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മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ഓരഡെര...ഓരഡെര….  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കഡറ

തല്സഭാനത്തുനമനന്നും  നസ്പീക്കന്നും  ഡചെയ്യണഡമനഭാവശശ്യഡപ്പെട്ടുഡകഭാണണ

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  ഭരണഘടനയുഡട   179-ാം  അനുചച്ഛേദന്നും  (സമ)  ഖണന്നും

പ്രകഭാരവന്നും  ചകരള  നമയമസഭയുഡട  നടപടമക്രമവന്നും  കഭാരശ്യനമരവ്വഹണവന്നും

സന്നുംബനമച്ച  ചെടങ്ങളമഡലെ  65-ാം  ചെടവന്നും  അനുസരമചന്നും  ചനഭാടസ്പീസണ

നല്കമയമട്ടുണണ.  പ്രസസ്തുത  ചനഭാടസ്പീസമഡന്റെ  പകരപ്പെണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

അന്നുംഗങ്ങള്ക്കണ  ഇതമചനഭാടകന്നും  തഡന  വമതരണന്നും  ഡചെയമട്ടുണണ.

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മറമനണ  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമക്കഭാനുള്ള  അനുവഭാദതമനു

ചവണമയുള്ള ഉപചക്ഷേപന്നും അവതരമപ്പെമക്കഭാവനതഭാണണ. 

     സസ്പീക്കഡറ നസ്പീക്കന്നും ഡചെയ്യണഡമന പ്രചമയന്നും

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  സസ്പീക്കഡറ  തല്സഭാനത്തുനമനണ  നസ്പീക്കന്നും

ഡചെയ്യുനതമനഭായമ  ഭരണഘടനയുഡട  179-ാം  അനുചച്ഛേദന്നും  (സമ)  ഖണന്നും

പ്രകഭാരവന്നും   ചകരള  നമയമസഭയുഡട  നടപടമക്രമവന്നും  കഭാരശ്യനമരവ്വഹണവന്നും

സന്നുംബനമച്ച  ചെടങ്ങളമഡലെ  65-ാം  ചെടമനുസരമചന്നും  2021  ജനുവരമ  4-ാം

തസ്പീയതമ  ചനഭാടസ്പീസണ  നല്കമയ  പ്രചമയതമനണ  അവതരണഭാനുമതമ

നല്കണഡമന ഉപചക്ഷേപന്നും ഞഭാന് അവതരമപ്പെമക്കുന. 
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“തമരുവനന്തപുരന്നും  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വമമഭാനതഭാവളതമലൂഡട

ഡെമചപഭാമഭാറമകണ  ബഭാചഗജമല്  സസ്വരണന്നും  കടതമഡയന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരവന്നും

രഭാജശ്യചദഭാഹപരവമഭായ  ചകസമഡലെ  പ്രതമകളഭായമ  എന്.ഡഎ.എ.

സന്നുംശയമക്കുന  കുറവഭാളമകളുമഭായമ  ചകരള  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കര  ശസ്പീ.  പമ.

ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനുള്ള  വശ്യകമപരമഭായ  ബനവന്നും  സന്നുംശയകരമഭായ  അടുപ്പെവന്നും

സസ്വരണക്കടതണ  ചകസമഡലെ  ഒരു  പ്രതമയുഡട  വരക്കണ  ചഷഭാപ്പെമഡന്റെ

ഉദ്ഘഭാടനതമലന്നും  അതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  ചെടങ്ങുകളമലന്നും  നമയമസഭഭാ

സസ്പീക്കറുഡട  സഭാനമദശ്യവന്നും  സഭയണ  അപകസ്പീരതമകരവന്നും  പവമത്രമഭായ

നമയമസഭയുഡട  അന്തസമനുന്നും  ഒഒൗനതശ്യതമനുന്നും  മഭാനശ്യതയന്നും

നമരക്കഭാതതുമഭാണണ.  ചഡെഭാളര കടത്തു ചകസമല് സസ്പീക്കഡറ കസന്നുംസണ ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയ്യഭാന്  ചപഭാകുനഡവന  വഭാരത  ഡഞടചലെഭാഡടയഭാണണ  ചകരള  സമൂഹന്നും

ചകടതണ.  നമയമസഭയമഡലെ  വമവമധ  നമരമ്മഭാണ  പ്രവരതനങ്ങള്,  ഇ-

നമയമസഭ,  സഭഭാ  ടമ.വമ,  ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമ  തുടങ്ങമയ

പരമപഭാടമകളമഡലെ  ധൂരത്തുന്നും  അഴമമതമയുന്നും  ഇനണ  ചെരച്ചഭാ  വമഷയമഭാണണ.  മുമണ

മഡറഭാരു  സസ്പീക്കരക്കുഡമതമഡര  ഇതരന്നും  ഗുരുതരമഭായ  ആചരഭാപണങ്ങള്

ഉയരനവനമടമല.  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ശസ്പീചകഭാവമലെഭായ  നമയമസഭയുഡട
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അന്തസന്നും  യശസന്നും  ഉയരതമപ്പെമടമക്കുനതമനുന്നും  അതമഡന്റെ  ഒഒൗനതശ്യന്നും

കഭാത്തുസൂക്ഷേമക്കുനതമനുന്നും  ബഭാദശ്യസനഭായ  സസ്പീക്കര,  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

പദവമയുഡട  മഹതസ്വന്നും  കഭാത്തുസൂക്ഷേമക്കുനതമല്  തസ്പീരത്തുന്നും

പരഭാജയഡപ്പെടതമനഭാല് ശസ്പീ. പമ. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന ചകരള നമയമസഭഭാ സസ്പീക്കര

സഭാനത്തുനമനന്നും നസ്പീക്കന്നും ഡചെയ്യുനതമനണ ഇഒൗ സഭ തസ്പീരുമഭാനമക്കുന.”

ചഡെഭാ  .   എന്നും  .   ഡക  .   മുനസ്പീര: സര, ഞഭാന് പ്രചമയഡത പമന്തഭാങ്ങുന.

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  പ്രചമയഭാവതരണതമനണ  അനുവഭാദന്നും

നല്കണഡമനതമഡന  അനുകൂലെമക്കുന  അന്നുംഗങ്ങള്  അവരവരുഡട

സഭാനങ്ങളമല് എഴുചനറ്റു നമല്ചക്കണതഭാണണ. 

(പ്രതമപക്ഷേഭാന്നുംഗങ്ങള് അവരവരുഡട സഭാനങ്ങളമല് എഴുചനറ്റുനമന.)

ഇരുപതമല്  കുറയഭാത  അന്നുംഗങ്ങള്  പ്രചമയഭാവതരണഡത

അനുകൂലെമക്കുനതമനഭാല് ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മറമനണ പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമക്കുനതമനണ

അനുവഭാദന്നും  നല്കമയമരമക്കുന.   പ്രചമയന്നും  സഭ  ഇചപ്പെഭാള്

പരമഗണമക്കുനതഭാണണ.  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മറമനണ പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമചഡകഭാണണ

സന്നുംസഭാരമക്കഭാവനതഭാണണ….(ബഹളന്നും) ... … പസ്പീസണ.....പസ്പീസണ.. 

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഇന്തശ്യന് ജനഭാധമപതശ്യതമല് തഡന ഉദഭാത
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മഭാതൃകയഭാണണ  നമ്മുഡട  നമയമസഭ.  നഭാഴമകക്കല്ലുകളഭായ  നമരവധമ

നമയമനമരമ്മഭാണന്നും നടതമയതഭാണണ ഇഒൗ സഭ.  ഇന്തശ്യന് ജനഭാധമപതശ്യതമനണ

സബ്ജകണ കമ്മമറമ സന്നുംഭഭാവന ഡചെയതഭാണണ ഇഒൗ നമയമസഭ. ഇന്തശ്യയമഡലെതഡന

ഏറവന്നും  മചനഭാഹരമഭായ  നമയമസഭഭാ  മനമരമഭാണണ  നമുക്കുള്ളതണ.  സസ്പീക്കറുഡട

പദവമഡയ  സന്നുംബനമച്ചണ  നമ്മുഡട  സങ്കല്പവന്നും  ഭരണഘടനയുഡട

സങ്കല്പവഡമഭാഡക്ക  നമുക്കറമയഭാന്നും.  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ശസ്പീചകഭാവമലെഭായ

നമയമസഭയുഡട  നഭാഥഭാനഭാണചദ്ദേഹന്നും.  സരവ്വഭാദരണസ്പീയനഭായ  മഹതണ  വശ്യകമ,

കക്ഷേമരഭാഷ്ട്രസ്പീയതമനതസ്പീതന്, നമഷ്പക്ഷേന്, ഭരണഘടനഭാപരമഭായുന്നും ചെടങ്ങളഭാലന്നും

സഭാമൂഹമകമഭായ  ഉനതപദവമ,  സഭയകത്തുന്നും  പുറത്തുന്നും  വഭാക്കമലെഭായഭാലന്നും

പ്രവൃതമയമലെഭായഭാലന്നും  അതസ്പീവ  സൂക്ഷ്മത  പുലെരചതണ  വശ്യകമ,

ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ കഭാവല്ഭടന്, സഭഭാന്നുംഗങ്ങളുഡട അവകഭാശ സന്നുംരക്ഷേകന്,

ജനഭാധമപതശ്യ  അവകഭാശങ്ങളുഡട  സന്നുംരക്ഷേകന്,  ജനഭാധമപതശ്യ

സന്നുംവമധഭാനതമല്  പ്രഒൗഢമയുന്നും  പ്രഭാമുഖശ്യവമുള്ള  ഉനതപദവമ,  സഭയുഡട

അന്തസമഡന്റെയുന്നും  അധസ്പീശതമഡന്റെയുന്നും  പ്രതസ്പീകമഭാണണ  സസ്പീക്കര.  ചകരളഡത

സന്നുംബനമച്ചമടചതഭാളന്നും  ഒടനവധമ  മഹതണ  വശ്യകമതസ്വങ്ങള്  നമയമസഭയമല്

സസ്പീക്കരമഭാരഭായമട്ടുണണ.  പ്രഥമ  സസ്പീക്കറഭായമട്ടുള്ള   ആര.  ശങ്കരനഭാരഭായണന്
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തമമ, ഡക. എന്നും. സസ്പീതമ സഭാഹമബണ, സമ. എച്ചണ. മുഹമ്മദണ ചകഭായ, അലെകഭാണര

പറമമതറ,  ദഭാചമഭാദരന്  ചപഭാറമ ,  വരക്കലെ  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  തുടങ്ങമയവര

പ്രഗത്ഭരഭായ,  നഡമ്മ  വമട്ടു  പമരമഞ്ഞു  ചപഭായ  സസ്പീക്കരമഭാരഭാണണ.  ഇനണ

ജസ്പീവമച്ചമരമക്കുനവരുന്നും  ഒടനവധമ  നല  സസ്പീക്കരമഭാരഭായമ  നമ്മുഡട  സഭയമല്

ചസവനന്നും  അനുഷമച്ചമട്ടുള്ള  മഹതണ  വശ്യകമതസ്വങ്ങള്  നമ്മുഡട  മുമമല്

ഇചപ്പെഭാഴുമുണണ.  അതസ്പീവ  പ്രഗത്ഭരുന്നും  പക്ഷേപഭാതരഹമതരുമഭായ  മഹതണ

വശ്യകമതസ്വങ്ങള്  അലെങ്കരമച്ചതഭാണണ  ഇഒൗ  പദവമ.  അന്തചസഭാഡടയുന്നും

ആഭമജഭാതശ്യചതഭാഡടയുന്നും  സഭഡയ  നയമച്ചവര.  നശ്യഭായയുകമഭായുന്നും

നമയമഭാനുസൃതമഭായുന്നും ചെടങ്ങള് വശ്യഭാഖശ്യഭാനമച്ചവര,  ജനഭാധമപതശ്യതമനണ പുതമയ

വമതഭാനങ്ങള് സൃഷമച്ചവരഭാണവര. നമ്മുഡട സഭയുഡട ചെരമത്രതമല് ഇതമനകന്നും

സസ്പീക്കഡറ നസ്പീക്കന്നും ഡചെയ്യണഡമന അഞണ ചനഭാടസ്പീസുകള് നല്കമയമട്ടുണണ. അഞണ

ചനഭാടസ്പീസുകളുഡടയുന്നും  കഭാരണന്നും  പലെചപ്പെഭാഴുന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായമരുന.  നമലെവമഡലെ

ചനഭാടസ്പീസുകളമല്  രണണ  ചനഭാടസ്പീസുകള്  മഭാത്രമഭാണണ  സഭയമല്  ചെരച്ച

ഡചെയമട്ടുള്ളതണ.  നമലെവമഡലെ  ചനഭാടസ്പീസണ  സസ്പീക്കഡറ  സന്നുംബനമച്ചമടചതഭാളന്നും

അതസ്പീവ ഗുരുതരമഭായ ആചക്ഷേപങ്ങളഭാണണ ഉനയമക്കുനതണ.  ചഡെഭാളര കടത്തുന്നും

സസ്വരണക്കടത്തുന്നും കള്ളക്കടത്തു പ്രതമകളുമഭായമട്ടുള്ള ബനമഭാണണ ഞഭാനമവമഡട
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ഉനയമക്കുനതമനുള്ള അടമസഭാന കഭാരണന്നും. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    സമ  .    ചജഭാസഫെണ:   സര,  ഇഒൗ  പ്രചമയതമനണ  മറുപടമ

പറചയണതണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കറഭാണണ.   അചദ്ദേഹഡത

സഭയമല് കഭാണുനമല.  ആരഭാണണ ഉതരന്നും പറചയണതണ;  ഉതരന്നും പറചയണ

ആള് സഭയമല് വരചണ.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: അചദ്ദേഹന്നും വരുന്നും.

(ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  സഭയമഡലെതമ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കറുഡട സസ്പീറമല് ഉപവമഷനഭായമ.)

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  തമരുവനന്തപുരന്നും  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര

വമമഭാനതഭാവളതമലൂഡട  ഡെമചപഭാമഭാറമകണ  ബഭാചഗജമല്  സസ്വരണന്നും

കടതമഡയന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരവന്നും  രഭാജശ്യചദഭാഹപരവമഭായ  ചകസമഡലെ

പ്രതമകളഭായമ  എന്.ഡഎ.എ.  സന്നുംശയമക്കുന  കുറവഭാളമകളുമഭായമ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കുള്ള  വശ്യകമപരമഭായ  ബനവന്നും  സന്നുംശയകരമഭായ

അടുപ്പെവമഭാണണ  ഇതമനഭാധഭാരമഭായ  ഒരു  കഭാരശ്യന്നും.   ഇതമഡലെ  പ്രതമകളുമഭായമ

കുടുന്നുംബപരമഭായമതഡന തനമക്കണ  ബനമുഡണനണ ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

അടുതദമവസന്നും പത്രങ്ങളുമഭായമ നടതമയ അഭമമുഖതമല് പറയുകയുണഭായമ.
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സസ്വപ്ന  സുചരഷുമഭായമ  എനമക്കണ  അടുത  ബനമുണണ,  അവഡര  ചനരഡത

അറമയഭാന്നും,  കുടുന്നുംബപരമഭായമതഡന  ബനമുണണ,  ഡെമചപഭാമഭാറണ  എന  നമലെയണ

എനമക്കണ  അവരുമഭായമ  ബനമുഡണനണ  അചദ്ദേഹന്നും  തഡന പറയുകയുണഭായമ.

Admitted facts need not be proved എനണണ. അഡതഭാഡക്ക അഡമറണ ഡചെയ

കഭാരശ്യങ്ങളഭാണണ.  ഇക്കഭാരശ്യങ്ങള് പരസശ്യമഭായമ പറഞ്ഞതുഡകഭാണണ  അഡതഭാനന്നും

തഡന  ചനഭാടസ്പീസമല്  ചവണഡമനള്ളതണ.....,  എഡന്റെ  പ്രചമയന്നും

സന്നുംക്ഷേമപ്തമഭാകുനതമനുചവണമയഭാണണ  അതണ  ചുരുക്കമയതണ.  അതലഭാഡത

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മനമ  ഇവമഡട  സൂചെമപ്പെമച്ചതുചപഭാഡലെ  ഡഭാഫമന്നുംഗമഡന

സന്നുംബനമച്ചണ അത്ര ചബഭാധശ്യമമലഭാതതുഡകഭാണല.  ഞഭാന് അടുത പ്രചമയന്നും

അവതരമപ്പെമക്കുചമഭാള്  ഡഭാഫമന്നുംഗമനണ  ചവണഡമങ്കമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

മനമയുഡട അടുചതയണ ആഡള ആയയഭാഡമചന എനമക്കണ പറയഭാനുള.

സസ്വരണക്കടതണ  ചകസമഡലെ  ഒരു  പ്രതമയുഡട  വരക്കണ ചഷഭാപ്പെമഡന്റെ

ഉദ്ഘഭാടനതമനുന്നും  അതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  ചെടങ്ങമലന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കറുഡട  സഭാനമദശ്യന്നും, ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ  സന്നുംബനമച്ചണ  ഞഭാചനഭാ

പ്രതമപക്ഷേതമരമക്കുന  ഏഡതങ്കമലഡമഭാരു  അന്നുംഗചമഭാ  ഇതുവഡര

ഉതരവഭാദമതസ്വഡപ്പെട  ഏഡതങ്കമലന്നും  ഒരു  സഭാനതണ  ആചക്ഷേപമുനയമച്ചമടമല.
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പത്രമഭാധശ്യമങ്ങളമല്ക്കൂടമയുന്നും  ഇലെചകഭാണമകണ  മസ്പീഡെമയയമലന്നും  വരമകയഭാണണ.

ഇഡതഭാഡക്ക ചകരള സമൂഹന്നും കണ്ടുഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  അതലഭാഡത സഭയണ

പുറതണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കണ  അവമതമപ്പുണഭാക്കുന വമധതമല് ഒരു

വഭാക്കുന്നും  ഞങ്ങളഭാരുന്നും  പറഞ്ഞമടമല.  എഡന  സന്നുംബനമച്ചമടചതഭാളന്നും

ഇങ്ങഡനഡയഭാരു പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമചക്കണമവനതണ ചുരുങ്ങമയ കഭാലെഘടചമ

ഉളഡവങ്കമല്ചപ്പെഭാലന്നും  വളഡര  നമരഭഭാഗശ്യകരമഭാഡണനണ   പറയഭാന്  ഞഭാന്

ആഗ്രഹമക്കുകയഭാണണ.  ഒരമക്കലന്നും ആഗ്രഹമച്ചതല,  ഒരു സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായമ

പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവരഭാന്.  പഡക്ഷേ  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ഉതരവഭാദമതസ്വന്നും

നമറചവറമയമഡലങ്കമല്  നഭാഡള  ജനങ്ങചളഭാടണ  സമഭാധഭാനന്നും  പറചയണമവരുന്നും.

അതലഭാഡത  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ  ഡകഭാച്ചഭാക്കഭാചനഭാ  ചമഭാശമഭാക്കഭാചനഭാ

ചവണമയല.  എത്രഡയത്ര വഭാരതകള് വന.  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ ചെമത്രന്നും ഫ്രണണ

ചപജമല് വച്ചണ എത്രഡയത്ര ഉതരവഭാദമതഡപ്പെട പത്രങ്ങളമല് വഭാരത വന.

നമയമനടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുഡമനള്ളതണ  ഒരു  ഘടതമല്  അചദ്ദേഹന്നും

പറഞ്ഞതഭായമ  പത്രങ്ങളമല്  ഞഭാന്  വഭായമക്കഭാനമടയഭായമ.  ഞഭാന്

കഭാചതഭാരതമരുന.  അചദ്ദേഹന്നും നമയമനടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുകയഭാഡണങ്കമല്

ആ  പത്രങ്ങഡളഭാഡക്ക  തഡന  അതണ  പമന്വലെമച്ചണ  മഭാപ്പുപറയുകയഭാഡണങ്കമല്
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ഞഭാന് പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമക്കുന പ്രശ്നചമയുണഭായമരുനമല. എനഭാല് ഓചരഭാ

ദമവസവന്നും  കടനചപഭായമഡക്കഭാണമരമക്കുചമഭാള്  കൂടുതല്  ഗഒൗരവതരമഭായ

വഭാരതകളഭാണണ  വനഡകഭാണമരമക്കുനതണ.  ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  എസണ.

ശരമ്മയണ  ഞഭാന്  ഓചരഭാനന്നും  കൃതശ്യമഭായമ  പറഞ്ഞണ  അചദ്ദേഹഡത  കൂടുതല്

ചമഭാശക്കഭാരനഭാക്കണഡമനഭാണണ  ഉചദ്ദേശശ്യഡമങ്കമല്,  ആ ഒരു  വമധഭാനതമചലെയണ

ചപഭാകുവഭാന്  എഡന്റെ  സന്നുംസഭാരവന്നും  അച്ചടക്കവന്നും  ജനഭാധമപതശ്യചബഭാധവന്നും

അനുവദമക്കഭാതതുഡകഭാണണ  ആ  തരതമചലെയണ  ചപഭാകണഡമനണ  ഞഭാന്

ആഗ്രഹമക്കുനമല.  ഇവമഡട നമയമസഭയുഡട അന്തസഭാണണ പ്രശ്നന്നും. അതലഭാഡത

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന  ജയമലെമലെടയഭാചനഭാ  അചദ്ദേഹഡത

ചമഭാശഡപ്പെടുതഭാചനഭാ  ഉള്ള  യഭാഡതഭാരു  കഭാരശ്യവന്നും  ഞഭാന്  ഉനയമക്കഭാന്

ഉചദ്ദേശമച്ചമടമല.

ഡപഭാതുമരഭാമത്തുന്നും രജമചസ്ട്രേഷനുന്നും വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഭാകരന്):

സര,  ചപഭായമന്റെണ  ഓഫെണ  ഓരഡെര.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  എന്നും.  ഉമ്മര  മനമമഭാഡര

കളമയഭാക്കമ,  അതണ  സഭാരമമല.   കുറചകൂഡട കടനപറഞ്ഞു.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര  എന്തഭാണണ  റൂള്  ഡചെയതണ.  സഭാചങ്കതമകമഭായ

പ്രശ്നമുഡണങ്കമലന്നും  അതണ  മഭാറമവച്ചണ  ധഭാരമ്മമകമഭായമ  അവതരമപ്പെമക്കഭാന്
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അനുവദമക്കുന.  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതണ  ഡതറഭാഡണനണ  അങ്ങണ  പറഞ്ഞചലഭാ,

അതുഡകഭാണണ  അതുവമചടയ.  അങ്ങണ  ധഭാരമ്മമകമഭായമ  ഉനയമക്കൂ.

ഡഭാഫമന്നുംഡഗഭാഡക്ക പറഞ്ഞതണ ശരമയഭാണണ, അതണ മഭാറമവച്ചചലഭാ. ഡഭാഫമന്നുംഗമഡന്റെ

പ്രശ്നമമലചലഭാ  ഇചപ്പെഭാള്,  അതണ  അവതരമപ്പെമക്കുകയഭാണണ.  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതണ

വളഡര  വശ്യകമഭാണണ.   സഭാചങ്കതമകമഭായ  പ്രശ്നമുഡണങ്കമലന്നും  ഡചെയര  അതണ

കണക്കമഡലെടുക്കുനമല.   നമങ്ങള് പറഞ്ഞുകഴമഞ്ഞു,  ഞങ്ങള് അന്നുംഗസ്പീകരമച.

അചങ്ങയണ  പറയഭാന്നും.   ഞങ്ങഡള  കളമയഭാചക്കണ.   ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതണ

ഞങ്ങളുഡട അഭമപ്രഭായമഭാണണ. 

ശസ്പീ  .   എന്നും  .   ഉമ്മര: സര, കളമയഭാക്കല് എനതണ വണ്ചവ ടഭാഫെമക്കഡലനണ

അങ്ങണ മനസമലെഭാക്കണന്നും.  ഇചങ്ങഭാടണ കളമയഭാക്കമയഭാല് അചത നഭാണയതമല്

അചങ്ങഭാട്ടുന്നും  തമരമച്ചടമക്കുന്നും.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ജമ.  സുധഭാകരന്  മനമക്കണ

എലഭാവരുഡടയുന്നും  ഇടയമല്  ഒരു  ചസഭാഫണ  ചകഭാരണറുണണ  എനവമചെഭാരമച്ചണ

എചപ്പെഭാഴുന്നും  തലെയമല്  കയറഭാന്  വചരഡണചന  എനമക്കണ  പറയഭാനുള......

(ബഹളന്നും)......

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ, പസ്പീസണ............(ബഹളന്നും)......

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഇചങ്ങഭാടണ  കളമയഭാക്കമയഭാല്  അചങ്ങഭാട്ടുന്നും
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കളമയഭാക്കുന്നും......(ബഹളന്നും)......അതണ  കൃതശ്യമഭാണണ.   ഞഭാന്  പറയഡട.  ഞഭാന്

സസ്പീക്കഡറക്കുറമഡച്ചഭാനന്നും പറഞ്ഞമടമലചലഭാ.  

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എസണ  .    സുനമല് കുമഭാര):  സര,  ചപഭായമന്റെണ

ഓഫെണ  ഓരഡെര,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡപഭാതുമരഭാമതണ  വകുപ്പുമനമ  വളഡര

നശ്യഭായയുകമഭായഭാണണ  കഭാരശ്യങ്ങള്  അവതരമപ്പെമച്ചതണ.  ഒരു  അന്നുംഗഡത

അപമഭാനമക്കഭാചനഭാ  കളമയഭാക്കഭാചനഭാ  ഉചദ്ദേശമചഡകഭാണണ  ഒനന്നും  അചദ്ദേഹന്നും

പറഞ്ഞമടമല.   എനഭാല്  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  സന്നുംസഭാരതമനണ  മറുപടമയഭായമ

വളഡര  മഭാനശ്യനഭായമ  സന്നുംസഭാരമക്കഭാറുണഭായമരുന  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര,

എന്നും.എല്.എ.,  അചദ്ദേഹന്നും  തലെയമല്  കയറരുതണ  എനള്ള  പരഭാമരശന്നും

നടതമയതണ  ശരമയഭായമല.   കഭാരണന്നും  ഒരമക്കലന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മനമ

അങ്ങഡന ഒരന്നുംഗതമഡന്റെയുന്നും മുകളമല് കയറമനമനണ  സന്നുംസഭാരമക്കുന ആളല.

അതുഡകഭാണണ  ദയവഭായമ  ഇഒൗ  പരഭാമരശന്നും  സഭഭാചരഖകളമല്  നമനന്നും  നസ്പീക്കന്നും

ഡചെയ്യണഡമനണ അഭശ്യരതമക്കുകയഭാണണ.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:  അതണ പരമചശഭാധമക്കഭാന്നും.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .     ഉമ്മര:  സര,  ഇതുമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ  പറയുചമഭാള്,

ബഹുമഭാനഡപ്പെട നമയമസഭഭാ സസ്പീക്കറുഡട അസമസന്റെണ പപ്രവറണ ഡസക്രടറമഡയ
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അടുത  ദമവസന്നും  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  കസന്നുംസണ  വമളമചവരുതമ.

നമയമസഭയമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഗവരണറുഡട  പ്രസന്നുംഗന്നും  രണര  മണമക്കൂര

നടക്കുചമഭാള്  ഒമതുമണമക്കൂര  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുഡട  അസമസന്റെണ

പപ്രവറണ  ഡസക്രടറമ  കസന്നുംസണ  ഓഫെസ്പീസുമഭായമ  ചെരച്ച

ഡചെയ്തുഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  കസന്നുംസണ  ഓഫെസ്പീസരമഭാരക്കണ  നമയമസഭ

കഭാണുനതമനുചവണമ  പഭാസണ  ഡകഭാടുക്കുന  കഭാരശ്യമലചലഭാ  അവമഡട  ചെരച്ച

ഡചെയമട്ടുള്ളതണ. അതണ അതസ്പീവഗുരുതരമഭായ പ്രശ്നമഭാണണ.  പത്രങ്ങളമല് വനമട്ടുള്ള

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  കഭാരശ്യങ്ങഡള  സന്നുംബനമച്ചണ

ചചെഭാദമക്കഭാന് മഭാത്രമഭാണണ അചദ്ദേഹഡത വമളമചവരുതമയതണ…...(ബഹളന്നും) .…

നമങ്ങള്ക്കണ  ഡപഭാള്ളഭാന് മഭാത്രഡമഭാനന്നും  ഇവമഡടഡയഭാനന്നും  പറയുനമല.  ഞഭാന്

സചഭശ്യതരമഭായ  യഭാഡതഭാരു  കഭാരശ്യവന്നും  പറയുനമല.   ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കറുഡട  അസമസന്റെണ  പപ്രവറണ  ഡസക്രടറമഡയ വമളമച്ചണ  കസന്നുംസണ  ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയ്തുഡവനണ പറഞ്ഞതമല് എന്തഭാണണ ഡതറണ.  കളവഭാചണഭാ.  പമഡനഡയന്തഭാണണ

നമങ്ങള് പറയുനതണ. നമങ്ങള്ക്കണ അവസരന്നും കമട്ടുചമഭാള് നമങ്ങള് പറചഞ്ഞഭാള.

അസമസന്റെണ  ഡഡപ്രവറണ  ഡസക്രടറമഡയ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  ചവണമ

വമളമപ്പെമച്ചചപ്പെഭാള് ഇഒൗ ഡസക്രചടറമയറണ എടുത നമലെപഭാഡടന്തഭാണണ.  അചങ്ങഭാടണ
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പറഞ്ഞയയഭാഡത  നമയമസഭഭാന്നുംഗങ്ങള്ക്കണ  മഭാത്രമുള്ള  പ്രമവമചലെജണ

സഭാഫെമനുമുഡണന  രസ്പീതമയമല്  തടസഡപ്പെടുതഭാന്ചവണമ  ശമമച,  കതണ

ഡകഭാടുത്തു.   അചനസ്വഷണവമഭായമ നമഷ്പക്ഷേമഭായമ,  നമരഭയമഭായമ പങ്കുചചെരഭാന്

കഴമയുഡമങ്കമല്  ചനഡര  വമളമച്ചഭാല്/സമന്സണ  അയച്ചഭാല്  അചങ്ങഭാടണ

അയയകയചല  ചവണതണ.  ഇചപ്പെഭാള്  എന്തമനഭാണണ  കഭാതമരമക്കുനതണ?

നമയമസഭ  കഴമയഡട  എനഭാണണ  പത്രങ്ങള്  പറയുനതണ.   നമയമസഭഭാ

കഴമഞ്ഞഭാല്  സസ്പീക്കഡറ  കസന്നുംസണ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്   ചപഭാകുകയഭാണണ.

ഡഫെസമവല്  ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമഡയ  സന്നുംബനമച്ച  ഡസമമനഭാര

ഉദ്ഘഭാടനതമനുചവണമയലചലഭാ  വമളമക്കുനതണ.   ഇവമഡട  പ്രശ്നമതഭാണണ.

കസന്നുംസണ   ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന് ചപഭാകുനഡവനണ  പറയുചമഭാള്,  അതഡലങ്കമല്

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  ഇങ്ങഡനയുള്ള  കഭാരശ്യങ്ങളുണഭാകുചമഭാള്,

പത്രങ്ങള്   ശരമയലഭാത  കഭാരശ്യങ്ങളഭാണണ  പറയുനഡതങ്കമല്

അവരഡക്കതമരഭായമ  മഭാനനഷതമനണ  ചകസണ  ഡകഭാടുക്കുഡമനണ  അചദ്ദേഹന്നും

പറഞ്ഞമട്ടുഡണങ്കമലന്നും ഇതുവഡരയുന്നും അങ്ങഡനഡയഭാരു സന്നുംഗതമയുമുണഭായമടമല.

വശ്യകമപരവന്നും  കുടുന്നുംബപരവന്നും  എന്നും.  ശമവശങ്കറുമഭായുള്ള  ബനവന്നും

എന്നുംബസമയുഡട  പ്രതമനമധമഡയന  നമലെയമലള്ള  പരമചെയവന്നും
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എനമക്കുഡണനള്ളതണ  അചദ്ദേഹന്നും  തഡന  പറഞ്ഞതഭാണണ.

അചദ്ദേഹതമചന്റെതഭായമ പത്രങ്ങളമല് കൂടമ ഓചരഭാ ദമവസവന്നും ചെമലെ വഭാരതകള്

വനഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഉപരഭാഷ്ട്രപതമ  നല്കമയ

പ്രശന്നുംസഭാപത്രമുഡണനഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും   പറയുനതണ.   സസ്പീക്കഡറ  നസ്പീക്കന്നും

ഡചെയ്യണഡമന  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമക്കുനതമനുമുമഭായമ  എനമക്കണ

നല്കമയമട്ടുള്ള  പ്രശന്നുംസഭാപത്രന്നും  ആ  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമക്കുനവര

വഭായമചചനഭാചക്കണതഭാഡണനഭാണണ  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതണ. എനമക്കണ ചവണഡമങ്കമല്

വഭായമചചനഭാക്കഭാന്നും.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  ചമഭാശക്കഭാരനഭാഡണനള്ള

അഭമപ്രഭായന്നും  എനമക്കമല.  വളഡര  പ്രശന്നുംസനസ്പീയമഭായ  രസ്പീതമയമല്

പ്രവരതമച്ചതമനണ   ബഹുമഭാനഡപ്പെട   ഉപരഭാഷ്ട്രപതമ  നല്കമയ

പ്രശന്നുംസഭാപത്രമുഡണനണ പറഞ്ഞഭാല് അതണ നമുക്കണ ഡമഭാതതമല് കമടമയമട്ടുള്ള

പ്രശന്നുംസയഭായമ ഞഭാന് കണക്കഭാക്കുകയഭാണണ.  അചദ്ദേഹതമനണ ബഹുമഭാനഡപ്പെട

രഭാഷ്ട്രപതമ പ്രശന്നുംസഭാപത്രന്നും ഡകഭാടുക്കഡട എനഭാണണ എഡന്റെ ആഗ്രഹന്നും.  പഡക്ഷേ

ചകരളതമഡലെ  ജനങ്ങള് അവമഡട  ചെമലമലെമട  പത്രമല  ചനഭാക്കുനതണ,  മറമച്ചണ

ചനരന്നുംഡവളുക്കുചമഭാള് ചനഭാക്കുനതണ വരതമഭാനപത്രമഭാണണ.  ഇഒൗ വരതമഭാന

പത്രതമഡലെഭാഡക്ക  തഡന  കഭാണുനതണ  പ്രശന്നുംസഭാപത്രമല,  അചദ്ദേഹഡത
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കസന്നുംസണ  വമളമപ്പെമക്കുന്നും,  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുഡമനള്ളതഭാണണ.  സഭ

പമരമഞ്ഞുകഴമഞ്ഞണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കഡറ  വമളമച്ചണ  ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയഭാല്  അതണ  ഇഒൗ  സഭയുഡട  അന്തസണ  ഉയരത്തുചമഭാ  അചതഭാ  ഇകഴ്ത്തുചമഭാ

എനതഭാണണ പ്രസകമഭായ കഭാരശ്യന്നും. അചദ്ദേഹന്നും ഡകഭാടമവച്ച കഭാറമല് നമയമസഭഭാ

സസ്പീക്കറുഡട  എലഭാ  പരമരക്ഷേചയഭാടുന്നുംകൂടമ  കസന്നുംസണ  ഓഫെസ്പീസമചലെക്കണ

ചപഭാകുചമഭാള്  നമയമസഭയുഡട  അന്തസന്നും  ആഭമജഭാതശ്യവന്നും

ജനഭാധമപതശ്യമൂലെശ്യങ്ങളുന്നും  കൂടുചമഭാ  എനളളതഭാണണ  പ്രശ്നന്നും.   അതുഡകഭാണഭാണണ

അചദ്ദേഹഡത  നസ്പീക്കന്നും  ഡചെയ്യണഡമന  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനമട്ടുളളതണ.

അതലഭാഡത  ഇതമല്  വശ്യകമപരമഭാചയഭാ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയപരമഭാചയഭാ  മറണ

പ്രശ്നങ്ങഡളഭാനമമല.  അചദ്ദേഹചതഭാടണ  വശ്യകമപരമഭായ  ഒരു  അതൃപ്തമയുന്നും

ഇതുവഡരയുണഭായമടമല.  വശ്യകമപരമഭായ  പ്രശ്നതമനപ്പുറമഭായമ  ചകരള

നമയമസഭയുഡട  അന്തസമഡന്റെയുന്നും  ആഭമജഭാതശ്യതമഡന്റെയുന്നും  പ്രശ്നമഭാണണ.

അതുഡകഭാണണ  ഭരണഘടനഭാപരമഭായമ  ഇങ്ങഡന  ഡചെയ്യുകയലഭാഡത

നമവൃതമയമലഭാതതുഡകഭാണഭാണണ.  ഒരുപചക്ഷേ  ചവഡറ  ചെമലെ

ആളുകളഭായമരുഡനങ്കമല് ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര വരുചമഭാള് ഇങ്ങഡനഡയഭാരു

വഭാരത  കണഭാല്,  ചനഡര  സസ്പീക്കറുഡട  ചചെന്നുംബറമല്  അടമചകയറമ
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കചസരഡയടുതണ  പുറത്തുകളയുമഭായമരുന.  പഡക്ഷേ,  അങ്ങഡനയുളള

ജനഭാധമപതശ്യമൂലെശ്യതമലന്നും സന്നുംസഭാരതമലന്നും വമശസ്വസമക്കഭാതതുഡകഭാണണ ഞഭാന്

ആറണ മഭാസക്കഭാലെമഭായമ കഭാതമരമക്കുകയഭാണണ.  ആറണ മഭാസന്നും മുമണ ഒനഭാമഡത

ചനഭാടസ്പീസണ  ഡകഭാടുത്തു.  ആ  ചനഭാടസ്പീസണ  സഭാചങ്കതമകമഭായ  കഭാരണങ്ങളഭാല്

തളളമചപ്പെഭായമ.  രണഭാമതണ  ചനഭാടസ്പീസമനുചവണമ  വസ്പീണ്ടുന്നും  കഭാതമരുന.  സഭ

വമളമച്ചചപ്പെഭാള്  ചനഭാടസ്പീസണ  ഡകഭാടുഡതങ്കമലന്നും  സഭാചങ്കതമക  കഭാരണങ്ങളഭാല്

വസ്പീണ്ടുന്നും തളളഡപ്പെട്ടു.  ഇചപ്പെഭാള് മൂനഭാമഡത ചനഭാടസ്പീസണ ഡകഭാടുത്തു.  മൂനഭാമഡത

ചനഭാടസ്പീസമല്  പത്രങ്ങളമല്വനഡകഭാണമരമക്കുന  കഭാരശ്യങ്ങള്

പറയുനഡവനലഭാഡത  ഞഭാന്  അചദ്ദേഹഡത  സന്നുംബനമച്ചണ  ചമഭാശമഭായ  ഒരു

കഭാരശ്യവന്നും പറയുനമല, പറയഭാന് ഉചദ്ദേശമക്കുനമമല.

1979  മുതല്  1985  വഡര  പമ.ഡെബബ.ഡെമ.യുന്നും  അതുചപഭാഡലെ  ചകരള

കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്  ചകഭാരപ്പെചറഷനുന്നും  കൂടമ  നമരമ്മമച്ച  ഡകടമടമഭാണണ.  അനഡത

ആഡക  നമരമ്മഭാണഡച്ചലെവണ  76  ചകഭാടമ  രൂപയഭായമരുന.  എനഭാല്  ഇഒൗ

നമയമസഭയുഡട  കഭാലെയളവമല്  100  ചകഭാടമ  രൂപയുഡട  നമരമ്മഭാണ

ഡചെലെവകളഭാണണ  നടതമയമട്ടുളളതണ.  നമരമ്മഭാണങ്ങഡളലഭാന്നും  നടതമയമട്ടുളളതണ

ഉഒൗരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാഡഡസറമയഭാണണ.
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എനമക്കണ  ആ  ഡസഭാഡഡസറമഡയക്കുറമച്ചണ  ആചക്ഷേപങ്ങഡളഭാനമമല.  പഡക്ഷേ,

പഭാലെമക്കഡപ്പെചടണ,  സന്നുംശയഭാതസ്പീതമഭായമ  ഡകഭാടുചക്കണ  കരഭാറുകളുന്നും

ഡടണറുകളുഡമലഭാന്നും  ചവണവമധതമല്  കമ്മമറമകഡളലഭാന്നും  പരമചശഭാധമച്ചതമനു

ചശഷമഭാചണഭാ ഡകഭാടുതതണ എനളള കഭാരശ്യന്നും കൂടമ പരമചശഭാധമക്കണന്നും. 

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഡമചമഴണ  ചലെഭാഞമഡന്റെ  ചലെഭാക  ചകരള

സഭയുമഭായമ ബനഡപ്പെട നവസ്പീകരണ പ്രവൃതമകള്ക്കഭായമ ഒനഭാന്നും ഘടതമല്

ഒരു ചകഭാടമ  എണ്പതമനഭാലെണ  ലെക്ഷേതമ മുപ്പെതമ ഒമതമനഭായമരന്നും  രൂപയുന്നും

അതമനുചശഷന്നും രണഭാന്നും ഘടതമല് 16 ചകഭാടമ രൂപയുന്നും ഡകഭാടുതമട്ടുണണ.  ഏതണ

കമ്മമറമയഭാണണ  പരമചശഭാധമച്ചമട്ടുളളതണ?  അതുചപഭാഡലെ  ഇ-നമയമസഭ  പദതമ

ആരന്നുംഭമക്കുനതമനുചവണമ  ഉഒൗരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ-

ഓപ്പെചററസ്പീവണ ഡസഭാഡഡസറമക്കണ  52  ചകഭാടമ  39  ലെക്ഷേന്നും രൂപ  06-03-2019-നണ

അനുവദമച.     26-03-2019-നണ സഭാചങ്കതമകഭാനുമതമ നല്കമ. ടമ പ്രവൃതമക്കണ

13  ചകഭാടമ  9  ലെക്ഷേന്നും  രൂപ  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുത്തു.

അങ്ങഡന  ഡകഭാടുത  തുകയണ  പലെമശഡയഭാനമമല.  ഇതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  ഡചെയരമഭാനഭായമ  ഉനതതലെ  കമ്മമറമ  രൂപസ്പീകരമച.

നമയമസഭയമല് നമനണ 812-ാം നമര ബുളളറമന് പ്രസമദസ്പീകരമച. എ.എസണ.
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ഡകഭാടുതതുന്നും  ഡസഭാഡഡസറമഡയ  ഏല്പ്പെമക്കുനതുന്നും  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്

അഡെസ്വഭാന്സണ ഡകഭാടുക്കുനഡതഭാനന്നും കമ്മമറമയുമഭായമ ആചലെഭാചെമച്ചമടല. പമനസ്പീടണ

കമ്മമറമ  രൂപസ്പീകരമച്ചതഭായമ  പറയഡപ്പെടുനതണ  പണമഡയലഭാന്നും  ഏതഭാണണ

പൂരതമയഭായമ  2020  ജനുവരമ  13-നണ  ആണണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

ഡചെയരമഭാനുന്നും  ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കറുന്നും  പ്രതമപക്ഷേഭാന്നുംഗങ്ങളടക്കമുളളവരുന്നും

കമ്മമറമയമലണണ.  യഥഭാരതതമല്  കമ്മമറമ  അന്നുംഗങ്ങള്ക്കണ

അവസരമുണഭാകണഡമങ്കമല്  ഡടണര  ഡകഭാടുക്കുചമഭാള്  ആരക്കണ

ഉറപ്പെമക്കണഡമനണ അറമയണന്നും, വരക്കമഡന്റെ ചനച്ചര എന്തഭാഡണനണ അറമയണന്നും,

അതമനുപചയഭാഗമക്കുന  ഡമറസ്പീരമയല്  എന്തഭാഡണനണ  അറമയണന്നും,

ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന് അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുക്കുചമഭാള് അറമയണന്നും.  ഇഡതലഭാന്നും

കഴമഞ്ഞതമനുചശഷന്നും  കമ്മമറമ  അന്നുംഗങ്ങഡള  അറമയമച്ചമരമക്കുകയഭാണണ.  അതണ

എന്തമനുചവണമയഭാണണ?  സദശ്യഡയലഭാന്നും  കഴമഞ്ഞതമനുചശഷന്നും  ഇലെഡയടുതണ

മഭാറ്റുനതമനുചവണമയഭാണണ. 2020-നണ അന്നുംഗങ്ങഡള ക്ഷേണമചഡവനലഭാഡത ഇഒൗ

നമരമ്മഭാണ  പ്രവരതനതമഡലെഭാനന്നുംതഡന  അന്നുംഗങ്ങഡള

ബനഡപ്പെടുതമയമടമല. നമയമസഭയമഡലെ  ധൂരതണ.  ഡഫെസമവല്  ഓണ്

ഡഡെചമഭാക്രസമ  -  സന്നുംസഭാനതമഡന്റെ ഡപഭാതുകടന്നും  രണര ചകഭാടമ  രൂപയഭായമ
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ഉയരനമരമക്കുന  സമയതണ,  രണണ  പ്രളയവന്നും  തകരതണ  സമദ് വശ്യവസ

ഡകഭാചറഭാണ ബഭാധമച്ച സമയതണ, സഭാധഭാരണക്കഭാരമല് നമനന്നും പ്രളയ ഡസസണ,

സഭാലെറമ ചെലെഞണ എലഭാന്നും നടതമഡക്കഭാണമരമക്കുചമഭാള് ഇവമഡട ഡഫെസമവല്

ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമയഭാണണ.  2018-ല് നടതമയ ഒനഭാമഡത ചപ്രഭാഗ്രഭാമമനണ

ഒരു ചകഭാടമ പതമനഞണ ലെക്ഷേതമ നഭാല്പ്പെതമ അയ്യഭായമരന്നും രൂപയുന്നും 2019-ഡലെ

നഭാഷണല്  സ്റ്റുഡെന്റെണസണ  പഭാരലെഡമന്റെമഡന്റെ  ചപ്രഭാഗ്രഭാമമനണ  ഒരു  ചകഭാടമ

നഭാല്പ്പെതമചയഴണ  ലെക്ഷേതമ  ഇരുപതമചയഴഭായമരതമ  മുന്നൂറമ

നഭാല്പ്പെതമയഞണ  രൂപയുമഭാണണ.  ഇങ്ങഡന  ഒരു  ഭഭാഗതണ  ധൂരത്തുന്നും

പഭാഴണ ഡച്ചലെവന്നും  നടതമഡക്കഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  സന്നുംസഭാനന്നും  വമമച്ച

സഭാമതമക  പ്രതമസനമഡയ  ചനരമടുചമഭാഴഭാണണ  ഇതണ

നടതമഡക്കഭാണമരമക്കുനതണ  എനളളതഭാണണ  ചഖദകരമഭായ  കഭാരശ്യന്നും.

അതുഡകഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുഡട  ഡചെയറമഡന്റെ  അന്തസണ

കഭാത്തുസന്നുംരക്ഷേമക്കഭാന് കഴമഞ്ഞമടമല.  ചഷകണപമയര കഥഭാപഭാത്രതമഡലെ Lady

Macbeth  പറയുന  ഡെയചലെഭാഗണ  ഉണണ.  അചറബശ്യയമഡലെ  സുഗനദവശ്യങ്ങള്

മുഴുവന്  ഉപചയഭാഗമച്ചഭാലന്നും  എഡന്റെ  കയ്യമഡലെ  രകക്കറയുഡട  ദുരഗനന്നും

മഭായ്ചകളയഭാന്  കഴമയമഡലനണ.  അതുചപഭാഡലെ  ഇചദ്ദേഹന്നും
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സസ്പീക്കറഭായമരമക്കുചമഭാള്  ഇനണ  വരുതമവച്ച,  പദവമയുഡട  അന്തസണ

ഡകടുതമയ,  അന്തസണ  നമലെനമരത്തുനതമനണ  കഴമയഭാതമരമക്കുകയുന്നും

ഇതമചന്മേലളള  ദുരഗനന്നും  ഒരമക്കലന്നും  മഭാറഭാന്  കഴമയഭാത  വമധതമല്  ഒരു

സസ്പീക്കഡറ സന്നുംബനമചന്നും ഇന്തശ്യയമഡലെനല,  ചകരളതമഡലെനല,  ഇന്തശ്യയമഡലെ

ഒരു സസ്പീക്കറുന്നും ഇതുവഡര ഇങ്ങഡനഡയഭാരു ആചക്ഷേപതമനണ കസന്നുംസണ ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെചയ്യണ സഭാഹചെരശ്യന്നും ഉണഭായമടമഡലനളളതഭാണണ.

ഡപഭാതുമരഭാമത്തുന്നും രജമചസ്ട്രേഷനുന്നും വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഭാകരന്):

അങ്ങണ പറഞ്ഞ വഭാചെകന്നും Lady Macbeth പറയുനതല. അവഡരപ്പെറമ മറ്റുളളവര

പറയുനതഭാണണ. അങ്ങണ ഡതറഭായമടഭാണണ പറഞ്ഞതണ.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  അങ്ങണ അതണ വഭായമചചനഭാക്കണന്നും.  അചങ്ങയണ പഴയ

ഓരമ്മഡയഭാനമമല.  Lady  Macbeth  എന  കഥഭാപഭാത്രതമചന്റെതഭാണണ.

അതുഡകഭാണണ  ഇഒൗ  സഭയുഡട  അന്തസണ  കളഞ്ഞുകുളമച്ച,  ഇഒൗ  സഭയുഡട

പരമപഭാവനന്നും  കഭാത്തുസൂക്ഷേമക്കഭാന്  കഴമയഭാതമരുന,  ഡപഭാതുസമൂഹതമല്

അവമതമപ്പുണഭാക്കമയ  നമരമ്മഭാണ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കണ  സുതഭാരശ്യതയമലഭാത

പ്രവരതനങ്ങള്  നടതമയമട്ടുളള  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്  എന  സസ്പീക്കര

അവരകഡള  ഇഒൗ  സഭാനത്തുനമനണ  നസ്പീക്കന്നും  ഡചെയ്യണഡമന  പ്രചമയന്നും  ഞഭാന്
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അവതരമപ്പെമക്കുന.

ശസ്പീ  .    എസണ  .    ശരമ്മ:  സര,  ഇവമഡട ഒബ്ജക്ഷേന് ഉനയമച്ച സനരഭതമല്

ഇഒൗ  പ്രചമയതമഡന്റെ  കണന്റെണ  ഏഡതങ്കമലന്നും  തരതമല്  ഉനയമച്ചമട്ടുളള

പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രൂവണ  ഡചെയ്യുന  വസ്തുതകളുഡട  പമന്ബലെമമലഭാഡത  മഭാധശ്യമങ്ങളമല്

വനതമഡന  അടമസഭാനമഭാക്കമഡക്കഭാണണ  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കഡറ  വമചെഭാരണ

ഡചെയ്യഭാന് കമടമയ സനരഭഡമന നമലെയമല് ഏറവന്നും സങ്കുചെമതമഭായ, ഇടുങ്ങമയ,

രഭാഷ്ട്രസ്പീയതഭാല്പ്പെരശ്യങ്ങള്ക്കുചവണമ  ഡകഭാണ്ടുവന  പ്രചമയമഭാണമതണ.  ഇതണ

രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭാണണ.  സഭ  ആരന്നുംഭമച്ചണ,  സഭയുഡട  പ്രവരതനങ്ങളുമഭായമ  മുചനഭാടണ

ചപഭാകുന  സനരഭതമല്,  സഭയുഡട  ചനതഭാവമഡനതമരഭായമ  ഡപഭാളമറമക്കല്

ടഭാരജറഭാണണ.  സഭയുഡട  നഭാഥഡനതമരഭായമ  ഒരു  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  ടഭാരജറഭാണണ.

സഭഭാചനതഭാവമഡനയുന്നും  സഭഭാനഭാഥഡനയുന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായമ  സമൂഹതമല്നമനന്നും

ഒറഡപ്പെടുതഭാനഭാണണ ചനഭാക്കുനഡതങ്കമല് ജനങ്ങള് ഏഡറടുത ചനതഭാക്കളഭാണണ

അവഡരന  കഭാരശ്യന്നും  വമസ്മരമക്കരുതണ.  വമഷയ  ദഭാരമദശ്യതമഡന്റെ  ആധമകശ്യന്നും

കഭാരണന്നും  പ്രതമപക്ഷേന്നും  ഏതറന്നും  വഡരയുന്നും  ചപഭാകുഡമനതമഡന്റെ  നഭാണന്നുംഡകട

അവസയഭാണണ  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസതമലൂഡട  പുറത്തുവനമരമക്കുനതണ.

ശൂനശ്യതയമല്നമനണ  വമഭൂതമ  സൃഷമച്ചണ  ജനങ്ങഡള  വമഡമകളഭാക്കുന
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ജഭാലെവമദശ്യക്കഭാരഡന്റെ  പണമയഭാണണ  പ്രതമപക്ഷേന്നും  ഡചെയ്തുഡകഭാണമരമക്കുനതണ.

സന്നുംശയതമഡന്റെ  കരടുചപഭാലന്നും  ബഭാക്കമയുണഭാകരുഡതന  നമയമസഭഭാ

സസ്പീക്കറുഡട  നമഷ്കരഷതഡകഭാണ്ടുമഭാത്രന്നും  അവതരണഭാനുമതമ  ലെഭമച്ച

പ്രചമയതമനണ  വസ്തുതകളുഡട  പമന്ബലെമമഡലങ്കമലന്നും  മറുപടമ

പറചയണതമഡലങ്കമലന്നും  ചരഖഭാപരമഭായമ  കഭാരശ്യങ്ങള് വമശകലെനന്നും  ഡചെയ്യുനതണ

നനഭായമരമക്കുഡമനതുഡകഭാണണ  ചെമലെ  കഭാരശ്യങ്ങള്  പറയഭാന്  ആഗ്രഹമക്കുന.

നമയമസഭഡയ  സങ്കുചെമത  രഭാഷ്ട്രസ്പീയലെഭാഭതമനുചവണമ  വമനമചയഭാഗമക്കുനതണ

ആശസ്വഭാസകരമഭായ  കസ്പീഴ്വഴക്കമല.  പ്രചമയതമലൂഡട  പ്രതമപക്ഷേന്നും  അതഭാണണ

സൃഷമച്ചമരമക്കുനതണ.  ഇതഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായമ

തമരമയുനതമഡന്റെ  അടമസഭാന  ഘടകന്നും.  ചകരള  നമയമസഭയമഡലെ  പലെ

ജനചനതഭാക്കള്ഡക്കതമരഭായുന്നും അഴമമതമ ആചരഭാപണങ്ങള് ഉയരനവനമട്ടുണണ.

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  ശസ്പീ.  രചമശണ  ഡചെനമതലെയ്ഡക്കതമരഭായുന്നും  മറണ

ചനതഭാക്കള്ഡക്കതമരഭായുന്നും  അഴമമതമ  ആചരഭാപണങ്ങള്  ഉയരനവനമട്ടുണണ.

അതമഡലെഭാഡക്ക  വസ്തുതകളുചണഭാ  ഇലചയഭാ  എനള്ളതണ  ചകഭാടതമ

പരമചശഭാധമചക്കണ കഭാരശ്യമഭാണണ. പചക്ഷേ ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായമ

അവമശസ്വഭാസ  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനചപ്പെഭാള്  അതണ  അവതരമപ്പെമക്കുനതമനണ
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അനുവഭാദന്നും  ഡകഭാടുത്തു.   ആചരഭാപണങ്ങളുനയമച്ചണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ

വശ്യകമപരമഭായമ അവചഹളമക്കഭാന് നമങ്ങള് മുതമരുനതണ ജനഭാധമപതശ്യതമനണ

നലതല.   തങ്ങളുഡട  അഭബദയകഭാന്നുംക്ഷേമകളഭായ   ഏതഭാനുന്നും  മഭാധശ്യമങ്ങഡള

കൂട്ടുപമടമച്ചണ  യു.ഡെമ.എഫെണ.-ബമ.ഡജ.പമ.-ചകന്ദ്ര  അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമ

എനമവരടങ്ങമയ  മുക്കൂടണ  മുനണമയഭാണമചപ്പെഭാള്  രഭാജശ്യഡത  കഭാരശ്യങ്ങള്

നമശ്ചയമക്കുനതണ.  യു.ഡെമ.എഫെണ.-ഡനയുന്നും  ബമ.ഡജ.പമ.-ഡയയുന്നും  ഇചപ്പെഭാള്

കണചലഭാ?  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുഡട  പദവമയുഡട  മഹനസ്പീയത

മനസമലെഭാക്കഭാനുള്ള വമചവകമമലഭാഡത ബഭാക്കണഡമയമല് ഡചെയ്യഭാന് തുനമയുനതണ

ജനഭാധമപതശ്യതമനണ  ഭൂഷണമല.  ചകന്ദ്രസരക്കഭാരമഡന്റെ  കസ്പീഴമലള്ള

ഏജന്സമകള്   ആരഡക്കലഭാചമഭാ  എതമരഭായമ  ചകഡസടുതതമല്  വമചെഭാരണ

ചപഭായമടണ,  പ്രചമയതമഡന്റെ  ചനഭാടസ്പീസണ  നല്കുന  തസ്പീയതമയമല്ചപ്പെഭാലന്നും

കുറപത്രന്നും  നല്കമയമടമലഭാതമരുന  ചകസമല്,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ

തല്സഭാനത്തുനമനണ  മഭാറണഡമനണ  ഉനയമച്ച  ആവശശ്യന്നും  പരമഹഭാസശ്യമഭാണണ.

തല്സഭാനത്തുനമനണ  മഭാറണഡമനള്ള  ആവശശ്യന്നും  പരമഗണമക്കുചമഭാള്

ഏറവന്നും പ്രധഭാനഡപ്പെടഡതന്തഭാണണ;  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര പമ. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്

എന്തണ കുറമഭാണണ ഡചെയതണ; എഡന്തങ്കമലന്നും ചനരമയ കുറമുഡണങ്കമല്  അചനസ്വഷണ
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ഏജന്സമ  അവമഡടയമരമക്കുഡമനഭാചണഭാ  വമചെഭാരമച്ചമരമക്കുനതണ;  എന്തണ

കുറമഭാണണ  ഡചെയതണ;  അതമഡനന്തഭാണണ  ഡതളമവണ;   ഏഡതങ്കമലന്നും  ചെടങ്ങമല്

പഡങ്കടുതതഭാചണഭാ ഡതളമവണ;  ഒരു കട ഉദ്ഘഭാടനന്നും ഡചെയതഭാചണഭാ ഡതളമവണ?

അങ്ങഡനയഭാഡണങ്കമല് ഇഫഭാര  വമരുനമല് സസ്വപ്ന സുചരഷണ പഡങ്കടുതചലഭാ.

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  ക്ഷേണമചവരുതമയ  ഇഫഭാര

പഭാരടമയചല;  അതമഡന്റെ  പടങ്ങഡളഭാഡക്ക  പ്രസമദഡപ്പെടുതമയചലഭാ.   ഈ

കള്ളക്കടതമല്  ഇവരക്കണ  ബനമുഡണനണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  അനണ  അറമഞ്ഞമരുഡനങ്കമല്  ഇഫഭാര  പഭാരടമക്കണ

ക്ഷേണമക്കുമഭായമരുചനഭാ;  അവഡര  ക്ഷേണമചഡവനള്ളതുഡകഭാണണ  നമങ്ങള്

എഡന്തങ്കമലന്നും  കുറന്നും  ഡചെയ്തുഡവനണ  ആഡരങ്കമലന്നും  പറചഞ്ഞഭാ?  ക്ഷേണമച്ച

പരമപഭാടമക്കണ  ചപഭായതുഡകഭാണണ  ഇപ്പുറത്തുള്ളവരക്കണ  കുറവന്നും  ക്ഷേണമച്ച

പരമപഭാടമക്കണ  വനഡവനള്ളതുഡകഭാണണ  ഒരു  കുറവമമഡലനള്ള  തതസ്വശഭാസന്നും

സഭാമഭാനശ്യചബഭാധതമനണ  നമരക്കഭാതതചല;  അതചല  നമങ്ങള്  ഡചെയതണ?

പരമപഭാടമക്കണ പഡങ്കടുതതണ ശരമയഡലങ്കമല്  ഇഫഭാര പഭാരടമക്കണ പഡങ്കടുതതണ

ശരമയഭാചണഭാ?  ഒരു  ചെടങ്ങമനണ  ക്ഷേണമക്കുചമഭാള്  ഇതരന്നും

പ്രശ്നങ്ങളുണഭായമരുനഡവനണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കണ
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അറമയഭാമഭായമരുചനഭാ?  എന്നും.എല്.എ.മഭാഡരയുന്നും  മനമമഭാഡരയുന്നും

പ്രതമപക്ഷേത്തുള്ളവഡരയുന്നും  എന്നും.പമ.മഭാഡരയുന്നും  ഓചരഭാ  ചെടങ്ങുകള്ക്കണ

വമളമക്കഭാറുണണ.  അവരക്കഭാരക്കുന്നും  അതറമയമലചലഭാ.  അറമയഭാഡതഭാരു

കഭാരശ്യമഭാണണ.  നമങ്ങള്ക്കറമയഭാമഭായമരുഡനങ്കമല് ഇഫഭാര പഭാരടമക്കണ സസ്വപ്നഡയ

വമളമക്കുമഭായമരുചനഭാ എനണ സതശ്യസനമഭായുന്നും  ആതഭാരതമഭായുന്നും ഡനഞതണ

പകവച്ചണ നമങ്ങള് പറയ;  നമങ്ങള്ക്കറമയമലഭായമരുനചലഭാ?  അതുഡകഭാണചല

അതണ  പ്രശ്നമഭാക്കഭാതതണ?   ശസ്പീ.  പമണറഭായമ  വമജയഡന്റെ  മകളുഡട

കലെശ്യഭാണതമഡന്റെ പ്രശ്നന്നും  വനചപ്പെഭാള് ശസ്പീ.  ഇ.  പമ.  ജയരഭാജഡന്റെ ഭഭാരശ്യയുഡട

തലെഡവടമമഭാറമയമടചല  സസ്വപ്ന  സുചരഷമഡന്റെ  തലെ  വച്ചമടണ  പ്രചെരമപ്പെമക്കഭാന്

ചനഭാക്കമയതണ.  അങ്ങഡന തലെഡവടമ മഭാചറണ കഭാരശ്യഡമഭാനന്നും നമുക്കഭാരക്കുമമല.

അഡതഭാഡക്ക എലഭാവരക്കുന്നും  നലതുചപഭാഡലെ അറമയഭാവന കഭാരശ്യമഭാണണ.   ആ

രൂപതമല്  ചനഭാക്കുചമഭാള്  ഇവമഡട  ഉനയമച്ച  ആചരഭാപണതമനണ

അല്പഡമങ്കമലന്നും  അടമസഭാനമുഡണനണ  പറയഭാന് കഴമയമല.    പരമപഭാടമയമല്

പഡങ്കടുതതഭാണണ  ഇവമഡട  ഉനയമച്ച  ഒരു  കഭാരശ്യന്നും.   ഇനമ  എന്തഭാണുള്ളതണ?

ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമമ ഡമചമഴണ ചലെഭാഞണ  പുതുക്കമപ്പെണമതു.  അതുചപഭാഡലെ

ഇ-നമയമസഭ പ്രവരതനതമനുചവണമ  30  ചകഭാടമചയഭാളന്നും  രൂപയഭാണണ ഒരു
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വരഷന്നും ഡചെലെവണ.  കടലെഭാസണ രഹമത സഭയഭാക്കഭാന്,  ഡെമജമറല് സഭയഭാക്കഭാന്

മുന്കഡയ്യടുത്തു.  അതുചപഭാഡലെ  മപ്യൂസമയതമഡന്റെയുന്നും  സഭഭാ  ടമ.വമ.-യുഡടയുന്നും

കഭാരശ്യതമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര മുന്കഡയ്യടുത്തു.  സഭഭാ  ടമ.വമ.-യമല്

എലഭാവരുമുണചലഭാ;  എലഭാവഡരയുന്നും ഇന്റെരവപ്യൂ നടതമയമട്ടുണചലഭാ?  ശസ്പീ.  വമ.

ഡെമ.  സതസ്പീശനചല  ശസ്പീ.  പമണറഭായമ വമജയഡന ഇന്റെരവപ്യൂ ഡചെയതണ;  എലഭാ

ചനതഭാക്കഡളയുന്നും പരസര ബഹുമഭാനചതഭാഡടയചല  ഇന്റെരവപ്യൂ ഡചെയതണ;   സഭഭാ

ടമ.  വമ.  ഡതറഭാചണഭാ; അതമഡലെവമഡടയഭാണണ അഴമമതമ;  എന്തഭാണണ അഴമമതമ?

അതമനുചവണമ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  ആറണ  ഡടകമക്കല്  കമ്മമറമകളചല

വച്ചതണ;  നമയമസഭഭാ  ഡസക്രടറമ  ഡചെയരമഭാനഭായ  ആ  കമ്മമറമകളമല്  ചെസ്പീഫെണ

എഞമനസ്പീയര,  ഇലെകമക്കല്,  ഇലെചകഭാണമകണ,  ഡമക്കഭാനമക്കല് തുടങ്ങമ എലഭാ

വമഭഭാഗതമല്ഡപ്പെടവരുമുണണ.   ഊരഭാളുങ്കല്   ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ-

ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാപസറമക്കഭാണണ  ഇതമഡന്റെ കരഭാര  ഡകഭാടുതതണ.   അഴമമതമ

നടതഭാന് ചവണമയഭാചണഭാ ഇവരക്കണ ഡകഭാടുതതണ?   ഊരഭാളുങ്കല്  ചലെബര

ചകഭാണ്ടഭാകണ ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ ഡസഭാപസറമക്കണ എലഭാ നമലെയമലമുള്ള കരഭാര

പ്രവരതനങ്ങള്  നടതഭാന്  പരമപൂരണ  അധമകഭാരവന്നും  സന്നുംരക്ഷേണവന്നും

അന്നുംഗസ്പീകഭാരവന്നും  നല്കമ  ഉതരവണ  പുറഡപ്പെടുവമച്ചതണ  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  ഉമ്മന്
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ചെഭാണമ  മുഖശ്യമനമയഭായമരുന  സനരഭതമലെചല?   അവര  മഭാതൃകചയഭാഡട

പ്രവരതനന്നും നടത്തുനമചല;  15000  ഡതഭാഴമലെഭാളമകള് പണമഡയടുക്കുന ഒരു

സഹകരണ സഭാപനമചല?  അവരക്കണ  30  ശതമഭാനന്നും ഡമഭാബമപലെചസഷന്

അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുത്തു.  ശസ്പീ. വമ. ഡക. ഇബഭാഹമന്നും കുഞ്ഞമഡന്റെ  ചകസമഡന്റെ

കഭാരശ്യതമല്  ഡമഭാബമപലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുതതുന്നും

നമയമസഭയമഡലെ വരക്കമനണ  ഡകഭാടുതതുന്നും  രണ്ടുന്നും ഒരുചപഭാഡലെയചല  എന

വഭാദഗതമ  പുറതണ   ഉനയമക്കുകയുണഭായമ.   രണ്ടുന്നും  ഒരുചപഭാഡലെയല.

പഭാലെഭാരമവടന്നും പഭാലെതമഡന്റെ കഭാരശ്യതമല്  ഡമഭാബമപലെചസഷന് അഡെസ്വഭാന്സണ

ഡകഭാടുക്കുകയമഡലനണ  പ്രസ്പീകസ്വഭാളമഫെമചക്കഷന് ബമഡമഡന്റെ സനരഭതമലണഭായ

തസ്പീരുമഭാനന്നും  നമലെനമല്ക്കുചമഭാള്   ഡടണറമല്നമനന്നും  പലെരുന്നും  വമട്ടുചപഭായമ.

ഡടണര  ഡചെയചപ്പെഭാചഴഭാ?  ഡടണറമനുചശഷന്നും  30  ശതമഭാനന്നും

ഡമഭാബമപലെചസഷന് അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുത്തു. അതഭാണണ ഡതറണ. ഇതണ അതല.

ഇവമഡട ഡമഭാബമപലെചസഷന് അഡെസ്വഭാന്സമഡന്റെ കഭാരശ്യന്നും എന്.ഐ.സമ.-യഭാണണ

ഡചെയ്യുനതണ.   അവര ഡചെയ്യുചമഭാള്  നൂറണ ശതമഭാനന്നും വഡര ഡകഭാടുക്കഭാന്നും. പചക്ഷേ

ഡടണറമനണ  30  ശതമഭാനചമയുള.  അതണ  ഡകഭാടുത്തുഡവചനയുള.  ഏതണ

രൂപതമല്  ചനഭാക്കമയഭാലന്നും  ഒരു  നടപടമക്രമങ്ങളമലന്നും  ഡതറണ  കഭാണുനമല.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

28

ഡതറ്റുകള്   ചൂണമക്കഭാണമക്കഭാനമല.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ  നസ്പീക്കന്നും

ഡചെയ്യണഡമനപറഞ്ഞണ  ഡസസമഫെമക്കഭായമ  അവമശസ്വഭാസ  പ്രചമയന്നും

ഡകഭാണ്ടുവരുചമഭാള്   പ്രചതശ്യകമഭായമ കണക്കഭാചക്കണമയമരുനതണ എന്തഭാണണ

എവമഡെന്സണ  എനഭാണണ?  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  15  മമനമട്ടുചനരന്നും  ഇവമഡട

വമശദസ്പീകരമച്ചതചല;  എന്തണ  ഡതളമവഭാണുള്ളഡതനണ  എലഭാവമധ  ബഹുമഭാനവന്നും

നമലെനമരതമഡക്കഭാണണ  ഞങ്ങള് ചചെഭാദമക്കുകയഭാണണ.  പവമത്രത,  പഭാവനതസ്വന്നും,

നമഷ്പക്ഷേത,  സതശ്യസനത  ഇവഡയഭാഡക്ക  അതമനകതണ  പറഞ്ഞമരമക്കുന

കഭാരശ്യമഭാണണ.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  എന്തണ  കുറമഭാണണ  ഡചെയതണ?  സസ്വപ്ന

സുചരഷുമഭായമ  ചെടങ്ങമല്  പഡങ്കടുത്തു,  അഡലങ്കമല്  ക്ഷേണമച്ച  പരമപഭാടമക്കണ

ചപഭായമ  എനഭാചണഭാ;   അങ്ങഡനയഭാഡണങ്കമല്  ശസ്പീ.  രചമശണ  ഡചെനമതലെ

ഡചെയതുന്നും  അതചല;  ഇതണ  ഒരുചപഭാഡലെ  ബഭാധകമചല;   അതണ  നമങ്ങള്

മനസമലെഭാക്കചണ;   അചദ്ദേഹന്നും  ഏഡതങ്കമലന്നും  തരതമല്  അറമഞ്ഞുഡകഭാണണ

ഡചെയതഭാചണഭാ?  നമുക്കണ  ജസ്പീവമതതമല്  അറമയഭാഡത  എഡന്തങ്കമലന്നും

സന്നുംഭവമച്ചഭാല്  അതമഡന  നല  സമരമറമല്  മനസമലെഭാക്കണന്നും.  അതമനുപകരന്നും

അറമഞ്ഞണ  ഡചെയ്യുനതുന്നും  അറമയഭാഡത  സന്നുംഭവമക്കുനതുമഭായ  കഭാരശ്യങ്ങഡള

വശ്യഭാഖശ്യഭാനന്നും  നടതമ  തനമഷന്നുംചപഭാഡലെ  വമശദസ്പീകരമച്ചണ
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രഭാഷ്ട്രസ്പീയലെഭാഭതമനുചവണമ  വമനമചയഭാഗമക്കുന  ഈ  ഡതറഭായ  നടപടമക്കണ

ചകരളതമഡലെ ജനങ്ങള് ഒരമക്കലന്നും മഭാപ്പെണ  നല്കുകയമഡലനകഭാരശ്യന്നും   വളഡര

വശ്യകമഭാണണ.   ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെഭാണമ  മുഖശ്യമനമയഭായമരുന  കഭാലെതഭാണണ

ഊരഭാളുങ്കല്   ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാപസറമഡയ

ചകരളതമഡലെ  ചടഭാടല്  ഡസഭാലെപ്യൂഷന്  ഡപ്രഭാപവഡെറഭായമ  അന്നുംഗസ്പീകരമച്ചതണ.

വമശഭാലെമഭായ  ഹഭാളഭായമരുന  ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഡമചമഴണ  ചലെഭാഞണ

ആധുനമക  സഭാചങ്കതമക  സന്നുംവമധഭാനങ്ങള്  തമകഞ്ഞ  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര

നമലെവഭാരമുള്ളതുന്നും  ഏറവന്നും  മമകച്ച  സഭാചങ്കതമക  ശബ്ദസന്നുംവമധഭാനങ്ങളുന്നും

തമചയററുന്നും  ഉള്ഡക്കഭാള്ളുന  ആഡെമചറഭാറമയമഭായമ  അതമഡന

മഭാറമഡയടുക്കുകയഭാണണ  ഡചെയതണ.   ചലെഭാക  ചകരള  സഭയുഡട  സചമ്മളനങ്ങള്

ചചെരുചമഭാള്  അതമനുചവണമ  ഉപചയഭാഗമക്കഭാന്നും.  അചതഭാഡടഭാപ്പെന്നും

നമയമസഭയുഡടയുന്നും  സരക്കഭാരമഡന്റെയുന്നും  സവമചശഷ  പരമപഭാടമകള്ക്കഭായമ

ഉപചയഭാഗമക്കഭാന്നും.   ഇതുസന്നുംബനമച്ചണ  ചെരച്ച  ഡചെയ്യഭാന്ചവണമ   സരവ്വകക്ഷേമ

ചയഭാഗന്നും  വമളമച്ചചപ്പെഭാള്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  പറഞ്ഞ  നമരചദ്ദേശന്നും

അചങ്ങയറന്നും  അഭമനനനമരഹമക്കുനതഭാഡണനഭാണണ   ബഹുമഭാനശ്യനഭായ

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ പറഞ്ഞതണ.
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പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ  ): സര,  ഞഭാന്

ഡവരമപഫെ ഡചെയമടഭാണണ പറയുനതണ.  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ നടതമയ ഇഫഭാര

പഭാരടമയമല്  യു.എ.ഇ.  ചകഭാണ്സുചലെറണ ജനറലെമഡന മഭാത്രമഭാണണ ക്ഷേണമച്ചതണ.

അലഭാഡത  ഞഭാന്  മറഭാരക്കുന്നും  ക്ഷേണക്കതണ  ഡകഭാടുതമടമല.  അങ്ങമതണ

പറഞ്ഞചപ്പെഭാള്  ഞഭാന്  ഡവരമപഫെ  ഡചെയ്യുകയഭായമരുന.

അചദ്ദേഹതമചനഭാഡടഭാപ്പെമഭാണണ  ഈ വമവഭാദ സസ്പീ വനതണ.  അലഭാഡത  ഞഭാന്

അവഡര പ്രചതശ്യകന്നും ക്ഷേണമച്ചമടമല.  ചകഭാണ്സുചലെറണ ജനറലെമഡന മഭാത്രമഭാണണ

വമളമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  അവരക്കണ  ഇന്വമചറഷന്  കഭാരഡെണ  ഡകഭാടുതമടമല.

ഇന്വമചറഷന്  കഭാരഡെണ  ഡകഭാടുതവരുഡട  ലെമസണ  പരമചശഭാധമച്ചചപ്പെഭാള്

അവരുഡട  ചപരമല.  അവര  ചകഭാണ്സുചലെറണ  ജനറലെമചനഭാഡടഭാപ്പെന്നും  വനതമനണ

ഞഭാന് അവഡര ക്ഷേണമചഡവനണ പറഞ്ഞതണ ശരമയല. (....ബഹളന്നും.....)

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപണ  കുമഭാര:  സര,  ഞഭാന്  ഇക്കഭാരശ്യന്നും  നമയമസഭയമല്

ഉനയമക്കഭാന് നമരബനമക്കഡപ്പെടതഭാണണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

ഇഫഭാര പഭാരടമക്കണ  ഇഒൗ വമവഭാദ  കഥഭാപഭാത്രഡത ക്ഷേണമചഡവനണ  മഭാത്രമല,

അവര പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമചനഭാഡടഭാപ്പെമമരുനണ വമരുന്നൂട്ടുനതമഡന്റെ ചെമത്രമഭാണണ

പത്രങ്ങളമലന്നും ഇലെചകഭാണമകണ  മഭാധശ്യമങ്ങളമലന്നും വനതണ.   (........ബഹളന്നും......)
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ഇവമഡട  ഇലെചകഭാണമകണ  മഭാധശ്യമങ്ങളമലന്നും പത്രങ്ങളമലന്നും  വന  വഭാരതയുഡട

അടമസഭാനതമലെഭാണണ  നമങ്ങള്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര

ആചക്ഷേപന്നും  ഉനയമക്കുനതണ.   അതുഡകഭാണണ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞുവരുനതണ,

അചദ്ദേഹന്നും സഭഡയ ഡതറമദരമപ്പെമച്ചമരമക്കുന എനതുമഭാത്രമല, അവര ക്ഷേണമച്ച

ഒരു ചെടങ്ങമല് ചപഭാകുകയുന്നും അവമഡട നടന നറുഡക്കടുപ്പെമല് പഡങ്കടുതണ ഒരു

വഭാച്ചണ  സമ്മഭാനമഭായമ  വഭാങ്ങമയതഭായുന്നും  വഭാരതയുണണ.   അചദ്ദേഹന്നും  ആ വഭാച്ചണ

എവമഡട ഡകഭാടുത്തു എനകൂടമ  വശ്യകമഭാക്കണന്നും.  

ശസ്പീ  .   എസണ  .   ശരമ്മ  :   സര, ഇവമഡട അടമസഭാനപരമഭായ പ്രശ്നന്നും, അവര

ഒരുമമച്ചണ  പഡങ്കടുതതചല;  ക്ഷേണമച്ചതമഡന്റെ സഭാചങ്കതമകതസ്വന്നും  ചകഭാണ്സുചലെറണ

ജനറല് വഴമചയഭാ അഡലങ്കമല് ഓഫെസ്പീസണ വഴമചയഭാ മറ്റുരൂപതമചലെഭാ ആകഭാന്നും.

പഡങ്കടുതതണ ശരമയഭാണചലഭാ;  ചവഡറ എഡന്തങ്കമലന്നും ഡചെയ്തുഡവനണ ഞങ്ങളഭാരുന്നും

പറഞ്ഞമടമല;  ഒരമക്കലന്നും  പറയുകയുമമല;  ഇത്രചയയുള.  നമ്മള്

സതശ്യസനമഭായമ  മനസമലെഭാചക്കണതണ,  നമുക്കതണ  അറമയഭാമഭായമരുഡനങ്കമല്,

ഇവരുഡട  കയ്യമലെമരുപ്പെണ  ഇഒൗ  രൂപതമഡലെഭാഡക്ക  ആയമരുനഡവനണ  മുന്കൂടമ

അറമയുമഭായമരുനഡവങ്കമല്  അവര  വരുചമഭാള്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  അവഡര  പറഞ്ഞുവമടുമഭായമരുനമചല;  നമങ്ങള്
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ഡപഭായ്ചക്കഭാള  എനപറയമചല?  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുന്നും

പറയുമഭായമരുനമചല;  ചവണ ഡപഭായ്ചക്കഭാള;  നമങ്ങളുമഭായമ സന്നുംസഭാരമചക്കണ

കഭാരശ്യമമലഭായമരുനഡവനണ പറയമചല?  അചപ്പെഭാള് അതണ അറമയമലഭായമരുന.

ആ  സതശ്യസനമഭായ  യഭാഥഭാരതശ്യഡത  തമരമച്ചറമയുനതമനുപകരന്നും

സസ്വരണക്കള്ളക്കടത്തുകഭാരമയുഡട  അഭമപ്രഭായങ്ങള്  മുഖവമലെയ്ഡക്കടുക്കുകയുന്നും

നഭാലെണ  പതമറഭാണ്ടുകഭാലെന്നും  സതശ്യസനമഭായ  രഭാഷസ്പീയ  പ്രവരതനതമലൂഡട

ചനതൃതസ്വപരമഭായ പങ്കുവഹമച്ച ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കഡറ അവമശസ്വസമക്കുകയുന്നും

ഡചെയ്യുന  ഒരു  അസഭാധഭാരണ  ധഭാരമ്മമകതയമല്  അസഭാധഭാരണമഭായ  ഒരു

അധഭാരമ്മമകത  നമങ്ങള്  വചപുലെരത്തുനഡവനള്ളതണ  അചങ്ങയറന്നും

അഭമമഭാനകരമഭായ കഭാരശ്യമല, അതണ പ്രതമചഷധഭാരഹമഭായ കഭാരശ്യമഭാണണ.  

പതമനഭാലെഭാന്നും  ചകരള  നമയമസഭയുഡട  നവസ്പീനമഭായ  ഇടഡപടലകള്

നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയതമനകതണ  ഹരമത  ചപ്രഭാചടഭാചകഭാള്  പ്രഖശ്യഭാപമച്ചണ

അചദ്ദേഹന്നും നടപ്പെഭാക്കമ.  പജവ കൃഷമയുഡട പ്രഭാധഭാനശ്യന്നും ഓരഗഭാനമകണ ഫെഭാമമന്നുംഗണ

ചനടങ്ങള് ഹരമതക്ലബമലൂഡട നടപ്പെഭാക്കമ.  ചസഭാളഭാര പവദബതമയമചലെയണ മഭാറുന

പ്രവൃതമ  ആരന്നുംഭമച.  നമയമനമരമ്മഭാണങ്ങളമല് ഡപഭാതുജനപങ്കഭാളമതന്നും

ഉറപ്പെഭാക്കമ.  ഭരണഘടനഭാമൂലെശ്യങ്ങള് ചചെഭാദശ്യന്നും ഡചെയ്യഡപ്പെടുന പശ്ചഭാതലെതമല്
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സഭാക്ഷേരതഭാ  മമഷനുമഭായമ  ചചെരനണ  ആയമരന്നും  ഭരണഘടനഭാ  ക്ലഭാസകളുന്നും

സന്നുംസഭാനതലെ  ഭരണഘടനഭാ  സഭാക്ഷേരതഭാ  മഭാരചന്നും സന്നുംഘടമപ്പെമച.

സമ.പമ.എസണ.ടമ  നവസ്പീകരമച്ച  അക്കഭാദമമകവന്നും  പുതുമയഭാരനതുമഭായ

പരമപഭാടമകള്  പുന:സന്നുംഘടമപ്പെമച.   'ശകര  ആന്റെണ  കഒൗള്'  മഭാതൃകയമല്

ഇന്ഡെശ്യയമല്  ആദശ്യമഭായമ  നമയമസഭ സസ്വന്തമഭായ  ഒരു  ഗ്രനന്നും

പ്രസമദഡപ്പെടുതമ.   നമയമസഭയുഡട  ഇന്നുംപഭാകണ  സഡെമ  സന്നുംഘടമപ്പെമച്ചണ  21

ഗ്രനങ്ങള്  പ്രസമദഡപ്പെടുതമ.  നമയമസഭഭാ  മഭാധശ്യമ  അവഭാരഡുകള്

നവസ്പീകരമച.   'അറമചവഭാരന്നും'  എന  മഭാഗസമനുന്നും  അച്ചടമമഭാസമകയുന്നും

പ്രസമദസ്പീകരമച.  സഭാമഭാജമകരുഡടയുന്നും  നമയമസഭയുഡടയുന്നും

പ്രവരതനപദതമകള്  ഡപഭാതുജനങ്ങളമചലെയണ  എതമച.  ഇന്ഡെശ്യയമല്

ആദശ്യമഭായമ  ടഭാന്സ്ഡജന്ചഡെഴ്സുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  നമയമസഭഭാ

സമമതമയുഡട  പരമഗണനഭാവമഷയങ്ങളമല്  ഡകഭാണ്ടുവന.  നമയമസഭഭാ

സമമതമകളുഡട  റമചപ്പെഭാരട്ടുകള്  ചെരച്ച  ഡചെയ്യഭാന്  മുന്കഡയ്യടുത്തു.

ചെടങ്ങളുണഭാക്കഭാഡത  ഡകടമക്കമടന  നമയമങ്ങള്ഡക്കലഭാന്നും

നമശ്ചമതസമയതമനകന്നും ചെടങ്ങളുണഭാക്കമ പ്രഭാബലെശ്യതമല് വന.  നമയമസഭഭാ

സഭാമഭാജമകര  ഉനയമക്കുന  ചചെഭാദശ്യങ്ങളുഡട  ഉതരങ്ങള്  ചമശപ്പുറത്തുവയന
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നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചണ  ഉറപ്പെഭാക്കമ.  മുന്  നമയമസഭഭാ  സഭാമഭാജമകരുഡട

വഭാസസലെതമല്  18  മുറമകള്  അധമകമഭായമ  പണമകഴമപ്പെമച.

മുന്സഭാമഭാജമകരുഡട  വഭാസസലെമഭായ  പമഭാ  ചബഭാക്കണ  പുതുക്കമപ്പെണമതു.

സഭഭാനടപടമകള്  ഒ.ടമ.ടമ.  പഭാറണചഫെഭാമമലൂഡട  ലെഭശ്യമഭാക്കമ.  സഭയുഡട

ഇതുവഡരയുള്ള  എലഭാ  ചെരമത്രവന്നും  ആരപക്കവ്സണ  ഡചെയ്യഭാന്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച.  ഇന്ഡെശ്യയമഡലെനല ചലെഭാകതണ ഒരു നമയമസഭഭാ കഭാലെയളവമലന്നും

നമയമസഭഭാ സസ്പീക്കറുഡട ചനതൃതസ്വതമല് ഇത്രയുന്നും ബൃഹതഭായ പരമപഭാടമകള്

ഭഭാവനഭാസമനമഭായമ നടപ്പെഭാക്കമയ ഒരു ചെരമത്രന്നും ഇഒൗ നഭാടമഡന്റെ ചെരമത്രതമല്,

ഇഒൗ ചലെഭാകതമഡന്റെ ചെരമത്രതമല് കഭാണമല.  അങ്ങഡനയുള്ള ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയമല  ഡകഭാണ്ടുവചരണതണ,  അവഭാരഡെണ

ഡകഭാടുതണ  അനുചമഭാദമക്കുകയഭാണണ  ചവണഡതന  കഭാരശ്യന്നും  ഇഒൗയവസരതമല്

പ്രചതശ്യകന്നും ഓരമ്മഡപ്പെടുതമഡക്കഭാണണ  ഇഒൗ പ്രചമയഡത ഞഭാന് ശകമയുകന്നും

എതമരക്കുകയഭാണണ.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതഭാമസണ:    സര,  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  എന്നും.  ഉമ്മര

അവതരമപ്പെമച്ച  'സസ്പീക്കഡറ  നസ്പീക്കന്നും  ഡചെയ്യണഡമന'  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്

അനുകൂലെമക്കുകയഭാണണ.  ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനന്നും  സസ്വരണക്കള്ളക്കടതമലന്നും
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ചഡെഭാളര  കള്ളക്കടതമലന്നും  ഹവഭാലെയമലന്നും  റമചവഴണ  ഹവഭാലെയമലന്നും

ബനഡപ്പെടമരമക്കുനഡവനള്ളതണ  ഡഞടമപ്പെമക്കുന ഒനഭാണണ.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട

ചകഭാടതമ,  രഭാജശ്യതമഡന്റെ  സമദ്ഘടനഡയ  തകരക്കുന  ഉചദ്ദേശശ്യചതഭാഡട

സസ്പീക്കറുഡട  നമരവധമ  വമചദശയഭാത്രകളമല്  ചഡെഭാളര  കടതമഡയന

ഗുരുതരമഭായ കഭാരശ്യതമല് സസ്പീക്കറുഡട അഡെസ്പീഷണല് പപ്രവറണ ഡസക്രടറമഡയ

ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്തുകഴമഞ്ഞു.   ഇഒൗ  സചമ്മളനന്നും  കഴമഞ്ഞഭാല്

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കഡറ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുഡമനഭാണണ  മഭാധശ്യമങ്ങളമല്  നമനന്നും

മനസമലെഭാകുനതണ.  ഗുരുതരമഭായ  രഭാജശ്യചദഭാഹക്കുറന്നും  ഡചെയ

സസ്വരണക്കള്ളക്കടത്തുന്നും  ചഡെഭാളര  കള്ളക്കടത്തുന്നും  ഹവഭാലെയുന്നും  റമചവഴണ

ഹവഭാലെയുന്നും  കള്ളപ്പെണന്നും  ഡവളുപ്പെമക്കലന്നും  നടതമയ  കുറവഭാളമകചളഭാഡടഭാപ്പെന്നും

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുന്നും  അതമഡന്റെ  പങ്കഭാളമതന്നും  അറമചഞ്ഞഭാ

അറമയഭാഡതചയഭാ  നമരവ്വഹമച്ചമരമക്കുനഡവനള്ളതഭാണണ  ഏറവന്നും  ഗുരുതരമഭായ

ഒരു  വമഷയന്നും.   അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  14  വമചദശയഭാത്രകളമല്  ചഡെഭാളര

കടതഡപ്പെടമരമക്കുനഡവനതമഡന്റെ  ചപരമലെഭാണണ  അയ്യപ്പെന്  എനപറയുന

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ   പഭാവഡപ്പെട  സഭാഫെമഡന  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമ  ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയ്യുനതണ.    അചപ്പെഭാള്  പലെകഭാരശ്യങ്ങളുന്നും  പുത്തുവരഭാനുണണ.  പഭാരലെഡമന്റെറമ
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ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  പഭാരമരശ്യതമഡന്റെ  മഹതസ്വന്നും  ഉയരതമപ്പെമടമക്കഭാന്

ബഭാധശ്യസനഭായ  സസ്പീക്കര  പക്ഷേപഭാതപരവന്നും  സസ്വജനപക്ഷേപഭാതവന്നും  ധൂരത്തുന്നും

ചെടവമരുദവമഭായ പ്രവരതനവന്നും അഴമമതമയുന്നും അനഭാവശശ്യമഭായ ആരഭഭാടവന്നും

പമ.എസണ.സമ-ഡയയുന്നും  എന്നുംചപഭായ്ഡമന്റെണ  എകണചചെഞമഡനയുന്നും

ചനഭാക്കുകുതമയഭാക്കമ  നൂറുകണക്കമനണ  പമന്വഭാതമല്  നമയമനന്നും

നടതമഡയനമുള്ള  ഗുരുതരമഭായ  കുറമഭാണണ  ഡചെയമരമക്കുനതണ.  ആ  കുറന്നും

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കറുഡട  പദവമഡയ  കളങ്കഡപ്പെടുതമ  എനള്ളതഭാണണ

പ്രതമപക്ഷേതമനണ  പറയഭാനുള്ള  ആചരഭാപണന്നും.   അതഭാണണ  ശസ്പീ.  എസണ.

ശരമ്മയുഡട  'എന്തഭാണണ കുറന്നും'  എന ചചെഭാദശ്യതമനുള്ള മറുപടമ എനപറയഭാന്

ഞഭാന്  ആഗ്രഹമക്കുന.  ധൂരത്തുന്നും  ആരഭഭാടവന്നും  ചെടവമരുദമഭായ

പ്രവരതനങ്ങളുന്നും മുഖമുദയഭാക്കമയ ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര,  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

പ്രവരതനങ്ങഡള  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുചമഭാള്,  നമയമസഭയുഡട

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ പവമത്രത ഉയരതമപ്പെമടമചഡകഭാണണ പ്രതമചരഭാധമക്കഭാന്

ശമമക്കുനതണ  ചകരളതമഡലെ  ജനങ്ങഡള  വമഡമകളഭാക്കുന  നടപടമയഭാണണ.

നമഷ്പക്ഷേനഭാചകണ  സസ്പീക്കര  തനമ  പഭാരടമക്കഭാരനഭായമ  മഭാറമയ  നമരവധമ

സന്നുംഭവങ്ങളുണണ.  കഴമഞ്ഞ  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  കഭാലെതണ  70  സബ്മമഷന്
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പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമനണ  ഡകഭാടുത്തു.  അതണ  പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ

അക്കഒൗണമലെഭായമരുനമല.  ഇനണ ബഹുമഭാനശ്യനഭായ രചമശണ ഡചെനമതലെ ഒരു

സബ്മമഷന്  എടുതതണ  പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ  അക്കഒൗണമലെഭാക്കമ  ഡവറുന്നും

പക്ഷേപഭാതപരമഭായമ  ഡപരുമഭാറമ.   24.08.2020-ഡലെ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയന്നും

3  മണമക്കൂറുന്നും  42  മമനമറ്റുന്നും  സമയഡമടുതണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമ

പ്രസന്നുംഗമച.  നമരവധമ മനമമഭാര രണ്ടുമണമക്കൂചറഭാളന്നും സന്നുംസഭാരമച.  ഒരക്ഷേരന്നും

പറഞ്ഞമഡലനമഭാത്രമല,  ചപഭാളമറണബപ്യൂചറഭാ  അന്നുംഗന്നും  പ്രസന്നുംഗമക്കുചമഭാള്

സന്നുംസഭാന  കമ്മമറമ  അന്നുംഗന്നും  ചകടമരമക്കുനതുചപഭാഡലെയഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കര  അതണ  ചകടമരുനതണ;  അതുസന്നുംബനമച്ചണ   യഭാഡതഭാരു

നടപടമയുഡമടുതമല.  ഇതണ പക്ഷേപഭാതപരമഭാണണ.  

അവകഭാശലെന്നുംഘന  ചനഭാടസ്പീസണ  സരവ്വശസ്പീ  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ,  രഭാജ

എബഹഭാന്നും,  ഡക.  എസണ.  ശബരസ്പീനഭാഥന്,  ഡക.  സമ.  ചജഭാസഫെണ  എനമവര

ഡകഭാടുത്തു.   ശസ്പീ.  രഭാജ  എബഹഭാമമനുന്നും  ശസ്പീ.  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബവമനുന്നും  ഒരു

നമയമന്നും;  ശരചവഗതമല്  തസ്പീരുമഭാനമുണഭായമ.  ശസ്പീ.  ഡക.  എസണ.

ശബരസ്പീനഭാഥനുന്നും  ശസ്പീ.  ഡക.  സമ.  ചജഭാസഫന്നും  ഡകഭാടുതമടണ  ഇനവഡര  ഒരു

തസ്പീരുമഭാനവമുണഭായമല.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡനതമഡര  ഒരു
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കള്ളുകച്ചവടക്കഭാരന്  പരഭാതമ  പറഞ്ഞു.   പമചറദമവസന്നും  വമജമലെന്സണ

അചനസ്വഷണതമനണ  ഉതരവമട്ടു.  അതമനണ  യഭാഡതഭാരു  മടമയുമമല.   അതമല്

ആചരഭാപമക്കഡപ്പെട രണണ  മനമമഭാരുഡട ചപരമല് ഇനന്നും ഗവരണര അനുമതമ

ഡകഭാടുക്കഭാതമരമക്കുചമഭാഴഭാണണ ഇക്കഭാരശ്യന്നും ഡചെയതണ.  

എനമക്കണ  ഒരു  അനുഭവമുണണ.  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പഹചക്കഭാടതമയമഡലെ അഡെസ്വചക്കറണ അജമതണ പ്രകഭാശണ മുചഖന ഒരു വശ്യകമക്കണ

വക്കസ്പീല്  ചനഭാടസ്പീസയച.  ആ  വശ്യകമ  ഇഒൗ  വക്കസ്പീല്  ചനഭാടസ്പീസണ

ഭസ്പീഷണമഡപ്പെടുതമഡയനണ  പറഞ്ഞണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കണ

അയചഡകഭാടുത്തു.   പമചറദമവസന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  എനമഡക്കതമഡര

അചനസ്വഷണതമനണ ഉതരവമടണ അതണ ബഹുമഭാനഡപ്പെട മുഖശ്യമനമക്കണ ഡകഭാടുത്തു.

ബഹുമഭാനഡപ്പെട മുഖശ്യമനമ എറണഭാകുളന്നും  സമറമ  ചപഭാലെസ്പീസണ  കമ്മസ്പീഷണചറഭാടണ

ഡപഡടനണ  എഡന  കസഡെമയമഡലെടുക്കഭാന്  ആവശശ്യഡപ്പെട്ടു.   ചപഭാലെസ്പീസണ

അചനസ്വഷമച്ചചപ്പെഭാള് അതണ വക്കസ്പീല് ചനഭാടസ്പീസഭാഡണനണ മനസമലെഭായമ.  ഇതഭാണണ

ഇഒൗ  സസ്പീക്കറുഡട  നമഷ്പക്ഷേത എനണ  ഞഭാന്  പ്രചതശ്യകന്നും  പറചയണതമലചലഭാ.

തഡന്റെ  അഡെസ്പീഷണല്  ഡസക്രടറമഡയ  ഇ.ഡെമ  അടക്കമുള്ള  കസന്നുംസണ  ചകന്ദ്ര

ഏജന്സമകള്  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുചമഭാള്  ഇഒൗ  അവകഭാശലെന്നുംഘനഡത
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സന്നുംബനമച്ചണ  എന്തഭാണണ  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  നമലെപഭാടണ?   നമയമസഭഭാ

ഡസക്രടറമക്കണ  കസന്നുംസണ  എഴുതമയ  ചനഭാടസ്പീസണ  സഭയുഡട

അവകഭാശലെന്നുംഘനമഭാഡണനണ  പറയുന.  അതണ  എങ്ങഡനയഭാണണ

അവകഭാശലെന്നുംഘനമഭാകുനതണ? 2018-2019-ല് ധനകഭാരശ്യ അഡെസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫെണ

ഡസക്രടറമക്കണ   അക്കഒൗണണസണ  ചചെഭാരതമ കമഫ്ബമ സമ.ഇ.ഒ നല്കമഡയനണ

ധനമനമ പറഞ്ഞതമഡനതമഡര   ശസ്പീ.  ഡക.  എസണ.  ശബരസ്പീനഭാഥന് പരഭാതമ

ഡകഭാടുത്തു.  ഒരു നടപടമയുമുണഭായമല;  അചപ്പെഭാള് ഇതണ പക്ഷേപഭാതപരമഭാണണ.

അക്കഭാരശ്യതമല് യഭാഡതഭാരു സന്നുംശയവമമല. അചദ്ദേഹന്നും മുഖശ്യമനമചയഭാടണ വളഡര

വമനസ്പീതവമചധയനഭായമ  സന്നുംസഭാരമക്കുനതമല്  യഭാഡതഭാരു  വമചരഭാധവമമല.

കഴമഞ്ഞ  ദമവസന്നും  ഞഭാന്  പ്രസന്നുംഗമച്ചചപ്പെഭാള്  പൂരപ്പെഭാടണ  ചവഡണനണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട മുഖശ്യമനമ പറഞ്ഞു.  'എനന്നും പറയഭാന്നും വഷളഭാ' എനപറഞ്ഞു;

അതുന്നും   അചദ്ദേഹന്നും  നമയനമച്ചമല.  ഇചത  മുഖശ്യമനമ  ഡക.  കരുണഭാകരഡന

1972-ല്  ശന്നുംഭഡനനന്നും  1973-ല്  മൃഗഡമനന്നും  വമളമച്ചമരുന.  അങ്ങണ  ചെരമത്രന്നും

കഭാണഭാതതലചലഭാ;  അങ്ങണ  എന്തണ  ഡചെയ്തു?      ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ

ഹഭാളമഡന്റെ  നവസ്പീകരണതമഡനടുത  16  ചകഭാടമ  രൂപയമല്  6  ചകഭാടമ  രൂപ

തമരമച്ചടച.  ആ ധൂരതണ ഒഴമവഭാക്കഭാന് കഴമയുചമഭാ?  അതുചപഭാലള്ള നമരവധമ
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തടമപ്പുകള്  നടതമ.  ഇ -നമയമസഭയചവണമ 52.31 ചകഭാടമ രൂപ ഡചെലെവഴമച,

നമയമസഭ  മപ്യൂസമയതമല്   ഇ.എന്നും.എസണ.  സ്മൃതമ  പവലെമയന്

സഭാപമക്കുനതമനുചവണമ ഡെല്ഹമയമല്നമനന്നും ഒരഭാഡളഡക്കഭാണ്ടുവന പഠനന്നും

നടതമ ചകഭാടമകള് ഡചെലെവഴമച, പമരമചവമട്ടു.   രണഭാമതണ, ചവഡറഭാരു ചപ്രഭാജകണ

റമചപ്പെഭാരടണ  ഡകഭാണ്ടുവരുന,  യഭാഡതഭാരു  നടപടമയുമമല.  അതുചപഭാഡലെ ,

എന്തമനഭാണണ  ഒരു  സഭഭാ  ടമ.വമ.?  തടമപ്പെമഡന്റെ  കൂടഭാരമഭായമ  സഭഭാ  ടമ.വമ.

മഭാറമയമരമക്കുകയഭാണണ.  മഡറഭാനഭാണണ  ഡഫെസമഡവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമ.

അഴമമതമയുന്നും  ധൂരത്തുന്നും  നടതമ  ഇഒൗ  സഭാപനഡത

അപമഭാനമച്ചമരമക്കുകയഭാണണ.  ഡഡകരളമ  ടമ.വമ.യമഡലെ  ശരതണ  എഡനഭാരഭാള്ക്കണ

ചപ്രഭാജകണ  റമചപ്പെഭാരടണ  സമരപ്പെമച്ച  ഉടഡനതഡന  58  ലെക്ഷേന്നും  രൂപ  ഡകഭാടുത്തു.

അചദ്ദേഹന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കണ  നനമപറഞ്ഞുഡകഭാണണ  കതണ

അയച്ചമരമക്കുന. എന്നും.ഡഎ.ടമ. പൂന യണമചവഴമറമ ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കരക്കണ

അവഭാരഡെണ  നല്കമ.  അവരക്കഭാണണ  ഡഫെസമഡവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമയുഡട

ചുമതലെ നല്കമയതണ.  ചകരളന്നും പ്രളയതമല് മുങ്ങമതഭാഴുന സമയതണ അഞണ

ചകഭാടമ  രൂപ  ഡചെലെവഴമച്ചഭാണണ  ഇതണ  നടതമയമരമക്കുനതണ,  ഇഒൗ  തടമപ്പെണ

നമങ്ങളറമയണന്നും.  'ദമ  ഹമന'  പത്രതമന്റെ ഒരു ചലെഖകഡന സഭഭാ  ടമ.വമയമല്
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നമയമമച്ചമരമക്കുന.  ഒരു  ഡചെലെവമമഡലനണ  പറയുന,  ഇതുവഡര  ലെക്ഷേങ്ങള്

ഡചെലെവഴമച്ചമരമക്കുന.  40 ചകഭാടമ  രൂപ  പ്രമന്റെമന്നുംഗമനഭാകുഡമനണ  പറയുന.

യഥഭാരതതമല്  ഒരു  ചകഭാടമ  രൂപ  മഭാത്രമഭാണണ   പ്രമന്റെമന്നുംഗമനഭാകുനതണ.

നമഷ്പ ക്ഷേനഭായ  സസ്പീക്കര  നമരന്തരമഭായമ  പക്ഷേപഭാതപരമഭായമ,

ഡപരുമഭാറമഡക്കഭാണമരമക്കുനതമഡന്റെ ധഭാരഭാളന്നും ഉദഭാഹരണങ്ങളുണണ.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ........കണ്ക്ലൂഡെണ...........

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതഭാമസണ:  സര,  1200  സസ്പീറ്റുണഭായമരുന

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഹഭാളമല്  ഇചപ്പെഭാള്  650  സസ്പീറ്റുകചളയുള.

ബഹുമഭാനശ്യരഭായ  രഭാഷ്ട്രപതമയുന്നും  പ്രധഭാനമനമയുന്നും  വരുചമഭാള്

എന്നും.എല്.എ.മഭാരക്കണ  ചഫെഭാചടഭാഡയടുക്കഭാവന  ഒരു  ഏരമയയുണഭായമരുന,

അഡതലഭാന്നും  ഇടമചനമരതമ.  എന്തമനഭാണണ?  ഇഒൗ  നമയമസഭഭാ  മനമരതമഡന്റെ

നമരമ്മഭാണതമനണ   ആഡക  72  ചകഭാടമ  രൂപയഭാണണ  ഡചെലെവഭായതണ.  ഇചപ്പെഭാള്

അതമചനക്കഭാള്  കൂടുതല്  രൂപ  ഇതണ  ചമഭാടമ  പമടമപ്പെമക്കുനതമനുചവണമ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  ഡചെലെവഴമച്ചമരമക്കുന.  ഉഒൗരഭാളുങ്കല്   ചലെബര

ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ -ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാഡഡസറമ  6  ചകഭാടമ  രൂപ

തമരമച്ചടചഡവനഭാണണ  പറയുനതണ.  ഒനകമല്  കസ്വഭാളമറമ  കുറഞ്ഞ
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ഉപകരണങ്ങള്  ഉപചയഭാഗമച്ചമട്ടുണഭാകണന്നും.  അഡലങ്കമല്  അവരതഡന

എസമചമറ്റുണഭാക്കുന,  അവരതഡന  തസ്പീരുമഭാനമക്കുന,  അവരതഡന

ഡകഭാടുക്കുന.  ഇതണ ഏതണ നഭാടഭാണണ?   ജനങ്ങള് ഏഡറടുത ചനതഭാക്കളഭാണണ

ബഹുമഭാനശ്യരഭായ  മുഖശ്യമനമയുന്നും സസ്പീക്കറുന്നും,  അവഡര ദുരബലെഡപ്പെടുതരുഡതന

ആഗ്രഹന്നും            ശസ്പീ.  എസണ.  ശരമ്മ  ഇവമഡട പറഞ്ഞു. ചകരളതമഡലെ

ജനങ്ങളല  കള്ളക്കടത്തുകഭാരഭാണണ  ഇവഡര  ഏഡറടുതമരമക്കുനതണ.   ഇവമഡട

ചകഭാ -ലെസ്പീ-ബമ  സഖശ്യഡമനണ  പറഞ്ഞമചല?   സസ്പീക്കഡറ  ഡതരഡഞ്ഞടുക്കുന

ദമവസന്നും ശസ്പീ. ഒ. രഭാജചഗഭാപഭാല് പറഞ്ഞു, രഭാമനുന്നും കൃഷ്ണനുന്നും അടങ്ങമയമരമക്കുന

ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന  പമനണയനഡവനണ.  അചദ്ദേഹതമനുചപഭാലന്നും  ഇചപ്പെഭാള്

പമന്തുണ പമന്വലെമചക്കണമയമരമക്കുന.  ബമ.ഡജ.പമ.യഭായ അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

ചപഭാലന്നും പമനണ വഭാങ്ങമയ  സസ്പീക്കര പദവമയഭാണണ  ഇനണ ചകരളന്നും കഭാണഭാത

ധൂരതമനുന്നും  ആഢന്നുംബരതമനുന്നും  അഴമമതമക്കുന്നും  വകവച്ചമരമക്കുനതണ.

നമഷ്പക്ഷേമഭാഡയഭാരു   അചനസ്വഷണന്നും  നടതമയഭാല്  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  സസ്പീക്കര

ജയമലെമല്  ചപഭാകുഡമന  കഭാരശ്യതമല്  യഭാഡതഭാരു  സന്നുംശവമമല.  ഇഒൗ

പ്രചമയഡത ഞഭാന് ശകമഭായമ അനുകൂലെമക്കുകയഭാണണ. 

ശസ്പീ  .    മുലക്കര രതഭാകരന്:  സര,  ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട എന്നും.  ഉമ്മര
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അവതരമപ്പെമച്ച  അവമശസ്വഭാസ  പ്രചമയഡത  ശകമഭായമ  എതമരക്കുകയഭാണണ.

അവമശസ്വഭാസന്നും  ആചരഭാഡടങ്കമലമുണഭാകണഡമങ്കമല്   ആചരഭാഡടങ്കമലന്നും

അത്രതഡന  വമശസ്വഭാസമുണഭാകണന്നും.  പ്രതമപക്ഷേതമനണ  വമശസ്വഭാസന്നും

സസ്വപ്നചയഭാടുന്നും  അവമശസ്വഭാസന്നും  ശസ്പീ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണചനഭാടുമഭാണണ.   ഒരു

അവമശസ്വഭാസപ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമക്കുചമഭാള്  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായ  അതമഡന്റെ

ഡതളമവകചളഭാഡട  കൃതശ്യമഭായ  നമരസ്പീക്ഷേണതമചലെഭാ  നമയമപരചമഭാ  ആയ

ഇടപഭാടുകളമലൂഡടചയഭാ അവതരമപ്പെമക്കഭാഡമനണ ഇവമഡട    ശസ്പീ.  എസണ.  ശരമ്മ

പറഞ്ഞു.  അങ്ങഡനഡയഭാനന്നും  ഇവമഡടയമല.  ഇവമഡട  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെണ

അചനസ്വഷമക്കുന  ഒരു  ചകസമല്  പ്രതമയഭായ,  ഇചപ്പെഭാള് ജയമലെമലള്ള  ഒരഭാള്

പറഞ്ഞ  അഭമപ്രഭായതമഡന്റെ  പുറതഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കഡറചപ്പെഭാഡലെയുള്ള  ഒരഭാളുഡട  ചപരമല്  പ്രതമപക്ഷേന്നും  അവമശസ്വഭാസന്നും

ഡകഭാണ്ടുവനതണ.  രണണ തരന്നും മനുഷശ്യരുണണ,  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  മനുഷശ്യരുന്നും സഭാന്നുംസഭാരമക

മനുഷശ്യരുന്നും.  എലഭാ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയക്കഭാരുന്നും  കുറച്ചണ   സഭാന്നുംസഭാരമക

മനുഷശ്യരകൂടമയഭാകുനതണ  നലതഭാണണ.  രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമല്  നമുക്കണ

ഭമനതകളുണഭാകുന്നും.  ആ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമഡലെ  ഭമനതകളുന്നും  എതമരപ്പുകളുന്നും

ജനതമനുചവണമയുള്ള  എതമരപ്പുകളുന്നും   സഭയമല്  ഡകഭാണ്ടുവരഭാന്നും.
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പ്രതമപക്ഷേമഭാഡണങ്കമലന്നും  ഭരണപക്ഷേമഭാഡണങ്കമലന്നും  ജനങ്ങചളഭാടുള്ള

അടുപ്പെമഭാണണ  അവര  തമ്മമലള്ള  അകലെതമനുന്നും  അടുപ്പെതമനുന്നും

കഭാരണമഭാചകണതണ.  നമ്മള്  തമ്മമല്  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ  അടുക്കഭാന്നും,

ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ  അകലെഭാന്നും.  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയതമല്

ജനങ്ങള്ക്കുചവണമയുന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായുന്നും  ഒനമമല.   ഞഭാന്  ഓരക്കുന,

ഇന്തശ്യയമല്   രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായമ  അകനന്നും  അടുത്തുന്നും  നമന  കഭാലെഡത

തരക്കങ്ങളുഡടയുന്നും  സന്നുംവഭാദങ്ങളുഡടയുന്നും  കഥകള്   ഇചപ്പെഭാള്  വമവരഭാവകഭാശ

നമയമപ്രകഭാരന്നും ലെഭമക്കുന്നും. ഒരമക്കല് ജവഹരലെഭാല് ഡനഹ്റുവന്നും പചടലന്നും തമ്മമല്

ചസഭാമനഭാഥ  ചക്ഷേത്രവമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ   ഒരു  തരക്കമുണഭായമ.  അവര

രണ്ടുചപരുന്നും  ഒരു  പഭാരടമയമലന്നും  ഒരു  കശ്യഭാബമഡനറമലമഭായമരുന.  ചസഭാമനഭാഥ

ചക്ഷേത്രന്നും  പുതുക്കമ  പണമയണഡമനണ  പചടലന്നും  ആ  പണന്നും  ഇന്തശ്യയമഡലെ

ഏഡതങ്കമലന്നും  നമരമ്മഭാണപ്രവരതനങ്ങള്ക്കണ  ഉപചയഭാഗമക്കണഡമനണ

ഡനഹ്റുവന്നും.  ഇതഭായമരുന  തരക്കന്നും.  ഡനഹ്റു  പറഞ്ഞു,  നമുക്കണ   ഒരു

ആരഭാധനഭാലെയമല,  എയരചപഭാരട്ടുന്നും  വമദശ്യഭാഭശ്യഭാസ  സഭാപനങ്ങളുന്നും

ആതുരഭാലെയങ്ങളുമഭാണണ അതശ്യഭാവശശ്യന്നും.  എനഭാല് പചടല് അതണ സമ്മതമച്ചമല,

അചദ്ദേഹന്നും പറഞ്ഞതണ,  ചെമലെഡതലഭാന്നും  ഉണഭായമവരുചമഭാള് മനുഷശ്യഡന്റെയുള്ളമല്
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ആദരവന്നും  അഭമമഭാനവമുണഭാകുന്നും.  ആ  തരക്കന്നുംതഡന  എത്ര

മചനഭാഹരമഭായമരുന. ഇവമഡട നമ്മള് നടത്തുന തരക്കതമനണ  എഡന്തങ്കമലന്നും

മചനഭാഹഭാരമതചയഭാ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയചമഭാ  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമയുള്ള  നൂതനമഭായ

ഏഡതങ്കമലന്നും  തരതമലള്ള ആശയതമഡന്റെ ഉല്പഭാദനചമഭാ  ഉചണഭാ?  ഇലെക്ഷേന്

വരമകയഭാണണ.  ഇലെക്ഷേനമല്  നമുക്കണ  തരക്കമക്കഭാന്നും.  ഇടതുപക്ഷേ

ജനഭാധമപതശ്യമുനണമഡക്കതമഡര  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായമ  ഉപചയഭാഗമക്കഭാന്

ആയുധങ്ങളമഡലങ്കമല് നമങ്ങള്  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായ ആയുധങ്ങള് ചതടുക.  ഇതമഡലെ

ഏറവന്നും വലെമയ പ്രശ്നന്നും എന്തഭാണണ?  ശസ്പീ. പമ. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്  ഒരു  സഭാരടപ്പെണ

സഭാപനതമഡന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനതമനണ  ചപഭായമ  എനതഭാണണ.  നമുക്കണ

ചവണഡമങ്കമല്,  എന്നും.എല്.എ.-മഭാരുന്നും  മനമമഭാരുന്നും  ജനപ്രതമനമധമകളുന്നും

ഇനമമുതല്  ഏഡതങ്കമലന്നും  വശ്യകമകള്  തുടങ്ങുന  സന്നുംരന്നുംഭങ്ങളുഡട

ഉദ്ഘഭാടനതമനണ ചപഭാകഡണനണ കൂടഭായമ തസ്പീരുമഭാനമക്കഭാന്നും. എനഭാല് അങ്ങഡന

തസ്പീരുമഭാനമക്കഭാനഭാകുചമഭാ?  ജവഹരലെഭാല്  ഡനഹ്റു  അമലെങ്ങളമല്

ചപഭാകഭാതമരുനയഭാളഭാണണ.  ചസഭാമനഭാഥചക്ഷേത്രന്നും  പുതുക്കമപണമതതമനുചശഷന്നും

അതമഡന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനതമനണ  ഇന്തശ്യന്  പ്രസമഡെന്റെഭായമരുന

രഭാചജന്ദ്രപ്രസഭാദമഡന ക്ഷേണമച്ചചപ്പെഭാള് രഭാചജന്ദ്രപ്രസഭാദമചനഭാടണ ചപഭാകരുഡതനണ
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എഴുതമ  അറമയമച്ച  ആളഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും.  അതണ  പരമഗണമക്കഭാഡത

രഭാചജന്ദ്രപ്രസഭാദണ   ഉദ്ഘഭാടനതമനണ ചപഭായമ.  പചക്ഷേ അചദ്ദേഹന്നും നടതമയതണ

ഒരു  മചതതരതസ്വ  പ്രസന്നുംഗമഭാണണ.  ആ  ഡനഹ്റുവമഡന്റെ  ചെമത്രന്നും  നമങ്ങള്

എലഭായമടത്തുന്നും  വയനമചല;  ഡനഹ്റു  ചകഭാണ്ഗ്രസമഡന്റെ  ചനതഭാവഭായമ

ഇന്തശ്യയമല്  17  വരഷന്നും  ഭരമച്ചയഭാളഭാഡണനണ  നമങ്ങള് അന്നുംഗസ്പീകരമക്കുനമചല?

അക്കഭാലെതണ ഹമനമഹഭാസഭക്കഭാര ഡനഹ്റുവമഡന വമചദശത്തുള്ള ഒരു സസ്പീയുഡട

ചപരുമഭായമ  ബനഡപ്പെടുതമ  ആചക്ഷേപന്നും   ഉനയമച.  അചദ്ദേഹന്നും  ഇറച്ചമയുന്നും

മദശ്യവന്നും  കഴമക്കുന  ആളഭാഡണനന്നും  ആചക്ഷേപന്നും  ഉനയമച.  ഇന്തശ്യയമഡലെ

കമ്മപ്യൂണമസ്റ്റുകചളഭാ  ചസഭാഷശ്യലെമസ്റ്റുകചളഭാ  അഡതഭാനന്നും  ഏഡറടുതമടമല.

ഡനഹ്റുവമഭായമ  സഭാമതമക  കഭാരശ്യങ്ങളമല്  ഞങ്ങള്ക്കണ  ചെമലെ

തരക്കങ്ങളുണഭായമരുന.  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  മനുഷശ്യനഭായമ  മഭാറുക  എനതഭാണണ

രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമഡന്റെ  കഭാതലെഭായ കഭാരശ്യന്നും.  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ മനുഷശ്യനഭായമ മഭാറഭാന് നമ്മള്

ചെമലെ  പഭാഠങ്ങള്  പഠമക്കണന്നും.  ഞഭാന്  എലഭാന്നും  പറഞ്ഞുചപഭാകുകയല.

ഡനഹ്റുവമല്നമനന്നും   ചെമലെതണ  പഠമച്ചഭാല്  ചകഭാണ്ഗ്രസമനതണ  മനസമലെഭാകുന്നും.

ഇനണ  ആഡരങ്കമലന്നും  എഡന്തങ്കമലന്നും  ഉനയമച്ചഭാല്  അചനസ്വഷണവമഭായമ  ചകന്ദ്ര

ഏജന്സമകള്  വരമകയഭാണണ.  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകള്  ആരുഡട
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ഡഡകകളമലെഭാഡണനന്നും  അവര  എന്തമനഭാണണ  മനുഷശ്യഡന്റെ  പുറഡക

നടക്കുനഡതനന്നും  നമുക്കറമയഭാന്നും.  ഇന്തശ്യയമഡലെ  അവരഡക്കതമരഭായ

ഗവണ്ഡമന്റുകളമല്  അവരക്കണ  വമലെഡകഭാടുത്തുവഭാങ്ങഭാന്  പറഭാത  ഏക

ഗവണ്ഡമന്റെണ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനഭാധമപതശ്യമുനണമ  ഭരമക്കുന  ചകരള

ഗവണ്ഡമന്റെഭാഡണനന്നും  ഇതമഡന  തകരക്കഭാന്  മറ്റു  വഴമകള്

ആചലെഭാചെമക്കണഡമനന്നും  ഞങ്ങളുന്നും  നമങ്ങളുന്നും  ഉള്ഡപ്പെഡട  ചകരളതമഡലെ

ചെമന്തമക്കുന  എലഭാവരക്കുന്നും  കൃതശ്യമഭായമ  അറമയഭാന്നും.   ഞഭാന്  ഒരു  കഭാരശ്യന്നും

പറയുന, ശസ്പീ. പമ. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന്റെ പമനഭാഡലെ ഇനണ നടക്കുനവര അധമകന്നും

തഭാമസമയഭാഡത  നമങ്ങളുഡട  പമനഭാഡലെയുന്നും  നടക്കുഡമനമഭാത്രമല  നമങ്ങഡള

അവര കമടത്തുന്നും എന കഭാരശ്യവന്നും ഉറപ്പെഭാണണ.  ഇതണ മനസമലെഭാക്കമയമരമക്കണന്നും.

ആരഭാണണ  ഇന്തശ്യയമഡലെ  ഇടതുപക്ഷേതമഡന്റെയുന്നും  മചതതരതസ്വ  ജനഭാധമപതശ്യ

പ്രസഭാനങ്ങളുഡടയുന്നും  ഇനഡത  ശത?  ബമ.ഡജ.പമ.-യമല്  തഡന

ബമ.ഡജ.പമ.ഡയ ഉള്ഡക്കഭാള്ളഭാന് കഴമയഭാത  ചെമന്ത വളരനവരുനണണ.  ആ

കഭാലെതഭാണണ,  അവരക്കണ  ചകരളതമഡലെ  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന  പമടമകൂടണന്നും.

ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന്റെ  മഭാത്രമല  ചകരളതമഡലെ  മനമമഭാരുഡടയുന്നും

ചനതഭാക്കന്മേഭാരുഡടയുന്നും പുറഡക നടക്കണന്നും.  അതമനണ നമങ്ങള് കൂട്ടുപമടമക്കരുതണ.
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നമങ്ങള്ക്കണ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനഭാധമപതശ്യമുനണമചയഭാടണ  വമചയഭാജമപ്പുഡണങ്കമല്,

അതണ  പ്രകടമപ്പെമക്കഭാനുള്ള  രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായ  സഭാധശ്യതകള്   ഉഡണങ്കമല്  അതണ

ഉപചയഭാഗമക്കുനതമനണ  ആരുന്നും  എതമരല.  പ്രതമപക്ഷേമഭായഭാലന്നും

ഭരണപക്ഷേമഭായഭാലന്നും,  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രസഭാനങ്ങള്  എനപറയുനതണ

വമമരശനതമലൂഡട   പരസരന്നും  ശദസ്പീകരമക്കഭാനുള്ളതഭാണണ.  അതമനുചവണമ

ഏതണ  കഴമവന്നും  ഉപചയഭാഗമക്കുനതമനണ  ഞഭാന്  എതമരല,  രണഭാമതണ  നമങ്ങള്

പറഞ്ഞ  ഒരു  കഭാരശ്യന്നും,  സഭയമല്  ഏചതഭാ  ഒരന്നുംഗന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

മുഖശ്യമനമയുഡട കുടുന്നുംബഡതക്കുറമചചപഭാലന്നും പറഞ്ഞു, മുഖശ്യമനമയുഡട കുടുന്നുംബന്നും

ചവഡറയഭാണണ.  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  വശ്യകമപരമഭായ  ജസ്പീവമതന്നും  ചവഡറയഭാണണ.

രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമലൂഡടയഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും  ചകരളതമഡലെ  മുഖശ്യമനമയഭായതണ.

പമണറഭായമ  വമജയഡനന  വശ്യകമ  ജനമച്ച  കുടുന്നുംബതമഡന്റെ  ചപരമചലെഭാ

തറവഭാടമഡന്റെ  ചപരമചലെഭാ  അല  ചകരള  രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമല്  അചദ്ദേഹഡമതമയതണ.

സമ.  അചെബതചമചനഭാന്  മുഖശ്യമനമയഭായമരുന  സമയതണ,   ഒരു  ദമവസന്നും

ഡഡവകുചനരന്നും  ഡചെറമഡയഭാരു  മഴയതണ  തൃശ്ശൂരമലൂഡട  കുടയുന്നും  പമടമച്ചണ

നടനചപഭാകുചമഭാള്  ഒരു  ഓചടഭാറമക്ഷേഭാക്കഭാരന്  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

അടുത്തുഡകഭാണ്ടുവനണ  നമരതമയമടണ  അചദ്ദേഹചതഭാടണ  ഓചടഭായമല്  കയറഭാന്
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പറഞ്ഞു.  എനഭാല് അചദ്ദേഹന്നും ഓചടഭായമല് കയറമയമല. .........(ബഹളന്നും).......

പകരന്നും  അചദ്ദേഹന്നും  പറഞ്ഞതണ,  'ഇനണ  ഞഭാന്  നമങ്ങളുഡട  ആചടഭായമല്

കയറമയഭാല്,  നഭാഡളയുന്നും  നമങ്ങളുഡട  ഓചടഭാ  കഭാണുചമഭാള്  എഡന  ഡവറുഡത

വസ്പീടമല്  ഡകഭാണ്ടുവമടണഡമനണ  ആഗ്രഹന്നും  ചതഭാനന്നും.  അതണ  എനമക്കുന്നും

നമങ്ങള്ക്കുന്നും ബുദമമുടഭാകുന്നും.  അതുഡകഭാണണ  ഞഭാനസ്പീ  മഴയതണ  കുടയുന്നും  പമടമച്ചണ

ചപഭാകഭാന്നും,  നമങ്ങള്  നമങ്ങളുഡട  ആചടഭായമല്  ചപഭാകുക,  നമ്മള്  തമ്മമലള്ള

ബനന്നും സമരമഭായമതഡന ചസ്നേഹപൂരവ്വന്നും നമലെനമരത്തുക'.  ഇ.  എന്നും.  എസണ.

എലഭാ  വസ്തുക്കളുന്നും  സസ്വത്തുക്കളുന്നും  പഭാരടമക്കണ  എഴുതമഡക്കഭാടുതതണ

ചകരളതമഡനഭാരു  മഭാതൃകയഭാണണ.       ശസ്പീ.  പമണറഭായമ  വമജയന്

ഡചെറുപ്പെകഭാലെതണ  ഡകഭാണ  അടമയുന്നും  തശ്യഭാഗപൂരണമഭായ  പ്രവരതനങ്ങളുന്നും

അനുഭവമച്ച  ജയമല്മരദ്ദേനവഡമലഭാന്നും  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയഡത

രൂപഡപ്പെടുത്തുനതഭായമരുന.  രഭാഷ്ട്രസ്പീയഡത  രൂപഡപ്പെടുത്തുനതണ

ജനങ്ങളുഡടയമടയമല്   പ്രവരതമക്കുനതമഡന്റെ ആഡക തുകയഭാണണ.  നമ്മള്

അതണ  ചെരച്ച  ഡചെയ്യണന്നും.  ചകഭാണ്ഗ്രസമല്  ആരുന്നും  അങ്ങഡന  അടമ

ഡകഭാണമടമഡലനല,  ഡകഭാണമട്ടുണണ.  അങ്ങഡന  അടമ  ഡകഭാണമട്ടുള്ളവരുഡട

എണന്നും ഇചപ്പെഭാള് കുറവഭായതുഡകഭാണ്ടുന്നും ഡകഭാള്ളഭാന് ചപടമയുള്ളതുഡകഭാണ്ടുമഭാണണ
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ബമ.ഡജ.പമ.ഡയ നമങ്ങള് ഭയഡപ്പെടുനതണ.  അങ്ങഡന ഭയഡപ്പെടഭാതമരമക്കുന ഒരു

രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും രൂപഡപ്പെടുത്തുനതമനണ ഇതരന്നും ചെരച്ചകളല ആവശശ്യന്നും.

 ഇവമഡട  ധൂരതമഡന്റെ  കഭാരശ്യന്നും  പറഞ്ഞു,  തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും  തഭാഡഴയുള്ള,

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഹഭാള്  നവസ്പീകരമച്ചമട്ടുണണ,  നമയമസഭഡയ

ഇ-നമയമസഭയഭാക്കമയമട്ടുണണ.  ഇതമഡന്റെഡയലഭാന്നും  ആഡക  തുകഡയന്തഭാണണ?

ഇതമഡന്റെഡയലഭാന്നും  ആഡക  തുക  ചകരളതമഡലെ  സഭാധഭാരണ  മനുഷശ്യരുന്നും

നമയമസഭയമഡലെ  നമങ്ങളുന്നും  ഞഭാനുമുള്ഡപ്പെഡടയുള്ളവരുന്നും  തമ്മമലള്ള  ബനന്നും

കൂടുതല്  അടുതമട്ടുണണ  എനതഭാണണ.  ചകരള  നമയമസഭഡയപ്പെറമ  ജനങ്ങള്

കൂടുതല് അറമയുനണണ.  ചകരള നമയമസഭയുന്നും ജനങ്ങളുന്നും തമ്മമലള്ള അകലെന്നും

കുറഞ്ഞമട്ടുണണ.  നമ്മുചടതണ  ചപപ്പെര  രഹമത  സഭയഭായമ.  .......

(ബഹളന്നും)....എനമക്കണ  ചതഭാനനതണ  ഇന്തശ്യയമല്തഡന  ആഡകയുള്ളതണ

ഹമമഭാചെല്  പ്രചദശമലെഭാണണ.  (പ്രതമപക്ഷേഭാന്നുംഗങ്ങള്  ചപപ്പെറുകള്

ഉയതമക്കഭാണമച)  .......(ബഹളന്നും)....  ചപപ്പെറുകള്  ഇചപ്പെഭാഴുമുണണ.  ഞഭാന്

പറയുനതണ,  എലഭാന്നും  പരമഹരമക്കണന്നും.  ഇഒൗ  ധൂരതമഡന്റെ  കഭാരശ്യന്നും

പറയുചമഭാള്......(ബഹളന്നും)....  നമങ്ങള്  ഡചെറുപ്പെക്കഭാരഭാണചലഭാ,

ഡചെറുപ്പെക്കഭാചരഭാടുന്നും ഞഭാന് പറയുന. ധൂരതമഡന്റെ കഭാരശ്യന്നും പറയുചമഭാള്  ധൂരതണ
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എന്തഭാഡണനണ  നമരവ്വചെമക്കണന്നും.   മഹഭാഭഭാരത  യുദതമല്  നമരവ്വചെമക്കഭാന്

ഏറവന്നും ബുദമമുട്ടുള്ള പദമഭായമ ഭസ്പീഷ്മര പറയുനതണ ധരമ്മമഭാണണ. അതണ കൂടുതല്

അറമവള്ളവരക്കണ  പറയഭാന്  പ്രയഭാസവന്നും  അറമവണ  കുറഞ്ഞവരക്കണ  പറയഭാന്

എളുപ്പെവമഭാണണ.  ആ  സഭയമല്  വമകരണന്  ധരമ്മന്നും  പറയുനണണ.  പഡക്ഷേ,

ഭസ്പീഷ്മര  ധരമ്മഡത  നമരവ്വചെമക്കുനമല.  ഇഒൗ  ധൂരത്തുന്നും  അതുചപഭാഡലെയഭാണണ.

എന്തഭാണണ ധൂരതണ; തഭാജണ മഹല് ഒരു ധൂരതഭാചണഭാ; Empire state building

of  America,  സപ്തഭാത്ഭുതങ്ങളമല് ഒനണ  ആക്കുവഭാനഭായമ  നമരമ്മമച്ചതണ,  അതണ

ധൂരതഭാചണഭാ;  ഇചപ്പെഭാള്  ദുബഭായമല് ഡകടമയ  122  നമലെകളുള്ള  ഡകടമടന്നും

ധൂരതഭാചണഭാ?   ധൂരഡതനണ  പറയുനതണ  ഒരു  രഭാജശ്യതമചന്റെയുന്നും  ഒരു

സഭയുഡടയുന്നും  ഒരു  സന്നുംസഭാനതമഡന്റെയുന്നും  ആതഭാഭമമഭാനമഭാകുന  പലെതുന്നും

ധൂരതല.  ഇഒൗ  സഭയചവണമ  ഡചെയ്യുനതണ  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്  തറവഭാടമല്

ഡകഭാണ്ടുചപഭാകുനതല,  ഇവമടുഡത  മനമമഭാര  അവരക്കുചവണമ

ഡകഭാണ്ടുചപഭാകുനതല.  ഇതണ  എനമക്കുന്നും  നമങ്ങള്ക്കുന്നും  ചകരളതമഡലെ

ജനങ്ങള്ക്കുന്നും  എലഭാക്കഭാലെത്തുന്നും  അഭമമഭാനമഭായമട്ടുള്ളതഭാണണ.  ഒരു

ചസറമനുചവണമ,  ഒരു  സമൂഹതമനുചവണമ  സൃഷമക്കുനഡതഭാനന്നും  ധൂരതല.

ധൂരചതഭാഡട  നടതമയ  ഒരു  കലെശ്യഭാണതമഡനതമഡര  ഞഭാന്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

52

മുഖശ്യമനമക്കുമുമമല്  ഒരു  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനമട്ടുണണ,  അതണ  ധൂരതഭാണണ.

വശ്യകമപരമഭായമ ഒരഭാള് നടത്തുന കഭാരശ്യങ്ങഡള ധൂരതഭാകൂ.  വശ്യകമപരമഭായമ

നടത്തുന  ആരഭഭാടങ്ങചള  ധൂരതഭാകൂ.  വശ്യകമപരമഭായമ  നടത്തുന,

സമൂഹതമനണ  ചദഭാഷമുണഭാക്കുന  നമരമ്മഭാണങ്ങചള  ധൂരതഭാകൂ.

സമൂഹതമനുചവണമയുള്ളഡതഭാനന്നും ധൂരതഭാകമല.  അതണ  ഈ സമൂഹതമഡന്റെ

ആസമയഭാണണ,  ഇഒൗ  നഭാടമഡന്റെ  പ്രചതശ്യകതയുന്നും  സമൂഹതമനണ  അഭമമഭാനന്നും

ഡകഭാള്ളഭാവനതുമഭാണണ.  ഇതണ  ചലെഭാകതമല്  എവമഡടയുമുണണ.  അതുഡകഭാണണ

ഞഭാന്  അതമഡനപ്പെറമ  ഒരുപഭാടണ  സന്നുംസഭാരമചചപഭാകുനമല.  ശസ്പീ.  പമ.

ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്  പ്രതമഭയുള്ള,  സരഗ്ഗസമദമയുള്ള, സമൂഹചതഭാടണ ബനമുള്ള,

സമൂഹതമഡന്റെ  യഒൗവ്വന  തഭാല്പരശ്യങ്ങളുന്നും  അറമവമഡന്റെ  തഭാല്പരശ്യങ്ങളുന്നും  മനസണ

നമറഡയയുള്ള ഒരഭാളഭാണണ.  അതുഡകഭാണണ അദ്ദേഹന്നും പലെതുന്നും ഡകഭാണ്ടുവനമട്ടുണണ.

സരഗ്ഗസമദമയുള്ള  പ്രഗത്ഭരഭായ  സസ്പീക്കരമഭാര  ചകരളതമലണഭായമരുന

കഭാലെഘടങ്ങളമഡലെലഭാന്നും  അതരന്നും  കഭാരശ്യങ്ങള്  ഡകഭാണ്ടുവനമട്ടുണണ.  അതണ

ചകരളതമഡന്റെ  ഒരു  പഭാതയഭാണണ,  ഒരു  മഭാതൃകയഭാണണ.  അതുഡകഭാണണ  ആ

കഭാരശ്യങ്ങഡളലഭാന്നും അങ്ങഡനചയ കണക്കഭാക്കഭാവ.  നമുക്കണ  ചകരളതമചന്റെതഭായ

ചെമലെ അഭമമഭാനങ്ങളുന്നും നമ്മുചടതഭായ സസ്വകഭാരശ്യമഭായ ചെമലെ അഭമമഭാനങ്ങളുമുണണ.
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ആ സസ്വകഭാരശ്യ അഭമമഭാനതമഡന്റെ ഭഭാഗന്നുംകൂടമയഭാണണ  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്.

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ചപരമല്  ഏചതഭാ  ഒരഭാള്  ചകഭാടതമയമല്  പറഞ്ഞ  കഭാരശ്യന്നും,

പറഞ്ഞയഭാളമല്  വമശസ്വഭാസമരപ്പെമച്ചണ,  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയമഭായമ  ഇവമഡട

ഡകഭാണ്ടുവരമകഡയനണ  പറയുനതണ  നമ്മള്തഡന  നമ്മളമല്  അവമശസ്വഭാസന്നും

ചരഖഡപ്പെടുത്തുനതമനു തുലെശ്യമഭാണണ.  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര നലവണന്നും കഭാരശ്യങ്ങള്

പഠമചവനണ  അവതരമപ്പെമക്കുന  ഒരഭാളഭാണണ.  പഡക്ഷേ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയന്നും

അവതരമപ്പെമക്കുചമഭാള്,  ആ  അവമശസ്വഭാസന്നും  അവതരമപ്പെമച്ച  ആളമലള്ള

അവമശസ്വഭാസന്നും കൂടമയഭാണണ.  ഇഒൗ സഭയമലള്ള വമശസ്വഭാസമഭാണണ ഏറവന്നും വലെമയ

വമശസ്വഭാസന്നും.  സഭയമലള്ള വമശസ്വഭാസതമഡന്റെ ആദശ്യ  വമശസ്വഭാസന്നും സസ്പീക്കറമലള്ള

വമശസ്വഭാസമഭാണണ.  അതണ  സസ്വപ്നയമലള്ളതല,  സസ്പീക്കറമലള്ള  വമശസ്വഭാസമഭാണണ.

അതണ പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെയുന്നും ഭരണപക്ഷേതമഡന്റെയുന്നും ആഡക വമശസ്വഭാസമഭാണണ.

ആ  ആഡക  വമശസ്വഭാസതമഡന്റെ  നന്മേയമലെഭാണണ  നമ്മള്  രഭാഷ്ട്രസ്പീയക്കഭാരഭായമ

നമല്ക്കുനതണ,  രഭാഷ്ട്രസ്പീയക്കഭാരഭായ  സഭാന്നുംസഭാരമക  പ്രവരതകരകൂടമയഭാകുനതണ.

പരസരന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും  പറയുചമഭാള്,  അവരവരുഡട  വശ്യകമജസ്പീവമതഡതയുന്നും

കുടുന്നുംബജസ്പീവമതഡതയുന്നും പരഭാമരശമക്കഭാതമരമക്കഭാന് മന:പൂരവന്നും ശദമക്കുനതണ

നമുഡക്കലഭാവരക്കുന്നും  നനഭായമ  മുചനഭാട്ടുചപഭാകുനതമനണ  വളഡര  ആവശശ്യമഭാണണ.
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അതുഡകഭാണണ ഞഭാന്  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മറമചനഭാടുതഡന പറയുനതണ,  ഒരവസരന്നും

കമടമയഭാല്,  ഇങ്ങഡനഡയഭാരവമശസ്വഭാസന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനതമലള്ള

കുറചബഭാധമുഡണങ്കമല് അചദ്ദേഹമതണ  ചരഖഡപ്പെടുതമ,  ഇതണ പമന്വലെമക്കഭാനുള്ള

അവസരന്നുംകൂടമ കമടമയഭാല്, ഇഒൗ സഭയുഡട അന്തസന്നും ആഭമജഭാതശ്യവന്നും ഇതമഡന്റെ

തുടരച്ചയഭായ വളരച്ചയുന്നും സന്നുംരക്ഷേമക്കുനതമഡന്റെ ഉതരവഭാദമതസ്വന്നും അചദ്ദേഹന്നുംകൂടമ

പങ്കുവച്ചണ  ഏഡറടുക്കുനഡവനണ  നമുക്കണ  അനുമഭാനമക്കഭാനുന്നും  അതണ  സമൂഹഡത

അറമയമക്കഭാനുന്നും  പറ്റുന്നും.  അതുകൂടമ  ഡചെയ്യണഡമന  അഭശ്യരതനചയഭാഡട,  ഇഒൗ

അവമശസ്വഭാസ പ്രചമയഡത ഞഭാന് ശകമഭായമ എതമരക്കുന.

ശസ്പീ  .    ചമഭാന്സണ ചജഭാസഫെണ:  സര,  ഞഭാന് ഇഒൗ അവമശസ്വഭാസ പ്രചമയഡത

അനുകൂലെമക്കുന.  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ശസ്പീചകഭാവമലെഭായ  നമയമസഭയുഡട

അന്തസന്നും യശസന്നും ഉയരതമപ്പെമടമക്കുനതമനുന്നും അതമഡന്റെ ഒഒൗനതശ്യന്നും കഭാത്തു

സൂക്ഷേമക്കുനതമനുന്നും  ബഭാധശ്യസനഭായ  നമ്മുഡട  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കര

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  പദവമയുഡട  മഹതസ്വന്നും  കഭാത്തുസൂക്ഷേമക്കുനതമല്

വസ്പീഴ്ചയുണഭായതഭായമ  ചെരച്ചയഭായമരമക്കുന  സഭാഹചെരശ്യതമല്  സസ്പീക്കര

പദവമയമല് തുടരുനതമല് അനഒൗചെമതശ്യമുഡണനണ ചൂണമക്കഭാണമചഡകഭാണഭാണണ

പ്രതമപക്ഷേന്നും  ഇഒൗ  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനമരമക്കുനതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട
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സസ്പീക്കരതഡന  ജനഭാധമപതശ്യ  മൂലെശ്യങ്ങളുന്നും  ധഭാരമ്മമകതയുന്നും

ഉയരതമപ്പെമടമചഡകഭാണണ സസ്പീക്കരസഭാനത്തുനമനന്നും ഇതരഡമഭാരു ഘടതമല്

ഒഴമവഭാകുനതഭായമരുന  എനഡകഭാണ്ടുന്നും  അഭമകഭാമശ്യഡമനണ  ഞഭാന്

കരുതുകയഭാണണ.  സസ്വരണക്കള്ളക്കടത്തു  ചകസമലന്നും  ചഡെഭാളര  കള്ളക്കടത്തു

ചകസമലമുള്ഡപ്പെട  വമവഭാദ  വശ്യകമകളുമഭായമ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരക്കണ

ബനമുഡണനണ  പ്രമന്റെണ  മഭാധശ്യമങ്ങളമലൂഡടയുന്നും  ഇലെചകഭാണമകണ

മഭാധശ്യമങ്ങളമലൂഡടയുന്നും  സഭാമൂഹശ്യ ചെരച്ചകളമലൂഡടയുന്നും  ആചക്ഷേപങ്ങളുയരനവന

സഭാഹചെരശ്യതമല്,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര വശ്യകതചയഭാഡട ഇതമനണ മറുപടമ

പറയഭാനുന്നും സന്നുംശയങ്ങള് ദൂരസ്പീകരമക്കഭാനുന്നും ബഭാധശ്യസനഭാണണ. നമരഭഭാഗശ്യവശഭാല്

അതമനണ  കഴമയഭാഡതവന  എനള്ളതണ  ഇഒൗ  ചെരച്ച  ഡചെയ്യുന  സനരഭതമല്

പ്രസകമഭാണണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കര  സന്നുംശയതമനണ

അതസ്പീതനഭായമരമക്കണഡമനള്ളതഭാണണ  നമ്മുഡട  ഡപഭാതുനമലെപഭാടണ.  അതണ

സസ്പീക്കര സഭാനതമനുന്നും ചകരളതമനുന്നും ആവശശ്യമഭായമരുന. എനഭാല് അതമനണ

കഴമയഭാഡത വനചപ്പെഭാഴഭാണണ പ്രതമപക്ഷേത്തുനമനന്നും പ്രചമയന്നും ഡകഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള

ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭായ നടപടമക്കണ തയ്യഭാറഭായഡതനണ പ്രചമയഭാവതഭാരകനഭായ

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മരതഡന ഇവമഡട  ചൂണമക്കഭാണമക്കുകയുണഭായമ.  അതലഭാഡത,
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ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതഭാകരന്  പറഞ്ഞതുചപഭാഡലെയുള്ള  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  ഡഡവരഭാഗശ്യന്നും

ഡകഭാചണഭാ മറണ പ്രശ്നങ്ങള് ഡകഭാചണഭാ ഒനമല. ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭായമ ഇഒൗ

നടപടമയമചലെയണ വചരണമവന സഭാഹചെരശ്യന്നും വശ്യകമഭായമ പ്രതമപക്ഷേഭാന്നുംഗങ്ങള്

ഇവമഡട  ചൂണമക്കഭാണമക്കുകയുണഭായമ.  ചകരളഭാ  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കര

വമവഭാദതമല്ഡപ്പെടഭാന്  പഭാടമലഭാത  വശ്യകമയഭാണണ.  വമവഭാദങ്ങള്ഡക്കലഭാന്നും

അതസ്പീതമഭായമ  നമല്ക്കുന  മഹതഭായ  ഉനത  പഭാരമരശ്യമഭാണണ  ചകരള

നമയമസഭയമല് സസ്പീക്കരമഭാര നഭാളമതുവഡര ഉയരതമപ്പെമടമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  അതമനണ

ഭന്നുംഗന്നുംവരുന  സമതമവമചശഷന്നും  നമരഭഭാഗശ്യകരമഭാണണ.  അതണ

ഒഴമവഭാക്കഡപ്പെചടണതഭാണണ.  നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയതമല്  നടന  വമവമധ

നമരമ്മഭാണപ്രവരതനങ്ങളമല്  വമവമധ  പരഭാതമകള്  ഉയരനവന

സഭാഹചെരശ്യവന്നും  ഇനഡത  ചെരച്ചയമല്  ഗഒൗരവതരമഭായമ

ഉയരനവനമരമക്കുകയഭാണണ.  ഇഒൗ   നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയന്നും  ഒരു  ധൂരതമഡന്റെ

ഭഭാഗമഭായമ  കഭാണഭാന്  കഴമയമല,  ഇവമഡട  നടതമയ  നമരമ്മഭാണ

പ്രവരതനങ്ങള്  തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും  നമുഡക്കലഭാന്നുംചവണമയുള്ളതഭാഡണനണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുലക്കര  രതഭാകരന്  ചൂണമക്കഭാണമക്കുകയുണഭായമ.  പഡക്ഷേ,

കുഡറയധമകന്നും  ആചക്ഷേപങ്ങള്  ഉയരനവന  സമതമവമചശഷഡത  നമുക്കണ
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വമസ്മരമക്കഭാനുന്നും  കഴമയമല.  ഞഭാന്  ഇഒൗ  നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയന്നും  നമരമ്മമച്ച

കഭാലെഘടഡതമപ്പെറമ  ഓരക്കുകയഭാണണ.  ഇ.  ഡക.  നഭായനഭാര

മുഖശ്യമനമയഭായമരുന  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  കഭാലെഘടതമല്,   ശസ്പീ.  പമ.  ഡജ.

ചജഭാസഫെണ  ഡപഭാതുമരഭാമതണ  വകുപ്പുമനമയുന്നും    ശസ്പീ.  എന്നും.  വമജയകുമഭാര

നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കറുന്നും  ഞങ്ങഡളഭാഡക്ക  ആദശ്യന്നും  എന്നും.എല്.എ.-മഭാര  ആയമ

കടനവന (1996-2001)  കഭാലെഘടതമലെഭാണണ പഴയ നമയമസഭയമല്നമനണ

ഇചങ്ങഭാടണ നമയമസഭ മഭാറന്നും വരുത്തുനതണ. ഇഡതഭാരു ഭഭാരഗ്ഗവസ്പീ നമലെയന്നുംചപഭാഡലെ

അനഭാഥമഭായമക്കമടനമരുന  സമതമ  വമചശഷതമല്നമനന്നും  മഭാറമ

മചനഭാഹരമഭായ  നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയന്നും  നമരമ്മമച്ചണ,  ഇന്തശ്യക്കുതഡന

മഭാതൃകയഭാകുന  വമധതമല്  ഒഒൗചദശ്യഭാഗമകമഭായമ  ഇചങ്ങഭാടണ  മഭാറമയചപ്പെഭാള്

ചകരളതമഡന്റെ ചെരമത്രതമല് അഡതഭാരു അഭമമഭാനകരമഭായ നമമമഷമഭായമരുന

എനതണ  അഭമമഭാനചതഭാടുകൂടമതഡന  നമുക്കണ  ഓരക്കഭാന്  കഴമയുന്നും.   ഒരു

പരഭാതമയുന്നും ആചക്ഷേപങ്ങളുന്നും അനണഭായമല. പചക്ഷേ ഇവമഡട കുചറ നമരമ്മഭാണ

പ്രവരതനങ്ങള്  നടനചപ്പെഭാള്  ഉണഭായ  ആചക്ഷേപങ്ങള്  തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും

പരമചശഭാധമച്ചണ  അതമഡന്റെ  വസ്തുതകള്  എന്തഭാഡണനണ  നമുഡക്കഭാഡക്ക,

എ.എല്.എ.-മഭാര  ആഡണങ്കമലന്നും  ഗവണ്ഡമന്റെഭാഡണങ്കമലന്നും
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പ്രതമപക്ഷേമഭാഡണങ്കമലന്നും അതണ അറമയഭാനുന്നും മനസമലെഭാക്കഭാനുമുള്ള സഭാഹചെരശ്യന്നും

ഉണഭാചകണതഭാണണ.  അതണ ഉണഭാകഭാഡതചപഭായമ എനതഭാണണ ഈ പരഭാതമക്കണ

ഇടയഭായ  സഭാഹചെരശ്യന്നും.  തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും  ഇക്കഭാരശ്യങ്ങള്  ഗഒൗരവമഭായമ

കഭാചണഡണഭാരു  സമതമവമചശഷന്നും  ഉണഭായതുന്നും  അതുഡകഭാണ്ടുതഡനയഭാണണ.

ഗുരുതരമഭായ ഈ ആചക്ഷേപങ്ങള് ചെരച്ച ഡചെയ്യുന സഭാഹചെരശ്യതമല് സസ്പീക്കര

സഭാനതമഡന്റെ  വമശസ്വഭാസശ്യത  സന്നുംരക്ഷേമക്കഡപ്പെടണന്നും  എന  കഭാഴ്ചപ്പെഭാചടഭാഡട

നമുക്കണ  മുചനഭാടണ  ചപഭാകണന്നും  എനള്ളതുഡകഭാണണ  ഈ പ്രചമയഡത  ഞഭാനുന്നും

അനുകൂലെമക്കുന.

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണഭാ  ചജഭാരജണ:  സര,  ചകരള  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കഡറ

തല്സഭാനത്തുനമനണ  നസ്പീക്കണഡമനണ  ആവശശ്യഡപ്പെട്ടുഡകഭാണണ  ഇവമഡട

അവതരമപ്പെമക്കഡപ്പെട  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്  അതമശകമഭായമ

എതമരക്കുകയഭാണണ.

കഴമഞ്ഞ  നഭാലെര  വരഷക്കഭാലെന്നും  ദമവസന്നും  ഒചനഭാരചണഭാ

അതമല്ക്കൂടുതചലെഭാ  വഭാരതഭാസചമ്മളനങ്ങള്  നടതമ  പ്രതമപക്ഷേഡത

നയമചഡകഭാണമരുന  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന  മഭാറമ

ചവഡറഭാരഭാഡള ചനതൃസഭാനതണ സഭാപമക്കുന ലെഭാഘവചതഭാഡടയഭാണണ ഇവമഡട



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

59

ഈ  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമക്കഡപ്പെടമരമക്കുനതണ.  ഞഭാന്  വശ്യകമപരമഭായമ

ബഹുമഭാനമക്കുന ഒരു ഡമമറഭാണണ ബഹുമഭാനശ്യനഭായ എന്നും.  ഉമ്മര.  കഭാരശ്യങ്ങള്

പഠമച്ചണ  അവതരമപ്പെമക്കുന,  ചെടങ്ങഡളക്കുറമചന്നും  നമയമങ്ങഡളക്കുറമചഡമഭാഡക്ക

അവഗഭാഹമുള്ള  ഒരു  വശ്യകമകൂടമയഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും.  പചക്ഷേ  ഇനണ  അചദ്ദേഹന്നും

നമയമസഭയമല്  ഈ  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമച്ചതണ,  പറയുന  കഭാരശ്യങ്ങളമല്

അചദ്ദേഹതമനുചപഭാലന്നും  വമശസ്വഭാസമമലഭാഡതയഭാണണ.  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

സസ്വരതമല്  ആ  പതരച്ചയുണഭായമരുന.  ഇവമഡട  അചദ്ദേഹന്നും  ഒരു  സസ്പീക്കര

പദവമ  അഡലങ്കമല്  സസ്പീക്കര  ആരഭായമരമക്കണഡമനതമഡന  കുറമഡച്ചഭാഡക്ക

വമചശഷമപ്പെമക്കുനതണ  ചകട്ടു.  പചക്ഷേ  അചദ്ദേഹവന്നും  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

മുനണമയമലള്ള  അഭമനവ  ചകഭാണ്ഗ്രസണ  ചനതഭാക്കളുന്നും  മറനചപഭാകുന  ചെമലെ

ചനതഭാക്കളുണണ.  അവര  ചബഭാധപൂരവ്വന്നും  മറക്കുനതഭാണണ.  കഭാരണന്നും,

ഗഭാനമജമഡയ ഡകഭാന നഭാഥുറഭാന്നും ചഗഭാഡ്ഡസയുഡട പമന്തലെമുറക്കഭാരഡക്കഭാപ്പെന്നും

നമനഡകഭാണണ ഇടതുപക്ഷേതമഡനതമഡര ചകരളതമല് വഭാഡളടുക്കുന അവരക്കണ

ഗഭാനമജമഡയക്കുറമച്ചണ  പറയഭാന്  മടമയുണഭാകുന്നും.  അതുചപഭാഡലെ  ജവഹരലെഭാല്

ഡനഹ്റുവമഡന കുറമചന്നും പറയഭാന് മടമയുണഭാകുന്നും.   ശസ്പീ.  മുലക്കര രതഭാകരന്

എനമക്കുമുമണ  ഡനഹ്റുവമഡന  കുറമച്ചണ  പറയുനതുചകട്ടു.  സസ്പീക്കര
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പദവമഡയക്കുറമച്ചണ സഭാക്ഷേഭാല് പണമറണ ജവഹരലെഭാല് ഡനഹ്റു പറഞ്ഞമട്ടുണണ.

അചദ്ദേഹന്നും  പറഞ്ഞതണ,  'രഭാഷ്ട്രതമഡന്റെ  പരമചച്ഛേദമഭാണണ  നമയമനമരമ്മഭാണ

സഭകള്  എനഭാണണ.  അങ്ങഡനയഭാഡണങ്കമല്  രഭാഷ്ട്രതമഡന്റെ

സസ്വഭാതനശ്യതമഡന്റെയുന്നും  അന്തസമഡന്റെയുന്നും  പ്രതസ്പീകന്നും  കൂടമയഭാണണ  സസ്പീക്കര

പദവമകള്'  എനള്ളതഭാണണ.  ഒരു  substantial  evidence-ഉന്നും  ഇലഭാഡത,

തസ്പീരത്തുന്നും സസ്വഭാരതപൂരണമഭായ,  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ ലെഭാഭതമനുചവണമ മഹതഭാഡയഭാരു

ഭരണഘടനഭാ  പദവമഡക്കതമഡര,  അതമഡന  കളങ്കഡപ്പെടുത്തുന  രസ്പീതമയമലള്ള

പ്രചമയമഭാണണ  ഇവമഡട  അവതരമപ്പെമക്കഡപ്പെടമരമക്കുന  എനള്ളതഭാണണ  നഭാന്നും

ഇവമഡട  കണതണ.    അതണ  തസ്പീരത്തുന്നും നമരഭഭാഗശ്യകരമഭാണണ.  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര

പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമചഡകഭാണണ പറഞ്ഞു, ചകരള നമയമസഭയുഡട അന്തസമനുന്നും

ആഭമജഭാതശ്യതമനുന്നും  എതമരഭായമടഭാണണ  സസ്പീക്കര  പ്രവരതമക്കുനഡതനണ.

എനമക്കണ  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  അന്നുംഗചതഭാടണ  പറയുവഭാനുള്ളതണ,  അചദ്ദേഹന്നും

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ചുറ്റുഡമഭാനണ  ചനഭാക്കണന്നും.  കഭാരണന്നും,   ഈ  സരക്കഭാരമഡന

സന്നുംബനമച്ചമടചതഭാളന്നും  എലഭാ  തലെങ്ങളമലന്നും  മമകച്ച  നമലെവഭാരന്നും

പുലെരത്തുകയഭാണണ. മമകച്ച മുഖശ്യമനമ, ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലെനതമല് രഭാജശ്യതണ

ഒനഭാന്നും  സഭാനതണ;  ആചരഭാഗശ്യ  പരമപഭാലെന  രന്നുംഗതണ  ഒനഭാന്നും  സഭാനതണ;
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ഡപഭാതുവമദശ്യഭാഭശ്യഭാസ  രന്നുംഗത്തുന്നും  ഒനഭാന്നും  സഭാനതണ.  പചക്ഷേ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേവന്നും  ഡറചക്കഭാരഡെമടണ  ഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  ശതമഭാനക്കണക്കണ

എടുത്തുചനഭാക്കമയഭാല്  ഏറവമധമകന്നും  അന്നുംഗങ്ങള്  കൂടുതല്ക്കഭാലെന്നും  ജയമലെമല്

കമടന ഡറചക്കഭാരഡെണ ചകരളതമഡലെ പ്രതമപക്ഷേതമനണ അരഹതഡപ്പെടതഭാണണ.

ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  അന്നുംഗന്നും  ചുറ്റുഡമഭാനണ  ചനഭാക്കണന്നും,  പമറകമലഡമഭാനണ

തമരമഞ്ഞുചനഭാക്കണന്നും. എനമക്കണ മുമണ സന്നുംസഭാരമച്ച ബഹുമഭാനഡപ്പെട ഒരു ഡമമര

ഇടപ്പെള്ളമയമല്നമനണ  തലെയമല്  മുണമടണ  ഭൂമഭാഫെമയയചവണമ  ഭൂമമ  കച്ചവടന്നും

നടത്തുനതമനമടയമല്  ഓടമചപ്പെഭായമ  എനഭാണണ  മഭാധശ്യമങ്ങളമലൂഡട  കണതണ.

അതമഡന്റെ  വഭാരതകളുന്നും  വസ്പീഡെമചയഭാകളുഡമഭാഡക്കയഭാണണ  കണതണ.

അതുചപഭാഡലെതഡന ഒരു സസ്പീ ഡകഭാടുത പരഭാതമയമല്,  സസ്പീ പസ്പീഡെനചക്കസമല്

ജയമലെമലെകഡപ്പെട ഒരു പ്രതമപക്ഷേഭാന്നുംഗന്നും ഈ നമയമസഭയമലണണ. അതുചപഭാഡലെ

പഭാലെഭാരമവടന്നും  അഴമമതമചക്കസമല്,  രഭാജശ്യഡത  നടുക്കമയ,  രഭാജശ്യതണ

ഇതമനുമുന്പണ  ഉണഭായമടമലഭാത  തരതമലള്ള  ഒരു  അഴമമതമചക്കസമല്

ജയമലെമലെകഡപ്പെട  ഒരന്നുംഗന്നും  പ്രതമപക്ഷേ  നമരയമല്  അചദ്ദേഹതമഡനഭാപ്പെമഭാണണ

ഇരമക്കുനതണ.  അതുചപഭാഡലെതഡന  വമജമലെന്സണ  ചകസണ,  മുന്സരക്കഭാരമഡന്റെ

കഭാലെതണ  അധമകഭാര  ദുരവമനമചയഭാഗന്നും  നടതമ,  അഴമമതമ  കഭാണമച്ചണ
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വമജമലെന്സണ  ചകസണ  ചനരമടുനവരുണചലഭാ;  നമചക്ഷേപ  തടമപ്പെമനണ  ജയമലെമല്

കഴമചയണമ  വനവരുണചലഭാ.  ഈ  പ്രതമപക്ഷേന്നും  വസ്പീണ്ടുന്നും  ഡറചക്കഭാരഡെണ

സഭാപമക്കുനണണ,  എന്തഭാഡണനറമയഭാചമഭാ?   കഴമഞ്ഞ  തവണ  അവര

അധമകഭാരതമലെമരുനചപ്പെഭാള് നടതമയ അഴമമതമയുഡട പുതമയ കഥകളഭാണണ

നഭാലെര  വരഷക്കഭാലെതമനുചശഷന്നും  വസ്പീണ്ടുന്നും  പുറത്തുവനഡകഭാണമരമക്കുനതണ.

ഇചപ്പെഭാള്  ഡക.എസണ.ആര.റമ.സമ.-ഡയ  സന്നുംബനമച്ച  പുതമയ  അഴമമതമക്കഥ

പുറത്തുവന.  ഇതമഡലെഭാനന്നും  നമങ്ങള്ക്കഭാരക്കുന്നും  ഒരപമഭാനവന്നും

നഭാണചക്കടുമമചല; ഇതണ വളഡര നമരഭഭാഗശ്യകരമഭാണണ.

കുറച്ചണ മഭാസങ്ങളഭായമ ചകന്ദ്ര ഏജന്സമകള് ചകരളതമഡലെ ഇടതുപക്ഷേ

സരക്കഭാരമഡന  അസമരഡപ്പെടുത്തുനതമനണ  ചവണമ  വളഡര  ചബഭാധപൂരവ്വമഭായ

ശമങ്ങള്  നടതമഡക്കഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര

ഇവര  ആചരഭാപമക്കുന  കഭാരശ്യന്നും  സസ്വരണക്കടതണ  ചകസമഡലെ  പ്രതമയുമഭായുള്ള

ബനമഭാണണ.  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ ഭരണപക്ഷേഭാന്നുംഗന്നും   ശസ്പീ. എസണ. ശരമ്മ ഇവമഡട

സന്നുംസഭാരമചഡകഭാണമരുനചപ്പെഭാള്,  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

പറഞ്ഞതണ,  'ഞഭാന് ഇചപ്പെഭാള് ഡവരമഡഡഫെ ഡചെയ്തു,  സസ്വപ്ന സുചരഷമഡന ഞഭാന്

ക്ഷേണമച്ചമടമല'   എനഭാണണ.  ഇത്രയുന്നും  നഭാള്  മഭാധശ്യമങ്ങളമല്  നമറഞ്ഞുനമന,



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

63

ആചക്ഷേപതമനമരയഭായ കഭാരശ്യന്നും ഇചപ്പെഭാഴഭാണണ അചദ്ദേഹന്നും ഡവരമഡഡഫെ ഡചെയതണ

എനപറയുനതണ  എത്രചതഭാളന്നും  വമശസ്വസനസ്പീയമഭാണണ?  ഏതഭായഭാലന്നും

ഒരുകഭാരശ്യമുണണ,  ശസ്പീ.  എ. പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര പറഞ്ഞതുചപഭാഡലെ, വമളമചവരുതമയ

അതമഥമഡയ ഡതഭാടടുതമരുതമ ഭക്ഷേണന്നും ഡകഭാടുക്കുകയുന്നും ആ അതമഥമചയഭാടണ

അചദ്ദേഹന്നും  നരമ്മ  സന്നുംഭഭാഷണതമല്  ഏരഡപ്പെടമരമക്കുകയുന്നും  ഡചെയ്യുന

ചെമത്രങ്ങളഭാണണ  പുറത്തുവനതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവന്നും  ആ

സസ്വരണക്കടതണ  ചകസമഡലെ  പ്രതമയുമഭായുള്ള  ബനന്നും  നമങ്ങള്ക്കണ

അപമഭാനമുണഭാക്കുനമചല;  അതുചപഭാഡലെതഡന,  സസ്വരണക്കടതണ  ചകസമഡലെ

പ്രതമയഭായ  ഡക.  ടമ.  റമസ്പീസണ ആരുഡട ബന്ധുവഭാണണ?  കഴമഞ്ഞ അവമശസ്വഭാസ

പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമക്കഡപ്പെട ചവളയമല് ഇചത സഭയമല് ഞങ്ങള് ഉനയമച്ച

വമഷയമഭാണണ.  ആ വമഷയഡത ഇവര എതമരതമലചലഭാ;  ഡക.  ടമ.  റമസ്പീസണ

ആരുഡട  ബന്ധുവഭാണണ;  മുസസ്പീന്നും  ലെസ്പീഗുമഭായുള്ള  അവരുഡട  ബനഡമന്തഭാണണ?

അതുചപഭാഡലെതഡന  ഈ  സഭയമഡലെ  ഒരന്നുംഗമഭായ  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളഭാന്നുംകുഴമ

അലെമയുഡട  അടുപ്പെക്കഭാരനഭായ,  കുറുവയമല്  ലെസ്പീഗമഡന്റെ  സഭാമതമക

ചസഭാതസകൂടമയഭായ  അബൂബക്കര,   അങ്ങഡന  ഒരു  നസ്പീണ  നമരതഡന

സസ്വരണക്കടതണ ചകസുമഭായമ ബനഡപ്പെട്ടുണണ.
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ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  ഉനയമക്കഡപ്പെട  മഡറഭാരു

വമഷയന്നും  നമയമസഭയുമഭായമ ബനഡപ്പെട്ടുള്ള നവസ്പീകരണ പ്രവരതനങ്ങളഭാണണ.

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ചലെഭാഞണ  പുതുക്കമപ്പെണമയുനതമനണ

യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.-നണ  കരഭാര  നല്കമയതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട്ടുന്നും  ഇ-

നമയമസഭ,   സഭഭാ ടമ.വമ.  എനമവയുമഭായമ ബനഡപ്പെഡടഭാഡക്കയഭാണണ ഇവര

ആചക്ഷേപന്നും  ഉനയമക്കുനതണ.  പചക്ഷേ  ഒനമനുന്നും  ഒരു  ഡതളമവമമല.  ഇതമല്

ഏറവന്നും  വലെമയ  കഒൗതുകമുണഭാക്കുനതുന്നും  ശദമചക്കണതുമഭാഡയഭാരു  കഭാരശ്യന്നും

യു.എല്.സമ.സമ.എസണ-ഡനതമഡര ആചരഭാപണന്നും ഉനയമക്കുനവര,  അതഭായതണ

ഡടണര  ക്ഷേണമക്കഭാഡത  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ-നണ  ഈ  പ്രവൃതമകള്

ഡകഭാടുത്തു  എനപറയുനവര,  സസ്വന്തന്നും  ഭരണകഭാലെതമഡലെ  ഉതരവകളുന്നും

അനഡത  പ്രവരതനങ്ങളുന്നും  ഒനണ  പരമചശഭാധമക്കുനതണ  നനഭായമരമക്കുന്നും.

എഡന്റെ കയ്യമലള്ളതണ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ ശസ്പീ. രചമശണ ഡചെനമതലെ ആഭശ്യന്തര

വകുപ്പുമനമ  ആയമരമക്കുചമഭാഴുള്ള  കതഭാണണ.  (കതണ  ഉയരതമക്കഭാണമച).

ഈ  കതമല്  അചദ്ദേഹന്നും  പറഞ്ഞമരമക്കുനതണ,  'ചകഭാഴമചക്കഭാടണ  ഡഡബപ്പെഭാസണ

നമരമ്മഭാണതമഡന്റെ  145.50  ചകഭാടമ  രൂപയുഡട  പ്രവൃതമകള്  ഡടണര

നടപടമകള്  ഒഴമവഭാക്കമ  മനമസഭഭാ  ചയഭാഗ  തസ്പീരുമഭാനതമഡന്റെ
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അടമസഭാനതമല്  21.06.2015-ഡലെ   ഉതരവണ  പ്രകഭാരന്നും  എ  ക്ലഭാസണ

കരഭാറുകഭാരഭായ  ഊരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ -ഓപ്പെചററസ്പീവണ

ഡസഭാഡഡസറമഡയ  സരക്കഭാര  ഏല്പ്പെമച്ചമട്ടുണണ.  പ്രസ്തുത  രസ്പീതമയമലന്നും

മഭാതൃകയമലന്നുംതഡന  നമരദ്ദേമഷ  വലെമയഴസ്പീക്കല്  പഭാലെതമഡന്റെ  നമരമ്മഭാണന്നും

അവഡര  ഏല്പ്പെമക്കുന  കഭാരശ്യന്നും  അഭശ്യരതമക്കുന'  എനഭാണണ.  അനഡത

ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനമ ആയമരുന ശസ്പീ. രചമശണ ഡചെനമതലെ അനണ എഴുതമയ

കതഭാണമതണ.  എഡന്റെ കയ്യമല് ഗവണ്ഡമന്റെണ ഉതരവകളുണണ. 2013-ല് ആണണ

യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.-ഡന  അഡക്രഡെമറഡെണ  ഏജന്സമയഭായമ  കഴമഞ്ഞ

ഉമ്മന്ചെഭാണമ  സരക്കഭാര  ഉതരവമലൂഡട  തസ്പീരുമഭാനമക്കുനതണ.  അതമനുചശഷന്നും

പമനസ്പീടണ ഡടണര നടപടമകള് ഒഴമവഭാക്കമഡക്കഭാണണ യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.-നണ

കരഭാറുകള്  ഡകഭാടുക്കുനതമനുള്ള  തസ്പീരുമഭാനമുണഭായമ.  ആരഭാണണ  ഡചെയതണ;

ആരഭാണണ  ഡടണര  ഒഴമവഭാക്കമഡക്കഭാണണ  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.-ഡന  ഈ

രസ്പീതമയമലള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  ഏല്പ്പെമക്കഭാന്  തസ്പീരുമഭാനമച്ചതണ?     അതണ

നമങ്ങളഭാണണ. നമങ്ങള് ഭരമചഡകഭാണമരമക്കുചമഭാഴഭാണണ. 

16  ചകഭാടമ  രൂപയഭാണണ  ഇവമഡട  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.

ഡചെലെവഴമച്ചഡതനണ  പറയുകയുണഭായമ.    നമുക്കറമയഭാന്നും,  നമ്മുഡടഡയഭാഡക്ക
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മണലെങ്ങളമല്  നമരമ്മഭാണ  പ്രവരതനന്നും  നടക്കുനതഭാണണ  .   അത്രയുന്നും

തുകയള്ള  എസമചമറമനണ  ഭരണഭാനുമതമ  ലെഭമച.  പചക്ഷേ   അവര  പ്രവൃതമ

ഡചെയ്തുതസ്പീരതതണ  ഏകചദശന്നും  10  ചകഭാടമ  രൂപയഭാണണ.  ബഭാക്കമ  തുക  അവര

തമരമഡക ഡകഭാടുക്കുകയുന്നും ഡചെയ്തു. അചപ്പെഭാള് പറയുന, അതമഡലെചന്തഭാ ക്രമചക്കടണ

നടനമടഭാഡണനഭാണണ.  ഈ  രഭാജശ്യതണ  അനുവദമക്കഡപ്പെട  തുകയമലന്നും  തഭാഡഴ

നമരമ്മഭാണന്നും പൂരതമയഭായഭാല് ബഭാക്കമ തുക തമരമചഡകഭാടുക്കുന ഒരു കമനമ

മഭാത്രചമയുള,  അതണ  പതമനയ്യഭായമരതമലെധമകന്നും  ഡതഭാഴമലെഭാളമകള്  ചജഭാലെമ

ഡചെയ്യുന  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.  ആണണ.  നമങ്ങള്  അനണ  ഡചെയതണ

ഡതറഭാഡണനല  ഞങ്ങള്  പറയുനതണ.  നമങ്ങള്  ഡചെയതമഡന്റെ

അടമസഭാനതമലെഭാണണ പമനസ്പീടുള്ള സരക്കഭാര അതമഡന്റെ തുടരപ്രവരതനങ്ങള്

ഡചെയതണ എനള്ളതഭാണണ.

ഇവമഡട  സഭഭാ  ടമ.വമ.-യുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  കഭാരശ്യന്നും  പറഞ്ഞു.

എനമഡക്കഭാരു  അനുഭവന്നും  പറയഭാനുണണ.  ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഡമന്നുംചബഴണ

ചലെഭാഞ്ചുമഭായമ  ബനഡപ്പെട്ടുന്നും  അതുചപഭാഡലെതഡന  ഇ-അസന്നുംബമയുമഭായമ

ബനഡപ്പെട്ടുഡമഭാഡക്ക  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  എസണ.  ശരമ്മ  ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ളവര

ഇവമഡട  പറഞ്ഞുകഴമഞ്ഞു.  ഇതമഡലെലഭാന്നും  എന്നും.എല്.എ.-മഭാരുഡട  കൃതശ്യമഭായ



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

67

ചമഭാണമററമന്നുംഗുണണ.  ചനരഡത  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  ഡമമചറഭാ  ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.

ചതഭാമസണ  ഡമമചറഭാ  ഇവമഡട  സൂചെമപ്പെമച്ച ഒരു കഭാരശ്യന്നും  2020-ലെഭാണണ  ഇവമഡട

കമ്മമറമ രൂപസ്പീകരമച്ചതണ എനഭാണണ.  എനഭാല് അങ്ങഡനയല, 2018-ല്തഡന

ഇതമഡന്റെ  ചമഭാണമററമന്നുംഗണ  കമ്മമറമകളുന്നും  ഡടകമക്കല്  കമ്മമറമകളുന്നും

രൂപസ്പീകരമച്ചമരുന.  സഭഭാ  ടമ.വമ.-യുമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ,  ഈ  സഭയമല്

അന്നുംഗമലഭാത ഒരു മഭാധശ്യമ പ്രവരതകഡന സന്നുംബനമച്ചണ ആചക്ഷേപകരമഭായ

ഒരു കഭാരശ്യന്നും  ഇവമഡട  പറഞ്ഞു.  ഒരുരൂപ ചപഭാലന്നും ശമളന്നും  വഭാങ്ങഭാഡതയഭാണണ

രഭാജശ്യത്തുതഡന  അറമയഡപ്പെടുന,  പ്രശസനഭായ  ഒരു  മഭാധശ്യമ  പ്രവരതകന്

ഇതമഡന്റെ മസ്പീഡെമയ കണ്സള്ടന്റെഭായമ  പ്രവരതമക്കുനതണ.  ഈ സഭഭാ  ടമ.വമ.

ചലെഭാഞണ  ഡചെയതമനുചശഷന്നും  ഒരു  സന്നുംഭവമുണഭായമ.  അനഡത  പരമപഭാടമ

കഴമഞ്ഞണ ചവദമയമല്നമനണ ഇറങ്ങുചമഭാള് ആദശ്യഡത ചഫെഭാണ്ചകഭാള് വനതണ

ആരുചടതഭാഡണനറമയഭാചമഭാ;  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന്റെ

ടസ്പീമമല്നമനഭാണണ.  ആ  ടസ്പീമമല്നമനള്ള  ചഫെഭാണ്വമളമ  എന്തമനഭായമരുന

എനറമയഭാചമഭാ;  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന്റെ  അഭമമുഖന്നും  അടമയന്തരമഭായമ  സഭഭാ

ടമ.വമ.  എടുക്കണന്നും എനതഭായമരുന.  സഭഭാ ടമ.വമ.  എങ്ങഡനയഭാണണ ഇചപ്പെഭാള്

ധൂരതമഡന്റെ  ഇടമഭായമ  മഭാറമയതണ?  എന്നുംചപഭായ്ഡമന്റെണ  എകണചചെഞമഡന
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ചനഭാക്കുകുതമയഭാക്കമ ഇവമഡട നമയമനന്നും നടതമഡയനണ പറഞ്ഞു. നമങ്ങള്ക്കണ

പരമചശഭാധമക്കഭാവനതഭാണണ.  ഇതമല്  നടതമയമട്ടുള്ള  സരവ്വകഭാരശ്യങ്ങളുന്നും

ഓഡെമറമനണ  വമചധയമഭാണണ.  അതുചപഭാഡലെതഡന  ഈ  നമയമസഭയുമഭായമ

ബനഡപ്പെട്ടുള്ള പലെ കഭാരശ്യങ്ങളുന്നും... ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമ. എനമക്കണ

അത്ഭുതമഭാണണ.  കഭാരണന്നും ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മറമഡനചപ്പെഭാലള്ള ഒരഭാള് ഡഫെസമവല്

ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമഡയക്കുറമഡച്ചഭാഡക്ക  പറയുന.  അതമഡന്റെ  സഭാഹചെരശ്യന്നും

എന്തഭായമരുന;  ഇന്തശ്യ  എന  രഭാജശ്യതണ  ജനഭാധമപതശ്യ  മൂലെശ്യങ്ങള്

ധസ്വന്നുംസമക്കഡപ്പെടുചമഭാള്,  ഇവമഡട  ഭരണഘടന  അടമമറമക്കഡപ്പെടുചമഭാള്,

ഇവമഡട ആശയവമനമമയതമനുള്ള ചവദമകള് ഇലഭാഡതയഭാകുചമഭാള്,  ആശയ

സന്നുംവഭാദതമനുള്ള  ചവദമകള്  ഇലഭാഡതയഭാകുചമഭാള്,  ഭരണഘടനഭാ

സഭാപനങ്ങഡള  നമസഭാരവത്കരമക്കുചമഭാള്,  ജഡെസ്പീഷശ്യറമ

ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ളവഡയ  വമലെയ്ഡക്കടുക്കുനതമനുചവണമയുള്ള  ചബഭാധപൂരവ്വമഭായ

ശമങ്ങള്  നടത്തുചമഭാള്  ഇവമഡട  ചകരളന്നും  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെയുന്നും

മചതതരതസ്വതമഡന്റെയുന്നും  പച്ചത്തുരുതഭായമ  മഭാറമഡക്കഭാണണ  ആശയ

സന്നുംവഭാദതമനുള്ള  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  മൂലെശ്യങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ  ചെരച്ച

ഡചെയ്യുനതമനുള്ള ഒരു ചവദമ ഒരുക്കുകയഭാണണ വഭാസവതമല് ചകരള നമയമസഭ
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ഡചെയതണ.  ഞഭാന് ഓരക്കുന,  അനഡത ചവദമയമല് ആ ഡഫെസമവല് ഓണ്

ഡഡെചമഭാക്രസമഡയ  പ്രകസ്പീരതമചഡകഭാണണ  സന്നുംസഭാരമച്ചവരഭാണണ  പ്രതമപക്ഷേ

ചനതഭാവന്നും  പ്രതമപക്ഷേത്തുനമനള്ള  യു.ഡെമ.എഫെണ.-ഡലെ  എന്നും.പമ.-മഭാര

ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ളവര.  ഇചപ്പെഭാള്  എങ്ങഡനയഭാണണ  ഡഫെസമവല്  ഓണ്

ഡഡെചമഭാക്രസമ  ചവണഭാഡതയഭായതണ?  ഇതണ  തസ്പീരത്തുന്നും  നമരഭഭാഗശ്യകരമഭാണണ.

എനമക്കണ  പറയഭാനുള്ളതണ,  ഇവമഡട  ചകന്ദ്രതമഡലെ  ബമ.ഡജ.പമ.  സരക്കഭാര

ചകരളഡത  പലെരസ്പീതമയമലന്നും  വമരടഭാനുള്ള  പലെ  അടവകളുന്നും  പയറ്റുകയഭാണണ.

ഊഹഭാചപഭാഹങ്ങളുഡട  അടമസഭാനതമലെഭാഡണങ്കമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മനമ

ചഡെഭാ.  ഡക.  ടമ.  ജലെസ്പീലെമഡന  പലെതവണ  വമളമച്ചമചല;  മുസസ്പീന്നുംലെസ്പീഗുതഡന

പറഞ്ഞമചല  ഇചപ്പെഭാള്  അചദ്ദേഹഡത  ജയമലെമലെടയഡമനണ.  അചദ്ദേഹഡത

ഡതഭാടഭാന്, ഡതഭാടഭാന് ചകന്ദ്ര ഏജന്സമകള്ക്കണ സഭാധമചച്ചഭാ; ഒരു തരമ സസ്വരണന്നും

ചപഭാലമമലഭാത  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ഭഭാരശ്യയുന്നും  മകളുഡമഭാഡക്ക  സസ്വരണന്നും

കടതമഡയനചല  പറഞ്ഞതണ.  ഊഹഭാചപഭാഹങ്ങളുഡട  അടമസഭാനതമ-

ലെഭാഡണങ്കമല് എഡന്തഭാഡക്കയഭാണണ ഇവമഡട നടചക്കണമയമരുനതണ?

ഒരുകഭാരശ്യന്നുംകൂടമ  പറഞ്ഞുഡകഭാണണ  ഞഭാന്  എഡന്റെ  വഭാക്കുകള്

അവസഭാനമപ്പെമക്കുകയഭാണണ.  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകഡളഡക്കഭാണണ  ഉമ്മഭാക്കമകഭാടമ
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ചപടമപ്പെമക്കഭാഡമനണ..,  ചകരളതമഡലെ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനഭാധമപതശ്യ  മുനണമഡയ

അങ്ങഡന നമങ്ങള് വമരടഭാന് ചനഭാക്കണ.  ഇവമഡട ഇടതുപക്ഷേ ജനഭാധമപതശ്യ

മുനണമ  ഈ  ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പെമഡന  ചനരമടണ  വസ്പീണ്ടുന്നും  അധമകഭാരതമല്

എത്തുകതഡന  ഡചെയ്യുന്നും.  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡരയുള്ള  ഈ

അവമശസ്വഭാസപ്രചമയഡത അതമശകമഭായമ ഒരമക്കല്ക്കൂടമ എതമരക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപണ  ചജക്കബണ:  സര,  ഞഭാന്  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയഡത

പമനണയകയഭാണണ.  ഇഒൗ ഗവണ്ഡമന്റെണ വനതമനുചശഷന്നും നമ്മള് ചകള്ക്കുന

ഏറവന്നും  പ്രധഭാനഡപ്പെട  രണ്ടുമൂനണ  വഭാക്കുകളഭാണണ  കണ്സള്ടന്സമ,  ചടഭാടല്

ഡസഭാലെപ്യൂഷന് ഡപ്രഭാഡഡവഡെര, ചപ്രഭാജകണ മഭാചനജണ ഡമന്റെണ കണ്സള്ടന്സണ, അവര

അജണകള്  തസ്പീരുമഭാനമക്കുന്നും,  അവര  പദതമകള്  തസ്പീരുമഭാനമക്കുന്നും,  അവര

നമശ്ചയമക്കുനവരക്കണ  ഡടണര  ഇലഭാഡത  കരഭാറുകള്  ഡകഭാടുക്കുന്നും.  അതണ

ഗവണ്ഡമന്റെമല്  മഭാത്രമഭായമരുനഡവങ്കമല്  അതമനണ  നമയമസഭഭാ

ഡസക്രചടറമയറമചലെയന്നും  കടനവനഡവനളളതഭാണണ  ഇനഡത  ഏറവന്നും

പ്രധഭാനഡപ്പെട  വമഷയന്നും.  ഡടണറുകളമലഭാഡത  അനവധമ  വരക്കുകള്  ഇഒൗ

നമയമസഭയമല് നടതമയതണ നമുക്കണ കഭാണഭാന് കഴമയുനണണ.  ഇവമഡട സഭഭാ

ടമ.വമ.യുഡട  പ്രവരതനങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ  സൂചെമപ്പെമക്കുചമഭാള്തഡന  സഭഭാ
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ടമ.വമ.യുഡട  സ്ട്രേസ്പീന്നും  ഡഡലെനമന്നുംഗണ,  സമൂഹ  മഭാധശ്യമങ്ങള്  സ്ട്രേസ്പീന്നുംഡഡലെന് ഡചെയ്യഭാനുന്നും

ഒ.ടമ.ടമ.  പഭാറണചഫെഭാമമനുമുളള  കണ്സള്ടന്സമയുന്നും  സസ്വകഭാരശ്യ

സഭാപനതമനഭാണണ, സമ-ഡെമറമനണ ഡകഭാടുക്കഭാമഭായമരുനമചല? ഇവമഡട വമവമധ

നമരമ്മഭാണ  പ്രവൃതമകള്  ഓചരഭാനഭായമ  പരമചശഭാധമചക്കണതുണണ.  ആര.

ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമമ ഡമന്നുംചബഴണ ചലെഭാഞണ, ആ ഹഭാള് ഇചപ്പെഭാള് നവസ്പീകരമച്ചണ

നവസ്പീകരമച്ചണ,  സസ്പീറമന്നുംഗണ  കപ്പെഭാസമറമ  പകുതമയഭാക്കമ.  പഴയ  ഹഭാളമനണ

എന്തഭായമരുന കുഴപ്പെന്നും?    എത്ര പ്രഒൗഢഗന്നുംഭസ്പീരമഭായമരുന ആ ഹഭാള്?  ഇഒൗ

സന്നുംസഭാനഡത  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ  സന്നുംസഭാരമക്കഭാന് നമ്മള് 141 ചപര ഇഒൗ

സഭയമലണണ.  ആ  സഭഡയ  ആഡെന്നുംബരതമഡന്റെ   അവസഭാനവഭാക്കഭാക്കമ

മഭാചറണ  ആവശശ്യമുചണഭാ?  അതുന്നും  ഇഒൗഡയഭാരു  സനരഭതമല്,

ചകഭാവമഡെഭാനന്തര  അഡലങ്കമല്  പ്രളയഭാനന്തര  കഭാലെഘടതമല്

സഭാമതമകമഭായമ  മുടന്തമ  നമല്ക്കുന  ഒരു  രഭാജശ്യതണ,  ഒരു  സന്നുംസഭാനതണ

ഇത്രമഭാത്രന്നും ആഡെന്നുംബരന്നും ഇഒൗ സഭയമചലെയണ, ഇഒൗ നമയമസഭഭാ ചകഭാന്നുംപകമചലെയണ

ഡകഭാണ്ടുവചരണ  ആവശശ്യമമല.  ഇഡതഭാഡക്ക  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ

ആഡണനഡണങ്കമല്  അവരുഡട  ചപരണ  പറഞ്ഞുഡകഭാണണ  ഇതരതമലളള

പരമപഭാടമകളുമഭായമ  നമങ്ങള്  വരരുഡതനഭാണണ  ഞഭാന്  സൂചെമപ്പെമക്കുനതണ.
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വസ്തുതകളുഡട  പമന്ബലെമമലഭാഡത  ആചരഭാപണങ്ങള്  ഉനയമക്കരുഡതനണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട എസണ. ശരമ്മ ഇവമഡട സൂചെമപ്പെമച. ആചരയുന്നും വശ്യകമപരമഭായമ

ആചക്ഷേപമക്കുന  സസ്വഭഭാവന്നും  ഞങ്ങള്ക്കമല.  ആചരയുന്നും  വശ്യകമപരമഭായമ

ആചക്ഷേപമക്കുന  സന്നുംസഭാരവന്നും  ഞങ്ങള്ക്കമല.  ഇനണ  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര

ഗുരുതരമഭായ  ആചരഭാപണങ്ങള്  ഇവമഡട  ഉനയമക്കഡപ്പെടമരമക്കുകയഭാണണ.

ചഡെഭാളര  കടത്തുചകസമല്  അചദ്ദേഹന്നും  പങ്കഭാളമയഭായമഡയന  ഡമഭാഴമ

ചരഖഡപ്പെടുതമയമരമക്കുകയഭാണണ,   ഞങ്ങളഭാഡരങ്കമലമഭാചണഭാ  അതണ

ഡകഭാടുതമരമക്കുനതണ.  അചദ്ദേഹതമഡനതമഡര ഡമഭാഴമ ഡകഭാടുതമരമക്കുകയഭാണണ,

അതമഡന സന്നുംബനമചളള അചനസ്വഷണന്നും നടക്കുകയഭാണണ….. ആരണ, എന്തഭാണണ

എനളളതല....,  അചദ്ദേഹതമഡനതമഡര ഡമഭാഴമ വനമട്ടുചണഭാഡയനളളതഭാണണ.

ആ  ഡമഭാഴമഡയ  സന്നുംബനമചളള  അചനസ്വഷണന്നും  നടക്കുകയഭാണണ,  ആ

അചനസ്വഷണന്നും  മുചനഭാട്ടുചപഭാകുകയഭാണണ.  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ഡസക്രടറമമഭാഡര

ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാനഭായമ  വമളമപ്പെമച്ചമരമക്കുകയഭാണണ,  ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയമരമക്കുകയഭാണണ.  ഇവമഡട  ഇത്രചയയുളള,  സന്നുംശയതമനതസ്പീതമഭായമ

മുചനഭാട്ടുചപഭാകഭാന്  സസ്പീക്കര  എന  പദവമക്കണ  ഉതരവഭാദമതമുണണ.  സസ്പീക്കര

നമഷ്പക്ഷേനഭായമ  നമനഡകഭാണണ  മുന്ചപഭാടണ  ചപഭാകണന്നും.  പ്രതമപക്ഷേതമചന്റെയുന്നും
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ഭരണപക്ഷേതമചന്റെയുന്നും ഇടയമലളള പഭാലെമഭായമ പ്രവരതമചക്കണ ഒരു വശ്യകമ

പലെചപ്പെഭാഴുന്നും  ഭരണപക്ഷേതമഡന്റെ  തഭാല്പ്പെരശ്യങ്ങള്ക്കണ  വമചധയനഭായമ

നമനതഭാണണ ഇഒൗ സഭ കഴമഞ്ഞ അഞണ വരഷവന്നും കണ്ടുഡകഭാണമരുനഡതനതണ

വഭാസവമഭാണണ.  നമയമസഭയുഡട സസ്വതന നമലെപഭാടുകചളയുന്നും ഒഒൗനതശ്യചതയുന്നും

ഉയരതമപമടമക്കുനതമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  പരഭാജമതനഭായമ

എനളളതുഡകഭാണ്ടുതഡന  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയഡത  ഞഭാന്

പമനണയകയഭാണണ. 

ശസ്പീ  .   സമ  .   ഡക  .   നഭാണു  : സര, എഡന സന്നുംബനമച്ചണ ബഹുമഭാനഡപ്പെട ഉമ്മര

സഭാഹമബണ  വളഡര  ബഹുമഭാനശ്യനഭാണണ.  പഡക്ഷേ  അചദ്ദേഹന്നും  ഇഒൗ  പ്രചമയന്നും

അവതരമപ്പെമച്ചതണ  നമ്മുഡട  നഭാടമഡലെ  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകള്

പടുത്തുയരതമയ  ഒരു  ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാഡഡസറമഡയക്കുറമച്ചഭാണണ.

ഉഒൗരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ  ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാഡഡസറമ  ഇനണ

ചകരളതമല്  മഭാത്രമല,  ഹരമയഭാനയമഡലെ  പ്രധഭാനഡപ്പെട  ഒരു  കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്

കമനമചയഭാടണ,  അദഭാനമയടക്കന്നും,  പഡങ്കടുക്കുനതമല്  ചചെരനഡകഭാണണ

ഇന്തശ്യയമലടനസ്പീളന്നും  ചജഭാലെമ  ഡചെയ്യുഡനഭാരു  സഭാപനമഭായമ

വളരനമരമക്കുകയഭാണണ.  അതണ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചടതഭാണണ,  പതണ
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പതമനയ്യഭായമരചതഭാളന്നും  ഡതഭാഴമലെഭാളമകളഭാണണ  അതമഡന  നയമക്കുനതണ,

അതമഡന്റെ  ചമസമരമമഭാരഭായമ  അവര  ചജഭാലെമഡയടുതണ,  അവരഭാണണ  ആ

കമ്മമറമഡയ നമശ്ചയമക്കുനതണ. രണ്ടുമൂനണ വരഷന്നുംകൂടുചമഭാള് അതമഡന്റെ കമ്മമറമ

ചചെരുന,  അതമഡന്റെ  പ്രസമഡെന്റെമഡനയടക്കന്നും  ആചരയുന്നും  മഭാറഭാനുളള

സഒൗകരശ്യമുണണ.  അതുചപഭാഡലെഭാരു  ജനകസ്പീയ  പ്രസഭാനന്നും,  ആ  ജനകസ്പീയമഭായ

പ്രസഭാനന്നും  ഞഭാന്  കണതഭാണണ.  ആഫ്രമക്കന്  രഭാജശ്യങ്ങളമല്നമനണ  അവമഡട

വരുന, എങ്ങഡനയഭാണണ നമങ്ങളുഡട പ്രവൃതമ നടക്കുനതണ, മഭാചനജണ ഡമന്റുമഭായമ

ചെരച്ച  ഡചെയ്തുചപഭാകുന.   ഒരു  അഭമമഭാനമഭാണണ,  ഞഭാന്  വടകരക്കഭാരനഭാണണ,

എഡന്റെ  നഭാടമല്  ചകരളതമല്  അതരഡമഭാരു  സഭാപനഡത  സന്നുംബനമച്ചണ

ഉമ്മര  സഭാഹമബണ  മനസമലെഭാക്കഭാതതുഡകഭാണഭാണണ  ആ  രൂപതമല്

പറയുനതണ. അതണ വളഡര ചഖദകരമഭായമചപ്പെഭായമ, എന്നും.എല്.എ.-യഭായ ഞഭാനുന്നും

ശസ്പീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുലയുന്നും ഉള്ഡപ്പെഡട ഞങ്ങഡളലഭാന്നും, ആഡരങ്കമലന്നും ഞങ്ങളുഡട

അടുത്തുവനഭാല്  കതണ  ഡകഭാടുക്കുന്നും,  ഉഒൗരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ

ഡസഭാഡഡസറമയമല്  ചുമഡടടുക്കുനതമല്  തുടങ്ങമ,  ഏതണ

ചജഭാലെമഡയടുക്കുനവരക്കുന്നും അവമഡട  ഡതഭാഴമഡലെടുക്കഭാന് സഭാധമക്കുനണണ.  ഒരു

ഉദഭാഹരണന്നും ഞഭാന് പറയഭാന്നും,  ശസ്പീ.  തമരുവഞ്ചൂര  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് ടഭാന്ചസഭാരടണ
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വകുപ്പുമനമയഭായമരുനചപ്പെഭാള്  വടകരയമല്  ഒരു  ടഭാന്ചസഭാരടണ  ഡെമചപ്പെഭാ

സഭാപമക്കഭാന്  50  ലെക്ഷേന്നും  രൂപ  അനുവദമച,  ഡടണര  ഡകഭാടുത്തു,  ഒരഭാള്

എടുത്തു,  ഒരഭാഡള  വച്ചണ  പണമ  ഡചെയ്യുകയഭാണണ,  ഞഭാന്  അതമശചയഭാകമ

പറയുനതല,  ഉദ്ഘഭാടനന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  മനമവന,  വടകര

തഭാഡഴയങ്ങഭാടമയമലെഭാണണ,  മുസസ്പീന്നുംലെസ്പീഗമഡലെ  അടക്കന്നും  അചനകന്നും  ആളുകള്

അനുവദമക്കമല  ഞങ്ങള്,  ഇവമഡട  പ്രവൃതമ  നടനമടമല  എനണ  എചനഭാടണ

പറഞ്ഞു. വശ്യകമപരമഭായ ബനതമഡന്റെ അടമസഭാനതമല് ഞഭാന് പറഞ്ഞു.

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മനമ  ഉദ്ഘഭാടനന്നും  ഡചെയ്തു.  ഇനന്നും  അതമഡന്റെ  പ്രവൃതമ

നടക്കുനമല.  ഊരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ

ഡസഭാഡഡസറമയഭായമരമക്കുചമഭാള്  എവമഡടയഭായഭാലന്നും  പണമ  നടക്കുന്നും.  ചവഡറ

ആഡരങ്കമലന്നും  ആയമരുഡനങ്കമല്…,  ഞഭാന്  മറ്റു  ചകഭാണ്ടഭാകരമഭാഡര

അധമചക്ഷേപമക്കുകയല,  അനുഭവതമഡന്റെ അടമസഭാനതമല് പറയുകയഭാണണ.

അങ്ങഡനയുളള  ഒരു  സഭാധഭാരണക്കഭാരനഭായ  സസ്വഭാമമയുഡട  ചനതൃതസ്വതമല്,

വഭാഗ്ഭടഭാനന  സസ്വഭാമമയുഡട  ചനതൃതസ്വതമല്  തുടങ്ങമയ,  വളരനവന

സഭാധഭാരണക്കഭാരുഡട ഒരു പ്രസഭാനന്നും, ആ പ്രസഭാനഡതക്കുറമച്ചണ പറഞ്ഞഭാല്

പഭാവഡപ്പെട  വസ്പീടുകളമലളള  സചഹഭാദരമമഭാരുഡട  ശഭാപന്നും  എഡന്റെ  ഉമ്മര
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സഭാഹമബമനണ ഏല്ക്കരുഡതനണ എനമക്കണ ആതഭാരതമഭായ ആഗ്രഹമുണണ.

  പമഡന  മഡറഭാരു  കഭാരശ്യന്നും,  ഇതമഡന്റെ  ആവശശ്യമുണഭായമരുചനഭാ?  നമ്മുഡട

നഭാടമല്  പലെരുന്നും  വമചദശഡതഭാഡക്ക  ചപഭാകുന,  അങ്ങഡന  ചപഭാകുന

അവസരതമല്  പുരുഷന്  മഭാത്രമല,  സസ്പീയുന്നും  ഉണഭാകുന്നും.  ആ  സസ്പീക്കണ

ചഷക്കണഹഭാന്ഡെണ  ഡകഭാടുക്കുമഭായമരമക്കുന്നും,  അടുത്തുവനമരമക്കുമഭായമരമക്കുന്നും,

അതമനണ ഒരു പ്രചമയന്നും ഡകഭാണ്ടുവനണ നമ്മുഡട ബഹുമഭാനശ്യനഭായ സസ്പീക്കഡറ ആ

രൂപതമല് കഭാചണണ ആവശശ്യമുചണഭാ?  ഇതണ നമുക്കണ ചമഭാശമചല,  നമ്മുഡട

സസ്പീക്കറചല? പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന സന്നുംബനമച്ചണ ഇവമഡട ചെരച്ചകള് നടന,

രണ്ടുമൂനണ  ആള്ക്കഭാര  സന്നുംസഭാരമച.  നഭാഡള  അചദ്ദേഹതമഡനതമരഭായമ

ഇതുചപഭാഡലെഡയഭാരു  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവരുചമഭാ?  കുടുന്നുംബന്നും  ഇചല  ഇവരക്കണ,

അതുഡകഭാണണ ആ തരതമലളളഡതഭാനന്നും ചവണ.  നമ്മുഡട സഭയുഡട സസ്പീക്കര

എന നമലെയണ നടപടമകള് നടത്തുനതമല് അചദ്ദേഹന്നും ഏഡതങ്കമലന്നും തരതമല്

ചമഭാശമഭായഭാല്,  ആ  രൂപതമല്  പറയുകയലഭാഡത  സസ്പീക്കചറഭാടണ  ഇഒൗ

രൂപതമലഡള്ളഭാരു നമലെപഭാടണ സസ്വസ്പീകരമച്ചതണ അനഭാവശശ്യമഭാഡണനഭാണണ ഞഭാന്

പറയുനതണ,  ആചക്ഷേപമക്കഭാഡനഭാനന്നും  ഞഭാന്  ഇല.  ഞഭാന്  വമനയപുരസരന്നും

ഇതമഡന എതമരക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ:  സര,  ഇഒൗ  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്  ശകമഭായമ

എതമരക്കുകയഭാണണ.  അവതരമപ്പെമക്കഭാനുചദ്ദേശമച്ച  കഭാരശ്യങ്ങള്  സഭയമല്

സഭാമഭാനശ്യന്നും  ചമഭാശമലഭാത  വമധതമല്  അവതരമപ്പെമക്കുനയഭാളഭാണണ

പ്രചമയഭാവതഭാരകന്.  എനഡകഭാണഭാഡണനറമയമല,  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ പതമവണ

ഡഡശലെമയമല്നമനന്നും  വശ്യതശ്യസമഭായമ,  പറയുന  കഭാരശ്യചതഭാടണ  തനമക്കുതഡന

നസ്പീതമ  പുലെരതഭാന്  സഭാധമക്കുനചണഭാഡയന  സന്നുംശയന്നും

അചദ്ദേഹതമനുള്ളതുചപഭാഡലെയഭാണണ  പ്രചമയഭാവതരണതമല്  കഭാണഭാന്

സഭാധമച്ചതണ.  യഥഭാരതതമല്  പ്രതമപക്ഷേതമനണ  സലെജലെവമഭഭാന്തമ

പമടമഡപടമരമക്കുനഡവനഭാണണ എഡന്റെ അഭമപ്രഭായന്നും. എനഡചെയ്യണന്നും, എചപ്പെഭാള്

ഡചെയ്യണന്നും, ആരഡക്കതമഡര ഡചെയ്യണന്നും എഡനഭാരു എത്തുന്നുംപമടമയുന്നും ഇവരക്കമല.

ഫെലെചമഭാ, അതമഡനലഭാന്നും അവര വലെമയ വമലെ ഡകഭാടുത്തുഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.

കഴമഞ്ഞ  ഏഴുമഭാസമഭായമ  ഇഒൗ  സന്നുംസഭാനതണ  നടക്കുന

സന്നുംഭവവമകഭാസങ്ങളുഡട  പശ്ചഭാതലെതമല്ചവണന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായ  ഇഒൗ  നസ്പീക്കഡത  കഭാചണണതണ.  ചകന്ദ്രസരക്കഭാരുന്നും

അവരുഡട  സരവ്വമഭാന  അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമകളുന്നും  ഒപ്പെന്നും  യു.ഡെമ.എഫെണ.-ഉന്നും

ചെമലെ മഭാധശ്യമങ്ങളുന്നുംചചെരനണ ഏഴണ മഭാസമഭായമ ഇടതുപക്ഷേ ജനഭാധമപതശ്യ മുനണമ
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സരക്കഭാരമഡന ചവടയഭാടുന.  എനഭാല് ഇഒൗ കുതനങ്ങഡളലഭാന്നും  തചദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളമഡലെ  ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പെണ  ഫെലെന്നും  വനചതഭാടുകൂടമ  ഏതഭാണണ

ഇലഭാതഭായമരമക്കുകയഭാണണ.  ആ  കുതനങ്ങഡളലഭാന്നും  ഏതഭാണണ

അവസഭാനമചഡവനണ  ഞങ്ങഡളലഭാന്നും  കരുതമയമരമക്കുകയഭായമരുന.   എനഭാല്

ഇഒൗ ഡപഭാറഭാട്ടു നഭാടകതമഡന്റെ ഒനഭാന്നും അങ്കതമനണ തമരശസ്പീലെ വസ്പീഡണങ്കമലന്നും ഇഒൗ

പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമചഡകഭാണണ  അതമഡന്റെ  രണഭാന്നും  അങ്കതമഡന്റെ  തമരശസ്പീലെ

ഉയരതഭാനഭാണണ യു.ഡെമ.എഫെണ. ശമമക്കുനഡതനഭാണണ കരുചതണതണ. കഴമഞ്ഞ

ഏഴുമഭാസമഭായമ  ഇഒൗ  സന്നുംസഭാനതണ  നടക്കുന  സന്നുംഭവവമകഭാസങ്ങളുഡട

പശ്ചഭാതലെതമല്ചവണന്നും  ഇഒൗ  കഭാരശ്യങ്ങഡള  ചനഭാക്കമക്കഭാണഭാഡനനണ

അതുഡകഭാണഭാണണ ഞഭാന് പറഞ്ഞതണ. ഇനലെഡത അടമയന്തരപ്രചമയചതഭാഡട

ഒരു  കഭാരശ്യന്നുംകൂടമ  ചബഭാധശ്യമഭായമരമക്കുന.  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയന്നും

അവതരമപ്പെമചഡകഭാണണ  ഇഒൗ  സരക്കഭാരമചന്മേലള്ള  ജനങ്ങളുഡട  വമശസ്വഭാസന്നും

വരദമപ്പെമക്കഭാനുള്ള  അവസരമഭാണണ  അവര  തനഡതങ്കമല്  ഇനലെഡത

അടമയന്തരപ്രചമയചതഭാടുകൂടമ  ഒരു  കഭാരശ്യന്നുംകൂടമ  ജനങ്ങള്ക്കണ  ചബഭാധശ്യഡപ്പെട്ടു,

ഇവര  വമവരമമലഭാതവരുന്നും  ഇഒൗ  നഭാടണ  നനഭാകണഡമനണ

ആഗ്രഹമമലഭാതവരുമഭാഡണനണ  ഏതഭാണണ  നഭാട്ടുകഭാരഡക്കലഭാന്നും  മനസമലെഭായമ.
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ഇനചതഭാഡട ഇവരക്കണ അടമയന്തരമഭായമ ചെമകമത്സ  ചവണഡമന കഭാരശ്യന്നുംകൂടമ

നഭാട്ടുകഭാരക്കണ മനസമലെഭാകുന്നും. ഇവരുഡട മഭാനസമകഭാചരഭാഗശ്യന്നും ഡമച്ചഡപ്പെടണന്നും.  ഇഒൗ

മഭാനസമകഭാചരഭാഗശ്യചതഭാടുകൂടമ  സഭഭാകഭാലെയളവമനുചശഷന്നും  ഇവര

ജനങ്ങള്ക്കമടയമചലെയണ ചപഭായഭാല് ജനങ്ങള് ഇവഡര ഡകഭാണ്ടുഡചെഡനതമക്കുക

നമ്മള്  ഉചദ്ദേശമക്കുന  സലെതഭായമരമക്കമല.  അതുഡകഭാണണ  നല

മഭാനസമകഭാചരഭാഗശ്യതമനുളള  ചെമകമത്സയഭാവശശ്യമഭായ  കഭാരശ്യന്നും  ഇവമടുനതഡന

തുടങ്ങണഡമനതഭാണണ  എഡന്റെ  അഭമപ്രഭായന്നും.  സസ്പീക്കര  എനഡതറഭാണണ

ഡചെയഡതനണ  പ്രചമയഭാവതഭാരകന്  പറയചണ?  ഇതമനണ

യഭാഡതഭാരടമസഭാനവമമഡലനണ   ബഹുമഭാനഡപ്പെട ഡപഭാതുമരഭാമതണ  വകുപ്പുമനമ

ജമ.  സുധഭാകരന്  അചപ്പെഭാള്തഡന  പറഞ്ഞു.  പമഡന  എനഡകഭാണഭാണണ

അനുവദമച്ചതണ?  അതണ  ധഭാരമ്മമകതയുഡട  ചപരമല്,  ഒരു  പുകമറ

സൃഷമക്കഡപ്പെടഭാതമരമക്കഭാനഭാണണ  അവതരണതമനണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

അനുമതമ  നല്കമയതണ.  എനഭാല്  അഡതങ്കമലന്നും  മനസമലെഭാക്കമചവചണ

മറ്റുള്ളവര  സന്നുംസഭാരമചക്കണതണ.  ഇവരക്കമചപ്പെഭാഴുള്ള  ആവശശ്യന്നും  പത്രതമല്

വഭാരതവരമക  എനതഭാണണ.  ഇഒൗ  സഭഭാകഭാലെയളവണ  കഴമഞ്ഞഭാല്

ഡതരുവമചലെയമറങ്ങണന്നും,  അതമനണ  ഇവരക്കണ  കൂടമനഭാരുണണ?  ഇഒൗ  ചകന്ദ്ര
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അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമകളഭാണണ  കൂടമനുള്ളതണ.  എനമക്കണ  മുചമ  സന്നുംസഭാരമച്ച

എഡന്റെ സഹപ്രവരതകര കഭാരശ്യങ്ങള് വമശദമഭായമ  പറഞ്ഞതമനഭാല് ഞഭാന്

ആവരതമക്കനമല. ആധുനമക ശഭാസ സഭാചങ്കതമകവമദശ്യ പ്രചയഭാജനഡപ്പെടുതമ

ഇഒൗ  സഭഡയ  ഒരു  കഭാതന്നും  മുനമചലെയണ  നയമക്കഭാന്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

ശമമചഡവനതഭാചണഭാ  അചദ്ദേഹന്നും  ഡചെയ  ഡതറണ?  ഞഭാന്  എലഭാകഭാരശ്യങ്ങളുന്നും

എണമഡയണമ  പറയുനമല.  ഒറക്കഭാരശ്യന്നും  പറചഞ്ഞഭാഡട,  ഇഒൗ

അഴമമതമയഭാചരഭാപണങ്ങള് ഉനയമക്കുചമഭാള് സസ്പീക്കര ചനരമടല ഇഒൗ പണന്നും

ഡചെലെവഴമക്കുനഡതനണ  നമങ്ങള്  ഓരചക്കണതചല?  നമ്മുഡടഡയഭാഡക്ക

നമചയഭാജകമണലെതമല് എത്രചകഭാടമ രൂപയുഡട ധനവമനമചയഭാഗന്നും നടക്കുന,

അഡതലഭാന്നും  എന്നും.എല്.എ.  ഡചെലെവഴമച്ചതഭാചണഭാ?  അങ്ങഡനയഭാണണ

കഭാണുനഡതങ്കമല്,  ആചക്ഷേപമക്കുനഡതങ്കമല്,  ആചരഭാപണമുനയമക്കഭാന്

ശമമക്കുനഡതങ്കമല്  കഭാരശ്യങ്ങള്  എവമഡട  ഡകഭാണ്ടുഡചെഡനതമക്കഭാന്

സഭാധമക്കുന്നും?  ഇഒൗ  സഭയകത്തുള്ള  ചെരച്ചയഭാണണ  ഒരു

അഴമമതമയഭാചരഭാപണതമഡന്റെ  അവസഭാന വഭാക്കഭായമ  തസ്പീചരണഡതന  പഭാഠന്നും

നമങ്ങള് ദയവഡചെയണ എവമഡടയഭാണണ പഠമച്ചതണ,  ഇതണ ശരമയഭാചണഭാ?  ഇവമഡട

വമജമലെന്സണ  ആന്റെണ  ആന്റെമകറപ്ഷന്  ബപ്യൂചറഭായുണചലഭാ,  ഇവരഭാഡരങ്കമലന്നും
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വമജമലെന്സണ  ആന്റെണ  ആന്റെമകറപ്ഷന്  ബപ്യൂചറഭായുഡട  മുമഭാഡക  ഒരു

തുണ്ടുകടലെഭാസമല്,  സരക്കഭാര ഖജനഭാവമഡലെ പണന്നും ധൂരതടമക്കുന, അഴമമതമ

നടത്തുന എന പരഭാതമഡയഴുതമഡക്കഭാടുതമട്ടുചണഭാ?   അങ്ങഡനയുഡണങ്കമല്

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര എന്തഭാണണ പറചയണതണ,  ഞഭാന് അങ്ങഡനഡയഭാരു പരഭാതമ

ഡകഭാടുതമട്ടുണണ,  പചക്ഷേ ഭരണകക്ഷേമഡക്കതമരഭായുള്ള,  സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായുള്ള

പരഭാതമയഭായതമനഭാല്  അചനസ്വഷണന്നും  ദ്രുതഗതമയമല്  നടക്കുനമല,

അതുഡകഭാണണ  ഡപഭാതുജനന്നും  ഇതറമയണഡമനതുഡകഭാണഭാണണ  ഞഭാന്  ഇതണ

ഉനയമക്കുനതണ  എനചല;  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര,  അങ്ങഡന  പറയചണ?

അതമനുപകരന്നും  ശസ്പീ.  ഉമ്മര  എന്തഭാണണ  ഡചെയതണ,  കണ  പത്രതമല്  വന

വഭാരതയചലഡയടുതതണ,  ഞഭാനതണ  പറയുനമല,  ശസ്പീ.  ജമ.  സുധഭാകരന്

സഖഭാവണ  അതണ  പറഞ്ഞുകഴമഞ്ഞതഭാണണ,  ഇനമയുന്നും  ഞഭാനതണ  എന്തമനഭാണണ

ആവരതമക്കുനതണ?  സഭഭാ  ടമ.വമ.-ഡയക്കുറമച്ചണ  മഡറഭാരുതരതമലെഭാണണ

അവതരമപ്പെമച്ചതണ.  ഞങ്ങഡളഭാക്ക  പ്രസന്നുംഗമക്കുനതണ  ഇചപ്പെഭാള്  ചലെഭാകന്നും

കഭാണുനണണ.  നമങ്ങള്  പ്രസന്നുംഗമക്കുനതണ  സഭഭാ  ടമ.വമ.  ഇഡലങ്കമലന്നും

കഭാണുമഭായമരുന,  പചക്ഷേ ഞങ്ങഡള എചപ്പെഭാഴുന്നും തമസരമക്കുകയഭാണണ പതമവണ.

ഞഭാന് ഇനഡലെ ഒരു ചെഭാനലെമല് ചപഭായമരുന,  എഡന്റെ അനുഭവന്നും ഞഭാന് ആ
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ചെഭാനലെമഡലെ  അവതഭാരകചനഭാടണ  പറഞ്ഞമടഭാണണ  വനതണ.  ഞങ്ങള്ഡക്കഭാരു

അനുഭവമുണണ,  ആ അനുഭവതമനുള്ള അറുതമയഭാണണ  സഭഭാ  ടമ.വമ.,  നമങ്ങള്

ആചലെഭാചെമക്കണന്നും,  ഇനലെഡത  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയ  ചെരച്ച  ചലെഭാകന്നും  മുഴുവന്

കണ്ടു.  അതണ  ചെഭാനലകളമലൂഡട  മഭാത്രമല,  സഭഭാ  ടമ.വമ.യമല്ക്കൂടമയുമഭാണണ

കണതണ.  എന്തമനധമകന്നും  പറയുന,  നമ്മുഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  പറയചട,  സഭഭാ  ടമ.വമ.യമഡലെ  "ഡസന്ടല്

ഹഭാളമല്”നടന  അചദ്ദേഹഡതക്കുറമചള്ള  ഇന്റെരവപ്യൂ  എത്ര  നനഭായമരുന,

യഥഭാരതതമല്  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ഗ്രഭാഫെണ  കുറച്ചണ  തഭാഴണ തഭാനഭായമ  ചെമലെ

ചെഭാനലകഡള  കൂട്ടുപമടമച്ചണ  യു.ഡെമ.എഫെണ.ഡലെ  ആളുകള്തഡന  നടതമയ

കുതനതമഡന്റെ  ഘടതമലെഭാണണ  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ഗ്രഭാഫെണ  ഉയരുന  ഒരു

ഇന്റെരവപ്യൂ  നടനതണ.  ആ  ഇന്റെരവപ്യൂവമല്  അചദ്ദേഹതമനണ  പറമയ  സഭാനന്നും

ഡെല്ഹമയഭാഡണനണ  അചദ്ദേഹചതഭാടണ  നമ്മള്  പറഞ്ഞു.  ഹമനമയമല്  നല

പ്രസന്നുംഗന്നും  നടത്തുനയഭാളഭാണണ,  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  സമകഭാലെസ്പീനഡരലഭാന്നും  ഇനണ

ഇന്തശ്യയമഡലെ വമവമധ സന്നുംസഭാനങ്ങളമഡലെ ചകഭാണ്ഗ്രസമഡന്റെ ചനതൃതസ്വതമല്

ഭരണതമലന്നും  പ്രതമപക്ഷേത്തുമഭായുണണ.  അതുഡകഭാണണ   അചദ്ദേഹന്നും   ചവണതണ

അവമഡടയഭാണണ.
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പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ):  സര,  അതമല്

ഇന്റെരവപ്യൂ ഡചെയ ആളമഡന്റെ ഗുണന്നുംകൂടമയുണണ.  അങ്ങഭാണചലഭാ എഡന ഇന്റെരവപ്യൂ

ഡചെയതണ,  അങ്ങയുഡട  ചചെഭാദശ്യന്നും  നലതഭായമരുന,  അതുഡകഭാണഭാണണ  മറുപടമ

നലനമലെയമല്  പറയഭാന് സഭാധമച്ചതണ. 

ശസ്പീ  .    ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ:  സര,  ഞഭാനതണ  സസ്വഭാഗതന്നും  ഡചെയ്യുന.

തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും  വളഡര  നല  നമലെയമലെഭാണണ,  ആ  സമരമറമലെഭാണണ  അങ്ങതണ

കണതണ.  എത്ര  സുതഭാരശ്യമഭായമടഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  സഭഭാ  ടമ.വമ

കണകണ  ഡചെയണ  ചപഭാകുനതണ.  സഭഭാ  ടമ.വമ.-യുഡട  കണന്റെണ  ഡഡെവലെപ്ഡമന്റെണ

സമമതമയുഡട  അദശ്യക്ഷേകൂടമയഭാണണ  ബഹുമഭാനശ്യയഭായ  വസ്പീണഭാ  ചജഭാരജണ

എന്നും.എല്.എ.  അവര  കഭാരശ്യങ്ങള്  സൂചെമപ്പെമച്ചതമനഭാല്  ഞഭാന്  അതമചലെയണ

ചപഭാകുനമല.  ഭരണ -  പ്രതമപക്ഷേ വശ്യതശ്യഭാസമമലഭാഡത ഇവമഡട നടന എലഭാ

നവസ്പീകരണ  പ്രവരതനങ്ങളുന്നും  സഭഭാ  ടമ.വമ.യുന്നും  നമ്മള്  ഒരുമമച്ചമരുനണ

ആചലെഭാചെമച്ചണ ഡചെയ്തു.  എനഭാല് അഴമമതമയുഡണങ്കമചലെഭാ അതണ വമജമലെന്സമനണ

ഡകഭാടുക്കണന്നും,  അവമഡട  അചനസ്വഷണന്നും  നടക്കുനമഡലങ്കമല്  കഭാരശ്യന്നും  നമങ്ങള്

സഭയമല് ഉനയമക്കണന്നും.  പചക്ഷേ ഒരു പരഭാതമയുന്നും അതരതമല് ഉണഭായമല

എനള്ളതഭാണണ സതശ്യന്നും.
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പമഡന  ഇവമഡട  ഉണഭായ  മഡറഭാനണ  ചഡെഭാളര  വമവഭാദമഭാണണ.  21

തവണയഭാണണ  നയതന  ബഭാചഗജമഡന്റെ  പരമരക്ഷേ  ഉപചയഭാഗഡപ്പെടുതമ

സസ്വരണന്നും  കള്ളക്കടതണ  നടതമഡയനണ  കസന്നുംസണ  കഡണതമയതഭായമ

പറയഡപ്പെടുനതണ.  21  തവണ  എകന്നുംപ്ഷന്  സരടമഫെമക്കറണ

ഗവണ്ഡമന്റെമല്നമനന്നും  വഭാങ്ങമയമട്ടുചണഭാ,  അക്കഭാരശ്യന്നും  പറയചണ.

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  എന്നും.  ഉമ്മര,  അങ്ങണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര

ഇതരതമഡലെഭാരു ആചക്ഷേപന്നും ഉനയമക്കുചമഭാള് ഇഡതലഭാന്നും  ശദമക്കചണ?

ചകന്ദ്രസരക്കഭാരമഡന്റെ  വരുതമയമലള്ള  കസന്നുംസണ  21  തവണ  ഇഒൗ

നയതനബഭാചഗജമഡന്റെ  പരമരക്ഷേ  ഉപചയഭാഗഡപ്പെടുതമ  കള്ളക്കടതണ

നടതമഡയനണ  പറയുചമഭാള്  സരക്കഭാരമഡന്റെ  എകന്നുംപ്ഷന്

സരടമഫെമക്കചറഭാടുകൂടമയഭാചണഭാ  നടതഡപ്പെടമട്ടുള്ളതണ  എനചനഭാക്കചണ?

അങ്ങഡനയഡലങ്കമല് എനഡകഭാണണ  21  തവണ നടന ഇഒൗ കള്ളക്കടതമഡന്റെ

ചസഭാതസണ എവമഡടയഭാണണ, യഥഭാരത ഗുണചഭഭാകഭാക്കള് ആരഭാഡണഡനഭാഡക്ക

അചനസ്വഷമക്കുനതമനുന്നും  അറമയുനതമനുന്നും  ഏഴണ  മഭാസമഭായമ

കസന്നുംസമഡനചപ്പെഭാഡലെയുള്ള  ഒരു  ഏജന്സമക്കണ  സഭാധമക്കഭാതതണ,  ഇതമഡന്റെ

പമറകമലള്ള  യഭാഥഭാരതശ്യന്നും  എന്തഭാഡണനണ  തഭാങ്കളുന്നും  തഭാങ്കളുഡട  പഭാരടമയുന്നും
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പരമചശഭാധമക്കചണ,  പചക്ഷേ  പരമചശഭാധമക്കമല.  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയ

ചെരച്ചയുഡട  ഘടതമല്  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതഭാണണ,  ആഡകയുള്ള  60-ഓളന്നും

പ്രതമകളമല്  40  ആളുകളുന്നും  ലെസ്പീഗുകഭാരഭാണണ,  പമഡനയുള്ളതണ  ആരഭാണണ?

നയതന ബഭാചഗജമലൂഡടയല കള്ളക്കടതണ നടതമയഡതനണ പറയണഡമനണ

സസ്വപ്ന  സുചരഷമനണ  ഉപചദശമചഡകഭാടുത  അനമല്  നമശ്യഭാരഭാണണ,  പമഡന

എങ്ങഡന  അചനസ്വഷമക്കുന്നും.  അതുന്നുംകഴമഞ്ഞണ  വളഡര  പരസശ്യമഭായമ  ആ

കഭാരശ്യങ്ങള്   പറഞ്ഞ  ചകന്ദ്രമനമ  ശസ്പീ.  വമ.  മുരളസ്പീധരന്.  സനസ്പീപണ  നഭായര

ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ള  പ്രതമകള്  മഭാപ്പുസഭാക്ഷേമകളഭാകുചമഭാള്  എന്തഭാണണ

ഇതമഡന്റെഡയലഭാന്നും  പമറകമലള്ളതണ  എനപരമചശഭാധമക്കഭാന്  നമ്മള്

തയ്യഭാറഭാകചണ; ചഡെഭാളര വമവഭാദതമഡലെ 'ആ ചഡെഭാളര' മഭാറമഡക്കഭാടുത ബഭാങ്കണ

ഇഒൗ പ്രതമപ്പെടമകയമല് ഉചണഭാ; ബഭാങ്കണ മഭാചനജരുചണഭാ? എനമടഭാണണ ഇചപ്പെഭാള്

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  പറയുനതണ.   ഞഭാന്  ചചെഭാദമക്കചട,

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന  ഒരു  പരമപഭാടമക്കണ  ക്ഷേണമച,

അചദ്ദേഹന്നും  പരമപഭാടമക്കണ  ചപഭായമ,  അതുചപഭാഡലെ  അചദ്ദേഹന്നും  ഒരു

പരമപഭാടമയമചലെയണ  ആഡരഡയങ്കമലന്നും  ക്ഷേണമച്ചഭാല്  അവര  വരുന്നും.  ഇഒൗ

കഭാരശ്യങ്ങളമഡലെഭാഡക്ക എന്തണ അപഭാകതയഭാണുള്ളതണ, നഭാഡള ആഡരങ്കമലെന്നും നഡമ്മ
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പരമപഭാടമക്കണ  ക്ഷേണമച്ചഭാല്,   എന്തണ  ഗണതമലള്ളതഭാഡണനണ  അവഡര

ലെമറണമസണ  ചപപ്പെറമടണ  ചനഭാക്കഭാന്  പറ്റുചമഭാ?  ചപഭാകുന  സലെതണ

എത്രയഭാളുകളഭാണണ  ഡസല്ഫെമഡയടുക്കുനതണ;  നഭാഡള  ഇഒൗ

ഡസല്ഫെമഡയടുതയഭാളുകഡള  എന്ചഫെഭാഴണഡമന്റെണ  ഡെയറകചറചറഭാ  കസന്നുംചസഭാ

ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  വമളമച്ചഭാല്  ഉടന്  അതമഡന്റെ  കൂഡട  നമ്മുഡട  തലെയുന്നും

വടതമലെമടണ  അതമനകതണ  ഉള്ഡപ്പെടമട്ടുഡണനണ  പറയഭാചമഭാ,  എഡന്തഭാരു

കഷമഭാണമതണ;  ഇവമഡട  ഡപഭാതുപ്രവരതനന്നും  നടതചണ?  ഇങ്ങഡനഡയഭാരു

ഏജന്സമ  അചനസ്വഷമക്കഭാന്  വമളമച്ചഭാല്  അതണ  മഹഭാഅപരഭാധമഭാഡണനണ

പറയുകയഭാഡണങ്കമല്  കുഞ്ഞഭാലെമക്കുടമ  സഭാഹമബമഡന  വമളമച്ചമചല.  നമങ്ങള്

എന്തഭാ  മമണഭാതമരമക്കുനതണ?  നമങ്ങള്  അറമയഭാഞ്ഞമടഭാചണഭാ,

ശസ്പീ.  പമ.  വമ.  അബ്ദുള്  വഹഭാബമഡന  വമളമച്ചമചല.   നമങ്ങള്

അറമയഭാഞ്ഞമടഭാചണഭാ;  ഒരു  ചകഭാടമ  രൂപ  ഡപനഭാലെമറമ  അടച്ചമചല?  നമങ്ങള്

ആചലെഭാചെമചചനഭാക്കൂ.  ഇഡതഭാനന്നും  ഇവമഡട  ആരുന്നും  അറമയഭാത  കഭാരശ്യമല,

എനമക്കുചശഷന്നും  ഇവമഡട  സന്നുംസഭാരമക്കഭാന്ചപഭാകുന  മുനസ്പീര  സഭാഹമബമഡന

വമളമച്ചചലഭാ.  എനമടണ  ഇചപ്പെഭാള്  അചദ്ദേഹന്നും  അവമഡട  ഇരമപ്പുണചലഭാ,

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ഭഭാരശ്യഡയ  വമളമച്ചമചല?  ഞഭാന്  അഴസ്പീചക്കഭാടണ
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മണലെക്കഭാരനഭാണണ.  എഡന്റെ  എന്നും.എല്.എ.-ഡയയുന്നും  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

ഭഭാരശ്യഡയയുന്നും  വമളമച്ചചലഭാ;    ഡക.  പമ.  എ.  മജസ്പീദമഡനയുന്നും  ആരശ്യഭാടന്

ഷഒൗക്കതമഡനയുന്നും  വമളമച്ചചലഭാ;  ഒരു  അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമക്കണ

വമളമക്കഭാന്....,   ഇവമഡട  വമളമച്ചമചട  ഇലചലഭാ?  ഇവമഡട  നമങ്ങള് ഇചപ്പെഭാള്

പറയുനതണ  സസ്പീക്കഡറ  വമളമക്കൂ  ....  സസ്പീക്കഡറ  വമളമക്കൂ..  എനഭാണണ.

വമളമച്ചവരുഡട  കഭാരശ്യന്നും  പറയ.  ഇങ്ങഡന  ആടമഡന  പടമയഭാക്കമ  പടമഡയ

ചപപ്പെടമയഭാക്കമ  തലമഡക്കഭാല്ലുന  സമസ്പീപനന്നും  നമങ്ങള്  അവസഭാനമപ്പെമക്കൂ.

എന്തമനഭാണണ  ഡപഭാതുപ്രവരതകഡരയുന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയപ്രവരതകഡരയുന്നും  ഇങ്ങഡന

ഡതരുവമല്  വലെമച്ചമഴച്ചണ  അപമഭാനമക്കഭാന്  ഇടയഭാക്കുനതണ.

നഭാല്പ്പെതുവരഷക്കഭാലെഡത  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവരതന  പഭാരമരശ്യതമഡന്റെ

സന്നുംശദമയുള്ള ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന് എസണ.എഫെണ.ഡഎ.  പ്രസഭാനതമല്

ഒപ്പെന്നും പ്രവരതമച്ചതമഡന്റെ അനുഭവമുള്ളതുഡകഭാണണ ഞഭാന് പറയുകയഭാണണ,  ഒരു

തരതമലമുള്ള കളങ്കവന്നും ചപറഭാത ഒരു വശ്യകമതസ്വതമനണ ഉടമയഭാണണ സഖഭാവണ

ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്.  നഭാചലെമുക്കഭാല്  വരഷക്കഭാലെന്നും   ഈ  സഭയുഡട

അമരതമരുനഡകഭാണണ  ഇന്തശ്യ  കണ  ഏറവന്നും  മമകച്ച  സസ്പീക്കറഭാണണ

ശസ്പീ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡനനണ പറഞ്ഞതഭാരഭാഡണനണ നമങ്ങള്തഡന പറഞ്ഞചലഭാ?
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ആ സരടമഫെമക്കറല നഭാട്ടുകഭാര ചനഭാക്കുനതണ;  രഭാവമഡലെ വരതമഭാനപത്രമഭാണണ

നഭാട്ടുകഭാര  ചനഭാക്കുനതണ.  അതുചനഭാക്കമയമടഭാണചലഭാ  അവര ചവഭാട്ടുഡചെയ്യുനതണ;

ആ  വരതമഭാനപത്രന്നും  ചനഭാക്കമയമടണ  ചവഭാട്ടുഡചെയതുഡകഭാണഭാണചലഭാ  ഞങ്ങള്

ഇചപ്പെഭാള്  അധമകഭാരതമലെമരമക്കുനതണ.  ആ  വരതമഭാനപത്രന്നും

ചനഭാക്കമയമടഭാണചലഭാ നഭാട്ടുകഭാര പഞഭായതണ ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പെമല് ചവഭാട്ടുഡചെയതണ.

ആ വരതമഭാനപത്രഡതക്കുറമച്ചണ അധമകന്നും വരതമഭാനന്നും പറയണ.  എനമക്കണ

ഒറകഭാരശ്യചമ  പറയഭാനുള.  ദയവഭായമ  ഈ  സമസ്പീപനന്നും  നമങ്ങള്

അവസഭാനമപ്പെമക്കണന്നും.  ഇതമഡന്റെ  ഫെലെഡമന്തഭാണണ?  നമങ്ങളുഡടകൂഡട  ഒരഭാള്

എഴുചനറ്റുനമന,  രഭാചജടന്  എഴുചനറ്റുനമനഭാഡലെഭാനന്നും  കുഴപ്പെമമല.  പചക്ഷേ

ഇതഭാണണ ആ പ്രശ്നന്നും.  ഇനഡലങ്കമല് നഭാഡള ഒരു സന്നുംശയവന്നും നമങ്ങള്ക്കുചവണ,

ഉപ്പുവച്ച  കലെന്നുംചപഭാഡലെ  യു.ഡെമ.എഫെണ.  തകരനതരമപ്പെണമഭാകുനതമനണ

നമങ്ങളഭാണണ  വളന്നും  വചഡകഭാടുക്കുനതണ.  ചകഭാണ്ഗ്രസണ  തകരണഡമനണ

ഞങ്ങളഭാഗ്രഹമക്കുനമല.  ഇന്തശ്യന്  യണമയന്  മുസസ്പീന്നുംലെസ്പീഗണ  തകരണഡമനണ

 ഞങ്ങളഭാഗ്രഹമക്കുനമല,  എനഭാല്  ഈ  രഭാജശ്യതണ  ബമ.ഡജ.പമ.

അധമകഭാരതമലെമരുനഡകഭാണണ  നടത്തുന  എലഭാ  വരഗ്ഗസ്പീയ  വമഭഭാഗസ്പീയതയുന്നും

ചകരളതമചലെയണ ഡകഭാണ്ടുവരഭാന് അവര ശമമച്ചഭാല് നഖശമഖഭാന്തന്നും അതമഡന



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

89

എതമരക്കഭാന്  ഞങ്ങള്  പ്രതമജഭാബദതചയഭാഡട  പ്രവരതമക്കുന്നും,

അതമനഭാണണ  നമയമസഭഭാപ്രവരതനന്നും  ഞങ്ങള്

ഉപചയഭാഗഡപ്പെടുതമഡക്കഭാണമരമക്കുനതണ.  അതണ  മനസമലെഭാക്കഭാഡനങ്കമലന്നും

ബഹുമഭാനശ്യരഭായ  യു.ഡെമ.എഫെണ.  അന്നുംഗങ്ങള്  തയ്യഭാറഭാകണഡമനമഭാത്രന്നും

അഭശ്യരതമചഡകഭാണണ  ഈ  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്  ശകമഭായമ

എതമരക്കുകയഭാണണ.

ശസ്പീ  .     ഒ  .    രഭാജചഗഭാപഭാല്  :  സര,   ഈ  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്

അനുകൂലെമക്കുന.   സഭാധഭാരണ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  കഭാരണങ്ങളഭാല്

അവമശസ്വഭാസപ്രചമയങ്ങള്  സഭയമല്   വരഭാറുണണ,  ചെരച്ചകളുന്നും  നടക്കഭാറുണണ.

എനഭാല്  ഇനണ  അവതരമപ്പെമച്ചമരമക്കുന  പ്രചമയന്നും  തമകചന്നും  വശ്യതശ്യസമഭാണണ.

സസ്പീക്കര  സഭാനതമരമക്കുന  ഒരു  വശ്യകമ  കള്ളക്കടത്തുചകസമല്

കുറഭാചരഭാപമതനഭായമ  നമല്ക്കുനതുന്നും  അഴമമതമ  ആചരഭാപണങ്ങളുഡട  മുനമല്

തലെകുനമച്ചണ നമല്ചക്കണമ വരുനഡവനതുന്നും വളഡര ചഖദകരമഭാണണ.  സഭയമഡലെ

140  അന്നുംഗങ്ങളുഡടയുന്നും  മഭാതൃകഭാപുരുഷനഭാചകണ  ആളഭാണണ  സസ്പീക്കര.

മഭാതൃകയഭായമഡലങ്കമലന്നും  മറ്റുള്ളവരഡക്കഭാപ്പെഡമങ്കമലന്നും  നമല്ചക്കണതചല?

ഡപഭാതുപ്രവരതനരന്നുംഗതണ പ്രവരതമക്കുനവര പലെതരന്നും സസ്വഭാധസ്പീനങ്ങള്ക്കുന്നും
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സമ്മരദ്ദേങ്ങള്ക്കുന്നും  വമചധയരഭാകഭാറുണണ.  അതരന്നും  സസ്വഭാധസ്പീനങ്ങഡളയുന്നും

സമ്മരദ്ദേങ്ങഡളയുന്നും  അതമജസ്പീവമക്കുചമഭാഴഭാണണ  മഭാതൃകഭാ

ഡപഭാതുപ്രവരതകനഭാകുനതണ.  സമ്മരദ്ദേങ്ങള്ക്കണ വഴമഡപ്പെട്ടുചപഭായഭാല് ആരുഡട

സമ്മരദ്ദേങ്ങള്ക്കണ  എനതഭാണണ  പ്രസകമഭായ  വമഷയന്നും.  ചദശവമരുദ

പ്രവരതനങ്ങളമല്  ഏരഡപ്പെടുനവഡര  തമരമച്ചറമയഭാനുന്നും  അവഡര  അകറമ

നമരതഭാനുന്നും  ശമമക്കുചമഭാഴഭാണണ  ഡപഭാതുപ്രവരതകന്  ഒരു  യഥഭാരത

ഡപഭാതുപ്രവരതകനഭാകുനതണ.  പകരന്നും  അവചരഭാഡടഭാപ്പെന്നുംനമനണ  അവരുഡട

ആജഭാനുവരതമയഭായമ  പ്രവരതമക്കുക  എനതണ  വളഡര  ദുദുഃഖകരഡമനണ

മഭാത്രചമ  എനമക്കണ  പറയഭാനുള.   അതുഡകഭാണണ  ഈ  പ്രചമയഡത  ഞഭാന്

പമനണയന.

 കൃഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എസണ  .    സുനമല്കുമഭാര  ):  സര,  ചപഭായമന്റെണ

ഒഭാഫെണ ഒഭാരഡെര...... 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര  :  എന്തഭാണണ ചപഭായമന്റെണ ഒഭാഫെണ ഒഭാരഡെര?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസണ  .    സുനമല്കുമഭാര:  ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കഡറപ്പെറമയുള്ള  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമചഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  പചക്ഷേ

സസ്വരണക്കള്ളക്കടത്തുചകസമല് ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര കുറഭാചരഭാപമതനഭാണണ
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എനണ  അചദ്ദേഹന്നും  ഉനയമച്ചമരമക്കുകയഭാണണ.  ഒരു   ചകസമലന്നും  അചദ്ദേഹന്നും

കുറഭാചരഭാപമതനഭായമടമല.  ബമ.ഡജ.പമ.-യുഡട  ആചരഭാപണന്നും  ഇതണ  ഒരു

ഏജന്സമയുഡട  ആചരഭാപണമഭായമ  ഉനയമക്കുനതണ  ഒഭാരഡെറമലെഭാചണഭാ?

യു.ഡെമ.എഫെണ.  അതമഡന പമനണയനഡവനള്ളതണ ശരമയഭാണണ.  പചക്ഷേ  ഇതണ

ഒഭാരഡെറമലെഭാചണഭാ  എനണ  അങ്ങണ  റൂളമന്നുംഗണ  നല്കണന്നും.  എലഭാവരുഡടയുന്നും

ഇഷന്നുംചപഭാഡലെ പറയഭാന് പറമല. അതണ ഒഴമവഭാക്കണന്നും. 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: അതണ പരമചശഭാധമക്കഭാന്നും.*

ശസ്പീ  .    ചകഭാവര കുഞ്ഞുചമഭാന്: സര,  ഞഭാന് ഈ അവമശസ്വഭാസപ്രചമയഡത

അതമശകമഭായമ  എതമരക്കുകയഭാണണ.  സഭയമഡലെ  എലഭാ  അന്നുംഗങ്ങചളഭാടുന്നും

വളഡര സമതസ്വന്നും പഭാലെമചഡകഭാണ്ടുചപഭാകുന സഭഭാചനതഭാവഭാണണ ബഹുമഭാനശ്യനഭായ

സസ്പീക്കര.  ഇതണ  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ധസ്വന്നുംസനമഭായഭാണണ  എനമക്കണ

ചതഭാനനതണ.  ഇരുവശത്തുമുള്ളവര  സന്നുംസഭാരമച്ചചപ്പെഭാള്  ഇതണ

ചവണഭായമരുനഡവനണ  അചദ്ദേഹതമനണ  ചബഭാദശ്യഡപ്പെട്ടു.  അതഭാണണ  ഉമ്മര

മഭാഷമഡന്റെ മനസണ ഇചപ്പെഭാള് പറയുനതണ. ഞഭാന് ഡചെയതണ ഡതറഭാഡണനണ ഏറവന്നും

അവസഭാനന്നും   എഴുചനറ്റുനമനണ  അചദ്ദേഹന്നും  പറയുഡമനണ  ചതഭാനന.  ഞഭാന്

ഡചെയതണ ഡതറഭാഡണനണ അചദ്ദേഹന്നും പറയുന്നും. അതഭാണണ ഇവമഡട നമുക്കണ കഭാണഭാന്

* ബഹുമഭാനഡപ്പെട സഭഭാദശ്യക്ഷേഡന്റെ ഉതരവമന്പ്രകഭാരന്നും (ഫെയല് നമര 1646/ഇ.ബമ./2021/നമ.ഡസ., തസ്പീയതമ 22.01.2021) 

സഭഭാചരഖകളമല് നമലെനമരതമ.
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കഴമയുനതണ.  എന്തമഡന്റെ  ചപരമലെഭാണണ  ഈ  അവമശസ്വഭാസന്നും,  എഡന്തങ്കമലന്നും

അചനസ്വഷണന്നും  നടതമചയഭാ;  ആഡരങ്കമലന്നും  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്ചതഭാ,

അഡതഭാനമമലഭാഡതയഭാണണ  ഈ  അവമശസ്വഭാസന്നും  ഇവമഡട  ഡകഭാണ്ടുവനതണ.

ഡനടുമങ്ങഭാടണ  ഒരു  സഭാപനതമഡന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനതമനുചപഭായമ.  ആ

ഉദ്ഘഭാടനതമല്  പഡങ്കടുത  സസ്വപ്ന  സുചരഷണ  അനണ  പ്രതമയഭായമരുചനഭാ?

ഉമ്മരമഭാഷണ  മറുപടമ  പറയ.  അങ്ങഡന  പ്രതമയഭായമരുഡനങ്കമല്  നമങ്ങളുഡട

അവമശസ്വഭാസന്നും  ഇവമഡട  നനഭായമരുന.  ഒരു  പ്രതമയലഭാത  ആഡള

അതമനുചശഷന്നും  പ്രതമയഭാക്കമ,  ആ  കൂടതമല്  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനുണണ

എനപറയഭാന് ആരഭാണണ ഇവമഡട പറഞ്ഞതണ? ചെമലെ പത്രങ്ങള് പറഞ്ഞതമഡന്റെ

ചപരമല്  നഭാണന്നുംഡകട  അവമശസ്വഭാസന്നും  ഡകഭാണ്ടുവരമകയഭാണണ  യു.ഡെമ.എഫെണ.

ചനമതണ ബമ.ഡജ.പമ. ക്കഭാരഡന ജയമപ്പെമച്ചതമഡന്റെ നഡലഭാരു അനുഭവന്നും രഭാവമഡലെ

നമ്മള്  കണതഭാണണ.  ചകഭാണ്ഗ്രസസ്തുകഭാരനുചവണമ  എഴുചനറ്റുനമനചപ്പെഭാള്

ഞങ്ങള്ക്കണ  മനസമലെഭായമ  ബമ.ഡജ.പമ.-യുന്നും  യു.ഡെമ.എഫെണ-ഉന്നും  ഒനഭാഡണനണ.

അതഭാണണ  നമുക്കമവമഡട  കഭാണഭാന് കഴമയുനതണ.  അതുഡകഭാണഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും

എതമരതണ ഇതമഡനപ്പെറയുനതണ.  ഇവമഡട ചെമലെ നമരമ്മഭാണ പ്രവരതനങ്ങള്

നടനഡവനണ  പറഞ്ഞു.  എന്നും.എല്.എ.  ചഹഭാസലെമഡലെ  'നമള  ചബഭാക്കണ'
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പണമയുന.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമണ  പണമതമട  നമള  ചബഭാക്കമല്

കുടുസുമുറമകളഭാണണ.  അതണ  മഭാറചണ,  ഇന്തശ്യയമഡലെ  മറ്റു  സന്നുംസഭാനങ്ങളമല്

നമങ്ങള് ചപഭായമ ചനഭാക്കണന്നും. അവമടഡത എന്നും.എല്.എ. ചഹഭാസല് കണഭാല്

അറയന്നും;  അവമടഡത  കടമലെമല്  കമടക്കമല.  ചകരളതമഡലെ  എന്നും.എല്.എ.

ചഹഭാസല്  അങ്ങഡനയഭാചണഭാ,  ഞഭാന്  അതമഡന്റെ  ഡചെയരമഭാനഭാണണ.

എനമക്കറമയഭാന്നും,  ഇവമഡട ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര അനുമതമ നല്കമയമടഭാണണ

ആ ഡകടമടന്നും പണമയുനതണ.  ഞങ്ങള് ഡചെറക്കുടമലെമല് കമടനവളരനവരഭാണണ.

ഞങ്ങള്ക്കണ  പുതമയ  മുറമകള്  ചവണഡമനണ  പ്രതമപക്ഷേതമരമക്കുനവരഭാണണ

എചനഭാടണ ആവശശ്യഡപ്പെടതണ. ഇചപ്പെഭാള് നമരമ്മമച്ചമരമക്കുന ഏറവന്നും നല ഫഭാറണ

നമങ്ങള്  കഭാണണന്നും.  ഒരു  റൂന്നും   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

അനുവദമചഡകഭാടുതചപ്പെഭാള്  ഒരു  റൂന്നും  കൂടമ  ചവണഡമനണ  പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങഡളഭാഡക്ക  നഭാലെഭാന്നുംതവണ  ജയമചവനചപ്പെഭാഴഭാണണ  ഫഭാറണ  കമടമയതണ.

സസ്പീനമചയഭാറമറമ  വച്ചഭാണണ  ഫഭാറണ  ഡകഭാടുക്കുനതണ.  നമങ്ങള്  ഒനഭാന്നും  തവണ

ജയമചവനചപ്പെഭാള് ഫഭാറണ കമടമയമചല. ആരുഡട ഒഒൗദഭാരശ്യമഭാണണ, ബഹുമഭാനഡപ്പെട

സസ്പീക്കറുഡട ഒഒൗദഭാരശ്യമഭാണണ. ...അവകഭാശചമഭാ..  എങ്ങഡന അവകഭാശന്നും?...  ഫഭാറണ

കമട്ടുനതമനണ  ചെമലെ  പക്രറസ്പീരമയ  ഉണണ.  ആ  മഭാനദണതമഡന്റെ
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അടമസഭാനതമലെഭാണണ  സസ്പീക്കര  ഫഭാറണ  ഡകഭാടുക്കുനതണ.  പചക്ഷേ

എല്.ഡെമ.എഫെണ.-കഭാരക്കണ ആ മഭാനദണന്നും തനമല.  ചകഭാണ്ഗ്രസകഭാരക്കഭാണണ

ഡമഭാതന്നും ഫഭാറണ ഡകഭാടുതതണ.  അതമനണ നമങ്ങള് സസ്പീക്കചറഭാടണ നനമ പറയണന്നും.

ഇവമഡട  ചെമലെ നമയമനങ്ങള് നടനഡവനണ  ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതഭാമസണ  ഇവമഡട

പറഞ്ഞു.  ഞഭാന്   ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതഭാമസമഡന  ഡവല്ലുവമളമക്കുകയഭാണണ.

നമയമസഭയമല് നമയമനന്നും നടനമട്ടുചണഭാ?  എന്നുംചപഭായ്ഡമന്റെണ  എകണചചെഞ്ചുവഴമ

സസ്പീനമചയഭാറമറമ  ഉള്ളവഡരയഭാണണ  ഇവമഡട നമയമമച്ചതണ.   14 ചപഡര കഴമഞ്ഞ

ആഴ്ച  നമയമമച.  പതമനഭാലെണ  ജമലകളമല്നമനന്നും  എന്നുംചപഭായ്ഡമന്റെണ

എകണചചെഞ്ചുവഴമ  കഭാരഡെണ  അയച്ചണ,  ഇന്റെരവപ്യൂ നടതമ ഡമരമറണ  ചനഭാക്കമയഭാണണ

നമയമനന്നും  നടതമയതണ.   ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതഭാമസമഡന്റെ പഭാരടമ  ഭരമച്ചചപ്പെഭാള്

ആരശ്യനഭാടണ മണലെതമഡലെ നൂറണ ചപര ഇവമഡട ചജഭാലെമ ഡചെയ്തു.  ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.

ചതഭാമസമഡന  ഞഭാന്  ഡവല്ലുവമളമക്കുകയഭാണണ.  ഇവമഡട  അനധമകൃതമഭായമ

ഏഡതങ്കമലന്നും   നമയമനന്നും  നടതമയമട്ടുഡണങ്കമല്   ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതഭാമസണ

ഡതളമയമക്കൂ.  ഞങ്ങള്  ഉതരന്നും  നല്കുന്നും.  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  എലഭാ

മഭാനദണങ്ങളുന്നും  ചനഭാക്കമയഭാണണ  ഇവമഡട  നമയമനന്നും  നടത്തുനതണ.  അലഭാഡത

ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതഭാമസണ  പറയുനതുചപഭാഡലെ  നമ്മഡള  ഉമ്മഭാക്കമ  കഭാണമച്ചണ
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വമരടഭാന് ചനഭാക്കണ.  ഞഭാന് നഭാലെണ  സസ്പീക്കരമഭാഡര കണവനഭാണണ.  ആ നഭാലെണ

സസ്പീക്കരമഭാരമല് ഏറവന്നും പ്രമുഖനഭായമ…..,  ഞഭാന് ഒരു ഉദഭാഹരണന്നും പറയഭാന്നും,

ഇവമഡട പലെ കമ്മമറമകളുണണ. ആ കമ്മമറമകളുഡട സന്നുംക്ഷേമപ്തരൂപന്നും... 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ കണ്ക്ലൂഡെണ.... മൂനമമനമടണ അധമകമഭായമ.

ശസ്പീ  .   ചകഭാവര കുഞ്ഞുചമഭാന്: ഉദഭാഹരണതമനണ ശസ്പീ. മുലക്കര രതഭാകരന്

ഡചെയരമഭാനഭായ  പരമസമതമ  സന്നുംബനമച്ച  സമമതമയുഡട  റമചപ്പെഭാരടണ,

ശസ്പീ.  സമ.  ദമവഭാകരന്  ഡചെയരമഭാനഭായ  കമ്മമറമയുഡട  റമചപ്പെഭാരടണ

തുടങ്ങമയവഡയലഭാന്നും ജനങ്ങളമഡലെതമച്ചതണ ആരഭാണണ? ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനഭാണണ.  കഴമഞ്ഞ  അഞ്ചു  വരഷക്കഭാലെന്നും  ചകരളതമഡലെയുന്നും

ഇന്തശ്യയമഡലെയുന്നും  വമവമധ  സഭാന്നുംസഭാരമക  രന്നുംഗതണ  പ്രവരതമച്ച  ചനതഭാക്കഡള

ഡകഭാണ്ടുവനണ  ഡസമമനഭാര,  സമന്നുംചപഭാസമയന്നും,  ഡെമചബറണ  എനമവ  നടതമ.

ഇഡതഭാഡക്ക  പണണ  നടനമട്ടുചണഭാ?  നൂറുകണക്കമനണ  സമന്നുംചപഭാസമയവന്നും

ഡെമചബറ്റുകളുന്നും  ഉള്ഡപ്പെഡട  നടന.  ഏറവന്നും  അവസഭാനമഭായമ  കുമഭാരനഭാശഭാഡന്റെ

അനുസ്മരണന്നും ഇവമഡട നടതമ.  നമങ്ങളുന്നും  പഡങ്കടുത്തു,  ഞങ്ങളുന്നും പഡങ്കടുത്തു.

എനമടണ  സസ്പീക്കഡറ  നമങ്ങള്  ഡവല്ലുവമളമക്കുനതണ  എന്തമഡന്റെ  ചപരമലെഭാണണ?

സതശ്യസനനഭായ,  എസണ.എഫെണ.ഡഎ.  രന്നുംഗത്തുന്നും  ഡെമ.പവ.എഫെണ.ഡഎ.
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രന്നുംഗത്തുന്നും  സമ.പമ.ഡഎ.(എന്നും)-ഡന്റെ  രന്നുംഗത്തുന്നും  കടനവന  ഉജസ്വലെമഭായ

പ്രവരതനന്നും കഭാഴ്ചവച്ച,  ചകരള ചെരമത്രതമഡന്റെ തഭാളുകളമല് തങ്കലെമപമകളഭാല്

ആചലെഖനന്നും  ഡചെയ്യുന  നമരവധമ  സമരചപഭാരഭാടങ്ങള്ക്കണ  ചനതൃതസ്വന്നുംഡകഭാടുത

ചനതഭാവഭാണണ  സഖഭാവണ  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്.  സതശ്യസനനുന്നും

ആതഭാരതതയുള്ളവനുമഭായ  അചദ്ദേഹന്നും  നമങ്ങഡള  ചവരതമരമഡച്ചഭാനന്നും

കണമടമല.  അങ്ങഡനയുള്ള  ചനതഭാവമഡനയഭാണണ  നമങ്ങള്  കുറഡപ്പെടുത്തുനതണ.

കഭാലെന്നും  നമങ്ങള്ക്കണ  മഭാപ്പുതരമല.  അതഭാണണ  ഞങ്ങള്ക്കണ പറയഭാനുള്ളതണ.  ഈ

പ്രചമയഡത  അതമശകമഭായമ  എതമരത്തുഡകഭാണണ  ഞഭാന്

അവസഭാനമപ്പെമക്കുകയഭാണണ.  

Dr. M. K. Muneer:  സര, Jawaharlal Nehru had nicely articulated

the  Speaker's  role.  “The  Speaker  represents  the  House.  He/she

represents the dignity of the House, the freedom of the House, and

because  the  House  represents  the  nation,  in  a  particular  way,  the

Speaker  becomes  symbol  of  the  nation's  freedom  and  liberty.

Therefore, that should be an honoured position. A free position and

should  be  occupied  always  by  persons  of  outstanding  ability  and
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impartiality.”ജവഹരലെഭാല്  ഡനഹ്റു  സസ്പീക്കര  പദവമയുഡട

ഉത്കൃഷതഡയക്കുറമച്ചണ വളഡര സഷമഭായമ പറഞ്ഞമട്ടുണണ.  സസ്പീക്കര ധഭാരമ്മമക

മൂലെശ്യങ്ങളുഡട  ആള്രൂപമഭായമരമക്കണന്നും,  സസ്പീക്കര  എലഭാ  തരതമലള്ള

നന്മേകഡളയുന്നും  ഉയരതമപ്പെമടമക്കുന  ആളഭായമരമക്കണന്നും,  അതമഡലെലഭാമുപരമ

സസ്പീക്കര സന്നുംശയതമനതസ്പീതനഭായമരമക്കണന്നും. ഇവമഡട ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര

സന്നുംശയതമഡന്റെ  നമഴലെമല്  നമല്ക്കുകയഭാണണ.  പണണ  1971-ല്  അനഡത

'തനമനമറന്നും'  പത്രതമല്  'നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കറുഡട  കൂറണ'  എന  ചപരമല്

സസ്പീക്കഡറ അവചഹളമചഡകഭാണണ  ഒരു ചലെഖനന്നും വരമകയുണഭായമ.  അനണ  ഇഒൗ

നമയമസഭ  അതമഡന്റെ  മഭാചനജമന്നുംഗണ  എഡെമററഭായ  കൃഷ്ണന് നഭായഡര  സഭയമല്

വമളമച്ചണ  ശഭാസമച്ച  ചെരമത്രമുണണ.  പചക്ഷേ  ഇനണ  എലഭാ  ദമവസഡതയുന്നും

പത്രതമല്  സസ്പീക്കറുഡട  ചെമത്രചതഭാടുകൂടമ  ധഭാരഭാളന്നും  വഭാരതകള്

വനഡകഭാണമരമക്കുന.  നമുക്കണ  ഒരു  പത്രഡതയുന്നും  ഇവമഡട  വമളമച്ചണ

ശഭാസമക്കഭാന്  കഴമയഭാതതണ  എനഡകഭാണഭാണണ;  എനഡകഭാണഭാണണ

ഏഡതങ്കമലന്നും  ഒരു  പത്രതമഡനതമഡര,  തനമഡക്കതമഡരയുള്ള  ആചരഭാപണന്നും

ശരമയല  എനപറഞ്ഞുഡകഭാണണ  മഭാനനഷതമനണ  ചകസണ  ഡകഭാടുക്കഭാനുള്ള

ഡഡധരശ്യന്നും  സസ്പീക്കരക്കണ  കഭാണമക്കഭാന് പറഭാതതണ?  ഇത്രയധമകന്നും  വഭാരതകള്
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നമരന്തരന്നും  വനഡകഭാണമരമക്കുചമഭാള്  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും  ഇഒൗ  സഭയള്ള

സന്നുംശയവന്നും  സഭയുഡട  അഭമമഭാനതമചനല്ക്കുന  ക്ഷേതവന്നും  ഒരമക്കലന്നും

സഹമക്കഭാന്  പറഭാതതുഡകഭാണഭാണണ  ഞങ്ങള്  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസപ്രചമയന്നും

ഇവമഡട  ഡകഭാണ്ടുവനമട്ടുള്ളതണ.  യഥഭാരതതമല് സസ്പീക്കര തഡനയഭാണണ  ഇഒൗ

കഭാരശ്യതമലള്ള  തസ്പീരുമഭാനഡമടുചക്കണതണ.  നമ്മുഡട  മുനമലള്ള

സന്നുംശയങ്ങളമഡലെഭാനണ,  ഡെമചപഭാമഭാറമകണ  ബഭാചഗജമഭായമ  ബനഡപ്പെട

വമഷയതമലെഭായഭാലന്നും  അതുചപഭാഡലെ  സസ്വരണ  കള്ളക്കടതണ  ചകസമഡലെ

പ്രതമകള് ഡകഭാടുതമട്ടുള്ള ഡമഭാഴമയമല്  സസ്പീക്കര ചഡെഭാളര അടക്കമുള്ള ബഭാഗണ

അവരക്കണ  ഡഡകമഭാറമ,  അതണ  ചകഭാണ്സുചലെറണ  ജനറലെമനണ  ഡകഭാടുക്കണഡമനണ

ആവശശ്യഡപ്പെട്ടു  എനപറയുന  വഭാരതകള്  നമ്മള്  പത്രതമല്  വഭായമച.

മഭാത്രമല  ഇതുമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ  കസന്നുംസണ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യലെമനുചവണമ

സസ്പീക്കറുഡടതഡന സഭാഫെണ അന്നുംഗഡത വമളമപ്പെമച.  സസ്പീക്കര ആദശ്യ ഘടതമല്

പറഞ്ഞമരുനതണ  'എഡന  കസന്നുംസണ  വമളമപ്പെമച്ചഭാല്  ഞഭാന്  ഒരു  സഭാധഭാരണ

പഒൗരഡനചപ്പെഭാഡലെ  ചപഭായമ  അതമനുള്ള  ഉതരങ്ങള്  ഡകഭാടുക്കു'ഡമനഭാണണ.

എനഭാല്  സസ്പീക്കഡറയല,  സസ്പീക്കറുഡട  ഒരു  സഭാഫെമഡന  വമളമച്ചചപ്പെഭാള്തഡന

മൂനതവണ ചപഭാകഭാന് വമസമ്മതമക്കുകയുന്നും നഭാലെഭാമഡത തവണ ചപഭാകഭാന്
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ശമമച്ചചപ്പെഭാള്  സസ്പീക്കറുഡട  പ്രമവമചലെജണ  ഉപചയഭാഗമച്ചണ  ചെടതമഡലെ  165-ാം

വകുപ്പെണ  ഉപചയഭാഗമച്ചണ  (സതശ്യതമല്  ചെടതമലള്ള  വകുപ്പുകള്  മുഴുവന്

നമയമസഭഭാ  സഭാമഭാജമകരക്കുള്ളതഭാണണ,  കഭാരണന്നും  ഇഒൗ  ചെടന്നും  നമയമസഭഭാ

സഭാമഭാജമകരക്കുള്ളതഭാണണ)  സസ്പീക്കറുഡട  സഭാഫെമനുവഡര  സന്നുംരക്ഷേണന്നും

ഡകഭാടുക്കുന ഒരു സഭാഹചെരശ്യമുണഭായചപ്പെഭാള്, 'ഡഡധരശ്യസചമതന്നും  കസന്നുംസമഡന

ഞഭാന്തഡന ചപഭായമ കഭാണുന്നും'  എനപറയുന ഒരു വശ്യകമ അചദ്ദേഹതമഡന്റെ

സഭാഫെമഡനചപ്പെഭാലന്നും  അയയഭാന്  ഭയഡപ്പെടുനതണ  എന്തമനഭാണണ  എന

ചചെഭാദശ്യതമനണ  മുമമലെഭാണണ,  സമൂഹതമനണ  മറുപടമ  ഇലഭാഡത  നമല്ക്കുനതണ.

ഇതരന്നും  സനരഭങ്ങളമല്  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും  സസ്പീക്കറുഡട  സന്നുംശദമ

സന്നുംശയചലെശഡമചനശ്യ  സമൂഹതമഡന്റെ  മുനമല്  ചബഭാധശ്യഡപ്പെടുചതണ

ബഭാധശ്യതയുള്ള  ആളഭാണണ.  അതഭാണണ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതണ,  സസ്പീക്കര

സന്നുംശയതമനണ അതസ്പീതനഭായമരമക്കണന്നും.  ഇവമഡട മൂനണ സസ്പീക്കരമഭാരക്കണ തഭാഡഴ

ഇറങ്ങമ  ഇചതചപഭാഡലെ  ഇരമചക്കണമ  വനമട്ടുണണ.  അഡതലഭാന്നും  അവര

സന്നുംശയതമഡന്റെ  നമഴലെമല്  നമനതമഡന്റെ  ചപരമല്  നമയമസഭയമല്

അഭമമുഖസ്പീകരമചക്കണമവനമട്ടുള്ള ഒരു സഭാഹചെരശ്യമഭാണണ.  ഒരമക്കലന്നും സസ്പീക്കഡറ

തഭാഡഴയമരുതമ  ഇതുചപഭാഡലെ  കുറവമചെഭാരണ  നടതണഡമനണ  ഒരു
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പ്രതമപക്ഷേവന്നും  ആഗ്രഹമക്കുനതല.  പചക്ഷേ  നമരബന  സഭാഹചെരശ്യന്നും

ഉണഭായമരമക്കുന  എനള്ളതഭാണണ.  അതമനുപുറഡമയഭാണണ  സസ്പീക്കറുമഭായമ

ബനഡപ്പെട  മറണ  കുചറ  ആചരഭാപണങ്ങള്  ഇവമഡട  ഉനയമക്കഡപ്പെടമട്ടുള്ളതണ.

ശരമക്കുന്നും പതമമൂനഭാന്നും നമയമസഭയമല് പലെരുന്നും ഒരുമമച്ചണ ഇഒൗ കചസര തഭാഡഴ

വലെമച്ചമട്ടു.  അതമഡന്റെ  പ്രഭായമശ്ചമതഡമനള്ള  നമലെയഭാചണഭാ  എനറമയമല,

ഇവമഡട  ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  ഹഭാളമഡലെ  കചസരകള്  രണ്ടുതവണ

മഭാചറണമവനതണ.  ആദശ്യന്നും  1.85  ചകഭാടമ രൂപയണ കചസരകള് മഭാറമ.  അതമഡന്റെ

ചമഭാടമ ചപഭാരഭാഡയനണ ചതഭാനമ 16.51 ചകഭാടമ രൂപയണ വസ്പീണ്ടുന്നും കചസരകള് മഭാറമ.

അതുമുഴുവന് ചലെഭാക ബഭാങ്കണ പ്രളയതമനണ നല്കമയ പണമഭായ  1,780  ചകഭാടമ

രൂപയമല്നമഡനടുതണ  ഡചെലെവഴമച  എനപറയുചമഭാള്  നമുക്കണ  അത്രമഭാത്രന്നും

അതണ നമരബനമഭായമരുനചവഭാ, എത്ര തവണ ആ ഹഭാള് ഉപചയഭാഗമച എനണ

പരമചശഭാധമക്കണന്നും.  ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമക്കുചവണമ നമ്മളടക്കന്നും

ഭക്ഷേണന്നും  കഴമച്ചതണ  68  ലെക്ഷേന്നും  രൂപയഭാണണ  എനണ  പറഞ്ഞചപ്പെഭാള്,  അതണ

ദഹമക്കഭാത  അവസയമല്  കമടക്കുകയഭാണണ.  രണണ,  യഭാത്രയചവണമ  42

ലെക്ഷേന്നും  രൂപയഭാണണ  ഡചെലെവഴമച്ചമരമക്കുനതണ.  ഇ-നമയമസഭ,  ചപപ്പെരഡലെസണ

നമയമസഭ  എനണ  പറയുചമഭാഴുന്നും  ഇഒൗ  ചമശപ്പുറതണ  മുഴുവന്  ചപപ്പെറുകള്
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തഡനയഭാണണ.  ഇഒൗ  ചപപ്പെറുകഡളഭാനന്നും  ഒഴമവഭാക്കഭാന്  സഭാധമച്ചമടമല.  പചക്ഷേ,

ചപപ്പെരഡലെസണ  ആയമട്ടുള്ള  ഇ-നമയമസഭയചവണമ  52  ചകഭാടമ  രൂപ

ഡടണറമലഭാഡത  ഡചെലെവഴമച.  അതമനുചവണമ  13  ചകഭാടമ  രൂപ

ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സുന്നും  ഡകഭാടുത്തു.  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്

അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുതതമഡനക്കുറമഡച്ചഭാനന്നും  ഞങ്ങള്  പറയുനമല.  പലെ

കഭാരശ്യങ്ങളമലന്നും  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സമഡന്റെ  ചപരമല്

ക്രൂശമക്കഡപ്പെടമട്ടുള്ളവരഭാണണ  ഞങ്ങള്.  ഏതഭായഭാലന്നും  ഇതരതമല്  ധഭാരഭാളന്നും

ആചരഭാപണങ്ങള്  വഴമക്കുവഴമ  വനഡകഭാണമരമക്കുചമഭാഴുന്നും,  ഇചപ്പെഭാള്  ഞഭാന്

പറയഭാന്നും,  ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമ  ഇവമഡട  നടതമ.  അതമനണ

ഡചെലെവഴമച്ച പണഡതക്കുറമചന്നും ഞഭാന് പറയുനമല.  പചക്ഷേ,  നമയമസഭയുഡട

ഡമഭാതതമല് ഇവമഡട സസ്പീക്കരക്കണ 1001 സഭാഫെണ അന്നുംഗങ്ങളുണഭാകുന്നും. എനമട്ടുന്നും

ഡഫെസമവല്  ഒഭാണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമക്കുചവണമ  അഞണ  ചപഡര  ചകഭാണ്ടഭാകണ

അടമസഭാനതമല് നമയമമക്കുകയുണഭായമ.  ഇത്രചപഡര എന്തമനഭാണണ വസ്പീണ്ടുന്നും

ചകഭാണ്ടഭാകമല്  നമയമമച്ചതണ?  അങ്ങഡന  ചകഭാണ്ടഭാകമല്  നമയമമക്കഡപ്പെട

ആളുകള്  പമഡന  ചപഭായമട്ടുമമല.  അവര  ഇചപ്പെഭാഴുന്നും  ഇവമടഡത  ഭഭാഗമഭായമ

നമല്ക്കുകയഭാണണ. ഇതരതമലള്ള ധഭാരഭാളന്നും  സന്നുംശയങ്ങള് നമ്മുഡട മുനമല്
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നമല്ക്കുചമഭാള്  ആ  സന്നുംശയങ്ങള്  ദൂരസ്പീകരമക്കുനതമനുചവണമ

സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും ഞങ്ങള് ഒരു അവമശസ്വഭാസന്നും ഡകഭാണ്ടുവചരണതണ സതശ്യമഭായ

കഭാരശ്യമചല.  കസന്നുംസണ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുഡമനള്ള  വഭാരത  നമരന്തരന്നും

വനഡകഭാണമരമക്കുന.  സതശ്യതമല്  നമങ്ങള്ക്കണ  ചെമലെചപ്പെഭാള്  മൃഗസ്പീയമഭായ

ഭൂരമപക്ഷേതമല്  സസ്പീക്കഡറ  വസ്പീണ്ടുന്നും  ആ  കചസരയമചലെയണ  ഡകഭാണ്ടുചപഭാകഭാന്

സഭാധമചച്ചയന്നും.  പചക്ഷേ, അങ്ങഡന ഡചെയ്യുചമഭാള് ഇഒൗ നമയമസഭയണ ഉണഭാകുന

കളങ്കന്നും  കഭാലെഭാകഭാലെചതയള്ളതഭായമരമക്കുന്നും  എനണ  ഓരമ്മഡപ്പെടുതഭാന് ഞഭാന്

ആഗ്രഹമക്കുകയഭാണണ. ഇഒൗ നമയമസഭയുഡട വമശദമഡയയഭാണണ അതണ ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയ്യുനതണ.  അതുഡകഭാണണ  യഥഭാരതതമല്  സസ്പീക്കരതഡന  ഒരു

പുനരവമചെമന്തനന്നും  നടതമയചശഷന്നും  'ഞഭാന്  ഇതരന്നും  സന്നുംശയതമഡന്റെ

നമഴലെമല് നമല്ക്കുനതുഡകഭാണണ സന്നുംശയങ്ങള് ദൂരസ്പീകരമക്കഡപ്പെടചശഷമലഭാഡത

ആ  കചസരയമചലെയണ  കയറഭാന്  തയ്യഭാറല'  എനപറയുന  ധസ്പീരമഭായ

തസ്പീരുമഭാനഡമടുക്കഭാനഭാണണ  അചങ്ങയണ  സഭാധമചക്കണഡതനണ

സൂചെമപ്പെമക്കുകയഭാണണ. അതുഡകഭാണണ ഇഒൗഡയഭാരു പ്രചമയന്നും കൃതശ്യമഭായ സമയതണ

കൃതശ്യമഭായ  രസ്പീതമയമല്തഡനയഭാണണ  ഞങ്ങള്  അവതരമപ്പെമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  ഇഒൗ

ചെരച്ച  എനഡകഭാണ്ടുന്നും  ജനഭാധമപതശ്യഡത  ശകമഡപ്പെടുത്തുന  ചെരച്ചയഭായമ
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മഭാറമയമരമക്കുന.  ഇഒൗ  ചെരച്ച  ഡപഭാതുസമൂഹതമനണ  ഡഡധരശ്യന്നും  പകരുന

ചെരച്ചയഭായമ  മഭാറമയമട്ടുണണ,  എനതമല്  ഭരണപക്ഷേവന്നും  ആനനമക്കുകയഭാണണ

ചവണതണ.  ജനഭാധമപതശ്യന്നും  തകരനമടമല,  ഇവമഡട  അതമഡന

പരമപഭാലെമക്കുനതമനുചവണമ  ശകമഭായ  ഒരു  പ്രതമപക്ഷേന്നും  ഉള്ളതുഡകഭാണണ

അതമല്  ഞങ്ങളുന്നും  രക്ഷേഡപ്പെടമരമക്കുന  എനള്ള  ഒരു  ആത

സചന്തഭാഷചതഭാടുന്നും  സന്നുംതൃപ്തമചയഭാടുന്നുംചവണന്നും  നമങ്ങള്  ഇഒൗ  ചെരച്ചഡയ

സമസ്പീപമക്കഭാന് എനമഭാത്രന്നും പറഞ്ഞുഡകഭാണണ, ഒരമക്കല്ക്കൂടമ ഇഒൗ പ്രചമയഡത

അനുകൂലെമചഡകഭാണണ നമരത്തുന.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    സസ്വരഭാജണ:  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡചെയര,  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ

പ്രചമയഭാവതഭാരകന്  പ്രചമയന്നും  അവതരമപ്പെമചഡകഭാണണ

വമശസ്വസഭാഹമതശ്യകഭാരനഭായ  ചഷകണപമയഡറ  ഉദരമക്കുകയുണഭായമ.

ചഷകണപമയറമഡന്റെ ഒരു പ്രചയഭാഗമുണണ,  'ശൂനശ്യതയമല്നമനണഭാകുന ബഹളന്നും'

എനണ.  ഇഒൗ  പതമനഭാലെഭാന്നും  സഭയുഡട  ചെരമത്രതമലടനസ്പീളന്നും

പ്രതമപക്ഷേത്തുനമനമുണഭായമരുനതണ  അരതരഹമതമഭായ  ശൂനശ്യതയമല്

നമനള്ള ബഹളമഭായമരുന. എഡന്തങ്കമലന്നും കഴമ്പുള്ള ഒരു വഭാക്കണ,  ഗഒൗരവമുള്ള

ഒരു വമമരശനന്നും, സൃഷമപരമഭായ ഒരു നമരചദ്ദേശന്നും നഭാളമതുവഡര ഉനയമക്കഭാചനഭാ
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ഉയരതഭാചനഭാ  ഇഒൗ  പ്രതമപക്ഷേതമനണ  സഭാധമച്ചമടമല.  പ്രചമയഭാവതഭാരകഡന്റെ

പ്രചമയന്നും  എചന്ത  ഇങ്ങഡന  യഭാനമകമഭായമചപ്പെഭായമ?  നല  നമയമ

പരമജഭാനമുള്ള,  കഭാരശ്യങ്ങള്  നനഭായമ  അവതരമപ്പെമക്കഭാന്  കഴമയുന

ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  അന്നുംഗന്നും  ആരചക്കഭാ  ചവണമ  യഭാനമകമഭായമ  ഇവമഡട  ചെമലെ

വഭാചെകങ്ങള്  ആവരതമക്കുന  ദയനസ്പീയമഭായ  കഭാഴ്ചയഭാണണ  നമ്മള്  കണതണ.

എന്തണ  ആചരഭാപണമഭാണണ,  എന്തണ  കുറമഭാണണ  സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായമട്ടുള്ളതണ?

പ്രചമയഭാവതഭാരകന്തഡന ഒരുചവള സസ്പീക്കഡറ അഭമനനമക്കുകയുണഭായമ.  ഇഒൗ

സഭയമലെമരമക്കുന  എത്രചപര  അതണ  ശദമച  എനണ  എനമക്കറമയമല.

ഉപരഭാഷ്ട്രപതമയുഡട  കയ്യമല്നമനന്നും  അവഭാരഡെണ  വഭാങ്ങമയതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട

കഭാരശ്യന്നും  പരഭാമരശമച്ചചപ്പെഭാള്  സസ്പീക്കഡറ  നസ്പീക്കണഡമന  പ്രചമയന്നും

അവതരമപ്പെമക്കുനതമനമടയമല്  സസ്പീക്കഡറ  അഭമനനമചക്കണമവന

അപൂരവ്വതയകൂടമ ഇഒൗ പ്രചമയഭാവതരണന്നും സഭാക്ഷേശ്യന്നും വഹമചഡയനതണ ഞഭാന്

ചൂണമക്കഭാണമക്കുകയഭാണണ.  'ആയമരന്നും  കുറവഭാളമകള്  രക്ഷേഡപ്പെടഭാലന്നും  ഒരു

നമരപരഭാധമചപഭാലന്നും  ശമക്ഷേമക്കഡപ്പെടരുതണ'  എനണ  അനുശഭാസമക്കുന

അടമസഭാന പ്രമഭാണമഭാണണ നമ്മുചടതണ.  ഇവമഡട കഭാണുനതണ എന്തഭാണണ?  ഒരു

നമരപരഭാധമഡയ ഒരു സന്നുംഘന്നും കുറവഭാളമകള് ചചെരനണ  കുരമശമചലെറഭാന്ചവണമ
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വൃഥഭാ  പണമഡപ്പെടുനതമനഭാണണ  നഭാമമവമഡട  സഭാക്ഷേശ്യന്നും  വഹമക്കുനതണ.

ചകട്ടുചകള്വമകളഭാണണ  നമങ്ങള്  അടമസഭാനമഭാക്കുനതണ.  'ഇങ്ങഡന

അവഭാരഡഡെഭാഡക്ക കമടമ,  പഡക്ഷേ പത്രങ്ങളമല്  ഇങ്ങഡനഡയഭാഡക്ക കഭാണുന'

എനഭാണണ  പ്രചമയഭാവതഭാരകന്  പറഞ്ഞതണ.   അങ്ങഡനഡയങ്കമല്

പത്രങ്ങഡളടുതണ  ചമശപ്പുറതണ  വച്ചഭാല്ചപ്പെഭാചര?  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ

അന്നുംഗഡതയുന്നും  അതുചപഭാഡലെ  പ്രതമപക്ഷേഡതയുന്നും  ഞഭാന്

ഓരമ്മമപ്പെമക്കുകയഭാണണ,  പത്രവഭാരതകളുഡട  അടമസഭാനതമലെല

വസ്തുതകളുഡട  അടമസഭാനതമല്  ചവണന്നും  ആചരഭാപണങ്ങളുനയമക്കഭാനുന്നും

പ്രചമയങ്ങള് ഡകഭാണ്ടുവരഭാനുന്നും. അലഭാതപക്ഷേന്നും ജനങ്ങളുഡട മുമഭാഡക നമങ്ങള്

അപഹഭാസശ്യരഭായമ മഭാറുകതഡന ഡചെയ്യുന്നും. ഇഒൗ സഭയമല് ഏറ്റുവഭാചങ്ങണമവരുന

ആഘഭാതതമഡന്റെ  ജഭാളശ്യത  തസ്പീരക്കഭാന്  തസ്പീറമചപ്പെഭാറ്റുന  അടമമപടഭാളഡത

നവമഭാധശ്യമങ്ങളമല് കയറൂരമവമടണ പുലെഭശ്യന്നും പറഞ്ഞണ അതമല്നമനണ ആശസ്വഭാസന്നും

ഡകഭാള്ളുന  വമചെമത്ര  മനസരഭായ  പ്രതമപക്ഷേന്നും  ജനങ്ങളുഡട  ക്ഷേമചയയുന്നും

അതുചപഭാഡലെതഡന  ഓരമ്മ  ശകമഡയയുന്നും  ഡവല്ലുവമളമക്കുകയഭാണണ.  നമങ്ങള്

ഇഒൗ കഴമഞ്ഞ നമയമസഭഭാ സചമ്മളനന്നും ചനഭാക്കൂ, ബഹുമഭാനശ്യനഭായ മനമ ചഡെഭാ.

ഡക.  ടമ.  ജലെസ്പീലെമഡനതമഡര  എഡന്തലഭാന്നും  ബഹളങ്ങള്  നമങ്ങളുണഭാക്കമ,
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എഡന്തലഭാന്നും  നസ്പീചെമഭായ  ആചരഭാപണങ്ങള്  ഉനയമച?  ജമ.പമ.എസണ.

ഓഫെഭായമചപ്പെഭായമ,  ചലെഭാറമ  ബഭാന്നുംഗ്ലൂരമചലെയണ  ചപഭായമ,  ഖുറഭാന്  കള്ളക്കടതണ

നടതമ, സസ്വരണ കള്ളക്കടതമല് ബനന്നും, ഒരു തരമ ഡപഭാനചപഭാലമമലഭാത

ഒരു  കുടുന്നുംബതമഡലെ  അന്നുംഗഡമന  നമലെയമല്  ഇഒൗ  മനമസഭയമല്

സന്നുംശദനഭായമ  നമല്ക്കുന  ഒരഭാഡള  നമങ്ങള്  എങ്ങഡനഡയഭാഡക്ക  ക്രൂശമച?

അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമകള്  കയറമ  നമരങ്ങമയമടണ  ഇചപ്പെഭാള്  എന്തഭായമ?

എവമഡട  ജമ.പമ.എസണ.?  എവമഡട  ചലെഭാറമ?  എവമഡട  മുറുകമയ  കുരുക്കണ?

ഒരക്ഷേരന്നും  മമണ്ടുനചണഭാ  ഇചപ്പെഭാള്  ഇഒൗ  സഭയമല്?   ഇരുപതണ  ഡകഭാലഡത

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ ബഭാങ്കണ അക്കഒൗണണ പരമചശഭാധമച,  പതണ നയഭാ ഡഡപസയുഡട

ക്രമവമരുദമഭായ  ഒരു  ഇടപഭാടണ  കഡണതഭാന്  കഴമചഞ്ഞഭാ,  മമണ്ടുനമലചലഭാ.

നമങ്ങള് ജനഭാധമപതശ്യതമഡലെ കുറകരമഭായ ചെമലെ നടപടമകളഭാണണ സമരമഭായമ

അനുവരതമക്കുനതണ.  ഇതമനണ  ജനങ്ങളുഡട  മുമഭാഡക  നമങ്ങള്  മറുപടമ

പറചയണമവരുഡമന  കഭാരശ്യതമല്  യഭാഡതഭാരു  സന്നുംശയവമമല.

രഭാഷ്ട്രസ്പീയതമഡലെ  ധഭാരമ്മമകതയുന്നും  മരശ്യഭാദയുന്നും  ഡതഭാട്ടുതസ്പീണഭാത

ആചരഭാപണങ്ങളചല  നമങ്ങള്  ഉനയമക്കുനതണ.  ഞങ്ങള്ക്കണ  എഡന്തഭാഡക്ക

പറയഭാമഭായമരുന.  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ പ്രതമപക്ഷേ ഉപചനതഭാവണ ഇവമഡടനമനണ
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സന്നുംസഭാരമച,  സസ്പീക്കറുഡട  അഡെസ്പീഷണല്  ഡഡപ്രവറണ  ഡസക്രടറമഡയ  ചചെഭാദശ്യന്നും

ഡചെയ്തു എനണ.   ബഹുമഭാനശ്യനഭായ ഉപചനതഭാചവ,  അങ്ങയുഡട ആഡരഡയഭാഡക്ക

ചചെഭാദശ്യന്നും ഡചെയ്തു?  ഞങ്ങള്ക്കണ ഇഒൗ സഭയമല് എഡന്തഭാഡക്ക പറയഭാമഭായമരുന.

രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  ധഭാരമ്മമകതഡയക്കുറമചന്നും  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  ഭമനഭാഭമപ്രഭായങ്ങള്

ഉയരതമപ്പെമടമക്കുചമഭാഴുന്നും  നഭാന്നും  പുലെരചതണ  മരശ്യഭാദഡയക്കുറമച്ചണ  നമങ്ങള്

പഠമചക്കണതുണണ  എനമഭാത്രമഭാണണ  സൂചെമപ്പെമക്കഭാനുള്ളതണ.  കള്ളപ്പെണ

ഇടപഭാടമനണ  ഇടനമലെ  നമനമടണ  ഇ.ഡെമ.  ഉചദശ്യഭാഗസര  വരുചമഭാള്  ഓടമ

രക്ഷേഡപ്പെചടണമവന  പഭാരമരശ്യമല  ഇഒൗ  സഭയമല്

ഭരണപക്ഷേതമരമക്കുനവരക്കുന്നും  സസ്പീക്കര  കചസരയമല്

ഇരമക്കുനയഭാള്ക്കുമുള്ളതണ എനണ നമങ്ങള് മനസമലെഭാക്കണന്നും. ഇചപ്പെഭാള് എലഭാന്നും

കഴമഞ്ഞണ  സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  തമരമഞ്ഞമരമക്കുകയഭാണണ.  ഓചരഭാ

ആചരഭാപണങ്ങള്ക്കുന്നും  വഭാരതഭാ  സചമ്മളനന്നും  വമളമച്ചണ  ഡഡവകമടഡത

ചെരച്ചകളമല്  ചപഭായമരുനണ  പ്രതശ്യഭാചരഭാപണമുനയമക്കഭാന്  തഭാന്  വഹമക്കുന

പദവമയുഡട ഒഒൗനതശ്യന്നുംഡകഭാണണ സസ്പീക്കരക്കഭാവമല. അതണ മുതഡലെടുക്കഭാന്ചവണമ

സസ്പീക്കരക്കുചനഡര  തമരമയുചമഭാള്  ഒനണ  ഓരമ്മമപ്പെമചച്ചക്കഭാന്നും,  53-ാഭാമഡത

വയസമല്  പമറനവസ്പീണയഭാളല  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്.  ചകരളതമഡന്റെ
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സന്നുംഗ്രഭാമധസ്പീരമഭായ  ഭൂതകഭാലെതമചലെയ്ഡക്കഭാനണ  തമരമഞ്ഞുചനഭാക്കമയഭാല്

ഇവമടഡത  വമദശ്യഭാരതമ  യുവജനങ്ങളുഡട  സമര  മുനണമകള്ക്കണ  ചനതൃതസ്വന്നും

ഡകഭാടുതതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായമ  നമങ്ങളുഡട  മരദ്ദേക  സന്നുംവമധഭാനങ്ങള്  തലമ

തലെഡപഭാടമചന്നും  എഡലഭാടമചന്നും  അതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായമ  ഏറ്റുവഭാചങ്ങണമവന

ശഭാരസ്പീരമക  അവശതകളുമഭായമ  നഭാലെണ  പതമറഭാണ്ടുനസ്പീണ്ടുനമന  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ

പ്രവരതനതമനമടയമല്  കളങ്കതമഡന്റെ  ഒരു  ഡചെറു  ഡപഭാടമലഭാഡത  ചകരള

സമൂഹതമല്  ഏറവന്നും  ധസ്പീരമഭായമ  അഭമമഭാനചതഭാടുകൂടമ  നമല്ക്കുന

ഒരഭാളഭാണചദ്ദേഹന്നും.  ഇന്തശ്യയമഡലെ  Best  Ideal  Speaker-ക്കുള്ള  അവഭാരഡെണ

ഉപരഭാഷ്ട്രപതമ  നല്കമചപ്പെഭാള്  ആ  പ്രശന്നുംസഭാപത്രതമല്  എഴുതമവച്ച  ഒരു

വഭാചെകമുണണ,  ഞഭാന്  അതണ  മുഴുവന്  വഭായമക്കുനമല,  മുഴുവന്  വഭായമച്ചഭാല്

നമങ്ങള് ചബഭാധന്നുംഡകട്ടുചപഭാകുന്നും.   ആദശ്യഡത  വഭാചെകന്നും  ഇങ്ങഡനയഭാണണ  'We

take  this  opportunity  to  appreciate  your  deep  commitment  to

transparency,  development,  demonstrated  social  vision  and

unparalleled understanding of Indian Democracy.  You are one of the

greatest  apostle of  parliamentary  democracy  today.....'  നമുക്കചല

അഭമമഭാനന്നും? ഇഒൗ രഭാജശ്യഡത Ideal Speaker-ആയമ ഡതരഡഞ്ഞടുക്കഡപ്പെട ശസ്പീ.
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പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്,  ഇന്തശ്യയമഡലെ ഏറവന്നും മമകച്ച സസ്പീക്കരക്കുള്ള അവഭാരഡെണ

ഏറ്റുവഭാങ്ങമയ സസ്പീക്കര,  ഇഒൗ സഭയുഡട  അഭമമഭാനഡത വഭാചനഭാളമുയരതമയ

സസ്പീക്കര,  ഇന്തശ്യയുഡട  മുമമല് ആദരവണ  പമടമചപറ്റുന സഭാനചതയണ  ചകരള

നമയമസഭഡയ എതമച്ച സസ്പീക്കര,  നഭാന്നും മഭാതൃകയഭായമ മഭാറമയചപ്പെഭാള് അതമനണ

ചനതൃതസ്വന്നും  ഡകഭാടുത  സസ്പീക്കര,  ആ  സസ്പീക്കഡറ  ചകട്ടുചകള്വമയുഡട

അടമസഭാനതമല്,  വലെതുപക്ഷേ  മഭാധശ്യമങ്ങളമഡലെ  ഊഹഭാചപഭാഹങ്ങളുഡട

അടമസഭാനതമല്,  കുറവമചെഭാരണ ഡചെയ്യഭാന്ചവണമ പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമച്ച

ബഹുമഭാനശ്യനഭായ പ്രചമയഭാവതഭാരകഭാ, അങ്ങണ ഡനഞമല് ഡഡകവചഡകഭാണണ ഒനണ

സസ്വയന്നും  ചചെഭാദമചചനഭാക്കൂ,  'ചവണമയമരുനമല'  എന  ഉതരന്നും  അങ്ങയുഡട

മനസമലണഭാകുഡമനണ  എനമക്കുറപ്പെഭാണണ,  അങ്ങയുഡട മുഖത്തുനമനന്നും ഞഭാനതണ

വഭായമഡച്ചടുക്കുകയുന്നും  ഡചെയ്യുന.  ഇവമഡട  മുമണ  സസ്പീക്കര  ഓഫെസ്പീസമഡന്റെ

അവസഡയന്തഭായമരുന? ചകഭാണ്ഗ്രസണ ചപഭാഷക സന്നുംഘടനയുഡട സന്നുംസഭാന

കമ്മമറമ  ഓഫെസ്പീസഭായമ  ചകരളതമഡലെ  സസ്പീക്കറുഡട  ഓഫെസ്പീസമഡന  മഭാറമയ

ഇനലെകളമഡലെ  അനുഭവഡതക്കുറമച്ചണ  എഡനഡക്കഭാണണ  പറയമപ്പെമക്കരുതണ.

ഞഭാന്  അഡതഭാനന്നും  പറയഭാന്  ഉചദ്ദേശമച്ചതല,  അതമല്നമഡനഭാഡക്ക

വശ്യതശ്യസമഭാഡയഭാരു  കഭാലെമഭാണമതണ.  എഡന്തഭാഡക്ക  ആചരഭാപണങ്ങളഭാണണ
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ഉനയമച്ചതണ?  പഡക്ഷേ പ്രചമയതമല് പറഞ്ഞ ഒരു ആചരഭാപണവന്നും  ഇവമഡട

ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  തൃക്കഭാക്കര  അന്നുംഗന്നും പറഞ്ഞമടമല,  ഞഭാന്  അത്ഭുതഡപ്പെട്ടു.

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ആചരഭാപണന്നും  എന്തഭാണണ  എനറമയഭാചമഭാ?  'ഞങ്ങള്ക്കണ

സബ്മമഷന്  കമടമയമല,  ഞങ്ങള്ക്കണ  പ്രസന്നുംഗമച്ചചപ്പെഭാള്  കുറചകൂടമ  സമയന്നും

തരണമഭായമരുന' എനതഭാണണ.  അഡതഭാഡക്ക ആനുപഭാതമകമഭായമടചല കമട്ടുക.

എനഡകഭാണണ  ഇവമഡട  ആചരഭാപണങ്ങള്  ആവരതമച്ചമല?  ഡെമജമറല്

അസന്നുംബമഡയപ്പെറമ  പ്രതമപക്ഷേ  ഉപചനതഭാവണ  എന്തണ

ഉതരവഭാദമതസ്വമമലഭാഡതയഭാണണ  പറഞ്ഞതണ,  ഇവമഡട  ഇചപ്പെഭാഴുന്നും

കടലെഭാസുഡണനണ.  ഘടന്നുംഘടമഭായമടചല...

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര:  സര,  ശസ്പീ.  എന്നും.  സസ്വരഭാജണ  പറഞ്ഞ

കഭാരശ്യതമചനഭാടണ  ഞഭാന് ഒനണ കൂടമചച്ചരക്കുകയഭാണണ.  അതഭായതണ  പ്രതമപക്ഷേന്നും

അവരക്കണ  സബ്മമഷന്  കമടമയമല  എനപറഞ്ഞചലഭാ,  ഇചപ്പെഭാള്

നടനഡകഭാണമരമക്കുന  സഭയമല്  ഏഴണ  ദമവസങ്ങളമലെഭായമ  വന  66

സബ്മമഷനമല്  പ്രതമപക്ഷേതമനണ  33  സബ്മമഷന്  അനുവദമച്ചമട്ടുണണ,

അതഭായതണ 50%. അത്രയുന്നും നസ്പീതമചബഭാധമുള്ള സസ്പീക്കറഭാണണ നമ്മുചടതണ.

ശസ്പീ  .   എന്നും  .   സസ്വരഭാജണ: സര, കള്ളമചല പറയുനതണ പച്ചക്കള്ളന്നും. യഭാഡതഭാരു



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

111

ചെഭാഞലെശ്യവമമലഭാഡത  കള്ളന്നുംപറയഭാന്  മടമയമലഭാഡതഭാരു  മഭാനസമക

നമലെയമചലെയണ  പ്രതമപക്ഷേന്നും എതമ എനമഭാത്രചമ ഇതമഡനക്കുറമച്ചണ  എനമക്കണ

പറയഭാനുള.  നമ്മുഡട  നമയമസഭഭാ  പ്രവരതനവമഭായമ  ബനഡപ്പെട്ടുഡകഭാണണ

അച്ചടമചകൂട്ടുന  കടലെഭാസഡകട്ടുകള്ക്കണ  30 ചകഭാടമചയഭാളന്നും  രൂപ  വഭാരഷമക

ഡചെലെവഡണനഭാണണ  കണക്കണ.  ഇവമഡട  ഇ-നമയമസഭയുഡട  ഡെമ.പമ.ആര.  52

ചകഭാടമ രൂപയഭാണണ.  രണണ ഡകഭാലന്നും അച്ചടമക്കുന കടലെഭാസമഡന്റെ ഡചെലെചവയുള

ഇ-നമയമസഭയഭാക്കമ  മഭാറഭാഡനനണ  നമങ്ങള്  മറനചപഭായതഭാചണഭാ?

ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന് അഡെസ്വഭാന്സമഡനപ്പെറമപ്പെറഞ്ഞു.  ഇഡതലഭാന്നും ചമല്ചനഭാടന്നും

വഹമക്കുനതണ  ആരഭാണണ?  ആറണ  കമ്മമറമകളുഡട  ചമല്ചനഭാടന്നും,

പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ  അഭമപ്രഭായന്നും  മഭാനമച്ചണ  ചവങ്ങര  അന്നുംഗന്നും,  അരുവമക്കര

അന്നുംഗന്നും,  പഭാലെക്കഭാടണ  അന്നുംഗന്നും  എനമവഡര  ഉള്ഡപ്പെടുതമ  ഒന്പതണ  അന്നുംഗ

ഉനതതലെ  സമമതമ,  എഡന്തങ്കമലന്നും  വമചയഭാജമപ്പുഡണങ്കമല്  നമങ്ങളുഡട

നഭാവമറങ്ങമചപ്പെഭാചയഭാ  നമങ്ങള്ക്കണ  ചചെഭാദമക്കഭാമഭായമരുനമചല?  പ്രതമപക്ഷേ

ഉപചനതഭാചവ,  അഡങ്ങഭാരു  ദുദുഃസൂചെന  പറഞ്ഞു,  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്

അഡെസ്വഭാന്സണ.  അതമഡനക്കുറമഡച്ചഭാഡക്ക  ഞങ്ങള്  കുചറ  ക്രൂശമക്കഡപ്പെഡടനണ,

അതല  ഇതണ.   എന്തഭാണണ  പ്രശ്നന്നും?  നമങ്ങള്  ഉചദ്ദേശമച്ചതണ  പഭാലെഭാരമവടന്നും
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പഭാലെമഭാണണ.   പഭാലെഭാരമവടന്നും പഭാലെതമഡന്റെ പ്രസ്പീ-ബമഡെണ മസ്പീറമന്നുംഗമല് മനമ കൂടമ

സനമഹമതനഭായമ  അവമഡട  പറഞ്ഞു,  ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സണ

ഉണഭാകമല എനണ.  അതണ വമശസ്വസമച്ചണ നല കുചറ ചകഭാണ്ടഭാകരമഭാര ഡടണറമല്

പഡങ്കടുക്കഭാഡത പമരമഞ്ഞുചപഭായമ,  സസ്വന്തക്കഭാര പഡങ്കടുത്തു, അവരക്കണ ഡടണര

ലെഭമച.  അതമനുചശഷന്നും  ചനരഡത  പറഞ്ഞതമല്നമനന്നും  വമരുദമഭായമ

ഡമഭാബമഡഡലെചസഷന്  അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുത്തു.  അതഭാണണ  പ്രശ്നന്നും.  ഇവമഡട

ചസഭാര പരചച്ചസണ മഭാനസ്വലെമഡലെ ഖണമക 12.16 പ്രകഭാരന്നും turn-key  contract-

കള്ക്കണ  30%  അഡെസ്വഭാന്സണ  ഡകഭാടുക്കഭാന്നും.   നമയമപരമഭായമടഭാണണ  ഇവമഡട

ഡചെയമട്ടുള്ളതണ.  അങ്ങണ ദയവഭായമ ആടമഡന പടമയഭാക്കരുതണ. ശങ്കരനഭാരഭായണന്

തമമ ചലെഭാഞമഡനക്കുറമച്ചണ ഇവമഡട പറഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .   എന്നും  .   ഉമ്മര: സര,......................

ശസ്പീ  .   എന്നും  .   സസ്വരഭാജണ: സര, എനമക്കണ  അനുവദമച്ച  സമയന്നും  കഴമഞ്ഞു

അതുഡകഭാണണ ഞഭാന് പറഞ്ഞണ അവസഭാനമപ്പെമക്കചട. ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമമ

ചലെഭാഞമഡന്റെ  നവസ്പീകരണഡത  സന്നുംബനമച്ചണ  പ്രചമയഭാവതഭാരകന്

പറഞ്ഞതമല്തഡന  പമശകുണണ.   അങ്ങണ  എഴുചനറചപ്പെഭാഴഭാണണ  എനമക്കതണ

ഓരമ്മവനതണ.  16  ചകഭാടമ രൂപ ഡകഭാടുത്തുഡവനണ ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര പറഞ്ഞു,
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ഡകഭാടുതമടമല.  16  ചകഭാടമ രൂപ എനതണ ഡെമ.പമ.ആര.-ആണണ.  എസമചമറണ

10,99,53,000  രൂപയഭാണണ.  പണമകഴമഞ്ഞചപ്പെഭാള്  അതമല്നമനന്നും

1,82,15,003  രൂപ  കുറച്ചഭാണണ  ഡകഭാടുതമട്ടുള്ളതണ.  ഇതണ  ഇഒൗ  നഭാടമഡന്റെ

സസ്വതചല;  ഇന്തശ്യയമഡലെ ഏറവന്നും വലെമയ നമയമസഭഭാ മനമരമഭാണണ നമ്മുചടതണ.

ഇതണ  ധൂരതഭാഡണനണ  പറയുനവരുണണ.  ആ അല്പബുദമകളുഡട  കൂടതമല്

നമങ്ങളഭാരുന്നും  ഉള്ഡപ്പെടമഡലനഭാണണ  എഡന്റെ  വമശസ്വഭാസന്നും.  ഇതണ  ഇഒൗ  നഭാടമഡന്റെ

സസ്വതഭാണണ, ജനങ്ങളുഡട സസ്വതഭാണണ.  

എന്തമനഭാണണ സഭഭാ ടമവമ എനണ ഇവമഡടയഭാചരഭാ ചചെഭാദമച.  എന്തമനഭാണണ

സഭഭാ  ടമവമഡയനണ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമചനഭാടണ  ചചെഭാദമക്കൂ.

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന്റെ  അഭമമുഖന്നും  ഞഭാനുന്നും  കണ്ടു,  വളഡര  നനഭായമരുന.

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡനക്കുറമച്ചണ  ജനങ്ങള്ക്കമടയമലള്ള  മതമപ്പെണ  ഒനണ

വരദമപ്പെമക്കഭാന്  അതണ  സഹഭായകരമഭായമ  എനഭാണണ  എഡന്റെ  അഭമപ്രഭായന്നും.

അഭമമുഖതമല്  അഭമമുഖക്കഭാരനുന്നും  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവന്നും  നനഭായമട്ടുണണ.

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാചവ, ഇഒൗ സഭഭാ ടമവമ ഉള്ളതുഡകഭാണചല അചങ്ങയണ ഇങ്ങഡന

ഒരവസരന്നും  ലെഭമച്ചതണ.   ആ  അഭമമുഖന്നും  നനഭായമരുനഡവനണ  അങ്ങയുഡട

ഓഫെസ്പീസമനണ  മനസമലെഭായതുഡകഭാണഭാണണ  ഡപഡടനണ  സന്നുംചപ്രക്ഷേണന്നും
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ഡചെയ്യണഡമനണ ആവശശ്യഡപ്പെടതണ.  എനമടണ  സഭഭാ ടമവമ-ഡയ കുറന്നുംപറയഭാചമഭാ.

നമങ്ങള്  ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ള  ഏഴണ  എന്നും.എല്.എ.-മഭാര  അന്നുംഗങ്ങളഭായമട്ടുള്ള

കണന്റെമനണ രൂപന്നും നല്കുന കമ്മമറമ പ്രവരതമക്കുകയചല,  ആ കമ്മമറമയമല്

നമങ്ങളുഡട  എതമരപ്പെണ  പറഞ്ഞമടമലചലഭാ.   ചലെഭാകന്നും  മുഴുവന്  നമ്മുഡട

നമയമസഭയുഡട  ഡപരുമ  എതമക്കഭാനചല  ഇതണ  സഹഭായകരമഭായതണ.

ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമഡയക്കുറമച്ചണ ഇവമഡട പറഞ്ഞു, ഗുജറഭാതമഡലെ

Kevadia-യമല് 2020  നവന്നുംബറമല്  ചചെരന  ഇന്തശ്യയമഡലെ  സസ്പീക്കരമഭാരുഡട

സചമ്മളനതമല്  ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമഡയ  ഏറവന്നും

മഭാതൃകഭാപരമഭായ ഒരു പരമപഭാടമയഭായമ അന്നുംഗസ്പീകരമക്കുകയുന്നും ഇന്തശ്യയമഡലെ എലഭാ

സന്നുംസഭാനങ്ങളമലന്നും  ഇഒൗ  മഭാതൃകയമല്  സസ്പീക്കരമഭാര  പരമപഭാടമ

സന്നുംഘടമപ്പെമക്കണഡമനണ തസ്പീരുമഭാനമക്കുകയുന്നും ഡചെയ്തു.  നമങ്ങള് അറഞ്ഞമടമചല,

നമ്മുഡട  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  സസ്പീക്കര  ആ  ചകഭാണ്ഫെറന്സമല്  അവതരമപ്പെമച്ച

പ്രചമയഡത  പമനണചഡകഭാണണ,  നമ്മുഡട  സസ്പീക്കഡറ  അതുവഴമ   സഭഡയ

അഭമനനമചഡകഭാണണ ആദശ്യന്നും എഴുചനറ്റുനമനണ പ്രസന്നുംഗമച്ചതണ ഇവമഡടയമരമക്കുന

പലെഡരക്കഭാളുന്നും  ഉനതനഭായ  ചകഭാണ്ഗ്രസണ  ചനതഭാവഭായ  രഭാജസഭാഡന്റെ

ഗവരണറുന്നും  മുന്ചകന്ദ്രമനമയുമഭായ  ആളഭാണണ.   ഇഒൗ  രഭാജശ്യതമഡന്റെ  മുഴുവന്
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ആദരവണ  പമടമചപറമയ  സസ്പീക്കറുന്നും  സഭയുമഭാണണ  നമ്മുചടതണ.  നമ്മുഡട

നമയമനമരമ്മഭാണങ്ങളുഡട  ചെരമത്രന്നും,  ആ  നമയമങ്ങള്  ജനങ്ങഡള

ഏതുവമധതമല് ബഭാധമക്കുന/ഉപകഭാരഡപ്പെടുനഡവനള്ളതമഡന സന്നുംബനമച്ചണ

ഗചവഷണപരമഭായമട്ടുള്ള  പഠനന്നും  നടനണ  21  പുസകങ്ങള്  പ്രസമദസ്പീകരമച്ചതണ

ഇഒൗ കഭാലെതഭാണണ......

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:ഡയസണ.... പസ്പീസണ.

 ശസ്പീ  .   എന്നും  .   സസ്വരഭാജണ: സര, ഞഭാന് അവസഭാനമപ്പെമക്കഭാന്നും, എലഭാവരുന്നും മൂനണ

മമനമടണ  എടുതമരമക്കുന  ഞഭാന്  അത്രയുന്നും  ആയമടമല.  യു.ഡെമ.എഫെണ.-ഡന്റെ

ചനതൃതസ്വമഭാഡക ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമയമല് വനണ പ്രസന്നുംഗമച്ചചലഭാ.

ഇനമചപ്പെഭാള്  ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമഡയക്കുറമച്ചണ

പുലെഭശ്യന്നുംപറയുനവര  ബഹുമഭാനശ്യരഭായ  എ.  പമ.  അനമല്  കുമഭാര,  വമ.  പമ.

സജസ്പീന്ദ്രന്, ഒ. രഭാജചഗഭാപഭാല്,  ഡക. എസണ. ശബരസ്പീനഭാഥന്, ഡപ്രഭാഫെ. ആബമദണ

ഹുഡഡസന് തങ്ങള്,  ശശമ തരൂര എന്നും.പമ.,  എന്നും.  പമ.  അബ്ദുസമദണ സമദഭാനമ,

എനമവര  ഇവമഡടവനണ  പ്രസന്നുംഗമച്ചവരഭാണണ.  ഞങ്ങള്ക്കണ  ഇതമചനഭാടണ

വമചയഭാജമപ്പുഡണനപറഞ്ഞണ  അവര  വമട്ടുനമനമല,  ഒരു

വമമരശനവമുണഭായമടമല.   നമ്മള്  ഒചരചപഭാഡലെയഭാണണ  ചപഭായതണ.   ഇഒൗ
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അഞഭാന്നും  ഡകഭാലന്നും  നമക്ഷേമപ്ത  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  തഭാല്പരശ്യചതഭാടുകൂടമ  നമങ്ങള്

സസ്പീക്കരഡക്കതമരഭായമ  ഇലഭാത,  ഡകടമച്ചമച്ച  ഉഒൗഹഭാചപഭാഹങ്ങള്

പറയുകയഭാണണ.  എന്തമഡന്റെ  ചപരമലെഭാണണ  ഇഒൗ  സസ്പീക്കഡറ  നമങ്ങള്

നമരഭാകരമക്കണന്നും,  സഭാനത്തുനമനന്നും  മഭാറണഡമനണ  ആവശശ്യഡപ്പെടുനതണ.  ഇഒൗ

സസ്പീക്കര  ഡചെയ  ഡതഡറന്തഭാണണ?  നമയമസഭഭാ  സമുച്ചയതമനകതണ  ഹരമത

ചപ്രഭാചടഭാചക്കഭാള്  പ്രഖശ്യഭാപമച്ചണ  നടപ്പെഭാക്കമ,  നമയമനമരമ്മഭാണതമനണ

ഡപഭാതുജനപങ്കഭാളമതന്നും  ഉറപ്പുവരുതഭാന്  ചഭദഗതമകള്  സമരപ്പെമക്കുനതമനണ

പബമകണ  അമന്ഡഡന്റെണ പൂള്  ഇന്തശ്യയമല്  ആദശ്യമഭായമ  നടപ്പെഭാക്കമ,  ശക്ധര

ആന്റെണ കഒൗള് മഭാതൃകയമല് ഇന്തശ്യയമല് ആദശ്യമഭായമ ഒരു നമയമസഭ സസ്വന്തമഭായമ

ഒരു ഗ്രനന്നും  പ്രസമദസ്പീകരമച,  ഇന്തശ്യയമല് ആദശ്യമഭായമ ടഭാന്സ്ഡജചന്റെഴ്സുമഭായമ

ബനഡപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള് നമയമസഭഭാ സമമതമയുഡട പരമഗണനഭാ വമഷയങ്ങളമല്

ഉള്ഡപ്പെടുതമ,  സഭഭാ  നടപടമകള്  ഒ.റമ.റമ.  പഭാറണചഫെഭാമമലൂഡട  ലെഭശ്യമഭാക്കമ.

നമങ്ങള്  എഡന  അനുവദമച്ചഭാല്  ഇനമഡയഭാരു  പതമനഞണ  കഭാരശ്യങ്ങള്  കൂടമ

പറയഭാനുണണ  അതണ  ചകള്ക്കഭാന്  നമങ്ങള്ക്കണ  ഡഡധരശ്യമമലഭാതതുഡകഭാണഭാണണ

തടസഡപ്പെടുത്തുനതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡചെയര,  ഞഭാന്

അവസഭാനമപ്പെമക്കുകയഭാണണ.   ഇന്തശ്യയണ  മഭാതൃകയഭായ  best  ideal
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സസ്പീക്കരഡക്കതമഡര  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  വമചരഭാധന്നുംഡകഭാണണ  ഡകടമച്ചമചണഭാക്കമയ

ചകട്ടുചകള്വമകളുഡട  അടമസഭാനതമലള്ള  ബമ.ഡജ.പമ./യു.ഡെമ.എഫെണ.

സന്നുംയുക പ്രചമയഡത ഞഭാന് അതമശകമഭായമ എതമരക്കുന.  

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ ഡചെനമതലെ  ):  സര,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

എന്നും.  ഉമ്മര,  എന്നും.എല്.എ.  അവതരമപ്പെമച്ച സസ്പീക്കഡറ നസ്പീക്കണഡമനള്ള ഇഒൗ

പ്രചമയഡത  ഞഭാന്  ശകമഭായമ  പമന്തഭാങ്ങുകയഭാണണ.  പഭാരലെഡമന്റെമഡന്റെ

ഡസന്ടല്  ഹഭാളമല്  ബമടസ്പീഷണ  ഭരണകഭാലെഡത  ഡസന്ടല്  ഡലെജമചസറസ്പീവണ

അസന്നുംബമയുഡട  ഭഭാരതനസ്പീയനഭായ  സസ്പീക്കറഭായമരുന  വമദല്ഭഭായമ  പചടലെമഡന്റെ

ചെമത്രന്നും അനഭാച്ഛേഭാദനന്നും ഡചെയ്തുഡകഭാണണ പണമറണ ജവഹരലെഭാല് ഡനഹ്രു പറഞ്ഞ

ഒരു വഭാചെകന്നും ഞഭാന് ഓരക്കുകയഭാണണ.  “She/he will have to be vigilant

to defend the sanctity of the Institution and also have the vision to

strengthen it. In this challenging journey, her/his guiding light will be

the  Constitution  and  the  Rules  of  Procedure  of  Lok  Sabha”

ജനഭാധമപതശ്യതമല്  ഏറവന്നും  മഹതരമഭായ  സഭാനമഭാണണ  സസ്പീക്കര  എനണ

പറയുനതണ.   സസ്പീക്കര  സഭയുഡട  അന്തസണ  കഭാത്തുസൂക്ഷേമക്കഭാന്

പ്രതമജഭാബദനഭായ  വശ്യകമയഭാണണ.  എചപ്പെഭാഴുന്നും  അചദ്ദേഹതമനണ
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പ്രയഭാസചമറമയ  യഭാത്രയമല്  മഭാരഗ്ഗദസ്പീപമഭാചകണതണ  ഭരണഘടനയുന്നും

കണ്ഡവന്ഷന്സുകളുന്നും നടപടമക്രമങ്ങളുന്നും  ചെടങ്ങളുമഭായമരമക്കണന്നും.  എനഭാല്

ഇവമഡട  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡന്റെ  കഭാരശ്യതമല്  എന്തഭാണണ

സന്നുംഭവമച്ചമരമക്കുനതണ.  ഇഒൗ  നമയമസഭയുഡട  അന്തസമഡന  ഇടമചതഭാഴമയ

ആദശ്യഡത  സസ്പീക്കറഭായമ  ചെരമത്രന്നും  ചരഖഡപ്പെടുതഭാന്  ചപഭാകുനതണ  നമ്മുഡട

സസ്പീക്കര  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണഡനയഭായമരമക്കുന്നും.  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ

ശസ്പീചകഭാവമലെഭാണണ  നമയമസഭ.  അവമഡട  വസ്പീഴുന  ഏതണ  കളങ്കവന്നും

ജനഭാധമപതശ്യഡത  ദുരബലെഡപ്പെടുത്തുന്നും.   സഭയുഡട  സസ്പീക്കര  പദവമഡയനതണ

ഉനതമഭായ  ഭരണഘടനഭാ  സഭാനമഭാണണ.  പകസ്വതഡയതമയ

രഭാഷ്ട്രസ്പീയപ്രവരതകഡരയഭാണണ  സസ്പീക്കരമഭാരഭായമ  ഡതരഡഞ്ഞടുക്കഡപ്പെടഭാറുള്ളതണ.

അവര  സജസ്പീവ  രഭാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവരതകരഭാഡണങ്കമലന്നും  സസ്പീക്കറഭായമ  മഭാറമയഭാല്

നമഷ്പക്ഷേരഭായമ  മഭാറുനഡവനള്ളതഭാണണ  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ഏറവന്നും

മചനഭാഹരമഭായ  സങ്കല്പ്പെന്നും.  രഭാഷ്ട്രസ്പീയക്കൂറുന്നും  പ്രതമബദതയുന്നും

നമലെനമരതമഡക്കഭാണ്ടുതഡന  നമഷ്പക്ഷേമഭായമ  പ്രവരതമക്കഭാന്  കഴമയുന

അതമമചനഭാഹരമഭായ  ആ  ജനഭാധമപതശ്യ  സങ്കല്പ്പെഡത  ശസ്പീ.  പമ.

ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്,  നമങ്ങള്  തകരഡതറമഞ്ഞമരമക്കുനഡവനഭാണണ  എനമക്കണ
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പറയഭാനുള്ളതണ.  അങ്ങണ  സസ്പീക്കറഭാകഭാന്  ചയഭാഗശ്യതയുള്ള  ആളഭായമരുചനഭാ?

കഴമഞ്ഞ നമയമസഭയമല് സസ്പീക്കറുഡട ചവദമയമചലെയണ ഇടമചകയറമ സസ്പീക്കറുഡട

ഇരമപ്പെമടന്നും  തടമമറമക്കുകയുന്നും  തഭാചഴയവലെമഡച്ചറമയുകയുന്നും  ഡചെയ  ആ

സന്നുംഘതമഡലെ ഒരഭാളഭായമരുനമചല അങ്ങണ.  സസ്പീക്കര പദവമയുഡട  മഭാനശ്യതയുന്നും

പവമത്രതയുന്നും തമരമച്ചറമയുന ആരക്കുന്നും ഡചെയ്യഭാന് കഴമയുന ഹസ്പീനകൃതശ്യമലചലഭാ

അതണ.  പഭാരടമ  പറഞ്ഞഭാല്ചപഭാലന്നും  അങ്ങണ  സസ്വയന്നും  മുഖശ്യമനമചയഭാടണ

പറയണമഭായമരുന, 'ഞഭാന് ഇഒൗ കുറകൃതശ്യന്നും ഡചെയ്തു അതുഡകഭാണണ എഡന ഇഒൗ

സഭാനചതയണ  പരമഗണമക്കഭാന്  പഭാടമഡലനണ'.   സസ്പീക്കറുഡട  കചസര

എടുഡതറമഞ്ഞ  ആള്  തഡന  ആ  കചസരയമല്  ഇരമക്കുകയുന്നും  അന്നുംഗങ്ങള്

അന്തചസഭാഡട  ഡപരുമഭാറുകയുന്നും  ഡചെയ്യണഡമനണ  പറയുചമഭാഴുണഭാകുന

അധഭാരമമകത,  ആ അധഭാരമമകതയഭാണണ മമസര സസ്പീക്കര അങ്ങണ കഭാടമയതണ.

ചകസര  എടുഡതറമഡഞ്ഞനമഭാത്രമല,  അച്ചടക്കലെന്നുംഘനതമനണ  സഭയമല്

ശമക്ഷേമക്കഡപ്പെടയഭാളഭാണണ  നമ്മുഡട  സസ്പീക്കര  ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്.

02.12.2014-ല് സഭയമല് അപമരശ്യഭാദയഭായമ ഡപരുമഭാറമയതമനണ അചദ്ദേഹഡത

നമയമസഭ  തഭാക്കസ്പീതണ  ഡചെയ്യുകയുണഭായമ.  അനണ  കൂടണ  പ്രതമയഭായ

ശസ്പീ.  വമ.  ശമവന്കുടമഡയ  സഡസന്റെണ  ഡചെയ്യുകയുണഭായമ.  ഇങ്ങഡന  ടഭാക്കണ
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ഡറചക്കഭാരഡുള്ള  ഒരു  വശ്യകമ  ആ  സഭാനതമരുനഭാല്  ഇതമചനക്കഭാള്

കൂടുതഡലെഭാനന്നും പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കണഭാഡയനഭാണണ എനമക്കണ പറയഭാനുള്ളതണ. 

 സഭയുഡട  അദശ്യക്ഷേനഭായമ  വരുന  വശ്യകമക്കണ  സസ്പീക്കര  എന  ചപരണ

നല്കമയതണ  1377-ല്  ഇന്നുംഗ്ലണമലെഭാണണ.  സഭയമഡലെ  അന്നുംഗങ്ങള്  വമവമധ

ചകഭാണുകളമല്നമനണ  സന്നുംസഭാരമക്കുചമഭാള്  സഭയുഡട  ആധമകഭാരമകമഭായ

അഭമപ്രഭായങ്ങള് നല്കുനതണ സസ്പീക്കറഭാണണ.  He represents the House, he

represents  the  members,  he  upholds  the  dignity  of  the  House.

അതുഡകഭാണഭാണണ  കഴമഞ്ഞ  700  വരഷങ്ങളഭായമ  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ

മഹനസ്പീയമഭായ  സഭാനതണ  സസ്പീക്കര  തുടരുനതണ.  ഞങ്ങള്ക്കണ

അചദ്ദേഹചതഭാടുള്ള വശ്യകമപരമഭായ വമചരഭാധന്നുംഡകഭാണഭാചണഭാ ഇതണ പറയുനതണ;

ഞങ്ങള്ക്കണ  എന്തഭാണണ  വശ്യകമപരമഭായ  വമചരഭാധന്നും.   ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ

ശസ്പീചകഭാവമലെമല്  സസ്പീക്കര  സഭാനതമനണ  കളങ്കമുണഭായഭാല്  അതണ

ജനഭാധമപതശ്യഡത  കളങ്കഡപ്പെടുത്തുഡമനള്ള  വശ്യകമഭായ  ധഭാരണയുഡട

അടമസഭാനതമലെഭാണണ സസ്പീക്കഡറ നസ്പീക്കണഡമനള്ള പ്രചമയന്നും ഡകഭാണ്ടുവനതണ.

സസ്വരണ  കള്ളക്കടതണ,  ചകരള  ചെരമത്രതമല്  ഏഡതങ്കമലന്നും  ഒരു  സസ്പീക്കഡറ

കള്ളക്കടത്തുമഭായമ  ബനഡപ്പെടുതമ  വഭാരതകള്  പുറത്തുവനമട്ടുചണഭാ,
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ഇതുവഡര  വനമട്ടുചണഭാ?   ഏഡതങ്കമലഡമഭാരു  കള്ളക്കടത്തുകഭാരഡന്റെ

സുഹൃതഭായമരുനഡവനണ  ഏഡതങ്കമലന്നും  ഒരു  സസ്പീക്കഡറപ്പെറമ  പറഞ്ഞമട്ടുചണഭാ?

ചദശവമരുദ  കുറതമനണ  സന്നുംശയതമഡന്റെ  നമഴലെമലെഭായ  ആളുകളുമഭായമട്ടുള്ള

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ ബനന്നും ഇനന്നും സന്നുംശയഭാസദമഭായമ  നമല്ക്കുന.  "കള്ളനണ

കഭാക്കമയമട്ടുഡകഭാടുതഭാല്  കഭാക്കമഡകഭാണണ  കക്കുന്നും"  എഡനഭാരു  ഡചെഭാല്ലുണണ.

ചയഭാഗശ്യതയമലഭാതമരുന  ഒരഭാള്  സസ്പീക്കറഭായമ  വനചപ്പെഭാള്  സസ്പീക്കറുഡട

പദവമയമല്  ഇരുനഡകഭാണണ  ചയഭാഗശ്യതയമലഭാത  കഭാരശ്യങ്ങള്  അങ്ങണ

ഡചെയതുഡകഭാണഭാണണ  അങ്ങഡയ  നസ്പീക്കണഡമനള്ള  പ്രചമയന്നും  ഇവമഡട

അവതരമപ്പെമച്ചതണ. സസ്വരണകള്ളക്കടതണ ചകസമഡലെ പ്രതമയഭായ സസ്വപ്ന സുചരഷണ

ചകഭാടതമയമല്  മജമചസ്ട്രേറമഡന്റെ  മുമമല്  164 പ്രകഭാരമുളള  ഡമഭാഴമയഭാണണ

ഡകഭാടുതതണ.  അതണ  വഭായമച്ചമടണ   ചകഭാടതമ   പറഞ്ഞതണ,  ഭരണഘടനഭാ

സഭാനതമരമക്കുന ഒരഭാഡളപ്പെറമ  പറയുനതണ  ചകടചപ്പെഭാള് അന്തന്നുംവമട്ടുചപഭായമ

എനഭാണണ.  ജഡ്ജമ  അന്തന്നുംവമഡടങ്കമല്   അതണ  മനസമലെഭാക്കുന  ജനങ്ങള്

ചബഭാധന്നുംഡകടണ  വസ്പീഴമചല;  ഭരണഘടനഭാ  സഭാനതമരമക്കുനതണ  ആരഭാണണ;

സസ്പീക്കറുഡട  ചപഴണല്  സഭാഫെമഡന  വമളമപ്പെമച്ചമരമക്കുന.  അതണ  തടയഭാന്

എന്തമനഭാണണ  സസ്പീക്കര  ശമമച്ചതണ;  അചദ്ദേഹന്നും  എന്നും.എല്.എ.-മഭാരുഡട
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അവകഭാശങ്ങള്  ഉപചയഭാഗമചഡകഭാണണ  ശസ്പീ.  ഡക.  അയ്യപ്പെഡന  തടഞ്ഞതണ

എന്തമനഭാണണ;  അചദ്ദേഹന്നും ചപഭാകഭാതമരമക്കഭാന്ചവണമ എന്തമനഭാണണ നമയമസഭഭാ

ചെടങ്ങള്  ദുരവശ്യഭാഖശ്യഭാനന്നും  ഡചെയതണ;  കസന്നുംസണ  നല്കമയ  മറുപടമക്കതണ

മഭാധശ്യമങ്ങള്ക്കണ  ലെഭമച്ചതമഡന്റെ  ചപരമല്  കസന്നുംസമഡന  ഭയഡപ്പെടുതഭാന്

നമയമസഭഭാ സമമതമഡയ ദുരുപചയഭാഗഡപ്പെടുതമയ അങ്ങണ ഇഒൗ സഭാനചതഭാടണ

നസ്പീതമ  ഡചെയമട്ടുചണഭാ;  സസ്വരണകള്ളക്കടതണ  ചകസമഡലെ  പ്രതമയഭായ  സസ്വപ്ന

സുചരഷുമഭായമ സസ്പീക്കരക്കണ എന്തഭാണണ ബനന്നും; വലെമയ കഭാറമല് വനമറങ്ങമയതണ

കണചപ്പെഭാള്  യു.എ.ഇ.  ചകഭാണ്സുചലെറണ  ഉചദശ്യഭാഗസയഭാഡണനണ

ചതഭാനമഡയനഭാണണ  അചദ്ദേഹന്നും  പത്രപ്രവരതകചരഭാടണ  പറഞ്ഞതണ;  സസ്പീക്കറുഡട

സഭാനതമരമക്കുന  അങ്ങണ  ഇങ്ങഡനയഭാചണഭാ  വമലെയമരുചതണതണ;  കട

ഉദ്ഘഭാടനഡതക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞു,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  അന്നുംഗന്നും

ശസ്പീ.  സമ.  ദമവഭാകരന്  ഇവമഡടയുണചലഭാ;  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  മണലെമഭാണണ;

അങ്ങണ അചദ്ദേഹചതഭാഡടണ  ചചെഭാദമചച്ചഭാ;  അചദ്ദേഹഡത കൂഡട ഡകഭാണ്ടുചപഭാചയഭാ;

എനഡകഭാണണ  ശസ്പീ.  സമ.  ദമവഭാകരന്  എന്നും.എല്.എ.  ഉദ്ഘഭാടനതമല്

പഡങ്കടുതമല;  വമവഭാദമുള്ളതുഡകഭാണഭാണണ  പഡങ്കടുക്കഭാതമരുനതണ;  അഡലങ്കമല്

അചദ്ദേഹന്നും പറയഡട;  അവമഡട ചപഭാകുനതമനണ  മുമണ  സസ്പീക്കര അചദ്ദേഹചതഭാടണ
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ഒരു വഭാക്കണ ചചെഭാദമചച്ചഭാ;  എന്നും.എല്.എ.  അചല;  ശസ്പീ.  സമ.  ദമവഭാകരചനക്കഭാള്

വലെമഡയഭാരു  കമ്മമറണഡമന്റെണ  കടയുഡട  ഉടമയുമഭായമ  ചകരളതമഡലെ  നമയമസഭഭാ

സസ്പീക്കരക്കുഡണങ്കമല്  അതണ  ഡതറഭായ  നടപടമയഭാണണ.  അന്തസമലഭാത

നടപടമയഭാണണ.  ചഡെഭാളര  കടതണ  ചകസമല്  മഭാധശ്യമങ്ങളമല്  കഭാണുന

ആചരഭാപണന്നും  ഞഭാന്  ഉനയമക്കുനമല.   ശസ്പീ.  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബവന്നും

ശസ്പീ.  എന്നും.  സസ്വരഭാജന്നും പറഞ്ഞതുഡകഭാണണ ഞഭാനതണ ഉനയമക്കഭാതതല. ഞഭാന്

എഡന്റെ  പദവമഡയക്കരുതമ  ഉനയമക്കുനമല.  പചക്ഷേ  അചങ്ങയണ

സസ്വരണകള്ളക്കടതണ  ചകസമഡലെ  പ്രതമകളുമഭായുള്ള  സഒൗഹൃദന്നും  ഇഒൗ  സഭഡയ

കളങ്കഡപ്പെടുതഭാനുതകുനതഭാഡണനണ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞഭാല്  അചങ്ങയണ

നമചഷധമക്കഭാന് കഴമയമല.  ചകരളതമല് എത്രചയഭാ നമയമസഭഭാ സസ്പീക്കരമഭാര

ഉണഭായമട്ടുണണ.  ധൂരതമഡന്റെചയഭാ  അഴമമതമയുഡടചയഭാ  ആചരഭാപണന്നും

ഉണഭായമട്ടുചണഭാ;  ലെക്കുന്നും  ലെഗഭാനുമമലഭാത  ധൂരത്തുന്നും  അഴമമതമയുന്നും  ഇവമഡട

നടക്കുന. സഭാമതമക പ്രതമസനമയമല്ഡപ്പെടണ ചകരളന്നും പ്രയഭാസഡപ്പെടുചമഭാള്

ഇഒൗ  ധൂരതണ  ഒഴമവഭാചക്കണതചല;   ആര.  ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ

സഭാറമഡനക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞു.  എഡന്റെ  വസ്പീടനടുതഭാണണ  എണക്കഭാടണ  ഡകഭാടഭാരന്നും.

കമ്മപ്യൂണമസണ  പഭാരടമക്കണ  ജന്മേന്നും  ഡകഭാടുത  എണക്കഭാടണ  ഡകഭാടഭാരതമഡലെ
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ചജഭാരജണ  ചെടയന്നുംമുറമ  ഉള്ഡപ്പെഡടയുള്ളവരുഡട  മുന്തലെമുറക്കഭാരനഭാണണ

ആര.  ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ.  ഒഡരഭാറ  മുണ്ടുമുടുതണ  ഡഡകമുറമയന്  ഷരട്ടുന്നും

ധരമച്ചണ   വരുന   നമയമസഭയുഡട  ആദശ്യഡത  സസ്പീക്കറഭായ  ആര.

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമ  സര  ലെഭാളമതശ്യതമഡന്റെ  പ്രതസ്പീകമഭായമരുന.

ഞങ്ങഡളഭാഡക്ക  ആദരചവഭാഡട  തമമ  സര  എനഭാണണ  വമളമച്ചമരുനതണ.  ആ

ലെഭാളമതശ്യതമഡന്റെ പ്രതസ്പീകമഭായ ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമമ സഭാറമഡന്റെ ചപരമല്

ഇത്രയുന്നും വലെമയ ധൂരതണ കഭാണമക്കഭാന് അഡങ്ങഭാരു കമ്മപ്യൂണമസ്റ്റുകഭാരനഭായമട്ടുന്നും

എങ്ങഡന ചതഭാനമ; 16 ചകഭാടമ രൂപ,  ഇചപ്പെഭാള് പറയുന  12 ചകഭാടമ രൂപചയ

ഡചെലെവഭായുളഡവനണ.  എസമചമറണ  എടുതവഡന്റെ  തലെ  പരമചശഭാധമചക്കണ

കഭാലെന്നുംകഴമഞ്ഞൂഡവനഭാണണ  എനമക്കണ  പറയഭാനുള്ളതണ.  16 ചകഭാടമ  രൂപയുഡട

എസമചമറണ  ഉണഭാക്കമയമടണ  12 ചകഭാടമ  രൂപചയ  ഡചെലെവഭായുള.  അചപ്പെഭാള്

ഇവരുഡടഡയഭാഡക്ക  ബുദമസഭാമരതശ്യവന്നും  സഭാചങ്കതമക  പരമജഭാനവന്നും

എത്രയുഡണനണ  നമ്മഡളലഭാന്നും  ആചലെഭാചെമക്കണന്നും.  ആ  മഹഭാനഭായ  ആര.

ശങ്കരനഭാരഭായണന്  തമമയുഡട  ആതഭാവചപഭാലന്നും  ഡപഭാറുക്കമഡലനഭാണണ

എനമക്കണ  പറയഭാനുള്ളതണ.  ഇ-നമയമസഭ  ആദശ്യന്നും  പ്രഭാവരതമകമഭാക്കമയതണ

ഹമമഭാചെല് പ്രചദശമലെഭാണണ.  8 ചകഭാടമ രൂപ ഡചെലെവമല് എന്.ഡഎ.സമ.-യഭാണണ
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തയ്യഭാറഭാക്കമയതണ.  നമങ്ങള്  എനഡകഭാണണ  എന്.ഡഎ.സമ.-ഡയ  ഏല്പ്പെമച്ചമല;

ഉഒൗരഭാളുങ്കലെമഡനതമഡര  ഞഭാഡനഭാനന്നും  പറഞ്ഞമല;  ഉഒൗരഭാളുങ്കലെമനണ  ഞങ്ങളുന്നും

കതണ ഡകഭാടുതമട്ടുണണ  ശസ്പീമതമ  വസ്പീണഭാ  ചജഭാരചജ;  ഇനമചപ്പെഭാള്

ഉഒൗരഭാളുങ്കലെമഡന്റെ  സമതമഡയന്തഭാഡണനറമയഭാചമഭാ;  ഇനഡലെ  ഞങ്ങള്  റമവപ്യൂ

ഡചെയ്തു.  പമ.ഡെബപ്യൂ.ഡെമ.  വകുപ്പുമനമയുന്നും  ഉണഭായമരുന.  ഏഡറടുക്കുന  ഒരു

വരക്കുന്നും  തസ്പീരക്കഭാന്  കഴമയുനമല.  അത്ര  ഭഭാരമഭാണണ  അവരുഡട  തലെയമല്.

വരക്കുകഡളലഭാന്നും  അവരക്കഭാണണ.  ഒരു  വരക്കുന്നും  നസ്പീങ്ങുനമല.  എനഡകഭാണണ

ഇവമഡട ഇ-നമയമസഭ എന്.ഡഎ.സമ.-ഡയ  എല്പ്പെമച്ചമല; വസ്പീണ്ടുന്നും ഉഒൗരഭാളുങ്കല്

ചലെബര ചകഭാണ്ടഭാകണ ഡസഭാഡഡസറമഡയ ഏല്പ്പെമച്ചതമഡന്റെ ഡറചക്കഭാരഡെണ എഡന്റെ

ഡഡകവശമുണണ. അവര  SPL എന കമനമക്കണ outsource ഡചെയ്തു.  അങ്ങഡന

outsource  ഡചെയ്യണഡമങ്കമല്  നമയമഡമന്തഭാണണ;  ചെടഡമന്തഭാണണ;  ഈ

ഗവണ്ഡമന്റെണ ഇറക്കമയ നമയമന്നും/ചെടമനുസരമച്ചണ ഡടണര ഡചെയ്യണന്നും.  അങ്ങഡന

ഡടണര  ഡചെയമട്ടുചണഭാ;  ഡടണര  ഡചെയമടമല;  അവമഡടഡയഭാഡക്ക  വലെമയ

തടമപ്പുനടക്കുന.   ഈ  നമയമസഭയമല്  ഇ-നമയമസഭയഭാചണഭാ  ഇനണ

നടക്കുനതണ.  സമയഡമടുക്കുന്നും, 52 ചകഭാടമ രൂപ ഡചെലെവഴമച്ചണ,  ഈ നമയമസഭഭാ

മനമരതമഡന്റെ  ഡമഭാതന്നും  ഡചെലെവണ  76 ചകഭാടമ  രൂപയഭാണണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട
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നമ്മുഡട  സസ്പീക്കര  76 ചകഭാടമ  രൂപയണ  നമരമ്മമച്ച  ഇഒൗ  മചനഭാഹരമഭായ

ഡകടമടതമല് 64 ചകഭാടമ രൂപയുഡട നമരമ്മഭാണന്നും നടതമയമരമക്കുന. ഇവമഡട

കമ്മമറമ രൂപസ്പീകരമച്ച കഭാരശ്യന്നും പറഞ്ഞു. കമ്മമറമ എനഭാണണ രൂപസ്പീകരമച്ചതണ;  ഇ.

ഡക.  നഭായനഭാര  മുഖശ്യമനമയഭായയചപ്പെഭാള്  ആദശ്യന്നും  കമ്മമറമയുണഭായമരുന.

അതമല്  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണഭായമരുന.  ഇവമഡട  എനഭാണണ  കമ്മമറമ

ഉണഭായതണ;  കമ്മമറമയുണഭായതണ   ഞഭാന്  സസ്പീക്കരക്കണ  പരഭാതമ

ഡകഭാടുതതമനുചശഷമഭാണണ,  ഞഭാന്  കതണ  ഡകഭാടുതതമനുചശഷമഭാണണ.

ഞങ്ങള്  അറമചഞ്ഞഭാ;  ഞങ്ങള്  അറമയചണ;  ഞങ്ങഡള  ഇരുടമല്

നമരതമയമചല;  നമങ്ങഡളയുന്നും ഇരുടമല് നമരതമയമചല;  ഇ-നമയമസഭ,  സഭഭാ

ടമ.വമ.  എനമവഡയക്കുറമച്ചണ  നമ്മളറമചഞ്ഞഭാ;  ഇഡതലഭാന്നും  നമ്മള്

പരഭാതമഡപ്പെടചപ്പെഭാഴഭാണണ  കമ്മമറമയമല് വച്ചതണ.  വണമയുഡട പമനമല് കഭാളഡയ

ഡകട്ടുന  നടപടമയഭായമചപ്പെഭായമ.  ദഒൗരഭഭാഗശ്യവശഭാല്  അതഭാണണ  ഉണഭായതണ.

ഇവമഡട  ഇന്നും.എന്നും.എസണ.  സ്മൃതമ,  ഇന്നും.എന്നും.എസണ.-നണ  ഒരു

സ്മഭാരകമുണഭാക്കുനതമഡന  ഞങ്ങഡളന്തമനഭാണണ  എതമരക്കുനതണ;  ഞങ്ങളഭാരുന്നും

എതമരക്കുനമല.  പചക്ഷേ  7.5 ലെക്ഷേന്നും രൂപ ഡചെലെവമല് നമരമ്മമച്ച കുടമകളുഡട

ഡഡലെബറമ  ഡപഭാളമചകളഞ്ഞമട്ടുചവചണഭാ  82  ലെക്ഷേന്നും  രൂപ  ഡചെലെവമല്
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ഇ.എന്നും.എസണ.  നമ്പൂതമരമപ്പെഭാടമനണ  ഒരു  സ്മഭാരകന്നും  നമരമ്മമക്കഭാന്.  കുടമകളുഡട

ഡഡലെബറമ  എന്തമനഭാണണ  ഡപഭാളമചകളഞ്ഞതണ;  സഭഭാ  ടമ.വമ.  എനള്ള

ആശയതമനണ  ഞങ്ങള് എതമരല,  നലതഭാണണ ഞങ്ങള് സഹകരമക്കുനണണ.

ശസ്പീ. ഡജയമന്നുംസണ മഭാതബവന്നും ശസ്പീമതമ വസ്പീണഭാ ചജഭാരജന്നും പറഞ്ഞതണ ശരമയഭാണണ.

പചക്ഷേ  അവമഡട  ഡചെയ്തുഡകഭാണമരമക്കുന  പ്രവരതനങ്ങളമലെഭാണണ  ഞങ്ങളുഡട

എതമരപ്പെണ.  35,000/-രൂപ  മുതല്  60,000/-രൂപ  വഡര  പ്രതമമഭാസ  ശമളന്നും

നല്കുന  5 കണ്സള്ടന്സുണണ.  ഒരു   കണ്സള്ടന്റെണ  ഡെല്ഹമയമല്നമനന്നും

വലചപ്പെഭാഴുന്നും  വരുന്നും.  അചദ്ദേഹതമനണ  തഭാമസമക്കഭാന്  25,000/-രൂപയുഡട

പ്രതമമഭാസ  വഭാടക.  അവമഡട  വഭാങ്ങമക്കുന  സ്പൂണമനുചപഭാലന്നും  നമയമസഭഭാ

ഡസക്രടറമചയറമല്നമനന്നും  പണന്നും  ഡകഭാടുക്കുന  തരന്നുംതഭാണ  നടപടമയഭാണണ

ഡചെയ്തുഡകഭാണമരമക്കുനതണ.  ഡചെയതണ ശരമയഭാചണഭാ;  റമസരച്ചണ  അസമസന്റുമഭാഡര

കൂടചതഭാഡട  നമയമമക്കുകയഭാണണ.  സന്നുംവമധഭായകന്  കമല്  പറഞ്ഞ

ചയഭാഗശ്യതയുളള  ആളുകഡളയഭാണണ  റമസരച്ചണ  അസമസന്റുമഭാരഭായമ

നമയമമചഡകഭാണമരമക്കുനതണ.   ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമഡയക്കുറമച്ചണ

ഇവമഡട  പറഞ്ഞചലഭാ;  ഞഭാന്  ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമയുഡട  ഒരു

പരമപഭാടമയമല്  പഡങ്കടുത്തു.  ആ  പരമപഭാടമചയഭാടല  ഞങ്ങളുഡട  എതമരപ്പെണ,
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അതമലണഭാകുന ധൂരതമചനഭാടുന്നും  അഴമമതമചയഭാടുമഭാണണ.  അങ്ങഡന ഡചെയ്യഭാന്

പഭാടുചണഭാ;  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കരക്കണ അവഭാരഡെണ ഡകഭാടുത്തുഡവനണ ഇവമഡട

ശസ്പീ.  എന്നും.  സസ്വരഭാജണ  പറഞ്ഞു.  അതമഡന്റെ രസന്നും എന്തഭാഡണനണ അറമയഭാചമഭാ;

എന്നും.ഡഎ.റമ.  എന സഭാപനമഭാണണ അചദ്ദേഹതമനണ അവഭാരഡെണ ഡകഭാടുതതണ.

അവരക്കുതഡനയഭാണണ ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമയുഡട  5 ചകഭാടമ രൂപ

ഡകഭാടുതതണ.  അഞ്ചുചകഭാടമ  രൂപ  ഡകഭാടുതഭാല്  ആരഭാണണ  അവഭാരഡെണ

ഡകഭാടുക്കഭാതതണ;  അഞ്ചുചകഭാടമ  രൂപ  ഡകഭാടുതഭാല്  ആരുന്നും  അവഭാരഡെണ

ഡകഭാടുക്കുന്നും. ഇന്തശ്യയമഡലെയല, ചലെഭാകതമഡലെ ഏറവന്നും വലെമയ സസ്പീക്കറഭാഡണനണ

പറയുന്നും.  വക്കസ്പീല്ചനഭാടസ്പീസണ  അയച്ചണ  ഭസ്പീഷണമഡപ്പെടുതമഡയനണ  കഭാണമച്ചണ  ഒരു

നമയമസഭഭാന്നുംഗന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കരക്കണ ശസ്പീ. പമ. ടമ. ചതഭാമസമഡനതമഡര

ഒരു  പരഭാതമ  ഡകഭാടുത്തു.  ശരചവഗതമല്  അചനസ്വഷണ  ഉചദശ്യഭാഗസചരഭാടണ

അചനസ്വഷമക്കഭാന്  അചദ്ദേഹന്നും  ആവശശ്യഡപ്പെട്ടു.  ആ  എന്നും.എല്.എ.  ഡയ  വമളമച്ചണ

ചചെഭാദമക്കചണ;  നമഷ്പക്ഷേനഭാചകണ  സസ്പീക്കര?  കക്ഷേമ  പരമഗണനഭാചെടക്കൂടണ

ഡപഭാളമച്ചണ  നമഷ്പക്ഷേനഭാചകണ ആളഭാണണ  സസ്പീക്കര.   പഡക്ഷേ  ആ  ഉനതമഭായ

പദവമയമചലെയണ,  എഡന്റെ  യുവചസ്നേഹമതനഭായ  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്

മഭാറമയമലഭാഡയനതഭാണണ  ഞങ്ങളുഡട  പരഭാതമ.  അങ്ങണ  ഉയരണമഭായമരുന.
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അങ്ങയുഡട  ആ  ഉയരച്ച  ഞങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷേമച.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമ

സഭഭാചനതഭാവഭാണണ.  ശസ്പീ.  വമ.  ഡെമ.  സതസ്പീശന് എന്നും.എല്.എ.  അവതരമപ്പെമച്ച

അവമശസ്വഭാസപ്രചമയതമനണ  മുഖശ്യമനമ  മൂനരമണമക്കൂര  മറുപടമ  പറഞ്ഞു.

എനമക്കഭാഡക  അങ്ങണ  തനതണ  30  മമനമടഭാണണ.  അന്നുംഗസന്നുംഖശ്യയുഡട

അടമസഭാനതമല്  എനമക്കണ  അത്ര  സമയചമ  കമടമയുളളു.   മൂചനമുക്കഭാല്

മണമക്കൂര അചദ്ദേഹതമനണ  ഡകഭാടുതചപ്പെഭാള് പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവഭായ എനമക്കണ

50  മമനമഡടങ്കമലന്നും  തചരണതചല;  ജനഭാധമപതശ്യതമല്  എചപ്പെഭാഴുന്നും

മുഖശ്യമനമക്കുന്നും  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമനുന്നും  ഒരു  പരമഗണന  നല്കഭാറുണണ.  ആ

പരമഗണന  എനമക്കണ  നല്കമചയഭാ;  എനമക്കതമല്  പരഭാതമയമല.  ആ

കചസരയമല്  ഇരമക്കുചമഭാള്  അങ്ങണ  പഭാരടമക്കഭാരനഭായമ  പ്രവരതമക്കഭാന്

പഭാടമല.   സഭയമല്  അന്നുംഗങ്ങള്  നല്കുന  അവകഭാശലെന്നുംഘനങ്ങള്  അങ്ങണ

എങ്ങഡനയഭാണണ  പരമഗണമച്ചതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ  ഡഡലെഫെണ

മമഷന് വമഷയതമല് എന്ചഫെഭാഴണഡമന്റെണ ഡെയറകചററണ ഉചദശ്യഭാഗസരഡക്കതമഡര

03.11.2020-നണ  നല്കമയ  ചനഭാടസ്പീസണ  ഒരു  പ്രഭാഥമമക  പരമചശഭാധനചപഭാലന്നും

നടതഭാഡത 04.11.2020-നണ പ്രമവമചലെജസണ, എഥമകണ സന്നുംബനമച്ച കമ്മമറമക്കണ

റഫെര  ഡചെയ്തു.   സഭ  നല്കുന  ഉറപ്പെണ  നടപ്പെഭാക്കഭാന്  സഭാധമച്ചമഡലങ്കമലെഭാണണ
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അവകഭാശലെന്നുംഘനന്നും ഉനയമക്കുനതണ.  ശക്ധര ആന്റെണ കഒൗള്-ല്  വശ്യകമഭായമ

പറയുന.   ഇഒൗ  വമഷയന്നും  കമ്മമറമക്കയയകയുന്നും  12.11.2020-ല്  ചചെരഭാന്

നമശ്ചയമച്ചമരുന  കമ്മമറമ  പ്രസ്പീചപഭാണ്  ഡചെയണ  05.11.2020-നണ  ആക്കുകയുന്നും

ഡചെയ്തു.   ശസ്പീ.  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ  03.11.2020-നണ  ചനഭാടസ്പീസണ  നല്കുന,

04.11.2020-നണ അങ്ങണ റഫെര ഡചെയ്യുന, 12.11.2020-നണ കൂടഭാനമരുന കമ്മമറമ

05.11.2020-നണ  വയന.  കമ്മമറമ  കൂടുന,  കസന്നുംസമഡന  പുലെഭശ്യന്നും  പറയുന.

സസ്പീക്കര  impartial  ആയമ  പ്രവരതമചക്കണ  നടപടമക്രമങ്ങള്

പഭാലെമച്ചമട്ടുചണഭാഡയനണ  അങ്ങണ  ചനഭാക്കണന്നും.  അങ്ങണ  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ

ചെട്ടുകമഭായമ  പ്രവരതമചഡവനള്ള  ഗുരുതരമഭായ  ആചരഭാപണമഭാണണ

ഇവമഡടയുള്ളതണ. ജനസഭാന്തസ്വന ഫെണണ, ബഹുമഭാനഡപ്പെട പമണറഭായമ വമജയഡന്റെ

ഗവണ്ഡമന്റെണ  പഭാവങ്ങഡള  സഹഭായമക്കഭാന്  മൂനര  ലെക്ഷേന്നും  ആളുകളമല്നമനന്നും

അചപക്ഷേ  ക്ഷേണമച.  ഒനന്നും  നടപ്പെഭാക്കമയമല.   പ്രതമപക്ഷേത്തുനമനണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡക.  സമ.  ചജഭാസഫെണ  ഒരു  അവകഭാശലെന്നുംഘന  ചനഭാടസ്പീസണ

നല്കമ.  ഇചപ്പെഭാള് അങ്ങതണ പരമചശഭാധമക്കുകയഭാണണ.   സഭയുഡട കഭാലെഭാവധമ

കഴമയുന,  ആ  പരമചശഭാധന  തുടരനഡകഭാചണയമരമക്കുന്നും.  അസമസന്റെണ

ഡഡപ്രവറണ  ഡസക്രടറമക്കണ  ചഡെഭാളര  ചകസമല്  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  കസന്നുംസണ
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ചനഭാടസ്പീസണ  നല്കമയചപ്പെഭാള്  നമയമസഭയുഡട  പ്രചതശ്യക  അവകഭാശങ്ങള്

പറഞ്ഞണ അങ്ങതണ തടഞ്ഞു.  നമയമസഭഭാ ഡസക്രടറമഡയചപ്പെഭാലന്നും വലെമച്ചമഴച.

മഭാധശ്യമങ്ങളമല് വനതണ സഭയുഡട അവകഭാശലെന്നുംഘനമഭാഡണനണ പറഞ്ഞണ ശസ്പീ.

രഭാജ  എബഹഭാന്നും  ഒരു  കതണ  ഡകഭാടുത്തു.   ശരചവഗതമല്  അതണ

അവകഭാശലെന്നുംഘന  കമ്മമറമക്കണ  നല്കമ.   ശസ്പീ.  രഭാജ  എബഹഭാന്നും  ഡകഭാടുത

ചനഭാടസ്പീസുന്നും  ശസ്പീ.  ഡക.  സമ.  ചജഭാസഫെണ  ഡകഭാടുത  ചനഭാടസ്പീസുന്നും  തമ്മമല്

എന്തമനഭാണണ വശ്യതശ്യഭാസന്നും കഭാണമക്കുനതണ.   ധനകഭാരശ്യ അഡെസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫെണ

ഡസക്രടറമ  2018-19-ഡലെ  ധനകഭാരശ്യ  അക്കഒൗണണസണ  ചചെഭാരതമ  കമഫ്ബമ

സമ.ഇ.ഒ.-ക്കണ  നല്കമഡയനണ  ധനകഭാരശ്യമനമ  തഡന  പ്രഖശ്യഭാപമച്ചമട്ടുണണ.

പ്രസ്തുത ഡസക്രടറമഡക്കതമഡര ശസ്പീ.  ഡക.  എസണ.  ശബരസ്പീനഭാഥന് എന്നും.എല്.എ.

ഒരു ചനഭാടസ്പീസണ നല്കമ.  2020-ല്  നല്കമയ അവകഭാശലെന്നുംഘന ചനഭാടസ്പീസണ

ഇചപ്പെഭാഴുന്നും  അങ്ങണ  പരമചശഭാധമചഡകഭാചണയമരമക്കുകയഭാണണ.  അങ്ങയുഡട

പരമചശഭാധന  തുടരനഡകഭാചണയമരമക്കുകയഭാണണ.  ഇതണ  എത്രനഭാള്

തുടരുഡമനതഭാണണ കഭാചണണതണ. 

 1642  ജനുവരമ  4-നണ  ചെഭാള്സണ രഭാജകുമഭാരന് തഡന്റെ കുതമരപ്പെടയുമഭായമ

ഹഒൗസണ ഓഫെണ ചകഭാമണ്സമചലെയണ വന.  പഭാരലെഡമന്റെണ  മനമരതമല് അഭയന്നും
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ചതടമയമരമക്കുന  4  പഭാരലെഡമന്റെണ അന്നുംഗങ്ങഡള അറസണ ഡചെയ്യഭാനഭായമ തനമക്കണ

വമട്ടുതരണഡമനണ  ആവശശ്യഡപ്പെട്ടു.  അവര  രഭാജഭാവമഡനതമഡര

പ്രവരതമചഡവനതഭാണണ  കുറന്നും.  അതമനഭാല്  രഭാജശ്യചദഭാഹകുറതമനണ

ശമക്ഷേമക്കഡപ്പെടണഡമനഭാണണ  ആവശശ്യന്നും.  അനണ  ചെഭാള്സണ  ഒനഭാമഡന്റെ മുനമല്

മുട്ടുമടക്കമ  നമനഡകഭാണണ  ഹഒൗസണ  ഓഫെണ  ചകഭാമണ്സമഡന്റെ സസ്പീക്കര  William

Lenthall  പറഞ്ഞ വഭാചെകന്നും ഞഭാനമവമഡട കസ്വഭാടണ  ഡചെയ്യുകയഭാണണ.  “May it

please your Majesty, I have neither eyes to see nor tongue to speak in

this place, but as this House is pleased to direct me whose servant I

am here; and I humbly beg your Majesty’s  pardon that I cannot

give any other answer than this to what your Majesty is pleased to

demand  of  me”അന്നുംഗങ്ങഡള  അറസണ  ഡചെയ്യഭാന്  വമട്ടുനല്കണഡമന

അങ്ങയുഡട  ആവശശ്യന്നും  രഭാജഭാചവ,  എനമക്കണ  അന്നുംഗസ്പീകരമക്കഭാന്  കഴമയുനമല.

എനമക്കതമനണ  നമവൃതമയമല.  ഞഭാനസ്പീ സഭയുഡട ചസവകന് മഭാത്രമഭാഡണനണ

അനണ  വമലെശ്യന്നും  ലെന്തഭാള്  പറഞ്ഞു.   രഭാജഭാവണ  വനണ  ആവശശ്യഡപ്പെടഭാലന്നും

വഴങ്ങഭാനഭാവമഡലനണ  പറഞ്ഞ  സസ്പീക്കര,  വമലെശ്യന്നും  ലെന്തഭാള്

ചലെഭാകജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  ഏറവന്നും  വലെമയ  ഉദഭാഹരണമഭായമ  നമുക്കണ
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ചൂണമക്കഭാണമക്കഭാന് കഴമയുന വശ്യകമയഭാണണ.  അചദ്ദേഹന്നും കടഡപ്പെടമരമക്കുനതണ

സഭചയഭാടുന്നും അന്നുംഗങ്ങചളഭാടുമഭാണണ.  400  വരഷന്നും മുന്പണ ജസ്പീവമച്ചമരുന വമലെശ്യന്നും

ലെന്തഭാളമനുണഭായമരുന  ധഭാരമ്മമകചബഭാധന്നും   മമസര  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന്

നമങ്ങള്ക്കുണഭാചകണതഭായമരുന.  നമങ്ങള്ക്കതുണഭായമല.  That's why we

moved a resolution to remove you from this house.  എന്തണ രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും,

രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭാഡണങ്കമല്  നമങ്ങള്ഡക്കതമഡരയല,  ശസ്പീ.  പമണറഭായമ

വമജയഡനതമഡരയഭാണണ  പറചയണതണ.   ആ രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും  ഞങ്ങള്ക്കണ  നനഭായമ

പറയഭാനറമയഭാന്നും.  ഞങ്ങളതണ പറഞ്ഞമട്ടുണണ, അചദ്ദേഹന്നും തമരമചന്നും പറഞ്ഞമട്ടുണണ.

അതഭാണണ  ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ  അന്ത:സത.   മമസര  എസണ.  ശരമ്മ,

രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും  പറയഭാനഭാഡണങ്കമല് ശസ്പീ.  പമണറഭായമ  വമജയചനഭാടഭാണണ  ഞങ്ങള്

രഭാഷ്ട്രസ്പീയന്നും പറചയണതണ,  സസ്പീക്കചറഭാടല.  ജനഭാധമപതശ്യഡത ക്രൂശമചലെറ്റുചമഭാള്,

സഭഭാമരശ്യഭാദകള്  ചെവമടമഡമതമക്കുചമഭാള്,  സസ്വരണകള്ളക്കടതണ  ചകസമല്

സന്നുംശയതമഡന്റെ  മുനമല്  വരുചമഭാള്,  മമസര  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനണ  ആ

കചസരയമല്  ഇരമക്കുവഭാനുള്ള  ധഭാരമ്മമക  അവകഭാശന്നും

നഷഡപ്പെടമരമക്കുനഡവനഭാണണ എനമക്കണ പറയഭാനുള്ളതണ.  

മുഖശ്യമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ  വമജയന്):  സര,  നമ്മുഡട
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സന്നുംസഭാനതമഡലെ  പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ  പഭാപ്പെരതമഭാണണ  ഇതരഡമഭാരു

പ്രചമയതമലൂഡട  വശ്യകമഭാകുനതണ.  അതമഡന്റെ  മറണ  കഭാരശ്യങ്ങളമചലെക്കണ

കടക്കുനതമനണ മുന്പണ ഇവമഡട പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവന്നും പ്രതമപക്ഷേ ഉപചനതഭാവന്നും

ചെമലെ ഗഒൗരവമഭായ കഭാരശ്യങ്ങള് ഉനയമക്കുകയുണഭായമ. പ്രതമപക്ഷേ ഉപചനതഭാവണ

സന്നുംസഭാരമക്കുചമഭാള്  സസ്പീക്കര  ചഡെഭാളറടക്കമുള്ള  ബഭാഗണ  ചകഭാണ്സുചലെറമനണ

നല്കഭാനഭായമ ഡഡകമഭാറമഡയനണ പറയുകയുണഭായമ. അതുവഡരയുള്ള ചെരച്ചയമല്

നമനണ  വശ്യതശ്യസമഭാഡയഭാരു  സസ്വരമഭാണണ  പ്രതമപക്ഷേ  ഉപചനതഭാവമല്  നമനണ

ചകള്ക്കഭാന്  സഭാധമച്ചതണ.  സസ്വരണക്കടതണ  ചകസുമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ  അറസണ

ഡചെയ്യഡപ്പെട പ്രതമ  സസ്വപ്ന സുചരഷണ  164-ഡന്റെ ചസറണഡമന്റെണ  ഡകഭാടുത്തു,  അതമല്

ഭരണഘടന  സഭാനതമരമക്കുന  ആഡളക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞമരമക്കുന,  അതണ

കണചപ്പെഭാള്  ചകഭാടതമ  തഡന  അന്തന്നുംവമട്ടുചപഭായമഡയനണ  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  പറഞ്ഞു.  ഡതഭാട്ടുപമനഭാഡലെ  അചദ്ദേഹന്നും  സസ്പീക്കറുഡട

അസമസന്റെണ ഡഡപ്രവറണ  ഡസക്രടറമഡയ  വമളമപ്പെമച്ച  കസന്നുംസമഡനക്കുറമച്ചഭാണണ

പറഞ്ഞതണ.   അവകഭാശലെന്നുംഘനതമനണ  വമടുന  പ്രശ്നമഭാണണ  അതമഡന്റെ

തുടരച്ചയഭായമ അചദ്ദേഹമമവമഡട പറഞ്ഞതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട അന്നുംഗന്നും ഡജയമന്നുംസണ

മഭാതബ നല്കമയ ഒരു അവകഭാശലെന്നുംഘന ചനഭാടസ്പീസമല് നവന്നുംബര  4-നണ അതണ
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സന്നുംബനമച്ച  തസ്പീരുമഭാനന്നും  വനഡവന  ഭഭാഗവന്നും  അചദ്ദേഹന്നും  പറയുകയുണഭായമ.

അതണ  കസന്നുംസമഡന  പുലെഭശ്യന്നും  പറയഭാനഭാണണ  ഉപചയഭാഗമച്ചഡതനതഭാണണ

അചദ്ദേഹന്നും  ഉപചയഭാഗമച്ച  വഭാചെകന്നും.  ഇചപ്പെഭാള്  ഉയരനവനമട്ടുള്ള  എലഭാ

കഭാരശ്യങ്ങളുഡടയുന്നും  അടമതറ  അവമഡടയഭാണുള്ളതണ. കസന്നുംസമനുന്നും

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമനുന്നും  പ്രതമപക്ഷേ  ഉപചനതഭാവമനുന്നും,  അങ്ങഡനഡയഭാനന്നും

പറഞ്ഞമഡലങ്കമലന്നും  ശസ്പീ. ഒ. രഭാജചഗഭാപഭാലെമനുന്നും ഒചര വമകഭാരമുണഭാകുനതണ ഇഒൗ

അടമതറയമല് നമനഭാണണ. സന്നുംസഭാനതണ സസ്വരണകള്ളക്കടതണ നടനചപ്പെഭാള്

അതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  അചനസ്വഷണന്നും  എവമഡടനമനണ  തുടങ്ങമ,  ആരഭാണണ

ഉതരവഭാദമകള്;  എവമഡടഡയഭാഡക്കയഭാണണ  എതമയതണ?  ആ  ചദശവമരുദ

പ്രവരതനങ്ങഡള  ഫെലെപ്രദമഭായമ  അചനസ്വഷമച്ചണ  കഡണതണഡമന

നമലെപഭാടഭാണണ  സന്നുംസഭാന  സരക്കഭാര  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന  അറമയമച്ചതണ.

പചക്ഷേ  ആ  അചനസ്വഷണന്നും  പഭാവങ്ങള്ക്കണ  വസ്പീടണ  നല്കുന  ഡഡലെഫെണ

പദതമഡയക്കുറമച്ചഭായമ.  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും   നമയമസഭ  അന്നുംഗസ്പീകരമഡച്ചഭാരു

പദതമഡയന  നമലെയണ  നമയമസഭയുഡട  പ്രചതശ്യക  അവകഭാശന്നും  ഇവമഡട

ലെന്നുംഘമക്കഡപ്പെടുനഡവന  കഭാരശ്യമഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  നമയമസഭാന്നുംഗന്നും

ശസ്പീ.  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ  ഉനയമച്ചതണ.  ഇവമഡട   നഭാലെഭാന്നും  തസ്പീയതമയമഡലെ ഒരു
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ഭഭാഗന്നും  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  ഉനയമച്ചമരുനചലഭാ.

എന്ചഫെഭാഴണഡമന്റെണ  അസമസന്റെണ ഡെയറകര  ശസ്പീ.  പമ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് നടത്തുന

നസ്പീക്കങ്ങള്  സഭചയഭാടുള്ള  അവചഹളനമഭാഡണനന്നും  ഇതരഡമഭാരു  സമസ്പീപനന്നും

സസ്വസ്പീകരമക്കുനതണ  സഭയുഡട  അവകഭാശഭാധമകഭാരങ്ങളമന്ചമലള്ള

കടനകയറമഭാഡണനമഭാചരഭാപമച്ചണ  ശസ്പീ.  ഡജയമന്നുംസണ  മഭാതബ,  എന്നും.എല്.എ.

നല്കമയ  ചനഭാടസ്പീസണ  ചകരള  നമയമസഭയുഡട  നടപടമക്രമവന്നും

കഭാരശ്യനമരവ്വഹണവന്നും  സന്നുംബനമച്ച  ചെടങ്ങളമഡലെ  ചെടന്നും  159  അനുസരമച്ചണ

അചനസ്വഷണതമനുന്നും  റമചപ്പെഭാരടമനുമഭായമ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

പ്രമവമചലെജസണ,  എഥമകണ  എനമവ സന്നുംബനമച്ച കമ്മമറമക്കണ  04.11.2020-നണ

റഫെര ഡചെയമരമക്കുന. ഇവമഡടയഭാണണ സസ്പീക്കര വരുനതണ.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   ചതഭാമസണ: സര, ഇവമഡട ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കഡറ നസ്പീക്കന്നും

ഡചെയ്യണഡമന  ഭരണഘടനയുഡട  അനുചച്ഛേദന്നും  179  (c)  അനുസരമചള്ള

പ്രചമയതമനുള്ള  ചെരച്ചയഭാണണ.  ഇഒൗ  ചപ്രഭാഗ്രഭാമമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

മുഖശ്യമനമക്കണ മറുപടമ പറയഭാനുള്ള ഒരു കഭാരശ്യവമമല.....(ബഹളന്നും)....

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ചെരച്ചയമല്  പഡങ്കടുക്കഭാനുള്ള  അനുവഭാദമഭാണണ

നല്കമയതണ.  
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ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതഭാമസണ:  സര,  ഏതണ  ചെടമനുസരമച്ചഭാണണ,

അങ്ങഡനഡയങ്കമല് ലെമസമല് ചചെരക്കചണ? ബഹുമഭാനഡപ്പെട മുഖശ്യമനമക്കണ ഏതണ

അവസരതമലന്നും ഇടഡപടഭാഡമനള്ളതമഡനഭാനന്നും ഞഭാന് തരക്കന്നും പറയുനമല.

അങ്ങഡനയഭാഡണങ്കമല്  ലെമസമല്  എനഡകഭാണണ  അതണ  ചചെരതമഡലനഭാണണ

എഡന്റെ ചചെഭാദശ്യന്നും. അവമശസ്വഭാസ പ്രചമയതമഡന്റെ ചെരച്ചയമല് പഡങ്കടുക്കുനവരുഡട

ലെമസമല്  എനഡകഭാണണ ചചെരതമല?

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  സഭഭാചനതഭാവണ  ആവശശ്യഡപ്പെടതനുസരമച്ചഭാണണ

അനുവദമച്ചതണ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതഭാമസണ:  സര,  അങ്ങയുഡട  വഭാദന്നും  ഞഭാന്

അന്നുംഗസ്പീകരമക്കുന.   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമക്കണ  എചപ്പെഭാഴുന്നും

സന്നുംസഭാരമക്കഭാഡമനതണ  ഞഭാന് അന്നുംഗസ്പീകരമക്കുന.  പചക്ഷേ,  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസ

പ്രചമയതമഡന്റെ  ചെരച്ചയമല്  പഡങ്കടുക്കുനവരുഡട   ലെമസമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

മുഖശ്യമനമയുഡട മറുപടമ  എനണ എനഡകഭാണണ ചചെരതമഡലനണ അങ്ങണ റൂളമന്നുംഗണ

നല്കണന്നും.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമക്കണ  എനമഭാകഭാന്നും.  പചക്ഷേ  ഇതണ

ശരമയഭായ നടപടമയല. ഡതറഭായ കസ്പീഴ്വഴക്കമഭാണണ. 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: ഇവമഡട നടക്കുന ചെരച്ചയുഡട അടമസഭാനതമല്
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ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമ  ആവശശ്യഡപ്പെടതണ  പ്രകഭാരന്നും  അചദ്ദേഹതമനണ

സന്നുംസഭാരമക്കഭാനുള്ള അനുവഭാദന്നും ഡചെയര നല്കമയമട്ടുണണ. 

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ  വമജയന്:  സര,  അതുതഡനയഭാണണ  ഉണഭായതണ.

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  അന്നുംഗന്നും  ഉനയമച്ചചലഭാ;  ചെരച്ച  നടനഡകഭാണമരമക്കുചമഭാള്

ഞഭാന്  ഇക്കഭാരശ്യന്നും  ആവശശ്യഡപ്പെടമരുന.  അതമനണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ഡചെയര

എനമഡക്കഭാരു  മറുപടമയുന്നും  നല്കമ;  'ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

സന്നുംസഭാരമച്ചതമനുചശഷന്നും അചങ്ങയണ സന്നുംസഭാരമക്കഭാവനതഭാണണ'  എനണ ഡചെയര

എഡന അറമയമക്കുകയുന്നും ഡചെയ്തു.  അങ്ങഡനയഭാണണ ഞഭാന് സന്നുംസഭാരമക്കുനതണ.

സഭഭാചനതഭാഡവന നമലെയമല് എനമക്കണ എചപ്പെഭാഴുന്നും ഇടഡപടഭാഡമനള്ളഡതലഭാന്നും

എനമക്കറമയഭാന്നും.  പചക്ഷേ  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  അനുമതമചയഭാടുകൂടമ  തഡനയഭാണണ

ഞഭാന് സന്നുംസഭാരമക്കുനതണ.

 ഇചതഭാടുകൂടമയഭാണണ  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  സസ്പീക്കര  ഇഒൗ  ചെമത്രതമല്

വരുനതണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  പ്രമവമചലെജസണ,  എഥമകണ  എനമവ

സന്നുംബനമച്ച  കമ്മമറമക്കണ  റഫെര  ഡചെയ്തുഡവനണ  ചകടചപ്പെഭാള്

അങ്ങഡനയഭാഡണങ്കമല്  സസ്പീക്കഡറക്കൂടമ  പമടമകൂടമയഭാല്  എന്തഭാണണ  എന

ആചലെഭാചെനയഭായമ. അതമഡന്റെ ഭഭാഗമഭായമ അരചങ്ങറമയ ചെമലെ ആചലെഭാചെനകളുഡട
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ഭഭാഗമഭായമടഭാണണ  ഇവമഡട  പലെകഭാരശ്യങ്ങളുന്നും  വഭാരതകളഭായമ  വനതണ.  നഭാന്നും

കഭാചണണതണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ചകഭാടതമയമല്  പ്രതമയഭായമരമക്കുന  വശ്യകമ

നല്കമയ  ചസറണഡമന്റെണ  എന്തഭാഡണനണ  ഇതുവഡര  പുറതണ  വനമടമല.

ആഡരക്കുറമഡച്ചഭാഡക്കയഭാണണ  പരഭാമരശമച്ചമരമക്കുനതണ  എനമറമയമല.  പചക്ഷേ

ഒരു കഭാരശ്യന്നും നമുഡക്കലഭാവരക്കുമറമയഭാന്നും.  ആ പ്രതമ വമവമധ ഏജന്സമകളുഡട

ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യലെമനണ  ആദശ്യന്നും  വമചധയമഭായമരുന.  അറസണ  ഡചെയതമനണ

ചശഷമഭാണണ  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യലെമനണ  വമചധയമഭാകുനതണ.  ചകഭാടതമ

ഏജന്സമകള്ക്കണ  വമട്ടുഡകഭാടുതതമനുചശഷന്നും അതഭായതണ,  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യഭാന്

ആഗ്രഹമക്കുന  ഏജന്സമ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ചകഭാടതമചയഭാടണ  ചചെഭാദമക്കുകയുന്നും

അങ്ങഡന  ചകഭാടതമ  ഏജന്സമക്കണ   വമട്ടുഡകഭാടുക്കുന.  കുറച്ചണ  ദമവസങ്ങള്

ആദശ്യന്നും നല്കമ,  പമനസ്പീടണ കുറച്ചണ ദമവസങ്ങള്കൂടമ നല്കുന.  അങ്ങഡന ചെമലെ

ഏജന്സമകള്  അചനസ്വഷണന്നും  പൂരതസ്പീകരമച.  മറണ  ഏജന്സമകള്

അചനസ്വഷണന്നും  തുടരന.  ഒരു  മഭാസചമഭാ  രണണ  മഭാസചമഭാ  അല,  മഭാസങ്ങള്

പമനമടുന.  അതമനുചശഷന്നും  കസഡെമയമലഡള്ളഭാരു  പ്രതമയുഡട     164

പ്രകഭാരമുളള  ഡമഭാഴമ  വമശദ  വഭാചെകങ്ങളഭായമ  സഭാധഭാരണ  നമലെയമല്

എടുക്കഭാന് സഭാധമക്കുചമഭാ? 
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പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ ഡചെനമതലെ  ):  സര,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

മുഖശ്യമനമ,  അങ്ങണ ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനമ കൂടമയഭാണണ.  അചങ്ങയറമയഭാന്നും ഒരു

പ്രതമഡയ ചചെഭാദശ്യന്നും ഡചെയണ കഴമയുചമഭാള് ആ വമവരങ്ങള്ക്കണ കൂടുതല് വശ്യകത

വരുതഭാന്ചവണമയുന്നും  അതമഡന്റെ  ചകഭാണ്ഫെമഡെന്ഷശ്യഭാലെമറമ  സൂക്ഷേമക്കഭാന്

ചവണമയുന്നും 164 എടുക്കുന്നും. അങ്ങഡന 164 -ല് എടുക്കുന കഭാരശ്യങ്ങള് അവരക്കണ

മഭാറമപ്പെറയഭാന് കഴമയമല.  അങ്ങഡന  164  വഭായമച്ചചപ്പെഭാഴഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

ജഡ്ജമ  പറഞ്ഞതണ,  ഭരണഘടനഭാ  സഭാനതമരമക്കുന  ഒരഭാളുകൂടമ

ഇതമലഡണനറമഞ്ഞണ  ഞഭാന്  ഡഞടമചപ്പെഭായമ  എനണ.  164-ഡന്റെ  ഗഒൗരവന്നും

ഉള്ഡക്കഭാള്ളഭാഡത അങ്ങണ സന്നുംസഭാരമക്കുനതണ ശരമയഭാചണഭാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ  വമജയന്: സര,  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതണ

മനസമലെഭാകഭാതതുഡകഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

പറയുകയഭാഡണനണ ഞഭാന് ധരമക്കുനമല.  നലതുചപഭാഡലെ മനസമലെഭാക്കമതഡന

അങ്ങയുഡട  ഒരു  ഭഭാഗന്നും  വഭാദമഭായമ  അവതരമപ്പെമക്കുനതഭാഡണനണ  എനമക്കണ

തമരമച്ചറമയഭാന്  കഴമയുനണണ.  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതണ,  ഇത്രയുന്നും  മഭാസങ്ങള്  ഇഒൗ

പ്രതമ  കസഡെമയമലണണ,  ആ  കസഡെമയമലള്ളയഭാഡള  മഭാറമ  മഭാറമ  വമവമധ

ഏജന്സമകള് ചചെഭാദശ്യന്നും ഡചെയ്യുന. അതണ 164 അഡലനണ മഭാത്രചമയുള. ചചെഭാദശ്യന്നും
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ഡചെയഡതലഭാന്നും  റമക്കഭാരഡെഭായമ  അവരുഡട  കയ്യമലണണ.  ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ

ഘടതമഡലെഭാനമമലഭാഡതഭാരു കഭാരശ്യന്നും, അഡലങ്കമല് നമങ്ങള് ഇചപ്പെഭാള് ഏറവന്നും

മുഖവമലെയ്ഡക്കടുക്കുന,  മഭാധശ്യമങ്ങള്  റമചപ്പെഭാരടണ  ഡചെയതനുസരമച്ചഭാഡണങ്കമല്

ചനരഡത  പറഞ്ഞതമനണ  കടകവമരുദമഭായ  കഭാരശ്യന്നും,  164  ചസറണഡമന്റെമഡന്റെ

ഭഭാഗമഭായമ  വരുനഡവങ്കമല്,  അതമഡന്റെ  വമശസ്വസനസ്പീയത  എത്രചതഭാളമഭാണണ

എനതഭാണണ  പ്രശ്നന്നും.  മഭാസങ്ങചളഭാളന്നും  കസഡെമല്  കമടക്കുഡനഭാരു  പ്രതമയുഡട

ഡമഭാഴമക്കണ  എന്തഭാണണ  സഭാധഭാരണ  കല്പ്പെമക്കുന  വമലെ.  164-ചസറണഡമന്റെമഡന്റെ

വമലെ എവമഡടയഭാണണ വരുനതണ? 164  ചസറണഡമന്റെമഡന്റെ വമലെ വരുനതണ ചനഡര

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  ചകഭാടതമയമല്  ചപഭായമ  പറയുചമഭാഴഭാണണ.  ഏതണ

സഭാക്ഷേമയുചടയുന്നും  ഡമഭാഴമയുഡട  ഏറവന്നും  ആധമകഭാരമകത  വരുനതണ  ആദശ്യന്നും

നല്കുന ചസറണഡമന്റുകളമലെഭാണണ. ഇവമഡട ആദശ്യന്നും നല്കമയ ചസറണഡമന്റുകളുണണ.

ഒരു  ഏജന്സമക്കല,  വമവമധ  ഏജന്സമകള്ക്കണ  നല്കമയ  ചസറണഡമന്റുണണ.

മഭാധശ്യങ്ങള്  റമചപ്പെഭാരടണ  ഡചെയചലഭാ;  ആദശ്യന്നും  നല്കമയ  ചസറണഡമന്റെമഡന്റെ  ചെമലെ

ഭഭാഗങ്ങള് മഭാധശ്യമങ്ങള് റമചപ്പെഭാരടണ ഡചെയചലഭാ.

ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ:  സര,  അതണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമക്കണ

എങ്ങഡന അറമയഭാന്നും?



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

142

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ  വമജയന്:  സര,  അതചല  പറയുനതണ  മഭാധശ്യമങ്ങള്

റമചപ്പെഭാരടണ  ഡചെയചലഭാ;  ആദശ്യന്നും  നല്കമയ  ചസറണഡമന്റെമഡന്റെ  ചെമലെ  ഭഭാഗങ്ങള്

മഭാധശ്യമങ്ങള് റമചപ്പെഭാരടണ ഡചെയചലഭാ; മഭാധശ്യമങ്ങള് റമചപ്പെഭാരടണ ഡചെയതണ ഇവരുഡട

ഡമഭാഴമയഭാണണ.  ആ  ഡമഭാഴമയുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  കഭാരശ്യങ്ങള്  റമചപ്പെഭാരടണ

ഡചെയ്തുവന. അതണ എവമഡടവഡര എതമ. 

ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ:  സര,  ആദശ്യഡത  ഡമഭാഴമയമല്

എന്തഭാണുള്ളഡതനണ  എനമക്കുമറമയമല,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  മുഖശ്യമനമക്കുന്നും

അറമയമലചലഭാ.  

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ  വമജയന്:  സര,  നമ്മള്  ഇചപ്പെഭാള്  ഡമഭാഴമ

കണമടമലചലഭാ.  പചക്ഷേ,  ഇഒൗ  പറഞ്ഞ  വസ്തുത  നമചഷധമക്കഭാന്  കഴമയമല.

ചനരഡത മുതലള്ള ഡമഭാഴമ  കയ്യമലണഭാകുചമഭാള് ഏറവഡമഭാടുവമല് ഒരു  164

ചസറണഡമന്റെണ  നല്കമയഭാല്,  അതണ  164  ചസറണഡമന്റെണ  ആയഭാല്ചപ്പെഭാലന്നും

അതമഡനത്രമഭാത്രന്നും  വമലെയുഡണനണ  നമയമവമദഗ്ദ്ധരഡക്കലഭാന്നും

അറമയഭാവനതഭാണണ. 

ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ: That  is  your  version.  അതണ  അങ്ങയുഡട

version ആണണ.
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ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ വമജയന്:  സര,  തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും.  ലെസ്പീഗലെഭായമ ഇതുമഭായമ

ബനഡപ്പെടണ  വമദഗ്ദ്ധന്മഭാര  കഭാണുനതണ,  അതമനുപമനമല്  പ്രവരതമച്ചമട്ടുള്ള

ഒരുപഭാടണ കഭാരശ്യങ്ങളുഡണനഭാണണ. അതമനണ ചെമലെ ഉചദ്ദേശശ്യങ്ങളുമുണഭായമരുന. ആ

ഉചദ്ദേശശ്യങ്ങചളഭാടുകൂടമയഭാണണ ഇവമഡട ബഹുമഭാനശ്യനഭായ സസ്പീക്കഡറ പുകമറയമല്

നമരത്തുനതമനുള്ള  ശമങ്ങള്  ആരന്നുംഭമച്ചതണ.  ചകരളതമല്

നടനഡകഭാണമരമക്കുന  പ്രവരതനതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭാണതണ.  ആ

പ്രവരതനതമഡന്റെ ഭഭാഗമഭായമ നമ്മുഡട അചനസ്വഷണ ഏജന്സമകള് വഴമവമടണ

ശമമചഡവനണ  ചനരഡത  ഞഭാന്  പറഞ്ഞമട്ടുണണ.  അതുതഡനയഭാണണ

ഇവമഡടയുമുണഭാകുനഡതനണ  നഭാന്നും കഭാചണണതഭായമട്ടുണണ.  നമങ്ങള് വഴമവമട

ശമതമനണ കൂട്ടുനമല്ക്കുകയഭാണണ.  അതണ ഒരുതരതമലന്നും ശരമയഭായ കഭാരശ്യമല.

യഥഭാരതതമല്  നമ്മഡളലഭാന്നും  നമങ്ങള്  ചനരഡത  പറഞ്ഞതുചപഭാഡലെ,

രഭാഷ്ട്രസ്പീയമഭായമ  അചങ്ങഭാട്ടുമമചങ്ങഭാട്ടുന്നും  തരക്കമച്ചണ  വഭാദപ്രതമവഭാദങ്ങള്

നടതമഡക്കഭാണമരമക്കുന. ജനങ്ങളുഡട മുമമല് കഭാരശ്യങ്ങള് അവതരമപ്പെമക്കുന.

അതമല്  ഇതുചപഭാലള്ള ഏജന്സമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന ഡതറഭായ മഭാരഗ്ഗങ്ങഡള

നശ്യഭായസ്പീകരമചഡകഭാണണ  വരമകയല  ചവണതണ.  ഇതണ  തസ്പീരത്തുന്നും  ഡതറഭായ

വഴമയഭാണണ. സഭാധഭാരണഗതമയമല് സസ്വസ്പീകരമക്കഭാന് പഭാടമലഭാത നടപടമയഭാണണ
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സസ്വസ്പീകരമചചപഭാകുനതണ.  അതമനണ  കൂട്ടുനമല്ക്കുന  അവസ  ഇവമഡട

പ്രതമപക്ഷേവന്നും  സസ്വസ്പീകരമക്കുനഡവനതഭാണണ  ഏറവന്നും  ദഒൗരഭഭാഗശ്യകരമഭായ

അവസ.  ഇതുമഭായമ ബനഡപ്പെടണ  മറണ  കഭാരശ്യങ്ങളമചലെയണ  കൂടുതലെഭായമ ഞഭാന്

കടചക്കണതമല.  കഭാരണന്നും,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  ഇവമഡട  മറുപടമ

പറയുനണണ.  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും  അചദ്ദേഹന്നും  ഇതുമഭായമ  ബനഡപ്പെട

കഭാരശ്യങ്ങളമചലെയണ  വമശദമഭായമ  കടക്കുഡമനതഡനയഭാണണ  പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുനതണ.

എന്തമഡനഡയഭാഡക്കയഭാണണ  നമ്മള് ചചെഭാദശ്യന്നും  ഡചെയ്യുനഡവനള്ളതഭാണണ  ഏറവന്നും

പ്രധഭാനന്നും.  ചെമലെ  കഭാരശ്യങ്ങള്  പൂരതമയഭാകഭാനുണഭാകുമഭായമരമക്കുന്നും,  ഡെമജമറല്

അസന്നുംബമ  മഹതഭായ  സചനശമചല  നഭാടമനണ  നല്കമയതണ;  അതണ  നമ്മള്

കഭാചണണതചല;  നല രസ്പീതമയമല് കഭാരശ്യങ്ങള് ഇവമഡട നമുക്കണ  നടപ്പെഭാക്കഭാന്

കഴമഞ്ഞമട്ടുണണ.  എന്.ഡഎ.സമ.-യുമഭായമ  ചെരച്ച  നടതമയചപ്പെഭാള്

സമയബനമതമഭായമ പദതമ പൂരതസ്പീകരമക്കഭാനഭാകുഡമചനഭാ,  ചസഭാഫണ ഡവയര

ഡഡെവലെപണ  ഡചെയ്യഭാന്  എത്ര  സമയന്നും  ചവണഡമചനഭാ,  അവരക്കണ  പറയഭാന്

കഴമയഭാതതുഡകഭാണഭാണണ  അവഡര  ഏല്പ്പെമക്കഭാന്  കഴമയഭാതഡതനഭാണണ

ഞഭാന്  മനസമലെഭാക്കമയതണ.  അക്കഭാരശ്യന്നും  ചനരഡത  പരമചശഭാധമച്ചതഭാണണ,

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  സന്നുംസഭാരമക്കുചമഭാള്  അക്കഭാരശ്യങ്ങള്
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പറയുമഭായമരമക്കുന്നും.  ഉഒൗരഭാളുങ്കലെമഡന  സന്നുംബനമച്ചണ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

കൃതശ്യമഭായമ  പറഞ്ഞു,  അവര  കൂടുതല്  ഭഭാരന്നുംഡകഭാണണ  ബുദമമുട്ടുകയഭാഡണനണ.

അത്രയധമകന്നും  വമശസ്വസതയമല്  പ്രവരതമക്കുന  സഭാപനമഭായതുഡകഭാണണ

ധഭാരഭാളന്നും  വരക്കുകളഭാണണ  അവരക്കുള്ളതണ.  അതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായമട്ടുള്ള  വമഷമന്നും

അവരക്കുണഭാകുന്നും. അതണ സസ്വഭാഭഭാവമകമചല?

 ശസ്പീ  .   രചമശണ ഡചെനമതലെ: സര, നമങ്ങള് കൂടുതല് വരക്കുകള് അവരക്കണ

ഡകഭാടുക്കുനതുഡകഭാണഭാണണ.  അലഭാഡത  വമശസ്വസമഭായതുഡകഭാണല.  ഇചപ്പെഭാള്

വരക്കണ ഡചെയ്യഭാന് കഴമയഭാതതുന്നും അതുഡകഭാണഭാണണ. 

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ വമജയന്:  സര,  ഏറവന്നും വമശസ്വസമഭായതുഡകഭാണചല

നമങ്ങള്തഡന ചനരഡത അവഡര ചയഭാഗശ്യരഭായമ കണക്കഭാക്കമയമട്ടുളളതണ?  ആ

ചയഭാഗശ്യത അവര ഇചപ്പെഭാഴുന്നും നമലെനമരത്തുനഡവചനയുള.  ശങ്കരനഭാരഭായണന്

തമമ  ഡമചമഴണ  ചലെഭാഞമഡന്റെ  നവസ്പീകരണന്നും,  നമ്മുഡട  ഈ  സഒൗധന്നും,  അതണ

നമരമ്മമക്കുന  കഭാലെതണ   ഇന്തശ്യയമഡലെ  ഏറവന്നും  വലെമയ  നമയമസഭയചല;

ഇതമഡന്റെ  പശ്ചഭാതലെ  സഒൗകരശ്യങ്ങള്  കണചപ്പെഭാള്,   ഡഹഭാ  ഇത്ര  വലെമയ

സഭചയഭാ!  എനണ  ചചെഭാദമച്ചവരമചല;  ആശണ ചെരശ്യഡപ്പെടവരമചല?   അനണ  തുക

കുറവഭായമരമക്കുന്നും.  കഭാരണന്നും,  അനണ അത്രചയയുള.  ഇചപ്പെഭാള് ഒരണയണ ചെഭായ
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കമട്ടുന  സമതമയലചലഭാ;   ആ  നമലെ  മഭാറമയമചല;  അതമഡന്റെ  മഭാറങ്ങള്

വനമട്ടുണഭാകുന്നും.  അതഭാണണ നമ്മള് കഭാചണണതഭായമട്ടുള്ളതണ.  സഭഭാ ടമ.വമ.  ഒരു

നല  തുടക്കമഭായമരുന.  അതമല്  ഭരണ-പ്രതമപക്ഷേ  അന്നുംഗങ്ങഡളലഭാന്നും

ഉള്ഡക്കഭാള്ളുന ഉനതഭാധമകഭാര സമമതമയഭാണണ അതമനണ ചനതൃതസ്വന്നും ഡകഭാടുതണ

കഭാരശ്യങ്ങള്  നടത്തുനതണ.  നല  മഭാതൃകയഭാണണ  അതണ  സൃഷമച്ചമട്ടുളളതണ.

ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമഡയക്കുറമച്ചണ  അചദ്ദേഹന്നും  ഡകഭാച്ചഭാക്കമ

പറഞ്ഞതണ ചമഭാശമഭായമചപ്പെഭായമ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട പ്രതമക്ഷേചനതഭാവണ  അങ്ങഡന

അതമഡന  കുറചകഭാണഭാന്  പഭാടമലഭായമരുന.  കഭാരണന്നും,  രഭാജശ്യത്തുനമനണ

2500-ഓളന്നും  വമദശ്യഭാരതമകള്  പഡങ്കടുത  വമദശ്യഭാരതമ  പഭാരലെഡമന്റെഭാണണ

അതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായമ  നടനതണ.  അതുചപഭാഡലെ,  നഭാഷണല്  ദളമതണ

ഡലെജമചസചച്ചഴണ  ചകഭാണ്ഫെറന്സണ  വളഡര  മഭാതൃകഭാപരമഭായ  രസ്പീതമയമലെഭാണണ

സന്നുംഘടമപ്പെമക്കഭാന്  കഴമഞ്ഞതണ.   ഭക്ഷേണതമനണ  ഡചെലെവഭായ  തുകഡയപ്പെറമ

പറഞ്ഞു.  ഭക്ഷേണന്നും,  തഭാമസന്നും ഇഡതലഭാന്നും  അതമഡന്റെ ഭഭാഗമഭായമ  വരുനതചല;

അങ്ങണ  ആ  തരതമചലെയണ  ചപഭാചകണതുചണഭാ;  ഇവമഡട  യഥഭാരത  പ്രശ്നന്നും

എന്തഭാണണ?  ഏതണ  ആള്  സസ്പീക്കറഭായമരുനഭാലന്നും,  ആ  ആള്ക്കണ  എചപ്പെഭാഴുന്നും

പ്രതമപക്ഷേചതഭാടണ  ഡചെറമഡയഭാരു  അനുകമയുന്നും
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ആനുകൂലെശ്യവഡമഭാഡക്കയുണഭാകുന്നും. എനമക്കണ  പലെചപ്പെഭാഴുന്നും ചതഭാനഭാറുണണ, ഇചദ്ദേഹന്നും

എന്തമനഭാണണ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമനണ  ഇത്രയുമധമകന്നും  സമയന്നും

ഡകഭാടുക്കുനഡതനണ.  കഴമഞ്ഞ ദമവസന്നും അടമയന്തരപ്രചമയന്നും ചെരച്ച ഡചെയമചല;

എനഡകഭാണഭാണണ ചെരച്ച ഡചെയതണ?  അടമയന്തരപ്രചമയന്നും ചെരച്ച ഡചെയ്യുചമഭാള്

ഏകചദശന്നും  രണണ മണമക്കൂറമനടുതണ സമയഡമടുക്കുകയഭാണണ.  ഒനരമണമക്കൂര

എന്തഭായഭാലഡമടുക്കുന്നും.  കഭാരണന്നും,  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  വളഡര  ദസ്പീരഘമഭായമ

സന്നുംസഭാരമച്ചചശഷന്നും ബഭാക്കമയുള്ളവരുന്നും സന്നുംസഭാരമക്കുന.  എലഭാ ആള്ക്കഭാരുന്നും

സന്നുംസഭാരമക്കുന നമലെയമചലെയണ വരുന ചെരച്ചയഭാണണ സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും നലതണ.

അതമനണ രണണ മണമക്കൂറചല എടുക്കുക. ഒനര മണമക്കൂരഡകഭാണണ തസ്പീരതമചല;

വളഡരക്കൂടുതല്  സമയന്നും  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമനണ  സഭാധഭാരണ

ഡകഭാടുക്കുനതമചനക്കഭാളുന്നും കൂടുതല് ഡകഭാടുക്കുനചലഭാഡയനണ ഞങ്ങള്ഡക്കഭാഡക്ക

ചതഭാനഭാറുള്ള  നമലെപഭാടഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  എലഭാ  ഘടതമലന്നും

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  ഇത്ര  വലെമയ  നനമചകടണ  പഭാടുചണഭാ;  സസ്പീക്കചറഭാടണ

നനമഡയഭാനന്നും  ചവണ.  പചക്ഷേ,  അങ്ങഡനഡയലഭാന്നും  കഭാണമഡച്ചഭാരു

മനുഷശ്യചനഭാടണ....  ഞങ്ങള്ക്കണ  സമയന്നും  തനമഡലനഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രതമപക്ഷേ ചനതഭാവണ പറഞ്ഞതണ.  ഒരു പ്രചതശ്യക സന്നുംഭവന്നും  അവമശസ്വഭാസമഭായമ
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ഡകഭാണ്ടുവനണ അതമഡനക്കുറമചള്ള ചെരച്ചകള് നടന. ആ ചെരച്ചയമല് പറയുന

കഭാരശ്യങ്ങള്ക്കണ മറുപടമ പറയണമചലഭാ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കരക്കണ അറമയഭാന്

കഴമയുചമഭാ  എത്രസമയമഭാണണ  ചവണഡതനണ.  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും  അതമനണ

കുറച്ചധമകന്നും  സമയഡമടുതമട്ടുണണ.  എനഭാല്  അചങ്ങയണ  കൂടുതല്  സമയന്നും

അനുവദമച്ചമട്ടുണണ.

ശസ്പീ  .   രചമശണ ഡചെനമതലെ: സര, 30 മമനമടണ മഭാത്രമഭാണണ നല്കമയതണ.

ശസ്പീ  .    പമണറഭായമ വമജയന്:  സര, 30  മമനമടമലെധമകന്നും സന്നുംസഭാരമക്കഭാന്

അനണഭായമരുനമല.  ഇ.എന്നും.എസണ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവഭായുന്നും  ബഭാവ  ഹഭാജമ

സസ്പീക്കറഭായുമമരുന  സമയഡതഭാഡക്ക  സഭയമല്  ഞഭാനമരുനമട്ടുണണ.  അനണ

ഞഭാന്  കഭാണുനതണ  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതഭാവണ  സന്നുംസഭാരമചക്കണ  സമയന്നും

കഴമയുചമഭാള് ഇനമ അചങ്ങയണ എത്രസമയന്നും ചവണഡമനണ ചചെഭാദമക്കുന്നും.  രണണ

മമനമഡടനഭാണണ ഇ.എന്നും.എസണ.-ഡന്റെ മറുപടമ. അവമഡട തസ്പീരന. ഇങ്ങഡനഡയഭാരു

സമയക്രമന്നും  പഭാലെമഡച്ചഭാരു  കഭാലെന്നും  നമുക്കുണഭായമരുന.  ആ  സമയക്രമമഭാണണ

നമ്മള്  പഭാലെമച്ചണ  ചപഭാകുനഡതങ്കമല്  സസ്വഭാഭഭാവമകമഭായുന്നും  എലഭാവരുന്നും  അതണ

അന്നുംഗസ്പീകരമക്കഭാന്  നമരബനമഭാകുന്നും.  പചക്ഷേ  നമ്മളഭാരുന്നും  ഇചപ്പെഭാള്  ആ

സമയക്രമന്നും  പഭാലെമക്കുനമല.  അതുഡകഭാണണ  എലഭാവരുന്നും  കുറച്ചധമകന്നും
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സമയഡമടുക്കുന.  അതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായമ  സസ്പീക്കറുന്നും  അതമനനുസരമച്ചണ  നമുക്കണ

കൂട്ടുനമല്ക്കുന.  അതമഡന ഒരു വലഭാതനമലെയമല് കഭാചണണതമലഭായമരുന.

ഒരുതരതമലന്നും സസ്പീക്കര ഇതരതമലള്ള പ്രചമയന്നും ചനരമചടണ ആളല. ഞഭാന്

ചനരഡത  പറഞ്ഞതുചപഭാഡലെ  നമ്മുഡട  പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ  പഭാപ്പെരതസ്വമഭാണണ

ഇതരഡമഭാരു  പ്രചമയന്നും  ഡകഭാണ്ടുവനതണ.  അതുഡകഭാണണ  ഇതുപൂരണമഭായുന്നും

നമരഭാകരമചക്കണതുമഭാണണ.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  സര,  ഇഒൗ  സഭയമല്  ഇങ്ങഡനഡയഭാരു  പ്രചമയന്നും  ചെരച്ച

ഡചെയ്യഭാന്  കഴമഞ്ഞതമല്  ഞഭാന്  വളഡര  അഭമമഭാനമക്കുകയുന്നും

സചന്തഭാഷമക്കുകയുന്നും  ഡചെയ്യുഡനഭാരു  ആളഭാണണ.  കഭാരണന്നും,  നമ്മുഡട  രഭാജശ്യതണ

വമചയഭാജമപ്പെമഡന്റെ  ഒരു  ഡചെറമയ  ശബ്ദന്നുംചപഭാലന്നും  ഉയരഭാന്  പഭാടമഡലഡനഭാരു

സഭാമഭാനശ്യ  അന്തരസ്പീക്ഷേന്നും  വളരനഡകഭാണമരമക്കുന  സഭാഹചെരശ്യതമല്  ചകരള

നമയമസഭ  വമചയഭാജമപ്പെമഡന്റെ  ശബ്ദഡത  ആചഘഭാഷമക്കുന  ഏറവന്നും  നല

ദമവസമഭായമ  ഞഭാന് ഇതമഡന  കഭാണുകയഭാണണ.   ഇഒൗ  ചെരച്ച  ചവണഡമങ്കമല്

ഒഴമവഭാക്കഭാനഭാവശശ്യമഭായ  നമലെപഭാടണ  സസ്പീക്കരക്കണ  തസ്പീരുമഭാനമക്കഭാമഭായമരുന.

പഡക്ഷേ,  ഇഒൗ  ചെരച്ച  നടക്കഡടഡയനഭാണണ  ഞഭാന്  ആഗ്രഹമച്ചതണ.   ഇഒൗ

ചെരച്ചയുഡട  ഭഭാഗമഭായമ  ബഹുമഭാനശ്യനഭായ  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  പ്രസന്നുംഗമച്ച
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സമയന്നും  ഞഭാന്  ഓരക്കുകയഭായമരുന,  1980-കളമല്  ഡപരമന്തല്മണ

ഡഡഹസ്കൂളമല്  പഠമക്കുന  സമയതണ  ഡചെനമതലെ  സമനഭാബഭാദണ  എന  ജഭാഥ

കണ്ടു.  ഡക.എസണ.യു.-ഡന്റെ  ജഭാഥ.   ഡചെനമതലെ  എനതണ  ഒരഭാളഭാചണഭാ

നഭാടഭാചണഭാ  എനള്ള  കഭാരശ്യന്നും  എനമക്കണ  അറമയമലഭായമരുന.  അചദ്ദേഹഡത

കഭാണഭാന്ചവണമ  ഒരമക്കല്  ഞഭാന്  ചപഭായമ.  അചദ്ദേഹന്നും  അവമഡട

പ്രസന്നുംഗമക്കുകയഭാണണ,  മനുഷശ്യഡന്റെ തലെയന്നും ഡതങ്ങമഡന്റെ കുലെയന്നും വമലെയമലഭാത

നഭായനഭാരമഡന്റെ  ഭരണഡമനഭാണണ  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  പ്രസന്നുംഗന്നും.  ഞഭാന്

പലെചപ്പെഭാഴുന്നും  അവമഡടയമരുനണ  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  പ്രസന്നുംഗന്നും  ചകള്ക്കുന്നും.  ഞഭാന്

അചദ്ദേഹഡത ആചക്ഷേപമക്കുകയല.  അചദ്ദേഹന്നും തസ്പീഡര വളരഭാത രസ്പീതമയമല്

വസ്പീണ്ടുന്നും  തുടരുകയഭാണണ,  ഡക.എസണ.യു.-വമഡന്റെ  പ്രസമഡെന്റെമഡനചപഭാഡലെ

സന്നുംസഭാരമചഡകഭാണമരമക്കുന.  അചദ്ദേഹതമനണ  വമമരശനങ്ങള്  ഉനയമക്കഭാന്നും;

ആചക്ഷേപങ്ങളുനയമക്കഭാന്നും;  പചക്ഷേ  അല്പന്നുംകൂടമ  വളരച്ച  കഭാണമക്കണന്നും.

ഇചപ്പെഭാള് അചദ്ദേഹന്നും പറഞ്ഞ ചെമലെ കഭാരശ്യങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ,  ഉതരവഭാദഡപ്പെട ഒരു

സഭഭാചവദമയമല് ചകരളതമഡലെ പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  പറയുന കഭാരശ്യങ്ങള്ക്കണ

വസ്തുതയുന്നും  യുകമയുന്നും  ഉചണഭാഡയനണ  ചനഭാക്കചണ? ഇ.എന്നും.എസണ.  സ്മൃതമ

ഡഡലെബറമ  ഡപഭാളമചകളഞ്ഞു.  അവമഡട  പുതമയ  ഇ.എന്നും.എസണ
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സ്മൃതമയുണഭാക്കഭാന്  82  ലെക്ഷേന്നും  രൂപ  ശസ്പീ.  ശരതണ  എനപറയുന  ഡഡകരളമ

ടമ.വമ.യമഡലെ  പത്രചലെഖകനണ  ഡകഭാടുത്തു;  ഉണഭായമടമല.  FOD  (ഡഫെസമവല്

ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമ) സന്നുംഘടമപ്പെമച്ച MIT, പൂഡനയണ 5 ചകഭാടമ രൂപ ഡകഭാടുത്തു.

ഒരു  രൂപ  ഡകഭാടുത്തുഡവനണ  നമങ്ങള്  ഡതളമയമച്ചഭാല്  ഞഭാന്  ഈ  പണമ

നമരത്തുന്നും.  എഡന്റെ  അഡെസ്പീഷണല്  പമ.എ.ഡയ  വമളമച്ചചപ്പെഭാള്  എതമരത്തു.

നമ്മഡളതമരചതഭാ;  മഡറനഭാള് നമയസഭഭാ  സചമ്മളനന്നും  ചചെരഭാനമരമക്കുചമഭാള്

ഇന  ഡഡവകുചനരന്നും  ഒരു  ഡടലെമചഫെഭാണ്ചകഭാളമലൂഡട  നമയമസഭഭാ

സചമ്മളനതമഡന്റെ  പ്രവൃതമകള്ക്കണ  ചുമതലെയുള്ള  ഒരുചദശ്യഭാഗസന്

എറണഭാകുളതണ  എതണഡമന  പറഞ്ഞഭാല്  അഡതഭാരു  മരശ്യഭാദചകടചല;

എചനഭാടണ ചെമലെ ആളുകള് ചചെഭാദമച.  ഒരു ഇന്സമചറഷനുമമലഭാഡത സസ്പീക്കറുഡട

ഒരു  പരശ്യചവഷവമമലഭാഡത  അചനസ്വഷമക്കഭാന്  സമ്മതമഭാഡണനണ

പറഞ്ഞയഭാളചല  നമങ്ങള്  പമഡന  എന്തഭാ  നമങ്ങള്  നമങ്ങളുഡട  പമ.എ  ഡയ

വമടഭാതമരുനതണ   എനണ.  ഞഭാന് പറഞ്ഞു; അഡതഡന്റെ മരശ്യഭാദ. ആ മരശ്യഭാദയമല്

ഞഭാന് ഇചപ്പെഭാഴുന്നും ഉറചനമല്ക്കുന.  പചക്ഷേ അചത മരശ്യഭാദ തമരമചന്നും ചവചണ?

ചപഭാകമലഭാ  എനല  പറഞ്ഞതണ.  എടഭാന്നും  തസ്പീയതമ  അവമഡട  ഹഭാജരഭാകുഡമനണ

അറമയമച.  അറമയമച്ചതമനുചശഷന്നും  നമ്മുഡട  പ്രമമമസസമല്  വചള്ള  ലെസ്പീഗല്
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ചപ്രഭാസസമല്  സസ്പീക്കറുഡട  ഡപരമമഷന്  വഭാങ്ങുക  എഡനഭാരു  രസ്പീതമ

കൂടമയുഡണനണ  അവഡര  അറമയമച.  അറമയമക്കുനതണ  വരമല  എനല;

പമ.എ.-ഡയ  പറഞ്ഞയക്കഭാതമരമക്കഭാന്ചവണമ  തടസഡപ്പെടുതമഡയനണ

പറയുനതണ  ഒരുകഭാരണവശഭാലന്നും  ശരമയല.  ചഡെഭാ.  എന്നും.ഡക.  മുനസ്പീര

പ്രഗത്ഭനഭാഡയഭാരു  പമതഭാവമഡന്റെ  മകനഭാണണ.  പചക്ഷേ  അചദ്ദേഹതമനണ

പകരനഭാടന്നും  അറമയഭാഡമനള്ളതണ  എനമക്കണ  നനഭായമടറമയഭാന്നും.  കലെഭാമണലെന്നും

രഭാമന്കുടമ  നഭായരുഡട  ഏറവന്നും  നല  കഴമവഭാണണ  പകരനഭാടന്നും.  ഒരുഭഭാഗതണ

കതമയുന്നും  അചതസമയത്തുതഡന  മമനുക്കുഡമടുതണ  ആടഭാന്  ചശഷമയുള്ള

പകരനഭാടക്കഭാരഡന്റെ രസ്പീതമയമലെഭാണണ അചദ്ദേഹന്നും ഡപരുമഭാറമയതണ.  അചദ്ദേഹന്നും ഒരു

ഡമഭാഴമഡയക്കുറമച്ചണ ഇവമഡട പറഞ്ഞു. ഏതണ ഡമഭാഴമ? ആരുഡട ഡമഭാഴമ? അചദ്ദേഹന്നും

ഡമഭാഴമ കണമട്ടുചണഭാ? പത്രങ്ങളമല് വന വഭാരതയണ ഞഭാന് പ്രതമചഷധമച്ചമല,

പ്രതമകരമച്ചമല.  എനമക്കതമനണ  ഒഴമവമല.  ഏഡതങ്കമലന്നും  പത്രചലെഖകന്മേഭാരുഡട

മചനഭാവമധമയമല്  ഡതളമഞ്ഞുവരുന  വഭാരതകളുഡട  പമനഭാഡലെ  ചപഭായമടണ

കമണന്നും കടമട്ടുചണഭാ എനചചെഭാദമക്കുന വമഡമയല ഞഭാന്.  ചചെഭാദമക്കഭാനുള്ളതണ

എചനഭാടണ  ചചെഭാദമക്കഡട.  ആവശശ്യമഭായ  വമവരങ്ങള്  ഡകഭാടുക്കഭാഡമന  ഞഭാന്

പറഞ്ഞു.  പത്രവഭാരതകള് മഭാത്രന്നും  അടമസഭാനമഭാക്കമ  പലെതുന്നും  ആസൂത്രണന്നും
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ഡചെയ  ചെരമത്രവന്നും  പഭാരമരശ്യവന്നും  നമങ്ങള്ഡക്കഭാഡക്കയുണഭാകുന്നും.  കയ്യമലള്ള

ചെഭാനലെമഡന  ഉപചയഭാഗഡപ്പെടുതമ  ചെമലെ  പണമകള്  നടതമയതമഡന്റെ

പഭാരമരശ്യമുണഭാകുന്നും.  പചക്ഷേ  അതണ  നമ്മുഡട  തലെയമല്  അടമചച്ചല്പ്പെമക്കരുതണ.

ഞഭാനമവമഡട പറയുനതണ ഇവമഡട ഇഒൗ പ്രചമയന്നും അവതരമപ്പെമക്കഭാന് പറഞ്ഞ

കഭാരശ്യങ്ങളമല് ഏതഭാഡണലഭാന്നും യുകമരഹമതമഭാഡണനണ ഇവമഡട വമശദസ്പീകരമച

കഴമഞ്ഞമരമക്കുന.  (......ബഹളന്നും......)  ചകട്ടുചകള്വമയുഡടയുന്നും

ഉഒൗഹഭാചപഭാഹങ്ങളുഡടയുന്നും വമലെകുറഞ്ഞ അപവഭാദങ്ങളുഡടയുന്നും പമന്ബലെതമല്

നമയമസഭയമഡലെ  അധശ്യക്ഷേചവദമഡക്കതമഡര  ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ  പ്രചമയന്നും

ഡകഭാണ്ടുവന  പ്രതമപക്ഷേഡമനന്നും  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാഡവനന്നും  നമങ്ങള്ക്കണ

അഭമമഭാനമക്കഭാന്നും. അതഭാണണ ചെരമത്രതമല് ചരഖഡപ്പെടുതഭാന് ചപഭാകുനതണ. ഇതണ

ഒരുകഭാരണവശഭാലന്നും  ഒരു  കസ്പീഴണ വഴക്കമഭാകരുഡതനണ  ഞഭാന്  ആഗ്രഹമക്കുന.

ഇതരന്നും അപകസ്വമഭായ രസ്പീതമ ഭഭാവമയമലന്നും ആവരതമക്കഭാന് തുനമഞ്ഞഭാല് അതണ

ജനഭാധമപതശ്യഡത  ശഷ്കമഭാക്കുന്നും,  ദുരബലെഡപ്പെടുത്തുന്നും.  കഴമഞ്ഞ നഭാചലെമുക്കഭാല്

വരഷക്കഭാലെന്നും അധശ്യക്ഷേചവദമയമല്നമനന്നും നസ്പീതമകമടമയമഡലന കഭാരശ്യമഭായ ഒരു

പരഭാതമ  ഇഒൗ  സഭയമല്  വനമടമല.  പ്രതമപക്ഷേതമഡന്റെ  ശബ്ദതമനണ

കുറവണഭാകഭാതമരമക്കഭാന്  ആകുനവമധന്നും  ഞഭാന്  പരമശമമച.  ഇചപ്പെഭാള്
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അങ്ങഭാടമയമല് ചതഭാറതമനണ  അമ്മചയഭാടണ  എന പഴഡഞഭാലെണ ല്ല്  അനുസ്മരമക്കുന

രസ്പീതമയഭാണണ  ഇവമഡട  വരുനതണ.  ചഗഭാഡെണ ഫെഭാദര  എന  സമനമമയമല്  ഒരു

രന്നുംഗമുണണ.  നഭാടകഭാചെഭാരശ്യനഭായ   എന്.  എന്.  പമള്ള  മുഖശ്യകഥഭാപഭാത്രമഭായ

സമനമമയഭാണതണ.  അചദ്ദേഹന്നും അചദ്ദേഹതമഡന്റെ അഞണ മക്കഡളയുന്നും നമയനമച്ചണ

പമടമചനമരതമയമരമക്കുകയഭാണണ.  അതമഡലെഭാരു  മകന്  അച്ഛേനറമയഭാഡത

വമവഭാഹന്നും  കഴമച്ചണ  വമവഭാഹജസ്പീവമതന്നും  നയമക്കുകയഭാണണ.  അതറമഞ്ഞചപ്പെഭാള്

മക്കഡളയുന്നും  കൂടമചപ്പെഭായമ.  അചപ്പെഭാള്  മകനഭായ  ഇനഡസന്റെണ  പറഞ്ഞു  ഞഭാന്

നമങ്ങളുഡട  മകനല,  എനമക്കണ  നമങ്ങഡള  അറമയമല  എനണ.  അറമയമചല?

അടമഡക്കടഭാ,  എഡന്റെ മുഖചതയണ അടമഡക്കടഭാ.  ഞഭാന് അച്ഛേനഡലങ്കമല് എഡന

അടമഡക്കടഭാ...  വസ്പീണ്ടുന്നും  വസ്പീണ്ടുന്നും  പറഞ്ഞചപ്പെഭാള്  അടമക്കഭാതമരമക്കഭാന്

നമവൃതമയമലഭാതഭായമ.  അചപ്പെഭാള്  ഓടമചപ്പെഭായമ  ഒറയടമ  ഡകഭാടുത്തു.  പചക്ഷേ

അടമച്ചതണ അച്ഛേഡനയല;  ഡതഭാടടുതണ നമനമരുന സസ്വന്തന്നും അനമയഡനയഭാണണ.

ഇവമഡട ഗവണ്ഡമന്റെണ ചചെഭാദമചഡകഭാണമരമക്കുകയഭാണണ.  നമങ്ങള്ഡക്കഡന്തങ്കമലന്നും

പറയഭാനുഡണങ്കമല്  പറഡയടഭാ,  അഴമമതമയുഡണങ്കമല്  ഡതളമയമഡക്കടഭാ,

അടമക്കഭാന്  പറ്റുഡമങ്കമല്  അടമഡക്കടഭാ  എനണ.  ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമന്റെമഡനതമഡര

നമങ്ങള്ഡക്കഡന്തങ്കമലന്നും  പറയഭാനുഡണങ്കമല്  പറഡയടഭാ,  പറഡയടഭാ
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എനഭാവരതമചഡകഭാണമരമക്കുന  ഗവണ്ഡമന്റെമഡന  അടമക്കഭാന്

നമവൃതമയമലഭാതതുഡകഭാണണ  സസ്പീക്കറുഡട  ചെടചതയ്ഡക്കഭാരടമ.  ആ

അടമയഭാണമചപ്പെഭാള്  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  നടതമയതണ.    ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര

ഇനഡസന്റെമഡന്റെ  പണമയഭാണണ  ഡചെയതണ.  അതണ  ബൂമറഭാങണ  ആകുന്നും.

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര അടമച്ച അടമ,  ഇനഡസന്റെടമച്ച അടമചപഭാഡലെ ബൂമറഭാങഭായമ

കരണചതയണ തമരമചവരുഡമന കഭാരശ്യന്നും ഓരമ്മമക്കണന്നും. ഞഭാന് അചദ്ദേഹഡത

ഒരു  വചെനന്നും  ഓരമ്മമപ്പെമക്കുകയഭാണണ.  സതശ്യവമശസ്വഭാസമകചള,  "ഊഹങ്ങളമല്

മമക്കതുന്നും നമങ്ങള് ഡവടമയുക; തസ്പീരച്ചയഭായുന്നും ഊഹങ്ങളമല് പലെതുന്നും കുറമഭാകുന.

നമങ്ങളമല് ചെമലെര ചെമലെഡരപ്പെറമ ദുഷമച പറയുകയുമരുതണ.”-വമശദ ഖുറഭാന്.

ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  ഇതണ  ഓരമ്മമക്കണന്നും.  അതമഡന്റെ  ശകമ  ഇചപ്പെഭാള്

ചബഭാധശ്യമഭായമചല?  ഇഒൗ  ചനഭാടസ്പീസണ  ഡകഭാടുതതമഡന്റെ  പമചറദമവസന്നും  സസ്പീറണ

ചപഭായമചല; ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര ചനഭാടസ്പീസണ ഡകഭാടുതതമഡന്റെ പമചറദമവസന്നും സസ്പീറണ

ചപഭായമ.  ഉമ്മറമനറമയഭാന്നും. അവമശസ്വഭാസതമനണ ചനഭാടസ്പീസണ ഡകഭാടുതചപ്പെഭാചഴക്കുന്നും

സസ്പീറണ  ചപഭായമ  എനപറയഭാഡത  വയ്യ.  (.....ബഹളന്നും......)  ഞഭാന്  പറയഡട,

എന്തഭാണണ ഡചെയ ഡതറണ?  ജഡെസ്പീഷശ്യല് ആകമവമസന്നും ചപഭാഡലെ ഡലെജമചസറസ്പീവണ

ആകമവമസവമുണണ.   ഡലെജമചസറസ്പീവണ  ആകമവമസന്നും  എന  തലെതമചലെയണ
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നമ്മുഡട  നമയമസഭഡയ  ഉയരതഭാന്  ശമമച്ചതണ  ഡതറഭാചണഭാ?  മഭാറുന

കഭാലെചതഭാടണ  ചചെരനനമല്ക്കഭാന്  പദതമകള്  ആവമഷ്കരമച്ചതണ  ഡതറഭാചണഭാ?

ഭരണഘടനഭാ  ഡവല്ലുവമളമകള്  ചനരമടുചമഭാള്  ഭരണഘടനഭാ  ക്ലഭാസകളുഡട

ബദല്  പ്രതമചരഭാധന്നും  ഉയരതമഡക്കഭാണ്ടുവനതണ,  ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ

നമയമനമരമ്മഭാണതമല്  ജനകസ്പീയ  പങ്കഭാളമതതമനണ  തുടക്കന്നും  കുറമച്ചതണ

ഡതറഭാചണഭാ?  നമയമസഭയണ  ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ  ബദല്  മഭാധശ്യമന്നും

ഡകഭാണ്ടുവനതണ ഡതറഭാചണഭാ? (....ബഹളന്നും.......)

ശസ്പീ  .   എന്നും  .   ഉമ്മര : സര, ചപഭായമന്റെണ ഓഫെണ ഓരഡെര. (.....ബഹളന്നും.....) 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: പറയ. 

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഞഭാന്  ചപഭായമന്റെണ  ഓഫെണ  ഓരഡെര

ചചെഭാദമക്കഡട. ....  (.....ബഹളന്നും.....) ചപഭായമന്റെണ ഓഫെണ ഓരഡെര ഉനയമച്ചചപ്പെഭാള്

അതമനമത്ര  കലെഭാപന്നും  ഉണഭാചക്കണ  കഭാരശ്യമുചണഭാ?  ഒരു  ചപഭായമന്റെണ  ഓഫെണ

ഓരഡെറമനണ ഇത്ര കലെഭാപചമഭാ!  അചപ്പെഭാള് ചവഡറ എഡന്തങ്കമലന്നും പറഞ്ഞഭാചലെഭാ?

(.....ബഹളന്നും.....)  ഇവമഡട  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര പ്രസന്നുംഗമച്ചചപ്പെഭാള് സസ്പീറണ

ചപഭായമചലയനണ ചചെഭാദമച; എന്തണ സസ്പീറണ; എഡന്റെ സസ്പീറണ ഇചപ്പെഭാള് ഇവമഡടയുണണ.

ചവഡറ  എന്തണ  സസ്പീറഭാണണ  ചപഭായഡതനണ  അചദ്ദേഹന്നും   ഡവളമഡപ്പെടുതചണ?



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

157

അചദ്ദേഹന്നും  വശ്യകമഭായമ  പറയചണ?   അതഭാണണ  എഡന്റെ  ചപഭായമന്റെണ.  എന്തണ

സസ്പീറഭാഡണനണ കൃതശ്യമഭായമ പറയചണ? എന്തണ സസ്പീറഭാണണ അചദ്ദേഹന്നും ഉചദ്ദേശമച്ചതണ.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര : പസ്പീസണ....... പസ്പീസണ...  

മമ  .    സസ്പീക്കര:  സര,  പ്രതമപക്ഷേന്നും ഉനയമക്കുന ഡതറ്റുകള് എന്തഭാഡണനണ

എനമക്കണ  മനസമലെഭായമല.  നമയമസഭയണ  ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ  ഒരു  ബദല്

മഭാധശ്യമന്നും ഡകഭാണ്ടുവനതഭാചണഭാ?  നമയമസഭഭാ പ്രവരതനങ്ങഡള എക്കഭാലെത്തുന്നും

ലെഭശ്യമഭാക്കഭാന് നമ്മുഡട മഭാധശ്യമരന്നുംഗഡത ഏറവന്നും പുതമയ അനുഭവമഭായ ഒ.ടമ.ടമ

പഭാറണ ചഫെഭാമമനണ ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ തുടക്കന്നും കുറമച്ചതഭാചണഭാ? ശസ്പീ. ഡജയമന്നുംസണ

മഭാതബ  പറഞ്ഞു ഇഒൗ സഭയമഡലെ എലഭാ  അന്നുംഗങ്ങളുഡടയുന്നും  എലഭാ  വഭാക്കുകളുന്നും

ചലെഭാകഡതവമഡടയമരുനന്നും  എനന്നും  ചകള്ക്കഭാന്  കഴമയുന  ഇന്തശ്യയമഡലെ

ആദശ്യഡത  നമയമസഭയഭായമ  ഇഒൗ  നമയമസഭ  മഭാറുകയഭാണണ.  അതണ

ഡതറഭാചണഭാ?  നമരമ്മമച്ച നമയമങ്ങളുഡട അനുഭവങ്ങഡളയുന്നും പരമമമതമകഡളയുന്നും

വമശകലെനന്നും  ഡചെയ്യുന  ഇന്നുംപഭാകണ  സഡെമക്കണ  ഇന്തശ്യയമലെഭാദശ്യമഭായമ  തുടക്കന്നും

കുറമച്ചതണ ഡതറഭാചണഭാ? 21 ഗ്രനങ്ങളമലൂഡട നമയമനമരമ്മഭാണതമഡന്റെ ചെരമത്രന്നും

വമശകലെനമഭാക്കമയതണ  ഡതറഭായമരുചനഭാ?  നമ്മുഡട  സസ്വന്തന്നും  നടപടമക്രമങ്ങള്

ആധമകഭാരമക  ഗ്രനന്നും  ശകര  ആന്ഡെണ  കഒൗള്  മഭാതൃകയമല്  നമുക്കണ
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തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്  സഭാധമച്ചതണ  ഡതറഭായമരുചനഭാ;  ചെടങ്ങളമലഭാത  നമയമങ്ങള്

എന  അവസയണ  അറുതമവരുതഭാന്  ചനതൃതസ്വന്നും  ഡകഭാടുതതണ  ഡതറഭാചണഭാ?

ഗ്രസ്പീന് ചപ്രഭാചടഭാചക്കഭാളമലൂഡട നമയമസഭഭാ സമുച്ചയഡത ഡഡജവജസ്പീവമതതമഡന്റെ

ഭഭാഗമഭാക്കമയതണ  ഡതറഭാചണഭാ?  പലെ  ആചരഭാപണങ്ങളുന്നും  നമങ്ങള്  ഉനയമച;

ഞഭാന് അതമചലെയ വരഭാന്നും.  ഇഡതലഭാന്നും ഡതറഭാഡണങ്കമല് ആ ഡതറണ ഏഡറടുക്കഭാന്

ഞഭാന്  തയ്യഭാറഭാണണ.  മഭാറഡത  അഭമസന്നുംചബഭാധന  ഡചെയ്യഭാതവരക്കണ

വളരഭാനഭാകമല. നമ്മുഡട ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ അന്തസതയണ ഇടമവപറ്റുന ഒരു

കഭാലെതമഡന്റെ കരുനമലെയമലെഭാണണ ഇന്തശ്യഡയനണ നമുഡക്കലഭാവരക്കുന്നും അറമയഭാന്നും.

ഭരണസന്നുംവമധഭാനതമഡന്റെ  എലഭാ  ഘടകങ്ങഡളയുന്നും  ഡഡകപ്പെമടമയമഡലെഭാതുക്കുന

അസഭാധഭാരണമഭാഡയഭാരു  നസ്പീക്കമഭാണണ  ഇനണ  രഭാജശ്യതണ  നടക്കുനതണ.

ജനഭാധമപതശ്യതമഡന്റെ മധുരഡതതഡന അതണ ഇലഭാതഭാക്കുഡമനണ ഏതണ രഭാഷ്ട്രസ്പീയ

വമദശ്യഭാരതമക്കുന്നും പ്രഭാഥമമകമഭായ ചബഭാധശ്യമുണഭാകണന്നും.   

ഇഒൗ  സഭാഹചെരശ്യതമല്  നമയമനമരമ്മഭാണസഭകള്ക്കണ  പരമരഭാഗത

ചുമതലെകളലഭാഡത  പലെതുന്നും  ഡചെയ്യഭാന്  കഴമയുന്നും,  കഴമയണഡമനണ  ഞഭാന്

ആഗ്രഹമക്കുന.   അതമനുള്ള  വമശസ്വഭാസന്നും  ഡപഭാതുസമൂഹതമലന്നും

യുവതലെമുറയമലന്നും  വളരതമഡയടുക്കഭാന്  ചബഭാധപൂരവ്വന്നും  ശമമചക്കണ  ഒരു
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കഭാലെമഭാണമതണ.  അഡതഭാനന്നും അല്പന്നുംചപഭാലന്നും നമങ്ങള് പരമഗണമച്ചമല.  നമങ്ങള്

ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമഡയ  പരമഹസമച.   ഇവമഡടയഭാണണ

ചസഭാക്രടസ്പീസമഡന  ഓരമ്മമചക്കണതണ.    ഇഒൗ  മനുഷശ്യന്  ചെമന്തഭാപരമഭായ

പ്രചകഭാപനതമലൂഡട  യുവതസ്വഡത  വഴമഡതറമക്കുകയഭാണണ,  ചെമന്തഭാപരമഭായ

പ്രചകഭാപനന്നുംഡകഭാണണ  യുവതസ്വന്നും  ശരമയഭായ  ദമശയമലെലഭാഡത  ചപഭാകുനവര

സമരങ്ങളമചലെയണ  ചപഭാകുനഡവനണ  അചദ്ദേഹഡതക്കുറമചള്ള  കുറപത്രതമല്

പറയുന.  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ വഭാക്കുകളുണണ,  ബുദമമഭാന്മേഭാര,  സമൂഹഡതക്കുറമച്ചണ

ചെമന്തമക്കുനവര,  ആശയങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞുഡകഭാണമരമക്കുന്നും.

സഭാധഭാരണക്കഭാര  സന്നുംഭവങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞുഡകഭാണമരമക്കുന്നും.  നമലെവഭാരന്നും

കുറഞ്ഞവര  വശ്യകമകഡളക്കുറമച്ചണ  പറഞ്ഞുഡകഭാണമരമക്കുന്നും,  അതമലൂഡട

ആനനനമരവൃതമയടയുന്നും.   നമങ്ങള്  ഇതമല്  ഏതണ  വമഭഭാഗതമല്ഡപ്പെടുഡമനണ

ആചലെഭാചെമച്ചഭാല് മതമ.   ഞഭാനമചപ്പെഭാള് ഓരക്കുനതണ,  കഴമഞ്ഞ നവന്നുംബറമല്

ഗുജറഭാതമഡലെ  ഡകവഭാഡെമയയമല്  സസ്പീക്കരമഭാരുഡട  ചദശസ്പീയ  സചമ്മളനന്നും

ചചെരന.  ആ സചമ്മളനന്നും നടന സലെതഭാണണ  3000  ചകഭാടമ രൂപയണ ഒരു

പ്രതമമയുണഭാക്കമയമട്ടുള്ളതണ,  ചലെഭാകഡത  ഏറവന്നും  വലെമയ  പ്രതമമ.

യഥഭാരതതമല്  ഒരു  പ്രചതശ്യക  പ്രചദശന്നുംതഡന  അവമഡട
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സൃഷമച്ചമരമക്കുകയഭാണണ.  ആ പ്രചതശ്യക പ്രചദശതമഡന്റെ ഒരു അവസ നമ്മുഡട

ചദശതമഡന്റെ  ചെരമത്രഡത  മഭാറമഡയഴുതഭാന്ചവണമ  ആസൂത്രണന്നും

ഡചെയമരമക്കുകയഭാണണ.   1980-കളമല് ഇറങ്ങമയ ഡെമ.ഡെമ.  ഡകഭാസഭാന്നുംബമയുഡട

പ്രസമദമഭായ  ഒരു  പുസകതമഡന്റെ  ചപരഭാണണ  'മമതണ  ആന്റെണ  റമയഭാലെമറമ'.

ചെരമത്രന്നും,  പ്രഭാചദശമക  ചെരമത്രന്നും,  ഡഎതമഹശ്യന്നും,  മമത്തുകള്,  ചകട്ടുചകള്വമകള്,

പഴഡഞഭാല്ലുകള്  ഇഡതലഭാന്നും  ഉപചയഭാഗഡപ്പെടുതമ  എങ്ങഡനയഭാണണ  കപട

പുനരുദഭാരണന്നും  രൂപസ്പീകരമക്കുക,  ഇങ്ങഡനയുള്ള  ചെരമത്രഡത

പുനരഭാവമഷ്കരമക്കുക  എനതമഡനക്കുറമച്ചണ  ഇന്തശ്യയമല്  സന്നുംഭവമക്കഭാന്

ചപഭാകുനതമഡനക്കുറമച്ചണ ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷേണചതഭാഡട എഴുതമയ പുസകമഭായമരുന

ഡകഭാസഭാന്നുംബമയുഡട  പുസകന്നും.  ആ  പുസകന്നും  ഇവമഡട

യഭാഥഭാരതശ്യമഭാക്കമയമരമക്കുകയഭാണണ.   3000  ചകഭാടമ  രൂപയണഭാക്കമയ  ആ

പ്രതമമ കഭാണഭാന് ഇന്തശ്യയമഡലെ എലഭാ സസ്പീക്കരമഭാരുന്നും ചപഭായമ.  ആ പ്രതമമയുഡട

കഭാല്ക്കല്  പുഷ്പഭാരച്ചന  നടതണന്നും.  പുഷ്പഭാരച്ചന  നടചതണ

സലെഡതതഭാന്തഡന  കുചറ  കയറമചപ്പെഭാകണന്നും.  പുഷ്പഭാരച്ചന  നടതമ

തഭാചഴക്കമറങ്ങമ വരുചമഭാള് അവമഡട ഒരു ടമബപ്യൂടണ ചനഭാട്ടുണണ.   ആ ടമബപ്യൂടണ

ചനഭാടമഡലെഴുതഭാന്  എഡന്റെ  കൂഡടയുണഭായമരുന  ബമ.ഡജ.പമ.  ഭരമക്കുന
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സന്നുംസഭാനങ്ങളമഡലെ  സസ്പീക്കരമഭാരുന്നും  രഭാജസഭാനമഡലെ  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  സമ.  പമ.  ചജഭാഷമയുന്നും  കഭാത്തുനമല്ക്കുകയഭാണണ.   അവര  ഒനന്നും

എഴുതുനമല.    ശസ്പീ.  സമ.  പമ.  ചജഭാഷമ  എചനഭാടുപറഞ്ഞു,  നമങ്ങള്

ആദശ്യഡമഴുതണന്നും. നമങ്ങള് എഡന്തഴുതുഡമനറമഞ്ഞമട്ടുചവണന്നും എനമഡക്കഴുതഭാന്.

നമങ്ങളഭാണണ  സസ്പീനമയര,  നമങ്ങള്  ചകന്ദ്രമനമയഭായമരുന,  നമങ്ങള്

എഴുതമചക്കഭാളഡവനണ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞു.  നമങ്ങള്  എഴുതണഡമനണ  അചദ്ദേഹന്നും

നമരബനമച.   ഞഭാന്  അവമഡട  എഴുതമ,  Unity  without  uniformity,

diversity  without  fragmentation,  i.e.  India.  Indian  nationality  is

nothing other than the agreement among feudalism. The leaders those

who were fought for the unification of our Country, I salute, I respect.

ഇതണ വഭായമച്ചചപ്പെഭാള് രഭാജസഭാനമഡലെ സസ്പീക്കര പറഞ്ഞു, You made it clear,

you the people will never compromise your ideology.  ശസ്പീ.  സമ.  പമ.

ചജഭാഷമയുഡട  ആ  ചകഭാന്നുംപമഡമന്റെണ  പമ.  ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണനണ  നല്കമയ

ചകഭാന്നുംപമഡമന്റെല,  ഇന്തശ്യന്  ചദശസ്പീയപ്രസഭാനതമഡന്റെ

സമരഭാനുഭവങ്ങഡളക്കുറമച്ചണ  ഓരമ്മയുള്ള  ചകഭാണ്ഗ്രസമഡന്റെ  ഒരു  ധഭാരയുഡട

ചനതൃതസ്വന്നും  ഇന്തശ്യയമഡലെ  ഇടതുപക്ഷേ  പ്രസഭാനങ്ങള്ക്കണ  നല്കമയ
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ചകഭാന്നുംപമഡമന്റെഭാഡണനണ നമങ്ങള് മനസമലെഭാക്കണന്നും.  അതഭാണണ ഇഒൗ രഭാജശ്യഡത

ഇനഡത  സഭാഹചെരശ്യന്നും.  ഇതുതഡനയഭാണണ  ഡഫെസമവല്  ഓണ്

ഡഡെചമഭാക്രസമയമലന്നും സന്നുംഭവമച്ചതണ.  സചമ്മളനതമല് ചെരച്ചയവന സമയതണ

രഭാഷ്ട്രപതമ  ഉദ്ഘഭാടനന്നും  ഡചെയ  ദളമതണ  -ആദമവഭാസമ  നപ്യൂനപക്ഷേ  സചമ്മളനന്നും,

നഭാഷണല് സ്റ്റുഡെന്റെണസണ പഭാരലെഡമന്റെണ അതമഡന സന്നുംബനമഡച്ചലഭാന്നും ചെരച്ച വന.

അചദ്ദേഹന്നും  പറഞ്ഞു,  Democratic  evaluation  outside  the  democratic

institutions.  ഇഡതഭാരു പുതമയ ആശയമഭാണണ.  ഇഒൗ ആശയന്നും ഇന്തശ്യ മുഴുവന്

നടപ്പെമലെഭാക്കണന്നും.   ചലെഭാകണ സഭഭാ  ഡസക്രചടറമയറണ  ഇതമനണ  മുന്കഡയ്യടുക്കണന്നും.

ഇതണ അവമഡട ഉനയമച്ചതണ ഞഭാനല, ചകഭാണ്ഗ്രസമഡന്റെ ചനതഭാവഭായ ശസ്പീ. സമ.

പമ.  ചജഭാഷമയഭാണണ.   ഡഫെസമവല്  ഓണ്  ഡഡെചമഭാക്രസമ  സന്നുംഘടമപ്പെമച്ച

സമയചമതഭായമരുന?  ചനരഡത ശസ്പീമതമ വസ്പീണഭാ ചജഭാരജണ ചചെഭാ ദമച. ഇന്തശ്യ

മതനമരചപക്ഷേതയുഡട  സഭാഹചെരശ്യങ്ങഡള  മുഴുവന്  നമചഷധമക്കുകയുന്നും

ചദശവശ്യഭാപകമഭായമ  ഫെഭാസമസതമഡന്റെ  പ്രചതശ്യകമഭായ  ഒരു  അവസ

രൂപഡപ്പെടുകയുന്നും  ഡചെയ  സഭാഹചെരശ്യതമല്  ഇന്തശ്യന്  കശ്യഭാമസുകളുഡട

വമദശ്യഭാരതമ  ചനതൃതസ്വതമഡന്റെ  ഒരു  സന്നുംഗമമഭാണണ  ഇവമഡട  നടനതണ.

ഏഡതങ്കമലന്നും  കുചറ  കുടമകളുഡട  വരവല.    ഓചരഭാ  കശ്യഭാമസുകളമല്നമനന്നും
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ഡതരഡഞ്ഞടുത ഇന്തശ്യന് കശ്യഭാമസണ ചനതൃതസ്വതമഡന്റെ ഒത്തുചചെരലെഭാണണ.  ആ

ഒത്തുചചെരലെമല്  ഡഎഡെമയ  ഓഫെണ  ഇന്തശ്യ  എനതണ  പ്രധഭാനമഭായുന്നും  ചെരച്ച

ഡചെയമരുന.   സചമ്മളനതമഡന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വമവമധ  ഡസഷനുകളമല്

ശസ്പീ.  ശശമ തരൂര,  ബഹു. പ്രതമപക്ഷേ ചനതഭാവണ,  ശസ്പീ.  അബ്ദുസമദണ സമദഭാനമ,

ശസ്പീ.  എ.  പമ.  അനമല് കുമഭാര,  ശസ്പീ.  വമ.  പമ.  സജസ്പീന്ദ്രന്,  ശസ്പീ.  ഡക.  എസണ.

ശബരസ്പീനഭാഥന്,  ഡപ്രഭാഫെ.  ആബമദണ  ഹുഡഡസന്  തങ്ങള്,

ശസ്പീ.  ഒ.  രഭാജചഗഭാപഭാല്,  ശസ്പീ.  വമ.  എന്നും.  സുധസ്പീരന്,  ശസ്പീ.  സമ.  പമ.  ചജഭാണ്

എനമവഡരലഭാന്നും പഡങ്കടുത്തു.  അഡനഭാനന്നും ഡഫെസമവല് ഓണ് ഡഡെചമഭാക്രസമ

ഡതറഭാഡണനണ ചതഭാനമയമടമല.  നവസ്പീനമഭായ ഒരു ആശയമഭാഡണനണ അചദ്ദേഹന്നും

പ്രസന്നുംഗമച്ചതണ  ഹമനമയമലെഭാണണ.  ആ  സഭാഹചെരശ്യഡതക്കുറമച്ചണ  അല്പന്നുംചപഭാലന്നും

ആചലെഭാചെമക്കഭാഡതയുള്ള നമലെപഭാടഭാണണ ഇവര സസ്വസ്പീകരമച്ചതണ.  ഞഭാന്  കൂടുതല്

ദസ്പീരഘമപ്പെമക്കുനമല.  സന്നുംസഭാന  നമയമസഭകള്  ഇതുചപഭാഡലെ

ഏഡറടുക്കണഡമനണ ആ സചമ്മളനന്നും തസ്പീരുമഭാനമക്കുകയുണഭായമ.  അതുചപഭാഡലെ

ഡെമജമറല്  അസന്നുംബമ,  സഭഭാ  ടമ.വമ.,  ചലെഭാഞണ  നവസ്പീകരണന്നും  ഇഡതലഭാന്നും

അനഭാവശശ്യവന്നും  ധൂരത്തുന്നും  അഴമമതമയുമഭാഡണനണ  ഇചപ്പെഭാള്  പറയുകയഭാണണ.

ഇഡതഭാനന്നും സസ്പീക്കറുഡട ചപഭാക്കറമല് നമനണ തനമഷന്നുംചപഭാഡലെ ഡചെലെവഴമക്കുന
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തുകയഡലനണ  ആരക്കഭാണണ  അറമയഭാന്  കഴമയഭാതതണ.  അങ്ങഡനയഭാചണഭാ.

എലഭാ  ക്രമങ്ങളുന്നും  പഭാലെമചഡകഭാണഭാഡണനണ  എലഭാവരക്കുമറമയഭാന്നും.

അതമനുപുറഡമ  വമവമധ  തലെതമഡലെ  ചമഭാണമററമന്നുംഗണ  സമമതമകള്

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണണ.  കരഭാര  ഒപ്പുവച്ചതണ  2019  മഭാരച്ചണ  30-ാംതസ്പീയതമയഭാണണ.

കരഭാര ഒപ്പുവച്ച തസ്പീയതമ ശദമക്കുക.  അതമനണ മുമ്പുതഡന ആറണ തരതമലള്ള

ചമഭാണമററമന്നുംഗണ  സമമതമകള്  രൂപസ്പീകരമച.  ചമഭാണമററമന്നുംഗമനഭായമ  ഇവമഡട

പലെരുന്നും  പറഞ്ഞുകഴമഞ്ഞു.  പഡക്ഷേ  അതമഡന്റെ  ഡക്രഭാചണഭാളജമക്കല്  ഓരഡെര

പറയഭാന്നും.  ഇതമഡന്റെ ചെരച്ച ആരന്നുംഭമച്ചയുടന്തഡന ഡടകമക്കല് കമ്മമറമ  2018

ജനുവരമ  12-നണ,  സമയറമന്നുംഗണ  കമ്മമറമ  2019  ഡമയണ  30-നണ,  വമദഗ്ധസമമതമ

2019  ജൂണ്  12-നണ,  ഉപചദശക  സമമതമ  2019  ജൂണ്  12-നണ,  ഡടകമക്കല്

ഡവരമഫെമചക്കഷന്  കമ്മമറമ  -  എലഭാ  ഡസസമഫെമചക്കഷനുന്നും  പമ.പമ.ആര.

മുഖഭാന്തമരമഭാഡണനണ  സൂക്ഷ്മപരമചശഭാധന  നടതഭാന്ചവണമ  എലഭാ

വമഭഭാഗങ്ങളമലമുള്ള  എഞമനസ്പീയരമഭാഡര  കൂടമചയഭാജമപ്പെമചഡകഭാണ്ടുള്ള  സമമതമ

2019  ജൂണ് 28 -നണ,  സഭാമഭാജമകരുഡട ഉനതതലെസമമതമ  2020  ജനുവരമ  13-

നണ.  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതഭാവമഡന്റെ  ആവശശ്യന്നുംകൂടമ

പരമഗണമചഡകഭാണഭാണണ അവസഭാനഡത സമമതമ രൂപസ്പീകരമച്ചതണ.  
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പ്രതമപക്ഷേ  ചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ  ):   സര,  അതഭാണണ

എഡന്റെ ചപഭായമന്റെണ.  ഇ.  ഡക.  നഭായനഭാര മുഖശ്യമനമയഭായമരുന കഭാലെതണ ഇഒൗ

സഭയുഡട  നമരമ്മഭാണതമനുചവണമ  അഡനഭാരു  കമ്മമറമയുണഭാക്കമയമരുന.

അങ്ങണ പറഞ്ഞ ഡടകമക്കല് കമ്മമറമചയഭാ  സമയറമന്നുംഗണ  കമ്മമറമചയഭാ ഒനമല

പ്രശ്നന്നും.  ഞഭാന്   2020-ല്  കതണ  തരുനതമനുമുമണ  ഇതുമഭായമ  ബനഡപ്പെടണ

സഭാമഭാജമകഡര ഉള്ഡപ്പെടുതമഡക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മമറമയുന്നും അങ്ങുണഭാക്കമയമല.

അതണ  ഗുരുതരമഭായ  ഒരു  ഡതറചല?   പ്രതമപക്ഷേന്നും  മഭാത്രമല,

ഭരണകക്ഷേമയമല്ഡപ്പെട  ആളുകള്..,  മുഖശ്യമനമ,  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതഭാവണ

ഉണഭാകണന്നും.  ചകഭാടമക്കണക്കമനണ  രൂപ  ഡചെലെവഴമക്കുചമഭാള്  അതുകൂടമ

ചചെരനള്ള  കമ്മമറമയുണഭാകണഡമനഭായമരുന.  ആ  കതണ

നല്കമയതമനുചശഷമഭാണണ  കമ്മമറമയുണഭാക്കമയതണ.  വണമയുഡട  പുറകമല്

കഭാളഡയ  ഡകട്ടുനഡവനണ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതമഡന്റെ  കഭാരശ്യമതഭാണണ.   അതഭാണണ

ഞങ്ങള്  ചൂണമക്കഭാണമക്കുനതണ.  അതമഡനപ്പെറമ  അചങ്ങയണ  എന്തഭാണണ

പറയഭാനുളളതണ?

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഡെമജമറല്  അസന്നുംബമ  നടപ്പെമലെഭാക്കുചമഭാള്  അതമഡന്റെ

സൂക്ഷ്മമഭായ  പരമചശഭാധനകള്ക്കുചവണമ  5  കമ്മമറമകള്  രൂപസ്പീകരമച.  ഇഒൗ
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5 കമ്മമറമകള് ചപഭാരഭാ, നമയമസഭഭാ സഭാമഭാജമകഡരക്കൂടമ ഉള്ഡപ്പെടുതണഡമനണ

അങ്ങണ  ഒരു  കതണ  നല്കമയചപ്പെഭാള്  അതുന്നും  സസ്വസ്പീകരമച,  അതഭാണുണഭായതണ.

ഇഒൗ    5 കമ്മമറമകളുന്നും  ഡടകമക്കലെഭായമ  എലഭാ  കഭാരശ്യങ്ങളുന്നും  സൂക്ഷ്മമഭായമ

നമരസ്പീക്ഷേമക്കഭാനുള്ള  ചമഭാണമററമന്നുംഗണ  സമമതമകളഭായമരുന.  മഡറഭാനണ,

ചലെഭാഞമഡന്റെ  നവസ്പീകരണന്നും  ഡതറഭാഡണനണ  നമങ്ങള്  പറയുന.  ഞഭാന്

ചചെഭാദമക്കഡട,  ഇഒൗ  140  ചപരക്കമരമക്കഭാന്ചവണമ  ഇത്രയുന്നും  വലെമയ  സഭ

ആവശശ്യമുചണഭാ.    ഇവമഡടഡയന്തഭാ  ആനക്കുടമക്കണ  ഉഒൗഞ്ഞഭാലെഭാടഭാനഭാചണഭാ,

ഇത്ര ഉയരന്നും ചവചണഭാ,  ആനയണ ഉഒൗഞ്ഞഭാലെഭാടഭാന് ചവണമയലചലഭാ,  അങ്ങഡന

ചചെഭാ ദമചകൂചട;  ഇഒൗ മചനഭാഭഭാവചതഭാടുകൂടമയഭാണണ ചചെഭാദമക്കുനഡതങ്കമല് അതണ

ചചെഭാദമചകൂചട?   നമ്മുഡട  മചനഭാഭഭാവമഭാണണ  പ്രചതശ്യകത.  ഡചെചക്കഭാവമഡന്റെ

പ്രശസമഭായ  ഒരു  കഥയുണണ,  ഒരു  നഭാടമല്  രണണ  കമരസ്പീടഭാവകഭാശമകള്.

അവരക്കണ  ധഭാരമ്മമകതയുന്നും  മചനഭാധരമ്മവഡമലഭാന്നും  പഠമപ്പെമക്കുന  ഒരു

ഗുരുനഭാഥന്,  പഠനന്നും കഴമഞ്ഞമടണ  അവചരഭാടണ  നഡലഭാരു ഡവണക്കല് ഡകഭാടഭാരന്നും

ചപഭായമ  കണമടണ  ഒരു  കുറമഡപ്പെഴുതമ  തരഭാന്  പറഞ്ഞു.   ഒരഭാള്  ചപഭായമ  ആ

ഡകഭാടഭാരതമഡന്റെ  സരഗ്ഗഡഡവഭവന്നും  ഡതഭാഴമലെഭാളമകളുഡട  കരമ്മരന്നുംഗവന്നും

അതമനുചവണമയുള്ള  ചെഭാരുഭന്നുംഗമയുഡമലഭാന്നും  ചനഭാക്കമ  അതമഡനഡയലഭാന്നും
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ആദരമചഡകഭാണണ  ഒരു കുറമഡപ്പെഴുതമ.  രണഭാമഡത ആള്,  പണമ ഏഡറടുത

കരഭാറുകഭാരനണ  എവമഡടഡയലഭാന്നും  കക്കഭാന്  സഭാധമച,  എവമഡടഡയഭാഡക്ക

നമനഭാണണ  പണന്നും  കമടമയതണ,  അതമഡന്റെ  കള്ളതരങ്ങളുഡട  വമശദഭാന്നുംശങ്ങള്

എനമവഡയലഭാന്നും  എഴുതമഡക്കഭാടുത്തു.  രണഭാമഡത  ആഡള  രഭാഷ്ട്രഭരണതമനണ

പറഭാത ആളഭാഡണനണ കരുതമ രഭാജശ്യതമല് നമനണ പുറതഭാക്കമ. ഇതമല് ഏതണ

വമഭഭാഗതമലെഭാണണ  നമങ്ങഡളനണ  അചനസ്വഷമച്ചഭാല്  മതമ.  മചനഭാഹരമഭായ

ചെഭാരുശമല്പന്നും കഭാണുചമഭാഴുന്നും ഇഒൗ വമകൃതമചനഭാഭഭാവചതഭാടുകൂടമ ചെമന്തമക്കുനതണ

ശരമയഭാചണഭാഡയനണ നമങ്ങള് മനസമലെഭാക്കണന്നും.  യു.എല്.സമ.സമ.-ഡയ പണമ

ഏല്പ്പെമച്ചതണ ശരമയഭാചണഭാ എനണ.....,  ഞഭാന് ചെമലെ കഭാരശ്യങ്ങള് വഭായമക്കഭാന്നും,

നമങ്ങള്  ശദചയഭാഡട  ചകള്ക്കുക.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെഭാണമ

മുഖശ്യമനമയഭായമരുനചപ്പെഭാഴഭാണണ  ഉഒൗരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ

ചകഭാ-ഓപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാഡഡസറമഡയ ചടഭാടല് ഡസഭാലെപ്യൂഷന് ഡപ്രഭാഡഡവഡെറഭായമ

അന്നുംഗസ്പീകരമച്ചണ  സഭാചങ്കതമക  പ്രവൃതമ  ഡചെയ്യഭാനുള്ള  അനുവഭാദന്നും

ഡകഭാടുത്തുഡകഭാണണ  ഡഎ.ടമ.  വകുപ്പെമഡന്റെ  ഉതരവമറങ്ങമയതണ.   എനഡകഭാണണ

യു.എല്.സമ.സമ.-ക്കണ  ഡകഭാടുക്കുന.  ചലെഭാകതണ  ഏഡതങ്കമലഡമഭാരു

കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്  കമനമ  ചജഭാലെമ  ഡചെയ്തുകഴമഞ്ഞമടണ  പണന്നും  ബഭാക്കമയഭാഡണനണ
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പറഞ്ഞണ  തമരമച്ചടക്കഭാറുചണഭാ?  കഴമഞ്ഞ  5  ഡകഭാലന്നുംഡകഭാണണ  അവര

തമരമച്ചടച്ചതമഡന്റെ പടമക ഞഭാന് വഭായമക്കഭാന്നും.  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.  ഏറവന്നും

വലെമയ  ഡകഭാള്ള  സന്നുംഘഡമനചല  നമങ്ങള്   പറഞ്ഞതണ;   എനഭാല്

യു.ഡെമ.എഫെണ-ഡന്റെ ഭരണകഭാലെതണ അവരക്കണ നല്കമയ പ്രവൃതമകള്  ഞഭാന്

വഭായമക്കഭാന്നും:-  പ്രതമപക്ഷേ  ചനതഭാവഭായ  ശസ്പീ.  രചമശണ  ഡചെനമതലെയുഡട

മണലെമഭായ   ഹരമപ്പെഭാടണ,  132  ചകഭാടമ  രൂപയുഡട  വലെമയഴസ്പീക്കല്  പഭാലെന്നും

നമരമ്മഭാണന്നും,   പ്രതമപക്ഷേ  ഉപചനതഭാവഭായ  ചഡെഭാ.  എന്നും.  ഡക.  മുനസ്പീറമഡന്റെ

മണലെതമഡലെ ഡതഭാണയഭാടണ ഫ്പള ഒഭാവര ചഫെസണ -1, എന്.എച്ചണ  66 -ഡന്റെ

51 ചകഭാടമരൂപയുഡട  പ്രവൃതമ,    ഡടണര  വമളമച്ചമടഭാചണഭാ;  ശസ്പീ. പമ.  ഡക.

കുഞ്ഞഭാലെമക്കുടമ  എന്നും.പമ.-  യുഡട   മണലെമഭായ ചവങ്ങരയമഡലെ നടുക്കുനമ   -

വഴമക്കടവണ  -  നമലെമ്പൂര  -  എടവണ  -  മചഞരമ  -  മലെപ്പുറന്നും  ചറഭാഡെമഡന്റെ  132

ചകഭാടമരൂപയുഡട  പ്രവൃതമ   നടതമയതണ  ഡടണര  വമളമച്ചമടഭാചണഭാ;

ശസ്പീ. ഡക. സമ. ചജഭാസഫെണ എന്നും.എല്.എ.-യുഡട മണലെമഭായ   ഇരമക്കൂറമല് 191

ചകഭാടമരൂപയുഡട പ്രവൃതമ, ശസ്പീ. വമ. എസണ ശമവകുമഭാറമഡന്റെ മണലെതമല് 50

ചകഭാടമരൂപ ഡചെലെവഴമച്ചണ  നമരമ്മമച്ച  ചകഭാ-ഒഭാപ്പെചററസ്പീവണ  രജമസ്ട്രേഭാര   ഒഭാഫെസ്പീസണ

ചകഭാന്നുംപകണ സണ  ഡകടമടതമഡന്റെ  നമരമ്മഭാണന്നും,   മുന്മനമ  ഷമബു
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ചബ ബമചജഭാണമഡന്റെ   ചെവറയമഡലെ  44  ചകഭാടമരൂപ  ഡചെലെവഴമച്ചണ  നമരമ്മമച്ച

ഇന്തശ്യന് ഇന്സമറപ്യൂടണ  ഒഭാഫെണ  ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചെര ആന്റെണ കണ്സ്ട്രേക്ഷേന് ഡകടമട

നമരമ്മഭാണന്നും.  

ഇതണ ഗവണ്ഡമഡന്റെണ ഡവറുഡത തസ്പീരുമഭാനമച്ചതല.   ഇതുമഭായമ ബനഡപ്പെടണ

എന്നും.എല്.എ. -മഭാര   ഡകഭാടുത     കത്തുകള്       ഞഭാന്       വഭായമക്കഭാന്നും.

ശസ്പീ.  രചമശണ  ഡചെനമതലെയുഡട  കതണ  ചനഡരത  ഇവമഡട  വഭായമച്ചതഭാണണ,

ഒനകൂടമ  വഭായമക്കഭാന്നും,   'എഡന്റെ  നമചയഭാജകമണലെതമല്  തൃക്കുനപ്പുഴ

എ ക്ലഭാസണ ഡബപ്പെഭാസണ  നമരമ്മഭാണതമനണ  140  ചകഭാടമരൂപയുഡട പ്രവൃതമക്കണ

ഡടണര  നടപടമക്രമങ്ങള്  ഒഴമവഭാക്കമ,  മനമസഭഭാചയഭാഗ  തസ്പീരുമഭാനതമഡന്റെ

അടമസഭാനതമല്  കരഭാറുകഭാരഭായ  ഉരഭാളുങ്കല്  ഡസഭാപസറമഡയ  സരക്കഭാര

ഏല്പ്പെമക്കണഡമനണ  ഞഭാന് അഭശ്യരതമക്കുന'.    നമ്മുഡട പ്രചമയഭാവതഭാരകന്

.........(ബഹളന്നും)............  അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  കതമല്  പറഞ്ഞമരമക്കുനതണ,

'പ്രമയഡപ്പെട  ശസ്പീ.  വമ.  ഡക.  ഇബഭാഹമന്നും  കുഞ്ഞണ   സഭാറമനണ,   .....…

(ബഹളന്നും).......... ഡപഭാതുമരഭാമതണ വകുപ്പെണ ഡെമസ്ട്രേമകണ ഫഭാഗ്ഷമപ്പെണ പദതമയമല്

പ്രഖശ്യഭാപമച്ചതുന്നും  എഡന്റെ മണലെമഭായ മചഞരമയമലൂഡട  കടനചപഭാകുനതുമഭായ

നഭാടുകഭാണമ, വഴമക്കടവണ,   നമലെമ്പൂര,  ഇടവണ,  മചഞരമ, മലെപ്പുറന്നും  ചവങ്ങര,
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പരപ്പെനങ്ങഭാടമ,  ചറഭാഡുനമരമ്മഭാണന്നും ഡപഡടനണ പൂരതമയഭാചക്കണതഭായമട്ടുണണ.

ടമ  പ്രവ വൃതമ    ചകരളഭാ  സരക്കഭാരമഡന്റെയുന്നും  ഡപഭാതുമരഭാമതണ  വകുപ്പെമഡന്റെയുന്നും

അഡക്രഡെമറഡെണ  ഏജന്സമയഭായ  ഊരഭാളുങ്കല്  ചലെബര  ചകഭാണ്ടഭാകണ

ചകഭാ-ഒഭാപ്പെചററസ്പീവണ  ഡസഭാപസറമക്കണ  നല്കുനതമനുന്നും  ടമ  പ്രവൃതമ  ഡപഡടനണ

പൂരതസ്പീകരമക്കുനതമനുചവണ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കഭാനുന്നും  തഭാല്പരശ്യഡപ്പെടുന'.

....(… ബഹളന്നും)...........  ശസ്പീ.  പമ.  ഡക.  അബ്ദു  റബണ,  ശസ്പീ.  പമ.  ഉപബദുള്ള,

ചഡെഭാ.  എന്നും.  ഡക.  മുനസ്പീര,  ശസ്പീ.  പമ.  ഡക.  കുഞ്ഞഭാലെമക്കുടമ,  ശസ്പീ.  ആരശ്യഭാടന്

മുഹമ്മദണ  ഇവഡരഭാഡക്ക  നല്കമയ  കത്തുകളുന്നും  എഡന്റെ  ഡഡകവശവമുണണ.

(കത്തുകള്  ഉയരതമക്കഭാണമചഡകഭാണണ)  ഇഡതഭാഡക്ക  ശരമയഭായമരുചനഭാ;

ഇഡതഭാഡക്ക ശരമയഭാഡണങ്കമല് നമയമസഭഭാ ചകഭാന്നുംപകണ സമഡലെ പണമ  അവഡര

ഏല്പ്പെമച്ചതണ മഭാത്രന്നും ഡതറഭാകുനഡതങ്ങഡനയഭാണണ?  നമങ്ങളുഡട മണലെങ്ങളമല്

നടക്കുന  ഈ  പ്രവൃതമകള്ക്കണ  വമശസ്വഭാസചതഭാടുകൂടമ,  ഡടണര  ഒഴമവഭാക്കമ

അവഡരതഡന  ഏല്പ്പെമക്കണഡമനണ  പറഞ്ഞണ  കതണ  ഡകഭാടുക്കുക;  ആ

കതമഡന്റെ  അടമസഭാനതമല്  നമങ്ങളുഡട  ഗവണ്ഡമന്റെണ  അവരക്കണ  വരക്കണ

അവഭാരഡെണ  ഡചെയ്യുകയുന്നും  ആ  വരക്കണ  നടനഡകഭാണമരമക്കുകയുന്നും  ഡചെയ്യുചമഭാള്

നമയമസഭയമല്  നടതമയ   പ്രവൃതമമഭാത്രന്നും   ഡതറഭാഡണനണ  പറയഭാന്
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നമങ്ങള്ക്കണ ഉളുപ്പുചണഭാ; നമങ്ങള് പറയുനതണ ശരമയഭാചണഭാ?  

പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  (ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ  ):  സര,  ഇവമഡട

ഊരഭാളുങ്കല്  ഡസഭാപസറമഡയക്കുറമച്ചലചലഭാ  ചെരച്ച?  ........(ബഹളന്നും)..........

നമയമസഭ മനമരവന്നും  അചതഭാഡടഭാപ്പെന്നുംതഡന  എന്.ഡഎ.സമ-ക്കണ ഡകഭാടുചക്കണ

വരക്കണ  ......(ബഹളന്നും)......  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  വഴങ്ങമയമടഭാണണ  ഞഭാന്

സന്നുംസഭാരമക്കുനതണ  ...(ബഹളന്നും).....  ഉരഭാളുങ്കല്  ഡസഭാപസറമഡയ  പറമയുള്ള

ചെരച്ചയഭാഡണങ്കമല്  അതമഡനപ്പെറമയഭാകഭാന്നും.  ...(ബഹളന്നും).....  ഇവമഡടയുള്ള

പ്രശ്നന്നും,   ഇ-നമയമസഭയുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  വരക്കുകള്  ഉരഭാളുങ്കല്

ഡസഭാപസറമക്കണ   ഡകഭാടുതമടണ  അവര  അതണ  മറമച്ചണ  ചവഡറഭാരഭാള്ക്കണ

ഡകഭാടുക്കുകയഭാണണ.  അഡതങ്ങഡന  ശരമയഭാകുന്നും?  അങ്ങഡന  ഡകഭാടുക്കുവഭാന്

പഭാടമഡലനണ   ഗവണ്ഡമന്റെണ  ഉതരവണണ,  ഡടണര  വമളമഡച്ച  ഡകഭാടുക്കുവഭാന്

പഭാടുള.   അതമഡന്റെ   ഉതരവണ  എഡന്റെ  കയ്യമലണണ.  അഡതനഡകഭാണണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര പഭാലെമച്ചമല എനള്ള കഭാരശ്യമഭാണണ പറചയണതണ.  

മമ  .    സസ്പീക്കര: സര, ബഹുമഭാനഡപ്പെട പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ എഡന്തഭാക്കചയഭാ

പറയുകയഭാണണ.  ഇവമഡട  ആരുന്നും  ആരക്കുന്നും  ഒരു  സബണ-ചകഭാണ്ടഭാകന്നും

ഡകഭാടുതമടമല.
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കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എസണ  .    സുനമല്  കുമഭാര  ):  സര,

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ  വസ്തുതഭാവമരുദമഭായ  കഭാരശ്യന്നും

പറയുകയഭാണണ.  ഇവമഡട  അവതരമപ്പെമച്ച  പ്രചമയതമല്  ബഹുമഭാനഡപ്പെട

പ്രചമയഭാവതഭാരകന് വളഡര വശ്യകമഭായമ പറഞ്ഞമരമക്കുനതണ നമയമസഭയമഡലെ

വമവമധ നമരമ്മഭാണ പ്രവരതനങ്ങളുമഭായമ ബനഡപ്പെട കഭാരശ്യമഭാണണ.  പ്രസ്തുത

നമരമ്മഭാണ പ്രവരതനങ്ങള് ഉരഭാളുങ്കല് ഡസഭാപസറമഡയ ഏല്പ്പെമച്ചതുമഭായമ

ബനഡപ്പെട  ആചരഭാപണമഭാണണ   ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവമഡന്റെ

പ്രസന്നുംഗതമലന്നും  വശ്യകമഭായമ  ഉനയമച്ചമരമക്കുനതണ.  അതമനഭാണണ

ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര  മറുപടമ  പറയുനതണ.  അചപ്പെഭാള്  ഇതുചപഭാലള്ള

വമദണവഭാദന്നും ഉനയമക്കുനതണ ശരമയഭാചണഭാ?

ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ: സര,  09-02-2017-ഡലെ  ചകരള

ഗവണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  ഉതരവണ  ഞഭാന്  വഭായമക്കഭാന്നും:  'When  the  accredited

agencies  are  outsourcing  the  execution  of  assigned  work  or  sub

contracting, the selection of bidders shall be done purely on the basis

of e-tendering and  for the purpose, agency will be given registration

to e-procurement portal of the government'.  അങ്ങഡന  ഇഒൗ വരക്കണ out



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

173

source  ഡചെയ്തു  ഡകഭാടുക്കഭാന്  ഉരഭാളുങ്കല്  ഡസഭാപസറമ  ഇ -ഡടണര

വമളമച്ചമട്ടുചണഭാ  എനള്ള  കഭാരശ്യന്നും  എനഡകഭാണണ  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  സസ്പീക്കര

പരമചശഭാധമച്ചമല? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമഭാര:  സര,  ബഹുമഭാനഡപ്പെട  പ്രതമപക്ഷേചനതഭാവണ

വസ്പീണ്ടുന്നും  വസ്പീണ്ടുന്നും  ഡതറഭായ കഭാരശ്യങ്ങള് പറയുകയഭാണണ.  അചദ്ദേഹന്നും  എസമചമറണ

തയ്യഭാറഭാക്കമയതമഡനയുന്നും  പണന്നും  തമരമച്ചടച്ചതമഡനയുന്നും  കളമയഭാക്കമഡക്കഭാണണ,

എസമചമറണ  തയ്യഭാറഭാക്കമയവരുഡട  തലെ  പരമചശഭാധമക്കണഡമനണ  പറഞ്ഞു.

അചപ്പെഭാഴഭാണണ  നമങ്ങളുഡട  ഭരണ  കഭാലെതണ  തയ്യഭാറഭാക്കമയ  എസമചമറ്റുകളുഡട

പരമര ബഹുമഭാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര ഇവമഡട അവതരമപ്പെമച്ചതണ.  അതമഡനക്കുറമച്ചണ

അചങ്ങയണ എന്തഭാണണ പറയുവഭാനുള്ളതണ?  ...(… ബഹളന്നും).....

മമ  .    സസ്പീക്കര: സര,  ഇവമഡട  യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.  ഡെമജമറല്

അസന്നുംബമയുമഭായമ  ബനഡപ്പെട  വരക്കമനണ  സബണ-ചകഭാണ്ടഭാകണ  ഡകഭാടുത

കഭാരശ്യന്നും ഞങ്ങളഭാരുന്നും അറമഞ്ഞമടമല.  അങ്ങണ എങ്ങഡനയഭാണണ അറമഞ്ഞഡതനണ

അറമയമല.   അങ്ങഡനഡയഭാരു  കഭാരശ്യന്നും  ഞങ്ങളുഡട  ശദയമലെമല.  അങ്ങഡന

സബണ-ചകഭാണ്ടഭാകണ  ഡകഭാടുതമടമല.  അങ്ങണ പറഞ്ഞ കഭാരശ്യന്നും ചവണഡമങ്കമല്

പരമചശഭാധമക്കഭാന്നും.   യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.-മഭായമ  മഭാത്രമഭാണണ  കരഭാറുള്ളതണ.
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അവരഭാണണ         കഭാരശ്യങ്ങള്  ഡചെയ്യുനതണ.   ശൂനശ്യതയമല്

നമനണഭാക്കമഡയടുത ഒരു കഥവച്ചഭാണണ നമങ്ങള് പറഞ്ഞുഡകഭാണമരമക്കുനതണ.

......(… ബഹളന്നും)........  ഒരു  കട  ഉദ്ഘഭാടനന്നും  ഡചെയ്യഭാന് ചപഭായമ  എനള്ളതണ

ഞഭാന്  സമ്മതമച്ചതഭാണണ.    ചപഭായസമയതണ  ആ  കടയുഡട  ഉടമസഡന്റെ

ഡെസ്പീഡറയമല്സണ  മനസമലെഭാക്കഭാന്  പറമയമടമല  എനള്ളതണ  ശരമയഭാണണ.

പഭാണക്കഭാടണ  തങ്ങള്മഭാര  പലെ  കടകളുന്നും  ജസ്വലറമയുഡമഭാഡക്ക  ഉദ്ഘഭാടനന്നും

ഡചെയ്യഭാറുണണ.  ഉടമസരുഡട ഡെസ്പീഡറയമല്സണ മുഴുവന് അറമഞ്ഞമടഭാചണഭാ അവര

ഉദ്ഘഭാടനന്നും ഡചെയ്യഭാന് ചപഭായതണ; അങ്ങഡന നമങ്ങള്ക്കണ പറയഭാന് പറ്റുചമഭാ? …

(ബഹളന്നും)... അതണ സന്നുംഭവമചചപഭായതഭാണണ. അതമഡന്റെ ചപരമല് …(ബഹളന്നും)...

നമങ്ങള്  ഊഹഭാചപഭാഹങ്ങളുഡട  അടമസഭാനതമല്  കഭാണമചകൂട്ടുന  ഈ

****** ബൂമറഭാങണ ചപഭാഡലെ നമങ്ങള്ക്കുചനഡര തമരമചവരുന്നും. (… ബഹളന്നും)...

ശസ്പീ  .    ഡക  .    സമ  .    ചജഭാസഫെണ:  സര,  അങ്ങണ  നമയമസഭഭാ  സസ്പീക്കറഭാണണ.

***** * പറയരുതണ.  ആ വഭാക്കണ പമന്വലെമക്കണന്നും …(ബഹളന്നും)...

മമ  .    സസ്പീക്കര :  ശരമ,   ***** *വഭാക്കണ ഡതറഭാണണ,  പമന്വലെമച. "തഡന്റെ

സചഹഭാദരന്  മരമചകമടക്കുചമഭാള്  അവഡന്റെ  മഭാന്നുംസന്നും  ഭക്ഷേമക്കുവഭാന്

* പ്രസ്തുത പരഭാമരശന്നും ബഹുമഭാനഡപ്പെട അന്നുംഗന്നും പമന്വലെമച.

* പ്രസ്തുത പരഭാമരശന്നും ബഹുമഭാനഡപ്പെട അന്നുംഗന്നും പമന്വലെമച.

* പ്രസ്തുത പരഭാമരശന്നും ബഹുമഭാനഡപ്പെട അന്നുംഗന്നും പമന്വലെമച.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

175

നമങ്ങളഭാഡരങ്കമലന്നും ഇഷഡപ്പെടുചമഭാ; പദവഡത നമങ്ങള് സൂക്ഷേമക്കുക",  വമശദ

ഖുറഭാനമലള്ളതഭാണണ.  അപവഭാദ  പ്രചെഭാരണങ്ങളുന്നും  ഡതറ്റുന്നും  പ്രചെരമപ്പെമക്കുചമഭാള്

ഒഭാരചക്കണ  കഭാരശ്യമഭാണണ.  അപവഭാദ  പ്രചെരണങ്ങള്  നടത്തുനവരഡക്കതമഡര

ഖുറഭാഡന്റെ  സൂചെനയഭാണമതണ,  അതണ  നമങ്ങള്  മനസമലെഭാക്കണന്നും.  അതുചപഭാഡലെ

ശസ്പീ.  ഡക.  രഭാജന് ഇവമഡട പറഞ്ഞു, 'തലെകുനമക്കചല'.  രഭാചജടഭാ,  ഞഭാന് ഒരു

ഇഞണ  തലെകുനമക്കമല,  ഒരു  ഡതറ്റുന്നും  ഞഭാന്  ഡചെയമടമല.  ഡചെയ്യഭാത  ഡതറമനണ

തലെകുനമചക്കണ ആവശശ്യമമല. ഡതറണ ഡചെയമടമഡലനണ എനമക്കണ നൂറണ ശതമഭാനന്നും

ഉറപ്പെഭാണണ. 

ഒരു വശ്യകമ രൂപഡപ്പെടുനഡതങ്ങഡനയഭാണണ?  ഒരു വശ്യകമരൂപഡപ്പെടുനതണ

ശൂനശ്യതയമല് നമനല.  കഴമഞ്ഞ നഭാല്പ്പെതണ വരഷക്കഭാലെഡത അനുഭവതമല്

നമനഭാണണ  ഞഭാന്  എന  വശ്യകമ  രൂപഡപ്പെടുനതണ.   ഒരു  വശ്യകമഡയ

സന്നുംബനമച്ചണ  ഒരു  അഭമപ്രഭായന്നും  രൂപഡപ്പെടുചമഭാള്,  ഒരു  സുപ്രഭഭാതതമല്

കള്ളനഭാഡണനണ  പറയുചമഭാള്,   'കഭാള  ഡപറ്റു  എനണ  ചകള്ക്കുചമഭാള് കയര

എടുതണ'  അതമഡന്റെ  പുറഡക  ചപകുകയല  ഡചെചയ്യണതണ.  നമങ്ങളഭായഭാലന്നും

മഭാധശ്യമങ്ങളഭായഭാലന്നും അതണ ഡചെയ്യുനതണ ശരമയല. (… ബഹളന്നും)...  അതുഡകഭാണണ

എനമക്കണ നൂറണ ശതമഭാനവന്നും പറയഭാന് പറ്റുന്നും  …(ബഹളന്നും)....
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    സമ  .    ചജഭാസഫെണ:  സര,  അങ്ങഭാണണ ഈ ചവദമയമല് കചസര

മറമച്ചമടതണ. (… ബഹളന്നും)...

മമ  .    സസ്പീക്കര: സര,  ഒരഭാളുഡട  വശ്യകമതസ്വവന്നും  ദരശനവന്നും  രൂപഡപ്പെടുനതണ

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  ജസ്പീവമതഭാനുഭവങ്ങളുഡട  പശ്ചഭാതലെതമലൂഡടയഭാണണ.  ശസ്പീ.

എന്നും. ഉമ്മര പറഞ്ഞതുചപഭാഡലെ ഞഭാന് അത്രവലെമയ അന്തസളള കുടുന്നുംബതമല്

പമറനയഭാളല.  പഡക്ഷേ,  സഭാമഭാനശ്യന്നും അന്തസളള കുടുന്നുംബമഭായമരുന.  മലെബഭാര

കലെഭാപതമല്  മഭാപ്പെമള-കുടമയഭാന്  കരഷകരുഡടകൂഡട  ജയമലെമല്  കമടന

വളളുവനഭാടമഡലെ  പ്രസമദനഭായ  ചകഭാണ്ഗ്രസണ  ചനതഭാവഭായമരുന  എന്നും.  പമ.

നഭാരഭായണചമചനഭാന്. വളളുവനഭാടമഡലെയുന്നും ഏറനഭാടമഡലെയുന്നും കുടമയഭാന്-കരഷക

ചകസണ നടതഭാന്ചവണമ അചദ്ദേഹതമഡന്റെ കൂഡട ചകഭാടതമയമല് ചപഭായമരുന,

അചദ്ദേഹതമഡന്റെ  സചഹഭാദരന്  എന്നും.  പമ.  ചഗഭാവമനചമചനഭാഡന്റെ  കൂഡട  ആ

ചകഭാട്ടുമമടണ  ഡപരമന്തല്മണ ഡഡഹസ്കൂളമല് പഠമപ്പെമക്കഭാന് ചവണമ ചപഭായമരുന

മഭാഞസ്പീരമ  രഭാമന്നഭായഡരക്കുറമച്ചണ  ഇ.എന്നും.എസണ.-ഡന്റെ  ആതകഥയമല്

പറയുനണണ.  എഡന്റെ  പമതഭാമഹനഭായ  മഭാഞസ്പീരമ  രഭാമന്  നഭായരുഡട

സന്നുംസഭാരതമഡന്റെ  ബലെതമല്  ഞഭാന്  പറയുന,  നമങ്ങള്  ഇഒൗ  പറയുനതണ

കഭാലെന്നും  വമലെയമരുത്തുന്നും.  ചെരമത്രന്നും  ഒരു  ദമവസന്നും  ഡകഭാണണ  അവസഭാനമക്കഭാന്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

177

ചപഭാകുനതല.  അക്കഭാരശ്യതമല് ഒരു സന്നുംശയവന്നും ചവണ.  ആ പമതഭാമഹഡന്റെ

സന്നുംസഭാരതമഡന്റെ  പമന്ബലെതമല്  എനമക്കണ  ലെഭമച്ച  സഒൗഹൃദതമഡന്റെയുന്നും

ചസ്നേഹതമഡന്റെയുന്നും അന്തരസ്പീക്ഷേതമഡന്റെ ബലെതമലെഭാണണ ഞഭാന് ഒരമക്കല് ഇഒൗ

സഭഭാതലെതമല്  വച്ചണ  പറഞ്ഞതണ...,  അചറബശ്യയമഡലെ  അതറമഡനക്കുറമച്ചണ

Lady  Macbeth  ഉദരമചഡകഭാണണ   ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  പറഞ്ഞചലഭാ,

അചറബശ്യയമഡലെ  ഏതണ  അതറമഡന്റെ  സുഗനചതക്കഭാളുന്നും  ചസ്നേഹതമഡന്റെ

സുഗനമുളള നഭാടഭാണണ മലെപ്പുറന്നും എനണ ഞഭാന് പറഞ്ഞതണ ഇഒൗ അനുഭവതമല്

നമനഭാണണ.  അതുഡകഭാണണ  അപവഭാദപ്രചെരണങ്ങളുഡടയുന്നും

നുണപ്രചെരണങ്ങളുഡടയുന്നും ബലെതമല്  ഡകടമഡപ്പെഭാക്കമയ ഇഒൗ വഭാരത,  ഇഒൗ

പ്രചെരണന്നും,  ഇഒൗ  അവമശസ്വഭാസ  പ്രചമയന്നും  തളളമക്കളയണഡമനണ  ഞഭാന്

സഭഭാന്നുംഗങ്ങചളഭാടണ അഭശ്യരതമക്കുന.

ശസ്പീ  .    രചമശണ  ഡചെനമതലെ:  സര,  ഞങ്ങള്  കരുതമയതണ   ഇഒൗ

സഭാനത്തുനമനന്നും  മഭാറമ  നമല്ക്കുഡമനണ  അങ്ങണ  പറയഭാന്  ചപഭാകുഡമനഭാണണ.

അതണ പറയഭാതതമല് പ്രതമചഷധമച്ചണ ഞങ്ങള് വഭാക്കഒൗടണ ഡചെയ്യുകയഭാണണ.

 (പ്രതമപക്ഷേന്നുംഗങ്ങള് ഒനടങ്കന്നും സഭവമടണ പുറത്തുചപഭായമ.)

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:   ഭരണഘടനയുഡട  179  (സമ)  അനുചച്ഛേദന്നും
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അനുസരമചളള ഭൂരമപക്ഷേന്നും പ്രചമയതമനണ ലെഭമക്കഭാതതമനഭാല് പ്രചമയന്നും സഭ

നമരമകഭാരമച്ചമരമക്കുന.

(സഭവമടണ പുറത്തുചപഭായ അന്നുംഗങ്ങള് അല്പസമയതമനുചശഷന്നും സഭയമല്

തമരമഡക പ്രചവശമച.)


