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ക്രമപ്രശശ

(1) നനിയമസഭഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളനിലലെ  ചട്ടങ്ങളനില് നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്ന ഉറപ്പുകള
പഭാലെനികഭാത്തതത് സശബനനിചത്

ശശ  .    എശ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  നനിയമസഭയുലട  നടപടനിക്രമവശ കഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവശ

സശബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിലലെ  258-ാം  വകുപ്പുപ്രകഭാരശ  അതഭാതത്  സമയത്തത്

സഭഭാതലെത്തനില്വചത് മനനിമഭാര് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകള,  വഭാഗഭാനങ്ങള,   ഏറ്റകഭാരര്യങ്ങള

മുതലെഭായവ പരനിദശഭാധനിക്കുന.  അവ എത്രദത്തഭാളശ  നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുലണ്ടെനശ

നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളപകശ  എങ്ങലനയഭാണത്  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത്,

അകഭാരര്യത്തനിനത് ആവശര്യമുള്ള  ഏറ്റവശ കുറഞ്ഞ സമയത്തനിനുള്ളനില് തലന്നയഭാദണഭാ

എനശ ദമഭാണനിറ്റര് ലചയ്യുന്നതനിനത് നനിയുക്തമഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണത് ഉറപ്പുകള സശബനനിച

സമനിതനി.  അതനിലന്റെ  റനിദപഭാര്ട്ടുകള  പരനിദശഭാധനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്

കഭാലെഭാകഭാലെങ്ങളനില് മഭാറനിമഭാറനിവരുന്ന സര്കഭാരുകള സഭയത് ഉറപ്പുകളശ വഭാഗഭാനങ്ങളശ

നല്കുന്നതലഭാലത ഇവ ചട്ടങ്ങള നനിര്ദദ്ദേശനികലപട്ട വനിധത്തനില് പഭാലെനികലപടുന്നനില

എനശ  അഥവഭാ  പഭാലെനികലപട്ടഭാല്തലന്ന  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനിക്രമങ്ങള

പൂര്ത്തനിയഭാകനി യഥഭാസമയശ സഭദയദയഭാ സമനിതനിദയദയഭാ അറനിയനികഭാന് ആര്ജ്ജവശ

കഭാണനികഭാത്ത  ഒരു  സനിതനിവനിദശഷശ  നനിലെനനില്ക്കുകയഭാണത്.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,
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ഉറപ്പുകള  സശബനനിച  സമനിതനി  (2011-14)   ശശ.  വനി.  എസത്.  സുനനില്കുമഭാര്

അദര്യകനഭായനിരുന്ന  സമനിതനിയുലട  ഒന്നഭാമതത്,  മൂന്നഭാമതത്  റനിദപഭാര്ട്ടുകള  യഥഭാക്രമശ

കുടനിലവള്ള  പദതനികലളയുശ  കര്ഷക  ആത്മഹതര്യകലളയുശ  സശബനനിച്ചുള്ളതശ

അതനിദന്മേല്  മഭാറനിമഭാറനി  വരുന്ന  സര്കഭാരുകള  തശരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുശ

പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള   നടപനിലെഭാക്കുന്നതനിനുശ  കഭാലെവനിളശബശ  വരുത്തയനിട്ടുള്ളതനിലന

സമനിതനി കലണ്ടെത്തുകയുശ അതനിലന നനിശനിതമഭായനി വനിമര്ശനിക്കുകയുശ ലചയനിട്ടുള്ളതഭാണത്.

ചുരുകനിപറഞ്ഞഭാല്   വനിവനിധ നനിയമസഭകളലട   കഭാലെയളവകളനിലെഭായനി

മൂവഭായനിരത്തനിലെധനികശ  ഉറപ്പുകള  ഇനനിയുശ  പഭാലെനികലപടഭാനുണ്ടെത്.  ഇതനില്ത്തലന്ന

IX-ാം  ദകരള  നനിയമസഭയുലട  കഭാലെഘട്ടശ  മുതലുള്ള  1993  മുതലുള്ള  ഉറപ്പുകള

ഇദപഭാഴശ  പരനിഗണനയനിലെഭാണത്.  സഭയനില്  വരുന്ന  ഉറപ്പുകള

ഒന്നരപതനിറ്റഭാണ്ടെനിനുദശഷവശ പഭാലെനികലപടഭാലത ദപഭാകുന്നതത് ഏതത് സര്കഭാരഭായഭാലുശ

സഭദയഭാടുശ ജനങ്ങദളഭാടുമുള്ള പ്രതനിബദത   ഇലഭായ കഭാണനിക്കുന്നതഭാണത്.  സര്കഭാര്

സഭഭാതലെത്തനില്  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  വനിഷയശ  രണ്ടുമഭാസത്തനിനകശ  തശര്പ്പുകല്പനിചത്

സമനിതനിലയ അറനിയനികണലമന്നഭാണത്  ഉറപ്പുകള സശബനനിച സമനിതനിയുലട ആഭര്യന്തര

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സശബനനിച ചട്ടങ്ങള അനുശഭാസനിക്കുന്നതത്.  എന്നഭാല്
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ഇത്തരത്തനില് ചട്ടങ്ങള പഭാലെനികഭാലത സഭദയഭാടുശ സഭഭാസമനിതനിദയഭാടുശ ജനങ്ങദളഭാടുശ

എകനികക്യൂട്ടശവത്  കഭാണനിക്കുന്ന  അനഭാദരവത്  വളലര  ഗഗൗരവമഭായനി  കഭാദണണ്ടെതഭാണത്.

ഉറപ്പുകള  പഭാലെനിക്കുന്നതനില്  മുന്നണനികള  തമ്മനില്  വര്യതര്യഭാസമനില.  ഏതത്

മുന്നണനിയഭായനിരുന്നഭാലുശ  ഉറപ്പുകള  പഭാലെനികലപടുന്ന  കഭാരര്യത്തനില്  പ്രദതര്യകനിചത് ഒരു

ഉറപ്പുശ  പഭാലെനികലപടഭാലത  ദപഭാകുന. ഉറപ്പുകള  പഭാലെനിക്കുന്നതനില്  കഭാലെതഭാമസശ

ദനരനിടുദമഭാള  യഥഭാര്ത്ഥമഭായ  ലചലെവകദളകഭാള  കൂടുതല്  സഭാമത്തനിക  നഷശ

ഉണ്ടെഭാകുകയഭാണത്.  ഉറപ്പുകളലട  യഥഭാര്ത്ഥ  ഗുണശ  അര്ഹതലപട്ടവര്ദകഭാ

സമൂഹത്തനിദനഭാ  യഥഭാസമയശ  ലെഭനിക്കുന്നനില  ഇതത്  സസഭാഭഭാവനിക  നശതനിയുലട

ലെശഘനമഭാണത്.   ഉദഭാഹരണമഭായനി,  1991-ല്  നല്കനിയ  ഉറപ്പുകള  നഭാളനിതവലര

പഭാലെനികലപട്ടനിട്ടനില.   അതദപഭാലലെ തലന്ന  05-07-2005-ല് തശരദദശങ്ങളക്കുദവണ്ടെനി

പ്രദതര്യക പഭാദകജത് നല്കുലമന്നത് ഉറപ്പുനല്കനി. അതത് 2005-ല് ഉറപ്പുനല്കനിയതഭാണത്.

പദക പഭാലെനികലപട്ടനിട്ടനില. അതദപഭാലലെ തലന്ന ഇടുകനി ജനിലയനിലലെ വര്യഭാജപട്ടയങ്ങള

സശബനനിച അദനസഷണശ  7/02/2006-ലെഭാണത്  ഉറപത് നല്കനിയതത്.  05-07-2005-ല്

സസകഭാരര്യ  ആശുപത്രനി  ജശവനകഭാരുലട  ദസവന-ദവതന  നനിരക്കുകള  സശബനനിചത്
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നനിയമശ  ഉണ്ടെഭാക്കുലമന്നത്  ഉറപത്  നല്കനിയനിരുന.  പദക  നനിയമശ  ഉണ്ടെഭാകനിയനിട്ടനില.

ഇങ്ങലന  പഭാലെനികലപടഭാലത  ദപഭാകുന്ന  ഉറപ്പുകള  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  നനിയമസഭഭാ

ഭചട്ടങ്ങദളഭാടുശ  നനിയമസഭദയഭാടുശ  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനികദളഭാടുശ  കഭാണനിക്കുന്ന

അനഭാദരവഭാണത്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നല,  കഴനിഞ്ഞ  കഭാലെങ്ങളനില്

മഭാറനിമഭാറനി വന്ന ഗവണ്ലമന്റുകളശ മഭാറനിമഭാറനി വന്ന മുന്നണനികളശ ഭരനിചദപഭാള നല്കനിയ

ഉറപ്പുകളഭാണത്.  അതത് സഭദയഭാടുള്ള അനഭാദരവഭാണത്. ഇതസശബനനിചത് ബഹുമഭാനലപട്ട

സശകര് ശക്തമഭായ റൂളനിശഗത് നല്കനി  നടപനിലെഭാക്കുലമന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനി

സസശകരനികണലമന്നഭാണത് എലന്റെ ഒന്നഭാമലത്ത ക്രമപ്രശശ. 

(2)        ദചഭാദര്യങ്ങളകത് മറുപടനി നല്കഭാത്തതത് സശബനനിചത്

ശശ  .    എശ  .    ഉമ്മര്:   സര്,   ദകരള  നനിയമസഭയുലട   നടപടനിക്രമവശ

കഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവശ  സശബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിലലെ  47-ാം  വകുപ്പുപ്രകഭാരശ

ദചഭാദര്യങ്ങളകത്  മനനിമഭാര്  സഭയനില്  നല്കുവഭാന്  ഉദദ്ദേശനിക്കുന്ന  മറുപടനികള

ദചഭാദര്യങ്ങളകത്  മറുപടനി  നല്കുന്ന  ദനിവസത്തനിലന്റെ  ലതഭാട്ടുമുമനിലെലത്ത  ദനിവസശ

ലലവകുദന്നരശ 5 മണനികത് മുമഭായനി ലസക്രട്ടറനികത് ലലകമഭാറണലമനശ കൂടഭാലത 47(2)

ഉപവകുപ്പുപ്രകഭാരശ  ദചഭാദര്യത്തനിനുള്ള  മറുപടനി  ഒരു   ഇടകഭാലെ  മറുപടനിയഭാലണങനിലുശ



Uncorrected/Not for publication
5

പ്രസസ്തുത  ദചഭാദര്യത്തനിനുള്ള  അന്തനിമ  നടപടനി  എത്രയുശ  ദനരദത്ത  നല്ദകണ്ടെതശ

എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  ദചഭാദര്യശ  ലെനിസനില്  ദചര്ത്ത  തശയതനി  മുതല്  15  ദനിവസശ

ലലവകഭാതനിരനികഭാന്  പഭാടനിലഭാത്തതമഭാലണന്നത്  കൃതര്യമഭായനി  വര്യവസ  ലചയനിട്ടുണ്ടെത്.

XIV-ാം ദകരള നനിയമസഭയുലട ഒന്നഭാശ സദമ്മളനവമഭായനി ബനലപട്ടത് പുറലപടുവനിച

6-ാം  നമര്  ബുള്ളറ്റനിന്  പരനിദശഭാധനിചദപഭാള  XII-ാം  ദകരള  നനിയമസഭയുലട  46

ദചഭാദര്യങ്ങളകത് ഇനനിയുശ സര്കഭാരനില്നനിനശ മറുപടനി ലെഭനികഭാനുണ്ടെത് എനള്ളതഭാണത്.

അതദപഭാലലെ  തലന്ന  19-ാം  നമര്  ബുള്ളറ്റനിന്  പരനിദശഭാധനിചദപഭാള

നടപ്പുസദമ്മളനത്തനിലന്റെ  131  ദചഭാദര്യങ്ങളകത്  മറുപടനി  നല്കനിയനിട്ടനില.  2005-ലലെ

വനിവരഭാവകഭാശ നനിയമപ്രകഭാരശ  10 രൂപ ഫശസത് ഒടുകനിയഭാല്  ഏലതഭാരു പഗൗരനുശ 30

ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  വനിവരശ ലെഭര്യമഭാകണലമന്ന വര്യവസ നനിലെവനിലുണ്ടെത്.   മഭാത്രമല

മറുപടനി  നല്കുന്നതനില്  അനഭാവശര്യ  കഭാലെതഭാമസശ  വരുത്തനിയഭാല്  ബനലപട്ട

ഉദദര്യഭാഗസര്കത്  പനിഴ  ഉളലപലടയുള്ള  ശനികഭാനടപടനികള  ആ  നനിയമത്തനില്

വര്യവസ  ലചയനിട്ടുണ്ടെത്.   ഈ  സഭാഹചരര്യത്തനില്  നനിയമസഭഭാശഗശ  സഭയനില്

ഉന്നയനിക്കുന്ന  ദചഭാദര്യത്തനിനത്  വര്ഷങ്ങള കഴനിഞ്ഞനിട്ടുശ മറുപടനി നല്കഭാതനിരനിക്കുന്നതത്
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ഗുരുതരമഭായ കൃതര്യവനിദലെഭാപവശ സഭദയഭാടുള്ള അനഭാദരവമഭാണത്.   അതലകഭാണ്ടെത് ഈ

വനിഷയശ  ഗഗൗരവമഭായനി  പരനിഗണനികലപദടണ്ടെതശ  പരനിഹരനിദകണ്ടെതമഭാണത്.    ഒന

രണ്ടെത്  ഉദഭാഹരണശ  പറഞ്ഞുലകഭാണ്ടെത്  ഞഭാന്  അവസഭാനനിപനികഭാശ.  ദചഭാദര്യങ്ങള

ദചഭാദനിക്കുന്ന  ആളകള  മഭാറുകയഭാണത്.   കഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  ബഹുമഭാനലപട്ട

പഭാര്ലെലമന്റെറനികഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി  ശശ.  എ.ലക.  ബഭാലെന് ഇവനിലട ഇരുന്നത് ഉന്നയനിച

ഇദത ദചഭാദര്യങ്ങളഭാണത്.   ഇദപഭാള  മറുപടനി  പറദയണ്ടെ ഭഭാഗത്തത്  അദദ്ദേഹശ  എത്തനി.

പദക  കഭാരര്യങ്ങളകത്  യഭാലതഭാരു  മഭാറ്റവമനില.   ആളകള  അപ്പുറവശ  ഇപ്പുറവശ

മഭാറനിയനിരനിക്കുനലവന്നലഭാലത  സഭയത് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകളലട കഭാരര്യത്തനില് യഭാലതഭാരു

വര്യതര്യഭാസവമനില. 09-09-2009-ല് മറുപടനി നല്ദകണ്ടെതത് 2016 ജൂണ് 8-നഭാണത് മറുപടനി

ലെഭനിചതത്.   ഇലതഭാലക നമ്മള പരനിദശഭാധനിക്കുദമഭാള മറുപടനി നല്കഭാന് യഭാലതഭാരു

പ്രയഭാസവമനിലഭാലത  ഈ കഭാലെഘട്ടത്തനില്  ....ലമഭാലലബല്,  ഇന്റെര്ലനറ്റത്  എന്നനിവയുശ

എലഭാ വനിധ സഗൗകരര്യങ്ങളശ എലഭായനിടത്തുമുണ്ടെത്.  ഉദദര്യഭാഗസന്മേഭാരുലട ഒരു  array -

തലന്നയുണ്ടെത്  തഭാലഴത്തട്ടുമുതല്.   എന്നനിട്ടുശ  മറുപടനി  നല്കുന്നനില.     ശശ.  ബനി,

ബഭാബുപ്രസഭാദത്  ശശ.  ദകഭാടനിദയരനി  ബഭാലെകൃഷ്ണദനഭാടത്  ദചഭാദനിച  ഒരു  ദചഭാദര്യമഭാണനിതത്.
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'സശസഭാനത്തത്  ദബഭാശബുനനിര്മ്മഭാണശ  നടക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപട്ടനിട്ടുദണ്ടെഭാ;

അടുത്ത  കഭാലെത്തത്  ദബഭാശബുനനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്   ദബഭാശബു  ലപഭാട്ടനി  രണ്ടെത്

യുവഭാകള മരനിച സശഭവശ....'

മനി  .   സശകര്: തഭാങളലട ദപഭായനിന്റെത് കനിയറഭായനി.  

ശശ  .    എശ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഇലതഭാന പറലഞ്ഞഭാലട്ട. 2016 ജൂണ് 8-നഭാണത് 2009-

ലലെ ഈ ദചഭാദര്യത്തനിലന്റെ മറുപടനി  ലെഭനിചതത്.  'സശസഭാനത്തനിലന്റെ  ചനിലെ ഭഭാഗങ്ങളനില്

ദസഭാടക  വസ്തുകള  നനിര്മ്മനികലപട്ടതഭായനി  റനിദപഭാര്ട്ടത്  ലചയനിട്ടുണ്ടെത്.   ഈ

സശസഭാനത്തത്  09-09-2009-നത് മുമഭായനി അടുത്തകഭാലെത്തത് ദബഭാശബത്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന

രണ്ടെത് യുവഭാകള മരനിചതഭായനി റനിദപഭാര്ട്ടത് ലചയനിട്ടനില.  ഡനി)  രഭാഷശയപ്രവര്ത്തകര്കത്

ദബഭാശബുനനിര്മ്മഭാണശ  തടയഭാന്   എന്തുനടപടനിയഭാണത്  ലലകലകഭാള്ളഭാന്

ഉദദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നത്  വര്യക്തമഭാകഭാദമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ള

നനിയമവനിരുദപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ലപട്ടഭാല്   കര്ശനമഭായ   നടപടനികള

സസശകരനിക്കുന്നതഭാണത്.'   2009-ലലെ  ദചഭാദര്യത്തനിനുള്ള  മറുപടനിയഭാണനിതത്.  ഇതലകഭാണ്ടെത്

പര്പസത് ഇല;  ഇതത് ഈ സഭദയഭാടുള്ള അനഭാദരവഭാണത്. 
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മനി  .    സശകര്:  അങ്ങയുലട  ഇന്റെന്ഷന്  വളലര  വര്യക്തമഭാണത്.

ഇരനിക...ഇരനിക....ഉന്നയനിച  കഭാരര്യങ്ങള  വളലര  പ്രധഭാനലപട്ടതഭാണത്.  അതത്

വര്യക്തമഭാണത്. അതത് സഭയുലട മുന്നനില് വനകഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി സമയശ കൂടുതലലെടുകരുതത്.

പശസത്.....ഉദഭാഹരണങ്ങള മുഴവന് പറഞ്ഞഭാല് ഒരുപഭാടത് പറദയണ്ടെനിവരുശ. 

ശശ  .    എശ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഒരുദഭാഹരണശ കൂടനിപറയഭാശ. 2009-ല് ബഹുമഭാനലപട്ട

അശഗശ പനി.  അയനിഷഭാ ദപഭാറ്റനി ദചഭാദനിച ദചഭാദര്യത്തനിനത് മറുപടനി 2016 ജൂണ് 8-നഭാണത്.

ഉദഭാഹരണമഭായനി  കഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫത്.  സര്കഭാരനിലന്റെ  കഭാലെത്തത്  ദചഭാദനിച

ദചഭാദര്യങ്ങളമുണ്ടെത്. 

മനി  .   സശകര്:  വളലര വര്യക്തമഭാണത്. വളലര ഗഗൗരവമഭാണത്. 

ശശ  .   എശ  .   ഉമ്മര്: സര്, ഇതത് ദചഭാദനിക്കുന്ന ആളകള പരസരശ  മഭാറനിയനിരുന്നഭാലുശ

മറുപടനി നല്കുന്ന ആളകള മഭാറനിമഭാറനി ഇരുന്നഭാലുശ  യഭാലതഭാരു വര്യതര്യഭാസവമനിലഭാലത

ബക്യൂദറഭാക്രസനിയുലട   കടന്നഭാക്രമണശ  തടയുവഭാന്  ബഹുമഭാനലപട്ട  ഗവണ്ലമന്റെനിനുശ

മനനിമഭാര്ക്കുശ   ആര്ജ്ജവമുണ്ടെഭാകണലമനശ  ലചറുപകഭാരനഭായ   ബഹുമഭാനലപട്ട

സശകറനില് ഞങ്ങളകത് വലെനിയ പ്രതശകയുണ്ടെത്.   ഇതത് തടയഭാന്  അങ്ങത് കഭാരര്യമഭായ
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നടപടനിലയടുകണശ എനമഭാണത് എനനികത് പറയഭാനുള്ളതത്. 

പട്ടനികജഭാതനി  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  പനിദന്നഭാക  സമുദഭാദകമവശ  നനിയമവശ

സഭാശസഭാരനികവശ പഭാര്ലെലമന്റെറനികഭാരര്യവശ വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    ലക  .  ബഭാലെന്):  സര്,

വളലര  ഗഗൗരവമുള്ള   പ്രശമഭാണത്  ക്രമപശശവഴനി  ബഹുമഭാനലപട്ട  ലമമര്   സഭയുലട

മുമഭാലക  ലകഭാണ്ടുവന്നതത്.  2499  ഉറപ്പുകളനിദന്മേല്  സര്കഭാര്  നടപടനി

പൂര്ത്തശകരനികഭാന്  ബഭാകനിയുണ്ടെത്.   IX,  X,  XI,  XII,  XIII  നനിയമസഭകളനിലലെ

ഉറപ്പുകളഭാണത് ബഭാകനിയുള്ളതത്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് അഷസറന്സത് കമ്മനിറ്റനികത് ഇതനിനുള്ള

എലഭാ അധനികഭാരവമുണ്ടെത്. ദവലറ ആലരയുശ കുറ്റലപടുത്തനിയനിട്ടത് കഭാരര്യമനില. അഷസറന്സത്

കമ്മനിറ്റനിയുലട  ലചയര്മഭാനുശ  ലമമര്മഭാരുശ  വനിചഭാരനിച്ചുകഴനിഞ്ഞഭാല്  ഇകഭാരര്യത്തനില്

പരനിഹഭാരശ  കഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുശ.  അതനിനുദവലറ  ആലരയുശ  കുറ്റലപടുത്തനിയനിട്ടത്

കഭാരര്യമനില.   ആ  കമ്മനിറ്റനി  കമ്മനിറ്റനിയഭായനി  ഫങ്ഷന്  ലചയ്യണശ.   അതലകഭാണ്ടെത്

അഷസറന്സത് കമ്മനിറ്റനിയുലട പ്രവര്ത്തനശ ലലബലെഭാ പ്രകഭാരശ അവര് ലചദയ്യണ്ടെ പണനി

കൃതര്യമഭായനി  ലചയഭാല്  ഏതത്  ഉദദര്യഭാഗസലന്റെ  അടുകല്  നനിനശ   കഭാരര്യങ്ങള

കൃതര്യമഭായനി  ലെഭനിചത്  നടപടനികള  പൂര്ത്തശകരനികഭാന്  കഴനിയുശ.  അതലകഭാണ്ടെത്
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അഷസറന്സത്  കമ്മനിറ്റനിലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനിയഭാണത്   സസശകരനിദകണ്ടെതത്.

രണ്ടെഭാമലത്ത കഭാരര്യശ,   ദചഭാദര്യവമഭായനി ബനലപട്ടുള്ള കഭാരര്യമഭാണത്.  അതത് കറകഭാണത്.

പത്തത് വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ബഹുമഭാനലപട്ട സശകര്മഭാര് എട്ടത് റൂളനിശഗുകള ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  നല്കുകയുണ്ടെഭായനി.   ചട്ടശ  47  പ്രകഭാരശ  നനിയമസഭഭാ  ദചഭാദര്യങ്ങളക്കുള്ള

മറുപടനി നല്ദകണ്ടെ ദനിവസത്തനിനത് ലതഭാട്ടുമുമത് വരുന്ന ദനിവസശ ലലവകനിട്ടത്  5  മണനികത്

മുമഭായനി  മറുപടനി  നനിയമസഭഭാ  ലസക്രട്ടറനികത്  കകമഭാദറണ്ടെതഭാണത്.   ഇടകഭാലെ

മറുപടനിയഭാണത് നല്കുന്നലതങനില് അന്തനിമ മറുപടനി എത്രയുശ ദവഗശ നല്ദകണ്ടെതഭാണത്.

എന്നഭാല്  ദചഭാദര്യശ  ലെനിസനില്  ദചര്ത്ത  തശയതനി  മുതല്  15  ദനിവസത്തനിനകശ

നല്ദകണ്ടെതഭാണത്.   അലഭാത്തപകശ  അതത്  സശബനനിച  റനിദപഭാര്ട്ടത്  സഭയുലട

ദമശപ്പുറത്തത് വയ്ദകണ്ടെതഭാണത്.  ഈ സഭ ദചര്ന്നത് 2016 ദമയത് 31-ാം തശയതനിയനിലലെ

ഒരു ബുള്ളറ്റനിന് ഞഭാന് കണ്ടു.  ആ ബുള്ളറ്റനിന് പ്രകഭാരശ പനണ്ടെഭാശ സദമ്മളനത്തനില്

ലെഭനിദകണ്ടെ  മറുപടനി  ദപഭാലുശ  ലകഭാടുകഭാന്  ഇദപഭാഴശ  ബഭാകനിയഭാണത്.   ഞഭാന്

പ്രതനിപകത്തത്  ഇരനിക്കുന്ന സമയത്തത്  ദചഭാദനിച  ദചഭാദര്യത്തനിനത്  ഞഭാന്  മനനിയഭായനിട്ടത്

മറുപടനി  പറയഭാന്  നനിര്ബനനികലപട്ട  സഭാഹചരര്യമഭാണത്.   അതഭാണത്  അനുഭവശ.
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അതലകഭാണ്ടെത്  ദചഭാദര്യത്തനിനത്  കൃതര്യമഭായ  മറുപടനി  ലെഭനികഭാന്  ബുദനിമുട്ടത്  ഉണ്ടെഭാകനില;

ചശഫത്  ലസക്രട്ടറനി  ശക്തമഭായ നനിലെപഭാലടടുത്തഭാല് മതനിയഭാകുശ.   ഇന്ന തശയതനികകശ

മറുപടനി  ലകഭാടുകണശ,  ലകഭാടുക്കുന്നനിലലങനില്  നടപടനി  ഉണ്ടെഭാകുലമന്ന  ഒരു  വഭാചകശ

പറഞ്ഞുകഴനിഞ്ഞഭാല് കൃതര്യമഭായ മറുപടനി  ഇവനിലട  കനിട്ടുശ.   വനിവരഭാവകഭാശ കമ്മശഷന്

മുദഖേന ദചഭാദനിചഭാല് ലകഭാടുകഭാന് നമ്മള ബഭാദര്യതലപടുന്നനിദല?  അതലകഭാണ്ടെത് ഇതത്

വളലര  ഗഗൗരവമഭായനി  കഭാണണശ.   ഇതത്  സഭയുലട  ഒരു  ലപഭാതവനികഭാരമഭാണത്.

അകഭാരര്യത്തനില് ബഹുമഭാനലപട്ട സശകര്കത് ശക്തമഭായ നനിലെപഭാടത് എടുകഭാന് കഴനിയുശ.

ഇതനില് യഭാലതഭാരു സശശയവശ ദവണ്ടെ, ഇതത് ഇനനി ആവര്ത്തനികഭാന് പറ്റനില.  അതനില്

ശക്തമഭായ നനിലെപഭാടത് ബഹുമഭാനലപട്ട സശകര് എടുകണശ. 

റൂളനിശഗത്

മനി  .   സശകര്  : ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്........

ചട്ടശ  303  പ്രകഭാരശ  വളലര  പ്രധഭാനലപട്ട  രണ്ടെത്  കഭാരര്യങ്ങളഭാണത്  ബഹുമഭാനലപട്ട

അശഗശ ഇവനിലട ഉന്നയനിചതത്.  അതനിനത് സര്കഭാര് ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള വനിശദശകരണവശ

ലചയര് സശദശ ദകളക്കുകയുണ്ടെഭായനി.  ഉന്നയനികലപട്ട രണ്ടു വനിഷയങ്ങളശ നനിയമസഭഭാ
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നടപടനിക്രമവമഭായനി ബനലപട്ടത് പരനിദശഭാധനിക്കുദമഭാള ഏലറ ഗഗൗരവശ അര്ഹനിക്കുന്നവ

തലന്നയഭാണത്.   ആദര്യശ  ഉന്നനിയനിച  വനിഷയശ  സഭഭാതലെത്തനില്  സര്കഭാര്  നല്കനിയ

ഉറപ്പുകളനിദന്മേല്  യഥഭാസമയശ  നടപടനി  സസശകരനിക്കുന്നനിലഭാലയനശ  ഉറപ്പുകള

സശബനനിച  സമനിതനി  പരനിഗണനിചത്  സഭയനില്  സമര്പനിച  റനിദപഭാര്ട്ടുകളനിലലെ

ശനിപഭാര്ശകളനിദന്മേല് യഥഭാസമയശ നടപടനി  സസശകരനിക്കുന്നനില എന്നതമഭാണത്.   ലചയര്

ഇകഭാരര്യശ  വനിശദമഭായനി  പരനിദശഭാധനിക്കുകുയുണ്ടെഭായനി.   പതനിമൂന്നഭാശ  ദകരള

നനിയമസഭയനിലലെ  ഉറപ്പുകള  സശബനനിച  സമനിതനിയുലട  കഭാരര്യകമമഭായ  പ്രവര്ത്തന

ഫലെമഭായനി  പത്തഭാശ  ദകരള  നനിയമസഭ  വലരയുള്ള  ഉറപ്പുകള  സശബനനിചത്  എലഭാ

നടപടനികളശ പൂര്ത്തശകരനികലപടുകയുണ്ടെഭായനി എന്നത് ലചയര് മനസനിലെഭാക്കുന. ലെഭര്യമഭായ

ദരഖേകള  പ്രകഭാരശ  ഇനനി  പതനിലനഭാന്നഭാശ  ദകരള  നനിസമയഭയുലട  കഭാലെലത്ത  201

ഉറപ്പുകളനിലുശ  പനണ്ടെഭാശ  ദകരള  നനിയമസഭയുലട  കഭാലെലത്ത  1078  ഉറപ്പുകളനിലുശ

പതനിമൂന്നഭാശ ദകരള നനിയമസഭയുലട കഭാലെലത്ത  1220  ഉറപ്പുകളനിലുമഭായനി ആലക  2499

ഉറപ്പുകളനിദന്മേല് സര്കഭാര് നടപടനികള പൂര്ത്തശകരനികഭാനുണ്ടെത്.  അദതഭാലടഭാപശ IX, X,

XI, XII, XIII എന്നശ നനിയമസഭകളനിലലെ ഉറപ്പുകള സശബനനിച സമനിതനിയുലട വനിവനിധ

റനിദപഭാര്ട്ടുകളനിലലെ  ശനിപഭാര്ശകളനിദന്മേല്  സര്കഭാര്  നടപടനികള  ഇനനിയുശ

പൂര്ത്തശകരനിദകണ്ടെതലണ്ടെനശ ലചയര് മനസനിലെഭാക്കുന.  ഇതസശബനനിചത്  ലചയറനിനത്



Uncorrected/Not for publication
13

സൂചനിപനികഭാനുള്ളതത് സഭഭാതലെത്തനില് സര്കഭാര് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകളനിദന്മേലുശ ഉറപ്പുകള

സശബനനിച  സമനിതനി  നല്കുന്ന  ശനിപഭാര്ശകളനിദന്മേലുശ  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകള

യഥഭാസമയശ  നടപടനി  സസശകരനികഭാതനിരനിക്കുന്നപകശ  ആയതനിദന്മേല്  ആവശര്യമഭായ

തടര്നടപടനികള  സസശകരനിദകണ്ടെതത്  ഉറപ്പുകള  സശബനനിച  സമനിതനി  തലന്നയഭാണത്

എന്നഭാണത്.   അതനിനത്  ആവശര്യമഭായ  കര്കശമഭായ  നടപടനികള  സസശകരനിക്കുവഭാനുള്ള

എലഭാ അധനികഭാരങ്ങളശ ചട്ട പ്രകഭാരശ പ്രസസ്തുത സമനിതനിക്കുണ്ടെത് എന്ന കഭാരര്യവശ ലചയര്

വശണ്ടുശ ഓര്മ്മനിപനിക്കുന.

ഈ നനിയമസഭയനില് രൂപശകരനികഭാനനിരനിക്കുന്ന ഉറപ്പുകള സശബനനിച സമനിതനി

ഇകഭാരര്യശ  ഗഗൗരവപൂര്വ്വശ  പരനിഗണനികണലമനശ  ഈ  സഭയനില്  ഉണ്ടെഭാകഭാവന്ന

ഉറപ്പുകള  സശബനനിച്ചുശ  മുന്  സഭകളനിലലെ  പൂര്ത്തശകരനികഭാത്ത  ഉറപ്പുകള

സശബനനിച്ചുമുള്ള  ദജഭാലെനികള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തശകരനിക്കുവഭാന്  ഉതകുന്ന

തരത്തനിലുള്ള  നടപടനികള  പ്രസസ്തുത  സമനിതനി  കകലകഭാള്ളണലമനശ  സര്കഭാരനിലന്റെ

വനിവനിധ  വകുപ്പുകള  സമനിതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  സഹകരനികണലമനശ  ലചയര്

റൂള ലചയ്യുന.

ബഹുമഭാനലപട്ട  അശഗശ  ശശ.  എശ.  ഉമ്മര്  ക്രമപ്രശത്തനിലൂലട  ഉന്നയനിച

രണ്ടെഭാമലത്ത വനിഷയശ നനിയമസഭഭാ ദചഭാദര്യങ്ങളകത് യഥഭാസമയശ പൂര്ണ്ണമഭായ ഉത്തരശ
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ലെഭര്യമഭാകുന്നനില  എന്നതഭാണത്.   ഇകഭാരര്യശ  സശബനനിച്ചുശ  ലചയര്  വനിശദമഭായനി

പരനിദശഭാധനിക്കുകയുണ്ടെഭായനി.   നനിയമസഭഭാ  ദചഭാദര്യത്തനിനത്  യഥഭാസമയശ  അശഗങ്ങളകത്

മറുപടനി ലെഭര്യമഭാകഭാത്തതനിലനതനിലര കഴനിഞ്ഞ പത്തു വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ബഹുമഭാനലപട്ട

പഭാര്ലെലമന്റെറനികഭാരര്യ വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട സൂചനിപനിചതദപഭാലലെ എട്ടത് റൂളനിശഗുകളഭാണത് മുന്

സശകര്മഭാര്  നല്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  കഭാണുന്നതത്.   അപ്രകഭാരശ  കര്ശനമഭായ നനിര്ദദ്ദേശശ

ലചയറനില്നനിനശ  നല്കനിയനിട്ടുശ  ദചഭാദര്യങ്ങളകത്  യഥഭാസമയശ  മറുപടനി  നല്കുന്ന

കഭാരര്യത്തനില്  ബനലപട്ടവര്  തടര്നശ  ഉദഭാസശനത  കഭാണനിക്കുനലവനള്ളതത്  ഒട്ടുശ

ആശഭാസര്യകരമല.  

നനിയമസഭഭാ  ലസക്രദട്ടറനിയറ്റനിലലെ  ദരഖേകള  പ്രകഭാരശ  പനണ്ടെഭാശ  ദകരള

നനിയമസഭയുലട  46  ദചഭാദര്യങ്ങളക്കുശ  പതനിമൂന്നഭാശ  ദകരള  നനിയമസഭയുലട  673

ദചഭാദര്യങ്ങളക്കുശ  പതനിനഭാലെഭാശ  ദകരള  നനിയമസഭയനില്  ഇന്നലലെവലര  157

ദചഭാദര്യങ്ങളക്കുശ  പൂര്ണ്ണമഭാദയഭാ  ഭഭാഗശകമഭാദയഭാ  മറുപടനി  ലെഭര്യമഭാകഭാനുണ്ടെത്.   ഇത്തരശ

പ്രവണതകള ഇനനിയുശ തടര്നദപഭാകുന്നതനിദനഭാടത് ലചയറനിനത് അദശഷശ ദയഭാജനിപനില.

നനിയമസഭഭാ  ദചഭാദര്യങ്ങളകത്  കൃതര്യസമയത്തുതലന്ന  മറുപടനി  ലെഭര്യമഭാക്കുനണ്ടെത്  എന്നത്

ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  ബനലപട്ട  മനനിമഭാര്  പരനിശമനിക്കുകയഭാലണങനില്  അതത്

സഭാദര്യമഭാക്കുന്നതഭാലണന്നത്  മുന്കഭാലെങ്ങളനില് പലെ മനനിമഭാരുശ  ലതളനിയനിച്ചുട്ടുള്ള കഭാരര്യശ
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ഇത്തരുണത്തനില്  ലചയര്  ബനലപട്ടവലര  ഓര്മ്മലപടുത്തുന.  ചട്ടപ്രകഭാരശ  മുന്കൂര്

ദനഭാട്ടശസത്  നല്കനി  ബഹുമഭാനലപട്ട  അശഗങ്ങള  ദചഭാദനിക്കുന്ന  ദചഭാദര്യങ്ങളകത്

യഥഭാസമയശ  പൂര്ണ്ണമഭായ  മറുപടനി  ലെഭനിക്കുക  എന്ന  നര്യഭായമഭായ  അവകഭാശശ

നനിദഷധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  നടപടനിയുശ  ബനലപട്ടവരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനശ

ഉണ്ടെഭാകഭാന് പഭാടനില എന്നത് ലചയര് റൂള ലചയ്യുന.

ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്...... പുതകനിയ......

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : (കമകത് ഓഫത്)...  സര്,  ഞഭാന് ക്രമപ്രശശ ഉന്നയനിചത്

ദനഭാട്ടശസത് നല്കനിയനിരുന.

മനി  .    സശകര്  : അതത്  വനിശദമഭായനി പരനിദശഭാധനിചത്  പനിന്നശടത്  എടുകഭാശ.   അദങ്ങയത്

അവസരശ തരഭാശ.

3)  12.07.2016-ലലെ  ശശ.  എശ.  സസരഭാജനിലന്റെ  പ്രസശഗത്തനിലലെ  കബബനിള

പരഭാമര്ശശ സശബനനിചത്

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  ഇന്നലലെ  ബഡ്ജറ്റത്  പ്രസശഗത്തനില്

സശസഭാരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത് ബഹുമഭാനലപട്ട അശഗശ ശശ. എശ. സസരഭാജത് സശസഭാരനിചതത് വളലര

അപമഭാനകരവശ  പ്രതനിപക  അശഗങ്ങലള  സശബനനിചത്  അപകശര്ത്തനികരമഭായ  ഒരു

വനിഷയമഭാണത്   ഞഭാന് സഭയുലട ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതത്.   അദദ്ദേഹശ പറഞ്ഞതത്,  ഈ
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ബഡജ്റ്റത്  വനിശുദവശ  അമൂലെര്യവമഭാണത്,  മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷശ  ഏഴഭാശ

അദര്യഭായത്തനില്  ആറഭാശ  വഭാകര്യശ  വഭായനികണശ,  അതത്  നനിങ്ങള  വഭായനിച്ചുദനഭാകണശ,

എന്നഭാല് ആ വഭാകര്യശ ഞഭാന് ഇവനിലട വഭായനിക്കുന്നനില, വഭായനിചഭാല് പ്രദകഭാപനമുണ്ടെഭാകുശ,

നനിങ്ങള  ദപഭായനി  വഭായനിച്ചുദനഭാകനിയഭാല്  മതനി  എന്നത്  പറഞ്ഞത്  അദദ്ദേഹശ

അവസഭാനനിപനിക്കുകയഭായനിരുന.  അതത്   ഞങ്ങള  വഭായനിച്ചുദനഭാക്കുകയുശ  ഇന്നത്  എലഭാ

പത്രങ്ങളനിലുശ അതത് വരനികയുശ ലചയ.  ഈ ബഡ്ജറ്റനിലന എതനിര്ത്തവലരക്കുറനിചഭാണത്

അദദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതത്.   മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷശ  ഏഴഭാശ  അദര്യഭായത്തനില്

ആറഭാശ  വഭാകര്യശ,  “വനിശുദമഭായതത്  നഭായളകത്  ലകഭാടുകരുതത്;  നനിങ്ങളലട  മുത്തുകലള

പന്നനികളലട  മുന്നനില്  ഇടുകയുമരുതത്;  അവ  കഭാല്ലകഭാണ്ടെത്  അവലയ  ചവനിട്ടുകയുശ

തനിരനിഞ്ഞത്  നനിങ്ങലള  ചശന്തനികളയുകയുശ  ലചയത് വഭാന്  ഇടവരരുതത്."   എത്ര

അപമഭാനകരമഭായ പരഭാമര്ശമഭാണത്.  . (… ബഹളശ)........

മനി  .    സശകര്  : ദയസത്.....  ദയസത്......  സഭയനില്  വരഭാത്ത  ഒരു  പ്രശലത്ത

സശബനനിചത് ബഹളശ ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ.  സഭയുലട ദരഖേകളനില് ഒരനിടത്തുശ വരഭാത്ത ഒരു

വനിഷയലത്ത  സശബനനിചത്  അനഭാവശര്യമഭായനി  പ്രശങ്ങളശ  ബഹളവശ  ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ.

അദദ്ദേഹശ ക്രമപ്രശശ ഉന്നയനിച്ചു, അതത് ലചയര് പരനിദശഭാധനിക്കുശ.  ലചയറനിനത് കബബനിള

കഭാണഭാപഭാഠമല.   കബബനിള  കഭാണഭാപഭാഠമലഭാത്തതലകഭാണ്ടെത്  കബബനിളനില്  ഏതത്
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സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത്  വന്നലതനള്ളതനിലനക്കുറനിചത്  പരനിദശഭാധനിചത്  ലചയര്  റൂളനിശഗത്

നല്കുശ.   ഇരനിക......  ഇരനിക....  (ബഹളശ.......)അങ്ങത്

പറഞ്ഞദലഭാ....പറഞ്ഞുകഴനിഞ്ഞദലഭാ... 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  അങ്ങത്  പനിന്നശടത്  പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്

നല്കഭാലമന്നത്  പറഞ്ഞഭാല്  കുഴപമനില.   അങ്ങത്  ഇദപഭാദഴതലന്ന  റൂളനിശഗത്  നല്കരുതത്.

കഭാരണശ,  ഈ  വഭാകര്യശ  ഇവനിലട  പറയുകയുശ  അതനിലലെ  ഒരു  ലസന്റെന്സത്  ഇവനിലട

വഭായനികഭാലത  ദപഭാകുകയുശ  നനിങ്ങള  വഭായനികണലമന്നത്  പറയുകയുശ  ഇന്നത്  മലെയഭാള

മദനഭാരമയുശ  മഭാതൃഭൂമനിയുശ  അടകമുള്ള  എലഭാ  പത്രങ്ങളനിലുശ  ആ  കബബനിള  വഭാകര്യശ

ഉദരനികലപട്ടനിരനിക്കുകയുശ  ലചയ്യുന.  അപമഭാനകരമഭായ  ഒരു  സനിതനിയഭാണത്.

ബഹുമഭാനലപട്ട  മുഖേര്യമനനി  ആദലെഭാചനികണശ.   അങ്ങയുലട  ശനിഷര്യനഭാണത്  ശശ.  എശ.

സസരഭാജത്.  ഇങ്ങലനയഭാദണഭാ പ്രതനിപക അശഗങ്ങലളക്കുറനിചത് സശസഭാരനിദകണ്ടെതത്.  

മനി  .   സശകര്  : അങ്ങത് ദപഭായനിന്റെത് ഓഫത് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിച്ചു.  അവനിലട ഇരനിക.

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്  : സര്, ഇത്തരശ അപകശര്ത്തകരമഭായ പരഭാമര്ശങ്ങളനില്

നനിനശ  ഞങ്ങലള  സശരകനികഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസമുള്ള  ആളഭാണത്  ബഹുമഭാനലപട്ട

ലചയര്.   ഇത്തരശ  മുന്വനിധനിദയഭാടുകൂടനിയുള്ള  കഭാരര്യങ്ങള  അങ്ങത്  പറയുന്നതത്  ഒട്ടുശ

ശരനിയല.  It is very unfair from your part.  
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മനി  .   സശകര്  : അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  സഭഭാദരഖേകളനില് ഇലഭാത്ത കഭാരര്യങ്ങളന്നയനിചത്

പ്രശങ്ങളനിദലെയത് വലെനിചനിഴയരുലതന്നത്  അങ്ങത് പറഞ്ഞു.  ....(… ബഹളശ)........

മനി  .    സശകര്  : ലചയറനിലന  ദചഭാദര്യശ  ലചയ്യുകയഭാദണഭാ....ഞഭാന്  എന്തഭാണത്

പറഞ്ഞതത്.  അതത് ശരനിയല.  അങ്ങത് പറയുന്നതത് ശരനിയല.  അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില.

സഭഭാദരഖേകളനില്  ഇലഭാത്ത  ഒരു  കഭാരര്യലത്ത  സശബനനിചത്  ബഹളശ  ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ

കഭാരര്യമനിലലന്നഭാണത് ഞഭാന് പറഞ്ഞതത്.  ബഹളശ ഉണ്ടെഭാദകലണ്ടെന്നഭാണത് പറഞ്ഞതത്. ...…

(ബഹളശ).......  സഭഭാദരഖേകളനില്  ഇലദലഭാ;  എന്നഭാല്  കബബനിളനില്  ഏതത്

സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത് വന്നതത്;  ലചയറനിനത് കബബനിള കഭാണഭാലത അറനിയനില.  ലചയര്

കബബനിള  കഭാണഭാപഭാഠശ  പഠനിചനിട്ടനില.   അതലകഭാണ്ടെത്  കബബനിള  പരനിദശഭാധനിചത്,

കബബനിളനില്  അതത്  ഏതത്  സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാലണന്നത്,  എന്തഭാലണന്നത്  പരനിദശഭാധനിചത്

ലചയറനിലന്റെ  റൂളനിശഗത്  നല്കുലമന്നത്  തലന്നയഭാണത്  പറഞ്ഞതത്.   അതമതനി.   നനിങ്ങള

ദബഭാധപൂര്വ്വശ......  ഈ സഭയനില്  hypothecated  ആയനി  ഒരു തശരുമഭാനശ  എടുകഭാന്

പറ്റുദമഭാ;  സഭയനില് വരഭാത്ത ഒരു കഭാരര്യശ  hypothecated ആയനി  എടുകഭാന് പറ്റുദമഭാ;

പറ്റുദമഭാ; ഇലദലഭാ; ........ (… ബഹളശ)........ ഞഭാന് ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് ഉന്നയനിച

ക്രമപ്രശത്തനില്  കബബനിള  പരനിദശഭാധനിചത്  ലചയര്  റൂള  നല്കുലമന്നത്  തലന്നയഭാണത്
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പറഞ്ഞതത്.  ലചയറനിനത് കബബനിള കഭാണഭാലത അറനിയനില.  മനസനിലെഭാദയഭാ; കബബനിള

വഭാകര്യങ്ങള  ഉദരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത്  നനിങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ക്രമപ്രശലത്ത  സശബനനിചത്

കബബനിള പരനിദശഭാധനിച്ചുശ  കബബനിളനില് എന്തത്  സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത്  വന്നലതനശ

പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്  നല്കുലമന്നഭാണത് പറഞ്ഞതത്.   Please be seated.   Please....

Please.....(ബഹളശ.....) 

ശശ  .   രദമശത് ലചന്നനിത്തലെ: ബഹുമഭാനലപട്ട സശകര്, എനനികത് അങ്ങദയഭാടത്

ഒരുകഭാരര്യശ  പറയുവഭാനുണ്ടെത്.  ഞങ്ങള അങ്ങദയഭാടത്  സഹകരനിക്കുനണ്ടെത്.  പദക

അങ്ങത് ഞങ്ങദളഭാടത് എടുക്കുന്ന നനിലെപഭാടത് ഒട്ടുശ ശരനിയല...... (ബഹളശ...)....

മനി  .    സശകര്:  എന്തഭാണത്.  ബഹുമഭാനലപട്ട പ്രതനിപക ദനതഭാവത് അങ്ങലന

പറയുന്നതത് നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭാണത്.

ശശ  .    രദമശത്  ലചന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങദയഭാടുള്ള  എലഭാ  ബഹുമഭാനവശ

നനിലെനനിര്ത്തനിലകഭാണ്ടെത്  പറയുന,  ഞങ്ങള  ഈ  സഭ  സമയത്തത്  നനിര്ത്തഭാനുശ

അങ്ങദയഭാടത്  എലഭാ  രശതനിയനിലുശ  സഹകരനിക്കുകയഭാണത്.  ആ  ലചയറനിലെനിരനിക്കു

ദമഭാള പ്രതനിപകത്തനിനത് നശതനി തരഭാന് അദങ്ങയത് ബഭാധര്യതയുണ്ടെത്. I am very

sorry to say that;  കഭാരണശ ഞഭാന് പറയഭാശ.  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന് ഒരു

ക്രമപ്രശമുന്നയനിചദപഭാള  അങ്ങതത്  മുഴവന്  ദകളക്കുന്നതനിനത്  മുന്പുതലന്ന  റൂള
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ലചയ്യുകയഭാണത്. 

മനി  .    സശകര്:  അതത്  അദദ്ദേഹശ  എഴതനിത്തന്നനിരുന.  അദദ്ദേഹശ  രഭാവനിലലെ

എഴതനിത്തന്നനിരുന. 

ശശ  .   രദമശത് ലചന്നനിത്തലെ: സര്, ഇദപഭാള അങ്ങത് ഞഭാന് പറയുന്നതതലന്ന

ദകളക്കുന്നനിലദലലഭാ. 

മനി  .   സശകര്: പറയ.... പറയ....

ശശ  .    രദമശത്  ലചന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങത് കുറച്ചുകൂടനി  കമ കഭാണനികണശ.

അങ്ങത്  ട്രഷറനി  ലബഞനിലുള്ള  ആളല.  അങ്ങത്  ഞങ്ങളലടകൂടനി  അവകഭാശശ

സശരകനികഭാന്  ബഭാധര്യസനഭായ  സശകറഭാണത്.  അങ്ങത്  അങ്ങലന  പറയുന്നതത്

ശരനിയല.  ഞങ്ങളകത് സശകദറഭാടുശ ലചയറനിദനഭാടുശ ബഹുമഭാനമുണ്ടെത്.  ഞങ്ങളലട

പരഭാതനി ഞങ്ങളകത് പറദയണ്ടെതത് സശകദറഭാടഭാണത്.  അലഭാലത എവനിലട പറയുശ;

ഈ  സഭയനിലെലഭാലത  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുദമഭാ;  പ്രതനിപകത്തനിലന്റെ  ഒരു

അവകഭാശമഭാണതത്.  അങ്ങതത്  സമചനിത്തതദയഭാലട  ദകളക്കുകയുശ  ഞങ്ങള

പറയുന്നതനില്  ലതറ്റുലണ്ടെങനില്  തനിരുത്തുകയുശ  ശരനിയഭാലണങനില്  അങ്ങതത്

പരനിദശഭാധനിക്കുകയുശ ലചയ്യുക എനള്ളതഭാണത് ഇവനിടലത്ത നടപടനിക്രമശ. ശശ. വനി.

ഡനി. സതശശന് ഒരു ക്രമപ്രശമുന്നയനിച്ചു. എന്തഭാണത് പ്രശശ; ഇന്നലലെ ബഹുമഭാനലപട്ട
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ലമമര്  ശശ.  എശ.  സസരഭാജത്  ലലബബനിളനിലലെ  ഒരു  വഭാകര്യശ  ഉദരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത്....

ഉദരനിചനില. നനിങ്ങലളലഭാവരുശ വഭായനിച്ചു ദനഭാകഭാന് പറഞ്ഞു. ശരനി. പദക ഇന്നത് എലഭാ

ദനിനപത്രത്തനിലുശ  അതത്  വന്നനിട്ടുണ്ടെത്. അതത്  പ്രതനിപകദത്തഭാടുള്ള  കടുത്ത

അവദഹളനമഭാണത്  എന്നത്  ഞങ്ങള  വനിശസസനിക്കുന.  അങ്ങതത് പരനിദശഭാധനികണശ.

അദദ്ദേഹശ  തലന്ന  പറഞ്ഞതത്  നനിങ്ങളനിതത്  വഭായനികണലമന്നഭാണത്.  ഇലന്നലഭാ

ദനിനപത്രത്തനിലുശ  വന്നനിരനിക്കുന.  പ്രതനിപകലത്ത  നഭായദളഭാടുശ  പന്നനികദളഭാടുശ...

ഞങ്ങലള ഉപമനിക്കുന്ന നടപടനി ശരനിയല. അങ്ങതത് പരനിദശഭാധനികണശ. പരനിദശഭാധനിചത്

ഒരു തശരുമഭാനലമടുകണശ.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമഭാനലപട്ട  പ്രതനിപക  ദനതഭാവനിദനഭാടത്  എലഭാ

ബഹുമഭാനവശ വച്ചുലകഭാണ്ടെത് പറയലട്ട......

ശശ  .    പനി  .    ലക  .    കുഞ്ഞഭാലെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  അശഗങ്ങളലട  പ്രസശഗത്തനില്

ദദുഃസൂചന  പഭാടനില.  ദദുഃസൂചനയണനിതത്.  അതത്  പരനിദശഭാധനിചത്  നശകശ

ലചയ്യഭാവന്നദതയുള. 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമഭാനലപട്ട  പ്രതനിപക  ദനതഭാവനിദനഭാടത്  എലഭാ

ബഹുമഭാനവശ  വച്ചുലകഭാണ്ടെത്  പറയലട്ട......ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്  ആ
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സബ്മനിഷലന്റെ വനിശദഭാശശങ്ങലളലഭാശ എഴതനിത്തന്നനിരുന.  അദദ്ദേഹശ ദരഖേഭാമൂലെശ

നല്കനിയ  സബ്മനിഷലന്റെ ഉള്ളടകശ  തലന്നയഭാണത്  സഭയനില്  വചതത്.  അതത്

പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്  നല്കഭാലമന്നഭാണത്  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതത്.  എന്നഭാല്

അതനുവദനികഭാലത  ബഹളമുണ്ടെഭാകനിയദപഭാഴഭാണത്  ലചയറനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നത്

ഇരനികണലമന്ന  അഭനിപ്രഭായപ്രകടനമുണ്ടെഭായതത്.  നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭായ  രശതനിയനില്

അതനിലന  കഭാണുന്നതത്  ശരനിയല.  നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭായ  രശതനിയനില്  അതനിലന

കഭാണുന്നതത് ശരനിയല....ശരനിയല......(ബഹളശ).....

2016-17  സഭാമത്തനിക  വര്ഷദത്തയ്ക്കുള്ള  പുതകനിയ  ബഡ്ജറ്റനിലന്റെ

ലപഭാതചര്ചയഭാണത്.  ശശ.  വനി.  എസത്.  അച്ചുതഭാനന്ദന്,  അദങ്ങയത്

സശസഭാരനികഭാവന്നതഭാണത്. 

ശശ  .    വനി  .    എസത്  .    അച്ചുതഭാനന്ദന്  :   സര്,.....(ബഹളശ).....(..ബഹളശ..)

അദദ്ദേഹശ  സശസഭാരനികലട്ട..(ബഹളശ)..ശശ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാശ.മുഖേര്യമനനി

എന്തുപറയണലമന്നത്  നനിങ്ങളകത് പറയഭാന് പറ്റനില.  മുഖേര്യമനനി എന്തുപറയണശ,

എദപഭാള  പറയണലമലന്നഭാലക  നനിര്ബനനികഭാന്  പറ്റുദമഭാ.  അലതഭാനശ

ലചയറനിനത്  ലചയ്യഭാന്  പറ്റനില.(ബഹളശ)...അദദ്ദേഹശ  സശസഭാരനികലട്ട....

പശസത്...പശസത്....
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മുഖേര്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇവനിലട

മത്തഭായനിലയക്കുറനിച്ചുശ  മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷലത്തക്കുറനിലചഭാനശ

എനനികറനിയനില.  ഇദദ്ദേഹശ  ഇന്നലലെ  പരഭാമര്ശനിച  കഭാരര്യത്തനില്

പ്രതനിപകഭാശഗങ്ങലള  അപമഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  പരഭാമര്ശശ,  അതത്  ഒരു

തരത്തനിലുശ ഭരണപകശ ഉദദ്ദേശനിക്കുലന്നഭാരു കഭാരര്യമല. അലതന്തഭാലണന്നത് അങ്ങത്

പരനിദശഭാധനിചത് ആവശര്യമഭായ റൂളനിശഗത് നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുശ നന്നഭാവക.


