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'വേദങ്ങൾ പഠിപ്ിക്കുന്നത് 
'മനുർഭേ:' എന്ന സങ്കല്പമാണ്.  

ഹിന്ദു ഭേ:, മുസ് ലിം ഭേ:, ക്ിസ്ത്യൻ 
ഭേ: എന്നല്ല! മനുഷത്യനാകാനാണ് 

വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. മനുഷത്യ 
ബവന, അവഛേ ഇൻസാൻ ബവന 

എന്നാണ് പഠിപ്ിക്കുന്നത്.  എന്ന്ന 
എന്ിന് ഹിന്ദുന്േന്നു േിളിക്കുന്നു?  
എന്ന്ന എന്ിന് ബ്ാഹ്മണന്നന്നു 

േിളിക്കുന്നു? എനിക്് നല്ല 
മനുഷത്യനായാൽ മതി. ഇതായിരുന്നു 

പകർന്നു കിട്ിയ ആദത്യ പാഠം'

സ്വാമി അഗ് നിവേശ് 

   ന്
മാഴിമുഴക്ം

2012 11

പി. ശ്രീരവാമകൃഷ്ണൻ, നിയമസഭവാ സ്രീക്കർ

മഹാമാരിക്കു നടുവിലും ജനക്ഷേമവും 
വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്ി  
നവക്കരളത്ിക്േക്ക്

സർഫാസി                       
- ഋണബാധിതർക്ക് ആശ്ാസക്മകി 
അഡക് ക്ഹാക്ക് കമ്ിറ്ി റിക്്ാർട്ക്

സർഗ്ാത്മക സുംവാദവമായി                 
ഇരുപതാും സക്മ്ളനും
അവിശ്ാസപ്രക്മയും തള്ി 

ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുവ്ാൾ ഏന്തങ്കിലം ഒരു വദശസ്വത്വന്തെവയാ ഭാഷാസ്വത്വന്തെവയാ മതസ്വത്വന്തെവയാ 
മാത്രമായി ഓർക്ാവനാ അടയാളന്പ്ടുതൊവനാ നമുക്ാകില്ല. ഇന്ത്യന്യ മറ്റു രാജത്യങ്ങളിൽ 

നിന്ന് േത്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ബഹുസ്വരതയാണ്. 'നാനാത്വതെിൽ ഏകത്വം' എന്നത് 
നാം ഇന്ത്യക്ാർ എത്രകാലമായി ആേർതെിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്ന പ്രവയാഗമാണ്. ഭാഷാപരമായും 
മതപരമായും പ്രാവദശികമായും എല്ലാമുള്ള നമ്മുന്ട സ്വത്വങ്ങന്ള അതിേർതെിക്കുന്ന ഒരു ഐകത്യവബാധം 
ഇേിന്ടയുണ്്. അതുന്കാണ്ാണ് അങ്ങ് കാശ്മീരിലള്ള ആഭത്യന്രപ്രശ് നങ്ങളിൽവപ്ാലം ഇവങ്ങ 
അറ്റത്തുള്ള ഒരു മലയാളിയുന്ടവയാ തമിഴന്റെവയാ മനസ്് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത്. ആ ഐകത്യവബാധം 
വദശമീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂന്ടയും ഗാന്ിജിന്യവപ്ാലള്ള മഹാരഥന്ാരുന്ട ആശയപ്രചരണങ്ങളിലൂന്ടയും 
പടുത്തുയർതെന്പ്ട്താണ്, ഇന്ത്യ എന്നത് അങ്ങന്ന വേരുറപ്ിന്ചെടുതെ ഒരു സങ്കല്പമാണ്.
 നമ്മുന്ട രാഷ്ട്രപിതാോയ ഗാന്ിജിക്്  ഇന്ത്യന്യ സംബന്ിചെ സങ്കല്പങ്ങന്ളല്ലാം ദിേത്യമാണ്. 
സ്വരാജിന്നക്കുറിചെ് അവദേഹം  പറഞ്ഞത് എല്ലാ അർത്ഥതെിലമുള്ള സ്വയംഭരണാധികാരമാണത് 
എന്നാണ്. അത് ഓവരാ ഇന്ത്യക്ാരനും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും വമാചിപ്ിക്ന്പ്ടുവ്ാൾ മാത്രം 
സാധത്യമാവുന്നതവത്ര. ഗാന്ിജി തന്റെ സ്വരാജ് സങ്കല്പന്തെ വമാക്ഷതെിനു തുലത്യമായിട്ാണ് കല്പിചെത്. 
തന്റെ രാമരാജത്യസങ്കല്പന്തെക്കുറിചെ് പറയുവ്ാൾ അവദേഹം പറയുന്നത് ദശരഥപുത്രനായ രാമവനാ 
ചരിത്രതെിന്ല രാമവനാ അല്ല തന്റെ രാമൻ എന്നാണ്. തനിക്് രാമൻ സതത്യതെിന്റെയും ധർമ്മതെിന്റെയും 
പ്രതിരൂപമാണ്. ബ്ാഹ്മണന്നതിന്ര പരാതിയുമായി േന്ന നായയ്ക്കുകൂടി നമീതിയുറപ്ാക്കുന്ന സമത്വസുന്ദരമായ 
ഒരു രാജത്യമാണ് അവദേഹതെിന്റെ രാമരാജത്യം. അവദേഹതെിന് ദദേവും മതവുന്മല്ലാം മൂലത്യങ്ങളായിരുന്നു. 
ആ ദർശനം അനത്യമായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന കാലതെിലാണ് നാമിന്ന് ജമീേിക്കുന്നത്. മതന്തെ സ്ഥാപനമായി 
കാണുന്നേർക്് ഗാന്ി േധത്യനാകുന്നു. ഗാന്ിന്യ േധിചെയാൾ ആരാധത്യപുരുഷനാകുന്നു. ഗാന്ിജി 
രാഷ്ട്രപിതാോയിരിന്ക്തെന്ന്ന  അവദേഹന്തെ േധിചെ നാഥുറാം വഗാഡ് വസ, അപകടകരമാം േിധം 
ആരാധിക്ന്പ്ടുകയും ആവ�ാഷിക്ന്പ്ടുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഗ്വാളിവയാറിന്ല ഹിന്ദു മഹാസഭയുന്ട 
േക്താക്ൾ വഗാഡ് വസയുന്ട േിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുകയും വഗാഡ് വസ വക്ഷത്രതെിന് തറക്ല്ലിടുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാേിന്റെ �ാതകന് രാഷ്ട്രപിതാേിവനക്ാളം അവദേഹതെിന്റെ ആശയാദർശങ്ങവളക്ാളം 
പ്രാമുഖത്യം ലഭിക്കുന്ന രാജത്യതെ് രാജത്യസ് വനഹവതെയും രാജത്യവരോഹവതെയും കുറിച്ചുള്ള ചർചെകൾ 
രാജത്യതെിന്റെ മവതതരസ്വഭാേന്തെ തകർക്കുന്നതായിരിക്കുന്മന്നതിൽ തർക്മില്ല. 
 മതം സ്ഥാപനവും അധികാരവകന്ദ്രവുമാകുന്നവതാന്ട അതിന്റെ മൂലത്യങ്ങൾ പഴങ്കഥകളായി മാറാം. 
അവപ്ാൾ തറക്ല്ലിടുന്നത് വക്ഷത്രങ്ങൾക്് മാത്രമല്ല, വസ്വഛോധികാരതെിനു കൂടിയാണ്. മതാധികാരതെിന് 
ഏകാധിപതത്യസ്വഭാേവതൊന്ടയല്ലാന്ത നിലന്കാള്ളാനാേില്ല. അേിന്ട എതിർസ്വരങ്ങൾവക്ാ 
അപരസ്വരങ്ങൾവക്ാ എന്ിന് നിഷ്പക്ഷസ്വരങ്ങൾക്കുവപാലവമാ നിലനിൽക്ാനാകാന്ത േരുന്മന്നത് 
േസ്തുതയാണ്. പല തരതെിലള്ള അധികാരവകന്ദ്രമീകരണം ഇന്ത്യയുന്ട ന്െഡറൽ സംേിധാനതെിനും 
ജനാധിപതത്യേത്യേസ്ഥക്കും പ്രതികൂലമായ അേസ്ഥ സൃഷ്ിക്കും. അത് അനുേദിക്ാനാകില്ല. 
 ഇന്ത്യക്ാന്രല്ലാം സവഹാദരമീസവഹാദരന്ാരാണ് എന്നാണ് നാം അക്ഷരം പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്ന കാലം 
മുതൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ന്േറം ോക്ല്ല. ഏത് മതതെിലള്ളേവരാ ജാതിയിൽന്പ്ട്േവരാ 
ആയിവക്ാന്ട്, ഏത് ഭാഷക്ാവരാ വദശക്ാവരാ ആയിവക്ാന്ട് ഇന്ത്യന്യന്ന േികാരതെിനു മുന്നിൽ 
നമ്മൾ അതെരം േിഭാഗമീയതന്യല്ലാം മറക്കുകയും പരസ്പരം സവഹാദരരായി കാണുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 
ആവ�ാഷങ്ങന്ളവപ്ാന്ല പ്രശ് നങ്ങളിലം പങ്കുന്കാള്ളുന്നു. പൗരത്വബില്ലിന്റെ കാരത്യം േന്നവപ്ാൾ 
ഇന്ത്യയിലടനമീളമുണ്ായ പ്രതിവഷധങ്ങൾ അതിന് ന്തളിോണ്. ആ സാവഹാദരത്യമവനാഭാേമാണ് 
ഒരുമിചെ് നിന്ന് സ്വാതന്ത്രത്യം വനടാൻ നന്മ്മ പ്രാപ്തരാക്ിയത്. ഇന്ത്യയുന്ട ചരിത്രന്മന്നാൽ 
സാംസ് കാരികേിനിമയങ്ങളവടയും സമന്വയങ്ങളവടയും ചരിത്രമാണ്. മവതതര ഇന്ത്യ എന്നതിന് 
നൂറ്റാണ്ടുകളന്ട േളർചെയും അത്രതന്ന്ന ആഴതെിലിറങ്ങിയ വേരുകളമുണ്്. 'നമീയാരാണ്?' എന്ന് 
നമ്മവളാട് ആന്രങ്കിലം വചാദിചൊൽ നമ്മളാരും ഞാൻ മുസൽമാനാണ് എവന്നാ ക്ിസ്ത്യൻ ആന്ണവന്നാ 
ഹിന്ദുോന്ണവന്നാ പറയുക പതിേില്ല. നമ്മൾ അഭിമാനവതൊന്ട പറയുക ' ഐ ആം ആൻ ഇന്ത്യൻ 
- ഞാൻ ഇന്ത്യക്ാരനാണ് ' എന്നാണ്. 
 അതിനാൽ ഇന്നുള്ള പ്രതിസന്ികന്ളന്യല്ലാം മറികടന്ന്, മതന്തെ സ്ഥാപനേത്കരിക്കുന്നതിൽ 
നിന്ന് മാറി അതിന്ന മാനേികമൂലത്യങ്ങളായി ഉൾന്ക്ാണ്് ഇന്ത്യയുന്ട മവതതരസ്വഭാേം നിലനിർതൊൻ 
നമുക്ാകും. ഇന്ത്യക്ാർക്ല്ലാന്ത മറ്റാർക്ാണ് മവതതരമായി ചിന്ിക്ാനും ഒരുമിക്ാനുമാകുക! 
പുതിയ തലമുറ ഇന്ത്യയുന്ട മവതതരഭാേിയുന്ടയും സാവഹാദരത്യതെിന്റെയും ശുഭസൂചകമാണ്. നമുക്് 
രാജത്യസ് വനഹന്മന്നാൽ രാജത്യാധികാരവകന്ദ്രങ്ങവളാടുള്ള സ് വനഹമല്ല, ഓവരാ ഇന്ത്യക്ാരവനാടും 
എല്ലാ സഹജമീേികവളാടുമുള്ള സ് വനഹമാണ്. വലാകനന്യ്ക്കും മാനേസ് വനഹതെിനും ഉതകാതെ മതം, 
തലയിൽ ചുമക്കുന്ന ഭാരം മാത്രമായിരിക്കുന്മന്ന് നാം തിരിചെറിവയണ്തുണ്്.  

1970 മുതൽ 
തുടർച്ചയവായി 
പുതുപ്പള്ി 
മണ്ഡലത്തെ 
പ്രതിനിധരീകരിക്കുന്ന 
ഉമ്മൻ ചവാണ്ിയുത്ട 
നിയമസഭവാംഗത്തെിന് 
അൻപത് േയസ് 
പൂർതെിയവാകുകയവാണ്.

രാജത്യസഭാ  ഉപധത്യക്ഷനായി എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാ 
നാർത്ഥിയും ന്ജ.ഡി.(യു). അംഗവുമായ ഹരിേംശ് 

നാരായൺ സിങ് രണ്ാം തേണയും ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 
ബി.ന്ജ.പി. അദ്ത്യക്ഷൻ ന്ജ.പി. നഡ്ഡയാണ് അവദേഹന്തെ 
നാമനിർവദേശം ന്ചയ്തുന്കാണ്ടുള്ള പ്രവമയം അേതരിപ്ിചെത്. 
സഭാവനതാോയ സാമൂഹത്യനമീതി േകുപ്പുമന്ത്രി താേർചന്ദ് 
ഗവ്ാട്് പിന്ാങ്ങി. ആർ.ന്ജ.ഡി. അംഗമായ മവനാജ് കുമാർ 
ഝായുന്ട വപര് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ികൾ മുവന്നാട്് േന്ചെങ്കിലം 
വോന്ട്ടുപ്് ആേശത്യന്പ്ട്ില്ല. ശബ്ദവോവട്ാന്ട ഹരിേംശ് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്തായി സഭാദ്ത്യക്ഷൻ പ്രഖത്യാപിച്ചു.
 ഹരിേംശ് നാരായൺ സിങ് ബമീഹാറിൽ നിന്നുള്ള 
രാജത്യസഭാംഗമാണ്. രാജത്യസഭയുന്ട പന്ത്രണ്ാമത് 
ഉപാധത്യക്ഷനാണ് അവദേഹം. രാജത്യസഭാദ്ത്യക്ഷന്റെ 
അഭാേതെിൽ സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 
ഉപാധത്യക്ഷനാണ്.

രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യഷേനായി 
രണാും തവണയും ഹരിവുംശക്
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വകരള നിയമസഭാ ചരിത്രതെിൽ 
സമാനതകളില്ലാതെ വനതാക്ളിൽ 

ഒരാളാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ി.  1970 മുതൽ തുടർചെയായി 
പുതുപ്ള്ളി മണ്ഡലന്തെ പ്രതിനിധമീകരിക്കുന്ന 
അവദേഹതെിന്റെ നിയമസഭാംഗത്വതെിന് 
അൻപത് േയസ് പൂർതെിയാകുകയാണ്. 
ബാലജനസഖത്യതെിലൂന്ട  േിദത്യാർത്ഥി യുേജന 
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിന്ലത്തുകയും  യു.ഡി.എെ്.
കൺേമീനർ, പ്രതിപക്ഷ വനതാേ്, മുഖത്യമന്ത്രി 
എന്നമീ തലങ്ങളിവലക്് ഉയരുകയും ന്ചയ്ത 
ഉമ്മൻ ചാണ്ി വകരള രാഷ്ട്രമീയതെിന്ല വേറിട് 
േത്യക്തിത്വതെിനുടമയാണ്. 
 1943 ഒക് വടാബർ 31 ന് കവരാട്് േള്ളക്ാലിൽ 
ന്ക.ഒ.ചാണ്ിയുന്ടയും വബബി ചാണ്ിയുന്ടയും 
മകനായി ജനിച്ചു. േളന്രന്ചെറപ്തെിവല 
രാഷ്ട്രമീയവതൊടുള്ള ആഭിമുഖത്യം അവദേഹം 
പ്രകടിപ്ിചെിരുന്നു. 1961-62 കാല�ട്തെിൽ അഖില 
വകരള ബാലജനസഖത്യതെിന്റെ പ്രസിഡറൊയിരുന്ന 
ഉമ്മൻ ചാണ്ി അതിൽ നിന്നു ലഭിചെ 
ആത്മേിശ്വാസതെിന്റെയും േത്യക്തിബന്ങ്ങളന്ടയും 
അടിസ്ഥാനതെിലായിരുന്നു ന്ക.എസ്.യു.േിൽ 
സജമീേമാകുന്നത്. േിവമാചന സമരകാലതെ്  
സ് കൂൾ േിദത്യാർത്ഥിയായിരിന്ക് സമരതെിന്റെ 
ഭാഗമായി ബസ് പിക്റ്റിങ്ങിൽ പന്ങ്കടുതെതിന് 
ജയിൽോസമനുഷ്ിചെിട്ടുണ്്.  1967-69 
കാല�ട്തെിൽ എറണാകുളം  വലാ വകാവളജ് 
േിദത്യാർത്ഥിയായിരുന്നവപ്ാൾ ന്ക.എസ്.യു. 
സംസ്ഥാന പ്രസിഡറൊയി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 
1970 ഒക് വടാബർ 4 ന് രൂപമീകൃതമായ 
നാലാം വകരള നിയമസഭയിവലക്ാണ് 27-ാം 
േയസിൽ പുതുപ്ള്ളിയിൽ  നിന്നും  ഇ.എം.
വജാർജ്ിന്ന പരാജന്പ്ടുതെി എം.എൽ.എ. 
ആയി എതെിയത്.   1977, 1980, 1982, 1987, 1991, 
1996, 2001, 2006, 2011, 2016  േർഷങ്ങളിൽ 
നടന്ന നിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുകളിലം 
പുതുപ്ള്ളിയിൽ  നിന്ന്  തുടർചെയായി അവദേഹം 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.  2016 ൽ വകരള 
നിയമസഭയിവലയ്ക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്വപ്ാൾ 
അത് ഒവര മണ്ഡലതെിൽ നിന്നുള്ള തുടർചെയായ 

പതിന്നാന്നാമന്തെ േിജയമായിരുന്നു. 
അത്രവതൊളം അവഭദത്യമായ ആത്മബന്മാണ് 
അന്നാട്ടുകാരുമായി അവദേഹതെിനുള്ളത്.
  1977 - 1978 കാല�ട്തെിൽ 
ന്ക.കരുണാകരൻ, എ.ന്ക.ആറെണി 
മന്ത്രിസഭകളിൽ ന്താഴിൽ േകുപ്് മന്ത്രിയായും 
1981-82 കാല�ട്തെിൽ ന്ക.കരുണാകരൻ 
മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭത്യന്ര േകുപ്് മന്ത്രിയായും 
1991-94 കാല�ട്തെിൽ ന്ക.കരുണാകരൻ 
മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാരത്യ േകുപ്് മന്ത്രിയായും 
പ്രേർതെിച്ചു. ന്താഴിൽ േകുപ്് മന്ത്രിയായിരുന്ന 
കാലതെ് യുോക്ളന്ട താത്പരത്യങ്ങൾക്് 
മുൻതൂക്ം നൽകി അവദേഹം നടപ്ിലാക്ിയതാണ് 
ന്താഴിലില്ലായ്മ വേതനം. ഉമ്മൻചാണ്ി 
പന്ത്രണ്ാം വകരളനിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ 
വനതാോയിരുന്നു.  1996-98 കാലയളേിൽ 
പബ്ിക്് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി ന്ചയർമാനായും 
പ്രേർതെിചെിട്ടുണ്്.
 2004 മുതൽ 2006 േന്രയും 2011 മുതൽ 2016 
േന്രയും വകരള മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ 
ചാണ്ി ഒവട്ന്റ േികസന പ്രേർതെനങ്ങൾക്ാണ് 
തുടക്ം കുറിചെത്. രണ്ാം ഉമ്മൻ ചാണ്ി 
സർക്ാരിന്റെ മുരോോകത്യം തന്ന്ന 'അതിവേഗം 
ബഹുദൂരം'  എന്നതായിരുന്നു.  ഏതു 
തമീരുമാനന്മടുക്കുവ്ാഴം ജനപക്ഷതെിനായിരുന്നു 

മുൻതൂക്ം നൽകിയിരുന്നത്.  2012 ജൂദല 25-ാം 
തമീയതിയാണ് വസേനാേകാശ ബിൽ സഭയിൽ 
അേതരിപ്ിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്് ലഭിവക്ണ് 
വസേനം അേരുന്ട അേകാശമാന്ണന്നും 
അതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ാകാൻ പാടിന്ല്ലന്നും 
അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി  േത്യക്തമാക്ിന്ക്ാണ്ായിരുന്നു 
മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ി ബിൽ 
അേതരിപ്ിചെത്. 
 വകാൺഗ്രസിന്റെ േിേിധ വപാഷക 
സം�ടനകളന്ട വനതൃത്വം സ്തുതത്യർഹമായ 
രമീതിയിൽ അവദേഹം ദകകാരത്യം ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. 
1967-69 കാല�ട്തെിൽ ന്ക.എസ്.
യു.േിന്റെയും 1970-71 കാല�ട്തെിൽ 
യൂതെ് വകാൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്ഥാന 
പ്രസിഡറൊയിരുന്നു. 1970 ൽ  എ.ഐ.സി.സി. 
അംഗമായി. 1982-86, 2001-04 കാലയളേിൽ 
യു.ഡി.എെ്. കൺേമീനറായും പ്രേർതെിചെിട്ടുണ്്. 
വരേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലം 
ഉമ്മൻചാണ്ിയുന്ട വനതൃത്വപാടേം പ്രകടമായിട്ടുണ്്.  
ഐ.എൻ.ടി.യു.സി വകാട്യം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 
പ്രസിഡറെ്, ഐ.എൻ.ടി.യു.സി അഖിവലന്ത്യായൂതെ് 
േിഭാഗം ദേസ് പ്രസിഡറെ്,  ഐ.എൻ.ടി.യു.സി 
യുമായി ബന്ന്പ്ട് അവനകം വരേഡ് യൂണിയൻ 
പ്രസ്ഥാനങ്ങളന്ട പ്രസിഡറെ് എന്നമീ നിലകളിലം 
പ്രേർതെിചെിട്ടുണ്്. നിലേിൽ എ.ഐ.സി.സി. 
ജനറൽ ന്സക്ട്റിയും വകാൺഗ്രസ് പ്രേർതെക 
സമിതി അംഗവുമാണ്. നിരേധി പുസ്കങ്ങൾ 
അവദേഹം രചിചെിട്ടുണ്്.  മറിയാമ്മയാണ് ഉമ്മൻ 
ചാണ്ിയുന്ട ഭാരത്യ. മൂന്നു മക്ളണ്്.    
 എത്ര തിരക്കുന്ണ്ങ്കിലം ോരാന്ത്യങ്ങൾ തന്റെ 
മണ്ഡലതെിനായി നമീക്ി േയ്ക്കുന്ന ജനവനതാേിന്റെ 
ജനപിന്തുണ േിളിവചൊതുന്നതായിരുന്നു 
അവദേഹതെിന്റെ  നിയമസഭാംഗത്വം  
അൻപതുേർഷങ്ങൾ  പൂർതെിയാക്ിയതിന്റെ  
ഭാഗമായി സം�ടിപ്ിചെ 'സുകൃതം സുേർണം' എന്ന 
പരിപാടി.  2020 ന്സപ്റ്റംബർ 17 ന് വകാൺഗ്രസ് 
അദ്ത്യക്ഷ വസാണിയ ഗാന്ിയാണ്  ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്തത്. ഒരു േർഷം നമീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആവ�ാഷ 
പരിപാടികൾക്ാണ് അന്ന് തുടക്ം കുറിചെത്.

2011 ൽ ഉമ്മൻ  ചവാണ്ി  മുഖ്യമന്തിയവായി  സത്യപ്രതിജ്ഞ  ത്ചയ്യുന്നു

ഉമ്മൻചാണ്ി ഒരു പാഠപുസ്കമാണ്്്.    ഏന്താരു 
ന്പാതുപ്രേർതെകനും  രാഷ്ട്രമീയ േിദത്യാർത്ഥിക്കും 
അവദേഹതെിൽ നിന്ന് പഠിക്ാനുണ്ാകും. 

പ്രശ്നങ്ങളിലം  പ്രതിസന്ികളിലം നട്ം തിരിഞ്ഞ് 
പരിഹാരമാർഗം വതടി അവദേഹതെിന്റെ 
അടുന്തെത്തുന്നേർക്ാർക്കും  നിരാശരായി 
മടങ്ങിവപ്ാവകണ്ിേരില്ല . ഏത് പ്രശ് നതെിനും 
ഉമ്മൻചാണ്ിയുന്ട അടുതെ്  പരിഹാരമുണ്ാകും.  ഏത് 
സ്ഥാനതെിരുന്നാലം, സ്ഥാനങ്ങന്ളാന്നുമിന്ല്ലങ്കിലം  
തന്ന്ന ആശ്രയിക്കുന്ന ഏത് േത്യക്തിക്കും 
അതൊണിയാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് 
ഉമ്മൻചാണ്ി എന്ന വനതാേിന്റെ പ്രവതത്യകത.  

 1968-69 കാല�ട്തെിൽ ന്ചന്നിതെല മഹാത്മാ 
ദഹസ് കൂളിൽ എട്ാം  ക്ാസ്്  േിദത്യാർത്ഥിയായിരിന്ക്  
ഉമ്മൻചാണ്ി  അധത്യക്ഷനായിരുന്ന വകരള 
േിദത്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ പ്രേർതെകനായാണ് 
ഞാൻ ന്പാതുരംഗവതെക്്  േരുന്നത്. ഭക്ഷത്യക്ഷാമം 
പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ഉമ്മൻചാണ്ിയുന്ട 
വനതൃത്വതെിലള്ള ന്ക.എസ്.യു. ഓണതെിന് 
'ഒരു പറ ന്നല്ല്' എന്ന പരിപാടി ന്കാണ്ടുേന്നു. 
എല്ലാ േിദത്യാലയങ്ങളിലം  േിദത്യാർത്ഥികൾതന്ന്ന  
േിത്തുേിതചെ് ന്നല്ല് ന്കാന്യ്തടുക്കുന്ന 
പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. ഞങ്ങന്ളാന്ക് േളന്ര 
ആവേശപൂർവ്വമാണ് അതിൽ പങ്കുന്കാണ്ത്. 
േിദത്യാർത്ഥികൾക്ിടയിൽ അധ്വാനതെിന്റെയും 
സ്വാശ്രയവബാധതെിന്റെയും പുതിന്യാരു 
സവന്ദശമാണ് അതിലൂന്ട മുഴങ്ങിവക്ട്ത്. േിദത്യാർത്ഥി 
വനതാോയിരുന്ന കാലം  േളന്ര നൂതനവും, 
ജനകമീയവുമായ ആശയങ്ങന്ള താവലാലിക്ാനും 
അേന്യല്ലാം പ്രവൃതെി  പഥതെിൽ ന്കാണ്ടുേരാനും  
ഉമ്മൻചാണ്ി ബദ്ശ്രദ്നായിരുന്നു. പിന്നമീട് 
മന്ത്രിയും മുഖത്യമന്ത്രിയും ആയവപ്ാഴം  അവദേഹം 
അത് തുടർന്നു. വകാൺഗ്രസിന്റെ േിദത്യാർത്ഥി 
യുേജന പ്രസ്ഥാനങ്ങന്ള വകരളമീയ സമൂഹതെിൽ 
േലിന്യാരു സ്വാധമീന  ശക്തിയാക്ാൻ  എ.ന്ക.
ആറെണിക്കും േയലാർ രേിക്കുന്മാപ്ം അക്ഷമീണം  

പ്രയത് നിചെ േത്യക്തിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ി. ആ 
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂന്ടയാണ് ഞാനടക്മുളള തലമുറ  
ന്പാതു പ്രേർതെനതെിൽ  സജമീേമായത്. ഒരു 
മുതിർന്ന  സഹപ്രേർതെകൻ എന്നതിന്നക്ാൾ 
ഒരു വജത്യഷ്  സവഹാദരനായിരുന്നു  എനിന്ക്ന്നും  
ഉമ്മൻചാണ്ി.  മാതയു മണിയങ്ങാടൻ  എം. പി. 
യായതിന്് വശഷം    ഏതാണ്്്്  രണ്്്്് ദശാബ്ദതെിന് 
വശഷം വകാട്യതെ്   നിന്ന്്് വകാൺഗ്രസിന്റെ എം.പി.
യാകുന്നത്് 1989 ൽ  ഞാനായിരുന്നു. അക്ാലങ്ങളിൽ  

അവദേഹം എനിക്് നൽകിയ  പിന്തുണ  ഒരിക്ലം 
േിസ്മരിക്ാൻ കഴിയില്ല. വകാട്യതെ്   നിന്ന് 
പാർലന്മറെിവലക്് മൽസരിചെവപ്ാന്ഴാന്ക് 
അവദേഹം എന്ന്ന ഏന്റ  സഹായിചെിരുന്നു. എം. 
പി.യും എം. എൽ. എ.യും എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ 
നന്ല്ലാരു ടമീമായാണ്് പ്രേർതെിചെിരുന്നത്്്. 2005ൽ 
അവദേഹം  മുഖത്യമന്ത്രിയായവപ്ാഴാണ് ന്ക.പി.
സി.സി. അധത്യക്ഷന്റെ ചുമതലവയന്റ്റടുതെ് ഞാൻ 
േമീണ്ടും വകരളതെിന്ലത്തുന്നത്. രണ്് തേണ 
അവദേഹം മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്നവപ്ാഴം പ്രതിപക്ഷ              
വനതാോയിരുന്നവപ്ാഴം ന്ക. പി. സി. സി. 
പ്രസിഡറെിന്റെ ചുമതല എനിക്ായിരുന്നു. മികചെ 
വകാ്ിവനഷനായിരുന്നു ഞങ്ങളവടന്തന്ന് രാഷ്ട്രമീയ 
എതിരാളികൾ വപാലം  പറയുമായിരുന്നു.   

   വകരളതെിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റിയ നിരേധി 
പദ്തികൾക്് തുടക്മിടാൻ അവദേഹം 
മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്ന  കാലയളേിൽ കഴിഞ്ഞു. 
ജനങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നുേരികയും  അേർന്ക്ാപ്ം 
നിലന്കാളളകയും  ന്ചയ്തതുന്കാണ്ാണ് ജനസ്ർക് 
പരിപാടി വപാന്ല ആവഗാള  അംഗമീകാരം  വനടിയ 
പദ്തികൾ ആേിഷ് കരിക്ാനും നടപ്ാക്ാനും 
അവദേഹതെിന് കഴിഞ്ഞത്. ഏത്  കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ 
പ്രശ് നവുമായി അവദേഹന്തെ സമമീപിചൊലം 
അതിന് പരിഹാരമുണ്ാക്ാൻ ഉമ്മൻചാണ്ിക്് 
പ്രവതത്യക കഴിേ് ത ന്ന്നയുണ്ായിരുന്നു. 
േിഴിഞ്ഞം അന്ാരാഷ്ട്ര  രോൻഷിപ്് ന്മറെ് പദ്തി 
നടപ്ാക്കുവ്ാൾ കാണിവക്ണ് ഗൗരേവും 
ദിശാവബാധവും  ത ന്ന്നയാണ്  ആശ്വാസകിരണം 
പദ്തി നടപ്ിലാക്കുവ്ാഴം അവദേഹം കാണിചെത്. 
വദശമീയപാത േികസനതെിൽ  എത്ര കണ്് 
ശ്രദ് ന്ചലതെിവയാ  അത്ര കണ്് ശ്രദ്യും 
താൽപരത്യവും  വകാക് ളിയർ ഇംപ് ളാവറെഷൻ പദ്തി 
നടപ്ാക്കുവ്ാഴം അവദേഹതെിനുണ്ായിരുന്നു.   
അവദേഹം മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രണ്് 
കാലയളവുകളിലാണ്  വകരളതെിന്റെ ചരിത്രതെിൽ 
ഏറ്റവുമധികം േികസന പദ്തികൾ ആരംഭിചെത്്.  
ന്ക.പി.സി.സി. അധത്യക്ഷന്നന്ന നിലയിലം, 
പിന്നമീട്്്   അവദേഹതെിന്റെ മന്ത്രിസഭയിന്ല 
ഒരംഗന്മന്ന നിലയിലം അവദേഹതെിന് അകമഴിഞ്ഞ 
പിന്തുണ നൽകാൻ എനിക്് കഴിഞ്ഞത് േളന്ര 
സവന്ാഷവതൊന്ടയും ചാരിതാർത്ഥത്യവതൊന്ടയും 
ഞാവനാർക്കുന്നു.  ജനങ്ങന്ള വനരിട്്  സ്പർശിക്കുന്ന,   
അേരുന്ട   ജമീേിതതെിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ 
േരുത്തുന്ന പദ്തികളായിരുന്നു  ഒരു ഭരണകർതൊേ് 
എന്ന നിലയിൽ അവദേഹം   തുടക്മിട്തും 
സാക്ഷാത്കരിചെതും. അതിന്റെ സത്െലങ്ങളാണ് 
വകരളം ഇവപ്ാഴം അനുഭേിക്കുന്നത്. അവദേഹതെിന്റെ 
നിയമസഭാ  പ്രേർതെനതെിന്റെ സുേർണ്ണ ജൂബിലി 
വേളയിൽ  എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളം ആയുരാവരാഗത്യ 
സൗഖത്യങ്ങളം ആശംസിക്കുന്നു.

രവമശ് ത്ചന്നിതെല 

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നപജ്

ഉമ്ൻചാണി എന്ന പാഠപുസ്തകും

 നിയമസഭാുംഗത്ത്ിന്റെ സുവർണ ജൂബിേി നിറവിൽ ഉമ്ൻ ചാണി
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ന്പാന്നാനി നഗരതെിന്ല തിരക്് കുറയ്ക്കുന്നതിന് 
സഹായിക്കുന്നതും ഹാർബറിൽ നിന്ന് വനന്ര 

ചമ്രേട്ം പാലം, കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗവതെക്് വപാകാവുന്നതുമായ 
ദബപാസ് ആണിത് . ആദത്യ �ട്ം വറാഡ് നിർമ്മാണം  
കഴിഞ്ഞു. രണ്ാം �ട്മായ കവനാലി കനാലിനു കുറന്കയുള്ള 
പാലം കിെ്ബി പദ്തിയിൽ ഉൾന്പടുതെി നിർമ്മാണം 
തുടങ്ങി.
     പാത യാഥാർഥത്യമാകുന്നവതാന്ട ന്പാന്നാനിക്് പുതിന്യാരു 
മുഖം ലഭിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും ഭാരതപ്പുഴവയാരത്തുകൂടി 
കടന്നു വപാകുന്ന പാത ടൂറിസം രംഗത്തും ഗതാഗത രംഗത്തും 
േൻ കുതിച്ചുചാട്ം നടത്തുന്മന്ന് േിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായന്പ്ടുന്നു. 
ആരും അത്ര സന്ദർശിക്ാതെ ഇടം കൂടിയാണ് കർമ്മ 
പുഴവയാര പാത.
       നിളയുന്ട കഥ പറയുന്ന നിള ന്ഹറിവറ്റജ് മയൂസിയം, 
മദറൻ മയൂസിയം, സിേിൽ സർേമീസ് അക്ാഡമി, 
ദമവനാറിറ്റി വകാചെിങ് ന്സറെർ, ഇറിവഗഷൻ വപ്രാജക്് 
ഡിേിഷൻ, ന്പാന്നാനി ശ്ശാനം, േരാൻ വപാകുന്ന 
ന്പാന്നാനി ഇൻവഡാർ വ്റേഡിയം ആൻഡ് അക്വാട്ിക് 
സ് വപാർട് സ് പാർക്്,  മൽസത്യന്തൊഴിലാളികൾക്ായുള്ള 
ആധുനിക െ് ളാറ്റ് സമുചെയം എന്നിേന്യ വകാർതെിണക്കുന്ന 
പാത, ന്പാന്നാനി-പടിഞ്ഞാവറക്ര സന്സ്പൻഷൻ 
ബ്ിഡ്ജിവനയും ഹാർബറിവനയും വകാടതിപ്ടിവയയും 
ബന്ിപ്ിക്കുന്നു. ന്പാന്നാനി ടൂറിസം രേയാങ്കിൾ പദ്തിക്് 
േലിയ മുതൽക്കൂട്ാവുന്ന പദ്തി സഞ്ാരികൾക്് പ്രിയന്പ്ട് 
പാതയായി മാറം. 

സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

  പി. ശ്രീരവാമകൃഷ്ണൻ  ന്പാന്നാനി

ന്പാന്നാനി 
കർമ് പുഴക്യാര പാത  

ന്ചല്ലഞ്ി പാേും യാഥാർത്്യമായി

മുഖത്യമന്ത്രിയായിരുന്ന േി.എസ്.അചയുതാനന്ദൻ 
2010 ജൂദല മാസം  തറക്ല്ലിട്് ആരംഭിചെതാണ് 

ന്ചല്ലഞ്ിപ്ാലം നിർമ്മാണം. 14.5 വകാടി രൂപയാണ് 
ആന്ക നിർമ്മാണന്ചെലേ്.  പാലം രൂപകൽപ്ന 
ന്ചയ്തത് എൽ.ബി.എസ്. ശാസ്ത്രസാവങ്കതിക 
വകന്ദ്രമാണ്. 37.06 മമീറ്റർ  നമീളമുള്ള 4 
സ്പാനുകളിലായി ന്മാതെം 148.24 മമീറ്റർ നമീളമാണ് 
പാലതെിനുള്ളത്. 7.50 മമീറ്റർ േമീതിയുള്ള പാലതെിന് 
നടപ്ാതകളം  ഇരുകരകളിലമായി 650 മമീറ്റർ 
അവപ്രാചെ് വറാഡം നിർമ്മിചെിട്ടുണ്്. നബാർഡിന്റെ 
സഹായവതൊന്ട പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 11 വകാടി 
രൂപയാണ് അനുേദിചെിരുന്നത്. കൺസ്രേക്ഷൻ 
വകാർപ്വറഷനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല. 
കൺസ്രേക്ഷൻ വകാർപ്വറഷൻ യഥാസമയം പണി 
ന്ചയ്ാതെതിനാൽ പുനർദർ�ാസിലൂന്ട 12 വകാടി 
രൂപയ്ക് പുതിയ കരാർ നൽകി.
 ഈ സർക്ാർ അധികാരതെിൽ േന്നവശഷം 
അതിവേഗം നിർമ്മാണ പ്രേർതെനങ്ങൾ 
നടന്നുേരവേ അപ്രതമീക്ഷിതമായി െണ്ിംഗിൽ 
നിന്നും നബാർഡ്  പിന്ാറിയത് നിർമ്മാണന്തെ 

ബാധിച്ചു.  തുടർന്ന്  ന്പാതുമരാമതെ് േകുപ്് 
മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ ഇടന്പടുകയും നിർമ്മാണം  
സർക്ാർ ഏന്റ്റടുക്കുകയും ന്ചയ്തു.
 പാലതെിനായി സ്ഥലം നൽകിയ കർഷകർക്്  
ന്പാതുമരാമതെ് േകുപ്് മന്ത്രിയുന്ട പ്രവതത്യക 
നിർവദേശപ്രകാരം നഷ്പരിഹാരമായി 1.95 വകാടി 
രൂപ നൽകി. മുൻ എം.എൽ.എമാരായ പിരപ്ൻവകാട് 
മുരളി, ന്ജ.അരുന്തി, വകാലിയവക്ാട് എൻ.കൃഷ്ണൻ 
നായർ, ജില്ലാ പഞ്ായതെ് പ്രസിഡൻറ് േി.ന്ക. 
മധു എന്നിേർ േിേിധ �ട്ങ്ങളിൽ പാലതെിന്റെ 
നിർമ്മാണവുമായി ബന്ന്പ്ട്് സ്തുതത്യർഹമായ 
പങ്കുേഹിചെിട്ടുണ്്. 
 നബാർഡ് പദ്തി ഉവപക്ഷിചെ സാഹചരത്യതെിൽ 
സർക്ാരിന്നന്ക്ാണ്് പദ്തി ഏന്റ്റടുപ്ിക്കുന്നതിലം 
കർഷകർക്് നഷ്പരിഹാരം നൽകാൻ അടിയന്ര 
നടപടി സ്വമീകരിചെതിലം ന്പാതുമരാമതെ് 
േകുപ്പുമന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ േഹിചെ പങ്ക് 
േിലമതിക്ാനാകാതെതാണ്.  മന്ത്രിയുന്ട നിരന്ര 
ഇടന്പടലകളന്ട ഭാഗമായാണ് പാലം പണി 
പൂർതെിയാക്ാനായത്. 
 േർക്ല, ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്നും പാവലാട്, േിതുര, ന്പാന്മുടി തുടങ്ങിയ 
സ്ഥലങ്ങളിവലക്് വപാകുന്നേർക്കും 
സമമീപപ്രവദശങ്ങളായ കല്ലറ, പനവൂർ, 
പുല്ല്ാറ, പാവങ്ങാട്, ന്പരിങ്ങമ്മല, നന്ദിവയാട് 
നിോസികൾക്കും ഈ പാലം േളന്ര 
പ്രവയാജനകരമാണ്. അവപ്രാചെ് വറാഡിന്റെ 
േികസനതെിനും മുതുേിള-കുടേനാട്-നന്ദിവയാട് 
വറാഡിന്റെ നേമീകരണതെിനും കിെ്ബി െണ്ിൽ 
നിന്നും 32 വകാടി രൂപ അനുേദിചെിട്ടുണ്്.

ചി്ൻചിറയിൽ പുതിയ പാേും 
 തിരുേനന്പുരം - ന്ചവങ്കാട് വറാഡിൽ 
പാവലാടിനു സമമീപം ചിപ്ൻചിറയിൽ പഴയ ഇരുമ്പു 
പാലതെിനു പകരം അതിനു സമാന്രമായി 

പുതിയ പാലം പണിക്് മുൻ എം.എൽ.എ. 
വകാലിയവക്ാട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായരുന്ട 
ശ്രമെലമായി 2015 ലാണ് തുടക്മിട്ത്.  6.97 
വകാടി രൂപയാണ് ആന്ക നിർമ്മാണന്ചലേ്. 

എൽ.ബി.എസ്. ശാസ്ത്ര സാവങ്കതിക വകന്ദ്രം  
രൂപകൽപ്ന ന്ചയ്ത ഈ പാലതെിന് 17 മമീറ്റർ 
േമീതം നമീളമുള്ള 3 സ്പാനുകളിലായി ന്മാതെം 51 
മമീറ്റർ നമീളമുണ്്. ഇരുേശത്തും 1.50 മമീറ്റർ േമീതം 
േമീതിയുള്ള നടപ്ാതയുമുണ്്. ഓപ്ൺ ൌവണ്ഷൻ, 
വകാൺക്മീറ്റ് പിയറകൾ, ആർ.സി.സി ബമീം, 
സ്ാബ് എന്നിേ വചർന്നതാണ് ഇതിന്റെ �ടന. 
പാലതെിന് ഇരുേശത്തും 250 മമീറ്റർ നമീളതെിൽ 
അവപ്രാചെ് വറാഡമുണ്്. പാലം പണി ധ്രുതഗതിയിൽ 
ആക്കുന്നതിനും പൂർതെമീകരിക്കുന്നതിനും 
ന്പാതുമരാമതെ് േകുപ്് മന്ത്രി ജി.സുധാകരൻ 
നിരന്രമായി ഇടന്പട്ടു. തിരുേനന്പുരം-ന്ചവങ്കാട് 
വറാഡിന്ല നിലേിലള്ള ഗതാഗത തടസ്ം 
ഒഴിോക്കുന്നതിനും സമമീപപ്രവദശങ്ങളായ 
ന്പരിങ്ങമ്മല, പാവങ്ങാട്, കല്ലറ, നന്ദിവയാട് 
നിോസികൾക്് ഏന്റ പ്രവയാജനപ്രദമാണ് ഈ 
പാലം. ചിപ്ൻചിറ പാലതെിന്റെ ഉദ്�ാടനം 2019 
ജൂദല 25 ന്  ന്പാതുമരാമതെ് േകുപ്പുമന്ത്രി ജി. 
സുധാകരൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

hnIk\ IpXn¸nÂ hma\]pcw 
ഡി.ത്ക.മുരളി ോമനപുരം  

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ  49.69 വകവാടി രൂപ മുടക്കി നേരീകരിച്ച 
പവാവലവാട് - ബ്രൈമൂർ വ�വാഡ്

നേരീകരിച്ച പവാവലവാട് - ബ്രൈമൂർ വ�വാഡ് ത്പവാതുമരവാമതെ് 
രജിസ് വരേഷൻ േകുപ്പ് മന്തി ജി.സുധവാകരൻ നവാടിന് 
സമർപ്പിക്കുന്നു 

സി.ആർ.എഫ്.പദ്ധതിയിൽ ഉൾത്പ്പടുതെി 20 വകവാടി രൂപ മുടക്കി 
നേരീകരിച്ച പഴയചന്ത - മുതുേിള - ചുള്വാളം, കല്ല� - ത�ട്ട വ�വാഡ്.

പാക്ോടക് - ബ്രൈമൂർ ക്റാഡക് നാടിനക് സമർ്ിച്ചു കല്ലറ - തറട് ക്റാഡക്  
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സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

തമീരവദശ വമഖലയുന്ട സാമൂഹിക പശ്ാതെലം 
േികസിപ്ിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്ാർ 

േിേിധ പദ്തികൾ ആേിഷ് കരിച്ചു നടപ്ിലാക്ി 
േരികയാന്ണന്ന് െിഷറമീസ്  േകുപ്പുമന്ത്രി 
ന്ജ.വമഴ് സിക്കുട്ിയമ്മ പറഞ്ഞു.  പദ്തികളന്ട 
പൂർതെമീകരണവതൊന്ട തമീരവദശ സമൂഹതെിന്  
ന്മചെന്പ്ട് ജമീേിതം ലഭത്യമാകുന്മന്നും മന്ത്രി 
പറഞ്ഞു.  പുതെൻവതാപ്് കമ്മയൂണിറ്റി ന്ഹൽതെ് 
ന്സറെറിന്റെ പുതിയ ന്കട്ിടതെിന്റെ ഉദ്�ാടനം 
േമീഡിവയാ വകാൺെറൻസിലൂന്ട നിർവ്വഹിചെ് 
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
 തമീരവമഖലയുന്ട േികസനതെിന്റെ ഭാഗമായി 
ആശുപത്രികൾ, സ് കൂളകൾ, മാർക്റ്റുകൾ 
മുതലായ േിേിധ പദ്തികളന്ട നിർമ്മാണം 
പുവരാഗമിക്കുകയാണ്.  സമയബന്ിതമായി ഈ 
പ്രേർതെനങ്ങൾ പൂർതെിയാക്കുന്മന്നും മന്ത്രി 
ഉറപ്പു നൽകി.  3.66 വകാടി രൂപ ന്ചലേിലാണ് 
പുതെൻവതാപ്് കമ്മയൂണിറ്റി ന്സറെറിൽ പുതിയ 
ന്കട്ിടം നിർമ്മിചെത്. ഇരുനിലന്ക്ട്ിടതെിന്റെ 
താഴന്തെ നിലയിൽ ഒ.പി. ഒബ് സർവേഷൻ റം, 
ൊർമസി തുടങ്ങിയേയും  മുകളിലന്തെ നിലയിൽ 
ഐ.പി. ോർഡകളമാണ് സജ്മീകരിചെിരിക്കുന്നത്.  
17 ന്ബഡ്ഡുകൾ േമീതം ഇടാൻ കഴിയുന്ന രണ്് 
ഐ.പി.ോർഡകളാണ് ഇേിന്ടയുള്ളത്.  ന്ഹൽതെ് 
ന്സറെറിന് ആേശത്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളം 
പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുതെി നൽകിയിട്ടുണ്്.  
ഭൗതിക സാഹചരത്യം േികസിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്ട 
സാമൂഹികാവരാഗത്യ വകന്ദ്രതെിന്റെ നിലോരം ഇനിയും 
ഉയർതൊൻ സാധിക്കുന്മന്ന് ചടങ്ങിൽ അധത്യക്ഷത 
േഹിചെ ന്ഡപയൂട്ി സ്പമീക്ർ േി.ശശി പറഞ്ഞു.

ഖാൻ-മുണയ്ക്കൽ ക്കാളനി വികസന പദ്ധതി 
പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനും നടത്ി.

 അംവബദ്കർ ഗ്രാമം പദ്തിയുന്ട ഭാഗമായി 
മംഗലപുരം പഞ്ായതെിന്ല ഖാൻ-മുണ്യ്കൽ 
വകാളനി നടപ്ാക്ിയ േിേിധ പ്രേർതെനങ്ങളന്ട 
പൂർതെമീകരണ പ്രഖത്യാപനം പട്ികജാതി പട്ികേർഗ്ഗ 

പിന്നാക്വക്ഷമ േകുപ്പുമന്ത്രി എ.ന്ക.ബാലൻ 
ഓൺദലനായി നിർവ്വഹിച്ചു.  പട്ികജാതി 
പട്ികേർഗ്ഗ േിഭാഗങ്ങളന്ട സമഗ്രവും 
സുസ്ഥിരവുമായ േികസനമാണ് സർക്ാർ 
ലക്ഷത്യമിടുന്നന്തന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 ഈ സർക്ാർ അധികാരതെിന്ലതെിയവശഷം 
273 അംവബദ്കർ വകാളനികൾ ഏന്റ്റടുതെ് 
േികസന പ്രേർതെനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.  ഇതിൽ 
24 ഗ്രാമങ്ങളിന്ല പ്രേർതെനങ്ങൾ ഇതിവനാടകം 
പൂർതെമീകരിച്ചു.  വശഷിക്കുന്നേ വേഗതെിൽ 
പൂർതെമീകരിക്ാൻ നടപടി സ്വമീകരിചെിട്ടുന്ണ്ന്നും 
മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  സംസ്ഥാനന്തെ അഞ്ചു പട്ികജാതി 
ഗ്രാമങ്ങളിൽ പൂർതെമീകരിചെ പ്രേർതെനങ്ങളന്ട 
ഉദ്�ാടനവും ഇവതാന്ടാപ്ം മന്ത്രി ഓൺദലനായി 
നിർവ്വഹിച്ചു.  തവദേശസ്വയംഭരണ േകുപ്പുമന്ത്രി എ.സി.
ന്മായ്തമീൻ ചടങ്ങിൽ  അധത്യക്ഷത േഹിച്ചു. 
 വറാഡ് നിർമ്മാണം, ന്രെയിവനജ്, 
േമീട് അറ്റകുറ്റപ്ണി, കുടിന്േള്ള പദ്തി, 
ദലബ്റി സാംസ് കാരിക നിലയം, 
ഓപ്ൺ വ്റേജ് എന്നിേയാണ് പദ്തിയുന്ട 
ഭാഗമായി ഖാൻ-മുണ്യ്കൽ വകാളനിയിൽ 
പൂർതെമീകരിചെത്.  ഒരു വകാടിവയാളം രൂപയാണ് 
പ്രേർതെനങ്ങൾക്ായി േിനിവയാഗിചെത്.

 ക്താന്നയ്ക്കൽ ന്മഡിക്ൽ ഡിബ്വസസക്ക് 
പാർക്ക് ശിോസ്ാപനും 
 ബവയാന്ടക് വനാളജി രംഗതെ് േൻവതാതിൽ 
നിവക്ഷപം ആകർഷിക്കുന്ന േത്യാേസായിക 
ആോസേത്യേസ്ഥ വകരളതെിൽ സൃഷ്ിക്കുന്മന്ന് 
മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി േിജയൻ. ദജേസാവങ്കതിക 
േിദത്യയിൽ േലിയ േളർചെ ദകേരിക്ാൻതക് 
സേിവശഷ സാഹചരത്യം സംസ്ഥാനത്തുന്ണ്ന്നും 
മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.  തിരുേനന്പുരം വതാന്നയ്കൽ 

ദലെ് സയൻസ് പാർക്ിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 
ന്മഡിക്ൽ ഡിദേസസ് പാർക്ിന്റെ (ന്മഡ് സ് 
പാർക്്) ശിലാസ്ഥാപനം നിർവ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു 
അവദേഹം.

 ബവയാന്ടക് വനാളജിയിൽ 
ഗവേഷണതെിന്നാപ്ം സംരംഭകത്വം 
ഉറപ്ാക്കുകന്യന്നതാണ് സർക്ാർ നയന്മന്ന് 
മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.  ഇതു മുൻനിർതെിയാണ് ന്പാതു 
േത്യേസായ അന്രമീക്ഷന്തെ ദജേവമഖലയുമായി 
കണ്ണിവചർക്കുന്ന പ്രക്ിയയ്ക് തുടക്മിട്ത്.  
ഈ വമഖലയിൽ ്റോർട്പ്പുകൾക്് പ്രവതത്യക 
വപ്രാത്ാഹനം നൽകും.  ദേദത്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ 
ഉത്പാദനതെിൽ രാജത്യതെിന്റെ മുൻതൂക്ം 
പ്രവയാജനന്പ്ടുതൊനും ഈ േത്യേസായതെിന്റെ 
വകന്ദ്രമാക്ി വകരളന്തെ മാറ്റാനും ന്മഡ് സ് 
പാർക്ിന് കഴിയും. 
 പദ്തി യാഥാർത്ഥത്യമാകുന്നവതാന്ട 1,200 വപർക്് 
വനരിട്ടും 5,000 വപർക്് പവരാക്ഷമായും ന്താഴിൽ 
ലഭിക്കുന്മന്നാണ് കണക്ാക്കുന്നത്.  വകരളതെിന്റെ 
േത്യാേസായിക േളർചെയിൽ നാഴികക്ല്ലായി 
മാറന്ന പദ്തിയുമായി സഹകരിക്ാൻ കൂടുതൽ 
ക്നികളം ്റോർട്പ്പുകളം തയ്ാറാകണന്മന്നും 
മുഖത്യമന്ത്രി അഭത്യർത്ഥിച്ചു.
 ഈ സർക്ാർ അധികാരതെിന്ലതെിയവശഷം 
ദലെ് സയൻസ് പാർക്് േികസനതെിനായി 
േലിയ ഇടന്പടൽ നടതെിയതായി േമീഡിവയാ 
വകാൺെറൻസിലൂന്ട നടന്ന ഉദ്�ാടന ചടങ്ങിൽ 
മുഖത്യമന്ത്രി ചൂണ്ിക്ാട്ി.  രണ്ടു �ട്ങ്ങളിലായി 155 
ഏക്വറാളം ഭൂമി ഇതുേന്ര ഏന്റ്റടുത്തു.  ഒന്നാം 
�ട്തെിൽ ഉൾന്പ്ടുന്ന പദ്തികൾക്് സ്ഥലം 
അനുേദിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്നു.  ഇതിന്ല പ്രധാന 
പദ്തിയാണ് ഇൻ്റേിറ്റയൂട്് ഓെ് അഡ്വാൻസ്ഡ് 
ദേവറാളജി.  ഇതിവനാടനുബന്ിചെ് നിർമ്മിക്കുന്ന 
ന്മഡ് സ് പാർക്് കൂടി യാഥാർത്ഥത്യമാകുന്നവതാന്ട 
ദലെ് സയൻസ് പാർക്ിന്റെ േികസനം 
ദ്രുതഗതിയിലാകും.  ശരമീരതെിനകത്തും പുറത്തും 
�ടിപ്ിക്ാവുന്ന ദഹ റിസ് ക് ഉപകരണങ്ങളന്ട 
േികസനതെിനാകും ന്മഡ് സ് പാർക്് ഊന്നൽ 
നൽകുന്നന്തന്നും മുഖത്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 ന്മഡിക്ൽ ഡിദേസസ് പാർക്ിന്റെ 
നിർമ്മാണം പൂർതെിയാകുന്നവതാന്ട ന്മഡിക്ൽ 
ഉപകരണ നിർമ്മാണ രംഗതെ് വകരളം 
സ്വയംപരത്യാപ്തതയിന്ലത്തുന്മന്ന് ചടങ്ങിൽ 
അധത്യക്ഷത േഹിചെ േത്യേസായ േകുപ്പുമന്ത്രി ഇ.പി.
ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
 ദലെ് സയൻസ് പാർക്ിൽ ഒ്ത് ഏക്റിൽ 
230 വകാടി രൂപ  ന്ചലേിലാണ് ന്മഡ് സ് പാർക്് 
നിർമ്മിക്കുന്നത്.  സംസ്ഥാന സർക്ാർ േിഹിതം 150 
വകാടി രൂപയും വകന്ദ്രേിഹിതം  80 വകാടിയുമാണ്.  
ന്മഡിക്ൽ ഗവേഷണം, പുതിയ ന്മഡിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ േികസിപ്ിക്ൽ, ദേദത്യശാസ്ത്ര 
ഉപകരണങ്ങളന്ട മൂലത്യനിർണ്ണയം തുടങ്ങി 
ദേദത്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ േിപണി ആേശത്യന്പ്ടുന്ന 
എല്ലാ വസേനങ്ങളം ഒരു കുടക്മീഴിൽ ലഭത്യമാക്കുക 
എന്നതാണ്  ന്മഡ് സ് പാർക്് ലക്ഷത്യമിടുന്നന്തന്ന് 
ന്ഡപയൂട്ി സ്പമീക്ർ േി.ശശി അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു. 

േി.ശശി ചിറയിൻകമീഴ് 

പുത്ൻക്താ്ക് കമ്്യൂണിറ്ി ന്ഹൽത്ക് 
ന്സറെറിനക് പുതിയ ന്കട്ിടും

ഒ.രവാജവഗവാപവാൽ വനമം 

ക്നമും മണ്ഡേത്ിന്റെ മുഖും മാറുന്നു

 തിരുമല േിവല്ലജവാഫരീസിന് എം.എൽ.എ.യുത്ട ആസ്ി േികസന ഫണ്ിൽ നിന്നും 50 ലക്ം രൂപ ത്ചലേഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ ത്കട്ടിടം 
2020 ത്സപ്്ംബർ 15 ന് ഉദ്ഘവാടനം ത്ചയ്തു.

  മങ്വാട്  എൽ.പി.സ് കൂളിന്   എം.എൽ.എ യുത്ട ആസ്ി 
േികസനഫണ്ിൽ നിന്നും 55 ലക്ം രൂപ ത്ചലേഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച  
ത്കട്ടിടം 2020 ത്സപ്്ംബർ 16 ന് ഉദ്ഘവാടനം ത്ചയ്തു.
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സാമാജികരുന്െ േിന�ാജകമണ്ഡലങ്ങളിലൂന്െ

നിറപുതെരി ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഹരിപ്ാട് 
സബ്രേഷറിയുന്ട ദപതൃക ഭണ്ഡാര 

സംരക്ഷണ മന്ദിരതെിന്റെ നിർമ്മാണ 
ഉദ്�ാടനം 2020 ന്സപ്റ്റംബർ 12 ന് നിർവ്വഹിച്ചു. 

ഹരിപ്ാട് റേനയൂ ടേർ നിർമ്മാണതെിനായി 
ഹരിപ്ാട് സബ്രേഷറിയുന്ട മറ്റ് മുറികൾ മുൻപ് 
ന്പാളിച്ചുമാറ്റിന്യങ്കിലം ചരിത്രപ്രധാനത്യമുള്ളതും, 
നിറപുതെരി ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതുമായ പഴയ 

സ് വരോംഗ് റം മാത്രം നിലനിറത്തുകയായിരുന്നു. 
ഹരിപ്ാട് സബ്രേഷറിയുന്ട ഈ പഴയ സ് വരോംഗ് 
റമിലാണ് ഹരിപ്ാട് ശ്രമീ സുബ്ഹ്മണത്യ വക്ഷത്രതെിന്ല 
ചരിത്രപ്രസിദ്മായ നിറപുതെരിചടങ്ങുകൾ 
നടന്നുേരുന്നത്. ധനകാരത്യേകുപ്ിൽ  നിന്നും 
ഈ ചടങ്ങുകൾക്ായി പ്രവതത്യക അവലാട്് ന്മന്ം 
ലഭിചെിരുന്നു. നിറപുതെരിചടങ്ങുകൾ ഇന്നും 
അതിന്റെ തനിമവയാന്ടയും, പാര്രത്യവതൊന്ടയും 
തനതായരൂപതെിൽ  ആചരിക്കുന്ന  വകരളതെിന്ല 
ഏക സർക്ാർസ്ഥാപനമാണ് ഹരിപ്ാട് 
സബ്രേഷറി. പൗരാണികമായി ഒവട്ന്റ 
പ്രവതത്യകതകളം, ചരിത്ര പ്രധാനത്യവുമുള്ള ഈ 
പഴയ ന്കട്ിടം സംരക്ഷിവക്ണ്തിന്റെ പ്രാധാനത്യം 
കണക്ിന്ലടുതെ് നിവയാജകണ്ഡല ആസ്ി 
േികസന െണ്ിൽ  നിന്നും 15 ലക്ഷം രൂപ 
േിനിവയാഗിചൊണ്  പ്രവൃതെി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. 
ആലപ്പുഴ ന്പാതുമരാമതെ് ന്കട്ിട േിഭാഗം 
തയ്ാറാക്ിയ എ്റേിവമറ്റും ഡിദസനും 
പ്രകാരമാണ് നിർമ്മാണ പ്രേർതെനങ്ങൾ 
നടത്തുന്നത്.  

രവമശ് ത്ചന്നിതെല  ഹരിപ്ാട്

മവാണി സി. കവാപ്പൻ  പാലാ

പാലാ മണ്ഡലതെിന്ല അടിയന്ര പ്രാധാനത്യമുള്ള 
േിഷയങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകി േികസന 

പ്രേർതെനങ്ങൾക്കു കുതിവപ്കാനുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി േർഷങ്ങളായി 
നടപടി ഇല്ലാന്ത കിടന്നിരുന്ന പാലാ ദബപാസിന്റെ 
അപാകതകൾ പരിഹരിക്ാൻ നടപടി തുടങ്ങി. 
ഇതിനായി സർക്ാർ പത്തുവകാടി പത്തുലക്ഷം രൂപ 
അനുേദിച്ചു.
 സിേിൽ വ്റേഷൻ മുതൽ ദേക്ം വറാഡ് േന്രയുള്ള 
ഒന്നാം റമീചെിൽ ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിന് ഏഴരവക്ാടി 
രൂപയും വറാഡ് നിർമ്മാണതെിന് ഒരു വകാടി 
പത്തുലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്ാർ അനുേദിചെത്. രണ്ാം 
റമീചെിൽന്പ്ടുന്ന മരിയൻ ജംഗ്ഷനിന്ല ന്കട്ിടമുൾന്പ്ന്ട 
സ്ഥലം ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിന് 65 ലക്ഷം രൂപയും വറാഡ് 
നിർമ്മാണതെിന് 32 ലക്ഷം രൂപയും അനുേദിച്ചു.  

 മമീനചെിൽ പഞ്ായതെിന്റെ സമഗ്രേികസനതെിന് 
ആക്ം കൂട്ാൻ ഇടയാക്കുന്ന കളരിയാമ്മാക്ൽ 
പാലതെിന് അവപ്രാചെ് വറാഡകളം തുടർവറാഡം 
നിർമ്മിക്കുന്ന നടപടികൾക്കും തുടക്ം കുറിച്ചു. 
പാലതെിന്റെ അേസ്ഥ മുഖത്യമന്ത്രിയുന്ട 
ശ്രദ്യിൽന്പ്ടുത്തുകയും ബന്ന്പ്ട് 
േകുപ്പുകളമായി തിരുേനന്പുരതെ്  നിരന്രം 
ചർചെ ന്ചയ്തു നടപടികൾക്കു വേഗം കൂട്ടുകയും 
ന്ചയ്തു.  മമീനചെിൽ പഞ്ായതെിന്റെ േിേിധ 
വമഖലകന്ള പാലാ നഗരവതൊട്  അടുപ്ിക്ാൻ 
കഴിയുംേിധമാണ് പാലം േിഭാേനം ന്ചയ്തിരിക്കുന്നത്. 
നഗരതെിവലക്് എത്തുന്ന മുഴേൻ ന്പാതുമരാമതെ് 
വറാഡകന്ളയും പരസ്പരം ബന്ിപ്ിക്കുന്ന ടൗൺ 
റിങ് വറാഡിന്റെ രണ്ാം�ട്ം പാലാ-ന്പാൻകുന്നം 
വറാഡിന്ല പന്ത്രണ്ാംദമലിൽനിന്ന് ആരംഭിചെ് 
പാലാ-ഭരണങ്ങാനം വറാഡിന്ല കളരിയാമ്മാക്ൽ 
കടേ് പാലം േന്രയുള്ളതാണ്. രണ്ടുകിവലാമമീറ്റർ 
ദൂരമാണ് രണ്ാം�ട്തെിനുള്ളത്.
 മമീനചെിലാറിന് കുറന്ക കളരിയാമ്മാക്ൽ 
കടേിൽ പാലം നിർമാണം അഞ്ചു േർഷം മു്്  

പൂർതെിയാക്ിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാലാ ഭാഗത്തും 
മമീനചെിൽ ഭാഗത്തും അവപ്രാചെ് വറാഡം തുടർ വറാഡം 
ഇല്ലാന്ത പാലം പൂർതെിയാക്ിയത് പ്രവയാജനമില്ലാന്ത 
കിടക്കുകയായിരുന്നു. വറാഡ് പൂർതെമീകരിക്ാനുള്ള 
സ്ഥലം ഏന്റ്റടുക്ാൻ സ്ഥലമുടമകളമായുള്ള ചർചെകൾ 
േിേിധ �ട്ങ്ങളിൽ പുവരാഗമിക്കുകയാണ്.
 അഞ്ചു േർഷവതൊളമായി പ്രേർതെനം നിലചെ 
മമീനചെിൽ റബ്ബർ മാർക്റ്റിംഗ് ആറെ് വപ്രാസസിംഗ് 
സഹകരണ സം�ം പുനരുദ്രിക്കുന്നതിനായി മമീനചെിൽ 
താലൂക്ിന്ല സഹകരണ സം�ങ്ങന്ള ഉൾന്പ്ടുതെി 
കൺവസാർഷത്യം രൂപമീകരിക്ാൻ സർക്ാർ 
ഉതെരോയി. മുഖത്യമന്ത്രി, സഹകരണ േകുപ്പുമന്ത്രി 
തുടങ്ങിയേരുമായി നടതെിയ ചർചെന്യത്തുടർന്നാണ് 
സർക്ാർ നടപടി. പ്രേർതെനം നിലചെവതാന്ട 
സം�തെിൽ നിവക്ഷപം നടതെിയ കർഷകരും 
സ്ഥാപനതെിന്ല ന്താഴിലാളികളം ദുരിതതെിലായിരുന്നു. 

 മമീനചെിൽ മാർക്റ്റിംഗ് സം�ം പുനരുദ്രിചെ് 
സം�തെിനു കമീഴിന്ല രണ്് ൊക്റികൾ ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രേർതെിപ്ിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വകാടി 
രൂപയാണ് ആേശത്യമായി േരിക. താലൂക്ിന്ല 
സം�ങ്ങന്ള ഉൾന്പ്ടുതെി കൺവസാർഷത്യം 
രൂപമീകരിക്കുന്നവതാന്ട ആേശത്യമായ തുക 
സമാഹരിക്ാന്മന്നും ഈ തുക ഉപവയാഗിചെ് 
ൊക്റികളന്ട പ്രേർതെനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും 
�ട്ം �ട്മായി സം�തെിന്റെ ബാധത്യതകൾ 
തമീർക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്മന്നും ഇതു സംബന്ിച്ചു 
തയ്ാറാക്ിയ വപ്രാജക്് റിവപ്ാർട്ിൽ പറയുന്നു. മൂന്നു 
�ട്മായിട്ാവും പ്രേർതെനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. 
ആദത്യ�ട്തെിൽ റബ്ബർ കർഷകരിൽനിന്ന് മാർക്റ്റ് 
േിലവയക്ാൾ അഞ്് ശതമാനം ഉയർന്ന േിലയ്ക് 
റബ്ബർപാൽ, ഒട്ടുപാൽ, ചിരട്പ്ാൽ എന്നിേ സംഭരിക്കും. 
വകാേിഡ് പ്രതിസന്ിയിൽ കർഷകർക്് ആശ്വാസം 
പകരാനാണ് ഉയർന്ന തുകയ്ക് സംഭരണം നടത്തുന്നത്. 
തുടർന്നു രണ്ാം �ട്മായി കൂടല്ലൂരിന്ല ക്ംബ് റബ്ബർ 
ൊക്റി പ്രേർതെനമാരംഭിക്കും. മൂന്നാം �ട്തെിൽ 
കരൂർ ലാറ്റക് സ് ൊക്റിയും  ഗ്ൗസ് നിർമ്മാണ 
യൂണിറ്റും ആരംഭിക്കും.

 പാലായിലം പരിസര പ്രവദശങ്ങളിലം ജലലഭത്യത 
ലക്ഷത്യമാക്ി ആരംഭിചെതും പണി നിലച്ചുവപായതുമായ 
അരുണാപുരം ബ്ിഡ്ജ് കം ബണ്ിന്റെ നിർമ്മാണം 
പുനരാരംഭിക്ാൻ സർക്ാർ തമീരുമാനിചെിട്ടുണ്്. 
ജലേിഭേ േകുപ്് മന്ത്രി ന്ക. കൃഷ്ണൻകുട്ിയുമായി 
നടതെിയ ചർചെന്യത്തുടർന്നാണ് നാല േർഷം 
മു്് തുടക്തെിൽതെന്ന്ന നിലച്ചുവപായ പദ്തി 
പുനരാരംഭിക്ാൻ തമീരുമാനമായത്. പണി 
പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്ര 
റിവപ്ാർട്് തയ്ാറാക്ി സമർപ്ിക്ാൻ ഉവദത്യാഗസ്ഥർക്് 
നിർവദേശം നൽകി. 
 പാലാ നഗരസഭന്യയും മുവതൊലി 
പഞ്ായതെിന്നയും തമ്മിൽ ബന്ിപ്ിച്ചു 
ന്കാണ്് ന്സറെ് വതാമസ് വകാളജിന് പിന്നിൽ 
അരുണാപുരതൊണ് തടയണവയാടുകൂടി പാലം 
നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാവണാദ്�ാടനം 
2016-ൽ നിർവ്വഹിച്ചുന്േങ്കിലം പിന്നമീട് നടപടികന്ളാന്നും 
ഉണ്ായില്ല. പദ്തി പൂർതെമീകരിക്കുന്മന്ന് 
പ്രഖത്യാപിചെിരുന്ന സമയതെ് വപാലം നിർമ്മാണം 
ആരംഭിക്ാൻ കഴിയാന്ത ഉവപക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഇരുകരകളിൽ നിന്നുമുള്ള അവപ്രാചെ് വറാഡിന്റെ 
പണി പൂർതെമീകരിക്കുകയും ന്ചയ്തിരുന്നു. പാലം 
നിർമ്മിക്കുന്നതിന്  മുവന്നാടിയായി ഇേിന്ട 
ഉണ്ായിരുന്ന കടത്തുേള്ളം നിർതെലാക്കുകയും 
നൂറകണക്ിനാളകൾ ഉപവയാഗിചെിരുന്ന കുളിക്ടേ് 
ന്പാളിച്ചു നമീക്കുകയും ന്ചയ്തിരുന്നു. ന്േള്ളിവയപ്ള്ളി, 
പന്തെല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലള്ളേരുന്ട 
ദമീർ�കാലന്തെ ആേശത്യമായിരുന്നു ഈ ബണ്് കം 
ബ്ിഡ്ജ്. 75 മമീറ്റർ നമീളതെിലം 7.5 മമീറ്റർ േമീതിയിലമാണ്  
പാലം േിഭാേനം ന്ചയ്തിരുന്നത്. അരുണാപുരം മുതൽ 
നാല കിവലാമമീറ്റർ മുകളിവലയ്ക് വേനൽകാലതെ് 
ജലനിരപ്് ഉയർന്നു നിൽക്കുംേിധമാണ് തടയണയുന്ട 
രൂപകൽപ്ന.
 അധത്യാപകദിനതെിൽ വശ്രഷ് അധത്യാപകർക്് 
ആദരവു നൽകി. പാലാ മണ്ഡലതെിൽ പ്ലസ്ടു - പതൊം 
ക്ാസ് പരമീക്ഷകളിൽ നൂറ ശതമാനം േിജയം വനടിയ 
സ് കൂളകളിൽ എതെിയാണ് അധത്യാപകന്ര ആദരിചെത്. 
 പഠന മികേിന് പ്രഖത്യാപിചെ എം.എൽ.എ. 
എക് സലൻസ് അോർഡകൾ േിദത്യാർത്ഥികളന്ട 
േമീടുകളിൽ എതെിച്ചു നൽകി. വ്റേറ്റ്, സി.ബി.
എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ. സിലബസുകളിൽ എല്ലാ 
േിഷയങ്ങൾക്കും പതൊം ക്ാസ്, പ്ലസ് ടു പരമീക്ഷകളിൽ 
എ േൺ, എ പ്ലസ് വനടിയ േിദത്യാർത്ഥികൾക്ാണ് 
എം.എൽ.എ. എക് സലൻസ് അോർഡകൾ 
സമ്മാനിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ിപത്രവും 300 രൂപ േിലയുള്ള 
പാർക്ർ വപനയുമാണ് ഓവരാ േിദത്യാർത്ഥിക്കും 
നൽകുന്നത്. പാലാ നിവയാജക മണ്ഡലതെിന്ല 
േിേിധ സ് കൂളകളിൽ നിന്നുമായി 750 വതാളം 
േിദത്യാർത്ഥികൾക്ാണ് അോർഡകൾ നൽകിയത്. 
വകാേിഡിന്റെ പശ്ാതെലതെിൽ  രജിവ്റേർഡ് 
തപാലിലാണ് അോർഡകൾ േമീടുകളിൽ എതെിചെത്.

ചരിത്രസ്മരണയിൽ ഹരി്ാടക് സബക്്രഷറി മന്ിരും  

പാോയ്ക്കു കൂടുതൽ കരുതൽ നൽകി
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ഇ-നിയമസഭ പദ്തിയിന്ല ഇൻഹൗസ് 
ന്മാഡയൂളകളായ ആദത്യ പതിപ്് 1.0 യിൽ കൂടുതൽ 

സേിവശഷതകൾ ഉൾന്പ്ടുതെി സജ്മായ റിലമീസ് 1.3 
യുന്ടയും രണ്ാം പതിപ്ായ Question, CPL,  എന്നിേ 
ഉൾന്പ്ട് റിലമീസ് 2.0 യുന്ടയും UAT പൂർതെമീകരിചെ്  
േിനത്യസിക്കുന്നതിന്് തയ്ാറായിക്ഴിഞ്ഞു.  പ്രസ്തുത 
ന്മാഡയൂളകൾ പരിചയന്പ്ടുത്തുന്ന ഒരു ഓൺദലൻ 
പരിശമീലന പരിപാടി േിേിധ ബാച്ചുകളിലായി 2020 
ഒക് വടാബർ 12 മുതൽ  അംഗങ്ങൾക്കുവേണ്ി 
സം�ടിപ്ിച്ചു. മറ്റ്  ഇൻഹൗസ് ന്മാഡയൂളകൾ 
സജ്മായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നു.
 പദ്തിയുന്ട ഭാഗമായ ഓെമീസ് 
അഡ്മിനിസ് വരേഷൻ വസാെ്റ്റ് ന്േയർ (ERP) 
ന്മാഡയൂളകൾ േികസിപ്ിക്കുന്നതിനായി ULCCS 
വശഖരിചെ നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിന്റെ 
ആേശത്യങ്ങൾ ഉൾന്പ്ടുതെി തയ്ാറാക്ിയ FSD 
(Funtional Requirements Specification 
Document)  ബന്ന്പ്ട് േിഭാഗങ്ങളമായി ചർചെ 
ന്ചയ്ത് അംഗമീകരിചെ്, ദസൻ-ഓെ് നടപടികൾ 
സ്വമീകരിച്ചുേരുന്നു.  സമാന്രമായി  വസാെ്റ്റ് ന്േയർ 
േികസനവും പുവരാഗമിക്കുന്നു.  പദ്തിയുന്ട 
ഭാഗമായി ഡാറ്റാ ന്സറെർ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ന്പ്ട്ടുള്ള പ്രവൃതെികൾ പുവരാഗമിക്കുന്നു.  
ഈ പദ്തിയുന്ട ഭാഗമായി അക്ൗണ്് സ്, 
സർവ്വമീസസ് േിഭാഗങ്ങൾക്ായി കയുബിക്ിളകൾ 
സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രസ്തുത േിഭാഗങ്ങൾ അേിന്ട 
പ്രേർതെനം ആരംഭിക്കുകയും ന്ചയ്തു. പദ്തിയുമായി 
ബന്ന്പ്ട്് പരിശമീലനം നൽകുന്നതിനായി 
എം.എൽ.എ. മാർക്ായി അഡ്മിനിസ് വരേറ്റമീേ് 
വബ്ാക്ിൽ ന്രേയിനിംഗ് റം സജ്മീകരിക്കുന്നതിനും,  
ജമീേനക്ാർക്ായുള്ള ഇൻവൊലാബ് 
നേമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃതെികൾ 
ആരംഭിചെിട്ടുണ്്.  പദ്തിയുന്ട വനാഡൽ ഓെമീസറായ  
ഐ.ടി. മിഷൻ ഡയറക്റന്ട അദ്ത്യക്ഷതയിൽ 
ഓൺദലനായി വയാഗം വചർന്ന് പദ്തിയുന്ട 
പ്രേർതെനപുവരാഗതി േിലയിരുത്തുകയുണ്ായി.

 സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ േിേിധ പദ്തികൾക്ായി 
അനുേദിക്കുന്ന െണ്് നിവയാജക മണ്ഡലം 
തിരിചെ് തിരയുന്നതിനുള്ള സൗകരത്യം നിയമസഭാ 
സാമാജികർക്് ഇ-നിയമസഭ പദ്തി ആപ്ലിവക്ഷൻ 
മുവഖന ലഭത്യമാക്കുന്നത് സംബന്ിച്ചും ബജറ്റുമായി 
ബന്ന്പ്ട്് ആപ്ലിവക്ഷനിൽ ഉൾന്പ്ടുവതെണ് 
മറ്റ് അനുബന് സൗകരത്യങ്ങൾ സംബന്ിച്ചും 
ഡാറ്റാ ലഭത്യമാവക്ണ് വൊർമാറ്റ് സംബന്ിച്ചും 
നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിന്ല ജമീേനക്ാരുന്ട 
ശ്ളം സംബന്ിചെ േിേരങ്ങൾ സ്പാർക്ിൽ 
നിന്നും ലഭത്യമാക്കുന്നത് സംബന്ിച്ചും ധനകാരത്യ 
േകുപ്ിന്ല ബന്ന്പ്ട് ഉവദത്യാഗസ്ഥർ, ഐ.ടി.
മിഷൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിേർ ഉൾന്പ്ട് 
സംയുക്തവയാഗങ്ങൾ വചർന്നു.  
ബ്ഡനവാമിക് ത്േബ് ബ്സ്്
 വകരള നിയമസഭയുന്ട പുതിയ ദഡനാമിക് 
ന്േബ് ദസറ്റിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം 
പാർലന്മറെറികാരത്യ േകുപ്പുമന്ത്രി എ. ന്ക. 
ബാലൻ 2020 ആഗ്റേ് 17 ന് നിർവ്വഹിച്ചു.  NIC 
യാണ് ന്േബ് ദസറ്റ് േികസിപ്ിചെത്.  ദെൻ 
ആർട്് സ് വകാവളജ് േിദത്യാർത്ഥി രഞ്ിതെ് 
തയ്ാറാക്ിയ ന്േബ് ദസറ്റിന്റെ േിഷ്വൽ 
ഡിദസൻ, വകരളതെിന്റെ ചരിത്രവും 
സാംസ് കാരിക തനിമയും േിളിവചൊതുന്നതാണ്.  
വകരള നിയമസഭയുന്ട ചരിത്രം, പ്രേർതെനം 
എന്നിേ സംബന്ിചെ സമഗ്ര േിേരങ്ങൾ േിേിധ 
ന്മനുേിലായി ഉൾന്പ്ടുതെിയിട്ടുണ്്.  നിയമസഭാ 
സമിതികൾ, േിേിധ റിവപ്ാർട്ടുകൾ,  സഭാ 
നടപടികളന്ട േിേരണം തുടങ്ങി നിയമസഭയുന്ട 
പ്രേർതെനങ്ങളമായി ബന്ന്പ്ട് േിേരങ്ങളം 
ന്പാതുജനങ്ങൾക്് ഈ ന്േബ് ദസറ്റിലൂന്ടയും   
(niyamasabha.nic.in) നിയമസഭയുന്ട ്റോറ്റിക് 
ന്േബ് ദസറ്റിലൂന്ടയും  (niyamasabha.org) 
ലഭത്യമാക്ിയിട്ടുണ്് . 

സ്രീക്കറുത്ട ഔവദ്യവാഗിക ത്േബ് ബ്സ്്
 നിയമസഭാ സ്പമീക്റന്ട ഔവദത്യാഗിക 
ന്േബ് ദസറ്റിന്റെ പ്രകാശനകർമ്മം മുഖത്യമന്ത്രി 
പിണറായി േിജയൻ 2020 ആഗ്റേ് 17 ന് േമീഡിവയാ 
വകാൺെറൻസിലൂന്ട നിർവ്വഹിച്ചു.  C-DIT ആണ് 
ന്േബ് ദസറ്റ് തയ്ാറാക്ിയത്.  സ്പമീക്റന്ട 
ന്പ്രാദെൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, റളിംഗുകൾ, 
േമീഡിവയാകൾ എന്നിേ ന്പാതുജനങ്ങൾക്് 
ന്േബ് ദസറ്റിലൂന്ട ലഭത്യമാക്ിയിട്ടുണ്്. 
(Speakerkerala.niyamasabha.nic.in)
K-Fi പദ്ധതി
 ന്പാതുസ്ഥലങ്ങളിലം, സർക്ാർ ഓെമീസ് 
പരിസരങ്ങളിലം സൗജനത്യമായി ഇറെർന്നറ്റ് 
ദേ-ദെ  കണക്റിേിറ്റി ലഭത്യമാക്കുക എന്ന 
ലക്ഷത്യവതൊന്ട വകരള സർക്ാർ ആേിഷ് കരിചെ് 
ഐ.ടി. മിഷൻ മുവഖന നടപ്ാക്ി േരുന്ന ഓപ്ൺ 
ദേ-ദെ പദ്തിയായ K-Fi പദ്തി നിയമസഭാ 
സമുചെയതെിലം എം.എൽ.എ. വഹാ്റേലിലം 
ലഭത്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുവരാഗമിചെ് േരുന്നു.  
പദ്തിയുന്ട ഭാഗമായുള്ള അക് സസ്് വപായിന്കൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃതെികൾ അന്ിമ�ട്തെിലാണ്.
ഓൺബ്ലൻ സമിതിവയവാഗങ്ങൾ
 സഭാ ടി.േി. യുന്ട പ്രേർതെനവുമായി ബന്ന്പ്ട് 
സമിതികൾ, േിേിധ നിയമസഭാ സമിതികൾ എന്നിേ 
Google Meet സംേിധാനം ഉപവയാഗന്പ്ടുതെി  
നിയമസഭാ സമുചെയതെിൽ സജ്മീകരിചെിട്ടുള്ള 
േമീഡിവയാ വകാൺെറൻസിങ് സംേിധാനം 
ഉപവയാഗിചെ് ഓൺദലനായി വയാഗങ്ങൾ വചർന്നു 
േരുന്നു. 
   തയ്വാ�വാക്കിയത്

കേിത ഉണ്ിതെവാൻ
വജവായിന്് ത്സക്രട്ട�ി

േമീണ്ടും അധത്യാപകനായി നിയമസഭ സ്പമീക്ർ 
പി.ശ്രമീരാമകൃഷ്ണൻ. വകരള അഡ്മിനിസ് വരേറ്റമീേ് 

സർവ്വമീസ് പരമീക്ഷയുന്ട പ്രാഥമിക കട് കടന്ന 
ഉവദത്യാഗാർത്ഥികൾക്ാണ് സ്പമീക്ർ ക്ാന്സടുതെത്.  
സംസ്ഥാന യുേജന വക്ഷമ വബാർഡാണ് ന്മയിൻ 
പരമീക്ഷയ്ക് സഹായിക്കുന്ന 'ദ േിൻവഡാ റമീ ഡിദസൻ 
യുേർ െയൂചെർ' എന്ന വപരിൽ ഓൺദലൻ ക്ാസ് 
ഒരുക്ിയത്.  ഇതിന് തുടക്ം കുറിചെ് സ്പമീക്ർ ജനാധിപതത്യ 
സംേിധാനതെിന്ല അധികാര അേകാശങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും 
നിയമസഭയുന്ടയും പാർലന്മറെിന്റെയും നടപടി 
ക്മന്തെക്കുറിച്ചും ക്ാന്സ്ടുത്തു.  ജനാധിപതത്യതെിന്റെ ന്നടും 
തൂണുകളിൽ തുടങ്ങി ഭാരതമീയ ദേേിധത്യങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും 
രാഷ്ട്രമീയ പ്രക്ിയന്യക്കുറിച്ചും സ്പമീക്ർ േിശദമായി 
സംസാരിച്ചു.  ഇന്ത്യയുന്ട നിയമനിർമ്മാണ േത്യേസ്ഥയും 
പാർലന്മറെിനും നിയമസഭകൾക്കും അതിലള്ള 
പ്രാധാനത്യവും അവദേഹം േിശദമീകരിച്ചു.
 സ്പമീക്ർ എന്ന നിലയിലള്ള നിയമസഭാ അനുഭേങ്ങൾ 
അവദേഹം പങ്കുന്േച്ചു.  സഭാ നടപടിക്മങ്ങൾ, സഭയുന്ട 
അധികാരങ്ങൾ, രമീതികൾ എന്നിേ േിശദമായി 
പരാമർശിചെ സ്പമീക്ർ നിയമനിർമ്മാണതെിൽ സഭ 
േഹിക്കുന്ന പങ്കും േിശദമാക്ി.   സഭാ നടപടിക്മങ്ങൾ 
തടസന്പ്ടുതെൽ, സഭയിന്ല ബഹള സാഹചരത്യം 
എന്നിേ  എങ്ങന്ന വനരിടുന്മന്നും അവദേഹം േത്യക്തമാക്ി.  
ഇന്ത്യയുന്ട ഭരണ�ടനാപരമായ അടിതെറ,  ചരിത്ര 
പശ്ാതെലം എന്നിേയും  സ്പമീക്ർ േിശദമീകരിച്ചു.

സാക്കേതിക വിദ്യയിന്േ നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉൾന്ക്ാണക്  
ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി

വതീണ്ും അധ്യാപകനായി 
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അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണത വതടുന്ന 
അതുലത്യപ്രതിഭാസമാണ് ജനാധിപതത്യം. 

അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന, ജനാധിപതത്യതെിന്റെ 
ശാക്തമീകരണം സുസാധത്യമാക്കുന്ന 
കർമ്മപദ്തികൾക്് രൂപം നൽകുക എന്നത് 
ഏന്താരു ഭരണ�ടനാസ്ഥാപനതെിന്റെയും 
ഉതെരോദിത്വമാണ്.  അതെരതെിൽ 
ജനാധിപതത്യതെിന്റെ അന്സ്തെ 
സംരക്ഷിച്ചുന്കാണ്്, സമകാലമീന കാല�ട്തെിന് 
അനുഗുണമാകുംേിധം ജനാധിപതത്യാനുഭേങ്ങൾ 
സമൂഹതെിന്റെ സമസ് വമഖലകളിവലക്കും 
എതെിക്കുന്നതിനുള്ള വകരള നിയമസഭയുന്ട 
നൂതന സൃഷ്ിയാണ് സഭാ ടി.േി.  ജനാധിപതത്യന്തെ 
ദേേിധത്യേത്കരിക്കുന്നതിന് എക്ാലത്തും 
കർവമ്മാദയുക്തതവയാന്ട പ്രയത് നിചെിട്ടുള്ള 
വകരള നിയമസഭയുന്ട ആദരണമീയനായ 
സ്പമീക്ർ പി. ശ്രമീരാമകൃഷ്ണന്റെ ചിന്ാധാരയിൽ 
ഉരുതെിരിഞ്ഞ ഈ നൂതന ആശയതെിന്റെ 
സാക്ഷാത്കാരവതൊന്ട വകരള നിയമസഭ 
സ്വന്മായി ദൃശത്യ ശ്രാേത്യ സംരംഭമുള്ള ഇന്ത്യയിന്ല 
ആദത്യന്തെ നിയമസഭ എന്ന ഖത്യാതിക്് 
അർഹമായിരിക്കുകയാണ്.
 സഭാ ടി.േി.യുന്ട ഔപചാരിക ഉദ്�ാടനം 
2020 ആഗ്റേ് 17 (1196 ചിങ്ങം 1) ഉചെയ്ക് 
12.00 ന് നിയമസഭാ സമുചെയതെിന്ല                                   
ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ ത്ി ന്മംവബഴ് സ് 
വലാഞ്ിൽ നടന്നു.  വകരള നിയമസഭ ന്ഡപയൂട്ി 
സ്പമീക്ർ േി. ശശി സ്വാഗതം ആശംസിചെ ചടങ്ങിന് 
അദ്ത്യക്ഷത േഹിചെത് വകരള നിയമസഭ 
സ്പമീക്ർ  പി. ശ്രമീരാമകൃഷ്ണനാണ്.  നിയമസഭാ 
പ്രേർതെനങ്ങന്ളയും ജനാധിപതത്യപ്രക്ിയന്യയും 
പരമാേധി ജനങ്ങളിവലക്് എതെിക്ാൻ 

പരിശ്രമിക്കുന്ന  വകരള നിയമസഭയുന്ട ഒരു പുതിയ 
സംരംഭമാണ് സഭാ ടി.േി.ന്യന്നും,  സഭയ്കകത്തു 
നടക്കുന്ന സംോദങ്ങൾ ജനങ്ങളിവലക്് 
സ്വതന്ത്രമായി എതെിക്കുന്നതിനും, ജനങ്ങളം 
നിയമസഭയും തമ്മിലള്ള ബന്ം ഊട്ി 
ഉറപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള അേസരം ഒരുക്കുകയാണ് 
സഭാ ടി.േി.യിലൂന്ട ലക്ഷത്യം േയ്ക്കുന്നന്തന്നും സ്പമീക്ർ 
അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു.
 സഭാ ടി.േി.യുന്ട ഉദ്�ാടന കർമ്മം വലാക് സഭാ 
സ്പമീക്ർ ഓം ബിർള േമീഡിവയാ വകാൺെറൻസ് 
മുവഖന നിർവ്വഹിച്ചു.  നിയമസഭയുന്ട 
നടപടിക്മങ്ങളം സഭാ സമിതികളന്ട 
പ്രേർതെനങ്ങളം ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള ജനാധിപതത്യ 
പ്രക്ിയയുന്ട േിേിധ തലങ്ങൾ ദൃശത്യ ശ്രാേത്യ 
സംരംഭതെിലൂന്ട ജനങ്ങളിവലക്് എതെിക്കുന്നതുേഴി 
അേന്ര കൂടുതൽ ഗ്രാഹത്യമുള്ളേരാക്കുോനും അതു 
േഴി ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്്  പ്രക്ിയയിൽ അേന്ര കൂടുതൽ 
ഭാഗമാക്കുോനും സാധിക്കുന്മന്നും,  അതുന്കാണ്് 
വകരള നിയമസഭയുന്ട ഈ ചുേടുന്േയ്പ്്  
ഇന്ത്യയിന്ല മറ്റു സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്് 
അനുകരണമീയമായ ഒരു മാതൃകയാന്ണന്നും 
ഉദ്�ാടന പ്രസംഗതെിൽ അവദേഹം 
അഭിപ്രായന്പ്ടുകയുണ്ായി.
  ചടങ്ങിൽ നിയമസഭാ സ്പമീക്റന്ട 
ഔവദത്യാഗിക ന്േബ് ദസറ്റിന്റെ ഉദ്�ാടനം 
നിർവ്വഹിച്ചുന്കാണ്് മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി േിജയൻ 
മുഖത്യപ്രഭാഷണം നടതെി.  ഇന്ത്യയിന്ല സംസ്ഥാന 
നിയമസഭകളിലാദത്യമായി ഒരു ടി.േി. ചാനൽ 
ആരംഭിക്കുന്നതു േഴി വകരള നിയമസഭ ചരിത്രം 
സൃഷ്ിക്കുകയാന്ണന്നും,  സംസ്ഥാന നിയമസഭയുന്ട 
പ്രേർതെനങ്ങന്ള പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങളിവലക്് 
എതെിക്കുന്ന അേസ്ഥ സഭാ ടി.േി.യിലൂന്ട 

സംജാതമാകുന്മന്നും പ്രഭാഷണതെിൽ അവദേഹം 
അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു.
 തദേസരതെിൽ, പാർലന്മറെറികാരത്യ 
േകുപ്് മന്ത്രി എ.ന്ക. ബാലൻ വകരള 
നിയമസഭയുന്ട ദഡനാമിക് ന്േബ് ദസറ്റിന്റെ 
ഉദ്�ാടനകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചുന്കാണ്് സംസാരിച്ചു.  
ജനാധിപതത്യതെിന്റെ ശാക്തമീകരണതെിന് 
ഉവപാദ്ബലകമാകുന്ന നിരേധി 
മാതൃകാപ്രേർതെനങ്ങളാൽ സ്ന്നമാണ് വകരള 
നിയമസഭന്യന്നും, സഭാ ടി.േി. യിലൂന്ട വലാകതെിനു 
മുന്നിൽ വകരള നിയമസഭ മന്റ്റാരു നൂതന 
അധത്യായതെിന് തുടക്ംകുറിചെിരിക്കുകയാന്ണന്നും 
അവദേഹം അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു. 
 തുടർന്ന് റേനയൂവും ഭേന നിർമ്മാണവും 
േകുപ്പുമന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രവശഖരൻ, തുറമുഖവും 
മയൂസിയവും പുരാേസ്തുവും േകുപ്പുമന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ 
കടന്നപ്ള്ളി, നിയമസഭാ സാമാജികരായ മാതയു 
ടി.വതാമസ്, ഒ.രാജവഗാപാൽ, പി.സി.വജാർജ്, േമീണാ 
വജാർജ്, സഭാ ടി.േി.യുന്ട മമീഡിയാ കൺസൾട്റെ് 
ന്േങ്കിവടശ്വരൻ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിേർ  ചടങ്ങിൽ 
ആശംസകൾ അർപ്ിചെ് സംസാരിച്ചു.  നിയമസഭാ 
ന്സക്ട്റി എസ്.േി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ കൃതജ്ഞത 
വരഖന്പ്ടുതെി.
 ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പതിനാല് 
നിയമസഭകളന്ടയും ആധുനിക വകരളന്തെ 
രൂപന്പ്ടുതെിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളായ 
ജനവനതാക്ളന്ടയും ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
'ഐശ്വരത്യപൂർണ്ണമായ ഭൂതകാലം,  ഊർജ്സ്വലമായ 
േർതെമാനകാലം' എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രവും 'സഭാ 
ടി.േി.യുന്ട പരിപാടികളിവലക്് ഒന്രതെിവനാട്ം' 
എന്ന േമീഡിവയായും പ്രദർശിപ്ിക്കുകയുണ്ായി.  

 സഭാ ടി.വി. പ്രവർത്നമാരുംഭിച്ചു 

സഭാ ടി.വി.യന്ട 'നാട്ടുവഴി'യ്ക്കക് ചിറ്റൂർ 
മണ്ഡേത്ിൽ നിന്നുും തുടക്ും 

ന്തക്് പാറശ്ാല മുതൽ േടക്് മവഞ്ശ്വരം 
േന്രയുള്ള വകരളതെിന്ല നൂറ്റി നാൽപ്ത് 

അസംബ്ി നിവയാജക മണ്ഡലങ്ങന്ളയും വലാകതെിന് 
പരിചയന്പ്ടുത്തുന്ന സഭാ ടി.േി. യുന്ട പരിപാടിയായ 
'നാട്ടുേഴി' ആരംഭിച്ചു.    പാലക്ാട് ജില്ലയിന്ല ചിറ്റൂർ 
നിവയാജക മണ്ഡലതെിൽ നിന്നാണ്, വകരളതെിന്റെ 
ചരിത്ര,  സാംസ് കാരിക-േികസന പരിണാമങ്ങൾ 
ന്താട്റിഞ്ഞുന്കാണ്ടുള്ള 'നാട്ടുേഴി' യ്ക് സഭാ ടി.േി. 
സമാരംഭം കുറിചെത്.   നിയമസഭയുന്ട മുഖമായ 
സഭാ ടി.േി. യിലൂന്ട വകരളതെിന്റെ കാർഷിക 
സംസ് കാരം േിളിവചൊതുന്ന ചിറ്റൂർ നിവയാജക 
മണ്ഡലതെിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഇതിവനാടകം വലാകം 
അടുതെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

സ്രീക്കർ: എം.ടി യുത്ട കൃതികളിൽ ദ്ന്ദഭവാേം 
വതവാന്നിയിട്ടുണ്്.  ഒന്ന് ഭൂപരിഷ് കരണതെിനു 
വശഷമുള് ത�േവാടുകളുത്ട തകർച്ച. 'നവാലുത്കട്ട് ' 
വപവാത്ല,  ത�േവാടുകളിൽ ദു:ഖതെിത്ന് ഒരു 
അന്തരരീക്ം.  അവതവാത്ടവാപ്പം തത്ന്ന   'പള്ിേവാളും 
കവാൽ ചിലമ്ം' എഴുതിയിട്ട് വകരളത്തെ 
ത്െട്ടിക്കുകയും ത്ചയ്ിട്ടുണ്്.  അങ്ങത്ന രണ്ടു 
ഭവാേങ്ങൾ അങ്ങയുത്ട എഴുതെിൽ കവാണവാറുണ്വല്ലവാ? 
എം.ടി. :   അത്  മരുമക്തൊയതെിന്റെ തകർചെയാണ്.  
അതിവപ്ാ നമുക്ല്ല ദുുഃഖം വതാന്നിയിരുന്നത് നമ്മുന്ട 
മുൻ തലമുറക്ാണ്.  എന്റെ അമ്മന്യാന്ക്  ആ 
പഴയ കാലന്തെക്കുറിചെ് പറഞ്ഞ് ദുുഃഖിക്കുന്നത് ഞാൻ 
വകട്ിട്ടുണ്്.  നന്മ്മ സംബന്ിചെിടവതൊളം അേരുന്ട 
ആ കാലം നമ്മൾ കണ്ിട്ില്ല. നമ്മൾ കണ്ത് അതിന്റെ 
തകർചെയാണ്.  ആ തകർചെകന്ളന്ന്ന്നുേചൊൽ 
പരസ്പരം േഴക്കുകൾ,   ഭാഗം പിരിഞ്ഞു വപാകൽ. ഒരു 
േലിയ സമ്പ്രദായം പതുന്ക്പ്തുന്ക് ഇല്ലാതാകുന്നത് 
നാം കാണുന്നു.  ആധാരതെിന്റെ വകാപ്ി  എന്റെ 
വചട്വറെന്ലാന്ക് ഉണ്ായിരുന്നു.  ഒരു ഭാഗം േയ്കൽ 

കഴിഞ്ഞവപ്ാൾ അറപതെി നാല് വപരാ!, അറപതെി 
നാല് വപർ! മുപ്തെി രണ്് കുട്ികൾ! അറപതെി 
നാല് സമീനിവയഴ് സ!്  ഇന്താന്ക്യാണ് ഈ പങ്കു 
േച്ചു വപാകുന്നത്. ഭാഗം കഴിയുവ്ാൾ അന്താരു 
തമാശയായിട്് േരും. കടവും ധനവും ഒപ്മാണ് 
എന്നാണന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.  അത്രന്യാന്ക് 
അസറ്റ് സ്  ഉണ്്.  പവക്ഷ അവത സമയം അത്രയും 
കടങ്ങളമുണ്്.  എന്റെ കാലമായവപ്ാൾ   ന്ചറിയ 
വതാതിവല കൃഷിയുള്ളൂ. നല്ല കാലാേസ്ഥയും നല്ല മഴയും 
ഒന്ക് ഉന്ണ്ങ്കിൽ േിതെ് േിതചെ് കർക്ിടകതെിൽ 
ന്കായ്ാം.
സ്രീക്കർ : ഇത്ന്നവാരു നിർമ്മവാല്യം സിനിമ എടുക്കുന്നതി
ത്നക്കു�ിച്ചവാവലവാചിച്ചിട്ടുവണ്വാ ?
എം.ടി. : ഇവപ്ാ എനിന്ക്ടുക്ാൻ പറ്റില്ല.  ആ 
കാലന്തെടുത്തു. അതല്ലാന്ത  ഇന്നന്തെ കാലതെില്ല. 
സ്രീക്കർ :  അത്രയും ശക്തമവാത്യവാരു പര്യേസവാനം ?
എം.ടി. : ഇന്ന് ദധരത്യം വപാര. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 
അന്തടുക്ാനുന്ള്ളാരു ദധരത്യമുണ്വല്ലാ? ന്ചറിയ 

നിസാരകാരത്യതെിനു വപാലം ഭയങ്കര സംഭേങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുന്ന ഒരു അേസ്ഥയിവലക്് നമ്മൾ 
മാറിയിരിക്കുന്നു.
സ്രീക്കർ :  ആ സിനിമയ് ത്ക്കതിത്രവയവാ ആ 
കഥയ് ത്ക്കതിത്രവയവാ അന്ന്  എത്ന്തങ്ിലും 
എതിർപ്പുകൾ ഉണ്വായിരുവന്നവാ?
എം.ടി. :   എതിർപ്പുകൾ കുറന്ചൊന്ക് ഉണ്ായിരുന്നു.  
പവക്ഷ പടം നന്നായിട്്  ഓടി.  അതിൽ 
വേന്റാരു േശമുണ്ായിരുന്നു. വക്ഷത്രാചാരങ്ങൾ 
നിലനിർതൊൻ വേണ്ി കഷ്ന്പ്ട്ിട്ടുള്ള ആളിന്റെ 
ജമീേിതമാണ്. അയാന്ള അേിന്ട നിന്ന് ഇറക്ാൻ 
വപാകുകയാവണാ? അയാന്ള ബന്ിക്ാൻ 
വപാകുകയാവണാ? അത് കാണുവ്ാൾ ആളകളന്ട 
ഉള്ളിൽ ഒരു േിഷമമുണ്ാകും.  അങ്ങന്നന്യാന്രതിർപ്് 
ഒന്നും ഉണ്ായില്ല.  പവക്ഷ ഇന്ന് അവതവപാന്ലാരു 
സനിമ ഉണ്ാക്ാൻ പറ്റുവമാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.

(എം.ടി.ോസുവദേൻ നായരുമായുള്ള അഭിമുഖതെിന്റെ പൂർണരൂപം 
https://play.google.com/store/apps/details? id=com.kla.

sabhatv&hl=en_IN എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭത്യമാണ്.)   

'നിർമ്ാേ്യും ന്ചയ്ാൻ എനിക്ിക്്ാൾ  
ബ്ധര്യമില്ല' -എും.ടി. വാസുക്ദവൻ നായർ

(സഭവാ ടി.േി. യുത്ട 'ത്സൻരേൽ ഹവാൾ' എന്ന പരിപവാടിക്കു വേണ്ി സ്രീക്കർ പി. ശ്രീരവാമകൃഷ്ണൻ പ്രമുഖ സവാഹിത്യകവാരനും, ചലച്ചിത്ര 
പ്രേർതെകനും, ജ്ഞവാനപരീഠ പുരസ് കവാര വജതവാവുമവായ എം.ടി. േവാസുവദേൻ നവായരുമവായി നടതെിയ അഭിമുഖതെിൽ നിന്ന്)
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വകരള നിയമസഭയിൽ നിലേിലള്ള 37 
സമിതികന്ള ധനകാരത്യ സമിതികൾ (4 

എണ്ണം) എന്നും സൂക്ഷ്മപരിവശാധന നടത്തുന്നതിനുള്ള 
സമിതികൾ  (4 എണ്ണം) എന്നും  അവന്വഷണം 
നടത്തുന്നതിനുള്ള സമിതികൾ (3 എണ്ണം) എന്നും  
വക്ഷമസമിതികൾ (6 എണ്ണം) എന്നും സഭയുന്ട 
കാരത്യങ്ങളമായി ബന്ന്പ്ട് സമിതികൾ (4 എണ്ണം) 
എന്നും ഗേന്മെറെിന്റെ പ്രേർതെനങ്ങളിൽ 
പങ്കാളിതെം വനടുന്നതിനുള്ള സമിതികൾ 
അഥോ സബ്ജക്് കമ്മിറ്റികൾ (14 എണ്ണം) 
എന്നും സഭാംഗങ്ങളന്ട സൗകരത്യതെിനുവേണ്ി 
പ്രേർതെിക്കുന്ന സമിതികൾ (2 എണ്ണം) എന്നും 
തരംതിരിചെിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്ാേിചെിരുന്നവല്ലാ. 
അതെരതെിൽ ഓവരാ േിഭാഗതെിലംന്പട് 
സഭാ സമിതികളന്ട പ്രേർതെനന്തെയും 
ഉതെരോദിത്വന്തെയും സംബന്ിചെ് ഒന്ന് 
പരിവശാധിക്ാം.
I. ധനകവാര്യ സമിതികൾ
 1957 വമയ് 3 ാം തമീയതി രൂപമീകൃതമായ പബ്ിക് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി, എ്റേിവമറ്റ് സ് കമ്മിറ്റി, 1968 ൽ 
രൂപമീകൃതമായ പബ്ിക് അണ്ർ വടക്ിംഗ് സ് കമ്മിറ്റി 
എന്നിേയായിരുന്നു വകരള നിയമസഭയിന്ല മൂന്ന് 
ധനകാരത്യസമിതികൾ.  2003 ൽ വലാക്ൽ െണ്് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി എന്ന വപരിൽ അവന്വഷണം 
നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സമിതി രൂപമീകൃതമായി 
പ്രേർതെനം ആരംഭിചെിരുന്നു. പ്രസ്തുത സമിതിന്യ 
ധനകാരത്യ സമിതി എന്ന േിഭാഗതെിവലക്് ചട് 
വഭദഗതിയിലൂന്ട മാറ്റിയത് 2010 മാർചെ് 31 നാണ്.  
ധനകവാര്യ സമിതികളുത്ട ഘടന
 ധനകാരത്യ സമിതികളിൽ ആന്ക പതിന്നാന്ന് 
അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മറ്റു നിയമസഭാ 
സമിതികളിന്ല അംഗങ്ങന്ള സ്പമീക്ർ വനാമിവനറ്റ് 
ന്ചയ്യുവ്ാൾ ധനകാരത്യ സമിതികളിന്ല അംഗങ്ങന്ള 
നിയമസഭാംഗങ്ങൾതന്ന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുകയാണ് 
ന്ചയ്യുന്നത്. ദകമാറ്റം ന്ചയ്ന്പ്ടാവുന്ന ഒറ്റ 
വോട്്  മുവഖനയുള്ള ആനുപാതിക പ്രാതിനിധത്യ 
തത്വപ്രകാരമാണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നത്. അതുന്കാണ്് 
ഓവരാ രാഷ്ട്രമീയ പാർട്ിക്കും അേരുന്ട സഭയിന്ല 
അംഗസംഖത്യക്് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങന്ള 
ഈ സമിതികളിവലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാൻ കഴിയുന്നു. 
അങ്ങന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ടുന്നേരിൽനിന്നും 
ഒരാന്ള സമിതിയുന്ട അധത്യക്ഷനായി സ്പമീക്ർ 
നിവയാഗിക്കുകയാണ് ന്ചയ്യുന്നത്. ധനകാരത്യ 
സമിതികളന്ട കാലാേധി 30 മാസമാണ്. ഒരു 
കമീഴ് േഴക്ന്മന്ന നിലയിൽ പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് 
കമ്മിറ്റിയുന്ട അധത്യക്ഷനായി പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഒരു 
അംഗന്തെയാണ് നിവയാഗിക്ാറള്ളത്. ഇന്ത്യൻ 
പാർലന്മറെിലം ഇതര സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലം 
ഇതാണ് കമീഴ് േഴക്ം.
(1) പബ്ിക് അക്കകൗണ്് സ് കമ്മി്ി
 ഗേന്മെറെിന്റെ േിേിധ ന്ചലവുകൾക്ായി 
േർഷാേർഷം ബജറ്റിലൂന്ട സഭ അനുേദിക്കുന്ന 
തുക എപ്രകാരം ന്ചലേഴിച്ചു, അത് നിർദേിഷ് 
കാരത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ിതെന്ന്നയാവണാ ന്ചലേഴിചെത്, 
എങ്കിൽ അത് ബുദ്ിപൂർേമായാവണാ ന്ചലേഴിചെത്, 
പാഴ് ന്ചലവുണ്ായിട്ടുവണ്ാ എന്ന്നല്ലാം അറിയാനുള്ള 
അേകാശം സഭയ്ക്കുണ്്. ഇന്ത്യൻ ഭരണ�ടനയിന്ല 
അനുവഛേദം 148 പ്രകാരം രൂപമീകൃതമായിട്ടുള്ള 
കംപ് വരോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ ജനറൽ 
ഗേന്മെറെിന്റെ കണക്് ഓവരാ േർഷവും 
പരിവശാധിക്കുകയും  അതു സംബന്ിചെ റിവപ്ാർട്് 
ഗേർണ്ണർക്് സമർപ്ിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. അപ്രകാരം 
ഗേർണ്ണർക്കു സമർപ്ിക്കുന്ന റിവപ്ാർട്്  സഭയിൽ 
േയ്ക്കുോൻ അവദേഹം നിർവദേശിക്കുന്നു. നിയമസഭയ്ക് 
അത് പരിവശാധിക്കുോനുള്ള സാേകാശം 
ഇല്ലാതെതിനാൽ ഇത് പരിവശാധിക്കുന്നതിനും 
സാ്തെിക നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതു സംബന്ിചെ 
നിർവദേശങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുന്നതിനുമായി സഭ പബ്ിക് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റിന്യ നിവയാഗിചെിരിക്കുന്നു. 
ഇംഗ്ണ്ിൽ ആദത്യമായി ഇതെരം സമിതിന്യ 
നിവയാഗിചെത് 1861 ലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 1921 
ൽ ന്സൻരേൽ ന്ലജിവസ്റ്റമീേ് അസംബ്ി 
പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി (പി.എ.സി.)ന്യ 
നിവയാഗിചെിരുന്നു. 1950 ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലന്മറെിൽ 
ഈ സമിതിയുന്ട അംഗബലം 15 ആയിരുന്നു. 

1954-55 മുതൽ 22 ആയി അംഗസംഖത്യ ഉയർതെി. 
വലാക് സഭയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചും രാജത്യസഭയിൽ 
നിന്ന് ഏഴം.
ചുമതലകൾ
 ഈ സമിതിയുന്ട പ്രധാന ചുമതല സംസ്ഥാന 
ഗേന്മെറെിന്റെ ന്ചലേിനുവേണ്ി സഭ അനുേദിക്കുന്ന 
തുകയുന്ട ധനേിനിവയാഗ കണക്കുകൾ, സംസ്ഥാന 
ഗേന്മെറെിന്റെ ോർഷിക ധനകാരത്യ കണക്കുകൾ, 
സമിതിക്് യുക്തന്മന്നു വതാന്നുന്ന സഭയുന്ട 
മു്ാന്ക േരുന്ന മറ്റു കണക്കുകൾ എന്നിേയുന്ട 
പരിവശാധനയാണ്. കൂടാന്ത സംസ്ഥാനതെിന്റെ 
ധനേിനിവയാഗ കണക്കുകളം അതിവന്ലള്ള 
കംപ് വരോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ 
റിവപ്ാർട്ടും പരിവശാധിക്കുവ്ാൾ ന്ചലേഴിചെതായി 
കണക്ിൽ കാണിചെിട്ടുള്ള തുക നിയമപരമായി 
ലഭത്യമായിരുന്നുന്േന്നും അത് ഏത് വസേനതെിവനാ 
കാരത്യതെിവനാ വേണ്ിയാവണാ നൽകിയിരുന്നത്, 
അതിനുവേണ്ിതെന്ന്ന ഉപവയാഗിച്ചുന്േന്നും 
സമിതിക്് വബാധത്യന്പ്വടണ്തുണ്്. അതുവപാന്ല 
ന്ചലേ് അതിന് ഉവപാൽബലകമായ പ്രമാണ 
പ്രകാരമായിരുന്നുന്േന്നും വയാഗത്യതയുള്ള 
അധികാരസ്ഥൻ ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ള 
ചട്ങ്ങളനുസരിചൊണ് റമീ-അവപ്രാപ്രിവയഷൻ 
നടതെിയന്തന്നും സമിതിക്് വബാധത്യന്പ്വടണ്തുണ്്.
 സംസ്ഥാന വകാർപ്വറഷനുകൾ, ോണിജത്യ 
നിർമ്മാണ പദ്തികൾ, േത്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
വപ്രാജക്ടുകൾ എന്നിേയുന്ട ലാഭനഷ് കണക്കുകൾ, 
അതിവന്ലള്ള കംപ് വരോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ 
ജനറലിന്റെ റിവപ്ാർട്ടുകൾ എന്നിേയുന്ട 
പരിവശാധനയും സമിതിയുന്ട കർതെേത്യമാണ്. 
കംപ് വരോളർ ആൻഡ് ആഡിറ്റർ ജനറൽ ആഡിറ്റ് 
ന്ചയ് വതക്ാവുന്ന സ്വതന്ത്ര, അർധ സ്വതന്ത്ര 
സ്ഥാപനങ്ങളന്ട േരേ്-ന്ചലേ് കണക്് 
കാണിക്കുന്ന വ്റേറ്റ് ന്മറെിന്റെ പരിവശാധനയും 
സമിതിയുന്ട കർതെേത്യമാണ്. അക്ൗണ്റെ് 
ജനറലിവനാട് ആഡിറ്റ് ന്ചയ്ണന്മന്ന് സംസ്ഥാന 
ഗേർണർ ആേശത്യന്പ്ടുന്ന ഏന്തങ്കിലം 
േരവുകൾ പരിഗണിക്കുകയും വ്റോഴ് സിന്റെയും 
വ്റോക്ിന്റെയും കണക്കുകൾ പരിവശാധിക്കുകയും 
ന്ചവയ്ണ്താണ്. ഒരു സർേമീസിന്റെ കാരത്യതെിനായി 
സഭ അനുേദിചെതിവനക്ാൾ കൂടുതൽ തുക 
ന്ചലോക്ിയിട്ടുള്ളപക്ഷം അപ്രകാരം അധിക 
ന്ചലേ് നടതൊനുള്ള സാഹചരത്യന്തെപ്റ്റി സമിതി 
അവന്വഷിചെ് ശിപാർശ ന്ചവയ്ണ്താണ്. അധിക 
ന്ചലേിന്നപ്റ്റി സാധാരണയായി സമിതി ഒരു 
പ്രവതത്യക റിവപ്ാർട്ാണ് സമർപ്ിക്ാറള്ളത്. പ്രസ്തുത 
റിവപ്ാർട്ിൽ ഓവരാ അധിക ന്ചലേിന്റെയും 
കാരണങ്ങളം അേ അംഗമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
തടസ്വും ചൂണ്ിക്ാണിക്കും. അധിക ന്ചലേ് 
ക്മമീകരിക്ണന്മന്ന് സമിതി ശിപാർശ 
ന്ചയ്യുന്നപക്ഷം അധിക ധനാഭത്യർത്ഥന ന്കാണ്ടുേന്ന് 
അേ ക്മമീകരിക്കുകയാണ് പതിേ്.
   നഷ്ങ്ങളം േത്യർത്ഥമായ ന്ചലവുകളം 
സാ്തെിക ക്മവക്ടുകളം സമിതി 
ഗൗരേപൂർേം പരിവശാധിക്കും. അനാസ്ഥ മൂലം 
നഷ്വമാ അനാേശത്യന്ചലവോ ഉണ്ാകുന്ന 
സംഗതിയിൽ കുറ്റക്ാർന്ക്തിന്ര എടുതെ 
നടപടി സമിതിന്യ അറിയിക്കുോൻ ഗേന്മെറെ് 
ബാധത്യസ്ഥമാണ്. അതെരം സംഭേങ്ങൾ 
ആേർതെിക്ാതിരിക്ാനുള്ള ശിപാർശകൾ സമിതി 
നൽകാറണ്്. ഇതെരം സംഗതികൾന്ക്തിന്ര 
സമിതി താക്മീത് നൽകാറണ്്. സർക്ാരിന്റെ 
ധനകാരത്യനയന്തെപ്റ്റി സമിതി ഗൗനിക്ാറില്ല. 
എന്നാൽ ആ നയം നടപ്ാക്കുന്ന കാരത്യതെിൽ 
അനാേശത്യ ന്ചലവുണ്ായിട്ടുന്ണ്ങ്കിൽ അത് സമിതി 
ചൂണ്ിക്ാണിക്ാറണ്്. ആഡിറ്റ് റിവപ്ാർട്ിൽ 
ഏന്തങ്കിലം സ് കമീമിന്നവയാ േർക്ിന്നവയാ 
മന്റ്റന്ന്ങ്കിലം കാരത്യന്തെവയാപ്റ്റി ഗുരുതരമായ 
ക്മവക്ടുകൾ പരാമർശിചെിട്ടുള്ളപക്ഷം സമിതി 
സ്ഥലം സന്ദർശിചെ് പ്രശ് നന്തെപ്റ്റി പഠനം 
നടതൊറണ്്. 
വയവാഗം വചരലും �ിവപ്പവാർട്ട് തയ്വാ�വാക്കലും
 പി.എ.സി. രൂപമീകരിചൊലടന്ന അത് വയാഗം 
വചരുകയും അതിന്റെ വയാഗങ്ങന്ള സംബന്ിക്കുന്ന 
പരിപാടി തയ്ാറാക്ി ബന്ന്പ്ട്േർക്കു 

നൽകുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഓവരാ വയാഗതെിലം 
സമിതിന്യ സഹായിക്കുന്നതിനായി അക്ൗണ്റെ് 
ജനറൽ ഹാജരാകാറണ്്. അവദേഹതെിന്റെ 
ഓെമീസിലള്ള േിേരങ്ങളന്ടയും ബന്ന്പ്ട് 
േകുപ്ിൽനിന്ന് േിളിച്ചു േരുത്തുന്ന േിേരങ്ങളന്ടയും 
അടിസ്ഥാനതെിൽ അക്ൗണ്റെ് ജനറൽ ന്മവമ്മാ 
ഓെ് ഇംവപാർട്റെ് വപായിറെ് സ് തയ്ാറാക്ി 
വനരന്തെതന്ന്ന നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിൽ 
നൽകിയിരിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനതെിൽ 
നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റ് സമിതിക്ാേശത്യമായ 
വചാദത്യാേലി തയ്ാറാക്ിന്ക്ാടുക്ാറണ്്. ആഡിറ്റ് 
റിവപ്ാർട്് പരിഗണനയ് ന്ക്ടുക്കുവ്ാൾ സമിതി 
ബന്ന്പ്ട് േകുപ്ിന്ല ഉവദത്യാഗസ്ഥന്ാന്ര 
സാക്ഷിേിസ്ാരം നടതെി ന്തളിന്േടുക്ാറണ്്. 
സാക്ഷിേിസ്ാരം നടത്തുന്നതിന് അക്ൗണ്റെ് 
ജനറൽ ആേശത്യമായ സഹായം സമിതി അധത്യക്ഷന് 
നൽകാറണ്്. അധത്യക്ഷന്റെ അനുമതിവയാടുകൂടി 
ഏന്തങ്കിലം േിേരം േത്യക്തമാക്ാനുള്ള വചാദത്യങ്ങൾ 
അക്ൗണ്റെ് ജനറലിനും വചാദിക്ാവുന്നതാണ്. 
സാക്ഷിേിസ്ാരതെിന്റെ ന്േളിചെതെിൽ കിട്ടുന്ന 
േിേരങ്ങളന്ട അടിസ്ഥാനതെിൽ സമിതിയുന്ട 
ശിപാർശ വക്ാഡമീകരിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള കരട് റിവപ്ാർട്് 
തയ്ാറാക്കുകയും  അത് അക്ൗണ്റെ് ജനറലിന്റെ 
േസ്തുതാ പരിവശാധനയ്ക് അയയ്ക്കുകയും തിരിന്ക 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് സമിതി അംഗമീകരിചെവശഷം സഭയിൽ 
സമർപ്ിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു.
(2) എസ്റിവമ്് സ് കമ്മി്ി
 ഇന്ത്യയിൽ 1937 മുതൽ തന്ന്ന എ്റേിവമറ്റ് സ് 
കമ്മിറ്റിയുന്ട രൂപമീകരണം സംബന്ിചെ് ന്സൻരേൽ 
ന്ലജിവസ്റ്റമീേ് അസംബ്ിയിൽ അവന്വഷണം 
േന്ന്നങ്കിലം ഭരണ�ടന നിലേിൽ േന്നവശഷമാണ് 
വലാക് സഭയിൽ എ്റേിവമറ്റ് സ് കമ്മിറ്റി രൂപം 
ന്കാണ്ത്. ഭരണ�ടനയുന്ട അനുവഛേദം 203 
അനുസരിചെ് സഞ്ിതനിധിയിൽ ചാർജ്് ന്ചയ്ത 
തുകന്യാഴിചെ് ന്ചലേിന് വേണ്ിേരുന്ന എ്റേിവമറ്റ് 
ധനാഭത്യർത്ഥനയുന്ട രൂപതെിൽ നിയമസഭയ്ക് 
സമർപ്ിവക്ണ്താണ്. സഭയ്ക് അതിന് അനുമതി 
നൽകുകവയാ അനുമതി നിവഷധിക്കുകവയാ തുകയിൽ 
കുറേ് േരുതെിന്ക്ാണ്് അനുമതി നൽകുകവയാ 
ന്ചയ്ാവുന്നതാണ്. സഭ ഈ ധനാഭത്യർത്ഥനകന്ളപ്റ്റി 
ചർചെ നടത്തുന്നുണ്്. എന്നാലം ഈ എ്റേിവമറ്റുകളന്ട 
േിശദാംശന്തെപ്റ്റിവയാ സാവങ്കതിക 
േശങ്ങന്ളപ്റ്റിവയാ ചർചെ ന്ചയ്യുോൻ സഭയ്ക് സമയം 
ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുന്കാണ്് സഭ നിർേഹിവക്ണ്തായ 
കർമ്മം സഭയ്ക്കുവേണ്ി നിർേഹിക്കുന്നതിനാണ് 
എ്റേിവമറ്റ് സ് കമ്മിറ്റിക്് രൂപം ന്കാടുതെിരിക്കുന്നത്. 
ചുമതലകൾ
 ോർഷിക ബജറ്റിലൂന്ട സർക്ാർ േിേിധ 
േകുപ്പുകൾക്ായി നിശ്യിക്കുന്ന എ്റേിവമറ്റുകൾ 
പരിവശാധിക്കുകയാണ് ഈ സമിതിയുന്ട 
പ്രധാന കർതെേത്യം. എ്റേിവമറ്റിനാധാരമായ 
നയതെിനനുസൃതമായി ഏത് േിധതെിൽ 
മിതേത്യയവമാ �ടനാരമീതിവയാ കാരത്യക്ഷമതവയാ 
ന്മചെന്പ്ടുതൊന്മന്നും ഭരണ പരിഷ് കാരം 
നടപ്ാക്ാന്മന്നും റിവപ്ാർട്് ന്ചയ്യുക, ഭരണതെിൽ 
കാരത്യക്ഷമതയും മിതേത്യയവും ന്കാണ്ടുേരുന്നതിനായി 
പകരം നയങ്ങൾ നിർവദേശിക്കുക, എ്റേിവമറ്റിൽ 
സൂചിപ്ിചെിട്ടുള്ള നയതെിന്റെ പരിധിയിൽ 
നിന്നുന്കാണ്് പണം നന്നായി ന്ചലേഴിചെിട്ടുവണ്ാ 
എന്ന് പരിവശാധിക്കുക, എ്റേിവമറ്റുകൾ ഏത് 
വൊമിൽ സഭയിൽ സമർപ്ിക്ണന്മന്ന് 
നിർവദേശിക്കുക എന്നിേയും സമിതിയുന്ട 
ഉതെരോദിത്വങ്ങളിൽന്പ്ടുന്നു.
പ്രേർതെന ബ്ശലി
 സമിതിയുന്ട കാലയളേിൽ 
പരിവശാധിക്ാനുവദേശിക്കുന്ന േിഷയങ്ങൾ 
സമിതി ആദത്യവയാഗങ്ങളിൽതെന്ന്ന 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നു. അതിനുവശഷം ബന്ന്പ്ട് 
േകുപ്പുകവളാട് അേയുന്ട �ടന, പ്രേർതെനം, 
ബജറ്റ് എ്റേിവമറ്റിന്റെ േിശദാംശം, ന്ചലേിന്റെ 
േിശദാംശം മുതലായേ സംബന്ിചെ േിേരങ്ങൾ 
നൽകുോൻ ആേശത്യന്പ്ടുന്നു. േകുപ്് തരുന്ന 
േിേരങ്ങൾ പഠിചെവശഷം അംഗങ്ങൾ അേർക്കുള്ള 
നിർവദേശങ്ങവളാ കൂടുതൽ ലഭിവക്ണ് േിേരങ്ങൾ 
സംബന്ിചെ കാരത്യങ്ങവളാ ലഭത്യമാക്കും. ഈ 

്ി.മവനവാഹരൻ നവായർ, 
സ്രീക്കറുത്ട ബ്പ്രേ്് ത്സക്രട്ട�ി

(വലഖനം തുടർച്ച)
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േിേരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വചാദത്യാേലി ഉണ്ാക്ി 
സമിതി അത് അംഗമീകരിചെവശഷം മറപടി 
ലഭിക്കുന്നതിനായി ഗേന്മെറെിന് അയച്ചുന്കാടുക്കുന്നു.  
പഠിക്കുന്ന േിഷയങ്ങന്ളപ്റ്റി കൂടുതൽ ഗ്രാഹത്യം 
കിട്ടുന്നതിനും പരിചയന്പ്ടുന്നതിനുമായി സമിതി 
പഠന പരത്യടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഓെമീസുകൾ 
സന്ദർശിക്കുകയും േിേരങ്ങൾ വശഖരിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു. അതിനുവശഷം ഉവദത്യാഗസ്ഥന്ര േിസ്രിചെ് 
ന്തളിന്േടുക്കുന്നു. ആേശത്യമായി േരുന്ന പക്ഷം 
അനുവദത്യാഗസ്ഥരായ േിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നും സമിതി 
ന്തളിന്േടുപ്് നടതൊറണ്്.
 ബജറ്റ് എ്റേിവമറ്റിന്റെ പരിവശാധന 
പൂർണമായിക്ഴിയുവ്ാൾ സമിതിയുന്ട 
നിർവദേശങ്ങളം നിഗമനങ്ങളം ശിപാർശകളം 
ഉൾന്ക്ാള്ളുന്ന കരട് റിവപ്ാർട്് ഉണ്ാക്കുകയും  
ന്ചയർമാൻ അംഗമീകരിചെ ഈ റിവപ്ാർട്ിന്റെ 
പകർപ്് അംഗങ്ങൾക്് നൽകുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 
സമിതി അംഗമീകരിചെവശഷം അതിന്റെ ഒരു പകർപ്് 
േസ്തുതാസംബന്മായ പരിവശാധനയ്കായി 
ബന്ന്പ്ട് േകുപ്ിന് നൽകുന്നു. അേർ സൂചിപ്ിക്കുന്ന 
േസ്തുതാപരമായ നയൂനതകൾ പരിഹരിചെവശഷം 
റിവപ്ാർട്് സഭയ്ക് സമർപ്ിക്കുന്നു.
(3) പബ്ിക് അണ്ർ വടക്കിങ് സ് കമ്മി്ി
 ഇന്ത്യൻ പാർലന്മറെിൽ ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ള സംബന്ിക്കുന്ന സമിതി 1964 
ന്മയ് 1 നാണ് രൂപമീകരിക്ന്പ്ട്ത്. പ്ലാനിംഗിലൂന്ട 
സാ്തെിക േികസനം ദകേരുത്തുന്നത് 
ഒരു നയമായി സ്വമീകരിചെതിന്റെ ഭാഗമായി 
സംസ്ഥാനതെ് ധാരാളം ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നുേന്നു. ോണിജത്യപരമായി 
നടത്തുന്ന ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
സാ്തെിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും സഹായം 
ലഭിക്കുന്മന്ന ന്മചെവുമുണ്ായി. തത്െലമായി കൂടുതൽ 
ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി. ഈ 
ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗേന്മെറെിന് 
ഗണത്യമായ മുതൽമുടക്് ഉണ്ായവതാന്ട 
അേയുന്ട പ്രേർതെനങ്ങൾ നിയന്ത്രിവക്ണ് 
ഉതെരോദിത്വമുണ്ായി. ഇതിന്റെന്യല്ലാം 
അനന്രെലമായി ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങന്ള 
സംബന്ിക്കുന്ന സമിതി സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ 
രൂപമീകരിവക്ണ്ത് ഒരാേശത്യമായി േന്നു.
ചുമതലകൾ
 നിയമസഭാ ചട്ങ്ങളന്ട നാലാം പട്ികയിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളന്ടയും 
പുതുതായി ഗേന്മെറെ് വനാട്ിദെ ന്ചയ്യുന്ന 
ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളന്ടയും റിവപ്ാർട്ടുകളം 
കണക്കുകളം പരിവശാധിക്കുക, ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ളപ്റ്റിയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിവപ്ാർട്് 
പരിവശാധിക്കുക, ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
കാരത്യങ്ങൾ അേികലമായ ബിസിനസ് 
തത്വങ്ങളം ബുദ്ിപൂർേമായ ോണിജത്യരമീതിയും 
അനുസരിചൊവണാ നടത്തുന്നത് എന്ന്  
പരിവശാധിക്കുക, പി.എ.സി.യിലം എ്റേിവമറ്റ് സ് 
കമ്മിറ്റിയിലം ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങന്ള 
സംബന്ിചെിടവതൊളം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളതും 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരത്യങ്ങളിൽ 
ഉൾന്ക്ാള്ളാതെതും കാലാകാലങ്ങളിൽ സ്പമീക്ർ 

കമ്മിറ്റിക്് നൽകുന്നതുമായ കാരത്യങ്ങന്ളപ്റ്റിയുള്ള 
കർതെേത്യങ്ങൾ നിർേഹിക്കുക എന്നിേയാണ് 
സമിതിയുന്ട പ്രധാന ചുമതലകൾ. എന്നാൽ 
ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട േത്യാപാര ോണിജത്യ 
നടപടികളിൽനിന്ന് േിഭിന്നമായ ഗേന്മെറെിന്റെ 
നയങ്ങൾ, അേന്യ സംബന്ിക്കുന്ന ദദനംദിന 
ഭരണം, ഒരു പ്രവതത്യക ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനം 
സ്ഥാപിചെിട്ടുള്ള നിയമമനുസരിചെ് എന്ന്ങ്കിലം 
കാരത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിചെിട്ടുള്ള 
സംേിധാനം എന്നിേന്യപ്റ്റിയുള്ള കാരത്യങ്ങൾ 
സമിതി പരിവശാധിക്കുകവയാ അവന്വഷിക്കുകവയാ 
ന്ചയ്ാൻ പാടിന്ല്ലന്ന് ചട്തെിൽതെന്ന്ന േത്യേസ്ഥ 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.
 ചുരുക്തെിൽ പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് 
കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റ് റിവപ്ാർട്് പരിവശാധന 
നിർേഹിക്കുന്നതുവപാന്ല ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ള സംബന്ിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിവപ്ാർട്ടും 
എ്റേിവമറ്റ് സ് കമ്മിറ്റി ഗേന്മെറെ് േകുപ്പുകളന്ട 
പഠനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതുവപാന്ല ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ളപ്റ്റിയുള്ള പഠനവും നടത്തുക 
എന്നതാണ് പബ്ിക് അണ്ർ വടക്ിംഗ് സ് 
കമ്മിറ്റിയുന്ട കർതെേത്യങ്ങൾ.
പ്രേർതെനരരീതി
 ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങന്ളപ്റ്റി സമിതി 
നടത്തുന്ന പരിവശാധനവയയും പഠനവതെയും 
രണ്ായി തരംതിരിക്ാവുന്നതാണ്. ആദത്യവതെത് 
ഏന്തങ്കിലം ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനതെിന്റെ 
മുഴേൻ പ്രേർതെനന്തെയും പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. 
രണ്ാമവതെത,് ഏന്തങ്കിലം ഒരു ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനന്തെവയാ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങന്ളവയാ 
പറ്റിയുള്ള ന്ഹാറിവസാണ്ൽ ്റേഡി അതായത് 
അേയുന്ട ഏതാനും േശങ്ങന്ളപ്റ്റി മാത്രം നടത്തുന്ന 
പഠനം. ഒരു ന്പാതുവമഖലാ സ്ഥാപനതെിന്റെ 
മുഴേൻ പ്രേർതെനന്തെയും പറ്റി പഠിക്കുന്നതിവനാ 
ഏന്തങ്കിലം നിർദേിഷ് േശങ്ങന്ളപ്റ്റി മാത്രം 
പഠിക്കുന്നതിവനാവേണ്ി ബന്ന്പ്ട് ഗേന്മെറെ് 
േകുപ്ിൽനിന്ന് പ്രാഥമിക േസ്തുക്ൾ (Preliminary 
materials) ോങ്ങുന്നു. ഇേയിൽ ന്മവമ്മാറാണ്ം 
ഓെ് അവസാസിവയഷൻ, ആർട്ിക്ിൾസ് ഓെ് 
അവസാസിവയഷൻ, ോർഷിക റിവപ്ാർട്ടും കണക്കും, 
ബന്ന്പ്ട് സ്ഥാപനന്തെപ്റ്റി എന്ന്ങ്കിലം 
പഠനം നടതെിയിട്ടുന്ണ്ങ്കിൽ അതുസംബന്ിചെ 
റിവപ്ാർട്ടുകൾ മുതലായേ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നു. 
ഈ േസ്തുതകൾ സമിതി പഠിചെതിനുവശഷം 
ഒരു വചാദത്യാേലി തയ്ാറാക്ി മറപടിക്ായി 
ഗേന്മെറെിവലക്് അയയ്ക്കുന്നു. ന്പാതുവമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളന്ട സന്ദർശനം, പഠന പരത്യടനം, 
സാക്ഷിേിസ്ാരം, റിവപ്ാർട്് തയ്ാറാക്ൽ 
എന്നിേയ് ന്ക്ല്ലാം പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി 
സർക്ാർ േകുപ്പുകളന്ട കാരത്യതെിൽ സ്വമീകരിക്കുന്ന 
നടപടിക്മം തന്ന്നയാണ് സ്വമീകരിക്കുന്നത്.
(4) വലവാക്കൽ ഫണ്് അക്കകൗണ്് സ് കമ്മി്ി
 ഇന്ത്യയിന്ല നിയമനിർമ്മാണ സഭകളന്ട 
പ്രേർതെനവമഖലയിൽ ഒവട്ന്റ പുതുമകൾ 
സൃഷ്ിചെ വകരള നിയമസഭ ഈ രംഗതെ് സൃഷ്ിചെ 
മന്റ്റാരു മാതൃകയാണ് വലാക്ൽ െണ്് സ് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റിയുന്ട രൂപമീകരണം. ത്രിതല 

പഞ്ായത്തുകൾ ഉൾന്പ്ടുന്ന തവദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് അവതാറിറ്റികൾക്കും 
നിയമസഭ അനുേദിചെ തുകകളന്ട േിനിവയാഗവും 
അതുസംബന്ിചെ കണക്കുകളം അക്ൗണ്ടുകളം 
പരിവശാധിക്കുന്നതിനു മാത്രമായി ഒരു നിയമസഭാ 
സമിതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദത്യമായി 
വകരളതെിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്ന്പ്ട്ത്. 
വലാക്ൽ െണ്് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി എന്ന 
വപരിൽ 2003 ൽ രൂപമീകൃതമായ ഈ സമിതിയുന്ട 
പ്രേർതെനതെിന്ല പ്രവതത്യകത കണക്ിന്ലടുതെ് 2010 
മുതൽ ചട്വഭദഗതിയിലൂന്ട അതിന്ന ഒരു ധനകാരത്യ 
സമിതിയായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു.
ചുമതലകൾ
 സംസ്ഥാനന്തെ തവദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളന്ടയും അവതാറിറ്റികളന്ടയും 
ധനേിനിവയാഗ കണക്കുകളന്ടയും അതിവന്ലള്ള 
വലാക്ൽ െണ്് ആഡിറ്റ് ഡയറക്റന്ട (നിലേിൽ 
സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് ഡയറക്ർ) സമാഹൃത 
റിവപ്ാർട്ിന്റെയും സൂക്ഷ്മ പരിവശാധന നടത്തുകയും 
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനതെിൽ ന്ചലേഴിചെിട്ടുള്ളതായി 
കാണുന്ന തുകകൾ അേ യഥാർത്ഥ 
വസേനതെിവനാ ആേശത്യതെിവനാ വേണ്ിയാവണാ 
ഉപവയാഗിചെിട്ടുള്ളന്തന്നും ന്ചലേ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന 
അധികാരാനുമതിക്് അനുസൃതമായിരുവന്നാ എന്നും 
സമിതി വബാധത്യം േരുവതെണ്താണ്.
 കൂടാന്ത സംസ്ഥാനന്തെ 
മുനിസിപ്ാലിറ്റികളന്ടയും പഞ്ായത്തുകളന്ടയും 
സർവ്വകലാശാലകളന്ടയും േികസന 
അവതാറിറ്റികളന്ടയും മറ്റ് തവദേശ 
അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളന്ടയും വലാക്ൽ 
െണ്ിന്റെയും വലാക്ൽ െണ്് ഡയറക്ർ 
ആഡിറ്റ് നടതൊവുന്ന സ്വയംഭരണ, അർദ് 
സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ടയും േരേ്-ന്ചലേ് 
കാണിക്കുന്ന വ്റേറ്റ് ന്മറെ് പരിവശാധിക്കുന്നതും 
സമിതിയുന്ട ചുമതലയാണ്. അവതാന്ടാപ്ം ഒരു 
തവദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ദകകാരത്യം 
ന്ചയ്യുന്ന െണ്ിന്റെയും ഒരു വലാക്ൽ െണ്ായി 
പരിഗണിക്ാവുന്ന മറ്റ് ഏന്തങ്കിലം െണ്ിന്റെയും 
കണക്കുകളം സമിതിക്് പരിഗണിക്ാവുന്നതാണ്.  
തവദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
കണക്കുകന്ള സംബന്ിചെ് വലാക്ൽ െണ്് 
ആഡിറ്റ് ഡയറക്റം ഇന്ത്യയിന്ല കംപ് വരോളർ 
ആറെ് ആഡിറ്റർ ജനറലം തയ്ാറാക്ി സഭ 
മു്ാന്ക സമർപ്ിക്കുന്ന കണക്കുകളന്ട സമാഹൃത 
റിവപ്ാർട്് പരിവശാധിക്കുന്നതും സമിതിയുന്ട 
ചുമതലകളിൽന്പ്ടുന്നു.
പ്രേർതെനരരീതി
 വലാക്ൽ െണ്് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റി മു്ാന്ക 
േരുന്ന ആഡിറ്റ് റിവപ്ാർട്ടുകളന്ട പരിവശാധന, 
മറ്റ് കണക്കുകളന്ട പരിവശാധന, ബന്ന്പ്ട് 
സ്ഥലങ്ങളിന്ലയും സ്ഥാപനങ്ങളിന്ലയും സന്ദർശനം, 
പഠന പരത്യടനം, സാക്ഷിേിസ്ാരം, റിവപ്ാർട്ടുകൾ 
തയ്ാറാക്ൽ, അേയുന്ട സമർപ്ണം എന്നമീ 
കാരത്യങ്ങളിൽ പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റിയും 
എ്റേിവമറ്റ് സ് കമ്മിറ്റിയും സ്വമീകരിച്ചുേരുന്ന നടപടി 
ക്മങ്ങളാണ് ന്പാതുോയി വലാക്ൽ െണ്് 
അക്ൗണ്് സ് കമ്മിറ്റിയും സ്വമീകരിച്ചുേരുന്നത്.

2012 ഒവ്വാബർ 30ന് നിയമസഭവാ സന്ദർശന വേളയിൽ  പ്രണബ് മുഖർജി വൃക്ബ്തെ നടുന്നു 

ഗവാന്ിജയന്തിവയവാടനുബന്ിച്ച് 
2020 ഒവ്വാബർ 
2ന് നിയമസഭയിത്ല 
ഗവാന്ിപ്രതിമയിൽ ഗേർണറുത്ട 
പുഷ്വാർച്ചന

ചിത്രജാലകം
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എം.പി.േമീവരന്ദ്രകുമാറിന്റെ ആകസ്മിക 
േിവയാഗന്തെ തുടർന്ന് 2020 വമയ് 28 ന് 

വകരളതെിൽ ഒഴിേ് േന്ന രാജത്യസഭാ സമീറ്റിവലക്കുള്ള 
ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് 2020 ആഗ്റേ് മാസം 24-ാം 

തമീയതി  തിങ്കളാഴ്ച രാേിന്ല 9 മണി മുതൽ ദേകിട്് 
4 മണി േന്ര  നിയമസഭാ മന്ദിരതെിൽ നടന്നു. 
പല പ്രവതത്യകതകളള്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ായിരുന്നു 
ഇതെേണവതെത്. 2016 ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ 
1 േന്ര കാലാേധിയുള്ള ഒരു രാജത്യസഭാ സമീറ്റിവലക്് 
മൂന്നു പ്രാേശത്യം ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് നടന്നുന്േന്നതാണ് 
ഏറ്റവും ശ്രവദ്യമായത്.  2016  മാർചെ് 14 ന്ല രാജത്യസഭാ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിൽ യു.ഡി.എെ്.സ്ഥാനാർത്ഥിയായി 
േിജയിചെ എം.പി.േമീവരന്ദ്ര കുമാർ 2017 ഡിസംബർ 
20 ന് തൽസ്ഥാനം രാജിേചെ് എൽ.ഡി.എെ്. 
സ്ഥാനാർത്ഥിയായി 2018 മാർചെ് 23 ന് നടന്ന 
ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിൽ അവത സമീറ്റിൽ േിജയിക്കുകയും 
അവദേഹതെിന്റെ നിരത്യാണന്തെത്തുടർന്ന് മകൻ 
എം.േി. വശ്രയാംസ് കുമാർ 2020 ആഗ്റേ് 24 ന് നടന്ന 
ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിൽ പ്രസ്തുത സമീറ്റിൽ േിജയിക്കുകയും 
ന്ചയ്തു. 
 ചമീെ് ഇലക്റൽ ഓെമീസറന്ട സാന്നിധത്യതെിൽ  
2020 ആഗ്റേ് 14 ന് നടന്ന നാമനിർവദേശപത്രികകളന്ട 
സൂക്ഷ്മപരിവശാധനയിൽ എം.േി.വശ്രയാംസ് കുമാർ, 
ലാൽ േർഗ്ഗമീസ്  എന്നമീ  രണ്് സ്ഥാനാർത്ഥികളന്ടയും 
പത്രികകൾ സാധുോയി പ്രഖത്യാപിക്കുകയുണ്ായി.    

 2020 ആഗ്റേ് 24 ന് രാേിന്ല 9 മണി മുതൽ 
ദേകുവന്നരം 4 മണി േന്ര നിയമസഭാ സമുചെയതെിന്ല 
പാർലന്മറെറി പാഠശാലയിൽ (റം ന്ർ 740) േചെ് 
നടന്ന രാജത്യസഭാ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിൽ നിയമസഭാ 

ന്സക്ട്റി എസ്.േി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ റിവട്ണിംഗ് 
ഓെമീസറം സ് ന്പഷത്യൽ ന്സക്ട്റി ആർ.കിവഷാർ 
കുമാർ അസി്റേറെ് റിവട്ണിംഗ് ഓെമീസറം ചമീെ് 
ഇലക്റൽ ഓെമീസർ ടിക്ാറാം മമീണ ഐ.എ.എസ്. 
നിരമീക്ഷകനുമായിരുന്നു. നിയമനിർമ്മാണ േിഭാഗം 
ഉവദത്യാഗസ്ഥർ വപാളിംഗ് ഓെമീസർമാരുന്ട ചുമതല 
നിർവ്വഹിച്ചു.  സ്ഥാനാർത്ഥികളന്ട അംഗമീകൃത 
ഇലക്ഷൻ വപാളിംഗ് ഏജന്മാരായി പ്രേർതെിചെത് 
നിയമസഭാംഗങ്ങളായിരുന്നു.
 വകരള നിയമസഭയിന്ല 141 അംഗങ്ങളിൽ, 
നാമനിർവദേശം ന്ചയ്ന്പ്ട് ഒരംഗം ഒഴിന്ക 140 
വപർക്ാണ് വോട്േകാശമുള്ളത്. എന്നാൽ 
േിേിധ കാരണങ്ങളാൽ 136 അംഗങ്ങൾക്് 
മാത്രവമ വോട്ർപട്ികയിൽ ഇടംപിടിക്ാനായുള്ളൂ. 
(വതാമസ് ചാണ്ി, എൻ.േിജയൻ പിള്ള എന്നിേർ 
മരണന്പ്ട്ടു; ന്ക.എം.ഷാജി, കാരാട്് റസാഖ് 
എന്നിേർക്് വോട്് ന്ചയ്ാൻ അനുമതിയില്ല). 130 
അംഗങ്ങൾ  വോന്ട്ടുപ്ിൽ പന്ങ്കടുത്തു. 6 വപർ 
വോട്് ന്ചയ്ാന്നതെിയില്ല.  (വജാർജ്് എം.വതാമസ്, 
േി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദൻ, വറാഷി അഗ്റേിൻ, സി.എെ്.
വതാമസ്, എൻ.ജയരാജ്, ഒ.രാജവഗാപാൽ എന്നിേർ 

വോട്് ന്ചയ്തില്ല). പി.സി.വജാർജ്ിന്റെ വോട്് 
അസാധുോയി. എം.ദാസൻ ഒന്നാമതായും അനൂപ് 
വജക്ബ് അേസാനന്തെ ആളായും വോട്് ന്ചയ്തു. 
വോട്ിംഗ് ശതമാനം 95.5 ശതമാനമായിരുന്നു. ഓവരാ 
രണ്് മണിക്കൂറിലം വപാളിംഗ് ശതമാനം  ഇലക്ഷൻ 
കമ്മമീഷന്ന അറിയിച്ചുന്കാണ്ിരുന്നു. ഒരു സമീറ്റിവലക്് 
മാത്രമാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നന്തന്നതിനാൽ ''1'' 
എന്നാണ് എല്ലാ വോട്ർമാരും ബാലറ്റ് വപപ്റിൽ 
വരഖന്പ്ടുവതെണ്ിയിരുന്നത്.  
 രാജത്യസഭാ ന്തരഞ്ഞടുപ്ിൽ ഓപ്ൺ വോട്് ആണ് 
ന്ചവയ്ണ്ത്. അതായത് വോട്് ന്ചയ്തവശഷം അതത് 
പാർട്ിയുന്ട അംഗമീകൃത ഏജറെിന്ന കാണിചെവശഷവമ  
ബാലറ്റ് ന്പട്ിയിൽ നിവക്ഷപിക്ാവൂ. അന്ല്ലങ്കിൽ വോട്് 
അസാധുോകും. ഈ നിബന്ന എല്ലാേരും കൃതത്യമായി  
പാലിചെതിനാൽ വോട്് അസാധുോയില്ല.   വോന്ട്ടുപ്് 
ദേകിട്് 4 മണിക്് അേസാനിച്ചു.  ദേകിട്് 5 
മണിക്്  വോന്ട്ണ്ണൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും 
6 മണിക്് െലപ്രഖത്യാപനം  നടത്തുകയും ന്ചയ്തു.  
േിജയിക്ാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 65 വോട്് ഒരു 
സ്ഥാനാർത്ഥിക്്  ലഭിക്ണന്മന്നിരിന്ക്, സാധുോയ 
129 വോട്ിൽ 88 വോട്് കരസ്ഥമാക്ി (47 വോട്ിന്റെ 
ഭൂരിപക്ഷം) എം.േി.വശ്രയാംസ് കുമാർ രാജത്യസഭയിവലയ്ക് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു.  എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ലാൽ 
േർഗ്ഗമീസിന് 41 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. 
 നാമനിർവദേശപത്രികാ സമർപ്ണം, നാമനിർവദേശ 
പത്രികകളന്ട സൂക്ഷ്മപരിവശാധന, വോന്ട്ടുപ്്, 
ബാലറ്റ് ന്പട്ി തുറന്ന് പരിവശാധിയ്കൽ,  വോന്ട്ണ്ണൽ 
എന്നിേ ഇലക്ഷൻ കമ്മമീഷനും പി.ആർ.ഡി.യും 
േമീഡിവയായിൽ പകർതെിയിരുന്നു. ഓവരാ രണ്് 
മണിക്കൂർ ഇടേിട്് ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് നടപടികളന്ട  
'truncated video' ഇലക്ഷൻ കമ്മമീഷൻ ഓെ് ഇന്ത്യയ്ക് 
അയച്ചുന്കാടുതെിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ  നടപടികൾ 
ദൂരദർശനും  സഭാ ടി.േി.യും ന്ടലികാ്റേ് ന്ചയ്യുകയും 
പ്രമുഖ പത്രമാധത്യമങ്ങൾ  പ്രാധാനത്യവതൊന്ട 
പ്രസിദ്മീകരിക്കുകയും ന്ചയ്തു. നിയമസഭാ 
ന്േബ് ദസറ്റിന്ല 'Rajyasabha Bye- Election, 2020' 
എന്ന പ്രവതത്യക ലിങ്കിലൂന്ട ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് സംബന്ിചെ 
േിേരങ്ങൾ പുതുക്ിന്ക്ാണ്ിരുന്നു.

 തയ്വാ�വാക്കിയത്             
 ദരീപ.േി, ത്ഡപയൂട്ടി ത്സക്രട്ട�ി

2020 ആഗ്റേ്  24 ന് നടന്ന രാജത്യസഭാ 
ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് പൂർണ്ണമായും 

വകാേിഡ് വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിച്ചുന്കാണ്ാണ് 
നടതെിയത്.  വകാേിഡ് വപ്രാവട്ാവക്ാൾ 
പാലിക്കുന്നതിനായി വകന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മമീഷന്റെ 
നിർവദേശമനുസരിചെ് ഗേൺന്മറെ് ന്സക്ട്റി പുനമീത് 
കുമാർ ഐ.എ.എസ്. ന്ന വനാഡൽ ഓെമീസറായി 
നിയമിചെിരുന്നു.  ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ന്പ്ട്്  ചമീെ് 
ഇലക്റൽ ഓെമീസർ േിളിച്ചു വചർതെ വയാഗതെിൽ 
റിവട്ണിങ് ഓെമീസറായ നിയമസഭാ ന്സക്ട്റി 
എസ്.േി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരും വനാഡൽ ഓെമീസർ, 
ആവരാഗത്യേകുപ്് ന്സക്ട്റി,   ആവരാഗത്യേകുപ്് 
ഡയറക്ർ എന്നിേരും പന്ങ്കടുക്കുകയുണ്ായി. വകാേിഡ് 
വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിചെ് രണ്് വയാഗങ്ങളാണ് V-ഡി 
വകാൺെറൻസ് ഹാളിൽ വചർന്നത്.  വയാഗതെിൽ 
ആവരാഗത്യ േകുപ്് ഉവദത്യാഗസ്ഥർ വകാേിഡ് 19 
മാർഗ്ഗനിർവദേശങ്ങൾ സംബന്ിചെ് േിശദമീകരിക്കുകയും 
പ്രസവറെഷൻ നടത്തുകയും ന്ചയ്തു. കൂടാന്ത 
നിയമസഭാ ന്സക്ട്റിയുന്ട വനതൃത്വതെിൽ 
ഉവദത്യാഗസ്ഥർക്ായി വയാഗം വചർന്നു. 
 രാജത്യസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിനുള്ള വനാമിവനഷൻ 
നൽകിയത് വകാേിഡ് വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിച്ചു 
ന്കാണ്ായിരുന്നു. േരണാധികാരിക്് നാമനിർവദേശ 
പത്രിക സമർപ്ിക്കുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുൾന്പ്ന്ട 
5 ആളകന്ള മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്ിചെത്. 
ഇേർ കയ്യുറകളം മുഖാേരണവും ധരിചെിരുന്നു. 
നാമനിർവദേശപത്രിക നൽകുന്നതിനായി 
എതെിയേർ ശാരമീരിക അകലം കർശനമായി 
പാലിചെിരുന്നു. നാമനിർവദേശപത്രികയും ന്സകയൂരിറ്റി 
ന്ഡവപ്ാസിറ്റും  ആവരാഗത്യേകുപ്ിൽ നിന്നും ലഭത്യമാക്ിയ 
അൾരോേയലറ്റ് ന്്റേറിദലസർ ഉപവയാഗിചെ് 
അണുേിമുക്തമാക്ിയാണ് േരണാധികാരിക്് 
സമർപ്ിചെത്. നാമനിർവദേശപത്രികയുന്ട 
സൂക്ഷ്മപരിവശാധനയ്ക്കും നിയന്ത്രിതമായ രമീതിയിലാണ് 
ആളകന്ളയും ഉവദത്യാഗസ്ഥന്രയും പ്രവേശിപ്ിചെത്.   

വകാേിഡ് 19 മാനദണ്ഡങ്ങൾ  അനുസരിചെ് വോട്് 
വരഖന്പ്ടുത്തുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗനിർവദേശങ്ങൾ 
നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്് അയച്ചുന്കാടുത്തു.  നിയമസഭാ 
മന്ദിരതെിന്ല മൂന്നാം നിലയിലള്ള സി.പി.എസ്.ടി. 
ഹാളിൽ (റം നം.740) വപാളിംഗ് ബൂതെ് വകാേിഡ് 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിചൊണ് ക്മമീകരിചെത്.
 വോന്ട്ടുപ്് ദിേസം എം.എൽ.എ.മാർക്ായി 
വകാേിഡ് വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിക്കുന്നതിന് രണ്ടു 
ന്ഹൽപ് ന്ഡസ് കുകൾ പ്രേർതെിച്ചു. ന്തർമൽ 
സ് കാനിംഗ് സൗകരത്യം ഏർന്പ്ടുത്തുകയും കയ്യുറകൾ,  
ന്െയ് സ് മാസ് ക് എന്നിേ ന്ഹൽപ് ന്ഡസ് ക് മുവഖന 
േിതരണം ന്ചയ്യുകയുമുണ്ായി. 
 വപാളിംഗ് വ്റേഷനകതെ് വോട്് വരഖന്പ്ടുത്തു 
ന്നതിനായി താന്ഴപ്റയുന്ന പ്രകാരം മൂന്ന് വപാളിംഗ് 
കംപാർട് ന്മന്കൾ സജ്മീകരിചെിരുന്നു. 
  a) കാറ്റഗറി-I - വകാേിഡ് 19 വരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
ഇല്ലാതെ അംഗങ്ങൾ.
  b) കാറ്റഗറി-II - വകാേിഡ് 19 ദേറസ് ബാധ 
സംശയിക്കുന്നേർ/  കന്ണ്യ്ൻന്മറെ് വസാണിൽ 
നിന്നും േരുന്നേർ/ക്വാററെമീനിലളളേർ.
  c) കാറ്റഗറി-III - വകാേിഡ്-19 വപാസിറ്റമീോയ 
അംഗങ്ങൾ.

 വഡാ.ന്ക.ടി.ജലമീൽ, എൽവദാസ് പി. കുന്നപ്ിള്ളിൽ 
എന്നിേരുന്ട ്റോെിൽ ചിലർ വകാേിഡ് വപാസിറ്റമീേ് 
ആയതിനാൽ അേർ  കാറ്റഗറി-II ലാണ് വോട്് 
ന്ചയ്തത്. വപാളിംഗ് ഉവദത്യാഗസ്ഥർ, േരണാധികാരി 
(നിയമസഭാ ന്സക്ട്റി), ഉപേരണാധികാരി 
(നിയമസഭാ സ് ന്പഷത്യൽ ന്സക്ട്റി), നിരമീക്ഷകൻ 
എന്നിേർ എൻ-95 ന്െയ് സ് മാസ് ക്, കയ്യുറകൾ, 
ന്െയ് സ് ഷമീൽഡ് എന്നിേ ധരിചെിരുന്നു. 
വോട്ടുവരഖന്പ്ടുത്തുന്നതിനായി ഓവരാ വോട്ർക്കും 
ഇതിനായി ോങ്ങിയ ഓവരാ പ്രവതത്യക വപന േമീതം 
ഇലക്ഷൻ കമ്മമീഷൻ നൽകിയിരുന്നു. ശാരമീരിക 
അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി വപാളിംഗ് വ്റേഷനിലം 
പുറത്തും ആവരാഗത്യ േകുപ്്  പ്രവതത്യകമായി ്റേിക്ർ 
മാർക്് ന്ചയ്തിരുന്നു. വകാേിഡ് വപാസിറ്റമീേ് ആയ 
എം.എൽ.എ മാർ ആരും തന്ന്ന വോട്ടു ന്ചയ്യുോൻ 
ഉണ്ായിരുന്നില്ല.  വോട്്് ന്ചയ്ാന്നത്തുന്ന 
അംഗങ്ങൾക്്  നിയമസഭാ സമുചെയതെിലം 
എം.എൽ.എ വഹാ്റേലിലം ആറെിജൻ ന്ട്റേ് 
ന്ചയ്ാനുളള ക്മമീകരണം ഏർന്പ്ടുതെിയിരുന്നു.
 വകാേിഡ് 19 വപാസിറ്റമീോയ അംഗങ്ങൾക്്  
വപാ്റേൽ ബാലറ്റ് സൗകരത്യം ഏർന്പ്ടുതെിയിരുന്നു.  
എന്നാൽ ഇതിന് അവപക്ഷകർ ഉണ്ായിരുന്നില്ല. 
രാജത്യസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ിൽ പന്ങ്കടുതെതുമായി 
ബന്ന്പ്ട്് സമ്മതിദായകർവക്ാ സ്ഥാനാർത്ഥി 
കൾവക്ാ വപാളിംഗ് ഉവദത്യാഗസ്ഥർവക്ാ വകാേിഡ് 
സ്ഥിരമീകരിചെില്ല.
  മഹാമാരിയുന്ട പശ്ാതെലതെിൽ വകാേിഡ് 
ചട്ങ്ങൾ പാലിചെ് േിജയകരമായി പൂർതെിയാക്ിയ 
രാജത്യസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നടക്ാനിരിക്കുന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുകൾക്് 
മാതൃകയാകുന്മന്ന കാരത്യതെിൽ സംശയമില്ല.

തയ്വാ�വാക്കിയത്
എം.പി.ഉമവാകൃഷ്ണൻ, ത്സക്ൻ ഓഫരീസർ

ഒരു രാജ്യസഭാ സതീറ്ിക്േയ്ക്കക് മൂന്നക് പ്രാവശ്യും ന്തരന്ഞെടു്ക്
2020 ന്േ രാജ്യസഭാ ഉപന്തരന്ഞെടു്ക്

ഉപത്തരഞ്ഞടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്തി വേവാട്ടുത്ചയ്യുന്നു ഉപത്തരഞ്ഞടുപ്പിൽ സ്രീക്കർ വേവാട്ടുത്ചയ്യുന്നു 

ക്കാവിഡക് ക്പ്രാക്ട്ാക്ക്ാൾ പാേിച്ചുന്കാണ്ള് രാജ്യസഭാ ന്തരന്ഞെടു്ക്
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രാജത്യന്തെ ബാങ്കുകളിന്ല കിട്ാക്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന 
നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നതിവലക്ായി ഇന്ത്യൻ 

പാർലന്മറെ് 2002-ൽ പാസ്ാക്ിയ നിയമമാണ് സർൊസി 
നിയമം (The Securitisation and Reconstruction of Financial 
Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)  
വകാടതികളന്ടവയാ ദരേബൂണലകളന്ടവയാ ഇടന്പടൽ 
ഒഴിോക്ിന്ക്ാണ്് കിട്ാക്ടം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് 
ബാങ്കുകൾക്് പ്രവതത്യക അധികാരം നൽകുന്നു എന്നതാണ്  ഈ 
നിയമതെിന്റെ പ്രവതത്യകത. ഈ പ്രവതത്യകാധികാരമുപവയാഗിച്െ 
ബാങ്കുകൾ ചില സ്വകാരത്യ ഏജൻസികന്ള ഏർന്പ്ടുതെി 
കിട്ാക്ടം തിരിച്ചു പിടിക്ാൻ തുടങ്ങിയവപ്ാൾ  ഈ നടപടി 
സംസ്ഥാനതെ് ഏന്റ ബാധിചെത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും 
ോയ്പന്യടുതെ്  തിരിചെടേ് സാധത്യമാകാന്ത േന്ന മൂന്ന് 
ന്സറെിലം അഞ്്  ന്സറെിലം േമീടു േചെ് കഴിഞ്ഞു വപാന്ന 
പാേന്പ്ട് ജനേിഭാഗങ്ങന്ളയാണ്.  പതിനാലാം വകരള 
നിയമസഭയുന്ട രണ്ാം സവമ്മളനതെിന്റെ കാലയളേിൽ 
2016നേംബർ 2 ന് ഇതെരതെിലളള ഒരു സംഭേം എം. 
സ്വരാജ്,  പി. ടി. വതാമസ് എന്നമീ അംഗങ്ങൾ സബ്മിഷൻ 
മുവഖന സഭയുന്ട ശ്രദ്യിൽ ന്കാണ്ടുേരികയുണ്ായി.  ന്കാചെി 
നഗര പരിധിയിന്ല മുളവുകാട് േിവല്ലജിൽന്പ്ട് പനമ്പുകാട് 
പ്രവദശതെ് താമസിക്കുന്ന ദളിത് ദരിരേ കുടുംബങ്ങന്ള 
അേരുന്ട സാ്തെിക പ്രയാസങ്ങൾ മുതന്ലടുതെ് 
േിേിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും േസ്തു ഈട് നൽകി ോയ്പ 
എടുത്തു നൽകാന്മന്ന് േിശ്വസിപ്ിചെ് അേരുന്ട വപരിലള്ള 
മൂന്ന് ന്സറെിലം അഞ്ചു ന്സറെിലമുള്ള േമീടും സ്ഥലവും 
കുന്റയാളകളന്ട വപരിവലക്് ആധാരം നടതെി രജി്റേർ  
ന്ചയ്തതിനു വശഷം ഈ ആധാരതെിന്റെ ഈടിവന്ൽ 
ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് േൻതുക ോയ്പ എടുതെ് യഥാർത്ഥ 
സ്ഥലമുടമയ്ക് നാമമാത്ര തുക നൽകി ബാക്ിത്തുക തട്ിപ്പുകാർ 
ദകക്ലാക്കുകയും ന്ചയ്തു.  ോയ്പാതുക  തിരിചെടേിൽ 
മുടക്ം  േന്നതിന്നത്തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഉടമകളന്ട ഭൂമിയും 
േമീടും ബാങ്ക് സർൊസി നിയമപ്രകാരം ജപ്തി ന്ചയ്യുോൻ 
നടപടി സ്വമീകരിച്ചു.  ഈ േിഷയതെിൽ സർക്ാർ െലപ്രദമായ 
ഇടന്പടൽ നടത്തുകയും േഞ്ിക്ന്പ്ട്േരുന്ട പ്രശ് നങ്ങൾക്് 
ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി വചർന്ന് പരിഹാരം കന്ണ്ത്തുകയും 
ന്ചയ്തുന്േങ്കിലം സർൊസി നിയമം മൂലം സംസ്ഥാനന്തെ 
േിേിധ േിഭാഗം ജനങ്ങൾ, അതിൽതെന്ന്ന അഞ്് ന്സറെിൽ 
കേിയാന്തയുള്ള സ്ഥലതെ് േമീട് േചെ് താമസിക്കുന്ന 
ഋണബാധിതരായേരുന്ട പ്രശ് നങ്ങൾ സഭയുന്ട 
ശ്രദ്യിൽന്കാണ്ടുേരുോൻ ഈ സബ്മിഷന് കഴിഞ്ഞു.  
ഈ നിയമം േരുതെിേചെ  പ്രശ് നങ്ങൾക്് പ്രാവയാഗിക 
പരിഹാരം നിർവദേശിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്ാർ മുവന്നാട്ടു 
േന്നു. ഏഴാം സവമ്മളന കാലയളേിൽ 2017ആഗ്റേ് 21ന് ഈ 
േിഷയവുമായി ബന്ന്പ്ട്് മുഖത്യമന്ത്രി പിണറായി േിജയൻ  
അേതരിപ്ിചെ  അഞ്് ന്സറെിൽ കേിയാന്തയുള്ള ഭൂമിയും 
േമീടും ന്സകയുരിറ്റിയായി നൽകുവ്ാൾ ഉണ്ാകുന്ന ബാധത്യതക്് 
സർൊസി ആക്ിന്റെ േത്യേസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കുന്നത് 
ഒഴിോക്ാൻ ആക്ിന്റെ 31-ാം േകുപ്് വഭദഗതി ന്ചയ്യുന്നതിന് 
വകന്ദ്ര സർക്ാരിവനാട് ആേശത്യന്പ്ടുന്ന പ്രവമയം വകരള 
നിയമസഭ  ഐകകണ് വഠത്യന പാസ്ാക്ി. ഇതിനിടയിൽ 
സർൊസി നിയമം മൂലം സംസ്ഥാനതെ് സൃഷ്ിക്ന്പ്ട് 
ദുരിതങ്ങൾ പല അേസരങ്ങളിൽ സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ 

ചൂണ്ിക്ാണിച്ചു.  ഈ സാഹചരത്യതെിൽ േിഷയതെിന്റെ ഗൗരേം 
കണക്ിന്ലടുതെ് ഇത് സംബന്ിചെ് സംസ്ഥാനന്തൊട്ാന്ക 
ഉളോയിട്ടുള്ള അേസ്ഥന്യക്കുറിചെ് പഠിക്ാനും നിർവദേശങ്ങൾ 
സമർപ്ിക്ാനും ന്തളിന്േടുക്കുന്നതിനുമായി അഡ് വഹാക്് 
സമിതിക്് രൂപം നൽകിയതായി സ്പമീക്ർ 2018 ഡിസംബർ 
13ന് സഭന്യ അറിയിച്ചു.  സ്വന്ം കിടപ്ാടം ഈടുനൽകി 
േിേിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ോയ്പന്യടുതെ സംസ്ഥാനന്തെ 
പതിനായിരക്ണക്ിന് ആളകൾ സർൊസി നിയമപ്രകാരം 
ജപ്തി നടപടികൾ വനരിട്ടുന്കാണ്ിരിക്കുകയാന്ണന്നും 
ഇത് സംബന്ിചെ് വകരള നിയമസഭ ഐകകണ് വഠത്യന 
പാസ്ാക്ിയ പ്രവമയം വകന്ദ്രതെിന് അയചെ് ന്കാടുത്തുന്േങ്കിലം 
ഇക്ാരത്യതെിൽ യാന്താരു തുടർ നടപടിയും ഉണ്ായില്ല 
എന്നും സ്പമീക്ർ സഭന്യ അറിയിച്ചു.  
 എസ്. ശർമ്മ അഡ് വഹാക്് കമ്മിറ്റിയുന്ട അദ്ത്യക്ഷനും, 
ഇ. എസ് ബിജിവമാൾ, ന്ജയിംസ് മാതയു, വമാൻസ് വജാസെ്,  
എ. പ്രദമീപ് കുമാർ,  തിരുേഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, സി. ന്ക. 
ശശമീന്ദ്രൻ, േി. ഡി. സതമീശൻ, ന്ക. സുവരഷ് കുറപ്്,  എം. 
ഉമ്മർ, എൻ. േിജയൻ പിള്ള  എന്നിേർ അംഗങ്ങളമായിരുന്നു. 
 സർൊസി നിയമതെിന്റെ കടുതെ േത്യേസ്ഥകളിൽ 
നിന്ന് സാധാരണക്ാന്ര എങ്ങന്ന സഹായിക്ാന്മന്ന 
ലക്ഷത്യവതൊന്ട നിയമം, ധനകാരത്യം (പ്ലാനിംഗ് ആറെ് 
എക്വണാമിക്് അെവയഴ് സ്)  സഹകരണം, പട്ികജാതി/
പട്ികേർഗ്ഗ േികസനം തുടങ്ങിയ േകുപ്പുകളന്ട 
ന്സക്ട്റിമാരിൽ നിന്നും കമ്മിറ്റി ന്തളിന്േടുപ്് നടതെി. 
ഇവതാന്ടാപ്ം ഈ േിഷയതെിൽ അടങ്ങിയിട്ടുളള 
നിയമേശങ്ങന്ളക്കുറിചെ് സേിസ്രം പഠിക്കുന്നതിനായി 
സംസ്ഥാന അഡ്വവക്റ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായം 
വതടുന്നതിനായി  അവദേഹന്തെ സമിതി വയാഗതെിവലക്് 
േിളിച്ചു േരുത്തുകയുണ്ായി. സർൊസി നിയമതെിന്റെ 
ഇരകൾക്് സൗജനത്യ നിയമസഹായം ലഭത്യമാക്കുന്നതിന് 
സമീനിയർ അഡ്വവക്റ്റുമാർ താൽപ്രത്യം വരഖന്പ്ടുതെിയ േിേരം 
അഡ്വവക്റ്റ് ജനറലിൽ നിന്നും സമിതിക്് മനസ്ിലാക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  സർൊസി നിയമം 2002-ൽ നിലേിൽ േന്ന്നങ്കിലം 
ആ നിയമതെിന്റെ േത്യേസ്ഥകൾക്നുസൃതമായി ശക്തമായ 
രമീതിയിലളള തുടർനടപടി ദകന്ക്ാളളാൻ ബാങ്കുകൾ 
തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു േർഷങ്ങൾക്കുളളിലാണ് 
എന്നും സമിതി കന്ണ്തെി.  സമിതിക്് അതിന്റെ 
പ്രേർതെനകാലങ്ങളിൽ േിേിധ രൂപങ്ങളിൽ ലഭിചെ 
പരാതികൾ തുടർനടപടികൾക്ായി ബന്ന്പ്ട് സർക്ാർ 
േകുപ്പുകൾക്് അയച്ചുന്കാടുത്തു. 
 സർൊസി ആക്് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾമൂലം 
സംസ്ഥാനത്തുളോയിട്ടുള്ള അേസ്ഥാേിവശഷന്തെക്കുറിചെ് 
പഠിചെ് നിർവദേശങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുന്നതിനായുള്ള അഡ് വഹാക് 
കമ്മിറ്റി എന്ന വപരിലറിയന്പ്ട് കമ്മിറ്റി േിേിധ ജില്ലകൾ 
സന്ദർശിക്കുകയും സർൊസി നിയമതെിന്റെ ഇരകൾ, 
കർഷക സം�ടനാ വനതാക്ൾ, ന്പാതുപ്രേർതെകർ 
തുടങ്ങിയേരിൽ നിന്നും ന്തളിന്േടുപ്് നടത്തുകയും അഡ്വവക്റ്റ് 
ജനറൽ, േിേിധ േകുപ്് വമധാേികൾ എന്നിേരിൽ നിന്നും 
അഭിപ്രായങ്ങളം നിർവദേശങ്ങളം സ്വമീകരിക്കുകയും ന്ചയ്തതിന്റെ 
അടിസ്ഥാനതെിൽ തയ്ാറാക്ന്പ്ട്  റിവപ്ാർട്് 2019 നേംബർ 
21 ന് സഭയിൽ സമർപ്ിച്ചു. 

 സംസ്ഥാനതെിന്റെ േിേിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ന്തളിന്േടുപ്് 
വയാഗങ്ങൾ നടതെിയ സമിതിക്് ഈ നിയമം സമൂഹതെിന്റെ 
േിേിധ വമഖലകളിൽ സൃഷ്ിചെ പ്രതത്യാ�ാതങ്ങൾ വനരിട്് 
മനസ്ിലാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്ാരത്യങ്ങൾ സമിതി അതിന്റെ 
റിവപ്ാർട്ിൽ സേിസ്രം പ്രതിപാദിചെിട്ടുമുണ്്. അേയിൽ 
താന്ഴപ്റയുന്നേ എടുത്തുപറവയണ്േയാണ്. 
    i. കൃഷിഭൂമി ജപ്തിന്ചയ്രുന്തന്ന് സർൊസി നിയമതെിൽ 
േത്യേസ്ഥയുന്ണ്ങ്കിലം നടപടി വനരിടുന്നേരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 
കർഷകരാണ്.  ഹതഭാഗത്യരായ കർഷകരുന്ട േമീടിനും 
കൃഷിഭൂമിക്കുമാണ് ജപ്തിവനാട്മീസ് ഏന്റയും ലഭിക്കുന്നത്. 
    ii. സർൊസി നിയമതെിന്റെ മറേിലള്ള റിയൽ എവ്റേറ്റ് 
മാെിയ തട്ിപ്ിൽ ചില ബാങ്കുവദത്യാഗസ്ഥർക്കും പങ്കുള്ളതായി 
സമിതിക്് മനസ്ിലാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
    iii. സർൊസി നിയമതെിന്റെ മറപിടിചെ് ഇടനിലക്ാരുന്ട 
ഒതൊശവയാന്ട തുണ്ടുഭൂമിയും ന്ചറിയ കിടപ്ാടവും മാത്രമുള്ള 
പട്ികേിഭാഗതെിൽന്പ്ട് നിരേധി കുടുംബങ്ങൾ ോയ്
പാതെട്ിപ്ിനിരയായിട്ടുന്ണ്ന്ന് സമിതിക്് വബാധത്യമായി. 
ഇതെരക്ാർക്് പണം തിരിചെടചെ് ജപ്തിയിലായ േസ്തു 
തിരിന്ചെടുക്ാൻ ഒരുതരതെിലം സാധത്യമാകുന്നില്ല എന്ന 
പ്രശ് നവും സമിതിക്് കന്ണ്തൊൻ കഴിഞ്ഞു. 
    iv. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാ്തെികമായും സാമൂഹികമായും 
പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്നേരായിരുന്നു സർൊസി നിയമതെിന്റെ  
ഇരകളായിരുന്ന്നങ്കിൽ ഇവപ്ാൾ മധത്യേർഗ്ഗക്ാർ കൂടി 
ഇരകളായി മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സമിതിക്് 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
 സർൊസി നിയമതെിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് 
സഹകരണ ബാങ്കുകന്ള ഒഴിോക്ണം, ഒരു േർഷന്തെ 
കാലയളേിനുവശഷവും തിരിചെടേ് നടതൊന്ത കുടിശ്ിക 
േരുത്തുന്ന ോയ്പക്ാർന്ക്തിന്ര മാത്രവമ സർൊസി 
നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടി ആരംഭിക്ാവൂ എന്ന രമീതിയിൽ 
നിയമം വഭദഗതി േരുതൊനും കർഷകർ എടുക്കുന്ന എല്ലാതെരം 
കടങ്ങളം കാർഷിക കടങ്ങളായി കാണണന്മന്നും സർൊസി 
നിയമതെിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിോക്ണന്മന്നും 
േിദത്യാഭത്യാസ ോയ്പന്യടുതെ വശഷം നിശ്ിത കാലയളേി 
നുള്ളിൽ വജാലി ലഭിക്ാതെതിനാൽ തിരിചെടേ് മുടങ്ങിയേന്ര 
സർൊസി നിയമതെിന്റെ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിോക്ാവനാ 
കാലാേധി നമീട്ി നൽകാവനാ ഉതകുന്ന നിയമവഭദഗതി 
ന്കാണ്ടുേരണന്മന്ന് ആേശത്യന്പ്ടാനും സമിതി 
സർക്ാരിവനാട് ശിപാർശ ന്ചയ്തു. ഇതു കൂടാന്ത സർൊസി 
നിയമതെിന്റെ മറേിൽ മാനസികമായും ശാരമീരികമായും 
ഉപരേേിക്ാൻ ഗുണ്ാസം�ങ്ങന്ള ധനകാരത്യസം�ങ്ങൾ 
നിയമിക്കുന്ന പ്രേണത തടയാൻ സമഗ്ര നിയമനിർമ്മാണം 
നടതൊനും സർൊസി ന്കണിയിൽന്പ്ട്േർക്് സൗജനത്യമായി 
നിയമസഹായം ഉറപ്ാക്കുോനും ഈ നിയമം മൂലം ഭൂമി 
നഷ്ന്പ്ടുന്മന്ന് ഭമീഷണിയിൽ കഴിയുന്ന അർഹരായ 
പാേന്പ്ട് പട്ികേിഭാഗക്ാരിൽ നിന്നുള്ള കടം സർക്ാർ 
തിരിചെടയ്കാനും സമിതി ശിപാർശ ന്ചയ്തു. 

 തയ്വാ�വാക്കിയത്   
സജു എസ്,  ത്സക്ൻ ഓഫരീസർ

എൽ.ഡി.എെ്. 
സ്ഥാനാർത്ഥിയായ 

വലാക് താന്ത്രിക് 
ജനതാദൾ സംസ്ഥാന 
പ്രസിഡറെ് എം.േി.
വശ്രയാംസ് കുമാർ 
രാജത്യസഭാംഗമായി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 
യു.ഡി.എെ്. 
സ്ഥാനാർത്ഥി 
കർഷക വകാൺഗ്രസ്  
സംസ്ഥാന പ്രസിഡറെ്  
ലാൽ േർഗ്ഗമീസ് 
കൽപകോടിന്യ 

41 ന്നതിന്ര 88 വോട്ിനാണ് അവദേഹം 
പരാജയന്പ്ടുതെിയത്. പിതാവും എം.പി.
യുമായിരുന്ന എം.പി.േമീവരന്ദ്ര കുമാറിന്റെ  
േിവയാഗന്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവു േന്ന രാജത്യസഭാ 

സമീറ്റിവലക്ാണ് എം.േി.വശ്രയാംസ് കുമാർ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ത്.
 യുേജനതാദൾ സംസ്ഥാന ജനറൽ ന്സക്ട്റി, 
ജനതാദൾ (എസ്) േയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡറെ് 
എന്നമീ നിലകളിൽ  പ്രേർതെിചെിട്ടുള്ള എം.േി.
വശ്രയാംസ് കുമാർ 2006 ലം 2011 ലം കൽപ്റ്റയിൽ 
നിന്ന് നിയമസഭയിവലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 
പ്രസ് രേ്റേ് ഓെ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ർ വബാർഡ് 
അംഗം,  ഇന്ത്യൻ നയൂസ് വപപ്ർ ന്സാദസറ്റി 
വകന്ദ്ര എക് സികയൂട്മീേ് കമ്മിറ്റി അംഗം, 
വകരള റമീജണൽ  കമ്മിറ്റി ന്ചയർമാൻ എന്നമീ 
നിലകളിൽ പ്രേർതെിക്കുന്ന അവദേഹം  വകരള 
ന്ടലിേിഷൻ ന്െഡവറഷൻ പ്രസിഡറെ്, നയൂസ് 
വബ്ാഡ്കാവ്റേഴ് സ് അവസാസിവയഷൻ വബാർഡ് 
അംഗം, ഇറെർനാഷണൽ അഡ്വർദടസിങ്  
അവസാസിവയഷൻ വഗ്ാബൽ ദേസ് 
പ്രസിഡറെ് പദേികളം േഹിക്കുന്നുണ്്. ''യാത്ര 

പറയാന്ത'' എന്ന യാത്രാ േിേരണ ഗ്രന്ഥതെിന്റെ 
കർതൊോണ്. 
  പിതാേ്  എം.പി.േമീവരന്ദ്ര കുമാറിൽ 
നിന്നുൾന്ക്ാണ് വസാഷത്യലി്റേ്  ആശയങ്ങളം 
പരിസ്ഥിതി അേവബാധവും മുറന്ക പിടിചൊണ് 
അവദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രമീയ ജമീേിതം തുടങ്ങിയത്.   
നിയമസഭാംഗമായിരിന്ക് സഭയ്കകത്തും പുറത്തും 
പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രമീയതെിന്റെ സ്വരം  ഉയർതെിയ 
ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു.
 1967 ഏപ്രിൽ 15 ന് എം.പി.
േമീവരന്ദ്ര കുമാറിവറെയും ഉഷാ േമീവരന്ദ്ര 
കുമാറിവറെയും മകനായി ജനിച്ചു. മാതൃഭൂമി 
മാവനജിങ് ഡയറക്റാണ്. മാതൃഭൂമിന്യ 
ആധുനമീകരിക്കുന്നതിൽ വനതൃപരമായ പങ്കു േഹിച്ചു. 
കേിതയാണ് ഭാരത്യ. രാജത്യസഭാ എം.പി. ആയി  
2020 ന്സപ്റ്റംബർ 14 ന് സതത്യപ്രതിജ്ഞ ന്ചയ്തു.

എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ രാജ്യസഭയിശ്േയ്ക്

സർഫാസി - ഋണബാധിതർക്ക് ആശ്ാസക്മകി 
അഡക് ക്ഹാക്ക് കമ്ിറ്ി റിക്്ാർട്ക്
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പതിനാലാം വകരള നിയമസഭയുന്ട ഒരു ദിേസം 
മാത്രം നമീണ്ടുനിന്ന ഇരുപതാം സവമ്മളനം 

വകാേിഡ് 19 മഹാമാരിയുന്ട പശ്ാതെലതെിൽ 
എല്ലാ ആവരാഗത്യ വപ്രാവട്ാവക്ാളം പാലിചെ് 2020 
ആഗ്റേ് 24 ന് വചർന്നു. സവമ്മളനം ഏന്റ 
സേിവശഷതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വകാേിഡ് 
വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിക്കുന്നതിനായി  േിപുലമായ 
ക്മമീകരണങ്ങളാണ് നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റ് 
ഏർന്പ്ടുതെിയത്.  വകാേിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്് 
അനുസൃതമായി എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ശാരമീരിക 
അകലം പാലിചെ് ഇരിപ്ിടങ്ങൾ സജ്മീകരിച്ചു. 
അംഗങ്ങൾക്് ആറെിജൻ ന്ട്റേ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
സൗകരത്യങ്ങൾ എം.എൽ.എ. വഹാ്റേലിലം, സഭാ 
സമുചെയതെിലം തയ്ാറാക്ി. അംഗങ്ങൾ  സഭാ ഹാളിൽ 
പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  ന്തർമൽ സ് കാനർ 
ഉപവയാഗിചെ് ശരമീവരാഷ്ാേ് പരിവശാധിച്ചു. ദകകൾ 
അണുേിമുക്തമാക്കുന്നതിന് ഹാൻഡ് സാനിദറ്റസറം, 
ധരിക്ാനായി  മാസ് ക്കുകളം കയ്യുറയും വെസ് 
ഷമീൽഡം നൽകി. ന്പാതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഗാലറിയിലം 
സ്പമീവക്ഴ് സ് ഗാലറിയിലം പ്രവേശനമുണ്ായിരുന്നില്ല. 
ഔവദത്യാഗിക ഗാലറിയിൽ അേശത്യം വേണ് 
ഉവദത്യാഗസ്ഥർക്് മാത്രമായിരുന്നു പ്രവേശനം. 
മുഖത്യമന്ത്രി, ധനകാരത്യമന്ത്രി, പാർലന്മറെറികാരത്യമന്ത്രി,  
പ്രതിപക്ഷ വനതാേ്  എന്നിേരുവടത് ഒഴിന്കയുള്ള 
്റോെംഗങ്ങൾ കഴിേതും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് 
ഒഴിോക്ണന്മന്ന നിർവദേശം  നൽകിയിരുന്നു. മമീഡിയ 
ഗാലറിയിലം ശാരമീരിക അകലം പാലിക്തെക് 
േിധതെിലാണ് ഇരിപ്ിടങ്ങൾ ക്മമീകരിചെത്.  ചാനൽ 
കത്യാമറകൾ ഗാലറികളിൽ  പ്രവേശിപ്ിക്കുന്നതിന് 
അനുോദം നൽകിയിരുന്നില്ല.   പകരം ദൃശത്യങ്ങൾ 
ചാനലകൾക്്  ലഭത്യമാക്ിയാണ് ദലേ് ന്ടലികാ്റേ് 
സംേിധാനം ഒരുക്ിയത്.  സഭാഹാളിന്റെ താപനില 
25 ഡിഗ്രിയിൽ ക്മമീകരിച്ചു.    ആവരാഗത്യ േകുപ്ിന്റെ 
കൂടി സഹകരണവതൊന്ട ഇതെരതെിലള്ള പഴതടചെ 
ക്മമീകരണങ്ങളാണ് ഇരുപതാം സവമ്മളനതെിനായി 
ഒരുക്ിയത്. 
 നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ആറ് 
മാസതെിന്ലാരിക്ൽ വചരണന്മന്ന ഭരണ�ടനാ 
േത്യേസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിനും,  2020 ന്ല വകരള 
ധനകാരത്യ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനുമായി 
േിളിച്ചു വചർതെ  ഇരുപതാം സവമ്മളനതെിൽ  
തിരുേനന്പുരം അന്ാരാഷ്ട്ര േിമാനതൊേളം 
സ്വകാരത്യേത്കരിക്ാനുള്ള വകന്ദ്ര സർക്ാർ 
തമീരുമാനതെിന്നതിന്ര ചട്ം 118 പ്രകാരമുള്ള 
പ്രവമയവും, പിണറായി േിജയന്റെ വനതൃത്വതെിലള്ള 
സർക്ാരിന്നതിന്ര പ്രതിപക്ഷാംഗം േി.ഡി.സതമീശൻ 
വനാട്മീസ് നൽകിയ അേിശ്വാസ പ്രവമയവും സഭ 
പരിഗണിച്ചു. 
 രാേിന്ല 9.00 മണിക്് വചർന്ന സഭ മുൻ മന്ത്രിയും 
രാജത്യസഭാംഗവുമായിരുന്ന എം.പി.േമീവരന്ദ്രകുമാർ, 
മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങളായിരുന്ന േി.ന്ക.ബാബു, 
പി.ന്ക.കുമാരൻ, പി.നാരായണൻ എന്നിേർക്് 
ചരവമാപചാരം അർപ്ിക്കുകയും പവരതവരാടുള്ള 
ആദരസൂചകമായി അംഗങ്ങൾ എഴവന്നറ്റ് 
നിന്ന് മൗനം ആചരിക്കുകയും ന്ചയ്തു. തുടർന്ന്  
അേിശ്വാസ പ്രവമയാേതരണതെിനുള്ള അനുമതി 
േി.ഡി. സതമീശൻ വതടുകയും പ്രവമയാേതരണന്തെ  
ഇരുപതിൽ അധികം അംഗങ്ങൾ പിന്തുണചെതിനാൽ 
മറ്റു കാരത്യപരിപാടികൾ  അേസാനിചെ വശഷം 
പ്രവമയം ചർചെന്ക്ടുക്കുന്നതാന്ണന്ന് സ്പമീക്ർ 
സഭന്യ അറിയിക്കുകയും ന്ചയ്തു.  അേിശ്വാസ 
പ്രവമയതെിവന്ലള്ള ചർചെയ്ക്കു അഞ്് മണിക്കൂർ  സമയം 
അനുേദിചെതായും അറിയിച്ചു.  കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അധിക 
േിഭേ സമാഹരണം ലക്ഷത്യമിട്് പ്രഖത്യാപിചെ അധിക 
നികുതി നിരക്കുകൾ  കൂടി ഉൾന്പ്ടുതെിയ 2020 ന്ല  
വകരള ധനകാരത്യ ബിൽ, 2020 ന്ല വകരള ധനകാരത്യ 
(2-ാം ന്ർ) ബിൽ എന്നിേ വഭദഗതികവളാന്ട സഭ 
പാസാക്ി. നടപ്പു സാ്തെിക േർഷവതെക്കുള്ള 
ഉപധനാഭത്യർത്ഥനയും അതു സംബന്ിചെ 2020 
ന്ല  വകരള   ധനേിനിവയാഗ (3-ാം ന്ർ) ബില്ം 
സഭ അംഗമീകരിച്ചു. ധനകാരത്യ ബില്കൾ സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റിയുന്ട പരിഗണനയ്ക് അയയ്കാന്ത അവന്ന ദിേസം  
തന്ന്ന പരിഗണിക്കുന്നതിനായി വകരള നിയമസഭ 
നടപടിക്മവും കാരത്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ിചെ 
ചട്ങ്ങളിന്ല ചട്ം 76 ന്റെ ഉപചട്ം (1) ന്ല േത്യേസ്ഥകൾ 
താത്ക്ാലികമായി സസ് ന്പറെ് ന്ചയ്തായിരുന്നു 
പാസാക്ിയത്.  ചട്ം 153(2) ൽ ഇളവു േരുതെണന്മന്ന 

സഭാ വനതാേിന്റെ  പ്രവമയം അംഗമീകരിചെ വശഷമാണ് 
ധനേിനിവയാഗ ബിൽ പാസാക്ിയത്.  
   തിരുേനന്പുരം അന്ാരാഷ്ട്ര 
േിമാനതൊേളതെിന്റെ നടതെിപ്പും വമൽവനാട്വും 
അദാനി എറെർദപ്രസസ്ിന്ന ഏൽപ്ിക്ാനുള്ള 

വകന്ദ്രസർക്ാർ തമീരുമാനതെിന്നതിന്ര ചട്ം 118 
പ്രകാരമുള്ള പ്രവമയം ചർചെ കൂടാന്ത ഐകകണ് വഠത്യന 
പാസാക്ി. 
  പിണറായി േിജയന്റെ വനതൃത്വതെിലള്ള 
സർക്ാരിന്നതിന്രയുള്ള അേിശ്വാസ പ്രവമയം 
തുടർന്ന് ചർചെയ് ന്ക്ടുത്തു.  പ്രതിപക്ഷാംഗം േി.ഡി.
സതമീശൻ അേതരിപ്ിചെ പ്രവമയം തിരുേഞ്ചൂർ 
രാധാകൃഷ്ണൻ  പിന്ാങ്ങി.   വകരള നിയമസഭയുന്ട 
ചരിത്രതെിൽ ചർചെയ് ന്ക്ടുക്കുന്ന പതിനാറാം  
അേിശ്വാസ പ്രവമയമാണ് അേതരിപ്ിക്ന്പ്ട്ത്.  ഉമ്മൻ 
ചാണ്ിയുന്ട വനതൃത്വതെിലള്ള സർക്ാരിന്നതിന്ര 
വകാടിവയരി ബാലകൃഷ്ണൻ 2005 ജൂദല 12 ന്  
ന്കാണ്ടുേന്ന അേിശ്വാസ പ്രവമയമായിരുന്നു സഭ 
ചർചെ ന്ചയ്ത അേസാനവതെത്. േി.ഡി.സതമീശൻ 
അേതരിപ്ിചെ പ്രവമയതെിവന്ൽ അഞ്് മണിക്കൂറാണ് 
ചർചെ നിശ്യിചെിരുന്നന്തങ്കിലം  രാത്രി 9.15 േന്ര 11 
മണിക്കൂർ 16 മിനിറ്റ് നമീണ്ടുനിന്ന തമീ പാറിയ ചർചെയ്കാണ് 
സഭ സാക്ഷത്യം േഹിചെത്. മൂവന്ന മുക്ാൽ മണിക്കൂർ  
സമയന്മടുതെ് മുഖത്യമന്ത്രി മറപടി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം 
ഉന്നയിചെ ഗുരുതര ആവരാപണങ്ങൾക്് ഭരണവനട്ങ്ങൾ 
ഒന്ന്നാന്നായി  എണ്ണിപ്റഞ്ഞുള്ളതായിരുന്നു  
മുഖത്യമന്ത്രിയുന്ട മറപടി പ്രസംഗം. വകരള നിയമസഭയിൽ 
ഒരു അംഗം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും നമീണ് പ്രസംഗമായിരുന്ന 
ഇരുപതാം സവമ്മളനതെിൽ  മുഖത്യമന്ത്രി നടതെിയത്.   
മറപടിയിൽ തൃപ്തരാകാതെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ 
ഡയസിനു മുന്നിൽ  പ്രതിവഷധിക്കുകയും തങ്ങൾ 
ഉന്നയിചെ വചാദത്യങ്ങൾക്് കൃതത്യമായി മറപടി മുഖത്യമന്ത്രി 
നൽകിയിന്ല്ലന്ന് ആവരാപിക്കുകയും ന്ചയ്തു.
 േിപ്ിന്ന ന്ചാല്ലിയുള്ള വകരള വകാൺഗ്രസ്  
േിഭാഗങ്ങളന്ട ബലാബല പരമീക്ഷണങ്ങൾക്കും 
ഇരുപതാം  സവമ്മളനം വേദിയായി.   ബി.ന്ജ.പി.യുന്ട 
ഏക അംഗം ഒ.രാജവഗാപാൽ പ്രവമയന്തെ അനുകൂലിചെ് 
ചർചെയിൽ പന്ങ്കടുതെ് സംസാരിന്ചെങ്കിലം വോന്ട്ടുപ്ിൽ 
പന്ങ്കടുതെില്ല.
  വകാേിഡ് 19 പ്രവതത്യക സാഹചരത്യം കണക്ിന്ലടുതെ്  
ഇരിപ്ിടങ്ങൾ പുന:ക്മമീകരിചെിരുന്നതിനാൽ അേിശ്വാസ 
പ്രവമയതെിവന്ലള്ള വോന്ട്ടുപ്്  ഇലക് വരോണിക് 
വോട്ിങ് സംേിധാനം ഉപവയാഗിചൊയിരുന്നില്ല 
നടതെിയത്.  പകരം മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ഡിേിഷൻ 

രമീതിയാണ് അേലംബിചെത്. വോട്ിങ് സമയം 
പ്രവമയന്തെ അനുകൂലിക്കുന്നേർ/പ്രതികൂലിക്കുന്നേർ 
സഭയിൽ എഴവന്നറ്റ് നിൽക്കുകയും തൽസമയം 
നിയമസഭ ന്സക്ട്റി എഴവന്നറ്റ് നിൽക്കുന്ന 
അംഗങ്ങളന്ട വപര്  േിളിചെ് വോട്് വരഖന്പ്ടുത്തുകയും 
ന്ചയ്യുന്ന രമീതിയാണ് സ്വമീകരിചെത്. പതിന്നാന്ന് മണിക്കൂർ 
ചർചെയ്ക് വശഷം രാത്രി 9.15 ഓന്ട വോട്ിനിട് പ്രവമയം 40 
ന് എതിന്ര 87 വോട്ടുകൾക്് തള്ളുകയാണുണ്ായത്.  
 ജനാധിപതത്യപ്രകിയയുന്ട പക്വമായ പ്രകടനതെിനു 
കൂടി പതിനാലാം വകരള നിയമസഭയുന്ട 
ഇരുപതാം സവമ്മളനം സാക്ഷിയായി.  പതിേ് 
ഇറങ്ങിവപ്ാകലകൾക്കും ബഹിഷ് കരണങ്ങൾക്കും 
പകരം ജനാധിപതത്യം സാർഥകമാക്കുന്ന സംോദതെിന് 
നിയമസഭ വേദിയായി.  പ്രതിപക്ഷന്തെ വകൾക്ാൻ 
ഭരണപക്ഷവും ഭരണപക്ഷതെിന്റെ മറപടി വകൾക്ാൻ 
പ്രതിപക്ഷവും തയ്ാറായി എന്നത് ജനാധിപതത്യന്തെ 
സംബന്ിചെ് ശുഭസൂചകമാണ്.  ജനാധിപതത്യതെിന്റെ 
അടിതെറ ശക്തമാകുന്നത് േിവയാജിപ്പുകൾ 
കൂടിവചെരുവ്ാഴാണ്.  അതെരം േിവയാജിപ്പുകൾ 
ഉന്നയിക്ാനും അതു വകൾക്ാനും അതിൻവമൽ 
ആവരാഗത്യകരമായ സംോദതെിവലർന്പ്ടാനും 
നിയമസഭകൾക്് കഴിയുവ്ാൾ മാത്രവമ ജനാധിപതത്യം 
േിജയിക്കൂ. ഇേിന്ട സംോദതെിൽ ജയപരാജയങ്ങൾക്് 
സ്ഥാനമില്ല.  വകരള നിയമസഭയുന്ട ഈ അനുകരണമീയ  
മാതൃകയ്ക് ചുക്ാൻ പിടിക്ാൻ   നിയമസഭാ   സ്പമീക്ർ 
പി. ശ്രമീരാമകൃഷ്ണന് കഴിഞ്ഞു.  ഭരണപക്ഷതെിനും 
പ്രതിപക്ഷതെിനും അേരേരുന്ട ോദങ്ങൾ 
സഭാതലതെിൽ അേതരിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 
സ്പമീക്ർ അനുേദിച്ചു.  മുഖത്യമന്ത്രിയുന്ട മറപടി 
പ്രസംഗതെിൽ ഇടന്പട്് സംസാരിക്ാനുള്ള 
അേസരം വപാലം പ്രതിപക്ഷ വനതാേിന് ലഭിച്ചു.  
ജനാധിപതത്യതെിൽ ന്പാതുജനങ്ങളന്ട േിശ്വാസം ഊട്ി 

ഉറപ്ിക്കുന്നതരതെിൽ ഇരുപതാം സവമ്മളനതെിൽ 
നടന്ന അേിശ്വാസപ്രവമയ ചർചെ വലാകം തത്മയം 
കാണുകയും ന്ചയ്തു. ജനാധിപതത്യതെിന്റെ 
ന്േല്േിളികൾ അതിജമീേിക്ാൻ ഇതെരം സംോദങ്ങൾ 
തമീർചെയായും സഹായിക്കും.  

സർഗ്ാത്മക സുംവാദവമായി                    
ഇരുപതാും സക്മ്ളനും:

അവിശ്ാസ പ്രക്മയും തള്ി 

സ്തീക്ന്റ നതീക്ും ന്ചയ്യുന്നതിനുളള പ്രക്മയും
 സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിന്ല സ്പമീക്ർമാന്ര 
സഭാംഗങ്ങളന്ട ഭൂരിപക്ഷവതൊടുകൂടി  
പാസ്ാക്കുന്ന ഒരു പ്രവമയം േഴി നമീക്ം 
ന്ചയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണ�ടനയുന്ട  
അനുവഛേദം 179(സി) സഭാംഗങ്ങൾക്് 
അധികാരം നൽകുന്നു. വകരള നിയമസഭയിൽ 
സഭാ ചട്ം 65 പ്രകാരമാണ് ഈ അനുവഛേദ 
പ്രകാരമുള്ള വനാട്മീസ്  നൽവകണ്ത്.  വകരള 
നിയമസഭാ ചരിത്രതെിന്  നാളിതുേന്രയായി  7 
വനാട്മീസുകളാണ് ഇതെരതെിൽ ലഭിചെിട്ടുള്ളത്.  
നാളിതുേന്ര  സ്പമീക്ന്റ നമീക്ം ന്ചയ്ാനുള്ള 
രണ്് പ്രവമയങ്ങളാണ് വകരള നിയമസഭ 
ചർചെ ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത്. 2020 ആഗ്റേ് 14 ന് 
എം.ഉമ്മർ നൽകിയ വനാട്മീസാണ് ഏറ്റവും 
ഒടുേിൽ ലഭിചെത്.  പ്രവമയം സഭയിൽ 
അേതരിപ്ിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത്  പതിനാല 
ദിേസന്തെ വനാട്മീസ് വേണന്മന്ന്  
ഭരണ�ടനയിൽ േത്യേസ്ഥയുള്ളതിനാലം 
സഭാ സവമ്മളനതെിന് സമൻസ് അയചെ 
തമീയതിക്് വശഷവമ ആ സവമ്മളനതെിന്ല 
ബിസിനസ്സുകൾക്് വനാട്മീസ് നൽകാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂന്േന്നതിനാലം എം.ഉമ്മർ 
വനാട്മീസ് നൽകിയ പ്രവമയം ഇരുപതാം 
സവമ്മളനതെിൽ  സഭ മുൻപാന്ക േരുന്നതിന് 
അേസരം ലഭിചെില്ല. 

ജനാധിപത്യത്ിനക് ഭാവിയണക്.........
 േർതെമാനകാലതെ് വലാകന്തെ്ാടുമുള്ള 
ജനാധിപതത്യം വനരിടുന്ന ഏറ്റവും േലിയ പ്രശ് നങ്ങളിൽ 
ഒന്ന് സാമൂഹത്യ രാഷ്ട്രമീയ പ്രശ് നങ്ങന്ളക്കുറിചെ് 
ആവരാഗത്യകരമായ സംോദങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല 
എന്നതാണ്.  നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ വപാലം 
ഇത് അതിന്റെ അസാന്നിദ്ത്യം ന്കാണ്ാണ് 
ശ്രദ്ിക്ന്പ്ടുന്നത് എന്്ന പറയുവ ാ്ൾ ജനാധിപതത്യം 
വനരിടുന്ന ന്േല്േിളിയുന്ട ആഴം വബാദ്ത്യന്പ്ടും.  
ഇന്ത്യയിവലക്് േന്നാൽ വകന്ദ്ര സർക്ാരിന്ന 
(ബി.ന്ജ.പി.യുന്ട വനതൃത്വതെിലള്ള സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകന്ളയും) േിമർശിക്കുന്നേന്ര 'രാജത്യവരോ 
ഹികൾ''ആയി കാണുന്നതാണ് പുതിയ രമീതി.  ഇവത 
കാരണതൊൽ പാർലന്മറെ് അംഗങ്ങന്ളവപ്ാലം 
സഭയിൽ നിന്ന് പുറതൊക്ിയത് നമുക്് സമമീപകാല 
അനുഭേമാണ്.
 കഴിഞ്ഞ സവമ്മളനതെിൽ വകരള 
നിയമസഭയിൽ അേതരിപ്ിക്ന്പ്ട് അേിശ്വാസ 
പ്രവമയവതെയും അതിൻവമൽ നടന്ന ചർചെവയയും 
ഈ പശ്ാതെലതെിൽ വേണം േിലയിരുവതെണ്ത്.  
ഏതാണ്് ഒരു ദിേസം മുഴേൻ നമീണ്ടുനിന്ന 
ചർചെ.  സർക്ാരിന്ന േിമർശനം ന്കാണ്ടു മൂടി 
പ്രതിപക്ഷം.  അേന്യ സമർഥമായി വനരിടുകയും 
പ്രതിപക്ഷതെിന്റെ പാളയതെിവലക്് പട നയിച്ചും 
ഭരണ മുന്നണി.  ഇന്തല്ലാം ജനാധിപതത്യതെിന്റെ 
അന്സ്തെയ്ക് വചരും േിധമാണ് നടന്നന്തന്നതും 
ശ്രവദ്യമാണ്.  ഈ ഒന്രാറ്റ സംഭേതെിലൂന്ട വകരള 
നിയമസഭ ഇന്ത്യയ്ക്കും വലാകതെിനും അനുകരിക്ാവുന്ന 
മന്റ്റാരു മാതൃക സൃഷ്ിചെിരിക്കുന്നു.  ജനാധിപതത്യതെിന് 
ഭാേി ഉന്ണ്ന്ന് ന്തളിയിചെിരിക്കുന്നു.  
                                       വഡവാ.ത്ജ. പ്രഭവാഷ് ,
വകരള സർവ്വകലവാശവാല മുൻ ത്പ്രവാ - ബ്േസ് ചവാൻസലർ
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• വലവാക ജനസംഖ്യവാ ദിനം?
ജൂബ്ല 11 (1987 ജൂബ്ല 11 നവാണ് വലവാക ജനസംഖ്യ 
500 വകവാടി തികഞ്ഞത്.   ഇതിത്ന് ഓർമ്മയ്കവായി 
ത്പവാതുജന തവാൽപര്യവാർത്ം ജൂബ്ല 11 വലവാക ജനസംഖ്യവാ 
ദിനമവായി ആചരിക്കവാൻ യുബ്ണ്ഡ് വനഷൻസ് 
ത്ഡേലപ് ത്മന്് വപ്രവാഗവാം ഗവേണിംഗ് വബവാഡി 
തരീരുമവാനിക്കുകയവായിരുന്നു.)  

• വലവാക ജനസംഖ്യ 500 വകവാടി 
തികച്ചതവായി കരുതത്പ്പടുന്ന േ്യക്തി?

മവതജ് ഗവാസ്ർ (Matej Gasper- (ത്ക്രവാവയഷ്യയുത്ട 
തലസ്വാനമവായ സവാഗിബിൽ ജനനം)

• ജനസംഖ്യവാ ശവാസ്ത്രതെിത്ന് പിതവാേ്?
വജവാൺ വഗവാൺട് (ഇംഗ്ലണ്്)
 
• രവാജ്യേ്യവാപകമവായി േിപുലമവായ 

ജനസംഖ്യവാ കണത്ക്കടുപ്പ് ആദ്യമവായി 
നടതെിയ രവാജ്യം ?

ബ്ചന 

• കണക്കുകൾ കൃത്യമവായി പ്രസിദ്ധരീകരിച്ച 
ആദ്യ ത്സൻസസ്?

1750 ത്ല സ്രീഡിഷ് ത്സൻസസ് 

• ജനസംഖ്യത്യ കു�ിച്ചുള് പഠനം 
ത്ഡവമവാഗഫി 

• ആദ്യ  വലവാക ജനസംഖ്യവാ സവമ്മളനം 
നടന്ന േർഷം?

1927 (ജനരീേയിൽ നടന്ന സവമ്മളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് 
ലരീഗ് ഓഫ് വനഷൻസും മവാർഗര്് സവാൻഗറും വചർന്നവാണ്)

• ഇന്ത്യയിൽ ശവാസ്ത്രരീയവും ആധുനിക 
രരീതിയിലുള്തുമവായ ആദ്യ ത്സൻസസ് 
നടന്ന േർഷം?

1881  (�ിപ്പൺ പ്രഭു ബ്േവരേവായി ആയിരുന്ന കവാലഘട്ടം)

• ത്സൻസസ് എന്ന പദം രൂപത്പ്പട്ടത് ഏതു 
ഭവാഷയിൽ നിന്നവാണ്?  

ലവാ്ിൻ ഭവാഷ  (തിട്ടത്പ്പടുത്തുക എന്നർത്ം േരുന്ന 
ത്സൻസത്� എന്ന േവാക്കിൽ നിന്ന്)

• 2011 ത്ല ഇന്ത്യൻ ത്സൻസസ് 
രവാജ്യചരിത്രതെിൽ എത്രവാമവതെതവാണ്? 

15 (പത്തു േർഷ ഇടവേളയിലവാണ് ജനസംഖ്യവാ 
കണത്ക്കടുപ്പ് നടത്തുന്നത്)

Studies on Kerala 
Economy
Rajeev C.Bharathan, Ed.
Thrissur: Cosmo Books, 
2019
Call No: X.212     Q9

(A collection of essays on 
Kerala economy) 

Never Let Me Go
Kazuo Ishiguro
London: Faber and Faber, 
2016
Call No: O111,3KAZ    P6
(Novel) 

The Call of the Wild 
and Free: Reclaiming 
Wonder in Your Child's 
Education
Ainsley Arment
New York: Harper Collins, 
2019
Call No: T    Q9
(A book on 
Homeschooling) 

ഭ്രമം 
േയലവാർ മവാധേൻകുട്ടി 
എ�ണവാകുളം: േവായനപ്പുര 
പബ്ിവക്കഷൻസ്, 2018
Call No: O32,3MAD  Q8
(വനവാേൽ)

ഒരു പരവാജിതത്ന് 
വമവാഹങ്ങൾ
ത്കവാല്ലം തുളസി
തിരുേനന്തപുരം: പ്രഭവാത് 
ബുക്്, 2014
Call No: O32,1THU Q4
(കേിതകൾ)

നിങ്ങത്ളത്ന്ന 
കമ്മയൂണിസ്റവാക്കി; 
നിങ്ങത്ളത്ന്ന ബി.ത്ജ.
പിയവാക്കി
ത്ക ത്ക രവാമചന്ദ്രൻ മവാസ്റർ
വകവാഴിവക്കവാട്: പൂർണ 
പബ്ിവക്കഷൻസ്, 2017
Call No: V212y7N36RAM 
 32Q7
(ആത്മകഥ)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

മവാർഗര്് സവാൻഗർ

വജവാൺ വഗവാൺട് 

�ിപ്പൺ പ്രഭു

ജനസംഖത്യാ കണന്ക്ടുപ്്

വിജ്ാേപഥം

V.P. Menon : The Unsung 
Architect of Modern India
Narayani Basu
New Delhi: Simon & Schuster, 
2020
Call No: V2y7 MEN    R0
(A biography of V.P. Menon) 

Silent Night
Danielle Steel
New York: Penguin Random 
House, 2019
Call No: O111,3DAN    Q9
(Novel ) 

Shaping of Rights: Jati and 
Gender in Colonial Keralam
P S Manojkumar
New Delhi: Meena Book 
Publications, 2019
Call No: V212  Q9
(This research work explains 
the socio-political and cultural 
situation during the colonial 
period in Kerala ) 

മണൽ ത്മവാഴി 
ശ്രീലത
തൃശൂർ: ക�ന്് ബുക് സ്, 2018
Call No:   O32,3SRE    Q8 
(വനവാേൽ)

A Chequered Brilliance:  
The Many Lives of V.K. 
Krishna Menon
Jairam Ramesh
Gurgaon: Penguin Random 
House, 2019
Call No: V2y7 KRI    Q9
 (A biography of V.K. Krishna 
Menon)

തഴ 
എ എം മുഹമ്മദ് 
വകവാട്ടയം: സവാഹിത്യ പ്രേർതെക 
സഹകരണ സംഘം, 2019
Call No:   O32,3MUH   Q9
(വനവാേൽ)

കാലന്തെ അതിജമീേിക്കുന്നതാണ് 
ഏന്താരു കലയും. 

വദശകാലങ്ങവളയും ഭാഷവയയും 
അതിേർതെിക്കുന്ന ഒരു സതെ 
സംഗമീതതെിനുമുണ്്. സംഗമീതതെിൽ 
പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെേർക്കും 
ആസ്വദിക്ാവുന്ന ഒരു സാർവ്വജനമീന സ്വഭാേം 
അതിനുണ്്.  അതിന് ഒരു പ്രതത്യവക്ഷാദാഹരണം 
തന്ന്നയാണ് എസ്.പി.ബി.എന്ന എസ്.
പി.ബാലസുബ്ഹ്മണത്യം.
 അവദേഹം ഏതു വദശക്ാരനാണ് എന്ന് 
വചാദിചൊൽ നമുക്് ഒന്നാവലാചിവക്ണ്ി 
േരും. കാരണം, സ്വഭാഷയായ ന്തലങ്ക് 
സിനിമാ ഗാനരംഗതെ് ചുേടുറപ്ിക്കും 
മുമ്പുതന്ന്ന കന്നടയിവലയ്ക്കും തമിഴിവലക്കും 
മലയാളതെിവലക്കും ഹിന്ദിയിവലക്കും 
അവദേഹതെിന്റെ സ്വരമാധുരി േത്യാപിക്ാൻ 
തുടങ്ങിയിരുന്നു.  ഓവരാ നാട്ടുകാരും 
തങ്ങളന്ട സ്വന്ം ഗായകരുന്ട കൂന്ടതെന്ന്ന 

അവദേഹന്തെയും മനസ്ിൽ പ്രതിഷ്ിച്ചു. 
സംഗമീതാസ്വാദകരുന്ട മനസ്ിൽ ഇടം 
വനടിയ   'ശങ്കരാഭരണ'തെിന്ല  'ശങ്കരാ 
നാദ ശരമീരാ പരാ' എന്നു  തുടങ്ങുന്ന 
ഗാനം പാടിന്ക്ാണ്് ബാലസുബ്ഹ്മണത്യം 
ഏേരുന്ടയും  മനസ്ിൽ ചിരപ്രതിഷ് വനടി. 
സംഗമീത വേദികളിൽ  ആ ഗാനം പാടാന്ത 
ആരാധകർ അവദേഹന്തെ േിടുമായിരുന്നില്ല.  
ദമീർ�വനരം ശ്വാസന്മടുക്ാന്ത  അവദേഹം 
പാടിയ  പാട്ടുകൾ ശ്വാസമടക്ിപ്ിടിചെ് 
തന്ന്ന നമ്മൾ  വകട്ിരുന്നിട്ടുണ്്.  1960  
കളിൽ തുടങ്ങിയ സംഗമീത സപരത്യ, 16 
ഭാഷകളിലായി നാൽപ്തിനായിരതെിൽ 
പരം ഗാനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഗാനരംഗന്തെ 
വലാകപ്രശസ്ിയിന്ലതെിചെ പ്രതിഭാശാലി .... 
സംഗമീതം ന്കാണ്് ജമീേിതം ധനത്യമാക്ിയ 
പ്രതിഭയ്ക്കു മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്ിക്കുന്നു. 

പി.ശ്രീരവാമകൃഷ്ണൻ സ്പമീക്ർ

അനശ്ര സുംഗതീതജ്ഞനക് ആദരാഞ്ജേികൾ
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വകന്ദ്ര ഭക്ഷത്യ 

േകുപ്പുമന്ത്രിയും 
വലാക് ജനശക്തി 
പാർട്ി വനതാവുമായ 
രാംേിലാസ് പാസ്വാൻ 
(74) ഒക് വടാബർ 8 ന് 
അന്രിച്ചു. ബമീഹാർ  
നിയമസഭാഗം, 
രാജത്യസഭാഗം, നിരേധി  
വകന്ദ്രമന്ത്രിസഭകളിൽ  
േിേിധ  േകുപ്പുകൾ  

ദകകാരത്യം  ന്ചയ്ത  മന്ത്രി എന്നമീ  നിലകളിൽ 
പ്രേർതെിചെിട്ടുണ്്.

നിയമസഭാ ബ്േരൈറിയിന്േ 
അസിസ്റ്ററെക് ബ്േക്രൈറിയൻ  
സൗമ്യറാണി ജി.എൽ.നക് 

ക്ഡാക്ടക്ററ്ക്  

ഇന്ത്യയുന്ട പതിമൂന്നാം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന 
പ്രണബ് മുഖർജി (85) ആഗ്റേ് 31 ന് 

അന്രിച്ചു. വകാേിഡ് ബാധിചെ് ചികിത്യിൽ 
കഴിയവേ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 2019 
ൽ ഭാരതതെിന്റെ പരവമാന്നത സിേിലിയൻ 
ബഹുമതിയായ ഭാരതരത് ന നൽകി രാജത്യം 
ആദരിചെിരുന്നു. പശ്ിമബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുന്ട 
രാഷ്ട്രപതിയായ ആദത്യ േത്യക്തിയാണ് പ്രണബ് മുഖർജി. 

ആസൂത്രണ കമ്മമീഷൻ ഉപാദ്ത്യക്ഷൻ, 1995 ലം 
2006 ലം വകന്ദ്രേിവദശകാരത്യ േകുപ്പുമന്ത്രി, 2004 ൽ 
വകന്ദ്രപ്രതിവരാധേകുപ്് മന്ത്രി എന്നമീ നിലകളിൽ 
പ്രേർതെിചെിട്ടുണ്്.  1982-84 കാല�ട്തെിൽ  വകന്ദ്ര 
ധനമന്ത്രിയായിരിക്കുവ്ാൾ വദശമീയ ഗ്രാമമീണ 
ന്താഴിലറപ്് നയം, ന്പൺകുട്ികളന്ട സാക്ഷരത, 
ആവരാഗത്യ പരിരക്ഷ തുടങ്ങി ശ്രവദ്യമായ പല 
പദ്തികളം നടപ്ിലാക്ി. രാജത്യാന്ര നാണത്യനിധി, 
വലാകബാങ്ക്, ഏഷത്യൻ ഡേലപ് ന്മറെ് ബാങ്ക്, 
ആഫ്ിക്ൻ ഡേലപ് ന്മറെ് ബാങ്ക് എന്നിേയുന്ട 
ഗവേണിംഗ് വബാർഡ് അംഗമായിരുന്നു. 2012 
മുതൽ 2017 േന്ര ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു.                  

1977 ൽ മികചെ പാർലന്മവറെറിയനുള്ള പുരസ് കാരവും 
2008 ൽ പത്മേിഭൂഷണും ലഭിച്ചു.  മറ്റവനകം വദശമീയ, 
അന്ർവദശമീയ ബഹുമതികളം ലഭിചെിട്ടുണ്്. ഒവട്ന്റ 
പുസ്കങ്ങൾ രചിചെിട്ടുണ്്.
 രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കുവ്ാൾ 2012 ഒക് വടാബർ 
30 ന് പ്രണബ് മുഖർജി വകരള നിയമസഭയുന്ട 
പ്രവതത്യക സവമ്മളനന്തെ അഭിസംവബാധന 
ന്ചയ്തു സംസാരിചെിട്ടുണ്്.  പ്രണബ് മുഖർജിയുന്ട 
അന്നന്തെ സന്ദർശനം വകരള നിയമസഭന്യ 
അഭിസംവബാധന ന്ചയ്യുന്ന മൂന്നാമന്തെ 
രാഷ്ട്രപതി  എന്ന നിലയിൽ ശ്രവദ്യമായി.  അന്ന് 
രാഷ്ട്രപതി സഭയിൽ പ്രവേശിചെവപ്ാൾ സഭയിന്ല 
സ് ക്മീനിൽ ''ശ്രമീ'.പ്രണബ് മുഖർജി' എന്നാണ് 
ന്തളിഞ്ഞത്.  ബ്ിട്മീഷ് ഭരണതെിന്റെ ബാക്ിയായ 
'ഹിസ് എക് സലൻസി' എന്ന പ്രവയാഗം തനിക്കു 
വേന്ണ്ന്ന പ്രണബിന്റെ ശാഠത്യമായിരുന്നു ആ''ശ്രമീ''ക്കു 
പിന്നിൽ.  വകരളതെിന്റെ രണ്ാം തലമുറ േികസന 
പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളമായി 
വകരള േികസന മാതൃകയുന്ട രണ്ാം പതിപ്ിന് 
രൂപം ന്കാടുക്ണന്മന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ 
അതിന് വനതൃത്വം േഹിക്ണന്മന്നും സന്ദർശന 
വേളയിൽ അവദേഹം അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു.  വകരളതെിന്ല 
ബഹുസ്വരതയും സഹനവും പുവരാഗമനചിന്യും 
എല്ലാേന്രയും ഉൾന്പ്ടുത്തുന്ന േികസനവും 
ഇന്ത്യയ് ന്ക്ാരു സവന്ദശമാകന്ട് എന്ന് അവദേഹം 
ആശംസിച്ചു.  സവമ്മളനവശഷം ഗേർണ്ണർ, 
സാമാജികർ എന്നിേവരാന്ടാപ്ം ഗ്രൂപ്് വൊവട്ായിലം 
രാഷ്ട്രപതി പങ്കാളിയായി.  സന്ദർശനതെിന്റെ 
ഓർമ്മയ്കായി നിയമസഭാ േളപ്ിൽ അവദേഹം 
ഊദ് വൃക്ഷന്തെ നട്ടു. മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുന്ട  
വദഹേിവയാഗതെിൽ രാജത്യം ഏഴ ദിേസന്തെ 
ദു:ഖാചരണം നടതെിയതിറെ ഭാഗമായി വകരള 
നിയമസഭാ സമുചെയതെിൽ വദശമീയപതാക 
താഴ്തെിന്ക്ട്ി. 

മുൻ നിയമസഭാുംഗും       
ക്ജാർജക് ന്മഴക് സിയർ 

പന്ത്രണ്ാം വകരള നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന 
വജാർജ് ന്മഴ് സിയർ (68) ന്സപ്റ്റംബർ 16 

ന് അന്രിച്ചു.  വകാേളം നിവയാജകമണ്ഡലതെിൽ 
നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു. 1952 ൽ പമീയൂസ് 
ന്മഴ് സിയർ -ഐറിസ് ക്ാര ദ്തിമാരുന്ട മകനായി 
ജനിച്ചു. യൂണിവേഴ് സിറ്റി വകാവളജിന്ല ന്ക.എസ്.
യു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡറൊയിരുന്നു. ന്ക.എസ്.യു. 
സംസ്ഥാന ദേസ് പ്രസിഡറെ്, യൂതെ് വകാൺഗ്രസ് 
ജനറൽ ന്സക്ട്റി, ഡി.സി.സി. ദേസ് പ്രസിഡറെ്, 
ന്ക.പി.സി.സി. എക് സികയൂട്മീേ് കമ്മിറ്റിയംഗം എന്നമീ 
സ്ഥാനങ്ങൾ േഹിചെിട്ടുണ്്. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് 
ഡയറക്ർ, പ്രസിഡറെ് എന്നമീ നിലകളിലം പ്രേർതെിച്ചു. 
 പി.പ്രസന്നകുമാരിയാണ് ഭാരത്യ. ഇേർക്് രണ്് 
ആൺമക്ളാണുള്ളത്.

നവർപാെ്  

മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബക് മുഖർജി

നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിൽ 
തിരുേനന്പുരം നഗരസഭയുന്ട 

സ്മാർട്് സിറ്റി പദ്തിയുന്ട ഭാഗമായ 
'Sustainable Institutions- Solar 
Roof Top in Government Offices 
and Institutions within ABD 
areas' പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുതെി 
റെ് വടാപ്് വസാളാർ പ്ലാന്കൾ 
സ്ഥാപിചെ് ദേദയുതമീകരണം 
വസാളാർ സംേിധാനതെിവലയ്ക് 
മാറ്റുന്ന പദ്തിയുന്ട ഉദ്�ാടനം 
2020 ആഗ്റേ് മാസം 25 ാം തമീയതി 
ന്ചാവ്വാഴ്ച രാേിന്ല 09.00 മണിക്് 
സ്പമീക്ർ പി. ശ്രമീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു.  
നിയമസഭാ സമുചെയതെിന്ല അസംബ്ി 
വബ്ാക്ിൽ 132.625 kWp യും 
അഡ്മിനിസ് വരേറ്റമീേ് വബ്ാക്ിൽ 263 
kWp യും ഉൾന്പ്ന്ട ആന്ക 395.625 
kWp  ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ാൻ വശഷിയുള്ള 
വപ്രാജക്ാണിത്.

 വകാർപ്വറഷൻ നൽകിയ 
പഠന റിവപ്ാർട്നുസരിചെ് പ്രതിദിനം 
ശരാശരി 4 units/kWp  ദേദയുതി 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ാൻ സാധിക്കും.  
നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിന്റെ 
പ്രതിേർഷ ദേദയുത ഉപവഭാഗം 
20.94 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ആണ്.  
അഡ്മിനിസ് വരേറ്റമീേ് വബ്ാക്ിലം 
അസംബ്ി വബ്ാക്ിലമായി വസാളാർ 
പാനൽ സ്ഥാപിചെ് ദേദയുതി 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്ട നിലേിന്ല 
ദേദയുത ബിൽ തുകയുന്ട 23 
ശതമാനം  കുറയ്കാൻ കഴിയുന്മന്നാണ് 
പ്രതമീക്ഷിക്കുന്നത്.
 ഗ്രിഡ് ദടപ്് വസാളാർ 
പേർ പ്ലാറൊണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.  
ഉപകരണങ്ങൾന്ക്ല്ലാം മിന്നൽ 
രക്ഷാസംേിധാനം ഉണ്ായിരിക്കും.  
ഇതിൽ ഉപവയാഗിക്കുന്ന 
ഉപകരണങ്ങളം ന്ചയ്യുന്ന വജാലിയും 
ഏറ്റവും പുതിയ IEC/IS ്റോൻഡാർഡ് 
നിലോരമനുസരിചൊയിരിക്കും.  
ഇലക്ടിക്ൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും 
ഇൻേർട്റിനും 10 േർഷന്തെ 
ോററെിയും വസാളാർ pv യ്ക് 25 
േർഷന്തെ ന്പർവൊർമൻസ് 
ഗാരറെിയും 5 േർഷന്തെ ഡിെക്് 
ലയബിലിറ്റി കാലാേധിയും 
ഉണ്ായിരിക്കും. 

 വസാളാർ റെ് വടാപ്ിന്റെ 
ഉടമസ്ഥാേകാശം നിയമസഭാ 
ന്സക്വട്റിയറ്റിനാണ്.  വസാളാർ 
റെ് വടാപ്് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ന്ചലേ് പൂർണ്ണമായും എസ്.സി.റ്റി.
എൽ. (സ്മാർട്് സിറ്റി തിരുേനന്പുരം 
ലിമിറ്റഡ്) േഹിക്കുന്നതാണ്.  
പ്ലാറെിന്റെ പതെ് േർഷം േന്രയുള്ള 
നടതെിപ്പും അറ്റകുറ്റപ്ണികളം എസ്.
സി.റ്റി.എൽ. നിർേഹിക്കും.  പ്ലാറെ് 
സ്ഥാപിചെതിനു വശഷം 10 േർഷം 
േന്ര ഉണ്ാക്കുന്ന ലാഭം 50:50 
അനുപാതതെിൽ എസ്.സി.റ്റി.എൽ. ഉം 
നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റും പങ്കിടും.  
വശഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിയമസഭാ 
ന്സക്വട്റിയറ്റിനായിരിക്കും.
 നിയമസഭാ േളപ്ിന്ല ഔവദത്യാഗിക 
േസതികളിന്ല ദേദയുതമീകരണം 
വസാളാർ സംേിധാനതെിവലയ്ക് 
മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ന്പാതുമരാമതെ് 
േിഭാഗതെിന്റെ വമൽവനാട്തെിൽ 
അേസാന�ട്തെിലാണ്.  നിയമസഭാ 
സ്പമീക്റന്ട ഔവദത്യാഗിക േസതിയിൽ 
15 KW ഉം ന്ഡപയൂട്ി സ്പമീക്റന്ട 
ഔവദത്യാഗിക േസതിയിൽ  10 KW 
ഉം നിയമസഭാ ന്സക്ട്റിയുന്ട 
ഔവദത്യാഗിക േസതിയിൽ 5 KW ഉം 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്ാൻ വശഷിയുള്ള വസാളാർ 
പ്ലാറൊണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

ക്കന്ദ്രമന്തി രാുംവിോസക് 
പാസ്ാൻ

നിയമസഭാ ന്സക്രക്ട്റിയറ്ിൽ സൗക്രാർജ്ജപ്ാറെക്

നിയമസഭാ ന്സക്വട്റിയറ്റിന്ല 
അസി്റേറെ് ദലവബ്റിയൻ  

സൗമത്യറാണി ജി. എൽ.ന് വകരള 
സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ദലബ്റി 
ആറെ് ഇൻെർവമഷൻ സയൻസിൽ 
വഡാക്വററ്റ് ലഭിച്ചു. മലയിൻകമീഴ് 
സ്വവദശിയായ സൗമത്യറാണി വകരള 
സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് 
MLISc  പൂർതെിയാക്ിയവശഷം 
2012 ജനുേരിയിലാണ്  നിയമസഭാ 
ന്സക്വട്റിയറ്റിൽ വജാലിയിൽ 
പ്രവേശിചെത്.  വഡാക്വററ്റ് ലഭിചെ 
സൗമത്യറാണിന്യ സ്പമീക്ർ പി. 
ശ്രമീരാമകൃഷ്ണൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും 
ഉപഹാരം നൽകുകയും ന്ചയ്തു.
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രണ്് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ിടയിലൂന്ട സഞ്രിചെ് മാനേികതയുന്ട മൂർതെഭാേങ്ങൾ 
കേിതകളാക്ി ദകരളിക്് സമ്മാനിചെ് മഹാകേി അക്ിതെം 

അചയുതൻ നമ്പൂതിരിപ്ാട് യാത്രയായി. 1926 മാർചെ് 8 ന് കുമാരന്നല്ലൂർ 
അവമറ്റിക്രയിൽ അക്ിതെതെ് മനയിൽ ോസുവദേൻ നമ്പൂതിരിയുന്ടയും 
വചകൂർ പാർവ്വതി അന്ർജനതെിന്റെയും പുത്രനായി ജനനം. മലയാള 
കേിതന്യ ആധുനികതയിവലക്് ദകപിടിച്ചുയർതെിയ അക്ിതെം അചയുതൻ 
നമ്പൂതിരി േിടോങ്ങുവ്ാൾ മലയാളതെിന്ല മഹാകേികളന്ട ഗണതെിന്ല 
അേസാന കണ്ണിയാണ് നഷ്മാകുന്നത്. 'ഒരു കണ്ണമീർക്ണം മറ്റുള്ളേർക്ായ് 
ഞാൻ ന്പാഴിക്ന്േ ഉദിക്യാന്ണന്നാത്മാേിലായിരം സൗരമണ്ഡലം'എന്നു 
പാടിയ കേി േിശ്വമാനേമീയകതയ്ക് പുതുഭാഷത്യം പകർന്നു നൽകി. ഹിംസവയാട് 
ഒരിക്ലം അവദേഹതെിന് സന്ിന്ചയ്ാനായില്ല. വനട്ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ 
എളിമയും ലാളിതത്യവും പ്രകടിപ്ിക്ാൻ കഴിയണന്മന്ന പാഠം, ഓവരാ 
അോർഡ് വതടിന്യത്തുവ്ാഴം അവദേഹം പഠിപ്ിച്ചു. വകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
സാഹിതത്യ അക്ാദമി അോർഡകൾ, എഴതെഛേൻ പുരസ് കാരം, മധത്യപ്രവദശ് 
സർക്ാരിന്റെ വദശമീയ കബമീർ സമ്മാനം, േള്ളവതൊൾ സമ്മാനം, ഉള്ളൂർ 
അോർഡ് എന്നിങ്ങന്ന ധാരാളം പുരസ് കാരങ്ങളാണ് അക്ിതെന്തെ 
വതടിന്യതെിയത്. 2019 ൽ സാഹിതത്യതെിനുള്ള രാജത്യന്തെ പരവമാന്നത 
ബഹുമതിയായ ജ്ഞാനപമീഠവും അവദേഹതെിന് ലഭിച്ചു. 2017 ൽ പത്മശ്രമീ 
നൽകി രാജത്യം അക്ിതെന്തെ ആദരിച്ചു. ഭാരത്യ പവരതയായ പട്ാ്ി കമീഴായൂർ 
ആല്ിള്ളി മനയിൽ ശ്രമീവദേി അന്ർജ്നം.  ചിത്രകാരൻ അക്ിതെം 
ോസുവദേൻ ഉൾന്പ്ന്ട ആറ് മക്ളണ്്.

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലാ ജനറൽ കൗൺസിലിവലയ്ക് വകരള 
നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള നാല് സാമാജികർ ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടു. 

ന്പാതു േിഭാഗതെിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ജയലാൽ, മാതയു ടി.വതാമസ്, 
എം.േിൻന്സറെ് എന്നിേന്രയും പട്ികജാതി/പട്ികേർഗ്ഗ സംേരണ 
േിഭാഗതെിൽ നിന്ന്  ന്ക.േി.േിജയദാസിന്നയുമാണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുതെത്. 
മൂന്നു േർഷതെിന്ലാരിക്ലാണ് കൗൺസിൽ പുന:സം�ടിപ്ിക്കുന്നത്. 
വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലാ ആക്ിന്ല 10-ാം േകുപ്ിലാണ് ജനറൽ 
കൗൺസിലിവലയ്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരിൽ നിന്നും അംഗങ്ങന്ള 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാൻ േത്യേസ്ഥ ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത്.  ആക്ിന് 2001 ൽ േരുതെിയ 
വഭദഗതി പ്രകാരമാണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്വടണ് അംഗങ്ങളന്ട എണ്ണം 5 
ൽ നിന്ന് 4 ആയി കുറചെത്. 
 S.R.O. ന്ർ 678/74 ആയി പുറന്പ്ടുേിചെ ്റോറ്റയൂട്ിന്ല േത്യേസ്ഥകൾ 
പ്രകാരമാണ് 2020 ആഗ്റേ് 13 ന് ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്് േിജ്ഞാപനം പുറന്പ്ടുേിചെത്.  
ആന്ക നാല് അംഗങ്ങൾ മാത്രം നാമനിർവദേശ പത്രിക സമർപ്ിചെതിനാൽ 
വോന്ട്ടുപ്് ഒഴിോക്കുകയും  ്റോറ്റയൂട്ിന്ല 30-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം േിജയികന്ള 
പ്രഖത്യാപിക്കുകയും ന്ചയ്തു.

മഹാകവിക്ക്
വിട 

സി.എഫക്.ക്താമസക്, എും.എൽ.എ. അന്തരിച്ചു

ചങ്ങനാവശ്രി എം.എൽ.എ.യും മുൻ മന്ത്രിയും 
വകരള വകാൺഗ്രസ് വനതാവുമായിരുന്ന  

സി.എെ്.വതാമസ്(81) ന്സപ്റ്റംബർ 27 ന് 
അന്രിച്ചു.  
ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി   വകരള രാഷ്ട്രമീയതെിന്ല 
സജമീേ സാന്നിധത്യമായിരുന്ന അവദേഹം 1980 
മുതൽ തുടർചെയായി ചങ്ങനാവശ്രി മണ്ഡലന്തെ 
നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധമീകരിച്ചു. വകരള 
വകാൺഗ്രസ്(എം)ന്റെ  രാഷ്ട്രമീയ നയരൂപമീകര 
ണതെിൽ  പ്രധാന പങ്ക് േഹിചെ വനതാോയിരുന്നു   
സി.എെ്.വതാമസ്.  സൗമത്യതയുന്ട പ്രതിരൂപമായ 
അവദേഹമാണ് ചങ്ങനാവശ്രിയുന്ട 
സമഗ്രേികസനതെിന് തുടക്ം കുറിചെത്.
 ചങ്ങനാവശ്രി ന്ചന്നിക്ര സി.ടി. 
ഫ്ാൻസിസിവറെയും അന്നമ്മയുവടയും മകനായി  
1939 ജൂദല 30 ന് ജനിചെ അവദേഹം എസ്.
ബി . വകാവളജിൽ  നിന്ന് ബിരുദവും എൻ.എസ്.
എസ് ന്രേയിനിംഗ് വകാവളജിൽ നിന്ന് ബി.എഡം 
വനടി. 1962 ൽ അധത്യാപകവൃതെിയിൽ 
പ്രവേശിച്ചു. 18 േർഷം അധത്യാപകനായിരുന്നു. 
1980 ൽ ആറാം  വകരള നിയമസഭയിലാണ് 

ആദത്യമായി നിയമസഭാംഗമാകുന്നത്.  അന്ന് 
മുതൽ എല്ലാ നിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുകളിലം 
ചങ്ങനാവശ്രി മണ്ഡലന്തെ പ്രതിനിധമീകരിചെത് 
സി.എെ്.വതാമസ് ആണ്. 1956 ൽ  വകരള 
വകാൺഗ്രസിലൂന്ട ന്പാതുപ്രേർതെനം ആരംഭിചെ 
സി.എെ്.വതാമസ് േിവമാചന സമരതെിലം 
പങ്കാളിയായി. 1964 ൽ  വകരള വകാൺഗ്രസിലം 
തുടർന്ന് വകരള വകാൺഗ്രസ് (എം)ലം 
അംഗമായി.  1991 ൽ വകരള വകാൺഗ്രസ് (എം) 
ന്ചയർമാനായ അവദേഹം  2001 വമയ് 26 മുതൽ 
2004 ആഗ്റേ് 29  േന്ര എ.ന്ക.ആറെണി 
മന്ത്രിസഭയിലം 2004 ന്സപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 
2006 വമയ് 12 േന്ര ഉമ്മൻ ചാണ്ി മന്ത്രിസഭയിലം 
ഗ്രാമേികസന േകുപ്പുമന്ത്രിയായിരുന്നു.  ഏഴ്, എട്് 
നിയമസഭകളിൽ ന്ചയർമാൻമാരുന്ട പാനലിൽ 
അംഗമായിരുന്നു അവദേഹം. ചങ്ങനാവശ്രി 
മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡറെ്, ന്സക്ട്റി 
എന്നമീ നിലകളിലം  വകാട്യം ജില്ലാ ന്സക്ട്റി, 
സംസ്ഥാന എക് സികയൂട്മീേ് കമ്മിറ്റി അംഗം, 
വകരള വകാൺഗ്രസ്(എം) അദ്ത്യക്ഷൻ, ജനറൽ 
ന്സക്ട്റി, വകരള കാതെലിക് സ്റ്റുഡറെ് സ് ലമീഗ് 
സംസ്ഥാന ജനറൽ ന്സക്ട്റി, അതിരൂപതാ 
പാ്റേറൽ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ 
പദേികളം േഹിച്ചു. കുഞ്ഞമ്മയാണ് ഭാരത്യ. മൂന്ന് 
മക്ളണ്്. 
 വകരള വകാൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന 
വനതാേ് സി.എെ്.വതാമസിന്റെ വേർപാടിൽ  
അനുവശാചനം വരഖന്പ്ടുത്തുന്നു. നാല 
പതിറ്റാണ്ായി നിയമസഭാംഗമായി പ്രേർതെിക്കുന്ന 
അവദേഹം, നാടിന്റെ േികസനതെിന് 
വേണ്ി രാഷ്ട്രമീയതെിന് അതമീതമായി 
എല്ലാേരുമായും വയാജിക്ാൻ തയ്ാറായിരുന്നു. 
ന്പാതുപ്രേർതെനതെിൽ ധാർമിക 
മൂലത്യങ്ങൾക്് അവദേഹം േലിയ േില കൽപ്ിച്ചു. 
കുറച്ചു കാലമായി വരാഗബാധിതനായിരുന്ന 
അവദേഹം  ആവരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങന്ള അേഗണിചെ് 
ന്പാതുപ്രേർതെനം തുടരുകയായിരുന്നു. 
പതിറ്റാണ്ടുകളായി സി.എഫുമായി അടുതെ 
ബന്മുണ്്. രാഷ്ട്രമീയ പ്രേർതെനതെിന്ലന്ന 
വപാന്ല ന്പരുമാറ്റതെിലം അവദേഹം അവങ്ങയറ്റം  

മാനത്യത പുലർതെി. നിരത്യാണം മൂലം അവദേഹതെിന്റെ 
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹപ്രേർതെകർക്കും  
സൂഹൃത്തുകൾക്കുമുള്ള ദുഖതെിൽ പങ്കുവചരുന്നു. 

പിണ�വായി േിജയൻ മുഖത്യമന്ത്രി

 സി.എെ്. വതാമസിന്റെ അന്ത്യം േളന്ര 
ദുഖകരമായ ഒരു ോർതെയായാണ് കണ്ത്. 
സൗമത്യദമീപ്തമായ കർക്ശക്ാരനായിരുന്നു 
സി.എെ്.വതാമസ്. അവദേഹതെിനു പറയാനുള്ളത് 
ഏറ്റവും സൗമത്യമായി എന്നാൽ ഏറ്റവും 
ശക്തമായി സഭാവേദികളിൽ ഉന്നയിക്ാനും 
ഉന്നയിക്കുന്ന േിഷയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതവയാടുകൂടി 
കാരത്യങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ിന്ക്ാണ്ടു ഇടന്പടാനും 
ശ്രദ്ിചെിരുന്ന ഒരു സാമാജികനായിരുന്നു. 
അവദേഹതെിന്റെ  സൂക്ഷ്മത  നിയമസഭയിന്ല പുതിയ  
സാമാജികർക്് ഒരു മാതൃകയാണ്.  നിയമസഭാ 
ചട്ങ്ങളം നടപടിക്മങ്ങളം കമീഴ് േഴക്ങ്ങളം 
പാലിക്കുന്നതിനും അചെടക്വതൊടുകൂടി 
പാർലന്മറെറി ജനാധിപതത്യതെിൽ 
ഇടന്പടുന്നതിനും കാണിക്കുന്ന മരത്യാദയും 
അവങ്ങയറ്റം അനുകരണമീയമാണ്. അവദേഹതെിന്റെ 
ഓർമ്മകൾക്കു മുന്നിൽ ആദരാഞ്ലികൾ 
അർപ്ിക്കുന്നു. 

പി.ശ്രീരവാമകൃഷ്ണൻ  സ്പമീക്ർ

 സംശുദ് േത്യക്തിത്വതെിന്റെ പ്രതമീകമായിരുന്നു 
സി.എെ്.വതാമസ്. സാധാരണക്ാർക്കും 
പാേന്പ്ട്േർക്കും വേണ്ി ജമീേിതം ഉഴിഞ്ഞ് േചെ 
വനതാോയിരുന്നു. നാല് തേണ വകാട്യതെ് നിന്ന് 
പാർലന്മറെിവലക്്  മൽസരിചെവപ്ാഴം എന്ന്ന 
േിജയിപ്ിക്ാൻ വേണ്ി അവദേഹം അവഹാരാത്രം 
അദ്്വാനിചെിരുന്നു. ചങ്ങനാവശ്രിന്യ 
പ്രതിനിധമീകരിചെ് 9 തേണ നിയമസഭാംഗമായ 
അവദേഹതെിന് ചങ്ങനാവശ്രിയിന്ല  
ജനങ്ങന്ള കഴിവഞ്ഞ എന്തുമുണ്ായിരുന്നുള്ളൂ.  
സി.എെ്.വതാമസിന്റെ നിരത്യാണവതൊന്ട 
അതുലത്യനായ ജനവനതാേിന്നയാണ് നമുക്് 
നഷ്മായിരിക്കുന്നത്.

രവമശ് ത്ചന്നിതെല  പ്രതിപക്ഷ വനതാേ് 

നാേക് നിയമസഭാുംഗങ്ങൾ                  
ക്കരള കാർഷിക സർവ്വകോശാേ 

ജനറൽ കൗൺസിേിക്േയ്ക്കക്

ജി.എസ്.ജയലവാൽ മവാതയു ടി.വതവാമസ് എം.േിൻത്സന്് ത്ക.േി.േിജയദവാസ് 
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നിഷ് കാമകർമ്മം അനുഷ്ിചെ് 
കർമ്മവയാഗികളായ ധാരാളം 

സനത്യാസിമാന്രക്കുറിചെ് നാം വകട്ിട്ടുണ്്. 
അേരിൽ  പലരും ധത്യാനനിമഗ്നരായി 
കാലം കഴിചെേരല്ല, മറിചെ് ഇന്ത്യയുന്ട 
ദേജ്ഞാനികവും സാംസ് കാരികവുമായ 
ധാരകളിൽ  ഊർജ്പ്രോഹമായി 
മാറിയേരാണ്. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ  
അങ്ങന്നയുള്ള സനത്യാസികൾ േളന്ര 
േിരളമാണ്. മതവും അധികാരവും 
വചർന്ന് േിധ്വംസകമായ െലങ്ങൾ 
ഉളോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷത്യം 
േഹിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ മതേിശ്വാസിയും 
സനത്യാസിയും ആയിരുന്ന്നാരാൾ നിയമസഭാ 
സാമാജികനായും കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായുന്മല്ലാം 
വസേനമനുഷ്ിചെവപ്ാഴം, മതന്തെ 
അധികാരവുമായി ബന്ിപ്ിക്ാന്തയിരിക്കുകയും 
അവത സമയം മതതെിനകത്തുള്ള മാമൂലകന്ള 
ഉയർന്ന മാനേികവബാധവതൊന്ട 
എതിർക്കുകയും ന്ചയ്തുന്േന്നത് ശ്രവദ്യമായ 
കാരത്യമാണ്. അങ്ങന്ന വലാകശ്രദ് പിടിച്ചുപറ്റിയ 
സനത്യാസിേരത്യനും സാ്തെിക ശാസ്ത്രമടക്മുള്ള 
േിജ്ഞാന വമഖലകളിൽ യുക്തിപൂർവ്വം ഇടന്പട് 
പണ്ഡിതനുമാണ് സ്വാമി അഗ്നിവേശ്. ഇന്ത്യ, 
ശാരമീരികമായി മാത്രം ആവരാഗത്യം (െിസിക്ലി 
െിറ്റ് ) ദകേരിചൊൽ വപാര, മാനസികമായും 
ബൗദ്ികമായും ആവരാഗത്യമുള്ളതാകണം. 
'െിറ്റായ ഇന്ത്യ' എന്നാൽ സദധരത്യം 
വചാദത്യങ്ങളന്നയിക്ാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ജനങ്ങളന്ട 
ഇന്ത്യയാന്ണന്ന് അവദേഹം ഒരിക്ൽ 
പറയുകയുണ്ായി. 
 2019 ൽ േജ്രജൂബിലി ആവ�ാഷങ്ങളന്ടയും 
'ന്െ്റേിേൽ ഓൺ ന്ഡവമാക്സി'യുന്ടയും 

ഭാഗമായി വകരള നിയമസഭ, തിരുേനന്പുരതെ് 
സം�ടിപ്ിചെ 'വദശമീയ േിദത്യാർത്ഥി 
പാർലന്മറെിൽ' പന്ങ്കടുക്ാൻ േന്നവപ്ാൾ സ്വാമി 
അഗ്നിവേശിന്ന വനരിൽ കണ്് പരിചയന്പ്ടാൻ 
എനിക്േസരമുണ്ായി. അവദേഹം തന്റെ 
പ്രബുദ്മായ പ്രഭാഷണതെിൽ 'ഇന്ത്യ' എന്ന 
ആശയതെിന്റെ ചരിത്രം േരചെിട്ടു. നമ്മുന്ട 
ഭരണ�ടനയിൽ പ്രതിഷ് വനടിയതും നമ്മുന്ട 
സാമൂഹികക്മങ്ങളന്ടയും രൂപ�ടനയുന്ടയും 
അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ടുള്ളതും 'േസുദധേ 
കുടുംബകം' എന്ന ദേദികമായ 
ആദർശമാന്ണന്നും, സമഭാേനയും 
സമത്വോദവുമാണ് ഈ ആദർശതെിന്റെ 
ന്നടുംതൂന്ണന്നും അവദേഹം ചൂണ്ിക്ാട്ി. 
  യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്ിചെ് ന്പരുമാറന്ന  
യുേത്വതെിൽ ഇന്ത്യയുന്ട ഭാേി കണ് 
സാമൂഹത്യപ്രേർതെകനാണ് അവദേഹം 
എന്നതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന യുേത്വ സ്ന്നമായിരുന്ന 
േിദത്യാർത്ഥി പാർലന്മറെ് സദസിൽ നടതെിയ 
പ്രബുദ്മായ പ്രസംഗതെിൽ, യുോക്ന്ള 
ോർന്തെടുക്ാൻ വപാന്ന അവനകം 
വചാദത്യങ്ങൾ അവദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ 
ജനതയുന്ട അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്ാനും 
അപരത്വവും േിവദ്വഷവും അകറ്റി നിർതൊനുമുള്ള 
ഒരു പ്രയാണതെിന് ഇറങ്ങിതെിരിക്ാൻ 
അവദേഹം അേവരാട് ആഹ്വാനം ന്ചയ്തു. 
ജനാധിപതത്യതെിന്റെ പരവമാന്നതമായ 
ആശയങ്ങൾ അനുേർതെിചെ്, സമമീപകാല 
ഭാേിയിൽ മന്ത്രിമാരായും സാമാജികരായും 
ഭരണവമറ്റ് രാജത്യന്തെ മാതൃകാപരമായി 
നയിക്ാൻ യുോക്ന്ള അവദേഹം 
ഉദ് വബാധിപ്ിച്ചു. 

 നമ്മുന്ട രാഷ്ട്രശില്പികൾ േിഭാേനം ന്ചയ്ത 
രാഷ്ട്രമീയവും സാമൂഹികവുമായ സമത്വം ഇന്ന് 
കടലാസ്ിൽ  ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുന്േന്നും 
ജാതിന്യ ഉന്മൂലനം ന്ചയ്ത് സമാധാനപരമായ 
സഹേർതെിത്വം സാധത്യമാക്ണന്മന്നുമുള്ള 
അംവബദ്കറന്ട ആഗ്രഹം ഈ 
ഇരുപന്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ിലം വകേലം 
സ്വപ്നമായി അേവശഷിക്കുന്നുന്േന്നും 
സ്വാമി അഗ്നിവേശ് സൂചിപ്ിച്ചു. ഇന്ത്യൻ 
ഭരണ�ടനയുന്ട ആത്മാേിലം സാരാംശതെിലം 
അത് എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കുമുള്ളതാന്ണന്ന്് 
പ്രസ്ാേിക്കുന്ന  ഒരു ബിൽ അന്ന് േിദത്യാർത്ഥി 
പാർലന്മറെിൽ  അവദേഹം അേതരിപ്ിക്കുകയും 
ന്ചയ്തു.
 നമ്മുന്ട സാമൂഹത്യ�ടനയിൽ 
പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന  അനമീതികൾന്ക്തിന്ര 
വപാരാടുന്നതും അടിചെമർതെന്പ്ടുന്നേന്ര 
അരികുേത്കരിക്കുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വം 
നമീക്ം ന്ചയ്യുന്നതുമായ മതതെിലാണ് താൻ 
േിശ്വസിക്കുന്നന്തന്ന് അവദേഹം തറപ്ിച്ചു 
പറഞ്ഞു. മതവും കർക്ശസിദ്ാന്ങ്ങളം 
ഉണ്ാക്ിയ അതിരുകന്ള ഇല്ലാതാക്ാനും 
ദനരന്രത്യതെിലം അനുസയൂതിയിലം 
രൂപംന്കാള്ളുന്ന വശ്രഷ്ത ദകേരിക്ാനും, 
ആത്മമീയത അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥതെിൽ  
പരിശമീലിവക്ണ്തുണ്്് എന്ന് അവദേഹം സൂചിപ്ിച്ചു.
 അന്േിശ്വാസങ്ങളിന്ലാന്നും 
അകന്പ്ടാന്ത, സവന്ദഹവും സംോദവും 
ഭിന്നാഭിപ്രായവും ശമീലിക്ാനും മാനേികതന്യ 
സ്വന്ം മതമായി ആചരിക്ാനും സ്വാമി 
അഗ്നിവേശ് നിർവദേശിച്ചു. 'നിങ്ങൾ നിങ്ങളന്ട 
സ്വന്ം ഗുരുോയിരിക്കുക, നിങ്ങളന്ട സ്വന്ം 
പ്രോചകനാവുകയും നിങ്ങളന്ട സ്വന്ം 
തിരുന്േഴത്തുകൾ എഴതുകയും ന്ചയ്യുക' എന്ന 
അവദേഹതെിന്റെ ോക്കുകൾ... അന്നന്തെ 
പ്രഭാഷണം ചിവന്ാദേമീപകം തന്ന്നയായിരുന്നു. 
സ്വന്ം അനുഭേങ്ങളിൽ നിന്ന് അവദേഹം 
രൂപമീകരിചെ ആശയങ്ങൾക്് നമ്മുന്ട നാടിന്ന 
ന്േളിചെതെിവലക്് നയിക്ാൻ വശഷിയുണ്്. 
ആ ദർശനങ്ങൾ, ആദർശാത്മകമായ 
യുേതലമുറന്യ ോർന്തെടുക്ാനും അേന്ര 
സതത്യതെിവലക്് നയിക്കുന്ന ദമീപമാകാനും 
പ്രാപ്തമാണ്. 
 മതങ്ങന്ള പരസ്പരമുള്ള സംോദങ്ങളായി 
കണ് തത്വചിന്കനായിരുന്നു സ്വാമി 
അഗ്നിവേശ്. ഇന്ത്യയുന്ട ബൗദ്ിക 
ഭൂപ്രകൃതി ോർന്തെടുക്ാൻ 
ബദ്ശ്രദ്നായിരുന്ന അവദേഹം എല്ലാ 
വമൽേിലാസങ്ങൾക്കും അതമീതനായി, 
അതിരുകന്ള അതിേർതെിക്കുന്നേനായി 
നിലന്കാണ്ടു. ഇന്ത്യാചരിത്രതെിന്റെ 
മുന്്ാന്നുമില്ലാതെേിധമുള്ള ഈ 
സന്ദിഗ്ധ�ട്തെിൽ സ്വാമി അഗ്നിവേശിന്ന 
വപാലള്ള മഹത്തുക്ൾക്് മവതതരത്വതെിന്റെയും 
സമത്വതെിന്റെയും മൂലത്യങ്ങളാൽ  
ജമീേസ്സുറ്റ, ഹരിതസ്ഥലികളിവലക്് നന്മ്മ 
നയിക്ാനാകുന്മന്ന് ഞാൻ േിശ്വസിക്കുന്നു.

 ക്കശവാനന് ഭാരതി ഓർമ്യായി 

സ്ാമി അഗ്ിക്വശക്: ആക്വക്ശാജ്ജ്േമായ ഒരു ഓർമ്
പി.ശ്രമീരാമകൃഷ്ണൻ, സ്പമീക്ർ

ഭരണ�ടനയുന്ട അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ 
ഊട്ിയുറപ്ിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധമീനം 
ന്ചലതെിയ വകശോനന്ദ ഭാരതി vs. വ്റേറ്റ് ഓെ് 
വകരള വകസിന്ല ഹർജിക്ാരനായ വകശോനന്ദ 
ഭാരതി അന്രിച്ചു.  2020 ന്സപ്റ്റംബർ 6 ന് 
കാസർവകാഡ് എടനമീർ മഠതെിലായിരുന്നു അന്ത്യം.  
വകരള ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമന്തെ തുടർന്ന് 
മഠതെിന് നഷ്മായ ഭൂമി തിരിന്ക ലഭിക്കുന്നതിന് 
വകശോനന്ദ ഭാരതി റിട്് ഹർജിയിലൂന്ട 
സുപ്രമീം വകാടതിയിൽ നിയമവപാരാട്ം നടതെി. 
സ്വതെേകാശം മൗലികമാവണാ എന്ന തർക്ം 
പാർലന്മറെിന് ഭരണ�ടന വഭദഗതി ന്ചയ്ാനുള്ള 
അധികാരം സംബന്ിചെ പരിവശാധനയായി 
മാറി.  ന്പാതു ആേശത്യങ്ങൾക്കും ഭരണ�ടനയുന്ട 
നിർവദേശകതത്വങ്ങളന്ട നടപ്ാക്ലിനും രാഷ്ട്രതെിന് 
സ്വതെേകാശം എന്ന മൗലികാേകാശതെിൽ 

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുതൊന്മന്ന് 
ഭൂരിപക്ഷ േിധിയിൽ വകാടതി ഉതെരേിട്ടു. 
അവത സമയം  ഭരണ�ടനയുന്ട അടിസ്ഥാന 
സ്വഭാേങ്ങളായ ജനാധിപതത്യം, ന്െഡറൽ സ്വഭാേം 
തുടങ്ങിയേയിൽ മാറ്റം േരുതൊനുള്ള അധികാരം 
പാർലന്മറെിനിന്ല്ലന്ന് േിധിചെ പരവമാന്നത വകാടതി  
ഭരണ�ടനാ വഭദഗതികൾക്് പരിധി നിശ്യിച്ചു.   
1972 ന്ല 29-ാമത് ഭരണ�ടനാ വഭദഗതി നിയമവും 
(വകരള ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമതെിന് സംരക്ഷണം 
നൽകാൻ ന്കാണ്ടുേന്ന വഭദഗതി), 1969 ന്ല 
വകരള ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമവും, 1971 ന്ല  വകരള 
ഭൂപരിഷ് കരണ വഭദഗതി  നിയമവുമാണ് റിട്് 
ഹർജിയിലൂന്ട വചാദത്യം ന്ചയ്ന്പ്ട്ത്. വകശോനന്ദ 
ഭാരതി vs. വ്റേറ്റ് ഓെ് വകരള വകസ് സംബന്ിചെ് 
അറിവോരം 1/2019 ലക്തെിൽ വലഖനം 
പ്രസിദ്മീകരിചെിരുന്നു. 

അനുസ്മരണം
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വകരളതെിന്റെ ഇന്നന്തെ പ്രശ് നം ശരിക്കും 
പഠിചെ് വകരളന്തെ രക്ഷന്പ്ടുതൊനുള്ള 

മാറ്റം ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നുന്േന്നതാണ് ഞാനമീ 
ബജറ്റിൽ കാണുന്ന പ്രവതത്യകത. സാമൂഹത്യവക്ഷമ 
ന്പൻഷനുകൾക്് ഏറ്റവും മുൻതൂക്ം ന്കാടുക്കുന്ന 
ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുവടത്. പാേന്പ്ട്േന്ര 
സഹായിക്ാനായി നമ്മുന്ട മന്ത്രിസഭ ധാരാളം 
കാരത്യങ്ങൾ ചർചെ ന്ചയ്തു. ഈ ബജറ്റ് 
അടിസ്ഥാനപരമായി വകരളന്തെ ഇന്നന്തെ 
സാഹചരത്യതെിൽ വമാചിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർവദേശിക്കുന്നു. വകരളന്തെ 
അടിസ്ഥാനപരമായി രക്ഷിക്ണന്മങ്കിൽ 
എന്ാണ് ന്ചവയ്ണ്ത്? നമ്മുന്ട േരുമാനം, 
സാ്തെിക േളർചെ, ഉയർചെ എന്നിേന്യാന്ക് 
ആശ്രയിചെിരിക്കുന്നത് നമ്മുന്ട അടിസ്ഥാന 
വമഖലകന്ളതെന്ന്നയാണ്. ഒന്നാമതായി കൃഷി, 
അതുകഴിഞ്ഞാൽ േത്യേസായം, ഇതു രണ്ടും 
തകർന്നിരിക്കുന്നു.  േത്യാേസായിക വമഖല 
ആേശത്യമായ പുവരാഗതി ദകേരിക്കുന്നില്ല. 
കാർഷികവമഖല കടുതെ തകർചെയും ന്േല്േിളിയും 
വനരിടുകയാണ്.  ബാക്ിന്യല്ലാ വമഖലയിന്ലയും 
ഉൽപ്ാദനക്ഷമത തകർന്നു. ഉൽപ്ാദനക്ഷമതയും 
ഉൽപ്ാദനവും തകർന്ന വകരളന്തെ 
രക്ഷിക്ാൻ ഇതുേന്രയും ആരും കിണഞ്ഞ് 
പരിശ്രമിക്ാതെന്തന്ാണ്, ആഴതെിൽ 
ചിന്ിക്ാന്ത ന്കാണ്ടുേന്ന ബജന്റ്റന്ന് 
വഡാ.ടി.എം.വതാമസ് ഐസക് ഇന്നന്ല 
ഇേിന്ട പ്രസംഗിചെവപ്ാൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ 
തിരിചെ് വഡാ.ടി.എം.വതാമസ് ഐസക്ിവനാട് 
പറയുന്നു, േളന്ര ആഴതെിൽ ചിന്ിചെ് എന്ാണ് 
രക്ഷന്പ്ടുതൊനുള്ള മാർഗ്ഗന്മന്ന്  ഈ ബജറ്റ് 
സജ്റേ് ന്ചയ്യുകയാണ്.  വകരളതെിന്ല കാർഷിക 
വമഖലയിൽ ഉൽപ്ാദനം േർദ്ിപ്ിക്ണം.  
ഉൽപ്ാദനം േർദ്ിപ്ിക്ണന്മങ്കിൽ ഇന്നന്തെ 
മാർഗ്ഗവുമായിവപ്ായാൽ േല്ല രക്ഷയുമുവണ്ാ? 
ന്നൽകൃഷി തകർന്നു, വതങ്ങ ഉൽപ്ാദനം 
ഇല്ല, മറ്റു വമഖലകന്ളല്ലാം വപായി, എന്ാണ് 
അതിന്നാരു മാർഗ്ഗം?  ആധുനിക രമീതിയും 
ദഹന്ടക് ന്മവതഡ് സും വേവണ്?. അധികാര 
േിവകന്ദ്രമീകരണം കഴിഞ്ഞവപ്ാൾ നമ്മൾ 
പഞ്ായത്തുകൾക്് േലിയ പ്രാധാനത്യം 
നൽകുന്നുണ്വല്ലാ. ഈ പഞ്ായത്തുകളാണവല്ലാ 
അടിസ്ഥാനപരമായി ഇേിന്ട പലകാരത്യങ്ങളം 
നടതെി തവരണ്ത്. അേരുന്ട ോർഷിക 
ബജറ്റിന്റെ 15 ശതമാനതെിൽ കൂടുതൽ 
തുക കൃഷിക്കുവേണ്ി തവദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ന്ചലേഴിചൊൽ ആ തുകയ്ക് 
തുലത്യമായ മാചെിംഗ് ഗ്രാറെ് ന്കാടുക്ാൻ വപാകുന്നു.  
ഉൽപ്ാദന വമഖലയിൽ കൃഷിക്് 15 ശതമാനം 
അേരുന്ട ബജറ്റിൽ മാറ്റിേയ്ക്കുകയാന്ണങ്കിൽ 
അത്രയും തുക ഗേൺന്മറെ് ന്കാടുക്ാൻ 
വപാകുന്നു.  അതിന് പഞ്ായത്തുകൾ 
ന്േറന്ത േിത്തുകവളാ അന്ല്ലങ്കിൽ കുറചെ് 
ോഴകൃഷിക്് തുകവയാ നൽകിയാൽ വപാര, 
കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമായി വചർന്ന് 
ആധുനിക രമീതികൾ അേലംബിക്ണം.  
അതയുല്പാദനവശഷിയുള്ള േിത്തുകൾ 
സദപ്ലന്ചയ്ണം. ആധുനിക രമീതികളായ 
ബഡ്ഡിംഗ്, ഗ്രാെ്റ്റിംഗ്, ടിഷയുകൾചെർ, 
ദജേകൃഷി എന്നമീ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വമീകരിചൊവല 
രക്ഷന്പടാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അതുന്കാണ്് 
അങ്ങന്നയുള്ള രമീതികൾ സ്വമീകരിക്ാൻ 
പഞ്ായത്തുകൾക്് നിർവദേശം ന്കാടുക്കുകയും 
ധനസഹായം ന്ചയ്യുകയുമാണ്.  ഈ 
രംഗത്തുനിന്നും മാറന്ന കൃഷിക്ാന്ര 
പിടിച്ചുനിർതൊൻവേണ്ി പ്രഖത്യാപിചെിരിക്കുന്ന 

ആനുകൂലത്യങ്ങൾ ന്ചറതാവണാ?  വകരളതെിന്ല 
കർഷകർ ന്നല്മാത്രമല്ല കൃഷിന്ചയ്യുന്നത്, 
മറ്റു കൃഷികളം ന്ചയ്യുന്നുണ്്. കാലാേസ്ഥാ 
േത്യതിയാനം േന്നതിനുവശഷം പ്രതമീക്ഷിക്ാതെ 
സമയത്തുണ്ാകുന്ന കാറ്റും മഴയും, കടുതെ 
േരൾചെയും കാരണം പ്രതമീക്ഷവയാന്ട 
കാതെിരിക്കുന്ന കർഷകർക്് ഒന്നും കിട്ാന്ത 
കൃഷി മുഴേൻ നശിക്കുന്നു. അതിന്  90 
ശതമാനം പ്രമീമിയം ഗേൺന്മറെ് നൽകാൻ 
വപാകുകയാണ്. അത് ന്കാടുത്തുന്കാണ്് 
ന്നൽകർഷകന്ര ഭയന്പ്ടാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ 
ഒരു സാഹചരത്യതെിവലക്് ന്കാണ്ടുേരുന്നു. ോഴ, 
പചെക്റി, റബ്ബർ എന്നമീ കൃഷി നടത്തുന്നേരുന്ട 
കാരത്യതെിൽ കൃഷിനാശം, ന്േള്ളന്പ്ാക്ം 
എന്നിേവയാർതെ്  കൃഷിക്ാർക്ിനി ഭമീതി വേണ്. 
90 ശതമാനം പ്രമീമിയവതൊടുകൂടിയുള്ള ഇൻകം  
ഗത്യാരണ്ി സ് കമീമാണ് ന്കാണ്ടുേരുന്നത്.  നമ്മുന്ട 
സംസ്ഥാനതെ് കൃഷിക്ാർക്് ആേശത്യമായ 
ന്ടക് വനാളജി, ആധുനിക ന്മവതഡ് സ് 
എന്നിേയുന്ട കാരത്യതെിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല,  
'എവമർജിംഗ് വകരള' വപാന്ല വലാകതെിന്ല 
തന്ന്ന കാർഷിക രംഗതെ് പ്രശസ്ിയുള്ള അഞ്് 
രാജത്യങ്ങളം നമ്മളം കൂടിവചെർന്ന് വകരളതെിൽ 
ഒരു േലിയ അഗ്രി മമീറ്റ് സം�ടിപ്ിക്ാൻ 
വപാകുന്നു. അേിടന്തെ രമീതികൾ നമുക്് 
പഠിക്ാമവല്ലാ. അതിന്റെ ചർചെ നടക്കുവ്ാൾ 
വകരളതെിന്ല എല്ലാ ബ് വളാക്കുകളിൽ 
നിന്നും ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട് കർഷകരും 
അതിൽ പന്ങ്കടുക്കും. അത് നല്ല ആശയമവല്ല. 
ശാസ്ത്രമീയമായ രമീതികൾ സ്വമീകരിക്ാനുതകുന്ന 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആ രംഗവതെയ്ക്കു േരും. പാേന്പ്ട് 
കൃഷിക്ാർ േത്യാപകമായിട്ടുള്ള നമ്മുന്ട നാട്ിൽ 
കൃഷിവമഖലയിൽ നിന്ന് അേർ പിന്ിരിഞ്ഞ് 
വപാകാതിരിക്ാനുള്ള സംരക്ഷണ പദ്തികൾ 
ബജറ്റിലണ്്. ന്പ്രാെഷണൽ വകാഴ് സുകളിൽ 
പഠിക്കുന്ന അേരുന്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്് ലാപ് വടാപ്് 
ന്കാടുക്കുന്നു, കർഷക കുടുംബങ്ങന്ള 
മുഴേൻ ഇൻഷ്വർ ന്ചയ്ാൻ വപാകുന്നു.  
കർഷക കുടുംബതെിന്ല കുടുംബനാഥൻ 
മരിചൊൽ ആ കർഷകന്നടുതെ ോയ്പ 
ഗേൺന്മറെ് ന്കാടുക്കുന്മന്ന് പറയുന്നു. േളന്ര 
പ്രാവയാഗികമായ നിർവദേശങ്ങൾ തന്ന്നയാണ് 
ഈ ബജറ്റിൽ ന്കാണ്ടുേന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 
നിർവദേശങ്ങൾ നടപ്ിലാകുവ്ാൾ കാർഷിക 
വമഖലയിൽ േരാൻ വപാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 
ഉൾന്ക്ാള്ളണം.  സ്വാമിനാഥൻ ൌവണ്ഷനിന്ല 
േിദഗ്ദ്ധരുന്ട സഹായമുപവയാഗിചെ് നല്ല 
എക് സ് ന്പർട്ായ ആളകൾക്് ക്ാസ്സുകൾ 
ന്കാടുതെ് ആധുനിക കൃഷി, ആധുനിക കാർഷിക 
ഉപകരണങ്ങളന്ട പരിശമീലനം എന്നിേ 
നടപ്ാക്ാൻ വപാകുന്നു. കുടുംബശ്രമീയുന്ട 
സഹായവതൊടുകൂടി അേർക്് ആേശത്യമായ 
അതയുല്പാദന വശഷിയുള്ള ദതകൾ, േിതെ് 
തുടങ്ങിയേ എല്ലായിടത്തും സദപ്ല ന്ചയ്ാൻ 
വപാകുന്നു. ഇന്താന്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങന്ളക്കുറിചൊണ്. 
 േത്യേസായ വമഖലന്യക്കുറിചെ് 
പറയുകയാന്ണങ്കിൽ, നമ്മുന്ട യുേ 
സംരംഭകരായ കുട്ികൾ പുതിയ ആശയങ്ങളം 
കണ്ടുപിടുതെങ്ങളം നടത്തുന്നതിന് അേർക്് 
വഗ്രസ് മാർക്കും അോർഡം ന്കാടുക്കുന്നു. 
ഇന്താരു പുതെനാശയമാണ്.  അേരുന്ട 
കണ്ടുപിടിതെങ്ങന്ളാന്ക് ഇനി േത്യേസായ 
വമഖലയിവലയ്ക് േരന്ട്.  എനിക്് ഒന്നുരണ്് 
ആശയങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്്. ബഹുമാനന്പ്ട് 

ധനകാരത്യേകുപ്പുമന്ത്രി കുട്ികൾക്് അോർഡകളം 
വഗ്രസ് മാർക്കുന്മാന്ക് പ്രഖത്യാപിക്കുന്നവതാന്ടാപ്ം 
കാർഷിക വമഖലയിൽ ഇവപ്ാൾ ചില 
പ്രശ് നങ്ങളണ്്. നമ്മുന്ട നാട്ിന്ല പ്രധാന 
കാർഷിക േിളയാണ് ന്തങ്ങ്. ന്തങ്ങിന് 
േന്നിരിക്കുന്ന വരാഗമാണ് കാറ്റ് േമീഴ്ച. ഈ 
കാർഷിക േിള തകരാൻ കാരണം കാറ്റു 
േമീഴ്ച വരാഗമാണ്. ഇതിന്നാരു പ്രതിേിധി 
കണ്ടുപിടിക്ാനായി ഇത്രകാലമായിട്ടും 
നമ്മുന്ട കാർഷിക സർവ്വകലാശാലവക്ാ 
ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർവക്ാ സാധിചെിട്ില്ല. അങ്ങ് 
അോർഡ് പ്രഖത്യാപിക്കുവ്ാൾ ഇതിന്നാരു 
പതെ് വകാടി രൂപ പ്രഖത്യാപിക്ണം. കൃഷി 
േകുപ്പു മന്ത്രികൂടി അതിന് ശിപാർശ ന്ചയ്ണം. 
ന്തങ്ങിന്ല കാറ്റു േമീഴ്ചന്ക്ാരു പരിഹാരം 
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളിന് പതെ് വകാടി രൂപ 
അോർഡ് പ്രഖത്യാപിക്ണന്മന്ന് ഞാൻ 
നിർവദേശിക്കുന്നു. രണ്ാമതായി കുട്നാടൻ 
പാടവശഖരങ്ങളിലം ജലാശയങ്ങളിലം 
ആഫ്ിക്ൻ പായൽ ഉണ്ായവപ്ാൾ മലയാളിയായ 
ഒരാളന്ട ന്ചറിയ ഒരു കണ്ടുപിടിതെംന്കാണ്് 
ന്പന്ട്ന്നാണ് ആഫ്ിക്ൻ പായൽ മുഴേൻ 
ഇല്ലാതായത്. ഇന്ന് ജർമ്മൻ വപാളന്കാണ്് 
നമ്മുന്ട ജലാശയങ്ങൾ മുഴേൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
എല്ലാന്ക്ാല്ലവും അത് ോരിമാറ്റിയിട്ടും 
പാടവശഖരങ്ങളിന്ലല്ലാം അത് േമീണ്ടും 
നിറയുകയാണ്. പാേന്പ്ട് കൃഷിക്ാരൻ എന്ാണ് 
ന്ചവയ്ണ്ന്തന്ന് അറിയാന്ത അന്ംേിട്ടു  
നിൽക്കുകയാണ്. ഇതു മുഴേൻ ോരിക്ളഞ്ഞ് 
കൃഷി ന്ചയ്ാനായി പാേന്പ്ട് കൃഷിക്ാരന് 
കഴിയുവമാ? വകരളതെിൽ ഈ ജർമ്മൻ വപാള 
നശിപ്ിക്ാനുള്ള ദേദഗ്ദ്ധത്യന്മാന്നുമിവല്ല? 
ഇതിന്നാരു മരുന്നുകണ്ടുപിടിക്ാൻ കാർഷിക 
സർവ്വകലാശാലയ്ക് കഴിയിവല്ല? എന്ന്ങ്കിലന്മാരു 
അോർഡ് അതിലം പ്രഖത്യാപിചൊൽ നല്ലതാണ്. 
അങ്ങ് ആധുനിക കൃഷിന്യക്കുറിചെ് പറഞ്ഞു. 
അതിന്ലാരു പ്രധാന �ടകമാണ് ദജേകൃഷി. 
കാർഷിക വമഖലയിൽ ഇവപ്ാൾ ഒരുപാട് 
മുവന്നറ്റങ്ങൾ േരുന്നുണ്്. പചെക്റികൃഷികളിലം 
മറ്റു കൃഷികളിലന്മാന്ക് ദജേകൃഷിയുന്ട 
കാരത്യം പറയുന്നുണ്്. എന്നാൽ ഇന്ന് ന്കാടുക്കുന്ന 
ദജേ േളങ്ങളം കമീടനാശിനികളം 
പൂർണ്ണമായ െലം ഉണ്ാക്കുന്മന്ന് വതാന്നുന്നില്ല. 
ഇന്നന്തെ കമീടനാശിനികൾ ന്കാന്ണ്ാന്നും 
പചെക്റി കൃഷിവയയും മറ്റ് േിളകവളയും 
രക്ഷിക്ാൻ സാധിക്ില്ല. നമ്മുന്ട കാർഷിക 
സർവ്വകലാശാലയ്ക്കും കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർക്കും 
എന്തുന്കാണ്് െലമുള്ള കമീടനാശിനികൾ 
ഉണ്ാക്ാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. െലപ്രദമായ 
ദജേേളങ്ങളം ദജേകമീടനാശിനികളം 
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളകൾക്് ഒരു േലിയ 
തുക അതായത് രവണ്ാ മൂവന്നാ വകാടി 
രൂപ ധനകാരത്യേകുപ്പുമന്ത്രി അോർഡായി 
പ്രഖത്യാപിക്ണം. എന്നാൽ ഇതിന്നാരു 
െലമുണ്ാകുന്മന്നാണ് എനിക്് വതാന്നുന്നത്.   
ഏതായാലം തുറന്ന മനവസ്ാടുകൂടി ഇങ്ങന്നയുള്ള 
കാരത്യങ്ങന്ള കാണാനും ആഴതെിൽ 
പഠിച്ചുന്കാണ്് വകരളന്തെ രക്ഷിക്കുോൻ 
െലപ്രദമായ നിർവദേശങ്ങൾ ന്കാണ്ടുേരികയും 
ന്ചയ്ത ധനകാരത്യ േകുപ്പുമന്ത്രിന്യ ഒരിക്ൽക്കൂടി 
അനുവമാദിച്ചുന്കാണ്് ഞാൻ ഈ ബജറ്റിന്ന 
പിന്ാങ്ങുന്നു. 

(1980 മുതൽ തുടർചെയായി ചങ്ങനാവശ്രി മണ്ഡലതെിൽ നിന്ന് 
നിയമസഭയിവലയ്ക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട് സി.എെ്. വതാമസ് 

2020 ന്സപ്റ്റംബർ 27 ന് അന്രിച്ചു.)

സഭാ പ്രസംഗങ്ങളിലൂന്െ...

 ഭഷേ്യവിള ഉതക്പാദനും വർദ്ധി്ിക്ാൻ 
ആധുനിക കൃഷിരതീതി അനിവാര്യും

2014 ജനുേരി 28 ന് ബജറ്റിന്റെ ന്പാതുചർചെയിൽ പന്ങ്കടുത്തുന്കാണ്് സി.എെ്. വതാമസ് ന്ചയ്ത പ്രസംഗതെിൽ നിന്ന്.
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ഭരണ�ടാനാനുസൃതമായ ഉതെരോദിതെം 
നിർവ്വഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യവതൊന്ട വകാേിഡിന്റെ 

േത്യാപനവേളയിലം പ്രവതത്യക മുൻകരുതലകന്ളാരുക്ി 
േിേിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാസവമ്മളനം 
നടതെി.   അംഗങ്ങൾക്കും ഉവദത്യാഗസ്ഥർക്കും വകാേിഡ് 
പരിവശാധന നിർബന്മാക്ിയും അതിനുള്ള പ്രവതത്യക 
സംേിധാനങ്ങൾ ഒരുക്ിയും ന്നഗറ്റമീേ് ആയേന്ര മാത്രം 
സഭയിൽ പ്രവേശിപ്ിച്ചും, മാസ് ക്, കയ്യുറ, വെസ് ഷമീൽഡ് 
എന്നിേ നിർബന്മാക്ിയുമായിരുന്നു മിക്ോറം എല്ലാ 
സവമ്മളനങ്ങളം നടന്നത്.
ആന്ധവാപ്രവദശ്
 വകാേിഡിന്റെ ജാഗ്രതയിൽ നിയമസഭാ സവമ്മളനം 
നടതെിയ ആദത്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധാപ്രവദശാണ്. 
ആന്ധയുന്ട ബജറ്റ് സവമ്മളനം ജൂൺ 16, 17 
തമീയതികളിലായി നടന്നു.  അസംബ്ി, കൗൺസിൽ 
എന്നിേയുന്ട സംയുക്ത സവമ്മളനതെിൽ ഗേർണ്ണർ 
നയപ്രഖത്യാപനം നടതെി. ശാരമീരിക അകലം  
പാലിക്കുന്നതിനായി ഗേർണർ രാജ്ഭേനിലിരുന്ന് 
േമീഡിവയാ വകാൺെറൻസ് സംേിധാനതെിലൂന്ടയാണ് 
നയപ്രഖത്യാപനം നടതെിയത്.
 പ്രസ് ഗാലറിയിൽ 26 മാധത്യമപ്രേർതെകന്ര 
മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്ിചെത്. മന്ത്രിമാരുന്ടയും 
സാമാജികരുന്ടയും വപഴ് സണൽ ്റോെംഗങ്ങന്ള 
അസംബ്ി  മന്ദിരതെിൽ പ്രവേശിപ്ിചെില്ല. അകലം 
പാലിചെ് ക്മമീകരിചെിരുന്ന ഇരിപ്ിടങ്ങൾ സാനിദറ്റസർ 
ഉപവയാഗിചെ് അണുേിമുക്തമാക്ിയിരുന്നു.  
സവമ്മളനതെിൽ നിരേധി ബില്കൾ പാസാക്ി. 
അരുണവാചൽ പ്രവദശ്
 ഏഴാം അരുണാചൽ പ്രവദശ് നിയമസഭയുന്ട 
അഞ്ാം സവമ്മളനം  ആഗ്റേ് 27 ന് ഏകദിന 
സവമ്മളനമായി  നടതെി. സവമ്മളന ദിേസവും 
സവമ്മളനാനന്രവും സഭാഹാൾ അണുേിമുക്തമാക്ി.  
ഭരണ�ടനയുന്ട ആറാം പട്ികയിൽ സംസ്ഥാനന്തെ 
ഉൾന്പ്ടുതെണന്മന്നാേശത്യന്പ്ട്്  നിയമസഭാകാരത്യ 
േകുപ്പുമന്ത്രി അേതരിപ്ിചെ പ്രവമയം സഭ ഐകകണ് വഠത്യന 
പാസാക്ി. സംസ്ഥാനന്തെ  പട്ികേർഗ്ഗ 
േിഭാഗതെിൽന്പ്ട്േർക്് സംരക്ഷണം ഉറപ്ാക്കുന്നതിന് 
അനുവഛേദം 371(എചെ്) വഭദഗതി ന്ചയ്ണന്മന്നും  പ്രവമയം 
പറയുന്നു. സുദമീർ�മായ ചർചെകൾന്ക്ാടുേിൽ  പ്രവമയം 
ശബ്ദവോവട്ാന്ട സഭ പാസാക്ി.
ആസവാം
 പതിനാലാം ആസാം നിയമസഭയുന്ട ശരത്കാല 
സവമ്മളനം സമ്പൂർണ്ണ വകാേിഡ് സുരക്ഷാ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിചെ് ആഗ്റേ് 31 ന് ആരംഭിച്ചു.  
നാലദിേസന്തെ സവമ്മളനതെിൽ ഓവരാ ദിേസവും 
50 ശതമാനം  സാമാജികർ എന്ന ക്മതെിലാണ് 
അംഗങ്ങന്ള പന്ങ്കടുപ്ിചെത്. പാർലന്മറെറി 
പാർട്ിയുമായി ആവലാചിചെ്  അേരുന്ട പാർട്ിയിൽന്പ്ട് 
എം.എൽ.എ.മാർക്് ന്റാവട്ഷൻ പ്രകാരം സഭയിന്ല 
ഹാജർ ലഭിക്കുന്ന േിധതെിൽ സമയക്മം തയ്ാറാക്ി.  
വചാദത്യങ്ങൾക്് മറപടി പറവയണ്തില്ലാതെ മന്ത്രിമാർ 
സ്വന്ം വചംബറകളിൽ ഇരുന്ന് സഭാനടപടികൾ 
േമീക്ഷിക്കുന്ന രമീതി അേലംബിച്ചു. രണ്ടുവപർക്ിരിക്ാവുന്ന 
കവസരയിൽ ഒരാൾക്് ഇരിപ്ിടം നൽകിയാണ് 
അകലം പാലിചെത്. സന്ദർശകന്ര അനുേദിചെില്ല. ഓവരാ 
മാധത്യമസ്ഥാപനതെിൽ  നിന്നും ഒരാൾക്് പാസ് നൽകി. 
സവമ്മളനതെിൽ ഉപധനാഭത്യർത്ഥന പാസാക്ി. 
ബരീഹവാർ
 ബമീഹാറിൽ നിയമനിർമ്മാണസഭകളന്ട ഇരുസഭകളം 
ആഗ്റേ് 3 ന് സവമ്മളനം വചർന്നു.  നാല ദിേസന്തെ 
സവമ്മളനതെിനാണ് തമീരുമാനിചെിരുന്നന്തങ്കിലം 
സംസ്ഥാനന്തെ ഗുരുതരമായ വരാഗേത്യാപനം 
കണക്ിന്ലടുതെ് കാവരത്യാപവദശകസമിതിയുന്ട ശിപാർശ 
പ്രകാരം ഒരു ദിേസമായി സവമ്മളനം കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
 സാമൂഹിക അകലം പാലിചെ് സവമ്മളനം നടത്തുന്നതിന് 
സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥല പരിമിതിയുള്ളതിനാൽ അസംബ്ി 
പരിസരതെിനു പുറത്തുള്ള ഗത്യാൻ ഭേനിൽ സവമ്മളനം 
വചരുോൻ ഗേർണ്ണർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 
നിയമസഭയും കൗൺസിലം ന്േവവ്വന്റ ഹാളകളിൽ 
സവമ്മളിച്ചു.  10 ഓർഡിനൻസുകളം രണ്ടു ബില്കളം 
2020-21 ന്ല സപ്ലിന്മറെറി ബജറ്റും സഭ പരിഗണിച്ചു. 
ഛതെരീസ്ഗഡ്
 ആഗ്റേ് 25 മുതൽ 28 േന്ര നമീണ്ടുനിന്ന ഛതെമീസ്ഗഡ് 
നിയമസഭാ സവമ്മളനതെിന് എല്ലാ സാമാജികരും ആഗ്റേ് 
23 നു തന്ന്ന റായ്പൂരിൽ എതെിവചെരണന്മന്ന് നിർവദേശം 
നൽകി.  സാമൂഹിക അകലം  പാലിക്കുന്നതിനായി  11 
അധിക ഇരിപ്ിടങ്ങൾ  സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തയ്ാറാക്ി.രണ്് 
അംഗങ്ങളന്ട ഇരിപ്ിടങ്ങൾക്ിടയിൽ ഗ്ാസ് ന്കാണ്ടുള്ള 
മറ സ്ഥാപിച്ചു. സഭാ  നടതെിപ്ിന് അേശത്യം വേണ് 
ജമീേനക്ാന്ര മാത്രവമ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്ിച്ചുള്ളൂ.  

അസംബ്ി പരിസരതെ് വപാലമീസ് ഉവദത്യാഗസ്ഥരുന്ട 
മുഴേൻ സമയ വസേനം ലഭത്യമാക്ി. മന്ത്രിമാരുന്ട 
സുരക്ഷാ ജമീേനക്ാർ, പാർലന്മറെറി ന്സക്ട്റിമാർ, 
ഗേൺന്മറെ് ഓെമീസർമാർ തുടങ്ങിയേന്ര അസംബ്ി 
ന്കട്ിടതെിനുള്ളിൽ  പ്രവേശിപ്ിചെിരുന്നില്ല.  പ്രസ് 
ഗാലറിയിലം പ്രവേശനം അനുേദിചെില്ല. നിയമസഭാ 
സമുചെയതെിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിചെിരുന്ന കൂറ്റൻ സ് ക്മീനിലൂന്ട 
സഭാ നടപടികൾ ന്പാതുജനങ്ങൾക്്  േമീക്ഷിക്കുന്നതിന് 
സൗകരത്യം ഒരുക്ിയിരുന്നു. 
 സഭാമന്ദിരതെിന്റെ പ്രധാന പ്രവേശനകോടതെിൽ 
കൃത്രിമ നിർമ്മിതബുദ്ി പ്രവയാഗിചെിട്ടുള്ള ന്തർമൽ 
സ് കാനറകൾ സ്ഥാപിചെിരുന്നു.  പ്രധാന ന്കട്ിടങ്ങൾ 
ആറെി ബാക്മീരിയ വകാട്ിംഗ് ന്ചയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്ി. 
ആയുഷ് േകുപ്ിന്റെ നിർവദേശപ്രകാരം എല്ലാ 
അംഗങ്ങൾക്കും ആയുർവവ്വദ ആവരാഗത്യ പാനമീയം 
ദിേവസന രണ്ടുവനരം നൽകിയിരുന്നു. ചരവമാപചാരം, 
അടിയന്രപ്രവമയം, വചാവദത്യാതെരവേള, 
അനൗവദത്യാഗികാംഗങ്ങളന്ട കാരത്യം എന്നിേ 
ഉൾന്പ്ടുതെിയിരുന്നു. സപ്ലിന്മറെറി ബജറ്റും 12 ബില്കളം 
സഭ ചർചെ ന്ചയ്ത് പാസാക്ി.
വഗവാേ
 വകാേിഡ് േത്യാപനം കണക്ിന്ലടുതെ് ഒറ്റ 
ദിേസവതെക്ായി ചുരുക്ിയ വഗാേ നിയമ 
നിർമ്മാണസഭയുന്ട മൺസൂൺ സവമ്മളനം 
ജൂദല 27 ന് നടന്നു. വകാേിഡമായി ബന്ന്പ്ട്് 
പ്രതിപക്ഷവനതാേ് ന്കാണ്ടുേന്ന അടിയന്രപ്രവമയതെിന് 
അേതരണാനുമതി  നൽകാതെതിനാൽ സഭയിൽ 
ശബ്ദായമാനമായ രംഗങ്ങൾ അരവങ്ങറി. തുടർന്ന് 
ചുരുങ്ങിയ സമയം ന്കാണ്് 86 ധനാഭത്യർത്ഥനകളം 11 
ബില്കളം ധനേിനിവയാഗ ബില്ം 2020-21 വലയ്ക്കുള്ള 
ഉപധനാഭത്യർത്ഥനകളം ചർചെ കൂടാന്ത സഭ പാസാക്ി. 
ഗുജ�വാതെ്
 ന്കാവറാണ വരാഗേത്യാപനതെിനിടയിലം ഗുജറാതെിൽ 
അഞ്ചു ദിേസന്തെ നിയമസഭാ സവമ്മളനം  ന്സപ്റ്റംബർ  
21 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചു.   ന്പാതു ജനങ്ങൾക്് പ്രവേശനം 
അനുേദിചെില്ല. 
 ദേറസ് േത്യാപനം ഉണ്ാകാതിരിക്ാൻ ഇരിപ്ിട 
ക്മമീകരണം ന്ചയ്യുന്നതിന് സ്പമീക്ർ നിർവദേശിചെിരുന്നു. 
അതിനാൽ  അംഗങ്ങൾക്്  സന്ദർശക ഗാലറിയിലം  
ഇരിപ്ിടം സജ്മാക്ി.  ന്കാവറാണ ദേറസ് പ്രതിവരാധ 
പ്രേർതെനവുമായി ബന്ന്പ്ട്് ഭരണതലതെിന്ല ഉയർന്ന 
ഉവദത്യാഗസ്ഥർ പ്രേർതെനനിരതരായിരുന്നതിനാൽ 
വചാവദത്യാതെരവേള  ഒഴിോക്ിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലം 
സർക്ാരിൽ നിന്ന് േിേരങ്ങൾ വശഖരിക്കുന്നതിനായി  
അടിയന്ര വചാദത്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് 
അേസരം നൽകി. ആവരാഗത്യ പ്രേർതെകർക്്  
അഭിനന്ദനമർപ്ിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള പ്രവമയം അേതരിപ്ിച്ചു. 
  ഇരുപവതാളം ബില്കൾ സഭ പാസാക്ി. 
ഗുജറാതെ് െിഷറമീസ് നിയമ വഭദഗതി ബിൽ 
നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്ി.  ഗുജറാതെിന്റെ 
കടലതിർതെി കടന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിന്ല വബാട്ടുകൾ 
മത്ത്യബന്നം നടതെിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ േന്ര പിഴ 
ചുമത്തുന്നതാണ് ബിൽ. പിടിചെ മമീനിന്റെ അഞ്ചു മടങ്ങ്  േില 
ന്താഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും. നിലേിലണ്ായിരുന്ന 
2003 ന്ല നിയമതെിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ായിരുന്നില്ല. ആഭത്യന്ര 
സഹമന്ത്രിയാണ് ബിൽ സഭയിൽ അേതരിപ്ിചെത്.
ഹരിയവാന
 ഹരിയാനയിൽ ആഗ്റേ് 26 ന് വചർന്ന 
മൺസൂൺ സവമ്മളനതെിൽ അംഗങ്ങളന്ട ഇരിപ്ിട 
ക്മമീകരണതെിൽ േത്യതത്യാസം േരുതെി.  സഭയ്ക്കുള്ളിൽ 
മാധത്യമപ്രേർതെകരുന്ട പ്രവേശനതെിന് നിയന്ത്രണം 
ഏർന്പ്ടുതെി. സവമ്മളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 
മുഖത്യമന്ത്രിക്കും, സ്പമീക്ർക്കും ഗതാഗതേകുപ്പുമന്ത്രിക്കും 
വരാഗം ബാധിചെിരുന്നു.  സ്പമീക്റന്ട അസാന്നിദ്ത്യതെിൽ 
ന്ഡപയൂട്ി സ്പമീക്റാണ് സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിചെത്. 
സവമ്മളനതെിൽ 12 ബില്കൾ പാസ്ാക്ി.
ഹിമവാചൽപ്രവദശ് 
 വകാേിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ിടയിൽ 
ഹിമാചൽപ്രവദശിൽ പത്തു ദിേസന്തെ നിയമസഭാ 

സവമ്മളനം ന്സപ്റ്റംബർ 7 ന് ആരംഭിച്ചു. ന്കാവറാണ 
ദേറസ് പ്രതിവരാധിക്കുന്നതിനായി അംഗങ്ങളന്ട 
ഇരിപ്ിടങ്ങൾക്ിടയിൽ വപാളികാർബവണറ്റ് ഷമീറ്റ് 
ഉപവയാഗിചെ് മറ  സ്ഥാപിച്ചു. 
 ന്സപ്റ്റംബർ 9 ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ന്കാണ്ടുേന്ന 
അടിയന്രപ്രവമയതെിന്  മുഖത്യമന്ത്രി മറപടി പറയുവ്ാൾ 
പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ാക്കുകയും  സഭയിൽ 
നിന്ന് ഇറങ്ങിവപ്ാകുകയും ന്ചയ്തു. വകാേിഡിന്റെ 
പശ്ാതെലതെിൽ സംസ്ഥാനതെ് മന്ത്രിമാർ, സ്പമീക്ർ, 
ന്ഡപയൂട്ി സ്പമീക്ർ, ചമീെ് േിപ്്, എം.എൽ.എ.മാർ മറ്റ് 
ഉയർന്ന ഓെമീസർമാർ എന്നിേരുന്ട ശ്ളതെിൽ നിന്ന് 
തുക പിടിക്കുന്നത് സംബന്ിചെ ബിൽ സഭ പാസ്ാക്ി. 
ജവാർഖണ്ഡ്
 ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയുന്ട േർഷകാല സവമ്മളനം  
മൂന്ന് ദിേസങ്ങളിലായി നടന്നു. ന്സപ്റ്റംബർ 
19 ന് ആരംഭിചെ സവമ്മളനം 22 ന് സമാപിച്ചു.  
സാമാജികർക്ിടയിൽ  അകലം സൃഷ്ിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള 
ഇരിപ്ിട സജ്മീകരണം ഒരുക്ി.  ആദത്യദിേസം 
ധനമന്ത്രി  2584 വകാടി രൂപയുന്ട സപ്ലിന്മറെറി 
ബജറ്റ് അേതരിപ്ിച്ചു.  തുടർന്ന് മുൻരാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് 
മുഖർജി ഉൾന്പ്ന്ട അന്രിചെ മഹത് േത്യക്തികൾക്് 
സഭ ചരവമാപചാരം അർപ്ിച്ചു.  ഒൻപത് ബില്കൾ  
പാസ്ാക്ി. 82 അംഗ സഭയിൽ വകാേിഡ് വപാസിറ്റമീേ് 
ആയതിനാൽ  ഹാജരാകാൻ കഴിയാതിരുന്നേന്രാഴിന്ക 
മന്റ്റല്ലാ അംഗങ്ങളം പന്ങ്കടുത്തു. അേസാന ദിേസം 
സംസ്ഥാനന്തെ വകാേിഡ്  േത്യാപനം സംബന്ിചെ് സഭ 
ചർചെ ന്ചയ്തു.
കർണ്വാടകം
 പതിനഞ്ാം കർണ്ണാടക ന്ലജിവസ്റ്റമീേ് 
അസംബ്ിയുന്ട ഏഴാം സവമ്മളനം ന്സപ്റ്റംബർ 
21 മുതൽ  26 േന്രയാണ് വചർന്നത്.  അംഗങ്ങൾ 
അേരേരുന്ട സമീറ്റിൽ ഇരുന്നു പറയുന്ന കാരത്യങ്ങൾ 
മാത്രം വരഖന്പ്ടുതെിയാൽ മതിന്യന്ന് കർണ്ണാടക  
നിയമസഭാ കാരത്യനിർവ്വഹണ ചട്ങ്ങളിൽ പറയുന്നു. 
എന്നാൽ ശാരമീരിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി 
ഇരിപ്ിടക്മമീകരണം മാറ്റിയതിനാൽ ഏഴാം 
സവമ്മളനതെിൽ വമല്പറഞ്ഞ ചട്ം സസ് ന്പറെ് 
ന്ചയ്തു. ന്പാതുജനങ്ങൾക്് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനം 
നൽകിയിരുന്നില്ല. ഉപമുഖത്യമന്ത്രി, ആഭത്യന്രേകുപ്പുമന്ത്രി 
എന്നിേർ ഉൾന്പ്ന്ട അവനകം സാമാജികർക്് 
വകാേിഡ് സ്ഥിരമീകരിചെതിനാൽ സഭയിൽ അംഗസംഖത്യ 
കുറോയിരുന്നു. ഓെമീസർമാർക്കുവേണ്ി നമീക്ിേചെിരുന്ന 
48 ഇരിപ്ിടങ്ങൾ 28 ആയി കുറച്ചു.  പ്രിൻസിപ്ൽ 
ന്സക്ട്റിമാർക്്  അേരുമായി ബന്ന്പ്ട് 
േിഷയം സഭയിൽ ചർചെ ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ങ്കിൽ മാത്രം 
പ്രവേശനം അനുേദിച്ചു.  മന്ത്രിമാർക്് അേശത്യം 
വേണ് സഹായതെിനായി ഒരു വപഴ് സണൽ ്റോെിന് 
മാത്രം അനുോദം നൽകി. മന്ത്രിമാരുന്ട ന്സകയൂരിറ്റി 
്റോെിന്നയും നിയന്ത്രിച്ചു.  
 സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൗൺസിലിലം 
ബാധകമാക്ി.   മാധത്യമപ്രേർതെകന്ര രണ്ാം 
നിലയിലള്ള സ്പമീവക്ഴ് സ് ഗാലറിയിലം ന്ഡപയൂട്ി 
ന്സക്ട്റിമാന്ര സന്ദർശകർക്കുളള ഗാലറിയിലം 
പ്രവേശിപ്ിച്ചു.  സഭാതലതെിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളന്ട 
ഇരിപ്ിടം  ക്മമീകരിചെിരുന്ന  ആദത്യന്തെ രണ്ടു നിരകളിലം 
ഒന്നിടേിട്് സമീറ്റ് ഒരുക്ി. അേസാനനിരകളിൽ 
കവസരകൾക്ിടയിൽ ഗ്ാസ് ന്കാണ്ടുള്ള മറ സ്ഥാപിച്ചു. 
 ഭരണപക്ഷത്തും ഒന്നിലധികം വപർക്ിരിക്ാവുന്ന 
ഇരിപ്ിടങ്ങളിൽ ഗ്ാസ് ന്കാണ്ടുള്ള മറ സ്ഥാപിചെ്  
വേർതിരിച്ചു.  വചാവദത്യാതെരവേളയിൽ  നക്ഷത്രചിഹ്നമിട് 
വചാദത്യങ്ങൾ സഭാതലതെിൽ ഉന്നയിക്കുകയും 
ോക്ാൽ മറപടി പറവയണ്േ അംഗങ്ങൾക്കും 
മാധത്യമപ്രേർതെകർക്കും ഇ-ന്മയിൽ േഴി 
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകരത്യം ഏർന്പ്ടുത്തുകയും ന്ചയ്തു. 
സഭയിൽ ഉന്നയിവക്ണ് പ്രവമയങ്ങളം വനാട്മീസുകളം 
അസംബ്ി ന്േബ് ദസറ്റ് േഴി  ലഭത്യമാക്കുന്നതിന് 
സംേിധാനം ഒരുക്ി. ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമം , 
പഞ്ായതെ് രാജ് നിയമം, എ.പി.എം.സി. നിയമം 
എന്നിേയുന്ട വഭദഗതി ബില്കളാണ് പ്രധാനമായും 
അേതരിപ്ിചെത്.  
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പകർചെേത്യാധിയുന്ട പശ്ാതെലതെിൽ ന്സപ്റ്റംബർ 
14 ന് ആരംഭിചെ പാർലന്മറെിന്റെ േർഷകാല 

സവമ്മളനം ജാഗ്രതാപൂർവ്വമായ സുരക്ഷാ നടപടികളിന്ല 
േത്യതത്യസ്തകൾ ന്കാണ്് ശ്രവദ്യമായി.  വകാേിഡ് 
വപ്രാവട്ാവക്ാൾ പാലിചെ് നടന്ന സവമ്മളനതെിൽ 
വലാക് സഭയിൽ വചാവദത്യാതെരവേളയും സ്വകാരത്യബില്കളം 
ഒഴിോക്ിയിരുന്നു.  എന്നാൽ നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാതെ 
വചാദത്യങ്ങൾ അനുേദിചെിരുന്നു. ശൂനത്യവേള 
അരമണിക്കൂറായി പരിമിതന്പ്ടുത്തുകയും ന്ചയ്തിരുന്നു. 
പതിേിൽ നിന്ന് േിഭിന്നമായി വലാക് സഭയും രാജത്യസഭയും 
േത്യതത്യസ് സമയങ്ങളിലാണ് വയാഗം വചർന്നത്.  ആദത്യ 
ദിേസമായ 14 ന് രാേിന്ല 9.00 മുതൽ 1.00 േന്ര 
വലാക് സഭയും ഉചെയ്ക്കുവശഷം 3.00 മുതൽ 7.00 േന്ര 
രാജത്യസഭയും സവമ്മളിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ദിേസങ്ങളിൽ 
രാേിന്ല രാജത്യസഭയും ഉചെയ്ക്കുവശഷം വലാക് സഭയുമാണ് 

സവമ്മളിചെത്.  1.00 മുതൽ 3.00 േന്രയുള്ള സമയം 
അണുനശമീകരണം നടത്തുകയും ന്ചയ്തു. സവമ്മളനം 
തുടർചെയായി നടതെിന്ക്ാണ്ടുവപാകുന്നതിനായി 
ശനി, ഞായർ ദിേസങ്ങളിലം സഭാനടപടികൾ 
ക്മമീകരിചെിരുന്നു. 
 സാമൂഹിക അകലം പാലിവക്ണ്തിനാൽ 
വലാക് സഭയിൽ വചംബറിനു പുറവമ ഗാലറികളിലം 
രാജത്യസഭയ്കകത്തും അംഗങ്ങൾക്് ഇരിപ്ിടം ഒരുക്ി. 
രാജത്യസഭയും വലാക് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അംഗങ്ങന്ള ഇരുതെി 
സാമൂഹിക അകലം പാലിചെിരുന്നു. ആറവപർ ഇരിക്കുന്ന 
സമീറ്റിൽ മൂന്നു വപവരയും മൂന്നൂവപർ ഇരിക്കുന്നിടതെ് 
ഒരാന്ളയും ഇരുതെിയാണ് അകലം പാലിചെത്.  ഗാലറിയിലം 
രാജത്യസഭയിലം ഇരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്് സഭാനടപടികൾ 
േമീക്ഷിക്കുന്നതിന് േലിയ സ് ക്മീനുകൾ സജ്മീകരിചെിരുന്നു.  

ന്സറെർ വൊർ പാർലന്മറെറി 
്റേഡമീസ് ആറെ് ന്രേയിനിംഗിന്റെ 

ആഭിമുഖത്യതെിൽ സർട്ിെിക്റ്റ് വകാഴ് സ് ഇൻ 
പാർലന്മറെറി പ്രാക്മീസ് ആറെ് ന്പ്രാസമീജത്യറിന്റെ  
ആറാമത് ബാചെിന്റെ  െിനിഷിംഗ് ക്ാസുകൾ  
2020 ന്സപ്റ്റംബർ 28,29 ഒക് വടാബർ 
5,6 തമീയതികളിൽ ഓൺദലനായി 
നടത്തുകയുണ്ായി.  ആദത്യമായാണ് ഓൺദലൻ 
ക്ാസുകൾ നടത്തുന്നത്.  ഗൂഗിൾ മമീറ്റ് 
പ്ലാറ്റ് വൊമിലാണ് ക്ാസുകൾ സം�ടിപ്ിചെത്. 
വകാേിഡ് 19 സൃഷ്ിചെ പ്രവതത്യക സാഹചരത്യതെിൽ 
വകരളതെിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പഠിതാക്ളന്ടയും  
ക്ാസുകൾ  ദകകാരത്യം ന്ചയ്യുന്നേരുവടയും 
ഉവദത്യാഗസ്ഥരുന്ടയും ആവരാഗത്യസുരക്ഷ 
കണക്ിന്ലടുതൊണ് ഇതെേണ െിനിഷിംഗ് 
ക്ാസുകൾ ഓൺദലനായി നടത്തുോനുള്ള 
തമീരുമാനം സി.പി.എസ്.ടി. ദകന്ക്ാണ്ത്. 
സർട്ിെിക്റ്റ് വകാഴ് സിന്റെ  2020 ന്ല എഴത്തു 
പരമീക്ഷയും, ദേേ വോസിയും ഓൺദലനായി 
നടത്തുോനുള്ള സാധത്യതയും പരിവശാധിച്ചു േരുന്നു. 
സർട്ിഫിക്റ്ക് ക്കാഴക് സക് ഇൻ പാർേന്മറെറി 
പ്രാക്ടതീസക് ആൻഡക് ന്പ്രാസതീജ്യർ:                                                         
പുതിയ ബാച്ിക്േക്കുള് പ്രക്വശന നടപടികൾ 
ആരുംഭിച്ചു 
വകരള നിയമസഭയുന്ട ന്സറെർ വൊർ 
പാർലന്മറെറി ്റേഡമീസ് ആൻഡ് ന്രേയിനിംഗ് 
(സി.പി.എസ്.ടി.) നടതെിേരുന്ന 'സർട്ിെിക്റ്റ് 
വകാഴ് സ് ഇൻ പാർലന്മറെറി പ്രാക്മീസ് ആറെ് 
ന്പ്രാസമീജത്യറി'ന്റെ  ഏഴാമത് ബാചെിവലയ്ക്കുള്ള 
പ്രവേശന നടപടികൾ പുവരാഗമിക്കുന്നു.
 2014 ൽ േിദൂരേിദത്യാഭത്യാസ സമ്പ്രദായതെിൽ 
ആരംഭിചെ ആറമാസ സർട്ിെിക്റ്റ് വകാഴ് സ് 
സംസ്ഥാന നിയമസഭകളന്ട ചരിത്രതെിൽതെന്ന്ന 
ഇതെരതെിലള്ള ആദത്യ സംരംഭമാണ്. ഇന്ത്യയിന്ല 
േിേിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠിതാക്ൾ 
ഉൾന്പ്ടുന്ന ആറ ബാച്ചുകൾ ഇതിവനാടകം 
േിജയകരമായി വകാഴ് സ് പൂർതെിയാക്ിയിട്ടുണ്്. 

ഓവരാ ബാചെിലം ശരാശരി മുന്നൂറ മുതൽ 
നാന്നൂറ േന്ര പഠിതാക്ൾ പ്രവേശനം 
വനടിയിട്ടുണ്്.  ഹയർന്സക്റെറി തത്തുലത്യ 
വയാഗത്യത നിശ്യിചെിട്ടുള്ള വകാഴ് സിന് റഗുലർ 
േിദത്യാർത്ഥികളം ഉവദത്യാഗസ്ഥരുമുൾന്പ്ന്ടയുള്ളേർ 
അവപക്ഷിക്ാറണ്്.
 നിയമസഭയിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള 
േിഷയേിദഗ്ദ്ധർ  ക്ാസ്സുകൾ ദകകാരത്യം ന്ചയ്യുന്നു. 

സംസ്ഥാനന്തെ േിേിധ വകന്ദ്രങ്ങളിൽ വനരിട്്/ 
ഓൺദലനായി ക്ാസ്സുകളിൽ പന്ങ്കടുക്ാൻ 
പഠിതാക്ൾക്് അേസരമുണ്്. വകാഴ് സിന്റെ 
നാല് വപപ്റകൾക്കുമായി എഴത്തുപരമീക്ഷയും 
ോചാപരമീക്ഷയും നടത്തുന്നു.
 നിയമസഭാ സവമ്മളനം വനരിട്ടു കാണുന്നതിനും 
നിയമസഭാ സമുചെയതെിന്ല ദലബ്റി, മയൂസിയം 
എന്നിേയുൾന്പ്ന്ടയുള്ള സൗകരത്യങ്ങൾ 
പ്രവയാജനന്പ്ടുത്തുന്നതിനും സി.പി.എസ്.ടി. 
സം�ടിപ്ിക്കുന്ന 'മാതൃകാ നിയമസഭ' അടക്മുള്ള 
േിേിധ പരിപാടികളിൽ പന്ങ്കടുക്കുന്നതിനും 
പഠിതാക്ൾക്് അേസരമുണ്്. 
സക് കൂൾ വിദ്യാർത്ികൾക്ായി ന്വബിനാർ
ഇന്ത്യൻ ഭരണ�ടന സംബന്ിചെ് 

േിദത്യാർത്ഥികളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ 
അേവബാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനായി സ്പമീക്റന്ട 
നിർവദേശപ്രകാരം വകരള നിയമസഭയുന്ട 
ന്സറെർ വൊർ പാർലന്മറെറി ്റേഡമീസ് ആറെ് 
ന്രേയിനിംഗിന്റെ ആഭിമുഖത്യതെിൽ ഭരണ�ടനാ 
ക്ാസ്സുകൾ സം�ടിപ്ിച്ചുേരികയാണ്. ഇതിന്റെ 
ഭാഗമായി 2020 ഒക് വടാബർ 5 ന് ദേകിട്് 3 
മണിക്്, നിയമസഭാ മന്ദിരതെിന്ല േമീഡിവയാ 
വകാൺെറൻസിംഗ് ഹാളിൽ തിരുേനന്പുരം 

സന്ദമീപനി സ് കൂൾ േിദത്യാർത്ഥികൾക്ായി 
ന്േബിനാർ സം�ടിപ്ിച്ചു. വകാേിഡ്-19 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 
േിദത്യാർത്ഥികളന്ടയും ഉവദത്യാഗസ്ഥരുന്ടയും 
ആവരാഗത്യസുരക്ഷ കണക്ിന്ലടുതെ് ഗൂഗിൾ 
മമീറ്റിലൂന്ടയാണ്  ന്േബിനാർ  സം�ടിപ്ിചെത്.   
ഭരണ�ടനാ നിർമ്മാണതെിന്റെ  നാൾേഴികൾ, 
മൗലികാേകാശങ്ങൾ, മതനിരവപക്ഷത, 
േിശ്വാസം, േത്യക്തിസ്വാതന്ത്രത്യം, പൗരജമീേിതം, 
ലിംഗസമത്വം എന്നിേ സംബന്ിക്കുന്ന 
ഭരണ�ടനാഭാഗങ്ങൾക്് ഊന്നൽ 
നൽകിന്ക്ാണ്് നിയമസഭാ സ് ന്പഷത്യൽ 
ന്സക്ട്റി ആർ.കിവഷാർ കുമാർ ക്ാന്സ്ടുത്തു. 
േിദത്യാർത്ഥികൾ ന്േബിനാറിന്നക്കുറിച്ചുള്ള 
അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു േച്ചു. 

  ക്കാവിഡിന്റെ പശ്ാത്േത്ിൽ 
ആക്രാഗ്യസുരഷോ ചട്ങ്ങൾ പാേിച്ക് 
പാർേന്മറെക് സക്മ്ളനും 

എല്ലാ അംഗങ്ങളന്ടയും ഇരിപ്ിടങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഗ്ാസ് 
ന്കാണ്ടുള്ള മറയും �ടിപ്ിചെിരുന്നു. അംഗങ്ങൾ എല്ലാേരും 
മാസ് ക് ധരിചൊണ് സവമ്മളനതെിൽ പന്ങ്കടുതെത്.  
വെയ് സ് ഷമീൽഡ് ധരിന്ചെതെിയേരും ഉണ്ായിരുന്നു. 
പാർലന്മറെിന്റെ ചരിത്രതെിലാദത്യമായാണ് വലാക് സഭയും 
രാജത്യസഭയും ന്േവവ്വന്റ സമയങ്ങളിൽ വചരുന്നതും ഇരു 
സഭകളിലമുള്ളേർ രണ്ിടത്തും ഇരിക്കുന്നതും.  
 രാജത്യസഭയിൽ  പുതുതായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട് 
15 എം.പി.മാർ സതത്യപ്രതിജ്ഞ ന്ചയ്തു.  വകാേിഡ്-19 
ന്റെ പശ്ാതെലതെിൽ സതത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുവശഷം പുതിയ 
അംഗങ്ങൾ സഭാദ്ത്യക്ഷവനാ അംഗങ്ങൾവക്ാ ഹസ്ദാനം 
നൽകിയില്ല.  ദകകൂപ്ിയാണ് എല്ലാേരും അഭിോദത്യങ്ങൾ 
അർപ്ിചെത്.
  ഒക് വടാബർ 1 േന്രയായിരുന്നു പാർലന്മറെിന്റെ 
േർഷകാല സവമ്മളനം നിശ്യിചെിരുന്നത്.  
എന്നാൽ വകന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾന്പ്ന്ട മുപ്തിലധികം 
എം.പി മാർക്് വകാേിഡ് സ്ഥിരമീകരിചെവതാന്ട 
സവമ്മളനം ന്േട്ിച്ചുരുക്ാൻ കാവരത്യാപവദശക 
സമിതി തമീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.  ഇവതത്തുടർന്ന്  
ന്സപ്റ്റംബർ 24 ന് സഭകൾ അനിശ്ിതകാലവതെക്് 
പിരിഞ്ഞു.  നാൽപ്തെി മൂന്ന് ബില്കളാണ് േർഷകാല 
സവമ്മളനതെിൽ പാർലന്മറെിന്റെ പരിഗണനയ്കായി 
േന്നത്.  കാർഷിക വമഖലന്യ സംബന്ിക്കുന്ന മൂന്ന് 
ബില്കൾ, ന്താഴിൽ നിയമ വഭദഗതി ബിൽ, േിവദശ 
സഹായ നിയന്ത്രണ ബിൽ, ആവരാഗത്യ പ്രേർതെകർക്് 
എതിന്രയുള്ള അതിക്മം തടയുന്നത് സംബന്ിചെ ബിൽ 
എന്നിേയടക്മുള്ള ബില്കൾ ഈ സവമ്മളനതെിൽ 
പാസാക്ി.  കാർഷിക പരിഷ് കരണ ബിൽ, ന്താഴിൽ 
നിയമ വഭദഗതി ബിൽ എന്നിേ പാസാക്ിയതിൽ 
പ്രതിപക്ഷ പ്രതിവഷധം ശക്തമാവുകയും, രാജത്യസഭയിൽ 
പ്രതിവഷധിചെ എളമരം കരമീം, ന്ക. ന്ക. രാവഗഷ് 
എന്നിേരടക്മുള്ള എട്് എം. പി. മാന്ര അചെടക്ം 
ലം�ിച്ചു എന്ന കാരണതൊൽ  ന്സപ്റ്റംബർ 21 ന് 
സവമ്മളനതെിന്റെ തുടർന്നുള്ള ദിേസങ്ങളിവലക്് 
സസ് ന്പൻഡ് ന്ചയ്യുകയും  ന്ചയ്തു.  രാജത്യസഭയിൽ 
25 ബില്കൾ പാസ്ാക്ി. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളന്ട 
ബഹിഷ് കരണതെിനിടയിലായിരുന്നു 
ബില്കൾ പാസ്ാക്ിയത്.  മുൻ വകന്ദ്രമന്ത്രിയും 
രാജത്യസഭാംഗവുമായിരുന്ന എം.പി. േമീവരന്ദ്ര കുമാറിന് 
രാജത്യസഭ ആദരാഞ്ലി അർപ്ിച്ചു. 
 പതിവനഴാം വലാക് സഭയുന്ട നാലാം സവമ്മളനവും 
രാജത്യസഭയുന്ട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതെിരണ്ാം 
സവമ്മളനവുമാണ് വചർന്നത്.

ക്കാവിഡക് പശ്ാത്േത്ിൽ ഓൺബ്േൻ  ക്ാസ്സുമായി സി.പി.എസക്.ടി.യും
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വലാകന്തെയാന്ക ഗ്രസിചെിരിക്കുന്ന വകാേിഡ്-19 
എന്ന മഹാമാരിന്ക്തിന്രയുള്ള വകരളതെിന്റെ 

ജനകമീയ വപാരാട്ം പതൊം മാസതെിവലക്് കടക്കുകയാണ്. 
ഈ വപാരാട്തെിനിടയിൽ പ്രളയ ഭമീഷണിവയയും നമുക്് 
അഭിമുഖമീകരിവക്ണ്ി േന്നു. ഇടുക്ിയിന്ല ഉരുൾന്പാട്ലിലം 
കരിപ്പൂർ േിമാനതൊേളതെിലണ്ായ അപകടതെിലം 
നിരേധി ജമീേനുകൾ നമുക്് നഷ്മായി. എങ്കിലം, ഈ 
പ്രതിസന്ികൾക്കു നടുേിലം ജനവക്ഷമ പ്രേർതെനങ്ങളം 
േികസന പദ്തികളം കാലതാമസം വനരിടാന്ത മുൻവപാട്ടു 
ന്കാണ്ടു വപാകാനും, ജനങ്ങളന്ട പ്രശ് നങ്ങൾക്് പരിഹാരം 
കന്ണ്തൊനും സർക്ാർ അതമീേശ്ര ദ് പുലർത്തുകയുണ്ായി. 
 വകന്ദ്ര സർക്ാവരാ മവറ്റന്തങ്കിലം സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകവളാ ചിന്ിക്കുന്നതിനും മുൻപ് ഒരു പ്രവതത്യക 
വകാേിഡ്-19 പാവക്ജ് മാർചെ് മാസതെിൽ തന്ന്ന  വകരളം 
പ്രഖത്യാപിചെിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 20,000 വകാടി 
രൂപയുന്ട സാ്തെിക ഇടന്പടലകൾക്് പുറന്മ 3,860 
വകാടി രൂപയുന്ട സുഭിക്ഷ  വകരളം, 3,434 വകാടി രൂപയുന്ട 
േത്യേസായ ഭരേത എന്നിങ്ങന്ന കാർഷിക സ്വയംപരത്യാപ്തത 
വനടാനും ഉപജമീേനമാർഗ്ഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്ാനുമുള്ള 
പദ്തികളം ഇവപ്ാൾ നടപ്ാക്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്. 
മടങ്ങി േരുന്ന പ്രോസികളന്ട വക്ഷമതെിനായി 57.50 
വകാടി രൂപ േിതരണം ന്ചയ്യുന്നതിനുപുറന്മ അേർക്കുവേണ് 
ന്താഴിലേസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും അേരുന്ടയിടയിൽ 
സംരംഭകത്വം വപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'രെമീം വകരള' 
വപ്രാജക്ടും പ്രഖത്യാപിചെിട്ടുണ്്. േരുമാനം കുറഞ്ഞ ഈ 
കാലയളേിൽ ജനങ്ങൾക്് ആശ്വാസം പകരാനായി 200 
വകാടി രൂപയുന്ട സബ് സിഡി ന്ക.എസ്.ഇ.ബി യിലൂന്ട 
നൽകിയിട്ടുണ്്. സർക്ാർ ജമീേനക്ാരുന്ടയുൾന്പ്ന്ട എല്ലാ 
േിഭാഗം ജനങ്ങളന്ടയും താൽപരത്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് 
ഈ മഹാമാരിയുന്ട �ട്തെിലം സംസ്ഥാന സർക്ാർ 
ന്ചയ്തിട്ടുള്ളത്. 
നൂ�്  ദിന കർമ്മപരിപവാടി 
 ഈ മഹാമാരിയുന്ട �ട്തെിൽ അതുേന്ര നടതെിയിട്ടുള്ള 
സേിവശഷ ഇടന്പടലകളന്ട അടുതെ പടിന്യവന്നാണമാണ് 
വകരളതെിനാന്കയുള്ള ഓണസമ്മാനമായി എൽ.ഡി.എെ് 
സർക്ാർ നൂറ ദിന പരിപാടികൾ പ്രഖത്യാപിചെത്. അതിന്റെ 
അടിസ്ഥാനതെിൽ 100 ദിേസം ന്കാണ്് 100 പദ്തികൾ 
നടപ്ിലാക്കുന്നതിലാണ് സർക്ാർ ഇവപ്ാൾ ശ്രദ്വകന്ദ്
രമീകരിചെിരിക്കുന്നത്. 
  ദിേസവേതനക്ാരുന്ട ജമീേിതന്തെ വകാേിഡ് 19  
േല്ലാന്ത ബാധിചെിട്ടുണ്്. അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന സംസ്ഥാനതെ് 
ഒരാളം പട്ിണികിടക്ാൻ പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്ാവടാന്ടയാണ് 
വറഷൻ കടകളിലൂന്ട ഭക്ഷത്യധാനത്യകിറ്റ് നാല മാസം 
കൂടി േിതരണം ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള തമീരുമാനം സർക്ാർ 
പ്രഖത്യാപിചെതും നടപ്ാക്കുന്നതും. 58 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്് 
നൽകുന്ന സാമൂഹത്യവക്ഷമ ന്പൻഷനുകൾ 100 രൂപ േമീതം 
േർദ്ിപ്ിചെ് 1,400 രൂപയാക്ിയതും അേ മാസം വതാറം 
േിതരണം ന്ചയ്യുന്നതും ഈ മഹാമാരിയുന്ട കാലത്തും 
ആർക്കും േലിയ സാ്തെിക ബുദ്ിമുട്് വനരിവടണ്ി 
േരരുത് എന്ന കാഴ്ചപ്ാട് സർക്ാരിനുള്ളതുന്കാണ്ാണ്. 
ആവരവാഗ്യ സംരക്ണം
 െലപ്രദമായ വകാേിഡ് പ്രതിവരാധതെിന്റെ പ്രധാന 
ഗത്യാരറെി വകരളതെിന്ല േിപുലമായ ന്പാതുജനാവരാഗത്യ 
സംേിധാനമാണ്. ഈ വമഖലയിൽ 100 ദിേസതെിനുള്ളിൽ 
ആേശത്യമായത്രയും ജമീേനക്ാന്ര നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി സർക്ാർ സ്വമീകരിച്ചു. അവതാന്ടാപ്ം തന്ന്ന 
പ്രാഥമിക ആവരാഗത്യ വകന്ദ്രങ്ങന്ള ശാക്തമീകരിക്കുന്ന 
നടപടികളന്ട ഭാഗമായി 75 കുടുംബാവരാഗത്യ വകന്ദ്രങ്ങൾ 
ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്യുകയും അേിന്ട ആേശത്യമായ സൗകരത്യങ്ങൾ 
ഒരുക്കുകയും ന്ചയ്തു. പുതെൻ ആവരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങൾക്് 
പരിഹാരം കാണാനും ദേറൽ ഇൻന്െക്ഷനുകന്ള 
അതിജമീേിക്ാനും കഴിയുന്ന േിധതെിൽ ഇൻ്റേിറ്റയൂട്് 
ഓെ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ദേവറാളജി പ്രേർതെനം 
ആരംഭിചെിരിക്കുകയാണ്. 
ത്പവാതു േിദ്യവാലയങ്ങൾ
 വകരളതെിന്റെ സാമൂഹത്യ പുവരാഗതിക്് അടിതെറ 
പാകിയത് നമ്മുന്ട ന്പാതുേിദത്യാലയങ്ങളാണ്. അേന്യ 
ന്മചെന്പ്ടുത്തുന്നതിനായി ഈ നൂറദിന കർമ്മപരിപാടിയുന്ട 
ഭാഗമായി 11,400 സ് കൂളകളിൽ ദഹന്ടക് ക്യൂട്ർ 
ലാബുകൾ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. േിദത്യാഭത്യാസം ഓൺദലൻ 
സംേിധാനങ്ങളിലൂന്ട പ്രദാനം ന്ചയ്ന്പ്ടുന്ന ഈ സേിവശഷ 
�ട്തെിൽ 50 ലക്ഷം കുട്ികൾക്് ലാപ് വടാപ്പുകൾ 
എതെിക്ാനായി 'േിദത്യാശ്രമീ' എന്ന്നാരു പദ്തി 
നടപ്ിലാക്കുകയാണ്. പുതുതായി പണി കഴിപ്ിചെ 90 സ് കൂൾ 
ന്കട്ിടങ്ങൾ നാടിനു സമർപ്ിക്കുകയും 54 എണ്ണതെിന്റെ 
ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുകയും ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. 126 വകാടി രൂപ 
മുതൽമുടക്ിൽ 32 ഉന്നതേിദത്യാഭത്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
നിർമ്മിക്കുന്ന ന്കട്ിടങ്ങൾ പൂർതെമീകരിചെിട്ടുണ്്. ഇതിനുപുറന്മ 

സംസ്ഥാനന്തെ സർക്ാർ, എയ്ഡഡ് വകാവളജുകളിൽ 
150 പുതിയ വകാഴ് സുകൾ അനുേദിക്ാൻ തമീരുമാനിചെിട്ടുണ്്. 
ത്തവാഴിൽ
 ഒരു ലക്ഷതെി നാൽപ്തിനായിരവതൊളം വപന്ര പി.എസ്.
സി യിലൂന്ട ഇതുേന്ര ഈ സർക്ാർ  നിയമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
ഇതിനുപുറന്മ പി.എസ്.സി ക്് നിയമനം േിട്ടുന്കാടുതെ 11 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ് ന്പഷത്യൽ റൾസ് ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവതത്യക ടാസ് ക് വൊഴ് സിന്ന നിയമ-ധന-ന്പാതുഭരണ 
േകുപ്പുകളന്ട വനതൃത്വതെിൽ സൃഷ്ിചെിരിക്കുകയാണ്. 
100 ദിേസതെിനുള്ളിൽ വകാവളജ്, ഹയർ ന്സക്ണ്റി 
വമഖലകളിലായി 1,000 തസ്ികകൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
നിശ്യിചെിട്ടുണ്്. 
 100 ദിേസതെിനുള്ളിൽ 15,000 നേസംരംഭങ്ങളിലൂന്ട 
50,000 വപർക്് കാർഷിവകതര വമഖലയിൽ ന്താഴിൽ 
നൽകുകയാണ്. അതിനു സഹായകരമാകുന്ന േിധതെിൽ ഒരു 
പ്രവതത്യക വപാർട്ലിലൂന്ട ഓവരാ ഏജൻസികളം അധികമായി 
സൃഷ്ിചെ ന്താഴിലേസരങ്ങൾ ലഭത്യമാക്കുകയാണ്.
ഗതവാഗതം
 മുഖത്യമന്ത്രിയുന്ട ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും 
961 വകാടി രൂപ മുടക്ി 5,000 ഗ്രാമമീണ വറാഡകളന്ട 
പുനരുദ്ാരണതെിനും റമീബിൽഡ് വകരളയുന്ട ഭാഗമായി 
392.09 വകാടി രൂപയുന്ട ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള 
ഗ്രാമമീണ വറാഡകളന്ട നിർമ്മാണതെിനും നടപടികൾ 
ആരംഭിചെിട്ടുണ്്. നൂറ ദിേസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആന്ക 
1,451 വകാടി രൂപയുന്ട 189 ന്പാതുമരാമതെ്-കിെ്ബി 
വറാഡകളാണ് ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്ന്പ്ടുന്നത്. 
 നേംബറിനകം 41 കിെ്ബി പദ്തികൾ ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്ന്പ്ടും. ഡിസംബറിൽ 93 കിെ്ബി പദ്തികളം, 
2021 മാർചെിനകം 63 വപ്രാജക്ടുകളം ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്ന്പ്ടും. ഈ സാ്തെിക േർഷതെിൽ തന്ന്ന 197 
കിെ്ബി വപ്രാജക്ടുകളാണ് ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്ന്പ്ടുക. 
വകരളതെിന്റെ ഒരറ്റം ന്താട്് മവറ്റയറ്റം േന്രയുള്ള 
ജലപാത ഗതാഗതവയാഗത്യമാക്കുതിനുള്ള നടപടികളം 
സ്വമീകരിക്കുകയാണ്. 
കൃഷി
 രവാജ്യതെ് ആദ്യമവായി പച്ചക്ക�ികൾക്ക് ത�േില 
പ്രഖ്യവാപിക്കുന്ന സംസ്വാനമവായി വകരളം മവാറുകയവാണ്. 14 
ഇനം  പച്ചക്ക�ികൾക്കവാണ് ത�േില ഏർത്പ്പടുത്തുന്നത്. 
കൃഷിക്കവാരിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്നതിനു പ്രവാവദശിക 
സഹകരണ ബവാങ്കുകളുത്ട ആഭിമുഖ്യതെിൽ കടകളുത്ട 
ശംഖല ആരംഭിക്കും. കൃഷിക്ാർക്് തത്മയം തന്ന്ന 
അക്ൗണ്ിവലക്് പണം നൽകും. രണ്ാം കുട്നാട് േികസന 
പാവക്ജിന്റെ പ്രേർതെനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  
കാലാേസ്ഥാ അനുവയാജത്യ കൃഷിരമീതി മൺവറാതുരുതെിലം 
കുട്നാട്ിലം ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്തു.  589 തവദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്് സമ്പൂർണ്ണ ഖരമാലിനത്യ സംസ് കരണ 
പദേി നല്ി. 
പരമ്പരവാഗത േ്യേസവായങ്ങൾ
 കയർ ഉത്പാദനതെിൽ കഴിഞ്ഞ േർഷന്തെ അവപക്ഷിചെ് 
50 ശതമാനം േർദ്നേ് വനടും. ഈ നൂറ ദിേസക്ാലയളേിൽ 
ഓവരാ ദിേസവും ഒരു യന്ത്രേത്കൃത ൊക്റി ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്ന്പ്ടുകയാണ്. ന്താഴിലാളികളന്ട കൂലി പര്രാഗത 
വമഖലയിൽ 350 രൂപയായിരിക്കുന്നത് യന്ത്രേത്കൃത 
വമഖലയിൽ ശരാശരി 500 രൂപയായി ഉയർന്നു. കശുേണ്ി 
വമഖലയിൽ 3,000 ന്താഴിലാളികൾക്കു കൂടി കശുേണ്ി 
വകാർപ്വറഷൻ, കാപ്ക് സ് എന്നിേിടങ്ങളിൽ ന്താഴിൽ 
നൽകും. പന്്, കയർ വകാവ്ാസിറ്റ് വബാർഡകളന്ട 
ോണിജത്യാടിസ്ഥാനതെിലള്ള ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 
തരീരവദശവും മത്്യത്തെവാഴിലവാളികളും 
 സംസ്ഥാനതെിന്റെ തമീരവമഖലയിലാന്ക ഓെ് വഷാർ 
വബ്ക്് ോട്ർ സംരക്ഷണ ഭിതെികളന്ട നിർമ്മാണം 
ആരംഭിചെിരിക്കുകയാണ്. മത്ത്യന്െഡിൽ ഒറ്റതെേണ 
തമീർപ്ാക്ൽ പദ്തി നടപ്ാക്കുകയാണ്. തമീരവദശന്തെ 
മുഴേൻ സർക്ാർ സ് കൂളകളന്ടയും 60 മത്ത്യ 
മാർക്റ്റുകളന്ടയും പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 
69 തമീരവദശ വറാഡകളാണ് ഈ �ട്തെിൽ ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്ന്പ്ടുന്നത്.
േ്യേസവായവും ടൂ�ിസവും
 പാലക്ാന്ട്യും വചർതെലയിന്ലയും ന്മഗാഫുഡ് 
പാർക്കുകൾ ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇേയ്ക്കുപുറന്മ 
ഒറ്റപ്ാലം പ്രതിവരാധ പാർക്കുകൂടി ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്ന്പ്ടും. 
വകരള ന്സറാമിക് സിന്റെ നേമീകരിചെ പ്ലാൻറകൾ, ആലപ്പുഴ 
സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന്റെ ദേേിധത്യേത്ക്രണം എന്നിേയും 
യാഥാർത്ഥത്യമാവുകയാണ്. തിരുേനന്പുരം ന്മഡിക്ൽ 
ഡിദേസ് പാർക്്, പാലക്ാട് സംവയാജിത ദറസ് 
ന്ടക് വനാളജി പാർക്്, കുണ്റ സിറാമിക് സിൽ മൾട്ി 

പർപ്സ് പാർക്്, നാടുകാണി ന്ടക്്റ്റയിൽ വപ്രാസസിംഗ് 
ന്സറെർ എന്നിേയ്ക് ഈ കാലയളേിൽ തറക്ല്ലിട്് 
നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു. േിേിധ ജില്ലകളിലായി 66 
ടൂറിസം പദ്തികളാണ് 100 ദിേസതെിനുള്ളിൽ ഉദ്�ാടനം 
ന്ചയ്ന്പ്ടുന്നത്. 
സംസ് കവാരവും കവായികവും
 ആലപ്പുഴയിന്ല ന്ഹറിവറ്റജ് മയൂസിയമുൾന്പ്ന്ടയുള്ള 
മയൂസിയങ്ങളന്ടയും ആർട്് ഗത്യാലറികളന്ടയും പ്രേർതെനം 
ഈ �ട്തെിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൂത്തുപറ്്, 
ചാലക്കുടി മുനിസിപ്ൽ വ്റേഡിയങ്ങളടക്ം 10 സ് വപാർട് സ് 
വ്റേഡിയങ്ങൾ ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്യും. 
പട്ടികജവാതി-പട്ടികേർഗ്ം
 പട്ികജാതി വമഖലയിൽ 6,000 പഠനമുറികൾ, 1,000 
സ്പിൽ ഓേർ േമീടുകൾ, 3,000 വപർക്് ഭൂമി ോങ്ങാൻ 
ധനസഹായം, 700 വപർക്് പുനരധിോസ സഹായം, 7000 
വപർക്് േിോഹധനസഹായം എന്നിേയാണ് ഈ നൂറ 
ദിേസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷത്യമിടുന്നത്. 5 വഹാ്റേലകൾ, 4 
ഐറ്റി.ഐ.കൾ, 2 വമാഡൽ ന്റസിഡൻഷത്യൽ സ് കൂളകൾ 
എന്നിേയുന്ട നേമീകരണം പൂർതെിയാക്ിയിരിക്കുകയാണ്. 
എല്ലാേിധ സ് വകാളർഷിപ്പുകളം ഈ �ട്തെിൽ 
കുടിശികയില്ലാന്ത നൽകുകയാണ്. പട്ികേർഗ്ഗ േികസന 
േകുപ്ിന്റെ നാല് ന്മരേിക് വഹാ്റേലകളന്ട ഉദ്�ാടനം 
നിർേഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
പവാർപ്പിടം
 ദലെ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇതുേന്ര 2,25,750 േമീടുകൾ 
പൂർതെിയാക്ിയിട്ടുണ്്. ഈ നൂറ ദിേസങ്ങളിൽ 25,000 
േമീടുകൾ കൂടി പൂർതെിയാക്കും. 30 ഭേനസമുചെയങ്ങളന്ട 
നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ന്ചയ്യും.
കുടുംബശ്രീ
 ഭക്ഷണമില്ലാന്ത നമ്മുന്ട നാട്ിലാരും അന്ിയുറങ്ങരുത് 
എന്ന ലക്ഷത്യവതൊന്ട കുടുംബശ്രമീയുമായി സഹകരിചെ് 
ആരംഭിക്കുന്ന 1,000 ജനകമീയ വഹാട്ലകൾ തുടങ്ങുന്ന 
പദ്തി ഈ �ട്തെിൽ പൂർതെിയാക്കുകയാണ്. 300 വകാടി 
രൂപ പലിശ രഹിത സബ് സിഡി േിതരണം ന്ചയ്യുകയാണ്. 
ഹരിത കർമ്മവസനകവളാട് വയാജിചെ് 1,000 ഹരിത 
സംരംഭങ്ങൾ പൂർതെമീകരിക്ാൻ ലക്ഷത്യമിട്ിടതെ് 1,261 
പചെത്തുരുത്തുകൾ യാഥാർത്ഥത്യമായിട്ടുണ്്.
മറ്റു പരിപവാടികൾ
 േൻകിട പശ്ാതെല സൗകരത്യ പദ്തികളന്ട ഭാഗമായ 
ന്ഗയിൽ ദപപ്് ദലൻ ഈ �ട്തെിൽ പൂർതെമീകരിചെ് 
ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്യും. േയനാട് തുരങ്കപാതയുന്ട വപ്രാജക്് 
വലാഞ്ിങ്ങ് നിർേഹിചെിട്ടുണ്്. പ്രളയാ�ാതവശഷി താങ്ങുന്ന 
ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാവശ്രി ന്സമി എലിവേറ്റഡ് ദഹവേയുന്ട 
നിർമ്മാവണാദ്�ാടനം നടതെിക്ഴിഞ്ഞു. ശംഖുമുഖം തമീരവദശ 
വറാഡിന്റെ പുനരുദ്ാരണ പ്രേർതെനതെിന്റെ ഉദ്�ാടനം 
നടതെി 2021 ന്െബ്രുേരിക്കു മു്ായി പൂർതെമീകരിക്ാൻ 
ലക്ഷത്യമിടുകയാണ്.
 സംസ്ഥാനന്തെ എല്ലാ േമീടുകളിലം ദപപ്ിലൂന്ട 
കുടിന്േള്ളന്മതെിക്കുന്ന ജലജമീേൻ മിഷന് തുടക്ം 
കുറിചെിരിക്കുകയാണ്. അതിഥിന്തൊഴിലാളികൾക്് 
ോടകയ്ക് താമസസൗകരത്യം ഏർന്പ്ടുത്തുന്ന 'ഗ്റേ് േർക്ർ 
ഫ്ണ്് ലി റസിഡറെ് സ് ഇൻ വകരള' ഉദ്�ാടനം ന്ചയ്യും. 
ശബരിമലയിൽ 28 വകാടി രൂപയുന്ട മൂന്നു പദ്തികൾ 
പൂർതെമീകരിക്കുകയാണ്. നിലയ്കന്ല ോട്ർ ടാങ്കിന്റെ 
നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ന്ചയ്യും. 
 നമ്മുന്ട സംസ്ഥാനന്തെ യുോക്ൾക്് േിേിധ 
വമഖലങ്ങളിൽ വനതൃപാടേം ദകേരിക്ാൻ ആേശത്യമായ 
പരിശമീലനം നൽകാൻ പല വമഖലകളിവലയും േിദഗ്ദ്ധന്ര 
പന്ങ്കടുപ്ിച്ചുന്കാണ്് വകാഴ് സുകൾ ആസൂത്രണം ന്ചയ്തു 
നടപ്ിലാക്ാൻ വകരള യൂതെ് ലമീഡർഷിപ്് അക്ാഡമി 
ആരംഭിക്കുകയാണ്. 
 നൂറ ദിേസങ്ങൾന്കാണ്് ഏന്താന്ക് പദ്തികൾ 
നടപ്ിലാക്കുന്നു എന്നു േത്യക്തമാക്കുന്നതിവനക്ാളപരി 
ഏന്തല്ലാം വമഖലകന്ള അേ ഗുണകരമായി സ്വാധമീനി 
ക്കുന്മന്ന് േത്യക്തമാക്ാനായി ചില ഉദാഹര ണങ്ങൾ 
സൂചിപ്ിക്കുക മാത്രമാണ് ന്ചയ്തത്. ഇതെരതെിൽ 
വകരളതെിന്റെ സമസ് വമഖലകന്ളയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന 
േിധതെിലള്ള പ്രേർതെനങ്ങളാണ് 100 ദിന കർമ്മ 
പരിപാടിയുന്ട ഭാഗമായി സർക്ാർ നടപ്ാക്കുന്നത്. 
ഇേന്യാന്ക്തെന്ന്ന ഈ മഹാമാരിയുന്ട നടുേിൽ 
വകരള ജനത അനുഭേിക്ാൻ ഇടയാകാവുന്ന ദുരിതങ്ങൾ 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിവനാന്ടാപ്ം നാടിന്റെയാന്ക േികസന 
സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥത്യമാക്ാനും ഉപകരിക്കും. അങ്ങത്ന 
സവാമൂഹ്യ നരീതിയിലധിഷ്ിതവും സർവ്വതലസ്ർശിയുമവായ 
േികസനം യവാഥവാർത്്യമവാക്കിത്ക്കവാണ്് വകവാേിഡ് 
ഉയർത്തുന്ന ത്േല്ലുേിളികൾക്കിടയിലും നേവകരളത്മന്ന 
ലക്്യതെിവലക്കടുക്കു കയവാണ് നവാം. 

മഹാമാരിക്കു നടുവിലും ജനക്ഷേമവും 
വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്ി 

നവക്കരളത്ിക്േക്ക്

സഭാ നേതാവിന്റെ നപജ്

പിണ�വായി േിജയൻ   മുഖ്യമന്തി 


