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We cannot always build the future for 
our youth. But we can build our youth 
for the future' എന്ന റൂസ് വെൽറ്റിവറെ 

ൊക്കുകൾ അഭറിമാനത്ാവെ ഉദ്ധരറിക്ാവുന്ന 
ദറിെസങ്ങളാണറിത്. നാതളക്കു തെണ്റി യുെതവെ 
സജ്ജരാക്ാൻ നമുക്് കഴറിഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമല്ല, 
നാവള നവമെ നെറിക്ാൻ ത�ാകുന്നത് അെരാണ് 
എന്നതാണ് നമ്മുവെ ചരറിത്രതനട്ടം. 'ഇത്ാഴവ് 
�റിതളേർക്കു െല്ലതുമററിതൊ?' എന്ന ഭാെറിവെക്കു
ററിച്ചുളേ ആശങ്കവെ ദൂരീകരറിക്കുന്നതാെറിരുന്നു 
ഈ വതരവഞെടു്്.

 ൌെന്റിവറെ ആത�ാഷടം സമരെീര്യ
്റിവറെയുടം ഒത്തുതീർപ്പുകളറില്ലാ് കർതമൊത്സു
കതയുതെതുടം കൂെറിൊണ്. െറിദ്യാർത്റികൾക്കുടം 
യുെജനങ്ങൾക്കുടം ത�ാകവ് �രറിണാതമാന്മു
ഖമാക്കുന്നതറിൽ എന്നുടം െ�റിെ �ങ്കുണ്ാെറി
ട്ടുണ്് എന്നതറിന് നറിരെധറി ഉദാഹരണങ്ങൾ 
ചരറിത്ര്റിലുണ്്. സൗ്് ആഫ്റിക്െറിൽ 
സത്യാഗ്രഹ സമര രടംഗത്ക്് ഗാന്റി പ്ര
തെശറിക്കുന്നത് തവറെ മു്തുകളറി�ാണ്. ഇരു�
്റിമൂന്ന്- ഇരു�്റിനാ�് െെസ്സുളേത്ാൾ 
ധീരരക്തസാക്റികളാെ ഭഗത് സറിടംഗടം ഭറിർസ 
മുണ്യുമെക്ടം എത്രതൊ യുെതീയുൊക്ളാണ് 
ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യ സമരരടംഗ്് സജീെമാെറി 
ഇെവ�ട്റിട്ടുളേത്. ഫാസറിസ്റ് പ്രെണതകൾ 
ശക്തമാകുന്ന െർ്മാനകാ� രാഷ്ടീെ സന്ദർ
ഭ്റിലുടം ജനാധറി�ത്യത�ാധവുടം നറിശ്ചെദാർ
ഢ്യവുടം െീര്യവുമുളേ യുെതെറി�ാണ് ഇന്്യയുവെ 
ഭാെറി പ്രതീക്ാനറിർഭരമാകുന്നത്. വജ.എൻ.യു 
അെക്മുളേ ഇന്്യൻ സർെക�ാശാ�കളറിവ� 
െറിദ്യാർത്റികളുവെ രാഷ്ടീെ ജാഗ്രതവെ ഫാസറിസ്റ് 
ശക്തറികൾ ഭെത്ാവെൊണ് കാണുന്നത്. 
കനയ്യ കുമാർ, അെ്ഷറി ത�ാഷ് തുെങ്ങറി രാജ്യ
്റിവറെ ജനാധറി�ത്യഭാെറി സടംരക്റിക്ാനാെറി 
വതരുവുകളറിൽ ഇറങ്ങറിെ ആ വചറു്ക്ാരറി�ാണ് 
ഇന്്യയുവെ ഭാെറി. സമതരാത്സുകതതൊവെ 
ഇന്്യൻ ഭരണ�െന ഉറവക് ഉറവക് ൊെറിച്ച 
യുെജനങ്ങളാണ് ഇന്്യൻ സടംസ് കാര്റിവറെ 
�ഹുസ്രത കാത്തുസൂക്റിക്ാൻ പ്രാപ്റിയുളേെർ 
എന്ന് നറിസ്ടംശെടം �റൊടം. 

 ത�ാക രാഷ്ടീെ്റിൽ തവന്ന വചറു്ക്ാരാെ 
തനതാക്ൾ നറിർണ്ാെക സ്ാധീനങ്ങളാെറി 
മാറുന്ന കാ�മാണറിത്. ത�ാക ഹാ്റിനസ് 
ഇൻഡക് സറിവറെ റാങ്കറിങ്ങറിൽ ഒന്നാടം സ്ാന
ത്തുളേ, ഏറ്വുടം സ്തന്തമാെ ജുഡീഷ്യററിയുടം 
െറിശ്സ്തമാെ ത�ാ�ീസ് തസനയുടം ഉളേവതന്ന് 
ത�രു തകട് ഫറിൻ�ൻഡറിവ� പ്രധാനമന്തറി സന്ന 
മറിവറല്ല മാരറിന് വെറുടം 34 െെസ്ാണ് പ്രാെടം. 
പുതരാഗമന�രമാെ ഭരണ �രറിഷ് കാരങ്ങളറിലൂ
വെയുടം നറി��ാടുകളറിലൂവെയുടം ഏവറ പ്രശസ്തൊ
െറി്ീർന്ന, രണ്ാടം തെണയുടം നയൂസറി�ാറെറിവറെ 
പ്രധാനമന്തറിൊെറി വതരവഞെടുക്വ്ട് 

ജസറിൻഡ ആർതഡൺ 39 െെസ്സുകാരറിൊണ്. 
ഇെതരാരു്രുടം ജനപ്രതറിനറിധറികളാെറി വത
രവഞെടുക്വ്ട്് അെകാശത�ാരാട്ങ്ങൾക്് 
ചുക്ാൻ �റിെറിച്ച് മാതൃകകളാെറി മാററിെ യുെ
ത്്റിവറെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്റിതനവറ 
�റയുന്നു, കാ�ാെസ്ാ െ്യതറിൊനവ് 
വചറുക്ാൻ എന്തു വചയ്യുന്നുവെന്ന് െറികസറിത 
രാജ്യങ്ങളെക്മുളേ ത�ാക രാജ്യങ്ങതളാെ് ഉറവക് 
തചാദറിച്ച്, അതറിനാെറി വെളേറിൊഴ്ചകളറിൽ 
�ഠറി്് മുെക്കുസമരടം പ്രഖ്യാ�റിച്ചത് വെറുടം 16 
െെസ്സുകാരറിൊെ തഗ്രറ് തുൻ�ർഗാണതല്ലാ!

 �ക്തവെന്നാൽ പ്രാെടം എന്ന സമൊക്യടം 
നറിരർത്കമാണ്. വെല്ലുെറിളറികൾ ഏവറ്ടുക്ാനുളേ 
ധധര്യടം, മാറ്ങ്ങൾ വതാട്ററിൊനുടം അററിെറി
ക്ാനുമുളേ സടംതെദനക്മത, ചരറിത്രവ് 
െറിമർശനാത്മകമാെറി െറി�െറിരു്റി സ്െടം 
�ാഠങ്ങൾ ഉൾവക്ാളോനുളേ തുറന്ന, വതളറി
ച്ചമുളേ ചറിന്ാതശഷറി, ജനാധറി�ത്യ�രമാെറി 
ചറിന്റിക്ാനുടം ഇെവ�ൊനുമുളേ സമത്ഭാെന, 
നെങ്ങൾ പ്രാെർ്റികമാക്ാനുളേ കർമെതശഷറി, 
ഇതറിത�വക്ല്ലാടം നെറിക്കുന്ന െറിജ്ാനവുടം 
െറിതെകുടം, ഇതറിവനല്ലാമു�രറി തങ്ങളറിൽ െറിശ്ാ
സമർ്റിച്ച ജനങ്ങതളാടുളേ ആത്മാർത്തയുടം 
പ്രതറി�ദ്ധതയുടം - അങ്ങവന �ക്തൊർജറിച്ചെ
രറി�ാണ് നമ്മുവെ ഭരണതമല്റിതക്ണ്ത്. അെറിവെ 
ജാതറി, മതടം, �റിടംഗടം, െർഗ്ടം, െർണ്ടം ഒന്നുടം ഒരു 
�െകതമെല്ല. ഈ തതദേശ വതരവഞെടു്റിലൂവെ 
ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ ഊർജ്ജപ്രൊഹമാകാൻ 
ത�ാകുന്നെരറിൽ യുെതീയുൊക്തളവറൊണ്. 
യുെത്്റിവറെ ക്റിൊതശഷറിെറിൽ െറിശ്ാസമർ
്റിച്ച രാഷ്ടീെ തനതൃത്ങ്ങൾ പ്രശടംസനീെമാെ 
തീരുമാനങ്ങളാണ് ധകവക്ാണ്ത്.

ഇന്്യെറിവ� ഏറ്വുടം പ്രാെടം കുറഞെ തമെറാെറി, 
തകരള്റിവറെ ഭരണസറിരാതകന്ദ്രമാെ തറി
രുെനന്പുരത്തു തവന്ന ചുമത�തെറ് ആര്യ 
രാതജന്ദ്രൻ, ഏറ്വുടം പ്രാെടം കുറഞെ �ഞ്ാെ്് 
പ്രസറിഡറൊെ തരഷ്മ മററിെടം തറാെറി, വ�ാഴുതന 
ഗ്രാമ�ഞ്ാെ്് പ്രസറിഡറെ് അനസ് തറാസ് ന 

വസ്റഫറി, ഒളെണ്െറിവ� ശാരുതറി �റി, നറി�മ്പൂർ 
െഴറിക്െെറിവ� സുധീഷ് സറി- അങ്ങവന ജന
പ്രതറിനറിധറികളാകുന്ന യുെത്്റിവറെ �ട്റിക 
നീളുന്നു. അതറിൽ �� ജാതറിക്ാരുണ്്, തഗാത്ര
െർഗ്ക്ാരുണ്്, െ്യത്യസ്ത ജനെറിഭാഗങ്ങളറിൽ 
നറിന്നുളേെരാെറിരറിക്കുടം ഓതരാരു്രുടം. ജനാ
ധറി�ത്യവ് സടം�ന്റിച്ച് അെർ ജനങ്ങളാൽ 
വതരവഞെടുക്വ്ട്െരാണ്. വതരവഞെടുക്ാനുടം 
വതരവഞെടുക്വ്ൊനുടം ഒതര ത�ാവ� 
അർഹരാണ് എല്ലാെരുടം എന്ന ഉ്മത�ാധ്യ
്റി�ാണ് തകരള്റിവറെ ജനാധറി�ത്യഭാെറി. 
അെരറിൽ ഏവറയുടം യുെതീയുൊക്ളാണ് 
എന്നത്, ഏവറയുടം സ്തീകളാണ് എന്നത്, അെരറിൽ 
അെറിസ്ാന ജനെറിഭാഗങ്ങളുവെ പ്രാതറിനറിധ്യടം 
വചറുതല്ല എന്നത് തകരള്റിവറെ ഭാെറിയുവെ 
ശുഭസൂചകമാണ്. സ്തീകളുവെ തനതൃത്�രമാെ 
മുതന്നറ്ടം തവന്നൊണ് പുതരാഗമന പ്രത്യെശാസ്ത
ങ്ങൾക്് അെറിസ്ാനമാതകണ്ത് എന്ന റഷ്യൻ 
െറിപ്ലെകാരറിൊെ ഇതനസ് അർമാൻഡറിവറെ 
ൊക്കുകൾ ഇെറിവെ സാർത്കമാകുന്നുണ്്. 
ഒരു �റിതൃ അധറികാര സമൂഹ്റിൽ, െറിൊഹടം 
കഴറിച്ച് തങ്ങളുവെ ഇച്ഛകളുടം �ക്്യങ്ങളുവമല്ലാടം 
കുടുടം�്റിനകത്ക്് ഒതുക്വ്ടുന്ന പ്രാെ
്റി�ാണ്, ഇന്ന് നാെറിവറെ തനതൃനറിരെറിത�ക്് 
നമ്മുവെ വ�ൺമക്ൾ കെന്നുെരുന്നത് എന്നത് 
ഏവറ പ്രതീക് നല്കുന്നു. 

 വതരവഞെടുക്വ്ട് യുെതയുവെ ൊക്കുകളറിൽ 
ആത്മെറിശ്ാസമുണ്്, കൃത്യമാെ കർമെ�ദ്ധതറിക
ളുണ്്. ആ �ദ്ധതറികളറിൽ വതാഴറിൽരഹറിതർക്്, 
ഭറിന്നതശഷറിക്ാർക്്, നറിരാ�ടം�രാെ വൃദ്ധർക്്, 
സ്തീകൾക്്, സാധാരണ ജനെറിഭാഗങ്ങൾക്് 
ഇെമുണ്് എന്നത് ജനാധറി�ത്യഭാെറി സുരക്റിത
മാവണന്ന് ഉറ്് തരുന്നു. അെരറിൽ തകരള ജനത 
െറിശ്ാസമർ്റിക്കുകൊണ്. ആ ജനതയുവെ 
വതരവഞെടു്റിവന ആദരപൂർവ്ടം സ്ീകരറിച്ച് 
സത്യപ്രതറിജ് വചയ്ത ജനപ്രതറിനറിധറികൾ ആ 
െറിശ്ാസവ് ഫ�െ്ാക്കുടം എന്ന് പ്രതീ
ക്റിക്ാടം. മാറ്്റിവറെ മാവറ്ാ�റികളുണ്ാക്ാൻ 
യുെതയ്കാകവട്, അെരറിലൂവെ തകരള്റിനാകവട്.
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സ്പീക്കറുടെ പപജ് 

യുെതനതൃത്ങ്ങളറിൽ  
ശുഭപ്രതീക്ഷയ�ോടെ

02 12 19
സെൻട്രൽ ഹാളിൽ 
അതിഥിയായി 
സുഗതകുമാരി

െർക്ാർ ഒപ്പമുണ്ായിരുന്ന 
അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ
പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്തി

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പ്രസ്ാനം ഇന്്യയിൽ                                     
വി എെ്റ് അച്ചുതാനന്ദൻ 

പി. ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ, നറിെമസഭാ സ്ീക്ർ
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'ജനാധിപത്യത്ിൽ പൗരന്ാരുടെ 
വ�ാട്ട് എന്ന ശബ്ദം വേൾക്കുേ. 

സമാധാനപരമായി ആ 
തീരുമാനദം ഉയർത്ിപ്ിെിക്കുേ. 
ഒരിക്കലദം ജനക്കൂട്ദം അതിടന 

ഇല്ാതാക്കരുതട്.'

                                                 
ജസിൻഡ ആർവഡൺ

(നയൂസിലൻഡട് പ്രധാനമന്തി)

   മ
മൊഴിമുഴക്കം
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സുഗതകുമാരറി  െീച്ചർ െറിെൊങ്ങറിെതതാവെ   മ�ൊള 
സാഹറിത്യ രടംഗവ് മഹാസാന്നറിധ്യമാണ്  
ചരറിത്ര്റിത�ക്് തറിതരാഭെറിച്ചത്. അരനൂറ്ാണ്റി

ത�വറക്ാ�ടം തവറെ കെറിതകളുമാെറി നമെൾവക്ാ്ടം  െീച്ചർ 
സഞ്രറിച്ചു. എഴു്റിവനയുടം സാമൂഹ്യ ഇെവ�െലുകവളയുടം 
�രസ്ര പൂരകമാെറി കണ്ൊളാണ്  െീച്ചർ.  നന്ദാെനവ്  
അഭെ്റിവ�ത്തുത്ാൾ  അെറിവെ   നറിരെധറി സന്ദർശകവര 
കാണാമാെറിരുന്നു. കഴറിഞെ�റിറന്നാളറിന് ആശടംസകൾ 
തനരാൻ  എ്റിെത്ാൾ സുഗതകുമാരറി െീച്ചറുവെ  ചുറ്റിലുടം 
യൂണറിതഫാടം ധരറിച്ച വ�ൺകുട്റികളാെറിരുന്നു. രാത്രറിമഴയുടം, 
അ്�മണറിയുടം ആ കുട്റികൾ കെെറിത്രറിക്് മുന്നറിൽ �ാെറി. 
�നറിനീർ പുഷ്പങ്ങളുമാെറി എ്റിെ  ആ കുട്റികൾക്് െീച്ചർ 
മധുരടം നൽകറിൊണ് മെക്റി അെച്ചത്.  

 രുദറിതാനുസാരറിൊണ് കെറി എന്ന്  �റൊറുണ്്. 
മനുഷ്യരുവെ വനാ്രങ്ങൾക്കുടം ദുഖങ്ങൾക്കുടം പുറവകൊണ് 
കെറികൾ ത�ാകുന്നത്്. െീച്ചറാകവട് മനുഷ്യരുവെ മാത്രമല്ല 

പ്ര�ഞ്്റിവ� സർവ് ജീെജാ�ങ്ങളുവെയുടം വനാ്
രങ്ങൾക്് പുറവക ത�ാെറി. എഴുതറിെതുടം  ചറിന്റിച്ചതുടം 
പ്രെർ്റിച്ചതുവമല്ലാടം     പ്രകൃതറിെറിവ� എല്ലാ ജീെജാ�
ങ്ങൾക്കുടം തെണ്റിൊെറിരുന്നു. 'ഞാനുടം, എവറെ എഴുത്തുടം  
പ്രകൃതറിയുടം തമെറിൽ അതഭദ്യമാെറി �ന്വ്ട്റിരറിക്കുന്നു' 
എന്ന് ഒരറിക്ൽ െീച്ചർ �റഞെത്  ഞാതനാർക്കുന്നു. പ്ര
�ഞ്സ്യുവെ മഹാസ്തറിത്്റിവറെ ഭാഗമാണ് താനുടം 
തവറെ എഴുത്തുവമന്ന് തറിരറിച്ചററിഞെ കെെറിത്രറിൊെറിരുന്നു 
അെർ. ധസ�റെ് ൊ�റിെറിവ� �ച്ച്റിനുടം കറിളറികൾക്കുടം 
തെണ്റി ശബ്ദമുെർ്റിെ ത�ാവ� തവന്ന  ത�രൂർക്െെറിവ� 
മാനസറികാതരാഗ്യാശു�ത്രറിെറിവ� തരാഗറികളുവെ ദുരെസ്
വക്തറിവരയുടം ശബ്ദമുെർ്റി. സാഹറിത്യടം ആക്ററിെറിസടം  
തവന്നൊവണന്ന്  നമെൾ മ�ൊളറികൾ ആദ്യടം മനസ്റി
�ാക്റിെതുടം  സുഗതകുമാരറി െീച്ചററിലൂവെൊണ്.മനുഷ്യൻ 
തനരറിടുന്ന എല്ലാ പ്രതറിസന്റികതളാടുടം പ്രശ് നങ്ങതളാടുടം  
പ്രതറികരറിക്ാൻ എഴുത്തുകാരന് അെകാശമുവണ്ന്നാണ് 
െീച്ചർ െറിശ്സറിച്ചറിരുന്നത്. ആരുവെയുടം  വമഗാതഫാണാകാവത  

തവറെ മനസാക്റിവക്ാ്ടം   മാത്രടം നറിന്നാണ്  സുഗതകുമാരറി
െീച്ചർ എന്നുടം  പ്രതറികരറിച്ചത്. �രറിസ്റിതറി തീവ്രൊദറി മുതൽ 
െർഗീെൊദറി എന്നുെവര നറിരെധറി  �ട്ങ്ങൾ െറിമർശകർ  
െീച്ചർക്് ചാർ്റിവക്ാടുത്തു.എന്നാൽ അെെറിവ�ാന്നറിലുടം 
അതശഷടം ആശങ്കവ്ട്ൊളാെറിരുന്നറില്ല അെർ. പ്രകൃതറിക്കുടം 
അതറിവ� ജീെജാ�ങ്ങൾക്കുടം തെണ്റി ശബ്ദറിക്കുക എന്നത്  
തവറെ ജീെറിതനറിതൊഗമാെറി െീച്ചർ കരുതറി.  തവറെ അെസാന 
ശ്ാസടം െവര ആ നറിതൊഗ്റിവറെ പൂർ്ീകരണ്റിനാെറി 
അെർ  നറി�വകാണ്ടു.

 നറിരാ�ടം�രുവെ അ്ാണറിൊെറി മാററിെ 'അഭെ' 
എന്ന സ്ാ�നടം െീച്ചറുവെ െ�റിവൊരു സ്പ്ന്റിവറെ 
സാക്ാത്ക്ാരമാെറിരുന്നു.തതച്ചാട്ടുകാെറിൽ �ത്
ക്ററിൽ തുെങ്ങറിെ അഭെഗ്രാമ്റിവറെ പ്രെർ്നടം 
ശരറിക്കുടം ആ ത�ര് അന്ർത്മാക്കുന്ന െറിധ്റി�ാണ്. 
മതനാതരാഗറികൾക്് ചറികറിത്സയുടം താമസവുടം വതാഴറിൽ 
�രറിശീ�നവുടം നൽകുന്ന കർമ, മാനസറിക തരാഗ്റിനുടം 
മദ്യാസക്തറിക്കുടം  ചറികറിൽസ  നൽകുന്ന  മറിത്ര, സ്തീകളാെ 
മതനാതരാഗറികൾക്കുളേ ശ്രദ്ധാ ഭെനടം, മദ്യ�ാനറികൾക്് 
ചറികറിത്സ നൽകുന്ന ത�ാധറി എന്നറിെവെല്ലാടം അഭെയുവെ 
തകന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഇെറിവെവെല്ലാടം െീച്ചറുവെ ക്ണപ്രകാരടം 
സന്ദർശറിക്ാനുളേ അെസരങ്ങൾ എനറിക്് �ഭറിച്ചറിട്ടുണ്്.
തകർന്ന മനസുടം ശരീരവുമാെറി അെറിവെ െന്നു കെററിെ 
എത്രതൊ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ഇത്ാൾ ആശ്ാസത്ാവെയുടം 
സതന്ാഷത്ാവെയുടം ജീെറിക്കുന്നത് കാണുത്ാൾ ഞാൻ 
െീച്ചർക്് മുന്നറിൽ എത്രതൊ െട്ടം മനസ് വകാണ്് നമറിച്ചറിട്ടുണ്്്.

 കലുഷറിതമാെ കാ�വ്  തനരറിൊൻ പ്രതീക്യുടം ആത്മ
െറിശ്ാസവുടം സ് തനഹവുടം  തരാഷവുടം നറിറഞ്ഞു  നറിൽക്കുന്ന  
കെറിതകവളൊണ്  എന്നുടം െീച്ചർ ആയുധമാക്റിെത്.  തവറെ  
അെറിരാമമാെ കർമെകാണ്ഡ്റിവറെ ഒരു �ട്്റിലുടം 
െീച്ചർ തളർന്നറിട്റില്ല, ഇവതാന്നുടം  വചതയ്യണ്റിെറിരുന്നറിവല്ലന്ന് 
അെർക്് തതാന്നറിെറിട്ടുമറില്ല.

 'ഒരു വചറുപ്പൂെറിവ�ാതുങ്ടം അതറിൻചറിരറി കെ�റിലുടം 
വകാളേറില്ലതറിവറെ കണ്ീർ.''  എന്ന ധെത�ാ്റിളേറിയുവെ 
െരറികളാണ് ഒരറിക്ൽ തവറെ ജീെറിതവ് െറിതശഷറി്റി
ക്ാൻ അെർ ഉ�തൊഗറിച്ചത്.  ആ ആത്മെറിശക�ന്റിൽ 
എല്ലാടം അെങ്ങറിെറിരറിക്കുന്നു. െീച്ചറുവെ ഓർമകൾക്് മുന്നറിൽ 
പ്രണാമങ്ങൾ.

ഇന്്യൻ കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റി രൂ�ീകൃതമാെറിട്് നൂറു
െർഷമാെറി.  1920 ഒക് തൊ�ർ 17 ന് അന്നവ് 
തസാെറിെറ്് യൂണറിെനറിവ� താഷ് ക്റെറിൽ ഏഴു 

െറിപ്ലെകാരറികൾ തൊഗടം തചർന്നാണ് ആദ്യ ഇന്്യൻ 
കമെയൂണറിസ്റ് ഗ്രൂ്് രൂ�ീകരറിച്ചത്.  എടം എൻ തറാെ്, 
അ�നറി മുഖർജറി, മുഹമെദ് അ�റി, മുഹമെദ് ഷഫീഖ്, 
എടം �റി �റി െറി ആചാര്യ തുെങ്ങറിെ പ്രതറിഭകൾ ആ 
തൊഗ്റിൽ �വങ്കടു്റിരുന്നു.  ഷഫീഖറിവനൊണ് 
വസക്ട്ററിൊെറി വതരവഞെടു്ത്.

  ചരറിത്രപ്രധാനമാെ ഈ സതമെളന്റിന് രണ്് 
�െകങ്ങൾ തപ്രരകമാെറി ഭെറിച്ചു.  ഒന്ന്, ഇന്്യൻ  
തദശീെപ്രസ്ാന്റിവ� സമരാനുഭെടം; അതറിവ� 
മറിതൊദറികളുടം െറിപ്ലെകാരറികളുടം തമെറിൽ ഉെർന്നുെന്ന 
സമരാനുഭെടം. രണ്,് റഷ്യൻെറിപ്ലെടം ത�ാകവമ്ാടുടം 
വകാളു്റിെറിട് െറിപ്ലൊതെശടം.  

 ഇന്്യയ്ക് പുറ്്  രൂ�ീകൃതമാെ ഈ ഇന്്യൻ കമെയൂ
ണറിസ്റ് സടം�െന, നാട്റിവ� കമെയൂണറിസ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുടം 
പ്രെർ്കർക്കുടം ആശെ�രവുടം സടം�െനാ�രവുമാെ 
മാർഗ്നറിർതദേശവുടം ഉത്ജനവുടം �കർന്ന് െ�റിെ 
പ്രെർ്നടം നെ്റിെന്നു. താഷ് ക്റെറിൽ കമെയൂണറിസ്റ് 
�ാർട്റിയുവെ ഗ്രൂ്് തുെങ്ങറിെ 1920-ൽ തവന്നൊണ് ആൾ 
ഇന്്യ തരേഡ് യൂണറിെൻ തകാൺഗ്രസറിന് (എ ഐ െറി യു 
സറി) രൂ�ടം നൽകറിെത്. കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിയുമാെറി 
എ ഐ െറി യു സറി �ന്വ്ടുകയുടം അത് വതാഴറി�ാ
ളറിെർഗ്്റിവറെ െർഗപ്രസ്ാനമാെറി ശക്തറിവ്ടുകയുടം 
വചയ്തു. ഈ സാഹചര്യടം കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റി ഓഫ് 

ഇന്്യയുവെ രൂ�ീകരണ്റിന് അെറി്റയുടം െഴറി്റി
രറിവുമാെത്, താഷ് ക്റെറിൽ രൂ�ീകൃതമാെ കമെയൂണറിസ്റ് 
ഗ്രൂ്് ആവണന്ന ചരറിത്രൊഥാർത്്യ്റിത�ക്് എ്റി.

 ഇന്്യെറിവ� കമെയൂണറിസ്റ് പ്രസ്ാന്റിവറെ 
നാഴറികക്ല്ലാെറിരുന്നു 1925 വ� കാൺപൂർ സതമെളനടം.  
ഈ സതമെളന്റിന് രണ്് പ്രതത്യകതകൾ എടുത്തു�റ
തെണ്തുണ്്.  ഒന്ന് ഇന്്യെറിവ� കമെയൂണറിസ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 
ഒന്നറിച്ച് തചർന്ന് �രസ്യമാെറി തചർന്ന കമെയൂണറിസ്റ് 
�ാർട്റി സതമെളനടം.  രണ്്  കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റി ഓഫ് 

ഇന്്യയുവെ രൂ�ീകരണ്റിന് ഇന്്യയുവെ മണ്റിൽ 
തചർന്ന ആദ്യസതമെളനടം.

 സറി �റി ഐ യുവെ രൂ�ീകരണടം സടം�ന്റിച്ച 
അഭറിപ്രാെ ഭറിന്നത കമെയൂണറിസ്റ്റുകാർക്റിെെറിൽ ഈ 
സാഹചര്യങ്ങൾ ഇെൊക്റിെറിട്ടുണ്്.  കമെയൂണറിസ്റ് 
�ാർട്റിയുവെ രൂ�ീകരണടം കാൺപൂർ സതമെളന്റി�ാണ്; 
താഷ് ക്റെ് തൊഗടം സ്ാ�ക സതമെളനമാെറി കണക്ാ
തക്ണ്തറിവല്ലന്ന ൊദടം ചറി�ർ ഉെർത്തുന്നു. െഥാർത്
്റിൽ കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റി രൂ�ീകരണ്റിവറെ ആദ്യ 
ചുെടു െെ്്ാെറിരുന്നു താഷ് ക്റെ് സതമെളനടം എന്നത് 
െസ്തുതൊണ്.  കാൺപൂർ സതമെളനടം അഖറിത�ന്്യാ 
�ാർട്റി രൂ�ീകരറിക്കുന്നതറിനാെറി ഇന്്യയുവെ മണ്റിൽ 
നെന്ന ആദ്യ �രറിശ്രമമാെറിരുന്നു.

 �തറിവനട്്  െർഷങ്ങൾ �റിന്നറിട്് 1943 ൽ 
ത�ാടംവ�െറിവ� ഒന്നാടം �ാർട്റി തകാൺഗ്രസ് 
തചരുത്ാൾ സടം�െനാ�രമായുടം ആശെ�രമായുടം 
�ാർട്റി സുസടം�െറിക്വ്ട്റിരുന്നു. �ാർട്റിയുവെ ചരറിത്ര
്റിൽ സുദീർ�വമന്നു �റൊവുന്ന സതമെളനമാെറിരുന്നു 
അത്. വമെ് 23 ന് ആരടംഭറിച്ച് എട്ടുദറിെസടം നീണ് 
സതമെളനടം. ആ സതമെളന്റിൽ അെതരറി്റിച്ച 
തരഖ അനുസരറിച്ച് 15563 ആെറിരുന്നു അടംഗസടംഖ്യ. 
അതറിൽ 68 ശതമാനവുടം 35 െെസ്റിനു താവഴപ്രാെമു
ണ്ാെറിരുന്നെർ.  ജനറൽ വസക്ട്ററി �റി സറി തജാഷറി 
രാഷ്ടീെ പ്രതമെടം അെതരറി്റിച്ചത് ഒ്തുമണറിക്കൂർ 
സടംസാരറിച്ചുവകാണ്ാെറിരുന്നു.  സാർവ്തദശീെവുടം 
തദശീെവുമാെ സ്റിതറിഗതറികളുടം ജനങ്ങളുവെ ധദനടംദറിന 

രയമശ് ടെന്ിത്തല

 പ്രതറി�ക് തനതാെറിവറെ ത�ജ്

െീച്ചർ എഴുതറിെത് 
എല്ോ ജീവജോലങ്ങൾക്കും യവണ്ി

വി എസ് അച്ചുതോനന്ദൻ, എടം.എൽ.എ. 

കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ോനകും ഇന്ത്യ�ിൽ 
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ജീെറിതപ്രശ് നങ്ങളുടം ഉൾവക്ാണ്ാെറിരുന്നു ചർച്ചയുടം 
തീരുമാനങ്ങളുടം. സ്ാതന്ത്യസമര�ട്്റിവ� ആ 
സതമെളനടം മുഖ്യ�െകമാെറി നറിർണ്െറിച്ചത് ഇപ്രകാ
രമാണ്, 'തദശീെഗെൺവമറെ് തനെറിവെടുക്കുന്നതറിന് 
തദശീെ പ്രതറിതരാധ്റിനാെറി തദശീെ ഐക്യടം 
ഊട്റിെളർത്തുക'. അതാെത് സുസടം�െറിതമാെറി 
�ക്്യവുടം മാർഗ്വുടം നറിർവ്ചറിച്ച് സറി �റി ഐ ത�ാർക്
ള്റി�റിറങ്ന്ന ചരറിത്രപ്രധാന സടംഭെെറികാസമാെറി 
ആദ്യ�ാർട്റി തകാൺഗ്രസ്്.  െ�റിെ െറിപ്ലൊതെശമാണ് 
രാജ്യ്ാകമാനടം തദശാഭറിമാനറികളറിൽ അതുെഴറി 
ഉെർന്നത്.  ജന്മറിത്്റിനുടം ചൂഷണ്റിനുടം സ്തീകവള 
അെറിമകളാക്കുന്നതറിനുവമാവക് എതറിവര ജനകീെ 
കാഹളടം ഉെർന്നു.  നാെറിവറെ സ്ാതന്ത്യ്റിനു തെണ്റി 
എെറിവെയുടം ത�ാർക്ളടം ഒരുങ്ങറി.

 1946 മുതൽ അഞ്ചുെർഷടം നീണ് വതലുങ്കാന സമരടം 
ആ ത�ാർക്ളങ്ങളറിവ� െീരചരറിതമാണ്. ജന്മറിത്്റിനുടം 
�ാെങ്ങൾ അനുഭെറിച്ചുെന്ന വകാടുടംചൂഷണ്റിനുവമ
തറിവരയുളേ ത�ാരാട്മാെറിരുന്നു അത്.  ജന്മറിെീടുകളറിൽ 
വ�ൺകുട്റികവള െറിൊഹടം വചയ്തു വകാടുക്കുത്ാൾ, 
അതറിതനാവൊ്ടം െരനു നൽകുന്ന സമൊനമാണ് 
അെറിൊള കുടുടം�്റിവ� യുെതറി. ആ യുെതറിക്് 
െരവറെ െീട്റിൽ വെ്ാട്റിയുടം തെ�ക്ാരറിയുവമാവക്ൊെറി 
ജീെറിതടം ഒടുതക്ണ്റിെന്നു.  ജന്മറിത്്റിൽ �ാെവ്ട് 
സ്തീകൾ അനുഭെറിതക്ണ്റി െന്ന �ീഡനങ്ങളുവെ ഭീകരത 
ഇതറിനപ്പുറടം െറിെരറിതക്ണ്തറില്ലതല്ലാ.  അധ്ാനറികളാെ 
ജനെറിഭാഗങ്ങളുവെ ജീെറിതമാവക ചൂഷകെർഗ്്റിവറെ 
നീരാളറി്റിെറി്്റി�ാെറിരുന്നു.  ഇതറിവനതറിരാെ  
സായുധ  സമരമാെറിരുന്നു 1951 െവര തുെർന്ന വത�ങ്കാന 
സമരടം.

 1946 കാ��ട്്റിൽ തവന്നൊണ് തറിരുെറിതാടം
കൂററിവ� പുന്നപ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭടം. സ്ാതന്ത്യ�
ബ്റിക്കുതശഷവുടം തറിരുെറിതാടംകൂർ സ്തന്തരാജ്യമാെറി 
നറി�നറിർ്ാനാണ് നാടുൊഴറിയുടം ദറിൊനുടം തചർന്നു 
തീരുമാനറിച്ചറിരുന്നത്.  ഈ തീരുമാനടം 'അറ�റിക്െ�റിൽ 
ആഴ്തറിെ' മഹ്ാെ െറിപ്ലെമാെറിരുന്നു പുന്നപ്ര-  
െെ�ാർ സമരടം.   ചൂഷണവുടം ഭീകരമാെ അതറിക്മവുടം 
അെസാനറി്റിക്ാൻ ജനാധറി�ത്യ്റിന് തെണ്റി, 
െന്തതതാക്കുമാെറി സജ്ജരാെ �ട്ാള്റിനു തനവര 
നാെൻ ആയുധങ്ങളുമാെറി �ാഞെടു് ധീരന്മാരുവെ 
ത�ാരാട്മാെറിരുന്നു പുന്നപ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭടം.

 ആ സമരടം തചാരെറിൽ മുക്റി അെറിച്ചമർ്ാൻ 
ദറിൊൻ ഭരണ്റിനു കഴറിഞ്ഞു.  �തക്, ആ സമരടം 
ഉെർ്റിെ മുദ്ാൊക്യടം സാക്ാത്ക്രറിക്വ്ട്ടു.  
തറിരുെറിതാടംകൂർ ഇന്്യൻ യൂണറിെവറെ ഭാഗമാെറി.  
ദറിൊൻ-നാടുൊഴറി ഭരണടം അെസാനറിച്ചു.

 സ്ാതന്ത്യ സ്ാദന�ട്്റിൽ ഇന്്യെറിൽ 
ഏതാണ്് 600 സ്തന്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ാെറിരുന്നു.  
ഇന്്യൻ യൂണറിെനറിൽ തചരുന്നതറിൽ അെെറിൽ 
െ�റിവൊരു ഭാഗടം അറച്ചുടം െറിതൊജറിച്ചുടം നറി��ാെ് 
സ്ീകരറിച്ചറിരുന്നു.  എന്നാൽ, ഭരണെർഗ്്റിന് 
തറിരുെറിതാടംകൂററിൽ അെറിെറെ് �റതെണ്റിെന്നത് 
അെവര മാറ്റി ചറിന്റി്റിച്ചു.  അഥൊ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുവെ 
ഇന്്യായൂണറിെനുമായുളേ സടംതൊജന്റിന്  പുന്ന
പ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭടം തപ്രരക ശക്തറിൊെറി.  ഈ 
െറിധടം പുന്നപ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭ്റിന് തദശീെ 
ഐക്യ്റിൽ െ�റിെ പ്രസക്തറിധകെന്നു. തദശീെ 
ഐക്യ്റിനു തെണ്റിയുളേ ഒന്നാടം�ാർട്റി തകാൺഗ്ര
സ്റിവറെ ആഹ്ാന്റിവറെ  സാക്ാത്ക്ാരടം കൂെറിൊ
െറിരുന്നു പുന്നപ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭടം.

 എവറെ രാഷ്ടീെജീെറിത്റിവറെ സുപ്രധാന 
കാ�െളൊണ് ഈ പ്രതക്ാഭ്റിവ� �ങ്കാളറി്ടം. 
എവറെ �തറിനാറാടം െെസ്റിൽ 'തസ്ററ്് തകാൺഗ്രസ്റിൽ' 
അടംഗമാെറി സ്ാതന്ത്യസമര പ്രസ്ാന്റിവനാ്ടം 
ജീെറിതടം തുെങ്കൊെറിരുന്നു. �റിന്നീെ്, കമെയൂണറി
സ്റ് �ാർട്റി അടംഗത്ടം �ഭറിക്കുകയുടം കെർ-കർഷക 
വതാഴറി�ാളറി പ്രസ്ാനങ്ങളുവെ സടം�ാെന്റിൽ 
മുഴുകുകയുടം വചയ്തു. െറിെറിധെറിഭാഗടം വതാഴറി�ാളറികവള 
സടം�െറി്റിച്ച തരേഡ് യൂണറിെൻ പ്രെർ്ന്റിവറെ 
�ശ്ചാ്�ടം ഇങ്ങവനൊെറിരുന്നു. ഈ �ട്്റി�ാണ് 
തറിരുെറിതാടംകൂർ െറിതമാചന പ്രതക്ാഭടം കൂെറിൊെ 
പുന്നപ്ര-െെ�ാർ പ്രതക്ാഭ സടം�ാെനടം എന്നറിൽ 
മുഖ്യമാെത്. പുന്നപ്ര, മാരാരറിക്കുളടം, തമനാതശേരറി, ഒളത�, 
െെ�ാർ എന്നറിെറിെങ്ങളറിൽ ദറിൊൻ ഭരണടം നെ്റിെ 
കൂട്വക്ാ�െറിൽ ജീെൻ �ാക്റി കറിട്റിെ എനറിക്കുടം 
എവന്നത്ാലുളേ മറ്റുസഖാക്ൾക്കുടം ജീെറിതടം വകാെറിെ 
�ീഡനങ്ങളുതെതാെറിരുന്നു.  1946 ഒക് തൊ�ർ 23 
നാെറിരുന്നു പുന്നപ്ര വെെറിവെെ്്്.  നൂറുക്ണക്റിന് 
സഖാക്ൾ വെെറിതെറ്റു മരറിച്ചു. ചറി�ർ ഗരുതരമാെറി 
�രറിതക്റ്് സമരഭൂമറിെറിൽ കറിെന്നു.  ഇരുളാെതതാവെ 
മരറിച്ചെവരയുടം മരറിക്ാ്െവരയുടം എല്ലാടം ത�ാററിെറിൽ 
െ�റിച്ചുകെറ്റി ആ�പ്പുഴ െ�റിെ ചുടുകാട്റിൽ വകാണ്ടുത�ാെറി 
കൂട്റിെറിട്് വ�തരോൾ ഒഴറിച്ച് ചാ്�ാക്കുകൊെറിരുന്നു.  
അെർ എത്ര എന്ന് അററിൊൻ കഴറിഞെറില്ല.  െെ�ാററിൽ 
വെെറിവെച്ചുവകാന്നുകൂട്റിെെവര കുള്റിൽ വ�റുക്റിെറിട്് 
മൂെറിക്ളയുകൊെറിരുന്നു.

 തറിരുെറിതാടംകൂർ നാടുൊഴറി ഭരണകൂെടം ദറിൊൻ സറി 
�റി രാമസ്ാമറി അയ്യവര  സർവ്ധസന്യാധറി�നാക്റി 
നെ്റിെ ഈ കൂട്വക്ാ�ക്കു സമാനടം ഇന്്യെറിൽ 
ജാ�റിെൻൊ�ാ�ാഗ് കൂട്വക്ാ�മാത്രമാവണന്ന് 
ചരറിത്രകാരനാെ എ. ശ്രീധര തമതനാൻ തരഖവ്ടു്റി
െറിട്ടുണ്്. തദശീെസ്ാതന്ത്യസമര പ്രസ്ാന്റിൽ 
പുന്നപ്ര- െെ�ാററിവറെ പ്രാമുഖ്യടം അത്രത്ാളടം 
ത്യാഗനറിർഭരമാണ്.  

   സമാനമാെ ജനകീെ പ്രതക്ാഭടം രാജ്യ്റിവറെ 
നാനാഭാഗത്തുടം ഉെർന്നുെന്നു.  അെെറിൽ ഏവറയുടം 
സായുധസമരമാെറിരുന്നു.  അെെറിവ�ല്ലാടം െ�റിെ 
ജനമുതന്നറ്ടം ഉെർ്റിവക്ാണ്ടുെരാനുടം ത�ാരാളറികളുവെ 
െ�റിെ നറിര സജ്ജമാക്ാനുടം കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിക്് 
കഴറിഞ്ഞു.  ഈ സടംഭെെറികാസടം െറി�െറിരു്റിൊണ്, 
ബൂർഷ്ാ ഭരണകൂെ്റിവനതറിവര സായുധെറിപ്ലെ്റിന് 
�ാകമാെറി എന്ന നറിഗമന്റിൽ �ാർട്റി തനതൃത്ടം 
എ്റിെത്.  അതറിവറെ പ്രഖ്യാ�നമാെറിരുന്നു 1948 
വ� കൽക്് �ാർട്റി തകാൺഗ്രസ്റിൽ ഉണ്ാെത്. 
'കൽക്് തീസറിസ്് ' എന്ന് അററിെവ്ട് ആ രാഷ്ടീെ 
പ്രതമെടം ബൂർഷ്ാഭരണകൂെവ് മാറ്റിമററിക്ാനുളേ 
സായുധെറിപ്ലെ്റിന് ആഹ്ാനടം വചയ്യുകൊെറിരുന്നു.  
അതത തുെർന്ന് െറിെറിധെറിെങ്ങളറിൽ ത�ാരാട്ങ്ങൾ 
നെന്നു.  അഞ്ചുെർഷടം നീണ് വതലുങ്കാന പ്രതക്ാഭടം 
അെെറിൽ  പ്രധാനമാെറിരുന്നു .

 എന്നാൽ തദശസ് തനഹ�രമാെ ആ പ്രതക്ാഭങ്ങൾ 
ഭരണെർഗ്ടം നറിർദേെടം അെറിച്ചമർ്റി. നറിരെധറി രക്തസാ
ക്റിത്ങ്ങൾ അർ്റിക്വ്ട്ടു.  സാമൂഹ്യമാറ്്റിനാെറി 
െറിെരാണാതീതമാെ മറ്റുെറിധ ത്യാഗങ്ങളുടം.  ചുരുക്്റിൽ 
ജീൊർ്ണടം ഉൾവ്വെയുളേ ത്യാഗധനമാെറിരുന്നു 
ആ സമരങ്ങളാവക്.  

 സമത് സുന്ദരമാെ തസാഷ്യ�റിസ്റ് െ്യെസ്റി
തറിക്കുതെണ്റിയുളേ െറിപ്ലൊതെശമാെറിരുന്നു ആ 
സമര്റിൽ സമരഭെന്മാവര നെറിച്ചത്.  തദശീെ 
സ്ാതന്ത്യ സമര പ്രസ്ാന്റിവറെ  �ക്്യ്റിത�
ക്കുളേ അടു് ചുെടുവെെ്്് എന്നതാെറിരുന്നു ആ 
ആതെശടം.  ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യസമരചരറിത്ര്റിൽ 
നറിർണ്ാെകമാതകണ്റിെറിരുന്ന കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റി 
ത�ാരാട്മാെറിരുന്നു അത്.  എന്നാൽ, ആ സമരവ് 
ക�ാ�മാെറി കണ്് സ്തന്ത ഇന്്യയുവെ ഭരണെർഗ്ടം 
ഉൾവ്വെ അെറിച്ചമർത്തുകൊെറിരുന്നു.  

 ത്യാഗപൂർണ്മാെ ആ സമരങ്ങളറിൽ പ്രതീക്റിച്ച 
ത�ാവ� ജനങ്ങവളൊവക അണറിനറിര്ാൻ കഴറിഞെറില്ല 
എന്നത് ൊഥാർത്്യമാെറിരുന്നു.  മവറ്ാരുെറിധ്റിൽ 
െറിശക�നടം വചയ്താൽ രാജ്യവുടം �ാർട്റിയുടം സായുധ
സമര്റിന് �ാകമാെറിരുന്നറില്ല.  അഥൊ മററിച്ചുളേ 
നറിഗമനടം �റിഴതൊ അ�ക്തമാ ആെറിരുന്നു.  �ാർട്റി 
തവന്ന അക്ാര്യടം തറിരറിച്ചററിയുകയുടം, കൽക്്ാ 
തീസറിസ്റിവ� രാഷ്ടീെ നെടം തറിരു്വ്ടുകയുടം വചയ്തു.  
എന്നറിരുന്നാലുടം ആ സമരടം െ�റിവൊരു �ാഠമാെറി 
ആതെശടം �കർന്നു വകാണ്റിരറിക്കുന്നു. ഒ്ടം സ്തന്ത 
ഇന്്യെറിൽ കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിയുവെ ജനമുതന്നറ്്റിനുടം  
ജനങ്ങളറിൽ െറിപ്ലൊെത�ാധടം ഉണർത്തുന്നതറിനുടം ആ 
സമരങ്ങൾ ഉതകറി എന്നതുടം നറിസ്തർക്ടം.  

 ഇന്്യെറിവ� കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിയുവെ  ആെറിർഭാെ
�ട്്റിവ� െ�റിവൊരു പ്രതറിസന്റി തവന്നൊെറിരുന്നു 
കൽക്്ാ തീസറിസ്സുടം അതറിവറെ നറിർവ്ഹണ�ട്വുടം.  
എന്നാൽ, കമെയൂണറിസ്റ് പ്രസ്ാനവ് സടം�ന്റിച്ചറി
െത്ാളടം അവതല്ലാടം അതറിജീെറിച്ച് മുതന്നററിെതറിവറെ 
ചരറിത്രമാണ് ഉളേത്.  സ്തന്ത ഇന്്യയുവെ �ാർ�വമറെറിൽ 
പ്രതറി�ക്വ് നെറിച്ചത് കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിൊെറി
രുന്നു എന്നത് ആ മുതന്നറ്്റിവറെ സാക്്യമാെറിരുന്നു.  
1957 ൽ,  ത�ാകവ്്വന്ന െറിസ്മെറി്റിച്ചുവകാണ്് 

തകരള്റിൽ �ാ�റ്റിലൂവെ കമെയൂണറിസ്റ്�ാർട്റി അധറി
കാര്റിൽ െന്നു.  ഇന്്യെറിവ� തകാൺഗ്രസ്റിവറെ 
ഭരണക്കു്ക തകർക്വ്ടുകകൂെറിൊെറിരുന്നു അതുെഴറി 
സടംഭെറിച്ചത്.  

 1960 കളറിൽ �ാർട്റിവെ കെന്നാക്മറിച്ച രണ്് പ്ര
തറിഭാസങ്ങളാെറിരുന്നു െ�ത്, ഇെത് െ്യതറിൊനങ്ങൾ.  
അതറിൽ െ�ത് െ്യതറിൊനടം (ററിെറിഷനറിസടം), 1964 
ൽ കമെയൂണറിസ്റ് �ാർട്റിവെ സറി �റി  എമൊെറി പുന
സടം�െറി്റിക്കുന്നതറിൽ ക�ാശറിച്ചു.  ഏതാണ്് ഇതത 
�ട്്റിൽ ഉണ്ാെ ഇെത് തീവ്രൊദ െ്യതറിൊനവ് 
തനരറിൊനുടം �ാർട്റിക്് കഴറിഞ്ഞു. െറിക�മാെ ഇെത് 
തീവ്രൊദ പ്രസ്ാനടം ചറിന്നറിച്ചറിതററി അപ്രസക്തമാകു
ന്നതറിത�ക്ാണ് കാ�ടം പുതരാഗമറിച്ചത്.  

 കഴറിഞെ ഇരു�ത് െർഷ്റിത�വറൊെറി 
സാമ്ാജ്യത്്റിവറെ ആതഗാളെത്ക്രണ കെന്നാക്
മണ്റി�ാണ് നമ്മുവെ രാജ്യവുടം.  സാധാരണ ജനങ്ങ
വളൊവക വകാടുടംചൂഷണ്റിൽ �റിഴറിവഞെടുക്കുന്നതുടം 
�ാെവ്ട്െവന കൂടുതൽ ദാരറിദ്്യ്റിത�ക്് തളേറിെറി
റക്കുന്നതുടം, ധനറികവര കു്കകളുവെ സാ്്റിക 
ഔന്നത്യ്റിത�ക്് ഉെർത്തുകയുടം വചയ്യുന്നതാണ് 
ഈ സാ്്റികനെവമന്ന് ഇതറിനകടം െ്യക്തമാെറി 
കഴറിഞ്ഞു. ഇന്്യെറിവ� കമെയൂണറിസ് ററ് പ്രസ്ാനവ് 
സടം�ന്റിച്ചറിെത്ാളടം ഈ കാ��ട്്റിവറെ പ്രധാന 
സമരരടംഗടം ആതഗാളെത്ക്രണ-ഉദാരെത്ക്രണ 
സാ്്റിക നെങ്ങവള വചറുക്�ാണ്.   മാനെരാശറിക്് 
തദ്ാഹകരമാെ ഈ സാ്്റിക നെ്റിവനതറിവര 
ഇന്്യെറിൽ നറിരന്ര ത�ാരാട്ടം നെ്റിവക്ാണ്റിരറിക്കു
ന്നത് കമെയൂണറിസ്റ് ഇെതു�ക്പ്രസ്ാനങ്ങളാണ്.  ഈ 
സാ്്റികനെ്റിവറെ ഫ�മാെറി ഉെർന്നുെരുന്ന 
നാനാതരടം ജീെറിതപ്രശ് നങ്ങൾവക്തറിവര അതതു 
ജനെറിഭാഗങ്ങവള അണറിനറിര്റിയുളേ ത�ാരാട്ടം 
ശക്തറിവ്ട്ടുവകാണ്റിരറിക്കുകൊണ്. ഡൽഹറി കൊെ
ങ്ങളറിൽ �ക്ക്ണക്റിന് കർഷകർ അണറിതചർന്നു 
നെ്റി െരുന്ന ഉജ്ജ്�സമരടം ആതഗാളെത്ക്രണ 
നെ്റിവനതറിവര ത�ാകവമ്ാടുമുളേ ത�ാരാട്ങ്ങൾക്് 
ആതെശടം �കരുന്നതാണ്. 

  ആതഗാളെത്ക്രണ നെ്റിവറെ പ്രത്യാ�ാതടം  
സാമൂഹ്യജീെറിത്റിവറെ മറ്റുത�ങ്ങളറിലുടം  ഗരുതരമാണ് 
എന്ന് കാണാൻ കഴറിയുടം.   ആതഗാളെത്ക്രണടം 
െ�റിെ പ്രത�ാഭനമാൊണ് സാമാന്യെ്യക്തറിത്വ് 
സ്ാധീനറിക്കുന്നത്.  അത് െല്ലാ് സ്ാർത്തമാ
ഹ്റിവറെ ഉറെറിെമാകുകൊണ്.  അതാെത് ഈ 
പ്രതറിഭാസടം  മനസാക്റിയുവെയുടം �തരാ�കാര്റിവറെയുടം 
കരുണയുവെയുടം സർതൊ�രറി മാനെറികതയുവെയുടം 
ഉറെ െറ്റിച്ചുകളയുന്നു. ഈ ദുരയുവെ അഭറിനറിതെശടം 
വ�ാതുമണ്ഡ�വ് �റിന്റിരറി്് െ്യെസ്െറിത�ക്് 
മെക്റി ഉറ്റിച്ചു നറിർ്ാൻ ഇെെരുത്തുന്നു.  �ര
സ് തനഹ്റിവറെ �രതമാന്നത  കർമെധചതന്യമാെ 
ത്യാഗസന്നദ്ധത തചാർന്നുത�ാകുന്ന സമൂഹമാകുന്നു 
അനന്രഫ�ടം.  ഇത് ചൂഷകർക്് െറിളനറി�മാകുന്ന 
സാമൂഹ്യെ്യെസ്റിതറി  അരക്റിട്് ഉറ്റിക്കുന്നു.  ആതഗാ
ളെത്ക്രണ സാ്്റിക നെ്റിവറെ  ഗരുതരമാെ 
സാമൂഹ്യപ്രത്യാ�ാതടം അതുതവന്നൊണ്.  അതുവകാണ്ടു 
തവന്ന യുെത�മുറെറിൽ ആതഗാളെത്ക്രണ പ്രത�ാഭന 
അഭറിനറിതെശ്റിവറെ സന്നറിതെശടം തെയുന്ന സാമൂഹ്യ
-രാഷ്ടീെ പ്രെർ ന്�ാത െറിശാ�മാകണടം. കമെയൂണറിസ്റ് 
ഇെതു�ക് സാമൂഹ്യപ്രസക്തറിയുടം സാധ്യതയുടം ഈ 
െറിധടം ഭാരറിച്ചതാണ്.  

 ഇന്നറിത്ാൾ ഇന്്യെറിവ� ഏറ്വുടം ജന�റിന്തുണയുളേ 
കമെയൂണറിസ്റ് പ്രസ്ാനടം സറി �റി ഐ (എടം )ആണ്.  
ഇന്്യെറിൽ തദശീെ�ാർട്റി എന്ന് അടംഗീകാരമുളേ മൂന്ന് 
�ാർട്റികളറിൽ ഒന്ന് എന്ന സ്ാനവുടം ഈ കമെയൂണറിസ്റ് 
പ്രസ്ാന്റിന് രാജ്യത്തുണ്്.  രാജ്യവ് ഇെതു�ക് 
പ്രസ്ാനങ്ങവളൊവക നെറിക്കുന്നത് സറി �റി ഐ 
(എടം) ആവണന്നതുടം എടുത്തു�റതെണ്തുണ്്.  

 സറി �റി ഐ (എടം) െറിപ്ലെ-�ഹുജനപ്രസ്ാനമാണ്.  
ഇന്്യെറിവ� കു്ക മുത�ാളറി്-ഭൂപ്രഭു ഭരണകൂെവ് 
മാറ്റിമററിച്ച് തസാഷ്യ�റിസ്റ് നറിർമൊണടം നെത്തുന്നതറി
നുളേ ജനകീെ-ജനാധറി�ത്യെറിപ്ലെമാണ് �ാർട്റിയുവെ 
�രറി�ാെറി.  വതാഴറി�ാളറിെർഗ്്റിവറെ തനതൃത്്റിൽ 
കർഷകവരയുടം മറ്് അധ്ാനറിക്കുന്ന ജനെറിഭാഗങ്ങവളയുടം 
അണറിതചർ്് വകട്റി്ടുക്കുന്ന ജനകീെ മുന്നണറി 
നെറിക്കുന്ന െറിപ്ലെമാണത്. ഈ �ക്്യ്റിത�ക്് 
ഇനറിയുടം ഏവറ ദൂരമുണ്്. തമൽ്റഞെ അധ്ാനറിക്കുന്ന 
ജനെറിഭാഗങ്ങളറിൽ  മഹാഭൂരറി�ക്്റിവന അണറിതചർ
തക്ണ് ഭാരറിച്ചകെമയുവെ പൂർ്ീകരണ �ക്്യമാണ് 
ഈ കമെയൂണറിസ്റ് പ്രസ്ാനവ് നെറിക്കുന്നത്. ആ 
ദറിശെറിവ� മുതന്നറ്്റിന് ആതെശകരമാെ തെഗടം 
ഉതണ്ാ എന്ന ആശങ്ക ചറി�ർവക്ങ്കറിലുടം ഉണ്്.  െറിപ്ല
െ�ാതവെക്കുററിച്ച് സഖാെ് വ�നറിവറെ നറിരീക്ണടം 
ഇ്രണ്റിൽ ശ്രതദ്ധെമാണ്:  മുത�ാളറി്ടം, 
അതറിവറെ ഏറ്വുടം െറികസറിതമാകുന്ന �ട്്റിവ� 
ധെരുദ്ധ്യങ്ങളുടം വതാഴറി�ാളറിെർഗ്്റിവറെ കരുത്തുടം 
അതറിശക്തമാകുത്ാൾ, തസാഷ്യ�റിസ്റ് െറിപ്ലെടം ആ 
സ്റിതറിെറിതശഷ്റിൽ നറിന്ന് ഉെർന്നുെരുടം. 
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വി.എസ.്ശിവകുമോർ തറിരുെനന്പുരടം ബി.ഡി. യേവസ്ി ചാ�ക്കുെറി 

�ഹുമുഖ െറികസനവുമാെറി                            
തിരുവനന്പുരകും നി�മസഭോ മണ്ഡലകും

സാമാജറികരുവെ നറിതൊജകമണ്ഡ�ങ്ങളറിലൂവെ

മുഴുവൻ പി എച്് സികളകും                                              
ഇനി കുടകുംബോയരോഗത്യ യകന്ദ്രങ്ങൾ

ചാ�ക്കുെറി മണ്ഡ�്റിവ� മുഴുെൻ പ്രാഥമറികതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങവളയുടം 
കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളാക്റിവക്ാണ്ടുളേ പ്രഖ്യാ�നടം മുഖ്യമന്തറി 

�റിണറാെറി െറിജെൻ ഓൺധ�നാെറി നറിർവ്ഹറിച്ചു. 

 ആതരാഗ്യ രടംഗവ് മറികച്ച തസെനങ്ങൾ ചാ�ക്കുെറിെറിവ� ജനങ്ങൾക്് 
ഉറ്ാക്റിവക്ാണ്് തമലൂർ, നാലുവകട്്, വെറ്റി�്ാറ �റി.എച്ച്.സറി.കളാണ്  
കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളാെറി മാറുന്നത്. കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളറിൽ 
സാൊഹ്ന ഒ �റി കൂെറി നറി�െറിൽ െരുന്നതറിനാൽ തഡാക്ടർ, തനഴ് സ്, �ാ�് 
വെക് നീഷ്യൻ, ഫാർമസറിസ്റ് എന്നീ തസ്തറികകളുവെ എണ്ടം െർദ്ധറി്റിച്ചറിട്ടുണ്്. 

 1983 ൽ ഡറിവസ്ൻസററിൊെറി പ്രെർ്നമാരടംഭറിച്ച തമലൂർ കുടുടം�ാതരാഗ്യ 
തകന്ദ്രടം ആർദ്ടം മറിഷവറെ രണ്ാടം �ട്്റിൽ ഉൾവ്ടു്റി നാഷണൽ വഹൽ്് 
മറിഷവറെ 15 �ക്ടം രൂ�യുടം �ഞ്ാെ്റിവറെ 8.5 �ക്ടം രൂ�യുടം ഉ�തൊഗറി
ച്ചാണ് കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രമാെറി ഉെർ്റിെത്. വകാരട്റി �ഞ്ാെ്റിവ� 
നാലുവകട്് �റി എച്ച് സറി 1993 �ാണ് പ്രെർ്നമാരടംഭറിച്ചത്. 2010 ൽ എടം �റി 
ഫണ്് ഉ�തൊഗറിച്ച് പുതറിെ വകട്റിെടം നറിർമെറിക്കുകയുടം 2014 ൽ 47.5 �ക്ടം  
രൂ�യുവെ ന�ാർഡ് ഫണ്് ഉ�തൊഗറിച്ച് പുതറിെ ഒ �റി വകട്റിെടം �ണറി പൂർ
്ീകരറിക്കുകയുടം വചയ്തു. 

 20 െർഷമാെറി അതറിര്റിളേറി �ഞ്ാെ്റിവ� തഗാത്രെർഗ്കാർ ഉൾ
വ്വെയുളേെർക്്  ധെദ്യ സഹാെ്റിനുളേ ആശ്രെമാണ് വെറ്റി�്ാറ 
കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രടം. എടം.എൽ.എ. ഫണ്റിൽ നറിന്നുളേ 65 �ക്ടം രൂ�യുടം 
�ഞ്ാെ്റിവറെ 25 �ക്ടം രൂ�യുടം ഉ�തൊഗറിച്ചാണ് �റി എച്ച് സറി കുടുടം�ാതരാഗ്യ 
തകന്ദ്രമാക്റി മാറ്റിെറിരറിക്കുന്നത്. ചാ�ക്കുെറി മണ്ഡ�്റിവ� �രറിൊരടം,വകാെകര, 
കാടുകുറ്റി �ഞ്ാെത്തുകളറിവ� ധപ്രമററി വഹൽ്് വസറെറുകവള തനരവ് 
തവന്ന കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളാെറി ഉെർ്റിെറിരുന്നു. സ്�ടം എടം.എൽ.എ, 
തതദേശസ്െടംഭരണാധറികാരറികൾ, വമഡറിക്ൽ ഓഫീസർമാർ തുെങ്ങറിെെർ 
ചെങ്ങറിൽ �വങ്കടുത്തു.

അതിരപ്ിള്ി ടൂറിസകും സർക്യൂട്ിന്                                   
മിഴിയവകോൻ ഇനി തുമ്പൂർമുഴിയകും 

 അതറിര്റിളേറി ടൂററിസടം സർകയൂട്റിന് കൂടുതൽ മറിഴറിതെകാൻ തുമ്പൂർമുഴറി 
ഉദ്യാന നെീകരണ പ്രെർ്നങ്ങൾ പൂർ്റിൊെറി. ഇതതാവെ അതറിര്റിളേറി, 
ൊഴച്ചാൽ, മ�ക്്ാറ െറിതനാദ തകന്ദ്രങ്ങളുവെ ടൂററിസടം സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ  
െർധറിച്ചതാെറി തുമ്പൂർമുഴറി ഉദ്യാനടം രണ്ാടം�ട് നെീകരണ്റിവറെ ഉദ്�ാെനടം 
ഓൺധ�നാെറി നറിർെഹറിച്ചുവകാണ്് മുഖ്യമന്തറി �റിണറാെറി െറിജെൻ �റഞ്ഞു. 

 നാലുതകാെറി രൂ� വച�െറിൽ തകരള തസ്ററ്് ഹൗസറിങ് ത�ാർഡാണ് 
തുമ്പൂർമുഴറി രണ്ാടം�ട് നറിർമൊണ പ്രെർ്നങ്ങൾ പൂർ്ീകരറിച്ചത്. നെീകരറിച്ച 
കുട്റികളുവെ �ാർക്്, കൃത്രറിമ ജ�ധാര, 250 മീറ്ർ കരറിങ്കൽ നെ്ാത, രണ്് കൽ 
മണ്ഡ�ങ്ങൾ, തഷാ്റിടംഗ് ഏരറിെ, കരറിങ്കൽ ഇരറി്റിെങ്ങൾ, െഴറിെറിളക്കുകൾ 
എന്നറിെൊണ് ഇെറിവെ ഒരുക്റിെറിരറിക്കുന്നത്. തകാെറിഡ് ഭീഷണറി നറി�നറിൽക്കുന്ന 
സാഹചര്യ്റിൽ ഉദ്യാന്റിത�യ്ക് ഇത്ാൾ സന്ദർശകവര അനുെദറിക്കുന്നറില്ല.

 ടൂററിസടം െകു്് മന്തറി കെകടം�ളേറി സുതരന്ദ്രൻ, �റി ഡറി തദെസ്റി എടംഎൽഎ, 
ടൂററിസടം വസക്ട്ററി റാണറി തജാർജ്, ടൂററിസടം ഡെറക്ടർ �ാ�കറിരൺ തുെങ്ങറിെെർ 
ചെങ്ങറിൽ �വങ്കടുത്തു.

അതിരപ്ിള്ി ട്രൈബൽ വോലി കോർഷിക പദ്ധതി
 അതറിര്റിളേറി �ഞ്ാെ്റിവ� ആദറിൊസറി െറിഭാഗ്റിവറെ സമഗ്ര െറികസനടം 
�ക്്യമറിട്്, കൃഷറി അെറിസ്ാനമാക്റി കാർഷറിക െറികസന കർഷക തക്മ 
െകു്് മുതഖന നെ്റി�ാക്കുന്ന �ദ്ധതറിൊണ് അതറിര്റിളേറി ധരേ�ൽ ൊ�റി 
കാർഷറിക �ദ്ധതറി. കൃഷറിെകു്്, �ട്റികെർഗ്  െറികസന െകു്്, സഹകരണ 
െകു്്, െനടം െകു്് എന്നറിെരുവെ സഹകരണത്ാവെ നെ്റി�ാക്കുന്ന 

�ദ്ധതറിയുവെ നറിർവ്ഹണ ഏജൻസറി കൃഷറി െകു്് ആണ് . ആവക 10 .01 തകാെറി 
രൂ� അെങ്കൽ തുകയുളേ �ദ്ധതറി 3 െർഷടം വകാണ്് പൂർ്ീകരറിക്കുടം. അതറിര
്റിളേറി �ഞ്ാെ്റിവ� 14 ആദറിൊസറി തകാളനറികളറിവ�യുടം അടംഗങ്ങൾക്് 
ഈ �ദ്ധതറിയുവെ ആനുകൂ�്യടം �ഭറിക്കുടം. ഈ �ദ്ധതറിയുവെ ഔ�ചാരറിക 
ഉദ്�ാെനടം 2020 വഫബ്രുെരറി 16 ന് �റി.ഡറി.തദെസ്റി എടം.എൽ.എ.യുവെ 
അദ്ധ്യക്തെറിൽ മ�ക്്ാറെറിൽ തചർന്ന തൊഗ്റിൽ കൃഷറിെകു്് മന്തറി 
െറി .എസ്. സുനറിൽകുമാർ നറിർവ്ഹറിച്ചു .

അടംത�ദ്കർ ഗ്രാമെറികസന �ദ്ധതറിെറിലുൾവ്ടു്റി ജഗതറി �ണ്് തകാളനറിെറിൽ നെ
്റി�ാക്കുന്ന െറികസന പ്രെർ്നങ്ങളുവെ നറിർമൊതണാദ്�ാെനടം െറി.എസ്.ശറിെകുമാർ 
എടം.എൽ.എ. നറിർവ്ഹറിക്കുന്നു

തകരള്റിൽ കറിെ്റി ചറികറിത്സയുളേ ആദ്യവ് സറിദ്ധ ആശു�ത്രറിക്ാെറി െളേ
ക്െെറിൽ നറിർമെറിച്ച വകട്റിെ്റിവറെ ഉദ്�ാെനചെങ്ങറിൽ എടം.എൽ.എ. ശറി�ാഫ�കടം 
അനാച്ഛാദനടം വചയ്യുന്നു. 

പൂന്തുറ ആശു�ത്രറി കുടുടം�ാതരാഗ്യതകന്ദ്രമാെറി ഉെർ്റിെത് പ്രഖ്യാ�റിച്ചുവകാണ്ടുളേ 
ശറി�ാഫ�കടം  എടം.എൽ.എ. ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുന്നു.

ആതരാഗ്യ സടംരക്ണ്റിന് 
മോതൃക�ോ�ി െോലക്െി

ത�ാക് സഭയുവെ  വസക്ട്ററി ജനറ�ാെറി ഉത്�ൽകുമാർ സറിങ് 
ചുമത�തെറ്റു.   1986 �ാച്ച്  ഐ.എ.എസ്. ഉതദ്യാഗസ്നാെ 

അതദേഹടം തകന്ദ്ര-സടംസ്ാന സർക്ാരുകളറിൽ െറിെറിധ തസ്തറികകളറിൽ 
തസെനമനുഷ്റിച്ചറിട്ടുണ്്. രണ്ര െർഷ്റിത�വറ ഉ്രാഖണ്ഡ് ചീഫ് 
വസക്ട്ററിൊെറിരുന്നു. ത�ാക് സഭാ വസക്തട്ററിെറ്റിൽ വസക്ട്ററിൊെറി 
പ്രെർ്റിച്ചറിട്ടുണ്്.  

യലോക് സഭോ ടസക്രട്റി ജനറലോ�ി 
ഉത്പൽ കുമോർ സിങ് ചുമതലയ�റ്റു



\w. 01/s^{_phcn 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

5

അയനവേഷണകും നെത്തുന്തിനുള് സമിതികൾ

ഗെവമെറെ് സ്ാ�നങ്ങളുവെതൊ 
അനു�ന് സ്ാന്റിരറിക്കുന്ന
െരുവെതൊ മറ്് െ്യക്തറികളുവെതൊ 

സ്ാ�നങ്ങളുവെതൊ പ്രെർ്നടം 
മൂ�തമാ പ്രെർ്നരാഹറിത്യടം മൂ�തമാ 
വ�ാതുജനങ്ങൾക്കുടം സടം�െനകൾക്കുടം 
സമൂഹ്റിനുടം ഉണ്ാകുന്ന പ്രശ് നങ്ങവള്
റ്റിയുളേ �രാതറികൾ �ഠറിച്ചുടം അതന്ഷണടം 
നെ്റിയുടം �രറിഹാരടം കവണ്ത്തുന്ന 
കർ്െ്യമാണ് ഈ സമറിതറികൾക്കു
ളേത്. ഹർജറികൾ സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി, 
�രറിസ്റിതറി സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി, 
�റിന്നാക്സമുദാെതക്മടം സടം�ന്റിച്ച 
സമറിതറി എന്നറിെ ഈ െറിഭാഗ്റിൽവ്ടുന്ന 
സമറിതറികളാണ്. ഈ മൂന്ന് സമറിതറികളറിലുടം 
ഒൻ�ത് അടംഗങ്ങൾ െീതമാണുളേത്. 
ആനു�ാതറിക പ്രാതറിനറിധ്യ സ്ഭാെ
്റിൽ സമറിതറികളറിത�ക്് അടംഗങ്ങവള 
നാമനറിർതദേശടം നെത്തുന്നതുടം അധ്യക്വന 
നറിശ്ചെറിക്കുന്നതുടം സ്ീക്റാണ്. 

1. ഹർജികൾ സകുംബന്ിച് സമിതി

 ബ്റിട്ീഷ് �ാർ�വമറെറിവറെ മാതൃകെറിൽ 
ഇന്്യൻ �ാർ�വമറെറിൽ രൂ�ീകരറിക്വ്ട് 
ഒരു സമറിതറിൊണ് വ�റ്ീഷൻസ് കമെറിറ്റി 
അഥൊ ഹർജറികൾ സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി. 
സ്ാതന്ത്യപൂർവ് ഇന്്യെറിലുണ്ാെറിരുന്ന 
സഭെറിൽ 1924 മുതൽ �രറിമറിതമാെ അധറി
കാരങ്ങതളാടുകൂെറി ഈ സമറിതറി പ്രെർ്റി
ക്കുന്നുണ്്. 1954 മുത�ാണ്  നറി�െറിലുളേ 
രൂ�്റിൽ ത�ാക് സഭെറിൽ ഈ സമറിതറിക്് 
അധറികാര അെകാശങ്ങൾ �ഭ്യമാെത്. 
തകരള്റിൽ, തറിരുെറിതാടംകൂർ-വകാച്ചറി 
നറിെമസഭയുവെ പ്രെർ്ന ചട്ങ്ങളറിൽ 1954 
മുതൽ തവന്ന വ�റ്ീഷൻസ് കമെറിറ്റിക്ാെറി 
ചട്ങ്ങൾ രൂ�വ്ടു്റിെറിരുന്നു. സടംസ്ാന 
രൂ�ീകരണവ്ത്തുെർന്ന് നറി�െറിൽ 
െന്ന ഒന്നാടം തകരള നറിെമസഭെറിൽ 1957 
ജൂൺ 12 നാണ് ആദ്യമാെറി ഹർജറികൾ 
സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി രൂ�ീകൃതമാെത്.

സമിതിയടെ ചുമതലകൾ

 ആരടംഭകാ�്് സഭെറിൽ സമർ്റി
ക്വ്ടുന്ന ഹർജറികൾ മാത്രടം �രറിതശാ
ധറിക്കുക എന്നതാെറിരുന്നു സമറിതറിയുവെ 
കർ്െ്യടം. എന്നാൽ 1970 മാർച്ച് 11-ാടം 
തീെതറി സ്ീക്ർ പുറവ്ടുെറിച്ച ഒരു 
നറിർതദേശ്റിവറെ അെറിസ്ാന്റി�ാണ് 
െ്യക്തറികളുടം സടം�െനകളുടം നൽകുന്ന 
നറിതെദനങ്ങൾ, കത്തുകൾ, വെ�റിഗ്രാമുകൾ 
തുെങ്ങറിെെ �രറിതശാധറിക്കുന്നതറിനുടം 
അതറിൽ അെങ്ങറിെറിരറിക്കുന്ന �രാതറികൾ 
�രറിഹരറിക്കുന്നതറിനാെശ്യമാെ നെ�െറികൾ 
ധകവക്ാള്ളുന്നതറിനുമുളേ അധറികാരടം 
സമറിതറിക്് �ഭറിച്ചത്. സഭെറിൽ സമർ്റിക്

വ്ട്തറിനുതശഷടം  കമെറിറ്റിയുവെ അഭറിപ്രാ
െ്റിനാെറി അെയ്ക്കുന്ന ഹർജറികളറിതന്മലുടം 
സമറിതറിക്് തനരറിട്് �ഭറിക്കുന്ന ഹർജറികളറി
തന്മലുടം ഉചറിതവമന്ന് തതാന്നുന്ന തര്റിൽ 
വതളറിവെടു്് നെത്തുകതൊ െറിെരങ്ങൾ 
ആരായുകതൊ വചയ്യാവുന്നതാണ്. അതറിവറെ 
അെറിസ്ാന്റിലുളേ സമറിതറിയുവെ നറിഗമ
നങ്ങളുടം നറിർതദേശങ്ങളുടം ററിത്ാർട്് രൂത�ണ 
സഭെറിൽ സമർ്റിക്ാവുന്നതുടം �ന്വ്ട് 
സർക്ാർ െകുപ്പുകളറിൽനറിന്നുടം ശറി�ാർ
ശകളറിതന്മലുളേ നെ�െറി തസ്ററ്് വമന്റുകൾ 
ആെശ്യവ്ൊവുന്നതുമാണ്.  അപ്രകാരടം 
െകുപ്പുകളറിൽനറിന്നുടം �ഭറിക്കുന്ന നെ�െറി 
തസ്ററ്റുവമന്റുകളറിവ� മറു�െറി സമറിതറിക്് തൃപ്റി
കരമാെറി തതാന്നുന്നറിവല്ലങ്കറിൽ അധറികെറിെരടം 
ആരായുകതൊ െീണ്ടുടം വതളറിവെടു്് 
നെത്തുകതൊ വചയ്യാവുന്നതാണ്.

  ഊമക്ത്തുകൾ, അെയ്ക്കുന്ന ആളറിവറെ 
ത�തരാ തമൽെറി�ാസതമാ ഇല്ലാ് 
�രാതറികൾ തുെങ്ങറിെെ സമറിതറി �രറിഗ
ണറിക്കുന്നതല്ല. അതുത�ാവ� സ്ീക്തറാ, 
സഭതൊ അല്ലാവതയുളേ അധറികാരസ്
ന്മാവര അഭറിസടംത�ാധന വചയ്തുവകാ
ണ്ടുളേ കത്തുകളുവെ �കർപ്പുകളുടം �രാതറി 
�രറിഹാര്റിന് പ്രതത്യക അഭ്യർത്ന 
ഇല്ലാ് നറിതെദനങ്ങളുടം സമറിതറി �രറി
ഗണറിക്കുന്നതല്ല.  തകന്ദ്ര-സടംസ്ാന 
ഗെവമെറെ് ജീെനക്ാരുവെ �രാതറികൾ 
ത�ാധറി്റിക്കുന്ന നറിതെദനങ്ങൾ, തകാെതറി
കളുവെയുടം അതുത�ാവ�യുളേ  ജുഡീഷ്യൽ 
സ്ാ�നങ്ങളുവെയുടം �രറിധറിെറിൽ െരുന്ന 
നറിതെദനങ്ങൾ, നറിസ്ാര സ്ഭാെമുളേതുടം 
തമാശമാെ ഭാഷെറിൽ തയ്യാറാക്റിെറിട്ടുളേ
തുമാെ നറിതെദനങ്ങൾ എന്നറിെയുടം സമറിതറി 
സാധാരണഗതറിെറിൽ �രറിഗണറിക്ാററില്ല.

2. പരിസ്ിതി സകുംബന്ിച് സമിതി

 സടംസ്ാന്് െഷളാെറി െരുന്ന 
�രറിസ്റിതറി പ്രശ് നങ്ങൾ, �� കാരണ
ങ്ങളാലുണ്ാകുന്ന �രറിസ്റിതറി ചൂഷണടം 
എന്നറിെവെ്റ്റി �ഠനടം നെ്റി ററിത്ാർട്് 
നൽകുന്നതറിനുടം �ാരറിസ്റിതറിക പ്രശ് നങ്ങൾ 
സടം�ന്റിച്ച �രാതറികൾ �രറിഗണറിച്ച് 
�രറിഹാരനറിർതദേശങ്ങൾ സമർ്റിക്കുന്നതറിനു
മാൊണ് ഒൻ�താടം തകരള നറിെമസഭെറിൽ 
ആദ്യമാെറി �രറിസ്റിതറി സടം�ന്റിച്ച 
സമറിതറിക്് രൂ�ടം നൽകറിെത്.

ചുമതലകൾ

 സടംസ്ാനവ് �രറിസ്റിതറി പ്ര
ശ് നങ്ങവള്റ്റി �ഠറിച്ച് �രറിഹാരമാർ
ഗ്ങ്ങൾ ശറി�ാർശ വചയ്യുക, െറിെറിധതരടം 
മ�റിനീകരണടം മൂ�മുണ്ാകുന്ന �ാരറിസ്റിതറിക 
അസന്തു�റിതാെസ്യുവെ സ്ഭാെവുടം അളവുടം 
െ്യാപ്റിയുടം അപ്രകാരമുളേ മ�റിനീകരണ
്റിവറെ �രറിണറിതഫ�വുടം �രറിതശാധറിച്ച് 

അെ തെയുന്നതറിനുളേ �രറിഹാര മാർഗ്ങ്ങൾ 
നറിർതദേശറിക്കുക എന്നറിെ സമറിതറിയുവെ 
പ്രധാന ചുമത�െറിൽവ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. 
സടംസ്ാന്് നറി�െറിലുളേ സർക്ാർ 
സ്ാ�നങ്ങളുവെതൊ െ്യാെസാെറിക 
സ്ാ�നങ്ങളുവെതൊ പ്രെർ്നങ്ങളുടം 
പ്രവൃ്റികളുടം �രറിസ്റിതറിയുമാെറി �ന്വ്
ടു്റി �രറിതശാധറിക്കുക, തകന്ദ്ര-സടംസ്ാന 
സർക്ാരുകളുവെ �രറിസ്റിതറി സടം�ന്മാെ 
�ദ്ധതറികളുവെയുടം �രറി�ാെറികളുവെയുടം 
അെത�ാകനടം നെത്തുക,  സടംസ്ാന 
നറിെമസഭ അടംഗീകരറിച്ച �രറിസ്റിതറി നെ
ങ്ങൾക്് അനുസൃതമാെറി എങ്ങവന ഭരണ 
�രറിഷ് കാരടം നെ്ാക്ാവമന്ന് ററിത്ാർട്് 
വചയ്യുക, �രറിസ്റിതറി സടം�ന്മാെറി 
വച�െഴറിച്ച തുകയ്ക് അനുസൃതമാെ ഫ�ങ്ങൾ 
ഉളൊെറിട്ടുതണ്ാ എന്ന് �രറിതശാധറിക്കുക, 
കമെറിറ്റി നറിർതദേശറിച്ച െറിെറിധ നെ�െറികളറി
തന്മൽ സടംസ്ാന സർക്ാർ നെ്റിെ 
പ്രെർ്നങ്ങൾ സടം�ന്റിച്ച് സഭെറിൽ 
ററിത്ാർട്് വചയ്യുക എന്നറിെയുടം സമറിതറിയുവെ 
കർ്െ്യ്റിൽവ്ടുന്നു. അതതാവൊ്ടം 
സമറിതറിക്് യുക്തവമന്ന് തതാന്നുന്നതുടം സഭതൊ 
സ്ീക്തറാ പ്രതത്യകറിച്ച് നറിർതദേശറിക്കുന്ന 
മറ്് െറിഷെങ്ങളുടം സമറിതറി �രറിതശാധറിക്കു
ന്നതാണ്.

3. പിന്ോക്ക സമുേോ� യക്ഷമകും സകുംബന്ിച് 
സമിതി

 സടംസ്ാനവ് �റിന്നാക് സമുദാെ
ങ്ങളുവെ താൽ�ര്യങ്ങൾ സടംരക്റിക്കുന്ന
തറിനാെറി ഒരു പ്രതത്യക നറിെമസഭാ സമറിതറി 
ഉണ്ാതകണ്താവണന്ന ദീർ�നാളവ് 
ആെശ്യടം �രറിഗണറിച്ച് ഒൻ�താടം തകരള നറി
െമസഭയുവെ കാ�്് തുെക്ടം കുററിച്ചതാണ് 
ഈ സമറിതറി. സമറിതറിെറിവ� അടംഗസടംഖ്യ 
ഒൻ�താെറി നറിജവ്ടു്റിെറിരറിക്കുന്നതതാ
വൊ്ടം ഒൻ�തറിൽ ആറുത�ർ �റിന്നാക് 
െറിഭാഗങ്ങളറിൽവ്ടുന്നെരാെറിരറിക്ണവമന്നുടം 
ചട്്റിൽ െ്യെസ് വചയ്തറിട്ടുണ്്.

ചുമതലകൾ

 സടംസ്ാന്റിവറെ കാര്യങ്ങളുമാെറി 
�ന്വ്ട്തുടം, സടംസ്ാന ഗെവമെറെറിവറെ 
നറിെന്തണ്റിലുളേ വ�ാതുതമഖ�ാ സ്ാ
�നങ്ങളറിവ�യുടം സടംസ്ാന ഗെവമെറെറിവറെ 
നറിെന്തണ്റിലുളേ തതദേശ സ്ാ�ന
ങ്ങളറിവ�യുടം മറ്റു സ്ാ�നങ്ങളറിവ�യുടം 
സടംസ്ാന നറിെമസഭയുവെ ഒരു നറിെമടം 
മൂ�ടം സ്ാ�റിച്ചതുടം സടംസ്ാന സഞ്റിതനറി
ധറിെറിൽനറിന്ന് ധനസഹാെടം നൽകുന്നതുമാെ 
സർവ്ക�ാശാ�കളറിവ�യുടം സടംസ്ാന്് 
സഞ്റിതനറിധറിെറിൽനറിന്നുടം ധനസഹാെടം 
വചയ്യുന്ന സ്തന്ത സ്ാ�നങ്ങളറിവ�യുടം 
സ്ീക്റുവെ അനുൊദത്ാടുകൂെറി സമറിതറി 
�ഠന്റിവനടുക്കുന്ന മറ്റു സ്ാ�നങ്ങളറി
വ�യുടം ഉതദ്യാഗങ്ങളറിലുടം സർവ്ീസുകളറിലുടം 

നറിർണ്െറിക്വ്ട് പ്രകാരമുളേ പ്രാതറിനറിധ്യടം 
�റിന്നാക് സമുദാെങ്ങൾക്്  ഉതണ്ാ എന്നു 
�രറിതശാധറിക്കുകയുടം ശരറിൊെ പ്രാതറിനറിധ്യടം 
കറിട്റിെറിട്റിവല്ലന്ന് തതാന്നുന്ന�ക്ടം ശരറിൊെ 
പ്രാതറിനറിധ്യടം �ഭറിക്കുന്നതറിനുളേ മാർഗ്ങ്ങൾ 
നറിർതദേശറിക്കുകയുടം വചയ്യുക എന്നതാണ് 
സമറിതറിയുവെ പ്രധാന ചുമത�.

 �റിന്നാക് സമുദാെങ്ങളുവെ സാമൂഹ്യവുടം 
െറിദ്യാഭ്യാസ�രവുമാെ പുതരാഗതറിവെ്റ്റി 
വ�ാതുൊെറി �ഠറിക്കുകയുടം ഗെവമെന്റു
െമസ്തെറിലുളേതതാ വ�ാതുൊെതതാ 
പ്രതത്യകമാെതതാ ആെ ഉ്രവുെഴറി 
സാമൂഹ്യമായുടം െറിദ്യാഭ്യാസ�രമായുടം 
�റിന്നാക്ടം നറിൽക്കുന്ന െറിഭാഗ്റിവ� 
�ൗരന്മാർക്കുതെണ്റി സീറ്റുകൾ സടംെരണടം 
വചയ്തറിട്ടുളേതതാ ഏവതങ്കറിലുടം ഉ്രവു െഴറി 
ഒരു നറിർദേറിഷ്ട ശതമാനടം സ്ാനങ്ങളറിത�
ക്കുളേ പ്രതെശനടം നറിെന്തറിക്വ്ടുകതൊ 
ഗെവമെറെറിനുതെണ്റി ഒഴറിച്ചുെയ്ക്കുകതൊ 
വചയ്തറിട്ടുളേതുമാെ െറിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ�ന
ങ്ങളറിത�ക്കുളേ പ്രതെശന്റിവറെ തതാത് 
അ�ര്യാപ്മാതണാ എന്നതു സടം�ന്റിച്ച 
കാര്യടം പുനരെത�ാകനടം വചയ്യുകയുടം 
ആെശ്യവമന്നു കമെറിറ്റിക്കു തതാന്നുന്ന 
സടംഗതറിെറിൽ അത് വമച്ചവ്ടുത്തുന്നതറിനുളേ 
മാർഗ്ങ്ങൾ നറിർതദേശറിക്കുകയുടം വചയ്യുക 
എന്നതുടം സമറിതറിയുവെ ചുമത�െറിൽവ്ടുന്നു.

 �റിന്നാക് സമുദാെങ്ങൾക്് ഗെവമെറെ് 
സർവ്ീസറിലുടം തതദേശ സ്ാ�നങ്ങളുവെയുടം 
ഗെവമെറെറിന് നറിെന്തണമുളേ മറ്റു സ്ാ�
നങ്ങളുവെയുടം വ�ാതുതമഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളു
വെയുടം ഗെവമെറെ് ധനസഹാെടം വചയ്യുന്ന 
സ്തന്ത സ്ാ�നങ്ങളുവെയുടം ഉതദ്യാഗങ്ങ
ളറിലുടം സർവ്ീസുകളറിലുടം നറിർണ്െറിക്വ്ട് 
സടംെരണടം കറിട്ടുന്നുതണ്ാ എന്നുടം െറിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാ�നങ്ങളറിൽ അർഹമാെ പ്രതെശനടം 
കറിട്ടുന്നുതണ്ാ എന്നുടം �രറിതശാധറിച്ച് അത് 
കറിട്ാ്�ക്ടം അതറിനുളേ �രറിഹാരമാർ
ഗ്ങ്ങൾ നറിർതദേശറിക്കുകയുമാണ് സമറിതറിയുവെ 
മവറ്ാരു കർ്െ്യടം. 

 സമറിതറി �ഠറിക്ാനുതദേശറിക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ സടം�ന്റിച്ച് �ന്വ്ട് 
സ്ാ�നങ്ങളറിത�ക്് തചാദ്യാെ�റി അെച്ച് 
ഉതദ്യാഗസ്ന്മാവര െറിസ്തരറിച്ചുടം സമറിതറി 
�ഠറിക്കുന്ന െറിഷെങ്ങവള്റ്റി ഗ്രാഹ്യമു
ളേെരറിൽനറിന്ന് വതളറിവെടു്് നെ്റിയുടം 
ആെശ്യമാെ െറിെരങ്ങൾ തശഖരറിച്ച് 
ററിത്ാർട്് തയ്യാറാക്റി സഭയ്ക് സമർ്റിക്കുന്നു. 
തുെർന്ന് സമറിതറി ററിത്ാർട്റിവ� ശറി�ാർ
ശകളറിതന്മൽ സർക്ാരറിവറെ �ന്വ്ട് 
െകുപ്പുകളറിൽനറിന്നുടം �ഭറിക്കുന്ന നെ�െറി 
തസ്ററ്റുവമന്റുകൾ �രറിതശാധറിക്കുകയുടം തുെർ 
നെ�െറികൾ നറിർതദേശറിക്കുകയുടം വചയ്യുന്നു.

(തുെരുടം...)

ജനോധിപതത്യത്തിടറെ കോവലോളോ�ി 

നി�മസഭോ സമിതികൾ

റ്ി.മയനോഹരൻ നോ�ർ 
സ്ീക്റുവെ ധപ്രെറ്് വസക്ട്ററി

യലഖനകും തുെർച്...
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ചറിറെറിൻകീഴറിൽ തപ്രടംനസീർ സ്മാരക 
സാടംസ് കാരറിക സമുച്ചെ്റിവറെ 

നറിർമൊതണാദ്�ാെനടം 2020 ഒക് തൊ�ർ 
26 ന് െീഡറിതൊ തകാൺഫറൻസറിലൂവെ 
മുഖ്യമന്തറി �റിണറാെറി െറിജെൻ നറിർവ്ഹറിച്ചു. 
തപ്രടംനസീററിവറെ സ്മരണയ്കാെറി ഉെരുന്ന 
സ്മാരകമന്ദറിരടം അതദേഹ്റിവറെ ഓർമെകളുടം 
സടംഭാെനകളുടം െരുടംത�മുറയ്ക് മുന്നറിൽ 
കാഴ്ചെയ്ക്കുന്നതറിന് സഹാെകരമാകുവമന്ന് 
മുഖ്യമന്തറി �റിണറാെറി െറിജെൻ �റഞ്ഞു. 
മ�ൊള്റിവ� നറിത്യഹരറിതനാെകനാെ 
തപ്രടംനസീററിന് ജന്മനാൊെ ചറിറെറിൻകീഴറിൽ 
ഒരുങ്ന്ന സ്മാരകടം അതദേഹവ് സ് തനഹറി
ക്കുകയുടം ആദരറിക്കുകയുടം വചയ്യുന്ന തപ്രക്
ക�ക്ങ്ങളുവെ ചറിരകാ�ാഭറി�ാഷ്റിവറെ 
സാഫ�്യമാവണന്നുടം മുഖ്യമന്തറി �റഞ്ഞു. 

 സാടംസ് കാരറിക രടംഗ്് െ�റിെ 
സടംഭാെനകൾ നൽകറിെെരുവെ സ്മരണകൾ 
ആദരറിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയുവെ സാടംസ് കാരറിക 

നറി�ൊരടം നറിശ്ചെറിക്ാനുളേ ഉരകല്ലാവണന്ന് 
മുഖ്യമന്തറി �റഞ്ഞു. െ്യക്തറിത്ശുദ്ധറിയുളേൊൾ, 
മറ്റുളേെരുവെ തെദനകൾ മനസ്റി�ാക്ാൻ 
കഴറിയുന്നൊൾ, സാ്്റികനഷ്ടടം അനുഭെറി
ക്കുന്ന നറിർമൊതാക്ൾക്് പ്രതറിഫ�ടം ത�ാലുടം 
തനാക്ാവത തഡറ്റുനൽകറി സഹാെറിക്ാൻ 
മനസ്സുണ്ാെറിരുന്നൊൾ, താര�ദെറിെറി
ത�ക്കുെർന്നറിട്ടുടം അഹങ്കാരസ്ർശമറില്ലാവത 
ഏെതരാടുടം സ് തനഹത്ാവെ വ�രുമാററിെ 
ആൾ തുെങ്ങറി പുതറിെ ത�മുറകളറിവ� ക�ാ
കാരന്മാർക്് �ഠറിക്ാനുടം മാതൃകൊക്ാനുടം 
ഒതട്വറ സദ്ഗണങ്ങൾ തപ്രനസീററിലുണ്ാെറി
രുന്നുവെന്നുടം അതദേഹടം അനുസ്മരറിച്ചു.

 15,000 ചതുരശ്ര അെറി െറിസ്തീർണ്്റിൽ 
മറിനറി തറിതെറ്ർ ഉൾവ്വെ അത്യാധുനറിക 
സൗകര്യങ്ങതളാടു കൂെറിെ സ്മാരകമാണ് 
നറിർമെറിക്കുന്നത്. മൂന്ന് നറി�കളറി�ാെറി 
നറിർമെറിക്കുന്ന വകട്റിെ്റിൽ മയൂസറിെടം, 
ഓ്ൺ എെർ തീതെറ്ർ, തസ്റജ്, ധ�ബ്ററി, 

കവഫറ്ീരറിെ, ത�ാർഡ് റൂമുകൾ, �ാർക്റിടംഗ് 
സൗകര്യടം എന്നറിെ ഉണ്ാെറിരറിക്കുടം. 
നാലുതകാെറി രൂ�ൊണ് �ദ്ധതറിയുവെ 
വച�െ്. സാടംസ് കാരറിക െകു്റിനു കീഴറിൽ 
ചറിറെറിൻകീഴ് ശാർക്ര തക്ത്ര്റിന് 
സമീ�മാണ് സ്മാരകടം നറിർമെറിക്കുന്നത്.

 ചെങ്ങറിൽ �ാർ�വമറെററികാര്യ െകുപ്പു
മന്റി എ.വക. �ാ�ൻ അധ്യക്ത െഹറിച്ചു. 
സാടംസ് കാരറിക െകു്റിവറെ �ദ്ധതറികൾ 
ഒതട്വറ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷറിച്ചതായുടം ക�ാ 
രടംഗ്് മറികച്ച സടംഭാെനകൾ നൽകറിെ 
ക�ാകാരന്മാർക്് സടംസ്ാന്റിവറെ 
െറിെറിധ ഭാഗങ്ങളറിൽ സ്മാരകങ്ങൾ ഒരുക്ാൻ 
സാധറിച്ചതായുടം അതദേഹടം �റഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ 
തമഖ�കളറിവ� ക�ാകാരൻമാർക്് 152 ക്ലസ്ററു
കളറി�ാെറി സൗജന്യ �രറിശീ�നടം നൽകാൻ 
സാടംസ് കാരറിക െകു്റിന് സാധറിവച്ചന്നുടം 
അതദേഹടം കൂട്റിതച്ചർത്തു.

 വഡ�യൂട്റി സ്ീക്ർ െറി. ശശറി സ്മാരക 
മന്ദറിര്റിവറെ ശറി�ാഫ�കടം അനാച്ഛാദനടം 
വചയ്തു. തപ്രടംനസീർ സ്മാരകടം അന്ാരാഷ്ട 
നറി�ൊരമുളേ ഗതെഷണതകന്ദ്രമായുടം 
മ�ൊള സറിനറിമയുവെ െളർച്ച അെൊള
വ്ടുത്തുന്ന ഇെമായുടം മാറ്റിവെടുക്ാനുളേ 
എല്ലാ �റിന്തുണയുടം ച�ച്ചറിത്ര അക്ാദമറിയുവെ 
ഭാഗത്തു നറിന്നുണ്ാകുവമന്ന് ച�ച്ചറിത്ര 
അക്ാദമറി വചെർമാൻ കമൽ �റഞ്ഞു. മുൻ 
നറിെമസഭാടംഗടം ആന്�െട്ടം ആനന്ദൻ, 
ചറിറെറിൻകീഴ് ത്ാക്് �ഞ്ാെ്് 
പ്രസറിഡറെ് ആർ.ഡീന തുെങ്ങറിെെർ ചെങ്ങറിൽ 
�വങ്കടുത്തു. ച�ച്ചറിത്രതാരങ്ങളാെ മധു, ഷീ�, 
തമാഹൻ�ാൽ, മമ്മൂട്റി, ജെറാടം, സുരാജ് 
വെഞൊറമൂെ്, കനറി കുസൃതറി, തപ്രടംനസീററിവറെ 
മകനുടം നെനുമാെ ഷാനൊസ്, �ാ�ചന്ദ്ര
തമതനാൻ, െറിധു�ാ�, ഗാനരചെറിതാെ് 
ശ്രീകുമാരൻ ത്റി, �റിന്നണറി ഗാെകൻ          
�റി. ജെചന്ദ്രൻ തുെങ്ങറിെെർ ഓൺധ�നാെറി 
ചെങ്ങറിന് ആശടംസകൾ തനർന്നു. 

ടക.ടക. രോമെന്ദ്രൻ മോസ്റർ മുൻമന്തറി

മുൻ മ ന്തറി യു ടം 
മു ത റി ർ ന്ന 

ത ക ാ ൺ ഗ്രസ് 
അടംഗവുമാെ വക.വക.
രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റർ 
(84) ജനുെരറി 7 ന് 
അന്രറിച്ചു. ആറ്, 
ഏഴ്, എട്് തകരള 
നറിെമസഭകളറിൽ 
സുൽ്ാൻ �ത്രറി 
നറിതൊജക മണ്ഡ�
വ്യുടം ഒൻ�ത്, 
�്്, �തറിവനാന്ന് 

തകരള നറിെമസഭകളറിൽ കൽ്റ് നറിതൊജകമണ്ഡ
�വ്യുടം പ്രതറിനറിധീകരറിച്ചു. 1995 തമെ് 3 മുതൽ 
1996 തമെ് 9 െവര എ.വക.ആറെണറി മന്തറിസഭെറിൽ 
ഭക്്യ വ�ാതുെറിതരണ െകുപ്പുമന്തറിൊെറിരുന്നു. 
2004 വസ�്റ്ടം�ർ 5 മുതൽ 2006 ജനുെരറി 14 
െവര ഉമെൻചാണ്റി മന്തറിസഭെറിൽ ആതരാഗ്യെകു്് 
മന്തറിൊെറിരുന്നു. 2006 ജനുെരറി 16 ന് മന്തറിസ്ാനടം 
രാജറിെച്ചു.

 തകാൺഗ്രസ് നറിെമസഭാ കക്റി വസക്ട്ററി, 
വക.�റി.സറി.സറി. ജനറൽ വസക്ട്ററി,  തകാഴറിതക്ാെ് 
ഡറി.സറി.സറി.വസക്ട്ററി, ഐ.എൻ.റ്റി.യു.സറി. ഉ�ാ
ദ്ധ്യക്ൻ, ഇന്്യൻ തകാഫീ ത�ാർഡ് അടംഗടം എന്നീ 
നറി�കളറിൽ പ്രെർ്റിച്ചറിട്ടുണ്്. വക.എസ്.ഇ.�റി. 
ഓഫീതസഴ് സ് തകാൺഗ്രസ്, ൊട്ർ അതതാററിറ്റി 
എടംതപ്ലാെീസ് അതസാസറിതെഷൻ,  സറി.ഡ്യൂ.
ഡറി.ആർ.എടം. എടംതപ്ലാെീസ് അതസാസറിതെഷൻ, 
തകരള സടംസ്ാന റീവട്െറിൽ തറഷൻ ഡീത�ഴ് സ് 
അതസാസറിതെഷൻ, തകാഴറിതക്ാെ് ജറില്ലാ പ്ലാതറെഷൻ 
ത��ർ തകാൺഗ്രസ് തുെങ്ങറിെ സടം�െനകളുവെ 
അദ്ധ്യക്നാെറിരുന്നു. 

 �റി.നാരാെണൻ ന്്യാരുവെയുടം രുഗ്റിണറി 
അമെയുവെയുടം മകനാെറി 1936 ഡറിസടം�ർ 11 ന് 
ജനനടം. ഭാര്യ വക.�ദ്മറിനറി. മൂന്നു മക്ളുണ്്. 

കിട്പ് നോരോ�ണസവേോമി മുൻ എടം.എൽ.എ.

മുൻ എടം.എൽ.എ.യുടം 
വക.�റി.സറി.സറി. 

അടംഗവുമാെ കറിട്് നാ
രാെണസ്ാമറി (82) 2021 
ജനുെരറി 1 ന് അന്രറിച്ചു. 
അഞ്ാടം തകരള നറിെ
മസഭെറിൽ (1977-79) 
തദെറികുളടം നറിതൊജക 
മണ്ഡ�വ് പ്രതറിനറി
ധീകരറിച്ച  അടംഗമാ
െറിരുന്നു. സടംസ്ാന 
ഭെന നറിർമൊണ 
ത�ാർഡടംഗടം,  തതാട്ടം 

വതാഴറി�ാളറി തരേഡ് യൂണറിെൻ പ്രെർ്കൻ എന്നീ 
നറി�കളറിൽ പ്രെർ്റിച്ചു.

 �ാർവ്തറിൊണ് ഭാര്യ. ദളറിത് തകാൺഗ്രസ് 
സടംസ്ാന ധെസ് പ്രസറിഡറെ് �ാ�സുബ്ഹ്മണ്യൻ 
അെക്ടം നാ�് മക്ളുണ്്.

െി. െോത്തു മുൻ എടം.എൽ.എ.

മുതറിർന്ന സറി.�റി.
എടം. തനതാവുടം മുൻ 

എടം.എൽ.എ.യുമാെ 
െറി. ചാത്തു(88) 2020 
ഡറിസടം�ർ 21 ന് 
അന്രറിച്ചു. ഒ്താടം 
തകരള നറിെമസഭെറിൽ 
വകാല്ലതങ്കാെ് നറിന്നുളേ 
അടംഗമാെറിരുന്നു. കർ
ഷകവ്ാഴറി�ാളറി 
യൂണറിെൻ അഖറിത�ന്്യാ 
പ്രെർ്ക സമറിതറി 
അടംഗവുടം, വക.എസ്.

വക.െറി.യു. സടംസ്ാന വസക്ട്ററിയുമാെറിരുന്നു.                              
സറി.�റി.ഐ.(എടം) �ാ�ക്ാെ് ജറില്ലാ കമെറിറ്റി അടംഗടം, 
�ാ�ക്ാെ് ജറില്ലാ വസക്തട്ററിെറ്് അടംഗടം എന്നീ 
നറി�കളറിൽ പ്രെർ്റിച്ചറിട്ടുളേ െറി. ചാത്തു െറിെറിധ 
സമരങ്ങളറിൽ �വങ്കടു്തറിന് ജെറിൽൊസമനുഷ്റി
ച്ചറിട്ടുണ്്. ഭാര്യ ശകുന്ള. അഞ്് മക്ളുണ്്.

യപ്രകുംനസീർ സ്ോരകകും വരുകുംതലമുറയ്ക്                      
മുതൽക്കൂട്ോകുകും: മുഖത്യമന്തി

വഡ�യൂട്റി സ്ീക്റുവെ വ�ാതു�രറി�ാെറികൾ

െിറ�ിൻകീഴിൽ യപ്രകുംനസീർ സ്ോരക സോകുംസ് കോരിക സമുച്� നിർമ്മോണത്തിന് തുെക്കമോ�ി

യവർപോെ്  

എസ്.ആർ തങ്കരോജ്  മുൻ എടം.എൽ.എ.

മുൻ എടം.എൽ.എ.യുടം പ്രമുഖ തസാഷ്യ�റിസ്റ് തനതാവുമാെറിരുന്ന എസ്.
ആർ. തങ്കരാജ് (84) 2020 ഡറിസടം�ർ 14 ന്  അന്രറിച്ചു. ഏഴ്, എട്് 

തകരള നറിെമസഭകളറിൽ  വനയ്യാറ്റിൻകര നറിതൊജകമണ്ഡ�വ് പ്രതറിനറി
ധീകരറിച്ചു. 1982, 1987 എന്നീ െർഷങ്ങളറിൽ ജനതാ�ാർട്റി അടംഗമാൊണ് 
നറിെമസഭെറിത�ക്് വതരവഞെടുക്വ്ട്ത്.

 അഭറിഭാഷകനാെറിരുന്ന എസ്.ആർ. തങ്കരാജ് തസാഷ്യ�റിസ്റ് 
�ാർട്റിെറിലൂവെൊണ് വ�ാതുപ്രെർ്ന രടംഗവ്്റിെത്. വനയ്യാ
റ്റിൻകര സഹകരണ �ാങ്ക് ഡെറക്ടർ, ജനറൽ ത�ാററി ആറെ് ൊക് സറി 
െർതക്ഴ് സ് യൂണറിെൻ ജനറൽ വസക്ട്ററി, മർമെ തറിരുമെ് കളരറി്െറ്് 
അതസാസറിതെഷൻ പ്രസറിഡറെ്, വനയ്യാറ്റിൻകര �ാർ അതസാസറിതെഷൻ 
പ്രസറിഡറെ് തുെങ്ങറിെ നറി�കളറിൽ പ്രെർ്റിച്ചറിട്ടുണ്്. ഭാര്യ �തരതൊെ 
എസ്.വജ.സുഗത. രണ്് മക്ളുണ്്. 
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പരിസ്ിതി സകുംരക്ഷണകും

തകാങ്ങാെ് എടം.എൽ.എ.യുടം സറി.�റി.എടം. �ാ�ക്ാെ് 
ജറില്ലാ വസക്തട്ററിെറ്് അടംഗവുമാെ വക.െറി.

െറിജെദാസ്(61) അന്രറിച്ചു. ചറികറിത്സെറി�റിരറിവക് തൃശ്ശൂർ 
വമഡറിക്ൽതകാതളജറിൽ െച്ചാെറിരുന്നു അന്്യടം. �തറിമൂന്നാടം 
തകരള നറിെമസഭെറിലുടം (2011-2016) അടംഗമാെറിരുന്നു. 1959 
ൽ �ാ�ക്ാെ് എ�പ്പുളേറിെറിൽ ജനറിച്ച െറിജെദാസ് തകരള 
തസാഷ്യ�റിസ്റ് യൂ്് വഫഡതറഷനറിലൂവെൊണ് (വക.എസ്.
ധെ.എഫ് ) രാഷ്ടീെ്റിൽ പ്രതെശറിച്ചത്. 1987 ൽ എ�പ്പുളേറി 
ഗ്രാമ�ഞ്ാെ്ടംഗമാെറി. 1996 ൽ �ാ�ക്ാെ് ജറില്ലാ 
�ഞ്ാെ്റിവറെ ആദ്യ പ്രസറിഡറൊെറി വതരവഞെടുക്വ്ട്ടു. 
രാജ്യ്റിന് തവന്ന മാതൃകൊെ മീൻെല്ലടം ജ�ധെദയൂത 
�ദ്ധതറി വക.െറി.െറിജെദാസറിവറെ തനതൃത്്റി�ാണ് �ാ�ക്ാെ് 
ജറില്ലാ �ഞ്ാെ്് നെ്റി�ാക്റിെത്. ഏഷ്യെറിൽ ആദ്യമാെറി 
ഒരു ജറില്ലാ �ഞ്ാെ്് ഏവറ്ടുത്തു നെ്ാക്കുന്ന ജ�ധെദയുത 

�ദ്ധതറിൊണ് മീൻെല്ലടം. കർഷകരറിവ�ാരാളാെറി നറിന്ന് കർഷകസടം�ങ്ങൾ സ്ാ�റിക്ാനുടം 
കൃഷറിക്ാരുവെ പ്രശ് നങ്ങൾ അധറികാരറികളുവെ ശ്രദ്ധെറിൽവ്ടു്ാനുടം എന്നുടം മുന്നറിൽ നറിന്ന 
െ്യക്തറിൊെറിരുന്നു അതദേഹടം. മറിച്ചഭൂമറി സമര്റിൽ �വങ്കടു്് ജെറിൽൊസമനുഷ്റിച്ചറിട്ടുണ്്. 
സറി.�റി.ഐ.(എടം) സറിറ്റി ബ്ാഞ്് കമെറിറ്റി അടംഗടം, തതനാരറി ക്ീതരാൽ്ാദക സഹകരണ 
സടം�ടം പ്രസറിഡറെ്, കർഷകസടം�ടം സടംസ്ാന കമെറിറ്റി അടംഗടം, ധപ്രമററി തകാ-ഓ്തററ്ീെ് 
തസാധസറ്റി അതസാസറിതെഷൻ �ാ�ക്ാെ് ജറില്ലാ പ്രസറിഡറെ്, എ�പ്പുളേറി സർവ്ീസ് സഹകരണ 
�ാങ്ക് പ്രസറിഡറെ് എന്നീ നറി�കളറിൽ പ്രെർ്റിച്ചറിട്ടുണ്്. സഹകരണ തമഖ�െറിവ� സടംഭാെനയ്ക് 
2010-2011 ൽ തകന്ദ്ര ൊണറിജ്യ മന്താ�െ്റിവറെ പുരസ് കാരടം �ഭറിച്ചറിട്ടുണ്്. �തറിനാ�ാടം തകരള 
നറിെമസഭെറിൽ ത�ാക്ൽ ഫണ്് അക്ൗണ്് സ് കമെറിറ്റി, �രറിസ്റിതറി സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി 
എന്നീ നറിെമസഭാ സമറിതറികളറിലുടം കൃഷറിയുടം മൃഗസടംരക്ണവുടം മത്സ്യ�ന്നവുടം സടം�ന്റിച്ച 
സബ്ജക്റ് കമെറിറ്റിെറിലുടം അടംഗമാെറിരുന്നു.  ഭാര്യ െറി. തപ്രമകുമാരറി; രണ്് മക്ളുണ്്.

ടക.വി.വിജ�േോസിന് സഭയടെ ആേരോഞ്ജലി 
 വക.െറി.െറിജെദാസറിവറെ നറിര്യാണവ് തുെർന്ന് ജനുെരറി 19 വ� സഭാനെ�െറികൾ 
ഒഴറിൊക്റി നറിെമസഭ അതദേഹ്റിന് ആദരാഞ്ജ�റി അർ്റിച്ച് �റിരറിഞ്ഞു. വക.െറി.െറിജെദാസറിവറെ 
നറിര്യാണത്ാവെ ഒരു മറികച്ച സഹകാരറിവെയുടം, �ാളറിത്യടം മുഖമുദ്ൊക്റിെ ജനകീെനാെ 
ഒരു തനതാെറിവനയുമാണ് നഷ്ടമാെറിരറിക്കുന്നവതന്ന് സ്ീക്ർ �റി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സഭെറിൽ 
റഫറൻസ് നെ്റിവക്ാണ്് �റഞ്ഞു. കർഷകർക്് തെണ്റി എന്നുടം നറി�യുറ്റിച്ച സാമാജറികനുടം 
മറികച്ചസഹകാരറിയുമാെറിരുന്നു വക.െറി. െറിജെദാവസന്ന് മുഖ്യമന്തറി �റിണറാെറി െറിജെൻ അനു
സ്മരറിച്ചു. എ�പ്പുളേറി �ാങ്കറിവന മറികച്ച സ്ാ�നമാക്റി മാറ്റിെതറിലുടം തതനാരറി ക്ീരസഹകരണ 
സടം�്റിവറെ െറിജെ്റിനു �റിന്നറിലുടം അതദേഹ്റിവറെ പ്രെത് നമുവണ്ന്ന് മുഖ്യമന്തറി കൂട്റിതച്ചർത്തു. 
കർഷകരുവെ പ്രശ് നങ്ങൾവക്ാ്ടം നറി�യുറ്റിക്കുകയുടം അെർക്കുതെണ്റി സടംസാരറിക്കുകയുടം വചയ്ത 
ജനപ്രതറിനറിധറിൊെറിരുന്നു െറിജെദാവസന്ന് പ്രതറി�ക്തനതാെ് രതമശ് വചന്നറി്� �റഞ്ഞു. 
മന്തറിമാരാെ ഇ. ചന്ദ്രതശഖരൻ, രാമചന്ദ്രൻ കെന്ന്ളേറി, എടം.എൽ.എ. മാരാെ സറി.വക.നാണു, 
എടം.വക.മുനീർ, തമാൻസ് തജാസഫ്, അനൂ�് തജക്�്, മാണറി സറി. കാ്ൻ, ഒ. രാജതഗാ�ാൽ, 
വക.�റി. ഗതണഷ് കുമാർ, �റി.സറി. തജാർജ് എന്നറിെരുടം വക.െറി.െറിജെദാസറിന് ആദരാഞ്ജ�റി 
അർ്റിച്ച് സടംസാരറിച്ചു.  

�രറിസ്റിതറി സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി വക.െറി. െറിജെദാസറിവറെ മരണ്റിൽ ആദരാഞ്ജ�റി അർ്റിച്ചു.

കപോലകും: ഒരു 
വ�ാ�ീസ് സർജവറെ
കുറ്ാതന്ഷണ ൊത്രകൾ
യഡോ. ബി.ഉമോേത്തൻ
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: LobZwUMA 
32Q9

(കുറ്ാതന്ഷണ്റിവ� ധെദ്യശാസ്തത്്
ങ്ങളുടം ഒ്ടം ആധുനറിക സാതങ്കതറികെറിദ്യയുടം 
സമന്െറി്റിച്ചുവകാണ്് തഡാ. ഉമാദ്ൻ 
വതളറിെറിച്ച �തറിനഞ്ചു തകസുകൾ കഥാരൂ�
്റിൽ അെതരറി്റിക്കുന്ന പുസ്തകടം)

ഇൻഫർയണോ
ഡോൻ ബ്രൗൺ
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2018.
െറിെർ്നടം: തജാണറി 
എടം.എൽ.
Call No: O111,DAN 32Q8
('INFERNO' എന്ന ഇടംഗ്ീഷ് 

തനാെ�റിവറെ മ�ൊള �രറിഭാഷ)

െവേിങ്കിൾ യറോസയകും 
പന്തണ്്
കോമുകന്ോരുകും
ജി.ആർ. ഇന്ദുയഗോപൻ
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: O32,3IND Q9
(കഥാസമാഹാരടം)

വോണ്ർലസ്റ്
െന്ദ്രമതി
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2020.
Call No: O32,3CHA R0
(കഥാസമാഹാരടം)

അന്ർ                     
ബധിരർ മൂകർ
െി.ഡി. രോമകൃഷ്ണൻ
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: O32,3RAM R0
(തനാെൽ)

സന്ദർഭങ്ങൾ               
സയന്ദഹങ്ങൾ
ആനന്ദ്
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2020.
Call No: O32,6ANA R0
(ത�ഖന സമാഹാരടം)

സുവിയശഷങ്ങൾ 
യവേോന്ദൃഷ്ി�ിൽ
മുനി നോരോ�ണപ്രസോേ്
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2020.
Call No: R65(Q6):g 32R0
(തെശുെറിൻ മാർഗ്ടം ഒരു 
ഹറിന്ദു സന്ന്യാസറിൊൽ 

സമഗ്രമാെറി െറി�െറിരു്വ്ടുന്ന കൃതറി)

ബോലി േവേീപ്
എസ്.ടക. ടപോടറ്ക്കോട്്
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: U8.436 32Q9
(�ാ�റി ജനതയുവെ 
സടംസ് കാരവുടം ജീെറിത
ചര്യയുടം െറിെരറിക്കുന്ന 
ൊത്രാെറിെരണ ഗ്രന്ടം)

യകരള െരിത്കും 
തിരുത്തിക്റിച്                    
മഹോ സകുംഭവങ്ങൾ
യവലോയധൻ                        
പണിക്കയശേരി
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2020.
Call No: V212 32R0
(തകരള ചരറിത്രവ് ഇരുണ് 

കാ�ത്തു നറിന്ന് പുതുവെളറിച്ച്റിത�ക്് 
നെറിച്ച മഹാസടംഭെങ്ങവള �രറിചെവ്ടു
ത്തുന്ന പുസ്തകടം.)

ഇരുളെഞ്ഞ കോലകും: 
ബ്ിട്ീഷ്
സോമ്ോജത്യകും 
ഇന്ത്യയ�ോട ടെയ്തത്
ശശി തരൂർ
െറിെർ്നടം: �റിൻസറി 
വക. തങ്ക്ൻ
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.

Call No: V2 K00-N47 32Q9
(An Era of  Darkness: The British Empire in 
India എന്ന ഇടംഗ്ീഷ് ഗ്രന്്റിവറെ മ�ൊള 
�രറിഭാഷ.)

നിശേബ്ദരോ�ിരിക്കോൻ
എന്വകോശകും?
എകും.ബി. രോയജഷ്
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: W.2 32Q9
(ത�ഖനസമാഹാരടം)

എടറെ വഴി                
എടറെ ശരി
രഘുറോകും ജി. രോജൻ
െറിെർ്നടം: യെോകും മോതയു
തകാട്െടം: ഡറി സറി ബുക്്, 
2019.
Call No: X62wRAJ 32Q9
(ഇന്്യൻ സ്ദ് െ്യെ

സ്യുവെയുടം �ാങ്കറിടംഗ് 
തമഖ�യുവെയുടം െറി�ണറിയുവെയുടം
സങ്കീർണതകളുടം പ്രശ് ന�രറിഹാരങ്ങളുടം 
�ങ്കുെയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ടം)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  ടക.വി.വിജ�േോസ്, എകും.എൽ.എ. അന്രിച്ചു

വിജ്ോനപഥകും

ജൂൺ 5 യലോക പരിസ്ിതി േിനമോ�ി 
ആെരിച്ചു തുെങ്ങി� വർഷകും
• 1974 ( യു.എൻ വ�ാതുസഭ 

1972 �ാണ് ത�ാക 
�രറിസ്റിതറി ദറിനടം 
പ്രഖ്യാ�റിച്ചത്. 'ഒരു ഭൂമറി 
മാത്രടം' എന്നതാെറിരുന്നു ആദ്യ 
�രറിസ്റിതറി ദറിന സതന്ദശടം)

ഇന്ത്യ�ിൽ പരിസ്ിതി സകുംരക്ഷണ 
നി�മകും നിലവിൽ വന്ത്
• 1986
ആമയസോൺ മഴക്കോടകളിടല 
പോരമ്പരത്യ ജനവിഭോഗങ്ങടള 
സകുംരക്ഷിക്കോനോ�ി ഇകവേിയഡോർ 
ആസ്ോനമോ�ി രൂപീകരിച് 
സകുംഘെന
• വസെ് ത�ാ അ�െൻസ് 

(തകാഫാൻ, സറിതൊണ, 
വസതക്ാെ, വൂറാണറി 
എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തചർന്ന് 
രൂ�ീകരറിച്ചത് )

ഇന്ത്യ�ിൽ ആേത്യമോ�ി പരിസ്ിതി 
ന�കും രൂപീകരിച് സകുംസ്ോനകും
• തകരളടം
ഗ്ീൻപീസ് എന് പ്രമുഖ പരിസ്ിതി 
സകുംഘെനയടെ ആസ്ോനകും
• ആടംസ്റർ ഡാടം 

(വനതർ�ാൻഡ് സ് )

ഇന്ത്യൻ പരിസ്ിതി 
പ്രസ്ോനങ്ങളടെ മോതോവ്
• ചറി�് തകാ പ്രസ്ാനടം 

(സ്ാ�റിച്ചത്-സുന്ദർ�ാൽ 
�ഹുഗണ 1973 ൽ)

2020 ടല പരിസ്ിതി േിനത്തിന് 
ആതിയഥ�തവേകും വഹിച് രോജത്യകും
• വകാളടം�റിെ 

('ധജെധെെറിധ്യടം' 
എന്നതാെറിരുന്നു സതന്ദശടം)

ഇന്ത്യ യലോക പരിസ്ിതി 
േിനോെരണത്തിന് ആതിയഥ�തവേകും 
വഹിച് വർഷകും ?
• 2011, 2018
'ഒറ് വ�് യക്കോൽ വിപ്ലവകും' എന് 
പുസ്തകകും രെിച്ത്
• മസതനാബു ഫുക്കുതൊക് 

(ധജെകൃഷറിരീതറിയുവെ 
ആധുനറിക കാ�വ് 
പ്രതൊക്താക്ളറിൽ പ്രധാനറി)

ഇന്ത്യ�ിൽ പ്ലോസ്റിക്ക് ബോഗുകളടെ 
ഉപയ�ോഗത്തിന്  നിയരോധനകും 
ഏർടപ്ടത്തി� ആേത്യ സകുംസ്ോനകും
• സറിക്റിടം (1998 ൽ)

മസയനോബു ഫുക്യവോക്ക സുന്ദർലോൽ ബഹുഗുണ
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മഹാകെറി കുമാരനാശാവറെ പ്രജാസഭാപ്ര
തെശ്റിവറെ അഷ് തൊ്രശതാബ്ദറിയുടം 
ചരമൊർഷറികവുടം ഒത്തുതചരുന്ന തെളെറിൽ 

തകരള നറിെമസഭയുവെ വസറെർ തഫാർ �ാർ�വമറെററി 
സ്റഡീസ് ആൻഡ് വരേെറിനറിടംഗറിവറെയുടം കുമാരനാശാൻ 
തദശീെ സാടംസ് കാരറിക ഇൻസ്ററിറ്യൂട്റിവറെയുടം സടംയു
ക്താഭറിമുഖ്യ്റിൽ മഹാകെറിയുവെ സ്മരണാർത്ടം 2021 
ജനുെരറി 18 തറിങ്കളാഴ്ച ധെകറിട്് 5.30ന് നറിെമസഭാ 
സമുച്ചെ്റിവ� ആർ. ശങ്കരനാരാെണൻ ത്റി 
വമത്ഴ് സ് ത�ാഞ്റിൽ മഹാകെറി കുമാരനാശാൻ 
അനുസ്മരണടം സടം�െറി്റിച്ചു. നറിെമസഭാ സ്ീക്ർ 
�റി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്�ാെനടം നറിർവ്ഹറിച്ച ചെങ്ങറിൽ  
സഹകരണവുടം െറിതനാദസഞ്ാരവുടം തദെസ്വുടം 
െകുപ്പുമന്തറി  കെകടം�ളേറി സുതരന്ദ്രൻ അധ്യക്ത 
െഹറിച്ചു. ചെങ്ങറിൽ വഡ�യൂട്റി സ്ീക്ർ െറി. ശശറി 
സ്ാഗതടം ആശടംസറിച്ചു. കാെ്യദർശനവ് രാഷ്ടീെ 
പ്രഖ്യാ�നമാക്റിെ കെറിൊണ് കുമാരനാശാവനന്ന് 
ഉദ്�ാെന പ്രസടംഗ്റിൽ സ്ീക്ർ �റഞ്ഞു. ആശാൻ 
സാഹറിത്യ്റിൽ ആഴ്റിൽ �ഠനടം നെ്റിെറിട്ടുളേ 
വപ്രാഫ. എടം. വക. സാനുെറിവനയുടം അന്ർതദേശീെ 
കാെറികരടംഗ്് മറികച്ച പ്രകെനടം കാഴ്ചെച്ച മുൻ 
നറിെമസഭാ സാമാജറികൻ എടം. വജ. തജക്�റിവനയുടം 
ചെങ്ങറിൽ ആദരറിച്ചു. നറിെമസഭാ വസക്തട്ററിെറ്് 
പ്രസറിദ്ധീകരറിക്കുന്ന റഫറൻസ് ഗ്രന്ങ്ങളാെ 'എസ്ററി
തമറ്് സ് കമെറിറ്റി@64 (ധനകാര്യനറിരീക്ണ്റിവറെ 

സാർത്കമാെ 64 െർഷങ്ങൾ)', '�രറിസ്റിതറി സമറിതറി 
- സഫ�ടം സർഗ്ാത്മകടം', 'ഹർജറികൾ സടം�ന്റിച്ച 
സമറിതറി - െജ്രതശാഭെറിൽ' എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുവെ 
പ്രകാശന കർമെടം ചെങ്ങറിൽ നെന്നു. നറിെമസഭാ 
എസ്ററിതമറ്് സ് സമറിതറിവെ സടം�ന്റിച്ച പുസ്തകടം മന്തറി 
വക.വക. വവശ�ജ െീച്ചറുടം �രറിസ്റിതറി സടം�ന്റിച്ച 
സമറിതറിവെ �രാമർശറിക്കുന്ന പുസ്തകടം മന്തറി രാമചന്ദ്രൻ 
കെന്ന്ളേറിയുടം, ഹർജറികൾ സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി
വെക്കുററിച്ചുളേ പുസ്തകടം മന്തറി എടം.എടം. മണറിയുടം 
പ്രകാശനടം വചയ്തു. സാമാജറികരാെ  എസ്. ശർമെ, 
മുല്ലക്ര രത് നാകരൻ, ആർ. രാമചന്ദ്രൻ എന്നറിെർ 
പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുൊങ്ങറി. മഹാകെറി കുമാരനാശാ
വനക്കുററിച്ച് കുമാരനാശാൻ തദശീെ സാടംസ് കാരറിക 
ഇൻസ്ററിറ്യൂട്് പ്രസറിദ്ധീകരറിക്കുന്ന, സരസകെറി മുലൂർ 
എസ്. �ത്മനാഭ�ണറിക്ർ രചറിച്ച  'തീവ്രതരാദനടം', വക. 
സദാശറിെവറെ 'കുമാരനാശാൻ: ചറി� സ്മരണകൾ', തഡാ. 
�റി. തെണുതഗാ�ാ�ൻ എഡറിറ്് വചയ്ത 'ഓർമകളറിവ� 
ആശാൻ' എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുവെ പ്രകാശനവുടം അതന്ന 
ദറിെസടം നെന്നു. എടം.എൽ.എ.മാരാെ ഇ.വക. െറിജെൻ, 
െറി.െറി. രാതജഷ്, സറി.വക. ആശ എന്നറിെർ പുസ്തകങ്ങൾ 
ഏറ്റുൊങ്ങറി. സറി.�റി.എസ്.െറി. നെത്തുന്ന സർട്റിഫറിക്റ്് 
തകാഴ് സ് ഏഴാമത് �ാച്ചറിവറെ ഉദ്�ാെനടം, നറിെമസഭാ 
മാധ്യമ അൊർഡ് െറിതരണടം എന്നറിെയുടം ചെങ്ങറിൽ  
സ്ീക്ർ നറിർവ്ഹറിച്ചു.

നി�മസഭോ മോധത്യമ പുരസ് കോരങ്ങൾ സമ്മോനിച്ചു

 ആർ. ശങ്കരനാരാെണൻ ത്റി നറിെമസഭാ മാധ്യമ 
അൊർഡറിവറെ അച്ചെറി മാധ്യമ െറിഭാഗ്റിലുളേ അൊർഡ് 
രാഷ്ടദീ�റിക പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ച വറജറി തജാസഫറിവറെ 
'തഗാത്രമക്ൾക്് പുതറിെ �ാഠങ്ങൾ'ക്കുടം ദൃശ്യ മാധ്യമ 
െറിഭാഗ്റിലുളേ അൊർഡ് ധകരളറി നയൂസ് സടംതപ്രക്ണടം 
വചയ്ത �റിജു മു്്റിയുവെ 'തകരള എക് സ് ��സ്് - നറിഴൽ 
ജീെറിത'്റിനുടം �ഭറിച്ചു. ഇ.വക. നാെനാർ നറിെമസഭാ 
മാധ്യമ അൊർഡറിവറെ അച്ചെറി മാധ്യമ െറിഭാഗ്റിലുളേ 
അൊർഡ് സമകാ�റിക മ�ൊളടം ൊരറിക പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ച 
�റി.എസ്. റടംഷാദറിവറെ 'മുസീടം ആൺകുട്റികൾക്് �ഠറിച്ച് 
മതറിൊതൊ' എന്ന ത�ഖന്റിനുടം അച്ചെറി മാധ്യമ 
െറിഭാഗ്റിൽ പ്രതത്യക ജൂററി �രാമർശടം ദീ�റിക ദറിന�ത്രടം 
പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ച  ററിച്ചാർഡ് തജാസഫറിവറെ 'സ് ക്ീനറിൽ 
കുരുങ്ന്ന കുട്റികൾ' എന്ന ത�ഖന �ര്രക്കുടം �ഭറിച്ചു.

 ഇ.വക. നാെനാർ നറിെമസഭാ മാധ്യമ അൊർഡറിവറെ 
ദൃശ്യ മാധ്യമ െറിഭാഗ്റിലുളേ അൊർഡ് മാതൃഭൂമറിനയൂസ് 
സടംതപ്രക്ണടം വചയ്ത 'സടംസ്ാന്് വഫർട്റി�റിറ്റി ക്ലറി
നറിക്കുകളുമാെറി �ന്വ്ട്് പ്രെർ്റിക്കുന്ന അനധറികൃത 
അണ്ഡെറില്ന റാക്റ്റിവനക്കുററിച്ചുളേ' ഡറി. പ്രതമഷ് 
കുമാററിവറെ �ര്രക്് �ഭറിച്ചു.

 ഇ.വക. നാെനാർ നറിെമസഭാ മാധ്യമ അൊർഡറിവറെ 
ദൃശ്യ മാധ്യമ െറിഭാഗ്റിൽ പ്രതത്യക ജൂററി �രാമർശടം 
ജീെൻ െറിെറി സടംതപ്രക്ണടം വചയ്ത സു�റിത സുകുമാററിവറെ 
'കാഴ്ച്തറി്്-െറികസന്റിവറെ മാെക്ാഴ്ചകളറിൽ ഒരു 
തചരറിക്ാഴ്ച' ക്് �ഭറിച്ചു. ജറി. കാർ്റിതകെൻ നറിെമസഭാ 
മാധ്യമ അൊർഡറിവറെ അച്ചെറി മാധ്യമ െറിഭാഗ്റിൽ 
പ്രതത്യക ജൂററി �രാമർശടം വമതരോ ൊർ് ദറിന�ത്രടം 
പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ച എടം.�റി. സതന്ാഷറിവറെ 'ജനാധറി�ത്യ 
ശ്രീതകാെറി�റിവ� തെററിട് കാഴ്ചകൾ'ക്കുടം ദൃശ്യ മാധ്യമ െറിഭാഗ
്റിലുളേ അൊർഡ് മാതൃഭൂമറി നയൂസ് സടംതപ്രക്ണടം വചയ്ത 
ആർ. ശ്രീജറി്റിവറെ 'ത�ാതമക്റിടംഗ് എക് സർധസസ് 'നുടം 
�ഭറിച്ചു. �രറി�ാെറിെറിൽ മന്തറിമാർ, നറിെമസഭാടംഗങ്ങൾ 
തുെങ്ങറിെെർ �വങ്കടുത്തു. ചെങ്ങറിനുതശഷടം കുമാരനാശാൻ 
കൃതറികളുവെ ദൃശ്യ-സടംഗീതാെറിഷ് കാരടം അെതരറി്റിച്ചു. 
�രറി�ാെറികൾ അെതരറി്റിച്ച ക�ാകാരൻമാർക്് സ്ീക്ർ 
ഉ�ഹാരങ്ങൾ നൽകറി.

കോലഹരണടപ്ട് 206 
നി�മങ്ങൾ ഒഡിഷ റദ്ോക്ന്നു 

1976 വ� ഒഡറിഷ റദോക്ൽ നറിെമ്റിവറെ ചുെടു�റിെറിച്ച് 
കാ�ഹരണവ്ട്തുടം ആെർ്ന സ്ഭാെമുളേ

തുമാെ ഇരുന്നൂതറാളടം നറിെമങ്ങൾ  റദോക്ാൻ ഒഡറിഷ സർക്ാർ 
തീരുമാനറിച്ചു. 1976 നുടം 2016 നുടം ഇെെറിൽ �ാസാക്റിെ 206 
നറിെമങ്ങൾ റദോക്ാനാണ് 2020 ഡറിസടം�ർ 29 ന് തചർന്ന 
മന്തറിസഭ അനുൊദടം നൽകറിെത്. ഇതറിനാെറി നറിെമസഭയുവെ 
�ജറ്് സതമെളന്റിൽ ഒഡറിഷ റദോക്ൽ �റിൽ 2021 
അെതരറി്റിക്ാനാണ് �ക്്യമറിടുന്നത്. സടംസ്ാനവ് 
മു്്റിമൂന്ന് െകുപ്പുകൾ തയ്യാറാക്റിെ 699 നറിെമങ്ങളുവെ 
�റിസ്റ് �രറിതശാധറിച്ചാണ് 206 എണ്ടം വതരവഞെടു്വതന്ന് 
നറിെമെകു്് പ്രറിൻസറി്ൽ വസക്ട്ററി ശശറികാന്് മറിശ്ര 
അററിെറിച്ചു. 1974 വ� ഒഡറിഷ ൊഹന സ്റിരറിറ്്  (െറിൽ്ന
യ്ക്കുളേ നറികുതറി) തഭദഗതറി നറിെമടം, 1975 വ� ഒഡറിഷ െറിതനാദ 
നറികുതറി (തഭദഗതറി) നറിെമടം, 2010 വ� ഒഡറിഷ  ഇ�ക്ടറിസറിറ്റി  
ഡയൂട്റി(തഭദഗതറി) നറിെമടം, 1976 വ� സറിനറിമ ഹാളുകളറിവ� 
കരറിഞ്ന്െ് വക്തറിവരയുളേ ഒഡറിഷ ത�ാ�ീസ് തഭദഗതറി 
നറിെമടം, തുെങ്ങറിെെൊണ് റദോക്കുന്നതറിൽ പ്രധാനവ്ട്െ. 
1955 വ� ഒറീസ ൊതുെയ്് നറിതരാധന നറിെമവുടം റദ്ദുവചയ്യാ
നുളേ നറിെമങ്ങളുവെ �ട്റികെറിൽവ്ടുന്നു.

വിജ�് കുമോർ സിൻഹ ബീഹോർ 
നി�മസഭോ സ്ീക്കർ

�ീഹാററിവ� �ഖറിസാരെറിൽ 
നറിന്നുളേ �റി.വജ.�റി. 

അടംഗവുടം മുൻമന്തറിയുമാെ െറിജെ് 
കുമാർ സറിൻഹ �ീഹാർ നറിെമസഭാ 
സ്ീക്റാെറി വതരവഞെടുക്വ്ട്ടു. 114 
വനതറിവര 126 തൊട്ടുകൾ തനെറിൊണ് 
െറിജെ് കുമാർ സറിൻഹ െറിജെമുറ്റി
ച്ചത്. ആർ.വജ.ഡറി. അടംഗടം അെദ് 
�റിഹാരറി ചൗധരറിൊെറിരുന്നു 
പ്രതറി�ക് സ്ാനാർത്റി. ജറിതൻ റാടം 
മാഞ്റിൊെറിരുന്നു തപ്രാവെടം സ്ീക്ർ.

നി�മസഭോ സമുച്�ത്തിടല വോർത്തകൾ കുമോരനോശോൻ അനുസ്രണവകും 
നറിെമസഭാ മാധ്യമ പുരസ് കാര െറിതരണവുടം

ഇതരസഭോ വോർത്തകൾ

തകാെറിഡ് - 19 ജാഗ്രതാ നറിർതദേശങ്ങളുവെ 
ഭാഗമാെറി നറിെമസഭാ വസക്തട്

ററിെറ്റിൽ വ�ാതുചെങ്കൾ ഒഴറിൊക്റിെറിരുന്നു. 
എന്നാൽ ജാഗ്രതാ നറിർതദേശങ്ങളറിൽ ഇളവുകൾ 
പ്രഖ്യാ�റിച്ചതറിവന തുെർന്ന് 2020 മാർച്ച് മുതൽ 
ഡറിസടം�ർ  െവര നറിെമസഭാ വസക്തട്ററിെറ്് 
സർവ്ീസറിൽ നറിന്നുടം െറിരമറിച്ച 27 ജീെനക്ാർക്കുടം 
ഡറിസടം�ർ മാസടം െറിരമറിച്ച 3 ജീെനക്ാർക്കുടം 
ഡറിസടം�ർ 31-ന് ധെകുതന്നരടം 3 മണറിക്് 
നറിെമസഭാ സമുച്ചെ്റിവ� �ാങ്ക്റ്് ഹാളറിൽ 
സടം�െറി്റിച്ച �ളറിതമാെ ചെങ്ങറിൽ ഔതദ്യാഗറിക 
ൊത്രെെ്് നൽകറി. കുറച്ചു ത�ർ മാത്രടം 
�വങ്കടു് ചെങ്ങറിൽ, സ് വ�ഷ്യൽ വസക്ട്ററി 
ആർ.കറിതഷാർ കുമാർ സ്ാഗതടം ആശടംസറിക്കുകയുടം 

നറിെമസഭാ വസക്ട്ററി എസ്.െറി.ഉണ്റികൃഷ്ണൻ 
നാെർ അധ്യക് പ്രസടംഗടം  നെത്തുകയുടം വചയ്തു. 
െറിരമറിച്ച ജീെനക്ാർക്കുളേ ഉ�ഹാര െറിതരണടം 
നറിെമസഭാ വസക്ട്ററി നറിർവ്ഹറിച്ചു. സറി.തജാസ് 
(ററിട്.സ് വ�ഷ്യൽ വസക്ട്ററി), എൽ.രാധാകൃഷ്ണൻ 
(ററിട്.വഡ�യൂട്റി ചീഫ് എഡറിറ്ർ), വക.എ.രാജു (ററിട്.
തജാെറിറെ് വസക്ട്ററി) വക.�റി.ഗറിരീഷ് കുമാർ (ററിട്.
ഓഫീസ് സൂപ്രണ്് (ഹെർ തഗ്രഡ് )) എന്നറിെർ 
മറു�െറി പ്രസടംഗടം നെ്റി. ഹൗസ് കീ്റിടംഗ് 
െറിഭാഗടം തജാെറിറെ് വസക്ട്ററി ഷ�ാനാ അഞ്ടം 
ചെങ്ങറിൽ കൃതജ്ത തരഖവ്ടു്റി. തുെർന്ന് 
ചാെസത്ക്ാരവുടം ജീെനക്ാരുവെ തഫാതട്ാ 
വസഷനുടം നെന്നു. �രറി�ാെറി ധെകുതന്നരടം 4 
മണറിക്് അെസാനറിച്ചു.

സർവ്ീസിൽ നിന്് വിരമിച് ജീവനക്കോർക്ക് �ോത്��പ്്

വിരമിച് ജീവനക്കോർ നി�മസഭോ ടസക്രട്റി, സ് ടപഷത്യൽ ടസക്രട്റി, സ്ീക്കറുടെ ട്പ്രവറ്് ടസക്രട്റി എന്ിവർടക്കോപ്കും
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സർ, �ഹു. നാരാെണക്കുറു്റിവറെ പ്രസടം
ഗ്റിൽ എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാററിട്റി 
പ്രസറിഡണ്റിനു നൽകുന്നതുടം എക് സറികയൂ

ട്ീെ് ആഫീസറുവെതമൽ പ്രസറിഡണ്റിന് നറിെന്തണടം 
നൽകുന്നതുടം രണ്ടുടം രണ്ാവണന്നുടം അതു സടം�ന്റിച്ച് 
ആശെക്കുഴ്മുവണ്ന്നുടം �റഞ്ഞു. എവറെ അഭറിപ്രാെടം, 
�ഹു. നാരാെണക്കുറു്റിവറെ ൊദഗതറിെറിൽ മവറ്ാരു 
ആശെക്കുഴ്മുവണ്ന്നാണ്.

 എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാററിട്റിവെ നറിശ്ചെറിച്ചു 
കഴറിഞൊൽ എക് സറികയൂട്ീെ് ആക്ൻ മുഴുെൻ 
എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാററിട്റി തവന്ന നെ്ണവമന്ന 
അഭറിപ്രാെടം അതദേഹ്റിനുടം അതറിനുമുൻപു സടംസാരറിച്ച 
അപ്പുറ്റിരറിക്കുന്ന �ഹു. വമ്റന്മാർക്കുടം ഉതണ്ാ എന്നു 
ഞാൻ സടംശെറിക്കുന്നു.  എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാറട്റി 
ആെറി പ്രസറിഡണ്റിവന നറിശ്ചെറിച്ച് കഴറിഞൊൽ 
എക് സറികയൂട്ീെ് പ്രെർ്നടം മുഴുെൻ പ്രസറിഡറെ് 
നെ്ണവമന്നറില്ല. എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാറട്റി ആരറിൽ 
വെസ്റ് വചയ്തറിട്ടുതണ്ാ, ആ ആൾതവന്ന ആ അധറികാരടം 
മുഴുെൻ നറിർവ്ഹറിക്ണവമന്നറില്ല. ആ അധറികാര്റിൽ 
ചറി� അധറികാരങ്ങൾ ഡ�റിതഗറ്റു വചയ്യാടം.  അത് ആരറിൽ 
ഡ�റിതഗറ്് വചയ്യണവമന്നുടം എത്രത്ാളടം ഡ�റിതഗറ്റു 
വചയ്യണവമന്നുടം നറിശ്ചെറിക്കുന്നതറിനുളേ അധറികാരടം 
അതദേഹ്റിനാണ്.

 �ഹു. �റി.വക.നാരാെണൻ ന്്യാർ �റയുകയുണ്ാെറി 
അതദേഹ്റിവറെ അനുഭെ്റിൽ ഈ അധറികാരങ്ങൾ 
മുഴുെൻ നെത്തുൊൻ �ഞ്ാെത്തു പ്രസറിഡണ്റിനു സാ
ദ്ധ്യമവല്ലന്ന്. ഒരു�വക്, അതു സാദ്ധ്യമാെറിരറിക്െറില്ല. 
എന്നാൽ അതറിൽ ഏതാനുതമാ മുഴുെനുതമാ ഡ�റിതഗറ്റു 
വചയ്യാടം. അത് എത്ര ഡ�റിതഗറ്റു വചയ്യണവമന്ന് ഓതരാ 
�ഞ്ാെത്തു പ്രസറിഡണ്റിനുടം അെരുവെ ഇഷ്ടടംത�ാവ� 
നറിശ്ചെറിക്കുൊൻ സൗകര്യടം ഉണ്ാെറിരറിക്കുടം.

 പ്രശ് നമതല്ല. �ഹു. അചയുതതമതനാൻ തനരവ് 
ഇെറിവെ തചാദറിച്ചതുത�ാവ� എക് സറികയൂട്ീെ് കാര്യങ്ങളറിൽ 
സ് വ�സറിഫറിക്ാെറിട്് നറിശ്ചെറിക്ാ്താെ കാര്യങ്ങളുവെ 
എക് സറികയൂട്ീെ് അഥാററിട്റി ആരാവണന്നുളേതാണ്. ഇതു 
�റയുന്ന അെസര്റിൽ �ഹു. നാരാെണക്കുറു്റിവറെ 
പ്രസടംഗ്റി�െങ്ങറിെ ഒരു കാര്യടം സ്ർശറിക്കുൊൻ 
ഞാനാഗ്രഹറിക്കുന്നു. �ഹു. വമ്ർ �റയുകയുണ്ാെറി, 
�ജറിസ് തളച്ചറുടം എക് സറികയൂട്ീവുടം തമെറിലുളേ തരടംതറിരറിെ് 
തെണവമന്നുടം എക് സറികയൂട്ീെറിനു വകാടു്റിരറിക്കുന്ന 
അധറികാര്റിൽ ആരുടം ധകകെ്ാൻ �ാെറിവല്ലന്നുടം. 
�വക് ഇെറിവെ പ്രശ് നവമന്ാണ് ? ഒരു വതരവഞെ
ടുക്വ്ട് എക് സറികയൂട്ീെ് തെണതമാ, തെണ്തൊ 
എന്നതാണ്.

 �ഹു. രാമുണ്റിക്കുറു്റിവറെ പ്രസടംഗ്റിൽ ഇതറിൽ 
ഉളേതറിലുടം കൂടുതൽ ജനാധറി�ത്യടം അതമരറിക്െറി
ലുതണ്ാ, ഇടംഗ്ണ്റിലുതണ്ാ, റഷ്യെറിലുതണ്ാ എന്നു 
തചാദറിക്കുകയുണ്ാെറി. ഞാൻ �റയുന്നത് അതറിനു 
റഷ്യെറിലുടം ഇടംഗ്ണ്റിലുടം അതമരറിക്െറിലുടം മറ്റുടം 
ത�ാതകണ്, അതറിന് ഇന്്യെറിൽ തവന്ന സമാധാനടം 
ഉവണ്ന്നാണ്. �ജറിസ് തളച്ചറുടം എക് സറികയൂട്ീവുടം തമെറിൽ 
െറിഭജറിച്ചറിട്ടുവണ്ന്നു �റഞ്ഞു. ആ െറിഭജനടം തകന്ദ്ര്റിലുടം 
തസ്ററ്റിലുമുണ്്. വതരവഞെടുക്വ്ട് മന്തറിമാരറി�ാണ്  
എക് സറികയൂട്ീെധറികാരടം നറിക്റിപ്മാെറിട്ടുളേത്. അതു 
�ഞ്ാെ്റിലുതണ്ാ എന്നു തചാദറിച്ചാൽ ഇന്നു തയ്യാറാ
ക്റിട്ടുളേ �റിൽ അനുസരറിച്ച് ഇല്ലാ എന്നാണ് ഉ്രടം.

 1958-വ� �റില്ലറിൽ അതുതണ്ാ എന്നു തചാദറിച്ചാൽ, 
ഇല്ല. ശ്രീ. രാമുണ്റിക്കുറു്് ഇെറിവെ �റഞെതറിത�യ്ക്കു 
മുഴുെൻ ഞാൻ കെക്കുന്നറില്ല. ഉണ്െറില്ലാ് വെെറി
വെ്റ്റിയുടം മറ്റുടം അതദേഹടം �റഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് 
അതദേഹടം വചയ്ത പ്രസടംഗ്റിലുടം ഉണ്െറില്ലാ് വെെറി 
ധാരാളമുണ്ാെറിരുന്നു. ആ ൊദപ്രതറിൊദ്റിത�യ്ക് 
നമുക്റിത്ാൾ കെതക്ണ്. അതറിനു തെവറ സന്ദർഭടം 
ഉണ്ാകുത്ാൾ ആകാടം. ഇത്ാൾ ഇെറിെവ് പ്രശ് നടം 
ജനാധറി�ത്യടം ഇതറിലുതണ്ാ എന്നുളേതാണ്. �ഹു. 
രാമുണ്റിക്കുറു്റിവറെ പ്രസടംഗ്റിൽ ജനാധറി�ത്യതത്മ
നുസരറിച്ചുളേ െളവര െളവര കാര്യങ്ങൾ ഇതറിലുവണ്ന്നു 
�റഞ്ഞു. ഉവണ്ന്നു നറിങ്ങൾക്് അഭറിപ്രാെമുണ്ാകാടം. 
എന്നാൽ ഇവല്ലന്ന് എനറിക്കുടം അഭറിപ്രാെടം ഉണ്ാകുടം. 
അതറിരറിക്വട്, പ്രശ് നടം ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെ് 
തെണതമാ തെണ്തൊ എന്നാണ്.

 ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെ് തെണവമന്നാണ് ഇെറിവെ 
അെതരറി്റിച്ചറിട്ടുളേ തഭദഗതറിെറിൽ �റയുന്നത്. ഇ�ക്റഡ് 
എക് സറികയൂട്ീെറിവന നറിശ്ചെറിക്കുന്ന അെസര്റിൽ 
ഇന്നവ് ഈ പുതറിെ നറിെമമനുസരറിച്ച് െറിപു�മാക്കു

ന്നതാെ അധറികാരങ്ങൾ നെത്തുന്ന കാര്യ്റിൽ ഈ 
ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെറിന് െളവര കൂടുതൽ അധറികാരടം 
കീഴുതദ്യാഗസ്ന്മാർക്് ഡ�റിതഗറ്റു വചതയ്യണ്റിെരുവമന്നു 
ഞാൻ സമെതറിക്കുന്നു. അതറിവനന്ാണു െറിതരാധടം ?

 ഇ�ക്റഡ് �ഞ്ാെത്തുടം, ഇ�ക്റഡ് അല്ലാ് 
വ�ർമനറെ് ഒഫീഷ്യൽസുമുളേ എക് സറികയൂട്ീവുടം 
തമെറിൽ തർക്മുണ്ാവുകൊവണങ്കറിൽ ആ തർക്ടം 
തീർക്കുന്നതറിന് തമവ�യുളേ ഒഫീഷ്യൽസറിവന നറിശ്ച
െറിക്കുന്നത് ജനാധറി�ത്യമല്ല.

 ഇതു സടം�ന്റിച്ചു �റയുന്ന അെസര്റിൽ ഒരു 
കാര്യടം �ഹു. സഭവെ ഓർമെവ്ടുത്തുൊൻ ഞാൻ 
ആഗ്രഹറിക്കുന്നു. അതു തഭദഗതറിയുവെ ചർച്ചെറിൽ 
�റതെണ്തവല്ലങ്കറിലുടം �ഹു.രാമുണ്റിക്കുറു്റിവറെ പ്ര
സടംഗ്റിൽ �റഞെതുവകാണ്ടു ഞാൻ �റയുകൊണ്. 
അന്ന് ഞാനെതരറി്റിച്ച �റിൽ ഈ ഒവരാറ് കാര്യ്റി
നുതെണ്റി മാത്രമുളേതല്ലാെറിരുന്നു. ജറില്ലാ കൗൺസറിൽ 
കൂെറി രൂ�ീകരറിച്ച് അധറികാരടം വകാടുക്കുന്ന മവറ്ാരു 
�റില്ലുമുണ്ാെറിരുന്നു. അതാെത് ജറില്ലാ നറി�ൊര്റിൽ 
ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെ് ഉണ്ാക്കുന്ന തര്റിലുളേ 
ഒരു �റില്ലാെറിരുന്നു.

 ഈ െറിധ്റിൽ �ഞ്ാെത്തു നറി�ൊര്റിലുടം 
ജറില്ലാ നറി�ൊര്റിലുടം ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെ് ഉണ്ാ
ക്റിൊൽതവന്ന തീർച്ചൊയുടം �ഹു. നാരാെണക്കുറു്് 
�റഞെതുത�ാവ�യുളേ എല്ലാ കൺസറിഡതറഷൻസുടം 
പ്രധാനമാണ്. ധദനടംദറിന പ്രെർ്നകാര്യങ്ങളറിൽ 
ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെ് അമറിതമാെറി ഇെവ�െരുത്. 
ഇ�ക്റഡ് എക് സറികയൂട്ീെറിന് അെരുവെ ധദനടംദറിന 
കാര്യങ്ങൾ നെത്തുന്നതറിനാെശ്യമാെ �തെഴ് സ് തെണടം. 
ഇവതല്ലാടം സടം�ന്റിച്ച് എക് സറികയൂട്ീെ് ആഫീസർക്കുടം 
അതദേഹ്റിവറെ കീഴറിലുളേ സ്റാഫറിനുടം അധറികാരടം 
ഡ�റിതഗറ്റു വചയ്യുന്നതറിനാെശ്യമാെ റൂൾസ് ഉണ്ാക്കു
ന്നതറിനു തെണ്റിയുളേ ഒരു െകു്് ഇതറിൽ തചർക്കുന്നതറിലുടം 
ഞാൻ എതറിരല്ല.  വ�ർമനറെ് ഒഫീഷ്യൽസാെറിട്ടുളേ 
എക് സറികയൂട്ീെ് ആഫീസർക്കുടം സ്റാഫറിനുടം മര്യാദൊെറി 
പ്രെർ്റിക്കുന്നതറിന് ആെശ്യമാെ സൗകര്യങ്ങവളല്ലാടം 
വകാടുക്കുന്നെെസര്റിൽതവന്ന ഓതരാ �ഞ്ാെ്റി
തറെയുടം പ്രസറിഡണ്റിന് അതദേഹ്റിനു നെ്ാൻ കഴറി
യുവമന്നുളേറിെത്ാളമുളേ എക് സറികയൂട്ീെ് അധറികാരടം 
നെത്തുന്നതറിനാെശ്യമാെ ഏർ്ാടുണ്ാെറിരറിക്ണടം.

 ഇത് അപ്രാതൊഗറികമാവണന്നുളേ ൊദ്റിൽ 
ഒന്നാടംതരടം മറു�െറി ഡറിസ്ടറിക്ട് ത�ാർഡറിവറെ പ്രെർ്നടം 
നൽകറിെറിട്ടുണ്്. ഡറിസ്ടറിക്ട് ത�ാർഡ് പ്രസറിഡണ്റിന് 
വസക്ട്ററിയുവെ ത�രറിൽ ഡറിസറിപ്ലറിനററി ആക്ൻ 
എടുക്കുൊൻ അധറികാരമുതണ്ാ എന്നുളേ തചാദ്യ്റി
ത�യ്ക് �ഹു.രാമുണ്റിക്കുറു്് ത�ാെത് പ്രസക്തമാണ്. 
ഡറിസറിപ്ലറിനററി ആക്ൻ എടുക്കുൊൻ അധറികാരമുതണ്ാ 
എന്നുളേതല്ലാ ഇെറിെവ് തചാദ്യടം. ആരാണ് എക് സറി
കയൂട്ീെ് അഥാററിട്റി ? എല്ലാ �തെഴ് സുടം ഡറിസ്ടറിക്ട് 
ത�ാർഡ് പ്രസറിഡണ്റിനാണ്. 1920 മുതൽ ഡറിസ്ടറിക്ട് 
ത�ാർഡറിനുടം  കുതറക്ാ�ടം താലൂക്കു ത�ാർഡറിനുടം 

അതറിവറെ പ്രസറിഡണ്ന്മാർക്കു നെത്തുൊൻ കഴറിഞെറിരുന്ന 
അധറികാരടം ഇത്ാഴവ് �ഞ്ാെത്തു പ്രസറിഡണ്റിനുടം 
നെത്തുൊൻ സാധറിക്കുകെറിവല്ലന്നു �റയുന്നതറിൽ ൊ
വതാരർത്വുമറില്ല. ഏവതങ്കറിലുടം സടംഗതറിെശാൽ ഒരു 
സ്�വ് �ഞ്ാെത്തു പ്രസറിഡണ്റിന് അധറികാരടം 
നെത്തുൊൻ സാദ്ധ്യമവല്ലങ്കറിൽത�ാലുടം ആെശ്യമുളേറി
െത്ാളടം അധറികാരടം ഡ�റിതഗറ്റു വചയ്യുന്നതറിനുളേ 
തെസ്മുണ്ാതകണ്തറില്ല. അതുവകാണ്് എക് സറികയൂട്ീെ് 
അഥാററിട്റി പ്രസറിഡണ്ാെറിരറിക്കുകയുടം, പ്രസറിഡണ്് 
യുക്തടംത�ാവ� �തെഴ് സ് ഡ�റിതഗറ്റു വചയ്യുകയുടം, 
അതറിനാെശ്യമുളേ എക് സറികയൂട്ീൊഫീസർമാവര 
നറിെമറിക്കുകയുടം വചയ്യുകൊണു തെണ്ത്. അതു ജനാധറി
�ത്യ്റിൽ ശരറിൊണ്. അതു മുൻ�റി�വ് �റില്ലറിൽ 
ഇല്ലാെറിരുന്നുവെങ്കറിൽ മുൻ�് തകരള്റിൽ �� ഭാഗത്തുടം 
�ഞ്ാെത്തുതവന്ന ഉണ്ാെറിരുന്നറില്ല. ഇന്നവ് സാ
ഹചര്യ്റിൽ ഈ ഏർ്ാെ് തെണവമന്നാണു ഞാൻ 
�റയുന്നത്.

 ഇത്ാൾ ഗെൺവമറെറിന് ഇന്ന അധറികാരടം, റെനയൂ 
ത�ാർഡറിന് ഇന്ന അധറികാരടം, ക�ക്ടർക്് ഇന്ന 
അധറികാരടം എവന്നല്ലാടം �റഞെ് �തെഴ് സ് വഡ�റിതഗറ്റു 
വചയ്യുന്ന റൂൾസ് ഉണ്്. 

 1957 ൽ ത�ാക്് ആദ്യമാെറി ജനാധറി�ത്യ 
െ്യെസ്െറിലൂവെ ഭരണ്റിവ�്റിെ കമെയൂണറിസ്റ് 
മന്തറിസഭവെ നെറിച്ച ഏ�ടംകുളടം മനയ്കൽ ശങ്കരൻ 
നമ്പൂതറിരറി്ാവെന്ന ഇ.എടം.എസ്. 1957-1959, 1967-1969 
കാ��ട്ങ്ങളറിൽ തകരള്റിവറെ മുഖ്യമന്തറിൊെറിരുന്നു. 
മ�ൊളറിക്് രാഷ്ടീെ്റിവറെയുടം ധധഷണറികതയു
വെയുടം മൂന്നക്രങ്ങളാെറിരുന്നു ഇ.എടം.എസ്. 1957 
വ� കുെറിവൊഴറി്റിക്ൽ നറിെമടം, െറിദ്യാഭ്യാസ �റിൽ, 
കാർഷറിക �ന് �റിൽ, െ്യെസാെ �ന് �റിൽ 
എന്നറിെ ഇ.എടം.എസ് മന്തറിസഭയുവെ ചരറിത്രടം സൃഷ്ടറിച്ച 
നറിെമനറിർമൊണങ്ങളാണ്. 1909 ജൂൺ 13 ന് ജനറിച്ച 
അതദേഹടം 1998 മാർച്ച് 19 ന് അന്രറിച്ചു. 

നി�മസഭോ പ്രസകുംഗങ്ങളിലൂടെ... 

പഞ്ോ�ത്തിൽ അധികോരകും ടതരടഞ്ഞടക്കടപ്ട്വർക്കോ�ിരിക്കണകും
( ഇ.എകും.ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്ോെ് 1960 ഒക് യെോബർ 24 ന് യകരള പഞ്ോ�ത്ത് രോജ് ബില്ിടറെ പരിഗണനോയവള�ിൽ സഭ�ിൽ 

നെത്തി� പ്രസകുംഗത്തിൽ നിന്് )

 1960 ൽ ഇ.എടം.എസ് നെ്റിെ ഈ 
പ്രസടംഗടം അധറികാര െറിതകന്ദ്രീകരണടം 
എന്നതറിനാെറിരുന്നു ഊന്നൽ നൽകറിെത്. 
ഭരണ�െനയുവെ 73,74 തഭദഗതറികൾ പ്രകാരടം 
1994 ൽ �ാസാക്റിെ തകരള �ഞ്ാെ്് 
രാജ് ആക്ട്, തകരള മുനറിസറി്ാ�റിറ്ീസ് ആക്ട് 
എന്നീ നറിെമങ്ങൾ �രറിതശാധറിച്ചാൽ അതറിവ� 
�� െ്യെസ്കളറിലുടം ഇ.എടം.എസറിവറെ 
പ്രസടംഗ്റിൽ സൂചറി്റിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ാണ് 
പ്രാധാന്യടം നൽകറിെറിരറിക്കുന്നത് എന്ന് 
മനസ്റി�ാക്ാനാവുടം. ഇത് അതദേഹ്റിവറെ 
ദീർ�െീക്ണ്റിവറെ മഹനീതൊദാഹര
ണമാണ്.
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ഇ-നറിെമസഭ �ദ്ധതറിയുവെ ഭാഗമാെറി വ�ാതുമരാ
മ്് ഇ�ക്ടറിക്ൽ െറിഭാഗടം  ശറി�ാർശ വചയ്ത 
ഇ�ക്ടറിക്ൽ പ്രവൃ്റികളുവെ എസ്ററിതമറ്്, telecom 

duct fiber cabling പ്രവൃ്റികളുവെ എസ്ററിതമറ്് എന്നറിെ 
2020 ഡറിസടം�ർ 21 ന് തചർന്ന ഇ-നറിെമസഭാ �ദ്ധതറി 
വെക് നറിക്ൽ കമെറിറ്റി തൊഗടം അടംഗീകരറിച്ചു. ഡാറ്ാവസ
റെററിവറെ ഭാഗമായുളേ access control system വുമാെറി 
�ന്വ്ട്്  തഭദഗതറികൾ നറിർതദേശറിക്കുകയുടം HVAC 
പ്രവൃ്റികൾ സടം�ന്റിച്ച എസ്ററിതമറ്് �രറിതശാധറിച്ച് 
അെറിെന്രമാെറി െറിെരടം �ഭ്യമാക്ണവമന്ന് വ�ാതുമരാ
മ്് െറിഭാഗത്ാെ് ആെശ്യവ്ൊൻ തീരുമാനറിക്കുകയുടം 
വചയ്തു. ഡാറ്ാ വസറെററിൽ ഫെർ സപ്രഷൻ സറിസ്റടം 
സ്ാ�റിക്കുന്നതറിനാെറി തചർന്ന തൊഗ്റിൽ ULCCS 
സമർ്റിച്ച എസ് റററിതമറ്് �രറിതശാധറിച്ച് ററിത്ാർട്് 
�ഭ്യമാക്കുവമന്ന് ഫെർ ആൻഡ് റസ് കയൂ സർെീസസ് 
െറിഭാഗടം അസറിസ്ററെ് കമാൻഡറെ്  അററിെറിച്ചു.

 �തറിനാ�ാടം തകരള നറിെമസഭയുവെ ഇരു�്റിര
ണ്ാടം സതമെളന്റിൽ ഇ-നറിെമസഭാ �ദ്ധതറിയുവെ 
ഭാഗമായുളേ ആപ്ലറിതക്ഷൻ മുതഖന തചാദ്യ തനാട്ീസുകൾ  
സ്ീകരറിക്കുന്നതറിനുടം ഉ്രങ്ങൾ �ഭ്യമാക്കുന്നതറിനുടം 
തമശപ്പുറ്് െയ്ക്കുന്ന കെ�ാസ്സുകൾ, ശ്രദ്ധക്ണറിക്ൽ, 
അെറിെന്ര പ്രതമെടം, സ�്മറിഷൻ എന്നീ സഭാ നെ�
െറിക്മങ്ങളുമാെറി �ന്വ്ട് തനാട്ീസുകളുടം മറു�െറികളുടം 
തസാഫ്റ് തകാ്റിൊെറി �ഭ്യമാക്കുന്നതറിനുടം തീരുമാനറിച്ചു. 
ഗെർണ്റുവെ നെപ്രഖ്യാ�നടം,  ധനകാര്യ െകു്് മന്തറിയുവെ 

�ജറ്് പ്രസടംഗടം, നറിെമസഭാ തചാദ്യങ്ങളുവെ ഉ്രങ്ങൾ 
എന്നറിെ ആപ്ലറിതക്ഷൻ മുതഖന ധകകാര്യടം വചയ്യുന്നതറിന് 
വ�ാതുഭരണടം, �ാർ�വമറെററികാര്യടം, ധനകാര്യടം, നറിെമടം 
എന്നീ െകുപ്പുകളറിവ� ഉതദ്യാഗസ്രുമാെറി ചർച്ച നെ്റി. 
ആപ്ലറിതക്ഷൻ ഉ�തൊഗവ്ടുത്തുന്നതറിനാെറി നറിെമസഭാ 
സാമാജറികർക്് Login details �ഭ്യമാക്റി.

 �ദ്ധതറി ആപ്ലറിതക്ഷൻ �രറിചെവ്ടുത്തുന്നതറിനുടം 
തചാദ്യതനാട്ീസുകൾ   ആപ്ലറിതക്ഷനറിലൂവെ �ഭ്യമാക്കുന്നത് 
സടം�ന്റിച്ചുടം സാമാജറികരുവെ �റി.എ മാർക്കുടം �ാർ�വമ
റെററി �ാർട്റി പ്രതറിനറിധറികൾക്കുടം, തചാദ്യ്റിവറെ മറു�െറി 
െകുപ്പുകളറിൽ നറിന്നുടം  �ഭ്യമാക്കുന്നതറിനാെറി െറിെറിധ 
സർക്ാർ െകു്് ഉതദ്യാഗസ്ർക്കുമാെറി ഐ.െറി െറിഭാഗ
്റിവറെ തനതൃത്്റിൽ മൂന്ന് ദറിെസവ് �രറിശീ�ന 
�രറി�ാെറി സടം�െറി്റിച്ചു.  

 നറിെമസഭാ ഹാളറിനുളേറിവ� നറി�െറിലുളേ ഉ�കര
ണങ്ങൾ മാറ്റി പുതറിെെ സ്ാ�റിക്കുകയുടം ഓൺധ�ൻ 
മീറ്റിടംഗ് സാധ്യമാക്കുന്നതറിനാെറി െറിെറിധ തകാൺഫറൻസ് 
ഹാളുകളറിൽ ഡറിസ് തപ്ല ഡറിധെസുകൾ സ്ാ�റിക്കുകയുടം 
വചയ്തു. അസടം്റി ത്ാക്റിവ� താഴവ് നറി�െറിൽ 
പ്രെർ്റിക്കുന്ന െറിഭാഗങ്ങളറിൽ ഫർണ്റിച്ചറുകൾ പുനഃ
ക്മീകരറിക്കുന്ന പ്രവൃ്റികൾ പൂർ്ീകരറിച്ചു.

 ERP വമാഡയൂളുകളുമാെറി �ന്വ്ട് വഡതമാൺ 
സ് തരേഷനുടം UAT (User Acceptance Testing) യുടം  ആരടംഭറിച്ചു. 
�ദ്ധതറിയുവെ ഭാഗമായുളേ വമാധ�ൽ ആപ്ലറിതക്ഷവറെ 
ആദ്യ ററി�ീസുമാെറി �ന്വ്ട്് UAT പുതരാഗമറിക്കുന്നു.  
തകരള സർക്ാർ സടംസ്ാന ഐ.റ്റി. മറിഷവറെ സഹക
രണത്ാവെ  വക-ധഫ �ദ്ധതറി നറിെമസഭാ വസക്
തട്ററിെറ്റിൽ നെ്റി�ാക്റിെതറിവനത്തുെർന്ന് നറിെമസഭാ 
സമുച്ചെ്റിലുടം എടം.എൽ.എ തഹാസ്റ�റിലുടം ഓ്ൺ 
ധെ-ധഫ സൗകര്യടം �ഭ്യമാക്കുകയുണ്ാെറി.

ഇ-നിയമെഭാ പദ്ധതി അവല�ാകന പഠനം പുലരാഗമിക്കുന്നു

ഇ-നി�മസഭ പദ്ധതി ആപ്ലിയക്കഷടറെ പ്രവർത്തന പുയരോഗതി സകുംബന്ിച്് റിയപ്ോർട്് തയ്ോറോക്ന്തിനോ�ി                                                  
K-Disc സ്ടോറ്ജിക് കൺസൾട്റെോ� എൻ. കൃഷ്ണടറെ യനതൃതവേത്തിൽ അവയലോകന പഠനകും പുയരോഗമിച്് വരുന്നു

യപോലീസ് നി�മയഭേഗതി ഓർഡിനൻസ് 2020 പിൻവലിച്ചു

നറിെമസഭ സതമെളറിക്ാതറിരറിക്കുന്ന 
സന്ദർഭങ്ങളറിൽ പുതറിെ ഒരു നറിെമതമാ 
നറിെമതഭദഗതറിതൊ അെറിെന്രമാെറി 

നെ്ാതക്ണ്റി െരുത്ാൾ മന്തറിസഭയുവെ 
ശറി�ാർശപ്രകാരടം ഗെർണ്ർ െറിളടം�രവ്ടുത്തുന്ന 
െറിജ്ാ�നമാണ് ഓർഡറിനൻസ്. ഒരു ഓർഡറിനൻസ് 
പുറവ്ടുെറിച്ച തശഷടം െരുന്ന ആദ്യ സതമെളനടം തുെങ്ങറി 
ആറ് ആഴ്ചയ്കകടം (42 ദറിെസടം) ഓർഡറിനൻസറിനു 
�കരമുളേ �റിൽ സഭ �ാസ്ാക്ണവമന്നാണ് ചട്ടം. 
അല്ലാ്�ക്ടം ഓർഡറിനൻസറിന് നറിെമസാധുത 
നഷ്ടവ്ടുന്നു. എന്നാൽ ഇ്ര്റിൽ പുറവ്ടുെറിക്കുന്ന 
ഒരു ഓർഡറിനൻസ് ആെശ്യമറിവല്ലന്ന് സർക്ാരറിനു 
ത�ാധ്യവ്ടുന്ന�ക്ടം ആ ഓർഡറിനൻസ് 
�റിൻെ�റിക്കുന്നതറിനാെറി ററി�ീ�റിടംഗ് ഓർഡറിനൻസ് 
പുറവ്ടുെറിക്ാവുന്നതാണ്. തകരള്റിൽ ആദ്യമാെറി 
ഒരു ഓർഡറിനൻസ് �റിൻെ�റിക്കുന്നതറിനാെറി 
മവറ്ാരു ഓർഡറിനൻസ് (repealing ordinance) 
പുറവ്ടുെറിക്കുകയുണ്ാെറി.  ഗെർണ്ർ ഒ്റിട്്  നാ�ാടം 
ദറിെസമാണ് 2020 വ� ത�ാ�ീസ് നറിെമതഭദഗതറി 
�റിൻെ�റിച്ചത്.   

 സ്തീകൾവക്തറിവര നെമാധ്യമങ്ങളറിൽ നെക്കുന്ന 
അസഭ്യപ്രചാരണവുടം അ�കീർ്റിവ്ടു്ലുടം 
തെയുക എന്ന ഉതദേശത്ാവെ ത�ാ�ീസ് നറിെമ്റിൽ 
118എ െകു്് കൂട്റിതച്ചർക്ാനാെറി വകാണ്ടുെന്ന 
ഓർഡറിനൻസാണ് �റിൻെ�റിച്ചത്. �ൗരവറെ 

െ്യക്തറിസ്ാതന്ത്യവുടം ഭരണ�െനാദ്മാെ 
അന്സ്സുടം തചാദ്യടം വചയ്യുന്ന രീതറിെറിൽ സാമൂഹറിക 
മാധ്യമങ്ങളറിലൂവെയുടം അല്ലാവതയുടം െ്യാ�കമാെറി 
നെക്കുന്ന ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ തെയുന്നതറിനാണ് തകരള 
ത�ാ�ീസ് നറിെമ്റിൽ തഭദഗതറി വകാണ്ടുെരാൻ 
സർക്ാർ തീരുമാനറിച്ചത്.  എന്നാൽ നറിെമ 
തഭദഗതറി മാധ്യമസ്ാതന്ത്യ്റിനുടം ജനങ്ങളുവെ 
അഭറിപ്രാെസ്ാതന്ത്യ്റിനുടം  വെല്ലുെറിളറി ഉെർത്തുടം 
എന്ന് ത�ാധ്യവ്ട്തറിവനത്തുെർന്ന് ഓർഡറിനൻസ് 
�റിൻെ�റിക്ാൻ സർക്ാർ തീരുമാനറിക്കുകൊെറിരുന്നു.

 െ്യക്തറിവെ അ�കീർ്റിവ്ടുത്തുകതൊ 
അ�മാനറിക്കുകതൊ തദ്ാഹറിക്കുകതൊ വചയ്യുന്ന 
െറിധ്റിൽ ഏവതങ്കറിലുടം െറിനറിമെ ഉ�ാധറികളറിലൂവെ 
ഉളേെക്ടം നറിർമെറിക്കുകതൊ പ്രചരറി്റിക്കുകതൊ 
പ്രസറിദ്ധീകരറിക്കുകതൊ വചയ്യുന്നെർക്് 3 െർഷടം 
തെതൊ 10000 രൂ� �റിഴതൊ അവല്ലങ്കറിൽ രണ്ടുടം 
കൂെറിതൊ െ്യെസ് വചയ്യുന്നതാെറിരുന്നു ഓർഡറിനൻസ്. 
എന്നാൽ ഇത് അഭറിപ്രാെസ്ാതന്ത്യ്റിന് 
കൂച്ചുെറി�ങ്ങറിടുന്നതറിന് ത�ാ�ീസ് തസനയ്ക്  
അമറിത അധറികാരടം നൽകുന്നതാവണന്ന സടംശെടം 
ഉന്നെറിക്വ്ട്ടു. ഇതത തുെർന്ന് നറിെമസഭെറിൽ 
െറിശദമാെ ചർച്ച നെ്റി എല്ലാ ഭാഗ്് നറിന്നുടം 
അഭറിപ്രാെടം തകട് തശഷടം പുതറിെ നറിെമ നറിർമൊണടം 
നെത്തുവമന്ന്  മുഖ്യമന്തറി �റിണറാെറി െറിജെൻ 
െ്യക്തമാക്റി.

 പ്രതമെ്റിലൂവെ ഓർഡറിനൻസുകൾ  �റിൻെ�റിച്ച 
ചരറിത്രവുടം തകരള നറിെമസഭയ്ക്കുണ്്. 1966 വ� രാഷ്ട�തറി 
ഭരണകാ�്് സർക്ാർ/ധെദയുതറി തമഖ�െറിവ� 
ജീെനക്ാരുവെ സമരടം തെയുന്നതറിനാെറി  തകരള 
അെശ്യതസെന �രറി�ാ�ന ഓർഡറിനൻസ് (എസ്മ) 
നറി�െറിൽ െന്നറിരുന്നു. എന്നാൽ 1967 മാർച്ച് 31 ന് 
വക.ആർ.ഗൗരറിെമെ നറിെമസഭെറിൽ അെതരറി്റിച്ച  
പ്രതമെ്റിലൂവെ കാ�ാെധറി �ാക്റിയുണ്ാെറിരുന്ന 
ആ ഓർഡറിനൻസ് റദോക്കുകൊെറിരുന്നു. സർക്ാർ 
തവന്ന നറിരാകരണ പ്രതമെടം അെതരറി്റിക്കുകയുടം 
സഭ അത് അടംഗീകരറിക്കുകയുടം വചയ്തു എന്ന 
പ്രതത്യകതയുടം ഈ ഓർഡറിനൻസറിനുണ്്. 
ഭരണ�െനയുവെ അനുതച്ഛദടം 213 (2)(എ) 
ഇ്ര്റിൽ പ്രതമെ്റിലൂവെ ഓർഡറിനൻസുകൾ 
റദോക്ാൻ െ്യെസ് വചയ്യുന്നു. 

 1957 ൽ ഇ.എടം.എസ്. നമ്പൂതറിരറി്ാെറിവറെ 
തനതൃത്്റിലുളേ   സർക്ാരാണ് തകരള 
നറിെമസഭെറിൽ ആദ്യമാെറി ഓർഡറിനൻസ് 
പുറവ്ടുെറിച്ചത്. കുെറിവൊഴറി്റിക്ൽ അെറിെന്രമാെറി 
തെഞ്ഞുവകാണ്ടുളേതാെറിരുന്നു ആദ്യ ഓർഡറിനൻസ്.  
ഏത് നറിമറിഷവുടം കുെറിെറിറക്ൽ ഭീഷണറിെറിൽ 
കഴറിഞെറിരുന്ന �തറിനാെറിരക്ണക്റിന് 
കുടുടം�ങ്ങൾക്് താൽകാ�റിക ആശ്ാസമാെറിരുന്നു 
ആദ്യ ഓർഡറിനൻസ്.
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െറിശദമാെ ഒരു കൂെറിൊത�ാചന കൂൊവത 
തകന്ദ്രസർക്ാർ �ാസാക്റിെ കാർഷറിക 
നറിെമങ്ങൾ റദോക്ാൻ അെറിെന്ര 

നെ�െറി സ്ീകരറിക്കുകയുടം കർഷകരുവെ ന്യാെമാെ 
ആെശ്യങ്ങൾ അടംഗീകരറിക്കുകയുടം വചയ്യണവമന്നുമാ
െശ്യവ്ട്ടു വകാണ്ടുളേ പ്രതമെടം 2020 ഡറിസടം�ർ 31 
ന് തകരള നറിെമസഭ ഐകകണ് തഠ്യന �ാസാക്റി. 
തകന്ദ്ര സർക്ാർ �ാസാക്റിെ കാർഷറിക നറിെമങ്ങൾ 
കർഷകരുവെ നവട്വല്ലാെറിക്കുന്നതാവണന്നുടം ഉ�തഭാക്തൃ 
സടംസ്ാനമാെ തകരള്റിത�ക്് കാർഷറിക ഉൽ്
ന്നങ്ങളുവെ െരെ് നറി�ച്ചാൽ സടംസ്ാനടം �ട്റിണറിെറി
�ാകുവമന്നുടം പ്രതമെടം ചൂണ്റിക്ാട്റി. 

 തകന്ദ്ര സർക്ാർ �ാർ�വമറെറിൽ അെതരറി്റിച്ച് 
�ാസ്ാക്റിവെടു്, തകാർ്തററ്് അനുകൂ�, കർഷക 
െറിരുദ്ധ നറിെമങ്ങളാെ The Farmers (Empowerment 
and Protection) Agreement on Price Assurance and 
Farm Services Act 2020, The Farmers Produce Trade 
and Commerce (Promotion and Facilitation) Act 
2020, The Essential Commodities (Amendment) Act, 
2020 എന്നറിെവക്തറിവര െ�റിെ ഇച്ഛാശക്തറിതൊവെ 
പ്രതറികൂ� കാ�ാെസ്വെ അതറിജീെറിച്ച് ഐതറിഹാ
സറികമാെ ത�ാരാട്മാണ് കർഷകർ നെത്തുന്നത്. 
നറിെമനറിർമൊണങ്ങൾ അത് �ാധറിക്വ്ടുന്ന 
ജനെറിഭാഗങ്ങൾക്റിെെറിൽ ആശങ്കയുടം സടംശെവുടം 
ജനറി്റിക്കുത്ാൾ നറിെമനറിർമൊണ സഭകൾക്് അത് 
ഗൗരെമാെറി �രറിഗണറിക്ാൻ �ാധ്യതയുവണ്ന്ന് 
പ്രതമെടം ചൂണ്റിക്ാട്റി.

 രാജ്യവ് വതാഴറിൽശക്തറിയുവെ  43.3 ശതമാനടം 
കാർഷറിക തമഖ�െറി�ാണ്. കൃഷറി, സടംസ് കാര്റിവറെ 
ഭാഗടം കൂെറിൊെ നമ്മുവെ രാജ്യ്്  കാർഷറിക 

രടംഗവ് �രറിഷ് കരണങ്ങൾ െളവര ശ്രദ്ധാപൂർവ്ടം  
െറിഭാെനടം വചയ്ത് നെ്ാതക്ണ്െൊണ്. ഇക്ാര്യ
്റിൽ െറിപു�മാെ അനുഭെസ്ത്തുളേ  തകരളടം 
തതദേശസ്െടംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ, സഹകരണ 
സ്ാ�നങ്ങൾ എന്നറിെയുവെ �ങ്കാളറി്ത്ാവെ 
കാർഷറികരടംഗവ് പ്രതറിസന്റികൾ �രറിഹരറിക്ാ
നുളേ മറികച്ച ഇെവ�െലുകൾ നെ്റിെറിട്ടുണ്്. 

 കാർഷറിക ഉൽ്ന്നങ്ങളുവെ െറി�്കർച്ച 
കാരണടം, കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ാകുന്ന  സാ
ഹചര്യ്റിൽ കൂടുതൽ ഉൽ്ന്നങ്ങൾക്് താങ്െറി� 
പ്രഖ്യാ�റിച്ച് കാർഷറികവൃ്റി �ാഭകരമാെറി നെ്ാൻ 
സഹാെകമാെ നെ�െറികളാണ് സർക്ാർ സ്ീകരറി
തക്ണ്ത്. പുതറിെ നറിെമങ്ങൾ െഴറി കർഷകരുവെ 
െറി�ത�ശൽ തശഷറി  തകാർ്തററ്് സ്ാ�നങ്ങളുവെ 
ശക്തറിക്കു മുന്നറിൽ െളവര ദുർ��മാകുടം. കർഷകർക്് 
നറിെമ�രറിരക് �ഭറിക്ാനുളേ െ്യെസ്കൾ നറിെമ
്റി�റില്ല. കാർഷറിക ഉൽ്ന്നങ്ങൾ തകന്ദ്ര സർക്ാർ 
തവന്ന മുൻകവയ്യടു്് സടംഭരറിച്ച് ന്യാെെറി�യ്ക് ആെ
ശ്യക്ാർക്് െറിതരണടം വചയ്യുന്ന സടംെറിധാന്റിനു 
�കരടം കാർഷറിതകാൽ്ന്നങ്ങളുവെ െ്യാ�ാരമാവക 
തകാർ്തററ്റുകൾക്് ധകെശവ്ടു്ാൻ  അെസരടം 
നൽകുകൊണ് തകന്ദ്ര സർക്ാർ വചയ്തറിട്ടുളേവതന്ന് 
പ്രതമെടം കുറ്വ്ടു്റി.  

 2020-21 സാ്്റിക െർഷ്റിവ� വനല്ലറിതറെയുടം 
തഗാത്റിതറെയുടം താങ്െറി� കഴറിഞെ സാ്്റിക 
െർഷവ് അത�ക്റിച്ച്  �ണവ്രു് നറിരക്റിവന
ക്ാൾ  കുറഞെ തതാതറിൽ മാത്രടം െർദ്ധറി്റിച്ചത് 
കാർഷറിക ഉൽ്ന്നങ്ങളുവെ ന്യാെെറി�വെ്റ്റി കർഷ
കർക്റിെെറിൽ െറിശ്ാസ്കർച്ച ഉണ്ാക്കുടം. സടംഭര
ണ്റിൽ നറിന്നുടം െറിതരണ്റിൽ നറിന്നുടം സർക്ാർ 

�റിൻമാറുന്ന അെസ്യുണ്ാകുത്ാൾ പൂഴ്തറിവെെ്പ്പുടം 
കരറിഞ്ന്യുടം െർദ്ധറിക്കുകയുടം ഭക്്യെറിതരണവുടം 
അതുെഴറി ഭക്്യസുരക്യുടം അ�കെ്റി�ാകുകയുടം 
വചയ്യുടം.  അെശ്യസാധന നറിെമ്റിവ� െ്യെസ്െറിൽ 
നറിന്ന്  ഭക്്യധാന്യങ്ങൾ, �െറുെർഗങ്ങൾ എന്നറി
െെെക്മുളേ അെശ്യസാധനങ്ങൾ ഒഴറിൊക്റിെത് 
സ്റിതറി കൂടുതൽ െഷളാക്കുടം.

 ഒരു ഉ�തഭാക്തൃ സടംസ്ാനമാെ തകരള്റിത�ക്് 
മറ്റു സടംസ്ാനങ്ങളറിൽ നറിന്നുളേ ഭക്്യ െസ്തുക്ളുവെ 
െരെ് നറി�ച്ചാൽ തകരളടം �ട്റിണറിെറിത�ക്് െഴുതറി 
െീഴുവമന്ന കാര്യ്റിൽ സടംശെമറില്ല. പ്രതത്യകറിച്ച് 
ഈ തകാെറിഡ് െ്യാ�ന �ട്്റിൽ അ്രടം ഒരു 
സ്റിതറി സൃഷ്ടറിക്ാവുന്ന പ്രത്യാ�ാതടം തകരള്റിന് 
താങ്ങാനാെറില്ല. ഭരണ�െനയുവെ ഏഴാടം വഷഡയൂളറിവ� 
സടംസ്ാന �റിസ്ററിൽ ഉൾവ്ടു്റിെറിട്ടുളേ െറിഷെമാണ് 
കൃഷറി; അന്ർ സടംസ്ാന കൗൺസറിൽ തൊഗടം 
െറിളറിച്ചുകൂട്റി െറിശദമാെ കൂെറിൊത�ാചനകൾക്് തകന്ദ്ര 
സർക്ാർ നെ�െറി സ്ീകരറിതക്ണ്താെറിരുന്നു. �ാർ
�വമറെറിവറെ സ്റാൻഡറിടംഗ് കമെറിറ്റിയുവെ �രറിഗണനയ്ക് 
ത�ാലുടം അെയ്കാവത തറിരക്റിട്ാണ് ഈ സുപ്രധാന 
നറിെമങ്ങൾ �ാസാക്റിെത് എന്നത് ഗൗരെമാെ 
പ്രശ് നമാണ് എന്നുടം പ്രതമെടം ചൂണ്റിക്ാട്റി.

 ഏകദറിന പ്രതത്യക സതമെളനടം തചർന്നാണ് സഭ 
പ്രതമെടം �ാസാക്റിെത്. പ്രതമെടം �ാസാക്കുന്നതറിനാെറി 
2020 ഡറിസടം�ർ 31 ന് സഭ തചരാൻ മന്തറിസഭ 
ഗെർണതറാെ് ശറി�ാർശ വചയ്തറിരുന്നു. ഗെർണർ 
അനുമതറി നൽകാ്തറിവനത്തുെർന്ന് ഇക്ാര്യടം 
െീണ്ടുടം ഗെർണറുവെ ശ്രദ്ധെറിൽവ്ടു്റിൊണ് സഭ 
തചർന്ന് പ്രതമെടം �ാസാക്റിെത്.

വല�ിൽ നിന്്.. 

ഈ യഫോയട്ോട�ടക്കോൻ സോ�ിപ്് 
ട്കപ്റ്ി�ത് 2001 ടപോൻപണവകും 

400 കവേിറെൽ കുരുമുളകുകും

കാർഷറിക പ്രതക്ാഭടം അെസാനറി 
്റിക്ാൻ തകന്ദ്രസർക്ാർ ഇെവ�െ 
ണവമന്നുടം െറിൊദ കാർഷറിക 

നറിെമങ്ങൾ �റിൻെ�റിക്ണവമന്നുടം ആെശ്യവ്ട്ടുളേ 
പ്രതമൊെതരണ്റിനാെറി �തറിനാ�ാടം തകരള 
നറിെമസഭയുവെ ഇരു�്റിവൊന്നാടം സതമെളനടം 
2020 ഡറിസടം�ർ 31 ന് രാെറിവ� 9 മണറിക്് 
തചർന്നു. തകന്ദ്ര സർക്ാർ �ാസാക്റിെ കാർഷറിക 
നറിെമങ്ങൾവക്തറിവര ചട്ടം 118 അനുസരറിച്ച് മുഖ്യമന്തറി 
അെതരറി്റിച്ച പ്രതമെടം  സഭ ഐകകണ് തഠ്യന 
�ാസാക്റി. കാർഷറിക നറിെമങ്ങൾ നെ്ാക്കുത്ാൾ 
തകരളടം തനരറിതെണ്റി െരുന്ന വെല്ലുെറിളറികൾ 
പ്രതമെടം ചൂണ്റിക്ാട്റി. നറിെമ്റിവറെ നയൂനതകളുടം 
കർഷകവര പ്രതറികൂ�മാെറി �ാധറിക്കുന്ന െറിഷെങ്ങളുടം 
ചൂണ്റിക്ാട്റിവക്ാണ്്, നറിെമങ്ങൾ  �റിൻെ�റിക്ാൻ 
തകന്ദ്രസർക്ാർ തയ്യാറാകണവമന്ന് പ്രതമെടം 
ആെശ്യവ്ട്ടു. കർഷകരുവെ സമരടം തുെരുന്നത് 
തകരളവ  ്പ്രതറികൂ�മാെറി �ാധറിക്കുവമന്്ന മുഖ്യമന്തറി 
�റിണറാെറി െറിജെൻ �റഞ്ഞു.  തുെർന്ന് െറിെറിധ 
കക്റികവള പ്രതറിനറിധീകരറിച്ചുവകാണ്് മന്തറിമാരാെ 

ഇ.ചന്ദ്രതശഖരൻ, രാമചന്ദ്രൻ കെന്ന്ളേറി 
എന്നറിെരുടം എടം.എൽ.എ.മാരാെ വക.സറിതജാസഫ്, 
െറി.എ.അഹമെദ് ക�ീർ, മാതയു െറി.തതാമസ്, 
�റി.വജ.തജാസഫ്, ഒ.രാജതഗാ�ാൽ, മാണറി 
സറി.കാ്ൻ, അനൂ�് തജക്�്, വക.�റി.ഗതണഷ് 
കുമാർ, തകാവൂർ കുഞ്ഞുതമാൻ, �റി.സറി.തജാർജ് 
എന്നറിെരുടം ചർച്ചെറിൽ �വങ്കടു്് സടംസാരറിച്ചു. 
തകാെറിഡ് നറിരീക്ണ്റി�ാെറിരുന്നതറിനാൽ 
പ്രതറി�ക് തനതാെ് രതമശ് വചന്നറി്� 
സഭെറിവ�്റിെറിരുന്നറില്ല.  സഭെറിവ� ഏക �റി.വജ.
�റി. അടംഗടം ഒ.രാജതഗാ�ാൽ പ്രതമെ്റിവനതറിവര 
ചർച്ചെറിൽ സടംസാരറിവച്ചങ്കറിലുടം തൊട്റിടംഗറിൽ 
എതറിർ്് പ്രകെറി്റിച്ചറില്ല. വക.സറി.തജാസഫ് 
എടം.എൽ.എ. അെതരറി്റിച്ച തഭദഗതറികളറിൽ 
ഒവരണ്ടം സഭ അടംഗീകരറിച്ചു. പ്രധാനമന്തറിവെ 
െറിമർശറിക്ണവമന്ന തഭദഗതറി ശബ്ദതൊതട്ാവെ 
തളേറി. മറ്് തഭദഗതറികൾ പ്രസ് വചയ്യവ്ട്റില്ല. സഭാ 
സതമെളനടം നെ�െറിക്മങ്ങൾ പൂർ്റിൊക്റി 11.01 
ന് അെസാനറിച്ചു.

യകരള നി�മസഭയടെ
ഇരുപത്തിട�ോന്ോകും സയമ്മളനകും 

വിവോേ കോർഷിക 
നി�മങ്ങൾ പിൻവലിക്കണകും 

നി�മസഭോ പ്രയമ�കും
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രാത്രറിമഴ ത�ാവ�, തഗാ�റികവെ ത�ാവ�, 
െറിഷാദടം ത�ാവ�, ഊർമെറിളവെ ത�ാവ� 

െറിഷാദാത്മകമാെ എഴുത്തുവകാണ്് മനസ്് വതാ
ട്ടുണർത്തുത്ാൾ്വന്ന കർമെെീര്യടം �കർന്ന്  
സമരമുഖങ്ങളറിൽ മുന്നറിൽ നറിന്ന ശക്തറിദാെറിനറിയുടം 
അഭെയുമാെ അമെ... അങ്ങവന ഒരാൾ സുഗതകുമാരറി 
െീച്ചർ മാത്രമാെറിരുന്നു. 

'ഒ്ടം നെന്ന സുഹൃത്, നമുവക്ാന്നു
നറിൽക്കുക, ധന്യമുഹൂർ്മറിതതാർക്കുക
നാടം മറക്ാവതെറിരറിക്കുക, തപ്മാ
ൊമങ്ങൾ, തീവ്രെത് ന്റിവറെ ധന്യത
അശ്രുെറിൽ മുക്റിനാടം കാക്കുക, ദീർ�മാ
െർഷങ്ങൾ, കാെറിനു കാെ�ാെ് നറിന്നെ
കാട്റിനു നാവു വകാടു്െർ നാടം ഒത്തു
�ാടുക! നാെറിൻ തുെറിലുണർ്ാൻ'

 അവത, ആ ദീർ�കാ� െത് നങ്ങവള അനുസ്മരറിച്ച്, 
ആ ൊക്കുകളറിവ�യുടം പ്രവൃ്റികളറിവ�യുടം വെളറിച്ചടം 
പുതറിെ കാ�്റിവറെ വതളറിച്ചമാക്റിവക്ാണ്ാകാടം 
െീച്ചർക്കുളേ ആദരടം.

 മൃതറിവെ െറിസ്മൃതറിെറി�ാക്കുന്ന താരകമാെറി �ാെടം 
മാനെ ഹൃദെങ്ങളറിൽ െീച്ചർ എന്നുടം പ്രകാശറിച്ചു വകാ
ണ്റിരറിക്കുവമന്ന് തീർച്ച. �ാഷ്പാഞ്ജ�റികതളാവെ െറിെ...

പി. ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ
സ്ീക്ർ

 പ്രകൃതറിയുവെയുടം സ്തീയുവെയുടം കണ്ീരറിവനാ്ടം എന്നുടം 
നറിന്നറിട്ടുളേ കെെറിത്രറിൊണ് സുഗതകുമാരറി.

 സാമൂഹ്യരടംഗ്് പ്രെർ്റിക്കുന്നതു വകാണ്് 
കെറിത്്റിന് തദാഷതമതുടം െരറില്ല എന്ന്, കാെ്യരചനയുടം 
സമൂഹ്റിവ� ഇെവ�െലുകളുടം സമന്െറി്റിച്ചുവകാണ്് 
അെർ വതളറിെറിച്ചു.

 സ്തീയുവെ ദാരുണമാെ അെസ്െറിലുളേ സങ്കെവുടം 
അമർഷവുടം 'വ�ൺകുഞെ് 90' ത�ാവ�യുളേ 
കെറിതകളറിൽ നീററിനറിന്നു. 'സാതര ജഹാടം വസ അച്ഛാ' 
എന്ന കെറിത, സ്ാതന്ത്യസമര തസനാനറികളുവെ 
സ്പ്നവുടം ഇന്നവ് ഇന്്യൻ ൊഥാർത്്യവുടം തമെറിലുളേ 
അന്രടം അെൊളവ്ടുത്തുന്നു.
 �റിതാെ് ത�ാതധശ്രവറെ തദശീെ രാഷ്ടീെ 

ധ�തൃകടം ഉൾവക്ാണ്് കാെ്യരടംഗത്തുടം സാമൂഹ്യ
രടംഗത്തുടം െ്യാ�രറിച്ച സുഗതകുമാരറി, ശ്രതദ്ധെമാെ 
കെറിതകളറിലൂവെ മ�ൊള്റിവറെ െശസ്സുെർ്റി. 
പ്രകൃതറിവെക്കുററിച്ചുടം അതറിവ� സമസ്ത ജീെജാ�ങ്ങ
വളക്കുററിച്ചുമുളേ കരുതൽ അെരുവെ ൊക്റിലുടം പ്രവൃ
്റിെറിലുടം പ്രതറിഫ�റിച്ചുനറിന്നു. മ�ൊളഭാഷ മുതൽ 
�രറിസ്റിതറി സടംരക്ണ്റിനുതെണ്റി െവരയുളേ 
സമരമുഖങ്ങളറിൽ അെരുണ്ാെറിരുന്നു. നറിരാ�ടം�രാെ 
വ�ൺകുട്റികളുവെയുടം മറിണ്ാപ്രാണറികളുവെയുടം ആദറിൊ
സറികളുവെയുവമാവക് നാൊെറി അെർ നറി�വകാണ്ടു.

 െനറിതാ കമെീഷൻ അധ്യക്ൊെറിരറിവക്, 
സ്തീകളുവെ പ്രശ് നങ്ങളറിൽ മാതൃകാ�രമാെറി ഇെവ�ട്ടു. 
അഭെ ത�ാവ�ാരു സ്ാ�നമുണ്ാക്റി നറിരാധരരാെ 
സ്തീകൾക്് ആശ്ാസതമകറി.

 'മണവ�ഴു്് ' എന്ന കാെ്യകൃതറിെറിലൂവെ സരസ്തറി 
സമൊനടം മ�ൊള്റിനു തനെറി്ന്ന സുഗതകുമാരറി, 
മ�ൊളക്രയുവെ അമെമനസ്് കെറിതെറിലുടം കർമെ
്റിലുടം പ്രതറിഫ�റി്റിച്ചു. മ�ൊളഭാഷയ്ക് ക്ലാസറിക്ൽ 
�ദെറി �ഭറിക്ാനുടം എല്ലാ രടംഗത്തുടം അർഹമാെ 
സ്ാനമുറ്റിവച്ചടുക്ാനുടം െറിശ്രമരഹറിതമാെറി അെർ 
ഇെവ�ട്ടുവകാണ്റിരുന്നു.

 മുത്തുച്ചറി്റി, അ്�മണറി, തു�ാെർഷ്ച്ച, 
രാധവെത്െറി തുെങ്ങറിെ കാെ്യകൃതറികളറിലൂവെ മ�ൊള 
കാെ്യാസ്ാദകരുവെ മനസ്റിൽ മായ്കാനാൊ് ഇെടം 
സ്ാദറിച്ച കെെറിത്രറിൊണ് സുഗതകുമാരറി.

 ജീെകാരുണ്യ�രമാെ പ്രെർ്നങ്ങൾ, 
�രറിസ്റിതറി സടംരക്ണ പ്രെർ്നങ്ങൾ, ഭാഷാ 
സടംരക്ണ പ്രെർ്നങ്ങൾ, ആദറിൊസറി തക്മ 
പ്രെർ്നങ്ങൾ എന്നറിെയുവെവൊവക് �ശ്ചാ്
�്റിൽ തെണടം സുഗതകുമാരറിയുവെ െ്യക്തറിത്വ് 
മനസ്റി�ാതക്ണ്ത്.
 കെറിതയ്ക്കുതെണ്റി സമർ്റിക്വ്ട് ജീെറിതമാ
െറിരുന്നു അെരുതെത്. മ�ൊള ഭാഷയ്ക്കുടം കെറിതയ്ക്കുടം 
സാടംസ് കാരറിക രടംഗ്റിനുടം വ�ാതു സാമൂഹ്യരടംഗ
്റിനാവകയുടം �രറിഹരറിക്ാനാൊ് നഷ്ടമാണ് 
സുഗതകുമാരറിയുവെ െറിതൊഗടംമൂ�മുണ്ാെറിട്ടുളേത്. ഈ 
ദുഃഖ്റിൽ �ങ്കുതചരുന്നു. അനുതശാചനടം തരഖവ്ടു
ത്തുന്നു.

പിണറോ�ി വിജ�ൻ
മുഖ്യമന്തറി 

സുഗതകുമോരി െീച്ർക്ക് ആേരോഞ്ജലികൾ

വസൻരേൽ ഹാളറിൽ അതറിഥറിൊെറി 
സുഗതകുമാരറി 

യകരളത്തിടറെ പരിസ്ിതി സരൗഹൃേ വികസന സങ്കൽപങ്ങൾക്ക് പുതി� േിശോയബോധകും നൽകി� പ്രശസ്ത കവ�ിത്ിയകും, സോമൂഹിക- 
പരിസ്ിതി പ്രവർത്തകയകും, യകരള സകുംസ്ോന വനിതോ കമ്മീഷടറെ പ്രഥമ അദ്ധത്യക്ഷയമോ�  സുഗതകുമോരി െീച്റുമോ�ി മുല്ക്കര രത് നോകരൻ 
എ.എൽ.എ.യകും മുതിർന് മോധത്യമ പ്രവർത്തക ടക.എ. ബീനയകും സഭോ െിവിയടെ 'ടസൻരൈൽ ഹോൾ' എന് പരിപോെിക് യവണ്ി നെത്തി� കൂെി

ക്കോഴ്ചയടെ പ്രസക്ത ഭോഗങ്ങൾ. സുഗതകുമോരി െീച്ർ അവസോനമോ�ി നൽകി� അഭിമുഖമോ�ിരുന്നു ഇത്.

വത്യതത്യസ്തമോ� ഒരുപോെ് സമരോനുഭവങ്ങൾ ഉള് 
ആളോണ് െീച്ർ.  ആ സമരങ്ങൾ മിക്കവോറുകും ഭോവി

യകരളത്തിടറെ കോവലോകുന് പ്രകൃതി സകുംരക്ഷണവമോ�ി 
ബന്ടപ്ട്തോണ്.  െീച്റുടെ ജീവിതടത്തക്റിച്് െീച്റുടെ 
അഭിപ്രോ�കും എന്ോണ്?

 എവറെ ജീെറിത്റിൽ െറിജെങ്ങളാവണന്നു �റയു
ന്നതറി�ധറികടം �രാജെങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണ്റിന്, 
തകരള്റിവ� മദ്യ്റിവറെ അമറിത ഉ�തഭാഗടം കുറയ്ക്കുക 
എന്നത് എവറെ ജീെറിത്റിവ� െ�റിെ ഒരു ആഗ്രഹടം 
ആെറിരുന്നു.  എന്നാൽ, തദെീഭാഗെത്റിവ� രക്ത�ീജൻ 
എന്ന രാക്സവനത്ാവ� മദ്യശാ�കൾ വ�രുകുകയുടം 
അങ്ങവന തകരളടം മദ്യ്റിൽ മുങ്ങറിക്റിെക്കുന്ന ഒരു 
സടംസ്ാനമാെറി മാറുകയുടം വചയ്തറിരറിക്കുന്നു. എവറെ 
െ്യക്തറി ജീെറിത്റിൽത്ാലുടം മദ്യ ഉ�തഭാഗ്റിവറെ 
ദുരനുഭെങ്ങൾ തനരറിതെണ്റി െന്നറിട്ടുണ്്.

മല�ോള ഭോഷട� പരിയപോഷിപ്ിക്കോൻ സോകുംസ് കോരികവകും 
ഭരണപ്രവർത്തന യമഖലയകും ഒന്ിച്ചു യെർന്് ഒരു ശ്മകും 
നെയത്തണ്തയല്?

 ആദ്യടം സർക്ാരറിന് അതറിൽ താല്ര്യടം ഉണ്ാക്റി
വെടുക്ണടം.  തകരള്റിവ� എഴുത്തുകാരുവെ  കൂട്ായ്മ 
സമെർദേടം വചലു്റിതെണടം സർക്ാരറിവനവക്ാണ്് 
അത് വചയ്യറി്റിക്കുൊൻ.  തകരളീെർക്് മാനസറികമാെറി 
ഇടംഗ്ീഷറിതനാെ് ഒരു അെറിമ്ടം ഉണ്്.  െറിശ്ഭാഷൊെ 
ഇടംഗ്ീഷ് �ഠറിക്കുത്ാൾ വ�റ്മെൊെ മ�ൊളവ് 
മറക്കുന്ന ഒരു ധറിക്ാരടം മ�ൊളറി സ്ാെ്മാക്റിെറി
ട്ടുണ്്.  അത് മാറ്റിവെടുക്ണടം. അതറിന് തകരള്റിവ� 
എഴുത്തുകാർ അെനെവറെ എഴു്റിവറെ ത�ാക്് മാത്രടം 
ഒതുങ്ങറിനറിൽക്ാവത ഇങ്ങവനയുളേ  വ�ാതുകാര്യങ്ങൾക്് 
സർക്ാരറിൽ സമെർദേടം വചലു്റി, സർക്ാരറിവനവക്ാണ്് 
അതറിനുതെണ് നെ�െറികൾ എടു്റിക്ണടം.

െീച്റിടറെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്വകും ധനത്യമോ� അടല്ങ്കിൽ 
ഏറ്വകും സയന്ോഷമുള് അനുഭവകും ഏതോണ്?

 ധസ�റെ് ൊ�റിവെ സടംരക്റിക്ാൻ സാധറിച്ചതാണ് 
എവറെ ജീെറിത്റിവ� ഏറ്വുടം സതന്ാഷമുളേ കാര്യടം.  
അതുത�ാവ� അട്്ാെറിെറിവ� 100 വഹക്ടർ വമാട്ക്കു
ന്നറിവന കൃഷ്ണെനടം ആക്റി മാറ്ാൻ സാധറിച്ചതുടം എവറെ 
ജീെറിത്റിവ� ഒരു ധന്യാനുഭെടം ആണ്. 

ആറന്മുള സമരകും രൂപടപ്ട്തുകും അതിന് യനതൃതവേകും നൽകോൻ 
കഴിഞ്ഞതുകും ആ സമരത്തിടറെ ഫലമോ�ി ആറന്മുള�ിടല 
കൃഷിഭൂമി സകുംരക്ഷിക്കോൻ സോധിച്തുകും െീച്റിടറെ മനസ്ിൽ 
എത്യത്തോളകും ആഹ് ളോേകും സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്്?

 എവറെ മനസ്റിവ� നല്ല ഓർമെകളറിൽ ഒന്നാണ്  ആറന്മുള 
സമരടം.  എവറെ നാെ് എന്നതറിനപ്പുറടം മാനസറികമാെ 
�ന്ടം എനറിക്് ആ നാെറിതനാടുണ്്.  ൊദൃച്ഛറികമാെറി 
ഒരറിക്ൽ ആറന്മുള തക്ത്രദർശന്റിനു ത�ാെത്ാഴാണ് 
അെറിവെ െറിമാന്ാെളടം െരുന്നു എന്നുടം അതറിവറെ 
ഭാഗമാെറി െെലുകൾ നശറിക്ാൻ ത�ാകുകൊവണന്നുടം 
അററിയുന്നത്.  അങ്ങവനൊണ് കൃഷറിക്ാവരയുടം െറിെറിധ 
രാഷ്ടീെ �ാർട്റിക്ാവരയുടം നാനാജാതറിമതസ്വരയുടം 
നാട്ടുകാവരയുടം എല്ലാടം ഒന്നറി്റിച്ചുവകാണ്് ആറന്മുള 
െറിമാന്ാെള െറിരുദ്ധ സമരടം ആരടംഭറിക്കുന്നത്. 
തകരള്റിവറെ സമര ചരറിത്ര്റിൽ ആദ്യമാെറിട്ാണ് 
ഒരു നാെറിനുതെണ്റി, അെറിടുവ് കൃഷറിഭൂമറി സടംരക്റി
ക്കുന്നതറിനാെറി എല്ലാ രാഷ്ടീെ �ാർട്റിക്ാരുടം ഒന്നറിച്ചു 
നറിന്ന് സമരടം വചയ്തത്. അതുതവന്നൊണ് ആറന്മുള 
സമര്റിവറെ െറിജെവുടം. അതറിൽ  ഭാഗഭാക്ാകുൊൻ 
സാധറിച്ചതറിൽ എനറിക്് ഒരു�ാെ് ധന്യത ഉണ്്.  

അനുസ്രണകും
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െീച്ർ കോണുന് യകരളത്തിടറെ വികസന സങ്കല്കും എന്ോണ്?

 ഞാൻ കാണുന്ന െറികസന സങ്കല്ടം െളവര 
എളറിെതുടം െളവര ബൃഹത്തുമാണ്. അന്നടം, വെളേടം, 

പ്രാണൊയു ഇെ കഴറിതഞെ ഉള്ളൂ മവറ്ന്തു െറികസനവുടം.  
ഇെ മൂന്നുടം �ാെവ്ട്െനുടം �ണക്ാരനുടം ഒരു 
ത�ാവ� ആെശ്യമാണ്. എന്നാൽ, നമ്മുവെ യുെത�മുറ 
കൃഷറിക്്  പ്രാധാന്യടം നൽകുന്നറില്ല.  കൃഷറിക്് ഒരു�ാെ് 

പ്രാധാന്യവുടം തപ്രാത്സാഹനവുടം നൽകറി, കൃഷറിവെ 
തെണ് രീതറിെറിൽ �രറിത�ാഷറി്റിക്കുന്നതാെണടം 
െറികസനടം. തകാൺരോക്ടറുവെയുടം എഞ്റിനീെറുവെയുടം 
ഉതദ്യാഗസ്രുവെയുടം രാഷ്ടീെക്ാരുവെയുടം മാത്രടം 
ആെശ്യടം ആകരുത് െറികസനടം.  മററിച്ച്, ജനങ്ങൾക്് 
ആെശ്യമുളേതാെറിരറിക്ണടം െറികസനടം. അത് 
�രറിസ്റിതറിക്് ആ�ാതടം െരാ്െറിധ്റിൽ  
നറിർവ്ഹറിക്ണടം.  

െീച്ടറ ന�ിക്ന്  മഹത്തോ� വിളക്കോ�ി മഹോത്ോ
ഗോന്ിയടെ ജീവിതടത്ത െീച്ർ പരോമർശിക്ന്നുണ്്.  
എന്ോൽ, യലോകകും മഹോത്ോഗോന്ിയടെ വഴി സവേീകരി
ക്യമ്പോൾ ഇന്ത്യ സവേീകരിക്കോത്തതിടനക്റിച്് െീച്ർക്ക് 
എടന്ങ്കിലകും അഭിപ്രോ�കും ഉയണ്ോ?

 എളറിമതൊവെ ജീെറിക്കുക എന്ന  മഹ്ാെ 
സതന്ദശടം ത�ാക്റിനു നൽകറിെ ഗാന്റിജറിവെത്ാവ� 
ഒരാവള ഹൃദെ്റിവറെ നടുക്് പ്രതറിഷ്റിക്ാൻ സാധറി
ക്ാ്താണ് ഇന്്യയുവെ ഏറ്വുടം െ�റിെ ഭാഗ്യതക്െ്.

ത�ാകടം സമാനതകളറില്ലാ് ദുരറിതവുടം വെല്ലുെറിളറിയുടം തനരറിടുന്ന കാ��
ട്്റി�ാണ് ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ അെറിതെരുകവളന്ന് െറിതശഷറി്റി

ക്ാവുന്ന  തതദേശസ്െടംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളറിത�ക്കുളേ വതരവഞെടു്് നെന്നത്. 
കഴറിഞെ െർഷങ്ങളറിൽ രണ്് �ട്ങ്ങളാെറി നെ്റിെ �ഞ്ാെ്് വതരവഞെടു്് 
ഇ്െണ മൂന്ന് �ട്ങ്ങളറി�ാൊണ് നെ്റിെത്. തറിരുെനന്പുരടം, വകാല്ലടം, 
�്നടംതറിട്, ആ�പ്പുഴ, ഇടുക്റി ജറില്ലകളറിൽ ഡറിസടം�ർ 8 ന് ഒന്നാടം�ട്മായുടം 
തകാട്െടം, എറണാകുളടം, തൃശ്ശൂർ, �ാ�ക്ാെ്, െെനാെ് ജറില്ലകളറിൽ  ഡറിസടം�ർ 10 
ന് രണ്ാടം�ട്മായുടം മ�പ്പുറടം, തകാഴറിതക്ാെ്, കണ്ണൂർ, കാസർതഗാഡ് ജറില്ലകളറിൽ 
ഡറിസടം�ർ 14 ന് മൂന്നാടം�ട്മായുമാണ് വതരവഞെടു്് പ്രക്റിെ പൂർ്ീകരറിച്ചത്. 
74,899 സ്ാനാർത്റികളാണ് ഇ്െണ ജനെറിധറി തതെറിെത്.ഒതട്വറ പുതുമകളുടം 
പ്രതത്യകതകളുടം നറിറഞെ വതരവഞെടു്് പൂർണ്മായുടം തകാെറിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ക്നുസൃതമാെറിട്ാെറിരുന്നു നെന്നത്. 2,76,56,579 തൊട്ർമാരാണ് ഇ്െണ 
തൊട്ർ �ട്റികെറിൽ ഇെടം തനെറിെത്്. ഇതറിൽ കൂടുതൽ െനറിതകളാെറിരുന്നു. 
1,72,331 ത�ർ കന്നറി തൊട്ർമാർ. 1,31,72,629 പുരുഷ തൊട്ർമാരുടം 1,44,84,668 

െനറിതാ തൊട്ർമാരുടം 282 രോൻസ് വജൻഡർ തൊട്ർമാരുടം ഉൾവ്ടുന്നു. ഏറ്വുടം 
അധറികടം തൊട്ർമാർ മ�പ്പുറടം ജറില്ലെറിലുടം കുറെ് െെനാെ് ജറില്ലെറിലുമാെറിരുന്നു. 

 ആവക 1199 തതദേശസ്െടംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളറി�ാെറി 21,865 ൊർഡുക
ളറി�ാണ് തൊവട്ടു്് നെന്നത്. ഇതറിൽ 941 ഗ്രാമ�ഞ്ാെത്തുകളറിവ� 15,962 
ൊർഡുകളുടം, 152 ത്ാക്് �ഞ്ാെത്തുകളറിവ� 2080 ൊർഡുകളുടം 14 ജറില്ലാ 
�ഞ്ാെത്തുകളറിവ� 331 ൊർഡുകളുടം, 86 നഗരസഭകളറിവ� 3078 ൊർഡുകളുടം 
(87 നഗരസഭകളാണുളേവതങ്കറിലുടം കണ്ണൂരറിവ� മട്ന്നൂർ നഗരസഭാ ഭരണസമറി
തറിക്് 2022 െവര കാ�ാെധറി ഉണ്് ) 6 തകാർ്തറഷനുകളറിവ� 414 ൊർഡുകളുടം 
ഉൾവക്ാള്ളുന്നു. 74,899 സ്ാനാർത്റികളറിൽ 36,305 ത�ർ െനറിതകളുടം ഒരാൾ 
ഭറിന്ന�റിടംഗ്റിൽനറിന്നുളേൊളുമാെറിരുന്നു. 34,710 ത�ാളറിടംഗ്് തസ്റഷനുകളറി�ാൊണ് 
വതരവഞെടു്് നെന്നത്. ആദ്യ �ട്്റിൽ 72.67 ശതമാനവുടം രണ്ാടം�ട്്റിൽ 
76.28 ശതമാനവുടം മൂന്നാടം�ട്്റിൽ 78.62 ശതമാനവുമാെറിരുന്നു ത�ാളറിടംഗ്. 
ഡറിസടം�ർ 16 ന് 244 തകന്ദ്രങ്ങളറി�ാെറി തൊവട്ണ്ൽ നെന്നു. 

തകാെറിഡ് 19 മഹാമാരറിയുവെ �ശ്ചാ
്�്റിൽ 2020 ഡറിസടം�ർ 
മാസടം മൂന്ന് �ട്ങ്ങളറി�ാെറി നെന്ന 

വതരവഞെടു്റിനാെറി െറിപു�മാെ സജ്ജീകരണങ്ങളുടം 
മുവന്നാരുക്ങ്ങളുമാണ് സടംസ്ാന ഇ�ക്ൻ കമെീഷൻ 
സ്ീകരറിച്ചത്. തകാെറിഡ് െ്യാ�ന്റിനറിെെറിൽ നെന്ന 
വതരവഞെടു്ാെതറിനാൽ വതരവഞെടു്് പ്രഖ്യാ�നടം 
മുതൽ തൊട്റിടംഗ് െന്തങ്ങളുവെ �രറിതശാധനെറിൽ തുെങ്ങറി 
തകരളടം ത�ാളറിങ് ബൂ്റിൽ എ്റിെതുെവര �ഴുതെച്ച 
ക്മീകരണങ്ങൾ വതരവഞെടു്് കമെീഷൻ സ്ീകരറിച്ചു.

  വതരവഞെടു്് തജാ�റികൾക്ാെറി ഇ്െണ 
ഏകതദശടം 2 �ക്ടം ജീെനക്ാവരൊണ് നറിെമറിച്ചത്. 
ഡയൂട്റിെറിലുണ്ാെറിരുന്ന എല്ലാ ജീെനക്ാർക്കുടം മാസ് ക്, 
സാനറിധറ്സർ, ഗ്ൗസ്, വഫെ് സ് ഷീൽഡ് എന്നറിെ 
വതരവഞെടു്് കമെീഷൻ തവന്ന നൽകറി. �രമാെധറി 40 
ത�രെങ്ന്ന െറിെറിധ �ാച്ചുകളാക്റിൊെറിരുന്നു ഉതദ്യാഗ 
സ്രുവെ �രറിശീ�നടം. ഇതറിനാെറി ഫർണറിച്ചറുകളുടം 
ഹാളുകളുടം മുൻകൂട്റി അണുെറിമുക്തമാക്റി. എ സറി ഹാളുകൾ 
ഒഴറിൊക്റി. ഇരറി്റിെങ്ങൾ 2 മീറ്ർ അക�ടം �ാ�റിച്ച് 
ക്മീകരറിച്ചു. കവണ്െറിൻവമറെ് തസാണറിലുളേെർ, ക്ാററെീ
നറിലുളേെർ എന്നറിെർക്് പ്രതത്യക �രറിശീ�നടം നൽകറി. 
തകാെറിഡ് മാനദണ്ഡടം �ാ�റിച്ച് െറിെറിധ �ാർട്റികളുവെ 
തൊഗടം ജറില്ലകൾ തതാറുടം കളക്ടർമാർ െറിളറിച്ചു തചർത്തു. 
വതരവഞെടു്റിനാെറി എ്റിച്ച തൊട്റിങ്ങ് െന്തങ്ങളുവെ 
പ്രെർ്നടം �രറിതശാധറിക്ാനാെറി സടംസ്ാന്റിനു 
പുറത്തുനറിന്ന് െന്ന ഇ�ക് തരോണറിക് തകാർ്തറഷൻ ഓഫ് 
ഇന്്യെറിവ� എൻജറിനീെർമാർക്് ഒരാഴ്ചവ് ക്ാററെീൻ 
നറിർ�ന്മാക്റിെറിരുന്നു.  തുെർന്ന് ആതരാഗ്യെകു്റിവറെ 
തകാെറിഡ് �രറിതശാധനകൾക്് െറിതധെരാെതറിനു തശഷ
മാെറിരുന്നു െന്തങ്ങളുവെ �രറിതശാധന നെന്നത്.

 കവണ്െറിൻവമറെ് തസാണറിലുളേെർക്കുടം ക്ാററെീനറി
ലുളേെർക്കുടം തനാമറിതനഷൻ സമർ്റിക്കുന്നതറിന് മുൻകൂട്റി 
അനുമതറി ആെശ്യമാെറിരുന്നു. സ്ാനാർത്റി തകാെറിഡ് 
ത�ാസറിറ്ീൊവണങ്കറിൽ നാമനറിർതദേശ�ത്രറിക നറിർതദശകൻ 
െഴറി സമർ്റിക്ാൻ അെസരടം നൽകറി. വതരവഞെടു്് 
പ്രെർ്നങ്ങളുടം, വ�രുമാറ് ചട്വുടം െറിശദീകരറിക്ാൻ 
െരണാധറികാരറി െറിളറിച്ചുതചർ് സ്ാനാർത്റികളുവെയുടം 
രാഷ്ടീെ കക്റികളുവെയുടം തൊഗ്റിത�ക്് 30 ത�ർക്് 

മാത്രമാെറിരുന്നു പ്രതെശനടം. 

 കഴറിഞെ കാ�ങ്ങളറിൽ നാവെങ്ടം വ�ാെറിവ�ാെറി
ക്കുന്ന വതരവഞെടു്് വകാട്റിക്�ാശടം തകാെറിഡ് 19 
അെറിമുെറി മാറ്റിമററിച്ചു. തറാഡ് തഷായ്ക്കുടം ൊഹനറാ�റിക്കുടം 
�രമാെധറി 3 ൊഹനങ്ങൾക്് മാത്രമാെറിരുന്നു അനുമതറി. 
വ�ാതുതൊഗങ്ങൾക്് ത�ാ�ീസറിവറെ മുൻകൂർ അനുമതറി 
നറിർ�ന്മാെറിരുന്നു. തനാട്ീസ്, �ഘുത�ഖ എന്നറിെ 
�രമാെധറി കുറച്ച് സാമൂഹറിക മാധ്യമങ്ങളറിലൂവെയുളേ 
വതരവഞെടു്് പ്രചരണ്റിനുടം സാക്റിൊെറി 2020 വ� 
വതരവഞെടു്്. സ്ാനാർത്റി തകാെറിഡ് ത�ാസറിറ്ീെ് 
ആകുകതൊ ക്ാററെീനറിൽ പ്രതെശറിക്കുകതൊ വചയ്താൽ 
വതരവഞെടുപ്പുരടംഗ്് നറിന്ന് ഉെൻ തവന്ന മാററി നറിൽ
ക്ണവമന്ന കർശന നറിർതദേശടം നൽകറിെറിരുന്നു. ഫ�ടം 
വനഗറ്ീെ് ആെറി കഴറിഞൊലുടം ആതരാഗ്യ െകു്റിവറെ 
നറിർതദേശാനുസരണടം മാത്രതമ തുെർപ്രെർ്നടം അനുെ
ദറിച്ചറിരുന്നുള്ളു.

 ത�ാളറിടംഗ് സാധനങ്ങൾ െറിതരണടം വചയ്യുന്ന തക
ന്ദ്രങ്ങൾ െറിതരണ്റിന് തത� ദറിെസവുടം ത�ാളറിടംഗ് 
ദറിെസവുടം അണുെറിമുക്തമാക്റി. ത�ാളറിടംഗ് ഉതദ്യാഗസ്ർ 
സാമഗ്രറികൾ തശഖരറിക്ാൻ എത്തുന്നതറിന് നറിശ്ചറിത 
സമെടം അനുെദറിച്ചു. ത�ാളറിടംഗ് സാമഗ്രറികളെങ്ങറിെ കറിറ്് 
പ്രതത്യക ൊഹനങ്ങളറിൽ സജ്ജമാക്റി നൽകറി. തൊ
വട്ടു്റിനുതശഷടം നറിശ്ചറിത ൊഹന്റിൽ സാമഗ്രറികൾ 
തറിരറിവക എ്റിക്കുന്നതറിനുടം നറിർതദേശടം നൽകറിെറിരുന്നു.

 തൊവട്ടു്റിവറെ തത�ന്ന് ധെകറിട്് 3 മണറിെവര 
തകാെറിഡ് �ാധറിതരാവുകതൊ ആതരാഗ്യെകു്് ക്ാററെീൻ 
നറിർതദേശറിക്കുകതൊ വചയ്യുന്നെർ ഇ്െണവ് വതര
വഞെടു്റിൽ 'പ്രതത്യക തൊട്ർ' മാരാെറിരുന്നു. ഇെർക്ാെറി 
താമസസ്�ത്തുടം ആശു�ത്രറിെറിലുടം ത�ാ�ീസ് അക
്െറിതൊവെ ഉതദ്യാഗസ്ർ �റി.�റി.ഇ.കറിറ്് ധരറിവച്ച്റി 
�ാ�റ്് ധകമാറുകൊെറിരുന്നു. ഇെർ എത്തുന്ന സമെടം 
എസ്.എടം.എസറിലൂവെതൊ തഫാൺ മുതഖനതൊ സമെതറി
ദാെകവന അററിെറിച്ചു. �ാ�റ്് �ഭറിക്കുത്ാൾ തവന്ന തൊട്ടു 
തരഖവ്ടു്റി സടം�്റിവ� ത�ാളറിടംഗ് ഓഫീസർക്് 
ധകമാറുകതൊ അവല്ലങ്കറിൽ ത�ാ�റിത�ാ ആൾെശതമാ 
െരണാധറികാരറിക്് എ്റിക്കുകതൊ വചയ്യുന്നതറിനായുളേ 
സടംെറിധാനമാണ് തയ്യാറാക്റിെത്. തകാെറിഡ് �ാധറിച്ച് 

മറ്് ജറില്ലകളറിൽ കുടുങ്ങറി ത�ാെെർക്് ത�ാൽ �ാ�റ്് 
�ഭ്യമാക്റി. ജറില്ലാ വമഡറിക്ൽ ഓഫീസർമാർ സാക്്യ
വ്ടു്റി നൽകറിെ �ട്റിക അനുസരറിച്ചാണ് പ്രതത്യക 
തൊട്ർമാവര വതരവഞെടു്ത്. ഈ �ട്റികെറിൽ ഉൾ
വ്ട്ടുകഴറിഞൊൽ തകാെറിഡ് തഭദമാൊലുടം ക്ാററെീൻ 
കഴറിഞൊലുടം ത�ാളറിടംഗ് ദറിെസടം ബൂ്റിവ�്റി തൊട്് 
വചയ്യാൻ അനുമതറി ഉണ്ാെറിരുന്നറില്ല.

 ത�ാളറിടംഗ് സമെടം ഒരു മണറിക്കൂർ ദീർ�റി്റിച്ച്  
രാെറിവ� 7 മുതൽ ധെകുതന്നരടം 6 മണറി െവരൊക്റിെറി
രുന്നു. തൊട്ർമാർ തൊട്് വചയ്യാൻ ത�ാകുത്ാഴുടം തറിരറി
ച്ചറിറങ്ത്ാഴുടം ധകകൾ സാനറിധറ്സർ ഉ�തൊഗറിച്ച് 
അണുെറിമുക്തമാക്ണടം, ബൂത്തുകളറിൽ സാമൂഹറിക അക�ടം 
�ാ�റിക്ണടം തുെങ്ങറിെ കർശന നറിർതദേശങ്ങളുടം നൽകറി. 
തൊട്ർമാർക്് മാസ് ക് നറിർ�ന്മാക്റിെറിരുന്നു. തറിരറി
ച്ചററിെൽ ആെശ്യമാെറി െരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളറിൽ മാത്രടം 
മാസ് ക് മാറ്ാടം. ത�ാളറിടംഗ് ഉതദ്യാഗസ്ർക്് വഫെ് സ് 
ഷീൽഡ്, മാസ് ക്, സാനറിധറ്സർ, കയ്യുറ എന്നറിെ 
നറിർ�ന്മാക്റിെറിരുന്നു. ബൂ്റിനക്് ഒതര സമെടം 
3 തൊട്ർമാർക്് മാത്രടം സാമൂഹറിക അക�ടം �ാ�റിച്ചാെറി
രുന്നു പ്രതെശനടം. ത�ാൽ �ാ�റ്് �ഭറിക്ാ് തകാെറിഡ് 
�ാധറിതർക്കുടം ക്ാററെീനറിലുളേെർക്കുടം അെസാന 
മണറിക്കൂർ ബൂ്റിവ�്റി തൊട്് വചയ്യുന്നതറിനുടം അെസ
രവമാരുക്റി. ത�ാളറിടംഗ് തസ്റഷനുകളറിൽ അെതശഷറിക്കുന്ന 
മാസ് ക്, കയ്യുറ, തകാെറിഡ് തരാഗറികൾ ഉ�തൊഗറിച്ച 
ത�ന തുെങ്ങറിെ വമഡറിക്ൽ മാ�റിന്യങ്ങൾ പ്രതത്യകടം 
തശഖരറിച്ച് �റി.എച്ച്.സറി., സറി.എച്ച്.സറി., സറി.എഫ്.എൽ.െറി.
സറി തകന്ദ്രങ്ങളുമാെറി �ന്വ്ട്് സടംസ് കരറിക്ണവമന്നുടം 
നറിർതദേശടം നൽകറിെറിരുന്നു. 

 തകാെറിഡ് കാ�്് ആര് ജെറിച്ചാലുടം വകാതറാണ 
ധെറസ് ജെറിക്ാവത തനാക്ണവമന്നതാെറിരുന്നു 
ഇ�ക്ൻ കമെീഷവറെ നറിർതദേശടം. അതറിനാൽ്വന്ന 
െറിജൊഹ്ാദ പ്രകെനങ്ങളറിൽ തകാെറിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
കൃത്യമാെറി �ാ�റിക്ണവമന്നുടം കർശന നറിർതദേശടം 
നൽകറി. അങ്ങവന സടംസ്ാന ചരറിത്ര്റിൽ ഇതന്നെവര 
കണ്റിട്റില്ലാ് മുവന്നാരുക്ങ്ങളുടം മുൻ കരുതലുകളുമാണ് 
സടംസ്ാന ഇ�ക്ൻ കമെീഷൻ 2020 വ� തതദേശസ്
െടംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളറിത�യ്ക്കുളേ വതരവഞെടു്റിനാെറി 
സ്ീകരറിച്ചത്്.

തയദ്ശസവേ�കുംഭരണ ടതരടഞ്ഞടപ്് 2020 - അവയലോകനകും

കരുതത�ാവെ വതരവഞെടു്്



\w. 01/s^{_phcn 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

14

എൺ�താമത് പ്രറിധസഡറിങ് ഓഫീതസഴ് സ് 
തകാൺഫറൻസ് - ഒരു അവയലോകനകും 

ഇന്്യെറിവ� �ാർ�വമറെറിവ� ഇരുസഭകളറിവ�യുടം 
സടംസ്ാന നറിെമസഭകളറിവ�യുടം സടംസ്ാന 
നറിെമസഭാ കൗൺസറിലുകളറിവ�യുടം സഭാ

ദ്ധ്യക്ന്മാരുവെ എൺ�താമത് തകാൺഫറൻസ് 
2020 നെടം�ർ മാസടം 25, 26 എന്നീ തീെതറികളറിൽ 
ഗജറാ്റിവ� വകൊഡറിെെറിൽ നെന്നു. തകരള 
നറിെമസഭാ സ്ീക്ർ �റി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തകാൺഫ
റൻസറിൽ �വങ്കടുത്തു. സ്ീക്റുവെ ധപ്രെറ്് വസക്ട്ററി 
റ്റി.മതനാഹരൻനാെർ, നറിെമസഭാ വസക്ട്ററിതെറ്റിൽ 
നറിന്ന് സ് വ�ഷ്യൽ വസക്ട്ററി ആർ. കറിതഷാർകുമാർ, 
തെ�റിൾ െറിഭാഗടം അണ്ർ വസക്ട്ററി ഡറി. കൃഷ്ണൻ 
കുട്റി, വസക്നാഫീസർ സജു എസ്. എന്നറിെരുടം 
അനുഗമറിച്ചു. നർമെദാസതരാെർ അണവക്ട്ടുടം സ്റാച്ചയൂ 
ഓഫ് യൂണറിറ്റിവെന്ന് നാമകരണടം വചയ്തറിരറിക്കുന്നതുടം 
ത�ാക്റിവ� ഏറ്വുടം ഉെരടം കൂെറിെതുമാെ സർദാർ 
െല്ലഭാെ് �തട്�റിവറെ പ്രതറിമയുടം സ്റിതറിവചയ്യുന്ന 
പ്രതദശമാണ് വകൊഡറിെ.

 തകാെറിഡ് തരാഗ്റിവറെ �ശ്ചാ്�്റിൽ 
ദറിെസങ്ങൾ ചുരുക്കുന്നതറിവറെ ഭാഗമാെറി വസക്
ട്ററിത� തകാൺഫറൻസ് ഇ്െണ ഒഴറിൊക്റി. 
തകാെറിഡ് തപ്രാതട്ാതക്ാൾ അനുസരറിച്ചുളേ എല്ലാ 
ചറിട്കളുടം �ാ�റിച്ചുവകാണ്ാെറിരുന്നു തകാൺഫറൻസ് 
സടം�െറി്റിച്ചത്.

  തകാൺഫറൻസറിവറെ ഉദ്�ാെനടം 2020 നെടം�ർ 
25 ാടം തീെതറി രാെറിവ� രാഷ്ട�തറി രാടംനാഥ് തകാെറിന്ദ് 
നറിർവ്ഹറിച്ചു. ഉദ്�ാെന തൊഗ്റിൽ  ഉ�രാഷ്ട�
തറിയുടം രാജ്യസഭാ വചെർമാനുമാെ വെങ്കയ്യനാെറിഡു, 
ഗജറാ്് സടംസ്ാന ഗെർണ്ർ ആചാര്യതദെ്പ്രത്, 
ത�ാക് സഭാ സ്ീക്ർ  ഓടം�റിർള, ഗജറാ്് മുഖ്യമന്തറി 
െറിജെ് രൂ�ാനറി, തകന്ദ്ര �ാർ�വമറെററികാര്യ െകുപ്പു 
മന്തറി പ്രഹ്ാദ് തജാഷറി, തകന്ദ്ര �ാർ�വമറെററികാര്യ 
സഹമന്തറി അർജ്ജുൻ റാടം തമ�് ൊൽ, മുതറിർന്ന 
തകാൺഗ്രസ് തനതാെ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരറി 
എന്നറിെർ �വങ്കടുത്തു. ഗജറാ്് നറിെമസഭാ സ്ീക്ർ 
രാതജന്ദ്രത്രറിതെദറി തൊഗ്റിൽ സ്ാഗതമാശടംസറിച്ചു.

 �ാർ�വമറെററി ജനാധറി�ത്യ െ്യെസ്െറിൽ 
ഭരണ�ക്്റിനുടം പ്രതറി�ക്്റിനുടം മുഖ്യ�ങ്ക് 
െഹറിക്ാനുവണ്ന്നുടം അെർ തമെറിൽ സഹെർ്റി
ത്വുടം സഹകരണവുടം ക്റിൊത്മകമാെ ചർച്ചകളുടം 
നെക്കുന്നതറിനുളേ അനുകൂ�മാെ അന്രീക്ടം ഒരുക്കു
ന്നതറിൽ സഭാദ്ധ്യക്ന്മാർക്് ഉ്രൊദറി്മുവണ്ന്നുടം 
രാഷ്ട�തറി ഉദ്�ാെന പ്രസടംഗ്റിൽ പ്രസ്താെറിച്ചു. 
എക് സറികയൂട്ീെ്, വ�ജറിതസച്ചർ, ജയൂഡീഷ്യററി എന്നറിെ 
അെരെരുവെ അധറികാര�രറിധറിെറിൽ നറിന്ന് പ്രെർ
്റിച്ചുവകാണ്ടുളേ സഹെർ്റിത്ടം രാജ്യ്റിന് 
പുതരാഗതറിതെറ്റുവമന്ന് സദസ്റിവന അഭറിസടംത�ാധന 
വചയ്തുവകാണ്് ഉ�രാഷ്ട�തറി വെങ്കയ്യനാെറിഡു 
പ്രസ്താെറിച്ചു.

 ഇന്്യൻ ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ ൊത്രെറിൽ 
സ്ാ�നങ്ങൾ തമെറിൽ ��ത്ാഴുടം അഭറിപ്രാെ 
െ്യത്യാസങ്ങളുണ്ാെറിട്ടുവണ്ങ്കറിലുടം അെയ്ക് ഭര
ണ�െനയുവെ ശക്തമാെ അെറി്റെറിലൂന്നറിെ 
മാർഗ്ങ്ങളറിലൂവെ �രറിഹാരടം കവണ്്റിെറിട്ടുവണ്ന്ന് 
ത�ാക് സഭാ സ്ീക്ർ ഓടം �റിർള പ്രസ്താെറിച്ചു. ഇന്്യൻ 
സടംസ് കാര്റിവറെ അെറിസ്ാനമാെ �ഹുസ്രതയ്ക് 
ഭറിന്നതകവളയുടം അഭറിപ്രാെ െ്യത്യാസങ്ങവളയുടം 
ഉൾവക്ാളോൻ സാധറിക്കുവമന്നുടം അപ്രകാരമുളേ 
ചർച്ചകളറിലൂവെ സമൂഹടം ച�നാത്മകമാകുവമന്നുടം 
ത�ാക് സഭെറിവ� തകാൺഗ്രസ്് തനതാെ്  അധീർ 
രഞ്ജൻ ചൗധരറി �റഞ്ഞു. നറിെമനറിർമൊണ സഭകളറിൽ 
��ത്ാഴുടം  സതമെളനടം തെസ്വ്ടു്റിയുളേ 
പ്രതറിതഷധങ്ങവളക്കുററിച്ച് ആത്മ�രറിതശാധന 
നെ്ാൻ സഭാദ്ധ്യക്ന്മാരുടം �ന്വ്ട് കക്റികളുടം 

തയ്യാറാൊത� ജനസമൂഹ്റിന് ജനാധറി�ത്യ 
സ്ാ�നങ്ങളറിലുളേ െറിശ്ാസടം ഉറപ്പുെരു്ാൻ 
സാധറിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തകന്ദ്ര �ാർ�വമറെററികാര്യ 
െകുപ്പുമന്തറി പ്രഹ്ാദ് തജാഷറി അഭറിപ്രാെവ്ട്ടു.  

 ഉദ്�ാെനതൊഗവ്ത്തുെർന്ന് നെന്ന ചർ
ച്ചകളറിൽ തകരള നറിെമസഭ സ്ീക്ർ ഉൾവ്വെ  
െറിെറിധ സ്ീക്ർമാരുടം കൗൺസറിൽ വചെർമാൻമാരുടം 
�വങ്കടുത്തു. നറിെമനറിർമൊണ സഭകളുമാെറി �ന്
വ്ട് െറിെറിധ െറിഷെങ്ങവളക്കുററിച്ചുളേ ഗൗരെമാെ 
ചർച്ചകളാണ് നെന്നത്. 

 2020 നെടം�ർ മാസടം 26 ാടം തീെതറി ഉച്ചയ്ക് 12 
മണറിക്് നെന്ന സമാ�നചെങ്ങറിൽ പ്രധാനമന്തറി 
നതരന്ദ്രതമാദറി െീഡറിതൊ തകാൺഫറൻസറിലൂവെ 
സതമെളനവ് അഭറിസടംത�ാധന വചയ്തു. ഒരു 

രാജ്യടം ഒറ് വതരവഞെടു്് രാജ്യ്റിവറെ ആെ
ശ്യമാവണന്ന് പ്രധാനമന്തറി �റഞ്ഞു. രാജ്യ്റിന് 
ഒരു വതരവഞെടുപ്പുടം ഒരു തൊട്ർ�ട്റികയുടം മതറി. 
�ാർ�വമറെ്, നറിെമസഭ, തതദേശസ്െടംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങൾ എന്നറിെറിെങ്ങളറിത�യ്ക് െ്യത്യസ്ത 
തൊട്ർ �ട്റിക തയ്യാറാക്കുന്നത് അധറികവച്ച�വുടം 
സമെനഷ്ടവുമാണ്. ഓതരാ മാസവുടം രാജ്യ്് 
��െറിെത്തുടം െറിെറിധ വതരവഞെടുപ്പുകൾ 
നെക്കുന്നു. അതറിവറെ വ�രുമാറ് ചട്ടം െരുത്ാൾ 
െറികസന പ്രെർ്നങ്ങൾ തെസ്വ്ടുന്നു. എല്ലാടം 
ഡറിജറിറ്�ാകുന്ന സമെ്് ഒരു തൊട്ർ �ട്റികയ്ക് 
തെസ്മുണ്ാവുകെറിവല്ലന്ന്  പ്രധാനമന്തറി �റഞ്ഞു. 
തനരവ് തകാൺഫറൻസറിൽ �വങ്കടു് എല്ലാ 
വഡ�റിതഗറ്റുകളുടം സ്റാചയു ഓഫ് യൂണറിറ്റി സന്ദർ
ശറിക്കുകയുടം പുഷ്പാർച്ചന നെത്തുകയുടം  വചയ്തു. 
തുെർന്ന് ഭരണ�െനാ ദറിനടം എന്ന പ്രതത്യകത 
കൂെറി ഉളേതറിനാൽ രാഷ്ട�തറി രാടംനാഥ് തകാെറിന്ദ് 
െീഡറിതൊ തകാൺഫറൻസറിലൂവെ ഭരണ�െനയുവെ 
ആമുഖടം വചാല്ലറിവക്ാടുക്കുകയുടം തകാൺഫറൻസറിൽ 
�വങ്കടു്െർ ആെത് ഏറ്റുവചാല്ലുകയുടം വചയ്തു.

 ഇന്്യ, ബ്റിട്ീഷ് ഭരണ്റിൻ കീഴറി�ാെറിരുന്ന 
തെളെറിൽ 1921-�ാണ് ആദ്യ പ്രറിധസഡറിങ് 
ഓഫീതസഴ് സ് തകാൺഫറൻസ് നെന്നത്. നെ
പ്പുെർഷവമന്നത്  ശതാബ്ദറിൊണ്. ഭരണ�െനാ  
ദറിനാത�ാഷടം കണക്റിവ�ടു്് ഭരണ�െനാ 
നറിർമൊണ സഭെറിവ� ഡറിത�റ്് സ്, മൗ�റിക 
കർ്െ്യങ്ങൾ, മുൻകാ�ങ്ങളറിവ� പ്രറിധസഡറിങ് 
ഓഫീതസഴ് സ് തകാൺഫറൻസുമാെറി �ന്വ്ട് 
തഫാതട്ാകൾ എന്നീ െറിഷെങ്ങവള ഉൾവ്ടു്റി 
ത�ാക് സഭാ വസക്തട്ററിെറ്് ഇൻഫർതമഷൻ 
�യൂതറായുമാെറി സഹകരറിച്ച് ഒരു എക് സറി�റിഷനുടം 
സടം�െറി്റിച്ചറിരുന്നു. ഗജറാ്റിവ� സാടംസ് കാരറി
കധെെറിധ്യടം െറിളറിതച്ചാതുന്ന ക�ാ�രറി�ാെറികൾ 
നെടം�ർ 25 ാടം തീെതറി രാത്രറിെറിൽ സതമെളന
സ്�മാെ നർമെദാ വെറെ് സറിറ്റിെറിൽ അരതങ്ങററി. 
സതമെളനാനന്രടം ഏകതാപ്രതറിമ ധ�റ്് ആൻഡ് 
സൗണ്് തഷാ, വകൊഡറിെ ൌൺഷറി്റിൽ സ്ാ�റിച്ചറി
ട്ടുളേ ആതരാഗ്യെനടം, െറിെറിധ �ാർക്കുകൾ, മൃഗശാ� 
എന്നറിെ സന്ദർശറിക്ലുടം നർമെദാനദറിെറിലൂവെ 
ക്രൂെറിസ് സൊരറിയുടം സടം�െറി്റിച്ചറിരുന്നു. �തറിനാറ് 
ഏക്ററിൽ ഔഷധസസ്യങ്ങവള െച്ചു�റിെറി്റിച്ച് 
ആയുർതെദ ചറികറിത്സയ്ക് തപ്രാത്സാഹനതമകുന്ന 
ആതരാഗ്യെന�ദ്ധതറി ത�ാ്ൻതകാെ് ശാന്റിഗറിരറി 
ററിസർച്ച് വസറെററിവറെ സജീെ സഹകരണത്ാ
വെൊണ് പ്രെർ്റിക്കുന്നത് എന്നതുടം ശ്രദ്ധെറിൽ
വ്ട്ടു.

(തയ്യാറാക്റിെത് ആർ കിയഷോർകുമോർ
സ് വ�ഷ്യൽ വസക്ട്ററി)

ഗുജറോത്ത് സ്ീക്കർ രോയജന്ദ്രത്ിയവേിക്ക് സ്ീക്കർ                               
പി. ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ ഉപഹോരകും നൽകുന്നു
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വ�ജറിതസച്ചർ, എക് സറികയൂട്ീെ്, ജുഡീഷ്യററി 
എന്നറിെ തമെറിലുളേ സ്രതചർച്ചയുളേ 

സഹകരണടം ച�നാത്മകമാെ ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ 
താതക്ാ�ാവണന്ന് സ്ീക്ർ �റി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
പ്രസ്താെറിച്ചു. എൺ�താമത് പ്രറിധസഡറിടംഗ് 
ഓഫീതസഴ് സ് തകാൺഫറൻസറിവറെ തീടം ആെ 
'Harmonious cordination between Legislature, 
Executive and Judiciary key to a vibrant democracy' 
എന്ന െറിഷെടം സടം�ന്റിച്ച് സടംസാരറിക്കുകൊ
െറിരുന്നു അതദേഹടം. രാജ്യ്റിവറെ �രമാധറികാരടം 
ജനങ്ങളറി�ാവണന്ന ൊക്യടം ഭരണ�െനയുവെ 
ആമുഖ്റിൽ്വന്ന എഴുതറിതച്ചർ്ത് ഭരണ
�െനയുവെ എല്ലാ സ്ാ�നങ്ങളുടം ജനങ്ങതളാെ് 
ഉ്രൊദറിത്മുളേതാണ് എന്ന തത്വ് 
ഊട്റിയുറ്റിക്ാനാണ്. ഭരണ�െനസഭെറിവ� 
ചർച്ചെറിൽ ജെഹർ�ാൽ വനഹ്രുവുടം ഇക്ാര്യടം 
െ്യക്തമാെറി �റഞെറിട്ടുണ്്.

 നറിെമനറിർമൊണ്റിവറെ �രമാധറികാരടം 
നറിെമനറിർമൊണസഭയ്ക്കു തവന്നൊണ്. �ാർ�
വമറെറിതനാ സടംസ്ാന നറിെമസഭകൾതക്ാ ഈ 
ഉ്രൊദറിത്്റിൽ നറിന്നുടം ഒഴറിഞ്ഞുമാറാൻ 
സാധറിക്കുകെറില്ല. ഭരണ�െനയുവെ അനുതച്ഛദടം 
74(2) െ്യെസ് വചയ്തറിരറിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. 
മന്തറിമാർ രാഷ്ട�തറിക്് എവന്ങ്കറിലുടം ഉ�തദശടം 
നൽകറിെറിട്ടുതണ്ാ എന്നുടം ഉവണ്ങ്കറിൽ എന്തു�തദ
ശമാണ് നൽകറിെവതന്നുമുളേ കാര്യടം ഏവതങ്കറിലുടം 
തകാെതറിെറിൽ അതന്ഷണെറിചാരണ വചയ്യ
വ്ടുൊൻ �ാടുളേതല്ല. ഈ ഉ�തദശടം രാഷ്ടീെ 
സ്ഭാെമുളേതാകാടം. അതാെത്, പ്രസ്തുത ഉ�തദ
ശവ്െല്ല മററിച്ച് അതറിതന്മൽ  എക് സറികയൂട്ീെ് 
ധകവക്ാണ് നെ�െറിെറിതന്മ�ാണ് തകാെതറിെറിൽ 
അതന്ഷണ െറിചാരണ സാധ്യമാകുന്നത്.

 അനുതച്ഛദടം 361(1) പ്രകാരടം, രാഷ്ട�തറിയുടം 
ഗെർണറുടം അതദേഹ്റിവറെ  അധറികാരങ്ങളുവെ 
പ്രതൊഗ്റിലുടം കർ്െ്യങ്ങളുവെ നറിർവ്ഹണ
്റിലുടം വചയ്തതതാ വചയ്തതാെറി കരുതതണ്തതാ 
ആെ ഏവതങ്കറിലുടം കൃത്യ്റിനുടം ഏവതങ്കറിലുടം 

തകാെതറിതൊെ് ഉ്രടം �റയുൊൻ �ാധ്യസ്
നാകുന്നതവല്ലന്ന് െ്യെസ്യുണ്്. അതുത�ാവ�, 
അനുതച്ഛദടം 121 പ്രകാരടം, സുപ്രീടം തകാെതറിെറിവ�തൊ, 
ധഹതക്ാെതറിെറിത�തൊ ജഡ്ജറിമാരുവെ കർ്െ്യ
ങ്ങളുവെ നറിർവ്ഹണ്റിലുളേ വ�രുമാറ്വ്ക്കുററിച്ച് 
�ാർ�വമറെറിൽ ചർച്ച ഉണ്ാകുൊൻ �ാെറിവല്ലന്ന 
െ്യെസ്യുണ്്. അനുതച്ഛദടം 122 പ്രകാരടം, �ാർ�
വമറെറിവ� ഏവതങ്കറിലുടം നെ�െറികളുവെ സാധുത, 
നെ�െറിക്മ്റിൽ ആതരാ�റിച്ചറിട്ടുളേ ക്മതക്െ് 
കാരണടം, തചാദ്യടം വചയ്യാൻ �ാടുളേതവല്ലന്ന് 
െ്യെസ്യുണ്്.

 ഭരണ�െന തയ്യാറാക്കുന്ന തെളെറിൽ 
ഭരണ�െനാ നറിർമൊണ സഭെറിൽ (Constituent 
Assembly) സ്തന്തമാെ ജുഡീഷ്യററിയുവെ 
ആെശ്യകതവെക്കുററിച്ച് ശക്തമാെ നറിർതദേശങ്ങളു
ണ്ാെറി. ജുഡീഷ്യററിക്് ഉന്നതമാെ �ഹുമാനവുടം 
സ്ാനവുമാണ് ഭരണ�െനാനുസൃതമാെറി 
�ാർ�വമന്റുടം സടംസ്ാന നറിെമനറിർമൊണ സഭകളുടം 
നൽകറിെരുന്നത്. നറിെമനറിർമൊണ സഭകളുവെ 
പ്രെർ്നചട്ങ്ങൾ  ഉണ്ാക്റിെറിരറിക്കുന്നതു
തവന്ന സഭകളുവെ പ്രെർ്ന്റിവ�ാരറിെത്തുടം 
ജുഡീഷ്യററിയുവെ പ്രതറിച്ഛാെവെ ഒരു തര്റിലുടം 
�ാധറിക്രുതാ് തര്റി�ാണ്. അതുത�ാവ�, 
നറിെമനറിർമൊണ സഭകളുവെ നെ�െറികൾ നെ
�െറിക്മ്റിവറെ  ക്മെറിരുദ്ധതയുവെ ത�രറിൽ 
തകാെതറിെറിൽ തചാദ്യടം വചയ്യവ്ടുകെറില്ല.

 ജുഡീഷ്യററിക്് ഏതു നറിെമത്യുടം അസാധു
ൊക്ാൻ കഴറിയുവമന്ന അർത്്റിൽ ജുഡീഷ്യററി 
എക് സറികയൂട്ീെറിനുടം വ�ജറിതസച്ചററിനുടം മുകളറി�ാണ്. 
അതുത�ാവ� സഭയുവെ പ്രെർ്നങ്ങളുവെ  
നെ്റി്് സടം�ന്റിച്ച് സഭാദ്ധ്യക്ൻ തകാെതറി 
നെ�െറിക്്  െറിതധെവുമല്ല. ഇന്്യൻ ജുഡീഷ്യററി 
നൂതന ഉദ്യമങ്ങൾക്കുടം സർഗ്ാത്മകതയ്ക്കുടം തകൾ
െറിതകട്താണ്. എന്നാൽ ഇതര സ്ാ�നങ്ങൾ 
ത�ാവ� ജുഡീഷ്യററിയുടം അതറിരുകൾ കെന്നുകൂൊ. 
മാധ്യമങ്ങളുവെ സമെർദേവുടം അെതെകുന്ന ൊർ്ാ
പ്രാധാന്യവുടം ��ത്ാഴുടം ഭരണ�െനാസ്ാ�

നങ്ങവള തങ്ങളുവെ അധറികാര�രറിധറി കെക്ാൻ 
ഇെെരു്ാറുവണ്ങ്കറിലുടം എല്ലാ തമഖ�കളറിലുടം  
തറിരു്ലുകൾ െരു്ാനുളേ സടംെറിധാനങ്ങൾ 
സുസജ്ജമാണ്.

 രാജ്യവ് ജനാധറി�ത്യ െ്യെസ്റിതറി 
ദൃഢതരമാൊൽ മാത്രതമ സമൂഹങ്ങൾ തമെറിലുളേ 
സഹെർ്റിത്വുടം സടംൊദങ്ങളുടം ശക്തറിവ്ടു്റി
വക്ാണ്് അത് ച�നാത്മകമാക്കുകയുള്ളു. ഈ 
ഒരു മഹ്ാെ ദർശനവ് സാക്ാത്കരറിക്കുന്ന
തറിനാണ് ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ ഉത്സെടം അഥൊ, 
വഫസ്ററിെൽ ഓൺ വഡതമാക്സറി എന്ന ത�രറിൽ 
െറിെറിധ �രറി�ാെറികൾ തകരള നറിെമസഭെറിൽ 
സടം�െറി്റിച്ചവതന്ന് സ്ീക്ർ �റി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
പ്രൗഡഗടംഭീരമാെ തകാൺഫറൻസറിവന അററിെറിച്ചു. 
രാഷ്ട�തറി രാടംനാഥ് തകാെറിന്ദ് ഉദ്�ാെനടം വചയ്ത 
സടംരടംഭ്റിൽ �ട്റികജാതറി �ട്റിക െർഗ് െറിഭാഗ
ങ്ങളുവെ  ശാക്തീകരണടം സടം�ന്റിച്ച തദശീെ 
തകാൺഫറൻസ്, രാജ്യവ് സർവ്ക�ാശാ� 
െറിദ്യാർത്റികവള �വങ്കടു്റിച്ചുവകാണ്ടുളേ തദശീെ 
െറിദ്യാർത്റി �ാർ�വമറെ് എന്നീ �രറി�ാെറികൾ 
എടുത്തു �റതെണ്താണ്. തകാൺഫറൻസുകളറിൽ 
�ാർ�വമറെറിവ�യുടം െറിെറിധ നറിെമസഭകളറിവ�യുടം 
അടംഗങ്ങളുടം ആ തമഖ�െറിൽ പ്രെർ്റിക്കുന്ന 
പ്രശസ്തരാെ െ്യക്തറികളുടം �വങ്കടുത്തു. യുെജന
ങ്ങളറിൽ �ാർ�വമറെററി ജനാധറി�ത്യവ്ക്കുററിച്ചുടം 
ചറിന്കളുവെ �ഹുസ്രത, ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ 
അന്ഃസ്, വ�ാതുജീെറിത്റിവ� സാന്മാർഗ്റികത, 
സുസ്റിരെറികസനടം തുെങ്ങറിെ െറിെറിധ െറിഷെങ്ങവള
ക്കുററിച്ചുടം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്റി�ാക്കുന്നതറിന് 
തദശീെെറിദ്യാർത്റി �ാർ�വമറെറിവ� വസഷനുകൾക്് 
കഴറിഞ്ഞുവെന്ന് സ്ീക്ർ പ്രസ്താെറിച്ചു.

 വഫസ്ററിെൽ ഓൺ വഡതമാക്സറി എന്ന 
�രറി�ാെറി എല്ലാ സടംസ്ാന നറിെമസഭകളറിലുടം 
സടം�െറി്റിക്ണവമന്നുടം തദശീെത�്റിൽ ആെത് 
നെത്തുന്നതറിന് �ാർ�വമറെ് മുൻകവയ്യടുക്ണവമ
ന്നുടം ആെശ്യവ്ടുന്ന പ്രതമെടം �റി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
അെതരറി്റിക്കുകയുടം അടംഗീകരറിക്കുകയുടം വചയ്തു.

വഫസ്ററിെൽ ഓൺ വഡതമാക്സറി ച�നാത്മകമാെ
 ജനാധറി�ത്യ്റിവറെ താതക്ാൽ : സ്ീക്കർ പി.ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ 

(സ്ീക്കർ പി.ശ്ീരോമകൃഷ്ണൻ എൺപതോമത് പ്രിട്സഡികുംഗ് ഓഫീയസഴ് സ് 
യകോൺഫറൻസിൽ നെത്തി� പ്രസകുംഗത്തിടറെ പ്രസക്ത ഭോഗകും)
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1994 വ� ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സടംസ് കൃത സർവ്ക�ാശാ� ആക്ററിവ� 
12-ാടം െകു്് പ്രകാരടം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സടംസ് കൃത സർവ്

ക�ാശാ� സറിൻഡറിതക്റ്റി ത�യ്ക് നറിെമസഭാ സാമാജറികരറിൽ നറിന്നുളേ 
ഒരു അടംഗവ്യുടം 2015 വ� എ.�റി.വജ അബ്ദുൾ ക�ാടം സാതങ്കതറികശാസ്ത 
സർവ്ക�ാശാ� ആക്ററിവ� 23(1) െകു്് പ്രകാരടം എ.�റി.വജ അബ്ദുൾ ക�ാടം 
വെക് തനാളജറിക്ൽ യൂണറിതെഴ് സറിറ്റി ത�ാർഡ് ഓഫ് ഗതെണൻസറിത�യ്ക് 
നറിെമസഭാ സാമാജറികരറിൽ നറിന്നുളേ അഞ്് അടംഗങ്ങവളയുടം വതരവഞെ
ടുക്കുന്നതറിനുളേ െറിജ്ാ�നടം 2020 നെടം�ർ 4 ന് പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ചു. 
ഒഴറിവുളേ സീറ്റുകളുവെ അത്രയുടം എണ്ടം നാമനറിർതദേശ �ത്രറികകൾ മാത്രടം  
സമർ്റിക്വ്ട്തറിനാൽ തൊവട്ടു്് ആെശ്യമാെറി െന്നറില്ല.  നാമനറിർതദേശ 
�ത്രറികകൾ �റിൻെ�റിക്കുന്നതറിനാെറി നറിശ്ചെറിച്ചറിരുന്ന ദറിെസമാെ 2020 
നെടം�ർ 24 ന് നാമനറിർതദേശടം വചയ്യവ്ട് അടംഗങ്ങൾ വതരവഞെടുക്വ്
ട്താെറി പ്രഖ്യാ�റിച്ചു. നറിെമസഭാ വസക്ട്ററി െരണാധറികാരറിൊെറിരുന്നു. 

ശ്ീ ശങ്കരോെോരത്യ സകുംസ് കൃത സർവ്കലോശോല
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സടംസ് കൃത സർവ്ക�ാശാ� സറിൻഡറിതക്റ്റിത�ക്്  റ്റി.
െറി.രാതജഷ്, എടം.എൽ.എ.ൊണ് വതരവഞെടുക്വ്ട്ത്. കഴറിഞെ തെണയുടം 
അതദേഹടം തവന്നൊെറിരുന്നു സറിൻഡറിതക്റ്് അടംഗടം. 

എ.പി.ടജ. അബ്ദുൾ കലോകും ടെക് യനോളജിക്കൽ യൂണിയവഴ് സിറ്ി
 എ.�റി.വജ അബ്ദുൾ ക�ാടം വെക് തനാളജറിക്ൽ യൂണറിതെഴ് സറിറ്റി ത�ാർഡ് 
ഓഫ് ഗതെണൻസറിത�യ്ക് ആദ്യമാൊണ് വതരവഞെടു്് നെത്തുന്നത്. 
വ�ാതുെറിഭാഗടം മൂന്ന് ഒഴറിെ്, െനറിതാെറിഭാഗടം, �ട്റികജാതറി/�ട്റികെർഗ് 
സടംെരണടം ഓതരാ ഒഴറിെ് എന്നറിങ്ങവന അഞ്് ഒഴറിവുകളറിത�ക്ാണ് 
നാമനറിർതദേശ �ത്രറിക ക്ണറിച്ചത്. വ�ാതുെറിഭാഗ്റിൽ നറിന്നുടം വക.യു. 
ജനീഷ് കുമാർ, മുല്ലക്ര രത് നാകരൻ,  ഷാനറിതമാൾ ഉസ്മാൻ എന്നറിെരുടം 
െനറിതാസടംെരണടം, �ട്റികജാതറി/�ട്റികെർഗ് സടംെരണടം എന്നീ െറി
ഭാഗങ്ങളറിൽ െഥാക്മടം െീണാ തജാർജ്, �റി. സത്യൻ എന്നറിെവരയുടം 
വതരവഞെടുത്തു.

െറിെരസാതങ്കതറിക തമഖ�െറിൽ പ്രെർ്റിക്കുന്ന െനറിതാ ജീെനക്ാരുവെ 
വതാഴറിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വമച്ചവ്ടു്ണവമന്നുടം അെരുവെ 
സാമൂഹ്യ സുരക് ശക്തറിവ്ടു്ണവമന്നുടം തകരള നറിെമസഭയുവെ 

സ്തീകളുവെയുടം രോൻസ് വജറെറുകളുവെയുടം കുട്റികളുവെയുടം ഭറിന്നതശഷറിക്ാരു
വെയുടം തക്മടം സടം�ന്റിച്ച സമറിതറി (2019-21)യുവെ ശറി�ാർശ. ജനുെരറി 12 
ന് സഭെറിൽ സമർ്റിച്ച സമറിതറിയുവെ �തറിനഞ്ാമത് ററിത്ാർട്റി�ാണ് ഇത് 
സടം�ന്റിച്ച ശറി�ാർശകൾ ഉൾവ്ടു്റിെറിട്ടുളേത്. അനുദറിനടം  െറികസറിച്ചു
വകാണ്റിരറിക്കുന്ന ഐ.െറി. െ്യെസാെതമഖ�െറിവ� സ്തീജീെനക്ാർ തനരറിടുന്ന 
വതാഴറിൽ ചൂഷണങ്ങളുടം �റിടംഗെറിതെചനങ്ങളുടം വതാഴറിൽ നറിെമങ്ങളുവെ നഗ്നമാെ 
�ടം�നവുടം സടം�ന്റിച്ച് സമറിതറിക്് �ഭറിച്ച �രാതറികളുവെ അെറിസ്ാന്റിൽ 
സമറിതറി  തറിരുെനന്പുരടം വെക് തനാ�ാർക്്  സന്ദർശറിച്ച് അധറികൃതർ, െറിെറിധ 
െനറിതാ സടം�െനാ പ്രതറിനറിധറികൾ, �രാതറിക്ാർ എന്നറിെരുമാെറി നെ്റിെ 
ചർച്ചകളുവെ അെറിസ്ാന്റി�ാണ് സുപ്രധാന ശറി�ാർശകളെങ്ങറിെ പ്രതത്യക 

ററിത്ാർട്് തയ്യാറാക്റിെത്. 

 സടംസ്ാന്് ഐ.െറി. തമഖ�െറിൽ പ്ര
െർ്റിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ാ�നങ്ങളുടം 1960 
വ� തകരള തഷാ്് സ് ആറെ് വകാതമഴ് സ്യൽ 
എസ്റാ്റിഷ് വമറെ് ആക്ട് പ്രകാരടം വതാഴറിൽ 
െകു്റിന് കീഴറിൽ രജറിസ്റർ വചയ്യണവമന്നുടം 
1961 വ� വമതറ്ണറിറ്റി വ�നഫറിറ്് ആക്ട് 
നറിഷ് കർഷറിക്കുന്ന അെകാശങ്ങളുടം ആനു
കൂ�്യങ്ങളുടം ഐ.െറി. തമഖ�െറിൽ തജാ�റിവച
യ്യുന്ന സ്തീകൾക്് അനുെദറിക്ണവമന്നുടം, 
സാമൂഹ്യനീതറിെകു്റിവറെ തമൽതനാട്്റിൽ 
വെക് തനാ�ാർക്റിൽ ശറിശു�രറി�ാ�ന തക

ന്ദ്രങ്ങൾ ആരടംഭറിക്ണവമന്നുടം ഐ.െറി. തമഖ�െറിൽ പ്രസൊെധറി കഴറിവഞെത്തുന്ന 
സ്തീ വതാഴറി�ാളറികൾക്് മു�യൂട്ടുന്നതറിനുളേ സൗകര്യടം ഒരുക്ണവമന്നുടം പ്രസൊെധറി 
കഴറിവഞെത്തുന്ന െനറിതാ ജീെനക്ാർക്് സാധാരണ െറിശ്രമസമെടം കൂൊവത 
രണ്് വനഴ് സറിടംഗ് തബ്ക്് കൂെറി അനുെദറിക്ണവമന്നുടം. ഐ.െറി. �ാർക്കുകളറിവ� 
െൻകറിെ ക്നറികളറിൽ �ാക് തെഷൻത�ാഡ് സ്ാ�റിക്കുന്നതറിനുളേ നെ�െറി 
നീതീകരറിക്ാനാകാ്തറിനാൽ ഇ്രടം നെ�െറികളറിൽ നറിന്നുടം സ്ാ�നങ്ങവള 
�ാർക്് അധറികൃതർ �റിൻതറിരറി്റിക്ണവമന്നുടം സമറിതറി ശറി�ാർശ വചയ്തു. 

 ഇതറെണൽ കടംപ്ലെറിറെ് കമെറിറ്റികൾ തൊഗടം തചരുന്നുവണ്ന്ന് ഉറപ്പുെരു്ണടം, 
സ്തീ ജീെനക്ാരുവെ എണ്ടം �്റിൽ കുറൊവണങ്കറിൽ ഒന്നറി�ധറികടം ക്നറി
കളുവെ കൺതസാർഷ്യമുണ്ാക്റി ഇതറെണൽ കടംപ്ലെറിറെ് കമെറിറ്റി രൂ�ീകരറിച്ച് 
മാസ്റിൽ ഒരു തെണവെങ്കറിലുടം തൊഗടം തചരണടം, സാമൂഹ്യനീതറി െകു്് 
നെ്ാക്റിെറിട്ടുളേ 'ഷീത�ാക് സ് ' സടംെറിധാനടം, ഗ്രീെൻസ് വസൽ, വതാഴറിൽ 
തർക്ങ്ങൾ �രറിഹരറിക്കുന്നതറിന് വതാഴറിൽ െകു്് ഏർവ്ടു്റിെറിട്ടുളേ തൊൾഫ്ീ 
ന്റുകൾ എന്നറിെ സടം�ന്റിച്ച് െനറിതാ ജീെനക്ാർക്റിെെറിൽ അെത�ാധടം 
സൃഷ്ടറിക്ണടം, ജീെനക്ാവര വതാഴറിൽ സ്ാ�നങ്ങളറിൽ നറിന്ന് �റിരറിച്ചുെറിടുന്നതറിന് 
മു്് നറിെമപ്രകാരമുളേ നെ�െറിക്മങ്ങൾ പൂർ്റിൊക്ണടം, ജീെനക്ാരുവെ 
പ്രകെനടം െറി�െറിരുത്തുന്നതറിന് ഒരു െറിദഗ്ദ്ധ സമറിതറി രൂ�ീകരറിക്കുകയുടം െറി�
െറിരു്ൽ സുതാര്യമാക്കുകയുടം തെണടം, െറിെരസാതങ്കതറിക തമഖ�െറിൽ ഒരു 
തക്മനറിധറി ത�ാർഡ് രൂ�ീകരറിച്ച് ജീെനക്ാർക്് സാമൂഹ്യസുരക്ാ �ദ്ധതറികൾ 
ത�ാർഡ് െഴറി �ഭ്യമാക്ണടം, വതാഴറി�ാളറികൾക്് നറിെമാനുസൃതമാെറി നൽതകണ് 
തപ്രാെറിഡറെ് ഫണ്്, ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്രാറ്റുെറിറ്റി എന്നറിെ �ഭറിക്കുന്നുവണ്ന്ന് ഉറ്് 
െരു്ണടം, ഐ.െറി. �ാർക്കുകളുവെ �രറിസരപ്രതദശ്് െനറിതാ ജീെനക്ാരുവെ 
സുരക്റിതത്്റിനാെറി വമാധ�ൽ �തരോളറിടംഗ്, ധ�ക്് �തരോളറിടംഗ്, 
െനറിതാ വഹൽ്് വഡസ് ക് എന്നറിെ ഏർവ്ടു്ണടം, ഐ.െറി. �ാർക്കുകളറിവ� 
സ്തീ ജീെനക്ാരുവെ സുരക്റിതത്ടം ഉറ്ാക്കുന്നതറിനാെറി സ്ടീറ്് ധ�റ്റുകൾ, 
സറി.സറി.െറി.െറി. ക്യാമറകൾ എന്നറിെ സ്ാ�റിക്ണടം, ത�ാ�ീസറിവറെ സഹാെടം 
�ഭറിക്കുന്നതറിനാെറി �റിങ്ക് ത�ാ�ീസ് ന്ർ, െനറിതാ വഹൽ്് ധ�ൻ ന്ർ 
എന്നറിെ ഐ.െറി. �ാർക്കുകളറിലുടം �രറിസരപ്രതദശങ്ങളറിലുടം പ്രദർശറി്റിക്ണടം, 
ഐ.െറി. �ാർക്കുകളറിവ� െനറിതാ ജീെനക്ാർക്് സർക്ാർ നറിെന്തണ്റിൽ 
താമസസൗകര്യടം ഏർവ്ടു്ണടം, ഇതറിനാെറി �ജറ്റിൽ കൂടുതൽ തുക 
െകെറിരു്ണടം, പുതുതാെറി രൂ�ടംവകാണ് ഐ.െറി. അനു�ന് വതാഴറിൽ 
തമഖ�െറിവ� െനറിതാ ജീെനക്ാരുവെ താൽ�ര്യടം സടംരക്റിക്കുന്നതറിനാെറി 
വതാഴറിൽ നറിെമങ്ങൾ നറിർമെറിക്കുന്നതറിവറെ ആെശ്യകത സർക്ാർ �ഠന െറിതധ
െമാക്ണടം തുെങ്ങറി ഐ.െറി. തമഖ�കളറിൽ സ്തീ ജീെനക്ാർ അഭറിമുഖീകരറിക്കുന്ന 
ഒട്ടുമറിക് പ്രശ് നങ്ങൾക്കുളേ �രറിഹാരടം സമറിതറി ററിത്ാർട്റിൽ ശറി�ാർശൊെറി 
ഉൾവ്ടു്റിെറിട്ടുണ്്. 

 �റി. അെറിഷാ ത�ാറ്റി, എടം.എൽ.എ. അദ്ധ്യക്ൊെ സമറിതറിെറിൽ 
സാമാജറികരാെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് �റി., സറി.വക. ആശ, െറി.െറി. �ൽറാടം, എൻ. 
ജെരാജ്, യു. പ്രതറിഭ, സജറി വചററിൊൻ, െീണാതജാർജ്, ഇ.വക. െറിജെൻ 
എന്നറിെർ അടംഗങ്ങളാണ്.

 തദെസ്ടം ത�ാർഡുകളറിത�ക്കുളേ 
അകുംഗങ്ങളടെ ടതരടഞ്ഞടപ്്

തറിരുെറിതാടംകൂർ തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്കുടം, വകാച്ചറിൻ 
തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്കുടം ഒരടംഗത്യുടം മ��ാർ 

തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്് രണ്് അടംഗങ്ങവളയുടം വതരവഞെടുക്കു
ൊനുളേ നറിെമ�രമാെ അെകാശടം തകരള നറിെമസഭെറിവ� ഹറിന്ദു 
അടംഗങ്ങൾക്് ഉണ്്. 1950 വ� ദറി രോെൻകൂർ - വകാച്ചറിൻ ഹറിന്ദു 
ററി�ീജറിെസ് ഇൻസ്ററിറ്യൂഷൻസ് ആക്ട്. 1951 വ� ദറി മദ്ാസ് ഹറിന്ദു 
ററി�ീജറിെസ് ഇൻസ്ററിറ്യൂഷൻസ് ആറെ് ചാരറിറ്�റിൾ എൻതഡാെ് വമറെ് 
ആക്ട്,എന്നീ ആക്ടുകളറിലൂവെൊണ് സഭാടംഗങ്ങൾക്് ഈ അെകാശടം 
�ഭറിച്ചറിട്ടുളേത്. തമൽ്റഞെ മൂന്ന് തദെസ്ടം ത�ാർഡുകളറിവ�യുടം 
നറി�െറിലുളേ അടംഗങ്ങളുവെ കാ�ാെധറി പൂർ്റിൊെതറിനാൽ 
പുതറിെ അടംഗങ്ങളുവെ വതരവഞെടുപ്പുമാെറി �ന്വ്ട് തൊവട്ടു്് 
2020 ഡറിസടം�ർ 23 ന് രാെറിവ� 10 മണറി മുതൽ 4 മണറി െവര 
തകാെറിഡ് മാനദണ്ഡടം �ാ�റിച്ചുവകാണ്് ഗെൺവമറെ് വസക്തട്ററിെ
റ്റിവ� ദർ�ാർ ഹാളറിൽ നെന്നു. തകരള നറിെമസഭെറിവ� എഴു�്റി 
അഞ്് ഹറിന്ദു എടം.എൽ.എ. മാർ വതരവഞെടു്റിത�ക്കുളേ തൊട്ർ 
�ട്റികെറിൽ ഉൾവ്ട്റിരുന്നു. തൊവട്ണ്ൽ, തൊവട്ടുപ്പുദറിെസടം 
തവന്ന നെന്നു. തറിരുെറിതാടംകൂർ തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്് �റി.എടം. 
തങ്ക്ൻ, വകാച്ചറിൻ തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്് െറി.വക. അയ്യ്ൻ, 
മ��ാർ തദെസ്ടം ത�ാർഡറിത�ക്് വക. തമാഹനൻ, എടം.ആർ. 
മുരളറി എന്നറിെരാണ് വതരവഞെടുക്വ്ട്ത്.  

സർവ്കലോശോല ഭരണസമിതികളിയലക്ക് 
നി�മസഭോ  സോമോജികരിൽ നിന്നുള് 

ടതരടഞ്ഞടപ്്

ഐ.െി. യമഖല�ിടല ടതോഴിൽ 
ചൂഷണങ്ങൾടക്കതിടര 

നി�മസഭോ സമിതി

റ്ി.വി.രോയജഷ്

ബി. സതത്യൻ

 മുല്ക്കര രത് നോകരൻ

ഷോനിയമോൾ ഉസ്ോൻ

ടക.യ. ജനീഷ് കുമോർ

വീണോ യജോർജ്
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തദശീെ വതരവഞെടു്് കമെീഷൻ 
രൂ�ീകൃതമാെ ജനുെരറി 25 തദശീെ 
സമെതറിദാെക ദറിനമാെറി എല്ലാ 

െർഷവുടം ആചരറിക്കുന്നു. ഭരണ�െനയുവെ 324 
ാടം അനുതേദപ്രകാരടം 1950 ജനുെരറി 25 നാണ് 
തദശീെ വതരഞെടു്് കമെീഷൻ നറി�െറിൽ 
െന്നത്. ഇതറിവറെ ഓർമെക്ാൊണ് ജനുെരറി 25 
സമെതറിദാെകരുവെ ദറിനമാെറി ആചരറിക്കുന്നത്. 
ജനങ്ങളറിൽ സമെതറിദാനാെകാശടം െറിനറിതൊ
ഗറിക്കുന്നതറിവറെ ആെശ്യകത ത�ാധെത്ക്രറി
ക്കുന്നതുടം ജനാധറി�ത്യ പ്രക്റിെെറിൽ സമെതറി
ദാനാെകാശ്റിവറെ പ്രാധാന്യടം ജനങ്ങളുവെ 
ഇെെറിൽ പ്രതത്യകറിച്ച് യുൊക്ളുവെ ഇെെറിൽ 
പ്രചരറി്റിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ദറിനാചരണ
്റിലൂവെ �ക്്യമറിടുന്നത്. സമെതറിദാെകരാണ് 
ജനാധറി�ത്യ പ്രക്റിെെറിവ� ഏറ്വുടം െ�റിെ 
�െകടം; രാജ്യ്റിവറെ ഭാെറി ഭാഗതധെടം നറിർണ്
െറിതക്ണ്ത് ജനങ്ങളാണ്. ഇക്ാരണങ്ങളാൽ 
ത�ാക്റിവ� ഏറ്വുടം െ�റിെ ജനാധറി�ത്യ 
രാഷ്ടമാെ ഭാരത്റിൽ സമെതറിദാെകർക്ാെറി 
ഒരു ദറിനടം നീക്റിെച്ചതറിന് പ്രസക്തറിതെറുന്നു.

 2011 ൽ മൻതമാഹൻ സറിങ് തനതൃത്ടം 
നൽകറിെ സർക്ാരാണ് ആ െർഷടം മുതൽ 
ജനുെരറി 25 തദശീെ സമെതറിദാെക ദറിനമാെറി 
ആചരറിക്ാൻ തീരുമാനറിച്ചത്. ജനാധറി�ത്യ 
പ്രക്റിെയുവെ ആണറിക്ല്ലാെ തൊട്െകാശടം 
െറിനറിതൊഗറിക്കുന്നതറിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതത്യ
കറിച്ച് യുൊക്ൾ �റിന്നാക്ടം ത�ാെറി എന്ന 
െറി�െറിരു്�റിവറെ അെറിസ്ാന്റിൽ ഈ 
പ്രതറിസന്റി തരണടം വചയ്യുന്നതറിനുടം സാർവ്
തദശീെ തൊട്െകാശ്റിലൂവെ യുൊക്ൾക്് 
അഭറിമാനവുടം ആതെശവുടം �കരുന്നതറിനുമാൊണ് 
സമെതറിദാെകരുവെ ദറിനടം ആത�ാഷറിക്കുന്നത.് 
എല്ലാ തൊട്ർമാവരയുടം തൊട്ർ �ട്റികെറിലുൾവ്
ടുത്തുകവെന്നതാണ് ഇതറിലൂവെ പ്രധാനമായുടം 
�ക്്യമറിടുന്നത്. ഇതറിവറെ ഭാഗമാെറി അതന്ന 
ദറിെസടം സടംസ്ാന/ജറില്ലാ/താലൂക്്/ബൂ്് 

ത�ങ്ങളറിൽ െറിെറിധ �രറി�ാെറികൾ സടം�െറി
്റിക്കുകയുടം പുതറിെതാെറി തൊട്ർ �ട്റികെറിൽ 
ത�ര് തചർ് മുഴുെൻ ആളുകളുതെയുടം  തഫാതട്ാ 
�തറിച്ച തറിരറിച്ചററിെൽ കാർഡ് െറിതരണടം 
വചയ്യുകയുടം, തദശീെ സടംസ്ാന പ്രാതദശറിക 
ത�ങ്ങളറിവ� ജനാധറി�ത്യ പ്രക്റിെെറിൽ െീഴ്ച 
കൂൊവത ഭാഗഭാക്ാെറിവക്ാണ്് ജനാധറി�
ത്യവ് കൂടുതൽ ശക്തറിവ്ടുത്തുവമന്ന പ്രതറിജ് 
എടുക്കുകയുടം വചയ്യുന്നു. ജനാധറി�ത്യ ആശെടം 
െ്യാ�റി്റിക്കുകയുടം സമെതറിദാനാെകാശ്റിവറെ 
ആെശ്യകത പ്രചരറി്റിക്കുകയുടം അതറിൽ �ങ്കാളറി
കളാകുകയുടം വചയ്യുന്നെർക്് മറികച്ച വതരവഞെടു്് 
പ്രെർ്നങ്ങൾക്കുളേ തദശീെ അൊർഡുകളുടം 
ഈ ദറിന്റിൽ സമൊനറിക്കുന്നു.

 2021 വ� തദശീെ സമെതറിദാന ദറിന്റിവറെ 
സതന്ദശടം 'Making Our Votes Empowered, Vigilant, 
Safe and Informed' എന്നതാണ്. തകരള്റിലുടം 
െറിപു�മാെ �രറി�ാെറികതളാവെൊണ് എല്ലാ
െർഷവുടം ഈ ദറിനടം ആചരറിക്കുന്നത്. തൊട്െകാശടം 
െറിനറിതൊഗറിക്കുന്നതറിവറെ ആെശ്യകത സ് കൂൾ 
തകാതളജ് ത�ടം മുതൽ പ്രചരറി്റിക്കുന്നതറിനുടം 
െറിദ്യാർത്റികളറിൽ ജനാധറി�ത്യ അെത�ാധടം 
സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനുമാെറി ദറിനാചരണ്റിൽ െറിെറിധ 
മത്സരങ്ങൾ സടം�െറി്റിക്കുന്നു.

 ജനാധറി�ത്യ റിൽ ജനങ്ങളുവെ 
ആത്മത�ാധവുടം തക്മവുടം സുരക്റിതത്വുടം 
ഉറ്ാക്ാനുളേ ഏറ്വുടം ശക്തമാെ ആയുധമാണ് 
സമെതറിദാനാെകാശടം. എന്നാൽ വതരവഞെ
ടുപ്പുകളറിൽ ത�ാളറിടംഗ് ശതമാനടം കുറയുന്നതുടം 
പുതറിെ തൊട്ർമാരറിൽ നവല്ലാരു �ക്ടം 
വതരവഞെടു്റിൽ നറിന്ന് മാററി നറിൽക്കുന്നതുടം 
ഗൗരെകരമാെറി കാതണണ്താണ്. �തറിവനട്ടു 
െെസ്് പൂർ്റിൊെെരറിൽ ��രുടം തൊട്ർ 
�ട്റികെറിൽ ത�ര് ഉവണ്ങ്കറിൽ ത�ാലുടം തൊട്് 
തരഖവ്ടുത്തുന്നതറിൽ െറിമുഖത കാണറിക്കുന്നുണ്്. 
ഇ്ര്റിൽ തൊട്് വചയ്യാൻ െറിമുഖത കാണറി

ക്കുത്ാൾ നമ്മുവെ ജനാധറി�ത്യ െ്യെസ്ക്ാണ് 
തകാട്ടം സടംഭെറിക്കുന്നത്. തൊട്് വചയ്താലുടം 
ഇവല്ലങ്കറിലുടം ജെറിതക്ണ്െർ ജെറിക്കുടം എന്ന 
തര്റിലുളേ നറിസ്ടംഗത്ടം പു�ർത്തുന്നെരുടം 
സമകാ�ീന ഇന്്യൻ സാഹചര്യ്റിൽ രാഷ്ടീെ 
കക്റികവളക്കുററിച്ചുടം സ്ാനാർത്റികവളക്കുററി
ച്ചുമുളേ മതറി്റില്ലായ്മയുടം തൊട്് വചയ്യുന്നതറിൽ 
നറിന്ന് ജനങ്ങവള �റിൻതറിരറി്റിക്കുന്നുണ്്. 
ഒതന്നാ രതണ്ാ തൊട്റിവറെ കുറെറിൽ തൊഗ്യരാെ 
സ്ാനാർത്റികൾ ഭരണരടംഗത്ക്് എ്
വ്ൊവത െരുന്ന സാഹചര്യ്റിലുടം, രാജ്യടം 
ഭരറിക്ാൻ ഒരു കക്റിക്കുടം ഭൂരറി�ക്ടം �ഭറിക്ാ് 
സാഹചര്യ്റിലുവമാവക്ൊണ്് തവറെ ഉ്ര
ൊദറിത്ടം നറിറതെറ്ാ്തറിവറെ െറി�രീതഫ�ടം 
ജനടം മനസ്റി�ാക്കുന്നത്. തൊട്ർ�ട്റികെറിൽ 
ത�രുതചർത്തുടം കരടു പ്രസറിദ്ധീകരറിച്ചുടം ന്യാെമാെ 
തറിരു്ലുകൾ െരു്ാൻ അെസരടം നൽകറിയുടം 
കുറ്മറ് തൊട്ർ�ട്റിക തയ്യാറാക്ാൻ വതരവഞെ
ടു്് കമെീഷൻ ശ്രമറിക്കുന്നുവണ്ങ്കറിലുടം തൊട്ർ 
�ട്റികെറിൽ ത�രുവണ്ന്ന് വതരവഞെടു്റിനു 
മുൻത� ഉറപ്പുെരുത്ണ് ഉ്രൊദറിത്ടം 
തൊട്ർക്കുണ്്.

 സമ്പൂർണ് സാക്രതയുടം, രാഷ്ടീെ പ്ര
ബുദ്ധതയുടം അെകാശവ്ടുന്ന തകരള്റിൽ 
ത�ാലുടം വചററിെ ഒരു ശതമാനടം ആളുകവളങ്കറിലുടം 
സമെതറിദാനാെകാശടം െറിനറിതൊഗറിക്കുന്നതറിൽ 
നറിന്ന് മാററി നറിൽക്കുന്നുണ്്. ഇതറിൽ നറിന്നുടം 
നാടം മാററിചറിന്റിതച്ച മതറിൊവൂ, എങ്കറിൽ മാത്രതമ 
ജനാധറി�ത്യ്റിന് നറി�നറിൽപ്പുള്ളു. അതുത�ാ
വ�തവന്ന തങ്ങൾക്് തൊട്് വചയ്ത് െറിജെറി്റിച്ച 
തൊട്ർമാതരാെ് പ്രതറി�ദ്ധതയുടം ഉ്രൊദറിത്വുടം 
പു�ർത്ണ്ത് ഓതരാ ജനപ്രതറിനറിധറിയുതെയുടം 
രാഷ്ടീെ കക്റിയുവെയുടം കെമയുമാണ്.

തയ്യാറാക്റിെത് രോഖി ടക.വി
വസക്ൻ ഓഫീസർ

തദശീെ സമെതറിദാെക ദറിനടം

വഡാ. ബി.ആർ. അദംവബദട്േർ ചരമ �ാർഷിേദിനവത്ാെനുബന്ിച്ട് 
ടഡപയൂട്ി സ്ീക്കർ �ി. ശശി പുഷ്ാർച്ന നെത്തുന്നു

െിത്ജോലകകും

72 ാദം റിപ്ബ്ിക്കട് ദിനാവ�ാഷവത്ാെനുബന്ിച്ട് ടഡപയൂട്ി 
സ്ീക്കർ �ി.ശശി ഗാന്ിപ്രതിമയിൽ പുഷ്ാർച്ന നെത്തുന്നു
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�തറിനാ�ാടം തകരള നറിെമസഭയുവെ ഇരു�്റിരണ്ാടം 
സതമെളനടം 2021 ജനുെരറി 8 ന് ആരടംഭറിക്കുകയുടം 

ജനുെരറി 22 ന് അെസാനറിക്കുകയുടം വചയ്തു. ആവക 11 
ദറിെസമാണ് ഈ സതമെളനകാ�െളെറിൽ സഭ തചർന്നത്.  
ഗെർണറുവെ പ്രസടംഗടം, 2021-22 സാ്്റിക െർഷ
ത്ക്കുളേ �ജറ്െതരണടം ഉൾവ്വെയുളേ പ്രധാന 
കാര്യ�രറി�ാെറികൾ ഈ സതമെളനക്ാ�്് സഭ 
നറിർവ്ഹറിച്ചു.

 2021 ജനുെരറി 1 ാടം തീെതറിെറിവ� മന്തറിസഭാ 
തൊഗമാണ് ഇരു�്റിരണ്ാടം സതമെളനടം ആരടംഭറി
ക്കുന്നതറിനാെറി ഗെർണതറാെ് ശറി�ാർശ വചയ്യാൻ 
തീരുമാനറിച്ചത്. മന്തറിസഭാ തീരുമാനടം ഗെർണർ അടം
ഗീകരറിച്ചതറിവനത്തുെർന്ന് അന്ന് തവന്ന സഭാടംഗങ്ങൾക്് 
സതമെളന്റിനുളേ സമൻസ് നറിെമസഭാ വസക്തട്ററിെറ്് 
അെയ്ക്കുകയുണ്ാെറി.

 സഭാ സതമെളന്റിനുളേ ക�ണ്ർ പ്രകാരടം 
14 ദറിെസമാണ് തചരാൻ നറിശ്ചെറിച്ചറിരുന്നുവെങ്കറിലുടം 
കാതര്യാ�തദശക സമറിതറിയുവെ ശറി�ാർശ പ്രകാരടം 
സതമെളനക്ാ�െളെ് 11 ദറിെസമാെറി വെട്റിച്ചുരുക്കുക
യുണ്ാെറി. ഇരു�്റിരണ്ാടം സതമെളനടം തകാെറിഡ്-19 
തപ്രാതട്ാതക്ാൾ �ാ�റിച്ചുവകാണ്ാണ് നെ്റിെത് 
എന്നത് ശ്രതദ്ധെമാണ്. നറിശ്ചറിത ഇെതെളകളറിൽ അടംഗ
ങ്ങൾക്് ആറെറിജൻ വെസ്റ് നെത്തുന്നതറിനുളേ സൗകര്യടം 
നറിെമസഭാ മന്ദറിര്റിൽ ഒരുക്റിെറിരുന്നു.  അടംഗങ്ങൾ 
നറിെമസഭാ ഹാളറിൽ പ്രതെശറിക്കുന്നതറിന് മു്് വതർമെൽ 
സ് കാനറിടംഗറിന് െറിതധെരാക്കുകയുടം, അെരെരുവെ തമശപ്പു
റ്് സാനറിധട്സർ �ഭ്യമാക്കുകയുടം വചയ്തു.  സന്ദർശക 
ഗ്യാ�ററികളറിൽ പ്രതെശനടം അനുെദറിക്കുകയുണ്ാെറില്ല.

 ഈ  സതമെളനക്ാ�െളെറിൽ സഭാടംഗമാെറിരുന്ന 
വക.െറി. െറിജെദാസറിവറെ അകാ� ചരമടം സഭവെ ഏവറ 
ദു:ഖ്റി�ാഴ്തറി.  2021 ജനുെരറി 18 നാണ് തകാങ്ങാെ് 
നറിെമസഭാ മണ്ഡ�വ് പ്രതറിനറിധീകരറിച്ചറിരുന്ന 
വക.െറി. െറിജെദാസ് അന്രറിച്ചത്.  2021 ജനെരറി 19 
ന് സഭ അതദേഹ്റിന് ചരതമാ�ചാരടം അർ്റിച്ച് മറ്് 
നെ�െറികളറിത�ക്് കെക്ാവത �റിരറിഞ്ഞു.

 അന്രറിച്ച മുൻ രാഷ്ട�തറി പ്രണ�് കുമാർ മുഖർജറി, 
ഈ സഭെറിവ�തവന്ന അടംഗമാെറിരുന്ന സറി.എഫ്.തതാമസ് 
എന്നീ ആദരണീെ െ്യക്തറിത്ങ്ങൾക്് 2021  ജനുെരറി 
11 ന് സഭ ചരതമാ�ചാരടം അർ്റിച്ചു. ഇതു കൂൊവത 2021 
ജനുെരറി 12 ന് മുൻ സാമാജറികരുവെയുടം പ്രമുഖ െ്യക്തറിത്
ങ്ങളുവെയുടം നറിര്യാണടം സടം�ന്റിച്ച റഫറൻസ് നെ്റി.

 ഈ സതമെളന്റിൽ ഇ-നറിെമസഭ ത�ാർട്ൽ 
െഴറിൊണ് തചാതദ്യാ്രങ്ങളുമാെറി �ന്വ്ട് തജാ�റികൾ 
നറിർവ്ഹറിച്ചത്. കെ�ാസ് രഹറിത നറിെമസഭ �ക്്യടം 
െച്ചുവകാണ്ടുളേ ഈ സടംെറിധാനടം മുതഖന അടംഗങ്ങൾക്് 
ഓൺധ�നാെറി തചാദ്യങ്ങൾ തചാദറിക്ാനുടം  ഉ്രങ്ങൾ 
�ഭ്യമാക്ാനുടം സാധറിച്ചു. എല്ലാ ഉ്രങ്ങളുടം െകുപ്പുകളറിൽ 
നറിന്ന് ഓൺധ�നാെറി മാത്രമാണ് സ്ീകരറിച്ചത്. നക്
ത്രചറിഹ്നമറിട് തചാദ്യങ്ങളുവെ മറു�െറികളുവെ 15 �കർപ്പുകളുടം 
നക്ത്രചറിഹ്നമറിൊ്െയുവെ 10 �കർപ്പുകളുമാണ് മു്് 
സർക്ാർ നൽകറിെറിരുന്നത്. ഇത് പൂർണ്മായുടം ഓൺ
ധ�നാക്റിെതറിലൂവെ ഏറ്വുടം ചുരുങ്ങറിെ രീതറിെറിൽ 
കണക്ാക്റിൊൽത്ാലുടം ഒരു �ക്്റിൽ്രടം എ4 
ധസസ് തഫാതട്ാതകാ്റി ത�്ർ �ാഭറിക്കുൊൻ കഴറിഞ്ഞു.

 ഈ സതമെളന്റിൽ ചട്ടം 50 പ്രകാരടം ഏഴ് 
അെറിെന്ര പ്രതമെങ്ങൾക്കുളേ അെതരണാനുമതറി 
തനാട്ീസ് �ഭറിച്ചതറിൽ കറിഫ്�റി െഴറി നെ്റിെ മസാ� 
ത�ാണ്് ഇെ�ാെറിവ� നറിെമ െറിരുദ്ധത സടം�ന്റിച്ച് 
െറി.ഡറി.സതീശൻ, എടം.എൽ.എ. നൽകറിെ തനാട്ീസ് സഭ 
ചർച്ച വചയ്യുകയുണ്ാെറി. �തറിനാ�് ശ്രദ്ധ ക്ണറിക്ൽ 
തനാട്ീസുകളറിലൂവെയുടം നൂറ്റിമൂന്ന് സ�് മറിഷനുകളറിലൂവെയുടം 
ജനങ്ങളുവെ െറിെറിധ പ്രശ് നങ്ങൾ ഈ സതമെളനകാ�്് 
സഭെറിൽ ഉന്നെറിക്വ്ടുകയുണ്ാെറി. 

 നെ�െറിക്മങ്ങൾ �ാ�റിക്ാവത സറി ആറെ് എ.ജറി. 
തവറെ ററിത്ാർട്റിൽ അധറികമാെറി എഴുതറിതച്ചർ് ഭാഗങ്ങൾ 
നറിരാകരറിക്കുന്നത് സടം�ന്റിച്ച് ചട്ടം 118 പ്രകാരടം 
മുഖ്യമന്തറി 2021 ജനുെരറി 22 ന് പ്രതമെടം അെതരറി്റിച്ചു. 
ചർച്ചെ് വക്ാടുെറിൽ പ്രതമെടം സഭ �ാസ്ാക്റി. പ്രതമെടം 
സടം�ന്റിച്ച ചർച്ചാ തെളെറിൽ സഭ �ാസ്ാക്ാൻ ത�ാകുന്ന 
പ്രതമെ്റിവറെ ഉളേെക്്റിനു െറിതധെമാെറി മാത്രമാതണാ 
�്റിക് അക്ൗണ്് സ് കമെറിറ്റിക്് സറി ആറെ് എ.ജറി.
യുവെ ററിത്ാർട്് �രറിതശാധറിക്ാൻ കഴറിയുന്നത് എന്ന 
കാര്യ്റിൽ െ്യക്തത തെണവമന്നുടം, സഭ നറിരാകരറിച്ച 
41 മുതൽ 43 െവരയുളേ ത�ജുകളറിവ� �രാമർശങ്ങൾ 
�റി.എ.സറി.ക്് �രറിതശാധറിക്ാൻ കഴറിയുതമാ എന്ന 
കാര്യ്റിൽ വചെററിൽ നറിന്നുടം റൂളറിടംഗ് തെണവമന്ന 
ആെശ്യമുെർന്നറിരുന്നു. �്റിക് അക്ൗണ്് സ് കമെറിറ്റി, 
സഭ നറിരാകരറിച്ച ഭാഗങ്ങൾ �രറിഗണറിതക്ണ്തറിവല്ലന്ന് 
ഇക്ാര്യ്റിൽ സ്ീക്ർ റൂളറിടംഗ് നൽകുകയുടം വചയ്തു.

 സറി ആറെ് എ.ജറി. ററിത്ാർട്് സഭയുവെ തമശപ്പുറ്് 
െയ്ക്കുന്നതറിന് മു്് അതറിവ� ചറി� ഭാഗങ്ങൾ ധനകാര്യവുടം 
കെറുടം െകുപ്പുമന്തറി പുറത്തുെറിട്ടു എന്ന അെകാശ�ടം�ന 
െറിഷെ്റിൻതമലുളേ പ്രറിെറിത�ജസ്, എഥറിക് സ് എന്നറിെ 
സടം�ന്റിച്ച കമെറിറ്റിയുവെ ആറാമത് ററിത്ാർട്് 2021 
ജനുെരറി 20 ന് സമർ്റിക്വ്ട്ടു. ററിത്ാർട്് 2021 ജനുെരറി 
21 ന് സഭ �രറിഗണനയ്ക് എടുക്കുകയുടം ചർച്ചവക്ാടുെറിൽ 
അടംഗീകരറിക്കുകയുടം വചയ്തു. ഇക്ാര്യ്റിൽ  സഭയുവെ 
അെകാശടം മന്തറി �ടം�റിച്ചറിട്റില്ലാവെന്ന കമെറിറ്റി 
കവണ്്ൽ ആണ് അടംഗീകരറിച്ചത്. അന്ന് തവന്ന 
സഭ അടംഗീകരറിച്ച കമെറിറ്റിയുവെ ഏഴാമത് ററിത്ാർട്റിവ� 
ശറി�ാർശ അനുസരറിച്ച് 2021 ജനുെരറി 22 ന്  �റി.സറി. 
തജാർജ് എടം.എൽ.എ.വെ അടംഗങ്ങളുവെ വ�രുമാറ്ചട്
�ടം�നടം നെ്റിെതറിന് സഭ ശാസറിച്ചു.    

 സഭാ സതമെളനക്ാ�െളെറിൽ നെന്ന മറ്് പ്രധാനവ്ട് 
�റിസറിനസ്സുകൾ താവഴ്റയുന്നെൊണ്.

ഗവർണറുടെ പ്രസകുംഗകും
 സടംസ്ാന നറിെമസഭകളുവെ ഓതരാ െർഷാരടംഭ
്റിവ�യുടം ഒന്നാമവ് സതമെളന്റിവറെ തുെക്്റിൽ 
ഗെർണർ സഭവെ അഭറിസടംത�ാധന വചതയ്യണ്താവണന്ന് 
ഭരണ�െനയുവെ 176 ാടം അനുതച്ഛദടം അനുശാസറിക്കുന്നു.  
ഈ ഭരണ�െനാകർ്െ്യടം നറിറതെറ്റുന്നതറിവറെ ഭാഗമാെറി 
തകരള്റിവറെ ഗെർണർ  ആരറിഫ് മുഹമെദ് ഖാൻ 2021 
ജനുെരറി 8ന് സഭവെ അഭറിസടംത�ാധന വചയ്തു.  2021 
ജനുെരറി 8 ന് രാെറിവ� 9 മണറിക്് ആരടംഭറിച്ച അഭറിസടം
ത�ാധനാപ്രസടംഗടം 11.10 ന് സമാ�റിച്ചു.  (പ്രസടംഗടം 2 
മണറിക്കൂർ 10 മറിനറിറ്്  നീണ്ടു നറിന്നു.)  ഗെർണർ സഭെറിൽ 
വചയ്ത പ്രസടംഗ്റിന് നന്ദറി തരഖവ്ടുത്തുന്ന പ്രതമെടം എസ്. 
ശർമെ എടം.എൽ.എ. 2021 ജനുെരറി 12 ന് അെതരറി്റിച്ചു.  
തുെർന്ന്  2021 ജനുെരറി 12, 13, 14 എന്നീ തീെതറികളറിൽ 
നന്ദറിപ്രതമെ്റിൻതമലുളള ചർച്ച സഭെറിൽ നെന്നു.  32 
വനതറിവര 75 ത�രുവെ �റിന്തുണതൊവെ നന്ദറിപ്രതമെടം സഭ 
�ാസ്ാക്റി.  സഭെറിൽ ഗെർണർ വചയ്ത പ്രസടംഗ്റിന് 
സഭ നന്ദറി തരഖവ്ടു്റിെ കാര്യടം അന്ന് തവന്ന  സ്ീക്ർ 
ഗെർണവറ അററിെറിക്കുകയുണ്ാെറി. നന്ദറിപ്രതമെ്റിന് 
ഗെർണർ നൽകറിെ മറു�െറി സ്ീക്ർ 2021 ജനുെരറി 18 
ന് സഭെറിൽ ൊെറിച്ചു.

ബജറ്് അവതരണകും
 2021 ജനുെരറി 15 ന് ധനകാര്യവുടം കെറുടം െകുപ്പു 
മന്തറി തഡാ. െറി.എടം. തതാമസ് ഐസക് സഭെറിൽ 2021-22 
സാ്്റിക െർഷത്ക്കുളള �ജറ്് അെതരറി്റിച്ചു. 
�ജറ്റിതനാവൊ്ടം 2020-21 സാ്്റിക െർഷത്ക്കുളള 
�ജറ്റിത�ക്കുളള ഉ�ധനാഭ്യർത്നകളുവെ അന്റിമ തസ്റ
റ്് വമന്റുടം സഭയുവെ തമശപ്പുറത്തു െച്ചു.  ഇതുകൂൊവത 2021-22 
സാ്്റിക െർഷത്ക്കുളള തൊട്് ഓൺ അക്ൗണ്ടുടം, 
2021-22 മുതൽ 2023-24 െവരയുളള കാ�ളവുകളറിവ� 
മീഡറിെടം തെടം ഫറിസ് ക്ൽ ത�ാളറിസറി ആറെ് സ്ടാറ്ജറി 
തസ്ററ്് വമറെ് െറി്് മീഡറിെടം തെടം ഫറിസ് ക്ൽ പ്ലാൻ 
തഫാർ തകരളയുടം, കറിഫ്�റിയുവെ 2019-20 സാ്്റിക 
െർഷവ് ൊർഷറിക ററിത്ാർട്ടുടം ൊർഷറിക അക്ൗണ്ടുടം 
ഫറിഡ�റിറ്റി സർട്റിഫറിക്റ്റുടം അഞ്ാമത് വ�ാതുവച�െ് 
പുന:�രറിതശാധനാ കമെറിറ്റിയുവെ ഒന്നാമത് ററിത്ാർട്ടുടം 
സഭയുവെ തമശപ്പുറ്് അതന്നദറിെസടം െയ്കവ്ട്ടു.

 �ജറ്റിൻതമലുളള വ�ാതുചർച്ച 2021 ജനുെരറി 18, 20 
എന്നീ തീെതറികളറിൽ നെന്നു. ജനുെരറി 19 വ� ചർച്ച, 
സഭാടംഗടം വക.െറി. െറിജെദാസറിവറെ മരണവ്ത്തുെർന്ന് 
മാറ്റിെയ്കവ്ട്ടു.

 തകരള നറിെമസഭയുവെ ചരറിത്ര്റിൽ ഏറ്വുടം ധദർ
�്യമാർന്ന �ജറ്െതരണ്റിനാണ് �തറിനാ�ാടം തകരള 
നറിെമസഭയുവെ അെസാന സതമെളനടം സാക്റിൊെത്. 
മൂന്നു മണറിക്കൂർ 18 മറിനറിട്ടു വകാണ്ാണ് ധനകാര്യെകു്് 
മന്തറി െറി.എടം.തതാമസ് ഐസക് �ജറ്് പ്രസടംഗടം പൂർ
്റിൊക്റിെത്. ഇതതാവെ 2013 മാർച്ച് 13 ന് വക.എടം.
മാണറി, രണ്് മണറിക്കൂർ 58 മറിനറിവറ്ടു്് നെ്റിെ �ജറ്് 
പ്രസടംഗ്റിവറെ വറതക്ാർഡ് �ഴങ്കഥൊെറി.

സ്ീക്കടറ നീക്കകും ടെയ്യുന്തിനുള് പ്രയമ�കും 

 ഭരണ�െനയുവെ അനുതച്ഛദടം 179 (സറി) പ്രകാരടം 
സടംസ്ാന നറിെമസഭകളറിവ� സ്ീക്തറതൊ വഡ�യൂട്റി 
സ്ീക്തറതൊ സഭയുവെ ഒരു പ്രതമെടം മുതഖന നീക്ടം 
വചയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രതമെവ് സടം�ന്റിച്ചുളേ 
നെ�െറിക്മങ്ങൾ സഭാ ചട്ടം 65 മുതൽ 68 െവര പ്രതറി
�ാദറിക്കുന്നു. ഇ്ര്റിവ�ാരു പ്രതമെ്റിന് സഭാ 
ചട്ടം 65 പ്രകാരടം എടം. ഉമെർ സതമെളനക്ാ�െളെറിൽ 
തനാട്ീസ് നൽകുകയുണ്ാെറി. 2021 ജനുെരറി 4 ന് നൽ
കവ്ട് തനാട്ീസ് 2021 ജനുെരറി 21 ന് സഭെറിൽ അെ
തരറി്റിക്വ്ട്ടു. ഭരണ�െന അനുശാസറിക്കുടം പ്രകാരടം 
തനാട്ീസ് നൽകറി �തറിനാലു ദറിെസടം കഴറിഞെ് പ്രതമെടം 
അെതരറി്റിക്കുന്നതറിനുളേ അനുൊദടം തതെറിവക്ാണ്ടുളേ 
ഉ�തക്�ടം അതന്നദറിെസടം  എടം.ഉമെർ അെതരറി്റിച്ചു.  

ഇരു�തറിൽ കുറൊ് അടംഗങ്ങൾ ഉ�തക്�വ് 
അനുകൂ�റിച്ചതറിനാൽ എടം.ഉമെർ പ്രതമെടം അെതരറി്റിച്ചു.   
തനരവ് പ്രതമൊെതരണ്റിവനതറിവര എസ്. ശർമെ 
തെസ്ൊദടം ഉന്നെറിച്ചറിരുന്നു. 3 മണറിക്കൂർ 25 മറിനറിറ്് 
നീണ്ടു നറിന്ന ചർച്ചയ്ക്കുടം സ്ീക്റുവെ മറു�െറിക്കുടം തശഷടം 
പ്രതറി�ക്ടം സഭെറിൽ നറിന്നുടം ഇറങ്ങറിത്ാെറി. പ്രതമെവ് 
അനുകൂ�റിക്കുന്നെർ ആരുടം ഇല്ലാതറിരുന്നതറിനാൽ 
പ്രതമെടം അടംഗീകരറിക്വ്ട്റില്ല. തകരള നറിെമസഭയുവെ 
ചരറിത്ര്റിൽ മൂന്നാമവ് പ്രാെശ്യമാണ് ഇ്രവമാരു 
പ്രതമെടം �രറിഗണറിക്വ്ടുന്നത്.

ഉപധനോഭത്യർത്ഥനകൾ
   2020-21 സാ്്റിക െർഷത്ക്കുളേ ഉ�ധനാഭ്യർ
ത്നകളറിൻതമലുളേ ചർച്ചയുടം തൊവട്ടുപ്പുടം 2021 ജനുെരറി 
21 ന് നെന്നു.  ചർച്ചയ്ക്കുടം തൊവട്ടു്റിനുവമാടുെറിൽ സഭ 
�ന്വ്ട് ഉ�ധനാഭ്യർത്നകൾ �ാസ്ാക്കുകയുടം 
ഗ്രാറെ് അനുെദറിക്കുകയുടം വചയ്തു. തുെർന്ന് ഗ്രാറെ് െറിനറി
തൊഗറിക്കുന്നതറിന് െ്യെസ് വചയ്യുന്ന �റിൽ (2021വ� 
തകരള ധനെറിനറിതൊഗ �റിൽ) 2021 ജനുെരറി 22 ന് 
സഭ �ാസ്ാക്റി.

യവോട്് ഓൺ അക്കരൗണ്്
 2021-22 സാ്്റിക െർഷവ് ആദ്യ നാ�് 
മാസത്ക്് സർക്ാരറിവറെ വച�െറിന് തെണ്റിയുളേ 
തൊട്് ഓൺ അക്ൗണ്റിനുതമലുളേ ചർച്ചയുടം തൊവട്ടുപ്പുടം 
2021 ജനുെരറി 21 ന് നെന്നു.  തൊട്് ഓൺ അക്ൗണ്് 
അനുെദറിച്ചതറിവനത്തുെർന്ന് പ്രസ്തുത തുക െറിനറിതൊഗറി
ക്കുന്നതറിന് െ്യെസ് വചയ്യുന്ന �റിൽ (2021 വ� തകരള 
ധനെറിനറിതൊഗ (തൊട്് ഓൺ അക്ൗണ്് ) �റിൽ) 2021 
ജനുെരറി 22 ന് സഭ �ാസ്ാക്റി.

നി�മനിർമ്മോണകും
 ധനെറിനറിതൊഗ �റില്ലുകൾക്് പുറതമ സതമെളന
ക്ാ�െളെറിൽ താവഴ്റയുന്ന നറിെമനറിർമൊണങ്ങളുടം 
സഭെറിൽ നെക്കുകയുണ്ാെറി.

(എ) 2021 ടല ശ്ീ നോരോ�ണഗുരു ഓപ്ൺ യൂണിയവ
ഴ് സിറ്ി ബിൽ
 2021 വ� ശ്രീ നാരാെണഗരു ഓ്ൺ യൂണറിതെഴ് സറിറ്റി 
�റിൽ  2021 ജനുെരറി 18 ന് സഭെറിൽ അെതരറി്റിക്വ്ട്ടു.  
തുെർന്ന്  �റിൽ സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റിക്് െറിടുകയുടം �റില്ലറിൻ
തമലുളേ സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റി ററിത്ാർട്് 2021 ജനെരറി 20 
ന് സഭെറിൽ സമർ്റിക്കുകയുടം വചയ്തു.  സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റി 
ററിത്ാർട്് വചയ്ത പ്രകാരമുളേ �റിൽ 2021 ജനുെരറി 22 ന് 
അ�രാഹ്ന സതമെളനടം തചർന്ന് (ഉച്ചയ്ക് 3 മണറിക്് ) സഭ 
�രറിഗണനയ്ക് എടുത്തു. െകുപ്പു തറിരറിച്ചുളേ �രറിഗണനയ്ക് 
തശഷടം �റിൽ സഭ ഐകകണ്തഠ്യന �ാസ്ാക്റി.

(ബി) ധനകോരത്യ ബില്ലുകൾ
 2021-22വ� �ജറ്് പ്രസടംഗ്റിൽ അെങ്ങറിെ ധന
സടം�ന്മാെ നറിർതദേശങ്ങൾക്് (financial proposals) 
നറിെമപ്രാ��്യടം നൽകുന്നതറിത�യ്കായുളേ  ധനകാര്യ 
�റില്ലുകൾ സഭെറിൽ 2021 ജനുെരറി 22 ന് അെതരറി്റിച്ചു.  
2021 വ� തകരള ധനകാര്യ �റിൽ, 2021 തകരള ധനകാര്യ 
(2ാടംന്ർ) �റിൽ എന്നറിെൊണ് ഇെ.  The Kerala 
Provisional Collection of Revenues Act, 1985 പ്രകാരടം 
ഈ �റില്ലറികളറിവ� െ്യെസ്കൾക്് 2021 ഏപ്രറിൽ 1 മുതൽ 
നൂറ്റി ഇരു�ത് ദറിെസത്ക്് ഒരു നറിെമ്റിവറെതാെ 
പ്രാ��്യടം ഉണ്ാെറിരറിക്കുന്നതാണ്.

െട്കും 236(2) സസ് ടപറെ് ടെയ്യുന്തിനുള് പ്രയമ�കും
 ചട്ടം 140 പ്രകാരടം �ജറ്് ചർച്ചയുവെ അെസാനടം 
ധനാഭ്യർത്നകൾ �ന്വ്ട് സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റികളുവെ 
സൂക്ഷ്മ�രറിതശാധനയ്ക്കുടം ററിത്ാർട്റിനുടം തെണ്റി അെ
ച്ചുവകാടു്റിരറിതക്ണ്താണ്. സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റികൾ 
അെയുവെ �രറിതശാധന ചർച്ച അെസാനറിച്ച തീെതറി 
മുതൽ നാ�ാഴ്ചെറിൽ കെറിൊ് കാ�ാെധറിക്കുളേറിൽ 
പൂർ്ീകരറിതക്ണ്താണ് [ചട്ടം 236(2)]. എന്നാൽ 
�തറിനാ�ാടം തകരള നറിെമസഭയുവെ കാ�ാെധറി 2021 
ജൂണറിൽ അെസാനറിക്കുന്നതറിനാലുടം പ്രാതൊഗറികത കണ
ക്റിവ�ടുത്തുടം, അടു് നറിെമസഭെറിൽ രൂ�ടം വകാള്ളുന്ന 
സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റികൾ ധനാഭ്യർത്നകൾ �രറിതശാധറിക്കു
ന്നതാെറിരറിക്കുടം ഉചറിതവമന്ന് തീരുമാനറിച്ചതറിവറെ അെറി
സ്ാന്റിൽ ചട്ടം 236(2) സസ് വ�റെ് വചയ്യുന്നതറിനുളേ 
പ്രതമെടം 2021 ജനുെരറി 20 ന് സഭ �ാസ്ാക്റി. അടു് 
നറിെമസഭെറിൽ രൂ�ീകരറിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കമെറിറ്റികൾ 
�ജറ്് �രറിതശാധന പൂർ്റിൊക്കുന്നതുെവരൊണ് ചട്ടം 
236(2) സസ് വ�റെ് വചയ്യവ്ട്റിരറിക്കുന്നത്.

സഭയടെ ആേരകും
 നറിെമസഭാ സാമാജറികനാെറി അ്ത് െർഷടം 
പൂർ്റിൊക്റിെ ഉമെൻചാണ്റിവെ 2021 ജനുെരറി 22 
ന് സഭ ആദരറിച്ചു.

�തറിനാ�ാടം തകരള നറിെമസഭ: 
പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ോകും സയമ്മളനകും
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തകാെറിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരറി 
ആരടംഭറിച്ചതു മുതൽ നാടം ശ്രമറി
ക്കുന്നത് ജീെനുകളുടം ജീെതനാ

�ാധറികളുടം സടംരക്റിക്ാനാണ്. അതറിനാെറി തരാഗ
െ്യാ�ന്റിവറെ ഓതരാ �ട്്റിലുടം സെറിതശഷമാെ 
ഇെവ�െലുകൾ സടംസ്ാന സർക്ാരറിവറെ ഭാഗ്് 
നറിന്നുണ്ാെറി. തകാെറിഡ് സാ്്റിക �ാതക്ജ് മുതൽ 
സൗജന്യ ഭക്്യ കറിറ്റുടം െർധറി്റിച്ച തക്മ വ�ൻഷനുടം 
അനുെദറിച്ച സർക്ാർ സുഭറിക് തകരളടം, െ്യെസാെ ഭദ്ത 
എന്നീ പ്രതത്യക �ദ്ധതറികളുടം ഏവറ്ടുത്തു. ഇെെ് വക്ാവക് 
പുറവമ, 'നൂറുദറിന' �രറി�ാെറിയുടം നെ്ാക്റി. 

 പ്രഖ്യാ�റിച്ച �ക്്യങ്ങതളക്ാളു�രറിൊെറി തനട്ങ്ങൾ 
ധകെരറിക്ാൻ കഴറിഞ്ഞുവെന്നതറിൽ ചാരറിതാർത്്യമുണ്്. 
െറിെറിധ െറിഭാഗടം ജനങ്ങൾക്് സമാശ്ാസടം നൽകു
ന്നതറിനുടം വതാഴറിലുടം െരുമാനവുടം സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനുടം 
�ശ്ചാ്�സൗകര്യടം ഒരുക്കുന്നതറിനുടം െ�റിെ അളെറിൽ 
കഴറിഞ്ഞു. അതറിൽ നമുക്കുണ്ാെ തനട്ടം സടംസ്ാന 
സ്ദ്�െനയുവെ െീവണ്ടു്റിൽ പ്രതറിഫ�റിക്കുന്നുണ്്. 
സടംസ്ാന്റിവറെ െരുമാന െളർച്ചെറിൽ ഉണ്ാകുന്ന ഇെറിെ്  
തദശീെ ശരാശരറിതെക്ാൾ താഴ്ന്നതാെറിരറിക്കുവമന്നാണ്  
പ്രാഥമറിക െറി�െറിരു്ലുകൾ. ഇത് സർക്ാരറിവറെ ക്റി
ൊത്മകമാെ ഇെവ�െൽ കാരണമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. 
ഈ പ്രെണതവെ ശക്തറിവ്ടുത്തുന്നതറിതനാവൊ്ടം ഒരു 
കുതറിച്ചുകെറ്ടം കൂെറി �ക്്യമറിട്ാണ് അടു് നൂറുദറിന 
�രറി�ാെറി കൂെറി നെ്ാക്കുന്നത്്. ആദ്യത്തറിവറെ തുെർച്ച 
എന്ന നറി�െറി�ാണ് ഇതു നെ്ാക്കുന്നത്. ഇതറിവറെ 
ഭാഗമാെറി 10,000 തകാെറി രൂ�യുവെ െറികസന പ്രെർ
്നങ്ങൾ പൂർ്ീകരറിക്കുകതൊ തുെക്ടം കുററിക്കുകതൊ 
വചയ്യുടം. 5700 തകാെറി രൂ�യുവെ 5526 �ദ്ധതറികൾ പൂർ
്ീകരറിച്ച് ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. 4300 തകാെറി രൂ�യുവെ 
646 �ദ്ധതറികൾക്് തുെക്ടം കുററിക്കുടം.

 രണ്ാടം �ട്്റിൽ 50,000 ത�ർക്് വതാഴറിൽ 
നൽകാനാണ് �ക്്യടംെയ്ക്കുന്നത്. കുടുടം�ശ്രീ സ്റാർട്് 
അ്് െറിതല്ലജ് എറെർപ്രണർഷറി്് തപ്രാഗ്രാമറിൽ 15000 
സടംരടംഭങ്ങൾക്് തുെക്മാകുടം. കുടുടം�ശ്രീയുവെ ആഭറി
മുഖ്യ്റിലുളേ തകരള ചറിക്ൻ ഔട്് �റ്റുകൾ,  പുതറിെ 
ജനകീെ തഹാട്ലുകൾ, കെർ ആൻഡ് ക്ാഫ്റ് തസ്റാറുകൾ, 
തഹാടം തഷാ്റികൾ എന്നറിെറിെങ്ങളറിൽ 2500 ത�ർക്ാണ് 
വതാഴറിൽ നൽകുക. തകരള �ാങ്ക്,  പ്രാഥമറിക സഹകരണ 
�ാങ്കുകൾ എന്നറിെെറിവ� ൊയ്കളറിലൂവെ 10,000 ത�ർക്് 
വതാഴറിൽ നൽകുടം. 

 2021 ജനുെരറി ഒന്നുമുതൽ നാെറിന് നെെത്സര 
സമൊനമാെറി തക്മവ�ൻഷനുകൾ 100 രൂ� െീതടം 
െർദ്ധറി്റിച്ച് 1500 രൂ�ൊെറി ഉെർ്റിെറിരറിക്കുകൊണ്. 
വകാതറാണക്ാ�മാെറിട്ടുടം ഉത്സെകാ��ട്ങ്ങളറിൽ െറി� 
ഉെർന്നുവെന്ന �രാതറി ഉണ്ാെറിട്റില്ല. തകരളീെവറെ പ്രധാന 
ആഹാരമാെ അരറിയുവെ െറി� കുറയുകൊണുണ്ാെത്. എല്ലാ 
സാ്്റിക �രാധീനതകൾക്റിെെറിലുടം തറഷൻ കാർഡ് 
ഉെമകൾക്കുളേ സൗജന്യ കറിറ്് െറിതരണടം തുെരുകൊണ്. 
80 �ക്്റിൽ്രടം കുടുടം�ങ്ങൾക്ാണ് ഇത് സമാശ്ാസടം 

നൽകുക. 847 കുടുടം�ശ്രീ ഭക്ണശാ�കൾ ആരടംഭറിച്ചു 
കഴറിഞ്ഞു. 153 എണ്ടം കൂെറി ആരടംഭറിക്കുടം. 20 മാതെ�റി 
തസ്റാറുകൾ സൂ്ർ മാർക്റ്റുകളായുടം 5 എണ്ടം സൂ്ർ 
തസ്റാറുകളായുടം ഉെർത്തുടം.

 പ്രതറിതരാധ �ാർക്്, �ാ�ക്ാെ് അെക്ടം ഒ്ത് 
െ്യെസാെ �ദ്ധതറികൾ എന്നറിെയുവെ ഉദ്�ാെനടം മാർച്ച് 
31ന് മു്് നെത്തുടം. തകന്ദ്ര വ�ാതുതമഖ�ാ സ്ാ�നമാെ 
വെള്ളൂർ ഹറിന്ദുസ്ാൻ നയൂസ് പ്രറിറെ് ഫാക്ടററി വക്ഡറിതറ്
ഴ് സുമായുളേ �ാധ്യത തീർ്് 146 തകാെറി രൂ� മുെക്റി 
തകരള സർക്ാർ ഏവറ്ടുക്കുടം. വെർച്ൽ കെർ തമള 
വഫബ്രുെരറിെറിൽ നെത്തുടം. തകാെറിഡറിനുതശഷടം രാജ്യ്് 
നെക്കുന്ന അപൂർെടം ൊണറിജ്യതമളകളറിവ�ാന്നാെറിരറിക്കുടം 
ഇത്. മ��ാർ തകാഫറിയുവെ നറിർമാണ്റിനുളേ എസ്.
�റി.െറി.യ്ക് രൂ�ടം നൽകുടം. അതറിവറെ അെറിസ്ാന്റിൽ 
മ��ാർ തകാഫറി �ൗഡർ െറി�ണറിെറി�റിറക്കുടം.

 െൻകറിെ �ദ്ധതറികൾക്് ശ്രതദ്ധെമാെ പുതരാഗതറി 
ഉണ്ാക്ാൻ കഴറിഞ്ഞു. വഗെറിൽ ധ�്് ധ�ൻ 
വകാച്ചറി-മടംഗ�ാപുരടം റീച്ച് ജനുെരറിെറിൽ ഉദ്�ാെനടം 
വചയ്തു. വകാച്ചറി-�ാ�ക്ാെ് റീച്ച് വഫബ്രുെരറിെറിൽ 
ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. റാെ്പ്പൂർ-പുഗലൂർ-മാെക്്റ 
ധ�നറിവറെ ഉദ്�ാെനടം ജനുെരറിെറിൽ നറിർവ്ഹറിച്ചു. 
വക-തഫാൺ �ദ്ധതറിയുവെ പൂർ്ീകരണടം ഡറിജറിറ്ൽ 
തകരള എന്ന സ്�് നടം സാക്ാത്കരറിക്കുന്നതറിന് ഒരു 
നറിർണ്ാെക കാൽെെ്്ാെറിരറിക്കുടം. ഇതറിവറെ ഭാഗമായുളേ 
സടംസ്ാനത� കൺതരോൾ റൂടം, 14 ജറില്ലാത� തകന്ദ്രങ്ങൾ, 
വതരവഞെടുക്വ്ട് ഓഫീസുകളുവെ വനറ്് െർക്റിങ് 
എന്നറിെെെങ്ന്ന ഒന്നാടം�ട്്റിവറെ ഉദ്�ാെനടം വഫ
ബ്രുെരറിെറിൽ നെക്കുടം. �റി�റിഎൽ കുടുടം�ങ്ങളറിത�യ്ക്കുടം 
30,000 സർക്ാർ ഓഫീസുകളറിത�യ്ക്കുടം വക-തഫാൺ 
ഏതാനുടം മാസങ്ങൾക്കുളേറിൽ എ്റിക്ാൻ ഇതറിലൂവെ 
കഴറിയുടം. 

 എറണാകുളടം ധ�്ാസറിൽ 182 തകാെറി രൂ� വച�
െഴറിച്ചുളേ കുണ്ടൂർ, ധെറ്റി� തമൽ്ാ�ങ്ങൾ തുറന്നുവകാ
ടുത്തു. നാലു�തറിറ്ാണ്റിവറെ കാ്റിരറി്റിനുതശഷടം 387.18 
തകാെറി രൂ� വച�െഴറിച്ചു നറിർമറിച്ച ആ�പ്പുഴ ധ�്ാസ് 
തുറന്നു. കാഞെങ്ങാെ് വറെറിൽതെ തമൽ്ാ�്റിവറെയുടം 
െതട്ാളറി �ാ�്റിവറെയുടം ഉദ്�ാെനടം നറിർെഹറിക്കുടം. 
അകത്്റ, ചറിറെറിൻകീഴ്, മാളറിതെക്ൽ, ഗരുൊയൂർ, 
ചറിറങ്ങര, ഇരെറിപുരടം, ൊൊനക്കുററിശേറി, താനൂർ-വതയ്യാ�, 
തച�ാരറി,  വചട്റി്െറി, വകാടുെളേറി എന്നറിങ്ങവന 252 
തകാെറി രൂ� വച�വു െരുന്ന 10 വറെറിൽതെ തമൽ്ാ�
ങ്ങളുവെ നറിർമാണടം ആരടംഭറിക്കുകൊണ്. 569 തകാെറി 
രൂ� വച�വുെരുന്ന 17 പ്രധാന തറാഡുകൾ ഉദ്�ാെനടം 
വചയ്യുടം.

 റീ-�റിൽഡ് തകരളയുവെ ഭാഗമാെറി 1613 തകാെറി രൂ� 
വച�െറിൽ നറിർമറിക്കുന്ന �തറിനാ�് തറാഡുകളുവെ �ണറി 
തുെങ്ടം. ഉെർന്ന നറി�ൊര്റിൽ നെീകരണടം നെ്റിെ 
18 തറാഡുകൾ ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. മുഖ്യമന്തറിയുവെ ഗ്രാമീണ 
തറാഡ് നെീകരണ �രറി�ാെറിെറിൽവ്ടുന്ന 1620 പ്രവൃ

്റികൾ (3598 കറിമീ) ജനുെരറി 31നകടം പൂർ്റിൊകുടം. 
രണ്ാടം�ട്്റിൽവ്ട് 1627 പ്രവൃ്റികൾ (3785 കറിമീ) 
വഫബ്രുെരറി 28നകടം പൂർ്റിൊക്കുടം. മൂന്നാടം�ട്്റിൽ 
ഉൾവ്ട് 1625 പ്രവൃ്റികൾ (4421 കറിമീ) മാർച്ച് 31നകടം 
പൂർ്റിൊക്കുടം. കൂൊവത വക.എസ്.ആർ.െറി.സറി.യുവെ 
അനു�ന് തകാർ്തറഷനാെറി വക.എസ്.ആർ.െറി.
സറി. സ്റിഫ്റ് നറി�െറിൽ െരുടം. ഈ സടംെറിധാന്റിവറെ 
കീഴറി�ാണ് കറിഫ്�റി മുഖാന്രടം ൊങ്ന്ന ആധുനറിക 
�സുകൾ സർവ്ീസ് നെത്തുക. െറിഴറിഞെടം അന്ാരാഷ്ട 
തുറമുഖ �ദ്ധതറിയുവെ തഗറ്് തകാടംപ്ലക് സ് ഉദ്�ാെനടം 
നെക്കുടം. ആ�പ്പുഴ വക.എസ്.ആർ.െറി.സറി. ഗ്യാതരജറിവറെ 
�ണറികൾ ആരടംഭറിക്കുന്നതതാവൊ്ടം 145 തകാെറി രൂ� 
അെങ്കലുളേ ആ�പ്പുഴ വമാ�റി�റിറ്റി ഹബ്റിവറെ ശറി�ാസ്ാ
�നവുടം ഇക്ാ�െളെറിൽ നെത്തുടം.

 തദശീെ ജ��ാതയുവെ തകാെളടം മുതൽ ചാെക്ാെ് 
െവരയുളേ റീച്ചറിവറെ സ്�ടം ഏവറ്ടുക്ലുടം പുനരധറിൊസവുടം 
ഉൾവ്വെയുളേ പ്രെർ്നങ്ങളുവെ ഉദ്�ാെനവുടം വകാച്ചറി 
ൊട്ർ വമതരോയുവെ ഉദ്�ാെനവുടം വഫബ്രുെരറിെറിൽ 
നെക്കുടം. 75 പുതറിെ കറ്ാമരൻ �ാസഞ്ർ ത�ാട്ടുകൾ 
ജനുെരറിെറിൽ നീറ്റി�റിറക്കുടം.   3 ൊട്ർ ൊക് സറികളുടം 
തസാളാർ, ധെദയുതറി ത�ാട്ടുകളുടം സർവ്ീസ് ആരടംഭറിക്കുടം. 

 തകാെറിഡ് വെസ്റ് ത�ാസറിറ്റിെറിറ്റി നറിരക്് 18ൽ 
നറിന്ന് 10ൽ താവഴൊെറിട്ടുണ്്. വതരവഞെടു്റിവറെ 
�ശ്ചാ്�്റിൽ തകാെറിഡ് പ്രതറിതരാധ പ്രെർ്ന
ങ്ങളുടം ചറികറിത്സാ സൗകര്യവുടം കൂടുതൽ ജാഗ്രതതൊവെ 
ഏതകാ�റി്റിക്കുടം. തകാെറിഡ് ചറികറിത്സ സൗജന്യമാെറി 
നൽകുന്ന സടംസ്ാനമാണ് തകരളടം. ഇതറിവറെ തുെർച്ച 
എന്നനറി�െറിൽ തകാെറിഡ് ൊക് സറിൻ തകരള്റിൽ 
എല്ലാെർക്കുടം സൗജന്യമാെറി നൽകുടം.

 പുതറിെതാെറി 49 പ്രാഥമറികാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങൾ 
കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളാെറി ഉെർത്തുടം. 32 
കുടുടം�ാതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളുവെ/കമെയൂണറിറ്റി/ �്റിക് 
വഹൽ്് വസറെറുകളുവെ അെറിസ്ാനസൗകര്യടം െർദ്ധറി
്റിക്കുടം. 53 ജനറൽ/ ജറില്ല/ താലൂക്് വഹഡ്ക്ാർതട്ഴ് സ് 
ആശു�ത്രറികളറിൽ ഡൊ�റിസറിസ്, പുതറിെ ഒ�റി ത്ാക്് 
തുെങ്ങറിെ കൂടുതൽ ചറികറിത്സ/�രറിതശാധനാ സൗകര്യങ്ങളുടം 
തരാഗീസൗഹൃദ സടംെറിധാനങ്ങളുടം നറി�െറിൽ െരുടം. 
അെെെദാന ശസ്തക്റിെ കഴറിഞെെർക്് സ്റിരമാെറി 
കഴറിതക്ണ് 250 രൂ� മാർക്റ്റു െറി� െരുന്ന 5 ഇനടം 
മരുന്നുകൾ ഗണതമന്മ ഉറ്ാക്റി അഞ്റിവ�ാന്നു െറി�യ്ക് 
വക.എസ്.ഡറി.�റി.െറിൽ ഉൽ്ാദനടം ആരടംഭറിക്കുടം.

 25 തകാെറി രൂ� വച�െറിൽ നറിർമെറിച്ച 50 സ് കൂ
ളുകളുവെയുടം 3 തകാെറി രൂ� വച�െറിൽ നറിർമെറിച്ച 30 
സ് കൂളുകളുവെയുമെക്ടം 80 പുതറിെ ആധുനറിക സ് കൂൾ വകട്റി
െങ്ങളുവെ ഉദ്�ാെനടം നെത്തുടം. 3 തകാെറി രൂ�യുടം 1 തകാെറി 
രൂ�യുടം മുതൽമുെക്റി നറിർമെറിക്കുന്ന 300 പുതറിെ സ് കൂൾ 
വകട്റിെങ്ങൾക്് തറക്ല്ലറിടുടം. ഉന്നതെറിദ്യാഭ്യാസവ് 
കൂടുതൽ ശക്തറിവ്ടുത്തുന്നതറിനുളേ നെ�െറികളുണ്ാവുടം. 
എെ്ഡഡ് തകാതളജുകളറിൽ 721 തസ്തറികകൾ സൃഷ്ടറിച്ചു

പിണറോ�ി വിജ�ൻ മുഖ്യമന്തറി

സഭാ തനതാെറിവറെ ത�ജ്

സർക്ാർ ഒ്മുണ്ാെറിരുന്ന 
അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ
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വകാണ്ടുളേ ഉ്രെറിറക്കുടം. മഹാരാജാസ് തകാതളജ്, 
യൂണറിതെഴ് സറിറ്റി തകാതളജ്, തകരള െർമെ തകാതളജ് 
തുെങ്ങറി 13 തകാതളജുകളറിലുടം എടംജറി യൂണറിതെഴ് സറിറ്റി 
കാ്സറിലുമാെറി കറിഫ്�റി െഴറിയുളേ 205 തകാെറി 
രൂ�യുവെ നറിർമാണ പ്രവൃ്റികൾക്് തുെക്ടം കുററിക്കുടം. 
എ �റി വജ അബ്ദുൾക�ാടം സർവ്ക�ാശാ� കാ്സറിനുളേ 
സ്�വമടു്് പൂർ്റിൊക്റി ശറി�ാസ്ാ�നടം നെത്തുടം. 
വകാല്ലടം ശ്രീനാരാെണ ഗരു സാടംസ് കാരറിക സമുച്ചെടം, 
െറി െറി ഭട്തറിരറി്ാെ് സ്മാരക സമുച്ചെ്റിവറെ ആദ്യ�ട്ടം 
എന്നറിെയുവെ നറിർമൊണടം ആരടംഭറിക്കുടം. കാസർതഗാഡ് 
സുബ്ഹ്മണ്യടം തറിരുമു്് സാടംസ് കാരറിക സമുച്ചെ്റിവറെ 
ഒന്നാടം �ട് നറിർമൊണടം 2021 വഫബ്രുെരറിെറിൽ പൂർ്റി
ൊക്കുടം. തഗാെറിന്ദ ധ� സ്മാരകടം, വകാല്ലടം �സതെശ്ര 
സ്മാരകടം എന്നറിെെെക്ടം 9 സാടംസ് കാരറിക തകന്ദ്രങ്ങൾ 
ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. പുരാെസ്തു െകു്റിവറെ തനതൃത്്റിൽ 
വ�രളതശേരറി എ വക ജറി മയൂസറിെടം, ചന്പ്പുരെറിവ� വതയ്യടം 
മയൂസറിെടം, രാജാരെറിെർമെ ആർട്് ഗ്യാ�ററി വകട്റിെടം 
എന്നറിെയുവെ ശറി�ാസ്ാ�നടം നെക്കുടം. 185 തകാെറി 
രൂ� മുതൽ മുെക്റിൽ 9 പുതറിെ തസ്റഡറിെങ്ങൾക്് 
ശറി�ാസ്ാ�നടം നെത്തുടം. 310 തകാെറി രൂ� വച�വു െരുന്ന 
27 ടൂററിസടം െറികസന �ദ്ധതറികൾ ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. 

 100 തകന്ദ്രങ്ങളറിൽ 'തെക്് എ തബ്ക്് ' െഴറിതൊര െറിശ്രമ 
തകന്ദ്രങ്ങൾ നറിർമൊണടം ആരടംഭറിക്കുകതൊ നറി�െറിൽ 
െരറികതൊ വചയ്യുടം. 250 �ഞ്ാെത്തുകൾകൂെറി ശുചറിത് 
�ദെറിെറിത�യ്ക് ഉെരുന്നതതാവെ 80 ശതമാനടം ഗ്രാമപ്ര
തദശവുടം ശുചറിത് മാനദണ്ഡങ്ങളറിത�യ്ക് എ്റിതച്ചരുടം. 182 
തകാെറി രൂ�യുവെ അമൃത് സ് കീമറിൽവ്ട് 24 �ദ്ധതറികൾ 

ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. 189 തകാെറി രൂ�യുവെ വച�വു െരുന്ന 
മറ്റു 37 നഗരെറികസന �ദ്ധതറികൾക്കുടം തുെക്മാകുടം. സ്മാർട്് 
സറിറ്റി �ദ്ധതറിെറിൽവ്ടു്റി തറിരുെനന്പുരടം, വകാച്ചറി 
നഗരസഭകളറി�ാെറി 190 തകാെറി രൂ�യുവെ �ദ്ധതറികൾ 
പൂർ്ീകരറിക്കുടം.

 ധ�ഫ് �ദ്ധതറി പ്രകാരടം പുതറിെ 15,000 െീടുകൾകൂെറി 
മാർച്ച് 31നകടം പൂർ്ീകരറിക്കുകയുടം 35,000 ഭെനങ്ങളുവെ 
നറിർമൊണ പ്രെർ്നങ്ങൾ തുെങ്കയുടം വചയ്യുടം. ഭൂമറിയുടം 
െീടുടം ഇല്ലാ്െർക്് െീെ് െയ്ക്കുന്നതറിനാെറി 101 ഭെന 
സമുച്ചെങ്ങളാണ് ധ�ഫ് മറിഷവറെ മൂന്നാടം�ട്്റിൽ 
ഏവറ്ടുക്കുന്നത്. ഇതറിൽ അഞ്് ഭെന സമുച്ചെങ്ങളുവെ 
നറിർമൊണടം മാർച്ച് 31ന് മു്് പൂർ്ീകരറിക്കുടം. ഒരു 
�ക്്റിത�വറ �ട്െങ്ങൾ െറിതരണടം വചയ്തു കഴറിഞ്ഞു. 
10000 �ട്െങ്ങൾ കൂെറി 100 ദറിെസ്റിനുളേറിൽ െറിതരണടം 
വചയ്യുടം. 

 �ട്റികജാതറി/�ട്റികെർഗ െറിഭാഗങ്ങൾക്ാെറി 
3000 �ഠനമുററികൾ പൂർ്റിൊക്കുടം. 1620 ത�ർക്് ഭൂമറി 
ൊങ്ന്നതറിനാെറി ധനസഹാെടം നൽകുടം. �ട്റികജാ
തറി-�ട്റികെർഗ് െറികസന തകാർ്തറഷൻ െഴറി 2000 
ത�ർക്് സ്െടംവതാഴറിൽ ൊയ് നൽകുടം. 3500 ത�ർക്് 
െനാെകാശ തരഖയുടം 2500 ത�ർക്് നറിക്റിപ് െനഭൂമറി
െറിലുളേ അെകാശവുടം 300 ത�ർക്് �ാറെ് �ാങ്ക് �ദ്ധതറി 
പ്രകാരടം കൃഷറി ഭൂമറിയുടം �ഭ്യമാക്കുടം. 4800 �ട്റികെർഗ 
െീടുകൾകൂെറി പൂർ്ീകരറിക്കുടം.

 തതാട്ടം വതാഴറി�ാളറികൾക്കുളേ പ്രതത്യക ഭെന 
�ദ്ധതറിെറിൽ െെനാട്റിവ� തതാട്ടം വതാഴറി�ാളറികളുവെ 
െീടുകളുവെ ശറി�ാസ്ാ�നവുടം കുളത്തൂപ്പുഴ പ്ലാതറെഷൻ 
വതാഴറി�ാളറികളുവെ െീടുകളുവെ താതക്ാൽദാനവുടം 
നെത്തുടം. തമനടംകുള്് സ്തീ വതാഴറി�ാളറികൾക്ായുളേ 
അ്ാർട്് വമറെറിവറെ ശറി�ാസ്ാ�നടം നെത്തുടം.

 കഴറിഞെ നാലു െർഷ്റിനറിവെ 41,578 കറിത�ാമീറ്ർ 
നീർച്ചാലുകളുടം 390 കറിത�ാമീറ്ർ പുഴയുടം െീവണ്ടുക്ാൻ 
കഴറിഞെറിട്ടുണ്്. മാർച്ച് 31ന് മു്ാെറി ഇത് 50,000 

കറിത�ാമീറ്റാെറി െർദ്ധറിക്കുടം. ആറ് പ്രധാന കറിഫ്�റി 
ജ�െറിതരണ �ദ്ധതറികൾ രണ്ാടം നൂറുദറിന �രറി�ാെറിെറിൽ 
ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. 

 അയ്യൻകാളറി നഗര വതാഴറിലുറ്് �രറി�ാെറിെറിൽ 
മാർച്ച് 31നകടം 8 �ക്ടം വതാഴറിൽ ദറിനങ്ങൾകൂെറി 
സൃഷ്ടറിക്കുടം. മുതറിർന്ന �ൗരൻമാർക്കുളേ നെജീെൻ 
വതാഴറിൽ �ദ്ധതറിക്കുടം തുെക്ടം കുററിക്കുടം. വക.എസ്.
എഫ്.ഇ.യുമാെറി സഹകരറിച്ച് കുടുടം�ശ്രീ നെ്റി�ാക്കുന്ന 
�ാ�് തൊ്് െറിതരണ �ദ്ധതറിയുവെ ഉദ്�ാെനടം വഫബ്രു
െരറിെറിൽ നെക്കുടം. ഇതുെവര രജറിസ്റർ വചയ്യാ്െർക്് 
ഇനറിയുടം രജറിസ്റർ വചയ്യുന്നതറിനുളേ അെസരമുണ്ാകുടം. 
കുടുടം�ശ്രീയുവെ തനതൃത്്റിൽ 500 കെർ ആറെ് ക്ാഫ്റ് 
സ്റാളുകൾ ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം.

 വചല്ലാനടം, താനൂർ, വെളേറിെറിൽ എന്നീ മത്സ്യ
�ന്ന തുറമുഖങ്ങളുവെ കമെീഷനറിങ് നെക്കുടം. വച്റി 
മത്സ്യ�ന്ന തുറമുഖ നറിർമൊണ്റിന് തറക്ല്ലറിടുടം. 
ത�ാെറി മത്സ്യ�ന്ന തുറമുഖത്ാെ് അനു�ന്റിച്ചുളേ 
തീരസടംരക്ണടം, നീണ്കര തുറമുഖ്റിൽ ഡ്രഡ്ജറിങ്, 
തങ്കതശേരറി മത്സ്യ�ന്ന തുറമുഖ നെീകരണടം എന്നറിെയുടം 
ഈ സമെ്് നറിർമൊതണാദ്�ാെനടം നറിർവ്ഹറിക്കുടം. 
60 തകാെറി രൂ� മുതൽമുെക്റിൽ 9 തീരതദശ ജറില്ലകളറിൽ 
പൂർ്റിൊകുന്ന 87 തീരതദശ തറാഡുകൾ ഉദ്�ാെനടം 
വചയ്യുടം. 

 മത്സ്യവ്ാഴറി�ാളറി കുടുടം�ങ്ങൾക്കുളേ പുനർതഗഹടം 
�ദ്ധതറിെറിൽ കാതരാെ്, �ീമാ്ളേറി, െ�റിെതുറ, വകാല്ലടം 

കയുഎസ്എസ് തകാളനറി, വ�ാന്നാനറി , ആ�പ്പുഴ പുറക്ാെ്, 
തകാഴറിതക്ാെ് വെസ്റ് എന്നറിെറിെങ്ങളറി�ാെറി 774 കുടുടം�
ങ്ങൾക്കുളേ ഫ് ളാറ്റുകൾ/െീടുകൾ ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. 
അത�ക് നൽകറിെറിട്ടുളേ മറ്റുളേെർക്് െീടുടം സ്�വുടം 
ൊങ്ന്നതറിന് 200 തകാെറി രൂ� െകെറിരു്റിെറിട്ടുണ്്. 
മത്സ്യ�ന്നൊനങ്ങളുവെയുടം എഞ്റിനുകളുവെയുടം 
ഇൻഷുറൻസ് �ദ്ധതറിക്് തുെക്ടം കുററിക്കുടം. രണ്് മധറൻ 
ആടംബു�ൻസുകൾ പ്രെർ്നക്മമാക്കുടം.

 തറിരുെനന്പുരടം ധസ�ർ തഡാടം വകട്റിെടം, 
ധക്ടംബ്ാഞ്് തകാടംപ്ലക് സ്, മൂന്നാടം ഡറിസ്ടറിക്റ് വരേെറിനറിടംഗ് 
വസറെർ, െറിെറിധ ജറില്ലകളറിവ� ഡറിസ്ടറിക്റ് കമാൻഡറെ് 
കൺതരോൾ വസറെറുകൾ, ആലുെ ത�ാ�ീസ് തസ്റഷൻ 
വകട്റിെടം, വകാച്ചറിെറിവ� സ്മാർട്് വ�ാ�ീസ് തസ്റഷൻ 
എന്നറിെയുവെ ഉദ്�ാെനടം നെക്കുടം. സ്തീകളുവെ സുരക്യ്ക്കു 
തെണ്റിയുളേ ഇറെതഗ്രറ്ഡ് െറിമൻ വസകയൂരറിറ്റി ആ്് 
പുറ്റിറക്കുടം. തനറിച്ചു താമസറിക്കുന്ന മുതറിർന്ന �ൗ
രൻമാർക്കുളേ െറി-വകെർ �ദ്ധതറി ആരടംഭറിക്കുടം. ഇെ 
കൂൊവത വെക് തനാസറിറ്റിെറിൽ ഒരു�ക്ടം ചതുരശ്രെെറി 
െറിസ്തീർണ്മുളേ വകട്റിെടം പൂർ്റിൊകുടം. ഇറെതഗ്രറ്ഡ് 
സ്റാർട്്അ്് തകാടംപ്ലക് സ് ഉദ്�ാെനടം വചയ്യുടം. ധെദയുത 
ൊഹനങ്ങൾക്കുളേ ചാർജറിങ് തസ്റഷനുകൾ 6 തകാർ
്തറഷൻ �രറിധറിെറിൽ ആരടംഭറിക്കുടം. 496 തകാെറി രൂ�യുവെ 
46 കൃഷറി �ദ്ധതറികൾ മാർച്ച് 31 നകടം തുെങ്ടം.

 പുതുെത്സരനാളറിൽ സടംസ്ാനവ് സാധാരണ ജന
ങ്ങൾക്കുതെണ്റി �്് കാര്യങ്ങൾ കൂെറി പ്രഖ്യാ�റിച്ചറിട്ടുണ്്. 
സർക്ാർ തസെനങ്ങൾ െതൊജനങ്ങൾക്് കൂെറി സഹാ
െകരമാകുന്ന െറിധ്റിൽ ഓൺധ�നാെറി �ഭ്യമാക്കുടം. 
മസ്റററിങ്, ധ�ഫ് സർട്റിഫറിക്റ്്, സാമൂഹ്യസുരക്ാ 
വ�ൻഷൻ അത�ക്, സറിഎടംഡറിആർഎഫറിവ� സഹാെടം, 
അത്യാെശ്യ ജീെൻരക്ാ മരുന്നുകൾ എന്നറിെൊണ് 
ആദ്യ�ട്്റിൽ ഉൾവ്ടുത്തുന്ന തസെനങ്ങൾ. 

 സാ്്റിക �രറിമറിതറി അനുഭെറിക്കുന്ന കുട്റികളുവെ 
ഉന്നത െറിദ്യാഭ്യാസ്റിന് സഹാെകരമാകുന്ന െറിധ്റിൽ 
'എമറിവനറെ് സ് തകാതളഴ് സ് ഓൺധ�ൻ' എന്ന �രറി�ാെറി 

ആരടംഭറിക്കുടം. അതറിലൂവെ ത�ാകപ്രശസ്ത സാ്്റിക 
ശാസ്തജ്ർ, സാമൂഹ്യശാസ്തജ്ർ, ഭാഷാ െറിദഗ്ദ്ധർ 
എന്നറിങ്ങവന െറിെറിധ തമഖ�കളറിലുളേ പ്രമുഖരുമാെറി 
നമ്മുവെ തകാതളജ്-സർവ്ക�ാശാ�കളറിവ� �റിരുദ
-�റിരുദാനന്ര െറിദ്യാർത്റികൾക്് ആശെെറിനറിമെടം 
നെ്ാൻ സടംെറിധാനവമാരുക്കുടം.  

'അഴറിമതറിമുക്ത തകരളടം'- �രറി�ാെറി നെ്ാക്റി. അഴറി
മതറിവെക്കുററിച്ച് െറിെരടം �ഭ്യമാക്കുന്ന ആളറിവറെ ത�ര് 
രഹസ്യമാെറി സൂക്റിക്കുടം. ആ ഉറത്ാവെ തസാഫ്റ് വെെ
ററിലൂവെ �രാതറി ഉന്നെറിക്ാടം. സ്തീകളുവെയുടം കുട്റികളുവെയുടം 
തക്മ്റിനാെറി കൗൺസറി�ർമാരുവെ തസെനങ്ങൾ 
െ്യാ�കമാെറി �ഭ്യമാക്കുടം. െറിളർച്ച �ാധറിച്ചതാെറി കവണ്
ത്തുന്ന കുട്റികൾക്് ത�ാഷകാഹാരടം എ്റിച്ചുവകാടുക്കുടം.

 സർക്ാർ നറിശ്ചെറിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസൃ
തമാെറി പ്രകൃതറിസൗഹൃദ നറിർമാണ രീതറി അെ�ടം�റിക്കുന്ന 
ഗാർഹറിക നറിർമാണങ്ങൾക്് ആദ്യടം ഒറ്്െണൊെറി 
അെയ്ക്കുന്ന വകട്റിെനറികുതറിെറിൽ നറിശ്ചറിത ശതമാനടം 
'ഗ്രീൻ ററിത�റ്് '- അനുെദറിക്കുടം.  എല്ലാ െറിതല്ലജുകളറിലുടം 
ആളുകൾക്് പ്രഭാത-സാൊഹ്ന സൊരറി നെത്തുൊനുടം 
കുട്റികൾക്് കളറിക്കുൊനുടം ഉളേ വ�ാതു ഇെങ്ങൾ വഫബ്രുെരറി 
മാസടം അെസാന്റിനുമു്് ഒരുക്ാൻ �ക്്യമറിടുകൊണ്.  
16 െറിതല്ലജ് ഓഫീസുകൾകൂെറി സ്മാർട്ാക്കുകയുടം വചയ്യുടം.

 മതറ്തു സടംസ്ാനത്ക്ാളുടം കൂടുതൽ സ്മാർട്് തഫാൺ 
ഇറെർവനറ്് ഉ�തൊക്താക്ൾ തകരള്റിലുണ്്.  ൊർ്ാ 
അ�് തഡറ്റുകൾക്ാെറി കൂടുതൽ ആളുകൾ തസാഷ്യൽ 

മീഡറിെവെൊണ് ആശ്രെറിക്കുന്നത്. മുന്നറിവ�ത്തുന്ന 
സത്യവുടം അസത്യവുടം തെർതറിരറിക്ാനുളേ കഴറിവുണ്ാവുക 
എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇറെർവനറ്റിവനയുടം തസാഷ്യൽ 
മീഡറിെവെയുടം നറിെന്തറിക്കുന്ന നറിെമങ്ങളുടം മാനദ
ണ്ഡങ്ങളുടം �ൗരൻമാർ മനസ്റി�ാതക്ണ്തുടം െളവര 
പ്രധാനമാണ്. അതറിനാെറി 'സത്യതമെ ജെതത'- എന്ന 
ത�രറിൽ ഒരു ഡറിജറിറ്ൽ/മീഡറിെ സാക്രതാ �രറി�ാെറി 
ആരടംഭറിക്കുകൊണ്. ഡറിജറിറ്ൽ മീഡറിെവെക്കുററിച്ച് 
സ് കൂളുകളറിലൂവെയുടം തകാതളജുകളറിലൂവെയുടം �ഠറി്റിക്കുടം.   

 തകാെറിഡ് മഹാമാരറിയുവെ ഗരുതരമാെ പ്രത്യാ�ാതടം 
െളവരെധറികടം അനുഭെറിച്ചെരാണ് നമ്മുവെ പ്രൊസറികൾ. 
ഇെരറിൽ ��ർക്കുടം തജാ�റി നഷ്ടവ്ട്റിട്ടുണ്്. മെങ്ങറിെന്ന 
പ്രൊസറികളറിൽ ��ർക്കുടം അെർ �റിരറിഞ്ഞുെന്ന 
സ്ാ�നങ്ങളറിൽനറിന്നുടം ആനുകൂ�്യങ്ങൾ �ഭറിച്ചറിട്റില്ല. 
ഇക്ാരണങ്ങളാൽ അെർ കടു് മാനസറിക സമെർദേ
്റി�ാണ്. ആെശ്യമാെ സർക്ാർ തരഖകൾ �ഭ്യമാ
ക്ാൻ അത�ക്റിച്ചാൽ 15 ദറിെസ്റിനുളേറിൽ ഇെർക്് 
�ഭ്യമാക്കുന്ന സടംെറിധാനടം ഉണ്ാക്കുടം. നറിെമ�രമാെറി 
നെ�െറിക്മങ്ങൾ �ാ�റിച്ച് െറിജ്ാ�നടം വചതയ്യണ് 
കാ�െളവുവണ്ങ്കറിൽ അത് ഇതറിൽ ഉൾവ്െറില്ല. തറിരറി
വച്ച്റിെ പ്രൊസറികൾക്കുളേ തക്മ�ദ്ധതറികളുടം ഈ 
�ട്്റിൽ പ്രഖ്യാ�റിക്കുടം.

 ഇ്ര്റിൽ മഹാമാരറിയുതെതാെ ഇന്നവ് 
കാ��ട്്റിവറെ പ്രതത്യകതകൾ ഉൾവക്ാണ്ടുവകാണ്് 
സർവ്ത� സ്ർശറിയുടം സുസ്റിരവുമാെ െറികസന �ദ്ധതറി
കതളാവൊ്ടം െറിഭെങ്ങളുവെ നീതറിയുക്തമാെ െറിതരണവുടം 
ജനങ്ങൾക്ാശ്ാസടം �കരുന്ന തക്മപ്രെർ്നങ്ങളുടം 
സമന്െറി്റിച്ചുവകാണ്ാണ് സർക്ാർ മുതന്നാട്ടുത�ാകുന്നത്. 
അങ്ങവന മാത്രതമ അർത്െ്ാെ നെതകരള സൃഷ്ടറി 
സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് സർക്ാർ െറിശ്സറിക്കുന്നത്. 
അതറിവറെ ഭാഗമാെ പ്രെർ്നങ്ങൾ ഈ �തറിനാ�ാടം 
നറിെമസഭയുവെ കാ�്് ആരടംഭറിച്ചു എന്നതറിൽ നമുതക്
െർക്കുടം പ്രതത്യകറിച്ച് സഭാടംഗങ്ങൾക്് അഭറിമാനറിക്ാടം. 
അെയുവെ സാക്ാത്കാര്റിനാെറി ധകതകാർക്ാടം. 

സഭാ തനതാെറിവറെ ത�ജ്


