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bmYmÀ°y¯nte¡v
\hoIcW¯nsâ ]mXbnÂ 

\nbak`m ayqknbw 

k`mkap¨b¯nse 
s]m³IXncpIÄ 

\nd]p¯cn¡v

ഇന്നലെയാണ് നിെമ്പൂരിനടുത്് കവളപ്ാറയിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്.  
മന്തി ലക.ടി.ജെീലും, എും.എൽ.എ. പി.വി.അൻവറും ഉൾലപ്ടുന്ന സുംഘും രാവിലെ തലന്ന 
നിെമ്പൂരിൽ നിന്ന് കവളപ്ാറയിദെയ്ക് തിരിച്ചു. ചുങ്കത്റ കഴിഞ്്, ദകാത്തൂർ കടന്ന് പൂളപ്ാടും 

വഴിയാണ് കവളപ്ാറയിലെദത്ണ്ടത്. അത്യന്തും അവിശ്വസനീയവും ഭീതിേവമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് 
അവിലട കണ്ടത്.  ഉരുൾലപാട്ടൽ എന്നു ദകൾക്കുദ്ാൾ അല്ും പാറയും കല്ും ലപാട്ടി താദഴക്കു 
വീഴുന്നു എന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വെിയ സങ്കൽപ്ും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഒരു പർവ്വതും 
ഒന്നിച്ചു പിളർന്ന് താദഴാട്ട് പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനടിയിൽ അ്തിെധികും വീടുകൾ.  മൂടിക്ിടക്കുന്ന 
മണ്ിനടിയിൽ സ്വന്തും ബന്ധുക്ളുലടയും കുടുുംബാുംഗങ്ങളുലടയും ചെനമറ്റ ശരീരത്ിലറെ ഒരു 
ഭാഗലമങ്കിലും കലണ്ടത്ാനാവലമന്ന പ്രതീക്ഷദയാലട കാത്ിരിക്കുന്നവർ.... വെിയ ദതാതിൽ 
ഖനനും ലചയ്ാൽ മൃതശരീരങ്ങൾക്് ദകടുപറ്റുദമാ എന്ന് സുംശയിച്ചു ലകാണ്ട് സൂക്ഷ്മതദയാലട 
ദജാെി ലചയ്തുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന ലതാഴിൊളികൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്കർ, െഭിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ 
ദപാസ്റ്റുദമാർട്ടും ലചയ്ാൻ  ദൂദരക്് ലകാണ്ടു ദപാദകണ്ട അവസ്ഥലയക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാലത ബു
ദ്ധിമുട്ടിൊയിലക്ാണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരാഗ്യപ്രവർത്കർ, പുറലമ തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാരുും; എങ്ും 
സങ്കടക്ാഴ്ചകൾ....
ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥെങ്ങളുും സന്ദർശിച്ചു. അതിനുദശഷും പാതാറിദെയ്ക് ദപാകണലമന്ന എും.സ്വരാജ് 
എും.എൽ.എ. യലട ആവശ്യും പരിഗണിച്ച് അദങ്ങാദട്ടക്കുും ദപായി.  അദദേഹും ജനിച്ചുവളർന്ന വീടിലറെ 
പരിസരപ്രദേശങ്ങളാണത്. ഒരു നേി വഴി മാറി ഒഴുകി താദഴാട്ടു കുത്ിലയാെിച്ച് പാറക്ല്കളുും ലനടുങ്കൻ 
കരിങ്കല്കളുും നിറഞ് ഒരു പുതിയ പാത  ലവട്ടിത്തുറന്നിരിക്കുന്നു. പാതാർ എന്നു പറയന്ന ഒരു കവെ 
അവിലട ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്   ലവറും ചരിത്രസ്മൃതിയായി മാറിക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. പാതാറിദെയും  
കവളപ്ാറയിദെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിദെയും ജനങ്ങലള എവിലട, എങ്ങലന പുനരധിവസിപ്ിക്ണലമന്ന 
ഗൗരവദമറിയ വിഷയും സർക്ാർ ആദൊചിച്ചു നടത്തുലമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്തി സ്ഥെും 
സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.  അദദേഹത്ിലറെ സന്ദർശനദത്ാടുകൂടി ഞങ്ങളിദൊദരാരുത്ർക്കുും ദതാന്നിയ 
അഭിപ്രായങ്ങൾ സർക്ാരിലന അറിയിച്ച്, സർക്ാർ ഒരു തീരുമാനത്ിലെത്തുലമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്ാും. 
ഏതായാലും പ്രകൃതിയലട ഈ അസുരഭാവും യഥാർത്ഥത്ിൽ നമ്മലളത്ര ലചറതാലണന്ന് ഓർമ്മലപ് 
ടുത്ിലക്ാണ്ടിരിക്കുന്നു.  
സന്ദർശനത്ിനുദശഷും സ്ഥിതിഗതികൾ വിെയിരുത്ാൻ ദപാത്തുകല്ലിലെ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്്  ഓഫീസിൽ  ഉദേ്യാഗസ്ഥരുലടയും ജനപ്രതിനിധികളുലടയും 
ദയാഗും ദചർന്നു. ദയാഗത്ിൽ മന്തി ലക.ടി.ജെീൽ, പി.വി.അബ്ദുൾ 
വഹാബ് എും.പി., പി.വി.അൻവർ എും.എൽ.എ., എും.സ്വരാജ് 
എും.എൽ.എ, തഹസീൽോർ, എ.ഡി.എും., പഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെ്, സി.പി.എും. ജില്ലാ ലസക്രട്ടറി ദമാഹൻോസ്, 
ഇ.പി.വാസുദേവൻ എന്നിവലരല്ലാും പലങ്കടുത്ിരുന്നു. 
ലകാദണ്ടാട്ടിയിലും എടവണ്യിലും ഉള്ള ക്യാമ്പുകളുും, 
രാത്രി തിരിലകലയത്ി ലപാന്നാനിയിലെ  
ക്യാമ്പുകളുും സന്ദർശിച്ചു. വഴിമാറിലയാഴുകിയ 
പാതാറിലന കണ്ടദപ്ാൾ, കുത്ിലയാഴുകുന്ന 
നേി കണ്ടദപ്ാൾ ഹിമാെയത്ിൽ നിന്ന് 
ദനരിലട്ടാഴുകുന്ന ബിയാസ് നേിയാണ് 
ഓർമ്മ വന്നത്. 

പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ         
സ്ീക്ർ,

ദകരളത്ിലറെ ഇരുപത്ിരണ്ടാമത് ഗവർണറായി  
മുൻ ദകന്ദ്രമന്തി ആരിഫ് മുഹമ്മേ്ഖാലന 

രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചു. ജസ്റിസ് പി.സോശിവും   കാൊവധി 
പൂർത്ിയാക്ിയ  ഒഴിവിദെയ്കാണ് നിയമനും.  2019 
ലസപ്റ്റുംബർ 6 ന് രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 
ദകരള ഹഹദക്ാടതി ചീഫ് ജസ്റിസ്  ഋഷിദകശ് ദറായ് 
സത്യവാചകും ലചാല്ലിലക്ാടുത്തു.  ഹേവനാമത്ിൽ 
മെയാളത്ിൊണ് നിയക്ത ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞ 
ലചയ്ത്.  മുഖ്യമന്തി, സ്ീക്ർ, പ്രതിപക്ഷ ദനതാവ,് 
മന്തിമാർ തുടങ്ങിയവർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ 
പലങ്കടുത്തു. ഉത്ർപ്രദേശിലെ ബുെന്ദ്ശഹർ 
സ്വദേശിയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മേ് ഖാൻ. ചരൺസിുംഗിലറെ 
ഭാരതീയ ക്രാന്തിേളിലൂലട രാഷ്ട്രീയത്ിലെത്ി. പിന്നീട് 
ദകാൺഗ്സിലും, ജനതാേൾ, ബി.എസ്.പി., ബി.ലജ.
പി എന്നീ പാർട്ടികളിലും പ്രവർത്ിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ി, 
വി.പി.സിുംഗ് മന്തിസഭകളിൽ അുംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

Bcn^v apl½Zv Jm³ 

tIcf KhÀWÀ

ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ ടഡസ് കിൽ നിന്്

ഉരുൾലപാട്ടൽ തകർലത്റിഞ് ദുരന്തഭൂമിയിൽ.... 

കവളപ്ാറ... 

ലമാഴിമുഴക്ും

മാതൃഭാഷയാണ് കണ്ണുകൾ; മറ്റു ഭാഷകൾ 
കണ്ടകളായി ദവണും പരിഗണിക്ാൻ”

എം.വവങ്കയ്യ നായിഡു
ഉപരാഷ്ട്രപതി
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വ്യാപയാരികൾക്ക് ഒരു കകത്യാങ്ക്
പി.ലക.ബഷീർ

ഏറനാട്

തുടർച്ചയായി രണ്ടാും വർഷവും  പ്രളയലത് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുകയാണ്. മെപ്പുറും 
ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലചറതല്ല. പെരുലടയും ജീവനുും സ്വത്ിനുും 

നഷ്ടമുണ്ടായി. ഏറനാട് മണ്ഡെത്ിൽ ഓദരാ ദമഖെ ദകന്ദ്രീകരിച്ചുും ദുരിതാശ്വാസ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ  അതിദവഗും പുദരാഗമിക്കുകയാണ്. അതിനായി നാട് ഒറ്റലക്ട്ടായി 
കൂലടയണ്ട്.
 കഴിഞ് പ്രളയത്ിൽ സർക്ാറിൽ നിന്നുും ദവണ്ടത്ര സഹായും െഭിക്ാത്വരാണ് 
വ്യാപാരി സമൂഹും. ഓദരാ ലചറപട്ടണത്ിലറെയും സാ്ത്ിക അടിത്റയാണ് 
വ്യാപാരികൾ. ഈ ദമഖെയിൽ ഇത്വണയും ധാരാളും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി.  
കഴിഞ് വർഷും ഉണ്ടായ നഷ്ടത്ിൽ നിന്ന് കരകയറന്ന  പെ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും 
ഇത്വണയും ലവള്ളും കയറി. ജില്ലയിൽ നൂറകണക്ിന് കടകളാണ് പ്രളയത്ിൽ 
മുങ്ങിദപ്ായത്. ദകാടിക്ണക്ിന് രൂപയലട നഷ്ടമാണ്  ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലപരുന്നാൾ 
കച്ചവടും െക്ഷ്യുംവച്ച് വാങ്ങിയ അധിക ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ അടക്ും എല്ലാും നഷ്ടമായി. 
ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിെയിൽ പരമാവധി സഹായും വ്യാപാരികൾക്് നൽദകണ്ടതുണ്ട്. 
വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടും ചൂണ്ടിക്ാണിച്ച് ബാങ്കുകളുലട സഹകരണദത്ാലട 
ജില്ലയിലെ വ്യാപാരികലള പുനരധിവസിപ്ിക്ണലമന്ന് ജില്ലാകളക്ടദറാട് സഹായും 
ആവശ്യലപ്ട്ടിരുന്നു. ഇത് കണക്ിലെടുത്് ജില്ലാതെ ബാങ്കിങ് ദയാഗും ദചരുലമന്ന് 
അദദേഹും ഉറപ്്  നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിധിവലര വ്യാപാരികളുലട പ്രശ് നത്ിന് 
പരിഹാരും കാണുവാൻ ഇതുലകാണ്ട് കഴിയലമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 ബാങ്കുകൾ വഴി പെിശ ഒഴിവാക്ിദയാ, കുറഞ് പെിശയ് ദക്ാ വ്യാപാരികൾക്് 
പണും െഭ്യമാദക്ണ്ടതുണ്ട്.  അതുദപാലെ തലന്ന വായ്പ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശും 
നൽകുക മുതൊയ കാര്യങ്ങൾ അവദൊകനദയാഗത്ിൽ ആവശ്യലപ്ട്ടു. എടവണ് 
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരിക്ാലമന്ന് ഉറപ്് നൽകിയിട്ടുലണ്ടന്നത് വളലര 
സദന്താഷമുള്ള കാര്യമാണ്.

മയൂഖം - 2019
രദമശ് ലചന്നിത്െ

ഹരിപ്ാട്

ഹരിപ്ാട് നിദയാജകമണ്ഡെത്ിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ 
മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കുും എ പ്ലസ് ദനടിയ കുട്ടികലള ആേരിക്കുന്നതിനുള്ള ‘മയൂഖും 

2019’ നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ഭുവി കൺലവൻഷൻ ലസറെറിൽ ജൂഹെ 24 ന് ദകരള നിയമസഭാ 
സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ ഉേ്ഘാടനും ലചയ്തു.
 26 സ് കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള 500 കുട്ടികലള ചടങ്ങിൽ ആേരിച്ചു. നൂറശതമാനും വിജയും 
ഹകവരിച്ച  ഹരിപ്ാട്  നിദയാജകമണ്ഡെത്ിലെ സ് കൂളുകദളയും ചടങ്ങിൽ പ്രദത്യകും 
അനുദമാേിച്ചു.  ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ചെച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ഇന്ദ്രൻസ്, ഗായത്രി സുദരഷ് , 
സൗമ്യ, ഗാനരചയിതാവ് വയൊർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ, ഫുട് ദബാൾ താരും സി.ലക.വിനീത് 
എന്നിവർ പലങ്കടുത്തു.

ലഫഡറെിസും ഗവലമെറെിലറെ ഘടനലയ സുംബന്ിച്ച തത്വവും 
രൂപമാതൃകയമാണ്. ദകന്ദ്ര ഗവലമെന്ും പ്രാദേശിക ഗവലമെന്കളുും 
അധികാരും കൃത്യമായ കീഴ് വഴക്ങ്ങളുദടദയാ, നിയമങ്ങളുദടദയാ 

അതുമലല്ലങ്കിൽ രണ്ടിലറെയും കൂടിദയാ അടിസ്ഥാനത്ിൽ പങ്കിലട്ടടുക്കുകയും ഭരണും 
സമന്വിതമായി മുദന്നാട്ടു ലകാണ്ടുദപാവകയും ലചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ് 
ലഫഡറെിസും. ഒരു സമന്വിതമായ അലല്ലങ്കിൽ സമ്മിശ്ിതമായ സർക്ാർ രൂപമാണ് 
ലഫഡറൽ ഗവലമെറെ്. ദകന്ദ്ര ഗവലമെന്ും പ്രാദേശിക ഗവൺലമന്കളുും കൂടിദച്ചർന്ന് 
ഒരു ഏകീകൃതവും ഏകവമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായി മാറന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ലഫഡറൽ തത്വങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്ിൊണ് ദകന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന ബന്ങ്ങൾ 
നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യതാല്ര്യവും അതിലറെ ഹവവിധ്യവും സവിദശഷതകളുും 
നിെനിർത്തുന്ന വിധത്ിലള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ദകന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന ബന്ങ്ങളാണ് 
ഭാരതത്ിലള്ളത്. ഭരണവിഷയങ്ങളിൽ യൂണിയൻ െിസ്റ്, ദസ്ററ്റ് െിസ്റ്, കൺകററെ് െിസ്റ് 
എന്നിങ്ങലനയള്ള വിഭജനങ്ങൾ ലഫഡറെിസത്ിലറെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്ിക്കുന്നു.
 സമീപകാെത്് സുംസ്ഥാനത്ിലറെ അധികാരങ്ങൾ കൂടുതൊയി ദകന്ദ്രും 
ഹകയടക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദകന്ദ്രഫണ്ടിലറെ അസന്തുെിതമായ 
വിതരണത്ിൽ തുടങ്ങി ജി.എസ്.ടി. അടക്മുള്ള വിഷയങ്ങൾ തർക് പ്രശ് നങ്ങളായി 
തുടരുകയാണ്. സാുംസ് കാരികമായ പ്രദത്യകതകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യും, 
വുംശീയവും-സാമൂഹികവമായ ഘടകങ്ങൾ, വികസന പിന്നാക്ാവസ്ഥ എന്നിവ മുൻനിർത്ി 
ചിെ സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുും ദമഖെകൾക്കുും പ്രദത്യക പേവി ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ഭരണഘടനയലട 371 എ മുതൽ 371 എച്ച് വലരയള്ള അനുദഛേേങ്ങളുും 371 ലജ യും പ്രകാരും 
പതിലനാന്ന് വടക്്-കിഴക്ൻ സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്് പ്രദത്യക പേവി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
ദമഖെയിലെ ദഗാത്രവർഗ്ഗ ജീവിതത്ിലറെ  പ്രദത്യകതകൾ, സാമൂഹ്യാവസ്ഥ,  ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും 
വികസനസുംബന്ിയമായ പ്രശ് നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് വടക്് -കിഴക്ൻ 
ദമഖെകൾക്് പ്രദത്യക പേവി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജനത്ിലറെയും 
കാശ്ീർ പ്രശ് നത്ിലറെയും സവിദശഷ പശ്ാത്െത്ിൊണ് കാശ്ീരിന് പ്രദത്യക പേവി 
നൽകുന്ന അനുദഛേേും  370 ഉും പ്രദത്യക സ്വത്വകാശ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന 35 എ വകുപ്പുും 
ഭരണഘടനയിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയത്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലറെ സുതാര്യമായ 
ഒരു തെും മാത്രമാണ് ഇത്രും പരിരക്ഷകൾ. മഹാരാഷ്ട്രയലടയും ഗുജറാത്ിലറെയും ചിെ 
ദമഖെകൾക്കുും മദധ്യന്ത്യയിലെ ദഗാത്രവർഗ്ഗ ദമഖെകൾക്കുും ദകന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ 
െക്ഷേ്വീപിനുും ആൻഡമാൻ നിദക്ാബാർ േ്വീപസമൂഹങ്ങൾക്കുും പ്രദത്യക പേവിയും 
പരിരക്ഷയമുണ്ട്. രാജ്യത്ിലറെ സാുംസ് കാരികവും സാമൂഹ്യവമായ ഹവവിധ്യും 
നിെനിർത്ാനുും ജനാധിപത്യാനുഭവങ്ങൾ തൃണമൂെതെത്ിദെക്് വ്യാപിപ്ിക്കുവാനുും 
അതുവഴി ദേശീദയാേ്ഗ്ഥനും സാധ്യമാക്കുവാനുും കഴിഞ് ഏഴ് േശാബ്ദത്ിനുള്ളിൽ 
ഭാരതത്ിന് കഴിഞ്ത് ഇത്രും ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷകളുലട ബെത്ിൊണ്.
വെഡറലിസം ചരിത്ം:
'നാനാത്വത്ിൽ ഏകത്വും' എല്ലാ അർത്ഥത്ിലും ഭാരതീയർക്് ഒരു ഹേനുംേിനാനുഭവമാണ്. 
ഭിന്നതകലള നിെനിർത്ിലക്ാണ്ടുതലന്ന ഒന്നായി, ഒലരാറ്റ രാഷ്ട്രമായി മാറാൻ 
കഴിയലമന്ന് ചരിത്രപരമായി ലതളിയിച്ച ജനതയാണ് ഭാരതീയർ. ബ്ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ 
നടപ്ിൊക്ിയ 1919-ലെ ലമാൺദടഗു-ലചുംസ് ദഫാർഡ് ഭരണപരിഷ് കാരും 'ഡയാർക്ി' 
നടപ്ിൊക്ി. അതായത് ദകന്ദ്ര െിസ്റ്റുും പ്രവിശ്യ െിസ്റ്റുും തയ്ാറാക്ി വിദകന്ദ്രീകൃത 
ഭരണത്ിന് തുടക്ും കുറിച്ചു. 1935-ലെ ഗവലമെറെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരും 
'ലഫഡറൽ' ദസ്ററ്റായി ബ്ിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മാറി. സ്വതന്ത ഇന്ത്യയും 1935-ലെ നിയമത്ിലറെ 
ചുവടുപിടിച്ച് ലഫഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾലപ്ടുത്ി. എന്നാൽ ഘടക 
സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്് സ്വതന്തമാകാനുള്ള അവകാശമില്ല. അതിനാൽ 'യൂണിയൻ' എന്ന 
നിെയിൊണ് 'രാഷ്ട്ര സുംഘാടനും' നിർവ്വഹിച്ചത്. രാഷ്ട്രപരമാധികാരത്ിനു കീഴിൽ 
പരമാവധി 'സ്വയുംഭരണും' അനുഭവിക്ാനുള്ള സാഹചര്യും ഘടകസുംസ്ഥാനങ്ങൾക്് 
ഉണ്ട് എന്ന് സാരും. അതുലകാണ്ടുതലന്ന ജനാധിപത്യും വികസ്വരമാകുന്ന മുറയ്ക് 
കൂടുതൽ 'സ്വയുംഭരണ'വും ജനാധിപത്യാനുഭവങ്ങളുും സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുും ദകന്ദ്രഭരണ 
പ്രദേശങ്ങൾക്കുും നൽകുകയാണ് ദവണ്ടത്. ഇതിനുപകരും ദകന്ദ്രത്ിലറെ നിയന്തണും 
കൂടുതൽ ശക്തിലപ്ടുത്ിയും സുംസ്ഥാനത്ിലറെ അവകാശങ്ങലള കവർലന്നടുത്തുും 
ദകന്ദ്ര-സുംസ്ഥാന ബന്ങ്ങളിൽ ദകന്ദ്രഗവലമെറ്െ അനാവശ്യ നിയന്തണും ലകാണ്ടുവന്നുും 
ലഫഡറെിസത്ിലറെ ആത്ാവിലന ഇല്ലാതാക്ാനുള്ള ശ്മങ്ങൾ 'നാനാത്വത്ിൽ 
ഏകത്വും' നശിപ്ിക്കുും. വിഘടന പ്രവർത്നങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ കാരണമാകുും. 
ദേശീദയാേ്ഗ്ഥനും ഇല്ലാതാകുും. കാശ്ീരിൽ അനുദഛേേും 370 റദോക്ിയതുും, ഹിന്ദി ഭാഷ 
അടിദച്ചൽപ്ിക്ാനുള്ള ശ്മങ്ങളുും ഈ േിശയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കുും എന്ന കാര്യും നിസ്തർക്മാണ്.

ഫെഡറലിസം: 
പ്രശക് നങ്ളം സയാധ്തയം

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
സ്ീക്ർ

സാമാജികരുവെ നിയയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂവെ
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കെ്യാദശേരി ലക.പി.ആർ.ദഗാപാെൻ ലമദമ്മാറിയൽ ഗവൺലമറെ് ഹയർ ലസക്ൻഡറി 
സ് കൂളിൽ 2.5 ദകാടി രൂപ ലചെവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ ലകട്ടിടും വിേ്യാഭ്യാസ 

മന്തി ലപ്രാഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് ഉേ്ഘാടനും ലചയ്തു. 15 ദകാടി രൂപയലട വികസന 
പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനും ലചയ്ിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകും 5 ദകാടി രൂപയലട വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരിച്ചു. കഴിഞ് വർഷലത് ബജറ്റിൽ വി.എച്ച്.എസ്.സി.യ്ക് 
പുതിയ ലകട്ടിടും പണിയന്നതിന് 3 ദകാടി രൂപ അനുവേിച്ചിരുന്നു. അതിലറെ  ലടണ്ടർ 
നടപടികൾ പുദരാഗമിക്കുകയാണ്. കിഫ്ബി മുദഖന 3 ദകാടിയും അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഇൻലകൽ എന്ന ലപാതുദമഖൊ സ്ഥാപനത്ിനാണ് നിർമ്മാണച്ചുമതെ. സ് കൂൾ 
ഗ്ൗണ്ട്  നവീകരണും ഈ വർഷലത്  ബജറ്റിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.  ഗ്ൗണ്ടിലറെ 
നവീകരണത്ിനുള്ള വിശേമായ എസ്റിദമറ്റ് തയ്ാറാക്ി സുംസ്ഥാന സ് ദപാർട് സ് 
വകുപ്് അുംഗീകാരത്ിനായി ധനകാര്യ വകുപ്ിന് ഹകമാറിയിട്ടുണ്ട്.  സ് കൂൾ വികസന 
ഫണ്ടിദെയ്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്തി ദഡാ.ദതാമസ് ഐസക് പലങ്കടുത് ചടങ്ങിൽ 50 
െക്ഷും രൂപ പൂർവ്വ വിേ്യാർത്ഥികളുും  നാട്ടുകാരുും ദചർന്ന് ഹകമാറിയിരുന്നു. അടുത് 
രണ്ടു വർഷും ലകാണ്ട് മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്ിയും പൂർത്ീകരിച്ച്  വിേ്യാെയലത് 
മികവിലറെ ദകന്ദ്രമാക്ി ഉയർത്ാനുള്ള ശ്മത്ിൊണ് കെ്യാദശേരിയിലെ ജനങ്ങൾ.

വള്ളിക്കുന്ന് നിദയാജകമണ്ഡെത്ിൽ പ്രളയാനന്തര പുനരുദ്ധാരണത്ിനുും 
ദുരന്തനിവാരണത്ിനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി പ്രദത്യക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. 

കാെിക്റ്റ് യൂണിദവഴ് സിറ്റി ലസമിനാർ  ദകാുംപ്ലക് സിൽ ദചർന്ന മണ്ഡെതെ ദുരന്തനിവാരണ 
സമിതിയലട പ്രളയ അവദൊകനദയാഗത്ിൊണ് തീരുമാനമായത്. പ്രളയത്ിൽ ഗ്ാമീണ 
ദറാഡുകൾ, കൃഷിഭൂമി, വീടുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, പാെങ്ങൾ,  കരയിടിഞ് പുഴദയാരങ്ങൾ, മറ്റു 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ  ‘റീബിൽഡ്് വള്ളിക്കുന്ന് ’ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾലപ്ടുത്തുക, 
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ  സമിതി മാസ്റർപ്ലാൻ തയ്ാറാക്ി ജില്ലാ കളക്ടർ വഴി സർക്ാറിന് സമർപ്ിക്കുക 
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ാണ്  ദയാഗത്ിൽ ധാരണയായത്. ദയാഗത്ിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ, 
ലഡപയൂട്ടി കളക്ടർ, തിരൂരങ്ങാടി ദ്ാക്് പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ്, ലകാദണ്ടാട്ടി ദ്ാക്്  
പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളുും ഉദേ്യാഗസ്ഥരുും പലങ്കടുത്തു. 

സാമാജികരുവെ നിയയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂവെ

വള്ിക്കുന്ിനക് പ്രളയയാനന്തര കർമ്മപദ്ധതി 
                                              പി.അബ്ദുൽ ഹമീേ്

വള്ളിക്കുന്ന്

ബാലാതിരുത്ി- വചറിയ തിരുത്ി പാലം ശിലാസ്ാപനം 
വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിലെ ബാൊതിരുത്ി- ലചറിയ തിരുത്ി പാെത്ിലറെ ശിൊസ്ഥാപനും 
പി.ലക.കുഞ്ാെിക്കുട്ടി എും.പി.നിർവ്വഹിച്ചു. വള്ളിക്കുന്ന് എും.എൽ.എ.യലട ആസ്തിവികസന  
ഫണ്ടിൽ നിന്നുും  1 ദകാടി 10 െക്ഷും  രൂപ ലചെവഴിച്ചാണ് പാെും നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ദുരിതബയാധിത സക് കൂളകൾക്ക് ഒരു കക സഹയായം
 വി. ശശി
ചിറയിൻകീഴ്

ദപമാരി ലപയ്തുവീഴുന്ന കാഴ്ചകളുലട നാളുകളാണ് ദകരളും 
അഭിമുഖീകരിച്ചത്.  മലറ്റാരു പ്രളയത്ിനുും തുടലരയള്ള 

ഉരുൾലപാട്ടലകൾക്കുും സാക്ഷിയാദകണ്ടി വന്നദപ്ാൾ മന:സാക്ഷി 
മരവിച്ചിട്ടില്ലാത് ദകരളത്ിലെ ജനസമൂഹും ദുരിതാശ്വാസ 
പ്രവർത്നങ്ങളുമായി മുദന്നാട്ടു ദപാകാൻ വീണ്ടുും സന്നദ്ധരായി 
എന്നതിൽ നമുക്് അഭിമാനിക്ാും. 
 മെപ്പുറത്തുും വയനാട്ടിലും ദകാഴിദക്ാടുും ഉണ്ടായ ഉരുൾലപാട്ടലകളാണ് 
ദകരളലത് അക്ഷരാർത്ഥത്ിൽ ലഞട്ടിച്ചത്.  മണ്ിനടിയിൽ അകലപ്ട്ട 
മനുഷ്യലര ദതടിയള്ള അതിഹേന്യതയാർന്ന അദന്വഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്ിൽ 
ഇടും ദനടിക്ഴിഞ്ഞു.  ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്് അഭയമാവക എന്നത് 
സ് ദനഹവും സാദഹാേര്യവും മനുഷ്യത്വവും ഹകമുതൊക്ിയിട്ടുള്ള 
ഏവരുലടയും േൗത്യമാണ്.   ചിറയിൻകീഴ് നിദയാജകമണ്ഡെത്ിലെ 
വിവിധ സ് കൂളുകളിലെ ലകാച്ചുകൂട്ടുകാരുലട ദനതൃത്വത്ിൽ നടത്ിയ 
പഠദനാപകരണ ദശഖരണും പങ്കാളിത്ുംലകാണ്ട് ശ്ദദ്ധയമായി.   
കാൽ െക്ഷദത്ാളും  പഠദനാപകരണങ്ങൾ മണ്ഡെത്ിലെ വിവിധ 
സ് കൂളുകളിൽ നിന്നുും വിേ്യാർത്ഥികളുലട ദനതൃത്വത്ിൽ സമാഹരിച്ചു.
പ്രളയ ദുരിതത്ിൽലപ്ട്ട വിേ്യാർത്ഥികൾക്് ചിറയിൻകീഴ് നിദയാജക 
മണ്ഡെത്ിൽ നിന്നുും ‘പഠനത്ിന് ഒരു ഹകത്ാങ്ങ്’ എും.എൽ.എ. 
അഭ്യർത്ഥിച്ചദപ്ാൾ രണ്ടു േിവസുംലകാണ്ട് പതിനായിരക്ണക്ിന് 
ദനാട്ട് പുസ്തകങ്ങളുും ബാഗുും ദപനയും ലപൻസിലും മറ്റു പഠദനാപകര 
ണങ്ങളുും ഉൾലപ്ടുന്ന സാധന സാമഗ്ികളാണ് സ് കൂളുകളിദെക്് 
വിേ്യാർത്ഥികലളത്ിച്ചത്. മണ്ഡെത്ിലെ വിവിധ സർക്ാർ/എയിഡഡ് 
സ് കൂളുകളിൽ നിന്നുും ദതാന്നയ്കൽ ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂളിലെ കളക്ഷൻ 
ദപായിറെിൽ എത്ിച്ച പഠദനാപകരണങ്ങൾ ദവർതിരിക്കുന്നതിനുും 
വിേ്യാർത്ഥികളുലട പങ്കാളിത്ും വളലര വലതായിരുന്നു.  പ്രളയത്ിൽ 
അകലപ്ട്ട സഹപാഠികൾക്് സഹായഹസ്തും നൽകുവാൻ വിേ്യാർത്ഥികളുും 
അധ്യാപകരുും കാണിച്ച ആത്ാർത്ഥതയാണ് മെപ്പുറലത് ദുരിതാശ്വാസ 
ക്യാമ്പുകളിദെക്്  പത്് െക്ഷദത്ാളും രൂപയലട പഠദനാപകരണങ്ങൾ 
സമാഹരിച്ച് എത്ിക്ാൻ  സഹായകരമായത്.

ചിറയിൻകരീഴ് മണ്ഡലത്ിൽ നിന്ം മലപ്പുറവത് 
ദുരിതാശ്ാസക്ാമ്പുകളിയലക്് 

പത്തുലക്ം രൂപയുവെ പഠയനാപകരണങ്ങൾ

          പ്രളയനാന്തര പുനരുദ്ധാരണത്ിനുള്ള പ്രദത്യക കർമ്മസമിതി 2019 ആഗസ്റ് 27 ന് 
പ്രഥമ ദയാഗും ദചർന്നു. പ്രളയബാധിത ദമഖെകൾ ദനരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ 
വിെയിരുത്തുകയും ലചയ്തു.  കാക്ഞ്ീരി വളവിലെ മലണ്ടുത് സ്ഥെും, ലപരുവള്ളൂർ പുതിയത്് 
ലപറായി അരീക്ാട്ട് മാട്ടിലെ  ലചങ്കൽപാറയിലണ്ടായ വിള്ളൽ എന്നിവ ജിദയാളജിസ്റടങ്ന്ന 
സമിതി പരിദശാധിച്ചു. മുന്നിയൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളായ പാറക്ടവ്, 
ചുഴെി, കാര്യാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദത്യക പാദക്ജ് ആവിഷ് ക്രിക്കുും. കരയിടിച്ചിലണ്ടായ 
പുഴദയാരങ്ങളിൽ പാർശ്വഭിത്ി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായള്ള ഡി.പി.ആർ. വൻകിട ജെദസചന 
വിഭാഗും തയ്ാറാക്കുന്നതാണ്. ദതാടുകൾ,ഹകദത്ാടുകൾ എന്നിവയിലെ കദയ്റ്റങ്ങൾ 
കലണ്ടത്ാൻ  പ്രദത്യക റീസർദവ്വ ടീമിലന നിദയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നിയൂർ പഞ്ായത്ിലെ 
മുട്ടിച്ചിറയിലെ ലപാതുമരാമത്് ദറാഡിദെക്് ലവള്ളും കയറന്നത് തടയാൻ ലചമ്മാട്-
മുട്ടിച്ചിറ ദറാഡ് ഉയർത്തുന്നതിന് അന്തിമ തീരുമാനലമടുക്ാൻ ലപാതുമരാമത്് ദറാഡ് സ് 
വിഭാഗലത് ചുമതെലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.  പള്ളിക്ൽ, ലപരുവള്ളൂർ, ദതഞ്ിപ്െും, വള്ളിക്കുന്ന് 
പഞ്ായത്തുകളിലൂലടയള്ള കിഴക്ൻ ദതാട് ആഴവും വീതിയും  കൂട്ടി പുനരുദ്ധരിക്ാൻ ഡി.പി.ആർ. 
തയ്ാറാക്കുും. ലവള്ളലപ്ാക് ഭീഷണിയള്ളതിനാൽ തെപ്ാറയിലെ ഹവേയുതി  ട്ാൻസ് ദഫാർമർ 
ഉയർത്ി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുും  ചുഴെി, പാറക്ടവ്, മൂഴിക്ൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കടലണ്ടിപ്പുഴ കര 
ലകട്ടി സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും  മൂഴിക്ൽ, തെപ്ാറ തുടങ്ങി പ്രധാന തടയണകൾ അറ്റകുറ്റപ്ണി 
നടത്തുന്നതിനുും  ലവള്ളലപ്ാക്ത്ിൽ തകർന്ന വള്ളിക്കുന്നിലെ ഇരുദ്ാത്ിങ്ങൽ ദതാട് പാെും 
ലപാതുമരാമത്് ബ്ിഡ്ജസ് വിഭാഗത്ിലറെ സഹായദത്ാലട  ഡി.പി.ആർ. തയ്ാറാക്കുന്നതിനുും 
ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. തടിയൻ പറ്് ദകാളനിയിലെ ലവള്ളലക്ട്ട് പ്രശ് നും പരിഹരിക്ാൻ  
ലറയിൽദവ ദക്രാസ് ഹരൈദനജ് കും പാത്് ദവ നിർമ്മിക്ാൻ ലറയിൽദവലയ സമീപിക്കുവാനുും  
മാതാ പുഴ, ഇരുദ്ാത്ിങ്ങൽ പുഴ  പാർശ്വഭിത്ി, ലകാളദത്ാട്  പാർശ്വഭിത്ി എന്നിവ 
സുംരക്ഷിക്കുവാനുും പാെത്ിങ്ങൽകാട് ദറാഡ് ഉയർത്തുവാനുും കടലണ്ടി കടവ് അഴിമുഖും 
മണൽ വാരി ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്ായി സർക്ാരിലന സമീപിക്കുവാനുും  
ദചെമ്പ്ര പുല്ലിപ്പുഴ പാർശ്വഭിത്ി ലകട്ടുവാനുും  പുല്ലിക്ടവിൽ ലചക്് ഡാമിന് ഡി.പി.ആർ. 
തയ്ാറാക്ി നൽകുവാനുും  സിൽക്പാെും പാറയിൽ ഭാഗത്് അനുദയാജ്യമായ പദ്ധതികൾ 
ലകാണ്ടുവരുന്നതിനുും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡെത്ിൽ പ്രളയുംമൂെും 37.53 ദകാടി രൂപയലട നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 6 
വീടുകൾ പൂർണ്മായും 104 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. 

മികവിഫറെ കകന്ദ്രമയാകയാൻ 
കല്യാകശേരി ഗവൺഫമറെക്  ഹയർ ഫസക്ൻഡറി സക് കൂൾ

ടി.വി.രാദജഷ്
കെ്യാദശേരി
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പുതുചരിത്രഫമഴുതി വിദ്യാർത്ികളഫെ ജലപയാർലഫമറെക്
 ഐ. ബി. സതീഷ്

കാട്ടാക്ട

കാട്ടാക്ട മണ്ഡെത്ിൽ നടപ്ിൊക്ി വരുന്ന ജെസമൃദ്ധി പദ്ധതിയലട ഭാഗമായി 
വിേ്യാർത്ഥി ജെപാർെലമറെ് എന്ന ഒരു ആശയും രൂപലപ്ട്ട അന്നുമുതൽ 

മനസ്ിൽ നിറലയ സുംശയങ്ങളുും സുംഘർഷങ്ങളുും ആയിരുന്നു. വിേ്യാർത്ഥി സമൂഹും 
അത് എങ്ങലന ഉൾലക്ാള്ും, എങ്ങലന സുംഘടിപ്ിക്ാനാകുും എലന്നാലക്യള്ള 
സുംശയങ്ങൾ...... ഒടുവിൽ ആഗസ്റ് 28-ന് ജെപാർെലമറെ് സുംഘടിപ്ിക്ലപ്ട്ടു. രാവിലെ 
9 മണി മുതൽ കിളളി രാജശ്ീ ആഡിദറ്റാറിയത്ിലും സമീപലത് പങ്കജകസ്തൂരി 
ദകാദളജിലമായി ഒഴുകി എത്ി വിേ്യാർത്ഥി സമൂഹും. ഓണപ്രീക്ഷയലട ലടൻഷലറെ 
വക്ിൊയിരുന്നിട്ടുദപാലും 509 വിേ്യാർത്ഥികൾ ജെപാർെലമറെിലും 227 വിേ്യാർത്ഥികൾ 
ചിത്രരചന - ഉപന്യാസ മത്സരത്ിലമായി പലങ്കടുത്തു.
 രാവിലെ 9.30 ന് വിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്് മന്തിയലട നയപ്രഖ്യാപനദത്ാലട ആരുംഭിച്ച 
ജെപാർെലമറെിൽ ‘വിേ്യാർത്ഥികളുും ജെസുംരക്ഷണവും’, ‘വറ്റാത് ഉറവയ്കായ് 
ജെസമൃദ്ധി’, ‘ഹരിത ദകരളും’, ‘വികസനവും സുംദയാജന സാധ്യതകളുും’ എന്നീ 
വിഷയങ്ങളിൽ ദചാദേ്യാത്രദവള സുംഘടിപ്ിച്ചു. ഉപദചാേ്യങ്ങളുമായി വിേ്യാർത്ഥി 
പ്രതിനിധികളുും മറപടികളുമായി വിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്് മന്തി ലപ്രാഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്, 
ഹരിതദകരളും മിഷൻ എക് സികയൂട്ടീവ് ഹവസ് ലചയർദപഴ് സൺ ദഡാ. റ്റി. എൻ. സീമ, 
ജില്ലാ കളക്ടർ ലക. ദഗാപാെകൃഷ്ണൻ ഐ.എ.എസ് എന്നിവരുും. തുടർന്ന് ‘ദകരളത്ിലെ 
ഭൂവിനിദയാഗവും ജെസുംരക്ഷണവും’ എന്ന വിഷയത്ിൽ ശ്ദ്ധക്ഷണിക്ൽ. മണ്് 
സുംരക്ഷണ - മണ്് പര്യദവഷണ വകുപ്് ഡയറക്ടർ ജസ്റിൻ ദമാഹൻ ഐ.എഫ്.എസ്, 
ശാസ്ത്ര സാദങ്കതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ എക് സികയൂട്ടീവ് ഹവസ് പ്രസിഡറെ് ലക.പി. 
സുധീർ, ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് പാർെലമറെറി അഫദയഴ് സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡിുംബി 
വി. േിവാകരൻ, ദകരള സർക്ാരിലറെ വികസന ഉപദേഷ്ടാവ് സി. എസ്. രഞ്ിത്് 
എന്നിവർ മറപടി നൽകി. പിന്നീട് ‘പ്രകൃതി സുംരക്ഷണവും യവതെമുറയും’ എന്ന 
വിഷയത്ിൽ സബ്മിഷൻ. മറപടികൾ നൽകിയത് വിക് ദടഴ് സ് ചാനൽ ഡയറക്ടറും 
കവിയമായ മുരുകൻ കാട്ടാക്ട, യവജനദക്ഷമ ദബാർഡ് ഹവസ് ലചയർമാൻ 
പി. ബിജു, സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഡയറക്ടർ പി. എസ്. ശ്ീകെ, മണ്് സുംരക്ഷണ 
വകുപ്് അസിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ ദഡാ. അനുദമരി ഫിെിപ്്, റിട്ട. പ്രിൻസിപ്ൽ ദഡാ. 
സി. പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നിവർ. ഉച്ചയൂണിന് ദശഷമുള്ള സഭാസദമ്മളനത്ിലറെ 
ഭാഗമായി ‘നാും എങ്ങലന അതിജീവിക്കുും’ എന്ന വിഷയത്ിൽ ജി. എസ്. പ്രേീപിലറെ 
പ്രദത്യക ലസഷൻ. അങ്ങലന നിയമനിർമ്മാണ സഭലയ അനുസ്മരിപ്ിക്കുും വിധും 
നിരവധി സഭാനടപടിക്രമങ്ങൾ. വാച്ച് ആറെ് വാർഡുകളായി എസ്.പി.സി, എൻ.സി.
സി, എൻ.എസ്.എസ്, ജൂനിയർ ലറഡ് ദക്രാസ് വിേ്യാർത്ഥി ദവാളറെിയർമാർ. എല്ലാും 
വിേ്യാർത്ഥികളാൽ നിയന്തിതും. കാഴ്ചക്ാരായി അദ്ധ്യാപകരുും, രക്ഷകർത്ാക്ളുും, 
ജനപ്രതിനിധികളുും ഉദേ്യാഗസ്ഥരുും.
 കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്ട ‘പക’ലയന്ന കവിത ലചാല്ലി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിദയാട് 
കാട്ടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വരുത്ിവയ്ക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകലളക്കുറിച്ച് ഓർമ്മലപ്ടുത്ി. ജി. 
എസ്. പ്രേീപ് ആത്വിശ്വാസും നിറയ്ക്കുന്ന സദന്ദശമാണ്  ‘നാും എങ്ങലന അതിജീവിക്കുും’ 
എന്ന ലസഷനിൽ വിേ്യാർത്ഥികൾക്് പകർന്നു നൽകിയത്. മനസ്സുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് 
ഒരു പുതിയ ആദവഗമാണ്. പ്രൗഢഗുംഭീരമായ ജെപാർെലമറെിലറെ സമാപന 
ദയാഗത്ിലറെ ഉേ്ഘാടകനുും സമ്മാനോതാവമായി അടൂർ പ്രകാശ്  എും.പി.യലമത്ി. 
വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പത്ശ്ീ ദഡാ. ലജ. ഹരീന്ദ്രൻ നായർ, ശുചിത്വമിഷൻ ഡയറക്ടർ 
മിർ മുഹമ്മേെി ഐ.എ.എസ്, ജെദസചന വകുപ്് ചീഫ് എഞ്ിനീയർ ശുംസുദേീൻ ലക. എച്ച്, 
ജെസമൃദ്ധി ദകാ-ഓർഡിദനറ്റർ ദറായ് മാതയു. ആശുംസകളുമായി ത്രിതെപഞ്ായത്് 
ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദേ്യാഗസ്ഥർ സഭാലസക്രട്ടറിലയദപ്ാലെ ജെപാർെലമറെിലറെ 
അണിയറ പ്രവർത്നങ്ങളുമായി ഭൂവിനിദയാഗ ദബാർഡ് കമ്മീഷണർ നിസാമുദേീനുും 
ടീും ജെസമൃദ്ധിയും ... എന്തുലകാണ്ടുും ജെപാർെലമറെ് കഴിഞ്് സമാപന ദയാഗവും 
പിരിഞ്ദപ്ാൾ മനസ്ിൽ നിറലയ നിർവൃതിയാണ്.... ലപാതുപ്രവർത്ന കാെയളവിലെ 
ഏറ്റവും തിളക്മുള്ള ഒരു േിവസമാണ് പിന്നിട്ടത്.
 നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനായാദസനയാണ് വിേ്യാർത്ഥികൾ 
സ്വായത്മാക്ി അവതരിപ്ിച്ചത്... അവരുലട ഇടലപടെിലും ലപരുമാറ്റത്ിലും 
പരിചയക്കുറവിലറെ പ്രശ് നങ്ങൾ ഒന്നുും കാണാനായില്ല. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസുംഗത്ിന് 
നന്ദിപ്രദമയും അവതരിപ്ിച്ചുലകാണ്ട് സുംസാരിച്ച സഭാദനതാവും ക്രിയാത്ക 
പ്രതിപക്ഷമാകുലമന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ പ്രതിപക്ഷ ദനതാവ മുതൽ ദചാേ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച 
വിേ്യാർത്ഥികൾ വലര എല്ലാും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ 
ഗൃഹപാഠും ലചയ്് മനസ്ിൊക്ി എത്ിയവരാണ്. അദതാലടാപ്ും വർത്മാനകാെ 
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുലട പശ്ാത്െും എങ്ങലനയാണ് വിേ്യാർത്ഥിമനസ്സുകലള 
ദവട്ടയാടുന്നത് എന്നതുും അവരുലട ദചാേ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫെിച്ചു. പ്രളയവും വരൾച്ചയും, 
വരൾച്ചയും പ്രളയവും മാറിമാറി വരുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ തങ്ങളുലട ഭാവി 
മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ത്ിലറെ നിെനിൽപ്് തലന്ന എന്താകുും എന്നുള്ള ആകുെതകൾ 
ദപാലും പങ്കുവയ്കലപ്ട്ടു.
 ജെപാർെലമറെ് അനിവാര്യമായിരുന്ന ഒരു ഇടലപടൊണ്. കാട്ടാക്ട മണ്ഡെത്ിലെ 
എല്ലാ ഹഹസ് കൂൾ - ഹയർ ലസക്റെറി സ് കൂളുകളിലെയും എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിൽ 
നിന്നുും ഓദരാ വിേ്യാർത്ഥി വീതും പലങ്കടുത്ിരുന്നു. സുംവാേും മത്സരത്ിൽ പങ്കാളികളായി 
ഈ സഭയിദെക്് എത്ിയവരുണ്ട്. ഓൺഹെൻ ആപ്ലിദക്ഷൻ സുംവിധാനും വഴി 
അദപക്ഷിച്ച് മണ്ഡെത്ിന് അകത്തുും പുറത്തുും നിന്നുമുള്ള വിവിധ ദകാദളജുകളിൽ 
നിന്ന് എത്ിയവർ... ചിത്രരചന - ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരങ്ങളിൽ വീദറാലട പലങ്കടുത് 
കുരുന്നു കൂട്ടുകാർ ... ഞങ്ങലളക്ാൾ ഏലറ ആദവശത്ിൊയിരുന്നു ജെപാർെലമറെിന് 
ദനതൃത്വും നൽകിയ വിേ്യാർത്ഥികൾ...
 വരുുംതെമുറയലട മനസ്ിൽ ഉണ്ടാദകണ്ട കരുതെിലന ഓർമ്മലപ്ടുത്ലും, പ്രകൃതി 
- മണ്് - ജെ സുംരക്ഷണങ്ങൾക്് ചിെലതല്ലാും നമ്മൾ ലചയ്ാനുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവും 
.... അതാണ് കാട്ടാക്ട മണ്ഡെത്ിൽ നടന്ന ജെപാർെലമറെിലറെ ബാക്ിപത്രും.

 കടകുംപള്ളി സുദരന്ദ്രൻ
കഴക്കൂട്ടും

കഴക്കൂട്ടും, കുളത്തൂർ ഗവ.ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂളുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര 
നിെവാരത്ിലെത്ിക്കുവാനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ അവസാന 

ഘട്ടത്ിൊണ്.  മികവിലറെ ദകന്ദ്രമായി സർക്ാർ സ് കൂളുകലള മാറ്റാനുള്ള ഇടതുമുന്നണി 
സർക്ാരിലറെ ലപാതുവിേ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണയജ്ഞ പദ്ധതിയലട സുംസ്ഥാനതെ 
ഉേ്ഘാടനത്ിന് കഴക്കൂട്ടും ഗവ.ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂൾ ലതരലഞ്ടുക്ലപ്ട്ടു.
 1899 ൽ പ്രവർത്നമാരുംഭിച്ച കഴക്കൂട്ടും സ് കൂളിലറെ വികസനത്ിന് തടസ്മായി 
നിന്നത് ദശാച്യാവസ്ഥയിലള്ള പഴയ ലകട്ടിടും മാത്രമല്ല  അശാസ്ത്രീയമായി പിന്നീട് 
പണിത ലകട്ടിടങ്ങൾ കൂടിയാണ്.  കളിസ്ഥെും ഇല്ലാത് സ് കൂളിന് ശാപദമാക്ഷും 
നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചദപ്ാൾ കുട്ടികൾക്് നല്ല ഒരു ഹമതാനും കൂടി ഉണ്ടാകണലമന്ന് 
നിഷ് കർഷിച്ചിരുന്നു.  പുതിയ സ് കൂൾ മന്ദിരത്ിലറെ രൂപദരഖയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിെവാരമുള്ള 
വിേ്യാെയ ബഹുനിെ മന്ദിരത്ിന് മധ്യത്ിൊയി വിശാെമായ ഹമതാനും ഉൾലപ്ടുത്ി 
5.69 ദകാടി രൂപയാണ് പുതിയ ലകട്ടിട സമുച്ചയത്ിനായി മുതൽമുടക്കുന്നത്.  2019 ൽ 
പദ്ധതി പൂർത്ിയാകുദ്ാൾ പുതിയ കഴക്കൂട്ടും ഗവ.ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂൾ സ്വകാര്യ 
ദമഖെയിലെ ഏലതാരു സ് കൂളിലനക്ാളുും ലമച്ചലപ്ട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് പ്രോനും 
ലചയ്യുക.  നല്ല ലകട്ടിടത്ിനുള്ളിൽ, പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുലട ശിക്ഷണത്ിൽ പഠിച്ചുും 
കളിച്ചുും വളരാൻ നമ്മുലട കുട്ടികൾക്് അവസരലമാരുക്കുന്നതിലൂലട നല്ലപൗരന്ാലര 
വാർലത്ടുക്ാൻ കഴിയും.
 കഴക്കൂട്ടും ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂളിന് പിന്നാലെ കുളത്തൂർ ദകാെത്തുകര ഗവ.ഹയർ 
ലസക്ൻഡറി സ് കൂളുും അന്താരാഷ്ട്ര നിെവാരത്ിദെക്് ഉയരുകയാണ്.  അക്ാേമിക 
രുംഗത്തുും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുദരാഗതി ഒരു നാടിലനയാലക 
മാറ്റിലയടുക്കുും.  കുളത്തൂർ ദകാെത്തുകര ഗവ.ഹയർ ലസക്ൻഡറി സ് കൂളിലന മികവിലറെ 
ദകന്ദ്രമാക്ാൻ 5.89 ദകാടി രൂപയലട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്ിനായള്ള 
രൂപദരഖയാണ് തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. 
മികവിവറെ യകന്ദ്രമായി സ് കൂളുകൾ
 ലപാതുവിേ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിലറെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ് കൂളുകളിലും 
ഹഹലടക് ക്ാസ് മുറികളടക്മുള്ള വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഒപ്ും തനതായ 
വിേ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും കഴക്കൂട്ടും മണ്ഡെത്ിൽ ആവിഷ് കരിച്ചു.  ‘പ്രകാശും’ സമഗ് 
വിേ്യാഭ്യാസ വികസന പദ്ധതി ജനങ്ങളാലക ഏലറ്റടുത്തു. 
 കാട്ടായിദക്ാണും ഗവ. യ.പി.സ് കൂളിന് സുംസ്ഥാന സർക്ാരിലറെ പദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്ി ഒരു ദകാടി രൂപ അനുവേിച്ചു.  ഹഹസ് കൂളായി ഉയർത്ാൻ പര്യാപ്തമായ 
മാസ്റർപ്ലാനാണ് കാട്ടായിദക്ാണും ഗവ.യ.പി.എസി.ന് ദവണ്ടി തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. 
ഉള്ളൂർ ഗവ.യ.പി.സ് കൂളിന് ഒരു ദകാടി രൂപ മുടക്ിയാണ് ആധുനിക രീതിയിലള്ള സ് കൂൾ 
മന്ദിരും പൂർത്ിയാക്ിയത്.  ശ്ീകാര്യും ഗവ.ഹഹസ് കൂളിനായി പത്തു ദകാടി രൂപയലട 
വികസന പദ്ധതിയാണ് നടപ്ിൊക്ാൻ ദപാകുന്നത്.  കദട്ടെ അുംദബേ്കർ റസിഡൻഷ്യൽ 
സ് കൂളിന് മൾട്ടി പർപ്സ് ദകാർട്ടിനുദവണ്ടി അൻപത് െക്ഷും രൂപയും അനുവേിച്ചു. 
ഇനിവയന്് പഠിക്ണം 
 ഇനിലയന്ത് പഠിക്ണലമന്ന ദചാേ്യത്ിന് കുട്ടികൾക്കുും രക്ഷിതാക്ൾക്കുും ഉത്രും 
നൽകുന്നതിനായി ആവിഷ് കരിച്ച ‘പ്രകാശും കരിയർ ഹഗഡൻസ് വർക്് ദഷാപ്് കഴിഞ് 
മൂന്നു വർഷങ്ങളിലും വിജയകരമായി നടത്ി.  കഴക്കൂട്ടും മണ്ഡെത്ിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി.
ക്കുും ഹയർ ലസക്ൻഡറിക്കുും വിജയിച്ച് ഉപരിപഠനത്ിന് അർഹരായ കുട്ടികളുും അവരുലട 
രക്ഷിതാക്ളുും പലങ്കടുത് കരിയർ ഹഗഡൻസ് വർക്് ദഷാപ്് നയിച്ചത് പ്രശസ്ത കരിയർ 
ഗുരു ദഡാ. പി.ആർ. ലവങ്കിട്ടരാമനാണ്.  കഴക്കൂട്ടും മണ്ഡെത്ിലെ കുട്ടികളുലട വിേ്യാഭ്യാസ 
ഉന്നമനത്ിനായി തയ്ാറാക്ിയ പദ്ധതി മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുും മാതൃകയാക്കുകയാണ്. 
കരിയർ ഹഗഡൻസ് വർക്് ദഷാപ്പുകൾ വഴി പുതിയ സാധ്യതകളിലൂലട മുദന്നറാൻ 
നമ്മുലട നാട്ടിലെ നൂറകണക്ിന് കുട്ടികൾക്് സാധിച്ചുലവന്നത് ആഹ് ളാേും പകരുന്നു.
വിദ്ാലയ വാഹനത്ിൽ അക്രമുറ്റയത്ക്്
 എും.എൽ.എ.യലട ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ലചെവഴിച്ച് പതിനാെ്  സർക്ാർ 
സ് കൂളുകൾക്ായി പതിദനഴ് ബസുകൾ അനുവേിച്ചു.  ഓദട്ടാറിക്ഷയിൽ ലഞരിഞ്മർന്നുും, 
ബസുകളിൽ തിക്ിലും തിരക്ിലും ലപട്ടുും കഷ്ടലപ്ട്ട് യാത്ര ലചയ്ിരുന്ന  കുട്ടികൾക്് 
അവരുലട സ്വന്തും സ് കൂൾ ബസിൽ സ് കൂൾ മുറ്റത്് എത്ാനാണ് ബസുകൾ വാങ്ങി 
നൽകിയത്.  ഏതാനുും ബസുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്ിൽ ജി.പി.എസ്. ട്ാക്ിുംഗ് 
സിസ്റവും സ്ഥാപിച്ചു.

സാമാജികരുവെ നിയയാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂവെ

കഴക്കൂട്ടും, കുളത്തൂർ സർക്ാർ വിേ്യാെയങ്ങൾക്് പുതിയ മുഖും 
6 ദകാടി രൂപ ലചെവിൽ വിേ്യാെയങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിെവാരത്ിദെക്്. 

അറിവിഫറെ ആകയാശത്ികലക്ക് കുട്ികൾ ....
അന്തയാരയാഷ്ട്ര നിലവയാരത്ികലക്ക് വിദ്യാലയങ്ൾ
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നിയമസഭാ െിവിയുവെ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്ിലാണ്? 

നിയമസഭയ്ക് സ്വന്തമായി 
ഒരു ചാനൽ ആരുംഭിക്കുക 
എന്നതല്ല, ബഹുമുഖമായ 

മാധ്യമ ഇടലപടൽ നടത്തുന്നതിന് 
ദകരള നിയമസഭലയ സജ്ജമാക്കുക 
എന്നതാണ് സഭാ ടിവി ലകാണ്ട് 
ഉദദേശിക്കുന്നത്.  ഇതിനായി വിവിധ 
ലടെിവിഷൻ ചാനലകളുലട ഹടും ദ്ാട്ട് 
എടുത്് സഭാ ടിവിയലട പരിപാടികൾ 
സുംദപ്രഷണും ലചയ്ാനാണ് ഇദപ്ാൾ 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.  2019 നവുംബർ 
1-ാും തീയതി സഭാ ടിവിയലട 
പ്രവർത്നും ദൊഞ്് ലചയ്ാനാണ് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.    സഭാ ടിവിയലട 
ഉള്ളടക്ും തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി വീണാ ദജാർജ്ജ് 
എും.എൽ.എ അധ്യക്ഷയായി ആറ് എും.എൽ.എ. 
മാരുും പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളുും സാദങ്കതിക 
വിേഗ്ദ്ധരുും അടങ്ന്ന ഒരു കണ്ടറെ് ഡവെപ്് ലമറെ് 
കമ്മിറ്റിക്് സ്ീക്ർ രൂപും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഫ്രണ്ട് 
ഹെൻ/േി ഹിന്ദു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുലട ബയൂദറാ 
ചീഫുും സീനിയർ അദസാസിദയറ്റ് എഡിറ്ററമായ 
ലവങ്കിദടഷ് രാമകൃഷ്ണൻ മീഡിയ കൺസൾട്ടറൊയി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  സാദങ്കതിക കാര്യങ്ങളിലും 
മാധ്യമരുംഗത്തുും പ്രാവീണ്യമുള്ള  പ്രിയാ രവീന്ദ്രലന 
ദനാഡൽ ഓഫീസറായി  ചുമതെലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.       
നിയമസഭാ െിവിയുവെ പ്രധാന ഉയദേശ്ലക്്ങ്ങൾ 
എവന്ല്ാമാണ്?
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയലട  ഹവവിധ്യമാർന്ന  ഉള്ളടക്വും 
ഭാഗങ്ങളുും ക്രിയാത്കമായി ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ 
എത്ിക്കുക, ക്രിയാത്കമായ രീതിയിൽ  നിയമസഭാ 
നടപടിക്രമങ്ങളുും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളുും 
സാമാജികരുലട പ്രവർത്നങ്ങളുും സുംദപ്രഷണും 
ലചയ്യുന്നതിലൂലട ദപ്രക്ഷകരിൽ  വിശിഷ്യാ പുത്ൻ 
തെമുറയിൽലപ്ട്ടവരിൽ നിയമസഭാ പരിപാടികളിലും  
നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലമുള്ള താൽപര്യും 
വളർത്ിലക്ാണ്ടുവന്ന് അവർക്് ഭരണഘടനാ 
മൂെ്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യത്ിലമുള്ള വിശ്വാസും 
വർദ്ധിപ്ിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉദദേശിക്കുന്നത്. 
സംസ്ാന നിയമസഭകളിൽ ആദ്വത് 
സംരംഭമാവണന്ിരിവക് നിയമസഭാ െി.വി. 
തുെങ്ങുന്തിനുള്ള സായങ്കതിക സൗകര്ങ്ങൾ 
ലഭ്മായിട്ടുയ്ാ?
ദൊക് സഭയ്ക്കുും രാജ്യസഭയ്ക്കുും സ്വന്തമായി ചാനലകൾ ഉണ്ട്. 
എന്നാൽ, സുംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ഇതുവലര സ്വന്തമായി 
ചാനലകൾ ആരുംഭിച്ചിട്ടില്ല.  അങ്ങലന ദനാക്കുദ്ാൾ 

ഇത് ആേ്യലത് സുംരുംഭമായി 
കണക്ാക്ാവന്നതാണ്. സഭാ ടി.വി.
യലട പരിപാടികൾ സുംദപ്രഷണും 
ലചയ്യുന്നതിനായി തുടക്ത്ിൽ 
പുറത്് നിന്നുള്ള എകയൂപ്് ലമറെ് സുും 
ടാെന്ും ഹയർ ലചയ്ാനാണ് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാും 
ഘട്ടത്ിൽ ഷൂട്ട് ലചയ് കാര്യങ്ങൾ 
എഡിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിന് നിയമസഭാ 
സമുച്ചയത്ിൽ ഒരു താൽക്ാെിക 
സയൂട്ട് തയ്ാറാക്കുന്നതാണ്. 
നിയമസഭാ പ്രസ്ിലറെ ഒരു ഭാഗും 
സ്റ്റുഡിദയാ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ നിർമ്മാണും 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനുും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
20 ൽ പരും നിയമസഭാ ജീവനക്ാർ  

ദവായിസ്-ഓവർ, ആങ്കറിുംഗ്, 
എഡിറ്റിുംഗ്, ഛായാഗ്ഹണും എന്നിവയ്കായി ലസെക്ട് 
ലചയ്ലപ്ട്ടിട്ടുണ്ട്. 
ഭാവിയിൽ ഒരു സ്തന്ത്ര ചാനലായി തുെങ്ങാൻ 
ഉയദേശിക്കുന്യ്ാ? 
 വിവിധ ലടെിവിഷൻ ചാനലകളിലെ ഹടും ദ്ാട്ട് 
െഭ്യമാക്ി സഭാ ടി.വി.യലട പരിപാടികൾ സുംദപ്രഷണും 
ലചയ്യുവാനാണ് ആസൂത്രണും ലചയ്ിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 
ഘട്ടും ഘട്ടമായി സഭാ ടി.വി.യലട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിപുെലപ്ടുത്ി ഒരു സമ്പൂർണ് ചാനൊയി മാറാൻ 
കഴിയലട്ട എന്ന് നമുക്്  ആഗ്ഹിക്ാും.  മാധ്യമരുംഗലത്  
സർദവ്വകളുും പഠനങ്ങളുും കാണിക്കുന്നത് 15 നുും 25 നുും 
ഇടക്് പ്രായമുള്ള നലല്ലാരു ശതമാനും ലചറപ്ക്ാർ 
സാധാരണ ലടെിവിഷൻ പരിപാടികൾ കാണുന്നില്ല  
എന്നാണ്. അവർ കൂടുതൊയി സമൂഹമാധ്യമങ്ങലളയാണ് 
ആശ്യിക്കുന്നത്. ഇക്ാര്യും കണക്ിലെടുത്ാണ് 
സ്ീക്ർ സഭാ ടി.വിയലട പരിപാടികൾ സുംദപ്രഷണും 
ലചയ്യുന്നദതാലടാപ്ും (Similcast) ഒരു ഇറെർലനറ്റ് പ്ലാറ്റ് ദഫാും 
ഉപദയാഗലപ്ടുത്ി സഭാ ടി.വി.യലട  പരിപാടികളുും 
നിയമസഭാ നടപടികളുും ഓൺഹെൻ/ഹെവ് സ്ട്ീമിങ് 
നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.   
നിലവിൽ ഏവതാവക് ചാനലുകളിലാണ് 
ടെംയ്ാട്ട് ലഭ്മാക്ി    സംയപ്രഷണം വചയ്യാൻ 
കരാറിയലർവപ്ട്ടിരിക്കുന്ത്?
സഭാ ടി.വി.യലട  പരിപാടികൾ സുംദപ്രഷണും ലചയ്യുന്നതിന് 
പ്രമുഖ ചാനലകളുലട താൽപര്യപത്രും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 
അനുകൂെ പ്രതികരണമാണ് െഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ദൂരേർശൻ 
ചാനെിലും വിക് ദടഴ് സിലും സഭാ ടി.വി. പരിപാടികൾ 
സുംദപ്രഷണും ലചയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
പ്രധാനലപ്ട്ട എല്ലാ ചാനലകളുും ഹടുംദ്ാട്ട് നൽകാൻ 
തയ്ാറായി മുദന്നാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 

 വപാതുജനങ്ങൾക്് ജനാധിപത് വ്വസ്കളിൽ 
താൽപര്ം ജനിപ്ിക്കുന്    രരീതിയിലുള്ള എവന്ാവക് 
പരിപാെികളാണ് നിയമസഭാ െി.വി.യിൽ     
സംയപ്രഷണം വചയ്യാനുയദേശിക്കുന്ത്?
ദകരള ഡയദൊഗ് ’, ‘ലസൻട്ൽഹാൾ’, ‘ഭരണഘടന 
അറിയദ്ാൾ’, ‘സഭയും സമൂഹവും’, ‘സ് ലപഷ്യൽ 
ദപ്രാഗ്ാുംസ് ’ എന്നിങ്ങലന അഞ്് ലസലമെന്കൾ 
തയ്ാറാക്ി സുംദപ്രഷണും ലചയ്ാനാണ്  പ്ലാൻ ലചയ്ിട്ടുള്ളത്. 
സമീപകാെത്് ദകരള നിയമസഭ പാസ്ാക്ിയ 
പ്രധാനലപ്ട്ട ബില്കൾ സുംബന്ിച്ച വിശകെനവും 
ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് മുൻപുും പാസാക്ിയദശഷവും 
സമൂഹത്ിൽ വരുത്ിയ ഇുംപാക്ട്  സുംബന്ിച്ച  
വിശകെനവും ഉൾലപ്ടുന്ന അര മണിക്കൂർ ഹേർഘ്യമുള്ള 
പരിപാടിയാണ് ‘ദകരള ഡയദൊഗ് ’.  ദകരള ദമാഡൽ 
വികസനത്ിലറെയും ദകരള നദവാത്ഥാനത്ിദറെയും 
ചരിത്രവും ഭാവിയും ഉൾലപ്ടുത്ി എും.ടി.ലയദപ്ാലള്ള 
മഹത് വ്യക്തികളുമായള്ള ഇറെർവയൂ ആണ് ‘ലസൻട്ൽ 
ഹാൾ’. സമൂഹത്ിന് ഭരണഘടനലയക്കുറിച്ച് 
അവദബാധും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി സാമാജികർ 
മുൻഹകലയടുത്തുലകാണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് 
‘ഭരണഘടനലയ അറിയദ്ാൾ - (We the people)’ 
ലസലമെറെ്. സഭാ നടപടികൾക്്് പുറദമ മണ്ഡെങ്ങളിലും 
മറ്റുമുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികരുലട പ്രവർത്നങ്ങലള 
കൂടുതൽ പരിചയലപ്ടുത്തുന്നതിനുും സഭയും സമൂഹവും 
തമ്മിലള്ള ബന്ും കൂടുതൽ ഫെപ്രേമാക്ാനുും  
ഉദദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ‘സഭയും സമൂഹവും’. 
‘സ് ലപഷ്യൽ ദപ്രാഗ്ാും ’ ലസഷനിൽ മൺമറഞ്തുും 
നിെവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുും േീർഘകാെും പാർെലമറെറി 
രുംഗത്് ഉണ്ടായിരുന്നവരുമായ വ്യക്തികളുലട 
സുംഭാവനകൾ, മുൻ രാഷ്ട്രപതിമാരുലട പ്രസുംഗങ്ങൾ,  
ഇറെർവയൂകൾ, അനൗദേ്യാഗിക ബില്കളുലട ചരിത്രും 
എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്നു. 
നിയമസഭാ സയമേളനം നെക്കുന് ദിവസങ്ങളിൽ 
നിയമസഭാ നെപെികൾ      പൂർണ്ണമായും ടലവ് 
വെലികാസ്റ് വചയ്യാൻ ഉയദേശിക്കുന്യ്ാ?
 നിയമസഭാ നടപടികളിൽ ദചാദേ്യാത്രദവള എല്ലാ 
ചാനലകളിലും ഇദപ്ാൾ ഹെവായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 
മറ്റു നടപടികൾ നിയമസഭാ ലവബ് കാസ്റിുംഗിലൂലടയും  
കാണാൻ കഴിയന്നുണ്ട്. സഭാ ടി.വി.യിലും ഓൺഹെൻ/
ഹെവ് സ്ട്ീമിുംഗിലും നിയമസഭാ നടപടികൾ അദതപടി 
ഹെവ് ലടെികാസ്റ് ലചയ്യുന്നതിനല്ല ഉദദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
സഭാ നടപടികൾ ഒരു തരത്ിലും വിരസമാകാലത 
പ്രദത്യകിച്ചുും നിയമനിർമ്മാണും ദപാലള്ള നടപടികൾ 
Short content കളായും Long content കളായും 
ദപ്രക്ഷകരിൽ എത്ിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്മമാണ് 
നടത്തുന്നത്.
 (നിയമസഭാ ലസക്രദട്ടറിയറ്റിലെ 1996 ബാച്ച് 

ഉദേ്യാഗസ്ഥനാണ് ദഗാഡ്ഫ്രീ ഡി.ഡി.)

നിയമസഭാ െി.വി. യാഥാർത്്ത്ിയലക്്
നിയമസഭാ ടി.വി. സുംദപ്രഷണമാരുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു വരികയാണ്. സഭാ ടി.വി.യലട 

ചുമതെയള്ള ലഡപയൂട്ടി ലസക്രട്ടറി ഡി.ഡി.ദഗാഡ്ഫ്രീ അറിദവാരദത്ാട് സുംസാരിക്കുന്നു

പൂയന്ാട്ടഭൂപെത്ിവറെ നിയമസഭാമാതൃക
നിയമസഭാപൂദന്താട്ടത്ിൽ ഇനി ഭാരതഭൂപടത്ിലറെ 

ചാരുത. ഭൂപടത്ിലറെ അരികുകളിൽ ഡുററെ ലചടിയലട 
പച്ചപ്്. അകത്ളത്ിൽ കളർ ദറാക്് ലപബിൾസ് നിറച്ച് 
ത്രിവർണ്പതാകയലട പ്രൗഢസൗന്ദര്യും. നടുവിൊയി അദശാകചക്രും. 
ആഗസ്റ് 15 ന് ഭാരതത്ിലറെ എഴുപത്ിമൂന്നാും സ്വാതന്ത്യ 
േിനത്ിൽ എഴുപത്ിമൂന്ന് ലചരാതുകൾ ലകാളുത്ി  സ്ീക്ർ ഭൂപടും 
നിയമസഭയ്ക്കു സമർപ്ിച്ചു. അഡ്മിനിസ് ദട്റ്റീവ് ദ്ാക്ിനുള്ളിലെ 
വടക്കുവശലത്  നടുമുറ്റത്് തറദയാടുകൾ ഇളകിയ ഭാഗത്് 
തറദയാടുകൾ പുതുതായി ഒട്ടിച്ചു ഭുംഗിയാക്കുന്നതിനു പകരും 
ഭൂപടലമന്ന ആശയത്ിദെയ്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.  ഭൂപടും കൃത്യമായി 
ദരഖലപ്ടുത്ി ഹടൽ മുറിച്ചുമാറ്റിയദശഷും ദകാൺക്രീറ്റ് പാളികൾ 
രൈിൽഹാമർ ഉപദയാഗിച്ച്  മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് ഇത് തയ്ാറാക്ിയത്.   
നിയമസഭാ ജീവനക്ാരായ ജുഹനസ്, അരുൺ തുടങ്ങിയവരുലടയും 
പൂദന്താട്ട പരിപാെകരുലടയും സഹായും െഭിച്ചുലവന്ന് അഗ്ികൾച്ചർ 
ഓഫീസർ സി.ലഷല്ലി പറഞ്ഞു. ദറാക്് ലപബിൾസിലറെയടക്മുള്ള 
ലചെവകൾ വഹിച്ചത് നിയമസഭാ ജീവനക്ാരുലട കാർഷിക 
പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മയായ ഹരിതക്ബാണ്. 
സദ്ഭാവനാ ദിനാചരണം
മുൻപ്രധാനമന്തി രാജീവ് ഗാന്ിയലട ജന്േിനമായ ആഗസ്റ് 20 
സേ്ഭാവനാ േിനമായി ആചരിക്കുന്നതിലറെ ഭാഗമായി നിയമസഭാ 
ലസക്രദട്ടറിയറ്റിലെ ജീവനക്ാർ ആഗസ്റ് 20 ലചാവ്വാഴ്ച രാവിലെ 
11 ന് നിയമസഭാ ദകാുംപ്ലക് സിലെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ  ഒത്തു 
ദചർന്നു.  നിയമസഭാ ലസക്രട്ടറി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ 
ജീവനക്ാർക്് പ്രതിജ്ഞ ലചാല്ലിലക്ാടുത്തു. 

നിയമസഭയാ സമുച്ചയത്ിഫല പ്രധയാന പരിപയാെികൾ

സ്ാതന്ത്ര്ദിനായഘാഷം
സ്വാതന്ത്യേിനാദഘാഷത്ിലറെ ഭാഗമായി 
2019 ആഗസ്റ് 15-ാും തീയതി രാവിലെ 9.30 
ന് സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭാ 
സമുച്ചയത്ിൽ  ദേശീയ ദനതാക്ളുലട 
പ്രതിമകളിൽ ഹാരാർപ്ണവും പുഷ്ാർച്ചനയും 
നടത്ി. ചടങ്ങിൽ നിയമസഭാ ലസക്രട്ടറിയും 
ജീവനക്ാരുും പലങ്കടുത്തു.
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നിയമസഭയിൽ കരലനൽകൃഷിക്് രണ്ടാും 
വർഷവും നൂറദമനി.  ഓഗസ്റ് 6 ലചാവ്വാഴ്ച 

രാവിലെ 10 ന് നടന്ന ലകായ്ത്തുത്സവത്ിൽ  
നിയമസഭാ സ്ീക്ർ പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ, ലഡപയൂട്ടി 
സ്ീക്ർ വി.ശശി, നിയമസഭാ ലസക്രട്ടറി എസ്.
വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ,  മുൻനിയമസഭാ ലസക്രട്ടറി 
വി.ലക.ബാബു പ്രകാശ്, ദകരള നിയമസഭാ 
ജീവനക്ാരുലട  കാർഷിക പരിസ്ഥിതി 
കൂട്ടായ്മയായ ഹരിതക്ബിലറെ അുംഗങ്ങൾ, 

ഉദേ്യാഗസ്ഥർ, നിയമസഭാ പൂദന്താട്ട പരിപാെകർ, 
കുടപ്നക്കുന്ന് കൃഷിഭവൻ ജീവനക്ാർ, കാർഷിക 
കർമ്മ ദസനാുംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പലങ്കടുത്തു.  
ലനൽക്തിർ  തിരുവനന്തപുരും ദകാർപ്ദറഷൻ 
ദമയർക്കുദവണ്ടി നഗരസഭാ വികസനകാര്യ 
ലചയർമാൻ വഞ്ിയൂർ പി.ബാബു ഏറ്റുവാങ്ങി. 
  ശ്ീപത്നാഭസ്വാമി ദക്ഷത്രത്ിലെ 
നിറപുത്രിക്ാവശ്യമായ കതിർ പുത്രിക്ണ്ടത്് 

പാകമാകാത്തിനാൽ നിയമസഭാ വളപ്ിലെ 
ലനൽക്തിർ ഇതിനായി നൽകുകയായിരുന്നു. 
ഓഗസ്റ് 7 നായിരുന്നു നിറപുത്രി ഉത്സവും. 
  ദകരള കാർഷിക സർവ്വകൊശാെയിൽ 
നിന്നുള്ള ‘മനുരത് ന’ എന്ന ഹ്രസ്വകാെ 
ലനൽവിത്ാണ് വിതച്ചത്. ഹജവകൃഷി രീതിയാണ് 
അവെുംബിച്ചലതന്ന് അഗ്ികൾച്ചർ ഓഫീസർ            
സി. ലഷല്ലി പറഞ്ഞു.   

അയ്ൻകാളിയലട സ്മരണയ്ക് 
കഴിഞ് ജൂൺ 18 

ന് 78 വയസ്്.  ദകരളത്ിലെ 
പിദന്നാക് ജനവിഭാഗങ്ങളുലട 
ഉന്നമനത്ിനായി പ്രവർത്ിച്ച 
സാമൂഹ്യപരിഷ് കർത്ാക്ളുലട 
നിരയിൽ മുൻപന്തിയിൊണ് 
അയ്ൻകാളിയലട സ്ഥാനും.                 
1904 ൽ ഒരു നിെലത്ഴുത്തു 
പള്ളിക്കൂടും അദദേഹും സ്വന്തമായി 
സ്ഥാപിച്ചു.  1905 ൽ തലന്ന 
വന്നുകണ്ട അയ്ൻകാളിദയാട് 
ശ്ീനാരായണഗുരു പറഞ്ഞു 
‘പ്രവർത്ിക്കൂ, പ്രവർത്ിക്കുദ്ാൾ 
ഒരു സുംഘടന ദവണും.  ഒരു 
സുംഘടനയണ്ടാക്ി ആളുകലള 
കാര്യങ്ങളുും ദബാധ്യലപ്ടുത്ി 
അവരുലട ആവശ്യും ദനടിലക്ാടുക്കൂ 
നിശ്യമായും അയ്ൻകാളി 
വിജയിക്കുും’ ഇത് അയ്ൻകാളിക്് 
നദവാദന്ഷും പകർന്നു.  
 1907 ൽ സാധുജനപരിപാെന 
ദയാഗും സ്ഥാപിച്ചദതാലട അദദേഹും 
േളിതരുലട ശക്തനായ ദനതാവായി 
മാറി.  ഉപജാതികൾക്് അതീതമായി 
ചിന്തിക്കുകയും ഹിന്ദുമതത്ിലറെ 
ക്രൂരമായ അനാചാരങ്ങലള 
ഭൗതികമായി എതിർക്കുകയും ലചയ്തു 
അയ്ൻകാളി. വിേ്യാഭ്യാസത്ിലൂലട 
സമൂഹസ്വാതന്ത്യത്ിദെക്് 
എത്ണലമന്ന പക്ഷക്ാരനായിരുന്നു 
അദദേഹും. 
 തിരുവനന്തപുരലത് ലവങ്ങാനൂർ 
ഗ്ാമത്ിൽ 1863 ആഗസ്റ് 28 ന് 
ഒരു പുെയ കുടുുംബത്ിൊയിരുന്നു 
കാളിയലട ജനനും.  വസ്ത്രും 
ധരിക്ാദനാ ദറാഡിലൂലട 
നടക്ാദനാ വിേ്യാഭ്യാസും നടത്ാദനാ 
എന്തിദനലറ  മനുഷ്യരായിദപ്ാലും 
പിദന്നാക്വിഭാഗക്ാലര 
പരിഗണിക്ാത് സാഹചര്യും 
കാളിക്് മുന്നിലണ്ടായിരുന്നു.  ഈ 
സാഹചര്യമാണ് കാളിയിലെ 
ദപാരാട്ടവീര്യലത് ഉണർത്തുന്നത്.  
കാളിലയ അയ്ൻകാളിയാക്കുന്നത്.  
കൃഷി ലചയ്ാൻ ജന്ിമാർക്കുള്ള 
ഒരുപകരണും മാത്രമായിരുന്നു 

അന്ന് പിദന്നാക്വിഭാഗക്ാർ.  
ലപാതുസ്ഥെങ്ങളിലെല്ലാും 
പിദന്നാക്വിഭാഗക്ാർക്് 
പ്രദവശനും നിദഷധിക്ലപ്ട്ടു.  
ദരാഗബാധിതരായാൽ ദഡാക്ടർമാർ 
ലതാട്ട് പരിദശാധിക്ില്ല;  ഗുളികകൾ 
എറിഞ്ഞുലകാടുക്കുും.  പണികഴിഞ്് 
വരുന്നവർക്് മണ്ിൽ കുഴികുത്ി 
അതിൽ ഇെ വച്ചാണ് ഭക്ഷണും 
വിള്ിയിരുന്നത്.  നീചമായ 
ഇത്രും ആചാരങ്ങൾലക്തിലര 
മുപ്താും വയസ്ിൽ അയ്ൻകാളി 
ശബ്ദമുയർത്ി.  അതുും സ്വന്തും 
സമുോയത്ിൽ നിന്നുള്ള 
എതിർപ്പുദപാലും അവഗണിച്ച്.  
തുടക്ത്ിൽ ഒറ്റയ്കായിരുന്ന 
അദദേഹും പിന്നീട് യവാക്ലള 
സുംഘടിപ്ിക്കുകയും അവർക്് 
കായികാഭ്യാസങ്ങൾ നൽകുകയും 
ലചയ്തു.  
 1898-99 കാെഘട്ടത്ിൽ 
ബാെരാമപുരും, കഴക്കൂട്ടും,  
കണിയാപുരും മുതൊയ ഇടങ്ങളിൽ 
ജന്ിമാർലക്തിലര അയ്ൻകാളി 
നടത്ിയ ദപാരാട്ടങ്ങളിൽ 
നിരവധി അധ:സ്ഥിതർക്് 
ജീവൻ നഷ്ടമാലയങ്കിലും 
അത്രും ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ 
അദദേഹും ആരാധ്യനായി 
മാറി.  തിരുവിതാുംകൂറിൽ 
കർഷകലത്ാഴിൊളികളുലട 

ആേ്യലത് പണിമുടക്് സമരും 
നയിച്ചത് അയ്ൻകാളിയായിരുന്നു.  
1905 ൽ ഒത്തുതീർപ്ായ ഈ 
പണിമുടക്കു സമരമാണ് 
പിന്നീട് ദകരളത്ിലടനീളും 
കർഷകലത്ാഴിൊളി മുദന്നറ്റത്ിന് 
ഊർജ്ജും പകർന്നലതന്ന് ഗദവഷകർ 
വിെയിരുത്തുന്നു. 
 സഞ്ാരസ്വാതന്ത്യത്ിനായി 
1893 ൽ നടത്ിയ വില്വണ്ടി സമരും, 
ജാതിശാസനകലള ധിക്രിക്ാൻ 
സ്ത്രീകദളാട് ആഹ്വാനും ലചയ് ‘കല്മാെ 
സമരും’, ദമൽ വസ്ത്രും ധരിച്ചു നടക്ാൻ 

നടത്ിയ ആഹ്വാനും എന്നിവയും 
അയ്ൻകാളിക്് േളിതരുലട 
അനിദഷധ്യദനതാലവന്ന ദപരുനൽകി.  
1911 ഡിസുംബർ 5 ന് അയ്ൻകാളിലയ 
ശ്ീമൂെും പ്രജാസഭയിൽ അുംഗമായി 
നാമനിർദദേശും ലചയ്തു.  
പ്രജാസഭയിൽ 1912 ലഫബ്രുവരി 
27 ന് ലചയ് കന്നി പ്രസുംഗത്ിൽ 
തലറെ ആളുകൾക്് സ്വന്തമായി 
മണ്ില്ലാത്തിൽ വീടുവയ്കാൻ മണ്ണു 
ദവണലമന്ന ആവശ്യും അദദേഹും 
ഉന്നയിച്ചു.  ഇതിലനത്തുടർന്ന് വിളപ്ിൽ 
പകുതിയിൽ 500 ഏക്ർ സ്ഥെും 
സാധുജനങ്ങൾക്് പതിച്ചുനൽകാൻ 

സർക്ാർ ഉത്രവിട്ടു.  25 വർഷും 
അദദേഹും പ്രജാസഭാുംഗമായിരുന്നു.  
അക്ാെമത്രയും പിദന്നാക് 
വിഭാഗക്ാരുലട അവശതകൾ 
പരിഹരിച്ചു കിട്ടുവാൻ 
പരിശ്മിച്ചുദപാന്നു.  സാധുജനങ്ങൾക്് 
നീതികിട്ടുന്നതിനായി ലവങ്ങാനൂരിൽ 
ഒരു കുടുുംബദകാടതി അദദേഹും 
സ്ഥാപിച്ചു.  ‘അയ്ൻകാളി ദകാടതി’ 
എന്നാണ് അതറിയലപ്ട്ടിരുന്നത്.  
1907 ൽ സാധുജനപരിപാെനദയാഗും 
രൂപീകരിച്ചു.  1914 ൽ പിദന്നാക് 
ശിശുക്ൾക്് വിേ്യാെയപ്രദവശും 
അനുവേിച്ചുലകാണ്ട് തിരുവിതാുംകൂർ 

മഹാരാജാവ് ഉത്രവിറക്കുകയും 
കടുത് എതിർപ്പുകൾ 
അവഗണിച്ചുലകാണ്ട് അയ്ൻകാളി ഒരു 
പുെയലപൺകുട്ടിലയ ഊരൂട്ട്െലത് 
സ് കൂളിൽ ദചർക്കുകയും ലചയ്തു.  1941 
ജൂൺ 18 ന് അന്തരിക്കുന്നതുവലരയും 
അയ്ൻകാളി കർമ്മനിരതനായിരുന്നു.
 ആ മഹത് ജീവിതത്ിലറെ 
സ്മരണ നിെനിർത്ി ലവങ്ങാനൂരിൽ 
അദദേഹത്ിലറെ ശവകുടീരവും 
പ്രതിമയും ചരിത്രസ്മാരകമായി 
സുംരക്ഷിച്ചുദപാരുന്നു. 

സഭാസമുച്ചയത്ിവല വപാൻകതിരുകൾ നിറപുത്രിക്്

"കറുത്വവറെ മക്ൾക്് അക്രമിവല്ങ്കിൽ 
വവളുത്വവറെ പാെം വകായ്യാതിരിക്വട്ട" - അയ്ൻകാളി

അനുസ്മരണും

യു. പ്രതിഭ എും.എൽ.എ

മഹാത്ാ അയ്യൻകാളി  
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ഫക.സി.കജയാസെക് 
ഔകദ്യാഗിക ഭയാഷയാ 
സമിതിയികലക്ക്

ദകരള നിയമസഭയലട ഔദേ്യാഗിക ഭാഷ 
സുംബന്ിച്ച സമിതിയിലണ്ടായ ഒഴിവിദെയ്ക് 
ലക.സി.ദജാസഫിലന നാമനിർദദേശും 
ലചയ്തു. സമിതിയിലെ അുംഗമായിരുന്ന 
അനിൽ അക്ര അുംഗത്വും 2019 ജൂൺ 
27 പ്രാബെ്യത്ിൽ രാജിവച്ചതിലന 
തുടർന്നാണ് നാമനിർദദേശമുണ്ടായത്. 2021 
ലമയ് വലരയാണ് ഇ.എസ്.ബിജിദമാൾ 
അദ്ധ്യക്ഷയായ സമിതിയലട കാൊവധി.

ബ്ിട്ടീഷ് സാമ്ാജ്യത്ിലറെ ചക്രവർത്ിയായിരുന്ന 
വിക് ദടാറിയ മഹാറാണിയലട ഭരണത്ിലറെ 

അൻപതാും വാർഷികദത്ാടനുബന്ിച്ച് 
ദൊകലത്്ാടുമുള്ള ബ്ിട്ടീഷ് ദകാളനികളിൽ  സ്മാരകങ്ങൾ 
ഉണ്ടായി. അതിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരലത് വി.ലജ.
ടി. ഹാൾ. ദകരള ചരിത്രത്ിൽ അവിസ്മരണീയമായ 
അദനകും മുഹൂർത്ങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യും വഹിച്ച ഈ മന്ദിരും  
123 വർഷും  പിന്നിടുദ്ാൾ അധ:സ്ഥിത വർഗ്ഗത്ിലറെ 
മുന്നണിദപ്ാരാളിയായിരുന്ന അയ്ൻകാളിയലട ദപരിൊണ് 
അറിയലപ്ടുക.
 1896 ജനുവരി 25 ന് വി.ലജ.ടി. ഹാൾ ശ്ീമൂെും 

തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഉേ്ഘാടനും ലചയ്തു.  ഗാന്ിജി, 
രവീന്ദ്രനാഥ ടാദഗാർ, ഹവദരോയി കഴ് സൺ പ്രഭു 
തുടങ്ങിയവർ  ഇവിലട സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്.  ആേ്യകാെത്് 
കൊ സാുംസ് ക്ാരിക പരിപാടികളുലട അരദങ്ങറ്റും  ഈ 
മന്ദിരത്ിൊയിരുന്നു.  1904 ഒക് ദടാബർ 22 മുതൽ 1938 
വലര തിരുവിതാുംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ  ഇവിലടയാണ് 
സദമ്മളിച്ചത്. ശ്ീമൂെും പ്രജാസഭയിൽ അുംഗമായിരുന്ന 
അയ്ൻകാളി, അധ:സ്ഥിതർക്് ലപാതുവഴിയിലൂലട നടക്ാനുും 
നല്ല വസ്ത്രും ധരിക്ാനുും കുട്ടികൾക്് പഠിക്ാനുമുള്ള 
അവകാശങ്ങൾക്ായി നടത്ിയ പ്രസുംഗങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിച്ച  
മന്ദിരും ഇനി ആ ചരിത്രപുരുഷലറെ  ദപരിൽ അറിയലപ്ടുും.

ശവമഞ്ും കടത്ിവിട്ട് ഒരു പാെും ഉേ്ഘാടനും 
ലചയ്ലപ്ട്ടു. ഒരുപലക്ഷ ഇന്ത്യയിൽ തലന്ന ഇങ്ങലന 

ഉേ്ഘാടനും ലചയ്ലപ്ട്ട ഒരു പാെും മലറ്റാന്നുണ്ടാവില്ല.  
നാഷണൽ ഹഹദവ കടന്നു ദപാകുന്ന ലകാല്ലും ജില്ലയിലെ 
ഇത്ിക്ര പാെമാണ് ഇപ്രകാരും ചരിത്രത്ിെിടും ദനടിയത്. 
 അന്നലത് ലപാതുമരാമത്് വകുപ്പു മന്തിയായിരുന്ന 
ടി.ലക.േിവാകരലറെ വെിയ ഒരു സ്വപ്ും ആയിരുന്നു 
ഇത്ിക്രയിലെ പുതിയ പാെും.  അദദേഹും 
മന്തിയായിരിക്കുദ്ാൾ തലന്ന പാെും പണി തുടങ്കയും  
പൂർത്ിയാക്കുകയും ലചയ്തു.  1976 ജനുവരി 20 ലചാവ്വാഴ്ച 
പാെും ഗതാഗതത്ിനായി തുറന്നു ലകാടുക്ാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
ഉേ്ഘാടകനായി മന്തി ടി.ലക.േിവാകരലന നിശ്യിച്ചു. 
എന്നാൽ ഉേ്ഘാടനതീയതിക്് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അദദേഹും 
ദരാഗബാധിതനായി തിരുവനന്തപുരും ലമഡിക്ൽ ദകാദളജ് 
ആശുപത്രിയിൽ പ്രദവശിപ്ിക്ലപ്ട്ടു. ഉേ്ഘാടനേിനത്ിലറെ 
തദെന്ന് അദദേഹും മരണമടഞ്ഞു. 
 ഉത്സവെഹരിയിൊയിരുന്ന ഇത്ിക്ര പ്രദേശും 
ദശാകമൂകമായി. മറ്റാലരലയങ്കിലും ലകാണ്ട് ഉേ്ഘാടനും 
നടത്ാനുള്ള ആദൊചനകൾ നടന്നു. പലക്ഷ ജനങ്ങൾ 

ഒന്നടങ്കും അതിലന എതിർത്തു. പാെത്ിനായി അശ്ാന്ത 
പരിശ്മും നടത്ിയ തങ്ങളുലട പ്രിയലപ്ട്ട ടി.ലക.യലട 
ശവമഞ്ും വഹിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വാഹനും പാെത്ിലൂലട 
കടന്നുദപായി ഉേ്ഘാടനും നടക്ലട്ട എന്നായി നാട്ടുകാർ.
  പാെത്ിനു കുറദക ലകട്ടിയ കറപ്പു നാടലയ 
ദഭേിച്ചുലകാണ്ട് 1976 ജനുവരി 20 ന് ടി.ലക.യലട  
മൃതശരീരും വഹിച്ചുലകാണ്ടുള്ള വാഹനും  ഇത്ിക്ര പുതിയ 
പാെത്ിലൂലട കടന്നുദപായി. പാെും ഉേ്ഘാടനും ലചയ്ലപ്ട്ടു.  
Opened for traffic on 20.01.1976 with the passage of 
the cortege of Shri.T.K.Divakaran എന്ന്  ദരഖലപ്ടുത്ിയ 
ശിൊഫെകും ഇത്ിക്ര പാെത്ിൽ ഇദപ്ാഴുമുണ്ട്.
 ദട്ഡ് യൂണിയൻ ദനതാവും വാമെിയമായിരുന്ന ടി.ലക.
േിവാകരൻ ഇ.എും.എസ് മന്തിസഭയിലും സി.അചയുത 
ദമദനാൻ മന്തിസഭയിലും അുംഗമായിരുന്നു. ദകരള 
ദസാഷ്യെിസ്റ് പാർട്ടിയലട സ്ഥാപക ദനതാക്ളിൽ ഒരാളായ 
ടി.ലക. പിന്നീട് ആർ.എസ്.പി. യിൽ ദചർന്നു.
 1952 ലും 1954 ലും ലകാല്ലലത് പ്രതിനിധീകരിച്ച് 
തിരു-ലകാച്ചി നിയമസഭയിലും  അുംഗമായിരുന്നു. 

നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിൽ 
ഗസ്റ് ഹൗസ്; 

തയാൽപ്പര്പത്രം ക്ഷണിച്ചു
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിനകത്് 
പ്രീ-ഫാബ്ിദക്ഷൻ ലടക് ദനാളജി 
ഉപദയാഗിച്ച് ഗസ്റ് ഹൗസ് 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അുംഗീകൃത 
സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഏജൻസികളിൽ 
നിന്ന് താൽപ്ര്യപത്രും ക്ഷണിച്ചു.  
തറനിരപ്ിന് താലഴ രണ്ട് 
നിെകൾ ഉൾലപ്ലട നാെ് 
നിെകളിൊയി 1507 സ് ക്വയർ 
മീറ്റർ വിസ്തീർണ്മുള്ള ഗസ്റ് 
ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് 
താൽപ്ര്യപത്രും ക്ഷണിച്ചത്.

വികക് കെയാറിയ ജൂബിലി ഹയാൾ ഇനി അയ്യൻകയാളി ഹയാൾ

ഉദക്ഘയാെനത്ിഫറെ നയാെ മുറിച്ചക് ഒരു ശവമഞ്ം

േക്ഷിണാഫ്രിക്യിലെ കിഴക്ൻ 
ദകപ് പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന 

നിയമനിർമ്മാണ സഭാുംഗങ്ങളുലട 
ലതരലഞ്ടുപ്ിൽ ആഫ്രിക്ൻ 
നാഷണൽ ദകാൺഗ്സ്ിലറെ 
44 അുംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായി 
മെയാളിയായ അനിൽകുമാർ 
ദകശവപിള്ള ലതരലഞ്ടുക്ലപ്ട്ടു.  
അഞ്് വർഷമാണ് 
നിയമനിർമ്മാണസഭയലട 
കാൊവധി.  കിഴക്ൻ 
ദകപ് പ്രവിശ്യയിൽ 
നിയമനിർമ്മാണസഭാുംഗമായി 
എത്തുന്ന ആേ്യലത് 
ഇന്ത്യക്ാരനാണ് തിരുവല്ല 
സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാർ. 
സൗത്് ആഫ്രിക്ൻ 
ലഡദമാക്രാറ്റിക് ടീദച്ചഴ് സ് 
യൂണിയലറെ വിവിധ പേവികൾ 
വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദദേഹും ആഫ്രിക്ൻ 
നാഷണൽ ദകാൺഗ്സ്ിലറെ 
സജീവ പ്രവർത്കനുും 
ട്ഷററമായിരുന്നു.

ദക്ഷിണയാഫ്ിക്യിഫല നിയമനിർമ്മയാണ 
സഭയിൽ അംഗമയായി മലയയാളിയയായ 
അനിൽകുമയാർ കകശവപിള്

ഭഗത് സിംഗ് യകാഷ്ാരി
മഹാരാഷ്ട്ര

ബന്ാരു ദത്ായത്യ
ഹിമാചൽപ്രയദശ്

കൽരാജ് മിശ്
രാജസ്ാൻ

തമിഴിടസ സൗന്ദരരാജൻ
വതലങ്കാന

പുതിയ ഗവണർമാർ

ഇത്ിക്രയിവല പഴയ പാലം
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ദകരള നിയമസഭയലട 
2019 ലെ മാധ്യമ 

അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് 
വിഭാഗങ്ങളിൊയി ദൃശ്യ-അച്ചടി 
മാധ്യമങ്ങൾക്് പ്രദത്യകമായി 
ആറ് അവാർഡുകളാണ് 
നൽകുന്നത്. 68 എൻട്ികൾ 
അവാർഡ് നിർണ്യത്ിനായി 
പരിഗണിച്ചു. മെയാളഭാഷയലടയും 
സുംസ് കാരത്ിലറെയും 
പരിദപാഷണത്ിന് ശക്തിപകരുന്ന 
മാധ്യമസൃഷ്ടിക്കുള്ള ആർ. 
ശങ്കരനാരായണൻ ത്ി നിയമസഭാ 
മാധ്യമ അവാർഡിന് അച്ചടി മാധ്യമ 
വിഭാഗത്ിൽ  ഭാഷാദപാഷിണിയിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദജാണി ലൂദക്ാസിലറെ 
“ചിെ മെയാളും കഥകൾ” എന്ന 
സൃഷ്ടി അർഹമായി.  ദൃശ്യ മാധ്യമ 
വിഭാഗത്ിൽ മദനാരമ നയൂസ് 

സുംദപ്രഷണും ലചയ് “പടയണിക്ാെും” 
എന്ന ദഡാകയുലമറെറിക്് 
വിനു ദമാഹൻ അവാർഡിന് 
അർഹനായി.  അദന്വഷണാത്ക 
മാധ്യമപ്രവർത്നത്ിന് നൽകുന്ന  
ഇ. ലക. നായനാർ നിയമസഭാ 
മാധ്യമ അവാർഡിന് അച്ചടി മാധ്യമ 
വിഭാഗത്ിൽ സമകാെിക മെയാളും 
വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
“മാദന്താപ്പുകളിലെ വിഷമരണങ്ങൾ” 
എന്ന സൃഷ്ടിക്് ദരഖാ ചന്ദ്രയും,  
ദൃശ്യമാധ്യമ വിഭാഗത്ിൽ ഹകരളി 
പീപ്ിൾ ടി.വി സുംദപ്രഷണും ലചയ് 
“ബുള്ളറ്റ്, ലപല്ലറ്റ്, ലടർഹമറ്റ്...... 
സുംഘർഷ ദമഖെയിലെ കുട്ടികളിലൂലട” 
എന്ന സൃഷ്ടിക്്  ലക. രാദജന്ദ്രനുും 
അർഹരായി. 
 നിയമസഭാ നടപടികളുലട 

ഏറ്റവും മികച്ച റിദപ്ാർട്ടിുംഗിനുള്ള 
ജി. കാർത്ിദകയൻ നിയമസഭാ  
മാധ്യമ അവാർഡ് അച്ചടി മാധ്യമ 
വിഭാഗത്ിൽ മാതൃഭൂമി േിനപ്ത്രും 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “കരുണദയാലട 
സഭ” എന്ന രചനയ്ക് എസ്. എൻ. 
ജയപ്രകാശിനുും, ദൃശ്യ മാധ്യമ 
വിഭാഗത്ിൽ മാതൃഭൂമി നയൂസ് 
സുംദപ്രഷണും ലചയ് വിവിധ 
നിയമസഭാ വാർത്കൾക്് സീജി ജി. 
എസിനുും െഭിച്ചു. അൻപതിനായിരും 
രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫെകവും 
അടങ്ന്നതാണ് പുരസ് കാരും. ദഡാ. 
ലജ. പ്രഭാഷ്, ആർ. എസ്. ബാബു, 
ദഡാ. ലസബാസ്റ്യൻ ദപാൾ, ദജക്ബ് 
ദജാർജ്ജ്, ദഡാ. ഖേീജ മുുംതാസ്, സി. 
ദജാസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് 
അവാർഡിന് അർഹരായവലര 
ലതരലഞ്ടുത്്.

രണ്ട് സഭാധ്യക്ഷൻ 
മാരുമായി സഭ 
നടന്ന അപൂർവ്വത 

തമിഴ് നാട് നിയമസഭയ്ക് 
അവകാശലപ്ട്ടതാണ്.  സ്ീക്ലറ 
തൽസ്ഥാനത്് നിന്നുും 
നീക്ിയിട്ടുും അദദേഹും ഇരിപ്ിടും 
ഒഴിയാൻ തയ്ാറാകാലത 
വന്നദപ്ാഴാണ് ഇപ്രകാരും 
സുംഭവിച്ചത്.  1972 ഡിസുംബർ 
2-ാും തീയതി ദചാേ്യാത്രദവള 
അവസാനിച്ചയടൻ സ്ീക്ർ 
ലക.എ. മതിയഴഗൻ ഡി.എും.
ലക സർക്ാരിലനതിലരയള്ള 
ഒരു അവിശ്വാസ പ്രദമയ 
ദനാട്ടീസ് പരിഗണനയ് ലക്ടുത്തു.  
സഭാ ദനതാവായ വി. ആർ. 
ലനടുലഞ്ഴിയൻ സ്ീക്ർലക്തിലര 
ദനാട്ടീസ് നൽകിയ 
അവിശ്വാസ പ്രദമയും ആേ്യും 
പരിഗണിക്ണലമന്നുും അതുവലര 
ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്ർ ആധ്യക്ഷ്യും  
വഹിക്ണലമന്നുും ആവശ്യലപ്ട്ടു.  
സർക്ാരിലനതിലരയള്ള 
അവിശ്വാസപ്രദമയും 
പരിഗണനലക്ടുത്തുകഴിലഞ്ന്നുും 
സഭാ ദനതാവിലറെ ആവശ്യും 
അനുവേിക്ാനാവിലല്ലന്നുും സ്ീക്ർ 
അറിയിച്ചു.  ബഹളത്ിനിടയിൽ 
ഡി.എും.ലക. അുംഗും 
എൻ.വീരസ്വാമി സ്ീക്ലറ 
നീക്ും ലചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രദമയും 
അവതരിപ്ിച്ചു.  സ്ീക്ലറ നീക്ും 
ലചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രദമയും 
പരിഗണിക്കുദ്ാൾ അദദേഹും 
ആധ്യക്ഷ്യും   വഹിക്കുന്നത് 
ഭരണഘടനയലട അനുദഛേേും 181 
പ്രകാരും അനുവേിക്ാനാവിലല്ലന്ന് 
സഭാദനതാവ് അറിയിച്ചു.  
ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്ലറ ആധ്യക്ഷ്യും  
വഹിക്ാൻ ചുമതെലപ്ടുത്ി 
സഭാദനതാവ് അവതരിപ്ിച്ച 
പ്രദമയും ബഹളത്ിനിലട സഭ 
അുംഗീകരിച്ചു.  ഉടൻതലന്ന 
സ്ീക്റലട ഡയസിനുമുന്നിൊയി 
സജ്ജീകരിച്ച ഇരിപ്ിടത്ിൽ 
ഇരുന്ന് ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്ർ 
സഭാനടപടികൾ നിയന്തിക്ാൻ 

ആരുംഭിച്ചു.  പ്രതിപക്ഷ 
ബഹളത്ിനിലട ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്ർ 

നടപടികളുമായി മുദന്നാട്ട് ദപായി.  
സ്ീക്ലറ നീക്ും ലചയ്ാനുള്ള 
പ്രദമയും ദവാട്ടിനിടുകയും 
പാസായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 
ലചയ്തു.  സർക്ാരിലനതിലരയള്ള 
അവിശ്വാസ പ്രദമയും 
പരിഗണനലക്ടുക്കുന്നതായള്ള 
സ്ീക്റലട വാക്കുകൾ ലഡപയൂട്ടി 
സ്ീക്ർ സഭാദരഖകളിൽ നിന്നുും 
നീക്ും ലചയ്തു.  ഇദതസമയും 
സർക്ാരിലനതിലരയള്ള 
അവിശ്വാസ പ്രദമയ ചർച്ചയമായി 
സ്ീക്ർ മുദന്നാട്ട് ദപായി.  
ഒദര സമയും സമാന്തര 
സഭാനടപടികൾ 100 മിനിട്ട് 
നീണ്ടുനിന്നു.  സഭ പിരിയന്നതായി 
പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്ീക്റും പ്രതിപക്ഷ 
അുംഗങ്ങളുും സഭയ്ക് പുറദത്ക്് 
ദപായി.  ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്റലട 

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സഭാ 
സദമ്മളനും 40 മിനിട്ട് ദനരും 

കൂടി തുടർന്നു.  സ്ീക്ലറ നീക്ും 
ലചയ്തായും അദദേഹത്ിലറെ 
ചുമതെകൾ ലഡപയൂട്ടി സ്ീക്ർക്് 
ഏൽപ്ിച്ചുലകാടുത്തായും 
അറിയിച്ച് അസാധാരണ ഗസറ്റ് 
വിജ്ഞാപനും അന്നുരാത്രിതലന്ന 
പുറത്ിറങ്ങി.  ഡിസുംബർ 3-ാും 
തീയതി പത്രക്ാലര കണ്ട ലക.എ. 
മതിയഴഗൻ താൻ തലന്നയാണ് 
സ്ീക്ലറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 ഡിസുംബർ നാെിന് ലഡപയൂട്ടി 
സ്ീക്റലട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 
സഭ ദചർന്നദപ്ാൾ പ്രധാന 
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുലട 
അുംഗങ്ങളാരുും സഭയിലെത്ിയില്ല.  
ഹാജരാകാത്വരുലട പട്ടികയിൽ 
ഡിസുംബർ 3-ലെ സ്ീക്റും 
ഉൾലപ്ടുന്നു.  

ദകരള 
നിയമസഭയലട 

പാർെലമറെറി പഠന 
പരിശീെന ദകന്ദ്രും  
നടത്തുന്ന “സർട്ടിഫിക്റ്റ് 
ദകാഴ് സ് ഇൻ പാർെലമറെറി 
പ്രാക്ടീസ് ആറെ് 
ലപ്രാസീജ്യർ”  ദകാഴ് സിലറെ 
അഞ്ാമത് ബാച്ചിലറെ  
ഫെും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  
89.78% ദപർ വിജയും ദനടി.  
58.53% ദപർ ഫസ്റ് ക്ാസ്സുും, 
37.39% ദപർ ലസക്റെ് 
ക്ാസ്സുും കരസ്ഥമാക്ി. 
തിരുവനന്തപുരും സ്വദേശി 
അനിെ ആർ.  89% 
മാർദക്ാലട ഒന്നാും 
റാങ്കുും, തൃശൂർ സ്വദേശി 
അഹിജിത്് ബി. ൊൽ 
85% മാർദക്ാലട രണ്ടാും 
റാങ്കുും, തിരുവനന്തപുരും 
സ്വദേശികളായ 
ദേവിപ്രിയ ആർ. ജി, ഗീതു 
പ്രകാശ് എന്നിവർ 84% 
മാർദക്ാലട മൂന്നാും റാങ്കിനുും 
അർഹരായി. 
പാർെലമറെിലെയും 
നിയമസഭയിലെയും 
നടപടിക്രമങ്ങലളക്കുറിച്ചുും 
ജനാധിപത്യസുംവിധാനങ്ങ  
ലളക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് 
സമൂഹത്ിലെത്ിക്കുകയും  
അതിലൂലട ജനാധിപത്യ 
സുംവിധാനലത് 
ശക്തിലപ്ടുത്തുകയും 
ലചയ്യുക എന്ന 
െക്ഷ്യദത്ാലട 
ദകരളനിയമസഭയിൽ 
2014-ൊണ് ഈ 
ദകാഴ് സ് ആരുംഭിച്ചത്.  
പ്ലസ് ടു അടിസ്ഥാന 
വിേ്യാഭ്യാസദയാഗ്യതയായി 
നിശ്യിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദകാഴ് സിൽ സമൂഹത്ിലെ 
നാനാതുറകളിൽലപ്ട്ടവർ 
പഠിതാക്ളാകുന്നുണ്ട്.  
സ്ർക് ക്ാസുകൾ, 
നിയമസഭാ ഹെബ്റിയിൽ 
റഫറൻസ് സൗകര്യും, 
സഭാനടപടികൾ 
ദനരിട്ടുകാണുന്നതിനുള്ള 
അവസരും തുടങ്ങി 
വിപുെമായ സൗകര്യങ്ങൾ 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്.  
പഠിതാക്ളുലട 
സൗകര്യാർത്ഥും 
ദകാഴിദക്ാടുും 
തിരുവനന്തപുരത്തുും 
സ്ർക് ക്ാസുകളുും 
ദകാഴിദക്ാട്, എറണാകുളും, 
തിരുവനന്തപുരും 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
പരീക്ഷാ ദകന്ദ്രങ്ങളുും 
സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്.

നിയമസഭയാ മയാധ്മ അവയാർഡക് പ്രഖ്യാപിച്ചുസർട്ടിഫിക്റ്റ് ദകാഴ് സ് 
അഞ്ാമത് ബാച്ചിലറെ  

പരരീക്ാെലം 
പ്രസിദ്രീകരിച്ചു

A\ne. BÀ 
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aq¶mw dm¦v 

~ഇതര സഭയാവയാർത്കൾ

ഒകര സമയം രണ്ക് സഭയാധ്ക്ഷൻമയാർ

1969 വല കരുണാനിധി മന്ത്രിസഭ ഗവർണയറാവൊപ്ം. 
നിൽക്കുന്വരിൽ ഇെതുനിന്്  ആദ്ം വക.എ. മതിയഴഗൻ



9 \w. 04/2019 HtÎm_À 2019  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

പ്രളയത്ിലറെ പശ്ാത്െത്ിൽ 
ദകരളത്ിൽ നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് കർശന നിയന്തണും 

ഏർലപ്ടുത്ണലമന്ന് മുല്ലക്ര രത് നാകരൻ 
എും.എൽ.എ. അധ്യക്ഷനായ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി 
സമിതി ശിപാർശ ലചയ്തു.  പ്രളയത്ിലറെ 
പരിസ്ഥിതി ആഘാതലത് സുംബന്ിച്ച 
റിദപ്ാർട്ടിൊണ് നിർദദേശും. 
 ‘നവദകരളനിർമ്മാണ’  പദ്ധതി ആസൂത്രണ 
ഘട്ടത്ിൽത്ലന്ന പരിസ്ഥിതി ആഡിറ്റിന് 
വിദധയമാക്ണലമന്ന് സമിതി നിർദദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഗൃഹനിർമ്മാണത്ിലറെ കാര്യത്ിൽ ‘‘എന്തുും 
എവിലടയും എങ്ങിലനയും’   എന്ന അെസവും 
പ്രകൃതിവിരുദ്ധവമായ നിെപാടിനു പകരും ‘എന്ത്, 
എങ്ങിലന, എവിലട’   എന്ന് നിയമുംമൂെും വ്യവസ്ഥ 
ലചയ്യുന്ന സമീപനരീതി സ്വീകരിദക്ണ്ടതുലണ്ടന്ന 
സമിതി നിരീക്ഷണത്ിലറെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
ഒരു വ്യക്തിയലട വരുമാന ദരോതസ്ിന് 
ആനുപാതികമായി ഗൃഹനിർമ്മാണ ലചെവ്, 
വീടിലറെ പരമാവധി തറവിസ്തൃതി, വെിപ്ും, 
നിർമ്മാണ വസ്തുക്ൾ എന്നിവ നിയമും മൂെും 
വ്യവസ്ഥ ലചയ്യുക, നിർമ്മാണരീതികൾ പ്രകൃതി 
സൗഹൃേമാക്കുന്നതിലറെ ഭാഗമായി ദമാഡുൊർ 
ഭവനങ്ങൾ ദപാലെയള്ള ഭവനനിർമ്മാണ 
പദ്ധതികൾക്് രൂപും നൽകുക, നിർമ്മാണ 
ദമഖെയിൽ സിമറെിലറെയും, ക്ിയലടയും 
ഉപദയാഗും കുറച്ച് പ്രാദേശിക നിർമ്മാണ 
വസ്തുക്ൾ പരമാവധി പ്രദയാജനലപ്ടുത്തുകയും 
അതിനായി ദബാധവൽക്രണും നടത്തുകയും 
ലചയ്യുക,  ദകരളത്ിലറെ ഭൂപ്രകൃതി, ഭൂമിയലട 

െഭ്യത, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനലപ്രുപ്ും, ജനസാന്ദ്രത 
എന്നിവ പരിഗണിച്ച് സമഗ്മാലയാരു പാർപ്ിടനയും 
രൂപീകരിക്കുക എന്നിവ  സമിതി ശിപാർശകളാണ്.
 മെദയാര പ്രദേശങ്ങളിൽ സമതെ 
പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിർമ്മാണ 
രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക, സ് കൂളുകൾ, സർക്ാർ 
ഓഫീസുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയിൽ  
പ്രകൃതി സൗഹൃേ നിർമ്മാണരീതി നടപ്ിൊക്ാൻ 
നിയമനിർമ്മാണും നടത്തുക, ഭൂമിയലട ഉപദയാഗും 
പരമാവധി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭൂമി നിെനിർത്തുന്നതിന് 
സഹായകമായ ലകട്ടിടനിർമ്മാണഹശെി 
ദപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുക, വിദനാേസഞ്ാരും പ്രകൃതി 
സൗഹൃേമാക്കുന്നതിലറെ ഭാഗമായി വിദല്ലജ് ടൂറിസും, 
ഫാും ടൂറിസും, ഉത്രവാേിത് ടൂറിസും തുടങ്ങിയ 
പദ്ധതികൾ പരിഷ് കരിക്കുക, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ 
വിദനാേസഞ്ാര നയവും മാതൃകയും രൂപീകരിക്കുക, 
പാറ, മണൽ തുടങ്ങിയ  പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുലട 
ഉപദയാഗും, ഖനനും എന്നിവ നിയമും മൂെും വ്യവസ്ഥ 
ലചയ്യുക തുടങ്ങിയ നിർദദേശങ്ങളുും റിദപ്ാർട്ടിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.
 കാൊവസ്ഥയ്ക് അനുദയാജ്യമായ പ്രകൃതി 
സൗഹൃേ ദറാഡ് നിർമ്മാണ നയും നടപ്ിൊക്കുക, 
ശക്തമായ മഴലയ അതിജീവിക്ാനുള്ള 
ദറാഡ് നിർമ്മാണത്ിന് പുതിയ സാദങ്കതിക 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ദതടുക,  സുംസ്ഥാനലത് നേികളുലട 
സുംരക്ഷണത്ിനുും പരിപാെനത്ിനുമായി 
അദതാറിറ്റി രൂപീകരിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ 
സാറ്റഹെറ്റ് മാപ്ിുംഗ് നടത്ി സുംസ്ഥാനലത് 
കുളങ്ങളുലട പട്ടിക തയ്ാറാക്കുക, കുളങ്ങളിലെ 
ഹകദയ്റ്റങ്ങൾ തടയക, ദകന്ദ്ര ജെകമ്മീഷലറെ 

നിബന്നയനുസരിച്ചുള്ള പ്രളയ മാപ്ിുംഗ് 
ഫെപ്രേമായി നടപ്ിൊക്കുക, കാൊവസ്ഥാ 
പ്രവചനും, മുന്നറിയിപ്്, ദുരന്തനിവാരണ സുംവിധാനും 
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏദകാപിപ്ിക്കുന്നതിന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കുക മുതൊയ ശ്ദദ്ധയമായ 
നിർദദേശങ്ങളടങ്ങിയതാണ് സമിതിയലട 
പതിനാറാമത് റിദപ്ാർട്ട്. 
 ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിദപ്ാർട്ടിൽ 
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മെയിടിച്ചിൽ ദമഖെകലള 
കുറിച്ച് പഠിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുക,  നേീതീരങ്ങൾ 
കദയ്റ്റമുക്തമാക്കുക, നേികളുലടയും 
കായലകളുലടയും സുംരക്ഷണത്ിന് പ്രാദേശിക 
സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുക, അനാവശ്യ 
ബണ്ട് നിർമ്മാണും ഒഴിവാക്കുക,  സ്ഥിരമായി 
ലവള്ളലപ്ാക് ഭീഷണി ദനരിടുന്ന കുട്ടനാട്, 
തീരപ്രദേശും എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ായി 
സ്ഥിരും പുനരധിവാസ സുംവിധാനും ഒരുക്കുക, 
പ്രളയാനന്തരും മണ്ിലറെ ഘടനയിലണ്ടായ 
മാറ്റും കണക്ിലെടുത്് പ്രദത്യക പഠനും 
നടത്ി പരിഹാരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, 
മണ്ിടിച്ചിൽ സാധ്യതയള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ 
നിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ അനുവേിക്ാതിരിക്കുക 
ഉരുൾലപാട്ടലകളുും മണ്ിടിച്ചിലും സുംബന്ിച്ച് 
ഹഹദരൈാളജി വിഭാഗും വിേഗ്ദ്ധ പരിദശാധന 
നടത്തുക എന്നിങ്ങലന സുംസ്ഥാനലത് 
പരിസ്ഥിതിയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും 
സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന നിർദദേശങ്ങൾ 
റിദപ്ാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്ാട്ടിയിരിക്കുന്നു.  2019 ജൂഹെ 
4 ന്  നിയമസഭയിൽ സമർപ്ിച്ച റിദപ്ാർട്ടിൊണ് 
ശിപാർശകൾ ഉൾലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

2019 ആഗസ്റിലണ്ടായ 
പ്രളയത്ിൽ 

ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ദകരള 
ജനതലയ എല്ലാവിധത്ിലും 
സഹായിക്ാൻ നമ്മുലട 
ജനപ്രതിനിധികൾ 
മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.  
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ 
സന്ദർശനും നടത്ി 
ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയന്ന 
ദുരിതബാധിതരുലട പ്രശ് നങ്ങൾ 
യഥാസമയും ഉദേ്യാഗസ്ഥന്ാലര 
അറിയിച്ച് പരിഹാരും 
കാണുന്നതിദനാലടാപ്ും 
ദുരിതാശ്വാസനിധിയിദെക്് 

സുംഭാവന നൽകാൻ 
മന്തിമാരുും പ്രതിപക്ഷദനതാവും 
എും.എൽ.എ.മാരുും മുദന്നാട്ടു 
വന്നത് ശ്ദദ്ധയമായി.  
ആർഭാടങ്ങലളല്ലാും ഒഴിവാക്ി 
മകലറെ വിവാഹലച്ചെവിദെക്് 
നീക്ിവച്ച അഞ്് െക്ഷും 
രൂപ മുഖ്യമന്തിയലട 
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിദെയ്ക് 
നൽകിയ തളിപ്റ്്  
എും.എൽ.എ. ലജയിുംസ് 
മാതയുവിലറെയും അദദേഹത്ിലറെ 
കുടുുംബത്ിലറെയും പ്രവർത്നും 
ഏവർക്കുും  മാതൃകയായി.

നിർമ്മാണരീതികളിൽ  പ�മാളിപചെഴുത്ത് നിർദ്ദേശിചെത് 
നിയമസഭയാ പരിസ്ിതി സമിതി 

പ്രളയ ദുരിതമാശ്മാസം  - മമാതൃകയമായി  എം.എൽ.എ. മമാർ
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സംരക്ിത ടപതൃക 
മയൂസിയങ്ങളിൽ ഒന്ാണയല്ാ 
യകരള നിയമസഭാ മയൂസിയം.  
അങ്ങ് വചയർമാനായയശഷം 
നിയമസഭാ മയൂസിയത്ിവറെ 
പരിഷ് കരണത്ിനായി സ്രീകരിച്ച 
പ്രധാന നെപെികൾ? 
 ഭാരതത്ിലെ 
നിയമനിർമ്മാണസഭകളിൽ 
സ്വന്തമായി ഒരു മയൂസിയമുള്ളത് ദകരള 
നിയമസഭയ്ക് മാത്രമാണ്.  മണിപ്പൂർ 
നിയമസഭയിൽ ഒരു മയൂസിയും 
സ്ഥാപിക്ാനുദദേശിക്കുന്നതായി 
അറിയന്നു.  ഇതര 
സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്് മാതൃകയാകുന്ന 
തരത്ിൽ ദകരളനിയമസഭയലട 
അഭിമാനസ്തുംഭമാദകണ്ട ഒരു 
സ്ഥാപനമാണ് നിയമസഭാ മയൂസിയും.  
 നിയമസഭാ മയൂസിയത്ിലറെ 
ഹപതൃക മന്ദിരും തനിമ 
നിെനിർത്ി പുനരുദ്ധാരണും 
നടത്തുന്നതിലറെ ആേ്യ ഘട്ടും 
പൂർത്ീകരിച്ചു.  രണ്ടാുംഘട്ട 
പ്രവൃത്ികൾ ആരുംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  
അറ്റകുറ്റപ്ണികളുും സുംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്ികളുും സുംസ്ഥാന പുരാവസ്തു 
വകുപ്ിലറെ ദനതൃത്വത്ിൊണ് 
നടത്ി വരുന്നത്.  മയൂസിയത്ിൽ 
വരുദത്ണ്ട നവീകരണലത്ക്കുറിച്ച് 
പഠിക്കുന്നതിനായി മയൂസിയും 
ഉപദേശക സമിതി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ 
മയൂസിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും 
അതിലറെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
സ്ീക്ർക്് റിദപ്ാർട്ട് സമർപ്ിക്കുകയും 
ലചയ്ിട്ടുണ്ട്.  
 ഇ.എും.എസ്. സ്മൃതി 
സജ്ജീകരണവമായി ബന്ലപ്ട്ട് 
ദപ്രാജക്ട് റിദപ്ാർട്ട് തയ്ാറാക്ി 
തുടർപ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നു 
വരികയാണ്.  ഗാന്ിസ്മൃതി 
കൂടുതൽ വിജ്ഞാനപ്രേമാകുന്ന 
രീതിയിൽ പരിഷ് കരിക്കുവാനുള്ള 
നടപടികളുും ഏലറ്റടുത്തു വരുന്നു.  
മലറ്റാരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് 
സമഗ് മയൂസിയും നവീകരണും.  
ദകരള മയൂസിയും ലസാഹസറ്റിയമായി 
ബന്ലപ്ട്ട് മയൂസിയും നവീകരണ 
പ്രവൃത്ികൾ നടപ്ിൊക്കുന്നതിനുും 
ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. 
നിയമസഭയുവെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ജനകരീയമാക്കുന്തിനുയവ്ി 
നിയമസഭാ മയൂസിയത്ിവറെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എപ്രകാരം 
വമച്ചവപ്ടുത്ാവമന്ാണ് 

കരുതുന്ത്?
 നിയമസഭ ജനങ്ങളുലട 
സഭയാണ്.  സഭയും ജനങ്ങളുും 
തമ്മിലള്ള ലപാക്ിൾലക്ാടി 
ബന്ും ഊട്ടിയറപ്ിക്കുന്നതിന് 
സഭയലട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനങ്ങളിദെലക്ദത്ണ്ടത് 
അനിവാര്യമാണ്.  നിയമസഭാ 
മയൂസിയും ജനാധിപത്യത്ിലറെ 
ഹപതൃക സ്മൃതികളുറങ്ന്ന 
സ്മാരകമാണ്.  നമ്മുലട 
നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുലട 
ചരിത്രത്ിലെ ഹവവിധ്യവും 
ചെനാത്കതയും 
വിേ്യാർത്ഥികൾക്കുും 
ലപാതുജനങ്ങൾക്കുും 
പകർന്നു നൽകുവാൻ 
മയൂസിയത്ിന് കഴിയും.  60 
വർഷത്ിെധികമായി നടന്നുവരുന്ന 
നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂലട 

ദകരള സമൂഹത്ിലണ്ടായ 
മാറ്റവും വികാസവും 
പ്രതിഫെിക്കുന്നതാകണും നിയമസഭാ 
മയൂസിയും.  സന്ദർശകർക്് 
വിജ്ഞാനദമകുന്നദതാലടാപ്ും 
അവരുലട ചിന്തകലള 
ഉദേീപിപ്ിക്കുന്നതുും അവദബാധും 
ഉളവാക്കുന്നതുമായ 
നിെവാരത്ിദെക്് മയൂസിയും 
ഉയദരണ്ടതുണ്ട്.
 ദൊകലമ്ാടുും 
മയൂസിയങ്ങൾ തീും ദബസ്ഡ് 
ആയിലക്ാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 
‘ജനാധിപത്യത്ിലറെ 
വികാസപരിണാമങ്ങൾ- ഇന്നലത് 
ദകരളും രൂപലപ്ടുത്തുന്നതിൽ 
നിയമസഭയലട പങ്ക് ’ എന്ന തീും 
ഉേ് ദഘാഷിക്കുന്ന ഒരു ദശ്ഷ്ഠ 
സ്ഥാപനമായി നിയമസഭാ 
മയൂസിയലത് വളർത്ിലയടുക്കുക 

എന്നതാണ് നമ്മുലട െക്ഷ്യും.   
മൺമറഞ് ദനതാക്ലളക്കുറിച്ചുും 
ലപാതുപ്രവർത്കലര 
സുംബന്ിച്ചുമുള്ള വിെലപ്ട്ട 
അറിവകളുും ദരഖകളുും മയൂസിയത്ിന് 
നൽകുവാൻ ലപാതുസമൂഹും 
തയ്ാറാവണും.  ജില്ലാ തെത്ിൽ 
കൂടുതൽ പ്രേർശനങ്ങൾ 
സുംഘടിപ്ിച്ചുും ലമാഹബൽ 
മയൂസിയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി 
നടപ്ിൊക്ിയും പ്രവർത്നും 
വിപുെീകരിക്ാവന്നതാണ്. 
നിയമസഭയുവെ 'സഞ്ചരിക്കുന് 
മയൂസിയം’ കൂടുതൽ 
പ്രയയാജനകരമാക്കുന് കാര്ം? 
വിേ്യാെയങ്ങളുും ഗ്ാമീണ 
ഹെബ്റികളുമായി ബന്ലപ്ട്ടുും 
സന്നദ്ധ സുംഘടനാ 
പ്രവർത്നങ്ങളുമായി ബന്ലപ്ട്ടുും 
സാുംസ് കാരിക സദമ്മളനങ്ങൾ, 

ദമളകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവദയാട് 
അനുബന്ിച്ചുും ലറസിഡറെ് സ്  
അദസാസിദയഷനുകളുമായി 
ബന്ലപ്ട്ടുും കൂടുതൽ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുംഘടിപ്ിക്ാവന്നതാണ്.
‘സമഗ്ര മയൂസിയം നവരീകരണം’ 
പദ്തിവയക്കുറിച്ചുള്ള 
വിലയിരുത്ൽ?
 നിയമസഭാ മയൂസിയത്ിലെ 
ഗാന്ി സ്മൃതി വിഭാഗും 
നവീകരിക്കുന്നതുൾലപ്ലടയള്ള 
സമഗ് മയൂസിയും നവീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, സുംസ്ഥാന 
മയൂസിയും, ആർക്ിദയാളജി 
വകുപ്പുകളുലട ദനാഡൽ 
ഏജൻസിയായ ദകരള മയൂസിയും 
ലസാഹസറ്റിലയ ഏൽപ്ിക്കുന്നതു 
സുംബന്ിച്ച് നിർദദേശും 

സമർപ്ിക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി 
ലനടുമങ്ങാട് ദകായിക്ൽ ലകാട്ടാരും 
മയൂസിയും ഉപദേശക സമിതി 
സന്ദർശിക്കുകയും ദകരള മയൂസിയും 
ലസാഹസറ്റിയലട പ്രവർത്ന 
മികവ് വിെയിരുത്തുകയും ലചയ്തു.  
അദതത്തുടർന്ന് സമഗ് മയൂസിയും 
നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടപ്ാക്കുന്നതിനു ദകരള മയൂസിയും 
ലസാഹസറ്റിലയ ചുമതെലപ്ടുത്ി.  
ദകരള മയൂസിയും ലസാഹസറ്റി, 
മയൂസിയും നവീകരണത്ിനായി 
ലതരലഞ്ടുത് കൺസൾട്ടന്മായി 
ചർച്ച നടത്തുകയും മയൂസിയും ദസ്റാറി 
തയ്ാറാക്ിയ ദശഷും വീണ്ടുും ദയാഗും 
ദചരുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും 
ലചയ്ിട്ടുണ്ട്.
‘ഇ.എം.എസ്. സ്മൃതി’ 
പദ്തിവയക്കുറിച്ച് ?  
 ഐക്യദകരളത്ിലറെ ആേ്യ 
മുഖ്യമന്തിയും രാഷ്ട്രീയും, ചരിത്രും, 
തത്വചിന്ത തുടങ്ങി ദകരള 
സുംസ് കാരത്ിലറെ വിവിധ 
ദമഖെകലള അഗാധമായി 
സ്വാധീനിച്ച ദനതാവമാണ് 
ഇ.എും.എസ്.  അദദേഹത്ിലറെ 
ജീവിതത്ിലെ വിവിധ തെങ്ങൾ 
സർഗ്ഗാത്കമായി ആവിഷ് കരിക്കുന്ന 
വിധും ഇ.എും.എസ്. സ്മൃതി 
നിയമസഭാ മയൂസിയത്ിൽ 
തയ്ാറാക്കുകലയന്നത് ഏലറ 
പ്രതീക്ഷയർപ്ിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്.  
നയൂസ് 18 ചാനെിലെ ശരത് ചന്ദ്രൻ 
വിശേമായ ദപ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്ി 
നൽകുകയും തുടർനടപടികൾ നടന്നു 
വരികയമാണ്. 
 ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുലട ഹപതൃക 
നിർമ്മാണ സവിദശഷതകൾ 
പരിഗണിക്ാലത പുത്ൻ 
നിർമ്മിതികൾക്ാണ് നമ്മുലട 
സാദങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധർ മിക്ദപ്ാഴുും 
പ്രാമുഖ്യും നൽകുന്നത്.  അത്രലമാരു 
സാഹചര്യത്ിൽ ഹപതൃക 
മയൂസിയും തനിമ നഷ്ടലപ്ടുത്ാലത 
സുംരക്ഷിക്കുന്നത് സുംബന്ിച്ച്്?  
 ഹപതൃക സ്മാരകങ്ങൾ 
തനിമദയാലട നിെനിർത്തുകലയന്നത് 
കാെഘട്ടത്ിലറെ ആവശ്യമാണ്.  
സുംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്ണികളുും 
നടത്തുദ്ാൾ അവയലട തനിമയും 
പൗരാണിക മൂെ്യവും നഷ്ടലപ്ടരുത്.  
പുതിയ നിർമ്മിതികദളാലടാപ്ും 
പഴമയും സുംസ് കാരവും 
നിെനിർത്തുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും 
തുെ്യ പ്രാധാന്യും നൽദകണ്ടതുണ്ട്. 

നവീകരണത്ിപറെ �മാതയിൽ നിയമസഭയാ മയൂസിയം 
ഹപതൃക മന്ദിരത്ിലറെ സുംരക്ഷണും, ഇ.എും.എസ്. സ്മൃതി സജ്ജീകരണും, ഗാന്ിസ്മൃതിയലട വിപുെീകരണും, സമഗ് മയൂസിയും നവീകരണും 

തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലട നിയമസഭാ മയൂസിയും നവീകരണത്ിലറെ പാതയിൊണ്.  നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ചുക്ാൻ പിടിക്കുന്ന 
മയൂസിയും ഉപദേശക സമിതി ലചയർമാൻ ദജാൺ ലഫർണാണ്ടസ് എും.എൽ.എ ‘അറിദവാര’ദത്ാട് സുംസാരിക്കുന്നു. 

നവരീകരിച്ച നിയമസഭാ മയൂസിയം
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1. ‘Keeping the Faith’   ആരുലട 
കൃതിയാണ്?
യസാംനാഥ് ചാറ്റർജി 
2. ‘The Coalition Years’ 
എഴുതിയത്?
പ്രണബ് മുഖർജി
3. Matters of discretion’   
ഏത് മുൻപ്രധാനമന്തിയലട 
ആത്കഥയാണ്?
ഐ.വക.ഗുജ് റാൾ
4. ‘‘My Country, My Life’  എന്ന 
പുസ്തകലമഴുതിയത്?
എൽ. ലക. അേ്വാനി
5. 'One life is not enough' 
 എഴുതിയ മുൻ വിദേശകാര്യമന്തി? 
ലക. നട് വർ സിുംഗ് 
6. ആരുലട ആത്കഥാപരമായ കുറിപ്പുകളാണ് 
'Waiting for a Visa'?  
യഡാ. ബി. ആർ. അംയബദ്കർ 

7.  ‘പിന്നിട്ട വഴികൾ’ - എഴുതിയത്? 
ഇ. ലക. നായനാർ 
8. ‘സ്മരണയലട ഏടുകൾ’ - ആരുലട 
കൃതിയാണ്?
സി. അചയുതദമദനാൻ
9. ‘ലകാഴിഞ് ഇെകൾ’  - ആരുലട 
ആത്കഥയാണ് ? 
ദജാസഫ് മുണ്ടദശേരി 
10.  ‘ദകരളും - മണ്ണുും മനുഷ്യനുും’ -  
എന്ന പുസ്തകും എഴുതിയത്?
ദഡാ. ടി.എും. ദതാമസ് ഐസക് 

11.  ‘ലപാരുതുന്ന പാെസ്തീൻ’ - എന്ന 
യാത്രാവിവരണും രചിച്ചത്?
എ. സുജനപാൽ 
12.  ‘അദന്ലര ലസ ഉജാദെ കീ ഓർ’  (from 
darkness towards light)  എഴുതിയ  മുൻ 
ധനകാര്യമന്തി?
   അരുൺ ലജയ്റ്റ് െി 

വിജ്ഞാനപഥും
പാർെലമദറെറിയൻമാരുലട 

കൃതികൾ

വാഴ്ചയലടയും 
അധികാരത്ിദറെയും 
പ്രതീകമായി 

ഔദേ്യാഗിക മുദ്രകൾ 
ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നുലവന്ന് 
ചരിത്രത്ാളുകൾ അടയാളലപ്ടുത്തുന്നു. 
ദകരള സുംസ്ഥാനും 
രൂപീകൃതമാകുന്നതിനു വളലര  
മുമ്പു  തലന്ന   നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ  
മുദ്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പന്തണ്ടാും 
ശതകത്ിലറെ ആരുംഭത്ിൽ 
ഒരു സ്വതന്ത രാജ്യത്ിലറെ 
പേവിയിലെത്ിയ ദവണാട്   
പതിനാറാും നൂറ്റാദണ്ടാലട തൃപ്ാപ്പൂർ, 
ഇളയിടത്തു, ദേശിുംഗനാട്, ദപരകും 
തുടങ്ങി പെ ശാഖകളായി ലവദവ്വലറ 
ഭരണാധികാരികളുലട കീഴിൊയി. 
അതിൽ തൃപ്ാപ്പൂർ സ്വരൂപും 
പിൽക്ാെത്് തിരുവിതാുംകൂർ 
ആയി മാറി. ആധുനിക 
തിരുവിതാുംകൂറിലറെ രേഷ്ടാലവന്നറി 
യലപ്ടുന്ന മാർത്ാണ്ഡവർമ്മ 
1729 ൽ തിരുവിതാുംകൂറിലറെ 
ഭരണാധികാരദമലറ്റടുക്കുന്നതുവലര 
തൃപ്ാപ്പൂർ സ്വരൂപത്ിലറെ  കുടുുംബ 
ചിഹ്നമായ ശുംഖായിരുന്നു ഔദേ്യാഗിക  
മുദ്രയായി ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നത്. 
അതിനുദശഷും മാർത്ാണ്ഡവർമ്മ 
രാജമുദ്ര പരിഷ് കരിച്ചു. 
 1881 മുതൊണ്  തിരുവിതാുംകൂറിൽ 
സർക്ാർ ദരഖകളിൽ  ആേ്യമായി 
ഔദേ്യാഗിക മുദ്ര ഉപദയാഗിച്ചു 
തുടങ്ങിയത്.  ഇെ ലകാണ്ട് തീർത് 

മാെയ്ക്കു നടുവിൽ ശ്ീപത്നാഭലറെ 
ശുംഖും അവലയ തു്ിഹക് ഉയർത്ി 
ഇരുവശത്തുനിന്നുും  ആശീർവേിക്കുന്ന 
രണ്ട് ആനകളുമായിരുന്നു 
തിരുവിതാുംകൂറിലറെ രാജമുദ്ര. 
തിരുവിതാുംകൂറിൽ 1899, 1908, 1915, 
1945 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഔദേ്യാഗിക 
മുദ്രയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 
 ലകാച്ചി രാജവുംശത്ിലും  

രാജമുദ്ര ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നതായി 
ചരിത്രദരഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
ലപരു്ടപ്പു സ്വരൂപത്ിലെ 
പര്രാഗത മുദ്രയിലെ കുെീനത, 
സമൃദ്ധി, ദക്ഷമും, ജ്ഞാനും എന്നിവയലട 
പ്രതീകങ്ങളായ പല്ലക്്, കുട, വിളക്്, 
ശുംഖ് എന്നീ നാെ് ബിുംബങ്ങൾ 
ഉൾലക്ാള്ന്നതായിരുന്നു അത്.   ഈ 
മുദ്ര പരിഷ് കരിച്ചാണ്  1795 ൽ ശക്തൻ 

തമ്പുരാൻ ലകാച്ചി രാജ്യത്ിനായി 
ഔദേ്യാഗിക മുദ്ര ആവിഷ് കരിച്ചത്.  
ഇത് പിന്നീട് ബ്ിട്ടീഷുകാർ ലകാച്ചിയലട 
ഔദേ്യാഗിക ചിഹ്നമായി അുംഗീകരിച്ചു. 
തു്ിഹക് ഉയർത്ി നിൽക്കുന്ന 
രണ്ട് ആനകളുും മുകളിൊയി ലകാച്ചി 
രാജാവിലറെ കിരീടവും ഉൾലപ്ടുത്ി 
1902 ൽ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് 
രാജമുദ്ര പരിഷ് കരിച്ചു.  അതിനുും  മുൻപ് 
ലകാച്ചിയിൽ ആധിപത്യും സ്ഥാപിച്ച 

ഡച്ചുകാരുും, ദപാർച്ചുഗീസുകാരുും 
അവരവരുദടതായ ഔദേ്യാഗിക 
മുദ്രകൾ ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നു.
  ചങ്ങെവട്ടും, ഉടവാൾ, വാകപ്പൂവ് 
എന്നിവ അടങ്ന്ന ചിഹ്നമായിരുന്നു 
മെബാറിലെ പുരാതന രാജവുംശമായ 
മൂഷക വുംശത്ിലറെ രാജമുദ്ര.  
പിന്നീട് സാമൂതിരിമാർ രാജമുദ്ര 
പരിഷ് കരിക്കുകയും എല്ലാ ഔദേ്യാഗിക 
എഴുത്തുകുത്തുകളിലും അത് 
ഉപദയാഗിക്കുകയും ലചയ്തു. 
 1949 ൽ തിരു-ലകാച്ചി 
സുംസ്ഥാന രൂപീകരണദശഷും 
തിരു-ലകാച്ചിയദടതായ ഔദേ്യാഗികമുദ്ര 
നിെവിൽ വന്നു. നടുവിൽ അദശാക 
ചക്രവും മുകളിൽ ശുംഖും അവലയ 
ഇരു വശത്തുനിന്നുും തു്ിഹക് 
ഉയർത്ി ആശീർവേിക്കുന്ന രണ്ട് 
ആനകളുും താലഴ തിരുവിതാുംകൂർ 
ലകാച്ചി എലന്നഴുതിയ കമാനവമായാണ് 
തിരു-ലകാച്ചിയലട ഔദേ്യാഗിക മുദ്ര 
രൂപലപ്ടുത്ിയത്. 1957-ൽ ദകരള 
സുംസ്ഥാന രൂപീകരണദശഷമുള്ള 
ആേ്യ സർക്ാർ ഇ.എും.എസ്. 
നമ്പൂതിരിപ്ാടിലറെ  ദനതൃത്വത്ിൽ 
അധികാരദമറ്റദപ്ാൾ  ഔദേ്യാഗിക 
മുദ്രയിലും മാറ്റും വരുത്ി. അതുവലര 
ഔദേ്യാഗിക മുദ്രകൾ പെദപ്ാഴുും  
പരിഷ് കരണത്ിന് വിദധയമാലയങ്കിലും 
അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുംസ്ഥാന 
രൂപീകരണത്ിനു ദശഷും 1958-ൽ 

നിെവിൽ വന്ന മുദ്രയിൽ പ്രകടമായ 
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് 
വശങ്ങളിൊയി നിൽക്കുന്ന 
ആനകൾക്് പകരും  ദനലര നിൽക്കുന്ന 
ഒരാനയും അതിനിരുവശങ്ങളിലമായി  
ഓദരാ ലതങ്ും ശുംഖമുദ്രയും  
മുകളിൽ അദശാകസ്തുംഭവും 
അടങ്ന്നതായിരുന്നു പരിഷ് കരിച്ച മുദ്ര. 
  1961-ൽ പട്ടും താണുപിള്ളയലട 

ദനതൃത്വത്ിലള്ള  സർക്ാർ 
ഔദേ്യാഗിക മുദ്രയിൽ  പരിഷ് കാരങ്ങൾ 
വരുത്ി.  ഇതിനായി ഒരു സമിതി 
രൂപീകരിക്കുകയും സമിതിയലട 
നിർദദേശങ്ങൾ  ഉൾലപ്ടുത്ി ആേ്യകാെ 
മുദ്രകദളാട്  കൂടുതൽ സാദൃശ്യും ഉള്ള 
പുതിയ മുദ്ര രൂപലപ്ടുത്തുകയും ലചയ്തു. 
അന്നുവലര ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നതുും 
1958-ൽ നിെവിൽവന്നതുമായ 
മുദ്രയിൽ ലചറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ി 
പരിഷ് കരിച്ചതാണ് നിെവിലെ ദകരള 
ദപാെീസിലറെ ഔദേ്യാഗിക ചിഹ്നും. 
 2011-ൽ ഔദേ്യാഗിക 
ഭാഷാകമ്മീഷലറെ  ശിപാർശ 
പ്രകാരും മുദ്രയലട താലഴ ആദെഖനും 
ലചയ്ിരിക്കുന്ന ‘സത്യദമവ ജയദത’ എന്ന 
ആപ്തവാക്യും ദേശീയ ചിഹ്നത്ിലറെ  
താലഴവരുന്ന രീതിയിൽ  ഔദേ്യാഗിക 
മുദ്ര പരിഷ് കരിച്ചു.  
 ദകരള സർക്ാരിലറെ ഔദേ്യാഗിക 
മുദ്രയ്ക് സമാനമായ മുദ്രകൾ പെ 
വകുപ്പുകളുും  സ്ഥാപനങ്ങളുും 
ഉപദയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  വ്യവസായ 
വകുപ്,് ദകരള സ് ദപാർട് സ് 
കൗൺസിൽ, ലക.എസ്.ആർ.ടി.സി., 
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവലയല്ലാും ഇത്രത്ിൽ  
ഔദേ്യാഗിക മുദ്രയ്ക് സമാനമായ 
ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉപദയാഗിക്കുന്നത്. 
 മുദ്രകൾ ഒരു വുംശത്ിലറെദയാ  
രാജ്യത്ിലറെദയാ 
അധികാരചിഹ്നമായാണ് 

ഉപദയാഗിച്ചിരുന്നത്. സ്വതന്തമാലയാരു 
അസ്തിത്വും അതിപ്രാചീനകാെും മുതദെ 
ദകരളത്ിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ  
പുെർത്ിയിരുന്നു എന്നത് 
സുവ്യക്തും.   ഭാരത ചരിത്രത്ിലറെ 
ഒരു ഭാഗമായാണ് ദകരളത്ിലറെ 
ചരിത്രും നിെനിൽക്കുന്നലതങ്കിലും 
ദകരളും ദവറിലട്ടാരു സുംസ് കാരും 
പുെർത്ിയിരുന്നതായി  മുദ്രകളുലട 
ചരിത്രും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

ചരിത്പഥം
 ഔകദ്യാഗിക മുദ്ര - ചരിത്രവഴികളിലൂഫെ
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“സർ, ഈ ബിൽ നിയമസഭയിൽ 
അവതരിപ്ിക്കുന്നതിന് 

എനിക്് അതിയായ 
സദന്താഷമുണ്ട്. ദകരളത്ിലെ 
ഭൂവടമബന്ങ്ങളിൽ സമഗ്വും 
സമൂെവമായ പരിഷ് ക്ാരങ്ങൾ 
ലകാണ്ടുവരുന്നതിന് ഉദദേശിച്ചുലകാണ്ട് 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 
ബിൽ  ഇന്നലത് ഭരണഘടനയലട 
വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിദധയമായി 
കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്ാരന് എന്ന നമ്മുലട 
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്ിലറെ മൗെികമായ 
മുദ്രാവാക്യും നടപ്ിൊക്ാനുള്ള 
സുംരുംഭമാണ് ഇതിനുള്ളത്. 
കൃഷിലചയ്യുന്ന കർഷകർക്കു 
സ്ഥിരാവകാശും, കുടിയാനു മര്യാേപ്ാട്ടും, 
ഭൂവടമസ്ഥതയ്ക്കു പരിധി നിർണ്യിക്കുക, 
കൃഷിക്ാർക്കു അവർ ഹകവശും 
വയ്ക്കുന്ന ഭൂമി ജന്ികളുലട കയ്ിൽ നിന്ന് 
ന്യായമായി പ്രതിഫെും ലകാടുത്് വിെയ്ക്കു 
വാങ്വാൻ അധികാരും നൽകുക 
ഇവലയല്ലാും കൂടി ഉൾലക്ാള്ന്ന 
നിയമനിർമ്മാണും എന്ന നിെയ്ക്കു 
നമ്മുലട ദസ്ററ്റിലെ ഭൂവടമബന് 
നിയമനിർമ്മാണത്ിലറെ ചരിത്രത്ിൽ 
ഇത് ഒരു അതിപ്രധാനമായ 
നാഴികക്ല്ലാണ്.

 
ദകരളത്ിലെ ഭൂപരിഷ് ക്ാര 
നിയമങ്ങൾക്കു േീർഘമായ ഒരു 
ചരിത്രമുണ്ട്.  ജന്ികൾക്കു യദഥഷ്ടും 
ഒഴിപ്ിക്ാനുും പാട്ടും പിരിക്ാനുും 
ഉണ്ടായിരുന്ന ദസ്വഛോധികാരലത് 
പടിപടിയായി നിയന്തിക്കുകയും 
യഥാർത്ഥ കൃഷിക്ാർക്കു കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ സുംരക്ഷണും നൽകുകയും 
ലചയ്ാനുള്ള ഒരു പരിശ്മത്ിലറെ 
ചരിത്രമാണത്.  1929-ലെ മെബാർ 
കുടിയായ്മ നിയമും, 1934-ലെ ലകാച്ചി 
ലവറുംപാട്ടും കുടിയാൻ നിയമും, 
1950-ലെ തിരുവിതാുംകൂർ-ലകാച്ചി 
വിധിനടത്തു നിറത്ിവയ്കൽ നിയമും, 
കുടിലയാഴിപ്ിക്ൽ നിദരാധനനിയമും, 
1954-ലെ തിരുവിതാുംകൂർ-ലകാച്ചി 
ഗവൺലമറെ് അവതരിപ്ിച്ച കാർഷിക 
പരിഷ് ക്ാരബില്കൾ, 1957-ലെ 
ഒഴിപ്ിക്ൽ നിദരാധനനിയമും 
ഇവലയല്ലാും ഈ അവസരത്ിൽ 
സ്മരണീയങ്ങളാണ്. 
 കാർഷികപരിഷ് ക്ാരത്ിലറെ 
പരമപ്രാധാന്യും ഞാൻ പ്രദത്യകും 
എടുത്തുപറദയണ്ടതില്ല.  ഒന്നാും 
പഞ്വത്സരപദ്ധതിയിൽത്ലന്ന 
ഇൻഡ്യയിലെ പ്ലാനിുംഗിൽ 
കാർഷിദകാൽപ്ാേനും 
വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിന് കാർഷിക 
പരിഷ് ക്രണകാര്യത്ിൽ 
സുംസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻഗണന 
നൽകണലമന്ന് ഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
പരിഷ് ക്ാരത്ിലറെ ദേശീയെക്ഷ്യും 
ഭക്ഷണത്ിൽ കമ്മിയായ നമ്മുലട 
രാജ്യും സ്വയുംപര്യാപ്തതയിൽ 
എത്തുകയും രാജ്യത്ിലറെ 
വ്യവസായവളർച്ചയ്ക് ആവശ്യമായ 
വിളകൾ വർദ്ധിപ്ിച്ചു രാജ്യത്ിലെ 
മൗെികപ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും 
ലചയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.  
ഈ ബില്ലിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ 

താലഴ പറയും പ്രകാരമാണ്.
 1.  സ്ഥിരാവകാശും:കൃഷിക്ാർ 
പാട്ടത്ിന് എടുത്തു കൃഷിലചയ്യുന്ന 
ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവകാശും കിട്ടുക 
എന്നതാണ് നമ്മുലട പ്രധാന ആവശ്യും.  
ഇന്ന് നമ്മുലട ദസ്ററ്റിൽ നിെവിലള്ളതുും 
ഇതിനുമുൻപ് അവതരിപ്ിക്ലപ്ട്ടതുമായ 
നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിൽ 
എല്ലാവിഭാഗും കുടിയാന്ാലരയും 
ഉൾലക്ാള്ളിക്കുകദയാ, അവർലക്ല്ലാും 
സ്ഥിരാവകാശും നൽകലപ്ടുകദയാ 
ലചയ്ിരുന്നില്ല.  എന്നാൽ, ഈ ബില്ലിൽ 
യാലതാരു പരിത:സ്ഥിതിയിലും സ്ഥിരും 
കുടിയാന്ാലര ഒഴിപ്ിക്ാൻ പാടില്ലാ 
എന്നു വ്യവസ്ഥലചയ്ിരിക്കുകയാണ്.  
കാണും, കുഴിക്ാണും, 
കാണുംകുഴിക്ാണും, കസ്റമറി 
ലവറുംപാട്ടും, മെബാറിൽ 1957 ഏപ്രിൽ 
പതിലനാന്നിനുമുൻപ് അഞ്ചുലകാല്ലും 
തുടർച്ചയായി വസ്തു ഹകവശും 
വച്ചുലകാണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 
പാട്ടും, ദസ്ററ്റിലറെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ 
1957 ഏപ്രിൽ പതിലനാന്നിനുമുൻപ് 
പത്തുലകാല്ലും തുടർച്ചയായി ഭൂമി 
ഹകവശുംവച്ചുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
പാട്ടക്ാർ, കുടിയിരിപ്പുകാർ ഇവലരല്ലാും 
യാലതാരു കാരണവശാലും ഒഴിപ്ിക്ാൻ 
പാടില്ലാത് സ്ഥിരും കുടിയായ്മകളാണ്.  
സ്ഥിരും കുടിയാന്ാരല്ലാത്വലരദപ്ാലും 
കുടികിടപ്പുകാലരയും ഒഴിപ്ിക്ാനുള്ള 
ജന്ിയലട അവകാശും പരമാവധി 
പരിമിതലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. 
2. മര്യാേപ്ാട്ടും: ബില്ലിലറെ മലറ്റാരു 
പ്രധാന തത്വും, കുടിയാൻ 
ലകാടുദക്ണ്ടതായിട്ടുള്ള 
മര്യാേപ്ാട്ടത്ിലറെ ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ദതാതുും ചുരുങ്ങിയ ദതാതുും 
ബില്ലിലെ ഒന്നാും പട്ടികയായി 
ദചർത്ിട്ടുണ്ട്.  കൃഷിക്ാരൻ 
ലകാടുദക്ണ്ടതായിട്ടുള്ള പാട്ടും ഇതിൽ 
ഏലതങ്കിലും മര്യാേപ്ാട്ടദമാ, ഉട്ടി  
അനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടദമാ ഏതാണു 
കുറവ് എന്നുവച്ചാൽ അതായിരിക്കുും.  
ഓദരാതരും ഭൂമികൾക്കുും അതിലറെ 
പ്രദത്യകത അനുസരിച്ചുള്ള 
മര്യാേപ്ാട്ടമാണു നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
പട്ടികയിൽ ലകാടുത്ിട്ടുള്ള 
ദതാതുകളിൽനിന്നുലകാണ്ട് 
ഓദരാ പ്രദത്യക പ്രദേശത്തുും 
മര്യാേപ്ാട്ടും എന്തായിരിക്ണലമന്നു 
ഗവൺലമറെ് നിശ്യിച്ചു ഗസറ്റുമുദഖന 
പ്രസിദ്ധലപ്ടുത്തുന്നതാണ്.  ഇങ്ങലന 
നിശ്യിക്കുന്ന മര്യാേപ്ാട്ടും 
തങ്ങളുലട ഭൂമിക്കു നിശ്യിച്ചുകിട്ടാൻ 
ഓദരാ കുടിയാനുും ൊൻഡ് 
ഹട്ബയൂണെിലറെ അടുത്തു ഹർജി 
സമർപ്ിദക്ണ്ടതുമാകുന്നു. 
3. സ്ഥിരും കുടിയാന്ാർക്കു ഭൂമി 
വാങ്ങാനുള്ള അവകാശും: ബില്ലിലെ 

അതിപ്രധാനമായ മലറ്റാരു വ്യവസ്ഥ 
സ്ഥിരും കുടിയാന്ാർക്് അവർ 
പാട്ടത്ിലനടുത്തു കൃഷിലചയ്യുന്ന 
ഭൂമി ഒരു കുടുുംബത്ിനു ഹകവശും 
ലവയ്കാവന്ന ഭൂമിയലട പരിധിവലര 
ജന്ിയലട ഹകവശത്ിൽ നിന്നുും 
പ്രതിഫെും ലകാടുത്തു വിെയ്ക്കു 
വാങ്ങാവന്ന അവകാശമാണ്.  
ഇങ്ങലന വിെയ്ക്കു വാങ്ദ്ാൾ 
കുടിയാൻ ലകാടുദക്ണ്ട പ്രതിഫെും 
ബില്ലിൽ നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള 
മര്യാേപ്ാട്ടത്ിലറെ പതിനാറിരട്ടിയാണ്.
4. പരിധിനിർണ്യും: ഒരാൾദക്ാ 

ഒറ്റ കുടുുംബത്ിദനാ ഹകവശും 
ലവച്ചുലകാണ്ടിരിക്ാവന്ന ഭൂമിയലട 
പരിധി ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ലചയ്ിട്ടുണ്ട്.  
ആ പരിധി അഞ്ുംഗങ്ങളുള്ള ഒരു 
കുടുുംബത്ിനു പതിനദഞ്ക്ർ 
ഇരുപ്പുനിെദമാ തത്തുെ്യമായ   മറ്റു 
ഭൂമിദയാ ആയിരിക്കുും.  കുടുുംബത്ിൽ 
കൂടുതൽ അുംഗങ്ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ 
അതിനനുസരിച്ച് ഒരുംഗത്ിന് 
ഒദരക്ർ  കൂടുതൽ വീതും ഇരുപത്ഞ്് 
ഏക്ർ വലര പരമാവധി പരിധി 
നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിധി നിർണ്യത്ിൽ 
നിന്ന് ഗവൺലമന്ഭൂമികലളയും, 
ദതാട്ടങ്ങലളയും, 

ലപാതുമതസ്ഥാപനങ്ങലളയും, 
ലപാതുമതധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങലളയും 
ഒഴിവാക്ിയിട്ടുണ്ട്.  പരിധിയിൽ 
കൂടുതലള്ള ഭൂമി സർക്ാരിലന 
ഏൽപ്ിദക്ണ്ടതുും, അങ്ങലന 
ഏൽപ്ിക്കുന്ന ഭൂമിക്കു െഭിക്കുന്ന 
പ്രതിഫെും രണ്ടാും പട്ടികയിൽ 
കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 
 ഭൂമിദയയും കൃഷിദയയും ആശ്യിച്ചു 
ജീവിക്കുന്നവർ നമ്മുലട ദസ്ററ്റിലെ 
ജനസുംഖ്യയിൽ 70 ശതമാനദത്ാളും 
ആളുകൾക്കു പരമാവധി ഗുണും 
ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്ഹത്ിലറെ 
അടിസ്ഥാനത്ിൊണ് ഈ ബില്ല് 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  കുടിയാനു 
സ്ഥിരാവകാശവും മര്യാേപ്ാട്ടവും 
ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശവും 
അങ്ങലന കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ 
അനുവേിക്കുന്നദതാലടാപ്ും  തലന്ന 
ഇടത്രക്ാരായ ഭൂവടമകൾക്കു 
കഴിയന്നതുും ആശ്വാസും 
നൽകുന്നതിനുും ഈ ബില്ലിൽ 
ശ്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 കാർഷിക പരിഷ് ക്രണും ഒരു 
ദേശീയപ്രശ് നമായിക്ാണുന്നതിനുും 
അങ്ങലന അതിന് ഒരു പരിഹാരും  
കാണാൻ ശ്മിക്കുകയും ലചയ്ണലമന്നു 
ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുവെ 
യദശരീയപ്രസ്ാനത്ിലും 
സ്ാതന്ത്ര്സമരത്ിലും  
യകാെിക്ണക്ിനു കൃഷിക്ാർ 
അണിനിരക്കുകയും, ധരീയരാദാത്മായി 
യപാരാടുകയും വചയ്തത്, കൃഷിഭൂമി 
കൃഷിക്ാർക്് എന് മുദ്ാവാക്ം 
മുഴക്ിവക്ാ്ാണ്.  ഇന്് ആ 
മുദ്ാവാക്ത്ിന് ഒരു പുതിയ 
രൂപം ടകവന്ിട്ടു്്.  നമുക്് 
ടകവന്ിട്ടുള്ള സ്ാതന്ത്ര്ം  
യകാെിക്ണക്ിനുള്ള ജനങ്ങളുവെ 
സാമ്പത്ിക യമാചനത്ിൽക്കൂെി 
സാക്ാത്കരിയക്്താണ്.  
അതിനുള്ള ചുമതെയും 
ബഹുമതിയമാണ് നമുക്് വന്നു 
ദചർന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, 
ഭക്ഷണപ്രശ് നും പരിഹരിക്കുന്നതിനുും 
രണ്ടാും പഞ്വത്സരപദ്ധതി 
വിജയിപ്ിക്കുന്നതിനുും പ്രധാന ഉപാധി 
കൂടിയായിരിക്ണും  നമ്മുലട കാർഷിക 
പരിഷ് ക്ാരങ്ങൾ.  ആ നിെയ്ക് ഈ 
ബില്ലിലന സമീപിക്ണലമന്നുും, ബില്ലിലെ 
വ്യവസ്ഥകൾ ഇനിയും നന്നാക്ാനുള്ള 
ക്രിയാത്കമായ  നിർദദേശങ്ങൾ  
നൽകി സഹായിക്ണലമന്നുും  ഞാൻ 
ബഹുമാനലപ്ട്ട ലമ്റന്ാദരാട് 
മാത്രമല്ല ഇന്നാട്ടിലെ എല്ലാ 
കൃഷിക്ാദരാടുും മുഴുവൻ 
ദേശാഭിമാനികദളാടുും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  
ഈ പ്രശ് നും ഒരു പാർട്ടിയലട 
പ്രശ് നമല്ല. നമ്മുലട നാട്ടിലറെ  
പ്രശ് നമാണ്. ഈ ബില്ലിലനപ്റ്റി 
ചർച്ചലചയ്യുദ്ാഴുും അതിൽ 
വന്നിട്ടുള്ള പാകപ്ിഴകൾ തിരുത്ി 
നന്നാക്കുവാനുള്ള ശ്മും നടക്കുദ്ാഴുും 
ദകരളത്ിലെ ജനങ്ങളുലട അഭിൊഷും  
സാക്ഷാത്ക്രിക്കുന്നതിനുള്ള  
ഉപാധിയായി ദവണും ബില്ലിലന 
കാദണണ്ടലതന്നുും ഞാൻ 
ഒരിക്ൽകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.  
ഈ ബില്ലിൽ പെ പാകപ്ിഴകളുും 
വദന്നയ്കാും. പരിപൂർണ്മാലണന്നു 
ഗവൺലമന് കരുതുന്നുമില്ല. 
പദക്ഷ, ഈ ബിൽ ഈ നാട്ടിലെ 
സങ്കീർണ്മായ കാർഷികപ്രശ് നും 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുലട 
ആത്ാർത്ഥമായ ആഗ്ഹത്ിലറെ 
പ്രതിഫെനമാണ് എന്നുമാത്രും 
പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നു.” 

(1957 ഡിസുംബർ 21 ലെ നിയമസഭാ 
നടപടികളിൽ നിന്ന് )

 “ഈ ബില്ലിൽ 
പുദരാഗമനപരമായിലട്ടാന്നുമില്ല, 
ഇതിൽ വിപ്ലവമില്ല 
എലന്നാരാദക്ഷപമുണ്ടായി. 
കാർഷികബന്ലത്യും 
ഭൂഉടമബന്ദത്യും 
സുംബന്ിച്ചിടദത്ാളും 
പ്രദത്യകമായ ശ്ദ്ധദയാടുകൂടി 
ദവണും ഈ ബില്ലിലന 
കാണാൻ. അതു ചിെദപ്ാൾ 
നാും ഉദദേശിക്കുന്ന മാതിരി 
പുദരാഗമന പരമായില്ലാന്നുും 
വരാും.  നാും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
മാതിരിയള്ള വിപ്ലവും അതിൽ 
ഇലല്ലന്നു വരാും. എന്നാൽ 
ഈ നാട്ടിലെ സാ്ത്ിക 
- സാമൂഹ്യ സ്ഥിതികലള 
സുംബന്ിച്ചിടദത്ാളമുള്ള 
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതിൽ 
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്” -

  ഇ.എും.എസ്   

നിയമസഭാ പ്രസുംഗങ്ങളിലൂലട....

ദകരള ചരിത്രത്ിൽ നാഴികക്ല്ല് എന്ന് വിദശഷിപ്ിക്ാവന്ന ഒന്നാണ് 1957 ഡിസുംബർ 21 ന് ലക. ആർ. ഗൗരി ദകരള 
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ച ദകരള കർഷകബന് ബിൽ. ദകരളത്ിലറെ ഭൂവടമസ്ഥതയും ഭൂവിതരണവും സമഗ്വും സമൂെവമായി 

ലപാളിലച്ചഴുതുന്നതിന് കാരണമായി എന്നതാണ് ദകരള ചരിത്രത്ിൽ ഈ ബില്ലിലറെ സ്ഥാനും. ജന്ി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയിലും 
പാട്ടക്രാർ വ്യവസ്ഥയിലും വന്ന മാറ്റും ആധുനിക ദകരളത്ിലറെ സാുംസ് കാരിക ഉന്നതിക്് ആക്ും കൂട്ടി. 

1957ഫല കകരള കർഷകബന്ധബിൽ  
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ഇന്്ൻ ബഹിരാകാശ 
ഗയവഷണ ചരിത്ം

വി.പി.ബാലഗംഗാധരൻ
ഡി.സി.ബുക് സ്:ദകാട്ടയും, 
2018
Call  N0 : B9v2 32Q8
(ബഹിരാകാശ ഗദവഷണ 
രുംഗലത് ഇന്ത്യയലട 
ദനട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന 
ഗ്ന്ും)

അമ്പിളിക്കുട്ടന്ാർ:ചാന്ദ്രയാത്യും 
ഗൂഢായലാചനാസിദ്ാന്ങ്ങളും
രവിചന്ദ്രൻ.സി.

ഡി.സി.ബുക് സ്:ദകാട്ടയും, 
2017
Call  N0 : D58(B92) 32Q7
(ചാന്ദ്രയാത്രലയക്കുറിച്ച് 
സാധാരണ 
ജനങ്ങൾക്ിടയിലള്ള 
സുംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്ന 
പഠനഗ്ന്ും)

മരണം എവറെ പൂമുഖത്്
ഖുശ് വന്് സിങ് 

വിവ.സുദരഷ് എും.ജി.
ഡി.സി.ബുക് സ്: ദകാട്ടയും, 
2016
Call  N0 : 011wN15KHU     
32Q6
(പത്രപ്രവർത്കനുും 
സാഹിത്യകാരനുമായ 
ഖശ് വന്ത് സിങിലറെ 
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ)

യദശരീയത 
നായാട്ടിനിറങ്ങുയമ്പാൾ
വക.അരവിന്ദാക്ൻ

ഡി.സി.ബുക് സ്: ദകാട്ടയും, 
2019
Call  N0 : 032, 6 ARA   Q9     
(ജനങ്ങലള വിരട്ടാനുും  
ആക്രമിക്ാനുും 
രാജ്യദദ്രാഹികലളന്ന് 
മുദ്രകുത്ാനുും ദേശീയത 
എന്ന സങ്കൽപ്ലത് 
ആയധമാക്കുന്ന 
അധികാരത്ിലറെ 
പ്രത്യയശാസ്ത്രലത് 

തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ദെഖനങ്ങളുലട          
സമാഹാരും)

ഒരു വട്ടം കൂെി : എവറെ 
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ. വാെ്യും 1-3.
പി.മധുസൂദനൻ നായർ et al. എഡി.

ഡി.സി.ബുക് സ്: ദകാട്ടയും, 
2018
Call  N0 : P32   Q8   
(ദകരളപ്ിറവി 
മുതൽ ആയിരത്ി 
ലതാള്ളായിരത്ി 
ലതാണ്ണൂറകൾ വലരയള്ള 
ദകരള പാഠാവെിയലട 
സമാഹാരും)

ഒരു ആഫ്ിക്ൻ യാത്
സക്റിയ

ഡി.സി.ബുക് സ്: ദകാട്ടയും, 
2017
Call  N0 : U8.6    32Q7
(ഇരുണ്ട ആഫ്രിക്ലയന്ന് 
മുദ്രകുത്ലപ്ട്ട എട്ട് 
രാജ്യങ്ങളിലൂലട എസ്.
ലക.ലപാറ്റക്ാടിനുദശഷും 
മലറ്റാരു മെയാള 
സാഹിത്യകാരൻ നടത്തുന്ന 
യാത്രയലട അനുഭവദരഖ)

നിങ്ങൾക്കും ജയിക്ാം                  
സിവിൽ സർവ്രീസ്
എം.പി.ലിപിൻ രാജ്

ഡി.സി.ബുക് സ്: ദകാട്ടയും, 
2018
Call  N0 : V,8(T:4)    32Q8
(സിവിൽ സർവ്വീസ് 
പരീക്ഷയലട 
വിവിധതെങ്ങൾ 
പരിചയലപ്ടുത്തുകയും 
പരീക്ഷയ്ക് ദവണ്ട 
മാർഗ്ഗനിർദദേശങ്ങൾ 
നൽകുകയും ലചയ്യുന്ന കൃതി)

Seven Decades of 
Independent India:

Ideas and 
reflections
Vinod Rai and Amitendu 
Palit
Penguin Books: Gurgaon, 
2018
Call No: V8   Q8
(This book reflects on the 

India of yesterday, today and tomorrow 
by gathering rare and candid insights 
on India from distinguished experts, 
practitioners and scholars)

Emergency Chronicles: 
Indira Gandhi and 
Democracy’s Turning Point
Gyan Prakash

Penguin Books: Gurgaon, 
2018
Call No: V2:5   Q8
(This book explains 
how growing popular 
unrest disturbed Indira’s 
regime, prompting her 
to take recourse to the 
law to suspend lawful 
rights, wounding the  

political system  further and opening 
the door for caste politics and    Hindu 
nationalism)

India Moving: A History of 
Migration 

ChinmayTumbe
Penguin Books: Gurgaon, 
2018
Call No: X:9j2.2   Q8
(This Book  shows the 
scale and variety of India 
migration and argues 
that greater mobility 
is a prerequisite for 

maintaining the country’s pluralistic 
traditions)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

നിയമസഭാ ലസക്രദട്ടറിയറ്റിൽ 
എഡിറ്റർ ഓഫ് ഡിദബറ്റ് സ് 

ആയിരുന്ന സുബ്ഹ്മണ്യ 
അയ്രുലട നിര്യാണത്ിൽ സഭ 
അനുദശാചനും ദരഖലപ്ടുത്ിയ 
ചരിത്രത്ിന് അ്താണ്ടുകൾ. 
1969 ഒക് ദടാബർ ഒന്നാും തീയതി 
മരണലപ്ട്ട അദദേഹത്ിലറെ നിര്യാണ 
വിവരും  ‘വളലര ദു:ഖകരമായ 
ഒരു സുംഭവും ഇന്നുണ്ടായി’ എന്ന 
ആമുഖദത്ാലടയാണ് സ്ീക്ർ സഭലയ 
അറിയിച്ചത്. മുപ്തുവർഷക്ാെും 
പ്രശസ്തമായ നിെയിൽ ദസവനമനുഷ്ഠിച്ച  
അദദേഹത്ിലറെ നിര്യാണത്ിൽ ദഖേും 
പ്രകടിപ്ിക്കുന്നതിനായി സഭ ഒരു 
മിനിട്ടുദനരും എഴുദന്നറ്റു നിന്നു.

 സഭയിലെ അുംഗങ്ങദളാ 
മുൻ അുംഗങ്ങദളാ ദേശീയദമാ 
അന്തർദേശീയദമാ ആയ പ്രമുഖ 
സ്ഥാനും വഹിക്കുന്ന മഹത് 
വ്യക്തികദളാ  കൊസാുംസ് കാരിക 
നായകദരാ നിര്യാതരാകുദ്ാൾ 
സഭയിൽ പരാമർശും നടത്തുകയും 
ആേരാഞ്െി അർപ്ിക്കുകയും 
ലചയ്യുന്ന ഒരു കീഴ് വഴക്മുണ്ട്. 
എന്നാൽ നിയമസഭാ ജീവനക്ാരലറെ 
മരണത്ിൽ അനുദശാചിച്ച 
ഒദരലയാരു സുംഭവമായിരുന്നു ഇത്. 
ഡി.ോദമാേരൻ ദപാറ്റി ആയിരുന്നു 
സ്ീക്ർ. സുബ്ഹ്മണ്യ അയ്ർ 
തിരുവനന്തപുരും കരമന, വെിയശാെ 
സ്വദേശിയായിരുന്നു.  

എഡിറ്റർ ഓഫത് ഡിദ്േറ്റത് സിപറെ മരണം - സഭയുപെ അനുദ്ശമാചനത്ിനത് അരനൂറ്റമാണ്ത്

യകരളാ 'ഇ-നിയമസഭ' പദ്തിയുവെ 
സവിയശഷതകൾ ? 

ദകരള നിയമസഭയലടയും 
നിയമസഭാ 

ലസക്രദട്ടറിയറ്റിലറെയും പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർണ്മായും കടൊസ് രഹിതമാക്കുകയാണ് 
ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി വിഭാവനും ലചയ്യുന്നത്.  
'ശെഭും' എന്നു ദപരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി 
ഇ-ഗദവണൻസുും ഇ-ലഡദമാക്രസിയും 
െക്ഷ്യമിടുന്നു.
  ദകരള നിയമസഭ ഡിജിറ്റൽ 
ആക്കുന്നതിനുള്ള മുലന്നാരുക്ങ്ങൾ 
പതിമൂന്നാും ദകരള നിയമസഭാ കാെയളവിൽ  

ആരുംഭിച്ചിരുന്നു.  സമ്പൂർണ് ഡിജിറ്റൽ നിയമസഭ എന്നതിലറെ ആേ്യ 
ചുവടുവയ്പ്ായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ  ഇ-വിധാൻ സഭയും പാർെലമറെിലെ  
NeVA യും പഠനവിദധയമാക്കുകയണ്ടായി.  രാജ്യത്ിനാലക മാതൃകയായ 
ഒരു നിയമസഭ എന്ന നിെയ്ക് ദകരള നിയമസഭയ്കായി തനതായ ഒരു 
ദസാഫ്റ്റ് ലവയർ വികസിപ്ിക്കുന്നതാണ്  ഉചിതലമന്ന വിെയിരുത്െിൊണ് 
ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സാദങ്കതികരുംഗലത് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് TSP (Total Solution Provider) ആയി ദകരള സർക്ാർ 
അുംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ULTS (UL Technology Solutions),  ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 
ഇ-വിധാൻ  സഭയ്കായി ദസാഫ്റ്റ് ലവയർ വികസിപ്ിച്ച  SBL Solutions   
എന്നിവയലട സഹകരണദത്ാലടയാണ് ഇ-നിയമസഭാ പദ്ധതി രൂപകല്ന 
ലചയ്യുന്നത്.  പദ്ധതിയലട പ്രതീക്ഷിത ലചെവ് 52 ദകാടി രൂപയാണ്.
എത്കാലം വകാ്് 'ഇ-നിയമസഭ' പദ്തി പൂർണ്ണമായും 
നെപ്ിലാക്ാനാകം?
  പതിനഞ്് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്ിയാക്ാനാണ് 
െക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2020-ലെ ബജറ്റ് സദമ്മളനും മുതൽ സഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ 
പൂർണ്മായും ഡിജിറ്റൊക്ി മാറ്റാനുദദേശിച്ചുലകാണ്ടുള്ള ഇൻ-ഹൗസ് 
ലമാഡയൂൾ വികസിപ്ിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാും ഘട്ടും.  നിയമസഭാ 
ലസക്രദട്ടറിയറ്റിലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള ERP 
(Enterprise Resource Planning) ലമാഡയൂൾ രണ്ടാും ഘട്ടമായി നടപ്ാക്കുും. 
2020 ജൂൺ മാസത്ിനുള്ളിൽ  പദ്ധതി പൂർത്ീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
സമയബന്ിതമായി നടന്നു വരുന്നു.  നിയമസഭാ  ലസക്രദട്ടറിയറ്റിലെ വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങൾക്്  വർക്് ദസ്റഷൻ സജ്ജീകരിച്ച് ആധുനികവത്കരിക്ാനുള്ള 
പദ്ധതിയും ആസൂത്രണും ലചയ്യുന്നുണ്ട്. 
 'ഇ-നിയമസഭ'യുവെ പ്രധാന യനട്ടങ്ങൾ?  
 പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ നിയമസഭയിദെക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് 
ഇ-നിയമസഭ. ഡിജിറ്റൊകുന്നദതാലട  വിരൽത്തു്ിൽ വിവരും െഭ്യമാക്ാൻ 
കഴിയലമന്നതിനാൽ സഭയും സർക്ാരുും തമ്മിലള്ള ഇടലപടൽ 
കാര്യക്ഷമവും ചടുെവമാകുും. പര്രാഗതഹശെിയലട ഭാഗമായ 
സങ്കീർണ്തയും   കാെതാമസവും പെദപ്ാഴുും ലെജിദ്ച്ചറിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള 
മതിപ്് നഷ്ടലപ്ടുത്തുന്നു. നിയമസഭാസദമ്മളനവമായി ബന്ലപ്ട്ട 
ദരഖകളുും കമ്മിറ്റികൾക്കുള്ള കുറിപ്പുകളുും ഫെപ്രേമായി   സാമാജികർക്കു 
പരിദശാധിക്ാൻ  സമയും െഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്നത് പ്രധാനമാണ്.  
ഇക്ാരണത്ാൽ സാമാജികരുലട ഫെപ്രേമായ  ഇടലപടൽ പെദപ്ാഴുും 
പരിമിതമാകാറണ്ട്.  വിവരങ്ങളുും  ദരഖകളുും വിരൽത്തു്ിൽ െഭിക്കുദ്ാൾ  
സാമാജികരുലട സഭാപ്രവർത്നും മികച്ചതാകുും.  ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതിക്ായി 
വികസിപ്ിക്കുന്ന ആപ്ലിദക്ഷൻ ലമാഹബൽ ദഫാണിലും  െഭിക്കുലമന്നത്  
സാമാജികർക്് വളലര സൗകര്യപ്രേമായിരിക്കുും. ദകാൺസ്റിറ്റിയവൻസി 
മാദനജ് ലമറെ് ലമാഹബൽ ആപ്ിലൂലട സമൂഹത്ിലറെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്് 
അവരുലട ജനപ്രതിനിധികളുമായും ജനപ്രതിനിധികൾക്് തിരിച്ചുും 
സമദയാചിതവും ശക്തവമായ ഇടലപടലകൾ നടത്ാനാകുും. ഇത്രും 
ഇടലപടലകൾ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയലയ സാർത്ഥകമാക്കുും.
നിയമസഭാ യചാദ്ം, നിയമനിർമോണം, നിയമസഭാ സമിതികൾ തുെങ്ങി 
നിയമസഭയുവെ സുപ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ എവന്ല്ാം മാറ്റങ്ങളാണ് 
വിഭാവനം വചയ്യുന്ത്?
 നിയമസഭാ ദചാദേ്യാത്രങ്ങളുും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളുും 
ചട്ടപ്രകാരമുള്ള മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളുും കമ്മിറ്റികളുലട  പ്രവർത്നങ്ങളുും 
പൂർണ്മായും ഓൺഹെനാക്ാനാണ് ഉദദേശിക്കുന്നത്.  ഗവൺലമറെ് 
ലസക്രദട്ടറിയറ്റ,് ൊ ലസക്രദട്ടറിയറ്റ്, ഫിനാൻസ് ലസക്രദട്ടറിയറ്റ്, അക്ൗണ്ടറെ് 

ജനറൽ, പി.ആർ.ഡി. എന്നിവ  
ഇ-നിയമസഭാ സുംവിധാനവമായി 
ബന്ിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുും 
നടന്നു വരുന്നു.  LAIS ദസാഫ്റ്റ് ലവയർ 
പ്രദയാഗത്ിലണ്ടായിരുലന്നങ്കിലും 
ഭൂരിപക്ഷും സാമാജികരുും ദചാേ്യങ്ങളുലട 
ദനാട്ടീസ് ഹാർഡ് ദകാപ്ിയായാണ് 
നൽകിയിരുന്നത.് ഇത്രും സാഹച 
ര്യങ്ങളുും അനുഭവങ്ങളുും കൂടി 
ഉൾലക്ാണ്ട് ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി 
നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്മങ്ങളാണ് 
നടത്ിവരുന്നത്.  

 [ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതിയലട ചുമതെയള്ള 
എൽ.ദജ്യാതി 1996 ഒക് ദടാബറിൊണ് 
നിയമസഭാ ലസക്രദട്ടറിയറ്റ് സർവ്വീസിൽ 
പ്രദവശിച്ചത്]

 'ഇ-നിയമസഭ' പദ്ധതിയലട പ്രവർത്നങ്ങലളപ്റ്റി  
ലഡപയൂട്ടി ലസക്രട്ടറി എൽ. ദജ്യാതി സുംസാരിക്കുന്നു

നിയമസഭപയ കെലമാസത് രഹിതമമാക്മാൻ 'ശലഭം'
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തിരുവനന്തപുരും 
ജില്ലയിലെ ലവ്ായും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിൽ നന്നാട്ട് 

കാവ് വട്ടവിള വാർഡിൽ ഉൾലപ്ടുന്ന 
ബ്ഹ്മശ്ീ പിള്ളയമ്മാച്ചൻ ദക്ഷത്ര കാവ് 
ജില്ലയിലെ പ്രധാന കാവകളിലൊന്നായി 
വിെയിരുത്ലപ്ടുന്നു.  ദകരളത്ിലെ 
ഒട്ടുമിക് കാവകളുും ദപലെ ദക്ഷത്രവും 
സർപ്ാരാധനയമായി ബന്ലപ്ട്ടതാണ് 
ബ്ഹ്മശ്ീ പിള്ളയമ്മാച്ചൻ ദക്ഷത്ര 
കാവ്.  ഒന്നരദയക്ദറാളും വിസ്തൃതിയള്ള  
ദക്ഷത്ര പരിസരത്ിൽ ഏകദേശും 
അൻപത് ലസറെ് വൃക്ഷനിബിഡമാണ്. 
അപൂർവ്വ സസ്യജന്തുജാെങ്ങളുലട 
ആവാസഭൂമിയാണ് ഈ ദക്ഷത്ര കാവ്. 
ഇെഞ്ി, ദചാരപ്ാെ, ആഞ്ിെി, അത്ി, 
ഇത്ി, ദപരാൽ, ആൽമരും തുടങ്ങിയ 
വൃക്ഷങ്ങളുും ആയിരത്ി എട്ടിൽ പരും 
അപൂർവ്വ ഔഷധസസ്യങ്ങളുും, വവ്വാൽ, 
മെയണ്ാൻ, ഊളൻ, നത്്, മൂങ്ങ, 

മയിൽ തുടങ്ങിയ ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളുും 
പ്രകൃതിദയാട് ഇഴുകിദച്ചർന്ന് ജീവിക്കുന്നു. 
പ്രദേശത്ിനാലക കുളിർമദയകി 
ഏത് ലകാടിയ ദവനെിലും  നാടിന് 
ജെസമൃദ്ധി പ്രോനും  ലചയ്യുന്ന നീരുറവ 
കാവിനകത്തുനിന്ന് ഉേ്ഭവിക്കുന്നു.  
ലചടികൾ സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും പുതിയ 
വൃക്ഷലത്കൾ  വച്ചുപിടിപ്ിക്കുന്നതിനുും 
സോ ജാഗരൂകരാണ് ഇദപ്ാൾ 
ദക്ഷത്രഭരണും കയ്ാളുന്ന ബ്ഹ്മശ്ീ 
പിള്ളയമ്മാച്ചൻ ദക്ഷത്ര ട്സ്റ് 
ഭാരവാഹികളുും നാട്ടുകാരുും. തുൊ 
മാസത്ിലെ ആയിെ്യും നാൾ വളലര 
വിദശഷമാണ്.  അന്നു നടത്തുന്ന 
ആയിെ്യപൂജയ്ക് ദശഷും ഏഴു േിവസും 
ദക്ഷത്രകാവിനകത്് ആലരയും 
പ്രദവശിപ്ിക്ാറില്ല. കാവിലറെ 
പരിശുദ്ധിയും ജീവജാെങ്ങളുലട 
ഹസ്വരതയും ഉറപ്പുവരുത്ാനുള്ള ഒരു 
ചിട്ട കൂടിയാണിത്.

ചരിത് നിമിഷം - യകരള എൻജിനരീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ടിന് 26.04.1958 ന് 
പ്രധാനമന്ത്രി  ജവഹർലാൽ വനഹ് റു തറക്ല്ിട്ടയപ്ാൾ 

സ്ിറ്റ് സർല്് പാർലവമറെ്്  അംഗം യഡാ.നിയ്ാസ് സാമുവൽ ഗുഗ്ഗർ 
നിയമസഭാ സ്രീക്വറ സന്ദർശിച്ചയപ്ാൾ 

വതലങ്കാന നിയമസഭാ സ്രീക്ർ പി. ശ്രീനിവാസ് വറഡ്ി 
യകരള നിയമസഭ സന്ദർശിച്ചയപ്ാൾ   

2019 ആഗസ്റ് 28 മുതൽ 30 വവര നയൂഡൽഹിയിവല ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ട് യൊർ യപാളിസി റിസർച്ച് 
സ്റഡരീസ് സംഘെിപ്ിച്ച ‘വിദ്ാഭ്ാസം - വവല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും’ എന് വിഷയത്ിലുള്ള 
ശിൽപശാലയിൽ പവങ്കടുത് നിയമസഭാ സാമാജികർ -  സി.വക.ആശ, എൽയദാസ് പി. 
കന്പ്ിള്ളിൽ, പി.ഉടബദുള്ള

നന്ാട്ട്കാവിവല ബ്രഹ്മശ്രീ പിള്ളയമോച്ചൻ യക്ത് കാവ് 

ചിത്രജയാലകം

പ്രകൃതിയും അതിലെ ജീവജാെങ്ങളുും തമ്മിലള്ള സന്തുെനമാണ് ജീവലറെ നിെനിൽപ്ിനാധാരും. പ്രകൃതിലയ അമിതമായി ചൂഷണും ലചയ്തിലറെ തിക്തഫെങ്ങൾ 
മഹാപ്രളയമായും ലകാടുങ്കാറ്റായും ഉരുൾലപാട്ടൊയും അെട്ടാൻ തുടങ്ങിയദപ്ാൾ ഇടയ് ലക്ദപ്ാദഴാ മറന്നുദപായ പ്രകൃതിസുംരക്ഷണത്ിലറെ ആവശ്യകത  

മെയാളി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി.  പ്രകൃതിസുംരക്ഷണും യഥാർത്ഥത്ിൽ മെയാളിയലട സുംസ് കാരത്ിലറെ  ഭാഗും തലന്നയായിരുന്നു. ദകരളത്ിലെ അവദശഷിക്കുന്ന 
കാവകൾ ഇതിനുോഹരണമാണ്. പ്രകൃതി സുംരക്ഷണത്ിലറെ പ്രാധാന്യും മനസ്ിൊക്ിയ പൂർവ്വികർ ആരാധനയമായി ബന്ലപ്ടുത്ി കാവകൾ 
സുംരക്ഷിച്ചു ദപാന്നു. കാവ തീണ്ടിയാൽ നാടിലറെ കുടിലവള്ള ഉറവ നഷ്ടലപ്ടുലമന്ന പൂർവ്വികരുലട തിരിച്ചറിവാണ്, അപൂർവ്വ സസ്യ ജന്തുജാെങ്ങളുലട 

സുംരക്ഷണത്ിനുും അതുവഴി ആവാസവ്യവസ്ഥയലട സന്തുെനും നിെനിറത്തുന്നതിനുും സഹായിക്കുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകളായി കാവകലള അവദശഷിപ്ിക്കുന്നത്.   
പ്രകൃതിസുംരക്ഷണലത്ക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി  ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാെഘട്ടത്ിൽ ഭൂമിയലട ശ്വാസദകാശങ്ങളായ ദകരളത്ിലെ കാവകളിലൂലട ഒരു യാത്ര....
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ഭാരതത്ിലറെ 
ലഫഡറൽ 
സുംവിധാനവും 

ഭരണഘടനയലട 356-ാും 
അനുദഛേേ പ്രകാരമുള്ള 
രാഷ്ട്രപതിയലട അധികാരവും 
തെനാരിഴ കീറി പരിദശാധിക്ലപ്ട്ട 
സുപ്രധാനമായ ദകസാണ് എസ്.
ആർ.ലബാലമ്മ ദകസ്.   5 വർഷും 
നീണ്ടു നിന്ന വാേപ്രതിവാേങ്ങൾക്്  
ദശഷും 1994 മാർച്ച് 11 ന് ജസ്റിസ് 
എ.എും.അഹമ്മേി അദ്ധ്യക്ഷനായ  
ഒൻപതുംഗ ഭരണഘടനാ 
ലബഞ്ാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ 
വിധി പുറലപ്ടുവിച്ചത്. ഇന്ത്യയലട 
ഭരണഘടനാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ 
നിർണ്ായകമായ സ്വാധീനും 
ലചലത്തുകയും   ദകന്ദ്ര 
സർക്ാരുകൾക്് സുംസ്ഥാന 
ഭരണത്ിദന്ലള്ള വിധി 
നിർണ്യാവകാശും സുംബന്ിച്ച്  
ക്രിയാത്ക നിർദദേശും 
നൽകുകയും ലചയ് ദകസാണിത്. 
തൂക്കു നിയമസഭകൾ  നിെവിൽ 
വരുദ്ാൾ സർക്ാർ 
രൂപീകരണത്ിലറെ കാര്യത്ിൽ 
ഈ ദകസിലെ സുപ്രീും 
ദകാടതി മാർഗ്ഗനിർദദേശങ്ങൾ 
നിർണ്ായകമാകുന്നു.
 1988 ആഗസ്ത് 18 മുതൽ 
കർണ്ാടക മുഖ്യമന്തിയായിരുന്നു 
ജനതാേൾ ദനതാവായ എസ്.
ആർ.ലബാലമ്മ. 1989 മാർച്ച് 
മാസത്ിൽ ജനതാേൾ 
അുംഗങ്ങളായ 19 എും.എൽ.എ.മാർ 
കൂറമാറകയും സർക്ാരിന് 
പിന്തുണ പിൻവെിക്കുന്നതായി 
ഗവർണ്ർക്് കത്് നൽകുകയും 
ലചയ്തു. ഇവരിൽ ചിെ അുംഗങ്ങൾ 
തങ്ങൾ കത്ിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് 
വ്യക്തമാക്കുകയണ്ടായി. പ്രതിസന്ി 
രൂക്ഷമായിലക്ാണ്ടിരിലക്  
ജനതാേൾ പാർെലമറെറി 
പാർട്ടി ദയാഗും ദചരുകയും 
എസ്.ആർ.ലബാലമ്മയിൽ 
വിശ്വാസമർപ്ിക്കുകയും ലചയ്തു.  
പാർെലമറെറി പാർട്ടിയലട 
പിന്തുണയറിയിക്കുന്ന കത്തുമായി 
മുഖ്യമന്തി ഗവർണലറ 
കാണുകയും സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷും 
ലതളിയിക്ാൻ അവസരും 
നൽകണലമന്നാവശ്യലപ്ടുകയും 
ലചയ്തു.  എന്നാൽ ഗവർണർ 
പി.ലവങ്കിട സുബ്ബയ് സഭയിൽ 
ഭൂരിപക്ഷും ലതളിയിക്ാനുള്ള 
അവസരും നിദഷധിക്കുകയണ്ടായി.  
മുഖ്യമന്തിക്് ഭൂരിപക്ഷും 
നഷ്ടമായതായി അദദേഹും റിദപ്ാർട്ട് 
ലചയ്യുകയും  സുംസ്ഥാനത്് 
രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്ിന് ശിപാർശ 
ലചയ്യുകയും ലചയ്തു.  1989 മാർച്ച് 
21 ന് എസ്.ആർ.ലബാലമ്മ 
മന്തിസഭലയ പിരിച്ചുവിടുകയും 
സുംസ്ഥാനത്് രാഷ്ട്രപതിഭരണും 
ഏർലപ്ടുത്ി വിജ്ഞാപനും 
പുറലപ്ടുവിക്കുകയും ലചയ്തു.
 മന്തിസഭലയ പുറത്ാക്ി 
യതിനുും രാഷ്ട്രപതി ഭരണദമർലപ്ടു 
ത്ിയതിനുലമതിലര എസ്.
ആർ.ലബാലമ്മ നൽകിയ 
റിട്ട്  ഹർജി  ഹഹദക്ാടതി 

തള്കയണ്ടായി. ഇതിലനതിലര 
അദദേഹും സുപ്രീുംദകാടതിയിൽ 
നൽകിയ അപ്ീൽ ഹർജിയിൊണ് 
ചരിത്രപ്രധാനമായ 
വിധിയണ്ടായത്. സഭയിൽ 
ഭൂരിപക്ഷും ലതളിയിക്കുവാൻ 
അവസരും നൽകാലത സുംസ്ഥാന 
സർക്ാരിലന പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി 
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാലണന്ന് 
സുപ്രീുംദകാടതി  വിെയിരുത്ി. 
  നിസ്ാരകാരണങ്ങൾ 
പറഞ്് ലതരലഞ്ടുക്ലപ്ട്ട 
സുംസ്ഥാന  സർക്ാരുകലള 
പുറത്ാക്കുന്ന ദകന്ദ്രസർക്ാരിലറെ 
നടപടി ലഫഡറെിസത്ിലറെ  
അന്ത:സത്യ്ക് ദചർന്നതലല്ലന്ന് 
വിധി ചൂണ്ടിക്ാട്ടി. അനുദഛേേും 
356 പ്രകാരമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയലട 
പ്രഖ്യാപനും ജുഡീഷ്യൽ റിവയൂവിന് 
വിദധയമാലണന്നുും  സുപ്രീും 
ദകാടതി വിധിച്ചു.
 “ഗവർണറലട റിദപ്ാർട്ട്  

പരിഗണിച്ച്  ഒരു സുംസ്ഥാനത്് 
ഭരണഘടനാ സുംവിധാനങ്ങൾ 
തകരാറിൊദയാ എന്ന് 
വിെയിരുത്ാനുള്ള സ്വാതന്ത്യും 
രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട്.  അത് 
രാഷ്ട്രപതിയലട  വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ 
വിെയിരുത്ൊണ്. എന്നാൽ 
അത്രും  വിെയിരുത്െിന്  
കാരണമാകുന്ന  വസ്തുതകൾ 
വസ്തുനിഷ്ഠമാദണാലയന്ന് 
പരിദശാധിദക്ണ്ടതുണ്ട്. 
ഇക്ാരണത്ാൽ തലന്ന 
നീതിന്യായ സുംവിധാനത്ിലറെ 
റിവയൂവിന് വിദധയവമാണ്” 
എന്നായിരുന്നു ഇക്ാര്യത്ിൽ 
സുപ്രീും ദകാടതിയലട 
വിെയിരുത്ൽ.  മലറ്റാരു 
ദപാുംവഴിയമില്ലാലത വരുദ്ാൾ 
അന്തിമമാർഗ്ഗും എന്ന നിെയിൽ 
മാത്രദമ അനുദഛേേും 356 
പ്രദയാഗിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രപതി 
തയ്ാറാകാവൂ എന്നുും സുപ്രീും 
ദകാടതി വ്യക്തമാക്ി. 
 സ്വാതന്ത്യാനന്തരും 
സുംസ്ഥാന ഗവൺലമന്കലള 
ദകന്ദ്ര സർക്ാരിലറെ 
താൽപ്ര്യപ്രകാരും പിരിച്ചു വിട്ട 
ദകസുകൾ ഈ ദകസിലറെ 
പരിഗണനാ ദവളയിൽ ചർച്ച 

ലചയ്ലപ്ട്ടു. ദകന്ദ്രസർക്ാരിന് 
ദവണ്ടി അദറ്റാർണി ജനറൽ 
ലക.പരാശരൻ, അഫ്താബ്  
അഹമ്മേ്, മിെൻ ലക.ബാനർജി 
എന്നിവരുും എസ്.ആർ.ലബാലമ്മയ്ക് 
ദവണ്ടി  ദസാളി ലസാറാബ്ജി, 
രാുംദജഠ് മൊനി, ശാന്തിഭൂഷൺ, 
അരുൺ ലജയ്റ്റെി തുടങ്ങിയ 
മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമാണ്  
ഹാജരായത്.
 സുംസ്ഥാന ഗവൺലമന്കളുലട 
ഭൂരിപക്ഷും ലതളിയിക്ാനുള്ള  
ദവേി  നിയമസഭയാലണന്നുും 
ഗവർണറലട വ്യാഖ്യാനദത്ക്ാൾ 
ശക്തിമത്ായ അധികാരും 
നിയമസഭയ്ക്കുലണ്ടന്നുും വിധി 
ചൂണ്ടിക്ാട്ടി.  കൂറമാറ്റും സുംബന്ിച്ച 
ദകസുകൾ സ്ീക്റലട 
പരിഗണനയിെിരിക്കുദ്ാൾ  
ദകാടതി ഇക്ാര്യത്ിൽ 
ഇടലപട്ട് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് 
ശരിയലല്ലന്നുും നിയമസഭാുംഗത്വും 

സുംബന്ിച്ച് സ്ീക്റലട 
പരമാധികാരും ശരിലവയ്ക്കുന്നു എന്നുും 
ദകാടതി വ്യക്തമാക്ി.
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയലട 
ലഫഡറൽ സ്വഭാവും 
വിശേമായി ദകാടതി ചർച്ച 
ലചയ്യുകയും അദമരിക്ൻ 
ഭരണഘടനാപ്രകാരമുള്ള 
ലഫഡറൽ ദസ്ററ്റ് എന്ന 
സങ്കൽപ്ും ഇന്ത്യൻ 
സുംസ്ഥാനങ്ങളുലട  കാര്യത്ിൽ 
പ്രാദയാഗികമാകിലല്ലന്ന് 
ചൂണ്ടിക്ാട്ടുകയും ലചയ്തു. ഒരു 
സുംസ്ഥാനലത് ഭരണഘടനാ 
സുംവിധാനും തകരാറിൊലയന്ന്  
വിെയിരുത്തുന്നതിന് 1987-ലെ  
സർക്ാരിയ കമ്മീഷലറെ 
ശിപാർശകലളയാണ് ദകാടതി 
ആധാരമാക്ിയത്. ഒരു 
സുംസ്ഥാന സർക്ാരിലറെ ഭരണ 
പരാജയും, ഒരു സർക്ാരിന് 
ഭൂരിപക്ഷും നഷ്ടമായാൽ മലറ്റാരു 
സർക്ാർ രൂപീകരണത്ിനുള്ള 
സാധ്യത ദതടാതിരിക്ൽ, 
സുംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ 
ഭൂരിപക്ഷും ലതളിയിക്കുവാൻ 
അവസരും നൽകാലത ഒരു 
സർക്ാരിലന പിരിച്ചു വിടുക, 
ദൊക് സഭാ ലതരലഞ്ടുപ്ിൽ 
ഒരു സുംസ്ഥാനും ഭരിക്കുന്ന 

കക്ഷിയ്ക് വ്ൻ പരാജയും 
ദനരിടുക, സുംസ്ഥാനത്ിലറെ 
സാ്ത്ിക സ്ഥിതി 
വഷളാവക,മന്തിസഭയ് ലക്തിലര 
അഴിമതി ആദരാപണമുയരുക 
തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 
ഭരണഘടനാ സുംവിധാനും 
തകർന്നു എന്ന കാരണും പറഞ്് 
സുംസ്ഥാന സർക്ാരുകലള 
പിരിച്ചുവിടാവന്നതല്ല എന്ന് 
വിധിയിൽ ചൂണ്ടിക്ാട്ടി. 
 രാഷ്ട്രപതിഭരണും 
ഏർലപ്ടുത്ിലക്ാണ്ടുള്ള 
പ്രഖ്യാപനത്ിന് എത്രയും ദവഗും 
പാർെലമറെിലറെ ഇരുസഭകളിലും 
അുംഗീകാരും ദനദടണ്ടതുലണ്ടന്നുും 
അതുവലര സുംസ്ഥാന 
നിയമസഭലയ സസ് ലപൻഡ് 
ലചയ്് നിർത്ണലമന്നുും  
വിധിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.  രണ്ട് 
മാസത്ിനുള്ളിൽ പാർെലമറെിലറെ 
ഇരുസഭകളിലും അുംഗീകാരും 

ദനടാനായിലല്ലങ്കിൽ   പ്രഖ്യാപനും 
ൊപ് സാകുലമന്നുും സസ് ലപൻഡ് 
ലചയ്് നിർത്ിയ  നിയമസഭ 
പുന:സ്ഥാപിക്ലപ്ടുലമന്നുും 
സുംസ്ഥാന ഗവൺലമറെ് വീണ്ടുും 
തൽസ്ഥാനത്് തുടരുലമന്നുും 
സുപ്രീും ദകാടതി വിധിച്ചു.
 ദകന്ദ്രസർക്ാരിലറെ 
താൽപ്ര്യങ്ങൾക്് അനുസൃതമായി 
സുംസ്ഥാന ഗവൺലമന്കലള 
പിരിച്ചുവിടുന്ന നടപടിക്് ഈ 
ദകസിലൂലട തിരിച്ചടിദയറ്റു. 1999 
ലഫബ്രുവരി 12 ന് എ.ബി.വാജ് ദപയി 
സർക്ാർ ബീഹാറിലെ റാബ് റി 
ദേവി ഗവൺലമറെിലന പിരിച്ചുവിട്ടു. 
എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്ിന്  
രാജ്യസഭയലട അുംഗീകാരും 
െഭിക്ിലല്ലന്ന് ഉറപ്ായദപ്ാൾ മാർച്ച് 
8 ന് സുംസ്ഥാന സർക്ാരിലന  
പുനരവദരാധിച്ചു ലകാണ്ട് 
ഉത്രവിടാൻ നിർബന്ിതമായത്  
എസ്.ആർലബാലമ്മ ദകസിലെ 
വിധിയലട ഫെമായാണ്.   
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്ിൽ 
േിശാസൂചകമായ നിരവധി 
മാറ്റങ്ങൾക്് വഴിലയാരുക്ിയ  ഒരു 
നിയമദപാരാട്ടമാണ് 1989 ലെ 
എസ്.ആർ.ലബാലമ്മ v. യൂണിയൻ 
ഓഫ് ഇന്ത്യ ദകസ്. 

ഭരണഘെനയും പഫഡറലിസവം - എസത്.ആർ.പേമാപമ് ദ്കസത്

ജനതാദൾ പാർലവമറെറി പാർട്ടിയുവെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന് കത്്                                  
എസ്.ആർ.വബാവമേ ഗവർണർക്് നൽകന്
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സുംസ്ഥാന ഗവർണറായി അഞ്ചു 
വർഷും പൂർത്ിയാക്ിയ ഗവർണർ 

ജസ്റിസ്(റിട്ട.) പി.സോശിവത്ിന് സുംസ്ഥാന 
സർക്ാരിലറെ ഹൃേ്യമായ യാത്രയയപ്്. 
തിരുവനന്തപുരും മാസ് കറ്റ് ദഹാട്ടെിൊയിരുന്നു 
യാത്രയയപ്് ചടങ്ങ് സുംഘടിപ്ിച്ചത്. മദതതരമൂെ്യും 
ഉയർത്ിപ്ിടിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിരമിക്കുന്ന 
ഗവർണറദടലതന്നുും പരസ്രധാരണദയാടുകൂടിയ 
സദഹാേര ബന്മാണ് അദദേഹവമായി 

ഉണ്ടായിരുന്നലതന്നുും മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു. 
ഗവർണർ പേവി സൃഷ്ടിപരമായി വിനിദയാഗിക്ാൻ 
അദദേഹത്ിനു സാധിച്ചതായി സ്ീക്ർ 
പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.  ദകരളും 
പ്രതിസന്ിയിൊയദപ്ാലഴല്ലാും അദദേഹും 
സുംസ്ഥാനത്ിലനാപ്ും നിന്നതായി ചടങ്ങിൽ 
സുംബന്ിച്ച പ്രതിപക്ഷ ദനതാവ്  രദമശ് 
ലചന്നിത്െ അഭിപ്രായലപ്ട്ടു. ഓഖിയും 
പ്രളയവും ഉരുൾലപാട്ടലമുണ്ടായദപ്ാൾ ദകരളും 

കാട്ടിയ ഒരുമ സുംസ്ഥാനത്ിലറെ പുനർ 
നിർമ്മാണത്ിലമുണ്ടാകണലമന്ന് ചടങ്ങിൽ 
സുംസാരിച്ചുലകാണ്ട് ജസ്റിസ് (റിട്ട.)പി.സോശിവും 
പറഞ്ഞു.  ദകരളലത്ക്കുറിച്ചുും ജനങ്ങലളക്കുറിച്ചുും 
ഏലറ പ്രതീക്ഷയള്ളതായും നവദകരളും 
യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നദതാലട ദകരള ദമാഡൽ 
ദൊകത്ിനു തലന്ന മാതൃകയാകുലമന്നുും അദദേഹും 
പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്ിച്ചു. 

നവകകരള കമയാഡൽ കലയാകത്ിനക് മയാതൃക - ജസ്റിസക് (റിട്.) പി. സദയാശിവം 

ആൾക്കൂട്ട ലകാെപാതകും എന്ന  
നിഷ്ഠൂരതയ് ലക്തിലര സഭ 

ഏകകണ്ഠമായി പ്രതിദഷധിക്കുന്നു 
എന്നുും  ഈ പ്രാകൃതത്വും 
അവസാനിപ്ിക്ണലമന്നുും ശക്തമായ 
ഭാഷയിൽ ആവശ്യലപ്ട്ടുലകാണ്ടുള്ള  
പ്രദമയും 2019 ജൂഹെ 4 ന് ദകരള 
നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസ്ാക്ി  
ദകന്ദ്രസർക്ാരിന് അയച്ചുലകാടുത്തു.  
മനുഷ്യത്വത്ിലനതിരായ 
നിഷ്ഠൂരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് 
ആൾക്കൂട്ട ലകാെപാതകും.  
നീതിനിർവ്വഹണാധികാരും ഒരു 
കൂട്ടമാളുകൾ നിമയവിരുദ്ധമായി 
കദയ്ൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആൾക്കൂട്ട 
ലകാെപാതകത്ിലറെ പ്രദത്യകത. 
സമൂഹത്ിൽ അധീശാധികാരമുള്ള 
ഒരു വദരണ്യവിഭാഗും അവരുലട 
താൽപര്യ നിർവ്വഹണത്ിനായി 
വിദയാജന നിെപാടുകളുള്ളവലര 
ഉന്മൂെനും ലചയ്ാനുള്ള ഉപാധിയായി 
ഇതിലന മാറ്റുന്നു.  നീതിന്യായ 
വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു 
സമൂഹത്ിലും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
നിയമും ഹകയിലെടുക്ാനുള്ള 
അവകാശമില്ല.  ഇന്ത്യയിൽ 
പെയിടത്തുും അടുത്കാെത്് 
ആൾക്കൂട്ടും നിയമും 
ഹകയിലെടുക്കുന്നു.  അവർ തങ്ങൾക്് 
ദതാന്നുുംപ്രകാരും നിയമവിരുദ്ധമായി 

തങ്ങളുലട താൽപര്യങ്ങൾ 
നിർബാധും നടത്ിലയടുക്കുകയും 
കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്ലപ്ടാലത 
രക്ഷലപട്ടുദപാകുകയും ലചയ്യുന്നു. 
ഇക്ാര്യങ്ങൾ  ഉോഹരണ 
സഹിതും പ്രദമയും ചൂണ്ടിക്ാട്ടി. 
ആൾക്കൂട്ട ലകാെപാതകങ്ങൾക്് 
ഉത്രവാേിയായവർ 
ശിക്ഷിക്ലപ്ടുന്നില്ല 
എന്നു മാത്രമല്ല, അവർക്് 
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് 
ദപ്രാത്സാഹനും െഭിക്കുന്നു 
എന്ന് അഖ് ൊഖ് വധദക്സ് 
ഉദ്ധരിച്ചുലകാണ്ട് പ്രദമയും 
ചൂണ്ടിക്ാട്ടി.  ജനാധിപത്യലത് 
കശാപ്പുലചയ്യുന്ന വിധത്ിൽ 
നിയമും ഹകയിലെടുക്കുന്നതിൽ  
പ്രദമയും ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്ിച്ചു.  
ഇന്ത്യയലട ഹവവിധ്യവും 
അഖണ്ഡതയും സുംരക്ഷിക്ാനുും 
ഓദരാ ഇന്ത്യക്ാരലറെയും 
സുരക്ഷിതത്വും ഉറപ്പുവരുത്ാനുും 
ആൾക്കൂട്ട ലകാെപാതകങ്ങൾ 
നിർമ്മാർജ്ജനും ലചദയ്ണ്ടതുലണ്ടന്നുും 
ഫാസിസത്ിലറെ കരിനിഴലകൾ  
ജനാധിപത്യ സമൂഹത്ിൽ 
വീഴുന്നതിലറെ െക്ഷണങ്ങൾലക്തിലര 
പ്രതികരിക്ാതിരിക്ാൻ നമുക്കു 
കഴിയില്ല എന്നുും പ്രദമയത്ിലൂലട സഭ 
പ്രതികരിച്ചു. 

ആൾക്കൂട്ടപകമാല�മാതകങ്ങൾ 
മനുഷ്യത്വിരുദ്ം - നിയമസഭമാപ്രദ്മയം


