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അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനനോടട്ടീസസ:

മേടി  .    ഡഡെപപ്യൂടടി  സട്ടീക്കര:  യൂതസ  മകനോണ്ഗ്രസടിഡന്റെ  സസംസനോന

ഉപനോദദ്ധ്യക്ഷന്  ശട്ടീ.  ഡക.  എസസ.  ശബരട്ടീനനോഥഡന  ഡകനോലപനോതകശമേ

ഗൂഡെനോമലനോചനനോമകസടില്ഡപ്പെടുതടി  അറസസ  ഡചയ്ത  നടപടടിഡയക്കുറടിചനോണസ

ഇന്നഡത  അടടിയന്തതരപ്രമമേയ  മനനോടട്ടീസസ.  ബഹുമേനോനഡപ്പെട  നടിയമേസം,

വദ്ധ്യവസനോയസം,  കയര  വകുപ്പുമേനടി  ശട്ടീ.  പടി.  രനോജട്ടീവടിനസ  കനോരദ്ധ്യങ്ങള

വടിശദട്ടീകരടിക്കനോവുന്നതനോണസ.

നടിയമേസം,  വദ്ധ്യവസനോയസം,  കയര വകുപ്പുമേനടി  (ശട്ടീ  .    പടി  .    രനോജട്ടീവസ):   സര,

മകരള  നടിയമേസഭയുഡട  നടപടടിക്രമേവുസം  കനോരദ്ധ്യനടിരവ്വഹണവുസം  സസംബനടിച

ചടങ്ങളടിഡല  52(vii)-ല്  പ്രമമേയസം  അവതരടിപ്പെടിക്കുന്നതടിനുള

അവകനോശതടിമന്മേലുള  നടിയനണങ്ങള  എന്നതടില്  "ഇന്തദ്ധ്യയുഡട

ഏഡതങടിലുസം  ഭനോഗതസ  വടിചനോരണനോധടികനോരമുള  ഒരു  നടിയമേ  മകനോടതടിയുഡട

തട്ടീരുമേനോനതടിലടിരടിക്കുന്ന  സസംഗതടി  പ്രമമേയതടില്  പ്രതടിപനോദടിക്കനോന്

പനോടുളതല്ല”എന്നസ  സൂചടിപ്പെടിചടിട്ടുണസ.  ചടസം  അങ്ങഡന  നടില്ക്കുമമനോള

കട്ടീഴസ വഴക്കങ്ങള ഉന്നയടിക്കനോറുണസ. മനരമത പല ഘടങ്ങളടിലുസം ഇതരതടില്

മകനോടതടിയുഡട  വടിചനോരണ  കനോതടിരടിക്കുന്ന  വടിഷയങ്ങള  ചരചഡചയ്തുഡവന്നസ
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വനോദതടിനനോയടി  പറയനോറുമുണസ.  1988   മേനോരചസ  21-ഡല   സട്ടീക്കറുഡട   ഒരു

റൂളടിസംഗടില്  ഇതുസസംബനടിചസ വദ്ധ്യക്തമേനോക്കുന്നുണസ.  ചടപ്രകനോരസം മകനോടതടിയുഡട

പരടിഗണനയടില് നടില്ക്കുന്ന വടിഷയങ്ങള ചരചഡചയനോന് പനോടടില്ല,  എന്നനോല്

ഒരു  പ്രശ്നവുസം  ചരചഡചയ്തുകൂടനോഡയന്നസ  ഡചയറടിഡന്റെ  റൂളടിസംഗസ  ഡകനോണസ

ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നടില്ല.  എഡന്തങടിലുസം  സസംഘരഷനോവസ  ഇതുമേനോയടി  ബനഡപ്പെടസ

നടിലനടില്ക്കുന്നുഡണങടില്  അതസ  ചരച  ഡചയനോഡമേന്നനോണസ  1988-ഡല  റൂളടിസംഗസ

വദ്ധ്യക്തമേനോക്കുന്നതസ.  എന്നനോല്  ഇവടിഡട  ലഭദ്ധ്യമേനോയ  വടിശദട്ടീകരണ  കുറടിപ്പെടില്

അതരസം  കനോരദ്ധ്യങ്ങഡളനോന്നുസം  പ്രതടിപനോദടിചടിടടില്ല.  എന്നുമേനോത്രമേല്ല,  മകനോടതടി

പരടിമശനോധടിചസ  ജനോമേദ്ധ്യസം  അനുവദടിചടിരടിക്കുന്ന  പ്രശ്നഡത  സസംബനടിച്ചുമപനോലുസം

ഇഇൗ  മനനോടട്ടീസടില്  ഉന്നയടിചടിട്ടുണസ.  വളഡര  പ്രനോധനോനദ്ധ്യമുള,

അമനന്വേഷണതടിലടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  വടിഷയസം  സസംബനടിചസ   ഗവണ്ഡമേന്റെടിഡന്റെ

ഭനോഗത്തുനടിമന്നനോ,  പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിമന്നനോ  സഭയടില്  പ്രസനോവന  നടതനോന്

അനുവദടിചനോല്,  സന്വേനോഭനോവടികമേനോയുസം  നടിലവടിലടിരടിക്കുന്ന  ആ  സുപ്രധനോന

മകസടിഡന  മനരടിമടനോ  പമരനോക്ഷമേനോമയനോ  ബനോധടിക്കുന്ന

വടിമേരശനങ്ങളുണനോകുഡമേന്നതുഡകനോണ്ടുതഡന്ന  അതസ  അനുവദടിക്കനോന്

നടിവൃതടിയടില്ല എന്ന കനോരണസംഡകനോണനോണസ  അനുമേതടി  നല്കനോതഡതന്നനോണസ
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1988-ഡല റൂളടിസംഗടില് പറയുന്നതസ.  പ്രസ്തുത റൂളടിസംഗസ വളഡര ഡസസടിഫടിക്കനോണസ.

വളഡര ഗഇൗരവമമേറടിയ ഒരു മകസടിഡന ബനോധടിക്കുന്ന രൂപതടിലുള ചരചകള

അപ്പുറത്തുനടിമന്നനോ  ഇപ്പുറത്തുനടിമന്നനോ  വരുന്നതസ  മകസടിഡന  പ്രതടികൂലമേനോയടി

ബനോധടിക്കുഡമേന്നതടിനനോലുസം  ഇതുസസംബനടിച ചടസം  വളഡര  കൃതദ്ധ്യമേനോയതടിനനോലുസം

അടയന്തരപ്രമമേയ മനനോടട്ടീസസ പരടിഗണടിക്കനോവുന്ന വദ്ധ്യവസകളക്കുളടില് ഇഇൗ

വടിഷയസം ഉളഡപ്പെടുന്നടില്ല എന്നറടിയടിക്കുയനോണസ.

പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ  (ശട്ടീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതട്ടീശന്):  സര,  ബഹുമേനോനഡപ്പെട

നടിയമേ വകുപ്പുമേനടി സനോധനോരണയനോയടി ചടങ്ങള ഉന്നയടിക്കനോറുണസ.  അമദ്ദേഹസം

പറഞ്ഞതുമപനോഡല  കട്ടീഴസ വഴക്കങ്ങളല്ല,  ചടങ്ങളതഡന്നയനോണസ

മുന്നടിട്ടുനടില്ക്കുന്നതസ.  പമക്ഷ  മകരള  നടിയമേസഭയസ  കട്ടീഴസ വഴക്കസം  വളഡര

പ്രധനോനഡപ്പെട  ഘടകമേനോണസ.  2011  മുതല്  2016-വഡര  ഡഡഹമക്കനോടതടിയുഡട

പരടിഗണനയടിലടിരടിക്കുമമനോഴസം  മസനോളനോര  മകസടില്  7  പ്രനോവശദ്ധ്യസം  റൂള  50

പരടിഗണടിക്കഡപ്പെടടിട്ടുണസ.  അതുമപനോഡലതഡന്ന  ബനോര  മകനോഴമക്കസുസം

മകനോടതടിയുഡട പരടിഗണനയടിലടിരടിഡക്കതഡന്ന  4  പ്രനോവശദ്ധ്യസം  റൂള  50  ആയടി

പരടിഗണടിക്കഡപ്പെടടിട്ടുണസ.  നമ്മുഡട  സഇൗകരദ്ധ്യതടിനുമവണടി  ചടങ്ങളുസം

കട്ടീഴസ വഴക്കങ്ങളുസം  ഉദരടിക്കുന്ന  ഒരു  സമേട്ടീപനസം  ശരടിയല്ല.  ഗഇൗരവതരമേനോയ
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കനോരദ്ധ്യങ്ങള ഉന്നയടിക്കനോനുള അവസരസം നല്കുകഡയന്നതനോണസ ഇഇൗ സഭയുഡട

പണ്ടുമുതമലയുള  കട്ടീഴസ വഴക്കസം.  വടിഷയസം  ചരച  ഡചയണമമേനോ  മവണമയനോ

എന്നുളതസ  ഗവണ്ഡമേനസം  ബഹുമേനോനഡപ്പെട  ഡചയറുസം  തട്ടീരുമേനോനടിമക്കണ

കനോരദ്ധ്യമേനോണസ,  അതസ  നടിങ്ങളുഡട  വടിമവചനനോധടികനോരമേനോണസ.  പമക്ഷ  മനനോടട്ടീസസ

ഡകനോടുതസ  പ്രസ്തുത  വടിഷയസം  അവതരടിപ്പെടിക്കനോനുള  അവകനോശസം

പ്രതടിപക്ഷതടിഡന്റെ  ഒരു  പ്രടിവടിമലജസ  കൂടടിയനോണസ.  മകസടിഡന

ബനോധടിക്കുമമേനോഡയന്നതല്ല  പ്രധനോനഡപ്പെട  പ്രശ്നസം,  ഒരു  വദ്ധ്യക്തടിഡക്കതടിഡര

കളമക്കസസ  ചുമേതടി  ആ  വദ്ധ്യക്തടിയുഡട  അവകനോശങ്ങള

ഇല്ലനോതനോക്കടിഡയന്നതനോണസ.  ഇഇൗ  സഭയടില്  മനരഡത  അസംഗമേനോയടിരുന്ന

ഒരനോളഡക്കതടിഡര കളമക്കസസ ചുമേചതടിനസ എതടിരനോയടിടനോണസ ഞങ്ങളുഡട വനോദസം.

അതുഡകനോണസ   ഇവടിഡടയുണനോയ  നടിരവധടിയനോയ  കട്ടീഴസ വഴക്കങ്ങള

മേനസടിലനോക്കടിഡക്കനോണസ,  അങ്ങസ   മനനോടട്ടീസസ  അവതരടിപ്പെടിചസ

സസംസനോരടിക്കുന്നതടിനസ  ബഹുമേനോനഡപ്പെട അസംഗസം ഷനോഫടി പറമടിലടിനസ അനുമേതടി

നല്കണഡമേന്നസ  ഞനോന്  അഭദ്ധ്യരതടിക്കുന്നു.  അടയടിയന്തരപ്രമമേയ  വടിഷയസം

ചരച  ഡചയണമമേനോ  മവണമയനോഡയന്നസ  തട്ടീരുമേനോനടിമക്കണതസ  പ്രതടിപക്ഷമേല്ല,

ബഹുമേനോനഡപ്പെട  ഡചയറുസം  സരക്കനോരുമേനോണസ.  ഞങ്ങളുഡട  ഇഇൗ  അവകനോശസം
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ആവരതടിചനോവരതടിചസ നടിമഷധടിക്കഡപ്പെടുന്നതസ ശരടിയല്ല.

മേടി  .    ഡഡെപപ്യൂടടി  സട്ടീക്കര:  ബഹുമേനോനഡപ്പെട നടിയമേസം,  വദ്ധ്യവസനോയസം,  കയര

വകുപ്പുമേനടി  ഇവടിഡട  സൂചടിപ്പെടിചതുമപനോഡല  ഇഇൗ  മനനോടട്ടീസടില്

ഉന്നയടിചടിരടിക്കുന്നതസ,  ഒരു  ക്രടിമേടിനല്  മകസസ  രജടിസരഡചയ്തസ  ആമരനോപണ

വടിമധയനനോയ  വദ്ധ്യക്തടിഡയ  അറസ്റ്റുഡചയ്തതുസം  മകനോടതടിയടില്  ഹനോജരനോക്കടിയതുസം

ഉപനോധടികളക്കസ  വടിമധയമേനോയടി  ജനോമേദ്ധ്യസം  ലഭടിചതുമേനോയ  ഒരു  സനോധനോരണ

നടിയമേനടപടടിഡയ  സസംബനടിചനോണസ.  മകനോടതടി  ഇക്കനോരദ്ധ്യതടില്  വടിശദമേനോയ

വനോദസം  മകളക്കനോനടിരടിക്കുകയുമേനോണസ.  മേനോത്രമേല്ല,  ഇക്കനോരദ്ധ്യതടില്

ഏഡതങടിലുസംതരതടിലുള അടടിയന്തര പ്രനോധനോനദ്ധ്യസം കനോണുന്നുമേടില്ല.  ആകയനോല്

ചടമേനുസരടിചസ  ഇഇൗ  മനനോടട്ടീസടിനസ  അനുമേതടി  നല്കനോന്  നടിരവ്വനോഹമേടില്ല.

ശട്ടീ.  ഷനോഫടി.  പറമടിലടിനസ  പ്രസ്തുത  വടിഷയസം  ആദദ്ധ്യ  സബസ മേടിഷനനോയടി

ഉന്നയടിക്കനോവുന്നതനോണസ.  

ശട്ടീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതട്ടീശന്:  സര, ഇഇൗ സരക്കനോര നടിരന്തരമേനോയടി റൂള 50

മനനോടട്ടീസടിഡന ഭയഡപ്പെടുകയനോണസ. മുഖദ്ധ്യമേനടിയുസം ഇരുപതസ മേനടിമേനോരുമുളഡപ്പെഡട

99  മപര ഇവടിഡട  ഇരുന്നടിട്ടുസം  ഒരു വടിഷയതടില് മനനോടട്ടീസസ  അവതരടിപ്പെടിചസ

സസംസനോരടിക്കുന്നതടിഡന ഭയഡപ്പെടുകയനോണസ. ഞങ്ങളുഡട ഭനോഗത്തുസം മനരമതയുള
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ഒരു മുഖദ്ധ്യമേനടി ഇരടിക്കുന്നുണസ...

മേടി  .    ഡഡെപപ്യൂടടി  സട്ടീക്കര:  വടിഷയസം  ആദദ്ധ്യ  സബ്മേടിഷനനോയടി

അവതരടിപ്പെടിക്കനോസം.

ശട്ടീ  .    വടി  .    ഡെടി  .    സതട്ടീശന്:  സര,  ഞനോന് പറയമട,  സസംസനോരടിക്കനോനുള

എഡന്റെ  അവകനോശസം  ഒഴടിവനോക്കനോന്  കഴടിയടില്ലമല്ലനോ,  പ്രതടിപക്ഷതസ  ഒരു

മുന്മുഖദ്ധ്യമേനടി ഇരടിക്കുന്നുണസ,  അമദ്ദേഹതടിഡന്റെ ഭരണകനോലതസ  രണ്ടുസം മൂന്നുസം

നനോലുസം  ....  ആറുസം ഏഴസം പ്രനോവശദ്ധ്യസം ഒമര വടിഷയസംതഡന്ന അടടിയന്തരപ്രമമേയ

മനടട്ടീസടില്വന്നടിട്ടുസം അമദ്ദേഹസം അമപ്പെനോഡഴനോഡക്കയുസം പ്രസ്തുത വടിഷയസം സഭയടില്

അവതരടിപ്പെടിക്കനോനുള  അനുമേതടി  നല്കടിയടിരുന്നു.  എന്നനോല്  ഇന്നഡത

ബഹുമേനോനഡപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമേനടി  അമദ്ദേഹതടിഡന്റെ  വകുപ്പെടിഡന  സസംബനടിച്ചുള

കനോരദ്ധ്യങ്ങള  വരുമമനോള,  അഡല്ലങടില്  അമദ്ദേഹതടിഡനതടിഡര

മചനോദദ്ധ്യങ്ങളുയരുന്ന  ഘടങ്ങളടിഡലല്ലനോസം  ഒളടിമചനോടുകയനോണസ.  അമദ്ദേഹതടിനസ

ഭട്ടീതടിയനോണസ,  ഒരു  ഭട്ടീരുവടിഡനമപ്പെനോഡല  മുഖദ്ധ്യമേനടി  ഡപരുമേനോറുകയനോണസ.   ഇഇൗ

വടിഷയസം  ഇഇൗ  സഭയടില്  ചരചഡചയനോതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ഞങ്ങള

വനോക്കഇൗടസ ഡചയ്യുന്നു.
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(അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനസ  അവതരണനോനുമേതടി  നടിമഷധടിചതടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ  പ്രതടിപക്ഷസം  ഒന്നടങസം  സഭവടിടസ  പുറത്തുമപനോയടി.  സഭ  വടിടസ

പുറത്തുമപനോയ  പ്രതടിപക്ഷനോസംഗങ്ങള  അല്പ്പെസമേയതടിനുമശഷസം  വട്ടീണ്ടുസം

സഭയടില് ഹനോജരനോയടി.)


