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ക്രമപ്രശശ

സഭഭാസമമ്മേളന കഭാലയളവവില് നയപരമഭായ കഭാരര്യങ്ങള് സഭയ്ക്കുപുറതത
പ്രഖര്യഭാപവിക്കുന്നതത സശബനവിചത

പ്രതവിപക്ഷമനതഭാവത  (ശശ  .    രമമശത ചചെന്നവിതല) :  സര,  ഈ ഗവണ്ചമനത

അധവികഭാരതവില്  വന്നതത  25.05.2016-ല്  ആണത.  അധവികഭാരമമചറ്റെടുത

സമയത്തുതചന്ന  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട  മുഖര്യമനവിയശ  മനവിമഭാരശ  മത്സരവിചത

നയപരമഭായ  കഭാരര്യങ്ങള്  സഭയ്ക്കുപുറതത  പ്രഖര്യഭാപവിക്കുകയഭാണത.  നവിയമസഭ

സമമ്മേളവിച്ചുചകഭാണവിരവിക്കുന്ന അവസരതവില് നയപരമഭായ കഭാരര്യങ്ങള് സഭചയ

അറവിയവിക്കുന്നതവിനുമുമത  സഭയ്ക്കുപുറതത  പ്രഖര്യഭാപവിക്കുന്നതത  അനനൗചെവിതര്യവശ സഭ

തുടരന്നുവരന്ന  കശഴത വഴക്കങ്ങളുചട  ലശഘനവമഭാണത.  മക്ഷമ  ചപന്ഷനുകള്

ആയവിരശ  രൂപയഭാക്കുശ  എന്ന  മുഖര്യമനവിയചട  പ്രഖര്യഭാപനശ  26.05.2016-ചല

മദേശഭാഭവിമഭാനവിയവിലശ മദേവസസശ റവിക്രൂട്ടതചമനത മബഭാരഡത പവിരവിച്ചുവവിടുശ, നവിയമനങ്ങള്

പവി.എസത.സവി.-ക്കത  വവിടുശ  എന്ന  മദേവസസശ  വകുപ്പുമനവി  ശശ.  കടകശപളവി

സുമരന്ദ്രചന  പ്രഖര്യഭാപനശ  29.05.2016-ചല  മകരള  കനൗമുദേവിയവിലശ

ചപഭാതുവവിദേര്യഭാലയങ്ങള് പൂട്ടവില്ല എന്ന വവിദേര്യഭാഭര്യഭാസ വകുപ്പുമനവിയചട പ്രഖര്യഭാപനശ

08.06.2016 -ചല  മഭാതൃഭൂമവിയവിലശ മകരള ബഭാങത രൂപശകരവിക്കുശ എന്ന ധനകഭാരര്യ
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വകുപ്പുമനവി  മഡഭാ.  മതഭാമസത  ഐസകവിചന  പ്രഖര്യഭാപനശ  തുടങ്ങവി  നവിരവധവി

പ്രഖര്യഭാപനങ്ങള്  നവിയമസഭഭാ സമമ്മേളനശ മചെരന്നുചകഭാണവിരവിക്കുമമഭാള് ഇവവിചട

നടത്തുകയണഭായവി. 25.05.2016-നത മചെരന്ന കര്യഭാബവിനറ്റെഭാണത ഒന്നഭാശ സമമ്മേളനശ

തുടങ്ങുന്നതവിനുള  തശരമഭാനചമടുതതത.  26.05.2016-ല്  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട

ഗവരണ്ണര  സമന്സത  അയയ്ക്കുകയശ  ചചെയ.   24.06.2016-നത  സഭ  വശണശ

മചെരചമന്നത  03.06.2016-നത  അറവിയവിപ്പെത  നല്കവിചക്കഭാണഭാണത  അങ്ങത  ഈ

സഭഭാസമമ്മേളനശ തഭാല്ക്കഭാലവികമഭായവി നവിരതവിവചതത.  അതവിചന അരതശ സഭ

prorogue ചചെയവില്ല എന്നഭാണത.  സഭഭാ നടപടവികള് നവിരതവിവചത വശണശ പുതവിയ

സമമ്മേളനശ അല്ല ഇമപ്പെഭാള് തുടരന്നതത.  മനരചത തുടങ്ങവിയ സമമ്മേളനതവിചന

തുടരചയഭാണത.  ആ  സമയതത  നയപരമഭായ  കഭാരര്യങ്ങള്  നവിയമസഭചയ

അറവിയവിക്കഭാചത പുറത്തുപറയന്നതത ചെട്ടങ്ങളുചട  ലശഘനമഭാണത.  ശക്ധര  ആനത

കനൗളവില്  299-ാം നമര മപജവില് പറയന്നതത ''Making of important policy

announcements by Ministers outside the House while the House is in

Session''   are impropriety and breach of conventions.  ഇതുസശബനവിചത

നവിരവധവി  റൂളവിശഗുകള്  മകരള  നവിയമസഭയവില്  ഉണഭായവിട്ടുണത.  ബഹുമഭാനര്യരഭായ

സശക്കര  അലകഭാണര  പറമവിതറ,  ചമഭായശന്  കുട്ടവി  ഹഭാജവി,  വരക്കല
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രഭാധഭാകൃഷ്ണന് ,  എശ.  വവിജയകുമഭാര  തുടങ്ങവിയവിട്ടുള  അങ്ങയചട  മുന്ഗഭാമവികള്

ഇതുസശബനവിചത  റൂളവിശഗുകള്  നല്കവിയവിട്ടുണത.  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട

അലകഭാണര പറമവിതറയചട റൂളവിശഗത ഇവവിചട വഭായവിക്കഭാശ. It may have even

stated that it is an established parliamentary convention that when the

House  is  in  session,  Members  of  the  Government  may refrain  from

disclosing  to  the  public  anything  of  the  importance  bearing  on  the

policy decision of the Government before the House is informed of it.

ഇങ്ങചന  മപഭാളവിസവി  ഡവിസവിഷന്സത  പറയണചമങവില്തചന്ന  സഭചയ

വവിശസഭാസതവിചലടുത്തുചകഭാണത  സഭചയ  അറവിയവിക്കഭാചത  പുറത്തുപറയന്നതത

impropriety  ആണത.  ഇതുസശബനവിചത  അങ്ങയചട  റൂളവിശഗത  ഉണഭാകണചമന്നത

ഞഭാന് അഭര്യരതവിക്കുകയഭാണത. 

മുഖര്യമനവി  (ശശ  .    പവിണറഭായവി  വവിജയന്  ):   സര,  ഇവവിചട  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട

പ്രതവിപക്ഷ  മനതഭാവത  പറഞ്ഞ  കഭാരര്യശ,  സഭ  സമമ്മേളവിച്ചുചകഭാണവിരവിക്കുമമഭാള്

നയപരമഭായ  കഭാരര്യങ്ങള്  പുറത്തുപറയഭാന്  പഭാടുമണഭാ  എന്നുള  വവിഷയമഭാണത.

ഇക്കഭാരര്യതവില്  ഒര  സശശയവമവില്ല,   സഭ  സമമ്മേളവിച്ചുചകഭാണവിരവിക്കുമമഭാള്
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നയപരമഭായ  കഭാരര്യങ്ങള്  പുറത്തു  പറയഭാന്  പഭാടവിചല്ലന്നു  തചന്നയഭാണത  ഇനൗ

സരക്കഭാരവിചന  നവിലപഭാടത.  അതുതചന്നയഭാണത  ഞഭാനുശ  മനവിമഭാരശ

അനുസരവിച്ചുവരന്നതത.   ഇനവി  മമലവില്  നടപ്പെഭാക്കഭാന്  മപഭാകുന്നതുശ  ഇമത  രശതവി

തചന്നയഭായവിരവിക്കുശ. ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട  പ്രതവിപക്ഷ  മനതഭാവത  ഉന്നയവിച  പ്രശശ

യഥഭാരതതവില്  പരവിമശഭാധവിച്ചുമനഭാക്കവിയഭാല്  നയപരമഭായവി  കഭാരര്യങ്ങള്  സഭയത

പുറതത  പറയന്ന  നവിലയല്ല  ഉണഭായവിട്ടുളതത.   ചപഭാതുചതരചഞ്ഞടുപ്പെവിനത

മശഷമഭാണമല്ലഭാ  ഒര  പുതവിയ  ഗവണ്ചമനത  വരന്നതത.   സഭയചട  ഒന്നഭാശ

സമമ്മേളനതവില് തചന്ന ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട ഗവരണ്ണര  2016  ജൂണ്  24-നത അശഗങ്ങചള

അഭവിസശമബഭാധന  ചചെയത  സശസഭാരവിചവിരന്നു.   അതഭാണത   ഇവവിചട  ചെരച

ചചെയചകഭാണവിരവിക്കുന്നതത.   ആ  പ്രസശഗതവില്  പറഞ്ഞവിട്ടുളതഭാണത  സരക്കഭാരവിചന

ചപഭാതുവഭായ നയശ.  അതത ഭരണഘടനയചട അനുമച്ഛേദേശ 176 അനുസരവിചത ഗവരണ്ണര

നടതവിയവിട്ടുള  പ്രസശഗവമഭാണത.   സഭാധഭാരണ  നവിലയത  ചപഭാതുചതരചഞ്ഞടുപ്പെവിനത

മശഷശ അധവികഭാരമമല്ക്കുന്ന ഒര പുതവിയ സരക്കഭാരവിചന മനവിമഭാമരഭാടത  ഇന്നചത

കഭാലതത  മഭാധര്യമപ്രവരതകര  ഒമട്ടചറ  മചെഭാദേര്യങ്ങള്  മചെഭാദേവിച്ചുചവന്നത  വരശ.   ആ
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മചെഭാദേര്യങ്ങള്ക്കത  മറുപടവി  പറയമമഭാള്  ചതരചഞ്ഞടുപ്പെവില്  ഇനൗ  ഗവണ്ചമനവിചന

അധവികഭാരതവിമലറ്റുന്നതവിനുമവണവി  ജനങ്ങളുചട  മുന്നവില്  വചവിട്ടുള  ചതരചഞ്ഞടുപ്പെത

മഭാനവിചഫെമസഭായണത.  ആ  മഭാനവിചഫെമസഭായവിലൂന്നവിചക്കഭാണള  മറുപടവി

സസഭാഭഭാവവികമഭായവിട്ടുശ  മനവിമഭാരഭായഭാലശ  മുഖര്യമനവി  എന്ന  നവിലയത  ഞഭാനഭായഭാലശ

പറഞ്ഞുചവന്നു വരശ.  അതുമഭാത്രമഭാണത ഇവവിചടയണഭായവിട്ടുളതത.    നയപരമഭായ ഒര

കഭാരര്യവശ  സഭയചട  മുമവിലല്ലഭാചത  പുറതത  ചവളവിചപ്പെടുത്തുക  എന്ന  ഉമദ്ദേശര്യശ

സരക്കഭാരവിനവില്ല.  

റൂളവിശഗത

സഭഭാസമമ്മേളന കഭാലയളവവില് നയപരമഭായ കഭാരര്യങ്ങള് സഭയ്ക്കുപുറതത
പ്രഖര്യഭാപവിക്കുന്നതത സശബനവിചത

മവി  .    സശക്കര:  നവിയമസഭഭാ  സമമ്മേളനശ  നടന്നുചകഭാണവിരവിക്കുമമഭാള്

സരക്കഭാരവിചന  നയപരമഭായ  തശരമഭാനങ്ങള്  നവിയമസഭയവില്  തചന്ന

പ്രഖര്യഭാപവിക്കുക  എന്നതഭാണത  കശഴത വഴക്കശ.   ഇക്കഭാരര്യതവില്  മുന്  സശക്കരമഭാര

വര്യക്തമഭായ റൂളവിശഗത  നല്കവിയവിട്ടുണത.    1988  ജൂണ്  22-ാം തശയതവിയശ  1998

ഏപ്രവില്  2-ാംതശയതവിയശ.  സരക്കഭാരവിചന  നയപരമഭായ  കഭാരര്യങ്ങള്  (Policy
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matters)  ആദേര്യശ  സഭയവില്  പ്രഖര്യഭാപവിക്കുക  എന്നതത  ഒര  പഭാരലചമനറവി

കശഴത വഴക്കമഭാണത.  രഭാജര്യചത നവിയമനവിരമ്മേഭാണസഭകള് അശഗശകരവിച്ചുമപഭാരന്ന

ഒര  ചപഭാതുതതസശ  കൂടവിയഭാണവിതത.   എന്നഭാല്  ഏചതഭാചക്കയഭാണത  നയപരമഭായ

കഭാരര്യങ്ങള്,  ഏചതഭാചക്കയഭാണത  നയപരമല്ലഭാതതത  എന്നത  കൃതര്യമഭായവി

നവിരവ്വചെവിക്കുക  അത്ര  എളുപ്പെമുള  കഭാരര്യമല്ല.   ഉദേഭാഹരണതവിനത  രഭാഷശയ

പഭാരട്ടവികള്  തങ്ങളുചട  ചതരചഞ്ഞടുപ്പെത  മഭാനവിചഫെമസഭായവിലൂചട  ജനങ്ങചള

അറവിയവിച  കഭാരര്യങ്ങള്  അധവികഭാരതവില്  വന്നതവിനുമശഷശ  സഭയത  പുറതത

ആവരതവിചഭാല് അതത നയപരമഭായ പ്രഖര്യഭാപനമഭായവിതശരമമഭാ എന്നതത ചെരച

ചചെയ്യചപ്പെമടണതഭാണത.   ഏതഭായഭാലശ  ഇവവിചട  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട  പ്രതവിപക്ഷ

മനതഭാവത ചൂണവിക്കഭാണവിചതുശ വവിവവിധ മനവിമഭാര സഭയത പുറതത പറഞ്ഞതഭായവി

പറയചപ്പെടുന്നതുമഭായ  എല്ലഭാ  കഭാരര്യങ്ങളുശ  സരക്കഭാരവിചന  നയപരമഭായ

കഭാരര്യങ്ങളഭാചണന്നത  പറയഭാനഭാകവില്ല.   മറവിചത  അവയവില് പലതുശ സരക്കഭാരവിചന

ഭരണപരമഭായ കഭാരര്യങ്ങളഭാചണന്നഭാണത ചചെയറവിചന പക്ഷശ. 

എന്നവിരന്നഭാലശ  ഉയരന്ന പഭാരലചമനറവി  മൂലര്യങ്ങള് കഭാത്തുസൂക്ഷവിക്കുവഭാന്

ബഭാദര്യസ്ഥചപ്പെട്ട  ഇനൗ  സഭ  സമമ്മേളവിക്കുന്ന  അവസരങ്ങളവില്  സഭയചട  മുന്

അദര്യക്ഷനഭാര റൂള് ചചെയവിട്ടുളതുമപഭാചല സരക്കഭാരവിചന നയപരമഭായ കഭാരര്യങ്ങള്
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സഭയവില് തചന്ന പ്രഖര്യഭാപവിക്കണശ എന്ന പഭാരലചമനറവി കശഴത വഴക്കശ തുടരന്നുശ

പഭാലവിമക്കണതഭാചണന്നത ചചെയര നവിരമദ്ദേശവിക്കുന്നു.

28.06.2016-നത  ഗവരണ്ണറുചട  പ്രസശഗതവിനത  നനവി  മരഖചപ്പെടുത്തുന്ന

ചെരചയവില് പചങടുതത പ്രസശഗവിച ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട അശഗശ പവി. ഉണ്ണവി നടതവിയ

ചെവില പരഭാമരശങ്ങള് സഭചയ ചതറ്റെവിദരവിപ്പെവിക്കലഭാചണന്നുശ മലപ്പുറശ ജവില്ലയവില്

അങ്ങചന ഒര സശഭവമുണഭായവിട്ടവിചല്ലന്നനശ ഉചണങവില് ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട മുഖര്യമനവി

അതത പറയണചമന്നുശ ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട അശഗശ പവി. ഉചചബദുള മപഭായവിനത ഓഫെത

ഓരഡറവിലൂചട  ആവശര്യചപ്പെടുകയണഭായവി.   തുടരന്നത  അക്കഭാരര്യശ  പരവിമശഭാധവിചത

റൂളവിശഗത  നല്കഭാചമന്നത  ചചെയര  പ്രസഭാവവിക്കുകയണഭായവി.   ചചെയര  ഇക്കഭാരര്യശ

വവിശദേമഭായവി പരവിമശഭാധവിക്കുകയണഭായവി.  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട അശഗശ പ്രസശഗമമദര്യ

നടതവിയ  പരഭാമരശചത  മചറ്റെഭാര  അശഗശ  എതവിരത്തുചകഭാണത  ഇടചപട്ടു

എന്നതല്ലഭാചത സഭഭാമരഖകളവില് നവിന്നത വഭാക്കുകള് നശക്കശ ചചെയ്യഭാന് വര്യവസ്ഥ

ചചെയ്യുന്ന ചെട്ടശ  307-ചന പരവിധവിയവില് വരന്ന കഭാരര്യങ്ങള് ഇനൗ വവിഷയതവില്

ഉള്ചപ്പെട്ടവിട്ടുളതഭായവി കഭാണുന്നവില്ല.

ഗവരണറുചട പ്രസശഗതവിനത നനവി മരഖചപ്പെടുത്തുന്ന ചെരചയവില് പചങടുതത

28.06.2016-നത  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട  അശഗശ  പവി.  ടവി.  മതഭാമസത   സശസഭാരവിക്കചവ
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നടതവിയ  പരഭാമരശശ  സശബനവിചത  ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട  ചപഭാതുമരഭാമത്തുശ

രജവിമസ്ട്രേഷനുശ  വകുപ്പുമനവി  (ശശ.  ജവി.  സുധഭാകരന്)  ഒര  ക്രമപ്രശശ

ഉന്നയവിക്കുകയശ പ്രസ്തുത പരഭാമരശതവിലടങ്ങവിയ കഭാരര്യശ ചതളവിയവിക്കുന്നതുവചര

അതുമഭായവി  ബനചപ്പെട്ട  കഭാരര്യങ്ങള്  മരഖയവിലണഭാകഭാന്  പഭാടവിചല്ലന്നത

അഭര്യരതവിക്കുകയശ  ചചെയ.   അതവിചനത്തുടരന്നത  ശശ.  പവി.  ടവി.  മതഭാമസവിചന

പരഭാമരശതവിലടങ്ങവിയ കഭാരര്യശ വസ്തുനവിഷ്ഠമഭായവി ചതളവിയവിക്കുന്നതുവചര ആയതത

മരഖയവിലണഭാകവില്ല  എന്നത  ചചെയര  റൂള്  ചചെയ്യുകയശ  ചചെയവിരന്നു.   തുടരന്നത

ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട പ്രതവിപക്ഷ മനതഭാവത ശശ. രമമശത ചചെന്നവിതല "വസ്തുനവിഷ്ഠമഭായവി

ചതളവിയവിക്കുന്നതുവചര  നശക്കശ  ചചെയ്യുന്നു"  എന്നത  റൂള്  ചചെയ്യുന്നതത

കശഴത വഴക്കങ്ങള്ക്കുശ  ചെട്ടങ്ങള്ക്കുശ  മയഭാജവിക്കുന്നതചല്ലന്നത

ചൂണവിക്കഭാണവിക്കുകയണഭായവി.   ഇക്കഭാരര്യതവില് വര്യതര്യസ അഭവിപ്രഭായങ്ങളുണഭായ

സ്ഥവിതവിക്കത  ഇതു  സശബനവിച  കഭാരര്യങ്ങള്  വവിശദേമഭായവി  പരവിമശഭാധവിക്കഭാചമന്നത

ചചെയര അറവിയവിക്കുകയണഭായവി.  വസ്തുനവിഷ്ഠമഭായവി ചതളവിയവിക്കുന്നതുവചര നശക്കശ

ചചെയ്യുന്നു  എന്ന  റൂളവിശഗത  ചകഭാണത  ചചെയര  ഉമദ്ദേശവിചതത  പ്രസ്തുത  പരഭാമരശശ

വസ്തുനവിഷ്ഠമഭാമണഭാചയന്നത  പരവിമശഭാധവിചതവിനുമശഷശ  അനവിമ

തശരമഭാനചമടുക്കഭാചമന്നത മഭാത്രമഭാണത.   ഇതുമഭായവി ബനചപ്പെട്ട മരഖകള് ചചെയര
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വളചര വവിശദേമഭായവി പരവിമശഭാധവിചതവില് ബഹുമഭാനചപ്പെട്ട അശഗശ പവി.ടവി. മതഭാമസത,

ശശ.  വവി.  എസത.  അച്ചുതഭാനനചനതവിചര നടതവിയ പരഭാമരശശ വസ്തുതഭാപരമഭായവി

ശരവിയഭാചണന്നത കഭാണഭാന് കഴവിഞ്ഞവില്ല.

ഇനൗ  സഭാഹചെരര്യതവില്  ശശ.  പവി.ടവി.  മതഭാമസത,  ശശ.  വവി.  എസത.

അച്ചുതഭാനനചനതവിചര  നടതവിയ  പരഭാമരശശ  ചെട്ടശ  307  അനുസരവിചത  സഭഭാ

മരഖകളവില് നവിന്നുശ ചചെയര നശക്കശ ചചെയ്യുന്നു.

ഇക്കഭാരര്യതവില്  ചെട്ടശ  288  പ്രകഭാരശ  ഒര  വര്യക്തവിപരമഭായ

വവിശദേശകരണതവിനത (Personal Explanation) അനുമതവി മചെഭാദേവിച്ചുചകഭാണത ശശ.

പവി.  ടവി.  മതഭാമസത ചചെയറവിനത ഒര കതത നല്കവിയവിരന്നു.  ചെട്ടശ  307  പ്രകഭാരശ

സഭഭാമരഖകളവില് നവിന്നുശ നശക്കശ ചചെയ്യുന്ന വവിഷയചത സശബനവിചത  ചചെയര

നടതവിയ പരഭാമരശതവിമനല് ചെട്ടശ 288 പ്രകഭാരമുള Personal Explanation-നത

അശഗങ്ങള്ക്കത  അവസരമവില്ലഭാതതവിനഭാല്  ആയതത  അമദ്ദേഹശ

ഉന്നയവിമക്കണതവിചല്ലന്നുശ ചചെയര റൂള് ചചെയ്യുന്നു.

ശശ  .   പവി  .   ടവി  .   മതഭാമസത:  (ചചമക്കത ഓഫെത).......

മവി  .    സശക്കര:   ചചെയറവിചന  റൂളവിശഗവിചന  മചെഭാദേര്യശ  ചചെയ്യണ.   ദേയവഭായവി

അങ്ങവിരവിക്കണശ.  ചചെയര ഒര കഭാരര്യതവില് റൂളവിശഗത  നടതവിയവിരവിക്കുകയഭാണത.
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പശസത, പശസത.... ദേയവഭായവി ഇരവിക്കണശ.  ശശ. പവി. ടവി. മതഭാമസത ഇതത ശരവിയല്ല,

ചചെയറവിചന റൂളവിശഗവിനുമശഷശ അങ്ങത എണശറ്റുനവിന്നത സശസഭാരവിക്കുന്നതത ശരവിയല്ല.

അങ്ങത ഇരവിക്കണശ.  

ക്രമപ്രശശ

ധവളപത്രശ മലയഭാളതവില് മവണചമന്നതത സശബനവിചത

ശശ  .    ചക  .    സവി  .    മജഭാസഫെത:  സര,  മപഭായവിനത  ഓഫെത  ഓരഡര,   ബഹു.

ധനകഭാരര്യ  വകുപ്പുമനവി  White  Paper  on  State  Finances

സമരപ്പെവിക്കുകയണഭായവി.   സഭാധഭാരണഗതവിയവില്  സഭയവില്  മരഖകള്

സമരപ്പെവിക്കുന്നതത മലയഭാളതവിലഭായവിരവിക്കണശ.  മലയഭാളവിയല്ലഭാത ഗവരണ്ണറുചട

നയപ്രഖര്യഭാപനശ  മപഭാലശ  മലയഭാളതവില്  നല്കഭാറുണത.   ഒറവിജവിനല്

മഡഭാകക്യുചമനത  മലയഭാളതവിലഭാവണചമന്ന  വര്യവസ്ഥയണത.   ഇവവിചട  ധനകഭാരര്യ

വകുപ്പുമനവി  അവതരവിപ്പെവിച  ധവളപത്രശ  ഇശഗശഷവിലഭായതത  അനുവഭാദേശ

വഭാങ്ങവിയവിട്ടഭാമണഭാ;  വഭാങ്ങവിയവിട്ടചല്ലങവില്......,  മലയഭാള  ഭഭാഷയഭാണത  സഭയചട

ഭഭാഷ,   ഭരണഭഭാഷ.   ഇതത  മലയഭാള  ഭഭാഷമയഭാടുള  അവമഹളനമഭാണത.

അതുചകഭാണത തചന്ന ഇതവില് പ്രമതര്യകശ റൂളവിശഗത മവണശ.

ധനകഭാരര്യവശ കയറുശ വകുപ്പുമനവി  (മഡഭാ  .    ടവി  .    എശ  .    മതഭാമസത  ചഎസകത  ):
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അവതരവിപ്പെവിചവിട്ടുണത.  രണശ  ഇശഗശഷവിലഭാണത,  മലയഭാളതവിലല്ല.

മലയഭാളതവില്കൂടവി  ലഭര്യമഭാക്കഭാനഭാവശര്യമഭായ ഏരപ്പെഭാടുകള് ചചെയവിട്ടുണത.   അതത

ലഭര്യമഭാക്കുകയശ ചചെയ്യുശ. 

പ്രതവിപക്ഷ  മനതഭാവത  (ശശ  .    രമമശത  ചചെന്നവിതല):  അശഗങ്ങള്ക്കത

മലയഭാളതവില്  കൂടവി  മകഭാപ്പെവികള്  വവിതരണശ  ചചെയ്യഭാനുള  നടപടവി  അങ്ങത

എടുക്കണചമന്നഭാണത ആവശര്യചപ്പെട്ടതത. 

മവി  .    സശക്കര:   മലയഭാളതവില് കൂടവി  ലഭര്യമഭാക്കഭാനഭാവശര്യമഭായ നടപടവികള്

സസശകരവിക്കണശ.  

പ്രമമയതവിമനലള  ചെരച  തുടരകയഭാണത.   ശശ.  എശ.  എശ.  മണവിക്കത

സശസഭാരവിക്കഭാശ.


