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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   ഏപബല്    27,    വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്   ഗവണ്കമന്റെന്  കസക്രകട്ടറബയറബകല  പഴയ

നബയമസഭനാ കചലാംബറബല്     കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അനുസ്മരണലാം

ഒനനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട ആദദ സകമ്മേളനത്തബകന്റെ 
അറുപതനാലാം വനാര്ഷബകേലാം സലാംബനബച്ച അനുസ്മരണലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :   ചരബത്രത്തബകല  അതബനബര്ണനായകേമനായ  സുദബനവലാം  കകേരളലാം

കേടനവന  വഴബകേകളക്കുറബച്ചന്  ഓര്മ്മേ  പുതുക്കനാനുളള  അവസരവമനാണബതന്.   1957
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ഏപബല് 27-നന് ഐകേദ കകേരളത്തബകല ആദദ നബയമസഭനാ സകമ്മേളനലാം കചര്നതബകന്റെ

60-ാം  വനാര്ഷബകേനാകഘനാഷത്തബല്  വദതദസ്തവലാം  വവവബധദമനാര്നതുമനായ  നബരവധബ

ആകഘനാഷപരബപനാടബകേളലാം  സലാംവനാദങ്ങളലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുണനായബ.  നബയമസഭനാ

ദബനമനായബ  ആചരബച്ചുവരുന  ഈ  ദബനകത്ത  അകങ്ങയറലാം  പനാധനാനദകത്തനാടുകൂടബ

കേണ്ടുകകേനാണന്  മുന്ഗനാമബകേളനായ   ജനകനതനാക്കളകട  ദസ്പീപ്തസ്മരണയ്ക്കുമുനബല്

ആദരവര്പ്പെബക്കുനതബനുളള  കേടമയനാണന്  നനാലാം  നബര്വ്വഹബക്കുനതന്.  കകേരള

മനാതൃകേയബലുളള  വബകേസന  കുതബപ്പെബനന്  സനാക്ഷദലാം  വഹബച്ച  സഭനാ  ഹനാളനാണബതന്.

ജനനാധബപതദ  വഴബത്തനാരയബല്  സുപധനാന  നനാഴബകേക്കലനാണന്  ഈ  സകമ്മേളനലാം.

ജനനാധബപതദത്തബകന്റെ  ധനാര്മ്മേബകേതയുലാം  അനുഭവങ്ങളലാം  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹത്തബനന്

രൂപകപ്പെടുത്തബകക്കനാടുത്ത  വബപ്ലവനാത്മകേമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളബലൂകട

സനാമൂഹദജസ്പീവബതകത്ത മനാറബമറബക്കുനതബനന് അടബത്തറ പനാകേബയബട്ടുണന്. 1888 മനാര്ച്ചന് 30-

നന്  ഇനദയബലനാദദമനായബ  രൂപസ്പീകൃതമനായ  എട്ടലാംഗങ്ങളളള  തബരുവബതനാലാംകൂര്

നബയമനബര്മ്മേനാണസഭയന്  കനതൃതതലാം  നല്കേബയതന്  ശസ്പീമൂലലാം  തബരുനനാള്  രനാമവര്മ്മേ

മഹനാരനാജനാവനായബരുന.  1935-ല്  കകേനാച്ചബ  കലജബകസ്ലേറസ്പീവന്  കേകൗണ്സബല്

രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടു.  1930  മുതല് കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട മലബനാര് ഡബസബകന് കബനാര്ഡന്

നബലവബല്  വനതബനുകശേഷമനാണന്  ഐകേദകകേരളത്തബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണവലാം  തുടര്

ജനനാധബപതദ  പക്രബയകേളലാം  സലാംഭവബക്കുനതന്.   1957-ല്  അധബകേനാരത്തബല്വന
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ആദദകത്ത കേമ്മേമ്മ്യൂണബസന് ഗവണ്കമന്റെന് ഒഴബപ്പെബക്കല് നബര്ത്തബവയല് ബബല്, കേനാര്ഷബകേ

കേടനാശേതനാസലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം  തുടങ്ങബ  ചരബത്രപസബദമനായ  നബരവധബ  നബയമ

നബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കന്  കനതൃതതലാം  നല്കേബ.   അധബകേനാര  വബകകേനസ്പീകേരണ  പക്രബയയന്

അടബത്തറ പനാകേബയ കകേരള ഡബസബകന് കേകൗണ്സബല് രൂപസ്പീകേരണ ബബല് ആദദ കകേരള

നബയമസഭയബല്ത്തകന  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുണനായബ.  കപനാലസ്പീസന്  സലാംവബധനാനത്തബനന്

ജനകേസ്പീയമുഖലാം  നല്കേബ  ജനങ്ങളകട  കസവകേരനാക്കബ  മനാറ്റുനതബനുളള  പഖദനാപനവലാം

പരബശമവലാം അനന് നടന.  60 വര്ഷലാം പബനബടുന ഈ അവസരത്തബല് ആ  ലക്ഷദലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുകണനാകയനന്  പരബകശേനാധബകക്കണതനാണന്.  കപനാലസ്പീസന്  കസന

ജനവമത്രബകയനാടുകൂടബ  കപരുമനാറണകമന  നബര്കദ്ദേശേലാം  നബരനരമനായബ

മുകനനാട്ടുവകച്ചങബലുലാം  ജനങ്ങള്  ഭയപ്പെനാകടനാടുകൂടബ കപനാലസ്പീസബകന  സമസ്പീപബക്കുന രസ്പീതബ

ഇനലാം  തുടരുനതന്  നബര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.   സലാംസനാനത്തന്  പ്ലനാനബലാംഗന്  കബനാര്ഡന്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ആസൂത്രണ  പക്രബയയന്  കനതൃതതപരമനായ  പങന്  വഹബക്കനാനുളള

സനാദദതകേളണനാകുകേയുലാം കചയ്തതന് അനനാണന്.  1958-ല് മുഖദമനബ കചയര്മനാനനായബ

രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ട  അഡബനബകസറസ്പീവന്  റബകഫനാലാംസന്  കേകൗണ്സബല്  മുകനനാട്ടുവച്ച  ഭരണ

നബര്വ്വഹണ പക്രബയയനാണന് മകൗലബകേ കരഖയനായബ ഇനലാം ഉപകയനാഗബക്കുനതന്.  ഭരണ

സലാംവബധനാനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായ  ഡയറകകററ്റുലാം  കസക്രകട്ടറബയറ്റുലാം  സമനാനര

കരഖകേള്കപനാകല പവര്ത്തബക്കുനതബകന്റെ പയനാസങ്ങള് നനാലാം  അനുഭവബക്കുകേയനാണന്.
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കവഗതകയറബയ  തസ്പീരുമനാനങ്ങളലാം  നബര്വ്വഹണ  സലാംവബധനാനങ്ങളലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാനനാവശേദമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണ  നടപടബകേളമനായബ  നനാലാം

മുകനനാട്ടുകപനാകകേണതുണന്.  ജനനാധബപതദത്തബകന്റെ  പനാഠശേനാലകേളനാണന് നബയമസഭകേളലാം

പനാര്ലകമനലാം.  ജനനാധബപതദമൂലദങ്ങകളയുലാം  ധനാര്മ്മേബകേതകയയുലാം  കപനാതുസമൂഹത്തബനു

മുനബല്  കേനാഴ്ചവയ്കക്കണ   പദര്ശേന  ശേനാലകൂടബയനാണന്  നബയമസഭ.   കകേരളസ്പീയ

വബകേസന മനാതൃകേകയ സലാംബനബച്ചന്   കയനാജബപ്പുലാം വബകയനാജബപ്പുലാം കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.

കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  രലാംഗത്തന്  ഭരണ-പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകേള്ക്കന്  ചബല

കമഖലകേളബകലങബലുലാം  സമവനായലാം  ഉണനാക്കനാന്  കേഴബയുകമനാകയനന്   ഗകൗരവമനായബ

പരബകശേനാധബകക്കണതനാണന്.  എല്.എന്.ജബ.,  കദശേസ്പീയ  പനാത,  കേരബമണല്  ഖനനലാം

തുടങ്ങബയ  വബഷയങ്ങളബല്  കേര്ശേനമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാനുലാം  മനാധദമങ്ങള്

ഇക്കനാരദത്തബല്  ശേരബയനായ  നബലപനാടന്  സതസ്പീകേരബക്കുനകവനന്  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം

സനാധബക്കണലാം.   നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനന്  കൂടുതല്  പനാധനാനദലാം  നല്കേനാനുലാം

പനാര്ശേതവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട  ജനവബഭനാഗങ്ങളകട  ഭരണഘടനനാപരമനായ  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുമുളള  എലനാ  ബനാധദതയുലാം  ഏകറടുക്കനാന്  ഭനാവബയബലുലാം  ഈ  സഭയന്

സനാധബക്കകട്ടകയനന്  ആശേലാംസബച്ചുകകേനാണന് 60-ാം വനാര്ഷബകേ ദബനത്തബല് ഈ സഭയബല്

ഒത്തുകചര്ന മുഴുവന് അലാംഗങ്ങകളയുലാം കചയര് അഭബവനാദദലാം കചയ്യുന. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  കചയര് പകേടബപ്പെബച്ച
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അഭബപനായകത്തനാടന്  പൂര്ണമനായുലാം  കയനാജബക്കുന.  ഐകേദകകേരളലാം

രൂപലാംകകേനാണതബനുകശേഷമുളള  ആദദ  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  60-ാം

വനാര്ഷബകേദബനമനാണന് ഇനന്.    ഗൃഹനാതുരതതലാം ഉണര്ത്തുന ധനാരനാളലാം ഒനാര്മ്മേകേള് ഈ

നബയമസഭനാ മനബരത്തബല് സനബച്ചുനബല്ക്കുനണന്.  ആദദ നബയമസഭനാ സസ്പീക്കര് ആര്.

ശേങരനനാരനായണന്  തമബയുകടയുലാം  ആദദ  മുഖദമനബ  ഇ.എലാം.എസന്.

നമ്പൂതബരബപ്പെനാടബകന്റെയുലാം മറന്  ഒകട്ടകറ മഹതന്-  വദകബതതങ്ങളകടയുലാം ചബനകേള്കകേനാണ്ടുലാം

ശേബ്ദങ്ങള്കകേനാണ്ടുലാം  മുഖരബതമനായ  സഭനാനരസ്പീക്ഷമനാണന്  ഇവബകടയുളളതന്.

പുകരനാഗമനനാത്മകേമനായ  നബരവധബ  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  ഈ  സഭയബല്

പനാസനാക്കകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ജനകക്ഷമകേരവലാം  വബകേസനത്തബനന്  ഊനല്

നല്കേബകക്കനാണ്ടുളളതുമനായ  പധനാനകപ്പെട്ട  നബരവധബ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  ഈ

സഭനാകവദബയബലുണനായബട്ടുണന്.   1888  മനാര്ച്ചന്  30-നന്   രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ട

നബയമനബര്മ്മേനാണ  കേകൗണ്സബല്  32  തവണ  സബറബലാംഗന്  നടത്തബകയനതന്

ശദബക്കകപ്പെകടണതനാണന്.     1904-ല്  രൂപകപ്പെട്ട  ശസ്പീമൂലലാം  പജനാസഭ  മുഖദമനായുലാം

ഭൂവടമകേളകടയുലാം  വദനാപനാരബകേളകടയുലാം  സഭയനായബരുന.  അനന്  6000  രൂപകയനാ

അതബനുമുകേളബകലനാ വനാര്ഷബകേ വരുമനാനമുളളവര്കക്ക കവനാട്ടവകേനാശേലാം ഉണനായബരുനളള.

ഇനന്  വബ.കജ.ടബ.  ഹനാള്  എനറബയകപ്പെടുന  വബകകനാറബയ  ജൂബബലബ

ടകൗണ്ഹനാളബലനായബരുന  ശസ്പീമൂലലാം  പജനാസഭയുകട  ആദദ  സകമ്മേളനലാം  കചര്നതന്.
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കലജബകസ്ലേറസ്പീവന്  കേകൗണ്സബലുലാം  ശസ്പീമൂലലാം  പജനാസഭയുലാം  ഒരുകപനാകല നബലനബനബരുന.

കുമനാരനനാശേനാന്,  അയ്യന്കേനാളബ  തുടങ്ങബയ  പഗത്ഭരുകട  ഉജതല  പസലാംഗങ്ങള്

സനാമൂഹദനസ്പീതബക്കന്  കവണബയുളളതനായബരുന.  പുകരനാഗമനപരവലാം വബപ്ലവനാത്മകേവമനായ

അകനകേലാം നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കന് ഈ സഭ കവദബയനായബട്ടുണന്.  കകേരള നബയമസഭ

പനാസനാക്കബയ  നബയമങ്ങള്  പല  സലാംസനാനങ്ങളലാം  മനാതൃകേയനാക്കബയതബകന

ഗവര്ണര്കപനാലുലാം  അഭബനനബച്ചബട്ടുണന്.   കകേന  സര്ക്കനാര്  ഇവബടകത്ത  നബയമങ്ങളകട

ചുവടുപബടബച്ചന്  നബയമങ്ങള്  നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുണന്.   കക്ഷത്രപകവശേന

വബളലാംബരമുള്കപ്പെകടയുളള  കേനാരദങ്ങള്   കകേരളത്തബകന്റെ  സനാമൂഹബകേ-രനാഷസ്പീയ

ചരബത്രത്തബല്  വഹബച്ച  പങന്  നബസ്തുലമനാണന്.  രനാജകേസ്പീയ  വബളലാംബരങ്ങളബലൂകട

തബരുവബതനാലാംകൂറബകല  വബവബധ  സമുദനായങ്ങളകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  കകേനാണ്ടുവന

നബയമങ്ങള്  വബസ്മരബക്കനാന്  കേഴബയുനതല.  ഭനാഷനാടബസനാനത്തബല്  ഒരു

സലാംസനാനമനായബ മനാറബയകശേഷലാം  1957 ഏപബല് ആദദലാം നബലവബല്വന ഒനനാലാം കകേരള

നബയമസഭ   നബരവധബ  പുകരനാഗമനനാത്മകേമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കന്

കവദബയനായബട്ടുണന്.  1957-കല കകേരള  കേനാര്ഷബകേബന ബബല് കകേരളത്തബകല ഭൂഉടമ-

കുടബയനാന്  ബനങ്ങളബല്  സമഗ്രവലാം  സമൂലവമനായ  പരബഷനാരങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവന.

കൃഷബഭൂമബ  കേര്ഷകേനന്  എന  മുദനാവനാകേദലാം  യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബല്  ഈ  നബയമ

നബര്മ്മേനാണലാം വലബയ പങന് വഹബച്ചു.  കൃഷബഭൂമബയബല്നബനന് കേര്ഷകേകര ഒഴബപ്പെബക്കുനതന്
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തടയുനതബനുലാം  കുടബയനാന്മനാര്ക്കന്  ഉടമസനാവകേനാശേലാം  നല്കുനതബനുലാം  വകേവശേലാം

വയനാവന  ഭൂമബക്കന്  പരബധബ  നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം  പരബധബയബല്  കേവബഞ്ഞെ  ഭൂമബ

സര്ക്കനാരബല്  നബക്ഷബപ്തമനാക്കുനതബനുലാം  ഭൂപരബഷരണ  നബയമത്തബലൂകട  സനാധബച്ചു.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  കമച്ചകപ്പെട്ട  കതനാഴബല്  സനാഹചരദങ്ങള്  സൃഷബക്കുനതബനുലാം

കപനാവബഡന്റെന്  ഫണ്ടുകപനാകലയുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  വബവബധ

കമഖലകേളബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് കക്ഷമനബധബകേള് ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുകമലനാലാം ഈ

സഭ  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  പനാസനാക്കബയ  നബയമങ്ങള്  വഴബവച്ചബട്ടുകണനതന്

വസ്തുതയനാണന്.  1958-കല  കകേരള  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്  ആകന്  വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തന്

വബപ്ലവനാത്മകേമനായ മനാറങ്ങളനാണന് സൃഷബച്ചതന്.  വബവബധ സര്വ്വകേലനാശേനാലനാ നബയമങ്ങള്

സലാംസനാനകത്ത  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തബനന്  പകതദകേ  ഉണര്വന്  നല്കുകേയുലാം

കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  സനാര്വ്വത്രബകേ  വബദദനാഭദനാസലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  കചയ.  ജനനാധബപതദത്തബകന്റെ  യഥനാര്ത  ശേകബ  അധബകേനാര

വബകകേനസ്പീകേരണത്തബലനാകണനന്  മനസബലനാക്കബ  അതബനുതകുന  നടപടബകേള്

സതസ്പീകേരബക്കനാന്  ഈ  സഭയന്  കേഴബഞ.  കകേരള  ഡബസബകന്  അഡബനബകസഷന്  ആകന്

ജബലനാ  കേകൗണ്സബലുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ഈ  രലാംഗത്തന്  മനാറങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  സഹനായബച്ചു.  അധബകേനാര  വബകകേനസ്പീകേരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്

ആദദമനായബ പഞനായത്തുകേളബല് ത്രബതല സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബയതന് കകേരളമനാണന്.
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പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  അധബകേനാരവലാം  ഉത്തരവനാദബതതവലാം  നല്കുകേവഴബ  വബകേസന

പക്രബയയബല്  ഗ്രനാമങ്ങളകട  പങനാളബത്തവലാം  ജനങ്ങളകട  ഇടകപടലുകേളലാം  കൂടുതല്

ഫലപദമനാക്കനാന്  സനാധബച്ചു.  കകേരള  നബയമസഭയന്  കേനാര്ഷബകേ  രലാംഗത്തന്  പുതുജസ്പീവന്

നല്കുന നബരവധബ നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള് നടത്തനാന് കേഴബഞ.  2008-ല് പവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമലാം മുന്നബര്ത്തബയുള്ള നബയമലാം  ഈ സഭ പനാസനാക്കുകേയുണനായബ.

തുഞത്തന് എഴുത്തച്ഛകന്റെ കപരബലുള്ള മലയനാളലാം സര്വ്വകേലനാശേനാല മലയനാള ഭനാഷയുകടയുലാം

സനാഹബതദത്തബകന്റെയുലാം  കകേരള  സലാംസനാരത്തബകന്റെയുലാം  പഠനവലാം  ഗകവഷണവലാം

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനന്  അകങ്ങയറലാം  സഹനായകേരമനായബത്തസ്പീര്ന.  പരബസബതബ

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം   നദസ്പീതസ്പീര  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  കകേരള  നബയമസഭ  പകതദകേലാം

നബയമങ്ങള് പനാസനാക്കുകേയുണനായബ.  കകേരള ആകരനാഗദ ശേനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശേനാലനാ ആകന്

സലാംസനാനകത്ത കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസത്തബകന്റെ ഗുണനബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുനതബനന്

വഹബച്ച  പങന്  സ്തുതദര്ഹമനാണന്.  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസന്  കസനയുകട  നബയനണവലാം

അധബകേനാരങ്ങളലാം  കേര്ത്തവദങ്ങളലാം  സലാംബനബച്ച  നബയമലാം  കക്രനാഡസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

കഭദഗതബ  കചയ്യുനതബനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണന്.  പകൗരനനാരുകട  പശ്നപരബഹനാരത്തബനുലാം

നബശ്ചബത  സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കന്  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  പതബജനാബദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമനായബ

പനാസനാക്കബയ  കസവനനാവകേനാശേ  നബയമലാം   ഭരണലാം  കൂടുതല്  സുതനാരദമനാക്കുനതബനുലാം
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സര്ക്കനാര്  വബവരങ്ങള്   ഏതന്  പകൗരനുലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  അവസരകമനാരുക്കബ.

യുവജന  കേമ്മേസ്പീഷന്,   നമ്മ്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന്,   കകേരള  ഇന്ഫനാസക്ച്ചര്

ഇന്കവസന്കമന്റെന്  ഫണന്  കബനാര്ഡന്  എനബവ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട  സനാധബച്ചു.   കേനാലബകേപസകമലനാത്ത  നബയമങ്ങളകട

കക്രനാഡസ്പീകേരണവലാം  കേനാലഹരണകപ്പെട്ടവ  റദ്ദേനാക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളലാം

നടകത്തണതനാണന്.  അടബയനരഘട്ടങ്ങളബല്  പുറകപ്പെടുവബക്കുന  ഓര്ഡബനന്സുകേള്

സമയബനബതമനായബ  ബബലനായബ അവതരബപ്പെബച്ചന് പനാസനാക്കനാനുലാം    നബയമനബര്മ്മേനാണ

കേനാരദത്തബല്  ജനാഗ്രത  പുലര്ത്തനാനുലാം   കേഴബയണലാം.    കൂട്ടനായ  കൃഷബരസ്പീതബയബലൂകട

ഉത്പനാദനക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കൃഷബ   ആദനായകേരമനാക്കനാനുലാം  കേഴബയുലാം.

വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തന്  വലബയകതനാതബലുള്ള  മുകനറമുണനാക്കനാന്  കേഴബകഞ്ഞെങബലുലാം

നബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  ഇടകപടലുകേള്  ഇനബയുലാം  ശേകമനാകക്കണതുണന്.

വബകേസനത്തബകന്റെ  ഗുണലാം  പനാവകപ്പെട്ടവരബകലയ്കക്കത്തബക്കനാന്  കൂട്ടനായബ

പവര്ത്തബക്കണലാം.  നകവനാതനാനമൂലദങ്ങളബലൂകടയുലാം  പുകരനാഗമനപരമനായ

ആശേയങ്ങളബലൂകടയുലാം  കനടബകയടുത്ത  സനാമൂഹബകേ-സനാമത്തബകേ-രനാഷസ്പീയ

മണ്ഡലങ്ങളബകല  ഉനതബയുലാം  വദതബരകതയുലാം  നബലനബര്ത്തനാന്  കേഴബയണലാം.

നബലവബലുള്ള  കവല്ലുവബളബകേകള  അതബജസ്പീവബച്ചുകകേനാണന്  നബയമനബര്മ്മേനാണ

പവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  അര്തവത്തനാക്കനാന്  ഈ  ദബനലാം  കൂടുതല്  കേരുത്തന്
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പകേരുകമനന് പതസ്പീക്ഷബക്കുന.

പതബപക്ഷകനതനാവന്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേന്  കചനബത്തല  ):  പഴയ  നബയമസഭനാ

മനബരത്തബല്  കയനാഗലാം  കചരനാന്  അവസരമുണനാക്കബയ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കകറ

അഭബനനബക്കുന.  ഇന്ഡദയന്  മനാതൃകേയനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  പനാസനാക്കബയ

നബയമസഭയനാണബതന്.  പനാര്ലകമന്റെന്  സനാന്ഡബലാംഗന്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്

പകചനാദനമനായതന്  കകേരള  നബയമസഭയബകല  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബകേളനാണന്.  12

മുഖദമനബമനാരുകട കനതൃതതത്തബല്  60  വര്ഷങ്ങളനായബ കകേരളത്തബനുണനായ കനട്ടങ്ങള്

മകറനാരു  സലാംസനാനത്തബനുലാം  കേരസമനാക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.  പുകരനാഗമനപരമനായ

നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്,  സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ പദതബകേള് തുടങ്ങബയവ കകേരളത്തബകന്റെ

മുഖമുദകേളനാണന്.  പനാര്ശേതവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്, പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്,

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  തുടങ്ങബയവരുകട  പനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  കകേരള

നബയമസഭയന് കേഴബഞ. ഫമ്മ്യൂഡല് വദവസബതബയബല്നബനന് സനാമൂഹബകേ നസ്പീതബയബകലയന്

കകേരള നബയമസഭ പരബവര്ത്തനലാം കചയ്യകപ്പെട്ടതന് ചരബത്രത്തനാളകേളബല് തങലബപബകേളനാല്

എഴുതകപ്പെടണലാം.   ഇന്ഡദയബല്  ഐകേദമുനണബ  രനാഷസ്പീയത്തബനന്  കനതൃതതലാം

കകേനാടുത്തതുലാം  കകേനാമണ്  മബനബമലാം  കപനാഗ്രനാലാം  ഏറവലാം  ഫലപദമനായബ  നടപ്പെനാക്കബയതുലാം

കകേരളമനാണന്.    പതബപക്ഷത്തബകന്റെ  അഭബപനായങ്ങള്  ഭരണപക്ഷലാം  വബശേതനാസ

ത്തബകലടുത്തനാല്  മനാത്രകമ  ജനനാധബപതദപക്രബയ  ഫലപദമനായബ  ശേകബകപ്പെടുത്തനാന്
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സനാധബക്കുകേയുള.  നബയമസഭയബല്  നടക്കുന  ചര്ച്ചകേള്  അര്തപൂര്ണമനാകുകേയുലാം

നബയസഭനാ  സനാമനാജബകേര്  അധബകേനാരലാം  ഫലപദമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.

സദ്ഭരണമനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മുഖമുദയനായബ  മനാകറണതന്.  ജനപതബനബധബകേള്ക്കന്

വബശേതനാസദതയുണനാകുകേയുലാം  ഭരണ-പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകേളകടയുലാം  രനാഷസ്പീയ

പനാര്ട്ടബകേളകടയുലാം പവര്ത്തനങ്ങളബല് കേനാകലനാചബതമനായ മനാറമുണനാകുകേയുലാം കചയ്യണലാം.

വബകേസന  സമനതയത്തബലൂകട  മനാത്രകമ  സലാംസനാനകത്ത  മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്

സനാധബക.

റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്):  കകേരള

നബയമസഭയന് 60 വയസന് പബനബട്ട ഈ അവസരത്തബല് പരബപനാടബയബല് പകങടുക്കനാന്

കേഴബഞ്ഞെതബല്  സകനനാഷമുണന്.  സനാമൂഹബകേ  പരബഷര്ത്തനാക്കള്  ഇനകത്ത  കകേരളലാം

രൂപകപ്പെടുത്തബകയടുക്കുനതബനന്  നല്കേബയ  സലാംഭനാവനകേള്  കേണക്കബകലടുത്തു

കകേനാണനായബരബക്കണലാം  പുതബയ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങകള  വബലയബരു

കത്തണതന്.   കകേരള നബയമസഭ പനാസനാക്കബയ കേര്ഷകേബന ബബല് കകേരളത്തബകന്റെ

സനാമൂഹബകേ പരബവര്ത്തനത്തബനന്  വലബയ സലാംഭനാവനയനാണന്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതന്.  1957-

കല  ആദദ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശമഫലമനായബ  വബദദനാഭദനാസലാം  മകൗലബകേനാവകേനാശേമനാക്കബ

മനാറനാന്  സനാധബച്ചു.  സനാമൂഹബകേ  പരബവര്ത്തനത്തബനുകവണബ  കകേരളലാം  ആവബഷരബച്ച

നയങ്ങളലാം  നടപടബകേളമനാണന്  പബല്ക്കനാലത്തന്  കകേന  ഗവണ്കമനലാം  മറന്  സലാംസനാന
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ഗവണ്കമനകേളലാം അവരുകട നയമനായബ സതസ്പീകേരബച്ചതന്. 12 മുഖദമനബമനാര് കകേരളത്തബനന്

നല്കേബയ  സലാംഭനാവനകേള്  വളകര  വലുതനാണന്.  ലക്ഷക്കണക്കബനന്  കുടുലാംബങ്ങകള

ഭൂഉടമകേളനാക്കബ  മനാറബയ   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തബയ  നബയമസഭയനാണബതന്.

നബലവബലുള്ള  ഭൂരഹബത,  ഭവനരഹബത  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുകവണബ  ഈ

ഗവണ്കമന്റെന് പദതബകേള് ആവബഷരബച്ചന് നടപ്പെനാക്കബ വരുന. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  1957  ഏപബല്  29-നന്  നബയമസഭനാ  സസ്പീക്കറനായബ

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട   ശേങരനനാരനായണന്  തമബകയ  അനുകമനാദബച്ചുകകേനാണന്  എകന്റെ

പബതനാവനായ  സബ.എച്ചന്.  മുഹമ്മേദന്  കകേനായ  പസലാംഗലാം  നടത്തബയ

അകതസലത്തുനബനകകേനാണന്  സലാംസനാരബക്കനാന്  അവസരലാം  ലഭബച്ചതബല്

അഭബമനാനബക്കുന.  മുസ്ലേസ്പീലാം  ലസ്പീഗന്  മകതതരതതത്തബനുകവണബയനാണന്  അനമബനലാം

നബലകകേനാളളനതന്.  1957-കല നബയമസഭയബല് കകേരള എഡഡ്യുകക്കഷന് ബബല്, കകേരള

യൂണബകവഴബറബ ബബല്,  അകഗ്രറബയന് റബകലഷന് ബബല് ഉള്കപ്പെകട സുപധനാനമനായ  88

ബബല്ലുകേള് പനാസനാക്കബ.  വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ-സനാമൂഹബകേ പരബഷരണ രലാംഗങ്ങളബല്

കകേരള കമനാഡല് സനാപബകച്ചടുക്കനാന് സനാധബച്ചു.  കകേരളകത്ത മനാതൃകേയനാക്കബയനാണന് മറന്

സലാംസനാനങ്ങള്  പല  നബയമങ്ങളലാം  പനാസനാക്കബയതന്.  വബകേസന  കേനാരദങ്ങളബല്

കഎകേദമുണനാക്കനാനുലാം  മനുഷദതതലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാനുലാം  സനാധബക്കണലാം.

മുന്കേനാലങ്ങളബകല പഗത്ഭരനായ പല കനതനാക്കളകടയുലാം  കപരുമനാറലാം മനാതൃകേയനാക്കണലാം.
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സമ്പൂര്ണവലാം  സമ്പുഷവമനായ   നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കനായബ  കൂടുതല്  സമയലാം

കചലവഴബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുലാം  മുഖദമനബയുലാം

പതബപക്ഷകനതനാവലാം  പകേടബപ്പെബച്ച  അഭബപനായകത്തനാടന്  കയനാജബക്കുന.

കഎതബഹനാസബകേമനായ  കപനാരനാട്ടങ്ങളബലൂകട  സനാമൂഹബകേമനായുലാം  വബദദനാഭദനാസപരമനായുലാം

മുനബല്  നബല്ക്കുന  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറനാന്  സനാധബച്ചു.  അകനകേലാം

നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  കകേരള  നബയമസഭ  നടത്തബയബട്ടുകണങബലുലാം  ജനങ്ങളകട

അടബസനാനപരമനായ  തനാല്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന  കേനാരദത്തബല്  ഇനബയുലാം

മുകനനാട്ടുകപനാകകേണതുണന്.  ജനനാധബപതദകത്ത  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  കപനാരനാട്ടലാം

നടത്തബയബട്ടുളള  ധനാരനാളലാം  പഗത്ഭരനായ  വദകബകേളണനായബരുന  സലാംസനാനമനാണബതന്.

ജനങ്ങളകട  അവകേനാശേങ്ങള്  കനടബകയടുക്കനാന്  കപനാരനാട്ടലാം  നടത്തബയ  കനതനാക്കകള

സ്മരബച്ചുകകേനാണന് ഇനദയന് മനാതൃകേയനാകുന രസ്പീതബയബല് മുകനനാട്ടുകപനാകേനാന്   ഭനാവബയബലുലാം

സനാധബക്കകട്ടകയനന് ആശേലാംസബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  60-ാം  പബറനനാള്   ആകഘനാഷബക്കുന  ഇകൗ

നബയമസഭയബല്  ആദരകവനാടുകൂടബ  ഞനാന്  ശേബരസന്  നമബക്കുന.   തബരുകകേനാച്ചബയുലാം

മലബനാറുലാം  കചര്നനാണന്  കഎകേദകകേരളലാം  രൂപസ്പീകൃതമനായതന്.  വബവബധ  ഭരണഘടനനാ

കഭദഗതബ  നബയമങ്ങള്കകേനാണന്   കസറന്  ലബസബകല പല അധബകേനാരങ്ങളലാം  കേണ്കേറന്റെന്
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ലബസബകലയന്  മനാറകപ്പെട്ടു.  ആദദ  സര്ക്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന  വബദദനാഭദനാസ  നബയമലാം  ചബല

കഭദഗതബകേകളനാടുകൂടബ  യു.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാര്  പബനസ്പീടന്   നടപ്പെബലനാക്കബ.  2006-ല്

ജസബസന്  വബ.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  580  പുതബയ  നബയമങ്ങള്  ശേബപനാര്ശേ

കചയകവങബലുലാം  അവയബകലനാനകപനാലുലാം  ഇതുവകര  നബയമമനാക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.

1961-കല ഭൂപരബഷരണ നബയമത്തബനന്  1969-ല് കകേനാണ്ടുവന കഭദഗതബകേള് കകേനാടതബ

അസബരകപ്പെടുത്തബകയങബലുലാം  പബനസ്പീടന്  അധബകേനാരത്തബല്  വന  സര്ക്കനാര്  അതന്

ഒമതനാലാം പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ നബയമമനാക്കബ.  കുടബകേബടപ്പുകേനാര്ക്കന് ഭൂമബ നല്കുകേ,

സതകേനാരദവനലാം  കദശേവല്ക്കരബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പുകരനാഗമനപരമനായ  നടപടബകേള്ക്കന്

ഇകൗ  സഭ  സനാക്ഷദലാം  വഹബച്ചബട്ടുണന്.  കേണന്  കദവന്  നബയമമനുസരബച്ചന്  സര്ക്കനാര്

ഏകറടുത്ത  ഭൂമബ  കൃഷബക്കനാര്ക്കന്   നല്കേനാന്  കേഴബയനാത്തതു  സലാംബനബച്ചന്

പരബകശേനാധബക്കണലാം.  രനാഷസ്പീയ  ചര്ച്ചയന്  പനാധനാനദലാം  നല്കേനാകത  നബയമ

നബര്മ്മേനാണത്തബല്  കൂടുതല്  ശദ  പതബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കണലാം.   നബയമസഭയുകട

60-ാം  വനാര്ഷബകേലാം  നടത്തനാന്  അവസരകമനാരുക്കബയ  സസ്പീക്കര്ക്കന്  നനബ

കരഖകപ്പെടുത്തുന.  

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീനന്:  കകേരള നബയമസഭയുകട ചരബത്രത്തബല് എലനാവര്ക്കുലാം

അഭബമനാനബക്കനാന്  വകേ  നല്കുന   ഉജതല  മുഹൂര്ത്തത്തബനനാണന്  നനാലാം  സനാക്ഷദലാം

വഹബക്കുനതന്. ഭനാഷനാടബസനാനത്തബലുളള സലാംസനാന രൂപസ്പീകേരണത്തബനുകശേഷലാം 1957-
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കല  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെബലൂകടയനാണന്  ഇ.എലാം.എസന്.   ഗവണ്കമന്റെന്  അധബകേനാരത്തബല്

വനതന്.  തബരുവബതനാലാംകൂറബലുലാം  മലബനാറബലുലാം  നടന  നബരവധബ  കദശേസ്പീയ  പനാകദശേബകേ

പകക്ഷനാഭങ്ങളകടയുലാം  നകവനാതനാന  പസനാനങ്ങളകടയുലാം  പവര്ത്തനഫലമനായനാണന്

ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ  ബനാലറന്  കപപ്പെറബലൂകട  ഒരു  കേമ്മേമ്മ്യൂണബസന്  ഗവണ്കമന്റെന്

കകേരളത്തബല്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതന്.  1980-നുകശേഷലാം  വളകരകയകറ  രനാഷസ്പീയ

മനാറങ്ങള് സലാംസനാനത്തുണനായബ.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയയുലാം കസതച്ഛനാധബകേനാര പവണതകയയുലാം

കചറുക്കനാന്  മകതതര  ജനനാധബപതദ  ശേകബകേളകടയുലാം  പുകരനാഗമന  ശേകബകേളകടയുലാം

കൂട്ടനായ്മ അനബവനാരദമനാകണന സകനശേമനാണന് അറുപതനാലാം വനാര്ഷബകേലാം ആകഘനാഷബക്കുന

ഈ  ഘട്ടത്തബല്  രനാജദലാം  ചര്ച്ച  കചയകകേനാണബരബക്കുനതന്.  പുതബയ  രനാഷസ്പീയ

സനാഹചരദത്തബല്   ക്രബയനാത്മകേമനായബ  പവര്ത്തബക്കനാന്  കേഴബയുകമനാകയനന്  എലനാ

പനാര്ട്ടബകേളലാം  ആകലനാചബകക്കണ   ഘട്ടമനാണബതന്.   മനാതൃകേനാപരമനായബ  കകേരള

നബയമസഭകയ  കലനാകേത്തബനുമുനബല്  ഉയര്ത്തബക്കനാട്ടനാന്  നടത്തുന

ശമങ്ങളബകലനാനനാണന്  ഈ സവബകശേഷ സകമ്മേളനലാം.  ഇതബനന് മുന്കേകയ്യടുത്ത ബഹു.

സസ്പീക്കകറയുലാം ഗവണ്കമന്റെബകനയുലാം അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷന്  കുമനാര്:  ആദദ  നബയമസഭയുകട  60-ാം വനാര്ഷബകേലാം

ആകഘനാഷബക്കുന  ഇകൗ  കവളയബല്   പഴയ  സഭനാഹനാളബല്  സകമ്മേളനലാം  നടത്തനാന്

തസ്പീരുമനാനബച്ച  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കകറ  അഭബനനബക്കുന.  കകേരള  ജനനാധബപതദ
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സലാംവബധനാനത്തബല്  എകന്റെ  കുടുലാംബത്തബകല  മൂനന്  തലമുറയബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കന്

ജനവബശേതനാസലാം  കനടബ  നബയമസഭയബകലത്തനാന്  കേഴബഞ്ഞെതബല്  അഭബമനാനബക്കുന.

രനാജദത്തബകന്റെ നന ആഗ്രഹബക്കുന ബഹുമുഖ പതബഭകേളനായ അകനകേലാം പഗത്ഭനനാരുകട

ഇരബപ്പെബടത്തബല് ഇരബക്കനാന് ഭനാഗദലാം സബദബച്ചതബല് എലനാവര്ക്കുലാം ചനാരബതനാര്തദമുണന്.

കകേരള നബയമസഭ ഇനദയബകല മറന് സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന് മനാത്രമല കലനാകേത്തബനുതകന

മനാതൃകേയനാണന്.  അദതനാനബക്കുന  ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കുകവണബ   നബയമങ്ങള്

പനാസനാക്കുനതബല്    മനാതൃകേയനായ  നബയമസഭയനാണന്  നമ്മുകടതന്.  ആ  നബയമ

നബര്മ്മേനാണങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കന്  എത്രകത്തനാളലാം  ഉപകേനാരകപ്പെട്ടുകവനന്

ചബനബകക്കണതുണന്.   60  വര്ഷലാം  പബനബട്ട  ഇകൗ  സനര്ഭത്തബല്  പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളകട സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ഇനദന് ഭരണഘടനയനുസരബച്ചന്

വബഭനാവന  കചയ്യുന  ആനുകൂലദങ്ങളലാം  സുരക്ഷയുലാം  നബയമങ്ങളലാം  എത്രകത്തനാളലാം

ഫലവത്തനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  കേഴബഞകവനന്  ആകലനാചബക്കണലാം.  പകൃതബ

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  വയലുകേള്  നബകേത്തുനതബകനതബകരയുമുളള  നബയമങ്ങള്

ഫലപദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാന്  കേഴബകഞ്ഞെനാ എനന് പരബകശേനാധബകക്കണതുണന്. നനാടബകന്റെ

പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദലാം  വച്ചുകകേനാണ്ടുളള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തണലാം.   വബദദനാഭദനാസ

നബയമലാം നടപ്പെനാക്കബയ അകത സഭയ്ക്കുളളബല് മലയനാള ഭനാഷനാ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കനാന്

മുന്കേകയ്യടുത്ത  ഗവണ്കമന്റെബകന അഭബനനബക്കുന. ജലസലാംരക്ഷണത്തബനനായബ നബയമലാം
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കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  മഴകവളളലാം  സലാംഭരബച്ചന്  കുടബകവളള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കനാനുലാം

മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം. 

തുറമുഖവലാം മമ്മ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചനന്

കേടനപ്പെള്ളബ):   കഎതബഹനാസബകേമനായ ചരബത്രസലാംഭവങ്ങള്ക്കന് സനാക്ഷദലാം വഹബച്ച ഇകൗ

നബയമസഭനാ കവദബയബല് ഇത്തരകമനാരു സലാംഗമത്തബനന് അവസരകമനാരുക്കബയ സസ്പീക്കകറ

അഭബനനബക്കുന.  ഇനദയനാകകേ  മനാതൃകേയനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  നടത്തബ

ചരബത്രത്തബല് ഇടലാം കനടബയ കകേരള നബയമസഭ ഒരസുലഭ മുഹൂര്ത്തത്തബനനാണന് ഇനന്

സനാക്ഷദലാം വഹബക്കുനതന്.  കഎകേദകകേരള രൂപസ്പീകേരണത്തബനുകശേഷലാം അധബകേനാരത്തബല്

വന  ഇ.എലാം.എസന്.  മനബസഭ  മുതല്  പബണറനായബ  വബജയന്  മനബസഭ  വകരയുള്ള

ഭരണകൂടങ്ങളകട പവര്ത്തനങ്ങള്  ഇനദയന് മനാതൃകേയനായബ തസ്പീരുന അവസരത്തബല്

ഇത്തരകമനാരു  കൂട്ടനായ്മയബല്  പകങടുക്കനാന്  അവസരലാം  ലഭബച്ചതബല്   സകനനാഷലാം

കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  പഴയ  നബയമസഭയബല്  സലാംസനാരബക്കനാന്  അവസരലാം

കേബട്ടബയതബലുള്ള  സകനനാഷലാം  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ആദദ  നബയമസഭ

കചരുകമനാഴുണനായബരുന   രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേള്   പലതുലാം  ഇലനാതനാവകേയുലാം  പുതബയ

രനാഷസ്പീയ പനാര്ട്ടബകേള് ഉടകലടുക്കുകേയുലാം കചയ്ത സനാഹചരദത്തബല്  മനാറലാം  ഉള്കക്കനാള്ളനാന്

തയ്യനാറനാകേനാത്ത  സമസ്പീപനലാം  ജനനാധബപതദത്തബനന്  ഭൂഷണമല.  ഭരണഘടനയുകട
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മൂലദങ്ങള്ക്കനുസരബച്ചന് പവര്ത്തബക്കനാന് മനബമനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. വബ.കജ.റബ. ഹനാളബനന്

അയ്യങനാളബയുകട  നനാമകധയലാം  നല്കേനാനുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  സ്ത്രസ്പീസുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കന്  തുലദ  അവകേനാശേലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    അച്ചുതനാനനന്  : ആദദ  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ

അറുപതനാലാം  വനാര്ഷബകേമനാകഘനാഷബക്കുന  കവളയബല്  കകേരളത്തബകന്റെ  മുകനറ

ചരബത്രത്തബനന് ശേബല പനാകേബയ ദബനത്തബകന്റെ ഓര്മ്മേകേളനാണന് നബറയുനതന്.  ഇത്തരകമനാരു

അവസരകമനാരുക്കബയ  ബഹു.സസ്പീക്കകറയുലാം  എല്.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാരബകനയുലാം

അഭബനനബക്കുന.   സതനാതനദ  പനാപ്തബക്കുകശേഷലാം   1956  നവലാംബര്  1-നന്  ഐകേദ

കകേരളകമന  സതപലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കകപ്പെടുകേയുലാം  1957  കഫബ്രുവരബ-മനാര്ച്ചന്

മനാസങ്ങളബല്  നടന  ആദദ  നബയമസഭനാ  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല്  കേമ്മേമ്മ്യൂണബസന്  പനാര്ട്ടബ

അധബകേനാരത്തബകലത്തുകേയുലാം കചയ.   1957  ഏപബല്  5-നന് ഇ.എലാം.എസന്.  സര്ക്കനാര്

സതദപതബജ  കചയ്തന്  അധബകേനാരകമറതബകന്റെ  ആറനാലാം  ദബവസലാം  കകേനാണ്ടുവന

കുടബയബറക്കല്  നബകരനാധന  ഓര്ഡബനന്സന്  കകേരളത്തബകന്റെ  സനാമൂഹദജസ്പീവബതലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബകേളകട  ആദദപടബയനായബരുന.   വബദദനാഭദനാസ  ബബല്,

കേനാര്ഷബകേ പരബഷരണലാം അടക്കമുള്ള  നബയമനബര്മ്മേനാണ പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്    ഇകൗ

സഭ  കവദബയനായബ.   സനാമനാജബകേരുകട  ഇടകപടലുകേളലാം   ആശേയങ്ങളമനാണന്  കകേരള
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ചരബത്രകത്തയുലാം സനാമൂഹദ ജസ്പീവബതകത്തയുലാം ഉയരങ്ങളബകലയന് എത്തബച്ചതന്.   കേനാലവലാം

ജസ്പീവബതവലാം  മനാറബയതബനനുസരബച്ചന്  പല  പതബസനബകേളലാം  തരണലാം

കചകയ്യണബവനബട്ടുണന്.  വര്ഷത്തബകന്റെ  മൂനബകലനാനന്  സമയലാംകപനാലുലാം  സഭ

സകമ്മേളബക്കുനബല.  സഭനാ സകമ്മേളനങ്ങളബകല ഗകൗരവതരമനായ ഇടകപടലുകേകളക്കനാള്

നനാവപബഴവകേള്ക്കുലാം  തമനാശേകേള്ക്കുലാം മനാധദമ ശദ ലഭബക്കുനതന് ശേരബയനായ രസ്പീതബയല.

കേനാര്ഷബകേ ഭൂപരബഷരണ ബബല്  124  മണബകര് ചര്ച്ച കചയ്തന്  പനാസനാക്കബയതന് ഇകൗ

ചരബത്രസ്മനാരകേത്തബലനാണന്.   ഇതബല്നബനന്   പനാഠങ്ങള് ഉള്കക്കനാള്ളനാനുലാം  ഇനകത്ത

സങസ്പീര്ണ  സനാഹചരദങ്ങളബല്  ഇടകപടുനതബനന്  കേരുത്തനാര്ജബക്കുനതബനുമുളള

ലക്ഷദസനാക്ഷനാത്കേനാരത്തബകന്റെ  ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തലനായബ  ഇനകത്ത  സകമ്മേളനലാം

മനാറകട്ടകയനന് ആശേലാംസബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന് ചനാണബ :   1970-ല് നബയമസഭയബകലയന്  വരബകേയുലാം  1998  വകര

തുടര്ച്ചയനായബ  28  വര്ഷക്കനാലലാം ഇകൗ മനബരത്തബല് പവര്ത്തബക്കനാന് സനാധബക്കുകേയുലാം

കചയ്ത    നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേനനായ   എകന്റെ  പഠനക്കളരബ  ഇകൗ  നബയമസഭനാ

ഹനാളനാണന്.   വര്ഷത്തബകലനാരബക്കല്   ഇത്തരകമനാരു  കൂട്ടനായ്മ  നടത്തുനതബനന്

ശമബക്കണലാം.   വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ-സനാമൂഹദ  കമഖലകേളബല്  അഭബമനാനകേരമനായ

കനട്ടങ്ങളണനായബട്ടുകണങബലുലാം കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബക്കുനതബലുലാം കഎ.ടബ., ടൂറബസലാം

കമഖലകേളബല് അര്ഹബക്കുന പുകരനാഗതബ കകകേവരബക്കുനതബനുലാം നമുക്കന് സനാധബച്ചബട്ടബല.
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നഷകപ്പെട്ട  അവസരങ്ങള്  തബരബച്ചുപബടബക്കനാന്  സമവനായകത്തനാടുകൂടബയ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്   പതബപക്ഷത്തബന്റെ  പൂര്ണ  പബന്തുണയുണനാകുലാം.  കകേരളത്തബകന്റെ

കനട്ടങ്ങള്ക്കന്  പബനബല്  പവര്ത്തബച്ച  വബകദശേ  മലയനാളബകേളകട  പങന്  മറക്കനാന്

സനാധബക്കബല. പനാര്ലകമന്റെറബ ജനനാധബപതദകത്ത  ശേകബകപ്പെടുത്തനാന് സഹബഷ്ണുതകയനാകട

മുകനറണലാം.  ജനങ്ങളകട പതസ്പീക്ഷയ്കക്കനാത്തന് ഉയരുനതബനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്

മനാതൃകേയനാകേനാന് കൂട്ടനായബ ശമബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള്ള :  ബഹു.  സസ്പീക്കറുലാം  മുഖദമനബയുലാം  മറ്റു

കേക്ഷബകനതനാക്കളലാം  പകേടബപ്പെബച്ച  അഭബപനായകത്തനാടന്  കയനാജബക്കുന.  ആദദ  കകേരള

നബയമസഭയുകട  60-ാം  പബറനനാള്  ആകഘനാഷബക്കുന  സുപധനാന  ദബനമനാണബനന്.

ഭരണഘടനയുകട  അടബസനാന  മൂലദങ്ങള്  ഉള്കക്കനാണ്ടുകകേനാണന്  സലാംസനാനകത്ത

ജനങ്ങള്ക്കുകവണബ കഎകേദകത്തനാടുകൂടബ പവര്ത്തബക്കനാന് സനദമനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  ഇ.എലാം.എസന്.-കന്റെ  ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല്

ആദരനാഞ്ജലബകേള്  അര്പ്പെബക്കുന.  ജനനാധബപതദ  പക്രബയയബലൂകട   അധബകേനാരത്തബല്

വന ആദദ കേമ്മേമ്മ്യൂണബസ്റ്റുകേനാരനനാണന് ഇ.എലാം.എസന്.  പനാര്ശേതവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/പബകനനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബ

യബകലങബല്  ഒരു രനാഷസ്പീയ പനാര്ട്ടബക്കുലാം മുകനനാട്ടന് കപനാകേനാന് സനാധബക്കുകേയബകലന പനാഠലാം

പഠബപ്പെബച്ച  ആളനാണന്  അകദ്ദേഹലാം.    കകേരളത്തബല്   കസനാഷദലബസന്  കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബ
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പവര്ത്തബക്കനാന്  പകചനാദനമുണനായതന്  മഹനാനനായ  ഇ.എലാം.എസന്.-കന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങളകട  ഫലമനായനാണന്.       33  ലക്ഷകത്തനാളലാം  എസന്.സബ./എസന്.ടബ.

വബഭനാഗക്കനാരുള്ളതബല്    ഇരുപത്തബകയട്ടന്  ശേതമനാനവലാം   പുറകമനാക്കബലനാണന്

തനാമസബക്കുനതന്.   യു.ഡബ.എഫന്./എല്.ഡബ.എഫന്.  ഗവണ്കമനകേള്  സലാംസനാനത്തന്

മനാറബമനാറബ  ഭരബച്ചബട്ടുലാം  ഈ  വബഭനാഗങ്ങകളനാടന്  നസ്പീതബ  പുലര്ത്തനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുമനബ   ശസ്പീ.  എ.  കകേ.   ബനാലകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനന്

ഇക്കനാരദത്തബല്  ശേകമനായ  ഇടകപടല്   ഉണനാകേണലാം.    മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്,

പബകനനാക്ക  വബഭനാഗക്കനാര്,  പനാര്ശേതവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്  എനബവര്ക്കുകവണബ

ശേകമനായ ഇടകപടല് നടത്തനാന് ജനപതബനബധബകേള് തയ്യനാറനാകേണലാം.     മനബമനാര്

സഭയബല് നല്കുന ഉറപ്പുകേള് പനാലബക്കകപ്പെടുനകണനാ എനന്  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം. 

II ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുള്ള പസ്തനാവന

വബദദനാഭദനാസ വനായ

വബദദനാഭദനാസ വനായ സലാംബനബച്ചന്  മുഖദമനബ ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന് ചട്ടലാം 

300 അനുസരബച്ചന്   പസ്തനാവന നടത്തബ. 

III നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2017-  കല മലയനാള ഭനാഷ   (  നബര്ബ്ബനബത ഭനാഷ  )    ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം സബ്ജകന്
കേമ്മേബറബക്കന് അയയണകമന പകമയവലാം 



22

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്):  2017-കല  മലയനാള

ഭനാഷ  (നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന്

പഖദനാപബച്ചുകകേനാണന്  സതതര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശേദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുളള കസറന്കമനലാം കമശേപ്പുറത്തന് വയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 

IV ക്രമപശ്നലാം

   ബബലബകല അവദകത

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   നബയനബര്മ്മേനാണ  കേനാരദത്തബല്  ഭബനസതരലാം

കരഖകപ്പെടുകത്തണബവനതബല്  കഖദബക്കുന.   ഈ ബബലബകനനാടന് അക്ഷരനാര്തത്തബല്

കയനാജബക്കുനകണങബലുലാം    അതന്  നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്  ഭരണഘടനനാപരമനായ ചബല

പശ്നങ്ങള്  ഉണനാകുലാം.  നബലവബലുള്ള  ഭനാഷനാപരമനായ  സന്തുലബതനാവസ

സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെകടണതന്  കസറബകന്റെ  കേര്ത്തവദവലാം   ജനതയുകട  മകൗലബകേനാ

വകേനാശേവമനാണന്.   എനനാല്  ഇത്തരകമനാരു  നബയമലാം  പനാബലദത്തബല്  വനനാല്

നമ്മ്യൂനപക്ഷ ഭനാഷനാവബഭനാഗങ്ങളകട മകൗലബകേനാവകേനാശേങ്ങള്  ലലാംഘബക്കകപ്പെടുലാം.   2012-കല

കസന്ട്രല്  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  കസക്കണറബ  എഡഡ്യുകക്കഷന്  ആകബകല

വദവസകേളനുസരബച്ചന്  പവര്ത്തബക്കുന  സലാംസനാനകത്ത

സബ.ബബ.എസന്.ഇ./ഐ.സബ.എസന്.ഇ.  സ്കൂളകേള്ക്കന്   എന്.ഒ.സബ.  മനാത്രമനാണന്
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സര്ക്കനാര്  നല്കുനതന്.   ഭരണഘടനയുകട  ആര്ട്ടബക്കബള്  254  പകേനാരലാം  കകേന

ആകബകല  വദവസകേള്ക്കന്  വബരുദമനായബ   സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനന്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന്  സനാധബക്കുകേയബല.    കകേന ആകബകല വദവസകേള്

പകേനാരമനാണന്  ഈ  സ്കൂളകേളബല്  പനാഠദപദതബ  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുള്ളതന്.

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട  പസ്തസ്തുത  വദവസകേള്    മറബകേടക്കനാന്  ശമബച്ചനാല്

നബയമപരമനായ  നബലനബല്പ്പുണനാകേബല.     ഇനദന്  ഭരണഘടന   പകേനാരലാം

വബദദനാഭദനാസലാം മകൗലബകേനാവകേനാശേമനാണന്.   2009-കല വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശേ നബയമലാം

നബലനബല്ക്കുന സനാഹചരദത്തബല്  സബ.ബബ.എസന്.ഇ./ഐ.സബ.എസന്.ഇ.  സ്കൂളകേളകട

എന്.ഒ.സബ. റദ്ദേനാക്കബയനാല്  ബബലബകന്റെ  സനാധുത നഷകപ്പെടുലാം.    ചബല സബ.ബബ.എസന്.ഇ.

സ്കൂളകേകള   നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ചബല  വബദദനാലയങ്ങകള

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം   കചയ്യുനതന്  വബകവചനമനാണന്.   ഇത്തരലാം  നടപടബകേള്

മകൗലബകേനാവകേനാശേത്തബകനതബരനാകുകമനതബനനാല് പസ്തുത നബയമലാം പബന്വലബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .  എലാം  .   മനാണബ: ഈ ബബലബല് ഭരണഘടനനാപരമനായ പല പശ്നങ്ങളമുണന്.

2017-18  അദദയന വര്ഷലാം മുതല് സലാംസനാനകത്ത എലനാ വബദദനാലയങ്ങളബലുലാം ഒനന്

മുതല്  പത്തന്  വകരയുള്ള  കനാസ്സുകേളബല്  മലയനാളലാം   നബര്ബനബത  ഭനാഷയനായബ

പറബപ്പെബക്കണകമനതനാണന് ബബലബകല കകനാസന് 3(1)-ല് പരനാമര്ശേബക്കുനതന്.      കകേന

നബയമത്തബകന്റെ  അധബകേനാര  പരബധബയബകലയ്ക്കുള്ള  കേടനകേയറമനായതബനനാല്  ഇക്കനാരദലാം
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വബശേദമനായബ പരബകശേനാധബക്കണലാം.  ഭരണഘടനയുകട  ആര്ട്ടബക്കബള് 254  അനുസരബച്ചന്

പസബഡന്റെബകന്റെ  അകസന്റെന്  വനാങ്ങബയനാല്  മനാത്രകമ  നബയമപനാബലദലാം  ലഭബക്കുകേയുള.

2009-കല  വററന്  ഓഫന്  ചബല്ഡ്രന്  ടു  ഫസ്പീ  ആന്റെന്  കേമല്സറബ  എഡഡ്യുകക്കഷന്

ആകനാണന്  കകേനത്തബല്  നബലവബലുള്ള  സമനാനമനായ   ആകന്.      സലാംസനാനത്തന്

പവര്ത്തബക്കുന  കകേന  സ്കൂളകേള്ക്കന്  ഡയറക്ഷന്  നല്കേനാന്  കസറന്  ഗവണ്കമന്റെബനന്

അധബകേനാരമബല.   ആയതബനനാല്   ഇക്കനാരദത്തബല്   പുനര്ചബനനലാം  നടത്തണലാം.

വമകനനാറബറസ്പീസബകന്റെ   കചനായബസന്  അനുസരബച്ചുള്ള  വബദദനാഭദനാസകത്തക്കുറബച്ചനാണന്

ഭരണഘടനയുകട  ആര്ട്ടബക്കബള്  30-ല്  പരനാമര്ശേബക്കുനതന്.

ജൂറബസ്ഡബക്ഷനബകലങബല്  അതബകനക്കുറബച്ചന്  വബശേദമനായ  ചര്ച്ച  കവണകമനനാണന്

നബയമലാം  സൂചബപ്പെബക്കുനതന്.   ബബലബകല  വദവസകേള്  പസ്തുത  നബയമത്തബകന്റെ

ലലാംഘനമനാണന്.     ആര്ട്ടബക്കബള്  348  (3)  അനുസരബച്ചന്   ഇലാംഗസ്പീഷന്  അലനാകത  മറന്

ഭനാഷകേളബലനാണന്  ബബല്ലുകേകളങബല് അതബകന്റെ  ആധബകേനാരബകേമനായ  ഇലാംഗസ്പീഷന്  തര്ജബമ

കൂടബ  എന്കകനാസന്  കചയ്യണലാം.   ബബല്ലുകേള്  മലയനാളത്തബലനായബരബക്കണകമനന്

നബയമസഭനാ  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം  സലാംബനബച്ച   ചട്ടങ്ങളബല്

പരനാമര്ശേബക്കുനകണങബലുലാം അതബകന്റെ ആധബകേനാരബകേ കരഖ ഗവര്ണര് അപ്രൂവന് കചയ്തന്

പബബഷന്  കചയ്യുന  ഇലാംഗസ്പീഷന്  തര്ജബമയനായബരബക്കുലാം.     ഇലാംഗസ്പീഷലാം  മലയനാളവലാം

ഔകദദനാഗബകേ  ഭനാഷയനായബ  ഉപകയനാഗബക്കനാകമനനാണന്  കകേരള  നബയമത്തബല്
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പരനാമര്ശേബച്ചബട്ടുള്ളതന്.   ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ,  ഹയര്  സഡസ്പീസന്,  കടകബക്കല്  സഡസ്പീസന്,

അഖബകലനദനാ  മല്സരപ്പെരസ്പീക്ഷകേള്  എനബവയന്    ഇലാംഗസ്പീഷന്  ഭനാഷ

അവബഭനാജദഘടകേമനാണന്.   ഈ നബയമലാം  ഗവണ്കമന്റെന് പുന:പരബകശേനാധബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്: നബയമങ്ങള്  ഭരണഘടനനാനുസൃതമനായബരബക്കണലാം.

ഭരണഘടനനാവബരുദമനായബ  ഒരു  നബയമലാം  പനാസനാക്കബയനാല്  അതബനന്

നബലനബല്പ്പുണനാകേബല.    അതബനനുസരബച്ചന്  അവധനാനതകയനാടുകൂടബ   പബപ്പെകറഷന്

ഉണനാകേണലാം.    ഈ  ബബലബനന്  പസബഡന്റെബകന്റെ  അകസന്റെന്  ലഭബക്കനാകത  കകേനാടതബ

തള്ളബക്കളഞ്ഞെനാല്  നബയമസഭയ്ക്കുതകന  അകതനാരു  കപനാരനായ്മയനായബ  മനാറുലാം.

കകേരളത്തബല്   മലയനാളബകേളലനാത്ത  ധനാരനാളലാം  ജനവബഭനാഗങ്ങളണന്.   ചബലകപ്പെനാള്

അവരുകട ഭനാഗത്തുനബനന്  എതബര്പ്പുകേള് ഉണനാകുലാം.  ഭരണഘടനയുകട ആര്ട്ടബക്കബള്

29 അനുസരബച്ചന്   ഈ നബയമത്തബകനതബകര കകേനാടതബയബല്കപ്പെനായനാല് അതബനന് നബയമ

സനാധുത ഉണനാകുകേയബല.      ആയതബനനാല്  ഈ ബബല് പബന്വലബച്ചന് സമഗ്രമനായ ഒരു

ബബല് കകേനാണ്ടുവരനാന് ശമബക്കണലാം.  

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന്): 2017-

കല  മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബ്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്ലുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ക്രമപശ്നത്തബനന്

ഇവബകട  യനാകതനാരു  പസകബയുമബല.     2017-18  അദദയന  വര്ഷലാം  മുതല്
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സലാംസനാനകത്ത  എലനാ  വബദദനാലയങ്ങളബലുലാം  ഒനന്  മുതല്  പത്തനാലാം  കനാസുവകര

മലയനാളലാം നബര്ബനമനായുലാം പഠബപ്പെബക്കണലാം.   മലയനാളബകേളകട  ചബരകേനാല സതപമനാണന്

ഇതബലൂകട യനാഥനാര്തദമനാകുനതന്.    പസ്തുത നബയമലാം നബയമസഭയുകട ചരബത്രത്തബല്

സതര്ണലബപബകേളബല്  എഴുതകപ്പെടുലാം.   രനാഷസ്പീയമനാകയനാ   നബയമപരമനാകയനാ  ഈ

നബയമകത്ത എതബര്കക്കണ  യനാകതനാരു ആവശേദവമബല.    ഇവബകട നബയമപരമനായ

എതബര്പ്പുണനായനാല് മറുപടബ നല്കേനാന് ഗവണ്കമന്റെബനന് ബനാധദതയുണന്.    2006-ല്

ഇതബനന് സമനാനമനായ ഒരു നബയമലാം തമബഴനാടന് നബയമസഭയബല് കകേനാണ്ടുവരബകേയുണനായബ.

ഈ ബബല്ലുമനായബ ബനകപ്പെട്ടന് ഭരണഘടനനാപരമനായ പശ്നങ്ങകളനാനലാം ഇലനാത്തതബനനാല്

ക്രമപശ്നലാം  നബലനബല്ക്കുനതല.  കസന്ട്രല്  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  കസക്കണറബ

എഡമ്മ്യൂകക്കഷനുമനായബ ബനകപ്പെട്ടുവരുന കകേരളത്തബകല വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളകട

കേനാരദത്തബല് ആശേങയുകട ആവശേദമബല.   2009-കല 'Right of  Children to Free

and  Compulsory  Education  Act'-കന്റെ  വദവസകേള്  പകേനാരലാം  ഏകതങബലുലാം

സ്കൂളബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  പബന്വലബച്ചനാല്  സമസ്പീപ  സ്കൂളകേളബല്  അവബകടയുള്ള

വബദദനാര്തബകേള്ക്കന് പകവശേനലാം നല്കുകേകയനള്ളതന് മനാന്കഡററബയനാണന്.  കസഷദല്

കേനാറഗറബ വബഭനാഗകത്ത ബബലബല് ഒഴബവനാക്കബയബട്ടബല.  ബബലബല്  നബര്വ്വചനത്തബകല 2(b)

പകേനാരലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നബയനണപരബധബയബല്  വരുന  സ്കൂളകേള്ക്കന്

മനാത്രകമ ഈ നബയമലാം ബനാധകേമനാകുകേയുളള.  
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റൂളബലാംഗന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   ബബലബകല  വദവസകേള്  പതദക്ഷത്തബല്  നബയമസഭയുകട

നബയമനബര്മ്മേനാണ  അധബകേനാരങ്ങള്ക്കന്  പുറത്തനാകണനലാം  ഭരണഘടനനാ

വബരുദമനാകണനമുള്ള  തടസവനാദങ്ങള്  നബലനബല്ക്കുനതല.   ബബലബകല  ഏതനാനുലാം

ചബല ഖണ്ഡങ്ങകള സലാംബനബച്ചന്  ആഴത്തബലുള്ള പഠനവലാം പരബകശേനാധനയുലാം സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബതലത്തബല്  നടത്തനാനുള്ള  അവസരലാം  അലാംഗങ്ങള്  വബനബകയനാഗബക്കണലാം.

ബബലബകന്റെ അവതരണത്തബകനതബകരയുള്ള തടസവനാദങ്ങള് നബലനബല്ക്കുനതല.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്  ):   2017-കല മലയനാള

ഭനാഷ (നബര്ബനബത ഭനാഷ) ബബല് വബദദനാഭദനാസലാം സലാംബനബച്ച  VI-ാം നമര് സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന് അയയണകമന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ  ):  പകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്  ):   മനാതൃഭനാഷ പഠബക്കുകേ

എനതന്  ഭരണഘടനനാപരമനായ  അവകേനാശേമനായതുകകേനാണന്  കകേരളത്തബകല  എലനാ

കുട്ടബകേളലാം  മലയനാളലാം  പഠബക്കണകമന  ആശേയലാം  മുന്നബര്ത്തബകക്കനാണ്ടുകവണലാം  ഈ

ബബലബകന സമസ്പീപബകക്കണതുലാം ചര്ച്ച കചകയ്യണതുലാം.  മലയനാള ഭനാഷനാ പഠനലാം നബരവധബ

കവല്ലുവബളബകേള്  കനരബടുന  പശ്ചനാത്തലത്തബലനാണന്  ഈ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതന്.
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കകേരളത്തബകല സ്കൂളകേളബല് പത്തനാലാം കനാസ്സുവകര പഠബക്കുന എലനാ കുട്ടബകേളലാം മലയനാളലാം

പഠബച്ചബരബക്കണകമനള്ള ബബലബകന്റെ പഥമ ലക്ഷദലാം നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള് നബലവബലുള്ള

കുട്ടബകേളകട  അവകേനാശേലാം  നബകഷധബക്കകപ്പെടുകേകയനാ  ആരുകടകയങബലുലാം  കതനാഴബല്

നഷകപ്പെടുകേകയനാ  കചയ്യുനബല.  കകേരളത്തബകല എലനാ കുട്ടബകേളലാം മലയനാളലാം എഴുതനാനുലാം

വനായബക്കനാനുലാം  പഠബക്കുകേ  എനതന്  മനാത്രമല  ഈ  ബബലബകന്റെ  ആതദനബകേ  ലക്ഷദലാം.

കകേരളത്തബകല  ഒരു  വബദദനാലയത്തബലുലാം  മലയനാളലാം  സലാംസനാരബക്കുനതബനന്  വബലക്കന്

ഏര്കപ്പെടുത്തനാന്  പനാടബല.  സ്കൂള്  വബദദനാഭദനാസലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബയനാലുലാം  മനാതൃഭനാഷ

കതറ്റുകൂടനാകത  എഴുതനാന്  കേഴബയനാത്ത  ഒരു  വബഭനാഗലാം  കുട്ടബകേള്  സ്കൂള്  വബദദനാഭദനാസലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കുനകവന  ആകക്ഷപവലാം  മനാതൃഭനാഷ  പഠനവബഷയമലനാതനാകുനകവന

പശ്നവലാം പരബഹരബക്കകപ്പെകടണതുണന്.  മകറനാരു ഭനാഷ അനുകേരബച്ചു ശേസ്പീലബച്ച ഒരനാള്ക്കന്

ചബനനാപരമനായ  അടബമത്തലാം  കനരബകടണബവരുനതന്  വവജനാനബകേപരമനായ

വബകേസനത്തബനന്  തടസമനായബത്തസ്പീരുലാം.   ആ  അടബമത്തകത്ത  ക്രബയനാത്മകേമനായബ

പതബകരനാധബക്കനാന്  കൂടബയനാണന്  ഈ  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുനതന്.   മലയനാള  ഭനാഷനാ

പഠനലാം  നബര്ബനമനാക്കുനതന്  വബവബധ  മനാനവബകേ  മണ്ഡലങ്ങളകട

വളര്ച്ചയ്ക്കുകവണബയനാണന്.   മനുഷദവബകേസനത്തബനുള്ള  ഒരു  തടസവലാം  ഈ  ബബലബല്

പതബപനാദബച്ചബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം:  I move that “This House resolves to disapprove
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the  Malayalam  Language  (Compulsory  Language)  Ordinance,  2017

(Ordinance No. 5 of 2017).  2011 കസപ്റലാംബര് 1-നനാണന് മലയനാളലാം നബര്ബനബത

ഭനാഷയനാക്കബയതന്.   2015  ഡബസലാംബര്  17-നന്  നബയമസഭ  പനാസനാക്കബയ  'മലയനാള

ഭനാഷയുകട  വദനാപനവലാം  പരബകപനാഷണവലാം'  സലാംബനബച്ച  ബബലബനന്  ഇകപ്പെനാഴുലാം

രനാഷപതബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടബകലന  വസ്തുതകൂടബ  കേണക്കബകലടുത്തുകവണലാം

പുതബയ  ബബലബകനക്കുറബച്ചന്  ചബനബക്കനാന്.   2013-ല്  മലയനാളകത്ത  കനാസബക്കല്

ഭനാഷയനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബകച്ചങബലുലാം  കനാസബല്  പഠബപ്പെബക്കുന  ഭനാഷയനായബ  മലയനാളലാം

ഇതുവകരയുലാം  മനാറബയബട്ടബലനാത്തതബനനാലനാണന്  ഇങ്ങകന  ഒരു  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

ആവശേദമനായബ  വനതന്.   എലനാ  സ്കൂളകേളബലുലാം  മലയനാളലാം  നബര്ബനബത  ഭനാഷയനായബ

പഠബപ്പെബകക്കണതബകനക്കുറബച്ചുലാം  ഭനാഷനാപരമനായ  വബകവചനകത്തക്കുറബച്ചുലാം

ചബനബകക്കണതന് ഈ കേനാലഘട്ടത്തബകന്റെ അനബവനാരദതയനാണന്.  ഈ ബബല് നബയമമനായബ

2017 അദദയന വര്ഷലാം  മുതല്  നടപ്പെനാക്കുകമനാള്  പനാകയനാഗബകേതലത്തബല്

ഉയര്നവരുന  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനുള്ള  കേഴബവന്  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെബനുണനാകേണലാം.   കമഡബക്കല്-എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  പകവശേന  പരസ്പീക്ഷകേള്

മനാതൃഭനാഷയബല്  എഴുതുന  സനാഹചരദകത്തക്കുറബച്ചന്  ആകലനാചബകക്കണതുണന്.

യു.പബ.എസന്.സബ.-യുകട  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസന്  പരസ്പീക്ഷകേള്  മലയനാള

ത്തബകലഴുതനാകമനബരബകക്ക  കകേരള  പബ.എസന്.സബ.-യുകട  കസക്രകട്ടറബയറന്  അസബസന്റെന്
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പരസ്പീക്ഷ  മനാതൃഭനാഷയബല്  എഴുതനാന്  സനാധബക്കുന  സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കനാന്

ഇതുവകരയുലാം  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.  ഭനാഷനാനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങളകട  ആശേങകേള് പരബഹരബക്കണലാം.

മനാതൃഭനാഷയുകട  പരബകപനാഷണത്തബനനായബ  നബരവധബ  സനാകങതബകേ  പദങ്ങള്

മലയനാളത്തബല് സൃഷബകച്ചടുക്കനാന് സനാധബക്കണലാം.

ശസ്പീ.  കമനാന്സന്  കജനാസഫബനുകവണബ  കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജന്:  ബബലബകന്റെ

ആശേയകത്തനാടന് കയനാജബക്കുകേയനാണന്.  2017-കല മലയനാള ഭനാഷ (നബര്ബനബത ഭനാഷ)

ബബലബല് 'നബര്ബനബത ഭനാഷ' എനതബനുപകേരലാം 'പധനാന ഭനാഷ' എനനാക്കബ മനാറ്റുനതന്

അഭബകേനാമദമനായബരബക്കുലാം.  പനാകദശേബകേ ഭനാഷയന് പനാധനാനദലാം നല്കുകമനാള്  ഒന മുതല്

പത്തന്  വകരയുള്ള  കനാസ്സുകേളബല്  മലയനാള  ഭനാഷ  പഠബപ്പെബക്കുനതന്

നബര്ബനമനാക്കണകമനന്  പറയുനതബനന്  പകേരലാം  ഒന  മുതല്  +2   വകരയുള്ള

കനാസ്സുകേളബല് ഭനാഷനാ പഠനലാം നബര്ബനമനാകക്കണതനാണന് എനനാണന് കവണതന്. ബബലബല്

വദവസകേള് ലലാംഘബക്കുന സ്കൂളകേളബകല മനാകനജര്മനാര്ക്കുലാം പധനാന അദദനാപകേനുലാം

ശേബക്ഷ  നല്കുനതബനുള്ള  വദവസയുണനാകേണലാം.  സതനലാം  ഭനാഷ  നബലനബര്ത്തുകേ

എനതന് ഓകരനാ മലയനാളബയുകടയുലാം അഭബമനാനത്തബകന്റെ പശ്നമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫര്ണനാണസന്: 2017-കല മലയനാള ഭനാഷ (നബര്ബനബത ഭനാഷ)

ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ  15-05-2017  വകര സര്ക്കുകലറന്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ചരബത്രപധനാനമനായ  ഒരു  ബബലനാണന്
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ബഹുമനാനകപ്പെട്ട വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതന്.  60  വര്ഷങ്ങള്ക്കന്

മുമന്   കകേരളത്തബല്  വബദദനാഭദനാസ  ബബല്  അവതരബപ്പെബച്ചതന്  കപനാഫ.  കജനാസഫന്

മുണകശ്ശേരബയനാണന്.  അണ്  എയ്ഡഡന്  വബദദനാലയങ്ങള്  നടത്തബ  കകേനാടബകേള്

കകേനാള്ളയടബക്കുനവകര  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബയനാണന്  ചബലര്  ഇകൗ  ബബലബകന

എതബര്ക്കുനതന്.  കകേരളത്തബകല  വബദദനാലയങ്ങളബല്  മലയനാളലാം  സലാംസനാരബക്കുനതബനന്

പതദക്ഷമനാകയനാ  പകരനാക്ഷമനാകയനാ  യനാകതനാരുവബധ  നബകരനാധനവലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാന്

പനാടബകലനന് നബയമത്തബല് പറയുനകണങബലുലാം മലയനാളലാം സലാംസനാരബച്ചതബനന് കുട്ടബകേകള

മര്ദ്ദേബക്കുകേയുലാം  വബദദനാലയങ്ങളബല്  നബനന്  പുറത്തനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന  സലാംഭവങ്ങള്

സലാംസനാനത്തുണനായബട്ടുണന്.  കേര്ശേനമനായ  നടപടബകേളബലൂകട  മലയനാള  ഭനാഷകയ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  സലാംസനാരത്തബകലയന്  കകേരളകത്ത

എത്തബക്കുനതബനുമനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  ശമബക്കുനതന്.  2006-കല  എല്.ഡബ.എഫന്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയുലാം  സമുനതരനായ  കനതനാക്കളകടയുലാം  സനാമൂഹദ-സനാഹബതദ

നനായകേനനാരുകടയുലാം  കനതൃതതത്തബലനാണന്  മലയനാള  ഭനാഷയന്  കശഷ്ഠഭനാഷനാ  പദവബ

കനടബകയടുക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  ആരലാംഭബച്ചതന്.  മലയനാളലാം  ഒകൗകദദനാഗബകേ

ഭനാഷനായനാക്കുനതബനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  1957  മുതല്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുള്ളതനാണന്.

പനാഥമബകേ  വബദദനാഭദനാസതലലാം  മുതല്   മലയനാളലാം  നബര്ബനമനാക്കബയനാല്  മനാത്രകമ

നമ്മുകട  ഭനാഷ  സലാംസനാരസമനമനാകൂ.  സനാകങതബകേപദങ്ങള്  മലയനാള
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ത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  പദങ്ങള്  കേകണത്തുനതബനുമനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച

മലയനാളഭനാഷനാ ഇന്സബറമ്മ്യൂട്ടബകന്റെ പവര്ത്തനലാം നല രസ്പീതബയബല് മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.

എട്ടനാലാം  കനാസ്സുവകര  പഠന  മനാധദമലാം  മനാതൃഭനാഷയബലനായബരബക്കണകമന   കകേന

സര്ക്കനാരബകന്റെ  വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശേ നബയമത്തബകല നബര്കദ്ദേശേലാം ഇകൗ നബയമത്തബനന്

കൂടുതല് ബലലാം നല്കുനതനാണന്.  മലയനാളഭനാഷയുകട മകനനാഹനാരബതയുലാം പകതദകേതയുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  മനാതൃഭനാഷനാപഠനലാം  നബര്ബനമനാക്കനാനുമുള്ള  ഇകൗ

നബയമത്തബകനതബകരയുള്ള നസ്പീക്കങ്ങകള  കൂട്ടനായബ കചറുക്കനാന്  സനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫന്:   2017-കല മലയനാള ഭനാഷ  (നബര്ബനബത ഭനാഷ)

ബബല്  ഒരു  കസലകന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്  അയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരളത്തബകല ഒകൗകദദനാഗബകേ ഭനാഷ ഇലാംഗസ്പീഷലാം മലയനാളവമനാകണന

1969 -കല  കകേരള  ഒഫബഷദല്  ലനാലാംകഗതജന്  ആകബകല  വദവസ  ഇകപ്പെനാഴുലാം

നബലനബല്ക്കുന സനാഹചരദത്തബല്   ബബലബകല റബപ്പെസ്പീലബലാംഗന് കകനാസബല് ആവശേദമനായ

മനാറലാം വരുത്തനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.   മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തന് സഭ ഏകേകേണ്ഠമനായബ

പനാസനാക്കബയ  2015-കല  മലയനാളഭനാഷ  വദനാപനവലാം  പരബകപനാഷണവലാം  ബബല്

ഭരണഘടനനാപരമനായ  കകേനാമബറന്സബ  പരബകശേനാധബക്കുനതബനന്   ഇന്ഡദന്

പസബഡന്റെബനന്  അയച്ചുകകേനാടുകത്തങബലുലാം  നനാളബതുവകരയുലാം   മടങ്ങബവനബട്ടബല.  കകേന

ചട്ടങ്ങളകട അടബസനാനത്തബല് പവര്ത്തബക്കുന സബ.ബബ.എസന്.ഇ./കഎ.സബ.എസന്.ഇ.
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സ്കൂളകേളബല്  മലയനാള  ഭനാഷനാ  പഠനലാം   നബര്ബനമനാക്കുനതബനന്   നബയമപരമനായബ

കേഴബയബല.   ഇകൗ  ബബലബകന്റെ  കകേനാമബറന്സബകയ  സലാംബനബച്ചന്   തര്ക്കമുയര്ന

സനാഹചരദത്തബല്  കസലകന് കേമ്മേബറബ പരബഗണബക്കുകമനാള് എ.ജബ.കയ വബളബച്ചുവരുത്തബ

അഭബപനായമനാരനായുനതബനുലാം   കപനാരനായ്മകേള്  പരബകശേനാധബച്ചന്   ബബല്   കുറമറ

തനാക്കുനതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.   മുന് യു.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തന്

മലയനാളലാം  ഒനനാലാം  ഭനാഷയനാക്കുനതബനുലാം   മലയനാളലാം  സര്വ്വകേലനാശേനാല  രൂപസ്പീകേരബ

ക്കുനതബനുലാം   മലയനാള  ഭനാഷയന്   കശഷ്ഠഭനാഷനാ  പദവബ  വകേവരബക്കുനതബനുലാം

സനാധബച്ചതന്   പധനാന  കനട്ടങ്ങളനാണന്.  പവനാസബ  മലയനാളബ  കുട്ടബകേളകട  ഭനാവബക്കന്

കദനാഷകേരമനായകതനാനലാം ബബലബലുണനാകേനാന് പനാടബല.  ഗള്ഫന്  രനാജദങ്ങളബല് മലയനാളബ

സലാംഘടനകേള്  മനാതൃഭനാഷനാ  കനാസന്  നടത്തുനകണങബലുലാം   പഠബക്കനാന്

ആഗ്രഹബക്കുനവര്ക്കന്  അതബനന്  സനാധബക്കനാത്ത  സനാഹചരദമനാണളളതന്.  ഭനാഷനാ

നമ്മ്യൂനപക്ഷ പകദശേങ്ങളബകല സര്ക്കനാര് ഓഫസ്പീസുകേളബലുലാം സനാപനങ്ങളബലുലാം മലയനാള

ഭനാഷകയനാകടനാപ്പെലാം  അതനാതന്  സലങ്ങളബകല  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  ഭനാഷയുലാം

ഉപകയനാഗബകക്കണതനാകണന  വദവസ  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.   ബബലബല്

ആവശേദമനായ മനാറലാം വരുത്തുനതബനുലാം ഇവബകട ഉനയബച്ച പയനാസങ്ങളലാം ആശേങകേളലാം

ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയബകല ചര്ച്ചയബലൂകട സനാധബക്കണലാം. 

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീറബനുകവണബ ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  ബബലബകന്റെ സൂക്ഷ്മത



34

എലനാ  തലത്തബലുലാം  പനാലബക്കനാനുളള  ശദയുണനാകേണലാം.  സ്കൂളകേളബകല  വനാര്ഷബകേ

കേലണറബല്  മലയനാളലാം  എത്ര  മണബകര്  പഠബപ്പെബക്കണകമനതന്  കരഖകപ്പെടുത്തണലാം.

മലയനാളലാം  മസ്പീഡബയലാം  സ്കൂളകേളബലുളള  പനാഠപുസ്തകേത്തബനന്  സമനാനമനായ  സബലബസന്

സബ.ബബ.എസന്.ഇ.  സ്കൂളകേളബലുലാം കകേനാണ്ടുവരനാന് ശമബക്കണലാം.  കകേരളത്തബല് മനാതൃഭനാഷ

ഒനനാലാം ഭനാഷയനാക്കുനതബനന് 2011-കല ഭനാഷനാ ഉത്തരവന് നടപ്പെബലനാക്കണലാം. യു. എ. ഇ.-

യബല്   ഒകൗകദദനാഗബകേമനായ  നനാലന്  ഭനാഷകേളബകലനാനനായബ  മലയനാള  ഭനാഷകയ

കതരകഞ്ഞെടുത്തതന് മലയനാളത്തബനന്  ലഭബച്ച വലബയ ആദരവനാണന്.  മലയനാള ഭനാഷയബല്

ഇലാംഗസ്പീഷന്  ഭനാഷയുകട  കേടനകേയറലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  ഭനാഷനാ  ഇന്സബറമ്മ്യൂട്ടുമനായബ

കേനാരദങ്ങള്  ചര്ച്ച  കചയ്യുകേയുലാം  ഭനാഷനാ  ഗകവഷണ  കകേനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാന്

മുന്കേകയ്യടുക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  മലയനാളത്തബല്  ദതബഭനാഷ  രസ്പീതബ

പനാവര്ത്തബകേമനാക്കണലാം.  ഭനാഷകയ  ഇതബവൃത്തമനാക്കബകക്കനാണന്  പല

രചനകേളമുണനായബട്ടുണന്.  നനാട്ടുഭനാഷകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മലയനാള  ഭനാഷയുകട

സകൗനരദകത്ത  ഉദ്ദേസ്പീപബപ്പെബക്കനാന്  കേഴബയുന  തരത്തബലുളള  ഇടകപടലുകേളണനാകേണലാം.

പനാകദശേബകേ ഭനാഷകയ കപനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

കപനാഫ.  കകേ.  യു.  അരുണനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശേര്മ്മേ :  മനാതൃഭനാഷയുമനായബ

അകേലലാം  പനാലബക്കുനതന്  സനാലാംസനാരബകേ  തകേര്ച്ചയന്  കേനാരണമനാകുലാം.  നമ്മുകട

സനാഹചരദങ്ങളലാം  ചുറ്റുപനാടുകേളലാം  മനാതൃഭനാഷ  രൂപകപ്പെടുത്തുനതബല്  നബര്ണനായകേ
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പങ്കുവഹബക്കുനണന്.  മനാതൃഭനാഷ  അനനായനാസലാം  കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യനാനുള്ള  കേരുത്തുലാം

പനാപ്തബയുലാം  കനടബകയടുക്കുകമനാഴനാണന്  ഒരു  സലാംസനാനലാം  സമ്പൂര്ണ

സനാക്ഷരതയബകലത്തുനതന്.  മനാതൃഭനാഷകയനാടുള്ള സമസ്പീപനത്തബല് അടബസനാനപരമനായ

മനാറവലാം  പരബവര്ത്തനവലാം  ഉറപ്പെനാക്കനാന്   സനാധബക്കണലാം.   ഭബനസലാംസനാരങ്ങളകട

സതനാധസ്പീനലാം  മലയനാള  ഭനാഷയുകട  വളര്ച്ചയബല്   നബര്ണനായകേ   പങന്  വഹബച്ചബട്ടുണന്.

കകവജനാനബകേ  ശേനാഖയന്  വബലകപ്പെട്ട  സലാംഭനാവന  നല്കേനാന്  മലയനാളഭനാഷയന്

സനാധബച്ചബട്ടുണന്.  പബ.എസന്.സബ.  പരസ്പീക്ഷകേള്  മനാതൃഭനാഷയബല്  തകന  നടത്തണലാം.

ഭരണ  നടപടബക്രമങ്ങളബല്  മലയനാളഭനാഷയബലൂകട  അടബസനാനപരമനായ  മനാറവലാം

പരബവര്ത്തനവലാം  പനാലബക്കുനകണനന്  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.  സബ.ബബ.എസന്.ഇ./

കഎ.സബ.എസന്.ഇ.  സ്കൂളകേളബല്  മലയനാളഭനാഷ   നബര്ബനമനാക്കണലാം.   വബവര

സനാകങതബകേ  വബജനാനകമഖലയബല്  മലയനാളഭനാഷയന്  പനാമുഖദലാം  നല്കേണലാം.

യൂണബകക്കനാഡബല് കകവവബദദപൂര്ണമനായ കഫനാണ്ടുകേള് ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം   സതതന

കസനാഫന് കവയറബല്  പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  ഡബജബറവലകസഷന്

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  പനാഠപുസ്തകേങ്ങള്  സനാന്കഡര്ഡന്  തബരബച്ചന്

ഇന്റെര്കനറബല് ലഭദമനാക്കണലാം. മലയനാള പദകകേനാശേവലാം വദനാകേരണവലാം ഓണ്കകലനനായബ

പരബകശേനാധബക്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.   മലയനാളലാം  ഒഴബകകേയുള്ള

ഭനാഷകേകള  അനുബന  ഭനാഷകേളനായബ  മനാത്രലാം  കേണക്കനാക്കണലാം.   മലയനാളഭനാഷയന്
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ദബശേനാകബനാധലാം നല്കുന ഒനനായബ ഇകൗ നബയമലാം മനാറണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്)  :  ബബലബകനല്

സമഗ്രമനായ ചര്ച്ചയനാണന് നടനതന്. കേഴബഞ്ഞെ അറുപതന് വര്ഷലാം  മലയനാള ഭനാഷയ്ക്കുണനായ

നനകേളലാം കുറവകേളലാം മനസബലനാക്കബകക്കനാണനാണന് ഇകൗ ബബല്  അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതന്.

കൂടുതല്  ചര്ച്ചയനായബ  ഇതന്  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്  അയയണകമനന്

അഭദര്തബക്കുന.  

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2017-കല  മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബ്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  വബദദനാഭദനാസലാം

സലാംബനബച്ച  VI-ാം  നമര്  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്  അയയണകമന

പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയന് അയച്ചു.

                        (സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശേഷലാം 2.23 -നന് പബരബഞ.)             


