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ഡഡെപപ്യൂടട്ടി സസ്പീക്കര് ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ

മട്ടി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡെര്.......  ഓര്ഡെര്.....  നട്ടിയമസഭഭാ ഡഡെപപ്യൂടട്ടി സസ്പീക്കറഭായട്ടി

ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കഡപടുന്നതെട്ടിനപ  രണപ  അഅംഗങ്ങളുഡടെ  പപരുകള

നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കഡപടട്ടിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സട്ടി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ശസ്പീ.  വട്ടി.  ശശട്ടി

എന്നട്ടിവരഭാണപ  നഭാമനട്ടിര്പദ്ദേശഅം  ഡചെയ്യഡപടട്ടിട്ടുള്ള  അഅംഗങ്ങള.  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സട്ടി.

ബഭാലകൃഷ്ണഡന നഭാമനട്ടിര്പദ്ദേശഅം ഡചെയ്തുഡകഭാണ്ടുള്ള മൂന്നപ പതട്ടികകള ലഭട്ടിചട്ടിട്ടുണപ.  

ശസ്പീ. രപമശപ ഡചെന്നട്ടിത്തല നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം ശസ്പീ. തെട്ടിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന

പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം ശസ്പീ. ഡക. എഅം. മഭാണട്ടി നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം ശസ്പീ. പട്ടി. ഡജ. പജഭാസഫപ

പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം  ശസ്പീ.  പട്ടി.  ഡക  കുഞ്ഞെഭാലട്ടിക്കുടട്ടി  നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം  ശസ്പീ.  ഉമ്മന

ചെഭാണട്ടി  പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം  ഡചെയട്ടിട്ടുളളതെഭാണപ  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സട്ടി.

ബഭാലകൃഷ്ണനുപവണട്ടിയളള പതട്ടികകള. 

ശസ്പീ.  വട്ടി.  ശശട്ടിഡയ  നഭാമനട്ടിര്പദ്ദേശഅം  ഡചെയ്തുഡകഭാണ്ടുള്ള  മൂന്നപ  പതട്ടികകള

ലഭട്ടിചട്ടിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  വട്ടി.  എസപ.  സുനട്ടില് കുമഭാര് നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം ശസ്പീ.  എല്പദഭാ

എബ്രഹഭാഅം  പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം  ശസ്പീ.  എ.  ഡക.  ബഭാലന  നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം  ശസ്പീ.

രഭാമചെന്ദ്രന  കടെന്നപളളട്ടി  പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം  ശസ്പീ.  എ.  ഡക.  ശശസ്പീന്ദ്രന

നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കുകയഅം ശസ്പീ.  സട്ടി.  ഡക.  നഭാണു പട്ടിനഭാങ്ങുകയഅം ഡചെയട്ടിട്ടുള്ളതെഭാണപ ശസ്പീ.

വട്ടി. ശശട്ടിക്കുപവണട്ടിയള്ള പതട്ടികകള. 
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പരട്ടിപശഭാധനയട്ടില് നഭാമനട്ടിര്പദ്ദേശ പതട്ടികകഡളലഭാഅം നട്ടിയമഭാനുസൃതെമഭാഡണന്നപ

കഭാണുന.  ഒന്നട്ടിലധട്ടികഅം  അഅംഗങ്ങള  ഡഡെപപ്യൂടട്ടി  സസ്പീക്കര്  സഭാനപത്തയപ

നട്ടിര്പദ്ദേശട്ടിക്കഡപടട്ടിരട്ടിക്കുന്നതെട്ടിനഭാല്  നട്ടിയമസഭ  പവഭാഡടടുപട്ടിലൂഡടെ  ഡഡെപപ്യൂടട്ടി

സസ്പീക്കഡറ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കുന്നതെഭാണപ.   ബഭാലറപ  പപപറട്ടില്  ഇഅംഗസ്പീഷപ  അക്ഷരമഭാല

ക്രമത്തട്ടില്  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സട്ടി.  ബഭാലകൃഷ്ണഡന്റെ  പപരപ  ആദദ്യപത്തതെഭായഅം  ശസ്പീ.  വട്ടി.

ശശട്ടിയഡടെ പപരപ  രണഭാമതെഭായഅം അചടെട്ടിചട്ടിട്ടുണപ.   നട്ടിയമസഭഭാഅംഗങ്ങള തെങ്ങളക്കപ

ഇഷ്ടമുള്ള  സഭാനഭാര്തട്ടിയഡടെ  പപരട്ടിനപ  എതെട്ടിഡര  ഒരു  ഗുണനചെട്ടിഹ്നമട്ടിടപ  പവഭാടപ

പരഖഡപടുപത്തണതെഭാണപ.  ഗുണനചെട്ടിഹ്നമലഭാത്ത  മറപ  അടെയഭാളങ്ങളട്ടിടപ  പവഭാടപ

പരഖഡപടുത്തട്ടിയഭാല്  പ്രസ്തുതെ  ബഭാലറപ  പപപര്  അസഭാധുവഭായട്ടി

കണക്കഭാക്കുന്നതെഭാണപ.  പവഭാടപ പരഖഡപടുത്തുന്നതെട്ടിനപ പപന ഇവട്ടിഡടെ വചട്ടിട്ടുണപ.  ആ

പപന തെഡന്ന നട്ടിര്ബന്ധമഭായഅം ഉപപയഭാഗട്ടിപക്കണതെഭാണപ.   നട്ടിയമസഭഭാഅംഗങ്ങളുഡടെ

പപരപ ഡസക്രടറട്ടി (ഇന -ചെഭാര്ജപ) ഇപപഭാള വട്ടിളട്ടിക്കുന്നതെഭായട്ടിരട്ടിക്കുഅം. ഓപരഭാ അഅംഗവഅം

തെല്സമയഅം അദദ്യക്ഷപവദട്ടിക്കപ സമസ്പീപഅം വന്നപ ഏഡതെങട്ടിലഅം ഒരു ബൂത്തട്ടില് പവഭാടപ

പരഖഡപടുത്തട്ടിയ പശഷഅം  സസ്വസഭാനത്തപ ഉപവട്ടിഷ്ടരഭാകണഡമന്നപ അഭദ്യര്തട്ടിക്കുന.

ആദദ്യഡത്ത  പ്രഭാവശദ്യഅം  പപരപ  വട്ടിളട്ടിക്കുപമഭാള  സഭയട്ടില്  ഹഭാജരലഭാത്ത

അഅംഗങ്ങളക്കപ  പപഭാള അവസഭാനട്ടിചതെഭായട്ടി  പ്രഖദ്യഭാപട്ടിക്കുന്നതെട്ടിനുമുമപ  സഭയട്ടില്

ഹഭാജരഭാകുന്ന  പക്ഷഅം  പവഭാടപ  പരഖഡപടുത്തഭാന  അനുമതെട്ടി  നല്കുന്നതെഭാണപ.

പവഭാഡടടുപപ  പൂര്ത്തട്ടിയഭായതെട്ടിനുപശഷഅം  ഒഭാപരഭാ  സഭാനഭാര്തട്ടിയഡടെയഅം
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പ്രതെട്ടിനട്ടിധട്ടിയഭായട്ടി ഒരഅംഗത്തട്ടിനപ അദദ്യക്ഷപവദട്ടിയട്ടിപലയപ വരഭാവന്നതഅം പവഭാഡടണ്ണല്

പ്രക്രട്ടിയ നട്ടിരസ്പീക്ഷട്ടിക്കഭാവന്നതമഭാണപ.   മഭാധദ്യമങ്ങളക്കപ അഅംഗങ്ങള കയറട്ടി വരുന്ന

ചെട്ടിതവഅം  പവഭാടപ  പരഖഡപടുത്തട്ടിയ  പശഷഅം  ബഭാലറപ  പപപര്  ഇടുന്ന  ചെട്ടിതവഅം

എടുക്കഭാവന്നതെഭാണപ.  എന്നഭാല് പവഭാടപ  പരഖഡപടുത്തുന്നതെപ സഅം ഡചെയ്യഭാപനഭാ ചെട്ടിതഅം

എടുക്കഭാപനഭാ ഒരു കഭാരണവശഭാലഅം പഭാടെട്ടിലഭാത്തതെഭാണപ.

(പവഭാഡടടുപപ ആരഅംഭട്ടിക്കുകയഅം നട്ടിയമസഭഭാ ഡസക്രടറട്ടി-ഇന-ചെഭാര്ജപ ശസ്പീമതെട്ടി

പട്ടി.  ജയലകട്ടി  ബഹുമഭാനഡപട  മുഖദ്യമനട്ടി  ശസ്പീ.  പട്ടിണറഭായട്ടി  വട്ടിജയന  മുതെല്

ഇരട്ടിപട്ടിടെക്രമത്തട്ടില്  നട്ടിരയഭായട്ടി  അഅംഗങ്ങളുഡടെ  പപരപ  വട്ടിളട്ടിക്കുകയഅം  അഅംഗങ്ങള

ഓപരഭാരുത്തരഭായട്ടി  വന്നപ  ബഭാലറപ  പപപര്  വഭാങ്ങട്ടി  ഡെയസട്ടില്  പ്രപതെദ്യകഅം

സജമഭാക്കട്ടിയട്ടിരുന്ന  രണപ  ബൂത്തുകളട്ടിലഭായട്ടി  പവഭാടപ  പരഖഡപടുത്തട്ടി  ബഭാലറപ

ഡപടട്ടിയട്ടില്  നട്ടിപക്ഷപട്ടിചപശഷഅം  തെട്ടിരട്ടിഡകഡയത്തട്ടി  സസ്വസഭാനത്തപ

ഉപവട്ടിഷ്ടരഭാകുകയഅം ഡചെയ്തു.   ഡഡെപപ്യൂടട്ടി  സസ്പീക്കര് സഭാനഭാര്തട്ടികളഭായ ശസ്പീ.  വട്ടി.

ശശട്ടി,  ശസ്പീ.  ഡഎ.സട്ടി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  പനഭാമട്ടിപനറഡെപ  അഅംഗഅം  ശസ്പീ.  പജഭാണ

ഡഫര്ണഭാണസപ  എന്നട്ടിവരുഅം  പവഭാഡടടുപട്ടില് പഡങടുത്തു.  ബഹുമഭാനഡപട സസ്പീക്കര്

പവഭാടപ  പരഖഡപടുത്തട്ടിയട്ടില.  സര്വ്വശസ്പീ  സട്ടി.  മമ്മൂടട്ടി,  ഒ.  രഭാജപഗഭാപഭാല്,  ഡക.

കൃഷ്ണനകുടട്ടി, അനൂപപ പജക്കബപ എന്നട്ടിവര് സഭയട്ടില് ഹഭാജരഭായട്ടിരുന്നട്ടില.)

നട്ടിയമസഭഭാഅംഗങ്ങളുഡടെ  പപരപ  യഥഭാക്രമഅം  വഭായട്ടിച്ചു  കഴട്ടിഞ്ഞെട്ടിരട്ടിക്കുകയഭാണപ.

ഏഡതെങട്ടിലഅം  അഅംഗങ്ങള  പവഭാടപ  ഡചെയ്യഭാന  വട്ടിട്ടുപപഭായട്ടിട്ടുഡണങട്ടില്  ഇപപഭാള
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ഡചെയ്യഭാവന്നതെഭാണപ.  ഇനട്ടി  ആരുഅം  പവഭാടപ  ഡചെയ്യഭാനട്ടില.  പവഭാഡടടുപപ

പൂര്ത്തട്ടിയഭായട്ടിരട്ടിക്കുകയഭാണപ.  പവഭാഡടണ്ണല്   ആരഅംഭട്ടിക്കുകയഭാണപ.  ഒഭാപരഭാ

സഭാനഭാര്തട്ടിയഡടെയഅം  പ്രതെട്ടിനട്ടിധട്ടിയഭായട്ടി  ഒരഭാള  വചപ  രണപ  അഅംഗങ്ങളക്കപ

അദദ്യക്ഷപവദട്ടിയട്ടിപലയപ  വരഭാവന്നതഅം  പവഭാഡടണ്ണല്  പ്രക്രട്ടിയ

നട്ടിരസ്പീക്ഷട്ടിക്കഭാവന്നതമഭാണപ. 

(ഡഡെപപ്യൂടട്ടി സസ്പീക്കര് സഭാനഭാര്തട്ടികളുഡടെ ഏജന്റുമഭാരഭായ ശസ്പീമതെട്ടി ഇ.  എസപ.

ബട്ടിജട്ടിപമഭാള,  ശസ്പീ.  വട്ടി.  പട്ടി.  സജസ്പീന്ദ്രന  എന്നസ്പീ  അഅംഗങ്ങളുഡടെ  സഭാന്നട്ടിദദ്യത്തട്ടില്

പവഭാഡടണ്ണല് നടെത്തട്ടി.)

മട്ടി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡെര്...ഓര്ഡെര്....  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപട്ടിഡന്റെ  ഫലഅം  ഇപപഭാള

പ്രഖദ്യഭാപട്ടിക്കുന്നതെഭാണപ. ശസ്പീ. ഡഎ. സട്ടി. ബഭാലകൃഷ്ണനപ 45 പവഭാട്ടുഅം ശസ്പീ. വട്ടി. ശശട്ടിക്കപ

90  പവഭാട്ടുഅം  കട്ടിടട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന.  ഒരു  പവഭാടപ  അസഭാധുവഭാണപ.  ശസ്പീ.  വട്ടി.  ശശട്ടിഡയ

നട്ടിയമസഭഭാ ഡഡെപപ്യൂടട്ടി സസ്പീക്കറഭായട്ടി ഡതെരഡഞ്ഞെടുത്തതെഭായട്ടി  പ്രഖദ്യഭാപട്ടിക്കുന.

ശസ്പീ. വട്ടി. ശശട്ടിഡയ ഡചെയറട്ടിഡന്റെ അഭട്ടിനന്ദനഅം അറട്ടിയട്ടിക്കുന.  കഴട്ടിഞ്ഞെ മൂന്നര

പതെട്ടിറഭാണ്ടുകഭാലമഭായട്ടി  ഡപഭാതരഅംഗത്തുഅം  ഒഒൗപദദ്യഭാഗട്ടികരഅംഗത്തുഅം  സജസ്പീവമഭായട്ടി

നട്ടിലഡകഭാണ വദ്യകട്ടിയഭാണപ ശസ്പീ. വട്ടി. ശശട്ടി. അപദ്ദേഹഅം സര്ക്കഭാര്, അര്ദ സര്ക്കഭാര്

സഭാപനങ്ങളട്ടില്  ഉന്നതെമഭായ  പദവട്ടികള  വഹട്ടിചട്ടിട്ടുണപ.  ആ  പദവട്ടികള

അപദ്ദേഹത്തട്ടിഡന്റെ  ഡപഭാതപ്രവര്ത്തനരഅംഗത്തപ  അപദ്ദേഹത്തട്ടിനപ  സഹഭായകരമഭായട്ടി

തെസ്പീരുകയണഭായട്ടി. 13-ാം പകരള നട്ടിയമസഭയട്ടിപലയപ ചെട്ടിറയട്ടിനകസ്പീഴപ മണ്ഡലത്തട്ടില്
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നട്ടിനഅം ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കപട അപദ്ദേഹഅം തെഡന്റെ ഒഒൗപദദ്യഭാഗട്ടിക പ്രവര്ത്തന പരട്ടിചെയഅം

ഒരു ജനപ്രതെട്ടിനട്ടിധട്ടിഡയന്ന നട്ടിലയട്ടില് വട്ടിനട്ടിപയഭാഗട്ടിക്കുന്നതെട്ടില് വലട്ടിയ കഴട്ടിവഭാണപ

ഡതെളട്ടിയട്ടിചതെപ.  മഹത്തഭായ  പഭാരമരദ്യങ്ങള  പുലര്ത്തുന്ന  ഇഒൗ  സഭയഡടെ

ഉപഭാദദ്യക്ഷനഭായട്ടി  ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കപട  ബഹുമഭാനഡപട  വട്ടി.  ശശട്ടിക്കപ  എലഭാ

ഭഭാവകങ്ങളുഅം  പനരുന്നപതെഭാഡടെഭാപഅം  അപദ്ദേഹഡത്ത  സഭാനഅം  ഏഡറടുക്കുന്നതെട്ടിനഭായട്ടി

ക്ഷണട്ടിക്കുന.

(ബഹുമഭാനഡപട ഡഡെപപ്യൂടട്ടിസസ്പീക്കര് അപദ്ദേഹത്തട്ടിഡന്റെ സസ്പീറട്ടില് ഉപവട്ടിഷ്ടനഭായട്ടി.)

   


