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പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാന്റിം സകമ്മേളനന്റിം

2016 ജൂണ് 3, സവെളനി
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വെനില : ₹ 20

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവെനന്തപുരന്റിം



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
 

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂണ് 3, വവെളനി

കപഭാവടലാം സസ്പീക്കര
ശസ്പീ. എസസ. ശരമ്മേ

വസക്രടറനി-ഇന-ചഭാരജസ 
ശസ്പീമതനി പനി. ജയലകനി

ചസ്പീഫസ എഡനിറ്റര
 ശസ്പീ. ബനി. മകഹേന്ദ്ര കുമഭാര

എഡനിറ്റനിലാംഗസ ബഭാഞസ
കകേരള നനിയമസഭഭാ വസക്രകടറനിയറ്റസ

തനിരുവെനന്തപുരലാം



മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള

മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വെനിജയന

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെരഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 

പഭാരലവമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. വകേ. ബഭാലന
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിരമ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം 
വെഖഫസ ഹേജസ തസ്പീരതഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡഭാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല

വെഖ്യവെസഭായവലാം കസഭാരട്സലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസസ

മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹേഭാരബര 
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

സഹേകേരണവലാം വെനികനഭാദസഞഭാരവലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. സനി. വമഭായസ്പീന

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം 
വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു 
സലാംരക്ഷേണവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി

വതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന
വെനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വെകുപ്പുമനനി : വപഭാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനഭാഥസ

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. എ. വകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന
ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹേഖ്യനസ്പീതനിയലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീമതനി വകേ. വകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര

വപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. വെനി. എസസ. സനനില കുമഭാര

കവെദത്യുതനിയലാം കദവെസസ്വവലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന
ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവെനില സകപ്ലൈസലാം വെകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമനനി : കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ ഐസകേസ
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016  ജൂണ് 3, വവെളനി

വെഭാലഖ്യലാം 162]                            ഔകദഖ്യഭാഗനികേ റനികപ്പഭാരടസ                   [നമ്പര 2

നനിയമസഭ 2016 ജൂണ് മഭാസലാം 3-ാം തസ്പീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 9.00-നസ
ബഹുമഭാനവപ്പട  കപഭാവടലാം  സസ്പീക്കര  ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ്മേയവട  അദഖ്യക്ഷേതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹേഭാളനില കയഭാഗലാം കചരന.

സസ്പീക്കര വതരവഞ്ഞെടുപ്പസ

കപഭാവടലാം സസ്പീക്കര (ശസ്പീ  .   എസസ  .   ശരമ്മേ): ഓരഡര.......ഓരഡര.....നനിയമസഭഭാ
സസ്പീക്കറഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടുനതനിനസ  രണസ  അലാംഗങ്ങളവട  കപരുകേള
നനിരകദ്ദേശനിക്കവപ്പടനിട്ടുണസ. ശസ്പീ. വെനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന, ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന എനനിവെരഭാണസ
നഭാമനനിരകദ്ദേശലാം വചയ്യവപ്പടനിട്ടുള അലാംഗങ്ങള. ശസ്പീ. വെനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രവന നഭാമനനിരകദ്ദേശലാം
വചയ്തുവകേഭാണ്ടുള  രണസ  പതനികേകേള  ലഭനിച്ചനിട്ടുണസ.  ശസ്പീ.  രകമശസ  വചനനിത്തല
നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ശസ്പീ. പനി. വകേ കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി പനിന്തഭാങ്ങുകേയലാം ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി
നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  ശസ്പീ.  വകേ.  എലാം.  മഭാണനി  പനിന്തഭാങ്ങുകേയലാം  വചയനിട്ടുളതഭാണസ  
ശസ്പീ.  വെനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രനകവെണനിയള  പതനികേകേള.  ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണവന
നഭാമനനിരകദ്ദേശലാം  വചയ്തുവകേഭാണ്ടുള  മൂനസ  പതനികേകേള  ലഭനിച്ചനിട്ടുണസ.  ശസ്പീ.  എ.  വകേ.
ബഭാലന  നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന പനിന്തഭാങ്ങുകേയലാം ശസ്പീ.  ഇ.
ചന്ദ്രകശഖരന നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ശസ്പീമതനി വകേ. വകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര  പനിന്തഭാങ്ങുകേയലാം
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന  നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  ശസ്പീ.  മഭാതന്യൂ  ടനി. കതഭാമസസ
പനിന്തഭാങ്ങുകേയലാം വചയനിട്ടുളതഭാണസ ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന കവെണനിയള പതനികേകേള.
പരനികശഭാധനയനില  നഭാമനനിരകദ്ദേശ  പതനികേകേവളലഭാലാം നനിയമഭാനസൃതമഭാവണനസ  കേഭാണുന.
ഒനനിലധനികേലാം  അലാംഗങ്ങള  സസ്പീക്കര  സഭാനകത്തക്കസ നനിരകദ്ദേശനിക്കവപ്പടനിരനിക്കുനതനിനഭാല
സഭ  കവെഭാവടടുപ്പനിലൂവട  സസ്പീക്കവറ  വതരവഞ്ഞെടുക്കുനതഭാണസ. ബഭാലറ്റസ  കപപ്പറനില  ശസ്പീ.
വെനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രവന്റ കപരസ ആദഖ്യകത്തതഭായലാം ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണവന്റ കപരസ രണഭാമകത്തയലാം
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അച്ചടനിച്ചനിട്ടുണസ.  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങള തങ്ങളക്കസ  ഇഷ്ടമുള  സഭാനഭാരതനിയവട
കപരനിനകനവര  ഒരു  ഗണനചനിഹ്നമനിടസ  കവെഭാടസ  കരഖവപ്പടുകത്തണതഭാണസ.  ഗണന
ചനിഹ്നമലഭാത്ത  മറ്റസ  അടയഭാളങ്ങളനിടസ  കവെഭാടസ  കരഖവപ്പടുത്തനിയഭാല  പസ്തുത  ബഭാലറ്റസ
കപപ്പര അസഭാധുവെഭായനി കേണക്കഭാക്കുനതഭാണസ.  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളവട കപരസ വസക്രടറനി
(ഇന -ചഭാരജസ)  ഇകപ്പഭാള  വെനിളനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഓകരഭാ  അലാംഗവലാം  തലസമയലാം
അദഖ്യക്ഷേകവെദനിക്കസ സമസ്പീപലാം വെനസ ഏവതങനിലലാം ഒരു ബൂത്തനില കവെഭാടസ കരഖവപ്പടുത്തനി
ബഭാലറ്റസ  വപടനിയനില  നനികക്ഷേപനിച്ചകശഷലാം  സസ്വസഭാനത്തസ  ഉപവെനിഷ്ടരഭാകേണവമനസ
അഭഖ്യരതനിക്കുന. ആദഖ്യവത്ത പഭാവെശഖ്യലാം കപരസ വെനിളനിക്കുകമ്പഭാള സഭയനില ഹേഭാജരനിലഭാത്ത
അലാംഗങ്ങളക്കസ കപഭാള അവെസഭാനനിക്കുനതഭായനി പഖഖ്യഭാപനിക്കുനതനിന മുമ്പസ സഭയനില
ഹേഭാജരഭാകുനപക്ഷേലാം  കവെഭാടസ  കരഖവപ്പടുത്തഭാന  അനമതനി  നലകുനതഭാണസ.
കവെഭാവടടുപ്പനിവന്റ  രഹേസഖ്യ  സസ്വഭഭാവെലാം  സൂക്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി  അലാംഗങ്ങള  ബഭാലറ്റനില
മഭാരക്കസ  വചയ്യുനതസ  മഭാധഖ്യമങ്ങള  കേഖ്യഭാമറ  സൂലാം  വചയസ  എടുക്കരുതസ.  പകതഖ്യകേനിച്ചസ
ഒനകൂടനി  ഓരമ്മേവപ്പടുത്തഭാനളതസ,  ആരക്കഭാകണഭാ  കവെഭാടസ  വചയ്യഭാനകദ്ദേശനിക്കുനതസ
ആ സഭാനഭാരതനിയവട കപരനിനസ കനവര ഗണനചനിഹ്നമനിടസ കവെഭാടസ കരഖവപ്പടുകത്തണതഭാണസ.
ഗണനചനിഹ്നമലഭാത്ത  മറ്റസ  അടയഭാളങ്ങളനിടസ  കവെഭാടസ  കരഖവപ്പടുത്തനിയഭാല  ബഭാലറ്റസ
കപപ്പര അസഭാധുവെഭായനി കേണക്കഭാക്കുനതഭാണസ.  

[കവെഭാവടടുപ്പസ  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം നനിയമസഭഭാ വസക്രടറനി (ഇന-ചഭാരജസ) ശസ്പീമതനി
പനി.  ജയലകനി ബഹുമഭാനവപ്പട മുഖഖ്യമനനി പനിണറഭായനി  വെനിജയന മുതല ഇരനിപ്പനിട
ക്രമത്തനില നനിരയഭായനി അലാംഗങ്ങളവട കപരസ വെനിളനിക്കുകേയലാം അലാംഗങ്ങള ഓകരഭാരുത്തരഭായനി
വെനസ  ബഭാലറ്റസ  കപപ്പര  വെഭാങ്ങനി  ഡയസനില  പകതഖ്യകേലാം  സജമഭാക്കനിയനിരുന  രണസ
ബൂതകേളനിലഭായനി  കവെഭാടസ  കരഖവപ്പടുത്തനി  ബഭാലറ്റസ  വപടനിയനില  നനികക്ഷേപനിച്ചകശഷലാം
തനിരനിവകേവയത്തനി സസ്വസഭാനത്തസ ഉപവെനിഷ്ടരഭാകുകേയലാം വചയ്തു.  സസ്പീക്കര സഭാനഭാരതനികേളഭായ
ശസ്പീ.  വെനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന,  ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന  എനനിവെര  കവെഭാവടടുപ്പനില
പവങടുക്കുകേയണഭായനി. ]

കപഭാവടലാം  സസ്പീക്കര:  ഇനനി  ആരുലാം  കവെഭാടസ  വചയ്യഭാനനിലകലഭാ,  കേകൗണനിലാംഗസ
ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണസ. ഒഭാകരഭാ സഭാനഭാരതനിയവടയലാം പതനിനനിധനിയഭായനി ഒരലാംഗത്തനിനസ
അദഖ്യക്ഷേ കവെദനിയനികലയസ വെരഭാവനതുലാം കവെഭാവടണ്ണല പക്രനിയ നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കഭാവനതുമഭാണസ.
ഭരണപക്ഷേതനനിനസ ശസ്പീ.  എ.  പദസ്പീപ്കുമഭാറലാം പതനിപക്ഷേതനനിനസ  ശസ്പീ.  തനിരുവെഞ്ചൂര
രഭാധഭാകൃഷ്ണനലാം കവെദനിയനികലക്കസ വെരണലാം.

(സസ്പീക്കര  സഭാനഭാരതനികേളവട  ഏജന്റുമഭാരഭായ  ശസ്പീ.  എ.  പദസ്പീപസ  കുമഭാര,
ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രഭാധഭാകൃഷ്ണന എനസ്പീ അലാംഗങ്ങളവട സഭാനനിദഖ്യത്തനില കവെഭാവടണ്ണല



നടത്തനി.)

കപഭാവടലാം  സസ്പീക്കര:  ഓരഡര...ഓരഡര....  വതരവഞ്ഞെടുപ്പനിവന്റ  ഫലലാം
ഇകപ്പഭാള  പഖഖ്യഭാപനിക്കുനതഭാണസ.  ശസ്പീ.  വെനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രനസ  46  കവെഭാട്ടുലാം
ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനസ  92  കവെഭാട്ടുലാം കേനിടനിയനിരനിക്കുന. ഒരു കവെഭാടസ അസഭാധുവെഭായനി.
ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണവന  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയവട  നനിയമസഭഭാ
സസ്പീക്കറഭായനി വതരവഞ്ഞെടുത്തതഭായനി ഞഭാന പഖഖ്യഭാപനിക്കുന.

(മുഖഖ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വെനിജയനലാം  ഏറ്റവലാം  വെലനിയ  പതനിപക്ഷേ
കേക്ഷേനിയവട കനതഭാവെഭായ ശസ്പീ. രകമശസ വചനനിത്തലയലാം കചരനസ നനിയമസഭഭാ സസ്പീക്കറഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുക്കപ്പട ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണവന അദഖ്യക്ഷേ കവെദനിയനികലക്കസ  ആനയനിച.)

(ബഹുമഭാനവപ്പട സസ്പീക്കര അദഖ്യക്ഷേകവെദനിയനില ഉപവെനിഷ്ടനഭായനി.)

മനി  .   സസ്പീക്കര :  ഓരഡര...........ഓരഡര......

മുഖഖ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന):  സര,  കകേരള  നനിയമസഭയവട
സസ്പീക്കറഭായനി വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പട അങ്ങവയ ഞഭാന ഹൃദയലാംഗമമഭായനി അനകമഭാദനിക്കുന. 

ജനഭാധനിപതഖ്യത്തനിവന്റ  സദസ്പീരഘമഭായ  ചരനിതമുള  സഭയഭാണനിതസ.  സഭ
കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനിരത്തനി  പരനിരക്ഷേനിചകപഭാരുന  മൂലഖ്യങ്ങവള  ശകനിവപ്പടുത്തനി
മുകനഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനലാം  ധഭാരമ്മേനികേതയനില  അധനിഷനിതമഭായ  പുത്തന
ജനഭാധനിപതഖ്യമൂലഖ്യങ്ങള  കേവണത്തനി  സഭഭാനടപടനികേവള  നവെസ്പീകേരനിക്കുനതനിനലാം
പുതനിയ സസ്പീക്കരക്കസ കേഴനിയവട എനസ ആശലാംസനിക്കുന.

സസ്പീക്കര എലഭാവെരുകടതുമഭാണസ.  ഭരണപക്ഷേത്തനികന്റതുലാം പതനിപക്ഷേത്തനികന്റതുമഭാണസ.
സഭയവട അടനിസഭാന ചുമതലയഭായ നനിയമനനിരവ്വഹേണമടക്കമുള നടപടനിക്രമങ്ങള
തടസമനിലഭാവത  മുകനഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനലാം  അകതഭാവടഭാപ്പലാം  എലഭാ  സഭഭാലാംഗങ്ങളവടയലാം
നഖ്യഭായയകമഭായ  ജനഭാധനിപതഖ്യ  അവെകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷേനിക്കുനതനിനലാം  കേഴനികയണതഭായനിട്ടുണസ.
വെളവര സമതുലനിതമഭായ രസ്പീതനിയനില ഇതസ സഭാദഖ്യമഭാക്കഭാന അകങ്ങക്കസ കേഴനിയവമന
ഉറച്ച  വെനിശസ്വഭാസമുണസ.  സകൗമഖ്യനലാം  മൃദുഭഭാഷനിയമഭായ  അങ്ങയവട  സവെനികശഷ  സസ്വഭഭാവെലാം
സഭയവട  സഗമമഭായ  നടത്തനിപ്പനിനസ  വെലനിയകതഭാതനില സലാംഭഭാവെന  വചയ്യഭാന
സഹേഭായകേമഭാകുവമനഭാണസ കേരുതുനതസ.  എലഭാവെനിഭഭാഗലാം അലാംഗങ്ങളവടയലാം വെനിശസ്വഭാസലാം
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ആരജനിചവകേഭാണസ സഭയവട നഭാഥനഭായനിരനിക്കഭാനലാം നടപടനിക്രമങ്ങളവടയലാം ചടങ്ങളവടയലാം
കേഭാവെലഭാളഭായനിരനിക്കഭാനലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളവട  ചടക്കൂടനിനളനിലത്തവന  സഭഭാലാംഗങ്ങളവട
അധനികേഭാരഭാവെകേഭാശങ്ങള പരനിരക്ഷേനിച്ചസ മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനലാം അകങ്ങക്കസ കേഴനിയലാം.  

ഇകൗ നനിയമസഭയനില വചറനിയ പഭായത്തനില സസ്പീക്കര സഭാനത്തസ എത്തനിയവെരുവട
നനിരയനിലവപ്പവടഭാരഭാളഭാണസ  അങ്ങസ.  ഇതനിവനക്കഭാളലാം  വചറനിയ  പഭായത്തനില   സസ്പീക്കറഭായനിട്ടുളതസ
ശസ്പീ.  വകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണനഭാണസ.  അകദ്ദേഹേലാം   42   -ാം  വെയസനില  സസ്പീക്കര
പദവെനിയനിവലത്തനി.  അങ്ങസ  48-ാം  വെയസനില  ആ  സഭാനവത്തത്തനി.  പുതനിയ
തലമുറയവട  ഒരു പതനിനനിധനി  ഇതകമല ഉനതമഭാവയഭാരു സഭാനത്തസ  എതനവവെനതസ
നമ്മുവട  ജനഭാധനിപതഖ്യലാം  പകേസ്വതയഭാരജനിക്കുന  എനതനിവന്റ  ലക്ഷേണമഭായഭാണസ
കേഭാകണണതസ. 

1957  ഏപനില  മഭാസലാം  അഞനിനഭാണസ  ആദഖ്യ  കകേരള  നനിയമസഭ  നനിലവെനില
വെനതസ.  അനമുതല ഇനവെവര ഉനതമഭായ ജനഭാധനിപതഖ്യ പഭാരമ്പരഖ്യലാം  ഉയരത്തനിപ്പനിടനിച്ചസ
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  നമുക്കസ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ.  ആ  പഭാരമ്പരഖ്യങ്ങളലാം  കേസ്പീഴസ വെഴക്കങ്ങളലാം
ശകനിവപ്പടുത്തനി  മുകനഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനലാം  പുതനിയ  ചുവെടുവെയ്പ്പുകേള
സൃഷ്ടനിവച്ചടുക്കഭാനലാം  പുതനിയ  സസ്പീക്കറവട  കനതൃതസ്വത്തനില  ഇകൗ  പരമഭാധനികേഭാര
ജനപതനിനനിധനിസഭയസ കേഴനിയവട. 

വെനിദഖ്യഭാരതനി  സലാംഘടനഭാപവെരത്തനത്തനിലൂവട  ഉയരനവെന  അകങ്ങക്കസ
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേവനന നനിലയനില  വെളവര  ശകദയമഭായ നനിലയനില  പവെരത്തനിച്ച
പശഭാത്തലവലാം  യവെജനകക്ഷേമത്തനിനകവെണനി  പവെരത്തനിച്ച  പശഭാത്തലവമുണസ.
അതനിവന്റവയഭാവക്ക അറനിവലാം അനഭവെവലാം ഇകൗ സഭവയ വെരുലാം നഭാളകേളനില കൂടുതല
ശകദയമഭായ  തലത്തനികലക്കസ  ഉയരത്തഭാനലാം  അതുവെഴനി  ജനഭാധനിപതഖ്യത്തനിവന്റ
ശകനികസഭാതസഭാക്കനി  നനിലനനിരത്തഭാനലാം  ഉപകേരനിക്കുലാം.  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വ  നനിരവ്വഹേണ
കേഭാരഖ്യത്തനില ഇകൗ സഭയവട എലഭാ പനിന്തുണയലാം അകങ്ങക്കസ ഉണഭാകുവമനസ ഉറപ്പുനലകുന.
സഭാധഭാരണക്കഭാരുവട  ഹൃദയവെനികേഭാരലാം സഭഭാതലത്തനില  കുടുതല  പതനിഫലനിപ്പനിക്കഭാന
കേഴനിയവടവയനസ  ആശലാംസനിക്കുന. സരക്കഭാരനിവന്റ  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വ  നനിരവ്വഹേണത്തനിനലാം
സഭഭാലാംഗങ്ങളവട  ജനഭാധനിപതഖ്യപരമഭായ ഇടവപടലകേളക്കുലാം  എലഭാ  സലാംരക്ഷേണവലാം
അങ്ങയനിലനനിനണഭാകുവമനസ  ഞങ്ങളക്കുറപ്പുണസ.  ഉനതമഭായ  ജനഭാധനിപതഖ്യമൂലഖ്യങ്ങള
ഉയരത്തനിപ്പനിടനിച്ചസ  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  എലഭാ  പനിന്തുണയലാം  വെഭാഗഭാനലാം  വചയ്യുന.
അങ്ങയവട  യവെതസ്വവലാം  ഉകൗരജസസ്വലതയലാം



ഇകൗ സഭയവട യവെതസ്വവലാം ഉകൗരജവമഭായനി മഭാറവടവയനസ  ആശലാംസനിക്കുന.  എലഭാ
ഭഭാവകേങ്ങളലാം ആശലാംസനിക്കുന. നനനി.

പതനിപക്ഷേകനതഭാവെസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ വചനനിത്തല  ):  സര,  കകേരള  നനിയമസഭയവട
22-ാാമവത്ത  സസ്പീക്കറഭായഭാണസ  അങ്ങസ  ഇകപ്പഭാള  അധനികേഭാരകമവറ്റടുക്കുനതസ.  കകേരള
നനിയമസഭ  ഇന്തഖ്യയനിവല  മറ്റസ  സലാംസഭാന  നനിയമസഭകേളക്കസ  മഭാതൃകേയഭായ  ഒരു
നനിയമസഭയഭാണസ.  ചരനിതത്തനിവന്റ തഭാളകേള പരനികശഭാധനിച്ചഭാല ഏറ്റവലാം പുകരഭാഗമനപരമഭായ
നനിയമനനിരമ്മേഭാണങ്ങള  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ  കകേരള  നനിയമസഭയനിലഭാവണനസ
മനസനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇകൗ  സഭയവട  ഏറ്റവലാം  മകഹേഭാനതസഭാനമഭായ
സസ്പീക്കര  പദവെനിയനികലക്കസ   വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടതനില  അങ്ങവയ  ഹേഭാരദ്ദേമഭായനി
അഭനിനനനിക്കഭാന  ഞഭാന  ഇകൗ  അവെസരലാം  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ.  സസ്പീക്കര
സഭയവട  അന്തസനിവന്റ  പതസ്പീകേമഭാണസ.  സഭയവട  മനനഃസഭാക്ഷേനിവയയഭാണസ  സസ്പീക്കര
പതനിനനിധഭാനലാം വചയ്യുനതസ.  ജനഭാധനിപതഖ്യ  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  ഭരണകേക്ഷേനിവയയലാം
പതനിപക്ഷേവത്തയലാം  ഒരുമനിച്ചസ  മുകനഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനലാം  സഭഭാലാംഗങ്ങളവട
അവെകേഭാശങ്ങവള  സലാംരക്ഷേനിക്കഭാനമുള  വെലനിവയഭാരു ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വമഭാണസ  അങ്ങയനില
നനിക്ഷേനിപ്തമഭായനിട്ടുളതസ.  സസ്വതനവലാം  നനിഷസ പക്ഷേവലാം  നസ്പീതനിപൂരവ്വവമഭായ നനിലയനില
സഭഭാനടപടനികേള മുകനഭാട്ടു വകേഭാണ്ടു കപഭാകേഭാന അകങ്ങക്കസ സഭാധനിക്കവടവയനസ ഞഭാന
ആശലാംസനിക്കുകേയഭാണസ.  1942-ല  ബനിടസ്പീഷസ  ഹേകൗസസ  ഓഫസ  കകേഭാമണ്സനില  ഒരു
ചരനിതസലാംഭവെമുണഭായനി.  കേനിലാംഗ്ചഭാളസസ-I  അലാംഗരക്ഷേകേരുവട  അകേമ്പടനികയഭാടുകൂടനി
ഹേകൗസസ ഓഫസ കകേഭാമണ്സനില പകവെശനിച്ചസ സസ്പീക്കറവട വചയറനില ഇരനിക്കുകേയണഭായനി.
സസ്പീക്കറവട  വചയറനില  ഇരുനവകേഭാണസ  ഹേകൗസസ  ഓഫസ  കകേഭാമണ്സനിവല  അഞസ
പഭാരലവമന്റസ  വമമ്പരമഭാര  രഭാജഖ്യകദഭാഹേകുറ്റലാം ആകരഭാപനിക്കവപ്പടവെരഭായതുവകേഭാണസ
അവെവര  വെനിട്ടുതരണവമനസ  ചഭാളസസ  രഭാജഭാവെസ  ആവെശഖ്യവപ്പടുകേയണഭായനി.  സസ്പീക്കര
വെനിലഖ്യലാം  വസന്റഭാള അനസ  വവകേകൂപ്പനിവക്കഭാണസ  രഭാജഭാവെനികനഭാടസ  പറഞ, "എനനിക്കസ
കേഭാണഭാന  കേണ്ണനില,  എനനിക്കസ  കകേളക്കഭാന  വചവെനിയനില,  ഞഭാന  സഭയവട
കജഭാലനിക്കഭാരനഭാണസ,  എനനിക്കസ  സഭ  നനിരകദ്ദേശനിക്കുനതു  കപഭാവല  മഭാതകമ
പവെരത്തനിക്കഭാന  കേഴനിയകേയള".  സസ്പീക്കറവട  സസ്വതന  സസ്വഭഭാവെലാം  വെഖ്യകമഭാക്കുന
കേഭാരഖ്യമഭാണനിതസ,  independence  of  the government,  സരക്കഭാരനില  നനിനസ
വെഖ്യതഖ്യസ്തമഭായ  സസ്വതന  സസ്വഭഭാവെകത്തഭാടുകൂടനി  പവെരത്തനികക്കണ  ഉനതമഭായ
ചുമതലയഭാണസ അങ്ങയനില നനിക്ഷേനിപ്തമഭായനിട്ടുളതസ.  ഇന്തഖ്യന ജനഭാധനിപതഖ്യ പക്രനിയയവട
മഹേത്തഭായ  മൂലഖ്യങ്ങള  ഉയരത്തനിപ്പനിടനിക്കഭാനലാം  അതനിനനസരനിച്ചസ  പവെരത്തനിക്കഭാനള
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ബഭാധഖ്യതയമഭാണസ  അകങ്ങക്കുളതസ.  ഭരണഘടനയലാം  നനിയമസഭയനിലള  റൂളകേളലാം
കേസ്പീഴസ വെഴക്കങ്ങളലാം അനസരനിച്ചഭാണസ അങ്ങസ ഇകൗ സഭയവട നനിയനണലാം ഏവറ്റടുക്കുനതസ.
സഭഭാനടപടനികേള  സഗമമഭായനി  നടപ്പഭാക്കുനതനിനസ  സസ്പീക്കറവട  നനിഷസ പക്ഷേമഭായ
സമസ്പീപനലാം ഏറ്റവലാം ഫലപദമഭായ രസ്പീതനിയല അങ്ങയവട ഭഭാഗതനനിനണഭാകുവമനഭാണസ
ഞങ്ങള പതസ്പീക്ഷേനിക്കുനതസ.   സസ്പീക്കര എനതസ  ഒരു ഭരണഘടനഭാ പദവെനിയഭാണസ.
ഭരണകേക്ഷേനിയവട അലാംഗമഭാവണങനിലകപ്പഭാലലാം സസ്പീക്കറവട സഭാനത്തസ എത്തനിക്കഴനിയകമ്പഭാള
ഇകൗ  സഭയവട  നഭാഥനഭായനി,  ഇകൗ  സഭയനിവല  എലഭാ  അലാംഗങ്ങളവടയലാം
അവെകേഭാശങ്ങളവട  കേകസഭാഡനിയനഭായനി  പവെരത്തനിക്കഭാനള  അവെസരമഭാണസ  അകങ്ങക്കസ
വവകേവെനനിരനിക്കുനതസ.  ഭരണപക്ഷേത്തനിവന്റയലാം പതനിപക്ഷേത്തനിവന്റയലാം  അവെകേഭാശങ്ങള
ഒരുകപഭാവല സലാംരക്ഷേനിക്കവപ്പടണലാം.  സഭയനിവല എലഭാ അലാംഗങ്ങളവടയലാം തഭാലപ്പരഖ്യ
സലാംരക്ഷേണലാം  അങ്ങയനില നനിക്ഷേനിപ്തമഭാണസ.  ഇകൗ  സഭയലാം  സഭയനിവല  കേഭാരഖ്യങ്ങളലാം
വെനിവെനിധ  ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനങ്ങവള  അറനിയനിക്കഭാനള  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വവലാം
അങ്ങയനില നനിക്ഷേനിപ്തമഭാണസ.  സഭയവട നസ്പീതനിപൂരവ്വമഭായ പവെരത്തനത്തനിനലാം ശകമഭായ
നനിയമനനിരമ്മേഭാണ നടപടനികേളക്കുലാം അങ്ങയവട മഹേനസ്പീയ കനതൃതസ്വലാം എനലാം പഭാധഭാനഖ്യലാം
നലകുവമനലാം പതഖ്യഭാശനിക്കുന.  പതനിപക്ഷേഭാലാംഗങ്ങളവട അവെകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷേനിക്കവപ്പടുവമന
കേഭാരഖ്യത്തനില എനനിക്കസ സലാംശയമനില.  നസ്പീതനിപൂരവ്വവലാം നനിഷസ പക്ഷേവമഭായ നനിലയനില
അകങ്ങക്കസ  പവെരത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കവടവയനഭാണസ  എനനിക്കസ  പറയഭാനളതസ.
കേഴനിഞ്ഞെ നനിയമസഭയനില  കകേരളത്തനിനതവന  അപമഭാനകേരമഭായ  നനിരവെധനി
സലാംഭവെങ്ങള അരകങ്ങറകേയണഭായനി.  ഇനവത്ത പതനിപക്ഷേത്തനിവന്റ ഭഭാഗതനനിനസ
അത്തരലാം സലാംഭവെങ്ങള ഉണഭാവകേയനിവലനസ ഞഭാന അകങ്ങക്കസ ഉറപ്പുനലകുന. നല
രസ്പീതനിയനില  സഭഭാനടപടനികേള  നടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന   അകങ്ങക്കസ  കേഴനിയവടവയനസ
ആശലാംസനിക്കുന.    ജവെഹേരലഭാല  വനഹ്റ  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ,  "സസ്പീക്കര  സഭവയ
പതനിനനിധഭാനലാം വചയ്യുന,  സഭയവട  അന്തസനിവനയലാം  സസ്വഭാതനഖ്യവത്തയലാം
പതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന,  അതുവെഴനി  രഭാജഖ്യത്തനിനസ  മുഴുവെന  പഭാതനിനനിധഖ്യമുള  കേഭാരഖ്യലാം
പരനിഗണനിക്കുനതനിനസ  സസ്പീക്കര  സഭാമഭാനഖ്യ  ജനതയവട  സസ്വഭാതനഖ്യത്തനിവന്റയലാം
പരമഭാധനികേഭാരത്തനിവന്റയലാം പതസ്പീകേമഭായനി പവെരത്തനിക്കുന".  മുഖഖ്യമനനി പറഞ്ഞെതുകപഭാവല
സകൗമഖ്യനഭായ  അകങ്ങയസ  സഭഭാനടപടനികേള  ഫലപദമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാനലാം  സഭയവട
ഉനതമഭായ  ജനഭാധനിപതഖ്യമൂലഖ്യങ്ങള ഉയരത്തനിപ്പനിടനിക്കുവെഭാനലാം  സഭാധനിക്കവടവയനസ  ഞഭാന
ആശലാംസനിക്കുന. അകങ്ങക്കസ എലഭാ മലാംഗളങ്ങളലാം കനരുന.

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനനിരമ്മേഭാണവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ): സര,



പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയവട സഭഭാനഭാഥനഭായനി വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പട  അങ്ങവയ

ഞഭാന  അനകമഭാദനിക്കുന.  കകേരള  നനിയമസഭയവട  ചരനിതത്തനിവല സസ്പീക്കരമഭാരുവട  വതരവഞ്ഞെടുപ്പസ

ശസ്പീ.  ശങരനഭാരഭായണന  തമ്പനിയനിലനനിനസ  ആരലാംഭനിച്ചസ  ശസ്പീ.  പനി.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനനില

എത്തനികച്ചരനനിരനിക്കുന.   മഹേനിതമഭായ  പഭാരമ്പരഖ്യമുള  ഒരു  സഭയഭാണനിവതനസ

ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കവപ്പടതഭാണസ.  പഗലഭമതനികേളഭായ സസ്പീക്കരമഭാര  ഇകൗ

സഭവയ  വെളവരക്കഭാലലാം  നയനിചവകേഭാണസ  മുകനഭാട്ടുകപഭായനിട്ടുണസ.   അങ്ങയവട

ഭഭാഗതനനിനലാം

ആ  പഭാരമ്പരഖ്യവമലഭാലാം  ഉയരത്തനിപ്പനിടനിചവകേഭാണ്ടുള  പവെരത്തനമഭാണസ  ഇകൗ  സഭ

ആഗ്രഹേനിക്കുനവതനലാം പതസ്പീക്ഷേനിക്കുനവതനലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കവപ്പടതഭാണസ.  ജനഭാധനിപതഖ്യ

സലാംവെനിധഭാനത്തനില നനിയമസഭഭാ കവെദനിവയ എങ്ങവനയഭാണസ ഉപകയഭാഗനികക്കണതസ എനതസ

സലാംബന്ധനിച്ചസ വെഖ്യകമഭായ ധഭാരണ അകങ്ങക്കുവണനതസ കേഴനിഞ്ഞെകേഭാല അനഭവെങ്ങളനിലനനിനലാം

എലഭാവെരക്കുലാം കബഭാധഖ്യവപ്പടനിട്ടുളതഭാണസ.  നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേവനന നനിലയനില അങ്ങസ

കേഭാണനിച്ചനിട്ടുള  പകതഖ്യകേമഭായ  കേഴനിവലാം  ഇകൗ  സഭയനില  അങ്ങസ  കേഭാണനിക്കഭാറണഭായനിരുന

മനികേവെഭാരന  സമസ്പീപനവലാം  നനിയമസഭഭാ  സസ്പീക്കവറന  നനിലയനിലള  അങ്ങയവട

പവെരത്തനത്തനിനസ  മഭാറ്റസ  കൂട്ടുവമനള  കേഭാരഖ്യത്തനില  യഭാവതഭാരു  സലാംശയവമനില.

ഭരണ-പതനിപക്ഷേ  വെഖ്യതഖ്യഭാസമുനിലഭാവത  സഭഭാനഭാഥവനന  നനിലയനില  അങ്ങയനില

നനിക്ഷേനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന അധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിച വകേഭാണസ അകങ്ങക്കസ  വചയ്യഭാന  കേഴനിയന

തരത്തനിലള നല പവെരത്തനങ്ങള  ഉണഭാകുവമന തവനയഭാണസ പതസ്പീക്ഷേനിക്കുനതസ.

ഇകൗ  സഭയനിവല  ഇനനിയകങ്ങഭാട്ടുള  പവെരത്തനങ്ങളക്കസ സഭഭാനഭാഥവനന നനിലയനില

അങ്ങയനിലനനിനസ  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വ  നനിരവ്വഹേണത്തനിവന്റ  കേഭാരഖ്യത്തനില

സരക്കഭാരനികനഭാടുലാം  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേവനന  നനിലയനില  പതനിപക്ഷേ

അലാംഗങ്ങകളഭാടുവമലഭാലാം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന  സമസ്പീപനത്തനില  പകതഖ്യകേമഭായ

കേഭാഴ്ചപ്പഭാടുണഭാകുലാം,  തങ്ങളനില നനിക്ഷേനിപ്തമഭായ  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവമനസ

പതസ്പീക്ഷേനിചവകേഭാണസ എലഭാവെനിധ ഭഭാവകേങ്ങളലാം ആശലാംസനിചവകേഭാണസ നനിരതന. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    വകേ  .    കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി:  സര,  ബഹുമഭാനവപ്പട  മുഖഖ്യമനനിയലാം

പതനിപക്ഷേകനതഭാവലാം  കേക്ഷേനികനതഭാക്കനഭാരുവമഭാവക്ക പറഞ്ഞെതുകപഭാവല അകങ്ങക്കസ

എവന്റയലാം  എവന്റ  കേക്ഷേനിയവടയലാം  പകതഖ്യകേമഭായ അഭനിനനനങ്ങള  കനരുകേയഭാണസ.
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നനിയമസഭയവട  കേഭാരഖ്യനനിരവ്വഹേണത്തനില  ഞങ്ങളവട  എലഭാവെനിധ  പനിനതുണയലാം

അകങ്ങയ്ക്കുണഭാകുവമനള  കേഭാരഖ്യത്തനില  യഭാവതഭാരു  സലാംശയവമനില.  അങ്ങയവട

പവെരത്തനലാം  കുറചകേഭാലമഭായനി  കനഭാക്കനിക്കണ  ആളകേളഭാണസ  ഞങ്ങള.  ഇവെനിവട

കനരവത്ത  സൂചനിപ്പനിച്ചതുകപഭാവല  അങ്ങസ  വെളവര  സകൗമഖ്യനലാം  ശഭാന്തശസ്പീലനലാം

നനിയമസഭഭാ  പവെരത്തനലാം  നല  നനിലയനില  വകേഭാണ്ടുകപഭായ  ഒരഭാളമഭാണസ.

ക്ഷേനിപകകേഭാപനിയല.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന സസ്പീക്കര എന പദവെനിയനില കശഭാഭനിക്കഭാന

കേഴനിയവമന  കേഭാരഖ്യത്തനില എനനിക്കുലാം സലാംശയമനില.  ജനങ്ങളവട നനിരവെധനി ഗരുതര

പശ്നങ്ങള  ചരച്ച  വചയ്യുന  കവെദനിയഭാണസ  നനിയമസഭ.  നമ്മേള  വെനിവെനിധ  രഭാഷസ്പീയ

പഭാരടനികേളഭാവണങനിലലാം  വെനിവെനിധ  കേക്ഷേനികേവള  പതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുനവെരഭാവണങനിലലാം

വപഭാതുവെനില കകേരളത്തനിലള സഭാധഭാരണക്കഭാരുവട പശ്നങ്ങള പരനിഹേരനിക്കഭാന കവെണനി

പഭാടുവപടുനവെരഭാണസ.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന  അത്തരലാം  കേഭാരഖ്യങ്ങളനിലള  ചരച്ചയലാം

നനിയമനനിരമ്മേഭാണവലാം  വെളവര  ഗകൗരവെത്തനില  നടകക്കണതുണസ.  പലകപ്പഭാഴുലാം  അതസ

നടക്കഭാറനില.  അതനിവന്റ നഷ്ടലാം  ജനങ്ങളക്കഭാണസ.  രഭാഷസ്പീയ  ഇകൗരഷഖ്യവകേഭാണസ പരസരലാം

കപഭാരഭാടുകമ്പഭാള അതനിനനിടയനില തമസരനിക്കവപ്പടുനതസ  വെളവര  വെനിശദമഭായനി  ചരച്ച

വചകയ്യണ  ജനങ്ങളവട  പശ്നങ്ങളഭാവണനതസ  വെസ്തുതയഭാണസ.  അതുവകേഭാണ്ടു  തവന

ജനങ്ങളമഭായനി ബന്ധവപ്പട വെനിഷയങ്ങള ചരച്ച വചയ്യുന കേഭാരഖ്യങ്ങളനില പതനിപക്ഷേലാം

ശദനിക്കഭാവമനസ പതനിപക്ഷേകനതഭാവലാം ഇവെനിവട പറയകേയണഭായനി. അകങ്ങക്കസ എലഭാ

പനിന്തുണയമുണസ. 

Youngest  Speaker  എനതസ  ശസ്പീ.  വകേ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണനഭാകണഭാ  സനി.  എച്ചസ.

മുഹേമ്മേദസ  കകേഭായ സഭാഹേനിബഭാകണഭാ  എനതസ  പരനികശഭാധനികക്കണതുണസ.  സനി.  എച്ചസ

സസ്പീക്കറഭായകപ്പഭാള 35  വെയസഭായനിരുന എനഭാണസ  പറയനതസ.  ശസ്പീ.  വെനി.  എലാം.

സധസ്പീരനഭാകണഭാ  എനമറനിയനില. ഇവതഭാരു  തരക്കവെനിഷയമല.  പരനികശഭാധനിച്ചതനിന

കശഷലാം  പറയഭാലാം,  ഇവതലഭാലാം  ചരനിതമഭാണകലഭാ.  പകക്ഷേ  48  വെയസനിലലാം  അങ്ങസ

വചറപ്പമഭാവണന കേഭാരഖ്യത്തനില യഭാവതഭാരു സലാംശയവമനില. അങ്ങസ ഉകൗരജസസ്വലതകയഭാടു

കൂടനി പവെരത്തനിക്കുവമനസ പതസ്പീക്ഷേനിചവകേഭാണസ എലഭാവെനിധ പനിന്തുണയലാം അരപ്പനിചവകേഭാണസ



ഞഭാന നനിരതന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു: സര,  ബഹുമഭാനഖ്യരഭായ മുഖഖ്യമനനിയലാം പതനിപക്ഷേകനതഭാവലാം
മറ്റസ  കേക്ഷേനികനതഭാക്കളലാം സസ്പീക്കറവട ചുമതലകയറ്റ അങ്ങവയ സലാംബന്ധനിച്ചസ  പറഞ്ഞെ
എലഭാ   കേഭാരഖ്യങ്ങകളഭാടുലാം  ഞഭാനലാം  കയഭാജനിക്കുന.  വെരുന  കേഭാലഘടത്തനില  കകേരള
നനിയമസഭ,  ഇന്തഖ്യയഭാവകേ  മഭാതൃകേയഭായനി പവെരത്തനികക്കണ ഒരു നനിയമസഭയഭാണസ.
ഭരണപക്ഷേതനനിനഭായഭാലലാം പതനിപക്ഷേതനനിനഭായഭാലലാം അത്തരത്തനിലള ചരച്ചകേളലാം
സമസ്പീപനങ്ങളലാം  പതസ്പീക്ഷേനിക്കഭാവന  നനിയമസഭയഭാണനിതസ.  എലാം.എല.എ.  എനള
നനിലയനില   നനിയമസഭയനില  ചരച്ചകേളനില  പവങടുത്തകപ്പഭാള  തഭാങള  കേഭാണനിച്ച
അറനിവെസ സസ്പീക്കര എനള നനിലയനില ഫലപദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുവമനസ
കേരുതുന; എലഭാ ഭഭാവകേങ്ങളലാം കനരുന. 

ശസ്പീ  .    വകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര,  ഇകൗ  സഭയവട  നഭാഥനഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുക്കപ്പടനിരനിക്കുന അകങ്ങക്കസ ആദഖ്യമഭായനി അനകമഭാദനങ്ങള അരപ്പനിക്കുന.
2011-ലഭാണസ  അങ്ങസ  നനിയമസഭയനികലക്കസ   വതരവഞ്ഞെടുക്കപ്പടവതനഭാണസ  ഞഭാന
മനസനിലഭാക്കുനതസ.  വെളവര  വചറപ്പത്തനിലത്തവന  സസ്പീക്കറഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടതസ
അങ്ങയവട കേരമ്മേകശഷനിയവടയലാം വെഖ്യകനിമഭാഹേഭാതഖ്യത്തനിവന്റയലാം വതളനിവെഭായനി ഞഭാന
കേണക്കഭാക്കുന.  വെളവര  ഉകനഷവലാം  പസരനിപ്പുമുള  സസ്പീക്കവറയഭാണസ  നമുക്കസ
ലഭനിച്ചനിരനിക്കുനതസ.  നനിയമസഭയവട കചതനഖ്യലാം വെരദനിപ്പനിക്കുനതനിനലാം അതസ കേഭാരണമഭാകുലാം.
അങ്ങസ യവെജനപസഭാനത്തനിലൂവടയലാം വെനിദഖ്യഭാരതനി പസഭാനത്തനിലൂവടയലാം  വെളരനവെന
കനതഭാവലാം കേഭാലനിക്കറ്റസ യൂണനികവെഴനിറ്റനിയവട സനിനഡനികക്കറ്റസ വമമ്പറലാം സരവ്വകേലഭാശഭാല
യൂണനിയന വമമ്പറമഭായനിരുന.  ആ നനിലയനിവലലഭാലാം വെളവര പരനിചയ സമ്പതണസ.
മഭാതമല,  അങ്ങസ  Asia  -  Pacific  World  Federation  of  Youth-വന്റ  കകേഭാ -
ഓരഡനികനറ്റര കൂടനിയഭായനിരുനവവെനഭാണസ ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതസ.  ആ നനിലയനിവലലഭാലാം
പരനിചയസമ്പതലാം  പവെരത്തനപരനിചയവമുള  ഒരു  വെഖ്യകനിവയനള നനിലയനിലഭാണസ
അങ്ങസ  ഇകൗ  സഭാനകത്തക്കസ  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടുനതസ.  ഒരു  സസ്പീക്കര
നനിഷ്പക്ഷേതയവട  ആളരൂപമഭാണസ.  സസ്പീക്കറഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടഭാല  പനിവന
പഭാരടനിയനില;  പഭാരടനിയമഭായള ബന്ധലാം വെനികച്ഛേദനിക്കവപ്പടുകേവയനളതഭാണസ.  കസഭാമനഭാഥസ
ചഭാറ്റരജനി  സസ്പീക്കറഭായനി  ചഭാരവജടുക്കുനതനിനസ  മുമ്പുതവന അകദ്ദേഹേത്തനിവന്റ പഭാരടനി
ബന്ധങ്ങള  വെനികച്ഛേദനിക്കുകേയഭാണുണഭായതസ.  അതസ  ഇന്തഖ്യയസ  വെലനിയ  മഭാതൃകേയഭായനിരുന.
അതസ  അനകേരണസ്പീയമഭായ മഭാതൃകേയഭാണസ.  സസ്പീക്കര എകപ്പഭാഴുലാം നനിഷ്പക്ഷേനഭായനിരനിക്കണലാം.
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Speaker  is  looked  upon  as  a  true  guardian  of  the  great  tradition  of
Parliamentary  Democracy.   ആ   പഭാരമ്പരഖ്യവലാം  നനിയമസഭയവട  അന്തസലാം
ഉയരത്തനിപ്പനിടനിചവകേഭാണസ   ബനിസനിനസസ  ടഭാനസഭാകസ   വചയ്യഭാന   അകങ്ങക്കസ
കേഴനിയവട.  പതനിപക്ഷേ   കനതഭാവെസ  സൂചനിപ്പനിച്ചതുകപഭാവല  ബനിസനിനസസ  ടഭാനസഭാകസ
വചയ്യുനതനിനസ  അങ്ങയവട  പവെരത്തനങ്ങളക്കസ   നമ്മുവടവയലഭാലാം  സഹേകേരണലാം
വെഭാഗഭാനലാം വചയ്തു വകേഭാണ്ടുലാം വെനിജയലാം ആശലാംസനിചവകേഭാണ്ടുലാം നനിരതന.

ശസ്പീ  .    കതഭാമസസ  ചഭാണനി:   സര,  കകേരള  നനിയമസഭവയ  ഇന്തഖ്യയനിവല   മറ്റസ
സലാംസഭാന നനിയമസഭകേളക്കസ മഭാതൃകേയഭായനി നയനിചവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന സരവ്വശകനഭായ
കദവെലാം അകങ്ങക്കസ ആവെശഖ്യമഭായ ബുദനിയലാം ജഭാനവലാം നലകേവടവയനസ  പഭാരതനിക്കുന.
ഉപജസ്പീവെനത്തനിനഭായനി  ഇന്തഖ്യയവട  വെനിവെനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  കലഭാകേത്തനിവല
വെനിവെനിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളനിലലാം  കപഭായനിട്ടുള മലയഭാളനികേള ഇകപ്പഭാള ഇവെനിവട നടക്കുന
കേഭാരഖ്യങ്ങവളലഭാലാം  കേണ്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  അതുവകേഭാണസ  തസ്പീരച്ചയഭായലാം  ഇകൗ
നനിയമസഭവയ, വെനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസമുളവെരുവട സലാംസഭാനവമനസ കപരുകകേട കകേരളത്തനിവല
നനിയമസഭവയ  ഇന്തഖ്യയനിവല  മറ്റസ  സലാംസഭാന  നനിയമസഭകേളക്കസ  മഭാതൃകേയഭായനി
നയനിക്കുവെഭാന  അകങ്ങയസ  കദവെലാം  പഭാപ്തനി  നലകേവടവയനസ  പഭാരതനിക്കുനകതഭാവടഭാപ്പലാം
കേഴനിഞ്ഞെ  സസ്പീക്കര  അനകമഭാദന  പസലാംഗത്തനിനനിടയനിലലാം  പറഞ്ഞെ,  കബബനിളനിവല
ഒരുകേഥ  പുതുമുഖങ്ങള  ധഭാരഭാളമുളതു വകേഭാണസ  ഒനകൂടനി  പറയകേയഭാണസ.  ഞഭാന
നനിനനില  പസഭാദനിച്ചനിരനിക്കുനവവെനലാം  അതുവകേഭാണസ  നനിനക്കനികപ്പഭാള  ഒരുവെരലാം
കചഭാദനിക്കഭാവമനലാം  കസഭാളമന  രഭാജഭാവെനികനഭാടസ  കദവെദൂതന  പറഞ.  രഭാജഭാവെനിനസ
അധനികേവമഭാനലാം ആകലഭാചനികക്കണനി വെനനില.  ജനവത്ത നസ്പീതനികയഭാടുലാം നഖ്യഭായകത്തഭാടുലാം
ഭരനിക്കുനതനിനസ  ജഭാനമുള  ഒരു  ഹൃദയലാം  നലകേണവമനസ  രഭാജഭാവെസ  പറഞ.
പനിനസ്പീടസ ജഭാനനികേളനില ജഭാനനിയഭായ കസഭാളമന രഭാജഭാവവെനസ കലഭാകേലാം വെനിളനിച്ചതസ
അകദ്ദേഹേവത്തയഭായനിരുന.  കദവെലാം കസഭാളമന രഭാജഭാവെനിനസ വകേഭാടുത്ത ഹൃദയവലാം ജഭാനവലാം
അകങ്ങക്കുലാം  നലകേവടവയനസ  പഭാരതനിചവകേഭാണ്ടുലാം  എലഭാവെനിധ  ആശലാംസകേള
കനരനവകേഭാണ്ടുലാം എവന്റ പഭാരടനിയവട പനിന്തുണ  അറനിയനിചവകേഭാണ്ടുലാം നനിരതന, നനനി. 

ശസ്പീ  .   അനൂപസ കജക്കബസ: സര, നനിയമസഭയവട സസ്പീക്കറഭായനി വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പട
അകങ്ങക്കസ  എലഭാവെനിധ  ആശലാംസകേളലാം  കനരുന.  ജനഭാധനിപതഖ്യ  മൂലഖ്യങ്ങള
ഉയരത്തനിപ്പനിടനിചവകേഭാണസ  സഭയവട  അന്തസലാം  ഗകൗരവെവലാം  നനിലനനിരത്തനി  മുകനഭാട്ടു
വകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  അവങ്ങടുക്കുന  എലഭാ  തസ്പീരുമഭാനങ്ങളക്കുലാം  തസ്പീരച്ചയഭായലാം
നമ്മുവടവയലഭാലാം  പനിന്തുണയണഭാകുലാം.  കേഴനിഞ്ഞെ  സഭയനിലലാം  അതനിനമുമ്പുലാം  നനിയമ



നനിരമ്മേഭാണങ്ങള ഉളവപ്പവട എലഭാ ഘടങ്ങളനിലലാം അങ്ങസ സജസ്പീവെ സഭാനനിദഖ്യമഭായനിരുന.
തസ്പീരച്ചയഭായലാം  തഭാങളക്കസ  ആ പരനിചയ സമ്പതണഭാകുലാം.  നല സഭാമഭാജനികേവനനസ
കപവരടുത്ത അകങ്ങക്കസ  നല സസ്പീക്കര  എന നനിലയനിലലാം  കപവരടുക്കഭാന കേഴനിയവമനസ
ഞങ്ങള  കേരുതുന.  ഗവെണ്വമന്റസ  ബനിസനിനസസ  നടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  അങ്ങസ
മുനകകേ  എടുക്കുകമ്പഭാള   പതനിപക്ഷേത്തനിവന്റ  അവെകേഭാശങ്ങളലാം  സലാംരക്ഷേനിക്കുവെഭാന
അങ്ങസ തയ്യഭാറഭാകുവമനസ ഞങ്ങളക്കുറപ്പുണസ.  നനിയമസഭവയ വെളവര പതസ്പീക്ഷേകയഭാവടയഭാണസ
വപഭാതുസമൂഹേലാം കനഭാക്കനിക്കഭാണുനതസ.  ആ പതസ്പീക്ഷേയ്വക്കഭാത്തസ ഉയരുവെഭാന സഭയ്ക്കുലാം
സഭഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം കേഴനിയണലാം.  അതനിനനസൃതമഭായ കനതൃതസ്വലാം വകേഭാടുക്കഭാന അകങ്ങക്കസ
സഭാധനിക്കവടവയനസ  ആശലാംസനിക്കുന.  അങ്ങയവട  സസ്പീക്കര  പദവെനിക്കസ  എവന്റയലാം
എവന്റ കേക്ഷേനിയവടയലാം കപരനില  എലഭാ നനകേളലാം മലാംഗളങ്ങളലാം അരപ്പനിക്കുന.

തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷേണവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   രഭാമചന്ദ്രന
കേടനപ്പളനി  ): സര, പുതനിയ നനിയമസഭയവട സസ്പീക്കറഭായനി വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പട അകങ്ങക്കസ
ആദഖ്യമഭായനി  കസ്നേഹേനനിരഭരമഭായ  അഭനിവെഭാദനങ്ങളലാം  ആശലാംസകേളലാം  കനരുന.  ഈ
സഭയനിവല  സസ്പീക്കരമഭാരുവട  പരമ്പരയനില   യവെതസ്വത്തനിവന്റ  കേരമ്മേ  കതജസഭായനി
തഭാങള അവെകരഭാധനിതനഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  കകേരളത്തനിവന്റ പഭാരമ്പരഖ്യവലാം നനിയമ നനിരമ്മേഭാണ
സഭവയന നനിലയനില മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി പവെരത്തനിച്ചനിട്ടുള  ഇകൗ സഭയവട പഭാരമ്പരഖ്യവലാം
അന്തസലാം  പകൗഢനിയലാം  സലാംരക്ഷേനിക്കുനതനിനസ  തഭാങളവട  വപഭാതുജസ്പീവെനിതത്തനിവല
പരനിജഭാനവലാം കേഴനിവലാം പകയഭാജനവപ്പടുകേതവനവചയ്യുലാം. ബഹുമഭാനവപ്പട മുഖഖ്യമനനിയലാം
പതനിപക്ഷേ  കനതഭാവലാം  ഉളവപ്പവടയള  മറ്റസ  കനതഭാക്കനഭാരുലാം  പറഞ്ഞെതുകപഭാവല
തഭാങളവട  വെഖ്യകനിതസ്വലാം  തസ്പീരച്ചയഭായലാം   അനഭവെ സമ്പത്തഭായലാം അനഭൂതനിയഭായലാം  ഇകൗ
നനിയമസഭയസ ഉണഭായനിരനിക്കുവമനസ  ഞഭാന പതസ്പീക്ഷേനിക്കുന. ഇവെനിവട വെഖ്യകമഭാക്കനിയതുകപഭാവല
ഭരണപക്ഷേതനനിനലാം  പതനിപക്ഷേതനനിനലാം  ഉയരനവെരുന  അഭനിപഭായങ്ങളലാം
അലാംഗങ്ങളവട സസ്വഭാതനഖ്യവലാം പരനിരക്ഷേനിക്കുന കേഭാരഖ്യത്തനില  തഭാങളക്കുള മുഖഖ്യമഭായ
പങസ  പകതഖ്യകേനിച്ചസ   പറകയണതനില.  അതസ  നനിരവെനിഘലാം  നനിരവ്വഹേനിക്കുനതനിനള
പരനിപകേസ്വതയലാം  കേഴനിവലാം  പഭാരമ്പരഖ്യവവമഭാവക്ക  തഭാങളക്കുവണനഭാണസ  ഞങ്ങളവട
ഉറച്ച വെനിശസ്വഭാസലാം.  ഇന്തഖ്യയഭാവകേ മഭാതൃകേയഭായനി നനിരവെധനി നനിയമനനിരമ്മേഭാണങ്ങളക്കസ
രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുള  സഭയഭാണനിതസ.   വെരത്തമഭാനകേഭാല ഇന്തഖ്യയഭാവകേ വവെളനിച്ചലാം
വെസ്പീശുന  അഴനിമതനി  വെനിരുദ  കപഭാരഭാടത്തനിവന്റ  വെനിജയപതസ്പീകേമഭാണസ  ഈ  സഭ.
അതുവകേഭാണ്ടുതവന സഭഭാനടപടനികേള ശകദയമഭാണസ.  സലാംസഭാനത്തനിനലാം സഭയ്ക്കുലാം
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നനിലപഭാടുകേള  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ  അകങ്ങക്കസ  കേഴനിയവട  എനസ
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ആശലാംസനിക്കുന.  തഭാങളവട സഭാനനിദഖ്യലാം ഇകൗ സഭയവട  ആന്തരനികേവലാം ബഭാഹേഖ്യവലാം
കേരുതറ്റതുമഭായ കചതനഖ്യത്തനിനലാം പവെരത്തനത്തനിനലാം കേരുത്തഭായനി തസ്പീരവടവയനലാം
അങ്ങയവട പദവെനിയനില  എലഭാവെനിധ  വെനിജയങ്ങളലാം  ഉണഭാകേവടവയനലാം പഭാരതനിച
വകേഭാണസ നനിരതന. 

ശസ്പീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ  കുമഭാര    : സര,  ഇകൗ  സഭയവട  സസ്പീക്കറഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പട  അങ്ങവയ  എവന്റ  സസ്വന്തലാം  കപരനിലലാം  എവന്റ  പഭാരടനിയവട
കപരനിലമുള  അഭനിനനനവലാം  പനിന്തുണയലാം  അറനിയനിക്കുന.  മനസനില  കസ്നേഹേവലാം
നനയലാം  സൂക്ഷേനിക്കുന  എവന്റ  ഒരു  നല  സഹൃത്തസ  വെളവര  വചറനിയ  പഭായത്തനില
തവന  ഇത  നവലഭാരു  പദവെനിയനിവലത്തനിയതനില  വെഖ്യകനിപരമഭായനി  ഞഭാകനറ്റവലാം
കൂടുതല  സകന്തഭാഷനിക്കുന.  'ഒരു  ഭരണഭാധനികേഭാരനി  നസ്പീതനിമഭാനഭായനിരനിക്കണലാം'  എനസ
'തനിരുക്കുറള'-ല പറയന.  ഇവെനിവട  എടുതപറകയണ  ഒരു  കേഭാരഖ്യലാം  സസ്പീക്കര
ഞങ്ങളവടവയഭാവക്ക  നഭാഥനഭാണസ,  ഞങ്ങളവടവയഭാവക്ക  വചയറഭാണസ.  അങ്ങയനില
നനിനലാം  എലഭാവെരക്കുലാം  നസ്പീതനി  ലഭനിക്കണവമനഭാഗ്രഹേനിക്കുകേയഭാണസ.  നസ്പീതനിയലാം
കേരുതലമഭാണസ  നമുക്കസ  കവെണതസ.   ഇകൗ  സഭയകേതള  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ഇകൗ
നനിയമസഭയനിവല  ജസ്പീവെനക്കഭാരക്കുലാം  സഭയകേതലാം  പുറതലാം  സലാംരക്ഷേണവലാം
സരക്ഷേനിതതസ്വവലാം  ഉറപ്പഭാക്കുനകതഭാവടഭാപ്പലാം  അവെരുവട  ജസ്പീവെനിതനനിലവെഭാരലാം
ഉയരതനതനിനമുള ഏറ്റവലാം വെലനിയ ചുമതലയമഭാണസ തഭാങളവട കേയ്യനില ഇകപ്പഭാള
ഇകൗ ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വകത്തഭാടുകൂടനി വെനകചരനനിരനിക്കുനതസ.  തസ്പീരച്ചയഭായലാം അകങ്ങക്കതനിനസ
കേഴനിയവമനസ  ഞഭാന  വെനിശസ്വസനിക്കുന.  ഒരു  അടുത്ത  സഹൃവത്തന  നനിലയനില
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരുപഭാടസ  നല  ആശയങ്ങള  പറയകേയലാം  അതസ  പവൃത്തനി
പഥത്തനില  വകേഭാണ്ടുവെരണവമനസ  ആഗ്രഹേനിക്കുകേയലാം  വചയ്യുന  ഒരു  വെഖ്യകനിയഭാണസ
അങ്ങസ.  ആ  നനിലയനില  ഇകൗ  സഭയനിവലഭാരു  വെലനിയ  മഭാറ്റലാം,  ആധുനനികേമഭായ  ചനില
പരനിഷഭാരങ്ങള,  ആധുനനികേമഭായ ചനില വടകകഭാളജനികേളവകേഭാണസ ജനപതനിനനിധനികേളവടയലാം
ഉകദഖ്യഭാഗസരുവടയവമഭാവക്ക കജഭാലനി സഗമമഭായനി മുകനഭാട്ടു വകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനള
ധഭാരഭാളലാം നല ആശയങ്ങള അങ്ങയവട മനസനിലണസ. യവെജനങ്ങളവട കക്ഷേമത്തനിന
കവെണനിയള  പവെരത്തനത്തനിനഭായനി  പല  രഭാജഖ്യങ്ങളലാം  സനരശനിക്കഭാന  അവെസരലാം
ലഭനിച്ചകപ്പഭാള  അവെനിവട  കേണ പല  നലകേഭാരഖ്യങ്ങവളപ്പറ്റനിയലാം  തഭാങള സലാംസഭാരനിച്ചനിട്ടുണസ.
അവതലഭാലാം  ഇകൗ  സഭയനില  പഭാകയഭാഗനികേതലത്തനില  വകേഭാണ്ടുവെരനികേയഭാവണങനില
ഇനഡഖ്യയനില  ഏറ്റവലാം  ശകദയമഭായ  ഒരു  നനിയമസഭയഭാക്കനി ഇകൗ  സഭവയ  മഭാറ്റഭാന
അകങ്ങക്കസ കേഴനിയലാം.   സഭയകേതലാം പുറതലാം അലാംഗങ്ങളവടയലാം  ജസ്പീവെനക്കഭാരുവടയലാം
അവെകേഭാശങ്ങളലാം അന്തസലാം കൂടഭാവത അവെരക്കസ പുറതനനിന കേനികടണ മഭാനഖ്യതയവമലഭാലാം



കനടനിവക്കഭാടുക്കഭാന  ഒരു  സസ്പീക്കറവട  ശകനിയഭായ  പവെരത്തനത്തനിനസ  കേഴനിയലാം.
മനഷഖ്യതസ്വമുള  നസ്പീതനിമഭാനഭാരഭായ  ധഭാരഭാളലാം  സസ്പീക്കരമഭാര  ഇവെനിവട  ഇകൗ  വചയറനില
ഇരുനനിട്ടുണസ.  എലഭാവെരുലാം  അങ്ങവനയഭാവണനസ  ഞഭാന  പറയനനില.   പവക്ഷേ
പകതഖ്യകേലാം  ഓരമ്മേനികക്കണ  ഒരഭാള  ജനി.  കേഭാരത്തനികകേയനഭാണസ.  ഒരു  മനഷഖ്യവനന
നനിലയനില  അകദ്ദേഹേലാം  നമ്മേവള  സമസ്പീപനിച്ച  രസ്പീതനി  ഇകൗ  അവെസരത്തനില   ഞഭാന
ഒഭാരക്കുകേയഭാണസ.  ഒരനിക്കല  എവന്റ  ഇളയമകേനസ  സഖമനിലഭാവത  കഹേഭാസനിറ്റലനില
കേനിടന.  അവെനിവട  അകദ്ദേഹേലാം  അകനസ്വഷനിചവെരുകമ്പഭാള  കുഞ്ഞെസ  വഡങനിപ്പനനി  വെനസ
വെലഭാവത കേരയകേയഭായനിരുന.  ആശുപതനിയനില അകദ്ദേഹേലാം വെനകപ്പഭാള സസ്പീക്കവറന
നനിലയനില  അകദ്ദേഹേത്തനിവന്റ  കബഭാഡനി  ഗഭാരഡ്സലാം  കൂവടയണസ.  എനനിക്കസ
അകദ്ദേഹേവത്ത  ആ  സമയത്തസ  കവെണകപഭാവല  ശദനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനില.  പകക്ഷേ
കേകസര നസ്പീക്കനിയനിടസ  എകനഭാവടഭാപ്പമനിരുനസ കുഞ്ഞെനിവന പരനിചരനിക്കുകേയഭാണസ അകദ്ദേഹേലാം
വചയതസ.  അവതഭാരു മനഷഖ്യവന്റ നല മനസഭാണസ. അത നല മനസള സസ്പീക്കരമഭാര
കകേരള നനിയമസഭയനിലണഭായനിട്ടുണസ.   തസ്പീരച്ചയഭായലാം അങ്ങനിലനനിനലാം അതുകപഭാവല
ഒരു നല മനസലാം ഞങ്ങളവക്കലഭാലാം കസ്നേഹേവലാം സലാംരക്ഷേണവലാം കേനിട്ടുവമനലാം ഇനഡഖ്യഭാ
മഹേഭാരഭാജഖ്യത്തനിനമുനനില  കകേരള  നനിയമസഭയവട  അന്തസസ  ഉയരത്തനിപ്പനിടനിക്കഭാന
തഭാങളക്കസ കേഴനിയവമനലാം ഉറചവെനിശസ്വസനിക്കുന ഒരു സഹേപവെരത്തകേനഭാണസ ഞഭാന.
തസ്പീരച്ചയഭായലാം അതനിനസ അകങ്ങക്കസ കേഴനിയവട.   അകങ്ങക്കസ വചറനിയ പഭായമഭാവണനസ
ഇവെനിവട പറഞ.  'ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന'  എനതസ കലഭാകേമറനിയന ഏറ്റവലാം വെലനിയ ഒരു
സനഖ്യഭാസനിയഭായ  പരമഹേലാംസവന്റ  കപരഭാവണനസ  ഞഭാന  പലകപ്പഭാഴുലാം  പലകരഭാടുലാം
പറയഭാറണസ.  അങ്ങയവട മുഖത്തനിനലാം മനസനിനലാം ആ കദവെസ്പീകേമഭായ സകൗനരഖ്യമുണസ
എനസ  അടുത്തറനിയന  ഒരു  സഹൃവത്തന  നനിലയനില  തഭാങളനിലനനിനലാം  ഇകൗ
വചയറനിലനിരുനവകേഭാണസ  വെളവര  നല നടപടനികേള  പതസ്പീക്ഷേനിക്കുന.  എലഭാവെനിധ
പനിന്തുണയലാം നനകേളലാം വെനിജയങ്ങളലാം കദവെലാം നലകേവടവയനസ പഭാരതനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എന  .    വെനിജയന  പനിള  :   സര,  അങ്ങസ  ഇകൗ  നനിയമസഭയവട  സസ്പീക്കറഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പടതനില ഞഭാനലാം എവന്റ പഭാരടനിയലാം അഭനിനനനിക്കുന.  ഞഭാന ഒരു
പുതുമുഖമഭാണസ.  എനനിക്കുലാം എവനകപ്പഭാവലയള പുതുമുഖങ്ങളക്കുലാം മഭാരഗ്ഗ നനിരകദ്ദേശങ്ങള
നലകേനി  ഇകൗ  സഭവയഭാനഭാവകേ  നനഭായനി  പവെരത്തനിപ്പനിക്കുനതനിനസ  അകങ്ങക്കസ
സനനസണഭാകേവടവയനസ പഭാരതനിചവകേഭാണ്ടുലാം എലഭാവെനിധ പനിന്തുണ അറനിയനിചവകേഭാണ്ടുലാം
നനിരതന.  നനനി, നമസഭാരലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല  : സര,  ഇകൗ നനിയമസഭയവട  നഭാഥനഭായനി  അങ്ങവയ
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വതരവഞ്ഞെടുത്തതനില  ഞഭാന  ഹൃദയലാംഗമമഭായനി  അനകമഭാദനിക്കുന.  ബഹുമഭാനവപ്പട
മുഖഖ്യമനനി ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചതുകപഭാവല അങ്ങയനിലനനിനസ  ധഭാരമ്മേനികേതയവട വവെളനിച്ചലാം
ഉണഭാവവമനസ  പതസ്പീക്ഷേനിക്കുന.  അതനിനസ  നഖ്യഭായമഭായ  കേഭാരണങ്ങള  ഇവെനിവട
ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചതുകപഭാവല  അങ്ങയവട  കപരനിലത്തവനയണസ.  ശസ്പീതസ്വലാം  വെനിളയന
മുഖമഭാവണനളതുവകേഭാണ്ടുതവന മനസനിനസ സമഭാധഭാനമുണഭാകുലാം. 'ശസ്പീരഭാമന' ധരമ്മേത്തനിവന്റ
ആളരൂപമഭാവണനസ  എലഭാവെരക്കുമറനിയഭാലാം.  ആ  ധരമ്മേമഭാണസ  നമ്മുവട  നഭാടനിവന
നനിലനനിരതനതസ.  ആ  ധരമ്മേലാം  സഭാപനിക്കഭാനഭാണസ  'ശസ്പീകൃഷ്ണന'  ജനനിച്ചനിട്ടുളതസ.
ഇകൗ   കപരുകേവളലഭാലാം  കൂടനികച്ചരനഭാണസ  അങ്ങസ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ.  അതുവകേഭാണസ
സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായലാം ധഭാരമ്മേനികേതയഭായനിരനിക്കുലാം എലഭാത്തനിവന്റയലാം ആധഭാരവമനസ  ഞഭാന
വെനിശസ്വസനിക്കുന.   അതനിവന്റ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാവെരക്കുലാം  നസ്പീതനി  ലഭനിക്കുലാം,
ആകരഭാടുമനില  പസ്പീണനലാം,  എലഭാവെരക്കുലാം  തുലഖ്യനസ്പീതനി  എനളതഭാണസ
പതസ്പീക്ഷേനിക്കുനതസ.  ഒരു  പഭാരടനിയനില  നനിനള  ഏകേനഭായ  അലാംഗകത്തഭാടുലാം
പുതുമുഖങ്ങളഭായ അലാംഗങ്ങകളഭാടുലാം പകതഖ്യകേമഭായ ഒരു വെഭാതലഖ്യലാം കൂടനിയണഭാകുവമനലാം
പതസ്പീക്ഷേനിക്കുന.   ഒരു  നല  സസ്പീക്കര  എന  നനിലയസ  അങ്ങയവട  കേരത്തവെഖ്യലാം
നനിരവ്വഹേനിക്കഭാന കദവെലാം അനഗ്രഹേനിക്കവടവയനസ  പഭാരതനിക്കുന.  നമസഭാരലാം.

ശസ്പീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന  : സര,  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയവട
സസ്പീക്കറഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുത്ത  അങ്ങവയ  ഞഭാന  അനകമഭാദനിക്കുകേയഭാണസ.
വെനിദഖ്യഭാരതനി  യവെജന  പസഭാനത്തനിലക്കൂടനി  കേടനവെന  അങ്ങയവട  അനഭവെ
സമ്പത്തസ  സസ്പീക്കര  എനള  നനിലയനില  നനിഷ്പക്ഷേമഭായനി  പവെരത്തനിക്കഭാന
സഹേഭായകേമഭാകുവമനസ  വെനിശസ്വസനിക്കുന.  ഭരണ-പതനിപക്ഷേ  വെഖ്യതഖ്യഭാസമനിലഭാവത
സഭവയ നയനിക്കഭാനലാം അലാംഗങ്ങളവട അവെകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷേനിക്കഭാനലാം അകങ്ങക്കസ
കേഴനിയവടവയനസ ആശലാംസനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര :  ആരഭാധഖ്യനഭായ സഭഭാ കനതഭാകവെ, ബഹുമഭാനഖ്യനഭായ പതനിപക്ഷേ
കനതഭാകവെ, ബഹുമഭാനവപ്പട നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേവര, 

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയവട  അദഖ്യക്ഷേനഭായനി  ഈ  സഭ  എവന
വതരവഞ്ഞെടുത്തതനില ആദഖ്യമഭായനി  ഞഭാന നനനി കരഖവപ്പടുതന.  എവനക്കുറനിച്ചസ
പറഞ്ഞെ നല വെഭാക്കുകേളക്കസ  ഹൃദയലാം നനിറഞ്ഞെ നനനി അറനിയനിക്കുന.  വെനിഖഖ്യഭാതമഭായ
ചരനിതമുള  മുനഗഭാമനികേളഭായ  മുഴുവെന  സസ്പീക്കരമഭാരുവടയലാം  കസവെനങ്ങവള  ഞഭാന
ശനിരസകുനനിച്ചസ  സ്മരനിക്കുന.   പരനിണനിതപജരുലാം  പുതുമുഖങ്ങളലാം  ഒരുകപഭാവല
നനിറഞ്ഞെ ഈ സഭ ഉനതനനിലവെഭാരമുള  ചരനിതമുള ഒരു സഭയഭാണസ.  പരനിണനിത
പജരുവടയലാം  പുതുമുഖങ്ങളവടയലാം  കൂടഭായ്മ  ഈ  സഭയവട  ഒരു  സഭാധഖ്യതയഭായനി
ഞഭാന കേഭാണുന.  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ നനിരവെധനി നനിയമനനിരമ്മേഭാണങ്ങളക്കസ കനതൃതസ്വലാം



നലകേനി  രഭാജഖ്യവത്ത  പല  നനിയമസഭകേളക്കുലാം  പലകപ്പഭാഴുലാം  പഭാരലവമന്റനിനകപഭാലലാം
പകചഭാദനമഭായ  സഭയഭാണനിതസ.  ഇത്തരലാം  ഒരു  ചരനിതകവെദനിയവട  അദഖ്യക്ഷേനഭായനി
പവെരത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതസ ജസ്പീവെനിതത്തനിവല ധനഖ്യമഭായ ഒരനഭവെമഭായനി ഞഭാന
കേരുതുന. ചനിരപരനിചനിതമഭായ പവെരത്തന കമഖലയനിലനനിനലാം തസ്പീരതലാം വെഖ്യതഖ്യസ്തമഭായ
ഒരു കമഖലയനികലക്കഭാണസ, ചുമതലയനികലക്കഭാണസ ഞഭാന കേഭാലൂനനതസ.  സഭഭാദഖ്യക്ഷേവന്റ
നനിഷ്പക്ഷേതവയക്കുറനിചലാം  പതനിപക്ഷേത്തനിവന്റ  അവെകേഭാശങ്ങവള  കുറനിചലാം  പതനിപക്ഷേ
കനതഭാവെസ  ഉളവപ്പവടയള  അലാംഗങ്ങള  ഇവെനിവട  സൂചനിപ്പനിക്കുകേയലാം  ചനില
നനിരകദ്ദേശങ്ങള  പറയകേയലാം  വചയ്തു.  ഈ  സമയത്തസ  എനനിക്കസ  കതഭാനനതസ
വനകപ്പഭാളനിയവന്റ  ചരനിത  പസനിദമഭായ  ഒരു  വെചനമഭാണസ.  ഫ്രഞസ  ജനതയവട
വെനിശസ്വഭാസലാം ആരജനിക്കുനതനിന കവെണനി വെനിപ്ലൈവെഭാനന്തരലാം അകദ്ദേഹേലാം കേകത്തഭാലനിക്ക
സഭയമഭായനി  concordat   അഥവെഭാ  religious  agreement  സഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇതനിവനക്കുറനിച്ചസ സലാംശയലാം ഉനയനിച്ചവെകരഭാടസ അകദ്ദേഹേലാം പറഞ, 'While I was in
Egypt I was a Muslim, Now I am in France no doubt, I am a Christian'.
എനസ.  ചുമതലകേള  നവമ്മേ  മഭാറ്റനി  പണനിയണലാം.  അതസ  വചയറനിനലാം  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേരക്കുലാം  ഒരുകപഭാവല  ബഭാധകേമഭാണസ.  നനിയമനനിരമ്മേഭാണ  സഭയനിവല
അലാംഗതസ്വലാം  ചുമതലകേളവട  ബഭാഹുലഖ്യവലാം  കവെവെനിദഖ്യവലാംവകേഭാണസ  സമ്പനമഭാണസ.
നനിയമസഭഭാ  പവെരത്തനങ്ങളനില  ചതുരഘടകേങ്ങളഭാണസ നമുക്കുചുറലാം  ഭ്രമണലാം വചയ്യുനതഭായനി
എനനിക്കസ കതഭാനനിയതസ.  ഒനസ,  സഭയലാം ഭരണഘടനയലാം. രണസ, സഭയലാം നനിയമനനിരമ്മേഭാണവലാം.
മൂനസ  സഭയലാം  ജനങ്ങളലാം.  നഭാലസ,  സഭയലാം  മഭാധഖ്യമങ്ങളലാം. ഇതസ  മനസനിലഭാക്കനിയള
ഗൃഹേപഭാഠമഭാണസ നമുക്കസ കവെണതസ. നമ്മുവട ഭരണഘടന കകേവെലലാം കുവറ ഖണ്ഡങ്ങകളഭാ
വെകുപ്പുകേകളഭാ  മഭാതമല,  അതനികനഭാവടഭാപ്പലാം  സസ്വയലാം  ഇഴുകേനികച്ചരന  മൂലഖ്യങ്ങളവട  ഒരു
ഊരജപവെഭാഹേലാം കൂടനികച്ചരനതഭാണസ.  ഈ രഭാഷവത്ത ഒരുമനിപ്പനിച്ചസ നനിരതനതസ ഈ
ഭരണഘടനയഭാണസ.  അതസ പഭാലനിക്കവപ്പടുകേയലാം സലാംരക്ഷേനിക്കവപ്പടുകേയലാം കവെണലാം.  അതസ
ഉറപ്പുനലകുന സലാംരക്ഷേണത്തനിനസ സഹേഭായകേരമഭായ നനിയമനനിരമ്മേഭാണമഭാണസ നടകക്കണതസ.
ജനതയവട ശബ്ദമഭാണസ നനിയമസഭയവട ശബ്ദലാം.  ജനഭാധനിപതഖ്യത്തനിവന്റ അനനനിമനിഷമുള
വെളരച്ചയലാം വെനികേഭാസവമഭാണസ സഭയനില സലാംഭവെനികക്കണതസ.  ജനഭാധനിപതഖ്യലാം ഒരനിടത്തസ
തുടങ്ങനി  ഒരനിടത്തസ  അവെസഭാനനിക്കുന  ഒരു  പക്രനിയയല.  അതസ  ഓകരഭാ  നനിമനിഷവലാം
വെളരനവകേഭാണനിരനിക്കുന  ഒരു  മൂലഖ്യവെഖ്യവെസയഭാണസ. ജനഭാധനിപതഖ്യവത്ത  കൂടുതല
വെനികേസനിപ്പനിക്കുന നനിയമനനിരമ്മേഭാണങ്ങള  യഭാഥഭാരതഖ്യ മഭാകുകമ്പഭാഴഭാണസ ജനതയവട
ജസ്പീവെനിതലാം  നനിരഭയവലാം  സസ്വതനവലാം  സകൗകേരഖ്യപദവമഭാകുനതസ.  അതനിനസ  പതനിനഭാലഭാലാം
നനിയമസഭയസ  സഭാധനിക്കവട  എനസ  ഞഭാന  ആതഭാരതമഭായനി  ആഗ്രഹേനിക്കുന.
പതനിപക്ഷേത്തനിവന്റ  ശബ്ദവലാം  അവെകേഭാശങ്ങളലാം  സലാംരക്ഷേനിക്കവപ്പടണലാം. അതസ
സലാംരക്ഷേനിക്കവപ്പടുകേതവന  വചയ്യുലാം.  അകതഭാവടഭാപ്പലാം  സരക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാരഖ്യങ്ങള
യഥഭാസമയലാം നടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനലാം സഭഭാദഖ്യക്ഷേനസ ബഭാധഖ്യതയണസ.  ഇക്കഭാരഖ്യത്തനില
എലഭാവെരുവടയലാം  സഹേകേരണലാം  പതസ്പീക്ഷേനിക്കുന.  രഭാവെനിവല  8.30-നസ  ആരലാംഭനിക്കുന
നമ്മുവട നനിയമസഭഭാ രസ്പീതനിവയക്കുറനിച്ചസ കേകൗതുകേത്തനിനഭായനി ഒരകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയകപ്പഭാള
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മഭാധഖ്യമപധഭാനമഭായ നമ്മുവട സലാംസഭാരലാം വവെളനിവപ്പടുകേയണഭായനി.  കവെകേനിടസ  5.30-നസ
അച്ചടനി  ആരലാംഭനിച്ചനിരുന  പതങ്ങളക്കസ  അതുവെഴനി  കകേരള  ജനതയസ  വെഭാരത്തകേള
ലഭഖ്യമഭാക്കഭാന കവെണനിയഭായനിരുന എന കേകൗതുകേകേരമഭായ ചരനിതമഭാണസ  മനസനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിച്ചതസ.   സഭയവട  സസ്വരലാം  ജനങ്ങളനികലവക്കത്തനിക്കഭാനള  ഈ   കുതൂഹേലലാം
ഇനലാം  സജസ്പീവെമഭാണസ.  ഗൃഹേപഭാഠത്തനിനലാം  ആധനികേഭാരനികേതയ്ക്കുലാം  സലാംവെഭാദ
സലാംസഭാരത്തനിനലാം  പഭാമുഖഖ്യലാം  നലകുവനഭാരു  രസ്പീതനി  നനിയമസഭവയ  സലാംബന്ധനിചള
പതസ്പീക്ഷേയഭാണസ വെരദനിപ്പനിക്കുകേവയനസ ഓരക്കണലാം. സലാംവെഭാദ സലാംസഭാരത്തനിനകവെണനി സസ്വയലാം
സജരഭാകേഭാന നനിയമസഭയനിവല പുതുമുഖങ്ങകളഭാടസ ഞഭാന അഭഖ്യരതനിക്കുന. ജനതയസ
നനിരഭയതസ്വവലാം യകനികബഭാധഭദതയലാം പദഭാനലാം വചയ്യുന  നനിയമസഭയഭായനി ഈ സഭ
മഭാറവട  എനഭാഗ്രഹേനിക്കുന.   ഗൃഹേപഭാഠലാം  വചയ്യുകേ,  സലാംക്ഷേനിപ്തമഭാക്കുകേ,
ആധനികേഭാരനികേമഭാകുകേ,  സലാംവെഭാദ  സലാംസഭാരലാം  ഉറപ്പഭാക്കുകേ  എനനിവെ  പുതനിയ
അലാംഗങ്ങളക്കസ നനിയമസഭ ഉകൗരജസ്വസസ്വലമഭായ ഒരനഭവെമഭായനി തസ്പീരുലാം.  അതനിനഭാല
വചയര  അഭഖ്യരതനിക്കുന  'be  telegraphic,  be telegramic' എനസ.  എലഭാ
സഭാമഭാജനികേകരഭാടുലാം  ഒരനിക്കലകൂടനി  ഹൃദയലാംനനിറഞ്ഞെ  നനനി  അറനിയനിച  വകേഭാണസ
സഭയവട  സഗമമഭായ  നടത്തനിപ്പനിനസ  എലഭാവെരുവടയലാം  സരവ്വഭാതനയള  പനിന്തുണ
അഭഖ്യരതനിചവകേഭാണസ ഞഭാനവെസഭാനനിപ്പനിക്കുന.

ഓരഡര.....ഓരഡര...  ഇകൗ  നനിയമസഭയനിവല  പതനിപക്ഷേ  പഭാരടനികേളനില
ഏറ്റവലാം  കൂടുതല അലാംഗസലാംഖഖ്യയള പഭാരടനി  ഇനഡഖ്യന  നഭാഷണല കകേഭാണ്ഗ്രസസ
പഭാരടനിയഭാണസ.  അതനിനഭാല കകേരള നനിയമസഭയവട നടപടനിക്രമവലാം കേഭാരഖ്യനനിരവ്വഹേണവലാം
സലാംബന്ധനിച്ച ചടങ്ങളനിവല ചടലാം 2(1) അനസരനിച്ചസ പസ്തുത പഭാരടനിയവട കനതഭാവെഭായ
ശസ്പീ.  രകമശസ  വചനനിത്തലവയ  സഭയനിവല  പതനിപക്ഷേ  കനതഭാവെഭായനി  ഞഭാന
അലാംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

യ.ഡനി.എഫസ. -വന്റ  പഭാരലവമന്ററനി  പഭാരടനി  കയഭാഗലാം  ഉപകനതഭാവെഭായനി
ശസ്പീ. പനി. വകേ. കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനിവയ വതരവഞ്ഞെടുത്ത വെനിവെരവലാം സഭവയ അറനിയനിക്കുന.

എലഭാ ബഹുമഭാനവപ്പട അലാംഗങ്ങളക്കുലാംകവെണനി നനിയമസഭഭാ കലഭാഞനില ചഭായസലക്കഭാരലാം
അകറഞസ വചയനിട്ടുണസ. അതനിലക്കൂടനി പങഭാളനികേളഭാകേണവമനഭഖ്യരതനിക്കുന.

ഓരഡര...  ഓരഡര...  സഭ  ഇകപ്പഭാള  പനിരനിയനതുലാം  2016  ജൂണ്  24-ാം
തസ്പീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 9.00 മണനിക്കസ വെസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണസ.

(2016  ജൂണ് മഭാസലാം  24-ാം തസ്പീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല  9.00  മണനിക്കസ
വെസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതനികലക്കഭായനി സഭ രഭാവെനിവല 10.32-നസ പനിരനിഞ)




