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വള്ളത്തോൾ കവിതകൾ 
പലതും സൂചിപ്ിക്ും തപതോലല, 
നമ്മൾ തലതോകല് അറിയു 

ന്നത്, നമ്മലെ്ലന്ന അറിയുന്നത് 
അമ്മയിലൂലെ എന്നത തപതോലല തലന്ന 
മതോതൃഭതോഷയിലൂലെയുമതോണ്. നമ്മൾ 
നമ്മലെ അെയതോെലപ്ടുത്തുന്നതും മതോതൃഭതോ 
ഷയിലൂലെയതോണ്. ഇങ്ങലന ജതോതി, മതും, ലിുംഗും, 
പ്രതേശും തെങ്ങിയവലയ മുൻനിർ്ിയുള്ള 
സ്വത്വങ്ങെിലൂന്നി ഒരതോൾ തങ്ങലെ 
അെയതോെലപ്ടു്തോൻ ശ്രമിക്ത്തോൾ, 
അതിലന മതോത്ും മുൻനിർത്തുത്തോൾ 
സ്വത്വരതോഷ്ട്രീയമതോകുന്നു. രൂക്ഷമതോയ 
വിഭതോഗ്രീയതകൾക്ിെനൽകുന്നതതോണ് 
ഇ്രും സ്വത്വത�തോധങ്ങലെങ്ിൽ 
ഈ സ്വത്വങ്ങലെലയലതോും ഉൾലക്തോണ്്, 

വിഭതോഗ്രീയതകൾക്പ്പുറും നിൽക്ന്ന  ഒന്നതോണ് ഒരുവലറെ ഭതോഷതോസ്വത്വും. തകരെും വിട്് 
മറുനതോട്ിൽ ലചല്ലുത്തോൾ, നതോും മലയതോെികെതോകുന്നു. ജതോതിമതരതോഷ്ട്രീയങ്ങൾക്പ്പുറ്് 
മലയതോെികലെ ഒന്നിപ്ിക്ന്നത് ഭതോഷ തലന്നയതോണ്. അതലകതോണ്തോണ് കുഞ്ഞുണ്ി മതോഷ് 
പറഞ്ഞത്, മലയതോെലമന്നതോൽ  അ്ല്തോന്നക്ഷരതമതോ മലയതോെും എന്ന  നതോലക്ഷരതമതോ 
അല, അമ്മയുും മണ്ണുമതോലണന്ന്.
 തലതോക്് എവിലെ ലചന്നതോലും അവിലെ ജ്രീവിക്തോൻ സ്വയും പരുവലപ്ടുക, 
അവിെങ്ങെിലല ഭതോഷതോസുംസ് കതോരങ്ങലെ �ഹുമതോനിക്കയുും സ്വതോുംശ്രീകരിക്കയുും 
ലചയ്യുക, അതതതോലെതോപ്ും തലറെ മതോതൃഭതോഷലയയുും സുംസ് കതോരല്യുും കകവിെതോലത 
തചർത്തുപിെിക്ക - ഇതതോണ് മലയതോെി. ഈ സവിതശഷതകൾ മറ്റുള്ളവർക്മുണ്തോകതോും, 
എന്നതോൽ  മലയതോെികെിൽ  ഇത് വെലര പ്രകെമതോണ്. അതിന് കതോരണവും, ഒരു പരിധിവലര 
നമ്മുലെ മലയതോെ ഭതോഷ തലന്നയതോണ്. തവരുകെെരതോലത, എന്നതോൽ  സ്ർക്ും പുലർ്ിയ 
മറ്റു ഭതോഷതോസുംസ് കതോരങ്ങലെ സ്വതോുംശ്രീകരിച്ചുലകതോണ്തോണ് മലയതോെവും മലയതോെിയുും എന്നുും 
വെർന്നിട്ടുള്ളത്. തമിഴിലറെ തതോയ്തനേഹവും ഭതോഷതോഭിമതോനവും കകവിെതോതിരിക്കയുും 
എന്നതോൽ അതിൽ തലന്ന സ്വയും തെഞ്ഞുതപതോകതോലത സങ്രസ്വതോുംശ്രീകരണങ്ങെിലൂലെ 
പുതിയ ആകതോശങ്ങൾ തതെി വെർന്ന  മലയതോെഭതോഷയുും മലയതോെനതോടുും തലന്നയതോണ് 
മലയതോെിലയ മലയതോെിയതോക്ന്നത്. 
 ഭതോഷ എന്നത് സുംസ് കതോരവതോഹകമതോണ്. സതോുംസ് കതോരിക-സതോമൂഹിക 
നതവതോത്തോനങ്ങെിലും പരിവർ്നങ്ങെിലും ഭതോഷ ഒരു പ്രധതോന ഉപതോധിയുും 
നിേർശനവമതോണ്. ഭക്ിപ്രസ്തോനകതോലവും നതവതോത്തോനകതോലവും അത് സതോക്ഷഷ്യലപ്ടുത്തുന്നു. 
നതവതോത്തോനകതോല്് ഭതോഷയ്ക് പല പരിഷ് കതോരങ്ങളും സുംഭവിച്ചതതപതോലല തലന്ന, 
സതോമൂഹികപരിഷ് കതോരങ്ങെിൽ  ഭതോഷ ഒരു പ്രധതോന ഉപതോധിയതോയി. മലയതോെും കൂടുതൽ സും
സ് കൃത്രീകരിക്ലപ്ടുന്നുലണ്ങ്ിലും തവേങ്ങളും ഇതിഹതോസങ്ങളമെക്ും സുംസ് കൃത്ിലല 
സതോഹിതഷ്യ-വിജ്തോന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയതോെ്ിലതോക്ലപ്ടുന്നു. പ്രതോർത്നകൾ 
മലയതോെ്ിലതോകുന്നത് മതവിശ്വതോസ്ിൽ വിപ്ലവതോത്മകമതോയ ചുവടുവയ്പതോയതതപതോലല 
തലന്ന, പൗതരതോഹിതഷ്യതോധികതോര്ിതനറ്റ ഒരു പ്രഹരവമതോയി. ഇുംഗ്്രീഷ് വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസല്യുും 
ആധുനികവത്കരണത്യുും സ്വതോുംശ്രീകരിക്തോൻ മലയതോെഭതോഷ സജ്ജമതോലയങ്ിലും, 
അതത കതോലത്തുതലന്ന തേശതനേഹമുണർ്തോനും ഭതോഷ വഴി കതോണിച്ചു എന്നുള്ളതതോണ് 
സതഷ്യും. ആ പശ്തോ്ല്ിലതോണ് വള്ളത്തോൾ പറയുന്നത്, 'മറ്റുള്ള ഭതോഷകൾ 
തകവലും ധതോത്ിമതോർ, മർ്ഷ്യനലപറ്റമ്മ തൻഭതോഷ തതോൻ' എന്ന്. ഇവിലെ ധതോത്ി എന്നത് 
അമ്മയുലെ പരഷ്യതോയപേും തലന്ന. പതക്ഷ, ഒന്ന് തകവലപേമതോയിരിക്ന്നു. മലറ്റതോന്ന് നലമ്മ 
ലപറ്റലതന്ന നിലയിൽ നമ്മുലെ സ് തലന്നയതോയിരിക്ന്നു, അമ്മ എന്ന  മലയതോെപേും 
നമുക്് കൂടുതൽ  അനഭവതവേഷ്യമതോകുന്നു. ഇവിലെ എനിതക്തോർമ്മ വരുന്ന മലറ്റതോരു 
സന്ദർഭും, �ഷ്രീറിലറെ പതോത്തുമ്മയുലെ ആെതോണ്. 'മതോതതോതവ ശുദ്ധജലും തരൂ' എന്ന് 

പറയുത്തോൾ �ഷ്രീറിലറെ ഉമ്മ തവി ലകതോണ്്് തലയ്കെിക്ന്നത് കതോണതോും. ഭതോഷയുലെ 
വതരണഷ്യസങ്ല്പങ്ങലെ തചതോേഷ്യും ലചയ്യുന്നു എന്നത് മതോത്മല അതിലല കതോരഷ്യും. ഉമ്മ 
എന്ന വിെി അനഭവമതോണ്, മതോതതോവ് എന്നതണ്തോക്ന്ന അനഷ്യതതോത�തോധും അതിനില. 
അറിവും അനഭൂതിയുും അനഭവിപ്ിക്തോൻ മതോതൃഭതോഷതയതോെും മലറ്റതോന്നിനമതോകില. നമ്മൾ 
ജനിച്ച പരിസര്ിൽ വഷ്യവഹരിക്ന്നതതോണത്. പല ചരിത്ഘട്ങ്ങെിലൂലെയതോണ് ഓതരതോ 
ഭതോഷയുും സുംക്രമിക്ന്നതും പരിണമിക്ന്നതും. അതപ്തോൾ ഭതോഷ അറിയുക എന്നതോൽ 
ചരിത്മറിയുകയുും അതിലറെ ചരിത്സന്ിയിൽ  ഭതോഗഭതോക്തോകുകയുമതോണ്. തശ്രഷ്ഠഭതോഷതോ 
പേവിയിലല്ി നിൽക്ത്തോൾ പിന്നിട് സഹസ്തോബ്ദങ്ങളലെ ചരിത്ധതോരയുലെ 
ഇതങ്ങ തലയ്കലതോണ് നമ്മളള്ളത്. നതോലെയിതലക്ും ന്രീളന്ന പ്രവതോഹമതോണത്. അമ്മയിൽ 
നിന്ന് കുഞ്ഞിതലക്് പകരുന്ന  ഭതോഷതയതോലെതോപ്ും നമ്മുലെ സുംസ് കതോരവും കകമതോറ്റും 
ലചയ്യലപ്ടുന്നുണ്്്. അതലകതോണ്്് ഭതോഷ കകവിടുകലയന്നതോൽ  സുംസ് കതോരല് 
മറക്ക എന്നുും തവരുകെറുക്ക എന്നുും കൂെിയതോണ്. 
 മലയതോെ്ിലറെ അനഭവ-അനഭൂതി-ചരിത്തലങ്ങലെക്റിച്ച് പറയുത്തോൾ 
മറന്നുകൂെതോ് ഒരു കതോരഷ്യും മലയതോെലമന്നത തപതോലും ഒറ്റയല എന്നതതോണ്. 
മതോനക്രീകരിച്ച, സുംസ് കൃത്രീകരിച്ച മതോനകമലയതോെല്യതോയിരിക്തോും നമ്മൾ 
മലയതോെലമന്ന് വഷ്യവഹരിക്ന്നത്. അതതസമയും മലയതോെ്ിന് പല തേശതഭേങ്ങളും 
സതോമൂഹികതഭേങ്ങളമുണ്്്. അവ മതോനകമലയതോെ്ിൽ നിന്ന് ഏലറ ഭിന്നമതോയിരിക്തോും. 
എന്നതോൽ ഒന്നുും മലറ്റതോന്നിതനക്തോൾ തശ്രഷ്ഠലമതന്നതോ, ഹ്രീനലമതന്നതോ പറഞ്ഞുകൂെതോ. 
വിനിമതയതോപതോധിയിൽ, തപ്രഷിതതനതോെും തലന്ന പ്രതോധതോനഷ്യും സ്വ്രീകർ്തോവിനമുണ്്. 
മറ്റുള്ളവലരക്കൂെി ഉൾലക്തോള്ളതോനള്ള തറസ്് ഭതോഷയ്ക് സതോധഷ്യമതോലണന്നതതപതോലല 
പ്രതോതേശിക-സതോമൂഹിക തഭേങ്ങലെ അതിവർ്ിച്ചു നില്ക്ന്ന സമത്വത�തോധും 
ഭതോഷതോപരമതോയ ജനതോധിപതഷ്യത�തോധമതോണ്. 
 സുംസ് കൃത്ിലറെ തകതോയ്മലയ മറികെക്തോൻ നതവതോത്തോനും ലകതോണ്തോയി. ഏത് 
സുംസ് കൃതഗ്രന്ഥവും സുംസ് കൃതവിജ്തോനവും മലയതോെ്ിലതോക്തോൻ പതോക്ിന് 
സുംസ് കൃതപേങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മറ്റുും മലയതോെും സ്വതോയ്മതോക്കയുും ലചയ്ത. 
എന്നതോൽ ആധുനിക തലതോകവഷ്യവഹതോരങ്ങെിൽ ഇുംഗ്്രീഷ് ഭതോഷയ്ക്കുള്ള പ്രതോമതോണികതലയ 
മറികെക്തോൻ നമ്മെിനിയുും മുതന്നതോട്് തപതോതകണ്തണ്്്. നമ്മുലെ പേസ്്് വർദ്ധിപ്ിക്തോൻ 
കെുംലകതോള്ളുന്നതിൽ  ലതറ്റിലലങ്ിലും ഒരു വിതേശഭതോഷതോപേ്ിന് സമതോനമതോയി ഒരു 
മലയതോെപേും ഉപതയതോഗിച്ചതോലും അപതോകതലയതോന്നുമിലലന്ന അവസ് വരണും. തെതോർച്ച് 
എന്നതിന് പകരും, ലെക്വിെക്് എന്ന് പറഞ്ഞതോൽ അത് വിവരമിലതോയ്മയുലെ 
ലക്ഷണമതോയി കരുതതോ് സ്വഭതോഷതോഭിമതോനവും സ്വഭതോഷതോത�തോധവും ഇനിയുും വെതരണ്തണ്്.  
ഭരണ-നിയമ കതോരഷ്യങ്ങളും നമ്മുലെ മതോതൃഭതോഷയിലതോകുത്തോൾ മതോത്മതോണ് നമ്മൾ 
പൂർണ്മതോയുും സ്വതോധികതോരും കകവരിക്ക. വിജ്തോനവിതരണ്ിന് ഇുംഗ്്രീഷിലന 
തലന്ന ആശ്രയിക്തോലത, മു്് സൂചിപ്ിച്ച തപതോലല അറിവിലന അനഭവമതോക്തോൻ 
മതോതൃഭതോഷലയ ഉപയുക്മതോക്ണും. മറ്റു ഭതോഷകെിൽ നിന്ന് മലയതോെ്ിതലക്് എന്ന തപതോലല, 
മലയതോെ്ിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭതോഷകെിതലക്ും കൃതികളും വിജ്തോനവും പകർ്ലപ്ടുന്ന 
അവസ്യിതലക്് വെരണും. തലതോകശ്രദ്ധ പിെിച്ചുപറ്റുന്ന നമ്മുലെ സതോഹിതഷ്യകൃതികൾ 
അ്ര്ിൽ പ്രത്രീക്ഷയുെവതോക്ന്നതതോണ്. ലകതോതെതോണിയൽ അധികതോര്ിലറെ 
അെയതോെങ്ങൾ തപറുന്ന തകതോെതി-ഭരണഭതോഷകെിൽ നിന്ന്  നമുക്് പുറ്് കെതക്ണ്തണ്്്. 
ഇുംഗ്്രീഷ് മ്രീഡിയ്ിൽ നിന്ന് ഒട്ടുും തതോലഴയല മലയതോെും മ്രീഡിയലമന്നുും ഇവിലെ 
ഇുംഗ്്രീഷ് എന്നത് ഒരു മ്രീഡിയും - പഠനമതോധഷ്യമും മതോത്മതോലണന്നുും ഇുംഗ്്രീഷ് ഒരിക്ലും 
അറിവിലറെ മതോനേണ്ഡമലലന്നുമുള്ള ത�തോധഷ്യ്ിതലക്്, അഭിമതോന്ിതലക്് നമ്മൾ 
വെരണും. ഇുംഗ്്രീഷിലന എന്ന തപതോലല മതറ്റത വിതേശഭതോഷലയയുും �ഹുമതോനിക്തോനും 
സ്വതോയ്മതോക്തോനും കഴിവും മനസ്സുമുള്ളവരതോണ് മലയതോെികൾ. അതതതോലെതോപ്ും സ്വന്ും 
ഭതോഷയിലഭിമതോനിക്തോൻ തക്വണ്ും മലയതോെിതയതോലെതോപ്ും മലയതോെഭതോഷയുും പുതിയ 
വിതതോനങ്ങൾ തതതെണ്തണ്്. ആറു മലയതോെിക് ആയിരും മലയതോെമുണ്തോയതോലും ആ ആയിരും 
മലയതോെല്യുും ഉൾലക്തോള്ളതോനള്ള സതോതഹതോേരഷ്യും നമ്മുലെ മതോതൃഭതോഷതോതനേഹ്ിൽ 
ഉണ്തോയിരിക്ലട്. മലയതോെിയുലെ ജനതോധിപതഷ്യത�തോധല്, സതോുംസ് കതോരികസ്വത്വല് 
ശക്ിലപ്ടു്തോൻ അവലറെ ഭതോഷതോത�തോധ്ിനും ഭതോഷതോജ്തോന്ിനമതോകലട്.
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'ജനാധിപത്യം ഒരു സ്ിതിയല്ല, 
അതതാരു പ്രവൃത്ിയാണ്. 
ജനാധിപത്ത്ിന് വേണ്ി 
നിങ്ങൾ എത്ര വപാരാടുന്നു 

എന്നതനുസരിച്ാണ് അതിതറെ 
ശക്ി നിർണയിക്കതപെടുന്നത്.'

                                                 
 കമലാ ഹാരിസ്

 നിയുക് അവമരിക്കൻ വേസ് 
പ്രസിഡറെ് 

   ല
മതോഴിമുഴക്ും

201003

പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, നിയമസഭാ സ്രീക്കർ

വികസേത്ിേ്താങ്ായി
തനദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ൾ
പിണറായിവിജയൻമുഖ്യമന്തി

ചരിത്ുംകുറിച്ചഒനാും
നകരളേിയമസഭ
വി.എസ.്അച്ചുതാേന്ദൻ

സുംസ്ാേഖേേേയും
ആവിഷ്ക്കരിക്കണും;
പരിസ്ിതിസും�ന്ിച്ചസമിതി
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ആയിര്ില്തോള്ളതോയിര്ി 
എഴുപതകെിൽ 

പ്രധതോനമന്തിയതോയിരുന്ന ഇന്ദിരതോഗതോന്ിയുലെ  
തനതൃത്വ്ിൽ ഭതോരത്ിലറെ 
കതോർഷികരുംഗും ഘെനതോപരമതോയ 
വലിയ മതോറ്റങ്ങൾക്് വിതധയമതോയി. 
ആ മതോറ്റങ്ങെതോണ് ഇന്ഷ്യലയ ഭക്ഷഷ്യ 
രുംഗ്് സ്വയും പരഷ്യതോപ്തത തനെതോൻ 
പ്രതോപ്തമതോക്ിയതും അതവഴി തലതോക്ിലല 
ഏറ്റവും വലിയ ഭതക്ഷഷ്യതോൽപ്തോേക രതോഷ്ട  
ങ്ങെിലലതോന്നതോക്ിമതോറ്റുകയുും ലചയ്തത്്.    
കർഷകരുലെ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്് 
സർക്തോരുകൾ പ്രഖഷ്യതോപിക്ന്ന  തതോങ്ങുവില, 
ലപതോത സുംഭരണും, ലപതോതവിതരണ 
സുംവിധതോനും എന്ന്രീ �ലവ്തോയ 
മൂന്ന് തൂണുകെിലതോണ്  ഇന്ഷ്യയുലെ 
ഭക്ഷഷ്യസുരക്ഷ നിലനിൽക്ന്നത്്.  ഇവ 
മൂന്നിലനയുും  തകർത്തുലകതോണ്്്  ഇന്ഷ്യൻ 
കതോർഷികരുംഗല്  കു്കകൾക്ും 
േലതോെൻമതോർക്ും അെിയറവയ്ക്കുകയുും 
അതവഴി ഇന്ഷ്യൻ കർഷകന് 
മരണക്രുലക്തോരുക്കയുമതോണ് �ി.ലജ.
പി. സർക്തോർ രതോജഷ്യസഭയിൽ പതോസതോക്ിയ 
കതോർഷിക �ില്ലുകെിലൂലെ സുംഭവിക്ന്നത്്.  

 കതോർഷിക വിെ വിപണന വതോണിജഷ്യ 
(തപ്രതോത്തോഹനവും നെപ്തോക്ലും) �ിൽ 
2020, വില ഉറപ്തോക്ന്നതിനും കതോർഷിക 
തസവനങ്ങൾക്മുള്ള കതോർഷിക 
(ശതോക്്രീകരണ, സുംരക്ഷണ) കരതോർ 2020 
എന്നിവയതോണ് രതോജഷ്യ സഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ച് 
പതോസതോക്ിയത്. ഇന്ഷ്യയുലെ മഹ്തോയ 
പതോർലലമറെറി പതോര്രഷ്യത്തോടുള്ള 
ലവല്ലുവിെികൂെിയതോയിരുന്നു  
ലസപ്തും�ർ 20ന് രതോജഷ്യസഭയിൽ 
അരതങ്ങറിയത്്. പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളും 
ഭരണകക്ഷിതയതോലെതോപ്ും നിൽക്ന്ന  
�ിജു ജനതതോേളും ആവശഷ്യലപ്ട്ത്്്   
ഈ �ില് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ും 
വിശകലനങ്ങൾക്മതോയി �ന്ലപ്ട് 
പതോർലലമറെറി സ്റതോൻഡിുംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്്് 
വിെണലമന്നതോയിരുന്നു. ഏത് �ില്ലുും 
നിയമമതോകുന്നതിന്  മു്് അവശഷ്യും തവണ് 
ഘെകമതോണ് പതോർലലമറെറി  തല്ിലല  
ചർച്ചകളും  വിശകലനങ്ങളും. എന്നതോൽ 
യതോലതതോരു പതോർലലമറെറി മരഷ്യതോേയുും 
കൂെതോലത �ില്ലുകൾ ക്ഷണതനരും  ലകതോണ്് 
പതോസതോക്ിലയടുക്കയതോണ് �ി.ലജ.പി. 
ഭരണകൂെും ലചയ്തത്്. എതിർപ്്  പ്രകെിപ്ിച്ച 
പ്രതിപക്ഷ എും. പി.മതോലര  ജനതോധിപതഷ്യ 
വിരുദ്ധമതോയി സസ് ലപൻഡ് ലചയ്യുകയുും 
ലചയ്ത.  ഇതിലൂലെലയലതോും ഇന്ഷ്യൻ  
കർഷകലന തകതോർപ്തററ്റ് ഭ്രീമന്തോരുലെ 
േയതോേതോക്ഷണഷ്യങ്ങൾക്് എറിഞ്ഞിട്ടു 
ലകതോടുക്കയതോണ് �ി.ലജ.പി. സർക്തോർ 
ലചയ്തത്്. 

താങ്ങുേില ഇല്ലാതാകുന്നു

 കതോർഷിതകതോത്പ്ന്നങ്ങളലെ തതോങ്ങുവില 
ഇലതോതതോവക എന്നതതോണ്  ഇതിലല ഏറ്റവും   
ഗുരുതരമതോയ വശും. തകന്ദ്ര സുംസ്തോന 
സർക്തോരുകൾ  കതോലതോകതോലങ്ങെതോയി   
കതോർഷിക വിപണിയിൽ നെത്തുന്ന 
സജ്രീവമതോയ ഇെലപെലകെിലൂലെയതോണ്  
തതോങ്ങ് വില സമ്പ്രേതോയും രൂപലമടു്ത്്.  
കർഷകർക്്  തങ്ങളലെ  വിെവകൾക്് ഒരു 
നിശ്ിതമതോയ വില ഉറപ്് വരുത്തുകയതോണ് 
ഇത് വഴി ലചയ്യുന്നത്്. എന്നതോൽ 
ഈ  �ില്ലുകൾ പതോസതോക്ിയതതതോലെ  
തതോങ്ങുവില എന്നത്  അവസതോനിക്ും. 
കർഷകർക്ും അവരുലെ ഉത്പ്ന്നങ്ങൾ 
വതോങ്ങതോലനത്തുന്നവർക്ും ഒതര വിലതപശൽ 
ശക്ിയുണ്തോക്കയതോണ്  ഈ �ില്ലുകൾ 
പതോസതോക്ന്നതിലൂലെ സർക്തോർ ലചയ്തത്.  
2003 ലല  എ.പി.എും.സി. അഥവതോ  
കതോർഷിതകതോത്പ്ന്ന കത്തോെ സമിതി 
നിയമ്ിലല വഷ്യവസ്കലെ ഇലതോയ്മ 
ലചയ്തതോണ് പുതിയ നിയമും സർക്തോർ  
ഉണ്തോക്ിയിരിക്ന്നത്.  അതത് പ്രതേശല് 

വിലനിലവതോരും കണക്ിലലടു്്  
കതോർഷിതകതോത്പ്ന്നങ്ങൾക്്  വില 
നിശ്യിക്ന്നത്  എ.പി.എും.സി.യതോണ്്. 
ഉ്തരന്ഷ്യൻ  ഗ്രതോമങ്ങെിലലലതോും 
ഇ്ര്ിലതോണ്  കതോർഷിക തമഖല 
നിലനിൽക്ന്നത്്്. ഇതിലൂലെ കർഷകർക്്  
തങ്ങളലെ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്്്  വില 
കിട്ടുലമന്നുറപ്തോയിരുന്നു. അതതതോലെതോപ്ും 

സർക്തോർ പ്രഖഷ്യതോപിക്ന്ന തതോങ്ങുവില 
ലഭിക്കയുും ലചയ്യുും.   ഈ �ിലിലൂലെ എ.പി.
എും.സി. ആക്റ് റദ്തോക്ത്തോൾ സർക്തോർ  
ലചതയ്യണ്ിയിരുന്നത് കുലറക്കൂെി കർഷക 
സൗഹൃേവും   തങ്ങളലെ ഉത്പ്ന്നങ്ങൾക്് 
കൂടുതൽ വില ലഭിക്ന്നതിനും കൃഷി ഒരു 
വരുമതോന മതോർഗലമന്നനിലയിൽ  തെർന്ന് 
ലകതോണ്ടുതപതോകുന്നതിനമതോയി  farmers 
producer companies / organisations 
രൂപ്രീകരിക്കയതോണ് ലചതയ്യണ്ിയിരുന്നത്്. 
2019 ലല തലതോക് സഭതോ ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലറെ 
ഭതോഗമതോയി തകതോൺഗ്രസ് പുറ്ിറക്ിയ 
പ്രകെന പത്ികയിൽ ഇത് വഷ്യക്മതോയി 
സൂചിപ്ിച്ചിരുന്നു. എ.പി.എും.സി. ആക്റ് 
പ്രകതോരും  കത്തോെും അഥവതോ മതോർക്റ്റ്് 
എന്നത്്  കതോർഷിതകതോൽപ്ന്നകത്തോെ 
സമിതിയുലെ  ക്രീഴിലള്ള  സ്ലങ്ങെതോയിരുന്നു. 
അവിലെ നിന്ന് ഉത്പ്ന്നങ്ങൾ വതോങ്ങുക 
എന്നതതോണ് വതോങ്ങതോൻ വരുന്നവർ 
ലചതയ്യണ്ിയിരുന്നത്്. ഇതിലന 
മണ്ഡികൾ എന്നതോണ് ഉ്തരന്ഷ്യയിൽ 
പറഞ്ഞുവരുന്നത്്. ഒതരതോതരതോ  പ്രതേശല് 
മണ്ഡികെിൽ  അതത് പ്രതേശല്  
നിലവതോരമനസരിച്ച്് കതോർഷിക 
വിെകൾ അലലങ്ിൽ  ഉത്പ്ന്നങ്ങൾ  
വിൽക്കയതോണ് ലചയ്ത് ലകതോണ്ിരുന്നത്. 
ഈ പ്രതോതേശിക മതോർക്റ്റുകലെ 
പൂർണ്മതോയുും തകർക്കയതോണ് ഈ  
�ിലിലല വഷ്യവസ്കൾ. �ിലിലല പുതിയ 
വഷ്യവസ്പ്രകതോരും എവിലെയതോതണതോ 
ഉത്പ്ന്നങ്ങൾ വിൽക്ന്നത് അവിലെ  
കത്തോെമതോയി ത്രീരുലമന്നതോണ്. എന്ന് 
വച്ചതോൽ വൻകിെ കു്കക്തോർക്ും 
തങ്ങളലെ ഇഷ്ടപ്രകതോരും കത്തോെും 
നിശ്യിക്തോൻ കഴിയുും. അങ്ങലന 
വരുത്തോൾ കതോർഷിതകതോത്പ്ന്നങ്ങളലെയുും 
വിെവകളലെയുും വിലനിലവതോരവും 
അവർക്് നിശ്യിക്തോൻ കഴിയുും. 
എവിലെയുും സുംഭരിക്തോും എവിലെയുും 
വിൽക്തോും.  നിലവിലള്ള എ.പി.എും.സി. 
നിയമപ്രകതോരും അവരിൽ നിന്ന്   
കലസൻസ്  സ്തോേിക്ന്നവരതോണ് 
വഷ്യതോപതോരികെതോയി കണക്തോക്ലപ്ടുന്നത്്. 
പുതിയ �ില്ലുകെിലല  ചട്ങ്ങൾ  പ്രകതോരും 
ഉത്പ്തോേകരുും കയറ്റുമതിക്തോരുും  മുതൽ 
മിൽ ഉെമകളും ലചറുകിെ വഷ്യതോപതോരികളും 
വലര  ഈ പട്ികയിൽലപ്ടുും. ഈ 
�ിലിലല   വഷ്യവസ്കൾ  വിൽക്ന്നവനല 
വതോങ്ങുന്നവനതോണ്  വില നിശ്യിക്ന്നത് 
എന്ന  നിലയിതലക്് കതോരഷ്യങ്ങൾ എത്തുും. 
വൻകിെ ക്നികൾ അവരുലെ  
തന്നിഷ്ടപ്രകതോരും  വിപണികൾ  
സൃഷ്ടിക്കയുും ലചയ്യുും.  ഇതതതോലെ   
കഴു്റപ്ൻ മൽസര്ിൽ  നിന്ന് 
സതോധതോരണ കൃഷിക്തോരന് പിൻവതോതങ്ങണ്ി 
വരുും. അതതതോലെ അവലറെ ജ്രീവിതമതോർഗവും 
അെയുും. അതതതോലെതോപ്ും   ഒതട്ലറ ഗ്രതോമങ്ങൾ 
നമ്മുലെ  കതോർഷിക വിപണിയിൽ നിന്ന് 

പുറ്തോവകയുും ലചയ്യുും.  

കരാർകൃഷി പരമ്പരാഗത    
വമഖലതയ തകർക്കുയം

 കരതോർകൃഷിക്് വലിയ  
തപ്രതോത് സതോഹനമതോണ്  ഈ �ില്ലുകെിലല 
വഷ്യവസ്കെിലള്ളത്്.   നമ്മുലെ പര്രതോഗത 
തമഖലലയ   പൂർണ്മതോയുും  തകർക്ന്ന 
ഒന്നതോണ് കരതോർ കൃഷി. കർഷകൻ 
എന്് വിെ  കൃഷി ലചയ്യണും, എന്് 
വി്്  ഉപതയതോഗിക്ണും, എന്്  വെും 
ഉപതയതോഗിക്ണലമലന്നലതോും  ഇവിലെ 
ത്രീരുമതോനിക്ന്നത് കു്ക  ക്നിയതോണ്. 
മതോത്മല  ജനിതകമതോറ്റും വന്ന 
വിത്തുകളും ഉപതയതോഗിതച്ചക്തോും. നമ്മുലെ   
കതോർഷികതമഖലയുലെ കരു്് തലന്ന 
അതിലല കവവിധഷ്യതയതോണ്. എന്നതോൽ 
കരതോർ കൃഷി  കതോർഷികതമഖലയുലെ 
കവവിധഷ്യല് മതോത്മല നമ്മുലെ 
പര്രതോഗത വി്ിനങ്ങലെയുും  
ഇലതോതതോക്ും.  ഇന്ഷ്യയിൽ കരതോർ കൃഷി 
തനരല് തലന്നയുലണ്ങ്ിലും ഈ �ിലിലല 
വഷ്യവസ്കൾ  നിയമമതോകുന്നതതതോലെ 
കരതോർ  കൃഷി ഇന്ഷ്യയിൽ കൂടുതൽ 
വഷ്യതോപിക്ലമന്നുറപ്തോണ്. ലചറുകിെ 
നതോമമതോത് കർഷകർ ഇതതതോലെ  പതിലയ 
പതിലയ ഇലതോതതോവകയുും ലചയ്യുും. 
കർഷകർക്് ധതോരതോെും സൗജനഷ്യ 
തസവനങ്ങൾ സർക്തോരിൽ നിന്നുും 
മറ്റുും ലഭിച്ചുലകതോണ്ിരിക്ന്ന രതോജഷ്യമതോണ് 
ഇന്ഷ്യ. ഇനി അലതലതോും വില ലകതോടു്്് 
വതോതങ്ങണ്ിവരുതമതോ എന്ന ഭ്രീതിയുും 
കർഷകർക്ണ്്്. ഇന്ഷ്യയുലെ ലെഡറൽ 
വഷ്യവസ്ക്് തലന്ന ഈ �ിലിലല 
ചില  വഷ്യവസ്കൾ ഭ്രീഷണിയതോലണന്ന 
വതോേവും ശക്ിയതോയി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്്്്്. 
ഭതക്ഷഷ്യതോൽപ്ന്നങ്ങളലെ വില 
നിയന്തണമുൾലപ്ലെയുള്ള കതോരഷ്യങ്ങൾക്്  
സുംസ്തോന സർക്തോരുകൾക്െെ വിപുലമതോയ 
അധികതോരങ്ങൾ ദുർ�ലലപ്ടുലമന്നവതോേവും 
ഉയർന്നുവരുന്നുണ്്്. 

വകരളത്ിനുയം   ആഘാതയം

 ജനിതകമതോറ്റും വരു്ിയ വിത്തുകൾ 
കൃഷി  ലചയ്യതോനള്ള അനമതിയുും  
കരതോർ കൃഷിയുലമതോലക്  തകരെ്ിലല 
കതോർഷികതമഖലയ്ക്കുും  വലിയ ആഘതോതും 
വരു്ിവയ്ക്കുും  ലചറുകിെ ഇെ്രും നതോമമതോത് 
കർഷകർ കൂടുതൽ ഉള്ള  സുംസ്തോന്്്  
കരതോർ കൃഷി  തപ്രതോൽസതോഹിപ്ിക്ക  
എന്നത്  തലന്ന ആത്മഹതഷ്യതോപരമതോണ്. 
ലചറുകിെ കർഷകരുലെ ഭൂമി നിസതോര വിലയ്ക്  
കരതോർ ക്നികൾ വിലലക്ടുക്തോനും 
സതോധഷ്യതയുണ്്. കരതോർ ക്നികൾ 
കർഷകർക്് അവരുലെ അധ്വതോന്ിന് 
അനസരിച്ചുള്ള വില  ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്് 
നൽകുതമതോ എന്നതും  സുംശയമുള്ള 
കതോരഷ്യമതോണ് അതതതോലെതോപ്ും തകരെ്ിൽ 
വെലര ശക്മതോയി നില നിൽക്ന്ന 
സഹകരണ മതോർക്റ്റിുംഗ് സുംവിധതോനങ്ങൾ, 
കൃഷി വകുപ്്്്,   തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങൾ  ഇവയുലെ സ്വതന്തമതോയ 
കതോർഷിക പ്രവർ്ന്ിന്  തരങ്ും 
വയ്ക്കുന്ന നിർതദ്ശങ്ങളും ഈ �ിലിലണ്്്്. 
മതോത്മല കതോർഷികതമഖലയിൽ 
സുംസ്തോനങ്ങൾക്ണ്തോയ അധികതോരും   
ഗണഷ്യമതോയ തതതോതിൽ കുറയതോനും അത് 
വഴി തകന്ദ്ര ഇെലപെലകൾ വർധിക്തോനും  
സതോധഷ്യതയുണ്്്. ഈ �ിലിലല  വഷ്യവസ്കൾ 
പ്രകതോരും തകരെ്ിൽ ആർക്് 
തവണലമങ്ിലും വിപണികൾ സ്തോപിക്തോനും  
വഷ്യതോപതോരും നെ്തോനും കഴിയുും. നമ്മൾ 
കതോലതോകതോലങ്ങെതോയി പിന്തുെർന്നുതപതോന്ന 
കതോർഷിക  സുംസ് കതോര്ിലറെ  
തലന്ന മരണമണിയതോയിരിക്ും  
ഈ പുതിയ കതോർഷിക �ിലിലൂലെ  
ഉണ്തോകതോൻ തപതോകുന്നലതന്നു  കൂടുതൽ  
വഷ്യക്മതോവകയതോണ്.

രവമശ് തെന്നിത്ല 

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നപജ്

പുതിയകാർഷിക�ിൽകർഷകടറെമരണക്കുരുക്ക്്്്
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ചരിത്ുംകുറിച്ചഒനാുംനകരളേിയമസഭ

തകരെപ്ിറവിയുലെ മതോസമതോണ് 
നവും�ർ.  1956 നവും�ർ 

ഒന്നതോണതലതോ തകരെ സുംസ്തോന്ിലറെ 
ജന്േിനും.  മദ്തോസിലറെ ഭതോഗമതോയിരുന്ന 
മല�തോറുും  തിരുവിതതോുംകൂറുും ലകതോച്ചിയുും 
1949 ജൂലതോയ് 1 ന് സുംതയതോജിച്ച 
തിരു-ലകതോച്ചി സുംസ്തോനും എന്നിവ 
തചർ്് രൂപ്രീകൃതമതോയതതോണ് ഇന്നല് 
തകരെും.  സുംസ്തോനങ്ങളലെ രൂപ്രീകരണും 
മതോതൃഭതോഷ മതോനേണ്ഡ്ിലതോയിരുന്നു. ആ 
അെിസ്തോന്ിൽ  തലന്നയതോണ് തകരെവും 
രൂപ്രീകൃതമതോയത്.  തിരുവിതതോുംകൂറിലറെ 
കനഷ്യതോകുമതോരി ഉൾലപ്ലെയുള്ള ചില 
തമഖലകൾ തകരെ്ിന് കകവിട്തപ്തോൾ 
മല�തോർ തകരെ്ിന് വന്നുതചർന്നു. 
ഒരു പ്രതതഷ്യക മതോനേണ്ഡ പ്രകതോരും   
പുന:സുംഘെനയുണ്തോക്ത്തോൾ ഉണ്തോകുന്ന 
മതോറ്റ-തകറ്റങ്ങൾ സ്വതോഭതോവികും. 

 തകരെപ്ിറവി േിനും  ആതഘതോഷിക്ന്നു 
എന്നതോണ് ലവയ്പ്്.  അതതോയത്, 
ഈ ആതഘതോഷും മറ്റു തേശ്രീയ 
ഉത്വങ്ങളലെ ആതഘതോഷത്തോലെ 
ജനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്ന്നുതവതോ എന്ന് 
പരിതശതോധിക്ലപ്തെണ്തണ്്.  തകരെപ്ിറവി 
എത്ത്തോെും വിജ്തോനപ്രേമതോയുും, 
സൃഷ്ടിപരമതോയുും പ്രതചതോേനേതോയകമതോയുും 
ആതഘതോഷിക്ലപ്ടുന്നുണ്്? തകരെും 
എന്നത് സ്വതോഭതോവികമതോയി വന്നു 
രൂപ്രീകൃതമതോയതതോലണന്ന  ലതറ്റിദ്ധതോരണ 
യുവതയിൽ ഉണ്തോകതോും ഇത് ഉൾലപ്ലെയുള്ള 
ധതോരണതോപിശകുകെിതലക്് യുവത 
വഴുതിതപ്തോകതോതിരിക്തോൻ ക്രിയതോത്മകമതോയ 
ആതഘതോഷങ്ങൾ സഹതോയിക്ും. 
ഐതിഹഷ്യല് മുൻനിർ്ി ആഴ്ചകതെതോെും 
ആതഘതോഷും സുംഘെിപ്ിക്ലപ്ടുത്തോൾ, 
ചരിത്ും മുൻനിർ്ിയുള്ള ആതഘതോഷും 
നതോമമതോത്മതോയി കൂെതോ.  ഈ കതോഴ്ചപ്തോെിലതോണ് 
നവും�ർ തകരെ്ിലറെ ജന്മതോസും 
എന്ന  നിലയിൽ  െതോൻ എടുത്തുപറഞ്ഞത്.  
തകരെപ്ിറവി അനസ്മരണത്തോലെതോപ്ും 
തലന്ന പ്രസക്മതോണ് ഒന്നതോും 
തകരെസർക്തോരുും ഒന്നതോും 
തകരെനിയമസഭയുും. എലന്ന്നതോൽ, രണ്ടുും 
ചരിത്പ്രധതോന സുംഭവവികതോസങ്ങെതോണ്.  

 സ്വതോതന്തഷ്യസമര തേശ്രീയപ്രസ്തോന്ിന് 
അന�ന്മതോയിരുന്നു  
ജന്ിത്വ്ിലനതിരതോയ തപതോരതോട്ും. 

മല�തോർ തമഖലയിലല കർഷക 
സമരങ്ങളും തിരുവിതതോുംകൂർ ലകതോച്ചി 
തമഖലകെിലല കർഷകല്തോഴിലതോെി 
പ്രതക്ഷതോഭങ്ങളലമതോലക് 
സ്വതോതന്തഷ്യേതോഹത്തോലെതോപ്ും ജന്ിത്വചൂഷണ 
്ിലനതിരതോയ കലതോപവമതോയിരുന്നു. 
തേശ്രീയ പ്രസ്തോന്ിലറെ പ്രധതോന 
മുദ്തോവതോകഷ്യമതോയിരുന്നു കൃഷിഭൂമി കർഷകന്, 
കുെിയതോന്  ഭൂമി തെങ്ങിയവ.ഈ 
മുദ്തോവതോകഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർ്ിയതോണ് 
ജന്ിത്വ്ിലനതിരതോയ പ്രതക്ഷതോഭും 
നെന്നത്.  കർഷകരുും കുെിയതോന്തോരുും 
അനഭവിച്ച ഭ്രീകരചൂഷണും അക്തോലല് 
സതോമൂഹഷ്യജ്രീവിത്ിലറെ ഭതോഗമതോയിരുന്ന 
പശ്തോ്ല്ിലതോണ് നതോെ് സ്വതോതന്തഷ്യും 
തനെിയത്. 

 തിരുവിതതോുംകൂറിലല ആേഷ്യല് 
ജനക്രീയ ഗവൺലമറെ് 1948 മതോർച്ച് 24 
ന് പട്ുംതതോണുപിള്ള പ്രധതോനമന്തിയതോയ 
മന്തിസഭയതോയിരുന്നു.  1949 ജൂലതോയ് 
ഒന്നിന് തിരു-ലകതോച്ചി സുംസ്തോനും 

നിലവിൽ  വരികയുും മുഖഷ്യമന്തിയതോയി 
പറവൂർ െി ലക നതോരതോയണപിള്ള മന്തിസഭ 
അധികതോര്ിതലറുകയുും ലചയ്ത. 
തെർന്നിതങ്ങതോട്് 1956 മതോർച്ച് വലര, 
അതതോയത് തകരെും രൂപ്രീകരണ്ിന് 
ലതതോട്ടുമു്് വലര ഏഴ് വർഷ്ിനള്ളിൽ  
അഞ്്് മന്തിസഭകെതോണ് അധികതോര്ിൽ 
വന്നത്.  1948 മുതൽ  കണക്തോക്ിയതോൽ 

ഏഴു മന്തിസഭ.  ഓതരതോ മന്തിസഭയുും 
അകതോല്ിൽ  നിലുംപതിക്കയതോയിരുന്നു. 
അഥവതോ, മന്തിസഭകൾ വിെരുകയുും 
അകതോല്ിൽ  ലകതോഴിയുകയുും 
ലചയ്തവന്നു.  ഈ പ്രക്രിയ 1956 മുതൽ 
1957 ഏപ്രിൽ വലര ന്രീണ് രതോഷ്ടപതി 
ഭരണ്ിൽ കലതോശിക്കയതോണ് 
ഉണ്തോയത്.  തകതോൺഗ്രസ്് സർക്തോരുകളലെ 
ഈ അലതങ്തോലങ്ങെിൽ ജനങ്ങെതോരുും 
ഉ്രവതോേികെതോയിരുന്നില എന്നത് 
സ്മരണ്രീയമതോണ്.

 1948 മുതലള്ള എട്ടുവർഷങ്ങെിൽ 
മന്തിസഭകൾ പലതണ്തോലയങ്ിലും 
ജനങ്ങളലെ അെിസ്തോന 
ആവശഷ്യങ്ങെിതലക് ഭരണശ്രദ്ധ 
തപതോയില. ജന്ിത്വ്ിലറെ 
ലകതോടുുംചൂഷണവും പതോവലപ്ട്വലറെ ഇതര 
തമഖലയിലല ദുരിതങ്ങളും അകറ്റതോൻ 
നെപെിലയതോന്നുും ഉണ്തോയില. ഈ 
സതോമൂഹഷ്യപശ്തോ്ല്ിലതോണ് തകരെും 
രൂപ്രീകൃതമതോകുന്നത്.

 1957 ലെബ്രുവരി-മതോർച്ചിലതോയി നെന്ന 
ഒന്നതോും തകരെനിയമസഭതോ ലതരലഞ്ഞടുപ്പുും 
തെർന്നുണ്തോയ ഗവൺലമന്ും നിയമസഭയുും 
ചരിത്പ്രസിദ്ധമതോയത് ഈ സതോമൂഹഷ്യ 
പശ്തോ്ല്ിലതോണ്.  തകരെവും ഇന്ഷ്യയുും 
തലതോകമതോലകയുും വിസ്മയത്തോലെയതോണ് 
ആ ലതരലഞ്ഞടുപ്് െലും സ്വ്രീകരിച്ചത്.  
�തോലറ്റ് തപപ്റിലൂലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകതോർ 
അധികതോര്ിൽ  വരുന്നതതോയിരുന്നു 
തലതോക്ിലറെ ഒരു വിസ്മയും.  തലതോകരതോഷ്ട്രീയ 
ചരിത്്ിൽ  അത്ഭുതകരമതോയ 
സുംഭവവികതോസും.അതിതലലറ 
പ്രസിദ്ധമതോയതതോണ് ആ ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലറെ 
ഉൽപ്ന്നമതോയ സർക്തോരുും നിയമസഭയുും.  
ഇ.എും.എസ്ിലറെ തനതൃത്വ്ിൽ 
വന്ന ആ സർക്തോരുും നിയമസഭയുും 
തനലര തപതോയത് സ്വതോതന്തഷ്യസമര 
വതോഗ്തോനപതോലന്ിതലക്തോണ്.  
അധികതോരതമറ്റ് ആറതോും േിവസും സർവ്വ 
കുെിലയതോഴിപ്ിക്ലും നിതരതോധിച്ചുലകതോണ്്് 
സർക്തോർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്ി.  

 അടു്ത് നിയമസഭയുലെ 
ഊഴമതോയിരുന്നു.  126 അുംഗങ്ങളലെ ഒന്നതോും 
തകരെ നിയമസഭ 1957 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 
നിലവിൽ വന്നു. ഏപ്രിൽ 27 നതോയിരുന്നു 

 േി.എസ.് അച്ചുതാനന്ദൻ
ലചയർമതോൻ, ഉതേഷ്യതോഗസ് ഭരണപരിഷ് കതോര 

കമ്മ്രീഷൻ

 (വശഷയം വപജ് 4 ൽ)
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അതിലറെ ആേഷ്യസതമ്മെനും. 1957 
ഡിസും�ർ 18 ന്  തകരെനിയമസഭയിൽ 
പുതിയ ചരിത്ും പിറന്നു. ഇന്ഷ്യയിലതോേഷ്യമതോയി 
സമഗ്ര ഭൂപരിഷ് കരണും നിയമമതോക്തോൻ 
ഉതദ്ശിച്ചുള്ള �ില് റവന്യൂമന്തി ലക 
ആർ ഗൗരിയമ്മ അവതരിപ്ിച്ചു. 
നൂറ്റതോണ്ടുകെതോയി നിലനിന്ന  ജന്ിത്വ്ിലറെ 
നലട്ല്് തകർക്ന്നതതോയിരുന്നു ആ 
�ില്്.  നതോെിതവലരയുള്ള തകരെ 
നിയമസഭകളലെ ചരിത്്ിൽ, 
തകരെ്ിലറെ സതോമൂഹഷ്യമതോറ്റ്ിന് 
അസ്ിവതോരമിട് നെപെിയതോയിരുന്നു അത്.  
അതലകതോണ്ടുതലന്ന തകരെ ചരിത്്ിലല 
ഏറ്റവും സുപ്രധതോന സുംഭവവികതോസമതോയി 
ഇന്നുും അത പരിഗണിക്ലപ്ടുന്നു.

 ഈ നിയമനിർമ്മതോണും വഴി 
ലക്ഷഷ്യമിട്ത് തകരെ്ിലല ഭൂവെമ, 
കതോർഷിക�ന്ും അഴിച്ചുപണിയതോണ്.  
കൃഷിഭൂമി കർഷകന്, കുെിലയതോഴിപ്ിക്ൽ 
നിതരതോധനും, കുെിയതോന്തോർക്് കിെപ്തോെും, 
ഭൂവെമകെിൽ നിന്ന് അവർക്് 

ആവശഷ്യ്ിലധികമുള്ള ഭൂമി ഏലറ്റടു്് 
ഭൂമി ഇലതോ്വർക്് വിതരണും ലചയ്യൽ 
എന്നിവയതോയിരുന്നു ആ �ിലിലറെ ഹൃേയും.  
അത് നൂറ്റതോണ്ടുകെതോയി നിലനിന്ന ഭൂവെമ, 
കതോർഷിക�ന് വഷ്യവസ്ിതിലയ പതോലെ 
മതോറ്റിമറിക്ലതോയിരുന്നു.  സ്വതോതന്തഷ്യസമര 
തേശ്രീയപ്രസ്തോന്ിലറെ  ഈ രുംഗല് 
പ്രധതോനമുദ്തോവതോകഷ്യതമതോ വതോഗ്തോനതമതോ 
ഒലക്യതോയിരുന്നു അത്.  

 ഭൂവെമ, കതോർഷിക�ന് 
വഷ്യവസ്ിതിയിൽ നൂറ്റതോണ്ടുകെതോയി 
ജന്ിത്വമതോയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. 
അതിലറെ ലകതോടുും ചൂഷണശക്ി 
മതോരകമതോയിരുന്നു.  ഭൂരിപക്ഷും വരുന്ന 
പതോവങ്ങളലെ ജ്രീവിതും അതിൽ 
ലെരിഞ്ഞു അർദ്ധപ്രതോണതനതോലെ 
കഴിച്ചുകൂട്ടുകയതോയിരുന്നു.  ഇന്ഷ്യയുലെയതോലക 
സതോമൂഹഷ്യവഷ്യവസ്യതോയിരുന്നു 
അത്.  അതലകതോണ്ടു തലന്നയതോണ് 
അതിലനതിരതോയ തപതോരതോട്ും 
തേശ്രീയപ്രസ്തോന്ിലറെ ഭതോഗമതോയത്. 
പതക്ഷ, സ്വതോതന്തഷ്യ്ിന തശഷും ഒരു 
േശതോബ്ദും പിന്നിട്ിട്ടുും ജന്ിത്വ്ിലനതിലര 
നിയമനിർമ്മതോണും മലറ്റതോരിെത്തുും 
ഉണ്തോയില.  ജന്ിത്വ്ിലറെ നലട്ല്് 
തകർ് നിയമനിർമ്മതോണ ഉേഷ്യമ്ിന 
ഇന്ഷ്യയിൽ  തെക്മിട്ത് ഒന്നതോും തകരെ 
നിയമസഭയിലതോണ്.  ഒന്നതോും തകരെ 
നിയമസഭ അങ്ങലന രതോജഷ്യ്ിലറെ 
അനനഷ്യമതോതൃകയതോയി. 

 തകരെനിയമസഭയ്ക് വലിയ 
പ്രക്രീർ്ിയതോണ് ഈ നിയമനിർമ്മതോണ 
ഉേഷ്യമും തനെിലകതോടു്ത്.  ഈ 
നിയമനിർമ്മതോണും ജനതോധിപതഷ്യപരമതോയ 
വിപ്ലവലമന്ന്് ചരിത്കതോരന്തോർ 
വിലയിരു്ി.  അത് നൂറ്റതോണ്ടുകളലെ 
തവരുറപ്പുള്ള കർഷകവിരുദ്ധ 
കതോർഷിക�ന് വഷ്യവസ് 
തച്ചുെയ്ക്കുന്നതതോയി.  കർഷകജനതലയ 
സ്വന്ും കതോലിൽ നിൽക്തോൻ പ്രതോപ്തമതോക്ി.  

അവരിൽ സതോ്്ികപരമതോയ 
ആത്മവിശ്വതോസും വെർത്തുന്നതതോയി.  ഈ 
നിയമനിർമ്മതോണ്ിലറെ പൂർണ്മതോയ 
നിർവ്വഹണും ആഴ്ിലും പരപ്ിലും പുതിയ 
ചരിത്സുംഭവലമന്ന് ചരിത്കതോരന്തോർ 
പ്രക്രീർ്ിച്ചു.  തേശ്രീയതല്ിൽ മതോത്മല 
അന്തോരതോഷ്ടരുംഗത്തു തലന്ന ഒന്നതോും 
തകരെനിയമസഭയുലെ ഈ ഉേഷ്യമും ചർച്ച 
ലചയ്യലപ്ട്ടു.  തകരെ്ിലറെ അെിസ്തോന 
വികസനതനട്ങ്ങൾ തലതോക്ിലറെ 
വികസനമതോതൃകചർച്ചതോരുംഗ്് 
പ്രധതോന ഇനമതോണ്.  ആ 
തനട്ങ്ങൾക്് അസ്ിവതോരമിട്ത് 
ഒന്നതോുംതകരെ നിയമസഭയിലല ഈ 
നിയമനിർമ്മതോണമതോലണന്നതതോണ് വസ്തുത.  
1959 ജൂൺ 10 ന് നിയമസഭ ആ �ിൽ 
പതോസ്തോക്ി.

 സ്വതോതന്തഷ്യ്ിനതശഷും ജനജ്രീവിതും 
വലിയ കഷ്ടതയിലതോയിരുന്നു. തകരെവും 
അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമതോയിരുന്നില. 
വരുമതോനമിലതോയ്മ, വിശപ്്, നിരക്ഷരത, 

പതോർപ്ിെും ഇലതോ്ത്, വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
സൗകരഷ്യ്ിലറെ അഭതോവും, വഷ്യതോധികൾ, 
ജതോതി- ലിുംഗവിതവചനങ്ങൾ എന്നിങ്ങലന 
നിരവധിയതോയ ദുരിതങ്ങൾ.  ഇവക്് 
കതോർഷിക�ന്പരമതോയ ഉ്രും 
ജന്ിത്വ്ിലറെ അറുതിവരു്ലതോയിരുന്നു.  
അതതോണ്, ഒന്നതോും തകരെനിയമസഭയിൽ  
1958 ജൂൺ 10 ന് സുംഭവിച്ചത്.  

 ഒന്നതോും തകരെനിയമസഭയുലെ 
മലറ്റതോരു ചരിത്പ്രധതോന സുംഭതോവനയതോണ് 
സ്വകതോരഷ്യസ് കൂളകളലെ നിയന്തണും. 
വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസമന്തിയതോയിരുന്ന  
ലപ്രതോെ.തജതോസെ് മുണ്തശേരി 
അവതരിപ്ിച്ച വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസനിയമും 
�ില് ജനതോധിപതഷ്യപരമതോയ വലിയ 
പരിവർ്നമതോണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.  
അക്തോല്് സ്വകതോരഷ്യതമഖലയിലല 
സ് കൂൾ അധഷ്യതോപകർ അക്ഷരതോർത്്ിൽ 
പട്ിണി പതോവങ്ങെതോയിരുന്നു.  ഉയർന്ന 
തക ശ്െമതോയി കകപ്റ്റിലയന്ന്് 
മതോതനജ് ലമറെിന് ഒപ്ിട്ടുലകതോടുക്കയുും 
പ്രതിമതോസും നതോതലതോ അതഞ്തോ രൂപ 
കകപ്റ്റിതപതോതകണ്ി വരികയുും ലചയ്ത 
ദുരവസ്യതോയിരുന്നു.  തച്ഛമതോയ ഈ തക 
തപതോലും കിട്ടുക പതിവിലതോയിരുന്നു തതോനും.  
അനിഷ്ടമതോയി ഒരു വതോക്് പറഞ്ഞതോൽ 
തജതോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിെലപ്ടുന്ന  
സതോഹചരഷ്യവും. അവധി അറിയതോലത 
കഞ്ഞികുെിക്ന്നത് അമെിപറ്റുന്നതതോയി 
കരുതിയ അധഷ്യതോപകരതോയിരുന്നു 
ഏലറയുും.  അക്തോലല് സ്വകതോരഷ്യ 
സ് കൂൾ അധഷ്യതോപകരുലെ േയന്രീയതോവസ് 
ഇതിൽ കൂടുതൽ  വിവരിതക്ണ്തിലതലതോ.  
ഇന്നല് അധഷ്യതോപകരുലെ സ്വപ്നതശഷിക്ും 
അപ്പുറമതോണ് അങ്ങലനലയതോരു 
കതോലവും അങ്ങലനലയതോരു 
അധഷ്യതോപകസമൂഹവും. സ്വകതോരഷ്യസ് കൂൾ 
അധഷ്യതോപകർ അനഭവിച്ചുവന്ന ഈവക 
ലകതോടുുംചൂഷണങ്ങൾ ഇലതോതതോക്ിയ 
നിയമനിർമ്മതോണ സുംരുംഭമതോയിരുന്നു 
വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ �ിൽ.അധഷ്യതോപകരുലെ 

ശ്െും നൽകൽ സർക്തോർ 
ഏലറ്റടുത്തു.  അധഷ്യതോപകരുലെ നിയമനും, 
തസവനകതോരഷ്യങ്ങൾ, അച്ചെക് നെപെികൾ 
എന്നിവയിലലതോലക് സർക്തോർ 
നിയന്തണവും ചട്വിതധയത്വവും �ിലിൽ 
വഷ്യവസ് ലചയ്യലപ്ട്ടു.  1958 നവും�ർ 28 ന്  
വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ �ിൽ ഒന്നതോുംതകരെ നിയമസഭ 
പതോസ്തോക്ി.  

 ഈ രണ്ടുനിയമങ്ങളും 
നതോെിതവലര സതോക്ഷഷ്യമതോയിട്ിലതോ്ത് 
പുതരതോഗമനതോത്മകവും, മതോറ്റ്ിലറെ 
ശുംലഖതോലി ഉയർത്തുന്നതമതോയിരുലന്നങ്ിലും, 
അതിലറെ നിർവ്വഹണും ഒന്നതോും 
തകരെസഭയുലെ കതോലയെവിൽ 
പൂർ്ിയതോയിരുന്നില.  പ്രധതോന തെസ്ും 
തകരെ്ിലല നിക്ഷിപ്തതതോൽപ്രഷ്യക്തോരുലെ 
തയതോജിച്ച എതിർപ്പുും കലതോപവമതോയിരുന്നു.  
മലറ്റതോരു കതോരഷ്യും നിയമയുദ്ധവും 
രതോഷ്ടപതിയുലെ അുംഗ്രീകതോര 
പ്രശ് നവലമതോലക്യതോയിരുന്നു.  പതക്ഷ, 
ചരിത്ും കുറിച്ച ഈ നിയമനിർമ്മതോണങ്ങലെ 

എതന്നക്ും പരതോജയലപ്ടു്തോൻ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നില.  പത്തുവർഷ്ിന 
തശഷും 1967 ൽ  സി പി ഐ (എും) 
ലറെ  തനതൃത്വ്ിൽ  ഐകഷ്യമുന്നണി 
അധികതോര്ിൽ വന്നതപ്തോൾ ആ 
സുംരുംഭങ്ങൾ പുതജ്രീവൻ വച്ചു. ആ 
നിയമസഭ സമഗ്ര കതോർഷിക�ന്നിയമും 
പതോസ്തോക്ി. അത നെപ്തോക്തോൻ ജനക്രീയ 
പ്രതക്ഷതോഭങ്ങളലെ സമ്മർദ്ും തവണ്ിവന്നു 
എന്നത് ചരിത്പരമതോയ മലറ്റതോരു 
വിഷയമതോണ്.  

 ഭൂപരിഷ് കരണ �ിൽ, 
വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ�ിൽ എന്നിവ ഒന്നതോുംതകരെ 
നിയമസഭ പതോസ്തോക്ിയതിലന 
തെർന്ന്് അസതോധതോരണമതോയ 
രതോഷ്ട്രീയസതോഹചരഷ്യമതോണ് 
തകരെ്ിലണ്തോയത്.  വലിയ കലതോപും 
ഉയർ്ിലക്തോണ്ടുവരതോൻ ജന്ിത്വ, 
ചൂഷണനിക്ഷിപ്തതതോൽപ്രഷ്യക്തോർക്് സതോധിച്ചു 
എന്നതതോണ് ചരിത്ും. അതത തെർന്ന്് 
1959 ജൂലതോയ് 31 ന് ഗവൺലമറെിലനയുും 
സഭലയയുും  പിരിച്ചുവിടുകയതോണ് 
ഉണ്തോയത്.  ഭരണഘെനയുലെ 356 തോും 
വകുപ്ിലറെ ഇന്ഷ്യയിലല ആേഷ്യ പ്രതയതോഗും 
കൂെിയതോയിരുന്നു ആ പിരിച്ചുവിെൽ.           
ഭൂമി, കാർഷികബന്ധ രയംഗങ്ങളിൽ 
ഇന്നുയം വകരളയം ഇന്്യ്ക്കു 
മാതൃകയാണ്.  അന്ാരാഷ്ട്രരയംഗയം 
േതര ശ്ാഘിക്കുന്നു. സ്വകാര്സ് കൂൾ 
വമഖല പരിഷ് കൃതമായിരിക്കുന്നു.  
അധ്ാപകർ ബഹുമാനിക്കതപെടുന്നു.  
ഇേ എക്കാലത്യം പ്രസക്മായ 
വകരളത്ിതറെ വനട്ടങ്ങളാണ്.  
അഥവതോ, തകരെ്ിലറെ തനട്ങ്ങലെലതോും 
ഇവയിൽ തെങ്ങുന്നു എന്നത് തർക്മറ്റ 
വിലയിരു്ലതോണ്.  ഈ മുതന്നറ്റ്ിന് 
ഒരുപതോെ്  തഷ്യതോഗവും രക്സതോക്ഷിത്വവും 
തവണ്ിവന്നു!.  അതിൽ അഗ്രഗണഷ്യമതോണ് 
ഒന്നതോുംതകരെ നിയമസഭയുലെ 
രക്സതോക്ഷിത്വും.  

  (തുടർച് വപജ് 3)

 ഒന്നായം വകരള നിയമസഭയിതല മന്തിസഭായംഗങ്ങൾ
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സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

വകരളരീയ ശില്പഭയംഗിവയാതട െിറയിൻകരീഴ് താലൂക്ക് 
ആശുപത്രി  മന്ദിരയം പുനർനിർമേിച്ചു

ചിറയിൻക്രീഴ് തതോലൂക്ിലല ഏറ്റവും പ്രധതോനലപ്ട് 
ആശുപത്ിയതോണ് ചിറയിൻക്രീഴ് തതോലൂക്് 

ലഹഡ് ക്വതോർതട്ഴ് സ് ആശുപത്ി. സുംസ്തോന 
സർക്തോരിലറെ ആർദ്ും മിഷനിൽ ഉൾലപ്ടു്ി 
കിെ്�ിയുലെ സഹതോയത്തോടുകൂെി ധതോരതോെും നിർമ്മതോണ 
പ്രവർ്നങ്ങെതോണ് ഇവിലെ നെന്നുവരുന്നത്.  സൂപ്ർ 
സ് ലപഷഷ്യതോലിറ്റി ആശുപത്ിയതോയി ഉയർത്തുന്നതിനള്ള 
പ്രവൃ്ികളും ദ്രുതഗതിയിൽ നെന്നുവരികയതോണ്.  
പദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോയി പുനർനിർമ്മിച്ച കപതൃക ലകട്ിെും 
ആതരതോഗഷ്യവകുപ്പുമന്തി ലക.ലക. കശലജ െ്രീച്ചർ നതോെിന് 
സമർപ്ിച്ചു. അതതതോലെതോപ്ും ലഡപ്യൂട്ി സ്്രീക്ർ വി ശശിയുലെ 
മണ്ഡലും ആസ്ി വികസന െണ്ിൽ നിന്നുും 30 ലക്ഷും 
രൂപ വിനിതയതോഗിച്ച് വതോങ്ങിയ അഡ്വതോൻസ്ഡ് കലെ് 
സതപ്തോർട്് ആുംബുലൻസുും ആശുപത്ിക്് കകമതോറി.   

ഹൃതദ്തോഗികൾ അെക്മുള്ള അതഷ്യതോഹിത വിഭതോഗും 
തരതോഗികലെ തിരുവനന്പുരും ലമഡിക്ൽ തകതോതെജിതലക്് 
അെിയന്രമതോയി മതോതറ്റണ്ി വരുത്തോൾ 108 ആുംബുലൻസ് 
സർവ്വ്രീസിലന മതോത്മതോണ് ആശ്രയിക്ന്നത്. ഈ 
സതോഹചരഷ്യ്ിലതോണ് ആുംബുലൻസ് തസവനും 
ലഭഷ്യമതോക്ിയലതന്ന് ചെങ്ങിൽ അധഷ്യക്ഷതവഹിച്ച  ലഡപ്യൂട്ി 
സ്്രീക്ർ പറഞ്ഞു.  ചിറയിൻക്രീഴ് ത്തോക്് പഞ്തോയ്് 
പ്രസിഡറെ് ആർ. സുഭതോഷ് സ്വതോഗതും ആശുംസിച്ച ചെങ്ങിൽ 
മുൻ എും.എൽ.എ ആന്ലവട്ും ആനന്ദൻ, ജിലതോ 
പഞ്തോയ്് കവസ് പ്രസിഡറെ് എ. കഷലജതോ�്രീഗും, 
തതോലൂക്് ആശുപത്ി സൂപ്രണ്് തഡതോ. ഷ�് നും ഡി.എസ് 
തെങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പലങ്ടുത്തു. 
 െിറയിൻകരീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് 
അഡ്വാൻസ്ഡ് വലഫ് സവപൊർട്ട് ആയംബുലൻസ്
 ലഡപ്യൂട്ി സ്്രീക്റുലെ ആസ്ി വികസന െണ്ിൽ 

നിന്നുും മുപ്ത് ലക്ഷും രൂപ ലചലവഴിച്ചു വതോങ്ങിയ 
ആുംബുലൻസ് ചിറയിൻക്രീഴ് തതോലൂക്് ആശുപത്ിക്് 
കകമതോറി. ലവറെിതലറ്റർ സൗകരഷ്യമുള്ള തരേതോമതോലകയർ 
ആുംബുലൻസതോണ് കകമതോറിയത്.  ചിറയിൻക്രീഴ് തതോലൂക്് 
ആശുപത്ിയിലല്ിക്ന്ന തരതോഗികലെ അെിയന്ര 
ചികിത്യ്കതോയി തിരുവനന്പുരും ലമഡിക്ൽ തകതോതെജ് 
ആശുപത്ിയിലും മറ്റുും ലകതോണ്് തപതോകുന്നതിന് ലവറെിതലറ്റർ 
സൗകരഷ്യമുള്ള ആുംബുലൻസ് ലഭഷ്യമതോക്ണലമന്ന 
നതോട്ടുകതോരുലെ േ്രീർഘകതോലല് ആവശഷ്യമതോണ് ഇതതതോലെ 
സെലമതോകുന്നത്.  മതോത്വമല തകതോവിഡ് സതോഹചരഷ്യ്ിൽ 
ഈ ആുംബുലൻസ് സുംവിധതോനും വെലരതയലറ 
പ്രതയതോജനപ്രേമതോണ്.   ലപരുമതോതറ െതോമിലി ലഹൽ്് 
ലസറെറിനും ഇ്ര്ിൽ ആുംബുലൻസ് 
നൽകിയിട്ടുണ്്.  ആുംബുലൻസുകൾക് മതോത്മതോയി 
എും.എൽ.എ െണ്ിൽ നിന്നുും ഏകതേശും ഒരു 
തകതോെി രൂപ വിനിതയതോഗിച്ചിട്ടുണ്്. 

േി. ശശി  ചിറയിൻക്രീഴ്

ആനരാഗ്യനമഖലയിൽചിറയിൻകീഴിടറെമാതൃക

തക.എൻ.എ.ഖാദർ  തവങ്ങര

ലപതോത വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ സുംരക്ഷണ യജ്്ിൽ 
ഉൾലപ്ടു്ി സുംസ്തോനല് എലതോ 

നിതയതോജക മണ്ഡലങ്ങെിലും ഒരു വിേഷ്യതോലയും വ്രീതും  
മികവിലറെ തകന്ദ്രമതോക്ി മതോറ്റുന്നതിലറെ ഭതോഗമതോയി 
കകറ്റിലറെ തനതൃത്വ്ിൽ തവങ്ങര ജി.വി.എച്ച്.എസി 
ൽ നിർമ്മതോണും പൂർ്്രീകരിച്ച പുതിയ ലകട്ിെ്ിലറെ 
ഉേ്ഘതോെനും 2020 ലസപ്റ്റും�ർ 9 ന്  മുഖഷ്യമന്തി 
പിണറതോയി വിജയൻ  വ്രീഡിതയതോ തകതോൺെറൻസ് 

വഴി നിർവ്വഹിച്ചു. ലപതോതവിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ വകുപ്പുമന്തി 
ലപ്രതോെ.സി.രവ്രീന്ദ്രനതോഥ് അധഷ്യക്ഷത വഹിച്ച ചെങ്ങിൽ 
ധനകതോരഷ്യ വകുപ്പുമന്തി തഡതോ.െി.എും.തതതോമസ് ഐസക് 
മുഖഷ്യപ്രഭതോഷണും നെ്ി. മന്തിമതോരതോയ ലക.ലക.കശലജ 
െ്രീച്ചർ, െി.പി.രതോമകൃഷ്ണൻ, കെകുംപള്ളി സുതരന്ദ്രൻ, എ.ലക.
ശശ്രീന്ദ്രൻ എന്നിവർ മുഖഷ്യതോതിഥികെതോയിരുന്നു.  
 തവങ്ങര ഗവൺലമറെ് ലവതോതക്ഷണൽ ഹയർ 
ലസക്ൻഡറി സ് കൂെിലറെ മുഖഛതോയ മതോറുന്ന 

പ്രവൃ്ികെതോണ്  നെ്ിയത്. കിെ്�ിയിൽ നിന്ന്  
5 തകതോെി രൂപ ലചലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ലകട്ിെ്ിൽ 
അക്തോേമിക്് ഓെ്രീസ്, കിച്ചൺ ത്തോക്കൾ,  15 
ക്തോസ് മുറികൾ, 2  സ്റതോെ് മുറികൾ, എച്ച്.എും.ഓെ്രീസ്, 
കഡനിങ് ഹതോൾ, 2 നിലകെിൽ �തോ്് റും 
തകതോുംപ്ലക് സ്, ലപൺകുട്ികളലെ ഡ്രസിങ് റും, ലതോബുകൾ, 
മിനി ഓഡിതറ്റതോറിയും എന്നിവ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്.      
 സ് കൂളകൾ ആധുനിക സൗകരഷ്യങ്ങതെതോലെ  ലമച്ചലപ്ട് 
അക്തോേമിക നിലവതോര്ിതലയ്ക് ഓൺകലൻ  പഠന 
സുംവിധതോനങ്ങെിലൂലെ മുതന്നറുന്ന ഇക്തോല്് മികച്ച 
ഐ.െി.സുംവിധതോനങ്ങളും ഈ വിേഷ്യതോലയ്ിലണ്്.  
കുറുക ഗേൺതമറെ് വഹസ് കൂൾ തകട്ടിടയം 
 വലിതയതോറ കുറുക ഗവൺലമറെ് കഹസ് കൂെിൽ 
പുതതതോയി നിർമ്മിച്ച ലകട്ിെും ലക.എൻ.എ.ഖതോേർ 
എും.എൽ.എ. ഉേ്ഘതോെനും ലചയ്ത. എും.എൽ.എ.യുലെ 
ആസ്ി വികസന െണ്ിൽ നിന്ന് രണ്ടുഘട്ങ്ങെിലതോയി 
ഒരു തകതോെി പതിനഞ്് ലക്ഷും രൂപ വിനിതയതോഗിച്ചതോണ് 
പുതിയ ലകട്ിെും നിർമ്മിച്ചത്.

തകരെ്ിലല ഗ്രതോമപഞ്തോയ്് 
ആസ്തോനങ്ങെിൽ ഇതവലര 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ  ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ തസ്റഷൻ 
മന്ദിരും കടുത്തുരു്ിയിൽ യതോഥതോർത്ഷ്യമതോയി. 5.50 തകതോെി 
രൂപ ലചലവഴിച്ചതോണ്  മിനി സിവിൽ തസ്റഷൻ നിർമ്മിച്ചത്.  
കടുത്തുരു്ിയുലെ ഭരണ സിരതോതകന്ദ്രമതോയി മതോറുന്ന 
സിവിൽ തസ്റഷനിതലക്് പ്രധതോനലപ്ട് ഓെ്രീസുകലെലതോും 
മതോറ്റുന്നതിനതോയി നെപെി സ്വ്രീകരിച്ചു. തമജർ ഇറിതഗഷൻ 
ഓെ്രീസ്, കടുത്തുരു്ി ജിലതോ വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ ഓെ്രീസ്, 
പി.ഡ്്യു.ഡി. സ�് ഡിവിഷൻ, ലസക്ഷൻ ഓെ്രീസുകൾ, 
വിതലജ് ഓെ്രീസ്, കൃഷി ഭവൻ, അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്ററെ് 
ഡയറക്ടർ ഓെ്രീസ് എന്നിവയതോണ് മിനി സിവിൽ 

തസ്റഷനിതലക്് മതോറ്റുന്നത്.  ഒഴിവള്ള സ്ലും ലപതോത 
തതോൽപരഷ്യവും, ആവശഷ്യകതയുും പരിതശതോധിച്ച് ഔതേഷ്യതോഗിക 
കതോരഷ്യങ്ങൾക്്  നൽകതോനും ത്രീരുമതോനിച്ചു.  നതോനൂറ്  തപർക് 
സൗകരഷ്യപ്രേമതോയി ഇരിക്തോവന്ന ഓഡിതറ്റതോറിയവും, 
ലമച്ചലപ്ട് നിലവതോര്ിലള്ള തസ്റജ്, അതിഥി വിശ്രമ 
മുറി, ഗ്ര്രീൻ റും, തെതോയ് ലറ്റ് ത്തോക്് എന്നിവലയലതോും 
ഇതതതോലെതോപ്ും നെപ്തോക്ിയിട്ടുണ്്.  ഏറ്റവും തതോഴല് 
നില വതോഹന പതോർക്ിുംഗിനതോയിട്തോണ് മതോറ്റി വച്ചിട്ടുള്ളത്. 
മിനി സിവിൽ തസ്റഷൻ ഉേ്ഘതോെനും മന്തിമതോരതോയ 
ജി.സുധതോകരനും  ഇ.ചന്ദ്രതശഖരനും  തചർന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു. 
കടുത്തുരു്ിയിൽ  നെന്ന പരിപതോെിയിൽ തമതോൻസ് 
തജതോസെ് എും.എൽ.എ. അധഷ്യക്ഷത വഹിച്ചു.  

നവങ്രജി.വി.എച്ച്.എസ്.സ്കൂളിേ്സ്വപ്നസാക്ാത്കാരും

കടുത്തുരുത്ിമിേിസിവിൽന്റേഷൻഉദ്ഘാെേുംടചയ്തു
വമാൻസ് വജാസഫ്  കടുത്തുരു്ി  



\w. 06/Unkw_À 2020   Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

6

തക.ഡി.പ്രവസനൻ  ആലത്തൂർ

സുംസ്തോനല് ആേഷ്യ കരേതക്തോ 
കതോർഡ് യൂണിറ്റ്  ആലത്തൂരിൽ 

പ്രവർ്നമതോരുംഭിച്ചു. നിതയതോജകമണ്ഡല്ിലല 
കതോർഷിക വികസന പദ്ധതി 'നിറ' യുലെ 
തമൽതനതോട്്ിൽ ആലത്തൂർ ഗ്രതോമ പഞ്തോയ്് 
കൃഷി ഭവൻ, കുടുും�ശ്ര്രീ എന്നിവയുലെ സുംയുക് 
ആഭിമുഖഷ്യ്ിലതോണ് യൂണിറ്റ് ആരുംഭിച്ചിരിക്ന്നത്. 
തകരെ കതോർഷിക സർവ്വകലതോശതോല കജവ 
ക്രീെതരതോഗ നിയന്തണ വിഭതോഗവും യൂണിറ്റിന് 
പൂർണ് പിന്തുണ നൽകുന്നു. കരേതക്തോ കതോർഡ് 
ഉല്പതോേനും ആരുംഭിക്ന്ന ആേഷ്യല് കുടുും�ശ്ര്രീ 
യൂണിറ്റ് എന്ന പ്രതതഷ്യകതയുും ഇതതതോലെതോപ്ും 
വതോനൂരിലല സതോന്്വനും  കുടുും�ശ്ര്രീ യൂണിറ്റിന് 
ലഭിച്ചു.  ലനലിലല തണ്ടുതരപ്ൻ പുഴു, ഓലചുരുട്ി 
പുഴു എന്നിവയുലെ മുട്കലെ നശിപ്ിക്ന്നതിന് 
തവട്തോെൻ വിഭതോഗ്ിൽലപ്ട് കരേതക്തോഗ്രതോമ എന്ന 
കെന്നലകളലെ മുട് കതോർഡ് രൂപ്ിൽ കർഷകർക്് 
നൽകുന്നതിലൂലെ  രതോസക്രീെനതോശിനിയുലെ ഉപതയതോഗും  

ഇലതോതതോക്തോൻ കഴിയുും.  നിലവിൽ മണ്ണു്ി കതോർഷിക 
സർവ്വകലതോശതോലയിലല കൺതരേതോൾ ലതോ�ിൽ ഇ്രും 
യൂണിറ്റ് ഉലണ്ങ്ിലും ജനങ്ങളലെ തനതൃത്വ്ിൽ ഒരു 
യൂണിറ്റ് പ്രവർ്ിക്ന്നത് ഇതതോേഷ്യമതോണ്.  കരേതക്തോ 
കതോർഡ് നതോട്ിൻ പുറല് കർഷകർക്് ലഭഷ്യമതോക്ന്നത 
വഴി പു്ൻ കൃഷി ര്രീതികൾ കർഷകലര 
പരിശ്രീലിപ്ിക്ക എന്ന ലക്ഷഷ്യവും ഇതിന പിന്നിലണ്്.   
തകായ്ത്ിതനാരു വകത്ാങ്ങായി 'നിറ'
 ആലത്തൂർ നിതയതോജക മണ്ഡലും കതോർഷിക 
വികസന പദ്ധതി 'നിറ' നതോലതോും വർഷവും 
ലകതോയ്് ിലനതോരു കക്തോങ്ങുമതോയി 
എത്തുകയതോണ്.'നിറ' ആരുംഭിക്ന്നതിന് മുമ്പു  തലന്ന 
നെപ്ിലതോക്ിയ പദ്ധതിയതോണ് ലകതോയ്് ിലനതോരു 
കക്തോങ്ങ്. ചില അനഷ്യസുംസ്തോന ഏജന്മതോർ 
ഭ്രീമമതോയ തക ലകതോയ്് ് യന്തങ്ങൾക്് വതോെകയതോയി 
വതോങ്ങി കർഷകലര ചൂഷണും ലചയ്തിരുന്ന 
സമയ്തോണ് 'നിറ' പദ്ധതിയിലൂലെ മിതമതോയ 
വതോെകയിൽ യന്തങ്ങൾ എ്ിച്ചു തെങ്ങിയത്.  

ഇ്വണ തകതോവിഡിലറെ പശ്തോ്ല്ിലും 
പ്രതിസന്ികലെലതോും മറികെന്നതോണ്  യന്തങ്ങൾ 
എ്ിക്ന്നത്. ക്തോസ,് കർ്തോർ എന്ന്രീ രണ്ടു തരും 
യന്തങ്ങളും മണിക്കൂറിന് 2200 രൂപ നിരക്ിൽ നിറ 
ഹരിത മിത് ലസതോകസറ്റി ലഭഷ്യമതോക്ും.
 'നിറപറ:' മുഖ്മന്തിയുതട ദുരിതാശ്വാസ 
നിധിയിവലയ്ക് ആലത്തൂരിതറെ സയംഭാേന
 മുഖഷ്യമന്തിയുലെ ദുരിതതോശ്വതോസ നിധിയിതലയ്ക് 
നിറപറ ഒരുക്ി ആലത്തൂർ മണ്ഡലും. ആലത്തൂർ 
നിതയതോജക മണ്ഡലും  കതോർഷിക വികസന പദ്ധതി 
'നിറ'യുലെ ക്രീഴിലതോണ് മുഖഷ്യമന്തിയുലെ  ദുരിതതോശ്വതോസ 
നിധിയിതലയ്ക് സുംഭതോവന തശഖരിക്ന്ന ഈ പദ്ധതി 
പ്രവർ്നമതോരുംഭിച്ചത്. 'നിറപറ' എന്ന തപരിൽ 
നെത്തുന്ന പദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോയി ലനൽകർഷകരിൽ 
നിന്നുും ഒതരക്റിന് മൂന്നു പറ ലനല് തശഖരിക്ും. ഈ 
ലനല് വിൽപ്ന നെ്ി ലഭിക്ന്ന തക ദുരിതതോശ്വതോസ 

നിധിയിതലയ്ക് നൽകുും. ലനല് നൽകതോ്വരിൽ 
നിന്നുും തത്തുലഷ്യമതോയ തകയുും സ്വ്രീകരിക്ും. പതോെതശഖര 
സമിതികൾ, കൃഷി ഓെ്രീസർമതോർ, നിറ മണ്ഡലും 
കമ്മിറ്റി, നിറ ഹരിതമിത് ലസതോകസറ്റി എന്നിവ 
മുഖതോന്രമതോണ് ലനല്ലുും പണവും സ്വ്രീകരിക്ന്നത്. 
ഇതിലൂലെ സമതോഹരിച്ച 24,20,135 രൂപ മുഖഷ്യമന്തിയുലെ 
ദുരിതതോശ്വതോസ നിധിയിതലയ്ക് കകമതോറിക്ഴിഞ്ഞു.
തപാതു പഠനവകന്ദ്രങ്ങളിൽ ടി.േി.
 ആലത്തൂർ നിതയതോജകമണ്ഡല്ിലല 155 
ലപതോത പഠനതകന്ദ്രങ്ങെിതലക്് െി.വി. നൽകി. 
നിതയതോജക മണ്ഡലും സമഗ്ര വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ പദ്ധതി 
'േിശ' ലക.എസ്.എെ്.ഇ.യുമതോയി കകതകതോർ്തോണ് 
ഏലറ അഭിമതോനകരമതോയ ഈ പദ്ധതി നെപ്തോക്ിയത്. 
ഓൺകലൻ പഠന്ിന് കുട്ികൾ ആശ്രയിക്ന്ന 
അങ്ണവതോെികളും വതോയനതോശതോലകളും ക്ബ്ബുകളും 
അെങ്ങുന്ന 150 പ്രതോതേശിക പഠനതകന്ദ്രങ്ങെതോയിരുന്നു 
ഉതദ്ശിച്ചിരുന്നലതങ്ിലും പഞ്തോയത്തുകളലെ 
ആവശഷ്യപ്രകതോരും 155 ആയി വർദ്ധിപ്ിക്കയതോയിരുന്നു.  

സമഗ്ര ആവരാഗ് പരിരക്ഷ പദ്ധതി 'നന്മ'
 സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ ആതരതോഗഷ്യനയ്ിലൂന്നി 
നിതയതോജക മണ്ഡല്ിൽ രൂപും നൽകിയ 
സമഗ്ര ആതരതോഗഷ്യ പരിരക്ഷ പദ്ധതി 'നന്'യുും 
അന�ന്മതോയി രൂപ്രീകരിച്ച നന് ചതോരിറ്റ�ിൾ രേസ്റ് 
ഓെ് ഇന്ഷ്യയുും തകതോവിഡ് കതോല്് അശരണർക്് 
അ്തോണിയതോയി മതോറി.  കിഡ് നി തരതോഗികളലെ 
സതോ്്ിക പ്രയതോസും മനസ്ിലതോക്ി മണ്ഡല്ിലല 
എലതോ കിഡ് നി തരതോഗികൾക്ും ഡയതോലിസിസ് 
നെ്തോനള്ള തകതോവിഡ്കതോല സതോ്്ിക സഹതോയും 
നൽകിയതപ്തോൾ പലർക്ും ലഭിച്ചത് നഷ്ടമതോവമതോയിരുന്ന 
ജ്രീവിതമതോയിരുന്നു.   കിഡ് നി രേതോൻസ്്ലതോതറെഷൻ 
കഴിഞ്ഞവർക്ും സതോ്്ിക സഹതോയും നൽകി.  
നന്യുലെ തനതൃത്വ്ിൽ 'നന് വി ലസർവ്' 
എന്ന തപരിൽ വെണ്ിയർ ഗ്രൂപ്് രൂപ്രീകരിച്ച് എലതോ 
പഞ്തോയത്തുകെിലലയുും ആതരതോരുമിലതോ്വരുും 
പരസഹതോയും ആവശഷ്യമുള്ളവരുമതോയവർക്് അവശഷ്യ 

വസ്തുക്ൾ എ്ിച്ചു നൽകി.  വ്രീടുകെിൽ കഴിയുന്നവർ 
പച്ചക്റി കൃഷിയിൽ പങ്തോെികെതോകണലമന്ന 
മുഖഷ്യമന്തിയുലെ ആഹ്വതോനും ഏലറ്റടു്് വി ലസർവ്് 
വെണ്ിയർമതോർ മുതഖന വിത്തുകൾ വ്രീടുകെിതലക്് 
എ്ിച്ചു നൽകി. തരതോഗപ്രതിതരതോധതശഷി 
വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിനതോയുള്ള തഹതോമിതയതോ മരുന്ന് 2 ലക്ഷും 
കുടുും�ങ്ങൾക്ും ആയുർതവ്വേ ഔഷധക്കൂട്് 1000 
കുടുും�ങ്ങൾക്ും ഈ വെണ്ിയർമതോർ വ്രീട്ടുമുറ്റല്്ിച്ചു. 
ആതരതോഗഷ്യ പ്രവർ്കർക്് ആവശഷ്യമതോയ ഗ്ൗസുകൾ, 
സർജിക്ൽ മതോസ് കുകൾ, തെസ്ഷ്രീൽഡുകൾ എന്നിവ 
സന്നദ്ധ സുംഘെനകളലെ  സഹതോയത്തോലെ 'നന്' എലതോ 
ആതരതോഗഷ്യ തകന്ദ്രങ്ങെിതലക്ും നൽകി.   തലതോക നഴ് സസ് 
േിന്ിൽ ആതരതോഗഷ്യതമഖലയിൽ സ്തുതഷ്യർഹ തസവനും 
നെത്തുന്ന നഴ് സുമതോലര ആേരിച്ചു.   ആലത്തൂർ തതോലൂക്് 
ആശുപത്ിയുലെ വികസന്ിനതോയി കിെ്�ിയിൽ 
നിന്നുും 14.40 തകതോെി രൂപ അനവേിച്ചത് മണ്ഡല്ിലറെ 
തകതോവിഡ് പ്രതിതരതോധ പ്രവർ്നങ്ങൾക്് 
സഹതോയകരമതോയി.

ഒരു സർക്തോർ ലപ്രതോെഷണൽ വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
സ്തോപനും എന്ന ചിരകതോലതോഭിലതോഷും 

സെലമതോയതിലറെ സതന്തോഷ്ിലതോണ്  
വതോമനപുരത്തുകതോർ. ഡി.ലക. മുരെി എും.എൽ.എ. യുലെ 
പരിശ്രമ്ിലറെ ഭതോഗമതോയതോണ് വതോമനപുരും കെമച്ചലിൽ  
സർക്തോർ ഐ.െി.ഐ. അനവേിച്ചത്. 2017 ആഗസ്റ് 
മതോസ്ിൽ പ്രഖഷ്യതോപിച്ച ഐ.െി.ഐ.യിൽ  നവും�ർ 1 ന്  
ക്തോസുകൾ ആരുംഭിച്ചു. ലതതോഴിൽമന്തി െി.പി. രതോമകൃഷ്ണൻ 
ഉേ്ഘതോെനും ലചയ്ത.  പ്ലും�ർ,  ഡ്രതോെ്റ്റസ്്മതോൻ 
സിവിൽ, എന്ന്രീ തകതോഴ് സുകെിൽ നതോല് യൂണിറ്റുകെതോണ് 
അനവേിച്ചത്. ഇതിൽ പ്ലും�ർ ഒരു വർഷ തകതോഴ് സുും 
ഡ്രതോെ്റ്റ് സ്മതോൻ സിവിൽ രണ്് വർഷ തകതോഴ് സുമതോണ്. 
ഓതരതോ യൂണിറ്റിലും ഇരുപ്ി ഒന്ന് ലരേയിനികൾ 
വ്രീതും  എൺപ്ി നതോല് കുട്ികെതോണ്  പഠിക്ന്നത്. 
എട്് സ്ിരും തസ്ികകളും  സർക്തോർ അനവേിച്ചു. 
ഇതിനപുറതമ തതോൽകതോലിക അെിസ്തോന്ിൽ രണ്് 

ലസക്യൂരിറ്റി, ഒരു സ്വ്രീപ്ർ എന്നിവരുും ഇവിലെ തജതോലി 
ലചയ്യുന്നുണ്്. എും.എൽ.എ.യുലെ ആസ്ി വികസന 
െണ്ിൽ നിന്നുും നതോലര ലക്ഷും രൂപ അനവേിച്ചതോണ് 
തതോൽക്തോലിക ലകട്ിെങ്ങെിൽ അെിസ്തോന സൗകരഷ്യും 
ഒരുക്ിയത്.
 നിലവിൽ തതോൽക്തോലിക ലകട്ിെ്ിൽ 
പ്രവർ്ിക്ന്ന ഐ.െി.ഐ.യ്ക് ലകട്ിെും 
നിർമിക്ന്നതിന് സ്വന്മതോയി വസ്തു വതോങ്ങുന്നതിന് 
നതോട്ടുകതോരുലെ തനതൃത്വ്ിൽ ജനക്രീയ കമ്മിറ്റി 
രൂപ്രീകരിച്ചിരുന്നു. എും.എൽ.എ. യുലെ  തനതൃത്വ്ിൽ 
പഞ്തോയ്് പ്രസിഡറെ് ലക.തേവേതോസ് ലചയർമതോനും 
എസ്.ലക.  ലലനിൻ കൺവ്രീനറുും എസ.് മധു വർക്ിുംഗ് 
ലചയർമതോനമതോയി രൂപ്രീകരിച്ച ജനക്രീയകമ്മിറ്റിയുലെ 
പരിശ്രമ്ിലറെ െലമതോയി അറുപത് ലക്ഷും രൂപ 
സ്വരൂപിച്ച് ഒതരക്ർ നതോൽപ്ിമൂന്ന് ലസൻറ് വസ്തു 

സുംസ്ാേടത്ആദ്യട്രൈനക്കാകാർഡ്യൂണിറ്്
ആലത്തൂരിൽപ്രവർത്േമാരുംഭിച്ചു

സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

വാമേപുരത്ിേ്അഭിമാേമായിസർക്കാർഐ.െി.ഐ.
ഡി.തക.മുരളി  വതോമനപുരും
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തക.േി.അബ്ദുൾ ഖാദർ    ഗുരുവതോയൂർ

ഗുരുവതോയൂർ മണ്ഡല്ിലല വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
തമഖലയിൽ സമഗ്ര മതോറ്റും കുറിച്ച്  മികച്ച 
ഭൗതിക സതോഹചരഷ്യങ്ങെതോണ് ഒരുക്ിയിട്ടുള്ളത്.

വെതക്കതോെ് ഗ്രതോമപഞ്തോയ്ിലല ലകതോച്ചന്നൂർ 
ഗവൺലമറെ് ഹയർ ലസക്ണ്റി സ് കൂെിന് 3 തകതോെി 
ലചലവിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ ത്തോക്് മുഖഷ്യമന്തി  
പിണറതോയി വിജയൻ വ്രീഡിതയതോ തകതോൺെറൻസി 
ങ്ങിലൂലെ നതോെിനതോയി സമർപ്ിച്ചു. 
  കെപ്പുറും ഗ്രതോമപഞ്തോയ്ിലല പുതിയങ്ങതോെി 
ഗവൺലമറെ് െിഷറ്രീസ് അപ്ർ കപ്രമറി സ് കൂെിന് 
എും.എൽ.എ. യുലെ ആസ്ിവികസന െണ്ിൽ നിന്നുും       
1 തകതോെി 82 ലക്ഷും രൂപ ലചലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്ന്ന പുതിയ 
ലകട്ിെ്ിലറെ ശിലതോസ്തോപനും ഒതക്ടതോ�ർ 20ന് നെന്നു. 
വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളും �ന്ലപ്ട് ഉതേഷ്യതോഗസ്രുും 
ചെങ്ങിൽ സും�ന്ിച്ചു.
 സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ ലപതോത വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
സുംരക്ഷണ യജ്്ിലറെ ഭതോഗമതോയി നിർമ്മിച്ച 
പുന്നയൂർക്െും ലചറതോയി ഗവൺലമറെ് അപ്ർ കപ്രമറി 
സ് കൂൾ ലകട്ിെും ഒതക്ടതോ�ർ 2 ന്  മുഖഷ്യമന്തി ഉേ്ഘതോെനും 
ലചയ്ത. 1 തകതോെി രൂപയുലെ സർക്തോർ  െണ്ടുും 43 
ലക്ഷും രൂപയുലെ എും.എൽ.എ. ആസ്ി വികസനെണ്ടുും   
വിനിതയതോഗിച്ചതോണ് ലകട്ിെവും ആഡിതറ്റതോറിയവും 
നിർമ്മിച്ചത്. 
 പുന്നയൂർക്െും കുപ്രവള്ളി സ് കൂെിനതോയി 
നിർമ്മിക്ന്ന പുതിയ ലകട്ിെ്ിന് ഒതക്ടതോ�ർ 1 ന്്  
തറക്ലിട്ടു. സുംസ്തോന സർക്തോർ അനവേിച്ച 70 ലക്ഷും 
രൂപ വിനിതയതോഗിച്ചതോണ് ലകട്ിെും നിർമ്മിക്ന്നത്. 
 പുന്നയൂർക്െും ഗ്രതോമ പഞ്തോയ്ിലല കെിക്തോെ് 

ഗവൺലമറെ് ഹയർലസക്ണ്റി സ് കൂെിൽ 
നിർമ്മിക്ന്ന പുതിയ ലകട്ിെ്ിലറെ ശിലതോസ്തോപനും 
ലസപ്റ്റും�ർ 20 ന് നെന്നു.  എുംഎൽഎ യുലെ ആസ്ി 
വികസന െണ്ിൽ നിന്ന് 2 തകതോെി രൂപ ലചലവഴിച്ചതോണ് 
നിർമ്മതോണും.
ഗുരുോയൂർ നഗരസഭ ടൗൺ ഹാൾ 
 ഗുരുവതോയൂർ നഗരസഭ ൌൺ ഹതോൾ 
വിപുല്രീകരണ്ിനതോയി 95 ലക്ഷും രൂപ എും.എൽ.എ. 
യുലെ ആസ്ി വികസന െണ്ിൽ നിന്ന് അനവേിച്ചു. 
ഇതിലറെ നിർമ്മതോതണതോേ്ഘതോെനും ഒക് തെതോ�ർ 30 ന് 
നെന്നു. 
ജലജരീേൻ പദ്ധതിയിൽ മണ്ഡലത്ിതല 
പഞ്ായത്കളയം
 സുംസ്തോന ജലവിഭവ വകുപ്ിലറെ ജലജ്രീവൻ 
മിഷനിൽ ഗുരുവതോയൂർ മണ്ഡല്ിലല കെപ്പുറും, 
ഒരുമനയൂർ, വെതക്കതോെ് എന്ന്രീ ഗ്രതോമ പഞ്തോയത്തുകലെ 
കൂെി ഉൾലപ്ടു്ി. ഇതനസരിച്ച് ഇവിെങ്ങെിൽ 
ഹൗസ് കണക്ഷനള്ള അതപക്ഷകൾ സ്വ്രീകരിക്ും. 

സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ നൂറു േിന കർമ്മ 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾലക്തോള്ളിച്ചതോണ് ഇത് പൂർ്്രീകരിക്ക.  
കെപ്പുറ്് ആയിരവും, ഒരുമനയൂരിൽ എഴുനൂറുും 
ഗുണതഭതോക്തോക്ൾക്് ആേഷ്യഘട്്ിൽ കണക്ഷൻ 
നൽകുും. 
അയംവബദ്ക്കർ ഗ്രാമയം തരീരവദശവറാഡ് 
 ഒരുമനയൂർ ഗ്രതോമപഞ്തോയ്ിലല അുംത�േ്ക്ർ 
ഗ്രതോമും ത്രീരതേശതറതോഡ് തതദ്ശസ്വയുംഭരണ തറതോഡ് 
വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്ടു്ി 40 ലക്ഷും രൂപ 
വിനിതയതോഗിച്ച് നിർമ്മിക്ന്നതിന് ത്രീരുമതോനിച്ചു. 
ൊമുവണ്ശ്വരി - ശ്രീകൃഷ്ണ സ് കൂൾ - 
തപരുമ്പിലാേിൽ വറാഡ്  
 ഗുരുവതോയൂർ നഗരസഭയിലല ചതോമുതണ്ശ്വരി - 
ശ്ര്രീകൃഷ്ണ സ് കൂൾ - ലപരു്ിലതോവിൽ തറതോഡ്  നിർമ്മതോണും 
ആരുംഭിച്ചു.  തറതോഡ് ഉയർ്ി തകതോൺക്ര്രീറ്റ് ലചയ്ത്  
കെൽ വിരിക്ന്ന പ്രവൃ്ി പൂർ്്രീകരിക്ന്നതിനതോയി 
എുംഎൽഎ യുലെ ആസ്ി വികസന െണ്ിൽനിന്ന് 64 
ലക്ഷും രൂപയതോണ് ലചലവഴിക്ന്നത്.

സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

സ്കൂളുകളുടെമുഖച്ായമാറുന്നു

വതോങ്ങി സർക്തോരിന് നൽകി. ഇവിലെ ഐ.െി.ഐ.യ്ക്  
ലകട്ിെും നിർമ്മിക്ന്നതിന് മൂന്ന് തകതോെി രൂപയുും 
സർക്തോർ  അനവേിച്ചിട്ടുണ്്. 

മികേിതറെ വകന്ദ്രങ്ങളായി ോമനപുരയം 
മണ്ഡലത്ിതല തപാതുേിദ്ാലയങ്ങൾ
 സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ ലപതോതവിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
സുംരക്ഷണ യജ്്ിലറെ ഭതോഗമതോയി വതോമനപുരും 
മണ്ഡല്ിലല വിവിധ സ് കൂളകൾ അന്തോരതോഷ്ട 
നിലവതോര്ിതലക്് ഉയർന്നു. സുംസ്തോനതല്ിൽ 

തലന്ന ആേഷ്യമതോയി മികവിലറെ തകന്ദ്രമതോയി 
മതോറിയ വിേഷ്യതോലയങ്ങെിലലതോന്നതോണ് ലവഞ്ഞതോറമൂെ് 
ഗവ. തമതോഡൽ ഹയർലസക്റെറി സ് കൂൾ. 
പദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോയി അഞ്ചുതകതോെി രൂപയുലെ 
വികസന പ്രവർ്നങ്ങെതോണ് സ് കൂെിൽ  
നെപ്ിലതോക്ിയത്. എട്തോും ക്തോസ് മുതൽ പ്ലസ്ടു 
വലര രണ്തോയിര്ി അഞ്ഞൂറിലധികും കുട്ികൾ 
പഠിക്ന്ന ലവഞ്ഞതോറമുെിലറെ ഹൃേയഭതോഗത്തുള്ള 
ഈ സ് കൂൾ ഹയർലസക്റെറി വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
രുംഗ്്  സുംസ്തോന്് തലന്ന മികച്ച 
വിേഷ്യതോലയങ്ങെിലലതോന്നതോയി മതോറിയിട്ടുണ്്. കിെ്�ി 

വഴി അഞ്ചു തകതോെി രൂപ ഉപതയതോഗിച്ചതോണ് സ് കൂെിലന 
കഹലെക്് സുംവിധതോനമുള്ള അന്തോരതോഷ്ട 
നിലവതോര്ിതലയ്ക് ഉയർ്ിയത്.  കഹലെക് 
ക്തോസ് മുറികൾക്് പുറതമ ലസമിനതോർ ഹതോൾ, മൾട്ി 
മ്രീഡിയതോ റും, ഓപ്ൺ എയർ ആഡിതറ്റതോറിയും, 
�തോഡ്മിറെൺ തകതോർട്,്  ശൗചതോലയങ്ങൾ എന്നിവയുും 
സ് കൂെിൽ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്.  കൂെതോലത കഹസ് കൂെിനും 
ഹയർ ലസക്റെറി വിഭതോഗ്ിനും പ്രതതഷ്യകമതോയി 
വിശതോലമതോയ ക്്യൂട്ർ ലതോ�് സൗകരഷ്യവും 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. 2500 തപർക്് ഇരുന്ന് പരിപതോെികൾ 
കതോണതോൻ കഴിയുന്ന പതിലനട്തോയിരും ചതരശ്ര അെി 
വിസ്തൃതിയുള്ള തറതയതോെ് പതോകിയ ഓപ്ൺ എയർ 
ആഡിതറ്റതോറിയും മലറ്റതോരു ആകർഷണ്രീയതയതോണ്.  
ലപതോതവിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ സുംരക്ഷണ യജ്്ിലറെ 
ഭതോഗമതോയി മണ്ഡല്ിലല ലവഞ്ഞതോറമൂെ് ഗവ. 
യു.പി. സ് കൂെിന് 6.10 തകതോെി, ഭരതന്നൂർ ഗവ. 
ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂെിന 3.93 തകതോെി, 
കലറ ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസിന് 3.30 തകതോെി, 
മിതൃമ്മല ഗവ. �ി.എച്ച് .എസ്.എസ്. 3.25 തകതോെി, 
വതോമനപുരും ഐ.െി.ഐ. 3 തകതോെി, ജവഹർതകതോെനി 
ഗവ. എച്ച്.എസ്. 3 തകതോെി, മിതൃമ്മല ഗവ. ജി.എച്ച് 
എസ്.എസ്. 2.50 തകതോെി, ലപരിങ്ങമ്മല ഗവ. 
യു.പി.എസ്. 2.40 തകതോെി, ആട്ടുകതോൽ ഗവ. യു.പി.
എസ.് 2 തകതോെി, ലകതോലതോയിൽ ഗവ. എൽ.പി.എസ്. 
1.23തകതോെി, ആലന്റ ഗവ.യു.പി.എസ്. 1.17 തകതോെി, 
മെ്റകതോണി ഗവ.എച്ച് .എസ്. 1 തകതോെി, ആനതോെ് 
ഗവ.എൽ.പി.എസ്. 1 തകതോെി, കലറ യു.ഐ.െി. ലകട്ിെും 
99 ലക്ഷും, തപരുമല ഗവ. എൽ.പി.എസ.് 70 ലക്ഷും, 
നന്ദിതയതോെ് ഗവ. എൽ.പി.എസ്. 45 ലക്ഷും, പനയമുട്ും 
ഗവ. എൽ.പി.എസ്. 25 ലക്ഷും, രതോമപുരും ഗവ. യു.പി.
എസ്. 14.7 ലക്ഷും എന്നിവ അനവേിക്ന്നതിലനതോപ്ും  
29 സ് കൂളകൾക്് വതോഹനങ്ങൾ വതോങ്ങതോൻ 
2.85 തകതോെി, 3 സ് കൂളകൾക്് പതോചകപ്പുര, 
തെതോയ് ലലറ്റ് നിർമ്മതോണ്ിന് 1.07 തകതോെി, 
പ്് ഹയർലസക്ൻഡറി സ് കൂളകെിൽ 
ജല ഗുണനിലവതോര പരിതശതോധനതോ 
ലതോബുകൾക്തോയി 15 ലക്ഷും  തെങ്ങി ഒതട്ലറ 
വികസനപ്രവർ്നങ്ങെതോണ് വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 

തമഖലയിൽ എും.എൽ.എ.യുലെ ക്രിയതോത്മക 
ഇെലപെൽ ലകതോണ്് തനെതോനതോയത്.

മരീൻമൂട്ടിൽ പുതിയ പാലയം
 പുല്തോറ പഞ്തോയ്ിൽ തത്തോുംമൂെ് - 
മൂന്നതോനക്ഴി തറതോഡിലല മ്രീൻമൂട്ിൽ  എഴുപ്ി 
ഏഴ് വർഷും പഴക്മുള്ള പഴയ പതോല്ിന പകരും 
പുതിയ വലിയ പതോലും എന്നത്  നതോെിലറെയതോലക 
േ്രീർഘനതോെല് ആവശഷ്യമതോയിരുന്നു. ഇത് 
യതോഥതോർത്ഷ്യമതോകുന്നതിലറെ സതന്തോഷ്ിലതോണ് 
നതോട്ടുകതോർ. 1943 ലതോണ് പഴയപതോലും നിർമ്മിച്ചത്. 
കതോലപ്ഴക്ും ലകതോണ്് �ലക്ഷയും വന്നതതതോലെയതോണ് 
നതോട്ടുകതോർ പുതിയ പതോലും തവണലമന്ന ആവശഷ്യും 
ഉയർ്ിയത്. അതിലന തെർന്ന് എും.എൽ.എ.യുലെ 

ആസ്ി വികസന െണ്ിൽ നിന്നുും പുതിയ 
പതോല്ിനതോയി 5.80 തകതോെി രൂപ അനവേിച്ചു. 11 
മ്രീറ്റർ വ്രീതിയിലും 16 മ്രീറ്റർ ന്രീെ്ിലമതോണ് പുതിയ 
പതോലും പണിയുന്നത്. പതോല്ിന് ഇരുവശത്തുും ഒന്നര 
മ്രീറ്റർ വ്രീതിയിൽ നെപ്തോതയുും പണിയുും. പതോല്ിൻ 
ഇരു വശത്തുും ഓതരതോ കി.മ്രീ വ്രീതും  �ി.എും.ആറെ് 
�ി.സി.നിലവതോര്ിൽ തറതോഡ് നിർമ്മിക്ന്നതിനും 
ത്രീരുമതോനിച്ചിട്ടുണ്്.
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സൂക്ഷ്മപരിവശാധന നടത്ന്നതിനുള്ള 
സമിതികൾ
എക് സിക്യൂട്്രീവിലറെ പ്രവർ്നങ്ങെിതലക്് 

കൂടുതൽ ആഴ്ിൽ ഇറങ്ങിലച്ചലതോനും 
െലപ്രേമതോയി നിയന്തിക്തോനും ലലജിതലേച്ചറിലന 
പ്രതോപ്തമതോക്ന്ന ഒരു സുംവിധതോനമതോയിട്തോണതലതോ 
നിയമസഭതോ സമിതികലെ കണക്തോക്ിയിരിക്ന്നത്. 
അപ്രകതോരും എക് സിക്യൂട്്രീവിലറെ പ്രവർ്നങ്ങലെ 
സസൂക്ഷും പരിതശതോധന നെത്തുന്ന സമിതികെതോണ് 
സത�തോർഡിതനറ്റ് ലലജിതലേഷൻ കമ്മിറ്റി, ഉറപ്പുകൾ 
സും�ന്ിച്ച സമിതി, തമശപ്പുറത്തുവച്ച കെലതോസുകൾ 
സും�ന്ിച്ച സമിതി, ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷ സും�ന്ിച്ച 
സമിതി എന്ന്രീ നതോല സമിതികൾ. ഇവ ഓതരതോന്നിലും 
ഒൻപത് അുംഗങ്ങൾ വ്രീതമതോണുള്ളത്. സമിതി 
അുംഗങ്ങലെ തനതോമിതനറ്റ് ലചയ്യുന്നതും സമിതിയിലല 
അധഷ്യക്ഷലന നിതയതോഗിക്ന്നതും സ്്രീക്റതോണ്. 
ഈ കമ്മിറ്റികളലെ കതോലതോവധി സും�ന്ിച്ച് 
ചട്്ിൽ പ്രതതഷ്യകമതോയി പരതോമർശിച്ചിട്ില. 
എന്നതോൽ ധനകതോരഷ്യസമിതികതെയുും സ�്ജക്ട് 
കമ്മിറ്റികതെയുും തപതോലല ഈ സമിതികളലെയുും 
കതോലതോവധി മുപ്ത് മതോസമതോയി കണക്തോക്ി വരുന്നു. 
സർക്തോർ നെപെികെിതന്ലള്ള സൂക്ഷപരിതശതോധന 
നെത്തുന്ന സമിതികൾ ആയതലകതോണ്ടുതലന്ന ഒരു 
ക്രീഴ് വഴക്ലമന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പുകൾ സും�ന്ിച്ച 
സമിതിയുലെയുും തമശപ്പുറത്തുവച്ച കെലതോസുകൾ 
സും�ന്ിച്ച സമിതിയുലെയുും അധഷ്യക്ഷന്തോരതോയി 
പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികെിൽലപ്ട് അുംഗങ്ങലെയതോണ് 
നിതയതോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഇനി അവ ഓതരതോന്നിലറെയുും 
കർ്വഷ്യങ്ങലെയുും പ്രവർ്നങ്ങലെയുും 
പരിതശതോധിക്തോും.
(1) സവബാർഡിവനറ്് തലജിവലേഷൻ 
കമേിറ്ി
 ആധുനികകതോല്് ഏൽപ്ിച്ചു ലകതോടുക്ലപ്ട് 
നിയമ നിർമ്മതോണും അഥവതോ ലഡലിതഗറ്റഡ് 
ലലജിതലേഷൻ വെലര പ്രധതോനലപ്ട്തും 
സതോരവ്തോയതമതോയ ഒരു കതോരഷ്യമതോയി്്രീർന്നിട്ടുണ്്. 
തക്ഷമരതോഷ്ട സങ്ൽപ്്ിലറെ വരതവതോലെയുും 
ഗവലമെറെ് പ്രവർ്നങ്ങൾ വെലരയധികും 
തമഖലകെിതലക്് വിതശഷിച്ച് സതോതങ്തികവും 
സങ്്രീർണ്വമതോയ തമഖലകെിതലക്് പ്രതവശിച്ചതതതോലെ 
നിയമനിർമ്മതോണും വിശതോലമതോയ തത്വങ്ങളും 
നയങ്ങളും  ഉൾലക്തോള്ളുന്നതതോയി്്രീർന്നു. ഈ 
സതോഹചരഷ്യ്ിൽ, നിയമസഭകൾ പതോസ്തോക്ന്ന 
നിയമ്ിലല വഷ്യവസ്കൾ പ്രതയതോഗ്ിൽ 
ലകതോണ്ടുവരതോനള്ള ചട്ും ഉണ്തോക്വതോനള്ള 
അധികതോരും എക് സിക്യൂട്്രീവിന് ഏൽപ്ിച്ചു 
ലകതോടുക്വതോൻ തെങ്ങി. നിയമ നിർമ്മതോണതോധികതോരും 
ഏൽപ്ിച്ചു ലകതോടുക്ത്തോൾ്ലന്ന അവ 
�ന്ലപ്ട് നിയമ്ിലറെ പരിധിക്ള്ളിൽ 
വരതോൻ ശ്രദ്ധിക്ണും. ഏൽപ്ിച്ചു ലകതോടുക്ലപ്ട് 
നിയമനിർമ്മതോണ്ിലറെ അതഷ്യധികമതോയ അധികതോരും 
ലകതോടുക്തോതിരിക്തോനും ശ്രദ്ധിക്ണും. ഇവിലെ 
ഏൽപ്ിച്ചുലകതോടുക്ന്ന നിയമനിർമ്മതോണതോധികതോരും 
നിർവ്വഹിക്ന്ന അധികതോരസ്ൻ ഒരു 
ലഡലിതഗറ്റ് മതോത്മതോണ്. അതലകതോണ്് ഈ 
ലഡലിതഗറ്റ് കിട്ിയ അധികതോര്ിനള്ളിൽ 
നിന്നതോതണതോ പ്രവർ്ിക്ന്നലതന്ന പരിതശതോധന 
നെത്തുന്നതിന് നിയമസഭ അതിതറെതതോയ ലമഷിനറി 
ഏർലപ്ടു്ിയിട്ടുണ്്. അതതോണ് സത�തോർഡിതനറ്റ് 
ലലജിതലേഷൻ കമ്മിറ്റി.
ചുമതലകൾ
 ചട്ങ്ങളും ക�തലതോകളും മറ്റുും ഉണ്തോക്ന്നതിന് 
ഭരണഘെനതയതോ സുംസ്തോന നിയമസഭതയതോ, 
പതോർലലമതറെതോ ഏൽപ്ിച്ചു ലകതോടു്ിട്ടുള്ള 
അധികതോരും ശരിയതോയി വിനിതയതോഗിക്ന്നുതണ്തോ 
എന്നുും ഏൽപ്ിച്ചുലകതോടു് അധികതോരപരിധിക് 
കത്തുനിന്നുലകതോണ്തോതണതോ ഈ അധികതോരും 
നിർവ്വഹിക്ന്നലതന്നുും പരിതശതോധിച്ച് റിതപ്തോർട്് 
ലചയ്യുകയതോണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുലെ ചുമതല. 
ഭരണഘെനതയതോ പതോർലലമതറെതോ നിയമസഭതയതോ 
ഏൽപ്ിച്ചുലകതോടു്ിട്ടുള്ള അധികതോരും വിനിതയതോഗിച്ച് 
ഗവലമെന്ണ്തോക്ന്ന ഓതരതോ ഓർഡറുും റളും 
റഗുതലഷനും ന്ർ ലചയ്യുകയുും ഗസറ്റിൽ 
പ്രസിദ്ധ്രീകരിക്കയുും തവണും. ഇപ്രകതോരും 
ന്രിടുന്നതലകതോണ്് റളകതെലതന്ന് നിയമസഭതോ 

ലസക്രതട്റിയറ്റിന് ലപലട്ന്ന് മനസ്ിലതോക്വതോൻ 
കഴിയുന്നു. എലതോ  എസ്.ആർ.ഒ.കളും സ്റതോറ്റ്യൂട്റി 
റൾസ് ആറെ് ഓർതഡഴ് സ്  എന്ന തപരിൽ കമ്മിറ്റി 
ലസക്ഷനിൽ രജിസ്റർ ലചയ്യുന്നതലകതോണ്് 
ഏലതങ്ിലും ഓർഡർ കിട്തോ്പക്ഷും അത പ്രതതഷ്യകും 
നിര്രീക്ഷിക്വതോനും കമ്മിറ്റിക് കഴിയുന്നു.
 ഓതരതോ എസ്.ആർ.ഒ.കളും ഗസറ്റിൽ 
പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചതശഷും കമ്മിറ്റി അവ വിശേമതോയി 
പരിതശതോധിതക്ണ്തണ്്. അപ്രകതോരും പരിതശതോധനതോ 
വിതധയമതോക്ത്തോൾ അത് ഉണ്തോക്ിയിട്ടുള്ളത് 
ഭരണഘെനയുലെതയതോ, ആക്ടിലറെതയതോ ലപതോതവതോയ 
ഉതദ്ശഷ്യ്ിന് അനസൃതമതോയതോതണതോ എന്നുും, അത് 
നിയമസഭയുലെ ഒരു ആക്ടിൽ നി�ന്ിപ്ിതക്ണ് 
കതോരഷ്യങ്ങെതോതണതോ എന്നുും, അത് നികുതി 
ചുമത്തുന്ന ഒന്നതോതണതോ എന്നുും, തനരിതട്തോ 
അലതോലതതയതോ തകതോെതികളലെ അധികതോരല് 
തെയുന്നുതണ്തോ എന്നുും പരിതശതോധിതക്ണ്തതോണ്. 
കൂെതോലത, ഭരണഘെനതയതോ, �ന്ലപ്ട് 
ആക് തെതോ വഷ്യക്മതോയി അധികതോരും ലകതോടുക്തോ് 
സുംഗതികെിൽ അത് പൂർവ്വകതോല പ്രതോ�ലഷ്യും 
നൽകിയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും, സുംസ്തോന്ിലറെ 
സഞ്ിത നിധിയിൽ നിതന്നതോ ലപതോത 
റവന്യൂവിൽനിതന്നതോ ലചലവകളൾലക്തോള്ളുന്നതതോതണതോ 
എന്നുും, ഭരണഘെനതയതോ, �ന്ലപ്ട് 
ആക് തെതോ നൽകിയിട്ടുള്ള അധികതോര്ിലറെ 
അസതോധതോരണതമതോ അപ്രത്രീക്ഷിതതമതോ ആയിട്ടുള്ള 
ഉപതയതോഗും നെ്ിയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും, അത് 
പ്രസിദ്ധ്രീകരിക്ന്നതിതനതോ, സഭ മു്തോലക 
വയ്ക്കുന്നതിതനതോ അസതോധതോരണ തതോമസും 
ഉണ്തോയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും, ഏലതങ്ിലും കതോരണവശതോൽ 
അതിലറെ രൂപതമതോ ആശയതമതോ വഷ്യക്ത 
ആവശഷ്യലപ്ടുന്നുതണ്തോ എന്നുും സമിതിക്് 
പരിതശതോധിക്തോവന്നതതോണ്.
പ്രേർത്നരരീതി
 എലതോ സ്റതോറ്റ്യൂട്റി റളകളും ഓർഡറുകളും 
നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റ് സുംഭരിച്ച് ഓതരതോന്നുും 
ഏലതലതോും ആക്ടിലറെ ക്രീഴിൽ ഉണ്തോക്ിയതതോലണന്ന് 
ഒരു ലിസ്റ് തയ്യതോറതോക്കയുും ആ ലിസ്റനസരിച്ച് ഓതരതോ 
ആക്ടിലറെയുും ക്രീഴിൽ പുറലപ്ടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ 
ഒന്നിച്ച് സമിതി പരിഗണിക്കയുും ലചയ്യുന്നു. 
സമിതിയുലെ പരിഗണനയ്ക് ആവശഷ്യമതോയ സഹതോയും 
നൽകുന്നതിനതോയി നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റ് 
ഓതരതോ എസ്.ആർ.ഒ.ലയയുും പറ്റി കുറിപ്പുണ്തോക്ി 
നൽകുന്നു. ഈ കുറിപ്ിൽ ഓർഡറുകെിലള്ള ന്യൂനത 
ചൂണ്ിക്തോണിക്ും. അപ്രകതോരമുള്ള കുറിപ്ിലറെയുും 
മുകെിൽ പറഞ്ഞ കതോരഷ്യങ്ങളലെയുും ലവെിച്ച്ിലതോണ് 
ഓതരതോ എസ്.ആർ.ഒ.യുും സമിതി പരിഗണിക്ന്നത്. 
കൂെതോലത, കരെ് വിജ്തോപനും ആവശഷ്യമുള്ളിെ്് 
അത നെ്ിയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും ഓർഡർ സ്വതോഭതോവിക 
ന്രീതിക്നഗുണമതോതണതോ, അത് തസ്വച്ഛതോപരമതോതണതോ, 
റ്രീസണ�ിെതോതണതോ എന്നുും ലപതോതത്്വങ്ങൾ 
ലക്തിരതോതണതോ എന്നുമുള്ള പ്രസക്മതോയ 
എലതോ കതോരഷ്യങ്ങളും സമിതിക്ള്ള തനതോട്ിൽ 
പരതോമർശിച്ചിരിക്ും.
 സമിതിലയ സഹതോയിക്വതോൻ നിയമവകുപ്ിലല 
ഉതേഷ്യതോഗസ്ർ സമിതി തയതോഗ്ിൽ 
ഹതോജരുണ്തോകുും. ആവശഷ്യമതോയ സന്ദർഭങ്ങെിൽ 
�ന്ലപ്ട് ഉതേഷ്യതോഗസ്രിൽനിന്നുും 
പ്രധതോനലപ്ട് റളകളലെ കതോരഷ്യ്ിൽ �ന്ലപ്ട് 
തതോൽപരഷ്യക്തോരിൽനിന്നുും വഷ്യക്ികെിൽനിന്നുും 
സുംഘെനകെിൽനിന്നുും ലപതോതജനങ്ങെിൽനിന്നുും 
സമിതി ലതെിലവടുപ്് നെത്തുന്നതതോണ്. എസ്.
ആർ.ഒ.കൾ പരിഗണിച്ചതപ്തോൾ സമിതി നെ്ിയ 
അഭിപ്രതോയങ്ങളലെയുും കലണ്്ലകളലെയുും  
ലവെിച്ച്ിൽ സമിതിയുലെ ശിപതോർശകൾ 
തക്രതോഡ്രീകരിക്കയുും തെർന്ന് അത് റിതപ്തോർട്തോയി 
സഭയ്ക് സമർപ്ിക്കയുും ലചയ്യുന്നു.
(2) ഉറപ്പുകൾ സയംബന്ധിച് സമിതി
 തചതോതേഷ്യതോ്രതവെ, ശ്രദ്ധക്ഷണിക്ൽ, 
സ�്മിഷൻ, �ജറ്റിലല ലപതോത ചർച്ച, ധനതോഭഷ്യർത്ന 
സും�ന്ിച്ച ചർച്ച എന്നിവതയതോെന�ന്ിച്ച് 
മന്തിമതോർ ഉറപ്പുകളും വതോഗ്തോനങ്ങളും നൽകതോറുണ്്. 
ഈ ഉറപ്പുകൾ സഭയ്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പുകെതോണ്. ഇവ 
പരിതശതോധിക്ന്നതിനതവണ്ി രൂപ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതതോണ് 
ഉറപ്പുകൾ സും�ന്ിച്ച സമിതി.

ചുമതലകൾ
 മന്തിമതോർ സഭതോതല്ിൽ ലകതോടുക്ന്ന ഉറപ്പുകളും 
വതോഗ്തോനങ്ങളും എത്മതോത്ും നെപ്തോക്ി എന്നുും അവ 
നെപ്തോക്ിയ സുംഗതികെിൽ അവ നെപ്തോക്ന്നതിന 
തവണ്ിയിരുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയ്ിനള്ളിൽ 
നെപ്തോക്ിതയതോലയന്നുും സഭയ്ക് റിതപ്തോർട്് 
ലചയ്യുകയതോണ് സമിതിയുലെ കർ്വഷ്യും.
 ഒരു സതമ്മെനും കഴിഞ്ഞതോലെലന ആ 
സതമ്മെന്ിൽ മന്തിമതോർ നൽകിയ ഉറപ്പുകളും 
വതോഗ്തോനങ്ങളും �ന്ലപ്ട് സഭതോ നെപെികെിൽനിന്നുും 
കണ്ടുപിെിച്ച് ഒരു ലിസ്റതോക്ന്നു. അത് �ന്ലപ്ട് 
വകുപ്പുകൾക്യച്ച് അതിതന്ൽ സ്വ്രീകരിച്ച 
അനന്ര നെപെി അറിയിക്വതോനതോവശഷ്യലപ്ടുന്നു. 
ഗവലമെറെിൽനിന്നുും ലഭിക്ന്ന മറുപെി സമിതി 
പരിഗണിക്ന്നു.
 ജതനതോപകതോരപ്രേമതോയ പരിപതോെികലെ 
സും�ന്ിക്ന്ന ഉറപ്പുകളും വതോഗ്തോനങ്ങളും 
നെപ്തോക്തോൻ തതോമസിക്കയതോലണങ്ിതലതോ 
നെപ്തോക്തോൻ ആവശഷ്യ്ിലധികും സമയും 
എടു്ിട്ടുലണ്ങ്ിതലതോ അതിലറെ കതോരണും 
മനസ്ിലതോക്ന്നതിനതോയി �ന്ലപ്ട് 
ഉതേഷ്യതോഗസ്ന്തോലര വിെിച്ചുവരു്ി 
ലതെിലവടുക്തോറുണ്്. ആവശഷ്യമതോയി വരുന്ന 
സന്ദർഭങ്ങെിൽ സ്ലസന്ദർശനവും നെ്തോറുണ്്. 
പരിതശതോധന സും�ന്ിച്ച റിതപ്തോർട്് സമിതി സഭയ്ക് 
സമർപ്ിക്ന്നു. 
(3) വമശപ്പുറത്േച് കടലാസുകൾ 
സയംബന്ധിച് സമിതി
 നൂറിലധികും ലപതോതതമഖലതോ സ്തോപനങ്ങൾ 
സുംസ്തോന്് പ്രവർ്ിക്ന്നുണ്്. ഇവയിൽ 
സുംസ്തോന ഗവലമെറെിന് സതോരമതോയ മുതൽമുെക്ണ്്. 
ഇവയുലെ പ്രവർ്നും സും�ന്ിച്ച് സഭ അറിയുന്നത് 
അവയുലെ വതോർഷിക റിതപ്തോർട്ടുും കണക്ും സഭയുലെ 
തമശപ്പുറ്് വയ്ക്കുത്തോഴതോണ്. കൂെതോലത ഗവലമെറെിലറെ 
പല വകുപ്പുകളും സ്റതോറ്റ്യൂട്റി റിതപ്തോർട്ടുകൾ, എസ്.
ആർ.ഒ.കൾ എന്നിവ സഭയുലെ തമശപ്പുറ്് 
വയ് തക്ണ്തണ്്. നിരവധി വർഷല് കണക്കളും 
റിതപ്തോർട്ടുകളും തമശപ്പുറത്തുവയ്കതോലത കുെിശേികയതോയി 
കിെപ്പുലണ്ന്ന് അനഭവ്ിൽനിന്നുും ത�തോധഷ്യമതോയി. 
അതിലറെ അെിസ്തോന്ിലതോണ് ഒൻപതതോും തകരെ 
നിയമസഭയിൽ തമശപ്പുറത്തുവച്ച കെലതോസുകൾ 
സും�ന്ിച്ച സമിതി രൂപ്രീകരിക്ന്നതിനതവണ്ി 
ചട്ങ്ങെിൽ ആവശഷ്യമതോയ തഭേഗതി വരു്ിയത്.
ചുമതലകൾ
 സഭയുലെ തമശപ്പുറ്് മന്തിമതോർ വയ്ക്കുന്ന 
എലതോ തരഖകളും പരിതശതോധിക്കയുും അവലയ 
സും�ന്ിക്ന്ന കതോരഷ്യങ്ങലെപ്റ്റി സഭയ്ക് റിതപ്തോർട്് 
നൽകുകയുമതോണ് ഈ സമിതിയുലെ പ്രധതോന 
തജതോലി. അപ്രകതോരും പരിതശതോധിക്ത്തോൾ തപപ്ർ 
തമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നതിനതപതോൽ�ലകമതോയ 
നിയമ്ിലറെതയതോ ഭരണഘെനയുലെതയതോ 
ചട്്ിലറെതയതോ വഷ്യവസ് അനസരിച്ചിട്ടുതണ്തോ 
എന്നുും തപപ്ർ തമശപ്പുറ്് വയ്ക്കുന്നതിന് 
അസതോധതോരണ കതോലതതോമസും ഉണ്തോയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും  
കതോലതതോമസും വന്നിട്ടുള്ളപക്ഷും ആ കതോലതതോമസും 
കതോണിച്ചുലകതോണ്ടുള്ള തസ്ററ്റ് ലമറെ് തമശപ്പുറത്തു 
വച്ചിട്ടുതണ്തോ, ഉലണ്ങ്ിൽ അത് തൃപ്തികരമതോതണതോ 
എന്നുും സമിതി പരിതശതോധിക്ന്നതതോണ്.അതതതോലെതോപ്ും 
സഭയുലെ  തമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്ന കെലതോസുകലെപ്റ്റി 
സ്്രീക്ർ ഏൽപ്ിച്ചുലകതോടുക്ന്ന മറ്റു കർ്വഷ്യങ്ങളും 
സമിതി നിർവ്വഹിതക്ണ്തതോണ്.
 സഭയുലെ തമശപ്പുറത്തു വച്ച കെലതോസുകൾ 
പരിതശതോധിക്ന്നതിതനതോലെതോപ്ും അവ 
തമശപ്പുറത്തു വയ്കതോനള്ള കതോലതതോമസല്പ്റ്റിയുും 
കതോലതതോമസ്ിനള്ള കതോരണങ്ങൾ 
വിവരിക്ന്ന തസ്ററ്റ് ലമറെ് തൃപ്തികരമലലങ്ിൽ 
അതതപ്റ്റിയുും �ന്ലപ്ട് ഉതേഷ്യതോഗസ്ന്തോലര 
വിസ്രിച്ച് ലതെിലവടുപ്് നെ്തോറുണ്്. 
തമശപ്പുറത്തു വച്ച കെലതോസുകളലെ പരിതശതോധന 
സും�ന്ിച്ച് സമിതിയുലെ ശ്രദ്ധയിൽലപ്ടുന്ന 
കതോരഷ്യങ്ങളൾലക്തോള്ളിച്ച് റിതപ്തോർട്ടുണ്തോക്ി സഭയ്ക് 
സമർപ്ിക്ന്നു.
(4) ഔവദ്ാഗിക ഭാഷ സയംബന്ധിച് സമിതി
 തകരെ നിയമസഭയിൽ തലതോക്ൽ െണ്് 

റ്ി.മവനാഹരൻ നായർ, 
സ്രീക്കറുതട വപ്രേറ്് തസക്രട്ടറി

(വലഖനയം തുടർച്)
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അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റിതയതോലെതോപ്ും 2003 ൽ 
നിലവിൽവന്ന മലറ്റതോരു സമിതിയതോണ് ഔതേഷ്യതോഗിക 
ഭതോഷ സും�ന്ിച്ച സമിതി. സുംസ്തോന്് 
ഔതേഷ്യതോഗിക ആവശഷ്യങ്ങൾക്് മലയതോെും ഔതേഷ്യതോഗിക 
ഭതോഷയതോയി ഉപതയതോഗിക്ന്നതിലള്ള പുതരതോഗതി 
വിലയിരുത്തുകയുും അതിലറെ അെിസ്തോന്ിൽ 
തെർ നെപെികൾ നിർതദ്ശിക്കയുും ലചയ്യുക 
എന്ന മുഖഷ്യ ഉ്രവതോേിത്വമതോണ് സമിതിയിൽ 
നിക്ഷിപ്തമതോയിരിക്ന്നത്.
ചുമതലകൾ
 മലയതോെും ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷയതോയി 
ഉപതയതോഗിക്ന്നതമതോയി �ന്ലപ്ട് സർക്തോർ 
ഉ്രവകളലെ കർശനമതോയ പതോലനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, സർക്തോരിലറെ വിവിധ വകുപ്പുകെിൽ 
ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷതോനയും നെപ്ിലതോക്ന്നതിനതവണ്ി 
എടു് നെപെി പരിതശതോധിക്കയുും അതിതന്ൽ 

കകവരിച്ച പുതരതോഗതി അവതലതോകനും ലചയ്യുകയുും 
ലചയ്യുക, മലയതോെും ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷയതോയി 
പ്രഖഷ്യതോപിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളമതോയി �ന്ലപ്ട് 
തകതോഡുകളും മതോനവലകളും െതോറങ്ങളും യഥതോസമയും 
പരിഭതോഷലപ്ടു്ിയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും ഇതവലര 
പുറലപ്ടുവിച്ചിട്ടുള്ള സർക്തോർ ഉ്രവകൾ 
പരിഭതോഷലപ്ടു്ിയിട്ടുതണ്തോ എന്നുും ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്നിവ സമിതിയുലെ കർ്വഷ്യങ്ങെിൽലപ്ടുന്നു. 
അതതതോലെതോപ്ും പതിവതോയി ഉപതയതോഗിക്ന്ന 
ഔതേഷ്യതോഗിക മലയതോെപേങ്ങളലെ പുതക്ിയ 
ശബ്ദതോവലി പ്രസിദ്ധ്രീകരിക്ന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷതോ പരിശ്രീലനും പരിപതോെിക്തോയുള്ള 
പതോഠഷ്യപദ്ധതിയിൽ ആവശഷ്യമതോയ പരിഷ് കതോരങ്ങൾ 
നിർതദ്ശിക്ക, ഉപതഭതോക്തൃ തർക് പരിഹതോര 
െതോറങ്ങൾ, ഓുംബുഡ് സ്മതോൻ, വനിതതോ കമ്മ്രീഷൻ 
തെങ്ങിയ ഓെ്രീസുകെിൽ മലയതോെും തകതോെതി 

ഭതോഷയതോയുും ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷയതോയുും 
ഉപതയതോഗിക്ന്നതിനതവണ് നെപെി നിർതദ്ശിക്ക, 
സുംസ്തോന്് ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷയുമതോയി �ന്ലപ്ട്് 
സ്്രീക്ർ കതോലതോകതോലങ്ങെിൽ നൽകുന്ന ചുമതലകൾ 
നിർവ്വഹിക്ക എന്നിവയുും ഈ സമിതിയുലെ 
കർ്വഷ്യങ്ങെിൽലപ്ടുന്നു.
പ്രേർത്നരരീതി
 സമിതിയുലെ കർ്വഷ്യ നിർവ്വഹണതോർത്ും 
സന്ദർശനങ്ങൾ നെ്തോവന്നതും ഏലതതോരു 
ഗവലമെറെ് വകുപ്പുകളലെയുും ഉതേഷ്യതോഗസ്ലര 
വിെിച്ചുവരു്ി ലതെിലവടുക്തോവന്നതമതോണ്. 
അപ്രകതോരും നെത്തുന്ന പഠന്ിലൂലെ ഉരു്ിരിയുന്ന 
കതോരഷ്യങ്ങൾ സമിതി റിതപ്തോർട്് രൂപ്ിൽ സഭയിൽ 
സമർപ്ിക്ന്നതതോണ്.        
     (തെരുും...)

മുൻ രാഷ്ട്രപതി തക.ആർ. നാരായണതറെ െരമ ോർഷിക ദിനവത്ാടനുബന്ധിച്് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിതല 
അവദേഹത്ിതറെ പ്രതിമയിൽ നിയമസഭാ തസക്രട്ടറി എസ് േി ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ പുഷ്ാർച്ന നടത്ന്നു

മുൻ പ്രധാനമന്തി 
ജേഹർലാൽ തനഹ് റുേിതറെ 
ജന്മ ോർഷിക 
ദിനവത്ാടനുബന്ധിച്് 
നിയമസഭാ സമുച്യത്ിതല 
തനഹ് റു പ്രതിമയിൽ 
നടത്ിയ പുഷ്ാർച്ന

ചിത്രജാലകം

ഇ-നിയമസഭ ആപ്ലിതക്ഷലറെ ഭതോഗമതോയുള്ള 
Q and A  module, തമശപ്പുറ്് വയ്ക്കുന്ന 

കെലതോസുകൾ സും�ന്ിച്ച 'Paper Laying 
module' എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്ന രണ്തോും പതിപ്് 
(V2.0), ഒന്നതോും പതിപ്ിലറെ പരിഷ് കരിച്ച പതിപ്് 
(V1.3) എന്നിവ  റില്രീസ് ലചയ്ത. പ്രസ്തുത 
പതിപ്പുകൾ  നിയമസഭതോസതോമതോജികർക്ും 
അവരുലെ തപഴ് സണൽ അസിസ്റന്മതോർക്ും  
പരിചയലപ്ടുത്തുന്നതിനതോയി 2020 ഒക് തെതോ�ർ 
12 മുതൽ 20 വലര 'ഗൂഗിൾ മ്രീറ്റ് '  മുഖതോന്രും 
ഓൺകലൻ പരിശ്രീലന പരിപതോെി സുംഘെിപ്ിച്ചു.  
തചതോേഷ്യങ്ങൾ, തമശപ്പുറ്് വച്ച കെലതോസുകൾ 
എന്ന്രീ ലമതോഡ്യൂളകെിൽ ഉൾലപ്ടു്ിയിട്ടുള്ള 
വിവിധ െ്രീച്ചറുകൾ പരിശ്രീലന പരിപതോെിയിൽ 
വിശേ്രീകരിക്കയുണ്തോയി.  ആറ് 
ലസഷനകെിലതോയി നെ്ിയ പരിശ്രീലന 
പരിപതോെിയിൽ നതോൽപ്ിമൂന്ന് സതോമതോജികരുും 
ലതതോണ്ണൂതറതോെും തപഴ് സണൽ അസിസ്റന്മതോരുും 
പലങ്ടുത്തു. നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റിലല 
ലഡപ്യൂട്ി ലസക്രട്റി തലും മുതൽ മുകെിതലതോട്ടുള്ള 
ഉതേഷ്യതോഗസ്ർക്തോയി ഒക് തെതോ�ർ 20 ന് 
സുംഘെിപ്ിച്ച പരിശ്രീലന പരിപതോെിയിൽ 
ഇരുപത് ഓെ്രീസർമതോർ ഓൺകലനതോയി 
പലങ്ടുത്തു.  പലങ്ടുക്തോൻ സതോധിക്തോ് 
നിയമസഭതോുംഗങ്ങൾക്തോയി പ്രസ്തുത 
റില്രീസുകൾ സും�ന്ിച്ചുും സജ്ജമതോകുന്ന മുറയ്ക് 
ഇൻഹൗസുമതോയി �ന്ലപ്ട് മറ്റു ലമതോഡ്യൂളകൾ 
സും�ന്ിച്ചുും തെർ പരിശ്രീലന പരിപതോെികൾ 
സുംഘെിപ്ിക്ന്നതതോണ്.
 പദ്ധതിയുമതോയി �ന്ലപ്ട്് 
വിവിധ ലസക്ഷനകെിൽ െർണ്ിച്ചർ 

പുനക്രമ്രീകരിക്ന്നതിനള്ള ലെണ്ർ നെപെികൾ 
പൂർ്ിയതോക്കയുും അ്രും പ്രവൃ്ികൾ 
പൂർ്ിയതോകുന്നമുറയ്ക് ലസക്ഷനകെിൽ 
നിലവിലള്ള ലെലിതെതോൺ സുംവിധതോനും 
റ്രീ-റട്് ലചയ്യുന്നതിനതോയി ലപതോതമരതോമ്് 
(ഇലക് തരേതോണിക് സ്) വിഭതോഗല് 
നിതയതോഗിച്ചു ഉ്രവതോകുകയുും ലചയ്തിട്ടുണ്്. 
അഡ്മിനിസ് തരേറ്റ്രീവ് ത്തോക്ിലല പട്ികജതോതി 
പട്ികവർഗ്ഗ തക്ഷമസമിതി, എസ്റിതമറ്റ് സ്് 
കമ്മിറ്റി വിഭതോഗങ്ങൾ, ലെയർ തകതോപ്ി വിഭതോഗും 
എന്നിവയിലല ക്യൂ�ിക്ിൾ, ലനറ്റ് വർക്ിുംഗ് 
തജതോലികളും പൂർ്ിയതോക്ി.
 ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതിയുലെ ചുമതലയുള്ള 
ലെക് നിക്ൽ കമ്മിറ്റി തയതോഗും തചർന്ന് 
പദ്ധതിയുമതോയി �ന്ലപ്ട് തസതോെ്റ്റ് 
ലവയർ ആർക്ിലെക്ച്ചർ, ഹതോർഡ് 
ലവയർ പ്രവർ്നങ്ങളലെ പുതരതോഗതി 
എന്നിവ വിലയിരുത്തുകയുും  Duct work 
for Fiber Cabling, Electrical Works, 
HVAC Works എന്നിവയുലെ എസ്റിതമറ്റ് 
പരിതശതോധിക്ന്നതിനള്ള നെപെികൾ 
സമയ�ന്ിതമതോയി പൂർ്്രീകരിക്ന്നതിനള്ള 
നിർതദ്ശങ്ങൾ നൽകുകയുും ലചയ്ത.
 നിയമസഭതോ സമുച്ചയ്ിൽ വച്ച് സതോതങ്തിക 
സഹതോയത്ലെ വിവിധ വകുപ്പുകളമതോയി 
വിനിമയും നെത്തുന്നത സും�ന്ിച്ച് 
ലപതോതഭരണും, പതോർലലമറെറികതോരഷ്യും 
എന്ന്രീ വകുപ്പുകളമതോയി സുംയുക് തയതോഗും 
തചർന്നു.  നിയമസഭതോ സതോമതോജികർക്് 
തങ്ങളലെ മണ്ഡലങ്ങെിൽ സർക്തോർ 
അനവേിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ, മറ്റ് തപ്രതോജക്ടുകൾ, 

പ്രവർ്നങ്ങൾ എന്നിവ സും�ന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ, ലപതോതജനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 
പരതോതികൾ, അതപക്ഷകൾ എന്നിവയിൻതമലള്ള 
തെർനെപെികൾ സും�ന്ിച്ച വിശേതോുംശും 
തെങ്ങിയ തകതോൺസ്റിസ്റ്യുവൻസി 
മതോതനജ് ലമന്മതോയി �ന്ലപ്ട് 
കതോരഷ്യങ്ങൾ, സഭതോനെപെികളും നിയമസഭതോ 
ലസക്രതട്റിയറ്റിലറെ പ്രവർ്നങ്ങളും 
കെലതോസുരഹിതമതോക്ന്നതിലറെ ഭതോഗമതോയി 
സഭയുും സർക്തോരുമതോയുള്ള ക്ിെപതോടുകൾ, 
നിയമസഭതോ സമിതികളമതോയി �ന്ലപ്ട് 
ആശയവിനിമയും, നെപെിക്റിപ്പുകൾ, 
റിതപ്തോർട്ടുകൾ ഓൺകലനതോയി ലഭഷ്യമതോക്ൽ, 
തമശപ്പുറ്് വയ്ക്കുന്ന കെലതോസുകൾ 
ഓൺലലനതോയി ലഭഷ്യമതോക്ൽ, �ജറ്റ് 
സും�ന്മതോയ തരഖകൾ ലഭഷ്യമതോക്ൽ എന്നിവ 
സും�ന്ിച്ചുും നിലവിൽ പ്രതയതോഗ്ിലള്ള 
വിവിധ ആപ്ലിതക്ഷനകളമതോയുള്ള  സുംതയതോജന 
സതോധഷ്യത സും�ന്ിച്ചുും തയതോഗ്ിൽ 
വിശേമതോയി ചർച്ച ലചയ്ത. 
 തചതോേഷ്യ വിഭതോഗ്ിലറെയുും ഉറപ്പുകൾ 
സും�ന്ിച്ച സമിതിയുലെയുും  
പ്രവർ്നങ്ങൾക്തോയി NIC തയ്യതോറതോക്ിയിട്ടുള്ള 
LAIS, AID എന്ന്രീ ആപ്ലിതക്ഷനകളമതോയി 
�ന്ലപ്ട്്, നിലവിലള്ള ഡതോറ്റതോ ഇ-നിയമസഭ 
ആപ്ലിതക്ഷനിതലക്് കമതഗ്രറ്റ് ലചയ്യുന്നത് 
സും�ന്ിച്ച്  NIC യുലെയുും (ഓൺകലൻ 
മുഖതോന്രും) തചതോേഷ്യവിഭതോഗ്ിലലയുും 
ഉതേഷ്യതോഗസ്രുമതോയി ചർച്ച നെത്തുകയുും 
തെർപ്രവർ്നങ്ങൾക്് ULCCS ന് നിർതദ്ശും 
നൽകുകയുും ലചയ്ത.  

ഇ-േിയമസഭപദ്ധതിമുനനാട്്
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തേശ്രീയ ഹരിത കരേ�്യൂണൽ, സുപ്ര്രീുംതകതോെതി 
എന്നിവയുലെ മതോർഗ്ഗനിർതദ്ശങ്ങളലെ 

അെിസ്തോന്ിൽ തകരെ്ിലല പതോറ 
ക്വതോറികളലെയുും ക്രഷർ യൂണിറ്റുകളലെയുും 
പ്രവർ്നും ശതോസ്ത്രീയമതോയുും നിയമവിതധയമതോയുും 
പ്രകൃതി സൗഹൃേമതോയുും നെപ്തോക്തോൻ കഴിയുന്നവിധും 
സമഗ്രമതോയ ഒരു സുംസ്തോന ഖനന നയും 
ആവിഷ് ക്രിക്ണലമന്ന് പരിസ്ിതി സും�ന്ിച്ച 
സമിതിയുലെ പല്തോൻപതതോമത് റിതപ്തോർട്് 
ശിപതോർശ ലചയ്ത. മുലക്ര രത് നതോകരൻ 
എും.എൽ.എ അദ്ധഷ്യക്ഷനും എും.എൽ.എ മതോരതോയ 
അനിൽ അക്ര, പി. വി. അൻവർ,  ലക. �തോബു, 
ഒ. ആർ. തകള, പി. െി. എ. റഹിും, ലക. എും. ഷതോജി, 
ലക. വി. വിജയേതോസ്, എും. വിൻലസറെ് എന്നിവർ 
അുംഗങ്ങളമതോയിട്ടുള്ള സമിതിയതോണ് ശിപതോർശകൾ 
സമർപ്ിച്ചത്.  പതോറക്വതോറികൾ സും�ന്ിച്ച് സമിതി 
മുൻപതോലക വരുന്ന പരതോതികളലെ �തോഹുലഷ്യും 
കണക്ിലലടു്തോണ് ഇത് സും�ന്ിച്ച് പഠനും 
നെ്തോൻ സമിതി ത്രീരുമതോനിച്ചത്. റിതപ്തോർട്് 
തയ്യതോറതോക്ന്നതിന മുതന്നതോെിയതോയി വിപുലവും 
സമഗ്രവമതോയ പഠനമതോണ് സമിതി നെ്ിയത്.  
�ന്ലപ്ട് വകുപ്പുകെിലല ഉതേഷ്യതോഗസ്രിൽ നിന്നുും 
ലതെിലവടുപ്് നെ്ിയുും ക്വതോറികൾ സന്ദർശിച്ചുും 
കരിങ്ൾ ക്വതോറികൾ സും�ന്ിച്ച നിയമങ്ങളും 
ചട്ങ്ങളും വിശേമതോയി പഠനവിതധയമതോക്ിയുമതോണ് 
സമിതി റിതപ്തോർട്് തയ്യതോറതോക്ിയത്.

 2015ൽ തഭേഗതി വരു്ിയ തകരെ കമൻസ് 
ആൻഡ് മിനറൽസ് കൺസർതവഷൻ ചട്ും 
കൃതഷ്യമതോയി നെപ്ിൽ വരു്ണും, ക്വതോറികൾ ലപതോത 
ഉെമസ്തയിൽ/സർക്തോർ നിയന്തണ്ിൻ 
ക്രീഴിൽ ലകതോണ്ടുവരണും, ഖനന്ിന് ശക്മതോയ 
സതോമൂഹഷ്യ നിയന്തണങ്ങൾ ഏർലപ്ടു്ണും, 
ക്വതോറി/ക്രഷർ എന്നിവയുലെ പ്രവർ്നങ്ങൾമൂലും 
നതോശനഷ്ട്ിനിരയതോകുന്നവർക്് അർഹമതോയ 
നഷ്ടപരിഹതോരും ക്വതോറി ഉെമകെിൽ നിന്ന് ഈെതോക്ി 
നൽകുന്ന കതോരഷ്യും നിയമുംവഴി വഷ്യവസ്ലചയ്യണും,  
അനധികൃത ഖനനും നെ്ിലയടുക്ന്ന കരിങ്ലിന് 
പരസഷ്യ വിപണിക്് തലഷ്യമതോയ പിഴ ഈെതോക്ണും, 
ക്വതോറികളലെ പ്രവർ്നും തകരെ്ിൽ 
ഉരുൾലപതോട്ലിന് കതോരണമതോകുന്നുതണ്തോ എന്നത് 
ജിതയതോെജിയിൽ കവേഗ്ധഷ്യമുള്ള ഒരു ഏജൻസി 
വഴി പഠന വിതധയമതോക്ണും, പതോറ ലപതോട്ിക്ന്നതിന് 
അതമതോണിയും കനതരേറ്റ് തപതോലള്ള രതോസവസ്തുക്ൾ 
ഉപതയതോഗിക്ന്ന ര്രീതി ഉതപക്ഷിച്ച് ത്ഡ് കട്ിുംഗ്, 
തനതോൺ ഇലക്ടിക്ൽ ര്രീതി എന്നിവ സ്വ്രീകരിക്ന്നത് 
പരിഗണിക്ണും. 

 നിർമ്മതോണ പ്രവൃ്ികൾക്് ആധുനിക 
സതോതങ്തിക വിേഷ്യ പ്രതയതോജനലപ്ടു്ണും, 
നിർമ്മതോണ സതോമഗ്രികളലെ പുനരുപതയതോഗും 
തപ്രതോത്തോഹിപ്ിക്ണും, ക്വതോറികളലെ 
പ്രവർ്നും ആധുനിക സതോതങ്തിക വിേഷ്യയുലെ 
സഹതോയത്തോലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ 
സുംയുക്മതോയി നിരന്രും നിര്രീക്ഷിക്ണും, 
ക്വതോറികളും ജനവതോസതകന്ദ്രവമതോയുള്ള 
ദൂരപരിധി ഇരുന്നൂറ് മ്രീറ്ററതോയി വർദ്ധിപ്ിക്കയുും 
ഖനനതോനന്രും ഉതപക്ഷിക്ലപ്ടുന്ന ക്വതോറി 
പ്രതേശും വഷ്യവസ്യനസരിച്ച് പരിപതോലിച്ച് 
സുംരക്ഷിക്ലപടുന്നിലലങ്ിൽ �ന്ലപ്ട് ക്വതോറി 
കലസൻസിയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈെതോക്ണും, 
നിർമ്മതോണ പ്രവർ്നങ്ങൾക്തോയി 
ഉപതയതോഗിക്തോവന്ന പതോറയുലെ അെവ് 
ആവശഷ്യതോധിഷ്ടിതമതോയി നിശ്യിച്ച് നിയമും മൂലും 
വഷ്യവസ് ലചയ്യണും, പതോറയ്ക്കുും പതോറ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ും 
വിലനിയന്തണും ഏർലപ്ടു്ണും, റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ 
പ്രവർ്ിക്ന്ന പതോറ ക്വതോറികെിൽ നിന്ന് ഒരു 
നിശ്ിത അെവ് പതോറ സർക്തോർ നിശ്യിക്ന്ന 
വിലയിൽ സർക്തോരിതനതോ, നിശ്യിക്ന്ന 
പ്രകതോരമുള്ള മറ്റ് പ്രവർ്നങ്ങൾതക്തോ 
ലഭഷ്യമതോക്വതോൻ വഷ്യവസ് ലചയ്യണും, 
കുടു�തോുംഗങ്ങളലെ എണ്്ിനനസരിച്ച് വ്രീെിലറെ 
വിസ്തൃതി നിയന്തിക്കയുും അനവേന്രീയമതോയ 
പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള വ്രീടുകൾക്് 
പതോറവിലതയതോലെതോപ്ും അധിക നികുതി ഈെതോക്കയുും 
തവണും തെങ്ങിയവയതോണ് റിതപ്തോർട്ിലല പ്രധതോന 
ശിപതോർശകൾ.

 പതോറക്വതോറികളലെ പ്രവർ്നും മൂലും പ്രതേശല് 
തറതോഡുകൾ നിരന്രും തകെതോകുന്നതിനതോൽ അവ 
ക്വതോറി ഉെമകളലെ ലചലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്ണികൾ 
ലചയ്യുന്നതിനള്ള നെപെികൾ സ്വ്രീകരിക്കയുും 
പ്രതോതേശിക തറതോഡുകൾക്് അനതയതോജഷ്യമലതോ് 
വലിയ െിപ്ർ തലതോറികെിൽ അനവേന്രീയമതോയതിലും 

കൂടുതൽ ഭതോരും കയറ്റിതപതോകുന്നത് നിയന്തിക്തോൻ 
സുംവിധതോനും ഏർലപ്ടുത്തുകയുും തവണും, 
പതോറക്വതോറികളലെ പ്രവർ്നും മൂലമുണ്തോകുന്ന 
ലപതോെിപെലങ്ങൾ നിയന്തിക്ന്നതിന് ക്വതോറികൾക്് 
ചുറ്റുും ലഷൽട്ർ ല�ൽറ്റുകൾ സ്തോപിക്ണും 
തെങ്ങിയ ശിപതോർശകളും റിതപ്തോർട്ിൽ ഉണ്്.  
തകരെ്ിലല പതോറക്വതോറികളലെയുും ക്രഷർ 
യൂണിറ്റുകളലെയുും പ്രവർ്നും സൃഷ്ടിക്ന്ന 
പരിസ്ിതി പ്രശ് നങ്ങൾ സും�ന്ിച്ച് നിയമസഭതോ 
പരിസ്ിതി സും�ന്ിച്ച സമിതി തയ്യതോറതോക്ിയ 
ഈ പ്രതതഷ്യക റിതപ്തോർട്് 2020 ആഗസ്റ് 24 നതോണ് 
സഭയിൽ സമർപ്ിച്ചത്.

  പതിനതോലതോും തകരെ നിയമസഭയുലെ 
കതോലയെിലല സമിതിയുലെ 19-തോമത് റിതപ്തോർട്തോണിത്.  
മൂന്നതോർ, തകരെും തനരിട് പ്രെയ ദുരന്്ിലറെ 
പതോരിസ്ിതികതോഘതോതങ്ങൾ എന്നിവ സും�ന്ിച്ച 
പ്രതതഷ്യക റിതപ്തോർട്ടുകൾ സമിതി സമർപ്ിച്ചിരുന്നു.  
സമിതിക്് ലഭിക്ന്ന പരതോതികെിൽ ഭൂരിപക്ഷവും 
ക്വതോറികളലെയുും  ക്രഷറുകളതെയുും പ്രവർ്നും 
സും�ന്ിച്ചതോയിരുന്നു.  ഇക്തോരഷ്യും സും�ന്ിച്ച് 
സമിതി 1996 ലും 2014 ലും റിതപ്തോർട്് സമർപ്ിച്ചിരുന്നു.  
എന്നതോൽ ക്വതോറികളും ഖനനവും സും�ന്ിച്ച 
നിയമങ്ങെിലല തഭേഗതികൾ, �ഹു.സുപ്ര്രീും 
തകതോെതിയുലെയുും, ഹരിതകരേ�്യൂണലിതറെയുും 
വിധികൾ തകരെ്ിലല സവിതശഷ സതോഹചരഷ്യും 
തെങ്ങിയവയുലെ പശ്തോ്ല്ിൽ ഇക്തോരഷ്യ്ിൽ 
പുതിയ പരിതശതോധനയുും പഠനവും ആവശഷ്യമതോലണന്ന് 
സമിതി വിലയിരുത്തുകയുണ്തോയി. ഇത് തകവലും 
ക്വതോറികളലെ പ്രവർ്നും സും�ന്ിച്ച റിതപ്തോർട്ല. 
പ്രകൃതി, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ  അവയുലെ ഉപതയതോഗും 
എന്നിവ സും�ന്ിച്ച ലപതോതത�തോധത്യുും 
സമ്രീപനങ്ങതെയുും നിലപതോടുകതെയുും 
വിലയിരുത്തുകയുും പരിഹതോരങ്ങൾ നിർതദ്ശിക്കയുും 
ലചയ്യുന്ന റിതപ്തോർട്തോണിത്. ജനവതോസതകന്ദ്രങ്ങളും 
ക്വതോറികളും തമ്മിലള്ള ദൂരപരിധിയുലെ കതോരഷ്യ്ിൽ 
സമിതിയുലെ ശിപതോർശ ഗ്ര്രീൻകരേ�്യൂണലിലറെ 
ലചകന്ന ല�ഞ്് അുംഗ്രീകരിക്കയുണ്തോയി.  
മിനറൽ ൌതണ്ഷൻ െണ്് സും�ന്ിച്ച 
സമിതിയുലെ ശിപതോർശ ക്വതോറികളമതോയി �ന്ലപ്ട് 
ലപതോതജനങ്ങളലെ പ്രശ് നങ്ങൾ ഏലറക്ലറ 
പരിഹരിക്തോൻ കഴിയുന്നതതോണ്.

    ഷബാന അഞ്യം
     തജതോയിറെ് ലസക്രട്റി

  പരിസ്ിതി സും�ന്ിച്ച സമിതി

 േി�മസഭാസമിതി ശിപാർശകൾ

സുംസ്ാേഖേേേയുംആവിഷ്ക്കരിക്കണും
പരിസ്ിതിസും�ന്ിച്ചസമിതി

വല�ിൽ േിന്്.. 

ഇന്ഷ്യയിലല നിയമനിർമ്മതോണസഭകെിലല 
അദ്ധഷ്യക്ഷൻമതോരുലെ എൺപതതോമത് 

സതമ്മെനും 2020 നവും�ർ 25, 
26 ത്രീയതികെിൽ ഗുജറതോ്ിലല 
ലകവതോേിയയിൽ സുംഘെിപ്ിച്ചു.  നതോല് 
േിവസങ്ങെിലതോയി നെക്തോറുള്ള 
സതമ്മെനും തകതോവിഡ്-19 വഷ്യതോപന്ിലറെ 
പശ്തോ്ല്ിൽ രണ്് േിവസമതോയി 
ചുരുക്ി സഭതോദ്ധഷ്യക്ഷൻമതോരുലെ സതമ്മെനും 
മതോത്മതോയതോണ് ഇക്റി നെ്ിയത് 
'Harmonious Coordination between 
Legislature, Executive and Judiciary Key 
to a Vibrant Democracy'  എന്നതതോണ് 
പ്രധതോന ചർച്ചതോ വിഷയും.
തകരെ നിയമസഭ വിജയകരമതോയി 
സുംഘെിപ്ിച്ച  ലെസ്റിവൽ ഓൺ 
ലഡതമതോക്രസിയുലെ മതോതൃകയിൽ  രതോജഷ്യല് 
എലതോ സുംസ്തോനങ്ങെിലും പതോർലലമറെിലും  
പരിപതോെി സുംഘെിപ്ിക്തോൻ സതമ്മെന്ിൽ 
ത്രീരുമതോനിച്ചു.  ഇത് സും�ന്ിച്ച് സ്്രീക്ർ 
പി ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്ിച്ച പ്രതമയും 
സതമ്മെനും ഐകകണ് തഠന പതോസതോക്ി.

ചരിത്്ിൽ ആേഷ്യമതോയി ഒരിന്ഷ്യതോക്തോരി 
ന്യൂസിലൻഡ് മന്തിസഭതോുംഗമതോയി. മലയതോെിയതോയ 

പ്രിയങ് രതോധതോകൃഷ്ണൻ ന്യൂസിലൻഡിലറെ സതോമൂഹികും, 
യുവജനതക്ഷമും, സന്നദ്ധ തമഖല തെങ്ങിയ 
വകുപ്പുകളലെ ചുമതലയതോണ് വഹിക്ക. ലതതോഴിൽ 
സഹമന്തി സ്തോനവും പ്രിയങ്യ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്്. 
എറണതോകുെും  പറവൂർ മതോെവനപ്റ്് രതോമൻ 
രതോധതോകൃഷ്ണൻ- ഉഷ േ്തികളലെ മകെതോയ പ്രിയങ്  
പതിനതോറ് വർഷമതോയി ന്യൂസിലൻഡിൽ സജ്രീവ രതോഷ്ട്രീയ 
രുംഗത്തുണ്്. തല�ർ പതോർട്ി പ്രവർ്കയതോയ പ്രിയങ് 
രതോധതോകൃഷ്ണൻ, തല�ർ പതോർട്ി സർക്തോരിൽ അസിസ്ററെ് 
സ്്രീക്റതോയുും   തപഴ് സണൽ ലസക്രട്റിയതോയുും 
പ്രവർ്ിച്ചിരുന്നു.

സഭാദ്ധ്യക്ൻമാരുടെ
അഖിനലന്്യാസനമേളേും

േയൂസിലൻഡ്മന്തിസഭയിൽ
മലയാളിത്ിളക്കും
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• ശിലാലിഖിതങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖ?
 എപെിഗ്രാഫി
• വകരളത്ിൽ കതണ്ത്ിയിട്ടുള്ള ശിലാശാസനങ്ങൾ എഴുതാൻ 

ഉപവയാഗിച്ിട്ടുള്ള ഭാഷ?
 േതട്ടഴുത്് (പതിനഞ്ായം നൂറ്ാണ്ടുേതര മലയാളഭാഷയിൽ പ്രൊരത്ിലുണ്ായിരുന്ന   
 ലിപി സമ്പ്രദായയം)
• കൃത്മായി തരീയതി നിർണയിക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ടുള്ള വകരളത്ിതല ആദ് 

ശിലാശാസനയം?
 തരിസാപെള്ളി ശാസനയം (കുലവശഖര സാമ്ാജ്ത്ിതല മൂന്നായം ഭരണാധികാരിയായ  
 സ്ാണു രേിേർമേതറെ കാലത്് അവദേഹത്ിതറെ കരീഴിലുള്ള വേണാട് ഭരണാധികാരി   
 അയ്യനടികൾ തിരുേടികൾ ആണ് ഈ ശാസനയം എഴുതിയത്.) 
• വറാമാസാമ്ാജ്വുമായി വകരളത്ിനുണ്ായിരുന്ന ോണിജ്ബന്ധത്ിന് 

തതളിോയ 'ദരീനാരിയസ്' എന്ന നാണയതത്ക്കുറിച്് പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
ശാസനയം? 

 ോഴപെള്ളി ശിലാശാസനയം (എ.ഡി.830 ൽ രാജവശഖരേർമേൻ പുറതപെടുേിച്ചു)
• പ്രാെരീന വകരളത്ിതല േിദ്ാപരീഠങ്ങതളപെറ്ി പരാമർശിക്കുന്ന 

ശാസനയം?
 ഹജ്ജൂർ ശാസനയം (ആയ് രാജാേ് കരുനന്ടക്കൻ എ.ഡി.866 ൽ പുറതപെടുേിച്ചു)
• ശ്രീമൂലോസയം തെവപെടുകൾ എന്നറിയതപെടുന്ന ശാസനയം?
 പാലിയയം ശാസനയം (ആയ് രാജാോയ േിക്രമാദിത് േരഗുണൻ പുറതപെടുേിച്ത്)
• ജൂതശാസനയം പുറതപെടുേിച്താര് ? 
 ഭാസ് ക്കര രേിേർമേൻ ഒന്നാമൻ (എ.ഡി.1000 ൽ വജാസഫ് റബ്ാൻ എന്ന   
 യഹൂദ പ്രമാണിക്ക് സ്വന്മായി നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അേകാശവുയം അഞ്ചുേണ്   
 സ്ാനവുയം അനുേദിച്ചു തകാണ്് പുറതപെടുേിച്ത്)
• തകാടേലയം ശിലാശാസനയം തിരിച്റിഞ് െരിത്രകാരൻ?
 എയം.ജി.എസ്. നാരായണൻ (1969ൽ തകാടേലയം മഹാേിഷ്ണുവക്ഷത്രത്ിൽ   
 കതണ്ത്ി.  ഭാസ് കര രേിതപരുമാൾ ആണ് തകാടേലയം ശിലാശാസനയം പുറതപെടുേിച്ത്.   
 തകാടേലത് നിന്ന് (കാസർവഗാഡ്) പിരിതച്ടുക്കുന്ന അവട്ടവക്കാള് എന്ന ോർഷിക   
 നികുതിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കഴഞ്് സ്വർണയം വക്ഷത്രത്ിന് േഴിപാടായി നൽകാൻ   
 പറയുന്നതാണ് ശാസനത്ിതറെ ഉള്ളടക്കയം.)
• വകരളത്ിതല വദേദാസികതളക്കുറിച്ചുള്ള ശിലാശാസനയം?
 വൊക്കൂർ ശാസനയം (എ.ഡി.932 ൽ വകാതരേിേർമേൻ തയ്യാറാക്കിയത്) 
• ലഭ്മായ ശാസനങ്ങളിൽ തകാല്ലേർഷയം ആദ്മായി 

വരഖതപെടുത്ിയിട്ടുള്ള ശാസനയം?
 മാമ്പള്ളി ശാസനയം (തകാല്ലേർഷയം 149)

Superintelligence:                                   
Paths, Dangers, 
Strategies
Nick Bostrom
London: Oxford University 
Press, 2017.
Call No: D6,8(B)  Q7
(This book deals with the 
existential dangers that 
could threaten humanity as 
a result of developments 
in the artificial super 
intelligence.) 

The Cliffhangers
Sabin Iqbal
New Delhi: Aleph Book 
Company, 2020.
Call No: O111,3 SAB R0
(Novel) 

Mouth Full of Blood
Toni Morrison 
London: Vintage, 2020.
Call No: O111,6 TON    R0
(A collection of essays and 
speeches) 

The Unbearable 
Lightness of Being
Milan Kundera
Translated by Michael 
Henry Heim.
London: Faber and Faber, 
2019.
Call No: O122,3MIL 111Q9
(English translation of the 
French novel) 

The Way to Paradise 
Mario Vargas Llosa
Translated by Natasha 
Wimmer.
London: Faber and Faber, 
2003.
Call No: O123,3 MAR 111P3
(English translation of the 
Spanish novel)

അജ്ാതതറെ കുറിപ്പുകൾ
ഫയവദാർ ദസ്തതയേ്സ് കി 
വിവർ്നും ലചയ്തത് 
തവണു വി. തേശും.
തൃശ്ശൂർ: ഗ്ര്രീൻ ബുക് സ്, 2015.
Call No: O142,3DAS   32Q5
(റഷഷ്യൻ തനതോവലിലറെ മലയതോെ 
പരിഭതോഷ) 

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

പ്രാെരീന വകരളത്ിതല പ്രധാന 
ശിലാശാസനങ്ങൾ/ശാസനങ്ങൾ

വിജ്ാേപഥം

മലയാളത്ിതറെ 
പ്രിയകേിതകൾ
ലക.ജി.ശങ്രപിള്ള.
തൃശ്ശൂർ: ഗ്ര്രീൻ ബുക് സ്, 2017.
Call No:   O32,1KGS    Q7
(ലക.ജി.ശങ്രപിള്ളയുലെ കവിതതോ 
സമതോഹതോരും)

നവോത്ാനത്ിതറെ 
രാഷ്ട്രരീയമാനങ്ങൾ
ലപ്രതോെ. എും.ജി.എസ്. നതോരതോയണൻ  
തൃശ്ശൂർ: ഗ്ര്രീൻ ബുക് സ്, 2019.
Call No:   O32,6NAR   Q9
(വലഖന സമാഹാരയം)

ഗുരുഗാഥ
ഒ. േി. ഉഷ
തൃശ്ശൂർ: ഗ്രരീൻ ബുക് സ്, 2019.
Call No:   32Q9
(ആദ്ധ്ാത്ിക വലഖനങ്ങൾ)

വസന്ധേതടത്ിതല 
സാമ്ാജ്ങ്ങൾ
ആലിസ് അൽബിനിയ
തൃശൂർ: കററെ് ബുക് സ്, 2017.
Call No:   U832Q7
(യാത്രാേിേരണയം)

The Anarchy: The East 
India Company, Corporate 
violence and the pillage of 
an empire 
William Dalrymple
New Delhi: Bloomsbury 
Publishing, 2019.
Call No: V2    Q9
(This book tells the timely and 
cautionary tale of the rise of 
the East India Company and 
one of the most supreme acts 
of corporate violence in world 
history.)

ഓർമേപെടികൾ
തപ്രാഫ. എയം.എ. ഉമേൻ
വകാട്ടയയം: ഡി സി ബുക് സ്, 2020
Call No:   XwUMM      32R0
(സാമ്പത്ിക ശാസ്ത്രജ്ൻ 
തപ്രാഫ. എയം.എ. ഉമേതറെ 
ആത്കഥ)

സമൂഹ്ിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചന്രീചത്വും 
ഇലതോതതോക്ന്നതിന് സ്വ്രീകരിതക്ണ് 

നെപെികൾ സും�ന്ിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകളലെ 
പ്രതിനിധികലെ പലങ്ടുപ്ിച്ചുലകതോണ്ടുള്ള 
ഓൺകലൻ ചർച്ച 2020 നവും�ർ 12 ന് 
നിയമസഭതോ സമുച്ചയ്ിലല ഐ.െി. വ്രീഡിതയതോ 
തകതോൺെറൻസ് ഹതോെിൽ സുംഘെിപ്ിച്ചു.  
സതോ്്ികവും വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസപരവും സതോമൂഹികവും 
ഭൂമിശതോസ്തപരവമതോയ തവർതിരിവകലെ 
അെിസ്തോനലപ്ടു്ി, സമൂഹ്ിൽ നിലനിൽക്ന്ന 
വിവര വിനിമയ സതോതങ്തിക വിേഷ്യകളലെ 
അസന്തുലിതമതോയ വിതരണവും തവർതിരിവും  
ഉയർത്തുന്ന ലവല്ലുവിെികൾമൂലമുള്ള 'ഡിജിറ്റൽ 
ഡികവഡ്' ഇലതോതതോതക്ണ്ത് കതോലഘട്്ിലറെ 
ആവശഷ്യമതോണ്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇ്രും 
ലവല്ലുവിെികൾ ഇലതോതതോക്തോനള്ള മതോർഗങ്ങൾ 
വിവിധ വകുപ്പുകളലെ ഏതകതോപനത്തോലെ 
കലണ്്ി നെപ്തോക്ണലമന്ന് നിയമസഭതോ 
സ്്രീക്ർ നിർതദ്ശിച്ചതനസരിച്ചതോണ് തകരെ 
നിയമസഭയുലെ ലസറെർ തെതോർ പതോർലലമറെറി 
സ്റഡ്രീസ് ആൻഡ് ലരേയിനിുംഗിലറെ ആഭിമുഖഷ്യ്ിൽ 
ചർച്ച സുംഘെിപ്ിച്ചത്. സ്്രീക്ർ പി.ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ 
അധഷ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപതോെിയിൽ നിയമസഭതോ 
ലസക്രട്റി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നതോയർ സ്വതോഗതും 
ആശുംസിച്ചു. 
 തകതോവിഡ് - 19 പകർച്ചവഷ്യതോധി ക്രിയതോത്മകമതോയി 
തനരിടുന്നതിന് ഓൺകലൻ സുംവിധതോനങ്ങൾ 
ഉപതയതോഗലപ്ടുത്തുന്നത് അനിവതോരഷ്യമതോയി 
മതോറിയിരിക്ന്ന ഇക്തോല്് ഡിജിറ്റൽ അന്രും 
എന്നത് മനഷഷ്യലറെ നിലനിൽപ്ിലന്ലന്ന 
�തോധിതച്ചക്തോവന്ന ഒരു ഘെകമതോണ്. 

ഇരുപ്ിലയതോന്നതോും നൂറ്റതോണ്ിൽ ഡിജിറ്റൽ  
സതോതങ്തികവിേഷ്യയുും വിജ്തോനവും  എന്നത് 
വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസും, ആതരതോഗഷ്യും എന്നിവ തപതോലല ഓതരതോ 
വഷ്യക്ിയുലെയുും രതോജഷ്യ്ിലറെയുും സതോമൂഹിക - 
സതോ്്ിക ഉന്നതിക്് തവണ് അവശഷ്യ അെിസ്തോന 
തസവനമതോയതോണ് കണക്തോക്ലപ്ടുന്നത്.  
ആയതിനതോൽ എലതോവർക്ും ക്്യൂട്ർ, 
ലമതോക�ൽ തെതോൺ, ഇറെർലനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, 
അവ ഉപതയതോഗിക്ന്നതിനള്ള അറിവ് എന്നിവ 
അെിസ്തോനപരമതോയി സതോധഷ്യമതോതക്ണ്തിലറെ 
പ്രതോധതോനഷ്യും വെലര വലതതോണ്.
 ഡിജിറ്റൽ ലഭഷ്യത  ഉള്ളവരുും ഇലതോ്വരുും 
തമ്മിലള്ള അന്രും സതോമൂഹിക ഐകഷ്യത്യുും 
സതോ്്ിക മുതന്നറ്റത്യുും പ്രതികൂലമതോയി 
�തോധിക്ന്ന ഒന്നതോലണന്ന് നിര്രീക്ഷിച്ച സ്്രീക്ർ 
ക്്യൂട്ർ ഉപതയതോഗിക്ന്നതിനള്ള പരിചയക്റവ് 

ഇലതോതതോക്ന്നതിനും അെിസ്തോന സൗകരഷ്യങ്ങളലെ 
അഭതോവും പരിഹരിക്ന്നതിനമതോയി ഗ്രതോമ്രീണ 
തമഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ വികതോസവമതോയി �ന്ലപ്ട്് 
പുതിയ കർമ്മപദ്ധതികൾ ആസൂത്ണും 
ലചയ്ത് നെപ്തോതക്ണ്തിലറെ ആവശഷ്യകത 
ഓർമ്മലപ്ടു്ി. തകരെ നിയമസഭയുലെ 
ലസറെർ തെതോർ പതോർലലമറെറി സ്റഡ്രീസ് ആൻഡ് 
ലരേയിനിുംഗിലറെ ആഭിമുഖഷ്യ്ിൽ വിവിധ 
സർക്തോർ വകുപ്പുകലെ ഏതകതോപിപ്ിച്ച് സമൂഹ്ിൽ 
ഡിജിറ്റൽ വിഭജനും കുറയ്ക്കുന്നതിനതവണ്ി  
നിതയതോജകമണ്ഡലതോെിസ്തോന്ിൽ 
പ്രവർ്നങ്ങൾ ആരുംഭിക്ണലമന്ന് അതദ്ഹും 
ആവശഷ്യലപ്ട്ടു.
 ചർച്ചയിൽ പലങ്ടു് വിവിധ വകുപ്് 
ഉതേഷ്യതോഗസ്രുും, ഇൻെർതമഷൻ തകരെ മിഷൻ, 
ഐ.െി.മിഷൻ, KITE, ASAP, കുടുും�ശ്ര്രീ എന്നിവയുലെ 
പ്രതിനിധികളും  ഡിജിറ്റൽ വിഭജനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും 
ഇലതോതതോക്ന്നതിനമതോയി അവരവരുലെ തമഖലകെിൽ 
കകലക്തോണ്ടുവരുന്ന നെപെികൾ വിശേ്രീകരിച്ചു.  
സർക്തോർ തസവനങ്ങളലെ നെപെിക്രമങ്ങൾ 
തെക്ും മുതൽ ഒടുക്ും വലര ഓൺകലനതോയി 
നെ്തോൻ കഴിയുന്നതിലറെയുും സമൂഹ്ിലല 
ഏറ്റവും അെി്ട്് വലരയുള്ള പൗരനും അതിലറെ 
ഗുണതഭതോക്തോവതോകുവതോൻ കഴിയുന്നതിലറെയുും 
ആവശഷ്യകത മുഖഷ്യപ്രതിപതോേഷ്യമതോയ ചർച്ചയിൽ 
ഡിജിറ്റൽ വിഭജനും കുറയ്ക്കുവതോൻ വഷ്യക്മതോയ 
കതോഴ്ചപ്തോടുകതെതോലെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർ്ിതക്ണ്തിലറെ 
പ്രസക്ി വിലയിരുത്തുകയുും ലചയ്ത.
 ലഡപ്യൂട്ി ലസക്രട്റി വി.ജി.റിജു 
തമതോഡതററ്ററതോയിരുന്ന ചെങ്ങിൽ അഡ്രീഷണൽ 
ലസക്രട്റി എസ്.�ിന്ദു കൃതജ്ത തരഖലപ്ടു്ി.

സമൂഹത്ിൽഡിജിറ്ൽവിഭജേുംഇല്ാതാക്കുനതിേ്നവണ്ടേെപെികൾ-ഓൺട്ലൻചർച്ച
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സി.നമായിൻകുട്ി
മുൻഎും.എൽ.എ.

മുലേ്രീും ല്രീഗ് സുംസ്തോന ഉപതോധഷ്യക്ഷനും മുൻ 
എും.എൽ.എ.യുമതോയ സി. തമതോയിൻകുട്ി (77) നവും�ർ 9 ന് 
അന്രിച്ചു.  1996 ൽ ലകതോടുവള്ളി നിതയതോജകമണ്ഡല്ിൽ 
നിന്നുും 2001, 2011 എന്ന്രീ വർഷങ്ങെിൽ തിരുവ്തോെി 
മണ്ഡല്ിൽ നിന്നുും നിയമസഭയിലല്ി. പതരതനതോയ 
ല്രീഗ് തനതതോവ് പി.സി. അഹമ്മേ്കുട്ി ഹതോജിയുലെയുും 
കുഞ്ഞി ഉമ്മതോച്ചയുലെയുും മകനതോയ തമതോയിൻകുട്ി എും.എസ്.
എെിലും യൂ്് ല്രീഗിലും പ്രവർ്ിച്ചതോണ് ലപതോതപ്രവർ്ന 
രുംഗല്്ിയത്. 
 തതോമരതശേരി പഞ്തോയ്് പ്രസിഡറെ്, തകതോഴിതക്തോെ് 
ജിലതോ കൗൺസിൽ അുംഗും, മുലേ്രീും യൂ്് ല്രീഗ് സുംസ്തോന 
ജനറൽലസക്രട്റിയുും പ്രസിഡന്ും, മുലേ്രീും ല്രീഗ് തകതോഴിതക്തോെ് 
ജിലതോ ലസക്രട്റി, തകരെ തസ്ററ്റ് ററൽ ഡവലപ് ലമറെ് 
ത�തോർഡ് അുംഗും, ലക.എസ്.ആർ.െി.സി. അഡ് കവസറി 
ത�തോർഡ് അുംഗും, വഖെ് ത�തോർഡ് അുംഗും തെങ്ങിയ 
നിലകെിൽ പ്രവർ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഭതോരഷ്യ ഖേ്രീജ. മൂന്ന് മക്ളണ്്.

പി.കുമാരൻ
മുൻഎും.എൽ.എ.

 
മണ്തോർക്തോെ് മുൻ എും.എൽ.എ. യുും 
സി.പി.ഐ. തനതതോവമതോയ പി.കുമതോരൻ 
(86)  ഒക് തെതോ�ർ 26 ന് തകതോഴിതക്തോെ് 
അന്രിച്ചു.  1982 മുതൽ  87 വലരയുള്ള 
ഏഴതോും തകരെ നിയമസഭയിൽ 
അുംഗമതോയിരുന്നു.   കരിമ്പുഴ പഞ്തോയ്് 
പ്രസിഡറെ്, കുലക്ിലിയതോെ് സർവ്വ്രീസ് 
സഹകരണ �തോങ്് പ്രസിഡറെ് എന്ന്രീ 
നിലകെിൽ  പ്രവർ്ിച്ചിട്ടുണ്്. അട്പ്തോെി 
തമഖലയിലല വിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ സ്തോപനങ്ങൾ 
പ്രവർ്നമതോരുംഭിക്ന്നതിൽ 
പ്രധതോന പങ്് വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  'ജ്രീവിത 
ചിന്കൾ' എന്ന തപരിൽ ആത്മകഥ 
പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്. പതരതയതോയ 
പതോർവ്വതിയതോണ് ഭതോരഷ്യ. നതോല മക്ളണ്്.

എും.ോരായണൻ
മുൻഎും.എൽ.എ.


 മുൻ എും.എൽ.എ. യുും സി.പി.എും. തനതതോവമതോയ 
എും.നതോരതോയണൻ (56)  നവും�ർ 8 ന്  അന്രിച്ചു.  
തകതോവിഡ് �തോധിച്ച് ചികിത് സയിലതോയിരുന്നു.  
ഒ്തതോും തകരെ നിയമസഭയിലും പ്തോും 
തകരെ നിയമസഭയിലും കുഴൽമന്ദും 
നിതയതോജകമണ്ഡലല് പ്രതിനിധതോനും ലചയ്ത. 
പതോലക്തോെ് അർ�ൻ �തോങ്് ലചയർമതോനതോയി 
പ്രവർ്ിച്ചു വരികയതോയിരുന്നു.
 നിലവിൽ കർഷകസുംഘും സുംസ്തോന കമ്മിറ്റി 
അുംഗവും സി.പി.എും. പതോലക്തോെ് ഏരിയതോ കമ്മിറ്റി 
അുംഗവമതോണ്.  എസ്.എെ്.ഐ. ജിലതോ ലസക്രട്റി, 
ഡി.കവ.എെ്.ഐ. ജിലതോ പ്രസിഡറെ്, സി.പി.എും. 
ജിലതോ കമ്മിറ്റിയുംഗും, പതോലക്തോെ് ഏരിയതോ ലസക്രട്റി 
തെങ്ങിയ നിലകെിൽ പ്രവർ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
ലക.തപ്രമലതയതോണ്  ഭതോരഷ്യ. ഒരു മകനും ഒരു 
മകളമുണ്്.

നവർപാെ്  

തകരെ നിയമസഭയുലെ ഇരുപത് വർഷല് 
ദൃശഷ്യങ്ങൾ സഭയുും സതമ്മെനങ്ങളും എന്ന് 

ഇനും തിരിച്ച് പര്ര ആയി സഭതോ െി.വി. ഒ.െി.െി. 
പ്ലതോറ്റ് തെതോമിൽ ഉൾലപ്ടു്തോൻ ത്രീരുമതോനിച്ചു. തകരെ 
നിയമസഭയുലെ ഇതപരഷ്യന്മുള്ള സതമ്മെനങ്ങളലെ 
സമഗ്ര വ്രീഡിതയതോ ആർകക്വ് സ് സൃഷ്ടിക്ക 
എന്നതതോണ് ഇതലകതോണ്് ലക്ഷഷ്യുംവയ്ക്കുന്നത്. 
 നിയമസഭതോ സതോമതോജികർ, രതോഷ്ട മ്രീമതോുംസതോ 
വിേഷ്യതോർത്ികൾ, ഗതവഷകർ, മതോധഷ്യമപ്രവർ്കർ 
തെങ്ങി നിയമസഭലയക്റിച്ച് പഠിക്തോനും 
അറിയതോനും ശ്രമിക്ന്ന എലതോവർക്ും പ്രതോപഷ്യമതോയ 
നിർമ്മിതബുദ്ധിയുലെയുും യന്തപഠന്ിലറെയുും 
സതോധഷ്യതകൾ ഉപതയതോഗിക്ന്ന ഒരു തശഖരമതോയതോവും 
ആർകക്വ് സ് രൂപകൽപ്ന ലചയ്യുക. രതോഷ്ട്രീയ 
തനതതോക്ൾ, നിയമസഭതോ റിതപ്തോർട്ിുംഗിൽ 
പ്രതോവ്രീണഷ്യമുള്ള മതോധഷ്യമപ്രവർ്കർ, സർവ്വകലതോശതോലതോ 
അദ്ധഷ്യതോപകർ തെങ്ങിയവലര പലങ്ടുപ്ിച്ച് 
തയ്യതോറതോക്ന്ന വിശേ്രീകരണ വ്രീഡിതയതോകൾ 
ആർകക്വിുംഗിലറെ ഭതോഗമതോയി ഉൾലപ്ടുത്തുും. ഓതരതോ 
നിയമസഭലയയുും അതിലല സതമ്മെനങ്ങലെയുും 
പ്രധതോന തനതതോക്ലെയുും ലവതവ്വലറ 
പരിചയലപ്ടുത്തുന്നവയതോവും വ്രീഡിതയതോകൾ. സതോമൂഹിക 

പശ്തോ്ലവും ചർച്ചയിൽ വന്ന പ്രധതോനലപ്ട് 
കതോരഷ്യങ്ങളും നിയമനിർമ്മതോണല്ക്റിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങളും പര്രയിൽ  ഉൾലപ്ടുത്തുും. 
 പതിനതോലതോും തകരെ നിയമസഭ മുതൽ 
പിതന്നതോട്തോണ്  ആർകക്വ് സിതലയ്ക് ദൃശഷ്യങ്ങൾ 
ഉൾലക്തോള്ളിക്ന്നത്. ഇതിനതോയി ദൂരേർശൻ, 
ആകതോശവതോണി തെങ്ങിയ സ്തോപനങ്ങളലെ 
ആർകക്വ് സ്, വർ്മതോന പത്ങ്ങളലെ 
ആർകക്വ് സ് തെങ്ങിയവ ഉപതയതോഗിക്ും. 
തരഖകൾ അതതപെി നൽകുന്നതിലനതോപ്ും പഴയ 
സഭകലെയുും സതമ്മെനങ്ങലെയുും കുറിച്ചുള്ള പ്രതതഷ്യക 
പരിപതോെികെിലതോവും ശ്രദ്ധപതിപ്ിക്ക. നിയമസഭതോ 
നെപെിക്രമങ്ങളലെ ഭതോഗമതോയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ, 
തചതോതേഷ്യതോ്രതവെ, ശൂനഷ്യതവെ തെങ്ങിയവലയലതോും 
ഇതിലറെ ഭതോഗമതോയി ഉൾലപ്ടുത്തുും. 
 നിർമ്മിതബുദ്ധിയുലെ സതോദ്ധഷ്യത ഉപതയതോഗലപ്ടു്ി 
ക്രീതവഡ് ഉപതയതോഗിച്ച് തിരയതോൻ സതോധിക്ന്ന 
ര്രീതിയിൽ രൂപകൽപ്ന ലചയ്യുന്നതമൂലും തപ്രക്ഷകരുലെ 
ഇഷ്ടതോനസരണമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് അതമതോയി 
�ന്ലപ്ട്  വ്രീഡിതയതോ, ചർച്ചകൾ, തരഖകൾ എന്നിവ 
പരിതശതോധിക്തോൻ സതോധിക്ും. 
 ഓതരതോ സഭയുും  പ്രതതഷ്യക തപ്രതോഗ്രതോമതോയതോണ് 

ഉൾലപ്ടുത്തുന്നത്.  ഓതരതോ സതമ്മെനവും ഓതരതോ 
സ്രീസൺ ആയുും സ്രീസണുകലെ  എപ്ിതസതോഡുകൾ 
ആയുും ക്രമ്രീകരിക്ും. സർവ്വകലതോശതോലകെിൽ 
രതോഷ്ടമ്രീമതോുംസ, ലപതോതഭരണും, നയരൂപ്രീകരണും, 
അന്തോരതോഷ്ട�ന്ങ്ങൾ, ഗതോന്ിയൻ സ്റഡ്രീസ്, 
ചരിത്ും, ധനതത്വശതോസ്തും തെങ്ങിയ തമഖലകെിൽ 
പരിചയസ്ന്നരതോയ അദ്ധഷ്യതോപകതരതോ േ്രീർഘകതോലല് 
നിയമസഭതോ റിതപ്തോർട്ിുംഗിൽ പരിചയമുള്ള മുതിർന്ന 
പത്പ്രവർ്കതരതോ ആകുും തപ്രതോഗ്രതോമുകളലെ 
ക്യുതററ്റർമതോർ. 
 ആമുഖ്ിൽ ആരുംഭിച്ച് അുംഗങ്ങളലെ 
സതഷ്യപ്രതിജ്, സ്്രീക്റുലെ ലതരലഞ്ഞടുപ്്, 
ഗവർണ്റുലെ പ്രസുംഗും, ചരതമതോപചതോരും തെങ്ങി എലതോ 
പ്രധതോന സഭതോനെപെികളും ആർകക്വിുംഗ് പദ്ധതി 
വഴി ഒ.െി.െി. പ്ലതോറ്റ് തെതോമിൽ ലഭിക്ന്നതതോണ്. 
 സഭതോ െി.വി.യുലെ തപ്രതോഗ്രതോമുകൾ ഇൻകസറ്റ് 
മ്രീഡിയ 24, ജയ്ഹിന്ദ്, കകരെി ന്യൂസ്, ഏഷഷ്യതോലനറ്റ് 
തക�ിൾ വിഷൻ, തകരെ വിഷൻ, മ്രീഡിയ വൺ, 
ഏഷഷ്യതോലനറ്റ് ന്യൂസ്, റിതപ്തോർട്ർ, കൗമുേി െി.വി., 
കകറ്റ് വിക് തെഴ് സ്, മതോതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ദൂരേർശൻ 
മലയതോെും, ന്യൂസ് 18 തകരെ എന്ന്രീ ചതോനലകൾ മുതഖന 
സുംതപ്രഷണും ലചയ്തവരുന്നു.  

േിേിധ ൊനലുകളിൽ സഭാ ടി.േി. സയംവപ്രഷണയം തെയ്തു േരുന്ന പരിപാടികളതട സമയക്രമയം 
ദിേസയം  ൊനൽ    സമയയം   പുനസയംവപ്രഷണയം     പുനസയംവപ്രഷണ സമയയം 
െതോയർ  24 ന്യൂസ്  4.00-4.30പി.എും  തിങ്ൾ   12.00-00.30എ.എും
   ഏഷഷ്യതോലനറ്റ്  ന്യൂസ്  4.30-5.00പി.എും   പുനസുംതപ്രഷണും ഇല
   റിതപ്തോർട്ർ െി.വി.  6.30-7.00പി.എും  തിങ്ൾ   02.30-03.00എ.എും
തിങ്ൾ  ജയ്ഹിന്ദ്  8.30-9.00പി.എും  ബുധൻ   11.30-12.00പി.എും
   കൗമുേി   െി.വി  8.00-8.30പി.എും  പുനസുംതപ്രഷണും ഇല
ലചതോവ്വ  കകരെി ന്യൂസ്   4.30-5.00പി.എും  പുനസുംതപ്രഷണും ഇല
   ഏഷഷ്യതോലനറ്റ് തക�ിൾ   7.00-7.30പി.എും  െതോയർ   1.00-1.30പി.എും
   വിക് തെഴ് സ്  9.30-10.00പി.എും  ലവള്ളി   9.30-10.00പി.എും
ബുധൻ  മതോതൃഭൂമി   4.30-5.00പി.എും  വഷ്യതോഴും   12.00-00.30എ.എും
വഷ്യതോഴും  ദൂരേർശൻ  8.30-9.00പി.എും  ലവള്ളി   8.30-9.00എ.എും
   തകരെ വിഷൻ  8.00-8.30പി.എും  ലവള്ളി   8.00-8.30പി.എും
ലവള്ളി  ന്യൂസ് 18   4.30-5.00പി.എും  പുനസുംതപ്രഷണും ഇല
ശനി  മ്രീഡിയ   വൺ  8.30-9.00പി.എും  െതോയർ   02.30-03.00പി.എും  
 

നകരളേിയമസഭോൾവഴിയിലൂടെേിയമസഭാേെപെികളുടെവീഡിനയാആർട്ക്കവിുംഗ്പദ്ധതി
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സർ, ഈ സഭ വെലര പ്രധതോനലപ്ട് നിയമങ്ങൾ 
പതോസ്തോക്ിയിട്ടുള്ള സഭയതോണ്. അതിതലലറ 

പ്രതോധതോനഷ്യമുള്ള ഒരു നിയമും സഭ പതോസ്തോക്ി്രണും. 
ആേഷ്യും സ�്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്്  അയച്ച് അത് 
തിരിച്ചുവര്ക്വിധ്ിൽ എലതോ ഭതോഗത്തുനിന്നുമുള്ള 
സഹകരണും അഭഷ്യർത്ിച്ചുലകതോണ്് ഈ പ്രതമയും 
അവതരിപ്ിക്ന്നു.ഈ നിയമ്ിലറെ പ്രതോധതോനഷ്യും 
പൂർണ്മതോയുും ഉൾലക്തോണ്ടുലകതോണ്് ഇതിലറെ ഒരു 
�തോക്് ഗ്രൗണ്് ലമറ്റ്രീരിയൽ തയ്യതോറതോക്ി എലതോ 
അുംഗങ്ങൾക്ും  ഈ �ിൽ സർക്തലറ്റ്  ലചയ്യുന്ന 
സമയത്തുതലന്ന ലഭഷ്യമതോക്ി എന്നുള്ള കതോരഷ്യ്ിൽ 
െതോൻ അങ്ങലയ പ്രതതഷ്യകമതോയി  അഭിനന്ദിക്ന്നു.  
അതിനതവണ്ി നല ര്രീതിയിൽ പ്രവർ്ിച്ച നിയമസഭതോ 
ലസക്രതട്റിയറ്റിലറെ കതോരഷ്യവും പ്രതതഷ്യകും എടുത്തു 
പറയതോൻ െതോൻ ഈ അവസരും  വിനിതയതോഗിക്കയതോണ്.  
ഗവൺലമറെിൽ നിന്നുും ജനങ്ങൾക്് ലഭിതക്ണ് 
തസവനും ഒരു ഔേതോരഷ്യമതോയിട്തോണ്  പലരുും കതോണുന്നത്. 
അത് ജനങ്ങളലെ അവകതോശമതോണ്.  ജനങ്ങളലെ 
അവകതോശമതോലണന്ന് പറഞ്ഞതോൽ തപതോര, ജനങ്ങളലെ 
അവകതോശമതോക്ി മതോറ്റണും. അത് അവകതോശമതോലണന്ന്  
തിരിച്ചറിയതോൻ  കഴിയതോ്വലര  നിയമ്ിലറെ മു്ിൽ 
ലകതോണ്ടുവരികയുും തവണും. അധികതോര്ിലിരിക്ന്ന 
ഗവൺലമന്കതെതോെ്, അധികതോരും കകകതോരഷ്യും 
ലചയ്യുന്ന ഗവൺലമന്തേഷ്യതോഗസ്തരതോെ്  ജനങ്ങൾക്് 
അടുപ്മല, അകലും കൂടുകയതോണ്. അധികതോരമുള്ളവർ 
ജനങ്ങൾക്തവണ്ി, നതോെിനതവണ്ി എലതോ കതോരഷ്യവും 
ലചയ്യതോൻ  അവകതോശമുള്ളവർ, അവസരമുള്ളവർ; 
പതക്ഷ ജനങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന്  അകലന്ന ചിത്മതോണ് 
കതോണതോൻ കഴിയുന്നത്.  ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ന്ന 
തസവനും ജനങ്ങൾക്് കിട്ിതയ മതിയതോകൂ.  ആ തസവനും 
സമയ്് കതോരഷ്യക്ഷമമതോയി ലഭിക്ന്നില. അതിന് അവർ 
ലചലവഴിതക്ണ് സമയും വെലര വലതതോണ്.
 പഴയതതപതോലല ഒരു കതോരഷ്യ്ിനതവണ്ി ഒരു 
േിവസും മുഴുവൻ കതോത്തുലകട്ികിെക്തോൻ ജനങ്ങൾ 
തയ്യതോറല. േിവസങ്ങതെതോെും  തപതോകതോനും തയ്യതോറല.  
അതിനതവണ്ി ഒരതോലെ നിതയതോഗിക്തോൻ ഒരു 
കുടുും�്ിനും സതോധിക്ന്നില. ജനങ്ങൾക്് ലഭിതക്ണ് 
തസവനും  യഥതോസമയും അവർക്് ലഭഷ്യമതോകണും. 
ജനതോധിപതഷ്യവഷ്യവസ്ിതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ള്ള 
വിശ്വതോസും കതോത്തുസൂക്ഷിക്തോൻ  ഇത് ആവശഷ്യമതോണ്. 
ഇത് എനിക്്  തവണ്ിയുള്ള ഒരു സുംവിധതോനമല; 
എനിക്ള്ള അവസരങ്ങൾ നിതഷധിക്തോനള്ള ഒരു 
സുംവിധതോനമതോലണന്ന് ഒരതോൾക്് തതതോന്നിയതോൽ 
എങ്ങലന അത് ജനതോധിപതഷ്യ്ിന് കരു്തോകുും? 
ജനതോധിപതഷ്യലമന്ന്  പറയുന്നത് എലതോതപർക്മുള്ളതതോണ്. 

അലതോലത ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ടുന്ന, 
അധികതോര്ിലിരിക്ന്ന കുറച്ച് മന്തിമതോരുതെതയതോ, 
ജനപ്രതിനിധികളതെതയതോ, കുതറ ഉതേഷ്യതോഗസ്ന്തോരുതെതയതോ 
മതോത്മല. ജനതോധിപതഷ്യ്ിലറെ സ്വതോേ് അനഭവിക്തോൻ 
അവസരമുണ്തോകണലമങ്ിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ും 
കൂെി പങ്തോെി്മുള്ളതതോകണും. ഈ ഗവൺലമറെ് 
എനിക്് തവണ്ിയതോണ് എലന്നതോരു ധതോരണയുണ്തോകണും. 
അതിന് ഏറ്റവും ആവശഷ്യമതോയിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾ 
ആഗ്രഹിക്ന്ന, ജനങ്ങൾക്് ലഭിക്ന്ന തസവനും 
യഥതോസമയും കതോരഷ്യക്ഷമതതയതോലെ   എ്ിച്ചുലകതോടുക് 
കലയന്നുള്ളതതോണ്. 12 സുംസ്തോനങ്ങെിൽ ഇത് 
നെപ്ിലതോക്ിയിട്ടുണ്്. മദ്ധഷ്യപ്രതേശ് ഉൾലപ്ലെ ചുരുക്ും 
ചില സുംസ്തോനങ്ങെിലതോണ് അതിലറെ പ്രവർ്നങ്ങൾ  
പ്രതോതയതോഗികതല്ിൽ ലകതോണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.�തോക്ിയുള്ള 
സുംസ്തോനങ്ങെിൽ �ിൽ അവതരിപ്ിക്കയുും 
പതോസ്തോക്കയുും നെപ്ിലതോക്കയുും ലചയ്യുന്ന 
നെപെികൾ പല തസ്റജുകെിലതോണ്. നെപ്ിലതോക്ിയ 
സുംസ്തോനങ്ങെിലല കതോരഷ്യങ്ങളും പരിതശതോധിച്ചതോണ് 
�ിൽ തയ്യതോറതോക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിയമ്ിൽ ഓതരതോ 
ഡിപ്തോർട്ടുലമന്ും ഏലതതോലക് തസവനങ്ങൾ, ഏലതലതോും 
വിധ്ിൽ, എതപ്തോൾ, എത് സമയ്ിനള്ളിൽ 
എലന്നതോലക്യുള്ളത് തനതോട്ിെിതക്ഷനിലതോണ് വരുന്നത്. 
ഈ നിയമും പതോസ്തോക്ിക്ഴിഞ്ഞതോലെൻ അവലരക്കൂെി 
വിശ്വതോസ്ിലലടുത്തുലകതോണ്്, അവരുലെയുും 
സഹകരണും തതെിലക്തോണ്് എലതോ സർവ്വ്രീസ് 
സുംഘെനകളമതോയി സുംസതോരിക്ന്നതതോണ്. ഇത് 
അെിതച്ചൽപ്ിക്തോനല; മറിച്ച് സ്വയും ഉൾലക്തോണ്ടുലകതോണ്്  
മന്തിമതോർക്തോലണങ്ിലും ജനപ്രതിനിധികൾക്തോലണങ്ിലും 
ഉതേഷ്യതോഗസ്ർക്തോലണങ്ിലും  എലറെയുും കൂെി 
കെമയതോലണന്ന ത�തോദ്ധഷ്യത്തോടുകൂെി, ഈ 
അവകതോശും ജനങ്ങളലെ കയ്യിലല്ിക്ണും. 

അത് അെിതച്ചൽപ്ിക്ലല, മറിച്ച് സ്വയും 
ഉൾലക്തോണ്ടുലകതോണ്്    ഈ തസവനും ലകതോടുക്തോൻ  
�തോദ്ധഷ്യസ്രതോലണന്ന് ത�തോദ്ധഷ്യലപ്ട്് തസവനും 
നൽകൂലയന്നുള്ളതതോണ് ഗവൺലമറെിലറെ സമ്രീപനും.  
ഇത് വെലര നിസ്തോരമതോയ ഒരു കതോരഷ്യമതോണ്. ഇതപ്തോൾ 
ഒരു ജനന-മരണ സർട്ിെിക്റ്റ് രണ്ടുും മൂന്നുും 
ലകതോലമതോയിട്ടുും കിട്തോ് കതോരഷ്യും  ജനപ്രതിനിധികെതോയ 
നമുലക്തോലക് അറിയതോവന്ന കതോരഷ്യമതോണ്.  ചിലതപ്തോൾ 
അതപക്ഷകലറെ ഭതോഗത്തുവലന്നതോരു വ്രീഴ്ചയതോയിരിക്തോും; 
ഉതേഷ്യതോഗസ്രുലെ ഭതോഗത്തുനിന്നുമുള്ള വ്രീഴ്ചയതോയിരിക്തോും;, 
ഓെ്രീസ് റിതക്തോർഡുകെിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലതറ്റതോയ 
എഴുത്തുകെതോയിരിക്തോും;  അതിലനതോരു പരിഹതോരമുണ്തോതയ 
മതിയതോകൂ.  ജനങ്ങൾക്് വെലരതയലറ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 
സതോഹചരഷ്യമതോണുണ്തോകുന്നത്.  അതിനതവണ്ി ലകതോണ്ടു 
വന്നിട്ടുള്ള നിയമമതോണ്  ഈ �ിൽ. സഭയുലെ എലതോ 
ഭതോഗത്തുനിന്നുും പിന്തുണയുും സഹകരണവും കിട്ടുലമന്ന് 
എനിക്് പൂർണ് ഉറപ്പുണ്്. �ിസിനസ്് അകഡ്വസറി 
കമ്മിറ്റി മ്രീറ്റിുംഗിൽ ഈ നിർതദ്ശും വച്ചതപ്തോൾ 
എലതോതപരുും അുംഗ്രീകരിച്ചതും ഇത് അവതരിപ്ിക്തോനും 
പതോസ്തോക്തോനമുള്ള ത്രീരുമതോനമുണ്തോയതും 
അതലകതോണ്തോണ്.  അതിന് പ്രതതഷ്യകമതോയ നന്ദിയുണ്്.  ഈ 
�ിൽ ഏറ്റവും തവഗ്ിൽ പതോസ്തോക്ണും. അതതതോലെതോപ്ും  
ഈ �ിലിലറെ നെ്ിപ്പുമതോയി �ന്ലപ്ട്് തെർന്നുള്ള 
കതോരഷ്യങ്ങെിലും സഹകരണത്തോലെ  മുതന്നതോട്ടു തപതോകണും.  
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധതോനലപ്ട്ത് ജ്രീവനക്തോരുലെ 
ഭതോഗത്തുനിന്നുമുള്ള സഹകരണമതോണ്.  ആ സഹകരണും 
ഉണ്തോകുലമന്ന് എനിക്് പൂർണ്വിശ്വതോസമുണ്്. അവരുലെ 
സഹതോയവും അഭഷ്യർത്ിക്തോൻ ഈ അവസരും 
വിനിതയതോഗിക്കയതോണ്. കതോരണും ജനപ്രതിനിധികളും 
സിവിൽ സർവ്വ്രീസിലല അുംഗങ്ങളലമലതോും ജനങ്ങൾക്് 
തസവനും എ്ിച്ചുലകതോടുക്തോൻ തവണ്ിയുള്ളതതോണ്. 
ആ കതോരഷ്യ്ിൽ  അർപ്ണത�തോധത്തോലെ, 
കതോരഷ്യക്ഷമതതയതോലെ, കൃതഷ്യനിഷ്ഠതയതോലെ 
സമയ�ന്ിതമതോയി പ്രവർ്ിക്ന്നതിന് ഒരു 
അടുക്ും ചിട്യുമുണ്തോക്ക എന്നതമതോത്മതോണ് 
ഈ നിയമും ലകതോണ്് ഉതദ്ശിക്ന്നത്. അതിന് ഒരു 
വഷ്യക്മതോയ  വഷ്യവസ്ിതി തവണും. ആ ചട്ക്കൂെിൽ 
നിന്ന് പുറത്യ്കതോരുും ചതോെിതപ്തോകതോ് വിധ്ിൽ 
ജനങ്ങൾ ലചതയ്യണ് കതോരഷ്യങ്ങൾ സമയ�ന്ിതമതോയി 
ലചയ്യുന്നതിനതവണ്ിയുള്ള ശ്രമ്ിന് എലതോവരുതെയുും 
സഹകരണമുണ്തോകണലമന്ന് അഭഷ്യർത്ിച്ചുലകതോണ്് ഈ 
പ്രതമയും അവതരിപ്ിക്ന്നു. (എഡിറ്റ് ലചയ്തത്)    
 (രണ്ടു തവണ തകരെ മുഖഷ്യമന്തിയതോയുും പ്രതിപക്ഷ 

തനതതോവതോയുും വിവിധ വകുപ്പുകളലെ മന്തിയതോയുും 
പ്രവർ്ിച്ചിട്ടുള്ള  ഉമ്മൻ ചതോണ്ി നതോലതോും തകരെ നിയമസഭ 

മുതൽ പുതപ്ള്ളി നിതയതോജകമണ്ഡലല് പ്രതിനിധ്രീകരിക്ന്നു.)

സുംസ്തോനങ്ങെിലല എലതോ നിയമസഭതോ 
നിതയതോജകമണ്ഡലങ്ങൾക്ും അതത് 

മണ്ഡല്ിലറെ  പ്രതോതേശിക അധികതോരപരിധിയുണ്് 
(ലെറിതട്തോറിയൽ  ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ). തലതോക് സഭതോ 
മണ്ഡലങ്ങൾക്ും സ്ിതി അതത പ്രകതോരമതോണ്. 
തനതോമിതനറ്റഡ് അുംഗങ്ങൾക്് പ്രതതഷ്യകിച്ച് 
നിതയതോജകമണ്ഡലമില. ഉേതോഹരണ്ിന്, തകരെ 
നിയമസഭയിലല തനതോമിതനറ്റഡ് അുംഗമതോയ ആുംതഗ്തോ 
ഇന്ഷ്യൻ പ്രതിനിധി. ഓതരതോ നിതയതോജകമണ്ഡല്ിതറെയുും 
ഭൂപ്രതേശ്ിലള്ള തവതോട്ർമതോർക്്  പ്രസ്തുത 
മണ്ഡല്ിതലക്ള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽ തവതോട്ടു ലചയ്യതോൻ  
കഴിയുന്നു.അപ്രകതോരമുള്ള കുറച്ച് നിതയതോജകമണ്ഡലങ്ങൾ 
(ഏകതേശും 7 നിയമസഭതോ മണ്ഡലങ്ങൾ) തചർന്ന് ഒരു 
തലതോക് സഭതോ മണ്ഡലമതോകുന്നു.  
 സിക്ിും സുംസ്തോന്ിലല  'സുംഘ' 
എന്ന നിയമസഭതോ നിതയതോജകമണ്ഡല്ിന് 
പ്രതോതേശിക അധികതോരപരിധിയില. പ്രസ്തുത 
സുംസ്തോന്ിലല ബുദ്ധമത സനഷ്യതോസ്രീമഠങ്ങെിലല, 
സനഷ്യതോസി- സനഷ്യതോസിനിമതോരതോണ്  'സുംഘ' എന്ന 
നിതയതോജകമണ്ഡല്ിലല തവതോട്ർമതോർ. സിക്ിമിലല 
വിവിധ മണ്ഡലങ്ങെിൽ സ്ിതി ലചയ്യുന്ന നൂതറതോെും 
ബുദ്ധമത സനഷ്യതോസമഠങ്ങെിലല രജിസ് തരേഡ് 
ലതോമമതോർ ഒരു സ്തോനതോർത്ിലയ ലതരലഞ്ഞടു്് 
നിയമസഭയിലല അുംഗമതോക്ന്നു. ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് ഒരു 
നിയമസഭതോുംഗ്ിന്  ലഭിക്ന്ന എലതോ അവകതോശങ്ങളും 
'സുംഘ' എും.എൽ.എ.ക്ണ്്.  
 സിക്ിും എന്ന ഹിമതോലയൻ സതോനക്െിലല  ലചറുരതോജഷ്യും 

ഇന്ഷ്യയുലെ  ഇരുപ്ിരണ്തോമത് സുംസ്തോനമതോയി 
മതോറിയത് 1975 തമയ് 16-തോും ത്രീയതിയതോണ്. ഇന്ഷ്യൻ 
ഭരണഘെനയുലെ   36-തോും തഭേഗതിലയത്തുെർന്നതോണിത്. 

അതിനമുമ്പുും ലപ്രതോട്ക്റതററ്റ് 
എന്ന ര്രീതിയിൽ രതോജഷ്യരക്ഷ 
ഉൾലപ്ലെയുള്ള കതോരഷ്യങ്ങെിൽ 
സിക്ിമിലന ഇന്ഷ്യ 
സഹതോയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ഷ്യൻ 
ഭരണഘെനയുലെ  371 എെ് 
എന്ന അനതച്ഛേ്ിൽ 
സിക്ിമിലന സും�ന്ിച്ച് 
പ്രതതഷ്യക വഷ്യവസ്കൾ 
ഉൾലക്തോള്ളിച്ചിരിക്ന്നു.  
ഇന്ഷ്യയുലെ 
ഭതോഗമതോയതിനതശഷും  എലതോ 
ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലും 'സുംഘ' 

മണ്ഡല്ിൽ നിന്ന്  അുംഗമുണ്തോയിട്ടുണ്്.  
 തകവലും ഏഴു ലക്ഷ്ിൽ തതോലഴ ജനസുംഖഷ്യയുള്ള 
സിക്ിും സുംസ്തോന്ിലല നിയമസഭയിൽ 32 
അുംഗങ്ങെതോണുള്ളത്. 12 സ്രീറ്റുകൾ പട്ികവർഗ്ഗ്ിനും  
2 സ്രീറ്റുകൾ പട്ികജതോതിക്ും സുംവരണും 
ലചയ്തിരിക്ന്നു. 2019 ഏപ്രിലിലതോണ് നിലവിലള്ള 
സിക്ിും നിയമസഭയിതലക്ള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
നെന്നത്. 45 സനഷ്യതോസിനിമതോർ  ഉൾലപ്ലെ ഏകതേശും  
3300  തവതോട്ർമതോരതോണ് 'സുംഘ' മണ്ഡല്ിലല 
തവതോട്ർമതോരതോയിരുന്നത്. നൂതറതോെും ലമതോണതോസ്രേികെിൽ 
(സനഷ്യതോസിമഠും) നിന്നതോണ് ഈ തവതോട്ർമതോർ തവതോട്് ലചയ്തത്. 
'സുംഘ' മണ്ഡല്ിലല തവതോട്ർമതോർക്തോയി തപതോെിങ് 

തസ്റഷനിൽ പ്രതതഷ്യകും  ഇലക് തരേതോണിക് തവതോട്ിുംഗ് 
ലമഷ്രീൻ സജ്ജമതോക്ിയിരുന്നു. സുംസ്തോന്് ഒരു 
തലതോക് സഭതോ മണ്ഡലും മതോത്തമ ഉള്ളു. 'സുംഘ'  നിയമസഭതോ 
നിതയതോജകമണ്ഡല്ിലല തവതോട്ർമതോർ സിക്ിും 
തലതോക് സഭതോ മണ്ഡല്ിലല തവതോട്ർമതോരതോണ്. 
 സിക്ിും ക്രതോന്ികതോരി തമതോർച്ച എന്ന ഭരണപക്ഷ 
പതോർട്ിലയ പ്രതിനിധ്രീകരിക്ന്ന തസതോനും ലതോമയതോണ്  
നിലവിൽ 'സുംഘ' മണ്ഡല്ിലന പ്രതിനിധ്രീകരിക്ന്നത്. 
തപ്രുംസിങ് തമതോങ് സിക്ിമിലല മുഖഷ്യമന്തിയുും ലതോൽ 
�ഹദൂർ േതോസ് നിയമസഭതോ സ്്രീക്റുമതോണ്.
 ഇന്ഷ്യയുലെ ഭതോഗമതോകുന്നതിനമുൻപ്  മുന്നൂറ് 
വർഷ്ിതലലറ സിക്ിമിലന ഭരിച്ചിരുന്നത് നുംഗഷ്യതോൽ 
രതോജവുംശമതോണ്. തചതോഗഷ്യതോൽ എന്ന തപരിലതോണ് 
മഹതോരതോജതോവിലന വിതശഷിപ്ിച്ചിരുന്നത്.  അക്തോലമത്യുും 
രതോജഷ്യ്ിലറെ  സതോമൂഹഷ്യ സതോുംസ് ക്തോരിക വഷ്യവസ്യിൽ 
തമതോണതോസ്രേികൾക്ും സനഷ്യതോസിസമൂഹ്ിനും 
ഉന്നതസ്തോനമുണ്തോയിരുന്നു. ഇന്ഷ്യയുലെ 
ഭതോഗമതോയി്്രീർന്നതിന തശഷവും  ആ സതോുംസ് ക്തോരിക 
പതോര്രഷ്യും തെരതോനള്ള അവസരമതോണ് ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
രുംഗ്് 'സുംഘ' എന്ന വഷ്യവസ് എന്നതിലൂലെ 
സതോധിതമതോകുന്നത്. ഇത സും�ന്ിച്ചുണ്തോയ തകസിലല 
വിധിയിൽ സുപ്ര്രീും തകതോെതിയുും ഇപ്രകതോരും നിര്രീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  
           

തയ്യതോറതോക്ിയത്  
ആർ.കിവഷാർ കുമാർ         

സ് ലപഷഷ്യൽ ലസക്രട്റി 

സഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂന്െ... 

നസവേുംജേങ്ളുടെഅവകാശമാണ്;ഔദാര്യമല്
2012 തല വകരള സയംസ്ാന വസേനാേകാശ ബിൽ  സബ്ജക്് കമേിറ്ി XIV തറെ പരിഗണനയ്ക്  അയയ്കണതമന്ന 

പ്രവമയയം അേതരിപെിച്ചുതകാണ്്  2012 ജൂവല 23 ന് മുഖ്മന്തി ഉമേൻ ൊണ്ി നടത്ിയ പ്രസയംഗയം

'സുംഘ'-ഭൂപെത്ിലില്ാത്േിയമസഭാമണ്ഡലും

വസാനയം ലാമ
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തകരെപ്ിറവി േിനതോതഘതോഷും പ്രമതോണിച്ച് 
2020 നവും�ർ 2 ന്  നിയമസഭയിലല 

ശങ്രനതോരതോയണൻ ത്ി ലമത്ഴ് സ് തലതോഞ്ിൽ 
ഓൺകലൻ പുസ്ക പ്രേർശനവും, 'ഉണരുന്ന 
വതോയന വെരുന്ന മലയതോെും'എന്ന വിഷയ്ിൽ 
ലവ�ിനതോറുും സുംഘെിപ്ിച്ചു. മുഖഷ്യമന്തി പിണറതോയി 
വിജയൻ വ്രീഡിതയതോ തകതോൺെറൻസ് വഴി 
പരിപതോെി ഉേ്ഘതോെനും ലചയ്ത.
 നിയമസഭതോ സ്്രീക്ർ പി. ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ 
അധഷ്യക്ഷത വഹിച്ച ചെങ്ങിൽ സതോുംസ് കതോരിക 
വകുപ്പുമന്തി  എ.ലക. �തോലൻ ആശുംസകെർപ്ിച്ച് 
സുംസതോരിച്ചു.  പ്രശസ് സതോഹിതഷ്യകതോരനും വയലതോർ 

അവതോർഡ് തജതതോവമതോയ ഏഴതോതച്ചരി രതോമചന്ദ്രൻ 
പ്രഭതോഷണും നെ്ി. സതോമതോജികർ ഓൺകലനതോയി 
പരിപതോെിയിൽ പലങ്ടുക്കയുണ്തോയി.
 കുട്ികൾക്് മതോതൃഭതോഷതോ പഠനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനതോണ് 2017 ൽ മലയതോെ 
ഭതോഷതോ പഠനനിയമും പതോസ്തോക്തോൻ സർക്തോർ 
മുൻകകലയടു്ലതന്ന് മുഖഷ്യമന്തി ഉേ്ഘതോെന 
പ്രസുംഗ്ിൽ പറഞ്ഞു.  മലയതോെും ഒരു ഭതോഷയതോയി 
രൂപതോന്രലപ്ടുന്നതിൽ നതവതോത്തോന്ിലറെയുും 
ഭതോഷതോപരമതോയ വിതമതോചന തപതോരതോട്ങ്ങളലെയുും 
വലിയ ചരിത്മുലണ്ന്ന് സ്്രീക്ർ പി. 
ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ അധഷ്യക്ഷപ്രസുംഗ്ിൽ പറഞ്ഞു.  
മലയതോെഭതോഷലയയുും സുംസ് കതോരല്യുും കുറിച്ച് 
വികതോരത്തോലെ ഓർക്ന്ന അവസരമതോണ് 
തകരെപ്ിറവി േിനലമന്ന് ആശുംസതോ പ്രസുംഗ്ിൽ 
മന്തി എ.ലക. �തോലൻ പറഞ്ഞു. മലയതോെികളലെ 
ഹൃേയഭതോഷ മലയതോെമതോകണലമന്നുും വതോയനയുലെ 
വസന്കതോലത്ക്് മെങ്ങിതപ്തോതകണ്ത് 
ആവശഷ്യമതോലണന്നുും മതോതൃകുല്ിലറെ വതോയന 
ശക്മതോകണലമന്നുും കവി ഏഴതോതച്ചരി രതോമചന്ദ്രൻ 

പ്രസ്തോവിച്ചു. പുതിലയതോരു വതോയനതോസുംസ് കതോരും 
സുംസ്തോന്് ലകതോണ്ടുവരുന്നതിൽ 
നിയമസഭതോകലബ്രറിയുൾലപ്ലെ ഗ്രന്ഥശതോലതോ 
പ്രസ്തോന്ിന് സതോധിച്ചുലവന്നുും അതദ്ഹും 
കൂട്ിതച്ചർത്തു.
 ഏഴതോതച്ചരി രതോമചന്ദ്രന് നിയമസഭയുലെ 
ഉപഹതോരും സ്്രീക്ർ പി. ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ നൽകി.  
ചെങ്ങിൽ കലബ്രറി അകഡ്വസറി കമ്മിറ്റി 
ലചയർമതോൻ മതോണി സി. കതോപ്ൻ എും.എൽ.എ. 
സ്വതോഗതവും നിയമസഭതോ ലസക്രട്റി എസ്.
വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നതോയർ കൃതജ്തയുും 
തരഖലപ്ടു്ി.  നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റ് 

തയ്യതോറതോക്ിയ 'തകരെും പതോസതോക്ിയ നിയമങ്ങൾ 
-പ്രഭതോവപഠനങ്ങൾ' എന്ന ഗ്രന്ഥും നിയമസഭതോ 
സ്്രീക്ർ, മന്തി എ.ലക. �തോലന് നൽകിലക്തോണ്ടുും 
'പതിമൂന്നതോും തകരെ നിയമസഭ-ഒരു അവതലതോകനും' 
എന്ന ഗ്രന്ഥും മുഹമ്മേ് മുഹസ്ിൻ എും.എൽ.എ. 
യ്ക് നൽകിലക്തോണ്ടുും 'നതോഷണൽ സ്റ്റുഡറെ് സ് 
പതോർലലമറെ് തകരെും - 2019 സുവന്രീറുകൾ'  
ഏഴതോതച്ചരി രതോമചന്ദ്രന് നൽകിലക്തോണ്ടുും 
പ്രകതോശനകർമ്മും നിർവ്വഹിച്ചു.  നിയമസഭതോ 
ലസക്രതട്റിയറ്റിലല ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷതോ 
വകുപ്പുതല സമിതിയുലെ ആഭിമുഖഷ്യ്ിൽ 
ജ്രീവനക്തോർക്തോയി ഏർലപ്ടു്ിയ 2019 ലല 
ഭരണഭതോഷതോ തസവന പുരസ് ക്തോരവും 2020 
ലല വതോയനതോേിനത്തോെന�ന്ിച്ച് നെ്ിയ 
വതോയനതോകുറിപ്് മൽസര്ിലല വിജയികൾക്ള്ള 
സമ്മതോനേതോനവും നിർവ്വഹിക്കയുണ്തോയി. 
ഭരണഭതോഷതോ പ്രതിജ്, ഓൺകലൻ 
പുസ്ക പ്രേർശനും, കവിതതോശകലങ്ങൾ 
തകതോർ്ിണക്ിയ  'കതോവഷ്യമതോല' എന്നിവയുും 
സുംഘെിപ്ിച്ചു.

േി�മസഭാ സമുച്ച�ത്ിന്ല പരിപാെികൾ

നകരളപ്ിറവിദിോനഘാഷവും
ഓൺട്ലൻപുസ്തകപ്രകാശേവും

തകരെ നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റ് 
ജ്രീവനക്തോരുലെ ഭരണഭതോഷതോ 

പ്രതയതോഗും തപ്രതോത്തോഹിപ്ിക്ന്നതിനതോയി 
ഔതേഷ്യതോഗിക ഭതോഷ വകുപ്പുതല സമിതിയുലെ 
ആഭിമുഖഷ്യ്ിൽ ഏർലപ്ടു്ിയ ഭരണഭതോഷതോ 
തസവന പുരസ് കതോരവും ഭരണഭതോഷതോ 
സതോഹിതഷ്യ പുരസ് കതോരവും നവും�ർ 2 ന് 
ആർ. ശങ്രനതോരതോയണൻ ത്ി ലമുംത�ഴ് സ് 
തലതോഞ്ിൽ നെന്ന ചെങ്ങിൽ നിയമസഭതോ 
സ്്രീക്ർ സമ്മതോനിച്ചു.
 ഭരണഭതോഷതോ തസവന പുരസ് ക്തോര 
വിഭതോഗ്ിൽ എഡിറ്റിുംഗ് (ക്തോസ്് I I ) 
വിഭതോഗ്ിലല ഒന്നുും രണ്ടുും സ്തോനങ്ങൾ 
എഡിറ്റർ ഓെ് ഡിത�റ്റുമതോരതോയ സുനിത 
എൽ., എസ്. സതഷ്യ എന്നിവർക്ും അസിസ്ററെ് 
വിഭതോഗ്ിലല ഒന്നതോും സ്തോനും അസിസ്ററെ് 
ലസക്ഷൻ ഓെ്രീസർ �ി. ശ്ര്രീകുമതോറിനും, 
രണ്തോും സ്തോനും സ്രീനിയർ തഗ്രഡ് അസിസ്ററെ് 
േിവഷ്യ ആർ.സി.നതോയർക്ും, എഡിറ്റിുംഗ്                
(ക്തോസ്് I I I ) വിഭതോഗ്ിലല ഒന്നതോും സ്തോനും 
ലക്ഷി വി., ലസലക്ഷൻ തഗ്രഡ് റിതപ്തോർട്ർ, 
രണ്തോും  സ്തോനും ലക. ശ്ര്രീലത, റിതപ്തോർട്ർ 
തഗ്രഡ് I എന്നിവർക്ും കതോറ്റതലതോഗ് അസിസ്ററെ് 
വിഭതോഗ്ിൽ ഒന്നതോും സ്തോനും ലഡന്നി 
എും.എക് സ്., കതോറ്റതലതോഗ് അസിസ്ററെ്, രണ്തോും  
സ്തോനും തമരി തജതോസെ് ഇ, അസിസ്ററെ് 
കലതബ്രറിയൻ എന്നിവർക്ും സമ്മതോനിച്ചു.
 ഭരണഭതോഷതോ സതോഹിതഷ്യ പുരസ് ക്തോരും 
കവിതതോ വിഭതോഗ്ിൽ വിതനതോേ്കുമതോർ 
എും.ലക., ലസക്ഷൻ ഓെ്രീസർ ഒന്നതോും 
സ്തോനവും, ലിെ്റ്റ് ഓപ്തററ്റർ രതോജ്രീവ് സി.  
രണ്തോും സ്തോനവും അസിസ്ററെ് ലസക്ഷൻ 
ഓെ്രീസർ, ശ്ര്രീവിേഷ്യ എസ്. മൂന്നതോും സ്തോനവും 
തനെി.  കഥ വിഭതോഗ്ിൽ യഥതോക്രമും എും.ലക. 
രതോജൻ, ഇൻെർതമഷൻ അസിസ്ററെ്, ശ്ര്രീവിേഷ്യ 
എസ്, അസിസ്ററെ് ലസക്ഷൻ ഓെ്രീസർ 
എന്നിവർ ഒന്നുും രണ്ടുും സ്തോനല്്ി 
പുരസ് കതോര്ിന് അർഹരതോയി. തലഖന 
വിഭതോഗ്ിലല പുരസ് കതോരും വിക്രമൻ സി., 
�യറെർ തഗ്രഡ് I I ന് സമ്മതോനിച്ചു.  
 ഭരണഭതോഷതോ തസവന പുരസ് ക്തോരും ലഭിച്ച 
ക്തോസ്് I I, ക്തോസ്് I I I വിഭതോഗും ഉതേഷ്യതോഗസ്ർക്് 
ഒന്നതോും സമ്മതോനമതോയി 2,000/- രൂപയുും 
സത് തസവന തരഖയുും െലകവും രണ്തോും 
സമ്മതോനമതോയി 1,000/- രൂപയുും സത് തസവന 
തരഖയുും െലകവും  സമ്മതോനിച്ചു. ഭരണഭതോഷതോ 
സതോഹിതഷ്യ പുരസ് ക്തോരും കഥ, കവിത, 
ഉപനഷ്യതോസും എന്നിവയ്ക് ഓതരതോന്നിനും 
യഥതോക്രമും ഒന്നതോും സ്തോന്ിന് 2,000/- 
രൂപയുും സത് തസവന തരഖയുും െലകവും 
രണ്തോും സ്തോന്ിന് 1,500/- രൂപയുും 
സത് തസവന തരഖയുും െലകവും മൂന്നതോും 
സ്തോന്ിന് 1,000/- രൂപയുും സത് തസവന 
തരഖയുും െലകവും സമ്മതോനിച്ചു. 

നിയമസഭതോ തഹതോസ്റലിൽ  15 കിതലതോഗ്രതോും 
തശഷിയുള്ള ഇൻഡസ്രേിയൽ കെപ്് 

പവർ തലതോൺരേി ലമഷ്രീൻ സ്തോപിച്ചു.  ഐ.എെ്.
�ി.റതോുംസൺസ് ക്നിയുലെ പവർ തലതോൺരേി 
ലമഷ്രീൻ നിയമസഭതോ തഹതോസ്റലിലല ചന്ദ്രഗിരി 
ത്തോക്ിലതോണ് സ്തോപിച്ചത്. 
  പവർ തലതോൺരേിയുലെ ഉേ്ഘതോെനവും സ്വിച്ച് 
ഓൺ കർമ്മവും 2020 ഒക് തെതോ�ർ 7 ന് ഹൗസ് 
കമ്മിറ്റി ലചയർമതോൻ തകതോവൂർ കുഞ്ഞുതമതോൻ 
എും.എൽ.എ. നിർവ്വഹിച്ചു. ചെങ്ങിൽ ലക.സി.
തജതോസെ് എും.എൽ.എ., തമതോൻസ് തജതോസെ് 
എും.എൽ.എ., നിയമസഭതോ ലസക്രട്റി എസ്.
വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നതോയർ, സ്്രീക്റുലെ അഡ്രീഷണൽ 
കപ്രവറ്റ് ലസക്രട്റി രതോമേതോസൻ തപതോറ്റി എന്നിവർ 
പലങ്ടുത്തു.
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1960 ലെബ്രുവരി 1 ന് രണ്തോും 
തകരെ നിയമസഭയിതലക് 

നെന്ന ലപതോത ലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽ 
തലതശേരി നിതയതോജകമണ്ഡല്ിൽ നിന്ന് 
ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട്ത് ഐകഷ്യ മുന്നണി 
സ്തോനതോർത്ിയുും തകതോൺഗ്രസുകതോരനമതോയ   
പി.കുഞ്ഞിരതോമനതോയിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ് പതോർട്ി 
പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത സ്തോനതോർത്ി           വി.ആർ.
കൃഷ്ണയ്യരതോയിരുന്നു എതിരതോെി. പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ 
വിജയിച്ചത് 23 തവതോട്ിലറെ ഭൂരിപക്ഷ്ിൽ. 
പി.കുഞ്ഞിരതോമന് 28,380 തവതോട്് ലഭിച്ചതപ്തോൾ 
വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്് ലഭിച്ചത് 28,357 
തവതോട്ടുകൾ. പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ 1960 മതോർച്ച് 12 ന് 
നിയമസഭതോുംഗമതോയി സതഷ്യപ്രതിജ് ലചയ്ത.
 പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലറെ 
സതോധുത തചതോേഷ്യും ലചയ്തലകതോണ്് 1960 മതോർച്ച് 
15 ന് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ തലതശേരി ഇലക്ഷൻ 
രേി�്യൂണലിൽ 9/60 ന്ർ ലപറ്റ്രീഷൻ െയൽ 
ലചയ്ത.  നെപെിക്രമ്ിലല അഴിമതി, 
തവതോലട്ണ്ലിലല അപതോകത, തവതോട്ർ 
പട്ികയിൽ ഒരു തവതോട്ർക്് രണ്ിെ്് തപരു 
വന്നതപ്തോൾ  രണ്ടു തവണ പി.കുഞ്ഞിരതോമന 
തവണ്ി തവതോട്ടു ലചയ്തത്, വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്് 
ലഭിച്ച തവതോട്ടുകൾ 'ലെൻതഡർഡ്' ആക്ി മതോറ്റി 
വച്ചത്, ആൾമതോറതോട്ും നെ്ി കള്ളതവതോട്് 
ലചയ്തത്, പ്രതോയപൂർ്ിയതോകതോ്വലരലക്തോണ്് 
തവതോട്ടു ലചയ്യിച്ചത് തെങ്ങിയ ക്രമതക്ടുകൾ 
ലതരലഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്രിയയിൽ നെന്നിട്ടുള്ളതിനതോൽ 
പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
അസതോധുവതോക്ണലമന്നുും തലന്ന വിജയിയതോയി 
പ്രഖഷ്യതോപിക്ണലമന്നുമതോയിരുന്നു വി.ആർ.
കൃഷ്ണയ്യരുലെ ആവശഷ്യും.  നിയമസതോധുതയുള്ള 
തവതോട്ടുകളലെ ഭൂരിപക്ഷും തനിക് ലഭിച്ചിട്ടുലണ്ന്നുും 
അസും്ി ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലൂലെ സ്രീറ്റ് 
ലഭിതക്ണ്ത് തനിക്തോലണന്നുും വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ 
വതോേിച്ചു. 
 എന്നതോൽ ഇതിലനതിലര 1960 ജൂണിൽ 
പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ 1957 ലല ജനപ്രതോതിനിധഷ്യ 
നിയമ്ിലല വകുപ്് 97(1) പ്രകതോരും തനതോട്്രീസ് 
നൽകുകയുണ്തോയി. പ്രതഷ്യതോതരതോപണ തസ്ററ്റ് ലമറെ് 
സഹിതമതോണ് തനതോട്്രീസ് നൽകിയത്.  
തവതോലട്ണ്ൽ  വ്രീണ്ടുും നെ്ണലമന്നതോവശഷ്യലപ്ട്് 
1960 ആഗസ്റ് 11 ന് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ 
പരതോതി നൽകി. ഇതിലന  പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ 
എതിർല്ങ്ിലും ഒക് തെതോ�ർ 18 ന്  വ്രീണ്ടുും 
തവതോലട്ണ്ണുന്നതിന് ഇലക്ഷൻ രേി�്യൂണൽ 
ഉ്രവ് നൽകി.  ഇലക്ഷൻ രേി�്യൂണലിലറെ 
ഉ്രവ് റദ്തോക്ണലമന്ന ആവശഷ്യവമതോയി 
പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ കഹതക്തോെതിലയ 
സമ്രീപിലച്ചങ്ിലും നവും�ർ 14 ന് പുറലപ്ടുവിച്ച 
വിധിയിലൂലെ ആവശഷ്യും കഹതക്തോെതി 
തള്ളി. ഇതിലന തെർന്ന് നവും�ർ 28 മുതൽ 
ഡിസും�ർ 2 വലര രേി�്യൂണൽ  �തോലറ്റുകളലെ 
സൂക്ഷ പരിതശതോധന  നെത്തുകയുും വ്രീണ്ടുും  
തവതോലട്ണ്ൽ നെത്തുകയുും ലചയ്ത.  ഒക് തെതോ�ർ  

18 ലല ഉ്രവ്  പ്രകതോരും  റിതട്ണിുംഗ് 
ഓെ്രീസർ നിരസിച്ച �തോലറ്റ് തപപ്റുകൾ 
ഒഴിവതോക്ിലക്തോണ്തോയിരുന്നു സൂക്ഷ പരിതശതോധന. 
പരിതശതോധന നെ്ിയതിൽ 8 �തോലറ്റുകൾ 
രേി�്യൂണൽ തള്ളി.  �തോക്ിയുള്ള �തോലറ്റുകൾ 
വ്രീണ്ടുും എണ്ിയതപ്തോൾ പി.കുഞ്ഞിരതോമന് 28,369 
തവതോട്ടുകളും വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്് 28,360 
തവതോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. അപ്രകതോരും പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ 
ഭൂരിപക്ഷും 23 ൽ നിന്ന് 9 ആയി കുറഞ്ഞു. 
 ലതരലഞ്ഞടുപ്് പ്രകിയയിലല  അഴിമതി 
സും�ന്ിച്ച ഇരുകക്ഷികളലെയുും 
ആതരതോപണങ്ങൾ  രേി�്യൂണൽ തള്ളിക്െഞ്ഞു.  

ഇരട് തവതോട്ടുകലെ  സും�ന്ിച്ച 
പരിതശതോധനയിൽ തവതോട്ർ പട്ികയിൽ ലതറ്റതോയി  
രണ്ടു സ്ല്്  തപരു വന്നത് മുതലലടു്്  
ഒതര തവതോട്ർ രണ്ിെ്്  തവതോട്് ലചയ്ത നതോല 
തകസുകൾ കലണ്്ി. ഇവ പി.കുഞ്ഞിരതോമന് 
അനകൂലമതോയുള്ള തവതോട്ടുകെതോയിരുന്നു. 
അ്രും തവതോട്ടുകൾ വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്് 
അനകൂലമതോയി ലചയ്തതതോയി  കരേ�്യൂണലിന് 
കലണ്്തോനതോയില. ഇരട് തവതോട്ടുകളലെ 
കതോരഷ്യ്ിൽ  പി.കുഞ്ഞിരതോമന് അനകൂലമതോയ 
നതോല് തവതോട്ടുകളും തകതോെതി തള്ളിക്െഞ്ഞു.   
വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർക്് അനകൂലമതോയ ഒരു 
ലെൻതഡർഡ് തവതോട്് തകതോെതി  അനവേിച്ചു. ആ 
തവതോട്് പി.കുഞ്ഞിരതോമന് ലഭിച്ച വഷ്യതോജതവതോട്തോയി 
കണക്തോക്ി ഒരു തവതോട്് അതദ്ഹ്ിലറെ 
ആലക തവതോട്ടുകെിൽ നിന്ന് കുറവ ലചയ്ത.  
മലറ്റതോരു ലെൻതഡർഡ് തവതോട്് പി.കുഞ്ഞിരതോമന് 
അനകൂലമതോയി  നൽകിലയങ്ിലും അതത 
തവതോട്ടു തലന്ന വഷ്യതോജതവതോട്തോയി അതദ്ഹ്ിന് 
ലഭിച്ചതതോയി കലണ്്ി കുറവ ലചയ്ത.   
ഒന്നു നൽകി ഒന്നു കുറവ ലചയ്തതപ്തോൾ 
ആലക തവതോട്ിൽ വഷ്യതഷ്യതോസമുണ്തോയില. 
പ്രതോയപൂർ്ിയതോകതോ്വരുലെ തവതോട്് 
സും�ന്ിച്ച പരിതശതോധനയിൽ  പി.കുഞ്ഞിരതോമന് 
അ്ര്ിലള്ള 17 തവതോട്ടുകൾ  ലഭിച്ചതതോയി 
കലണ്്ി. ആ 17 തവതോട്ടുകളും കുറവ ലചയ്ത, 
പ്രതോയപൂർ്ിയതോകതോ്വർ ലചയ്ത 4 തവതോട്ടുകൾ 
വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യരുലെ ആലക തവതോട്ിൽ നിന്ന്  

രേി�്യൂണൽ  കുറവ വരു്ി. അന്ിമഘട്്ിൽ 
വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യരുലെ  തവതോട്ടുനില 28,357 ഉും 
പി.കുഞ്ഞിരതോമതറെത്  28,347 ഉും ആയി. വി.ആർ.
കൃഷ്ണയ്യർക്് 10 തവതോട്ിലറെ ഭൂരിപക്ഷമുലണ്ന്ന് 
രേി�്യൂണൽ കലണ്്ി.  1961 ലസപ്റ്റും�ർ 7 
ന് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട്തതോയി 
പ്രഖഷ്യതോപിക്ലപ്ട്ടു. ഒന്നര വർഷല് 
തപതോരതോട്്ിന തശഷും  വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ 1961 
നവും�ർ 13 ന് സഭതോുംഗമതോയി സതഷ്യപ്രതിജ് 
ലചയ്ത. 
  രേി�്യൂണലിലറെ വിധിലക്തിലര  
പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ സമർപ്ിച്ച പരതോതി 
കഹതക്തോെതി 1961 ഡിസും�ർ 7 ന് 
തള്ളുകയുണ്തോയി. പ്രതോയപൂർ്ിയതോകതോ്വരുലെ 
തവതോട്ിലറെ കതോരഷ്യ്ിൽ ഒരു ഫുൾ ല�ഞ്ിലറെ 
അഭിപ്രതോയും കൂെി തതെിയതശഷമതോണ് ഈ 
തകസിൽ ജസ്റിസുമതോരതോയ പി.െി.രതോമൻ നതോയരുും 
എസ്.തവലപ്ിള്ളയുമെങ്ങിയ ല�ഞ്് വിധി 
പറഞ്ഞത്. തവതോട്ർ പട്ികയിൽ തപരുള്ള ഒരതോളലെ 
കതോരഷ്യ്ിൽ അയതോൾ പ്രതോയപൂർ്ിയതോയിെ്
െിലതോ്തിനതോൽ  തവതോട്ിന് അർഹനതോതണതോ എന്ന് 
പരിതശതോധിക്തോൻ ഇലക്ഷൻ രേി�്യൂണലിന് 
അധികതോരമുതണ്തോ എന്ന വിഷയമതോണ് 
ഫുൾല�ഞ്ിലറെ പരിഗണനയ്ക് വിട്ത്. 
ഇക്തോരഷ്യും രേി�്യൂണലിന് പരിതശതോധിക്തോലമന്നുും 
പ്രതോയപൂർ്ിയതോയിട്ിലലന്ന് ത�തോധഷ്യമതോകുന്ന 
തവതോട്റുലെ കതോരഷ്യ്ിൽ അയതോളലെ തവതോട്് 
സതോധുവതോയ തവതോട്ടുകെിൽ നിന്നുും  ഒഴി
വതോക്തോവന്നതതോലണന്നുമതോയിരുന്നു ഫുൾ 
ല�ഞ്ിലറെ ത്രീരുമതോനും.   �തോലറ്റ് തപപ്റുകൾ  
എണ്തോനള്ള അവകതോശും  റിതട്ണിുംഗ് 
ആെ്രീസർക്് മതോത്മതോലണന്നുും   ഇലക്ഷൻ 
രേി�്യൂണലിന്  ഇതിന് അധികതോരമിലലന്നുമുള്ള 
പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ വതോേും തകതോെതി 
അുംഗ്രീകരിച്ചില.  ഭൂരിപക്ഷും തവതോട്ടുകൾ  
തനിക്തോണ് ലഭിച്ചലതന്നുും  തലന്ന വിജയിയതോയി 
പ്രഖഷ്യതോപിക്ണലമന്നുമുള്ള  പരതോതി രേി�്യൂണലിന്  
ലഭിച്ചതോൽ അത് പരിതശതോധിക്തോൻ തവതോട്ടുകൾ 
വ്രീണ്ടുും എണ്ണുകയലതോലത  മറ്റു മതോർഗ്ഗങ്ങെിലലന്ന്  
തകതോെതി വഷ്യക്മതോക്ി. രേി�്യൂണലിന് തവതോട്ടുകൾ 
എണ്തോൻ നിയമ്ിൽ വിലക്കെിലലന്നുും 
തകതോെതി നിര്രീക്ഷിച്ചു.  തവതോട്ടുകൾ വ്രീണ്ടുും 
എണ്ണലമന്ന ആവശഷ്യും കൃഷ്ണയ്യരുലെ 
പരതോതിയിൽ ഇലലന്ന വതോേവും തകതോെതി 
അുംഗ്രീകരിച്ചില. സതോധുവതോയ തവതോട്ടുകളലെ 
ഭൂരിപക്ഷും ത്രീരുമതോനിക്തോനള്ള ഏക മതോർഗ്ഗമതോണ്  
തവതോട്ടുകൾ എണ്ണുകലയന്നത്. തവതോട്ടുകൾ വ്രീണ്ടുും 
എണ്ണലമന്ന  കൃഷ്ണയ്യരുലെ പരതോതി റിതട്ണിുംഗ് 
ഓെ്രീസർ നിരസിച്ചിരുന്നു. തവതോട്ടുകൾ വ്രീണ്ടുും 
എണ്ണുന്നതിനള്ള  കതോരണങ്ങൾ രേി�്യൂണലിലറെ 
വിധിയിൽ വഷ്യക്മതോയി പറഞ്ഞിട്ടുലണ്ന്നുും 
തകതോെതി ചൂണ്ിക്തോട്ി.

തയ്യതോറതോക്ിയത്  
ഷരീല വടറ്സ്
അണ്ർ ലസക്രട്റി  

രണ്തോും തകരെ നിയമസഭയിതലക്് 
തലതശേരിയിൽ നിന്ന് ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് 

പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ, ഇലക്ഷൻ രേി�്യൂണലിലറെ 
വിധിലയ തെർന്ന് എും.എൽ.എ. അലതോതതോകുകയുും 
പകരും വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ തലതശേരിലയ 
പ്രതിനിധ്രീകരിച്ച് നിയമസഭയിലലത്തുകയുും 
ലചയ്ത സതോഹചരഷ്യമുണ്തോയി.  ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
നിയമപരമതോയി റദ്തോക്ിയതിനതോൽ 
പി.കുഞ്ഞിരതോമലന മുൻ നിയമസഭതോുംഗമതോയി 
കണക്തോക്തോൻ കഴിയിലലന്ന നിലപതോെിൽ 
നിയമസഭതോ പ്രസിദ്ധ്രീകരണമതോയ 
'ലലജിതലേതറ്റഴ് സ് ഓെ് തകരെ'  എന്ന 
ഗ്രന്ഥ്ിൽ അതദ്ഹ്ിലറെ തപര് 
ഉൾലപ്ടു്ിയിരുന്നില.  ലതരലഞ്ഞടുപ്് കഴിഞ്ഞ് 
രേി�്യൂണൽ വിധി പുറലപ്ടുവിക്ന്നതവലരയുള്ള 
ഒന്നരവർഷും അതദ്ഹും സതോമതോജികനതോയി 

സഭയിലണ്തോയിരുന്നു.  ചർച്ചകെിൽ 
പലങ്ടു്് സുംസതോരിക്കയുും തചതോേഷ്യങ്ങൾ 
ഉന്നയിക്കയുും ലചയ്ത.  സഭതോ തരഖകെിലും 
ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾലപ്ടു്ിയത് 
ചരിത്്ിലറെ ഭതോഗമതോയതതോണ്.  ഈ 
സതോഹചരഷ്യ്ിൽ പി.കുഞ്ഞിരതോമലനക്റിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ നിയമസഭതോ ലസക്രതട്റിയറ്റിലറെ 
പുസ്ക്ിൽ പരതോമർശിക്ന്നതിലറെ പ്രസക്ി 
വിലയിരു്ിയതിലറെ അെിസ്തോന്ിൽ അവ 
പ്രതതഷ്യകമതോയി ഉൾലപ്ടുത്തുന്നതിന് സ്്രീക്ർ 
പി.ശ്ര്രീരതോമകൃഷ്ണൻ ഉ്രവിട്ടു.  
 മദ്തോസ് പ്രവിശഷ്യയിൽ നിന്ന് 1946-52 
കതോല്് ഭരണഘെനതോ നിയമനിർമ്മതോ 
ണസഭയിലും ഇെക്തോല പതോർലലമറെിലും 
പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ അുംഗമതോയിരുന്നു.  
ഒന്നരവർഷ്ിലധികും സഭതോ 

സതോമതോജികനതോയിരുന്ന പി.കുഞ്ഞിരതോമൻ 
രതോജഷ്യസഭതോ ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലും പലങ്ടു്ിട്ടുണ്്.  
 ഒന്നതോും തകരെ നിയമസഭ മുതലള്ള എലതോ 
നിയമസഭതോ സതോമതോജികരുലെയുും വിവരങ്ങൾ 
ഉൾലപ്ടു്ി പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥമതോണ് 
'ലലജിതലേതറ്റഴ് സ് ഓെ് തകരെ'. ഇുംഗ്്രീഷിലള്ള 
രണ്ടു പതിപ്പുകൾ ഇതിനകും പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു.  അടു്് പ്രസിദ്ധ്രീകരിക്വതോൻ 
തയ്യതോറതോക്ന്ന മലയതോെും പതിപ്ിലതോണ് 
പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ തപര് ഉൾലപ്ടുത്തുന്നത്.
 പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ മകൾ പ്രഭതോ ചന്ദ്രൻ, 
മലയതോെ മതനതോരമ എഡിതറ്റതോറിയൽ സ്രീനിയർ 
റിസർച്ചർ വർഗ്ഗ്രീസ് തജതോൺ എന്നിവരതോണ് 
പി.കുഞ്ഞിരതോമലറെ തപര് നിയമസഭതോ 
ചരിത്്ിൽ ഉൾലപ്ടു്ണലമന്ന ആവശഷ്യും 
സ്്രീക്റുലെ ശ്രദ്ധയിൽലപ്ടു്ിയത്. 

ന്തരന്ഞെടുപ്് നകസുകൾ

എും.എൽ.എ.മാടരക്കുറിച്ചുള്ളഗ്രന്ഥത്ിൽഇേിപി.കുഞ്ിരാമനും

ഒരുടതരടഞ്ടുപ്്;രണ്ടുവിജയികൾ

പി.കുഞ്ിരാമൻ േി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ
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മധ്പ്രവദശ്
 മധഷ്യപ്രതേശ്  അസും്ിയുലെ 90 മിനിറ്റ് മതോത്ും 
കേർഘഷ്യമുണ്തോയിരുന്ന മൺസൂൺ സതമ്മെനും 
ലസപ്റ്റും�ർ 21 ന് തകതോവിഡ് തപ്രതോതട്തോതകതോൾ 
പതോലിച്ച് തചർന്നു. സതമ്മെന്ിൽ 
ധനവിനിതയതോഗ �ിൽ ഉൾലപ്ലെ 7 �ില്ലുകൾ 
സഭ പതോസതോക്ി. 62 എും.എൽ.എ. മതോർ 
തനരിട്ടുും 23 തപർ വ്രീഡിതയതോ തകതോൺെറൻസ് 
മുതഖനയുമതോണ് സതമ്മെന്ിൽ പലങ്ടു്ത്.  
ചർച്ച കൂെതോലതയതോണ് �ില്ലുകൾ പതോസതോയത്.  
ഇത സും�ന്ിച്ച് പ്രതിപക്ഷും സഭയിൽ 
പ്രതിതഷധിക്കയുണ്തോയി. 

മഹാരാഷ്ട്ര
 മഹതോരതോഷ്ട നിയമസഭയുലെ മൺസൂൺ 
സതമ്മെനും ലസപ്റ്റും�ർ 7 ന് തകതോവിഡ് 
നിയന്തണങ്ങൾ പതോലിച്ച് ആരുംഭിച്ചു. 
രണ്ടു േിവസല് സതമ്മെന്ിൽ എലതോ 
എും.എൽ.എ. മതോർക്ും തെസ് ഷ്രീൽഡ്, മതോസ് ക്, 
കയ്യുറ, സതോനിലറ്റസർ എന്നിവ ഉൾലപ്ട് 

തകതോവിഡ്19 കിറ്റ് നൽകി. ശതോര്രീരിക അകലും 
പതോലിക്ന്നതിനതോയി ഇരിപ്ിെ സുംവിധതോനും 
ക്രമ്രീകരിച്ചു. 
 തകതോവിഡ്-19 ലനഗറ്റ്രീവ് സർട്ിെിക്റ്റുമതോയി 
വരുന്നവലര മതോത്തമ വിധതോൻസഭ 
സമുച്ചയ്ിനക്് പ്രതവശിപ്ിച്ചുള്ളൂ. പ്രതവശന 
കവതോെ്ിൽ അുംഗങ്ങളലെ �തോഗുകൾ യു.വി.
സ് കതോനർ ഉപതയതോഗിച്ച് പരിതശതോധിച്ചു.
  സതമ്മെന്ിൽ ആലക 288 അുംഗങ്ങെിൽ 
190 തപർ  ഹതോജരതോയി.  സതമ്മെനും 
ആരുംഭിക്ന്നതിന് രണ്ടു േിവസും മുൻപ് 
സ്്രീക്ർക്് തകതോവിഡ് �തോധിച്ചിരുന്നതിനതോൽ 
ലഡപ്യൂട്ി സ്്രീക്റതോണ് സഭ നിയന്തിച്ചത്. 
സതോമൂഹിക അകലും പതോലിക്ന്നതിലറെ ഭതോഗമതോയി 
അറുപത് സതോമതോജികർക്് ഒന്നതോും നിലയിലല 
സന്ദർശക ഗതോലറിയിൽ ഇരിപ്ിെും ഒരുക്ി. 
സതമ്മെന്ിൽ 12 �ില്ലുകൾ പതോസതോക്ി. 29,000 
തകതോെി രൂപയുലെ ഉപധനതോഭഷ്യർത്നയുും സഭ 
പതോസതോക്ി.
മണിപ്പൂർ 
 മണിപ്പൂർ അസും്ി ആഗസ്റ് 10 ന് സതമ്മെിച്ചു. 
അന്രിച്ച മുൻ ഗവർണർ തവേ് പ്രകതോശ് 
മതോർവ്വയ്ക്കുും രണ്ടു എും.എൽ.എ.മതോർക്ും  സഭ 
ചരതമതോപചതോരും അർപ്ിച്ചു.  ഒരു  േിവസല് 
സതമ്മെന്ിൽ  �ി.ലജ.പി. തനതൃത്വ 
മന്തിസഭയുലെ  വിശ്വതോസപ്രതമയും മുഖഷ്യമന്തി  
അവതരിപ്ിച്ചു.  പ്രതമയും ശബ്ദതവതോതട്തോലെ 
പതോസതോക്ി. അസും്ി നെപെികളലെ   തത്മയ 
സുംതപ്രഷണും നിതരതോധിച്ചതിൽ  തകതോൺഗ്രസ് 
എും.എൽ.എ. മതോർ പ്രതിതഷധിച്ചു.
മിവസാറായം
 മിതസതോറതോമിൽ മൂന്നു േിവസല് സതമ്മെനും 
ലസപ്റ്റും�ർ 1 ന് ആരുംഭിച്ചു. അന്രിച്ച 
മുൻ രതോഷ്ടപതി പ്രണ�് മുഖർജിക്് സഭ 
ചരതമതോപചതോരും അർപ്ിച്ചു. 2020 ലല  മിതസതോറതോും 
(കലണ്യ്ൻലമറെ് ആറെ് പ്രിവൻഷൻ ഓെ് 
തകതോവിഡ് 19) �ിൽ ഉൾലപ്ലെ എട്് �ില്ലുകൾ 
സഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. 
നാഗാലാൻഡ്
 നതോഗതോലതോൻഡ് അസും്ിയുലെ ആറതോും 
സതമ്മെനും ആഗസ്റ് 13 ന് ലകതോഹിമയിലള്ള 
അസും്ി ഹതോെിൽ തചർന്നു. ഒരു േിവസല്  
സതമ്മെന്ിൽ ഭരണകക്ഷിയിൽലപ്ട് 22 

അുംഗങ്ങെതോണ് ഹതോജരതോയത്.  പ്രതിപക്ഷും സഭ 
�ഹിഷ് കരിച്ചു. അന്രിച്ച എും.എൽ.എ.മതോർക്് 
സഭ ചരതമതോപചതോരും അർപ്ിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ്ിലറെ 
അഭതോവ്ിൽ അവർ ഉന്നയിതക്ണ്ിയിരുന്ന 12 
തചതോേഷ്യങ്ങളലെ മറുപെി  സഭയുലെ തമശപ്പുറത്തു 
വച്ചു. മുഖഷ്യമന്തി അവതരിപ്ിച്ച 2020 ലല 
നതോഗതോലതോൻഡ് ജി.എസ്.െി. (തഭേഗതി) �ിൽ 
സഭ ശബ്ദതവതോതട്തോലെ പതോസതോക്ി. ജൂകല 30 ന് 
തചരുവതോൻ നിശ്യിച്ചിരുന്ന സതമ്മെനമതോണ് 
ആഗസ്റ് 13 തലക്് മതോറ്റിയത്.
ഒഡിഷ
 പതിനതോറതോമത് ഒഡിഷ ലലജിതലേറ്റ്രീവ് 
അസും്ിയുലെ നതോലതോും സതമ്മെനും ലസപ്റ്റും�ർ 
29 ന് ആരുംഭിച്ചു. ഭുവതനശ്വർ മുനിസിപ്ൽ 
തകതോർപ്തറഷലറെ സഹകരണത്തോലെ  
തകതോവിഡ് പരിതശതോധനയ്കതോവശഷ്യമതോയ പശ്തോ്ല 
സൗകരഷ്യങ്ങൾ സതമ്മെനും ആരുംഭിക്ന്നതിന് 
മൂന്നു േിവസും മുമ്പു തലന്ന തയ്യതോറതോക്ി.  മുഖഷ്യമന്തി  
വ്രീഡിതയതോ തകതോൺെറൻസിലൂലെ പലങ്ടുത്തു. പല 
മന്തിമതോരുും ലസക്രതട്റിയറ്റിലല തകതോൺെറൻസ് 
ഹതോെിൽ നിന്നുും  ജിലതോ ആസ്തോനങ്ങെിൽ 
നിന്നുമതോണ് സതമ്മെന്ിൽ പലങ്ടു്ത്.   
ഓർഡിനൻസിന പകരമുള്ള 12 �ില്ലുകൾ സഭ  
ചർച്ച ലചയ്ത. 
പഞ്ാബ് 
 തകതോവിഡ് നിയന്തണങ്ങൾക്ിെയിലും 
പഞ്തോ�് വിധതോൻസഭയുലെ  പന്തണ്തോമത് 
സതമ്മെനും ആഗസ്റ് 28 ന് തചർന്നു.  
പകർച്ചവഷ്യതോധിയുലെ ജതോഗ്രതയിൽ ഒരു 
േിവസല് സതമ്മെനമതോണ് തചർന്നത്. 
 2020 ലല പഞ്തോ�് ക്ിനിക്ൽ 
എസ്റതോ്ിഷ് ലമറെ് (രജിസ് തരേഷനും 
ലറഗുതലഷനും) �ിൽ, ഗുരു തതജ് �ഹതോദൂർ 
ലതോ യൂണിതവഴ് സിറ്റി സ്തോപന �ിൽ എന്നിവ 
ഉൾലപ്ലെ ഏഴു �ില്ലുകൾ 30 മിനിറ്റുലകതോണ്് സഭ 
പതോസ്തോക്ി.
രാജസ്ാൻ
 പതിനഞ്തോും രതോജസ്തോൻ ലലജിതലേറ്റ്രീവ് 
അസും്ിയുലെ അഞ്തോും സതമ്മെനും ആഗസ്റ് 14 
മുതൽ 24 വലര തചർന്നു.  തകതോവിഡ്19 സുരക്ഷതോ 
മതോനേണ്ഡങ്ങൾ കർശനമതോയി പതോലിക്ന്നതിന് 
തനതോഡൽ ഓെ്രീസലറ നിതയതോഗിച്ചിരുന്നു. 
 200 അുംഗങ്ങളള്ള 
നിയമനിർമ്മതോണസഭയിൽ സതോമൂഹികതോകലും 
പതോലിക്ന്നതിന് 315 തപർക്ിരിക്തോവന്ന 
വിധ്ിൽ അധിക ഇരിപ്ിെങ്ങൾ 
ക്രമ്രീകരിച്ചിരുന്നു. 13 �ില്ലുകൾ സഭ പതോസ്തോക്ി.
സിക്കിയം
  സിക്ിും നിയമസഭയുലെ ഒരു േിവസല് 
സതമ്മെനും ലസപ്റ്റും�ർ 21 ന് തചർന്നു. 
സതമ്മെന്ിൽ ഒ്ത് �ില്ലുകൾ സഭ 
പതോസതോക്ി. അതിൽ, സുംസ്തോന്ിലറെ വെക് 
കിഴക്ൻ പ്രതേശ്് ബുദ്ധമതക്തോർക്തോയി ഒരു 
യൂണിതവഴ് സിറ്റി സ്തോപിക്ന്നത സും�ന്ിക്ന്ന 
�ിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. ഉപധനതോഭഷ്യർത്ന 
സഭ പതോസതോക്ി. തകതോവിഡ് കതോലല് 
സുരക്ഷതോ ക്രമ്രീകരണ്ിലറെ ഭതോഗമതോയി 
മതോധഷ്യമപ്രവർ്കർക്് പ്രതവശനതോനമതി 
നൽകിയിരുന്നില. അന്രിച്ച ആേഷ്യ 
വനിതതോസതോമതോജിക ഉൾലപ്ലെയുള്ളവർക്് സഭ 
ചരതമതോപചതോരും അർപ്ിച്ചു.
തമിഴ് നാട് 
 തമിഴ് നതോെ് അസും്ിയിൽ സമ്രീപകതോല 
േശകങ്ങെിൽ ആേഷ്യമതോയി ചരിത് പ്രസിദ്ധമതോയ 
തെതോർട്് ലസറെ് തജതോർജ് കതോ്സിലല 

അസും്ിഹതോെിൽ നിന്നു മതോറി വലതോജശതോലയിലല 
കകലവനതോർ അരുംഗും തഹതോട്ലിൽ സഭ 
സതമ്മെിച്ചു. ലസപ്റ്റും�ർ 14 ന് ആരുംഭിച്ച 
മൂന്നു േിവസല് സതമ്മെന്ിൽ തകതോവിഡ് 
മതോനേണ്ഡങ്ങൾ നിർ�ന്മതോക്ിയിരുന്നു. 
 സർക്തോർ സ് കൂളകെിൽ പഠിച്ച 
വിേഷ്യതോർത്ികൾക്് ലമഡിക്ൽ 
പഠന്ിന് 7.5% പ്രതതഷ്യക സുംവരണും 
ഏർലപ്ടു്ിലക്തോണ്ടുള്ള �ിൽ തമിഴ് നതോെ് 
നിയമസഭ  ഐകകണ് തഠഷ്യന പതോസതോക്ി.  
ന്രീറ്റ് നെപ്ിലതോക്ിയതിലനത്തുെർന്ന് 
സർക്തോർ സ് കൂളകെിൽ നിന്നുള്ളവരുും 
ഗ്രതോമ്രീണ തമഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുമതോയ 
വിേഷ്യതോർത്ികൾ പിന്നതോക്ും തപതോയി എന്ന 
വിലയിരു്ലിലനത്തുെർന്നതോണ് സുംവരണും 
ഏർലപ്ടു്ിയത്.  
തതലങ്ാന
 ലതലങ്തോന നിയമസഭയുലെ വർഷകതോല 
സതമ്മെനും തകതോവിഡ് മുൻകരുതലകളമതോയി 
ലസപ്റ്റും�ർ 7 ന് ആരുംഭിച്ചു.  ലസപ്റ്റും�ർ 
28 വലരയതോണ് തയതോഗും തചരുവതോൻ 
നിശ്യിച്ചിരുന്നലതങ്ിലും തകതോവിഡ് 
ജതോഗ്രതയിൽ േിവസങ്ങൾ കുറവലചയ്ത് 16-തോും 
ത്രീയതി അവസതോനിപ്ിക്കയതോയിരുന്നു. 12 
�ില്ലുകൾ സഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ച് പതോസ്തോക്ി. 
ത്രിപുര
 ലസപ്റ്റും�ർ 21 ന് ത്ിപുര അസും്ി 
ഒരു േിവസല്  സതമ്മെനും തചർന്നു. 
ചരതമതോപചതോരും, റിതപ്തോർട്് സമർപ്ണും തെങ്ങിയ 
കതോരഷ്യപരിപതോെികൾ നെ്ി. തചതോതേഷ്യതോ്രതവെ, 
ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയും  എന്നിവ ഒഴിവതോക്ിയതിൽ 
പ്രതിപക്ഷും പ്രതിതഷധിക്കയുും സഭയിൽ നിന്ന് 
ഇറങ്ങിതപ്തോകുകയുും ലചയ്ത.    
ഉത്ർപ്രവദശ് 
 ഉ്ർപ്രതേശ് നിയമസഭയുലെ 
മൂന്നു േിവസും ന്രീണ്ടുനിന്ന സതമ്മെനും 
ആഗസ്റ് 20 ന് ആരുംഭിച്ചു.  തകതോവിഡ് 
മതോനേണ്ഡങ്ങൾക്നസൃതമതോയി തലതോ�ിയിലും 
സന്ദർശക ഗതോലറിയിലും ഉൾലപ്ലെ പ്രതതഷ്യക 
ഇരിപ്ിെ സുംവിധതോനും ഒരുക്ിയിരുന്നു. 
 അന്രിച്ച മുൻ സഭതോുംഗങ്ങൾക്് സഭ 
ചരതമതോപചതോരും അർപ്ിച്ചയുെലന, തകതോവിഡ് 
വഷ്യതോപന നിയന്തണങ്ങൾക്് സുംസ്തോനും 
കകലക്തോണ് നെപെികെിലല അപതോകതകൾ 
ചൂണ്ിക്തോട്ി പ്രതിപക്ഷും നടു്െ്ിലിറങ്ങി. 
പ്രതിപക്ഷ �ഹെ്ിനിെയിൽ ഉ്ർപ്രതേശ് 
റിക്വറി ഓെ് ഡതോതമജസ് റ്റു പ്ിക് ആൻഡ് 
കപ്രവറ്റ് തപ്രതോപ്ർട്്രീസ് �ിൽ ഉൾലപ്ലെയുള്ള 
�ില്ലുകൾ ചർച്ച കൂെതോലത സഭ പതോസ്തോക്ി. 
ഉത്രാഖണ്ഡ്
 ഉ്രതോഖണ്ഡിൽ 14 ൽ കൂടുതൽ 
എും.എൽ.എ.മതോർക്്  തകതോവിഡ്  
സ്ിര്രീകരിച്ചിരുന്ന സതോഹചരഷ്യ്ിൽ 65 
വയസ് കഴിഞ്ഞ എും.എൽ.എ. മതോർ സഭയിൽ 
തനരിട്ടു ഹതോജരതോതകണ് എന്ന് സ്്രീക്ർ 
അറിയിച്ചു. ലസപ്റ്റും�ർ 23 ന് തചർന്ന 
ഏകേിന സതമ്മെനത്തോെന�ന്ിച്ചതോയിരുന്നു 
സ്്രീക്റുലെ അറിയിപ്്. സതമ്മെന്ിന് 2 
േിവസും മു്് സതോമതോജികർ പരിതശതോധനയ്ക്  
വിതധയമതോകണലമന്നുും  അതദ്ഹും 
അറിയിച്ചിരുന്നു.  പ്രധതോനകവതോെ്ിൽ 
തയ്യതോറതോക്ിയിരുന്ന റതോപ്ിഡ് ആറെിജൻ 
പരിതശതോധനയിലൂലെ സുരക്ഷിതത്വും 
ഉറപ്തോക്തോനും ക്രമ്രീകരണും ലചയ്തിരുന്നു. 
 സതമ്മെന്ിൽ പല്തോ്ത് �ില്ലുകൾ 
പതോസതോക്ി. എും.എൽ.എ.മതോരുലെ ശ്െവും 
ആനകൂലഷ്യങ്ങളും കുറവ ലചയ്യുന്ന �ില്ലുും 
അവയിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. വിധതോൻസഭ �ിൽ  
പതോസതോക്ിയതിലൂലെ ശ്െവും ആനകൂലഷ്യങ്ങളും 
30 ശതമതോനും കുറവ വരു്ി. 
പശ്ിമ ബയംഗാൾ 
  പശ്ിമ�ുംഗതോെിൽ നിയമസഭതോ സതമ്മെനും 
ലസപ്റ്റും�ർ 9 ന് തചർന്നു. രണ്ടു േിവസല് 
സതമ്മെനമതോയിരുന്നു നിശ്യിച്ചിരുന്നലതങ്ിലും 
പിന്ന്രീെ് ഒരു േിവസമതോയി കുറയ്ക്കുകയതോയിരുന്നു. 
തകതോവിഡ് മതോനേണ്ഡങ്ങൾ വെലര 
കരുതതലതോലെ പതോലിക്ലപ്ട്ടു. സതമ്മെന്ിൽ 
തചതോതേഷ്യതോ്രതവെ ഒഴിവതോക്ിയിരുന്നു.

ഇതരസഭാ വാർത്കൾ

നകാവിഡിനോെ്ടപാരുതിഅതീവജാഗ്രതനയാടെ
സഭാസനമേളേങ്ൾ
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ഗതോന്ിജിയുലെ ഗ്രതോമസ്വരതോജ് എന്ന ആശയ 
്ിലൂന്നി സ്വയും പരഷ്യതോപ്ത ഗ്രതോമങ്ങളും 
സ്വയുംഭരണ അവകതോശ്ിലൂലെ 

കകവരുന്ന സതോമൂഹിക പരിഷ് കരണവമതോണ് ആധുനിക 
പഞ്തോയ്ി രതോജ് സങ്ൽപ്്ിനതോധതോരും. ഇത് ലവറുലമതോരു 
ഭരണക്രമും മതോത്മതോയിരുന്നില. മറിച്ച് ഗ്രതോമങ്ങെിലൂലെ 
രതോജഷ്യ്തോകമതോനും കകവതരണ് ഒരു   തക്ഷമരതോഷ്ട 
സുംവിധതോനമതോണ്. ഇന്ഷ്യയുലെ ഗ്രതോമസ്വരതോജിലറെ ചരിത്ും 
ആർഷഭതോരത സുംസ് കതോരവമതോയി ഇഴുകിതച്ചർന്നതതോണ്.  
രതോജതോക്ന്തോർതപതോലും മതോനിച്ചു തപതോരുന്നതതോണ്  
ഗ്രതോമതല്ിലല ത്രീരുമതോനങ്ങൾ. പിൽക്തോല്്  
തകതോെനിവതോഴ്ചയുലെ  ഹസ്ങ്ങെിൽ ലെരിഞ്ഞിലതോതതോയ 
പഞ്തോയ്് ഭരണും പുനരുജ്ജ്രീവിപ്ിതക്ണ്തിലറെ  
ആവശഷ്യകത മുതന്നതോട്് വച്ചത്    മഹതോത്മതോഗതോന്ിയതോണ്. 
ഇന്ഷ്യയുലെ ആത്മതോവ് ഗ്രതോമങ്ങെിലതോണ്  വസിക്ന്നത് 
എന്ന ഗതോന്ി വതോകഷ്യും, അതദ്ഹും ഗ്രതോമസ്വരതോജിന് നൽകിയ 
പ്രതോധതോനഷ്യ്ിലറെ  ലതെിവതോണ്.  1916 ൽ  മദ്തോസിൽ  നെന്ന 
മിഷണറിമതോരുലെ  സതമ്മെന്ിലതോണ് ഗ്രതോമസ്വരതോജ് 
എന്ന ആശയും ഗതോന്ിജി ആേഷ്യമതോയി അവതരിപ്ിച്ചത്.
 ബ്രിട്്രീഷ് വതോഴ്ചയുലെ കതോല്് ഭതോരതും പ്രവിശഷ്യകെതോയി 
വിഭജിക്ലപ്ടുകയുും പ്രവിശഷ്യകെിൽ തകന്ദ്ര്രീകൃതമതോയ 
ഭരണവഷ്യവസ് തവരുറപ്ിക്കയുും ലചയ്തിരുന്നു.  
ഇത് ഗതോന്ിജിയുലെ  വിതകന്ദ്ര്രീകൃത ഭരണ 
സങ്ൽപ്്ിന് എതിരതോയിരുന്നു. ഇ്രും ഭരണും 
ജനഹിതും പ്രതിെലിപ്ിക്കയില എന്ന കതോരഷ്യ്ിൽ 
അതദ്ഹ്ിന് സുംശയമിലതോയിരുന്നു. ഗതോന്ിജി 
വിഭതോവനും ലചയ്ത ഗ്രതോമസ്വരതോജ് നെപ്ിലതോക്ന്നതിനതോയി 
പഞ്തോയത്തുകൾക്് ഭരണഘെനയുലെ പിൻ�ലും 
നൽകുകയതോണ് പിന്ന്രീെ് ലചയ്തത്.  ഭരണഘെനയുലെ 
നതോലതോും ഭതോഗ്്  നിർതദ്ശകതത്വങ്ങെിൽ അനതച്ഛേും 40 
ൽ   പഞ്തോയത്തുകളലെ രൂപവൽക്രണും ഉൾലപ്ടു്ി. 
ഗ്രതോമപഞ്തോയത്തുകൾ രൂപ്രീകരിക്ന്നതിനതോവശഷ്യമതോയ 
നെപെികൾ സുംസ്തോനങ്ങൾ എടുതക്ണ്തതോലണന്നുും 
സ്വയും ഭരണകൂെമതോയി പ്രവർ്ിക്തോൻ ആവശഷ്യമതോയ 
അധികതോരശക്ിയുും പ്രവർ്നതോധികതോരങ്ങളും 
അവയ്ക് നൽതകണ്തതോലണന്നുും  ഭരണഘെന വഷ്യവസ് 
ലചയ്ത.   ഭരണഘെനയുലെ  ഏഴതോമത്  പട്ികയിൽ 
സുംസ്തോനങ്ങൾക്് നിയമനിർമ്മതോണും നെ്തോവന്ന 
വിഷയങ്ങെിൽ ഇത് ഉൾലപ്ടുത്തുകയുും  ലചയ്ത.  
ഇതിലനത്തുെർന്ന്  1954 മതോർച്ച് മതോസത്തോലെ  പല 
സുംസ്തോനങ്ങെിലും   തകന്ദ്രഭരണ പ്രതേശങ്ങെിലും 
പഞ്തോയത്തുകൾ രൂപും ലകതോണ്ടു. ആസൂത്ണ വിജയ്ിൽ 
ജനങ്ങളലെ പങ്് ഉറപ്ിക്തോനതോയി  ഇതിലനക്റിച്ച് പഠിച്ച്  
നിർതദ്ശങ്ങൾ നൽകതോനതോയി 1957 ജനവരിയിൽ 
�ൽവന്് റതോയ് തമ് കമ്മ്രീഷലന തകന്ദ്രസർക്തോർ 
നിയമിച്ചു. ഇന്ഷ്യൻ അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകരണ്ിലറെ  
മതോർഗതരഖയതോയി ഈ കമ്മിറ്റി സമർപ്ിച്ച റിതപ്തോർട്് മതോറി.
 
ബൽേന്് റായ് വമത് കമേിറ്ി
1957 ജനുേരിയിൽ  സാമൂഹ് േികസന വപ്രാജക്ടു 
കളതടയുയം വദശരീയ േ്ാപന സർവ്രീസുകളതടയുയം  
പ്രേർത്നങ്ങൾ സയംബന്ധിച്ചുയം ജില്ലാ ഭരണത്ിതറെ 
പുന:സയംഘടനതയക്കുറിച്ചുയം പഠിച്് റിവപൊർട്ട് 
സമർപെിക്കാൻ  ബൽേന്് റായ് വമത്  അദ്ധ്ക്ഷനായുയം, 

ശങ്ർദയാൽ ശർമേ, ആർ.തക.
ത്രിവേദി, ജി.രാമെന്ദ്രൻ, 
ബി.ജി.വറായ്, സി.േി.സിയംഗ് 
എന്നിേർ അയംഗങ്ങളമായുള്ള 
ഒരു സമിതിതയ  നിവയാഗിച്ചു. 
ജനഹിതയം മനസ്ിലാക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധതപെട്ട് േിശദ പഠനയം 
അേശ്മാതണന്ന് വദശരീയ 
േികസന സമിതിവയാട്  
ആസൂത്രണ കമേരീഷൻ അഭ്ർ
ത്ിച്തിതനത്ടർന്നായിരുന്നു 
ഇത്. 1958 ഡിസയംബറിൽ കമേിറ്ി 
വകന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിവപൊർട്ട് 
സമർപെിച്ചു.   സാമൂഹ് േികസനയം  

ഫലപ്രദമാകാൻ ജനായത്  േിവകന്ദ്രരീകരണയം 
അനിോര്മാതണന്ന്  റിവപൊർട്ട്  ചൂണ്ിക്കാട്ടി. 
താതഴത്ട്ടിൽ  ഗ്രാമപഞ്ായത്യം ഇടത്ട്ടിൽ 
വ്ാക്ക് പഞ്ായത്യം, വമൽത്ട്ടിൽ ജില്ലാ പരിഷത്യം 
അടങ്ങുന്ന ത്രിതല പഞ്ായത്ിരാജ് സയംേിധാനമാണ് 
സമിതി മുവന്നാട്ടു േച്ത്. ഗ്രാമേികസനത്ിതറെ 
ചുമതലകൾ  നിർവ്ഹിക്കുവമ്പാൾ  ആേശ്മായ 
േിഭേങ്ങൾ നൽകണതമന്നുയം ഈ  പ്രസ്ാനങ്ങൾ 
കാര്ക്ഷമതയുള്ള ജനകരീയ സ്ാപനങ്ങൾ എന്ന 

നിലയിൽ പ്രേർത്ിക്കുന്നുതേന്ന്  സർക്കാരിന് 
വബാധ്തപെട്ടാൽ മാത്രവമ അേയ്ക് അധികമായുള്ള 
കർത്േ്ങ്ങളതടയുയം ചുമതലകളതടയുയം സാമ്പത്ിക 
േിഭേങ്ങളതടയുയം അധികാരയം ഏൽപെിക്കാൻ പാടുള്ളൂ 
എന്നുയം റിവപൊർട്ട് േ്ക്മാക്കിയിരുന്നു.

 ഇന്ഷ്യലയതോട്ടുക്ലമന്നതപതോലല തകരെ്ിലലയുും 
ഗ്രതോമസ്വരതോജ് സുംവിധതോന്ിന് ഏലറ പഴക്മുണ്്. 
തചതോെ, തചര രതോജവുംശങ്ങളലെ ഭരണകതോല ചരിത്്ിൽ 
നതോട്ടുകൂട്ങ്ങലെക്റിച്ച് വിശേമതോക്ന്നുണ്്.  എ.ഡി. 1236 ലല 
മണലിക്ര ശിലതോശതോസനും അക്തോല്് നിലവിലിരുന്ന 
പ്രതോതേശ്രീയ സഭകലെക്റിച്ചുും തക്ഷത്സഭകലെക്റിച്ചുും 
വഷ്യക്മതോക്ന്നതതോണ്. ശ്ര്രീമൂലും തിരുനതോെിലറെ ഭരണ 
കതോല്് ലലജിതലേറ്റ്രീവ് കൗൺസിലകൾ  ഉണ്തോയിരുന്നു. 
തതോലൂക്്തലും മുതലള്ള അുംഗങ്ങൾ ഉൾലപ്ട്ിരുന്ന  ഈ 
കൗൺസിലകെിലൂലെയതോയിരുന്നു അതദ്ഹും ജനഹിതും 
മനസ്ിലതോക്ിയത്. 1925 ജനവരി 25 ന് തിരുവിതതോുംകൂർ  
സർക്തോർ വിതലജ് പഞ്തോയ്് ആക്ട് ലകതോണ്ടുവന്നു. ഭരണ 
സുംവിധതോനും ഗ്രതോമതല്ിതലക്് ഇറങ്ങിലച്ചലണും എന്ന് 
വിഭതോവനും  ലചയ്തലകതോണ്തോണ് ഈ നിയമും പസതോക്ിയത്. 
1937 ൽ തിരുവിതതോുംകൂർ വിതലജ് യൂണിയൻ  IX ആക്ട് 
പതോസതോക്ി. ഇതിലനത്തുെർന്ന് 39 പഞ്തോയത്തുകൾ 
നിലവിൽ വന്നു. ഗ്രതോമസഭ  (Village Unions), അവയുലെ 
ഭരണപരമതോയ അധികതോരങ്ങൾക്ും  ചുമതലകൾക്ും പുറതമ 
പ്രതതഷ്യക െണ്്, രജിസ്രേതോറുകലെ ചുമതലലപ്ടു്ൽ, 
അുംഗങ്ങളലെ �തോദ്ധഷ്യതകൾ, അുംഗങ്ങൾലക്തിലരയുള്ള 
നെപെികൾ എന്നിവലയലതോും ഇതിൽ വിശേമതോക്ിയിരുന്നു. 
തിരു-ലകതോച്ചി സുംതയതോജനല്ത്തുെർന്ന്  ഭരണഘെനതോ 
നസൃതമതോയി  1950ൽ ഒരു പഞ്തോയ്് ആക്ട് നിലവിൽ 
വന്നു. ഇതനസരിച്ച് തിരു-ലകതോച്ചി സുംസ്തോന്് 548 
പഞ്തോയത്തുകൾ രൂപ്രീകൃതമതോയി. ഇതിൽ 52 എണ്ും 
മദ്തോസ് സുംസ്തോന്ിലറെ  ഭതോഗമതോയിരുന്നു. മദ്തോസ് 
വിതലജ് പഞ്തോയ്് ആക്ട് 1950 ലറെ ഭതോഗമതോയി  മല�തോർ 
തമഖലയിൽ  150 പഞ്തോയത്തുകൾ മതോത്തമ നിലവിൽ  
വന്നുള്ളൂ. �തോക്ി ഭതോഗങ്ങൾ മല�തോർ ഡിസ്രേിക്ട് 
ത�തോർഡിലറെ  അധ്രീനതയിലതോയിരുന്നു. എന്നതോൽ 
1956 ൽ  ഐകഷ്യതകരെ  രൂപ്രീകരണത്തോലെ ആലക 
പഞ്തോയത്തുകളലെ എണ്ും  893 ആയി ഉയർന്നു. 
വതോർഷിക വരുമതോനതോെിസ്തോന്ിലതോണ്  ആേഷ്യകതോല 
പഞ്തോയത്തുകൾ നിലവിൽ വന്നത്. ഏഴുംഗങ്ങെിൽ കൂെതോ് 
ഒരു ഭരണസമിതിയതോണ് രൂപ്രീകൃതമതോയത്. ജനസുംഖഷ്യയിൽ 
5% പ്രതോതിനിധഷ്യമുള്ളയിെങ്ങെിൽ ഒരു സ്രീറ്റ്  പട്ികജതോതി/
പട്ികവർഗ്ഗ  വിഭതോഗങ്ങൾക്്  സുംവരണും ലചയ്തിരുന്നു. 
ഭരണസമിതിയുലെ കതോലതോവധി മൂന്നു വർഷമതോയിരുന്നു. 
ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് അുംഗങ്ങെിൽ ഒരതോൾ പ്രസിഡറെതോയുും 
ഒരതോൾ കവസ് പ്രസിഡറെതോയുും പ്രവർ്ിച്ചു. 1959 ലല 
പഞ്തോയ്് അതിർ്ി പുനർനിർണ്യ കമ്മ്രീഷൻ 
(Commission for delimitation of  Panchayath  
Area) , 1965 ലല ലവതള്ളതോരും കമ്മിറ്റി (Admintsiration 
reorganisation and Economy Commttiee) എന്നിവയുും 
പഞ്തോയ്ിരതോജുമതോയി �ന്ലപ്ട്് സുപ്രധതോനമതോണ്.
 ഐകഷ്യതകരെ രൂപ്രീകരണ തവെയിൽ പഞ്തോയത്തുകലെ 
സും�ന്ിച്ച് മല�തോറിനും തിരു-ലകതോച്ചിക്ും 
വഷ്യതഷ്യസ് നിയമങ്ങെതോണ് നിലവിലിരുന്നത്. ഇവലയ 
ഏക്രീകരിക്ന്നതിനും പരിഷ് ക്രിക്ന്നതിനമുള്ള 
ശ്രമും 1958 ൽ ഇ.എും.എസ് ലറെ തനതൃത്വ്ിലള്ള 
ഭരണപരിഷ് കതോര കമ്മ്രീഷൻ കകലക്തോണ്ടു. 
ഭരണപരിഷ് കതോര കമ്മ്രീഷൻ നിർതദ്ശങ്ങളലെയുും, 
തകന്ദ്രസർക്തോർ രൂപ്രീകരിച്ച �ൽവന്് റതോയ് തമ് 
കമ്മിറ്റി ശിപതോർശകളലെയുും അെിസ്തോന്ിലതോണ് 
1960 ലല  തകരെ പഞ്തോയ്്  ആക്ട് നിലവിൽ 
വരുന്നത്. 1962 ജനവരി 1 ന്  അത് നിയമമതോകുകയുും  
ലചയ്ത. ഈ നിയമപ്രകതോരും സുംസ്തോനല് 
മുഴുവൻ ഗ്രതോമപ്രതേശങ്ങലെയുും ഉൾലപ്ടു്ി 922 
ഗ്രതോമപഞ്തോയത്തുകൾ  രൂപ്രീകരിച്ചു. 1964 ജനവരി 
ഒന്ന് പ്രതോ�ലഷ്യ്ിൽ  ഈ പഞ്തോയത്തുകെിൽ പുതിയ 
ലതരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് ഭരണസമിതികൾ അധികതോരതമറ്റു. 
 ജിലതോതല്ിതലക്ും തതോതഴ്ട്ിതലക്ും ഭരണും 
വിതകന്ദ്ര്രീകരിക്ന്നതിനള്ള നിർതദ്ശങ്ങൾ സമർപ്ിക് 
ന്നതിനതോയി  1987 മതോർച്ചിൽ ഒരു ഏകതോുംഗ കമ്മ്രീഷലന 
ചുമതലലപ്ടു്ി. ഒരു ത്ിതല സുംവിധതോനും പഞ്തോയ്ിൽ  
നെപ്ിലതോക്ന്നതിനള്ള നിർതദ്ശും ഈ കമ്മ്രീഷൻ 
സമർപ്ിച്ചു. പഞ്തോയ്ിനും ജിലതോ കൗൺസിലിനമിെയിൽ 
തതോലൂക്് തല്ിലള്ള ഒരു നതോമനിർതദ്ശക സമിതി കൂെി  
തവണലമന്നതോയിരുന്നു നിർതദ്ശും. കൂെതോലത പഞ്തോയ്് 
ഇലക്ഷനകൾ നിയന്തിക്തോൻ  ഇലക്ഷൻ കമ്മ്രീഷൻ 
രൂപ്രീകരിക്തോനും  നിർതദ്ശിച്ചു. പഞ്തോയത്തുകളലെ 
ഭരണ്ലവൻ (excecutive authortiy) പഞ്തോയ്് 
പ്രസിഡറെതോയിരിക്ണും എന്ന് ഈ കമ്മ്രീഷൻ നിർതദ്ശിച്ചു.  
ഗ്രതോമപഞ്തോയത്തുകൾക്് തമൽ, മറ്റ് നിയന്തണങ്ങൾ  
ഉണ്തോകതോലത സർക്തോരിന ക്രീഴിൽ  തനരിട്് അവയ്ക് 
ഭരണനിർവ്വഹണതോധികതോരും  പ്രേതോനും ലചയ്യണലമന്നുും  
ഈ കമ്മ്രീഷൻ നിർതദ്ശിച്ചു. 1971 ൽ  'The Kerala Dtsirict 
Admintsiration Bill  അവതരിപ്ിക്ലപ്ലട്ങ്ിലും അത് 
െലവ്തോകതോൻ 1991 വലര കതോ്ിരിതക്ണ്ി വന്നു.
1987 ൽ അധികതോര്ിൽ  വന്ന ഇ.ലക.നതോയനതോർ 
മന്തിസഭയുലെ ലതരലഞ്ഞടുപ്് പ്രകെന പത്ികയിലല 

പ്രധതോന ഇനും  കൂെിയതോയിരുന്നു ഇത്.  എന്നതോൽ ഇന്ന് 
കതോണുന്ന ര്രീതിയിലള്ള ത്ിതല പഞ്തോയ്്  സുംവിധതോനും 
നിലവിൽ വന്നത് 1994 ലല തകരെ പഞ്തോയ്് രതോജ് 
ആക്ടിലൂലെയതോണ്. 
 ആസൂത്ിത ഗ്രതോമവികസന്ിനും തതദ്ശഭരണ്ിൽ 
വർദ്ധിച്ച തതതോതിലള്ള ജനപങ്തോെി്ും ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനും ഉതദ്ശിച്ചുലകതോണ്് ഇന്ഷ്യൻ 
ഭരണഘെനയുലെ  73-തോും തഭേഗതി  പ്രകതോരും 
നിർമ്മിക്ലപ്ട്തതോണ് 1994 ലല തകരെ പഞ്തോയ്് 
രതോജ് നിയമും. 1995 ൽ ഈ നിയമ്ിന് ചില 
തഭേഗതികൾ വരുത്തുകയുണ്തോയി.  1999 ൽ അധികതോര 
വിതകന്ദ്ര്രീകരണ  കമ്മിറ്റിയുലെയുും ഒന്നതോും സുംസ്തോന 
ധനകതോരഷ്യ കമ്മ്രീഷലറെയുും ലതരലഞ്ഞടുപ്പു കമ്മ്രീഷലറെയുും 
ശിപതോർശകളലെ അെിസ്തോന്ിൽ ആലകയുള്ള 285 
വകുപ്പുകെിൽ 105-ഓെും എണ്്ിൽ  സമഗ്രമതോയ 
തഭേഗതികൾ വരു്ി. ഈ തഭേഗതിതയതോലെ സർക്തോരിന് 
തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങളലെ  തമലണ്തോയിരുന്ന ഒട്ടുമിക് 
നിയന്തണങ്ങളും ഇലതോതതോയി.  2000 ൽ പഞ്തോയ്് 
രതോജ് നിയമും വ്രീണ്ടുും തഭേഗതി  ലചയ്ത് സർക്തോരിൽ 
നിക്ഷിപ്തമതോയിരുന്ന വതോർഡ് വിഭജനും, സുംവരണ 
നിർണ്യും തെങ്ങിയ അധികതോരങ്ങൾ സുംസ്തോന 
ലതരലഞ്ഞടുപ്് കമ്മ്രീഷന് നൽകുകയുണ്തോയി.   കൂെതോലത 
35 അന�ന് നിയമങ്ങെിലും തഭേഗതി വരു്ിലക്തോണ്് 
അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകരണും പൂർണ്മതോയി നെപ്ിലതോക്ി. 
2001 ൽ വരു്ിയ തഭേഗതിയിൽ ഏഴുംഗ പഞ്തോയ്് 
ഓുംബുഡ് സ്മതോൻ എന്നത് ഒരു ഓുംബുഡ് സ്മതോൻ എന്ന് 
വഷ്യവസ് ലചയ്ത. ഇന്ന് കതോണുന്ന സ്വതന്തമതോയി 
പ്രവർ്ിക്തോനതോകുന്ന ത്ിതല  പഞ്തോയ്് ഘെന-  
ഗ്രതോമപഞ്തോയ്്, ത്തോക്് പഞ്തോയ്്, ജിലതോ പഞ്തോയ്് 
- 1994 ലല തകരെ പഞ്തോയ്് രതോജ് ആക്ടിലൂലെയതോണ് 
യതോഥതോർത്ഷ്യമതോയത്. ‘ജനതോധിപതഷ്യും’ എന്ന വതോക്ിന് 
പൂർണതോർത്ും നൽകുന്ന ‘ഗ്രതോമസഭ’ എന്ന സ്ിരും 
സുംവിധതോന്ിനും ഈ ആക്ട് അെി്റ പതോകി. 
 ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്ത എല്ലാേർക്കുതമത്ണ 
തമങ്ിൽ  അധികാരയം ഭരണത്ിനു കരീഴിൽ വകന്ദ്രരീകരിച്ാൽ 
വപാതരന്നുയം അത് േിവകന്ദ്രരീകരിച്്   അതിതറെ യഥാർത് 
അേകാശികൾക്ക് വകമാറുകയാണ് വേതണ്തതന്നുമുള്ള 
െിന്യാണ് പഞ്ായത്ി രാജ്  പൂർണ്മായി നടപൊക്ക 
തപെട്ടവതാതട യാഥാർത്്മായത്. സമൂഹും തനരിടുന്ന 
ലവല്ലുവിെികൾ കൃതഷ്യമതോയി മനസ്ിലതോക്തോനും ശരിയതോയ 
ആസൂത്ണ്ിലൂലെ അത് തരണും ലചയ്യതോനും 
ഭരണവിതകന്ദ്ര്രീകൃത സുംവിധതോന്ിലൂലെ  മതോത്തമ 
കഴിയൂ. അ്രും വിതകന്ദ്ര്രീകരണ്ിലൂലെ മതോത്തമ 
സ്വയുംപരഷ്യതോപ്തമതോയ ഇന്ഷ്യ ലകട്ിപ്ടുക്തോനമതോകൂ. 

73-ായം ഭരണഘടനാ വഭദഗതി
 പഞ്ായത്ി രാജിൽ അടിമുടി മാറ്യം േരുത്ിയ 
ഒന്നാണ് 73-ായം ഭരണഘടനാ വഭദഗതി ആക്് 
1992.  ഭരണഘടനയിൽ 16 അനുവഛേദങ്ങൾ 
ഉൾതക്കാള്ളുന്ന പുതിതയാരു ഭാഗവുയം പതിതനാന്നായം 
തഷഡയൂളയം എഴുതിവച്ർക്കതപെട്ടത് ഈ ഭരണഘടനാ 
വഭദഗതിയിലൂതടയാണ്. ഇന്നു കാണുന്ന ത്രിതല 
പഞ്ായത്് സയംേിധാനയം 73-ായം ഭരണഘടന 
ാവഭദഗതിയിലൂതടയാണ് യാഥാർത്്മായത്. പഞ്ായ 
ത്കതള സയംബന്ധിച് അനുവഛേദയം 243A യിൽ നിയമസഭ 
അധികാരയം നൽകിയാൽ മാത്രയം കാര്ങ്ങൾ തെയ്യാൻ 
കഴിയുമായിരുന്ന അേസ്യിൽ നിന്ന്,  പഞ്ായത്കൾ 
ഭരണത്ിതറെ അടിസ്ാന ശിലയായി മാറി എന്നതാണ് 
73-ായം ഭരണഘടനാ വഭദഗതിയുതട പ്രവത്കത.  
ഗ്രാമസഭകളതട പ്രാധാന്വുയം അനിോര്തയുയം 
ഭരണഘടനാബന്ധമാക്കിയ ഈ വഭദഗതി പഞ്ായത്ി 
രാജ് സയംേിധാനത്ിൽ ഗ്രാമസഭകൾ സ്ിരയം 
സയംേിധാനതമന്ന് അർദ്ധശങ്യ്കിടയില്ലാത് േിധയം 
േ്ക്മാക്കി.

തയ്യതോറതോക്ിയത്  
മഞ് യു      

അസിസ്ററെ് ലസക്ഷൻ ഓെ്രീസർ

പഞ്ായത്ിരാജ്നകരളത്ിൽ
My idea of Gram Swaraj 
is that it is a complete 
republic, independent 
of its neighbours for its 
own vital wants and yet 
interdependent for many 
others in which dependence 
is necessary.
     
  Mahatma Gandhi

ബൽേന്് റായ് വമത്
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എഴുപ്ിമൂന്നതോും ഭരണഘെനതോ തഭേഗതിലയത്തുെർന്ന് പഞ്തോയ്ി രതോജിന് 
തേശവഷ്യതോപകമതോയി ഒരു ഐകഷ്യരൂപും വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.  ത്ിതല പഞ്തോയത്തുകളലെ 
അധികതോരങ്ങെിലും അവകതോശങ്ങെിലും ഉ്രവതോേി്ങ്ങെിലലമതോലക് 

സതോമതോനഷ്യവത്ക്രണ്ിലള്ള ചില സമ്രീപനങ്ങൾ ഭരണഘെനതോ തഭേഗതിയിൽ 
കതോണതോും.  എന്നതോൽ അതിന് മുമ്പുള്ള പഞ്തോയ്ി രതോജ് സ്തോപനങ്ങളലെ സ്ിതി 
ഇങ്ങലനലയതോന്നുമതോയിരുന്നിലലന്ന് നമുക്റിയതോും.
 ഭതോരത്ിലല ജനതോധിപതഷ്യഭരണര്രീതികൾക്് ചരിത്തമലറയുണ്്.  'പഞ്' എന്ന 
സുംസ് കൃത വതോക്ിൽ നിന്നതോണ് പഞ്തോയ്് എന്ന പേും ആവിർഭവിച്ചത്.  പഞ് എന്നതോൽ 
അഞ്് എന്നർത്ും.  ഗ്രതോമജ്രീവിത്ിലറെ പതഞ്ന്ദ്രിയങ്ങെതോയി (കണ്്, മൂക്്, നതോക്്, ലചവി, 
ത്വക്്) പഞ്തോയത്തുകലെ കണക്തോക്ിതപ്തോന്നു.  ഗ്രതോമ്ലവൻ ഗ്രതോമ്ിലറെ തലതച്ചതോറതോയുും 
കരുതലപ്ട്ിരുന്നു.  രതോജഭരണകതോലഘട്്ിൽ തപതോലും ഗ്രതോമങ്ങെിൽ ജനങ്ങളലെ തനതൃത്വ്ിൽ 
ഭരണസുംവിധതോനങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതതോയി കതോണതോും.  അന്ന് ഗ്രതോമ ഭരണകൂെങ്ങലെ 
തജഷ്യഷ്ഠും, കനിഷ്ഠും, മധഷ്യമും എന്നിങ്ങലന പല തട്ടുകെതോയി തിരിച്ചിരുന്നു.

വകരളത്ിതല ഗ്രാമ ഭരണയം

 തകരെ്ിലല പുരതോതന ഗ്രതോമഭരണും 'തറ' (കര) കൂട്്ിൽ തെങ്ങുന്നു.  കുതറ 'തറ' 
കൾ തചർന്ന് 'തേശവും' തേശങ്ങൾ തചർന്ന് നതോടുും നതോടുവതോഴിയുും ഉണ്തോയി.  നഷ്യതോയതോധിപനും 
സമതോധതോന പരിപതോലകനും റവന്യൂ അധികതോരിയുും എലതോും നതോടുവതോഴിയതോയിരുന്നു.  മുന്നൂറ്റവർ, 
അറുന്നൂറ്റവർ, എഴുന്നൂറ്റവർ, ആയിര്വർ എന്നിങ്ങലന പെയതോെികളലെ എണ്ല് 
സൂചിപ്ിക്ന്ന തപരുകളള്ള പട്തോെവും ഇവർക്ണ്തോയിരുന്നു. 

മലബാർ
 
 ബ്രിട്്രീഷ് ആധിപതഷ്യ്ിലതോയിരുന്ന മല�തോറിൽ 1867 ൽ മദ്തോസ് ൌൺ ഇുംപ്രൂവ് ലമറെ് 
ആക്ടിലറെ അെിസ്തോന്ിൽ തകതോഴിതക്തോെ്, തലതശേരി, കണ്ണൂർ, പതോലക്തോെ് എന്ന്രീ 
സ്ലങ്ങെിൽ മുനിസിപ്തോലിറ്റികൾ രൂപ്രീകരിച്ചുലകതോണ്തോണ് തതദ്ശഭരണ പ്രവർ്ന്ിന് 
തെക്മിട്ത്.  മല�തോറിൽ 1884-ലല മദ്തോസ് തലതോക്ൽ ത�തോഡ്രീസ് ആക്ട് അനസരിച്ച് 
ഡിസ്രേിക്ട് ത�തോർഡുകളും തതോലൂക്് ത�തോർഡുകളും നിലവിൽ വന്നു.  1930 ൽ എലതോ ഗ്രതോമ 
സുംവിധതോനങ്ങലെയുും മദ്തോസ് തലതോക്ൽ ത�തോഡ്രീസ് ആക്ടിലറെ അധികതോരപരിധിയിലതോക്ി.

തകാച്ി രാജ്തത് ഗ്രാമഭരണയം
 
 1762 ൽ 'തകതോവിലകത്തുവതോതക്ൽ' എന്നറിയലപ്ട്ിരുന്ന പത്തു തതോലൂക് സുംവിധതോനങ്ങെതോണ് 
ലകതോച്ചിയിൽ ഉണ്തോയിരുന്നത്.  'കതോരഷ്യക്തോർ' ആയിരുന്നു തതോലൂക്് ഭരണതോധികതോരി.  ഓതരതോ 
തതോലൂക്ിനും മുപ്ത് 'പ്രവൃ്ികൾ' ഉണ്തോയിരുന്നു.  'പ്രവൃ്ി'യുലെ ചുമതലക്തോരൻ ഭരണക്തോരുലെ 
പതോർശ്വവർ്ികെതോയിരുന്നു.  1914-ലല ലകതോച്ചി വിതലജ് പഞ്തോയ്് ആക്ടിലൂലെയതോണ് 
ലകതോച്ചി നതോട്ടുരതോജഷ്യ്ിൽ ഗ്രതോമഭരണും തെങ്ങിയത്.  1922-ൽ 'ലകതോച്ചിൻ പഞ്തോയ്് 
ലറഗുതലഷൻ' നിലവിൽ വന്നു.  1935-ൽ പ്രതോയപൂർ്ി തവതോട്വകതോശും വന്നു.  

തിരുേിതായംകൂർ രാജ്തത് ഗ്രാമഭരണയം

 തിരുവിതതോുംകൂറിൽ 1925 ലതോണ് പഞ്തോയ്് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. പ്രജതോസഭ 
പതോസ്തോക്ിയ വിതലജ് പഞ്തോയ്് ആക്ട് പ്രകതോരും പര്രീക്ഷണതോർത്ും   ആറു പഞ്തോയത്തുകൾ 
രൂപ്രീകരിക്ലപ്ട്ടു.   തെർന്ന് 1940 ലല 'രേതോവൻകൂർ വിതലജ് യൂണിയൻ' ആക്ടിലറെ 
െലമതോയി വിതലജ് യൂണിയൻ എന്ന തപരിൽ 26 പഞ്തോയത്തുകളും രൂപ്രീകരിച്ചു. 1921 ലതോണ് 
നികുതിേതോയകർക്് അനൗതേഷ്യതോഗികതോുംഗങ്ങലെ ലതരലഞ്ഞടുക്തോനള്ള അവകതോശും 
അനവേിച്ചു കിട്ിയത്.
 1949 ജൂകല 1 നതോണ് തിരു-ലകതോച്ചി സുംസ്തോനും നിലവിൽ വന്നത്.  1950 ൽ 'തിരുവിതതോുംകൂർ 
ലകതോച്ചി പഞ്തോയ്് ആക്ട് ഉണ്തോയി ഇതിലറെ െലമതോയി പഞ്തോയ്് ഡ്രീലിമിതറ്റഷൻ 
കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നു.  ഇവയുലെ ശിപതോർശകൾ പ്രകതോരും 542 പഞ്തോയത്തുകൾക്് 
രൂപും നൽകി.  അങ്ങലന 1950 ആഗസ്റ് 15 മുതൽ തിരു-ലകതോച്ചിയിൽ വഷ്യവസ്തോപിത 
ര്രീതിയിൽ 'പഞ്തോയത്തുകൾ' നിലവിൽ വന്നു.  പ്രതോയപൂർ്ി തവതോട്വകതോശ്ിലറെയുും രഹസഷ്യ 
�തോലറ്റ് സമ്പ്രേതോയ്ിലറെയുും അെിസ്തോന്ിൽ തനരിട്ടുള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്ിലൂലെയതോണ് 
ഇത് നെപ്തോക്ിയത്.

തവദേശ സ്വയയംഭരണയം - സയംസ്ാന രൂപരീകരണത്ിന് വശഷയം

 അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകരണും സും�ന്ിച്ച് തേശ്രീയമതോയി അുംഗ്രീകരിക്ലപ്ട് 
�ൽവന്റതോയ് തമ് കമ്മിറ്റിയുലെ ശിപതോർശകൾ കൂെി പരിഗണിച്ചു ലകതോണ്ടുും നിലവിലിരുന്ന 
തിരുലകതോച്ചി-മല�തോർ പ്രതേശല് നിയമ വഷ്യവസ്കൾ ഏതകതോപിപ്ിച്ചു ലകതോണ്ടുമുള്ള 
സമഗ്രമതോയ തകരെ പഞ്തോയ്് നിയമും 1960ലതോണ് തകരെ നിയമസഭ പതോസ്തോക്ിയത്.  
ഈ നിയമും 1962 ജനവരി ഒന്നു മുതൽ നെപ്ിലതോക്ിത്തുെങ്ങി.
 പഞ്തോയത്തുകളലെ ഭരണച്ചുമതല പഞ്തോയത്തു സമിതികൾക്തോണ്.  പ്രതോതേശിക 
വതോർഡുകെിൽ നിന്നുും ജനങ്ങൾ തനരിട്ടു ലതലരലഞ്ഞടു് അുംഗങ്ങെെങ്ങുന്ന പഞ്തോയത്തു 
സമിതികെിൽ പട്ികജതോതി-പട്ികവർഗ വിഭതോഗ്ിൽലപ്ട്വർക്ും വനിതകൾക്ും 
സുംവരണതമർലപ്ടു്ിയിട്ടുണ്്.  സമിതിയുലെ ഔതേഷ്യതോഗിക കതോലതോവധി സതോധതോരണയതോയി അഞ്ചു 
വർഷമതോണ്.  ചില പ്രതതഷ്യക സതോഹചരഷ്യങ്ങെിൽ സമിതികളലെ കതോലതോവധി ന്രീട്ിവയ്ക്കുന്നതിതനതോ, 
ആവശഷ്യലമങ്ിൽ നിലവിലള്ള സമിതിലയ പിരിച്ചു വിടുന്നതിതനതോ സുംസ്തോന ഗവൺലമറെിന് 
അധികതോരമുണ്്.  ജനസുംഖഷ്യതോനപതോതികമതോയി ഓതരതോ പഞ്തോയത്തു സമിതിയുും അഞ്ിന 
മുകെിൽ പരമതോവധി 15 അുംഗങ്ങൾ വലര ഉണ്തോയിരിക്തോവന്നതതോണ്.

തതരതഞ്ടുപ്പുകൾ

 ജനതോധിപതഷ്യ ഭരണ സുംവിധതോന്ിലറെ അെിസ്തോനഘെകങ്ങെതോയ തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങെിൽ ജനഹിതും പ്രതിെലിപ്ിക്ുംവിധും നിശ്ിത കതോലതോവധിയനസരിച്ച് 
ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകൾ നെത്ണ്തതോണ്.  എന്നതോൽ സ്വതോതന്തഷ്യല�്ധിക് തശഷും 1953, 
1963, 1979 എന്ന്രീ വർഷങ്ങെിലതോണ് പഞ്തോയ്് ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകൾ നെന്നത്. 18 
വയസ്് പൂർ്ിയതോയവർക്് ആേഷ്യമതോയി തവതോട്വകതോശും തകരെ്ിൽ ലഭിച്ചത് 1979 ലല 
ലതരലഞ്ഞടുപ്ിതനതോെ് അന�ന്ിച്ചതോണ്.  തകരെ്ിലല ഇ്രും ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകെിലലലതോും 
തലന്ന വഷ്യക്മതോയി രതോഷ്ട്രീയ പതോർട്ികളലെ സ്വതോധ്രീനമുണ്തോയിരുന്നു.
 എഴുപതകളലെ ആരുംഭ്ിൽ തകരെ്ിൽ 962 പഞ്തോയത്തുകൾ ഉണ്തോയിരുന്നു.  
ഇവയിൽ 29 എണ്ും സ് ലപഷഷ്യൽതഗ്രഡ് പഞ്തോയത്തുകളും 129 എണ്ും ഒന്നതോും തഗ്രഡിൽലപ്ട് 
പഞ്തോയത്തുകളും 554 എണ്ും രണ്തോും തഗ്രഡ് പഞ്തോയത്തുകളും 250 എണ്ും മൂന്നതോും തഗ്രഡ് 
പഞ്തോയത്തുകളമതോയിരുന്നു.

 തകരെ്ിൽ അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകൃത ജനക്രീയതോസൂത്ണും വിഭതോവനും ലചയ്യുന്നതതോണ് 
1994 ഏപ്രിൽ 23 ന നിലവിൽ വന്ന തകരെ പഞ്തോയ്് രതോജ് നിയമും.  തകരെ പഞ്തോയ്് 
രതോജ് നിയമും പ്രതോ�ലഷ്യ്ിൽ വന്ന തശഷും തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെിതലക്് 
അഞ്് ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകെതോണ് നെന്നിട്ടുള്ളത്.  1995 ലസപ്റ്റും�ർ 23, 25 ത്രീയതികെിലതോയി 
ലതലരലഞ്ഞടുപ്് നെക്കയുും ഒക് തെതോ�ർ 2 ന് പുതിയ ഭരണ സമിതി അധികതോര്ിൽ 
വരുകയുും ലചയ്തതതോണ് ആേഷ്യത്ത്. 2000 ലല ഇലക്ഷൻ മൂന്നു ഘട്ങ്ങെിലതോയതോണ് നെന്നത്.  
ഒന്നതോും ഘട്ും 2000 ലസപ്റ്റും�ർ 25, 27 ത്രീയതികെിലും രണ്തോും ഘട്ും നവും�ർ 25 നും 
മൂന്നതോും ഘട്ും 2001 ജനവരി 29 നും നെന്നു.  2005-ൽ നെന്ന മൂന്നതോമല് ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
ലസപ്റ്റും�ർ 24, 26 ത്രീയതികെിലതോയി നെക്കയുും ഒക് തെതോ�ർ 2ന് പുതിയ ഭരണസമിതി 
അധികതോരതമൽക്കയുും ലചയ്യുകയുണ്തോയി.  2010 ഒക് തെതോ�ർ 23, 25 ത്രീയതികെിൽ 
ലതരലഞ്ഞടുപ്് നെക്കയുും നവും�ർ ഒന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽവരികയുും 
ലചയ്തതതോണ് നതോലതോമല് ലതരലഞ്ഞടുപ്്.  2015 നവും�ർ 2, 3 ത്രീയതികെിലതോയതോണ് 
തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെിതലക്ള്ള അഞ്തോമല് ലതരലഞ്ഞടുപ്് നെന്നത്.  
 വരതോനിരിക്ന്ന ആറതോമല് ലതരഞ്ഞടുപ്ിലറെ തവതോട്ിുംഗ് സമയും കവകുതന്നരും ഒരു 
മണിക്കൂർ േ്രീർഘിപ്ിച്ചു.  രതോവിലല 7 മണിക്തോരുംഭിക്ന്ന തപതോെിുംഗ് കവകുതന്നരും 6 മണിക്് 
അവസതോനിക്ും.  അതതപതോലല തകതോവിഡ് തരതോഗും �തോധിച്ചവർക്ും ആയതമതോയി �ന്ലപ്ട്് 
ക്വതോററെ്രീനിലിരിക്ന്നവർക്ും തപതോൽ വഴി തവതോട്ടു ലചയ്യുന്നതിനള്ള അവസരമുണ്തോയിരിക്ും.  
ഇപ്രകതോരും വഷ്യവസ് ലചയ്യുന്നതിനതോയി പഞ്തോയ്്, മുനിസിപ്ൽ, നിയമങ്ങെിൽ തഭേഗതി 
ലചയ്ത ലകതോണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസുകൾ തകരെ ഗവർണ്ർ വിെും�രലപ്ടു്ിയിട്ടുണ്്.

2020 തല തതതരതഞ്ടുപെ്

 2020 ലല തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെിതലക്ള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്് വിജ്തോപനും 
നവും�ർ 12 തോും ത്രീയതി തകരെ സുംസ്തോന ലതരലഞ്ഞടുപ്് കമ്മ്രീഷൻ പുറ്ിറക്ി.  
അതനസരിച്ച് മൂന്നു ഘട്ങ്ങെിലതോയതോണ് ലതരലഞ്ഞടുപ്് നെക്ന്നത്.  തിരുവനന്പുരും, 
ലകതോലും, പ്നുംതിട്, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്ി എന്നിവിെങ്ങെിൽ 2020 ഡിസും�ർ മതോസും 8 തോും 
ത്രീയതി ലചതോവ്വതോഴ്ചയുും, തകതോട്യും, എറണതോകുെും, തൃശൂർ, പതോലക്തോെ്, വയനതോെ് എന്ന്രീ ജിലകെിൽ 
2020 ഡിസും�ർ 10 തോും ത്രീയതി വഷ്യതോഴതോഴ്ചയുും മലപ്പുറും, തകതോഴിതക്തോെ്, കണ്ണൂർ, കതോസർതഗതോഡ് 
എന്നിവിെങ്ങെിൽ 2020 ഡിസും�ർ 14തോും ത്രീയതി തിങ്െതോഴ്ചയുമതോയിരിക്ും ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
നെക്ന്നത്. തകരെ്ിൽ നിലവിൽ 1200 തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെതോണുള്ളത്.  
941 ഗ്രതോമപഞ്തോയത്തുകൾ, 152 ത്തോക്് പഞ്തോയത്തുകൾ, 14 ജിലതോ പഞ്തോയത്തുകൾ, 
87 മുനിസിപ്തോലിറ്റികൾ 6 മുനിസിപ്ൽ തകതോർപ്തറഷനകൾ എന്നിവയതോണ് നിലവിലല 
തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ.
 2020  നവും�ർ 12 ലല ലതരലഞ്ഞടുപ്് വിജ്തോപന പ്രകതോരും നവും�ർ 19 
നതോമനിർതദ്ശപത്ിക സമർപ്ിതക്ണ് അവസതോന ത്രീയതിയുും നവും�ർ 20 നതോമനിർതദ്ശ 
പത്ികകളലെ സൂക്ഷ പരിതശതോധന നെത്തുന്നതിനള്ള ത്രീയതിയുും നവും�ർ 23 സ്തോനതോർത്ിത്വും 
പിൻവലിക്ന്നതിനള്ള അവസതോന ത്രീയതിയുും ഡിസും�ർ 23 തോും ത്രീയതി ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
പൂർ്ിയതോതക്ണ് ത്രീയതിയുമതോണ്.  ലതരലഞ്ഞടുപ്് സമയും രതോവിലല 7 മണി മുതൽ 
കവകുതന്നരും 6 മണിവലരയതോക്ി ക്രമ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്.  അപ്രകതോരും ഒരു മണിക്കൂർ ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
സമയും ന്രീട്ടുന്നതിനള്ള ഓർഡിനൻസ് ഇറക്ിയിട്ടുണ്്.  ലതരലഞ്ഞടുപ്് േിവസതമതോ അതിന 
രണ്ടു േിവസും മുത്തോ തകതോവിഡ് ഉൾലപ്ലെയുള്ള സതോുംക്രമിക തരതോഗ �തോധിതരതോകുന്നവർക്ും 
സ്ർക് വിലക്് നിർതദ്ശിക്ന്നവർക്ും കവകുതന്നരും അഞ്ചുമണിമുതൽ ആറുമണിവലര 
തവതോട്ടു ലചയ്യുന്നതിനള്ള സുംവിധതോനും ഏർലപ്ടുത്തുന്നതിനും  ഓർഡിനൻസ് ഇറക്ിയിട്ടുണ്്.
 തതദ്ശ ജനപ്രതിനിധികെതോയി ലതരലഞ്ഞടുക്ന്നവരുലെ ഓണതററിയും എത്യതോയിരിക്ലമന്ന് 
പലതപ്തോഴുും പലർക്ും ഉണ്തോകുന്ന ഒരു സുംശയമതോണ്.  അവരുലെ പ്രതിമതോസ ഓണതറ്ററിയും 
ഇപ്രകതോരമതോണ്.

   ജിലതോ പഞ്തോയ്്  ത്തോക്് പഞ്തോയ്്  ഗ്രതോമ പഞ്തോയ്് 
പ്രസിഡറെ്  15,800/-  14,600/-   13,200/-  
കവസ് പ്രസിഡറെ് 13,200  12,000/-   10,600/-  
സ്ിരും സമിതി
അദ്ധഷ്യക്ഷൻ  9,400/-  8,800/-   8,200/-  
അുംഗങ്ങൾ  8,800/-  7,600/-   7,000/- 

മുനിസിപ്തോലിറ്റി 
ലചയർമതോൻ/ലചയർതപഴ് സൺ   - 14,600/-
കവസ് ലചയർമതോൻ/ലചയർതപഴ് സൺ - 12,000/- 
സ്ിരും സമിതി അദ്ധഷ്യക്ഷൻ    - 8,800/-
കൗൺസിലർ    - 7,600/-
 
തതദ്ശ ലതരലഞ്ഞടുപ്് തയതോഗഷ്യതതോ മതോനേണ്ഡങ്ങെിൽ 2A തെതോറ്ിൽ സ്തോനതോർത്ിയുലെ 
തെതോൺന്ർ, ഇ-ലമയിൽ വിവരും, തസതോഷഷ്യൽ മ്രീഡിയ അക്ൗണ്് ന്ർ, പതോൻ ന്ർ 
തെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പുതതതോയി നൽതകണ്തണ്്.
 സ്തോനതോർത്ികളലെ തയതോഗഷ്യതയുും അതയതോഗഷ്യതയുും സും�ന്ിച്ച് ലതരലഞ്ഞടുപ്് 
കമ്മ്രീഷണർ വി. ഭതോസ് കരൻ വിശേമതോയ മതോർഗ്ഗനിർതദ്ശും പുറ്ിറക്ി.  
 തകന്ദ്ര സുംസ്തോന സർക്തോരുകെിലലതയതോ തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെിലലതയതോ 
അവ നിയന്തിക്ന്ന തകതോർപ്തറഷനകെിലലതയതോ ഉതേഷ്യതോഗസ്രുും ജ്രീവനക്തോരുും തകന്ദ്ര 
സുംസ്തോന സർക്തോരുകൾക്ും തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾക്ും 51 ശതമതോന്ിൽ 
കുറയതോലത ഓഹരിയുള്ള ക്നികെിലും സഹകരണ സുംഘങ്ങെിലള്ള ജ്രീവനക്തോർക്ും 
എും.പതോനൽകതോർ ഉൾലപ്ലെയുള്ള ലക.എസ്.ആർ.െി.സി. ജ്രീവനക്തോർക്ും തതദ്ശ 
ലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽ മൽസരിക്തോനതോകില.  എന്നതോൽ കുടുും�ശ്ര്രീക്തോർക്ും, അങ്ണവതോെി 
ജ്രീവനക്തോർക്ും �തോലവതോെി ജ്രീവനക്തോർക്ും ആശതോവർക്ർമതോർക്ും പ്രതോഥമിക സഹകരണ 
സർവ്വ്രീസ് സുംഘങ്ങെിലല ജ്രീവനക്തോർക്ും മത്രിക്തോും.  സതോക്ഷരതതോ തപ്രരകർക്് 
പഞ്തോയത്തുകെിൽ മതോത്തമ മത്രിക്തോൻ തയതോഗഷ്യതയുള്ളൂ. 

അേലയംബയം:    1)  പഞ്ായത്് തപാതുഭരണയം
                     Published by KILA.
                      2)  ഇലക്ഷൻ റിവപൊർട്ട് - 2015
                    Published by State Election Commission Kerala.
                      3)  വകരളയം 2000
               Published by Kerala Bhasha Institute.

       തയ്യതോറതോക്ിയത്
       എയം. ആർ. ഇന്ദു
        ലഡപ്യൂട്ി കലതബ്രറിയൻ

തനദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ളുുംഅവയിനലക്കുള്ളടതരടഞ്ടുപ്പുകളുും
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�്രീഹതോർ നിയമസഭയിതലക്് നെന്ന ലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽ �ി.ലജ.പി. തനതൃത്വും 
നൽകുന്ന തേശ്രീയ ജനതോധിപതഷ്യ സഖഷ്യും (എൻ.ഡി.എ) ഭരണും നിലനിർ്ി. 

ആലകയുള്ള 243  നിയമസഭതോ മണ്ഡലങ്ങെിതലക്ള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്ിൽ 125 
സ്രീറ്റുകൾ തനെിയതോണ് എൻ.ഡി.എ. അധികതോരമുറപ്ിച്ചത്. ഇതതതോലെ തെർച്ചയതോയ 
നതോലതോും പ്രതോവശഷ്യവും ലജ.ഡി(യു) അുംഗമതോയ  നിത്രീഷ് കുമതോർ �്രീഹതോറിലറെ 
മുഖഷ്യമന്തിയതോയി.  മുൻ മുഖഷ്യമന്തിയതോയ ലതോല പ്രസതോേ് യതോേവിലറെ മകൻ തതജസ്വി 
യതോേവ് തനതൃത്വും  നൽകിയ മഹതോസഖഷ്യമതോയിരുന്നു എൻ.ഡി.എ.യുലെ മുഖഷ്യ എതിരതോെി. 
ശക്മതോയ മത്രും കതോഴ്ചവലച്ചങ്ിലും മഹതോസഖഷ്യ്ിന് 110 സ്രീറ്റുകൾ മതോത്തമ 
തനെതോനതോയുള്ളൂ.  

 പതിതനഴതോും �്രീഹതോർ നിയമസഭയിതലക്ള്ള ലതരലഞ്ഞടുപ്് മൂന്നു ഘട്ങ്ങെിലതോയി 
ഒക് തെതോ�ർ, നവും�ർ മതോസങ്ങെിലതോയിരുന്നു  നെന്നത്.  നവും�ർ 16 ന് 
കവകുതന്നരും രതോജ് ഭവനിൽ നെന്ന ചെങ്ങിൽ ഗവർണർ ഭതോഗു ചഹൻ മുൻപതോലക 
നിത്രീഷ് കുമതോർ മുഖഷ്യമന്തിയതോയുും തർകിതഷതോർ പ്രസതോേ്, തരണു തേവി എന്നിവർ 
ഉപമുഖഷ്യമന്തിമതോരതോയുും സതഷ്യപ്രതിജ് ലചയ്ത. പതിനതോലുംഗ മന്തിസഭയുും 
സതഷ്യപ്രതിജ് ലചയ്ത് അധികതോരതമലറ്റടുത്തു.

�ിഹാർേിയമസഭാടതരടഞ്ടുപ്്:
േിതീഷ്കുമാർവീണ്ടുുംമുഖ്യമന്തി

അറിതവതോര്ിലറെ ഈ ലക്ും പുറ്ിറങ്ങുന്നത് 
തകരെും തതദ്ശസ്വയുംഭരണ ലതരലഞ്ഞടുപ്പു 

കെിതലക്് കെക്ന്ന ഘട്്ിലതോണ്. പ്രതോതേശിക വികസന 
രുംഗ്് വലിയ മുതന്നറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നതോലര വർഷങ്ങെതോണ് 
ഈ സർക്തോരിലറെ ഇതവലരയുള്ള ഭരണകതോലും. 
പന്തണ്തോും പഞ്വത്ര പദ്ധതിയുലെ അവസതോന 
വർഷ്ിലതോണ് ഈ സർക്തോർ അധികതോര്ിൽ 
വരുന്നത്. 2017 മുതൽ പതിമൂന്നതോും പദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു. 
ജനക്രീയതോസൂത്ണ്ിലറെ രണ്തോും ഘട്മതോയിട്തോണ് 
പതിമൂന്നതോും പഞ്വത്ര പദ്ധതിലയ നമ്മൾ വിഭതോവനും 
ലചയ്തത്. പരിസ്ിതി സുരക്ഷ ഉറപ്തോക്ന്ന, സതോമൂഹഷ്യ ന്രീതി 
മുറലകപ്ിെിക്ന്ന, സതോ്്ിക വെർച്ചയുലെ ഉയർന്ന 
തലങ്ങെിതലക്് തകരെല് എ്ിക്ക എന്നതതോയിരുന്നു 
പതിമൂന്നതോും പദ്ധതിയുലെ ലക്ഷഷ്യമതോയി നിശ്യിച്ചത്. 
 നവതകരെ നിർമ്മതോണ്ിലറെ േിശയുും മുൻഗണനകളും 
രൂപലപ്ടുത്തുവതോനും സുസ്ിര, ജനപക്ഷ വികസന 
കതോഴ്ചപ്തോെ് പ്രതോതയതോഗികമതോക്വതോനും തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങലെ പ്രതോപ്തരതോക്തോനും ഈ സർക്തോരിന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.  ഇതിനനസൃതമതോയ നയപരവും 
ഭരണപരവമതോയ ത്രീരുമതോനങ്ങൾ കകലക്തോണ്ടു 
ലകതോണ്തോണ് സർക്തോർ മുതന്നതോട്ടു തപതോയത്. 2018, 2019 
വർഷങ്ങെിലണ്തോയ പ്രെയവും 2020 ൽ പദ്ധതിയുലെ 
അവസതോന മതോസമതോയ മതോർച്ചിലണ്തോയ തലതോക്്ഡൗണുും 
പദ്ധതി പ്രവർ്നങ്ങെിൽ വലിയ ലവല്ലുവിെിയതോണ് 
സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇ്രും ലവല്ലുവിെികലെ സകധരഷ്യും തനരിട്തോണ് തതദ്ശസ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങെിലൂലെ വലിയ വികസന മുതന്നറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. 
 പദ്ധതിപ്രവർ്നങ്ങലെ കൂടുതൽ ജനക്രീയമതോക്ക, ആസൂത്ണ്ിലറെയുും 
നിർവ്വഹണ്ിലറെയുും ഗതിതവഗും വർദ്ധിപ്ിക്ക, �ഹുതല ആസൂത്ണും സതോധഷ്യമതോക്ക 
എന്ന്രീ ലക്ഷഷ്യങ്ങൾ തനടുന്നതിന് നയപരവും ഭരണപരവമതോയ ഒതട്ലറ നെപെികൾ 
ആവശഷ്യമതോയിരുന്നു.

േികസന ഫണ്് േിഹിതയം 25 ശതമാനമായി ഉയർത്ി
 ഈ സർക്തോർ തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങൾക്് ഇതവലര 53,000 തകതോെിയിതലലറ 
രൂപ അനവേിച്ചിട്ടുണ്്. തതദ്ശ സ്തോപനങ്ങൾക്ള്ള വികസന െണ്ിന്ിൽ 
കഴിഞ്ഞ നതോല വർഷും ലകതോണ്് 25850.69 തകതോെി രൂപയതോണ് അനവേിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 
സർക്തോർ അഞ്ചു വർഷും ലകതോണ്്  അനവേിച്ചത് തകവലും 23729.02 തകതോെി രൂപ 
മതോത്മതോയിരുന്നു. നെപ്പു സതോ്്ിക വർഷും വികസന െണ്ിന്ിൽ 7531 തകതോെി 
രൂപ അനവേിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതകൂെി കണക്തോക്ത്തോൾ ഈ സർക്തോരിലറെ കതോല്് 
വികസന െണ്് വിഹിതും 33,381.69 തകതോെിയതോയി ഉയരുും. 
 'ജനറൽ പർപ്സ് ഗ്രതോറെ് ഇന്ിൽ 7323.91 തകതോെി രൂപയുും ലമയിറെനൻസ് ഗ്രതോറെ് 
ഇന്ിൽ 11951.51 തകതോെി രൂപയുും തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങൾക്് അനവേിച്ചിട്ടുണ്്. 
മുഖഷ്യമന്തിയുലെ തതദ്ശ തറതോഡ് പുനരുദ്ധതോരണ പദ്ധതിയിലൾലപ്ടു്ി 961.26 തകതോെി 
രൂപയുും റ്രീ�ിൽഡ് തകരെ പദ്ധതി പ്രകതോരും തറതോഡ് വികസന്ിനതോയി 250 തകതോെി 
രൂപയുും പ്രതതഷ്യകമതോയി അനവേിച്ചിട്ടുണ്്.

പദ്ധതി നിർവ്ഹണത്ിനു 12 മാസയം
 ആസൂത്ണവും നിർവ്വഹണവും സമയ�ന്ിതമതോക്ക എന്നതിനതോയിരുന്നു 
പതിമൂന്നതോും പദ്ധതിയിൽ ആേഷ്യ രണ്ടു വർഷങ്ങെിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത്. ഇതപ്രകതോരും 
എലതോ വർഷവും ജനവരി,  ലെബ്രുവരി മതോസ്ിൽ തലന്ന ആസൂത്ണ ഗ്രതോമ/ വതോർഡ് 
സഭകൾ നെ്ി മതോർച്ച് രണ്തോും വതോരും തലന്ന പദ്ധതിക്് ജിലതോ ആസൂത്ണ സമിതിയുലെ 
അുംഗ്രീകതോരും വതോങ്ങുന്ന സ്ിതിവിതശഷും ഉണ്തോയി. ഇതതതോടുകൂെി ഏപ്രിൽ ഒന്നിന തലന്ന 
പദ്ധതി നിർവ്വഹണും ആരുംഭിക്തോൻ കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതി പ്രവർ്നങ്ങൾക്് 12 മതോസവും  
ലഭിക്ന്ന സതോഹചരഷ്യമതോണ് ഇതതതോലെ സുംജതോതമതോയത്. മുൻപ് പദ്ധതി അുംഗ്രീകതോരും 

ലഭിച്ചതോൽ അതഞ്തോ ആതറതോ മതോസും മതോത്മതോയിരുന്നു 
പലതപ്തോഴുും പദ്ധതി നിർവ്വഹണ്ിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

വമഖലാ മാനദണ്ഡങ്ങളിതല മാറ്യം
 ഉല്പതോേന വർദ്ധനവ് ലക്ഷഷ്യമിട്ടു ലകതോണ്് പദ്ധതി 
തക ലചലവഴിക്ന്നതിൽ മതോറ്റങ്ങൾ വരു്ി. ഇതപ്രകതോരും 
ത്ിതല പഞ്തോയത്തുകൾ ലപതോത വിഭതോഗ്ിൽ സതോധതോരണ 
വിഹിത്ിലറെ 30 ശതമതോനും തകയുും നഗര തതദ്ശഭരണ 
സ്തോപനങ്ങൾ 10 ശതമതോനും തകയുും ഉല്പതോേന തമഖലതോ 
തപ്രതോജക്ടുകൾക്് ന്രീക്ിവക്ണലമന്ന് നിർതദ്ശിച്ചത് 
ഈ സർക്തോരതോണ്. ഇത കൂെതോലത പട്ികജതോതി/
പട്ികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി െണ്്, ലപതോത വിഭതോഗ്ിലല 
സതോധതോരണ വിഹിതും എന്നിവയുലെ 5 ശതമതോനും തക 
കവകലഷ്യമുള്ളവർക്ും കുട്ികൾക്മതോയുും 5 ശതമതോനും തക 
വൃദ്ധർക്ും പതോലിതയറ്റ്രീവ് ലകയർ പദ്ധതികൾക്മതോയുും 
10 ശതമതോനും തക വനിതതോഘെക പദ്ധതിക്തോയുും മതോറ്റി 
വയ്കതോൻ ത്രീരുമതോനിച്ചിട്ടുണ്്.

ജില്ലാ പദ്ധതി
 ജിലകളലെ സമഗ്ര വികസന പരിതപ്രക്ഷഷ്യും 
രൂപ്രീകരിക്ക, �ഹുതല ആസൂത്ണല് 
തപ്രതോത്തോഹിപ്ിക്ക, വിവിധ തലങ്ങെിലള്ള 
തതദ്ശസ്തോപനങ്ങളലെ വികസനതോവശഷ്യങ്ങളും 
മുൻഗണനകളും നിശ്യിക്ക, വിവിധ സർക്തോർ 

വകുപ്പുകളലെ പ്രവർ്നല് ആസൂത്ണ പ്രക്രിയയുമതോയി �ന്ിപ്ിക്ക ഇവലയലതോും 
ജിലതോപദ്ധതിയുലെ ലക്ഷഷ്യങ്ങെതോയിരുന്നു. ജിലതോ പദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോയി ഉയർന്നു 
വന്നിട്ടുള്ള വൻകിെ പദ്ധതികളലെ നിർവ്വഹണ്ിനതോയി പ്രതതഷ്യക തക സുംസ്തോന 
�ജറ്റിൽ വകയിരു്ിയിട്ടുണ്്. ജിലതോപദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോയ സുംതയതോജിത പദ്ധതികൾ 
വതോർഷിക പദ്ധതിയുലെ ഭതോഗമതോക്ന്നതിനള്ള ശ്രമും തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ 
തെങ്ങിയിട്ടുണ്്.

ബഹുതല പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിന് പ്രാധാന്യം നൽകി
 പല പ്രശ് നങ്ങൾക്ും പ്രതോതേശിക പരിഹതോരും സതോധഷ്യമല. പ്രതേശ്ിനപ്പുറും 
ജിലതോ സുംസ്തോന തല്ിൽ പരിഹതോരും കതോതണണ് പ്രശ് നങ്ങൾ ഉണ്തോകതോും. ഇതിന് 
�ഹുതല ആസൂത്ണും അനിവതോരഷ്യമതോണ്. ഇതിന സഹതോയകമതോയ ര്രീതിയിൽ പദ്ധതി 
മതോർഗ്ഗതരഖ പരിഷ് കരിക്തോൻ സതോധിച്ചു എന്നത് അധികതോരവിതകന്ദ്ര്രീകരണല് 
ശക്ിലപ്ടുത്തുന്ന കതോരഷ്യ്ിൽ ഈ സർക്തോർ കകവരിച്ച മികച്ച തനട്മതോണ്.

ഏകരീകൃത തവദേശസ്വയയംഭരണ േകുപെ്
 വിവിധ തട്ടുകെിയതോയി പ്രവർ്ിക്ന്ന തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങളലെ പ്രവർ്നും 
കൂടുതൽ കതോരഷ്യക്ഷമവും ഏതകതോപിതമതോക്ന്നതിനമതോയി ഏക്രീകൃത തതദ്ശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്് രൂപ്രീകരിച്ചു എന്നത് എടുത്തുപറതയണ് വസ്തുതയതോണ്. ഏക്രീകൃത വകുപ്ിനതോയി 
2008 മുതൽ തെങ്ങിയ ശ്രമങ്ങെതോണ് ഇതപ്തോൾ പരിസമതോപ്തിയിതലക്് എ്ിയിരിക്ന്നത്. 
പഞ്തോയ്്, ഗ്രതോമവികസനും, നഗരകതോരഷ്യും, എഞ്ിന്രീയറിുംഗ്, നഗരഗ്രതോമതോസൂത്ണും 
എന്നിങ്ങലന അഞ്ചു വഷ്യതഷ്യസ് വകുപ്പുകെതോയിട്തോണ് നിലവിൽ തതദ്ശഭരണ വകുപ്ിലറെ 
പ്രവർ്നും നെന്നു വന്നിരുന്നത്. തകരെ്ിലല തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങളലെ 
പ്രവർ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കതോരഷ്യക്ഷമവും െലപ്രേവമതോക്ന്നതിന് ജിലതോ, ത്തോക്്, 
ഗ്രതോമ പഞ്തോയത്തുകൾ തമ്മിലും മുനിസിപ്തോലിറ്റികളും പഞ്തോയത്തുകളും തമ്മിലും 
തയതോജിച്ച പ്രവർ്നും ആവശഷ്യമതോണ്. വിവിധ തട്ടുകെിലതോയി നെക്ന്ന പ്രതോതേശിക 
ആസൂത്ണ വികസന പ്രവർ്നങ്ങളലെ ഏതകതോപന്ിനും മികച്ച പ്രതോതേശിക 
ഭരണ്ിനും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ്ിനും  തതദ്ശസ്തോപനങ്ങൾക്് മതോത്മതോയി ഒരു 
ഏക്രീകൃത ഉതേഷ്യതോഗസ് സുംവിധതോനും അനിവതോരഷ്യമതോണ്. ഈ സതോഹചരഷ്യ്ിലതോണ് 
ഏക്രീകൃത വകുപ്് രൂപ്രീകരണ്ിന സർക്തോർ ത്രീരുമതോനിച്ചത്. ഇതിലറെ ഭതോഗമതോയി 
തതദ്ശസ്വയുംഭരണ വകുപ്ിന ക്രീഴിലള്ള അഞ്ചു വകുപ്പുകലെ ഏക്രീകരിച്ചുലകതോണ്് 
പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയറക്ടതററ്റ്് രൂപ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്.  

പിണറായി േിജയൻ   മുഖ്മന്തി 

സഭാ നേതാവിന്റെ നപജ് വികസേത്ിേ്താങ്ായി
തനദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ൾ

 (വശഷയം വപജ് 20 ൽ)
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സഭാ നേതാവിന്റെ നപജ്

പുതിയ േർക്കിയംഗ് ഗ്രൂപെ്  രൂപരീകരണയം
 പുതിയ സതോഹചരഷ്യങ്ങൾക്നസരിച്ച് ആസൂത്ണ മതോർഗ്ഗതരഖയിൽ മതോറ്റങ്ങൾ 
അനിവതോരഷ്യമതോയിരുന്നു. പദ്ധതി കതോലയെവിൽ ഉണ്തോയ പ്രകൃതിതക്ഷതോഭങ്ങെതോണ് ഇ്രലമതോരു 
മതോറ്റ്ിനതോധതോരമതോയത്. ഇതിലറെ അെിസ്തോന്ിൽ കതോലതോവസ്തോവഷ്യതിയതോനല് 
അതിജ്രീവിക്ന്ന ആസൂത്ണ്ിന് പ്രതോധതോനഷ്യും നൽതകണ്തണ്്. ഇതിനതോയി കജവ 
കവവിധഷ്യ സുംരക്ഷണും, കതോലതോവസ്തോ വഷ്യതിയതോനും, പരിസ്ിതി സുംരക്ഷണും, ദുരന് 
നിവതോരണും എന്ന ഒരു പുതിയ വർക്ിുംഗ് ഗ്രൂപ്് രൂപ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

നൂതന പദ്ധതികൾ
 സമയതോസമയങ്ങെിൽ പുറലപ്ടുവിക്ന്ന പദ്ധതി മതോർഗ്ഗതരഖകൾക്നസൃതമതോയി 
പദ്ധതികൾ തയ്യതോറതോക്ത്തോൾ പ്രതോതേശികമതോയി അനിവതോരഷ്യമതോയ ചില വികസന 
പ്രശ് നങ്ങൾക്് പരിഹതോരും കതോണതോൻ കഴിയതോ് സതോഹചരഷ്യും ഉണ്തോകതോും. ഇത 
മറികെക്ന്നതിനതോയി നൂതന പരിപതോെികൾ എന്ന ഒരു വിഭതോഗും ഉൾലപ്ടു്ി. 
സ�് സിഡി മതോർഗ്ഗതരഖ വഴി ഏലറ്റടുക്തോൻ സതോധിക്തോ് അനിവതോരഷ്യമതോയ പദ്ധതികൾ 
ഇത് വഴി ഏലറ്റടുക്തോൻ തതദ്ശ സ്തോപനങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞു.

ജില്ല റിവസാഴ് സ് തസറെറുകളതട രൂപരീകരണയം
 പദ്ധതി രൂപ്രീകരണ്ിലറെ ഗുണനിലവതോരും വർദ്ധിപ്ിക്ക, പ്രതോതേശിക 
പദ്ധതികളലെ അറിവും ഉള്ളെക്വും സതോതങ്തിക നിലവതോരവും ലമച്ചലപ്ടുത്തുക എന്ന 
ലക്ഷഷ്യങ്ങതെതോടു കൂെി 14 ജിലകെിലും ജില റിതസതോഴ് സ് ലസറെറുകൾ രൂപ്രീകരിച്ചു.

മുനിസിപെൽ ജരീേനക്കാതര സർക്കാർ ജരീേനക്കാരാക്കി
 `തകരെ മുനിസിപ്തോലിറ്റി ആക്ട് തഭേഗതി �ിൽ പതോസ്തോക്ിയതിലൂലെ മുനിസിപ്ൽ 
തകതോമൺ സർവ്വ്രീസിലല മുഴുവൻ ജ്രീവനക്തോലരയുും സർക്തോർ ജ്രീവനക്തോരതോയി 
പരിവർ്നലപ്ടുത്തുകയതോണ് ഈ സർക്തോർ ലചയ്തത്. മുനിസിപ്ൽ ജ്രീവനക്തോർ 
സർക്തോർ ജ്രീവനക്തോരതോയി മതോറിയതതതോടുകൂെി തതദ്ശസ്വയുംഭരണ വകുപ്ിന് ക്രീഴിലള്ള 
എലതോ  ജ്രീവനക്തോർക്ും ഏക്രീകൃത സ്വഭതോവും കകവന്നു. ഇങ്ങലനലയതോരു നിയമ 
തഭേഗതിയിലൂലെ ജ്രീവനക്തോരുലെ കതോരഷ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിനും ജനങ്ങൾക്് 
നൽകുന്ന തസവന്ിലറെ ഗുണനിലവതോരും ഉയർത്തുന്നതിനമതോണ് ലക്ഷഷ്യമിട്ത്. 

ദുരന്നിോരണയം 
 2017 ലറെ അവസതോനേിവസങ്ങെിൽ തകരെ്ിലറെ ലതക്ൻ ത്രീര്തോഞ്ഞെിച്ച 
ഓഖി ചുഴലിക്തോറ്റ്, 2018 ൽ വെക്ൻ തകരെ്ിലണ്തോയ നിപ കവറസ് �തോധ, ആ 
വർഷല് മഹതോപ്രെയും, 2019 കതോലവർഷലക്ടുതിയുും ഉരുൾലപ്തോട്ലും, 2020 ലറെ 
തെക്ും മുതൽ നതോും ലപതോരുതിലക്തോണ്ിരിക്ന്ന തകതോവിഡ് 19 എന്ന മഹതോമതോരി, ഇലക്തോലും 
ഇടുക്ിയിലും വയനതോട്ിലമുണ്തോയ ഉരുൾലപ്തോട്ലകൾ എന്നിങ്ങലന ദുരന്ങ്ങളലെ ഒരു 
ന്രീണ് നിര തലന്ന കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങെിൽ നമുക്് തനരിതെണ്ി വന്നിട്ടുണ്്. 
 ഇ്രും ദുരന് ഘട്ങ്ങെിലലലതോും തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ നെ്ിയത് 
തനതൃത്വപരവും മതോതൃകതോപരവമതോയ പ്രവർ്നങ്ങെതോണ്. രക്ഷതോപ്രവർ്നങ്ങൾ, 
ദുരിതതോശ്വതോസ പ്രവർ്നങ്ങൾ, തതോൽക്തോലിക പുനരധിവതോസ പ്രവർ്നങ്ങൾ, 
ശുച്രീകരണും തെങ്ങിയവയിലലലതോും ജനങ്ങലെയതോലക സുംഘെിപ്ിച്ച് ജനജ്രീവിതും 
സതോധതോരണഗതിയിൽ പുനഃസ്തോപിക്തോൻ സുംസ്തോന സർക്തോർ എടു് മുൻകക 
െലപ്രേമതോക്ും വിധ്ിൽ മുഖഷ്യ പങ്് വഹിച്ചു പ്രവർ്ിച്ചത് തതദ്ശസ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങെതോണ്. അ്രും പ്രവർ്നങ്ങെിൽ മുഴുകിയ തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങൾക്് സുംസ്തോന്ിലറെ ലപതോതവതോയ സഹതോയലമ്ിച്ചുും 
ദുരന്�തോധിതമലതോ് ഇെങ്ങെിൽനിന്ന് പ്രതതഷ്യകമതോയി സഹതോയലമ്ിച്ചുും ദുരന്ങ്ങലെ 
അതിജ്രീവിക്ന്നതിന് പരസ്ര സഹതോയ്ിലൂന്നിയ അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകൃത മതോതൃക 
നതോും അവതരിപ്ിച്ചു. 
 പ്രതോതേശിക സർക്തോരുകലെ ദുരന് നിവതോരണ്ിനതോയി തയ്യതോലറടുപ്ിക്ന്നതിലറെ 
ഭതോഗമതോയി എലതോ തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങളും ദുരന് നിവതോരണ പദ്ധതി രൂപികരിക്ണും 
എന്ന് നിഷ് കർഷിച്ചിട്ടുണ്്. രതോജഷ്യ്് ആേഷ്യമതോയിട്തോണ് ഒരു സുംസ്തോനും ഇപ്രകതോരും 
പ്രതോതേശിക ദുരന് നിവതോരണ പദ്ധതികൾ തയ്യതോറതോക്ന്നത്. �ഹുഭൂരിപക്ഷും 
തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങളും ദുരന്നിവതോരണ പ്ലതോൻ തയ്യതോറതോക്ിയിട്ടുണ്്.

സന്നദ്ധ വസന 
 ദുരന്ങ്ങലെ അതിജ്രീവിക്ന്നതിന് സുംസ്തോനതോെി സ്തോന്ിൽ നിന്നുലകതോണ്ടുള്ള 
ഇെലപെൽ അതഷ്യന്തോതപക്ഷിതമതോണ്. അതതസമയും ജനങ്ങളമതോയി ദുരന് മധഷ്യ്ിൽ 
തപതോലും ഇെപഴതകണ്ി വരുന്നതും കേനുംേിന പ്രശ് നങ്ങൾക്് ഉെനെി പരിഹതോരും 
കതോതണണ്ി വരുന്നതും തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾക്തോണ്. അതലകതോണ്് 
തലന്ന അവലയയുും പ്രതോതേശിക സമൂഹങ്ങലെയുും ദുരന്നിവതോരണല് തനരിെതോൻ 
ലകല്പുള്ള വിധും വെർ്ിലയടുക്ക എന്നത് പ്രധതോനലപ്ട് കതോരഷ്യമതോണ്. പ്രകൃതി 
ദുരന്ങ്ങെിൽ സഹതോയലമ്ിക്ക എന്നതിനപരിയതോയി, ഏലതതോരു പ്രതോതേശിക 
പ്രതിസന്ിയിലും സഹതോയ്ിനതകുന്ന ഒരു സതോമൂഹിക സുംവിധതോനും രൂപലപ്ടുത്തുക 
എന്നതും പ്രധതോനമതോണ്. 
 ഈ ലക്ഷഷ്യത്തോലെയതോണ്, സുംസ്തോന്് 3,40,000 തപരുള്ള സതോമൂഹിക സന്നദ്ധ 

തസന രൂപ്രീകരിച്ചിരിക്ന്നത്. അതതോയത്, സുംസ്തോനല് ഓതരതോ നൂറു തപർക്ും 
ഒരതോലെന്ന നിലയ്ക് സതോമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർ്കലര ഒരുക്ിയിരിക്കയതോണ് നതോും. 
ഇവർക്് പ്രതിസന്ി ഘട്ങ്ങൾ തനരിടുന്നതിനള്ള അെിസ്തോന പരിശ്രീലനങ്ങൾ 
ലഭഷ്യമതോക്കയുും അവരുലെ തസവനും ഏതസമയത്തുും എളപ്്ിൽ ലഭഷ്യമതോക്തോവന്ന 
സുംവിധതോനലമതോരുക്കയുും ലചയ്യുകയതോണ്. ഇതിനതകുന്ന സതോതങ്തികമതോയ 
സഹതോയങ്ങളും മറ്റുും ലഭഷ്യമതോക്ിയത് സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ തലന്ന തനരിട്ടുള്ള 
ഇെലപെലിലൂലെയതോണ്. അങ്ങലനയതോണ് െയർതെതോഴ് സ് തപതോലള്ള വിഭതോഗങ്ങളലെ 
സഹതോയും സന്നദ്ധ തസനയ്ക് ലഭഷ്യമതോക്ിയത്. ഓതരതോ പ്രതേശല്യുും സതോമൂഹിക സന്നദ്ധ 
തസനയുലെ രൂപ്രീകരണ്ിലും പ്രവർ്ന്ിലും സജ്രീവവും ക്രിയതോത്മകവമതോയ 
തനതൃത്വമതോണ് തതദ്ശഭരണ സ്തോപനങ്ങളലെ ഭതോഗത്തുനിന്ന് ഉറപ്പുവരു്ിയത്. 

വകാേിഡ് പ്രതിവരാധവുയം തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളയം
 നതോലവർഷമതോയി തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങലെ ശതോക്്രീകരിക്കയുും 
അങ്ങലന അധികതോര വിതകന്ദ്ര്രീകരണല് കൂടുതൽ അർത്വ്തോക്കയുും 
ലചയ്ത അനഭവ്ിലറെ അെിസ്തോന്ിലതോണ് ഇതപ്തോൾ നതോമകലപ്ട്ിരിക്ന്ന 
തകതോവിഡ് 19 എന്ന മഹതോമതോരിലക്തിരതോയ തപതോരതോട്്ിൽ തതദ്ശസ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങലെ തകന്ദ്ര സ്തോന്് തകരെും പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. ആേഷ്യ ഘട്്ിൽ തലതോക്്ഡൗൺ 
കതോലയെവിൽ സതോമൂഹിക അടുക്െകെിലൂലെ വിശക്ന്നവർക്് ഭക്ഷണലമ്ിക്ന്ന 
പ്രവർ്ന്ിലതോണ് തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തകന്ദ്ര്രീകരിച്ചത്. 
അതിലറെ ഗുണും പതോവലപ്ട് തകരെ്രീയർ മതോത്മല, മറ്റു സുംസ്തോനങ്ങെിൽ നിന്ന് 
നമ്മുലെ നതോട്ിലല്ി പണിലയടുക്ന്ന അതിഥി ലതതോഴിലതോെികളും അനഭവിച്ചു. 
 അതിലറെ അടു് ഘട്്ിൽ വിതേശത്തു നിന്നുും മറ്റിന്ഷ്യൻ സുംസ്തോനങ്ങെിൽ 
നിന്നുും മെങ്ങിലയത്തുന്ന പ്രവതോസികൾക്് ക്വതോററെ്രീൻ സൗകരഷ്യലമതോരുക്ന്നതിലും 
ക്വതോററെ്രീനിൽ കഴിയുന്നവർക്് ഭക്ഷണും തയ്യതോറതോക്ിലയ്ിക്ന്നതിലും, അവർക്് 
അെിയന്ര ആതരതോഗഷ്യ തസവനങ്ങൾ പ്രേതോനും ലചയ്യുന്നതിലും, വതോർഡ്തല സമിതികെിലൂലെ 
വ്രീടുകെിൽ ക്വതോററെ്രീൻ സൗകരഷ്യമുതണ്തോ എന്നു പരിതശതോധിക്ന്നതിലും, വ്രീടുകെിൽ 
ക്വതോററെ്രീനിലള്ളവർ അതമതോയി �ന്ലപ്ട് മതോനേണ്ഡങ്ങൾ കൃതഷ്യമതോയി പതോലിക്ന്നുതണ്തോ 
എന്നുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലലമതോലക് തനതൃത്വപരമതോയ പങ്തോണ് നമ്മുലെ തതദ്ശ 
സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ വഹിച്ചത്. ഇതപ്തോൾ തകതോവിഡ് െസ്റ് കലൻ രേ്രീറ്റ് ലമറെ് 
ലസറെറുകൾ എലതോ പ്രതേശങ്ങെിലും സജ്ജമതോക്ന്നതും അതതോതിെങ്ങെിലല തതദ്ശ 
സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെതോണ്. 
 തലതോകമതോലക ലപതോരുതിലക്തോണ്ിരിക്ന്ന ഒരു മഹതോമതോരിലയ അധികതോര 
വിതകന്ദ്ര്രീകരണ്ിലൂലെ എങ്ങലന െലപ്രേമതോയി തനരിെതോും എന്നതിലറെ 
ഉ്മദൃഷ്ടതോന്മതോണ് തകരെും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മതോസങ്ങെതോയി തലതോക്ിനമു്തോലക 
അവതരിപ്ിക്ന്നത്. ഇതിൽ തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങലെ സഹതോയിക്ന്ന 
നിലപതോെതോണ് എൽ.ഡി.എെ.് സർക്തോർ കകലക്തോണ്ിട്ടുള്ളത്. തകതോവിഡ് പ്രതിതരതോധ 
പ്രവർ്നങ്ങൾക്തോയി തനത് െണ്ിൽ നിന്നു വിനിതയതോഗും നെ്തോൻ അനമതി 
നൽകിയുും സുംസ്തോന ദുരന്നിവതോരണ നിധിയിൽ നിന്നുും മുഖഷ്യമന്തിയുലെ 
ദുരിതതോശ്വതോസ നിധിയിൽ നിന്നുലമതോലക് ആവശഷ്യമതോയ െണ്നവേിച്ചുും  എെ്.എൻ.റ്റി.
സികെിതലക്തോവശഷ്യമതോയ അധിക ജ്രീവനക്തോലര നിയമിച്ചുലമതോലക് തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ 
സ്തോപനങ്ങളലെ മുകെിലള്ള സതോ്്ിക ഭതോരും ലഘൂകരിക്ന്ന നെപെികെതോണ് 
സുംസ്തോന സർക്തോരിലറെ ഭതോഗത്തു നിന്നുണ്തോയിട്ടുള്ളത്.
 ആേഷ്യ തകരെ മന്തിസഭ മുതലിതങ്ങതോട്് കതോലതോകതോലങ്ങെതോയി അധികതോര 
വിതകന്ദ്ര്രീകരണ്ിനതോയി സുംസ്തോനല് സർക്തോരുകൾ  നെ്ിയിട്ടുള്ള ഇെലപെലകലെ 
കൂടുതൽ ശക്മതോയി മുതന്നതോട്ടു ലകതോണ്ടുതപതോകതോനതോണ് ഇതപ്തോൾ അധികതോര്ിലള്ള 
എൽഡിഎെ് സർക്തോർ ശ്രമിച്ചുലകതോണ്ിരിക്ന്നത്. തകരെ്ിതറെതതോയ തനത് 
വികസന പ്രശ് നങ്ങൾ പ്രതതഷ്യകമതോയി പരിഹരിക്തോനതകുന്ന വിധ്ിലതോവിഷ് കരിച്ച 
നതോല മിഷനകളലെ നെ്ിപ്ിൽ തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾക്് സവിതശഷ 
അധികതോരങ്ങളറപ്പുവരു്ിലക്തോണ്് കതോല്ിനനതയതോജഷ്യമതോയ വിധ്ിൽ അധികതോര 
വിതകന്ദ്ര്രീകരണ പ്രക്രിയലയ ശതോക്്രീകരിക്കയതോണ് ഈ സർക്തോർ ലചയ്തത്. 
 ഹരിതതകരെും മിഷലറെ ഭതോഗമതോയി ജലതോശയങ്ങൾ വ്രീലണ്ടു്് നവ്രീകരിച്ചതും 
കിണറുകൾ റ്രീച്ചതോർജ്ജ് ലചയ്തതും തരിശുനിലും കതോർഷികതയതോഗഷ്യമതോക്ിയതും 
അവിെങ്ങെിൽ കൃഷിയിറക്ിയതും മതോലിനഷ്യ സുംസ് കരണ പ്രവർ്നങ്ങൾ 
നെ്ിയതലമലതോും തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങളലെ തനതൃത്വ്ിലതോണ്. ഓതരതോ 
പ്രതേശങ്ങെിലും ഏലതതോലക് പ്രവൃ്ികൾ എവിലെലയതോലക് നെ്ണലമന്നു 
ത്രീരുമതോനിച്ചത് അതത് ഇെങ്ങെിലല തതദ്ശ സ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെതോണ്. കലെ് 
മിഷലറെ ഗുണതഭതോക്തോക്ലെ ലതരലഞ്ഞടു്തും പതോർപ്ിെ സമുച്ഛയങ്ങൾക്് സ്ലും 
കലണ്്ിയതും തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങെതോണ്. ഓതരതോ വ്രീെിനതോയനവേിച്ച 
തകയുലെ ഒരു വിഹിതും വഹിച്ചതും അവയതോണ്. സമതോനമതോയ ര്രീതിയിൽ ലപതോതവിേഷ്യതോഭഷ്യതോസ 
സുംരക്ഷണ യജ്്ിലറെയുും ആർദ്ും മിഷലറെയുും ഭതോഗമതോയ പ്രവൃ്ികെിലും 
തതദ്ശസ്വയുംഭരണ സ്തോപനങ്ങൾ തങ്ങളതെതതോയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്്. അങ്ങലന 
നതോെിലറെ ലപതോതവികസന്ിനനഗുണമതോയ ഇെലപെലകെിൽ അധികതോര 
വിതകന്ദ്ര്രീകരണ്ിലറെ സതോധഷ്യതകലെ പരമതോവധി പ്രതയതോജനലപ്ടുത്തുകയുും 
വിപുല്രീകരിക്കയുമതോണ് ഈ സർക്തോർ ലചയ്തലകതോണ്ിരിക്ന്നത്. ഈ മതോസും 
നെക്ന്ന തതദ്ശ ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകൾ അധികതോരവിതകന്ദ്ര്രീകരണ പ്രക്രിയലയ 
കൂടുതൽ ശതോക്്രീകരിക്ന്നതിനള്ള ഉപതോധിയതോകുലമന്നതോണ് കരുതന്നത്.
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