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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര

തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനിലനിഴന്റെ അവതരണവര സബ്ജകക്റ്റ് കമനിറനികക്റ്റ് അയയ്ക്കണഴമന്ന
പ്രമമയവര

2016-  ഴലെ നനിയമസഭ    (  അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല  )   മഭദഗതനി ബനില

മനി  .    സനീകര്  : ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിമന്നമ്മാക

സമുദമ്മായമക്ഷേമവര  നനിയമവര  സമ്മാരസമ്മാരനികവര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരരവര  വകുപ്പുമനനി,

അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ് അവതരനിപ്പനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിമന്നമ്മാക  സമുദമ്മായമക്ഷേമവര  നനിയമവര

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

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

കമ്മാരരങ്ങേള്  സരബനനിച്ച  XIV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനികക്റ്റ്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയര ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

തുറമുഖവര  മമ്യൂസനിയവര  പുരമ്മാവസ്തു  സരരക്ഷേണവര  വകുപ്പുമനനി

(ശനീ  .   രമ്മാമചെന്ദ്രന കടന്നപ്പളനി): സര്, ഞമ്മാന പ്രമമയഴത്തെ പനിന്തമ്മാങ്ങുന. 

മനി  .   സനീകര്:  ബനില അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന. 
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ക്രമപ്രശര

ധനകമ്മാരരഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനിഴലെ അവരക്തത സരബനനിച്ചക്റ്റ്

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ്  (ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ):  സര്,  നനിയമസഭമ്മാ  ചെട്ടര  73

അനുശമ്മാസനിക്കുന്ന  പ്രകമ്മാരര  പണഴച്ചലെവക്റ്റ്  അന്തര്ഭവനിക്കുന്ന  ബനിലനിമനമ്മാടുകൂടനി

ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര   മചെര്മകണ്ടതുര  ഴചെലെവക്റ്റ്  അന്തര്ഭവനിക്കുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങേളനിമലെകക്റ്റ് പ്രമതരക ശദ്ധക്ഷേണനിമകണ്ടതുര ബനില നനിയമമമ്മായനി പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന

പക്ഷേര  ഉണ്ടമ്മാകുന്ന  ആവര്ത്തെകവര  അനമ്മാവര്ത്തെകവമമ്മായ  മതനിപ്പുഴചെലെവകൂടനി

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില സൂചെനിപ്പനിമകണ്ടതുമമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നമ്മാല ഇവനിഴട അങ്ങേഴന

ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചനിട്ടനില.  നനിയമസഭയനിഴലെ  ഒരരഗഴത്തെ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  മവളയനില  ഉളവമ്മാകുന്ന  അമയമ്മാഗരത  നനീകര

ഴചെയ്യുന്നതനിനമ്മാണക്റ്റ്  ഈ ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ആര്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്  എലമ്മാവര്ക്കുര അറനിയമ്മാമമലമ്മാ;  ഈ ബനിലനിനക്റ്റ്

ശനീ.  വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന ബനില എന്നക്റ്റ് പറയുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  നലഴതന്നമ്മാണക്റ്റ്

എനനികക്റ്റ് മതമ്മാനന്നതക്റ്റ്.  ഏതമ്മായമ്മാലര പ്രസ്തുത വരക്തനിഴയ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന
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ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനിച്ചക്റ്റ്  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  കരമ്മാബനിനറക്റ്റ്  പദവനി  നലകനികഴെനിഞമ്മാല

ഈ  മനനിയുഴട  ആനുകൂലെരര  നലകുന്നതനിഴന്റെ  ആദരപടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ  ബനില.   ഈ

ബനില  നനിയമമമ്മാക്കുകയുര  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  വരനികയുര  ഴചെയമ്മാല  സരസമ്മാനത്തെനിഴന്റെ

സഞനിതനനിധനിയനില  നനിനര  വലെനിയ  ഒരു  ഴചെലെവണ്ടമ്മാകുര  എനളതമ്മാണക്റ്റ്

യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില  പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്

ശരനിയല.  ഈ ബനില അവതരനിപ്പനിച്ച ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന  11-06-2012-ല ഈ

നനിയമസഭയനില ഴചെയ്ഴതമ്മാരു പ്രസരഗമുണ്ടക്റ്റ്.  അതനില അമദ്ദേഹര പറയുന്നതക്റ്റ്  -  ഈ

ബനില   നനിയമമമ്മാകുകയുര  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ഴചെയമ്മാല  സരസമ്മാന

സഞനിതനനിധനിയനിലനനിനര യമ്മാഴതമ്മാരു ഴചെലെവര ഉണ്ടമ്മാകുന്നതല എനപറഞനിരനിക്കു

ന്നതക്റ്റ്   ഈ  ബനിലനിമനമ്മാഴടമ്മാപ്പര  ഉളടകര  ഴചെയനിട്ടുള   ഫനിനമ്മാനഷരല

ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില  യമ്മാഥമ്മാര്തരഴത്തെ  മറച്ചുപനിടനിക്കുനഴവന്നതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര മുഖരമനനി അവതരനിപ്പനികണഴമന്നക്റ്റ് അഭരര്തനിക്കുന.

ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന ഈ നനിയമസഭയനില  11-06-2012-ല  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഒരു

ഒബ്ജക്ഷേനമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന അങ്ങേയുഴട ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തുന്നതക്റ്റ്. 

രണ്ടമ്മാമഴത്തെ എഴന്റെ ഒബ്ജക്ഷേന എനപറയുന്നതക്റ്റ്,  ഈ മഭദഗതനി ബനില  1974-
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ഴലെ  Bhagwandas v. State of Haryana [AIR 1974 SC 2355]  എന്ന മകസനിഴലെ

സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  വനിധനിയുഴട   അന്തന്തഃസത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിട്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഈ  നനിയമര

എന്തനിനുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്;  പമ്മാര്ലെഴമന്റെരഗങ്ങേള്  അഴലങനില  നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേള്

സര്കമ്മാര്  വക  സമ്മാനങ്ങേള്  നലകനി  അവഴര  ഭരണകൂടത്തെനിഴന്റെ

സമ്മാപനിതവലെയത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന  എനളതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്  തടയമ്മാന

മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  Office of profit  എന്ന ആശയര തഴന്ന  വന്നതക്റ്റ്.  ഭരണഘടനയുഴട

191(1)(a) പ്രകമ്മാരര അങ്ങേഴനയുള ഒരു വരക്തനി, ഒരു എര.എല.എ.മയമ്മാ എര.പനി.മയമ്മാ

ആയനിരനിക്കുന്ന വരക്തനി Office of profit ആയനി വന്നമ്മാല അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് അമയമ്മാഗരത

കലപ്പനികഴപ്പടുനഴവനളതമ്മാണക്റ്റ് യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  അതക്റ്റ് മറനികടകമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്

ഈ നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഒരു സരസമ്മാന നനിയമസഭയനിഴലെ അരഗമമ്മായനി

ഴതരഴഞടുകഴപ്പടമ്മാനുര  അരഗമമ്മായനിരനിക്കുവമ്മാനുര  ഭമ്മാരത  സര്കമ്മാരനിഴന്റെമയമ്മാ  ഒന്നമ്മാര

പട്ടനികയനില വനിവരനിച്ചനിട്ടുള ഏഴതങനിലര സരസമ്മാനഴത്തെ സര്കമ്മാരനിമന്റെമ്മാമയമ്മാ കനീഴെനില

ഏതക്റ്റ്  ഉമദരമ്മാഗര  വഹനിക്കുന്ന  ആഴള  ആമണമ്മാ  അമയമ്മാഗരനമ്മാക്കുകയനിഴലന്നക്റ്റ്  ആ

സരസമ്മാനത്തെനിഴന്റെ  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  മണ്ഡലെര  നനിയമര  വഴെനി  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചനിട്ടുളതക്റ്റ്,
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അങ്ങേഴനയുള  ഒരു  ഉമദരമ്മാഗമലമ്മാഴത  ആദമ്മായകരമമ്മായ  (pecuniary  benefits)

എഴതങനിലര  ഉമദരമ്മാഗര  വഹനിക്കുന്നയമ്മാഴള  അമയമ്മാഗരനമ്മാക്കുഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്

ഭരണഘടനയുഴട  191(1)(A)  അനുശമ്മാസനിക്കുന്നതക്റ്റ്. നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ് നലകനിയനിരനിക്കുന്ന

ഈ  അധനികമ്മാരര  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചക്റ്റ്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങേളനില  പലെയമ്മാളുകഴളയുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ

ഒഴെനിവമ്മാകനിയനിട്ടുഴണ്ടനളതക്റ്റ്  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നമ്മാല  മമ്മാറനി  വരുന്ന

കമ്മാലെമ്മാഘട്ടത്തെനിഴന്റെ  പ്രമതരകതകള്  ഉള്ഴകമ്മാമളണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  XIV-ാം

നനിയമസഭയുഴട  ആദരസമമളനത്തെനില  തഴന്ന  ഇങ്ങേഴന  ഒരു  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടവന്നതനിഴന്റെ  യുക്തനി   അഴലങനില  ആവശരകത,  അതനിഴന്റെ   പ്രമ്മാധമ്മാനരര

ആര്ക്കുര  മനസനിലെമ്മാകുന്നനില.  ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  ഴസഗമ്മാള്  v.  മസ്റ്റേറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഹരനിയമ്മാന

എന്ന മകസനിഴലെ  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  വനിധനി  വളഴര   സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  ഒന്നമ്മാണക്റ്റ്.   മുന

മലെമ്മാകക്റ്റ് സഭമ്മാ ഴസക്രട്ടറനിയമ്മായനിരുന്ന പനി.ഡനി.റനി. ആചെമ്മാരനി  മമ്മാത്രമമ്മാണക്റ്റ് Office of  Profit

സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ആഴക  ഒരു  പുസ്തകര  ഇറകനിയനിട്ടുളതക്റ്റ്.  അതനിഴലെ  355-ാാമഴത്തെ

മപജനില  പറയുന  "It  must  be  remembered  that  Article  191(1)(a)  of  the

Constitution gives a wide power to the State Legislature to declare by law
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what  office  or  offices  of  profit  held  under  the  Government  shall  not

disqualify the holder thereof from being chosen or for being a member of the

State Legislature. Classification of such offices for the purpose of removing

the disqualification has thus been left primarily to the legislative  discretion.

ഇനനിയുളതമ്മാണക്റ്റ് പ്രധമ്മാനര. It follows that so long as this exemptive power is

exercised reasonably and with due restraint and in a manner in which does

not  drain  out  the  Article  191(1)(a)  of  its  real  content  or  disregard  any

constitution  guarantee  or  mandate,  the  Court  will  not  interfere.  ഇതമ്മാണക്റ്റ്

സുപ്രനീര മകമ്മാടതനി വനിധനിയനില പറയുന്നതക്റ്റ്.  Due restraint  പമ്മാലെനികണര.   അതമ്മാണക്റ്റ്

ഏറവര  പ്രമ്മാധമ്മാനഴപ്പട്ട  കമ്മാരരര.   ഈ  അടുത്തെ  സമയത്തെക്റ്റ്   ഡലഹനി

ഴഴഹമകമ്മാടതനിയുഴട  ഒരു  വനിധനിയുണ്ടമ്മായനി.  23  നനിയമസഭമ്മാ  സമ്മാമമ്മാജനികനമ്മാഴര

പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ഴസക്രട്ടറനിമമ്മാരമ്മായനി  നനിയമനിച്ചക്റ്റ്  അവര്കക്റ്റ്  പ്രമതരക  അധനികമ്മാരങ്ങേള്

ഡലഹനി ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ഴകമ്മാടുക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.   ആ പദവനിഴയ  Office of profit -ഴന്റെ

പരനിധനിയനില നനിന്നക്റ്റ്  പുറത്തുഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്റ്റ്  ഡലഹനി  നനിയമസഭ  പമ്മാസമ്മാകനിയ

മഭദഗതനി രമ്മാഷ്ട്രപതനി ഒപ്പുവയ്ക്കമ്മാന വനിസമതനിച്ചു.  രമ്മാഷ്ട്രപതനി അരഗനീകരനികമ്മാഴത ബനില
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തനിരനിച്ചയയ്ക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  അതനിനകത്തെക്റ്റ്  ഏറവര   പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ടതമ്മായനി  പറയുന്നതക്റ്റ്

ആര്ട്ടനികനിള് 191(a)(1)-ഴന്റെ സനിരനിനക്റ്റ് എതനിരമ്മായനിട്ടുള ഒരു അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്   എനളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇത്തെരര  ഒരു  ഭരണഘടന  നലകനിയ

അധനികമ്മാരര  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചക്റ്റ്   മഭദഗതനി  വരുത്തുമമ്പമ്മാള്  സരയമനര  പമ്മാലെനികണര.

മഭദഗതനി യുക്തനിപൂര്ണ്ണമമ്മാകണര.  മഭദഗതനി യുക്തനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനിഴലങനില മകമ്മാടതനിയുഴട

ഇടഴപടലകള്  ഉണ്ടമ്മാകുര  എഴന്നമ്മാരു  തമ്മാകനീതമ്മാണക്റ്റ്  ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  മകസനില

പ്രമതരകമമ്മായനി  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   ചുരുകത്തെനില   സര്വ്വതന  സസ്വതനമമ്മായ  ഒരു

അധനികമ്മാരമല  ഇഴതനര  ഏതക്റ്റ്  തരത്തെനിലള   സമ്മാനഴത്തെയുര  അമയമ്മാഗരതയനില

നനിഴന്നമ്മാഴെനിവമ്മാകമ്മാന  ശമനികരുഴതനമുള   ധസ്വനനി  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനിയുഴട

പരമ്മാമര്ശത്തെനില കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയുന.  ഭരണഘടനയുഴട 191-ാം വകുപ്പനിഴന്റെ കമ്മാതല

നഷ്ടഴപ്പടുത്തുന്ന  രനീതനിയനിലള  മഭദഗതനികള്  പമ്മാടനില  എന്നക്റ്റ്  മകമ്മാടതനി

നനിയമസഭകഴളയുര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴനയുര  ഓര്മനിപ്പനിക്കുന്ന  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  ഒരു

വനിധനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഇകമ്മാരരത്തെനില  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  1974-ഴലെ   ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  മകസനില

വരക്തമമ്മാകനിയനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്   XIV-ാം  മകരള  നനിയമസഭയുഴട

ആദരഴത്തെ സമമളനത്തെനില ഇത്ര ധൃതനിപനിടനിച്ചക്റ്റ്  ഒരു  ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ്ടതനിഴന്റെ
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ആവശരകത  എന്തമ്മാണക്റ്റ്;  ഇതക്റ്റ്  യുക്തനിരഹനിതമമ്മായ  ഒന്നമ്മാണക്റ്റ്.  എന്തക്റ്റ്   അടനിയന്തര

പ്രമ്മാധമ്മാനരമമ്മാണക്റ്റ്  ഇവനിഴട  ഉണ്ടമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്;  ഏതക്റ്റ്  വരക്തനിക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  മനരമത്തെ  ഇവനിഴട  നനിയമങ്ങേള്  വന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  ആ

നനിയമങ്ങേള്  ആഴരങനിലര  മകമ്മാടതനിയനില  മപമ്മായതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനില.......

മനരമത്തെ ശനീ.  പനി.  സനി.  മജമ്മാര്ജനിഴനയുര അന്നഴത്തെ പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവമ്മായ ശനീ.

വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴനയുര ഇതനിലെക്റ്റ് നനിനര എകരപ്റക്റ്റ് ഴചെയ്യമ്മാനമ്മായനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

നനിയമര   മകമ്മാടതനിയനില  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്യഴപ്പട്ടതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്,

ഗവര്ണ്ണര്കക്റ്റ്   പരമ്മാതനി ഴകമ്മാടുത്തെതനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്.  അതനിനുമുമ്പക്റ്റ് ശനീ.

ദമ്മാമമമ്മാദരന  കമ്മാളമ്മാമശ്ശേരനിക്കുമവണ്ടനി  ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്  മചെമ്മാദരര

ഴചെയ്യഴപ്പട്ടതനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്,   ശനീ.  ടനി.  എച്ചക്റ്റ്.  മുസ്തഫ  എര.എല.എ.

ആയനിരുന്ന  കമ്മാലെഘട്ടത്തെനില  അമദ്ദേഹര  ഖമ്മാദനി  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്  ഴഴവസക്റ്റ്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി.

അമപ്പമ്മാഴര ഈ നനിയമസഭയനില ഒരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരുന. അതുര  മകമ്മാടതനിയനില

മചെമ്മാദരര  ഴചെയതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്.  ആരുഴടയുര  ഴപറനീഷന  വരമ്മാഴത

മകമ്മാടതനിയനില ആരുര മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്യമ്മാഴത ഇത്തെരഴമമ്മാരു നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്റ്റ്
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ഭരണഘടനയുഴട  191(1)(a)-വകുപ്പനിഴന്റെ  സനിരനിനക്റ്റ്  എതനിരമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന

ഇതനിഴന ഒബ്ജകക്റ്റ് ഴചെയ്യുന. ഈ ബനില അവതരനിപ്പനികമ്മാന അനുവദനികരുതക്റ്റ് എന്നമ്മാണക്റ്റ്

എഴന്റെ ഒബ്ജക്ഷേന. 

ശനീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  പറഞതനിനക്റ്റ്

സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുള  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്  എനനിക്കുര  പറയമ്മാനുളതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്   യുക്തനി

രഹനിതഴമനമമ്മാത്രമല  ചെട്ടലെരഘനവര  ഭരണഘടനമ്മാ  വനിരുദ്ധവമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ് ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ റൂള് 73,  ആര്ട്ടനികനിള്

207(3)  എന്നനിവയുഴട  ലെരഘനമമ്മാണക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി  പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.

ഇവനിഴട പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  “The Bill, if enacted and brought into operation,

would  not  involve  any  expenditure  from  the   Consolidated  Fund  of  the

State.”എന്നമ്മാണക്റ്റ്.     ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്-ഴന്റെ പദവനി  എനപറഞമ്മാല കമ്മാറര  ബരഗമ്മാവര

സ്റ്റേമ്മാഫര ഴകമ്മാടുമകണ്ടനിവരുര.    അതനിനുമവണ്ടനിവരുന്ന ഫണ്ടക്റ്റ് എവനിഴട  നനിനമമ്മാണക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുകമ്മാന കഴെനിയുന്നതക്റ്റ്  ?    ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന നനിയമസഭയുഴട ഭമ്മാഗമല,

പുറത്തെമ്മാണക്റ്റ്.   നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്  പുറത്തെമ്മാണക്റ്റ്  കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാഴന്റെ ഓഫനീസക്റ്റ്  വര്കക്റ്റ്
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ഴചെയ്യുന്നതക്റ്റ്. അമതസമയര മുമ്പക്റ്റ്  ഈ ബനിലര ആകര വന്നതക്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവനിഴന്റെ

ശമ്പളവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടമ്മാണക്റ്റ്,   ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്-ഴന്റെ  ശമ്പളവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടമ്മാണക്റ്റ്

മഭദഗതനികള്  വന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.   അവര്   നനിയമസഭയുഴട  part  and  parcel   ആണക്റ്റ്.

നനിയമസഭയനില വരുന്ന ഫണ്ടക്റ്റ്  consolidated  fund  -ല നനിനമല എങനില  ഏതക്റ്റ്

ഫണ്ടനില  നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്  ?    ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന

പറഞനിരനിക്കുന്ന വമ്മാദഗതനികള് തഴന്ന അമദ്ദേഹത്തെനിഴനതനിരമ്മായനിട്ടുള ഴതളനിവകളമ്മായനി

നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹര  സമര്തമമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുള  വമ്മാദഗതനികള്

ഇവനിഴട നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്. അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇതക്റ്റ് ആര്ട്ടനികനിള് 207(3) -നുര റൂള് 73-

നുര വനിരുദ്ധവമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് അനുവദനികമ്മാന പമ്മാടനില.  മമ്മാത്രമല  consolidated fund-ല

നനിനര ഴചെലെവക്റ്റ് വഹനികണങനില ഗവര്ണ്ണറഴട  ascent  ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.  ഗവര്ണ്ണറഴട

assent  ഇതനിനക്റ്റ്  ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.  ഗവര്ണ്ണറഴട  അരഗനീകമ്മാരമത്തെമ്മാടുകൂടനി  ഈ  ബനില

രണ്ടമ്മാമതക്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  ഈ  ബനില  പനിനവലെനികണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്

എനനികക്റ്റ് പറയമ്മാനുളതക്റ്റ്. 
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ശനീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതനീശന  : സര്, ഞമ്മാന ഈ ക്രമപ്രശര ഉന്നയനിക്കുന്നതനിഴന്റെ

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട കമ്മാരണര ഇവനിഴട ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഴമമ്പര് ശനീ.  എര.  ഉമറര സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ ഫനിനമ്മാനഷരല

ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര ഇതനില അവനിഭമ്മാജര ഘടകമമ്മാണക്റ്റ് എനളതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്.  എന്തക്റ്റ്

കമ്മാരണര  ഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  മചെര്കമ്മാത്തെഴതന്നക്റ്റ്

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  വരക്തമമ്മാമകണ്ടതുണ്ടക്റ്റ്.   1956-ഴലെ എസനഷരല കമമമ്മാഡനിറനീസക്റ്റ്

ആകക്റ്റ്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന  സമയത്തെക്റ്റ്  ഇതുമപമ്മാഴലെ  തടസവമ്മാദര

ഉന്നയനിച്ചമപ്പമ്മാള്,  ഇന്തരയുഴട  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ചെരനിത്രത്തെനില  എലമ്മാവരുര  കസ്വമ്മാട്ടക്റ്റ്

ഴചെയ്യുന്ന,  ആദരഴത്തെ  നനിയമസഭമ്മാ  സനീകറമ്മായനിരുന്ന  മമൗലെങമ്മാര്തഴന്ന

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  ഴചെലെവമ്മാകുന്ന  തുക

ഉഴണ്ടങനില  തനീര്ച്ചയമ്മായുര  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ഒരു  മമ്മാനമഡററനി

ഴപ്രമ്മാവനിഷനമ്മായനി ഇകമ്മാരരത്തെനില പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മമ്മാത്രമല, ശക്ധര് ആന്റെക്റ്റ് കമൗള്

വളഴര നന്നമ്മായനി ഇതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് കുഴറകൂടനി വരക്തമമ്മായനി പറയുനണ്ടക്റ്റ്.  A Bill

involving expenditure from the Consolidated Fund of India is required

to  be  accompanied  by  a  financial  memorandum  which  outlines  the
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objects  on  which  the  expenditure  is  likely  to  be  involved.   The

memorandum has to invite particular attention to the clauses involving

expenditure  and  also  to  give  an  estimate  of  the  recurring  and  non-

recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.  ഈ

മകസനില ഇവനിഴട ഒരു ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഈ നനിയമ മഭദഗതനിയനിലൂഴട

നനിലെവനില  വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനക്റ്റ്  പ്രമതരക

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തെനിഴന്റെ  ആവശരമനില.   കരമ്മാബനിനറക്റ്റ്കൂടനി  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷഴന  നനിയമനികമ്മാന  തനീരുമമ്മാനനിച്ചമ്മാല  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഓര്ഡര്  ഇഷമ്യൂ

ഴചെയ്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന നനിലെവനില വരുര.   ഒനകനില ഒരു

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഉണ്ടമ്മാകമ്മാന  ഞങ്ങേള്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനിഴലന്നക്റ്റ്

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഇവനിഴട  വരക്തമമ്മാകണര.   കമ്മാരണര  അതക്റ്റ്  ഓഫനീസക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്

മപ്രമ്മാഫനിറമ്മാണക്റ്റ്.   അലമ്മാഴത  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ  ഈ

നനിയമസഭയുഴട  ആദരഴത്തെ  സമമളനത്തെനില  തഴന്ന  വളഴര  ധൃതനിപനിടനിച്ചക്റ്റ്

ഇങ്ങേഴനഴയമ്മാരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന്റെ  അര്തര  ഈ  ബനില

പമ്മാസമ്മാകുന്നതനിഴന  തുടര്ന്നക്റ്റ്  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഇവനിഴട

ഉണ്ടമ്മാകുനഴവനളതമ്മാണക്റ്റ്.   ആ ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന ഈ ബനിലനിഴന്റെ
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തുടര്ച്ചയമ്മായമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട ഉണ്ടമ്മാകുന്നതക്റ്റ്.  ആ ബനിലനിഴന്റെ തുടര്ച്ചയമ്മായനി ഒരു ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന ഉണ്ടമ്മാകുമമ്പമ്മാള് അതനിനക്റ്റ്  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനില

നനിനര പണര ഴചെലെവമ്മാകുനണ്ടക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര

മവണര.   ഇവനിഴട  ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെഴന്റെ  കമ്മാരരര  എലമ്മാവരുര  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.

കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര ശനീ. പനി. സനി. മജമ്മാര്ജനിഴനയുര പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവനിഴനയുര

ഡനിസ് കസ്വമ്മാളനിഫഫ ഴചെയ്യമ്മാതനിരനികമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ് നമള് ആ നനിയമര ഇവനിഴട

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ് ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന തടസവമ്മാദര ഉന്നയനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

പറഞതക്റ്റ് ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര മവണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്.   യഥമ്മാര്തത്തെനില

ആ  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള്ത്തെഴന്ന  അവര്  ആ  സമ്മാനങ്ങേളനില

ഇരനിക്കുന്നവരമ്മാണക്റ്റ്.   ശനീ.  പനി.  സനി.  മജമ്മാര്ജക്റ്റ്  അന്നക്റ്റ്  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്

തഴന്നയമ്മായനിരുന.   അമദ്ദേഹര  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  തുക

വമ്മാങ്ങേനിഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.   പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവര  അന്നക്റ്റ്

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  പണര  വമ്മാങ്ങേനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.

പഴക്ഷേ  ഈ  നനിയമര  ഞങ്ങേള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  പുതനിയതമ്മായനി

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിന്നക്റ്റ്  ഒരു  രൂപ  മപമ്മാലര  പുതനിയതമ്മായനി

വരമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  അന്നമത്തെതനില  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര
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മചെര്കമ്മാത്തെതക്റ്റ്.   ഇവനിഴട  ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന നനിലെവനില വരുമമ്പമ്മാള്

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  പണര  ആവശരമുണ്ടക്റ്റ്.   അഴലങനില,

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഉടന  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനിഴലനര  ഇതക്റ്റ്

ഭമ്മാവനിയനില എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുള ഒരു ഴപ്രമ്മാട്ടക്ഷേനുമവണ്ടനി  മമ്മാത്രമമ്മാഴണനര

ഇതക്റ്റ്  വരനിഴലനര  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  അസന്നനിഗ്ദമമ്മായനി  പറഞമ്മാല  നമുകക്റ്റ്

ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാര.   അങ്ങേഴന  പറയമ്മാന  സര്കമ്മാര്

തയ്യമ്മാറമണ്ടമ്മാ.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന ഈ തടസവമ്മാദര ഉന്നയനിക്കുന.  

ശനീ  .   ഴക  .   സനി  .   മജമ്മാസഫക്റ്റ്  : സര്, ഈ ബനില അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.

ഇഴതമ്മാരു ഴപമ്മാളനിറനികലെനി മമമ്മാട്ടനിമവറ ഡക്റ്റ് ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.  1951  ഒമകമ്മാബര്  11  മുതല

പ്രമ്മാബലെരത്തെനില വരുഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് ഈ ബനില പറയുന്നതക്റ്റ്.  64 ഴകമ്മാലര മുമ്പക്റ്റ് ബനില

പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.   ഈ  സഭയനില  64  ഴകമ്മാലര  മുമ്പക്റ്റ്  ഉണ്ടമ്മായ

കമ്മാരരരവഴര  സമ്മാധൂകരനിമകണ്ട  കമ്മാരരമുമണ്ടമ്മാ?   ഒന്നമ്മാര  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  ഴചെയര്മമ്മാന  അന്നക്റ്റ്  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  ഇ.  എര.  ശങരന

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടക്റ്റ് ആയനിരുന.  

പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  (  ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ  ): സര്,  ഒന്നമ്മാര  ഭരണ
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പരനിഷമ്മാര കമനീഷന വന്നതനിഴന്റെ മനമ്മാട്ടനിഫനിമകഷന എഴന്റെ കയ്യനിലണ്ടക്റ്റ്.  1957

ആഗസ്റ്റേക്റ്റ് 15-നക്റ്റ് ആണക്റ്റ്.  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന ഇ. എര.  ശങരന നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടക്റ്റ്

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായമ്മാണക്റ്റ്.  അങ്ങേഴന ആദരഴത്തെ ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന 1957-ല

വരുമമ്പമ്മാള്  എന്തനിനമ്മാണക്റ്റ്  1951  മുനകമ്മാലെ  പ്രമ്മാബലെരമത്തെമ്മാഴട  വരുന്നഴതന്നക്റ്റ്

അങ്ങേയുഴട ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണ്ടമ്മാ;

ശനീ  .    ഴക  .    സനി  .    മജമ്മാസഫക്റ്റ്  : സര്,  ഇതക്റ്റ്  64  ഴകമ്മാലര  പുറമകമ്മാട്ടക്റ്റ്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഒന്നമ്മാര കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാന അന്നഴത്തെ മുഖരമനനി ഇ. എര.

ശങരന നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടക്റ്റ്.  മൂന്നമ്മാര കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാന അന്നഴത്തെ മുഖരമനനി

ഇ.  ഴക.  നമ്മായനമ്മാര്.   അവഴരപ്പറനി  ബനിലനില പരമ്മാമര്ശമനില.   ഈ ബനിലനിഴലെ

പര്പ്പസക്റ്റ് ലെനിമനിറഡമ്മാണക്റ്റ്.   എര.എല.എ. ആയ ആളനിഴന കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാന

ആകമ്മാന മവണ്ടനിയുള പര്പ്പസമ്മാണക്റ്റ് ഈ ബനിലനിലളതക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ് മുഖരമനനിമമ്മാര്

വഹനിച്ച  പദവനി  ഈ ബനിലനില  വരുന്നനില.   അങ്ങേഴനയനിരനിഴക ഈ ബനിലനിനക്റ്റ്

മുനകമ്മാലെ പ്രമ്മാബലെരര  ആവശരമനില.   ഇതക്റ്റ്  ഒന്നമ്മാമഴത്തെ കമ്മാരരര.   രണ്ടമ്മാമഴത്തെ

കമ്മാരരര  ഇവനിഴട  എലമ്മാവരുര  ആവര്ത്തെനിച്ചു  -  ഈ  ബനിലനില  ധനകമ്മാരര

ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര ഇല.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ നനിയമമനനി ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെഴന്റെ

വമ്മാദര  അമദ്ദേഹത്തെനിനുതഴന്ന  വനിനയമ്മാണക്റ്റ്.  2012-ല  അമദ്ദേഹര
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പറഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ്  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പനിനുര  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവനിനുര

മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.   അവരുഴട  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്

മപയ്ഴമന്റെക്റ്റ്സക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് സമ്മാലെറനീസക്റ്റ് ആകക്റ്റ് അനുസരനിച്ചക്റ്റ് അസരബനിയനില നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്.

അസരബനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്.   ഈ  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനില  നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്.   അങ്ങേക്റ്റ്

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പനിഴന്റെ  എര.എല.എ.  സമ്മാനര

സരരക്ഷേനികമ്മാനമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ് അന്നഴത്തെ ബനില.  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് നലകുന്ന എലമ്മാ

ആനുകൂലെരങ്ങേളുര  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനില  നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്  നലകുന്നതക്റ്റ്  -

അങ്ങേയുഴട വമ്മാദമമ്മാണക്റ്റ്.  അങ്ങേഴനയമ്മാഴണങനില ഈ ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന

ഴചെയര്മമ്മാനക്റ്റ്  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്  നനിയമസഭയല.   കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്

ഫണ്ടനില നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഈ പദവനി ശമ്പളമനിലമ്മാത്തെ പദവനിയമ്മാമണമ്മാ; ഈ പദവനികക്റ്റ്

എര.എല.എ.-യ്ക്കുള  ആനുകൂലെരമലമ്മാഴത  മറക്റ്റ്  ആനുകൂലെരങ്ങേഴളമ്മാനമനിമല;

അങ്ങേഴനയമ്മാഴണങനില കുഴെപ്പമനില.  ഈ പുതനിയ കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാന ആകുന്ന

ആളനിനക്റ്റ്  ശമ്പളവര  ആനുകൂലെരങ്ങേളുര  വമ്മാഹനവര  വനീടുര  ഉഴണ്ടങനില  അതനിനക്റ്റ്

പണര ഴചെലെവമ്മാകുര.  ആ പണര ഴചെലെവമ്മാകുന്നതക്റ്റ് കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ് ഫണ്ടനില

നനിന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട പറയുന്നതക്റ്റ്,  ഈ ബനില നനിയമമമ്മാകുകയുര പ്രമ്മാബലെരത്തെനില
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വരനികയുര ഴചെയമ്മാല സരസമ്മാന സഞനിതനനിധനിയനിലനനിനര ഴചെലെവണ്ടമ്മാകുകയനി

ഴലന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി മകള്കണര.  കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാന

ആകമ്മാന  മപമ്മാകുന്ന  എര.എല.എ.-യ്ക്കക്റ്റ്  ശമ്പളമമമ്മാ  വനീമടമ്മാ  ആനുകൂലെരങ്ങേമളമ്മാ

ഇഴലങനില കുഴെപ്പമനില.   അങ്ങേഴന ഉഴണ്ടങനില കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനില

വരണര.   അതക്റ്റ്  ഉള്ഴപ്പടുത്തെമ്മാഴതയുര  ഗവര്ണ്ണറഴട  സമ്മാങ്ഷനനിലമ്മാഴതയുര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ബനില നനിയമപരമമ്മായനി നനിലക്കുന്നതല.  ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന,

അങ്ങേക്റ്റ് അന്നക്റ്റ് പറഞതുമപമ്മാഴലെ ഈ ബനില മടകനി അയയ്ക്കുകയുര വനീണ്ടുര പുതനിയ

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടമമ്മായനി ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര ഴചെയ്യണര.

ശനീ  .    ഴക  .    എര  .    മമ്മാണനി  : സര്,  എമപ്പമ്മാഴര ഒരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള്

അതനിഴന്റെ  മസ്റ്റേറക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഒബ്ജകക്റ്റ്സക്റ്റ്  ആന്റെക്റ്റ്  റനീസണ്സനില  ഇങ്ങേഴന  ഒരു

നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന്റെ ഉമദ്ദേശരര എന്തമ്മാണക്റ്റ്;  ഇതക്റ്റ് ആര്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്

എന്നക്റ്റ് വരക്തമമ്മാകണര.  ഈ ബനിലനില അതക്റ്റ് മറച്ചുവച്ചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ശനീ. വനി.

എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ് മവണ്ടനിയമ്മാഴണങനില മനഴര ഴതളനിച്ചുപറയഴട്ട.  അമദ്ദേഹര

വളഴര  ആദരണനീയനമ്മായ  ഒരു  വരക്തനിയമ്മാണക്റ്റ്.   അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  എഴന്തങനിലര

സമൗകരരര  മവണഴമങനില  മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനികക്റ്റ്  ഴചെയ്തുഴകമ്മാടുകമ്മാമമ്മായനിരുന.
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മവണ്ട.  മസ്റ്റേറക്റ്റ് അതക്റ്റ് ഴചെയ്തുഴകമ്മാടുകണഴമങനില ഞങ്ങേള് അതനിനക്റ്റ് തയ്യമ്മാറമ്മാണക്റ്റ്.

മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനികക്റ്റ്  അതനിനക്റ്റ്  കഴെനിവനില,  മസ്റ്റേറക്റ്റ്  എകക്റ്റ്ഴചെകറനിലനനിന്നക്റ്റ് മവണര

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന  പരനിരക്ഷേനികമ്മാന എങനില ഓഴക.   ഞമ്മാന അതനിനക്റ്റ്  എതനിരക്റ്റ്

പറയുകയനില.   പഴക്ഷേ,  അതനിഴന  സരബനനിച്ചനിടമത്തെമ്മാളര  മസ്റ്റേറക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്

ഒബ്ജകക്റ്റ്സക്റ്റ് ആന്റെക്റ്റ് റനീസണ്സനില പറയുമയണ്ടതമ്മാണക്റ്റ്.  നനിലെവനില ഭരണ പരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  ഴചെയര്മമ്മാന  സമ്മാനര  ഓഫനീസക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  മപ്രമ്മാഫനിറക്റ്റ്  അല.  ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഴചെയര്മമ്മാന  ശമ്പളര  വമ്മാങ്ങുന്നനില.   സഭയനിഴലെ

എര.എല.എ.-മമ്മാര് രണ്ടുമപര് ഇതനിനക്റ്റ്  മുമ്പക്റ്റ്  ഉണ്ടമ്മായനിരുന.  ഇ.  എര.  ശങരന

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടക്റ്റ്  ശമ്പളര  വമ്മാങ്ങേനിയനിരുന്നനില.   ഇ.  ഴക.  നമ്മായനമ്മാരുര  ശമ്പളര

വമ്മാങ്ങേനിയനിരുന്നനില.  അങ്ങേഴനഴയങനില ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ് ശമ്പളര

വമ്മാങ്ങേമ്മാതനിരനികമ്മാര.   മജമ്മാസഫക്റ്റ്  മുണ്ടമശ്ശേരനിയുര  ശമ്പളര  വമ്മാങ്ങേനിയനിരുന്നനില.

മനനിയുഴട  ശമ്പളവര  ഴപര്കര  ഴകമ്മാടുക്കുനഴവന്നക്റ്റ്  മനീഡനിയ  പറയുന്നതക്റ്റ്  മകട്ടു.

എനനികറനിയനില.   മനീഡനിയയനില  മകട്ടതക്റ്റ്  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ്

മനനിയുഴട  ശമ്പളവര  ഴപര്കര  ഴകമ്മാടുക്കുന  എനളതമ്മാണക്റ്റ്.   അങ്ങേഴന

മവണഴമങനില  മപയ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  സമ്മാലെറനീസക്റ്റ്  ആന്റെക്റ്റ്  അലെവനസസക്റ്റ്  ആകക്റ്റ്

മഭദഗതനി  ഴചെയ്യണര.   അലമ്മാഴത  ഴവറഴത  ഇതനില  പറഞമ്മാല  പറനില.
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മപയ്ഴമന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് സമ്മാലെറനീസക്റ്റ് ആന്റെക്റ്റ് അലെവനസസക്റ്റ് ആകക്റ്റ് മഭദഗതനി ഴചെയ്യമ്മാഴത

ഈ  ലെക്ഷേരര  നനിറമവറമ്മാന  കഴെനിയനില.   കൂടമ്മാഴത,  ഭരണഘടനയുഴട  207  (3)

അനുസരനിച്ചക്റ്റ്  ഗവര്ണ്ണറഴട  ശനിപമ്മാര്ശയുര  ഈ  ബനിലനിനക്റ്റ്  ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.

അഴലങനില  ഈ  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകനിയനിട്ടക്റ്റ്  ഒരു  കമ്മാരരവമനില.   അതക്റ്റ്

കനിട്ടനിയനിട്ടുമണ്ടമ്മാ; ഗവര്ണ്ണറഴട ശനിപമ്മാര്ശ കനിട്ടനിയനിട്ടനിഴലങനില ഈ സഭയനില ഇതക്റ്റ്

പമ്മാസമ്മാകമ്മാനുര പറനില.   എകനികമ്യൂട്ടനീവക്റ്റ്  ഓര്ഡര് അനുസരനിച്ചക്റ്റ്  സ്റ്റേമ്മാറമ്യൂട്ടറനി  ആകക്റ്റ്

മഭദഗതനി  ഴചെയ്യമ്മാന  പറനില.   പനിന്നനീടക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  ഴചെയ്യമ്മാഴമന്നക്റ്റ്  നനിങ്ങേളുഴട

മനസനിലഴണ്ടങനില അതക്റ്റ് പറനില.  നനിയമപ്രകമ്മാരര ആകണഴമങനില മപയ്ഴമന്റെക്റ്റ്

ഓഫക്റ്റ് സമ്മാലെറനീസക്റ്റ് ആന്റെക്റ്റ് അലെവനസസക്റ്റ് ആകക്റ്റ് മഭദഗതനി ഴചെയ്യണര.  അതനിനുള

അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസല  ഈ  ബനിലനില  ഇല.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്

പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമല.  

പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിമന്നമ്മാക  സമുദമ്മായ  മക്ഷേമവര  നനിയമവര

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

സര്,  ഇതക്റ്റ്  അത്ര  മകമ്മാരപനിമകറഡമ്മായുള  ഒരു  ബനില  അല.   അതക്റ്റ്  ആദരര

മനസനിലെമ്മാകണര.  ഇതക്റ്റ് വളഴര ലെളനിതമമ്മാണക്റ്റ്.  ആദരഴത്തെ മചെമ്മാദരര, നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്
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ഇതനിഴന്റെ മകമ്മാരപനിറനസനി ഉമണ്ടമ്മാഴയനളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി

നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നക്റ്റ് പറഞമലമ്മാ; ഇതനില 191(1)(a) പ്രകമ്മാരര നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്

ഈ നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുള അധനികമ്മാരമുണ്ടക്റ്റ്.   ഇതനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനില

1951-ലര  1956-ലര  1957-ലര  1968-ലര  1979-ലര  2012-ലര  നമള് ഇവനിഴട

നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  2012-ല നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതനിഴന്റെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

ഉമദ്ദേശരര ചെനീഫക്റ്റ് വനിപ്പുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്.  ആദരര വന്നതക്റ്റ് അതമ്മാണക്റ്റ്.

ചെനീഫക്റ്റ് വനിപ്പനിനക്റ്റ് കരമ്മാബനിനറക്റ്റ് റമ്മാങക്റ്റ് ഴകമ്മാടുക്കുക.  അതക്റ്റ് വനിവമ്മാദമമ്മായനി.  അതനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി  അന്നഴത്തെ  മുഖരമനനി  ശനീ.  ഉമന ചെമ്മാണ്ടനി  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന.

അതനിഴന്റെ കൂഴട ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവനിഴനയുര ഴപടുത്തെനി.  അതനില

ശനീ.  ഴസബമ്മാസ്റ്റേരന മപമ്മാളനിഴന്റെ പരമ്മാതനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഗവര്ണ്ണര്കക്റ്റ്  ലെഭനിച്ചു.

ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ  പ്രതനിപക്ഷേ  സമ്മാനവര  ഓഫനീസക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്

മപ്രമ്മാഫനിറനില  വരുന്നതമ്മാഴണന്നക്റ്റ്  പറഞ്ഞുള  പരമ്മാതനി  ഉണ്ടമ്മായനി.   അതനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്റ്റ്  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.   ആ  ബനില  ഇവനിഴട  അവതരനിപ്പനിച്ച

സമയത്തെക്റ്റ്  ഞമ്മാന  അതനിനക്റ്റ്  ക്രമപ്രശര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരുന.   എഴന്റെ  ക്രമപ്രശര

ദയവഴചെയക്റ്റ്  മവദവമ്മാകരമമ്മായനി  നനിങ്ങേഴളടുകരുതക്റ്റ്.  കമ്മാരണര  അതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി....

എഴന്റെ  വമ്മാചെകമലനിതക്റ്റ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ശനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന  ഇവനിഴട
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പറഞതക്റ്റ്  നനിങ്ങേള്കക്റ്റ്  ഓര്മയുണ്ടമലമ്മാ  -  പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിരനിക്കുന്ന  സമയത്തെക്റ്റ്

നനിയമമലമ്മാത്തെ  കമ്മാരരവര  നനിയമമുള  കമ്മാരരങ്ങേളുഴമമ്മാക  ഞങ്ങേള്  മനമ്മാക്കുര.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സനീകറമ്മാണക്റ്റ്  റൂളനിരഗക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുമകണ്ടതക്റ്റ്.  ഞമ്മാന  വളഴര

സൂക്ഷേനിച്ചനിട്ടമ്മാണനിതക്റ്റ് പറയുന്നതക്റ്റ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട സനീകര് റൂളനിരഗക്റ്റ് ഴകമ്മാടുത്തു.  സനീകര്

റൂളനിരഗക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുത്തെഴതന്തമ്മാണക്റ്റ്  -  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെഴന്റെ  ക്രമപ്രശര  നനിലകനില.

അതുതഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്  ഇവനിഴടയുര  ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്റ്റ്.  പറഞതക്റ്റ്  മനസനിലെമ്മായനിമല;

നനിങ്ങേളനിവനിഴട  ഉയര്ത്തെനിഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള  ക്രമപ്രശഴത്തെ  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  വളഴര

വനിശദമമ്മായനി  സൂചെനിപ്പനികമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  എന്നമ്മാല  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്റ്റ്  ശനീ.  രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള ആമക്ഷേപര വളഴര

പ്രസക്തമമ്മായനിട്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്.  മകള്ക്കുമമ്പമ്മാള്  എമന്തമ്മാ  ഒരു  വലെനിയ  സരഭവമമ്മാണക്റ്റ്

അമദ്ദേഹര  പറയുന്നഴതന്നക്റ്റ്  നമുക്കുമതമ്മാനര.  അതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സുപ്രനീരമകമ്മാടതനിയുഴട  ഒരു  വനിധനിയുണ്ടക്റ്റ്,  ആര്ട്ടനികനിള്  191-ഴന്റെ  ഇന്റെനഷനക്റ്റ്

വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ഒരു  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  ഴകമ്മാണ്ടു  വരുമമ്പമ്മാള്  ആമലെമ്മാചെനിച്ചു

ഴചെമയ്യണ്ടതമ്മാണക്റ്റ്,  ഇതനിഴന  misuse  ഴചെയ്യമ്മാന  പമ്മാടനില...  ഇഴതമ്മാഴകയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

മകസുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് അമദ്ദേഹര ഇവനിഴട അവതരനിപ്പനിച്ചതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് ഭഗവമ്മാന

ദമ്മാസക്റ്റ് ഴസഗമ്മാള്  v.  മസ്റ്റേറക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഹരനിയമ്മാന  AIR 1974 SC മകസനിഴലെ വനിധനിയുഴട
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അന്തന്തഃസത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  എതനിരമ്മാണക്റ്റ്  ഈ  നനിയമഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ

മനതമ്മാവക്റ്റ്  പറഞതക്റ്റ്.  ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  മകസക്റ്റ്  ഒരു  ഴതരഴഞടുപ്പക്റ്റ്  മകസമ്മാണക്റ്റ്.

എതനിര്സമ്മാനമ്മാര്തനി  അനസനിലെമ്മാല  സൂരനി  മസ്റ്റേറക്റ്റ്  അഗ്രനികള്ച്ചറല  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  ആദമ്മായകരമമ്മായ  പദവനി  വഹനിക്കുന  എന്നതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  അതക്റ്റ്

അസമ്മാധുവമ്മാകണര എനളതമ്മായനിരുന മകസക്റ്റ്. ഇതനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി പഞമ്മാബക്റ്റ് മസ്റ്റേറക്റ്റ്

ലെജനിമസ്ലേച്ചര്  Prevention  of  Disqualification  Act  -ഴലെ  വരവസ പ്രകമ്മാരര  ഈ

പദവനി  വഹനിക്കുന്നതനിനുള  അമയമ്മാഗരത  നനീകര  ഴചെയ്തു.  ഇകമ്മാരരര  മകമ്മാടതനി

പരനിമശമ്മാധനിച്ചു.   ഭരണഘടനയുഴട  ആര്ട്ടനികനിള്  191(1)(a)  പ്രകമ്മാരര  നനിയമസഭമ്മാ

അരഗത്തെനിനക്റ്റ്  ആദമ്മായകരമമ്മായ  മറ്റു  പദവനികള്  വഹനിക്കുന്നതനിനുള  വനിലെകക്റ്റ്  നനീകര

ഴചെയ്യമ്മാന  സരസമ്മാന  നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്  അധനികമ്മാരമുണ്ടക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  വനിധനിച്ചു.  അതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനില  Punjab  Legislature

(Prevention  of  Disqualification)  Act  ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മാഴണന്നക്റ്റ്  വനിധനിച്ചു.

ആദമ്മായകരമമ്മായ ഒരു പദവനി നനിയമസഭമ്മാരഗര വഹനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ് ആവശരമമ്മായ നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകമ്മാന  സരസമ്മാന  നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്  അധനികമ്മാരമുണ്ടക്റ്റ്  എനതഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

വനിധനിയനിലര വരക്തമമ്മാകനിയനിട്ടുളതക്റ്റ്.  ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്  2007-ഴലെ  Rajaram Paul v.

Hon'ble  Speaker,  Loksabha  മകസനില  അഞരഗ  ഭരണഘടനമ്മാ  ഴബഞനിഴന്റെ
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വനിധനിയനിലര  ആര്ട്ടനികനിള്  191  പ്രകമ്മാരര  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുള

നനിയമസഭയുഴട  അധനികമ്മാരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  അരഗനീകരനിച്ചനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.

അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവനിഴന്റെ  ഈ  ആമക്ഷേപത്തെനിനക്റ്റ്  ഒരു  പ്രസക്തനിയുര

ഇവനിഴടയനില.  ഇതക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  അപ്മഹമ്മാള്ഡക്റ്റ്  ഴചെയതമ്മാണക്റ്റ്.

രണ്ടമ്മാമഴത്തെ  കമ്മാരരര  അമദ്ദേഹര  പറഞതക്റ്റ്  കണ്മസമ്മാളനിമഡറഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിന്നക്റ്റ്

വലെനിയ  ഴചെലെവവരുര  എന്നമ്മാല  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ഇതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടനില

എനളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതനിനു  സമമ്മാനമമ്മായനി  ഞമ്മാന  ഒരു  കമ്മാരരര  പറയമ്മാര.  2012

ഓര്ഡനിനനസക്റ്റ് നമ്പര് 23 നമളനിവനിഴട ബനിലമ്മാകനി (95/2012). 2012-ഴലെ നനിയമസഭമ്മാ

അമയമ്മാഗരത  നനീകല  ബനില  അനഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്  മനരഴത്തെ  ഞമ്മാന

സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ശനീ.  പനി.  സനി.  മജമ്മാര്ജക്റ്റ്  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പമ്മായതനിഴന

തുടര്ന്നക്റ്റ് ഡനിസസ്വമ്മാളനിഫനിമകഷന നനീക്കുന്നതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുളതമ്മായനിരുന. അതനില

ഞമ്മാന ക്രമപ്രശര ഴകമ്മാണ്ടുവന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട അന്നഴത്തെ മുഖരമനനി ശനീ.  ഉമന

ചെമ്മാണ്ടനി  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടഴത്തെ  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിച്ചു  -  ഈ  ബനില

നനിയമമ്മാക്കുകയുര  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ഴചെയമ്മാല  സരസമ്മാനത്തെനിഴന്റെ

സഞനിത  നനിധനിയനില  നനിന്നക്റ്റ്  യമ്മാഴതമ്മാരു  ഴചെലെവര  ഉണ്ടമ്മാകുന്നതല  എന്നക്റ്റ്.  ഇതനിനക്റ്റ്

സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടക്റ്റ് തഴന്നയുള ഒരു നനിയമമമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്. 
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ശനീ  .   ഴക  .   സനി  .   മജമ്മാസഫക്റ്റ്: സര്, അങ്ങേക്റ്റ് ദയവമ്മായനി ഭമ്മാഗനികമമ്മായനി വമ്മായനികരുതക്റ്റ്.

ശനീ.  ഉമന ചെമ്മാണ്ടനി ചെനീഫക്റ്റ് വനിപ്പനിനക്റ്റ് മനനികക്റ്റ് തുലെരമമ്മായ പദവനിയുര ആനുകൂലെരങ്ങേളുര

നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുളതക്റ്റ് Payment of Salaries and Allowances Act പ്രകമ്മാരമമ്മാണക്റ്റ്.

ശനീ  .   എ  .   ഴക  .   ബമ്മാലെന: സര്, ഞമ്മാന പറയഴട്ട, ഞമ്മാന അതനിമലെയ്ക്കു തഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്

വരുന്നതക്റ്റ്.  അതുമപമ്മാലര  മവണ്ടനിയനിരുന്നനില  എനളതമ്മാണക്റ്റ്  നനിയമമമ്മാപമദശര

എനനിക്കുകനിട്ടനിയതക്റ്റ്  എനകൂടനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖരമനനി  അന്നനിവനിഴട

സൂചെനിപ്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അതുര  ഇതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുതഴന്ന  സൂചെനിപ്പനികമ്മാന  ഞമ്മാന

ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.   Administrative  Reforms  Committee  ഴയ  ഇതനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി നമള് നനിയമനികമ്മാന മപമ്മാവന്നനില.  ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഭരണ

പരനിഷരണ  കമനീഷന  രൂപനീകരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഒരു  എര.  എല.  എ.  അതനില

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകുനഴവങനില അതക്റ്റ്  Office  of  Profit  -ല വരുര എന്നതമ്മാണക്റ്റ്  പ്രശര.

അതക്റ്റ്  ഡനിസസ്വമ്മാളനിഫനിമകഷനമ്മാണക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്  എകരപ്റക്റ്റ്  ഴചെയ്യമ്മാന  നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്

അധനികമ്മാരമുമണ്ടമ്മാ?  അതനിനക്റ്റ്  അധനികമ്മാരമുണ്ടക്റ്റ്.  അതനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടമ്മാണക്റ്റ് ഈ ബനില

ഇവനിഴട  ഴകമ്മാണ്ടു  വരുന്നതക്റ്റ്.  ബനിലനിഴന്റെ  ഉമദ്ദേശരലെക്ഷേരങ്ങേള്  വരക്തമമ്മാകനിയനിട്ടനില

എന്നമ്മാണക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ശനീ.  ഴക.  എര.  മമ്മാണനിസമ്മാര് പറഞതക്റ്റ്.  നനിയമസഭയനിഴലെ

ഒരരഗര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിഷന  അധരക്ഷേന  പദവനി  വഹനിക്കുന്നതുമൂലെര
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ഉണ്ടമ്മാകമ്മാവന്ന അമയമ്മാഗരത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമ്മാണക്റ്റ് ഈ ബനില.  അതക്റ്റ് കൃതരമമ്മായനി

ഉമദ്ദേശര കമ്മാരണങ്ങേളുഴട വനിവരണഴമന പറഞ്ഞുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഒരു മപജക്റ്റ് അങ്ങേഴനതഴന്ന

എഴതനിവച്ചനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അതനില പ്രമതരകനിച്ചക്റ്റ് പറയുന, പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്റ്റ്,  ചെനീഫക്റ്റ് വനിപ്പക്റ്റ്

എന്നനിവഴര  ആദമ്മായകരമമ്മായ  ഉമദരമ്മാഗത്തെനിന  കനീഴെനിഴലെ  അമയമ്മാഗരതയനില  നനിനര

ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി മമലപ്പറഞ ആകക്റ്റ്  '2012-ഴലെ നനിയമസഭ  (അമയമ്മാഗരതകള്

നനീകര ഴചെയ്യല) മഭദഗതനി ആകക്റ്റ്'' പ്രകമ്മാരര മഭദഗതനി ഴചെയ്തു എന്നക്റ്റ്.   നനിയമസഭയനിഴലെ

ഏഴതങനിലര ഒരരഗഴത്തെ ഭരണപരനിഷരണ കമനീഷഴന്റെ ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി നനിയമനിക്കുന്ന

സരഗതനിയനില  അപ്രകമ്മാരമുള  നനിയമനര  ലെഭനിച്ച  അരഗര  നനിയമസഭമ്മാരഗമമ്മായനി

തുടരുവമ്മാന  അമയമ്മാഗരനമ്മാകുന്നതമ്മാണക്റ്റ്.  അതനിനമ്മാല  അപ്രകമ്മാരമുള  അമയമ്മാഗരത

നനീകര  ഴചെയ്യുന്നതനിനമ്മായനി  മുനകമ്മാലെ  പ്രമ്മാബലെരമത്തെമ്മാടുകൂടനി  1951-ഴലെ  നനിയമസഭമ്മാ

(അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല) ആകക്റ്റ് മഭദഗതനി ഴചെയ്യമ്മാന സര്കമ്മാര് തനീരുമമ്മാനനിച്ചു

ഇതമ്മാണക്റ്റ്  ഉമദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങേള്.  അമപ്പമ്മാള്  ഉമദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങേള്  പറഞനില  എന

പറയുന്നതക്റ്റ് ശരനിയല.  അതനിഴന്റെ ഇടയനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ശനീ.  ഴക.  സനി.  മജമ്മാസഫക്റ്റ്

പറഞ്ഞു.  ഇതനിഴനന്തനിനമ്മാണക്റ്റ്  64  ഴകമ്മാലഴത്തെ  പനിനബലെര  ഴകുമ്മാടുക്കുന്നഴതന്നക്റ്റ്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണ്ടനിസമ്മാര്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  നനിയമര  ''2012-ഴലെ

നനിയമസഭമ്മാ (അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല) മഭദഗതനി ബനില'' നമളനിവനിഴട ചെര്ച്ച
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ഴചെയ്ക്കതതമ്മാണക്റ്റ്.  അതനില  ചുരുകമപ്പരുര  പ്രമ്മാരരഭവര.  രണ്ടക്റ്റ്,  ഈ  ആകനില  മറ്റു

വനിധത്തെനില  വരവസ  ഴചെയ്യുന്ന  പ്രകമ്മാരഴമമ്മാഴെനിഴക  ഇതക്റ്റ്  1951  ഒമകമ്മാബര്  11-ാം

തനീയതനി  പ്രമ്മാബലെയത്തെനില  വന്നതമ്മായനി  കരുതഴപ്പടമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്  എന്നമ്മാണക്റ്റ്

പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് നമളനിയനിഴട പമ്മാസമ്മാകനിയതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ് മൂലെനനിയമവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണ്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് മൂലെനനിയമര എമപ്പമ്മാഴെമ്മാമണമ്മാ പമ്മാസമ്മായതക്റ്റ്

ആ  വര്ഷര  മുതല  തഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്  with  effect  പറയുക.  അതറനിഞ്ഞുകൂടമ്മാത്തെ

ആളുകഴളമ്മാനമല അവര്. 1951-മലെതമ്മാണക്റ്റ് നനിലെവനിലള അമയമ്മാഗരത നനീകര ഴചെയ്യല

ആകക്റ്റ്.  ഞമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മമ്മാണനിസമ്മാര് പറഞ കമ്മാരരത്തെനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് വരമ്മാര.  1956-ല

മകരളര രൂപനീകൃതമമ്മായമതമ്മാഴട മകരളമ്മാ  അഡമ്മാപ്മറഷന ഓര്ഡര് പ്രകമ്മാരര മദമ്മാസക്റ്റ്

ആകക്റ്റ് മകരളത്തെനില മുഴവനുര ബമ്മാധകമമ്മാകനിയനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  നനിയമ മഭദഗതനി നനിയമത്തെനിഴന്റെ

ആരരഭര  മുതല  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  വരുത്തുന്നതനില  അപമ്മാകത  ഇല.  2012-ല

യു.ഡനി.എഫക്റ്റ്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  മഭദഗതനി  ഴറമടമ്മാഴസകനീവമ്മായനി

പ്രമ്മാബലെരത്തെനില വരുത്തെനിയനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്. 

 ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മമ്മാണനി സമ്മാര് ഉന്നയനിച്ച പ്രശര സരബനനിച്ചക്റ്റ്,  ഓഫനീസക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ്

മപ്രമ്മാഫനിറക്റ്റ് പരനിധനിയനില ഇമൗ സമ്മാനര വരുമമമ്മാ എന്നക്റ്റ് ഇമപ്പമ്മാള് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനില
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അര്തമനില.  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്  പദവനി  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  കഴെനിഞ  നനിയമസഭയനിലെമ്മാണക്റ്റ്

ആദരമമ്മായനി മഭദഗതനി വരുത്തെനിയതക്റ്റ്. അതക്റ്റ് സരബനനിച്ചക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഗവര്ണര്കക്റ്റ്

പരമ്മാതനി  വന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്റ്റ്  ഭമ്മാവനിയനില  ഉണ്ടമ്മാമയകമ്മാവന്ന  നനിയമപ്രശര

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ്  ആരുര  അഴതമ്മാരു

നനിയമപ്രശമമ്മായനി  പറഞനിരുന്നനില,  അതുണ്ടമ്മാകമ്മാന  പമ്മാടനില  എന്നതുഴകമ്മാണ്ടു

തഴന്നയമ്മാണക്റ്റ് ഇഴതമ്മാരു അനുഭവമമ്മായനി എടുത്തെക്റ്റ്,   പ്രനിമകമ്മാഷന എനളള നനിലെയനില

ഇമൗ  ബനിലെക്റ്റ്ല്ല്  ഴകമ്മാണ്ടു  വരുന്നതക്റ്റ്.  ഇമൗ  പദവനി  ആരു  വഹനിക്കുര  എനളളതക്റ്റ്  ഇമൗ

ബനിലനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമല, അതനിനക്റ്റ് ഇതുമമ്മായനി ഒരു ബനവമനില.  അതുമപമ്മാഴലെ Payment of

Salaries  and  Allowances  Act  മഭദഗതനി  ഴചെമയ്യണ്ട  ആവശരമനില.  പ്രസ്തുത

നനിയമപ്രകമ്മാരര ആനുകൂലെരര  പറനിമയകമ്മാവന്നതക്റ്റ്  അമയമ്മാഗരതയമ്മായനി  വരുന്ന പക്ഷേര,

ആ അമയമ്മാഗരത നനീകര  ഴചെയ്യുന്നതനിനമ്മാണക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള് അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ഇമൗ

മഭദഗതനി  ബനില.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  മറ്റു  നനിയമങ്ങേള് മഭദഗതനി  ഴചെമയ്യണ്ട ആവശരമനില.

പനിഴന്ന  ഇതക്റ്റ്  ഒരു  ധനബനില  അല,  അതനിനമ്മാല  യമ്മാഴതമ്മാരു  ഴചെലെവര  വരമ്മാത്തെതു

ഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ആവശരമനില.  ഇതക്റ്റ്  അമയമ്മാഗരത  നനീകര
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ഴചെയ്യുന്നതമ്മാണക്റ്റ്,  ഡനിസക്റ്റ് കസ്വമ്മാളനിഫനിമകഷന  കസ്വമ്മാളനിഫനിമകഷന  ആക്കുന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

അതനിനക്റ്റ് പത്തു ഴഴപസയുഴട ഴചെലെവക്റ്റ് ഇല. അതനിനമ്മാല ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര

ആവശരമനില.  അതുമപമ്മാഴലെ  കണ്മസമ്മാളനിമഡറഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിന്നക്റ്റ്  ഴചെലെവക്റ്റ്

വരുഴന്നങനില  മമ്മാത്രമമ  ആര്ട്ടനികനിള്  207  (3)  പ്രകമ്മാരര  ഗവര്ണ്ണറഴട  ശുപമ്മാര്ശ

ആവശരമുളളൂ  എന്നക്റ്റ്  ഭരണഘടനയനില  തഴന്ന  കൃതരമമ്മായനി  പറയുനണ്ടക്റ്റ്.  ഞമ്മാന

ഇതനിഴന്റെ രമ്മാഷ്ട്രനീയഴമമ്മാനര പറയുന്നനില,  നനിയമവശര മമ്മാത്രമമ പറയുനളളൂ.   Article

207(3)-ല പറയുന്നതക്റ്റ്,  A Bill  which,  if  enacted and brought  into operation,

would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be

passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has

recommended  to  that  House  the  consideration  of  the  Bill  എന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്

എകക്റ്റ്ഴപനഡനിച്ചര്  ഇനമവമ്മാള്വക്റ്റ്  ഴചെയ്യുന്നനില.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഴക.സനി.  മജമ്മാസഫക്റ്റ്

പറഞ  കമ്മാരരവര  ഇതനിനക്റ്റ്  സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുളളതമ്മാണക്റ്റ്.  1951-ഴലെ  നനിയമസഭ

(അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല)  നനിയമത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്  മഭദഗതനി  നനിര്മദ്ദേശനിക്കുന്നതക്റ്റ്.

നനിയമര  മഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനില  ഴറമടമ്മാഴസകനീവക്റ്റ്  ഓപ്പമറഷന  നലകുന്നതക്റ്റ്
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സമ്മാധമ്മാരണയമ്മാണക്റ്റ്.  അതനിനക്റ്റ്  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനിഴന്റെ  ആവശരമനില.

ആര്ട്ടനികനിള്  191  (1)  A  പ്രകമ്മാരര  നനിയമസഭമ്മാരഗത്തെനിനക്റ്റ്  ആദമ്മായകരമമ്മായ  പദവനി

വഹനിക്കുന്നതനിനുളള  അമയമ്മാഗരത  പരനിഹരനികമ്മാന  നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്  അധനികമ്മാരമുണ്ടക്റ്റ്.

അതനുസരനിച്ചക്റ്റ്  1979-ല  നനിയമസഭമ്മാരഗത്തെനിനക്റ്റ്  കമ്പനനി/മകമ്മാര്പ്പമറഷന

ഡയറകര്/ഴചെയര്മമ്മാന  പദവനി  വഹനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  നനിയമമഭദഗതനി  നമള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.   നനിയമസഭയുമമ്മായനി  ബനമുളള  പദവനികള്  മമ്മാത്രമമ  അരഗര

വഹനികമ്മാവൂ  എന  പറയുന്നതനില  അടനിസമ്മാനമനില.  ഇതമ്മാണക്റ്റ്  ക്രമപ്രശവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഴപമ്മാതുവനില സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്റ്റ്.  മറക്റ്റ് രമ്മാഷ്ട്രനീയ കമ്മാരരങ്ങേഴളമ്മാനര

നനിയമത്തെനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി വരുമമ്പമ്മാള് പറയുന്നതക്റ്റ് ശരനിയലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന ആ

ഭമ്മാഗര  ഒഴെനിവമ്മാക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഈ ബനില സബ്ജകക്റ്റ്  കമറനിക്കുവനിട്ടക്റ്റ്  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യുമമ്പമ്മാള്

എഴന്തങനിലര  പറയണഴമങനില  ആ  സമയത്തെക്റ്റ്  ഞമ്മാന  പറയമ്മാര.  ഇത്രയുര

കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്  മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഓര്ഡറമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  എനനികക്റ്റ്

സൂചെനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്റ്റ്.
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റൂളനിരഗക്റ്റ്

മനി  .  സനീകര്: 2016-ഴലെ നനിയമസഭ (അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല) മഭദഗതനി

ബനിലനിഴന്റെ അവതരണത്തെനിഴനതനിഴര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്റ്റ്, ശനീ. എര.

ഉമര്,  ശനീ.  വനി.ഡനി.  സതനീശന,  ശനീ.  ഴക.സനി.മജമ്മാസഫക്റ്റ്,  ശനീ.  ഴക.എര.  മമ്മാണനി

എന്നനീ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  അരഗങ്ങേള്  തടസവമ്മാദര  ഉന്നയനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  അതനിനക്റ്റ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  വനിശദനീകരണര  നലകുകയുര

ഴചെയനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  ഇവനിഴട  ഉന്നയനികഴപ്പട്ട  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  തടസവമ്മാദര  ബനിലനിമനമ്മാഴടമ്മാപ്പര

മചെര്ത്തെനിരനിക്കുന്ന  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  വസ്തുതമ്മാപരമല,  എന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

ഏഴതങനിലര ഒരരഗര ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷഴന്റെ ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി നനിയമനികഴപ്പടുന്ന

സമ്മാഹചെരരത്തെനില പ്രസ്തുത                               നനിയമസഭമ്മാരഗത്തെനിനക്റ്റ്

ഭരണഘടനയുഴട 191-ാം അനുമച്ഛേദപ്രകമ്മാരര ഉണ്ടമ്മാമയകമ്മാവന്ന അമയമ്മാഗരത നനീകര

ഴചെയ്യുക എന്ന ഉമദ്ദേശമത്തെമ്മാടുകൂടനി മമ്മാത്രര നടത്തുന്ന ഒരു നനിയമ മഭദഗതനിയമ്മാണനിതക്റ്റ്.

ഇമൗ അവസരത്തെനില സഞനിതനനിധനിയനില നനിനര ഴചെലെവമ്മാകുന്ന തുക സരബനനിച്ച

കണകക്റ്റ്  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില  വരക്തമമ്മാമകണ്ട  സമ്മാഹചെരരര  ഉളളതമ്മായനി

കമ്മാണുന്നനില.   ഏഴതങനിലര  ഒരമ്മാഴള  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാന നനിര്മദ്ദേശമനിലമ്മാത്തെതനിനമ്മാലര
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ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകരനിക്കുന്നതക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമലമ്മാത്തെതനിനമ്മാലര

ധനകമ്മാരര  വനിശകലെനഴത്തെപ്പറനിയുളള  തര്കര  പ്രസക്തമമ്മാകുന്നനില.  മമ്മാത്രവമല

ഇതുസരബനനിച്ച  മൂലെനനിയമര  ഇതനിനു  മുനപക്റ്റ്  മഭദഗതനി  ഴചെയമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക  പ്രസ്തുത

ബനിലകമളമ്മാഴടമ്മാപ്പര  മചെര്ത്തെനിരുന്ന  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടവര

സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുളളതമ്മായനിരുന.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  2016-ഴലെ  മഭദഗതനി

ബനിലനിമനമ്മാഴടമ്മാപ്പര  മചെര്ത്തെനിരനിക്കുന്ന  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  വസ്തുതമ്മാപരമഴലന്ന

വമ്മാദര നനിലെനനിലക്കുന്നതല.  അതുമപമ്മാഴലെ ബനിലനിഴന്റെ മുനകമ്മാലെ പ്രമ്മാബലെരഴത്തെക്കുറനിച്ചുര

ഇവനിഴട  വനിശദനീകരനികഴപ്പട്ടു.   മുനകമ്മാലെങ്ങേളനില മൂലെനനിയമര  മഭദഗതനി  ഴചെയ എലമ്മാ

സന്ദര്ഭങ്ങേളനിലര മൂലെനനിയമത്തെനിഴന്റെ പ്രമ്മാബലെരത്തെനീയതനി മുതല തഴന്നയമ്മാണക്റ്റ് മഭദഗതനി

നനിയമങ്ങേള്ക്കുര  പ്രമ്മാബലെരര  നലകനിയനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  അതനിലര  അപമ്മാകതയുളളതമ്മായനി

കമ്മാണുന്നനില. 

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ച  മകമ്മാടതനി  വനിധനിയുര

ഴചെയര്  പരനിമശമ്മാധനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  (ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  ഴസഗമ്മാള്  Vs.  മസ്റ്റേറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്

ഹരനിയമ്മാന)  പ്രസ്തുത  മകമ്മാടതനിവനിധനിയനിലൂഴട  ഇപ്രകമ്മാരമുളള  നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തെനിനക്റ്റ്

സരസമ്മാന  നനിയമസഭയ്ക്കുളള  അധനികമ്മാരഴത്തെ  ഉറപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  ഴചെയനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  എന്നമ്മാല  ഇമൗ  മകസനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട
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സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  പ്രമതരകമമ്മായനി  ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചതക്റ്റ്  ഇതുസരബനനിച്ച

നനിയമനനിര്മമ്മാണര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  ഇവനിഴട

ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ വനിമവചെനരഹനിതമമ്മായനി ഴചെമയ്യണ്ടതമ്മാണക്റ്റ് എനമമ്മാത്രമമ്മാണക്റ്റ്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനിയുഴട  മമലപ്പറഞ  വനിധനികക്റ്റ്  കമ്മാരണമമ്മായനിട്ടുളള

സമ്മാഹചെരരങ്ങേള് ഒനരതഴന്ന ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തെനില ബമ്മാധകമഴലന്നതക്റ്റ് വളഴര

വരക്തമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട ഉന്നയനികഴപ്പട്ട മറ്റു തടസ വമ്മാദങ്ങേള് ഭരണഘടന പ്രകമ്മാരമമമ്മാ,

നടപടനി ചെട്ടപ്രകമ്മാരമമമ്മാ,  കനീഴ്വഴെക പ്രകമ്മാരമമമ്മാ നനിലെനനിലകമ്മാത്തെ സമ്മാഹചെരരത്തെനിലര,

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനിയുഴട  വനിശദനീകരണത്തെനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനിലര

ഉന്നയനികഴപ്പട്ടനിട്ടുള  തടസവമ്മാദങ്ങേള്  ഒനര  നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നക്റ്റ്  ഴചെയര്  റൂള്

ഴചെയ്യുന. 

ബനില അവതരനിപ്പനിച്ചനിരനിക്കുന.

 ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരര  വകുപ്പുമനനികക്റ്റ്  2016-ഴലെ  നനിയമസഭ

(അമയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ആഭരന്തര  കമ്മാരരങ്ങേള്

സരബനനിച്ച  XIV-ാംനമ്പര്  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

പ്രമമയര അവതരനിപ്പനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിമന്നമ്മാകസമുദമ്മായമക്ഷേമവര  നനിയമവര
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സമ്മാരസമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ഴക  .    ബമ്മാലെന): സര്,

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

കമ്മാരരങ്ങേള്  സരബനനിച്ച  XIV-ാംനമ്പര്  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര ഞമ്മാന  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

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

പനിനതമ്മാങ്ങുന.

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

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  സര്ക്കുമലെറക്റ്റ്  ഴചെയ്യണഴമന്ന  1(A)  നമ്പര്

മഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിച്ചു സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

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

(അമയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായര

ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  31-10-2016  വഴര സര്ക്കുമലെറക്റ്റ് ഴചെയ്യണഴമന്ന മഭദഗതനി ഞമ്മാന

അവതരനിപ്പനിക്കുന.   

ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ ഴഴനതനികതയുര രമ്മാഷ്ട്രനീയവര നനിയമപരവമമ്മായ സരഗതനികള്കൂടനി

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

മനതൃതസ്വത്തെനില ആദരഴത്തെ കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് അധനികമ്മാരത്തെനിമലെറകയുണ്ടമ്മായനി.
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ആദരഴത്തെ കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  വരനിക എനളളതക്റ്റ്  മലെമ്മാകചെരനിത്രത്തെനിലതഴന്ന

മഹത്തെമ്മായ സരഭവമമ്മായനി, ജനമ്മാധനിപതരത്തെനിലൂഴട ഒരു ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് വരനികയമ്മാണക്റ്റ്. ആ

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് വന്നതനിനുമശഷര ആദരമമ്മായനി പമ്മാസമ്മാകനിയ നനിയമര കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികല

നനിമരമ്മാധന നനിയമമമ്മാണക്റ്റ്.  പമ്മാവഴപ്പട്ട കര്ഷകഴര കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴനതനിരമ്മായനി

അന്നഴത്തെ റവനമ്യൂ വകുപ്പുമനനി ശനീമതനി ഴക.  ആര്.  ഗമൗരനിയമ കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികല

നനിയമര  മൂന്നമ്മാമഴത്തെ  ദനിവസര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്റ്റ്  ഒന്നമ്മാര  നമ്പര്  ബനിലമ്മായനി  പമ്മാസമ്മാകനി.

മകരള ചെരനിത്രത്തെനിഴലെ പമ്മാവഴപ്പട്ട ആളുകള്കക്റ്റ്, കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനികഴപ്പടുന്ന ആളുകള്കക്റ്റ്

അമങ്ങേയറര ആമവശര പകര്ന്ന ഒരു ബനിലമ്മായനിരുന അതക്റ്റ്. അതനിനുമശഷര 1967-ല

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

വരനികയുണ്ടമ്മായനി. 1967-ഴലെ ഗവണ്ഴമന്റെനില എഴന്റെ പമ്മാര്ട്ടനിയുര അരഗമമ്മായനിരുന. അതക്റ്റ്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുത്തെതക്റ്റ് ഭൂപരനിഷരണ മഭദഗതനി ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.  അതുര ഇതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

പമ്മാട്ടപ്പറ  തലനിഴപ്പമ്മാളനിക്കുവമ്മാനുര,  പമ്മാട്ട  കുടനിശ്ശേനിക  ഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  കുടനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനിക്കുന്ന

ആളുകള്കക്റ്റ് സരരക്ഷേണവര, അവഴര ഭൂ ഉടമകളമ്മാകമ്മാനുരമവണ്ടനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

എന്നമ്മാല  2016-ല  സഖമ്മാവക്റ്റ്  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന്റെ  മനതൃതസ്വത്തെനില

ഭൂരനിപക്ഷേമത്തെമ്മാടുകൂടനി  ഇടതുപക്ഷേ  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  അധനികമ്മാരത്തെനില  വന്നമപ്പമ്മാള്

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

കുടനിയനിരുത്തുന്നതനിനുമവണ്ടനിയുളള  നനിയമമമ്മാണക്റ്റ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട അപചെയവര അമതമ്മാഴടമ്മാപ്പര തഴന്ന മകരള ചെരനിത്രത്തെനില

തഴന്ന  ഒരു  തുലെരതയനിലമ്മാത്തെ  സരഭവവമമ്മാണക്റ്റ്.   1964-ല  കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനി

വനിഭജനിച്ചമപ്പമ്മാള് അതനില നനിനര ഇറങ്ങേനിവന്ന പരനിണനിതപ്രജ്ഞനമ്മായ സഖമ്മാവക്റ്റ്  വനി.

എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ  ഒരു  ഇരയമ്മാകുമമമ്മാഴയന്നക്റ്റ്  ഞമ്മാന

ഭയഴപ്പടുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട അവതരനിപ്പനിച്ച തടസവമ്മാദങ്ങേള്കക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ശനീ.

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

പറയുന്നതക്റ്റ് ഇഴതമ്മാരു പ്രശമഴലന്നമ്മാണക്റ്റ്. പ്രശമഴലന്നക്റ്റ് പറഞമ്മാല, അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് ഇമൗ

ആനുകൂലെരങ്ങേമളമ്മാടുകൂടനിയ  പദവനി  ഴകമ്മാടുമകണ്ടനിവരുകയമ്മാഴണങനില  ഇഴതമ്മാഴക

ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് അങ്ങേഴന ഴകമ്മാടുകമ്മാതനിരനികമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാഴണങനില,

ഒരു  പദവനി  മമ്മാത്രര  മതനിഴയങനില  തടസഴമമ്മാനര  ഉണ്ടമ്മാകനില.  പമക്ഷേ  ഉമദ്ദേശനിച്ച

തരത്തെനില  പദവനികളുര  സമ്മാനങ്ങേളുര  അനുവദനിക്കുമമ്പമ്മാള്  അതക്റ്റ്  മകസ്സുകളുര  മറക്റ്റ്

തടസങ്ങേളുമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടക്റ്റ്  മപമ്മാകുഴമന്നലമ്മാഴത,  ഉമദ്ദേശനിച്ച  ഫലെമുണ്ടമ്മാകണഴമങനില

ഇതനിഴന്റെ  നനിയമപരമമ്മായ  വശങ്ങേള്  കുഴറക്കൂടനി  അവധമ്മാനപൂര്വ്വര
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പരനിമശമ്മാധനിമകണ്ടതമ്മായനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മമ്മാത്രമല   ഇമൗ  ബനില  ഇത്രഴപഴട്ടന്നക്റ്റ്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുമകണ്ട എന്തു സമ്മാഹചെരരമമ്മാണുളതക്റ്റ്?  'ഒരു അച്ഛേന മകള്കക്റ്റ് അയച്ച

കത്തുകള്'  എന്നതക്റ്റ് ഇന്തരമ്മാ ചെരനിത്രത്തെനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാണക്റ്റ്.    സസ്വമ്മാതനര സമരവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ് പണ്ഡനിറക്റ്റ് ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റവനിഴന ബനിട്ടനീഷക്റ്റ് ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ജയനിലെനില

അടച്ചമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹര  തഴന്റെ  മകള്കക്റ്റ്  കത്തെയയ്ക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  അതനിഴന

സരബനനിച്ചക്റ്റ് നമുഴകമ്മാഴക അറനിയമ്മാര. ആ കത്തെനിഴന സരബനനിച്ചക്റ്റ് പ്രതനിപമ്മാദനികമ്മാന

ഞമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതനിഴലെ  വനിഷയര  വനീട്ടനില  സുഖരതഴന്നയമല,  പമ്മാലെക്റ്റ്

കുടനിമച്ചമ്മാഴയഴന്നമ്മാനര  അല.  അതക്റ്റ്  മലെമ്മാക  ചെരനിത്രഴത്തെയുര ഇന്തരമ്മാ  ചെരനിത്രഴത്തെയുര

ഴറവലെമ്യൂഷഴന  സരബനനിച്ചുഴമമ്മാഴക  ഒരച്ഛേനുര  മകളുര  തമനിലള

ആശയവനിനനിമയത്തെനിഴന്റെ  വളഴര  ഉദമ്മാത്തെമമ്മായ  ഒരു  കത്തെമ്മായനിരുന.  പമക്ഷേ  ഇമൗ

ബനിലനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനഴമന്നക്റ്റ്  പറയുന്നതക്റ്റ്  2016  ഴമയക്റ്റ്  24-നക്റ്റ്  ഴസനടല

മസ്റ്റേഡനിയത്തെനില  വച്ചക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന്റെ  മനനിസഭ

അധനികമ്മാരമമറ  സമയത്തെക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനി  അഖനിമലെന്തരമ്മാ  ഴസക്രട്ടറനികക്റ്റ്  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

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

പ്രമ്മാധമ്മാനരമത്തെമ്മാടുകൂടനി ഇതുസരബനനിച്ചക്റ്റ് പ്രസനിദ്ധനീകരനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  ആ കുറനിപ്പനില

ഇവനിടഴത്തെ  പമ്മാവഴപ്പട്ട  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വര്ഗ്ഗഴത്തെമയമ്മാ  അദ്ധസ്വമ്മാന  വര്ഗ്ഗഴത്തെമയമ്മാ

കുറനിച്ചല,  എഴന്റെ  കമ്മാരരഴമന്തമ്മായനി  എനളതമ്മാണക്റ്റ്  പത്രങ്ങേളനിഴലെലമ്മാര  വന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.

വളഴരയധനികര  മഖദര  മതമ്മാനകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  മചെമ്മാരച്ചമ്മാലകള്

നനീന്തനികയറനിയ ഒരു മഹമ്മാനമ്മായ മനതമ്മാഴവന്നക്റ്റ് വനിമശഷനിപ്പനിക്കുന്ന ഒരമ്മാള് സസ്വന്തമമ്മായനി

ഒരു സമ്മാനത്തെനിനക്റ്റ് മവണ്ടനി പമ്മാര്ട്ടനി അഖനിമലെന്തരമ്മാ ഴസക്രട്ടറനികക്റ്റ് അങ്ങേഴനയുള ഒരു

മുഹൂര്ത്തെത്തെനില ഒരു കത്തെക്റ്റ് ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഴതരഴഞടുകഴപ്പട്ട ഒരു സര്കമ്മാര്

അധനികമ്മാരത്തെനില  വരുമമ്പമ്മാള്  എഴന്തലമ്മാര  ചെനിന്തകളമ്മായനിരനിക്കുര  ഉണ്ടമ്മാവക.  പുതനിയ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  സരബനനിച്ചക്റ്റ്,  ജനങ്ങേഴള  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ആശകളുര

പ്രതനീക്ഷേകളുര ഴനമ്മാമ്പരങ്ങേളുഴമമ്മാഴകത്തെഴന്ന പൂര്ത്തെനീകരനികഴപ്പമടണ്ട സന്ദര്ഭത്തെനില

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

ഇതക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ  ചെര്ച്ചയമ്മാണക്റ്റ്.  എഴന്തങനിലര  സരശയമുഴണ്ടങനില  ഞമ്മാന

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

കയ്യനിലണ്ടക്റ്റ്. 

മനി  .    സനീകര്:  ദയവമ്മായനി  അങ്ങേക്റ്റ്  വഴെങ്ങേരുതക്റ്റ്.  അങ്ങേക്റ്റ്  ഴചെയറനിഴന  മനമ്മാകനി

സരസമ്മാരനിക്കൂ.

ശനീ  .   എര  .   ഉമര്: കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട 60 വര്ഷകമ്മാലെഴത്തെ മകരളത്തെനിഴലെ

ഭരണവമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ട ചെരനിത്രമമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന പറഞതക്റ്റ്. 1957  മുതല 2016-മലെയ്ക്കക്റ്റ്

എത്തെനിയമപ്പമ്മാഴണ്ടമ്മായ  അപചെയത്തെനിഴന്റെ,  പരമ്മാജയ  സമ്മാനമമ്മാണനിഴതന്നക്റ്റ്  നനിങ്ങേള്

മനസനിലെമ്മാകണര.  എനനികക്റ്റ് ഴഴബബനിമളമ്മാ സുവനിമശഷമമമ്മാ അറനിയനില.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

ഞമ്മാന  അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  കടക്കുന്നനില.  പമക്ഷേ  എനനികക്റ്റ്  ഒന്നറനിയമ്മാര,

'വനിശുദ്ധമമ്മാകഴപ്പട്ടതക്റ്റ്  അനരര്കക്റ്റ്  ഴകമ്മാടുകരുതക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  കഴെനിയുന്നതുര  നനീ  തഴന്ന

ഭുജനിക്കുക'. എനപറഞമ്മാല കമ്മാരരമമ്മായനിട്ടുള സരഗതനിഴയഴന്തങനിലമമ്മാഴണങനില അതക്റ്റ്

സസ്വന്തമമ്മായനി  എടുക്കുക.  ഇടയ്ക്കനിഴട  ശലെരര  ഴചെയ്യുന്നവര്കക്റ്റ്  നനീ  അതനില  നനിനര

അലപഴമഴന്തങനിലര  എറനിഞ്ഞുഴകമ്മാടുക്കുക.  അതക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ  രൂപത്തെനിലെമ്മായമ്മാലര

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

കയറനിയനിറങ്ങുകഴയന്നതക്റ്റ് അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് പ്രയമ്മാസമുള കമ്മാരരമലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇനനി

മകസുര  വകമ്മാലെത്തുമമ്മായനി   അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  മകമ്മാടതനി  കയറമ്മാനുള

സമ്മാഹചെരരവമുണ്ടമ്മാമയക്കുര.  പമക്ഷേ  ഇനനി  മകമ്മാടതനി  കയറന്നതക്റ്റ്  സസ്വന്തര

നനിലെനനിലപ്പനിനുര  അധനികമ്മാരത്തെനിനുര  മവണ്ടനി  നനിലെനനിലമകണ്ട  ഒരു

സമ്മാഹചെരരമുണ്ടമ്മാകുകയമ്മാഴണങനില  പരനിതപനിക്കുക  മകരളമമ  എന്നലമ്മാഴത

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

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഒമ്മാമരമ്മാരുത്തെര്ക്കുര  പങക്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നതനിഴന്റെ  തുടകമമ്മാണനിതക്റ്റ്.

അലമ്മായനിരുനഴവങനില  1957-ലര  1967-ലര  നമ്മായനമ്മാര്

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാഴഴമമ്മാഴക  ഉണ്ടമ്മായനിരുന്നതുമപമ്മാഴലെ  പമ്മാവഴപ്പട്ടവമനമ്മാടക്റ്റ്,

അടനിസമ്മാന വര്ഗ്ഗമത്തെമ്മാടക്റ്റ് ഒരു തമ്മാലപരരമുണ്ടമ്മായനിരുനഴവങനില അങ്ങേഴനയുള ഒരു

ബനിലമല  ആദരര  അവതരനിപ്പനിമകണ്ടതക്റ്റ്.  രമ്മാജരത്തെക്റ്റ്  മറക്റ്റ്  പ്രശങ്ങേഴളമ്മാനമനിമല?

(ബഹളര..) ആരക്റ്റ് എന്തക്റ്റ് മചെമ്മാദനിച്ചമ്മാലര അതനിഴനമ്മാഴക മറപടനിയുണ്ടക്റ്റ്. 

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

ബനിലല.  നനിയമത്തെനിഴന്റെ  പരനിധനിയനില  മമ്മാത്രര  ഒതുങ്ങേനിനനിനഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ബനിലനിഴന്റെ

ചെട്ടവട്ടങ്ങേള്  സരസമ്മാരനിക്കുന്നതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതനിഴന്റെ  രമ്മാഷ്ട്രനീയമമ്മായ  മമ്മാനങ്ങേള്

പരനിമശമ്മാധനികണര.  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ  ഴഴനതനികതയുര ഇതനിഴന്റെ  നനിയമപരമമ്മായ

വശങ്ങേളുര  പരനിമശമ്മാധനികണര.  അമപ്പമ്മാള്  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര  രമ്മാഷ്ട്രനീയര

കടനവരുകഴയനളതക്റ്റ്  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മാണക്റ്റ്.   അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ്  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ  കഴെനിഞ

നനിയമസഭയനില  ഭരണപ്രതനിപക്ഷേ  മഭദമനിലമ്മാഴത  ഏറവര  കൂടുതല  മഭദഗതനികള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള  ഒരരഗമമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാന.  ഭരണപക്ഷേത്തെനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  ഞങ്ങേളുഴട

പമ്മാര്ട്ടനിയനിലഴപ്പട്ട  മനനിമമ്മാര്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലകള്കക്റ്റ്  ഭരണ  പ്രതനിപക്ഷേ

വരതരമ്മാസമനിലമ്മാഴത  മനനിമമ്മാരുഴട  ഇഷ്ടമ്മാനനിഷ്ടങ്ങേള്  മനമ്മാകമ്മാഴത  മഭദഗതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ആളമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് സരസമ്മാരനികമ്മാന

എനനികക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സനീകര്  സരരക്ഷേണര  നലകണര.   അവനിഴടയുളവര്കക്റ്റ്

എഴന്തങനിലര സരശയമുണ്ടമ്മാകുര, അതക്റ്റ് സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരു ബനിഴലന്നക്റ്റ് പറഞമ്മാല

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

വരുന്നതലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് അതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് പറയുന്നനില.  

മനി  .   സനീകര്: അങ്ങേക്റ്റ് നനിയമസഭയനിഴലെ നടപടനിക്രമര കൃതരമമ്മായനി പമ്മാലെനിച്ചമ്മാല നൂറ

ശതമമ്മാനര സരരക്ഷേണര അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ് ഞമ്മാന ഉറപ്പു തരമ്മാര.  

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

ബനില  ഇവനിഴട  പമ്മാസമ്മാമകണ്ടതഴലന്നമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നനിട്ടക്റ്റ്  എത്രഴയത്ര  ചെര്ച്ചകളമ്മാണക്റ്റ്

നടക്കുന്നതക്റ്റ്.   മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മായനില  ചെര്ച്ച,  മുഴമ്പമ്മാഴക കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട

സരസമ്മാന കമനിറനിഴയന്നക്റ്റ്  പറഞമ്മാല ഞങ്ങേള്ഴകമ്മാഴക വലെനിയ മതനിപ്പമ്മായനിരുന.

ഞങ്ങേളുഴട  പമ്മാര്ട്ടനിഴയമ്മാനര  ഇങ്ങേഴന  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  ദനിവസഴമമ്മാനര  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യമ്മാറനില.

ഞങ്ങേള്  വളഴര  കുറച്ചക്റ്റ്  സമയര  മമ്മാത്രമമ  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യുകയുള,  പമക്ഷേ  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്

അതുമതനി.   നനിങ്ങേള്കക്റ്റ്  മപമ്മാളനിറക്റ്റ്  ബമ്യൂമറമ്മാ,  സരസമ്മാന  കമനിറനി  എന്നനിങ്ങേഴനയുള

കമനിറനിയനിഴലെമ്മാഴക  ചെര്ച്ച  നടത്തെനിയനിട്ടക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഉണ്ടമ്മായ  ചെര്ച്ചകഴളമ്മാഴക

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

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

മതനിഴയന്നമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട  വരുമമ്പമ്മാള്  അവനിഴട  ഴകമ്മാടുകണഴമന്നക്റ്റ്  പറയുര.   മുമ്പക്റ്റ്

കുട്ടനികഴളമ്മാഴക കളനിക്കുമമ്പമ്മാള് പറയനിമല,   ആരുഴടയടുത്തെമ്മാ അമമ്മാവനീ മുതനിരകലെക്റ്റ്ല്ല്,

അതക്റ്റ്  തങത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്  തങര  വനിഴട്ടന്നക്റ്റ്  പറയുമമ്പമ്മാള്  പനിഴന്ന  അപ്പുറമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്റ്റ്.  എന  പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണനിതക്റ്റ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനതമ്മാവനിനക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുമകണ്ട  പദവനിയമ്മാഴണങനില  ഴകമ്മാടുമകണ്ട  വനിധത്തെനിലള  അരഗനീകമ്മാരര

ഴകമ്മാടുകണര.   ഴതരഴഞടുപ്പുകമ്മാലെത്തെക്റ്റ്  ഇഴതമ്മാനര  ആയനിരുന്നനിലമലമ്മാ,  ഴപമ്മാമന്ന

കമണ്ണ  കണ്മണനിമയ  എന്നക്റ്റ്  പറഞക്റ്റ്  മുഖരമനനിയമ്മാക്കുഴമന്നമല  പറഞനിരുന്നതക്റ്റ്.

എന്നനിട്ടക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരു  ഭനിക്ഷേകമ്മാരഴനമപ്പമ്മാഴലെ  ഇങ്ങേഴന  നടക്കുന.  വളഴര

നനിര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി.  എന്നനിഴട്ടന്തമ്മാ,  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലനിനക്റ്റ്  ഒരു

കമ്മാരനിറനിമവമണ്ട?  ഞങ്ങേള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനിലകളുഴട  മഭദഗതനികള്ഴകമ്മാഴക

കമ്മാരനിറനിയുണ്ടമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ.  

ശനീ  .    ആര്  .    രമ്മാമജഷക്റ്റ്:  തുടര്ഭരണമുണ്ടമ്മാകുഴമനര ഉമന ചെമ്മാണ്ടനി സമ്മാര് തഴന്ന

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

ശനീ  .    എര  .    ഉമര്:  അങ്ങേഴന ആയനിരനികണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് ഞങ്ങേള് ആഗ്രഹനിച്ചതക്റ്റ്.

പമക്ഷേ  ജനങ്ങേള്കതക്റ്റ്  മനസനിലെമ്മായനില.  ജനങ്ങേളുഴട  തനീരുമമ്മാനര  മറനിച്ചമ്മായനിരുന.

ഞങ്ങേള്  ആ  തനീരുമമ്മാനര  സസ്വനീകരനിക്കുന.  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്  ജനമ്മാധനിപതരത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്

വനിശസ്വമ്മാസര.  ജനങ്ങേളുഴട  വനിധനി  ഞങ്ങേള്കക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിരുന.  ഇന്തരമ്മാചെരനിത്രത്തെനില

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനികക്റ്റ് ആദരമമ്മായനിട്ടല ഒരു മുനമുഖരമനനി ഉണ്ടമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്.  പശ്ചനിമ

ബരഗമ്മാള്  മുഖരമനനി  ആയനിരുന്ന  മജരമ്മാതനിബമ്മാസു  പത്തുമുപ്പതു  വര്ഷമമ്മാണക്റ്റ്

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്.   അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  അമകമ്മാമമഡഷനുമവണ്ടനി  വല  ബനിലര

ഴകമ്മാണ്ടുവമന്നമ്മാ?  മജരമ്മാതനി ബമ്മാസു അമകമ്മാമമഡഷന ബനിഴലനര പറഞക്റ്റ് പശ്ചനിമ

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

അമകമ്മാമമഡഷന  ബനിഴലനര  പറഞക്റ്റ്  ഒരു  ബനില  മകരള  നനിയമസഭയനില

അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടുമണ്ടമ്മാ?  നമ്മായനമ്മാര്  അമകമ്മാമമഡഷന  ബനിഴലനര  പറഞക്റ്റ്  ഒരു

ബനിലണ്ടമ്മായനിട്ടുമണ്ടമ്മാ? ഇതക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട വനി.എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന അമകമ്മാമമഡറക്റ്റ്

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

ഇതനില  വനി.  എസക്റ്റ്.  വനീണുമപമ്മാകുഴമന്നക്റ്റ്  ഞമ്മാന  വനിശസ്വസനിക്കുന്നനില.  അമദ്ദേഹര

പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്  സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേള്കക്റ്റ് പുറഴക മപമ്മാകുന്ന ആളല ഞമ്മാന.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

നനിങ്ങേള് വച്ചുനനീട്ടുന്ന ഇതുമപമ്മാഴലെയുള ഓഫറകള്കക്റ്റ് അമദ്ദേഹര നനിലകനില. അമദ്ദേഹര

ഇന്നനിവനിഴട  ഇരനിക്കുന്നതുതഴന്ന  ഈ  ബനിലനിഴന്റെ  സനിരനിററനിയമ്മാനമ്മാണക്റ്റ്.  ഭരണ

പ്രതനിപക്ഷേങ്ങേളുഴട  അഭനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസങ്ങേള്  മകള്കമ്മാന  നനിലക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.

അമദ്ദേഹര വളഴര പ്രയമ്മാസഴപ്പട്ടക്റ്റ് ഇമൗ നനിലെയനില എത്തെനിയ ആളമ്മാണക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  ഇമൗ  നമ്മാലെഞക്റ്റ്  വര്ഷമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  ഒരു  കമ്മാറര  പദവനിയുര  ഴകമ്മാടുത്തെമ്മാല

അതനില  അമദ്ദേഹര  വനീണുമപമ്മാകമ്മാതനിരനികഴട്ടഴയന്നമ്മാണക്റ്റ്  എഴന്റെ  പ്രമ്മാര്തന.

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് മകരളത്തെനിഴന്റെ മനസനില സമ്മാനമുണ്ടക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ ആ സമ്മാനര

നനിലെനനിലകണര.   സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേള് വരുര മപമ്മാകുര.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മുനമുഖരമനനി

ഉമന  ചെമ്മാണ്ടനി  സമ്മാര്  ഇവനിഴട  ഇരനിക്കുന,  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  വല  പ്രശവമുമണ്ടമ്മാ?

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  മനനിസഭയനിഴലെ  മുന  മനനിമമ്മാര്  ഇവനിഴട  ഇരനിക്കുനണ്ടക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്

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

അധനികമ്മാരത്തെനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  ആദരമമ്മായനി  ആറ്റുമനമ്മാറ്റു  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ബനില

ഇതമ്മായനിമപ്പമ്മായതക്റ്റ്  വളഴര  നനിര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി  എന്നമ്മാണക്റ്റ്  എനനികക്റ്റ്

പറയമ്മാനുളതക്റ്റ്.   എഴന്റെ  സരസമ്മാരര  ഞമ്മാന  ദനീര്ഘനിപ്പനികമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

മഹമ്മാഭമ്മാരത  യുദ്ധത്തെനില  ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരര്ക്കുണ്ടമ്മായനിട്ടുള  അവസ  നമുകറനിയമ്മാര.

ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരരുമമ്മായനി മനരനിട്ടക്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടനിയമ്മാല അമദ്ദേഹഴത്തെ വനീഴമ്മാന കഴെനിയനില. അമപ്പമ്മാള്

ശനിഖണ്ഡനിഴയ  മുന്നനില  നനിര്ത്തെനി  അമദ്ദേഹമത്തെമ്മാടക്റ്റ്   യുദ്ധര  ഴചെയ്തു.  അവസമ്മാനര

ഉത്തെരമ്മായനര  വഴര  അമദ്ദേഹര  ശരശയ്യയനിലെമ്മായനിരുന.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ് പ്രസമ്മാനത്തെനിഴലെ ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരരമ്മായ സഖമ്മാവക്റ്റ് വനി. എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന

രമ്മാഷ്ട്രനീയമമ്മായനി  വധനിക്കുവമ്മാനമവണ്ടനി,  അലമ്മാഴത  മദമഹമ്മാപദവര  ഏലപ്പനികമ്മാനല,

അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  ഭനീഷമ്മാചെമ്മാരരര്കക്റ്റ്  ഒരുകനിയതുമപമ്മാലള  ഒരു  ശരശയ്യയമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ബനിഴലന്ന കമ്മാരരര  ഞമ്മാന പറയുന.  മമ്മാത്രമല ഇതക്റ്റ്  നനിലെനനിലകമ്മാത്തെ

ബനിലമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  പനിനവലെനിച്ചക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാഴഴെങനിലര  ഒരു  നല  ബനില

അവതരനിപ്പനികണഴമന്നക്റ്റ്  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന  എഴന്റെ  മഭദഗതനി
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അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

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

അവതരനിപ്പനിച്ചക്റ്റ് സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്. 

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

നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്

അയയ്ക്കണഴമന്ന  മഭദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ഇമൗ  ബനില  ആഴരയുര  ഉമദ്ദേശനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ഒരു  ബനിലല.  ഇവനിഴട

പ്രതനിപക്ഷേത്തുനനിന്നക്റ്റ്  സരസമ്മാരനിച്ച  എഴന്റെ  മസ്നേഹനിതന  ശനീ.  എര.  ഉമര്

അന്തരനീക്ഷേത്തെനിലനനിന്നക്റ്റ്  മുയലെനിഴനപ്പനിടനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ മപരക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനില മനമ്മാകനിയനിട്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന കണ്ടനില. പഴക്ഷേ  ഒരു

കമ്മാരരര  ശനീ.  എര.  ഉമര്  അടകമുളള  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഴമമ്പര്മമ്മാര്

മനസനിലെമ്മാകണര.  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  അമകമ്മാമമഡഷമനമ്മാ  നമ്മായനമ്മാര്

അമകമ്മാമമഡഷമനമ്മാ  അല  ഇവനിഴട  നടത്തെനിയതക്റ്റ്.  ഇവനിഴടഴയമ്മാരു

അമകമ്മാമമഡഷന   നടത്തെനിയനിട്ടുളളതക്റ്റ്,  ശനീമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ

അമകമ്മാമമഡറക്റ്റ്  ഴചെയ്യമ്മാനമവണ്ടനി  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  ഒരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന.
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എലമ്മാര   മറകരുതക്റ്റ്.  നല  ഓര്മമവണര.  മലെര്നകനിടന്നക്റ്റ്  തുപ്പരുതക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്

പറയുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര കൂടുതല ഭരഗനി. 

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനീര:  സര്,  ഇവനിഴടത്തെഴന്ന  ഒരു  അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്

വന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മകരളമ്മാ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ 51  ശതമമ്മാനര ഓഹരനിയുളള കമ്പനനികളുഴട

ഴചെയര്മമ്മാനമമ്മാഴര......  അതക്റ്റ്  ആര്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്   ആ  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളളഴതന്നക്റ്റ്  നനിങ്ങേള്കറനിയമ്മാമമമ്മാ?  ശനീ.  ഇ.  അഹമദനിനുമവണ്ടനി

സനിഡ്മകമ്മായുഴട ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാനമവണ്ടനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്റ്റ്. 

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:  എലമ്മാര  പറഞമ്മാല  വളഴര  നമ്മാണമകടമ്മാകുര.

അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന അതനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  കടക്കുന്നനില.  ഭരണപരനിഷരണര മകരളഴത്തെ

സരബനനിച്ചനിടമത്തെമ്മാളര വളഴര അനനിവമ്മാരരമമ്മായ സരഗതനിയമ്മാണക്റ്റ്. 

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ്  (ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ):  സര്,  അന്നക്റ്റ്  ശനീ.  ഇ.

അഹമദനിഴന്റെ അസനിസ്റ്റേന്റെക്റ്റ് ഴഴപ്രവറക്റ്റ് ഴസക്രട്ടറനിയമ്മായനിരുന്നയമ്മാളമ്മാണക്റ്റ് ശനീ. പനി. ടനി.

എ. റഹനീര എന്നക്റ്റ് അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ് അറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനീര:  സര്,  അമദ്ദേഹര  സനിഡ്മകമ്മായുഴട

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാഴെല,  മനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാന

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  ഴഴപ്രവറക്റ്റ് ഴസക്രട്ടറനിയമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്.
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ശനീ  .   രമ്മാജു എബഹമ്മാര: സര്, ഞങ്ങേമളമ്മാഴടമ്മാപ്പര ശനീ. എ. ഴക. ആന്റെണനിയുര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഉമനചെമ്മാണ്ടനിയുര  വന്നനിട്ടനിമല?   ഇഴതമ്മാഴക  രമ്മാഷ്ട്രനീയമമ്മാണക്റ്റ്.

നയത്തെനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ് രമ്മാഷ്ട്രനീയ തനീരുമമ്മാനങ്ങേളുണ്ടമ്മാകുന്നതക്റ്റ്.  ഞമ്മാന

ബനിലനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.   ഭരണപരനിഷമ്മാര  നടപടനികള്  ഏറവര  കുറമറ

രനീതനിയനില രൂപനീകരനിമകണ്ടതക്റ്റ് നമ്മുഴട സരസമ്മാനത്തെനിഴലെ സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരുഴട

മക്ഷേമത്തെനിനുമവണ്ടനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന  ഏതക്റ്റ്  ഗവണ്ഴമന്റുകളുഴടയുര  മുഖരമമ്മായ

കടമയമ്മാണക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിട്ടുളള

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനിറനിയുര ഴവമളമ്മാടനി ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായുളള  കമനീഷനുര ഇ. ഴക.

നമ്മായനമ്മാര്   ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിട്ടുളള  കമനീഷനുകളുഴമമ്മാഴക  വന്നനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  ഇമൗ

കമനീഷനുകള്  സമര്പ്പനിച്ചനിട്ടുളള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള് മകരളത്തെനിഴലെ  ഭരണരരഗത്തെക്റ്റ്

വലെനിയ  മമ്മാറങ്ങേള്  ഉണ്ടമ്മാകനിയനിട്ടുഴണ്ടനളളതക്റ്റ്  വമ്മാസ്തവമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട

ഴകമ്മാമളമ്മാണനിയല  ഭരണത്തെനിഴന്റെ  നുകത്തെനിഴന്റെ  ഉളളനിലഴപ്പട്ടുകനിടക്കുന്ന

നനിയമങ്ങേഴള  ഴപമ്മാളനിഴച്ചഴതമ്മാനമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.

കമനീഷന  പരനിശമനിച്ചനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ജനങ്ങേളുഴട

മക്ഷേമത്തെനിനുമവണ്ടനി  നനിരവധനി  സരഭമ്മാവനകള്  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കമ്മാന  ആ  കമനീഷനക്റ്റ്

കഴെനിഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മൂന്നക്റ്റ്   ഭരണപരനിഷരണ  കമനീഷനുകള്  മകരളത്തെനില
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നലകനിയനിട്ടുളള   മനട്ടങ്ങേള്  വളഴര  വലതമ്മാണക്റ്റ്.  1959-ല  ജനിലമ്മാ  കമൗണ്സനില

ബനിലര  1958-ല  മകരള  പഞമ്മായത്തെക്റ്റ്  ബനിലര  ഇവനിഴട  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.

ഇഴതലമ്മാര  പനിന്നനീടുവന്ന  ഇടതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്

നടപ്പനിലെമ്മാകനിഴയനമമ്മാത്രര.  അധനികമ്മാരവനിമകന്ദ്രനീകരണര  ആദരര  ഇവനിഴട

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  ആണക്റ്റ്.  അധനികമ്മാരമകന്ദ്രനീകരണമമ്മായനിരുന

ബനിട്ടനീഷക്റ്റ്  ഴഴശലെനി.  ജനിലകള്  രൂപനീകരനിച്ചതക്റ്റ്  ബനിട്ടനീഷക്റ്റ്  കമ്മാലെഘട്ടത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്.

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  കഴെനിഞമ്മാല  അധനികമ്മാരര  മുഴവന  ജനിലമ്മാ  കളകര്ക്കുര  ജനിലമ്മാ

ഭരണകൂടത്തെനിനുമമ്മായനിരുന.  ജനിലമ്മാ  കമൗണ്സനില  വന്നമതമ്മാടുകൂടനി

അധനികമ്മാരത്തെനില  മമ്മാറങ്ങേളുണ്ടമ്മായനി.  അതക്റ്റ്  ഴചെറനിയ  മമ്മാറമല

ഇവനിഴടയുണ്ടമ്മാകനിയനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  അതനിനുമശഷര  ജനകനീയമ്മാസൂത്രണര

വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുര  ഇതുമപമ്മാഴലെയുളള  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകള്  നനിലെവനില

വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാണക്റ്റ്  ഒരു  പഞമ്മായത്തെക്റ്റ്  ഴമമ്പര്മകമ്മാ  ഗ്രമ്മാമസഭയ്മകമ്മാ

അധനികമ്മാരര  ഴഴകവന്നനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  അത്തെരത്തെനിലളള  ഒരു  മമ്മാറത്തെനിനക്റ്റ്  വനീണ്ടുര

ഇടതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  തയ്യമ്മാഴറടുത്തെനിരനിക്കുന

എനളളതമ്മാണക്റ്റ്  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  കമ്മാരരമമ്മായനി  നമുകനിവനിഴട

ചൂണ്ടനികമ്മാട്ടുവമ്മാനുളളതക്റ്റ്. 
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മൂന്നമ്മാമതക്റ്റ്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ  അരഗനീകരനിച്ച

ശനിപമ്മാര്ശകള് ഒന്നക്റ്റ്, പമൗരമ്മാവകമ്മാശപത്രനിക. രണ്ടക്റ്റ്, സുതമ്മാരരതയുര അറനിയുവമ്മാനുളള

അവകമ്മാശവര.  നമ്മായനമ്മാര് ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഇവനിഴട ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഒരു

നനിര്മദ്ദേശമമ്മാണക്റ്റ് പനിന്നനീടക്റ്റ് മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  Right to Information Act ആയനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.  ഒമട്ടഴറ കമ്മാരരങ്ങേളനില മകരളര രമ്മാജരത്തെനിനക്റ്റ്  മമ്മാതൃകയമ്മാഴണന്നക്റ്റ്

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  അമപ്പമ്മാള്  അറനിയുവമ്മാനുളള  അവകമ്മാശര  എന്ന

നനിര്മദ്ദേശര  സഖമ്മാവക്റ്റ്  ഇ.എര.എസനിഴന്റെ  മനതൃതസ്വത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവനഴവന്നക്റ്റ്

പറയുമമ്പമ്മാള്  എത്രമമ്മാത്രര  ദനീര്ഘവനീക്ഷേണമത്തെമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്റ്റ്  നമള്

രൂപനീകരനിച്ചനിട്ടുളള  ഇത്തെരര  കമനീഷനുകള്  പ്രവര്ത്തെനിച്ചഴതന്നക്റ്റ്  നമുകക്റ്റ്

മനസനിലെമ്മാകമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുര.  അതുമപമ്മാഴലെ  ഴപമ്മാതുജന  പരമ്മാതനി  പരനിഹമ്മാരര

എന്നതക്റ്റ്  ഇ.  ഴക.  നമ്മായനമ്മാരുഴട നനിര്മദ്ദേശമമ്മാണക്റ്റ്.  അധനികമ്മാരവനിമകന്ദ്രനീകരണര,

ഭരണപരനിഷമ്മാരര,  മമമ്മാണനിററനിരഗക്റ്റ്,  രണ്ടമ്മാമതക്റ്റ്  റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ  ശനിപമ്മാര്ശയമ്മായ

സര്കമ്മാര്  ഉമദരമ്മാഗസനമ്മാരുഴട  ഹമ്മാജര്  നനിരനീക്ഷേണ  നനിയനണര  അതമ്മായതക്റ്റ്

പഞനിരഗക്റ്റ്.  ഇഴതലമ്മാര നമ്മായനമ്മാര് ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളള ഭരണപരനിഷമ്മാര

നനിര്മദ്ദേശങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്.  ധനപരമമ്മായ  പരനിഷമ്മാരങ്ങേള്  -  ഭരണവകുപ്പനിഴലെ

വകുപ്പദ്ധരക്ഷേനമ്മാരുഴട ധനപരമമ്മായ  അധനികമ്മാരര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുക,  സമ്മാമ്പത്തെനിക
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നനിയനണര ഏകനീകരനിക്കുക, കഴെനിവക്റ്റ് ഴമച്ചഴപ്പടുത്തെല, നനിയമ സമ്മാനനനിര്ണ്ണയര,

അച്ചടകര  തുടങ്ങേനി  പട്ടനികജമ്മാതനി -പട്ടനികവര്ഗ്ഗ/  കനിര്ത്തെമ്മാഡ്സക്റ്റ്  /മസമ്മാഷരല

ഴവലഴഫയര്  വകുപ്പുകളുഴട  ഭരണപരനിഷമ്മാരങ്ങേള്,  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തെക്റ്റ്

പ്രവൃത്തെനികളുഴട  നടപ്പനിലെമ്മാകല,  സര്കമ്മാരുര  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങേളുര

തമനിലളള  അനുരഞ്ജനര,  ആമരമ്മാഗരമമഖലെയനിഴലെ  വനികസനര,  അധനികമ്മാര

വനിമകന്ദ്രനീകരണര  സരബനനിച്ച  സമ്മാപനവത്കരണ  ശനിപമ്മാര്ശകള്.

മകരളത്തെനില ഏറവര വലെനിയ മമ്മാറങ്ങേള് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളള  ശനിപമ്മാര്ശകളമ്മാണക്റ്റ്

ഴസന കമനീഷനടകര  മകരളത്തെനില  അധനികമ്മാരവനിമകന്ദ്രനീകരണത്തെനിലൂഴട

നടപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുളളതക്റ്റ്.  ഇന്നക്റ്റ്  മകരളത്തെനില  കമ്മാണുന്ന  ഇമൗ  മമ്മാറങ്ങേള്

കമ്മാലെഘട്ടത്തെനിനനുസരനിച്ചുളള മമ്മാറങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്. ഉദമ്മാഹരണത്തെനിനക്റ്റ്,  ഫ്രണ്ടക്റ്റ് ഓഫനീസക്റ്റ്.

ഇതനിഴനത്തുടര്ന്നക്റ്റ്  പനിന്നനീടക്റ്റ്  നടപ്പനിലെമ്മാകനിയതമ്മാണക്റ്റ്.  ആ  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്

സമര്പ്പനികമ്മാന  കഴെനിഞതക്റ്റ്  ഇമൗ  കമനീഷനമ്മാണക്റ്റ്.  ഇതുമപമ്മാഴലെയുളള

കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ  ധമ്മാരമ്മാളര  മമ്മാറങ്ങേള്  തനീര്ച്ചയമ്മായുര  നമുകക്റ്റ്

ഉണ്ടമ്മാമകണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  അതനിനക്റ്റ്   കമ്മാലെത്തെനിനനുസരനിച്ചുളള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്

ഇവനിഴട  സമര്പ്പനിമകണ്ടതമ്മായനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  നമ്മുഴട  നമ്മാടനിഴന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങേള്

എങ്ങേഴനയമ്മാണക്റ്റ്  മുമന്നമ്മാട്ടക്റ്റ്  മപമ്മാകുന്നഴതന്നക്റ്റ്  നമുകറനിയമ്മാര.   ഉദമ്മാഹരണത്തെനിനക്റ്റ്
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ഴസക്രമട്ടറനിയറക്റ്റ്  മമ്മാത്രഴമടുത്തെമ്മാല,  ഞമ്മാന  എര.എല.എ.  ആയനിട്ടക്റ്റ്  കുഴറ

നമ്മാളുകളമ്മാഴയങനിലര  സതരര  പറഞമ്മാല ഇമപ്പമ്മാഴര  ഭയപ്പമ്മാമടമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഒരു

മനനിയുഴട  കയ്യനില  ഒരു  അമപക്ഷേ  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ്.  മനിനനിസ്റ്റേര്  നമ്മുഴട

മുന്നനിലവച്ചുതഴന്ന  ഒപ്പനിടുര.  പമക്ഷേ  അതക്റ്റ്  അമനസ്വഷണത്തെനിനക്റ്റ്  തമ്മാമഴെകക്റ്റ്

മപമ്മാമകണ്ട  കടലെമ്മാസമ്മാഴണങനില,  കളകമററനില   വമരണ്ട  ഒരു

കടലെമ്മാസമ്മാഴണങനില  അതനിനക്റ്റ്  മനിനനിമര  മൂനനമ്മാലെക്റ്റ്  മമ്മാസഴമടുക്കുര.  അതനിഴന്റെ

റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടുസഹനിതര  തമ്മാഴഴെനനിന്നക്റ്റ്  മുകളനില  വരണഴമങനില  മനിനനിമര  ഒരു

വര്ഷമമ്മായനിരനിക്കുര  എടുക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്  എത്ര  വനിമരമ്മാധമ്മാഭമ്മാസമമ്മാണക്റ്റ്.  21-ാം

നൂറമ്മാണ്ടനിലെമ്മാണക്റ്റ്  നമള്   ജനീവനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  മറക്റ്റ്  രമ്മാജരങ്ങേളനില  ഒരു  അമപക്ഷേ

ഴകമ്മാടുത്തെമ്മാല   അമപ്പമ്മാള്ത്തെഴന്ന  അതക്റ്റ്  ഓണ്ഴഴലെനമ്മായനിമപ്പമ്മായനി  അനതഴന്ന

ഒരു  സര്ട്ടനിഫനികറക്റ്റ്  കനിമട്ടണ്ട  സമ്മാനത്തെമ്മാണക്റ്റ്  നമള്  ഒരു  വര്ഷര  പനിറകനില

നനിലക്കുന്നതക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ് മകരളത്തെനിഴന്റെ ആരമ്മാധരനമ്മായ മുഖരമനനി ശനീ.

പനിണറമ്മായനി  വനിജയന  അധനികമ്മാരമമഴറടുത്തെയുടനതഴന്ന  ഴസക്രമട്ടറനിയറക്റ്റ്

ജനീവനകമ്മാഴര  അഭനിസരമബമ്മാധന  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇവനിഴട  ഉറങ്ങേനികനിടക്കുന്ന

ഫയലകഴളപ്പറനിയുര  ജനീവനിതങ്ങേഴളപ്പറനിയുമുളള  പ്രമ്മാധമ്മാനരര  വനിശദനീകരനിച്ചതക്റ്റ്.

ഇതനിനക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മുഖരമനനിതഴന്ന മുനകഴയ്യടുത്തെക്റ്റ് തുടകരകുറനിച്ചനിരനിക്കുന.
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അതനിഴന്റെ  മമ്മാറങ്ങേള്  സമ്മാവധമ്മാനര  ഉണ്ടമ്മാകുഴമന്ന  കമ്മാരരത്തെനില  യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവമനില.  പഴക്ഷേ  അതനിനക്റ്റ്  നനിയമപരമമ്മായ  പരനിരക്ഷേ

ഉണ്ടമ്മാകണഴമനളളതമ്മാണക്റ്റ്  നമുകക്റ്റ്  ഏറവര  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  മവണ്ടതക്റ്റ്.

ഴസക്രമട്ടറനിയറക്റ്റ്  ഇടനിച്ചുകളയണഴമനളള  അഭനിപ്രമ്മായര  പറമയണ്ടനിവന്ന

മനനിമമ്മാര്മപമ്മാലര  നമ്മുഴട  മകരളത്തെനിലണ്ടക്റ്റ്.   എന്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  അങ്ങേഴന

അഭനിപ്രമ്മായര  പറഞ്ഞു;  ഇടനിച്ചുകളയമ്മാനമവണ്ടനിയമ്മാമണമ്മാ?  അല.  പഴക്ഷേ

കമ്മാലെതമ്മാമസര  നമ്മുഴട  നമ്മാടനിഴന്റെ ഏറവര  വലെനിയ  ശമ്മാപമമ്മായനി  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.

ഇതനിനക്റ്റ് കമ്മാരണഴമന്തമ്മാണക്റ്റ്? ഴസക്രമട്ടറനിയറക്റ്റ് മമ്മാത്രമമ്മായനി ഞമ്മാന പറയുന്നനില. പലെ

സര്കമ്മാര്  ഓഫനീസുകളനിലര  അഴെനിമതനിക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  കമ്മാലെതമ്മാമസര

വരുത്തുന്നതക്റ്റ്.  കഴെനിഞ  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  മസവന  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണ്ടനിയുഴട  മനതൃതസ്വത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ആ

മസവന  നനിയമത്തെനില  പറയുന്നതക്റ്റ്  ഒരമ്മാഴ്ചയ്ക്കുളളനില  സര്ട്ടനിഫനികറക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുകണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്.  പമക്ഷേ  ഇമപ്പമ്മാള്  അങ്ങേഴന  ഴകമ്മാടുക്കുനമണ്ടമ്മാ?

സര്ട്ടനിഫനികറനിനക്റ്റ്  ഴചെന്നമ്മാല ഒരുമമ്മാസര കഴെനിഞ്ഞുവരമ്മാനമ്മാണക്റ്റ് പറയുന്നതക്റ്റ്.  എന

പറഞമ്മാല അവനിഴട പണര ഴകമ്മാണ്ടുഴകമ്മാടുകണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് മനസനിലെമ്മാമകണ്ടതക്റ്റ്.

നനിയമങ്ങേളുഴണ്ടങനിലമപ്പമ്മാലര  അതക്റ്റ്  നടപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന  നമുകക്റ്റ്  കഴെനിയുന്നനില



Uncorrected/Not for publication
54

എനളളതമ്മാണക്റ്റ്  വമ്മാസ്തവര.   ഇത്തെരര  കമ്മാരരങ്ങേളനില  നമുകക്റ്റ്  എന്തുഴചെയ്യമ്മാന

കഴെനിയുര;  ഴസക്രമട്ടറനിയറനില   ഇത്രയുര  ഉമദരമ്മാഗസനമ്മാര്  കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇമൗ

ഫയല  മപമ്മാകമണമ്മാ?   ഫയലകള്  അങ്ങേഴന  മപമ്മായമ്മാലര  അതനില  വനിദഗ

അഭനിപ്രമ്മായര  എഴതുന്നതക്റ്റ്  ഏറവര  തമ്മാഴഴെയുളള  ഒരു  കമ്മാര്കമ്മാണക്റ്റ്.  ആ  കമ്മാര്കക്റ്റ്

എഴതുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്   ഏറവര  മുകളനിലെനിരനിക്കുന്ന  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഴസക്രട്ടറനി

അരഗനീകരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്  എഴന്തമ്മാരു  വനിമരമ്മാധമ്മാഭമ്മാസമമ്മാണക്റ്റ്?  ആ  കമ്മാര്കനിഴന്റെ

മൂഡക്റ്റ് അനുസരനിച്ചമ്മാണക്റ്റ്  അഭനിപ്രമ്മായര എഴതുക. ഏഴതങനിലര നനിയമര റഫര് ഴചെയക്റ്റ്

എഴതുന്നതമ്മാഴണങനില,  മനമ്മാട്ടക്റ്റ്  ആഴണങനില നമുകക്റ്റ് അരഗനീകരനികമ്മാര.   പഴക്ഷേ

പലെ  ഫയലകളനിലര  എഴതുന്നതക്റ്റ്  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്റ്റ്.  അതമ്മാണക്റ്റ്

ഒരു ജനീവനിതഴത്തെ ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന്നതക്റ്റ്. അവനിഴടയമ്മാണക്റ്റ് നമള് മമ്മാറര വരുമത്തെണ്ടതക്റ്റ്.

അമപക്ഷേ  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ആളനിഴന്റെ  വനികമ്മാരഴമന്തമ്മാഴണന്നക്റ്റ്  ഇമൗ

അഭനിപ്രമ്മായഴമഴതുന്ന  കമ്മാര്കനിമനമ്മാ  മജമ്മായനിന്റെക്റ്റ്  ഴസക്രട്ടറനിമകമ്മാ  അണ്ടര്

ഴസക്രട്ടറനിമകമ്മാ ആര്ക്കുമറനിയനില.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് എനനികക്റ്റ് വയ്ക്കമ്മാനുളള നനിര്മദ്ദേശര

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  നനിലെവനില  വരുമമ്പമ്മാള്  ഴചെയര്മമ്മാന  ആരമ്മായമ്മാലര

കമനീഷനുമുമ്പനില   പരനിഗണനിമകണ്ട  ഒരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രശര  ഇങ്ങേഴന

അമപക്ഷേ  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ആളുകഴള  വനിളനിച്ചക്റ്റ്  ചെര്ച്ച  നടത്തെമ്മാന,  ആ  ചെര്ച്ചയുഴട
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അടനിസമ്മാനത്തെനില  മജമ്മായനിന്റെക്റ്റ്  ഴസക്രട്ടറനിമയമ്മാ  അണ്ടര്  ഴസക്രട്ടറനിമയമ്മാ

അഡനീഷണല  ഴസക്രട്ടറനിമയമ്മാ  ഏതക്റ്റ്  ഴലെവലെനിലളള  ഉമദരമ്മാഗസമരമ്മാ

ആയനിമകമ്മാഴട്ട   അമപക്ഷേകഴന്റെ  വനികമ്മാരത്തെനിനനുസരനിച്ചുളള  ഒരു  അഭനിപ്രമ്മായര

ഫയലെനില  വരമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  രൂപത്തെനിലളള  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശര  കമനീഷഴന്റെ

ഭമ്മാഗത്തുനനിനര  നനിര്ബനമമ്മായുര  ഉണ്ടമ്മാകണഴമനളള  അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്റ്റ്

എനനിക്കുളളതക്റ്റ്.  

ശനീ  .    എന  .    ഷരസുദ്ദേനീന:  സര്,  ഇവനിഴട  സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  ഭരണ

പരനിഷമ്മാരത്തെനിഴന്റെ   അനനിവമ്മാരരതഴയക്കുറനിച്ചുര  ഇനള  മപമ്മാരമ്മായ്മകഴളക്കുറനിച്ചുമമ്മാണക്റ്റ്.

ഭരണപരനിഷമ്മാര  ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചമ്മാഴണങനില  അങ്ങേനിവനിഴട  പറയുന്നഴതലമ്മാര

പ്രസക്തമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇന്നനിവനിഴട നമള് ചെര്ച്ച ഴചെയ്യഴപ്പടുന്ന ബനില  'റനിമൂവല ഓഫക്റ്റ് ദനി

ഡനിസസ്വമ്മാളനിഫനിമകഷന ഓഫക്റ്റ് എ ഴലെജനിമസ്ലേച്ചര്' എനളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരു എര.എല.എ.

തഴന്ന അതനിഴന്റെ അദ്ധരക്ഷേനമ്മാകണഴമന്ന രനീതനിയനിലള യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ വമ്മാദമുഖങ്ങേളുര

അങ്ങേനിവനിഴട സമര്പ്പനിച്ചനിട്ടനില.   ഭരണപരനിഷമ്മാരര ഉണ്ടമ്മാകണഴമനര കമ്മാരരങ്ങേഴളലമ്മാര

സനീഡമ്മാകണഴമനര പറഞതനില ഞങ്ങേള്ഴകലമ്മാര മയമ്മാജനിപ്പമ്മാണുളതക്റ്റ്.  പമക്ഷേ  ഒരു

എര.എല.എ.  തഴന്ന  അതനിഴന്റെ  അദ്ധരക്ഷേനമ്മാകണഴമന്ന  വമ്മാദമുഖര  ഇവനിഴട

ഉന്നയനിച്ചനിട്ടനില.   അങ്ങേഴനയമ്മാഴണങനില  ഇനനി  അത്തെരഴമമ്മാരു  ഭരണപരനിഷമ്മാര
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കമനീഷന  വരുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  അദ്ധരക്ഷേ  സമ്മാനമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  വരുന്ന  വരക്തനിഴയ

സരബനനിച്ചക്റ്റ്  പ്രമ്മായപരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതക്റ്റ് ഉചെനിതമമ്മായനിരനികനിമലഴയന്ന മതമ്മാന്നല

ഞമ്മാന അങ്ങേയുഴട മുമ്പനില വയ്ക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  കമ്മാരണര അറപതക്റ്റ് വയസനിനുളനില വരുന്ന

ഒരമ്മാള്  അദ്ധരക്ഷേസമ്മാനമത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  വരുമമ്പമ്മാഴെമല  കൂടുതല  ഇഫകനീവമ്മായനി  കമ്മാരരങ്ങേള്

മുമന്നമ്മാട്ടക്റ്റ് ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന സമ്മാധനിക്കുന്നഴതന്ന അഭനിപ്രമ്മായര  അമങ്ങേയ്ക്കനിമല?

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:  സര്,  നമഴളലമ്മാര  രമ്മാഷ്ട്രനീയ  പ്രവര്ത്തെകരമല?

ആദരമമതഴന്ന നനിങ്ങേളുഴട  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  അരഗങ്ങേള്കക്റ്റ്   ഇത്തെരത്തെനിഴലെമ്മാരു പ്രമ്മായര

നനിശ്ചയനിക്കുകയമ്മായനിരുന്നനിമല  നലതക്റ്റ്.    അങ്ങേയുഴട  അഭനിപ്രമ്മായമത്തെമ്മാടക്റ്റ്  എനനികക്റ്റ്

പൂര്ണ്ണ മയമ്മാജനിപ്പമ്മാണുളതക്റ്റ്.   ഇവനിഴട  ആര്ക്കുര ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാര.  ഇകമ്മാരരങ്ങേള്

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്റ്റ്  തനീരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   ഇവനിഴട  ഇതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ്  യമ്മാഴതമ്മാനര

പരമ്മാമര്ശനിക്കുന്നനിലമലമ്മാ.  ശനീ.  എര.  ഉമറനിഴന്റെ  എലമ്മാ  വമ്മാദങ്ങേളുര  അങ്ങേക്റ്റ്

ഴപമ്മാളനിച്ചുകളഞനിമല?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  വനി.എസക്റ്റ്.ഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ്  എഴന്തലമ്മാര

അഭനിപ്രമ്മായങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്  ശനീ.  എര. ഉമര്  ഇവനിഴട പറഞതക്റ്റ്.  അതനിഴന മുഴവന ശനീ.

എന.   ഷരസുദ്ദേനീന  ഴപമ്മാളനിച്ചുകളഞനിമല?   അങ്ങേയുഴട  അഭനിപ്രമ്മായത്തെനിനക്റ്റ്  നന്ദനി.

ഞമ്മാന എഴന്റെ മപമ്മായനിന്റെനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.  

ഇന്നക്റ്റ്  നമ്മാര  കമ്മാണുന്ന  ചുവപ്പുനമ്മാടകള്  മമ്മാമറണ്ട  സമയര
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അതനിക്രമനിച്ചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഒനരണ്ടക്റ്റ് ഉദമ്മാഹരണങ്ങേള് മമ്മാത്രമമ ഞമ്മാന പറയുനള.

ഒന്നമ്മാമതമ്മായനി   മഡറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ബര്ത്തെക്റ്റ്  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രശര

നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.    മുന  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകള്   ഇത്തെരര

കമ്മാരരങ്ങേഴളക്കുറനിച്ചക്റ്റ്  യമ്മാഴതമ്മാനര പറഞനിരുന്നനില.   അതനില ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രശര,  അമ  പ്രസവനിച്ചക്റ്റ്  കനിടക്കുമമ്പമ്മാള്  ജനന  തനീയതനി  പഞമ്മായത്തെനിലമപ്പമ്മായനി

എഴതനിഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്റ്റ് മുത്തെച്ഛേമനമ്മാ ബന്ധുകമളമ്മാ ആയനിരനിക്കുര.  

ശനീ  .    പനി  .  സനി  .    മജമ്മാര്ജക്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  എര.  ഉമറനിഴന്റെ  സരസമ്മാരര

മകട്ടമപ്പമ്മാള് എനനികക്റ്റ് മനന്തഃപ്രയമ്മാസര മതമ്മാന്നനി.  ഇത്രയുര പ്രമ്മായമമ്മായ ഒരു വരക്തനിഴയ

ഇങ്ങേഴന  ആക്രമനികണമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ?  എന്നമ്മാല  ഭരണകക്ഷേനിക്കുമവണ്ടനി

സരസമ്മാരനിക്കുന്ന,  മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്റ്റ് പമ്മാര്ട്ടനിയുഴട ജനിലമ്മാ കമനിറനി വഴരഴയങനിലര ഉയര്ന്നനിട്ടുള

ശനീ. രമ്മാജു എബഹമ്മാര  സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള് ശനീ. എര. ഉമര് മമമ്മാശമമ്മായ അഭനിപ്രമ്മായര

പറഞ ഒരു വരക്തനിഴയപ്പറനി ഒരു വമ്മാഴകങനിലര നലതക്റ്റ് പറഞമ്മാല ചെത്തുമപമ്മാകുമമമ്മാ?

ഇപ്രകമ്മാരഴമമ്മാരു  അഭനിപ്രമ്മായര  പറയമ്മാനുള  ധമ്മാര്മനികത  ശനീ.  രമ്മാജു

എബഹമ്മാമനിനുഴണ്ടന്നമ്മാണക്റ്റ്  എഴന്റെ  അഭനിപ്രമ്മായര.   എന്നമ്മാല  എനനികക്റ്റ്

സമയമുണ്ടമ്മായനിരുഴന്നങനില ഞമ്മാന അങ്ങേഴനഴയമ്മാരു അഭനിപ്രമ്മായര പറയുമമ്മായനിരുന. 

ശനീ  .   എര  .   ഉമര്: സര്, ഞമ്മാന യമ്മാഴതമ്മാരു മമമ്മാശര വമ്മാക്കുര അമദ്ദേഹഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ്
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പറഞനിട്ടനില,  ഇനനി   ഒരനികലര പറയുകയുമനില.  നനിങ്ങേള് അങ്ങേഴന വനിചെമ്മാരനിമകണ്ട.

അങ്ങേഴന ചെനിന്തനിച്ചനിട്ടുഴണ്ടങനില അമദ്ദേഹത്തെനിമനമ്മാടക്റ്റ്  മനരനിട്ടക്റ്റ്  മമ്മാപ്പുമചെമ്മാദനികമ്മാന ഞമ്മാന

തയ്യമ്മാറമ്മാണക്റ്റ്.

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    മജമ്മാര്ജക്റ്റ്:  ശനീ.  എര.  ഉമര് അമദ്ദേഹത്തെനിഴനതനിഴര മമമ്മാശമമ്മായ

പരമ്മാമര്ശര  നടത്തെനിഴയന്നക്റ്റ്   ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.   പമക്ഷേ  ഇതക്റ്റ്  വനഴകമ്മാള്ളുന്നതക്റ്റ്

എവനിഴടയമ്മാണക്റ്റ്?  അതമ്മാണനിവനിടഴത്തെ പ്രശര. 

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:  സര്,  ശനീ.  എര.  ഉമറനിഴന്റെ ഇത്തെരഴമമ്മാരു പ്രസരഗര

നമഴളലമ്മാര ആദരമമ്മായനി മകള്ക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഏറവര നല ലെനീഗല മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് പറയുന്ന

മനികഴച്ചമ്മാരു  എര.എല.എ.  ആയനിട്ടമ്മാണക്റ്റ്  ശനീ.  എര.  ഉമറനിഴന  ഞങ്ങേഴളലമ്മാര

കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടനിരുന്നതക്റ്റ്.   പമക്ഷേ  ശനീ.  എര.  ഉമറനിനക്റ്റ്  ഇങ്ങേഴനഴയമ്മാരു

മുഖമുണ്ടമ്മായനിരുഴന്നന്നക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്റ്റ്  മനസനിലെമ്മാകുന്നതക്റ്റ്.    അകമ്മാരരഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ്

കൂടുതല  പറയമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   ഇവനിഴട  ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ്ട

മമ്മാറങ്ങേഴളക്കുറനിച്ചമ്മാണക്റ്റ്   ഞമ്മാനനിവനിഴട  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   മഡറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ബര്ത്തെക്റ്റ്

തനിരുത്തുന്നതനിമനമ്മാ    മപരനിനകത്തെക്റ്റ്  ഒരു  അക്ഷേരഴത്തെറ്റുഴണ്ടങനില  അതക്റ്റ്

പഞമ്മായത്തെനില  മപമ്മായനി  തനിരുത്തുന്നതനിമനമ്മാ  നമുകക്റ്റ്   സമ്മാധനിക്കുന്നനില.   ഇഴതലമ്മാര

വളഴര  ഗുരുതരമമ്മായ  പ്രശങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്.   ആയതനിനമ്മാല  ഇത്തെരര  നടപടനികളനില
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കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ മമ്മാറങ്ങേള് വരുമത്തെണ്ട സന്ദര്ഭര അതനിക്രമനിച്ചനിരനിക്കുന.  ഇപ്രകമ്മാരര

തനിരുത്തെനിഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഏഴതങനിലര  പഞമ്മായത്തെക്റ്റ്  ഴസക്രട്ടറനിമമ്മാരുഴണ്ടങനില

അവര്ക്കുള  ഫകക്കൂലെനി  അനപതനിനമ്മായനിരര  രൂപമയമ്മാ  ഒരുലെക്ഷേര  രൂപമയമ്മാ

ആയനിരനിക്കുര.    ഇപ്രകമ്മാരമുളള  അതനിഗുരുതരമമ്മായ  പ്രശങ്ങേള്  നനിലെനനിലക്കുന്ന

സമ്മാഹചെരരത്തെനില  ഇത്തെരര  കമ്മാരരങ്ങേളനില  കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങേള്  എങ്ങേഴന

വരുത്തെമ്മാന സമ്മാധനിക്കുഴമന്നതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് ഈ കമനീഷനകത്തെക്റ്റ് കൃതരമമ്മായ പരമ്മാമര്ശര

ഉണ്ടമ്മാകണര.  

ശനീ  .    പനി  .    ഉഫബദുള:   സര്,   മഡറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഴബര്ത്തെനില  കറക്ഷേന

വരുത്തുന്നതനിനക്റ്റ്   വലെനിയ  പ്രയമ്മാസര  അനുഭവനിക്കുകയമ്മാഴണന്നക്റ്റ്   അങ്ങേനിവനിഴട

സൂചെനിപ്പനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.   ഇതനിനമ്മായനി   ദനിവസങ്ങേമളമ്മാളര  പഞമ്മായത്തെനില

കയറനിയനിറങ്ങേണ്ട  അവസയുണ്ടക്റ്റ്.   ഇതനിനുമവണ്ടനിയമ്മാമണമ്മാ  എര.എല.എ.

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിട്ടുള ഒരു ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷഴന നനിയമനികമ്മാന ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്റ്റ്,

ഇതനിനുമവണ്ടനിയമ്മാമണമ്മാ ഇത്തെരഴമമ്മാരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്റ്റ്? 

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:    എര.എല.എ.  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിട്ടുള  ഒരു  ഭരണ

പരനിഷമ്മാര കമനീഷനമ്മാണനിഴതന്നക്റ്റ് ആരമ്മാണക്റ്റ് പറഞതക്റ്റ്? ഇകമ്മാരരഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ് ഇതനില

പരമ്മാമര്ശനിച്ചനിട്ടുമണ്ടമ്മാ?   ഇവനിഴട  ഏതക്റ്റ്  എര.എല.എ.ക്കുര  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാര.  ശനീ.
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ഴക.വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദര്  വഖഫക്റ്റ്  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  അതക്റ്റ്

തട്ടനിഴത്തെറനിപ്പനികമ്മാന മകസനിനക്റ്റ് മപമ്മായ ആളുകളമല നനിങ്ങേള്?   

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ് (ശനീ  .   രമമശക്റ്റ് ഴചെന്നനിത്തെലെ  ): സര്,  ശനീ. ഴക. വനി. അബ്ദുള്

ഖമ്മാദര്  വഖഫക്റ്റ്  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനിരുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണങനില  അതക്റ്റ്  നല

കമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.   ഞമ്മാന  അതനിഴന  സസ്വമ്മാഗതര  ഴചെയ്യുന.  ഇവനിഴട  അത്തെരഴമമ്മാരു

അവസയല  നനിലെനനിലക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഇവനിഴട  മനനിയുഴട  പദവനി,  pecuniary  benefits

ഇഴതലമ്മാമുണ്ടക്റ്റ്.    ശനീ.  ഴക.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദര്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായതുമപമ്മാലള

അവസയമ്മാഴണങനില ഇവനിഴട  ബനിലനിഴന്റെ ആവശരര തഴന്നയനില.  

ശനീ  .    രമ്മാജു  എബഹമ്മാര:  ശനീമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനി  എന്തനിനമ്മാണക്റ്റ്

ഇത്തെരഴമമ്മാരു  പദവനി ഏഴറടുത്തെതക്റ്റ്? 

ശനീ  .    വനി  .    ഴക  .    അബ്ദുള് ഖമ്മാദര്:  സര്,   ശനീ. ഴക. വനി.  അബ്ദുള് ഖമ്മാദര് വഖഫക്റ്റ്

മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായതുമപമ്മാഴലെയമ്മാഴണങനില അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് പ്രശമനിലമ്മാഴയന്നക്റ്റ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്റ്റ്  ഇവനിഴട  പറഞ്ഞു.   എഴന്ന സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി

വഴര  കയറനിയതനിനുമശഷമമ്മാണക്റ്റ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ലെനീഗുകമ്മാര് പരമ്മാജയര സമതനിച്ചതക്റ്റ്.

2005-ഴലെ  മകന്ദ്ര  വഖഫക്റ്റ്  നനിയമമനുസരനിച്ചമ്മാണക്റ്റ്  എര.എല.എ.  മമ്മാര്  വഖഫക്റ്റ്

മബമ്മാര്ഡനില  വരണഴമനള  നനിയമര  വന്നതക്റ്റ്.   അങ്ങേഴന  വഖഫക്റ്റ്  മബമ്മാര്ഡനില
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വരുന്നയമ്മാള്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാന  പമ്മാടനിലമ്മാഴയന്നക്റ്റ്  അതനില  വരവസയനില.   പ്രസ്തുത

നനിയമമനുസരനിച്ചമ്മാണക്റ്റ്  2009-ല  ഞമ്മാന  വഖഫക്റ്റ്  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകുന്നതക്റ്റ്.

എനനിഴകതനിരമ്മായനി  മകസനിനക്റ്റ്  മപമ്മായവരമ്മാണക്റ്റ്  ലെനീഗുകമ്മാര്.   ഭരണമുന്നണനി  ചെനീഫക്റ്റ്

വനിപ്പനിഴന അമയമ്മാഗരതയനില നനിന്നക്റ്റ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനുള നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമപ്പമ്മാള്

വഖഫക്റ്റ്  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്  ഴചെയര്മമ്മാന  സമ്മാനഴത്തെയുര  ഈ  അമയമ്മാഗരതയനില  നനിന്നക്റ്റ്

ഒഴെനിവമ്മാകണഴമന്ന  നനിയമര  അവര്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനില.   ഇത്തെരത്തെനില  രമ്മാഷ്ട്രനീയ

വനിമവചെനര  കമ്മാണനിച്ച  ആളുകളമ്മാണക്റ്റ്  ഇവഴരന്ന  കമ്മാരരര  ശനീ.  രമ്മാജു  എബഹമ്മാമനിനക്റ്റ്

ഓര്മയനിമല?  

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനീര:   സര്,  ഹജക്റ്റ്  കമനിറനി  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായ  എഴന്ന

പുറത്തെമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ഫഹമകമ്മാടതനിയനിലര  സുപ്രനീര  മകമ്മാടതനിയനിലര  ഇവര് മകസക്റ്റ്

നടത്തുകയുണ്ടമ്മായനി. 

ശനീ  .    സനി  .    ഴക  .    നമ്മാണു:   സര്,   വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  ഒരു  കമനിറനിയനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്

ഒരമ്മാഴള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതക്റ്റ്  സരബനനിച്ചുള  നനിയമഴത്തെക്കുറനിച്ചമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാനനിവനിഴട

പരമ്മാമര്ശനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   ഇവനിഴട എര.എല.എ.  മമ്മാര്ക്കുര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ് അരഗങ്ങേള്ക്കുര

പ്രമ്മായപരനിധനി  ഇലമലമ്മാ?   പനിഴന്ന  ഇവനിഴടയനിരുന്നക്റ്റ്  ഇകമ്മാരരഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ്

സരസമ്മാരനിക്കുന്ന  അവസരത്തെനില  ഇത്തെരത്തെനില  പരനിഹസനികണമമമ്മാ?   വളഴര
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അനുഭവസമ്പത്തുര കഴെനിവമുള  രമ്മാഷ്ട്രനീയ മനതമ്മാകള്  ഉന്നതസമ്മാനര വഹനിമകണ്ട

ഒരു നനിയമമമ്മാണനിതക്റ്റ്.    ഇന്തരന സസ്വമ്മാതന്തരസമര  കമ്മാലെഘട്ടത്തെനിഴലെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

മനതമ്മാകള്,   പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  അരഗങ്ങേളുര  അഴലങനില  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  അരഗമലമ്മാത്തെ

വളഴര  പ്രമ്മായമുള  അരഗങ്ങേളുര   ഇത്തെരര  കമനിറനിയുഴട  ഴചെയര്മമ്മാനമമ്മാരമ്മായനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.

അവര്  വന്നമപ്പമ്മാള്   പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലണ്ടമ്മായനിരുന്ന  ആളുകള്കക്റ്റ്   മവണഴമങനില

പരനിഹസനികമ്മാമമ്മായനിരുന.   പമക്ഷേ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴന്റെ  ചെരനിത്രത്തെനില  അങ്ങേഴന

ഉണ്ടമ്മായനിട്ടനില. നമ്മുഴട നമ്മാട്ടനിഴലെ ജനമ്മാധനിപതരത്തെനില  പരസരര ശക്തമമ്മായ രൂപത്തെനില

വനിമര്ശനമുണ്ടമ്മാകമ്മാറണ്ടക്റ്റ്.  ഒരു  നനിയമര  വരുമമ്പമ്മാള്  മനതമ്മാകഴളക്കുറനിച്ചക്റ്റ്   പലെ

ചെര്ച്ചകളുര നടക്കുര.  പ്രസ്തുത ചെര്ച്ചകള് ഇവനിഴട  ആവശരമനിലമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന

അതനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് കടക്കുന്നനില.    അവസമ്മാനര മവഴറ ആര്ക്കുര  അവസരര നലകമ്മാഴത

സസ്വന്തര  കുടുരബത്തെനിലളവര്ക്കുമമ്മാത്രര  സമ്മാനങ്ങേള്  നലകുന്ന  സരവനിധമ്മാനമുണ്ടക്റ്റ്.

അതനിഴന സരബനനിച്ചക്റ്റ് നമളമ്മാരുര ഇവനിഴട പറയുന്നനില.   അകമ്മാരരര എലമ്മാവര്ക്കുര

അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.  ഒരു  മമ്മാനരമമ്മായ   മവദനിയനില  ഇത്തെരഴമമ്മാരു  പ്രശഴത്തെ

സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ചെര്ച്ച  വരുന്നതക്റ്റ്  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മാണക്റ്റ്.   ഇഴതമ്മാനര  ഒരു  സമ്മാപനിത

തമ്മാലപ്പരരര സരരക്ഷേനിക്കുന്ന രൂപത്തെനിലെല.    നമഴളലമ്മാര സമ്മാപനിത തമ്മാലപ്പരരങ്ങേള്

സരരക്ഷേനിക്കുന്നവരമ്മാണക്റ്റ്.  അങ്ങേഴന ആ രൂപത്തെനിലള ചെര്ച്ച രമ്മാജരത്തെക്റ്റ് നടക്കുന്നതക്റ്റ്
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ഗുണകരമല.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ്  (ഐ)യുഴട ആളുകള്  പ്രതനിപക്ഷേത്തുര ഭരണപക്ഷേത്തുര

ഇരുന്നമപ്പമ്മാള്  പ്രധമ്മാനമനനിയുര  മനനിയുമലമ്മാഴത  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  സമ്മാനത്തെക്റ്റ്  ശനീമതനി

മസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാനനി എങ്ങേഴനയമ്മാണക്റ്റ് വന്നതക്റ്റ്.   അതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് ഇവനിഴട ചെര്ച്ചകള്

നടന്നനില.  പമക്ഷേ  രമ്മാജരഴത്തെ സരബനനിച്ചനിടമത്തെമ്മാളര പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട ഒരു സമനിതനി

മവണഴമന്നക്റ്റ്  ഇവനിഴട  അധനികമ്മാരത്തെനിലളള   കക്ഷേനികക്റ്റ്  അഭനിപ്രമ്മായമുണ്ടക്റ്റ്.   അതനിഴന്റെ

അടനിസമ്മാനത്തെനില ഒരു നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള് ആ കക്ഷേനികക്റ്റ് തമ്മാലപ്പരരമുള,

കക്ഷേനിഴയ  അരഗനീകരനിക്കുന്ന,  ഒരു  പമക്ഷേ  ജനീവനിച്ചനിരനിക്കുന്നതനില  ഏറവര  കൂടുതല

പ്രമ്മായമുള  വരക്തനിഴയ  അഴലങനില  ഴചെറപ്പകമ്മാരഴന  ഇതനിഴന്റെ  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാര.

അങ്ങേഴനഴയമ്മാരു കമനിറനി വരുന്ന അവസരത്തെനില  സനീനനിയറമ്മായനിട്ടുള പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

ആളുകളടകര    ഈ  പ്രശഴത്തെ  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ചെര്ച്ച  ഴചെയ്യുന്ന  അവസരത്തെനില

പമ്മാലെനിമകണ്ട സരയമനര ഈ സഭയനില ഇന്നക്റ്റ് ആവശരമനിമല? 

ശനീ  .   രമ്മാജു എബഹമ്മാര: വളഴര പ്രസക്തമമ്മായനിട്ടുള കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ് ശനീ. സനി.

ഴക.  നമ്മാണു  ഇവനിഴട  സൂചെനിപ്പനിച്ചതക്റ്റ്.  ഞമ്മാഴനഴന്റെ  ബനിലനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്റ്റ്.

ഭരണപരനിഷമ്മാര  നടപടനികള്  നമ്മുഴട  നമ്മാട്ടനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്റ്റ്  എലമ്മാ

മമ്മാറങ്ങേള്ക്കുര  തുടകമമ്മാണക്റ്റ്.  കമ്മാരണര  ഇമൗ  നമ്മാട്ടനില  ഴതറമ്മായനിമപമ്മായനിട്ടുള

മമമ്മാശഴപ്പട്ട  കമ്മാരരങ്ങേഴളഴയലമ്മാര  മനരമ്മായ  വഴെനിയനിലൂഴട  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്റ്റ്  എലമ്മാര
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ശരനിയമ്മാകുര  എനള  ഒരു  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ജനങ്ങേളുഴട  മുനപനില  വച്ചുഴകമ്മാണ്ടു

തഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടു  തഴന്ന

നമ്മുഴട നമ്മാട്ടനില ഒമട്ടഴറ മമ്മാറങ്ങേളുണ്ടമ്മാമയ മതനിയമ്മാകൂ. 

ശനീ.  മതമ്മാമസക്റ്റ്  ഴഎസകക്റ്റ്  അവതരനിപ്പനിച്ച  ബഡ്ജറനിനകത്തെക്റ്റ്  ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  ഒരു കമ്മാരരര   ആയനിരര  ഴഴഹസ്കൂളുകഴള  അഞക്റ്റ്  വര്ഷര  ഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

മമമ്മാമഡഴഴനസക്റ്റ്  ഴചെയ്യുര  എനള  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശമമ്മാണക്റ്റ്.   ആളുകള്  പലെരുര

അഴെനിമതനിയനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് മപമ്മാകുന്നതക്റ്റ് മകഴള പഠനിപ്പനികമ്മാന തുടങ്ങുമമ്പമ്മാള് മുതലെമ്മാണക്റ്റ്.

മകഴള  പഠനിപ്പനികണഴമങനില  വലെനിയ  മതമ്മാതനില  പണര  മവണര.  അങ്ങേഴന

പണര  മവണഴമങനില  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായനിട്ടുര  പലെ  ആളുകളുര  അഴെനിമതനിയനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്

മപമ്മാകുന്ന ഒരു കമ്മാഴ്ച  സര്വ്വ വരമ്മാപകമമ്മായനിട്ടക്റ്റ്  കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയുര.  കമ്മാരണര നല

പഠനര  മവണഴമങനില  മറക്റ്റ്  സ്കൂളുകളനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  മപമ്മാകുര.  എന്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

ഴപമ്മാതുമമഖലെയനിഴലെ  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  സമ്മാപനങ്ങേള്  നല  നനിലെയനില

ഉയര്ത്തെനിഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  നമ്മുഴട  ഭരണകൂടങ്ങേള്കക്റ്റ്  കഴെനിഞനില  എനളതക്റ്റ്

ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  ഒരു കമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.  നല നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  നമ്മുഴട  സ്കൂളുകഴള

ഉയര്ത്തെനിഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് വന്നമ്മാല സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര ജനങ്ങേള് അവനിമടയ്ക്കക്റ്റ് വരുര. വനിലെ

കുറച്ചുഴകമ്മാടുക്കുന്ന  സരവനിധമ്മാനങ്ങേള്  വരമ്മാപകമമ്മാകനിയമ്മാല  സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര
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മനുഷരനക്റ്റ്  പണമത്തെമ്മാടുള  ആക്രമ്മാന്തര  കുറയുര.  ആര്കമ്മാണക്റ്റ്  സരശയര?

അങ്ങേഴനയുള  പ്രശങ്ങേള്  വരുമമ്പമ്മാള്    ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഉയര്ന

വമരണ്ടതനിഴന്റെ  പ്രസക്തനിയമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന ഇവനിഴട സൂചെനിപ്പനിച്ചതക്റ്റ്.  അങ്ങേഴനയുള

നനിരവധനി വനിഷയങ്ങേളനില നമള് ഗമൗരവമമ്മായനി ഇടഴപടണര. 

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഉത്തെരവകള്,  മണ്ണക്റ്റ്  നനീകമ്മാനുള  ഉത്തെരവക്റ്റ്

ഴകമ്മാണ്ടുവന  എലമ്മാ  തലെങ്ങേളനിലര  വലെനിയ  മതമ്മാതനിലള  ഴഴകക്കൂലെനിയമ്മാണക്റ്റ്.

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷഴന്റെ  മുനപനില  ഞമ്മാന  അവതരനിപ്പനിക്കുന്ന  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

കമ്മാരരങ്ങേളനിഴലെമ്മാന്നക്റ്റ് ഇതുമപമ്മാഴലെയുള കമ്മാരരങ്ങേളനില ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന

നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള് വയ്ക്കണര.  ഇതുമപമ്മാലള  കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായനിട്ടുള നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്,

അഴെനിമതനിയനിലമ്മാതമ്മാകമ്മാന  മവണ്ടനിയുള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്,  നമ്മുഴട  നമ്മാട്ടനിഴലെ

ജനങ്ങേള്കക്റ്റ്  കൂടുതല  സമൗകരരങ്ങേള്  ലെഭനികമ്മാന  മവണ്ടനിയുള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്,

മുനപക്റ്റ്  ഇ.  ഴക.  നമ്മായനമ്മാര്  കമനീഷഴന  വച്ചതുമപമ്മാഴലെ,  ഭരണ  സുതമ്മാരരതയ്ക്കക്റ്റ്

മവണ്ടനി  ഇ.എര.എസക്റ്റ്.  വച്ചതുമപമ്മാഴലെ  നല  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്  വയ്ക്കമ്മാന  ഇമൗ

കമനീഷനക്റ്റ്  കഴെനിയണര,  കഴെനിയഴട്ട  എന്നക്റ്റ്  കൂടനി  കൂട്ടനിമച്ചര്ത്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന

ഇതനിഴന ഒരനികല കൂടനി പനിനതുണയ്ക്കുന.
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മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  എര.  ഉമര് അങ്ങേയുഴട  1 (എ)  നമ്പര് മഭദഗതനി പ്രസക്റ്റ്

ഴചെയ്യുനമണ്ടമ്മാ? 

ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  .........(ഴഴമകക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്)..........സര്,  ഞമ്മാന

സരസമ്മാരനിക്കുനണ്ടക്റ്റ്. 

മനി  .    സനീകര്:  ഇവനിഴട  ശനീ.  എര.  ഉമറര  ശനീ.  രമ്മാജു

എബഹമ്മാമുര.........അങ്ങേക്റ്റ്  മനരഴത്തെ  വനിശദമമ്മായനി  സരസമ്മാരനിച്ചനിമല?.....ഇതക്റ്റ്

മഭദഗതനി ബനിലമല? മഭദഗതനി ബനിലനില രണ്ടുമപഴര സരസമ്മാരനികമ്മാറള്ളു. ശനീ. വനി.

ഡനി.  സതനീശന,  സബ്ജകക്റ്റ് കമറനികക്റ്റ് മപമ്മായനി വന്നതനിനക്റ്റ് മശഷര നമ്മാലെക്റ്റ് മപര്കക്റ്റ്

സരസമ്മാരനികമ്മാര. മഭദഗതനി ബനിലനില രണ്ടു മപരഴല സരസമ്മാരനികമ്മാറള്ളു? 

പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  (ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ):  ശനീ.  വനി.  ഡനി.

സതനീശഴന്റെ മപരക്റ്റ് മലെമ്മാട്ടനില വന്നനിട്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്. 4 മപരമ്മാണക്റ്റ് എലമ്മാ ബനിലകളുമടയുര

ചെര്ച്ചയനില പഴങടുക്കുന്നതക്റ്റ്. അഴങ്ങേന്തനിനമ്മാണക്റ്റ് ഇതക്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതക്റ്റ്? 

മനി  .    സനീകര്:  മഭദഗതനി  ബനിലനില  സമ്മാധമ്മാരണ  ഗതനിയനില  രണ്ടമ്മാളുകഴള

സരസമ്മാരനികമ്മാറള്ളു.  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവനിനക്റ്റ്  നനിര്ബനമമ്മാഴണങനില  അമദ്ദേഹര

ചുരുകനി സരസമ്മാരനികഴട്ട.
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ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  സര്,  ഞമ്മാന  പ്രനിഴപ്പയര്  ഴചെയക്റ്റ്

വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ബനിലനിഴന്റെ ചെര്ച്ചയനില നനിയനണഴമമ്മാനര മവണ്ട.  ആഴക

ഇതു  മമ്മാത്രമമ  ഇവനിഴട  സരസമ്മാരനികമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുകയുള്ളു.  ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷഴന്റെ രൂപനീകരണര നടത്തെനിയ ബനിലമലമ്മാ  ഇതക്റ്റ്?  ശനീ.  രമ്മാജു  എബഹമ്മാര

ഇവനിഴട  സരസമ്മാരനിച്ചമപ്പമ്മാള്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

രൂപനീകരനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്റ്റ് സരസമ്മാരനിച്ചതക്റ്റ്.  അങ്ങേയുഴട ഭമ്മാഗത്തുനനിന്നക്റ്റ് ഒരു

നനിയനണവര  ഉണ്ടമ്മായനിലമലമ്മാ?  ഞമ്മാന  സരസമ്മാരനികമ്മാന  തുടങ്ങേമ്മാന

മപമ്മാകുന്നതമലയുള്ളു. 

 മനി  .   സനീകര്: ഞമ്മാന നനിയനനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് പറഞനിലമലമ്മാ?

ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  സര്,  ഞമ്മാന  ഇവനിഴട  മൂവക്റ്റ്  ഴചെയ  1  (എ)

മഭദഗതനിഴയ  അനുകൂലെനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.  മനരഴത്തെ  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ  ഇഴതമ്മാരു

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകരനിക്കുന്ന ബനിലല.  ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന

രൂപനീകരനിക്കുന്ന  ബനിലമ്മാഴണങനില  സഞനിതനനിധനി  മവണമമലമ്മാ?  സഞനിത

നനിധനിയനിലനനിന്നമ്മാണക്റ്റ്  പണഴമടുക്കുന്നതക്റ്റ്  എന്ന  തടസവമ്മാദഴത്തെ

അരഗനീകരനികമണ്ട?  ഇതക്റ്റ്  Sub  clause  A  of  clause  1  of  Article  191.

ഭരണഘടനയുഴട  191   1(A)   അനുസരനിച്ചക്റ്റ്  Disqualification  ആണക്റ്റ്  .
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നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേള്മകമ്മാ ഴലെജനിമസ്ലേറനീവക്റ്റ് കമൗണ്സനില അരഗങ്ങേള്മകമ്മാ  Office

of Profit  എന്നതക്റ്റ് ഉഴണ്ടങനില Otherwise അവഴര ലെനിസ്റ്റേക്റ്റ് ഴചെയ്യണര, ഡനികയര്

ഴചെയ്യണര.  ആ  സമ്മാനങ്ങേമളഴതലമ്മാഴമന്നക്റ്റ്  ഴലെജനിമസ്ലേച്ചര്  ഡനിസസക്റ്റ്  ഴചെയ്യണര.

ഇതക്റ്റ്  1950-ല  തഴന്ന ഇന്തരന പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്, The Parliament Prevention of

Disqualification Act 1950 - പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ് പമ്മാസമ്മാകനിയനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അതക്റ്റ് 1950-ല

അതക്റ്റ്  repeal  ഴചെയ്യുകയുര  The Parliament  Prevention  of  Disqualification

Act  1959  നനിലെവനില  വരനികയുര  ഴചെയ്തു.  അതുവഴരയുണ്ടമ്മായനിരുന്ന  എലമ്മാ

അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്സുര  കണ്മസമ്മാളനിമഡറക്റ്റ്  ഴചെയ്തുഴകമ്മാണ്ടുള  ഒരു  അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെക്റ്റ്

പുറത്തുവരനികയുര ഴചെയ്തു. പമക്ഷേ മകരളത്തെനില Travancore-Kochi Removal of

Disqualification  Bill  1951,  1951-ല  നമ്മുഴട  ഴകമ്മാച്ചനി-തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്

നനിയമസഭയനിലെമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ ബനില ആദരമമ്മായനി  ചെര്ച്ചയ്ക്കക്റ്റ്  വന്നതക്റ്റ്.  അതനിനുമശഷര

ഴഎകര  മകരളമുണ്ടമ്മായമപ്പമ്മാള്   മകരളത്തെനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാറനി.  1951-ല

നനിയമസഭയനില  നടന്ന  ചെര്ച്ചയനില  ശനീ.  പട്ടര  തമ്മാണുപനിള  ഇമൗ  ബനിലനില

പഴങടുത്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  സരസമ്മാരനിച്ച  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങേള്  സൂചെനിപ്പനിച്ചമ്മാല,  വളഴര

ഗമൗരവകരമമ്മായ  ചെര്ച്ചയമ്മാണക്റ്റ്  അന്നക്റ്റ്  നടന്നതക്റ്റ്.  ആ  ചെര്ച്ചയനില  ശനീ.  പട്ടര

തമ്മാണുപനിള  സരസമ്മാരനിച്ചതക്റ്റ്  ഇവനിഴട  സൂചെനിപ്പനിച്ചമ്മാല  നമുകക്റ്റ്  കൃതരമമ്മായനി
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മനസനിലെമ്മാകുര.  അമദ്ദേഹര പറയുന,  “What is the Principle on which this

disability  is  imposed by Article  191  ?  Is  it  that  the  members  of  the

Legislature should not be under obligation of Government. A member is

expected to do his duty out of consideration for the interests of the state

and not to please particular Ministers or Ministries or Government. That

evidently  is  one  of  the  basic  consideration  in  respect  of  this

provision.”എന്തമ്മാ പ്രശര " It is the source of money that really matters.

Chairman  of  the  Administrative  Reforms  Commission  is  an  office

which  is  remunerated  out  of  the  Consolidated  Fund,....”

സഞനിതനനിധനിയനില  നനിന്നക്റ്റ്  പണര  ഴചെലെവമ്മാകനിയനിട്ടമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ  ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷഴന ഇവനിഴട നനിയമനിക്കുന്നതക്റ്റ്. 

പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റവനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തെക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്  വളഴര

വനിശദമമ്മായനി പഠനിക്കുന്നതനിനുമവണ്ടനി ഒരു കമനിറനി രൂപനീകരനിക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  ആ

കമനിറനിയുഴട  ഴചെര്മമ്മാനമ്മായനിരുന്നതക്റ്റ്  അന്നഴത്തെ  പ്രശസ്തനമ്മായനിരുന്ന  പണ്ഡനിറക്റ്റ്

ഠമ്മാക്കൂര്  ദമ്മാസക്റ്റ്  ഭമ്മാര്ഗ്ഗവയമ്മാണക്റ്റ്.  ഭമ്മാര്ഗ്ഗവ  കമനിറനി  എന്ന  പ്രശസ്തമമ്മായ  ആ

കമനിറനിയുഴട റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടനില വളഴര വരക്തമമ്മായനി പറയുന, "It  is  at  the same
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time felt  that consistent with the above view expressed, Members of

Parliament should not be permitted to go on committees, commissions,

etc, which jeopardise their independence or which will place them in a

position of power or influence in a position where they receive some

patronage from Government or are themselves in a position to distribute

patronage.”  ഇതക്റ്റ്  ഭമ്മാര്ഗ്ഗവ  കമനിറനിയുഴട  റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടനില  തഴന്ന  ഒരു

സമ്മാദ്ധരതയുഴണ്ടങനില  പരമമ്മാവധനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  patronage  കനിട്ടുന്ന

സമ്മാനങ്ങേള്  സസ്വനീകരനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  ഴമമ്പര്മമ്മാര്,  അതനിനക്റ്റ്

കറമസമ്മാണ്ടനിങ്ങേമ്മായനിട്ടക്റ്റ്  ഴലെജനിമസ്ലേറനീവക്റ്റ്  അസരബനിയനിഴലെ  ഴമമ്പര്മമ്മാര്  ഒരു

കമ്മാരണവശമ്മാലര  മപമ്മാകരുതക്റ്റ്  എന്നമ്മാണക്റ്റ്  നനിര്മദ്ദേശനികഴപ്പട്ടനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.

എര.എല.എ.മമ്മാരമ്മായനിരനിക്കുന്നവരുര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  അരഗങ്ങേളുര  പരമമ്മാവധനി

മപമ്മാകരുതക്റ്റ് എന്നമ്മാണക്റ്റ് പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  അമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്റ്റ് ശനീമതനി മസമ്മാണനിയമ്മാ

ഗമ്മാനനി എന്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഇതക്റ്റ് ഏഴറടുത്തു എന്ന മചെമ്മാദരര വന്നതക്റ്റ്? ഞമ്മാന അഴതമ്മാരു

സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  ഴമമ്പറനിലനനിന്നക്റ്റ്  ഒരനികലര  പ്രതനീക്ഷേനിച്ചനില.  നമുകറനിയമ്മാര,

ഒരു ഴവളനിത്തെളനികയനിലെമ്മാകനി  ഇന്തരയുഴട  പ്രധമ്മാനമനനി  സമ്മാനര  ഴകമ്മാടുത്തെനിട്ടക്റ്റ്

അതക്റ്റ്  മവണ്ടമ്മാഴയനവച്ചക്റ്റ്......എന്തമ്മാ  അതക്റ്റ്  ഒരു  ചെരനിത്രയമ്മാഥമ്മാര്തരമഴല?
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ചെരനിത്രയമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  മവണ്ടമ്മാഴയന  പറഞനിട്ടമ്മാണക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ്  അതക്റ്റ്

മപമ്മാരമ്മാ വനീണ്ടുര എടുകണഴമന്നക്റ്റ് ആവശരഴപ്പട്ടക്റ്റ് അന്നഴത്തെ ഇടതു മുന്നണനിയുഴട

മനതമ്മാകളമ്മാണക്റ്റ്  ഏറവര  കൂടുതല  ശനീമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ

നനിര്ബനനിച്ചതക്റ്റ്.  അതനിനുമശഷര  ഒരു  കമ്മാരണവശമ്മാലര  ഇതക്റ്റ്

സസ്വനീകരനികനില......പരസരമമ്മായനിട്ടുള  അഭനിപ്രമ്മായ  പ്രകടനമമ്മാണക്റ്റ്  സുര്ജനിതക്റ്റ്

നടത്തെനിയതക്റ്റ്.   അതനിനുമശഷര  ഇമൗ  യു.പനി.എ.  ക്കുര  പുറത്തു  നനിനവരുന്ന

കക്ഷേനികള്ക്കുര  എലമ്മാവരുര  തമനില  ഒരു  മകമ്മാ-ഓര്ഡനിമനഷനുണ്ടമ്മാകണര

യു.പനി.എ.യുഴട  ഴചെയര്മപഴ്സണ്,  അതക്റ്റ്  കരമ്മാബനിനറക്റ്റ്  റമ്മാമങമ്മാഴട

സസ്വനീകരനികണഴമന്നക്റ്റ്  ശനീമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ ഗമ്മാനനിയുഴട വസതനിയനില മപമ്മായനി

ഒരു  സമഹമ്മാദരനിയുഴട  വമ്മാത്സലെരമത്തെമ്മാടുകൂടനി  അവഴര  നനിര്ബനനിച്ചതക്റ്റ്

സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-ഴന്റെ  ജനറല  ഴസക്രട്ടറനിയമ്മായനിരുന്ന  ഹര്കനിഷന  സനിരഗക്റ്റ്

സുര്ജനിത്തെക്റ്റ്  ആയനിരുന  എന്ന  യമ്മാഥമ്മാര്തരര  നനിങ്ങേളമ്മാരുര  മറകരുതക്റ്റ്.

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  നനിര്ബനമമ്മാണക്റ്റ്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ്  വര്കനിരഗക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട

നനിര്ബനമല,  ഹര്കനിഷന  സനിരഗക്റ്റ്  സുര്ജനിത്തെക്റ്റ്  ഉള്ഴപ്പഴടയുള  ഇടതുമുന്നണനി

മനതമ്മാകളുഴട  നനിര്ബനമമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നനിട്ടക്റ്റ്  അവഴര  എങ്ങേഴനയമ്മാണക്റ്റ്

സസ്വനീകരനിച്ചതക്റ്റ്?  സസ്വനീകരനിക്കുകയല അവര് എര.പനി.  സമ്മാനര രമ്മാജനിവച്ചു.  എന്നനിട്ടക്റ്റ്
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രണ്ടമ്മാമതക്റ്റ് മത്സരനിച്ചക്റ്റ് വനിജയനിച്ചു.  അങ്ങേഴനയമ്മാണക്റ്റ് അവര് സസ്വനീകരനിച്ചതക്റ്റ്.  ഇവനിഴട

നടകമ്മാന  മപമ്മാകുന്നതു  മപമ്മാഴലെയല.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  പറയുമമ്പമ്മാള്  ചെരനിത്രര

അറനിഞ്ഞുഴകമ്മാണ്ടുമവണര  സരസമ്മാരനികമ്മാന.  എനനികക്റ്റ്  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടക്റ്റ്     ഒരു       മചെമ്മാദരമുണ്ടക്റ്റ്.   വളഴര ലെളനിതമമ്മാഴയമ്മാരു മചെമ്മാദരര.

ഇങ്ങേഴനഴയമ്മാരു ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഇമപ്പമ്മാള് ആവശരമുമണ്ടമ്മാ?    

ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമ്മാമജഷക്റ്റ്:  സര്,  രണ്ടമ്മാര യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തെക്റ്റ്

കരമ്മാബനിനറക്റ്റ് റമ്മാങക്റ്റ് കനിട്ടനിയതക്റ്റ് ആരക്റ്റ് നനിര്ബനനിച്ചനിട്ടമ്മാണക്റ്റ്? 

ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  ആ മചെമ്മാദരത്തെനിനക്റ്റ്  ഉത്തെരമുമണ്ടമ്മാ?  അഴതമ്മാരു

തുടര്ച്ചയമല;  അവര്  അവരുഴട  ഭര്ത്തെമ്മാവര  ഭര്തൃമമ്മാതമ്മാവര  തനീവ്രവമ്മാദനികളമ്മാല

ഴകമ്മാലെഴചെയ്യഴപ്പട്ട  ഒരു  കുടുരബത്തെനിഴലെ  അരഗമമ്മാണക്റ്റ്.  അവരുഴടയുര  അവരുഴട

കുടുരബത്തെനിഴന്റെയുര സുരക്ഷേനിതതസ്വര ഇമൗ രമ്മാജരത്തെനിനുകൂടനി പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ടതമ്മാണക്റ്റ്.

  ഇങ്ങേഴന  ഒരു  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഇമപ്പമ്മാള്  ആവശരമുമണ്ടമ്മാ

എനളതമ്മാണക്റ്റ്  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനിമയമ്മാടുള  എഴന്റെ  മചെമ്മാദരര?  ഇതക്റ്റ്

സരസമ്മാന ഖജനമ്മാവനിനക്റ്റ് അധനികഴചെലെവണ്ടമ്മാക്കുന്ന ഒന്നമ്മാണക്റ്റ്. കഴെനിഞ സര്കമ്മാര്

ഖജനമ്മാവനിലള  പണര  മുഴവനുര  ധൂര്ത്തെടനിച്ചുഴവന്നമ്മാണക്റ്റ്  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി

പറയുന്നതക്റ്റ്.   നനിങ്ങേള്  സതരപ്രതനിജ്ഞമ്മാ  ചെടങ്ങേനിനക്റ്റ്  50  ലെക്ഷേര  രൂപയുര
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പത്രപ്പരസരത്തെനിനക്റ്റ്  മകമ്മാടനികള്  ഴചെലെവമ്മാക്കുകയുര  ഴചെയ്തു.  ഇമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാടനികള്

ഴചെലെവമ്മാകനി നനിങ്ങേള് ഒരു ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഉണ്ടമ്മാക്കുന. സരസമ്മാനര

സമ്മാമ്പത്തെനിക  ഴഞരുകത്തെനിഴന്റെ  നൂലപ്പമ്മാലെത്തെനിലൂഴട  കടനമപമ്മാകുന്ന  ഇമൗ

അവസയനില  ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഇമപ്പമ്മാള് മവണമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ? 

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (മഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    മതമ്മാമസക്റ്റ്  ഴഎസകക്റ്റ്):

ഇടതുപക്ഷേജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിയുഴട  മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റേമ്മായനില  ഭരണപരനിഷമ്മാരര

സമയബനനിതമമ്മായനി  നടപ്പമ്മാക്കുന്നതക്റ്റ്  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ഒരു  കമനീഷന

ഉണ്ടമ്മാക്കുഴമന്നക്റ്റ് പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്. 

 ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന: മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റേമ്മാ ഉണ്ടമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് തഴന്ന ഇമൗ

ഴഎഡനിയ ഉണ്ടമ്മായനിരുനഴവനളതക്റ്റ് ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്റ്റ് മനസനിലെമ്മായതക്റ്റ്. 

മഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    മതമ്മാമസക്റ്റ്  ഴഎസകക്റ്റ്:  മകരള  പഠന  മകമ്മാണ്ഗ്രസനില

ഇത്തെരത്തെനില  ഒരുപമ്മാടക്റ്റ്  റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടുകളുണ്ടക്റ്റ്,  എന്നമ്മാല  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായനി

കമ്മാരരങ്ങേള്  നനീങ്ങുന്നനില;  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്  സമയബനനിതമമ്മായനി

നടക്കുന്നതനിനുമവണ്ടനി,  നനിര്മദ്ദേശങ്ങേള്  നലകുന്നതനിനുമവണ്ടനി,

നനിരനീക്ഷേണത്തെനിനുമവണ്ടനി  ഒരു  സമനിതനി  മവണഴമനവന്ന  നനിര്മദ്ദേശത്തെനിഴന്റെ

അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്. 
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 ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:   ഇതനിമപ്പമ്മാള്  എങ്ങേഴനയമ്മാണക്റ്റ്

രൂപനീകരനിക്കുന്നതക്റ്റ്;  എന്തനിനമ്മാണക്റ്റ്  രൂപനീകരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  എന്നറനിയമ്മാന  പമ്മാനൂര്

പഠനിപ്പുര  വഴര  മപമ്മാമകണ്ട  ആവശരമനിലമലമ്മാ?   ബഡ്ജറക്റ്റ്  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

സമ്മാമ്പത്തെനിക ഴചെലെവകളുഴട  നനിയനണത്തെനിനക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്  മയമ്മാജനിച്ചതമ്മാമണമ്മാ  എന്നക്റ്റ്

അങ്ങേക്റ്റ്  പരനിമശമ്മാധനിച്ചമ്മാല മതനിയമ്മാകുര.  ഇതക്റ്റ്  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി  മകരളത്തെനിഴലെ

ജനങ്ങേള്കറനിയമ്മാര.  ശനീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന്റെയുര  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെയുര  മനതൃതസ്വത്തെനില  വര്ഷങ്ങേളമ്മായനി  സനി.പനി.ഐ(എര)-ല

നടനവരുന്ന വനിഭമ്മാഗനീയതയുഴട ഉലപ്പന്നമമ്മാണക്റ്റ് ഇമൗ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന.

അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  നനിയമവകുപ്പുമനനിയമ്മായ ശനീ. എ. ഴക. ബമ്മാലെന പറഞതുമപമ്മാഴലെ

ഭമ്മാരതസര്കമ്മാരനിഴന്റെമയമ്മാ  മകരള  സര്കമ്മാരനിഴന്റെമയമ്മാ  സഞനിതനനിധനിയനില

നനിന്നല, മപമ്മാളനിറക്റ്റ് ബമ്യൂമറമ്മായുഴട സഞനിതനനിധനിയനിലനനിന്നമ്മാണക്റ്റ് ഇതനിഴന്റെ ഴചെലെവക്റ്റ്

വഹനിമകണ്ടതക്റ്റ്.  ഇങ്ങേഴന  ഒരു കമനീഷനനില ഇരുത്തെമ്മാന ആയനിരുനഴവങനില

സഖമ്മാവക്റ്റ്  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന  നനിങ്ങേള്  ഴതരഴഞടുപ്പനിനക്റ്റ്

മത്സരനിപ്പനികണമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ?  അങ്ങേഴന  ആയനിരുഴന്നങനില  ഇമൗ  ബനിലനിഴന്റെ

ആവശരമനിലമ്മാഴത  തഴന്ന  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന  മനരനിട്ടക്റ്റ്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

ഴചെയര്മമ്മാന  ആകമ്മാമമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ?   ഇമൗ  ബനില  ഇവനിഴട  ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ്ട
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ആവശരമനിലമ്മായനിരുന. ഴപണ്ണക്റ്റ് കമ്മാണമ്മാന വന്നമപ്പമ്മാള് അനനിയത്തെനിഴയ കമ്മാണനിച്ചക്റ്റ്

മചെട്ടത്തെനിഴയ  വനിവമ്മാഹര  കഴെനിപ്പനിച്ചുഴവന്ന  മസമ്മാഷരല  മനീഡനിയയനിഴലെ

തമമ്മാശഴയമ്മാനര  ഞമ്മാന  ഇവനിഴട   ആവര്ത്തെനിക്കുന്നനില.  പമക്ഷേ  ജനങ്ങേളുഴട

മുന്നനില  മുഖരമനനി  സമ്മാനമ്മാര്തനിഴയ  പ്രഖരമ്മാപനികമ്മാഴത,  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനുര  സമ്മാദ്ധരത  ഉണ്ടക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്  വരുത്തെനി  തനീര്ത്തെക്റ്റ്  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ

ജനപനിന്തുണഴയ  നനിങ്ങേള്  നന്നമ്മായനി  മമ്മാര്കറക്റ്റ്  ഴചെയ്തു.  'പമ്മാലെര  കടക്കുമവമ്മാളര

നമ്മാരമ്മായണമ്മാ,  പമ്മാലെര  കടനകഴെനിഞമപ്പമ്മാള്  കൂരമ്മായണമ്മാ'  എന

പറഞതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്റ്റ്  നനിങ്ങേള്  അമദ്ദേഹത്തെനിമനമ്മാടക്റ്റ്  കമ്മാണനിച്ചതക്റ്റ്.  ഞങ്ങേള്

അമദ്ദേഹഴത്തെ  അപമമ്മാനനികനില,  ഞങ്ങേള്  അമദ്ദേഹഴത്തെ  ബഹുമമ്മാനനിക്കുന.

നനിങ്ങേള്  ഗമൗനനിക്കുന്നനില  എനകണ്ടമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  നനിരമ്മാശയമ്മായനി.

ഇവനിഴട  ശനീ.  എര.  ഉമര്  പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  സനി.പനി.ഐ(എര)  ജനറല

ഴസക്രട്ടറനി  ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിയുഴട  മപമ്മാകറനില  തനനികക്റ്റ്  നലമകണ്ട

സമ്മാനങ്ങേഴള  സരബനനിച്ച  കുറനിപ്പക്റ്റ്  നലമകണ്ട  സനിതനിയനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്

വന്ദരവമയമ്മാധനികനമ്മായ ഇമൗ കമമ്യൂണനിസ്റ്റേനിഴന നനിങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ് തരര തമ്മാഴനിയതക്റ്റ്.  ശനീ.

സനീതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിയമ്മാണക്റ്റ്  അമദ്ദേഹഴത്തെ  ചെതനിച്ചതക്റ്റ്.  അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  ഏറവര

അടുത്തെ ആളമ്മാണക്റ്റ്,  അമദ്ദേഹത്തെനിമനമ്മാടക്റ്റ് പ്രമതരക സനിമ്പതനി ഉണ്ടക്റ്റ് എനപറഞക്റ്റ്
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ഴകമ്മാണ്ടുനടന. ഴകമ്മാണ്ടുനടന്നക്റ്റ് ഴകമ്മാണ്ടുനടന്നക്റ്റ് അവസമ്മാനമമ്മായമപ്പമ്മാള് കമ്മാലവമ്മാരനി.

ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനിഴകങനിലര  ആ  കുറനിപ്പനിഴലെ  കണ്ഴഡന്റെക്റ്റ്  നനിമഷധനിച്ചക്റ്റ്

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  മമ്മാനരകമ്മാകമ്മാമമ്മായനിരുന.  അമദ്ദേഹവര  അതക്റ്റ്  ഴചെയനില.

അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  പ്രമ്മായഴത്തെയുര   പമ്മാരമ്പരരഴത്തെയുര   പ്രവര്ത്തെനഴത്തെയുര

പരനിഗണനികമ്മാഴത  നനിങ്ങേള്  ദനിവസങ്ങേമളമ്മാളര  എന്തമ്മാണക്റ്റ്  ഴചെയതക്റ്റ്?  ശനീ.  വനി.

എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ  പദവനിഴയ  സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ഇന്നക്റ്റ്  സരസമ്മാന  കമനിറനി

തനീരുമമ്മാനനിക്കുര -  വമ്മാര്ത്തെ, പനിമറ ദനിവസഴത്തെ വമ്മാര്ത്തെ ഇന്നലെഴത്തെ സരസമ്മാന

കമനിറനി  വനി.എസക്റ്റ്.-ഴന്റെ  പദവനിയുഴട  കമ്മാരരത്തെനില  തനീരുമമ്മാനര  എടുത്തെനില.

രണ്ടുദനിവസര  കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  വനീണ്ടുര  വമ്മാര്ത്തെ  -  ഇന്നക്റ്റ്  പനി.ബനി.  മയമ്മാഗര

തനീരുമമ്മാനനിക്കുര,  പനിമറദനിവസഴത്തെ  വമ്മാര്ത്തെ  -  പനി.ബനി.  മയമ്മാഗര  ഇന്നഴലെ

തനീരുമമ്മാനനിച്ചനില,  കുമറ  ദനിവസങ്ങേള്  കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  ഇന്നക്റ്റ്  മകന്ദ്ര  കമനിറനി

തനീരുമമ്മാനനിക്കുര,  പനിന്നനീടക്റ്റ്  പറയുര  മകന്ദ്ര  കമനിറനി  ഇന്നഴലെ  തനീരുമമ്മാനനിച്ചനില.

ഇതമ്മാണക്റ്റ്   ഇവനിഴട  കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഇന്നലെഴത്തെ  കരമ്മാബനിനറനില

തനീരുമമ്മാനമമ്മായനില,  സമ്മാനങ്ങേള്കക്റ്റ് പുറഴക നടക്കുന്ന ഒരമ്മാളമ്മാണക്റ്റ് ശനീ. വനി. എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന  എന്നക്റ്റ്  വരുത്തെനി  തനീര്ത്തെക്റ്റ്,  അമദ്ദേഹഴത്തെ  അപമമ്മാനനികമ്മാന

ശമനിച്ചതക്റ്റ് ഞങ്ങേളല,  അപ്പുറത്തെനിരനിക്കുന്നവരമ്മാണക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് ഒമ്മാര്ത്തെമ്മാല നനിങ്ങേള്കക്റ്റ്
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നന്നമ്മായനിരനിക്കുര.  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന മുഖരമനനിയമ്മായനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

ഞങ്ങേള്  രൂക്ഷേമമ്മായനി  വനിമര്ശനിച്ചനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്. പമക്ഷേ  മകരളത്തെനിഴലെ  തലെമുതനിര്ന്ന

കമമ്യൂണനിസ്റ്റേനിഴന ഞങ്ങേള് ബഹുമമ്മാനനിക്കുകയുര ഴചെയ്യുനണ്ടക്റ്റ്.  അതനില എന്തമ്മാണക്റ്റ്

സരശയര?   നനിങ്ങേഴളമപ്പമ്മാഴലെ  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  കരമ്മാപനിറല  പണനിഷക്റ്റ് ഴമന്റെക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുകണര  എന്നക്റ്റ്  പറയുകയുര  ഴതരഴഞടുപ്പനില  മത്സരനികമ്മാന  മനരത്തെക്റ്റ്

എമന്നമ്മാടക്റ്റ് ക്ഷേമനികണര എനപറഞക്റ്റ് കമ്മാലപനിടനികമ്മാന മപമ്മാകുകയുമല ഞങ്ങേള്

ഴചെയതനിട്ടുളതക്റ്റ്.  പണ്ടക്റ്റ്  നമള്  കുട്ടനികളമ്മായനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മുദമ്മാവമ്മാകരര

വനിളനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെ  ലെമ്മാത്തെനികള്ക്കുര  മതമ്മാക്കുകള്ക്കുര  വഴെനിമുടകമ്മാനമ്മാകമ്മാത്തെ

വഴെനികളനിലൂഴട  കടനവന്ന  ഇമൗ  പുന്നപ്ര  വയലെമ്മാര്  സമരനമ്മായകന  നനിങ്ങേള്

നലകുന്ന  ഇമൗ  ഒമൗദമ്മാരരര  സസ്വനീകരനിക്കുഴമന്നക്റ്റ്  ഞമ്മാന  കരുതുന്നനില.

വനിപവമകരളത്തെനിഴന്റെ വനീരമ്മാരഗന ആയനിരുന്ന ശനീമതനി ഴക. ആര്. ഗമൗരനിയമഴയ

നനിങ്ങേള് നല വമ്മാക്കുപറഞക്റ്റ് കൂട്ടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി ഒനമലമ്മാതമ്മാകനിയതുമപമ്മാഴലെ,

ഇമൗ കമനീഷനനില ഒതുകനി ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാനുള

രമ്മാഷ്ട്രനീയഗൂഢമ്മാമലെമ്മാചെനയമ്മാണക്റ്റ് ഇമൗ ബനിലനിലളതക്റ്റ്. ഇവനിഴട സരസമ്മാരനിച്ചവഴരമ്മാഴക

ഇമൗ ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് എഴന്തമ്മാകയമ്മാണക്റ്റ് പറഞനിട്ടുളതക്റ്റ്?  ഇമൗ ബനില സഭയനില

വന്നസമയത്തെക്റ്റ് ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന എന്തമ്മാണക്റ്റ് പറഞനിട്ടുളതക്റ്റ്?  ശനീ.  പനി.
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സനി.  മജമ്മാര്ജനിനുര പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവനിനുര മവണ്ടനി അന്നക്റ്റ് ഇമൗ ബനില സഭയനില

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമപ്പമ്മാള്  ഒരു  വരക്തനിക്കുമവണ്ടനിമമ്മാത്രര  ബനില

അവതരനിപ്പനികഴപ്പടുന്നതക്റ്റ്  ചെരനിത്രത്തെനില  ആദരഴത്തെ  സരഭവമമ്മാഴണന്നക്റ്റ്

പറയുകയുണ്ടമ്മായനി. അന്നക്റ്റ് രണ്ടുമപര്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ് ഇമൗ ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.

ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരമ്മാള്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഇമൗ  ബനില  സഭയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുളതക്റ്റ്.

ഇവനിടഴത്തെ  പ്രസരഗത്തെനില  ഇഴതമ്മാഴക  പറഞനിട്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്.

മനനിസമ്മാനത്തെനിനുപകരര  ഒരു  പമ്മാരനിമതമ്മാഷനികര  തഴന്നയമ്മാണനിഴതനള

കമ്മാരരത്തെനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില  എന്നക്റ്റ്  ശനീ.  മകമ്മാലെനിയമകമ്മാടക്റ്റ്  എന.

കൃഷ്ണന  നമ്മായരുര  പറയുകയുണ്ടമ്മായനി.   ശനീ.  ഴക.  വനി.  സുമരന്ദ്രനമ്മാഥക്റ്റ്,  ഇമൗ

സഭയനിഴലെ  ബഹുമമ്മാനനികഴപ്പടുന്ന വളഴര സനീനനിയര് അരഗമമ്മായനിരുന. അമദ്ദേഹര

പറയുന,  'എകനികമ്യൂട്ടനീവക്റ്റ്  അധനികമ്മാരവര  ഭമ്മാരനിച്ച  ചുമതലെയുമുള,  തനീഴര

സമയമനിലമ്മാത്തെ ഒരു എര.എല.എ.  ഴയ ഇമൗ സമ്മാനര പനിടനിച്ചക്റ്റ് ഏലപ്പനിക്കുന്നതക്റ്റ്

സമ്മാമങതനികമമ്മായ  അമയമ്മാഗരത  നനീകമ്മാനമ്മാഴണന്നക്റ്റ്  പറഞമ്മാലര  വമ്മാസ്തവത്തെനില

അമതമ്മാടുകൂടനി  ധമ്മാര്മനികമമ്മായ  അമയമ്മാഗരത  സൃഷ്ടനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്'.  ആ  ആളനിനക്റ്റ്

മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്യമ്മാനുര  സമയര  കനിട്ടുകയനില,  ഇമൗ  മജമ്മാലെനി  ഴചെയ്യമ്മാനുര  സമയര

കനിട്ടുകയനില.  അങ്ങേഴന  നല  ഒരമ്മാളനിനക്റ്റ്  ചെനീത്തെയമ്മാകമ്മാന  മവണ്ടനി,  എഴന്തങനിലര
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തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായ  രമ്മാഷ്ട്രനീയമനട്ടമുണ്ടമ്മാകമ്മാനമവണ്ടനി  മമ്മാത്രര  ഒരമ്മാളനിഴന  ബലെനി

ഴകമ്മാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദമ്മായമമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന ഇമൗ ബനിലനില കമ്മാണുന്നതക്റ്റ്.  ശനീ.  ഴക.  വനി.

സുമരന്ദ്രനമ്മാഥക്റ്റ്  അന്നഴത്തെ  ബനിലനിമനലള  ചെര്ച്ചയനില  പറഞ  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന

വനീണ്ടുര  ആവര്ത്തെനിക്കുന.  മകരളര  ബഹുമമ്മാനനിക്കുന്ന,  ആദരനിക്കുന്ന

മകരളത്തെനിഴന്റെ  മുന  മുഖരമനനികൂടനിയമ്മായ  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന

അപമമ്മാനനിച്ചക്റ്റ്  ഒതുക്കുന്നതനിനുമവണ്ടനി  നനിങ്ങേള്  സൃഷ്ടനിച്ച  ഒരു  ബനിലമ്മാണക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്.

അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന ഇമൗ ബനിലനിഴന ശക്തനിയമ്മായനി എതനിര്ക്കുന. 

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  മുലകര രതമ്മാകരന, അമങ്ങേയ്ക്കക്റ്റ്  2 (ബനി) നമ്പര് മഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിച്ചക്റ്റ് സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്റ്റ്.

ശനീ  .    മുലകര രതമ്മാകരന:   സര്,   2016-ഴലെ  നനിയമസഭ  (അമയമ്മാഗരതകള്

നനീകര  ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്

അയയ്ക്കണഴമന്ന മഭദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ഞമ്മാന വളഴര  കുറച്ചുമമ്മാത്രമമ സരസമ്മാരനിക്കുനള.   ഒരു സമൂഹത്തെനിനക്റ്റ്,  അതക്റ്റ്

ഏതക്റ്റ്  സമൂഹത്തെനിനുമമ്മാകമ്മാര,  നമ്മുഴട  മുനപനില  വരുന്ന  ചെനിലെ  പ്രശങ്ങേഴള  ഒരു

നനിയമസഭമ്മാരഗര  എന്ന  നനിലെയനില,  മമ്മാറനിയ  സമ്മാഹചെരരത്തെനില,

നനിയമസഭമ്മാരഗമമ്മായനിരനിക്കുന്ന ഒരമ്മാള് ഏഴറടുക്കുന്ന ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വവമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്
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നനിലെനനിലക്കുന്ന   അമയമ്മാഗരത  നനീക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട  ബനിലമ്മാണനിതക്റ്റ്.   അതക്റ്റ്

ഒരമ്മാവശരമമ്മാണക്റ്റ്.   നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേള്  ജനങ്ങേള്  ഴതരഴഞടുകഴപ്പട്ടവരമ്മാണക്റ്റ്,

ജനപ്രതനിനനിധനികളമ്മാണക്റ്റ്,  ജനങ്ങേളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  നനിലക്കുന്ന  ഒരു  ജനമ്മാധനിപതര

സമൂഹത്തെനിഴലെ  ഏറവര  വലെനിയ  കണ്ണനിയമ്മാണക്റ്റ്.   ആ  ജനങ്ങേളുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടുനനിലക്കുന്ന സമൂഹത്തെനിഴലെ ഏറവര വലെനിയ കണ്ണനികക്റ്റ് ഏഴതങനിലര പദവനി

ഏഴറടുക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  എഴന്തങനിലര  അമയമ്മാഗരതയുഴണ്ടങനില  അതക്റ്റ്  മമ്മാറ്റുന്നതക്റ്റ്

ജനമ്മാധനിപതരഴത്തെ ശക്തനിഴപ്പടുത്തെമ്മാന ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട മമ്മാത്രമല, എവനിഴടയുര

ആവശരമമ്മാണക്റ്റ്.   പമക്ഷേ ഇവനിഴട  പ്രതനിപക്ഷേകക്ഷേനിയനില നനിനര സരസമ്മാരനിച്ച രണ്ടക്റ്റ്

അരഗങ്ങേളുര ശനീ. വനി. എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന  ആക്രമനികമ്മാനമ്മാണക്റ്റ് ശമനിച്ചതക്റ്റ്.  അവര്

ആക്രമനികമ്മാനല എനപറഴഞങനിലര ഇത്രയുര തരമ്മാഗപൂര്ണ്ണമമ്മായനി, മസവനപരമമ്മായനി,

ഒളനിവനിലര  ജയനിലെനിലഴമമ്മാഴകയമ്മായനി  ജനീവനിതത്തെനിഴന്റെ  എലമ്മാ  അര്തത്തെനിലമുള

വനിപവപ്രവര്ത്തെനത്തെനിഴന്റെ  കയറനിറകങ്ങേളനിലൂഴടഴയലമ്മാര  സഞരനിച്ചക്റ്റ്  ഇമപ്പമ്മാള്

നമമമ്മാഴടമ്മാപ്പര  സഭയനില  ഇരനിക്കുന്ന  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴനതനിഴരയുള

വമ്മാക്കുകള് മുമ്പക്റ്റ്  ശനീകൃഷ്ണഴനതനിഴര  വന്ന അമ്പുകള് പൂകളമ്മായതുമപമ്മാഴലെ  ശനീ.  വനി.

എസക്റ്റ്. അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ കമ്മാലകല പൂകളമ്മായനി മമ്മാത്രമമ വനീഴകയുള. ശനീ. വനി. എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന മകരളത്തെനില ഇന്നക്റ്റ്  ജനീവനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  വനിപവതലെമുറയനിഴലെ  ഏറവര
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പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട ഒരമ്മാളമ്മാണക്റ്റ്,  ഒരു മപരമ്മാണക്റ്റ്,  ഒരു അടയമ്മാളമമ്മാണക്റ്റ്.  

ശനീ  .   എ  .   എര  .   ആരനിഫക്റ്റ്: സര്, നമ്മുഴട അരഗര  ശനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന മമ്മാധരമ

വമ്മാര്ത്തെകഴളയുര  മറ്റുര  ഉദ്ധരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിക്കുളനില  നടന്ന  ചെര്ച്ചകഴളയുര

കമ്മാരരങ്ങേഴളയുര പരമ്മാമര്ശനിച്ചക്റ്റ് ഇവനിഴട ചെര്ച്ച ഴചെയതക്റ്റ്.  അമത മമ്മാധരമ വമ്മാര്ത്തെകള്

നമള്  ആധനികമ്മാരനികമമ്മായനി  എടുക്കുകയമ്മാഴണങനില,  അഴെനിമതനിഴകതനിഴര  ശക്തമമ്മായ

നനിലെപമ്മാഴടടുത്തെ  ശനീ.  വനി.  എര.  സുധനീരഴന,  എ-യുര  ഴഎ-യുര, ശനീ.  വനി.  ഡനി.

സതനീശനുള്ഴപ്പഴടയുള  എലമ്മാവരുരകൂടനി  തലനിഴകമ്മാലന്ന,  ഇവനിഴടനനിന്നക്റ്റ്

പറഞയയ്ക്കമ്മാനുള  നനീകമമ്മാണക്റ്റ്  ഇവനിഴട  നടത്തെനിഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  എന്ന

വമ്മാര്ത്തെയുര  അങ്ങേയുഴട  ശദ്ധയനിലഴപ്പട്ടനിട്ടുമണ്ടമ്മാ  എന്നതക്റ്റ്  സന്ദര്ഭവശമ്മാല

മചെമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.

ശനീ  .    മുലകര രതമ്മാകരന:  സര്,  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്തെ പ്രവര്ത്തെന

ങ്ങേഴളക്കുറനിഴച്ചമ്മാനര  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.  കുറച്ചുകൂടനി  ആമലെമ്മാചെനിച്ചക്റ്റ്  പമ്മാകതമയമ്മാഴട

ജനമ്മാധനിപതര  സരവനിധമ്മാനത്തെനിലവന്ന  കുറവകള്  തനിരനിച്ചറനിഞക്റ്റ്  തനിരനിച്ചുവരമ്മാന

ശമനികണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് എലമ്മാ മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ് മനതമ്മാകനമ്മാമരമ്മാടുമുള എഴന്റെ അഭരര്തന.

പണ്ഡനിറക്റ്റ് ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റവനിനക്റ്റ് പകരര വയ്ക്കമ്മാന ആഴരങനിലര ഉണ്ടമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;

ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റവനിഴന  ഇന്തര  മുഴവനുര  കമ്മാലെര  കഴെനിയുമന്തമ്മാറര  കൂടുതല
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ബഹുമമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ് ഴചെയ്യുന്നതക്റ്റ്.  പമക്ഷേ പുതനിയ മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ജവഹര്ലെമ്മാല

ഴനഹ്റവനിഴന  തനിരസരനികമ്മാനുര  തമസരനികമ്മാനുര  ശമനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇന്തരന

ജനമ്മാധനിപതരത്തെനില,  ഇന്തരയനിഴലെ  ഇടതുപക്ഷേരമപമ്മാലര  ആ  തമസ്ക്കരണഴത്തെ

എതനിര്ത്തുനനിലക്കുന്ന ഒരു കമ്മാലെത്തെമ്മാണക്റ്റ്  നമള് ജനീവനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ് സമര വയ്ക്കമ്മാവന്ന മകരളത്തെനിഴലെ ഒരു മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ് മനതമ്മാവമ്മാണക്റ്റ് സനി.

മകശവന.  ഴകമ്മാലഴത്തെ  രമ്മാഷ്ട്രനീയ മനതൃതസ്വത്തെനില ജനീവനിച്ചനിരുന്ന  സനി.  മകശവമനമ്മാടക്റ്റ്

വളഴര   ബഹുമമ്മാനമുള  ഒരമ്മാളമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാന.  ഒരുപമക്ഷേ   സനി.   മകശവന

ജനീവനിച്ചനിരുനഴവങനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിലത്തെഴന്ന നനിലക്കുമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ എന്ന സരശയര

എനനിക്കുണ്ടക്റ്റ്.      സനി.  മകശവന  പ്രസരഗനിച്ചതുര  പറഞതുഴമമ്മാനര  ഇന്നക്റ്റ്  ഒരു

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ്  മനതമ്മാവനിനുര  മകരളത്തെനിലനനിന്നക്റ്റ്  സരസമ്മാരനികമ്മാന  കഴെനിയുകയനില.

വനിശസ്വമ്മാസഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ്,  ശബരനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് തനീ പനിടനിച്ചമപ്പമ്മാള് സനി മകശവന പറഞതക്റ്റ്.....

ആ കമ്മാലെത്തെനിമന്റെയുര  ആ കമ്മാലെര ഴഴകഴകമ്മാണ്ട നമവമ്മാതമ്മാന സരവനിധമ്മാനങ്ങേളുഴടയുര

അതനിഴന്റെ  മൂലെരങ്ങേളുഴടയുര  കനിരനീടരവയ്ക്കമ്മാത്തെ  രമ്മാജമ്മാവമ്മായനിനനിന്ന  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ

മനതമ്മാവമ്മായനിരുന സനി. മകശവന.  അമദ്ദേഹഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ് എ. അയ്യപ്പന എഴതനിയ ഒരു

കുറനിപ്പുണ്ടക്റ്റ്.   മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാരുര  ഇതക്റ്റ്  വമ്മായനികണര.  ഇന്നഴത്തെ  ഴകമ്മാലര

ഉള്ഴപ്പട്ടതമ്മാണക്റ്റ് അന്നഴത്തെ ഇരവനിപുരര മണ്ഡലെര. സനി. മകശവന 1952-ല ഇരവനിപുരര
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മണ്ഡലെത്തെനില  സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായനിരുന. സനി.  മകശവഴന്റെ മകന ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന

അനര  സനി.  മകശവനക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിരുന.   ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  ആര്.എസക്റ്റ്.പനി.

ആയനിരുന.  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന സനി.  മകശവഴനതനിഴര  പ്രസരഗനികണഴമനര ആ

പ്രസരഗര  നടമത്തെണ്ടതക്റ്റ്  സനി.മകശവഴന്റെ  മയ്യനമ്മാടുള  വനീടനിഴന്റെ  എതനിര്വശത്തുള

പുരയനിടത്തെനിലെമ്മായനിരനികണഴമനര പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിനക്റ്റ് നനിര്ബനമമ്മായനിരുന.  അവനിഴട

മസ്റ്റേജക്റ്റ് ഴകട്ടുകയുര അഞ്ഞൂമറമ്മാളര ആളുകള് എത്തുകയുര ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന പ്രസരഗര

ആരരഭനിക്കുകയുര  ഴചെയ്തു.  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ  പ്രസരഗര  ഒരു  പ്രസരഗമല,  ഒരു

ഒഴന്നമ്മാന്നര  പ്രസരഗമമ്മാണക്റ്റ്.  രണ്ടക്റ്റ്  രണ്ടര  മണനിക്കൂര്  നനീണ്ടുനനിലക്കുര.   ഴക.

ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  പ്രസരഗനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മുറത്തെക്റ്റ്  കമസരയനിട്ടക്റ്റ്  അപ്പുറഴത്തെ  ആദര

മകള്വനികമ്മാരനമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  സനി.  മകശവനമ്മാണക്റ്റ്.   സനി.  മകശവഴന്റെ  സമനീപത്തെക്റ്റ്

ഴതങ്ങേനിലച്ചമ്മാരനിനനിന്നക്റ്റ്  പ്രസരഗര  മകള്ക്കുന്നതക്റ്റ്  സനി.മകശവഴന്റെ  ഭമ്മാരര,  ഴക.

ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ അമയമ്മാണക്റ്റ്.  രണ്ടര മണനിക്കൂര് നനീണ്ട പ്രസരഗത്തെനിഴന്റെ  അവസമ്മാനര

ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന പറഞ്ഞു,  എനനികക്റ്റ്  ഴഴദവ  വനിശസ്വമ്മാസമനില,  പമക്ഷേ എനനിഴകമ്മാരു

ഴഴദവമുഴണ്ടങനില  അതക്റ്റ്  എഴന്റെ  പ്രസരഗര  മകട്ടക്റ്റ്  അപ്പുറഴത്തെ  പുരയനിടത്തെനില

ചെമ്മാരുകമസരയനില ഇരനിക്കുന്ന എഴന്റെ അച്ഛേനമ്മാണക്റ്റ്.  എഴന്റെ അച്ഛേന എഴന്റെ പമ്മാര്ട്ടനിയല,

എഴന്റെ  അച്ഛേഴനതനിരമ്മാണക്റ്റ്  ഞമ്മാന.   എഴന്റെ  അച്ഛേനക്റ്റ്  എതനിരമ്മായതക്റ്റ്  എഴന്റെ  അച്ഛേന
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മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ്  ആയതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  എഴന്റെ  അച്ഛേഴന  നനിങ്ങേള്

മതമ്മാലപ്പനിച്ചക്റ്റ് മകമ്മാണ്ഗ്രസനിലനനിനര പുറത്തെമ്മാകനി എഴന്ന ഏലപ്പനിച്ചക്റ്റ് എഴന്റെ അച്ഛേഴന

രക്ഷേഴപ്പടുത്തെണര എന്നമ്മാണക്റ്റ് പ്രസരഗനിച്ചതക്റ്റ്. ഇമൗ പ്രസരഗനിച്ചതക്റ്റ് ഴക. ബമ്മാലെകൃഷ്ണനമ്മാണക്റ്റ്.

ഇതക്റ്റ്  എ.  അയ്യപ്പഴന്റെ  പുസ്തകത്തെനിലളതമ്മാണക്റ്റ്.   ഇമൗ  പുസ്തകത്തെനിലള  ഇകമ്മാരരര

വമ്മായനിക്കുമമ്പമ്മാള്  നമുകക്റ്റ്  സനി.  മകശവമനമ്മാടുര  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണമനമ്മാടുര  ബഹുമമ്മാനര

കൂടുകയമ്മാണക്റ്റ്.  ഴക. ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ പ്രസരഗര കഴെനിഞതനിനുമശഷര ഴക. ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ

അമ സനി.  മകശവഴന്റെ മുന്നനിലൂഴട മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള് പ്രസരഗര എങ്ങേഴനയുണ്ടമ്മായനിരുന

എന്നക്റ്റ്  സനി.  മകശവന  മചെമ്മാദനിക്കുനണ്ടക്റ്റ്.  അമപ്പമ്മാള്  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ  അമ

പറയുന്നതക്റ്റ്  പ്രസരഗനിച്ചതക്റ്റ്  മുഴവന  നനിങ്ങേഴളക്കുറനിച്ചമ്മായനിരുന,  മകള്കമ്മാന  നല

രസമമ്മായനിരുന  എന്നക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ  അമയുഴട  അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്റ്റ്.

അമപ്പമ്മാള്  സനി.  മകശവന  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റെ  അമമയമ്മാടക്റ്റ്  പറയുന്നതക്റ്റ്,  എന്നമ്മാല

അവനക്റ്റ്  നല  വനിശപ്പുകമ്മാണുര,  അവന  മനഴരയനിമങ്ങേമ്മാട്ടക്റ്റ്  വരുര,  മപമ്മായനി  തനീയല

ഉണ്ടമ്മാകനി  വയ്ക്കമ്മാന.  ഇതമ്മാണക്റ്റ്  രമ്മാഷ്ട്രനീയര.  അച്ഛേനുര  മകനുര  രണ്ടക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിയനില

നനിലക്കുമമ്പമ്മാഴര  അതനിഴനമ്മാരു ബഹുമമ്മാനമുണ്ടക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  ഴക.  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന

പറഞതക്റ്റ്,  എനനികക്റ്റ്  ഏറവര  വലെനിയ  അന്തസക്റ്റ്,  എഴന്റെ  അച്ഛേന  ആത്മകഥ

എഴതനിയമപ്പമ്മാള്  അതനില   ആമുഖര  എഴതമ്മാന  അച്ഛേന   ഏലപ്പനിച്ചതക്റ്റ്
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എഴന്നത്തെഴന്നയമ്മാണക്റ്റ്.  എനനികക്റ്റ്  അതനിഴനകമ്മാള്  വലെനിഴയമ്മാരു  ബഹുമമ്മാനര

മകരളത്തെനില   കനിട്ടമ്മാനനില.  ആ  നനിരയനിലഴപ്പടുന്ന  ഒരമ്മാളമ്മാണക്റ്റ്  മകരളത്തെനിഴലെ

മണ്ണനിഴന്റെയുര മനുഷരഴന്റെയുര മുന്നനില സഖമ്മാവക്റ്റ് വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന. 

ശനീ  .   ഴക  .   എര  .   ഷമ്മാജനി  : സര്,  ഞമ്മാന ഇടഴപടുകയല,  തമ്മാങള് ശനീ. വനി. എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാന്ദഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ്  പറയുന്ന  നല  വമ്മാക്കുകഴളലമ്മാര  മനസനിലെമ്മായനി.   തമ്മാങള്

സനി.പനി.ഴഎ.-  കമ്മാരനമ്മാണക്റ്റ്.  ഇമൗ  അഭനിപ്രമ്മായര  ശനീ.  രമ്മാജു  എബഹമ്മാമനിനക്റ്റ്

മതമ്മാന്നമ്മാതനിരുന്നതക്റ്റ്  എന്തുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്;   അതമ്മാണക്റ്റ്  ഞങ്ങേള്  പറഞ  മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ്.

തമ്മാങള് പറഞ അഭനിപ്രമ്മായര ഒരു സനി.പനി.ഴഎ.(എര) കമ്മാരനുമനില.

ശനീ  .    മുലകര  രതമ്മാകരന  : സര്,  ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്റ്റ്,  നമള്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്റ്റ്,

മുസ്ലേനീരലെനീഗക്റ്റ്,  സനി.പനി.ഴഎ,  സനി.പനി.ഴഎ.(എര),  ബനി.ഴജ.പനി  തുടങ്ങേനി  ഏതുമമ്മാകമ്മാര.

പമക്ഷേ ഒരു തലെമുറ  മകരളത്തെനില നമവമ്മാതമ്മാനത്തെനിഴന്റെ നനകള് കൂട്ടനിമയമ്മാജനിപ്പനിച്ചക്റ്റ്

ധമ്മാര്മനികത  ഴഴകഴവടനിയമ്മാഴത  മപമ്മാരമ്മാട്ടങ്ങേളനില........  മുഖരമനനിയമ്മാകുഴമമന്നമ്മാ

പഞമ്മായത്തെക്റ്റ്  ഴമമ്പര്  ആകുഴമമന്നമ്മാ  വനിചെമ്മാരനികമ്മാന  പറമ്മാതനിരുന്ന  ഒരു  കമ്മാലെത്തെക്റ്റ്

രമ്മാഷ്ട്രനീയത്തെനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  എടുത്തുചെമ്മാടനിയ  ഒരമ്മാളമ്മാണക്റ്റ്  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന.

അങ്ങേഴന അപൂര്വ്വര ആളുകമളയുള. ഒരു  നനിയമസഭമ്മാരഗത്തെനിനക്റ്റ്  ജനമ്മാധനിപതരത്തെനില

പവനിത്രമമ്മായ  ഒരു  സമ്മാനമമ്മാണക്റ്റ്  ജനങ്ങേള്  നലകനിയനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്
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സതരസനതമയമ്മാഴട  നനിര്വ്വഹനികമ്മാനുള  ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വത്തെനില,  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷഴന്റെമയമ്മാ  മമറഴതങനിലര  പദവനിമയമ്മാ  വഹനിക്കുന്നതനില  ഒരു

നനിയമസഭമ്മാരഗത്തെനിമനമ്മാ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെരഗത്തെനിമനമ്മാ  അമയമ്മാഗരത  വരമ്മാന  പമ്മാടനില.

കമ്മാരണര ജനമ്മാധനിപതര സരവനിധമ്മാനത്തെനിഴന്റെ കമ്മാതലെമ്മായ,  പവനിത്രമമ്മായ സലെത്തെമ്മാണക്റ്റ്

ജനര നമഴള ഴകമ്മാണ്ടനിരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ജനത്തെനിനുമവണ്ടനി ഏഴറടുമകണ്ട ഏതക്റ്റ്

ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വവര  നലകണര.  പമക്ഷേ  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴനമപ്പമ്മാലള

ഒരമ്മാള് ഇവനിഴട ഇങ്ങേഴന ആക്രമനികഴപ്പടുമമ്പമ്മാള്  സരഭവനിക്കുന്നതക്റ്റ്                ......

(ബഹളര).......  ഞമ്മാന  പറഞ്ഞു  തനീരഴട്ട......   നമ്മുഴട  മപമ്മായകമ്മാലെ  തലെമുറയനില

വരതരസ്തമമ്മായ  രമ്മാഷ്ട്രനീയ  പ്രസമ്മാനങ്ങേളുഴട  പലെ  ഘട്ടങ്ങേളനില  ജനീവനിച്ച  രമ്മാഷ്ട്രനീയ

ധമ്മാരകളുണ്ടമ്മായനിരുന.  അങ്ങേഴന  ആക്രമനികഴപ്പടുമമ്പമ്മാള്   സരഭവനിക്കുന്നതക്റ്റ്  ആ

ധമ്മാരകളനില  ഇന്നക്റ്റ്  നമ്മുഴട  കണ്ണനിനുമുന്നനില  ഇരനിക്കുന്ന  ഒരു  അടയമ്മാളമമ്മാണക്റ്റ്,

ഒരഭനിവമ്മാദരമമ്മാണക്റ്റ്,  ഒരു  തരത്തെനില  അഭനിമമ്മാനവര  അന്തസ്സുമമ്മാണക്റ്റ്  സഖമ്മാവക്റ്റ്  വനി.എസക്റ്റ്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന.  ശനീ.  വനി.  എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റെ  കമ്മാരരത്തെനിലള  ചെര്ച്ചഴയമ്മാഴെനിഴക

ഇമൗ   നനിയമസഭയനില  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട  അമയമ്മാഗരത

നനീകര  ഴചെയ്യുന്ന  പ്രമമയഴത്തെ  ഞമ്മാന  ഴസലെകക്റ്റ്  കമനിറനികക്റ്റ്  അയയ്ക്കണഴമന്നക്റ്റ്

അഭരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 
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പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിമന്നമ്മാകസമുദമ്മായമക്ഷേമവര  നനിയമവര

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

സര്,  ഇമൗ ബനിലനിഴന്റെ മസമ്മാപക്റ്റ് ഞമ്മാന ആദരര തഴന്ന പറഞതമ്മാണക്റ്റ്.   ഇമപ്പമ്മാള്

രൂപനീകരനികമ്മാന  മപമ്മാകുന്ന  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  അദ്ധരക്ഷേ  പദവനി

ഏഴതങനിലര നനിയമസഭമ്മാ സമ്മാമമ്മാജനികന  വഹനിമകണ്ടനി വന്നമ്മാല അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ

നനിയമസഭമ്മാരഗതസ്വത്തെനിനക്റ്റ്  അമയമ്മാഗരത  ഉണ്ടമ്മാകമ്മാതനിരനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  മവണ്ടനി

മമ്മാത്രമമ്മാണക്റ്റ് ഇമൗ നനിയമര മഭദഗതനിമയമ്മാടുകൂടനി ബനിലമ്മായനി ഇവനിഴട അവതരനിപ്പനിച്ചതക്റ്റ്.

അതനിഴന്റെ ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായ സസ്വമ്മാതനരഴത്തെ സരബനനിച്ചക്റ്റ് മചെമ്മാദനിക്കുകയുര

ക്രമപ്രശങ്ങേള് ഉന്നയനിക്കുകയുര ഴചെയ്തു.  അതനിനുള മറപടനി പറയുകയുര ബനില

സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനികക്റ്റ്  വനിടണഴമന്ന  പ്രമമയവര  അവതരനിപ്പനിച്ചു.  ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനിറനിഴയ സരബനനിമച്ചമ്മാ അതനിഴന്റെ ഉളടകഴത്തെ സരബനനിമച്ചമ്മാ അതനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി  വരുന്ന  സമ്മാമ്പത്തെനിക  ബമ്മാദ്ധരതഴയ  സരബനനിമച്ചമ്മാ  ഒനമുള  ഒരു

ബനിലര  ഇവനിഴട  അവതരനിപ്പനിച്ചനിട്ടനില.  എന്നമ്മാല  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട,

പരനിണനിതപ്രജ്ഞരമ്മായ   പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാകള്  ഇവനിഴട  പ്രമയമ്മാഗനിച്ച  ചെനിലെ

വമ്മാക്കുകള്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സനീകറര  മകട്ടനിട്ടുണ്ടമ്മാവര.   'ആഴര
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കുടനിയനിരുത്തെമ്മാനമ്മാണക്റ്റ്'  എന്നതമ്മായനിരുന   ശനീ.  എര.  ഉമറനിഴന്റെ  പ്രമയമ്മാഗര.

ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്റ്റ്  പമ്മാവഴപ്പട്ടവനക്റ്റ്  കുടനിയനിരനിപ്പവകമ്മാശര

നലകനിയ  കമമ്യൂണനിസ്റ്റേക്റ്റ്  പമ്മാര്ട്ടനിഴയന്നക്റ്റ്  അമദ്ദേഹര  പറഞതക്റ്റ്  വളഴരനലതക്റ്റ്.

പൂച്ചയുഴടയുര നമ്മായയുഴടയുര മപരനില ഇഷ്ടദമ്മാനര ഉണ്ടമ്മാകനി ഭൂപരനിഷര നനിയമഴത്തെ

തകര്ത്തെവരമ്മാണക്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷേത്തെനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്റ്റ്  മനസനിലെമ്മാകണര.

ഭൂപരനിഷരണ   നനിയമത്തെനിനക്റ്റ്  മഭദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതുര  മനിച്ചഭൂമനി

ഇലമ്മാതമ്മാകനിയതുര ഇഷ്ടദമ്മാനര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതുര ആരമ്മായനിരുന.  

ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന: സര്,.....

ശനീ  .   എ  .   ഴക  .   ബമ്മാലെന: സര്, ഞമ്മാന ഇമപ്പമ്മാള് വഴെങ്ങുന്നനില.

മനി  .    സനീകര്:  അമദ്ദേഹര വഴെങ്ങുന്നനിഴലങനില ശനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന

ഇരനിക്കൂ.

ശനീ  .    എ  .    ഴക  .    ബമ്മാലെന:  സര്,  ഞമ്മാന   വഴെങ്ങേമ്മാത്തെനിടമത്തെമ്മാളര  ശനീ.

തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണനക്റ്റ്  സരസമ്മാരനികമ്മാന പറനില. .....(ബഹളര)...റനികമ്മാര്ഡനില

ഉണ്ടമ്മാകനില.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സനീകര്  എമന്നമ്മാടക്റ്റ്  വഴെങ്ങുനമണ്ടമ്മാഴയന്നക്റ്റ്

മചെമ്മാദനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഞമ്മാന പറയുര.  ശനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന  പറഞമ്മാല

എനനികക്റ്റ് വഴെങ്ങേമ്മാന കഴെനിയനില. ഇവനിഴട ഒരു ചെട്ടമനിമല. മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഓര്ഡര്
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ഉന്നയനിച്ചമ്മാല ഞമ്മാന വഴെങ്ങേമ്മാര.

ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന: സര്, മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഓര്ഡര്.

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണനക്റ്റ്  മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഓര്ഡര്

അനുവദനികമ്മാര. അമദ്ദേഹത്തെനിഴന്റെ  വമ്മാചെകര പൂര്ത്തെനീകരനികഴട്ട. 

ശനീ  .   എ  .  ഴക  .   ബമ്മാലെന: സര്, മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഓര്ഡര് ആമണമ്മാ? 

മനി  .   സനീകര്: അഴത. 

ശനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  എനനികക്റ്റ് ഫമകക്റ്റ് തന്നതനിനുമശഷര

ശനീ. എ. ഴക. ബമ്മാലെന സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്റ്റ് ശരനിയമ്മാമണമ്മാ? 

മനി  .   സനീകര്: തമ്മാങള് മചെമ്മാദനിക്കൂ.

ശനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇവനിഴട  അമദ്ദേഹര  ഭൂപരനിഷരണ

നനിയമഴത്തെക്കുറനിച്ചക്റ്റ്  പറഞ്ഞു.....(ബഹളര)....  1963-ല  ശനീ.  പനി.  റനി.

ചെമ്മാമകമ്മായമ്മാണക്റ്റ്   ഇമൗ  സഭയനില  ഭൂപരനിഷരണ  മദദഗതനി  ബനില

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്റ്റ്. 

മനി  .   സനീകര്: മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഓര്ഡര് എന്തമ്മാണക്റ്റ്? 

ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന: സര്, ആ നനിയമര 1964-ഴലെ ആകമ്മായനിട്ടമ്മാണക്റ്റ്

ചെരനിത്രര മരഖഴപ്പടുത്തെനിയനിട്ടുളതക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്  സഭയുഴട റനിമകമ്മാര്ഡുകളനിലളതമ്മാണക്റ്റ്.
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അങ്ങേഴനയനിരനിഴക  ഭൂപരനിഷരണ  മഭദഗതനി  നനിയമര  ഉണ്ടമ്മാകനിയതക്റ്റ്  മവഴറമ്മാരു

രൂപത്തെനിലെമ്മാഴണന്നക്റ്റ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  നനിയമവര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരരവര

വകുപ്പുമനനി ഇവനിഴട പറയുകയുര പട്ടനിക്കുര പൂച്ചയ്ക്കുര  ഇഷ്ടദമ്മാനര ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നക്റ്റ്

അണ്പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ആയനി  പറയുകയുര  ഴചെയ്തു.  ഒന്നക്റ്റ്,  അകമ്മാരരര

വസ്തുതമ്മാവനിരുദ്ധമമ്മാണക്റ്റ്.  രണ്ടക്റ്റ്,  ചെട്ടര  307  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചക്റ്റ്  അതക്റ്റ്  മരഖയനിലനനിന്നക്റ്റ്

എകക്റ്റ്പഞക്റ്റ് ഴചെയ്യണര. 

മനി  .   സനീകര്: പരനിമശമ്മാധനിക്കുന്നതമ്മാണക്റ്റ്. 

ശനീ  .    എ  .    ഴക  .    ബമ്മാലെന:  സര്,  ഞമ്മാന  പറഞ  വമ്മാചെകര

പൂര്ത്തെനീകരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പക്റ്റ് മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ് ഓഫക്റ്റ് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന്നതക്റ്റ് ശരനിയല.

മപമ്മായനിന്റെക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഓര്ഡര്  പറഞമ്മാല  ഞമ്മാന  നനിശ്ചയമമ്മായുര  ഇരനിക്കുര.

ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമത്തെനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  പമ്മാവഴപ്പട്ടവര്കക്റ്റ്  കനിമട്ടണ്ട

ലെക്ഷേകണകനിനക്റ്റ്  ഏകര്  ഭൂമനി   ഇലമ്മാതമ്മായതക്റ്റ്  ഏതക്റ്റ്  മഭദഗതനിയുഴട

ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടമ്മാഴണനളതക്റ്റ്  ചെരനിത്രത്തെനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാണക്റ്റ്.  ഞമ്മാന  അതനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്

കടക്കുന്നനില.  അങ്ങേഴനയുള  നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തെനിനുര  ഇന്നഴത്തെ  മകരളഴത്തെ

ഇമൗ രൂപത്തെനില വളര്ത്തെനിഴയടുക്കുന്നതനിനുര   രമ്മാജരത്തെനിഴന്റെ സസ്വമ്മാതനരസമര

വമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  നമ്മാടുവമ്മാഴെനിത്തെത്തെനിനുര  ജനനിതസ്വത്തെനിനുര  എതനിരമ്മായനിട്ടുള
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സമരത്തെനില പഴങടുത്തെ,  ഇന്നക്റ്റ് ജനീവനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ചെരനിത്രപുരുഷനമ്മാരനില ഏറവര

മുനപന്തനിയനില  നനിലക്കുന്ന  ആളമ്മാണക്റ്റ്  സഖമ്മാവക്റ്റ്  വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന.

അമദ്ദേഹഴത്തെ  നനിങ്ങേള്  ഏതുരൂപത്തെനിലള  നമ്മാമവനിമശഷണങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്

നടത്തെനിയതക്റ്റ്. വയസക്റ്റ് മചെര്കണഴമന്നക്റ്റ് പറഞതക്റ്റ് എന്തനിനുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്?  ഇമൗ

ബനിലനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ആഴര  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകണര,  ആഴര  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മാകണ്ട

എഴന്നമ്മാനര  തനീരുമമ്മാനനിച്ചനിട്ടനില.  പമക്ഷേ,  ഒരു  കമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങേമളമ്മാടക്റ്റ് പറയുകയമ്മാണക്റ്റ്, ഒരനികലര  ഴക. കരുണമ്മാകരനക്റ്റ് ഉണ്ടമ്മായ

അനുഭവര  മകരള  രമ്മാഷ്ട്രനീയത്തെനില  ശനീ.  വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്റ്റ്  ഉണ്ടമ്മാകനില.

ഇടതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനിയുഴട  കഴെനിഞ  മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റേമ്മായനില,

ഭരണപരനിഷമ്മാരവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  അതനിശക്തമമ്മായനിട്ടുള  നനിപമ്മാലെടുകള്

സസ്വനീകരനിക്കുഴമന്നക്റ്റ്   കൃതരമമ്മായനി  പറഞതമ്മാണക്റ്റ്.   അതനിഴന്റെ  സൂചെനയമ്മാണക്റ്റ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖരമനനി  ഴസക്രമട്ടറനിയറക്റ്റ്  ജനീവനകമ്മാരുഴട  മയമ്മാഗര

വനിളനിച്ചുമചെര്ത്തെക്റ്റ് ഒരു സമന്ദശര ഴകമ്മാടുത്തെമപ്പമ്മാള് കക്ഷേനിരമ്മാഷ്ട്രനീയത്തെനിനതനീതമമ്മായനി

എലമ്മാവരുര സസ്വനീകരനിച്ചതക്റ്റ്.    നനിങ്ങേളുഴട മുമ്പനിലള ഫയലെനില ഒരു മനുഷരഴന്റെ

ജനീവനിതമമ്മാണുളഴതന്നമ്മാണക്റ്റ്  അമദ്ദേഹര  പറഞതക്റ്റ്.   അധനികമ്മാരവര  ജനങ്ങേളുര

തമനിലള  അതനിര്  വരമ്പനിലമ്മാതമ്മാകനി  അധനികമ്മാരഴത്തെ   ജനങ്ങേളനിമലെയ്ക്കുര
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ജനങ്ങേഴള  അധനികമ്മാരത്തെനിമലെയ്ക്കുര  ലെയനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രക്രനിയ  ഇവനിഴട

പൂര്ത്തെനീകരനികമ്മാന  കഴെനിഞനിട്ടനില.  അധനികമ്മാര  വനിമകന്ദ്രനീകരണ  പ്രക്രനിയ

മകരളത്തെനില   മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായനി  മനരഴത്തെ   ആരരഭനിച്ചനിട്ടുഴണ്ടങനിലര

യഥമ്മാര്തത്തെനില അകമൗണ്ടബനിലെനിറനി എനപറയുന്നതക്റ്റ് ബമ്യൂമറമ്മാക്രസനിമയമ്മാടമ്മാണക്റ്റ്;

ജനങ്ങേമളമ്മാടല,  തമദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സമ്മാപനങ്ങേമളമ്മാടല.  ഭരണരരഗത്തെക്റ്റ്

കൂടുതല  സുതമ്മാരരത  ഉറപ്പുവരുമത്തെണ്ടതുണ്ടക്റ്റ്.   ഉമദരമ്മാഗസ  സരവനിധമ്മാനര

അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമമ്മായനിരനികണര.  സര്കമ്മാര്  ആവനിഷരനിക്കുന്ന

ജനമക്ഷേമകരമമ്മായനിട്ടുള പദ്ധതനികള് മനരനിട്ടക്റ്റ് ജനങ്ങേളനിമലെയ്ക്കക്റ്റ് എത്തെനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ്

നനിരവധനി  കടമ്പകളുണ്ടക്റ്റ്.   വനിവനിധ  തട്ടനിലള  ഉമദരമ്മാഗസ  സരവനിധമ്മാനര

ഏമകമ്മാപനിപ്പനിച്ചക്റ്റ്   കമ്മാരരക്ഷേമമമ്മാകണര.  ദനീര്ഘകമ്മാലെഴത്തെ  ആവശരമമ്മായ  മകരള

അഡനിനനിമസ്ട്രേറനീവക്റ്റ്  സര്വ്വനീസക്റ്റ്  മപമ്മാലള  കമ്മാതലെമ്മായ  ഭരണപരനിഷമ്മാരങ്ങേള്

അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.   ജനമക്ഷേമത്തെനിനുര  സന്തുലെനിത  വനികസനത്തെനിലര

ഭരണസരവനിധമ്മാനര  മമ്മാറനിത്തെനീര്ക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  ഉചെനിതമമ്മായ  പഠനര  നടത്തുകയുര

ശനിപമ്മാര്ശകള്  സമര്പ്പനിക്കുകയുര  ഴചെയ്യുന്നതനിനക്റ്റ്   1997-നക്റ്റ്  മശഷര  ഒരു

സരവനിധമ്മാനര ഇവനിഴട ഉണ്ടമ്മായനിട്ടനില.  അതനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി ഒരു ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  രൂപനീകരനിമകണ്ടതക്റ്റ്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.   കമ്മാമലെമ്മാചെനിതമമ്മായ  ഇമൗ
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ആവശരര  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനക്റ്റ്  ഒരു  പുതനിയ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷഴന

നനിയമനിമകണ്ടതക്റ്റ്  അതരന്തമ്മാമപക്ഷേനിതമമ്മാഴണ  നളതക്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷേത്തെനിഴന്റെ

മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റേമ്മായനിലള  കമ്മാരരമമ്മാണക്റ്റ്.  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിറനിഴയ  സര്കമ്മാര്

പനിന്നനീടമ്മാണക്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  അതനിഴന്റെ  Modus  Operandi

എന്തമ്മായനിരനികണഴമന്നക്റ്റ്   പനിന്നനീടക്റ്റ്  തനീരുമമ്മാനനിക്കുര.  അതനിഴന്റെ

ഉളടകത്തെനിമലെഴകമ്മാനര  കടകമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  ഞങ്ങേള്

ഇതുവച്ചുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  മകരളത്തെനിഴലെ  ജനങ്ങേമളമ്മാടക്റ്റ്  മവമ്മാട്ടക്റ്റ്  മചെമ്മാദനിച്ചതക്റ്റ്.  അതനില

കുറച്ചക്റ്റ് നനിങ്ങേളുര സഹമ്മായനിച്ചു.  ശനീ.  വനി.  ഡനി.  സതനീശഴന്റെ ചെനിലെ പ്രമയമ്മാഗങ്ങേള്

നമുകക്റ്റ്  സഹമ്മായകരമമ്മായനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അഴെനിമതനിയനിലമ്മാത്തെ  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്റ്റ്

യു.ഡനി.എഫക്റ്റ്.  ഗവണ്ഴമഴന്റെന്നക്റ്റ്   ഭൂമഗമ്മാളത്തെനിലള  ഒരമ്മാള്മപമ്മാലര

വനിശസ്വസനികനിഴലന്നക്റ്റ്  ജനങ്ങേമളമ്മാടക്റ്റ്  പറഞതക്റ്റ്  ശനീ.  വനി.  ഡനി.  സതനീശനമ്മാണക്റ്റ്.

അങ്ങേഴനയുള ധമ്മാരമ്മാളര കമ്മാരരങ്ങേള് നമുകക്റ്റ് ഉപകരനിച്ചനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്

ഞങ്ങേള്  വനിചെമ്മാരനിച്ചതനിലര  കൂടുതല  മവമ്മാട്ടക്റ്റ്  നമുകക്റ്റ്  കനിട്ടനിയതക്റ്റ്.   ഞമ്മാന  മറക്റ്റ്

കമ്മാരരങ്ങേളനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  കടകമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   ഇതക്റ്റ്  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമര

മപമ്മാഴലെയുര   വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  നനിയമര  മപമ്മാഴലെയുര  ജനകനീയസൂത്രണവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  അധനികമ്മാരവനിമകന്ദ്രനീകരണത്തെനിനക്റ്റ്  മകരളത്തെനിഴലെ  ഇടതുപക്ഷേ
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ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  മനതൃതസ്വര  ഴകമ്മാടുത്തെതുമപമ്മാഴലെയുര   ഭരണതലെത്തെനില

ഇന്തരമ്മാരമ്മാജരത്തെനിനക്റ്റ് മമ്മാതൃക സൃഷ്ടനിക്കുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിറനി.

അതനിഴന്റെ  രൂപനീകരണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടക്റ്റ്  മകരള  നനിയമസഭയനിഴലെ  ഒരരഗര

ഇതനിഴന്റെ  മനതൃതസ്വര  ഏഴറടുമകണ്ടനിവരുമമ്പമ്മാള്  നനിലെവനിലള  നനിയമപ്രകമ്മാരര

ഡനിസസ്വമ്മാളനിഫഫ ആകുര.  അതക്റ്റ് നനീകര ഴചെയ്യുന്നതനിനുള മഭദഗതനിയമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട

അവതരനിപ്പനിച്ചതക്റ്റ്.  മറക്റ്റ്  കമ്മാരരങ്ങേളനിമലെയ്ക്കക്റ്റ്  ഞമ്മാന കടക്കുന്നനില.   ബനില സബ്ജകക്റ്റ്

കമനിറനിയുഴട  പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ്  അയയ്ക്കണഴമന്ന  പ്രമമയര  ഞമ്മാന  മനരഴത്തെ

അവതരനിപ്പനിച്ചതമ്മാണക്റ്റ്.

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  എര.  ഉമര് അങ്ങേയുഴട  1(എ)  നമ്പര് മഭദഗതനി പ്രസക്റ്റ്

ഴചെയ്യുനമണ്ടമ്മാ? 

(പ്രസക്റ്റ് ഴചെയനില)

ശനീ.  എര.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച്ച  1(എ)  നമ്പര്  മഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശനീ.  രമ്മാജു  എബഹമ്മാര  അങ്ങേയുഴട  2(ബനി)  നമ്പര്  മഭദഗതനി  പ്രസക്റ്റ്

ഴചെയ്യുനമണ്ടമ്മാ? 

(പ്രസക്റ്റ് ഴചെയനില)
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 ശനീ.  രമ്മാജു  എബഹമ്മാര അവതരനിപ്പനിച്ച  2(ബനി)  നമ്പര് മഭദഗതനി സഭയുഴട

അനുമതനിമയമ്മാഴട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.  

2016-ഴലെ നനിയമസഭ (അമയമ്മാഗരതകള് നനീകര ഴചെയ്യല)  മഭദഗതനി ബനില

ആഭരന്തര  കമ്മാരരങ്ങേള്  സരബനനിച്ച  XIV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട

പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ് അയയ്ക്കണഴമന്നക്റ്റ്  പ്രമമയഴത്തെ 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........

പ്രമമയര  സഭ  അരഗനീകരനിച്ചനിരനിക്കുന.  ബനില  സബ്ജകക്റ്റ്  കമനിറനിയുഴട

പരനിഗണനയ്ക്കക്റ്റ് അയയ്ക്കുന. 

ഓര്ഡര്...........ഒമ്മാര്ഡര്.............സഭ ഇമപ്പമ്മാള് പനിരനിയുന്നതുര നമ്മാഴള രമ്മാവനിഴലെ

8.30 -നക്റ്റ് വനീണ്ടുര സമമളനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്റ്റ്.

(2016  ജൂഴഴലെ മമ്മാസര  15-ാം തനീയതനി ഴവളനിയമ്മാഴ്ച  രമ്മാവനിഴലെ  8.30 -നക്റ്റ് വനീണ്ടുര

സമമളനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി സഭ ഫവകനിട്ടക്റ്റ് 04.19-നക്റ്റ് പനിരനിഞ്ഞു.) 

............................
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