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അനുമമമോദനന

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മകേരള  രമോഷസ്പീയതമലലെ  അപൂരവ്വതകേളമലലെമോനമോണണ

ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമയുലടെ  നമയമസഭമോനഗതത്വതമലന്റെ  50-ാം  വരഷന

പൂരതമയമോകുന  ഇഇൗ  സമോഹചരരന.  അടെമമുതല്  മുടെമവലര  പ്രവരതന

സനദ്ധതയുന  ജനങ്ങള്ക്കമടെയമല്  സവമമശേഷവന   അപൂരവ്വവമമോയ  ഒര

ലെഹരമമയമോലടെ  ജസ്പീവമക്കുകേയുന  ലചയ്യുന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമയുലടെ

പ്രവരതനലലശേലെമ  ഒര  പമോഠപുസ്തകേനമപമോലലെ  പഠനമോരഹമമോണണ.

ജനപ്രമോതമനമധരതമലന്റെ  അരനൂറമോണണ  പമനമടുമമമോഴന  മടുപമലമോത

ജസ്പീവമതതമലന്റെ വമസ്മയന തസ്പീരത്തുലകേമോണമരമക്കുന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചമോണമക്കണ

സഭയുലടെ അഭമവമോദനങ്ങള്. അനുമമമോദനങ്ങള് അറമയമക്കുന. 

മുഖരമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറമോയമ  വമജയന്):  സര,   സനസമോന

നമയമസഭയമല്  അരനൂറമോണണ  പൂരതമയമോക്കുന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമക്കണ

സഭയുലടെ അനുമമമോദനങ്ങള് അങ്ങയുലടെ വമകേമോരമതമോലടെമോപന മചരനലകേമോണണ

അറമയമക്കുന.  വമദരമോരതമ  പ്രസമോനതമലൂലടെ  രമോഷസ്പീയതമല്  കേടെനവന

അമദ്ദേഹന  1970-ലലെ  നമോലെമോന  മകേരള  നമയമസഭയമലെമോണണ  ആദരമമോയമ

അനഗമമോകുനതണ.  ആ  സഭയമല്  ഞമോനുന  അനഗമമോയമരന.  അതമനുമശേഷന
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പതമലനമോനണ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളമല്  തുടെരച്ചയമോയമ  പുതുപളമ  നമമയമോജകേ

മണ്ഡലെതമല്നമനന  മകേരള  നമയമസഭയമമലെയണ  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട.

പമോരലെലമന്റെറമ  ജനമോധമപതരതമല്  ഇതണ  അപൂരവ്വമമോണണ.  യശേ:ശേരസ്പീരനമോയ

ലകേ. എന. മമോണമലയയുന ഇതുമപമോലലെമോര അവസരതമല് ഇഇൗ സഭയമല് വച്ചണ

അനുമമമോദമക്കമോന് അവസരന ലെഭമച്ചമടണണ.  പതമനമോലെമോന  മകേരള നമയമസഭ

രണനഗങ്ങളുലടെ  മസവനതമലന്റെ  സുവരണ്ണ  ജൂബമലെമക്കണ

സമോകരനവഹമച്ചുലവനതണ  അപൂരവ്വമമോയ  മനട്ടമമോണണ.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമ

ലതമോഴമല്, ആഭരന്തരന, ധനകേമോരരന എനസ്പീ  പ്രധമോന വകുപ്പുകേളുലടെ ചുമതലെയുള

മനമയമോയുന രണണ  തവണ മകേരള മുഖരമനമയമോയുന ഒര തവണ പ്രതമപക

മനതമോവമോയുന  പ്രവരതമച്ചുള  വമപുലെമമോയ  പമോരലെലമന്റെറമ

പ്രവരതനപമോരമരരമുണണ.  ജനങ്ങളുലടെ  അനഗസ്പീകേമോരന  മനടെമ  ലപമോതുരനഗതണ

കേരമ്മനമരതനമോയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമക്കണ  അമദ്ദേഹതമലന്റെ  രമോഷസ്പീയ

പ്രവരതനവന  ജനങ്ങള്ക്കമോയുള  ഇടെലപടെലുകേളുന  തുടെരനന  നടെതമോനുള

പൂരണ്ണ  ആമരമോഗരമുണമോകേലട്ടലയനണ  ആശേനസമക്കുകേയമോണണ.  അമദ്ദേഹതമനണ

എലമോ ഭമോവകേങ്ങളുന മനരന.
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പ്രതമപകമനതമോവണ  (ശസ്പീ  .    രമമശേണ  ലചനമതലെ):  സര,  മകേരള

നമയമസഭയമലലെ  അപൂരവ്വതകേളമല്  അപൂരവ്വമമോയ  നമമമഷമമോണമതണ.  അങന

ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനമയുന  ചൂണമക്കമോണമച്ച  അഭമപ്രമോയങ്ങമളമോടെണ  ഞമോന്

പൂരണ്ണമമോയമ മയമോജമക്കുന. ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചമോണമ മകേരള രമോഷസ്പീയതമലന്റെ ഒര

വമസ്മയമമോണണ. എമപമോഴന ജനങ്ങമളമോലടെമോപന ജസ്പീവമക്കുകേയുന ജനങ്ങമളമോലടെമോപന

നസ്പീങകേയുന ലചയ്യുന അനമതരസമോധമോരണമമോയ  ഒര പ്രവരതനലലശേലെമയുലടെ

ഉടെമയമോണണ  അമദ്ദേഹന.  ലകേ.എസണ.യു.  പ്രസമോനതമലൂലടെ

ലപമോതുജസ്പീവമതതമമലെയണ  കേടെനവന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമ  പ്രവരതമച്ച

എലമോ മമഖലെകേളമലലെയുന സഹപ്രവരതകേരലടെയുന ജനങ്ങളുലടെയുന ആദരവന

മസ്നേഹവന  പമടെമച്ചുപറമയ  ഒര  മനതമോവമോണണ.  1970-ല്  നടെന

ലതരലഞ്ഞെടുപമലെമോണണ  അമദ്ദേഹന പുതുപളമ നമമയമോജകേ മണ്ഡലെതമല്നമനന

മത്സരമച്ചതണ.  അനമുതല്  ഇനവലര  നമയമസഭയമല്  ഒമര  മണ്ഡലെലത

പ്രതമനമധസ്പീകേരമച്ചണ   ലകേ. എന. മമോണമ സമോറമലനമപമോലലെ അമദ്ദേഹന 50 വരഷന

പൂരതസ്പീകേരമച്ചമരമക്കുകേയമോണണ.  ഇന്തരന് നമോഷണല് മകേമോണ്ഗ്രസമലന്റെ ഏറവന

കേരത്തുള മുഖമമോണണ  ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമോണമ.  ലകേ.എസണ.യു. പ്രസമഡന്റെണ, യൂതണ

മകേമോണ്ഗ്രസണ  പ്രസമഡന്റെണ,  ലതമോഴമല്  വകുപ്പുമനമ,  ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനമ,
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ആഭരന്തര  വകുപ്പുമനമ,  അമതമോലടെമോപന  രണണ  തവണ  മകേരള  മുഖരമനമ,

പ്രതമപകമനതമോവണ ഇമപമോള് AICC-യുലടെ ജനറല് ലസക്രട്ടറമ,  മകേമോണ്ഗ്രസണ

പ്രവരതകേ  സമമതമയനഗന  എനസ്പീ  നമലെകേളമലലെലമോന  അഭമമമോനകേരമമോയ

പ്രവരതന  റമമക്കമോരഡണ  സൃഷമക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനണ  കേഴമഞ.

എലമോവമരമോടുന മസ്നേഹപൂരണ്ണമമോയമ ലപരമമോറുന, സത്വന്തന ശേരസ്പീരതമമലെയണ കേലെണല

വലെമലച്ചറമഞ്ഞെ ആളമലനമപമോലുന മസ്നേഹമതമോലടെ ലകേട്ടമപ്പുണരമോന് കേഴമയുന,

ഒര  മമനമോഭമോവതമലന്റെ  ഉടെമയമോണണ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമോണമ.  അമദ്ദേഹന

മുഖരമനമയമോയമരന കേമോലെതണ ഭരണ -പ്രതമപക വരതരമോസമമലമോലത തലന്റെ

മുനമല്വരന  ആവലെമോതമകേള്  പരമഹരമക്കമോന്  നടെതമയ  ശമങ്ങള്

മമോതൃകേമോപരമമോലണനണ  ചൂണമക്കമോണമക്കമോന്  ഞമോന്  ആഗ്രഹമക്കുകേയമോണണ.

നമ്മുലടെ നമോടെമലന്റെ വളരച്ചയുലടെ വഴമതമോരയമല് ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചമോണമ നല്കേമയ

നമസ്തുലെമമോയ സനഭമോവനകേലള ഞമോന് ഓരക്കുന. ഇനമയുന ദസ്പീരഘകേമോലെന മകേരള

രമോഷസ്പീയതമനുന  മകേരളതമലലെ  മകേമോണ്ഗ്രസണ  പമോരട്ടമക്കുന  മനതൃതത്വന

ലകേമോടുക്കമോന്  അമദ്ദേഹതമനണ  കേഴമയലട്ട.  അമദ്ദേഹതമനണ  എലമോ  വമധ

ആശേനസകേളുന ഞമോന് മനരന.          


