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ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2021   ജനുവരബ    11,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചേരന.

ചേരകമനാപചേനാരലാം

സബ  .   എഫക്ക്  .   കതനാമസക്ക്  ,   പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബ എനബവരുലട നബരദ്ധ്യനാണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബലല  അലാംഗമനായബരുന

സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്  2020  ലസപ്റലാംബര  27-നക്ക്  നബരദ്ധ്യനാതനനായബ.  വബദദ്ധ്യനാരതബ

രനാഷസ്പീയതബലൂലട ലപനാതുരലാംഗകതയക്ക്  കേടനവരബകേയലാം ആറനാലാം  കകേരള നബയമസഭ

മുതല്  ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലലത  തുടരച്ചയനായബ

പ്രതബനബധസ്പീകേരബക്കുകേയലാംലചേയ്ത  അകദ്ദേഹലാം  ആറക്ക്  പതബറനാണ്ടുകേനാലലാം  കകേരള

രനാഷസ്പീയരലാംഗതക്ക് സജസ്പീവസനാനബദദ്ധ്യമനായബരുന. 1956-ല് കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് അലാംഗതതലാം

സതസ്പീകേരബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  1964-ല് കകേരള  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്  പനാരട്ടബ  രൂപസ്പീകേരണതബല്

പങ്കക്ക്  വഹബക്കുകേയലാം  അതബല്തലന  തുടരനവരബകേയമനായബരുന.
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വദ്ധ്യകബജസ്പീവബതതബലലാം  ലപനാതുജസ്പീവബതതബലലാം  തലന്റെ നബലപനാടുകേളബല് ഉറച്ചുനബന

അകദ്ദേഹലാം കകേരളനാ കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് (എലാം) പനാരട്ടബയലട ജനറല് ലസക്രട്ടറബ,  ലഡെപപ്യൂട്ടബ

ലചേയരമനാന,  ലചേയരമനാന  എനസ്പീ  സനാനങ്ങള്  വഹബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സലാംശുദ

രനാഷസ്പീയതബനക്ക്  ഉടമയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  2001-ലല  എ.  ലകേ.  ആന്റെണബ

മനബസഭയബലലാം  തുടരനവന  ഉമ്മേന  ചേനാണബ  മനബസഭയബലലാം  രജബകസ്ട്രേഷന,

ഗ്രനാമവബകേസനലാം, ഖനാദബ  എനസ്പീ വകുപ്പുകേളുലട ചുമതല നബരവ്വഹബച്ചബട്ടുണക്ക്. എളബമയലാം

വബനയവലാം  കകേമുതലനാകബയബരുന  അകദ്ദേഹലാം  സനാധനാരണകനാരുലട  പ്രശ്നങ്ങള്

മനസബലനാക്കുകേയലാം  അനുകേമ്പകയനാലട  ഇടലപടുകേയലാം  ലചേയ്തബരുന.  ജനകേസ്പീയവലാം

നബസതനാരതവമനായ  ലപനാതുപ്രവരതനതബലൂലട  കേരമ്മേനബരതനനായ  അകദ്ദേഹലാം

ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബയലട  വബകേസനതബല്  നബരണനായകേ  പങ്കക്ക്  വഹബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മനാതൃകേനാപരമനായ  ലപനാതുപ്രവരതനലാം  നടതബയ  ഒരു  കനതനാവബലനയനാണക്ക്

അകദ്ദേഹതബലന്റെ മരണതബലൂലട നഷ്ടമനായതക്ക്.

ഭനാരതതബലന്റെ  മുന  രനാഷപതബ  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ  2020  ആഗസക്ക്

31-നക്ക്  അന്തരബച്ചു.  രനാഷതനജ്ഞന,  ഭരണനാധബകേനാരബ  എനസ്പീ  നബലകേളബല്

തകന്റെതനായ വദ്ധ്യകബമുദ്ര പതബപ്പെബച്ച പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബ 1935 ഡെബസലാംബര 11-നക്ക്

ബലാംഗനാളബലല മബറനാതബ ഗ്രനാമതബല് ജനബച്ചു.  ലകേനാല്കത സരവ്വകേലനാശനാലയബല്

നബനക്ക് ചേരബതലാം,  രനാഷമസ്പീമനാലാംസ,  നബയമലാം എനസ്പീ വബഷയങ്ങളബല് ബബരുദലാം കനടബയ

അകദ്ദേഹലാം  തുടകതബല്  കപനാസക്ക്  ആനഡെക്ക്  ലടലബഗ്രനാഫക്ക്  വകുപ്പെബലല
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ഉകദദ്ധ്യനാഗസനനായലാം  പബനസ്പീടക്ക്  വബദദ്ധ്യനാനഗര  കകേനാകളജബല്  അ ദദ്ധ്യനാപകേനനായലാം

പതപ്രവരതനകേനനായലാം പ്രവരതബച്ചബരുന.  ബലാംഗനാ  കകേനാണ്ഗ്രസബലൂലട  രനാഷസ്പീയ

പ്രകവശനലാം  നടത്തുകേയലാം  1969-ലല  മബഡ്നനാപ്പൂര  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെബല്  മബകേച്ച

സലാംഘടനനാപനാടവലാം  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയലാം  ലചേയ്ത  അകദ്ദേഹലത  മുനപ്രധനാനമനബ

ഇനബരനാഗനാനബ  കകേനാണ്ഗ്രസബകലയക്ക്  ക്ഷണബക്കുകേയലാം  1969-ല്

രനാജദ്ധ്യസഭനാലാംഗമനാകുകേയലാം  ലചേയ.  1973-ല്  കകേന്ദ്ര  വദ്ധ്യവസനായ  സഹമനബയനായലാം

പബനസ്പീടക്ക്  ധനമനബയനായലാം  ഇനബരനാഗനാനബ  മനബസഭയബല്  പ്രവരതബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാണ്ഗ്രസബലന്റെ  രനാഷസ്പീയ  നയരൂപസ്പീകേരണതബലന്റെ  മുഖദ്ധ്യസൂതധനാരനനായബരുന

അകദ്ദേഹലാം  1991-96  കേനാലഘട്ടതബല്  ആസൂതണ കേമ്മേസ്പീഷന ഉപനാദദ്ധ്യക്ഷനനായലാം

1969  മുതല്  2004  വലര  അഞ്ചുതവണ രനാജദ്ധ്യസഭനാലാംഗമനായലാം  പ്രവരതബച്ചബരുന.

2004-12  കേനാലയളവബല് വബവബധ മനബസഭകേളബലനായബ ധനകേനാരദ്ധ്യലാം,  പ്രതബകരനാധലാം,

വബകദശകേനാരദ്ധ്യലാം എനസ്പീ വകുപ്പുകേള് കകേകേനാരദ്ധ്യലാം ലചേയ്തബട്ടുണക്ക്. 2012-ല് ഭനാരതതബലന്റെ

പതബമൂനനാമതക്ക്  രനാഷപതബയനായബ  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട്ട  അകദ്ദേഹലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവരതനമനാണക്ക് കേനാഴ്ചവച്ചതക്ക്. 2008-ല് പത്മവബഭൂഷണലാം 2019-ല് ഭനാരതരത്നവലാം

നല്കേബ  രനാജദ്ധ്യലാം  അകദ്ദേഹലത  ആദരബച്ചു.  രനാഷപതബയനായബരബലക  കകേരളതബലല

നബയമനബരമ്മേനാണസഭയലട  ശകതനാതര  രജതജൂബബലബ  ആകഘനാഷങ്ങളുലട

ഭനാഗമനായബ  2012  ഒകകനാബര  30-നക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  സഭനാലാംഗങ്ങലള അഭബസലാംകബനാധന

ലചേയ്യുകേയണനായബ.  എഴുത്തുകേനാരന,  വനാഗബ,  രനാഷതനജ്ഞന എനസ്പീ നബലകേളബല്
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കശനാഭബച്ച  അകദ്ദേഹലാം  അന്തനാരനാഷ  തലതബല്  ഇന്തദ്ധ്യയലട  മുഖവലാം  ഇന്തദ്ധ്യന

രനാഷസ്പീയതബല് പകേരലാം വയനാനനാകേനാത സനാനബദദ്ധ്യവമനായബരുന.

മുഖദ്ധ്യമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന): കകേരളനാ കകേനാണ്ഗ്രസബലന്റെ മുതബരന

കനതനാവനായബരുന സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസബലന്റെ കവരപനാടക്ക് കവദനനാജനകേമനാണക്ക്.  നനാലക്ക്

പതബറനാണക്ക് നസ്പീണ നബയമസഭനാ ജസ്പീവബതതബലന്റെ ഉടമയനായബരുന അകദ്ദേഹലാം തലന്റെ

രനാഷസ്പീയ  നബലപനാടുകേളബല്  ഉറച്ചുനബനലകേനാണക്ക്  നനാടബലന്റെ  ലപനാതുവനായ

വബകേസനതബനുകവണബ  രനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ  എലനാവരുമനായബ

കയനാജബകണലമന  അഭബപ്രനായകനാരനനായബരുന.  ലപനാതുപ്രവരതനതബല്

ധനാരമ്മേബകേ  മൂലദ്ധ്യങ്ങള്കക്ക്  വലബയ  വബലകേല്പ്പെബക്കുകേയലാം  മലകയനാര  കേരഷകേരുലട

പ്രശ്നങ്ങള് സഭയബല് ഉനയബക്കുനതബല് പ്രകതദ്ധ്യകേ ശദ നല്കുകേയലാം ലചേയ്തബരുന

അകദ്ദേഹതബലന്റെ  മരണലാം  കകേരള  ജനതയലാം  സഭയലാം  വലബയ

നഷ്ടമനാണണനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  സ്മരണയക്ക്  മുനപബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

ഇന്തദ്ധ്യയലട  യശസക്ക്  സനാരവ്വകദശസ്പീയതലതബല്  ഉയരതബപ്പെബടബക്കുനതബല്

ശകദയമനായ പങ്കക്ക് വഹബച്ച രനാഷതനജ്ഞനനായബരുന പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബ.

ഭരണഘടനനാമൂലദ്ധ്യങ്ങളുലട  പരബരക്ഷണതബനുലാം  ശനാകസ്പീകേരണതബനുലാംകവണബ

നബലലകേനാണക്ക്  മതനബരകപക്ഷതയടകമുള്ള  മൂലദ്ധ്യങ്ങള്  സമൂഹതബലന്റെ  വബവബധ

തലങ്ങളബലലതബക്കുനതബനുകവണബ  ശമബച്ചബരുന  വദ്ധ്യകബയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം.
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ധനകേനാരദ്ധ്യലാം,  പ്രതബകരനാധലാം  തുടങ്ങബയ  സുപ്രധനാന  വകുപ്പുകേള്  കകേകേനാരദ്ധ്യലാം

ലചേയ്യുകമ്പനാള്  തലന്റെ  വദ്ധ്യകബമുദ്രലകേനാണക്ക്  ശകദയമനായ  തലതബകലയക്ക്  ഉയരനാന

അകദ്ദേഹതബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞെബരുന.  സമൂഹതബലല  അനവബശതനാസങ്ങള്ക്കുലാം

അനനാചേനാരങ്ങള്ക്കുലമതബലര  ലപനാരുതുനതബല്  കനതൃതതപരമനായ  പങ്കക്ക്  അകദ്ദേഹലാം

വഹബച്ചബരുന.  മബകേച്ച  പനാരലലമകന്റെറബയനുലാം  വനാഗബയലമന  നബലയബല്

അകദ്ദേഹതബലന്റെ  സലാംഭനാവനകേള്  എനലാം  സ്മരബകലപ്പെടുലാം.  കകേരളവലാം

മലയനാളബകേളുമനായബ  ഗനാഢവലാം  സസൗഹൃദപൂരണവമനായ  ബനമനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം

സൂക്ഷബച്ചബരുനതക്ക്.  അഗനാധമനായ  അറബവലാം  അനുഭവ  പരബജ്ഞനാനവലാം  സമുനയബച്ച

അപൂരവ്വലാം  രനാഷസ്പീയ  പ്രതബഭകേളബല്  ഒരനാളനായബരുന  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ.

രനാഷപതബ-പ്രധനാനമനബ  ബനലാം  ഇസൗടുറതനാകകേണതബലന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേത

'Presidential  Years'  എന  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  ആത്മകേഥയബല്

ഓരമ്മേബപ്പെബക്കുനണക്ക്.  രനാഷസ്പീയ വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസമബലനാലതയള്ള കസ്നേഹനാദരങ്ങള് കനടബയ

അകദ്ദേഹതബലന്റെ സ്മരണയമുനപബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  ലചേനബതല):  കകേരള

രനാഷസ്പീയതബലല  മനാനദ്ധ്യനുലാം  പകേതമതബയമനായ  രനാഷസ്പീയ  കനതനാകനനാരബല്

ഒരനാളനായബരുന  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്.  സനാധനാരണകനാരക്കുലാം  കേരഷകേരക്കുലാം

പനാവലപ്പെട്ടവരക്കുലാംകവണബ ജസ്പീവബതലാം ഉഴബഞ്ഞുവച്ച കനതനാവനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.

ഉള്കനാഴക്ക് ച്ചയലാം  കേനാരദ്ധ്യക്ഷമതയമുള്ള  ഭരണകേരതനാവനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം
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സനാധനാരണകനാരക്കുലാം  പനാവലപ്പെട്ടവരക്കുലാം  അനുകയനാജദ്ധ്യമനായ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുനതബലള്ള  തനാല്പരദ്ധ്യലാം  മനബയനായബരുനകപ്പെനാള്  പ്രകേടബപ്പെബച്ചബരുന.

ഒമ്പതക്ക്  തവണ  ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ  മണ്ഡലതബല്നബനക്ക്  വബജയബക്കുകേയണനായബ.

വദ്ധ്യകമനായ  കേനാഴക്ക് ച്ചപ്പെനാകടനാലട  കേരഷകേ  സമൂഹതബലന്റെ   അവകേനാശങ്ങള്ക്കു

കവണബ  നടതബയബട്ടുള്ള  കപനാരനാട്ടങ്ങള്  ഓരമ്മേബകതകതനാണക്ക്.

സബ. എഫക്ക്. കതനാമസബലന്റെ കവരപനാടക്ക് പരബഹരബകനാനനാകേനാത നഷ്ടമനാണക്ക്. 

കദശസ്പീയ  രനാഷസ്പീയതബലല  ലകേടനാവബളകനായബ  ചൂണബകനാണബകനാന

കേഴബയന  വദ്ധ്യകബതതമനാണക്ക്  മുനരനാഷപതബ  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബയകടതക്ക്.

ലവല്ലുവബളബകേള് കനരബട്ടകപ്പെനാലഴനാലക മബകേച്ച കനതൃതതലാം  നല്കേബ കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്

പനാരട്ടബലയ  മുകനനാട്ടുലകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞെബരുന.

പുസ്തകേങ്ങളുലട  നബരന്തര  കതനാഴനനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  ഏതക്ക്  രനാഷസ്പീയ

പ്രതബസനബകയയലാം  മറബകേടകനാന  സഹനായകേരമനായ  തനങ്ങള്

രൂപലപ്പെടുത്തുമനായബരുന.  തുറന ചേബന്തയലാം നയതനജ്ഞതയലാം വബശനാലമനായ

കേനാഴക്ക് ച്ചപ്പെനാടുലാം കുശനാഗ്രബുദബയലാം ഒത്തുകചേരന ഒരു ബഹുമുഖപ്രതബഭയനായബരുന

അകദ്ദേഹലാം.  ഇന്തദ്ധ്യയലട പതബമൂനനാമതക്ക്  രനാഷപതബലയന നബലയബല് അകദ്ദേഹലാം

നല്കേബയ  സലാംഭനാവനകേള്  അമൂലദ്ധ്യമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  ഓരമ്മേകേള്കക്ക്

മുമ്പബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.
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റവനപ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന):

സഭയലട  ലപനാതുവബകേനാരകതനാടക്ക്  പൂരണമനായലാം  കയനാജബക്കുന.  സുതനാരദ്ധ്യവലാം

സലാംശുദവമനായ ലപനാതുജസ്പീവബതതബനുടമയനായബരുന സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസബനക്ക്

സസൗമദ്ധ്യവലാം  ദസ്പീപ്തവമനായ  വദ്ധ്യകബതതലാംലകേനാണക്ക്  സഹപ്രവരതകേലര

തകനനാലടനാപ്പെലാം കചേരത്തുനബരതനാന കേഴബഞ്ഞെബരുന. 1980 മുതല് തുടരച്ചയനായബ

ഒനപതക്ക്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളബല്  ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ  മണ്ഡലതബല്നബനലാം

വബജയബച്ചബട്ടുണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്  അനുകശനാചേനലാം

കരഖലപ്പെടുത്തുന.

സതദ്ധ്യസനതകയനാലട  രനാഷസ്പീയ  പ്രവരതനലാം  നടതബയ  മുനരനാഷപതബ

പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ  എകനാലവലാം  കസനാഷദ്ധ്യലബസക്ക്  ആഭബമുഖദ്ധ്യലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബച്ച  കനതനാവനായബരുന.  പ്രധനാനമനബപദലാം  ഒഴബലകേയള്ള  മബക

കദശസ്പീയ  പദവബകേളുലാം  വഹബച്ചബട്ടുള്ള  അകദ്ദേഹലാം  ഭരണഘടനയലട

കേനാവലനാളനായബട്ടനാണക്ക്  പ്രവരതബച്ചബരുനതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

അനുകശനാചേനലാം കരഖലപ്പെടുത്തുന.

കഡെനാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര:  സഭയബല്  പ്രകേടബപ്പെബച്ച  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്

കയനാജബക്കുന. ജസ്പീവബതതബലടനസ്പീളലാം ലനാളബതദ്ധ്യലാം കേനാത്തുസൂക്ഷബച്ച ആളനായബരുന

സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്.  പതബലനട്ടക്ക്  വരഷകതനാളലാം  അദദ്ധ്യനാപകേവൃതബയലാം



8

ലപനാതുപ്രവരതനവലാം  ഒരുമബച്ചുലകേനാണ്ടുകപനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം

എ.  ലകേ.  ആന്റെണബ-ഉമ്മേനചേനാണബ  മനബസഭകേളബല്  മനബയനായബരുനകപ്പെനാള്

സതദ്ധ്യസനമനായ  പ്രവരതനമനാണക്ക്  കേനാഴക്ക് ച്ചവച്ചതക്ക്.  ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ

മണ്ഡലതബലല  ജനങ്ങളുമനായബ നനാലക്ക് പതബറനാണ്ടുകേകളനാളലാം സുദൃഢമനായ ബനലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാന  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ

നബരദ്ധ്യനാണതബല് അനുകശനാചേനലാം കരഖലപ്പെടുത്തുന.

സലാംഘടനനാകശഷബയലാം  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണവമുള്ള പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ

മബകേച്ച  പനാരലലമകന്റെറബയനനായബരുന.  കകേന്ദ്ര  മനബസഭയബല്  സുപ്രധനാന

വകുപ്പുകേള് കകേകേനാരദ്ധ്യലാം ലചേയ്ത അവസരതബല്  രനാജദ്ധ്യലാം കനരബട്ട സങ്കസ്പീരണമനായ

ഒകട്ടലറ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേലണതനാന  അകദ്ദേഹതബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  രനാഷപതബയനായബരബലക  ഭരണഘടനനാതതതങ്ങള്

മുറുലകേപ്പെബടബക്കുനതബലലാം  മകതതരതതലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുനതബലലാം

ബദശദനനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.  

ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:   മഹത ക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട  നബരദ്ധ്യനാണതബല്

അനുകശനാചേബക്കുന.  വദ്ധ്യകബജസ്പീവബതതബല്  അകങ്ങയറലാം  സലാംശുദത

കേനാത്തുസൂക്ഷബച്ച  കനതനാവനായബരുന  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്.

അഴബമതബരഹബതമനായലാം  ധനാരമ്മേബകേമൂലദ്ധ്യങ്ങള്  ഉയരതബപ്പെബടബച്ചുലാം
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ലപനാതുപ്രവരതനരലാംഗതക്ക്  മുകനനാട്ടുകപനാകേനാന  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബച്ചു.

അടുതടുത  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളനായതുലകേനാണക്ക്  ജനങ്ങലള  ബനാധബക്കുന

പല പ്രശ്നങ്ങളബലലാം   അകദ്ദേഹകതനാലടനാപ്പെലാം ഒരുമബച്ചക്ക് പ്രവരതബകനാന എനബകക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

രനാജദ്ധ്യതബലന്റെ  യശസക്ക്  സനാരവ്വകദശസ്പീയതലതബല്  ഉയരത്തുനതബല്

ശകദയമനായ  പങ്കുവഹബച്ച  കനതനാവനാണക്ക്  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ.

രനാഷപതബയനായബരബലക ലകേനാകളനാണബയല് സലാംസനാരതബലന്റെ ബനാകബപതമനായ

അഭബസലാംകബനാധനകേള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  തസ്പീരുമനാനലമടുത്തു.

മബകേച്ച സലാംഘനാടകേനുലാം  സനാമ്പതബകേ വബദഗ്ദ്ധനുലാം രനാഷതനജ്ഞനുമനായബരുന

അകദ്ദേഹലാം  പ്രധനാനമനബ സനാനകതയക്ക് പല തവണ പരബഗണബകലപ്പെട്ടബരുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ലജ  .    കജനാസഫക്ക്  : അന്തരബച്ച  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട

പനാവനസ്മരണയക്ക്  മുമ്പബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള്  അരപ്പെബക്കുന.  കകേരള

കകേനാണ്ഗ്രസബലന്റെ  ചേരബതതബല്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  സനാനമുള്ള  വദ്ധ്യകബയനാണക്ക്

സബ. എഫക്ക്. കതനാമസക്ക്.  രനാഷസ്പീയ വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസമബലനാലത ജനങ്ങളുലട  പ്രശ്നങ്ങളബല്

ഇടലപടുനതബനുലാം  പരബഹനാരലാം  കേനാണനതബനുലാം  പ്രകതദ്ധ്യകേ  ശദ  പതബപ്പെബച്ച

അകദ്ദേഹലാം  ലപനാതുപ്രവരതനരലാംഗതക്ക്  ഏവരക്കുലാം  മനാതൃകേയനാകനാവന

വദ്ധ്യകബതതതബനക്ക് ഉടമയനായബരുന.  



10

കകേന്ദ്ര ധനകേനാരദ്ധ്യ മനബയനായബരബലക പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബ നടതബയ

പ്രസ്പീ-ബജറക്ക് ചേരച്ചകേള് ശകദയമനായബരുന.  കകേന്ദ്ര മനബസഭയബല് സുപ്രധനാന

വകുപ്പുകേള് കകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ലചേയ്യുകേയലാം കശനാഭബക്കുകേയലാം ലചേയ്ത അകദ്ദേഹതബലന്റെ

കപരക്ക്  പ്രധനാനമനബ  സനാനകതയക്ക്  പലതവണ  പരബഗണബകലപ്പെട്ടബരുന.

രനാഷപതബയനായബ  രനാജദ്ധ്യതബലന്റെ  യശസ്സുയരത്തുലാംവബധലാം  പ്രവരതബകനാന

അകദ്ദേഹതബനക്ക് സനാധബച്ചു.

ശസ്പീ  .    മനാണബ സബ  .    കേനാപ്പെന:  പകരതരനായ രണക്ക് മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേലളയലാം കുറബച്ചക്ക്

ഇവബലട  കരഖലപ്പെടുതബയ  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  എലാം.എല്.എ.

ആകുനതബനുമുമ്പുതലന  മണ്ഡലതബലന്റെ  ബഹുമുഖമനായ  പ്രവരതനങ്ങളബല്

സജസ്പീവസനാനബദദ്ധ്യമനാകേനാന സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  1980  മുതല്

തുടരച്ചയനായ  9  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളബല്  ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ  മണ്ഡലതബല്നബനലാം

വബജയബച്ചക്ക്  ജനങ്ങകളനാലടനാപ്പെലാം  പ്രവരതബച്ച  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  നബരദ്ധ്യനാണലാം

തസ്പീരനാനഷ്ടമനാണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  വബകയനാഗതബല്  അനുകശനാചേനലാം

കരഖലപ്പെടുത്തുന. 

 രനാജദ്ധ്യലാം ഭനാരതരത്ന പുരസനാരലാം നല്കേബ ആദരബച്ച വദ്ധ്യകബയനായബരുന പ്രണബക്ക്

കുമനാര  മുഖരജബ.  ബലാംഗനാളബല്നബനലാം  രനാഷപതബയനാകുന  ആദദ്ധ്യ  വദ്ധ്യകബയനായ

അകദ്ദേഹതബനക്ക്  ഇന്തദ്ധ്യന  ബജറക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ച  ആദദ്ധ്യലത  ബലാംഗനാളബ  എന

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇന്തദ്ധ്യ-യ.എസക്ക്.  ആണവകേരനാര  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക്
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മുഖദ്ധ്യപങ്കക്ക് വഹബച്ച അകദ്ദേഹലാം ധനകേനാരദ്ധ്യമനബയനായബരബക്കുകമ്പനാള് കദശസ്പീയ-ഗ്രനാമസ്പീണ

ലതനാഴബലറപ്പെക്ക് നബയമലാം, ലപണ്കുട്ടബകേളുലട സനാക്ഷരത, ആകരനാഗദ്ധ്യപരബരക്ഷനാ പദതബ

തുടങ്ങബയവ  നടപ്പെബലനാകനാന  മുനകേലയ്യെടുതബരുന.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ

നബരദ്ധ്യനാണതബല് അനുകശനാചേനലാം കരഖലപ്പെടുത്തുന. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട  കദഹവബകയനാഗതബല്

സഭയബല് ഉയരനവന ലപനാതുവബകേനാരകതനാടക്ക്  പങ്കുകചേരുന.  ലനാളബതദ്ധ്യതബലന്റെയലാം

സസൗമദ്ധ്യതയലടയലാം  പ്രതസ്പീകേമനായബരുന  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസബനക്ക്  എലനാ

ജനവബഭനാഗങ്ങലളയലാം  ഒരുമബച്ചുലകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.   മനബ  എന

നബലയബലലാം  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേന  എന  നബലയബലലാം  അകദ്ദേഹലാം  മുകനനാട്ടുവച്ച

ആശയങ്ങള് എലനാകനാലത്തുലാം സ്മരബകലപ്പെടുലാം. 

ഇന്തദ്ധ്യ  കേണ  മബകേച്ച  ഭരണനാധബകേനാരബയലാം  രനാഷതനജ്ഞനുലാം  ഭരണഘടനനാ

വബദഗ്ദ്ധനുമനായബരുന  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ.  38  വരഷകതനാളലാം  വബവബധ

പനാരലലമകന്റെറബയന  സനാനങ്ങള്  വഹബച്ചബരുന  അകദ്ദേഹലാം  ധനകേനാരദ്ധ്യലാം,

പ്രതബകരനാധലാം,  വബകദശകേനാരദ്ധ്യലാം  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  കകേകേനാരദ്ധ്യലാം  ലചേയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഭരണഘടനനാ  വബദഗ്ദ്ധനനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  രനാജദ്ധ്യതബലന്റെ  പുകരനാഗതബക്കുലാം

മുകനറതബനുലാംകവണബ  പ്രയത്നബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട  പനാവനസ്മരണയക്ക്

മുനബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.
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തുറമുഖവലാം  മപ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചേന്ദ്രന  കേടനപ്പെള്ളബ):  അന്തരബച്ച  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട

കദഹവബകയനാഗതബല്  ഇവബലട  കരഖലപ്പെടുതബയ  ഹൃദയവബകേനാരകതനാടക്ക്

പങ്കുകചേരുന.  ഒരു  ജനപ്രതബനബധബയലാം  രനാഷസ്പീയ  കനതനാവലാം  എങ്ങലന

ആയബരബകണലമനള്ള   ഗുണപനാഠലാം  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസബല്നബനക്ക്

മനാതൃകേയനാകനാവനതനാണക്ക്.  തുടരച്ചയനായ  ഒനപതക്ക്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളബല്

ചേങ്ങനനാകശ്ശേരബ മണ്ഡലതബല്നബനലാം അകദ്ദേഹലാം വബജയബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

പത്മവബഭൂഷണ്,  ഭനാരതരത്നലാം  എനസ്പീ  കദശസ്പീയ  ബഹുമതബകേള്  ലഭബച്ചബട്ടുള്ള

ബഹുമുഖ പ്രതബഭയനായ പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബയലട നബരദ്ധ്യനാണലാം കദശസ്പീയ-രനാഷസ്പീയ-

സനാമൂഹദ്ധ്യരലാംഗതക്ക്  തസ്പീരനാനഷ്ടമനാണക്ക്.  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേളുലട  സ്മരണയക്ക്  മുനബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   പകരതരനായ മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേലളക്കുറബച്ചക്ക്  ഇവബലട

കരഖലപ്പെടുതബയ  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  ഞനാന  പനാരലലമന്റെറബകേനാരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനബയനായബരുന  സമയതക്ക്  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബകയനാടക്ക്  കൂടുതല്

ഇടപഴകേനാനുലാം  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  പഠബകനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തബകേഞ്ഞെ

ഇസൗശതരവബശതനാസബയനായബരുന  അകദ്ദേഹലാം  എലനാ  ഇതരവബശതനാസങ്ങലളയലാം

ആദരബക്കുമനായബരുന.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  ഓരമ്മേയമുനബല്  ആദരനാഞ്ജലബകേള്

അരപ്പെബക്കുന.
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ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാരജക്ക്: സബ. എഫക്ക്. കതനാമസബലന്റെ നബരദ്ധ്യനാണതബല് സഭയബല്

പ്രകേടബപ്പെബച്ച  അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  എലനാ  മതവബഭനാഗങ്ങലളയലാം

ഒരുമബപ്പെബച്ചുലകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുലാം  മകതതരമൂലദ്ധ്യങ്ങള്  ഉയരതബപ്പെബടബകനാനുമുള്ള

അകദ്ദേഹതബലന്റെ കപനാരനാട്ടലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. അകദ്ദേഹതബലന്റെ ഓരമ്മേയക്ക് മുനബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന. 

ഇന്തദ്ധ്യ കേണ ശകനനായ ഭരണനാധബകേനാരബയനായബരുന പ്രണബക്ക് കുമനാര മുഖരജബ

സനാധനാരണകനാരുലടയലാം  സസ്പീ  സമൂഹതബലന്റെയലാം  ഉനമനതബനനാണക്ക്  കൂടുതല്

പ്രനാധനാനദ്ധ്യലാം  നല്കേബയബരുനതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബലന്റെ  സ്മരണയക്ക്  മുനബലലാം

ആദരനാഞ്ജലബകേള് അരപ്പെബക്കുന.  

(അന്തരബച്ച  മഹതക്ക് വദ്ധ്യകബകേകളനാടുള്ള  ആദരസൂചേകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പകനരലാം എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മസൗനമനാചേരബച്ചു.)

                  സഭ രനാവബലല 10.02 -നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

..........


