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ല�ോകലകരളസഭ വീണ്ടും സലമേളിക്കുകയോണ്. എല്ോ രോജ്യക്ോരടും 
മറ്റുരോജ്യങ്ങളിൽ കുടിലയറോറുണ്ടെങ്ിലടും ജന്മനോട്ിണ്� സർക്ോരിണ്റെ 
മുൻകകയിൽ പ്രവോസികൾക്ോയി ജനോധിപത്യോത്മകമോയ ഒര 
ആല�ോളസഭ ലകരളടും ല�ോകത്ിനു കോട്ിണ്ക്ോടുത് മോതൃകയോണ്.

ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട 2018-ൽ ലേർന്ന ആദ്യസലമേളനടും 
പ്രതീക്ിച്ചതിലടും വിജയമോയിരന്നു. ലകരളത്ിണ്റെ 
ഭോവിവികസനത്ിനുടും പ്രവോസികളുണ്ട സുരക്, ലക്മടും, 
പുനരധിവോസടും തുടങ്ങിയവയ്കടും മുതൽക്കൂട്ോകുന്ന ഒലട്ണ്റ ആശയങ്ങളുടും 
പരിപോടികളുടും അതു മുലന്നോട്ടുവച്ചു. അവണ്യല്ോടും വിശദമോയി 
പരിലശോധിച്ചു കർമേപദ്ധതി തയ്ോറോക്ി നടപ്ി�ോക്ിവരികയോണ്.

അതിനിടയി�ോണു പ്രളയടും കടന്നുവന്നത്. 
പുനർനിർമേോണത്ിണ്നോപ്ടും നോടും ലനരലത് വിഭോവനടും ണ്േയ്ത 
നവലകരളടും യോഥോർത്്യമോക്കുക എന്ന മഹോദൗത്യവുമുടെ്. ഇതിലൂണ്ട 
ഉലദേശിക്കുന്നത് നശിച്ചവയുണ്ട പുനർനിർമേോണമല്, ഒര പ്രകൃതി 
ദുരന്തത്ിനുടും തകർക്ോനോവോത് ഒര ലകരളടും സൃഷ്ിക്�ോണ്.

ല�ോകടും അതിലവ�ടും മോറുകയോണ്; വികസനസങ്ല്പങ്ങൾ, 
മോതൃകകൾ, സലങ്തികവിദ്യകൾ ഒണ്ക്. മോറ്റങ്ങൾ മുൻകൂട്ിക്ടെ് 
ആവശ്യമോയ ആസൂത്രണങ്ങലളോണ്ട ഒരചുവടു മുൻലപ 
നടക്ോനോകണടും നമുക്്. ല�ോകലകരളടും ഒത്തുനിന്നോൽ അതു 
സോദ്ധ്യമോണ്. അതിനുള്ള ആല�ോേനകളോൽ സഫ�മോകണ്ട് 
ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട ഈ രടെോടും സലമേളനടും.

പിണറായി വിജയൻ 
ലകരള മുഖ്യമന്തി

സോല�ോദര്യത്നിന്റെ 
ന്�ോ�നിമ
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ഏതു വിദേശത്ു ദ�ോന്ുവസിച്ോലും,   
ഏകോംബോ�ുതതരോം ദകരളീയർ  
ദകരളജോതർ നോമെമങെങെു �ോർത്ോലും,  
ദകരളനോട്ില്ത്ോനദതത വോഴ് വൂ

വള്ളത്ാൾ

മനുഷ്യവടുംശത്ിണ്റെ 
വികോസപരിണോമേരി
ത്രടും കുടിലയറ്റങ്ങളുണ്ടയുടും 
കൂടിലച്ചരലകളുണ്ടയുമോണ്. 
ഈ പരമ്പരയിൽ ലകരളീയർ 
എന്നുടും മികച്ച അതിഥികളുടും 
ആതിലഥയരമോയിരന്നു.

ലകരളജനതയുണ്ട പത്ിണ്�ോലന്നോ
ളടും പ്രവോസികളോണ്. സടുംസ്ോനത്ി
ണ്റെ ആഭ്യന്തലരോത് പോദനത്ിണ്റെ 36 
ശതമോനലത്ോളടും ഇവരണ്ട സടുംഭോവന
യോണ്. പ്രവോസികളുണ്ട അദ്ധധ്ോനത്ിണ്റെ 
ഉപ്ോണ് അരനൂറ്റോടെോയി ലകരളസമ്പദ് ഘട
നണ്യ തോങ്ങിനിർത്തുന്ന മുഖ്യധനല്ോതസു
കളിണ്�ോന്ന്. രോജ്യത്ിണ്റെ വിലദശനോണ്യലശ
ഖരത്ിണ്റെ ഉറപ്ടും ഇവർതണ്ന്ന. ല�ോകരോജ്യങ്ങ
ളിൽ ണ്പ്രോഫഷണൽകവദഗ്്യടും പ്രദർശിപ്ിച്ചുടും 
സോമ്പത്ികവികസനടും സോദ്ധ്യമോക്ിയുടും ണ്തോഴിൽ
ദോതോക്ളോയുടും പദവികൾ അ�ങ്രിച്ചുണ്മോണ്ക് ഇവർ 
ആദരടും ലനടുന്നു.

നമ്മുണ്ട നോട്ിണ്� നിയമ-നയരൂപവത്ക്രണത്ി
ലടും വികസനോസൂത്രണത്ിലണ്മോന്നുടും ഈ വ�ിയ വി
ഭോ�ത്ിന് ഇക്ോ�മത്രയുടും പങ്ോളിത്ടും ഇല്ോയിരന്നു. 
പ്രോതിനിദ്ധ്യടും ലപോയിട്് ലവോട്വകോശടും ലപോലടും ഇല്. 
രോജ്യത്ോണ്ക നി�നില്ക്കുന്ന ഈ അവസ്യ്ക മോറ്റടും വര
ത്ിയ വിപ്ലവകരമോയ ചുവടോണ് ലകരളസർക്ോർ രൂപടും 
നല്ിയ ല�ോകലകരളസഭ. മണ്റ്റോര ലകരളമോതൃക.

ല�ോകത്ോണ്കയുള്ള ലകരളീയരണ്ട കൂട്ോയ്മയുടും പരസ്പരസ
ഹകരണവുടും ലപ്രോത്ോഹിപ്ിക്കുകയുടും ലകരളസടുംസ്ോരത്ിണ്റെ
യുടും സമ്പദ് വ്യവസ്യുണ്ടയുടും പുലരോ�മനോത്മകമോയ വികസന
ത്ിനുലവടെി പ്രവർത്ിക്കുകയുമോണു ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട 
പരമപ്രധോന�ക്്യടും.

ല�ോക 
ലകരളാം
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വനിശ്വലകരളത്നിന്റെ   
വനിശോ�  
ജനോധനി�ത്യലവദനി
വിശോ�മോയ കടല�ോരവുടും ചുരങ്ങളുടും നമുക്കു പുതിയ ബന്ധ
ങ്ങളുടും ആശയങ്ങളുടും അവസരങ്ങളുടും ണ്കോണ്വന്നു. അവണ്യ
ല്ോടും നോടും ണ്നലചേറ്റി. ഇന്നു നവലകരളസൃഷ്ി എന്ന മഹോദൗ
ത്യത്ിലടും നമുക്കു ല�ോലകോത്രമോയ ആശയങ്ങൾ ലവണടും; 
ഉപലദശങ്ങൾ ലവണടും.

നവലകരളസൃഷ്ിയിൽ പ്രവോസികളുണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളുടും ഉൾ
ലച്ചർക്ണടും. അവർക്കു കരതലടും സുരക്ിതഭോവിയുടും  ഉറപ്ോ
ക്ണടും. നമ്മുണ്ട യുവോക്ൾക്കു ണ്തോഴിലടെോകണടും. അതിനു 
വിവിധതരടും കനപുണികൾ വികസിപ്ിക്ണടും. ഇണ്തല്ോടും 
യോഥോർത്്യമോക്ോൻ വിഭവങ്ങളുടും സോലങ്തികവിദ്യകളുടും 
മോർഗ്ഗനിർലദേശങ്ങളുടും ലവണടും.

ണ്വള്ളണ്പ്ോക്ണ്ക്ടുതിയുണ്ട നോളുകളിൽ കകത്ോങ്ങോ
യതുലപോണ്� ഈ നോടിണ്റെ പുലരോ�തിക്ോയി ഒത്തുപിടി
ക്ോൻ ല�ോകലകരളത്ിണ്റെ ദശ�ക്ക്ണക്ോയ കകകൾ 
എലപ്ോഴടും ഊഷ്മളലനേഹവോല്ോണ്ട നീണ്ടെത്ണടും. അതിനു 
കളണ്മോരക്കുന്ന വിശധ്ലകരളത്ിണ്റെ വിശോ�ജനോധിപത്യ
ലവദിയോണു ല�ോകലകരളസഭ. ഒരമണ്കോടെ് ഇനിയുമിനിയുടും 
നമുക്കു വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്ോടും.

മ�ോങെും ദെോഹന സംസ്കോരപ്ുതു- 
െലരുകള് വിരിയും െലനോട്ില്

തുഞ്ചന് തന്ുമെ പ�ങ്ിളി �ോെും, 
കുഞ്ചന് തന്ുമെ നർത്കിയോെും

സഞ്ചിതരെണീയത കളിയോെും, 
മനഞ്ചു കുളുർത്ിെുെിളനീർ ചൂെും

�ച്പ്ന്തലിലണയോന് മതങെുകള്, 
െോെിവിളികും െലനോട്ില്

റ്ി ഉബൈദ്
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ഒന്ോാം സലമേളനവുാം  
തുടർപ്രവർത്നങ്ങളുാം
2018 ജനുവരി 12, 13 തീയതികളിൽ നിയമസഭോസമുച്ചയ
ത്ിൽ നടന്ന ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട ഒന്നോടും സലമേളനടും 
പത്തു പ്രധോനവിഷയലമഖ�കളോണു േർച്ച ണ്േയ്തത്.

സലമേളനനിർലദേശങ്ങൾ 48 ശുപോർശകളോയി സടുംഗ്രഹി
ച്ചു. ഇതിൽ മുൻ�ണനോർഹമോയ പത്തു ശുപോർശകൾ നടപ്ോ
ക്കുകയോണ്. ഇതിൽ എണ്ട്ണ്ണവുടും അന്തിമഘട്ത്ി�ോണ്.

ലമഖ�ോസലമേളനങ്ങൾ
ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട അനുബന്ധണ്മലന്നോണടും ദുബോയിൽ 
രണ്തവണ ലമഖ�ോസലമേളനങ്ങൾ നടത്ി. ലകരളത്ിണ്� 
നിലക്പസോഹേര്യവുടും സോദ്ധ്യതകളുടും വിവരിച്ചു. നോനൂലറോ
ളടും ലപർ മുലന്നോട്ടുവന്നു.

സ്റോൻഡനിങ് കമേനിറ്നികൾ
ല�ോകലകരളസഭയുണ്ട ഒന്നോടും സലമേളനത്ിണ്� ഒര പ്രധോ
നനിർലദേശമോയിരന്നു ഏഴ വിഷയലമഖ�കളിൽ സ്റോൻഡി
ങ് കമേിറ്റികൾ. 2013 ഏപ്രിൽ 23-ന് അവ നി�വിൽവന്നു.
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രണോാംസലമേളനാം
സമീ�നലരഖ –  
ചർച്ചകൾന്കോരു ആമുഖാം
സഭോലനതോവോയ മുഖ്യമന്തി നടത്തുന്ന ഉദ്ഘോടനപ്രസടും�ലത്ോണ്ടോ
പ്ടും സഭയുണ്ട ലമശപ്റത്തുവയ്കന്ന സമീപനലരഖ ആസ്പദമോക്ിയോണു 
ല�ോകലകരളസഭയിൽ പ്രധോനമോയുടും േർച്ച നടക്കുക. ഒന്നോടും സലമേ
ളനത്ിണ്റെ നിർലദേശങ്ങൾ; അവയുണ്ട അടിസ്ോനത്ിൽ സധ്ീകരി
ച്ച നടപടികൾ; ല�ോകലകരളത്ിണ്റെ ഭൂപടത്ിൽ, പ്രലത്യകിച്ച് കുടി
ലയറ്റത്ിണ്റെ ഭൂപടത്ിൽ വന്നുണ്കോടെിരിക്കുന്ന മോറ്റങ്ങൾ; പ്രവോസ
ല�ോകണ്ത് പഴയതുടും പുതിയതുമോയ ണ്വല്ലുവിളികളുടും പരിഹോരങ്ങളുടും; 
പ്രവോസല�ോകടും ലകരളവികസനത്ിനു തുറന്നിടുന്ന സോദ്ധ്യതകളുടും 
അവ ഉപലയോ�ണ്പ്ടുത്ോൻ ആവശ്യമോയ മുണ്ന്നോരക്ങ്ങളുടും; ല�ോ
കലകരളത്ിണ്� കൂട്ോയ്മകളുടും അവയുണ്ട പ്രവർത്നങ്ങളുടും; പ്രവോസ
ല�ോകണ്ത് ക�ോസോടുംസ്ോ രികേ�നങ്ങളുടും പ്രവണതകളുടും എന്നിവ 
സടുംബന്ധിച്ച വിമർശനോത്മകപരിലശോധനയോണ് സമീപനലരഖയു
ണ്ട പ്രധോന ഉള്ളടക്ടും. ഒപ്ടും ല�ോകലകരളത്ിണ്റെ ഒണ്ത്ോരമിപ്ിണ്ന 
കൂടുതൽ ശക്ിണ്പ്ടുത്ി വളർത്ോനുള്ള മൂർത്മോയ നിർലദേശങ്ങളുടും 
സമീപനലരഖ മുലന്നോട്ടുവയ്കടും.

ല�ോകലകരളസഭയനിന്�  
പ്രോതനിനനിധ്യാം
ആണ്ക അടും�ബ�ടും 351. മന്തിമോർ ഉൾണ്പ്ണ്ട എല്ോ എടും.എൽ.എ.
മോരടും ലകരളത്ിൽനിന്നുള്ള പോർ�ണ്മറെടും�ങ്ങളുടും ലേർന്ന 173 ജന
പ്രതിനിധികളുടും 178 പ്രവോസിപ്രതിനിധികളുടും അടങ്ങുന്നതോണു സഭ. 
അൻപലതോളടും രോജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നൂറുലപരടും ഇരപത്ലചേോളടും 
സടുംസ്ോനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 42 ലപരടും പ്രവോസടും കഴിണ്ഞെത്ിയവ
രണ്ട ആറു പ്രതിനിധികളുടും വിവിധലമഖ�കളിണ്� 30 പ്രമുഖരടും അട
ങ്ങുന്നതോണു പ്രവോസിപ്രോതിനിധ്യടും. ഇവർക്കുപുറണ്മ പ്രലത്യകക്ണി
തോക്ളുടും ഉടെോകുടും.

നോമനിർലദേശടും ണ്േയ്ത പ്രതിനിധികളിൽ മൂന്നിണ്�ോന്നുലപർ രണ്
ണ്കോല്ടും കൂടുലമ്പോൾ മോറുടും. രോജ്യസഭലപോണ്� - കോ�ോവധിയില്ോത്, 
തുടർച്ചയുള്ള സഭ. ല�ോകലകരളസഭ രണ്വർഷത്ിൽ ഒരിക്ണ്�ങ്ി
ലടും ലേരടും.

മുഖ്യമന്തിയോണു സഭോലനതോവ്. ഉപലനതോവ് പ്രതിപക്ലനതോ
വുടും. േീഫ് ണ്സക്രട്റി സഭയുണ്ട ണ്സക്രട്റി ജനറൽ. സ്പീക്ർ അദ്ധ്യ
ക്നോയ ഏഴടും� പ്രസീഡിയടും സഭ നിയന്തിക്കുടും. സഭയ്ക ണ്സക്രലട്റി
യറ്റുടും ഉപലദശകസമിതിയുടും ഉടെ്.  

രണോാംസലമേളനാം
പ്രധോന�രനിഗണനോ 
വനിഷയങ്ങൾ
ല�ോകണ്മമ്പോടുമുള്ള ലകരളീയണ്ര തമേിൽത്മേിലടും 
ലകരളവുമോയുടും ലേർത്തുനിർത്തുക.

ല�ോകലകരളണ്ത് സർക്ോരിണ്റെതണ്ന്ന മുൻകകയിൽ 
ജനോധിപത്യരീതിയിൽ ലകരളവുമോയി ഉദ്ഗ്രഥിക്കുക.

ല�ോകമോണ്കയുള്ള പ്രവോസികളുണ്ട അറിവുടും കഴിവുടും 
ലകരളത്ിണ്റെ വികസനത്ിനു ണ്പോതുവിലടും 
നവലകരളസൃഷ്ിക്കു വിലശഷിച്ചുടും ഉപലയോ�ണ്പ്ടുത്തുക.

പ്രവോസികലളോടുള്ള ഉത്രവോദിതധ്ടും നിറലവറ്റുക; പ്രവോസികൾ 
അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസി�ോക്ി പരിഹോരടും കോണുക.

മടങ്ങിണ്യത്ിയവരണ്ട പുനരധിവോസവുടും ലക്മവുടും 
ഉറപ്ോക്കുക.

ലകരളത്ിണ്റെ പ്രവോസപോരമ്പര്യത്ിണ്റെ ഗുണഫ�ങ്ങൾ 
അടയോളണ്പ്ടുത്തുക.

പ്രവോസടും ലപ്രോത്ോഹിപ്ിക്കുകയുടും സുരക്ിതപ്രവോസടും 
സോദ്ധ്യമോക്കുകയുടും ണ്േയ്യുക.

പ്രവോസികണ്ള സടുംബന്ധിച്ച സമഗ്രവിവരലശഖരടും 
തയ്ോറോക്കുക.

അന്തോരോഷ്ട്രണ്തോഴിൽരടും�ടും നിരീക്ിക്ലടും 
ലകന്ദ്രയിടണ്പട�ിനു വഴിണ്യോരക്ലടും.

കുടിലയറ്റ, പ്രവോസ ലകന്ദ്രനയത്ിണ്റെ ആവശ്യകത.

ഭോവിയോവശ്യത്ിനനുസരിച്ചുള്ള 
ണ്തോഴിൽകനപുണ്യവികസനടും.

സോമ്പത്ികമോയി പിന്നോക്ടും നില്ക്കുന്നവർക്കുടും പ്രവോസത്ിന് 
അവസരണ്മോരക്ൽ.

ദുർബ്ബ�രോയ പ്രവോസികളുണ്ട സടുംരക്ണത്ിന് ഒര 
ലക്മനിധിക്കുള്ള സോദ്ധ്യത.

മ�യോളഭോഷ, ക�, സോഹിത്യടും, സടുംസ്കോരടും തുടങ്ങിയവ 
സടുംരക്ിക്ലടും പരിേയണ്പ്ടുത്ലടും ലപ്രോത്ോഹിപ്ിക്ലടും 
ഇത്രടും ഉത്പന്നങ്ങളുണ്ട ഡിജിറ്റൽ വിപണനവുടും.



ദകരളം വളരുന്ു; �ശ്ിെഘട്ങെമള 
ദകറിയും കെന്ും മചന്ന്യെോം ദേശങെളില്.

വത്സയോയ് വിലസുന് ദകരളകരദയോെു
െത്സരികുവോനുദ്ോ െറ്ുനോെുകദളമറ?

ഭോവി നമ്ുദെതോയിത്ീരുന്ു െലയോള-
ഭോഷയും കലകളും �ോരിദലമകോഴുകമട്

പാലാ നാരായണൻ നായർ

ഒന്നിക്കാം   
സാംവദനിക്കാം 

മുന്ന്റ്കാം
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സഭോനട�ടനികൾ
2020 ജനുവരി 1 

നനിശ്കഗന്നി ഓഡനിന്്്കറനിയാം
കവകിട്് 5 ഉദ്ഘോടനസലമേളനടും
അദ്ധ്യക്ൻ ശശരീ. പനിണറ്കയനി വനിജയൻ, ബഹു. മുഖ്യമന്തി
ഉദ്ഘോടനടും ശശരീ. ആരനിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ്കൻ, ബഹു. ലകരള �വർണ്ണർ
 മന്തിമോരടും ജനപ്രതിനിധികളുടും 
 പ്രമുഖ പ്രവോസി പ്രതിനിധികളുടും സടുംബന്ധിക്കുടും

2020 ജനുവരി 2

ആർ. ശങ്കരന്കര്കയണൻ തന്നി  
മമാംന്േഴ്സ് ന്�്കഞ്്,  
നനിയമസഭ്കസമുച്ചയാം

രോവിണ്� 9 പ്രതിനിധിസലമേളനടും
അദ്ധ്യക്ൻ ശശരീ. പനി. ശശനിര്കമകൃഷ്ണൻ, ബഹു. സ്പീക്ർ
ഉദ്ഘോടനടും ശശരീ. പനിണറ്കയനി വനിജയൻ, ബഹു. മുഖ്യമന്തി
പ്രസടും�ങ്ങൾ ശശരീ. വനി. മുരളരീധരൻ, ബഹു. ലകന്ദ്ര വിലദശകോര്യ സഹമന്തി
 ശശരീ. രന്മശ് മെന്നിത്ത�, ബഹു. പ്രതിപക്ലനതോവ്
 പ്രമുഖ പ്രവോസിപ്രതിനിധികൾ
2 മണി ഏഴ ലമഖ�ോലയോ�ങ്ങൾ
4 മണി വിഷയലമഖ�ോസലമേളനങ്ങൾ - എട്ടു വിഷയങ്ങൾ
5 30 ല�ോകലകരളസഭ – കരടുബിൽ
രോത്രി 7 30 ക�ോസന്ധ്യ

2020 ജനുവരി 3

രോവിണ്� 9 – 1 പ്ലീനറി സലമേളനടും –  
 േർച്ചോലക്രോഡീകരണവുടും പ്രലമയങ്ങളുടും മറുപടിയുടും

ഓപ്പൺ ന്ഫ്കറങ്ങൾ ജനുവരി 2, 3 തീയതികളിൽ നിയമസഭോങ്ണത്ിൽ

�ൂകുന്ിതോ െുല്ല, �ൂകുന്ിലഞ്ി,
�ൂകുന്ു ദതന്ോവു, �ൂകുന്ദശോകം;

വോയ്കുന്ു ദവലികു വർണ്ണങെള്, �ൂവോല്
ദചോകുന്ു കോെന്തിദെഘങെള്ദ�ോമല.

എല്ലോെവും �ുഷ്�ഗന്ം �രത്ി
മെമല്ലന്ു മതകുന്ു വീശുന്ു വോയു;

ഉല്ലോസെീ നീ് കൂകൂരവത്ോ-
മലല്ലോർകുദെകുന്ിദത ദകോകിലങെള്.

കുമാരനാശാൻ

ആശ്ക ശരത്ത്



ക�ോവനിരുന്്
2020 ജനുവരി 1

നനിശ്കഗന്നി ഓഡനിന്്്കറനിയാം

കവകുലന്നരടും 5.30 'സഹ്യസോ�രങ്ങളല് ലകരളത്ിനതിരകൾ’
 പ്രഭോവർമേ രേിച്ച് ശരത് ഈണടും പകർന്ന്  
 ആശോ ശരത്തുടും സടുംഘവുടും അവതരിപ്ിക്കുന്ന 
 മുദ്ോ�ോന നൃത്ോവിഷ്ോരടും
തുടർന്് ന്�്കകന്കരളസഭ  
രണ്കാം സന്മ്മളനത്തനിമറെ  ഉദ്ഘ്കടനാം

കവകുലന്നരടും 7.00 മമഗ്ക ന്ഷ്ക ‘അഗ്നി’ (The Fire in Music)
 സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്ി ഒരക്കുന്ന  
 സാംഗരീത-നൃത്ത-ദൃശ്യസമന്വയാം
 ആശോ ശരത്്, പോരീസ് �ക്ഷി,  
 വിധു പ്രതോപ്, ഷടുംന കോസിടും.

2020 ജനുവരി 2

ശങ്കരന്കര്കയണൻ തന്നി ഹ്കൾ 
(നനിയമസഭ്കമന്നിരാം)
കവകുലന്നരടും 7.30 ഹനിന്ുസ്്കനനി സാംഗരീതസന്്യ
 ല�ോകപ്രശസ്ത ബടുംഗ്ോലദശി സടും�ീതജ്ഞ  
 സോമിയ മഹ്ബൂബ് അഹമേദ്

8.30 ന് ശപവ്കസസാംഗരീതനിക
 ലഗ്ോബൽ എകസൈൽ ബോൻഡ് മൾട്ിമീഡിയ 
 ണ്മ�ോ ലഷോയുടും ജോടുംലബ ജനകീയ തോള സമനധ്യവുടും.
 കനജീരിയൻ സടും�ീതജ്ഞൻ  
 ലജോർജ്് അക്ധ്റ്റി അബോൻ, 
 ദക്ിണോഫ്ിക്ൻ �ോയിക അന്നോ ഖോന, 
 സൂഫി �ോയിക അനിതോ ലഷക്്, ജോസ്ി �ിഫ്റ്, 
 മത്ോയി സുനിൽ, ലതോമസ് പി.ഡി., നമിതോ ബോബു
അവതരണടും ഭോരത് ഭവൻ 
സോക്ോത്ക്ോരടും പ്രലമോദ് പയ്ന്നൂർ സ്കമനിയ മഹ്േൂേ്  അഹമ്മദ്

തജാർജ്്  അക്ക്വറ്ി അൈാൻ



അനുബന്ധ�രനി�ോടനികൾ
2020 ജനുവരി 1, 2

എല്്ക ജനില്യനി�ുാം  
ജനകരീയസ്കാംസ്ക്കരനികവനിരുന്്

2019 ഡിസംൈർ 29 - 2020 ജനുവരി 2

 പ്രവോസക്ോഴ്ച – അയ്ങ്ോളി ഹോൾ  തിരവനന്തപുരടും
 പ്രവോസീമ�യോളിജീവിതത്ിണ്റെ േരിത്രവുടും  
 വർത്മോനവുടും - 
 ണ്വർേധ്ൽ റിയോ�ിറ്റി മൾട്ിമീഡിയ പ്രദർശനടും.  
 ആല�ോള ണ്ഫോലട്ോഗ്രഫി മത്രേിത്രങ്ങളുടും.

2020 ജനുവരി 1 മുതൽ 3 വരര 

ഇൻസ്റ്റന്�ഷനുാം സസനനിങ് ന്്്കേുാം 
ന്കരള നനിയമസഭ്കകവ്കടാം  
 നവലകരളനിർമേിതിയിൽ 
 പ്രവോസികളുണ്ട സോന്നിദ്ധ്യടും
സർഗ്ഗോത്മക നിർലദേശടും ലബോസ്  കൃഷ്ണമോേോരി  
ന്�്കക്കന്തരശപവ്കസാം ബഹുഭോഷോ ഹ്രസധ്ലഡോകയുണ്മറെറി
സർഗ്ഗോത്മകസടുംഘോടനടും ഭോരത് ഭവൻ

നന്വ്കത്്കന െനിശതശപദർശനാം മോനവീയടും വീഥിയിൽ 
ഒരക്കുന്നത് കവല�ോപ്ിളളി സടുംസ്കൃതിഭവൻ.

ശപവ്കസ ന്ഫ്കന്്്ക ശപദർശനവുാം  
സ്കാംസ് ക്കരനിക പവ�നിയനുകളുാം യൂണിലവഴ് സിറ്റി ലകോലളജ് അങ്ണടും 
ഒരക്കുന്നത് മീഡിയ അക്ോദമിയുടും സോടുംസ്ോരികസ്ോപനങ്ങളുടും.

പുഷ് ന്പ്കത്സവാം കനകക്കുന്ന്

സാംസ്്കനത� വനിളാംേരയ്കശത ഡിസടുംബർ 15 മുതൽ 30 വണ്ര  
 എല്ോജില്യിലടും രടെിടത്്മത്ത്കയനി സുനനിൽ

ജാസി ഗിഫ്റ്്



ജനകരീയരാംഗക�കൾ
സടുംഘോടനടും ലകരള ലഫോക് ല�ോർ അക്ോദമി
ശപവ്കസെ�ച്ചനിന്ശത്കത്സവാം 2019 ഡിസടുംബർ 20 –31
 പ്രവോസജീവിതടും പ്രലമയമോക്ിയ േ�ച്ചിത്രങ്ങൾ.
 കണ്ണൂർ, ലകോഴിലക്ോട്, തൃശ്ശൂർ, 
 ലകോട്യടും, തിരവനന്തപുരടും ജില്കളിൽ.
പ്രദർശനടും ലകരള േ�ച്ചിത്ര അക്ോദമി ടൂറിങ് തീയറ്ററിലൂണ്ട.

ശപവ്കസനികൾക്  വനിവനിധ  ഭ്കഷ്ക-സ്കാംസ്ക്കരനികപരനിപ്കടനികളുാം സ്കഹനിത്യമത്സരങ്ങളുാം
 ടോല�ോർ ണ്സറെിനറി ഹോൾ, ലകോഴിലക്ോട്
സടുംഘോടനടും മ�യോളടും മിഷൻ

ന്സമനിനോറുകൾ
2019 ഡിസംൈർ 19 രാവിരല 10 – 5 

കുടനിന്യ്ത്തനിമറെ ക�ുഷനിതഭൂമനിക ലകോഴിലക്ോട് 

2019 ഡിസംൈർ 21 രാവിരല 10 – 5 
 ശപവ്കസത്തനിമറെ സ്കദ്്യതകളുാം  
സനപുണ്യങ്ങളുാം മഹോരോജോസ് ലകോലളജ്, എറണോകുളടും

2019 ഡിസംൈർ 30 രാവിരല 10 

ന്�്കകന്കരള മ്കദ്്യമസഭ ആല�ോള മ�യോളിമോധ്യമപ്രവർത്കരണ്ട സടും�മടും. 
 നവലകരളനിർമേിതിക്കുള്ള ആശയസമനധ്യലവദി.
 മോസ് ലകോട്് കൺണ്വൻഷൻ ണ്സറെർ, തിരവനന്തപുരടും

2019 ഡിസംൈർ 31 രാവിരല 10 

ശപവ്കസനി സ്കഹനിത്യ സന്മ്മളനാം
വിഷയടും ആധുനികതയുടും പ്രവോസവുടും
 യൂണിലവഴ്ിറ്റി ലകോണ്ളജ്, തിരവനന്തപുരടും

അന്്ക ഖ്കന 



ല�ോകലകരളസഭ   സ്നിരാം സഭയോകോൻ 
നനിയമാം. കരടു ബനിൽ തയ്ോറോയനി.

നവലകരളത്നിനോയുള്ള  
മനിഷനുകളനിന്� 
പ്രവോസീ�നിന്ുണ
ഹരിതലകരളമിഷൻ, ആർദ്ടും മിഷൻ, ക�ഫ് മിഷൻ, 
ണ്പോതുവിദ്യോഭ്യോസസടുംരക്ണയജ്ഞടും, ശുേിതധ്ടും, മോ�ി
ന്യനിർമേോർജ്നടും, ജ�ശുദ്ധീകരണടും, ജ�ോശയപരിപോ
�നടും, മണ്ണുസടുംരക്ണടും, വിഷമുക്കൃഷി, കോർഷിലകോ
ത്പന്നമൂ�്യവർദ്ധന, ഇ-ണ്ഹൽത്്, കുടുടുംബലഡോക്റ്റർ, 
വൃദ്ധപരിപോ�നടും, സോലങ്തികവിദ്യയിലൂന്നുന്ന ലബോധന
രീതികളുടും പഠനസോമഗ്രികളുടും ഉള്ളടക്വുടും, പ്രീഫോബ്ി
ലക്ഷൻ അടക്മുള്ള പോർപ്ിടനിർമേോണടും, മറ്റു നിർ
മേോണസലങ്തങ്ങൾ, ഉപജീവനമോർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
വയിണ്�ോണ്ക് ആശയങ്ങളുടും കവദഗ്്യവുടും; ആശുപത്രി, 
വിദ്യോ�ടും, ണ്പോതുസ്ോപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ട നവീ
കരണടും, കവദ്യശോലത്ോപകരണങ്ങൾ, പോർപ്ിടനിർ
മേോണടും, ടൂറിസടും വികസനടും തുടങ്ങിയവണ്ക്ോണ്ക് ലവടെ 
മുതൽമുടക്്; ഈ രടും�ങ്ങളിണ്� പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏണ്റ്റടു
ത്തു നടത്ോവുന്ന, പ്രവോസികൾക്കു ബന്ധമുള്ള നിർവ്വഹ
ണലയജൻസികൾ തുടങ്ങിയ കോര്യങ്ങൾ.

പ്രവോസാം ഇനനി  
നോലളകുള്ള  
ഈടുവയ്്
പ്രവോസിസലഹോദരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭോ�വുടും പ്രവോസജീവിത
ത്ിനു ലശഷടും ദുരിതത്ി�ോണ് കഴിയുന്നത്. നല്കോ�ടും 
മുഴവൻ കഷ്ണ്പ്ട്ടുടെോക്കുന്ന സമ്പോദ്യങ്ങൾ േി�ണ്രങ്ിലടും 
ഭോവിണ്യക്കുറിച്ച് ഒര കണക്കുകൂട്ലമില്ോണ്ത ലമോടിലയ
റിയ വീടുകൾ വച്ചുടുംമറ്റുടും തീർക്കുകയുടും ണ്േയ്യുന്നു. സർക്ോർ 
മുൻകക എടുത്് ആ നി�യ്ക മോറ്റടും വരത്തുകയോണ്. 
പ്രവോസി ലക്മനിധിയുടും പ്രവോസി ഡിവിഡറെ് പദ്ധോ
തിയുടും കിഫ്ബിയുടും ണ്ക എസ് എഫ് ഇ പ്രവോസിച്ചിട്ിയുടും 
എൻആർഐ ഇൻണ്വസ്റ് ണ്മറെ് കമ്പനിയുടും ലകരളബോ
ങ്കുണ്മോണ്ക് ഭോവി സുരക്ിതമോക്ോൻ സഹോയിക്കുന്ന 
നിലക്പപദ്ധതികൾ ഒരക്കുന്നു. ഇവ ണ്മച്ചണ്പ്ട് തുടർവര
മോനവുടും ജീവിതസുരക്യുടും പുതിയ സടുംരടുംഭസോദ്ധ്യതകളുടും 
ഉറപ്ോക്കുന്നലതോണ്ടോപ്ടും നോടിണ്റെ വികസനത്ിൽ പങ്കു
ലേരോൻ പ്രവോസികൾക്് അവസരവുടും പ്രദോനടും ണ്േയ്യുന്നു. 
ഒപ്ടും ലക്മടും ഉറപ്ോക്ോൻ ലനോർക് റൂട്്സിണ്റെ ഭോവനോ
പൂർണ്ണമോയ പദ്ധതികളുടും

സ്ദനഹിപ്ൂ ഞോനിമ്ുഗ്്ധദലോകമത് ജീവന്മകോ്ും
സ്ദനഹികും ദലോകം തിരിമച്മന്യുമെദന് നണ്ണി;
െറിച്ോമണങ്ില് സ്ദനഹിച്ീെുവോന് ദസവികോനും

്ധരിച്ിട്ിമല്ലങ്ി,ലീ ദലോകമെന്തിനു മകോളോം?”

അക്ി്ം

�രനിഗണനോവനിഷയങ്ങൾ

ഒന്നിക്കാം   
സാംവദനിക്കാം 

മുന്ന്റ്കാം

12



ല�ോകണ്ത് അതിസമ്പന്നരിൽ ആയിരത്ിൽ 
രണ്ലപരടും രടെോയിരത്ിൽ അഞ്ചുലപരടും 
പ്രവോസിലകരളീയരോണ്. സമ്പന്നരോയ പ്രവോ
സികളിൽ നല്പങ്കുടും സടുംരടുംഭവുടും നിലക്പവുടും 
നടത്ോൻ ലശഷിയുള്ളവരോണ്. സോലങ്തികപ
രിജ്ഞോനവുടും കവദഗ്്യവുമുള്ള വ�ിണ്യോരവി
ഭോ�ടും ലവണ്റയുടും. വിവിധണ്തോഴിൽത്തുറകളിണ്� 
അനുഭവസമപത്തുള്ളവർ അതില�ണ്റയോണ്. 
കവവിദ്ധ്യമോർന്ന ഈ സോദ്ധ്യതകൾ ലകരളവി
കസനത്ിന് എങ്ങണ്ന പ്രലയോജനണ്പ്ടുത്ോടും?

മികച്ച മനുഷ്യവിഭവവുടും മസ്തിഷ്വുടും ലേോരോണ്ത 
ലകരളപുലരോ�തിക്കു പ്രലയോജനണ്പ്ടുത്ോൻ 
ഐറ്റി, ടൂറിസടും, ഇ�ലട്ോണിസൈ്, മറ്റ് ആധുനി
കലമഖ�കൾ, കൃഷി, ണ്േറുകിടവ്യവസോയടും, 
വോണിജ്യടും, ണ്കട്ിടനിർമേോണടും തുടങ്ങിയ രടും�
ങ്ങളിൽ നിലക്പടും ഉയർത്ണടും.

 പുതിയ സോലങ്തികവിദ്യ �ഭ്യമോക്ിയുടും സ്ിൽ 
ണ്ഡവ�പ് ണ്മറെ്, കരിയർ ക�ഡൻസ്, സ്റോർട്
പ്്, വ്യവസോയ-ഐറ്റി പോർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ 
ശോക്ീകരണ-ലപ്രോത്ോഹന-പിന്തുണസടും
വിധോനങ്ങളിലൂണ്ടയുടും ദശ�ക്ക്ണക്ിനു 
ണ്തോഴിൽ സൃഷ്ിക്ണടും.

 വിലദശങ്ങളിൽ വിവിധ കനപുണ്യലമഖ�കളി
ണ്� ണ്തോഴി�വസരങ്ങൾ മനസി�ോക്ി നോട്ിൽ 
പരിശീ�നടും സടുംഘടിപ്ിക്കുക. നമ്മുണ്ട വിദഗ്

രള്ള വിലദശസ്ോപനങ്ങണ്ള ആ ലമഖ�കളിൽ 
ലകരളത്ിലള്ള സ്ോപനങ്ങളുമോയി ബന്ധിപ്ി
ക്കുക. ഈ സ്ോപനങ്ങളിൽ ഈ ണ്പ്രോഫഷണ
ലകണ്ള ഹ്രസധ്കോ�ക്രോറിൽ �ഭ്യമോക്കുക.

 ഈ സമീപനടും ഉന്നതവിദ്യോഭ്യോസത്ിലടും സോ
ദ്ധ്യമോയ മറ്റു ലമഖ�കളിലടും ലവണടും.

 വിലദശവിദ്യോർത്ികണ്ള ആകർഷിക്കുമോറ് 
നമ്മുണ്ട ഉന്നതവിദ്യോഭ്യോസരടും�ടും മികവുറ്റതോ
ക്ണടും.

മോന്യമോയ �ോഭവിഹിതടും ഉറപ്ോക്ി പശ്ോ
ത്�സൗകര്യലമഖ�യിൽ പ്രവോസീമൂ�ധനടും 
സമോഹരിക്ോനുടും സലങ്തികവിദ്യോപ്രലയോ�ടും 
സോദ്ധ്യമോക്ോനുമുള്ള സോദ്ധ്യത.

 ഐറ്റി, വ്യവസോയനയങ്ങൾ, ഈസ് ഓഫ് 
ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഉറപ്ോക്കുന്ന നിയമടും, 
ഏകജോ�കടും... സുരക്ിതവുടും ആദോയകര
വുമോയ നിക്പത്ിനു കളണ്മോരക്ിയിട്ടു
ടെ്. ഇണ്തല്ോടും നോടിനു പ്രലയോജനണ്പ്ടണടും. 
അതിന് അർത്വത്ോയ പ്രവോസീപങ്ോളിത്ടും 
സോദ്ധ്യമോകുമോറു സമഗ്രവികസനത്ിനുള്ള ണ്പോ
തുരൂപലരഖ തയ്ോറോക്ൽ.

 ആയുർലവ്വദടും, ആലരോ�്യടൂറിസടും, ണ്പോതുടൂറിസടും 
തുടങ്ങിയവയുണ്ട ആല�ോളവിപണനടും

ലകരളവനികസനവുാം പ്രവോസനികളുാം

ഏതു ്ധൂസരസങ്ല്പ്ങെളില് വളർന്ോലും
ഏതു യതന്തവത്കൃതദലോകത്ില് �ുലർന്ോലും
െനസ്ിലു്ോകമട് തഗോെത്ിന് മവളിച്വും
െണവും െെതയുെിത്ിരിമകോന്പ്ൂവും

ബവതലാപ്ിള്ളി
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പ്രവോസനികൾകുള്ള  
ചനി� സർകോർ �ദ്ധതനികൾ
ശപവ്കസനിമനിശതാം / ശപവ്കസന്കരളാം / ശപവ്കസനികൂ്ാം: ന്കരളവനികസനത്തനിൽ ശപവ്കസനികമള പങ്കുന്െർ
കുന് സാംരാംഭാം

തനിരനിമകമയത്തുന് ശപവ്കസനികൾകു പുനരധനിവ്കസപദ്തനി, പ�നിശസേ് സനിഡനി

തനിരനിമച്ചത്തുന് ശപവ്കസനികൾകു സഹ്കയപദ്തനി – സ്കന്ത്വന

ശപവ്കസനികൾകു മ്കസവരുമ്കനാം ഉറപ്പ്കക്കൻഡനിവനിഡറെ് പദ്തനി

 ശപവ്കസനിമപ്പൻഷൻ 500 രൂപയ്കയനിരുന്തു 2000 രൂപയ്കകനി

 ശപവ്കസരീന്ഷേമനനിധനി

 വനിമ്കനയ്കശത്കനനിരകനിൽ ഇളവനിനു ന്ന്കർകയുമട ഇടമപടൽ

 സുത്കര്യമ്കയ റനിശകൂ്നിങ്ങനി�ൂമട കൂടുതൽന്പർകു വനിന്ദശമത്കഴനി�വസരാം

മത്കഴനിൽസവദഗ്ധ്യാം ഉറപ്പ്കക്കൻ ന്ന്കർക പരനിശരീ�നാം

ന്ന്കർക – റൂ്്സുാം ഒന്ഡമപകുാം വഴനി രണ്കയനിരത്തനിന്�മറ 600 നഴ്സുമ്കർകു ന്ജ്ക�നി

ശപവ്കസരീസമ്പ്കദ്യാം വനികസനത്തനിന് ഉപന്യ്കഗനിക്കൻ ശപവ്കസനിച്ചനി്നിയുാം എൻ.ആർ.ഐ. ഇൻമവസ്റ്റ് മമ
റെ് കന്നനിയുാം 

ശപവ്കസരീനനിന്ഷേപാം ന്ശപ്കത്സ്കഹനിപ്പനിക്കനുള്ള സാംവനിധ്കനാം

ന്കരളവനികസനത്തനിൽ പങ്ക് ഉറപ്പ്കക്കൻ ന്�്കകന്കരളസഭ

ശപവ്കസനികളുമട മൃതന്ദഹാം സൗജന്യമ്കയനി ന്ക്നിമ�ത്തനിക്കൻ പദ്തനി. ന്ന്കർക എമർജൻസനി ആാംേു
�ൻസ് സർവ്രീസ്

 മപ്കതുമ്കപ്പു�ഭനിച്ചു തനിരനിച്ചുവരുന്വമര ന്ക്നിമ�ത്തനിക്കൻ സഹ്കയാം



�ദ്തുെങെി, െലയോഴികളീവി്ധത്ില്
മകോ്ോെി ദവ് �രിലോളന മചയ്കെൂലം

ഉ്ോയി ദ�രു ‘െലയോള’െതും നിനച്ോല്
ര്ില്ല�ക്ഷ,െിതിമനോത്തുതമന്യദല്ലോ

സിസ്റ്റർ തമരി ൈനീഞ്ജ
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അെിയനിനിയുെു്ോം ജന്മെന്ോലമതല്ലോം
അെിെുതല് െുെിദയോളം നിന്ിലോവമട് തോദയ!
അെിെലരിണ ദവണം തോങെുവോന് െമറ്ോദരെ-

ത്െിയുവതു മഞരുകം െുക്ി സിദ്ികുദവോളം

 ഉള്ളളൂർ
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