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ദേശം, ദേശീയത, പൗരത്ം തുടങ്ങിയ സംജ്ഞകളെ മുമ്പുള്ളതങിദേ 
ക്കാളെകാളക്ദയളെ ഗൗരവദ്കാളട, ശ്രദ്ധദയകാളട പ്രദയകാഗങിദക്ണ്ട 
ഒരു കകാല്ങിലകാണ് േമ്മെങിദ്കാൾ. ദേശളെന്നത് ഭൂെങിശകാസ്ത്രപരെകായങി 

െകാത്രെല്ല, സകാംസ് കകാരങികെകായം സകാമൂഹങികെകായം രകാഷ്ടീയെകായം േങിർവചങിക്ള്ടുന്ന 
ഒന്നകാണദല്ലകാ! ളപകാതുവകായ സംസ് കകാരദ്യം പകാരമ്പര്യദ്യം  മുൻേങിർ്ങി 

വവകകാരങികെകായ ഒരു ഐക്യള്ടലകായങി ദേശീയതളയ 
കകാണകാളെങ്ങിൽ ളപകാതുവകായ ചരങിത്രവം ഭകാഷയം 
രകാജ്യകാതങിർ്ങിയളെകാളക് അതങിളേ േങിർണ്ണയങിക്കുന്ന 
ഘടകങ്െകാണ്. ഇന്്യളയ സംബന്ങിച്് അങ്ളേ 
ളപകാതു എന്ന് പെയകാവന്നത് എത്രദ്കാെമുണ്ട്? 
ഇന്നുള്ള േമ്മുളട രകാജ്യകാതങിർ്ങി ദപകാലം ഇന്്യ 
സ്തന്ത്രെകാകുന്നദതകാടു കൂടങി െകാത്രം വകവന്നതകാണ്.  
സ്കാതന്ത്ര്യസെരപ്രസ്കാേ കകാല്് ഇന്്യളയ 
ഒന്നങി്ങിച്് േങിർ്ങിയ ഘടകങ്ൾ എന്കാണ് എന്നത് 
ആദലകാചങിദക്ണ്ട വങിഷയെകാണ്. ഒളരകാറ്റ ഭകാഷദയകാ 
സംസ് കകാരദെകാ ഇല്ലകാതങിരുന്നങിട്ടുദപകാലം ഒളരകാറ്റ 
ജേതയകായങിരങിക്കാൻ ദപകാന്ന ദേശീയതകാദബകാധം 
ഇന്്യയങിളല ജേങ്ൾക്കുണ്ടകായങി. ഭകാരതീയ 
വപതൃകളെളന്നകാളക്യള്ള സങ്ല്പങ്ൾ 

അക്കാല്് ശക്ങിള്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് ശരങിയകാണ്. പളഷെ ഏതങിളേളയങ്ങിലം 
പുെന്ള്ളങിളക്കാണ്ടകായങിരുന്നങില്ല ഇന്്യയങിൽ അ്രം സങ്ല്പങ്ൾ ദവദരകാടങിയത്. 
ഇന്്യയളട പകാരമ്പര്യം ആത്യന്ങികെകായങി ഉൾളക്കാള്ളലങിദറേതകാണ്.  ഇന്്യയങിളല 
ഭകാഷകൾ ഒറ്റളയകാറ്റയകായങി ഇരങിക്കുദമ്പകാഴം പരസ്പര സമ്പർക്്ങിലൂളട ളകകാണ്ം 
ളകകാടുത്ം വെർന്നതകായം സജീവെകായങിരങിക്കുന്നതകായം കകാണകാൻ കഴങിയം. ആേ്യകകാലം 
മുതദല കച്വട്ങിേകായം െറ്ം വന്നവളര സ്ീകരങിക്കാനം ഉൾളക്കാള്ളകാനമുള്ള 
ഒരു തുെവ് േമ്മുളട സംസ് കകാര്ങിനണ്ടകായങിരുന്നു.  അത് തളന്നയകാണ് േമ്മുളട 
ശക്ങിയകായങിരങിക്കുന്നതും.  േമ്മുളട ഭകാഷകളം വങിഭങിന്നെകായ സംസ് കകാരങ്ളം 
വെർന്നത് ഇങ്ളേ ഒരു തുെവങിലകാണ്.  അതുളകകാണ്ടകാണ് േകാേകാത്്ങിൽ 
ഏകത്ളെന്ന ആശയള് ഉൾളക്കാള്ളകാനം ഇന്്യൻ ജേതയ്ക് പ്രയകാസെങില്ലകാ്ത്. 
വരുന്നതങിളേ സ്ീകരങിച്് തദറേതകായ രീതങിയങിലകാക്കുക എന്നതകായങിരങിക്കാം  തെങിഴരുളട 
രീതങി.  െലയകാെങി ഒരു പളഷെ  വന്നത്കാളട സ്ീകരങിച്ചുളവന്നും വരകാം.  ഈ 
സ്ീകരണ്ങിലം സ്കാംശീകരണ്ങിലം ഏറ്റക്കുെച്ങിലകൾ ഉണ്ടകാകകാളെന്നല്ലകാളത 
എളന്നങ്ങിലം എന്ങിളേളയങ്ങിലം പുെന്ള്ളകാൻ ശ്രെമുണ്ടകായങിട്ടുളണ്ടങ്ങിൽ അത് 
അധങികകാരബലതന്ത്രങ്ളളട ഭകാഗെകായങി െകാത്രെകാണ്.  അന്നും ഇന്നും എന്നും 
വവവങിധ്യങ്ളെ ഉൾളക്കാള്ളകാനള്ള െേസ്കാണ് വവകകാരങികെകായങി ഇന്്യളയ 
സകാദ്ധ്യെകാക്ങിയ പ്രധകാേഘടകങ്െങിളലകാന്ന്. 
 ഒരുപളഷെ േമ്മുളട ഭരണഘടേയളട ശക്ങിയം ഈ പെഞ്ഞ 
സ്കാംശീകരണ്ങിലകാണ് എന്ന് െേസ്ങിലകാക്കാേകാകും. ഭരങിച്വർ ബകാക്ങിവച്് 
ദപകായതങിളേ അതുദപകാളല തളന്ന പങിന്തുടരുന്നദതകാ അതങിളേ അ്കാളട തള്ളങി 
തേതു പകാരമ്പര്യ്ങിദലദക്കാ പഴെയങിദലദക്കാ തങിരങിച്ചുദപകാകുന്നദതകാ ആയ 
ഒന്നകായങിട്ടല്ല േമ്മുളട ഭരണഘടേ രൂപള്ട്ടത്.  കകാലങ്െകായങി സെരം ളചയ്തും െറ്ം 
ദേടങിളയടു് സെത്സ്കാതന്ത്ര്യങ്ളെ േങിർവചങിക്കാനം സംരഷെങിക്കാനം ഉതകുന്ന 
പല ആശയങ്ദെയം പല ദേശങ്ളളട ഭരണഘടേകെങിളല േല്ല വശങ്ദെയം 
ഉൾളക്കാണ്ളകകാണ്ടകാണ് ഇന്്യയദടതകായ ഒരു ഭരണഘടേ സൃഷ്ങിക്ള്ട്ടത്.  
എത്രദയകാ േകാെള് ആദലകാചേകളം കൂടങിയങിരങിപ്പുകളെകാണ് അതങിളേ ഇന്ന് 
കകാണുന്ന േങിലയങിദലക്് എ്ങിച്ത്.  െനഷ്യളേക്കുെങിച്്, െനഷ്യത്ള്ക്കുെങിച്് 
ഇന്്യ ആർജ്ങിളച്ടു് ദബകാധ്യങ്െകാണ് അതങിളല ളവെങിച്െകാകുന്നത്. ഭരണള് 
വങിശേീകരങിക്കുന്നതകാണ് ഭരണഘടേ.  ഇന്്യളയ സംബന്ങിച്് ആ ഭരണഘടേ 
ഉെ്കാക്കാൻ ശ്രെങിച്ത് എല്ലകാവർക്കും തുല്യേീതങി എന്നതുകൂടങിയകായങിരുന്നു.  േമ്മുളട 
അയൽരകാജ്യങ്െങിൽ പലദ്കാഴം ജേകാധങിപത്യമൂല്യങ്ൾ േഷ്ള്ടുന്നതകായം 
തുല്യേീതങി ഉെ്കാക്കുന്നതങിന പകരം ഭരണം പലദ്കാഴം ദസ്ച്കാപരെകാകുന്നതകായം 
േകാം കകാണുന്നുണ്ട്. അദ്കാഴം ഇന്്യ സൗഖ്യെകായങിരുന്നത് േമ്മുളട ഭരണഘടേയളട 
ബലളെകാന്നുളകകാണ്െകാത്രെകാണ്.  പല തര്ങിലള്ള ഉച്േീചത്ങ്ൾ സമൂഹ്ങിലണ്ട് 
എന്നത് യകാഥകാർത്്യെകാണ്. അദ്കാഴം ഒരു പരങിധങിവളര ദെൽദക്കായ്െകളെയം 
ചൂഷണങ്ളെയം പ്രതങിദരകാധങിക്കുന്നതങിേ് സഹകായകെകാകുന്നത് േമ്മുളട 
ഭരണഘടേയകാണ്; േമ്മുളട പൗരകാവകകാശങ്െകാണ്.  ഇന്്യളയ ഒരു പരെകാധങികകാര 
സ്ങിതങിസെത്  െദതതര ജേകാധങിപത്യ െങി്ബ്ങിക്കായങി വങിഭകാവേം ളചയ്യുദമ്പകാൾ തളന്ന 
ഇന്്യയങിളല എല്ലകാ പൗരൻെകാർക്കും സകാമൂഹ്യവം സകാമ്പ്ങികവം രകാഷ്ടീയവെകായ 
േീതങി ഉെപ്പുവരു്ണളെന്നും അവർക്് പേവങിയങിലം അവസര്ങിലം സെത്ം 
ഉെപ്പുവരു്ണളെന്നും േമ്മുളട ഭരണഘടേയളട ആമുഖ്ങിൽ തളന്ന  
പെയന്നുണ്ട്. വങിശ്കാസ്ങിനം െതേങിഷ്ഠയ്കം ആരകാധേയ്കളെന്നദപകാളല ചങിന്യ്കം 
ആശയപ്രകടേ്ങിനമുള്ള സ്കാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടേ ഉെപ്പുവരുത്ന്നുമുണ്ട്.  
വ്യക്ങിയളട അന്സ്ം രകാജ്യ്ങിളറേ അഖണ്ഡതയം ഉെ്കാക്ങിളക്കാണ്ട് 
സകാദഹകാേര്യ്ങിൽ വർ്ങിക്കാേകാണ് അത് േദമ്മകാട് ആഹ്കാേം ളചയ്യുന്നത്.  
അങ്ളേ രകാജ്യ്ങിളറേ പരെകാധങികകാരദ്കാളടകാ്ംതളന്ന പ്രകാധകാേ്യം 
കല്പങിച്ങിരങിക്കുന്നത് ഏത് പൗരനമുള്ള േീതങിക്കും സ്കാതന്ത്ര്യ്ങിനം കൂടങിയകാണ്.  
േങിയെ്ങിേ് മുമ്പങിൽ ദേശള് എല്ലകാവർക്കും തുല്യത; പൗരൻെകാർക്് െകാത്രെല്ല, 
ഇവങിളട ജീവങിക്കുന്ന എല്ലകാവർക്കും തുല്യത ഉെ്കാക്കുന്നതകാണ് േമ്മുളട ഭരണഘടേ. 
ഭരണഘടേയളട 14-കാം അനദച്േം േങിയെ്ങിേ് മുന്നങിളല ഈ തുല്യത ഉെപ്പു 
വരുത്ദമ്പകാൾ 15-കാം അനദച്േം െതം, വംശം, ജകാതങി, ലങിംഗം, ജന്മസ്ലം 
തുടങ്ങിയവയളടളയകാളക് ദപരങിൽ വങിദവചേങ്ളെകാന്നും ഇല്ലകാതങിരങിക്കാൻ 
വ്യവസ് ളചയ്ങിട്ടുള്ളതകാണ്.  ഭരണഘടേയളട ഘടേ െകാത്രെല്ല അതങിളറേ 
അന്സ്് ദപകാലം  ഉൾളക്കാള്ളലങിദറേതകാണ്.
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ദലകാക ദകരെസഭയളട ആശയതലെകാണ് അതങിളേ അർത്വ്കാക്കുന്നത്. 
സദമ്മെേ ദവേങി, പളങ്ടുക്കുന്നവരുളട എണ്ണം, ഭണ്ഡകാര്ങിളറേ 

വലങി്ം എന്നങിവയല്ല പ്രധകാേം.  ജേകാധങിപത്യം ആശയതല്ങിൽ ഒരു 
മൂല്യദബകാധെകാണ്.  പ്രദയകാഗതല്ങിൽ അത് വങിവങിധകാംശ സമ്മങിശ്രെകായ ഒരു മൂല്യ 
പ്രവകാഹെകാണ്.  ചലേകാത്മകതയകാണ് അതങിളറേ ഊർജ്വം വജവങികതയം.  
ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ രകാസഘടേ സവങിദശഷെകാണ്.  േകാട്, ഭകാഷ, സംസ് കകാരം 
തുടങ്ങിയ ആന്രങിക േകാഹങ്ളളട  സർഗ്കാത്മകെകായ സംദവേേെകാണ് ദലകാക 
ദകരെസഭയങിലൂളട അനഭവദവേ്യെകാകുന്നത്.  ജേകാധങിപത്യ പ്രക്ങിയയങിൽ വങിവങിധ 
ഘടകങ്ളളട സവങിദശഷ കണങികകാ സംദയകാജേെകാണ് അതങിളേ സകാർത്കെകായങി 
പരങിവർ്േം ളചയ്യുന്നത്.  പ്രതങിദഷധങ്ളളടയം ദചകാേ്യം ളചയ്യലങിളറേയം 
സെീപേങ്ളളടയം രീതങികളളടയം െകാറ്റങ്ൾ പുതങിളയകാരു ജേകാധങിപത്യ 
മൂല്യപ്രവകാഹ്ങിളറേ രകാസത്രകങ്െകാണ്.  ലങിബർട്ടങി എന്നത് വങിദെകാചേെകാണ്.  
എല്ലകാ സംസ് കൃതങികളം ഇതങിദലക്് എത്ന്നങില്ല.  ചങില സംസ് കൃതങികെങിൽ െനഷ്യർ 
സ്കാതന്ത്ര്യദ്കാളട ജീവങിക്കുന്നു.  െറ്ചങിലർ അടങിെകളെദ്കാളല കഴങിയന്നു.  
അതങിളറേ കകാരണം പൗരസമൂഹ്ങിളറേ ശക്ങിയം ദ്റേറ്റങിളറേ ശക്ങിയം തമ്മങിൽ 
തുലേെങില്ലകാ്തകാണ്.  ശക്െകായ പൗരസമൂഹമുള്ളങിടത്െകാത്രദെ ശക്െകായ 
ദ്റേറ്റങിേ്  പ്രസക്ങിയള്ളൂ.  പൗരസമൂഹം ശക്ങിള്ടുന്നത് ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ 
പുതങിയ സകാധ്യതകെങിദലക്് വങികസങി്ങിക്കുദമ്പകാഴകാണ്.
 ആശയതല്ങിലം ആവങിഷ് കകാരരൂപ്ങിലം ജേകാധങിപത്യം ഇങ്ളേ്ളന്ന 
തുടരണളെന്നങില്ല.  ജേകാധങിപത്യ്ങിൽ പകാരമ്പര്യവകാേെങില്ല.  പകാരമ്പര്യം എന്നത് 
അഭയദകന്ദ്രെല്ല.  ആയധപ്പുരയകാണ്.  പകാരമ്പര്യ്ങിൽ േങിന്ന് േമുക്് ചങിലളതടുക്കാം.  
എന്നകാൽ എല്ലകാെങ്ളേ േങിലേങിർദ്ണ്ട കകാര്യെങില്ല.  ജേകാധങിപത്യം എന്നത് 
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130 ദകകാടങി ജേങ്ളം ഏഴ പ്രധകാേ 
െതങ്ളം 122 ഭകാഷകളമുള്ള, 33 ലഷെം 
ചതുരശ്ര കങിദലകാെീറ്റർ ഭൂെങി െകാത്രെല്ല 
ഇന്്യ, െെങിച്് ഒളരകാറ്റ വ്യക്ങിത്്ങിനം   
ഒളരകാറ്റ ഭരണഘടേയ്കം കീഴങിലള്ള ഒരു 
സംവങിധകാേം കൂടങിയകാണത്. ഒരങിക്ലം 
േഷ്െകാക്കാേകാകുന്നതല്ല ആ വ്യക്ങിത്ം. 
അതങിളേ തകർക്കാൻ ഒരങിക്ലം 
അനവേങിക്കാനെകാകങില്ല.' 

- പ്രണബ് മുഖർജി, 
 മുൻ രകാഷ്ടപതങി

ളെകാഴങിമുഴക്ം
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ഇസ്കായൽ പൗരനം 
ഓക് സ് ദ�കാർഡ് 
യൂണങിദവഴ് സങിറ്റങിയങിൽ േങിന്ന് 
ചരങിത്ര്ങിൽ ദഡകാക്ടദെറ്റ് 

ദേടങിയ ദശഷം ളജറുസദലെങിൽ 
ഹങിബ്രു യൂണങിദവഴ് സങിറ്റങിയങിൽ 
അദ്ധ്യകാപകനെകായ 
േകാൽ്്കാറുകകാരൻ യവൽ ദേകാഹ 
ഹരകാരയളട മൂന്നകാെള് സൃഷ്ങിയകാണ് 
'21-കാം നൂറ്റകാണ്ടങിനദവണ്ടങി 21 പകാഠങ്ൾ' 
(21 lessons for the 21st Century) 
എന്ന പുതുെയള്ളതും െദേകാഹരെകായങി 
രചങിച്തുെകായ ഗ്രന്ം.  അദദേഹ്ങിളറേ 
ആേ്യ ഗ്രന്െകായ 'സകാ്ങിയൻസ്, 
െനഷ്യവംശ്ങിളറേ ചുരുക് ചരങിത്രം' 
(Sapiens, a brief History of 
mankind)  രണ്ടകാെള് ഗ്രന്െകായ 
'ദഹകാദെകാ ഡങിയൂസ്, േകാളെയളട ചുരുക് 
ചരങിത്രം' (Homo Deus, A brief 
History of  Tomorrow)  എന്നങിവ 
അദെരങിക്യങിളല സൺദഡ വടംസ് 
േട്ങിയ സർദവേയങിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വകായേക്കാർ ഇഷ്ള്ട്ട 
ളബ്റേ് ളസല്ലർ ഗ്രന്ങ്ളളട 
പട്ടങികയങിൽ ഇടം ദേടങിയവയകാണ്.  
മൂന്നകാെള് ഗ്രന്െകായ  '21-കാം 
നൂറ്റകാണ്ടങിനദവണ്ടങി 21 പകാഠങ്ൾ' 
എന്ന ഈ ഗ്രന്വം ളബ്റേ് ളസല്ലർ 
പട്ടങികയങിൽ ഇടം ദേടങിയങിട്ടുണ്ട്. 
 ആേ്യ ഗ്രന്്ങിൽ ഗ്രന്കകാരൻ 
െനഷ്യവർഗ്്ങിളറേ ഉൽ്്ങിയം 
വധഷണങിക വെർച്യളട ചരങിത്രവം 
പരങിദശകാധങിക്കുന്നു.  ആേങിെെനഷ്യൻ 
തീ കളണ്ട്ങിയദ്കാൾ തളറേ 
ചുറ്പകാടുകെങിൽ േങിന്ന് അവൻ 
സ്തന്ത്രേകായങി ശക്ങി ആർജ്ങിച്ചു.  
പങിന്നീട് ആധുേങിക െനഷ്യൻ 
പരദൂഷണം എന്ന സകാമൂഹ്യ 
സംദവേേ്ങിലൂളട സംഘടങിതേകായങി.  
കകാർഷങികവൃ്ങി അവളേ 
കൂടുതൽ ആഹകാരവസ്തുക്ൾ 
ഉൽ്കാേങി്ങിക്കുന്നതങിേ് 
പ്രകാപ്തേകാക്ങിളയങ്ങിലം െനഷ്യളേ 
കൂടുതൽ വങിശക്കുന്നവേകാക്ങി അത്് 
പരങിണെങി്ങിക്കുകയം ളചയ്തു.  
െങിത്കളളട ഭകാവേകാസൃഷ്ങിയങിലൂളട 
സകാമൂഹങിക ചട്ടക്കൂടും 
അതങിേകാവശ്യെകായ േങിയെസംഹങിതയം 
അവൻ പങിന്നീട് േങിർമ്മങിച്ചു.  പണം 
എന്ന െകാധ്യെം കകാര്യങ്ൾ കൂടുതൽ 
ലഘൂകരങിച്് അവളേ വങിശ്സ്തേകായ 
ദസവകേകാക്ങിളയങ്ങിലം ഒ്ം 
അവളേ അത്യകാഗ്രഹങിയകാക്കുകയം 
ളചയ്ങിട്ടുണ്ട്.  െനഷ്യ 
ചങിന്കാശക്ങിയങിളല വവരുദ്ധ്യങ്ളളട 
തത്ശകാസ്ത്രം അവേങിൽ 
സകാംസ് കകാരങിക ദബകാധവം 

സർഗ്കാത്മക പ്രവണതയം 
ഉെവകാക്ങി.  ഒടുവങിൽ ആധുേങിക 
നൂറ്റകാണ്ടങിൽ എ്ങിയദ്കാൾ 
ശകാസ്ത്രം അവളേ കൂടുതൽ 
അപകടകകാരങിയകാക്ങി െകാറ്റങി.  ഇതകാണ് 
ആധുേങിക െനഷ്യചരങിത്ര്ങിളറേ 
അന്:സ്ളയന്ന് ഗ്രന്കകാരൻ 
ദരഖള്ടുത്ന്നു.
 പതങിമൂന്നകാം നൂറ്റകാണ്മുതൽ 
ഇരുപതകാം നൂറ്റകാണ്ടങിളറേ പ്രകാരംഭം 
വളര യദ്ധളവെങിയൻെകാർ 
ആയങിരുന്നു ഭരണകാധങികകാരങികൾ.  
എന്നകാൽ േയൂക്ങിയർ ദബകാംബ് 
കണ്പങിടങിക്ള്ട്ടദതകാളട 
െനഷ്യരും 
ഭരണകാധങികകാരങികളം 
പരസ്പരം ഭയള്ട്ടുതുടങ്ങി.  
െനഷ്യരകാശങി ഒന്നകാളക 
അസ്തെങിക്കുവകാൻ ഇേങി 
ഒരു ദലകാക െഹകായദ്ധം 
ആവശ്യെങില്ല.  േയൂക്ങിയർ 
ദബകാംബ് േങിർമ്മങിക്കാൻ 
കഴങിയന്ന ഏത് രകാജ്യ്ങിനം 
ഇന്ന് െകാേവരകാശങിളയ 
ഇല്ലകാതകാക്കാൻ കഴങിയന്ന 
പ്രഹരദശഷങിയകാണുള്ളത്.  
അതങിേകാൽ യദ്ധം ഏത് 
ഭരണകാധങികകാരങിയം 
ഒഴങിവകാക്കാൻ 
ആഗ്രഹങിക്കുന്നു. തൻമൂലം 
ഇേങി ഒരു ദലകാക 
െഹകായദ്ധം ഉണ്ടകാകകാൻ 
സകാദ്ധ്യതയങിളല്ലന്ന് 
ഗ്രന്കകാരൻ 
അഭങിപ്രകായള്ടുന്നു.  
യദ്ധ്ങിലൂളടയള്ള 
കൂട്ടെരണ്ങിനപകരം 
ആധുേങിക െനഷ്യേങിൽ 
ആത്മഹത്യകാ പ്രവണത 
വർദ്ധങിച്ചു വരുന്നു 
എന്ന് ഗ്രന്കകാരൻ 
അഭങിപ്രകായള്ടുന്നു.  ഷെകാെം 
ഏകദേശം െനഷ്യരകാശങി കീഴടക്ങി 
കഴങിഞ്ഞു.  അതങിേ് ശകാസ്ത്ര 
കണ്പങിടങി്ങ്ളം വ്യവസകായ 
വങിപ്ലവവം സകാദങ്തങിക-ശകാസ്ത്ര 
വെർച്യം േളമ്മ ഏളെ 
സഹകായങിച്ങിട്ടുണ്ട്.  ഷെകാെ്ങിേ് 
പകരം അെങിതകാഹകാര്ങിലൂളട 
കൂടുതൽ ളപകാണ്ണ്ടങിയൻെകാരകായങി 
െനഷ്യൻ െകാറുന്ന പ്രതങിഭകാസം 
ആയങിരങിക്കാം ആധുേങിക സമൂഹ്ങിൽ 
കകാണള്ടുക.  മരണം എന്നത് 
വെറുവമാരു സാശകേതികപ്ിേകായി 
ഇനിയുള്ള കാലം കവടെത്തുവമന്ം 
ബശയാവെക് ശനാളജിയും 
െിെരസാശകേതിക അറിവം 

ജനിതകഘെനയിൽ 
അത്ഭുതകരമായ പരിണാമം 
സംഭെിപ്ിക്ാവമന്ം അതിൽ 
അമർത്യത സാധ്യമാകാവന്ന ഒരു 
ോസ്ത്രസൂചകം മാത്രമാവണന്ം 
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഊന്നിപ്റയുന്.
 ആധുേങികെനഷ്യളേ, അതകായത് 
2100-2200 കകാലഘട്ട്ങിൽ 
ജീവങിക്കുന്ന െനഷ്യളേ്റ്റങി 
ഗ്രന്കകാരൻ േൽകുന്ന വങിവരം 
ഇപ്രകകാരെകാണ്.  എഴപതങിേകായങിരം 
ളകകാല്ലങ്ൾക്കുമുമ്പ് െനഷ്യർ 
എന്ന ജീവങിവർഗ്ം ആഫ്ങിക്യങിളല 

സകാവന്ന തകാഴ് വരയങിൽ 
െറ്റ് ജീവങിവർഗ്ങ്ളെ 
അദപഷെങിച്് തകാരതദെ്യേ 
പ്രസക്ങി കുെഞ്ഞ 
ഒരു കൂട്ടം ജീവങികൾ 
ആയങിരുന്നു.  എന്നകാൽ 
പങിന്നീട് പരങിണകാെചക്ം 
തങിരങിഞ്ഞദ്കാൾ ഈ 
ജീവങിവർഗ്ം ഈ ഭൂെങിയങിളല 
ഏറ്റവം ശക്െകായ 
വർഗ്െകായങി െകാെങിക്ഴങിഞ്ഞു.  
ഈ ഇരുപ്ങിളയകാന്നകാം 
നൂറ്റകാണ്ടങിൽ ഏതകാണ്ട് 
വേവദ്കാെം 
തുല്യെകായ േങിലയങിൽ,  
അതകായത് സൃഷ്ങിക്കാനം 
സംഹരങിക്കാനമുള്ള 
കഴങിവങിൽ ഈ വർഗ്ം 
എ്ങിേങിൽക്കുകയകാണ്.  
എന്നകാൽ െനഷ്യവർഗ് 
ചരങിത്രം ആളക 
പരങിദശകാധങിക്കുദമ്പകാൾ 
അത് അഭങിെകാേകരെകായ 
ദേട്ടങ്ൾ ഉണ്ടകാക്ങിയങിട്ടങില്ല 
എന്നതകാണ് സത്യം.  േകാം 
േമ്മുളട ചുറ്പകാടുകെങിൽ 
ദജതകാവകായങി, പ്രകൃതങിളയ 
ഏതകാണ്ട് കീഴ് ള്ടു്ങി 

അതങിളറേ ആവകാസവ്യവസ്കൾ 
േമ്മുളട വങികസേ്ങിേകായങി 
തകങിടം െെങിച്ചുകഴങിഞ്ഞു.  
െകായകായഷെങികളെദ്കാളല വലങിയ 
േഗരങ്ൾ േങിർമ്മങിച്ചു, വലങിയ 
കദമ്പകാെദകന്ദ്രങ്ൾ ഉണ്ടകാക്ങി, 
ഭൂെങി ഉരുണ്ടതകാളണന്ന അടങിസ്കാേ 
പ്രെകാണ്ങിന ബേലകായങി ദലകാകം 
പരന്ന ഒരു വലയകാളണന്ന സംജ്ഞ 
സൃഷ്ങിച്ചു.  എന്നകാൽ പ്രയകാസങ്ളം 
ദുഃഖങ്ളം ദരങിതങ്ളം ഇല്ലകാതകാക്കാൻ 
ഈ ആധുേങിക െനഷ്യേ് 
കഴങിഞ്ഞങില്ലകാളയന്നകാണ് ഗ്രന്കകാരൻ 
കരുതുന്നത്.  സഹജീവങിയകായ 
െനഷ്യളേയം െറ്റ് ജീവജകാലങ്ളെയം 
പ്രകൃതങിളയയം കൂടുതൽ ദരങിതവം 

ദരന്ഭരങിതവെകാക്കുകയകാണ് 
ഈ വങികസങിത െനഷ്യൻ 
ളചയ്ങിട്ടുള്ളത്.  ഇത്രളയകാളക് 
വങികസങിതെകായ ഒരു ദലകാകം 
ളകട്ടങി്ടു്് ആധുേങികേകായങിട്ടും 
െനഷ്യേ് എന്കാണ് അവളറേ 
ജീവങിതലഷെ്യം എന്നത് 
ഇദ്കാഴം കളണ്ട്കാേകാകകാ് 
പ്രദഹെങികയകായങി അവദശഷങിക്കുന്നു.  
ളവറും േകാടൻ വള്ളങ്െങിൽ 
േങിന്ന്  ബഹങിരകാകകാശക്ലകളം 
ദെകാക്റ്റ് വങിദഷെപണങ്ളം 
േട്ങിയ േകാം ഇേങി എദങ്കാട്ട് 
സഞ്ചരങിക്കാൻ എന്നെങിയകാളത 
വട്ടം കെങ്ങുകയകാണ് ഈ 
ഭൂെങിയങിൽ.  െനഷ്യർ മുമ്പള്ക്കാളം 
ശക്രകായങിട്ടുണ്ട്.  എന്നകാൽ ഈ 
ശക്ങിളയകാളക് എന്ങിനദവണ്ടങി 
ഉപദയകാഗങിക്ണളെന്ന് െനഷ്യർക്് 
അെങിയങില്ല.  പ്രകാചീേകകാലള് 
െനഷ്യളരക്കാൾ കൂടുതൽ 
േങിരു്രവകാേങിയകാണ് ആധുേങിക 
െനഷ്യർ. ശകാസ്ത്രസംജ്ഞയളടയം 
കണ്പങിടങി്ങ്ളളടയം 
അഹങ്കാര്ങിൽ സ്യംേങിർമ്മങിത 
വേവങ്െകായങി െകാെങിയ െനഷ്യർക്് 
ആദരകാടും കട്കാദടകാ പ്രതങിബദ്ധതദയകാ 
ഇല്ലകാതകായങിക്ഴങിഞ്ഞങിട്ടുണ്ട്.  
എന്നങിട്ടും േകാം തൃപ്തരുെല്ല.  
േങിരു്രവകാേങിയം അതൃപ്തനെകായ 
ഒരു വേവള്ക്കാൾ ഏറ്റവം 
അപകടകരെകായങി െളറ്റന്കാണ് 
ഉള്ളളതന്ന ദചകാേ്യം ഗ്രന്കകാരൻ 
വകായേക്കാരുളട െേസ്ങിദലക്് 
തീദകകാരങിയങിടുന്നതുദപകാളല ഈ 
പുസ്തക്ങിൽ ദചകാേങിക്കുന്നുണ്ട്.
 വകായേക്കാരളേ 
അസ്സ്േകാക്കുകയം 
അമ്പര്ങിക്കുകയം ളചയ്യുന്ന 
വങിധ്ങിലകാണ് ഈ യവ ഗ്രന്കകാരൻ 
െനഷ്യചരങിത്രം അേകാവരണം 
ളചയ്യുന്നത്.  ഗ്രന്്ങിൽ 
മുഴങ്ങിദക്ൾക്കുന്ന ശകാസ്ത്രയക്ങി 
വകായേക്കാളര അത്ഭുതള്ടുത്ന്നു.  
ഗ്രന്കകാരളറേ ഭകാഷ ലെങിതവം 
ആഴമുള്ളതുെകാണ്.  രചേകാ വശലങി 
െദേകാഹരവെകാണ്.  ഇന്്യയളട 
ചരങിത്രം ദപകാലം വെളര ഗഹേെകായങി 
വങിവരങിക്കുന്നത് ഗ്രന്കകാരളറേ 
ആഴ്ങിലം പര്ങിലമുള്ള 
വകായേയളട �ലെകായകാളണന്ന് 
േങിസ്ംശയം പെയകാൻ കഴങിയം.  
ഈ ഗ്രന്ം തീർച്യകായം 
കൗതുകമുള്ള ഒരു വകായേക്കാരളേ 
സദന്കാഷങി്ങിക്കുകയം 
ചങിന്ങി്ങിക്കുകയം ളചയ്യുളെന്ന് 
തീർത്ം പെയകാം.

 സ്ങിതങിസെത്വം അഖണ്ഡതയളെന്ന ദപകാളല െദതതരത്വം ഇന്്യൻ 
ഭരണഘടേയളട, ഇന്്യയളട തളന്ന മുഖമുദ്രകെങിൽ പരെപ്രധകാേെകാണ്.  െദതതര 
രകാഷ്ടളെന്നകാൽ ജേങ്ളളട െതവങികകാരങ്ൾ കണക്കാക്കാ്ത് എന്നല്ല 
അർത്ളെന്നും ഏളതങ്ങിലം ഒരു പ്രദത്യക െതം ജേങ്ളളട ദെൽ അടങിദച്ല്പങിക്കുന്നതങിേ് 
പകാർലളെറേങിേ് അർഹതയണ്ടകായങിക്കൂളടന്നകാണ് അത് ലഷെ്യെകാക്കുന്നളതന്നും 
അംദബേ്കർ തളന്ന വ്യക്െകാക്ങിയങിട്ടുണ്ട്.   ഒരു െത്ങിളറേ ആചകാരെകായകാലം 
ആഹകാരെകായകാലം അത് െറ് െതങ്ളളട ദെൽ അടങിദച്ല്പങിക്കുന്നത് ജേകാധങിപത്യ 
സമൂഹ്ങിേ് ദചർന്നതല്ല. െതവങിശ്കാസ്ങിളറേ ദപരങിദലകാ െതവങിശ്കാസം ഇല്ലകാ്തങിളറേ 
ദപരങിദലകാ ഒരു പൗരനം വങിദവചേപരെകായ ഒരു സെീപേവം ഭരണകൂട്ങിളറേ 
ഭകാഗത്േങിന്നുണ്ടകാവങിളല്ലന്നുള്ള ഉെ്കാണ് െദതതരത്ം എന്നത്. എന്നകാൽ സംഭവങിക്കുന്നത് 
എന്കാണ്? െറ്ള്ളവരുളട വങിശ്കാസള് അെക്കാനം സംശയങിക്കാനം മുതങിരുന്ന, 
വങിശ്കാസങികളെന്ന് സ്യം അവകകാശള്ടുന്നവളര േകാം കകാദണണ്ടങിവരുന്നു. ഒരു 
െത്ങിളറേ ആചകാര്ങിളറേയം ആഹകാര്ങിളറേയം ദപരങിൽ, െതസംരഷെണളെന്ന 
ദപരങിൽ ആൾക്കൂട്ടളക്കാലപകാതകങ്ൾ ദപകാലം ഉണ്ടകാകുന്നു. െത്ങിളറേ ദപരങിലള്ള 
പ്രകടേപത്രങികകൾ, െത്ങിളറേ ദപരങിൽ രകാഷ്ടീയകാധങികകാരങ്ൾ, ഒടുവങിലങിതകാ പൗരത്ം 
ദപകാലം െത്ങിളറേ ദപരങിൽ േങിർണ്ണയങിക്ള്ടുന്ന സ്ങിതങിവങിദശഷം ഉണ്ടകായങിരങിക്കുന്നു.  
ഇന്്യയളട ഭൂെങിശകാസ്ത്രപരെകായ അതങിർ്ങികളളടയം സ്ങിരവകാസ്ങിളറേയം ദപരങിൽ 
േങിർവചങിക്ള്ട്ടങിരുന്ന പൗരത്്ങിൽ െതം ഇടളപടുന്നദതകാടുകൂടങി ഇന്്യയളട െദതതര 
സ്ഭകാവം േഷ്െകാകകാൻ തുടങ്ങുകയകാളണന്ന് ഏറ്റവം ലെങിതെകായങി െേസ്ങിലകാക്കാവന്ന 
യക്ങിയകായങിട്ടുദപകാലം അധങികകാരധകാർഷ്്യളെകാന്നുളകകാണ്െകാത്രം ഇരുട്ടങിളവളക്കുദമ്പകാൾ 
ഇ്രം േങിയെങ്ളണ്ടകാകുന്നു. ഏകപൗരത്െകാണ് ഇന്്യയളട രീതങി എന്നങിരുന്നകാൽ 
ദപകാലം ഒറ്റ േങിവസം ളകകാണ്ട്, സ്ന്ം രകാജ്യ്് തളന്ന പലരും 'Trespassers 
-അതങിക്െങിച്ചു കടക്കുന്നവർ' ആകുന്നു. കഴങിഞ്ഞ ളതരളഞ്ഞടു്ങിൽ ദവകാട്ടു ളചയ്വർ, 
ആധകാർ ദരഖ ലഭങിച്വർ, വസേങികേകാദയകാ ഭരണകാധങികകാരങി തളന്നയകാദയകാ 
രകാഷ്ടള് ദസവങിച്വർ- ആരകായകാലം എദ്കാൾ പട്ടങികയങിലങിടം കങിട്ടകാതകാകുളെദന്നകാ 
പൗരേല്ലകാതകാകുളെദന്നകാ അെങിയകാേകാവകാ് സ്ങിതങിവങിദശഷെകാണ്.  സ്ങിതങിസെത്െല്ല 

ഇന്്യയങിൽ ഇന്നുള്ളത് എന്ന് ദവേേദയകാളട, അതങിലപരങി ആശങ്ദയകാളട, ഏെങിയ 
ദതകാതങിൽ ദരകാഷദ്കാളട േകാം തങിരങിച്െങിയന്നു.  സകാെന്രകാജകാക്ൻെകാളര ദപകാളല 
ഭരണദകന്ദ്രള് തൃപ്തങിള്ടു്ങി േങില് ദക്ണ്ടവരകാണ് തങ്ളെന്ന് സംസ്കാേ 
ഭരണകൂടങ്ൾക്് ദതകാന്നുന്ന അവസ്യങിദലക്് കകാര്യങ്ൾ പരങിണെങിക്കുദമ്പകാൾ 
ഇന്്യയളട ള�ഡെൽ സംവങിധകാേ്ങിേ് എന്കാണ് സംഭവങിക്കുന്നത്? 
 എന്് േ്യകായീകരണങ്ളം വരട്ടുവകാേങ്ളം പെഞ്ഞകാലം പൗരത്ള് 
േങിർവചങിക്കുന്ന ഘടകങ്െങിൽ ഒന്നുദപകാലെകാകകാൻ െതള്ദയകാ അ്ര്ങിലള്ള 
വങിഭജേ യക്ങികളെദയകാ അനവേങിക്കാേകാകങില്ല എന്നത് ഏറ്റവം സകാെകാേ്യെകായങി, 
അടങിസ്കാേപരെകായങി ഉണ്ടകാദകണ്ട ചങിന്യകാണ്.  െതം ഒരുവളറേ വ്യക്ങിപരെകായ 
േങിലപകാട് െകാത്രെകായങിരങിക്ണം.  രകാഷ്ടീയ്ങിദലകാ അധങികകാര്ങിദലകാ അതങിേങിടം 
േല്ങിക്കൂടകാ്തകാണ്.  വംശീയ ഔന്നത്യ്ങിനം വംശശുദ്ധങിക്കും ദവണ്ടങി വകാേങിച് 
ഭരണകാധങികകാരങിളയ ചരങിത്രം അടയകാെള്ടു്ങിയത് '�കാസങി്റേ്' എന്നു തളന്നയകാണ്.  
അത് ഇന്നും ദലകാകചരങിത്ര്ങിളല കറു് അദ്ധ്യകായെകാണ്.  ദലകാകള് ഏറ്റവം വലങിയ 
ജേകാധങിപത്യ രകാജ്യളെന്ന് തളന്നയകാകണം ഇന്്യ എന്നും അടയകാെള്ടു്ള്ദടണ്ടത്. 
ഇവങിളട ഭരണം ജേങ്ൾക്കു ദവണ്ടങി, ജേങ്ൾ േങിർവഹങിക്കുന്നതകാളണന്ന് 
ഭരണകർ്കാക്ദെകാർദക്ണ്ടതുണ്ട്, അവളര ജേം ഓർമ്മങി്ങിദക്ണ്ടതുണ്ട്. 
അഞ്ചു വർഷദ്ക്് അധങികകാരങികെകായങിരങിക്കാേല്ല, ജേദസവകരകായങിരങിക്കാേകാണ് 
ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ടുന്നത് എന്ന് ആരും െെന്നുകൂടകാ്തകാണ്. പരദെകാന്നത 
േീതങിപീഠദ്ദയകാ ഭരണഘടേദയദയകാ അട്ടങിെെങിക്കാൻ ആളരയം അനവേങിച്ചുകൂടകാ. 
േമ്മൾ പൗരന്മകാർക്് ളചയ്യകാനള്ളത് അ്രം അട്ടങിെെങികളെ എതങിർക്കുക 
എന്നതുതളന്നയകാണ്. ബഹുമുഖവം ബഹുസ്രവെകായ ഇന്്യൻ ജേതളയ ഒന്നങി്ങിക്കുന്ന 
ഐക്യദബകാധ്ങിൽ ഒരു തര്ങിലള്ള വങിഭകാഗീയചങിന്കൾക്കും ഇടെങില്ല.  ഒരു പ്രശ് േം 
ഏത് വങിഭകാഗ്ങിളറേയം- അത് ഇസ്കാദെകാ ഹങിന്ദുദവകാ ക്ങിസ്ത്യദേകാ പുരുഷദേകാ സ്ത്രീദയകാ 
ട്കാൻസ് ളജറേദെകാ ളതകാഴങിലകാെങിദയകാ ഉടെദയകാ ആരുദടതുെകായങിളക്കാള്ളളട്ട, അത് 
ഇന്്യളയ ഒന്നടങ്ം ബകാധങിക്കുന്നതകാണ് എന്ന ദബകാധ്യം എദ്കാഴം ഉണ്ടകാകണം.
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 ത�ോട്ടുമുക്കത്ത് നിയമസഭോ മയൂസിയം പ്രദർശനം
ദകകാഴങിദക്കാട് ജങില്ലയങിളല ദതകാട്ടുമുക്ം ളസറേ് ദതകാെസ് ഹയർ 

ളസക്ൻഡെങി സ് കൂെങിൽ 2019 േവംബർ 14 മുതൽ 16 വളര േടന്ന 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ പ്രേർശേെകായ EXPO 2020  യങിൽ േങിയെസഭകാ െയൂസങിയ്ങിളറേ 
പ്രേർശേം  സംഘടങി്ങിച്ചു.  വങിവങിധ സർക്കാർ, ളപകാതുദെഖലകാ സ്കാപേങ്ളളട  
്റേകാളകൾ, െകാജങിക് ദഷകാ, േകാണയങ്ളളടയം കകാർഷങിദകകാല്പന്നങ്ളളടയം 
പ്രേർശേം, പ്രെയദരന്്ങിളറേ  ദ�കാദട്ടകാ പ്രേർശേം എന്നങിവയം  
എക് സങിബങിഷളറേ ഭകാഗെകായങിരുന്നു.  
തങിരുവമ്പകാടങി എം.എൽ.എ. ദജകാർജ് 
എം. ദതകാെസ് സെകാപേസദമ്മെേം 
ഉേ്ഘകാടേം ളചയ്തു. 
അയ്യകായങിരദ്കാെം ദപർ പരങിപകാടങി 
കകാണകാളേത്കയം േങിയെസഭകാ 
െയൂസങിയം  പ്രേർശേള്ക്കുെങിച്് 
െങികച് അഭങിപ്രകായം 
ദരഖള്ടുത്കയം ളചയ്തു.ഭരണഘടനോ ദിനം

ഭരണഘടേകാ േങിേദ്കാടനബന്ങിച്് േവംബർ 25 േ് സംഘടങി്ങിച് ചടങ്ങിൽ  
േങിയെസഭകാ ളസക്ട്ടെങി വകായങിച്ചു ളകകാടു് ഭരണഘടേയളട ആമുഖം 

ജീവേക്കാർ  ഏറ് ളചകാല്ലങി.  

'Platform Co-operatives and Models for 
Distributed Governance in Kerala'-പ്രഭാഷണം 

ദകരെ േങിയെസഭയളട ളസറേർ ദ�കാർ പകാർലളെറേെങി ്റേഡീസ് ആറേ് 
ളട്യങിേങിംഗം അഗ്രങികൾച്െൽ ദകകാ-ഓ്ദെറ്റീവ് ്റേകാ�് ളട്യങിേങിംഗ് 

ഇൻ്റേങിറ്റയൂട്ടും സംയക്െകായങി േങിയെസഭകാ സകാെകാജങികർക്കായങി 'Platform 
Co-operatives and Models for Distributed Governance in Kerala'എന്ന 
വങിഷയ്ങിൽ പ്രഭകാഷണവം ചർച്യം സംഘടങി്ങിച്ചു.  2019 േവംബർ 27-കാം 
തീയതങി േങിയെസഭകാ സമുച്യ്ങിളല ബകാങ്്റ്റ് ഹകാെങിൽ സംഘടങി്ങിച് പരങിപകാടങി 
ധേകകാര്യവം കയറും വകുപ്പുെന്ത്രങി ദഡകാ.ടങി.എം.ദതകാെസ് ഐസക് ഉേ്ഘകാടേം 
ളചയ്തു. സഹകരണവം വങിദേകാേസഞ്ചകാരവം ദേവസ്വം വകുപ്പുെന്ത്രങി കടകംപള്ളങി 
സുദരന്ദ്രൻ അധ്യഷെേകായ ചടങ്ങിൽ േയൂദയകാർക്ങിളല േയൂ സ് കൂൾ  പ്ലകാറ്റ് ദ�കാം 
ദകകാ-ഓ്ദെറ്റങിവങിസം കൺദസകാർഷ്യം ഡയെക്ടർ ളപ്രകാ�. ട്ങിദബകാർ സ് ദകകാൾസ് 
വങിഷയം അവതരങി്ങിച്് സംസകാരങിച്ചു.

നിയമസഭാ മന്ിരത്ിവല നെരീകരിച്ച ആർ. േകേരനാരായണൻ 
തമ്ി ഹാൾ 2019 ഡിസംബർ 28 ന് മുഖ്യമന്തി പിണറായി െിജയൻ 

ഉദ്ഘാെനം വചയ്തു. ശലാക ശകരളസഭയ്ക് ഒരു സ്ിരം ശെദി  എന്ന 
നിലയിലാണ് േകേരനാരായണൻ തമ്ി വമശമ്ഴ് സ് ശലാഞ്് അന്ാരാഷ്ട്ര 
നിലൊരത്ിൽ നെരീകരിച്ചത്. 
 മികച്ച േബ്ദ സംെിധാനമാണ് ഹാളിൽ ഒരുക്ിയിട്ടുള്ളത്. സൗടെ്, 
എശക്ാ പ്രൂഫ് രരീതിയാണ് ക്രമരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓശ്ാമാറ്ിക് ലലറ്് 
സംെിധാനം, തത്സമയ സംശപ്രക്ഷണ സൗകര്യം, 4 വക -എച്ച്.
ഡി.സ് ക്രരീൻ,  പ്രശത്യക മാധ്യമ,  ഉശദ്യാഗസ് ഗ്യാലറികൾ, പരിപാെിയുവെ 
സ്വഭാെമനുസരിച്ച് മാറ്ാവന്ന ബാക്് ലലറ്് തുെങ്ിയ സംെിധാനങ്ൾ 
ഹാളിൽ ഒരുക്ിയിട്ടുടെ്. 
 മികച്ച ഇരിപ്ിെ സംെിധാനമാണ് സജ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 164 
െി.ഐ.പി. ശസാഫകളുൾവപ്വെ 700 ഇരിപ്ിെങ്ൾ ഉടെ്.  200 അധിക 
ഇരിപ്ിെങ്ൾ ക്രമരീകരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന തരത്ിലാണ് 
നിർമ്ാണം. ഹാൾ നെരീകരണച്ചുമതല ഊരാളുകേൽ ശലബർ ശകാൺട്ാക്് 
ശകാ-ഓപ്ശററ്രീെ് വസാലസറ്ിക്ായിരുന്.  

നവീകരിച്ച ശങ്കരനോരോയണൻ �മ്ി ഹോൾ ഉദത്ഘോടനം ചെയത്തു

കുട്ികളുചട ലൈബ്രറി  - ഏകദിന പഠന പരിപോടി 
ആധുേങിക വലബ്രെങി സൗകര്യങ്ൾ ലഭ്യെകാകകാ് സമൂഹ്ങിളല 

സകാമ്പ്ങികവം സകാമൂഹങികവെകായങി പങിന്നകാക്ം േങിൽക്കുന്ന 
കുട്ടങികൾക്് പ്രദത്യക പരങിഗണേ േൽകങിളക്കാണ്ള്ള പരങിപകാടങികൾ 
േങിയെസഭകാ ളസക്ദട്ടെങിയറ്റങിളല കുട്ടങികളളട വലബ്രെങിയളട ആഭങിമുഖ്യ്ങിൽ 
സംഘടങി്ങിച്ചുവരുന്നു.  കുട്ടങികളളട വലബ്രെങിയളട ആഭങിമുഖ്യ്ങിൽ കരവകാരം 
ളവകാദക്ഷണൽ ഹയർളസക്റേെങി സ് കൂൾ വങിേ്യകാർത്ങികൾക്കായങി ഒക് ദടകാബർ 
26 േ് ഒരു ഏകേങിേ പഠേപരങിപകാടങി സംഘടങി്ങിച്ചു.  പരങിപകാടങിയളട ഉേ്ഘകാടേം 
േങിയെസഭകാ ളസക്ട്ടെങി എസ്.വങി. ഉണ്ണങികൃഷ്ണൻ േകായർ േങിർവേഹങിച്ചു. 
  കുട്ടങികൾക്് േങിയെങ്ളെക്കുെങിച്ചും േങിയെസഭളയക്കുെങിച്ചും േങിയെസഭകാ 
ളസക്ട്ടെങി അെങിവ് പകർന്നു.  ഐ.എം.ജങി. മുൻ �കാക്ൽറ്റങി അംഗം                                                   
ദഡകാ. ആർ. പ്രകകാശ് വ്യക്ങിത് വങികസേ ക്കാസ് എടുത്.  തുടർന്ന് ബങി. സത്യൻ 
എം.എൽ.എ കുട്ടങികളെകായങി സംവേങിച്ചു. വലബ്രെങിയങിളല വങിജ്ഞകാേദശഖരവം ദബ്കാഗ് 
പ്രസങിദ്ധീകരണവം  പരങിചയള്ടു്ങി. കുട്ടങികൾ േങിയെസഭകാ െയൂസങിയവം േങിയെസഭകാ 
െന്ങിരവം സന്ർശങിച്ചു.  സ് ളപഷ്യൽ ളസക്ട്ടെങി സങി. ദജകാസ്, ചീ�് വലദബ്രെങിയൻ ജങി. 
ദെരങി ലീല തുടങ്ങിയവരും അദ്ധ്യകാപകരും സംബന്ങിച്ചു.  
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ബി.പി.സി.എൽ. 
സ്വകാര്യെത്ക്രണം: 

ശകന്ദ്രസർക്ാർ പിൻമാറണം 

രകാജ്യള് ഏറ്റവം വലങിയ 
ളപദട്കാെങിയം കമ്പേങിയം  

ലകാഭ്ങിൽ പ്രവർ്ങിച്ചുവരുന്നതുെകായ 
ഭകാരത് ളപദട്കാെങിയം ദകകാർ്ദെഷൻ 
ലങിെങിറ്റഡ് (ബങി.പങി.സങി.എൽ) 
സ്കകാര്യവത്കരങിക്കുന്ന 
േടപടങിയങിൽ േങിന്നും 
ദകന്ദ്രസർക്കാർ അടങിയന്രെകായങി 
പങിന്മകാെണളെന്നകാവശ്യള്ട്ട് 
ദകരെ േങിയെസഭ  േവംബർ 19 േ് 
പ്രദെയം പകാസ്കാക്ങി. രകാജ്യ്ങിളറേ 
ഊർജ്സുരഷെ ഉെ്കാക്കുന്നതങിൽ 
െർമ്മപ്രധകാേെകായ പങ്കുവഹങിക്കുന്ന 
ളപകാതുദെഖലകാ എണ്ണക്മ്പേങികളളട 
സ്കകാര്യവത്ക്രണം 
രകാജ്യസുരഷെളയ ബകാധങിക്കുന്ന 
ഒന്നകാളണന്നും ബങി.പങി.സങി.എൽ. 
സ്കകാര്യവത്ക്രങിക്ള്ടുന്നതു വഴങി 
സ്കകാര്യ കു്ക കമ്പേങികൾക്് 
വൻ ദേട്ടമുണ്ടകാവകയം 
പ്രതങിവർഷം േങികുതങി ഇേ്ങിൽ 
സർക്കാരങിന ലഭങിക്കുന്ന ഭീെെകായ 
തുക, ജീവേക്കാരുളട ളതകാഴങിൽ 
സ്ങിരത എന്നങിവ ഇല്ലകാതകാകുകയം  
ദകകാടങിക്ണക്ങിന വരുന്ന 
പകാചകവകാതക ഉപദഭകാക്കാക്ൾക്് 
േങിലവങിൽ ലഭങിച്ചു വരുന്ന സബ് സങിഡങി 
േഷ്െകാകുകയം ളചയ്യുളെന്നും പ്രദെയം 
ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി. 
 ദകരെ സർക്കാർ 
മുൻവകളയടു്് സ്കാപങിച് 
ളകകാച്ങിൻ െങിവ�േെങി                    
ബങി.പങി.സങി.എൽ. ഏളറ്റടു്ദ്കാൾ 
സംസ്കാേ ഓഹരങി േങിലേങിർത്കയം 
സ്കാപേ്ങിളറേ വെർച്യങിൽ 
സർക്കാർ സകാമ്പ്ങികവം 
സകാമ്പ്ങിദകതരവെകായ പങിന്തുണ 
േൽകുകയം ളചയ്ങിട്ടുളണ്ടന്നും 
പ്രദെയ്ങിൽ പ്രസ്തകാവങിച്ചു. 
ളകകാച്ങിയങിൽ സ്കാപങിക്കാനദദേശങിക്കുന്ന 
ളപദട്കാളകെങിക്ൽ പകാർക്ങിനള്ള 
അസംസ് കൃത പേകാർത്ങ്ൾ 
െങിവ�േെങിയങിൽ േങിന്നകാണ് 
ലഭ്യെകാദകണ്ടളതന്നും 
സ്കകാര്യവത്കരണ േീക്ം 
ഈ പദ്ധതങിളയ അേങിശ്ങി
തത്്ങിലകാക്കുളെന്നുമുള്ള 
ആശങ് പങ്കുവച് പ്രദെയം ഈ 
സകാഹചര്യ്ങിൽ ദേശീയ സംസ്കാേ 
തകാൽപര്യം കണക്ങിളലടു്്  

കമ്പേങിളയ ളപകാതുദെഖലയങിൽ 
േങിലേങിർദ്ണ്ടതുളണ്ടന്നും  എണ്ണ 
സംസ് ക്രണ വങിൽ്േദപകാലള്ള 
തന്ത്രപ്രധകാേെകായ ദെഖലയങിൽ 
സ്കകാര്യകു്കകൾക്്  അധീശത്ം 
സ്കാപങിക്കാൻ വഴങിളയകാരുക്കുന്ന 
ഓഹരങി വങിറ്റഴങിക്ൽ േടപടങിയങിൽ 
േങിന്നും ദകന്ദ്രസർക്കാർ 
പങിന്മകാെണളെന്നും സഭ ആവശ്യള്ട്ടു. 
സഹകരണസംഘങ്ൾക്്  
ഇളെ്: ആദായ നികുതി 
നിയമത്ിൽ  മാറ്ം െരുത്ണം
 കകാർഷങിക, കകാർഷങിദകതര 
വ്യത്യകാസം കൂടകാളത 
സംസ്കാേള് മുഴവൻ  പ്രകാഥെങിക 
സഹകരണസംഘങ്ൾക്കും 
ആേകായേങികുതങി ഇെവ് 
ലഭ്യെകാക്കാൻ കഴങിയന്നവങിധം ദകന്ദ്ര 
ആേകായേങികുതങി േങിയെ്ങിൽ 
െതങിയകായ െകാറ്റം ളകകാണ്വരണളെന്ന് 
സഭകാ പ്രദെയം.   പ്രകാഥെങിക 
കകാർഷങികവകായ്പകാ സംഘങ്ൾക്്  
അനവേേീയെകായ ആേകായേങികുതങി 
കങിഴങിവ് ഉപകാധങിരഹങിതെകായങി 
അനവേങിക്ണളെന്നും 
ആേകായേങികുതങി േങിയെ്ങിളല 
194 എൻ എന്ന വകു്ങിളറേ 
പരങിധങിയങിൽ േങിന്ന് പ്രകാഥെങിക 
സഹകരണസംഘങ്ളെ 
ഒഴങിവകാക്ണളെന്നും  സഹകരണവം 
വങിദേകാേസഞ്ചകാരവം വകുപ്പുെന്ത്രങി 
േവംബർ 21 േ് അവതരങി്ങിച് 
പ്രദെയ്ങിൽ ആവശ്യള്ട്ടു. 
 െങിസർവേ് ബകാങ്് ഓ�് 
ഇന്്യയളട േങിയന്ത്രണ്ങിൽ 
വരകാ് എല്ലകാ സഹകരണ 
സംഘങ്ൾക്കും  അനവേങിച്ങിരുന്ന 
ആേകായേങികുതങി ഇെവ് 2006 ളല 
�ങിേകാൻസ് ആക്ട് ദഭേഗതങിയങിലൂളട 
പ്രകാഥെങിക കകാർഷങികവകായ്പകാ 
സഹകരണസംഘങ്ൾ, 
പ്രകാഥെങിക സഹകരണ കകാർഷങിക 
ഗ്രകാെവങികസേ ബകാങ്കുകൾ 
എന്നങിവളയകാഴങിളകയള്ള 
സഹകരണസംഘങ്ൾക്് 
േങിദഷധങിച്ചുളവന്ന് പ്രദെയ്ങിൽ 
ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി.  ദകന്ദ്ര ആേകായേങികുതങി 
േങിയെ്ങിൽ പുതുതകായങി കൂട്ടങിദച്ർ് 
വകു്് 194എൻ പ്രകാബല്യ്ങിൽ 
വന്നദതകാളട ഒരു സകാമ്പ്ങികവർഷം 
ഒരു ദകകാടങിയങിലധങികം രൂപ 
കെൻസങിയകായങി ബകാങ്കുകെങിൽ 

േങിന്നും പങിൻവലങിക്കുന്നപഷെം രണ്ട് 
ശതെകാേം ദസ്കാതസങിൽ േങിന്നുള്ള  
േങികുതങി (TDS) ഈടകാക്ണളെന്ന്  
വ്യവസ്ളചയ്യുന്നത് സംഘങ്ളളട 
പ്രവർ്േ മൂലധേള് സകാരെകായങി 
ബകാധങിക്കുളെന്ന് പ്രദെയ്ങിൽ 
അഭങിപ്രകായള്ട്ടു.  വകായ് ദപതര 
സംഘങ്ളളട വേേംേങിേ 
ഇടപകാടുകൾക്് ഇത് വങിഘകാതം 
സൃഷ്ങിക്കുളെന്നും  ദകരെ്ങിളല 
സഹകരണ ദെഖലയളട 
തകർച്യ്ക് വഴങി ഒരുക്കുളെന്നുമുള്ള 
ആശങ് പങ്കുവയ്കന്ന പ്രദെയം സഭ 
ഐകകണ് ദഠ്യേ പകാസ്കാക്ങി. 
ശദേരീയ െിദ്യാഭ്യാസ നയം: എല്ാ 
സംസ്ാനങ്ളുമായും ചർച്ച 
നെത്ണം
   രകാജ്യതകാല്പര്യം മുൻേങിർ്ങി എല്ലകാ 
സംസ്കാേ സർക്കാരുകളെകായം 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ വങിചഷെണന്മകാരുെകായം 
കൂടങിയകാദലകാചേകളം ചർച്കളം 
േട്ങി ദവണം  ദേശീയ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസേയ്ങിളറേ അന്ങിെ 
ദരഖ അംഗീകരങിദക്ണ്ടളതന്ന്  
സഭകാ പ്രദെയം. ളപകാതുവങിേ്യകാഭ്യകാസ 
െന്ത്രങി അവതരങി്ങിച് പ്രദെയം  
2019 േവംബർ 21 േ്  സഭ 
ഐകകണ് ദഠ്യേ പകാസ്കാക്ങി. ഇന്്യൻ 
ഭരണഘടേ ദയയം അതങിളറേ 
സ്ദയയം ഉൾളക്കാള്ളുന്ന 
കകാഴ്ച്കാടുകെങിൽ േങിന്ന് െകാെങി 
േങിൽക്കുന്ന സെീപേെകാണ് 2019-ളല 
ദേശീയ വങിേ്യകാഭ്യകാസ േയ്ങിളറേ 
കരട്  മുദന്നകാട്ടു വയ്കന്നളതന്നും 
വങിേ്യകാഭ്യകാസരംഗള് എല്ലകാ 
അധങികകാരങ്ളം ദകന്ദ്രസർക്കാരങിൽ 
ദകന്ദ്രീകരങിക്കുന്ന വങിധെകാണ് കരട് 
േയദരഖയളട േങിർദദേശങ്ളെന്നും 
പ്രദെയം ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി.
  പകാഠപുസ്തകങ്ൾ 
ദപകാലം  ദകന്ദ്രീകൃതെകാകണം 
എന്ന േങിർദദേശം   ആധുേങിക 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ സങിദ്ധകാന്ങ്ദെകാട്  
ഒത്ദപകാകുന്നതളല്ലന്ന് െകാത്രവെല്ല 
ഇന്്യയളട ബഹുസ്രതളയ 
ഉൾളക്കാള്ളുന്നതങിേ് വങിഘകാതെകാകുന്ന 
തര്ങിലള്ളതുെകാണ്.  
വങിേ്യകാഭ്യകാസരംഗള് ഏറ്റവം 
ഉയർന്ന ദേശീയ സെങിതങിയകായ 
'കകാബ്'-ളേ ഇല്ലകാതകാക്ങി 
പ്രധകാേെന്ത്രങിയളട അധ്യഷെതയങിൽ 
രൂപീകരങിക്കാൻ േങിർദദേശങിച്ങിട്ടുള്ള 

'രകാഷ്ടീയ ശങിഷെകാ ആദയകാഗ്' 
അെങിത ദകന്ദ്രീകരണ്ങിേ് 
വഴങിവയ്കന്ന േടപടങിയകാണ്.   
വവവങിധ്യപൂർണ്ണെകായ േമ്മുളട 
രകാജ്യ്് വങിവങിധ സംസ്കാേങ്ളളട 
അഭങിപ്രകായം  ദരഖള്ടു്കാനള്ള 
അവസരം േങിദഷധങിക്കുന്നത് 
ള�ഡെലങിസം എന്ന േങിലപകാടങിൽ 
േങിന്നുള്ള പങിൻവകാങ്ലകാണ്. 
അതങിേകാൽ 'രകാഷ്ടീയ  ശങിഷെകാ 
ആദയകാഗ്' എന്ന കരട് 
േയദരഖയങിളല േങിർദദേശം 
പങിൻവലങിക്ള്ദടണ്ടതകാളണന്ന് 
പ്രദെയം ആവശ്യള്ട്ടു. 
 േയദരഖയങിൽ സ് കൂളകൾ 
എന്നതങിേ് ബേൽ െകാതൃകകെകായങി 
േങിർദദേശങിക്ള്ട്ടങിട്ടുള്ളവളയല്ലകാം 
2009-ളല വങിേ്യകാഭ്യകാസ അവകകാശ 
േങിയെ്ങിൽ  േങിന്നുള്ള പങിൻെകാറ്റെകാണ്. 
ഇ്രം പഴതുകൾ വങിേ്യകാഭ്യകാസള്  
സ്കകാര്യവത്കരങിക്കുകയം 
കച്വടവത്ക്രങിക്കുകയം 
ളചയ്യുന്ന ശക്ങികളെ 
ദപ്രകാത്കാഹങി്ങിക്കുന്നതകാളണന്ന് 
പ്രദെയം ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി.
 ഇന്്യയങിളല വങിവങിധ 
സംസ്കാേങ്െങിൽ അവങിടങ്െങിളല 
സകാധ്യതക്നസരങിച്കാണ് സ് കൂൾ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ്ങിളറേ അക്കാേെങിക 
ഘടേ. അത് ഏകപഷെീയെകായങി 
രകാജ്യള്മ്പകാടും ഒറ്റ ഘടേയകാക്ങി 
െകാറ്ന്നത് അശകാസ്ത്രീയെകാണ്. 
ആയതങിേകാൽ ള�ഡെൽ 
തത്ങ്ളെ െകാേങിച്ചുളകകാണ്ട് സ് കൂൾ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ്ങിളല അക്കാേെങിക 
ഘടേ തീരുെകാേങിക്കാനള്ള 
അവകകാശം അതത് 
സംസ്കാേങ്ൾക്് ഉണ്ടകാകണളെന്ന് 
പ്രദെയം ആവശ്യള്ട്ടു. 
  ഗണദെന്മയള്ള 
വങിേ്യകാഭ്യകാസം  ഇന്്യയങിളല 
മുഴവൻ വങിേ്യകാർത്ങികളദടയം 
അവകകാശെകാക്ങി െകാറ്റകാനം 
ജേകാധങിപത്യ െതേങിരദപഷെ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസം ഉെ്കാക്കാനം 
കഴങിയംവങിധം ഇന്്യൻ ഭരണഘടേ 
ഉയർ്ങി്ങിടങിക്കുന്ന ള�ഡെൽ 
േങിലപകാട് ഊട്ടങിയെ്ങിക്കുന്ന 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ േയെകാണ് 
രകാജ്യ്ങിേകാവശ്യളെന്ന് 
പ്രദെയ്ങിലൂളട ദകരെ േങിയെസഭ 
ദകന്ദ്ര സർക്കാരങിളേ അെങിയങിച്ചു.  
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എല്ലകാക്കാലവം േങിശ്ലെകായങി േങിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതങിഭകാസെല്ല.  അത് പുതങിയ വങിതകാേങ്െങിദലക്കു 
ദപകാകും;  അളല്ലങ്ങിൽ ദപകായങിരങിക്ണം. ശബ്ദങ്െകാണ്;  േങിശബ്ദതയല്ല അതങിളറേ 
അന്ർധകാര.  ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ പുേക്െീകരണളെന്നത് കൂടുതൽ പങ്കാെങി്വം 
സുതകാര്യതയം ഉെപ്പുവരുത്കളയന്നതകാണ്.  എങ്ളേ ജേകാധങിപത്യള് കൂടുതൽ 
സുതകാര്യെകാക്കുളെന്ന ദചകാേ്യ്ങിനള്ള ഉ്രെകാണ് ദലകാക ദകരെസഭ.  
 ജേകാധങിപത്യള് കരുത്റ്റതകാക്ങി േങിലേങിർ്കാൻ ദകരെം മുദന്നകാട്ടുളവക്കുന്ന അപൂർവ 
െകാതൃകയകാണ് ദലകാക ദകരെസഭ.  ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ വെർച് ളപകാതുസമൂഹ്ങിളറേ 
വെർച്ളയ കൂടങി അടങിസ്കാേെകാക്ങിയകാണ്. പ്രവകാസള് കലയകാക്ങിെകാറ്റങിയ സമൂഹെകാണ് 
െലയകാെങികളദടത്.  േമ്മുളട സംസ് കകാരം, ഭകാഷ, പകാരമ്പര്യം തുടങ്ങിയവയളട 
കൂട്ടകായ്െയണരണം.  സകാമ്പ്ങിക സകാധ്യത െകാത്രെല്ല, സകാദങ്തങിക ജ്ഞകാേം, അനഭവങ്ൾ, 
പ്രകാദയകാഗങികെകായ അെങിവകൾ തുടങ്ങിയവയളട സകാധ്യതയം സ്കാധീേവം  ദകരെ്ങിദലക്് 
സ്കാംശീകരങിക്കാേകാകണം. എല്ലകാം ദചർന്നുള്ള േവദകരെെകാണുണ്ടകാദകണ്ടത്.  
ദലകാകള്മ്പകാടുമുള്ള െലയകാെങികളളട അഭങിപ്രകായങ്ൾ ദകട്ട് അവരുളട അനഭവങ്ളം 

ജ്ഞകാേവം പ്രകാദയകാഗവം സമ്പത്ം േമുക്് ഉപദയകാഗങിക്കാൻ കഴങിയദെകാളയന്നകാണ് ദലകാക 
ദകരെസഭ ദേകാക്കുന്നത്.  ഇത് ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ വജവങികവങികസേെകായങിദവണം 
കകാണകാൻ. ദകരെം ദലകാക്ങിനമുന്നങിൽ വയ്കന്ന ജേകാധങിപത്യ്ങിളറേ പുതങിയ അനഭവെകായങി 
ദലകാക ദകരെസഭ െകാറുന്നു. 
 പ്രവകാസദലകാകം ദലകാക ദകരെസഭളയ ഗൗരവെകായം   പ്രതീഷെദയകാടുെകാണ് കകാണുന്നത്.  
ഇതങിൽ പളങ്ടുക്കാനം ചർച്കെങിൽ പങ്കാെങികെകാവകാനം തീരുെകാേങ്ളളട ഭകാഗെകായങി 
േങിൽക്കാനം അവർ ആഗ്രഹങിക്കുന്നു. ദകരെ്ങിേ് സദന്കാഷകരെയ സംസ്കാേെകാകകാൻ 
പറ്ന്ന ആശയങ്ൾ െറ്രകാജ്യങ്െങിൽ േങിന്ന് പകർ്കാേകാണ് ഉദദേശങിക്കുന്നത്.  െലയകാെങി 
സ്ത്ം, പ്രവകാസ്ങിളറേ സകാധ്യത, േവദകരെം എന്നങിവ മുൻേങിർ്ങിയകാകണം മുദന്നകാട്ടു 
ദപകാദകണ്ടത്.  

പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, സ്പീക്ർ
(ശലാക ശകരളസഭവയക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ൊർത്കൾ അടുത് ലക്ത്ിൽ...)

(...തുെർച്ച ശപജ് 1)
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േങിയെസഭകാ പ്രവർ്േങ്ളെ 
സകാധകാരണക്കാരുെകായങി 

അടു്ങിക്കുന്നതങിേ് േടപടങികൾ 
സ്ീകരങിക്കുകയം സഭകാ പ്രവർ്േങ്ൾ 
സർഗ്കാത്മകെകാക്കുകയം ളചയ് 
സ്പീക്ർ പങി.ശ്രീരകാെകൃഷ്ണേ് െങികച് 
േങിയെസഭകാ സ്പീക്ർക്കുള്ള 'ഐഡങിയൽ 
ളലജങിദസ്റ്റീവ് അസംബ്ങി സ്പീക്ർ'  
പുരസ് കകാരം. പൂളേ എം.ഐ.ടങി. 
സ് കൂൾ ഓ�് ഗവൺളെറേ് ആണ് പുരസ് കകാരം 
ഏർള്ടു്ങിയത്. മുൻ ദലകാക് സഭകാ സ്പീക്ർ 
ശങിവരകാജ് പകാട്ടീൽ ളചയർെകാേകായ സെങിതങിയം  
ഭകാരതീയ ഛകാത്ര സൻസേ് ഗദവണങിംഗ് 
കൗൺസങിലം ദചർന്നകാണ് േങിയെസഭകാ  
സ്പീക്ർെകാരുളട പ്രവർ്േം വങിലയങിരു്ങി 
വങിജയങിളയ ളതരളഞ്ഞടു്ത്. 2020 ള�ബ്രുവരങി 
20 േ് ഡൽഹങിയങിൽ ഉപരകാഷ്ടപതങി എം.ളവങ്യ്യ 
േകായങിഡു പുരസ് കകാരം സമ്മകാേങിക്കും.
  ദകരെ േങിയെസഭ വെർച്യളട 
അറുപത് േകാഴങികക്ല്ലുകൾ പങിന്നങിടുദമ്പകാൾ  
ജേകാധങിപത്യള് പുതങിയ വങിതകാേങ്െങിദലക്് 
എ്ങിക്കുന്ന േവീേ ഉേ്യെങ്െകാണ് 
പങി.ശ്രീരകാെകൃഷ്ണളേ െകാതൃകകാ സ്പീക്ർക്കുള്ള 
അവകാർഡങിേ്  അർഹേകാക്ങിയത്. സഭകാ 
പ്രവർ്േ്ങിളറേ അന്:സ്യം ഗൗരവവം  
ദചകാർന്നു ദപകാകകാ് വങിധ്ങിൽ സെയേങിഷ്ഠ 
ഒരു ശീലെകാക്ങിളക്കാണ്ട് വർഷ്ങിൽ 
അറുപത് േങിവസം വളര ദയകാഗം ദചർന്ന് 
ദകരെ േങിയെസഭ രകാജ്യ്ങിേ് െകാതൃകയകായങി.  
കകാലകാകകാലങ്െങിൽ രൂപീകരങിക്ള്ട്ട േങിയെങ്ൾ 

സമൂഹ്ങിൽ  വരു്ങിയ ചലേങ്ളം 
സ്കാധീേങ്ളം പഠേവങിദധയെകാക്ങിയതും 
േങിയെേങിർമ്മകാണ്ങിൽ  
ളപകാതുജേപങ്കാെങി്ം 
ഉെപ്പുവരുത്ന്നതങിേ് ബങില്ലുകെങിൽ 
ദഭേഗതങി േങിർദദേശങിക്കുന്നതങിേ് പ്രദത്യക 
ദപകാർട്ടൽ സംവങിധകാേം ആവങിഷ് കരങിച്തും 
പു്ൻ ചുവടുവയ്പകാണ്. സർ�കാസങി 
േങിയെപ്രകകാരമുള്ള വങിഷയങ്ൾക്കായങി 

േങിയെസഭകാ സെങിതങി രൂപീകരങിക്കാേകായതും 
സ്പീക്റുളട സെദയകാചങിതെകായ ഒരു 
ഇടളപടലകായങിരുന്നു.  സഭയളട  േങിലപകാടുകൾ 
ശക്െകായങി അവതരങി്ങിക്കുന്നതങിേ് പ്രദത്യക സഭകാ 
സദമ്മെേങ്ൾ ദചരുന്ന രീതങിയം പതങിേകാലകാം  
സഭയങിൽ തുടരകാേകായങി. ഓർഡങിേൻസുകൾ 
സെയബന്ങിതെകായങി േങിയെെകാകുകയം 
അതുവഴങി സഭയളട അവകകാശങ്ൾ 
സംരഷെങിക്ള്ടുകയം ളചയ്തു.  സഭ പകാസ്കാക്ങിയ 
േങിയെങ്ളം അനബന്െകായള്ള ചട്ടങ്ളം 
സെയബന്ങിതെകായങി പുെള്ടുവങിക്കുന്നതങിേ് 
സ്പീക്റുളട ശക്െകായ റൂെങിംഗ് ഉണ്ടകായങി.
 േങിയെസഭകാ പ്രവർ്േം സെഗ്രതല്ങിൽ 
പരങിസ്ങിതങി സൗഹൃേെകാക്കുന്നതങിനം സഭളയ 
സകാദങ്തങിക ദലകാകദ്കാട് അടു്ങിക്കുന്നതങിനം  
കടലകാസ് രഹങിത ഇ-േങിയെസഭ, സഭയളട 
സ്പന്േങ്ൾ ഒ.റ്റങി.റ്റങി. പ്ലകാറ്റ് ദ�കാെങിൽ 
വലവകായം വീഡങിദയകാ ഓൺ ഡങിെകാറേങിലം 
ജേങ്െങിളല്ങിക്കുകയം ദലകാകദ്കാട് 
സംവേങിക്കുകയം ളചയ്യുന്ന സഭ ടങി.വങി., ഇന്്യയങിളല  
ആേ്യള് േങിയെസഭകാ വകാർ്കാപത്രങിക 

'അെങിദവകാരം',  ഭരണഘടേകാ സകാഷെരതകാ 
യജ്ഞം, വങിേ്യകാർത്ങികൾക്കായങി ആയങിരം 
ഭരണഘടേകാ ക്കാസുകൾ എന്നങിങ്ളേ 
സർഗ്കാത്മകവം സദചതേവെകായ തല്ങിദലയ്ക്  
േങിയെസഭളയ എ്ങിക്കുന്നതങിേകായങി  േങിരവധങി 
പദ്ധതങികെകാണ് പതങിേകാലകാം േങിയെസഭയങിൽ 
ആവങിഷ് കരങിച്് േട്കാക്ങിയത്. പകാർലളെറേെങി  
പഠേ പരങിശീലേ ദകന്ദ്രം സെഗ്രെകായങി േവീകരങിച്് 
അന്കാരകാഷ്ട േങിലവകാര്ങിലള്ള 'സ് കൂൾ 
ഓ�് ഗദവണൻസ്'  രൂപീകരങിക്കുന്നതങിനള്ള 
പദ്ധതങികളം േടന്നു വരങികയകാണ്. േങിയെസഭയളട 
ഇത:പര്യന്മുള്ള ദേട്ടങ്ളെ ആഴ്ങിൽ 
വങിശകലേം ളചയ്യുന്ന 'ള�്റേങിവൽ ഓൺ 
ളഡദെകാക്സങി'യം അതങിളറേ ഭകാഗെകായങി 
േടന്ന 'േകാഷണൽ സ്റ്റുഡറേ് സ് പകാർലളെന്ം' 
ആശയസംവകാേങ്ളളട പു്ൻ അനഭവങ്ൾ 
കകാഴ്ചവയ്കന്നതകായങിരുന്നു.
 ജേകായ് ദകരെ്ങിളറേ വപതൃക 
സ്മൃതങികളളട അപൂർവേകലവെയകായ േങിയെസഭകാ 
െയൂസങിയ്ങിളറേ സെഗ്ര േവീകരണവം 
പൂർ്ങിയകായങി വരുന്നു.  സഭയളട ജീവചരങിത്രം 
എന്ന് വങിദശഷങി്ങിക്കാവന്ന 'ദകരെ േങിയെസഭ 
േടപടങിക്െവം  കീഴ് വഴക്ങ്ളം' എന്ന ഗ്രന്ം 
പ്രസങിദ്ധീകരങിക്കാേകായതും സുപ്രധകാേെകായ 
കകാൽവയ്പകാണ്.  ഹരങിത, വജവകൃഷങിയളട  
പകാഠങ്ൾ വങിെംബരം ളചയ്യുന്ന പച്ക്െങിദ്കാട്ടവം 
ബദയകാപകാർക്കും കേെീവേവം മുെവേവം 
തുെസീവേവളെല്ലകാം സഭകാസമുച്യള് 
ഒരു പച്ത്രു്കാക്ങി െകാറ്റങിയതും സ്പീക്റുളട 
ഇടളപടലങിലൂളടയകാണ്.

'18 വയസ്് പൂർ്ങിയകായ 
എല്ലകാ ഇന്്യൻ 

പൗരന്മകാർക്കും ദവകാട്ടവകകാശം 
ലഭങിക്്ക് വങിധ്ങിൽ ഇന്്യൻ 
ഭരണഘടേയങിൽ ആവശ്യെകായ 
ദഭേഗതങികൾ വരു്ണളെന്ന് 
ഈ സഭ ദകന്ദ്രഗവൺളെറേങിദേകാട് 
ആവശ്യള്ടുന്നു' ഇതകാണ് എളറേ 
പ്രദെയം. ഈ പ്രദെയം ഇന്്യൻ 
ഭരണഘടേയളട 326-കാം 
വകു്ങിനള്ള ഒരു ദഭേഗതങിയകാണ്. 
ഇന്്യൻ ഭരണഘടേയളട  
326-കാം വകു്് 21 വയസ്് 
പൂർ്ങിയകായ ഇന്്യയങിലള്ള 
എല്ലകാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മകാർക്കും 
ചങില വ്യവസ്കളളട 
അടങിസ്കാേ്ങിൽ ദവകാട്ടവകകാശം 
അനവേങിച്ങിട്ടുണ്ട്. ഈ 21 വയസ് 
എന്നുള്ളത് 18 വയസകായങി കുെവ 
ളചയ്യണളെന്നുള്ളതകാണ് എളറേ 
പ്രദെയം.  ഭരണഘടേയങിൽ 
പല ദഭേഗതങികളം വരു്കാൻ 
ദപകാകുന്ന ഈ സെയ്് 
ദവകാട്ടവകകാശ്ങിളറേ  പ്രകായം 21 
വയസ്് എന്നുള്ളത് 18 വയസ്കായങി 
കുെയ്കകാൻ  കഴങിയ്ക്രീതങിയങിൽ 
ഭരണഘടേയങിളല  326-കാം  
ആർട്ടങിക്ങിെങിലം ദഭേഗതങി 
വരു്ണളെന്നകാണ് എേങിക്് 
അഭ്യർത്ങിക്കാനള്ളത്.  
 സർ, മുൻകകാലങ്െങിലകാ 
ളണങ്ങിൽ േമ്മുളട  രകാജ്യ്്  
അയ്യകായങിരവം പതങിേകായങിരവം രൂപ 
േങികുതങിളകകാടു്ങിരുന്നവർക്കു 
െകാത്രെകാണ് ദവകാട്ടവകകാശ 
മുണ്ടകായങിരുന്നത്. എന്നകാൽ 
സംഘടങിതെകായ ജേങ്ളളട 
സെര്ങിളറേയം 
പ്രദഷെകാഭങ്ളളടയം �ലെകായങി 21 
വയസ് പൂർ്ങിയകായ ആളകൾക്് 
ദവകാട്ടു ളചയ്യകാനള്ള  അവകകാശം  
ഇന്ന് സംസങിദ്ധെകായങിട്ടുണ്ട്. 
ജേകാധങിപത്യവം ഭരണക്െവം  
ഭരണഘടേകളം േങിലവങിൽ 
വന്നദ്കാഴം ദവകാട്ടു ളചയ്യകാനള്ള 
അവകകാശവം ഭരങിക്കാനള്ള 
അവകകാശവം പണക്കാർക്കും 
ജൻെങിെകാർക്കും െകാത്രെകാണു 

ലഭങിച്ങിരുന്നത്. എന്നകാൽ പങിന്നീട് 
സകാധകാരണ ജേങ്ളളട 
സംഘടങിത സെരങ്ളളടയം 
പ്രദഷെകാഭങ്ളളടയം �ലെകായങി 
21 വയസ് പൂർ്ങിയകായ 
ആളകൾക്് ജകാതങി-െത-വർഗ്- 
വർണ്ണ വ്യത്യകാസം കൂടകാളത 
ദവകാട്ടു ളചയ്യകാനള്ള ഈ 
അവകകാശം സങിദ്ധങിച്ചു 18 വയസ്് 
എന്നുള്ളത് ജീവങിതള് 
സംബന്ങിച്ങിടദ്കാെം 
മുഖ്യെകായ ഒരു േശയകാണ്. െറ്ള്ള 
ആളകളെ അദപഷെങിച്്  കൂടുതൽ 
ചങിന്ങിക്കാനം പ്രവർ്ങിക്കാനം 
കഴങിയന്ന ഒരു 
സെയെകായതുളകകാണ്ട് 
ഇവർക്കും കൂടങി 
ദവകാട്ടവകകാശം 
ളകകാടുക്കുന്നകകാര്യം 
ദലകാകള്ല്ലകാം 
ഉയർന്നു 
വന്നങിട്ടുണ്ട്.
 സർ, ഇതു 
സംബന്ങിച് േങിയെം 
ദലകാക്്  പല 
സ്ലങ്െങിലം ഇദ്കാൾ 
േങിലവങിലങിരങിക്കുകയകാണ്. 
ഇതങിളേകാരു െകാതൃകയകാണ് 
ദസകാവങിയറ്റ് ദസകാഷ്യലങി്റേ് 
െങി്ബ്ങിക്. 1936-ൽ ദസകാവങിയറ്റ് 
യൂണങിയേങിൽ ദവകാട്ടവകകാശം 18 
വയസ്കായങി പ്രഖ്യകാപങിക്കുകയണ്ടകായങി. 
േമ്മുളട ളതകാട്ടടു്  രകാജ്യെകായ  
സങിദലകാണങിൽ 1939 -ൽ 18-കാെള് 
വയസ്ങിൽ ദവകാട്ടവകകാശം 
അനവേങിച്ചു ളകകാടുക്കുകയകാണ് 
ളചയ്ത്.  അതുദപകാളല 
ദലകാകത്ള്ള  ഭൂരങിപഷെം 
ദസകാഷ്യലങി്റേ് രകാജ്യങ്െങിലം 18 
വയസ്കാണ് ദവകാട്ടവകകാശ്ങിേ് 
േങിശ്യങിച്ങിട്ടുള്ളളതന്ന 
വസ്തുത ചൂണ്ടങിക്കാണങിക്കാൻ 
ഞകാൻ ആഗ്രഹങിക്കുകയകാണ്. 
ഉേകാഹരണ്ങിേ് ഈ്റേ് 
ജർമ്മേങി, സുഡകാൻ, റുദെേങിയ, 
യദഗകാദസ്വങിയ, ദേകാർ്് 
ളകകാെങിയ, വങിയറ്റ് േകാം, 
ളെക് സങിദക്കാ, ദസകാെകാലങിയ, 

സകാംബങിയ, ളവേങിസ്ല 
മുതലകായ രകാജ്യങ്െങിൽ എല്ലകാം 
18 വയസ്ങിൽ ദവകാട്ടവകകാശം 
വങിേങിദയകാഗങിക്കാൻ അവസരം 
േൽകങിയങിരങിക്കുകയകാണ്. 
െറ് രകാജ്യങ്െങിൽ െങിക്തങിലം 
ദവകാട്ടവകകാശം 18-കാെള് 
വയസ്ങിൽ ലഭങിക്കുദമ്പകാൾ 
ഭകാരത്ങിൽ െകാത്രം അത്  
21-കാെള് വയസ്ങിദല 
ലഭങിക്കുകയള്ളു എന്ന് 
പെയന്നത് ദകൾക്കാൻ തളന്ന 
േങിരക്കാ് ഒരു കകാര്യെകാണ്.  
1970-ൽ  ബ്രങിട്ടണങിൽ േടന്ന 

ളതരളഞ്ഞടു്ങിൽ ദപകാലം 
18-കാെള് വയസ്ങിൽ 

ദവകാട്ടവകകാശം 
വങിേങിദയകാഗങിക്കുവകാനള്ള 
അവസരം 
ളകകാടു്ങിട്ടുണ്ട്.   
അദെരങിക്യങിൽ 
പ്രസങിഡറേ് േങിക് സൺ 
ദപകാലം 

ദവകാട്ടവകകാശ്ങിനള്ള 
വയസ്് 18 ആയങി 

ചുരുക്കുന്നതങിളേ്റ്റങി 
ആദലകാചങിച്ചു 

ളകകാണ്ടങിരങിക്കുകയകാണ്. 
 സർ, ദവളെകാരു കകാര്യം 
എേങിക്കു ചൂണ്ടങിക്കാണങിക്കാനള്ളത്,  
പതങിളേട്ടങിനം 
ഇരുപ്ങിളയകാന്നങിനം 
ഇടയ്ക പ്രകായമുള്ള ആളകൾ 
ഉദേ്യകാഗങ്ളളട കകാര്യ്ങിൽ 
പ്രഗൽഭന്മകാരകാണ്. ഈ രകാജ്യള് 
പട്ടകാെ്ങിളറേ കെകാറേർ 
ആകകാൻ ദയകാഗ്യരകായ അവർക്കു 
തളന്നയകായങിരങിക്ണം ഈ 
രകാജ്യം എവങിളട േങിൽക്ണളെന്ന് 
തീരുെകാേങിക്കുവകാനള്ള 
അവകകാശവം 
ഉണ്ടകായങിരങിദക്ണ്ടത്. 
അതുദപകാളല തളന്ന 
ദലകാക്് െഹകാന്മകാരകായങിട്ടുള്ള 
പലരും പത്ം പന്ത്രണ്ം  
വയസ്ങിേങിടയങിലകാണ് പല 
അത്ഭുതങ്ളം കകാണങിച്ങിട്ടുള്ളത്. 
സർ, ഇന്്യയങിൽ ആേ്യെകായങി 

ദകരെ യൂണങിദവഴ് സങിറ്റങിയങിൽ 
വങിേ്യകാർത്ങികൾക്് ളസേറ്റങിൽ 
പ്രകാതങിേങിധ്യം േൽകങി.  
അങ്ളേ പ്രകാതങിേങിധ്യം കങിട്ടങി 
ളസേറ്റങിദലക്കു വന്നവർ  
വങിേ്യകാർത്ങിദലകാക്ങിേകാകെകാേം 
അഭങിെകാേകരെകായങി 
പ്രവർ്ങിക്കുകയകാണ്. അവർ 
ഇന്ന് സമൂഹ്ങിളറേ എല്ലകാ 
തലങ്െങിലം അവരുദടതകായ 
പങ്കുേങിർവേഹങിക്കാൻ 
ദപകാന്നവരകാണ്. അവർ 
രകാജ്യ്ങിളറേ വങികസേ്ങിൽ 
െകാത്രെല്ല ദസകാഷ്യലങി്റേ് 
വങിപ്ലവ്ങിന വളര  ദേതൃത്ം 
ളകകാടുത്ളകകാണ്ടങിരങിക്കുകയകാണ്.  
ഈ കകാലഘട്ട്ങിളറേ 
ആവശ്യവം ഇന്്യയങിളല ഏതകാണ്ട് 
അഞ്ചുദകകാടങിദയകാെം  വരുന്ന 
ളചറു്ക്കാരുളട യവത്വം 
കണക്ങിളലടുത്ളകകാണ്ട്            
18 വയസ് പ്രകായെകായവർക്കും 
കൂടങി ദവകാട്ടവകകാശം 
ലഭങിക്്ക്വണ്ണം 
ഭരണഘടേയങിൽ ദഭേഗതങി  
വരുദ്ണ്ടതകാണ്.  
ബഹുെകാേള്ട്ട 
മുഖ്യെന്ത്രങിദയകാട് എേങിക്കു 
പെയവകാനള്ളത്, ഇന്്യയങിളല 
അഞ്ചുദകകാടങി  ജേങ്ൾക്് 
പുതുതകായങി ദവകാട്ടവകകാശം 
േൽകണളെന്നകാവശ്യള്ടുന്ന 
ഈ പ്രദെയള് എതങിർക്കാളത 
ദകരെം ഒരു െകാതൃക 
കകാണങിക്ണളെന്നകാണ്. 
അങ്ളേ ഏകകണ്ഠെകായങി 
ഈ പ്രദെയം പകാസ്കാക്കാൻ 
ഞങ്ദെകാളടകാ്ം ഗവൺളെന്ം 
ഉണ്ടകായങിരങിക്ണളെന്ന് 
അഭ്യർത്ങിച്ചുളകകാണ്ട് 
അവസകാേങി്ങിക്കുന്നു.   

(*വനടുമങ്ാെ് 
നിശയാജകമണ്ഡലവത് 3,4 ശകരള 
നിയമസഭകളിൽ  പ്രതിനിധരീകരിച്ച 

സി.പി.ഐ. അംഗമാണ് വക.ജി.
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള.)

സഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ......

]n.{iocmaIrjvW\v sFUnbÂ kv]o¡À' ]pckvImcw

പുശരാഗമനാത്മകമായ നിയമനിർമ്ാണങ്ളുവെ കാര്യത്ിൽ ശകരള നിയമസഭ മുൻശപ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്. രാജ്യവത് 
പ്രായപൂർത്ി ശൊ്െകാേം 21 െയസ്ിൽ നിന്ന് 18 െയസ്ാക്ി കുറെ് വചയ്് പാർലവമന്്  നിയമനിർമ്ാണം നെത്ിയത് 

1988 ലാണ്. ഇതിന് 17 െർഷങ്ൾക്് മുൻപ് തവന്ന 18 െയസ്് പൂർത്ിയായ എല്ാ  പൗരന്ാർക്കും ശൊ്െകാേം 
നൽകണവമന്നാെേ്യവപ്്് ശകരള നിയമസഭ പ്രശമയം പാസ്ാക്ിയിട്ടുടെ്. ഇക്ാര്യത്ിൽ ഭരണഘെനാ ശഭദഗതി  

ആെേ്യവപ്്്  1971 മാർച്ച് 26 ന് വക.ജി.കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള* നെത്ിയ പ്രസംഗം
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ഒരു േങിയെേങിർമ്മകാണ 
സഭയളട ളപകാതുവങികകാരദെകാ 

അഭങിപ്രകായദെകാ ഔപചകാരങികെകായങി 
പ്രകടങി്ങിക്കുന്ന 
ഉപകാധങികെങിളലകാന്നകാണ് പ്രദെയം. 
ഒരു െന്ത്രങിദക്കാ അംഗ്ങിദേകാ 
ളപകാതുതകാൽപര്യമുള്ള ഒരു 
വങിഷയള് അധങികരങിച്് പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്കാം.  1909 ളല 
െങിദറേകാ-ദെകാർലങി പരങിഷ് കകാരങ്ൾ 
പ്രകകാരം ളപകാതുപ്രകാധകാേ്യമുെെ 
വങിഷയങ്െങിൽ ശങിപകാർശ 
േൽകുന്ന രൂപ്ങിലെെ 
പ്രദെയം ദകന്ദ്ര 
േങിയെേങിർമ്മകാണ സെങിതങിയങിൽ 
അവതരങി്ങിക്കുന്നതങിേ് അനെതങി 
േൽകങി. അതനസരങിച്് 
പ്രദെയങ്ൾക്് അനെതങി 
േൽകുന്നതങിേ് ചട്ടങ്ൾ 
രൂപീകരങിക്കുകയം ചട്ടങ്െങിൽ 
പ്രദെയ്ങിേ് അനെതങി 
േങിദഷധങിക്കുവകാനെെ അധങികകാരം 
ഗവർണ്ണർ ജേെലങിൽ 
േങിഷെങിപ്തെകാക്കുകയം ളചയ്തു. 
േഷെങിണകാഫ്ങിക്യങിളല ദേറ്റകാൾ 
പ്രവങിശ്യയങിദലക്് കരകാർ 
ളതകാഴങിലകാെങികളെ (Indentured    
labour) കയറ്െതങി ളചയ്യുന്നത് 
േങിദരകാധങിക്കുവകാൻ ശങിപകാർശ 
ളചയ്തുളകകാണ്െെ പ്രദെയെകാണ്  
ദകന്ദ്ര േങിയെേങിർമ്മകാണ 
സെങിതങിയങിൽ അവതരങി്ങിക്ള്ട്ട 
ആേ്യ പ്രദെയം.1910 
ള�ബ്രുവരങി 25 േകായങിരുന്നു  
അവതരണം. 1947-ൽ 
സ്കാതന്ത്ര്യപ്രകാപ്തങിക്കുദശഷം 
ഗവർണ്ണർ ജേെലങിളറേ 
ഈ പ്രദത്യകകാധങികകാരം 
എടുത്കെയകയം ദകകാടതങിയളട 
പരങിഗണേയങിലെെവ ഒഴങിളക 
െളറ്റല്ലകാ വങിഷയങ്ളെ 
സംബന്ങിച്ചും പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്്ക്വങിധം 
ചട്ടങ്െങിൽ ദഭേഗതങി 
വരുത്കയം ളചയ്തു. തുടർന്ന് 
ദലകാക് സഭ േങിലവങിൽ വന്നദ്കാൾ 
പ്രദെയങ്ൾ സംബന്ങിച് 
വ്യവസ്കൾ ചട്ടങ്െങിൽ 
ഉൾള്ടുത്കയം ളചയ്തു.
  1919 ളല ട്കാവൻകൂർ 
ളലജങിദസ്റ്റീവ് കൗൺസങിലങിൽ  
ബങില്ലങിളറേ അവതരണകാനെതങിക്് 
ദവണ്ടങിയല്ലകാളതയെെ 
പ്രദെയങ്ൾക്് ദേകാട്ടീസ് 

േൽകുവകാൻ അനെതങി 
േൽകുകയം പ്രദെയം സഭ 
പരങിഗണങിക്ണളെങ്ങിൽ 
െളറ്റകാരംഗം പങിൻതകാങ്ണളെന്നു 
ചട്ടങ്െങിൽ വ്യവസ് 
ളചയ്യുകയമുണ്ടകായങി. ദേകാട്ടീസ് 
േൽകങിയ അംഗ്ങിളറേ 
അഭകാവ്ങിൽ അദദേഹ്ങിളറേ 
അദപഷെ പ്രകകാരം 
െളറ്റകാരംഗ്ങിേ് പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്കുവകാനം അനെതങി 
േൽകങി. 1921 ളല ട്കാവൻകൂർ 
ളലജങിദസ്റ്റീവ് കൗൺസങിൽ ചട്ടം 
33 മുതൽ 44 വളര പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്കുന്നതങിനെെ 
േങിബന്േകൾ 
ഉൾളക്കാെെങിച്ങിരുന്നു.  
അേൗദേ്യകാഗങികകാംഗെകായ 
ജങി.പരദെശ്രൻ പങിള്ള 
അവതരങി്ങിച്  പ്രദെയെകാണ് 
ട്കാവൻകൂർ ളലജങിദസ്റ്റീവ് 
കൗൺസങിൽ  ആേ്യെകായങി 
ചർച് ളചയ്ത.് 1922 ജൂവല 
20-േകായങിരുന്നു ചർച്.  
കല്ലകാർ ജലവവേയുത പദ്ധതങി 
േട്കാക്കുന്നതുെകായങി ബന്ള്ട്ട 
പ്രദെയം ചർച്യ്കദശഷം 
ദവകാട്ടങിേങിട്ട് കൗൺസങിൽ 
േങിരകാകരങിച്ചു.
സർക്കാരങിളറേ പ്രധകാേ 
വകുപ്പുകളെ ഉപദേശങിക്കുന്നതങിനം 
സഹകായങിക്കുന്നതങിനെകായങി 
കൗൺസങിൽ അംഗങ്ൾ 
ഉൾള്ട്ട ്റേകാറേങിംഗ് കമ്മങിറ്റങികൾ 
രൂപീകരങിക്ണളെന്നകാവശ്യള്ട്ട് 
എം.ആർ.െകാധവവകാര്യർ 
അവതരങി്ങിച് പ്രദെയം 
1922 േവംബർ 23 േ് സഭ 
ചർച് ളചയ്തു. ഇതങിളറേ 
അടങിസ്കാേ്ങിൽ 
അേൗദേ്യകാഗങികകാംഗങ്ൾ 
ഉൾള്ട്ട ധേകകാര്യ ്റേകാറേങിംഗ് 
കമ്മങിറ്റങികൾക്് 1923 ജനവരങി 
12 േ് തങിരുവങിതകാംകൂെങിൽ രൂപം 
േൽകങി. ദകരെ േങിയെസഭ 
േങിലവങിൽ വന്നദ്കാൾ 
ദലകാക് സഭകാ ചട്ടങ്ൾക്് 
സെകാേെകായ രീതങിയങിൽ 
പ്രദെയങ്ൾ സംബന്ങിച് 
േങിബന്േകൾ േങിയെസഭകാ 
ചട്ടങ്െങിൽ ഉൾള്ടു്ങി. 
സഭയളട ളപകാതുവങികകാരദെകാ 
അഭങിപ്രകായദെകാ  

വ്യക്െകാക്കുന്നതങിേകായങി പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്കാവന്നതകാണ്.   
ഇ്രം പ്രദെയങ്െങിൻദെൽ 
േടപടങിളയടുക്കുവകാൻ 
സർക്കാരങിേ് േങിയെപരെകായ 
ബകാദ്ധ്യതയങില്ല.  
എന്നകാൽ സർക്കാരങിേ്  
വങിദവചേകാധങികകാരം ഉപദയകാഗങിച്് 
തീരുെകാേളെടുക്കാവന്നതകാണ്. 
1983 ൽ ദലകാകക്് ക്ങിക്റ്റങിൽ 
ദജതകാക്െകായ ഇന്്യൻ ടീെങിളേ 
അഭങിേന്ങിച്ചുളകകാണ്ട് ദകരെ 
േങിയെസഭയങിൽ സർക്കാർ 
പ്രദെയം പകാസ്കാക്ങിയങിട്ടുണ്ട്.   
െഹകാത്മജങിയളട ജൻെശതകാബ്ദങി 
പ്രെകാണങിച്് അദദേഹം േൽകങിയ 
േങിസ്തുല ദസവേങ്ൾക്് 
കൃതജ്ഞത അർ്ങിച്ചുളകകാണ്െെ 
പ്രദെയം സഭയളട 
1969 ഒക് ദടകാബർ 2 ളല 
പ്രദത്യക സദമ്മെേ്ങിൽ 
പകാസ്കാക്കുകയണ്ടകായങി.  
വല്ലകാർപകാടം കളണ്ടയ് േർ 
ളടർെങിേൽ, കകായംകുെം 
തകാപേങിലയ്ങിളറേ ദശഷങി 
വർദ്ധങി്ങിക്ൽ എന്നീ 
തീരുെകാേങ്ൾ േട്ങിലകാക്ങിയ 
ദകന്ദ്രസർക്കാരങിേ് േന്ങി 
ദരഖള്ടുത്ന്ന പ്രദെയം 2005 
ള�ബ്രുവരങി 28  േ് േങിയെസഭ 
പകാസ്കാക്ങിയങിട്ടുണ്ട്. കൂടകാളത 
ദകന്ദ്ര ളെയങിൽദവ ബജറ്റങിൽ 
ദകരെള് പൂർണ്ണെകായം 
അവഗണങിച്തങിലെെ ശക്െകായ 
പ്രതങിദഷധം ദരഖള്ടുത്ന്നതങിേ്  
2014 ജൂവല 9 േ്  സഭ 
പ്രദെയം പകാസ്കാക്ങി.  ഇതങിേ് 
സെകാേെകായ ഒന്നകാണ് 
പതങിേകാലകാം ദകരെ േങിയെസഭ 
2019 ഡങിസംബർ 31 േ് ദചർന്ന 
പ്രദത്യക സദമ്മെേ്ങിൽ 
മുഖ്യെന്ത്രങി  പങിണെകായങി വങിജയൻ 
അവതരങി്ങിച് 2019 ളല പൗരത് 
ദഭേഗതങി  േങിയെം െദേകാക്ണളെന്ന്  
ദകന്ദ്രസർക്കാരങിദേകാട്  
ആവശ്യള്ടുന്ന  പ്രദെയം. ഈ 
പ്രദെയം  സഭ ഐകകണ് ദഠ്യേ 
പകാസ്കാക്ങി.  
 ഭരണഘടേയ് ദക്കാ ഏളതങ്ങിലം 
േങിയെ്ങിളല വ്യവസ്കൾദക്കാ 
അനസൃതെകായങി പ്രദെയം 
അവതരങി്ങിക്കാറുണ്ട്.  
ഇവയകാണ് ്റേകാറ്റ്യൂട്ടെങി 
പ്രദെയങ്ൾ. സ്പീക്ളെദയകാ 

ളഡപയൂട്ടങി സ്പീക്ദെദയകാ 
തൽസ്കാേത്േങിന്ന് 
േീക്കുന്നതങിനള്ള പ്രദെയങ്ൾ, 
ഗവർണർ വങിെംബരള്ടു്ങിയ 
ഓർഡങിേൻസ് േങിരകാകരങിക്കുന്ന 
പ്രദെയം എന്നങിവ േങിയെസഭയങിൽ 
അവതരങി്ങിക്കാവന്ന 
്റേകാറ്റ്യൂട്ടെങി പ്രദെയങ്െകാണ്.  
ഭരണഘടേയളട 368-കാം 
അനദച്േപ്രകകാരം  
പകാർലളെറേങിളറേ  ഇരുസഭകളം 
പകാസകാക്ങിയദശഷം  
പകുതങിയങിലധങികം സംസ്കാേ 
േങിയെസഭകൾ അംഗീകകാരം 
േൽദകണ്ന്ന ഭരണഘടേകാ 
ദഭേഗതങികളെക്കുെങിച്ചുള്ള 
്റേകാറ്റ്യൂട്ടെങി പ്രദെയവം  2019 
ഡങിസംബർ 31 ളല പ്രദത്യക 
സഭകാസദമ്മെേ്ങിൽ  
അവതരങി്ങിച്ങിരുന്നു.  
ദലകാക് സഭകെങിലം 
േങിയെസഭകെങിലം പട്ടങികജകാതങി/
പട്ടങികവർഗ് പ്രകാതങിേങിധ്യ 
സംവരണ കകാലകാവധങി േീട്ടുന്നതു 
സംബന്ങിച്ചുള്ളതകായങിരുന്നു 
പ്രദെയം. പ്രദെയ്ങിേ്        
ളക.സങി.ദജകാസ�്  ഒരു ദഭേഗതങി  
ദേകാട്ടീസ് േൽകങിയങിരുളന്നങ്ങിലം  
സ്പീക്ർ അവതരങി്ങിക്കാൻ 
അനെതങി േൽകങിയങില്ല.  
ദഭേഗതങി ദേകാട്ടീസ് വങിതരണം 
ളചയ്യുകയമുണ്ടകായങില്ല. 
സകാധകാരണഗതങിയങിൽ 
്റേകാറ്റ്യൂട്ടെങി പ്രദെയങ്ൾക്് 
ദഭേഗതങികൾ  ളകകാണ്വരുന്നദതകാ 
സർക്കുദലറ്റ് ളചയ്യുന്നദതകാ 
ആയ രീതങി സഭയളട  
കീഴ് വഴക്്ങിലങില്ലകാളയന്നും 
പ്രദെയ്ങിൽ വ്യവസ്കൾ 
ഉൾള്ടുത്ന്നത് 
ശരങിയല്ലകാളയന്നുമുള്ള 
കകാരണ്കാലകാണ് സ്പീക്ർ 
ദഭേഗതങിളയ േങിരകാകരങിച്ത്. 
എന്നകാൽ ളക.സങി.ദജകാസ�ങിേ് 
സഭയങിൽ സംസകാരങിക്കാൻ 
അവസരം േൽകങി.  
സഭ പകാസ്കാക്കുന്ന പ്രദെയങ്ളളട 
പകർ്് മുഖ്യെന്ത്രങിക്കും 
പകാർലളെറേെങികകാര്യ വകു്ങിളറേ 
ചുെതലയള്ള െന്ത്രങിക്കും അയച്ചു 
ളകകാടുക്കുന്നു.  
  (അെലംബം: 'ശകരള 

നിയമസഭ നെപെിക്രമവം 
കരീഴ് െഴക്ങ്ളും')

k`bpsS s]mXphnImcw  {]ISn¸n¡m³  {]tab§Ä

അനൗശദ്യാഗികാംഗമായ ജി.പരശമേ്വരൻ പിള്ള അെതരിപ്ിച്ച  പ്രശമയമാണ് ട്ാെൻകൂർ വലജിശലേറ്രീെ് കൗൺസിൽ  
ആദ്യമായി ചർച്ച വചയ്ത.് 1922 ജൂലല 20-നായിരുന് ചർച്ച.  കല്ാർ ജലലെദയുത പദ്ധതി നെപ്ാക്കുന്നതുമായി 

ബന്ധവപ്് പ്രശമയം ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ശൊ്ിനി്് കൗൺസിൽ നിരാകരിച്ചു.
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ശതാമസ് ചാടെി എം.എൽ.എ.

മുൻെന്ത്രങിയം പതങിേകാലകാം ദകരെ  േങിയെസഭകാംഗവെകായങിരുന്ന 
ദതകാെസ് ചകാണ്ടങി (72) 2019 ഡങിസംബർ 20-േ് അന്രങിച്ചു.  

ദരകാഗബകാധളയത്ടർന്ന് 
ചങികങിത്യങിലകായങിരുന്നു കുട്ടേകാട് 
േങിദയകാജക െണ്ഡലള് 
പ്രതങിേങിധീകരങിച്കാണ് പതങിേകാലകാം 
േങിയെസഭയങിളല്ങിയത് 2017 
ഏപ്രങിൽ  മുതൽ േവംബർ വളര  
ഗതകാഗത വകുപ്പുെന്ത്രങിയകായങി 
ചുെതല വഹങിച്ചു. പതങിേകാലകാം 
ദകരെ േങിയെസഭയളട വലബ്രെങി 
ഉപദേശക സെങിതങി ളചയർെകാൻ 
ആയങിരുന്നു. എൻ.സങി.പങി. 
േകാഷണൽ വർക്ങിംഗ് കമ്മങിറ്റങി 

അംഗം, സംസ്കാേ കമ്മങിറ്റങി 
പ്രസങിഡറേ് എന്നീ സ്കാേങ്ൾ  വഹങിച്ചു വരങികയകായങിരുന്നു. 
2006, 2011 എന്നീ വർഷങ്െങിലം േങിയെസഭയങിദലയ്ക്                                           
ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ടങിട്ടുണ്ട്. വങി.സങി.ദതകാെസങിളറേയം 
ഏലങിയകാമ്മ ദതകാെസങിളറേയം  െകേകായങി 1947 ആഗ്റേ്  29-കാം 
തീയതങി  ദചന്നങ്രങിയങിൽ ജേങിച്ചു. ളടലങികമ്മയൂണങിദക്ഷൻ 
എഞ്ചങിേീയെങിംഗങിൽ ഡങിദപ്ലകാെ ദേടങി, ബങിസങിേസ് രംഗത്ം 
വ്യക്ങിമുദ്ര പതങി്ങിച്ങിട്ടുണ്ട്. ദെഴ് സങി ചകാണ്ടങിയകാണ് ഭകാര്യ. ഒരു 
െകനം  രണ്ട് ളപൺെക്ളെകാണ് ഇവർക്കുള്ളത്.  1970 ൽ 
ളക.എസ്.യ., യൂ്് ദകകാൺഗ്രസ്് എന്നങിവയളട കുട്ടേകാട് 
േങിദയകാജക െണ്ഡലം പ്രസങിഡറേകായങിരുന്നു.
മുൻ ഗവർണർ െി.എൻ.ചതുർശെദി

മുൻ ദകരെ ഗവർണർ ടങി.എൻ.
ചതുർദവേങി  അന്രങിച്ചു.  ദകരെ 
ഗവർണെകായങിരുന്ന സങിക്ന്ർ ഭക്് 
േങിര്യകാതേകായതങിളേത്ടർന്നകാണ്  
2004 ള�ബ്രുവരങി 25 മുതൽ ജൂൺ 
വളര  കർണകാടക ഗവർണകായങിരുന്ന 
ടങി.എൻ.ചതുർദവേങി ദകരെ്ങിളറേ 
ചുെതല കൂടങി േങിർവേഹങിച്ത്.  മുൻ 
ഐ.എ.എസ്.ഉദേ്യകാഗസ്ൻ 
കൂടങിയകായ ടങി.എൻ.ചതുർദവേങി 
1984-89 കകാലഘട്ട്ങിൽ 
കംപ് ദട്കാെർ ആൻഡ് ഓഡങിറ്റർ 

ജേെൽ ആയങിരുന്നു.  പേ്െവങിഭൂഷൺ പുരസ് കകാരം 
ലഭങിച്ങിട്ടുണ്ട്. 
മുൻ േങിയെസഭകാംഗം പി.െി. ശമാഹനകൃഷ്ണൻ 
മുൻ േങിയെസഭകാംഗവം മുതങിർന്ന ദകകാൺഗ്രസ് ദേതകാവം 

ഗരുവകായൂർ ദേവസ്ം ദബകാർഡ് 
ളചയർെകാനെകായങിരുന്ന                       
പങി.ടങി.ദെകാഹേകൃഷ്ണൻ (85) 
2020 ജനവരങി 10-കാം തീയതങി 
അന്രങിച്ചു. എട്കാെങിളല സ്കകാര്യ 
ആശുപത്രങിയങിൽ വച്കായങിരുന്നു 
അന്്യം. എ.വങി.കുട്ടങിെകാള അമ്മളയ 
ളതരളഞ്ഞടു്ങിൽ പരകാജയള്ടു്ങി 
1965 ൽ 24-കാെള് വയസ്ങിൽ 
എ.ഐ.സങി.സങി. അംഗെകായങി 

ളപകാതുപ്രവർ്േ രംഗ്് െകാതൃകയകായങി.  ദെകാഹേകൃഷ്ണൻ 
ളപകാന്നകാേങി േങിദയകാജകെണ്ഡല്ങിൽ േങിന്ന് േകാലതവണ 
േങിയെസഭയങിദലയ്ക് െത്രങിച്ങിട്ടുണ്ട്. 1987 ൽ മുൻ െന്ത്രങി 
ഇ.ളക ഇമ്പങിച്ങിബകാവളയ ദതകാൽപങിച്കാണ് ളപകാന്നകാേങി 
എം.എൽ.എ. ആയത്.  1983-ൽ ഗരുവകായൂർ ദേവസ്ം 
ദബകാർഡ് ളചയർെകാേകായങി. ബകാംബു ദകകാർ്ദെഷൻ 
ളചയർെകാൻ, െലപ്പുെം ഡങി.സങി.സങി. ആക്ടങിങ് പ്രസങിഡറേ് ,  
ളക.പങി.സങി.സങി. േങിർവേകാഹക സെങിതങി അംഗം, െലപ്പുെം ജങില്ലകാ 
സഹകരണ ബകാങ്് വവസ് പ്രസങിഡറേ് , അണ്ടദ്കാട് 
സർവേീസ് സഹകരണ ബകാങ്് പ്രസങിഡറേ്എന്നീ സ്കാേങ്ൾ 
വഹങിച്ങിരുന്നു.  
മുൻ േങിയെസഭകാംഗം എസ്.സുന്രമാണിക്യം 
മുൻ േങിയെസഭകാംഗവം ദതകാട്ടം ളതകാഴങിലകാെങി 

ദേതകാവെകായങിരുന്ന                                                  
എസ്.സുന്രെകാണങിക്യം (79) 2019 
ഡങിസംബർ 13 േ് അന്രങിച്ചു.  
1987 മുതൽ 1991 വളര ദകരെ 
േങിയെസഭയങിൽ  ദേവങികുെം 
െണ്ഡലള് പ്രതങിേങിധകാേം 
ളചയ്ങിരുന്നു. മൂന്നകാെങിളല  
ദതകാട്ടം ളതകാഴങിലകാെങികളെ 
സംഘടങി്ങിക്കുന്നതങിൽ 
സുന്രെകാണങിക്യം മുൻ േങിരയങിൽ  
പ്രവർ്ങിച്ചു.  സങി.പങി.എം.ജങില്ലകാ 
ളസക്ദട്ടെങിയറ്റ് അംഗം, എസ്.

സങി - എസ്.ടങി. ള�ഡദെഷൻ  സംസ്കാേ ളചയർെകാൻ,                      
സങി.ഐ.ടങി.യ. സംസ്കാേ ജേെൽ കൗൺസങിൽ 
അംഗം, പ്ലകാദറേഷൻ ദലബർ ള�ഡദെഷൻ സംസ്കാേ 
എക് സങികയൂട്ടീവ് കൗൺസങിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ േങിലകെങിൽ 
പ്രവർ്ങിച്ങിട്ടുണ്ട്.  േങിയെസഭയങിൽ ളതകാഴങിലകാെങി 
പ്രശ് േങ്ൾ തെങിഴങിലം അവതരങി്ങിച്് പ്രദത്യക ശ്രദ്ധ ദേടങിയ 
ആെകായങിരുന്നു സുന്രെകാണങിക്യം എന്ന് മുഖ്യെന്ത്രങി അനസ്മരങിച്ചു.  
മുൻ േങിയെസഭകാംഗം െി.ബാലറാം 

മുൻ എം.എൽ.എ. യം ളക.പങി.സങി.സങി. 
ജേെൽ ളസക്ട്ടെങിയെകായങിരുന്ന 
വങി.ബകാലെകാം (72) 2020 ജനവരങി 
18 േ് അന്രങിച്ചു. 1996, 2001 
വർഷങ്െങിൽ വടക്കാദഞ്ചരങി 
േങിദയകാജകെണ്ഡലള് 
പ്രതങിേങിധീകരങിച്്  
േങിയെസഭകാംഗെകായങിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ 
സ്ദേശങിയകായ വങി.ബകാലെകാം 1947 
േവംബർ 10 േകാണ് ജേങിച്ത്. 
െന്ത്രങിസഭകാംഗെകായങി  സത്യപ്രതങിജ്ഞ 
ളചയ് ളക.മുരെീധരേ് 

െത്രങിക്കുന്നതങിനദവണ്ടങി പതങിളേകാന്നകാം  
േങിയെസഭയങിളല അംഗത്ം 20.02.2004 ൽ  രകാജങി 
വച്ചു. 2001-2004 കകാലഘട്ട്ങിൽ സദബകാർഡങിദേറ്റ് 
ളലജങിദസ്ഷൻ സെങിതങി അദ്ധ്യഷെേകായങിരുന്നു.  ളകകാച്ങിൻ 
കകാർഷങിക ബകാങ്് പ്രസങിഡറേ് , ദകരെ ഖകാേങി ആൻഡ് വങിദല്ലജ് 
ഇൻഡസ്ട്ീസ്   ദബകാർഡ് വവസ് ളചയർെകാൻ, തൃശ്ശൂർ 
ഡങി.സങി.സങി. പ്രസങിഡറേ് .  എ.ഐ.സങി.സങി. അംഗം തുടങ്ങിയ 
സ്കാേങ്ൾ വഹങിച്ങിട്ടുണ്ട്.  

ദവർപകാട്

ജകാർഖണ്ഡ് മുക്ങി ദെകാർച് അംഗെകായ രബീന്ദ്രേകാഥ് െഹകാദ്കാളയ ജകാർഖണ്ഡ് 
േങിയെസഭകാ സ്പീക്െകായങി ഐകകണ് ദഠ്യേ ളതരളഞ്ഞടുത്. മുഖ്യെന്ത്രങി ദഹെന്് 
ദസകാെേകാണ് േകാെേങിർദദേശം ളചയ്ത്. 2005, 2014, 2019 എന്നീ വർഷങ്െങിൽ 
ളജ.എം.എം സ്കാേകാർത്ങിയകായങി േകാലകാ േങിദയകാജക െണ്ഡല്ങിൽ േങിന്ന് 
വങിജയങിച്് േങിയെസഭകാംഗെകായങിട്ടുണ്ട്. 

പുതുതായി ളതരവഞെടുക്വപ്് സ്രീക്വറ മുഖ്യമന്തി അനുശമാദിക്കുന്
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ആഴ്ചയിൽ ആറുദിെസം പ്രധാനമന്തിക്ശസരയിൽ, ഒരു 
ദിെസം ശഡാക്റായി ആശുപത്രിയിലം 

ഭൂട്ടകാൻ പ്രധകാേെന്ത്രങി ദലകാട്ടകായ് ളഷെങിംഗ് എല്ലകാ ശേങിയകാഴ്ചകെങിലം  
ശസ്ത്രക്ങിയകാ വങിേഗ്ദ്ധേകായങി ആശുപത്രങിയങിൽ ദസവേം അനഷ്ഠങിക്കുകയം 

െറ്റ് േങിവസങ്െങിൽ രകാജ്യഭരണം േടത്കയം ളചയ്യുന്നു.
   2018 ലകാണ് ദലകാട്ടകായ് ളഷെങിംഗ് ഭൂട്ടകാേങിളല  
പ്രധകാേെന്ത്രങിയകായങി ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ടത്. ഡകാക്കാ 
യൂണങിദവഴ് സങിറ്റങിയങിൽ േങിന്ന് എം.ബങി.ബങി.എസ്. ബങിരുേം 
ദേടങിയദശഷം ബംഗ്കാദേശ്, ജ്കാൻ, ഓസ് ദട്ലങിയ, അദെരങിക് 
എന്നങിവങിടങ്െങിൽ ദഡകാക്ടെകായങി പ്രവർ്ങിച്ങിട്ടുണ്ട്.   2013 
ലകാണ് അദദേഹം രകാഷ്ടീയ രംഗദ്യ്ക് പ്രദവശങിക്കുന്നത്.
     പ്രധകാേെന്ത്രങിപേവങിയങിളല ദജകാലങിഭകാര്ങിൽ േങിന്നുള്ള 
ആശ്കാസെകായകാണ് ശേങിയകാഴ്ചകെങിൽ ആശുപത്രങി ദസവേം 
അനഷ്ഠങിക്കുന്നത.്    ജങിഗ് ളെ ദഡകാർജങി വകാംഗ്ചുക്് 
െീജങിയണൽ െ�െൽ ആശുപത്രങിയങിൽ ശേങിയകാഴ്ചകെങിൽ 
േടക്കുന്ന ശസ്ത്രക്ങിയകളെല്ലകാം പ്രധകാേെന്ത്രങിയകായ 
സർജളറേ  ദേതൃത്്ങിലകാണ്. 
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ആധുേങിക െലയകാെഭകാഷയ്ക് 
ശ്രദദ്ധയെകായ 

സംഭകാവേകൾ േൽകങിയ 
ദഡകാ.ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ട് 
തകാെസങിച് തലദശേരങിയങിളല േങിട്ടൂർ  
'ഇല്ലങിക്കുന്ന് ഗണ്ടർട്ട് ബംഗ്കാവ് '  
െലയകാെങികളളട സകാംസ് കകാരങിക 
തീർത്കാടേ ദകന്ദ്രെകാകകാനള്ള 
യകാത്രയങിൽ േവീകരണ്ങിളറേ 
ആേ്യഘട്ടം പങിന്നങിട്ടു. ബംഗ്കാവങിളേ 
അഷെര െയൂസങിയവം ഭകാഷകാപഠേ 
ദകന്ദ്രവെകാക്കുന്നതങിളറേ   
ഭകാഗെകായകാണ് േവീകരണം. 
തലദശേരങി 'വപതൃക േഗര 
പദ്ധതങി'യങിൽ ഉൾള്ടു്ങി 2.10 
ദകകാടങി ളചലവഴങിച്കാണ് പദ്ധതങി 
േട്ങിലകാക്കുന്നത്. 
 ബംഗ്കാവങിളറേ തേങിെ 
അദതപടങി േങിലേങിർ്ങിയള്ള  
േവീകരണ്ങിളറേ  
രണ്ടകാംഘട്ട്ങിൽ രകാജ്യകാന്ര 
േങിലവകാരമുള്ള െയൂസങിയവം 
മൂന്നകാം ഘട്ട്ങിൽ ഭകാഷകാപഠേ 
ഗദവഷണദകന്ദ്രവം േങിലവങിൽ വരും.  
ജർമ്മൻ സർവേകലകാശകാലയെകായങി 
ദചർന്നകാണ് ഭകാഷകാപഠേ്ങിനം 
ഗദവഷണ്ങിനം 
സൗകര്യളെകാരുക്കുന്നത്.  
  ളകകാദെകാണങിയൽ 
ശങില്പകലകാരീതങിയങിൽ പണങിത ഈ 
ബംഗ്കാവ് ഇരുന്നൂെങിലധങികം വർഷം 
പഴക്മുള്ളതകാണ്. ഇഷ്ങികയം 
െണലം ഗ്രകാവേറ്ം  തടങിയം 
ഉപദയകാഗങിച്് വകാച്്ടവർ െകാതൃകയങിൽ 
പ്രകാദേശങിക േങിർമ്മകാണ രീതങികൾ 
ഉപദയകാഗങിച്കാണ് ളകട്ടങിടം പണങിതത്. 
ദെൽക്കൂര പങിരെങിഡൽ ആകൃതങിയങിൽ 
തടങിയങിൽ തീർ് െച്ചുകൾ 
ഉൾള്ളടയകാണ് േങിർമ്മങിച്ങിരങിക്കുന്നത്. 
തലദശേരങി പട്ടണ്ങിൽ േങിന്നും 
വടക്് കങിഴക്കായങി സമുദ്ര 
േങിര്ങിൽ േങിന്ന് 200 അടങി 
ഉയര്ങിൽ സ്ങിതങി  ളചയ്യുന്ന 
ഇല്ലങിക്കുന്നങിൽ െദേകാഹരെകായ 
ബംഗ്കാവ് പണങിതത് തലദശേരങിയങിൽ 
വെളരക്കാലം ജഡ്ജങിയകായങിരുന്ന 
ദതകാെസ് ള്റേഞ്ചകാണ്.  അദദേഹം 
സ്ദേശദ്ക്് തങിരങിളക 
ദപകായദ്കാൾ ബംഗ്കാവം ചുറ്മുള്ള 
പെമ്പും ബകാസൽ  െങിഷന  േകാേെകായങി 
േൽകങി. ദതകാെസ് ള്റേഞ്ച് ബംഗ്കാവ് 
പണങിയന്നതങിന മുൻപ് ഇല്ലങിക്കാടുകളം 
പടുെരങ്ളം  ഇടതൂർന്ന് വെർന്ന് 
ജേവകാസെങില്ലകാ് സ്ലെകായങിരുന്നു 
ഇല്ലങിക്കുന്ന്.  ബകാസൽ െങിഷളറേ 
പ്രവർ്േവെകായങി ഇന്്യയങിളല്ങിയ 
ദഡകാ.ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ടും ഭകാര്യ 
ജൂലങിയം 1839 ഏപ്രങിൽ 12 മുതൽ 
ഇരുപത് വർഷക്കാലം ഇല്ലങിക്കുന്നങിൽ 
തകാെസങിച്ചു.  
ഭാഷയുവെ ശെരുകൾ ശതെി
വയൂർട്ടംബർഗങിളല 
സഭകാപ്രവർ്കരുളട കുടുംബ്ങിൽ 
േങിന്നകാണ്   ദഡകാ.ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ട് 
ബകാസൽ സഭയങിളല ദപ്രഷങിതേകായങി  
ഒദന്ന മുക്കാൽ നൂറ്റകാണ്ട് മുൻപ് 
തലദശേരങിയങിളല്ങിയത്.  
െലയകാെഭകാഷ പഠങിച്്  
അേങിതരസകാധകാരണെകായ 
ഭകാഷകാപ്രകാവീണ്യം ദേടങിയ അദദേഹം 
െലയകാെ ഭകാഷയ്ക് വങിലള്ട്ട 
സംഭകാവേകൾ  േൽകങി.  
 ഗണ്ടർട്ട് േങിട്ടൂർ ബംഗ്കാവങിൽ 
തകാെസങിച്കാണ് സുവങിദശഷ 
പ്രവർ്േങ്ളം  സകാഹങിത്യ 
പ്രവർ്േങ്ളം േട്ങിയങിരുന്നത്. 
െലയകാെ ദേശ്് ഇരുപത് 
വർഷം ജീവങിച്് െലയകാെഭകാഷയളട  
സെഗ്ര വങികസേ്ങിന ദവണ്ടങി 
സെർ്ങിച്തകായങിരുന്നു ളഹർെൻ 
ഗണ്ടർട്ടങിളറേ ജീവങിതം. െലയകാെ 

ഭകാഷളയ ഒരു േങിഘണ്വങിലൂളട 
ദലകാക്ങിേ് പരങിചങിതെകാക്ങിയത് 
അദദേഹെകാണ്. 
 ഇന്്യയങിളലത്ന്നതങിന 
മുൻപുതളന്ന ഫ്ഞ്ച്, ഇംഗ്ീഷ്, ഗ്രീക്്, 
ല്ീൻ, ഹീബ്രു തുടങ്ങിയ ഭകാഷകളം 

ഇന്്യയങിളല്ങിയദശഷം തെങിഴ്, 
ളതലങ്്, െലയകാെം, കന്നട എന്നങിവയം 
ഗണ്ടർട്ട് പഠങിച്ചു. ജർമ്മേങിയങിളല 
ടയുബങിംഗൻ  സർവേകലകാശകാലയങിൽ 
േങിന്ന് ഭകാഷകാശകാസ്ത്ര്ങിലം  
തത്ശകാസ്ത്ര്ങിലം ദഡകാക്ടദെറ്റ് 
ദേടങിയ അദദേഹം  സകാമൂഹ്യ േൻെ 
പ്രേകാേം ളചയ്് അശരണർക്് 
ദസവേം ളചയ്യുന്നതങിേകായങി 
സ്ജീവങിതം  െകാറ്റങിവച്ചു.
ആദ്യപത്രം പിറക്കുന്
 േങിട്ടൂരങിളല ഇല്ലങിക്കുന്ന് ബംഗ്കാവങിൽ 
പള്ളങിയം പള്ളങിക്കൂടവം ളതകാഴങിൽ 
പരങിശീലേവം കല്ലച്ചുകൂടവം 
അശരണരകായ ളപൺകുട്ടങികൾക്കായങി 
അേകാഥകാലയവം അദദേഹം തുടങ്ങി.     
ഇല്ലങിക്കുന്നങിൽ തെങിഴൻ കണ്ട്ൻ 
കടുവങിളേ ളകകാണ്ട് അച്് ളകകാ്ങി 
അച്ചുകൂടം (ലങിദ്കാപ്രസ്്) ഉണ്ടകാക്ങി. 
1839 ളെയ് 14 േ് തലദശേരങിയങിലം 
പങിന്നീട് േങിട്ടൂരങിലം സ് കൂളകൾ 
സ്കാപങിച്ചു.  പകാഠങ്ൾ അദദേഹം  
സ്യം തയ്യകാെകാക്ങി.  
 1847 ജൂൺ െകാസം െലയകാെ്ങിളല 
ആേ്യ വർ്െകാേപത്രെകായ 
'രകാജ്യസെകാചകാരം' ഇല്ലങിക്കുന്നങിളല 
ലങിദ്കാപ്രസ്ങിൽ അച്ടങിച്ചു. 
രണ്ടകാെള് െകാസങികയകായ 
'പശ്ങിദെകാേയം' അദത വർഷം 
ഒക് ദടകാബെങിൽ പുെ്ങിെങ്ങി.  1847 
ജൂൺ മുതൽ 1850 ഡങിസംബർ 
വളര 42 ലക്ങ്െങിലകായങി 
'രകാജ്യസെകാചകാര'വം 1851 ആഗ്റേ് 
വളര 'പശ്ങിദെകാേയ'വം അച്ടങിച്ചു. 

പത്ര്ങിനം െകാസങികയ്കെകായങി തളറേ  
തങിരക്ങിട്ട േങിവസങ്െങിളല േളല്ലകാരു 
ഭകാഗം ളചലവഴങിച്ങിട്ടും അതങിളറേ ഒരു 
ലക്്ങിൽ ദപകാലം പത്രകാധങിപരുളട 
സ്കാേ്്  അദദേഹം തളറേ ദപര് 
അച്ടങിക്കാൻ അനവേങിച്ങിരുന്നങില്ല.  
വബബങിൾ തർജ്െ, െലയകാെ 
വ്യകാകരണം, പഴളഞ്ചകാൽെകാല, 
ക്ങിസ്തീയ ഗകാേങ്ൾ, സഞ്ചകാരങിയളട 
പ്രയകാണം തുടങ്ങി േങിരവധങി 
ഗ്രന്ങ്ൾ െലയകാെ്ങിന ഗണ്ടർട്ട് 
സമ്മകാേങിച്ചു. െലയകാെ ഭകാഷയങിളല 
പുതങിയ പേങ്ൾ പഠങിക്കുന്നതങിേകായങി 
സേകാസെയവം അദദേഹം തളറേ 
കീശയങിൽ ഒരു ദേകാട്ടുപുസ്തകം 
സൂഷെങിക്കുകയം ഓദരകാ വകാക്ങിദറേയം 
ഉത്ഭവം, വകദഭേങ്ൾ, അർത്ം, 
പ്രദയകാഗം എന്നങിവ ദചകാേങിച്െങിഞ്ഞ് 
പഠങിക്കുകയം ളചയ്ങിരുന്നു.
മണ്ിവന് മണമുള്ള നിഘണ്ടു
  ഗണ്ടർട്ടങിേ് 1858 ൽ 
രക്കാതങിസകാരം പങിടങിളപടുകയം 
1859 ഏപ്രങിൽ 11 േ് അദദേഹം 
സ്ദേശെകായ ജർമ്മേങിയങിദലയ്ക് 
തങിരങിളക ദപകാവകയം ളചയ്തു.  
െലബകാെങിളറേ വങിേ്യകാഭ്യകാസദെഖലയ്ക് 
പു്ൻ ഉണർവ്ം സമൂലെകായ 

െകാറ്റവം പ്രേകാേം ളചയ്ദശഷെകാണ് 
അദദേഹം സ്ദേശദ്ക്് തങിരങിച്ത്.  
െലയകാെം-ഇംഗ്ീഷ് േങിഘണ്വങിദറേയം 
െലയകാെ വ്യകാകരണ്ങിദറേയം 
ദജകാലങികൾ പൂർ്ങിയകാ 
ക്ങിയത് ജർമ്മേങിയങിളല്ങിയ 
ദശഷെകായങിരുന്നു.ഗണ്ടർട്ടങിളറേ 
ജർമ്മേങിയങിളല ജീവങിതവം  
വങിശ്രെരഹങിതെകായങിരുന്നു. 1872 ലകാണ് 
െലയകാെം-ഇംഗ്ീഷ് േങിഘണ്വങിളറേ 
അച്ടങി പൂർ്ങിയകാവന്നത്. 
അതങിളറേ അവസകാേ പ്രൂഫം 
പരങിദശകാധങിച്ദശഷം െകാത്രദെ 
അച്ടങിക്കാൻ  അദദേഹം 
അനവേങിച്ചുള്ളൂ. േങിഘണ്വങിളറേ 
ഒന്നകാം പതങി്ങിൽ േങിരവധങി 
കുെങിപ്പുകൾ എഴതങിദച്ർ് അദദേഹം 
േങിഘണ്വങിളേ വങിപുലീകരങിക്കാനം 
ആഗ്രഹങിച്ങിരുന്നു. 
 െലയകാെ വകാക്കുകളളട 
അർത്ം, േകാേകാർത്ം, 
പര്യകായം,വകാക്കുകളളട ഇംഗ്ീഷ് 
അർത്ം, അതുപദയകാഗങിച്ചുള്ള 
വകാചകം എന്ന രീതങിയങിലകാണ് 
േങിഘണ് ക്െീകരങിച്ങിരങിക്കുന്നത്. 
െംഗലകാപുരത്ള്ള ബകാസൽ 
െങിഷൻ പ്രസ്ങിൽ അച്ടങിച് േങിഘണ് 
െലയകാെം സംസകാരങിക്കുന്ന 
വങിവങിധ ജേവങിഭകാഗങ്ളെകായങി 
അടു്ങിടപഴകങി ഭകാഷയളട 
േകാടൻ പ്രദയകാഗങ്ൾ ദപകാലം 
െേസ്ങിലകാക്ങിയകാണ് തയ്യകാെകാക്ങിയത്.  
െലയകാെ ഭകാഷയളട ദവരുകെങിദലയ്ക് 
വഴങിളതെങിയങിക്കുന്നതകാണ് േങിഘണ്.   
 െലയകാെ ഭകാഷയ്കം വങിേ്യകാഭ്യകാസ 
സമ്പ്രേകായ്ങിളറേ വെർച്യ്കം 
സക്ങിയ സംഭകാവേകെകാണ് 
ദഡകാ.ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ട് േൽകങിയത്. 
സുവങിദശഷകൻ, വങിേ്യകാഭ്യകാസ 
വങിചഷെണൻ, ഭകാഷകാ ഗദവഷകൻ 
എന്നീ മൂന്ന് രംഗത്ം തങിെങ്ങുന്ന 
സകാന്നങിധ്യെകായങിരുന്നു ഗണ്ടർട്ട്.  
അദദേഹ്ങിളറേ ദേതൃത്്ങിൽ  
െംഗലകാപുരം മുതൽ ളകകാച്ങി വളര 
പടുത്യർ്ങിയ ബകാസൽ 
സഭയളട േങിരവധങി വങിേ്യകാഭ്യകാസ 
സ്കാപേങ്ൾ ഇന്നും തലയയർ്ങി 
േങിൽക്കുന്നു. ഗണ്ടർട്ടങിളേകാ്ം 

ചരിത്രസ്ാരകങ്ങളിലൂടെ..

ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ടങിളറേ ദശഖര്ങിലണ്ടകായങിരുന്ന  ചരങിത്രദരഖകൾ 
ജർമ്മേങിയങിളല ടയൂബങിംഗൻ സർവേകലകാശകാലകാ ളപ്രകാ�സർ 
ദഡകാ.വഹളക് ഊബർലങിൻ മുഖ്യെന്ത്രങിക്് വകെകാെങി. െലയകാെ്ങിേ് 
പുെദെ കന്നട, തുള, തെങിഴ്, ളതലങ്്, സംസ് കൃതം തുടങ്ങിയ ഭകാഷകെങിളല  
കല്ലച്ങിലടങിച് പുസ്തകങ്ൾ, ലഘുദലഖകൾ, തകാെങിദയകാലകൾ, ഗണ്ടർട്ടും  
സഹപ്രവർ്കരും ദചർളന്നഴതങിയ പുസ്തകങ്ൾ  എന്നങിവയളട 
ഡങിജങിറ്റൽ ദശഖരെകാണ് വകെകാെങിയത്. ദലകാക ദകരെസഭയളട 
രണ്ടകാം സദമ്മെേദ്കാടനബന്ങിച്് േങിയെസഭകാ െന്ങിര്ങിൽ 
േടന്ന ചടങ്ങിലകാണ് ചരങിത്രദരഖകൾ മുഖ്യെന്ത്രങി ഏറ്വകാങ്ങിയത്. 
142 വകളയഴത് പ്രതങികെടക്ം 849 ശീർഷകങ്െങിലള്ള 1,37,148 
ദപജുകൾ  ഡങിജങിവറ്റസ് ളചയ്ങിട്ടുണ്ട്.  ഇവയങിൽ  24,000 ദപജുകൾ 
ഓൺവലേങിൽ  തങിരയകാവന്ന വങിധ്ങിൽ യൂണങിദകകാഡങിദലക്് 
െകാറ്റങിയങിട്ടുണ്ട്.   (https://www.gundert-portal.de/).
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ഗുടെർ്് ബംഗ്ാെ് 

ഗണ്ടർട്ടും ഭകാര്യ ജൂലങിയം
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ഭകാര്യ ജൂലങിയം സകാമൂഹ്യപ്രവർ്േങ്െങിൽ 
സജീവ പങ്കാെങിയകായങിരുന്നു. ഗണ്ടർട്ട് 
േമ്പതങിെകാരുളട മൂന്ന് െക്ളം ജേങിച്ത് 
ഇല്ലങിക്കുന്ന് ബംഗ്കാവങിലകാണ്. ദേകാദബൽ 
സമ്മകാേ ദജതകാവകായ ളഹർെൻ ളഹളസ് 
അദദേഹ്ങിളറേ ദപരക്കുട്ടങിയകാണ്. 1893 
ഏപ്രങിൽ 25 േ് ഗണ്ടർട്ട് അന്രങിച്ചു. 
െലയകാെഭകാഷയ്ക് വങിലെതങിക്കാേകാവകാ് 
സംഭകാവേകൾ േൽകങിയ ഗണ്ടർട്ടങിളറേ 
െലയകാെം-ഇംഗ്ീഷ് േങിഘണ്വങിളേ െഹകാകവങി 
ഉള്ളൂർ വങിലയങിരു്ങിയതങിങ്ളേ: 'അദദേഹം 
പകാലകാഴങിയങിൽ േങിന്ന് ദേവകാമൃതളെന്ന ദപകാളല 
കടളഞ്ഞടു്് വകരെങിക്് കകാഴ്ച വച് 
െലയകാെം-ഇംഗ്ീഷ് േങിഘണ് ദപകാളല ഒരു 
െഹകാഗ്രന്ം ദകരെ്ങിൽ ദവളെയങില്ല'.
െിേ്വസംസ് കൃതിയിശലയ്ക് ഒരു ജാലകം
 ഗണ്ടർട്ടങിദേകാടുള്ള ആേരസൂചകെകായങി 
അദദേഹം പഠങിച് ജർമ്മേങിയങിളല  ടയുബങിംഗൻ  
സർവേകലകാശകാലയങിൽ ഗണ്ടർട്ട് ളചയർ 
സ്കാപങിക്കുകയം  െലയകാെ ഭകാഷകാ പഠേ്ങിനം 
ഗദവഷണ്ങിനം തുടക്ം കുെങിക്കുകയം 
ളചയ്തു. തുഞ്ച്് എഴ്ച്ൻ െലയകാെ 
സർവേകലകാശകാലയെകായങി സഹകരങിച്കാണ് 
വങിദേശവങിേ്യകാർത്ങികൾക്് പ്രദത്യകങിച്് 
യൂദെകാപ്യൻ രകാജ്യങ്െങിൽ െലയകാെം 
പഠങിക്കാൻ ആഗ്രഹങിക്കുന്ന വങിേ്യകാർത്ങികൾക്് 
ഉപകകാരപ്രേെകാകുന്ന വങിധ്ങിൽ െലയകാെ 
പഠേ്ങിേ് വഴങി ഒരുക്ങിയങിരങിക്കുന്നത്. 
 േമ്പൂതങിരങി ഭകാഷയങിൽ േങിന്നും തെങിഴ് 
ചുവയള്ള ദ്രകാവങിഡ രീതങിയങിൽ േങിന്നും 
വ്യത്യസ്തെകായങി തേങി െലയകാെ ഗേ്യഭകാഷയ്ക് 
അടങി്െയങിട്ട ദഡകാ.ളഹർെൻ ഗണ്ടർട്ട് 
ഭകാഷയളട വങികസേ്ങിേ് സ്യം സെർ്ങിച്ചു. 
വങിശ്സംസ് കൃതങിയളട ജകാലകം തുെന്ന് 
അദദേഹം െലയകാെഭകാഷളയ ദലകാക്ങിേ് 
പരങിചയള്ടു്ങി.

കെകംപള്ളി സുശരന്ദ്രൻ
സഹകരണവം വങിദേകാേസഞ്ചകാരവം വകുപ്പുെന്ത്രങി

ജീവളറേ തുടർച്യ്ക് പ്രകൃതങിയളട വ േസ ർഗ്ങിക ആ വകാസ വ്യവസ്  കൂടങിദയ തീരൂ. പ്രകൃതങിയളട 
വേ പുേുഃസ്കാപേ്ങിേ് മുെങ്കാടുകൾക്് ഏളെ പങ്് വഹങിക്കാനണ്ട്. മുെളയ സംരഷെങിക്കുന്ന 
തങിേകായങി േങിയെസഭകാ പൂദന്കാട്ട്ങിലം  മുെവേം ഒരുങ്ങുന്നു. ലകാ്ങിമുെ, ആേമുെ, കല്ലൻമുെ, 

ബകാംബൂസ് ബകാൽദകകാവ തുടങ്ങിയവ ഈ ളചറുമുെവേ്ങിൽ വെർന്നു വരുന്നു. േങിയെസഭകാ 
സമുച്യ്ങിൽ ഹരങിത ദപ്രകാദട്ടകാദക്കാൾ േട്കാക്കുന്നതങിേകായങി രൂപീകരങിച് സെങിതങി കകാർബൺ 
ബഹങിർഗെേം തടയന്നതങിേ് മുെവേം സൃഷ്ങിക്ണളെന്ന് േങിർദദേശങിച്ങിരുന്നു. പീച്ങി ദകരെ വേ ഗദവഷണ 
സ്കാപേ്ങിളല എക്്റ്റൻഷൻ ആറേ് ളട്യങിേങിംഗ് വങിഭകാഗം ശകാസ്ത്രജ്ഞൻ ദഡകാ.എ.വങി.രഘുവങിളറേ 
സഹകായദ്കാളടയകാണ് േങിയെസഭകാ പൂദന്കാട്ട്ങിൽ മുെങ്കാട് ഒരുങ്ങുന്നത്.  
 ദവഗം വെരുന്ന സസ്യെകായതങിേകാൽ കകാർബൺ ആഗങിരണദ്കാത് െറ് സസ്യങ്ളെക്കാൾ 
വെളരക്കൂടുതൽ ആളണന്നതകാണ് മുെങ്കാടുകളളട പരങിസ്ങിതങി പ്രകാധകാേ്യം.  െളണ്ണകാലങി്് തടയന്നതങിനം 
ജല സംരഷെണ്ങിനം മുെങ്കാടുകൾ വഹങിക്കുന്ന പങ്് േങിസ്തുലെകാണ്.  വേവത്കരണം, േേീസംരഷെണം, 
െലളഞ്ചരങിവകളളട സംരഷെണം എന്നങിവയ്കകായം മുെ ഉപദയകാഗങിച്ചു വരുന്നു. 
 പുരകാതേ കകാലം മുതൽ വേേംേങിേ ജീവങിത്ങിൽ െനഷ്യൻ മുെളയ ഏളെ ആശ്രയങിച്ങിരുന്നു.  
ആഹകാര്ങിനം ഔഷധ്ങിനം  െകാത്രെല്ല കരകൗശല വസ്തുക്ളളടയം വീട്ടുപകരണങ്ളളടയം  
േങിർമ്മകാണം, വങിവങിധ കകാർഷങിക ഉപകരണങ്ളളടയം വീട്, പകാലം തുടങ്ങിയവയളടയം േങിർമ്മകാണം, 
സംഗീദതകാപകരണങ്ളളട േങിർമ്മകാണം എന്നങിവയ് ളക്ല്ലകാം മുെ പ്രദയകാജേള്ടുന്നു. 
 മുെങ്കൂട്ടം ഒദട്ടളെ ജീവജകാലങ്ളളട സവങിദശഷ ആവകാസവ്യവസ്യകാണ്. കരങിയങില ശലഭം, 
മുെംതവങിടൻ, പൂങ്ണ്ണങി, ശരശലഭം, ളചങ്ണ്ണങി തുടങ്ങിയവ മുെങ്കാടുകളെ ആശ്രയങിച്ചു ജീവങിക്കുന്ന 
ശലഭങ്െകാണ്. ദകകാഴങിദവഴകാമ്പൽ, പച്ങിലക്കുടുക്, െഞ്ഞക്ങിെങി, ളചദമ്പകാ്്, െരതകപ്രകാവ്, െണ്ണകാ്ങിപ്പുള്ള്, 
ഓലഞ്ഞകാലങി എന്നങിവ മുെങ്കാടുകെങിൽ ധകാരകാെെകായങി കണ്വരുന്നു.  മുെ അണലങി,  വങില്ലൂന്നങി, ദചര എന്നീ 
ഇേം പകാമ്പുകൾക്കും ചങിലയങിേം എലങികൾക്കും  മുെങ്കൂട്ടം പകാർ്ങിടളെകാരുക്കുന്നു.
 മുെങ്കാടുകളളട സംരഷെണ്ങിളറേ പ്രകാധകാേ്യവം ആവശ്യകതയം ഓർമ്മള്ടു്ങി ളസപ്റ്റംബർ 
18 ദലകാക മുെേങിേെകായങി ആദഘകാഷങിക്കുന്നു. ആഹകാരം മുതൽ ഔഷധം വളര സകലതങിനം െനഷ്യരകാശങി 
മുെകളെ ആശ്രയങിച്ങിട്ടുണ്ട്.  േങിയെസഭകാ വെ്ങിളല മുെവേം വജവവവവങിദ്ധ്യം േങിലേങിർത്ന്ന േഗര 
ഹൃേയ്ങിളല സവങിദശഷ ഇടെകായങി െകാറുന്നു.  
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പകർച്്േങി വ്യകാപേം േങിെങി്ം 
തങിരുവേന്പുരം േഗര്ങിൽ സ് കൂളകളം 

ദകകാദെജുകളം സങിേങിെകാശകാലകളം െറ്ം  
അടയ്കകാൻ തീരുെകാേങിച്ചുളവന്ന പത്രവകാർ്യങി 
ദലക്കാണ് ദജകാസ�് ചകാഴങിക്കാട്ട് 1957 ജൂൺ 
12-കാം തീയതങിയങിളല സഭകാ സദമ്മെേ്ങിളറേ  
ശ്രദ്ധ ഷെണങിച്ത്. പകർച്്േങി പങിടങിളപട്ടു 
കങിട്ങിലകായ േങിയെസഭകാംഗങ്ളളട 

ദപരുകളം അദദേഹം 
പരകാെർശങിച്ചു. കൂടുതൽ 
ദപർക്് ദരകാഗബകാധ 
യണ്ടകാകകാതങിരങിക്കാൻ 
സഭകാ േടപടങികൾ 
ഒരകാഴ്ചദ്ക്്  
േങിറു്ങി വയ്കണളെന്ന 
അദദേഹ്ങിളറേ 
ആവശ്യള് ദതകാെസ് 
ദജകാണും  പങിന്തുണച്ചു.  
ദതകാെസ് ദജകാൺ 
അദദേഹം തകാെസങിക്കുന്ന 
ദലകാഡ്ജങിളല പലരും 
ആശുപത്രങിയങിലകാളണന്ന് 
അഭങിപ്രകായള്ട്ടു.  ലീലകാ 
േകാദെകാേരദെദേകാനം 
സുഖദക്ട് 
ബകാധങിച്ങിരങിക്കുകയകാളണന്്ന 
ദതകാന്നുന്നു 
എന്ന് അദദേഹം 
അഭങിപ്രകായള്ട്ടയടളേ  

അവർ സഭയങിദലക്് പ്രദവശങിച്ത്  
സഭകാംഗങ്െങിൽ ചങിരങി പടർ്ങി. 
 േഗര്ങിൽ ഇൻ�് ളവൻസ  അതങിദവഗം 
പടർന്നു പങിടങിച്ങിട്ടുളണ്ടന്നും  അമ്പദതകാ അറുപദതകാ 
ദകസുകൾ രജങി്റേർ ളചയ്തങിന ളതകാട്ടടു് 
േങിവസം അത് േകാനൂെ് ദകസുകെകായങി 
ഉയർന്നങിട്ടുളണ്ടന്നും  ഇത് ഗൗരവദ്കാളട 

വകകകാര്യം ളചയ്യണളെന്ന് തലസ്കാേള് 
പ്രധകാേ ആശുപത്രങികൾക്്  േങിർദദേശം 
േൽകങിയങിട്ടുളണ്ടന്നും  ആദരകാഗ്യവകുപ്പുെന്ത്രങി 
ദഡകാ.എ.ആർ.ദെദേകാൻ സഭളയ അെങിയങിച്ചു. 
പകർച്്േങി ദരകാഗങികൾക്്് ചങികങിത് 
ലഭ്യെകാക്കുന്നതങിേ് വങിവങിധ  ആശുപത്രങികെങിൽ 
സൗകര്യം ഏർള്ടു്ങിയങിട്ടുളണ്ടന്നും 
അത്യകാവശ്യമുള്ള പഷെം  
പൂർ്ങിയകായങിളക്കാണ്ടങിരങിക്കുന്ന  പുലയേകാർ 
ദകകാട്ടയങിളല ഷെയദരകാഗകാശുപത്രങിയങിൽ 
പ്രദവശങി്ങിക്കാനം ദരകാഗങികളെ 
ആശുപത്രങികെങിദലക്്   അയയ്കകാൻ ഗതകാഗത 
വകു്്  ബസുകൾ തയ്യകാെകാക്ങിയങിട്ടുളണ്ടന്നും 
അതീവ മുൻകരുതൽ എന്ന േങിലയ്കകാണ് 
സ് കൂളകളം സങിേങിെകാ തീയറ്ററുകളം 
അടച്ങിടകാൻ േങിർദദേശങിച്ങിട്ടുള്ളളതന്നും 
സകാംക്െങിക ദരകാഗളെന്ന േങിലയങിൽ 
വ്യകാപേമുണ്ടകായങിട്ടുളണ്ടങ്ങിലം സഭ 
േങിറു്ങിവയ് ദക്ണ്ട സ്ങിതങി ഇളല്ലന്നുെകാണ് 
െന്ത്രങി സഭയങിൽ  െറുപടങി േൽകങിയത്. 
െന്ത്രങിയളട അഭങിപ്രകായം െകാേങിച്് സഭകാ 
േടപടങികൾ  േങിറു്ങിവയ് ദക്ണ്ടതങിളല്ലന്ന് 
സ്പീക്ർ തീരുെകാേങിച്ചു. 
 എന്നകാൽ തങിരുവേന്പുരം േഗര്ങിൽ 
ഇൻ�് ളവൻസ അതങിദവഗം വ്യകാപങിക്കുന്ന 
സകാഹചര്യള്്റ്റങി  സഭയങിൽ 
പലതവണ പരകാെർശമുണ്ടകായദ്കാൾ 
സ്പീക്ർ പകാർട്ടങിദേതകാക്ളെകായങി ചർച്  
േട്ങി. ഇതു സംബന്ങിച്് സഭയളട 
ളപകാതുവങികകാരം  കണക്ങിളലടു്് ജൂൺ 19, 
20 തീയതങികെങിലകായങി ധേകകാര്യം സംബന്ങിച് 
ബങിസങിേസുകൾ െകാത്രം  പരങിഗണങിച്് സഭ 
തകാൽക്കാലങികെകായങി പങിരങിയന്നതകായങി സ്പീക്ർ 
സഭളയ അെങിയങിച്ചു. പങിന്നീട് ആ സഭകാ 
സദമ്മെേം ജൂവല 13 മുതൽ 25 വളര 
തുടർന്നു.  
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ദജകാസ�് ചകാഴങിക്കാട്ട്

ദഡകാ.എ.ആർ.ദെദേകാൻ

സംസ്കാേ സർക്കാർ ആവങിഷ് കരങിച്് 
േട്ങിലകാക്കുന്ന തലദശേരങി വപതൃക 
പദ്ധതങിയളട ഭകാഗെകായകാണ് ഇല്ലങിക്കുന്ന് 
ഗണ്ടർട്ട് ബംഗ്കാവ് സംസ്കാേ 
ടൂെങിസം വകു്് േവീകരങിക്കുന്നത്. 
പദ്ധതങിയളട രണ്ടകാം ഘട്ടെകായങി 
രകാജ്യകാന്ര േങിലവകാരമുള്ള 
െയൂസങിയവം മൂന്നകാം ഘട്ടെകായങി 
ഭകാഷകാപഠേ ഗദവഷണ ദകന്ദ്രവം 
അവങിളട സ്കാപങിക്കും. നൂറ്റകാണ്കൾ 
പഴക്മുള്ള േമ്മുളട ളകകാട്ടകാരങ്ളം, 
ആരകാധേകാലയങ്ളം ദകകാട്ടകളം 
വ്യകാപകാര ദകന്ദ്രങ്ളം അടക്മുള്ള 
ചരങിത്ര സ്മകാരകങ്ളെ സംരഷെങിച്് 
ളകകാണ്ട് േമ്മുളട േകാട് സന്ർശങിക്കുന്ന 
വങിദേകാേസഞ്ചകാരങികളെ 
ആകർഷങിക്കുന്ന തര്ങിൽ ടൂെങിസം 
ഉൽ്ന്നെകായങി െകാർക്റ്റ് ളചയ്യുന്ന 
ടൂെങിസം േയെകാണ് സംസ്കാേ 
സർക്കാരങിദറേത്.
 തലദശേരങി കൂടകാളത ളകകാടുങ്ല്ലൂർ 
ആസ്കാേെകായ മുസങിരങിസ്, ആലപ്പുഴ 
എന്നങിങ്ളേ മൂന്ന് പ്രധകാേ വപതൃക 
സംരഷെണ പദ്ധതങികെകാണ് ഇദ്കാൾ 
സംസ്കാേ്് േട്ങിലകാക്ങി വരുന്നത്. 
തലദശേരങി വപതൃക പദ്ധതങി വയേകാട് 
ജങില്ലയങിദലക്് കൂടങി വ്യകാപങി്ങിക്കാനള്ള 
േടപടങിയം സ്ീകരങിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
 ദകരെ്ങിളല പ്രശസ്തെകായ 
വ്യകാപകാര ദകന്ദ്രങ്െകായ 
െങിഠകായങിളതരുവ്, ചകാല 
എന്നങിവങിടങ്െങിലം ഇ്രം 
വങികസേ പദ്ധതങികൾ സർക്കാർ 
ആവങിഷ് കരങിച്ങിട്ടുണ്ട്. തങിരുവേന്പുരം 
ജങില്ലയങിലം പരങിസര പ്രദേശങ്െങിലം 
ആയങി വ്യകാപങിച്് കങിടക്കുന്ന വപതൃക 
സമ്പ്് ദകകാർ്ങിണക്ങി 
തങിരുവങിതകാംകൂർ ളഹെങിദറ്റജ് സർകയൂട്ട് 
എന്ന പദ്ധതങിയളട രൂപദരഖ 
തയ്യകാെകാക്കുന്നതങിനള്ള േടപടങിയം 
ഇതങിേകം ആരംഭങിച്് കഴങിഞ്ഞങിട്ടുണ്ട്. 
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സൺവെസ് െകാധ്യെ 
പുരസ് കകാരം ഏഷ്യകാളേറ്റ് 

േയൂസ് െങിദ്കാർട്ടർ സകാേങിദയകാ 
െദേകാെങിക്് ളഡപയൂട്ടങി സ്പീക്ർ 
വങി.ശശങി സമ്മകാേങിച്ചു. കഴങിഞ്ഞ 
പ്രെയ കകാല്് ഉരുൾ 
ളപകാട്ടലങിൽ േങിരവധങി ജീവൻ 
േഷ്െകായങി ഒറ്റള്ട്ടുദപകായ 
േങിലമ്പൂരങിളല കവെ്കാെയങിൽ 
േങിന്നുള്ള വകാർ്കളം 
വങിവരങ്ളം  ദപ്രഷെകരുളടയം 
രഷെകാപ്രവർ്കരുളടയം 
ശ്രദ്ധയങിദലയ്ക് ഏറ്റവം ആേ്യം 
എ്ങിച് െകാധ്യെപ്രവർ്ക 
എന്ന േങിലയങിലകാണ് ഏഷ്യകാളേറ്റ്് 
േയൂസ് െങിദ്കാർട്ടർ സകാേങിദയകാ 
െദേകാെങിളയ സൺവെസ് െകാധ്യെ 
പുരസ് കകാരം േൽകങി ആേരങിച്ത്.
 കഴങിഞ്ഞ േകാല് പതങിറ്റകാണ്ട് 
കകാലെകായങി ചങിെയങിൻകീഴങിളല 
സകാംസ് കകാരങിക ദെഖലയങിൽ 
േങിെഞ്ഞുേങിൽക്കുന്ന 
സൺവെസ് കലകാ-കകായങിക 
സെങിതങി വകാർഷങിക 
ആദഘകാഷദവെയങിൽ േൽകങി 
വരുന്ന പുരസ് കകാരെകാണങിത്.  
സമൂഹ്ങിളല 
വങിവങിധ രംഗങ്െങിൽ 
ശ്രദദ്ധയെകായവർക്കാണ് 
സൺവെസ്  പുരസ് കകാരം  
േൽകങിവരുന്നത്.

 സംഘകാടകസെങിതങി 
ളചയർെകാൻ                                                     
എ അൻവർഷകായളട 
അധ്യഷെതയങിൽ േടന്ന 
ളപകാതുസദമ്മെേം ളഡപയൂട്ടങി 
സ്പീക്ർ ഉേ്ഘകാടേം 
ളചയ്തു. പതങിറ്റകാണ്കളളട 
പകാരമ്പര്യമുള്ള സൺവെസ് 
േകാടങിളറേ സകാംസ് കകാരങിക 
ദെഖലയ്ക് എന്നും ആദവശം 
േൽകുന്ന പ്രവർ്േങ്െകാണ് 
കകാഴ്ചവയ്കന്നളതന്ന് അദദേഹം 
അഭങിപ്രകായള്ട്ടു.  
 ഭരണകൂടം രകാജ്യള് 
െദതതരമൂല്യങ്ൾക്കും 
ഭരണഘടേയ്കം എതങിരകായങി 
െകാറുദമ്പകാൾ സകാംസ് കകാരങിക 
ദകരെം ഒറ്റളക്ട്ടകായങി 
അതങിളേതങിളര മുദന്നകാട്ടു 
ദപകാവകയകാണ്. സകാമൂഹങിക 
േന്മകൾ മുൻേങിർ്ങി 
പതങിറ്റകാണ്കെകായങി 
പ്രവർ്ങിക്കുന്ന 
സൺവെസ് ദപകാളലയള്ള 
സകാംസ് കകാരങിക-യവജേ 
സംഘടേകളളട  േങിലപകാടുകളം 
പ്രവർ്േങ്ളം 
ഗ്രകാെീണദെഖലകെങിൽ 
ളപകാതുജേങ്ൾക്്  എന്നും  
സഹകായകരെകാളണന്നും ളഡപയൂട്ടങി 
സ്പീക്ർ പെഞ്ഞു.

സർക്കാർ 
വകുപ്പുകെങിളല വങിവങിധ 

തസ്തങികകെങിദലയ്ക് പങി.എസ്. 
സങി. വഴങിയള്ള േങിയെേങ്െങിൽ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസദയകാഗ്യതകെങിൽ 
വന്ന െകാറ്റങ്ൾക്നസൃതെകായങി 
സ് ളപഷ്യൽ റൂൾ ദഭേഗതങി 
ളചയ്യകാനള്ള സെയം പരെകാവധങി 
മൂന്നുെകാസെകാക്ണളെന്ന് 
സെങിതങി. സ് ളപഷ്യൽ റൂൾ 
ദഭേഗതങി ളചയ്യുന്നതങിൽ 
കകാലതകാെസം വരുത്ന്ന 
ഉദേ്യകാഗസ്ർളക്തങിളര കർശേ 
േടപടങി സ്ീകരങിക്ണളെന്നും 
സെങിതങി ശങിപകാർശളചയ്തു.  
സംസ്കാേ്്  പങി.എസ്.സങി. 
മുദഖേയള്ള േങിയെേങ്െങിൽ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ ദയകാഗ്യതയങിൽ വന്ന 
െകാറ്റങ്ൾ ഉൾളക്കാണ്ട് സ് ളപഷ്യൽ 
റൂൾ ദഭേഗതങി ളചയ്യുന്നതങിനള്ള 
കകാലതകാെസം സംബന്ങിച്് 
േങിയെസഭയളട യവജേദഷെെവം 
യവജേകകാര്യവം സംബന്ങിച് 
സെങിതങി (2019-21) േവംബർ 14 
േ് േങിയെസഭയങിൽ സെർ്ങിച് 
െങിദ്കാർട്ടങിലകാണ് ശങിപകാർശ. 
സർവേകലകാശകാലകൾ േടത്ന്ന 
ചങില ദകകാഴ് സുകൾ പങി.എസ്.സങി. 
അംഗീകരങിച്ങിട്ടങില്ലകാ്തങിേകാൽ 
ആയങിരക്ണക്ങിേ് 
വങിേ്യകാർത്ങികളളട  ഭകാവങി 
ആശങ്യങിലകാളണന്ന് സെങിതങി 
േങിരീഷെങിച്ചു. പുതങിയ ദകകാഴ് സുകൾക്് 
ബന്ള്ട്ട വകുപ്പുകൾ 
അംഗീകകാരം േൽകങിക്ഴങിഞ്ഞകാൽ 
ദകകാഴ് സങിളറേ ആേ്യ ബകാച്് പഠേം 
പൂർ്ീകരങിക്കുന്നതങിന മുമ്പുതളന്ന 
അപ്രകകാരമുള്ള ദകകാഴ് സുകൾ  
ബന്ള്ട്ട തസ്തങികകൾക്് 
വങിേ്യകാഭ്യകാസദയകാഗ്യതയകായങി 

ഉൾള്ടു്ങിളക്കാണ്ട് സ് ളപഷ്യൽ 
റൂൾ ദഭേഗതങി വരു്ണളെന്ന് 
സെങിതങി ശങിപകാർശ ളചയ്തു. 
 ക്കാർക്്/അസങി്റേറേ് 
തുടങ്ങിയ സെകാേ തസ്തങികകൾക്് 
കമ്പയൂട്ടർ പരങിജ്ഞകാേം കൂടങി 
ഉൾള്ടു്ങി സ് ളപഷ്യൽ റൂൾ 
ദഭേഗതങി ളചയ്യണളെന്ന് സെങിതങി 
അഭങിപ്രകായള്ട്ടു.  
 സ് ളപഷ്യൽ റൂൾ 
രൂപീകരങിക്കാ്ദതകാ ദഭേഗതങി 
ളചയ്യകാ്ദതകാ ആയ വകുപ്പുകെങിലം 
വകുപ്പുകളളട കീഴങിൽ വരുന്ന 
ളപകാതുദെഖലകാ സ്കാപേങ്െങിലം 
അതു സംബന്ങിച് ദജകാലങികൾക്കായങി 
ഒരു ദേകാഡൽ ഓ�ീസളെ 
ചുെതലള്ടു്ണളെന്നും 
േങിയെേങ്ൾ പങി.എസ്.സങി. മുദഖേ 
േട്ണളെന്നും  സെങിതങി ശങിപകാർശ 
ളചയ്തു. ചീ�് ളസക്ട്ടെങിയളട 
ദേതൃത്്ങിൽ ബന്ള്ട്ട 
വകുപ്പുദെധകാവങികൾ, സ് ളപഷ്യൽ 
റൂൾ ദഭേഗതങി വരുത്ന്നതങിേ് 
ചുെതലള്ട്ട ദേകാഡൽ 
ഓ�ീസർെകാർ എന്നങിവർ ഉൾള്ടുന്ന 
സെങിതങി രൂപീകരങിദക്ണ്ടതകാളണന്നും 
അതതു വകുപ്പുകൾ യഥകാസെയം 
സ് ളപഷ്യൽ റൂൾ ദഭേഗതങി 
വരുത്ന്നുദണ്ടകാളയന്ന്  സെങിതങി 
േങിരീഷെങിച്് ഉെ്കാക്ണളെന്നും  
സെങിതങി െങിദ്കാർട്ടങിലണ്ട്. 
  േങിയെേ്ങിേ് പങി.എസ്.സങി. 
േങിഷ് കർഷങിച്ങിരങിക്കുന്ന വങിേ്യകാഭ്യകാസ 
ദയകാഗ്യത  തസ്തങികെകാറ്റം വഴങിയള്ള 
േങിയെേങ്ൾക്കും ബകാധകെകാക്ണം 
എന്നും റ്റങി..വങി. രകാദജഷ് എം.എൽ.എ. 
ളചയർെകാേകായള്ള സെങിതങിയളട 
അഞ്ചകാെത് െങിദ്കാർട്ടങിൽ പെയന്നു. 

2019 ഡങിസംബർ െകാസം 31-കാം തീയതങി ദകരെേങിയെസഭയളട 
ഒരു പ്രദത്യക സദമ്മെേം ദചർന്നു.  സഭ മൂന്ന് സുപ്രധകാേ 

പ്രദെയങ്ൾ ഐകകണ് ദഠ്യേ പകാസകാക്ങി. 
പ്ികജാതി - പ്ികെർഗ്ഗ സംെരണം: ഭരണഘെനാ 
ശഭദഗതി സാധൂകരിച്ചു
 പകാർലളെറേങിലം സംസ്കാേ േങിയെസഭകെങിലം പട്ടങികജകാതങി - പട്ടങിക 
വർഗ് പ്രകാതങിേങിധ്യം പ്് വർഷദ്യ്ക് കൂടങി േീർഘങി്ങിക്കുന്നതങിേകായങി  
പകാർലളെറേങിളറേ ഇരു സഭകളം പകാസകാക്ങിയ ഭരണഘടേ ദഭേഗതങി 
ബങിൽ 2019 (126-കാം ദഭേഗതങി) സകാധൂകരങിച്ചുളകകാണ്ള്ള പ്രദെയം 
േങിയെസഭ ഐകകണ് ദഠ്യേ പകാസകാക്ങി. 
2019 വല പൗരത്വ ശഭദഗതി ബിൽ പിൻെലിക്ണം 
  െതകാടങിസ്കാേ്ങിൽ പൗരത്ം േങിശ്യങിക്കുന്ന 2019 ളല 
പൗരത്ദഭേഗതങി ബങിൽ പങിൻവലങിക്ണളെന്നകാവശ്യള്ട്ട്  ദകരെ 
േങിയെസഭ പ്രദെയം പകാസകാക്ങി. 2019 ളല പൗരത് ദഭേഗതങി ബങിൽ 
പകാർലളെറേങിളറേ ഇരു സഭകളം അംഗീകരങിച്തങിളേത്ടർന്ന് 
സമൂഹ്ങിളല വങിവങിധ വങിഭകാഗങ്ൾക്ങിടയങിൽ  ആശങ്കൾ 
രൂപള്ടുകയം രകാജ്യവ്യകാപകെകായങി പ്രതങിദഷധം ഉയരുകയം 
ളചയ്ങിട്ടുളണ്ടന്ന്  മുഖ്യെന്ത്രങി അവതരങി്ങിച് പ്രദെയ്ങിൽ ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി.
  പൗരകാവകകാശങ്ൾക്കും സെത്്ങിൽ അധങിഷ്ഠങിതെകായ സമൂഹ്ങിനം 
ദവണ്ടങിയള്ള ദപകാരകാട്ട്ങിളല ഒരു േകാഴങികക്ല്ലകായങി രൂപീകരങിക്ള്ട്ട 
ഭകാരത്ങിളറേ ഭരണഘടേ ജേകാധങിപത്യ്ങിലം െതേങിരദപഷെതയങിലം 

സെത്്ങിലം ശകാസ്ത്രീയ െേ:സ്ങിതങിയങിലം അധങിഷ്ഠങിതെകാണ്.  ഇതങിളറേ 
അടങി്െ േകാേകാത്്ങിൽ ഏകത്ളെന്ന വീഷെണെകാളണന്ന് 
പ്രദെയം ചൂണ്ടങിക്കാട്ടങി. െത്ങിളറേ അടങിസ്കാേ്ങിൽ പൗരത്ം 
േങിർണ്ണയങിക്ള്ടുദമ്പകാൾ െത-രകാഷ്ടീയ സെീപേെകാണ് അതങിൽ 
ഉൾദച്ർന്നങിരങിക്കുന്നളതന്നും ഇത് ഭരണഘടേ മുദന്നകാട്ടുവയ്കന്ന 
െതേങിരദപഷെ കകാഴ്ച്കാടങിേ് കടകവങിരുദ്ധെകാളണന്നും അതങിേകാൽ 
ഈ േങിയെം ഭരണഘടേയളട അടങിസ്കാേഘടേയെകായങി 
ളപകാരു്ള്ടുന്നതളല്ലന്നും പ്രദെയം വങിലയങിരു്ങി.
 രകാജ്യള് വലങിളയകാരുവങിഭകാഗം ജേങ്െങിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന 
ആശങ് കണക്ങിളലടുത്ളകകാണ്ട്,  2019 ളല പൗരത് ദഭേഗതങി േങിയെം 
െദേകാക്കാനള്ള േടപടങി സ്ീകരങിക്ണളെന്ന് പ്രദെയ്ങിലൂളട ദകരെ 
േങിയെസഭ ദകന്ദ്രസർക്കാരങിദേകാട് അഭ്യർത്ങിച്ചു. 
ആംശഗ്ാ-ഇന്്യൻ  പ്രാതിനിധ്യം തുെരണം 
   ഭരണഘടേയളട അനദച്േം 334(b) പ്രകകാരം  
ആംദഗ്കാ-ഇന്്യൻ സമുേകായ്ങിേ് ദലകാക് സഭയങിലം സംസ്കാേ 
േങിയെസഭകെങിലം അനവേങിച്ങിരുന്ന പ്രകാതങിേങിധ്യം 2020 ജനവരങി 
26 േ് അവസകാേങിക്കുകയകാണ്.  പ്രകാതങിേങിധ്യ കകാലകാവധങി േീർഘങി്ങിച്ചു 
േൽകകാൻ  126-കാം ഭരണഘടേകാ ദഭേഗതങി ബങില്ലങിൽ വ്യവസ് ളചയ്ങിട്ടങില്ല. 
ആയതങിേകാൽ രകാജ്യ്് േകാെങിതുവളര  ആംദഗ്കാ-ഇന്്യൻ സമുേകായ്ങിേ് 
ലഭങിച്ചുവന്നങിരുന്ന പ്രകാതങിേങിധ്യം തുടർന്നും ലഭങിക്കാേകാവശ്യെകായ 
ഭരണഘടേകാ ദഭേഗതങിക്കായങി അടങിയന്ര േടപടങി സ്ീകരങിക്ണളെന്ന്  
ദകരെ േങിയെസഭ പ്രദെയ്ങിലൂളട ദകന്ദ്ര സർക്കാരങിദേകാട് അഭ്യർത്ങിച്ചു. 

ടെപ്യൂട്ി സ്പീക്കറുടെ ടപ്ാതുപ്രിപ്ാെികൾ സഭാ സമിതി ശിപ്ാർശകൾ
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തിരുത്ത്
അറിവ�ോരം - 05/2019 ലക്കത്ിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ.�ി.

കുട്ിമോളു അമ്മയെ സംബന്ിച്ച വലഖനത്ിയല ആദ്യ 
ഖണ്ികെിൽ  ആനക്കര �ടക്കത്ത് കുടംബത്ിൽ  ജനിച്ച 

ലക്ഷി എൻ.വമവനോൻ എന്നതത് ക്യോപത്്റൻ ലക്ഷി  എന്നത് 
തിരുത്ി �ോെിക്കണയമന്നഭ്യർത്ിക്കുന്നു. - എഡി്റർ
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ഇന്്യയങിൽ ആേ്യെകായങി 
ളതരളഞ്ഞടു്ങിലൂളട 

അധങികകാര്ങിൽ വന്നകമ്മയൂണങി്റേ് 
ഭരണം  െലബകാർ ഡങിസ്ട്ങിക്ട്് 
ദബകാർഡങിലകാണ്. ദകരെ്ങിളല 
അടങിസ്കാേ െകാറ്റങ്ൾക്് തുടക്ം 
കുെങിച് 1957 ളല കമ്മയൂണങി്റേ് 
െന്ത്രങിസഭയ്ക് വഴങിളയകാരുക്ങിയത് 
പങി.ടങി. ഭകാസ് കര്ണങിക്ർ 
പ്രസങിഡറേകായ െലബകാർ ഡങിസ്ട്ങിക്ട് 
ദബകാർഡങിളറേ 1954 മുതൽ 1957 
വളരയള്ള ഭകാവേകാപൂർണ്ണെകായ 
ഭരണെകായങിരുന്നു. സ്യംഭരണ്ങിേ് 
ഇന്്യക്കാർ പ്രകാപ്തരകാളണന്ന് ഇന്്യൻ 
േകാഷണൽ ദകകാൺഗ്രസ് ആേ്യെകായങി 
പ്രഖ്യകാപങിച്യടൻ ഇന്്യക്കാളര 
വ്യകാദെകാഹങി്ങിക്കുന്നതങിേകായള്ള 
ബ്രങിട്ടീഷുകകാരുളട ഒരു തന്ത്രെകായങിരുന്നു 
തദദേശഭരണ സ്കാപേങ്ൾ.   1920 
ളല െദ്രകാസ് ദലകാക്ൽ ദബകാർഡ് 
േങിയെെനസരങിച്്  േങികുതങിേകായകർ 
അംഗങ്ളെ ളതരളഞ്ഞടുത്ളകകാണ്ട് 
ജങില്ലകാ ദബകാർഡുകൾ  രൂപീകൃതെകായങി. 
െേങിരകാശങി സംസ്കാേ്ങിളല ഒരു 
പ്രധകാേ ജങില്ലയകായങിരുന്നു െലബകാർ.  
ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടങിക്കുദശഷം 
ദബകാംളബ സംസ്കാേ്ങിളറേ 
ഭകാഗെകായങിരുന്ന െലബകാർ 1800 ജൂവല 
മുതലകാണ് െേങിരകാശങി സംസ്കാേദ്കാട് 
ദചർ്ത്.     ജങില്ലയളട ഭരണ്ങിേ് 
ഒരു പ്രങിൻസങി്ൽ കെക്ടറും 
അദദേഹള് സഹകായങിക്കാൻ ഒൻപത് 
സദബകാർഡങിദേറ്റ് കെക്ടർെകാരും 
േങിയെങിക്ള്ട്ടു.   
 െലബകാെങിൽ കമ്മയൂണങി്റേ് 
പ്രസ്കാേ്ങിേ് എളന്ന്നങില്ലകാ് 
ഒരു ജേകീയ പങിന്തുണ ലഭങിച് 
കകാല്് 1954 ആഗ്റേങിലകാണ് 
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡങിദലക്കുള്ള 
ളതരളഞ്ഞടു്് േടന്നത്.  ആളക 48 
അംഗങ്ളള്ള ജങില്ലകാ ദബകാർഡങിൽ  
ചങില സീറ്കൾ ഹരങിജേങ്ൾക്കും 
സ്ത്രീകൾക്കും സംവരണം ളചയ്ങിരുന്നു.  
ബകാക്ങിളയല്ലകാം ളപകാതുവങിഭകാഗം 
സീറ്കൾ. കമ്മയൂണങി്റേ് പകാർട്ടങി, 
ദകകാൺഗ്രസ്, മുസ്ീം ലീഗ്, 
ദസകാഷ്യലങി്റേ് പകാർട്ടങി, സ്തന്ത്രർ 
ഇങ്ളേ വങിവങിധവങിഭകാഗങ്െങിളല 
സ്കാേകാർത്ങികൾ.   എ.ളക.
ദഗകാപകാലളേദ്കാലള്ള ദേതകാക്െകാണ് 
പ്രചരണ്ങിേ് ദേതൃത്ം ളകകാടു്ത്.  
ളതരളഞ്ഞടു്് ദകകാൺഗ്രസങിദേകാടുള്ള 
സെരെല്ല, െെങിച്് ജന്മങി-മുതലകാെങി 
വ്യവസ്ദയകാടുള്ള ഒരു 
സെരെകാളണന്നും ആ സെര്ങിൽ 
േല്ല ദകകാൺഗ്രസ്കകാരും മുസ്ീം 
ലീഗകകാരനളെല്ലകാം പങ്കുളണ്ടന്നും 
അവളരക്കൂടങി പളങ്ടു്ങിച്ചുളകകാണ്ള്ള  
ഭരണം  എന്നതുെകായങിരുന്നു 
കമ്മയൂണങിസ്റ്റുകകാരുളട രകാഷ്ടീയ 
പ്രചരണ്ങിളറേ െകാതൃക. 
 �ലപ്രഖ്യകാപേം കഴങിഞ്ഞദ്കാൾ 
ആർക്കും ദകവല ഭൂരങിപഷെെങില്ലകാ് 
ഒരു സ്ങിതങി. ദബകാർഡ് പ്രസങിഡറേ് 
ളതരളഞ്ഞടു്ങിൽ കമ്മയൂണങി്റേ് 
സ്കാേകാർത്ങിയകായങിരുന്ന 
പങി.ടങി. ഭകാസ് കര്ണങിക്ർ   
ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ടു.  ജയങിച് 
അംഗങ്െങിൽ അെങിയള്ടുന്ന 
ദേതകാവകായങി ഇ.പങി. ദഗകാപകാലൻ 
െകാത്രെകാണുണ്ടകായങിരുന്നത്.  പല 
ദേതകാക്ളം െത്രങിച്ങിരുന്നങില്ല.  മുസ്ീം 
ഭൂരങിപഷെ പ്രദേശെകായ കുറ്റങിപ്പുെം 
�ർക്യങിൽ േങിന്ന് ടങി. രകാഘവനണ്ണങി 
ജയങിച്ങിരുന്നു.    െലബകാെങിളല 
െങിക്വകാറും എല്ലകാ ഗ്രകാെങ്െങിലം 
ദകകാൺഗ്രസുകകാരേകായം 
ദസകാഷ്യലങി്റേകായം കർഷകസംഘം 
ദേതകാവകായം കമ്മയൂണങിസ്റ്റുകകാരേകായം 
അെങിയള്ട്ടങിരുന്ന ഇ.പങി.
ദഗകാപകാലേകാണ് ദബകാർഡ് 
പ്രസങിഡറേകാകകാൻ 
ഭകാസ് കര്ണങിക്റുളട ദപര് 
േങിർദദേശങിച്ത്.  ഭരണമുന്നണങി 
ദേതകാവ് ഇ.പങി. ദഗകാപകാലനം വവസ് 
പ്രസങിഡറേ് ളക.വങി. മൂസകാൻ കുട്ടങി 
െകാ്റേറും ളസക്ട്ടെങി ളക. ഉണ്ണങി 
കൃഷ്ണവകാരങിയരും ആയങിരുന്നു.  

െലബകാർ ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ്  
ളതരളഞ്ഞടു്ങിളല വങിജയം 
ആദഘകാഷങിക്കാൻ ദകകാഴങിദക്കാട് 
കൂറ്റൻ ജകാഥയം കടപ്പുെ്് 
െഹകാസദമ്മെേവം ദചർന്നു. 
 പങി.ടങി. ഭകാസ് കര്ണങിക്ർ 
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ് പ്രസങിഡറേകാ 
യങിരുന്ന കകാലം ദകരെ്ങിളറേ രകാഷ്ടീയ 
ചരങിത്ര്ങിൽ അതങിപ്രധകാേെകാണ്.  
ജേസമ്മതങിദേടങിയ ഭരണകാധങികകാരങി 
എന്നതങിനപുെദെ അദ്ധ്യകാപകൻ, 
രകാഷ്ടീയ ദേതകാവ്, പ്രഭകാഷകൻ 
എന്നങിങ്ളേ  ബഹുമുഖ 
പ്രതങിഭയകായങിരുന്നു  അദദേഹം.  ഒരു 
കമ്മയൂണങിസ്റ്റുകകാരൻ ഡങിസ്ട്ങിക്ട് 
ദബകാർഡ് പ്രസങിഡറേകാകുന്നത് 
ആേ്യം.  മൂന്നുവർഷ്ങിനദശഷം 
സംസ്കാേ്് കമ്മയൂണങി്റേ് സർക്കാർ 
േങിലവങിൽ വന്നതങിളറേ 
അടങിസ്കാേശങിലയകായങിരുന്നു 
അത്.   ദബകാർഡങിളല പ്രതങിപഷെ 
പകാർട്ടങിയംഗങ്ളെ കൂളടേങിർ്ങി 
ദബകാർഡങിളറേ പ്രവർ്േം 
അദദേഹം വങിജയകരെകാക്ങി.  
ജേകാധങിപത്യഭരണ്ങിേ് 
പത്രെകാധ്യെങ്ളെകായള്ള 
ബന്്ങിളറേ ആവശ്യകത 
െേസ്ങിലകാക്ങി ഇടയ്കങിളട 
പത്രസദമ്മെേങ്ൾ േട്ങി.  
പത്രങ്െങിൽ  പ്രസങിദ്ധീകരണ്ങിന 
വന്ന പല പരകാതങിക്ത്കളം 
ദബകാർഡങിേ് അയച്ചു ളകകാടു്് 
േടപടങി എടുക്കുകയം ളചയ്ങിട്ടുണ്ട്.  
ഒരുപങിടങിയകാളകളളട ഭരണെല്ല, െെങിച്് 
െലബകാെങിളല സകാധകാരണക്കാരുളട 
ഭരണെകാണുള്ളത് എന്ന് ദബകാർഡങിളറേ 
പ്രവർ്േം വങിെങിദച്കാതങി.  പ്രസങിഡന്ം 
വവസ഼  പ്രസങിഡന്ം െറ്ം ബസ്ങിലം 
തീവണ്ടങിയങിലം തങിക്ങി്ങിരക്ങി യകാത്ര 
ളചയ്തു.  ശങിപകായങിെകാരങില്ലകാളത, 
േടന്നുദപകാദകണ്ടങിട്് 
േടളന്ന്ങിയം ഗ്രകാെപ്രദേശങ്െങിൽ 
സകാധകാരണക്കാരുളട വീടുകെങിൽ 
തകാെസങിച്ചും എവങിളട വച്ചും 
ആർക്കും തങ്ളെ സെീപങിക്കാം 
എന്ന േങില വരു്കാൻ കഴങിഞ്ഞു. 
പല സ് കൂൾ വകാർഷങികങ്ൾക്കും 
സംബന്ങിച്ദശഷം രകാത്രങി സ് കൂെങിളല 
ബഞ്ചുകെങിൽ കങിടന്നുെങ്ങുന്ന 
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ് പ്രസങിഡന്ം 
വവസ് പ്രസങിഡന്ം േകാട്ടുകകാർക്് 
അത്ഭുതെകായങിരുന്നു. 
 െലബകാർ പ്രദേശ്് 
കമ്മയൂണങി്റേ് സ്കാധീേം 
വർദ്ധങിക്കാേങിടയകാക്ങിയതങിൽ  
അന്നള് ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ് 
സുപ്രധകാേ പങ്് വഹങിച്ങിട്ടുളണ്ടന്നുള്ളത് 
േങിസ്തർക്െകാണ്. 
 1957 ഒക് ദടകാബെങിൽ 
കകാലകാവധങി കഴങിയന്നതുവളര 
പ്രതങിസന്ങികളെകാന്നുെങില്ലകാളത 
െലബകാർ ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡങിളറേ 
ഭരണം േങിലേങിന്നു. ജേങ്ൾക്കുദവണ്ടങി 
െരങിക്കാളേന്നദപകാളല 
അവർക്കുദവണ്ടങി ഭരങിക്കാൻ 
കഴങിവറ്റവരകാണ് കമ്മയൂണങിസ്റ്റുകകാളരന്ന് 
ളതെങിയങിച് ദബകാർഡ് ഭരണം 
1957 ൽ അധങികകാര്ങിൽ വന്ന 
ഒന്നകാെള് ദകരെ സംസ്കാേ 
സർക്കാരങിനള്ള 'ളരെസ് 
െങിദഹഴ് സൽ' ആയങിരുന്നുളവന്ന് 
വങിലയങിരു്ള്ട്ടു.  
 ബ്രങിട്ടീഷ് ആധങിപത്യകകാല്് 
െലബകാർ ദെഖല അഷെരകാർത്്ങിൽ 
അവഗണങിക്ള്ട്ട 
സ്ങിതങിയങിലകായങിരുന്നു.  
വങിേ്യകാഭ്യകാസദെഖലയങിലം 
വങികസേരംഗത്ം ഇത് വെളര 
പ്രകടവെകായങിരുന്നു.  അന്നള് 
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡങിേ്  കടത്കൂലങി, 
ചന് വലസൻസ് തുടങ്ങിയ 
േങിസകാരെകായ വരുെകാേെകാർഗ്ങ്ദെ 
ഉണ്ടകായങിരുന്നുള്ളു.  കകാെരകാജകായങിരുന്നു 
അക്കാല്് െേങിരകാശങിയങിളല മുഖ്യെന്ത്രങി.  
കകാെരകാജ് തളറേ പ്രസങിദ്ധെകായ 
ഭരണവശലങിക്നസരങിച്് ഉേകാരെകായങി 

െലബകാർ ദബകാർഡങിളേ സഹകായങിച്ചു.  
പങി.ടങി.ഭകാസ് ക്ര്ണങിക്രുളട 
ഒറ്റയകാൻ വങിപ്ലവെകാണ് അന്ന് 
െലബകാെങിൽ േടന്നളതന്ന് 
അതങിശദയകാക്ങിയങില്ലകാളത തളന്ന 
പെയകാം.  
 പ്രതങികൂലെകായ ഭരണസകാഹചര്യ 
ങ്ളെയം പരങിെങിതെകായ 
സകാമ്പ്ങിക ദസ്കാതസ്കളെയം 
അവഗണങിച്ചുളകകാണ്ട് 
ധീരവം ദക്ശകരവെകായ 

പ്രവർ്േങ്െങിലൂളട പഴയ 
െേങിരകാശങി പ്രവങിശ്യയളട  
ഏറ്റവം പങിന്നകാക്ം േങിന്നങിരുന്ന 
ജങില്ലകെങിളലകാന്നകായ െലബകാെങിളറേ 
വങികസേ്ങിനദവണ്ടങി ജങില്ലകാ 
ദബകാർഡ് േട്ങിയ പ്രവർ്േങ്ൾ 
അവങിസ്മരണീയെകാണ്. 
  ഒരു ജേകീയ ഭരണം എങ്ളേ 
യകായങിരങിക്ണളെന്നതങിളറേ 
ഉ്െ ദൃഷ്കാന്െകായങിരുന്നു പങി.ടങി.
ഭകാസ് ക്ര്ണങിക്ർ േയങിച് െലബകാർ 
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ് ഭരണം.  
പങിന്നകാക് ജേവങിഭകാഗങ്ൾക്ങിടയങിൽ 
പങിന്നകാക്ം േങിൽക്കുന്ന സ്ലങ്െങിൽ 
പുതങിയ വങികസേ സെീപേം സ്ീകരങിച്ചു.  
ഹരങിജേങ്ൾക്കും പങിന്നകാക് 
വങിഭകാഗങ്ൾക്കും ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡ് 
ഒരു ആശ്കാസദകന്ദ്രെകായങിരുന്നു.  
ജേങ്ളളട വങിേ്യകാഭ്യകാസ 
കകാര്യ്ങിൽ ദബകാർഡ് പ്രദത്യകം 
ശ്രദ്ധങിച്ചു. എൽ.പങി.സ് കൂളകൾ യ.പങി. 
സ് കൂളകെകാക്ങി ഉയർ്ങിയദ്കാൾ 
േകാട്ടുകകാർ ആവശ്യെകായ സ്ലവം 
�ർണങിച്റുകളം സംഭകാവേ ളചയ്തു.  
എല്ലകാ ജേവങിഭകാഗങ്ളം അടങ്ങുന്ന 
കമ്മങിറ്റങികെകാണ് സ് കൂളകളളട 
സ്കാപേ്ങിേ് ദേതൃത്ം േൽകങിയത്.  
ഡങിസ്ട്ങിക്ട് ദബകാർഡങിളറേ അധങികകാര 
പരങിധങിക്പ്പുെദ്ക്കും ദബകാർഡങിളറേ 
ഇടളപടലണ്ടകായങി.   േകാെകാവദശഷെകായങി 
ളക്കാണ്ടങിരുന്ന പട്ടകാമ്പങിയങിളല 
സംസ് കൃത ദകകാദെജ് ഏളറ്റടുത്.  
ആയർദവേകാശുപത്രങികൾക്് 
ആവശ്യെകായ െരുന്നുണ്ടകാക്കാൻ 

െണ്ണൂരങിൽ ഒരു ഔഷധ 
േങിർമ്മകാണശകാല സ്കാപങിക്കാൻ 
ദബകാർഡങിേ് കഴങിഞ്ഞു.  പുദരകാഗെേ 
ഭങിഷഗ്രന്മകാരകായ എൻ.വങി. കൃഷ്ണൻകുട്ടങി 
വകാര്യർ, കുഞ്ചുണ്ണങി കർ്കാവ് 
എന്നങിവരകായങിരുന്നു അതങിളറേ 
തല്്്. ശങിപകാർശയങില്ലകാളത തളന്ന 
ആർക്കും ദേരങിട്ട് പ്രസങിഡറേങിേ് 
കള്ഴതകാം.  ഇ്രം കത്കൾക്് 
പ്രസങിഡറേ് തളന്ന ദേരങിട്ട് 
െറുപടങി േൽകുകയം ളചയ്ങിരുന്നു.  
െകാനഷങികെകായ ഏതു പ്രശ് േങ്ദെകാടും 
ക്ങിയകാത്മകെകായങി പ്രതങികരങിക്കാൻ 
ഇളതകാരു േല്ല അവസരം േൽകങി.  
ശങിപകാർശയളണ്ടങ്ങിൽ െകാത്രദെ 
കകാര്യങ്ൾ േടക്കൂ എന്ന വങിശ്കാസം 
കുെളച്ങ്ങിലം ഇല്ലകാതകാക്കാൻ 
ദബകാർഡങിന കഴങിഞ്ഞങിരുന്നു. 
 വങിേ്യകാഭ്യകാസ സൗകര്യങ്ൾ 
കുെവകായ െലബകാെങിളറേ ഏറ്റവം 
ദർഗെങ്െകായ സ്ലങ്െങിൽ 
ആയങിരദ്കാെം ഏകകാദ്ധ്യകാപക 
വങിേ്യകാലയങ്ൾ   സ്കാപങിച്ചു.  
അവങിദടക്് ഉശങിരും കഴങിവമുള്ള  
അദ്ധ്യകാപകളര േങിയെങിച്ചു.  
അ്രം ഒരു ഏകകാദ്ധ്യകാപക 
വങിേ്യകാലയ സമ്പ്രേകായ്ങിൽ 
പഠങി്ങിക്കാേകായങി  ഒ.വങി.വങിജയളറേ 
സദഹകാേരങി ഒ.വങി. ഉഷ പകാലക്കാടൻ 
ഉൾഗ്രകാെെകായ തസെകാക്ങിൽ എ്ങി. 
അതങിളേത്ടർന്നകാണ്  ഒ.വങി.
വങിജയൻ തസെകാക്ങിൽ എ്ങിയത്. 
കരങിമ്പേകെങിൽ കകാറ്പങിടങിക്കുന്ന 
ഖസകാക്കും കൂെൻകകാവം ളചതലങിെലയം 
ളഷയ്ങിളറേ കല്ലെയം അെബങിക്കുെവം 
െലയകാെ ദേകാവലങിളറേ ഇതങിഹകാസ 
ഭൂെങികകെകായങി. വെമുേയം, 
ളെകാല്ലകാക്യം അപ്പുക്ങിെങിയം 
വേജകാെലങിയളെല്ലകാം െലയകാെ 
ദേകാവലങിളറേ ഇതങിഹകാസ 
കഥകാപകാത്രങ്െകായങി.
 "എവന്നക്ാൾ 
രാഷ്ട്രരീയപാരമ്ര്യവം 
ബഹുജനശനതൃത്വവം ഉള്ള പലരും 
ഉടൊയിട്ടും  അന്നവത് മലബാർ 
പാർ്ിശനതൃത്വം എവന്നയാണ് 
പ്രസിഡന്ാൊൻ നിർശദേേിച്ചത്. 
ഇത് എന്തുവകാടൊണ് എന് 
ഞാൻ ആശലാചിച്ചു. മുഖ്യമായും 
ഇെത്രക്ാശരാെ് ഒരു പുതിയ 
സമരീപനം ആെേ്യമാവണന്ന് 
പാർ്ി അംഗരീകരിച്ചതായി ശതാന്നി.  
െരീ്ിൽ രണ്ടു ശനരം ഭക്ഷണം 
കഴിക്കുന്നെവരല്ാം മുതലാളികളും 
ബൂർഷ്വകളും ആവണന്ന  െളവര 
വതറ്ായ മശനാഭാെം പല 
കമ്്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഉടൊയിരുന്. 
എന്നാൽ അെവരക്കൂെി 
സാമൂഹ്യപുശരാഗതിക്് ആെേ്യമായ 
ഒരു ഘെകമാക്ി മാറ്ണവമന്ന് 
സ്വന്ം അനുഭെത്ിലൂവെ  പാർ്ി 
മനസ്ിലാക്ി.  മാർക് സും, 
ഏംഗൽസും, വലനിനും പറഞ്ഞുതന്ന 
കാര്യങ്ൾ പഠിക്കുന്നതിശനാവൊപ്ം 
ഓശരാ രാജ്യത്തുമുള്ള 
പ്രശത്യക പരിതസ്ിതികൾ 
കൂെി  കണക്ിവലടുത്തുശെണം 
കമ്്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
പ്രെർത്ിക്ാവനന്ന് മലബാർ 
പാർ്ിയിവല നവല്ാരു െിഭാഗത്ിനു 
ശബാദ്ധ്യം െന്നതായി ശതാന്നി. 
ഏതായാലം   1954 വസപ്ംബറിൽ 
ഇന്്യയിലാദ്യമായി ഒരു ഡിസ്ട്ിക്് 
ശബാർഡ് കമ്്യൂണിസ്റ്റുകാർക്്  
ഭരിക്ാൻ ലഭ്യമായി.   ഈ 
പരരീക്ഷണം ജയിക്കുശമാ? 
ആെേ്യമില്ാത് കാര്യങ്വളപ്റ്ി 
എതിർഭാഗത്തുള്ളെവര 
ശയാജിപ്ിക്ാൻ പറ്ാത് 
വസക് ശെറിയൻ െരീക്ഷണം 
ഇനിയും തുെരുശമാ? ആ െരീക്ഷണം 
ഇന്ന് േരിയാശണാ? കുവറക്കൂെി 
െിോലമായ ഒരു സമരീപനം 
സാദ്ധ്യമശല്? ഈ െഴിവക്ല്ാം 
കമ്്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചിന്ിച്ചു." 
പങി.ടങി.ഭകാസ് ക്ര്ണങിക്ർ (1921-1997)

ae_mÀ Unkv{SnIvSv t_mÀUpw
Jkm¡nsâ CXnlmkhpw

ഒ.െി. ഉഷ

ഒ.െി.െിജയൻ

പി.െി. ഭാസ് കരപ്ണിക്ർ 
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ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ
ഭൂപരങിഷ് കരണവം െവേയൂവം വകുപ്പുെന്ത്രങി

'കരയാവത മക്ശള.... കല്ിച്ചു.... തമ്ിരാൻ... 
ഒരു ൊഴ ശെവറ .... ഞാൻ വകാണ്ടു ശപാവ്!'
(ചങ്മ്പുഴ - വകാഴക്കുല എന്ന കവങിതയങിൽ േങിന്ന്)

ദകരെ്ങിളറേ ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെം 
േങിലവങിൽ വന്നങിട്ട് 50 വർഷങ്ൾ 

പൂർ്ങിയകാകുന്നു. ആധുേങികദകരെം 
ളകട്ടങി്ടുക്കുന്നതങിനള്ള സകാമൂഹങികകാടങി്െ 
രൂപള്ടുത്ന്നതങിേ് ദഹതുവകായങി എന്നകായങിരങിക്കും 
ദകരെ ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെള് ചരങിത്രം  
അടയകാെള്ടുത്ക. ജന്മങി കുടങിയകാൻവ്യവസ്യളട 
അസംതൃപ്തവം അരഷെങിതവെകായ 
സകാമൂഹങികകാന്രീഷെ്ങിൽ േങിന്നും കുടങിയകാനം 
കുടങികങിടപ്പുകകാരനം അന്ദസ്കാളട ജീവങിക്കാനം 
ജീവങിച് െണ്ണങിൽ കകാലെ്ങിക്കാനം വങിേ്യകാഭ്യകാസം 
ദേടകാനം ദകരെ ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെം 
കകാരണെകായങി. 1970 ജനവരങി 1 േ് േട്ങിലകായ 
േങിയെം, തുടർന്നുവന്ന അൻപത് വർഷങ്െങിൽ  
സകാമൂഹങിക, രകാഷ്ടീയ, സകാംസ് കകാരങിക, സകാമ്പ്ങിക, 
ആദരകാഗ്യ രംഗങ്െങിൽ സൃഷ്ങിച് വങിപ്ലവം 'ദകരെ 
െകാതൃക' എന്ന് ദലകാകം വകാഴ്് ങി.  ദകരെ്ങിളറേ 
ഭകാവങിയം ഭകാഗദധയവം േങിർണ്ണയങിച് ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെം േങിലവങിൽ വന്നദതകാളട 
കുടങികങിടപ്പും പകാട്ടവ്യവസ്യം ജന്മങി്വം 
ദകരെ്ങിൽ ഇല്ലകാതകായങി. 
 1970 ജനവരങി 1 േ് േങിലവങിൽ വന്ന 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെ്ങിളറേ ആേ്യരൂപെകാണ് 
1963 ളസപ്റ്റംബർ 20 േ്  ആഭ്യന്ര െന്ത്രങി 
പങി.ടങി.ചകാദക്കാ അവതരങി്ങിച് 1963 ളല ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെം. 1960 ളല ദകരെ 
അദഗ്രെങിയൻ െങിദലഷൻസ് ആക്ട്, 1962 ളല ദകരെ 
െയത് വകാരങി ളടേറേ് സ് ആറേ് കുടങികങിടപ്പുകകാർസ് 
ളപ്രകാട്ടഷെൻ ആക്ട് എന്നങിവയങിളല പല 
വ്യവസ്കളം ഭരണഘടേകാവങിരുദ്ധെകാളണന്ന് 
സുപ്രീം ദകകാടതങിയം വഹദക്കാടതങിയം 
കളണ്ട്ങിയതങിളേത്ടർന്നകാണ് സെഗ്രെകായ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെം േങിർമ്മങിക്കാൻ 
സർക്കാർ തീരുെകാേങിച്ത്. കൃഷങിഭൂെങിയങിൽ േങിന്നും 
കർഷകളര ഒഴങി്ങിക്കുന്നത് തടയന്നതങിനം  
കുടങിയകാൻെകാർക്്  വസ്തുവങിൽ ഉടെസ്കാവകകാശം 
േൽകുന്നതങിനം വ്യവസ് ളചയ് േങിയെം െലദയകാര 
കുടങിദയറ്റക്കാളര സംരഷെങിക്കുകയം ഭൂെങിയളട പരങിധങി 
േങിശ്യങിക്കുകയം ളചയ്തു. 1963 ഡങിസംബർ 31 േ് 
രകാഷ്ടപതങിയളട അംഗീകകാരം ലഭങിളച്ങ്ങിലം േങിയെം 
േട്കാക്കാൻ പങിളന്നയം കകാ്ങിരങിദക്ണ്ടങി വന്നു. 
 1963 ളല ദകരെ ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെ്ങിളല 
(1964 ളല ഒന്നകാെത് േങിയെം) വ്യവസ്കൾ 
കുടങികങിടപ്പുകകാർ, യഥകാർത് കർഷകർ 
തുടങ്ങിയവർക്് പ്രദയകാജേള്ടുന്നങിളല്ലന്ന്              
ചൂണ്ടങിക്കാണങിക്ള്ട്ടതങിളേത്ടർന്ന് 1969 ളല  
ദകരെ ഭൂപരങിഷ് കരണ (ദഭേഗതങി) േങിയെം (1969 
ളല മു്്ങിയഞ്ചകാെത് േങിയെം),  1968  ആഗ്റേ് 
19 േ്  െവേയൂ വകു്് െന്ത്രങി ളക.ആർ. ഗൗരങി 
േങിയെസഭയങിൽ അവതരങി്ങിച്ചു. 1968 ആഗ്റേ് 30േ് 
ളസലക്ട് കമ്മങിറ്റങിയളട പരങിഗണേക്യച് ബങിൽ 
1969 ആഗ്റേ് 21 േ്  സഭയളട പരങിഗണേയങിൽ 
വന്നു. തുടർന്ന് 1969 ഒക് ദടകാബർ 17 േ് േങിയെസഭ 
ബങിൽ പകാസ്കാക്കുകയം 1969 ഡങിസംബർ 16 േ് 
രകാഷ്ടപതങിയളട അനെതങി ലഭങിക്കുകയം ളചയ്തു.  

1970 ജനവരങി  1 േ് ചരങിത്രം കുെങിച് േങിയെം േങിലവങിൽ 
വന്നു. കുടങിയകാന്മകാർക്കും കുടങികങിടപ്പുകകാർക്കും കൂടുതൽ 
സംരഷെണം േൽകുക, സർക്കാർ വങിജ്ഞകാപേം  
ളചയ്യുന്ന തീയതങി മുതൽ ഭൂവടെകളളട  ചങില 
അധങികകാരങ്ൾ േങിർബന്െകായങി സർക്കാരങിൽ 
േങിഷെങിപ്തെകാക്കുകയം പ്രസ്തുത അധങികകാരങ്ൾ 
കൃഷങിക്കാരകായ കുടങിയകാന്മകാർക്്  ഏൽ്ങിച്ചു 
ളകകാടുക്കുകയം ളചയ്യുക, ഇരുനൂെ് ലഷെം രൂപയങിൽ 
കുെയകാ് ഒരു കർഷക പുേരധങിവകാസ �ണ്ം നൂെ് 
ലഷെം രൂപയങിൽ കുെയകാ് കുടങികങിടപ്പുകകാരുളട 
ദഷെെേങിധങി എന്ന െളറ്റകാരു �ണ്ം രൂപീകരങിക്കുക 
തുടങ്ങിയവ േട്ങിലകാക്കുകയകായങിരുന്നു ഈ 
ദഭേഗതങിയങിലൂളട ലഷെ്യെങിട്ടത്.     
 ആധുേങിക ദകരെ്ങിളറേ സകാമൂഹങിദകകാന്നതങിക്് 
ആയവം ദവഗവം േൽകങി എന്നതകായങിരുന്നു ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെ്ങിളറേ പ്രസക്ങി. കൃഷങി ഭൂെങി 
വകവശം  വച്ങിരുന്ന കർഷകർക്്  ആ ഭൂെങിയളട 
ഉടെസ്കാവകകാശം േൽകങിളക്കാണ്ട് പട്ടയം  േൽകങി. 
വ്യക്ങിക്കും കുടുംബ്ങിനം വകവശം വയ്കകാവന്ന 
ഭൂെങിക്്  പരങിധങി  േങിശ്യങിച്തങിലൂളട  സമ്പ്് 
ഏതകാനം ചങിലരുളട വകകെങിൽ ദകന്ദ്രീകരങിക്കുന്ന 
സ്ങിതങിക്് െകാറ്റം വന്നു. വ്യകാപകെകായങി േട്ങിയ 
പട്ടയദെെകൾ വഴങി സ്ന്െകായങി ഭൂെങിയങില്ലകാ് 
അദേക ലഷെങ്ൾക്കായങി െങിച്ഭൂെങി വങിഭജങിച്ചു 
ളകകാടുത്. സ്ന്െകായങി ലഭങിച് ഭൂെങിയങിൽ 
അധ്കാേങിച്് ചുവടുെ്ങിച് പങിൻതലമുെ സകാർവേത്രങിക 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ്ങിളറേ ഗണദഭകാക്ക്െകായതും 
അേന്രം ആഭ്യന്ര-അന്കാരകാഷ്ട കുടങിദയറ്റം 
േട്ങിയതങിലൂളടയം ഉദേ്യകാഗലബ്ധങിയങിലൂളടയം 
സമ്പേ്ഘടേ ളകട്ടങി്ടുക്കുകയം ളചയ്തും ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ്ങിളറേ പങിൽക്കാല ചരങിത്രം.
 െങിച് ഭൂെങിയങിേ്ങിൽ  സർക്കാരങിൽ 
േങിഷെങിപ്തെകായ ഭൂെങി വ്യവസകായ വങികസേ്ങിനം 
അതങിലൂളട സുസ്ങിര വങികസേ്ങിനം ആക്ം 
കൂട്ടങി. വൻകങിട ദതകാട്ടം ളതകാഴങിലകാെങികൾക്് 
േങിയന്ത്രണം ളകകാണ്വരകാേകായതും ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെ്ങിളറേ പ്രധകാേ 
ദേട്ടെകാണ്. ദതകാട്ടം ളതകാഴങിലകാെങികൾ അവരുളട 
അവകകാശങ്ൾക്കുദവണ്ടങി ശബ്ദമുയർത്ന്നതങിനം 
ളെച്ള്ട്ട ദസവേ ദവതേ വ്യവസ്കൾ 
ദേടങിളയടുക്കാൻ അവളര പ്രകാപ്തരകാക്കുന്നതങിനം 
വൻകങിട ദതകാട്ടം മുതലകാെങിെകാർക്കുദെലള്ള സർക്കാർ 
േങിയന്ത്രണം കകാരണെകായങി.
  ഭൂപരങിഷ് കരണം സകാധ്യെകാക്ങിയ  സകാമൂഹങിക 
േീതങി ജേങ്ളളട ചങിന്കാധകാരയങിൽ വരു്ങിയ 
െകാറ്റം െദറ്റളതകാരു ഇന്്യൻ സംസ്കാേ്ങിനെപ്പുെം 
ദകരെള് വങികസങിത രകാജ്യങ്ൾളക്കാ്ം ദചർത് 
േങിർ്ങി. ളതകാട്ടുകൂടകായ്െയം ജകാതങിവ്യവസ്യം 
ദകരെ്ങിൽ േങിന്നും ഏളെക്കുളെ ഇല്ലകായ്െ 
ളചയ്യുന്നതങിനം ജേസംഖ്യകാേങിയന്ത്രണ്ങിനം 
അതുവഴങിയള്ള ആദരകാഗ്യ പുദരകാഗതങിക്കും 
അടങിസ്കാേെകായതും ഭൂപരങിഷ് കരണെകാണ്. 
ദകരെ്ങിളറേ രകാഷ്ടീയ ചങിന്കാഗതങികെങിലം 
ഭൂപരങിഷ് കരണം സ്കാധീേം ളചല്ങിയങിട്ടുണ്ട്. 
ദകരെ്ങിൽ ഉരു്ങിരങിഞ്ഞുവന്ന രകാഷ്ടീയമുന്നണങി 
ബന്ങ്ൾ  ഇതങിനേകാഹരണങ്െകാണ്. ദേശീയ 
വങിഷയങ്െങിൽ ദപകാലം ദകരെള് േയങിക്കുന്ന 
ളപകാതുവകായ ചങിന്കാധകാര ഭൂപരങിഷ് കരണം 
പ്രകാപ്തെകാക്ങിയ സ്കാശ്രയത്െകാളണന്നത് അതങിേ് 

രകാഷ്ടീയെകാേം കൂടങി േൽകുന്നു.  
 ആധുേങിക ദകരെം രൂപള്ടു്ങിയ ദകരെ 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെ്ങിളറേ പ്രസക്ങി 
ദകരെമുള്ളങിടദ്കാെം കകാലം േങിലേങിൽക്കും.  
േവദകരെ േങിർമ്മകാണ്ങിേ് േകാന്ങി കുെങിച്ത് 
ഭൂപരങിഷ് കരണ േങിയെെകാണ്.

വങികസേ്ങിളറേ ദകരെ െകാതൃകയളട 
അടങിസ്കാേം വങിപ്ലവകരെകായ ഭൂപരങിഷ് കരണ 
േങിയെങ്ളം അതങിളറേ സകാഷെകാത്കകാരവെകാണ്. 
ജന്മങി്്ങിളറേ ചങ്ലകൾ തകർത്ളകകാണ്ട് 
െണ്ണങിൽ പണങിളയടുക്കുന്നവളര ഭൂെങിയളട 
അവകകാശങികെകാക്ങിയ ഭൂപരങിഷ് കരണ 
േങിയെങ്ൾ ഇന്്യൻ ദസകാഷ്യലങി്റേ് 
ദേശീയതയളട തുടർച്യകാണ്. 1957 ളല ഇ.എം.
എസ്. െന്ത്രങിസഭ തുടങ്ങിവച് ഭൂപരങിഷ് കരണ 
ശ്രെങ്ൾ സമൂർ്െകായ  ഉടെസ്കാവകകാശം 
കുടങിയകാൻെകാർക്് 1970 ജനവരങി 1 മുതൽ 
ലഭ്യെകാക്ങിയ സങി.അചയുതദെദേകാൻ സർക്കാരകാണ് 
പൂർ്ങിയകാക്ങിയത്.  
ഏതകാനം ആയങിരം 
ദപർ  െകാത്രം ഭൂെങിയളട 
ഉടെകെകായങിരുന്ന 
അവസ്യങിൽ േങിന്നും 
80 ലഷെ്ങിലധങികം 
കുടുംബങ്ൾക്് ഇന്ന് 
സ്ന്െകായങി ഭൂെങിയള്ള 
അവസ്യങിദലക്് 
ദകരെം മുദന്നെങിയത് 
ഈ  ഭൂപരങിഷ് കരണ 
േടപടങികെങിലൂളടയകാണ്. 
 

'യങിസ്കാദയൽ ജേങ്ൾക്് ആളെണ്ണ്ങിേ് ഒ്വണ്ണം 
ദേശള് അവകകാശെകായങി വങിഭകാഗങിച്ചു ളകകാടുദക്ണം.  

ആദെളെയള്ളവർക്് അവകകാശം ഏളെയം ആൾ 
കുെവള്ളവർക്് അവകകാശം കുളെച്ചും ളകകാടുദക്ണം;  

ഓദരകാരു്േ് അവേവളറേ ആളെണ്ണ്ങിേ് 
ഒ്വണ്ണം അവകകാശം ളകകാടുദക്ണം.  ദേശള് 

ചീട്ടങിട്ടുവങിഭകാഗങിദക്ണം, അതതു പങിതൃദഗകാത്ര്ങിളറേ 
ദപരങിളേകാ്വണ്ണം അവർക്് അവകകാശം ലഭങിദക്ണം.  

ആൾ ഏളെയള്ളവർക്കും കുദെയള്ളവർക്കും അവകകാശം 
ചീട്ടങിട്ട് വങിഭകാഗങിദക്ണം'-  വബബങിൾ

'ഭൂെങിളയ പരങിലകാെങിച്വർക്് പട്ടങിണങി േകാെങിൽ ഭഷെണം 
േൽകുക; അളല്ലങ്ങിൽ െണ്ണു പുരണ്ട സകാധുവങിനം'

-  ഖുർആൻ 90:14, 16
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കകാവകെങിളല സസ്യവങിേ്യകാസം ഏതകാണ്ട് േങിത്യഹരങിത വേങ്ൾക്് 
സെകാേെകാണ്.  െകാനഷങിക ഇടളപടൽ തീളര കുെവകായ 

ദെഖലകെങിൽ അപൂർവേവം ഔഷധഗണമുള്ളതുെകായ സസ്യങ്ൾ 
സ്കാഭകാവങിക  ജീൻ കലവെകെകായങി േങിലേങിൽക്കുന്നു.  ഇതു തളന്നയകാണ് 
കകാവകെങിളല സസ്യവവവങിധ്യ്ങിേ് കകാരണം. കകാവകെങിളല സസ്യങ്ൾ 
ഭഷെ്യകാവശ്യങ്ൾക്് പുെദെ തടങി, വങിെക്, ഔഷധം, പ്രകാണവകായ 
എന്നങിവളയല്ലകാം പ്രേകാേം ളചയ്യുന്നു.   സസ്യങ്ളെ കൂടകാളത േങിരവധങി 
ഉരഗങ്ളളടയം, ഉഭയജീവങികളളടയം, പഷെങികൾ, സസ്തേങികൾ, 
ഷഡ്പേങ്ൾ മുതലകായവയളടയം ആവകാസദകന്ദ്രം കൂടങിയകാണ് കകാവകൾ. 
പ്രകാദേശങിക കകാലകാവസ്ദയയം കകാവകൾ ഗണപരെകായങി സ്കാധീേങിക്കുന്നുണ്ട്.
 ളചറുവേങ്െകായ കകാവകൾ അന്രീഷെ െലങിേീകരണ്ങിേ് 
കകാരണെകാകുന്ന വകാതകങ്ളെ ആഗങിരണം ളചയ്യുകയം ശുദ്ധവകായ പ്രേകാേം 
ളചയ്യുകയം ളചയ്യുന്നു. ശബ്ദെലങിേീകരണ്ങിളറേ അെവ് കുെയ്കന്നതങിേ് 
കകാവകെങിളല വൃഷെങ്ൾ പങ്് വഹങിക്കുന്നു.  കകാവകെങിളല വൃഷെങ്ൾ  
െഴയളട അെവങിളേയം അന്രീഷെ ഊഷ്കാവങിളേയം േങിയന്ത്രങിക്കുക വഴങി 
സുഖകരെകായ കകാലകാവസ് പ്രേകാേം ളചയ്യുന്നു.  

('ശകരളത്ിവല കാവകൾ - ഒരു പഠനം '   ലജെ ലെെിധ്യ ശബാർഡ്)

sImÃw PnÃbnse aqt¯mS¯v kÀ¸¡mhv  

ളകകാല്ലം ദകകാർ്ദെഷേങിളല വകാെത്ംഗൽ വകാർഡങിൽ തട്ടകാെലയങിൽ 
സംരഷെങിച്ചു വരുന്ന സ്കകാര്യ കകാവകെങിളലകാന്നകാണ് 

വജവവവവങിധ്യെകാർന്ന മൂദ്കാട്് സർ്ക്കാവ്. കകാവം കുെവം വയലം  
പലതരം വൃഷെങ്ളം  ഉൾള്ടുന്ന ഭൂപ്രദേശം പുതുതലമുെയ്ക് ഭകാഗം ളചയ്തു 
േൽകങിയദ്കാൾ പ്രകൃതങിയളട ശ്കാസദകകാശ്ങിേകായങി പൂർവേങികർ 18 ളസറേ് 
സ്ലം കകാവങിളറേ ദപരങിൽ െകാറ്റങി വച്ചു. ഭൂെങിയളട എല്ലകാ അവകകാശങികൾക്കുെകായങി 
ഒരങിടം.
 ഔഷധസസ്യങ്ളളട കലവെയകായ കകാവങിൽ ദപരകാൽ, പേ, പേച്ങി, 
െദരകാട്ടങി, കുെെകാവ്, ചകാര്, കകാഞ്ഞങിരം, അദശകാകം, കണങിളക്കാന്ന, 
ആഞ്ഞങിലങി  തുടങ്ങിയ  െരങ്ളം  കുരീ്ഴവം ളേയ് വള്ളങിയം കുറുദന്കാട്ടങിയം 
കീഴകാർളേല്ലങിയം േശപുഷ്പങ്െകായ ഉഴങിഞ്ഞ, േങില്േ, ളചറൂെ, തങിരുതകാെങി, 
കറുക, മുക്കുറ്റങി, കദയ്യകാന്നങി, വങിഷ്ണുക്കാന്ങി, മുയൽളച്വങിയൻ, പൂവകാംകുരുന്ന് 
എന്നങിവയം സമൃദ്ധെകായങി വെരുന്നു. മൂങ്, വവേകാൽ, കരങിയങിലക്ങിെങി, 
ഓദലഞ്ഞകാലങി, ളവള്ളളക്കാറ്റങി, ളവള്ളങിമൂങ്, അണ്ണകാൻ, െര്ട്ടങി, കുരങ്്,  
പലതരം പകാമ്പുകൾ, കൂണുകൾ, ദതേീച്കൾ, ളചറുജീവങികൾ എന്നങിവ ദചർന്ന്  
പ്രകൃതങിേ്െകായ ആവകാസവ്യവസ് ഇവങിളട േങിലേങിൽക്കുന്നു. 
 െനഷ്യളറേ ഇടളപടലം ചൂഷണങ്ളം ഇല്ലകാളത വങിശ്കാസ്ങിളറേ 
പങിൻബല്ങിലകാണ് ഈ കകാവ്  സംരഷെങിച്ചു ദപകാരുന്നത്.  വൃശ്ങിക 
െകാസ്ങിളല ആയങില്യം േകാെങിളല േകാഗപൂജയകാണ് പ്രധകാേ ആചകാര 
സവങിദശഷത. കുടുംബങ്ൾ തമ്മങിലള്ള കൂട്ടകായ്െയളട ഒരു ദവേങി കൂടങിയകാണ് 
ഈ കകാവ്. 
 2018-ളല പ്രെയ്ങിൽ 150 വർഷം പഴക്മുള്ള ദപരകാലങിളറേ 
വൻശങിഖരങ്ൾ ളപകാട്ടങിവീണദ്കാൾ ദപകാലം അവളയ മുെങിച്ചു െകാറ്റകാളത  
സംരഷെങിച്ചു േങിർ്കാേകാണ് കുടുംബകാംഗങ്ൾ ദചർന്ന ദഷെത്രസംരഷെണ 
സെങിതങി ശ്രെങിച്ത്.

1960-വല ശകരള കാർഷികബന്ധ നിയമം  
(1961-ളല േകാലകാെത് േങിയെം) - ദഭേഗതങി േങിയെങ്ൾ

   
1962-വല ശകരള കാർഷികബന്ധ (ശഭദഗതി)നിയമം
    (1962-ളല പതങിേകാലകാെത് േങിയെം)
1962-വല ശകരള കാർഷികബന്ധ (രടൊം ശഭദഗതി) നിയമം
    (1962-ളല ഇരുപ്ങിയകാെകാെത് േങിയെം)
1963-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമം 
   (1964-ളല ഒന്നകാെത് േങിയെം) ഈ േങിയെപ്രകകാരം 1960-ളല ദകരെ 
    കകാർഷങികബന്  േങിയെം െദ്ദു ളചയ്യള്ട്ടു.
1969-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1969-ളല മു്്ങിയഞ്ചകാെത് േങിയെം)
1971-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1971-ളല ഇരുപ്ങിയഞ്ചകാെത് േങിയെം)
1972-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1972-ളല പതങിദേഴകാെത് േങിയെം)
1973-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1973-ളല പതങിളേകാന്നകാെത് േങിയെം)
1973-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1973-ളല പന്ത്രണ്ടകാെത് േങിയെം)
1974-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1974-ളല ഇരുപ്ങിദയഴകാെത് േങിയെം)
1976-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1976-ളല പതങിേഞ്ചകാെത് േങിയെം)
1978-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1978-ളല പതങിമൂന്നകാെത് േങിയെം)
1979-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1979-ളല ഇരുപ്ങിദയഴകാെത് േങിയെം)
1981-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1981-ളല പള്കാമ്പതകാെത് േങിയെം)
1989-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1989-ളല പതങിേകാെകാെത് േങിയെം)
1989-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (രടൊം ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1990-ളല രണ്ടകാെത് േങിയെം)
1999-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (1999-ളല ഇരുപ്ങിളയകാന്നകാെത് േങിയെം)
2005-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (മൂന്നാമത് ശഭദഗതി) നിയമം 
   (2006-ളല ഒന്നകാെത് േങിയെം)
2005-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (2006-ളല ഇരുപ്ങിളയകാന്നകാെത് േങിയെം)
2005-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (രടൊം ശഭദഗതി) നിയമം 
   (2012-ളല ആെകാെത് േങിയെം)
2014-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ (ശഭദഗതി) നിയമം 
   (2015-ളല ആെകാെത് േങിയെം)

1963-വല ശകരള ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമം
നാൾെഴി

• 1963 ളസപ്റ്റംബർ 20 േ് ബങില്ലങിളറേ അവതരണം 
• പങി.ടങി.ചകാദക്കാ (ആഭ്യന്ര വകുപ്പുെന്ത്രങി) ബങിൽ അവതരങി്ങിച്ചു.
• 1963 ളസപ്റ്റംബർ 25േ് ബങിൽ ളസലക്ട് കമ്മങിറ്റങിക്് വങിട്ടു.
• 1963 ഒക് ദടകാബർ 21 േ് ളസലക്ട് കമ്മങിറ്റങിയളട െങിദ്കാർട്ട് 

സഭയങിൽ സെർ്ങിച്ചു
• 1963 ഡങിസംബർ 4 േ് ബങില്ലങിളറേ പരങിഗണേയം, ബങിൽ സഭ 

പകാസ്കാക്ലം
• 1963 ഡങിസംബർ 31 േ് ബങില്ലങിേ് രകാഷ്ടപതങിയളട അനെതങി.
• 17 തവണ ആക്ടങിൽ ദഭേഗതങികൾ വരു്ങി.
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അപൂർണ 
െിഷാദങ്ൾ 
ളവർജീേങിയ വൾ�് 
വങിവ.ദസകാണങിയ െ�ീക്്
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി ബുക്്, 
2018
Call No: O111,3wM82WOO    
32Q8

(ളവർജീേങിയ വൾ�ങിളറേ 
ആത്മകഥകാപരെകായ ദലഖേങ്ളളട 
സെകാഹകാരം)

തന്യം
പ്രങിയ എ.എസ്.
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3wPRI    Q9
(പ്രങിയ എ.എസ്ങിളറേ 
ജീവവചതേ്യം േങിെഞ്ഞ 
ഓർെക്കുെങിപ്പുകൾ)

നിപയും മറ്് 
പകർച്ചെ്യാധികളും
ദഡകാ. ടങി. ജയകൃഷ്ണൻ
ദകകാട്ടയം: ഡങിസങി ബുക്്, 2019
Call No: L:423    32Q9
(വവെസങിളറേ ചരങിത്രവം 
െനഷ്യേങിദലക്കുള്ള 
വ്യകാപേവം അതങിളറേ 

േങിയന്ത്രണള്യം കുെങിച്് വങിവരങിക്കുന്ന 
ഗ്രന്ം)

ഞാൻ ശനേഹിച്ച 
പുസ്തകങ്ൾ ഓശഷാ
വങിവ.പങി. മുരെീധരൻ
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: R6wN31OSH   
32Q9
(പ്രങിയള്ട്ട 

പുസ്തകങ്ളെക്കുെങിച്ചും എഴത്കകാളരക്കുെങിച്ചും 
ഓദഷകായളട ആസ്കാേേ പ്രഭകാഷണങ്ൾ)

ഇക്ഷ്വാകുെംേത്ിവന് 
യുെരാജാെ് 
അെീഷ്
വങിവ. ബങിന്ദു ബങി. ദെദേകാൻ
ദകകാഴങിദക്കാട്: പൂർണ 
പബ്ങിദക്ഷൻസ്, 2017
Call No: O111,3AMI 32Q7
( 'Scion of Ikshvaku'എന്ന 
ഇംഗ്ീഷ് ദേകാവലങിളറേ 

െലയകാെ പരങിഭകാഷ)

ഒരു കന്യാസ്ത്രരീയുവെ 
ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ
ളേേീ േീേ് ദെകാ
വങിവ. എൻ. മൂസക്കുട്ടങി
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O122,3DID     32Q9
(ഫ്ഞ്ച് േകാർശേങികനം 

കലകാേങിരൂപകനെകായ ളേേീ േീേ് ദെകായളട 
'The Nun' എന്ന ദേകാവലങിളറേ പരങിഭകാഷ)

സൂസന്നയുവെ 
ഗ്രന്ഥപ്പുര
അജയ് പങി. െങ്കാട്ട്
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3AJA    Q9
  (ദേകാവൽ)

എന്ം ഞായറാഴ്ച 
ആയിരുവന്നകേിൽ
സങി.വങി. ബകാലകൃഷ്ണൻ 
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3BAL    Q9
(ദേകാവൽ)

ആനശഡാക്ർ
ജയദെകാഹൻ
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3JAY    Q9
(ദേകാവൽ)

ശകാഫി ഹൗസ്
ലകാദജകാ ദജകാസ്
തൃശൂർ: ഗ്രീൻ ബുക്്, 2019
Call No: O32,3LAJ    Q9
(കുറ്റകാദേ്ഷണ ദേകാവൽ)

മിസ്റിക് മൗടെൻ 
ശ്രീപകാർവതങി 
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3SRE   Q9
(കുറ്റകാദേ്ഷണ ദേകാവൽ)

സമുദ്രേില
സുഭകാഷ് ചന്ദ്രൻ
ദകകാഴങിദക്കാട്: െകാതൃഭൂെങി 
ബുക്്, 2019
Call No: O32,3SUB    Q9
(ദേകാവൽ)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

1. തങിരുവങിതകാംകൂർ 
ളലജങിദസ്റ്റീവ് 
കൗൺസങിലങിൽ 
അംഗെകായ ആേ്യ 
വേങിത?
ശഡാ.ശമരി പുന്നൻ 
ലൂശക്ാസ ്(1922-25, 
1925-28, 1928-31)

2. ശ്രീമൂലം ദപകാപ്പുലർ 
അസംബ്ങിയങിൽ 
അംഗെകായ ആേ്യ വേങിത ? 
അന്ന ചാടെി (1931) 
(ആദ്യവത് െനിതാ 
ലഹശക്ാെതി ജഡ്ജിയും 
ശകരളത്ിവല ആദ്യവത് 
െനിതാ അഭിഭാഷകയും 
ആയിരുന്)       

3. ളകകാച്ങി ളലജങിദസ്റ്റീവ് 
കൗൺസങിലങിൽ 
അംഗെകായ ആേ്യ 
വേങിത?
ശതാ്യ്കാ് ്മാധെി അമ് 
(1925-28)

4. െദ്രകാസ ്ളലജങിദസ്റ്റീവ് 
അസംബ്ങിയങിൽ 
െലബകാെങിളേ 
പ്രതങിേങിധീകരങിച്് 
അംഗെകായ ആേ്യ 
വേങിത?
എ.െി.കു ി്മാളു അമ് 
(തലശശേരി - കം-കാലിക്റ്് 
മണ്ഡലവത്  
പ്രതിനിധരീകരിച്ചു 1937-46, 
1946-51)

5.  തങിരു-ളകകാച്ങി 
സംസ്കാേള  ്ആേ്യ 
വേങിതകാ െന്ത്രങി ? 
ആനി മസ ്ക്രരീൻ 
(ആശരാഗ്യം-ഊർജ് െകുപ്് 
മന്തി 1949-50)

6. ദകകാൺ്റേങിറ്റ്യുവറേ് 
അസംബ്ങിയങിൽ  
അംഗെകായ െലയകാെങി 
വേങിതകൾ?
അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ 
(മദ്രാസ ്വലജിശലേറ്രീെ് 
അസംബ്ി),                
ആനി മസ ്ക്രരീൻ 
(തിരു-വകാച്ചി വലജിശലേറ്രീെ് 
അസംബ്ി), 
ദാക്ഷായണി 
ശെലായുധൻ    
 (മദ്രാസ ്വലജിശലേറ്രീെ് 
അസംബ്ി) 

7. ദകരെ 
േങിയെസഭയങിദലയ്ക് 
ഉപളതരളഞ്ഞടു ങ്ിലൂളട 
ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ട 
ആേ്യ   വേങിത?
ശറാസമ് പുന്നൂസ ്- 
(ശദെികുളം മണ്ഡലത്ിൽ 
നിന്ന ്വതരവഞെടുക്വപ്ട്ടു.  
30-6-1958-ൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ 
വചയ്തു  ഒന്നാം ശകരള 
നിയമസഭയിൽ  വപ്രാ വെം 
സ്രീക്റായിരുന്)

 8.  ദകരെ േങിയെസഭയങിൽ ഒദര 
സെയം അംഗങ്െകായ േമ്പതങിെകാർ ?
വക.ആർ.ഗൗരി - െി.െി.ശതാമസ് 
(1957-59, 1967-70, 1970-77)
ലരീല ദാശമാദരശമശനാൻ - 
വക.എ.ദാശമാദര ശമശനാൻ (1960-64)

     

9. ദകരെ 
േങിയെസഭയങിൽ 
േയപ്രഖ്യകാപേപ്രസംഗം 
േട ങ്ിയ ആേ്യ വേങിതകാ 
ഗവർണർ?  
ശജാതി വെകേിൊചലം 
(1978 വഫബ്രുെരി 6 ന്)

10. ദകരെ 
േങിയെസഭയങിൽ ളപ്രകാ 
ളടം സ്പീക്െകായ ദശഷം 
ളഡപയൂട്ടങി സ്പീക്െകായ 
വേങിത ? 
ഭാർഗെി തകേപ്ൻ 
(എ്ാം ശകരള നിയമസഭയിൽ 
വപ്രാ വെം  സ്രീക്റായിരുന്. 
അശത സഭയിൽ വഡപ്യൂ ി് 
സ്രീക്റായി 
വതരവഞെടുക്വപ്ട്ടു.)

വങിജ്ഞകാേപഥം

നിയമനിർമ്ാണ സഭയിവല 
െനിതകൾ

ദകരെ േങിയെസഭയളട 
പ്രവർ്േങ്ൾ ഓൺവലൻ 

മുദഖേയകാക്കുന്ന ഇ-േങിയെസഭ പദ്ധതങിയളട 
ഭകാഗെകായങി സഭകാദചംബെങിൽ സ്കാപങിക്കുന്ന 
ഡങിസ് ദപ്ല ഉപകരണങ്െങിൽ ഇ-േങിയെസഭ 
ആപ്ലങിദക്ഷേങിലൂളട �യലകൾ എ്ങിക്കുക, 
അവ ദെകാണങിറ്റർ ളചയ്യുക തുടങ്ങിയ 
കകാര്യങ്ൾക്് ആവശ്യെകായ സകാദങ്തങിക 
സഹകായം ഉെ്കാക്കുന്നതങിേകായങി കൺദട്കാൾ റൂം 
സ്കാപങിക്കുവകാൻ തീരുെകാേെകായങി. ഇ-േങിയെസഭ 
ആപ്ലങിദക്ഷൻ  സംബന്ങിച്് സകാെകാജങികർക്കും 
ജീവേക്കാർക്കും പരങിശീലേം  േൽകുന്നതങിേകായങി 
േങിയെസഭകാ സമുച്യ്ങിൽ ളട്യങിേങിംഗ് 
ഹകാൾ  സ്കാപങിക്കുന്നതങിനം അനെതങി 
ലഭങിച്ചു.  ഇതങിേകായങി േങിയെസഭകാ ഹകാെങിളല 
രണ്ട് പ്രസ് ഗ്യകാലെങികെങിലകായങി കൺദട്കാൾ 
റൂമുകൾ സ്കാപങിക്കുന്നതങിനം സമുച്യ്ങിളല 

അഡ്െങിേങിസ് ദട്റ്റീവ് ദബ്കാക്ങിളല േകാലകാം 
േങിലയങിളല V സങി ദകകാൺ�െൻസ് ഹകാൾ 
ളട്യങിേങിംഗ് ഹകാൾ  ആയങി  െകാറ്ന്നതങിനം  
തീരുെകാേങിച്ചു. പദ്ധതങിയളട ദസകാ�്റ്റ് ളവയർ 
സംബന്ങിച് പ്രവർ്േങ്ൾക്കായങി ദകകാർ ടീം 
രൂപീകരങിച്ചു.
 ഇ-േങിയെസഭ പദ്ധതങിയളട ദെൽദേകാട്ടം 
േങിർവേഹങിക്കുന്നതങിനം തുടർേടപടങികൾ 
വങിലയങിരുത്ന്നതങിനെകായങി സ്പീക്ർ 
പങി.ശ്രീരകാെകൃഷ്ണൻ ളചയർെകാേകായ ഉന്നതതല 
കമ്മങിറ്റങി രൂപീകരങിച്ചു.  ളഡപയൂട്ടങി സ്പീക്ർ വങി.ശശങി, 
ഗവ.ചീ�് വങി്് ളക.രകാജൻ, സകാെകാജങികരകായ 
ളജയങിംസ് െകാതയു, ളക.എൻ.എ. ഖകാേർ, 
എ.പ്രേീപ് കുെകാർ, ളക.എസ്. ശബരീേകാഥൻ, 
ഷകാ�ങി പെമ്പങിൽ, എം.സ്രകാജ് എന്നങിവരകാണ് 
കമ്മങിറ്റങിയംഗങ്ൾ. 

Cþ\nbak` : I¬t{SmÄ dqapIfpw                  
s{Sbn\nwKv lmfpw X¿mdmIp¶p

\nbak`m s]³jt\gvkv                         
Atkmkntbj³   `mchmlnIÄ

േങിയെസഭകാ ളസക്ദട്ടെങിയറ്റ്  
ളപൻഷദേഴ് സ് ളവൽള�യർ 

അദസകാസങിദയഷൻ 2020 ളല 
ഭകാരവകാഹങികളെ ളതരളഞ്ഞടുത്. 
ദസകാെദശഖരൻ േകാടകാർ പ്രസങിഡറേകായം 
ളക.വസന്കുെകാരങി വവസ് പ്രസങിഡറേകായം  
ളക.പുരുദഷകാ്െൻ ജേെൽ 
ളസക്ട്ടെങിയകായം ളജ.െീേകാഷെങി അമ്മകാൾ 
ട്ഷെറുെകായങി ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ടു. 
േങിയെസഭകാ ദഹകാ്റേലങിളല പമ്പ 
ദബ്കാക്ങിലകാണ് സംഘടേയളട ഓ�ീസ് 
പ്രവർ്ങിക്കുന്നത്.

വക.പുരുശഷാത്മൻ ശസാമശേഖരൻ നാൊർ
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സംസ്കാേ 
േങിയെസഭകളളട 

ചരങിത്ര്ങിൽ തെങിഴ് േകാട് 
േങിയെസഭകാ സ്പീക്റുളട 
ഇരങി്ങിടം സംബന്ങിച് 
ചരങിത്രം അപൂർവേതകെകാൽ 
ഇടംദേടങി.  െദ്രകാസ് പ്രവങിശ്യകാ 
ഗവർണെകായങിരുന്ന ദലകാർഡ് 
വങില്ലങിംഗ്ടണും ഭകാര്യയം ഒരു 
ആദഘകാഷ്ങിളറേ ഭകാഗെകായങി 
െദ്രകാസ് േങിയെസഭകാ കൗൺസങിൽ 
പ്രസങിഡറേങിന സമ്മകാേങിച്തകാണ് 
ചങിത്ര്ണങികെകാൽ 
അലംകൃതെകായ ഈ ഇരങി്ങിടം. 
ഇംഗ്ണ്ടങിളല ഹൗസ് ഓ�് 
ദകകാെൺസങിളല സ്പീക്റുളട 
ഇരങി്ങിട്ങിദേകാട് അതങിേ് 

സകാെ്യമുണ്ട്.  ഹൗസ് 
ഓ�് ദകകാെൺസങിളല 
സ്പീക്െകായങിരുന്ന മു്ച്ൻ 
ബ്രകാൻഡങിളറേ ഓർമ്മകൂടങി 
പങ്കുവച്ചുളകകാണ്ടകായങിരുന്നു  
പ്രഭുവം ഭകാര്യയം ദചർന്ന് 
1922 െകാർച്് 9 ളല ചടങ്ങിൽ 
േങിയെസഭകാ കൗൺസങിൽ 
ദചമ്പെങിൽ വച്് ഈ ഇരങി്ങിടം 
വകെകാെങിയത്. ഇരങി്ങിടം 
സമ്മകാേങിച്തങിേ് ഗവർണദെകാട് 
േന്ങി ദരഖള്ടുത്ന്ന ഒരു 
പ്രദെയം സഭകാ ദേതകാവകായങിരുന്ന 
സർ ലയണൽ ദഡവങിഡ് സൺ 
അവതരങി്ങിക്കുകയം േങിവകാൻ 
പങിന്കാങ്ങുകയം സഭ വകയടങിച്് 
പകാസകാക്കുകയം ളചയ്തു. 

െദലഷ്യയങിൽ േടന്ന 
ഇരുപ്ങിളയകാന്നകാെത് 

ഏഷ്യൻ  െകാദ്റേഴ് സ്                                      
അത് ലറ്റങിക്  ചകാമ്പ്യൻഷങി്ങിൽ  
മുൻ േങിയെസഭകാംഗം എം.ളജ.
ദജക്ബ്   ഇരട്ട  ളവള്ളങി  ളെഡൽ  
കരസ്െകാക്ങി.   75 വയസങിന 
മുകെങിൽ  പ്രകായമുള്ളവരുളട  
വങിഭകാഗ്ങിലകാണ്  ദജക്ബ് 
െത്രങിച്ത്.  300 െീറ്റർ 
ഹർഡങിൽസ്,  4x100 െീറ്റർ  െങിദല  
എന്നങിവയങിലകാണ്   ളെഡലകൾ 
.  ഇദതകാളട 2020  ജൂവലയങിൽ  
കകാേഡയങിൽ  േടക്കുന്ന  
ദലകാക  െകാദ്റേഴ് സ്  അത് ലറ്റങിക്  

ചകാമ്പ്യൻഷങി്ങിൽ  പളങ്ടുക്കുന്നതങിേ്  
അർഹത  ദേടങി. ജ്കാൻ, സങിംഗപ്പൂർ, 
വചേ,  എന്നങിവങിടങ്െങിൽ  േടന്ന  
ഏഷ്യൻ  െീറ്കെങിലം  ഫ്കാൻസ്,  
ഓസ് ദട്ലങിയ,  സ് ളപയങിൻ  
എന്നങിവങിടങ്െങിൽ  േടന്ന  ദലകാക 
െകാദ്റേഴ് സ്  െീറ്കെങിലം  പളങ്ടു്്  
ളെഡലകളം  സ്കാേങ്ളം   
കരസ്െകാക്ങിയങിട്ടുണ്ട്.   
 പന്ത്രണ്ടകാം 
ദകരെേങിയെസഭയങിൽ പങിെവം 
െണ്ഡല്ങിൽ േങിന്നുള്ള 
അംഗെകായങിരുന്നു.  രണ് 
പ്രകാവശ്യം  തങിരുെകാെകാടങി  ഗ്രകാെ  
പഞ്ചകായ്്  ദകരെ്ങിളല 
ഏറ്റവം  േല്ല  പഞ്ചകായ്കായങി  
ളതരളഞ്ഞടുക്ള്ട്ടദ്കാൾ                                    
എം. ളജ.  ദജക്ബ്  ആയങിരുന്നു  
പ്രസങിഡറേ്.  പകാമ്പകാക്കുട  ദബ്കാക്് 
പഞ്ചകായ്്  വവസ്  പ്രസങിഡറേ്, 
എെണകാകുെം  ജങില്ലകാപഞ്ചകായ്് 
ദഷെെകകാര്യ  ്റേകാറേങിംഗ് 
കമ്മങിറ്റങി  ളചയർെകാൻ,  കകാക്കൂർ 
സർവീസ്  സഹകരണ  ബകാങ്്  
പ്രസങിഡറേ്, പകാമ്പകാക്കുട  ഖകാേങി 
ആറേ് വങിദല്ലജ്  ഇൻഡസ്ട്ങിയൽ  
ളസകാവസറ്റങി  ളചയർെകാൻ   
തുടങ്ങിയ സ്കാേങ്ൾ  
വഹങിച്ങിട്ടുണ്ട്.  ദകന്ദ്രളപകാതുദെഖല 
സ്കാപേെകായ  എ�്. എ. സങി.ടങി.യങിൽ 
ഉദേ്യകാഗസ്േകായങിരുന്നു.
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2016 ജൂൺ 2-കാം തീയതങി ആേ്യ 
സദമ്മെേം  ദചർന്ന 

പതങിേകാലകാം ദകരെ േങിയെസഭ  ഇരുനൂെ് 
സദമ്മെേേങിേങ്ൾ പൂർ്ീകരങിച്ചു.  
പതങിേകാെകാം  സദമ്മെേ്ങിലകാണ് സഭ 200 
സദമ്മെേ േങിേങ്ൾ പൂർ്ങിയകാക്ങിയത്. 
ഉപളതരളഞ്ഞടു്ങിൽ വങിജയങിച് 6 പുതങിയ 
സഭകാംഗങ്ളെ സ്കാഗതം ളചയ്തുളകകാണ്ടകാണ് 
2019 ഒക് ദടകാബർ 28-കാം തീയതങി സഭയളട 
പതങിേകാെകാം സദമ്മെേം ആരംഭങിച്ത്.  
മുൻ ദകരെ ഗവർണറും ഡൽഹങി മുൻ 
മുഖ്യെന്ത്രങിയെകായങിരുന്ന ഷീലകാ േീഷെങിത്, മുൻ 
േങിയെസഭകാംഗം േകാദെകാേരൻ കകാെകാദശേരങി 
എന്നങിവരുളട േങിര്യകാണ്ങിൽ സഭ 
അനദശകാചേം ദരഖള്ടുത്കയണ്ടകായങി. 
ആളക 19 േങിവസം സഭ സദമ്മെങിച്ചു. 
 ദകരെ്ങിെവങി േങിേെകായ േവംബർ 
1-കാം തീയതങി െഹകാത്മകാഗകാന്ങിയളട 
150-കാം ജന്മവകാർഷങികദ്കാടനബന്ങിച്് 
സഭ പ്രദത്യക സദമ്മെേം ദചർന്നു. 
െഹകാത്മകാഗകാന്ങിയളട ചങിന്കളം േർശേവം 
ആധുേങിക കകാല്്  എത്രെകാത്രം                                                          
പ്രസക് െകാളണന്നതങിളേക്കുെങിച്ചുള്ള  ഒരു 
ഓർമ്മള്ടു്ലകായങിരുന്നു ഈ പ്രദത്യക 
സദമ്മെേം. 
 പ്രധകാേെകായം േങിയെേങിർമ്മകാണ 
്ങിനദവണ്ടങി ദചർന്ന  സദമ്മെേ്ങിൽ  10 
ബങില്ലുകൾ സഭ പകാസ്കാക്ങി. 
 2019 ളല ദകരെ സഹകരണ ആശുപത്രങി 
ദകകാംപ്ലക് സും  ളെഡങിക്ൽ സയൻസസ് 
അക്കാേെങിയം  അനബന് സ്കാപേങ്ളം  
ഏളറ്റടുക്ലം േട്ങിപ്പും ബങിൽ, 2019 ളല 
ദകരെ സ്കകാര്യ സ്്ങിനള്ള േകാശേഷ്ം 
തടയലം േഷ്പരങിഹകാരം േൽകലം 
ബങിൽ, 2019 ളല ദകരെ െദ്രസ്കാദ്ധ്യകാപക 
ദഷെെേങിധങി ബങിൽ, 2019 ളല ദകരെ 
സൂക്ഷ്മ-ളചറുകങിട-ഇട്രം വ്യവസകായ 
സ്കാപേങ്ൾ  സുഗെെകാക്ൽ ബങിൽ, 
2019 ളല ദകരെ വ്യവസകായ ഏകജകാലക 
ക്ങിയെൻസ് ദബകാർഡുകളം വ്യവസകായ 
േഗരപ്രദേശ വങികസേവം ദഭേഗതങി 
ബങിൽ, 2018 ളല ദകരെ ളെദട്കാളപകാെങിറ്റൻ 
ട്കാൻസ് ദപകാർട്ട് അദതകാെങിറ്റങി ബങിൽ, 2018 ളല 
ദകരെ കർഷക ദഷെെേങിധങി ബങിൽ എന്നങിവ 

ഈ സദമ്മെേ്ങിൽ സഭ പകാസ്കാക്ങിയ 
സുപ്രധകാേെകായ േങിയെേങിർമ്മകാണങ്െകാണ്. 
 അടങിയന്ര പ്രദെയ്ങിനള്ള 17 
ദേകാട്ടീസുകെങിൽ  14 എണ്ണം സഭകാതല്ങിൽ 
ഉന്നയങിക്ള്ട്ടു. 570 േഷെത്രചങിഹ്നെങിട്ട 
ദചകാേ്യങ്ളം 6657 േഷെത്രചങിഹ്നെങിടകാ് 
ദചകാേ്യങ്ളം സഭയളട മുമ്പകാളക വന്നു. 57 
ദചകാേ്യങ്ൾക്് െന്ത്രങിെകാർ വകാക്കാൽ െറുപടങി 
േൽകങി. 426 ഉപദചകാേ്യങ്ൾക്്  െന്ത്രങിെകാർ 
െറുപടങി േൽകങി.   
  ളതകാഴങിലം എക് വസസും വകുപ്പുെന്ത്രങി, 
ഭഷെ്യവം സങിവങിൽ സവപ്ലസും വകുപ്പുെന്ത്രങി,  
കൃഷങി വകുപ്പുെന്ത്രങി, ളപകാതുെരകാെത്ം 
രജങിസ് ദട്ഷനം വകുപ്പുെന്ത്രങി എന്നങിവർ 
അതത് േങിവസം തളന്ന എല്ലകാ ദചകാേ്യങ്ൾക്കും 
െറുപടങി േൽകങി.
 േങിയെസഭകാ ദചകാേ്യങ്ൾക്് യഥകാസെയം 
െറുപടങി  േൽകുന്നതങിേ്  എല്ലകാ െന്ത്രങിെകാരും  
േടപടങി സ്ീകരങിദക്ണ്ടതകാളണന്നും  എല്ലകാ 
ദചകാേ്യങ്ൾക്കും ചട്ടം അനശകാസങിക്കുന്ന 
വങിധം യഥകാസെയം  പൂർണ്ണെകായ െറുപടങി 
ലഭ്യെകാക്കുവകാൻ  െന്ത്രങിെകാർ ശ്രദ്ധങിക്ണളെന്നും 
സ്പീക്ർ േങിർദദേശങിച്ചു. 
 സദമ്മെേ കകാലയെവങിൽ 33 
ശ്രദ്ധഷെണങിക്ലകളം 190 സബ്െങിഷനകളം 
സഭയങിൽ ഉന്നയങിക്ള്ട്ടു.  ആർ.സങി.ഇ.പങി. 
കരകാർ സംസ്കാേള് കകാർഷങിക- ളചറുകങിട 
വ്യവസകായ ദെഖലകെങിൽ സൃഷ്ങിക്കുന്ന 
പ്രതങിസന്ങി സംബന്ങിച്് സഭ ചർച് 
ളചയ്യുകയം പ്രദെയം പകാസ്കാക്കുകയം ളചയ്തു.  
 ബങി.പങി.സങി.എൽ. സ്കകാര്യവത്കരണം, 
വയേകാട്ടങിളല രകാത്രങിയകാത്രകാ േങിദരകാധേം, 
സഹകരണ സംഘങ്ൾക്് ആേകായേങികുതങി 
ഇെവ് ലഭ്യെകാക്കാൻ കഴങിയന്ന വങിധം 
ആേകായേങികുതങി േങിയെ്ങിൽ ദഭേഗതങി,   
ദേശീയ വങിേ്യകാഭ്യകാസ േയം  എന്നങിവ 
സംബന്ങിച്് ചട്ടം 118 പ്രകകാരം ഗവൺളെറേ് 
പ്രദെയങ്ൾ അവതരങി്ങിക്കുകയം 
ഐകകണ് ദഠ്യേ സഭ പകാസ്കാക്കുകയം 
ളചയ്തു.  
 സർ�കാസങി േങിയെപ്രകകാരമുള്ള ജപ്തങി 
േടപടങികളെകായങി ബന്ള്ട്ട പ്രശ് േങ്ൾ 
പഠങിക്കാൻ രൂപീകരങിച് േങിയെസഭകാ 

സെങിതങിയളട െങിദ്കാർട്ടും ഈ സദമ്മെേ്ങിൽ 
സഭയങിൽ സെർ്ങിച്ചു.  
 പുതുവർഷ്ങിൽ തുടക്ം 
കുെങിക്കാേങിരങിക്കുന്ന 'സഭകാ ടങി.വങി'. എന്ന 
സംരംഭ്ങിളറേ ദലകാദഗകായം തീം ദസകാങ്ങും  
ഈ സദമ്മെേ കകാല്് പ്രകകാശേം 
ളചയ്തു. അടു് സദമ്മെേവെകായങി  
ബന്ള്ട്ടുള്ള  േടപടങികൾ  
ഇ-േങിയെസഭയളട ഭകാഗെകാക്കാനള്ള 
അഷെീണ പ്രയത് േ്ങിലകാണ് േങിയെസഭകാ 
ളസക്ദട്ടെങിയറ്റ് എന്ന് സ്പീക്ർ സഭളയ  
അെങിയങിച്ചു.

േങിയെേങിർമ്മകാണ സഭയളട 
പ്രവർ്േങ്ളളട അവങിഭകാജ്യ 
ഘടകെകാണ് സകാെകാജങികർ ഉന്നയങിക്കുന്ന 
ദചകാേ്യങ്ളം അവയ്ക് േൽദകണ്ട 
െറുപടങിയം. ദചകാേ്യങ്ദെയം അവയ്കള്ള 
ഉ്രങ്ദെയം സംസ്കാേ സർക്കാരങിളറേ  
പ്രവർ്േവെകായങി ബന്ള്ട്ടതും ജേങ്ൾ 
അെങിദയണ്ടവയം എന്ന േങിലയങിൽ തങികഞ്ഞ 
ഗൗരവദ്കാളടയകാണ്  സെീപങിക്കുന്നത്. 
ഓദരകാ സദമ്മെേ്ങിലം ദചകാേ്യങ്ളളട 
െറുപടങി കുറ്റെറ്റ രീതങിയങിൽ സെയബന്ങിതെകായങി 
തയ്യകാെകാക്ങി േൽകുന്നതങിേ് പ്രദത്യക ശ്രദ്ധ 
പുലർത്ന്നുണ്ട്.  സ്പീക്ർ ഇക്കാര്യ്ങിൽ 
േൽകങിയങിട്ടുള്ള റൂെങിങ്ങുകൾ പകാലങിക്കുവകാൻ 
േങിതകാന് ജകാഗ്രത പകാലങിച്ങിട്ടുണ്ട്. 
 എളറേ ഓ�ീസങിളറേയം വങിവങിധ 
വകുപ്പുകളളട ചുെതല 
േങിർവഹങിക്കുന്ന 
സഹപ്രവർ്കരുളടയം 
വകു്് 
ഉദേ്യകാഗസ്രുളടയം 
ആത്മകാർത്ദയകാളടയള്ള 
ഇടളപടലങിളറേയം 
ഏദകകാപേ്ങിളറേയം 
�ലെകായകാണ് േങിശ്ങിത 
സെയ്ങിേകം തളന്ന 
ഉ്രങ്ൾ തയ്യകാെകാക്ങി 
േൽകകാൻ കഴങിയന്നത്.' 

െി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ
ളതകാഴങിലം വേപുണ്യവം 

എക് വസസും വകുപ്പുെന്ത്രങി
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ഹരങി്കാട് െണ്ഡല്ങിൽ 
േട്ങിലകാക്കുന്ന സെഗ്ര 

കകാർഷങിക വങികസേ പദ്ധതങിയകായ 
'ഹരങിതം ഹരങി്കാട് ' പദ്ധതങിയളട 
ആേ്യഘട്ട പ്രവർ്േങ്ളളട 
േങിർവേഹദണകാേ്ഘകാടേം 2019 
ഡങിസംബർ 27 േ് പള്ളങി്കാട് ദഹകാെങി 
എയ്ഞ്ചൽസ് സ് കൂെങിൽ  കൃഷങിവകു്് 
െന്ത്രങി വങി.എസ് സുേങിൽകുെകാർ 
േങിർവേഹങിച്ചു.  കൃഷങി വങികകാസ് 
ദയകാജേയളട ഭകാഗെകായങി  4.97 ദകകാടങി 
രൂപയളട ഭരണകാനെതങിയകാണ് 
ഹരങിതം ഹരങി്കാട് ദപ്രകാജക്ടങിളറേ 
ആേ്യഘട്ട്ങിേ് ലഭങിച്ങിട്ടുള്ളത്. 
കൃഷങിവകു്ങിളറേ ദേതൃത്്ങിൽ 
തദദേശഭരണസ്കാപേങ്ളളട 
പങിന്തുണദയകാളട േട്ങിലകാക്കുന്ന ഈ 
പദ്ധതങിയങിൽ  പകാടദശഖരങ്ളളട 
അടങിസ്കാേ സൗകര്യങ്ളം, 
ഭൗതങിക സകാഹചര്യങ്ളം 
ളെച്ള്ടുത്ന്നതങിനള്ള 
േങിരവധങി പ്രവർ്േങ്െകാണ് 
ഉൾള്ടു്ങിയങിട്ടുള്ളത്.  
ഹരങി്കാട് േഗരസഭയങിളലയം 
പള്ളങി്കാട്, ളചറുതേ, കരുവകാറ്റ 
പഞ്ചകായത്കെങിളലയം  
പകാടദശഖരങ്െകാണ് 
ആേ്യഘട്ടദപ്രകാജക്ടങിൽ  
ഉൾള്ടു്ങിയങിട്ടുള്ളത്.  

പകാടദശഖരങ്െങിൽ 
ദെകാദട്ടകാർളഷഡുകൾ, കൾളവർട്ടുകൾ, 
െകാമ്പുകൾ, തൂമ്പുകൾ, 
സംരഷെണഭങി്ങി എന്നങിവയളട 
േങിർമ്മകാണം, കൾളവർട്ടുകളളട 
അറ്റകുറ്റ്ണങി,  ദെകാദട്ടകാറും 
അനബന്ഉപകരണങ്ളം 
സ്കാപങിക്ൽ, ദതകാടുകളളട ആഴം 
വർദ്ധങി്ങിക്ൽ,  പങിച്ങിംഗ് വർക്് 
തുടങ്ങിയ പ്രവർ്േങ്െകാണ് 
ദപ്രകാജക്ടങിൽ ഉൾള്ടുന്നത്.  
 ഹരങി്കാട് െണ്ഡല്ങിളല 
തരങിശുരഹങിത കൃഷങി 
പ്രവർ്േങ്ളളട ഭകാഗെകായങി 
720 ഏക്ർ തരങിശു ഭൂെങിയങിൽ 
കൃഷങി ഇെക്കുന്നതങിേ് ദേതൃത്ം 
േൽകങിയ പള്ളങി്കാട് പഞ്ചകായ്് 
പ്രസങിഡറേ് എസ്. രകാദജന്ദ്രക്കുറു്ങിളേ 
ചടങ്ങിൽ ആേരങിച്ചു. 
യവകർഷക സംഗെം, കകാർഷങിക 
വങിെകളദടയം  വങി്ങിേങ്ളദടയം  
മൂല്യവർദ്ധങിത ഉൽപേങ്ളദടയം 
പ്രേർശേവം വങിപണേവം, വങിെ 
ആദരകാഗ്യപരങിപകാലേം, കങിസകാൻ 
ളക്ഡങിറ്റ് കകാർഡ് വകായ്പകാ 
പദ്ധതങികളെ അധങികരങിച്ചുള്ള 
പരങിശീലേ പരങിപകാടങികൾ എന്നങിവയം 
ഇദതകാടനബന്ങിച്് സംഘടങി്ങിച്ചു.   

ശബപ്പൂർ ഗെ. ഐ.െി.ഐ. 

ദബപ്പൂർ ഗവ. 
ഐ.ടങി.ഐ.ക്കായെെ 

പുതങിയ ളകട്ടങിട ങ്ിളറേ േങിർമ്മകാണ 
പ്രവൃ ങ്ികൾ അന്ങിെഘട്ട ങ്ിലകാണ.്
ദബപ്പൂരങിളറേ ളപ്രകാ�ഷണൽ 
വങിേ്യകാഭ്യകാസ ചരങിത്ര ങ്ിൽ 
ദരഖള്ടു്കാൻ ദപകാകുന്ന പുതങിയ 
അദ്ധ്യകായെകാണ ്പൂർണ്ണെകായം 
സർക്കാരങിളറേ അധീേതയങിലെെ 
ഈ സ്കാപേം. 2.25 ദകകാടങി 
രൂപ ളചലവങിൽ 8600 ച. അടങി 
വങിസ്തീർണമുെെ അത്യകാധുേങിക 
സൗകര്യങ്ദെകാടുകൂടങിയ 
ബഹുേങില ളകട്ടങിടെകാണ ് േടുവട്ടം 
ഇൻഡസട്്ങിയൽ എദ്റേറ്റ ്വെ ങ്ിൽ 

1.20 ഏക്ർ ഭൂെങിയങിൽ േങിർമ്മങിക്കുന്നത.് 
ഭൂെങി  വകെകാറുന്നതങിലെെ 
കകാലതകാെസം  പരങിഹരങിച് ്പഴയ പ്ലകാനം 
ഡങിവസനളെല്ലകാം െകാറ്റങി ആധുേങിക 
രീതങിയങിലെെ ളകട്ടങിടേങിർമ്മകാണെകാണ്  
ഇദ്കാൾ പുദരകാഗെങിക്കുന്നത.് 
വെളര ളപളട്ടന്നുതളന്ന ഈ 
ളകട്ടങിടം വങിേ്യകാർത്ങികൾക്്  
സെർ ങ്ിക്കാേകാകുളെന്ന 
ശുഭപ്രതീഷെയങിലകാണ.്

ഫശറാക്ിൽ വറയിൽശെ 
ശമൽപ്ാലം
  �ദെകാക്ങിളല ഇെയട്ക്ുന്നങിൽ 
ളെയങിൽദവ വലേങിേ ്കുറുളക 
ദെൽ്കാലം േങിർമ്മകാണം പൂർ ങ്ിയകായങി. 

േകാടങിളറേ വപതൃക 
സമ്പ്കാണ് 

ദതകാടുകളം പുഴകളം. പല 
കകാരണങ്െകാൽ കകാലങ്െകായങി 
അവഗണങിക്ള്ട്ടുകഴങിയന്ന 
ജലദസ്കാതസ്കൾ ഭൂെങിയളട 
ഞരമ്പുകെകാളണന്ന് പലരും 
തങിരങിച്െങിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് രൂഷെെകായ 
ജലഷെകാെ്കാൽ ളപകാറുതങിമുട്ടുകയം 
എളന്നദന്നയ്കെകായങി കുടങിളവള്ളം 
മുട്ടുളെന്ന ഭയം ചൂഴ്ന്ന് തുടങ്ങുകയം 
ളചയ്ദ്കാഴകാണ്. ജല സംരഷെണ 
പ്രവർ്േങ്ൾക്്  ധകാരകാെം 
പ്രകാദേശങിക െകാതൃകകൾ േമുക്കുണ്ട്. 
ളകകായങിലകാണ്ടങി േഗരസഭ 
േട്ങിലകാക്ങിയ ജലസമൃദ്ധങി പദ്ധതങി ഒരു 
ഉേകാഹരണെകാണ്. 
 ഏദകകാപങിതെകായ രീതങിയങിൽ 
ജലകാശയങ്ളളട വീളണ്ടടു്ങിനം 
സംരഷെണ്ങിനം സംസ്കാേ 
സർക്കാെങിളറേ പ്രദത്യക 
പരങിഗണേകാർഹെകായ പദ്ധതങിയകാണ് 

അകലകാപ്പുഴ ദകകാൾേങില 
പുേരുദ്ധകാരണം. തരങിശകായങി കങിടക്കുന്ന 
ദകകാൾേങിലള് കൃഷങിദയകാഗ്യെകാക്ങി 
ളകകായങിലകാണ്ടങിയളട ളേല്ലെളയ 
കകാ്് സൂഷെങിക്കാേകായങി ഒന്നര ദകകാടങി 
രൂപയകാണ് സംസ്കാേ സർക്കാർ 
അനവേങിച്ത്.
 ദകകാൾേങില പുേരുദ്ധകാരണ്ങിളറേ 
ഭകാഗെകായങി   കൃഷങിക്കാവശ്യെകായ 
ളവള്ളം എ്ങിക്കുന്നതങിളേകാ്ം 
െത്്യസമ്പ്് വർദ്ധങി്ങിക്കാനം 
ദതകാണങിയപദയകാഗങിച്് സഞ്ചകാരെകാർഗ്ം 
ഒരുക്കാനം ദതകാട്ടങിൻകരവകാസങികൾക്് 
ശുദ്ധജലം ഉെപ്പുവരു്കാനം 
ദതകാട് േവീകരണ്ങിലൂളട 
ലഷെ്യെങിടുന്നു. സെയബന്ങിതെകായം 
കകാര്യഷെെതദയകാളടയം  
ഈ പ്രവർ്േം  
പൂർ്ീകരങിദക്ണ്ടതുണ്ട്. േവീകരണ 
പ്രവർ്േങ്ൾ തൃപ്തങികരെകായങി 
മുദന്നറുകയകാണ്.

സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

രശമേ് വചന്നിത്ല  ഹരങി്കാട്

വക.ദാസൻ  ളകകായങിലകാണ്ടങി

െി.വക.സി.മമ്ത് ശകായ   ദബപ്പൂർ
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കരുവൻതങിരു ങ്ിയങിൽ േങിന്നു ളവ്റേ് 
േല്ലൂർ വഴങി �ദെകാക് ്ഐ.ഒ.സങി. 
ഡങിദ്കായ്ക സെീപം എ ങ്ിള്ടുന്ന 
വങിധ ങ്ിലകാണ ്പുതങിയ ദെൽ്കാലം 
േങിർമ്മങിച്ത.് ളവ്റേ ്േല്ലൂർ മുതൽ 
കരുവൻതങിരു ങ്ി െഠ ങ്ിൽപകാടം വളര 
േങിലവങിൽ വീതങിയള്ള ളപകാതുെരകാെ്് 
ദെകാഡുണ്ട.്  ഇതങിന പുെളെ ളവ്റേ് 
േല്ലൂരങിൽ േങിന്നു പകാണ്ടങി കാടം, മുദക്കാണം 
വഴങി കരുവൻതങിരു ങ്ിക്ടവ് 
പകാല ങ്ിദലക്കു കടക്കാം.
 പുതങിയ അദപ്രകാച് ്ദെകാഡങിേ് ്30 
ദകകാടങി രൂപയളട പദ്ധതങിയകാണുെെത.് 
�ദെകാക്-്കടലണ്ടങി ദെകാഡങിദേയം 
കരുവൻതങിരു ങ്ി ദെകാഡങിദേയം 
ബന്ങി ങിക്കുന്ന ദെൽ്കാലം  
ഗതകാഗതദയകാഗ്യെകാകുന്നദതകാളട 
�ദെകാക്ങിളല യകാത്രകാ സംവങിധകാേ 
രംഗ് ് വലങിയ െകാറ്റമുണ്ടകാകും. 
ളെയങിലങിളറേ പടങിഞ്ഞകാറും കങിഴക്കും 
വസഡങിലള്ള രണ് കകാലകളെ 
ബന്ങി ങിച് ്അഞ്ച ്േീെൻ ഉരുക്് 
ഗർഡറുകെകാണ ്സ്കാപങിച്ത.് 
ഇതങിന മുകെങിൽ ദകകാൺക്ീറ്റ് 
ളചയ് ്ദെൽ്കാലം േങിർമ്മങിച്ചു. 
പകാലം അടച് ്േങിർമ്മകാണ പ്രവൃ ങ്ി 
േടന്നു വരങികയകാണങിദ്കാൾ. പകാലം 
ഗതകാഗത ദയകാഗ്യെകാക്കുന്നദതകാളട 
�ദെകാക്ങിളല ഗതകാഗത രംഗ് ്വലങിയ 
െകാറ്റങ്ൾക്ങിടയകാക്കുന്നതങിളേകാ്ം 
ദകകാഴങിദക്കാടങിനം ളകകാച്ങിക്കുെങിടയങിൽ  
തീരദേശ ദെകാഡ ്രംഗത്ം ഏളെ 
മുദന്നറ്റം വകവരുന്നതകാണ.്                
മണ്ണൂർ -ചാലിയം ശറാഡ് 
നെരീകരണം
 െണ്ഡല ങ്ിളല വെളര 
പ്രധകാേള്ട്ടതും ടൂെങിസം ദെഖലളയ 

ബന്ങി ങിക്കുന്നതുെകായ െണ്ണൂർ  - 
ചകാലങിയം  ദെകാഡ ്വീതങി കൂട്ടങി േവീകരങിച്ചു.   
കങി�ബ്ങിയങിൽ ഉൾള്ടു ങ്ിയ 
ഈ പ്രവൃ ങ്ിക് ്45.54 ദകകാടങി 
രൂപദയകാെെകാണ ്ളചലവകായത.്   
പദ്ധതങിയളട േട ങ്്ി  ്ചുെതല 
ഊരകാളങ്ൽ ദലബർ ദകകാൺട്കാക്റ് 
ളസകാവസറ്റങിക്കായങിരുന്നു.  ദെകാഡങിളറേ 
േങിർമ്മകാദണകാേഘ്കാടേം 2019  
േവംബർ 3 േ ് ളപകാതുെരകാെ് ്െന്ത്രങി 
ജങി.സുധകാകരൻ േങിർവേഹങിച്ചു.

പ ി്കജാതി ശകാളനി നെരീകരണം
 അംദബേക്ർ ഗ്രകാെ 
പദ്ധതങിയങിലൾള്ടു ങ്ിയ മൂന്ന് 
പട്ടങികജകാതങി ദകകാെേങികളളട 
േവീകരണ  പ്രവൃ ങ്ികൾ 
േടന്നുളകകാണ്ടങിരങിക്കുകയകാണ.്  ഓദരകാ 
ദകകാെേങിക്കും 3 ദകകാടങി രൂപ വീതെകാണ് 
സർക്കാർ അനവേങിച്ങിട്ടുെെത.് 
രകാെേകാട്ടുകരയങിളല ദകകാലകാർകുന്ന് 
ദകകാെേങിയളട േവീകരണ 
പ്രവൃ ങ്ി എഴപത ്ശതെകാേം 
പൂർ ീ്കരങിച്ചു കഴങിഞ്ഞു.  കടലണ്ടങി 
ഗ്രകാെപഞ്ചകായ ങ്ിളല  െണ്ണൂർ 
പടങിക്്കാഴം ദകകാെേങി, �ദെകാക്്  
േഗരസഭയങിളല കരുവൻതങിരു ങ്ി 
വപക്കുറ്റങി ദകകാെേങി എന്നങിവയളട 
പ്രവൃ ങ്ികൾ പുദരകാഗെങിക്കുന്നു. 
അടങിസ്കാേസൗകര്യവങികസേ ങ്ിൽ 
പങിന്നകാക്ം േങിൽക്കുന്ന 
േകാൽ്തങിലധങികം കുടുംബങ്ൾ 
അധങിവസങിക്കുന്ന പട്ടങികജകാതങി 
ദകകാെേങികെകാണ ്േവീകരങിക്കുന്നത.് 
േങിർമ്മങിതങിദകന്ദ്ര ങ്ിേകാണ് 
േവീകരണച്ചുെതല 
േൽകങിയങിരങിക്കുന്നത.്
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ദലകാകള്വങിളട 
പന്തുരുണ്ടകാലം 

ഇരങിപ്പുെയ്കകാ് െേസകാണ് 
െലപ്പുെ്ങിദറേത്. ഉൾേകാടൻ 
ഗ്രകാെങ്െങിളല ളസവൻസ് 
ടൂർണളെറേകായകാലം, 
ചകാംപ്യൻസ് ലീഗകായകാലം, 
ദലകാകക്് ആയകാലം 
ഒദര ആദവശദ്കാളട 
ഫട് ദബകാെങിൽ 
അലങിയകാൻ േമുക്െങിയകാം. 
അസൂയകാവഹെകായ ഒദട്ടളെ 
ദേട്ടങ്ൾ ഫട് ദബകാൾ 
ചരങിത്ര്ങിൽ െലപ്പുെ്ങിനണ്ട്. 
സൂര്യേസ്തെങിക്കാ് ബ്രങിട്ടീഷ് 
സകാമ്കാജ്യള് വെതകാേ്് 
ളവല്ലുവങിെങിച്ത് മുതൽ ആ 
ചരങിത്രം തുടങ്ങുന്നു.  
എന്നകാൽ ഈ ആദവശള് 
െേസങിൽ േങിന്ന് കകാലകെങിദലക്് 
പെങിച്ചു േടകാൻ െതങിയകായ 

സൗകര്യങ്ൾ ഇന്ന് ജങില്ലയങിലങില്ല. 
േല്ല വെതകാേങ്ൾ, െങികച് 
പരങിശീലേ സൗകര്യം, 
ളപ്രകാ�ഷണൽ അക്കാേെങി 
എന്നങിവയങിലൂളടദയ പുതുതലമുെ 
തകാരങ്ൾ വെരുകയള്ളു. 
ഫട് ദബകാെങിേ് ഏളെ വെക്കൂറുള്ള 
ഏെേകാട്ടങിൽ അ്രളെകാരു 
അക്കാേെങി സ്പ്നെകായങിരുന്നു. 
പ്്ങിരങിയം സ് കൂെങിളല ളകട്ടങിട 
ഉേ്ഘകാടേ്ങിേ് എ്ങിയ 
കകായങിക വകുപ്പുെന്ത്രങി  ഇ പങി 
ജയരകാജദേകാട് ദവേങിയങിൽ വച്് 
ഏെേകാടങിേ് ഒരു ഫട് ദബകാൾ 
അക്കാേെങി അനവേങിക്ണളെന്ന് 
ആവശ്യള്ട്ടു. അദത ദവേങിയങിൽ 
വച്ചുതളന്ന അദദേഹം അതങിേ് 
അനെതങിയം േൽകങി. 
ഏെേകാടങിനം െലപ്പുെ്ങിനം 
ഏളെ ഗണപ്രേെകാകുന്ന 
പദ്ധതങിക്് കൂളട േങിന്ന െന്ത്രങിക്്  
േന്ങി.

സാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ

പി.വക.ബഷരീർ ഏെേകാട്
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പശ്ങിെളകകാച്ങി േങിവകാസങികളളട ചങിരകകാല അഭങിലകാഷെകായ 
ഇടളക്കാച്ങി െധുരകമ്പേങി പകാലം യകാഥകാർത്്യ്ങിദലക്്.  

പകാല്ങിളറേ േങിർമ്മകാണ്ങിേകായങി 279 ലഷെം രൂപയളട 
ഭരണകാനെതങി ലഭങിച്ചു. 
 എം.എൽ.എ യളട േങിദയകാജകെണ്ഡലം ആസ്തങി വങികസേ 
പദ്ധതങിയങിൽ േങിന്നും 2018-19 സകാമ്പ്ങിക വർഷ്ങിൽ 222 
ലഷെം രൂപയം 2019-20 സകാമ്പ്ങിക വർഷം  57 ലഷെം 
രൂപയെകാണ് അനവേങിച്ത്.  
 ഇടളക്കാച്ങിയങിളല െധുരകമ്പേങി പകാലം എന്ന പശ്ങിെളകകാച്ങി 
േങിവകാസങികളളട സ്പ്ന്ങിേ് വർഷങ്ളളട പഴക്മുണ്ട്.  
ഈ സ്പ്ന്ങിേകാണ് ഭരണകാനെതങി ലഭങിച്ദതകാളട ചങിെക് 
മുെയ്കന്നത്.  േഗരസഭ തയ്യകാെകാക്ങിയ എ്റേങിദെറ്റങിളല 
അപകാകതകൾ മൂലം 2017-18 സകാമ്പ്ങിക വർഷം തുക 
വകയങിരു്ങിയങിട്ടും ഭരണകാനെതങി ലഭങിക്കാൻ കകാലതകാെസം 
ദേരങിട്ടദ്കാൾ എം.എൽ.എ െകാരുളട ആവശ്യപ്രകകാരം 
തദദേശസ്യംഭരണ വകുപ്പുെന്ത്രങി വങിെങിച്ചു കൂട്ടങിയ ദയകാഗള് 
തുടർന്നകാണ് േടപടങിക്െങ്ൾ ദ്രുതഗതങിയങിലകായത്.  
കഴങിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷെകായങി േകാട്ടുകകാരുളട ഈ ആവശ്യം 
േട്ങിലകാക്കുന്നതങിേകായള്ള എം.എൽ.എ.െകാരുളട 
േങിരന്രശ്രെങ്ളളട �ലെകായകാണ് ളകകാച്ങി ദകകാർ്ദെഷൻ 
സെർ്ങിച് എ്റേങിദെറ്റങിേ് അനെതങി ലഭങിച്ത്.
 എെെരം കരീം എം.പങി.യളട �ണ്ടങിൽ േങിന്നും 
പകാല്ങിളറേ അദപ്രകാച്് ദെകാഡങിേകായങി വകയങിരു്ങിയങിട്ടുള്ള 
80 ലഷെം രൂപയ്ക് ഉടേടങി ഭരണകാനെതങി ലഭങിക്കുന്നതകാണ്.  
െധുരകമ്പേങി ഭകാഗള് പതങിമൂന്നര ളസറേ് സ്ലം കൂടങി 
േങിർമ്മകാണ പ്രവർ്േ്ങിേകായങി ളകകാച്ങി ദകകാർ്ദെഷൻ 
ഏളറ്റടുദക്ണ്ടതുണ്ട്.  ഇതങിേകായള്ള േടപടങികൾ  
ആരംഭങിച്ങിട്ടുണ്ട്. 
 വർഷങ്ൾ പഴക്മുള്ള പഷ്ണങിദ്കാട് പകാല്ങിേ് 
സെകാന്രെകായങി പണങിയന്ന െധുരകമ്പേങി പകാലം 
പൂർ്ങിയകാകുന്നദതകാളട കണ്ണങ്കാട്ട്-ളവല്ലങിംഗ്ടൺ ഐലറേ് 
പകാല്ങിളറേ ഗണ�ലം പള്ളുരു്ങി, ളപരുമ്പട്്, കുമ്പെങ്ങി 
േങിവകാസങികൾക്കുകൂടങി ലഭങിക്കുന്നതകാണ്.  ദതകാപ്പുംപടങി-അരൂർ 
പഴയ ദേശീയപകാതയങിൽ അനഭവള്ടുന്ന ഗതകാഗതക്കുരുക്ങിേ് 
ഈ സെകാന്രപകാത ഒരു പരങിധങിവളര പരങിഹകാരദെകുന്നതകാണ്. 

ദകകാലങിയദക്കാട്ട് ഗവൺളെറേ് എൽ.പങി.സ് കൂെങിേകായങി അനവേങിച് സ് കൂൾ 
ബസ്ങിളറേ ഉേ്ഘകാടേം. 

പേത്െ ദവലങി്ല ദകകാെേങിയങിൽ ഇറേർദലകാക്കും ദവലങി്ലയങിൽ 
ദകകാൺക്ീറ്റ് ദെകാഡും േങിർമ്മങിച്തങിളറേ ഉേ്ഘകാടേം. 

എദ്റേറ്റ് വകാർഡങിൽ പകാ്േംദകകാട് വഹസ് ക്കൂെങിേ് എം.എൽ.എ �ണ്ട് 
ഉപദയകാഗങിച്് വകാങ്ങിയ സ് കൂൾ ബസ്് വകെകാറുന്നു.

CSs¡m¨n a[pcI¼\n                
]mew bmYmÀ°y¯nte¡v 

ശജാൺ വഫർണാടെസ് (ദേകാെങിദേറ്റഡ്)

ഒ.രാജശഗാപാൽ    ദേെം

അരരീശക്ാെ് താലൂക്് ആശുപത്രിയിവല  സൗകര്യങ്ൾ വമച്ചവപ്ടുത്തുന്നതിനായി 108 
ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർവപ്ടുത്ി
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െങികച് േങിലയങിൽ  അടങിസ്കാേസൗകര്യങ്ൾ വർദ്ധങി ങിച്് 
ദപരകാമ്പ്ര േങിദയകാജകെണ്ഡലം വങികസേ ങ്ിളറേ  

പുതങിയ വകാതകായേങ്ൾ തുെക്കുകയകാണ.് ദപരകാമ്പ്ര 
േങിദയകാജകെണ്ഡലവങികസേെങിഷളറേ ദേതൃത് ങ്ിൽ 
ബഹുജേപങ്കാെങി ദ്കാളട എല്ലകാ ദെഖലകെങിലം 
വകവരങിച്ചുളകകാണ്ടങിരങിക്കുന്ന  വങികസേക്കുതങി ങിളറേ 
ദേർക്കാഴ്ചയകാണ ്േവീകരങിച് ദപരകാമ്പ്ര-പദയ്യകാെങി ദെകാഡ.്
 ദപരകാമ്പ്ര യങിൽ േങിന്ന ്ദെ്യ്യൂർ വഴങി ദകകാഴങിദക്കാട-്കണ്ണൂർ 
ദേശീയപകാതയങിൽ പദയ്യകാെങിയങിൽ എ ങ്ിദച്രുന്ന 
18.125 കങിദലകാെീറ്റർ വേർഘ്യമുള്ള ദെകാഡ് 
അത്യകാധുേങികരീതങിയങിലകാണ ്പുേർേങിർമ്മങിച്ത.് കങി�ബ്ങി 
ധേസഹകായദ്കാളട  ദകകാഴങിദക്കാട ്ജങില്ലയങിൽ േങിർമ്മകാണം 
പൂർ ീ്കരങിച് ആേ്യ ദെകാഡകാണങിത.്  42 ദകകാടങി രൂപയകാണ് 
േങിർമ്മകാണ ങ്ിേ ്വകയങിരു ങ്ിയത.്  വെവകളം െറ്റ് 
അപകടകരെകായ സകാഹചര്യങ്ളം ഒഴങിവകാക്ങിയം 
പലയങിടത്ം വീതങി കൂട്ടങിയം േങിർമ്മകാണം പൂർ ീ്കരങിച് 
ദെകാഡ ്ഈ സർക്കാർ അധങികകാരദെറ്റദശഷം ദകരെ ങ്ിൽ 
രൂപള്ട്ട പു്ൻ േങിർമ്മകാണ സംസ ്കകാര ങ്ിളറേ 
ഉ്ദെകാേകാഹരണെകായങി െകാെങിയങിരങിക്കുകയകാണ.് 
ഊരകാളങ്ൽ ദലബർ ദകകാൺട്കാക്ട ്ദകകാ-ഓ്ദെറ്റീവ് 

ളസകാവസറ്റങിയകാണ ്ദെകാഡ ്േങിർമ്മകാണ പ്രവൃ ങ്ിയളട 
കരകാർ ഏളറ്റടു്ത.് 42 ദകകാടങി രൂപയകായങിരുന്നു 
കരകാർ തുക.  എന്നകാൽ 37.75 ദകകാടങി രൂപ ളചലവങിൽ 
േങിർദേങിഷ് െകാേേണ്ഡങ്ളെല്ലകാം കൃത്യെകായങി പകാലങിച്് 
ഊരകാളങ്ൽ ദലബർ ദകകാൺട്കാക്ട ്ദകകാ-ഓ്ദെറ്റീവ് 
ളസകാവസറ്റങി  പ്രവൃ ങ്ി പൂർ ീ്കരങിച്ചു.  4.25 ദകകാടങി 
രൂപ സർക്കാരങിേ ്തങിരങിച്ചു േൽകുകയം ളചയത്ു. 
ഇത ്ദകരെ ങ്ിേ ്പുതങിയ അനഭവെകാണ.് 5.5 െീറ്റർ 
വീതങിയങിലകാണ ്ദെകാഡ ്േവീകരങിച്ത.് ബങി.എം.ആറേ് ബങി.സങി. 
ടകാെങിംഗകാണ ്ദെകാഡങിളറേ പ്രദത്യകത. പ്രധകാേ ടൗണുകെങിലം 
വങിേ്യകാലയ പരങിസരങ്െങിലം വകവരങികൾ സ്കാപങിച്് 
യകാത്രക്കാരുളട സുരഷെ ഉെ്കാക്ങി.  തങിരദക്െങിയ ഈ 
ദെകാഡങിൽ   യകാത്രക്കാർ േീർഘകകാലെകായങി ദേരങിട്ടങിരുന്ന 
യകാത്രകാദക്ശം പൂർണെകായങി അവസകാേങി ങിക്കാനം 
സുഗെെകായ യകാത്ര ഉെപ്പു വരുത്വകാനം കഴങിഞ്ഞതങിൽ 
ചകാരങിതകാർത്്യമുണ്ട.്
ശറാഡ് െികസന പദ്ധതികൾ
 ദെകാഡുകളം പകാലങ്ളം ളപകാതുളകട്ടങിടങ്ളം ഉൾള്ളട  
അടങിസ്കാേ സൗകര്യങ്ൾ വങികസങി ങിക്കുന്നതങിൽ 

ദപരകാമ്പ്ര േങിദയകാജകെണ്ഡലം വൻ പുദരകാഗതങി 
ദേടങിക്ഴങിഞ്ഞു.  അടങിസ്കാേ സൗകര്യങ്ളളട വങികസേം 
േകാടങിളറേ പുദരകാഗതങിയളട അേങിവകാര്യഘടകെകാളണന്ന  
സെീപേദ്കാളടയകാണ ്ഈ രംഗ് ്തുടർച്യകായ 
ഇടളപടൽ േട ങ്ി വരുന്നത.്  24 ദകകാടങി രൂപ 
ളചലവഴങിച് ്ദപരകാമ്പ്ര-ചകാേങിയംകടവ ് ദെകാഡങിളറേ  
േവീകരണപ്രവൃ ങ്ി പുദരകാഗെങിക്കുകയകാണ.്  10 ദകകാടങി രൂപ 
ളചലവങിൽ അഞ്ചകാം പീടങിക-അരങിക്കുെം-ളകകായങിലകാണ്ടങി 
ദെകാഡ ്പ്രവൃ ങ്ി േടന്നുവരുന്നു.  4.64 ദകകാടങി രൂപ  
വങിേങിദയകാഗങിച് ്മുെങിയങ്ൽ- വകാല്യദക്കാട ്കേകാൽ 
ദെകാഡ ്േവീകരണം പൂർ ങ്ിയകാക്ങി ഉേഘ്കാടേം 
ളചയത്ു.  വകായേശകാല- ളവള്ളങിയൂർ-കകാപ്പുമ്മൽ ദെകാഡ് 
4.27 ദകകാടങി രൂപ മുടക്ങി േവീകരണം പൂർ ങ്ിയകാക്ങി. 
ചക്ങിട്ടപകാെ-േരങിേട-കൂരകാച്ചുണ്ട ്ദെകാഡ ്മൂന്നു ദകകാടങി 
ളചലവങിൽ പ്രവൃ ങ്ി പൂർ ീ്കരങിച് ്ഉേഘ്കാടേം ളചയത്ു. 
ളപരുവണ്ണകാമൂഴങി-മുതുകകാട ്ദെകാഡ ്4.91 ദകകാടങി രൂപ 
ളചലവങിൽ േങിർമ്മകാണം പൂർ ീ്കരങിക്കാെകായങി. 10 ദകകാടങി 
രൂപ അടങ്ലള്ള വവേ്യരങ്കാടങി-െന്ങ്കാവ-്േടുവണ്ണൂർ 
ദെകാഡ ്പ്രവൃ ങ്ി േടന്നു ളകകാണ്ടങിരങിക്കുകയകാണ.്  േകാല് 
ദകകാടങി രൂപ വങിേങിദയകാഗങിച് ്ളതളക്ട് ്കടവ-്േങിര്് 
കടവ ് ദെകാഡങിളറേ പ്രവൃ ങ്ിയം പുദരകാഗെങിക്കുന്നു.  കുരുടങിവീട് 
മുക്-് ഇരങിങ്് ്ദെകാഡ ്ഏഴ ്ദകകാടങി രൂപ വങിേങിദയകാഗങിച്് 
േവീകരങിച്ചു. ചകാലങിക്ര-അവെകാട്ടമ്ുക് ്ദെകാഡ ്(3.47 ദകകാടങി 
രൂപ) പ്രവൃ ങ്ി തുടങ്ങി.  10 ദകകാടങി രൂപ വങിേങിദയകാഗങിക്കുന്ന 
ദപരകാമ്പ്ര-വപദതകാ്-്തകാേങിക്ണ്ടങി ദെകാഡ ്േങിർമ്മകാണം 
ളടണ്ടർ  ളചയത്ു. ദപരകാമ്പ്ര-ളചമ്പ്ര-കൂരകാച്ചുണ്ട ്ദെകാഡ് 
(4 ദകകാടങി),  ചക്ങിട്ടപകാെ-ദകദെകാ് ്വയൽ ദെകാഡ് 
(75 ലഷെം) എന്നങിവയളട പ്രവൃ ങ്ി  േടക്കുകയകാണ.് 
വെയംകണ്ടം-ആശകാരങിമുക് ്കേകാൽ ദെകാഡ ്(80 ലഷെം) 
പ്രവൃ ങ്ി  ഉേഘ്കാടേം ളചയത്ു.
ദപരകാമ്പ്രയളട സ്പ്ന പദ്ധതങിയകായ വബ്കാസ് 
യകാഥകാർത്്യെകാക്കാനള്ള േടപടങികൾ പുദരകാഗെങിക്കുക 
യകാണ.് വബ്കാസങിേകായങി കങി�ബ്ങി 68 ദകകാടങി 
രൂപ വകയങിരു ങ്ിയങിട്ടുണ്ട.് ദപരകാമ്പ്ര ടൗൺ 
േവീകരണ ങ്ിനള്ള 4.5 ദകകാടങി രൂപയളട പ്രവൃ ങ്ി 
പുദരകാഗെങിക്കുന്നു.

ചങിെയങിൻകീഴ് െണ്ഡല്ങിൽ േങിർമ്മകാണം പൂർ്ീകരങിച് പു്ൻദതകാ്് പകാലം 
ളപകാതുെരകാെ്് വകുപ്പുെന്ത്രങി ജങി. സുധകാകരൻ ഉേ്ഘകാടേം ളചയ്തു.  2010 ലകാണ് 

പകാലം േങിർമ്മകാണ്ങിളറേ േടപടങികൾ തുടങ്ങിയത്.  കഠങിേംകുെം ഗ്രകാെ്ഞ്ചകായ്ങിളല 
ടങി.എസ്. കേകാലങിേ് കുറുളകയകായങി 8.9 ദകകാടങി രൂപ ളചലവഴങിച്കാണ് ഈ പകാലം 
േങിർമ്മങിച്ങിരങിക്കുന്നത്.  പകാല്ങിന സെീപ്കായങി അദപ്രകാച്് ദെകാഡുകൾ, േട്കാത 
എന്നങിവയം ഉൾള്ടു്ങിയങിട്ടുണ്ട്.  േകാട്ടുകകാരുളട വർഷങ്െകായള്ള സുപ്രധകാേ 
ആവശ്യെകാണ് ഇദതകാളട പൂർ്ീകരങിച്ങിരങിക്കുന്നത്.

കഠങിേംകെം ഗ്രകാെപഞ്ചകായ്ങിളല ദെേംകുെം എൽ.പങി. സ് കൂെങിൽ ഒരു ദകകാടങി 
രൂപ ളചലവങിൽ േങിർമ്മങിക്കുന്ന  ബഹുേങില ളകട്ടങിട്ങിളറേ ശങിലകാസ്കാപേം
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െി.േേി  ചങിെയങിൻകീഴ്

െി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ  ദപരകാമ്പ്ര

തിരുെനന്പുരം വെക് ശനാപാർക്് 1995 നെംബർ 18 ന് പ്രധാനമന്തി പി.െി.
നരസിംഹ റാവ രാഷ്ട്രത്ിന് സമർപ്ിക്കുന് 

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാോല കാമ്സിൽ ഇന്്യൻ ചരിത്ര ശകാൺഗ്രസ്ിവന് 
ഭാഗമായി നെന്ന നിയമസഭാ ചരിത്രപ്രദർേനം 

ചിത്രജാലകംസാമാജികരുടെ നിയ�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ


