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സസ്പീക്കര് തതെരതഞ്ഞെടുപപ

പപപ്രോതടട്ടെം സസ്പീക്കര് (ശസ്പീ  .   എസപ  .   ശര്മ): ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്..... നനിയമസഭപ്രോ

സസ്പീക്കറപ്രോയനി  തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപടുന്നതെനിനപ  രണപ  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  പപേരുകള

നനിര്പദ്ദേശനിക്കതപടനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന,  ശസ്പീ.  പേനി.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണന

എന്നനിവരപ്രോണപ നപ്രോമനനിര്പദ്ദേശട്ടെം തചെയ്യതപടനിട്ടുള്ള അട്ടെംഗങ്ങള.            ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.

സജസ്പീന്ദ്രതന നപ്രോമനനിര്പദ്ദേശട്ടെം തചെയ്തുതകപ്രോണ്ടുള്ള രണപ പേതനികകള ലഭനിചനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.

രപമശപ  തചെന്നനിത്തല  നനിര്പദ്ദേശനിക്കുകയട്ടെം  ശസ്പീ.  പേനി.  തക  കുഞ്ഞെപ്രോലനിക്കുടനി

പേനിനപ്രോങ്ങുകയട്ടെം  ശസ്പീ.  ഉമനചെപ്രോണനി  നനിര്പദ്ദേശനിക്കുകയട്ടെം  ശസ്പീ.  തക.  എട്ടെം.  മപ്രോണനി

പേനിനപ്രോങ്ങുകയട്ടെം തചെയനിട്ടുള്ളതെപ്രോണപ ശസ്പീ. വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രനുപവണനിയള്ള പേതനികകള.

ശസ്പീ.  പേനി.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണതന  നപ്രോമനനിര്പദ്ദേശട്ടെം  തചെയ്തുതകപ്രോണ്ടുള്ള  മൂന്നപ  പേതനികകള

ലഭനിചനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  എ.  തക.  ബപ്രോലന നനിര്പദ്ദേശനിക്കുകയട്ടെം ശസ്പീ.  എ.  തക.  ശശസ്പീന്ദ്രന

പേനിനപ്രോങ്ങുകയട്ടെം  ശസ്പീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരന  നനിര്പദ്ദേശനിക്കുകയട്ടെം  ശസ്പീമതെനി  തക.  തക.

ശശലജ ടെസ്പീചര്  പേനിനപ്രോങ്ങുകയട്ടെം ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരപ്രോജന നനിര്പദ്ദേശനിക്കുകയട്ടെം ശസ്പീ.

മപ്രോതെത്യൂ  ടെനി. പതെപ്രോമസപ  പേനിനപ്രോങ്ങുകയട്ടെം  തചെയനിട്ടുള്ളതെപ്രോണപ  ശസ്പീ.  പേനി.

ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണനുപവണനിയള്ള  പേതനികകള.  പേരനിപശപ്രോധനയനില്  നപ്രോമനനിര്പദ്ദേശ

പേതനികകതളെലപ്രോട്ടെം  നനിയമപ്രോനുസൃതെമപ്രോതണന്നപ  കപ്രോണുന.  ഒന്നനിലധനികട്ടെം  അട്ടെംഗങ്ങള
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സസ്പീക്കര്  സപ്രോനപത്തയപ  നനിര്പദ്ദേശനിക്കതപടനിരനിക്കുന്നതെനിനപ്രോല്  സഭ  പവപ്രോതടടുപനിലൂതടെ

സസ്പീക്കതറ തതെരതഞ്ഞെടുക്കുന്നതെപ്രോണപ.  ബപ്രോലറപ പപേപറനില് ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രതന

പപേരപ ആദദ്യപത്തതട്ടെം ശസ്പീ.  പേനി.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണതന പപേരപ രണപ്രോമതെപ്രോയട്ടെം അചടെനിചനിട്ടുണപ.

നനിയമസഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങള  തെങ്ങളക്കപ  ഇഷ്ടമുള്ള  സപ്രോനപ്രോര്തനിയതടെ  പപേരനിനുപനതര  ഒരു

ഗുണനചെനിഹ്നമനിടപ  പവപ്രോടപ  പരഖതപടുപത്തണതെപ്രോണപ.   ഗുണനചെനിഹ്നമലപ്രോത്ത  മറപ

അടെയപ്രോളെങ്ങളെനിടപ പവപ്രോടപ പരഖതപടുത്തനിയപ്രോല് പസ്തുതെ ബപ്രോലറപ പപേപര് അസപ്രോധുവപ്രോയനി

കണക്കപ്രോക്കുന്നതെപ്രോണപ.   നനിയമസഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  പപേരപ  തസക്രടറനി  (ഇന -ചെപ്രോര്ജപ)

ഇപപപ്രോള വനിളെനിക്കുന്നതെപ്രോയനിരനിക്കുട്ടെം.  ഓപരപ്രോ അട്ടെംഗവട്ടെം തെല്സമയട്ടെം അദദ്യക്ഷപവദനിക്കപ

സമസ്പീപേട്ടെം വന്നപ ഏതതെങനിലട്ടെം ഒരു ബൂത്തനില് പവപ്രോടപ പരഖതപടുത്തനി ബപ്രോലറപ തപേടനിയനില്

നനിപക്ഷപേനിചപശഷട്ടെം  സസ്വസപ്രോനപത്തയപ  ഉപേവനിഷ്ടരപ്രോകണതമന്നപ  അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആദദ്യതത്ത പപ്രോവശദ്യട്ടെം പപേരപ വനിളെനിക്കുപമപ്രോള സഭയനില് ഹപ്രോജരനിലപ്രോത്ത അട്ടെംഗങ്ങളക്കപ

പപേപ്രോള  അവസപ്രോനനിക്കുന്നതെപ്രോയനി  പഖദ്യപ്രോപേനിക്കുന്നതെനിനുമുമപ  സഭയനില്  ഹപ്രോജരപ്രോകുന്ന

പേക്ഷട്ടെം  പവപ്രോടപ  പരഖതപടുത്തപ്രോന  അനുമതെനി  നല്കുന്നതെപ്രോണപ.  പവപ്രോതടടുപനിതന

രഹസദ്യസസ്വഭപ്രോവട്ടെം  സൂക്ഷനിക്കുന്നതെനിനപ്രോയനി  അട്ടെംഗങ്ങള ബപ്രോലറനില് മപ്രോര്ക്കപ  തചെയ്യുന്നതെപ

മപ്രോധദ്യമങ്ങള  കദ്യപ്രോമറ  സൂട്ടെം  തചെയപ  എടുക്കരുതെപ.   പപതെദ്യകനിചപ  ഒനകൂടെനി

ഓര്മതപടുത്തപ്രോനുള്ളതെപ,  ആര്ക്കപ്രോപണപ്രോ  പവപ്രോടപ  തചെയ്യപ്രോന  ഉപദ്ദേശനിക്കുന്നതെപ  ആ
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സപ്രോനപ്രോര്തനിയതടെ പപേരനിനപ പനതര ഗുണനചെനിഹ്നമനിടപ പവപ്രോടപ പരഖതപടുപത്തണതെപ്രോണപ.

ഗുണനചെനിഹ്നമലപ്രോത്ത മറപ അടെയപ്രോളെങ്ങളെനിടപ പവപ്രോടപ പരഖതപടുത്തനിയപ്രോല് ബപ്രോലറപ പപേപര്

അസപ്രോധുവപ്രോയനി കണക്കപ്രോക്കുന്നതെപ്രോണപ.  (പവപ്രോതടടുപപ  ആരട്ടെംഭനിക്കുകയട്ടെം നനിമയസഭപ്രോ

തസക്രടറനി  (ഇന-ചെപ്രോര്ജപ)  ശസ്പീമതെനി  പേനി.  ജയലകനി  ബഹുമപ്രോനതപട  മുഖദ്യമനനി

പേനിണറപ്രോയനി  വനിജയന  മുതെല്  ഇരനിപനിടെക്രമത്തനില്  നനിരയപ്രോയനി  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  പപേരപ

വനിളെനിക്കുകയട്ടെം അട്ടെംഗങ്ങള ഓപരപ്രോരുത്തരപ്രോയനി വന്നപ ബപ്രോലറപ പപേപര് വപ്രോങ്ങനി ഡയസനില്

പപതെദ്യകട്ടെം സജ്ജമപ്രോക്കനിയനിരുന്ന രണപ ബൂത്തുകളെനിലപ്രോയനി പവപ്രോടപ പരഖതപടുത്തനി ബപ്രോലറപ

തപേടനിയനില് നനിപക്ഷപേനിചപശഷട്ടെം തെനിരനിതകതയത്തനി സസ്വസപ്രോനത്തപ ഉപേവനിഷ്ടരപ്രോകുകയട്ടെം

തചെയ്തു.   സസ്പീക്കര്  സപ്രോനപ്രോര്തനികളെപ്രോയ  ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന,  ശസ്പീ.  പേനി.

ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണന എന്നനിവര് പവപ്രോതടടുപനില് പേതങടുക്കുകയണപ്രോയനി.)

പപപ്രോതടട്ടെം  സസ്പീക്കര്:   ഇനനി  ആരുട്ടെം  പവപ്രോടപ  തചെയ്യപ്രോനനിലപലപ്രോ,  കകൗണനിട്ടെംഗപ

ആരട്ടെംഭനിക്കുകയപ്രോണപ.  ഒപ്രോപരപ്രോ  സപ്രോനപ്രോര്തനിയതടെയട്ടെം  പതെനിനനിധനിയപ്രോയനി  ഒരട്ടെംഗത്തനിനപ

അദദ്യക്ഷ  പവദനിയനിപലയപ  വരപ്രോവന്നതട്ടെം  പവപ്രോതടണ്ണല്  പക്രനിയ

നനിരസ്പീക്ഷനിക്കപ്രോവന്നതമപ്രോണപ.  ഭരണപേക്ഷത്തുനനിന്നപ  ശസ്പീ.  എ.  പദസ്പീപ്കുമപ്രോറട്ടെം

പതെനിപേക്ഷത്തുനനിന്നപ ശസ്പീ.  തെനിരുവഞ്ചൂര് രപ്രോധപ്രോകൃഷ്ണനുട്ടെം പവദനിയനിപലയപ വരണട്ടെം.

(സസ്പീക്കര് സപ്രോനപ്രോര്തനികളുതടെ ഏജന്റുമപ്രോരപ്രോയ ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപേപ കുമപ്രോര്,      ശസ്പീ.
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തെനിരുവഞ്ചൂര്  രപ്രോധപ്രോകൃഷ്ണന  എന്നസ്പീ  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  സപ്രോന്നനിദദ്യത്തനില്  പവപ്രോതടണ്ണല്

നടെത്തനി.)

പപപ്രോതടട്ടെം  സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്....  തതെരതഞ്ഞെടുപനിതന ഫലട്ടെം ഇപപപ്രോള

പഖദ്യപ്രോപേനിക്കുന്നതെപ്രോണപ.  ശസ്പീ. വനി. പേനി. സജസ്പീന്ദ്രനപ 46 പവപ്രോട്ടുട്ടെം ശസ്പീ. പേനി. ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണനപ

92  പവപ്രോട്ടുട്ടെം കനിടനിയനിരനിക്കുന. ഒരു പവപ്രോടപ അസപ്രോധുവപ്രോയനി.  ശസ്പീ.  പേനി.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണതന

പേതെനിനപ്രോലപ്രോട്ടെം പകരളെ നനിയമസഭയതടെ നനിയമസഭപ്രോ സസ്പീക്കറപ്രോയനി തതെരതഞ്ഞെടുത്തതെപ്രോയനി

ഞപ്രോന പഖദ്യപ്രോപേനിക്കുന.

(മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. പേനിണറപ്രോയനി വനിജയനുട്ടെം ഏറവട്ടെം വലനിയ പതെനിപേക്ഷ കക്ഷനിയതടെ

പനതെപ്രോവപ്രോയ   ശസ്പീ.  രപമശപ  തചെന്നനിത്തലയട്ടെം  പചെര്ന്നപ  നനിയമസഭപ്രോ  സസ്പീക്കറപ്രോയനി

തതെരതഞ്ഞെടുക്കപട ശസ്പീ. പേനി. ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണതന അദദ്യക്ഷ പവദനിയനിപലയപ ആനയനിച.)

(ബഹുമപ്രോനതപട സസ്പീക്കര് അദദ്യക്ഷപവദനിയനില് ഉപേവനിഷ്ടനപ്രോയനി.)

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  ഓര്ഡര്...........ഓര്ഡര്......

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പേനിണറപ്രോയനി  വനിജയന):  സര്,  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ

സസ്പീക്കറപ്രോയനി  തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപട  അങ്ങതയ  ഞപ്രോന  ഹൃദയട്ടെംഗമമപ്രോയനി

അനുപമപ്രോദനിക്കുന. 

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യത്തനിതന  സുദസ്പീര്ഘമപ്രോയ  ചെരനിതമുള്ള  സഭയപ്രോണനിതെപ.  സഭ
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കപ്രോലങ്ങളെപ്രോയനി  നനിലനനിര്ത്തനി  പേരനിരക്ഷനിചപപേപ്രോരുന്ന  മൂലദ്യങ്ങതളെ  ശകനിതപടുത്തനി

മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകുന്നതെനിനുട്ടെം  ധപ്രോര്മനികതെയനില്  അധനിഷനിതെമപ്രോയ  പുത്തന

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യമൂലദ്യങ്ങള കതണത്തനി സഭപ്രോനടെപേടെനികതളെ നവസ്പീകരനിക്കുന്നതെനിനുട്ടെം പുതെനിയ

സസ്പീക്കര്ക്കപ കഴനിയതട എന്നപ ആശട്ടെംസനിക്കുന.

സസ്പീക്കര്  എലപ്രോവരുപടെതമപ്രോണപ.  ഭരണപേക്ഷത്തനിപനതട്ടെം  പതെനിപേക്ഷത്തനിപനത

മപ്രോണപ.  സഭയതടെ  അടെനിസപ്രോന  ചുമതെലയപ്രോയ  നനിയമനനിര്വ്വഹണട്ടെം അടെക്കമുള്ള

നടെപേടെനിക്രമങ്ങള  തെടെസമനിലപ്രോതതെ  മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകുന്നതെനിനപ  കഴനിപയണതണപ.

അപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം  എലപ്രോ  സഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം  നദ്യപ്രോയയകമപ്രോയ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യ

അവകപ്രോശങ്ങള സട്ടെംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനുട്ടെം  കഴനിപയണതെപ്രോയണപ.  വളെതര സമതലനിതെമപ്രോയ

രസ്പീതെനിയനില്  ഇതെപ  സപ്രോദദ്യമപ്രോക്കപ്രോന  അപങ്ങയപ  കഴനിയതമന്ന  ഉറച  വനിശസ്വപ്രോസമുണപ.

സകൗമദ്യനുട്ടെം  മൃദുഭപ്രോഷനിയമപ്രോയ അങ്ങയതടെ സവനിപശഷ സസ്വഭപ്രോവട്ടെം  സഭയതടെ  സുഗമമപ്രോയ

നടെത്തനിപനിനപ  വലനിയപതെപ്രോതെനില്  സട്ടെംഭപ്രോവന  തചെയ്യപ്രോന  കഴനിയതമന്നപ്രോണപ  കരുതന്നതെപ.

എലപ്രോവനിഭപ്രോഗട്ടെം  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം  വനിശസ്വപ്രോസട്ടെം  ആര്ജ്ജനിചതകപ്രോണപ  സഭയതടെ

നപ്രോഥനപ്രോയനിരനിക്കപ്രോന,  നടെപേടെനിക്രമങ്ങളുതടെയട്ടെം ചെടങ്ങളുതടെയട്ടെം കപ്രോവലപ്രോളെപ്രോയനി ഇരനിക്കപ്രോന

സസ്പീക്കര്ക്കപ  കഴനിയട്ടെം.  നടെപേടെനിക്രമങ്ങളുതടെ  ചെടക്കൂടെനിനുള്ളനില്ത്തതന്ന  സഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളുതടെ

അധനികപ്രോരപ്രോവകപ്രോശങ്ങള പേരനിരക്ഷനിചപ മുപന്നപ്രോടപ പപേപ്രോകപ്രോനുട്ടെം അപങ്ങയപ കഴനിയട്ടെം.  
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ഇകൗ നനിയമസഭയനില് ഇളെട്ടെം പപ്രോയത്തനില് സസ്പീക്കര് സപ്രോനത്തപ എത്തനിയവരുതടെ

നനിരയനില്തപട ആളെപ്രോണപ  അങ്ങപ.  ഇതെനിതനക്കപ്രോളുട്ടെം തചെറനിയ പപ്രോയത്തനില് മതറപ്രോരപ്രോപളെ

സസ്പീക്കര് ആയനിട്ടുള.  അതെപ ശസ്പീ.  തക.  രപ്രോധപ്രോകൃഷ്ണന ആണപ.  ശസ്പീ.  തക.  രപ്രോധപ്രോകൃഷ്ണന

42   -ാം  വയസനില്  സസ്പീക്കര്  പേദവനിയനിതലത്തനി.   അങ്ങപ  48-ാം  വയസനില്  ആ

സപ്രോനതത്തത്തനി.  പുതെനിയ തെലമുറയതടെ ഒരു പതെനിനനിധനി  ഇതപമല് ഉന്നതെമപ്രോതയപ്രോരു

സപ്രോനത്തപ  എത്തുനതവന്നതെപ  നമ്മുതടെ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യട്ടെം

പേകസ്വതെയപ്രോര്ജ്ജനിക്കുനതവന്നതെനിതന ലക്ഷണമപ്രോയപ്രോണപ കപ്രോപണണതെപ. 

1957  ഏപനില്  മപ്രോസട്ടെം  അഞനിനപ്രോണപ  ആദദ്യ  പകരളെ  നനിയമസഭ  നനിലവനില്

വന്നതെപ.  അനമുതെല്  ഇനവതര  ഉന്നതെമപ്രോയ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യ  പേപ്രോരമരദ്യങ്ങള

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചപ  മുപന്നപ്രോട്ടുപപേപ്രോകപ്രോന  നമുക്കപ  കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  ആ  പേപ്രോരമരദ്യങ്ങളുട്ടെം

കസ്പീഴപ വഴക്കങ്ങളുട്ടെം  ശകനിതപടുത്തനി  മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോനുട്ടെം  പുതെനിയ

ഇകൗടുവയ്പ്പുകള  സൃഷ്ടനിതചടുക്കപ്രോനുട്ടെം  പുതെനിയ  സസ്പീക്കറതടെ  പനതൃതെസ്വത്തനില്  ഇകൗ

പേരമപ്രോധനികപ്രോര ജനപതെനിനനിധനിസഭയപ കഴനിയതട. 

വനിദദ്യപ്രോര്തനി  സട്ടെംഘടെനപ്രോപവര്ത്തനത്തനിലൂതടെ  ഉയര്നവന്ന  അപങ്ങയപ

നനിയമസഭപ്രോ  സപ്രോമപ്രോജനികന  എന്ന  നനിലയനില്  വളെതര  ശപദയമപ്രോയ  നനിലയനില്

പവര്ത്തനിച  പേശപ്രോത്തലവട്ടെം  യവജനപക്ഷമത്തനിനുപവണനി  പവര്ത്തനിച
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പേശപ്രോത്തലവമുണപ.  അതെനിതനതയപ്രോതക്ക  അറനിവട്ടെം  അനുഭവവട്ടെം  ഇകൗ  സഭതയ  വരുട്ടെം

നപ്രോളുകളെനില്  കൂടുതെല്  ശപദയമപ്രോയ  തെലത്തനിപലക്കപ  ഉയര്ത്തപ്രോനുട്ടെം  അതവഴനി

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യത്തനിതന  ശകനിപസപ്രോതെസപ്രോക്കനി  നനിലനനിര്ത്തപ്രോനുട്ടെം  ഉപേകരനിക്കുട്ടെം.

ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വ നനിര്വ്വഹണകപ്രോരദ്യത്തനില് ഇകൗ സഭയതടെ എലപ്രോ പേനിന്തുണയട്ടെം അപങ്ങയപ

ഉണപ്രോകുതമന്നപ ഉറപ്പുനല്കുന.  സപ്രോധപ്രോരണക്കപ്രോരുതടെ ഹൃദയവനികപ്രോരട്ടെം സഭപ്രോതെലത്തനില്

പതെനിഫലനിപനിക്കപ്രോന  ഇനനിയള്ള  കപ്രോലത്തപ  വര്ദനിചപതെപ്രോതെനില്  സപ്രോധനിക്കുതമന്നപ

കരുതെതട.  സര്ക്കപ്രോരനിതന  ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വ  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുട്ടെം  സഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളുതടെ

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യപേരമപ്രോയ  ഇടെതപേടെലകളക്കുട്ടെം  എലപ്രോ  സട്ടെംരക്ഷണവട്ടെം  അങ്ങയനില്നനിന്നപ

ഉണപ്രോകുതമന്നപ  ഞങ്ങളക്കപ  ഉറപ്പുണപ.  ഉന്നതെമപ്രോയ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യമൂലദ്യങ്ങള

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചപ  മുപന്നപ്രോട്ടുപപേപ്രോകപ്രോന  എലപ്രോ  പേനിന്തുണയട്ടെം  വപ്രോഗപ്രോനട്ടെം  തചെയ്യുന.

അങ്ങയതടെ യവതെസ്വവട്ടെം ഉകൗര്ജ്ജസസ്വലതെയട്ടെം ഇകൗ സഭയതടെ യവതെസ്വവട്ടെം ഉകൗര്ജ്ജവമപ്രോയനി

മപ്രോറതട എന്നപ ആശട്ടെംസനിക്കുന. എലപ്രോ ഭപ്രോവകങ്ങളുട്ടെം ആശട്ടെംസനിക്കുന. നനനി.

പതെനിപേക്ഷപനതെപ്രോവപ (ശസ്പീ  .   രപമശപ തചെന്നനിത്തല  ): സര്, പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ

22 -ാപ്രോമതത്ത  സസ്പീക്കറപ്രോയപ്രോണപ  അങ്ങപ  ഇപപപ്രോള  അധനികപ്രോരപമതറടുക്കുന്നതെപ.  പകരളെ

നനിയമസഭ  ഇനദ്യയനിതല  നനിയമസഭകളക്കുപപേപ്രോലട്ടെം  മപ്രോതൃകയപ്രോയ  ഒരു

നനിയമസഭയപ്രോണപ.  ചെരനിതത്തനിതന  തെപ്രോളുകള  പേരനിപശപ്രോധനിചപ്രോല്  ഏറവട്ടെം
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പുപരപ്രോഗമനപേരമപ്രോയ  നനിയമനനിര്മപ്രോണങ്ങള  പേപ്രോസപ്രോക്കനിയനിട്ടുള്ളതെപ  പകരളെ

നനിയമസഭയപ്രോണപ.  ഇകൗ  സഭയതടെ  ഏറവട്ടെം  മപഹപ്രോന്നതെസപ്രോനമപ്രോയ  സസ്പീക്കര്

പേദവനിയനിപലയപ  അങ്ങതയ  തതെരതഞ്ഞെടുത്തതെനില്  ഹപ്രോര്ദ്ദേമപ്രോയനി  അഭനിനനനിക്കപ്രോന  ഇകൗ

അവസരട്ടെം  ഞപ്രോന  വനിനനിപയപ്രോഗനിക്കുകയപ്രോണപ.  സസ്പീക്കര്  സഭയതടെ  അനസനിതന

പതെസ്പീകമപ്രോണപ.  സഭയതടെ  മന:സപ്രോക്ഷനിതയയപ്രോണപ സസ്പീക്കര് പതെനിനനിധപ്രോനട്ടെം തചെയ്യുന്നതെപ.

നമ്മുതടെ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യ  സട്ടെംവനിധപ്രോനത്തനില്  ഭരണകക്ഷനിതയയട്ടെം  പതെനിപേക്ഷതത്തയട്ടെം

ഒരുമനിചപ  മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോനുട്ടെം  സഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  അവകപ്രോശങ്ങതളെ

സട്ടെംരക്ഷനിക്കപ്രോനുമുള്ള വലനിയ ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വമപ്രോണപ അങ്ങയനില് നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോയനിട്ടുള്ളതെപ.

സസ്വതെനവട്ടെം  നനിഷപ പേക്ഷവട്ടെം  നസ്പീതെനിപൂര്വ്വവമപ്രോയ നനിലയനില്  സഭപ്രോനടെപേടെനികള

മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോന  അപങ്ങയപ  സപ്രോധനിക്കതട  എന്നപ  ഞപ്രോന

ആശട്ടെംസനിക്കുകയപ്രോണപ.  1942-ല്  ബനിടസ്പീഷപ  ഹകൗസപ  ഓഫപ  പകപ്രോമണ്സനില്  ഒരു

ചെരനിതസട്ടെംഭവമുണപ്രോയനി.  കനിട്ടെംഗപ  ചെപ്രോളസപ  -I  അട്ടെംഗരക്ഷകരുതടെ  അകമടെനിപയപ്രോടുകൂടെനി

ഹകൗസപ ഓഫപ പകപ്രോമണ്സനില് പപവശനിചപ സസ്പീക്കറതടെ തചെയറനില് ഇരനിക്കുകയണപ്രോയനി.

സസ്പീക്കറതടെ  തചെയറനില്  ഇരുനതകപ്രോണപ  ഹകൗസപ  ഓഫപ  പകപ്രോമണ്സനിതല  അഞപ

പേപ്രോര്ലതമനപ  തമമര്മപ്രോര്  രപ്രോജദ്യപദപ്രോഹകുറട്ടെം   ആപരപ്രോപേനിക്കതപടവരപ്രോയതതകപ്രോണപ

അവതര വനിട്ടുതെരണതമന്നപ ചെപ്രോളസപ രപ്രോജപ്രോവപ ആവശദ്യതപടുകയണപ്രോയനി. സസ്പീക്കര് വനിലദ്യട്ടെം
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തസനപ്രോള അന്നപ തതക കൂപനിതക്കപ്രോണപ രപ്രോജപ്രോവനിപനപ്രോടെപ  പേറഞ, "എനനിക്കപ കപ്രോണപ്രോന

കണ്ണനില,  എനനിക്കപ  പകളക്കപ്രോന  തചെവനിയനില,  ഞപ്രോന  സഭയതടെ  പജപ്രോലനിക്കപ്രോരനപ്രോണപ,

എനനിക്കപ  സഭ നനിര്പദ്ദേശനിക്കുന്നതപപേപ്രോതല മപ്രോതപമ പവര്ത്തനിക്കപ്രോന കഴനിയകയള".

സസ്പീക്കറതടെ സസ്വതെന സസ്വഭപ്രോവട്ടെം വദ്യകമപ്രോക്കുന്ന കപ്രോരദ്യമപ്രോണനിതെപ, independence of the

government.  സര്ക്കപ്രോരനില്നനിന്നപ  വദ്യതെദ്യസ്തമപ്രോയ  സസ്വതെന  സസ്വഭപ്രോവപത്തപ്രോടുകൂടെനി

പവര്ത്തനിപക്കണ  ഉന്നതെമപ്രോയ  ചുമതെലയപ്രോണപ  അങ്ങയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോയനിട്ടുള്ളതെപ.

ഇനദ്യന  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യ  പക്രനിയയതടെ  മഹത്തപ്രോയ  മൂലദ്യങ്ങള  ഉയര്ത്തനിപനിടെനിക്കപ്രോനുട്ടെം

അതെനിനനുസരനിചപ  പവര്ത്തനിക്കപ്രോനുമപ്രോണപ  അപങ്ങയപ  ബപ്രോധദ്യതെയള്ളതെപ.  നമ്മുതടെ

ഭരണഘടെനയട്ടെം നനിയമസഭയനിലള്ള റൂളുകളുട്ടെം കസ്പീഴപ വഴക്കങ്ങളുട്ടെം അനുസരനിചപ്രോണപ അങ്ങപ

ഇകൗ  സഭയതടെ  നനിയനണട്ടെം  ഏതറടുക്കുന്നതെപ.  സഭപ്രോനടെപേടെനികള  സുഗമമപ്രോയനി

നടെപപ്രോക്കുന്നതെനിനപ  സസ്പീക്കറതടെ  നനിഷപ പേക്ഷമപ്രോയ  സമസ്പീപേനട്ടെം  ഏറവട്ടെം  ഫലപദമപ്രോയനി

അങ്ങയനില്  നനിനണപ്രോകുതമന്നപ  ഞങ്ങള  പതെസ്പീക്ഷനിക്കുകയപ്രോണപ.  സസ്പീക്കര്  ഒരു

ഭരണഘടെനപ്രോ  പേദവനിയപ്രോണപ.  അങ്ങപ  ഭരണകക്ഷനിയതടെ  അട്ടെംഗമപ്രോതണങനില്പപപ്രോലട്ടെം

സസ്പീക്കറതടെ  സപ്രോനത്തപ  എത്തനിക്കഴനിയപമപ്രോള  ഇകൗ  സഭയതടെ  നപ്രോഥനപ്രോയനി,  ഇകൗ

സഭയനിതല  എലപ്രോ  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം  അവകപ്രോശങ്ങളുതടെ  കപസപ്രോഡനിയനപ്രോയനി

പവര്ത്തനിക്കപ്രോനുള്ള  അവസരമപ്രോണപ  അപങ്ങയപ  തതകവന്നനിരനിക്കുന്നതെപ.
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ഭരണപേക്ഷത്തനിതനയട്ടെം  പതെനിപേക്ഷത്തനിതനയട്ടെം  അവകപ്രോശങ്ങള  ഒരുപപേപ്രോതല

സട്ടെംരക്ഷനിക്കതപടെണട്ടെം.  സഭയനിതല  എലപ്രോ  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം  തെപ്രോല്പരദ്യസട്ടെംരക്ഷണട്ടെം

അങ്ങയനില് നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോണപ.  ഇകൗ  സഭയട്ടെം  സഭയനിതല  കപ്രോരദ്യങ്ങളുട്ടെം  വനിവനിധ

ഭരണഘടെനപ്രോ  സപ്രോപേനങ്ങതളെ  അറനിയനിക്കപ്രോനുള്ള  ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വവട്ടെം  അങ്ങയനില്

നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോണപ.  സഭയതടെ  നസ്പീതെനിപൂര്വ്വമപ്രോയ  പവര്ത്തനത്തനിനുട്ടെം  ശകമപ്രോയ

നനിയമനനിര്മപ്രോണ നടെപേടെനികളക്കുട്ടെം അങ്ങയതടെ മഹനസ്പീയമപ്രോയ പനതൃതെസ്വമപ്രോണപ എനട്ടെം

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിക്കതപടനിട്ടുള്ളതെപ.  പതെനിപേക്ഷത്തനിതന  അവകപ്രോശങ്ങള  അങ്ങപ

സട്ടെംരക്ഷനിക്കതപടുതമന്ന  കപ്രോരദ്യത്തനില്  എനനിക്കപ  സട്ടെംശയമനില.  നസ്പീതെനിപൂര്വ്വവട്ടെം

നനിഷപ പേക്ഷവമപ്രോയ  നനിലയനില്  അപങ്ങയപ  പവര്ത്തനിക്കപ്രോന  സപ്രോധനിക്കതടതയന്നപ്രോണപ

എനനിക്കപ  പേറയപ്രോനുള്ളതെപ.  കഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭയനില്  പകരളെത്തനിനുതെതന്ന

അപേമപ്രോനകരമപ്രോയ  നനിരവധനി  സട്ടെംഭവങ്ങള  അരപങ്ങറകയണപ്രോയനി.  ഇകൗ

പതെനിപേക്ഷത്തനിതന  ഭപ്രോഗത്തുനനിന്നപ  അത്തരട്ടെം  സട്ടെംഭവങ്ങള  ഉണപ്രോവകയനില  എന്നപ

ഞപ്രോന അപങ്ങയപ ഉറപ്പുനല്കുന.  സഭപ്രോനടെപേടെനികള മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോനുട്ടെം നല

രസ്പീതെനിയനില്  സഭപ്രോനടെപേടെനികതളെ  നനിലനനിര്ത്തുവപ്രോനുട്ടെം  അപങ്ങയപ  സപ്രോധനിക്കതട  എന്നപ

പേറയപ്രോന ഞപ്രോന ആഗ്രഹനിക്കുന.  ജവഹര്ലപ്രോല് തനഹ്റ പേറഞ്ഞെനിട്ടുണപ,   "സസ്പീക്കര്

സഭതയ  പതെനിനനിധപ്രോനട്ടെം തചെയ്യുന,  സഭയതടെ  അനസനിതനയട്ടെം  സസ്വതെനദ്യതത്തയട്ടെം
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പതെനിനനിധസ്പീകരനിക്കുന,  അതവഴനി  രപ്രോജദ്യത്തനിനപ  മുഴുവന  പപ്രോതെനിനനിധദ്യമുള്ള  കപ്രോരദ്യട്ടെം

പേരനിഗണനിക്കുന്നതെനിനപ  സസ്പീക്കര്  സപ്രോമപ്രോനദ്യ  ജനതെയതടെ  സസ്വതെനദ്യത്തനിതനയട്ടെം

പേരമപ്രോധനികപ്രോരത്തനിതനയട്ടെം  പതെസ്പീകമപ്രോയനി  പവര്ത്തനിക്കുന".  മുഖദ്യമനനി

പേറഞ്ഞെതപപേപ്രോതല  സകൗമദ്യനപ്രോയ  അപങ്ങയപ  സഭപ്രോനടെപേടെനികതളെ  ഫലപദമപ്രോയനി

നനിയനനിക്കപ്രോനുട്ടെം  സഭയതടെ  ഉന്നതെമപ്രോയ  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യമൂലദ്യങ്ങള

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിക്കുവപ്രോനുട്ടെം സപ്രോധനിക്കതടതയന്നപ ഞപ്രോന ആശട്ടെംസനിക്കുന. അപങ്ങയപ എലപ്രോ

മട്ടെംഗളെങ്ങളുട്ടെം പനരുന. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രപശഖരന: സര്,  പേതെനിനപ്രോലപ്രോമതെപ  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ

സഭപ്രോനപ്രോഥനപ്രോയനി  തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപട  അങ്ങതയ  ഞപ്രോന  അനുപമപ്രോദനിക്കുന.  ശസ്പീ.

ശങരനപ്രോരപ്രോയണന  തെമനിയനില്നനിന്നപ  ആരട്ടെംഭനിചപ  ശസ്പീ.  പേനി.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണനനില്

എത്തനിപചര്ന്നനിരനിക്കുന  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ  ചെരനിതത്തനിതല  സസ്പീക്കര്മപ്രോരുതടെ

തതെരതഞ്ഞെടുപപ.  മഹനിതെമപ്രോയ  പേപ്രോരമരദ്യമുള്ള  ഒരു  സഭയപ്രോണനിതതെന്നപ  ഇവനിതടെ

ചൂണനിക്കപ്രോണനിക്കതപടതെപ്രോണപ.  പഗല്ഭമതെനികളെപ്രോയ സസ്പീക്കര്മപ്രോര്  ഇകൗ  സഭതയ

വളെതരക്കപ്രോലട്ടെം  നയനിചപ  മുപന്നപ്രോട്ടുപപേപ്രോയനിട്ടുണപ.  അങ്ങയതടെ  ഭപ്രോഗത്തുനനിന്നപ  ആ

പേപ്രോരമരദ്യതമലപ്രോട്ടെം  ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചതകപ്രോണ്ടുള്ള  പവര്ത്തനമപ്രോണപ  ഇകൗ  സഭ

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതതെനട്ടെം  ചൂണനിക്കപ്രോണനിക്കതപടതെപ്രോണപ.  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യ
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സട്ടെംവനിധപ്രോനത്തനിതല  നനിയമസഭപ്രോ  പവദനിതയ  എങ്ങതനയപ്രോണപ  ഉപേപയപ്രോഗനിപക്കണതെപ

എന്നതെപ  സട്ടെംബനനിചപ  വദ്യകമപ്രോയ ധപ്രോരണ അപങ്ങയ്ക്കുണപ എന്നതെപ   കഴനിഞ്ഞെ കപ്രോല

അനുഭവങ്ങളെനില്നനിന്നപ  എലപ്രോവര്ക്കുട്ടെം  പബപ്രോധദ്യമുള്ളതെപ്രോണപ.  നനിയമസഭപ്രോ

സപ്രോമപ്രോജനികതനന്ന  നനിലയനില്  അങ്ങപ  കപ്രോണനിചനിട്ടുള്ള  പപതെദ്യകമപ്രോയ  കഴനിവട്ടെം

പപതെദ്യകമപ്രോയനി  ഇകൗ സഭയനില് അങ്ങപ കപ്രോണനിക്കപ്രോറണപ്രോയനിരുന്ന എലപ്രോതെരത്തനിലമുള്ള

മനികവപ്രോര്ന്ന  സമസ്പീപേനവട്ടെം  ഇകൗ  സഭയനില്  നനിയമസഭപ്രോ  സസ്പീക്കതറന്ന  നനിലയനിലള്ള

അങ്ങയതടെ  പവര്ത്തനത്തനിനപ  മപ്രോറപ  കൂട്ടുതമനള്ളതെനില്  യപ്രോതതെപ്രോരു  സട്ടെംശയവമനില.

എലപ്രോ  അര്തത്തനിലട്ടെം  ഭരണ-പതെനിപേക്ഷ  വദ്യതെദ്യപ്രോസട്ടെം  കൂടെപ്രോതതെ  സഭപ്രോനപ്രോഥതനന്ന

നനിലയനില്  അങ്ങയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോയനിരനിക്കുന്ന  അധനികപ്രോരമുപേപയപ്രോഗനിചതകപ്രോണപ

അപങ്ങയപ  തചെയ്യപ്രോന  കഴനിയന്ന  എലപ്രോതെരത്തനിലമുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുട്ടെം

ഉണപ്രോകുതമനതെതന്നയപ്രോണപ  പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതെപ.  ഇകൗ  സഭയനിതല  ഇനനിയപങ്ങപ്രോട്ടുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങളക്കപ  സഭപ്രോനപ്രോഥതനന്ന  നനിലയനില്  അങ്ങയനില്നനിന്നപ  ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വ

നനിര്വ്വഹണത്തനിതന  കപ്രോരദ്യത്തനില്  സര്ക്കപ്രോരനിപനപ്രോടുട്ടെം  അതപപേപ്രോതല  നനിയമസഭപ്രോ

സപ്രോമപ്രോജനികതനന്ന  നനിലയനില്  പതെനിപേക്ഷ  അട്ടെംഗങ്ങപളെപ്രോടുതമലപ്രോട്ടെം  സസ്വസ്പീകരനിക്കുന്ന

സമസ്പീപേനത്തനില് അപങ്ങയപ പപതെദ്യകമപ്രോയ കപ്രോഴ്ചപപ്രോടുണപ്രോകുട്ടെം  തെങ്ങളെനില് നനിക്ഷനിപ്തമപ്രോയ

അധനികപ്രോരമുപേപയപ്രോഗനിക്കുട്ടെം  എന്നപ  പതെസ്പീക്ഷനിചതകപ്രോണപ  എലപ്രോവനിധ  ഭപ്രോവകങ്ങളുട്ടെം
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ആശട്ടെംസനിചതകപ്രോണപ നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    പേനി  .    തക  .    കുഞ്ഞെപ്രോലനിക്കുടനി:  സര്,  അങ്ങതയക്കുറനിചപ  ബഹുമപ്രോനതപട

മുഖദ്യമനനിയട്ടെം പതെനിപേക്ഷപനതെപ്രോവട്ടെം കക്ഷനിപനതെപ്രോക്കനമപ്രോരുതമപ്രോതക്ക പേറഞ്ഞെതപപേപ്രോതല

അപങ്ങയപ  പപതെദ്യകമപ്രോയ  അഭനിനനനങ്ങള  പനരുകയപ്രോണപ.  എതന  കക്ഷനിയതടെയട്ടെം

തപേപ്രോതവനില്  ഞങ്ങളുതടെ  എലപ്രോ  അട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം  പേനിന്തുണ   നനിയമസഭയതടെ

കപ്രോരദ്യനനിര്വ്വഹണത്തനില്  അപങ്ങയ്ക്കുണപ്രോകുട്ടെം  എനള്ള  കപ്രോരദ്യത്തനില്  യപ്രോതതെപ്രോരു

സട്ടെംശയവമനില.  അങ്ങയതടെ  പവര്ത്തനട്ടെം  കുറചകപ്രോലമപ്രോയനി  പനപ്രോക്കനിക്കണ

ആളുകളെപ്രോണപ  ഞങ്ങള.  ഇവനിതടെ  പേറഞ്ഞെതപപേപ്രോതല  അങ്ങപ  സകൗമദ്യനുട്ടെം

ശപ്രോനശസ്പീലനുമപ്രോണപ,  ക്ഷനിപപകപ്രോപേനിയല.   അങ്ങപ വളെതര സകൗമദ്യനുട്ടെം നനിയമസഭയതടെ

പവര്ത്തനങ്ങളെനില്  നല  നനിലയനില്  കപ്രോരദ്യങ്ങള  തകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോയ  ഒരപ്രോളുമപ്രോണപ.

അതതകപ്രോണ്ടുതെതന്ന സസ്പീക്കര് എന്ന നനിലയനില് അങ്ങപ പശപ്രോഭനിക്കുട്ടെം എന്ന കപ്രോരദ്യത്തനില്

എനനിക്കുട്ടെം സട്ടെംശയമനില. ജനങ്ങളുതടെ ഗുരുതെരമപ്രോയ നനിരവധനി പശ്നങ്ങള ചെര്ച തചെയ്യുന്ന

പവദനിയപ്രോണപ  നനിയമസഭ.  നമള  വനിവനിധ  രപ്രോഷസ്പീയപപ്രോര്ടനികളെപ്രോതണങനിലട്ടെം  വനിവനിധ

കക്ഷനികതളെ  പതെനിനനിധസ്പീകരനിക്കുന്നവരപ്രോതണങനിലട്ടെം  തപേപ്രോതവനില്  പകരളെത്തനിലള്ള

സപ്രോധപ്രോരണക്കപ്രോരുതടെ  പശ്നങ്ങള  പേരനിഹരനിക്കപ്രോനപവണനി  പേപ്രോടുതപേടുന്നവരപ്രോണപ.

അതതകപ്രോണ്ടുതെതന്ന അത്തരട്ടെം കപ്രോരദ്യങ്ങളെനിലള്ള ചെര്ചയട്ടെം നനിയമനനിര്മപ്രോണവട്ടെം വളെതര
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ഗകൗരവത്തനില്  നടെപക്കണതണപ.  പേലപപപ്രോഴുട്ടെം  അതെപ  നടെക്കപ്രോറനില.  അതെനിതന  നഷ്ടട്ടെം

ജനങ്ങളക്കപ്രോണപ.  രപ്രോഷസ്പീയമപ്രോയ  ഇകൗര്ഷദ്യതെതകപ്രോണപ  പേരസരട്ടെം  പപേപ്രോരപ്രോടുപമപ്രോള

അതെനിനനിടെയനില്  തെമസ്കരനിക്കതപടുന്നതെപ  വളെതര  വനിശദമപ്രോയനി  ചെര്ച  തചെപയ്യണ

ജനങ്ങളുതടെ  പശ്നങ്ങളെപ്രോണപ  എന്നതെപ  വസ്തുതെയപ്രോണപ.  അതതകപ്രോണ്ടുതെതന്ന  കൂടുതെല്

സമയട്ടെം  കപ്രോരദ്യങ്ങള  ചെര്ച  തചെയ്യപ്രോനപവണനി  ഉണപ്രോകുട്ടെം.  ആ  വക  കപ്രോരദ്യങ്ങളെനില്

പതെനിപേക്ഷട്ടെം  ശദനിക്കപ്രോട്ടെം  എന്നപ  പതെനിപേക്ഷപനതെപ്രോവട്ടെം  ഇവനിതടെ  പേറയകയണപ്രോയനി.

അപങ്ങയപ എലപ്രോ പേനിന്തുണയമുണപ. 

Youngest Speaker എന്നതെപ ശസ്പീ. തക. രപ്രോധപ്രോകൃഷ്ണനപ്രോപണപ്രോ സനി.എചപ. മുഹമദപ

പകപ്രോയ  സപ്രോഹനിബപ്രോപണപ്രോ  എന്നതെപ  പേരനിപശപ്രോധനിപക്കണതണപ.  സനി.എചപ

സസ്പീക്കറപ്രോയപപപ്രോള 35  വയസപ്രോയനിരുന എന്നപ്രോണപ  പേറയന്നതെപ......  ശസ്പീ.  വനി.എട്ടെം.

സുധസ്പീരനപ്രോപണപ്രോ..... ഇതതെപ്രോരു തെര്ക്കവനിഷയമല.  പേരനിപശപ്രോധനിചതെനിനുപശഷട്ടെം പേറയപ്രോട്ടെം,

ഇതതെലപ്രോട്ടെം  ചെരനിതമപ്രോണപലപ്രോ.  പേപക്ഷ  48  വയസനിലട്ടെം  അങ്ങപ  തചെറപമപ്രോണപ  എന്ന

കപ്രോരദ്യത്തനില്  യപ്രോതതെപ്രോരു  സട്ടെംശയവമനില.  അങ്ങപ  ഉകൗര്ജ്ജസസ്വലതെപയപ്രോടുകൂടെനി

പവര്ത്തനിക്കുതമന്നപ  ഞങ്ങള  പതെസ്പീക്ഷനിചതകപ്രോണപ  എലപ്രോവനിധ  പേനിന്തുണയട്ടെം

അര്പനിചതകപ്രോണപ ഞപ്രോന നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    തക  .    നപ്രോണു:  സര്,  ബഹുമപ്രോനദ്യരപ്രോയ   മുഖദ്യമനനിയട്ടെം
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പതെനിപേക്ഷപനതെപ്രോവട്ടെം മറപ കക്ഷനിപനതെപ്രോക്കളുട്ടെം സസ്പീക്കറതടെ ചുമതെലപയറ അങ്ങതയ

സട്ടെംബനനിചപ  പേറഞ്ഞെ എലപ്രോ  കപ്രോരദ്യങ്ങപളെപ്രോടുട്ടെം  ഞപ്രോനുട്ടെം പയപ്രോജനിക്കുന.  വരുന്ന

കപ്രോലഘടത്തനില്  പകരളെ  നനിയമസഭ,  ഇനദ്യപ്രോരപ്രോജദ്യത്തപ്രോതക   മപ്രോതൃകയപ്രോയനി

പവര്ത്തനിപക്കണ  ഒരു  നനിയമസഭയപ്രോണപ.   ഭരണപേക്ഷത്തുനനിന്നപ്രോയപ്രോലട്ടെം

പതെനിപേക്ഷത്തുനനിന്നപ്രോയപ്രോലട്ടെം  അത്തരത്തനിലള്ള  ചെര്ചകളുട്ടെം  സമസ്പീപേനങ്ങളുട്ടെം

പതെസ്പീക്ഷനിക്കപ്രോവന്ന  നനിയമസഭയപ്രോണനിതെപ.  ആ   ഘടത്തനില്,   എട്ടെം.എല്.എ.

എനള്ള നനിലയനില്  നനിയമസഭയനില് ചെര്ചകളെനില് പേതങടുത്തപപപ്രോള തെപ്രോങള

കപ്രോണനിച  അറനിവപ  സസ്പീക്കര്  എനള്ള  നനിലയപ  ഫലപദമപ്രോയനി  ഉപേപയപ്രോഗനിക്കപ്രോന

സപ്രോധനിക്കുതമന്നപ കരുതന; എലപ്രോ ഭപ്രോവകങ്ങളുട്ടെം പനരുന. 

ശസ്പീ  .    തക  .    എട്ടെം  .    മപ്രോണനി:   സര്,  ഇകൗ  സഭയതടെ  നപ്രോഥനപ്രോയനി

തതെരതഞ്ഞെടുക്കപടനിരനിക്കുന്ന  അപങ്ങയപ  ആദദ്യമപ്രോയനി  അനുപമപ്രോദനങ്ങള

അര്പനിക്കുന.  2011-ലപ്രോണപ  അങ്ങപ  നനിയമസഭയനിപലയപ

തതെരതഞ്ഞെടുക്കപടതതെന്നപ്രോണപ   ഞപ്രോന  മനസനിലപ്രോക്കുന്നതെപ.  വളെതര

തചെറപത്തനില്ത്തതന്ന  സസ്പീക്കറപ്രോയനി  തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപടതെപ  അങ്ങയതടെ

കര്മപശഷനിയതടെയട്ടെം  വദ്യകനിമപ്രോഹപ്രോതദ്യത്തനിതനയട്ടെം  തതെളെനിവപ്രോയനി  ഞപ്രോന
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കണക്കപ്രോക്കുന.   വളെതര  ഉപന്മേഷവട്ടെം  പസരനിപ്പുമുള്ള  സസ്പീക്കതറയപ്രോണപ  നമുക്കപ

ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതെപ.   നനിയമസഭയതടെ  ശചെതെനദ്യട്ടെം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതെനിനുട്ടെം  അതെപ

കപ്രോരണമപ്രോകുട്ടെം.   അങ്ങപ  യവജനപസപ്രോനത്തനിലൂതടെയട്ടെം  വനിദദ്യപ്രോര്തനി

പസപ്രോനത്തനിലൂതടെയട്ടെം  വളെര്നവന്ന പനതെപ്രോവട്ടെം കപ്രോലനിക്കറപ  യൂണനിപവഴനിറനിയതടെ

സനിനഡനിപക്കറപ തമമറട്ടെം ......സര്വ്വകലപ്രോശപ്രോല യൂണനിയന തമമറമപ്രോയനിരുന.  ആ

നനിലയനിതലലപ്രോട്ടെം വളെതര പേരനിചെയ സമത്തുണപ.  മപ്രോതമല, അങ്ങപ Asia- Pacific

World  Federation  of  Youth-തന  പകപ്രോ -ഓര്ഡനിപനറര്

കൂടെനിയപ്രോയനിരുനതവന്നപ്രോണപ  ഞപ്രോന  മനസനിലപ്രോക്കുന്നതെപ.   ആ  നനിലയനിതലലപ്രോട്ടെം

പേരനിചെയസമത്തുട്ടെം  പവര്ത്തനപേരനിചെയവമുള്ള  ഒരു  വദ്യകനിതയനള്ള

നനിലയനിലപ്രോണപ   അങ്ങപ  ഇകൗ  സപ്രോനപത്തയപ  തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപടുന്നതെപ.   ഒരു

സസ്പീക്കര് നനിഷ്പക്ഷതെയതടെ ആളരൂപേമപ്രോണപ.  സസ്പീക്കറപ്രോയനി തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപടപ്രോല്

പേനിതന്ന  പേപ്രോര്ടനിയനില;  പേപ്രോര്ടനിയമപ്രോയള്ള  ബനട്ടെം

വനിപച്ഛേദനിക്കതപടുകതയനള്ളതെപ്രോണപ.  പസപ്രോമനപ്രോഥപ  ചെപ്രോറര്ജനി  സസ്പീക്കറപ്രോയനി

ചെപ്രോര്തജ്ജടുക്കുന്നതെനിനപ  മുമപ  തെതന്ന  അപദ്ദേഹത്തനിതന  പേപ്രോര്ടനി  ബനങ്ങള

വനിപച്ഛേദനിക്കുകയണപ്രോയതെപ. ഇനദ്യയപ വലനിയ മപ്രോതൃകയപ്രോണപ സൃഷ്ടനിക്കതപടതെപ. അതെപ

അനുകരണസ്പീയമപ്രോയ മപ്രോതൃകയപ്രോണപ.  സസ്പീക്കര് എപപപ്രോഴുട്ടെം നനിഷ്പക്ഷനപ്രോയനിരനിക്കണട്ടെം.
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Speaker  is  looked  upon  as  a  true  guardian  of  the  great  tradition  of

Parliamentary  Democracy.   ആ   പേപ്രോരമരദ്യവട്ടെം  നനിയമസഭയതടെ  അനസട്ടെം

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചതകപ്രോണപ   ബനിസനിനസപ  ടപ്രോനസപ്രോകപ   തചെയ്യപ്രോന   അപങ്ങയപ

കഴനിയതട.  പതെനിപേക്ഷ  പനതെപ്രോവപ സൂചെനിപനിചതപപേപ്രോതല ബനിസനിനസപ ടപ്രോനസപ്രോകപ

തചെയ്യുന്നതെനിനപ  അങ്ങയതടെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കപ   നമ്മുതടെതയലപ്രോട്ടെം  സഹകരണട്ടെം

വപ്രോഗപ്രോനട്ടെം തചെയ്തുതകപ്രോണ്ടുട്ടെം വനിജയങ്ങള ആശട്ടെംസനിചതകപ്രോണ്ടുട്ടെം നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    പതെപ്രോമസപ  ചെപ്രോണനി:   സര്,  പകരളെ  നനിയമസഭതയ  ഇനദ്യയനിതല   മറപ

സട്ടെംസപ്രോന  നനിയമസഭകളക്കപ  മപ്രോതൃകയപ്രോയനി  നയനിചതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോന

സര്വ്വശകനപ്രോയ  ശദവട്ടെം  അപങ്ങയപ  ആവശദ്യമപ്രോയ  ബുദനിയട്ടെം  ജപ്രോനവട്ടെം

നല്കതടതയന്നപ  പപ്രോര്തനിക്കുന.  ഉപേജസ്പീവനത്തനിനപ്രോയനി   ഇനദ്യയതടെ  വനിവനിധ

സട്ടെംസപ്രോനങ്ങളെനിലട്ടെം   പലപ്രോകത്തനിതല  വനിവനിധ  ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെനിലട്ടെം   പപേപ്രോയനിട്ടുള്ള

മലയപ്രോളെനികള  ഇപപപ്രോള  ഇവനിതടെ  നടെക്കുന്ന  കപ്രോരദ്യങ്ങതളെലപ്രോട്ടെം

കണ്ടുതകപ്രോണനിരനിക്കുകയപ്രോണപ.   അതതകപ്രോണപ  തെനിര്ചയപ്രോയട്ടെം ഇകൗ നനിയമസഭതയ,

വനിദദ്യപ്രോഭദ്യപ്രോസമുള്ള  സട്ടെംസപ്രോനതമന്നപ  പപേരുപകട  പകരളെ  നനിയമസഭതയ

ഇനദ്യയനിതല  മറപ  സട്ടെംസപ്രോന  നനിയമസഭകളക്കപ  മപ്രോതൃകയപ്രോയനി  നയനിക്കുവപ്രോന

അപങ്ങയപ ശദവട്ടെം പപ്രോപ്തനി നല്കതടയന്നപ പപ്രോര്തനിക്കുന്നപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം കഴനിഞ്ഞെ
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സസ്പീക്കര്  അനുപമപ്രോദന  പസട്ടെംഗത്തനിനനിടെയനിലട്ടെം  പേറഞ്ഞെ,  ശബബനിളെനിതല  ഒരു

 കഥ  പുതമുഖങ്ങള ധപ്രോരപ്രോളെമുള്ളതതകപ്രോണപ  ഒനകൂടെനി  പേറയകയപ്രോണപ.   ഞപ്രോന

നനിന്നനില്  പസപ്രോദനിചനിരനിക്കുനതവനട്ടെം  അതതകപ്രോണപ  നനിനക്കനിപപപ്രോള  ഒരു

വരട്ടെം  പചെപ്രോദനിക്കപ്രോതമനട്ടെം    പസപ്രോളെമന  രപ്രോജപ്രോവനിപനപ്രോടെപ  ശദവദൂതെന  പേറഞ.

രപ്രോജപ്രോവനിനപ അധനികതമപ്രോനട്ടെം ആപലപ്രോചെനിപക്കണനി വന്നനില.  ജനതത്ത നസ്പീതെനിപയപ്രോടുട്ടെം

നദ്യപ്രോയപത്തപ്രോടുട്ടെം  ഭരനിക്കുന്നതെനിനപ   ജപ്രോനമുള്ള  ഒരു  ഹൃദയട്ടെം  നല്കണതമന്നപ

രപ്രോജപ്രോവപ  പേറഞ.  പേനിന്നസ്പീടെപ  ജപ്രോനനികളെനില്  ജപ്രോനനിയപ്രോയ  പസപ്രോളെമന

രപ്രോജപ്രോതവന്നപ   പലപ്രോകട്ടെം വനിളെനിചതെപ  അപദ്ദേഹതത്തയപ്രോയനിരുന.  ശദവട്ടെം പസപ്രോളെമന

രപ്രോജപ്രോവനിനപ  തകപ്രോടുത്ത  ഹൃദയവട്ടെം  ജപ്രോനവട്ടെം  അപങ്ങയ്ക്കുട്ടെം  നല്കതടതയന്നപ

പപ്രോര്തനിചതകപ്രോണ്ടുട്ടെം  എലപ്രോവനിധ  ആശട്ടെംസകള  പനര്നതകപ്രോണ്ടുട്ടെം  എതന

പേപ്രോര്ടനിയതടെ പേനിന്തുണ  അറനിയനിചതകപ്രോണ്ടുട്ടെം നനിര്ത്തുന, നനനി. 

ശസ്പീ  .    അനൂപേപ പജക്കബപ:  സര്,  സഭയതടെ സസ്പീക്കറപ്രോയനി തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപട

അപങ്ങയപ  എലപ്രോവനിധ  ആശട്ടെംസകളുട്ടെം  പനരുന.  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യമൂലദ്യങ്ങള

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചതകപ്രോണപ  സഭയതടെ  അനസട്ടെം  ഗകൗരവട്ടെം  നനിലനനിര്ത്തനി

മുപന്നപ്രോട്ടുതകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോന  അതങ്ങടുക്കുന്ന  എലപ്രോ  തെസ്പീരുമപ്രോനങ്ങളക്കുട്ടെം

തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം  നമ്മുതടെതയലപ്രോട്ടെം  പേനിന്തുണയണപ്രോകുട്ടെം.   കഴനിഞ്ഞെ  സഭയനിലട്ടെം
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അതെനിനുമുമട്ടെം  നനിയമനനിര്മപ്രോണങ്ങള  ഉളതപതടെ  എലപ്രോ  ഘടങ്ങളെനിലട്ടെം  അങ്ങപ

സജസ്പീവ  സപ്രോന്നനിദദ്യമപ്രോയനിരുന.  തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം  തെപ്രോങളക്കപ  ആ  പേരനിചെയ

സമത്തുണപ്രോകുട്ടെം.  നല സപ്രോമപ്രോജനികതനന്നപ പപേതരടുത്ത അപങ്ങയപ  നല സസ്പീക്കര്

എന്ന നനിലയനിലട്ടെം പപേതരടുക്കുവപ്രോന കഴനിയതമന്നപ ഞങ്ങള കരുതന. ഗവണ്തമനപ

ബനിസനിനസപ  നടെത്തനിതക്കപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകപ്രോന  അങ്ങപ  മുനശക  എടുക്കുപമപ്രോള

പതെനിപേക്ഷത്തനിതന അവകപ്രോശങ്ങളുട്ടെം സട്ടെംരക്ഷനിക്കുവപ്രോന അങ്ങപ തെയ്യപ്രോറപ്രോകുതമന്നപ

ഞങ്ങളക്കുറപ്പുണപ.   നനിയമസഭതയ  വളെതര  പതെസ്പീക്ഷപയപ്രോതടെയപ്രോണപ

തപേപ്രോതസമൂഹട്ടെം  പനപ്രോക്കനിക്കപ്രോണുന്നതെപ.   ആ  പതെസ്പീക്ഷയ്തക്കപ്രോത്തപ  ഉയരുവപ്രോന

സഭയ്ക്കുട്ടെം  സഭപ്രോട്ടെംഗങ്ങളക്കുട്ടെം  കഴനിയണട്ടെം.   അതെനിനനുസൃതെമപ്രോയ  പനതൃതെസ്വട്ടെം

തകപ്രോടുക്കപ്രോന  അപങ്ങയപ   സപ്രോധനിക്കതടതയന്നപ  ആശട്ടെംസനിക്കുന.  അങ്ങയതടെ

സസ്പീക്കര് പേദവനിക്കപ എലപ്രോ നന്മേകളുട്ടെം മട്ടെംഗളെങ്ങളുട്ടെം എതനയട്ടെം എതന കക്ഷനിയതടെയട്ടെം

പപേരനില്  അര്പനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    രപ്രോമചെന്ദ്രന കടെന്നപളെനി:   സര്,  പുതെനിയ നനിയമസഭയതടെ  സസ്പീക്കറപ്രോയനി

തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപട അപങ്ങയപ ആദദ്യമപ്രോയനി പസ്നേഹനനിര്ഭരമപ്രോയ അഭനിവപ്രോദനങ്ങളുട്ടെം

ആശട്ടെംസകളുട്ടെം പനരുന. സഭയതടെ സസ്പീക്കര്മപ്രോരുതടെ പേരമരയനില്  യവതെസ്വത്തനിതന

കര്മ പതെജസപ്രോയനി തെപ്രോങള അവപരപ്രോധനിതെനപ്രോയനിരനിക്കുകയപ്രോണപ.  പകരളെത്തനിതന
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പേപ്രോരമരദ്യവട്ടെം   നനിയമനനിര്മപ്രോണ  സഭതയന്ന  നനിലയനില്  മപ്രോതൃകപ്രോപേരമപ്രോയനി

പവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ള   ഇകൗ  സഭയതടെ  പേപ്രോരമരദ്യവട്ടെം  അനസട്ടെം  പകൗഢനിയട്ടെം

സട്ടെംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനപ   തെപ്രോങളുതടെ  തപേപ്രോതജസ്പീവനിതെത്തനിതല  പേരനിജപ്രോനവട്ടെം

കഴനിവട്ടെം.....   ബഹുമപ്രോനതപട  മുഖദ്യമനനിയട്ടെം  പതെനിപേക്ഷ  പനതെപ്രോക്കന്മേപ്രോര്

ഉളതപതടെയള്ള  പനതെപ്രോക്കന്മേപ്രോരുട്ടെം  പേറഞ്ഞെതപപേപ്രോതല  തെപ്രോങളുതടെ  വദ്യകനിതെസ്വട്ടെം

തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം   അനുഭവ  സമത്തപ്രോയട്ടെം  അനുഭൂതെനിയപ്രോയട്ടെം  ഇകൗ  നനിയമസഭയപ

ഉണപ്രോയനിരനിക്കുതമന്നപ  ഞപ്രോന  പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.   കൂടുതെല്  സട്ടെംസപ്രോരനിപക്കണ

സമയമല  ഇതതെന്നപ  എനനിക്കറനിയപ്രോട്ടെം.  ഇവനിതടെ  പേറഞ്ഞെതപപേപ്രോതല

ഭരണപേക്ഷത്തുനനിനട്ടെം  പതെനിപേക്ഷത്തുനനിനട്ടെം  ഉണപ്രോകുന്ന  അഭനിപപ്രോയങ്ങളുട്ടെം

അട്ടെംഗങ്ങളുതടെ  സസ്വപ്രോതെനദ്യവട്ടെം  പേരനിരക്ഷനിക്കുന്ന  കപ്രോരദ്യത്തനില്   തെപ്രോങളക്കുള്ള

മുഖദ്യമപ്രോയ  പേങപ  പപതെദ്യകനിചപ   പേറപയണതെനില.  അതെപ  നനിര്വനിഘട്ടെം

നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  പേരനിജപ്രോനവട്ടെം  കഴനിവട്ടെം   പേപ്രോരമരദ്യവതമപ്രോതക്ക

തെപ്രോങളക്കുതണന്നപ്രോണപ  കരുതന്നതെപ.  ഇനദ്യയപ്രോതക  മപ്രോതൃകയപ്രോയനി  നനിരവധനി

നനിയമനനിര്മപ്രോണങ്ങള  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള   സഭയപ്രോണനിതെപ.   അതതകപ്രോണ്ടുതെതന്ന

ഇനദ്യയ്ക്കുട്ടെം അഴനിമതെനി വനിരുദമപ്രോയ സഭപ്രോനടെപേടെനികളതകപ്രോണപ സട്ടെംസപ്രോനജനതെയ്ക്കുട്ടെം

മപ്രോതൃകപ്രോപേരമപ്രോയ  നനിലപേപ്രോടുകള  സസ്വസ്പീകരനിക്കുന്നതെനിനപ  അപങ്ങയപ  കഴനിയതട.
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തെപ്രോങളുതടെ  സപ്രോന്നനിദദ്യട്ടെം  ഇകൗ  സഭയതടെ  ആനരനികവട്ടെം  കരുത്തുറതമപ്രോയ

ശചെതെനദ്യത്തനിനുട്ടെം  പവര്ത്തനത്തനിനുട്ടെം  കരുത്തപ്രോയനി  തെസ്പീരതടതയനട്ടെം  തെപ്രോങളുതടെ

പേദവനിയനില്  എലപ്രോവനിധ  വനിജയങ്ങളുട്ടെം  ഉണപ്രോകതടതയനട്ടെം പപ്രോര്തനിചതകപ്രോണപ

നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .   തക  .   ബനി  .   ഗപണഷപ കുമപ്രോര്   : സര്,  ഇകൗ  സഭയതടെ  സസ്പീക്കറപ്രോയനി

തതെരതഞ്ഞെടുക്കതപട  അങ്ങതയ  എതന  സസ്വനട്ടെം  പപേരനിലട്ടെം  എതന  പേപ്രോര്ടനിയതടെ

പപേരനിലമുള്ള അഭനിനനനട്ടെം ഞപ്രോന അറനിയനിക്കുകയപ്രോണപ.  അപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം പേനിന്തുണയട്ടെം

അറനിയനിക്കുന.  മനസനില് പസ്നേഹവട്ടെം നന്മേയട്ടെം സൂക്ഷനിക്കുന്ന എതന ഒരു നല സുഹൃത്തപ

വളെതര  തചെറനിയ  പപ്രോയത്തനില്ത്തതന്ന  ഇത  നതലപ്രോരു  പേദവനിയനിതലത്തനിയതെനില്

വദ്യകനിപേരമപ്രോയനി  ഞപ്രോപനറവട്ടെം  കൂടുതെല്  സപനപ്രോഷനിക്കുന.  'ഒരു  ഭരണപ്രോധനികപ്രോരനി

നസ്പീതെനിമപ്രോനപ്രോയനിരനിക്കണട്ടെം'  എന്നപ   'തെനിരുക്കുറള'-ല്  പേറയന.   ഇവനിതടെ

എടുത്തുപേറപയണ  ഒരു  കപ്രോരദ്യട്ടെം  സസ്പീക്കര്  ഞങ്ങളുതടെതയപ്രോതക്ക  നപ്രോഥനപ്രോണപ,

ഞങ്ങളുതടെതയപ്രോതക്ക  തചെയറപ്രോണപ.   അങ്ങയനില്നനിനട്ടെം  എലപ്രോവര്ക്കുട്ടെം  നസ്പീതെനി

ലഭനിക്കണതമന്നപ്രോഗ്രഹനിക്കുകയപ്രോണപ.  നസ്പീതെനിയട്ടെം കരുതെലമപ്രോണപ നമുക്കപ പവണതെപ.  ഇകൗ

സഭയകത്തുള്ള അട്ടെംഗങ്ങളക്കുട്ടെം ഇകൗ നനിയമസഭയനിതല ജസ്പീവനക്കപ്രോര്ക്കുട്ടെം സഭയകത്തുട്ടെം

പുറത്തുട്ടെം  സട്ടെംരക്ഷണവട്ടെം  സുരക്ഷനിതെതെസ്വവട്ടെം  ഉറപപ്രോക്കുന്നപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം  അവരുതടെ
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ജസ്പീവനിതെനനിലവപ്രോരട്ടെം  ഉയര്ത്തുന്നതെനിനുമുള്ള  ഏറവട്ടെം  വലനിയ  ചുമതെലയപ്രോണപ  തെപ്രോങളുതടെ

കയ്യനില്  ഇപപപ്രോള  ഇകൗ  ഉത്തരവപ്രോദനിതെസ്വപത്തപ്രോടുകൂടെനി  വനപചെര്ന്നനിരനി  ക്കുന്നതെപ.

തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം  അപങ്ങയതെനിനപ  കഴനിയതമന്നപ  ഞപ്രോന  വനിശസ്വസനിക്കുന.   ഒരു  അടുത്ത

സുഹൃതത്തന്ന നനിലയനില് സട്ടെംസപ്രോരനിക്കുപമപ്രോള ഒരുപേപ്രോടെപ നല ആശയങ്ങള പേറയകയട്ടെം

അതെപ  പവൃത്തനിപേഥത്തനില്  തകപ്രോണ്ടുവരണതമന്നപ  ആഗ്രഹനിക്കുകയട്ടെം  തചെയ  ഒരു

വദ്യകനിതയന്ന  നനിലയനില്  ഇകൗ  സഭയനിതലപ്രോരു  വലനിയ  മപ്രോറട്ടെം,  ആധുനനികമപ്രോയ  ചെനില

പേരനിഷപ്രോരങ്ങള,  ആധുനനികമപ്രോയ  ചെനില  തടെപകപ്രോളെജനികളതകപ്രോണപ

ജനപതെനിനനിധനികളുതടെയട്ടെം  ഉപദദ്യപ്രോഗസരുതടെയതമപ്രോതക്ക  പജപ്രോലനി  സുഗമമപ്രോയനി  മുപന്നപ്രോട്ടു

തകപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകുന്നതെനിനുള്ള  ധപ്രോരപ്രോളെട്ടെം  നല  ആശയങ്ങള  അങ്ങയതടെ  മനസനിലണപ.

യവജനങ്ങളുതടെ  പക്ഷമത്തനിനുപവണനിയള്ള  പവര്ത്തനത്തനിനപ്രോയനി  പേല  രപ്രോജദ്യങ്ങളുട്ടെം

സനര്ശനിക്കപ്രോന അവസരട്ടെം ലഭനിചപപപ്രോള അവനിതടെ കണ പേല നലകപ്രോരദ്യങ്ങതളെപറനിയട്ടെം

തെപ്രോങള  സട്ടെംസപ്രോരനിചനിട്ടുണപ.   അതതെലപ്രോട്ടെം  ഇകൗ  സഭയതടെ  പപ്രോപയപ്രോഗനികതെലത്തനില്

തകപ്രോണ്ടുവരനികയപ്രോതണങനില്  ഇനഡദ്യയനില്  ഏറവട്ടെം  ശപദയമപ്രോയ  ഒരു

നനിയമസഭയപ്രോക്കനി ഇകൗ സഭതയ മപ്രോറ്റുവപ്രോന അപങ്ങയപ കഴനിയട്ടെം.  സഭയകത്തുട്ടെം പുറത്തുട്ടെം

അട്ടെംഗങ്ങളുതടെയട്ടെം ജസ്പീവനക്കപ്രോരുതടെയട്ടെം അവകപ്രോശങ്ങളുട്ടെം അനസട്ടെം കൂടെപ്രോതതെ അവര്ക്കപ

പുറത്തുനനിനകനിപടണ മപ്രോനദ്യതെ എന്നനിവതയലപ്രോട്ടെം  പനടെനിതക്കപ്രോടുക്കപ്രോന ഒരു സസ്പീക്കറതടെ
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ശകനിയപ്രോയ പവര്ത്തനത്തനിനപ  കഴനിയട്ടെം.   മനുഷദ്യതെസ്വമുള്ള നസ്പീതെനിമപ്രോന്മേപ്രോരപ്രോയ ധപ്രോരപ്രോളെട്ടെം

സസ്പീക്കര്മപ്രോര് ഇവനിതടെ ഇകൗ തചെയറനില് ഇരുന്നനിട്ടുണപ.  എലപ്രോവരുട്ടെം അങ്ങതനയപ്രോതണന്നപ

ഞപ്രോന  പേറയന്നനില.   പേതക്ഷ  പപതെദ്യകട്ടെം  ഓര്മനിപക്കണ  ഒരപ്രോള  ജനി.

കപ്രോര്ത്തനിപകയനപ്രോണപ.   ഒരു  മനുഷദ്യതനന്നനനിലയനില്  അപദ്ദേഹട്ടെം  നമതളെ  സമസ്പീപേനിച

രസ്പീതെനി  ഇകൗ  അവസരത്തനില്  ഞപ്രോന  ഒപ്രോര്മനിപനിക്കുകയപ്രോണപ.   'ഒരനിക്കല്  എതന

തകപ്രോചമകനപ സുഖമനിലപ്രോതതെ പഹപ്രോസനിറലനില് കനിടെന.  അപദ്ദേഹത്തനിതന മനസപ ഞപ്രോന

ഒപ്രോര്ക്കുകയപ്രോണപ.   അവനിതടെ  അപദ്ദേഹട്ടെം  അപനസ്വഷനിചവരുപമപ്രോള കുഞ്ഞെപ തഡങനിപനനി

വന്നപ വലപ്രോതതെ കരയകയപ്രോണപ.  ആശുപേതനിയനില് അപദ്ദേഹട്ടെം വന്നപപപ്രോള സസ്പീക്കതറന്ന

നനിലയനില് അപദ്ദേഹത്തനിതന പബപ്രോഡനി ഗപ്രോര്ഡ്സുട്ടെം കൂതടെയണപ.  എനനിക്കപ അപദ്ദേഹതത്ത

ആ സമയത്തപ പവണപപേപ്രോതല ശദനിക്കപ്രോന കഴനിഞ്ഞെനില.  പേപക്ഷ കപസര നസ്പീക്കനിയനിടപ

എപന്നപ്രോതടെപ്രോപമനിരുന്നപ കുഞ്ഞെനിതന പേരനിചെരനിക്കുകയപ്രോണപ അപദ്ദേഹട്ടെം തചെയതെപ.  അതതെപ്രോരു

മനുഷദ്യതന  നല  മനസപ്രോണപ.  അത  നല  മനസള്ള  സസ്പീക്കര്മപ്രോര്  പകരളെ

നനിയമസഭയനിലണപ്രോയനിട്ടുണപ.  തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം അങ്ങനില്നനിനട്ടെം അതപപേപ്രോതല ഒരു നല

മനസട്ടെം ഞങ്ങളതക്കലപ്രോട്ടെം പസ്നേഹവട്ടെം സട്ടെംരക്ഷണവട്ടെം കനിട്ടുതമനട്ടെം ഇനഡദ്യതയന്ന ഇകൗ

മഹപ്രോരപ്രോജദ്യത്തനിതന  മുന്നനില്  പകരളെത്തനിതല  നനിയമസഭയതടെ  അനസപ

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിക്കപ്രോന  തെപ്രോങളക്കപ  കഴനിയതമനട്ടെം  ഉറചവനിശസ്വസനിക്കുന്ന  ഒരു
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സഹപവര്ത്തകനപ്രോണപ  ഞപ്രോന.   തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം  അതെനിനപ  അപങ്ങയപ  കഴനിയതട.

തെപ്രോങളുപടെതെപ തചെറനിയ പപ്രോയതമന്നപ ഇവനിതടെ പേറഞ.  ശസ്പീരപ്രോമകൃഷ്ണന, പലപ്രോകമറനിയന്ന

ഏറവട്ടെം വലനിയ ഒരു സനദ്യപ്രോസനിയപ്രോയ പേരമഹട്ടെംസതന പപേരപ്രോതണന്നപ ഞപ്രോന പേലപപപ്രോഴുട്ടെം

പേലപരപ്രോടുട്ടെം  പേറയപ്രോറണപ.  അങ്ങയതടെ  മുഖത്തനിനുട്ടെം  മനസനിനുട്ടെം  ആ  ശദവസ്പീകമപ്രോയ

സകൗനരദ്യമുണപ എന്നപ അടുത്തറനിയന്ന ഒരു സുഹൃതത്തന്ന നനിലയനില് തെപ്രോങളെനില്നനിനട്ടെം

ഇകൗ തചെയറനിലനിരുനതകപ്രോണപ വളെതര നല നടെപേടെനികള  പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.  എലപ്രോവനിധ

പേനിന്തുണയട്ടെം നന്മേകളുട്ടെം വനിജയങ്ങളുട്ടെം ശദവട്ടെം നല്കതടതയന്നപ പപ്രോര്തനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .   എന  .   വനിജയന പേനിള്ള  : സര്, അങ്ങതയ ഇകൗ നനിയമസഭയതടെ സസ്പീക്കറപ്രോയനി

തതെരതഞ്ഞെടുത്തതെനില്  ഞപ്രോനുട്ടെം  എതന  പേപ്രോര്ടനിയട്ടെം  അഭനിനനനിക്കുന.   ഞപ്രോന  ഒരു

പുതമുഖമപ്രോണപ.   എനനിക്കുട്ടെം എതന്നപപപ്രോലള്ള പുതമുഖങ്ങളക്കുട്ടെം മപ്രോര്ഗ്ഗനനിര്പദ്ദേശങ്ങള

നല്കനി  ഇകൗ  സഭതയപ്രോന്നപ്രോതക  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതെനിനപ  അപങ്ങയപ

സന്മേനസണപ്രോകതടതയന്നപ  പപ്രോര്തനിചതകപ്രോണ്ടുട്ടെം  എലപ്രോവനിധ  പേനിന്തുണ

അറനിയനിചതകപ്രോണ്ടുട്ടെം നനിര്ത്തുന.  നനനി, നമസ്കപ്രോരട്ടെം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രപ്രോജപഗപ്രോപേപ്രോല്  : സര്,  ഇകൗ  നനിയമസഭയതടെ  നപ്രോഥനപ്രോയനി  അങ്ങതയ

തതെരതഞ്ഞെടുത്തതെനില്  ഞപ്രോന  ഹൃദയട്ടെംഗമമപ്രോയനി  അനുപമപ്രോദനിക്കുന.    തെസ്പീര്ചയപ്രോയട്ടെം

ബഹുമപ്രോനതപട  മുഖദ്യമനനി  ചൂണനിക്കപ്രോണനിചതപപേപ്രോതല  അങ്ങയനില്നനിന്നപ
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ധപ്രോര്മനികതെയതടെ  തവളെനിചട്ടെം  ഉണപ്രോവതമന്നപ  പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.   അതെനിനപ  നദ്യപ്രോയമപ്രോയ

കപ്രോരണങ്ങള ഇവനിതടെ  ചൂണനിക്കപ്രോണനിചതപപേപ്രോതല അങ്ങയതടെ പപേരനില്ത്തതന്നയണപ.

ശസ്പീതെസ്വട്ടെം  വനിളെയന്ന മുഖമപ്രോതണനള്ളതതകപ്രോണ്ടുതെതന്ന മനസനിനപ  സമപ്രോധപ്രോനമുണപ്രോകുട്ടെം.

'ശസ്പീരപ്രോമ'തന സട്ടെംബനനിചപ ധര്മത്തനിതന ആളരൂപേമപ്രോതണന്നപ എലപ്രോവര്ക്കുമറനിയപ്രോട്ടെം.

ആ ധര്മമപ്രോണപ നമ്മുതടെ നപ്രോടെനിതന നനിലനനിര്ത്തുന്നതെപ.  ആ ധര്മട്ടെം സപ്രോപേനിക്കപ്രോനപ്രോണപ

'ശസ്പീകൃഷ്ണന'  ജനനിചനിട്ടുള്ളതെപ.   ഇകൗ  എലപ്രോ  പപേരുകളുട്ടെം  കൂടെനിപചര്ന്നപ്രോണപ  അങ്ങപ

സസ്വസ്പീകരനിചനിട്ടുള്ളതെപ.   അതതകപ്രോണപ  സസ്വപ്രോഭപ്രോവനികമപ്രോയട്ടെം  ധപ്രോര്മനികതെയപ്രോയനിരനിക്കുട്ടെം

എലപ്രോത്തനിതനയട്ടെം  ആധപ്രോരതമന്നപ  ഞപ്രോന  വനിശസ്വസനിക്കുന.   അതെനിതന

അടെനിസപ്രോനത്തനില്  എലപ്രോവര്ക്കുട്ടെം  നസ്പീതെനി  ലഭനിക്കുട്ടെം  ആപരപ്രോടുമനില  പസ്പീണനട്ടെം

എലപ്രോവര്ക്കുട്ടെം  തലദ്യനസ്പീതെനി  എനള്ളതെപ്രോണപ.   അപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെംതെതന്ന  ഏകനപ്രോയനിട്ടുള്ള

ആളുകള വരുന്ന അവസരത്തനിലട്ടെം പുതെനിയ മുഖങ്ങളെപ്രോയ ആളുകപളെപ്രോടുട്ടെം പപതെദ്യകമപ്രോയ

ഒരു വപ്രോത്സലദ്യട്ടെം കൂടെനിയണപ്രോകുതമനട്ടെം പതെസ്പീക്ഷനിക്കുനണപ.  ഒരു നല സസ്പീക്കര് എന്ന

നനിലയപ  അങ്ങയതടെ  കര്ത്തവദ്യട്ടെം  നനിര്വ്വഹനിക്കപ്രോന  ശദവട്ടെം  അനുഗ്രഹനിക്കതടതയന്നപ

ഞപ്രോന പപ്രോര്തനിക്കുന.  നമസ്കപ്രോരട്ടെം.

ശസ്പീ  .   വനി  .   പേനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന  : സര്,  പേതെനിനപ്രോലപ്രോട്ടെം  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ

സസ്പീക്കറപ്രോയനി  തതെരതഞ്ഞെടുത്ത  അങ്ങതയ  പപതെദ്യകട്ടെം  അനുപമപ്രോദനിക്കുകയപ്രോണപ.
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വനിദദ്യപ്രോര്തനി യവജന പസപ്രോനത്തനില്ക്കൂടെനി കടെനവന്ന അങ്ങയതടെ അനുഭവസമത്തപ

സസ്പീക്കര്  എനള്ള  നനിലയനില്  നനിഷ്പക്ഷമപ്രോയനി  പവര്ത്തനിക്കപ്രോന  കഴനിയതമന്നപ

വനിശസ്വസനിക്കുന.   ഭരണ-പതെനിപേക്ഷ  വദ്യതെദ്യപ്രോസമനിലപ്രോതതെ  സഭതയ  നയനിക്കുവപ്രോനുട്ടെം

അട്ടെംഗങ്ങളുതടെ അവകപ്രോശങ്ങള സട്ടെംരക്ഷനിക്കപ്രോനുട്ടെം അപങ്ങയപ കഴനിയതട.  ഒരനിക്കല്കൂടെനി

അനുപമപ്രോദനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ആരപ്രോധദ്യനപ്രോയ  സഭപ്രോ  പനതെപ്രോപവ,  ബഹുമപ്രോനദ്യനപ്രോയ

പതെനിപേക്ഷ പനതെപ്രോപവ, ബഹുമപ്രോനതപട നനിയമസഭപ്രോ സപ്രോമപ്രോജനികപര, 

പേതെനിനപ്രോലപ്രോട്ടെം  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ  അദദ്യക്ഷനപ്രോയനി  ഈ  സഭ  എതന്ന

തതെരതഞ്ഞെടുത്തതെനില്  ആദദ്യമപ്രോയനി  ഞപ്രോന  നനനി  പരഖതപടുത്തുന.   എതന്നക്കുറനിചപ

പേറഞ്ഞെ നല വപ്രോക്കുകളക്കപ  ഹൃദയട്ടെം നനിറഞ്ഞെ നനനി അറനിയനിക്കുന.  വനിഖദ്യപ്രോതെമപ്രോയ

ചെരനിതമുള്ള  മുനഗപ്രോമനികളെപ്രോയ  മുഴുവന  സസ്പീക്കര്മപ്രോരുതടെയട്ടെം  പസവനങ്ങതളെ  ഞപ്രോന

ശനിരസുകുനനിചപ സ്മരനിക്കുന.  പേരനിണനിതെപജരുട്ടെം പുതമുഖങ്ങളുട്ടെം ഒരുപപേപ്രോതല നനിറഞ്ഞെ

ഈ  സഭ  ഉന്നതെനനിലവപ്രോരമുള്ള  ഒരു  ചെരനിതമുള്ള  സഭയപ്രോണപ.

പേരനിണനിതെപജരുതടെയട്ടെം  പുതമുഖങ്ങളുതടെയട്ടെം  ഈ  കൂടപ്രോയ്മ  ഈ  സഭയതടെ  ഒരു

സപ്രോധദ്യതെയപ്രോയനി  ഞപ്രോന  കപ്രോണുന.  മപ്രോതൃകപ്രോപേരമപ്രോയ  നനിരവധനി  നനിയമനനിര്മപ്രോണ

ങ്ങളക്കപ  പനതൃതെസ്വട്ടെം  നല്കനി  രപ്രോജദ്യതത്ത  പേല  നനിയമസഭകളക്കുട്ടെം  പേലപപപ്രോഴുട്ടെം
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പേപ്രോര്ലതമനനിനുപപേപ്രോലട്ടെം  പപചെപ്രോദനമപ്രോയ  സഭയപ്രോണപ  ഇതെപ.   ഇത്തരട്ടെം  ഒരു

ചെരനിതപവദനിയതടെ  അദദ്യക്ഷനപ്രോയനി  പവര്ത്തനിക്കപ്രോന സപ്രോധനിക്കുന്നതെപ  ജസ്പീവനിതെത്തനിതല

ധനദ്യമപ്രോയ  ഒരനുഭവമപ്രോയനി  ഞപ്രോന  കരുതന.   ചെനിരപേരനിചെനിതെമപ്രോയ  പവര്ത്തന

പമഖലയനില്നനിനട്ടെം  തെസ്പീര്ത്തുട്ടെം  വദ്യതെദ്യസ്തമപ്രോയ  ഒരു  പമഖലയനിപലയപ്രോണപ,

ചുമതെലയനിപലയപ്രോണപ  ഞപ്രോന  കപ്രോലൂന്നതെപ.   സഭപ്രോദദ്യക്ഷതന  നനിഷ്പക്ഷതെതയക്കുറനിചട്ടെം

പതെനിപേക്ഷത്തനിതന  അവകപ്രോശങ്ങതളെക്കുറനിചട്ടെം  പതെനിപേക്ഷ  പനതെപ്രോവപ  ഉളതപതടെയളെളെ

അട്ടെംഗങ്ങള ഇവനിതടെ സൂചെനിപനിക്കുകയട്ടെം ചെനില നനിര്പദ്ദേശങ്ങള പേറയകയട്ടെം തചെയ്തു.  ഈ

സമയത്തപ  എനനിക്കപ  പതെപ്രോനന്നതെപ  തനപപപ്രോളെനിയതന  ചെരനിതപസനിദമപ്രോയ  ഒരു

വചെനമപ്രോണപ.   ഫ്രഞപ  ജനതെയതടെ  വനിശസ്വപ്രോസട്ടെം  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതെനിനുപവണനി

വനിപ്ലവപ്രോനനരട്ടെം അപദ്ദേഹട്ടെം കപ്രോപത്തപ്രോലനിക്ക സഭയമപ്രോയനി concordat  അഥവപ്രോ religious

agreement  സപ്രോപേനിക്കുകയണപ്രോയനി.   ഇതെനിതനക്കുറനിചപ  സട്ടെംശയട്ടെം  ഉന്നയനിചവപരപ്രോടെപ

അപദ്ദേഹട്ടെം പേറഞ, 'While I was in Egypt I was a Muslim, Now I am in France

no doubt, I am a Christian'. എന്നപ.  ചുമതെലകള നതമ മപ്രോറനി പേണനിയണട്ടെം. അതെപ

തചെയറനിനുട്ടെം  നനിയമസഭപ്രോ  സപ്രോമപ്രോജനികര്ക്കുട്ടെം  ഒരുപപേപ്രോതല  ബപ്രോധകമപ്രോണപ.

നനിയമനനിര്മപ്രോണ  സഭയനിതല  അട്ടെംഗതെസ്വട്ടെം  ചുമതെലകളുതടെ  ബപ്രോഹുലദ്യവട്ടെം

ശവവനിദദ്യവട്ടെംതകപ്രോണപ  സമന്നമപ്രോണപ.  നനിയമസഭപ്രോ  പവര്ത്തനങ്ങളെനില്
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ചെതര്ഘടെകങ്ങളെപ്രോണപ  നമുക്കുചുറ്റുട്ടെം  ഭ്രമണട്ടെം  തചെയ്യുന്നതെപ്രോയനി  എനനിക്കപ  പതെപ്രോന്നനിയതെപ.

ഒന്നപ,  സഭയട്ടെം ഭരണഘടെനയട്ടെം.  രണപ,  സഭയട്ടെം നനിയമനനിര്മപ്രോണവട്ടെം.  മൂന്നപ  സഭയട്ടെം

ജനങ്ങളുട്ടെം.  നപ്രോലപ,  സഭയട്ടെം മപ്രോധദ്യമങ്ങളുട്ടെം.  ഇതെപ മനസനിലപ്രോക്കനിയള്ള ഗൃഹപേപ്രോഠമപ്രോണപ

നമുക്കപ പവണതെപ.   നമ്മുതടെ ഭരണഘടെന പകവലട്ടെം കുതറ ഖണ്ഡങ്ങപളെപ്രോ വകുപ്പുകപളെപ്രോ

മപ്രോതമല.   അതെനിപനപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം  സസ്വയട്ടെം  ഇഴുകനിപചര്ന്ന  മൂലദ്യങ്ങളുതടെ  ഒരു

ഊര്ജ്ജപവപ്രോഹട്ടെം കൂടെനിപചര്ന്നതെപ്രോണപ.  ഈ രപ്രോഷതത്ത ഒരുമനിപനിചപ നനിര്ത്തുന്നതെപ ഈ

ഭരണഘടെനയപ്രോണപ.  അതെപ പേപ്രോലനിക്കതപടുകയട്ടെം സട്ടെംരക്ഷനിക്കതപടുകയട്ടെം പവണട്ടെം.  അതെപ

ഉറപ്പുനല്കുന്ന  സട്ടെംരക്ഷണത്തനിനപ  സഹപ്രോയകരമപ്രോയ  നനിയമനനിര്മപ്രോണമപ്രോണപ

നടെപക്കണതെപ.  ജനതെയതടെ ശബ്ദമപ്രോണപ നനിയമസഭയതടെ ശബ്ദട്ടെം.  ജനപ്രോധനിപേതെദ്യത്തനിതന

അനുനനിമനിഷമുള്ള  വളെര്ചയട്ടെം  വനികപ്രോസവമപ്രോണപ  സഭയനില്  സട്ടെംഭവനിപക്കണതെപ.

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യട്ടെം ഒരനിടെത്തപ തടെങ്ങനി ഒരനിടെത്തപ അവസപ്രോനനിക്കുന്ന ഒരു പക്രനിയയല.  അതെപ

ഓപരപ്രോ  നനിമനിഷവട്ടെം  വളെര്നതകപ്രോണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  മൂലദ്യവദ്യവസയപ്രോണപ.

ജനപ്രോധനിപേതെദ്യതത്ത  കൂടുതെല്  വനികസനിപനിക്കുന്ന  നനിയമനനിര്മപ്രോണങ്ങള

യപ്രോഥപ്രോര്തദ്യമപ്രോകുപമപ്രോഴപ്രോണപ  ജനതെയതടെ  ജസ്പീവനിതെട്ടെം  നനിര്ഭയവട്ടെം  സസ്വതെനവട്ടെം

സകൗകരദ്യപദവട്ടെം  ആകുന്നതെപ.   അതെനിനപ  പേതെനിനപ്രോലപ്രോട്ടെം  നനിയമസഭയയപ  സപ്രോധനിക്കതട

എന്നപ  ഞപ്രോന  ആതപ്രോര്തമപ്രോയനി  ആഗ്രഹനിക്കുന.   പതെനിപേക്ഷത്തനിതന  ശബ്ദവട്ടെം
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അവകപ്രോശങ്ങളുട്ടെം  സട്ടെംരക്ഷനിക്കതപടെണട്ടെം.  അതെപ  സട്ടെംരക്ഷനിക്കതപടുകതെതന്ന  തചെയ്യുട്ടെം.

അപതെപ്രോതടെപ്രോപട്ടെം  സര്ക്കപ്രോരനിതന  കപ്രോരദ്യങ്ങള  യഥപ്രോസമയട്ടെം  നടെത്തനിതക്കപ്രോണ്ടുപപേപ്രോകു

വപ്രോനുട്ടെം സഭപ്രോദദ്യക്ഷനപ ബപ്രോധദ്യതെയണപ. ഇക്കപ്രോരദ്യത്തനില് എലപ്രോവരുതടെയട്ടെം സഹകരണട്ടെം

പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.   രപ്രോവനിതല  8.30-നപ  ആരട്ടെംഭനിക്കുന്ന  നമ്മുതടെ  നനിയമസഭപ്രോ

രസ്പീതെനിതയക്കുറനിചപ   കകൗതകത്തനിനപ്രോയനി  ഒരപനസ്വഷണട്ടെം  നടെത്തനിയപപപ്രോള

മപ്രോധദ്യമപധപ്രോനമപ്രോയ നമ്മുതടെ സട്ടെംസ്കപ്രോരട്ടെം തവളെനിതപടുകയണപ്രോയനി.   ശവകനിടപ  5.30-നപ

അചടെനി  ആരട്ടെംഭനിചനിരുന്ന  പേതങ്ങളക്കപ  അതവഴനി  പകരളെ  ജനതെയപ  വപ്രോര്ത്തകള

ലഭദ്യമപ്രോക്കപ്രോന  പവണനിയപ്രോയനിരുന  എന്ന  കകൗതകകരമപ്രോയ  ചെരനിതമപ്രോണപ

മനസനിലപ്രോക്കപ്രോന സപ്രോധനിചതെപ.  സഭയതടെ സസ്വരട്ടെം ജനങ്ങളെനിപലയ്തക്കത്തനിക്കപ്രോനുള്ള  ഈ

കുതൂഹലട്ടെം  ഇനട്ടെം  സജസ്പീവമപ്രോണപ.  ഗൃഹപേപ്രോഠത്തനിനുട്ടെം  ആധനികപ്രോരനികതെയ്ക്കുട്ടെം  സട്ടെംവപ്രോദ

സട്ടെംസ്കപ്രോരത്തനിനുട്ടെം  പപ്രോമുഖദ്യട്ടെം  നല്കുതന്നപ്രോരു  രസ്പീതെനി  നനിയമസഭതയ  സട്ടെംബനനിചപ

പതെസ്പീക്ഷയപ്രോണപ വര്ദനിപനിക്കുകതയന്നപ ഓര്ക്കണട്ടെം.  സട്ടെംവപ്രോദ സട്ടെംസ്കപ്രോരത്തനിനുപവണനി

സസ്വയട്ടെം സജ്ജരപ്രോകുവപ്രോന നനിയമസഭയനിതല പുതമുഖങ്ങപളെപ്രോടെപ ഞപ്രോന അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ജനതെയപ നനിര്ഭയതെസ്വവട്ടെം യകനിപബപ്രോധഭദതെയട്ടെം പദപ്രോനട്ടെം തചെയ്യുന്ന  നനിയമസഭയപ്രോയനി

സഭ  മപ്രോറതട  എന്നപ്രോഗ്രഹനിക്കുന.   ഗൃഹപേപ്രോഠട്ടെം  തചെയ്യുക,  സട്ടെംക്ഷനിപ്തമപ്രോക്കുക,

ആധനികപ്രോരനികമപ്രോകുക,  സട്ടെംവപ്രോദ  സട്ടെംസ്കപ്രോരട്ടെം  ഉറപപ്രോക്കുക.   പുതെനിയ  അട്ടെംഗങ്ങളക്കപ
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നനിയമസഭ ഉകൗര്ജ്ജസ്വസസ്വലമപ്രോയ ഒരനുഭവമപ്രോയനിത്തസ്പീരുട്ടെം അതെനിനുള്ള പേനിന്തുണ തചെയര്

പതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.   അതെനിനപ്രോല്  തചെയര്  അഭദ്യര്തനിക്കുന  'be  telegraphic,  be

telegramic' എന്നപ.   എലപ്രോ സപ്രോമപ്രോജനികപരപ്രോടുട്ടെം ഒരനിക്കല്കൂടെനി  ഹൃദയട്ടെംനനിറഞ്ഞെ നനനി

അറനിയനിചതകപ്രോണപ  സഭയതടെ  സുഗമമപ്രോയ  നടെത്തനിപനിനപ  എലപ്രോവരുതടെയട്ടെം

സര്വ്വപ്രോതനയള്ള പേനിന്തുണ അഭദ്യര്തനിചതകപ്രോണപ ഞപ്രോനവസപ്രോനനിപനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്...  ഇകൗ  നനിയമസഭയനിതല  പതെനിപേക്ഷ

പേപ്രോര്ടനികളെനില്  ഏറവട്ടെം  കൂടുതെല്  അട്ടെംഗസട്ടെംഖദ്യയള്ള  പേപ്രോര്ടനി  ഇനഡദ്യന  നപ്രോഷണല്

പകപ്രോണ്ഗ്രസപ  പേപ്രോര്ടനിയപ്രോണപ.   അതെനിനപ്രോല്  പകരളെ  നനിയമസഭയതടെ  നടെപേടെനിക്രമവട്ടെം

കപ്രോരദ്യനനിര്വ്വഹണവട്ടെം  സട്ടെംബനനിച  ചെടങ്ങളെനിതല  ചെടട്ടെം  2(1)  അനുസരനിചപ  പസ്തുതെ

പേപ്രോര്ടനിയതടെ  പനതെപ്രോവപ്രോയ  ശസ്പീ.  രപമശപ  തചെന്നനിത്തലതയ  സഭയനിതല  പതെനിപേക്ഷ

പനതെപ്രോവപ്രോയനി ഞപ്രോന അട്ടെംഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

യ.ഡനി.എഫപ. -തന പേപ്രോര്ലതമനറനി  പേപ്രോര്ടനി  പയപ്രോഗട്ടെം  ഉപേപനതെപ്രോവപ്രോയനി  ശസ്പീ.  പേനി.

തക. കുഞ്ഞെപ്രോലനിക്കുടനിതയ തതെരതഞ്ഞെടുത്ത വനിവരവട്ടെം സഭതയ അറനിയനിക്കുന.

എലപ്രോ  ബഹുമപ്രോനതപട  അട്ടെംഗങ്ങളക്കുട്ടെംപവണനി  നനിയമസഭപ്രോ  പലപ്രോഞനില്

ചെപ്രോയസല്ക്കപ്രോരട്ടെം  അപറഞപ  തചെയനിട്ടുണപ.  അതെനില്ക്കൂടെനി  പേങപ്രോളെനികളെപ്രോകണതമന്നഭദ്യര്

തനിക്കുന.
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ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്... സഭ ഇപപപ്രോള പേനിരനിയന്നതട്ടെം 2016 ജൂണ് 24-ാം തെസ്പീയതെനി

തവള്ളനിയപ്രോഴ്ച രപ്രോവനിതല 9 മണനിക്കപ വസ്പീണ്ടുട്ടെം സപമളെനിക്കുന്നതമപ്രോണപ.

(2016 ജൂണ് മപ്രോസട്ടെം 24-ാം തെസ്പീയതെനി തവള്ളനിയപ്രോഴ്ച രപ്രോവനിതല 9 മണനിക്കപ വസ്പീണ്ടുട്ടെം

സപമളെനിക്കുന്നതെനിപലയപ്രോയനി സഭ രപ്രോവനിതല 10.32-നപ പേനിരനിഞ)

******


