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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XV-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

    2019   കമയയ്    27,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടട  പതബനഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2019  കമയയ്

27-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബടല  9.00  മണബകയ്  കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാടട

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സതീകര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണടന്റെ  അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.  

I ചരകമനാപചനാരലാം

ടകേ  .   എലാം  .   മനാണബയുടട നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .    സതീകര്:  കകേരള  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  (എലാം)  ടചയര്മനാനലാം  പനാലനാ

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബടല എലാം.എല്.എ.-യുമനായ ടകേ.  എലാം.  മനാണബ  09-04-2019-നയ്

അന്തരബച.  ഏടറെ  നനാളനായബ  ചബകേബത്സയബലനായബരുന്ന  ടകേ.  എലാം.  മനാണബ  കേഴബഞ

സകമ്മേളനതബലലാം നബയമസഭനാ പ്രവര്തനങ്ങളബല് സജതീവമനായബരുന.  1933 ജനവരബ

30-നയ്  കകേനാട്ടയതയ്  ജനബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  മദനാസയ്  കലനാ  കകേനാകളജബല്നബനലാം  നബയമ

ബബരുദേലാം  കനടുകേയുലാം  1956-ല്  അഭബഭനാഷകേനനായബ  എന്കറെനാള്  ടചയ്യുകേയുലാം
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കകേനാഴബകകനാടയ്,  കകേനാട്ടയലാം  ജബലനാ  കകേനാടതബകേളബലലാം  പനാലനാ  സബയ്  കകേനാടതബയബലലാം

പ്രനാകതീസയ് ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ.  1958 -ല് കകേനാണ്ഗ്രസയ് മരങ്ങനാട്ടുപബളബ വനാര്ഡയ് കേമ്മേബറബ

പ്രസബഡന്റെനായബ  രനാഷതീയ  ജതീവബതലാം  ആരലാംഭബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  കകേനാട്ടയലാം  ഡബ.സബ.സബ.

ജനറെല്  ടസക്രട്ടറെബ,  ടകേ.പബ.സബ.സബ.  അലാംഗലാം  എന്നതീ  നബലകേളബല്  പ്രവര്തബച.

1964 -ല് കകേരള കകേനാണ്ഗ്രസയ് രൂപതീകേരബച്ചകപ്പെനാള് അതബല് അലാംഗമനാകുകേയുലാം 1979-ല്

കകേരള കകേനാണ്ഗ്രസയ്  (എലാം)  രൂപതീകേരബക്കുകേയുലാം അനമുതല് പനാര്ട്ടബ ടചയര്മനാനനായബ

പ്രവര്തബചവരബകേയുമനായബരുന.  1965-ല്  പനാലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബടന്റെ

രൂപതീകേരണലാം  മുതല്  13  തവണ  അകത  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്നബനലാം

നബയമസഭനാലാംഗമനായബ  ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട  അകദ്ദേഹലാം  1975 -ല്  ധനകേനാരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനബയനാകുകേയുലാം  1976-ല് ആദേദ്ധ്യമനായബ  ബഡ്ജറയ്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം ടചയ.

കകേരള  നബയമസഭയബല്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേനാലലാം  സനാമനാജബകേനനായുലാം  മനബയനായുലാം

പ്രവര്തബച്ച  വദ്ധ്യകബടയന്നതബന  പുറെടമ  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ബഡ്ജറയ്  അവതരബപ്പെബച്ച

ധനകേനാരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനബടയന്ന നബലയബലലാം ഒകര മണ്ഡലടത ഏറവലാം കൂടുതല് കേനാലലാം

പ്രതബനബധതീകേരബച്ച  ജനപ്രതബനബധബടയന്ന  നബലയബലമുള്ടപ്പെടട  നബരവധബ

റെബകകനാര്ഡുകേള് അകദ്ദേഹലാം സൃഷബച്ചബട്ടുണയ്.  ധനകേനാരദ്ധ്യ  വകുപ്പെബന പുറെടമ  ആഭദ്ധ്യന്തരലാം,

റെവനന,  വവദേനതബ,  നബയമലാം,  ജലകസചനലാം തുടങ്ങബ നബരവധബ  വകുപ്പുകേള് അകദ്ദേഹലാം

വകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ടചയ.  സഭനാസകമ്മേളനങ്ങളബല്  കൃതദ്ധ്യമനായബ  ഹനാജരനാവകേയുലാം
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സമയനബഷ്ഠകയനാടുകൂടബ  വബഷയങ്ങള്  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ടചയബരുന്ന

അകദ്ദേഹലാം പനാര്ലടമന്റെറെബ നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബക്കുന്നതബലലാം ശദ പതബപ്പെബച്ചബരുന.

അകദ്ദേഹതബടന്റെ  പ്രവര്തനരതീതബ  പുതബയ  സനാമനാജബകേര്  മനാതൃകേയനാകകണതനാണയ്.

ഭരണഘടനനാ വദ്ധ്യവസ്ഥകേളബലലാം സഭനാനടപടബ ചട്ടങ്ങളബലലാം നബയമവദ്ധ്യവസ്ഥകേളബലമുള

അവഗനാഹലാം  സഭയബല്  സമകയനാചബതമനായ  ഇടടപടല്  നടതനാന്  അകദ്ദേഹടത

പ്രനാപ്തനനാകബയബരുന.  കുടബകയറ  കേര്ഷകേരുടട  പ്രശ്നങ്ങള്കയ്  പരബഹനാരമുണനാകനാന്

ശമബച്ചതബനപുറെടമ കേര്ഷകേടതനാഴബലനാളബ ടപന്ഷന്, കേനാരുണദ്ധ്യ കലനാട്ടറെബ തുടങ്ങബയവ

നടപ്പെബലനാക്കുകേവഴബ ജനപ്രതീതബ കനടബടയടുക്കുന്നതബനയ് അകദ്ദേഹതബനയ് സനാധബച. വബ.പബ.

കമകനനാന്  അവനാര്ഡയ്  ഉള്ടപ്പെടട  ടപനാതുപ്രവര്തകേര്കനായുള  നബരവധബ

പുരസനാരങ്ങള്  അകദ്ദേഹതബനയ് ലഭബച്ചബട്ടുണയ്.  'ജനകക്ഷമലാം ജനങ്ങളുടട അവകേനാശലാം',

'കേനാര്ഷബകേ  സമ്പദേയ് ഘടനയുലാം  കകേരളവലാം',  'വബകേസനവലാം  വബഭവകശഷബയുലാം'  തുടങ്ങബയ

പുസ്തകേങ്ങളുലാം  "ടകേ.എലാം.  മനാണബ  എ  സ്റ്റഡബ  ഇന്  റെതീജദ്ധ്യണലബസലാം”എന്ന

ജതീവബതകേഥയുലാം  പ്രസബദതീകേരബക്കുകേയുണനായബ.  അകദ്ദേഹലാം  അവതരബപ്പെബച്ച  "അദദനാന

വര്ഗ്ഗ  സബദനാന്തലാം”ഏടറെ  ചര്ച്ചകേള്ക്കുലാം  വബമര്ശനങ്ങള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ.

ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട  നബരദ്ധ്യനാണകതനാടട  പകേരലാം  വയനാനബലനാത  ഒരു

സനാമനാജബകേടനയനാണയ്  നഷമനായതയ്.  രനാഷതീയ  പ്രവര്തകേര്കയ്  എനലാം

മനാര്ഗ്ഗദേര്ശബയനായ  ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട  സ്മരണയ്ക്കുമുമ്പബല്  ആദേരനാഞ്ജലബ
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അര്പ്പെബക്കുന.  

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറെനായബ  വബജയന്):  കകേരളതബനയ്  ടപനാതുവബലലാം  കകേരള

നബയമസഭയയ്  വബകശഷബചലാം  അപരബഹനാരദ്ധ്യമനായ  നഷമനാണയ്  ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട

നബരദ്ധ്യനാണലാംമൂലലാം  ഉണനായബട്ടുളതയ്.  എലനാ  വബഭനാഗലാം  ആളുകേളുടടയുലാം  കസ്നേഹനാദേരങ്ങള്

ആര്ജബക്കുന്ന വദ്ധ്യകബതദമനായബരുന അകദ്ദേഹതബകന്റെതയ്. മലകയനാര പ്രകദേശങ്ങളുടടയുലാം

കേര്ഷകേ  സമൂഹതബടന്റെയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്  സഭയബല്  ഉന്നയബക്കുന്നതബല്  ശകദയമനായ

പങ്കനാണയ്  അകദ്ദേഹലാം വഹബച്ചതയ്.  അരനൂറനാണബകലടറെ തുടര്ച്ചയനായബ  ഒകര നബയമസഭനാ

മണ്ഡലതബല്നബനതടന്ന  നബയമനബര്മ്മേനാണസഭയബല്  അലാംഗമനായബരബക്കുകേ  എന്നതയ്

കകേരള  നബയമസഭയുടടയുലാം  കലനാകേയ് സഭയുടടയുലാം  ചരബത്രതബല്  മടറനാരനാള്ക്കുലാം

അവകേനാശടപ്പെടനാനബലനാത റെബകകനാര്ഡനാണയ്.  നബയമസഭയബല് ഏറവലാം കൂടുതല് കേനാലലാം

ഒകര  മണ്ഡലടത  പ്രതബനബധതീകേരബക്കുകേയുലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേനാലലാം

മനബയനായബരബക്കുകേയുലാം ഏറവലാം കൂടുതല് തവണ ബഡ്ജറയ് അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം ടചയ

വദ്ധ്യകബ  എന്ന  നബലയബലള  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  റെബകകനാര്ഡുകേള്  വരുലാം  കേനാലതയ്

മറനാര്ക്കുലാം  തകേര്കനാനനാകുടമന്നയ്  കതനാനന്നബല.  അഭബഭനാഷകേനലാം

നബയമപണ്ഡബതനമനായബരുന്ന ടകേ.  എലാം.  മനാണബ കകേരള നബയമസഭയയ് കനട്ടമനായബരുന.

ധനലാം,  നബയമലാം,  റെവനന  തുടങ്ങബയ  വകുപ്പുകേള്  വകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ടചയ്യുകേവഴബ  അകദ്ദേഹലാം

കനടബയ  വവദേഗദ്ധ്യലാം  സഭടയ  സമ്പന്നമനാക്കുന്നതബല്  വലബയ  പങ്കുവഹബച്ചബട്ടുണയ്.
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സഭയബല്  ഹനാജരനാകുന്നതബല്  അകദ്ദേഹലാം  കേനാട്ടബയ  കൃതദ്ധ്യത  എലനാ  സനാമനാജബകേര്ക്കുലാം

മനാതൃകേയനായബരുന.  നബയമനബര്മ്മേനാണ കവളകേളബല് അകദ്ദേഹതബടന്റെ ഇടടപടലകേള്

കൂടുതല്  ശകദയമനായബരുന.  ഭരണഘടനനാ  വദ്ധ്യവസ്ഥകേളുലാം  സഭനാനടപടബ  ചട്ടങ്ങളുലാം

നബയമ  വകുപ്പുകേളുടമലനാലാം  കൃതദ്ധ്യമനായബ  മനസബലനാകനാനലാം  സമകയനാചബതമനായബ

ഇടടപടനാനലാം  അകദ്ദേഹതബനയ്  കേഴബഞതയ്  സഭയുടട  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  അകദ്ദേഹലാം

കേനാട്ടബയ  നബഷ്കര്ഷടകേനാണ്ടുകൂടബയനാണയ്.  സമനാനതകേളബലനാത  വദ്ധ്യകബതദതബടന്റെ

ഉടമയനാണയ് അകദ്ദേഹലാം.  ആ സ്മരണയ്ക്കുമുമ്പബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.  

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  ടചന്നബതല):  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സതീകറലാം

മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ച വബകേനാരങ്ങകളനാടയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കയനാജബക്കുന.  രനാഷതീയ

സലാംഭവവബകേനാസങ്ങളുടട  ഒഴുകബടന  തങ്ങളുടട  ഇച്ഛയനസരബച്ചയ്  തബരബചവബടുകേവഴബ

ചരബത്രലാം  നബര്മ്മേബച്ച  അപൂര്വ്വമനായ  പ്രതബഭകേളബല്  ഒരനാളനാണയ്  മനാണബസനാര്.

കകേരളതബടല  മുന്നണബ  രനാഷതീയതബടല  ടനടുനനായകേനനാരബല്  ഒരനാളുലാം

ടഎകേദ്ധ്യജനനാധബപതദ്ധ്യ  മുന്നണബകയ്  കേരുതയ്  പകേര്ന്ന  പ്രഗത്ഭനനായ   കനതനാവലാം

എന്നതബനപുറെടമ  ദൂരകനാഴ്ചയുള  ഭരണനാധബകേനാരബയുലാം  പ്രഗത്ഭനനായ

പനാര്ലടമകന്റെറെബയനലാം   രനാഷതീയ  നതീകങ്ങളുടട  മര്മ്മേലാം  ടതനാട്ടറെബഞ  തനശനാലബയുലാം

നബയമങ്ങടള തലനനാരബഴകേതീറെബ വദ്ധ്യനാഖദ്ധ്യനാനബകനാന് കേഴബയുന്ന നബയമജ്ഞനലാം അദദനാന

വര്ഗ്ഗതബടന്റെ  സലാംരക്ഷകേനലാം  തബകേഞ  മനഷദ്ധ്യകസ്നേഹബയുമനായബരുന  മനാണബസനാര്.
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കേഴബഞ  54  വര്ഷലാം  നബയമസഭയബലണനായബരുന്ന  അകദ്ദേഹലാം  13  തവണ

മനബയനാവകേയുലാം  13  ബഡ്ജറ്റുകേള് അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഏറവലാം കൂടുതല് വകുപ്പുകേള്

വകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ടചയ്യുകേയുലാം  ടചയ.  അപനാരമനായ  മനനഃശകബ  അകദ്ദേഹതബടന്റെ

വകേമുതലനായബരുന.  പ്രതബസനബകേടള  സമചബതതകയനാടട  മറെബകേടകനാനള

അകദ്ദേഹതബടന്റെ കേഴബവയ് അത്ഭുതനാവഹമനാണയ്.  അകദ്ദേഹതബനയ് നബയമസഭ എനടമനാരു

പനാഠശനാലയനായബരുന.  നന്നനായബ ഗൃഹപനാഠലാം ടചയബട്ടനാണയ് അകദ്ദേഹലാം നബയമസഭയബലലാം

പത്ര സകമ്മേളനങ്ങളബലലാം പടങ്കടുതബരുന്നതയ്.  നബയമസഭനാ വലബ്രറെബ ഏറവലാം കൂടുതല്

ഉപകയനാഗബച്ച  ഒരു  സനാമനാജബകേന്  കൂടബയനായബരുന  മനാണബസനാര്.  കകേനാണ്ഗ്രസബലൂടട

രനാഷതീയ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബച്ച അകദ്ദേഹലാം കകേരള കകേനാണ്ഗ്രസയ് പനാര്ട്ടബ രൂപതീകേരബച്ചയ്

അതബടന  ജനകേതീയ  പ്രസ്ഥനാനമനാകബ  മനാറനാനലാം  ആശയപരമനായ

അടബതറെയുണനാകനാനലാം  കേര്ഷകേരുടടയുലാം  സനാധനാരണകനാരുടടയുലാം  പനാര്ട്ടബയനാകബ

മനാറ നാനലാം  കേഠബനപരബശമലാം  നടതബയബരുന.  ഏറവലാം  തനാടഴതട്ടബല്

അവശതയനഭവബക്കുന്നവര്കയ്   ആശദനാസലാം  നല്കുന്നതബനയ്  മുന്ഗണന  നല്കേബയ

അകദ്ദേഹലാം  പനാവടപ്പെട്ട  കരനാഗബകേള്ക്കുലാം  ചബകേബത്സനാസഹനായലാം  നല്കുന്നതബകലയനായബ

കേനാരുണദ്ധ്യ  ടബനവലന്റെയ്  സതീലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  കനതൃതദലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.

അകദ്ദേഹകതനാടുളള ആദേരസൂചകേമനായബ പ്രസ്തുത സതീലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സദതീകേരബകണലാം.  അദദനാനവര്ഗ്ഗ  സബദനാന്തതബനലാം  കേര്ഷകേ  കക്ഷമതബനലാംകവണബ
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അതബശകമനായബ നബലടകേനാണ രനാഷതീയ കനതനാവലാം ഭരണകേര്തനാവടമന്ന നബലയബല്

മനാണബസനാര് നടപ്പെബലനാകബയ പുതബയ ആശയമനായബരുന കേര്ഷകേ ടപന്ഷന്. നടലനാരു

പനാര്ലടമകന്റെറെബയനലാം  നബയമ  പണ്ഡബതനമനായ  അകദ്ദേഹലാം  നബയമതബടന്റെ

തലനനാരബഴകേതീറെബയനാണയ്  നബയമസഭയബല്  വനാദേമുഖങ്ങള്  ഉന്നയബച്ചബരുന്നതയ്.  കകേരള

രനാഷതീയതബടല  ഒരു  യുഗമനാണയ്  മനാണബസനാറെബടന്റെ  കദേഹവബകയനാഗതബലൂടട

അസ്തമബച്ചതയ്.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  ദേതീപ്തമനായ  ഓര്മ്മേയ്ക്കുമുമ്പബല്  ആദേരനാഞ്ജലബകേള്

അര്പ്പെബക്കുന. 

റെവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

മനാണബസനാറെബടനക്കുറെബച്ചയ്  ഇവബടട  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടയ്  കയനാജബക്കുന.

ടതര ടഞടുപ്പുകേളബല്  പരനാജയമറെബയനാത  മനാണബസനാര്  പതബമൂന്നയ്  തവണ  പനാലനാ

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്നബന്നയ്  ടതരടഞടുകടപ്പെടുകേയുലാം  കകേരള  നബയമസഭയബല്

ഏറവലാംകൂടുതല്  കേനാലലാം  അലാംഗമനാവകേയുലാം  നബരവധബ  തവണ  മനബയനാവകേയുലാം

അരനൂറനാണ്ടുകേനാലകതനാളലാം കകേരള രനാഷതീയതബടന്റെ ഗതബവബഗതബകേളബല് നബര്ണ്ണനായകേ

സദനാധതീനലാം  ടചലത്തുകേയുലാം  ടചയബട്ടുണയ്.  രനാഷതീയ  കഭദേടമകനദ്ധ്യ  ജനകസവനലാം

നടത്തുന്നതബനലാം  കേര്ഷകേരുടട  മനസറെബഞയ്  പ്രവര്തബക്കുന്നതബനലാം  അകദ്ദേഹലാം

അതതീവ  ശദ  പുലര്തബയബരുന.  രനാഷതീയ  ലക്ഷദ്ധ്യപ്രനാപ്തബകനായബ

ജതീവബതമനാര്ഗ്ഗങ്ങളുടട മുഴുവന് സനാദദ്ധ്യതകേള് കതടുന്നതബനലാം മുന്നണബ രനാഷതീയതബനലാം
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പ്രനാകയനാഗബകേ  ടപനാതുപ്രവര്തനതബനലാം  പുതബയ  മനാനലാം  നല്കുന്നതബനലാം

അകദ്ദേഹതബനയ്  കേഴബഞബട്ടുണയ്.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  രനാഷതീയ  നബലപനാടുകേകളനാടയ്

വബകയനാജബക്കുന്നവര്കപനാലലാം  'മനാണബസനാര്'  എന്ന  ടപനാതുപ്രവര്തകേകനനാടയ്

കയനാജബക്കുന്ന നബലപനാടനാണയ് സദതീകേരബച്ചബട്ടുളളതയ്. മനാണബസനാറെബടന്റെ അറെബവലാം അനഭവവലാം

കകേരള നബയമസഭയയ് തുടര്നലാം പ്രകചനാദേനലാം നല്കുന്നതനാകേടട്ടടയന്നയ് ആശലാംസബക്കുന.

അകദ്ദേഹതബടന്റെ  സ്മരണയ്ക്കുമുമ്പബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.  

കഡനാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര്:  ഇന്തദ്ധ്യന്  രനാഷതീയതബടല  ഊര്ജസദലനനായ

പനാര്ലടമകന്റെറെബയടനന്ന  കപരബല്  ആര്ക്കുലാം  തകേര്കനാന്  സനാധബകനാത  നബരവധബ

റെബകകനാര്ഡുകേള്  സൃഷബകനാന്  മനാണബസനാറെബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.  എലനാകേനാരദ്ധ്യങ്ങളബലലാം

അകദ്ദേഹലാം  കേനാണബച്ചബരുന്ന  സൂക്ഷ്മതയുടട  ഫലമനായനാണയ്  'മനാണബസനാര്'  എന്ന

അഭബസലാംകബനാധന  അകദ്ദേഹതബനയ്  ലഭബച്ചതയ്.  എടന്റെ  പബതനാവബകനനാടയ്  നല

ആത്മബനലാം  പുലര്ത്തുകേയുലാം  മനാണബ-കകേനായ  കൂട്ടുടകേട്ടയ്  ചര്ച്ച  ടചയ്യടപ്പെടുകേയുലാം

ടചയബരുന്ന ഒരു കേനാലഘട്ടമുണനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ മനസബടല സ്ഥനായബയനായ

ഭനാവലാം കേനാരുണദ്ധ്യമനായതുടകേനാണ്ടുതടന്ന മനബസഭയബല് കേനാരുണദ്ധ്യ പ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ

ബനടപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങള്കയ്  സഹനായലാം  നല്കുകേടയന്നതയ്  അകദ്ദേഹതബടന്റെ

പ്രകതദ്ധ്യകേതയനായബരുന.  ഉമ്മേന്  ചനാണബ  മനബസഭയുടട  കേനാലതയ്  'ശ്രുതബതരലാംഗലാം'

പദതബകനായബ  പ്രകതദ്ധ്യകേലാം  തുകേ  മനാറബവയ്ക്കുകേയുലാം  നൂറദേബന  പരബപനാടബയബല്  അതയ്
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ഉള്ടപ്പെടുതബടകനാണയ്  പദതബ  യനാഥനാര്തദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനയ്  സഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം

ടചയബട്ടുണയ്.  കേനാരുണദ്ധ്യ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് കവണബ കലനാട്ടറെബ ടബകറബടന എപ്രകേനാരലാം

ഉപകയനാഗടപ്പെടുതനാന്  സനാധബക്കുടമന്നയ്  ടതളബയബച്ച  വദ്ധ്യകബയനാണയ്  മനാണബസനാര്.

 മനാണബസനാറെബകനനാടുളള ആദേരസൂചകേമനായബ കേനാരുണദ്ധ്യ ടബനവലന്റെയ് സതീമബടന  തബരബടകേ

ടകേനാണ്ടുവരുന്നതബനയ്  സര്കനാര്  നടപടബ  സദതീകേരബകണലാം.  എലനാവടരയുലാം

കസ്നേഹലാംടകേനാണയ് കേതീഴടക്കുകേയുലാം എകപ്പെനാഴുലാം പുഞബരബചടകേനാണ്ടുമബരബക്കുന്ന മനാണബസനാര്

ടവറപ്പെയ്  ആഗ്രഹബകനാത  വദ്ധ്യകബയനായബരുന.  മനാണബസനാറെബടന്റെ  ഉജദലമനായ

വദ്ധ്യകബതദതബനയ് മുമ്പബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന;  എടന്റെ പ്രസ്ഥനാനതബടന്റെ

കവദേന പങ്കുവയ്ക്കുന.

ശതീ  .    സബ  .    ടകേ  .    നനാണ:  മനാണബസനാറെബടനക്കുറെബച്ചയ്  ഇവബടട  പ്രകേടബപ്പെബച്ച

വബകേനാരകതനാടയ്  കയനാജബക്കുന.  മറയ്  നബയമസഭകേളബല്  കേനാണനാന്  സനാധബകനാത

വദ്ധ്യകബതദതബനയ് ഉടമയനാണയ് അകദ്ദേഹലാം.  ഒരു സതീനബയര് കനതനാടവന്ന നബലയയ് വളടര

കസ്നേഹകതനാടുകൂടബയ ടപരുമനാറമനാണയ് അകദ്ദേഹതബല്നബനലാം എനബകയ് ലഭബച്ചബട്ടുളളതയ്.

നബയമസഭയബല്  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  നന്നനായബ  പഠബച്ചയ്  അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  അകദ്ദേഹലാം

കേനാണബക്കുന്ന  ശമലാം  മറയ്  സനാമനാജബകേര്ക്കുലാം  മനാതൃകേയനാണയ്.  ഒരു  സനാമനാജബകേടനന്ന

നബലയബല്  അന്പതയ്  വര്ഷലാം  വബജയകേരമനായബ  പൂര്തതീകേരബകനാന്  സനാധബക്കുന്നതയ്

ടചറെബയ  കേനാരദ്ധ്യമല.  മനാണബസനാറെബടന്റെ  കദേഹവബകയനാഗതബല്  എടന്റെ  പനാര്ട്ടബയുടട
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അനകശനാചനലാം കരഖടപ്പെടുത്തുന. 

ശതീ  .    പബ  .    ടജ  .    കജനാസഫയ്:  വളടരയധബകേലാം  കേഠബനനാദദനാനലാം  ടചയ്യുന്ന  ഒരു

നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേനനായബരുന  ടകേ.  എലാം.  മനാണബ.  കകേരള  കകേനാണ്ഗ്രസബടന

സലാംസ്ഥനാന പനാര്ട്ടബയുലാം ടചറകേബടകേര്ഷകേ പനാര്ട്ടബയുമനാകബ മനാറബയതുലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന

സനാമ്പതബകേ  ബനങ്ങളബല്  മനാറലാം  വരുതണടമന്ന  പ്രകമയലാം  നബയമസഭയബല്

അവതരബപ്പെബച്ചതുലാം അകദ്ദേഹമനാണയ്.  കേയറബറെക്കുമതബ നയതബല് മനാറലാം വരുതണടമന്ന

അഭബപ്രനായലാം  അകദ്ദേഹതബനണനായബരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം

കേര്ഷകേടതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാംകവണബ  നബലടകേനാള്ളുകേയുലാം  കേര്ഷകേടതനാഴബലനാളബ

ടപന്ഷന്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ടചയ.  അകദ്ദേഹലാം  നടപ്പെബലനാകബയ  കേനാരുണദ്ധ്യ

ടബനവലന്റെയ്  പദതബ  അകത  രതീതബയബല്  തുടരുന്നതയ്  അകദ്ദേഹകതനാടുള

ആദേരവനായബരബക്കുലാം. പനാലനാ നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്നബനലാം 13 തവണ തുടര്ച്ചയനായബ

ജയബചവന്നതുലാം കകേരള നബയമസഭയബല്  13  തവണ ബഡ്ജറ്റുകേള് അവതരബപ്പെബച്ചതുലാം

അകദ്ദേഹതബടന്റെ  കനട്ടമനാണയ്.  സനാധനാരണകനാര്ക്കുകവണബ  അദദനാനബച്ച

അകദ്ദേഹതബടന്റെ  വബകയനാഗലാം  പനാര്ട്ടബക്കുലാം  സലാംസ്ഥനാന-കദേശതീയ  രനാഷതീയതബനലാം

തതീരനാനഷമനാണയ്.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  പനാവനസ്മരണയയ്  മുമ്പബല്  ആദേരനാഞ്ജലബകേള്

അര്പ്പെബക്കുന. 

ശതീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ:  കകേരള  കകേനാണ്ഗ്രസബടന്റെ  ചരബത്രതബല്  എനലാം
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ഓര്മ്മേയബല് നബല്ക്കുന്ന വദ്ധ്യകബതദമനാണയ് ടകേ. എലാം. മനാണബയുകടതയ്. പനാലനാ നബകയനാജകേ

മണ്ഡലലാം  രൂപതീകേരബച്ചതുമുതല്  അവബടടനബനലാം  നബയമസഭടയ  പ്രതബനബധതീകേരബച്ചതുലാം

കകേരള നബയമസഭയബല്  13  പ്രനാവശദ്ധ്യലാം ബഡ്ജറയ് അവതരബപ്പെബച്ചതുലാം  25  വര്ഷകനാലലാം

മനബയനായബരുന്നതുലാം  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  അപൂര്വ്വ  കനട്ടമനാണയ്.  രനാഷതീയതബല്

അജയ്യനനായ  അകദ്ദേഹലാം  റെബ്ബര്  കേര്ഷകേരുടടയുലാം  കുടബകയറ  കേര്ഷകേരുടടയുലാം

കുട്ടനനാട്ടബടല  ടനല്കേര്ഷകേരുടടയുലാം  കസ്നേഹബതനനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ

കദേഹവബകയനാഗലാം  കകേരള  രനാഷതീയതബനയ്  തതീരനാനഷമനാണയ്.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ

പനാര്ട്ടബകയനാടുലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാടുലാം അനകശനാചനലാം അറെബയബക്കുകേയുലാം ഓര്മ്മേകേള്ക്കു

മുമ്പബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന. 

 ശതീ  .    അനൂപയ്  കജകബയ്:  ശകനനായ  ഭരണനാധബകേനാരബയുലാം  മബകേവള

പനാര്ലടമകന്റെറെബയനലാം  നബയമവബദേഗനലാം  കകേരള  രനാഷതീയതബല്  നബറെസനാന്നബദദ്ധ്യവ

മനായബരുന്ന ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട കവര്പനാടയ് കകേരള രനാഷതീയതബനയ് തതീരനാനഷമനാണയ്.

സമൂഹതബടല  തനാടഴതട്ടബടല  ജനവബഭനാഗതബടന്റെ  ഉന്നമനതബനനായബ

കേര്ഷകേടതനാഴബലനാളബ  ടപന്ഷന്,  കേനാരുണദ്ധ്യ  ടബനവലന്റെയ്  പദതബ,  റെബ്ബര്

വബലസ്ഥബരതനാ ഫണയ് മുതലനായവ അകദ്ദേഹലാം പ്രനാവര്തബകേമനാകബ.  കേനാരുണദ്ധ്യ പദതബ

മുമ്പുണനായബരുന്നതുകപനാടല  പുനനഃസ്ഥനാപബകണലാം.  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  വബകയനാഗലാംമൂലലാം

കുടുലാംബതബനണനായ ദനഃഖതബല് പങ്കുകചരുകേയുലാം ആ ഓര്മ്മേകേള്കയ് മുമ്പബല് ശബരസയ്
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നമബക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന. 

തുറെമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശതീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെളബ  ):  പ്രഗത്ഭനനായബരുന്ന ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട വബകയനാഗലാം വളടരയധബകേലാം

ദനഃഖമുളവനാക്കുന്നതനാണയ്.  ദേതീര്ഘകേനാലമനായബ  ഒകര  മണ്ഡലടത  പ്രതബനബധതീകേരബചലാം

മനബപദേലാം  അലങ്കരബചലാം  ബഹുമുഖ  വദ്ധ്യകബതദലാംടകേനാണയ്  കകേരള  രനാഷതീയതബടന്റെ

ഭനാഗമനാവകേയുലാം  ടചയ  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  വനാക്ചനാതുരബ  വളടര  ശകദയമനായബരുന.

അദദനാനവര്ഗ്ഗ  സബദനാന്തലാം,  അഡതീഷണനാലബറബ,  മബച്ച-കേമ്മേബ  ബഡ്ജറയ്  തുടങ്ങബ

ആകേര്ഷകേമനായ  പദേപ്രകയനാഗങ്ങള്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതയ്  അകദ്ദേഹതബടന്റെ

പ്രകതദ്ധ്യകേതയനായബരുന.  ടകേ.  എലാം.  മനാണബയുടട  കപ്രനാജദലമനായ  ഓര്മ്മേകേള്കയ്

മുമ്പബല് ആദേരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  മൂനവര്ഷലാം  മുമ്പയ്  ആദേദ്ധ്യമനായബ  നബയമസഭനാലാംഗമനായബ

വന്ന  എനബകയ്  ഒരു  എലാം.എല്.എ.  എങ്ങടന  പ്രവര്തബകണടമന്നതബനയ്

മനാതൃകേയനായബ  ടകേ.  എലാം.  മനാണബ  അടുത്തുണനായബരുന്നതയ്  വലബടയനാരു  ഭനാഗദ്ധ്യമനായബ

കേരുതുന.  സഭനാ  സകമ്മേളനങ്ങളബല്  അകദ്ദേഹലാം  എകപ്പെനാഴുലാം  റൂള്സയ്  ഓഫയ്

ടപ്രനാസതീഡനവര് കേയ്യബല് കേരുതബയബരുന്നതയ്  ഞനാന് ഓര്ക്കുന.  ഒകര  ആള് തടന്ന

മുതലനാളബയുലാം  ടതനാഴബലനാളബയുമനായബട്ടുള  അദദനാനവര്ഗ്ഗടമന്ന  തബയറെബകയ്  അകദ്ദേഹലാം

രൂപലാം ടകേനാടുത്തു. അകദ്ദേഹതബടന്റെ സദപ്നപദതബയനായ കേനാരുണദ്ധ്യ ടബനവലന്റെയ് പദതബ
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അകത രതീതബയബല് തുടരനാന് കവണ നടപടബയുണനാകേണലാം.  പ്രനാകയനാഗബകേ ബുദബകയനാടട

ജകനനാപകേനാരപ്രദേമനായ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  ടചയ്യനാനനാവടമന്നയ്  ടതളബയബച്ച  മഹനാനനായബരുന

അകദ്ദേഹലാം. അകദ്ദേഹതബനയ് ആദേരനാഞ്ജലബ അര്പ്പെബക്കുന. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷയ്  കുമനാര്:  സഭനാകനതനാവലാം  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവലാം  മറയ്

അലാംഗങ്ങളുലാം  ഇവബടട  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടയ്  ഞനാനലാം  കയനാജബക്കുന.  ഇന്തദ്ധ്യന്

ജനനാധബപതദ്ധ്യതബടന്റെ  ചരബത്രതബടല  നബരവധബ  റെബകകനാര്ഡുകേളുടട  ഉടമയനായബരുന

അകദ്ദേഹലാം.  2001-ലലാം  2011-ലലാം അകദ്ദേഹകതനാടടനാപ്പെലാം മനബസഭയബല് അലാംഗമനാകേനാന്

എനബകയ്  ഭനാഗദ്ധ്യലാം  ലഭബച്ചബട്ടുണയ്.  ജനകറെഷന്  ഗദ്ധ്യനാപയ്  ഒഴബവനാകബടകനാണ്ടുള

ഇടടപടലനായബരുന  അകദ്ദേഹതബടന്റെ  രനാഷതീയ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേള്  നബര്ണ്ണയബച്ചബരുന്നതയ്.

വബമര്ശനങ്ങടള  ക്രബയനാത്മകേമനായബ  കനരബട്ടുടകേനാണയ്  വബമര്ശബക്കുന്നവകരനാടയ്

കസ്നേഹകതനാടട ടപരുമനാറന്നതനായബരുന അകദ്ദേഹതബടന്റെ രതീതബ. പുതബയ തലമുറെയുടട

ആശയങ്ങള് ഉള്ടകനാളനാന് അകദ്ദേഹതബനയ് കേഴബഞബരുന.  കേര്ഷകേടതനാഴബലനാളബ

ടപന്ഷന്,  കേനാരുണദ്ധ്യ ടബനവലന്റെയ് പദതബ തുടങ്ങബയവ അകദ്ദേഹലാം വബഭനാവന ടചയയ്

നടപ്പെനാകബയവയനാണയ്.  നബയമസഭനാ  നടപടബകേളബല്  അകദ്ദേഹതബനണനായബരുന്ന

അവഗനാഹലാം  എടുത്തുപറെകയണതനാണയ്.  ഒരുപനാടയ്  നലമുഹൂര്തങ്ങള്  സമ്മേനാനബച്ച,

എകപ്പെനാഴുലാം  ഉഉൗര്ജസദലതകയനാടട  ടപരുമനാറെബയബരുന്ന  അകദ്ദേഹടത  മറെകനാന്

സനാധബകബല.  കുടുലാംബതബടന്റെ  ദ:ഖതബല്  പങ്കുകചര്നടകേനാണയ്  അകദ്ദേഹതബനയ്
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ആദേരനാഞ്ജലബ അര്പ്പെബക്കുന. 

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  സഭനാദദ്ധ്യക്ഷനലാം മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം പ്രതബപക്ഷ കനതനാവലാം

കേക്ഷബകനതനാകനാളുലാം  ഇവബടട  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  വബകേനാരകതനാടയ്  ഞനാനലാം  കയനാജബക്കുന.

സനാഹബതദ്ധ്യകേനാരനനാകരയുലാം  കേവബകേടളയുടമനാടക  ഉദരബചടകേനാണയ്  കേനാവദ്ധ്യനാത്മകേമനായബ

ബഡ്ജറയ്  അവതരബപ്പെബച്ച  ആദേദ്ധ്യടത  ധനകേനാരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമനബയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.

ഓകരനാ  വകുപ്പെബലലാം  നൂതന പദതബകേള് നടപ്പെനാകബ തടന്റെ വദ്ധ്യകബമുദ പതബപ്പെബകനാന്

അകദ്ദേഹതബനയ് കേഴബഞബട്ടുണയ്. 1967  മുതല്  2019  വടര  52  ടകേനാലമനാണയ് അകദ്ദേഹലാം

നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേനനായബ  പ്രവര്തബച്ചതയ്.  1965-ലനാണയ്  അകദ്ദേഹലാം  കകേരള

കകേനാണ്ഗ്രസബല്  അലാംഗമനാകുന്നതയ്.  കേനാരുണദ്ധ്യ  പദതബ  പഴയ  രതീതബയബല്തടന്ന

നബലനബര്തണലാം.  നബയമസഭയുടട ടസന്റെര് കഫനാര് പനാര്ലടമന്റെറെബ സ്റ്റഡതീസയ് ആന്ഡയ്

ടട്രെയബനബലാംഗബടന്റെ  ആഭബമുഖദ്ധ്യതബല്  മനാണബസനാറെബടന്റെ  രനാഷതീയ  പ്രവര്തനലാം,

നബയമസഭനാ പ്രവര്തനലാം,  അവതരബപ്പെബച്ച ബഡ്ജറ്റുകേള്,  ചുമതല വഹബച്ച വകുപ്പുകേള്

എന്നബവടയ  സലാംബനബച്ചയ്  പഠനലാം  നടതബ  ആധബകേനാരബകേ  ഗ്രനലാം  തയ്യനാറെനാകനാന്

മുന്കേടയ്യടുകണടമന്നയ് ബഹുമനാനടപ്പെട്ട സതീകകറെനാടയ് അഭദ്ധ്യര്തബക്കുന. അകദ്ദേഹതബനയ്

ആദേരനാഞ്ജലബ അര്പ്പെബക്കുന. 

(അന്തരബച്ച  മഹതയ് വദ്ധ്യകബകയനാടുള  ആദേരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പസമയലാം എഴുകന്നറ്റുനബന്നയ് മഉൗനമനാചരബച.)
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II അറെബയബപ്പെയ്

മബ  .   സതീകര്: സര്വ്വശതീ അടൂര് പ്രകേനാശയ്, എ. എലാം. ആരബഫയ്, ടടഹബബ ഇഉൗഡന്,

ടകേ.  മുരളതീധരന്  എന്നതീ  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേര്  പനാര്ലടമന്റെബകലയയ്

ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട വബവരലാം സഭടയ അറെബയബക്കുന്നകതനാടടനാപ്പെലാം അവര്കയ്  എലനാവബധ

ഭനാവകേങ്ങളുലാം കനരുന.  

(സഭ രനാവബടല 10.05 നയ് പബരബഞ.)


