഥതി ഉഷാകമകനാന്റെ 
പതിൻതുണകയാന്ടയാണതിത്. പ്രാഥമതിേ 
വതിദ്യാഭ്യാസ രംഗത് ് പ്രകത്യേതിച്ചും 
ഗണതിത പഠനകമഖലയതിൽ ക്ാസ്് 
റൂം ഇടന്പടലതിൽ മാറ്ം ഉണ്ാകുന്ന 
രീതതിയതിലാണ് പദ്ധതതി സജ്ജമാക്തിയത്. 
സ്ാഭാവതിേ ചുറ്റുപാടതിൽ നതിന്ന് 
യുക്തിസഹമായതി ചതിന്തിക്ാനും 
ആശയങ്ങൾ േന്ണ്ത്ാനും 
അവസരമുണ്്. ഇംഗ്ീഷ്  പഠനത്തിനായതി 
പ്രകത്യേ പദ്ധതതി ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
കപ്രമറതി കുട്ടതിേൾ കപാലും ഇംഗ്ീഷതിൽ 
ആശയവതിനതിമയത്തിന് കധര്യം 
കനടതി. ഒരു നൂറ്ാണ്തിലധതിേം പഴക്മുള്ള 
ോഞെതിരങ്ങാട് എ.എൽ.പതി. സ് കൂൾ 

ഉടമ പാറ്ള്ളതി കൃഷ്ണ മാരാർ ജനേീയ 
സമതിതതിക്് സ് കൂളതിന്റെ താകക്ാൽ 
പ്രതതിഫലന്മാന്നുമതിലൊന്ത കേമാറതി. 
മലപ്ട്ടം എ. കുഞെതിക്ണ്ണൻ 
സ്ാരേ ഹയർന്സക്ണ്റതി സ് കൂൾ 
വതിദ്യാർത്തിനതി തന്റെ േമ്മൽ 
സ് കൂൾ ന്േട്ടതിട നതിർമ്മാണത്തിന് 
വതിദ്യാഭ്യാസമന്തതി  സതി. രവീന്ദ്രനാഥതിന് 
ഊരതി നൽേതിയത് ഏന്റ 
കവോരതിേമായതി. തളതിപ്റ്് 
നതികയാജേമണ്ലം സമഗ്ര വതിദ്യാഭ്യാസ 
സമതിതതിയുന്ട ഇടന്പടൽ  മണ്ലത്തിന്ല 
എലൊ വതിദ്യാലയങ്ങന്ളയും 
കേപതിടതിച്ചുയർത്ന്ന നതിലയതികലക്് 
എത്തി. ആകവശഭരതിതരായ 
സ്ോര്യ സ് കൂൾ മാകനജർമാരും 
ന്പാതുവതിദ്യാലയങ്ങളതിന്ല പതി.ടതി.എ. േളം 
കോടതിക്ണക്തിന് രൂപയാണ് ഈ 
രംഗത്് ന്ചലവഴതിച്ചത്. നൂറ്തിപ്തതിനഞ്ച് 
സ് കൂളേളതിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് 
എണ്ണത്തിനും േഴതിഞെ അഞ്ച് 
വർഷത്തിനുള്ളതിൽ ന്േട്ടതിട നതിർമ്മാണം 
നടത്തി.
പ്രാഥമതിേ വതിദ്യാലയങ്ങളതിൽ 
ഉൾന്പ്ന്ട േ്്യൂട്ടർ പഠനം, എലൊ 
വതിദ്യാലയങ്ങളതിലും ഇംഗ്ീഷ് തീയറ്ർ 
എന്നതിങ്ങന്ന ഭൗതതിേ സൗേര്യങ്ങളന്ട 
ോര്യത്തിലും കുതതിപ്്. ഇവതിന്ട 1 മുതൽ 12 
വന്ര എലൊ ക്ാസ്് മുറതിേളം കഹന്ടക്് 
ആയതിരതിക്കുന്നു. ജനേീയ പതിന്തുണയാണ് 
േരുത്ം അടതിസ്ാനവം. അടച്ചു 
പൂട്ടാന്നാരുങ്ങതിയ വതിദ്യാലയങ്ങളന്ട 
മുറ്ത്് ഇകപ്ാൾ കുട്ടതിേളന്ട 
ആരവം മുഴങ്ങുന്നു. ശതിശുസൗഹൃദ  
വതിദ്യാലയം, പരതിസ്തിതതിസൗഹൃദ 
വതിദ്യാലയം, ോയതിോകരാഗ്യ പരതിപാടതി, 
വാഹനസൗേര്യം, േ്്യൂട്ടർലാബ്, 
എന്നതിങ്ങന്ന മാറ്ങ്ങളന്ട 
മണതിമുഴക്ം തീർക്കുന്ന നതിരന്ര 
ഇടന്പടലുേളതിലൂന്ട ഓകരാ വതിദ്യാലയവം 
ഒന്നതിന്നാന്ന് പ്രകചാദനകമകുന്ന 
പാഠ്യമാതൃേേളാകുന്നു.  കുട്ടതിേളന്ട 
എണ്ണത്തിന്ല വർദ്ധനയാണ് എടുത്് 
പറയാവന്ന പ്രധാന കനട്ടം. ന്പാതു 
വതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം 
മണ്ലത്തിന്ല ജനങ്ങളന്ട 
ന്പാതുകബാധന്ത് തന്ന്ന മാറ്തി 
മറതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്ാർ, 
ന്വറ്തിനറതി സർവേലാശാല 

എന്നതിവ സംയുക്മായതി സഹേരതിച്ച് 
മടതികക്യതിൽ മാംസസംസ് േരണ 
യൂണതിറ്റും പ്രകത്യേ കോഴ് സുേൾ 
ഉൾന്പ്ടുത്തിയ കോകളജം വരുന്നു. 
മടതികക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ല 
ോഞെതിരന്പ്ായതിലാണ് 
ഇതതിനാവശ്യമായ ഭൂമതി േന്ണ്ത്തിയത്. 
ഇന്്യയതിന്ല തന്ന്ന ആദ്യന്ത് 
മാംസസംസ് േരണ കോകളജ് 
എന്ന പ്രകത്യേതയും ഇതതിനുണ്്. 
വതികദശ േയറ്റുമതതി ഉൾന്പ്ന്ട, 
മാംസസംസ് േരണ രംഗത്് 
നതിരവധതി ന്താഴതിൽ സാധ്യതേളാണ് 
ഇതതിലൂന്ട ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. 
ഇന്്യയതിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള 
29 ഗവൺന്മറെ് അംഗീകൃത 
സ്ാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 
സ്ലപരതിമതിതതിയുള്ള കേരളത്തിൽ 
മറ്റു സംസ്ാനങ്ങന്ളകപ്ാന്ലയുള്ള 
ോർഷതിേ രീതതിേൾ അനുകയാജ്യമലെ.  
അതുന്ോണ്ടുതന്ന്ന ന്വർട്ടതിക്ൽ 
രീതതിയതിലുള്ള  കൃഷതിരീതതിയാണ് 
ഒരുക്കുന്നത്.  കൂടാന്ത കലാേത്തിന്ല 
തന്ന്ന  ആദ്യന്ത് ന്വർട്ടതിക്ൽ 
അതായത് അഞ് തട്ടുേളതിലായതി 
മൃഗങ്ങന്ള വളർത്ന്ന ആോശ 
വ്യവസായശാലയും പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇറെർനാഷണൽ 

ആനതിമൽ ന്ഹൽത്് കോ�് ഓഫ് 
കവൾ�് ഓർഗകനകസഷന്റെ  
മാനദണ്ങ്ങൾ പാലതിച്ചാണ് 
സംസ് േരണ യൂണതിറ്് സ്ാപതിക്കുന്നത്. 
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്തിന്റെ 
സഹായകത്ാന്ട  വടക്ൻ 
കേരളത്തിൽ ആട്, പന്നതി,കോഴതി 
തുടങ്ങതിയവന്യ വളർത്തി മാംസ 
സംസ് േരണ യൂണതിറ്തികലക്് 
നൽോവന്നകതാന്ട  വതിപണതി 
േന്ണ്ത്ാൻ കൃഷതിക്ാർക്് 
ബുദ്ധതിമുകട്ടണ് ആവശ്യേതയും 
വരതിലെ. കൂടാന്ത അനന്മായ  
ന്താഴതിൽ സാധ്യതയാണ് 
ഇതുവഴതി സൃഷ്തിക്ാൻ സാധതിക്കുേ.   
വളർത്മൃഗങ്ങൾക്ാവശ്യമായ തീറ് 
ഉൽപ്ാദനം, തീറ്പ്പുൽകൃഷതി തുടങ്ങതിയ 
രംഗന്ത്ലൊം  കൂടുതൽ ന്താഴതിൽ 
അവസരം ലഭതിക്കുേയും ന്ചയ്യും. 
നതിലവതിൽ വതികദശകത്യ്ക് നടക്കുന്ന 
മാംസേയറ്റുമതതി വടകക് ഇന്്യൻ 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുമാണ്. 
കേരളത്തിലും മാംസസംസ് േരണ 
യൂണതിറ്് വരുന്നകതാന്ട വൻ വതിേസന 
കുതതിപ്് സൃഷ്തിക്ാൻ േഴതിയും . 
േണ്ണൂർ വതിമാനത്ാവളം വഴതിയാണ് 
പ്രധാനമായും േയറ്റുമതതി ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. 
ഇതതിനായതി ഒരു കലാജസ്റതിേ് 
ഹബ്ം വതിമാനത്ാവളത്തിൽ 
ഒരുക്കുന്നതായതിരതിക്കും.  നതിരവധതി 

ന്താഴതിൽ സാധ്യതേളം ഇതുവഴതി 
തുറക്ാൻ സാധതിക്കും. 2025ഓന്ട 
ഇന്്യന്യ ഒരു മൃഗാധതിഷ്ഠതിത 
വ്യാവസായതിേ ഹബ്് ആക്തി മാറ്റുേ 
എന്ന ലക്ഷ്യവം ഇതതിനു പതിറേതിലുണ്്.
നതിലവതിൽ മൂന്നു കമഖലേളായാണ് 
പദ്ധതതി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. 
ജതിലെയതിൽ മാംസസംസ് േരണ 
യൂണതിറ്റും, കോകളജം, കോഴതികക്ാട് 
കവകങ്ങരതിയതിൽ കപ്രാജേ്ട് ന്ഹ�് 

േ്ാർകട്ടഴ് സും, ആലപ്പുഴയതിൽ 
റീജണൽ ന്ഹ�്േ്ാർകട്ടഴ് സുമായതി 
പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാന്ത മറ്റു 11 
ജതിലെേളതിൽ ബഫർ കസാണുേളം, 
140 നതികയാജേമണ്ലങ്ങളതിൽ 
ഇംപ്ീന്മറെതിങ് റീജതിയൺസും 
ആരംഭതിക്കും. 10 കോടതി രൂപയാണ് 
പ്രാരംഭപ്രവൃത്തിേൾക്ായതി സംസ്ാന 
സർക്ാർ ഈ വർഷന്ത് ബജററതിൽ 
വേയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം വഴിവിളക്യായറ് തളിപ്റമ്ിടന് പയാഠം

ന്ജയതിംസ് മാതയു തളതിപ്റ്്

ഇന്ത്യിടല ആദ്  െയാംസസംസറ് കരണ ദകയാദളജറ് െെിലക്യിൽ
ഇ.ചന്ദ്രകശഖരൻ ോഞെങ്ങാട്

സാമാജതിേ�ന്ട നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങളതിലൂന്ട...
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• പൂങ്കുളം വാർ�തിൽ ചാമുണ് ക�ശ്രതി 
കക്ഷത്ത്തിനു സമീപമുള്ള കുളം 
നവീേരണത്തിന് 2016-17 
സാ്ത്തിേ വർഷം 20 ലക്ഷം 
ന്ചലവഴതിച്ച് പണതി പൂർത്ീേരതിച്ചു. 

• 2017-18 സാ്ത്തിേ വർഷം 17 
ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവഴതിച്ച്  പൂങ്കുളം 
എൽ.പതി. സ് കൂളതിനായതി ബസ്് 
വാങ്ങതി . 

• പാപ്നംകോട് വാർ�തിൽ 
അക്ഷയനഗർ കറാ�് 
ടാറതിംഗ്, ശങ്ർ നഗർ ഓട 
നതിർമ്മാണം എന്നതിവയുന്ട പണതി 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. ഇതതിനായതി 
ന്മാത്ം 1 കോടതി 10 ലക്ഷം രൂപ 

(2016-17-40 ലക്ഷം, 2017-18-30 
ലക്ഷം, 2018-19-40 ലക്ഷം രൂപ) 
ന്ചലവഴതിച്ചു. 

• ആറ്റുോൽ വാർ�തിൽ ആറ്റുോൽ 
ബണ്് കറാ�തിൽ കഹമാസ്റ് കലറ്് 
സ്ാപതിക്കുന്നതതിനായതി  2016-17 
സാ്ത്തിേ വർഷം അഞ്ചര 
ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവഴതിച്ച് പണതി 
പൂർത്ീേരതിച്ചു. 

• ആറ്റുോൽ വാർ�തിൽ 
ഐരാണതിമുട്ടം ജംഗ്ഷനതിൽ 
ബസ്് ോത്തിരതിപ്പു കേന്ദ്രത്തിന്റെ 
നതിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്ാൻ  
2016-17 സാ്ത്തിേ വർഷം 5.50 
ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവഴതിച്ചു.

ഒ.രാജകഗാപാൽ  കനമം

ദനെം വികസനത്ിടന് പയാതയിൽ

കുടതിന്വള്ളത്തിനായതി ന്നകട്ടാട്ടം ഓടതിയ 25 
വർഷന്ത് ഓർമ്മേൾ, കവനലതിന്റെ തീനാളങ്ങൾ 

ഉയരും മുൻകപ തന്ന്ന ന്ഷാർണൂർോരുന്ട മനസ്തിൽ 
നതിന്നും മാഞ്ഞു. േതിഫ്ബതിയതിലൂന്ട ലഭതിച്ച 35 കോടതി 
രൂപ ന്ചലവഴതിച്ച് പൂർത്ീേരതിച്ച സമഗ്ര കുടതിന്വള്ള 
പദ്ധതതിയാണ് നതിളാതീരവാസതിേളന്ട ദാഹമേറ്തിയത്. 
2019 ന്ഫബ്രുവരതി 23ന്  മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ 
പദ്ധതതി നാടതിനു സമർപ്തിച്ചു. സംസ്ാനത്് തന്ന്ന 
േതിഫ്ബതി മുഖാന്തിരം നടപ്തിലാക്കുന്ന പദ്ധതതിേളതിൽ 
ഏറ്വമാദ്യം പണതി പൂർത്ീേരതിച്ച് ജനങ്ങൾക്് 
സമർപ്തിച്ച പദ്ധതതിേളതിന്ലാന്നാണതിത്.
ന്ോച്ചതി പാലത്തിനു സമീപം നതിർമ്മതിച്ച തടയണയാണ് 
കുടതിന്വള്ള  പദ്ധതതിയുന്ട കരോതസ്്.  ഭാരതപ്പുഴയ്ക് 
കുറുന്േ 360 മീറ്ർ നീളത്തിലും 2.5 മീറ്ർ ഉയരത്തിലും 

നതിർമ്മതിച്ച തടയണ അഞ്ച് േതികലാമീറ്കറാളം ദൂരത്തിൽ  
ജലം സംഭരതിക്ാൻ കശഷതിയുണ്്. 20 ദശലക്ഷം 
ലതിറ്ർ പ്രതതിദതിനകശഷതിയുള്ള ജലശുദ്ധീേരണശാല, 
കുളപ്പുള്ളതിയതിൽ നതിലവതിലുള്ള 20 ലക്ഷം ലതിറ്ർ കശഷതിയുള്ള 
ജലസംഭരണതിയതികലക്കുള്ള പ്തിങ്ങ് ന്മയതിൻ, കറാ 
വാട്ടർ ആൻ�് ക്തിയർ വാട്ടർ പ്് ന്സറ്റുേൾ, 
രോൻസ് കഫാർമർ എന്നതിവ ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ളതാണ് 
പദ്ധതതി. ന്ഷാർണൂർ നഗരസഭയ്ക്കും വാണതിയംകുളം, 
വള്ളകത്ാൾനഗർ, കചലക്ര, പാഞൊൾ എന്നീ 
പഞ്ചായത്േൾക്കും സ്തിരമായതി ന്വള്ളം നൽോൻ 
േഴതിയുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതി. 1,31,791 കപർക്് 
പ്രതതിദതിനം ഗ്രാമപരതിധതിയതിൽ 100 ലതിറ്റും നഗരത്തിൽ  
150 ലതിറ്റും ശുദ്ധജലം നൽകുന്നതതിന് ഈ 
പദ്ധതതിക്ാകും. 

നാടതിന്റെ 
വതിേസനസ്പ്നങ്ങളന്ട 

സാക്ഷാത്ോരത്തിനായതി 
ജനപ്രതതിനതിധതിേളന്ട ഒപ്ം നതിന്ന്  
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളന്ട  
കൂട്ടായ്മയായ റസതി�റെ് സ് 
അകസാസതികയഷനുേൾക്് 
അവരുന്ട പ്രവർത്ന 
മതിേവതിന് അംഗീോരം 
നൽകുവാൻ സാധതിച്ചു. മാലതിന്യ 
നതിർമ്മാർജ്ജനം, പരതിസ്തിതതി 
സംരക്ഷണം, സ്തീശാക്ീേരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ലഹരതി 
വതിപത്തിന്നതതിന്രയുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ോരുണ്യസഹായങ്ങൾ എന്നീ 
ോര്യങ്ങളതിൽ മതിേവ് പുലർത്തിയ 
അകസാസതികയഷനുേൾക്ാണ് 
എം.എൽ.എ. ഫണ്തിൽ നതിന്നും 
50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദതിച്ചത്. 
എലൊ അകസാസതികയഷനുേളം 
കൂട്ടായതി ആവശ്യന്പ്ട്ടതതിന്ന 
തുടർന്ന് 'ന്സയതിഫ് തൃക്ാക്ര' 
എന്ന കപരതിൽ വതിവതിധ  
കറാഡേളതിൽ  സതി.സതി.ടതി.വതി. 
േ്യാമറേൾ സ്ാപതിക്കുവാനാണ് 
50 ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവഴതിച്ചത്. 
രോഫതിേ് കപാലീസതിനും അതത് 
കപാലീസ് കസ്റഷനുേളതിലുമാണ് 
സ് ക്രീനുേൾ സ്ാപതിക്കുേ. 
കപാലീസതിനു മുഴുവൻ സമയ 
നതിരീക്ഷണം ഇത് ന്ോണ്് 
സാധ്യമാവം. ഈ സാ്ത്തിേ 
വർഷം 60 ലക്ഷം രൂപ കൂടതി 
അനുവദതിക്കുന്നകതാന്ട 
കറാഡേൾ പൂർണ്ണ 
സുരക്ഷതിതമാകും. 

ടഷയാർണൂരിടന് ദയാഹം തീർത്റ്...
പതി.ന്േ. ശശതി  ന്ഷാർണൂർ

പതി.ടതി.കതാമസ്, തൃക്ാക്ര

തൃക്യാക്ര 
വികസനം

സാമാജതിേ�ന്ട നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങളതിലൂന്ട...
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ഓകരാ മണ്ലത്തിലും ഒരു 
സർക്ാർ വതിദ്യാലയം 

മതിേവതിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതതിന്റെ 
ഭാഗമായതി  മലപ്പുറം മണ്ലത്തിൽ 
നതിന്നും  നതിർകദേശതിച്ച വതിദ്യാലയം മലപ്പുറം  
GGHSS ആണ്. 

രണ്ായതിരത്തി നാനൂറതിലധതിേം 
ന്പൺകുട്ടതിേൾ യു.പതി. മുതൽ 
ഹയർ ന്സക്ണ്റതി വന്ര ഈ 
വതിദ്യാലയത്തിൽ പഠതിക്കുന്നുണ്്. 
ഉയർന്ന പഠന നതിലവാരവം പാകഠ്യതര 
പ്രവർത്നങ്ങളതിന്ല സജീവ 
സാന്നതിധ്യവം ഈ വതിദ്യാലയന്ത് 
കവറതിട്ടു നതിർത്ന്നു. അന്ർകദശീയ 
നതിലവാരത്തികലക്കുയർന്നകതാന്ട 
5 കോടതി രൂപയുന്ട നതിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിേളാണ് ഇവതിന്ട നടക്കുന്നത്.  
കൂടാന്ത എം.എൽ.എ. യുന്ട ആസ്തതി 
ഫണ്തിൽ നതിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ 
ന്ചലവതിൽ കഗറ്്, സ്ാർട്ട് റൂമുേൾ, 
ഓപ്ൺ ഓ�തികറ്ാറതിയം, സ് കൂൾ ബസ് 
എന്നതിവയും അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

പബ്ിെ് കഹൽത്ത് ലാബ്
ജതിലെയുന്ട ചതിരോലാഭതിലാഷമായതിരുന്ന 
മലപ്പുറം ജതിലൊ പബ്തിക്് ന്ഹൽത്് 
ലാബ് ആധുനതിേ സൗേര്യങ്ങകളാടുകൂടതി 
സതിവതിൽ കസ്റഷനതിന്ല താൽക്ാലതിേ 
ന്േട്ടതിടത്തിൽ പ്രവർത്നമാരംഭതിച്ചു. 
2012 ൽ അനുവദതിച്ച ലാബതിൽ പത്് 
തസ്തതിേേളം 28 ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവതിൽ 
താൽക്ാലതിേ ന്േട്ടതിട സൗേര്യങ്ങളം 
ഏർന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

ലാബ് പ്രവർത്നമാരംഭതിക്കുന്നകതാന്ട 
പരതികശാധനാ ഫലങ്ങൾ 
കവഗത്തിലാക്കുവാനും കരാഗതിേൾക്് 
ചതിേതിത്സ ഉറപ്ാക്കുവാനും സാധതിക്കും. 
ബതി.പതി.എൽ. വതിഭാഗത്തിന് 
പരതിപൂർണ്ണമായും സൗജന്യ 
കസവനമാണ് ലാബതിൽ നൽേതി 
വരുന്നത്.  2018 നവംബർ 19 
ന് ലാബതിന്റെ  ഔപചാരതിേ 
ഉദ്ഘാടനം ആകരാഗ്യ വകുപ്പുമന്തതി                     
ന്േ.ന്േ.കശലജ ടീച്ചർ നതിർവ്വഹതിച്ചു.

കുന്ിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ 
പുതുക്കുടിയിൽ തൂക്കുപാലം  
കുമരംപുത്തൂർ, ന്തങ്ര 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്േന്ള തമ്മതിൽ 
ബന്തിപ്തിച്ചുന്ോണ്് കുന്തിപ്പുഴയ്ക് 
കുറുന്േ എം.എൽ.എ. ആസ്തതി വതിേസന 
ഫണ്ടുപകയാഗതിച്ച് നതിർമ്മതിച്ച തൂക്കുപാലം 
നാടതിനു സമർപ്തിച്ചു. ന്സലറെ് വാലതിയതിൽ 
നതിന്നും ഉത്ഭവതിക്കുന്ന കുന്തിപ്പുഴയുന്ട 
പാത്ക്ടവതികനാടും, കുരുത്തിച്ചാലതികനാടും 
കചർന്ന് നതിർമ്മതിച്ചതിരതിക്കുന്ന തൂക്കുപാലം 
പ്രകദശന്ത് ടൂറതിസം വതിേസനത്തിന് 
ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. 

MES മൊമളജ്-പയ്യനടം 
മറാെികന പുനരുദ്ാരണ 
പ്രവൃത്തിെൾ ആരംഭിച്ചു
േതിഫ്ബതി പദ്ധതതിയതിൽ  ഉൾന്പ്ടുത്തി 
MES കോകളജ്-പയ്യനടം കറാ�തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിേൾ 
ന്പാതുമരാമത്് വകുപ്പുമന്തതി 
ജതി.സുധാേരൻ നതിർവ്വഹതിച്ചു.  21.57 
കോടതി രൂപ ന്ചലവ് വരുന്ന 
പദ്ധതതിയുന്ട നതിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിേൾ 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

വട്മ്പലം - മൊട്പ്പുറം 
മറാെികന നവരീെരണ 
പ്രവൃത്തിെൾ ആരംഭിച്ചു 
1 കോടതി രൂപ ന്ചലവതിൽ ആധുനതിേ 
രീതതിയതിൽ നവീേരതിക്കുന്ന വട്ട്ലം 
- കോട്ടപ്പുറം കറാ�തിന്റെ നതിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തിേൾ ആരംഭതിച്ചു.  

ഉണ്ണിയാൽ- എടത്തനാട്ടുെര 
ആഞെിലങ്ങാടി മറാെികന 
നവരീെരണ പ്രവൃത്തിെൾ 
ആരംഭിച്ചു 

അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ല 
പ്രധാന പതി.�ബ്യു.�തി. കറാ�ായ 
ഉണ്ണതിയാൽ- എടത്നാട്ടുേര 
ആഞെതിലങ്ങാടതി കറാ�തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുന്ട ഭാഗമായതി  
വട്ടമണ്ണപ്പുറം മുതൽ ആഞെതിലങ്ങാടതി 
വന്രയുള്ള രണ്ര േതികലാമീറ്ർ കറാ�് 
2.5 കോടതി രൂപ ന്ചലവതിട്ട് നവീേരതിച്ചു.

വടക്കുേണ്ണം-െമത്തങ്ങലം 
മറാെ് നാടിന് െേർപ്ിച്ചു 
2.95 കോടതി രൂപ ന്ചലവഴതിച്ച് നവീേരതിച്ച 
ന്തങ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ല 
വടക്കുമണ്ണം-തകത്ങ്ങലം കറാ�് 
ഉദ്ഘാടനം ന്ചയ്തു. 

അട്പ്ാടി കുടികവള്ള പദ്െി  
അട്ടപ്ാടതി കമഖലയതിന്ല 
കുടതിന്വള്ളക്ഷാമം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് 
നബാർ�് RIDF പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തിയ സമഗ്ര ശുദ്ധജല 
പദ്ധതതിയുന്ട ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ 
ഉദ്ഘാടനം ജലവതിഭവ വകുപ്പുമന്തതി 
ന്േ.കൃഷ്ണൻകുട്ടതി നതിർവ്വഹതിച്ചു.

ഗൂളിക്കടവ്-െിറ്റൂർ മറാെ് നാടിന് 
െേർപ്ിച്ചു 
9 കോടതി രൂപ  ന്ചലവഴതിച്ച് ജലവതിഭവ 
വകുപ്തിന് േീഴതിൽ വരുന്ന ഗൂളതിക്ടവ് 
-ചതിറ്റൂർ കറാ�് നവീേരണ പ്രവൃത്തിേൾ 
പൂർത്തിയാക്തി.

േണ്ണാർക്കാട് ൊലൂക്ക് 
ആശുപരൈിക്ക് പുെിയ കെട്ിടം
മണ്ണാർക്ാട് താലൂക്് ആശുപത്തിയതിൽ 
നതിർമ്മതിച്ച ന്േട്ടതിട സമുച്ചയത്തിന്റെ 
ഉദ്ഘാടനം ആകരാഗ്യ വകുപ്പുമന്തതി 
ന്േ.ന്േ.കശലജ ടീച്ചർ നതിർവ്വഹതിച്ചു.

തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നാട്ടതിൽ 
ആയതിരങ്ങന്ള സാക്ഷതിയാക്തി 

മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയനാണ് 
പുനലൂർ കേന്ദ്രമായുള്ള പുതതിയ 
റവന്യൂ �തിവതിഷൻ ഓഫീസ് നാടതിന് 
സമർപ്തിച്ചത്. സംസ്ാനത്് 
പുതതിയതായതി അനുവദതിച്ച ആറ് ആർ.�തി. 
ഓഫീസുേളതിന്ലാന്നാണ് പുനലൂരതികലത്.  
ന്ോലെം, പത്നംതതിട്ട ജതിലെേൾ 
ഒന്നായതിരുന്നകപ്ാൾ ജതിലെയതിൽ രണ്ടു 
ആർ.�തി.ഓഫീസുേൾ ഉണ്ായതിരുന്നു. 
പത്നംതതിട്ട ജതിലെ രൂപവൽേരതിച്ചകതാന്ട 
ഒരു ആർ.�തി. ഓഫീസ് അടൂരതിലായതി. 
ന്ോലെം ജതിലെയുന്ട േതിഴക്ൻ 
കമഖലയതിലുള്ളവർ ആർ.�തി.ഓഫീസ് 
സംബന്മായ ആവശ്യങ്ങൾക്് 
നൂറതിലധതിേം േതികലാമീറ്ർ യാത് ന്ചയ്ത് 
ന്ോലെത്് കപാകേണ് ബുദ്ധതിമുട്ട് 
േണക്തിന്ലടുത്് പുനലൂരതിൽ ആർ.�തി. 
ഓഫീസ് കവണന്മന്ന ഏന്റക്ാലന്ത് 
ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്്യമായത്. 
പുനലൂർ, പത്നാപുരം, ന്ോട്ടാരക്ര 
താലൂക്കുേളതിന്ല 50 വതികലെജേളാണ് 

പുനലൂർ റവന്യൂ �തിവതിഷൻ പരതിധതിയതിൽ 
ഉള്ളത്. ജതിലെയതിന്ല ആദതിവാസതി കമഖല 
പൂർണ്ണമായും പുതതിയ പുനലൂർ റവന്യൂ 
�തിവതിഷൻ പരതിധതിയതിലാന്ണന്നതും 
ശ്രകദ്ധയം. അച്ചൻകോവതിൽ, 
ആര്യങ്ാവ്, കറാസ്ല തുടങ്ങതിയ 
വതിദൂര കമഖലേളതിൽ നതിന്നുള്ളവർക്് 
കവഗത്തിൽ പുനലൂരതിൽ എത്തികച്ചരാം 
എന്നതതിനാൽ മലകയാര നാട്ടതിന്ല 
ജനങ്ങൾക്് ഏന്റ അനുഗ്രഹമാണ്. 
പുനലൂർ ആസ്ാനമായതി പുതതിയ 
റവന്യൂ �തിവതിഷണൽ ഓഫീസ് 
ആരംഭതിച്ചകതാന്ട േതിഴക്ൻ കമഖലയതിന്ല 
ഭൂമതി സംബന്തിച്ച പ്രശ് നങ്ങൾക്് 
കവഗത്തിൽ പരതിഹാരം ോണാനാകും. 

201.67 മൊടി രൂപ കെലവിൽ 
േലമയാര ത്ഹമവ
ന്ോലെം ജതിലെയതിന്ല േതിഴക്ൻ 
കമഖലയതിൽ വലതിയ വതിേസന 
മുകന്നറ്ത്തിന് വഴതി തുറക്കുന്ന മലകയാര 
കഹകവയുന്ട നതിർമ്മാണത്തിന് 

തുടക്മതിട്ടു.  പുനലൂർ ചടയമംഗലം 
നതികയാജേമണ്ലങ്ങളതിലൂന്ടയാണ് 
ജതിലെയതിൽ ഈ കഹകവ േടന്നു 
കപാകുന്നത്.  വതിവതിധ പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
കറാ�തിന്ല വലതിയ േലുങ്കുേളന്ട 
നതിർമ്മാണമാരംഭതിച്ചു.  കഹകവയതിൽ 
നൂറതിലധതിേം േലുങ്കുേളാണ് പുതുതായതി 
നതിർമ്മതികക്ണ്തും പുനരുദ്ധരതികക്ണ്തും. 
പാറശാല മുതൽ ോസർകഗാഡവന്ര 
നീളന്നതാണ് മലകയാര കഹകവ. 
നതിലവതിലുള്ള കറാഡേൾ ഉന്നത 
നതിലവാരത്തിൽ നവീേരതിച്ചാണ് 
മലകയാര കഹകവയാക്കുന്നത്. പുനലൂർ 
ന്േ.എസ്.ആർ.ടതി.സതി. ജംഗ്ഷൻ 
മുതൽ മടത്റ ന്ോലൊയതിൽ ചലെതിമുക്് 
വന്രയാണ് 46 േതികലാമീറ്ർ ദൂരത്തിൽ 
ജതിലെയതിൽ കഹകവ നതിർമ്മാണം. 

പുനലൂർ ന്േ.എസ്.ആർ.ടതി.സതി. 
ജംഗ്ഷനതിന്ല വൺകവ കറാ�് ന്പാളതിച്ച് 
കദശീയ പാതകയാട് കചർത്് വീതതിയുള്ള 
ഒറ് കറാ�ാക്കും. കറാ�് കൂടുതൽ 
ഭംഗതിയുള്ളതാക്കും. 

പുനലൂരതിന്ല ന്വട്ടതിപ്പുഴ പാലം, 
േരവാളൂരതിന്ല പതിറയ്കൽ പാലം, 
അഞ്ചലതിന്ല മാവതിള േനാൽ പാലം, 
കുളത്തൂപ്പുഴയതിന്ല മുപ്തടതിപ്ാലം 
എന്നതിവയുന്ട വീതതി വർദ്ധതിപ്തിക്കും.

15 മീറ്ർ വീതതിയതിലാണ് മലകയാര 
കഹകവ വതിേസതിപ്തിക്കുന്നത്. കറാ�തിന്റെ 
ടാറതിംഗ് വീതതി 10 മീറ്റാകും. നതിലവതിൽ 
ടാറതിംഗ് വീതതി അഞ്ചര മുതൽ ഏഴ് 
മീറ്റാണ്. നടപ്ാത, ഓട, എന്നതിവയും 
നതിർമ്മതിക്കും. അരതിപ്-കുളത്തൂപ്പുഴ(10 
േതി.മതി.), കുളത്തൂപ്പുഴ- ആലകഞ്ചരതി(16.9 
േതി.മീ.), അഗസ്ത്യകക്ാട്-പുനലൂർ 
ന്േ.എസ്.ആർ.ടതി.സതി. ജംഗ്ഷൻ 
(10.5 േതി.മീ) എന്നീ റീച്ചുേളായാണ് 
നതിർമ്മാണം. 201.67 കോടതി രൂപയാണ് 
കഹകവ നതിർമ്മാണത്തിനായതി 
പുനലൂർ, ചടയമംഗലം മണ്ലങ്ങളതിൽ 
അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. 2 വർഷമാണ് 
മലകയാര കഹകവ നതിർമ്മാണത്തിനുള്ള 
ോലയളവ്. േതിഫ്ബതി ഫണ്ാണ് 
കഹകവ നതിർമ്മതിതതിക്് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 

െലപ്പുറം ഗവൺടെന്റ് ദഗൾസറ് ഹയർ 
ടസക്ണ്ടറി സറ് കൂൾ െികവിടന് ദകന്ദം

പതി. ഉകബദുള്ള  മലപ്പുറം

ടകയാല്ം ജില്യിടല രണ്ടയാെടത് റവനയൂ ഡിവിഷൻ പുനലൂരിൽ 

ന്േ.രാജ  പുനലൂർ

വികസനക്കുതിപ്ിൽ 
െണ്യാർക്യാെറ്  

എൻ.ഷംസുദേീൻ   മണ്ണാർക്ാട്

സാമാജതിേ�ന്ട നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങളതിലൂന്ട...
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ഹരതിപ്ാട് മണ്ലത്തിന്ല 
ോർഷതിേ കമഖലയുന്ട 

സമഗ്രവതിേസനം ലക്ഷ്യമതിട്ട് 
കൃഷതിവകുപ്തിന്റെ സഹേരണകത്ാന്ട 
'ഹരതിതം ഹരതിപ്ാട'് എന്ന പുതതിയ 
പദ്ധതതിക്് തുടക്ം കുറതിച്ചു. മുഖ്യവതിളേളന്ട 
വതിളവതിസ്തൃതതി, ഉൽപാദനം, 
ഉൽപാദനക്ഷമത, വതിപണനം, ഉൽപന്ന 
കവവതിധ്യവൽക്രണം എന്നതിവ 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്ന്നതുവഴതി േർഷേരുന്ട 
വരുമാനം വർദ്ധതിപ്തിക്കുേയും 
ഭക്ഷ്യസ്യംപര്യാപ്ത കേവരതിക്കുേയും 
ന്ചയ്യുേ എന്നതാണ് പദ്ധതതിയുന്ട 
മുഖ്യലക്ഷ്യം. കൃഷതിവകുപ്തിന്റെയും, 
തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ടയും 
സംയുക്ാഭതിമുഖ്യത്തിലാണ് പദ്ധതതി 
നടപ്തിലാക്കുന്നത്. ഈ പരതിപാടതിയുന്ട 
ഭാഗമായതി തരതിശുനതിലങ്ങൾ  
കൃഷതികയാഗ്യമാക്കുന്നതതിനും , 
കജവകൃഷതി, അടുക്ള കൃഷതികത്ാട്ടം, 
സ് കൂളേൾ കേന്ദ്രീേരതിച്ചുവരുന്ന 
കൃഷതികത്ാട്ടങ്ങളന്ട 
രൂപീേരണം എന്നതിങ്ങന്ന 
വതിവതിധ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് 

നടത്ന്നത്.  ഹരതിപ്ാട് 
മണ്ലത്തിന്ല തരതിശുനതിലങ്ങൾ 
കൃഷതികയാഗ്യമാക്കുന്നതതിന് പ്രകത്യേ 
പ്രവർത്നം നടത്േയും 338 
ന്ഹേ്ടർ സ്ലത്് തരതിശുകൃഷതി 
നടത്േയും ന്ചയ്തു.  ന്തങ്ങുകൃഷതി 
കപ്രാത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായതി 
40 ന്ഹേ്ടർ സ്ലത്് 
കേടുവന്ന ന്തങ്ങുേൾക്് പേരം 
അതയുൽപാദനകശഷതിയുള്ള ന്തങ്ങുേൾ 
വച്ചുപതിടതിപ്തിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

8 സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളതിലും, 18 
സ് കൂളേളതിലും പച്ചക്റതികത്ാട്ടങ്ങൾ 
കൃഷതിവകുപ്തിന്റെ സഹായകത്ാന്ട 
സജ്ജീേരതിച്ചു. ോർഷതിേ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്് ന്മച്ചന്പ്ട്ട വതിപണതി 
ഉറപ്ാക്കുന്നതതിന്റെ  ഭാഗമായതി 6 
എകക്ാകഷാപ്പുേൾ സ്ാപതിച്ചു. കൂടാന്ത 
3 ആഴ്ച ചന്േളം, 2 കഗ്ര�് ക്സ്റർ 
മാർക്റ്റുേളം ക്രമീേരതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
വീട്ടുവളപ്തിന്ല കൃഷതിക്ായതി 26000 
പാക്റ്് പച്ചക്റതി വതിത്േളം, സ് കൂൾ 
കുട്ടതിേൾക്ായതി 13764 േതിറ്റുേളം 

വതിതരണം ന്ചയ്തു. 15 പുതതിയ േക്ാസ്റ് 
നതിർമ്മാണ യൂണതിറ്റുേൾ ആരംഭതിച്ചു. 
പ്രളയാനന്രം 51000 പാക്റ്് പച്ചക്റതി 
വതിത്േളം, 55000 പച്ചക്റതി കതേളം 
കൃഷതിവകുപ്് മുകഖന വതിതരണം ന്ചയ്തു. 

ഹരിെം ഹരിപ്ാട് 
-ൊർഷിെമേള 
പുതതിയ കൃഷതിരീതതിേ ന്ളയും,                        
അറതിവന്േളയും കുറതിച്ച് േർഷേർക്കും 
ന്പാതു സമൂഹത്തിനും അറതിവം  
ധാരണയും നൽകുന്നതതിന് 
കൃഷതിവകുപ്തിന്റെ ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ 
ഹരതിതം ഹരതിപ്ാട്-ോർഷതിേ 
കമളേൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു. േർഷേ 
സംഗമം, ോർഷതിേ കമള, 
േർഷേ-ശാസ്തജ്ഞരുമായതി മുഖാമുഖം, 
സംവാദം, ോർഷതിേ ഉൽപന്നങ്ങളന്ട 
പ്രദർശനം എന്നതിവ ഇതതിന്റെ  ഭാഗമായതി 
നടത്തി. ഹരതിതം ഹരതിപ്ാട് പദ്ധതതിയുന്ട 
ഭാഗമായതി ഹരതിപ്ാട് മണ്ലത്തിന്ല 26 
പാടകശഖരങ്ങളന്ട (2026 ന്ഹേ്ടർ) 
അടതിസ്ാനസൗേര്യവതിേസനത്തിനായതി 

(ബണ്ടുേളന്ട നവീേരണം ഉൾന്പ്ന്ട) 
ആർ.ന്േ.വതി.കവ. പദ്ധതതിേൾ 
ഉൾന്പ്ടുത്തി നടപ്തിലാക്കുന്നതതിന് 
27.10 കോടതി രൂപയുന്ട പദ്ധതതിക്് 
രൂപം നൽേതി. ഇതതിന്റെ കപ്രാജേ്ട് 
അംഗീോരത്തിനായതി സമർപ്തിച്ചു.

പാടമശഖരങ്ങളുകട 
ത്വദയുെരീെരണത്തിനായി 
എം.എൽ.എ. ഫണ്് അനുവദിച്ചു.
എം.എൽ.എ. പ്രാകദശതിേ വതിേസന 
പദ്ധതതിയതിൽ നതിന്നും തുേ വതിനതികയാഗതിച്ച് 
സർവ്വീസ് കലൻ എേ് ന്സ്റൻഷൻ, 
സർവ്വീസ് േണക്ഷൻ പ്രവൃത്തിേൾ 
നതിർവ്വഹതിക്കുന്ന പാടകശഖരങ്ങളന്ട 
വതിശദാംശങ്ങൾ

• പടതിഞൊന്റ പറ്തിക്ര 
പാടകശഖരം- 62,220/- രൂപ

• സകങ്തുംപടവ് പാടകശഖരം - 
1,15,000/- രൂപ

• േരീത്റ േഴുന്നാക്ാട് 
പാടകശഖരം - 86,532/- രൂപ

കൂത്പറ്്, പാനൂർ(പഴയ 
പാനൂർ, േരതിയാട്, ന്പരതിങ്ങളം 

പഞ്ചായത്േൾ) എന്നീ നഗരസഭേളം 
കോട്ടയം മലബാർ, കുകന്നാത്പറ്്, 
ന്മാകേരതി, പാട്യം, തൃപ്കങ്ങാട്ടൂർ എന്നീ 
പഞ്ചായത്േളം ഉൾന്പ്ട്ടതാണ് 
കൂത്പറ്് നതിയമസഭാമണ്ലം. 
ോർഷതിേവൃത്തിയും പര്രാഗത 
ന്താഴതിലുേളമാണ് ഇവതിടുന്ത് 
ബഹുഭൂരതിപക്ഷം  ജനങ്ങളന്ടയും 
ഉപജീവനമാർഗ്ം. ഈ 
മണ്ലത്തിന്റെ  അടതിസ്ാന 
സൗേര്യങ്ങൾ  വതിേസതിപ്തിച്ച് സമഗ്ര 
വതിേസനത്തിനാണ് ശ്രമതിച്ചത്. 

കറാ�് വതിേസനത്തിനായതി മാത്ം 
128 കോടതി രൂപയാണ് ന്ചലവഴതിച്ചത്. 
കൂത്പറ്് മണ്ലത്തിന്ല 
മുഴുവൻ പതി.�ബ്യു.�തി. കറാഡേളം 
ന്മക്ാ�ം ടാറതിങ്ങ് നടത്തി. 2017-18 
ബജറ്തിൽ േീഴ്മാടം േലെതിക്ണ്തി 
തൂവ്വക്കുന്ന് കുകന്നാത്് പറ്് കറാ�് 
വതിേസനത്തിനായതി 29.42 കോടതി 
രൂപ, തുരുത്തിമുക്് പാലത്തിന്                                                     
15 കോടതി രൂപ, േലൊകച്ചരതി േടവ് 
പാലത്തിന് 10 കോടതി രൂപ 
എന്നതിങ്ങന്നയാണ് വേയതിരുത്തിയത്. 

2018-19 ബജറ്തിൽ കൂത്പറ്് റതിംഗ് 

കറാ�തിന് 25 കോടതി രൂപ, കുരുന്ാറ്തില് 
പാലം വതിത്് അകപ്രാച്ച് കറാ�് 25 കോടതി 
രൂപ, പുത്തൂർ പാലത്തിന്  3 കോടതി 
രൂപ, േലെതിക്ണ്തി പാലത്തിന്  5 കോടതി 
രൂപ  പതി.�ബ്യു.�തി. കറാഡേളായ 
പാനൂർ േടവത്തൂർ  കറാ�തിന് 4 കോടതി, 
കോട്ടയം ബസാർ പുറേളം കറാ�് 
3 കോടതി, ന്ചറുപറ്്  പാത്തിക്ൽ 
കറാ�് 4കോടതി, ന്മാകേരതി പാത്തിപാലം 
മരപ്ാലം കറാ�് 4 കോടതി, േക്റ 
കൂരാറ കറാ�് 1 കോടതി, ന്പരതിങ്ങത്തൂർ 
മൂക്തിൽ പീടതിേ കറാ�് 4 കോടതി, 
ന്ചറുപറ്് പാത്തിക്ൽ(ബാക്തിയുള്ള       
2 േതികലാ മീറ്ർ) 2 കോടതി, അക്ാംപറ്് 
ചതിറ്തിക്ര കറാ�് 4 കോടതി എന്നതിങ്ങന്ന 
തുേയനുവദതിച്ചു. സതി.ആർ.എഫ് വഴതി 
ന്ോട്ടകയാടതി ന്ചറുവാകഞ്ചരതി കറാ�തിന് 
15 കോടതി രൂപയും നബാർ�് വഴതി 
മുത്ാറതി പീടതിേ ന്ചറുവാകഞ്ചരതി കറാ�തിന്  
5 കോടതി രൂപയും അനുവദതിച്ചു.

വള്ളങ്ങാട് ഫ് ളവർമതിൽ-ചാലതിൽ 
മുക്് കറാ�്, തത്ൻപറ്ത്്- 
മുട്ടുംോവ്-ചതിറകമ്മൽ ോവ് കറാ�്, 
മാക്കൂർ പീടതിേ-അക്ാനതികശേരതി 
കറാ�്(കുകന്നാത്് പറ്് കറാ�് ) 
ന്ോച്ചതിയങ്ങാടതി-വലതിയപറ്് 
മുക്് ഇടക്കുടതി കറാ�്, 
േ്നതിമുക്്-വതിളകക്ാട്ടൂർ മുത്പ്ൻ 
മഠപ്പുര-ന്പായതിലൂർ കറാ�്, പുതതിയ 
പീടതിേ-േക്ീയപുറത്് താന്ഴ 
കറാ�്, എം.ന്േ.സുകരന്ദ്രൻ 
കറാ�്(പാട്യം), വയലും ഭാഗം-ചമ്മാൽ 
കറാ�്(കൂത്പറ്് ), േലെതി കഗാവതിദേൻ 
കറാ�്(കൂത്പറ്് ) എടവകത്ാട് 
മുക്്-മണ്പം കറാ�് (കോട്ടയം) 
തുടങ്ങതിയ ഫ് ള�് കറാഡേൾക്്          
2017 ൽ 5 ലക്ഷം വീതം ആന്േ  50 
ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദതിച്ചത്.

താനകക്ാട് മുക്് ന്തരുവത്് കക്ഷത്ം 
കറാ�്, ചതിറ്ാരതികതാട്, ആശാരതിറെ 
വതിട മുക്് കചലക്ാട് േള്ള് ഷാപ്് 
കറാ�്, ോട്ടതിമുക്്, മാവള്ളതതിൽ 
കറാ�്, അകങ്ങട്ടതിൽ മുരുവന കറാ�്  
ശ്രീനാരായണ മഠം, ന്ചറ്ക്ണ്തി 
േണതിയാം േണ്തിപാറ കറാ�്, ടതി.ന്േ.
കുഞെതിരാമൻ മാസ്റർ, ഗുരുനാഥൻ 
മുക്് കറാ�്, പതി.എം.ജതി.കവ. സ് കൂൾ 
പൂകക്ാട് വള്ളപ്ലതിൽ കറാ�്, ന്േ.വതി.
കറാഷൻ കറാ�തിൽ നതിന്നും കതക്ണ്തി 
മഠപ്പുര കറാ�് എന്നതിവയ്കായതി 2018ൽ 50 
ലക്ഷം രൂപ അനുവദതിച്ചു.

തൂവ്വക്കുന്ന് േള്ള് ഷാപ്് ന്പായതിലൂർ കുളം 
കറാ�്, ന്ചറ്ക്ണ്തി േണതിയാണ്തിപാറ 
കറാ�്, രാമൻ പീടതിേ-അവയാട്ക്കുന്ന് 
കറാ�്, കബയ് സതിൽ പീടതിേ-ഗവ.
ആയുർകവദ കഹാസ്തിറ്ൽ കറാ�്, 
പുറക്ളം സഫ്ദർ ഹാശ്മതി കറാ�്, 
എം.പത്മനാഭൻ കറാ�്, പഴയതിടത്തിലെം 
പ്രഭാേരൻ പീടതിേ കറാ�്, മാക്കൂൽ 
പീടതിേ-േക്കുയതിഴുള്ള പറ്ത്് 
കറാ�്, േലൊട്ടുപുറം തുറങ്ങാടതി 
കതാട്ടത്തിൽ കറാ�്, േതിളതിക്കുന്നുചാൽ-
അബക്ൽ-ചതിറ്തിക്ര കറാ�് 
എന്നതിവയുന്ട വതിേസനത്തിനായതി 10 
ലക്ഷം രൂപ വീതം ആന്േ 1 കോടതി രൂപ 
2019 ലും അനുവദതിച്ചു.

ഇങ്ങന്ന നതിരവധതി കറാഡേളന്ടയും 
പാലങ്ങളന്ടയും നതിർമ്മാണ 
പ്രവർത്നങ്ങളാണ് ഈ മണ്ലത്തിൽ 
നടന്നുവരുന്നത്.  ഇവയതിൽ പണതി 
പൂർത്തിയായതും നതിർമ്മാണം 
നടന്നുവരുന്നതും ഭരണാനുമതതി 
ലഭതിച്ചതും ന്ടണ്ർ നടപടതിേൾ 
നടന്നുവരുന്നതുമുണ്്. 

രകമശ് ന്ചന്നതിത്ല   ഹരതിപ്ാട് 

ഹരിപ്യാെറ് െണ്ഡലത്ിടല ഹരിതം ഹരിപ്യാെറ് പദ്ധതി

ന്േ.ന്േ.കശലജ ടീച്ചർ   കൂത്പറ്് 

കൺമുന്ിൽ വൻ െയാ്ങ്ങളുെയായി കൂത്തുപറമ്റ്

സാമാജതിേ�ന്ട നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങളതിലൂന്ട...


