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അവകകാശലലംഘന പ്രശലം

മമ  .    സസ്പീക്കര:  28-06-2016-നന്  ശസ്പീ.  കക.  സമ.  ജജകാസഫന്,  എലം.എല.എ.

അടമയന്തരപ്രജമയതമനന് അവതരണകാനുമതമ ജതടമകക്കകാണന് നലകമയ ജനകാടസ്പീസമകന

ചരചകാജവളയമല ബഹുമകാനകപ്പെട മുഖഖ്യമനമ സഭകയ കതറമദ്ധരമപ്പെമച്ചു എന്നുകകാണമചന്

ബഹുമകാനകപ്പെട മുഖഖ്യമനമകക്കതമകര        ശസ്പീ. കക. സമ. ജജകാസഫന്, എലം.എല.എ.

ഉന്നയമച അവകകാശലലംഘന പ്രശലം കചയറമകന പരമഗണനയമലകാണന്. 

മുഖഖ്യമനമയുകട പ്രജമയലം

സഭ അനമശമതകകാലജതയന് പമരമയുന്നതന് സലംബനമചന്

മുഖഖ്യമനമ (ശസ്പീ  .    പമണറകായമ വമജയന):  സര,  സഭ മുമകാകക മറന് അതഖ്യകാവശഖ്യ

ബമസമനസ്സുകകളകാന്നുലം  ഇലകാതതമനകാല  സഭ  അനമശമതകകാലജതയന്

പമരമയകാവുന്നതകാണന്. 

അവജലകാകനലം 

 മമ  .    സസ്പീക്കര:  പതമനകാലകാലം  ജകരള  നമയമസഭയുകട  ഒന്നകാലം  സജമ്മേളനലം  2016

ജൂണ് 2 മുതല ജൂലകായന് 19 വകര രണന് ഘടമകായമ നടന്നു. ഒന്നകാലം ഘടതമല ജൂണ് 2-

നന് അലംഗങ്ങളുകട സതഖ്യപ്രതമജ്ഞയുലം ജൂണ് 3-നന് സസ്പീക്കര കതരകഞ്ഞെടുപ്പുമകായമരുന്നു.

പ്രതമപക്ഷജനതകാവമകനയുലം അന്നന് പ്രഖഖ്യകാപമക്കുകയുണകായമ.
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രണകാലംഘടതമല  ജൂണ്  24  മുതല  ജൂലകായന്  19  വകര  13  ദമവസലം

സഭകാസജമ്മേളനലം  നടന്നു.  ജൂണ്  24-നന്  ബഹുമകാനകപ്പെട  ഗവരണ്ണര  ശസ്പീ.  പമ.

സദകാശമവലം നയപ്രഖഖ്യകാപന പ്രസലംഗലം നടത്തുകയുണകായമ.  ജൂണ് 28, 29, 30 എന്നസ്പീ

തസ്പീയതമകളമല  നയപ്രഖഖ്യകാപനതമനന്  നനമജരഖകപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രജമയതമജന്മേലുളള

ചരച നടന്നു. ജൂണ് 29-നന് കഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കകറ കതരകഞ്ഞെടുക്കുകയുണകായമ. ജൂലകായന്

8-നന്  2016-17  സകാമതമക  വരഷജതയ്ക്കുളള  പുതുക്കമയ ബഡ്ജറലം  ജവകാടന് -ഓണ്-

അക്കക്കൗണലം  അവതരമപ്പെമച്ചു.   ജൂലകായന്  11,  12,  13  എന്നസ്പീ  തസ്പീയതമകളമല

ബഡ്ജറമജന്മേലുളള കപകാതുചരചയുലം ജൂലകായന് 14-നന് ജവകാടന്-ഓണ്-അക്കക്കൗണമജന്മേലുളള

ചരചയുലം  ജവകാകടടുപ്പുലം  2016-കല  നമയമസഭ  (അജയകാഗഖ്യതകള്  നസ്പീക്കലംകചയ്യല)

ജഭദഗതമ ബമലമകന അവതരണവുലം ചരചയുലം നടന്നു.  ഇന്നന് (ജൂലകായന് 19 -നന്) പ്രസ്തുത

ബമല  സഭ  പകാസകാക്കുകയുലം  കചയ.  ജൂലകായന്  18-നന്  ജവകാടന്-ഓണ്-അക്കക്കൗണന്

സലംബനമച ധനവമനമജയകാഗ (2-ാം നമര) ബമല പകാസകാക്കുകയുലം 2016-കല ജകരള

ധനകകാരഖ്യ ബമല സഭയമല അവതരമപ്പെമക്കുകയുമുണകായമ. 

ഇക്കൗ  സജമ്മേളനതമല  കമകാതലം  4706  ജചകാദഖ്യങ്ങള്ക്കുളള  ജനകാടസ്പീസന്

അനുവദമചതമല  നക്ഷത്രചമഹ്നമമട  ജചകാദഖ്യങ്ങള്  300-ഉലം  നക്ഷത്രചമഹ്നമമടകാത

ജചകാദഖ്യങ്ങള്  2453-ഉലം ആയമരുന്നു.  ഇവയമല നക്ഷത്രചമഹ്നമമട  38  ജചകാദഖ്യങ്ങള്ക്കന്
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സഭകാതലതമല  മറുപടമ  നലകമയമട്ടുണന്.  ഇതുകൂടകാകത  രണന്  അടമയന്തര

ജചകാദഖ്യതമനുലം  സഭകാതലതമല ഉതരലം പറഞ്ഞെമട്ടുണന്.  ചടലം 50  അനുസരമച്ചുളള 7

അടമയന്തരപ്രജമയതമനുളള  ജനകാടസ്പീസുകളുലം  ചടലം  62  അനുസരമച്ചുളള  20

ശദ്ധക്ഷണമക്കല  ജനകാടസ്പീസുകളുലം  ചടലം  304  അനുസരമച്ചുളള  115  സബ്മമഷന

ജനകാടസ്പീസുകളുലം  സഭകാതലതമല  ഉന്നയമക്കുകയുണകായമ.  സലംസകാനതമകന

സകാമതമകസമതമകയക്കുറമച്ചുളള  ധവളപത്രമുള്കപ്പെകട  531  ജപപ്പെറുകളുലം  വമവമധ

നമയമസഭ  കമ്മേമറമകളുകട  2  റമജപ്പെകാരട്ടുകളുലം  സഭയമല  അവതരമപ്പെമക്കുകയുണകായമ.

ഇക്കൗ   സജമ്മേളനതമല  അനക്കൗജദഖ്യകാഗമക  അലംഗങ്ങള്  ജനകാടസ്പീസന്  നലകമയ  2

ബമല്ലുകളുകട  അവതരണകാനുമതമക്കുളള  പ്രജമയങ്ങള്  സഭകാതലതമല  വന്നമട്ടുണന്.

ആയതന് രണമനുലം പുതമയ അലംഗങ്ങള്ക്കകാണന് അവസരലം ലഭമചതന് എന്നുളള കകാരഖ്യലം

കചയര സന്തുഷമജയകാകട ഓരക്കുന്നു.  ചടലം  300  അനുസരമചന് ബഹുമകാനകപ്പെട മനമ

ഒരു  ജസ്റ്റേറന്കമനന്  നടതമയമട്ടുണന്.  ചടലം  130  അനുസരമചന്  എസന്.ബമ.ടമ.-കയ

എസന്.ബമ.കഎ.-യമല ലയമപ്പെമക്കുന്നതന് സലംബനമചന് സഭ ചരച കചയ്യുകയുലം പ്രസ്തുത

നടപടമകക്കതമകരയുളള ഒരു പ്രജമയലം പകാസകാക്കുകയുലം കചയ.  സലംസകാനകത നകാലന്

സസ്വകകാരഖ്യ  സ്കൂളുകള്   ഏകറടുക്കുന്നതമനകായമ  ചടലം  23  പ്രകകാരമുളള  ഒരു  സ്റ്റേകാറപ്യൂടറമ

പ്രജമയവുലം  സഭ  പകാസകാക്കമ.  മതഖ്യവമത്തു  ചടതമകല  ചമല  വകുപ്പുകളുകട
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ജഭദഗതമക്കുളള ഒരു ജനകാടസ്പീസുലം സഭ പരമഗണമക്കുകയുണകായമ. 

മുന സസ്പീക്കര ടമ.  എസന്.  ജജകാണ് ഉള്കപ്പെകട  6  മുന അലംഗങ്ങളുകടയുലം കകാവകാലലം

നകാരകായണപണമക്കരുകടയുലം  നമരഖ്യകാണലം  സലംബനമചന്  സഭയമല  റഫറനസന്

നടത്തുകയുണകായമ.  ആകക  15  ദമവസലം  നസ്പീണനമന്ന  ഒന്നകാലം  സജമ്മേളനലം

വമജയകരമകായമ  പൂരതമയകാക്കകാന  നമുക്കന്  സകാധമചമട്ടുണന്.  നകാല്പതമനകാലന്  പുതമയ

അലംഗങ്ങളുകട  സകാന്നമധഖ്യലം ഇക്കൗ  സഭകയ  കൂടുതല  ചലനകാത്മകമകാക്കുകയുണകായമ.

ഉപജചകാദഖ്യങ്ങള്  ജചകാദമക്കുവകാന  പുതമയ  അലംഗങ്ങള്ക്കന്  കൂടുതല  അവസരലം

കമട്ടുന്നതരതമല  നടപ്പെകാക്കമയ  മകാനദണ്ഡതമലുലം  സഭയുകട  സജമ്മേളന  സമയലം

പരമകാവധമ  കൃതഖ്യതജയകാകട  പകാലമക്കുന്നതമനുലം  ബഹുമകാനകപ്പെട  മുഖഖ്യമനമയുലം

ബഹുമകാനകപ്പെട പ്രതമപക്ഷജനതകാവുലം  ഉള്കപ്പെകടയുളള എലകാവരുകടയുലം നമസസ്പീമമകായ

സഹകരണമകാണന്  കചയറമനന്  ലഭമചതന്.  ആയതമനന്  കചയര നനമ  ജരഖകപ്പെടുത്തുന്നു.

അജതകാകടകാപ്പെലം  സഭയുകട  ഇക്കൗ  സജമ്മേളനലം  വമജയകരമകായമ  പൂരതമയകാക്കുന്നതമനന്

കചയറമജനകാടന്  സഹകരമച  ബഹുമകാനകപ്പെട  മുഖഖ്യമനമ,  ബഹുമകാനകപ്പെട

പ്രതമപക്ഷജനതകാവന്,  ബഹുമകാനകപ്പെട  മനമമകാര,  ബഹുമകാനകപ്പെട  കക്ഷമജനതകാക്കള്,

ബഹുമകാനകപ്പെട  അലംഗങ്ങള്,  പത്ര -ദൃശഖ്യ  മകാധഖ്യമ  പ്രതമനമധമകള്,   നമയമസഭകാ

കസക്രജടറമയറന്  ജസ്പീവനക്കകാര,  വമവമധ  വകുപ്പുകളമകല  ജസ്പീവനക്കകാര  ഉള്കപ്പെകട
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എലകാവരക്കുലം  കചയര  ആത്മകാരത്ഥമകായമ  നനമ  ജരഖകപ്പെടുത്തുന്നു.  എലകാവരക്കുലം

കചയര ഊഷ്മളമകായ ഓണകാശലംസകള് ജനരുന്നു. 

ഓരഡെര..... ഓരഡെര.... സഭ അനമശമതകകാലജതയന് പമരമയുന്നു. 

(സഭ  ജദശസ്പീയഗകാനകാലകാപനജതകാകട  ഉചയ്ക്കുജശഷലം  3.00  മണമക്കന്

അനമശമതകകാലജതയന് പമരമഞ.)

************


