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       (ദദേശശീയഗഗാനഗാലഗാപനദതഗാടടെ സഭഗാനടെപടെടികള് ആരരംഭടിച.)

മടി  .   സശീക്കര: ഓരഡര....ഓരഡര.... ഒരു പ്രദതത്യേക സഗാഹചരത്യേതടിലഗാണണ

നടിയമസഭയുടടെ  പ്രദതത്യേക  സദമ്മേളനരം  ദചദരണടിവന്നതണ.  അടെടിയന്തര

പ്രഗാധഗാനത്യേമുള്ള ഒരു വടിഷയവുമഗായടി ബന്ധടപ്പെടണ നടിയമസഭ പഗാസഗാദക്കണ ഒരു

പ്രദമയതടിടന്റെ  പ്രഗാധഗാനത്യേരം  കണക്കടിടലടുത്തുടകഗാണഗാണണ  ഇന്നണ  പ്രദതത്യേക

സഭഗാസദമ്മേളനരം ദചരുന്നതണ.  ഭരണഘടെനയുടടെ അനുദച്ഛേദേരം 368 പ്രകഗാരമുള്ള

സഗാററ്റ്യൂടറടി  പ്രദമയരം  ബഹുമഗാനടപ്പെട  മുഖത്യേമനടിക്കണ

അവതരടിപ്പെടിക്കഗാവുന്നതഗാണണ.

ശശീ  .    ഒ  .    രഗാജദഗഗാപഗാല:  സര,  ...(ബഹളരം)...  ദകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെണ

തയഗാറഗാക്കടിയ  ഒരു  നടിയമതടിടനതടിരഗായടി  സുപ്രശീരം  ദകഗാടെതടിയടില  ദകസണ

ടപന്ഡടിരംഗഗായടിട്ടുള്ള  സഗാഹചരത്യേതടില,  നടിയമവടിരുദ്ധമഗായടിട്ടുള്ള  ...

(ബഹളരം)... ചരച്ച ടചയ്യുന്നതണ നടിയമവടിരുദ്ധമഗാണണ.  അതണ ദകഗാണ്സടിററ്റ്യൂഷനണ

ദയഗാജടിക്കുന്നതല.  അതുടകഗാണണ ആ വടിഷയരം ചരച്ച ടചയരുതണ എന്നതഗാണണ

എടന്റെ അഭടിപ്രഗായരം.

മടി  .   സശീക്കര: ദേയവഗായടി അങണ ഇരടിക.  അങണ പറയുന്നതുദപഗാടലയല.

ഇതണ സഗാററ്റ്യൂടറടിയഗായടി ടചദയണ കഗാരത്യേമഗാണണ.
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സഗാററ്റ്യൂടറടി പ്രദമയരം

എസണ  .  സടി  ./  എസണ  .  റടി  .   സരംവരണ കഗാലഗാവധടി നശീട്ടുന്നതണ സരംബന്ധടിച്ചണ

Chief Minister  (Shri Pinarayi Vijayan): Sir, I move "That  this

House ratifies  the amendments to the Constitution of India  falling

within the purview of clause(d) of proviso to clause (2) of article 368,

proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-

sixth  Amendment)  Bill,  2019,  as  passed  by  both  the  Houses  of

Parliament" എന്ന പ്രദമയരം ഞഗാന് അവതടിരടിപ്പെടിക്കുന.

പടടികജഗാതടി  പടടികവരഗ്ഗ  പടിദന്നഗാക്കസമുദേഗായദക്ഷേമവുരം  നടിയമവുരം

സഗാരംസഗാരടികവുരം  പഗാരലടമന്റെറടികഗാരത്യേവുരം  വകുപ്പുമനടി  (  ശശീ  .    എ  .    ടക  .

ബഗാലന്  ): സര, ഞഗാന് പ്രദമയടത പടിന്തഗാങ്ങുന.

മുഖത്യേമനടി  (ശശീ  .    പടിണറഗായടി  വടിജയന്  ):  നമ്മുടടെ  രഗാജത്യേതണ

പടടികജഗാതടി-പടടികവടിഭഗാഗങളടിലടപ്പെടവരക്കണ  നടിയമനടിരമ്മേഗാണങളടിലരം

സരക്കഗാര  സരവശീസുകളടിലരം  മതടിയഗായ  പ്രഗാതടിനടിധത്യേരം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതടിനഗാണണ  ഭരണഘടെനയടില പ്രദതത്യേക പ്രഗാതടിനടിധത്യേതടിനുള്ള

അനുദച്ഛേദേങള്  ഉള്ടപ്പെടുതടിയടിട്ടുള്ളതണ.   നൂറഗാണ്ടുകളുടടെ  പഴക്കമുള്ള



Uncorrected/Not for Publication
3

ജഗാതടിവത്യേവസ്ഥയുരം  അതടിടന്റെ  ഭഗാഗമഗായ  സഗാമൂഹത്യേ  ഉച്ചനശീചതത്വവുരം

ടകഗാടെടികുതടിവഗാണടിരുന്ന നമ്മുടടെ സമൂഹതടില പടിന്തള്ളടപ്പെട വടിഭഗാഗങളുടടെ

മുദന്നഗാട്ടുള്ള  പ്രയഗാണതടിനണ  അനടിവഗാരത്യേമഗായ  നടെപടെടിയഗാണണ  പ്രദതത്യേക

പ്രഗാതടിനടിധത്യേരം.   നമ്മുടടെ  സഗാമൂഹത്യേസ്ഥടിതടിയടില  ഏടറ  മഗാറങള്

വന്നടിട്ടുടണങടിലരം  ഇനരം  ജഗാതടിവത്യേവസ്ഥയുടടെ  ജശീരണടിച്ച  അരംശങള്  പല

തടടിലരം  നടിലനടിലക്കുനടവന്നതണ  വസ്തുതയഗാണണ.   രഗാജത്യേതടിടന്റെ  പല

ഭഗാഗങളടിടല ഗഗാമങളടിലരം ഇദപ്പെഗാഴരം ആവഗാസവത്യേവസ്ഥയടിലദപ്പെഗാലരം ജഗാതടി

മുഖത്യേഘടെകമഗാണണ.   ജനങടള  ദവരതടിരടിക്കുന്ന  ജഗാതടിമതടില  സത്വഗാതനത്യേരം

പ്രഗാപടിച്ചണ  ഏഴണ  ദേശകങള്ക്കുദശഷവുരം  നടിലനടിലക്കുനടവന്ന

ദേദൗരഭഗാഗത്യേകരമഗായ അവസ്ഥയഗാണണ നമ്മുടടെ സമൂഹതടിലള്ളതണ.  നദവഗാതഗാന

പ്രസ്ഥഗാനങളുടടെ പഗാരമ്പരത്യേമുള്ള ദകരളതടില ഒരുപദക്ഷേ പുതുതലമുറയണ ഇതണ

ആശ്ചരത്യേമഗായടിദതഗാന്നഗാരം.  ടതഗാട്ടുകൂടെഗായ്മയുരം കഗാണഗായ്മയുരം ഇദൗ സമൂഹതടില

കഴടിഞ്ഞ നൂറഗാണടിടന്റെ പൂരവഗാരതതടിലദപ്പെഗാലരം നടിലനടിന്നടിരുന.  എന്നഗാല

ജനകശീയ  പ്രസ്ഥഗാനങള്  ടപഗാതുമണ്ഡലതടില  നടെതടിയ  ശക്തമഗായ

ഇടെടപടെലകളഗാണണ  ഇതരരം  അനഗാചഗാരങടള  ചരടിത്രതടിടന്റെ

ചവറ്റുകുടയടിലഗാക്കടിയതണ.  വടിദേത്യേഗാഭത്യേഗാസപരമഗായടി  ദേശീരഘകഗാലരം
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പടിദന്നഗാക്കഗാവസ്ഥ  അനുഭവടിച്ച  വടിഭഗാഗങള്ക്കണ  ഭരണഘടെന  വഗാഗഗാനരം

ടചയ്യുന്ന  സഗാമൂഹത്യേ-സഗാമ്പതടിക  നശീതടി  ലഭത്യേമഗാകണടമങടില  എലഗാ

തലങളടിലരം  മതടിയഗായ  പ്രഗാതടിനടിധത്യേരം  പ്രദതത്യേകമഗായടി  ഉറപ്പുവരുദതണതണ

തുടെര ആവശത്യേമഗാണണ.   അതടിടന്റെ ഭഗാഗമഗായഗാണണ ഇദൗ ഭരണഘടെനഗാ ദഭദേഗതടി

പഗാസഗാക്കുന്നതടിടന്റെ  ആവശത്യേരം  ഉയരനവന്നടിരടിക്കുന്നതണ.   ഇക്കഗാരത്യേതടില

ബഹുമഗാനത്യേനഗായ അരംഗരം ഒ.  രഗാജദഗഗാപഗാലടിനുരം അഭടിപ്രഗായവത്യേതത്യേഗാസടമഗാനരം

ഉണഗാകടിടലന്നഗാണണ  ദതഗാനന്നതണ.   അങണ  പറഞ്ഞതുദപഗാടല  അദദ്ദേഹരം

ടതറടിദ്ധരടിച്ചഗാണണ  ഇദൗ  അവതരണടത  എതടിരതടതന്നഗാണണ  എനടിക്കണ

ദതഗാനന്നതണ.   ഇതണ  നമുക്കണ  ടഎകകദണത്യേന  പഗാസഗാക്കഗാന്

കഴടിയണടമന്നഗാണണ അഭത്യേരതടിക്കഗാനുള്ളതണ.

 മടി  .    സശീക്കര:  ബഹുമഗാനടപ്പെട  മുഖത്യേമനടി  പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ

സരംവരണവുമഗായടി  ബന്ധടപ്പെട്ടുടകഗാണ്ടുള്ള  പ്രദമയതടിനണ  ഇദൗ  സഭ

ടഎകകദണത്യേന പടിന്തുണ നലകണടമന്നണ ആവശത്യേടപ്പെട്ടുടകഗാണ്ടുള്ള പ്രദമയരം

അവതരടിപ്പെടിച്ചടിരടിക്കുകയഗാണണ.

പ്രതടിപക്ഷേ  ദനതഗാവണ  (ശശീ  .    രദമശണ  ടചന്നടിതല):  സര,  ഇന്തത്യേന്

ഭരണഘടെനയുടടെ  ചരച്ച  ദകഗാണ്സടിററ്റ്യുവന്റെണ  അസരംബടിയടില  നടെന്നദപ്പെഗാള്
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അന്നണ ഏറവുരം പ്രധഗാനമഗായടി പരഗാമരശടിക്കടപ്പെടുകയുരം ചരച്ച ടചയ്യുകയുരം ടചയ

ഒരു കഗാരത്യേമഗാണടിതണ.  നൂറഗാണ്ടുകളഗായടി അടെടിമതത്വതടില കടിടെന്ന, സഗാമൂഹത്യേമഗായ

അനശീതടി  അനുഭവടിചവന്നടിരുന്ന  പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ  വടിഭഗാഗങള്ക്കണ

മറ്റുള്ളവരുമഗായടി  മത്സരടിച്ചണ  പഗാരലടമന്റെടിദലഗാ  ദലഗാകണ സഭയടിദലഗാ  വരഗാന്

കഴടിയഗാത  അവസ്ഥയുടണന്നണ  കണ്ടുടകഗാണഗാണണ  മഹഗാനഗായ  ദഡഗാ.  ബടി.

ആര. അരംദബദ്കര ഇദൗ അനുദച്ഛേദേരം മൂവണ ടചയതണ.  പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ

വടിഭഗാഗങള്ക്കണ  ദലഗാകണ സഭയടിലരം  സരംസ്ഥഗാന  നടിയമസഭകളടിലരം

പ്രദതത്യേകമഗായ  സശീറ്റുകള്  സരംവരണരം  ടചയ്തുടകഗാണ്ടുള്ള  നടെപടെടി

അങടനയഗാണുണഗായതണ.   നമ്മുടടെ  രഗാജത്യേതണ  ഇദപ്പെഗാഴരം  പടടികജഗാതടി-

പടടികവരഗ്ഗ  വടിഭഗാഗങള്ക്കണ  അരഹടിക്കുന്ന  നശീതടി  ലഭടിക്കുന്നടിടലന്നതണ

വസ്തുതയഗാണണ.   ഇന്തത്യേയടിടല  വടിവടിധ  സരംസ്ഥഗാനങളടില  ഇദപ്പെഗാഴരം  അവര

ദനരടിടുന്ന  പ്രശ്നങള്  വളടര  ഗുരുതരമഗാണണ.   അവരക്കണ  സഗാമൂഹത്യേനശീതടി

ഉറപ്പുവരുതഗാനുള്ള നടെപടെടികള് ഉണഗായടിടടിടലനള്ളതണ  സമൂഹതടിടന്റെ ഒരു

വലടിയ  ദുരന്തമഗായടിതടന്ന  നമുക്കണ  കഗാണഗാന്  കഴടിയുന്ന  കഗാരത്യേമഗാണണ.

പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ  വടിഭഗാഗങള്ക്കണ  ദലഗാകണ സഭയടിലരം  സരംസ്ഥഗാന

നടിയമസഭകളടിലമുള്ള  സരംവരണരം  നശീട്ടുന്നതടിനണ  ആറണ  തവണ  ഭരണഘടെന
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ദഭദേഗതടി ടചയടിട്ടുണണ.  1959-ല എടഗാരം ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി ബടില, 1969-

ല  23-ാം  ഭരണഘടെന  ദഭദേഗതടി  ബടില,   1980-ല  45-ാം  ഭരണഘടെന

ദഭദേഗതടി  ബടില,  1990-ല  62-ാം ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി  ബടില,  2000-ല

79-ാം ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി ബടില, 2009-ല 109-ാം ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി

ബടില.   ദമലപ്പെറഞ്ഞ  ഭരണഘടെനഗാ  ദഭദേഗതടി  ബടില്ലുകളടിലൂടടെ

ദലഗാകണ സഭയടിടലയുരം  സരംസ്ഥഗാന  നടിയമസഭകളടിടലയുരം  ആരംദഗഗാ-ഇന്തത്യേന്

സമുദേഗായതടിനുള്ള  സരംവരണവുരം  പതണ  വരഷദതയണ  വശീതരം

നശീടടിനലകടിയടിരുന.   ദമലപ്പെറഞ്ഞ  ദഭദേഗതടി  ബടില്ലുകളടില  മൂന്നണ  ദഭദേഗതടി

ബടില്ലുകളഗാണണ ദകരള നടിയമസഭ സഗാധൂകരടിച്ചടിട്ടുള്ളതണ. 22-02-1980-ല 45-ാം

ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി ബടില്ലുരം  23-01-1990-ല 62-ാം ഭരണഘടെന ദഭദേഗതടി

ബടില്ലുരം  29-12-2009-ല  109-ാം  ഭരണഘടെന  ദഭദേഗതടി  ബടില്ലുരം  ഇദൗ

നടിയമസഭ ചരച്ചകൂടെഗാടത തടന്ന സഗാധൂകരടിച്ചടിട്ടുള്ളതഗാണണ.  ഇതടില 1980-ലരം

1990-ലരം  സഗാധൂകരടിക്കുന്നതടിനുള്ള  പ്രദമയരം  സഭ  ചരച്ച  ടചയഗാണണ

പഗാസഗാക്കടിയതണ.  109-ാം  ഭരണഘടെനഗാ  ദഭദേഗതടി  ബടില

സഗാധൂകരടിക്കുന്നതടിനഗായടി  12-ാം  ദകരള  നടിയമസഭയടില  29-12-2009-ല

ഒരു  ദേടിവസടത  പ്രദതത്യേക  സദമ്മേളനരം  ദചരുകയുരം  നഗാലണ  മടിനടിട്ടുടകഗാണണ



Uncorrected/Not for Publication
7

പ്രദമയരം ചരച്ച കൂടെഗാടത പഗാസഗാക്കുകയുരം ടചയ്തു.  ഇദൗ സഭ സഗാധൂകരടിക്കുന്ന

126-ാം  ഭരണഘടെന  ദഭദേഗതടി  ബടില  പ്രകഗാരരം  പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ

സമുദേഗായതടിലടപ്പെടവരക്കുള്ള  സരംവരണരം  26-01-2030  വടര

നശീട്ടുനടണങടിലരം  ആരംദഗഗാ-ഇന്തത്യേന്  സരംവരണരം  26-01-2020-ല

അവസഗാനടിക്കുന്ന  നടിബന്ധനയഗാണണ  ഉള്ടക്കഗാള്ളടിച്ചടിരടിക്കുന്നതണ.   പ്രസ്തുത

ദഭദേഗതടി നടിയമരം സഭ റഗാറടിഫഫൈ ടചയ്യുന്നദതഗാടടെ പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ

വടിഭഗാഗങള്ക്കണ  ദലഗാകണ സഭയടിലരം  സരംസ്ഥഗാന  നടിയമസഭകളടിലമുള്ള

സരംവരണരം  പതണ  വരഷരം  നശീടടിനലകുനടണങടിലരം  ആരംദഗഗാ-ഇന്തത്യേന്

സമുദേഗായങള്ക്കണ  സരംവരണരം  നശീടടിനലകുന്നടിടലന്നണ  പറയുന്നതണ  വളടര

ടതറഗായ ഒരു കഗാരത്യേമഗാണണ.  അതണ അവദരഗാടുള്ള അനശീതടിയഗാണണ.  ആ വടിഷയരം

ഇന്നടിവടിടടെ  വരുനടണന്നണ  എനടിക്കറടിയഗാരം.  ആരംദഗഗാ  ഇന്തത്യേന്

സമുദേഗായതടിലഗാടക 200 കുടുരംബങദളയുള്ളൂടവന്നഗാണണ ബഹുമഗാനടപ്പെട ദകന്ദ്ര

ആഭത്യേന്തര വകുപ്പുമനടി ദലഗാകണ സഭയടില പ്രഖത്യേഗാപടിച്ചതണ.   അദദ്ദേഹരം സഭടയ

ടതറടിദ്ധരടിപ്പെടിക്കുകയഗാണണ ടചയതണ.  ആയടിരക്കണക്കടിനഗാളുകള് ദകരളതടിലരം

ബരംഗളുരുവടിലരം  ഛതശീസ്ഗഡടിലരം  മുരംഫബയടിലരം  ദഗഗാവയടിലരം  മറണ

സരംസ്ഥഗാനങളടിലമുണണ.  അവരക്കുദവണടി  പ്രദതത്യേകമഗായടി  സരംവരണരം
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ടചയടിരടിക്കുന്ന അവകഗാശരം ഇലഗാതഗാകുന.  Nominated Members from the

Anglo-Indian  community  എന്നതണ  ഇലഗാതഗാകുന്നതണ  ടതറഗായ  ഒരു

കഗാരത്യേമഗാണണ.   ഇന്നടിവടിടടെ  ആ  പ്രദമയരം  വരുനടണന്നറടിയഗാരം.   അദന്നരരം

കൂടുതല  കഗാരത്യേങള്  സരംസഗാരടിക്കഗാരം.  ഇദൗ  സഭയടില  ആരുരം  ഇതടിടന

എതടിരക്കുന്നടിടലന്നതഗാണണ  വസ്തുത.  നമ്മുടടെ  രഗാജത്യേടത  ഇനടിയുരം  നശീതടി

ലഭടിക്കഗാത പടടികജഗാതടി-പടടികവരഗ്ഗ വടിഭഗാഗങള്ക്കണ നശീതടി ഉറപ്പെഗാക്കഗാനുള്ള

ഇദൗ നടെപടെടി സത്വഗാഗതഗാരഹമഗാടണന്നഗാണണ പറയഗാനുള്ളതണ.

മടി  .    സശീക്കര:  ശശീ.  ടക.  സടി.  ദജഗാസഫൈണ ഇദൗ സഗാററ്റ്യൂടറടി പ്രദമയതടിനണ

ഒരു ദഭദേഗതടി ദനഗാടശീസണ നലകടിയടിട്ടുണണ.  സഗാധഗാരണ ഗതടിയടില സഗാററ്റ്യൂടറടി

പ്രദമയങള്ക്കുള്ള  ദഭദേഗതടികള്  സരക്കുദലറണ  ടചയഗാറടില.   എന്നഗാലരം

അദങയണ രണ്ടുവഗാക്കണ സരംസഗാരടിക്കഗാവുന്നതഗാണണ.

ശശീ  .    ടക  .    സടി  .    ദജഗാസഫൈണ:  സര,  ഈ  പ്രദമയതടിനണ  ഞഗാന്  ഒരു

ദഭദേഗതടി  ദനഗാടശീസണ  നലകടിയടിരുന.  M.  N.  Kaul  &  Shakdher-ടന്റെ

"Practice & Procedure of Parliament "  -  ടല ദപജണ നരം.728 -ല " The

procedure regarding admission of a Statutory Resolution, moving of

amendments  thereto  and  its  disposal  is  the  same  as  for  other
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resolutions".  അതടിനണ  സമഗാനമഗായഗാണണ  ഇതുരം  പരടിഗണടിദക്കണതണ.  ഞഗാന്

നലകടിയ  ദനഗാടശീസണ  എടന്റെ  അവകഗാശമഗാണണ.  അതണ  സരക്കുദലറണ

ടചദയണതഗായടിരുന. Nipping in the bud,  അതണ ശരടിയഗായടില.  അദങയണ

തശീരുമഗാനടമടുക്കഗാരം. അദങയണ നടിരഗാകരടിക്കഗാരം.

മടി  .   സശീക്കര: അദങയണ സരംസഗാരടിക്കഗാന് അനുവഗാദേരം തന.

ശശീ  .    ടക  .    സടി  .    ദജഗാസഫൈണ:  സര,  ഞഗാന്  മൂവണ  ടചയ  അടമന്റെണടമന്റെണ

സരക്കുദലറണ  ടചയണ  അതടിടല  കഗാരത്യേങള്  അരംഗങള്  അറടിദയണതഗാണണ.

എടന്റെ അവകഗാശ നടിദഷധമഗാണണ.  ഞഗാന് മൂവണ  ടചയതണ  not  in  consistent

with  the  resolution  ആണണ.  അനുദയഗാജത്യേമഗാണണ  അതണ.  ബഹുമഗാനടപ്പെട

മുഖത്യേമനടി  പറയഗാടതദപഗായതുരം  ബഹുമഗാനടപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷേദനതഗാവണ

പറഞ്ഞതുമഗായ  കഗാരത്യേമഗാണണ  ഞഗാന്  ചൂണടിക്കഗാണടിച്ചതണ.  പ്രദമയതടിടന്റെ

അവസഗാന ഭഗാഗതടില  After the words "as passed by the Houses of

Parliament" add the following:-  And this House also expresses our

deep,  anguish,  concern  and protest  in  not  extending the period  of

representation of Anglo-Indian Community in the House of People

and in the Legislative Assemblies of the States from seventy years to
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eighty  years.   ദവടറ  ഒരു  പ്രദമയരം  വരുനണണ.  ആ  പ്രദമയരം  ഞഗാന്

അവതരടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുരം ഇവടിടടെ സരക്കുദലറണ ടചയഗാതതണ ടതറഗായടിദപ്പെഗായടി.  അതണ

എടന്റെ  അവകഗാശമഗാണണ.  ബഹുമഗാനടപ്പെട  മുഖത്യേമനടി  അവതരടിപ്പെടിച്ചതടിദനഗാടെണ

ദയഗാജടിക്കുകയഗാണണ.  ആരക്കുരം  വടിദയഗാജടിപ്പെടില.  എടന്റെ  അഭടിപ്രഗായതടില

പ്രദമയതടിടന്റെ  ഭഗാഗമഗായടിതടന്ന  ഇതണ  വദരണതഗായടിരുന.  കഗാരണരം

ആരംദഗഗാ-ഇന്തത്യേന്  കമ്മേറ്റ്യൂണടിറടിക്കുളള  സരംവരണരം  നശീടടിടകഗാടുക്കുന്നതടിടന

നമ്മേള്  അനുകൂലടിക്കുന്നവരഗാണണ.  അതുടകഗാണണ  എടന്റെ  നടിരദദ്ദേശരം,

പ്രദമയതടിടന്റെ  ഭഗാഗമഗായടി  എടന്റെ  അടമന്റെണടമന്റുകൂടെടി

അരംഗശീകരടിക്കണടമന്നതഗാണണ. 

മടി  .    സശീക്കര:  അങയുടടെ  ദഭദേഗതടിയുടടെ  സടിരടിറണ  ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്ന  ഒരു

പ്രദതത്യേക പ്രദമയരം സഭ പരടിഗണടിക്കുനണണ. സഗാധഗാരണഗതടിയടില സഗാററ്റ്യൂടറടി

പ്രദമയങള്ക്കണ  അതരരം  ദഭദേഗതടികള്  ടകഗാണ്ടുവരുന്നദതഗാ  സരക്കുദലറണ

ടചയ്യുന്നദതഗാ  ആയ  രശീതടി  സഭയുടടെ  കശീഴ്വഴക്കതടിലടില.  അതുടകഗാണണ

അങയുടടെ  ദഭദേഗതടിയുടടെ  സടിരടിറണ  പൂരണമഗായുരം  ഉള്ടക്കഗാണ്ടുടകഗാണണ  ഒരു

പ്രദതത്യേക  പ്രദമയരം  തടന്ന  ഗവണ്ടമന്റെണ  ടകഗാണ്ടുവരുന്ന  സഗാഹചരത്യേതടില

ഇതണ  പ്രയഗാസകരമഗാടണന്നണ  അങണ  മനസടിലഗാക്കണരം.  അരംഗശീകരടിക്കഗാന്
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കഴടിയടില.

ശശീ  .    ടക  .    സടി  .    ദജഗാസഫൈണ:  സര,  1975  ജൂഫല  30-ാം തശീയതടി ഈ

സഭയടില  വന്ന  ദകഗാണ്സടിററ്റ്യൂഷന്  39- ാാമതണ  അടമന്റെണടമന്റെണ  ബടിലടില,

ടറസലറ്റ്യൂഷടനതടിരഗായടി ഇ.  എരം.  ശങരന് നമ്പൂതടിരടിപ്പെഗാടെണ  അടമന്റെണടമന്റെണ  മൂവണ

ടചയടിരുന.  ''Mr. Speaker: Shri E. M. Sankaran Nambudiripad has

given notice of an amendment. It seeks to substitute the resolution by

another resolution. Hence not in order. Even otherwise, the scope for

amendment  to  a  resolution  of  this  nature  is  extremely  limited.''

എന്തുമഗാകടട,  അദങയണ  അധടികഗാരമുണണ.  അന്നണ  നടെതടിയ  കശീഴ്വഴക്കരം

സഭയടിലണണ.   സഗാററ്റ്യൂടറടി  പ്രദമയരം  മറണ  പ്രദമയങള്ക്കണ  അനുകൂലമഗാണണ.

അതടിടല  അടമന്റെണടമന്റെണ  അനുദയഗാജത്യേമഗാണണ.  ചടങള്  ദനഗാക്കഗാടത

നടിയമസഭഗാ ടസക്രദടറടിയറണ എടന്റെ ദഭദേഗതടിടയ നടിരഗാകരടിച്ചതണ ശരടിയഗായടില,

അതടിലളള എതടിരപ്പെണ ഞഗാന് ദരഖടപ്പെടുത്തുന.

മടി  .    സശീക്കര:  അങയുടടെ  ദഭദേഗതടിയുടടെ  ഉളളടെക്കടത

ഉള്ടക്കഗാണ്ടുടകഗാണണ  ഒരു  പ്രദതത്യേക  പ്രദമയരം  തടന്ന  സഭയടില  വരുന്ന

പശ്ചഗാതലതടിലഗാണണ അതണ അനുവദേടിക്കഗാതടിരുന്നതണ.  അതണ അങണ ദേയവഗായടി
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മനസടിലഗാക്കണരം.  അങണ  സഭയടില  ഉന്നയടിചടവങടിലരം  അനുവദേടിക്കഗാന്

നടിരവഗാഹമടില.  

പ്രതടിപക്ഷേദനതഗാവണ  (ശശീ  .    രദമശണ  ടചന്നടിതല  ):  അതണ  സരക്കുദലറണ

ടചയണമഗായടിരുന. ഒരു അരംഗരം നലകുന്ന ദഭദേഗതടി for the knowledge of

the House should have been circulated.

മടി  .    സശീക്കര:  സഗാററ്റ്യൂടറടി  പ്രദമയതടിനണ  അങടന  ഒരു

പതടിവുണഗായടിരുന്നടില.  അതുടകഗാണഗാണണ  അദദ്ദേഹതടിനണ  സരംസഗാരടിക്കഗാന്

അവസരരം നലകടിയതണ. 

പടടികജഗാതടി  പടടികവരഗ്ഗ  പടിദന്നഗാക്കസമുദേഗായദക്ഷേമവുരം  നടിയമവുരം

സഗാരംസഗാരടികവുരം  പഗാരലടമന്റെറടികഗാരത്യേവുരം  വകുപ്പുമനടി  (  ശശീ  .    എ  .    ടക  .

ബഗാലന്  ): സര,  ശശീ.  ശശീ.  ടക.  സടി.  ദജഗാസഫൈണ പറഞ്ഞതുദപഗാടലയല.  ഈ

പ്രദമയതടിലളള  ഒരു  വഗാചകരം  ദപഗാലരം  മഗാറഗാന്  നമുക്കണ  കഴടിയടില.  ദകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെടില  നടിന്നണ   പ്രദമയതടിടന്റെ  ഉളളടെക്കരം  എന്തഗായടിരടിക്കണരം

എന്നതടിടന സരംബന്ധടിച്ചണ വത്യേക്തമഗായടി സൂചടിപ്പെടിച്ചണ ബഹുമഗാനടപ്പെട സശീക്കറുടടെ

ഓഫൈശീസടില കതണ നലകടിയടിട്ടുണണ.  If we suggested that the proposed

resolution may be on the following lines:-  "That  this House ratifies
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the  amendments  to  the  Constitution  of  India  falling  within  the

purview of clause(d) of proviso to clause (2) of article 368, proposed

to  be  made  by  the  Constitution  (One  Hundred  and  Twenty-sixth

Amendment) Bill, 2019, as passed by both the Houses of Parliament".

അതടില  quote   ടചയടിട്ടുളളതഗാണണ  ബഹുമഗാനടപ്പെട  മുഖത്യേമനടി  ഇവടിടടെ

അവതരടിപ്പെടിച്ചതണ. അതടില ഒരു മഗാറവുരം വരുതഗാന് നമുക്കണ സഗാധടിക്കടില.  ഇതണ

സഗാധഗാരണ നടിലയടിലളള പ്രദമയരം അല.

മടി  .    സശീക്കര  : ദേയവഗായടി  മനസടിലഗാക്കുക,  അനുകൂലടിക്കുന്നതടിടന

അനുകൂലടിക്കുകയുരം എതടിരക്കുന്നതടിടന എതടിരക്കുകയുരം ടചയ്യുകടയന്ന നല

ഉദദ്ദേശത്യേരം മഗാത്രദമ ഇതടില ഉണഗായടിരുനളള. 

മുഖത്യേമനടി  (ശശീ  .    പടിണറഗായടി  വടിജയന്  ):  സര,  ഇതടിനണ  മടറഗാരു

വശരംകൂടെടിയുടണന്നഗാണണ  എനടിക്കണ  ദതഗാനന്നതണ.  ഈ  പ്രദമയരം  സഭയണ

ഐകകദണത്യേന അരംഗശീകരടിക്കഗാന് കഴടിയുരം.  എന്നഗാല സഭ തുടെങടിയദപ്പെഗാള്

തടന്ന  കണദലഗാ,  ശശീ.  ഒ.  രഗാജദഗഗാപഗാല  എഴദന്നറണ  നടിന്നതണ.  ഏതണ

കഗാരത്യേതടിലരം ദയഗാജടിപ്പുണഗാകുന്ന കഗാരത്യേതടില ദയഗാജടിപ്പെഗാണണ നലതണ.  നമ്മേള്

ആടരയുരം  ഭടിന്നടിപ്പെടിക്കഗാന്  നടിലക്കുകയല.  പടടികജഗാതടി  വടിഭഗാഗതടിനണ
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സരംവരണരം  ടകഗാടുക്കുന്നതടില  നമുക്കണ  വടിദയഗാജടിപ്പെണ  ഇല.  മറഗാടരങടിലരം

ദയഗാജടിച്ചഗാല അബദ്ധതടിലഗായടിദപ്പെഗാകുടമന്ന ധഗാരണ ദവണ. ദയഗാജടിപ്പെണ എന്നണ

ദകള്ക്കുദമ്പഗാള്  തടന്ന  ദവവലഗാതടിടപ്പെടുന്നവരുടണന്നണ  എനടിക്കറടിയഗാരം.

അതല  നമ്മേള്  ആദലഗാചടിദക്കണതണ,  കഴടിയുന്നത്ര  ദയഗാജടിപ്പെണ

വളരതടിടയടുക്കുന്നതടിനഗാണണ.   ഈ  പ്രദമയതടിടന്റെ  കഗാരത്യേതടില  നമുക്കണ

ദയഗാജടിച്ചണ  അരംഗശീകരടിക്കഗാനഗാവണരം.  ദകരള  നടിയമസഭ  അതടില  നടിന്നണ

വത്യേതത്യേസ്തമഗായ നടിലപഗാടടെടുത്തുടവന്നണ വരഗാന് പഗാടെടില.  മഗാത്രമല ഇതരടമഗാരു

പ്രദമയരം ഒരു വത്യേവസ്ഥദയഗാടടെ അരംഗശീകരടിക്കുന്നതണ ശരടിയല.  അടമന്റെണടമന്റെണ

വന്നഗാല  വത്യേവസ്ഥയഗാണണ  വരുന്നതണ.  അങടനടയഗാരു  വത്യേവസ്ഥയുരം

ഉണഗാക്കുന്നതണ  ശരടിയല.  അതുടകഗാണണ  ഇദത  രശീതടിയടില  തടന്ന  നമ്മേള്

എലഗാവരുരം അരംഗശീകരടിക്കുന്നതഗാണണ ഉതമമഗായടിട്ടുളളതണ.

മടി  .    സശീക്കര:  അതഗാണണ  ദനരടത  ഞഗാന്  പറഞ്ഞതണ,  സഭ

അനുകൂലടിദക്കണതണ എലഗാവരുരം ദചരന്നണ അനുകൂലടിക്കുകയുരം എതടിരദക്കണതണ

ശക്തമഗായടി  എതടിരക്കുകയുരം  ടചയ്യുക.  രണ്ടുരം  രണണ  നടിലയടില

കഗാണണടമനളളതുടകഗാണഗാണണ ആ നടിലപഗാടെണ സത്വശീകരടിച്ചതണ. 

ബഹുമഗാനടപ്പെട  മുഖത്യേമനടി  അവതരടിപ്പെടിച്ച  സഗാററ്റ്യൂടറടി  പ്രദമയരം
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അരംഗശീകരടിക്കണടമന്ന പ്രശ്നടത

അനുകൂലടിക്കുന്നവര........

പ്രതടികൂലടിക്കുന്നവര........

 സഗാററ്റ്യൂടറടി പ്രദമയരം സഭ ഐകകദണത്യേന പഗാസഗാക്കടിയടിരടിക്കുന.


