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ഗ�ോളമായി രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് ലിംഗസമത്വം കൈവരാന് ഇനിയും
145.5 വര്ഷം എടുക്കുമെന്നാണ് വേള്ഡ് ഇക്കണ�ോമിക് ഫ�ോറം
തയ്യാറാക്കിയ ഗ്ലോബല് ജന്ഡര് ഗാപ് റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ (2021) പ്രവചനം.
സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം, അവസരലഭ്യത, വിദ്യാഭ്യാസലഭ്യത,
ആര�ോഗ്യരക്ഷ-ആയുസ്സ്, രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണം എന്നീ ഘടകങ്ങള്
പരിഗണിച്ചാണ് 156 രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കി
യത്. ലിംഗ സമത്വത്തിലെ വിടവ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഐസ് ലാന്്,
ഫിന്ലാന്റ്, ന�ോര്വേ, ന്യൂസിലാന്റ്, സ്വീഡന്, നമീബിയ, റുവാണ്ട,
ലിത്വാനിയ, അയര്ലാന്റ്, സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് എന്നിവയാണ്. അതായത് ഈ
രാജ്യങ്ങള് ലിംഗസമത്വത്തോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഐസ്ലാന്ഡിന്പൂര്ണ ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 10.8 ശതമാനം
മാത്രമാണ്. ഇതിനകം അവര് ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ 89.2 ശതമാനവും കൈ
വരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ 156 രാജ്യങ്ങളില്
ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 140 ആണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ
സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം, അവസരലഭ്യത എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില് 151,
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് 114, ആര�ോഗ്യം, ആയുസ്സ് എന്നിവയില്
155 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
ഈ 156 രാജ്യങ്ങളിലായുള്ള 35500 പാര്ലമെന്റ് സീറ്റുകളില്
സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കേവലം 26.1 ശതമാനമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ
3400 മന്ത്രിമാരില് വനിതകള് കേവലം 22.6 ശതമാനം മാത്രം. പാര്ലമെന്റ്
സീറ്റില് 50 ശതമാനത്തിലധികം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങള്
നാലാണ്. റുവാണ്ടയില് 61 ശതമാനവും ക്യൂബയിലും ബ�ൊളീവിയയിലും 53
ശതമാനം വീതവും യു.എ.ഇ യില് 50 ശതമാനവുമാണ് പാര്ലമെന്റിലെ
വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം. വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യം പരിശ�ോധിച്ചാല്
പ�ൊതുവായി വനിതകള്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു വകുപ്പുകളാണ്.
കുടുംബ/ശിശു/യുവജന/വൃദ്ധ/ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ
വികസനം, പരിസ്ഥിതി/പ്രകൃതിവിഭവം/ഊര്ജം, ത�ൊഴില്/ത�ൊഴില്
പരിശീലനം, വനിതാക്ഷേമം/ലിംഗസമത്വം എന്നിവയാണ് ഈ വകുപ്പുകള്.
സുപ്രധാനമായ വകുപ്പുകള് സ്ത്രീകള്ക്ക് നല്കുന്നത് പ�ൊതുവെ കുറവാ
ണെന്ന് കാണാം.
81 രാജ്യങ്ങളില് വനിതകള് രാഷ്ട്രനേതാക്കളായിട്ടേയില്ല. ഇന്ത്യ
യില് രാഷ്ട്രീയ-ഭരണരംഗത്ത് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണെങ്കിലും
ല�ോകത്ത് വനിതകള് രാഷ്ട്രനേതാക്കളായി വന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ചു
രാജ്യങ്ങളില�ൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ്. 1966 ല് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ
പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തയായ നേതാവായി
രുന്നു അവര്. ശ്രീമതി പ്രതിഭാ പാട്ടീല് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാവുകയും
ചെയ്തു. ഈ പാരമ്പര്യമ�ൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും വനിതാശാക്തീക
രണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം
51 ആണ്. തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഭരണസമിതികളിലും നിയമനിര്മാണ
സഭകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. 2019 ല്
ഇന്ത്യയില് വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം 23.1 ശതമാനമായിരുന്നു.
2021 ല് അത് 9.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
	കേരള നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റി
ലെയും സംസ്ഥാന നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളിലെയും വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ
സമ്മേളനം 2022 മെയ് 26, 27 തീയതികളില് സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആസാദി
കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവില് കേരള നിയമസഭ വനിതാ സാമാജികരുടെ
ദേശീയ സമ്മേളനം നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചതിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്.
വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മുന്നുപാധി രാ
ഷ്ട്രീയത്തിലും നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമിതി
കളിലും അവര്ക്ക് അര്ഹവും ഫലപ്രദവുമായ പ്രാതിനിധ്യം നല്കുക
എന്നതാണ്. ലിംഗസമത്വം യാഥാര്ഥ്യമാക്കുന്നതിനും വനിതകളുടെ രാഷ്ട്രീയ
ശാക്തീകരണത്തിനും നമ്മള് ഏറെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ
കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്. സമൂഹമാകെ ആ ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തില്
ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലും
അക്കാര്യത്തില് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
	ല�ോക്സഭയിലെ 540 അംഗങ്ങളില് വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം
81 മാത്രമാണ്. അതായത് 15 ശതമാനം. രാജ്യസഭയിലാകട്ടെ ആകെയുള്ള
245 അംഗങ്ങളില് വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം 27 മാത്രം. പഞ്ചായത്തീ
രാജ് നിയമപ്രകാരം വനിതകള്ക്ക് സംവരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയതുക�ൊണ്ട്
ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളില് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.
രാജ്യത്തെ 253400 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്, 6613 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു
കള്, 600 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് എന്നിവയിലായുള്ള 30 ലക്ഷം പ്രതി
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നവരാശിയുടെ നിലനില്പ്പിന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രാധാന്യം
കല്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ല�ോകം അംഗീകരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് അര
നൂറ്റാണ്ട് തികയുകയാണ്. 1972 ജൂണ് 5 മുതല് 16 വരെ സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ
സ്റ്റോക്ക്ഹ�ോമില് നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മാനവ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തോ
ടെയാണ് (United Nations Conference on the Human Environment) പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണം എന്ന ആശയത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൈവന്നത.് 'ഒരേയ�ൊരു ഭൂമി'
എന്ന ആപ്ത വാക്യത്തോടെ നടന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആഗ�ോളതലത്തില്
സുസ്ഥിരവികസനത്തിന് ഊന്നല് നല്കിയതും യുണൈറ്റഡ് നേഷന്സ് എന്വ
യ�ോണ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കും ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ
ത്തിലേക്കും ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ നയിച്ചതും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ 113 പ്രതിനിധികളും
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ തന്നെ പ്രത്യേക ഏജന്സികളുടെ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത
സമ്മേളനത്തില് ആതിഥേയ രാഷ്ട്രമായ സ്വീഡന്റെ ഭരണത്തലവനെ കൂടാതെ പങ്കെടുത്ത
ഒരേയ�ൊരു ഭരണത്തലവന് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയാ
യിരുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തില് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം ജൂണ് 5 ല�ോക
പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന് ചാലകശക്തിയായി. പിന്നീട്, പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അവബ�ോധം വളര്ത്താനും പുതിയ കര്മ്മപദ്ധതി
കള് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വ്യത്യസ്ത ആപ്തവാക്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയ�ോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര
സഭ എല്ലാവര്ഷവും പരിസ്ഥിതിദിനം ആചരിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത�ോടെ 'പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണം' വികസന പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങള് അംഗീകരിച്ചു.
	ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് അന്പതാണ്ട് തികയുന്ന വേളയില്
സ്റ്റോക്ക് ഹ�ോം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഓര്മ്മകളുണര്ത്തി 'ഒരേയ�ൊരു ഭൂമി' എന്ന ആപ്ത
വാക്യത്തോടെ 2022 ലെ പരിസ്ഥിതിദിനം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആചരിക്കുകയാണ്.
' നാമ്പ് ' എന്ന പേരില് കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും ഉള്പ്പെടുത്തി യുണിസെഫിന്റെ
സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഏകദിന
കാലാവസ്ഥാ അസംബ്ലി 2022 ജൂണ് 6 ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കേരള നിയമസഭയും ഇതില്
ഭാഗഭാക്കായി. നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം. ബി. രാജേഷ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയുടെ
ഉദ്ഘാടനം നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി മെമ്പേഴ്സ്
ല�ോഞ്ചില് ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ഓണ്ലൈനായി നിര്വ്വഹിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയന് ഓണ്ലൈനായി പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം നല്കി. റവന്യൂ-ഭവന
നിര്മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. രാജന്, യുണിസെഫ്-ഇന്ത്യാ സ�ോഷ്യല് പ�ോളിസി ചീഫ്
ഹ്യൂന് ഹി. ബാന്, കേരള ഫയര് ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസസ് ഡയറക്ടര് ജനറല്
ഡ�ോ. ബി. സന്ധ്യ എന്നിവരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറി ഇന്-ചാര്ജ്ജ് കവിതാ ഉണ്ണിത്താന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. സമ്മേ
ളനത്തില് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ജലം-ശുചിത്വം, ആര�ോഗ്യ-പ�ോഷകാഹാരം,
ശിശുസംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, കാലാവസ്ഥയും-യുവതയും എന്നീ വിഷയങ്ങളിന്മേല്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്ത്ഥി-യുവജന പ്രതിനിധികളുമായി ചര്ച്ചയും സംവാദവും
സംഘടിപ്പിച്ചു. 14 ജില്ലകളില് നിന്നും ആകെ 150 കുട്ടികള് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
	ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന സമാപന
സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയമസഭാ
പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച സമിതി അദ്ധ്യക്ഷന് ഇ. കെ. വിജയന് എം.എല്.എ. ചടങ്ങിന്
ആശംസകള് നേര്ന്നു. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഡ�ോ.എം.രാജീവന് മുഖ്യപ്ര
ഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ കമ്മീഷണര് ഡ�ോ. എ. കൗശിഗന്
ഐ.എ.എസ്., കെ.വൈ.എല്.എ. ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. ജെറ�ോമിക് ജ�ോര്ജ്ജ്, യുനിസെഫ്
പ്രതിനിധികളായ ശരബ്ജിത്ത് സിംഗ് സബ�ോത്ത, കെ.എല്. റാവു എന്നിവരും
പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു. കെ-ലാംപ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് മഞ്ജു വര്ഗ്ഗീസ്
കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി.

'മനുഷ്യസേവനത്തേക്കാള്
വലുതായ മതമില്ല. പ�ൊതുവായ
നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതി
നേക്കാള് വലിയ ധര്മ്മമില്ല.'

വൂഡ്രോ വില്സണ്
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സ്ട്രീറ്റ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം
തൃത്താലയില് നടന്നു
എം.ബി. രാജേഷ്
തൃത്താല

സം

സ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന
'സ്ട്രീറ്റ്' പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃത്താല വെള്ളിയാങ്കല്ല്
ഡി.ടി.പി.സി പാര്ക്കില് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം. ബി. രാജേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്
ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്വ്വഹിച്ചു.
	യു.എന്.ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ.യുടെ ടൂറിസം ഫ�ോര് ഇന്ക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന മുദ്രാവാ
ക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് പ്രദേശങ്ങ
ളില് നടപ്പാക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് പദ്ധതിയില് പാലക്കാട് ജില്ലയില് നിന്ന് തൃത്താല, പട്ടിത്തറ
പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സസ്റ്റൈനബിള്, ടാഞ്ചിബിള്,
റെസ്പ�ോണ്സിബിള്, എക്സ്പീരിയന്ഷ്യല്, എത്നിക് ടൂറിസം ഹബ്സ് എന്നതിന്റെ
ചുരുക്കപ്പേരാണ് 'സ്ട്രീറ്റ്'.
ഓര�ോ പ്രദേശത്തേയും സാധ്യതക്കനുസരിച്ച് ഗ്രീന് സ്ട്രീറ്റ്, കള്ച്ചറല് സ്ട്രീറ്റ്,
എത്നിക് ക്യൂസിന്/ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ്, വില്ലേജ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിന്സ്/എക്സ്പീരിയന്ഷ്യൽ
ടൂറിസം സ്ട്രീറ്റ്, അഗ്രി ടൂറിസം സ്ട്രീറ്റ്, വാട്ടര് സ്ട്രീറ്റ്, ആര്ട്സ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള
സ്ട്രീറ്റുകള് നിലവില് വരും. ഗ്രാമീണജീവിതത്തെ ഒട്ടും അല�ോസരപ്പെടുത്താതെയും
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയും നടത്തുന്ന പദ്ധതി, സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഗ്രാമീണ
ജീവിതത്തിന്റെയും ഗ്രാമീണ സംസ്കാരത്തിന്റെയും അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന�ൊപ്പം
തദ്ദേശീയജനതക്ക് വരുമാനവും നല്കും.

ഉദ് ഘ ാടന ചടങ്ങില് ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര് എം.പി
മുഖ്യാതിഥിയായി. ജില്ലാ കളക്ടര് മൃണ്മയി ജ�ോഷി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം
നടത്തി. ടൂറിസം അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. വി. വേണു
സ്വാഗതവും ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന് സംസ്ഥാന ക�ോ-ഓര്ഡി
നേറ്റര് കെ. രൂപേഷ്കുമാര് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങി
ന�ോടനുബന്ധിച്ച് നാടന്പാട്ട് അവതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശംഖുമുഖം റ�ോഡ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു
ക�ൊടുത്തു
ആന്റണി രാജു
തിരുവനന്തപുരം

ക

കടല്ക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് തകര്ന്ന ശംഖുമുഖം എയര്പോര്ട്ട്
റ�ോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കഴിഞ്ഞ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു
ക�ൊടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് ഉള്പ്പെടു
ന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര എയര്പോര്ട്ടിന് സമീപത്തുള്ളതുമായ ശംഖുമുഖം
റ�ോഡ് കുറേക്കാലമായി ഗതാഗത യ�ോഗ്യമല്ലായിരുന്നു. റ�ോഡിന്റെ
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുര�ോഗതി പ�ൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി
പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, സ്ഥലം എം.എല്.എ. കൂടിയായ ഗതാഗത
വകുപ്പുമന്ത്രി ആന്റണി രാജു, മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രന് എന്നിവര്
നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് അതിജീ
വിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് റ�ോഡ് പുനര് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തീരവാസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാമാര്ഗ്ഗവും നഗരവാസികളുടെ
പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്രമ കേന്ദ്രവുമായ ശംഖുമുഖം പൂര്വ്വാധികം ഭംഗിയായി
പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ�ൊന്നറ പെരുന്നെല്ലി പാലവും
വള്ളക്കടവിലെ താല്ക്കാലിക പാലവും തുറന്നു

പാ

ര്വ്വതി പുത്തനാറിനു കുറുകെയുള്ള പ�ൊന്നറ പെരുന്നെല്ലി
പാലത്തിന്റെയും വള്ളക്കടവില് നിര്മ്മിച്ച താല്ക്കാലിക
പാലത്തിന്റെയും ഉദ് ഘ ാടനം പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി
പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്വ്വഹിച്ചു. പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതി
നെത്തുടര്ന്ന് സര്വ്വീസ് ആരംഭിച്ച മുക്കോല-മുട്ടത്തറ പരുത്തിക്കുഴി,
കിഴക്കേക�ോട്ട - ബലവാന് നഗര് - മുട്ടത്തറ - പരുത്തിക്കുഴി ബസ്

സര്വ്വീസുകള് സ്ഥലം എം.എല്.എ കൂടിയായ ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി ആന്റണി രാജു
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മുട്ടത്തറ സെക്കുലര് ഗാര്ഡന്സ് പാലം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു

തി

രുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറ സെക്കുലര് ഗാര്ഡന്സില് കരിയില് ത�ോടിന്
കുറുകെയുള്ള പാലം സ്ഥലം എം.എല്.എ. ആന്റണി രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കരിയില് ത�ോടിന് കുറുകെ ഒരു പാലം എന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ദീര്ഘകാലത്തെ
സ്വപ്നമായിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധികള്, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില്
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഗ്രാമങ്ങളെ സ്മാര്ട്ടാക്കാന് പെരിന്തല്മണ്ണ
മണ്ഡലത്തില് ക്രിയ കമ്മ്യൂണ്
നജീബ് കാന്തപുരം
പെരിന്തല്മണ്ണ

ഗ്രാ

മീണ ജീവിതം കൂടുതല് സ്മാര്ട്ടായി മാറ്റുന്നതിനും ഓര�ോ നാടും സ്വയം പര്യാ
പ്തമാക്കുന്നതിനും നൂതന ആശയങ്ങളുമായി പെരിന്തല്മണ്ണ നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തില് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ക്രിയ കമ്മ്യൂണ് എന്ന പേരില് ഗ്രാമീണ
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഭിന്ന ശേഷി സൗഹൃദം, വാര്ധക്യത്തി
ലുള്ളവര്ക്ക് ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതവും വരുമാനവും, സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങള്, ഹാപ്പി
വില്ലേജ്, കലാകായിക പ്രോത്സാഹന പരിപാടികള്, ഗ്രാമീണ പൈതൃകം കാത്തു
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്രിയ�ോത്സവങ്ങള്, ഓര�ോ കുടുംബത്തിന്റെയും ആര�ോഗ്യ
സംരക്ഷണം, സ്വയം പര്യാപ്ത കാര്ഷിക ഗ്രാമം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് ക്രിയ
കമ്മ്യൂണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വാര്ഡ് മെമ്പര്മാര് ചെയര്മാനും കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ് കണ്വീനറും,
വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുടെയും സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പ്രതി

നിധികള് അംഗങ്ങളുമായുള്ള ക്രിയ കമ്മ്യൂണ് സമിതികള് നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്
50 വാര്ഡുകളിലാണ് കമ്മ്യൂണ് രൂപീകരിക്കുക. ക്രിയ കമ്മ്യൂണ് രൂപീകരണത്തിന്റെ
നിയ�ോജകമണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം എളാട് ചെക്ക് ഡാം പരിസരത്ത് നടന്നു. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി ഘ�ോഷയാത്ര, വിവിധ കലാപ്രകടനങ്ങള്, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം,
മ്യൂസിക് നൈറ്റ്, ക�ോമഡി ഷ�ോ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ക്രിയ ഹണ്ഡ്രഡ് ബ്രിഗേഡ്സ് : ദ്വിദിന സഹവാസ
ക്യാമ്പ്

നാ

ടിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പെരിന്തല്മണ്ണ നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന ക്രിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നല്കു
ന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 'ഹണ്ഡ്രഡ് ബ്രിഗേഡ്സ്' എന്ന പേരിലുള്ള 100
അംഗ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രതിനിധികള്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന സഹവാസക്യാമ്പ്
വേങ്ങൂര് എം.ഇ.എ എന്ജിനീയറിങ് ക�ോളേജില് നജീബ് കാന്തപുരം എം.എല്.എ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വിന�ോദത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും ഒരുപ�ോലെ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊ
ണ്ടുള്ള സെഷനുകളില് നേതൃപരിശീലനം, വ്യക്തിത്വ വികസനം, കരിയര് ഗൈഡന്സ്
എന്നിവയില് പ്രമുഖരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കി.
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വാമനപുരം

മലപ്പുറം

ഡി.കെ.മുരളി

വാ

മനപുരം നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തിലെ നന്ദിയ�ോട് വിതുര
പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നന്ദിയ�ോട് - ചെറ്റച്ചല്
റ�ോഡ് ഉദ്ഘാടനം ഡി.കെ മുരളി എം.എല്.എ യുടെ അധ്യക്ഷത
യില് നടന്ന ചടങ്ങില് പ�ൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി
പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്വഹിച്ചു. 2017-18 വര്ഷത്തെ സംസ്ഥാന
ബജറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തി 9.68 ക�ോടി രൂപ ചെലവില് നിര്മ്മിച്ച 6
കില�ോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള റ�ോഡ് 7 മീറ്റര് വീതിയില് ബി.എം.
ബി.സി നിലവാരത്തില് വികസിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.

സഭാധ്യക്ഷന്റെ പേജ്

പി. ഉബൈദുള്ള

ന

വീകരിച്ച പട്ടര്കടവ് ഒറുംകടവ് - എന്. കെ പടി തൂക്കുപാലവും ഒറുംകടവ്
കുളിക്കടവും പി. ഉബൈദുള്ള എം.എല്.എ നാടിനു സമര്പ്പിച്ചു. എം.എല്.എ യുടെ
ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില് നിന്നും 45 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മലപ്പുറം
നഗരസഭയിലെ പട്ടര്കടവിനേയും ക�ോഡൂര് പഞ്ചായത്തിലെ എന്.കെ. പടിയേയും
ബന്ധിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള ത ൂക്കുപാലം പുതുക്കി പണിതത്. പാലത്തിന് 76.20 മീറ്റര് നീളവും
1.60 മീറ്റര് വീതിയുമാണുള്ളത്.ദിവസേന നൂറുകണക്കിനാളുകള് ഉപയ�ോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന
2004 ല് പണിത ത ൂക്കുപാലം 2018 ലെ ശക്തമായ പ്രളയത്തില് തകര്ന്ന് സഞ്ചാ
രയ�ോഗ്യമല്ലാതായതിനാല് ഇരുപ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങള് ഏറെ പ്രയാസങ്ങള്
അനുഭവിച്ചിരുന്നു. മലപ്പുറം നഗരസഭാ ചെയര്മാന് മുജീബ് കീടേരി അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ച ചടങ്ങില് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള് പങ്കെടുത്തു.

ഒന്നാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച

നിധികളില് 13 ലക്ഷം വനിതകളാണ്. 1993 ല് പാസാക്കിയ 73,74 എന്നീ ഭരണ
ഘടനാ ഭേദഗതികള് പ്രകാരം മൂന്നില�ൊന്ന് സീറ്റ് വനിതകള്ക്കായി സംവരണം
ചെയ്തതുക�ൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റമുണ്ടാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല് പാര്ലമെന്റിലും
നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് മൂന്നില�ൊന്ന് സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യാനുള്ള ബില്ല്
രാജ്യസഭ മാത്രം പാസാക്കുകയും ല�ോക്സഭയില് അതിന്റെ അവതരണം പ�ോലും
സംഘടിതമായി തടയുകയും ചെയ്തു.
പരിമിതമായ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രം ലഭിച്ച വനിതകള്ക്ക് ഇത്തരം സമിതി
കളില് എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രവും സുഗമവുമായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുന്നുവെന്ന
പരിശ�ോധന നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിലെ നിരവധി മുന്വിധികളെയും തെറ്റി
ദ്ധാരണകളെയും തുറന്നുകാട്ടും. ഗ്രാമീണ തലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വനിതകള്ക്ക്
അവരുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന നിരവധി
ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്ക്കിടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവ് (കേരളത്തി
ലെയല്ല) നിയമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനും ഭരണനടപടികളെക്കുറിച്ച്
ശരിയായ ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതിനും തടസ്സമാണ്. രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ രംഗങ്ങളിലെ
പരിചയമില്ലായ്മ മറ്റൊരു ഘടകമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുരുഷ
ജീവനക്കാരുടെ പുരുഷാധിപത്യ മന�ോഭാവവും മുന്വിധികളും സ്ത്രീകളായ തദ്ദേശ
ഭരണാധികാരികള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വനിതകളുടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങ
ളിലെ പരിമിതി, ഫീല്ഡ് വര്ക്കിന് പ�ോകുമ്പോള് ട�ോയ് ലറ്റ് അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങ
ളുടെ കുറവ് എന്നിവ അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. ചിലയിടത്തെങ്കിലും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികള് വനിതകളാണെങ്കിലും
അവരുടെ പിന്നില് മറഞ്ഞുനിന്ന് ഒരാള് ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത്തരം
പ്രവണതകള് പരിഹരിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയാല് മാത്രമേ
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വര്ധിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.
നിയമനിര്മാണ സഭകള് അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളില് വനിതകളുടെ
നീതിയുക്തമായ പ്രാതിനിധ്യം ക�ൊണ്ട് മാത്രം വനിതകളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ക
പ്പെടുകയ�ോ ലിംഗസമത്വം കൈവരികയ�ോ ഇല്ല. ലിംഗസമത്വത്തെപ്പറ്റി നിയമനിര്മാണ
സഭകളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സമിതികളും തികഞ്ഞ ബ�ോധ്യത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കു
കയെന്നത് പ്രധാനമാണ്. സ്ത്രീകള്ക്ക് പങ്കാളിത്തം നല്കിയശേഷം പുരുഷകേന്ദ്രീകൃ
തമായ നയങ്ങളും നടപടികളും മാത്രം സ്വീകരിച്ചാല് ലിംഗസമത്വം കൈവരികയില്ല.
സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയില് ക�ൊണ്ടുവരാന്
സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമനിര്മാണങ്ങള് അത്തരം സഭകളിലുണ്ടാകണം.
നിലവിലുള്ള പല നിയമങ്ങളിലും സ്ത്രീജീവിതത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങളുണ്ട്.
അവ തിരുത്തപ്പെടണം. ഭരണനിര്വ്വഹണവും ഈ ദിശയില് മാറേണ്ടതുണ്ട്.
സ്ത്രീകള്ക്ക് തുല്യതയും അവസരസമത്വവും അന്തസ്സും ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം ആര്ട്ടിക്കിള് നിയമത്തിന് മുന്നില്
എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും തുല്യത ഉറപ്പുനല്കുന്നു. മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം, ജനനസ്ഥലം
എന്നിവയുടെ പേരില് ഒരാള�ോടും ഭരണകൂടം വിവേചനം കാട്ടരുതെന്ന് ആര്ട്ടിക്കിള്
15 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ജീവിതായ�ോധനത്തിലും വേതനത്തിലും തുല്യത, സ്ത്രീകള്ക്കാ
യുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണം തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങള് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്നു.
എന്നാല് ഇവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തുല്യതയില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനാധിപത്യ
സംവിധാനത്തില് നല്കേണ്ട തുല്യതയല്ലേ? തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൂടുതല് വ�ോട്ട്
നേടുന്ന സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ് ജയിക്കുന്നത്. എണ്ണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
എന്നാല് ജനസംഖ്യയില് പകുതിവരുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം നല്കാന്
കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വിചിത്രമാണ്. അവിടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കുന്നതേയില്ല.
	ല�ോക്സഭയില് നിലവിലുള്ള വനിതാ അംഗങ്ങളില് 45 ശതമാനവും രാഷ്ട്രീയ
പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ്. എന്നാല് പുരുഷ അംഗങ്ങളില്
15 ശതമാനം മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബങ്ങളില് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളു.
ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുടുംബത്തിലെ മറ്റാരുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേര് പറയാതെ സ്വയം
പ്രവര്ത്തിച്ച് ഉയര്ന്നുവരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ത്യയില് പരിമിതമാണെന്ന സത്യം

അംഗീകരിക്കാതെ വയ്യ. കര്ണാടകയിലെ പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
വനിതാ പ്രതിനിധികളെ കുറിച്ച് യുഎന് വിമന് നടത്തിയ പഠനത്തില് കണ്ടെത്തിയ
ഒരു കാര്യം ഏറെ ശ്രദ്ധ അര്ഹിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കല് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
വനിതകള് കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതില് നിന്ന് വീണ്ടും മത്സരിക്കു
ന്നവര് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ്. എന്നാല് വളരെ ചലനാത്മകമായ കേരളത്തിലെ
രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം നല്കാന് കഴിയുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് വളരെ ശക്തരായ സ്ത്രീസമൂഹം എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച സാന്നിധ്യം
അറിയിക്കുന്നു. കേരളത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം, ത�ൊഴില്, ഗവേഷണം, ആര�ോഗ്യം,
രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാംസ്കാരികം എന്നീ മേഖലകളില് മികച്ച സ്ഥാനമാണ്
സ്ത്രീകള്ക്കുള്ളത്. എന്നാല് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മുന്വിധികളില്
എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശ�ോധിച്ചാല് അത്ര തൃപ്തികരമ
ല്ലെന്ന് കാണാന് കഴിയും. യുഗങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ചിന്തകളും
പ്രവൃത്തികളും ഇന്നും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും
സ്ത്രീകള്ക്ക് ജനാധിപത്യപരമായും ഭരണഘടനാപരമായുമുള്ള അവകാശങ്ങളും
അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ച�ോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഭരണഘടന
യിലെ തുല്യത എന്ന അവകാശം സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത�ൊക്കെ
മേഖലകളില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? ഗൃഹപരിപാലനം, കുട്ടികളെ വളര്ത്തല്, മുതിര്ന്നവരെ
പരിചരിക്കല്, സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കെടുക്കല്, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നീ കാര്യങ്ങളില് കടുത്ത അസമത്വവും വിവേചനവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നില
നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും സ്ത്രീകളുമായി തുല്യമായി പങ്കിട്ട്
പുരുഷന് മുന്നോട്ടുവരണം. പുതിയ തലമുറയെ പുരുഷാധിപത്യ ചിന്തകളില് നിന്ന്
പൂര്ണമായും മ�ോചിപ്പിക്കാന് മാതാപിതാക്കളും കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും ശ്രമിക്കണം.
കാലഹരണപ്പെട്ട സ്ത്രീവിരുദ്ധ ചിന്തകളെ ബ�ോധപൂര്വം തുടച്ചുനീക്കാന് മുതിര്ന്നവര്
സ്വയം തയ്യാറാവുകയും പുതിയ തലമുറയെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മതനിര
പേക്ഷത, സമത്വം എന്നീ മൂല്യങ്ങള് ഉള്ളവരായി വളര്ത്തിയെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും
വേണം. വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന് സമൂഹത്തിന്റെ ഈ തറയ�ൊരുക്കങ്ങള്
അനിവാര്യമാണ്.
2030 ല് ആഗ�ോളമായി കൈവരിക്കേണ്ട സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ
ങ്ങള്ക്ക് വനിതാ ശാക്തീകരണം ശക്തമായ ഉപാധിയാണ്. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ
ഇച്ഛാശക്തിയും വേണം. ദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജനം, വിശപ്പുരഹിത സമൂഹം, ആര�ോഗ്യം,
ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ലിംഗസമത്വം, വനിതാശാക്തീകരണം, ശുദ്ധ
ജലം, മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഇന്ധനം, അന്തസ്സുള്ള ജ�ോലി,
സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച, വ്യവസായ വികസനം, പശ്ചാത്തലസൗകര്യം, അസമത്വം
കുറയ്ക്കല്, സുസ്ഥിര നഗരങ്ങള്, സുസ്ഥിര സമൂഹം, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയുള്ള
ഉപഭ�ോഗവും ഉല്പാദനവും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടല്, കടലിനെ കൂടുതല്
കരുതല�ോടെ ഉപയ�ോഗിക്കല്, പരിസ്ഥിതിയുടെയും മണ്ണിന്റെയും സംരക്ഷണം,
സമാധാനം, നീതി, ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളാകെ നേടുന്നതി
നുള്ള ആഗ�ോള പങ്കാളിത്തം എന്നിവയാണ് 2030 ല് നേടേണ്ട സുസ്ഥിര വികസന
ലക്ഷ്യങ്ങള്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിലനില്ക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പ
ത്തിക-സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങള് ഈ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് തടസമാണ്.
പ�ൊതു ഉടമസ്ഥതക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ഭരണസംവിധാനങ്ങള്
ഈ നേട്ടങ്ങള്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാം ലാഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രം
കണക്കാക്കുന്ന മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ ഒരു ക്രമത്തിന് ഈ നേട്ടങ്ങള് കൈവരി
ക്കാനാവില്ല.
സ്ത്രീകള്ക്ക് നേരെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വിവേചനത്തിനും അവര് നേരിടുന്ന അസ
മത്വത്തിനും പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. സുസ്ഥിര
വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടിയാല് അതുവഴി ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീ
സമൂഹത്തിനായിരിക്കും. ലിംഗസമത്വം-വനിതാ ശാക്തീകരണം എന്നിവ സുസ്ഥിര
വികസന നേട്ടങ്ങളായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത്
രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് അവര്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയുക്തമായ പങ്കാളിത്തമാണ്. സ്ത്രീകള്ക്ക്
നിര്ണായക സ്ഥാനമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന്
കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന് കഴിയും. അതിന് പ�ൊതുസമൂഹം മാനസികമായി
തയ്യാറെടുക്കുകയും അവര്ക്കായി ഇടങ്ങള് കണ്ടെത്താന് സന്നദ്ധരാവുകയും വേണം.
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ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ പ�ൊതു പരിപാടികള്

നവകേരളം സമ്പൂര്ണ ശുചിത്വ യജ്ഞം 2022:
ജലനടത്തം

തെ

ളിനീര�ൊഴും നവകേരളം സമ്പൂര്ണ ശുചിത്വ യജ്ഞം 2022 ന്റെ ഭാഗമായി
ജലസ്രോതസുകളിലെ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഇടങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും
കണ്ടെത്താന് തുമ്പമണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ജലനടത്തം
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനകീയ കൂട്ടായ്മയി
ലൂടെ ജലാശയങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയായി മാറണമെന്ന്
ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു.

അന്നപൂര്ണ്ണ കാര്ഡ് വിതരണ�ോദ്ഘാടനവും
ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ ആദ്യ വിതരണവും

സം

സ്ഥാന സര്ക്കാര് അഗതികള്ക്കും നിരാലംബര്ക്കും മാസം ത�ോറും 10
കില�ോഗ്രാം അരി സൗജന്യമായി നല്കുന്ന അന്നപൂര്ണ്ണ പദ്ധതിയുടെ
അന്നപൂര്ണ്ണ കാര്ഡ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ ആദ്യ വിതരണവും
അടൂര് താലൂക്കില് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര് നിര്വ്വഹിച്ചു.

നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ പരിപാടികള്.......

2021 ലെ നിയമസഭാ മാധ്യമ
അവാര്ഡുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു

നിസാറിന് ലഭിച്ചു. ഇതേ അവാര്ഡ് (ദൃശ്യ മാധ്യമ
വിഭാഗത്തില്) കൈരളി ടി. വി. സംപ്രേഷണം ചെയ്ത
'അടിമത്തത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവ്' എന്ന പരിപാടിക്ക്
കെ. രാജേന്ദ്രന് അര്ഹനായി.
		
ജി. കാര്ത്തികേയന് നിയമസഭാ മാധ്യമ
അവാര്ഡ് മെട്രോ വാര്ത്തയില് പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച 'നിയമസഭയും സഭാ ടി. വി.യും' എന്ന സൃഷ്ടിക്ക്
എം. ബി. സന്തോഷിന് ലഭിച്ചു.
		
2022 ഏപ്രില് 27 ാം തീയതി നിയമസഭാ
സമുച്ചയത്തിലെ ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി
മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചില് നടന്ന ചടങ്ങില് നിയമസഭാ
സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷാണ് അവാര്ഡ് ജേതാ
ക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വി

വിധ മേഖലകളില് ശ്രദ്ധേയമായ ഇട
പെടല് നടത്തുന്ന മാധ്യമ സൃഷ്ടികള്ക്ക്
കേരള നിയമസഭ ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമ
സഭാ മാധ്യമ അവാര്ഡിന്റെ 2021 വര്ഷത്തെ
ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആര്. ശങ്കരനാരായണന്
തമ്പി, ഇ. കെ. നായനാര്, ജി. കാര്ത്തികേയന്
എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ളതാണ് അച്ചടി-ദൃശ്യമാധ്യമ
വിഭാഗങ്ങളിലെ അവാര്ഡുകള്. അന്പതിനായിരം
രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ്
അവാര്ഡ്.
ആര്. ശങ്കരനാരായണന് തമ്പി നിയമ
സഭാ മാധ്യമ അവാര്ഡ് (അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗ
ത്തില്) ദേശാഭിമാനി വാരികയില് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച 'ഭാഷയെ പുതുക്കുന്ന സ�ോഷ്യല് മീഡിയ'
എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് ദിനേശ് വര്മ്മ അര്ഹനായി.
ഇതേ അവാര്ഡിന് (ദൃശ്യ മാധ്യമ വിഭാഗത്തില്)
ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത 'എന്റെ
മലയാളം' എന്ന പരിപാടിക്ക് അനൂപ് സി. അര്ഹ
നായി.
ഇ.കെ. നായനാര് നിയമസഭാ മാധ്യമ
അവാര്ഡ് (അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗത്തില്)
മംഗളം ദിനപത്രത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സ്വര്ഗ്ഗം
തേടി നരകം വരിച്ചവര്' എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് വി. പി.
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ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സഭയുടെ
ചര്ച്ചകള്ക്ക് മലയാള തര്ജ്ജമ

ഇ
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ന്ത്യയിലെ ഇതര പ്രാദേശിക ഭാഷകളില് നാളിതുവരെ തര്ജ്ജമ ചെ
യ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭരണഘടന നിര്മ്മാണ സഭയുടെ ചര്ച്ചകള് മലയാ
ളത്തിലേയ്ക്ക് തര്ജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കേരള നിയമസഭാ
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടക്കം കുറിച്ചു. 12 വാല്യങ്ങളായി 6457 പേജുകളടങ്ങിയ
രേഖകളാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്. നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും
നിയമ വകുപ്പിലെയും സര്വ്വീസിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉള്പ്പെ
ടുത്തിയാണ് സെല് രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള
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അനൂപ് സി.

ദിനേശ് വര്മ്മ

ഓറിയന്റേഷന് പ്രോഗ്രാം 2022 ഏപ്രില് 29 ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ
ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളില് സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറി എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില്
നിയമ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറി എം. കെ. സാദിഖ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. ‘ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയുടെ ഡിബേറ്റ്സും ഭരണഘടനയുടെ
നിര്മ്മിതിയും’ എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നിയമ വകുപ്പിലെ മുന് സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി സി. കെ. പദ്മാകരന് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പരിഭാഷ നിര്വ്വഹിക്കു
മ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് നിയമ വകുപ്പിലെ മുന് സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി ഗിരിജാദേവി എസ്. സംസാരിച്ചു.

നിയമസഭാ ദിനാചരണം

നി

യമസഭാ ദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022 ഏപ്രില് 27 ന്
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി,
പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു, ഡ�ോ. ബി.ആര്. അംബേദ്കര്,
കെ.ആര്. നാരായണന് എന്നീ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകളില്
നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ്, ഗവണ്മെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് ഡ�ോ. എന്.
ജയരാജ് എന്നിവര് പുഷ്പാര്ച്ചന നടത്തി. ചടങ്ങില് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്, സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി,
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
2022 ഏപ്രില് 25 മുതല് മെയ് 2 വരെ നിയമസഭാ മന്ദിരവും
പരിസരവും ദീപാലംകൃതമാക്കിയിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ�ൊതു
ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 4.30 മുതല് രാത്രി
9.30 മണി വരെയും പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 2
മണി മുതല് രാത്രി 9.30 വരെയും നിയമസഭാ ഹാളിലും നിയമസഭാ
മ്യൂസിയത്തിലും സന്ദര്ശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. സന്ദര്ശകര് ഈ
സൗകര്യം പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി.
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ന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളില്
നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങള് പലതര
ത്തില് നമ്മെ ബാധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാംസ്കാ
രികവും ചരിത്രപരവുമായ സമാനതകള്മൂലം
ദക്ഷിണഭാരതത്തോട് വളരെയധികം താദാത്മ്യം
പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയിലെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ
സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആശങ്കാ
ജനകമാണ്. അത്രയേറെ സങ്കീര്ണ്ണമായ പ്രതിസന്ധി
കളാണ് ഈ ദ്വീപ്രാഷ്ട്രം നേരിടുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലും
നേപ്പാളിലും ഭൂട്ടാനിലുമ�ൊക്കെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിസന്ധികളുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ദൃശ്യമാണ് എന്നതും
ഇത�ോട�ൊപ്പം കാണേണ്ട കാര്യമാണ്.
നമ്മെ ഏറ്റവുമധികം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന
കാര്യം ശ്രീലങ്കയിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധസമാനമായ
അന്തര്സംഘര്ഷങ്ങളാണ്. ഇതിഹാസങ്ങളിൽ
ലങ്കയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്്.
നിലവില് ലങ്കാദഹന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഒട്ടേറെ
ഭാരതീയര് അധിവസിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ അനി
ശ്ചിതാവസ്ഥ വിവരണാതീതമാണ്. കൃത്യമായ പരി
ഹാരനിര്ദ്ദേശങ്ങളും നടപടികളുമില്ലാതെ പ്രസി
ഡന്റ് ഗ�ോട്ടബായ രജപക്സെയും പ്രധാനമന്ത്രിയും
സഹ�ോദരനുമായ മഹിന്ദ രജപക്സെയും അവിടെ
ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സാമ്പ
ത്തിക പാപ്പരത്തവും ഇന്ധനക്ഷാമവും ഭക്ഷ്യവസ്തു
ക്കളടക്കമുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൗര്ലഭ്യവും
ആ രാജ്യത്തിന്റെ ജീവിതതാളത്തെ തകര്ത്തിരി
ക്കുന്നു. 2 ക�ോടി 30 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ശ്രീലങ്ക
യ്ക്കുണ്ടായ ദുര്ഗ്ഗതിയുടെ പ്രധാനകാരണം ഭരണാധി
കാരികള് ദീര്ഘവീഷണവും സംയമനവുമില്ലാതെ
സ്വീകരിച്ച വികലനയങ്ങളാണ്. 2019 ഡിസംബര്
5 ന് ക�ൊളംബ�ോയില് ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം
ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാന വരുമാനമാര്ഗ്ഗമായ ടൂറിസം
വ്യവസായത്തെ തകര്ക്കാന് തുടങ്ങി. തുടര്ന്ന്
2020 ല് പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തീര്ത്തും
ഇല്ലാതാക്കി. ചൈനയുമായി ചേര്ന്ന് ആരംഭിച്ച
നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തികക്കരാറും
ശ്രീലങ്കയെ ദുരിതത്തിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളിലെ
ത്തിച്ചു. ഹമ്പന്ടോട്ട, ക�ൊളംബ�ോ തുറമുഖങ്ങളുടെ
വികസനമടക്കം ചൈന നടത്തിയിട്ടുള്ള 20 ബില്യന്
ഡ�ോളറിലധികം വരുന്ന സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങള്
ജനങ്ങള്ക്ക് മേല് ബൂമറാങ്ങായി പതിച്ചിരിക്കുക
യാണ്. കൂടാതെ, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി വളവും കീടനാശിനിയും നിര�ോധിച്ച
പ്പോള് കാര്ഷിക�ോത്പാദനം കുത്തനെ കുറയുകയും
ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. 27.1 %
ജനങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം
നയിക്കുന്ന അവിടെ കാര്ഷിക മേഖലയില് നടപ്പി
ലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്ക്
ഗതിവേഗം കൂട്ടി. സില�ോണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ�ോര്ഡും
(CEB) സില�ോണ് പെട്രോളിയം ക�ോര്പ്പറേഷനും
(CPC) വരുത്തിയ 74 ബില്യന് ഡ�ോളറിലധികം

ഭൂമിക്കൊരു താങ്ങായി ഭൗമ
മണിക്കൂര് നിയമസഭയിലും

വേ

വരുന്ന സാമ്പത്തികബാധ്യതയും കൂടി ചേര്ന്ന് അനി
ശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ഭീകരനാളുകളാണ് ദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക്
നല്കുന്നത്. പെട്രോള്, പാചകവാതകം, ഭക്ഷ്യവസ്തു
ക്കള് എന്നിവയ്ക്കും തീ വിലയാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള 12 മണി
ക്കൂര് പവര്കട്ട് ഇനിയും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. ചൈന
യില് നിന്നും ശ്രീലങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക
സഹായങ്ങള് ലഭിക്കാതെ അവര് ഇന്ത്യയെ സമീ
പിക്കുന്ന സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങള് നാം
ജാഗ്രതയ�ോടെ കാണണം. ഇതിനിടയിലും അവിടെ
നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് അഭയാര്ത്ഥിപ്രവാഹമുണ്ടാകു
ന്നുവെന്നതും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിയ
ന്തരശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇത്രയുമ�ൊ
ക്കെയായിട്ടും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്
യാത�ൊരുവിധ സാമ്പത്തിക സഹായവും അവര്ക്ക്
നാളിതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതും പ്രതിസന്ധി
യുടെ പരിഹാരം ഇനിയും നീളുമെന്നതിനെ സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയിലേയും
കേരളത്തിലേയും സാമ്പത്തിക നിലയുടെ താരതമ്യം
പ്രസക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ 3
ക�ോടി 46 ലക്ഷമാണ്. ജനസംഖ്യാക്കണക്കില് ഒന്നര
ശ്രീലങ്ക! 2020 ല് ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രതിശീര്ഷ വരു
മാനം 3672 ഡ�ോളര് (2,71,728 രൂപ) കേരളത്തിലെ
പ്രതിശീര്ഷവരുമാനം 1,49,563 രൂപയും ആഭ്യന്ത
രകടം 2021-22 ലെ ബജറ്റനുസരിച്ച് 3.27 ലക്ഷം
ക�ോടി രൂപയുമാണ്. ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്
കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോള് ഭരണാധികാരി
കള് സ്വീകരിക്കുന്ന അവധാനതയില്ലാത്ത നിലപാടു
കള് കേരളത്തേയും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവി
ടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്കുതകുന്ന നടപടി
കള് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഉയരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മയും കാര്ഷിക�ോത്പന്നങ്ങളുടെ വിലത്ത
കര്ച്ചയും മസ്തിഷ്
ക്കച�ോര്ച്ചയും പാരിസ്ഥിതിക
പ്രതിസന്ധികളുമ�ൊക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യപുര�ോ
ഗതിയെ പിന്നോട്ടടിച്ചിരിക്കുന്നു. പ�ൊതുമേഖലയെ
അപ്പാടെ കയ്യൊഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ
നീക്കങ്ങള് ആശങ്കയുയര്ത്തുന്നു. അവശ്യഗതാഗത
സര്വ്വീസായ കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.യെ തകര്ത്ത്
SWIFT എന്ന പേരില് പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച്
കരാര് നിയമനങ്ങള് നടത്തി പുതിയ പ�ൊതു ഗതാ
ഗതനയം അടിച്ചേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കെ.എസ്.ആര്.
ടി.സി. ജീവനക്കാര്ക്ക് യഥാകാലം ശമ്പളം ലഭിക്കു
ന്നില്ല. ബസ്സുകള് തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്
ഇവിടെയുള്ളത്. 12,500 ലധികം സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്
സര്വ്വീസ് നടത്തിയിരുന്നയിടത്ത് ഇപ്പോള് കേവലം
4600 ബസ്സുകളാണുള്ളത്. സാധാരണക്കാരന്റെ
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാനിക്കാതെ വാഹനയാത്ര
നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കള്ക്ക് മണ്ണെണ്ണയടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാനാവശ്യ
ങ്ങള് ലഭിക്കാത്തതുമൂലം 6000 ക�ോടിയിലധികം
മൂല്യം വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന മേഖല വന്പ്രതിസന്ധി
നേരിടുകയാണ്. ഇതിന�ൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട

ള്ഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫ�ോര് നേച്ച്വര് ഇന്ത്യ
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 2022 മാര്ച്ച് 26 ന്
ആചരിച്ച ഭൗമ മണിക്കൂറില് കേരള നിയമസഭയും
പങ്കുചേര്ന്നു. ഊര്ജ്ജ ഉപഭ�ോഗം, കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പാരിസ്ഥിതികാവ
ബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഈ യത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി
മാര്ച്ച് 26 ന് രാത്രി 8.30 മുതല് 9.30 വരെയുള്ള ഒരു
മണിക്കൂര് നേരം നിയമസഭയിലെ വൈദ്യുതിവിളക്കുകള്
അണച്ച് ഭൗമമണിക്കൂര് ആചരിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ സന്ദേ
ശമടങ്ങുന്ന കേരള നിയമസഭയുടെ ഭൗമ മണിക്കൂര്
ആചരണത്തിന്റെ വീഡിയ�ോ സഭാ ടിവിയുടെ സ�ോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമുകളില് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.
	കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളും ആകുലതകളും ഏറി വരുന്ന ഇക്കാല
ഘട്ടത്തില് കേവലം പ്രതീകാത്മകമായ പരിപാടി എന്നതിനപ്പുറം ഊര്ജ്ജ ഉപഭ�ോഗവും കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബ�ോധം പുതുതലമുറയില് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്
ഇത്തരം പരിപാടികള് സഹായകമാണെന്ന് സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് ഭൗമ മണിക്കൂര് ആചരണ സന്ദേശത്തില്
പറഞ്ഞു. വരും തലമുറകള്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെയും ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കാ
നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിര്വ്വഹിക്കുന്നതില് ഒരു വലിയ സന്ദേശമാവാന് ഭൗമ മണിക്കൂര് ആചരണത്തിന്
കഴിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

ഒന്നാണ് ക�ോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന് 12 വര്ഷങ്ങള് വേണ്ടിവ
രുമെന്ന റിസര്വ്വ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവചനം.
സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കും വികസനം ഉറ
പ്പാക്കേണ്ട (Inclusive Growth) സര്ക്കാര് പിന്നാക്കം
പ�ോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരേണ്യവര്ഗ്ഗ താത്പര്യ
ങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി വന്കിട വികസന പദ്ധതികള് നടപ്പി
ലാക്കാനുള്ള ത്വര സര്ക്കാരിന്റെ ഓര�ോ നീക്കത്തിലും
ദൃശ്യമാണ്. ഇവയില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
സില്വര് ലൈന് റയില് പദ്ധതി. 64,000 ക�ോടി രൂപ
ചെലവഴിച്ച് 531 കി.മീ. നീളത്തില് പുത്തന് റയില്വേ
സംവിധാനമ�ൊരുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സര്ക്കാര്
ഇപ്പോഴും യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്ക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചുപി
ടിക്കുകയാണ്. നീതി ആയ�ോഗിന്റെ പുതിയ കണക്ക്
1.24 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപ എന്നാണ്. ഏകദേശം 2
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയിലധികം ചെലവ് വരുന്ന ഈ
പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് യാത�ൊരു
പ്രയ�ോജനവുമുണ്ടാക്കില്ല. ഈ വിഷയത്തില് സര്ക്കാര്
കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വാദമുഖങ്ങള് ഒന്നുംതന്നെ വിശ്വസ
നീയമല്ല. ജനം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വിനാശകരമായ
പദ്ധതിയാണ് സില്വര് ലൈന്. പാരിസ്ഥിതികവും
സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി സില്വര്
ലൈന് പദ്ധതി എങ്ങനെ കേരളീയ ജീവിതത്തെ
ബാധിക്കുമെന്നും അതിന്റെ അപകടങ്ങള് എന്തൊ
ക്കെയെന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളും വിജ്ഞാനപാ
രിസ്ഥിതിക വിദഗ്ദ്ധരും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്
കേരളമാകെ അസഹിഷ്ണുത പടര്ത്തി ജനങ്ങളെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സര്വ്വേ നടത്തി കല്ലിട്ടു പ�ോകാനുള്ള
സര്ക്കാര് നീക്കം നൂറു ശതമാനവും ദുരുപദിഷ്ടമാണ്.
ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്നവരെ പ�ോലും
സില്വര് ലൈന് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി വിശ്വസിപ്പിക്കാന്
കഴിയാത്ത സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് വികസനത്തില്
കേരള മ�ോഡല് ഉപേക്ഷിച്ച് ഗുജറാത്ത് മ�ോഡല്
വികസനത്തെ പ്രകീര്ത്തിക്കുകയും, ആയത് ഇവിടെ
നടപ്പില് വരുത്താന് ശ്രമിക്കുകയുമാണ്.
3.27 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപ ബാധ്യതയുള്ള
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കേരള
ത്തോട് അല്പമെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധതയുെണ്ടങ്കില് ദുരഭി
മാനം വെടിഞ്ഞ് യാഥാര്ത്ഥ്യബ�ോധത്തോടെയുള്ള
വികസന സങ്കല്പങ്ങള് സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കണം.
സമസ്തവിഭാഗം ജനങ്ങളെയും പുര�ോഗതിയിലേയ്ക്ക്
നയിക്കാനുള്ള വികസന മാതൃകകള് മുന്ഗണനാ
ക്രമത്തില് നടപ്പിലാക്കണം. നമ്മുടെ ത�ൊട്ടടുത്ത്
കിടക്കുന്ന, സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ
സാദൃശ്യമുള്ള ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങള് നേരിടുന്ന
അതിജീവന പ്രതിസന്ധികള് മുന്നിലുള്ളപ്പോള്
വന്പദ്ധതികള്ക്ക് പിന്നാലെ പ�ോയി വരേണ്യ
വര്ഗ്ഗ വികസനത്തിന്റെ വന്മതിലുകള് സൃഷ്ടിക്കാതെ,
സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ നേട്ടം എല്ലാവരിലുമെത്തി
ക്കുകയെന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലനില്പിനും
പുര�ോഗതിക്കും ചേരുകയെന്ന തത്വം സര്ക്കാര്
വിസ്മരിക്കാന് പാടില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാനുഭവങ്ങളുടെ
ഓഡിയ�ോ-വീഡിയ�ോ ശേഖരം
തയ്യാറാക്കുന്നു

ഇ

ന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാര്ഷി
കാഘ�ോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസാദി
കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവ് എന്ന പരിപാടിയുടെ
ഭാഗമായി ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അനുഭവ
ങ്ങളെയും കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെ
തുടര്ന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളെയും
ആസ്പദമാക്കി നിയമസഭാ മ്യൂസിയത്തില് ഒരു
ഓഡിയ�ോ-വീഡിയ�ോ ശേഖരം ഒരുക്കുന്നതിനും
ഒരു പ്രദര്ശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ്
സെക്രട്ടറി കണ്വീനറായി ഔദ്യോഗികതല
സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമിതിയുടെ നിര്ദ്ദേ
ശാനുസരണം ഓഡിയ�ോ-വീഡിയ�ോ ശേഖരം
ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ത്വരിതഗ
തിയില് പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്നു.
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thZnbmbn tIcf \n-bak`
സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് ആഹ്വാനം നല്കുന്ന ''തിരു
വനന്തപുരം പ്രഖ്യാപനം'' സമ്മേളനത്തില് പാസ്സാക്കി.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാംഗവും മുന്മന്ത്രിയുമായ എ. തമിഴരശി
അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ പ്രമേയം സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുളള അധി
ക്ഷേപങ്ങളും ഭീഷണികളും അപമാനകരവും സ്ത്രീ വിരുദ്ധവുമായ
പരാമര്ശങ്ങളും തടയുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തില് നിയമ
നിര്മ്മാണം ക�ൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനപ്രതി
നിധിസഭകളില് 33% സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന
തിനായി സംവരണം പ്രാബല്യത്തില് വരുത്തുന്ന നിയമം
അടിയന്തര മായി പാസ്സാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന
രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയം കേരള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
മന്ത്രി ഡ�ോ. ആര്. ബിന്ദു അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ട് പ്രമേയങ്ങളും
ഐകകണ്ഠ്യേന സമ്മേളനം പാസ്സാക്കി.

ആ

സാദി കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ സാമാ
ജികരുടെ ദേശീയ ക�ോണ്ഫറന്സ് കേരള നിയമസഭയില്
2022 മേയ് 26, 27 തീയതികളില് സംഘടിപ്പിച്ചു. സമ്മേളന
ത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് ക�ോവിന്ദ് നിര്വ്വഹിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ
ത്തില് സ്ത്രീ കള്ക്ക് അവരുടെ കഴിവിന�ൊത്ത പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നി
ല്ലെന്നും ഭരണഘടനാ ശില്പികള് പൗരന്മാരെ വേര്തിരിവില്ലാതെ കണ്ടതി
നാലാണ് സ്വാതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് വ�ോട്ടവകാശത്തി
നായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരാത്തതെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗ
ത്തില് പറഞ്ഞു. ഔന്നത്യത്തിലേക്കുള്ള പാതയില് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങള്
നീക്കുന്നതില് കേരളം പതിറ്റാണ്ടുകളായി മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം
കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്തരമ�ൊരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് സ്പീക്കര്
എം.ബി. രാജേഷിനെ രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു.
പ്രഥമ വനിത സവിത ക�ോവിന്ദ്, ഗവര്ണര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ്
|ഖാന്, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
എം.ബി. രാജേഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗ�ോപകുമാര്, മൃഗസംരക്ഷണവും
ക്ഷീരവികസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
വി.ഡി. സതീശന് എന്നിവര് വേദിയില് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ല�ോക് സഭാംഗങ്ങള്,
രാജ്യസഭാംഗങ്ങള്, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളിലേയും നിയമ
നിര്മ്മാണ കൗണ്സിലുകളിലേയും അംഗങ്ങള്, വനിത സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തകര്
എന്നിവരടക്കം 19 സംസ്ഥാനങ്ങള്/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് നൂറ�ോളം
ജനപ്രതിനിധികളും വനിതാ ജഡ്ജിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ മേഖലകളില്
ദേശീയതലത്തില് ശ്രദ്ധേയരായ എഴുപതിലധികം വനിതാ പ്രതിനിധികള്
പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായും സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.
		
നാല് സെഷനുകളിലായി 'ഭരണ
ഘടനയും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും',
'സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില് സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്',
'സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും നിയമ
ത് തിലെ
പ ാ ള ി ച്ചകളും ' ,
'നിയമ
നിര്മ്മാണസഭകളിലെ സ്ത്രീ പ്രാതി
നിധ്യം' തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച
ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
ഡ�ോ. നിമബെന് ആചാര്യ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്
നിയമസഭാ സ്പീക്കര് റിതു ഖണ്ഡൂരി,
ല�ോക് സഭാംഗങ്ങളായ കനിമ�ൊഴി
കരുണാനിധി, സുനിത ദുഗ്ഗല്, ഡല്ഹി
നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് രാഖി ബിര്ള,
രാജസ്ഥാന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി
മമതാ ഭൂപേഷ്, പശ്ചിമ ബംഗാള് വനിതാ
ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ. ശശി
പാഞ്ച, മുന് ല�ോക് സഭാംഗം സുഭാഷിണി
അലി, മുന് രാജ്യസഭാംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട്,
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാംഗം ഇന്ദര്ജിത്ത്
കൗര്, ബിഹാര് നിയമസഭാംഗം
സംഗീത കുമാരി, തമിഴ്നാട് മുന് മന്ത്രി
എ. തമിഴരശി, അസം നിയമസഭാംഗം
നന്ദിത ദാസ് , രാജസ്ഥാന് നിയമ
സഭാംഗം അനിത ബാദല്, കേരള
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അനു
ശിവരാമന് തുടങ്ങിയവര് വിവിധ
സെഷനുകളില് പങ്കെടുത്ത് സംസാ
രിച്ചു.

	മേയ് 27 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന സമാപന സമ്മേ
ളനം നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം.ബി. രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടര്ന്ന് സ്ത്രീശാക്തീക
രണത്തിനായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ ദേശീയ
സമ്മേളനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം
ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കേരള ആര�ോഗ്യ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ
വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജ�ോര്ജ്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡ�ോ. ആര്. ബിന്ദു, ഗുജറാത്ത് മന്ത്രി നിമിഷ ബെന് സുധര്,
ഒഡീഷ ഹാന്റ് ലൂം ടെക്സ്റ്റയില്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പദ്മിനി
ധ്യാന്, ഛത്തീസ്ഗഡ് മന്ത്രി അനില ബിന്ദിയ, നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് എന്നിവര് സമാപന
സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയ�ോടനുബന്ധിച്ച്
സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും വിന�ോദയാത്രയും സംഘ
ടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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രളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്,
തിരുവിതാംകൂര് പ്രധാനമന്ത്രി, തിരു-ക�ൊച്ചി
യിലെയും ഐക്യ കേരളത്തിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി, പഞ്ചാബി
ന്റെയും ആന്ധ്രാ പ്രദേശിന്റെയും ഗവര്ണര് തുടങ്ങി
നിരവധി പദവികള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പട്ടം
താണുപിള്ള. 1885 ജൂലൈ 15 ന് ജനിച്ച പട്ടം താണുപിള്ള
1903 ല് മെട്രിക്കുലേഷനും തുടര്ന്ന് ബി.എ.യും ബി.എല്ലും
പാസായി. കാലത്തിന്റെ അടിയ�ൊഴുക്കില് ഉലയാത്ത
വ്യക്തിത്വമാര്ജിച്ച പട്ടം താണുപിള്ള സത്യസന്ധത
യിലും ആദര്ശനിഷ്ഠയിലും അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തിത്വ
ത്തിനുടമയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ വീക്ഷണങ്ങള്
കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആകര്ഷിച്ചു. 1918 ല്
അഭിഭാഷക വൃത്തിയില് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 1921 ല്
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയില് അംഗമായി. തുടര്ന്ന് 1928 ല്
തിരുവിതാംകൂര് നിയമസഭാ കൗണ്സിലിലേക്ക് തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
1939 ല് ക�ോണ്ഗ്രസിന്റെ ഹരിപുര സമ്മേ
ളനത്തില് നടന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ക�ോണ്ഗ്രസ്സ്
പ്രവര്ത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചത് പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. അന്നുമുതല്
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായി. പതി
നാലുവര്ഷക്കാലം സ്റ്റേറ്റ് ക�ോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ അദ്ധ്യ
ക്ഷനായും പന്ത്രണ്ടുവര്ഷക്കാലം പ്രജാ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടിയുടെ ചെയര്മാനായും അദ്ദേഹം പ്രശ�ോഭിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, ഭരണാധികാരി എന്നീ
നിലകളില് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെയാകെ സ്നേഹബ
ഹുമാനാദരങ്ങള്ക്ക് അര്ഹനായി. സര് സി.പി.യുടെ
ധിക്കാരപൂര്വ്വമായ സമീപനത്തെ പട്ടം താണുപിള്ള
രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. മാവേലിക്കര തെര
ഞ്ഞെടുപ്പില് സര്ക്കാര് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളില്
പ്രതിഷേധിച്ച് നിയമസഭയില് പട്ടം താണുപിള്ള
അവതരിപ്പിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയം ദിവാനെ കുറ
ച്ചൊന്നുമല്ല ച�ൊടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്രകാരം ഒരാര�ോപണം
ദിവാന്റെ മുഖത്ത് ന�ോക്കി ഉന്നയിക്കാന് അതുവരെ ഒരു
നിയമസഭാംഗവും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില്
ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളേക്കാള് വലുതായി തനിക്കൊ
ന്നുമില്ലെന്നും അത് ഏത് അധികാരസ്ഥാനത്തിനെതി
രെയും ധീരമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന് ഭയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം
തെളിയിച്ചു. സര് സി.പി.യുടെ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂര്
വാദത്തെ പട്ടം ശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഉത്തരവാദ
ഭരണപ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങി നിയമസഭയില് പട്ടം
താണുപിള്ള നടത്തിയ പ്രസംഗം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്.
ഇംഗ്ലീഷില് നടത്തിയ ആ പ്രസംഗത്തോടെ അദ്ദേഹം
നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയെത്തുടര്ന്ന് നടന്ന ആദ്യ
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം 1948 മാര്ച്ച് 14 ന് തിരുവിതാം
കൂറിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പട്ടം താണുപിള്ള അധി
കാരമേറ്റെടുത്തു. സി. കേശവന്, ടി.എം. വര്ഗ്ഗീസ് എന്നി
വരായിരുന്നു മന്ത്രിമാര്. അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്
ദരിദ്ര ദുര്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കാശ്വാസമായി ഒട്ടേറെ
ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അദ്ദേഹം രൂപംക�ൊടുത്തു.
സര് സി.പി.യുടെ കാലത്ത് ക�ോണ്ഗ്രസ് അനുഭാവി
കളായ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും
പ്രമ�ോഷന് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം
തെറ്റായ നടപടികള് പട്ടം നിര്ത്തി വയ്പ്പിച്ചു. പെന്ഷൻ
പ്രായം 58 നിന്ന് 55 ആയി കുറച്ചു. സര്ക്കാര് ഓഫീസു
കളിലെ ശിപായിമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും യൂണി
ഫ�ോം ഖദര് ആക്കി. അരി വില കൂട്ടാനുള്ള കച്ചവട
ക്കാരുടെ തീരുമാനം കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികളി
ലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ
വികസനത്തിനും പുര�ോഗതിക്കും പട്ടം താണുപിള്ള
നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരവധിയാണ്. തലസ്ഥാന
നഗരിയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് സിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്
ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു. എന്നാല് സത്യത്തിനും നീതിക്കും
മുന്തൂക്കം നല്കിയ നേതാവെന്ന നിലയില് പലപ്പോഴും
അദ്ദേഹം പരീക്ഷണ വിധേയനായിട്ടുണ്ട്.
തിരുവിതാംകൂറും ക�ൊച്ചിയും സംയ�ോജിക്കണ
മെന്ന അഭിപ്രായം അക്കാലഘട്ടത്തില് വിവിധ കേന്ദ്ര
ങ്ങളില് നിന്ന് ഉയര്ന്നുവന്നു. പറവൂര് ടി.കെ. നാരായണ
പിള്ള, സി. കേശവന് തുടങ്ങി തിരുവിതാംകൂര് ഭാഗത്ത്
നിന്നുള്ള ക�ോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും പനമ്പിള്ളി ഗ�ോവിന്ദ
മേന�ോന്, ഇക്കണ്ടവാര്യര് തുടങ്ങി ക�ൊച്ചിക്കാരായ
ക�ോണ്ഗ്രസുകാരും തിരുവിതാംകൂര്, ക�ൊച്ചി സംയ�ോജ
നത്തെ അനുകൂലിച്ചു. എന്നാല് പട്ടം തിരു-ക�ൊച്ചി
ലയനം അനാവശ്യമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും
ലയനത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ക�ോണ്ഗ്രസിനകത്ത് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്ക്ക്
പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി മനസിലാക്കിയ പട്ടം പുതി
യ�ൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
തുടര്ന്ന് ക�ോണ്ഗ്രസിലെ തന്റെ വിശ്വസ്തരെ ഉള്പ്പെ
ടുത്തി ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി അദ്ദേഹം
രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ
നേതൃത്വത്തില് രൂപം ക�ൊണ്ട സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പട്ടം, ജയപ്രകാശ്
നാരായണന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു. 1950 ല് നടന്ന രണ്ട്
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് പട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി
കള് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ചത് അദ്ദേഹ
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ത്തിന്റെ ജനപിന്തുണയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിരുന്നു. പിന്നീട്
1951 ല് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം-2
മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് പട്ടം വിജയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്
തിരുവനന്തപുരവുമായുള്ള അഭേദ്യബന്ധത്തിന്റേയും
ജനഹൃദയങ്ങളില് ലഭിച്ച സ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതിഫ
ലനമായിരുന്നു.
1954 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പട്ടം താണു
പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രജാ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടിക്ക് സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവസരം
ലഭിച്ചു. കാര്ഷിക കടങ്ങള്ക്ക് മ�ൊറട്ടോറിയം ഏര്പ്പെ
ടുത്തിയതും, റേഷനരിയുടെ വിലകുറച്ചതുമെല്ലാം പട്ടം
സര്ക്കാരിന്റെ ജനകീയ പ്രതിച്ഛായ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്
കാരണമായി. എന്നാല് ക�ോണ്ഗ്രസ് പിന്തുണയ�ോടെ
രൂപീകരിച്ച സര്ക്കാരിന് ക�ോണ്ഗ്രസില് നിന്നുള്ള
എതിര്പ്പുകള് രൂക്ഷമായത�ോടെ സഭയില് വിശ്വാസ
പ്രമേയം ക�ൊണ്ടു വരേണ്ടി വന്നു. സ്വതന്ത്രാംഗം
ജ�ോസഫ് ചാഴിക്കാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച വിശ്വാസപ്രമേയം
പാസായെങ്കിലും പിന്നീടും പല അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങള്
പട്ടം സര്ക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 1955 ല്
പട്ടം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എതിരെ രണ്ട് പേര് അവിശ്വാസ
പ്രമേയത്തിന് ന�ോട്ടീസ് നല്കി. ടി.ടി.എന്.സി.യിലെ
ശേഷാര്ദ്രിനാഥ ശര്മ്മയും പി.എസ്.പി.യിലെ തന്നെ
ടി.എസ്. രാമസ്വാമി പിള്ളയുമായിരുന്നു അവിശ്വാ
സപ്രമേയത്തിന് ന�ോട്ടീസ് നല്കിയത്. പ്രജാ സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി നില
ക�ൊള്ളുമ്പോള് പട്ടം അതിനെ എതിര്ക്കുകയാണെ
ന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആര�ോപണം.
അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായത�ോടെ 1955 ഫെബ്രുവരി
10 ന് സര്ക്കാര് രാജിവച്ചു. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്
നിരവധി ജന�ോപകാരപ്രദമായ നടപടികള് പട്ടം
താണുപിളളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ സ്വീക
രിച്ചു. ഉയര്ന്ന ശമ്പളക്കാരും താഴ്ന്ന ശമ്പളക്കാരും
തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് താഴ്ന്നവരുമാന
ക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉയര്ത്താന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും,
ക്ലാര്ക്കുമാര്ക്ക് ടൈം സ്കെയില് ഏര്പ്പെടുത്തി
യതും, പ്രായപൂര്ത്തിയായ ഒരാള്ക്ക് ഒരു ദിവസം ആറ്
ഔണ്സ് അരി കിട്ടത്തക്കവിധത്തില് റേഷന് വിതരണം
പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതും, ഇടങ്ങഴി അരി അന്പത് പൈസ
എന്ന നിരക്കില് തിരു-ക�ൊച്ചി സംസ്ഥാനത്താകെ
റേഷന് വിതരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും, മിഡില്
സ്കൂള് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഫീസിളവ്
അനുവദിച്ചതും, നാല്പ്പതിനായിരം ഏക്കര് തരിശു
ഭൂമി വെട്ടിത്തെളിച്ച് അയ്യായിരത്തില്പരം കുടുംബ
ങ്ങളെ കുടിയിരുത്താനുള്ള ക�ോളണൈസേഷന്
പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതും, കയര്, കശുവണ്ടി,
ഓയില് മില്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് എന്നീ മേഖലക
ളിലെ ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കത്തക്ക
വിധത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയതു
മെല്ലാം പട്ടം മന്ത്രിസഭയുടെ ജനപ്രീതി ഉയര്ത്തിയ
ഘടകങ്ങളാണ്.

ഏത�ൊരു വിവാദപ്രശ്നവും ആധികാരിക
മായി വിശകലനം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ ക�ൊണ്ട് അത്
അംഗീകരിപ്പിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം
പട്ടം താണുപിളളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടം ക�ോണ്ഗ്രസ്സില്
നിന്നും പിന്മാറിയ ശേഷം ക�ോണ്ഗ്രസിന് ഒരിക്കല്
പ�ോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പട്ടത്തിന് ശേഷം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമായ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിക്കും
ജനപിന്തുണ ആര്ജ്ജിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വിമ�ോചന സമരത്തെ തുടര്ന്ന് 1960 ഫെബ്രു
വരി ഒന്നിന് നടന്ന പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്
ക�ോണ്ഗ്രസ്സ് പി.എസ്.പി. മുസ്ലീംലീഗ് ഐക്യകക്ഷി
കള്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന്
പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തില് 1960 ഫെബ്രുവരി
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22 ന് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിസഭ
നിലവില് വന്നു. പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തി
ലുള്ള മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു അത്. രണ്ടര
വര്ഷക്കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള
സര്ക്കാരിന്റെ മികച്ച നേട്ടമായിരുന്നു കാര്ഷിക
ബന്ധ ബില്ലിന് ഭേദഗതികള് നിര്ദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാ
ക്കിയത്. ക�ോടതികളെ സിവില് എന്നും ക്രിമിനലെന്നും
വേര്തിരിച്ചതും ക�ോടതികളുടെ അധികാരപരിധി, ഫീസ്
എന്നിവ ഏകീകരിച്ചതും പട്ടം സര്ക്കാരായിരുന്നു.
പ്രാദേശികമായി നിലനിന്നിരുന്ന അളവുക�ോലുകള്
മാറ്റി ഗ്രാം, കില�ോഗ്രാം തുടങ്ങിയ മെട്രിക് അളവ്
സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതും, മലബാര് പ്രദേശങ്ങളില്
ചില കുടുംബങ്ങളില്പ്പെട്ടവര്ക്ക് നല്കിയിരുന്ന റവന്യൂ
വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനങ്ങള് യ�ോഗ്യതയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില് പ�ൊതുപരീക്ഷ നടത്തി നടപ്പിലാ
ക്കിയതുമെല്ലാം പട്ടം സര്ക്കാരിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളാ
യിരുന്നു. എന്നാല് ക�ോണ്ഗ്രസ്സിന് നിയമസഭയില്
വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കെ പി.എസ്.പി.
നേതാവായ പട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി യ ായി തുടരുന്നതില്
ക�ോണ്ഗ്രസ്സിനുള്ളില് കടുത്ത അമര്ഷമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത് ഒരളവുവരെ നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക്
ക�ോണ്ഗ്രസ്സിനെ നയിച്ചു. പിന്നീട് കാര്യങ്ങള് പട്ടത്തിന്
മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവച്ച് ഗവര്ണര് പദവി നല്കു
ന്നതുവരെ എത്തി. 1962 സെപ്റ്റംബര് 26 ന് പട്ടം
താണുപിളളയെ പഞ്ചാബ് ഗവര്ണറായി നിയമിച്ചു
ക�ൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. 1964
മെയ് 3 വരെ പട്ടം പഞ്ചാബ് ഗവര്ണര് പദവിയില്
തുടര്ന്നു. തുടര്ന്ന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശിന്റെ ഗവര്ണറായി
1968 ഏപ്രില് 10 വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെയും ദേശീയതയുടെയും
ശംഖനാദം ഇന്ഡ്യയുടെ തെക്കെ അറ്റത്ത് വിജയ
കരമായി പ്രവൃത്തി പഥത്തിലെത്തിച്ച ധീര ദേശാഭി
മാനിയായിരുന്നു പട്ടം താണുപിള്ള. വിവിധ കര്മ്മ
മേഖലകളില് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സാഹസികമായ
ജൈത്രയാത്ര കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സത്യാ
ന്വേഷണ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. 1970 ജൂലൈ 26 ാം
തീയതി 85 ാമത്തെ വയസില് ആ മഹാപുരുഷന് വിട
വാങ്ങി.
പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ സ്മരണ നിലനിര്ത്തുന്ന
നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങള് തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ
പ്രൗഢിക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. കിഴക്കേക�ോട്ടയിലെ പട്ടം
താണുപിള്ള പാര്ക്ക്, പട്ടം സ്മാരക ഗവണ്മെന്റ്
ഹ�ോമിയ�ോപതി ആശുപത്രി, ക�ോട്ടയ്ക്കകത്തെ നഗര
സഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള പട്ടം താണുപിളള കുട്ടി
കളുടെ ലൈബ്രറി, ശ്രീവരാഹത്തുള്ള പട്ടം താണുപിള്ള
സ്മാരക യു.പി. സ്കൂള് എന്നിവയും പട്ടം താണുപിള്ള
നഗറും (പി.ടി.പി.നഗര്) അയ്യന്കാളി ഹാളിനു മുന്നില്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടത്തിന്റെ പൂര്ണകായ പ്രതിമയു
മെല്ലാം ആ മഹാപുരുഷന്റെ ശാശ്വത സ്മരണകള് നില
നിര്ത്തുന്നു.
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ഇതരസഭാ വാര്ത്തകളിലൂടെ

'ചണ്ഡീഗഢിനെ പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗമാക്കണം'
പ്രമേയം പാസാക്കി പഞ്ചാബ് സര്ക്കാര്

ച

ണ്ഡീഗഢില് കേന്ദ്ര സര്വ്വീസ് ചട്ടങ്ങള് ബാധകമാക്കി
ക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ
പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു പിന്നാലെ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാ
നങ്ങളുടെ സംയുക്ത തലസ്ഥാനമായ ചണ്ഡീഗഢ് പഞ്ചാബ്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് പഞ്ചാബ്
നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. ബി.ജെ.പി. അംഗങ്ങള് വിട്ടു നിന്ന
സമ്മേളനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ
ക�ോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പാര്ട്ടികളും പിന്തുണച്ചു. ഇതിനായി
നിയമസഭയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേര്ന്നിരുന്നു.
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡീഗഢില് പ�ൊതു സംരംഭങ്ങളിലെല്ലാം
ഹരിയാനയിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു കാല
ങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് പുതിയ കേന്ദ്ര നിര്ദ്ദേശത്തി
ലൂടെ ചണ്ഡീഗഢിന്റെ ഭരണത്തില് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള
സ്വാധീനം നഷ്ടമാകും. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
പുനരേകീകരണ വേളയില് പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചണ്ഡീ
ഗഢിനെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമായ
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി നിലനിര്ത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട്
ഹിമാചല് പ്രദേശ് രൂപീകരണവേളയില് പഞ്ചാബിന്റെയും ചണ്ഡീഗ
ഢിന്റെയും ഭാഗങ്ങള് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല് ചണ്ഡീഗഢിനെ
പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറല്
തത്വങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചി

ന്താ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിമര്ശന ബുദ്ധിയും വിജ്ഞാന വളര്ച്ച
യ്ക്കുള്ള അനിവാര്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നും ഭയവും വെറുപ്പും
നിലനില്ക്കുന്നിടത്ത് വിജ്ഞാനം വികസിക്കില്ലെന്നും ആര്ട്ടി
ഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതിക വിദ്യകള് എന്നിവയാല്
നയിക്കപ്പെടുന്ന നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് ല�ോകം
കടന്നുപ�ോകുന്നതെന്നും എട്ടാമത് ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്ററി
അസ�ോസിയേഷന് ഇന്ത്യ റീജിയണല് ക�ോണ്ഫറന്സിനെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ സ്പീക്കര് എം. ബി. രാജേഷ്
പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റല് ഡിവൈഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിനും ഫൈബര് ഒപ്റ്റിക്കല് നെറ്റ് വര്ക്ക്
ചെയ്യുന്നതിനും കേരള സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്പീക്കര്
പ്രതിപാദിച്ചു. യുവജന കേന്ദ്രിതമായ നയരൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച
സെമിനാറില് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്മാരും
രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാന് ഹരിവംശ് നാരായണ് സിംഗും
പങ്കെടുത്തു.
അസാമിലെ ഗുവാഹത്തിയില് വച്ച് നടന്ന എട്ടാമത്
ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്ററി അസ�ോസിയേഷന് ഇന്ത്യ
റീജിയണല് ക�ോണ്ഫറന്സ് ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്മ്മ,

എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്
കലാം ടെക്ന�ോളജിക്കല്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ�ോര്ഡ്
ഓഫ് ഗവര്ണേഴ്സിലേക്ക്
നിയമസഭാ സാമാജികര്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

എ.

പി.ജെ. അബ്ദുള് കലാം ടെക്ന�ോളജി
ക്കല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ�ോര്ഡ് ഓഫ്
ഗവര്ണേഴ്സിലേക്ക് നിയമസഭാ സാമാജിക
രായ ഐ.ബി.സതീഷ്, വി.ശശി, എല്ദോസ് പി.
കുന്നപ്പിള്ളില്, ദലീമ, കെ.എം. സച്ചിന്ദേവ്
എന്നിവര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ�ൊതുവിഭാഗ
ത്തില് ഐ.ബി.സതീഷ്, വി.ശശി, എല്ദോസ്
പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ എന്നിവരും വനിതാ വിഭാഗ
ത്തില് ദലീമയും പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്ഗ
സംവരണ വിഭാഗത്തില് കെ.എം. സച്ചിന്ദേവു
മാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ദലീമ

ഐ.ബി.സതീഷ്

വി.ശശി

എല്ദോസ്. പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ കെ.എം. സച്ചിന്ദേവ്

സി.പി.എ ആക്ടിങ് ചെയര്പേഴ്സണും ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റംഗവുമായ
ഇയാന് ലിഡല് ഗ്രെയിഞ്ജര് എന്നിവര് യ�ോഗത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു.
അസാം നിയമസഭാ സ്പീക്കര് ബിശ്വജിത് ഡെയിമറി സ്വാഗതവും അസാം
നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേബബ്രത സൈകിയ കൃതജ്ഞതയും
രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിയമസഭാ
സ്പീക്കര്മാര്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്മാര്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സില് അധ്യക്ഷന്മാര്
എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്ററി അസ�ോസിയേഷന്
സെക്രട്ടറി ജനറല് സ്റ്റീഫന് ട്വിഗ്ഗ, ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് ലിഡിയ ബുക്കാനന്,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ആനി ക�ോണ്ഡിയ എന്നിവരും ക�ോണ്ഫറന്സില്
പങ്കെടുത്തു.
ഏപ്രില് 11,12 തീയതികളില് നടന്ന സമ്മേളനത്തില് കേരള
നിയമസഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭാ സ്പീക്കറ�ോട�ൊപ്പം സ്പെഷ്യല്
സെക്രട്ടറി ആര്. കിഷ�ോര് കുമാര്, സ്പീക്കറുടെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ്
സെക്രട്ടറി പി. മുഹമ്മദലി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

ഉമ ത�ോമസ് ഇനി തൃക്കാക്കര
എം.എല്.എ

തൃ

ക്കാക്കര നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പില് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഉമ
ത�ോമസ് വിജയിച്ചു. 72770 വ�ോട്ടുകള് നേടി
യാണ് എല്.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി
ഡ�ോ. ജ�ോ ജ�ോസഫിനെ ഉമ ത�ോമസ് പരാജയ
പ്പെടുത്തിയത്. തൃക്കാക്കര എം.എല്.എ യും
ഉമ
ത� ോ മ സ ി ന് റെ
ഭ ര്ത്താവു മ ാ യ
പി. റ്റി. ത�ോമസിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്ന്നാണ്
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. എ.എന്. രാധാ
കൃഷ്ണനായിരുന്നു എന്.ഡി.എ സ്ഥാനാര്ത്ഥി.
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നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
സര്വ്വീസില് നിന്നും
വിരമിച്ചു

കേ

രള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയും
അറിവ�ോരം എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഡിറ്ററുമായ എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്
2022 മേയ് 31 ന് സര്ക്കാര് സേവനത്തില്
നിന്ന് വിരമിച്ചു. 1995 ആഗസ്റ്റ് 18 ന് അഡീ
ഷണല് സെഷന്സ് ജഡ്ജിയായി സര്വ്വീ
സില് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 2010 ആഗസ്റ്റ്
2 ന് സബ്ജഡ്ജിയായും 2014 മാര്ച്ച് 17 ന് ജില്ലാ ജഡ്ജിയായും
നിയമിതനായി. ജഡ്ജിയായി വിവിധ ജില്ലകളില് സേവനമനു
ഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം 2011-13 കാലഘട്ടത്തില് നിയമവകുപ്പില് ജ�ോയിന്റ്
സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലില് രജി
സ്ട്രാര് ആയിരിക്കെ 2019 ജൂലൈ 30 ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
യായി നിയമിതനായി. കേരള നിയമസഭയുടെ ഇ-നിയമസഭാ
പദ്ധതി, സഭാ ടി.വി. എന്നിവയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നേതൃത്വ
പരമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിയമസഭയുടെ ഡിജിറ്റല് ഗാര്ഡന്,
നക്ഷത്രവനം, ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് പരിഷ്കരണം എന്നിവ
യുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ സജീവപങ്കാളിത്വവും നിയമസഭയില്
ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലും
ശ്രദ്ധേയമായി. നിയമസഭയ്ക്കും പ�ൊതു സമൂഹത്തിനും മുതല്ക്കൂട്ടാകുന്ന
നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങള് എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് സെക്രട്ടറിയായി
രുന്ന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ോത്സവിന്റെ
ഭാഗമായി 'പവര് ഓഫ് ഡെമ�ോക്രസി' എന്ന ആശയത്തിനുമേല്
2022 മെയ് 26,27,28 തീയതികളില് നടത്തിയ വനിതാ സാമാജികരുടെ
ദേശീയ ക�ോണ്ഫറന്സിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സര്വ്വീസ് ജീവിതത്തില് അഭിമാനകരമായ ഒന്നായി.
തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിന്കരയില് സദാശിവന് തമ്പി
- വിശാലാക്ഷി അമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ച എസ്.വി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് തിരുവനന്തപുരം ല�ോ ക�ോളേജില് നിന്ന് LLB,
LLM ബിരുദങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കുകയും 1986-ല് അഭിഭാഷകനായി
പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ എസ്. ശ്യാമ, മകള് ആരതി.

സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിമാര് വിരമിച്ചു
ആര്. കിഷ�ോര് കുമാര്

നി

യമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ട
റിയായിരുന്ന ആര്. കിഷ�ോര്കുമാര് 2022 ഏപ്രില്
30 ന് സര്വീസില് നിന്ന് വിരമിച്ചു. 1991 ല് നിയമസഭാ സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റില് ജ�ോലിയില് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം അറിവ�ോര
ത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയല് ബ�ോര്ഡ് അംഗമായിരുന്നു. 2020
ജൂണിലാണ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
നിയമസഭയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് സേവനമനുഷ്ഠി
ച്ചിട്ടുളള ആര്. കിഷ�ോര്കുമാര് നിയമം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം
എന്നിവയില് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ജേര്ണലിസത്തില്
ഡിപ്ലോമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു തവണ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിലും
എം.എല്.എ. ഹ�ോസ്റ്റല് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാര്
ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഭാര്യ ഗംഗാ വര്മ്മയും രണ്ടു മക്കളുമടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം.

മഹേശ്വരി എം. ആര്.

2

022 മെയ് 1 മുതല് 31 വരെ സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായി
സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മഹേശ്വരി എം. ആര്. സര്വ്വീസില് നിന്ന്
വിരമിച്ചു. 1992 ല് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സര്വീസില്
പ്രവേശിച്ച മഹേശ്വരി എം. ആര് നിയമസഭയിലെ വിവിധ
ക്ഷേമ സമിതികള്, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്
സ് കമ്മിറ്റി,
പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച സമിതി,
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി, സര്വ്വീസസ്, എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ
വിഭാഗങ്ങളില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്
ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭര്ത്താവും രണ്ട് മക്കളും
അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം.

വിവരവിഭവ വികസന വിഭാഗം അണ്ടര് സെക്രട്ടറി
വിരമിച്ചു

'അ

റിവ�ോരം' ന്യൂസ് ലെറ്ററിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണച്ചു
മതലയുള്ള വിവരവിഭവ വികസന വിഭാഗം
അണ്ടര് സെക്രട്ടറി ഷീല ടൈറ്റസ് 2022 മെയ് 31 ന്
സര്വ്വീസില് നിന്നും വിരമിച്ചു. അറിവ�ോരം ന്യൂസ് ലെറ്റര്
തയ്യാറാക്കുന്നതില് നേതൃത്വപ രമായ പങ്ക് വഹിച്ച
ഷീല ടൈറ്റസ്, ശക്ധര് ആന്റ് കൗള് മാതൃകയില്
നിയമസഭയുടെ നടപടി
ക്രമങ്ങളും കീഴ് വഴക്കങ്ങളും
ഉള്പ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കേരള നിയമസഭ നടപ
ടിക്രമങ്ങളും കീഴ്
വഴക്കങ്ങളും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ
പ്രസിദ്ധീകരണ ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2001 ല് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
സര്വ്വീസില് ജ�ോലിയില് പ്രവേശിച്ച ഷീല ടൈറ്റസ് നിയമസഭ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതില് സ്തുത്യര്ഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവരവിഭവ വികസന വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചതുമുതല് അതില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുകയാ
യിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിയാണ്. ഭര്ത്താവ് ജെ. ജയരാജ്,
ആര�ോഗ്യവകുപ്പില് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡ�ോ. റെയ്ന ജെ.എസ്. മകളാണ്

സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജായി കവിതാ ഉണ്ണിത്താൻ
ചുമതലയേറ്റു

നി

\nbak`m sk{It«dnbäv kÀÆoknÂ \n¶pw
2022 sabv 31 \v hncan¨ \nbak`m sk{I«dn
DÄs¸sSbpÅ Poh\¡mÀ, sU]yq«n kv]o¡À Nnäbw
tKm]IpamÀ, sk{I«dnþ -C³-- -þNmÀÖv
IhnXm D®n¯m³ F¶nhtcmsSm¸w.

യമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് വിര
മിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി കവിതാ ഉണ്ണി
ത്താന് സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജായി ചുമതലയേറ്റു.
1992 ല് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ജ�ോലിയില്
പ്രവേശിച്ച കവിതാ ഉണ്ണിത്താന് തിരുവല്ല സ്വദേശിനിയാണ്.
ടേബിള് വിഭാഗം, ച�ോദ്യവിഭാഗം എന്നിവയുടെയും, നിയമസഭാ
സമിതി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭ
യുടെയും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും പ്രവര്ത്തനം കട
ലാസ്സുരഹിതമാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ സമ്പൂര്ണ്ണ കമ്പ്യൂ
ട്ടര്വല്ക്കരണ പദ്ധതിയായ 'ഇ-നിയമസഭ' യുടെ ആരംഭം മുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
അറിവ�ോരം ന്യൂസ്ലെറ്ററിന്റെ എഡിറ്റോറിയല് ബ�ോര്ഡ് അംഗമാണ്. ക�ൊമേഴ്സില്
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എം.ഫില്ലും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയംസംരംഭകനായ ഭര്ത്താവ്
ബിജി രാഘവന്പിള്ളയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം.

]WvUnäv PhlÀemÂ
s\lvdphnsâ NcaZn\mNcW
t¯mS\p_Ôn¨v 2022 tabv 27 \v
kv]o¡À Fw._n. cmtPjv
\nbak`m kap¨b¯nse
s\lvdp {]XnabnÂ
]pjv]mÀ¨\ \S¯p¶p.

{ioNn¯nc Xncp\mÄ _mecmahÀ½
Xncph\´]pcw tdUntbm \nebw DZvLmS\w sN¿p¶p.
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വേര്പാട്

എസ്. ത്യാഗരാജന്, മുന് എം. എല്.എ

മു

ന് സാമാജികനും ആര്.എസ്.പി.യുടെ മുതിര്ന്ന
നേതാവുമായ എസ്. ത്യാഗരാജന് (84) 2022
ജൂണ് 2 ന് അന്തരിച്ചു. 1977 ല് അഞ്ചാം കേരള
നിയമസഭയില് ആര്.എസ്.പി. പ്രതിനിധിയായി
ക�ൊല്ലം മണ്ഡലത്തില് നിന്നും നിയമസഭയിലെ
ത്തിയ എസ്. ത്യാഗരാജന് ദീര്ഘകാലം ആര്.എസ്.
പി. ക�ൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ക�ൊല്ലം
മുനിസിപ്പല് കൗണ്സിലറായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യു.ടി.യു.സി യിലൂടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം.
ക�ൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടര്,
മൈനര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ഡസ്ട്രി, ബ്രിക്സ്
ഇന്ഡസ്ട്രി എന്നിവയുടെ മിനിമം വേതന സമിതി,
ഇ.എസ്.ഐ റീജിയണല് ബ�ോര്ഡ് എന്നിവയില് അംഗമായിരുന്നു. ഭാര്യ
എസ്. കസ്തൂരിയും ഒരു മകനുമടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം.

എം.പി. ഗ�ോവിന്ദന് നായര്, മുന് മന്ത്രി

മു

ന് ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും ക�ോണ്ഗ്രസ്
നേതാവുമായ എം.പി. ഗ�ോവിന്ദന് നായര്(94)
2022 ഏപ്രില് 13 ന് അന്തരിച്ചു. വിദ്യാര്ത്ഥി
ക�ോണ്ഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി രാഷ്ട്രീ യ ത്തിലിറ
ങ്ങിയ എം.പി. ഗ�ോവിന്ദന് നായര് രണ്ടാം കേരള
നിയമസഭയില് (1960-64) ക�ോട്ടയം നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തില് നിന്നും നിയമസഭയിലെത്തി. 9.10.1962
മുതല് 10.9.1969 വരെ ആര്. ശങ്കര് മന്ത്രിസഭയില്
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു.
ക�ോട്ടയം മണ്ഡലത്തിന് ലഭിച്ച ആദ്യ മന്ത്രിസ്ഥാനമാ
യിരുന്നു അത്.
വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത്, തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡ്,
അര്ബന് ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
സ് ഫെഡറേഷന്, കേരള ബാര്
ഫെഡറേഷന് എന്നിവയുടെയും യൂത്ത് ക�ോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയു
ടെയും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.പി.സി.സി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്
കമ്മിറ്റി, അച്ചടക്ക സമിതി എന്നിവയില് അംഗമായിരുന്നു. ഭാര്യ : വി. ശാരദ
ദേവി, ഒരു മകളുണ്ട്.

യു.എസ്. ശശി, മുന് എം.എല്.എ.

മു

ന് എം.എല്.എ. യും സി.പി.ഐ. നേതാവുമായ
യു.എസ്. ശശി (72) 2022 മെയ് 6 ന് അന്തരിച്ചു.
പത്താം കേരള നിയമസഭയില് മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.കെ.
രാജന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടര്ന്ന് മാള നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തില് നടന്ന ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ്
സി.പി.ഐ. അംഗമായി യു.എസ്. ശശി നിയമസഭയിലെ
ത്തിയത്. സി.പി.ഐ. ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ
കൗണ്സില് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില് അംഗം,
കേരള സംസ്ഥാന ചെത്തു ത�ൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, എ.ഐ.ടി.യു.സി. തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ

മു

പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന ദേശീയ കൗണ്സിലുകളില് വര്ക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം,
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് റേഷന് ഡീലേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ്, KAMCO
എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന് (AITUC) പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങള്
വഹിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യ ശശികല, രണ്ട് മക്കളുണ്ട്.

പ്രയാര് ഗ�ോപാലകൃഷണന്, മുന് എം.എല്.എ

മു

തിര്ന്ന ക�ോണ്ഗ്രസ് നേതാവും, മില്മയുടെ
ശില്പിയും, തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബ�ോര്ഡ്
മുന് പ്രസിഡന്റുമായ പ്രയാര് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്(73)
2022 ജൂണ് 4 ന് അന്തരിച്ചു. 2001 ല് ചടയമംഗ
ലത്ത് നിന്നും 11 ാം കേരള നിയമസഭയില് അംഗ
മായ പ്രയാര് കെ.എസ്.യു ലൂടെയാണ് പ�ൊതുരംഗ
ത്തെത്തുന്നത്. കെ.എസ്.യു, യൂത്ത് ക�ോണ്ഗ്രസ്
എന്നിവയുടെ ക�ൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്,
കെ.പി.സി.സി എക്
സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, കേരള
സംസ്ഥാന ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ
അസ�ോസിയേഷന് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്, മില്മ
ചെയര്മാന്, കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന ക�ോര്പ്പറേഷന്
ചെയര്മാന്, ഇന്ത്യന് ക്ഷീര അസ�ോസിയേഷന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ദേശീയ
ക്ഷീര വികസന ബ�ോര്ഡ് അംഗം, കേരള കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല ജനറല്
കൗണ്സില്, അക്കാഡമിക് കൗണ്സില് എന്നിവയില് അംഗം, അന്തര്ദേശീയ
ക്ഷീര ഫെഡറേഷനിലെ ഇന്ത്യന് പ്രതിനിധി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളില്
അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടി
യെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ : എസ്. സുധര്മ്മ, മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്.

കെ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള, മുന് എം.എല്.എ.

മു

ന് എം.എല്.എ.യും സി.പി.ഐ. നേതാവുമായ
കെ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള(94) 2022 മെയ് 7 ന്
അന്തരിച്ചു. മൂന്നാം കേരള നിയമസഭയിലും നാലാം
കേരള നിയമസഭയിലും നെടുമങ്ങാട് നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തില് നിന്നും സി.പി.ഐ.യെ പ്രതിനിധീ
കരിച്ച് അംഗമായി. ഇന്ത്യയില് പ്രായപൂര്ത്തി വ�ോട്ട
വകാശം 21 ല് നിന്ന് 18 ആയി കുറച്ചുക�ൊണ്ട് നിയമം
വരുന്നതിനും (1985) പതിനേഴ് വര്ഷം മുമ്പ് (1971
മാര്ച്ച് 26) ഇതേ ആവശ്യത്തിന് കേരള നിയമസഭ
യില് പ്രമേയമവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള. പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡന്റായും നിയമസഭാംഗമായും ഒരേ സമയം പ്രവര്ത്തിച്ചു
വെന്ന അപൂര്വ്വതയും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്ക്ക് മുമ്പില് നിന്നതിനാല് നെടുമങ്ങാടിന്റെ ശില്പിയെന്ന് കെ.ജി. കുഞ്ഞു
കൃഷ്ണപിള്ള അറിയപ്പെടുന്നു. വെമ്പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സി.പി.ഐ.
തിരുവനന്തപുരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്സില് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിലും
പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വി.എസ്സ്.എസ്സ്.സി.യെ തുമ്പയില് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതി
നെതിരെയും തിരുവനന്തപുരം റെയില്വേ ഡിവിഷന് രൂപീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ചും പാറശാല മുതല് കാസര്ഗോഡ് വരെയുള്ള മലയ�ോര
മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് റ�ോഡ് നിര്മ്മിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും
കെ.ജി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയങ്ങള് സഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
ഭാര്യ വി.തങ്കമ്മ, മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്.

ശങ്കരനാരായണന് :
വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാന്യം
കല്പ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരന്

ന് ഗവര്ണറും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന ക�ോണ്ഗ്രസ്
നേതാവുമായിരുന്ന കെ. ശങ്കരനാരായണന് (90) 2022 ഏപ്രില് 25
ന് ജീവിതത്തില് നിന്ന് വിടവാങ്ങുമ്പോള് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നിയമസ
ഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വ്യക്തിബന്ധങ്ങള് സൂക്ഷിച്ച ഒരാളെയാണ് കേരള
രാഷ്ട്രീയത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത്. ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഗവര്ണര് പദവി
വഹിച്ച ഏക മലയാളി കൂടിയാണ് കാലയവനികയ്ക്കുള്ളില് മറഞ്ഞത്.
1932 ഒക്ട�ോബര് 15 ന് പാലക്കാട് ഷ�ൊര്ണൂരില് ജനിച്ച
ശങ്കരനാരായണന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്ര
ത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകനായാണ് പ�ൊതുരംഗത്ത് പ്രവേശിച്ചത്.
ഷ�ൊര്ണൂരില് വില്ലേജ് ക�ോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി ഇന്ത്യന്
നാഷണല് ക�ോണ്ഗ്രസില് ചുവടുറപ്പിച്ച അദ്ദേഹം 1956 ല് ജില്ലാ
ക�ോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി. തുടര്ന്നിങ്ങോട്ട് പാലക്കാട്
ജില്ലയിലെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ക�ോണ്ഗ്രസ് സംഘടനകളില്
ഭാരവാഹിയായി. കെ.പി.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറിയായും സംഘടനാ
ക�ോണ്ഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും വര്ക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി
അംഗവുമായും പ്രവര്ത്തിച്ച അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത്
ജയില്വാസവും അനുഭവിച്ചു. അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയില് (1977)
തൃത്താല നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ശങ്കരനാരായണന് പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വെളിച്ചത്തില്
തിളങ്ങി നിന്ന താരമായി. ആറാം കേരള നിയമസഭയില് (1980-82)
ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുനിന്നും എട്ടാം കേരള നിയമസഭയില് (1987-91) ഒറ്റ
പ്പാലത്തുനിന്നും പതിന�ൊന്നാം കേരള നിയമസഭയില് (2001-2006)
പാലക്കാട്ടുനിന്നും ഇന്ത്യന് നാഷണല് ക�ോണ്ഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി
നിയമസഭയിലെത്തി.
1977-78 കാലഘട്ടത്തില് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി, 2001-2004 ല്
ധനകാര്യവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി, 11.02.2004 മുതല് 29.08.2004
വരെ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നീ നിലകളില് പ്രശ�ോഭിച്ചു.
നാഗാലാന്റ് (03.02.2007-25.07.2009), ജാര്ഖണ്ഡ് (26.07.200921.01.2010), മഹാരാഷ്ട്ര (22.01.2010-24.08.2014) എന്നീ സംസ്ഥാന

ങ്ങളുടെ ഗവര്ണര് പദവി അലങ്കരിച്ച അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ കാലയളവു
കളില് അരുണാചല് പ്രദേശ്, അസം, മിസ�ോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
ഗവര്ണറുടെ അധികച്ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തില്
ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവര്ണര് സ്ഥാനത്തിരിക്കാന് കഴിഞ്ഞ
ഏക മലയാളികൂടിയാണ് ശങ്കരനാരായണന്.
	കേരള നിയമസഭയുടെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(1989-91), ഗവണ്മെന്റ് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച സമിതി (198082) എന്നിവയുടെ ചെയര്മാനായിരുന്നു. 1985 മുതല് 2001 വരെയുള്ള
നീണ്ട കാലയളവില് യു.ഡി.എഫ്. കണ്വീനറായി പ്രവര്ത്തിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നക്സല് ബാധിത മേഖല സന്ദര്ശിച്ച് ജനകീയ
പ്രശ്നങ്ങള് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില് ക�ൊണ്ടു വരാന് ശ്രമിച്ചതും
അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന്
കഴിഞ്ഞതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധ്യമെന്നു കരുതിയ വടക്കുകിഴക്കന്
സംസ്ഥാനങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് നാഗാലാന്റ് ഗവര്ണറായി
രുന്ന ശങ്കരനാരായണന്റെ ഇടപെടലുകളും ശ്രദ്ധേയമായി. സ്കൂള് കുട്ടി
കള്ക്കുള്ള 'ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ഷേക്ക് ഹാന്ഡും' പദ്ധതി ക�ൊണ്ടുവന്നത്
ശങ്കരനാരായണന് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ്,
'അനുപമം ജീവിതം' എന്ന പേരില് ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊഫ. കെ.രാധയാണ് കെ.ശങ്കരനാരായണന്റെ ഭാര്യ. ഒരു മകളുണ്ട്.
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ന്നുപ്രാവശ്യം തുടര്ച്ചയായി കേരള നിയമസഭയില്
അംഗമായിരുന്നു. നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളില്
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടെടുക്കുന്ന സാമാജികനെയാണ്
കാണാനാകുക. ഒരു സാമാജികനെന്ന നിലയില് സ്വയം
വിലയിരുത്തുന്നതെങ്ങനെ?
ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികന്റെ പരമ പ്രധാന
മായ ഉത്തരവാദിത്തം നിയമനിര്മ്മാണത്തില് പങ്കെടു
ക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി അവര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
അധികാരങ്ങള് പൂര്ണ്ണത�ോതില് വിനിയ�ോഗിക്കാന്
ഓര�ോ അംഗവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ഒരംഗമാണെങ്കില് കൂടി മന്ത്രി ബില്
അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള് അതില് പ�ോരായ്മകളുണ്ടെ
ങ്കില് പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തില് ആര�ോഗ്യപരമായ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ
അഭിപ്രായം. അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില് ഭരണഘടനാനു
സൃതമാണ�ോയെന്നും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങള്ക്ക് വിരു
ദ്ധമല്ലെന്നും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത് ഓര�ോ
അംഗത്തിന്റെയും ചുമതലയാണ്.
ഒരു ബില്ലില് ഭരണഘടനാപരമായ
വൈരുദ്ധ്യം നിലനില്ക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തി
യാല്പ്പോലും അതിന്മേല് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികള്
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിമാര് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത്
ഖേദകരമാണ്. ആവശ്യമെങ്കില് ബില്ലില് മാറ്റം വരുത്തി
കുറ്റമറ്റതാക്കാന് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും
പരിഗണന നല്കേണ്ടതുണ്ട്. എ.പി.ജെ.അബ്ദുള്
കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയില്
ചര്ച്ചക്ക് വന്നപ്പോള് വൈസ് ചാന്സലറെ നീക്കം
ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവണ്മെന്റിന് നല്കുന്ന
വ്യവസ്ഥ ഉള്പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ബില്ലിന്റെ
രണ്ടാം വായനയില് ആ വകുപ്പ് ഉള്പ്പെട്ടതായി
കാണാത്ത വിവരം ഭരണപക്ഷ അംഗമായ ഞാന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അതും കൂടി
ഉള്പ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥ ബില്ലില് ചേര്ക്കാന് അന്നത്തെ
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി തയ്യാറായത് ഏവര്ക്കും
മാതൃകയാണ്. ഇത്തരത്തില് ഭരണപക്ഷത്തായിരു
ന്നപ്പോഴും നിരവധി ക്രമപ്രശ്നങ്ങള് ഞാന് അവ
തരിപ്പിക്കുകയും ശ്രീ.ജി.കാര്ത്തികേയനെപ്പോലുള്ള
സ്പീക്കര്മാര് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തി
രുന്നു. ശ്രീ. ഉമ്മന് ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായ 13ാം കേരള
നിയമസഭയില് കടലാസുകള് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത്
വച്ചതിലെ നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്തത് ഞാന് ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കുകയും
സഭയ�ോട് ക്ഷമ ച�ോദിക്കുകയും മേലില് ഇത്തരം
വീഴ്ചകള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന്
അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
2. ഒരു പ്രാവശ്യം സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന് കമ്മിറ്റി
ചെയര്മാന്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം അംഗം, സബ�ോര്ഡിനേറ്റ്
ലെജിസ്ലേഷന് സമിതിയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തെ അങ്ങ്
എങ്ങനെ ന�ോക്കിക്കാണുന്നു? നിയമസഭാ കമ്മിറ്റികളുടെ
പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ് ?

സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന് സമിതിയുടെ
ചെയര്മാനായി 2011-2016 കാലയളവില് ഞാന്
പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലയളവില് വളരെയധികം
പുതിയ അനുഭവങ്ങള് എനിക്കുണ്ടായി. നിയമസഭാ
ജീവനക്കാരില് നിന്നും നിസ്സീമമായ സഹകരണമാണ്
എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്.ചട്ടങ്ങള്
വേണ്ടവിധത്തില് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനും, യഥാസ
മയം മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനും ഇക്കാലയളവില്
സമിതിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാന് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന
കാലയളവിലാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തില്
സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട്
സമര്പ്പിക്കുന്നതില് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് സഭയില് പ്രത്യേക പരാമര്ശം നട
ത്തുകയുമുണ്ടായി.
സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന് കമ്മിറ്റി
ഫലപ്രദമായി പ്രവര്ത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഫുഡ്
സേഫ്റ്റി ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങള് വിശദമായി
പരിശ�ോധിക്കാനും ഇത് സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ
റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനുമായത്. അതിന്റെ ഫലമായി
മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തില് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീ
സര്മാരെ നിയമിച്ചു. കമ്മിറ്റികള്ക്ക് ജന�ോപകാര
പ്രദമായ കാര്യങ്ങളില് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന്
കഴിയുമെന്ന് ഇതിലൂടെ ബ�ോധ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.
	കമ്മിറ്റികളുടെ തെളിവെടുപ്പ് ഘട്ടത്തില്
ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഹാജരാകുന്നതിനുപകരം
സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അയക്കുന്ന സമീ
പനത്തില് കാതലായ മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാന് ഞാന്
ചെയര്മാനായിരുന്ന സബ�ോര്ഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷന്
കമ്മിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലയളവില് മിക്കവാറും
എല്ലാ അംഗങ്ങളും സമിതി യ�ോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്തി
രുന്നു. ചെയര്മാനും അംഗങ്ങളും എടുക്കുന്ന നിലപാടു
കള് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തും
എന്നതില് സംശയമില്ല.
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണവേള
യില് പരിവര്ത്തന കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് മന്ത്രിമാരെ
ചെയര്മാന്മാരായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് അത്
ഇപ്പോഴും തുടര്ന്നു വരുന്നു. മന്ത്രിമാര് ചെയര്മാന്മാരാ
യി പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള് Legal Maxim- ൽ പറയുന്നതു
പ�ോലെ Nemo judex in causa sua (No one should

12

മുന് സാമാജികര് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു

be a Judge in his own case) എന്നതിന് തുല്യമാണ്.
അതിനാല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികള് കൂടുതല് ഫലപ്രദ
മാകണമെങ്കില് കമ്മിറ്റികളുടെ അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത്
മന്ത്രിക്ക് പകരം അംഗങ്ങള് തന്നെ ആകണമെന്നാണ്
എന്റെ അഭിപ്രായം.
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധനാ
വേളയില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തെ കണക്കുകള്
ഹാജരാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്രമപ്രശ്നം ഞാന് സഭയില്
അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന്മേല് ശക്തമായ റൂളിംഗ് സ്പീക്കര്
നല്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തുടര്ന്നുള്ള
വര്ഷങ്ങളില് വകുപ്പുകള് മുന് വര്ഷത്തെ കണക്കുകള്
കൃത്യമായി നല്കി തുടങ്ങിയത് മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാന്
കഴിയും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. നിയമസഭാം
ഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തെപ്പറ്റിയും നിയമസഭയുടെ
അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയെയും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ
ബ�ോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്ത്തിച്ചാല് അതിന്റേതായ
മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്തനം ക�ൊണ്ട്
ബ�ോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

3. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥ്യം വഹിച്ച
വ്യക്തിയാണല്ലോ അങ്ങ്. ആ നിലയില് നിന്ന് എം.എല്.എ
സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നപ്പോള് അത് എപ്രകാരം ഗുണം ചെയ്തു?
ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളേയും എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം
ചെയ്യുന്നത് ?
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രതിനിധിയാകുമ്പോള്
ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും, ചെറിയ
പ്രശ്നങ്ങള് മുതല് ജീവല്ഗന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങള്
വരെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ജന�ോപകാരപ്രദമായ
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഞാന്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ അവസരത്തില്
ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക,് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ ഏക�ോപിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ജില്ലയ്ക്കാകെ പ�ൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള പദ്ധതികള്
നടപ്പാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
മഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്
നടപ്പിലാക്കിയ 'വിജയഭേരി പദ്ധതി'യും മലപ്പുറം ജില്ല
യിലെ കക്ഷിഭേദമന്യേയുള്ള എല്ലാ എം.എല്.എ.
മാരെയും ഏക�ോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനഫലമാണ്
മഞ്ചേരി സ്റ്റേഡിയം.
4. രാഷ്ട്രീയത്തില്

ധാരാളം അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചവര്
യുവജനങ്ങള്ക്കും പുതുമുഖങ്ങള്ക്കുമായി വഴിമാറണം എന്ന
ഒരു വാദം ഓര�ോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും കേള്ക്കാറുണ്ട്.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെന്ത്?
	യുവജനങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കുന്നതിന്
അതാത് പാര്ട്ടികളും മുന്നണികളും വേണ്ടത്ര പരിഗണന
നല്കണം എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്
ഓര�ോ അംഗങ്ങള്ക്കും ഒരു ടേം മാത്രം നല്കിയാല്
നിയമസഭയുടെ ഗുണമേന്മയില് ഇടിവുണ്ടാകും. രണ്ട്
ടേം കഴിഞ്ഞവരെ ഒഴിവാക്കി അവസര സമത്വത്തിന്
വഴി ഒരുക്കുമ്പോള് നിയമസഭയിലെ പരിചയവും
പ്രാഗത്ഭ്യവും ലഭിക്കാതെ പ�ോകുന്ന സാഹചര്യം സംജാ
തമാകും.
വളരെ സങ്കീര്ണ്ണമായ നിയമനിര്മ്മാണ
പ്രക്രിയയിലും നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും കാര്യ
ക്ഷമമായി ഇടപെടാന് ഒരു ടേം മാത്രം എം.എല്.എ.
ആയാല് കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ
ശരിയായ രീതിയില് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അംഗ
ങ്ങള്ക്ക് സഭയില് നല്ല പരിചയസമ്പത്ത് നേടേണ്ട
തുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ ടേം നിശ്ചയിച്ച് അംഗങ്ങളെ മാറ്റിയാല്
സഭയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ അത്
ബാധിക്കും. അപ്പോള് ടേം അല്ല നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.
മെമ്പര്മാരുടെ കാര്യക്ഷമതയും കഴിവും അര്പ്പണ
ബ�ോധവും ജനങ്ങള�ോടും നിയമസഭയ�ോടുമുള്ള പ്രതി
ബദ്ധതയുമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ
ത്തില് നിര്ബന്ധിത വിരമിക്കല് ആവശ്യമില്ലാത്ത
താണ്. ആനുപാതികമായി യുവജനങ്ങള്ക്കും വനി
തകള്ക്കും അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതും പ്രഗത്ഭരായ
വരെയും പരിചയസമ്പന്നരെയും നിലനിര്ത്തുന്നതും
നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധി
പ്പിക്കും.
5. മലയാളത്തില് ബില് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചട്ടങ്ങള്
ഇംഗ്ലീഷില് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
സംഭവം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില് ഉണ്ടായല്ലോ?
ഇതില് അങ്ങയുടെ ഇടപെടല് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
ഇതിനെക്കുറിച്ചെന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
മലയാളത്തിലുള്ള മൂലനിയമങ്ങള്ക്ക് ചട്ടങ്ങള്
മലയാളത്തില് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നട
പടിക്രമങ്ങളില് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയില് ഇത്തരത്തില്

രണ്ട് ചട്ടങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷില് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഞാന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബ�ോര്ഡ്
നിയമത്തിലും സൂക്ഷ്മവ്യവസായങ്ങള് സംബന്ധിച്ച
നിയമത്തിലുമാണ് പ�ോരായ്മകള് കണ്ടത്. ഇതിന്മേല്
ബഹു. സ്പീക്കര് റൂളിംഗ് നല്കുകയും തുടര്ന്നുള്ള
വര്ഷങ്ങളില് ഇത്തരം പ്രവണതകള് പൂര്ണ്ണമായും
ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തതായി ഞാന് മനസിലാക്കുന്നു.

6. വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എപ്രകാരം നടപ്പാക്കണ
മെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം?
സര്ക്കാരിന് വന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും ഏല്പ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കഴിവതും ഒഴിവാക്കപ്പെ
ടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വികസന പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
കാര്യത്തില് മുന്നണിയ�ോ പാര്ട്ടിയ�ോ പ്രാദേശികത്വമ�ോ
പരിഗണിക്കാന് പാടില്ല.
7. സാമാജികനെന്ന നിലയില് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു
സംഭവവും ഏറ്റവും ചാരിതാര്ത്ഥ്യം ത�ോന്നിയ സംഭവവും
അറിവ�ോരവുമായി പങ്കു വയ്ക്കുമ�ോ?
പന്ത്രണ്ടാം കേരള നിയമസഭയില് ഒരംഗം
പ്രസംഗമധ്യേ ഖലീഫ ഉമറിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥ
വിര�ോധിയാണെന്നും അലക്സാണ്ഡ്രിയ ലൈബ്രറി
അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കിയെന്നും ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.
രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി പ�ോലും 'I follow great
Umar' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മഹാനായ ഖലീഫ ഉമറിനെ
നിന്ദിക്കാന് ഉപയ�ോഗിച്ച വാക്കുകള് സഭാ രേഖകളില്
നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെത്തുടര്ന്ന് ബഹു. സ്പീക്കര്
കെ. രാധാകൃഷ്ണന് സഭ നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയും പിറ്റേന്ന്
പരാമര്ശം നടത്തിയ അംഗം അത് പിന്വലിക്കുകയും
ചട്ടം 307 പ്രകാരം പരാമര്ശം സഭാ രേഖകളില് നിന്ന്
നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് എം.എല്.എ എന്ന
നിലയില് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാന് കഴിയാത്ത
സംഭവമാണ്. അതുപ�ോലെയാണ് പതിനാലാം കേരള
നിയമസഭയില് ഒരു ദിവസത്തെ സമ്മേളനം പഴയ
നിയമസഭാ മന്ദിരത്തില് ചേര്ന്നതും അന്നേ ദിവസം
പരിഗണനക്ക് എടുത്ത മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ബില്ലിന്മേല് തടസ്സവാദം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യം
സംസാരിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചത് എനിക്കായി
രുന്നു. മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് ക�ോളേജിലെ പരിമിതമായ
സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യ
പ്പെട്ട് ഞാന് ക�ൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്
വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും
അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും വിസ്മരിക്കാന്
കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്.

8. വര്ത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയം ഏറെ കലുഷിതമാണല്ലോ?
മറ്റ് രാഷ്ടീയ പാര്ട്ടികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന തരം രാഷ്ട്രീയ
അപ്രമാദിത്വവും വര്ഗ്ഗീയ ചിന്താഗതിയും ജനാധിപത്യത്തെ
എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത്?
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന
പ്രവണത ഇന്ത്യയില് വര്ദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഭിന്നാഭി
പ്രായങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കേന്ദ്ര
സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങള് മുന്നോട്ട് വരണം. അക്രമരാ
ഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില് സര്വ്വകക്ഷി
യ�ോഗങ്ങള് വെറും പ്രഹസനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റും ജുഡീഷ്യറിയും
ഇക്കാര്യത്തില് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടേണ്ട സമയം
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയമവാഴ്ചയ�ോട് സമൂഹത്തി
നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയതാണ് രാഷ്ട്രീയ ക�ൊലപാതക
ങ്ങള് കേരളത്തില് വര്ദ്ധിക്കാന് പ്രധാന കാരണം.
എന്തുചെയ്താലും നിയമത്തിന്റെ പരിധി പ�ൊട്ടിച്ച്
രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയുമെന്ന് സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ
പ�ൊതുസമൂഹം ഒന്നായി പ്രവര്ത്തിക്കണം.
9. നിയമഭാംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതുമുഖ
ങ്ങള്ക്ക് നല്കാനുള്ള സന്ദേശം ?
നിയമസഭയ�ോടും ജനങ്ങള�ോടും യുവസാമാ
ജികര് പ്രതിബദ്ധത വച്ചുപുലര്ത്തണം. നിയമനിര്മ്മാ
ണത്തില് സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നത�ോ
ട�ൊപ്പം സമ്മേളന സമയത്ത് സഭയില് പൂര്ണമായും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സഭാനടപടികള് സസൂക്ഷ്മം
വീക്ഷിക്കുകയും വേണം. തെറ്റുകള് തിരുത്താനുള്ള
ഉത്തമവേദിയായി നിയമസഭയെ ഉപയ�ോഗിക്കാന്
ഓര�ോ അംഗത്തിനും കഴിയണം. സഭാനടപടികള്
നിലവില് തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനാല്
ജനങ്ങള് അത് നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. അതിനാല്
സഭയുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തില്
പെരുമാറാന് അംഗങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം.
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ന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭരണ
സംവിധാനവും പ്രവര്ത്തനവും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്
മാതൃകയിലാണ്് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് . കേന്ദ്ര
ഗവണ്മെന്റിനെപ്പോലെ സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റു
കളും പാര്ലമെന്ററി രീതിയില് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രത്തലവന് രാഷ്ട്രപതി എന്നതുപ�ോലെ സംസ്ഥാന
ഗവണ്മെന്റിന്റെ തലവന് ഗവര്ണറാണ്. ഇന്ത്യന്
യൂണിയനിലെ ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ഗവര്ണര്
ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം
153 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അനുച്ഛേദം 154 ല് ഓര�ോ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നിര്വ്വഹണാധികാരം ഗവര്ണ
റില് നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനു
ച്ഛേദം 155 പ്രകാരം ഗവര്ണറെ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പും മുദ്രയും വച്ച അധികാരപത്രം വഴി
നിയമിക്കണമെന്നും അനുശാസിക്കുന്നു. സാധാരണ
ഗതിയില് ഉദ്യോഗത്തില് പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി
മുതല് അഞ്ച് വര്ഷക്കാലം ഗവര്ണര് ആ സ്ഥാനത്ത്
തുടരുമെങ്കിലും ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം156(1) പ്രകാരം
രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഗവര്ണര്ക്ക്
ആ പദവിയില് തുടരാന് അവകാശമുണ്ട്.
	ഗവര്ണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി 35
വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായ ഇന്ത്യന് പൗരനായിരിക്കണ
മെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 157 വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തില് ഗവര്ണര് പദവിയി
ലെത്തുന്നയാള് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലുമ�ോ
സംസ്ഥാന നിയമനിര്മ്മാണ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു
സഭയിലുമ�ോ അംഗമായിരിക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതും,
അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സഭയില് അംഗമായിരിക്കുന്ന
യാള് ഗവര്ണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം
ഗവര്ണറായി ഉദ്യോഗത്തില് പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി
മുതല് ആ സഭയിലെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായി കരുതപ്പെ
ടേണ്ടതാണെന്നും അനുച്ഛേദം 158 ല് പരാമര്ശിക്കുന്നു.
ഗവര്ണര് ആദായകരമായ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം
വഹിക്കാന് പാടുള്ളതുമല്ല.
പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം വഴിയാണ്
ഗവര്ണര്മാരുടെ ശമ്പളവും ബത്തയും നിശ്ചയിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. ഒരാളെ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
ഗവര്ണറായി നിയമിക്കുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് അനു
വദിക്കേണ്ട വേതന/ബത്തകള് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു
ഉത്തരവ് വഴി നിശ്ചയിക്കുന്ന അനുപാതത്തില് സംസ്ഥാ
നങ്ങള്ക്കിടയില് വിഭജിച്ച് നല്കുന്നു. ഇതിന് പുറമേ
ഗവര്ണറുടെ വേതനവും ബത്തകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഉദ്യോഗകാലാവധിക്കിടയില് കുറവ് ചെയ്യാന് പാടില്ലാ
ത്തതുമാണ്. ഗവര്ണര് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല
ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്പ് അദ്ദേഹം ആ സംസ്ഥാനത്തെ
ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയ�ോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അസാന്നിധ്യത്തില് ആ ക�ോടതിയിലെ മുതിര്ന്ന ജഡ്ജി
യുടെയ�ോ സാന്നിധ്യത്തില് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതല
ഏല്ക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 159
വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

ഗവര്ണര് പദവിയുടെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യന് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണഘടന പ്രധാന
മായും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ
ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 18 ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
രണ്ടാം പകുതിയ�ോടെയാണ് ഇന്ത്യന് ഭരണത്തില്
ബ്രിട്ടീഷുകാര് പിടിമുറുക്കിയതെങ്കിലും അതിന്റെ ചരിത്രം
ആരംഭിക്കുന്നത് 1600 ല് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
ഇംഗ്ലണ്ടില് രൂപീകൃതമായത�ോടെയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ
പ്രധാന ഏകീകരണ ശക്തിയായിരുന്ന മുഗള് സാമ്രാ
ജ്യത്തിന്റെ പതനത്തോടെ കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യ
യിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ അവരുടെ സാമ്രാ
ജ്യത്തിന് അടിത്തറപാകി. ഇന്ത്യയില് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ
കമ്പനി ചുവടുറപ്പിച്ചത�ോടെ തുടരെത്തുടരെയുള്ള നിയമ
നിര്മ്മാണങ്ങള് മുഖേന കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യന് ഇടപെ
ടലുകളില് ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റ് കൂടുതല് നിയന്ത്രണ
ങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി.
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഘടനയേയും
അധികാരങ്ങളേയും കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്ന 1600 ലെ
റ�ോയല് ചാര്ട്ടറില് ഗവര്ണറുടെ ഓഫീസിനെ
സംബന്ധിച്ച പരാമര്ശമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ഈസ്റ്റ്
ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഗവര്ണറായി നിയമിക്കപ്പെ
ട്ടത് സര് ത�ോമസ് സ്മിത്താണ്. ഇദ്ദേഹം 1609 മുതല്
1620 വരെ ഗവര്ണര് പദവിയില് തുടര്ന്നു. 1698 ലെ
ചാര്ട്ടര് നിയമം ഗവര്ണറുടെ നിയമനകാലാവധി
ഒരു വര്ഷത്തില് നിന്ന് രണ്ട് വര്ഷമാക്കി. 1773 ലെ
റഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം ബംഗാളില് ഒരു ഗവര്ണര്
ജനറലിനെ നിയമിക്കുകയും നാല് അംഗങ്ങള്
അടങ്ങുന്ന ഒരു കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുകയും
ചെയ്തു. ഈ നിയമ പ്രകാരം വാറന് ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ
ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവര്ണര് ജനറലായി നിയമിച്ചു.
1785 വരെ അദ്ദേഹം ബംഗാളിലെ ഗവര്ണര് ജനറ
ലായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ബ�ോംബെ, മദ്രാസ് എന്നീ
പ്രവിശ്യകളില് ഗവര്ണര്-ഇന്-കൗണ്സിലിനെയും
നിയമിച്ചു. 1784 ലെ പിറ്റിന്റെ ഇന്ത്യ നിയമം പ്രവിശ്യ
കളിലെ ഭരണത്തില് ഗവര്ണര് ജനറലിന് കൂടുതല്
അധികാരങ്ങള് നല്കി. 1833 ലെ ചാര്ട്ടര് നിയമം
ഇന്ത്യയില് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മേല്ക്കോയ്മ
അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബംഗാളിലെ ഗവര്ണര്
ജനറലിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവര്ണര് ജനറലാക്കു
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കയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ
ആദ്യ ഗവര്ണര് ജനറല് വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭുവാണ്.
ഗവര്ണര് ജനറലിന്റെ മുന്കൂര് അനുമതിയ�ോടെ ഗവ
ര്ണര്മാര്ക്ക് പ്രവിശ്യകളില് നിയമനിര്മ്മാണത്തിന്
1833 ലെ ചാര്ട്ടര് നിയമം അധികാരം നല്കി.
'1858 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് '
പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരം ബ്രിട്ടീഷ്
രാജ്ഞി ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്നുവരെ അധികാരം
കയ്യാളിയിരുന്ന ബ�ോര്ഡ് ഓഫ് കണ്ട്രോള്, ക�ോര്ട്ട്
ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നിവ പിരിച്ച് വിടുകയും
ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരം ഒരു പ്രത്യേക
കൗണ്സിലിലും അതിന്റെ തലവനായ ഇന്ത്യാ സെക്രട്ടറി
എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിലും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്
ഈ നിയമം ഗവര്ണര് പദവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങ
ള�ൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഗവര്ണര് നിയമനം
പിന്നീടങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി നേരിട്ട് നടത്തി.
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വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. വകുപ്പ് 55(4) ല് ഗവര്ണര്ക്ക്
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ നിയമിക്കാനും പിരിച്ച് വിടാനും
അധികാരമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്
പ്രവിശ്യകളിലെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭ ഗവര്ണറും
ഒന്നോ രണ്ടോ ചേംബറുകളും അടങ്ങുന്നതാണെന്ന്
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. ഇതിലെ വകുപ്പ് 62(2) ഗവര്ണര്ക്ക്
സഭ വിളിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനും സഭാ സമ്മേളനം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന
തിനും പിരിച്ച് വിടുന്നതിനും അധികാരം നല്കി. 1919 ലെ
ആക്ട് ഗവര്ണര്ക്ക് നല്കിയ അധികാരങ്ങള് 1935 ലെ
ആക്ടിലും അതേപടി നിലനിര്ത്തി. കൂടാതെ ഈ നിയമം
ഗവര്ണര്ക്ക് നിയമനിര്മ്മാണത്തിനും ഓര്ഡിനന്സു
കള് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിനും അധികാരം നല്കുക
യുണ്ടായി.
1947 ലെ ഇന്ത്യന് ഇന്ഡിപെന്റന്സ് ആക്ട്
നിലവില് വരികയും ഇന്ത്യയില് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവ
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ത�ോമസ് സ്മിത്ത്

വില്യം ബെന്റിക്

ഭരണകാര്യങ്ങളില് ബ്രിട്ടീഷ് പാര്ലമെന്റി
ന�ോട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിരുന്നത് സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ കൗണ്സിലുമായിരുന്നു. ഇതിന് താഴെ
ഇന്ത്യയുടെ ഗവര്ണര് ജനറലും നിലക�ൊണ്ടു. ബ്രിട്ടീഷ്
രാജ്ഞിയുടെയും ഗവണ്മെന്റിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ
പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗവര്ണര് ജനറലിന്
കീഴില് ഗവര്ണര്മാര്, ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര്മാര്,
ചീഫ് കമ്മീഷണര്മാര് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായി
രുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ
ശൃംഖലയിലൂടെ ഭരണാധികാരം പ്രയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു.
പ്രവിശ്യകളുടെയും ഭരണമേഖലകളുടെയും തലവന്മാ
രായിരുന്ന ഗവര്ണര്, ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് എന്നിവര്
ഗവര്ണര് ജനറലിന�ോട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരായിരുന്നു.
1861 ലെ ഇന്ത്യന് കൗണ്സില്സ് ആക്ട് പ്രവി
ശ്യകളില് ഗവര്ണര്മാര്ക്ക് കൂടുതല് അധികാരങ്ങള്
നല്കി. പ്രവിശ്യകളില് നിയമനിര്മ്മാണത്തിന് അനു
മതി നല്കാന�ോ നിഷേധിക്കാന�ോ ഉള്ള അധികാരം
അത�ോടെ ഗവര്ണര്ക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാല് ഗവര്ണര്
അനുമതി നല്കിയ നിയമങ്ങള് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധി
കാരം അപ്പോഴും ഗവര്ണര് ജനറലില് നിലക�ൊണ്ടു.
1919 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇന്ത്യക്കാ
രുടെ പ്രതിനിധികള്ക്കും ഗവര്ണറുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉപദേശ
കര്ക്കും തമ്മില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങള്
വിഭജിച്ച് ക�ൊടുക്കുക എന്ന തത്വം പ്രവിശ്യകളില് നട
പ്പാക്കാന് അനുശാസിച്ചു. ആ നിയമം കേന്ദ്ര ഗവണ്മെ
ന്റിനും പ്രവിശ്യ ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കും അധികാരം
വിഭജിച്ച് നല്കി. ഈ നിയമ പ്രകാരം അഖിലേന്ത്യാ
പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങള് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്
വിട്ടുക�ൊടുക്കുകയും തദ്ദേശ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്
പ്രവിശ്യ ഗവണ്മെന്റുകള്ക്ക് നല്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് ആ നിയമം ഗവര്ണര്മാര്ക്ക് വിപുലമായ
അധികാരങ്ങളാണ് നല്കിയത്.
	ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സിലില് മന്ത്രിമാരെ
നിയമിക്കുന്നതിനും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്സിലിലെ
നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള്ക്കും, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സി
ലിന്റെ കാലാവധി ദീര്ഘിപ്പിക്കാനും കാലാവധി കഴിയും
മുന്പ് പിരിച്ച് വിടാനും ആ നിയമത്തിലൂടെ ഗവര്ണര്ക്ക്
കഴിഞ്ഞു. അതിലെ വകുപ്പ് 81 പ്രകാരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സില് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകള്ക്ക് ഗവര്ണറുടെ
അംഗീകാരം അനിവാര്യമാക്കി. ഗവര്ണര്ക്ക് ബില്ലി
ന്മേല് അനുമതി നല്കാന�ോ, അനുമതി നിഷേധിക്കാന�ോ
ഭേദഗതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള�ോടെ തിരിച്ചയക്കാന�ോ അധി
കാരമുണ്ടായി. ഇതിലെ വകുപ്പ് 50(1) ല് ഗവര്ണറുടെ
ചുമതലകള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിന് ഉപദേശം നല്കു
ന്നതിലേക്കായി മന്ത്രി മ ാരുടെ ഒരു കൗണ്സില്
രൂപീകരിക്കണമെന്നും വകുപ്പ് 50(3) ല് ഗവര്ണറുടെ
തീരുമാനത്തിന്മേല് എന്തെങ്കിലും വിവാദമുണ്ടായാല്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുമെന്നും

വാറന് ഹേസ്റ്റിങ്

സാനിക്കുകയും ചെയ്തത�ോടെ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര
പരമാധികാര രാജ്യമായി. ഇത�ോടെ മദ്രാസ്, ബ�ോംബെ,
അസം എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവര്ണര്മാര് ഒഴികെ
യുള്ളവര് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 തീയതി പ്രാബല്യത്തില്
തങ്ങളുടെ രാജി ഗവര്ണര് ജനറല് മുന്പാകെ
സമര്പ്പിച്ചു. ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തിനും തെരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവര്ണര് എന്നതായിരുന്നു ഭരണഘടനാ
നിര്മ്മാണ സമിതി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് .
എന്നാല് പാര്ലമെന്ററി വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ളിടത്ത്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗവര്ണര് എന്നത് നില
നില്ക്കുന്നതെല്ലെന്നും അങ്ങനെയെങ്കില് അദ്ദേഹം
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവനെന്നതില്
നിന്ന് യഥാര്ത്ഥ തലവനെന്ന സ്ഥിതി സംജാതമാകു
മെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഗവര്ണറെ നേരിട്ട് തെര
ഞ്ഞെടുക്കാതെ സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞടു
ക്കുന്ന രീതി അവലംബിക്കാമെന്ന വാദഗതിയും മുന്നോട്ട്
വച്ചു. എന്നാല് ഇത്തരത്തില് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്
തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി/പാര്ട്ടികളുടെ
കൈയിലെ ചട്ടുകമായി ഗവര്ണര് മാറുമെന്ന എതിര്വാ
ദഗതിയും ഉയര്ന്നുവന്നു.
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആസൂത്രിത ഉന്നമനത്തിന് കേന്ദ്ര
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന നിഗമനം
ശക്തിപ്പെടുകയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച്
കേന്ദ്ര താല്പര്യങ്ങള് സംസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രാവര്ത്തി
കമാക്കാന് പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാവണം ഗവര്ണര് എന്ന
വാദഗതി ശക്തമാവുകയും ചെയ്തത�ോടെ ഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കും പ്രവര്ത്തനക്ഷമതക്കും അത�ോട�ൊപ്പം
മന്ത്രിസഭയും ഗവര്ണറുമായുള്ള ഉറച്ച ബന്ധത്തിനും
കനേഡിയന് മാതൃക സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാ
യിരിക്കുമെന്ന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭയില്
അഭിപ്രായമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗവര്ണര് ജനറല്
ഗവര്ണറെ നിയമിക്കുന്ന കനേഡിയന് ഭരണഘടനാ
രീതി ഇന്ത്യയിലും അവലംബിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ഭരണ
ഘടനാപരമായി സംസ്ഥാന തലവനായി പ്രവര്ത്തി
ക്കാന് കഴിവും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കാനും മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശരിയായ നിര്ദ്ദേശം
നല്കാനും പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാള് ഗവര്ണര് സ്ഥാന
ത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ചര്ച്ചകള് വഴിവച്ചു.
ഗവര്ണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആ സംസ്ഥാ
നത്ത് ജനിച്ച് വളര്ന്ന ആളായിരിക്കരുതെന്നും
അദ്ദേഹം ആ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ വടംവലിയില്
ഉള്പ്പെടാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള
നിര്ദ്ദേശങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ്
ഗവര്ണറെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്ന നിലവിലെ രീതി
ആരംഭിച്ചത്.
തയ്യാറാക്കിയത് :
രാഖി. കെ.വി്.
സെക്ഷന് ഓഫീസര്
(തുടരും.....)
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അട്ടപ്പാടിയിലെ മാതൃശിശു മരണങ്ങളില്
സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തണം

പാ

ചെയർമാൻ
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ ക്ഷേമം
സംബന്ധിച്ച സമിതി

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതി

ലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടി മേഖലയില്
ശിശുമരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതി
ഗതികള് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഒ.ആര്.കേളു
എം.എല്.എ. അദ്ധ്യക്ഷനായ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ
ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23) 2021 ഡിസംബര്
21 ന് അട്ടപ്പാടിയിലെ തെക്കേപുതൂര് ക�ോളനി, വടക�ോ
ട്ടത്തറ ക�ോളനി, ക�ോട്ടത്തറ ട്രൈബല് സ്പെഷ്യാലിറ്റി
ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുകയും അഗളി
കില ആഡിറ്റോറിയത്തില് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുമായി യ�ോഗം ചേരുകയും ചെയ്തു. സന്ദര്ശനം, ചര്ച്ച
എന്നിവയിലൂടെ നടത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്ന നിഗമനങ്ങളും
ശിപാര്ശകളും ഉള്പ്പെടുത്തിയ സമിതിയുടെ ഒന്നാമത്
റിപ്പോര്ട്ട് 2022 മാര്ച്ച് 15 ന് നിയമസഭയില് സമര്പ്പിച്ചു.
അട്ടപ്പാടി മേഖലയുടെ സമഗ്ര ഉന്നമനത്തിനുതകുന്ന
നിരവധി ശിപാര്ശകള് അടങ്ങിയതാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ ആദിവാസി ഗര്ഭി
ണികളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആര�ോഗ്യസംരക്ഷണ
ത്തിനും പ�ോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനു
മായി ഗവണ്മെന്റ് നിരവധി പദ്ധതികള് ആവിഷ്ക
രിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും മാതൃശിശു മരണങ്ങള്
കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ
ണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രപഠനം നടത്തണ
മെന്ന് സമിതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ചികിത്സാ ധനസഹായ
ഫണ്ടുകള് ഉദ്യോഗസ്ഥര് യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യ
ണമെന്നും അതിനു തയ്യാറാകാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെ
തിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി
ശിപാര്ശ ചെയ്തു.
	പെണ്കുട്ടികളുടെ ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയില്
വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ച
സമിതി ക�ോളനിയിലെ അരിവാള് ര�ോഗികള്ക്ക്
അടിയന്തിരമായി ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദി
ക്കണമെന്നും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരി

നി

ഒ.ആര്. കേളു, എം.എൽ.എ.

ഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക�ോട്ടത്തറ ട്രൈബല്
സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില് ശിശുവിഭാഗത്തിലും
ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലും സീനിയര് ഡ�ോക്ടര്മാ
രുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും സേവനവും
അടിയന്തിര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും
ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ച സമിതി, ര�ോഗികളെ
യഥാസമയം ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കുന്നതിനായി
പ്രാദേശിക തലത്തില് ആംബുലന്സുകള് ഉള്പ്പെടെ
യുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കണമെന്നും ശിപാർശ
ചെയ്തു.
പ്രഭാതഭക്ഷണ വിതരണം ഹൈസ്
കൂള്,
ഹയര്സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കണം,
വിവിധ കാരണങ്ങളാല് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളില് പ�ോയി
പഠിക്കാന് വിമുഖത കാണിക്കുകയും പഠനം അവസാനി
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ബ�ോധവല്ക്കരണം
നല്കണം, നിലവിലുള്ള പ�ോസ്റ്റ് മെട്രിക് സംവിധാനം
പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി സ്കൂളുകളില് നിന്നുള്ള
ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോക്ക് തടയണം, ആദിവാസി ഊരുകളിലെ
വ്യാജമദ്യ വിതരണവും ലഹരി ഉപയ�ോഗവും കര്ശന
മായി തടയുന്നതിനായി ബ�ോധവല്ക്കരണം നട
ത്തണം, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ ഡീ-അഡിക്ഷന്
സെന്ററുകളില് എത്തിച്ച് ചികിത്സ നല്കുന്നതിന്
നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അട്ടപ്പാടിയില് ഒരു റേഞ്ച്
ഓഫീസ് കൂടി ആരംഭിക്കണം, പ�ോക്സ�ോ കേസുകള്
ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടു
ത്ത് ക�ോളനികളില് കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കുമിട
യില് ജാഗ്രതബ�ോധവല്ക്കരണം നടത്തണം, ഓര�ോ
ക�ോളനിക്കും ഒരു പ�ൊതു കളിസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു
ള്ള സൗകര്യങ്ങള് ചെയ്യണം, സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത
വര്ക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്തി നല്കണം ആദിവാസി ഊരു
കളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും കയ്യേറ്റവും തടയുന്നതിന്
ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, പരമ്പരാഗത കൃഷി
രീതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ നിരവധി
ശിപാര്ശകളും സമിതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

പാരമ്പര്യ കൃഷിയുടെ വികസനവും വരുമാ
നവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പദ്ധതികള് കാര്യക്ഷ
മമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും വിള വൈവി
ധ്യവല്ക്കരണത്തിലൂടെയും ഉല്പ്പന്ന സംസ്കരണ
വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയും വരുമാനം ഉറപ്പാക്ക
ണമെന്നും പരമ്പരാഗത ത�ൊഴിലുകള് കൂടി ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറ് ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള്
ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും റേഷന് കാര്ഡ്, വൈദ്യുതി
എന്നിവ എല്ലാവര്ക്കും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ത്വരിത
പ്പെടുത്തണമെന്നും ക�ോളനികളിലേക്ക് യാത്രാസൗകര്യം
ഒരുക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ച സമിതി അട്ടപ്പാടിയിലെ
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏക�ോപിപ്പിച്ച്
കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിനായി
അഗളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും
പ്രത്യേക ന�ോഡല് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്നും
ശിപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒ.ആര്.കേളു അദ്ധ്യക്ഷനായ
സമിതിയില്, സാമാജികരായ ഒ.എസ്. അംബിക,
എ.പി. അനില് കുമാര്, ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണന്, എന്.എ
.നെല്ലിക്കുന്ന്, എ.രാജു, വി.ശശി, പി.വി. ശ്രീനിജിന്,
പി.പി.സുമ�ോദ്, വി.ആര്. സുനില്കുമാര്, കടകംപള്ളി
സുരേന്ദ്രന് എന്നിവര് അംഗങ്ങളാണ്.
കേരള നിയമസഭയില് പട്ടികജാതി പട്ടിക
വര്ഗ്ഗ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ
അദ്ധ്യക്ഷനായ ഒ.ആര്.കേളു പതിനാലാം
കേരള നിയമസഭയിലും പതിനഞ്ചാം കേരള
നിയമസഭയിലും മാനന്തവാടി നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭാം
ഗമായി. സി.പി.ഐ (എം) പ്രതിനിധിയായ
ഇദ്ദേഹം മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അംഗമായും, തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ നൂറാം വാര്ഷികം
ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

യമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ നൂറാം വാര്ഷിക
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള
പരിപാടി 2022 മെയ് 6 ന്, ആലപ്പുഴ റെയ്ബാന്
ആഡിറ്റോറിയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ
ഉദ്ഘാടനം നിയമസഭാ സ്പീക്കര് എം. ബി. രാജേഷ്
നിര്വ്വഹിച്ചു. പരിപാടിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് നിയമസഭാം
ഗങ്ങള് രചിച്ച പുസ്തകങ്ങള്, കേരള നിയമസഭയുടെ
തുടക്കം മുതല് നാളിതുവരെയുള്ള ഗവര്ണര്മാര്,
മുഖ്യമന്ത്രിമാര്, സ്പീക്കര്മാര്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്മാര്,
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്, ഓര�ോ നിയമസഭയുടെയും
അംഗങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫ�ോട്ടോ എന്നിവയുടെ പ്രദര്ശനം
ശ്രദ്ധേയമായി. പുസ്തക പ്രദര്ശനം നിയമസഭാ
ലൈബ്രറി അഡ് വൈസറി കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്
ത�ോമസ് കെ. ത�ോമസ് എം.എല്.എ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു
ലഘു വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശനവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി
നടന്നു. പരിപാടിയില് സാമാജികര്, മുന്സാമാജികര്,
സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകര്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാ
പന പ്രതിനിധികള്, ലൈബ്രറി കൗണ്സില് അംഗങ്ങള്
എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
നിയമ നിര്മാണത്തിന് അംഗങ്ങളെ സജ്ജ
മാക്കുന്നതില് മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കുന്ന നിയമസഭാ ലൈ
ബ്രറിയുടെ പ്രയ�ോജനം സാധാരണക്കാരിലേക്കും
എത്തിക്കുകയാണ് ലൈബ്രറിയുടെ ശതാബ്ദി വര്ഷ

ത്തിലെ പ്രവര്ത്തനമെന്ന് പരി
പാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
സ്പീക്കര് എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
നിയമനിര്മ്മാണത്തിന് ഗൗരവ
ബു ദ്ധി യ ും
ന ി ഷ്കര്ഷ ത യ ും
പുലര്ത്തുന്ന സഭയാണ് കേരള നിയ
മസഭയെന്നും ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദിവ
സങ്ങള് സമ്മേളനം ചേര്ന്നത്
കേരള നിയമസഭയാണെന്നും
പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനം ചേര്ന്നതി
നേക്കാള് അധികദിവസം കേരള
നിയമസഭ സമ്മേളനം ചേര്ന്നിരു
ന്നുവെന്നും സ്പീക്കര് പറഞ്ഞു. 2021
ഒക്ടോബര്, നവംബര് മാസങ്ങളില്
24 ദിവസം നിയമനിര്മ്മാണത്തിനാ
യി കേരള നിയമസഭ ചേര്ന്ന് എണ്ണായിരത്തിലേറെ
ഭേദഗതികള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് 34 ബില്ലുകള് പാസ്സാക്കിയതും
സ്പീക്കര് അനുസ്മരിച്ചു. നിയമസഭാംഗങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിജ്ഞാനകുതുകികള്ക്കും
പ്രയ�ോജനമാകത്തക്ക രീതിയില് നിയമസഭാ
ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷന് നടപടികള്
പുര�ോഗമിക്കുകയാണെന്നും നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ
നൂറാം വാര്ഷികവേളയില് ബൗദ്ധിക സംവാദങ്ങളും
അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക�ോത്സവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും
സ്പീക്കര് അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
അമൃത് മഹ�ോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി
രാജ്യത്തെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭ
കളിലെ വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളെ
പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് 2022 മെയ് 26,27
തീയതികളില് ദേശീയ ക�ോണ്ഫ
റന്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനാനിര്മ്മാണ സഭ
യുടെ നടപടിക്രമം മലയാളത്തിലേക്ക്
പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ജ�ോലികള്ക്ക്
തുടക്കമായെന്നും സ്പീക്കര് അറിയിച്ചു.
എച്ച്.സലാം എം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ച ചടങ്ങില് എ.എം. ആരിഫ്,
എം.പി. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സാമാ
ജികരായ എം.എസ്. അരുണ്കുമാര്,

ദലീമ, യു.പ്രതിഭ എന്നിവരും വയലാര് ശരത്ചന്ദ്ര
വര്മ്മയും ആശംസകളര്പ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. യ�ോഗ
ത്തില് കെ.ജി.രാജേശ്വരി (ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡന്റ് ) സൗമ്യാരാജ് (മുനിസിപ്പല്
ചെയര്പേഴ്സണ്, ആലപ്പുഴ നഗരസഭ) എന്നിവരും
പങ്കെടുത്തു. നിയമസഭാ ലൈബ്രറി അഡ് വൈസറി
കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ത�ോമസ് കെ. ത�ോമസ്, എം.എല്.എ
സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങില് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി
എസ്.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി
മുന് നിയമസഭാംഗങ്ങളായ പി.ജെ.ഫ്രാന്സിസ് ,
എ.എ. ഷുക്കൂര്, പി.എം.മാത്യു, കെ.സി.രാജഗ�ോപാലന്
എന്നിവരെ സ്പീക്കര് പ�ൊന്നാടയണിയിച്ചാദരിച്ചു.
തുടര്ന്ന് 'കേരളം- സാമൂഹ്യ പരിവര്ത്തന
ത്തിന്റെ അക്ഷര വഴികള്' എന്ന വിഷയത്തില് സെമി
നാര് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രമ�ോദ് നാരായണ് എം.എല്.എ
മ�ോഡറേറ്ററായ സെമിനാറില് കെ.വി.മ�ോഹന്കുമാര്
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. പ്രശസ്ത സാഹി
ത്യകാരന്മാരായ ബെന്യാമിന്, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്,
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി റ്റി. തിലക്
രാജ്, നിയമസഭാ ലൈബ്രറി ചീഫ് ലൈബ്രേറിയന്
ജി.മേരിലീല എന്നിവര് സെമിനാറില് പങ്കെടുത്തു.
അമ്പലപ്പുഴ സുരേഷ് വര്മ്മ സി.ആറും സംഘവും അവ
തരിപ്പിച്ച ഓട്ടന്തുളളല് പരിപാടിയ�ോടനുബന്ധിച്ച്
സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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ട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നപ്പോള്
ഇംപീരിയല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്സിലാ
യിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിര്മ്മാണ സഭ. 1861 ലെ
ഇന്ത്യന് കൗണ്സില്സ് ആക്ട് മുഖേനയാണ് അത്
രൂപീകൃതമായത്. 1947 ല് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തില്
നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായത�ോടെ ഇംപീരിയല് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്
കൗണ്സില് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് മുന്പ്
തന്നെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ക�ോണ്സ്റ്റി
റ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തി
ന്റെ ആദ്യ നിയമനിര്മ്മാണ സഭയായും ഇത് വര്ത്തിച്ചു.
ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായത�ോടെ 1950 ജനുവരി 26 ന്
ഭരണഘടന നിലവില് വന്നു. ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള
ആദ്യ പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1951 ഒക്ട�ോബര് 25
മുതല് 1952 ഫെബ്രുവരി 21 വരെയാണ് നടത്തിയത്.
അതുവരെ ക�ോണ്സ്റ്റിറ്റ്യുവന്റ് അസംബ്ലി ഇടക്കാല
പാര്ലമെന്റായി തുടര്ന്നു. 1952 ല് പാര്ലമെന്റിന്റെ
ഇരു സഭകളും നിലവില് വന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഫലപ്രദമായ പാര്ല
മെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്
ചുക്കാന് പിടിച്ചത് കാശ്മീര് സ്വദേശികളായ മഹേ
ശ്വര്നാഥ് കൗള്, ശ്യാംലാല് ശക്ധര് എന്നീ ഓഫീ
സര്മാരായിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനക
ളുടെയും അവയുടെ ചരിത്രവും സംബന്ധിച്ചും പാര്ലമെന്റ്
നടപടിക്രമങ്ങളും നിര്വ്വഹണരീതികളും സംബന്ധിച്ചും
ആഴത്തില് അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു
എം.എന്. കൗള്. അദ്ദേഹം 1901 സെപ്റ്റംബര് 16 ന്
ശ്രീനഗറില് ജനിച്ചു. ലണ്ടന് സ്കൂള് ഓഫ് ഇക്കണ�ോ
മിക്സിലും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠനം
നടത്തിയിട്ടുള്ള എം.എന്. കൗള് 1927 മുതല് 1937 വരെ
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില് അഭിഭാഷകനായി
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന
സെന്ട്രല് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായ
വിത്തല് ഭായ് പട്ടേല്, ലെജിസ്ലേച്ചര് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഗവണ്മെന്റിന�ോടല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ അധ്യക്ഷന�ോ
ടാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു.
ആ സംവിധാനത്തെ അസംബ്ലി ഡിപ്പാര്ട്ട്
മെന്റ്
എന്നായിരുന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നത്. 1937 ല്
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില് സ്റ്റാന്ഡിംഗ്
കൗണ്സില് പദവിയില് പരിഗണിക്കാനിരിക്കവേ,
എം.എന്. കൗള് അസംബ്ലി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് സ്പീക്ക
റുടെ കീഴില് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായി.
ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിലൂടെ പല പ്രധാന പദവികള്
വഹിച്ചതിനുശേഷം 1947-50 കാലഘട്ടത്തില്
ക�ോണ്സ്റ്റിറ്റ്യുയുവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയി.
ആ ഘട്ടത്തില് ഭരണഘടനയില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതി
നായി പാര്ലമെന്റ് സംബന്ധിയായ പല വ്യവസ്ഥകളും
രൂപപ്പെടുത്തി നല്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
ല�ോക്സഭയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വതന്ത്രവും കാര്യക്ഷമവുമായ
ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള
ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. 1950-52 കാലയളവില്
പ്രൊവിഷണല് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഭരണവിഭാഗത്തിന്റെ
അമരസ്ഥാനത്തെത്തുകയും തുടര്ന്ന് 1952-1962 കാല
ഘട്ടത്തില് ഒന്നും രണ്ടും ല�ോക്സഭകളില് ല�ോക്സഭ
സെക്രട്ടറി പദവും മൂന്നാം ല�ോക്സഭയില് ല�ോക്സഭാ

പാര്ലമെന്റിന്റെ
ഇരുസഭകളിലും വ്യത്യസ്ത
സെക്രട്ടേറിയറ്റും
ഉദ്യോഗസ്ഥഗണവും
ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്
ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം
98 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഈ
വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായി
വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളും
ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള
സെക്രട്ടേറിയറ്റും
രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് കൗള്,
ശക്ധര് എന്നിവര് ശക്തമായ
അടിത്തറപാകി.
സെക്രട്ടറി ജനറല് സ്ഥാനവും വഹിച്ചു. നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭകളുടെ പ്രവര്ത്തനരീതികള് സംബ
ന്ധിച്ച് വളരെ അറിവുണ്ടായിരുന്ന എം.എന്. കൗളിന്
ആദ്യ ല�ോക്സഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന ജി.വി. മാവ്ലങ്കാറു
മായി വിഷയസംബന്ധമായ കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തുവാന്
സാധിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഒരു വര്ഷത്തിനുശേഷം
ലണ്ടനില് നടന്ന ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്ററി
ക�ോണ്ഫറന്സില് അദ്ദേഹം മാവ്ലങ്കറെ അനുഗമിച്ചു.
നിയമനിര്മ്മാണസഭകളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംബ
ന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും
അദ്ദേഹം വിനിയ�ോഗിച്ചു.
പാര്ലമെന്ററി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തു
ന്നതിനുള്ള എം.എന്.കൗളിന്റെ ശ്രമങ്ങള് കേന്ദ്രതല
ത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതായിരുന്നില്ല.
പുതുതായി നിയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ
സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ
സീനിയര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും പാര്ലമെന്ററി സംവിധാനം
നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്
സജ്ജമാക്കുകയും പാര്ലമെന്റിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലയച്ച് ഹ്രസ്വകാല
പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്തു. സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ
ദേശീയ ക�ോണ്ഫറന്സുകളുടെ നടത്തിപ്പിലും എം.എന്.
കൗള് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
വിദേശ പാര്ലമെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ക�ോണ്ഫറന്സുകളില് എം.എന്.കൗള് പങ്കെടു
ത്തിരുന്നു. ഇന്റര്പാര്ലമെന്ററി യൂണിയനിലും
ക�ോമണ്വെല്ത്ത് പാര്ലമെന്ററി അസ�ോസിയേഷ
നിലും അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്ററി
ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി എം.എന്.കൗള് പ്രവര്ത്തി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്ലമെന്ററി സംവിധാനത്തില് ലെജിസ്ലേ
ച്ചര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അപേ
ക്ഷിച്ച് എത്രമാത്രം സ്വത ന്ത്രപദവി ആകാമെന്ന്
പഠനം നടത്തുകയും വളരെ വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട്
സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ വിദേശരാജ്യങ്ങ
ളിലെ പാര്ലമെന്റുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങള് എപ്രകാരം
ല�ോക്സഭ നടപടിക്രമങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുത്താമെന്ന്
വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ടു
കള് നല്കുകയും അവ പ്രായ�ോഗികതലത്തില്
ക�ൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. 17 വര്ഷം സെക്രട്ടറി
യായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച എം.എന്.കൗള് 1964 ആഗസ്റ്റ്
31 ന് സേവനത്തില് നിന്ന് വിരമിച്ചു. 1964 സെപ്റ്റംബര്
1 ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം അദ്ദേഹത്തെ പബ്ലിക്
ട്രസ്റ്റിയായി നിയമിച്ചു. 1966 ലും 1970 ലും രാജ്യസഭയില്
ന�ോമിനേറ്റഡ് അംഗമായി. 1973 ല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ക�ോണ്സ്റ്റിറ്റ്യുഷന് ആന്റ് പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസിന്റെ
ഡയറക്ടര് ജനറല് പദവി വഹിച്ചു. പാര്ലമെന്ററി
സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളില് അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള്
അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1926-37 കാലഘട്ടത്തില് അല
ഹബാദ് ലാ ജേണല് എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രസിദ്ധീക
രണത്തിന്റെ എഡിറ്റര് ആയിരുന്നു. ജേണല് ഓഫ്
പാര്ലമെന്ററി ഇന്ഫര്മേഷന്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകര
ണത്തിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്റര് ആയിരുന്നു.
എസ്. എല് ശക്ധറുടെ ല�ോക്സഭാ ഭരണ
രംഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര പാര്ലമെന്ററി അഫയേഴ്സ്
എന്ന പുതിയ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ
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ആരംഭിച്ചു. 1949ല് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആദ്യ സെക്ര
ട്ടറിയായി. 1950-ല് ല�ോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി ഉദ്യോഗത്തില് പ്രവേശിച്ചു.
അതിനുശേഷം എം.എന്. കൗളിന്റെ പാത പിന്തുടര്ന്ന്
1964 - 1977 കാലയളവില് മൂന്നു മുതല് അഞ്ച് വരെ
ല�ോക്സഭകളില് സെക്രട്ടറി ജനറല് പദവി വഹിച്ചു.
ഭരണഘടന, പാര്ലമെന്ററി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ
സംബന്ധിച്ച് അഗാധമായ അറിവുള്ള വ്യക്തിയായി
രുന്നു ശക്ധര്. പാര്ലമെന്ററി ഡെലിഗേഷനുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വിദേശ ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടായി
രുന്നതിനാല് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് പാര്ലമെന്ററി
വൃത്തത്തില് അദ്ദേഹം ചിരപരിചിതനായ വ്യക്തിയാ
യിരുന്നു. പാര്ലമെന്റിന്റെ കാര്യനിര്വ്വഹണത്തില്
ശ്രദ്ധേയമായ പല സംഭാവനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റേ
തായിട്ടുണ്ട്. ല�ോക്സഭയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാര്യ
ക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പാര്ലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളില്
പുത്തന് രീതികള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും നിലവിലു
ണ്ടായിരുന്നവ കാലാനുവര്ത്തിയായി പരിഷ്കരിക്കുന്ന
തിനും അദ്ദേഹം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗ�ോള
തലത്തിലെ പാര്ലമെന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറല്മാരുടെ
പ്രസിഡന്റായി എസ്.എല്. ശക്ധര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ടുകയും 1982 വരെ ആ പദവി നിര്വ്വഹിക്കുയും ചെയ്തു.
2002 മേയ് 18ന് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങി. 2002 ജൂലൈ
15ന് ല�ോക്സഭ ചരമ�ോപചാരം നടത്തി.
പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വ്യത്യസ്ത
സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥഗണവും ഉണ്ടായിരി
ക്കുമെന്ന് ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 98 വ്യവസ്ഥ
ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായി വ്യക്തമായ
നടപടിക്രമങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സെക്രട്ടേറി
യറ്റ്രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് കൗള്, ശക്ധര് എന്നിവര്
ശക്തമായ അടിത്തറപാകി. 1952-ല് സ്വതന്ത്രഭാര
തത്തിലെ ആദ്യ പാര്ലമെന്റില് അനുവര്ത്തിച്ചു വന്ന
ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം സഭാസമ്മേളനം രാവിലെ 10.45 ന്
ആരംഭിക്കണമെന്നും സമയക്രമം സ്പീക്കറുടെ നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിരുന്നു. അതുപ�ോലെ മന്ത്രിമാര്ക്ക് അനുവദിക്കപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം സഭയില് ഉത്തരം നല്കുന്നതിനായി
അംഗങ്ങളുടെ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ന�ോട്ടീസ് 10 ദിവസ
ങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് എത്തിക്കണമെന്ന
വ്യവസ്ഥയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കൗള്, ശക്ധര്
എന്നിവര്ക്ക് മറ്റ് പല ചട്ടങ്ങളിലുമെന്നപ�ോലെ ഈ നട
പടിക്രമങ്ങള് ല�ോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് നടപ്പില്
വരുത്തുന്നതിന് സംഘടിതശ്രമം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു.
നടപടിക്രമങ്ങളിലും നിര്വ്വഹണരീതിയിലും
പാര്ലമെന്റിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ
മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നുവെന്ന് കൗള്, ശക്ധര് എന്നിവര്
ഉറപ്പുവരുത്തി. പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെ
മാത്രമല്ല, കമ്മിറ്റികളുടെയും സുഗമവും കാര്യക്ഷമ
വുമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ
സഹായത്തോടെ വ്യക്തമായ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
ഭേദഗതികള് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റു സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലെയും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെയും നിയമനിര്മ്മാ
ണസഭകള്ക്ക് വേണ്ടി ചട്ടങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്
മാര്ഗ്ഗദര്ശകരായി.
ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കുമ്പോള്
എം.എന്.കൗള്, പാര്ലമെന്റിന്റെ വാര്ത്തകളും
വിശേഷങ്ങളും ക�ോര്ത്തിണക്കി പുറത്തിറക്കിയ
ജേണല് ഓഫ് പാര്ലമെന്ററി ഇന്ഫര്മേഷന്സ് എന്ന
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആദ്യപതിപ്പില്, അപ്രകാരമുള്ള
ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം പാര്ലമെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന
വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായും
മഹത്തായ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെ
സംബന്ധിക്കുന്ന ഉള്ക്കാഴ്ചകള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ഒരു വേദിയായും മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കു
റിച്ച് കൗള് ആമുഖത്തില് എഴുതി. ഉദാത്തമായ ഒരു
പാര്ലമെന്ററി ഓഫീസര് വസ്തുനിഷ്ഠമായും പക്ഷപാ
തരഹിതമായും രാജ്യസേവനത്തിനായി ക്ഷമയ�ോടും
ആത്മാര്ത്ഥതയ�ോടും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നയാള് ആയിരി
ക്കണമെന്ന് ശക്ധറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഔദ്യോഗിക സേവനത്തില് നിന്ന് വിരമിച്ച
തിനു ശേഷം രണ്ടുപേരും പാര്ലമെന്റിലെ ഓണററി
ഓഫീസര്മാരായി നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ
ശ്രമഫലമായി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 'കൗള്
ആന്റ് ശക്ധര്' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള 'പ്രാക്ടീസ് ആന്റ്
പ്രൊസീഡിയര് ഓഫ് പാര്ലമെന്റ് 'എന്ന ഗ്രന്ഥം നിയ
മനിര്മ്മാണ സഭകളുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിര്വ്വ
ഹണം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളില് റഫറന്സിനുള്ള
ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥമാണ്. നിരന്തരം പരിഷ്കരിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭകളുടെയും ചേംബറില് മുഖ്യസ്ഥാനത്ത്
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കേരള നിയമ
സഭയും നടപടിക്രമവും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സംബന്ധിച്ച
റഫറന്സ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ട് പതിപ്പുകള് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ട്ടാം കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്ക് നടന്ന
തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മട്ടാഞ്ചേരി നിയ�ോജക
മണ്ഡലത്തിലെ ജനവിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
യതും സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ പുനഃ
സ്ഥാപിച്ചതും കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ്
ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഏടായി ഇടം പിടിച്ചു.
1987 മാര്ച്ച് 23 നായിരുന്നു എട്ടാം
കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
നടത്തിയത്. മട്ടാഞ്ചേരി നിയ�ോജകമണ്ഡല
ത്തില് നിന്ന് മത്സരിച്ച മുസ്ലീം ലീഗിലെ എം.ജെ.
സക്കറിയ 25906 വ�ോട്ടുകള് നേടി വിജയിച്ച
പ്പോള് ത�ൊട്ടടുത്തെത്തിയ സി.പി.ഐ.(എം)
സ്ഥാനാര്ത്ഥി ടി.എം.മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചത് 24033
വ�ോട്ടുകള്. എം.ജെ.സക്കറിയ 1987 മാര്ച്ച് 28 ന്
നിയമസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു .
എന്നാല് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേയ്ക്ക് തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 1987 നവംബര് 19 ന് കേരള
ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്ന്
എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്ന ടി.എം.മുഹമ്മദ്
നല്കിയ പരാതിയിന്മേലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി
വിധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില്
ടി.എം.മുഹമ്മദിനെതിരെ സ്വഭാവഹത്യ നടത്തി
പുറപ്പെടുവിച്ച അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അടി
സ്ഥാനരഹിതവുമായ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നില്
എം.ജെ.സക്കറിയയുടെ സമ്മതവും ബാഹ്യപ്രേരണ
യുമുണ്ടെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞെന്നും
അത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം അഴിമതിയാ
ണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
1983 മേയ് 22 ന് ഫ�ോര്ട്ടുക�ൊച്ചി
യില് നാലുപേരെ ക�ൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്
ടി.എം.മുഹമ്മദ് ഉള്പ്പെടെ ചിലര് പ്രതികളായി
രുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേദിവസം
എം.ജെ.സക്കറിയയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റ്
മേല്പ്പറഞ്ഞ ക�ൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച്
ഒരു മലയാള ദിനപത്രത്തില് വന്ന വാര്ത്ത
ഒരു പരാമര്ശം സഹിതം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച്
മണ്ഡലത്തില് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു
മുഹമ്മദിന്റെ ആര�ോപണം. സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെക്കു
റിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുഃസൂചന പ്രസിദ്ധ
പ്പെടുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതിയാണെന്നും

ഹര്ജിക്കാരന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാല് അത്ത
രത്തിലുള്ള ഒരു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച്
തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എം.ജെ.സക്കറിയ പറഞ്ഞത്
ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു. ക�ൊലക്കേസില് അറസ്റ്റ്
ചെയ്യപ്പെട്ട മാര്ക്സിസ്റ്റ് നേതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള
സൂചന ടി.എം.മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന്
സംശയാതീതമായി കാണാവുന്നതാണെന്ന്
ക�ോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 1873 വ�ോട്ടിന് പരാജയ
പ്പെട്ട മുഹമ്മദിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രചാരണം സ്ഥാ
നാര്ത്ഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി
ബാധിക്കുമെന്നുള്ള മനഃപൂര്വ്വമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ
എം.ജെ.സക്കറിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും
ക�ോടതി കണ്ടെത്തി.
	തെ ര ഞ് ഞെ ടു പ്പ്
അഴിമതിയായി
ടി.എം.മുഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു കാര്യം
മണ്ഡലത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചുവരെഴുത്തുകളാ
യിരുന്നു. നാല് ക്രിസ്തീയ സഹ�ോദരന്മാരെ ക�ൊ
ലപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക
എന്നതായിരുന്നു ചുവരെഴുത്തും വാള്പോസ്റ്ററും.
എം.ജെ. സക്കറിയ പ്രകടിപ്പിച്ച ദുരുദ്ദേശ നടപടി
കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ന�ോക്കുമ്പോള് ചുവരെ
ഴുത്തുകള്ക്കു പിന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും
നിര്ദ്ദേശവും ഉള്ളതായി തെളിയുന്നുണ്ടെന്ന് ക�ോടതി
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പകര്പ്പ്
ഇന്ത്യന് പ്രസിഡന്റിനും നിയമസഭാ സ്പീക്കര്ക്കും
അയച്ചുക�ൊടുത്തു. മട്ടാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തില് നിന്ന്
ടി.എം.മുഹമ്മദ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപി
ക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന ക�ോടതി
അംഗീകരിച്ചില്ല. ജസ്റ്റിസ് എസ്.പത്മനാഭനാണ്
വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സുപ്രീം ക�ോടതിയില് അപ്പീല് നല്കുന്ന
തിന് വിധി ഒരു മാസത്തേയ്ക്ക് തടയണമെന്ന്
എം.ജെ.സക്കറിയ ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി
നല്കി. നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോള്
അദ്ദേഹത്തിന് സഭയില് ഹാജരാകാം എന്നാല്
നടപടികളില് പങ്കെടുക്കുന്നതിന�ോ വ�ോട്ടു ചെയ്യു
ന്നതിന�ോ സാമാജികന് എന്ന നിലയിലുള്ള ശമ്പളം
കൈപ്പറ്റുന്നതിന�ോ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയില്
വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു.
	ഹൈക്കോട ത ി
വ ി ധ ി ക്കെ ത ി രെ
എം..ജെ. സക്കറിയ സുപ്രീം ക�ോടതിയില് അപ്പീല്

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ...
ഓര്മ്മകളുടെയും
മറവികളുടെയും പുസ്തകം
സച്ചിദാനന്ദന്
ഗ്രീന് ബുക്സ് : തൃശ്ശൂര്, 2021.
O32, IwSAC R1
(ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്)

ചിന്നമുണ്ടി

അംബികാസുതന് മാങ്ങാട്
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
O32, 3 AMB R1
(കഥാസമാഹാരം)

ഫയല് ചെയ്തു. സക്കറിയക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി
യിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ആര�ോപണങ്ങളും തെ
ളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സുപ്രീം ക�ോടതി കണ്ടെത്തി.
ക�ോണ്ഗ്രസ് (ഐ)ക്കാരുടെ ക�ൊലപാതകത്തിനു
പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച കരങ്ങള് ടി.എം.മുഹമ്മദിന്റേ
താണെന്ന് പരസ്യം വായിച്ചവര്ക്ക് ത�ോന്നിയെന്ന്
തെളിവു നല്കിയ ഒരു വ്യക്തിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാ
യെന്ന് സുപ്രീം ക�ോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഹര്ജിയിലും ആ വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം അത് റദ്ദാക്കാന് വേണ്ടി
കെട്ടിച്ചമച്ചതാകാം എന്ന സക്കറിയയുടെ വാദം
സുപ്രീം ക�ോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഹൈക്കോടതി
വിധി തള്ളിക്കൊണ്ട്, മട്ടാഞ്ചേരിയില് നിന്ന്
എം.ജെ.സക്കറിയ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സുപ്രീം
ക�ോടതി ശരിവച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എല്.എം.ശര്മ്മ,
ജസ്റ്റിസ് പി.ബി.സാവന്ത് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ച്
1990 ഏപ്രില് 25 നാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നി
യമസഭാംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാല്
എം.ജെ.സക്കറിയയ്ക്ക് പിന്നീട് സത്യപ്രതിജ്ഞ
ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല.
തയ്യാറാക്കിയത് :
ഷീല ടൈറ്റസ്,
അണ്ടര് സെക്രട്ടറി (റിട്ട.)

എം.ജെ.സക്കറിയ

ടി.എം.മുഹമ്മദ്

ദിവ്യം

യു.ആര്. അനന്തമൂര്ത്തി
വിവ. സുധാകരന്രാമന്തളി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2020.
O33,ANA 32R0
(ദിവ്യ എന്ന കന്നട ന�ോവലിന്റെ മലയാള
പരിഭാഷ.)

Policing Protest

അക്ബര് കക്കട്ടില്
ദേശഭാവനയുടെ കഥാകാരന്

വണ്ടിക്കാളകള്

മാധവിക്കട്ടി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
O32, 3MAD R1
(ന�ോവല്)

The Post-Democratic State and the
Figure of Black Insurrection.
Paul A.Passavant
Duke University Press : London, 2021
V7, 511(Z,193)R1
(This book deals with militarization of
police in United States and neoliberal
movements against it.)

ആത്മകഥ
കെ.വി.എം.

കൃഷ്ണ

The Anti-Capitalist
Chronicles

എഡിറ്റര്: ലസിത സംഗീത്്,
മാതൃഭൂമി ബുക്സ് : ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
O32, 3wAKB R1
(മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരന് അക്ബര്
കക്കട്ടിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മപുസ്തകം)

മാതൃഭൂമി ബുക്സ് : ക�ോഴിക്കോട്, 2021
O 32, 6wKVM R1
(വിഖ്യാത പണ്ഡിതനും സാഹിത്യ
നിപുണനുമായ കെ.വി.എം. എന്ന കെ.
വാസുദേവന് മൂസ്സതിന്റെ ആത്മകഥ.)

My Journey with Unborn
Poems
(Anthology of English Poems)
Vithura V. Asok
Insight Publica : Kozhikode, 2021
O111, IASO R1
(This book is a collection of English
poems.

അനിതാ നായര്
വിവരണം : സ്മിത മീനാക്ഷി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്: ക�ോഴിക്കോട്, 2021.
O111, 3ANI 32R 0
(Chain of custody എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ന�ോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. )

David Harvey
Pluto Press : London, 2020
X:326 R0
(In this book the author introduces new
ways of understanding the crisis of
global capitalism and the struggles for a
radical alternative.)

Eruma Paara
ബുധിനി

സാറാ ജ�ോസഫ്
ഡി.സി. ബുക്സ്: ക�ോട്ടയം, 2019.
O32, 3SAR Q9
(ന�ോവല്)

George K. George
Notion Press Media : Chennai, 2021
O32,3(Y5927)GEO 32R1
(This is a simple story of a girl from
the Mala Arayan tribal hills of Kerala.
The novel also narrates the myths and
folklores about the Mala Arayan hills
around Erumapaaraa.)
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സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ
റവന്യൂ റിക്കവറിക്കായി
ഏകീകൃത നിയമമുണ്ടാകണം

1967 ലെ കേരള റവന്യൂ റിക്കവറി ബില് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന വിഷയത്തിന്മേല്
കേരള നിയമസഭയില് 1967 ജൂണ് 19 ന് ഇ. അഹമ്മദ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില് നിന്ന്

മി

സ്റ്റര് സ്പീക്കര്, സര്, ഈ ബില് സെലക്റ്റ് കമ്മി
റ്റിക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നുള്ള മ�ോഷനെ
ഞാന് പിന്താങ്ങുന്നു. നികുതിയിനത്തില്
സര്ക്കാരിന് നല്കേണ്ടതായ പണം നല്കാതെ
അതില് നിന്നും ആളുകള് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന
ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇന്നു
കാണാന് സാധിക്കുന്നത്. സര്ക്കാരിന് ഈടാ
ക്കാനുള്ള പണം ഈടാക്കാന് സാധിക്കാത്ത ആ
സ്ഥിതി വിശേഷത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്താന്
ഉദ്ദേശിച്ചുക�ൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബില് തികച്ചും
സ്വാഗതാര്ഹമാണ്. മലബാര് ഭാഗത്ത് ഒരു
തരത്തിലുള്ള നിയമവും, തിരുവിതാംകൂര്-ക�ൊച്ചി
ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള റവന്യൂ
റിക്കവറി ആക്റ്റുമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് എല്ലാ
പേര്ക്കുമറിയാം. മലബാര് ഭാഗത്ത് സര്ക്കാരിന്
അടയ്ക്കാനുള്ള നികുതിക്കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാതെ
വന്നാല് ജയിലില് പ�ോകേണ്ടിവരികയും
നേരെമറിച്ച് തിരുവിതാംകൂര് ക�ൊച്ചി ഭാഗത്ത്
അപ്രകാരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയാല് ജയിലില്
പ�ോകാതെ റ�ോഡിലൂടെ നടന്നു പ�ോകാന്
സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷവുമാണ്
ഇന്നത്തെ നിയമത്തിലുള്ളത്. ആ അനാമലി
ഇല്ലാതാക്കാന് വേണ്ടി കേരളത്തില് ഒട്ടാകെ
ഏകീകൃതമായ ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ
റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്റ്റ് തികച്ചും സ്വാഗതാര്ഹ
മാണെന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഏതാനും നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് ഇവിടെ വയ്ക്കാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ
നിയമപ്രകാരം കളക്ടര്മാരെ സര്വ്വശക്തരായ
കളക്ടര്മാരാക്കിത്തീര്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികള് ഒക്കെ
ഇതിന്പ്രകാരം കളക്ടര് ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നു പറഞ്ഞാല് റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്റ്റനുസരി
ച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ട കളക്ടര്
ആണെന്നാണ്. മറ്റൊന്ന് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്ന
കാര്യത്തില് മൗലികാവകാശങ്ങള്ക്ക് വി
ഘാതമുണ്ടാകാത്ത തരത്തില് നിയമത്തിലു
ള്ള ചില വകുപ്പുകള് മൗലികാവകാശങ്ങളെ
ബാധിക്കുകയില്ലേ എന്നുള്ള സംശയം എനി
ക്കുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി സെക്ഷന് 65 പ്രകാരം
ഒരാളെ തടവില് വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ
നിയമം മൂലം കളക്ടര്ക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്.
മദ്രാസ് റവന്യൂ ആക്ടിലെ 48, 49
സെക്ഷനുകള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്താണ് ഈ ഒരു വകുപ്പ്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. മറ്റൊന്ന്
സെക്ഷന് 65 (2) ഉപവകുപ്പില് പറയുന്നത്.
'65 (2) Every person detained in the civil
prison under sub-section (1) may be so
detained (a) When the amount of arrears due from
the defaulter does not exceed fifty rupees,
for a period not exceeding three months'
അതായത് അന്പത് രൂപയില്
കവിയാത്ത സംഖ്യ ഈടാക്കാനുള്ള ഒരാളെ
മൂന്ന് മാസത്തില് കവിയാത്ത അത്രകാലം
ജയിലില് വെക്കാം എന്നാണ്. 50 രൂപയില്
കവിയാത്ത കുടിശ്ശിക സംഖ്യ ഈടാക്കാനുള്ള
ഒരാളെപ�ോലും മൂന്നു മാസത്തില് കവിയാത്ത
കാലത്തോളം ജയിലില് വയ്ക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ
ശരിയാണ�ോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ട് 50 രൂപയില് കവിയാത്ത സംഖ്യ
എന്നുള്ളത് മാറ്റണം. (എ) എന്ന ഉപവകുപ്പ് വേണ്ട
പകരം (ബി) ഉപവകുപ്പ് (എ) ആക്കി ചേര്ത്താല്

മതി. 500 രൂപയില് കവിയാത്ത സംഖ്യ
ഈടാക്കാനുള്ള ഒരാളെ മൂന്നു മാസത്തോളം
ജയിലില് വയ്ക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മറ്റൊന്ന്
സെക്ഷന് 48 നെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കു പറ
യുവാനുള്ളത്. മദ്രാസ് റവന്യൂ ആക്റ്റിലെ 48,
49 വകുപ്പുകള്ക്ക് 1958 ലെ സുപ്രീംക�ോടതി
വിധിക�ൊണ്ട് പതിത്വം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്
ശരിയാണെങ്കിലും 1958 നു ശേഷം മൗലികാ
വകാശങ്ങളില് കൈകടത്തുന്ന ഇത്തരം
വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് നിയമം ക�ോടതി
കളുടെ മുന്പില് ഉന്നയിക്കപ്പെടാത്തുക�ൊണ്ടു
മാത്രം ഇതുവരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നേ
ഉള്ളൂ. ഇതു നിയമമായി ക�ോടതിയുടെ
മുന്പാകെ ഉന്നയിച്ചാല് മൗലികാവകാശങ്ങളെ
ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥയായതു
ക�ൊണ്ട് ക�ോടതി അതു അംഗീകരിക്കുമ�ോ
എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. മദ്രാസ് നിയമ
ത്തിലും ഈ നിയമത്തിലുമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം
മലബാര് ഭാഗത്തു നിലവിലിരുന്ന റിക്കവറി
ആക്ടനുസരിച്ച് കളക്ടര്ക്ക് ഒരാളെ യാത�ൊരു
എന്ക്വയറിയും കൂടാതെ ജയിലില് അടയ്ക്കാന്
സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യത്തില് ഈ
നിയമത്തില് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു
ള്ളത് ശരിയാണ്. ഈ നിയമത്തില് എന്ക്വയ
റിക്കു സമയം ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊന്ന് നാച്വറല് ജസ്റ്റിസ്, അതായത്
സാമാന്യ നീതിയെപ്പറ്റിയാണ് എനിക്കു പറ
യാനുള്ളത്. ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്
സാമാന്യ നീതിയുടെ തത്വം കണക്കിലെടുക്കാന്
നിര്വ്വാഹമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷന്
(9) പ്രകാരം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോള് ചില
കാര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത്.
'9 (a) Ordinary wearing apparel;
(b) Tali, wedding ring or other ornament
found on the person which, according to
custom or religious usage, cannot be parted
with:
(c) Minimum articles required for poojas
or religious worship;
(d) Implements of husbandary and
one-fourth the number of ploughing
cattle subject to a minimum of one pair'
എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വകുപ്പില് ഒന്നു
കൂടി ചേര്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ്
എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരാളില് നിന്ന് അയാളുടെ
ജ�ോലിക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങള് അറ്റാച്ച്
ചെയ്യാന് പാടില്ല. ഉദാഹരണമായി ഒരു
കാര്പ്പെന്ററുടെയാണെങ്കില് അയാളുടെ പണി
യായുധങ്ങള് ഒരു എന്ജിനീയറുടെയാണെ
ങ്കില് അയാളുടെ പ്രവര്ത്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങള്,
ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെയാണെങ്കില് അയാളുടെ കിറ്റും
സ്റ്റെതസ്ക�ോപ്പും, ഒരു വക്കീലിന്റെയാണെ
ങ്കില് അയാളുടെ ലൈബ്രറിയും മറ്റു നിയമപുസ്തക
ങ്ങളും, ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ത�ൊഴിലിനാവശ്യ
മായ സാധനങ്ങള് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന്
ഒഴിവാക്കുന്നത് സാമാന്യ നീതിക്ക് തികച്ചും
നീതീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ
അഭിപ്രായം. മറ്റൊന്ന്, സെക്ഷന് 24 നെ
സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
അതില് പറയുന്നത്, ഒരു ഡിഫാള്ട്ടര്ക്ക് ഏതെ
ങ്കിലും പാര്ട്
നര്ഷിപ്പില് പങ്കുണ്ടെങ്കില്
അയാള്ക്കുള്ള പങ്കിന്മേല് 'ചാര്ജ്ജ് '

ആക്കിവെക്കാന് കളക്ടര്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെ
ന്നാണ്. അങ്ങനെ ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുന്നതില് തെ
റ്റില്ലെങ്കിലും, അതേ വകുപ്പില് തന്നെ മറ്റൊരു
അധികാരം കൂടി ക�ൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
'............... many appoint a receiver for the
share of such partner in the profits, whether
declared or accruing, and of any other
money which may become due to him in
respect of the partnership................'
പാര്ട്ടനര്ഷിപ്പ് പ്രോപ്പര്ട്ടിയില് ഒരു
ഡിഫാള്ട്ടര്ക്ക് എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങളുണ്ടോ
അത�ൊക്കെ ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യാന് ഒരു റിസീവറെ
കൂടി നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കളക്ടര്ക്ക്
ക�ൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തികച്ചും പാര്ട്ട്
നര്ഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള
വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് റിസീവറെ
അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥ നീക്കിക്ക
ളയേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കാം.
സെക്ഷന് 25 ല് ഉള്ളതുപ�ോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥ
കൂടി സെക്ഷന് 24 ല് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കു
മെന്നാണ് എനിക്കു ത�ോന്നുന്നത്. ഡിഫാള്ട്ടര്ക്ക്
ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യില് നിന്ന് റെന്റ് വക
യില് പണം ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അത്
ഡിഫാള്ട്ടര്ക്ക് ക�ൊടുക്കുന്നത് തടയാമെന്നാണ്
സെക്ഷന് 25 ല് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പാര്ട്ട്
നര്ഷിപ്പില്
നിന്നുള്ള
സംഖ്യ
ഡിഫാള്ട്ടര്ക്ക് ക�ൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു
പ്രൊഹിബിറ്ററി സെക്ഷനായിരിക്കും ഇതിലും
കുറേക്കൂടി നന്നായിരിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ
വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഇത�ൊക്കെയാണെ
ങ്കിലും ഈ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചില
വകുപ്പുകളുണ്ടെന്നു നമുക്കു കാണാന് സാധിക്കും.
ഇന്ന് സര്ക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന
തിന് ഒരു പറ്റം ആളുകള് നടക്കുന്നുണ്ടെ
ന്നുള്ള യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ നാം ഒരിക്കലും കാണാ
തിരുന്നുകൂടാ. സര്ക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കാനായി
കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി
സര്ക്കാരിന് തരാനുള്ള പണം മുഴുവന് വാങ്ങാന്
ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല വ്യവസ്ഥകള്
ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഈ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റി
ക്കയക്കണമെന്നുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യു
മന്ത്രിയുടെ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു ക�ൊണ്ട്
ഞാന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു.
അബ്ദുള് ഖാദര് ഹാജിയുടെയും
നഫീസ ബീവിയുടെയും മകനായി 1938
ഏപ്രില് 29 ന് കണ്ണൂരില് ജനിച്ച
ഇ. അഹമ്മദ് മൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
യില് കണ്ണൂര് നിയ�ോജക മണ്ഡലത്തില്
നിന്നും അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയില്
ക�ൊടുവള്ളിയില് നിന്നും ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്
നിയമസഭകളില് താനൂരില് നിന്നും
നിയമസഭാംഗമായി. കൂടാതെ പ�ൊന്നാനി,
മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങളെ പ്രതി
നിധീകരിച്ച് ല�ോക്സഭാംഗവുമായി
രുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ്
മന്ത്രി (1982-87), കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ
സഹമന്ത്രി, റയില്വേ സഹമന്ത്രി എന്നീ
നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ടാം
കേരള നിയമസഭയില് സര്ക്കാര്
നല്കുന്ന ഉറപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച
സമിതി അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. നിരവധി
പുസ്തകങ്ങള് രചിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 2017
ഫെബ്രുവരി 1 ന് അന്തരിച്ചു.
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റ്റി. മന�ോഹരന് നായര്
സ്പീക്കറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

1958 ലെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷന് ആക്ട്

കേ

(1959 ലെ 6-ാമത് നിയമം)

രള സംസ്ഥാനത്തിലെ പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച
വയ്ക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള
ഒരു സുപ്രധാന നിയമമായിരുന്നു 1958 ലെ കേരള
വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം. ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തെ
തുടര്ന്ന് 1957 ഫെബ്രുവരി - മാര്ച്ച് മാസങ്ങളില്
നടന്ന പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നിലവില്
വന്ന സര്ക്കാര് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ചില പരിഷ്കാ
രങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി 1957 മേയ്
മാസത്തില്ത്തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 1957 ലെ കേരള
യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമം, 1957 ലെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ
നിയമം എന്നിവ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവില്
വന്നവയാണ്.
സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്ക്ക് ന്യായമായ
രീതിയിലുള്ള സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുക,
അവരുടെ നിയമനത്തില് സര്ക്കാരിന് വ്യക്തമായ ഒരു
പങ്ക് വഹിക്കുക, സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ
സ്കൂളുകളിലും നിര്ബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കുക,
സാമൂഹ്യ ബ�ോധത്തോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്
സേവനമനുഷ്ഠിക്കാന് മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ്
ഏജന്സികള്ക്ക് സ്കൂള് സജ്ജീകരണങ്ങള്ക്കും
സ്കൂള് നടത്തിപ്പിനും ഉദാരമായ ഗ്രാന്റ് ക�ൊടുക്കുക
എന്നിവ 1957 ലെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിന്റെ ഉദ്ദേ
ശലക്ഷ്യങ്ങളില്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു.
1957 ജൂലൈ 13 ാം തീയതി അന്നത്തെ
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഇതുസം
ബന്ധിച്ച ബില് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കുകയും
ജൂലൈ 20 ാം തീയതി ബില് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ
പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സെലക്ട് കമ്മിറ്റി
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ബില് 1957 ആഗസ്റ്റ് 24 ാം തീയതി
സഭയില് സമര്പ്പിക്കുകയും അന്നുതന്നെ സഭ അത്
പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് 1957
സെപ്റ്റംബര് 2 ാം തീയതി ഗവര്ണറുടെ അസന്റിനായി
അയച്ച ബില് ഗവര്ണര് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുക
യുണ്ടായി. എന്നാല് ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിന്മേല്
കൂടുതല് പരിശ�ോധന നടത്തുന്നതിനായി രാഷ്ട്രപതി,
ബില് സുപ്രീംക�ോടതിക്ക് റഫര് ചെയ്യുകയും സുപ്രീം
ക�ോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നിര്ദ്ദേശങ്ങളു
ടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടി
ക്കിള് 201 പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ബില് മടക്കി അയയ്ക്കുകയും
ചെയ്തു. അപ്രകാരം മടക്കി അയച്ച ബില് 1958
നവംബര് 24 ാം തീയതി സഭ വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്ക്
എടുക്കുകയും നവംബര് 28 ാം തീയതി പാസ്സാക്കുകയും

ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ബില്ലിന് 1959 ഫെബ്രുവരി 19 ാം തീയതി
രാഷ്ട്രപതി അസന്റ് നല്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യബില് 1957 സെപ്റ്റംബര് 2 ാം തീയതി
സഭ പാസ്സാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ബില്ലിന്റെ ചുമതലയുള്ള
മന്ത്രി ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ
പ്രസക്തമായ ഭാഗം ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു.
'നിശ്ചയമായും ഇത�ൊരു ചരിത്രസംഭവമാണ്.
ഈ രാജ്യത്തിനു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാ
നങ്ങള്ക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായ ചരിത്ര സംഭവമാണി
തെന്നതില് ഈ ഗവണ്മെന്റ് അഭിമാനിക്കുകയാണ്.
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഭാഗികമായി ചില നിയമങ്ങള്
പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
യില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സഹസ്രക്കണക്കിനുള്ള അധ്യാ
പകര്ക്ക് അവരുടെ ആയുസ്സില് ശേഷിക്കാത്ത
പരിരക്ഷകള് നല്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ
ബില് ഈ ബില്ലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാന് ഞാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരായി കേരളത്തില് ഉടനീളം പ്രതി
ഷേധമുണ്ടായതായി പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം രണ്ടുദിവസം
മുമ്പു പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ബില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ഉള്ളടക്കത്തെ, വിദ്യാഭ്യാസം നല്കേണ്ട സമ്പ്രദാ
യത്തെ സ്പര്ശിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലല്ല. സാംസ്കാരിക
മായിട്ടുള്ള യാത�ൊരു താല്പര്യത്തെയും ഈ ബില്
സ്പര്ശിക്കുന്നില്ല. ഈ ബില്ലിന്റെ ഉദ്ദേശം, അധ്യാപ
കന്മാരും മാനേജര്മാരും തമ്മിലും, മാനേജര്മാരും
ഗവണ്മെന്റും തമ്മിലും ഗവണ്മെന്റും അധ്യാപകന്മാരും
തമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ന്യായമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ
അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്.
ഈ ബില്ലില് അലവന്സ് പ്രശ്നമുണ്ടോ, ശമ്പളവ്യ
വസ്ഥയുണ്ടോ അത് ഇതില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ
എന്നെല്ലാം ആരായുന്നത് അപ്രസക്തമാണ്. ഇത്തരം
വാദങ്ങള് ബാലിശമാണ്. ഈ ബില്ലില് ശമ്പളത്തിനും
അലവന്സിനും മറ്റുമല്ല പ്രാധാന്യം ക�ൊടുത്തിരിക്കു
ന്നത്. അനേക വര്ഷക്കാലമായിട്ട് മാനേജരന്മാ
രുടെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അധ്യാപക സഹ
സ്രങ്ങള്ക്ക് എന്നും എവിടെയും തലയുയര്ത്തിപ്പിടിച്ചു
നില്ക്കാന് അവസരം നല്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണിത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഈ ബില് എല്ലാ സംസ്ഥാന
ങ്ങള്ക്കും വഴികാട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ഗവണ്മെന്റ്
വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങള്
ഉയര്ത്തിയാല് അത് ശരിയല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള
ആത്മധൈര്യം ഈ ഗവണ്മെന്റിനുണ്ട്.''
സര്ക്കാര് സ്
കൂളുകളിലേയും സ്വകാര്യ
സ്കൂളുകളിലേയും പ്രൈമറി ഘട്ടത്തിലെയും മറ്റ് ഘട്ട

ങ്ങളിലേയും വിദ്യാഭ്യാസം എപ്രകാരമായിരിക്കണ
മെന്നതും പ്രസ്തുത ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാമുളള പാഠ്യപദ്ധതി
എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നതും സംബന്ധിച്ചുളള
ക്രമീകരണങ്ങള് സര്ക്കാര് നടത്തുമെന്നും പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്പെഷ്യല് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും
അധ്യാപകര്ക്കുളള പരിശീലനത്തിനും ഉതകുന്ന
നടപടികള് യഥാസമയങ്ങളില് സര്ക്കാര് സ്വീക
രിക്കുമെന്നും അതിനായി സ്
കൂളുകള് സ്ഥാപിച്ച്
നടത്തുന്നതിന�ോ, ഒരു വ്യക്തിയെയ�ോ അല്ലെങ്കില്
വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയേയ�ോ അപ്രകാരം എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകള് സ്ഥാപിച്ച് നടത്തുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയ�ോ
അല്ലെങ്കില് അപ്രകാരം നിലവിലുള്ള സ്കൂളുകള്ക്ക്
അംഗീകാരം നല്കുന്നതിന�ോ സര്ക്കാര് നടപടി സ്വീക
രിക്കുമെന്നും ഈ നിയമത്തില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വന്ന് പത്ത് വര്ഷത്തിനകം
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും സൗജന്യവും
നിര്ബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കിയിരിക്കണ
മെന്നും പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാകുന്നത്
വരെയ�ോ പതിനാലു വയസ്സു പൂര്ത്തിയാകുന്നത് വരെയ�ോ
നിര്ബ്ബന്ധമായും രക്ഷകര്ത്താക്കള് തങ്ങളുടെ
കുട്ടികളെ സ്കൂളിലയയ്ക്കണമെന്നും നിയമം വ്യവസ്ഥ
ചെയ്യുന്നു.
സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാ
പക നിയമനം പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് മുഖേന
നടത്തണമെന്ന് നിയമത്തില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
ഓര�ോ വര്ഷവും മേയ് 31 ാം തീയതിക്കകം ഓര�ോ
ജില്ലയിലേയും അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവനുസരിച്ച്
പി.എസ്.സി.സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും
പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റുകളില് നിന്ന് ആ ജില്ലയിലെ സര്ക്കാര്/
സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കണ
മെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സര്ക്കാര്/സ്വകാര്യ
സ്
കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
യ�ോഗ്യത നിര്ണ്ണയിക്കേണ്ടത് സര്ക്കാരാണെന്നും
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാ
പക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം സര്ക്കാര് നല്കുമെന്നും
ഓര�ോ സ്കൂളിലും എത്ര അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാര്
വേണമെന്നും അവരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകള്
എന്താണെന്നും നിര്ണ്ണയിക്കേണ്ടത് സര്ക്കാരാണെന്നും
ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലെ
അദ്ധ്യാപകരുടേതിന് തുല്യമായ ശമ്പള/പെന്ഷന്
വ്യവസ്ഥകള് എയ്ഡഡ് സ്
കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാ
പകര്ക്കും ബാധകമാക്കാനും ഈ നിയമത്തില്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പാഠ്യ ക�ോഴ്സുകള്, പാഠ്യപദ്ധതി,
അതുപ�ോലുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
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അടിസ്ഥാന ജനകീയ
ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് കേരള സമൂഹത്തില്
ആഴത്തില് വേര�ോട്ടം ലഭി
ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ നിയമ
നിര്മ്മാണ സഭയിലൂടെ
പുറത്തുവന്ന വിവിധ
നിയമങ്ങള് ചാലകശക്തിയായി
പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്ന കാര്യത്തില്
തര്ക്കമില്ല. അപ്രകാരമുള്ള
നിയമ നിര്മ്മാണങ്ങളുടെ
പട്ടികയില് ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്
1958 ലെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ
നിയമം എന്ന് സംശയലേശ
െമന്യേ പറയാവുന്നതാണ്.
സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകള്മൂലം എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകളിലെ ഏതെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവി
ടേണ്ടി വരുമെന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായാല് പ്രസ്തുത
അദ്ധ്യാപകരെ മറ്റേതെങ്കിലും സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില�ോ
എയ്ഡഡ് സ്കൂളില�ോ നിയമിക്കാന് സര്ക്കാരിനും
മാനേജര്ക്കും അധികാരം നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥയും
മാനേജര്മാരുടെ കൃത്യവില�ോപം ഉള്പ്പെടെയുള്ള
കാരണത്താലും സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി
സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാന് അതാണ്
ഉത്തമമെന്നു ത�ോന്നുന്ന പക്ഷവും സര്ക്കാരിന് ,
പരമാവധി അഞ്ചുവര്ഷം വരെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിന്റെ
മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാനും, പ�ൊതുതാല്പര്യാര്ത്ഥം
മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കിക്കൊണ്ട് എയ്ഡഡ്
സ്
കൂള് സ്ഥിരമായി ഏറ്റെടുക്കാനും അധികാരം
നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും നിയമത്തിലുണ്ട്. സര്ക്കാര്
സ്കൂളുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും പ്രൈമറി
ക്ലാസ്സുകളില് ട്യൂഷന്ഫീസ് ഈടാക്കരുതെന്ന വ്യവ
സ്ഥയും നിയമത്തിലുണ്ട്. നിര്ദ്ധനരായ വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പുസ്തകങ്ങള്, മറ്റ് പഠന�ോ
പകരണങ്ങള് എന്നിവ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്
സര്ക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും ഈ നിയമം അനു
ശാസിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലേയും
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലേയും അദ്ധ്യാപക നിയമനം
പി.എസ്.സി. തയ്യാറാക്കുന്ന സെലക്ഷന് ലിസ്റ്റില് നിന്നാ
കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മൂലനിയമത്തിലെ 11 ാം
വകുപ്പില് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത്. 1959 ജൂണ് മാസം
1 ാം തീയതി മുതല് പ്രസ്തുത വകുപ്പ് പ്രാബല്യത്തില് വന്നു.
എങ്കിലും അതിലെ വ്യവസ്ഥകള് നടപ്പിലാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടിയ�ൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല,
പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥയെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാനമ�ൊട്ടാകെ
വിവാദങ്ങള് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹച
ര്യത്തില് പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
വ്യക്തമായ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവ
ശ്യമായതിനാല് നിയമത്തിലെ 11 ാം വകുപ്പ് പ്രാബല്യ
ത്തില് വരുന്നത് 1961 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വരെ
സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി 1960 ലെ മൂലനിയമം
ഭേദഗതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി (1960 ലെ 8 ാമത് നിയമം).
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപക നിയ
മനം സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലേതു പ�ോലെ പി.എസ്.സി.

തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നിന്നും വേണമെന്ന മൂലനിയമ
ത്തിലെ വ്യവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ
അധ്യാപകരെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർക്ക് നിയമിക്കാ
മെന്നും എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അധ്യാപകരുടെ സേവന
വേതന വ്യവസ്ഥകള് സര്ക്കാര് സ്കൂള് അദ്ധ്യാപ
കരുടേതിനു തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന മൂലനിയമത്തിലെ
വ്യവസ്ഥ മാറ്റി പകരം എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അദ്ധ്യാപക
രുടെ സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകള് സര്ക്കാര് നിശ്ചയി
ക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും സര്ക്കാരിന് ചട്ടങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥയില്
സര്ക്കാര് നടത്തുന്നതും സര്ക്കാര് ഫണ്ടിന്റെ സഹാ
യത്തോടെ നടത്തുന്നതുമായ സ്കൂളുകളില് പട്ടിക
ജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്, സാമൂഹ്യമായും വിദ്യാഭ്യാസ
പരമായും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവര് എന്നീ വിഭാഗ
ങ്ങളിലുള്ളവരുടെ അഡ്മിഷന് സുഗമമാക്കത്തക്ക
തരത്തിലുളള നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്താനുള്ള ചട്ടങ്ങള്
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം നല്കുന്നതിനുമുള്ള
വ്യവസ്ഥകള് 1960 ലെ രണ്ടാമത് ഭേദഗതിയിലൂടെ
മൂലനിയമത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടു (1960 ലെ 35 ാമത്
നിയമം). ഈ നിയമഭേദഗതി വന്നത�ോടെ 1960-ലെ
കേരള എഡ്യൂക്കേഷന് (അമെന്റ്മെന്റ് ) ആക്ട് റദ്ദാ
ക്കപ്പെട്ടു.
മൂലനിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരം
എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അധ്യാപകനെതിരെ അച്ചടക്ക
നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മാനേജര്ക്കോ
സര്ക്കാര് അതിനായി നിയ�ോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥര്ക്കോ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കേരള
വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടത്തില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന്പ്രകാരം സര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ട നടപടികള്
ഹൈക്കോടതിയില് ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും
സര്ക്കാരിന് സ്വമേധയാ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അദ്ധ്യാ
പകനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന�ോ
ശിക്ഷണനടപടികള് കൈക്കൊളളാന�ോ അധികാര
മില്ലെന്ന് വിധിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തില് എയ്ഡഡ് സ്
കൂളുകളില് ഭരണപരമായ
അച്ചടക്കം നിലനിര്ത്തുന്നതിനും സര്ക്കാര് ട്രഷറിയില്
നിന്നും ശമ്പളം പറ്റുന്നവരുടെ മേല് സര്ക്കാരിനുള്ള നി
യന്ത്രണാധികാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എയ്ഡഡ്
സ്് കൂ ള് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ
കൃത്യവില�ോപമ�ോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള�ോ സംഭവിക്കുന്ന
പക്ഷം സര്ക്കാര് ഇടപെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കു
വാന് അധികാരം നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്ക്കൊളളിക്കുന്ന
തിനും എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഏതെങ്കിലും അദ്ധ്യാപക
നെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു
സന്ദര്ഭമുണ്ടായാല് മാനേജര് യാത�ൊരു നടപടിയും
എടുത്തില്ലെങ്കില് സര്ക്കാരിന�ോ അല്ലെങ്കില്
സര്ക്കാര് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന�ോ പ്രസ്തുത
അധ്യാപകനെതിരെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷണ
നടപടികള് സ്വീകരിക്കാനും അപ്രകാരം ശിക്ഷണ
നടപടികള് എടുക്കുന്നതിലേക്കായി വേണമെങ്കില്
പ്രസ്തുത അധ്യാപകനെ സസ്പെന്ഡു ചെയ്യാനുമുള്ള
അധികാരം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് മൂലനിയമത്തിനുള്ള
1969 ലെ ഭേദഗതി (1969 ലെ 31 ാമത് നിയമം).
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ
സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകള് സര്ക്കാര് സ്കൂള്
അധ്യാപകരുടേതിന് തുല്യമാണ്. സര്ക്കാര് സ്കൂള്
അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നല്കുമ്പോ
ള്ത്തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അദ്ധ്യാപകര്ക്കും അവ
നല്കുന്നതിന് ചട്ടങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തി മാത്രമേ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാല് പലപ്പോഴും പ്രസ്തുത
ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടാ
നിടവന്നു. മൂലനിയമത്തില് മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോ
ടെ ചട്ടങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്
ഇല്ലാത്തതിനാല് ചട്ടങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോഴും
അവയ്ക്ക് മുന്കാല പ്രാബല്യം ലഭിക്കുകയില്ല. അതുമൂലം
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് മുന്കാല
വിജ്ഞാനപഥം

1. എത്ര ദിവസം വരെ പണബില്ലുകള്
രാജ്യസഭയില് വയ്ക്കാം ?
14 ദിവസം വരെ.

2. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശ
ങ്ങള്ക്കും രാജ്യസഭയില് സീറ്റുകള് വീതിച്ചു
നല്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഷെഡ്യൂള്?
4-ാം ഷെഡ്യൂള്

3. രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആദ്യമായി നാമനിര്ദ്ദേശം
ചെയ്യപ്പെട്ട വനിത ?
ര ുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്
(1952-56, 1956-62)

പ്രാബല്യത്തോടെ ലഭിക്കേണ്ടതായ ആനുകൂല്യങ്ങള്
ലഭിക്കാതെ വരുന്നു എന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതി
ലേക്കായിട്ടാണ് 1985 ല് മൂലനിയമം വീണ്ടും ഭേദഗതി
ചെയ്തത്. (1985ലെ 9ാമത് നിയമം).
	മേല്പ്പറഞ്ഞ ഭേദഗതിക്കു പുറമെ 2000 ലെ
16 ാമത് നിയമമായ 2000 ലെ കേരള ഡീ-സെന്ട്രലൈ
സേഷന് ഓഫ് പവേഴ്സ് ആക്ട് മുഖാന്തിരവും 1958 ലെ
എഡ്യൂുക്കേഷന് ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളില് ഭേദഗതി
വരുത്തുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് മൂലനിയമത്തിലെ
2 ാം വകുപ്പില് ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണല് അത�ോറിറ്റി,
ല�ോക്കല് അത�ോറിറ്റി എന്നീ പദങ്ങള്ക്ക് നിര്വ്വചനം
ഉള്പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 5ാം വകുപ്പിനുശേഷം 5 എ
എന്ന പുതിയ വകുപ്പ് ചേര്ക്കുകയും 14,15 വകുപ്പു പ്രകാരം
സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകള് അതാത് ല�ോക്കല്
അത�ോറിറ്റികളുടെ കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാണെന്ന
വ്യവസ്ഥ ഉള്ക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം
ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകളും സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും
മറ്റാവശ്യങ്ങള്ക്കായി വിനിയ�ോഗിക്കരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ
5 സി എന്ന പുതിയ വകുപ്പായി ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചു. അതു
പ�ോലെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളില് താല്ക്കാ
ലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അദ്ധ്യാപക ഒഴിവിലേക്ക്
താല്ക്കാലികമായി അദ്ധ്യാപകരെ നിയ�ോഗിക്കുവാന്
ല�ോക്കല് അത�ോറിറ്റിക്ക് അനുമതി നല്കുന്നതി
നായി 10 എ എന്ന പുതിയ വകുപ്പും മൂലനിയമത്തില്
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചു. ഓര�ോ ജില്ലകള്ക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂ
ക്കേഷണല് അത�ോറിറ്റികള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും
ല�ോക്കല് അത�ോറിറ്റികള്തോറും എഡ്യൂക്കേഷണല്
ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള
പുതിയ വ്യവസ്ഥകളും മൂലനിയമത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടു.
എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കുടിവെള്ളത്തിനും ട�ോയ് ലറ്റിനും
സംവിധാനം ഏര്പ്പാടാക്കാനും ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
2009 ലെ സൗജന്യവും നിര്ബന്ധിതവുമായ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള കുട്ടികളുടെ അവകാശം ആക്ടിലെ
(2009 ലെ 35 ാം കേന്ദ്ര ആക്ട്) വ്യവസ്ഥകളുടെ അടി
സ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ
സമ്പ്രദായത്തില് ക�ൊണ്ടുവരേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച് ഒരു സമഗ്രപഠനം നടത്തുന്നതിനായി നിയ�ോ
ഗിക്കപ്പെട്ട ഡ�ോ. എം.എ. ഖാദര് ചെയര്മാനായ കമ്മി
റ്റിയുടെ ശിപാര്ശകള് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
മൂലനിയമത്തിന്റെ 9, 22, 34 എന്നീ വകുപ്പുകള് ഭേദഗതി
ചെയ്യുന്നതിനായി, 2021 ല് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മൂല
നിയമം വീണ്ടും ഭേഗദതി ചെയ്യപ്പെട്ടു (2021 ലെ 14 ാം
ആക്ട്).
പിറവിക�ൊണ്ടതിന്റെ 65 വര്ഷം പൂര്ത്തീക
രിച്ച കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്ന ചരിത്രത്തി
ലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോള് പ�ൊതുവില് ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പരിവര്ത്തനത്തിന് ആധാരമായി
വര്ത്തിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ച നില
പാടുകളാണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപ�ോലെ
സംസ്ഥാനം വിവിധ മേഖലകളില് ആര്ജ്ജിച്ച നേട്ട
ങ്ങള്ക്കു പിന്നിലെ സുപ്രധാന സ്രോതസ്സും കാലാകാ
ലങ്ങളില് സ്വീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള് തന്നെ
യായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാണെന്നും ആ
അവകാശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യ സര്ക്കാ
രിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സംശയലേശ
മെന്യേ ഉറപ്പിക്കുവാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന
ജനകീയ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേരള
സമൂഹത്തില് ആഴത്തില് വേര�ോട്ടം ലഭിക്കുന്നതിന്
നമ്മുടെ നിയമ നിര്മ്മാണ സഭയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന
വിവിധ നിയമങ്ങള് ചാലകശക്തിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചു
എന്ന കാര്യത്തില് തര്ക്കമില്ല. അപ്രകാരമുള്ള നിയമ നി
ര്മ്മാണങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് 1958 ലെ
കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം എന്ന് സംശയലേശമെന്യേ
പറയാവുന്നതാണ്.
(XpScpw)

6. ‘കൗണ്സില് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്’ എന്നതില് നിന്ന്
‘രാജ്യസഭ’ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഏത്
തീയതിയില്?
1954 ആഗസ്റ്റ് 23
7.രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
യായ ആദ്യ വ്യക്തി ?
സി. അച്യുതമേന�ോന്

സി. അച്യുതമേന�ോന്
എസ്. വി. കൃഷ്ണമൂര്ത്തി റാവു

8. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദ
പ്രകാരമാണ് വിവിധ മേഖലകളില് പ്രഗത്ഭരായ
പന്ത്രണ്ട് പേരെ രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക്
ന�ോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ?
അനുച്ഛേദം 80
9. രാജ്യസഭയുടെ ക്വാറം എത്ര പേരാണ് ?
25 പേര് (ആകെ 			

4. രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി എത്ര ?
കാലാവധിയില്ല, സ്ഥിരം സഭയാണ്.

5. ഏറ്റവും കൂടുതല് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുള്ള
സംസ്ഥാനം ?
ഉത്തര് പ്രദേശ് (31 സീറ്റുകള്)

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

അംഗസംഖ്യയുടെ പത്തില�ൊന്ന്)

ര ുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേല്

10. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ ഉപാദ്ധ്യക്ഷന് ?
എസ്. വി. കൃഷ്ണമൂര്ത്തി റാവു
(1952-1956,1956-62 )

tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

സഭാ നേതാവിന്റെ പേജ്

പിണറായി വിജയന്
മുഖ്യമന്ത്രി

കേ
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രളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറി
ച്ചുക�ൊണ്ട് 2021 ല് അധികാരത്തിലേറിയ
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി സര്ക്കാര് അതിന്റെ
ഒന്നാം വാര്ഷികത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്.
സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലകളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
വികസനത്തിലും വ്യവസായിക മേഖലയിലും എല്ലാം
സമഗ്രമായ ഇടപെടല് നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ
ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാരിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരം
കൂടിയായിരുന്നു തുടര്ഭരണം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യംവെച്ചുക�ൊണ്ട്
ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം കൂടുതല് കരുത്തോടെ
ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സര്ക്കാരിനുണ്ട്.
മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലും
ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങളും വികസനപദ്ധതികളും നട
പ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് സര്ക്കാര്. സാമൂഹ്യ
ക്ഷേമമ�ൊരുക്കുന്നതില് സജീവമായി ഇടപെട്ടും സേവന
മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും അടിസ്ഥാന വികസന
ത്തിനായി ബദല് മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആരാഞ്ഞും ക്ഷേമവും
സേവനങ്ങളും വികസനവും എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ അവ
കാശമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുംക�ൊണ്ടാണ് ഈ സര്ക്കാര്
മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത്. 610 ലധികം സേവനങ്ങള്
ഓണ്ലൈനായി ഒറ്റ പ�ോര്ട്ടലില് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കു
കയാണ്. അങ്ങനെ സേവനങ്ങള് സാര്വത്രികമായി
ലഭ്യമാക്കാനായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ ഉപ
യ�ോഗിക്കുകയാണ്. ഇതില് നിന്നൊക്കെ രാജ്യത്ത് നി
ലനില്ക്കുന്ന നയങ്ങള്ക്കുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ
മുന്നണിയുടെ ബദല് വ്യക്തമാണ്. ആ ബദല് നയ
ങ്ങളുടെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷം ക�ൊണ്ട് വലിയ
മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2021 ലെ പ്രകടന പത്രികയില് നല്കിയ
900 വാഗ്ദാനങ്ങള് നടപ്പാക്കിക�ൊണ്ട് സ്ഥായിയായ
ഒരു വികസന മാതൃക യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാനാണ് ഈ
സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനുള്ള അടിത്തറ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയില് കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാ
രുണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റമാണ്. ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള
ക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം
നാളത്തെ തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധുനിക ത�ൊഴിലവ
സരങ്ങള് കേരളത്തില് സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അതിനായി കേരളത്തെ വിജ്ഞാന സമ്പദ്ഘടനയായും
നൂതനത്വ സമൂഹമായും പരിവര്ത്തിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇരുപത് ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്ക് ത�ൊഴില്
നല്കാനും 15 ലക്ഷം ഉപജീവന ത�ൊഴിലുകള് ഒരുക്കാനും
ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയില് 6 ലക്ഷം പുതിയ
ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും കൃഷിക്കാരുടെ
വരുമാനം 50 ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും പ�ൊതു
മേഖലയെയും പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെയും സംര
ക്ഷിക്കാനും വ്യവസായ മേഖലയില് ചുരുങ്ങിയത്
10,000 ക�ോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം
ആകര്ഷിക്കാനും കേരളത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാര്മസ്യൂ
ട്ടിക്കല് ഹബ്ബാക്കി വളര്ത്താനും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം
ഉള്പ്പെടെയുള്ള മൂല്യവര്ദ്ധിത വ്യവസായങ്ങളെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ടൂറിസം വിപണി ഇരട്ടിയാക്കാനും
ഒക്കെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
60,000 ക�ോടി രൂപയുടെ പശ്ചാത്തലസൗ
കര്യ പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരി
ക്കുന്നത്. ക�ൊച്ചിയില് നിന്ന് പാലക്കാട് വഴിയുള്ള
വ്യവസായ ഇടനാഴി, ക�ൊച്ചിയില് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേ
ക്കുള്ള വ്യവസായ ഇടനാഴി, തിരുവനന്തപുരം ക്യാപ്പിറ്റല്
സിറ്റി റീജിയണ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതി, പുതിയ തെക്കുവടക്ക് സില്വര് ലൈന് റെയില്വേ പദ്ധതി എന്നീ
നാല് ഭീമന് പശ്ചാത്തല സൗകര്യ പദ്ധതികള് അടുത്ത
അഞ്ചു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഗണ്യമായി പൂര്ത്തീകരി
ക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ
ദേശീയപാതാ വികസനം, മലയ�ോരഹൈവേ, തീരദേശ
ഹൈവേ, വയനാട് തുരങ്കപ്പാത, തെക്കുവടക്ക് ദേശീയ
ജലപാത എന്നിവ പൂര്ത്തീകരിക്കും. വൈദ്യുതി ക്ഷാമം
ഇല്ലാത്ത നാടാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാന് 10,000 ക�ോടി
രൂപയുടെ ട്രാന്സ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കും.
പൂര്ണത�ോതില് ദാരിദ്ര്യനിര്മ്മാര്ജ്ജനം
യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കിയും വയ�ോജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തിയും
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്ക്ക് സാധാരണ കുട്ടി

കള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയും
20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള
സൗജന്യ കിടത്തി ചികിത്സയും ബാക്കിയുള്ളവര്ക്ക്
2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ചികിത്സയും കാരുണ്യാ
പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയും ഏക�ോപിത പ്രവാസി
ത�ൊഴില് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കിയും വിശപ്പുരഹിത
കേരളം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നടപ്പാക്കിയും സാമൂഹ്യ
പെന്ഷനുകള് ഘട്ടംഘട്ടമായി 2,500 രൂപയാക്കി
ഉയര്ത്തിയും എല്ലാവര്ക്കും ഭൂമിയും വീടും കുടിവെള്ളവും
ലഭ്യമാക്കിയും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ നടപടികളില് ഇന്ത്യക്ക്
മാതൃകയായി കേരളത്തെ മാറ്റിത്തീര്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്നത്.
സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച്
കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൃഷിക്കാര്ക്കും
സംരംഭകര്ക്കും വ്യാപാരികള്ക്കുമെല്ലാം ഉദാരമായ
വായ് പ കള് കേരള ബാങ്കിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയും
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് പണവും
അധികാരവും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നല്കിയും എല്ലാ
പഞ്ചായത്തിലും പ�ൊതുകളിക്കളം ഒരുക്കി പുതിയ
കായിക സംസ്കാരം വളര്ത്തിയും സ്കൂള് വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തില് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷം ക�ൊണ്ട് നേടിയ
മികവിന്റെ റെക്കോഡ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തില്
കൈവരിച്ചും കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സന്തുലനാ
വസ്ഥ നിലനിര്ത്തിയും വികസനവും ക്ഷേമവും സമന്വ
യിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വഴികള് തുറക്കുകയാണ്. അതിന്
സഹായകരമാകുന്ന വിധത്തില് സദ്ഭരണവും അഴിമതി
നിര്മ്മാര്ജനവും ശക്തിപ്പെടുത്തും.

നവകേരളത്തിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്

	കേരള വികസനത്തിന്റെ ദൗര്ബല്യങ്ങള് പരി
ഹരിക്കുന്നതിനും കാലത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ പുതിയ
മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ നയിക്കുന്നതിനു
മാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്ക്കാര്
ശ്രമിക്കുന്നത്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക്
ആവശ്യമായ ത�ൊഴില് ലഭിക്കുന്നില്ലായെന്ന പ്രശ്നത്തെ
ഉള്ക്കൊണ്ട് ത�ൊഴില് സൃഷ്ടിക്ക് ഊന്നല് നല്കു
കയാണ്. മ�ൊത്തം 40 ലക്ഷം ത�ൊഴിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം
നേടുന്നതിന് നൈപുണ്യ പരിശീലനം, വ്യവസായ
പുനസംഘടന, കാര്ഷിക നവീകരണം എന്നിവയ്ക്ക്
കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാ
റാക്കിയ പരിപാടികളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നത്.
കുടുംബാധിഷ്ഠിത മൈക്രോപ്ലാനുകളിലൂടെ കേവല
ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനും കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം
50 ശതമാനമെങ്കിലും ഉയര്ത്താനും, വിദ്യാഭ്യാസആര�ോഗ്യ സൗകര്യങ്ങള് ല�ോക�ോത്തരമാക്കാനു
മാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ
വ്യവസായങ്ങള്

	കേരളത്തിന് കൂടുതല് അനുയ�ോജ്യമായ
വ്യവസായങ്ങളായി പ�ൊതുവില് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന
ത് ഐ ടി, ബി ടി പ�ോലുള്ള വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത വ്യവ
സായങ്ങളും ടൂറിസം സേവന പ്രദാന വ്യവസായങ്ങ
ളുമാണ്. ഇതിനുപുറമെ കമ്പ്യൂട്ടര്, വൈദ്യുത വാഹനം
എന്നിവയുടെ നിര്മ്മാണം പ�ോലുള്ള നൈപുണീസാന്ദ്ര
വ്യവസായങ്ങള്ക്കും കാര്ഷിക�ോത്പന്നങ്ങള് ഉള്പ്പെ
ടെയുള്ള നമ്മുടെ തനത് വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യവര്ദ്ധിത
വ്യവസായങ്ങള്ക്കും കേരളത്തില് വലിയ സാധ്യതക
ളുണ്ട്. ഈ മേഖലകളില് ഒക്കെ ഇടപെട്ട് കേരളത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ വിജ്ഞാന സമ്പദ്ഘട
നയായി പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിന് കൃത്യമായ�ൊരു പരി
പാടിയുമായാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി
സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നത്. അടുത്ത 25 വര്ഷം
ക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജീവിതനിലവാരം അന്താരാഷ്ട്ര
തലത്തിലെ തന്നെ വികസിത മധ്യവരുമാന രാഷ്ട്രങ്ങ
ള്ക്ക് സമാനമായി ഉയര്ത്തുക എന്നതാണ് നമ്മള്
ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്.

പശ്ചാത്തല സൗകര്യം

വ്യവസായങ്ങള്ക്കുവേണ്ട പശ്ചാത്തല സൗക
ര്യമ�ൊരുക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. വൈദ്യു
തിയും, ഗുണമേന്മയുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റര്നെറ്റും

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റ�ോഡ്, റെയില്, പ�ോര്ട്ട് ,
എയര്പോര്ട്ട് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ
പ�ോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. 100 ശതമാനം വൈദ്യു
തീകരണം കൈവരിച്ചും, ഇന്റര്നെറ്റ് അവകാശമായി
പ്രഖ്യാപിച്ചും നാം ഏറെ മുന്നോട്ടു പ�ോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്,
ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടുപ�ോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം
മുന്നിര്ത്തിയല്ല പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നത്. ഭാവി
കേരളത്തെയും നമ്മുടെ വരുംതലമുറയെയും മനസ്സില്
കണ്ടുക�ൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് പലതും.
അത്തരത്തില് ഉള്ളതാണ് കെ-റെയില്
എന്ന സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയില് പദ്ധതി. അടുത്ത 50
വര്ഷം കേരളത്തിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളെ മുന്നില്
കണ്ടുക�ൊണ്ടാണ് 530 കില�ോമീറ്റര് നീളമുള്ള ഈ പദ്ധതി
ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 64,000 ക�ോടി
രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് കെറെയിലിന്റെ സില്വര് ലൈന് എന്ന ഒറ്റ പദ്ധതിക�ൊണ്ട്
നമ്മുടെ നാട്ടില് നടക്കുക. ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്
ക�ൊണ്ട് കേരളത്തില് എവിടെയും എത്താം എന്നതും
ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാം എന്നതും വ്യവസായസംരംഭക മേഖലകളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം
എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്നു നാം ചിന്തിക്കണം. ആധുനിക
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള് വികസിത സമൂഹങ്ങളുടെ
മുഖമുദ്രയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വികസിത സമൂഹമായി
കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് .
അപ്പോള് മാത്രമേ വലിയത�ോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും
വ്യവസായങ്ങളും കേരളത്തിലേക്കു വരികയുള്ളൂ.

നിക്ഷേപക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം
ഒരുക്കല്

50 ക�ോടി രൂപയിലധികം നിക്ഷേപമുള്ള
സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം
സമര്പ്പിച്ചാല് ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളില് ലൈസന്സ്
നല്കുന്നതിനുള്ള നിയമം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ
വകുപ്പുകളില് നിന്നുമുള്ള ലൈസന്സുകള് ഒറ്റ
ലൈസന്സായി അഞ്ചു വര്ഷത്തേക്കാണ് പുതുതായി
രൂപീകരിക്കുന്ന ബ്യൂറ�ോ നല്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാല്
പുതുക്കി നല്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഈ ബ്യൂറ�ോക്ക്
തന്നെയായിരിക്കും. 50 ക�ോടിയില് താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള
എം.എസ് . എം.ഇ (Micro Small and Medium
Enterprises) കള്ക്ക് ലൈസന്സില്ലാതെ തന്നെ മൂന്ന്
വര്ഷത്തേക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാം. സിംഗിള് വിന്ഡോ
സംവിധാനത്തില് നിന്നുള്ള അക്ന�ോളജ്മെന്റ് മാത്രം
മതിയാകും.

വ്യവസായ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികള് കേരള
ത്തിലെ നിക്ഷേപക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെ മെച്ചപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു
വര്ഷംക�ൊണ്ട് ലഭിച്ച 6,380 ക�ോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ
വാഗ്ദാനങ്ങള്. സംരംഭകരുമായി വിവിധ തലങ്ങളില്
നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ
വാഗ്ദാനങ്ങള് ലഭിച്ചത്. ഇക്കാലയളവില് 12,443 എം.
എസ്.എം.ഇ (Micro Small and Medium Enterprises)
കളാണ് കേരളത്തില് പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതുവഴി 1292.62 ക�ോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ്
ലഭിച്ചത്. 46,228 പേര്ക്ക് പുതുതായി ത�ൊഴിലും ലഭിച്ചു.
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളിലെ മുന്നേറ്റ
ങ്ങളാണ് എന്ന് ഓര്ക്കണം. ഇപ്പോള് കേരളത്തിലുള്ള
ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളില് പകുതിയില
ധികവും കഴിഞ്ഞ ആറു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ആരംഭി
ച്ചവയാണ്.
കൃത്യമായ സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ് പ്രോത്സാഹന നയം
രൂപീകരിച്ചാണ് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നത് .
ഇതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തെ മികച്ച സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പ്
സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള പുരസ്കാരം നമുക്ക്
ലഭിച്ചു. 4 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടിയില് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള
ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷന് സ�ോണും അതിലെ ഡിജിറ്റല്
ഹബ്ബും ഈ മേഖലയിലെ സര്ക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ
വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വര്ഷത്തിനിട
യില് 3,500 സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളാണ് കേരളത്തില്
ആരംഭിച്ചത്. 2016 ല് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകളിലെ നിക്ഷേപം
ഏകദേശം 50 ക�ോടി രൂപ ആയിരുന്നെങ്കില് ഇന്നത്
ഏകദേശം 3,200 ക�ോടി രൂപയില് എത്തിനില്ക്കു
കയാണ്. 2026 ഓടെ കേരളത്തില് 15,000 പുതിയ
സ്റ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള് ആരംഭിക്കാനാണ് നമ്മള് ലക്ഷ്യംവെ
ക്കുന്നത്. പ�ൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിച്ചും പരമ്പരാഗത
മേഖലകളെ നവീകരിച്ചും പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുമാണ് കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രമായ
വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റത്തിന് എല് ഡി എഫ് സര്ക്കാര്
കളമ�ൊരുക്കുന്നത്.
	കേരള സര്ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓര�ോ
വകുപ്പിലും എണ്ണിപ്പറയാവുന്ന നേട്ടങ്ങള് കൈവരിച്ച
ഒരു വര്ഷക്കാലമാണ് കടന്നുപ�ോകുന്നത്. ഈ നേട്ടങ്ങ
ളെല്ലാം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമ�ൊരുക്കി
യത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം
മാത്രമല്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയാകെ പൂര്ണ്ണ
പിന്തുണയും സഹകരണവുമാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കി
യത്. അത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണാത്മക മുന്നേറ്റം
തുടര്ന്നുള്ള നാളുകളിലും നമുക്കു നടത്താന് കഴിയണം.
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