
അടടിയന്തര പ്രമമേയയ

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങള് വടിവരഭാവകഭാശ 
നടിയമേപ്രകഭാരയ നല്കുന്നതത് സയബനടിചത്

മേടി  .    സതീക്കര:  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേപ്രകഭാരയ

നല്കണമമേന്ന  സയസഭാന  വടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷമന്റെ   ഉത്തരവത്  പഭാലടിക്കഭാമത

അതടിമനതടിമര  അപതീല്  മപഭാകഭാനയ  ജനങ്ങള്ക്കത്  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്

അറടിയഭാനമുള്ള   അവകഭാശയ  നടിമഷധടിക്കഭാനയ  ഗവണ്മമേന്റെത്  തയഭാറഭായതുമൂലയ

ഉളവഭായടിട്ടുള്ളതഭായടി  പറയമപടുന്ന  ഗുരുതരമേഭായ  സടിതടിവടിമശഷയ  സയബനടിചത്

ഇന്നമത്ത  സഭഭാനടപടടികള്   നടിരത്തടിവചത്  ചരച  മചയണമമേന്നഭാവശശ്യമപടത്

സരവ്വശതീ വടി.ഡടി.സതതീശന, എയ. ഉമര, മറഭാഷടി അഗസടിന  എന്നതീ അയഗങ്ങള് റൂള്

50 പ്രകഭാരയ  മനഭാടതീസത് നല്കടിയടിട്ടുണത്. 

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങള് വടിവരഭാവകഭാശ 
നടിയമേപ്രകഭാരയ നല്കുന്നതത് സയബനടിചത്

മുഖശ്യമേനടി  (ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന):  സര,  അടടിയന്തര  പ്രമമേയയ  എന്ന

നടിലയത്  ചരച മചമയണ വടിഷയമേമല്ലെങടിലയ  ഇഇൗ വടിഷയയ ഉന്നയടിചതത്,  ഇതുമേഭായടി

ബനമപടത്  ഉയരന്നുവന്ന  ഒമടമറ  മതറടിദഭാരണകളയ  ആശയക്കുഴപങ്ങളയ

ഇല്ലെഭാതഭാക്കുന്നതടിനത്  സഹഭായകരമേഭാകുമമേന്നതുമകഭാണത്  സസഭാഗതഭാരഹയ  തമന്നയഭാണത്.

കശ്യഭാബടിനറത് തതീരുമേഭാനമേഭാമക പുറത്തുവടിടഭാന പഭാടടിമല്ലെന്ന  നടിലഭാപടത്  ഇഇൗ സരക്കഭാര

സസതീകരടിക്കുന്നുമവന്ന മേടടിലള്ള  പ്രചരണങ്ങള് ഒമടമറ മതറടിദഭാരണകളടില് നടിന്നുയ



ഉണഭായതഭാണത്. 2016 ജൂണ് 15-നത് സയസഭാന വടിവരഭാവകഭാശ കമതീഷന ഒരുത്തരവത്

പുറമപടുവടിച.  ആ  ഉത്തരവടില്  മേനടിസഭഭാ   മയഭാഗങ്ങള്ക്കഭായടി  തയഭാറഭാക്കുന്ന

അജണ,  മേടിനടിട്സത്,  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  എന്നതീ  മരഖകള്  നടിലവടിലള്ള

നടപടടിക്രമേങ്ങളടിമല ബുദടിമുട്ടുകള്  പരടിഹരടിചത്  അമപക്ഷകരക്കത് നല്കുന്നതടിനഭാണത്

നടിരമദ്ദേശടിചടിരടിക്കുന്നതത്.    ആധുനടിക  സഇൗകരശ്യങ്ങള്  ഇക്കഭാരശ്യത്തടില്

ഉപമയഭാഗമപടുത്തണമമേന്നുയ  സരക്കഭാര  ഒഇൗമദശ്യഭാഗടിക  മവബത് സസറടില്

പ്രസടിദതീകരടിക്കുന്ന കഭാരശ്യയ പരടിഗണടിമക്കണതഭാമണന്നുയ നടിരമദ്ദേശടിചടിട്ടുണത്. 2005-

ല്  ആണത്  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ  നടിലവടില്  വന്നതത്.  ആ  നടിയമേത്തടിമല  8(1)(i)

വകുപ്പുപ്രകഭാരയ   മേനടിസഭഭാമയഭാഗത്തടിമന്റെ  നടപടടിക്രമേങ്ങളമടയയ  ചരചകളമടയയ

വടിശദഭായശങ്ങളയ  മേനടിസഭഭാ  മയഭാഗത്തടിമല   തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ  അടടിസഭാനത്തടില്

ഉത്തരവത്  പുറമപടുവടിചതടിനമശഷയ  മേഭാത്രമേഭാണത്  ഇഇൗ  നടിയമേത്തടിമന്റെ  പരടിധടിയടില്

ഉള്മപടുത്തടി മരഖകള് നല്കഭാന വശ്യവസ മചയ്യുന്നതത്. ഇതടില് ഏമതല്ലെഭായ മരഖകള്

ഉള്മപടുമമേന്നതുസയബനടിചത്   ഒന്നടിലധടികയ  മകഭാടതടിവടിധടികള്  ഉണഭായടിട്ടുണത്.

പഭാരലമമേന്റെത്  പഭാസഭാക്കടിയ നടിയമേമേഭാണടിതത്.  ഇതുസയബനടിചത്  വടിവടിധ മകഭാടതടികള്

പരടിമശഭാധടിച  എല്ലെഭാ  വടിഷയങ്ങളയ  പരടിഗണടിച  മശഷമേഭാണത്  സയസഭാന

വടിവരഭാവകഭാശ കമതീഷന ഇത്തരയ ഒരുത്തരവത് പുറമപടുവടിചമതന്നത് കരുതഭാനഭാകടില്ലെ.

ഇഇൗ  സഭാഹചരശ്യത്തടില്  ഇക്കഭാരശ്യത്തടിമലഭാരു  വശ്യക്തത  ഉണഭാമകണ

സഭാഹചരശ്യമുയരന്നടിട്ടുണത്.  ബഹുമേഭാനമപട സഹമക്കഭാടതടിക്കഭാണത് ഇക്കഭാരശ്യത്തടിമലഭാരു



വശ്യക്തത  ഉണഭാക്കഭാന  കഴടിയന്നതത്.   അമതഭാന്നുമകഭാണ്ടുമേഭാത്രമേഭാണത്  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവടിമനതടിമര റടിടത് മപറതീഷന നല്കഭാന തതീരുമേഭാനടിക്കഭാനടിടയഭായതത്.  മകഭാടതടി

ഇക്കഭാരശ്യത്തടില് വശ്യക്തത വരുത്തുമമേന്നുതമന്നയഭാണത് പ്രതതീക്ഷടിക്കുന്നതത്.  ചടയ  8 (1)

(i)-മല  വശ്യഭാഖശ്യഭാനയ  സയബനടിചത്  അവശ്യക്തത  ഇന്നുണത്.   ആ  അവശ്യക്തത

നതീക്കുന്നതടിനത്  മകസടിമല മകഭാടതടി  വടിധടി  ഉതകുകതമന്ന മചയ്യുയ.   വടിവരഭാവകഭാശ

നടിയമേത്തടില്  'The  matter  is  complete  or  over'  എന്നുപറഞടിരടിക്കുന്നതത്

കമതീഷന  വശ്യഭാഖശ്യഭാനടിചതത്  സയബനടിച  വശ്യക്തതയഭാണത്  മകഭാടതടിയടില്നടിന്നത്

ഉണഭാമകണതത്.  ഇക്കഭാരശ്യത്തടില് വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേമത്ത ഏമതങടിലയ തരത്തടില്

ദുരബലമപടുത്തുകമയന്ന ഒരു സമേതീപനയ ഇഇൗ സരക്കഭാരടിനടില്ലെ. എല്ലെഭാ അരത്ഥത്തടിലയ

ആ  നടിയമേമത്ത  ആദരടിചമകഭാണ്ടുതമന്ന  വടിവരങ്ങള്  മപഭാതുമേണ്ഡലത്തടില്

പ്രസടിദതീകരടിക്കുന്നതടിനയ  ജനങ്ങള്ക്കത്  ലഭശ്യമേഭാക്കുന്നതടിനയ  സരക്കഭാര

പ്രതടിജഭാബദമേഭാണത്.   ഇഇൗ സരക്കഭാര അധടികഭാരമമേറ  ഉടനതമന്ന മേനടിസഭയമട

പരടിഗണനയത്  മകഭാണ്ടുവരുന്ന  വടിഷയങ്ങള്,  ഒഇൗടത്  ഓഫത്  അജണ  ഒഴടിവഭാക്കല്

തുടങ്ങടിയ  എല്ലെഭാ  കഭാരശ്യങ്ങളയ  വശ്യക്തമേഭാക്കടി  ജൂണ്  14-നത്  വടിശദമേഭായ  മേഭാരഗ്ഗമരഖ

പുറമപടുവടിചടിട്ടുണത്.   ഇതടില്  വശ്യക്തമേഭാക്കടിയ  കഭാരശ്യയ  മേനടിസഭഭാമയഭാഗ

തതീരുമേഭാനത്തടിമന്മേലള്ള  ഉത്തവത്  തതീരുമേഭാനയ  ലഭടിചത്  48  മേണടിക്കൂറടിനകയ

പുറമപടുവടിമക്കണതഭാണത്  എന്നതഭാണത്.   അതുമപഭാമലതമന്ന  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവുകള്

പുറമപടുവടിക്കുന്ന  അമത  സമേയയതമന്ന  മകരള  സരക്കഭാരടിമന്റെ  മവബ്സസ റഭായ



www.kerala.gov.in-ലയ വകുപ്പുകള്ക്കത് പ്രമതശ്യകയ മവബ്സസ റ്റുമണങടില് അതടിലയ

പ്രസടിദതീകരടിക്കുന്നതടിനള്ള അടടിയന്തര നടപടടി സസതീകരടിമക്കണതഭാണത്.  ഇതത് ജൂണ്

14-നതമന്ന വശ്യക്തമേഭാക്കടികഴടിഞതഭാണത്.   മേനടിസഭഭാമയഭാഗ തതീരുമേഭാനത്തടിമന്മേലള്ള

ഉത്തരവടിമന്റെ പകരപത്, പ്രസ്തുത തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ നമ്പറയ തതീയതടിയയ മരഖമപടുത്തടി

ഉത്തരവത് പുറമപടുവടിക്കുന്ന ദടിവസയതമന്ന മപഭാതുഭരണ വകുപടില് നല്മകണതഭാണത്.

ഇതത്  മനരമത്തതമന്ന വശ്യക്തമേഭാക്കടിക്കഴടിഞടിട്ടുണത്.    മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ

ഉത്തരവത്  48  മേണടിക്കൂറടിനകയ  വരടിക,  അമതഭാമടഭാപയതമന്ന  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ

മവബ്സസ റടിലയ  വകുപ്പുകളമട  പ്രമതശ്യക  മവബ്സസ റ്റുകളടിലയ  ഇക്കഭാരശ്യയ

പ്രസടിദതീകരടിക്കുക  എന്നതഭാണത്  സരക്കഭാര  മനരമത്തതമന്ന  തതീരുമേഭാനടിചടിട്ടുള്ളതത്.

വടിവരങ്ങള് മേറചവയ്ക്കുക എന്ന ഉമദ്ദേശശ്യയ സരക്കഭാരടിമനഭാട്ടുമേടില്ലെഭാമയന്നത് ഇതടില്നടിന്നുയ

വശ്യക്തമേഭാകുയ.  മേനടിസഭഭാമയഭാഗത്തടിമന്റെ  തതീരുമേഭാനപ്രകഭാരമുള്ള  ഉത്തരവുകള്

മേനടിസഭഭാമയഭാഗയ കഴടിഞത് 48 മേണടിക്കൂറടിനള്ളടില് പുറമപടുവടിക്കുന്നുമണന്നുയ അതത്

മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനയ,  അജണയടിലള്ള  കുറടിപ്പുകള്  എന്നടിവ  അമപഭാള്ത്തമന്ന

മവബ്സസ റടില്  അപത് മലഭാഡത്  മചയ്യുന്നുമണന്നുയ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എല്ലെഭാ  വകുപത്

മസക്രടറടിമേഭാരക്കുയ  നടിരമദ്ദേശയ  നല്കടിയടിട്ടുണത്.   മേനടിസഭഭാ  മയഭാഗത്തടിമന്റെ

തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ  ഇനയ,  നമ്പര,  തതീയതടി  ഇവമയല്ലെഭായ  മരഖമപടുത്തടിമക്കഭാണഭാണത്

ഇതത് മവബ്സസ റടില് അപത് മലഭാഡത് മചയ്യുന്നതത്.  അമപഭാള് ഏമതങടിലയ തരത്തടില്

വടിവരയ  മേറചവയ്ക്കുക  എമന്നഭാരുമദ്ദേശശ്യയ  സരക്കഭാരടിനടില്ലെ.   അമതസമേയയ  ഇഇൗ
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ഉത്തരവുമേഭായടി  ബനമപടത്  ചടില  വശ്യക്തതകള്  വരുമത്തണതഭായടിട്ടുണത്.   മനരമത്ത

പറഞ  കഭാരശ്യത്തടിനഭായടി  മസക്രമടറടിയറത്  മേഭാനസല്  മഭദഗതടിമചയഭാനയ  നടിരമദ്ദേശയ

നല്കടിയടിട്ടുണത്.  ഇഇൗമയഭാരു സഭാഹചരശ്യത്തടില് ബഹുമേഭാനശ്യനഭായ വടി.  ഡടി. സതതീശന

അടക്കമുള്ളവരക്കത്  മേഭാത്രമേല്ലെ  ഇക്കഭാരശ്യത്തടില്  ആശയക്കുഴപമുണഭായതത്.   ആ

ആശയക്കുഴപയ  പരടിഹരടിക്കഭാന  ഇഇൗ  വടിശദതീകരണയ  ഇടയഭാകുമമേന്നത്

കണക്കഭാക്കടിമകഭാണത്  ഇതത്  സഭ  നടിരത്തടിവചത്  ചരചമചമയണ  ഒരഭാവശശ്യകത

ഇല്ലെഭാമയന്നഭാണത് പറയഭാനളളതത്.

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങള് വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേപ്രകഭാരയ 
നല്കുന്നതു സയബനടിചത്

ശതീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതതീശന: സര,  ഇതുസയബനടിച  വടിഷയത്തടില്

എല്ലെഭാവരക്കുമമേഭാരു  ആശയക്കുഴപമുണഭായടിരുന്നു.   ബഹുമേഭാനമപട  മുഖശ്യമേനടിയമട

മേറപടടിമയഭാടുകൂടടി  ഇഇൗ  ആശയക്കുഴപയ  വരദടിക്കുകയയ  എന്തഭാണത്  ഗവണ്മമേന്റെത്

ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നമതന്നത്  വശ്യക്തമേഭാകുകയയ  മചയ്യുകയഭാണത്.   അങ്ങടിവടിമട  പറഞതത്

വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേത്തടിമല മസക്ഷന  8 (1) (i) അനസരടിചത് 'when the matter is

completed  or  over'  എന്നഭാണത്.   അതഭായതത്  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങളമട

നടപടടിക്രമേങ്ങള് പൂരത്തടിയഭാകുമമ്പഭാള് മേഭാത്രമേഭാണത്  വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേമേനസരടിചത്

വടിവരങ്ങള്  മകഭാടുമക്കണ  ബഭാധശ്യത  സരക്കഭാരടിനള്ളമതന്നഭാണത്.   തതീരചയഭായയ

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങമളടുക്കുന്നതടിനള്ള ഒരു മപ്രഭാടക്ഷന തമന്നയഭാണത് മസക്ഷന



8  എന്നുപറയന്നതത്.  പമക്ഷ,  എന്തഭാണത്  15-06-2012-ല് വടിവരഭാവകഭാശ കമതീഷനത്

നല്കടിയടിരടിക്കുന്ന  ഉത്തരവത്?   ഹരജടിക്കഭാരന  ആവശശ്യമപട  വടിവരങ്ങള്  ഇഇൗ

ഉത്തരവത്  ലഭടിചത്  10  ദടിവസത്തടിനകയ  എതടിരകക്ഷടി  അപതീല്  ഹരജടിക്കഭാരനത്

സഇൗജനശ്യമേഭായടി  നല്മകണതുയ  ആയതത്  കമതീഷന  മസക്രടറടിമയ

അറടിയടിമക്കണതുമേഭാണത്.  അടുത്ത വഭാചകമേഭാണത് പ്രധഭാനയ,  ഇപ്രകഭാരയ അമപക്ഷകനത്

വടിവരങ്ങള്  നല്കുമമ്പഭാള്  ടടി  അജണയടില്  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനയ  എടുക്കഭാത്ത

ഏമതങടിലയ വടിഷയമുമണങടില് ആയതത് മവളടിമപടുമത്തണതടില്ലെഭാമയന്നുയ കമതീഷന

പ്രമതശ്യകയ പ്രസഭാവടിക്കുന്നു.  അമപഭാള് കമതീഷനതമന്ന മസക്ഷന  8 (1) (i)  വളമര

വശ്യക്തമേഭായടി  അതടിമന്റെ  ഉത്തരവടില്  പറഞടിരടിക്കുകയഭാണത്.  തതീരുമേഭാനമമേടുക്കഭാത്ത,

മേഭാറര  കയപതീറത്  മചയഭാത്ത,  മേഭാറര  തതീരഭാത്ത  ഒരു  കഭാരശ്യത്തടിനയ  വടിവരഭാവകഭാശ

നടിയമേപ്രകഭാരയ  നടിങ്ങള് മേറപടടി  മകഭാടുമക്കണതടില്ലെ,  പമക്ഷ തതീരുമേഭാനമമേടുത്തതടിനത്

മകഭാടുക്കണയ.   15-06-2012-ല്  വന്ന  ഇഇൗ  ഉത്തരവടിനഭാധഭാരമേഭായ  ഹരജടിയടില്

പറഞടിരടിക്കുന്നതത്  01-01-2016  മുതല്  (യ.ഡടി.എഫത്.  ഭരണകഭാലത്തഭാണത്) 12-03-

2016  വമരയള്ള  ഏകമദശയ  72  ദടിവസക്കഭാലമത്ത  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്

മകഭാടുക്കണമമേന്നഭാണത്.   ഇഇൗ  72  ദടിവസമത്ത  യ.ഡടി.എഫത്.  ഭരണകഭാലമത്ത

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങള് പൂരത്തടിയഭായടിടടിമല്ലെ; പൂരത്തടിയഭായതത് ഒന്നുയ തമന്നയടിമല്ലെ?

പൂരത്തടിയഭാകഭാത്തതത് മകഭാടുക്കുകയടില്ലെ എന്നുള്ള വഭാദമത്ത അയഗതീകരടിക്കുന്നു.  പമക്ഷ

പൂരത്തടിയഭായ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  എന്തുമകഭാണഭാണത്  സരക്കഭാര  ഇത്ര  ദടിവസമേഭായടിട്ടുയ



നല്കഭാത്തതത്?  ഉത്തരവത്  ലഭശ്യമേഭായടി  10  ദടിവസത്തടിനകയ  മകഭാടുമക്കണതഭാണത്.

മകഭാടുക്കഭാന സവ   കുന്ന ഓമരഭാ ദടിവസവുയ സരക്കഭാര സഫ ന അടചമകഭാണടിരടിക്കണയ.

ഇതുസയബനടിച സഹ മക്കഭാടതടിയമട മസ ഉത്തരവടില്ലെ.  സരക്കഭാര ഇമപഭാള് സഫന

അടചമകഭാണടിരടിമക്കണ  ഒരവസയടിലഭാണത്  എത്തടി  നടില്ക്കുന്നതത്.

തതീരുമേഭാനമമേടുത്ത  കഭാരശ്യങ്ങള്  മകഭാടുക്കഭാനളള  ബഭാധശ്യത  ഗവണ്മമേന്റെടിനണത്.

മേനനഃപൂരവ്വമേഭായടി  ആ  ബഭാധശ്യതയടില്നടിന്നത്  ഗവണ്മമേന്റെത്  ഒഴടിഞ്ഞുമപഭാകുകയഭാണത്

മചയ്യുന്നതത്.   യഭാമതഭാരുവടിധ  അവശ്യക്തതയയ  ഇഇൗ  ഉത്തരവടിലടില്ലെഭാതടിരടിമക്ക

സഹമക്കഭാടതടിയടില്  ഇതടിമന്മേല്  അപതീല്  മപഭാകഭാനള്ള  സരക്കഭാരടിമന്റെ  തതീരുമേഭാനയ

മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  രഹസശ്യമേഭാക്കടി  വയഭാനയ  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേത്തടിമന്റെ

അന്ത:സത്തയ്ക്കുത്  വടിരുദവുമേഭാണത്.   മസക്രമടറടിയറത്  മേഭാനസലടിലയ  റൂള്സത്  ഓഫത്

ബടിസടിനസടിലമമേല്ലെഭായ  ഒരു  കശ്യഭാബടിനറത്  തതീരുമേഭാനമമേടുത്തഭാല്  48  മേണടിക്കൂറടിനകയ

ഉത്തരവത് പുറത്തടിറക്കണമമേന്നുണത്.  ചടില സമേയങ്ങളടില് ഇങ്ങമന ഉത്തരവത് ഇറക്കഭാന

സഭാധടിക്കടില്ലെ.   കഭാരണയ,  ഒഇൗടത്  ഓഫത്  അജണയഭായടി  വരുന്ന  വടിഷയങ്ങള്

മേനടിസഭയടില് വയ്ക്കുമമ്പഭാള് ചടില കഭാരശ്യങ്ങള്ക്കത് ലതീഗല് സ്ക്രൂടടിനടി  മവണടിവരഭാറണത്.

ഏമതങടിലമമേഭാരു മേനടിസഭഭാ  അയഗയ  അതടിമന്റെ  ധനകഭാരശ്യ  സ്ക്രൂടടിനടി  മവണമമേമന്നഭാ

നടിയമേപരമേഭായ സ്ക്രൂടടിനടി മവണമമേമന്നഭാ ആവശശ്യമപടഭാല് അതത് തതീരുമേഭാനമമേടുക്കഭാമത

പുറമത്തയത് മപഭാകുയ.  അതടിനത് സമേയമമേടുക്കുയ.  ഒഇൗടത് ഓഫത് അജണയഭായടി വരുന്ന

കഭാരശ്യങ്ങള്ക്കത്  മേഭാത്രമേഭാണത്  ഇതത്  ബഭാധകയ.   അല്ലെഭാമത  മേനടിസഭ  എടുക്കുന്ന



തതീരുമേഭാനങ്ങള് 48 മേണടിക്കൂറടിനകയ ഉത്തരവഭായടി പുറത്തുവരഭാനള്ള എന്തുതടസമേഭാണത്

നടിലനടില്ക്കുന്നതത്?  സരക്കഭാരടിമന്റെ ഇഇൗ വഭാദയ മനരമത്ത ഇവടിമട ഉന്നയടിചതഭാണത്.

ഇക്കഭാരശ്യത്തടില്  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ  അജണ,  മേടിനടിടത്സത്  എന്നടിവയടില്

തതീരുമേഭാനങ്ങമളടുത്തടിടടില്ലെഭാത്തവയയ  ഉള്മപടുന്നുമണന്നുയ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  എടുത്ത

കഭാരശ്യങ്ങള്  ഏതഭാമണന്നത്  ബനമപട  വകുപ്പുകള്ക്കുമേഭാത്രമമേ  അറടിയഭാന

സഭാധടിക്കുകയള്ളൂമവന്നുയമേറ്റുയ  വഭാദടിചത്  കശ്യഭാബടിനറത്  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  സയബനടിച

വടിവരയ  അമപക്ഷകനത്  നടിരസടിച  നടപടടി  അയഗതീകരടിക്കഭാന  നടിരവ്വഭാഹമേടില്ലെ.

മേനടിസഭഭാ  മയഭാഗങ്ങളടില്  തതീരുമേഭാനമമേടുക്കഭാത്ത  ഏമതങടിലയ  ഇനമുമണങടില്

ആയതത്  ഒഴടിവഭാക്കടി  മേറ്റുള്ളവ  സയബനടിച  വടിവരയ  അമപക്ഷകനത്  നല്കഭാനള്ള

നടിയമേപരമേഭായ  ഉത്തരവഭാദടിതസയ  എതടിരകക്ഷടിക്കുണത്.   ബഹുമേഭാനമപട  മുഖശ്യമേനടി

ഇവടിമട  ഉന്നയടിച  വഭാദഗതടികള്  സഹമക്കഭാടതടിയടില്  വശ്യക്തത  വരുത്തഭാന

മപഭാകുന്നുമവന്നത് പറഞ കഭാരശ്യങ്ങള് മുഴുവന ഇഇൗ മകസടില് ചരചമചയമപടതഭാണത്.

മകഭാടതടിയടില്  മകസത്  തതീരന്നത്  വടിധടിയയ  വന്നതടിനമശഷയ  വതീണ്ടുയ  വഭാദമുഖങ്ങള്

ഉന്നയടിക്കുന്നതടിമന്റെ  പ്രസക്തടിമയന്തഭാമണന്നത്  മചഭാദടിക്കഭാന  ഞഭാനഭാഗ്രഹടിക്കുന്നു.

അങ്ങത്  മുഖശ്യമേനടിയഭായതടിനമശഷയ  മേനടിസഭ  കഴടിഞഭാല്  മുഖശ്യമേനടിയമട

പത്രസമമളനമേടില്ലെ.   എന്തഭാണത്  മേനടിസഭയടിമലടുത്ത  തതീരുമേഭാനമമേന്നത്

അറടിയടിക്കഭാറടില്ലെ.  അതടിനത് അങ്ങു പറഞതത്, ഞഭാന പടി.ആര.ഒ.യമട പണടി മചയടില്ലെ

എന്നഭാണത്.  ഇതടിനമുമ്പുള്ള മുഖശ്യമേനടിമേഭാരഭായ ശതീ.  വടി.  എസത്.  അചതഭാനന്ദനയ,  ശതീ.



ഉമന  ചഭാണടിയയ,  ഇ.  മക.  നഭായനഭാരുയ  അടക്കമുള്ള  ആളകള്  മചയടിരുന്നതത്

പടി.ആര.ഒ.യമട  പണടിയഭാമണഭാ?   മേനടിസഭ  ഒരു  തതീരുമേഭാനമമേടുത്തഭാല്  അതത്

ജനങ്ങമളയയ  മേഭാധശ്യമേ  പ്രവരത്തകമരയയ  അറടിയടിക്കഭാനള്ള  ബഭാധശ്യതയണത്.

ചടിലമപഭാള് അവര  അനടിഷ്ടകരമേഭായയ  അപ്രടിയങ്ങളമേഭായ മചഭാദശ്യങ്ങള് മചഭാദടിക്കുയ.

അത്തരയ  മചഭാദശ്യങ്ങള്  മചഭാദടിക്കുമമ്പഭാഴഭാണത്  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  നടിലപഭാടത്

വശ്യക്തമേഭാക്കഭാന  സഭാധടിക്കുന്നതത്.   ഇമപഭാള്  ഇവടിടമത്ത  സടിതടി  എന്തഭാണത്?

മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  മുഖശ്യമേനടി  പത്രസമമളനത്തടിലൂമട  വശ്യക്തമേഭാക്കുന്നടില്ലെ,

വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേപ്രകഭാരയ  മചഭാദടിചഭാല്  അതത്  സരക്കഭാര  നല്കുന്നടില്ലെ.   ഇതത്

ജനഭാധടിപതശ്യ  വശ്യവസടിതടിക്കത്  ഏറവുയ  അപകടകരമേഭായ  ഒരു  സഭാഹചരശ്യമുണഭാക്കടി

വചടിരടിക്കുകയഭാണത്.   2014  ജനവരടി-മഫബ്രുവരടി  മേഭാസങ്ങളടിമല  കശ്യഭാബടിനറത്

തതീരുമേഭാനയ  നല്കണമമേന്നഭാവശശ്യമപടത്  ഇമത  ഹരജടിക്കഭാരന  വടിവരഭാവകഭാശ

കമതീഷനടില്  അപതീല്  മകഭാടുത്തമപഭാള്  അതത്  മകഭാടുക്കണമമേന്നഭാവശശ്യമപടത്

ഇതുമപഭാമലമയഭാരു  ഉത്തരവത്  യ.ഡടി.എഫത്.  സരക്കഭാരടിമന്റെ  കഭാലത്തുണഭായടി.

ഞങ്ങളതത് മകഭാടുത്തു.  വടിവരഭാവകഭാശ കമതീഷന മകഭാടുത്ത ഉത്തരവനസരടിചത്  2014

ജനവരടി-മഫബ്രുവരടി  മേഭാസങ്ങളടിമല  കശ്യഭാബടിനറത്  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  ഞങ്ങള്

മകഭാടുക്കുകയണഭായടി.   യ.ഡടി.എഫത് സരക്കഭാര സുതഭാരശ്യമേമല്ലെന്നത്  ആമക്ഷപടിച ശതീ.

പടിണറഭായടി  വടിജയന  മുഖശ്യമേനടിയഭായമപഭാള്  ഇതത്  നടിമഷധടിക്കുന്നതത്  എവടിടമത്ത

നശ്യഭായമേഭാണത്.  ഇതമല്ലെ  ഇവടിമട  വശ്യക്തമേഭാമക്കണതത്?  സവബ്സസറടില്



പ്രസടിദതീകരടിക്കണമമേമന്നല്ലെഭായ  യ.ഡടി.എഫത്  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  കഭാലത്തുയ

തതീരുമേഭാനടിചടിട്ടുണത്.   പബടികത്  റടിമലഷന  മസക്രടറടിയഭായടിരുന്ന  ശതീമേതടി  റഭാണടി

മജഭാരജത്  ഇറക്കടിയ  ഉത്തരവത്  ആ  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  കഭാലത്തുണത്.  യ.ഡടി.എഫത്.

ഭരണകഭാലമത്ത ഒരു വടിവഭാദവടിഷയമത്തക്കുറടിചത്  അങ്ങത് അന്നുപറഞ്ഞു.  അതഭായതത്

ടടി  ബഭാഞടിമന  ഒഴടിവഭാക്കടിമയന്ന  വടിഷയയ.  ടടി  ബഭാഞടിമന  ഒഴടിവഭാക്കഭാനള്ള

തതീരുമേഭാനയ മനഭാടടിഫടിമക്കഷന മുമഖനയല്ലെ ഉണഭായതത്.  ടടി ബഭാഞടിമന ഒഴടിവഭാക്കഭാന

ആദശ്യമത്ത മനഭാടടിഫടിമക്കഷന വന്നതടിനമശഷയ അന്നമത്ത വടിജടിലനസത് ഡയറക്ടര

ഒരു  ഓഫതീസത്  ഓരഡറടിലൂമട  മുഖശ്യമേനടിമയയയ  മേനടിമേഭാമരയമമേഭാമക്ക

അതടിനകത്തുമപടുത്തടി.  അതടിനത്  വശ്യഭാപകമേഭായ  പ്രതടിമഷധയ  മകരളത്തടിലണഭായടി.

അങ്ങുള്മപമടയളള  പ്രതടിപക്ഷമത്ത  ആളകള്  അന്നതടിമന  വടിമേരശടിച.

നടിയമേവകുപടിമന്റെയയ  സര ക്കഭാരടിമന്റെയയ  അനമേതടിയടില്ലെഭാമത  വടിജടിലനസത്  ഡയറക്ടര

ഇറക്കടിയ ഓഫതീസത് ഓരഡര 22.03.2016-ല് മചരന്ന  മേനടിസഭഭാ മയഭാഗയ റദ്ദേഭാക്കടി.

അന്നത്   വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേമത്തക്കുറടിചത്  അങ്ങത്  മഫയ്സ്ബുക്കടില്  പറഞ

അഭടിപ്രഭായയ  "ഉമന  ചഭാണടി  സരക്കഭാരടിമന്റെ  തനടിനടിറയ  ജനങ്ങള്  അറടിഞഭാല്

ആടടിപ്പുറത്തഭാക്കുയ  എന്ന  ഭയയമകഭാണഭാണത്  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ  അടടിമേറടിക്കുന്ന

വടിജഭാപനയ  ഇറക്കടിയതത്.  മതരമഞടുപ്പുകഭാലത്തത്  സസന്തയ  കുറകൃതശ്യങ്ങള്

ഒളടിപടിചവയഭാനഭാണത്  ശമേടിക്കുന്നതത്.  ഇരുടടില്  ജതീവടിക്കഭാന  ഇഷ്ടമപടുന്ന

സരക്കഭാരഭാണടിതത്"  എന്നഭാണത്.   ഈ  സരക്കഭാര  ഇമപഭാള്  ഇരുടടില്  ജതീവടിക്കഭാന



ആഗ്രഹടിക്കുകയഭാമണഭാ?  അങ്ങയമട ഗവണ്മമേന്റെത് അധടികഭാരത്തടില് വന്നതടിനമശഷയ

പുതുതഭായടി  ചുമേതലമയറ വടിജടിലനസത്  ഡയറക്ടറയ  നടിയമേ മസക്രടറടിയയ  അങ്ങയമട

ഗവണ്മമേന്റെടിമനഭാടത്   ആവശശ്യമപടടിട്ടുയ  എന്തുമകഭാണഭാണത്   വടിവഭാദമേഭായ  ആ

മനഭാടടിഫടിമക്കഷന  റദ്ദേഭാക്കഭാന   തയഭാറഭാകഭാത്തതത്  എന്നുപറമയണടിയടിരടിക്കുന്നു.

സുതഭാരശ്യതമയക്കുറടിചത് രൂക്ഷമേഭായടി പ്രതടികരടിച അങ്ങത് മുഖശ്യമേനടിയഭായമപഭാള് എടുത്ത

നടിലപഭാടടില്നടിന്നത്  പുറമകഭാട്ടുമപഭായടി.   അമങ്ങഭാരു  നടിലപഭാമടടുത്തഭാല്  അതത്

മതറഭായഭാലയ ശരടിയഭായഭാലയ ആ നടിലപഭാടടില്ത്തമന്ന ഉറചനടില്ക്കുമമേമന്നഭാരു മപരത്

അമങ്ങയ്ക്കുണഭായടിരുന്നു.  ഈ  വടിഷയത്തടില്  അമങ്ങടുത്ത  നടിലപഭാടടില്നടിന്നത്

മേലക്കയമേറടിയന്ന  ഒരു  തതീരുമേഭാനമേഭാണത്  ഉണഭായതത്.  ഭരണഭാധടികഭാരടിയമട

മവഷമേണടിഞമപഭാള്  രഹസശ്യങ്ങളണഭായടി.  അതത്  മേറചവയഭാനള്ള

ജനഭാധടിപതശ്യവടിരുദമേഭായ  നതീക്കമേഭാണത്  ഇമപഭാള്  പുറത്തുവരുന്നതത്.  യ.ഡടി.എഫത്.

സരക്കഭാരടിമന്റെ  കഭാലമത്ത  വടിഷയങ്ങള്  പുറത്തുവന്നഭാല്  അമങ്ങയത്  ഒരു

ക്ഷതീണവുമേടില്ലെമല്ലെഭാ.  അന്നമത്ത സരക്കഭാര എമന്തങടിലയ വടിവഭാദമേഭായ തതീരുമേഭാനങ്ങള്

എടുത്തടിട്ടുമണങടില്  അതത്  ഈ  അപതീലടിമന്റെ  വടിധടിയമട  ഭഭാഗമേഭായടി  വടിവരഭാവകഭാശ

പ്രവരത്തകരക്കത്  മകഭാടുക്കമട.  പമക്ഷ അങ്ങത് അതടിമനയല്ലെ ഭയമപടുന്നതത്. ഇമപഭാള്

മേനടിസഭ  എടുക്കുന്ന തതീരുമേഭാനങ്ങള് പലതുയ ജനങ്ങള്  അറടിയരുമതന്നഭാണത് അങ്ങത്

ആഗ്രഹടിക്കുന്നതത്. പഴയ മസഭാവടിയറത് യൂണടിയനടില്  'A Russian bear  behind the

iron  curtain'  എന്ന   വളമര  പ്രസടിദമേഭായ  ഒരു  പ്രമയഭാഗമുണത്.  ഇരുമ്പുമേറയ്ക്കു



പടിന്നടിലടിരടിക്കുന്ന മസസചഭാധടിപതശ്യത്തടിമന്റെ പ്രതതീകമേഭായ ആ റഷശ്യന  കരടടിക്കത് ഇന്നത്

യഭാമതഭാരു  പ്രസക്തടിയമേടില്ലെ.   Marshall  McLuhan പറഞ   മഗഭാബല്

വടിമല്ലെജടിലഭാണത്  നമളടിന്നത്  ജതീവടിക്കുന്നതത്.   ഇന്റെരനഭാഷണല്  സൂപര

സഹമവയടിലൂമടയഭാണത് ജനങ്ങളടിന്നത് യഭാത്ര മചയ്യുന്നതത്.  വടിവരങ്ങളറടിയഭാനള്ള എല്ലെഭാ

സസഭാതനശ്യവുയ  ജനങ്ങള്ക്കുണത്.   വടിവരങ്ങള്  അറടിയഭാനള്ള   സസഭാതനശ്യമത്തയയ

ജനങ്ങളമട  അറടിയഭാനള്ള  അവകഭാശമത്തയയ....,   ബഭാങത്  നഭാഷണസലമസഷന

ആക്ടടിനമശഷയ  സസതന  ഇന്തശ്യയടില്  ഉണഭായ  ഏറവുയ  വടിപവകരമേഭായ  ഒരു

നടിയമേനടിരമഭാണമേഭാണത്  വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേയ.  ആ വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേത്തടിമന്റെ

അന്തനഃസത്തയ്മക്കതടിരഭായടി,   മസക്ഷന  24  -  ല്  ഒരു  കഭാരശ്യയകൂടടി  പറയന്നുണത്.

ഇന്റെലടിജനസുമേഭായടി  ബനമപട  കഭാരശ്യങ്ങള്ക്കത്  മസക്ഷന  24-  ല്  മപ്രഭാടക്ഷന

മകഭാടുക്കുന്നുണത്.  അതടില് പറയന്നതത്, 'Provided that the information pertaining

to  the  allegations  of  corruption  and  human  rights  violation  shall  not  be

excluded under  this sub section'  എന്നഭാണത്. അഴടിമേതടി സയബനടിച വടിവരങ്ങള്

അതടില്നടിന്നുയ ഒളടിചവയഭാന ഒരുകഭാരണവശഭാലയ കഴടിയടില്ലെ. അഴടിമേതടി സയബനടിച

വടിവരങ്ങളമണങടില്  അതത്  മകഭാടുക്കഭാനള്ള  സഭാധശ്യതയമുണത്.  രഹസശ്യത്തടിമന്റെ

സസബതീരടിയന മേഞ്ഞുമേലകള് സൃഷ്ടടിക്കഭാനള്ള തതീരുമേഭാനയ മകരളത്തടില് നടപഭാകടില്ലെ.

ഇതത്  മടഭാപടിക്കല്  സക്ലൈമേറ്റുള്ള  രഭാജശ്യമേഭാണത്.  ഈ  മകഭാടുയചൂടടില്  രഹസശ്യത്തടിമന്റെ

മേഞ്ഞുമേലകള് ഉരുകടിത്തതീരുകതമന്ന മചയ്യുയ. വളമര പ്രധഭാനമപട ഇഇൗ വടിഷയയ സഭ



നടിരത്തടിവചത് ചരചമചയണമമേന്നത് ഞഭാന അഭശ്യരത്ഥടിക്കുന്നു. 

മുഖശ്യമേനടി  (ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന ):  സര,  ബഹുമേഭാനമപട  വടി.  ഡടി.

സതതീശന  പുകമേറ  സൃഷ്ടടിക്കഭാനഭാണത്  ഇവടിമട  ശമേടിചടിരടിക്കുന്നതത്.  ഇതടിനകത്തത്

അമദ്ദേഹയ മസക്ഷന  8 (1) (i)-മട കഭാരശ്യയ പറഞ്ഞു. അതടിതഭാണത്  - Cabinet papers

including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries

and other Officers. ഇതത് ഏമതഭാമക്ക കഭാരശ്യങ്ങള് ഒഴടിവത് വരുന്നു, Exemption from

disclosure  of  information  എന്ന  ഭഭാഗത്തത്  പറയന്നതഭാണത്.  അമതഭാമടഭാപയ,

Cabinet  papers  including  records  of  deliberations  of  the  Council  of

Ministers, Secretaries and other Officers; 

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and

the material on the basis of which the decisions were taken shall be made

public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over; 

Provided  further  that  those  matters  which  come  under  the  exemptions

specified in this section shall not be disclosed;

 ഇവടിമട  എന്തഭാണത്  ഉത്തരവത്  ?  വടിവരഭാവകഭാശ കമതീഷണര നല്കടിയ ഉത്തരവത്,

ചതീഫത്  മസക്രടറടിയമട  ഓഫതീസടിമല  പബടികത്  ഇനഫരമമേഷന  ഓഫതീസറഭാണത്

ഇതടിനള്ള മുഴുവന മരഖകളയ  അമപക്ഷകനത്  നല്മകണതത്  എന്നഭാണത്.  ഇതടിലഭാണത്

അവശ്യക്തയള്ളതത്.  അല്ലെഭാമത  വടിവരങ്ങള്  മേറചവയ്ക്കുന്നതടിലല്ലെ.  അതഭാണത്  നഭായ



മേനസടിലഭാമക്കണ ഒരു കഭാരശ്യയ. ഇവടിമട മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനയ സയബനടിച ഉത്തരവത്

പുറമപടുവടിക്കുമമ്പഭാള്  മേഭാത്രമേഭാണത്  നടപടടിക്രമേയ  പൂരത്തടിയഭാകുന്നതത്.  അതത്

തതീരുമേഭാനടിക്കുന്നതത് അതഭാതത് വടിഷയയ സകകഭാരശ്യയ മചയ്യുന്ന വടിവടിധ വകുപ്പുകളടിമല

മപഭാതു  അധടികഭാരടികളഭായ  വകുപ്പുമസക്രടറടിമേഭാരഭാണത്.  അവരഭാണത്

അതത്  സയബനടിചള്ള വടിവരങ്ങള് നല്മകണതത്.  ഇക്കഭാരശ്യത്തടില് ഒരു അവശ്യക്തത

ഉണഭായടിരടിക്കുന്നു  എന്നതഭാണത്  കഭാണഭാന  കഴടിയന്നതത്.  അമതഭാമടഭാപയതമന്ന

സരക്കഭാരടിമന  സയബനടിചടിടമത്തഭാളയ  ഈ  വടിവരങ്ങള്  മേറചവയ്ക്കുകമയന്ന

ഉമദ്ദേശശ്യമേടില്ലെ.  അതുമകഭാണഭാണത്  ഇതുമുഴുവന  മവബ്സസറടില്  മകഭാടുക്കുയ  എന്നത്

മനരമത്തതമന്ന പ്രഖശ്യഭാപടിചടിട്ടുള്ളതത്.   ടടി  ബഭാഞടിമന ഒഴടിവഭാക്കടിയതുസയബനടിചത്

അക്കഭാലത്തത്  ഉയരന്ന  വടിമേരശനമത്തക്കുറടിചത്  അമദ്ദേഹയ  പറയകയണഭായടി.  അതത്

യഥഭാരത്ഥത്തടില് വടിവരങ്ങള് നല്കുന്നതടിനത് തടസയ നടില്ക്കുന്ന നടിരമദ്ദേശമേഭായടിരുന്നു

നല്കടിയതത്.  അതടിമനയഭാണത്  അന്നത്  വടിമേരശടിചതത്.  ഇമപഭാള്  വടിവരഭാവകഭാശ

നടിയമേപ്രകഭാരമുള്ള എല്ലെഭാ വടിവരങ്ങളയ മവബ്സസറടില്ത്തമന്ന നല്കണമമേന്നഭാണത്

ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  നടിലപഭാടത്.  അന്നത്  ഒരു  വടിവരവുയ  നല്കഭാന

പഭാടടില്ലെഭാമയന്നുള്ളതഭായടിരുന്നു  നടിലപഭാടത്.  അതടിമനയഭാണത്  വടിമേരശടിചതത്.

യ.ഡടി.എഫത്.  സരക്കഭാര  എടുത്ത  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  പുറത്തുവടിടുന്നതടിനത്  എന്തടിനഭാണത്

നടിങ്ങള് തടസയ നടില്ക്കുന്നമതന്നത് അങ്ങത് മചഭാദടിച. എല്ലെഭാ കഭാരശ്യത്തടിലയ നടപടടികള്

പൂരത്തടിയഭാകണയ.   01.01.2016  മുതല്  30.04.2016  വമര  മുന  സരക്കഭാര



സകമക്കഭാണ  പല  തതീരുമേഭാനങ്ങളയ  മേനടിസഭഭാ  ഉപസമേടിതടി

പരടിമശഭാധടിചവരടികയഭാണത്.  അതടിമന്മേല്  അന്തടിമേ  തതീരുമേഭാനയ  വരണയ.  അന്തടിമേ

തതീരുമേഭാനയ എടുക്കുമമ്പഭാമഴ അമതഭാരു തതീരുമേഭാനമേഭാകുകയള.  അമപഭാള് മേഭാത്രമമേ ആ

തതീരുമേഭാനയ  മവളടിമപടുത്തഭാന  കഴടിയ.  അതഭായതത്   ഒരു  കഭാരശ്യത്തടില്  തതീരുമേഭാനയ

അവസഭാനമേഭായടി  വരണയ.   എങ്ങമനയഭാണത്  അവസഭാന  തതീരുമേഭാനയ  വരുന്നമതന്നത്

അങ്ങുതമന്ന  ചടില  കഭാരശ്യങ്ങള്  സൂചടിപടിച.  അമപഭാള്  ആ  അവസഭാന  തതീരുമേഭാനയ

വന്നഭാല്  മേഭാത്രമമേ  അതത്  മവളടിമപടുത്തഭാനഭാകൂ.  ഏമതങടിലയ  കഭാരശ്യത്തടില്

തതീരുമേഭാനമേഭാകുന്നതടിനമുമ്പത് മകഭാടുക്കണമമേന്നുപറഞഭാല് അതത് കഴടിയന്ന കഭാരശ്യമേല്ലെ. 

ശതീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതതീശന:  സര,  അങ്ങത്  രണത്  കഭാരശ്യങ്ങളഭാണത്  സയശയയ

പറഞതത്.  ഒന്നത്,  ചതീഫത് മസക്രടറടി ഇതുമുഴുവന മകഭാടുക്കണമമേന്നഭാണത്.  കശ്യഭാബടിനറത്

മരഖകളമട  മുഴുവന കമസഭാഡടിയന മകരളത്തടിമന്റെ ചതീഫത്  മസക്രടറടിയഭാണത്.  ചതീഫത്

മസക്രടറടിമയഭാടത്  ഒരു  വടിവരഭാവകഭാശ  പ്രവരത്തകന  ഒരു  വടിവരമത്തക്കുറടിചത്

അമപക്ഷടിചഭാല്  ചതീഫത്  മസക്രടറടിക്കത്  അതത്  മകഭാടുക്കഭാനള്ള  ബഭാധശ്യതയണത്.

രണഭാമേമത്ത  കഭാരശ്യയ  അങ്ങത്  പറഞതത്  മപ്രഭാസസത്  കയപതീറഭായടിടടില്ലെഭാമയന്നഭാണത്.

കഴടിഞ ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ കഭാലമത്ത  72  ദടിവസമത്ത തതീരുമേഭാനങ്ങളഭാണത്  ഇവടിമട

മചഭാദടിചടിരടിക്കുന്നതത്.  അതടിമന്റെ  മപ്രഭാസസത്  കയപതീറഭായതടിനമശഷയ  പുതടിയ

ഗവണ്മമേന്റെത്  വന്നത്   അതത്  വതീണ്ടുയ  പരടിമശഭാധടിക്കഭാനള്ള  മപ്രഭാസസത്  തുടങ്ങടി.  ആ

മപ്രഭാസസഭാമണഭാ മസക്ഷന 8 (1) (i) ല് മചഭാദടിക്കുന്നതത്. അമതന്തു മപ്രഭാസസത് ആണത്.



അങ്ങമനയഭാമണങടില്  ഏതത്  വടിവരഭാവകഭാശ  പ്രവരത്തകന  എന്തു  വടിവരയ

മചഭാദടിചഭാലയ  ഞങ്ങളമട  ഒരു  സബത്  കമടിറടി  അതത്

പരടിമശഭാധടിചമകഭാണടിരടിക്കുകയഭാണത് എന്നു പറഞഭാല് വടിവരയ മകഭാടുക്കഭാതടിരടിക്കഭാന

കഴടിയമേമല്ലെഭാ.  അമപഭാള് മകഭാടുക്കഭാതടിരടിക്കഭാനള്ള മേഭാരഗ്ഗങ്ങളഭാണത് അമനസഷടിക്കുന്നതത്.

അതമല്ലെ യഥഭാരത്ഥ കഭാരശ്യയ? 

ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:  ഞഭാന മനരമത്ത പറഞ്ഞു,  അങ്ങത് ഒന്നുകടില്

ആശയക്കുഴപത്തടിലഭാണത്  അമല്ലെങടില്  മപഭാതുമവ  മതറടിദരടിപടിക്കഭാന

മനഭാക്കുകയഭാണത്.  ചതീഫത് മസക്രടറടി ഒരു ഫയലടിമന്റെ തഭാല്ക്കഭാലടിക കമസഭാഡടിയന

മേഭാത്രമേഭാണത്.  കഭാരണയ  മേറ്റു  വകുപ്പുകളടില്  നടിന്നുമമേത്തുന്ന  ഫയലകള്  മേനടിസഭഭാ

തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ  ഭഭാഗമേഭായടി  രമണഭാ  മൂമന്നഭാ  നഭാമലഭാ  ദടിവസയ  അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ

പക്കലണഭാകുയ.  പടിന്നതീടത്  ആ  ഫയലകമളല്ലെഭായ  തടിരടിചമപഭാകുകയഭാണത്,  ചതീഫത്

മസക്രടറടിയമട  പക്കലല്ലെ  അവ  പടിന്നതീടത്  ഇരടിക്കുന്നതത്.  അതടിനമശഷയ  അതുമേഭായടി

ബനമപട തതീരുമേഭാനങ്ങമളടുക്കുന്നതത് ബനമപട വകുപത് മസക്രടറടി തലത്തടിലഭാണത്.

അമദ്ദേഹമേഭാണത് അതു സയബനടിചത് വടിവരങ്ങള് പുറത്തുവടിമടണതത്.

പ്രതടിപക്ഷ  മനതഭാവത്  (ശതീ  .    രമമേശത്  മചന്നടിത്തല):  കശ്യഭാബടിനറടില്

പമങടുക്കുന്നതത്  ചതീഫത്  മസക്രടറടി  മേഭാത്രമേഭാണമല്ലെഭാ.  അമപഭാള്  കശ്യഭാബടിനറത്

തതീരുമേഭാനങ്ങളമട മേടിനടിറത്സത് ചതീഫത് മസക്രടറടിയമട മമകവശമേഭാണത്.  ചതീഫത് മസക്രടറടി

വടിവടിധ  വകുപ്പുകള്ക്കത്  ഇതത്  മകഭാടുക്കുമേമല്ലെഭാ.   48  മേണടിക്കൂറടിനകയ  അവര



തതീരുമേഭാനമമേടുക്കുന്നടിമല്ലെങടില്  അതത്  അമനസഷടിക്കഭാനയ  മമേഭാണടിറര  മചയഭാനമുള്ള

ഉത്തരവഭാദടിതസയ  ചതീഫത്  മസക്രടറടിക്കുണമല്ലെഭാ.   കശ്യഭാബടിനറത്  തതീരുമേഭാനയ  എന്നു

പറഞഭാമലന്തഭാണത്?  കശ്യഭാബടിനറത്  തതീരുമേഭാനയ  പ്രഭാബലശ്യത്തടില്  വരുന്നതത്

ഉത്തരവടിറങ്ങടി  കഴടിയമമ്പഭാഴഭാണത്.   അതുമകഭാണത്    കശ്യഭാബടിനറത്

തതീരുമേഭാനമമേടുപടിക്കഭാനള്ള  ഉത്തരവഭാദടിതസവുയ  ആ  ഉത്തരവടിറങ്ങുന്നുമണഭാ  ഇല്ലെമയഭാ

എന്നത്  മനഭാക്കഭാനള്ള  ബഭാദശ്യതയയ  എകടികക്യൂടതീവടിമന്റെ  ചതീഫഭായടിട്ടുള്ള  ചതീഫത്

മസക്രടറടിക്കുണമല്ലെഭാ.   അതുമകഭാണ്ടുതമന്ന ഇതടിനത്  ഉത്തരയ പറയഭാനള്ള ബഭാദശ്യത

ചതീഫത് മസക്രടറടിക്കടിമല്ലെ?  ഇമല്ലെന്നഭാമണഭാ അങ്ങത് പറയന്നതത്.

ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:   ഇക്കഭാരശ്യത്തടിലഭാണത്  വശ്യക്തത  വമരണതത്.

ഇമപഭാള് അങ്ങത് ഉന്നയടിച പ്രശ്നമുണമല്ലെഭാ.  ആ പ്രശ്നമേഭാണത്  ഇമപഭാള് വടിവരഭാവകഭാശ

കമതീഷണറമട  ഉത്തരവടിമന്റെ  ഭഭാഗമേഭായടിടത്  വന്നടിട്ടുള്ളതത്.   യഥഭാരത്ഥത്തടിലള്ള

നടപടടിക്രമേയ  അമങ്ങയത്  എമന്നക്കഭാള്  നന്നഭായടി  അറടിയഭാമേമല്ലെഭാ,  കഭാരണയ

എമന്നക്കഭാളയ കൂടുതല്കഭാലയ മേനടിയഭായടിരുന്നതുമകഭാണത് ഇക്കഭാരശ്യങ്ങളടില് അമങ്ങയത്

കൂടുതല് വശ്യക്തതയണഭാകുയ. മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനത്തടിമന്റെ ഭഭാഗമേഭായള്ള ദടിവസങ്ങളടില്

മേഭാത്രമേഭാണത്  ചതീഫത്  മസക്രടറടിയമട  മമകവശയ  ആ  ഫയലകളടിരടിക്കുന്നതത്.

അതടിനമുമ്പുള്ള  ദടിവസങ്ങളടിലയ  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനയ  വന്നതടിനമശഷമുള്ള

ദടിവസങ്ങളടിലമമേല്ലെഭായ  ആ  ഫയലകള്  ബനമപട  വകുപത്  മസക്രടറടിയമട

മമകയടിലഭാണത്.  അതുമകഭാണത്  ചതീഫത്  മസക്രടറടിയമട  സഭാനയ  നഷ്ടമപട്ടുമവന്നല്ലെ;



ഓമരഭാ  സയസഭാനത്തുയ  ചതീഫത്  മസക്രടറടി  തമന്നയഭാണത്  സടിവടില്  സരവ്വതീസടിമന്റെ

മഹമഡ്ഡെന്നത് നമുക്കറടിയഭാമേമല്ലെഭാ. എന്നഭാല് ഇഇൗ പറഞ അത്രയയ ദടിവസങ്ങള് മേഭാത്രമമേ

ഫയലകള്  അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ  മമകയടിലണഭാവുകയളള.  അതടിനമശഷയ  വടിവരങ്ങള്

നല്മകണതത്  ബനമപട  വകുപ്പുകളടില്  നടിന്നഭാണത്.  ആ  വകുപ്പുകള്  വടിവരങ്ങള്

നല്കുന്നതടിനത്  ഞങ്ങള്  തടസമേല്ലെ.  പമക്ഷ  ആരത്  വടിവരയ  നല്കണയ,  എങ്ങമന

നല്കണയ; അക്കഭാരശ്യത്തടില് വശ്യക്തത മവണമമേന്നതഭാണത് അഭടിപ്രഭായയ.  

ശതീ  .    രമമേശത് മചന്നടിത്തല:  ബഹുമേഭാനമപട അയഗയ ശതീ.  വടി.  ഡടി.  സതതീശന

പറഞതത്  മലഭാ  മസക്രടറടി  ഇഇൗ  ഉത്തരവത്  വഭായടിക്കഭാത്തതുമകഭാണ്ടുള്ള  കുഴപമേഭാണത്

അമല്ലെങടില്  നടിയമമേഭാപമദശയ  തരുന്നവരുമട  കുറമേഭാമണന്നഭാണത്.   ഇവടിമട

വടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷന  പറഞടിരടിക്കുന്നതത്  കശ്യഭാബടിനറത്  എടുത്തടിരടിക്കുന്ന

തതീരുമേഭാനങ്ങള്  അമപക്ഷകനത്  മകഭാടുക്കണമമേന്നഭാണത്.   കശ്യഭാബടിനറത്  എടുക്കഭാത്ത

തതീരുമേഭാനയ മകഭാടുമക്കണ.   അങ്ങയമട മമകയടിലടിരടിക്കുന്ന അമല്ലെങടില് ഉപസമേടിതടി

പരടിമശഭാധടിക്കുന്ന ഫയലകളടിമന്മേല് തതീരുമേഭാനമമേടുത്തടിമല്ലെങടില് തതീരുമേഭാനമമേടുത്തടില്ലെ

എന്നറടിയടിചഭാല്  മേതടി.   അവടിമട  കഭാരശ്യങ്ങള്  തതീരുയ.   അല്ലെഭാമത  മകഭാടതടിയടില്

മപഭാമകണ  എന്തഭാവശശ്യമേഭാണുള്ളതത്.  അങ്ങത്  തമന്ന  ഇമതഭാന്നത്  വഭായടിചമനഭാക്കണയ.

വടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷണറമട  ഇഇൗ  ഉത്തരവത്  അങ്ങത്  വഭായടിചഭാല്  മേനസടിലഭാകുയ;l

ഉമദശ്യഭാഗസന്മേഭാര  ഉണഭാക്കുന്ന  കുഴപമേല്ലെഭാമത  ഇവടിമട  മവമറമയഭാരു

കണ്ഫക്യൂഷനമേടില്ലെ.



ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:  മകഭാടതടിയടില്  മപഭായതത്  ഇഇൗ  ഒറക്കഭാരശ്യത്തടിന

മേഭാത്രമേഭാണത്; കശ്യഭാബടിനറത് തതീരുമേഭാനങ്ങള് നല്മകണ ബഭാദശ്യത ചതീഫത് മസക്രടറടിയമട

ഓഫതീസടിനഭാമണഭാ  അമല്ലെങടില്  ബനമപട  വകുപ്പുകളമടതഭാമണഭാ  എന്നതത്

സയബനടിചഭാണത്.  വടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷണര  നല്കടിയ  ഉത്തരവടില്

പറഞടിരടിക്കുന്നതത്,  ചതീഫത്  മസക്രടറടിയമട  ഓഫതീസടിമല  പബടികത്  ഇനഫരമമേഷന

ഓഫതീസറഭാണത്  ഇതുസയബനടിച  മുഴുവന  മരഖകളയ  അമപക്ഷകനത്

നല്മകണമതന്നഭാണത്.  അമപഭാള്  ആ  കഭാരശ്യത്തടിലഭാണത്  വശ്യക്തത

വമരണതഭായടിട്ടുളളതത്. 

ശതീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതതീശന:  ക്ലൈടിയര മചയത് മപഭാകഭാനഭാണത് മചഭാദടിക്കുന്നതത്.  ഇഇൗ

ഗവണ്മമേന്റെത്  വന്നതടിനമശഷയ,  അങ്ങയമട  ഇഇൗ  സരക്കഭാരുമേഭായടി  ബനമപട

ഫയലകള്  വടിളടിചവരുത്തഭാനള്ള  സസഭാതനശ്യയ  മേറത്  പലരക്കഭായടി  അങ്ങത്

മകഭാടുത്തടിരടിക്കുകയഭാണത്.   ചതീഫത്  മസക്രടറടിക്കത്  ആ മസക്രമടറടിയറടില് തമന്നയള്ള

ഏമതങടിലയ വകുപടിമന്റെ മസക്രടറടിയടില് നടിന്നത് ഇഇൗ ഫയല് വഭാങ്ങടി അതടിമല വടിവരയ

മകഭാടുക്കുന്നതടിനത് എന്തുതടസമേഭാണുള്ളതത്?  ഇമപഭാള് ഞഭാന മചഭാദടിച മചഭാദശ്യത്തടിനത്

അങ്ങത്  ഇതുവമര  ഉത്തരയ  പറഞടില്ലെ.   കഴടിഞ  72  ദടിവസക്കഭാലമത്ത  ഒരു

ഉത്തരവടിലയ തതീരുമേഭാനമമേടുത്തടിടടിമല്ലെ?  തതീരുമേഭാനമമേടുത്തതത് രണഭാമേതത് സ ത്ക്രൂടടിണടിക്കത്

വടിമധയമേഭാക്കുകയഭാമണന്നു  പറയന്നതത്  എമന്തഭാരു  മുടന്തന  നശ്യഭായമേഭാണത്.

അതുമകഭാണഭാണത് ഞഭാന പറഞതത്, അങ്ങത് ഇഇൗ വടിവരങ്ങള് ഭഭാവടിയടില് മകഭാടുക്കഭാന



ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില്ലെ.   അങ്ങത്  ഇതത്  മേറചവയഭാന  ശമേടിക്കുന്നു.  ഉപസമേടിതടിയമട

മമകയടിലടിരടിക്കുന്ന  കഭാരശ്യമേഭാണത്  എന്നുപറഞ്ഞുമകഭാണത്  ഒരു  തതീരുമേഭാനയ

മകഭാടുക്കഭാതടിരടിക്കഭാന പറ്റുമമേഭാ; കശ്യഭാബടിനറത് എടുത്ത തതീരുമേഭാനമേമല്ലെ? 

ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:   ഇതുസയബനടിചത്  ഞഭാന  ഇമപഭാള്  പറയന്ന

കഭാരശ്യങ്ങള്  മുടന്തന  നശ്യഭായമേഭാമണഭാ  അല്ലെമയഭാ  എന്നുള്ളതത്  ഞങ്ങള്  നടിശ്ചയടിച

മേനടിസഭഭാ  ഉപസമേടിതടിയമട  തതീരുമേഭാനയ  വന്നഭാല്  വശ്യക്തമേഭാകുയ.  അതടിമന്മേല്

പരടിമശഭാധന നടക്കുകയഭാണത്.   അതടിനമശഷയ മേഭാത്രമമേ  അതടിമന്മേലള്ള അവസഭാന

തതീരുമേഭാനമേഭാകുകയള്ളൂ.   അതുമകഭാണഭാണത് ജനവരടി 1  മുതല് ഏപ്രടില് 30 വമരയള്ള

പഴയ  തതീരുമേഭാനങ്ങളടില്  അവസഭാന  തതീരുമേഭാനമേഭായടില്ലെ  എന്ന  നടിലപഭാമടടുക്കുന്നതത്.

അവസഭാന തതീരുമേഭാനമേഭായടി എന്നത് നടിങ്ങള് പറയമമ്പഭാഴുയ ഇഇൗ സരക്കഭാര കഭാണുന്നതത്

അവസഭാന  തതീരുമേഭാനമേഭായടിടടില്ലെ  എന്നുതമന്നയഭാണത്.   ആ  പരടിമശഭാധന  നടക്കമട;

അതത്  കഴടിഞത്  വരമട.   ഇഇൗ  സരക്കഭാര  വടിവരയ  മേറചവയഭാന  ഒരു  തരത്തടിലയ

തയഭാറല്ലെ.  വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേത്തടിമന്റെ എല്ലെഭാ കഭാരശ്യങ്ങളടിലയ ഉറച നടിലപഭാടഭാണത്

സരക്കഭാരടിനള്ളമതന്ന  കഭാരശ്യയ  അരദശങയടിടയടില്ലെഭാമത  വശ്യക്തമേഭാക്കുകയഭാണത്.

ഇഇൗമയഭാരു  അവശ്യക്തത  നതീമക്കണതുണത്  എന്നുമേഭാത്രമമേയള്ളൂ.  അതുമകഭാണഭാണത്

ഇക്കഭാരശ്യങ്ങമളല്ലെഭായ  തമന്ന  മവബ്മമസറടില്   പ്രസടിദതീകരടിക്കഭാന  സരക്കഭാര

മനരമത്ത  തതീരുമേഭാനടിചതത്.   ഇവടിമട  ബഹുമേഭാനശ്യനഭായ  വടി.  ഡടി.  സതതീശന

പറയകയണഭായടി,  പത്രസമമളനയ  നടത്തുന്നടില്ലെ  എന്നത്.  മുമമ്പഭാരു  ഘടത്തടില്



മമേഭാഡടിമയ  ആമണഭാ  അനകരടിക്കുന്നമതന്നത്  പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിന്നത്  ചടിലര  മചഭാദടിച.

നമ്മുമട  രഭാജശ്യത്തത്  ഏതത്  പ്രധഭാനമേനടിയഭാണത്  ഇടയടിടയത്  പത്രസമമളനയ

നടത്തടിമക്കഭാണടിരുന്നതത്?   നടിങ്ങളമട  മനതഭാക്കന്മേഭാമരക്കുറടിചത്  നടിങ്ങള്ക്കത്  നല്ലെ

നടിശ്ചയമുണഭാകുമേമല്ലെഭാ.  ഏതത്  പ്രധഭാനമേനടിയഭാണത്  പത്രസമമളനയ  നടത്തടിയതത്.

ഞഭാന  മമേഭാഡടിക്കത്  പഠടിക്കുകയഭാമണഭാ;  മമേഭാഡടിമയ  അനകരടിക്കുകയഭാമണഭാ  എന്നത്

നടിങ്ങള് മചഭാദടിചതത് എന്തത്  അടടിസഭാനത്തടിലഭാമണന്നഭാണത് ഞഭാന മചഭാദടിക്കുന്നതത്.....

(ബഹളയ).....

മേടി  .    സതീക്കര:  സയസഭാരടിക്കുമമ്പഭാള്  ആരുമട  ഭഭാഗത്തു  നടിന്നുയ

കമേന്റുണഭാകരുമതന്നത് ഇന്നമല പറഞതഭാണത്.  

ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:   ഇന്തശ്യന  പ്രധഭാനമേനടിയഭായ  ശതീ.  നമരന

മമേഭാഡടിമയയഭാമണഭാ  അനകരടിക്കുന്നമതന്നഭാണമല്ലെഭാ  മചഭാദടിചതത്.   ഇമപഭാള്

മചഭാദടിമചന്നല്ലെ  പറയന്നതത്.   മനരമത്ത  മചഭാദടിചമല്ലെഭാ.   ആ  മചഭാദശ്യവുമേഭായടി

ബനടിപടിചഭാണത്  ഞഭാന  പറയന്നതത്.  എന്തുമകഭാണത്  നടിങ്ങള്  അങ്ങമന

മചഭാദടിക്കുമമ്പഭാള്  അതടിനമുമ്പുള്ള  പ്രധഭാനമേനടിമേഭാമരമയഭാന്നുയ  ഓരത്തടില്ലെ     ......

(ബഹളയ).....

മേടി  .   സതീക്കര:  ബഹുമേഭാനമപട മുഖശ്യമേനടി സയസഭാരടിക്കുമമ്പഭാള് ഇങ്ങമന  കമേന്റെത്

പറയന്നതത് ശരടിയല്ലെ.  നടിങ്ങള് ഇന്നമല അതടിമനതടിമര വല്ലെഭാമത പ്രമകഭാപടിതരഭായ

ആളകളഭാണത്.  നടിങ്ങള്തമന്ന അതത് മചയരുതത്. നടിങ്ങള് ഇന്നമല പ്രമകഭാപടിതരഭായതത്



ഇമന്നയത് മേറന്നുമപഭാകരുതത്.    

ശതീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന:   ആ  കഭാരശ്യയ  ഞഭാന  വശ്യക്തമേഭാക്കടിയതഭാണത്.

മേഭാധശ്യമേങ്ങള്ക്കത്  വടിവരങ്ങള്  നല്കുന്നതടില്  ഒരു  തരത്തടിലള്ള  വതീഴ്ചയയ  ഞങ്ങളമട

ഭഭാഗത്തടില്ലെ.  മേഭാധശ്യമേങ്ങള്ക്കത് നല്മകണ വടിവരങ്ങമളല്ലെഭായ മേഭാധശ്യമേങ്ങള്ക്കത് നല്കുക

തമന്ന  മചയ്യുയ.  ഏമതങടിലയ  തരത്തടില്  ആളകമള  ഇരുടടിലഭാക്കഭാമനഭാ  നഭാടടിമന

ഇരുടടിലഭാക്കഭാമനഭാ ഞങ്ങള് ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില്ലെ.  സുതഭാരശ്യമേഭായ നടപടടിയഭാണത് ഞങ്ങള്

സസതീകരടിക്കുന്നതത്.   സുതഭാരശ്യതയത്  തമന്നയഭാണത്  ഞങ്ങള്  പ്രഭാമുഖശ്യയ  മകഭാടുക്കുന്നതത്.

കഭാരശ്യങ്ങള് മേറചവയഭാന ഞങ്ങള് ഒരു തരത്തടിലയ  ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നമതയടില്ലെ.  ഇത്തരയ

ഒരു  ഘടത്തടില്  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  സഭ  നടിരത്തടി  വചത്  ചരച  മചമയണ

ആവശശ്യവുമേടിമല്ലെന്നഭാണത് പറയഭാനള്ളതത്. 

മേടി  .    സതീക്കര:  ബഹുമേഭാനമപട  മുഖശ്യമേനടിയമട  വടിശദതീകരണത്തടിമന്റെ

അടടിസഭാനത്തടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനളള അവതരണഭാനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയഭാവതരണത്തടിനത് അനമേതടി നടിമഷധടിച.)

പ്രതടിപക്ഷ  മനതഭാവത്  (ശതീ  .    രമമേശത്  മചന്നടിത്തല)  :  സര,  ഇക്കഭാരശ്യത്തടില്

ഒന്നുകടില്  മുഖശ്യമേനടിക്കത്  കഭാരശ്യങ്ങള്  മേനസടിലഭായടിടടില്ലെ  അമല്ലെങടില്  അമദ്ദേഹമത്ത

ഉമദശ്യഭാഗസന്മേഭാര  മതറടിദരടിപടിക്കുന്നുമവന്നുളളതഭാണത്  വസ്തുത.  ഇവടിമട  പുകമേറ

ഉണഭാക്കടിയതത്  ശതീ.  വടി.  ഡടി.  സതതീശനല്ലെ,  മുഖശ്യമേനടിയമട  മേറപടടി  തമന്നയഭാണത്.

നമരന  മമേഭാ  ഡടിക്കത്  പഠടിക്കുകയഭാമണന്നുളളതത്  അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ  മേറപടടിയടില്  നടിന്നത്



വശ്യക്തമേഭായടിട്ടുളള കഭാരശ്യമേഭാണത്.  കഭാരണയ,  പത്രക്കഭാമര കഭാണഭാതടിരടിക്കുക,  മേനടിസഭഭാ

മയഭാഗങ്ങള്ക്കു  മശഷയ   പത്രസമമളനങ്ങള്  നടത്തഭാതടിരടിക്കുക  എന്നതത്,  ഇഇൗ

സഭയടിലളള  ശതീ.  വടി.  എസത്.  അചതഭാനന്ദന  മുഖശ്യമേനടിയഭായടിരുന്നമപഭാഴുയ

അതടിനമുമ്പത്  ഇ.  മക.  നഭായനഭാര,  ശതീ.  എ.  മക.  ആന്റെണടി  ശതീ.  ഉമനചഭാണടി

തുടങ്ങടിയവര  മുഖശ്യമേനടിയഭായടിരുന്നമപഭാഴുയ  തുടരന്നുവന്നടിരുന്ന  കതീഴത് വഴക്കമേഭാണടിതത്.

അതത് മവണമമേഭാ മവണമയഭാമയന്നുളളതത് അമദ്ദേഹത്തടിനത് തതീരുമേഭാനടിക്കഭായ. ജനങ്ങളടില്

നടിന്നുയ  വടിവരങ്ങള്  മേറചവയ്ക്കുന്നു  എന്നുളളതഭാണത്  ഇവടിടമത്ത  അടടിസഭാനപരമേഭായ

കഭാരശ്യയ.  സയസഭാന മേനടിസഭ എടുക്കുന്ന തതീരുമേഭാനങ്ങള് അറടിയഭാനളള അവകഭാശയ

ജനങ്ങള്ക്കടിമല്ലെ?  ചടികടിതഭാ  സഹഭായങ്ങള്  മകഭാടുത്ത  കഭാരശ്യങ്ങള്  മേഭാത്രമമേ

മവബ്മമസറടില്  പറയന്നുളള.  മകരളത്തടിമല  ജനങ്ങള്  അതുമേഭാത്രയ  അറടിഞഭാല്

മേതടിമയഭാ?  ഇഇൗ  മേനടിസഭയകത്തത്  എന്തത്  കഭാരശ്യങ്ങള്  തതീരുമേഭാനടിക്കുന്നുമവന്നുയ

മപഭാതുതഭാല്പരശ്യമത്ത  മുനനടിരത്തടി  തതീരുമേഭാനടിക്കുന്ന  വടിവരങ്ങളയ  ജനങ്ങള്ക്കത്

അറടിയഭാനളള  ബഭാധശ്യത  ഉറപ്പുവരുമത്തണതത്  ഇഇൗ  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ

ഉത്തരവഭാദടിതസമേമല്ലെ?  ഞങ്ങമളല്ലെഭാ  കഭാരശ്യങ്ങളയ  48  മേണടിക്കൂറടിനളളടില്

മവബ്മമസറടിലടിടുമമേന്നഭാണത്  അങ്ങത്  ഇവടിമട  പറഞതത്.  മതഭാഴടിലയ  മമനപുണശ്യവുയ

വകുപടിമന്റെ  കതീഴടില്  പ്രവരത്തടിക്കുന്ന  മബഭാരഡുകള്,  കമ്പനടികള്,  മകഭാരപമറഷന

എന്നടിവയടിമല  അനഇൗമദശ്യഭാഗടികഭായഗങ്ങളമട  കഭാലഭാവധടി  നടിയമേഭാനസൃതയ

അവസഭാനടിപടിക്കുന്നുമവന്നഭാണത്  15.07.2016-ല് ഇറങ്ങടിയ ഉത്തരവടില് പറയന്നതത്.



ഇതത് നടിയമേവടിരുദമേഭായ കഭാരശ്യമേഭാണത്. ഇക്കഭാരശ്യയ ശതീ. എ. പടി. അനടില്കുമേഭാര ഇവടിമട

സബ്മേടിഷനഭായടി പറയയ.  ഇഇൗ ഉത്തരവത് പുറത്തടിറങ്ങടിയതത്  15.07.2016-ലഭാണത്.  ഇഇൗ

ഉത്തരവത് പുറത്തടിറങ്ങടി 48 മേണടിക്കൂര കഴടിഞടിട്ടുയ മവബ്മമസറടില് കഭാണുന്നടില്ലെമല്ലെഭാ;

ഇതത്  മവബ്മമസറടില്  വന്നടിടടില്ലെമല്ലെഭാ?  ഇതുമപഭാലളള  നടിരവധടി  ഉത്തരവുകള്

ഇറങ്ങുന്നു.  ഇഇൗ  ഉത്തരവുകമളല്ലെഭായ  മപഭാതുജനങ്ങളമട  മുമ്പടില്  നടിന്നത്  മേറചവയഭാന

മബഭാധപൂരവ്വയ  ഇഇൗ  സരക്കഭാര  ശമേടിക്കുകയഭാമണന്നുളളതടിമന്റെ  ഏറവുയ  വലടിയ

ഉദഭാഹരണമേഭാണടിതത്.   ഇമപഭാള്  ഒരു  കഭാരശ്യയ  വളമര  വശ്യക്തമേഭാണത്.  ഞങ്ങള്

വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേമത്ത  അടടിമേറടിക്കുന്നു,  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേത്തടിമന്റെ

അന്തസത്തമയ  അടടിമേറടിക്കുന്നുമവന്നഭാണത്  യ.ഡടി.എഫത്.  സരക്കഭാരടിമന്റെ  കഭാലത്തത്

ഏറവുയ  വലടിയ  വടിമേരശനമേഭായടി  ഉന്നയടിചതത്.  അങ്ങയമട  മഫയ്സ്ബുക്കത്  മപഭാസത്

ശതീ. വടി. ഡടി. സതതീശന ഉദരടിചമല്ലെഭാ. ഇവടിമട  03 -08 -2013-ല് ശതീ. ഉമനചഭാണടി

മുഖശ്യമേനടിയയ   ശതീമേതടി  റഭാണടി  മജഭാരജത്  പടി.ആര.ഡടി.  മസക്രടറടിയയ  ആയടിരുന്ന

കഭാലത്തത്  ഇറക്കടിയ  ഉത്തരവുപ്രകഭാരവുയ  അങ്ങത്  പറഞ  എല്ലെഭാ  കഭാരശ്യങ്ങളയ

മചയണമമേന്നത്  പറയന്നുണത്.  ബടിസടിനസത്  റൂള്സുയ  മസക്രമടറടിയറത്  മേഭാനസലയ

അനസരടിചത്  മേനടിമേഭാര എടുക്കുന്ന തതീരുമേഭാനങ്ങള്  48  മേണടിക്കൂറടിനളളടില്  അതഭാതത്

വകുപ്പുകള്  മവബ്മമസറടില്  പ്രസടിദതീകരടിക്കണയ  തുടങ്ങടിയ  കഭാരശ്യങ്ങള്  ഇഇൗ

ഉത്തരവടില് പറഞടിട്ടുണത്.  ഇമതഭാന്നുയ നടക്കുന്നടില്ലെഭാമയന്നുളളതഭാണത് യഭാഥഭാരത്ഥശ്യയ.

മതഭാഴടില്  വകുപടിമന്റെ  ഒരു  ഉദഭാഹരണമേഭാണത്  ഞഭാന  ഇവടിമട  ചൂണടിക്കഭാണടിചതത്.



മേനടിസഭയടില്  ഒരു  തതീരുമേഭാനയ  എടുത്തുകഴടിഞഭാല്  48  മേണടിക്കൂറടിനകയ

ഉത്തരവടിറങ്ങടിയടില്ലെഭാമയങടില്  എന്തുമകഭാണത്  ഉത്തരവടിറങ്ങടിയടില്ലെഭാമയന്നത്

പരടിമശഭാധടിക്കഭാനളള ഉത്തരവഭാദടിതസയ ചതീഫത് മസക്രടറടിക്കുണത്. ചതീഫത് മസക്രടറടിയമട

ഉത്തരവഭാദടിതസമേഭാണത്  ഇതത്  പരടിമശഭാധടിക്കുകമയന്നുളളതത്.  ചതീഫത്  മസക്രടറടിക്കത്

ബഭാധശ്യതയടിമല്ലെ;  ചതീഫത് മസക്രടറടി അതത് പരടിമശഭാധടിക്കഭാനയ ഉത്തരവത് ഇറക്കഭാത്ത

ഉമദശ്യഭാഗസന്മേഭാമരഭാടത്  അതടിറക്കഭാനയ  പറയഭാനളള  ഉത്തരവഭാദടിതസയ

അമദ്ദേഹത്തടിനടിമല്ലെ?  ഇനടി  ഒഇൗടത്  ഓഫത്  അജണയഭായടി  ഒരു  മേഭാറര  വന്നുമവന്നത്

വടിചഭാരടിക്കുക. ഒഇൗടത് ഓഫത് അജണയഭായടി വരുന്ന മേഭാറര കശ്യഭാബടിനറത് തതീരുമേഭാനടിചഭാലയ

നടിയമേ  വകുമപഭാ  ധനകഭാരശ്യ  വകുമപഭാ  കഭാണണമമേന്നുളള  അഭടിപ്രഭായയ  വന്നഭാല്

അതുകണത് തടിരടിചത്  വതീണ്ടുയ അതഭാതത്  മസക്രടറടിക്കത് മകഭാടുത്തത്,  അതഭാതത് മസക്രടറടി

concerned  minister-ക്കത്  മകഭാടുത്തത്  ചതീഫത്  മേടിനടിസറമട  കയടില്  വരുയ.  ചതീഫത്

മേടിനടിസര  വതീണ്ടുയ  കശ്യഭാബടിനറടില്  വയ്ക്കുയ  അമല്ലെങടില്  ചതീഫത്  മേടിനടിസരക്കത്

തതീരുമേഭാനമമേടുക്കഭായ.  ഇഇൗ  നടപടടിക്രമേങ്ങള്  പഭാലടിചത്  പുറത്തടിറങ്ങുന്ന  ഉത്തരവുകള്

എന്തുമകഭാണത്  ജനങ്ങള്ക്കത്  മകഭാടുക്കുന്നടില്ലെഭാമയന്നുളളതഭാണത്  മചഭാദശ്യയ.

മുഖശ്യവടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷണറഭായ  ശതീ.  വടിനസണ്  എയ.  മപഭാള്

ആവശശ്യമപടടിരടിക്കുന്നതത്  വളമര  ലളടിതമേഭായ  കഭാരശ്യമേഭാണത്.  തതീരുമേഭാനയ  എടുത്ത

കഭാരശ്യങ്ങള്  അറടിയടിക്കണയ.  തതീരുമേഭാനയ  എടുക്കഭാത്ത  കഭാരശ്യങ്ങളടില്  ഞങ്ങള്

തതീരുമേഭാനടിചടിടടില്ലെഭാമയന്നത്  എഴുതടിയഭാല്  മേതടി.  അതടിനപകരയ  വളമര



മബഭാധപൂരവ്വമേഭായടി  വടിവരങ്ങള്  മേറചപടിടടിക്കഭാനഭാണത്  സരക്കഭാര  ശമേടിക്കുന്നതത്.

വടിവരങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കത്  നല്കഭാതടിരടിക്കഭാനളള  മബഭാധപൂരവ്വമേഭായ  നതീക്കമേഭാണത്.

അതുമകഭാണത്  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ  നടിലനടില്ക്കുന്ന  ഇഇൗ  കഭാലഘടത്തടില്  ഇഇൗ

വടിവരങ്ങള് മേറചവചമകഭാണത് ജനങ്ങമള വടിവരങ്ങള് അറടിയടിക്കഭാമത തതീരുമേഭാനങ്ങള്

എടുക്കഭാനളള  ഇഇൗ  സരക്കഭാരടിമന്റെ  നതീക്കയ  തടികചയ  അപഹഭാസശ്യവുയ

പ്രതടിമഷധഭാരഹവുമേഭാമണന്നത് പറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  ഇതത്  ജനഭാധടിപതശ്യ

സയവടിധഭാനത്തടില്  നടക്കുന്ന  കഭാരശ്യമേല്ലെ.  വടിവരഭാവകഭാശ  പ്രവരത്തകന്മേഭാര  ഏറവുയ

സജതീവമേഭായ  സയസഭാനമേഭാണത്  മകരളയ.  ഇഇൗ  സഭാഹചരശ്യത്തടില്  ഇതുമുഴുവന

മേറചവചമകഭാണത്  ഗവണ്മമേന്റെടിനത്  ഇഷ്ടയമപഭാമല  പ്രവരത്തടിക്കഭാമമേന്നത്  കരുതടിയഭാല്

അതത്  മകരളത്തടില്  നടക്കടില്ലെ.  ഇതത്  ജനഭാധടിപതശ്യ  വടിരുദമേഭാണത്,  ഇതത്  ജനങ്ങമള

ഇരുടടില്  നടിരത്തഭാനളള  ശമേമേഭാണത്.  ഇതടിമനതടിരഭായ  ശക്തമേഭായ  നടിലപഭാടുമേഭായടി

ഞങ്ങള്ക്കത്  മുമന്നഭാടത്  മപഭാമകണടി  വരുയ.  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്

വടിശദതീകരടിക്കഭാതടിരടിക്കുക,  വടിവരങ്ങള്  മമകമേഭാറഭാതടിരടിക്കുക,  വടിവരങ്ങള്

മചഭാദടിക്കുന്ന  ആളകള്ക്കത്  ശരടിയഭായ  മേറപടടി  നല്കഭാതടിരടിക്കുക  എന്നടിടത്

മുഖശ്യവടിവരഭാവകഭാശ  കമതീഷണറമട  ഉത്തരവടിമനതടിരഭായടി  മകഭാടതടിയടില്  മപഭാവുക

ഇമതഭാന്നുയ എനടിക്കത്  മേനസടിലഭാകുന്നടില്ലെ.   ഇഇൗ നടിയമമേഭാപമദശയ നല്കടിയതത്  ശതീ.

എയ.  മക.  ദഭാമമേഭാദരനഭാമണഭാ?  അക്കഭാരശ്യയ  അറടിമയണടിയടിരടിക്കുന്നു.  ഇഇൗ

ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  ജനഭാധടിപതശ്യ  വടിരുദമേഭായ  നടപടടിയടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്  ഞഭാനയ



എമന്റെ പഭാരടടിയയ വഭാക്കഇൗടത് നടത്തുകയഭാണത്.

(ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  നടിലപഭാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്  പ്രതടിപക്ഷ  മനതഭാവത്  ശതീ.

രമമേശത്  മചന്നടിത്തലയയ  അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ  പഭാരടടിയടില്മപട  അയഗങ്ങളയ  സഭ  വടിടത്

പുറത്തുമപഭായടി.)

ശതീ  .    റടി  .    എ  .    അഹമദത്  കബതീര :  സര,  ഇന്നത്  ഇവടിമട  അവതരടിപടിച

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിമന്റെ ചരച നടമക്കണതഭായടിരുന്നു. 8 (1) (i)-യത്  ഇത്ര വലടിയ

അവശ്യക്തതമയഭാന്നുമേടില്ലെ.  അതത്  ഇത്രയയ  മകഭാല്ലെയ  നടിരഭാമക്ഷപയ  നടന്നുവന്ന

സയഗതടിയടില്  വളമര  മപമടന്നത്  അവശ്യക്തത  വന്നതടില്  സസഭാഭഭാവടികമേഭായയ

ജനങ്ങള്ക്കുയ ഇഇൗ സഭയ്ക്കുയ വളമരയധടികയ ആശങയണത്.  ഒരു മസല് ഭരണത്തടിമന്റെ

ഗനമേഭാണുയരുന്നതത്.  മസല്  ഭരണത്തടിമന്റെ  സസരമുണത്  ഇഇൗ  മേറപടടിയടില്.

അതുമകഭാണത് ഇതത് ഒരടിക്കലയ മകരളതീയ സമൂഹയ സമതടിക്കുകയടില്ലെ.  വടിവരഭാവകഭാശ

നടിയമേയ  എന്നുപറയന്നതത്,  സസഭാതനശ്യഭാനന്തര  ഇന്തശ്യയടില്  ജനഭാധടിപതശ്യ

സയവടിധഭാനമത്ത  ശക്തടിമപടുത്തുന്ന  രയഗത്തത്  യ.പടി.എ.  സരക്കഭാര  സസതീകരടിച

അതശ്യന്തയ ശമദയമേഭായ നടിയമേനടിരമഭാണമേഭാണത്. Right to information, Right to

education  മപഭാമലയളള  നടിയമേങ്ങളടിലൂമട  ഇന്തശ്യയടിമല  ജനഭാധടിപതശ്യ

സയവടിധഭാനമത്ത  ഒരു  അന്തരമദശതീയ  നടിലവഭാരത്തടിമലക്കത്  ഉയരത്തടിയ  വളമര

ഉജസലമേഭായ തതീരുമേഭാനമേഭാണത് മകഭാണ്ഗ്രസത് ഗവണ്മമേന്റുകള് ഇവടിമട സസതീകരടിചതത്.

ആ  നടിയമേയ  നടപടിലഭാക്കഭാന  ഏറവുയ  ബഭാധശ്യതയളള  സയസഭാനമേഭാണത്  മകരളയ.



കഴടിഞ  വരഷങ്ങളടിമലല്ലെഭായ  നടിരഭാമക്ഷപയ  നടന്ന  സയഗതടി,  ഒരു  വകുപടില്

അവശ്യക്തതയണത്  എന്നത്  പറയന്നതടില് മസല്  ഭരണത്തടിമന്റെ  സസരമേഭാണത്  ഞങ്ങള്

മകള്ക്കുന്നതത്,  മസല്  ഭരണത്തടിമന്റെ  ഗനമേഭാണത്  ഞങ്ങളമട  മൂക്കടിലളളതത്.

അതുമകഭാണത്  ഇവടിമട  ചരചയത്  സമേയയ  നല്കഭാതടിരടിക്കുന്ന  ഇഇൗ  നതീക്കത്തടില്

മുസതീയലതീഗടിനത്  പ്രതടിമഷധമുണത്.  അതടിനഭാല്  ഞങ്ങള്  സഭയടില്നടിന്നത്

ഇറങ്ങടിമപഭാവുകയഭാണത്.

(ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ നടിലപഭാടടില് പ്രതടിമഷധടിചത് ശതീ. റടി. എ. അഹമദത് കബതീറയ

അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ പഭാരടടിയടില്മപട അയഗങ്ങളയ സഭ വടിടത് പുറത്തുമപഭായടി.)

ശതീ  .    പടി  .    മജ  .    മജഭാസഫത് :  സര,  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ  അനസരടിചത്

മേനടിസഭഭാ തതീരുമേഭാനങ്ങള് 48 മേണടിക്കൂറടിനളളടില് ഉത്തരവഭായടി ഇറക്കണമമേന്നഭാണത്.

അതടിനത്  മേറപടടി  നല്കഭാനളള  ഉത്തരവഭാദടിതസയ  ഗവണ്മമേന്റെടിനണത്.  തതീരചയഭായയ

ചതീഫത്  മസക്രടറടി തമന്നയഭാണത് മേറപടടി  നല്മകണതത്.  മേറത്  മസക്രടറടിമേഭാരടില് നടിന്നത്

നടിമേടിഷങ്ങള്ക്കകയ  അമദ്ദേഹത്തടിനത്  കഭാരശ്യങ്ങള്  കടിട്ടുമേമല്ലെഭാ.  അതുമകഭാണത്  ആ

ഉത്തരവഭാദടിതസത്തടില്  നടിന്നുയ  മേഭാറഭാന  ഗവണ്മമേന്റെടിനത്  കഴടിയടില്ലെ.  കഭാരശ്യങ്ങള്

സുതഭാരശ്യമേഭായടിരടിക്കണമമേന്ന  നടിലപഭാടഭാണത്  സരക്കഭാരടിനളളമതങടില്  മേഭാമറണ

കഭാരശ്യവുമേടില്ലെ.  അതുമകഭാണത് മമഹമക്കഭാടതടിയടില് മപഭാമകണ യഭാമതഭാരു കഭാരശ്യവുമേടില്ലെ.

ഇവടിമട  തതീരുമേഭാനയ  എടുത്ത  കഭാരശ്യങ്ങള്  ജനങ്ങമള  അറടിയടിക്കുവഭാനളള  ആ

നടിലപഭാടടില് നടിന്നത് മേഭാറടി മമഹമക്കഭാടതടിമയ  സമേതീപടിചതടിലയ ഇഇൗ വടിഷയയ ചരച



മചയഭാന അനവദടിക്കഭാത്തതടിലയ പ്രതടിമഷധടിചത് ഞഭാനയ എമന്റെ പഭാരടടിയയ വഭാക്കഇൗടത്

നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  നടിലപഭാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചത്  ശതീ.  പടി.  മജ.  മജഭാസഫയ

അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെ പഭാരടടിയടില്മപട അയഗങ്ങളയ സഭ വടിടത് പുറത്തുമപഭായടി.)

ശതീ  .    അനൂപത്  മജക്കബത് :  സര,  മേനടിസഭഭാ  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  വടിവരഭാവകഭാശ

നടിയമേത്തടിമന്റെ  പരടിധടിയടില്  വരുന്നതഭാമണഭാ  അല്ലെമയഭാ  എന്നതത്  സയബനടിച

വടിഷയങ്ങള്  ബഹുമേഭാനമപട  ഗവണ്മമേന്റെത്  മമഹമക്കഭാടതടിയടില്

എത്തടിചടിരടിക്കുകയഭാണത്.  ഇവടിമട  പ്രധഭാനമപട  മചഭാദശ്യമമേന്നുളളതത്  സുതഭാരശ്യത

തമന്നയഭാണത്.  മേനടിസഭയടിമലടുക്കുന്ന  തതീരുമേഭാനങ്ങമളക്കുറടിചത്   അറടിയവഭാനളള

അവകഭാശയ ജനങ്ങള്ക്കുമണന്നതത് നമുക്കത് ഒരടിക്കലയ വടിസ്മരടിക്കഭാന കഴടിയന്ന ഒന്നല്ലെ.

ഇതത്  ജനഭാധടിപതശ്യ  ഗവണ്മമേന്റെഭാണത്.  ജനഭാധടിപതശ്യ  ഗവണ്മമേന്റെത്

മതരമഞടുക്കമപടടിരടിക്കുന്നു.  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ  നമ്മുമട  രഭാജശ്യത്തത്

നടപടിലഭാക്കടിയതുതമന്ന.  അതടിമന്റെ  ഏറവുയ  വലടിയ  മബസത്  എന്നത്  പറയന്നതത്

ജനങ്ങളമട പരമേഭാധടികഭാരയ എത്ര വലതഭാമണന്ന കഭാരശ്യത്തടില് അവരക്കുതമന്ന ഒരു

തടിരടിചറടിവത്  ഉണഭാക്കുകമയന്നുളളതഭാണത്.  മസവനഭാവകഭാശ  നടിയമേയ,  ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷഭാ

നടിയമേയ,  അതുമപഭാമല കഭാലഘടത്തടിനനസൃതമേഭായ അനവധടി നടിയമേനടിരമഭാണങ്ങള്

ഇന്നത്  നമ്മുമട  രഭാജശ്യത്തത്  നടപടിലഭാക്കടിയടിട്ടുണത്.  അതടില്  ഏറവുയ  പ്രധഭാനമപട

ഒന്നുതമന്നയഭാണത്  വടിവരഭാവകഭാശ  നടിയമേയ.  ഗവണ്മമേന്റെത്  ഇത്തരത്തടിലളള



വടിഷയങ്ങളടില്  മുഖയ  തടിരടിഞ്ഞുനടില്ക്കുന്നതത്  തതീരത്തുയ  പ്രതടിമഷധഭാരഹമേഭാണത്.

ബഹുമേഭാനമപട മുഖശ്യമേനടി കഴടിഞ ദടിവസങ്ങളടില് ഒ.എ. ആയടി ഒന്നുയതമന്ന പുതടിയ

മേനടിസഭയടിമലക്കത്  വരുന്നടില്ലെഭാമയന്നത്  പറഞ്ഞു.   അതത്  നല്ലെ  കഭാരശ്യയ.  ഒ.എ.യഭായടി

വരണഭാ.  ഒ.എ.-യഭായടി വരുന്ന തതീരുമേഭാനങ്ങള് ഏമതഭാമക്കയഭാമണങടിലയ,  മേനടിസഭ

ഒ.എ.  തതീരുമേഭാനങ്ങള്  എടുത്തഭാല്  മപഭാലയ,  ഇഇൗ  ഒഇൗടത്മമസഡത്  അജണ  വതീണ്ടുയ

ധനകഭാരശ്യ വകുപടിമലക്കത് മപഭായടി സഭാമ്പത്തടിക ബഭാധശ്യതയളളതഭാമണങടില് അതടിമന്റെ

കണ്കറനമസഭാമട  തടിരടിചവരുയ.  പലതുയ  കണ്കറനസടില്ലെഭാമത  നടിമഷധടിചത്

തടിരുചവരുന്ന  സഭാഹചരശ്യങ്ങളണത്.  അതത്  ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ  നയപരമേഭായ

തതീരുമേഭാനമേഭാണത്.  അതടിമലക്കത്  കടക്കുവഭാന  ഞഭാന  ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില്ലെ.  ഇഇൗ

വടിഷയത്തടില് ഗവണ്മമേന്റെത് വശ്യക്തമേഭായ കഭാഴ്ചപഭാടടിലൂമട മുമന്നഭാടത് മപഭാകണമമേന്നഭാണത്

എനടിക്കത് പറയഭാനളളതത്. ചുരുങ്ങടിയ സമേയയ മകഭാണത് ഗവണ്മമേന്റെത് ജനങ്ങളടില് നടിന്നത്

അകന്നുമപഭായടിരടിക്കുന്നുമവന്നത്  പറയഭാന ഏമറ ദു:ഖയ  ഉണത്.  കഴടിഞ ബഡ്ജറടില്

മകഭാണ്ടുവന്ന രജടിമസ്ട്രേഷന ഫതീസത് അടക്കയ കുടുബഭായഗങ്ങള് തമടിലളള ഭഭാഗഭാധഭാരയ,

ഒഴടിമുറടി അടക്കമുളള കഭാരശ്യങ്ങളടില് നടികുതടി ഏരമപടുത്തടിയടിരടിക്കുന്നതടില് എത്രമേഭാത്രയ

പ്രതടിമഷധമേഭാണത്  ഇന്നത്  ഇഇൗ  ഗവണ്മമേന്റെടിമനതടിമരയണഭാക്കടിയതത്  എന്നുളളതത്

നടിങ്ങള് തടിരടിചറടിയണയ.  ഇതടിമന സയബനടിചത് പ്രതടിപക്ഷയ പല സന്ദരഭങ്ങളടിലയ

വടിഷയങ്ങള്  ഇവടിമട  ഉന്നയടിച.   ബഡ്ജറത്  ചരചകളടിലയ  ഇഇൗ  വടിഷയങ്ങമളല്ലെഭായ

ഞങ്ങള്  ആവരത്തടിചഭാവരത്തടിച  ഉന്നയടിച.  മേഭാധശ്യമേങ്ങള്,  മപഭാതുസയഘടനകള്



തുടങ്ങടിയവമരല്ലെഭായ  ഇക്കഭാരശ്യയ  ഉന്നയടിച.  കുടുയബഭായഗങ്ങള്  തമടില്  പ്രമതശ്യകടിചത്

പണമേടിടപഭാടുകമളഭാന്നുയ  തമന്ന  ഉണഭാകഭാമത  മുമമ്പഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  വടിഷയത്തടില്

ഭഭാഗഭാധഭാരയ അടക്കമുളള കഭാരശ്യങ്ങളടില് ഗവണ്മമേന്റെത് എടുക്കുന്ന സമേതീപനയ, എത്രമയഭാ

സഭാധഭാരണ  കുടുയബങ്ങമള  വലടിയ  സഭാമ്പത്തടിക  ബഭാധശ്യതയടിമലക്കത്

തളളടിവടിടുന്നുമവന്നുളളതത് തടിരടിചറടിയണയ.  വടിവരഭാവകഭാശ നടിയമേമത്തക്കുറടിചത്  ചരച

മചയ്യുമമ്പഭാഴുയ  ഇത്തരത്തടിലളള  അനവധടി  കഭാരശ്യങ്ങള്  വരുമമ്പഭാള്  ഗവണ്മമേന്റെത്

ജനങ്ങളടില്  നടിന്നത്  വളമര  മവഗയ  അകന്നുമപഭാകുന്നുമവന്ന  വസ്തുത  നടിങ്ങള്

തടിരടിചറടിയണയ. ഇഇൗ വടിഷയയ സഭഭാനടപടടികള് നടിരത്തടിവചത് ചരച മചയഭാത്തതടില്

പ്രതടിമഷധടിചത് ഞഭാന വഭാക്കഇൗടടില് പങ്കുമചരുന്നു.

(ഗവണ്മമേന്റെടിമന്റെ നടിലപഭാടടില് പ്രതടിമഷധടിചത് ശതീ. അനൂപത് മജക്കബത് സഭ വടിടത്

പുറത്തുമപഭായടി.  സഭ  വടിടത്  പുറത്തുമപഭായ  പ്രതടിപക്ഷഭായഗങ്ങള്

അല്പസമേയത്തടിനമശഷയ വതീണ്ടുയ ഹഭാജരഭായടി.)


