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14.07.2022-ന ശ്രീ. എാം. എാം. മണി നെത്തിയ പരചമര്ശാം

സഭചകരഖേളില്നിന്നാം നീക്കാം ടെകേണ്ടത സാംബന്ധിച്ച

2022 ജൂലൈ 14-ചാം തീയതി ധനചഭയര്ഥന െര്ച്ചയില് പടെടുത്ത
സാംസചരിക്കകേ

ഭരണേക്ഷിയില്ടെട്ട

ഒരാംഗാം

നെത്തിയ

പരചമര്ശവാം അതുസാംബന്ധിച്ച സഭയിലുണ്ടചയ െിൈ സാംഭേങ്ങളാം
ടെയറിടെ ശ്രദ്ധയില്ടെടുേയുണ്ടചയിടയന്ന 2022 ജൂലൈ 20-ചാം
തീയതി

േയക്തിപരമചയ

േിശദീേരണത്തിനുമുമ്പ ,

സഭടയ

അറിയിക്കുേയുാം തുെര്ന്ന
തചടെെറയുാംപ്രേചരാം റൂളിാംഗ + നല്ുേയുാം ടെയ്തു.
ബഹുമചനടെട്ട

അാംഗാം

ശ്രീമതി

ടേ.

ടേ.

രമയുടെ

പ്രസാംഗടത്ത മുന്നിര്ത്തി തുെര്ന്ന സാംസചരിച്ച ശ്രീ. എാം. എാം. മണി
നെത്തിയ പരചമര്ശാം ആകക്ഷപേരമചയതിനചല് അത െട്ടാം 307
പ്രേചരാം സഭചനെപെിേളില്നിന്നാം നീക്കാം ടെകേണ്ടതചടണന്ന
ശ്രീ.

തിരുേഞ്ചൂര്

രചധചകൃഷ്ണന്

ക്രമപ്രശ്നാം

ഉന്നയിക്കുേയുാം

പ്രതിപക്ഷകനതചവാം ശ്രീ. രകമശ ടെന്നിത്തൈയുാം സമചനമചയ

ആേശയാം ഉന്നയിക്കുേയുാം ഇക്കചരയാം പരികശചധിച്ച ഉെിതമചയ
നെപെി

സവീേരിക്കചടമന്ന

ടെയര്

സഭടയ

അറിയിക്കുേയുാം

ടെയ്തിരുന്ന.
നിയമസഭയില്

ഉപകയചഗിക്കചന്

പചെില്ലചത്തടതന്ന

ടപചതുേില് അാംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ള അണ്-പചര്ൈടമെറിയചയ േചക്കുേള്
ഉപകയചഗിച്ചിടല്ലെിലുാം

െിൈ

പരചമര്ശങ്ങള്

അനുെിതവാം

അസവീേചരയവമചേചാം. മുമ്പ സചര്വത്രിേമചയി ഉപകയചഗിച്ചിരുന്ന
െിൈ

േചക്കുേളാം

പ്രകയചഗങ്ങളാം

ഉപകയചഗിക്കചന്

ഇന്നടത്ത

പചെില്ലചത്തേയചയി

േചക്കുേളടെ കേരുാം അര്ഥവാം
സചഹെരയത്തിൈചണ .
പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന

േചൈത്ത

േണക്കചക്കുന്നണ്ട .

മചറുന്നത അതിടെ സചമൂഹിേ

ഫ്യൂഡല്
േചക്കുേളാം

മൂൈയകബചധടത്ത

പ്രകയചഗങ്ങളാം

ആധുനിേ

ജനചധിപതയ കൈചേത്തിടെ മൂൈയകബചധത്തിന േിരുദ്ധമചയിരിക്കുാം.
അതുടേചണ്ടചണ കനരടത്ത സചര്േത്രിേമചയി ഉപകയചഗിച്ചിരുന്ന
പെടഞ്ചല്ലുേള്,

തമചശേള്,

എന്നിേയില്

പൈതുാം

പ്രചകദശിേ
ഇന്ന

േചങടമചെിേള്

േചൈഹരണടെട്ടതുാം

ഉപകയചഗിച്ചുകൂെചത്തതുമചുന്നത . മനുഷ്യരുടെ നിറാം, ശചരീരിേ
പ്രകതയേതേള്,

പരിമിതിേള്,

ടെയ്യുന്ന

ടതചെില്,

ുടുാംബപശ്ചചത്തൈാം, ജചതി, മതാം, ൈിാംഗപരമചയ സേികശഷ്തേള്,
ജീേിതചേസ്ഥേള്
പരചമര്ശങ്ങള്,

എന്നിേടയ
ആണത്തക

മുന്നിര്ത്തിയുള്ള
ചഷ്ണങ്ങള്

പരിഹചസ

എന്നിേടയല്ലചാം

ആധുനിേ

കൈചേത്ത

സചമൂഹിേ

അപരിഷ്കൃതമചയതിനചല്

േളര്ച്ചയ്ക്കാം

ജനചധിപതയ

േിേചസത്തിനുമനുസരിച്ച
അേകബചധാം

അേടയല്ലചാം
കബചധത്തിടെ

ഉകപക്ഷിക്കടെകെണ്ടേയചടണന്ന

സമൂഹത്തിൈചടേ

േളര്ന്നേരുന്നണ്ട .

സ്ത്രീേള്,

ഭിന്നകശഷ്ിക്കചര്, േചഴ്ചപരിമിതര്, പചര്ശവേല്കൃത ജനേിഭചഗങ്ങള്
എന്നിേടരക്കുറിച്ച

പരചമര്ശിക്കുകമ്പചള്

ഈ

പരിഗണന

പ്രധചനമചണ . എന്നചല് ജനപ്രതിനിധിേളില് പൈര്ക്കുാം ഈ മചറ്റാം
കേണ്ടത്ര

മനസ്സിൈചക്കചനചയിട്ടില്ല.

മുമ്പില്ലചത്തേിധാം

സചമൂഹിേ

േികധയമചുന്നടണ്ടന്ന

ഇക്കചരയങ്ങടളല്ലചാം
ഓ്ഡിറ്റിാംഗിന

ഇന്ന

എല്ലചേരുാം ഓര്കക്കണ്ടതചണ . നമ്മുടെ

സഭയ്ക്കാം േചൈത്തിടെ മചറ്റാം ഉള്ടക്കചള്ളചനചേണാം. േചക്കുേള്
േിൈക്കചനുാം

നികരചധിക്കചനുമുളള

ടെയറിടെ

അധിേചരാം

പ്രകയചഗിച്ച അെികച്ചല്പികക്കണ്ടതചണ ആ മചറ്റടമന്ന േരുതുന്നില്ല.
സവയാം തിരുത്തലുേളാം നേീേരണവാം അാംഗങ്ങളടെ ഭചഗത്തുനിന്ന
ഉണ്ടചവേയചണ കേണ്ടത .
കമല്െറഞ്ഞ

േചഴ്ചെചെിടെ

അെിസ്ഥചനത്തില്

േീക്ഷിക്കുകമ്പചള് ശ്രീ. എാം. എാം. മണിയുടെ പ്രസാംഗത്തില് ടതറ്റചയ
ഒരു

ആശയാം

അഭിപ്രചയാം.

അന്തര്ൈീനമചയിട്ടുടണ്ടന്നചണ

അത

കെര്ന്നകപചുന്നതല്ല.

ടെയറിടെ

പുകരചഗമനപരമചയ

മൂൈയകബചധവമചയി

ടെയറിടെ

നിരീക്ഷണത്തിടെ

അെിസ്ഥചനത്തില് അനുെിതമചയ പ്രകയചഗാം ശ്രീ. എാം. എാം. മണി
പിന്േൈിക്കുടമന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന.
ജൂൈചയ 15-ന ഈ പ്രശ്നാം ബഹുമചനടെട്ട പ്രതിപക്ഷകനതചേ
ഉന്നയിച്ച സന്ദര്ഭത്തില് ടെയര് നെപെിക്രമങ്ങള് േയക്തമചക്കി പ്രശ്നാം
പരികശചധിക്കുടമന്ന
ടെയറിടെ

അറിയിക്കുേയുാം

േിശദീേരണാം

അതിനുകശഷ്ാം

അാംഗീേരിക്കുേയുാം

ടെയ്തതചണ .

പ്രതിപക്ഷ

അാംഗാം

മടറ്റചരു

പ്രകേചപനടമചന്നമില്ലചടത

പ്രതിപക്ഷകനതചേ

ടെയറിടന

സാംബന്ധിച്ച

പുറത്ത

അകങ്ങയറ്റാം ദുഃസൂെനകയചടെ െിൈ പരചമര്ശങ്ങള് നെത്തിയതിടെ
കെകതചേിേചരാം
സാംബന്ധിച്ച

അജ്ഞചതമചണ .
നെത്തിയ

സഭയ്ക്കപുറത്ത

പരചമര്ശങ്ങള്

ടെയറിടന

ഉെിതമചകയചടയന്ന

ശചന്തമചയി സവയാം േിൈയിരുത്തടട്ട എന്ന മചത്രകമ അക്കചരയത്തില്
അഭിപ്രചയടെടുന്നള്ളൂ.

അകതചടെചൊം

ജൂൈചയ

14-ന

െിൈ

അാംഗങ്ങള് പ്രതികഷ്ധത്തിടെ ഭചഗമചയി സഭയുടെ അന്തസ്സിന
കെരചത്ത മുദ്രചേചേയങ്ങള് േിളിച്ചതുാം ഡയസ്സികൈക്ക തള്ളിക്കയറചന്
ശ്രമിച്ചതുാം

തിേച്ചുാം

ദൗര്ഭചഗയേരമചയികെചടയന്നകൂെി

ഈ

സന്ദര്ഭത്തില് ചൂണ്ടിക്കചണിക്കുേയചണ . േചക്കിലുാം പ്രവൃത്തിയിലുാം
ടപരുമചറ്റത്തിലുാം

സഭയുടെ

അന്തസ്സാം

ഉന്നതമൂൈയങ്ങളാം

ഉയര്ത്തിെിെിക്കചന് എല്ലച അാംഗങ്ങളാം ജചഗ്രത പുൈര്ത്തണടമന്ന
ടെയര് ഓര്േിെിക്കുന്ന.

