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സമ്മാരസമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ഴക  .    ബമ്മാലെന): സര്,

2016-ഴലെ നനിയമസഭ (അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല) മഭദഗതനി ബനില ആഭരന്തര

കമ്മാരരങ്ങേള്  സരബനനിച്ച  XIV-ാംനമ്പര്  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര ഞമ്മാന  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .   വനി  .   എസക്റ്റ്  .   സുനനിലകുമമ്മാര്): സമ്മാര്, ഞമ്മാന പ്രമമയഴത്തെ

പനിനതമ്മാങ്ങുന.

മനി  .  സനീകര്:  ശനീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനിക്കുമവണ്ടനി  ശനീ.  എര.  ഉമറനിനക്റ്റ്  ബനില

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  സര്ക്കുമലെറക്റ്റ്  ഴചെയ്യണഴമന്ന  1(A)  നമ്പര്

മഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിച്ചു സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

ശനീ. സനി. മമ്മൂട്ടനിക്കുമവണ്ടനി (ശനീ  .   എര  .   ഉമര്  ): സര്,  2016-ഴലെ  നനിയമസഭ

(അമയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായര

ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  31-10-2016  വഴര സര്ക്കുമലെറക്റ്റ് ഴചെയ്യണഴമന്ന മഭദഗതനി ഞമ്മാന

അവതരനിപ്പനിക്കുന.   

ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ ഴഴനതനികതയുര രമ്മാഷ്ട്രനീയവര നനിയമപരവമമ്മായ സരഗതനികള്കൂടനി

ഇവനിഴട  പരനിമശമ്മാധനിക്കുവമ്മാനുണ്ടക്റ്റ്.  1957-ല  ശനീ.  ഇ.എര.സക്റ്റ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടനിഴന്റെ

മനതൃതസ്വത്തെനില ആദരഴത്തെ കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് അധനികമ്മാരത്തെനിമലെറകയുണ്ടമ്മായനി.



Uncorrected/Not for publication
34

ആദരഴത്തെ കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  വരനിക എനളളതക്റ്റ്  മലെമ്മാകചെരനിത്രത്തെനിലതഴന്ന

മഹത്തെമ്മായ സരഭവമമ്മായനി, ജനമ്മാധനിപതരത്തെനിലൂഴട ഒരു ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് വരനികയമ്മാണക്റ്റ്. ആ

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് വന്നതനിനുമശഷര ആദരമമ്മായനി പമ്മാസമ്മാകനിയ നനിയമര കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികല

നനിമരമ്മാധന നനിയമമമ്മാണക്റ്റ്.  പമ്മാവഴപ്പട്ട കര്ഷകഴര കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴനതനിരമ്മായനി

അന്നഴത്തെ റവനമ്യൂ വകുപ്പുമനനി ശനീമതനി ഴക.  ആര്.  ഗമൗരനിയമ കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികല

നനിയമര  മൂന്നമ്മാമഴത്തെ  ദനിവസര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്റ്റ്  ഒന്നമ്മാര  നമ്പര്  ബനിലമ്മായനി  പമ്മാസമ്മാകനി.

മകരള ചെരനിത്രത്തെനിഴലെ പമ്മാവഴപ്പട്ട ആളുകള്കക്റ്റ്, കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികഴപ്പടുന്ന ആളുകള്കക്റ്റ്

അമങ്ങേയറര ആമവശര പകര്ന്ന ഒരു ബനിലമ്മായനിരുന അതക്റ്റ്. അതനിനുമശഷര 1967-ല

വന്ന ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടനിഴന്റെ ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ഭൂപരനിഷരണ നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടു

വരനികയുണ്ടമ്മായനി. 1967-ഴലെ ഗവണ്ഴമന്റെനില എഴന്റെ പമ്മാര്ട്ടനിയുര അരഗമമ്മായനിരുന. അതക്റ്റ്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുത്തെതക്റ്റ് ഭൂപരനിഷരണ മഭദഗതനി ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.  അതുര ഇതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

പമ്മാട്ടപ്പറ  തലനിഴപ്പമ്മാളനിക്കുവമ്മാനുര,  പമ്മാട്ട  കുടനിശ്ശേനിക  ഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനിക്കുന്ന

ആളുകള്കക്റ്റ് സരരക്ഷേണവര, അവഴര ഭൂ ഉടമകളമ്മാകമ്മാനുരമവണ്ടനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

എന്നമ്മാല  2016-ല  സഖമ്മാവക്റ്റ്  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന്റെ  മനതൃതസ്വത്തെനില

ഭൂരനിപക്ഷേമത്തെമ്മാടുകൂടനി  ഇടതുപക്ഷേ  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  അധനികമ്മാരത്തെനില  വന്നമപ്പമ്മാള്

അവതരനിപ്പനിച്ച  ബനില,  മുനപക്റ്റ്  കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികലെനിനക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിട്ടുളള  നനിയമമ്മാണക്റ്റ്
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ഴകമ്മാണ്ടുവന്നഴതങനില  ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരു  മുതനിര്ന്ന  കമമ്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരഴന

കുടനിയനിരുത്തുന്നതനിനുമവണ്ടനിയുളള  നനിയമമമ്മാണക്റ്റ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട അപചെയവര അമതമ്മാഴടമ്മാപ്പര തഴന്ന മകരള ചെരനിത്രത്തെനില

തഴന്ന  ഒരു  തുലെരതയനിലമ്മാത്തെ  സരഭവവമമ്മാണക്റ്റ്.   1964-ല  കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനി

വനിഭജനിച്ചമപ്പമ്മാള് അതനില നനിനര ഇറങ്ങേനിവന്ന പരനിണനിതപ്രജ്ഞനമ്മായ സഖമ്മാവക്റ്റ്  വനി.

എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ  ഒരു  ഇരയമ്മാകുമമമ്മാഴയന്നക്റ്റ്  ഞമ്മാന

ഭയഴപ്പടുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട അവതരനിപ്പനിച്ച തടസവമ്മാദങ്ങേള്കക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ശനീ.

എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന  വളഴര  സമര്തമമ്മായനി  തഴന്ന മറപടനി  പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹര

പറയുന്നതക്റ്റ് ഇഴതമ്മാരു പ്രശമഴലന്നമ്മാണക്റ്റ്. പ്രശമഴലന്നക്റ്റ് പറഞമ്മാല, അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് ഇമൗ

ആനുകൂലെരങ്ങേമളമ്മാടുകൂടനിയ  പദവനി  ഴകമ്മാടുമകണ്ടനിവരുകയമ്മാഴണങനില  ഇഴതമ്മാഴക

ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് അങ്ങേഴന ഴകമ്മാടുകമ്മാതനിരനികമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാഴണങനില,

ഒരു  പദവനി  മമ്മാത്രര  മതനിഴയങനില  തടസഴമമ്മാനര  ഉണ്ടമ്മാകനില.  പമക്ഷേ  ഉമദ്ദേശനിച്ച

തരത്തെനില  പദവനികളുര  സമ്മാനങ്ങേളുര  അനുവദനിക്കുമമ്പമ്മാള്  അതക്റ്റ്  മകസ്സുകളുര  മറക്റ്റ്

തടസങ്ങേളുമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടക്റ്റ്  മപമ്മാകുഴമന്നലമ്മാഴത,  ഉമദ്ദേശനിച്ച  ഫലെമുണ്ടമ്മാകണഴമങനില

ഇതനിഴന്റെ  നനിയമപരമമ്മായ  വശങ്ങേള്  കുഴറക്കൂടനി  അവധമ്മാനപൂര്വ്വര



Uncorrected/Not for publication
36

പരനിമശമ്മാധനിമകണ്ടതമ്മായനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മമ്മാത്രമല   ഇമൗ  ബനില  ഇത്രഴപഴട്ടന്നക്റ്റ്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുമകണ്ട എന്തു സമ്മാഹചെരരമമ്മാണുളതക്റ്റ്?  'ഒരു അച്ഛേന മകള്കക്റ്റ് അയച്ച

കത്തുകള്'  എന്നതക്റ്റ് ഇന്തരമ്മാ ചെരനിത്രത്തെനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാണക്റ്റ്.    സസ്വമ്മാതനര സമരവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ് പണ്ഡനിറക്റ്റ് ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റവനിഴന ബനിട്ടനീഷക്റ്റ് ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ജയനിലെനില

അടച്ചമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹര  തഴന്റെ  മകള്കക്റ്റ്  കത്തെയയ്ക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  അതനിഴന

സരബനനിച്ചക്റ്റ് നമുഴകമ്മാഴക അറനിയമ്മാര. ആ കത്തെനിഴന സരബനനിച്ചക്റ്റ് പ്രതനിപമ്മാദനികമ്മാന

ഞമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതനിഴലെ  വനിഷയര  വനീട്ടനില  സുഖരതഴന്നയമല,  പമ്മാലെക്റ്റ്

കുടനിമച്ചമ്മാഴയഴന്നമ്മാനര  അല.  അതക്റ്റ്  മലെമ്മാക  ചെരനിത്രഴത്തെയുര ഇന്തരമ്മാ  ചെരനിത്രഴത്തെയുര

ഴറവലെമ്യൂഷഴന  സരബനനിച്ചുഴമമ്മാഴക  ഒരച്ഛേനുര  മകളുര  തമനിലള

ആശയവനിനനിമയത്തെനിഴന്റെ  വളഴര  ഉദമ്മാത്തെമമ്മായ  ഒരു  കത്തെമ്മായനിരുന.  പമക്ഷേ  ഇമൗ

ബനിലനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനഴമന്നക്റ്റ്  പറയുന്നതക്റ്റ്  2016  ഴമയക്റ്റ്  24-നക്റ്റ്  ഴസനടല

മസ്റ്റേഡനിയത്തെനില  വച്ചക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന്റെ  മനനിസഭ

അധനികമ്മാരമമറ  സമയത്തെക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനി  അഖനിമലെന്തരമ്മാ  ഴസക്രട്ടറനികക്റ്റ്  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ഒരു കുറനിപ്പക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  ആ കുറനിപ്പമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ
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തുടകഴമന്നക്റ്റ്  നമുഴകലമ്മാമപര്ക്കുമറനിയമ്മാര.   സകലെ  മമ്മാധരമങ്ങേളുര  വലെനിയ

പ്രമ്മാധമ്മാനരമത്തെമ്മാടുകൂടനി ഇതുസരബനനിച്ചക്റ്റ് പ്രസനിദ്ധനീകരനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  ആ കുറനിപ്പനില

ഇവനിടഴത്തെ  പമ്മാവഴപ്പട്ട  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വര്ഗ്ഗഴത്തെമയമ്മാ  അദ്ധസ്വമ്മാന  വര്ഗ്ഗഴത്തെമയമ്മാ

കുറനിച്ചല,  എഴന്റെ  കമ്മാരരഴമന്തമ്മായനി  എനളതമ്മാണക്റ്റ്  പത്രങ്ങേളനിഴലെലമ്മാര  വന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.

വളഴരയധനികര  മഖദര  മതമ്മാനകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  മചെമ്മാരച്ചമ്മാലകള്

നനീന്തനികയറനിയ ഒരു മഹമ്മാനമ്മായ മനതമ്മാഴവന്നക്റ്റ് വനിമശഷനിപ്പനിക്കുന്ന ഒരമ്മാള് സസ്വന്തമമ്മായനി

ഒരു സമ്മാനത്തെനിനക്റ്റ് മവണ്ടനി പമ്മാര്ട്ടനി അഖനിമലെന്തരമ്മാ ഴസക്രട്ടറനികക്റ്റ് അങ്ങേഴനയുള ഒരു

മുഹൂര്ത്തെത്തെനില ഒരു കത്തെക്റ്റ് ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഴതരഴഞടുകഴപ്പട്ട ഒരു സര്കമ്മാര്

അധനികമ്മാരത്തെനില  വരുമമ്പമ്മാള്  എഴന്തലമ്മാര  ചെനിന്തകളമ്മായനിരനിക്കുര  ഉണ്ടമ്മാവക.  പുതനിയ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  സരബനനിച്ചക്റ്റ്,  ജനങ്ങേഴള  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ആശകളുര

പ്രതനീക്ഷേകളുര ഴനമ്മാമ്പരങ്ങേളുഴമമ്മാഴകത്തെഴന്ന പൂര്ത്തെനീകരനികഴപ്പമടണ്ട സന്ദര്ഭത്തെനില

കത്തെക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുത്തെ......(ബഹളര..)  പത്രത്തെനില  വന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.  …......(ബഹളര..)

ഇതക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ  ചെര്ച്ചയമ്മാണക്റ്റ്.  എഴന്തങനിലര  സരശയമുഴണ്ടങനില  ഞമ്മാന

ആര്ക്കുമവണഴമങനിലര  വഴെങ്ങേനിത്തെരമ്മാര.  ഒരു  ബഹളവര  മവണ്ട  ആര്ഴകങനിലര
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സരശയമുഴണ്ടങനില  ഞമ്മാന  ഇരനികമ്മാര.  അതനിഴനലമ്മാര   വരക്തമമ്മായ  മറപടനി  എഴന്റെ

കയ്യനിലണ്ടക്റ്റ്. 

മനി  .    സനീകര്:  ദയവമ്മായനി  അങ്ങേക്റ്റ്  വഴെങ്ങേരുതക്റ്റ്.  അങ്ങേക്റ്റ്  ഴചെയറനിഴന  മനമ്മാകനി

സരസമ്മാരനിക്കൂ.

ശനീ  .   എര  .   ഉമര്: കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട 60 വര്ഷകമ്മാലെഴത്തെ മകരളത്തെനിഴലെ

ഭരണവമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ട ചെരനിത്രമമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന പറഞതക്റ്റ്. 1957  മുതല 2016-മലെയ്ക്കക്റ്റ്

എത്തെനിയമപ്പമ്മാഴണ്ടമ്മായ  അപചെയത്തെനിഴന്റെ,  പരമ്മാജയ  സമ്മാനമമ്മാണനിഴതന്നക്റ്റ്  നനിങ്ങേള്

മനസനിലെമ്മാകണര.  എനനികക്റ്റ് ഴഴബബനിമളമ്മാ സുവനിമശഷമമമ്മാ അറനിയനില.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

ഞമ്മാന  അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  കടക്കുന്നനില.  പമക്ഷേ  എനനികക്റ്റ്  ഒന്നറനിയമ്മാര,

'വനിശുദ്ധമമ്മാകഴപ്പട്ടതക്റ്റ്  അനരര്കക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുകരുതക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  കഴെനിയുന്നതുര  നനീ  തഴന്ന

ഭുജനിക്കുക'. എനപറഞമ്മാല കമ്മാരരമമ്മായനിട്ടുള സരഗതനിഴയഴന്തങനിലമമ്മാഴണങനില അതക്റ്റ്

സസ്വന്തമമ്മായനി  എടുക്കുക.  ഇടയ്ക്കനിഴട  ശലെരര  ഴചെയ്യുന്നവര്കക്റ്റ്  നനീ  അതനില  നനിനര

അലപഴമഴന്തങനിലര  എറനിഞ്ഞുഴകമ്മാടുക്കുക.  അതക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ  രൂപത്തെനിലെമ്മായമ്മാലര

മതനിയമ്മാകുര.  അതമല സമ്മാര്  ഇമൗ ബനില.  എന്തനിനമ്മാണക്റ്റ്  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനമ്മായ ഒരു
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മനതമ്മാവനിഴന  ഇങ്ങേഴന  പരനിഹമ്മാസരനമ്മാക്കുന്നതക്റ്റ്.  മകമ്മാടതനിയനില

കയറനിയനിറങ്ങുകഴയന്നതക്റ്റ് അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് പ്രയമ്മാസമുള കമ്മാരരമലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇനനി

മകസുര  വകമ്മാലെത്തുമമ്മായനി   അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  മകമ്മാടതനി  കയറമ്മാനുള

സമ്മാഹചെരരവമുണ്ടമ്മാമയക്കുര.  പമക്ഷേ  ഇനനി  മകമ്മാടതനി  കയറന്നതക്റ്റ്  സസ്വന്തര

നനിലെനനിലപ്പനിനുര  അധനികമ്മാരത്തെനിനുര  മവണ്ടനി  നനിലെനനിലമകണ്ട  ഒരു

സമ്മാഹചെരരമുണ്ടമ്മാകുകയമ്മാഴണങനില  പരനിതപനിക്കുക  മകരളമമ  എന്നലമ്മാഴത

എനനിഴകമ്മാനര പറയമ്മാനനില.  ഴവട്ടുക, മുറനിക്കുക, പങക്റ്റ് വയ്ക്കുക എന്നക്റ്റ് ഒ.എന.വനി. കുറപ്പക്റ്റ്

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഒമ്മാമരമ്മാരുത്തെര്ക്കുര  പങക്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നതനിഴന്റെ  തുടകമമ്മാണനിതക്റ്റ്.

അലമ്മായനിരുനഴവങനില  1957-ലര  1967-ലര  നമ്മായനമ്മാര്

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാഴഴമമ്മാഴക  ഉണ്ടമ്മായനിരുന്നതുമപമ്മാഴലെ  പമ്മാവഴപ്പട്ടവമനമ്മാടക്റ്റ്,

അടനിസമ്മാന വര്ഗ്ഗമത്തെമ്മാടക്റ്റ് ഒരു തമ്മാലപരരമുണ്ടമ്മായനിരുനഴവങനില അങ്ങേഴനയുള ഒരു

ബനിലമല  ആദരര  അവതരനിപ്പനിമകണ്ടതക്റ്റ്.  രമ്മാജരത്തെക്റ്റ്  മറക്റ്റ്  പ്രശങ്ങേഴളമ്മാനമനിമല?

(ബഹളര..) ആരക്റ്റ് എന്തക്റ്റ് മചെമ്മാദനിച്ചമ്മാലര അതനിഴനമ്മാഴക മറപടനിയുണ്ടക്റ്റ്. 

മനി  .   സനീകര്: ശനീ. എര. ഉമര് അങ്ങേക്റ്റ് ഇമങ്ങേമ്മാട്ടക്റ്റ് മനമ്മാകനി സരസമ്മാരനിക്കൂ. 
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ശനീ  .    എര  .    ഉമര് :  സര്,  അങ്ങേക്റ്റ് അവമരമ്മാടക്റ്റ് പറയണര.  ഇഴതമ്മാരു സമ്മാധമ്മാരണ

ബനിലല.  നനിയമത്തെനിഴന്റെ  പരനിധനിയനില  മമ്മാത്രര  ഒതുങ്ങേനിനനിനഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ

ചെട്ടവട്ടങ്ങേള്  സരസമ്മാരനിക്കുന്നതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതനിഴന്റെ  രമ്മാഷ്ട്രനീയമമ്മായ  മമ്മാനങ്ങേള്

പരനിമശമ്മാധനികണര.  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ  ഴഴനതനികതയുര ഇതനിഴന്റെ  നനിയമപരമമ്മായ

വശങ്ങേളുര  പരനിമശമ്മാധനികണര.  അമപ്പമ്മാള്  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര  രമ്മാഷ്ട്രനീയര

കടനവരുകഴയനളതക്റ്റ്  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മാണക്റ്റ്.   അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ്  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ  കഴെനിഞ

നനിയമസഭയനില  ഭരണപ്രതനിപക്ഷേ  മഭദമനിലമ്മാഴത  ഏറവര  കൂടുതല  മഭദഗതനികള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള  ഒരരഗമമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാന.  ഭരണപക്ഷേത്തെനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  ഞങ്ങേളുഴട

പമ്മാര്ട്ടനിയനിലഴപ്പട്ട  മനനിമമ്മാര്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലകള്കക്റ്റ്  ഭരണ  പ്രതനിപക്ഷേ

വരതരമ്മാസമനിലമ്മാഴത  മനനിമമ്മാരുഴട  ഇഷ്ടമ്മാനനിഷ്ടങ്ങേള്  മനമ്മാകമ്മാഴത  മഭദഗതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ആളമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് സരസമ്മാരനികമ്മാന

എനനികക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സനീകര്  സരരക്ഷേണര  നലകണര.   അവനിഴടയുളവര്കക്റ്റ്

എഴന്തങനിലര സരശയമുണ്ടമ്മാകുര, അതക്റ്റ് സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരു ബനിഴലന്നക്റ്റ് പറഞമ്മാല

ഏകപക്ഷേനീയമമ്മായനി  പറഞക്റ്റ്  മപമ്മാമകണ്ട  ഒന്നല.   നന്നമ്മായനി  ഇടഴപടല  നടത്തെനി
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കുറമറതമ്മാകണര.  അഞമ്മാര  മനനി  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ  പരനിധനിയനില

വരുന്നതലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് അതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് പറയുന്നനില.  

മനി  .   സനീകര്: അങ്ങേക്റ്റ് നനിയമസഭയനിഴലെ നടപടനിക്രമര കൃതരമമ്മായനി പമ്മാലെനിച്ചമ്മാല നൂറ

ശതമമ്മാനര സരരക്ഷേണര അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ് ഞമ്മാന ഉറപ്പു തരമ്മാര.  

ശനീ  .    എര  .    ഉമര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഴക.  എര.  മമ്മാണനി സമ്മാര് പറഞതുര  ഇമൗ

ബനില  ഇവനിഴട  പമ്മാസമ്മാമകണ്ടതഴലന്നമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നനിട്ടക്റ്റ്  എത്രഴയത്ര  ചെര്ച്ചകളമ്മാണക്റ്റ്

നടക്കുന്നതക്റ്റ്.   മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മായനില  ചെര്ച്ച,  മുഴമ്പമ്മാഴക കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട

സരസമ്മാന കമനിറനിഴയന്നക്റ്റ്  പറഞമ്മാല ഞങ്ങേള്ഴകമ്മാഴക വലെനിയ മതനിപ്പമ്മായനിരുന.

ഞങ്ങേളുഴട  പമ്മാര്ട്ടനിഴയമ്മാനര  ഇങ്ങേഴന  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ദനിവസഴമമ്മാനര  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യമ്മാറനില.

ഞങ്ങേള്  വളഴര  കുറച്ചക്റ്റ്  സമയര  മമ്മാത്രമമ  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യുകയുള,  പമക്ഷേ  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്

അതുമതനി.   നനിങ്ങേള്കക്റ്റ്  മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മാ,  സരസമ്മാന  കമനിറനി  എന്നനിങ്ങേഴനയുള

കമനിറനിയനിഴലെമ്മാഴക  ചെര്ച്ച  നടത്തെനിയനിട്ടക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഉണ്ടമ്മായ  ചെര്ച്ചകഴളമ്മാഴക

എന്തമ്മാണക്റ്റ്?  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ്  എന്തമ്മാണക്റ്റ്  പദവനി?  അവസമ്മാനര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  വനി.എസക്റ്റ്.  മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മായനില  പഴങടുകമ്മാന  മവണ്ടനി  മപമ്മായനി.
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മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മായനില  ഴചെന്നമപ്പമ്മാള്  പറഞതക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  അവനിഴട  തനീരുമമ്മാനനിച്ചമ്മാല

മതനിഴയന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട  വരുമമ്പമ്മാള്  അവനിഴട  ഴകമ്മാടുകണഴമന്നക്റ്റ്  പറയുര.   മുമ്പക്റ്റ്

കുട്ടനികഴളമ്മാഴക കളനിക്കുമമ്പമ്മാള് പറയനിമല,   ആരുഴടയടുത്തെമ്മാ അമമ്മാവനീ മുതനിരകലെക്റ്റ്ല്ല്,

അതക്റ്റ്  തങത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്  തങര  വനിഴട്ടന്നക്റ്റ്  പറയുമമ്പമ്മാള്  പനിഴന്ന  അപ്പുറമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്റ്റ്.  എന  പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണനിതക്റ്റ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനതമ്മാവനിനക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുമകണ്ട  പദവനിയമ്മാഴണങനില  ഴകമ്മാടുമകണ്ട  വനിധത്തെനിലള  അരഗനീകമ്മാരര

ഴകമ്മാടുകണര.   ഴതരഴഞടുപ്പുകമ്മാലെത്തെക്റ്റ്  ഇഴതമ്മാനര  ആയനിരുന്നനിലമലമ്മാ,  ഴപമ്മാമന്ന

കമണ്ണ  കണ്മണനിമയ  എന്നക്റ്റ്  പറഞക്റ്റ്  മുഖരമനനിയമ്മാക്കുഴമന്നമല  പറഞനിരുന്നതക്റ്റ്.

എന്നനിട്ടക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരു  ഭനിക്ഷേകമ്മാരഴനമപ്പമ്മാഴലെ  ഇങ്ങേഴന  നടക്കുന.  വളഴര

നനിര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി.  എന്നനിഴട്ടന്തമ്മാ,  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലനിനക്റ്റ്  ഒരു

കമ്മാരനിറനിമവമണ്ട?  ഞങ്ങേള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലകളുഴട  മഭദഗതനികള്ഴകമ്മാഴക

കമ്മാരനിറനിയുണ്ടമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ.  

ശനീ  .    ആര്  .    രമ്മാമജഷക്റ്റ്:  തുടര്ഭരണമുണ്ടമ്മാകുഴമനര ഉമന ചെമ്മാണ്ടനി സമ്മാര് തഴന്ന

വനീണ്ടുര   മുഖരമനനിയമ്മാകുഴമനമമല  യു.ഡനി.എഫക്റ്റ്.  പറഞതക്റ്റ്.  എന്നനിട്ടക്റ്റ്   ഇമപ്പമ്മാള്
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സനിതനി എന്തമ്മാണക്റ്റ്? 

ശനീ  .    എര  .    ഉമര്:  അങ്ങേഴന ആയനിരനികണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് ഞങ്ങേള് ആഗ്രഹനിച്ചതക്റ്റ്.

പമക്ഷേ  ജനങ്ങേള്കതക്റ്റ്  മനസനിലെമ്മായനില.  ജനങ്ങേളുഴട  തനീരുമമ്മാനര  മറനിച്ചമ്മായനിരുന.

ഞങ്ങേള്  ആ  തനീരുമമ്മാനര  സസ്വനീകരനിക്കുന.  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്  ജനമ്മാധനിപതരത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്

വനിശസ്വമ്മാസര.  ജനങ്ങേളുഴട  വനിധനി  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിരുന.  ഇന്തരമ്മാചെരനിത്രത്തെനില

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനികക്റ്റ് ആദരമമ്മായനിട്ടല ഒരു മുനമുഖരമനനി ഉണ്ടമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്.  പശ്ചനിമ

ബരഗമ്മാള്  മുഖരമനനി  ആയനിരുന്ന  മജരമ്മാതനിബമ്മാസു  പത്തുമുപ്പതു  വര്ഷമമ്മാണക്റ്റ്

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്.   അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  അമകമ്മാമമഡഷനുമവണ്ടനി  വല  ബനിലര

ഴകമ്മാണ്ടുവമന്നമ്മാ?  മജരമ്മാതനി ബമ്മാസു അമകമ്മാമമഡഷന ബനിഴലനര പറഞക്റ്റ് പശ്ചനിമ

ബരഗമ്മാള്  നനിയമസഭയനില  ഒരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവമന്നമ്മാ?  ഇര.എര.എസക്റ്റ്.

അമകമ്മാമമഡഷന  ബനിഴലനര  പറഞക്റ്റ്  ഒരു  ബനില  മകരള  നനിയമസഭയനില

അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുമണ്ടമ്മാ?  നമ്മായനമ്മാര്  അമകമ്മാമമഡഷന  ബനിഴലനര  പറഞക്റ്റ്  ഒരു

ബനിലണ്ടമ്മായനിട്ടുമണ്ടമ്മാ? ഇതക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട വനി.എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന അമകമ്മാമമഡറക്റ്റ്

ഴചെയ്യുന്നതനിനക്റ്റ്  മവണ്ടനിയുള  ഒരു  അമകമ്മാമമഡഷന  ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹഴത്തെ
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അപമമ്മാനനിച്ചക്റ്റ്  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്,  ഇതക്റ്റ്  വളഴര  നനിര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മാണക്റ്റ്.  പമക്ഷേ

ഇതനില  വനി.  എസക്റ്റ്.  വനീണുമപമ്മാകുഴമന്നക്റ്റ്  ഞമ്മാന  വനിശസ്വസനിക്കുന്നനില.  അമദ്ദേഹര

പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്  സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേള്കക്റ്റ് പുറഴക മപമ്മാകുന്ന ആളല ഞമ്മാന.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

നനിങ്ങേള് വച്ചുനനീട്ടുന്ന ഇതുമപമ്മാഴലെയുള ഓഫറകള്കക്റ്റ് അമദ്ദേഹര നനിലകനില. അമദ്ദേഹര

ഇന്നനിവനിഴട  ഇരനിക്കുന്നതുതഴന്ന  ഈ  ബനിലനിഴന്റെ  സനിരനിററനിയമ്മാനമ്മാണക്റ്റ്.  ഭരണ

പ്രതനിപക്ഷേങ്ങേളുഴട  അഭനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസങ്ങേള്  മകള്കമ്മാന  നനിലക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.

അമദ്ദേഹര വളഴര പ്രയമ്മാസഴപ്പട്ടക്റ്റ് ഇമൗ നനിലെയനില എത്തെനിയ ആളമ്മാണക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  ഇമൗ  നമ്മാലെഞക്റ്റ്  വര്ഷമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  ഒരു  കമ്മാറര  പദവനിയുര  ഴകമ്മാടുത്തെമ്മാല

അതനില  അമദ്ദേഹര  വനീണുമപമ്മാകമ്മാതനിരനികഴട്ടഴയന്നമ്മാണക്റ്റ്  എഴന്റെ  പ്രമ്മാര്തന.

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് മകരളത്തെനിഴന്റെ മനസനില സമ്മാനമുണ്ടക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ ആ സമ്മാനര

നനിലെനനിലകണര.   സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേള് വരുര മപമ്മാകുര.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മുനമുഖരമനനി

ഉമന  ചെമ്മാണ്ടനി  സമ്മാര്  ഇവനിഴട  ഇരനിക്കുന,  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  വല  പ്രശവമുമണ്ടമ്മാ?

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  മനനിസഭയനിഴലെ  മുന  മനനിമമ്മാര്  ഇവനിഴട  ഇരനിക്കുനണ്ടക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്

ജനമ്മാധനിപതരത്തെനിഴന്റെ വനിധനി അമല. അങ്ങേഴന അമദ്ദേഹത്തെനിനുര അതക്റ്റ് ഉള്ഴകമ്മാളമ്മാന
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കഴെനിയണര.  പമ്മാവഴപ്പട്ടവനുമവണ്ടനി  ഇത്രമമ്മാത്രര  പമ്മാടുഴപട്ടക്റ്റ്  പണനിഴയടുത്തെക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനി

അധനികമ്മാരത്തെനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  ആദരമമ്മായനി  ആറ്റുമനമ്മാറ്റു  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനില

ഇതമ്മായനിമപ്പമ്മായതക്റ്റ്  വളഴര  നനിര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി  എന്നമ്മാണക്റ്റ്  എനനികക്റ്റ്

പറയമ്മാനുളതക്റ്റ്.   എഴന്റെ  സരസമ്മാരര  ഞമ്മാന  ദനീര്ഘനിപ്പനികമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

മഹമ്മാഭമ്മാരത  യുദ്ധത്തെനില  ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരര്ക്കുണ്ടമ്മായനിട്ടുള  അവസ  നമുകറനിയമ്മാര.

ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരരുമമ്മായനി മനരനിട്ടക്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടനിയമ്മാല അമദ്ദേഹഴത്തെ വനീഴമ്മാന കഴെനിയനില. അമപ്പമ്മാള്

ശനിഖണ്ഡനിഴയ  മുന്നനില  നനിര്ത്തെനി  അമദ്ദേഹമത്തെമ്മാടക്റ്റ്   യുദ്ധര  ഴചെയ്തു.  അവസമ്മാനര

ഉത്തെരമ്മായനര  വഴര  അമദ്ദേഹര  ശരശയ്യയനിലെമ്മായനിരുന.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പ്രസമ്മാനത്തെനിഴലെ ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരരമ്മായ സഖമ്മാവക്റ്റ് വനി. എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന

രമ്മാഷ്ട്രനീയമമ്മായനി  വധനിക്കുവമ്മാനമവണ്ടനി,  അലമ്മാഴത  മദമഹമ്മാപദവര  ഏലപ്പനികമ്മാനല,

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരര്കക്റ്റ്  ഒരുകനിയതുമപമ്മാലള  ഒരു  ശരശയ്യയമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ബനിഴലന്ന കമ്മാരരര  ഞമ്മാന പറയുന.  മമ്മാത്രമല ഇതക്റ്റ്  നനിലെനനിലകമ്മാത്തെ

ബനിലമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  പനിനവലെനിച്ചക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാഴഴെങനിലര  ഒരു  നല  ബനില

അവതരനിപ്പനികണഴമന്നക്റ്റ്  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന  എഴന്റെ  മഭദഗതനി
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അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

 മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  രമ്മാജു എബഹമ്മാര,  അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ് 2(ബനി)  നമ്പര് മഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിച്ചക്റ്റ് സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്. 

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:  സര്,  2016-ഴലെ   നനിയമസഭ  (അമയമ്മാഗരതകള്

നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്

അയയ്ക്കണഴമന്ന  മഭദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ഇമൗ  ബനില  ആഴരയുര  ഉമദ്ദേശനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ഒരു  ബനിലല.  ഇവനിഴട

പ്രതനിപക്ഷേത്തുനനിന്നക്റ്റ്  സരസമ്മാരനിച്ച  എഴന്റെ  മസ്നേഹനിതന  ശനീ.  എര.  ഉമര്

അന്തരനീക്ഷേത്തെനിലനനിന്നക്റ്റ്  മുയലെനിഴനപ്പനിടനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ മപരക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനില മനമ്മാകനിയനിട്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന കണ്ടനില. പഴക്ഷേ  ഒരു

കമ്മാരരര  ശനീ.  എര.  ഉമര്  അടകമുളള  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഴമമ്പര്മമ്മാര്

മനസനിലെമ്മാകണര.  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  അമകമ്മാമമഡഷമനമ്മാ  നമ്മായനമ്മാര്

അമകമ്മാമമഡഷമനമ്മാ  അല  ഇവനിഴട  നടത്തെനിയതക്റ്റ്.  ഇവനിഴടഴയമ്മാരു

അമകമ്മാമമഡഷന   നടത്തെനിയനിട്ടുളളതക്റ്റ്,  ശനീമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ

അമകമ്മാമമഡറക്റ്റ്  ഴചെയ്യമ്മാനമവണ്ടനി  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  ഒരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന.


