
പാർലമെന്റ ് അനുഭവങ്ങളുൊയി കുട്ടിക്കൂട്ടം. കുടുംബശ്രീ 

ബാലസഭയുമട മൊക് പാർലമെൻറ ്ശ്രമേയൊയി 

 

 

 

ഗുണനിലവാരമുള്ള സാർവ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവുും കാരയക്ഷമമായ 

ആരരാഗയരുംഗവുും ഉറപ്പു വരുത്ുും സത്രീകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും 

ആദ്ിവാസികളുടെയുും സർവ്വരരാന്മുഖമായ ഉന്നമനത്ിന ് മുന്തിയ 

പരിഗണന നൽകുും, ദ്ളിര ് ,നയൂനപക്ഷ വിഭ്ാഗങ്ങൾടെരിരായ 

രാജ്യവയാപകമായ അരിത്കമങ്ങൾടെരിടരയുും ബാലരവല രെയുന്നരിനുും 

ത്പരരയക നിയമനിർമ്മാണും നെത്ുും. ഭ്ക്ഷയ സുരക്ഷ പദ്ധരിയിലൂടെ 

എല്ലാവർെുും രണ്ടു രനരടത് ഭ്ക്ഷണും ഉറപ്പാെുന്ന നിയമും സർൊർ 

ലക്ഷയമിെുന്നു. പരിസ്ഥിരിയ്െ ് രകാട്ടും രട്ടുന്ന വികസനും സർൊരിനട്റ 

നയമടല്ലന്നുും രുെങ്ങിയ ജ്നരക്ഷമകരമായ നയത്പഖയാപനമാണ ് ത്പസിഡണ്്ട 

പാർലടമന്റിലവരരിപ്പിച്ചര.് ഇന്തയൻ പാർലടമന്റിടല വിരേഷമല്ല പറഞ്ഞു 

വരുന്നര.് കുെുുംബത്േീ ബാലസഭ്യുടെ രനരൃരവത്ിൽ നെന്ന ജ്ില്ലാ 

പാർലടമന്റിലാണ ് നാെകീയമായ സഭ്ാ മുഹൂർത്ങ്ങൾ അരരങ്ങറിയര.് 

പാർലടമന്റ ്നെപെിത്കമങ്ങൾ കുട്ടികളിടലത്ിെുന്നരിലൂടെ ജ്നാധിപരയ 

സുംവിധാനങ്ങടള കുറിച്ച ് അവരബാധും സൃഷ്ടിെുക എന്ന 

ലക്ഷയരത്ാടെയാണ് കുെുുംബത്േീ പാലൊെ ് ജ്ില്ലാ 

മിഷൻ    ബാലപാർലടമന്റ ് സുംഘെിപ്പിച്ചര.് ജ്ില്ലയിടല വിവിധ 

പഞ്ചായത്ുകളിൽ നിടന്നത്ിയ 55 ഓളും ബാലസഭ് കുട്ടികളാണ ് ബാല 

പാർലടമന്റിൽ പടെെുത്ര.് പാലൊെ ് ജ്ില്ലാ പഞ്ചായത് ് ഭ്രണസമിരി 

രകാൺഫറസ ്ഹാളിൽ നെന്ന ബാല പാർലടമൻറ ്പാലൊെ ്അഡിഷണൽ 

ജ്ില്ലാ മജ്ിസ്രത്െറ്റ ് െി.വിജ്യൻ ഉദ്ഘ്ാെനും ടെയ്തു. കുെുുംബത്േീ ഗരവർണിുംഗ ്

രബാഡിയുംഗും റിഷ രത്പുംകുമാർ അധയക്ഷര വഹിച്ചു. കുെുുംബത്േീ ജ്ില്ലാ 

മിഷൻ രകാർഡിരനററ്ർ പി.സസരലവി ആമുഖ ത്പഭ്ാഷണും നെത്ി. 

ഡി.പി.എും  ഡാൻ ടജ്. വരട്ടാളി സവാഗരവുും റിരസാഴ്സ ്രപഴ്സൺ സുംസ്ഥാന രകാർ 

കമ്മിറ്റിറിയുംഗും   വി.വിജ്യരാഘവൻ നന്ദിയുും പറഞ്ഞു. രുെർന്ന ്   യഥാർത്ഥ 

സഭ്ാ നെപെികൾ മുഴുവൻ പൂർത്ിയാെിയാണ ് രമാക് പാർലടമനറ് ്



ആരുംഭ്ിച്ചര.് പി.വി.അഞ്ജ്ലിടയ സ്പീെറായുും എ.എും. ത്േീരാഗിടന ടഡപയൂട്ടി 

സ്പീെറായുും രിരടഞ്ഞെുത്ു.  ത്പസിഡന്റ ് അരുൺ കുരരയാരൊസ ്

സർൊരിനു രവണ്ടി  നയത്പഖയാപനും നെത്ി. രുെർന്ന ് ത്പധാനമത്ന്തി 

ഋഷിരകഷ.്പി .എസ ് നന്ദി ത്പരമയും അവരരിപ്പിച്ചു. സർൊരിനട്റ 

നയത്പഖയാപനും ദ്ീർഘവീക്ഷണമില്ലാത് ടവറുും വാൊരൊപമാടണന്ന് 

ത്പരിപക്ഷ രനരാവ് പി.ടക.സനൽ ആരരാപിച്ചു. രാജ്യും രനരിെുന്ന വിവിധ 

വിഷയങ്ങടള സുംബന്ധിച്ച സഭ്ാുംഗങ്ങളുടെ രൊദ്യങ്ങൾെ ്വകുപ്പ ്മത്ന്തിമാർ 

മറുപെി നൽകി.രൊരദ്യാത്രരവളയ്െിടെ സഭ് 

നിർത്ിടവച്ച ്   വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ദ്ുരിരടത് സുംബന്ധിച്ച ്  െർച്ച 

ടെയ്യണടമന്നാവേയടപ്പട്ട ്  ത്പരിപക്ഷ രനരാവ് അവരരിപ്പിച്ച അെിയന്തര 

ത്പരമയത്ിന ് അനുമരി നിരഷധിച്ചരിൽ  ത്പരിരഷധിച്ച ് ത്പരിപക്ഷും സഭ് 

ബഹിഷ്കരിച്ച ് സഭ്യിൽ നിന്നിറങ്ങിരപ്പായി. വിഷയും അനുഭ്ാവപൂർവ്വും 

പരിഗണിൊടമന്ന ് അറിയിച്ച ്  സ്പീെർ സഭ്ാ നെപെികൾ നിർത്ിടവച്ചു. 

അെുത് ദ്ിവസും രെർന്ന സഭ്യിൽ കാർഷിക രമഖലെൂന്നൽ നൽകി  പയർ 

വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉരപ്ാദ്നും വർദ്ധിപ്പിൊൻ ത്പരരയക ബിൽ പാസാെി. 

രവനൽൊല സഭ്ാ സരമ്മളനും അവസാനിപ്പിച്ചരായുള്ള സ്പീെറുടെ 

ത്പഖയാപനരത്ാടെ  ബാല പാർലടമനറ്ിന ് രിരശ്ശീല വീണു.  പാലൊെ ്

രധാണിയിടല സ്റ്റാർട്ട ്ടത്െയിനിുംഗ ്രകത്ന്ദത്ിൽ രണ്്ട ദ്ിവസമായി നെത്ിയ 

പരിേീലനത്ിനു രേഷമാണ ് ബാലസഭ് കുട്ടികൾ ബാല പാർലടമന്റ് 

അവരരിപ്പിച്ചര ് . ബാലസഭ് റിരസാഴ്സ ് രപഴ്സൺമാരായ വി.വിജ്യരാഘവൻ, 

േെരൻ കുട്ടി, മരനാഹരൻ.എസ,് ആർ.രാരകഷ ് എന്നിവരാണ ്

പരിേീലനത്ിന ് രനരൃരവും നൽകിയര.്  പാർലിടമന്ററി 

സുംവിധാനത്ിന്ടറ ജ്നാധിപരയപരമായ നെത്ിപ്പിടനെുറിച്ച ്

കുട്ടികൾെ ്   അവരബാധും നൽകി രനരൃരവ രേഷി വർദ്ധിപ്പിെുക എന്ന 

ലക്ഷയരത്ാടെയാണ് കുെുുംബത്േീ മിഷൻ ബാലസഭ്യുടെ ആഭ്ിമുഖയത്ിൽ 

ബാല പാർലടമന്റുകൾ സുംഘെപ്പിെുന്നര്

 



 


