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അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനനോടട്ടീസസ

മേടി  .    സട്ടീക്കര:   ഓരഡര  ഒനോരഡര… …...,  റൂള്  50  അനുസരടിചസ  ഇനസ

ലഭടിചടിട്ടുള്ള മനനോടട്ടീസസ കക.എസസ.ആര.ടടി.സടി. ജട്ടീവനക്കനോരക്കസ പൂരണ്ണമവതനന

നല്കനോത്തതസ  സനബനടിചനോണസ.  ഇനകത്ത  മചനോമദദനോത്തരമവളയടില്

നക്ഷത്രചടിഹ്നമേടിട മചനോദദന നമ്പര  272-ല് ഇക്കനോരദന സഭയടില് വടിശദമേനോയടി

ചരച  കചയടിട്ടുള്ളതന  അതസനബനടിച  നനോനനോവശങ്ങള്

വടിശദട്ടീകരടിക്കകപ്പെടടിട്ടുള്ളതമേനോണസ.   മേനോത്രമേല്ല  ഇക്കനോരദന  സനബനടിചസ

ബഹുമേനോനകപ്പെട ഹഹൈമക്കനോടതടിയടില് ഫയല് കചയടിട്ടുള്ള മകസസ ഈ മേനോസന

6-ാം  തട്ടീയതടി  അന്തടിമേവടിധടിക്കനോയടി  മപനോസസ  കചയടിട്ടുള്ളതമേനോണസ.  ഈ

സനോഹൈചരദത്തടില്  ചടന  52(7)-ല്  പരനോമേരശടിചടിരടിക്കുന  കനോരദങ്ങളുകട

അടടിസനോനത്തടില് റൂള്  50  മനനോടട്ടീസടിനസ അനുമേതടി നല്കനോന് കഴടിയടികല്ലനസ

അറടിയടിക്കുകയനോണസ. 

പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ  (ശട്ടീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതട്ടീശന്  ):   സര,  ഒരു കനോരദന

അങ്ങയുകട  ശദ്ധയടില്കപ്പെടുത്തനോന്  ആഗ്രഹൈടിക്കുന.  ഇതസനബനടിചസ

ഇതടിനുമുമ്പസ  സഭയടില് ഒരുപനോടസ  ചരചകള് നടനടിട്ടുണസ.   2016  ഒമകനോബര

20-ാം തട്ടീയതടി  അടടിയന്തര പ്രമമേയനോവതരണത്തടിനുമുമ്പസ  ശദ്ധക്ഷണടിക്കല്
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ലടിസസ  കചയ  കനോരദത്തടില്  അമത  വടിഷയനതകന  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേനോയടി

അവതരടിപ്പെടിക്കുനതസ  ശരടിയനോയ  കട്ടീഴ്വഴക്കമേകല്ലനസ  അനകത്ത

പനോരലകമേന്ററടികനോരദ  മേനടി  ഇവടികട  ഉനയടിച.  അതടിനസ  ബഹുമേനോനകപ്പെട

സട്ടീക്കര  സഭയടില്  നല്കടിയ  റൂളടിനഗുണസ.  ചടന  50  പ്രകനോരന

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനുള്ള അവതരണനോനുമേതടി മതടടികക്കനോണ്ടുള്ള മനനോടട്ടീസസ

നല്കനോന് പ്രതടിപക്ഷത്തടിനുള്ള അവസരന അമന ദടിവസന രനോവടികല മേനോത്രമമേ

ലഭടിക്കുകയുള.   സുപ്രധനോന  വടിഷയങ്ങകള  സനബനടിചസ  ലടിസസ  കചയ്യകപ്പെട

വടിഷയങ്ങള്  കനോരദപരടിപനോടടിയടില്  വനടിട്ടുകണങടില്മപ്പെനോലന  ചടന  50

പ്രകനോരമുള്ള  മനനോടട്ടീസുകണങടില്  ആയതടിനസ  മുന്ഗണന  നല്കടിയടിട്ടുള്ള

കട്ടീഴ്വഴക്കമേനോണസ  സഭയടില് ഉണനോയടിട്ടുള്ളതസ.  ആയതടിനനോല് ചടന  50  പ്രകനോരന

ബഹുമേനോനകപ്പെട  അനഗങ്ങള്  നല്കടിയ  മനനോടട്ടീസടിനസ  പരടിഗണന

നല്കുനതടിനസ അപനോകതയുള്ളതനോയടി കചയര കരുതനടില്ല.  മേകറനോരു റൂളടിനഗസ,

മചനോദദങ്ങള്  സരക്കനോരടില്നടിനന  വടിവരന  മതടുക  മേനോത്രമേനോണസ.   സഭ

നടിരത്തടിവചസ ചരച കചമയ്യണതടികന്റ പ്രനോധനോനദമേനോണസ റൂള് 50 മനനോടട്ടീസടിലൂകട

ഉനയടിക്കുനതസ.  അതനോയതസ  മചനോദദമുകണങടിമലനോ  കനോരദവടിവരപ്പെടടികയടില്

ശദ്ധക്ഷണടിക്കല്  പ്രമമേയമുകണങടിമലനോ  അതടികനനോനമേല്ല  പ്രനോധനോനദന.
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ബഹുമേനോനകപ്പെട  എന.  വടിജയകുമേനോര  സട്ടീക്കറനോയടിരുനമപ്പെനോള്  പറഞ

പ്രധനോനകപ്പെട വടിഷയന ഒമര വടിഷയത്തടില് രണസ മനനോടട്ടീസുകള് ഒരു ദടിവസന

വനനോല്  അവ  ഹകകനോരദന  കചയ്യുനതടിനസ  ഒരു  നടപടടിക്രമേന  മവണന

എനനോണസ. ഇതസ രണനോമേകത്ത തവണയനോണസ ഇങ്ങകന വരുനതസ,  ഭനോവടിയടിലന

വരനോന.  അതകകനോണസ  റൂളടിനഗസ  നല്കുനതസ  അടടിയന്തരപ്രമമേയന  വരുമമ്പനോള്

അതടിനനോണസ കൂടുതല് പ്രനോധനോനദന വരടികകയനള്ളതനോണസ.   

റൂള്  50  മനനോടട്ടീസസ കകനോടുക്കുനതസ പ്രതടിപക്ഷത്തടികന്റ അവകനോശമേനോണസ.

അതസ ഇനകല അങ്ങസ ഒരു കനോരണവുമേടില്ലനോകത,  ഒരു റൂളുന കകനോടസ  കചയ്യനോകത,

ഒരു  അടടിസനോനവുമേടില്ലനോകത ഞങ്ങളുകട  അവസരന  നടിമഷധടിച,  അതടിലള്ള

ശക്തമേനോയ  പ്രതടിമഷധന  മരഖകപ്പെടുത്തുന.   തടരചയനോയടി  രണനോമേകത്ത

ദടിവസവുന  അങ്ങസ  ഇതതകന  ആവരത്തടിക്കുകയനോണസ.  ഞങ്ങളുകട

അവകനോശങ്ങളുകടമമേല്  ഹകകടത്തുന  സഭനോനടപടടികളുമേനോയടി

സഹൈകരടിചമപനോകനോന്  ഒരു  നടിവൃത്തടിയുമേടില്ല.  ഇതസ  പ്രതടിപക്ഷത്തടികന്റ

അവകനോശമേനോണസ,  ആ  അവകനോശകത്ത  സരക്കനോര  ഭയകപ്പെടുനണസ.  ഇതസ

മകരളത്തടികന്റ  നടിയമേസഭയനോണസ,     സടി.പടി.ഐ.(എന)  സനസനോന

കമടിറടിയല്ല.   സടി.പടി.ഐ.(എന)  സനസനോന  കമടിറടിയടില്  നടി ങ്ങള്ക്കസ
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ഇഷ്ടമുള്ള  തട്ടീരുമേനോനങ്ങകളടുക്കനോന.  (......ബഹൈളന......)  ഇതസ  സനസനോന

നടിയമേസഭയനോണസ.   സനസനോന നടിയമേസഭയടില് ഞങ്ങളുകട അവകനോശങ്ങകള

ഹൈനടിക്കുനതസ ഒരു കനോരണവശനോലന അനുവദടിക്കുനതല്ല. (......ബഹൈളന......)

മേടി  .    സട്ടീക്കര:  ബഹുമേനോനകപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതനോവസ  ഇനകല..,

(.....ബഹൈളന.....)  ഞനോന്  പൂരത്തടിയനോക്കകട.   ബഹുമേനോനകപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷ

മനതനോവസ പറഞ കനോരദത്തടിനസ ഞനോന് മേറുപടടി പറയകട.  പ്രതടിപക്ഷ മനതനോവസ

സഭകയ കതറടിദ്ധരടിപ്പെടിചടിരടിക്കുന.  ഇനകല റൂള്  50 deny  കചയമപ്പെനോള് റൂള്

കകനോടസ കചയടില്ലനോകയന പരമേനോരശന കതറനോണസ.  റൂള് 52(3)  വളകര വദക്തമേനോയടി

ഞനോന് കമേന്ഷന് കചയടിട്ടുണസ.  ബഹുമേനോനകപ്പെട പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ  ഇനകല

മേനോധദമേങ്ങമളനോടുള്കപ്പെകട  പറ ഞതസ  ഏതസ  ചടപ്രകനോരമേനോണസ  റൂള്  50  deny

കചയകതനസ  പറഞടിടടില്ലനോകയനനോണസ.  അതസ  കതറനോണസ.  ഞനോന് റൂള്  52(3)

കകനോടസ   കചയടിരുന,  ബഹുമേനോനകപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ  അതസ

മകള്ക്കനോത്തതകകനോണനോണസ.  അങ്ങകയമപ്പെനോകല ഒരു മുതടിരന സനോമേനോജടികന്

മേനോധദമേങ്ങളടിലൂകട  കനോരദങ്ങള്  പറയുമമ്പനോള്  കുറചകൂടടി  വസ്തുതകള്

പരടിമശനോധടിക്കണകമേനനോയടിരുന  കചയറടികന്റ  അഭടിപ്രയന  (......ബഹൈളന.....)

വളകര കൃതദമേനോയടി  52(3)  എന ഭനോഗന ഞനോന് ഇനകല പരനോമേരശടിചടിരുന.
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(......ബഹൈളന.....)  അതസ  അങ്ങകയമപ്പെനോകലനോരനോള്  മേനോധദമേങ്ങള്ക്കുമുനടില്

പറഞ രട്ടീതടി ശരടിയനോയടില്ല.

ശട്ടീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതട്ടീശന്: സര, ഞനോൻ പറഞതസ ശരടിയനോമണനോകയനതസ

(......ബഹൈളന.....)  ഇനകല അങ്ങസ കചയതസ കൃതദമേനോയ നട്ടീതടി നടിമഷധമേനോണസ.

(......ബഹൈളന.....)

(അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനനോടട്ടീസടിനസ  അനുമേതടി  നടിമഷധടിചതടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ  പ്രതടിപക്ഷനോനഗങ്ങള്  ഒനടങന  ബഹുമേനോനകപ്പെട  സട്ടീക്കറുകട

ഡയസടിനുമുനടില്  വനനടിനസ  മുദനോവനോകദന  വടിളടിചസ  സഭനോനടപടടികള്

തടസകപ്പെടുത്തടികക്കനോണടിരുന. )

മേടി  .   സട്ടീക്കര:  ബഹുമേനോനകപ്പെട പ്രതടിപക്ഷമനതനോവടിമനനോടസ പറയനോനുളളതസ,

മഫനോര  ഓരഡറനോക്കനോതടിരടിക്കുനതസ  ശരടിയല്ല.  പ്രതടിപക്ഷമനതനോവടിനസ

കചയറടിമനനോടസ  സനസനോരടിക്കനോന.  പമക്ഷ  പ്രതടിപക്ഷനോനഗങ്ങമളനോടസ  സട്ടീറടിമലയസ

മപനോകനോന് പറയണന.  

ശട്ടീ  .   വടി  .    ഡടി  .   സതട്ടീശന്: സര, ഇവടികട നടക്കുനതസ പൂരണ്ണമേനോയ നട്ടീതടി

നടിമഷധമേനോണസ.   ആദദകത്ത രണ്ടുദടിവസന സഭയടിലണനോയ സനഭവങ്ങളുമേനോയടി

ബനകപ്പെടസ  മൂനനോമേകത്ത  ദടിവസവുന  നനോലനോമേകത്ത  ദടിവസവുന  തടരചയനോയടി
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അടടിയന്തരപ്രമമേയങ്ങളടിലയരുന  മചനോദദങ്ങളടില്നടിനസ  ഓടടികയനോളടിക്കനോന്

സരക്കനോര  ശമേടിക്കുനതടികന,  ഞങ്ങളുകട  അവകനോശനകൂടടി  സനരക്ഷടിമക്കണ

ബഹുമേനോനകപ്പെട  കചയര,  അതടിനസ  കൂട്ടുനടില്ക്കുനതസ  ശരടിയല്ല.  റൂള്  50

ഞങ്ങളുകട അവകനോശമേനോണസ.  ഒരു മചനോദദന ഈ സഭയടില് വനനോല് റൂള് 50-

യുമേനോയടി  എന്തസ  ബനമേനോണുള്ളതസ?   അങ്ങയുകട  റൂളടിനഗടികന  ഞനോന്

തള്ളടിപ്പെറയനോന്  പനോടടില്ല.  പമക്ഷ  അങ്ങയുകട  റൂളടിനഗടികന്റ  സനോധുത  അങ്ങസ

പരടിമശനോധടിക്കണന.  ഒരു  മചനോദദന  വനനോല്  റൂള്  50  പനോടടികല്ലനസ

പറയുനതടികന്റ അടടിസനോനകമേന്തനോണസ?

മേടി  .    സട്ടീക്കര:   ഞനോന്  deny  കചയ്യുമമ്പനോള്.....,  കയസസ.....കയസസ...,

ബഹുമേനോനകപ്പെട പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ, ഒരുകനോരദന.

ശട്ടീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതട്ടീശന്:  സര, Let me complete. 

മേടി  .   സട്ടീക്കര: കയസസ...., കയസസ..., you complete. 

ശട്ടീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതട്ടീശന്:   അമങ്ങയ്ക്കുമുമ്പസ  ഈ കമസരയടില് ഇരുന

പരടിണതപ്രജ്ഞരനോയ ആളുകള് പറഞ ഏറവുന പ്രധനോനകപ്പെട റൂളടിനഗുകളനോണസ.

ഇവടികട  ശദ്ധക്ഷണടിക്കല്  പ്രമമേയന  വനനോലന  മചനോമദദനോത്തരന  വനനോലന

പ്രശ്നമേടില്ല,  റൂള്  50  സഭനോനടപടടികള്  നടിരത്തടിവചസ  ചരച  കചയ്യണകമേനസ
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ആവശദകപ്പെട്ടുകകനോണ്ടുള്ള  മനനോടട്ടീസനോണസ.  മചനോദദന  മചനോദടിക്കുനതസ

വടിവരമശഖരണത്തടിനുമവണടിയനോണസ.   അങ്ങകനകയനോരു  ചരചയനോമണനോ  റൂള്

50  മനനോടട്ടീസുമേനോയടി  ബനകപ്പെടസ  നടക്കുനതസ.   ഒരു  ബനവുമേടില്ലനോകത

തടരചയനോയടി  എല്ലനോ  ദടിവസവുന  ഒനോമരനോ  കനോരണന  പറഞസ  റൂള്  50

നടിമഷധടിക്കുകയനോണസ. 

മേടി  .    സട്ടീക്കര:   deny  കചയതസ  മചനോദദന  വനതകകനോണല്ല.  52(7)

പ്രകനോരമേനോണസ.  2023  മേനോരചസ  6-ാം  തട്ടീയതടി  ബഹുമേനോനകപ്പെട  അനഗന

ശട്ടീ. എന. വടിന്കസന്റസ ഉനയടിച അടടിയന്തരപ്രമമേയവുമേനോയടി ബനകപ്പെട ഭനോഗന

മകനോടതടിയുകട മുമ്പടില് അന്തടിമേവനോദത്തടിനുമവണടി വരടികയനോണസ.  അതകകനോണസ

ഇത്തരകമേനോരു  പശനോത്തലത്തടില്  അനുവദടിക്കനോന്  പറടില്ലനോകയനളളതനോണസ.

My stand is very clear, 52(7) പ്രകനോരമേനോണസ ഇനകത്ത അടടിയന്തരപ്രമമേയന

deny  കചയ്യുനതസ.  അമതനോകടനോപ്പെന  ബഹുമേനോനകപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷമനതനോവസ,

അങ്ങകയമപ്പെനോകല വളകര മുതടിരന ഒരു നടിയമേസഭനോ സനോമേനോജടികന് ഇനകല

അടടിയന്തരപ്രമമേയന  deny   കചയ്യുമമ്പനോള്  അതടികനക്കുറടിചസ  പ്രസസ

മഫനോറത്തടില്  പറഞ  കനോരദങ്ങളടില്  റൂള്  പറഞടികല്ലനസ  പറഞതസ

കതറനോണസ.   കചയര  വളകര  വദക്തമേനോയടി  52(3)  പ്രകനോരമേനോണസ  ഇനലകത്ത
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അടടിയന്തരപ്രമമേയന  തളളടിയകതന  കനോരദന  പറഞടിരുന.  പകക്ഷ

അങ്ങകയമപ്പെനോകല പരടിണതപ്രജ്ഞനനോയ നടിയമേസഭനോ സനോമേനോജടികന്, സഭയടില്

ആദദന  വന  കചയറടികനമപ്പെനോകലയുള്ള  ആളുകള്ക്കസ  കനോസസ  നല്കടിയ

അങ്ങകയമപ്പെനോലള്ള  ഒരനോള്  ഇനകല  മേട്ടീഡടിയനോയടില്  പറ ഞതസ

ശരടിയനോയടികല്ലനള്ള കനോരദന അറടിയടിക്കുകയനോണസ. (.....ബഹൈളന.....)


