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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ
എടഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 നവലാംബര് 9, വവഭാഴലാം
വഭാലവലാം 169]

ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്

[നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട എടഭാലാം സകമ്മേളനലാം 2017 നവലാംബര് മഭാസലാം
9-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിടല 9.00 മണനികട്ട് കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട
ബഹുമഭാനടപട സതീകര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് ആരലാംഭനിച.
മനി. സതീകര്: ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്...
I സതവപ്രതനിജ്ഞ അഥവഭാ സഗഗൗരവ പ്രതനിജ്ഞ
നനിയമസഭഭാ ടസക്രടറനി (ശതീ. വനി. ടകേ. ബഭാബുപ്രകേഭാശട്ട്): സര്, കവങ്ങര അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനില്നനിനലാം ഉപടതരടഞ്ഞെടുപനില് വനിജയനിച്ച ശതീ. ടകേ. എന. എ.
ഖഭാദര് സതവപ്രതനിജ്ഞയഭായനി സഭയനില് സനനിഹനിതനഭായനിട്ടുണട്ട്.
ശതീ. ടകേ. എന. എ. ഖഭാദര്: അഡഡ്വകകറട്ട് ടകേ. എന. എ. ഖഭാദര് ആയ ഞഭാന
നനിയമസഭയനിടല ഒരലാംഗമഭായനി ടതരടഞ്ഞെടുകടപടനിരനിക്കുനതനിനഭാല് നനിയമലാം വഴനി
സഭാപനിതമഭായ ഭഭാരതതനിടന്റെ ഭരണഘടനകയഭാടട്ട് ഞഭാന നനിര്വവഭാജമഭായ വനിശഡ്വസ്തതയുലാം
കൂറലാം പുലര്ത്തുടമനലാം ഞഭാന ഭഭാരതതനിടന്റെ പരമഭാധനികേഭാരവലാം അഖണ്ഡതയുലാം നനില
നനിര്ത്തുടമനലാം ഞഭാന ഏടറടുക്കുവഭാന കപഭാകുന കേര്തവവലാം ഞഭാന വനിശഡ്വസ്തതകയഭാടട്ട്
കൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുടമനലാം അളഭാഹുവനിടന്റെ നഭാമതനില് സതവലാം ടചെയ്യുന.
മനി. സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട ശതീ. ടകേ. എന. എ. ഖഭാദര്, അകങ്ങകട്ട് എലഭാ
അഭനിനന്ദനങ്ങളലാം കനരുന.
(ശതീ. ടകേ. എന. എ. ഖഭാദര് അനുവദനികടപട ഇരനിപനിടതനില് ഉപവനിഷ്ടനഭായനി)

II കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസട്ട്
മുഖവമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, കസഭാളഭാര് അഴനിമതനിടയക്കുറനിച്ചട്ട്
അകനഡ്വഷനിച്ച ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുലാം അതനികന്മേല്
സര്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിച്ച നടപടനികേടള സലാംബനനിച്ച ടമകമ്മേഭാറഭാണവലാം ഞഭാന
കമശപ്പുറതട്ട് വയ്ക്കുന.
463/2020
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കകേരള നനിയമസഭ

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല): സര്, അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിനട്ട് ഞങ്ങള ഒരു കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അവതരനിപനികഭാന
സമയലാം അനുവദനികണലാം. (.....ബഹളലാം.....) ….പതീസട്ട്....പതീസട്ട്....
ശതീ. ടകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട്: സര്, ബഹു. പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് മമകട്ട്
അനുവദനിക.......(.....ബഹളലാം..…)
മനി. സതീകര്: ഈ സഭഭാസകമ്മേളനലാം ഒരു പ്രകതവകേ സഭാഹചെരവതനിലഭാണട്ട്
വനിളനിചകചെര്തനിരനിക്കുനതട്ട്

എനതട്ട്

ബഹുമഭാനടപട

പ്രതനിപക്ഷ

കനതഭാവനിനട്ട്

അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിടന്റെയുലാം നനിയമസഭഭാ
കേക്ഷനികനതഭാകളടടയുലാം

അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി

പരനിഗണനിചലാം

ഈ

സഭയുടട

അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിചടവനട്ട് ഉറപ്പുവരുതഭാനുലാം ലക്ഷവമനിട്ടുടകേഭാണ്ടുള ഒരു
പ്രകതവകേ സഭഭാസകമ്മേളനമഭാണട്ട് ഇവനിടട കചെര്നനിരനിക്കുനതട്ട് . ഇനനിവനിടട കചെരുനതട്ട്
നനിങ്ങള ആവശവടപട പ്രകേഭാരമുള റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് .
ഇകഭാരവതനില് ടചെയറനിടന്റെ അഭനിപ്രഭായവലാം നനിങ്ങളടട അഭനിപ്രഭായകതഭാടട്ട് കയഭാജനിപ്പു
ളതഭായനിരുന. ഈ സഭ വനിളനിചകചെര്ത ഉകദ്ദേശവലാം നനിര്വഹനികഭാന അനുവദനികണലാം.
.....പതീസട്ട്...പതീസട്ട്..... കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേളലാം ചെടലാം 300 അനുസരനിചള
പ്രസ്തഭാവനയുലാം കേഴനിഞ്ഞെകശഷലാം നനിങ്ങള പറഞ്ഞെതട്ട് ആകലഭാചെനികഭാലാം. ദയവഭായനി
ഇരനിക. .. .....പതീസട്ട്....പതീസട്ട്..... ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിടന്റെയുലാംകൂടനി
കേതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് ഈ സകമ്മേളനലാം വനിളനിചകചെര്തനിരനിക്കുനതട്ട് .
ജുഡതീഷവല് അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷടന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് വനഭാല് അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
സഭയട്ട് അറനിയണടമന അങ്ങയുടട ആഗ്രഹതനിടന്റെയുലാം അഭനിപ്രഭായതനിടന്റെയുലാം
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
അവതരനിപനികഭാന

ഈ

സകമ്മേളനലാം

വനിളനിചകചെര്തനിരനിക്കുനതട്ട് .

അതട്ട്

അനുവദനികണലാം. (......ബഹളലാം.....).....പതീസട്ട്....പതീസട്ട്.... ഇതട്ട്

ഉചെനിതമഭായ കേഭാരവമല. ദയവഭായനി സഹകേരനികണലാം. .....പതീസട്ട്....പതീസട്ട്.... സഭയുടട
നടപടനിക്രമങ്ങള നടതഭാന അങ്ങട്ട് ദയവഭായനി അനുവദനികണലാം. (.....ബഹളലാം..…)
മുഖവമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, ഞഭാന അവതരനിപനിച്ചട്ട് കേഴനിഞ.
ഇനനി അതട്ട് സഡ്വതീകേരനിച്ചഭാല് മതനി.
മനി. സതീകര്: അകദ്ദേഹലാം കേടലഭാസുകേള

കമശപ്പുറത്തു വചകേഴനിഞ.

......(ബഹളലാം) … പതീസട്ട്... പതീസട്ട്. ഈ സഭയുടട നടപടനിക്രമങ്ങള നടതഭാന
അങ്ങട്ട് ദയവഭായനി അനുവദനികണലാം.
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III ചെടലാം 300 അനുസരനിചള പ്രസ്തഭാവന
കസഭാളഭാര് അഴനിമതനി
മുഖവമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് സലാംബനനിച്ചട്ട്
എല്.ഡനി.എഫട്ട്. നനിയമസഭയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം നടതനിയ ആകരഭാപണങ്ങളടട
അടനിസഭാനതനില് സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന്റെ 29-10-2013-ടല എസട്ട്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 863/2013 വനിജ്ഞഭാപനതനിലൂടട ഉതരവഭായ ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജന
കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. 1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫട്ട്
എനകേഡ്വയറനി ആകട്ട് ടസക്ഷന 3(4) പ്രകേഭാരലാം റനികപഭാര്ട്ടുലാം അതനികന്മേല് സഡ്വതീകേരനിച്ച
നടപടനികേള സലാംബനനിച്ച റനികപഭാര്ട്ടുലാം ഞഭാന സഭയുടട കമശപ്പുറതട്ട് വയ്ക്കുന.
സലാംസഭാനതട്ട് ഏടറ ചെര്ച്ച ടചെയ്യടപട കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് കകേസുലാം അതനില്
രഭാഷതീയ-ഉകദവഭാഗസ-ഭരണ കനതൃതഡ്വതനിലുളവരുടട കുറകേരമഭായ പങലാം അകനഡ്വഷനി
ക്കുനതനിനട്ട് 28-10-2013-നഭാണട്ട് മുന സര്കഭാര് ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജടന
അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷനഭായനി നനികയഭാഗനിച്ചതട്ട്. കേമ്മേതീഷടന്റെ കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസട്ട്
പ്രകേഭാരമുള അകനഡ്വഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുനകതഭാടടഭാപലാം കേമ്മേതീഷന കേടണതനിയ
ചെനില വസ്തുതകേളടട ടവളനിച്ചതനില് പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള സഷ്ടമഭാകനിടകഭാണട്ട്
7-11-2014-നട്ട് കേമ്മേതീഷന ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. നഭാലട്ട് വര്ഷടത ടതളനിടവടുപനിലൂടട
214 സഭാക്ഷനികേടള വനിസ്തരനിക്കുകേയുലാം 812 കരഖകേള കേമ്മേതീഷന പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ടചെയ. നഭാലട്ട് കവഭാളവങ്ങളനിലഭായനി 1073 കപജുകേളഭാണട്ട് 26-9-2017-നട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിച്ച കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലുളതട്ട് .
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ ഉളടകലാം
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ ഒനഭാലാം ഭഭാഗലാം, ആമുഖവലാം ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനവലാം സഭാററ്റ്യൂടറനി
വവവസകേളലാം നനിയമസഭഭാ ചെര്ച്ചകേളലാം കൂടഭാടത കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസനിടന്റെ പരനിധനിയനില്
ഉളടപടുന ആകക്ഷപങ്ങളലാം നനിഗമനങ്ങളലാം ഉളടപടുനതഭാണട്ട് . അകതഭാടടഭാപലാം ചെനില
ശനിപഭാര്ശകേളമുണട്ട്. രണഭാലാം ഭഭാഗലാം, കേമ്മേതീഷടന്റെ കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസനില്ടപടുന
കസഭാളഭാര് തടനിപ്പുലാം അനുബന സഭാമ്പതനികേ ഇടപഭാടുകേളലാം സലാംബനനിച്ചഭാണട്ട് . മൂനഭാലാം
ഭഭാഗലാം, രണട്ട് മുതല് ആറട്ട് വടരയുള ബനടപട സഭാമ്പതനികേ ഇടപഭാടുകേളടട
പരനികശഭാധനയുലാം കേടണതലുകേളലാം ശനിപഭാര്ശകേളലാം അടങ്ങുനതഭാണട്ട് . നഭാലഭാലാം ഭഭാഗലാം,
കകേരള കപഭാലതീസട്ട് അകസഭാസനികയഷടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള സലാംബനനിചലാം അതനില്
വരുകതണ മഭാറങ്ങടളക്കുറനിചമുളതഭാണട്ട്.
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സര്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിച്ച സമതീപനലാം
ഈ അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിടല ചെനില പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേളലാം
കേടണതലുകേളലാം സഭ മുമ്പഭാടകേ പ്രതനിപഭാദനികകണതുണട്ട്. അതറനിയഭാനുള അവകേഭാശലാം
നനിയമസഭയ്ക്കുണട്ട്. 1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫട്ട് എനകേഡ്വയറതീസട്ട് ആകനിടല ടസക്ഷന
3(4) പ്രകേഭാരലാം കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുലാം അതനികന്മേല് സഡ്വതീകേരനിച്ച നടപടനികേളലാം സഹനിതലാം
ആറട്ട് മഭാസതനിനകേലാം നനിയമസഭ മുമ്പഭാടകേ വയണടമനട്ട് അനുശഭാസനിക്കുനണട്ട് .
എനഭാല് 26-9-2017-നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച്ചനിടട്ട് ഇകപഭാള ഒരു മഭാസലാം മഭാത്രമഭാണട്ട്
പനിനനിടതട്ട്.
ഇതനിനനിടയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭാകണടമനഭാവശവടപടട്ട് വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം അലഭാടതയുലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവടകമുളവരുടട നനിരവധനി അകപക്ഷകേള
സര്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇകഭാരവലാംകൂടനി കേണകനിടലടുതഭാണട്ട് ഈ ചുരുങ്ങനിയ
കേഭാലതനിനനിടയനില്തടന റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭ മുമ്പഭാടകേ സമര്പനികണടമനട്ട്
തതീരുമഭാനനിച്ചതട്ട്. ഇത്രയുലാം ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലതനിനനിടയനില് ഒരു അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതട്ട് നനിയമസഭഭാ ചെരനിത്രതനില് ഒരുപകക്ഷ
ആദവമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം. ടപഭാതുജന തഭാല്പരവലാംകൂടനി കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണഭാണട്ട്
അനുവദനിച്ച സമയപരനിധനികഭായനി കേഭാത്തുനനില്കഭാടത റനികപഭാര്ടട്ട് സഭയനില് വച്ചട്ട് ഒരു
പരസവ കരഖയഭാകഭാന സര്കഭാര് തതീരുമഭാനനിച്ചതട്ട്.
26-9-2017-നഭാണട്ട് സര്കഭാരനിനുമുമ്പഭാടകേ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചതട്ട്.
റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് അഡഡ്വകകറട്ട് ജനറലനിടന്റെയുലാം ഡയറകര് ജനറല്
ഓഫട്ട് കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷടന്റെയുലാം ഉപകദശലാം കതടനിയകശഷലാം 11-10-2017-ല് കചെര്ന
മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം റനികപഭാര്ടനിടല കേടണതലുകേളലാം ശനിപഭാര്ശകേളലാം ടപഭാതുവനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം മകേടകഭാണ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഉതരവട്ട് പുറടപടുവനിക്കു
നതനിനുമുമ്പട്ട് ഇകഭാരവതനില് ജുഡതീഷവല് പശഭാതലമുള ഒരു നനിയമജ്ഞടന്റെകൂടനി
ഉപകദശലാം കതടുനതട്ട് സഹഭായകേരമഭാകുടമന കേഭാരവലാം കേണകനിടലടുതട്ട് റനികപഭാര്ടനികന്മേല്
മകേടകഭാളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന തതീരുമഭാനങ്ങളനികന്മേല് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി മുന ജഡ്ജനി
ജസതീസട്ട് അരനിജനിതട്ട് പസഭായതനിടന്റെ നനിയകമഭാപകദശലാം കതടഭാന 19-10-2017-നട്ട്
കചെര്ന മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിച്ചനിരുന. ബനടപട കരഖകേള പരനികശഭാധനിച്ചകശഷലാം
അകദ്ദേഹലാം നല്കേനിയ നനിയകമഭാപകദശലാം സര്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ചനിട്ടുണട്ട് . സര്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ച
മൂനട്ട് നനിയകമഭാപകദശങ്ങളടടയുലാം കേമ്മേതീഷടന്റെ കേടണതലുകേളടടയുലാം ശനിപഭാര്ശകേളടടയുലാം
അടനിസഭാനതനില് തഭാടഴപറയുന നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനികഭാവനതഭാടണനട്ട്
8-11-2017-ടല മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം സര്കഭാര്
ഉതരവട്ട് പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം ടചെയനിട്ടുണട്ട്.
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കേമ്മേതീഷടന്റെ ശനിപഭാര്ശകേളലാം കേടണതലുകേളലാം
കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേടളയുലാം കേടണതലുകേടളയുലാംകുറനിച്ചട്ട്
പ്രതനിപഭാദനിക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിടന്റെ ആമുഖ ഖണ്ഡനികേയനില് സൂചെനിപനിച്ച
കേഭാരവലാം പ്രസക്തമഭാണട്ട്.
"കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് സലാംബനനിച്ചട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. നനിയമസഭയട്ട് അകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം നടതനിയ ആകരഭാപണങ്ങളടട അടനിസഭാനതനില് സലാംസഭാന സര്കഭാരനിടന്റെ
29-10-2013-ടല എസട്ട്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 863/2013 വനിജ്ഞഭാപനതനിലൂടട ഉതരവഭായ
പ്രകേഭാരമുള കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസനിടല ആറട്ട് ഇനങ്ങളനികന്മേലഭാണട്ട് കസഭാളഭാര്
അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാകനി സലാംസഭാന സര്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുനതട്ട്."
ഈ അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനില് നടതനിയ സുപ്രധഭാനമഭായ ചെനില
ശനിപഭാര്ശകേളലാം കേടണതലുകേളലാം സഭയ്ക്കു മുമ്പഭാടകേ അവതരനിപനികകണതട്ട് ഇതുസലാംബനനിച്ച
വസ്തുതകേള മനസനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായനിരനിക്കുലാം. "മുഖവമനനി ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനിയുലാം
അകദ്ദേഹലാംവഴനി അകദ്ദേഹതനിടന്റെ കപഴ്സണല് സഭാഫട്ട് ടടനനി കജഭാപന, ജനിക്കുകമഭാന
കജകബട്ട്, ഗണ്മഭാന സലനിലാം രഭാജട്ട് കൂടഭാടത ഡല്ഹനിയനിടല അകദ്ദേഹതനിടന്റെ സഹഭായനി
തുടങ്ങനിയവരുലാം ടതീലാം കസഭാളഭാര് പ്രതനി സരനിത എസട്ട്. നഭായര്ക്കുലാം അവരുടട കേമ്പനനിക്കുലാം
അവരുടട ഉപകഭഭാക്തഭാകടള വഞനിക്കുവഭാന കേഴനിയതകവനിധലാം സഹഭായനിച്ചനിട്ടുടണനട്ട്
കേമ്മേതീഷന കേടണതനിയനിട്ടുണട്ട്. അനടത ആഭവന്തരവലാം വനിജനിലനസുലാം വകുപ്പുമനനി
ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന, അകദ്ദേഹതനിടന്റെ കേതീഴനിലുള കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസര്
മുകഖന മുഖവമനനി ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനിടയ ക്രനിമനിനല് ബഭാദവതയനില്നനിനലാം
വനിടുവനിക്കുനതട്ട് ഉറപ്പുവരുതനിടയനലാംകൂടനി കേമ്മേതീഷന കേടണത്തുന. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര്
രഭാധഭാകൃഷ്ണടനതനിരഭായനി നടതനിയനിട്ടുള മറഭാകരഭാപണങ്ങള ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് യഭാടതഭാരു
ടതളനിവലാം ഇലഭാതതഭാണട്ട്.
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി ശതീ. ആരവഭാടന മുഹമ്മേദനിടന്റെ പങട്ട് കേമ്മേതീഷന
പരനികശഭാധനിച. മുഖവമനനി ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനിയുടട കേഭാരവതനിടലനകപഭാടല, അകദ്ദേഹലാം
ടതീലാം കസഭാളഭാര് കേമ്പനനിടയ ഏടതഭാടക രതീതനിയനില് സഹഭായനികഭാമഭായനിരുനകവഭാ ആ
രതീതനിയനിടലഭാടക സഹഭായനിച്ചനിട്ടുളതഭായനി കേമ്മേതീഷന കേടണത്തുന.
മുഖവമനനിടയ ക്രനിമനിനല് ബഭാദവതയനില്നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് സലാംശയഭാസദമഭായ
രതീതനികേളനിലൂടട പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘലാം ധഭാരഭാളലാം ആയഭാസടപടതഭായനി
കേമ്മേതീഷന കേടണത്തുന. സനി.ഡനി.ആര്. (Call Data Record)കേളലാം കരഖയനിലുള മറട്ട്
ടതളനിവകേളലാം പരഭാമര്ശനിചടകേഭാണട്ട് കസഭാളഭാര് കകേസനിടന്റെ അകനഡ്വഷണതനില് മറ്റുള
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ചെനില മനനിമഭാര്, സര്കഭാര് ഉകദവഭാഗസര്, കകേന്ദ്ര മനനി, ചെനില നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങള,
ചെനില കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസര് എനനിവരുടട ഇടടപടലുകേളനികലകട്ട് ആഴതനിലുള
അകനഡ്വഷണലാം പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘലാം നടതനിയനിടനിടലനട്ട് കേമ്മേതീഷന
കേടണതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ടതീലാം കസഭാളഭാര് കേമ്പനനിയുടട പരനിപഭാടനികേള ഉദ്ഘഭാടനലാം ടചെയ മനനിമഭാരുലാം
തങ്ങളടട നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില് സരനിത. എസട്ട്. നഭായരുടട ടതീലാം കസഭാളഭാര്
കേമ്പനനികട്ട് കസഭാളഭാര് ടതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം അവരുടട ക്രനിമനിനല്
കകേസുകേള രഭാജനിയഭാക്കുനതനിനുലാം ശനിപഭാര്ശ ടചെയ എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം മുഖവമനനി
ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനിടയ രക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി മുന എലാം.എല്.എ. ശതീ. തമ്പഭാനൂര്
രവനി, ശതീ. ടബനനി ടബഹനഭാന എലാം.എല്.എ. തുടങ്ങനിയവരുലാം പ്രവര്തനിച്ചതഭായനി
കേമ്മേതീഷന കേടണതനിയനിട്ടുണട്ട്.
19-7-2013-ടല സരനിത. എസട്ട്. നഭായരുടട കേതനില് സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുളവര്കട്ട്
സരനിതയുലാം അവരുടട അഭനിഭഭാഷകേനുമഭായനി കഫഭാണ് മുഖഭാന്തരലാം നനിരന്തര
ബനമുണഭായനിരുനടവനട്ട് ടതളനിവനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് കേമ്മേതീഷന കേടണതനി.
കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാടകേ ഹഭാജരഭാകടപട ടതളനിവനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് അഴനിമതനിയുലാം
നനിയമവനിരുദമഭായ പ്രതനിഫലലാം സഡ്വതീകേരനികലുലാം ആകരഭാപനികടപട എലഭാ വവക്തനി
കേളക്കുടമതനിരഭായനി അഴനിമതനി തടയല് നനിയമതനിടല വവവസകേള ബഭാധകേമഭാകണഭാടയന
കേഭാരവലാം സലാംസഭാന സര്കഭാര് ഗഗൗരവമഭായനി പരനിഗണനികണടമനട്ട് കേമ്മേതീഷന
ശനിപഭാര്ശ ടചെയ്യുന.
കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിടല അച്ചടകമുയര്തനിപനിടനിക്കുനതനിനട്ട് ക്ഷമതയുള
അധനികേഭാരസഭാനതനിടന്റെ തുടര് അകനഡ്വഷണലാം അതവഭാവശവമഭാടണനലാം കേമ്മേതീഷന
കേടണത്തുന. കകേരള കപഭാലതീസട്ട് അകസഭാസനികയഷന ടസക്രടറനി ശതീ. ജനി. ആര്.
അജനിതനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് അച്ചടകരഭാഹനിതവമുണഭാടയനലാം അതനിനഭാല് വകുപ്പുതല
നടപടനി സഡ്വതീകേരനികണടമനലാം കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന. അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കേഭാരവതനിലുലാം പനി.സനി. ആകനിടല വവവസകേള ബഭാധകേമഭാകുകമഭാടയന കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനികകണതഭാടണനട്ട് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ടചെയ്യുന.
കുറവഭാളനികേടളയുലാം വനിചെഭാരണ തടവകേഭാടരയുലാം കകേഭാടതനികേള മുമ്പഭാടകേ ഹഭാജരഭാ
ക്കുനതനിനട്ട് ജയനില് അധനികേഭാരനികേളലാം ബനടപട കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുലാം ഉചെനിതമഭായ
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനനിടലനട്ട് കേമ്മേതീഷന മനസനിലഭാക്കുന. ജതീവപരവന്തലാം തടവനിനട്ട്
ശനിക്ഷനികടപടനിട്ടുള കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് പ്രതനി ബനിജു രഭാധഭാകൃഷ്ണടന്റെ കേഭാരവതനില്,
അയഭാള ജയനില് ചെഭാടുടമന ഇന്റെലനിജനസട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഉണഭായനിരുനനിട്ടുലാം,
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സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് തതീവണനി മുകഖനകയഭാ
ബസട്ട് മുകഖനകയഭാ ഹഭാജരഭാകനിയതട്ട് രണട്ട് സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസര്
മഭാത്രമഭാണട്ട്. അതരലാം തടവകേഭാരുടട കേഭാരവതനില് കേര്ശന നടപടനികേളഭാണട്ട്
അതവഭാവശവമഭായനിട്ടുളളതട്ട്. ജയനില് അധനികേഭാരനികേളലാം ബനടപട കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസരുലാം
അകേമ്പടനിക്കുള കപഭാലതീസനിടന നനികയഭാഗനികകണതട്ട് ആവശവമഭാണട്ട്.
ടസക്രടറനികയറനിടല സുരക്ഷഭാ ആവശവതനികലകഭായനി സഭാപനിച്ച സനി.സനി.
ടനി.വനി-യനിടല വനിഷഡ്വലുകേള ഏറവലാം കുറഞ്ഞെതട്ട് ഒരു വര്ഷകതക്കുള കേഭാലഭാവധനി
യനികലകട്ട് നനിലനനിര്ത്തുനതനികനഭാ അടലങനില് അവ സൂക്ഷനിക്കുനതനികനഭാ ഉചെനിതമഭായ
നടപടനി സഡ്വതീകേരനികകണതഭാണട്ട്.
എലാം.എന.ആര്.ഇ. (കകേന്ദ്ര നവതീന അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ മനഭാലയലാം)യുടട കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായനി നനിയമനിച്ചനിട്ടുള അടനര്ടനിടന ഉചെനിതമഭായനി ഉടചവഭാര്കകണതുലാം
അതുവഴനി സഗൗകരഭാര്ജ്ജതനിടന്റെ ഉല്പഭാദനതനിനുലാം വനിതരണതനിനുലാം വനികേസന
തനിനുമഭായനി കകേന്ദ്രസര്കഭാര് ആനുകൂലവങ്ങള കനടനിടയടുക്കുനതനിനുള നടപടനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന കേഴനികയണതുമഭാണട്ട്. “
സര്കഭാര് മകേടകഭാണ തതീരുമഭാനങ്ങള
(i)

കമല്പറഞ്ഞെ ശനിപഭാര്ശകേള കേണകനിടലടുത്തുടകേഭാണട്ട് ചെനില സുപ്രധഭാനമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള സര്കഭാര് മകേടകഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(ii)

ശതീമതനി സരനിത. എസട്ട്. നഭായരനില്നനിനലാം അവരുടട ടതീലാം കസഭാളഭാര്
കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം രഭാഷതീയ-ഉകദവഭാഗസ-ഭരണതലപത്തുളവരുലാം അവരുടട
സഭാഫട്ട് അലാംഗങ്ങളലാം അവരുമഭായനി ബനടപടവരുലാം വലനിയ തുകേകേള
മകേകലനിയഭായനി വഭാങ്ങനിയതഭായുലാം കസഭാളഭാര് കേമ്പനനിയുടട ഉപകഭഭാക്തഭാകടള
വഞനിക്കുനതനിനഭായനി സഹഭായനിച്ചനിട്ടുളളതഭായുലാം റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം
ടവളനിവഭാകുന. അതനിടനപറനി ക്രനിമനിനല് നടപടനി സലാംഹനിത, അഴനിമതനി
നനികരഭാധന നനിയമലാം, ഇന്തവന ശനിക്ഷഭാനനിയമലാം, മറട്ട് ബഭാധകേമഭായ നനിയമങ്ങള
എനനിവ അനുശഭാസനിക്കുന രതീതനിയനില് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുലാം.

(iii)

കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി നനിയമനികടപട
പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘലാം രഭാഷതീയ-ഉകദവഭാഗസ-ഭരണ കനതൃതഡ്വ
തനിലുളവടര കസഭാളഭാര് ഇടപഭാടുമഭായനി ബനടപട ക്രനിമനിനല്
കുറങ്ങളനില്നനിനട്ട് രക്ഷടപടുതഭാന കുതനിത ശമങ്ങള നടതനിയതഭായനി
റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം ടവളനിവഭാകുന. കൂടഭാടത പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ
സലാംഘലാം, സലാംസഭാന മനനിമഭാര്, സര്കഭാര് ഉകദവഭാഗസര്, കകേന്ദ്ര മനനി,
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ചെനില എലാം.എല്.എ.-മഭാര്, കസഭാളഭാര് കകേസട്ട് അകനഡ്വഷനിച്ച കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദവഭാഗസര് എനനിവരുടട കുറകേരമഭായ പങനിടന സലാംബനനിച്ചട്ട്
സനി.ഡനി.ആര്.-ഉലാം ടതളനിവകേളലാം ബനടപട മറട്ട് കരഖകേളലാം പരനികശഭാധനി
ച്ചനിടനിടലന കേഭാരവവലാം കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം ടവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട് .
അനടത ഒരു സലാംസഭാന മനനിയുലാം പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘലാം
അകനഡ്വഷണലാം ഏടറടുക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട് കസഭാളഭാര് കുറകൃതവലാം അകനഡ്വഷണലാം
നടതനിയ ഉകദവഭാഗസരുലാം ആ സമയതട്ട് അകനഡ്വഷണ കമല്കനഭാടലാം
നടതനിയ ഉകദവഭാഗസരുലാം അകനഡ്വഷണലാം അടനിമറനികഭാനുലാം ടതളനിവട്ട്
നശനിപനികഭാനുലാം ശമങ്ങള നടതനിയതഭായനി അകനഡ്വഷണ റനികപഭാര്ടനില്
നനിനലാം ടവളനിവഭാകുന. മുന എലാം.എല്.എ.-മഭാര് അടകമുളവര് അനടത
ഭരണ കനതൃതഡ്വതനിലുളവടര രക്ഷടപടുതഭാനകവണനി കസഭാളഭാര്
കകേസുകേള ഒത്തുതതീര്പഭാകഭാന പ്രവര്തനിച്ചതഭായനി കേമ്മേതീഷന കേടണ
തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനിടനപറനി ക്രനിമനിനല് നടപടനി സലാംഹനിത, ഇന്തവന ശനിക്ഷഭാ
നനിയമലാം, മറട്ട് ബഭാധകേമഭായ നനിയമങ്ങള എനനിവ അനുശഭാസനിക്കുന
രതീതനിയനില് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
(iv)

കസഭാളഭാര് കുറകൃതവങ്ങളനിടല ആകരഭാപണ വനികധയരഭായ വവക്തനികേളനില്
ഒരഭാളടട 19-7-2013-ടല കേതനില് പരഭാമര്ശനിച്ചനിട്ടുളവര് ആ
വവക്തനിയുമഭായുലാം ആ വവക്തനിയുടട അഡഡ്വകകറ്റുമഭായുലാം കഫഭാണനില് നനിരന്തരലാം
ബനടപടതഭായനി റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം ടവളനിവഭാകുന. അതുസലാംബനനിച്ചട്ട്
കസഭാളഭാര് കകേസട്ട് അകനഡ്വഷണലാം അടനിമറനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയഭാകണഭാടയനട്ട്
അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(v)

കസഭാളഭാര് കുറകൃതവങ്ങളനിടല ആകരഭാപണവനികധയരഭായ വവക്തനികേളനില്
ഒരഭാളടകതനിടര മലലാംഗനികേ കുറകൃതവങ്ങള നടനതഭായനി കേമ്മേതീഷന
മുമ്പഭാടകേ ഹഭാജരഭാകടപട ടതളനിവകേളനില്നനിനലാം ടവളനിവഭാകുന. ആ
വവക്തനിയുടട 19-7-2013-ടല കേതനില് പരഭാമര്ശനികടപട വനിഷയങ്ങളനില്
ക്രനിമനിനല് നടപടനി ചെടലാം, ഇന്തവന ശനിക്ഷഭാ നനിയമലാം, മറട്ട് ബഭാധകേമഭായ
നനിയമങ്ങള എനനിവ അനുശഭാസനിക്കുന രതീതനിയനില് അകനഡ്വഷണലാം
നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(vi)

ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന ആ കേഭാലഘടതനിടല
കകേരള കപഭാലതീസട്ട് അകസഭാസനികയഷടന്റെ ടസക്രടറനിയഭായനിരുന
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസടനതനിടര അച്ചടകരഭാഹനിതവതനിനട്ട് ശക്തമഭായ
നടപടനി ശനിപഭാര്ശ ടചെയനിട്ടുണട്ട്. ഈ കകേസനില് അഴനിമതനി നനികരഭാധന
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നനിയമലാം ഉപകയഭാഗനികഭാനഭാകുകമഭാടയന കേഭാരവലാം പരനിഗണനികണടമനട്ട്
കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ടചെയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ഉകദവഭാഗസടനതനിടര വകുപട്ട്
തലതനില് അകനഡ്വഷണലാം നടതനി അച്ചടകരഭാഹനിതവലാം നടതനികയഭാടയനട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചട്ട് വകുപ്പുതല നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട് . ആ
ഉകദവഭാഗസടനതനിടര ഉയര്നനിട്ടുള ആകരഭാപണങ്ങടള സലാംബനനിച്ചട്ട്
ക്രനിമനിനല് നടപടനി സലാംഹനിത, ഇന്തവന ശനിക്ഷഭാ നനിയമലാം, അഴനിമതനി
നനികരഭാധന നനിയമലാം, മറട്ട് ബഭാധകേമഭായ നനിയമങ്ങള എനനിവ അനുശഭാസനിക്കുന
രതീതനിയനില് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
(vii)

കപഭാലതീസട്ട് കസനയുടട അച്ചടകലാം ഉയര്തനിപനിടനികഭാനഭാവശവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളലാം ടസക്രകടറനിയറനിടന്റെ സുരക്ഷയുലാം സലാംബനനിച്ചട്ട് സനി.സനി.ടനി.വനി.
(Closed circuit television) ദൃശവങ്ങളടട സലാംരക്ഷണലാം സലാംബനനിചലാം
അടനര്ടനിടന്റെ പ്രവര്തന-വനിപുലതീകേരണ സഭാദവതകേള സലാംബനനിചമുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള മനനിസഭ
മകേടകഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(viii) മകേകലനിപണലാം സഡ്വതീകേരനിച്ചതുകൂടഭാടത അനര്ഹമഭായ ആനുകൂലവങ്ങള
നല്കുനതനികലകഭായനി കസഭാളഭാര് കകേസനിടല ആകരഭാപണവനികധയരനില്
ഒരഭാളനില്നനിനലാം അധനികേഭാരസഭാനതനിലുളവര് മലലാംഗനികേ സലാംതൃപനി
കനടനിയതനിടനക്കുറനിചലാം അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം
ടവളനിവഭാകുന. ഇതട്ട് അഴനിമതനി തടയല് നനിയമതനില് പറയുന
'നനിയമവനിരുദമഭായ പഭാരനികതഭാഷനികേലാം' എനതനിടന്റെ പരനിധനിയനില് വരുടമനട്ട്
കേമ്മേതീഷന ചൂണനികഭാണനിക്കുന. കേമ്മേതീഷന മുനപഭാടകേ ഹഭാജരഭാക്കുകേയുലാം
ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ടചെയ ടതളനിവകേളടട അടനിസഭാനതനില് അഴനിമതനി
നടത്തുകേയുലാം നനിയമവനിരുദമഭായ പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങള സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചെയതഭായനി ആകരഭാപനിതരഭായ വവക്തനികേളടകതനിടര അഴനിമതനി നനികരഭാധന
നനിയമപ്രകേഭാരമുള കുറങ്ങള ചുമതഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാടയനട്ട് സലാംസഭാന
സര്കഭാര് ഗഗൗരവമഭായനി പരനിഗണനികണടമനട്ട് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ
ടചെയനിട്ടുണട്ട്. അഴനിമതനി നടതനിയതഭായനി കേമ്മേതീഷന ചൂണനികഭാടനിയ
എലഭാവരുടടയുലാം കപരനില് അഴനിമതനി നനികരഭാധന നനിയമപ്രകേഭാരമടകമുള
കുറങ്ങളകട്ട് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
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(ix)

നവലാംബര് 9, 2017

ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന അകനഡ്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിടനത്തുടര്നട്ട്പുതനിയ പരഭാതനികേകളഭാ കരഖകേകളഭാ
ടതളനിവകേകളഭാ ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം അവകൂടനി അകനഡ്വഷനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കമല്പറഞ്ഞെ അകനഡ്വഷണങ്ങളനില് പുതനിയ കുറകൃതവങ്ങള ടവളനിവഭാകു
നടവങനില് അതുലാം അകനഡ്വഷനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കമല്പറഞ്ഞെ അകനഡ്വഷണങ്ങള നടത്തുനതനിനഭായനി ശതീ. രകജഷട്ട് ദനിവഭാന,
ഡനി.ജനി.പനി. തലവനഭായനി പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണസലാംഘലാം രൂപതീകേരനിച്ചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. ***.
അകതഭാടടഭാപലാം, മുന സര്കഭാര് നനിയമനിച്ച പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘലാം
പനിരനിച്ചട്ട് വനിട്ടുടകേഭാണ്ടുലാം ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്. കസഭാളഭാര് തടനിപ്പുമഭായനി ബനടപടട്ട്
ഇകപഭാള വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനിലുള കകേസുകേളനികന്മേല് നനിയമഭാനുസൃതലാം തുടര്നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട് പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച്ച പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ സലാംഘമഭായനിരനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറകമ കേമ്മേതീഷനുലാം നനിയകമഭാപകദശകേരുലാം പറഞ്ഞെ രതീതനിയനില് കപഭാലതീസട്ട്,
ജയനില് വകുപ്പുകേളനില് വരുകതണ മഭാറങ്ങടളക്കുറനിച്ചട്ട് പഠനിച്ചട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനികലകഭായനി റനിട. മഹകകഭാടതനി ജഡ്ജനി ജസനിസട്ട് സനി. എന.
രഭാമചെന്ദ്രന നഭായര് അദവക്ഷനഭായനി മൂനലാംഗ കേമ്മേതീഷടന നനിയമനികഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.
നതീതനി എലഭാവര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാടല ലഭവമഭാകേണടമനഭാണട്ട് സര്കഭാരനിടന്റെ
പ്രഖവഭാപനിത നയലാം. അതനിനഭാലഭാണട്ട് വവക്തമഭായ നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയകശഷലാം മഭാത്രലാം
കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനികന്മേല് തുടര്നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച്ചഭാല് മതനിടയന നനിലപഭാടട്ട്
സര്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിച്ചതട്ട്. നതീതനി എലഭാവര്ക്കുലാം ലഭവമഭാകുകേടയന നനിലപഭാടഭായനിരനിക്കുലാം
തുടര്നട്ട് ഇകഭാരവതനിലുലാം സര്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിക്കുകേടയനട്ട് സഭയട്ട് ഉറപ്പുനല്കുന.

VI ക്രമപ്രശലാം
മുഖവമനനി പത്രസകമ്മേളനലാം നടതനിയതട്ട് സലാംബനനിച്ചട്ട്
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല): സര്, പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ
അവകേഭാശമഭാണട്ട് റൂള 50 എനതട്ട്. ഞങ്ങള റൂള 50 പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയഭാല്
സഭയുടട നഭാഥന എന നനിലയനില് റൂള ടചെയട്ട് അകങ്ങകതട്ട് ഡനികസഭാസട്ട് ടചെയ്യഭാന
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്. റൂള 50 പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയതനിനട്ട് അങ്ങട്ട് ഞങ്ങടള
അവകഹളനിച്ചതട്ട് ശരനിയഭായനിടലനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുളതട്ട് .
*** ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിയുടട അഭവര്ത്ഥനപ്രകേഭാരലാം കരഖയനില്നനിനലാം നതീകലാം ടചെയ.
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മനി. സതീകര്: ഞഭാന അതനിടന്റെ സഭാഹചെരവലാം വളടര കൃതവമഭായനി അങ്ങകയഭാടട്ട്
പറഞ.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, അകങ്ങകട്ട് അതട്ട് ഡനികസഭാസട്ട് ടചെയ്യഭാലാം. ഞഭാന
അങ്ങയുടട അധനികേഭാരടത കചെഭാദവലാം ടചെയ്യുനനില. കനഭാടതീസട്ട് നല്കേഭാനുള അധനികേഭാരലാം
ഞങ്ങളക്കുണകലഭാ. ഈ സര്കഭാര് വനിചെഭാരനിച്ചഭാല് ടപഭാതുസമൂഹതനിനട്ട് മുമ്പനില്
നനിനട്ട് ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചെഭാണനിടയ രക്ഷനികഭാന കേഴനിയനിടലനളതട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാണട്ട് .
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പറഞ്ഞെതട്ട് നതീതനി എലഭാവര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാടലയഭാടണനഭാണട്ട് .
ഇനടല കകേഭാടതനി പറഞ്ഞെതട്ട് 'നതീതനി പഭാവടപടവര്കട്ട് ഒനട്ട്, കതഭാമസട്ട് ചെഭാണനികട്ട്
കവടറഭാനട്ട്' എനഭാണട്ട്.
മനി. സതീകര്: അങ്ങട്ട് എഴുതനി നല്കേനിയ ക്രമപ്രശലാം ഉനയനിക്കുനടണങനില്
ഉനയനികഭാവനതഭാണട്ട്.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചെഭാണനി വനിഷയലാം ഞങ്ങള
ഏടറടുകഭാലാം. അങ്ങുകൂടനി കചെര്നട്ട് അകദ്ദേഹടത സലാംരക്ഷനിച്ചതട്ട് ശരനിയഭായനില. ..........
(ബഹളലാം)........ ഞങ്ങള അതട്ട് ജനങ്ങളടട മുനനില് അവതരനിപനികച്ചഭാളഭാലാം.
ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജനട്ട് ലഭനികഭാത നതീതനി ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചെഭാണനികട്ട്
നല്കുനതനിടന സലാംബനനിച്ചട്ട് ജനങ്ങള മനസനിലഭാകടട.
മനി. സതീകര്: അങ്ങട്ട് ക്രമപ്രശലാം ഉനയനികണലാം.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, റൂള 303 അനുസരനിച്ചട്ട് ഒരു ക്രമപ്രശലാം ഞഭാന
ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫട്ട് എനകേഡ്വയറതീസട്ട് ആകനിടല
ടസക്ഷന 3(4) പ്രകേഭാരലാം കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് അതനികന്മേല് സര്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിച്ച
ആക്ഷന കടകണ് ഉളടപടട സഭയുടട മുമ്പഭാടകേ സമര്പനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ടസക്ഷന 3(4) പറയുനതട്ട്, The appropriate Government shall cause to be
laid before each House of the Parliament or, as the case may be, the
Legislature of the State the report, if any, of the Commission on the inquiry
made by the Commission under sub-section (1) together with a
Memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of
the submission of the report by the Commission to the appropriate
Government എനഭാണട്ട്. 1957 മുതല് പരനികശഭാധനിച്ചഭാല് കകേരള നനിയമസഭയനില്
135 കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുകേള വനനിട്ടുണട്ട്. അതനില് 128 എണ്ണതനിടന്റെ ആക്ഷന
കടകണ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളലാം വനനിട്ടുണട്ട്. 6 റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലഭാണട്ട് ആക്ഷന കടകണ്
കസറട്ട്ടമന്റെട്ട് വരഭാതനിരുനനിട്ടുളതട്ട് . 30-3-1959-ടല ആനഭാ അരനി കുലാംഭകകേഭാണ കകേസട്ട്
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ജസനിസട്ട് രഭാമന നഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് മുതല് ടചെറനിയതുറ ടവടനിവയട്ട്
സലാംബനനിച്ച രഭാമകൃഷ്ണന റനികപഭാര്ട്ടുവടര ആക്ഷന കടകണ് റനികപഭാര്കടഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്
സഭയനില് വച്ചതട്ട്. കസഭാളഭാര് തടനിപട്ട് കകേസുമഭായനി ബനടപട ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി.
ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സഭയനില് വയ്ക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട് കേമ്മേതീഷടന്റെ
നനിഗമനങ്ങളലാം നനിയകമഭാപകദശങ്ങളലാം ബഹുമഭാനവനഭായ മുഖവമനനി 2017 ഒകകഭാബര്
11-ാം തതീയതനി ഒരു പത്രസകമ്മേളനലാം നടതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. കകേരള
ചെരനിത്രതനില് ഒരു മുഖവമനനിയുലാം ടചെയ്യഭാത നടപടനിയഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഇവനിടട
ടചെയതട്ട്. ഇതട്ട് ചെടലലാംഘനമഭാണട്ട്. കേവഭാബനിനറട്ട് കയഭാഗലാം കേഴനിഞ്ഞെഭാല് സഭാധഭാരഭാണ
ഗതനിയനില് മുഖവമനനി പത്രപ്രവര്തകേടര കേഭാണഭാറനില. അനടത മനനിസഭഭാ
കയഭാഗതനിടന്റെ മനിനനിട്സട്ട് ടവബ്മസറനില് വനതട്ട് എടന്റെ കേയ്യനിലുണട്ട്. അതനിനകേതട്ട്
ഇതട്ട് പരഭാമര്ശനിക്കുനനില.
മനി. സതീകര്: കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡറനില് രഭാഷതീയ പ്രസലാംഗലാം പഭാടനില.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ഞഭാടനഭാനട്ട് പറകഞ്ഞെഭാടട; ഞഭാന എടന്റെ
കപഭായനിന്റെനികലകട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.
മനി. സതീകര്: കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡറനില് ക്രമലാം ലലാംഘനിച്ചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്
പറയഭാനുള അവസരമഭാണുളതട്ട്. അലഭാടത രഭാഷതീയ പ്രസലാംഗലാം നടകതണ
അവസരമല. അകങ്ങകട്ട് എലഭാലാം അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ബഹുമഭാനവനഭായ മുഖവമനനി നനിയമസഭയനില്
റനികപഭാര്ടട്ട് വയ്ക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട് പത്രസകമ്മേളനലാം നടതനി ഇകഭാരവങ്ങള പറയുകേയുണഭായനി.
സഭാധഭാരഭാണഗതനിയനില് പത്രപ്രവര്തകേടര കേഭാണഭാന മടനിക്കുന ബഹുമഭാനടപട
മുഖവമനനി അനട്ട് വളടര ആധനികേഭാരനികേമഭായനി ഇത്രയുലാം കേഭാരവങ്ങള പറഞ. ഇതട്ട്
സഭകയഭാടുള അവകഹളനമകല? വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഞങ്ങള റനികപഭാര്ടഭാ
വശവടപട്ടു. വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമതനിടല 22-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം നനിലനനില്ക്കുന
എലഭാ നനിയമങ്ങളലാം അനുസരനിച്ചട്ട് ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേഭാവനതഭാണട്ട് . ഇവനിടട
ഒരുകേഭാരവലാം എനനികട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്, ഈ നനിയമസഭടയ ഒരു കനഭാക്കുകുതനിയഭാകഭാന
ഞങ്ങളനുവദനികനില. ഇവനിടട ഒരു കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് അവതരനിപനിച്ചതനിടന്റെ കപരനില്
നടപടനിടയടുതട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.ടനയുലാം പ്രതനിപക്ഷടതയുലാം നനിശബ്ദരഭാകഭാടമനട്ട്
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി കേരുകതണ. ഞങ്ങടള സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം ഇതനിടന
കനരനിടഭാനുള ശക്തനിയുണട്ട്. സര്കഭാര് ഓകരഭാ ഘടതനിലുലാം പുറകകേഭാട്ടുകപഭാകുന.
ആദവലാം ഡനി.ജനി.പനി.യുടട നനിയകമഭാപകദശലാം, പനിനതീടട്ട് എ.ജനി.യുടട നനിയകമഭാപകദശലാം.
അതനികന്മേല് കകേടസടുക്കുടമനട്ട് പറയുന. ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനിടയകപഭാടല 50 വര്ഷലാം
ഈ നനിയമസഭയനില് അലാംഗമഭായനിരനിക്കുന, രണ്ടുതവണ മുഖവമനനിയഭായനിരുന,
രണ്ടുതവണ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവഭായനിരുന...
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മനി. സതീകര്: ദയവഭായനി റനികപഭാര്ടനിടന്റെ ടമരനിറനികലകട്ട് കപഭാകേരുതട്ട്. റനികപഭാര്ടനിടന്റെ
ചെര്ച്ചയല ഇവനിടട നടക്കുനതട്ട്.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ശതീ ഉമ്മേന ചെഭാണനിടയകപഭാടല ഒരു
കനതഭാവനിടനതനിടര മലലാംഗനികേ ആകരഭാപണതനില് കകേടസടുക്കുടമനട്ട് പറയുന
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിടയ നമുകട്ട് എങ്ങടന അലാംഗതീകേരനികഭാന കേഴനിയുലാം? ...
(ബഹളലാം).....
മനി. സതീകര്: പതീസട്ട്...പതീസട്ട്. ഇതട്ട് ശരനിയല.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ഇതട്ട് നനിയമപരമഭായനി ഞങ്ങള കനരനിടുലാം.
ഞങ്ങടള ഓലപഭാമ്പട്ട് കേഭാടനി കപടനിപനികഭാടമനട്ട് ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയനുലാം
സര്കഭാരുലാം കേരുകതണ എനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുളതട്ട് . ഇതട്ട് സഭഭാചെടങ്ങളടട
ലലാംഘനമഭാണട്ട്. ഇകഭാരവതനില് റൂളനിലാംഗട്ട് ആവശവടപടുകേയഭാണട്ട്.
മനി. സതീകര്: ശതീ. ടകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് ചെടലാം 303 പ്രകേഭാരലാം ഇകത
വനിഷയതനില് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഒകര വനിഷയമഭായതുടകേഭാണട്ട് അകങ്ങകട്ട്
ഒറ വഭാചെകേതനില് പറയഭാവനതഭാണട്ട്.
ശതീ. ടകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട്: സര്, 11-10-2017-ല് കേമ്മേതീഷന നനിഗമനങ്ങള
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി ഒരു കുറനിപഭായനി പ്രസട്ട് കകേഭാണ്ഫറനസനില് നല്കുകേയുണഭായനി.
ഇനട്ട് ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് കമശപ്പുറത്തുവച. അതുടകേഭാണട്ട് സഭയുടട പ്രനിവനികലജനിടന്റെ
പ്രശലാം അവസഭാനനിക്കുനനില. Already he has committed the breach of privilege.
പത്രസകമ്മേളനതനിടല കുറനിപനുസരനിച്ചട്ട് breach of privilege ഉണഭായതുടകേഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട് പരനികശഭാധനികണടമനഭാണട്ട് എനനികഭവര്ത്ഥനികഭാനുളതട്ട്.
മുഖവമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, സഭാധഭാരണ നടപടനി ക്രമമനുസരനിച്ചട്ട്
ഇതട്ട് സര്കഭാരനിടന്റെയുലാം മുഖവമനനിടയന നനിലയനില് എടന്റെയുലാം ചുമതലയഭായനി വന
ഒരു കേഭാരവമഭാണട്ട്. മടറഭാരു കേഭാരവമഭാണട്ട് സലാംഭവനിച്ചടതനട്ട് വനിചെഭാരനിക്കുകേ, കേഴനിഞ്ഞെ
ടതരടഞ്ഞെടുപനില് ഞങ്ങളല, യു.ഡനി.എഫട്ട്. ആണട്ട് വനിജയനിച്ചടതനട്ട് സങല്പനിക്കുകേ.
അങ്ങടനയഭാടണങനില് അവരുടട കുഞ്ഞെഭാണകലഭാ ഇതട്ട്; അതുമഭായനി ബനടപട
റനികപഭാര്ടട്ട് വയഭാന ആ ഘടതനില് ആരഭാകണഭാ മുഖവമനനിയഭായനി വരുനതട്ട്, അകദ്ദേഹലാം
നനിര്ബനനിതനഭാകുമകലഭാ; അതഭാണട്ട് ഞങ്ങള ടചെയതട്ട്. ഞങ്ങള ഇതനിനകേതട്ട്
കവടറഭാനലാം ടചെയനിടനില. അവര് നനിശയനിച്ച കേമ്മേതീഷന നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് സഭയുടട
മുമ്പഭാടകേ വയ്ക്കുന. ആ റനികപഭാര്ടനില് പല കപരുകേളലാം പരഭാമര്ശനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. ഒരു കപരുലാം
ഞഭാന ഇവനിടട നല്കേനിയ പ്രസ്തഭാവനയനില് പരഭാമര്ശനിച്ചനിടനില. പടക്ഷ, ബഹുമഭാനവനഭായ
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ഒരു കപരട്ട് പറയുനതഭായനി കകേട്ടു. ഞഭാനനികപഭാഴുലാം ആ കപരട്ട്
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പറയുനനില. ...(ബഹളലാം).. ഞഭാന കപരട്ട് പറയഭാതനിരനികഭാനുള മരവഭാദ കേഭാണനിച.
ബഭാകനി കേഭാരവങ്ങള തുടരകനഡ്വഷണതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകരണതഭാണട്ട്. മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനലാം വനകതഭാടട ഇതട്ട് ടപഭാതുസഡ്വതഭായനി മഭാറനി. അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആ
കേഭാരവലാം പത്രസകമ്മേളനതനില് പറഞടവനതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്. പടക്ഷ, റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി
ബനടപട ഒരുകേഭാരവവലാം ഇതുവടര പുറതട്ട് വനനിടനില എനളതട്ട് ഈ റനികപഭാര്ടട്ട്
വനിശദമഭായനി വഭായനിക്കുകമ്പഭാള എലഭാവര്ക്കുലാം മനസനിലഭാകുലാം. .....(ബഹളലാം).....
മനി. സതീകര്: പതീസട്ട്......ഇനനി ചെര്ച്ചയനില. നനിങ്ങള എന്തനിനഭാണട്ട് ബഹളലാം
വയ്ക്കുനതട്ട്; ബഹളലാം വച്ചനിടഭാകണഭാ മമകട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്?
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പത്രസകമ്മേളന
തനിലൂടട ശതീ. ഉമ്മേന ചെഭാണനി അടകമുള മുഴുവന കനതഭാകന്മേഭാരുടടയുലാം കപരുകേള
പരഭാമര്ശനിച്ചനിരുന. രഭാഷതീയമഭായനി പ്രതനികേഭാരലാം തതീര്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവടമങനില്
അതനിശക്തമഭായനി തനിരനിച്ചടനിക്കുടമനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്. ...(ബഹളലാം)....
മനി. സതീകര്: പതീസട്ട്.... ഇരനിക.
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, പ്രസ്തഭാവനയനിടല കപജട്ട് 9-ടല 3-ാം
ഖണ്ഡനികേയനില് "ശതീ. രകജഷട്ട് ദനിവഭാന, ഡനി.ജനി.പനി. തലവനഭായനി പ്രകതവകേ അകനഡ്വഷണ
സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിച്ചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്" എന വഭാചെകേതനിനുകശഷമുള "അകനഡ്വഷണ
സലാംഘലാം തഭാടഴപറയുന പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം" എന വഭാചെകേലാം ഒഴനിവഭാകകണതഭാണട്ട്.
മനി. സതീകര്: .....(ബഹളലാം).... പതീസട്ട്... ഇടതഭാരു ക്രമപ്രശമഭാണട്ട്; ടപഭാളനിറനികല്
ഡനിസ്കഷനല ഇവനിടട നടക്കുനതട്ട്. നനിങ്ങള കുറചകപര് ബഹളമുണഭാകനിയനിടട്ട്
കേഭാരവമനില; ആടര കബഭാദവടപടുതഭാനഭാണട്ട് ഇങ്ങടന ബഹളലാം വയ്ക്കുനതട്ട്? പതീസട്ട്.....
ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവഭാണട്ട് ഇത്രയുലാംകനരലാം സലാംസഭാരനിച്ചതട്ട് . അകദ്ദേഹലാം
കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് മഭാത്രമഭാണട്ട് ആവശവടപടതട്ട്. .....(ബഹളലാം)....
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ഇകപഭാള ഒരു വഭാചെകേലാം ഒഴനിവഭാകണടമനട്ട്
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പറയുകേയുണഭായനി. അതുടകേഭാണഭാണട്ട്,
അവധഭാനത
ഇലഭാടതയഭാണട്ട് ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് മകേകേഭാരവലാം ടചെയനിരനിക്കുനടതനട്ട് ആദവലാം മുതല്
ഞഭാന പറഞ്ഞെതട്ട്.
ഈ സഭയുടടയുലാം അങ്ങയുടടയുലാം ശദയനില് ഒരുകേഭാരവലാം
ഗഗൗരവമഭായനി ടകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനികട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിച്ചകശഷലാം എന്തനിനഭായനിരുന കഹഭാലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെനിടല ഒരുകദവഭാഗസടന
ജസനിസട്ട് (റനിട.) ജനി. ശനിവരഭാജടന്റെ അടുകതകട്ട് അയച്ചതട്ട്? .....(ബഹളലാം)....
മനി. സതീകര്: ഇടതഭാനലാം ക്രമപ്രശതനിടന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന കേഭാരവങ്ങളല.
പതീസട്ട്........(ബഹളലാം).... ഡനികബറട്ട് അനുവദനികഭാന കേഴനിയനില. സഭ നടതനിടകഭാണട്ട്
കപഭാകേഭാന ചെനില ചെടങ്ങളലാം കേതീഴട്ട്വഴകങ്ങളമുണട്ട് . .....(ബഹളലാം).... എകപഭാഴുലാം
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എഴുകനറട്ട് നനിനട്ട് സലാംസഭാരനികഭാന കേഴനിയനില. ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്
എഴുതനിതനതട്ട് ഒരു കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡറഭാണട്ട്. മറ്റുളവര് ബഹളമുണഭാകകണ
കേഭാരവമനില. ആ കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്
ഉനയനികഭാനുള അവസരവലാം
അകദ്ദേഹതനിനട്ട് നല്കേനി. ക്രമലാം ടതറനിച്ചനിട്ടുകണഭാടയനട്ട് പറയഭാനുള സമയമഭാണനിതട്ട്. .....
(ബഹളലാം)....
ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്
ഒരു പ്രനിവനികലജനികല?
മനി. സതീകര്: ആ പ്രനിവനികലജനുസരനിച്ചട്ട് ക്രമപ്രശതനിനനിടയനില് രഭാഷതീയമഭായ
ആകരഭാപണങ്ങളലാം പ്രതവഭാകരഭാപണങ്ങളലാം ഉനയനികഭാന കേഴനിയനില. .....(ബഹളലാം)....
ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് പറയഭാനുള കേഭാരവങ്ങടളലഭാലാം അകദ്ദേഹലാം
ദതീര്ഘമഭായനി പറഞകേഴനിഞ. .....(ബഹളലാം).... ശതീ. അനവര് സഭാദതട്ട്, ദയവയനി
ഇരനിക. ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് ഇനനിടയന്തഭാണട്ട് പറയഭാനുളതട്ട് ?
തഭാങളനികപഭാള രഭാഷതീയമഭായനി പ്രസലാംഗനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. .....(ബഹളലാം).... ഈ
പ്രശതനിലുള കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് അങ്ങട്ട് പറഞകേഴനിഞ. പതീസട്ട്.... ടചെയറനിനട്ട്
റൂള ടചെയ്യഭാനുള അവസരലാം തരൂ; അടലങനില് കേണ്ക്ലൂഡട്ട് ടചെയ. മറ്റുളവര്
ബഹളമുണഭാകകണ കേഭാരവമനില.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി റനികപഭാര്ടനിടല
ഒരു വഭാചെകേലാം ഒഴനിവഭാകണടമനട്ട് പറയുകേയുണഭായനി. എടന്റെ കപഭായനിന്റെട്ട്, ബഹുമഭാനടപട
ബഹുമുഖവമനനി ആദവലാം മുതല് ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് മകേകേഭാരവലാം ടചെയതട്ട്
അവധഭാനതയനിലഭാടതയഭാണട്ട് എനളതഭാണട്ട്. .....(ബഹളലാം).... ജസനിസട്ട് (റനിട) ജനി.
ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചകശഷലാം കഹഭാലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെനിടല
ഒരുകദവഭാഗസന (റനിട.) ജസനിസട്ട് ജനി. ശനിവരഭാജടന്റെ വതീടനില് കപഭായതുലാം റനികപഭാര്ടനില്
തനിരുതല് വരുതനിയതുലാം എന്തനിനഭാടണനട്ട് അറനിയണലാം. അവധഭാനതയനിലഭാടത
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചതനിടന്റെ പരനിണതഫലമഭാണട്ട് നഭാലാം ഇനട്ട് കേണ്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് .
എ.ജനി.-യുടട റനികപഭാര്ടട്ട്, എ.ജനി.-യുടട നനിയകമഭാപകദശലാം, ഡനി.ജനി.പനി.-യുടട...........
(മമകട്ട് ഓഫട്ട്).....
മനി. സതീകര്: പതീസട്ട്.... ഇരനിക.
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ജസനിസട്ട് (റനിട) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷടന്റെ
ഇന്റെഗ്രനിറനിടയ കചെഭാദവലാം ടചെയ്യുന നനിലയനിലഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്. ജസനിസട്ട് (റനിട) ജനി. ശനിവരഭാജടന കേഴനിഞ്ഞെ മനനിസഭ
തതീരുമഭാനനിച്ചതട്ട് അകദ്ദേഹലാം നനിഷ്പക്ഷനഭായനി അകനഡ്വഷണലാം നടതഭാന കേഴനിയുന
ആളഭാടണന ധഭാരണയനില് തടനയഭാണട്ട്. അകനഡ്വഷണതനില് ലഭവമഭായ ടതളനിവകേളടട
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അടനിസഭാനതനിലുള റനികപഭാര്ടഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. അതനിനുകശഷലാം,
കവടറ ആടള അയച്ചട്ട് ഞങ്ങള എന്തുകേഭാരവമഭാണട്ട് സമ്പഭാദനികകണതട്ട് ? തതീര്ത്തുലാം
ടതറനിദഭാരണകേള പരതഭാനുള കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ ശമമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുനതട്ട്.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ….....(മമകട്ട് ഓഫട്ട്)...........
മനി. സതീകര്: ചെടലാം 300 പ്രകേഭാരലാം ഇനനി ഡനികബറട്ട് ടചെയ്യഭാന കേഴനിയനില......
(ബഹളലാം).... ടചെയര് റൂള ടചെയ്യഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട് ; ദയവഭായനി സഹകേരനികണലാം.
നമുകട്ട് ഈ വനിഷയലാം വനിശദമഭായനി സഭയനില്തടന ചെര്ച്ച ടചെയ്യഭാനുള
അവസരടമഭാരുകഭാലാം. ഇനട്ട് അതനിനുള അവസരമനില. പതീസട്ട്..... കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട്
ഓര്ഡറനിനട്ട് മുകേളനില് ഡനികബറട്ട് ടചെയട്ട് നതീടനിടകഭാണ്ടുകപഭാകുനതട്ട് ശരനിയല. പതീസട്ട്....
ഇരനിക.... ദയവഭായനി ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ക്ഷമനികണലാം. ഒരു
ക്രമപ്രശതനിനട്ട് ഞഭാന അകങ്ങകട്ട് ഏഴുതവണ മമകട്ട് നല്കേനി.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി ഞങ്ങടള ചെഭാര്ജട്ട്
ടചെയ്യുകേയഭാണട്ട് ടചെയതട്ട്. ഞങ്ങള ജസനിസട്ട് (റനിട) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടട്ട് കേണനിടനില. കേണതനിനുകശഷലാം അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഇന്റെഗ്രനിറനിടയക്കുറനിച്ചട്ട്
പറയുടമനളതട്ട് കവടറ കേഭാരവലാം. ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിയുടടയുലാം അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ടപഭാളനിറനികല് ടസക്രടറനിയഭായ ശതീ. എലാം. വനി. ജയരഭാജടന്റെയുലാം കഫഭാണ്
സലാംഭഭാഷണലാം പരനികശഭാധനികഭാന തയ്യഭാറകണഭാടയനട്ട് ഞഭാന ആധനികേഭാരനികേമഭായനി
ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. .....(ബഹളലാം)....

V റൂളനിലാംഗട്ട്
മനി. സതീകര്: ഇകഭാരവലാം വനിശദമഭായനി ചെര്ച്ച ടചെയ്യഭാന അവസരലാം തരഭാലാം.
1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫട്ട് എനകേഡ്വയറതീസട്ട് ആകനിടല വവവസ പ്രകേഭാരലാം
നനികയഭാഗനികടപട ജസനിസട്ട് (റനിട) ജനി. ശനിവരഭാജന കേമ്മേതീഷന സര്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിച്ച
റനികപഭാര്ടനിടല നനിഗമനങ്ങളടടയുലാം നനിയകമഭാപകദശങ്ങളടടയുലാം നടപടനികേള സലാംബനനിച്ച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് സഭയനില് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പുതടന
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി പത്രസകമ്മേളനതനില് ടവളനിടപടുതനിടയനലാം അതട്ട്
സഭയുടട കേതീഴ്വഴകങ്ങളകട്ട് വനിരുദമഭായ നടപടനിയഭാടണനമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനടപട
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ക്രമപ്രശതനിലൂടട ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇകഭാരവലാം സലാംബനനിച്ചട്ട്
സര്കഭാരനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി നടപടനികേളടട വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകേയുണഭായനി. ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ക്രമപ്രശതനിലൂടട ഉനയനി
ച്ചനിരനിക്കുന കേഭാരവവലാം ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിയുടട വനിശദതീകേരണവലാം എലഭാവരുലാം
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കകേടതുലാം ടചെയര് സശദലാം പരനികശഭാധനിച്ചതുമഭാണട്ട് . 1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫട്ട്
എനകേഡ്വയറതീസട്ട് ആകനിടല ടസക്ഷന 3, 4 വവവസകേളപ്രകേഭാരലാം, അകനഡ്വഷണ
കേമ്മേതീഷടന്റെ

റനികപഭാര്ടട്ട്

സര്കഭാരനിനട്ട്

ലഭനിചകേഴനിഞ്ഞെഭാല്

6

മഭാസതനിനകേലാം

റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സഡ്വതീകേരനിച്ച നടപടനി കസറ്റുടമന്റെട്ട് സഹനിതലാം
സഭയനില് സമര്പനികകണതഭാണട്ട്. എനഭാല് സഭഭാകരഖകേള പരനികശഭാധനിച്ചഭാല്,
കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലങ്ങളനില് നനിയമനികടപട ഒട്ടുമനിക കേമ്മേതീഷനുകേളടടയുലാം അകനഡ്വഷണ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കേഭാലപരനിധനിക്കുളനില് ആയനിരുനനിടലനട്ട് മഭാത്രമല, കേഭാലമദര്ഘവതനിടന്റെ
ഉതമ ഉദഭാഹരണങ്ങളമഭായനിരുന. 134 അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനികടപടതട്ട് സലാംബനനിചള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടചെയര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഈ 134 റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്നനിനലാം വവതവസ്തമഭായനി 2017 ടസപ്റലാംബര് 27-നട്ട് സര്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിച്ച കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സലാംബനനിച്ച നടപടനി വനിശദഭാലാംശങ്ങളഭാണട്ട് ഇനട്ട്
സഭയനില്

ലഭവമഭായനിട്ടുളടതനഭാണട്ട് എനനികട്ട് വനിശദതീകേരനികഭാനുളതട്ട്. ഇതട്ട്

അകങ്ങയറലാം മഭാതൃകേഭാപരവലാം അഭനിനന്ദനതീയവമഭാടണനട്ട് ടചെയര് സൂചെനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
ജുഡതീഷവല് അകനഡ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുകേടള സലാംബനനിച്ചട്ട് ഇനട്ട് നനിലവനിലുള
വവവസഭാപനിതമഭായ ധഭാരണകേള ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം അതനിനുള സഭാദവതകേള
സലാംബനനിച്ചട്ട് ടപഭാതുസമൂഹതനിനട്ട് മുനനില് ആത്മവനിശഡ്വഭാസലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
ടചെയ്യുന നടപടനിയഭായഭാണട്ട് ടചെയര് ഇതനിടന കേഭാണുനതട്ട്. റനികപഭാര്ടനിടല നനിരതീക്ഷ
ണങ്ങളടടയുലാം ശനിപഭാര്ശയുടടയുലാം അടനിസഭാനതനില് സര്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ച നനിയകമഭാ
പകദശതനിടന്റെയുലാം അകഭാരവതനിലുള മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനതനിടന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള
മഭാത്രമഭാണട്ട് 11-10-2017-ടല പത്രസകമ്മേളനതനിലൂടട ടവളനിടപടുതനിയടതനലാം മറനിച്ചട്ട്,
കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിടല ശനിപഭാര്ശകേളടട ടമരനിറനികലകട്ട് കേടനനിടനിടലനമഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി വനിശദതീകേരനിച്ചതട്ട്. അതട്ട് നവഭായയുക്തമഭാടണനട്ട് ടചെയര്
കേഭാണുന. ഇതനില് മഹതഭായ ഈ സഭയുടട കേതീഴ്വഴകങ്ങളടടയുലാം ചെടങ്ങളടടയുലാം
എടന്തങനിലുലാം ലലാംഘനമുളതഭായനി കേഭാണഭാന കേഴനിയുനനില. അതനിനഭാല് ക്രമപ്രശലാം
നനിലനനില്ക്കുനതടലനട്ട് ടചെയര് റൂള ടചെയ്യുന.
ശതീ. രകമശട്ട് ടചെനനിതല: സര്, ….(മമകട്ട് ഓഫട്ട്)....
മനി. സതീകര്: ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനികട്ട് സകമ്മേളനലാം അവസഭാനനിപനികഭാനുള
പ്രകമയലാം അവതരനിപനികഭാവനതഭാണട്ട്.
463/2020

18

കകേരള നനിയമസഭ

നവലാംബര് 9, 2017

VI പ്രകമയലാം
സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചട്ട്
മുഖവമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, സഭ മുമ്പഭാടകേ മറട്ട് അതവഭാവശവ
ബനിസനിനസ്സുകേടളഭാനമനിലഭാതതനിനഭാല് സഭ അനനിശനിത കേഭാലകതകട്ട് പനിരനിയഭാവ
നതഭാടണന പ്രകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസട്ട്) : സര്, ഞഭാന പ്രകമയടത
പനിന്തഭാങ്ങുന.
മനി. സതീകര്: പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച.
ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്......... സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന.
(കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട രഭാവനിടല 9.42-നട്ട് സഭ അനനിശനിതകേഭാലകതകട്ട്
പനിരനിഞ.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
NOTIFICATION
No.4808/Table-1/2017/Leg. Dated, Thiruvananthapuram, 9th November, 2017
In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby prorogues the Eighth Session of the Fourteenth Kerala Legislative
Assembly with effect from November 9, 2017 at the conclusion of its
sitting.
ഇന്തവന ഭരണഘടനയുടട 174-ാം അനുകച്ഛേദലാം (2)-ാം ഖണ്ഡലാം (എ)
ഉപഖണ്ഡപ്രകേഭാരലാം നല്കേടപട അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിച്ചട്ട് കകേരള സലാംസഭാന
ഗവര്ണര് പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട എടഭാലാം സകമ്മേളനലാം 2017 നവലാംബര്
9-ാം തതീയതനി അതനിടന്റെ സകമ്മേളനലാം അവസഭാനനിച്ചതുമുതല് സമഭാപനിച്ചനിരനിക്കുന
By order of the Governor,
V.K. BABU PRAKASH,
Secretary.

