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സസംകക്ഷിപസം 

മക്ഷി  .    സസ്പീക്കര:  പതക്ഷിനനാലനാസം കകേരള നക്ഷിയമസഭയുടടെ ഇരുപതക്ഷിരണനാസം

സകമ്മേളനസം ഇനന്ന് അവസനാനക്ഷിക്കുകേയനാണന്ന്.  ജനുവരക്ഷി മനാസസം  8-ാം തസ്പീയതക്ഷി

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട ഗവരണ്ണറുടടെ നയപ്രഖഖനാപന പ്രസസംഗകതനാടടെയനാണന്ന് ഈ

സകമ്മേളനസം  ആരസംഭക്ഷിച്ചതന്ന്.  2021-2022  വരഷടത  ബഡ്ജറന്ന്  ജനുവരക്ഷി

15-ാം  തസ്പീയതക്ഷി സഭയക്ഷില് അവതരക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കടപ്പെട.

ഇരുപതക്ഷിരണനാസം സകമ്മേളനസം ആടകേ 11 ദക്ഷിവസമനാണന്ന് സകമ്മേളക്ഷിച്ചതന്ന്.

അതക്ഷില്  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണരക്കന്ന്  നനക്ഷി  കരഖടപ്പെടുത്തുന  പ്രകമയസം

ചരച്ച ടചയ്യുനതക്ഷിനനായക്ഷി  മൂന്നുദക്ഷിവസവസം  ബഡ്ജറക്ഷിടന്റെ ടപനാതുചരച്ചയനായക്ഷി

രണ്ടുദക്ഷിവസവസം  വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷിച.  സമ്പൂരണ്ണ ബഡ്ജറന്ന്  മനാരച്ചന്ന്  31-നന്ന്  മുമന്ന്

പനാസനാക്കനാന്  കേഴക്ഷിയനാത  സനാഹചരഖമനായതക്ഷിനനാല്  ഈ  സനാമതക്ഷികേ

വരഷടത  ആദഖ  നനാലുമനാസകതയനായക്ഷി  കവനാട്ടന്ന്-ഓണ-അക്കക്കൗണന്ന്

പനാസനാക്കുകേയുണനായക്ഷി.  2019-20  സനാമതക്ഷികേ  വരഷടത  അവസനാന

ബനാച്ചന്ന്   ഉപധനനാഭഖരത്ഥനകേളസം  സഭ  ചരച്ച  ടചയന്ന്  പനാസനാക്കക്ഷി.

അകതനാടടെനാപ്പെസം  അതുമനായക്ഷി  ബന്ധടപ്പെട്ട  ധനവക്ഷിനക്ഷികയനാഗ  ബക്ഷില്ലുകേളസം  സഭ

പനാസനാക്കുകേയുണനായക്ഷി.  നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ  കേനാരഖതക്ഷില്  2021-ടല
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ശസ്പീ നനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി  ബക്ഷില് സബ്ജകന്ന്  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷിയുടടെ

പരക്ഷിഗണനയന്ന് അയയ്ക്കുകേയുസം ഈ സകമ്മേളനതക്ഷില്തടന പനാസനാക്കുകേയുസം

2021-ടല ധനകേനാരഖ ബക്ഷില്ലുകേള് സഭയക്ഷില് അവതരക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കുകേയുസം ടചയ.

അന്തരക്ഷിച്ച  മുന്  രനാഷ്ട്രപതക്ഷി  പ്രണബന്ന്  കുമനാര  മുഖരജക്ഷി, ഈ

സഭയക്ഷില്തടന  അസംഗമനായക്ഷിരുന  സക്ഷി.  എഫന്ന്.  കതനാമസന്ന്  എനസ്പീ

ആദരണസ്പീയരനായ വഖകക്ഷിതത്വങ്ങള്ക്കന്ന് ചരകമനാപചനാരസം അരപ്പെക്ഷിക്കുനതക്ഷിനനായക്ഷി

ഒരു ദക്ഷിവസസം നസ്പീക്കക്ഷിവച.  അവക്ഷിചനാരക്ഷിതമനായക്ഷി ഈ സകമ്മേളന കേനാലയളവക്ഷില്

അന്തരക്ഷിച്ച ടകേ. വക്ഷി.  വക്ഷിജയദനാസക്ഷിനന്ന് ചരകമനാപചനാരസം അരപ്പെക്ഷിക്കുനതക്ഷിനനായക്ഷി

മടറനാരു ദക്ഷിവസവസം നസ്പീക്കക്ഷിവച.  

ഈ  സകമ്മേളനതക്ഷില്  240  നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിട്ട  കചനാദഖങ്ങളസം  2925

നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിടെനാത കചനാദഖങ്ങളസം  അനുവദക്ഷിച്ചക്ഷിരുന്നു. 16 കചനാദഖങ്ങള്ക്കന്ന്

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട മനക്ഷിമനാര വനാക്കനാല് മറുപടെക്ഷി നല്കുകേയുണനായക്ഷി.  വനാക്കനാല്

മറുപടെക്ഷി  നല്കേക്ഷിയ  പ്രസ്തുത  കചനാദഖങ്ങളക്ഷികന്മേല്  സഭനാതലതക്ഷില്  131

ഉപകചനാദഖങ്ങള് ഉനയക്ഷിക്കടപ്പെടുകേയുസം മറുപടെക്ഷി പറയുകേയുസം ടചയ.

ഈ  സകമ്മേളനതക്ഷില്  പൂരണ്ണമനായുസം  ഇ-നക്ഷിയമസഭ  കപനാരട്ടല്

വഴക്ഷിയനാണന്ന്  കചനാകദഖനാതരങ്ങളമനായക്ഷി  ബന്ധടപ്പെട്ട  കജനാലക്ഷികേള്
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നക്ഷിരവ്വഹക്ഷിച്ചതന്ന്.  കേടെലനാസന്ന് രഹക്ഷിത നക്ഷിയമസഭ ലകഖസം വചടകേനാണ്ടുള്ള ഈ

മനാറസം  വഴക്ഷി  അസംഗങ്ങള്ക്കന്ന്  ഓണലലന് വഴക്ഷി  കചനാദഖങ്ങള് കചനാദക്ഷിക്കനാനുസം

അതക്ഷികവഗസം  ഉതരങ്ങള്  ലഭഖമനാക്കനാനുസം  സനാധക്ഷിക്കുന്നുണന്ന്.  എലനാ

ഉതരങ്ങളസം  ഓണലലന്  മുകഖന  മനാത്രമനാണന്ന്  സത്വസ്പീകേരക്ഷിച്ചതന്ന്.

നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിട്ട  കചനാദഖങ്ങളടടെ  മറുപടെക്ഷികേളടടെ  15  പകേരപ്പുകേളസം

നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിടെനാതവയുടടെ  10  പകേരപ്പുകേളമനാണന്ന്  മുമന്ന്  സരക്കനാര

നല്കേക്ഷിയക്ഷിരുനതന്ന്.  ഇതനാണന്ന്  പൂരണ്ണമനായുസം ഓണലലനനാക്കക്ഷിയതന്ന്.  ഏറവസം

ചുരുങ്ങക്ഷിയ രസ്പീതക്ഷിയക്ഷില് കേണക്കനാക്കക്ഷിയനാല്കപ്പെനാലുസം ഒരു ലകതക്ഷില്പ്പെരസം A4

ലസസന്ന്  കഫനാകട്ടനാകകേനാപ്പെക്ഷി  കപപ്പെര  ലനാഭക്ഷിക്കുവനാന്  നമുക്കന്ന്  പ്രനാഥമക്ഷികേമനായക്ഷി

കേഴക്ഷിഞ.  ഇ-നക്ഷിയമസഭ ഭനാഗക്ഷികേമനായക്ഷി  നടെപ്പെക്ഷില് വരുതക്ഷിയ ഒരു ടചറക്ഷിയ

സകമ്മേളനതക്ഷില്  ഇത്രയുസം  ലനാഭമുണനാക്കനാനനാടയങക്ഷില്  ഈ  സസംവക്ഷിധനാനസം

പൂരണ്ണമനായനാല് ഉണനാകേനാവന കനട്ടസം വളടര വലുതനാടണകനനാരക്കുകേ.  ഈ

പദ്ധതക്ഷി  പൂരണ്ണ  വക്ഷിജയതക്ഷിടലതക്ഷിക്കനാന്  എലനാ  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

അസംഗങ്ങളടടെയുസം  മനക്ഷിമനാരുടടെയുസം  കൂടുതല്  സഹകേരണസം

ആവശഖമനാടണനതനാണന്ന് കേനാണുനതന്ന്.
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ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  ടപനാതുമരനാമത്തുസം  രജക്ഷികസ്ട്രേഷനുസം  വകുപ്പുമനക്ഷി,

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  കൃഷക്ഷി  വകുപ്പുമനക്ഷി,  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  വഖവസനായവസം

കസനാരട്സസം  യുവജനകേനാരഖവസം  വകുപ്പുമനക്ഷി,  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  ഭകഖവസം

സക്ഷിവക്ഷില് സലപ്ലൈസസം വകുപ്പുമനക്ഷി,  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട തുറമുഖവസം മമ്യൂസക്ഷിയവസം

പുരനാവസ്തു  സസംരകണവസം  വകുപ്പുമനക്ഷി,  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  മതഖബന്ധനവസം

ഹനാരബര  എഞക്ഷിനസ്പീയറക്ഷിസംഗുസം  കേശുവണക്ഷി  വഖവസനായവസം  വകുപ്പുമനക്ഷി,

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട റവനമ്യൂവസം ഭവനനക്ഷിരമ്മേനാണവസം വകുപ്പുമനക്ഷി, ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

ടതനാഴക്ഷിലുസം  എലക്സൈസസം  വകുപ്പുമനക്ഷി  എനക്ഷിവര  ഈ  സകമ്മേളന

കേനാലയളവക്ഷില് തടന എലനാ കചനാദഖങ്ങള്ക്കുസം മറുപടെക്ഷി ലഭഖമനാക്കക്ഷിയക്ഷിടണന്ന്.

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  മനക്ഷിമനാടര  ഇക്കനാരഖതക്ഷില്  ടചയര  പ്രകതഖകേസം

അഭക്ഷിനനക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ  സകമ്മേളനതക്ഷില്  ചട്ടസം  50  പ്രകേനാരസം  ഏഴന്ന്  അടെക്ഷിയന്തര

പ്രകമയങ്ങള്ക്കുള്ള  അവതരണനാനുമതക്ഷി  കനനാട്ടസ്പീസന്ന്  ലഭക്ഷിച്ചതക്ഷില്  കേക്ഷിഫ്ബക്ഷി

വഴക്ഷി  നടെതക്ഷിയ  മസനാല  കബനാണന്ന്  ഇടെപനാടെക്ഷിടല  നക്ഷിയമ  വക്ഷിരുദ്ധത

സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്   ശസ്പീ.  വക്ഷി.  ഡക്ഷി.  സതസ്പീശന് നല്കേക്ഷിയ കനനാട്ടസ്പീസന്ന് സഭ ചരച്ച

ടചയ്യുകേയുണനായക്ഷി. 
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14  ശദ്ധകണക്ഷിക്കല്  കനനാട്ടസ്പീസകേളക്ഷിലൂടടെയുസം  103

സബ്മക്ഷിഷനുകേളക്ഷിലൂടടെയുസം  ജനങ്ങളടടെ  വക്ഷിവക്ഷിധ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഈ

സകമ്മേളനകേനാലതന്ന്  സഭയക്ഷില് ഉനയക്ഷിക്കടപ്പെടുകേയുണനായക്ഷി.

നക്ഷിയമസഭനാ  സസ്പീക്കടറ  തല്സനാനത്തുനക്ഷിനന്ന്  നസ്പീക്കസം

ടചയ്യണടമനനാവശഖടപ്പെട്ടന്ന്  ടകേനാണന്ന്  ചട്ടസം  65  പ്രകേനാരസം ശസ്പീ.  എസം.  ഉമ്മേര

കനനാട്ടസ്പീസന്ന്  നല്കേക്ഷിയ  പ്രകമയസം  സഭ  ചരച്ച  ടചയന്ന്  തള്ളക്ഷിക്കളഞ.

അസംഗങ്ങള്ക്കനായുള്ള  ടപരുമനാറ  ചട്ടലസംഘനതക്ഷിടന്റെ  കപരക്ഷില്

കുറക്കനാരനനാടണനന്ന്  പ്രക്ഷിവക്ഷികലജസന്ന്,  എഥക്ഷിക്സൈന്ന്  എനക്ഷിവ  സസംബന്ധക്ഷിച്ച

സമക്ഷിതക്ഷി  കേടണതക്ഷി  ശക്ഷിപനാരശ  ടചയതക്ഷിടന്റെ  അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില്

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട അസംഗസം ശസ്പീ.  പക്ഷി.  സക്ഷി.  കജനാരജക്ഷിടന സകമ്മേളനതക്ഷില് സഭ

ശനാസക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

നടെപടെക്ഷിക്രമങ്ങള്  പനാലക്ഷിക്കനാത  സക്ഷി.&എ.ജക്ഷി.  തടന്റെ  റക്ഷികപ്പെനാരട്ടക്ഷില്

അധക്ഷികേമനായക്ഷി എഴുതക്ഷികച്ചരത ഭനാഗങ്ങള് നക്ഷിരനാകേരക്ഷിക്കുനതന്ന്  സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്

ചട്ടസം 118 പ്രകേനാരസം ബഹുമനാനടപ്പെട്ട മുഖഖമനക്ഷി അവതരക്ഷിപ്പെക്ഷിച്ച ഒരു പ്രകമയവസം

ഈ സകമ്മേളനതക്ഷില് സഭ പനാസനാക്കുകേയുണനായക്ഷി.
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     പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭ

 സസംകക്ഷിപസം  
            

2016 ജൂണ 2-ാംതസ്പീയതക്ഷി ആദഖ സകമ്മേളനസം തുടെങ്ങക്ഷിയ പതക്ഷിനനാലനാസം

കകേരള  നക്ഷിയമസഭ  കേഴക്ഷിഞ്ഞ  നനാലര  വരഷതക്ഷിനക്ഷിടെയക്ഷില്  22

സകമ്മേളനങ്ങളക്ഷിലനായക്ഷി  ആടകേ  232  ദക്ഷിനങ്ങള്  സകമ്മേളക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

തക്ഷികേചസം  സനാരത്ഥകേവസം  സരഗനാത്മകേവമനായ  സകമ്മേളന  ദക്ഷിനങ്ങളക്ഷിലൂടടെ

കകേരള  സമൂഹടത  പ്രതഖകമനായുസം  പകരനാകമനായുസം  സത്വനാധസ്പീനക്ഷിക്കുന

നക്ഷിരവധക്ഷി  വക്ഷിഷയങ്ങള്  പല  രൂപതക്ഷില്  ഈ  സകമ്മേളന  ദക്ഷിനങ്ങളക്ഷില്

സഭയുടടെ  പരക്ഷിഗണനനാ  വക്ഷിഷയങ്ങളനായക്ഷി  മനാറുകേയുണനായക്ഷി.  ടലജക്ഷികസ്ലേച്ചര

എന  ഭരണഘടെനനാ  സനാപനതക്ഷിടന്റെ  പ്രവരതനങ്ങടള  കകേവലമനായ

ചട്ടങ്ങളടടെയുസം  നടെപടെക്ഷി  ക്രമങ്ങളടടെയുസം പ്രതലങ്ങളക്ഷില്നക്ഷിന്നുസം

വഖതക്ഷിചലക്ഷിപ്പെക്ഷിച്ചന്ന്  ടപനാതുവനായ  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളമനായക്ഷി  ഏറ്റുമുടവനാനുള്ള

കവദക്ഷിയനാക്കുവനാനുസം  ഭരണ  സസംവക്ഷിധനാനതക്ഷിടന്റെ  ശകമനായ  കേരങ്ങടള

ജനനാധക്ഷിപതഖതക്ഷിടന്റെ  പുതക്ഷിയ  വക്ഷിതനാനങ്ങളക്ഷികലക്കന്ന്  നയക്ഷിക്കുവനാനുസം

പരക്ഷിശമക്ഷിച  എനതനായക്ഷിരക്ഷിക്കുസം  പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയുടടെ

സപ്രധനാനമനായ  കനട്ടമനായക്ഷി  ചരക്ഷിത്രസം  കരഖടപ്പെടുത്തുകേ.  ആകക്ഷിവക്ഷിസസം
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എന്നുപറയുനതന്ന്  ടലജക്ഷികസ്ലേച്ചറക്ഷിലൂടടെ ടകേനാണ്ടുവരനാവന  ഒരു

ആശയമനാടണന്നുസം  സമൂഹതക്ഷിടന്റെ  എലനാതരസം  ജനനാധക്ഷിപതഖ

പ്രക്രക്ഷിയകേളക്ഷികലയ്ക്കുസം കൂടുതല്  പുതക്ഷിയ  വക്ഷിതനാനങ്ങളക്ഷികലയന്ന് ഉയരനാന്

ജനങ്ങളടടെ പ്രതസ്പീകയുസം  ആത്മവക്ഷിശത്വനാസവസം  വരദ്ധക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കുന  ഒരു

സനാപനമനായക്ഷി ജനനാധക്ഷിപതഖ കവദക്ഷികേള് മനാറക്ഷിതസ്പീകരണതുടണന്നുസം  കകേരള

നക്ഷിയമസഭ സകനശസം ടകേനാടുക്കനാന്കവണക്ഷി ശമക്ഷിച.

പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയക്ഷികലയന്ന്  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെട്ട  140

അസംഗങ്ങളക്ഷില്  ഏഴന്ന്  സനാമനാജക്ഷികേര  അകേനാലതക്ഷില്  നടമ്മേ

വക്ഷിടപക്ഷിരക്ഷിഞകപനായക്ഷി.  കലനാകേസഭയക്ഷികലക്കന്ന് ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പെട്ടതക്ഷിനനാല് 5

കപര  തങ്ങളടടെ  നക്ഷിയമസഭനാസംഗതത്വസം  രനാജക്ഷിവയ്ക്കുകേയുസം  ടചയ.  അപ്രകേനാരസം

ഒഴക്ഷിവവന 12 സസ്പീറ്റുകേളക്ഷില്  ഉപടതരടഞ്ഞടുപ്പെക്ഷിലൂടടെ 8 കപര സഭയക്ഷികലക്കന്ന്

കേടെന്നുവരക്ഷികേയുസം സഭയുടടെ കേനാലനാവധക്ഷി അവസനാനക്ഷിക്കുകമനാള്  4  സസ്പീറ്റുകേള്

ഒഴക്ഷിഞതടന കേക്ഷിടെക്കുകേയുസം ടചയ്യുന്നു.

നയപ്രഖഖനാപന  പ്രസസംഗങ്ങള്

കകേരള ഗവരണ്ണറനായക്ഷിരുന ശസ്പീ.  പക്ഷി.  സദനാശക്ഷിവസം നനാലു പ്രനാവശഖവസം

ഇകപ്പെനാള് ഗവരണ്ണറനായുള്ള ശസ്പീ. ആരക്ഷിഫന്ന് മുഹമ്മേദന്ന് ഖനാന് രണ്ടു പ്രനാവശഖവസം
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പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭടയ  അഭക്ഷിസസംകബനാധന  ടചയടകേനാണന്ന്

സരക്കനാരക്ഷിടന്റെ നയപ്രഖഖനാപന പ്രസസംഗങ്ങള് നടെത്തുകേയുണനായക്ഷി.

കചനാകദഖനാതരകവള

നക്ഷിയമസഭനാ  പ്രവരതനങ്ങളക്ഷിടല  ഏറവസം  ക്രക്ഷിയനാത്മകേമനായ

കവദക്ഷിയനായക്ഷി  മനാറുന  കചനാകദഖനാതരകവള  തടെസടപ്പെടെനാടത  പരമനാവധക്ഷി

പ്രകയനാജനടപ്പെടുത്തുവനാന്  ഇക്കനാലയളവക്ഷില്  നമുക്കന്ന്  സനാധക്ഷിച  എനതന്ന്

ടചറക്ഷിയ കേനാരഖമല.

   ഈ നക്ഷിയമസഭയുടടെ കേനാലയളവക്ഷില് ഒരു ലകതക്ഷി പതക്ഷിമൂവനായക്ഷിരതക്ഷി

നനാനൂറക്ഷി നനാല്പ്പെതക്ഷിയനാറന്ന് കനനാട്ടസ്പീസകേള് കചനാദഖമനായക്ഷി അസംഗസ്പീകേരക്ഷിക്കടപ്പെട.

അതക്ഷില്  6328  കചനാദഖങ്ങള്  നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിട്ട  കചനാദഖങ്ങളടടെ  ലക്ഷിസക്ഷിലുസം

66154  കചനാദഖങ്ങള്  നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിടെനാത  കചനാദഖങ്ങളടടെ  ലക്ഷിസക്ഷിലുസം

ഉള്ടപ്പെടുതക്ഷി  ആടകേ  72482  കചനാദഖങ്ങള്  അച്ചടെക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

അകതനാടടെനാപ്പെസം 7 അടെക്ഷിയന്തര കചനാദഖങ്ങളസം അനുവദക്ഷിച. എലനാ അടെക്ഷിയന്തര

കചനാദഖങ്ങള്ക്കുസം  നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിട്ട  കചനാദഖങ്ങള്ക്കുസം  ഇതക്ഷിനകേസം  മറുപടെക്ഷി

ലഭക്ഷിച  കേഴക്ഷിഞ.  എനനാല്  നകത്രചക്ഷിഹ്നമക്ഷിടെനാത  2581  കചനാദഖങ്ങള്ക്കന്ന്

ഇനക്ഷിയുസം മറുപടെക്ഷി ലഭക്ഷിക്കുവനാനുണന്ന്. അവ ലഭക്ഷിചവരുന്നുമുണന്ന്.
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കചനാകദഖനാതര  കവളകേളക്ഷില്  645  കചനാദഖങ്ങള്  സഭനാതലതക്ഷില്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കടപ്പെടുകേയുസം  5020  ഉപകചനാദഖങ്ങള്  ഉനയക്ഷിക്കുവനാന്

അസംഗങ്ങള്ക്കന്ന്  അവസരസം  ലഭക്ഷിക്കുകേയുസം  ടചയ.  24.03.86-ടല

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുടടെ  റൂളക്ഷിസംഗക്ഷിനുകശഷസം  ഈ  സഭയുടടെ  പതനാസം

സകമ്മേളനതക്ഷില്  ആദഖമനായക്ഷി  നകത്ര ചക്ഷിഹ്നമക്ഷിട്ട കചനാദഖതക്ഷികന്മേല്

സമരപ്പെക്ഷിക്കടപ്പെട്ട  പുതുക്കക്ഷിയ  മറുപടെക്ഷിയക്ഷികന്മേല്  ഉപകചനാദഖങ്ങള്

അനുവദക്ഷിക്കടപ്പെട.  അപൂരവ്വസം  സനരഭങ്ങളക്ഷില്  മനാത്രമനാണന്ന്  ഇതരടമനാരു

അവസരമുണനാകുനതന്ന്. 

   കേടെലനാസന്ന് രഹക്ഷിത നക്ഷിയമസഭ എന ലകഖസം മുനക്ഷില്ക്കണന്ന് തയ്യനാറനാക്കക്ഷിയ

ഇ-നക്ഷിയമസഭ  പദ്ധതക്ഷിയുടടെ  ഒനനാസം  ഘട്ടസം  പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള

നക്ഷിയമസഭയുടടെ  പതക്ഷിടനട്ടനാസം  സകമ്മേളനതക്ഷിലനാണന്ന്  ആരസംഭക്ഷിച്ചതന്ന്.

ഇരുപതക്ഷിരണനാസം  സകമ്മേളനകതനാടടെ  ഇതന്ന്  കൂടുതല്  സമഗ്രമനായക്ഷി

നടെപ്പെക്ഷിലനാക്കനാന് കേഴക്ഷിഞടവനതന്ന് എടുത്തുപറകയണ വസ്തുതയനാണന്ന്. 

ശൂനഖകവള

ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളക്ഷികലക്കന്ന്  ബന്ധടപ്പെട്ട  മനക്ഷിയുടടെ  ശദ്ധ

കണക്ഷിക്കനാന്  ചട്ടസം  62  പ്രകേനാരസം  ലഭഖമനായക്ഷിടള്ള  അവസരസം
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വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷിചടകേനാണ്ടുള്ള  364  അവസരങ്ങളസം   ടപനാതുപ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്ന്

പരക്ഷിഹനാരസം കേനാണനാനനായക്ഷി ചട്ടസം  304  പ്രകേനാരമുള്ള  2072  സബ്മക്ഷിഷനുകേളസം

കേഴക്ഷിഞ്ഞ  കേനാലങ്ങളക്ഷില്  സകമ്മേളന  പ്രക്രക്ഷിയയക്ഷിടല  സജസ്പീവ

ഇടെടപടെലുകേളനായക്ഷിരുന്നു.

വക്ഷിവക്ഷിധ  സനാറമ്യൂടകേള്  പ്രകേനാരസം  സഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തു

വയ്കക്കണതനായ  5233  ഔകദഖനാഗക്ഷികേ  കരഖകേളനാണന്ന്  ഇക്കനാലയളവക്ഷില്

സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തു വയടപ്പെട്ടതന്ന്.  അപ്രകേനാരസം സഭയുടടെ കമശപ്പുറത്തുവച്ച

30  ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതക്ഷി  ടചയ്യുനതക്ഷിനനായക്ഷി  കനനാട്ടസ്പീസന്ന്  ലഭക്ഷിച്ചതക്ഷില്  5

എണ്ണതക്ഷില്  സഭനാതലതക്ഷില്തടന  കഭദഗതക്ഷി  വരുതക്ഷിടക്കനാണന്ന്

സകബനാരഡക്ഷികനറന്ന്  ടലജക്ഷികസ്ലേഷന്  രസംഗത്തുസം  സഭ  അതക്ഷിടന്റെ  കേരതവഖസം

നക്ഷിരവ്വഹക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

ചരകമനാപചനാരസം

ഈ  സഭയക്ഷില്  അസംഗങ്ങളനായക്ഷിരുന  7  കപര,  മുന്മനക്ഷിമനാര,  മുന്

സസ്പീക്കരമനാര,  മുന്  അസംഗങ്ങള്,  പ്രമുഖ  കദശസ്പീയ  കനതനാക്കള്

എനക്ഷിവരുള്ടപ്പെടടെ 74 പ്രമുഖ വഖകക്ഷിതത്വങ്ങളടടെ കദഹവക്ഷികയനാഗതക്ഷില് സഭ

ദദുഃഖസം കരഖടപ്പെടുത്തുകേയുസം ഉപചനാരസം അരപ്പെക്ഷിക്കുകേയുസം ടചയ. 
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സഭനാ സമക്ഷിതക്ഷികേള്

നക്ഷിയമസഭനാ  സമക്ഷിതക്ഷികേളടടെ  പ്രവരതനതക്ഷിടന്റെയുസം  ഘടെനയുടടെയുസം

അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില്,  ധനകേനാരഖ  സമക്ഷിതക്ഷികേടളന്നുസം  സബ് ജകന്ന്

കേമ്മേക്ഷിറക്ഷികേടളന്നുസം  ഇതര  സമക്ഷിതക്ഷികേടളന്നുസം  തരസം  തക്ഷിരക്ഷിച്ചന്ന്

പരക്ഷികശനാധക്ഷിക്കുകേയനാടണങക്ഷില്  ഓകരനാ  സമക്ഷിതക്ഷിയുസം  ഏടറ  ടമച്ചടപ്പെട്ട

പ്രവരതനമനാണന്ന് ഇക്കനാലയളവക്ഷില് കേനാഴ്ചവച്ചതന്ന് എനന്ന്  കേനാണനാവനതനാണന്ന്.

ശസ്പീ.  എസന്ന്.  ശരമ്മേ  അദ്ധഖകനനായ  എസക്ഷികമറന്ന്സന്ന്  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷി  35

റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം ശസ്പീ.  ടകേ. സകരഷന്ന് കുറുപ്പെന്ന് അദ്ധഖകനനായ കലനാക്കല് ഫണന്ന്

അക്കക്കൗണന്ന്സന്ന്  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷി  79  റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം  ശസ്പീ.  സക്ഷി.  ദക്ഷിവനാകേരന്

അദ്ധഖകനനായ പബക്ഷികേന്ന് അണര കടെക്കക്ഷിസംഗ്സന്ന് കേമ്മേക്ഷിറക്ഷി  130 റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം

ശസ്പീമതക്ഷി  പക്ഷി.  അയക്ഷിഷനാ  കപനാറക്ഷി  അദ്ധഖകയനായ  സസ്പീകേളടടെയുസം

ടനാന്സ്ടജന്റെറുകേളടടെയുസം  കുട്ടക്ഷികേളടടെയുസം  ഭക്ഷിനകശഷക്ഷിക്കനാരുടടെയുസം  കകമസം

സസംബന്ധക്ഷിച്ച  സമക്ഷിതക്ഷി  20  റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം  തയ്യനാറനാക്കക്ഷി  സഭയക്ഷില്

സമരപ്പെക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷികേള്  രൂപസ്പീകൃതമനായതക്ഷിനുകശഷസം

നനാളക്ഷിതുവടരയുള്ള ചരക്ഷിത്രതക്ഷില് ഏറവസം കൂടുതല് റക്ഷികപ്പെനാരടകേള് സമരപ്പെക്ഷിച്ച

സമക്ഷിതക്ഷികേള്  എന  ഖഖനാതക്ഷി  കനടുകേയുണനായക്ഷി.  അതുകപനാടല  പതക്ഷിവന്ന്
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റക്ഷികപ്പെനാരടകേള്ക്കു  പുറകമ  17  ടസഷഖല്  റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം  നക്ഷിയമ

നക്ഷിരമ്മേനാണവമനായക്ഷി  ബന്ധടപ്പെട്ടന്ന്,  ബക്ഷില്ലുകേളക്ഷികന്മേലുള്ള  76  റക്ഷികപ്പെനാരടകേളസം

സമരപ്പെക്ഷിചടകേനാണന്ന്  സബ്ജകന്ന്  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷികേളസം  മക്ഷികേച്ച  പ്രവരതനമനാണന്ന്  ഈ

സഭയുടടെ  കേനാലതന്ന്  കേനാഴ്ചവച്ചതന്ന്.    ഇതരതക്ഷില്  മക്ഷികേച്ച  പ്രവരതനസം

കേനാഴ്ചവച്ച  സമക്ഷിതക്ഷികേളക്ഷിടല  അദ്ധഖകന്മേനാര,  അസംഗങ്ങള്,  ഉകദഖനാഗസര

എനക്ഷിവടര ടചയര   ആത്മനാരത്ഥമനായക്ഷി    അനുകമനാദക്ഷിക്കുന്നു. 

അഡ്കഹനാക്കന്ന് സമക്ഷിതക്ഷികേള്

പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയക്ഷില്  2018-ടല  കകേരള

ടമകടനാടപനാളക്ഷിറന്  ടനാന്കസനാരട്ടന്ന്  അകതനാറക്ഷിറക്ഷി  ബക്ഷിലക്ഷിടന്റെയുസം  2018-ടല

കകേരള  കേരഷകേ  കകമനക്ഷിധക്ഷി  ബക്ഷിലക്ഷിടന്റെയുസം  പരക്ഷിഗണനയ്ക്കുസം

റക്ഷികപ്പെനാരട്ടക്ഷിനുമനായക്ഷി  രണന്ന്  ടസലകന്ന്  കേമ്മേക്ഷിറക്ഷികേള്  രൂപസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

കൂടെനാടത  2002-ടല  കകേന്ദ്ര  നക്ഷിയമമനായ  സരഫനാസക്ഷി  ആകന്ന്  പ്രകേനാരമുള്ള

നടെപടെക്ഷികേള്മൂലസം  സസംസനാനത്തുളവനായക്ഷിടള്ള  അവസനാ

വക്ഷികശഷടതക്കുറക്ഷിച്ചന്ന് പഠക്ഷിച്ചന്ന് നക്ഷിരകദ്ദേശങ്ങള് സമരപ്പെക്ഷിക്കുനതക്ഷിനനായക്ഷി  2018

ഡക്ഷിസസംബര  13-ാം  തസ്പീയതക്ഷി  ഒരു  പ്രകതഖകേ  നക്ഷിയമസഭനാ സമക്ഷിതക്ഷി

രൂപസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.  ഇക്കനാരഖതക്ഷില്  സമക്ഷിതക്ഷി  നടെതക്ഷിയ
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പഠനതക്ഷിടന്റെയുസം  സസംസനാന അഡത്വകക്കറന്ന്  ജനറലക്ഷിടന കണക്ഷിചവരുതക്ഷി

നക്ഷിയമവശങ്ങള്  മനസക്ഷിലനാക്കക്ഷിയതക്ഷിടന്റെയുസം  അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില്

തയ്യനാറനാക്കക്ഷിയ ശക്ഷിപനാരശകേള് അടെങ്ങുന റക്ഷികപ്പെനാരട്ടന്ന് 2019 നവസംബര 21- ാം

തസ്പീയതക്ഷി  സമക്ഷിതക്ഷി  സഭയക്ഷില്  സമരപ്പെക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.  അതക്ഷിടന്റെ

അടെക്ഷിസനാനതക്ഷിലുള്ള  തുടെര  നടെപടെക്ഷികേള്  നക്ഷിയമസഭനാ  ടസക്രകട്ടറക്ഷിയറക്ഷിടന്റെ

ആഭക്ഷിമുഖഖതക്ഷില് സത്വസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുസം ടചയ.  ഇന്തഖയക്ഷിടല നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ

സഭകേളടടെ ചരക്ഷിത്രതക്ഷില് ഇടതനാരു കവറക്ഷിട്ട സസംഭവമനായക്ഷി കേനാണനാവനതനാണന്ന്.

നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണസം

പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയക്ഷില്  213  ഔകദഖനാഗക്ഷികേ ബക്ഷില്ലുകേളസം

62  അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേ  ബക്ഷില്ലുകേളസം  ഉള്ടപ്പെടടെ  275  ബക്ഷില്ലുകേള്

പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കടപ്പെട.  അവയക്ഷില്  87  ഗവണടമന്റെന്ന്  ബക്ഷില്ലുകേളസം  22

ധനവക്ഷിനക്ഷികയനാഗ  ബക്ഷില്ലുകേളസം  ഉള്ടപ്പെടടെ  109  നക്ഷിയമങ്ങള്

പനാസനാക്കക്ഷിടക്കനാണന്ന് ശകദ്ധയമനായ ഒരു ചുവടുവയ് പ്പെനാണന്ന്  നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ

രസംഗതന്ന്  നടെതക്ഷിയക്ഷിടള്ളതന്ന്.  സഭ  പനാസനാക്കക്ഷിയ സപ്രധനാന നക്ഷിയമങ്ങളക്ഷില്

ചക്ഷിലതന്ന് ഇനക്ഷിപ്പെറയുനവയനാണന്ന്.
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2016-ടല അടെക്ഷിസനാന സക്കൗകേരഖ നക്ഷികകപനക്ഷിധക്ഷി (കഭദഗതക്ഷി) ബക്ഷില്,

2017-ടല കകേരള ഗുഡ്സന്ന് ആന്റെന്ന് സരവ്വസ്പീസസന്ന് ടെനാക്സൈന്ന് ബക്ഷില്,

2017-ടല കകേരള മലയനാള ഭനാഷ (നക്ഷിരബന്ധക്ഷിത ഭനാഷ) ബക്ഷില്,

2017-ടല കകേരള മനാരക്ഷിലടെസം കബനാരഡന്ന് ബക്ഷില്,

2017-ടല  കകേരള  കക്ഷിനക്ഷിക്കല്  സനാപനങ്ങള്  (രജക്ഷികസ്ട്രേഷനുസം

നക്ഷിയനണവസം) ബക്ഷില്,

2018-ടല കകേരള ടമകടനാടപനാളക്ഷിറന് ടനാന്കസനാരട്ടന്ന് അകതനാറക്ഷിറക്ഷി ബക്ഷില്,

2018-ടല കകേരള കേരഷകേ കകമനക്ഷിധക്ഷി ബക്ഷില്,

2019-ടല കകേരള സഹകേരണ ആശുപത്രക്ഷി കകേനാസംപ്ലൈകസം ടമഡക്ഷിക്കല്

സയന്സന്ന് അക്കനാദമക്ഷിയുസം  അനുബന്ധ  സനാപനങ്ങളസം  (ഏടറടുക്കലുസം

നടെതക്ഷിപ്പുസം) ബക്ഷില്

2019-ടല  സൂക-ടചറുകേക്ഷിടെ  ഇടെതരസം  വഖവസനായ  സനാപനങ്ങള്

സഗമമനാക്കല് ബക്ഷില്,

2019-ടല കകേരള മദ്രസനാദ്ധഖനാപകേ കകമനക്ഷിധക്ഷി ബക്ഷില്

2020-ടല  കകേരള  ക്രക്ഷിസഖന്  ടസമക്ഷികതരക്ഷികേള്  (ശവസം  അടെക്കസം

ടചയ്യുനതക്ഷിനുള്ള അവകേനാശസം) ബക്ഷില്,
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2021-ടല ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി ബക്ഷില്.

ഗവരണര തക്ഷിരക്ഷിച്ചയച്ച 2014-ടല കകേരള മനാരക്ഷിലടെസം കബനാരഡന്ന് ബക്ഷില്

പക്ഷിന്വലക്ഷിക്കണടമന  പ്രകമയസം  2017  കമയന്ന്  25-ാം  തസ്പീയതക്ഷി  സഭ

അസംഗസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

2018  ഏപ്രക്ഷില്  നനാലക്ഷിനന്ന്  സഭ  പനാസനാക്കക്ഷിയ  2018-ടല  കകേരള

(ടപ്രനാഫഷണല് കകേനാകളജുകേള് (ടമഡക്ഷിക്കല് കകേനാകളജുകേളക്ഷിടല പ്രകവശനസം

ക്രമവല്ക്കരക്ഷിക്കല്))  ബക്ഷിലക്ഷിനന്ന്  ഭരണഘടെനയുടടെ  അനുകച്ഛേദസം  200

അനുസരക്ഷിച്ചന്ന് ഗവരണര അനുമതക്ഷി നക്ഷികഷധക്ഷിച്ചതുസം നമ്മുടടെ നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ

ചരക്ഷിത്രതക്ഷിടല ഒരു പ്രധനാന അനുഭവമനായക്ഷി മനാറുകേയുണനായക്ഷി.

അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേ കേനാരഖങ്ങള്

പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിച്ച  62  അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേ ബക്ഷില്ലുകേളക്ഷില്  41  എണ്ണതക്ഷിനന്ന്

സഭയക്ഷില്  അവതരണനാനുമതക്ഷി  ആവശഖടപ്പെടുനതക്ഷിനന്ന്  സക്കൗകേരഖസം

ലഭക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.  സഭ  മുമനാടകേ  ചരച്ചയ്ക്കുവന  9  അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേ

പ്രകമയങ്ങളക്ഷില് 3 എണ്ണസം സഭ പനാസനാക്കുകേയുസം 6 എണ്ണസം നക്ഷിരനാകേരക്ഷിക്കുകേയുസം

ടചയ.  മുന്  നക്ഷിയമസഭകേളക്ഷിടലന  കപനാടല  അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേനാസംഗങ്ങളടടെ

കേനാരഖതക്ഷിനനായക്ഷി  നസ്പീക്കക്ഷിവച്ചക്ഷിടള്ള  ടവള്ളക്ഷിയനാഴ്ചകേള്  കവണത്ര
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അക്കനാരഖതക്ഷിനനായക്ഷി  ലഭഖമനാകുനക്ഷില  എന  പരനാതക്ഷിക്കന്ന്  14-ാം  കകേരള

നക്ഷിയമസഭയുടടെ കേനാലത്തുസം പരക്ഷിഹനാരമുണനായക്ഷിട്ടക്ഷില എനനാണന്ന് കേനാണുനതന്ന്.

ഒരുപകക,  പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയുടടെ  അവസനാന

സകമ്മേളനമനാകയക്കനാവന ഇകന ദക്ഷിവസസം ഉള്ടപ്പെടടെ 5 ടവള്ളക്ഷിയനാഴ്ചകേളനാണന്ന്

അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേനാസംഗങ്ങളടടെ  കേനാരഖങ്ങള്ക്കുകവണക്ഷി  വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷിക്കനാടത

ഗവണടമന്റെന്ന്  കേനാരഖതക്ഷിനനായക്ഷി  മനാകറണക്ഷിവനക്ഷിടള്ളതന്ന്.  വരുസം

നനാളകേളക്ഷിടലങക്ഷിലുസം  അനക്കൗകദഖനാഗക്ഷികേനാസംഗങ്ങളടടെ  കേനാരഖതക്ഷിനനായക്ഷി

വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷികക്കണ  സമയസം  നഷ്ടടപ്പെടെനാടത  അക്കനാരഖങ്ങള്ക്കു

മനാത്രമനായക്ഷിതടന  ഉപകയനാഗടപ്പെടുത്തുവനാന്  കേഴക്ഷിയടട്ട  എനന്ന്  നമുക്കന്ന്

പ്രതഖനാശക്ഷിക്കനാസം.

പ്രകമയങ്ങള്

ചട്ടസം  23  അനുസരക്ഷിചള്ള  2  സനാറമ്യൂട്ടറക്ഷി  പ്രകമയങ്ങളസം  ചട്ടസം  118

അനുസരക്ഷിചള്ള  20  ഗവണടമന്റെന്ന്  പ്രകമയങ്ങളസം  ഇക്കനാലയളവക്ഷില്  സഭ

പനാസനാക്കുകേയുണനായക്ഷി.

സരക്കനാരക്ഷില്  അവക്ഷിശത്വനാസസം  കരഖടപ്പെടുത്തുന  ഒരു  പ്രകമയസം  സഭ

കവനാട്ടക്ഷിനക്ഷിട്ടന്ന്  തള്ളുകേയുസം  സസ്പീക്കടറ  തല്സനാനത്തുനക്ഷിനന്ന്
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നസ്പീക്കണടമനനാവശഖടപ്പെടുന  മടറനാരു  പ്രകമയസം  അവതരണതക്ഷിനുകശഷസം

ഭരണഘടെനയക്ഷില്  വഖവസ  ടചയ്യുന  പ്രകേനാരമുള്ള

ഭൂരക്ഷിപകമക്ഷിലനാതതക്ഷിനനാല് സഭനാതലതക്ഷില് പരനാജയടപ്പെടുകേയുസം  ടചയ.

ചരച്ചകേള്

സസംസനാനത്തുണനാകുന  കറനാഡപകേടെങ്ങടള  സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്  ചട്ടസം  58

പ്രകേനാരമുള്ള ഒരു  ചരച്ച ഇക്കനാലയളവക്ഷില് സഭയക്ഷില് നടെന്നു.  അതുകപനാടല

ചട്ടസം  130  അനുസരക്ഷിച്ചന്ന്  ടപനാതുപ്രനാധനാനഖമുള്ള  7  വഖതഖസ വക്ഷിഷയങ്ങളക്ഷില്

ചരച്ച നടെത്തുകേയുസം അതക്ഷിടന്റെ അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില് ചട്ടസം 275 അനുസരക്ഷിചള്ള

7 സബ്സനാന്റെസ്പീവന്ന് കമനാഷനുകേള് സഭ പനാസനാക്കുകേയുസം ടചയ. 

സഭനാനടെപടെക്ഷികേള്  നക്ഷിരതക്ഷിവയണടമനനാവശഖടപ്പെടുന  ചട്ടസം  50

അനുസരക്ഷിചള്ള 6 വഖതഖസ പ്രകമയങ്ങള് സഭ ചരച്ച ടചയ്യുകേയുസം കവനാട്ടക്ഷിനക്ഷിട്ടന്ന്

തള്ളുകേയുസം ടചയക്ഷിടണന്ന്.

വക്ഷിവക്ഷിധ സഭനാ സമക്ഷിതക്ഷികേള് സഭയക്ഷില് സമരപ്പെക്ഷിക്കുന റക്ഷികപ്പെനാരടകേളടടെ

ഉള്ളടെക്കടത സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന് സഭയക്ഷില് ചരച്ച ടചയ്യനാന് വഖവസ ടചയ്യുന

ചട്ടസം  205  B  പ്രകേനാരസം  13- ാം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയക്ഷിടല  എസക്ഷികമറന്ന്സന്ന്

കേമ്മേക്ഷിറക്ഷിയുടടെ  16-ാനാമതന്ന്  റക്ഷികപ്പെനാരട്ടക്ഷിടന  സസംബന്ധക്ഷിചള്ള ഒരു ചരച്ച  2016
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ഒകകനാബര  26-ാംതസ്പീയതക്ഷി നടെത്തുവനാന് നമുക്കന്ന് കേഴക്ഷിഞ.  ഈ അവസരസം

കൂടുതലനായക്ഷി  വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷിചടകേനാണന്ന്  കൂടുതല്  റക്ഷികപ്പെനാരടകേടള

സസംബന്ധക്ഷിചള്ള  ചരച്ചകേള്  നടെത്തുവനാന്  ഇക്കനാലയളവക്ഷില്  നമുക്കന്ന്

കേഴക്ഷിഞ്ഞക്ഷില  എനതന്ന്  സത്വയസം  വക്ഷിമരശനമനായുസം   പരക്ഷിമക്ഷിതക്ഷിയനായുസം

കേനാകണണതനാണന്ന്.

ചട്ടസം 300 അനുസരക്ഷിചള്ള പ്രസനാവന

പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയുടടെ  കേനാലയളവക്ഷില് ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

മുഖഖമനക്ഷിയുസം മറന്ന്  മനക്ഷിമനാരുസം  വക്ഷിവക്ഷിധ വക്ഷിഷയങ്ങടള സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്  ചട്ടസം

300 പ്രകേനാരസം 24 പ്രസനാവനകേള് സഭയക്ഷില് നടെത്തുകേയുണനായക്ഷി.

ധനകേനാരഖസം

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട ധനകേനാരഖ വകുപ്പുമനക്ഷി കഡനാ.  കതനാമസന്ന്  ഐസകേന്ന്

6 ബഡ്ജറ്റുകേളനാണന്ന് ഇക്കനാലയളവക്ഷില് സഭയക്ഷില് അവതരക്ഷിപ്പെക്ഷിച്ചതന്ന്. കകേരള

നക്ഷിയമസഭയക്ഷിടല  തടന  ഏറവസം  ലദരഘഖകമറക്ഷിയ  ബഡ്ജറന്ന്

പ്രസസംഗമനായ  3  മണക്ഷിക്കൂര  18  മക്ഷിനക്ഷിറന്ന്  എന  റക്ഷികക്കനാരഡന്ന്

സനാപക്ഷിചടകേനാണനാണന്ന്  ഈ  മനാസസം  15-ാം  തസ്പീയതക്ഷി  അകദ്ദേഹസം  തടന്റെ

പനണനാമതന്ന് ബഡ്ജറന്ന്  ഈ സഭയക്ഷില് അവതരക്ഷിപ്പെക്ഷിച്ചതന്ന്. 
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പുതക്ഷിയ  സനാമതക്ഷികേ  വരഷസം  ആരസംഭക്ഷിക്കുനതക്ഷിനന്ന്  മുമ്പുതടന

സസംസനാന  ബഡ്ജറന്ന്  സമ്പൂരണ്ണമനായക്ഷി  പനാസനാക്കുന  രസ്പീതക്ഷി  കകേരള

നക്ഷിയമസഭയക്ഷില്  വളടര  അപൂരവ്വമനായക്ഷിട  മനാത്രകമ  നടെനക്ഷിടള.

സനാധനാരണയനായക്ഷി  കവനാട്ടന്ന്-ഓണ-  അക്കക്കൗണന്ന്  പനാസനാക്കക്ഷിയതക്ഷിനുകശഷസം

സനാമതക്ഷികേ  വരഷതക്ഷിടന്റെ  ആദഖ  നനാലുമനാസതക്ഷിടന്റെ  അവസനാനതക്ഷില്

മനാത്രകമ പൂരണ്ണമനായക്ഷി ബഡ്ജറന്ന് പനാസനാക്കനാന് കേഴക്ഷിയുമനായക്ഷിരുന്നുള. കകേരള

നക്ഷിയമസഭയക്ഷില്  1964,  1968,  1969,  1972,  1975,  2005

എനക്ഷിങ്ങടനയുള്ള വരഷങ്ങളക്ഷില് സമ്പൂരണ്ണ ബഡ്ജറന്ന് പനാസനാക്കക്ഷിയക്ഷിരുന്നു.

എനനാല്  2005-നുകശഷസം  13  വരഷങ്ങള് കേഴക്ഷിഞ്ഞന്ന്  2018-ലുസം പക്ഷിനസ്പീടെന്ന്

2020-ലുസം  സനാമതക്ഷികേ  വരഷനാരസംഭതക്ഷിനന്ന്  മുമ്പുതടന   സമ്പൂരണ്ണമനായ

ബഡ്ജറന്ന് പനാസനാക്കനാന് നമുക്കന്ന് സനാധക്ഷിച.

സനരശകേര

ഈ സഭനാകേനാലയളവക്ഷില്  ഡക്ഷി.വക്ഷി. ഗഖനാലറക്ഷിയക്ഷില് 1259-ഉസം  സസ്പീകക്കഴന്ന്

ഗനാലറക്ഷിയക്ഷില്  24062-ഉസം  പബക്ഷികേന്ന്  ഗനാലറക്ഷിയക്ഷില്  40403-ഉസം  ഉള്ടപ്പെടടെ

ആടകേ  65724  സനരശകേര നക്ഷിയമസഭനാ നടെപടെക്ഷികേള് വസ്പീകക്ഷിക്കനാടനതക്ഷി.

കകേനാവക്ഷിഡന്ന്-19  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  കേരശനമനായക്ഷി  പനാലക്ഷിച  ടകേനാണ്ടുള്ള
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നക്ഷിയമസഭയുടടെ  20,  21,  22  സകമ്മേളനങ്ങളക്ഷില്  ഡക്ഷി.വക്ഷി.

ഗനാലറക്ഷിയക്ഷിടലനാഴക്ഷിടകേ  മടറനാരു  ഗനാലറക്ഷിയക്ഷിലുസം  സനരശകേടര

അനുവദക്ഷിച്ചക്ഷിരുനക്ഷില.       

സഭനാ ചട്ടങ്ങളക്ഷില് മനാറസംസഭനാ ചട്ടങ്ങളക്ഷില് മനാറസം

രനാവക്ഷിടല  8.30-നന്ന്  സഭനാ  സകമ്മേളനസം  ആരസംഭക്ഷിക്കുകേ  എന  1976

മുതല്  നക്ഷിലനക്ഷിനക്ഷിരുന  ചട്ടവഖവസ  കഭദഗതക്ഷി  ടചയടകേനാണന്ന്  സഭനാ

സകമ്മേളനസം കചരുനതന്ന് പനണനാസം സകമ്മേളനസം  മുതല് 9-മണക്ഷി എനനാക്കക്ഷി

മനാറ്റുകേയുണനായക്ഷി.  അതുകപനാടല  സസ്പീകേളടടെയുസം  കുട്ടക്ഷികേളടടെയുസം

ഭക്ഷിനകശഷക്ഷിക്കനാരുടടെയുസം കകമസം സസംബന്ധക്ഷിച്ച സമക്ഷിതക്ഷിയുടടെ പരക്ഷിഗണനനാ

പട്ടക്ഷികേയക്ഷില് ടനാന്സ്ടജന്റെറക്ഷിടന കൂടെക്ഷി ഉള്ടപ്പെടുതക്ഷിടക്കനാണ്ടുസം സമക്ഷിതക്ഷിയുടടെ

കപരക്ഷില്  മനാറസം  വരുതക്ഷിടക്കനാണ്ടുസം  ആവശഖമനായ  ചട്ടകഭദഗതക്ഷികേള്  ഈ

കേനാലയളവക്ഷില്  വരുത്തുകേയുണനായക്ഷി.  അതുകപനാടല  കേടെലനാസ്  രഹക്ഷിത

സഭയനായക്ഷി  മനാറുനതക്ഷിടന്റെ  ഭനാഗമനായക്ഷി  ചട്ടങ്ങളക്ഷില്  അവശഖസം  കവണ

കഭദഗതക്ഷികേളസം വരുത്തുവനാന് ഈ അവസനാന സകമ്മേളനതക്ഷിലൂടടെ നമുക്കന്ന്

സനാധക്ഷിച.
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ടപനാതുവനായ കനട്ടങ്ങള്

കകേരളപ്പെക്ഷിറവക്ഷിയുടടെ  അറുപതനാസം  വനാരഷക്ഷികേസം,  ഒനനാസം  കകേരള

നക്ഷിയമസഭയുടടെ  ആദഖ  സകമ്മേളനതക്ഷിടന്റെ അറുപതനാസം  വനാരഷക്ഷികേസം  (പഴയ

നക്ഷിയമസഭനാ  ഹനാളക്ഷില്),  രനാഷ്ട്രപക്ഷിതനാവന്ന്  മഹനാത്മനാ  ഗനാന്ധക്ഷിയുടടെ  150-ാം

വനാരഷക്ഷികേസം  എനക്ഷിവകയനാടെനുബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്  സഭയുടടെ  മൂനന്ന്  പ്രകതഖകേ

സകമ്മേളനങ്ങള് ഇക്കനാലയളവക്ഷില് കചരുകേയുണനായക്ഷി.

കകേരള നക്ഷിയമസഭയുടടെ വജ്രജൂബക്ഷിലക്ഷി ആകഘനാഷങ്ങളടടെ ഭനാഗമനായക്ഷി

സസംഘടെക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കടപ്പെട്ട  'ടഫസക്ഷിവല്  ഓണ  ടഡകമനാക്രസക്ഷി'  രനാഷ്ട്രപതക്ഷി

ശസ്പീ.  രനാസംനനാഥന്ന്  കകേനാവക്ഷിനന്ന് ഉദ്ഘനാടെനസം  നക്ഷിരവ്വഹക്ഷിക്കുകേയുസം  അതക്ഷിടന്റെ

തുടെരച്ചയനായക്ഷി  ശകദ്ധയമനായ  രണന്ന്  കദശസ്പീയ  ടസമക്ഷിനനാറുകേള്

സസംഘടെക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കുകേയുമുണനായക്ഷി. 

   കദശസ്പീയ  അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില്  ദളക്ഷിതന്ന്,  നമ്യൂനപക  വക്ഷിഭനാഗതക്ഷിടന്റെ

അനുഭവങ്ങകളയുസം നക്ഷിയമപരമനായ  സനാധഖതകേകളയുസം   ടവല്ലുവക്ഷിളക്ഷികേകളയുസം

പരക്ഷികശനാധക്ഷിക്കുന  നനാഷണല്  ടലജക്ഷികസ്ലേച്ചര  കകേനാണഫറന്സസം

ഇന്തഖയക്ഷിടല  23  സസംസനാനങ്ങളക്ഷില്  നക്ഷിനന്ന്  2500-ല് അധക്ഷികേസം  വരുന

യുവജനകനതനാക്കള്  പടങടുക്കുന  നനാഷണല്  സ്റ്റുഡന്റെന്ന്സന്ന്  പനാരലടമനസം
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ഇതക്ഷിടന്റെ ഭനാഗമനായക്ഷിടള്ള ശകദ്ധയമനായ പരക്ഷിപനാടെക്ഷികേളനായക്ഷിരുന്നു. രനാജഖടത

സപ്രധനാന രനാഷ്ട്രസ്പീയ കനതനാക്കളസം  നകവനാത്ഥനാന  ചക്ഷിന്തകേന്മേനാരുമുള്ടപ്പെടടെ

പടങടുക്കുന ശകദ്ധയമനായ ഒരു കൂട്ടനായ്മയനായക്ഷിരുന്നു  ആ  പരക്ഷിപനാടെക്ഷി.

നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ  പ്രക്രക്ഷിയയക്ഷില്  ടപനാതുജനങ്ങള്ക്കുകൂടെക്ഷി  പങനാളക്ഷിതസം

ഉറപ്പുവരുത്തുവനാന്  ഉകദ്ദേശക്ഷിചടകേനാണന്ന്   പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിച്ച  ബക്ഷില്ലുകേളക്ഷികന്മേല്

കഭദഗതക്ഷി  നക്ഷിരകദ്ദേശക്ഷിക്കുവനാന്  തനാല്പരഖമുള്ള  വഖകക്ഷികേള്ക്കുസം

സസംഘടെനകേള്ക്കുസം അവസരസം ലഭഖമനാക്കനാന്  ഒരു  ടവബ്കപനാരട്ടല്

ആരസംഭക്ഷിച.  ഒരു  പകക  ഇന്തഖയക്ഷില്  ആദഖമനായക്ഷിട്ടനായക്ഷിരക്ഷിക്കുസം

നക്ഷിയമനക്ഷിരമ്മേനാണ പ്രക്രക്ഷിയയക്ഷില് വഖകക്ഷികേള്ക്കന്ന്  പങനാളക്ഷിതതക്ഷിനുള്ള

അവസരസം ലഭഖമനാക്കുന ഒരു നടെപടെക്ഷി സത്വസ്പീകേരക്ഷിക്കുനതന്ന്.

നക്ഷിയമസം  നക്ഷിരമ്മേക്ഷിക്കടപ്പെട്ടതക്ഷിനുകശഷസം  യഥനാസമയസം  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരക്ഷിക്കനാതക്ഷിരക്ഷിക്കുനതുമൂലസം   ഭരണരസംഗതന്ന്  ഉണനായക്ഷിടക്കനാണക്ഷിരുന

ബുദ്ധക്ഷിമുടകേള്  ശദ്ധയക്ഷില്ടപ്പെട്ടതക്ഷിടന്റെ  അടെക്ഷിസനാനതക്ഷില്  ഓകരനാ  സബ്ജകന്ന്

കേമ്മേക്ഷിറക്ഷികേള്ക്കുസം പ്രകതഖകേസം ചുമതലകേള് നല്കേക്ഷിടക്കനാണന്ന്  ചട്ടനക്ഷിരമ്മേനാണസം

തത്വരക്ഷിതടപ്പെടുതക്ഷി.
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പതക്ഷിനഞ്ചു  വരഷതക്ഷിലധക്ഷികേമനായക്ഷി  പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കനാതക്ഷിരുന

സഭയുടടെ  ഔകദഖനാഗക്ഷികേ  നടെപടെക്ഷികേള്  എലനാസം  സമയബന്ധക്ഷിതമനായക്ഷി

പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കനാന്  നടെപടെക്ഷി  സത്വസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുസം  സഭയുടടെ  ഇതുവടരയുള്ള

എലനാ  ചരക്ഷിത്രവസം  ആരലക്കവ്സന്ന്  ടചയ്യനാനുസം  നക്ഷിയമസഭയുടടെ

ടവബ്ലസറക്ഷില് ഉള്ടപ്പെടുതനാനുസം നടെപടെക്ഷി സത്വസ്പീകേരക്ഷിച.

ഭരണഘടെനനാ  മൂലഖങ്ങള്   അസനാധനാരണമനായ  നക്ഷിലയക്ഷില്  കചനാദഖസം

ടചയ്യടപ്പെടുന  പശനാതലതക്ഷില്  സസംസനാന  സനാകരതനാ

മക്ഷിഷനുമനായക്ഷികച്ചരനന്ന് സസംസനാനടതനാട്ടനാടകേ 1000 ഭരണഘടെനനാ

കനാസ്സുകേളസം  സസംസനാനതന്ന്  ഭരണഘടെനനാ  സനാകരതനാ  മനാരചസം

സസംഘടെക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കുവനാന് കേഴക്ഷിഞ.

'സഭനാ ടെക്ഷി.വക്ഷി.'  എന കപരക്ഷില് കകേരള നക്ഷിയമസഭയന്ന് സത്വന്തമനായക്ഷി ഒരു

ടെക്ഷി.വക്ഷി. ചനാനലുസം ഒരു O.T.T. പ്ലൈനാറന്ന് കഫനാമുസം ആരസംഭക്ഷിച. 

കേടെലനാസന്ന്  രഹക്ഷിത  നക്ഷിയമസഭ  എന  ആശയസം

സനാകനാത്കേരക്ഷിക്കുനതക്ഷികലയനായക്ഷി  'ഇ'-  നക്ഷിയമസഭ  പദ്ധതക്ഷിക്കന്ന്  തുടെക്കസം

കുറക്ഷിച. നക്ഷിയമസഭയക്ഷിടല  ടസന്റെര  കഫനാര  പനാരലടമന്റെറക്ഷി  സഡസ്പീസന്ന്

(സക്ഷി.പക്ഷി.എസന്ന്.റക്ഷി.)  എന  സനാപനടത  നവസ്പീകേരക്ഷിച്ചന്ന്  അക്കനാദമക്ഷികേവസം
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പുതമയനാരനതുമനായ പരക്ഷിപനാടെക്ഷികേളക്ഷിലൂടടെ പുനദുഃസസംഘടെക്ഷിപ്പെക്ഷിച.

കകേരള  നക്ഷിയമസഭ  പനാസനാക്കക്ഷിയ  നക്ഷിയമങ്ങള്  സമൂഹതക്ഷില്

വരുതക്ഷിയ  ചലനങ്ങടള  സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്  ഒരു  ഇസംപനാകന്ന്  സഡക്ഷി  നടെതക്ഷി

ഗ്രന്ഥങ്ങള്   പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിച.  അകതനാടടെനാപ്പെസം    മറന്ന്  ഇരുപകതനാളസം

ഗ്രന്ഥങ്ങളസം നക്ഷിയമസഭനാ ടസക്രട്ടറക്ഷികയറന്ന് പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കുകേയുണനായക്ഷി.

കകേരള നക്ഷിയമസഭയക്ഷില് അസംഗമനായതക്ഷിടന്റെ 50 വരഷസം പൂരതസ്പീകേരക്ഷിച്ച

ടകേ.  എസം.  മനാണക്ഷി,  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനാണക്ഷി  എനക്ഷിവരുടടെ  നക്ഷിയമസഭനാ

പ്രവരതനടത  സസംബന്ധക്ഷിച്ചന്ന്  2  പ്രകതഖകേ  ഗ്രന്ഥങ്ങള്

പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കനാന്  നടെപടെക്ഷി  സത്വസ്പീകേരക്ഷിച.  അവ  ഉള്ടപ്പെടടെ  എകട്ടനാളസം

ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരണതക്ഷിനനായക്ഷി  പണക്ഷിപ്പുരയക്ഷില്  തയ്യനാറനായക്ഷി

വരക്ഷികേയനാണന്ന്.

കേക്കൗള് ആന്റെന്ന്  ശക്ധര മനാതൃകേയക്ഷില് ഇന്തഖയക്ഷില് ആദഖമനായക്ഷി കകേരള

നക്ഷിയമസഭയക്ഷിടല നടെപടെക്ഷി  ചട്ടങ്ങടളയുസം  കേസ്പീഴന്ന് വഴക്കങ്ങടളയുസം

സസംബന്ധക്ഷിക്കുന  ഒരു  റഫറന്സന്ന്  ഗ്രന്ഥസം  തയ്യനാറനാക്കക്ഷി  പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിച.

അതക്ഷിന്റെ രണനാസം വനാലഖസം ഉടെന് പ്രസക്ഷിദ്ധസ്പീകേരക്ഷിക്കുനതനാണന്ന്.
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'അറക്ഷികവനാരസം'  എന  കപരക്ഷില്  ഒരു  ടവബന്ന്/അച്ചടെക്ഷി  മനാഗസക്ഷിന്

ആരസംഭക്ഷിച്ചതുവഴക്ഷി സനാമനാജക്ഷികേരുടടെയുസം നക്ഷിയമസഭയുടടെയുസം പ്രവരതനങ്ങള്

ജനങ്ങളക്ഷികലയ്ടക്കതക്ഷിക്കനാന് സനാധക്ഷിച.

നക്ഷിയമസഭനാ മനാധഖമ അവനാരഡുകേള് നവസ്പീകേരക്ഷിച്ചന്ന് വക്ഷിപുലടപ്പെടുത്തുകേയുസം

സമ്മേനാനത്തുകേ വരദ്ധക്ഷിപ്പെക്ഷിക്കുകേയുസം ടചയ.

നക്ഷിയമസഭനാ മനക്ഷിരതക്ഷിടല ആര.  ശങരനനാരനായണന് തമക്ഷി ടമകമഴന്ന്

കലനാഞക്ഷിടന  ഒരു  അന്തനാരനാഷ്ട്ര നക്ഷിലവനാരമുള്ള കേണടവന്ഷന് ടസന്റെറനായക്ഷി

മനാറക്ഷി. 

നക്ഷിയമസഭനാ പരക്ഷിസരടത ഹരക്ഷിത കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് പനാലക്ഷിചടകേനാണന്ന്

ഓരഗനാനക്ഷികേന്ന്  ഫനാമക്ഷിസംഗന്ന്  നടെത്തുകേയുസം  ഒരു  കേനാരഷക്ഷികേ  ഉദഖനാനമനാക്കക്ഷി

മനാറ്റുകേയുസം ടചയ.

സനാമനാജക്ഷികേരുടടെ  വനാസസലടത  പരക്ഷിമക്ഷിതക്ഷികേള്

പരക്ഷിഹരക്ഷിക്കുനതക്ഷിനുസം അസംഗങ്ങള്ക്കന്ന് ടമച്ചടപ്പെട്ട  തനാമസ  സക്കൗകേരഖസം

ഒരുക്കുനതക്ഷിനുസംകവണ  ദസ്പീരഘകേനാല  പദ്ധതക്ഷികേള്  ആവക്ഷിഷ്കരക്ഷിച്ചന്ന്

നടെപ്പെക്ഷിലനാക്കക്ഷിടക്കനാണക്ഷിരക്ഷിക്കുന്നു.

അസംഗങ്ങളടടെ  യനാത്രനാപ്രശ്നങ്ങള്  പരക്ഷിഹരക്ഷിക്കുനതക്ഷികലക്കനായക്ഷി
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കവണത്ര വനാഹന സക്കൗകേരഖങ്ങള്  ഏരപ്പെനാടെനാക്കുകേയുസം  കേനാന്റെസ്പീന്

സക്കൗകേരഖസം ടമച്ചടപ്പെടുത്തുകേയുസം ടചയ.

അഞ്ചുവരഷസം  പൂരതസ്പീകേരക്ഷിക്കുവനാന്  കപനാകുന  പതക്ഷിനനാലനാസം  കകേരള

നക്ഷിയമസഭയുടടെ  എലനാ  സകമ്മേളനങ്ങളസം  അനുബന്ധ  പരക്ഷിപനാടെക്ഷികേളസം

വക്ഷിജയകേരമനായക്ഷി  പൂരതസ്പീകേരക്ഷിക്കനാന്  സഹകേരക്ഷിച്ച  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

മുഖഖമനക്ഷി,  മനക്ഷിമനാര,  ടഡപമ്യൂട്ടക്ഷി  സസ്പീക്കര,  ചസ്പീഫന്ന്  വക്ഷിപ്പെന്ന്,

പ്രതക്ഷിപകകനതനാവന്ന്,  വക്ഷിവക്ഷിധ  കേകക്ഷികനതനാക്കള്,  അസംഗങ്ങള്

എനക്ഷിവകരനാടടെലനാസം  ടചയര  നനക്ഷി  കരഖടപ്പെടുത്തുന്നു.  സഭയുടടെ

നടെപടെക്ഷികേളമനായുസം  പരക്ഷിപനാടെക്ഷികേളമനായുസം  സഹകേരക്ഷിച്ചന്ന്  പ്രവരതക്ഷിച്ച

നക്ഷിയമസഭനാ  ടസക്രകട്ടറക്ഷിയറക്ഷികലയുസം  വക്ഷിവക്ഷിധ  വകുപ്പുകേളക്ഷികലയുസം  എലനാ

ഉകദഖനാഗസരക്കുസം  ടചയര  നനക്ഷി  കരഖടപ്പെടുത്തുന്നു.  സകമ്മേളനവമനായക്ഷി

സഹകേരക്ഷിച്ച എലനാ പത്ര–ദൃശഖ - ശവഖ മനാധഖമ പ്രവരതകേരക്കുസം ടചയര

പ്രകതഖകേമനായക്ഷി  നനക്ഷി  കരഖടപ്പെടുത്തുന്നു.  ഈ  സഭയക്ഷില്  കേണ  എലനാ

മുഖങ്ങളസം  അടുത്തുവരനാനക്ഷിരക്ഷിക്കുന  സഭയക്ഷിലുസം  ഉണനാകേടട്ട  എനന്ന്

ആശസംസക്ഷിക്കുന്നു. എലനാകപരക്കുസം  ഊഷ്മളമനായ ആശസംസകേള്...
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ഓരഡര.. ഓരഡര.... സഭ അനക്ഷിശക്ഷിതകേനാലകതക്കന്ന് പക്ഷിരക്ഷിയുന്നു.  

(സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകതനാടടെ  രനാത്രക്ഷി  8.18-നന്ന്

അനക്ഷിശക്ഷിതകേനാലകതയന്ന് പക്ഷിരക്ഷിഞ.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No......../Table-1/...(year).../Leg.    Dated, Thiruvananthapuram,.....

(Date)....

In  exercise  of  the  powers  conferred  by  sub-clause  (a)  of

clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, the Governor

of  the State of  Kerala hereby prorogues  the.....th  Session  of  the

.....th  Kerala  Legislative  Assembly  with  effect  from  .....(month,

date, year)....at the conclusion of its sitting.

ഇന്ഡഖന് ഭരണഘടെനയുടടെ 174-ാം അനുകച്ഛേദസം (2)-ാം ഖണസം (എ)

ഉപഖണപ്രകേനാരസം  നല്കേടപ്പെട്ട  അധക്ഷികേനാരങ്ങള്  വക്ഷിനക്ഷികയനാഗക്ഷിച്ചന്ന്  കകേരള

സസംസനാന  ഗവരണ്ണര.........ാം  കകേരള  നക്ഷിയമസഭയുടടെ

.......ാംസകമ്മേളനസം....(വരഷസം, മനാസസം, തസ്പീയതക്ഷി) .....ാം തസ്പീയതക്ഷി അതക്ഷിടന്റെ

സകമ്മേളനസം അവസനാനക്ഷിച്ചതന്ന് മുതല് സമനാപക്ഷിച്ചക്ഷിരക്ഷിക്കുന്നു.

 By order of the Governor
    Name of the Secretary

    Secretary 


