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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര

സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിപപമ്മാര്ടക്ട് ചചെയ്ത പമ്മാകമ്മാരമുള്ള 2016-ചലെ നനിയമസഭ

(അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല) പഭദഗതനി ബനില 

മനി  .    സനീകര്:  ബഹമമ്മാനചപട  പടനികജമ്മാതനി  പടനികവര്ഗ

പനിപനമ്മാകസമുദമ്മായപക്ഷേമവര  നനിയമവര  സമ്മാരസമ്മാരനികവര  പമ്മാര്ലെചമന്ററനികമ്മാരരവര

വകുപ്പുമനനി ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന,  അപങ്ങേയക്ട് സബ്ജകക്ട് കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്ത

പകമ്മാരമുള്ള  2016-ചലെ  നനിയമസഭ  (അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി

ബനില പരനിഗണനയ്ചകടുകണചമന പപമയര അവതരനിപനികമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

പടനികജമ്മാതനി  പടനികവര്ഗ  പനിപനമ്മാകസമുദമ്മായപക്ഷേമവര  നനിയമവര

സമ്മാരസമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെചമന്ററനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ബമ്മാലെന): സര്,

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്ത  പകമ്മാരമുള്ള  2016-ചലെ  നനിയമസ ഭ

(അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി ബനില പരനിഗണനയ്ചകടുകണചമന

പപമയര ഞമ്മാന അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    വനി  .    എസക്ട്  .    സുനനിലകുമമ്മാര്):  സര്,ഞമ്മാന പപമയചത

പനിനമ്മാങ്ങുന.
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(രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ)

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്  (ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ):  സര്,  നനിയമസഭയുചട

അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല പഭദഗതനി ബനിലനിചന സരബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി

റനിപപമ്മാര്ടനിനക്ട്  ഞങ്ങേള്  മൂനപപര്  ഇവനിചട  വനിപയമ്മാജനിപക്ട്  എഴുതനി  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.

എചനക്കൂടമ്മാചത  പതനിപക്ഷേ  ഉപപനതമ്മാവക്ട്  ശനീ.  പനി.  ചക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനി,   ശനീ.

ഉമന ചെമ്മാണനി എനനിവരമ്മാണക്ട് മറക്ട് രണ്ടുപപര്.  ഇതനില ഞമ്മാന മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ചെര്ച്ചയനില

പചങ്കെടുക്കുനതക്ട്. മറക്ട് രണ്ടുപപരര ചെര്ച്ചയനില പചങ്കെടുക്കുനനില എനറനിയനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.  

ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറക്ട്  എന  കണ്സപ്റക്ട്  ആരരഭനിച്ചതക്ട്  പതനിനമ്മാറമ്മാര

നൂറമ്മാണനിലെമ്മാണക്ട്.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണനില  ഇരഗ്ലണനില  രമ്മാജമ്മാവര  പകമ്മാമണ്സുര

തമനിലുള്ള പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട്  ഇതരചമമ്മാര കണ്സപ്റനിപലെയക്ട്  നയനിച്ചതക്ട്.  ബനിടനീഷക്ട്

ഹഹൗസക്ട് ഓഫക്ട് പകമ്മാമണ്സനിചന്റ ചെരനിത്രതനില  King and Commons എനള്ളതനിചന്റ

പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട് ഇതരര വനിവമ്മാദപരമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങേളനിപലെയക്ട് നയനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്. രമ്മാജമ്മാവക്ട്

സര്കമ്മാര് പദവനികള് നലകനി എര.പനി.മമ്മാചര സസമ്മാധനീനനിക്കുന ഒര കമ്മാലെമുണമ്മായനിരന.

ഇതനിചന്റ  ഫലെമമ്മായനി  എര.പനി.മമ്മാരനില  പലെര്ക്കുര  തങ്ങേളുചട  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി

പവര്തനതനില തമ്മാല്പരരര  കുറയുകയുര രമ്മാജമ്മാവക്ട്  നലകുന പദവനിയുചട  പനിനമ്മാചലെ

പപമ്മാകുകയുര  ചചെയ്യുന  ഒര  സമ്മാഹചെരരര  ഉണമ്മായനിരന.  ബനിടനീഷക്ട്  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്
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ഇകമ്മാരരര  ഗഹൗരവപൂര്വര  പരനിപശമ്മാധനിച്ചപശഷര   ഒര  പുതനിയ  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകനി.

രമ്മാജമ്മാവക്ട്  നലകുന  സമ്മാനവര  ആനുകൂലെരവര  പറ്റുനവര്കക്ട്  എര.പനി.  സമ്മാനര

നഷ്ടചപടുര  എനള്ളതമ്മായനിരന  ആ  നനിയമര.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണനിചലെ  ആ

നനിയമമമ്മാണക്ട് പനിനനീടക്ട് 'ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറക്ട്' എന കണ്സപ്റനിപലെയക്ട് മമ്മാറനിയതക്ട്.

അടനിസമ്മാനപരമമ്മായനി  എര.പനി.മമ്മാര്  എനള്ളതക്ട്  പബനികക്ട്  ഡഡ്യൂടനിയുര  പപഴ്സണല

ഇന്ററസര  തമനിലുചള്ളമ്മാര  പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട്.  ഇതനിനക്ട്  പപതരക  നനിയമചമമ്മാനമനില.

എനമ്മാല  വളചര  വര്ഷങ്ങേളമ്മായനി  പലെമ്മാകചതമമ്മാടുര  ഈ  കണ്സപ്റനിചനപറനിയുള്ള

ചെര്ച്ചകള്  വരമ്മാപകമമ്മായനി  നടനനിട്ടുണക്ട്.  നനിരവധനി  പകമ്മാടതനി  വനിധനികളുര  ഇതുമമ്മായനി

ബനചപടക്ട്  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറനിചന  സരബനനിച്ചക്ട്  ഒര

നനിയമതനിലുര  ഒനര  പറയുനനില  എനളളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  ഇതനിനമ്മായനി  ഒര

ചഡഫനനിഷന പപതരകമമ്മായനി സൂചെനിപനിക്കുനനില.  ആര്ടനികനിള്  191 (1) (a)  പകമ്മാരര,

The Constitution says that holding an office of profit under the Government

disqualifies a person from being  chosen and for being a member of the

legislature.   ഈ  പര്ടനിക്കുലെര്  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

നലകുനചതനക്ട്  പരനിപശമ്മാധനികമ്മാനപവണനി  സുപനീരപകമ്മാടതനി  ധമ്മാരമ്മാളര  ചടസകള്

പറയുനണക്ട്.  ആ  ചടസകള്  പരനിപശമ്മാധനിച്ചനിടമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഒര  എര.എല.എ-
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യ്പകമ്മാ  ഒര എര.പനി.-യ്പകമ്മാ  നലകുന പദവനി  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ

എനക്ട് തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്. (1) Does the Government make any appointment  (2)

Does the Government have power to terminate the appointment (3) Does the

Government pay remuneration (4) Does the holder of the office perform the

functions for the Government (5) Does the Government have control over

the performance of the duty. ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറക്ട് നലകുന ഒര വരകനിചയ

ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അപപമ്മായനിന്റക്ട്  ചചെയ്യുനതമ്മാപണമ്മാ,  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ചറമഡ്യൂണപറഷന

നലകുനപണമ്മാ, ഗവണ്ചമന്റനിനുപവണനി ഡഡ്യൂടനി ചപര്പഫമ്മാര ചചെയ്യുനപണമ്മാ, ചപര്പഫമ്മാര

ചചെയ്യുനതനിനകതക്ട് ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട് കണ്പടമ്മാള് ഉപണമ്മാ എനനീ അഞക്ട് ചടസകളുചട

അടനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട വനിധനിപകമ്മാരര  ഒര എര.എല.എ.പയമ്മാ

എര.പനി.പയമ്മാ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  നലകുന  ഒര  സമ്മാനര  വഹനിക്കുനചണങ്കെനില  അതക്ട്

ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ എന തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്. ഈ അഞക്ട് ചടസകളനില

ഏചതങ്കെനിലുമുചണങ്കെനിലുര  അതനിചന  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മായനി  നമുകക്ട്

വനിലെയനിരതമ്മാന  കഴനിയുനതമ്മാണക്ട്.   ഇതനിചന്റ  അവതരണമ്മാനുമതനി  നനിപഷധനികമ്മാന

ആവശരചപട്ടുചകമ്മാണ്ടു ഞമ്മാന നടതനിയ എചന്റ പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനില ഒര പധമ്മാനചപട

കമ്മാരരര  പറഞ.  ഇനരന  ഭരണഘടനയുചട  ആര്ടനികനിള്  191  (a)  അനുസരനിച്ചക്ട്
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'Disqualification'  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുപമമ്മാള് സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട പപതരക വനിധനിയനിലുണക്ട്

'to do such exercise with due caution and care'.  ഇതക്ട് വളചര ഗഹൗരവതരമമ്മായ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  വളചര  ശദമ്മാപൂര്വര  ചചെപയ്യണ  ഒര  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര,

ഇതുപപമ്മാചലെയുള്ള ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറനിപലെയക്ട് നനിപയമ്മാഗനിച്ചനിട്ടുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങേളനില

സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട ഇടചപടലുകള് ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട ഇടചപടല

ധമ്മാരമ്മാളര  പകസ്സുകളനിലുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഇനക്ട്  ഇനരയനിചലെ  പലെ  സരസമ്മാനങ്ങേളനില,

പപതരകനിച്ചക്ട്  പനമ്മാര്തക്ട്-ഈസക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേളനില  മനനിമമ്മാരചട  എണര

തനീരമമ്മാനനിക്കുനതനില  ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി  പപതരക  നനിബനന  വച്ചനിട്ടുണക്ട്.

പനമ്മാര്തക്ട്  ഈസക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ  അസരബനിയുചട  എണര  മുപതുര

നമ്മാലപതുചമമ്മാചകയമ്മാകുപമമ്മാള്  പലെയനിടതര   മനനിമമ്മാരചട  എണര  അഞമ്മാണക്ട്.

അവനിചട  ബമ്മാകനി  എര.എല.എ.മമ്മാചര  മുഴുവന  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി

നനിയമനിക്കുര.  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി  നനിയമനിക്കുനതനിചന്റ

അടനിസമ്മാനതനില  മനനിയുചട  പദവനിയമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട്  ലെഭനിക്കുനതക്ട്.  പപതരകനിച്ചക്ട്

വടക്കുകനിഴകന  സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ മനികവമ്മാറര എലമ്മാ സരസമ്മാനങ്ങേളനിലുര പതര

പതനിനഞരപപര്  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ഡലഹനി  അസരബനിയനില

ഈയടുത  സമയതമ്മാണക്ട്  ഇരപതനിചയമ്മാപനമ്മാളര  ആളുകള്  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി
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ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി  മനനിയുചട  പദവനി  അലെങ്കെരനിച്ചനിരനതക്ട്.  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട

പുതനിയ വനിധനിയുചട ചവളനിച്ചതനില അവര്കക്ട് അരഗതസര നഷ്ടചപടുകയുര അവര് വനീണ്ടുര

നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്  മത്സരനിപകണ  സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്  ഉണമ്മായനിരനിക്കുനതക്ട്.

ഇതക്ട്  ചതളനിയനിക്കുനതക്ട്  അസരബനി  പമ്മാസമ്മാക്കുന  ഈ  നനിയമര  absolute  അല

എനമ്മാണക്ട്. 'It should be done with restrained, it should be done with caution

and  care'.  ഏതുസമയതര  ജുഡനീഷരറനികക്ട്  ഇതനില ഇടചപടമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശവര

അധനികമ്മാരവര  നനിലെനനിലക്കുന  എന  കമ്മാരരര  നമളമ്മാരര  മറനപപമ്മാകരതക്ട്.  ഒര

ജുഡനീഷരല  റനിവവ്യു  ഈ  കമ്മാരരതനില  എപപമ്മാഴുര  ഉണമ്മാകുനണക്ട്  എനള്ള  കമ്മാരരര

ചലെജനിപസ്ലേപറഴ്സമ്മായനിട്ടുള്ള നമള് മറകമ്മാന പമ്മാടനില.  അസരബനികക്ട് ആര്ടനികനിള് 191(1)

(a) അനുസരനിച്ചക്ട് അപയമ്മാഗരത  മറനികടകമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശമുചണങ്കെനിലപപമ്മാലുര നമള്

ഇതുചചെയ്യുപമമ്മാള്  വളചര  ഗഹൗരവപരമമ്മായ  അവധമ്മാനത  കമ്മാണനിപകണതക്ട്

അതരമ്മാവശരമമ്മാണക്ട്.  പലെമ്മാകചത  എലമ്മാ  ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരങ്ങേളനിലുര

ചതരചഞടുകചപടവര്കക്ട്  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറക്ട്  സസനീകരനിക്കുനതക്ട്

വനിലെകനിയനിട്ടുണക്ട്.   ചതരചഞടുകചപടുന  ജനപതനിനനിധനികള്  തങ്ങേളുചട

പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  പവര്തനങ്ങേള്  വരകനിപരമമ്മായ  പനടങ്ങേള്  ചകമ്മാണക്ട്

തടസചപടുതരതക്ട്  എനതചനയമ്മാണക്ട്   അടനിസമ്മാനപരമമ്മായ  ഉപദ്ദേശരര.
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ജനപതനിനനിധനികചള മറക്ട്  സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേളമ്മാല  influence  ചചെയ്യരചതനമ്മാണക്ട് ഏറവര

പധമ്മാനചപട  കമ്മാരരര.  ജനങ്ങേള്  ചതരചഞടുക്കുന  ജനപതനിനനിധനികള്

പമ്മാര്ലെചമന്റനിലെമ്മാചണങ്കെനിലുര  നനിയമസഭയനിലെമ്മാചണങ്കെനിലുര  അവര്  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനി

പവര്തനികമ്മാന  ബമ്മാധരസരമ്മാണക്ട്.  അവരചട  ആദരചത  കമനിറക്ട്ചമന്റക്ട്

ജനങ്ങേപളമ്മാടമ്മാണക്ട്.  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനിയുള്ള  പവര്തനങ്ങേളനില  മുഴുകനിയനിരനിക്കുന

ഒരമ്മാള്കക്ട്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്   മചറമ്മാര  സമ്മാനര   ചകമ്മാടുതക്ട്  അവരചട  പമ്മാഥമനികമമ്മായ

ഉതരവമ്മാദനിതസതനിലനനിനക്ട് വരതനിചെലെനിപനിക്കുനതക്ട് ഭരണഘടനയുചട സനിരനിറനിനുതചന

എതനിരമ്മാണക്ട്.  ജനപതനിനനിധനികള്കക്ട്  ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള  കമനിറക്ട്ചമന്റമ്മാണക്ട്  ഏറവര

പധമ്മാനചപടതക്ട്.  സര്കമ്മാര്തചന ജനപതനിനനികള്കക്ട്   ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള കമനിറക്ട്ചമന്റക്ട്

ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാനുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട  നടതനിചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.  ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള

തങ്ങേളുചട  ഉതരവമ്മാദനിതസര  ഭരഗനിയമ്മായനി  നനിറപവറ്റുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഏറവര

പധമ്മാനചപടതക്ട്. ഇനരയനിലുര ഇതക്ട് വളചരപയചറ ചെര്ച്ച ചചെയ്യചപട ഒര വനിഷയമമ്മാണക്ട്.

നമ്മുചട  രമ്മാഷനീയരരഗതക്ട്  വളചര  കഹൗതുകമുണമ്മാകനിയ  ഒര  പദമമ്മാണക്ട്  'Office  of

Profit'.   ഭരണഘടനയുചട  അര്ടനികനിള്  102,  191  എനനീ  രണക്ട്  വകുപ്പുകളമ്മാണക്ട്

ഒരരഗതനിനക്ട്  അപയമ്മാഗരത  കലപനിക്കുനതനിചനപറനി  പപതരകമമ്മായനി  പറയുനതക്ട്.

പകമ്മാണ്സനിറവ്യുവന്റക്ട് അസരബനിയനിചലെ ഡനിസഷന എടുതപനമ്മാകനിയമ്മാല അതനിനകതര
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ഇതനിചനപറനി  വലെനിയ  പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനിചലനക്ട്  കമ്മാണമ്മാന  കഴനിയുര.

ചതരചഞടുകചപടുന  ഒരമ്മാളനിചന  അപയമ്മാഗരനമ്മാക്കുനതക്ട്  ആര്ടനികനിള്  102,  191

എനനീ   വകുപ്പുകളുപപയമ്മാ  ഗനിച്ചമ്മാണക്ട്.  അതുചകമ്മാണ്ടുതചന ഇഹൗ കമ്മാരരതനിചലെടുക്കുന

നടപടനികള്  വളചര  ഗഹൗരവപൂര്വമമ്മായനി  കമ്മാപണണ  ഒര  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   പകരള

നനിയമസഭ പമ്മാസമ്മാകമ്മാനമ്മായനി ഇപപമ്മാള് ചകമ്മാണ്ടുവന ഇഹൗ നനിയമതനിപലെയക്ട് വനമ്മാല,

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  പഡമ്മാ.  ടനി.  എര.  പതമ്മാമസക്ട്  ചഎസകക്ട്-ചന്റ  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗചതയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ആദരമമ്മായനി  പരമ്മാമര്ശനിക്കുനതക്ട്.   പുതനിയ  തസനികകള്

സൃഷ്ടനിക്കുനതക്ട്  കഴനിവതുര  രണ്ടുവര്ഷപതയക്ട്  മമ്മാറനിവയണചമനമ്മാണക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗതനില ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി പറഞതക്ട്.  എനമ്മാല ജൂചചലെ 13 -ാംതനീയതനി

ബഡ്ജറക്ട് ചെര്ച്ചയക്ട് മറപടനി പറഞപപമ്മാള് മുനനനിലെപമ്മാടക്ട് അപദ്ദേഹര തനിരതനി. തസനിക

സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനക്ട് നനിപരമ്മാധനപമര്ചപടുതനിയപശഷര ഒര പപതരക വരകനിക്കുപവണനി

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ചചെയര്മമ്മാന  തസനികയുര  അനുബന  തസനികകളുര

സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള ബുദനിമുടക്ട് കണകനിചലെടുതമ്മായനിരനികമ്മാര പഡമ്മാ. ടനി. എര. പതമ്മാമസക്ട്

ചഎസകക്ട് തചന്റ മുനനനിലെപമ്മാടനിലനനിനക്ട് പനിനവലെനിഞതക്ട്.  ഇചതനനിനമ്മാണക്ട് ഇപപമ്മാള്

ഇഹൗ നനിയമര   ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതക്ട്.    ഇഹൗ ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അധനികമ്മാരതനിലവന

പശഷമുളള  ആദര  നനിയമസഭമ്മാ  സപമളനമമ്മാണനിതക്ട്.  പതനിനമ്മാലെമ്മാര  നനിയമസഭയുചട
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ആദരചത  സപമളനമമ്മാണക്ട്  നടക്കുനതക്ട്.  ആദരചത  സപമളനതനില  ജനങ്ങേചള

ബമ്മാധനിക്കുന കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്  സഭയനില ചകമ്മാണ്ടുവപരണതക്ട്.  ജനങ്ങേചള ബമ്മാധനിക്കുന

പശ്നങ്ങേളുമമ്മായനി ബനചപട നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങേള്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട്  നമചളചയമ്മാചക

നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്  ചതരചഞടുതവനിടതക്ട്.  ഇവനിചട  മമ്മാര്കനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനികകതള്ള

ആഭരനര  കലെമ്മാപര  അവസമ്മാനനിപനികമ്മാന  പവണനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഒര

ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  മമ്മാര്കനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനികകതള്ള  അധനികമ്മാരതര്കങ്ങേള്

അവസമ്മാനനിപനികമ്മാനുള്ള ഒര ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ചതരചഞടുപ്പുകമ്മാലെതക്ട്  ശനീ. വനി. എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന,  ശനീ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന,  ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി ബമ്മാലെകൃഷ്ണന തുടങ്ങേനി

മൂനക്ട്  പനതമ്മാകനമ്മാരചട പടരവച്ചമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള് പവമ്മാടക്ട്  പനിടനിച്ചതക്ട്.  ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി

ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  ചതരചഞടുപനില  മത്സരനിച്ചനില.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്

മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാന  അര്ഹതയുചണനര  പയമ്മാഗരതയുചണനര  പചെരനിപനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്,

അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകമ്മാണമ്മായനിരന  ഇടതുമുനണനി  ചതരചഞടുപനില

പവമ്മാട്ടുപനിടനിച്ചതക്ട്.   ചതരചഞടുപക്ട്  കഴനിഞക്ട്  ശനീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന

മുഖരമനനിയമ്മായനി.   അതക്ട്  അവരചട  പമ്മാര്ടനിയുചട  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  പപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനികകതള്ള  ആഭരനരകലെമ്മാപര  അവസമ്മാനനിപനിക്കുവമ്മാനുര  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  സമ്മാനര  ചകമ്മാടുതക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ഇപപമ്മാള്
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സമ്മാനസനചപടുതവമ്മാനുമുള്ള ശമമമ്മാണനിതക്ട്.  ഇഹൗ കമ്മാരരതനില പപമ്മാളനിറക്ട് ബഡ്യൂപറമ്മാ വചര

ഇടചപടുകയമ്മാണക്ട്.  പകരള  നനിയമസഭയുചട  ചെരനിത്രചമടുതമ്മാല  1979-ലുര  1983-ലുര

2012-ലുര  ഇതരര  Office  of  Profit-ചന  സരബനനിച്ചുള്ള നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങേള്

വനനിട്ടുണക്ട്.   അചനലമ്മാര ഇതരര നനിയമങ്ങേചള  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  നഖശനിഖമ്മാനര

എതനിര്തനിട്ടുണക്ട്. ഇഹൗ നനിയമസഭയുചട ചെരനിത്രതനില ഒരനികലുര Office of Profit-ചന

സനി.പനി.ചഎ.(എര)  അനുകൂലെനിച്ചനിടനില,  Office  of  Profit-ചന്റ  അടനിസമ്മാനതനില

ചകമ്മാണ്ടുവന  അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ചചെയ്യല  നനിയമതനിനക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായനി  ഒര

അരഗവര  പസരഗനിച്ചനിടനില.   1983-ല  അനക്ട്  എര.എല.എ.  ആയനിരന  ടനി.എച്ചക്ട്.

മുസഫചയ  ഖമ്മാദനി  പബമ്മാര്ഡക്ട്  ചചവസക്ട്  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനികമ്മാന  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

തനീരമമ്മാനനിച്ചു.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ  അപയമ്മാഗരത  നനീകമ്മാന  പവണനി  നനിയമര

ചകമ്മാണ്ടുവനപപമ്മാള്  ഇപപമ്മാഴചത  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  സരസമ്മാന  ചസക്രടറനിയമ്മായ

ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  അനക്ട്  പറഞതക്ട്  ഞമ്മാനനിവനിചട  വമ്മായനികമ്മാര  -

''എനനികക്ട്  മുസഫപയമ്മാടക്ട്  പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇഹൗ  നമ്മാണപകടനിനക്ട്

നനിലക്കുനതക്ട്.  ഇനനി ഒര കമ്മാര് പവണര. എചനലമ്മാര അധനികമ്മാരങ്ങേളമ്മാണക്ട് നനിങ്ങേള്കക്ട്

പവണതക്ട്.   മുസപഫ,  നനിങ്ങേള്  ധനീരനമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  കനിടനി.   ബഹുമമ്മാനചപട

മണനിമരഗലെതക്ട്  കുറരമ്മാനനി  എര.എല.എ.  നനിങ്ങേള്ക്കുര  ചചധരരമമ്മായനി  നനിലകമ്മാര.
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നനിങ്ങേള്ക്കുര ഇതുപപമ്മാചലെയുള്ളതക്ട് കനിട്ടുര.  നമ്മാണപകടനിനുപവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  (ചഎ)-

യുചട  വൃതനിചകട  രമ്മാഷനീയര  നടപമ്മാക്കുനതനിനുപവണനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ഒര

ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ഇഹൗ ബനില നനിയമസഭ പമ്മാസമ്മാകമ്മാന പമ്മാടനില.''   എചനമ്മാചകയമ്മാണക്ട്.

1983-ല ശനീ. പകമ്മാടനിപയരനി ബമ്മാലെകൃഷ്ണന പറഞതമ്മാണനിതക്ട്. ഞമ്മാന പറഞതല. ഒര

വരകനിയുചട തമ്മാല്പരരതനിനുപവണനി ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന നനിയമമമ്മാചണനമ്മാണക്ട് ശനീ.

പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  അനക്ട്  പറഞതക്ട്.  സനി.പനി.ചഎ.(എര)-ചന്റ  വൃതനിചകട

രമ്മാഷനീയര നടപമ്മാകമ്മാന പവണനി ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന ബനിലമ്മാപണമ്മാ ഇതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ശനീ. ഇ. പനി. ജയരമ്മാജപനമ്മാടക്ട് പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

ഗതമ്മാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന):  സര്,  അപപമ്മാള്  അങ്ങേക്ട്

പറഞവരനതക്ട് അനക്ട് ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട് വൃതനിചകട രമ്മാഷനീയ ഉപദ്ദേശപതമ്മാടുകൂടനിയുള്ള

ബനിലമ്മായനിരന എനമ്മാപണമ്മാ?

ശനീ  .    രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ:  സര്,  ഇഹൗ നനിയമസഭയുചട ചെരനിത്രതനില ഞങ്ങേള്

പനരചതയുര  അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകരചചെയ്യല  നനിയമങ്ങേള്  ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുണക്ട്.

ഞങ്ങേള്  മമ്മാത്രമല,  ഇനരയനിചലെ  എലമ്മാ  നനിയമസഭകളനിലുര  ഭരനിക്കുന  പമ്മാര്ടനികള്

ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട് ചതറമ്മാചണനള്ള നനിലെപമ്മാടക്ട് ഞങ്ങേള്കനില.  പപക്ഷേ അനക്ട്

ഞങ്ങേള്  ചകമ്മാണ്ടുവന  നനിയമചത  നനിങ്ങേള്  എതനിര്ത  പസരഗനിച്ചുചവനമ്മാണക്ട്
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പറയുനതക്ട്.  അങ്ങേക്ട് ചതറനിദരനികണ. ഞമ്മാന എന.സനി.പനി.-ചയ പറനിയല പറഞതക്ട്.

അനക്ട് സനി.പനി.ചഎ.(എര) എടുത നനിലെപമ്മാടനിചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറഞതക്ട്.  ശനീ.

പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണചന്റ  1983-ചലെ  പസരഗമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ഇവനിചട  വമ്മായനിച്ചതക്ട്.

ഇനനി ധമ്മാരമ്മാളര പപരചട പസരഗമുണക്ട്, എലമ്മാര ഞമ്മാന വമ്മായനിക്കുനനില.  2012-ല ഇഹൗ

പഭദഗതനി പവളയനില, ജനങ്ങേളുചട ജനീവനിതവമമ്മായനി ബനചപട നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്

സമയരകനിടമ്മാചത  സസമ്മാര്ത  തമ്മാലപരരങ്ങേള്ക്കുപവണനിയുള്ള  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

എനമ്മായനിരന  നനിങ്ങേളുചട  വനിമര്ശനര.   2016-ല  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഇഹൗ

നനിയമപഭദഗതനി ജനങ്ങേളുചട ജനീവനിതവമമ്മായനി ബനചപടതമ്മാപണമ്മാ?  ജനങ്ങേളുചട എന

തമ്മാല്പരരമമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട....?   മലെമ്പുഴയനിലനനിനള്ള  എര.എല.എ.-യമ്മായനി  ശനീ.  വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന  ചതരചഞടുത.   അപദ്ദേഹമനിപപമ്മാള്  എര.എല.എ.

കസമ്മാര്പടഴ്സനില  ജനങ്ങേളുചട  തമ്മാല്പരരര  സരരക്ഷേനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  അവനിചടയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

എനനികക്ട്  അധനികമ്മാരപതമ്മാടക്ട്  ഒര  തമ്മാല്പരരവമനിചലനക്ട്  അപദ്ദേഹര  പരസരമമ്മായനി

പറഞനിട്ടുണക്ട്.   അങ്ങേചനചയമ്മാര  സമ്മാഹചെരരതനില  'അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ബനില'  എന

പപരനില ഒര ബനില ഇവനിചട അവതരനിപനിപകണ ആവശരചമനമ്മാണക്ട്.  മുലചപരനിയമ്മാര്

പശ്നതനിലുര   മുഖരമനനിയുചട  നനിയപമമ്മാപപദഷ്ടമ്മാവക്ട്  എര.  ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരന

സമ്മാന്റനിയമ്മാപഗമ്മാ  മമ്മാര്ടനിനുപവണനിയുര  കസമ്മാറനി  മമ്മാഫനിയകള്ക്കുപവണനിയുര  വകമ്മാലെതക്ട്



Uncorrected/Not for publication
13

ഏചറടുതപപമ്മാഴുര അതനിചനതനിരമ്മായനി  പതനികരനിച്ച ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ

വമ്മായ  അടപനികമ്മാന,  അപദ്ദേഹചത  നനിശ്ശബ്ദനമ്മാകമ്മാന  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഒര

ബനിലമ്മായനി മമ്മാത്രപമ നമുകക്ട് ഇതനിചന കമ്മാണമ്മാന കഴനിയുകയുള.  ഇഹൗ സന്ദര്ഭതനില

Deoro Laxman Anand Vs Keshev Lexman Borker AIR 1958 Bombay, 319

എന പകസനിചലെ സുപനീര പകമ്മാടതനിയുചട പരമ്മാമര്ശര ഇവനിചട പസകമമ്മാചണനക്ട് ഞമ്മാന

കരതുന  -   ''The  underling  object  of  Article  191(1)(a)  is  to  secure  the

independence of the members of Parliament or a State Legislature and to

ensure  that  the  Parliament  and the  State  Legislature  does  not  consist  of

persons  who  have  received  favours  or  benefits  from  the  executive

Government  and  who  consequently,  being  under  an  obligation  to  the

executive, might be amenable to its influence.  Obviously the provision has

been made in order to eliminate or reduce the risk of conflict between duty

and  self  interest  among  the  legislators.''  ചതരചഞടുകചപട  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്

അരഗങ്ങേളുര നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേളുര അവരചട ഒഹൗപദരമ്മാഗനിക ഡഡ്യൂടനി ചചെയ്യുനതനിനുപകരര

സസമ്മാര്ത  തമ്മാല്പരരങ്ങേള്ക്കുപവണനി  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  വച്ചുനനീട്ടുന  അധനികമ്മാരപദവനികള്

എടുക്കുപമമ്മാഴുണമ്മാകുന  conflict-ചനപറനിയുര  അതുണമ്മാക്കുന  പശ്നങ്ങേചള
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സരബനനിച്ചുമമ്മാണക്ട് ഇഹൗ വനിധനിയനില ഏറവര സുപധമ്മാനമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനിക്കുനതക്ട്.

നനിയമസഭമ്മാ സമ്മാമമ്മാജനികരമ്മായനിട്ടുള്ള ആളുകള് ഇതരര സമ്മാനങ്ങേള് എടുക്കുനതനിചന

സരബനനിച്ചുള്ള  വരകമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുകളമ്മാണക്ട്  പകമ്മാടതനി  ഇഹൗ  കമ്മാരരതനില

സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇഹൗ  നനിയമ  പഭദഗതനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതക്ട്  ഒര

നനിയമസഭമ്മാരഗതനിനക്ട് കൂടുതല ആദമ്മായകരമമ്മായ ഒര പദവനി നലകുനതനിനുര കൂടുതല

സമ്മാമതനിക  ലെമ്മാഭമുണമ്മാക്കുന  സമ്മാനര  നലകമ്മാനുമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  നലകുന

ശമളതനില കൂടുതലെമ്മായ സമ്മാമതനിക ലെമ്മാഭര വരവസ ചചെയ്തനിരനിക്കുന സമ്മാനങ്ങേള്

സസനീകരനിക്കുപമമ്മാള്  മമ്മാത്രപമ  Office  of  Profit-ചന്റ  പശ്നര  ഉദനിക്കുനള.

സമദ്ഘടനയുചട  പമല  കരനിപമഘങ്ങേള്  നനിലക്കുനചവനമ്മാണക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗതനില പഡമ്മാ. ടനി. എര. പതമ്മാമസക്ട് ചഎസകക്ട് പറഞതക്ട്.  ഇഹൗ കരനിപമഘങ്ങേള്

നനിലക്കുപമമ്മാള്  25  പപഴ്സണല  സമ്മാഫുകളുര  വനീടുര  കമ്മാറര  ഒര  മനനിയുചട  എലമ്മാ

സഹൗകരരങ്ങേപളമ്മാടുരകൂടനി  പുതനിയ  ഒര  പദവനി  സൃഷ്ടനിപകണ  എനക്ട്  അടനിയനര

സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്  പകരളതനിലുണമ്മായനിട്ടുളളതക്ട്.   ഇവനിചട  U.C.  Raman Vs.  P.T.A.

Rahim  എന  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട  പരമ്മാമര്ശരകൂടനി  സഭയുചട  ശദയനില

ചകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.   This  court  has  given  categorical

clarification on more than one occasion that ''an office of profit'' is an office
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which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. The word ''profit'' has

always  been  treated  equivalent  to  a  substitute  from the  term ''pecuniary

gain''.  The very context in which the word profit has been used after the

word ''office of'' shows that not all the offices are disqualified but only those

which  yield  pecuniary  gain  as  profit  other  than  mere  compensatory

allowances,  to  the  holder  of  the  office.  Compensatory  allowance

എനപറഞമ്മാല എനമ്മാണക്ട്? ''Compensatory allowance''  means ''any sum of

money payable to the holder of an office by the way of daily allowance such

allowance not exceeding the amount of daily allowance to which member of

Parliament  is  entitled  under  [the  Salary,  Allowances  and  Pension  of

Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954)], any conveyance allowance,

house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him

to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions, of

that office''.  ഇതമ്മാണക്ട്  compensatory allowance-ചന്റ നനിര്വചെനര. U.C. Raman

Vs.  P.T.A.  Rahim  എന പകസനില  സുപനീരപകമ്മാടതനി പറഞതക്ട്  compensatory

allowance  മമ്മാത്രമമ്മാചണങ്കെനില  office  of  profit  ഇവനിചട  വരനനില.  അങ്ങേചന
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ചചെയ്തമ്മാല  പപമ്മാരമ്മായനിരപനമ്മാ  ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന,   നനിങ്ങേള്  എനനിനമ്മാണക്ട്

ഇങ്ങേചനചയമ്മാര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  ഇവനിചട  നടതനതക്ട്.  Compensatory

allowance  മമ്മാത്രര  ചകമ്മാടുതമ്മാല  മതനിയമ്മായനിരനചവങ്കെനില  ഇവനിചട

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിചന്റ  ആവശരമനിലമ്മായനിരന.  Compensatory  allowance

ചകമ്മാടുതക്ട് നനിര്തണമമ്മായനിരചനങ്കെനില ഇഹൗചയമ്മാര പശ്നര ഇവനിചടയുണമ്മാകനില. 1959-

ചലെ  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്  അപയമ്മാഗരത  നനീകര  ചചെയ്യല  ആകനിചലെ  രണമ്മാര  വകുപനില

പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസനിചന്റ  നനിര്വചെനര  നലകനിയതക്ട്  ഞമ്മാന  വമ്മായനിച്ചു.

ഇതുപകമ്മാരര  ഒര  അരഗതനിനക്ട്  ഇരടപദവനി  നലകുന  സമ്മാഹചെരരതനില

അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസക്ട്  നലകനിയമ്മാല  അതക്ട്  Office  of

profit ചന്റ  പരനിധനിയനില  വരനില.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  കമ്മാര്,  വനീടക്ട്,

ചഡയനിലെനി  അലെവനസക്ട്,  ചപനഷന  തുടങ്ങേനിയ  ആനുകൂലെരര

ചകമ്മാടുകണമമ്മായനിരനചവങ്കെനില  നനിങ്ങേള്കക്ട്  ഇഹൗ  നനിയമര  ചകമ്മാണ്ടുവരമ്മാചത  തചന

ചചെയ്യമ്മാമമ്മായനിരന.  ശനി.  പനി.ടനി.എ.  റഹനീമനിനുര  ചക.വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദറനിനുര

ചചെയ്തതുപപമ്മാചലെ.....

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനീര :  സര്,  ഹജക്ട് കമനിറനി  ചചെയര്മമ്മാന സമ്മാനര ഇഹൗ

ചപര്വഡ്യൂവനിനക്ട്   പുറതമ്മാചണനക്ട് ചസനടല ആകനില പറഞനിട്ടുണക്ട്.  വമ്മാദര അവനിചട
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അതമ്മായനിരനനില.  സരസമ്മാന  നനിയമസഭ  തചന  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകണചമനളളതമ്മായനിരന.  ഇഹൗ  ആനുകൂലെരര  വമ്മാങ്ങേണചമനനില,

ആനുകൂലെരതനിനക്ട്  അര്ഹതയുണമ്മായമ്മാല  മതനി.  ഞമ്മാന  ഒര  ആനുകൂലെരവര

വമ്മാങ്ങേമ്മാതതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  സുപനീര  പകമ്മാടതനി  എചന  ഒഴനിവമ്മാകനിയതക്ട്.  നനിങ്ങേള്

എനനിക്കുര  ശനീ.  ചക.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദറനിനുര  എതനിരമ്മായനി  എലമ്മായനിടങ്ങേളനിലുര

പടചപമ്മാരതുനചവനളളതക്ട് ഒര വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.

ശനീ  .    രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ :  സര്,  അപദ്ദേഹര പറഞതക്ട് തചനയമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനുര

പറഞതക്ട്.  ഇതനിനകതക്ട്  പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസക്ട്  വമ്മാങ്ങുനതനിചനപറനി

നനിര്വചെനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.  ഇവനിചട പകമ്മാമനപസററനി അലെവനസക്ട്,  ദനിനബത,  യമ്മാത്രമ്മാബത,

വനീട്ടുവമ്മാടക  എനനിവചയലമ്മാര  ഉള്ചകമ്മാളളുര.  അതക്ട്  പപമ്മാരമ്മായനിരപനമ്മാ?

ഇതനിനുപരനിയമ്മായ  ആനുകൂലെരര  ഒരരഗതനിനക്ട്  നലകുന  സമ്മാഹചെരരതനില  മമ്മാത്രപമ

office of profit എന വനിഷയര ഉയര്നവരനികയുളള. ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്

പപഴ്സണല സമ്മാഫക്ട് ഉള്ചപചടയുളള അധനിക ആനുകൂലെരര നലകുനതനിനുപവണനിയമ്മാണക്ട്

ഇഹൗ നനിയമ പഭദഗതനി ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.

ശനീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമദക്ട് കബനീര് :സര്,  ഫനിനമ്മാനഷരല ചപമ്മാസനിഷനമ്മാണക്ട് ഇവര്

inherit  ചചെയ്തനിരനിക്കുനതക്ട്.  അതുവച്ചനിചടങ്കെനിലുര  ഇതക്ട്  ഒഴനിവമ്മാകനിക്കൂചട.   എനമ്മാണക്ട്
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നനിങ്ങേളുചട അഭനിപമ്മായര?

മനി  .   സനീകര്:  ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാപവ, അങ്ങേക്ട് 22 മനിനനിടക്ട് എടുത.

ഇനനി എത്ര സമയര കൂടനി പവണര?

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ :  സര്,  മൂനക്ട്  പപര്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനചപട  ഉമന  ചെമ്മാണനിക്കുര  ശനീ.  പനി.  ചക.

കുഞമ്മാലെനിക്കുടനിക്കുര  എനനിക്കുര  പവണനിയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്.

അപങ്ങേയറനിയമ്മാമപലമ്മാ ഇതനിനക്ട് സമയപരനിധനിലമ്മാചയനളളതക്ട്. എനമ്മാലുര ഞമ്മാന വലെനിയ

സമയര എടുകനില.

സമ്മാമതനിക  പതനിസനനിയുചട  കമ്മാര്പമഘങ്ങേള്  ഉരണ്ടുകൂടുന  ഒര

സരസമ്മാനതക്ട് എര.എല.എ.  എന നനിലെയനില എലമ്മാ ആനുകൂലെരങ്ങേളുര കനിട്ടുന ഒര

വരകനികക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇത്രയുര വലെനിയ ആനുകൂലെരര ചകമ്മാടുക്കുനതക്ട്.  സനി.പനി.ചഎ.

(എര) -പന്റതക്ട് ചതറമ്മായ രമ്മാഷനീയമമ്മാപണമ്മാ?  നമ്മാണപകടനിനുപവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  (ചഎ)

വൃതനിചകട രമ്മാഷനീയര  കളനിക്കുനചവനക്ട്  പറഞ ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന,

അപദ്ദേഹര  ഇപപമ്മാള് ഇഹൗ സഭയനിലെനില,  ഇപപമ്മാചഴങ്കെനിലുചമമ്മാനക്ട്  പുറതക്ട്  ഇതനിചനപറനി

പറയുചമനക്ട് കരതുകയമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങേള് ചെനീഫക്ട്  വനിപമ്മായനി ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിചന

വച്ചപപമ്മാള് അതക്ട് ഇരടപദവനിയമ്മാചണനര അതനിനമ്മാല അപയമ്മാഗരത നനീകര ചചെയ്യല
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നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകണചമനളള  അഭനിപമ്മായര  ഉയര്നവന.  അനക്ട്  അതക്ട്

ഒഴനിവമ്മാക്കുനതനിനുപവണനി ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറചപടുവനിച്ചു.  പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിപന്റതക്ട്

ഇരട  പദവനിയമ്മാചണനക്ട്  പറഞചകമ്മാണക്ട്   രണക്ട്  അഭനിഭമ്മാഷകര്  ആ  സമയതക്ട്

ഗവര്ണര്കക്ട് പരമ്മാതനി ചകമ്മാടുത. ഇതക്ട് നനീകമ്മാനപവണനി ഓര്ഡനിനനസക്ട് ചകമ്മാണ്ടുവന.

ഇതുസരബനനിച്ചക്ട്  12.11.2011-ചലെ  പദശമ്മാഭനിമമ്മാനനി  പത്രതനില  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന ഒര പസമ്മാവന നലകനിയനിരന.  അപദ്ദേഹര പറഞ വമ്മാചെകര  ഞമ്മാന

വമ്മായനികമ്മാര. 'ശനീ. പനി.സനി. പജമ്മാര്ജക്ട് രമ്മാജനിവച്ചക്ട് ജനവനിധനി പതടണര-  വനി. എസക്ട്.' എന

തലെചകപടമ്മാടുകൂടനി  വന പത്രവമ്മാര്തയമ്മാണക്ട്.  ''ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട്  ഇരടപദവനി

വഹനിക്കുനതനിനമ്മാല  രമ്മാജനിവച്ചക്ട്  ജനവനിധനി  പതടുകയമ്മാണക്ട്  പവണചതനക്ട്  പതനിപക്ഷേ

പനതമ്മാവക്ട്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന പറഞ.  പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്  പപതരക

പദവനിയമ്മാണക്ട്.  യു.പനി.എ.  ചചെയര്പപഴ്സണ്  ശനീമതനി  പസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാനനി  ഇരടപദവനി

വനിവമ്മാദതനിലചപടക്ട് രമ്മാജനിവച്ചപപമ്മാള് അനചത പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട് ശനീ. എല. ചക.

അദസമ്മാനനിചകതനിചര ഇതരര ആപരമ്മാപണര ഉനയനിച്ചനിരനനില. ആപരമ്മാപണര ഉയരന

സമ്മാഹചെരരര  വനമ്മാല  രമ്മാജനിവച്ചക്ട്  ജനവനിധനി  പതടമ്മാന  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര  ഞമ്മാന

തയ്യമ്മാറമ്മാണക്ട്.''  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന,  അപങ്ങേചകതനിരമ്മായനി  ഇപപമ്മാള്

ആപരമ്മാപണര  വനനിരനിക്കുന.  അങ്ങേക്ട്  എര.എല.എ.  സമ്മാനര  രമ്മാജനിവയണചമനക്ട്
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ഞമ്മാന പറയുനനില. ഇതക്ട് അങ്ങേക്ട് പറഞനിട്ടുചണങ്കെനില മമ്മാനരതപയമ്മാര്തക്ട് രമ്മാജനിവയമ്മാന

തയ്യമ്മാറമ്മാകുചമനക്ട് ഞമ്മാന പതനീക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട് :  സര്,  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  ഇത്രയുര  വനികമ്മാരര

ചകമ്മാളളണപമമ്മാ?  വയസക്ട്  94  ആയനി,  പകരള  സരസമ്മാനതക്ട്  65-70  വര്ഷമമ്മായനി

ചപമ്മാതുപവര്തന പമ്മാരമരരമമ്മായനി നനിറഞനനിലക്കുന ആളമ്മാണക്ട് സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന. അപദ്ദേഹര പകരള സരസമ്മാനതനിചന്റ ഏതക്ട് പശ്നങ്ങേളനിലുര ഇടചപടുന

ആളമ്മാണക്ട്.  ഇടചപടുനതക്ട്  മുഴുവനുര  ശരനിപക്ഷേതനനിനമ്മാചണനക്ട്  പകരളതനിചലെ

ജനങ്ങേള് കരതുന. കമഡ്യൂണനിസക്ട്,  പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനികള് എനര കരതനിപകമ്മാപട;

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ജനങ്ങേള്  കരതുനതക്ട്  അപദ്ദേഹര  ശരനിയുചട

പക്ഷേതമ്മാചണനമ്മാണക്ട്.  അങ്ങേചന ശരനിയുചട പക്ഷേതനനിലക്കുന സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട് ഒര സമ്മാനര ചകമ്മാടുക്കുനതനില പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനികക്ട്  ഇത്രമമ്മാത്രര

വനിഷമര  വപരണ  ആവശരമനിചലനമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭനിപമ്മായര.  ഞമ്മാന  ഉദമ്മാഹരണര

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാര.  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ഇഹൗ  അടുത  കമ്മാലെതക്ട്

പകരളതനിചലെ എടക്ട് ഉപദരമ്മാഗസനമ്മാചര സരബനനിച്ചുര വനിഴനിഞര പദതനിചയപറനിയുര

ബഹുമമ്മാനചപട  മുഖരമനനിക്കുര  ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനിക്കുര  കതക്ട്  ചകമ്മാടുത.  കതക്ട്

ചകമ്മാടുതചവനക്ട്  അപദ്ദേഹര  പറഞനിടനില,  കതക്ട്  കനിടനിചയനക്ട്  മുഖരമനനിയുര  ചെനീഫക്ട്
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ചസക്രടറനിയുര  പറഞനിടനില.  പചക്ഷേ,  ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനികക്ട്  കതക്ട്  കനിടനിയതമ്മായനി

പപമ്മാസല ഡനിപമ്മാര്ട്ടുചമന്റനിചന്റ പരഖയുമുണക്ട്.  അതക്ട് മൂനര എചന്റ കയ്യനിലുണക്ട്.  ഞമ്മാനതക്ട്

പസനിദനീകരനികമ്മാന ഉപദ്ദേശനിക്കുനനില. ചക.പനി.സനി.സനി.  പസനിഡന്റമ്മായനിരന ആളമ്മാണക്ട്

അങ്ങേക്ട്.  ഇത്രയുര പമ്മായമമ്മായ ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന കടനമ്മാക്രമനിക്കുനതക്ട്

നനിര്തണചമനമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭരര്തന.  അപദ്ദേഹര  ശരനിയുചട  പക്ഷേതനനിനക്ട്

പവര്തനിക്കുന  ഒര  ആളമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്  പകരളതനിചലെ  ജനങ്ങേചള

സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര ഏതക്ട് സമ്മാനര അപദ്ദേഹതനിനക്ട് ചകമ്മാടുതമ്മാലുര പകരളതനിചലെ

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ ജനര  അനുകൂലെനിക്കുചമനമ്മാണക്ട്  എചന്റ അഭനിപമ്മായര.   തമ്മാങ്കെളതക്ട്

അരഗനീകരനികണര.

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ :  സര്,  അങ്ങേക്ട്  ചതറനിദരനികരതക്ട്.  അപദ്ദേഹര

മുഖരമനനിയമ്മായനിരനികണചമനക്ട്  ആഗ്രഹനിച്ച  ആളമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന.  അപദ്ദേഹര

മുഖരമനനിയമ്മായനിരനിക്കുചമനര  ഒര  വര്ഷചമങ്കെനിലുര  ഒര  പടചമങ്കെനിലുര  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്

ചകമ്മാടുക്കുചമനമമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന കരതനിയതക്ട്.

ഗതമ്മാഗത വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന) :  സര്,  ശനീ.  ഉമന ചെമ്മാണനി

മുഖരമനനിയമ്മാകുചമനക്ട് ചതരചഞടുപ്പുകമ്മാലെതക്ട് അങ്ങേക്ട് വനിചെമ്മാരനിച്ചനിപല; മുഖരമനനിയമ്മായനി

ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണനി  വരചമപനമ്മാ  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-നക്ട്  തുടര്ഭരണവര  ഉണമ്മാകുചമപനമ്മാ
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അപന അങ്ങേക്ട് പതനീക്ഷേനിച്ചനിടനില.

ശനീ  .   രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ : സര്, ഭരണര കനിടനിയമ്മാല ആരക്ട് മുഖരമനനിയമ്മാകുചമനക്ട്

ഞങ്ങേള് തനീരമമ്മാനനിക്കുര.

ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന :  സര്,  ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണനി  മുഖരമനനിയമ്മായനി

വരനിചലനര തുടര്ഭരണര ഉണമ്മാകനിചലനനര അപന അങ്ങേക്ട് ഉറപമ്മാകനിയനിരന. 

ശനീ  .    തനിരവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന :  സര്,   ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട്

പറഞനിടതമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന നനിലക്കുനതക്ട്.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന അങ്ങേചന

മടകനിചകടനി ഒരമൂലെയനില ഇരപതണതല. ഉയര്തനി കമ്മാണനികചപപടണ ഒരമ്മാളമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര. കമ്മാരണര വളചര പമ്മായര ചചെന ആളമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹര. അപദ്ദേഹതനിനുമുമനില

ചചെറനിയ  ഒര  ആയുധര  ഇട്ടുചകമ്മാടുതക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ആപക്ഷേപനികമ്മാന

ശമനിക്കുനചവനളളതമ്മാണക്ട്  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  ഇവനിചട  പറഞചകമ്മാണനിരനിക്കുന

പധമ്മാനചപട കമ്മാരരര. ഇത്രയുര ഉനതസമ്മാനതനിരനിക്കുന ആളനിചന ചചെറനിയ സമ്മാനര

ചകമ്മാടുതക്ട്......  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  ഇഹൗ  സമ്മാനര  വലെനിയ  പശ്നമമ്മാപണമ്മാ;   അപദ്ദേഹചത

ചകമ്മാച്ചമ്മാക്കുകയപല.  യഥമ്മാര്തതനില  അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനികമ്മാണനികണര,

അങ്ങേചന  ഉയര്തനികമ്മാണനിക്കുനതനിനക്ട്  പകരര  അപദ്ദേഹര  ഒര

സമ്മാനപമമ്മാഹനിയമ്മാചണനക്ട്  വരതനിതനീര്ക്കുനതനിനുപവണനി  നടതനിയ
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ഗൂഢമ്മാപലെമ്മാചെനയുചട ഫലെമപലചയനമ്മാണക്ട് അങ്ങേക്ട് പചെമ്മാദനിപകണതക്ട്.

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന  ഇവനിചട  കമ്മാണുനതക്ട്  ഭരണകക്ഷേനിയുര

പതനിപക്ഷേവരകൂടനി  പമ്മാവര  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന നകനി  തനിനകയമ്മാണക്ട്.

അപദ്ദേഹര  പപമ്മായനി  ജനീവനികചട.  തനിരവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണചന്റ  വര്തമമ്മാനതനില

എചനമ്മാര പസ്നേഹമമ്മാണക്ട്. അതനിനകതര മുള്ളമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ:  സര്,  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിനക്ട്  അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്

പസ്നേഹമുചണനറനിയമ്മാര.   ഈരമ്മാറ്റുപപടയനില  വനപപമ്മാള്  ഒര  വമ്മാചെകതനിലെമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര പസരഗര  അവസമ്മാനനിപനിച്ചതക്ട്.   അതുചകമ്മാണക്ട്  അപങ്ങേയക്ട്  അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്

തമ്മാല്പരരമുചണനക്ട്  എനനികറനിയമ്മാര.   ഉപകമ്മാര  സ്മരണയമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്

പകടനിപനിക്കുനതക്ട്.   ആ ഉപകമ്മാര  സ്മരണ അങ്ങേക്ട്  പകടനിപനിച്ചതക്ട്  നല കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

അതനിചന  ഞമ്മാന  എതനിര്ക്കുകയല.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  എന

പകരളതനിചന്റ  മുന  മുഖരമനനി  സമുനതനമ്മായ  പനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹചത

ഒരമ്മാപക്ഷേപവര ഞമ്മാന പറഞനിടനില.   

ഏതക്ട്  പമ്മാര്ടനിയമ്മാചണങ്കെനിലുര  മുഖരമനനിചയ  തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്  ചതരചഞടുപക്ട്

കഴനിഞമ്മാണക്ട്.  എനമ്മാല  ഇവനിചട  അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനികമ്മാടനിചകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ചതരചഞടുപനില മത്സരനിച്ചതക്ട്.  അപദ്ദേഹര  ഒരനികലക്കൂടനി  മുഖരമനനിയമ്മാകുചമന ഒര
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ധമ്മാരണ  ചകമ്മാടുത.   ചതരചഞടുപക്ട്  കഴനിഞപപമ്മാള്  ആലുവ  മണപ്പുറതക്ട്  കണ

പരനിചെയര  പപമ്മാലുര  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  പനതമ്മാകനമ്മാര് അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്  കമ്മാണനിച്ചനില.

എനനിടനിപപമ്മാള്  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  എപനമ്മാ  വലെനിയ  പദവനി  ചകമ്മാടുകമ്മാന

പപമ്മാകുനചവനമ്മാണക്ട് പറയുനതക്ട്. ചക. കരണമ്മാകരചന്റ ഗതനിപകടക്ട് വരനിലമ്മാചയനക്ട് ശനീ.

എ.  ചക.  ബമ്മാലെന  കഴനിഞ  ദനിവസര   പറഞ.   ചക.  കരണമ്മാകരന  ഒര

സമ്മാനതനിചന്റ പനിനമ്മാചലെയുര പപമ്മായനിടനില.  ചക.  കരണമ്മാകരന മുഖരമനനി സമ്മാനര

ഒഴനിഞനിടക്ട്   പബമ്മാര്ഡനിചന്റപയമ്മാ  പകമ്മാര്പപറഷചന്റപയമ്മാ  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന്റപയമ്മാ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാനപവണനി  ആരചട  മുമനിലുര  ഭനിക്ഷേമ്മാ  പമ്മാത്രവമമ്മായനി

പപമ്മായനിടനില. പകരളതനിചലെ ഏറവര സമുനതനമ്മായ പനതമ്മാവമ്മാണക്ട് ചക. കരണമ്മാകരന. 

ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  ആ  പമ്മാര്ടനിയനിലനനിനര

കുറച്ചുകമ്മാലെചമങ്കെനിലുര വനിട്ടുനനിലപകണനി വനനിപല?

ശനീ  .   രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ: സര്, അപങ്ങേയര പമ്മാര്ടനി വനിപടണനിവനനിപല.  അങ്ങുര

പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  വനിട  ആളപല.   അചതമ്മാചക  പവണനിവരര.   രമ്മാഷനീയതനില

ചെനിലെപപമ്മാള് പമ്മാര്ടനി വനിപടണനിവരര.   ചക. കരണമ്മാകരന മുഖരമനനിയമ്മായതനിനുപശഷര

ഒര  പകമ്മാര്പപറഷപന്റപയമ്മാ  പബമ്മാര്ഡനിപന്റപയമ്മാ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷപന്റപയമ്മാ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാന  പപമ്മായനില.   അച്ചുതപമപനമ്മാനുര  പനി.  ചക.  വമ്മാസുപദവന  നമ്മായരര
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പപമ്മായനില.  ചക.എസക്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനിചലെ കമനിയനില തൂങ്ങേനിനനിനപപമ്മാകുന പനി.

ചക.  വമ്മാസുപദവന  നമ്മായചര  ഞമ്മാന  കണനിട്ടുണക്ട്.  എനനിചകമ്മാര  ധനകമ്മാരര

പകമ്മാര്പപറഷചന്റ ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകണചമനക്ട് സനി.പനി.ഐ.  പനതൃതസപതമ്മാടക്ട്   അപദ്ദേഹര

പറഞനില.  അതമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട  പനമ്മാപകണതക്ട്.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ

പതനര  ഭയമ്മാനകമമ്മാചയമ്മാര പതനമമ്മാണക്ട്. 

പകരള രമ്മാഷനീയതനിനക്ട് ധമ്മാരമ്മാളര സരഭമ്മാവനകള് ചചെയ്ത പനതമ്മാവമ്മാണക്ട് ശനീ.  വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന.   സമരപപമ്മാരമ്മാടങ്ങേള് കക്ട്  പനതൃതസര  ചകമ്മാടുത  ആളമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര.   ഞങ്ങേള്  ആലെപ്പുഴയനില  സ്കൂളനില  പഠനിക്കുപമമ്മാള്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന സമരപപമ്മാരമ്മാളനിയമ്മായനി  അവനിചടവനക്ട്  പസരഗനിച്ചതുര പപമ്മാരമ്മാടങ്ങേള്കക്ട്

പനതൃതസര  ചകമ്മാടുതതുര  ഞമ്മാന  ഓര്ക്കുന.   അപദ്ദേഹചത  പകവലെര  ഒര

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിറനി  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകനി  തരരതമ്മാഴനിയതക്ട്  ഒരനികലുര  പകരളര

കരതനിയനിരന  ഒര  നടപടനിയല.   ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന

തനീരമമ്മാനനികണര ഇതക്ട് സസനീകരനികപണമ്മാ പവണപയമ്മാ എനക്ട്. അധനികമ്മാര ദുര്പമമ്മാഹനിയുര

പദവനിപയമ്മാടുള്ള  കടുത  ആഗ്രഹമുള്ള ആളമ്മായുര   അങ്ങേചയ ചെരനിത്രര  നമ്മാചള  വനിധനി

എഴുതമ്മാതനിരനികചട എനമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

പകരളതനില മൂനക്ട് ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷനുകളുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.    ഇ.എര.എസക്ട്.
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നമ്പൂതനിരനിപടനിചന്റയുര  എര.  ചക.  ചവപള്ളമ്മാടനിയുചടയുര  ഇ.  ചക.  നമ്മായനമ്മാരചടയുര

കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്  മൂനക്ട്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകള് ഉണമ്മായനിരനതക്ട്.  ഇ.എര.എസക്ട്.

നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടനിചന്റ  കമ്മാലെചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനമ്മാണക്ട്  ഏറവര  നല

കമനീഷന.  ആ  കമനീഷനനിചലെ  അരഗങ്ങേചള  ഓര്ക്കുപമമ്മാള്  എനനികക്ട്   അഭനിമമ്മാനര

പതമ്മാനന.   വളചര  പധമ്മാനചപട  ആളുകളമ്മാണക്ട്  ആ  കമനീഷനനിലുണമ്മായനിരനതക്ട്.

ചസക്രപടറനിയറനിചലെ പഴയ ചകടനിടതനില  ചപമ്മാടനിപനിടനിച്ച ഫയലുകള്കനിടയനില ഈ

റനിപപമ്മാര്ട്ടുകള്  ഇപപമ്മാഴുമുണക്ട്.  ചസക്രപടറനിയറനിചലെ  ചപമ്മാടനിപനിടനിച്ച  ചഷലഫുകളനില

അനരവനിശമര ചകമ്മാള്ളുന എത്ര ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന റനിപപമ്മാര്ട്ടുകളുണക്ട്.  ശനീ.

വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ റനിപപമ്മാര്ടനിചന്റ സനിതനിയുര ഇതുതചനയമ്മായനിരനിക്കുര.  ഇതക്ട്

ചെരനിത്രപതമ്മാടക്ട്  ചചെയ്യുന ഏറവര വലെനിയ അനനീതനിയമ്മാണക്ട്.  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുചട

പനിളര്പ്പുണമ്മായപപമ്മാള് നനിരവധനി ആളുകപളമ്മാചടമ്മാപര ഇറങ്ങേനിവന  ഒരമ്മാളമ്മായനിരന ശനീ.

വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന.  

ശനീ  .   പനി  .   ചക  .   ബഷനീര്: സര്. ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന ഭരണ പരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായമ്മാല  മുഖരമനനികക്ട്  പനരനിടക്ട്  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  സമര്പനികമ്മാന

പമ്മാടനില,  ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ കമ്മാരരങ്ങേളനില ഇടചപടമ്മാന പമ്മാടനില എനള്ളതക്ട് അങ്ങേയുചട

ശദയനിലചപടനിട്ടുപണമ്മാ?
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ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ:  സര്,  അതുചകമ്മാണമ്മാണപലമ്മാ  ഈ  സമ്മാനര

ചകമ്മാടുകമ്മാന  തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്.   സര്കമ്മാരനിചന്റ  ദദനരദനിന  പവര്തനങ്ങേളനില

ഇടചപടമ്മാപനമ്മാ സര്കമ്മാരനിചന്റ നടപടനികചള നനിയനനികമ്മാപനമ്മാ അഭനിപമ്മായര പറയമ്മാപനമ്മാ

അധനികമ്മാരമനിലമ്മാത ഒര സമ്മാനര ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  നലകുനതുവഴനി

അപദ്ദേഹതനിചന്റ  വമ്മായ  അടപനിക്കുക  എനള്ള  തനമമ്മാണക്ട്  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായര

സരസമ്മാന കമനിറനിക്കുമുള്ളതക്ട്.   പകരള രമ്മാഷനീയതനില ഏറവര സമുനതനമ്മായ ഒര

വരകനിചയ ഈ സമ്മാനപതയക്ട്  എതനിക്കുന എനള്ളതനില സനി.പനി.ചഎ.(എര)-നക്ട്

മറപടനി പറപയണനിവരര.  

അപദ്ദേഹചതപറനി  പകമ്മാടതനികള്  തചന  പറഞചകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

സുപനീരപകമ്മാടതനിയനിചലെ  രണക്ട്  വനിധനികളനിലെമ്മാണക്ട്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിരമ്മായനി  ഇപപമ്മാള്  വനിമര്ശനമുണമ്മായതക്ട്.   അപദ്ദേഹര പകമ്മാടതനികചള

രമ്മാഷനീയതനിനുപവണനി ഉപപയമ്മാഗനിക്കുനചവനക്ട് രണക്ട് പകസ്സുകളനിലുര പറഞനിരനിക്കുന.

അതക്ട് അപദ്ദേഹര തനീരമമ്മാനനിപകണ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  രമ്മാഷനീയതനില അങ്ങേചനയുള്ള പക

വച്ചുപുലെര്തന സമനീപനര ഒരനികലുര ശരനിയല.  അതക്ട് അപദ്ദേഹര തനീരമമ്മാനനികണര.

ഏതമ്മായമ്മാലുര  ഇതരചമമ്മാര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  സരസമ്മാനതനിചന്റ  തമ്മാല്പരരങ്ങേള്കക്ട്

വനിരദമമ്മാണക്ട്. മമ്മാര്കനിസക്ട് പമ്മാര്ടനികകതള്ള ആഭരനര കലെമ്മാപതനിചന്റയുര  ആഭരനര
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യുദതനിചന്റയുര  പരനിസമമ്മാപനിക്കുപവണനി  പപമ്മാളനിറക്ട്ബഡ്യൂപറമ്മായുചട  നനിര്പദ്ദേശമ്മാനുസരണര

ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ഈ  നനിയമ  പഭദഗതനി  സരസമ്മാനചത  ജനങ്ങേളുചട

തമ്മാല്പരരതനിപനമ്മാ  ചപമ്മാതുതമ്മാല്പരരതനിപനമ്മാ  പയമ്മാജനിച്ചതല  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

ഇതനിചന എതനിര്ക്കുന. 

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  വനി.  റനി.  ബലറമ്മാര,  അപങ്ങേയക്ട്  1  (എ)  നമര്  പഭദഗതനി

അവതരനിപനിച്ചക്ട് സരസമ്മാരനികമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്തപകമ്മാരമുള്ള

2016-ചലെ  നനിയമസഭ  (അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി  ബനില

ചപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപമ്മായര പനടുനതനിനമ്മായനി സര്ക്കുപലെറക്ട്  ചചെയ്യണചമന പഭദഗതനി ഞമ്മാന

അവതരനിപനിക്കുന.

 പതനിനമ്മാലെമ്മാര  നനിയമസഭയുചട  (ഫനിനമ്മാനസക്ട്  ബനില  ഒഴനിച്ചുള്ള)  ആദരചത

നനിയമനനിര്മമ്മാണമമ്മാണനിതക്ട്.  ഈ  നനിയമസഭയുചട  ആദരചത  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

തചന ഭരണകക്ഷേനിയനിചലെ രമ്മാഷനീയ തര്കങ്ങേള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുപവണനിയുള്ള ഒര

വൃഥമ്മാ  വരമ്മായമ്മാമമമ്മാകുനതക്ട്  നനിയമസഭപയമ്മാടുര  ചതരചഞടുത  ജനങ്ങേപളമ്മാടുമുള്ള

അനമ്മാദരമ്മാവമ്മാചണനള്ള  കമ്മാരരതനില  സരശയമനില.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണ്ടുമുതലുള്ള

പശമ്മാതലെര പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്  ഇവനിചട വനിശദനീകരനിച്ചു.   സമയക്കുറവചകമ്മാണക്ട്



Uncorrected/Not for publication
29

ഞമ്മാന  അതനിപലെയക്ട്  കടക്കുനനില.   ഈ  നനിയമര  അവതരനിപനിക്കുനതുചകമ്മാണക്ട്

consolidated  funds  of  the  state-നക്ട്  പുതനിയതമ്മായനി  ചചെലെചവമ്മാനര

ഉണമ്മാകുനനിലമ്മാചയനക്ട്   statement  of  objects  and  reasons  -ല  കൃതരമമ്മായനി

പറയുനണക്ട്.   ഈ  നനിയമര  മമ്മാത്രമമ്മായനി  എടുക്കുകയമ്മാചണങ്കെനില  ഒരപപക്ഷേ  ഇതക്ട്

അപയമ്മാഗരത നനീക്കുന നനിയമമമ്മായതുചകമ്മാണക്ട് ചചെലെവണമ്മാകുനനിചലനക്ട് പവണചമങ്കെനില

വമ്മാദനികമ്മാര.   പപക്ഷേ  അചതമ്മാര  സമ്മാപങ്കെതനികമമ്മായ  വമ്മാദര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  ഇതനിചന്റ

ശരനിയമ്മായ  objects  and  reasons  എചനമ്മാചകയമ്മാചണനക്ട്  പകരളതനിചലെ  ഏതക്ട്

ചകമ്മാച്ചുകുടനിക്കുര അറനിയമ്മാര.   ബഹുമമ്മാനചപട വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ ഭമ്മാഷയനില

പറഞമ്മാല  അരനി  ആഹമ്മാരര  കഴനിക്കുന  മുഴുവന  മലെയമ്മാളനികള്ക്കുര  അറനിയമ്മാര.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പകരളതനിചന്റ മുന മുഖരമനനിയുര മലെമ്പുഴ എര.എല.എ.യുമമ്മായ ശനീ.

വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  ഒര  പദവനി  നലകുനതനിനുള്ള  ഒര

നനിയമനനിര്മമ്മാണമമ്മാണനിതക്ട്.  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര അതരതനിലുള്ള ഒര പദവനിയനിപലെകക്ട്

ഒര  എര.എല.എ.  ആയ  വരകനി  കടനവരപമമ്മാള്  അതുചകമ്മാണക്ട്  ഒര  ചചെലെവര

ഉണമ്മാകുകയനിചലനള്ളതമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാരനിചന്റ വമ്മാദചമങ്കെനില അതുര ഈ പകരളതനിചലെ

ഒരമ്മാളുര  വനിശസസനികമ്മാന  പപമ്മാകുനനില  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.   ഇതുചകമ്മാണക്ട്

ചചെലെവണമ്മാകുനണക്ട്.   ഒര  മനനിചയ  തനീറനിപപമ്മാറ്റുനതനിനുപവണനി  എത്രപതമ്മാളര
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ചചെലെവക്ട്  ചപമ്മാതു ഖജനമ്മാവനിനക്ട്  ഉണമ്മാകുനപവമ്മാ  അത്രപതമ്മാളര  ചചെലെവക്ട്  ഈ പുതനിയ

പദവനിയുചട  സൃഷ്ടനിപ്പുചകമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മാകുനചണനള്ളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.

അതുചകമ്മാണക്ട് സുതമ്മാരരത  വമ്മാഗമ്മാനര ചചെയ്തക്ട് അധനികമ്മാരതനില വന ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഈ

കമ്മാരരതനില  സുതമ്മാരരതയനിലമ്മാചതയമ്മാണക്ട്  പവര്തനിക്കുനചതനക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന

നനിര്വമ്മാഹമനില.  

(അദരക്ഷേപവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫക്ട് ചചെയര്മമ്മാന ശനീ. ചക. മുരളനീധരന)

ഈ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അധനികമ്മാരതനില  വനതുതചന  വലെനിയ  ധൂര്തക്ട്

പദര്ശനിപനിച്ചുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്.   സമ്മാനര ഏചറടുക്കുനതനിനുമുമ്പുതചന പരസരര നലകനി

എചന്റ  തലെ,  എചന്റ  ഫുള്  ഫനിഗര്  എന  മടനിലുള്ള  പരസരര  രമ്മാജരവരമ്മാപകമമ്മായനി

നലകുനതനിനുപവണനി  ഏതമ്മാണക്ട്  മൂനരപകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

ചചെലെവഴനിച്ചതക്ട്.    പചെമ്മാദര  രൂപതനില  ഞമ്മാനനിതക്ട്  ഉനയനിച്ചപപമ്മാള്  കൃതരമമ്മായ

മറപടനിയമ്മായനി  ലെഭനിച്ചതക്ട്,  അച്ചടനി  മമ്മാധരമങ്ങേളനിലൂചടയുള്ള  പരസരതനിനുപവണനി

2,52,69,991  (രണക്ട്  പകമ്മാടനി  അമതനിരണക്ട്  ലെക്ഷേതനി  അറപതനി

ഒനപതനിനമ്മായനിരതനി  ചതമ്മാള്ളമ്മായനിരതനി  ചതമ്മാണ്ണൂറനിചയമ്മാനക്ട്)  രൂപയുര

ദൃശരമമ്മാധരമങ്ങേളനിലൂചട പരസരര നലകുനതനിനുപവണനി 1,03,50,000 (ഒര പകമ്മാടനി മൂനക്ട്

ലെക്ഷേതനി  അമതനിനമ്മായനിരര)  രൂപയുര  കൂടനി  ആചക  മൂനക്ട്  പകമ്മാടനി  അമതനിയമ്മാറക്ട്
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ലെക്ഷേപതമ്മാളര രൂപയുര ഈ പരസരതനിനമ്മായനി ചചെലെവഴനിച്ചനിട്ടുണക്ട് എനമ്മാണക്ട്.  പരസരര

ചകമ്മാടുക്കുനതനിനുപവണനിയുള്ള  തനീരമമ്മാനര  എടുതതക്ട്  നനിയുക

മുഖരമനനിയമ്മാചണനമ്മാണക്ട്  നലകനിയനിരനിക്കുന  വനിശദനീകരണര.  ആ  സമ്മാപങ്കെതനികതസര

അരഗനീകരനികചപടമ്മാചമനള്ളതക്ട്  ഞമ്മാനുര  സമതനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പപക്ഷേ

സമ്മാപങ്കെതനികതസതനിനപ്പുറര  ഒര  ധമ്മാര്മനികതയുണപലമ്മാ.  ഒര  ഭമ്മാഗതക്ട്,  ഖജനമ്മാവനില

വരമമ്മാനമനില,  കമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്,  കടചകണനിയനിലെമ്മാണക്ട്  എനള്ള രമ്മാഷനീയമ്മാപരമ്മാപണങ്ങേള്

ഉനയനിക്കുകയുര  മറഭമ്മാഗതക്ട്  ഇതരതനിലുള്ള  പരസരങ്ങേളുര  ചസലഫക്ട്

ചപമ്മാപമമ്മാഷനുചമമ്മാചകയമ്മായനി ഖജനമ്മാവനിചലെ പണര ധൂര്തടനിക്കുകയുര ചചെയ്യുനതനിചലെ

ധമ്മാര്മനികത  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനിക്കുര  അതനിചന്റ  ഗവണ്ചമന്റനിനുര

മനസനിലെമ്മാകുനനിചലങ്കെനില പനിചന നമള് എത്ര പറഞനിട്ടുര കമ്മാരരമനില.  രമ്മാജരതനിചന്റ

പലെ  ഭമ്മാഗങ്ങേളനിലുര  ഇങ്ങേചന  പരസരര  ചകമ്മാടുക്കുനതുചകമ്മാണക്ട്  പതനീക്ഷേനികചപടുന

പനടങ്ങേള്  എചനമ്മാചകയമ്മാചണനള്ള  പചെമ്മാദരതനിനക്ട്  മറപടനിയമ്മായനി  ലെഭനിച്ചതക്ട്,

അഴനിമതനിക്കുര  പക്ഷേപമ്മാതതനിനുര  സസജന  പക്ഷേപമ്മാതതനിനുര  എതനിരമ്മായ

ജനവനിധനിയുചട  പതനീകമമ്മായതുര  അപങ്ങേയറര  ദുര്ബ്ബലെരര

പമ്മാര്ശസവലകരനികചപടുനതുമമ്മായ പഹൗരചന്റ അവകമ്മാശങ്ങേള്കക്ട് മുനനിയ പരനിഗണന

നലകുനതുമമ്മായ  ഒര  പുതനിയ  സര്കമ്മാര്  അധനികമ്മാരപമറതുവഴനി  പകരള
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സരസമ്മാനതനിചന്റ  ചമമ്മാതതനിലുള്ള  പതനിഛമ്മായ  സരബനനിച്ചക്ട്  ഇതര

സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ  ജനങ്ങേളനിലുര  അവനിടചത  മലെയമ്മാളനികളനിലുര  അവപബമ്മാധര

സൃഷ്ടനികമ്മാനുര  അതുവഴനി  സരസമ്മാനതനിനക്ട്  പനടങ്ങേളുണമ്മാകമ്മാനുമമ്മാണക്ട്  ഈ പരസരര

ചകമ്മാണ്ടുപദ്ദേശനിക്കുനതക്ട് എനമ്മാണക്ട്, തൃപനിയമ്മായനി.  ഇതരതനിലുള്ള  ഒര

ദനീര്ഘവനീക്ഷേണതനിചന്റ  അടനിസമ്മാനതനില  പകരളതനിചന്റ  ഇപമജക്ട്

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുര  പകരളതനിചന്റ  അഭനിമമ്മാനര  ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങേള്ക്കുമുമനില

ഉയര്തനിപനിടനിക്കുനതനിനുര  പവണനിയമ്മാണക്ട്  ഖജനമ്മാവനില  നനിനക്ട്  പകമ്മാടനികണകനിനക്ട്

രൂപ  ചചെലെവഴനിക്കുനചതങ്കെനില,  ആ  യുകനി  എത്ര  പപര്കക്ട്  ഉള്ചകമ്മാള്ളമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുചമനതക്ട്  ഞമ്മാന  ജനങ്ങേള്കക്ട്  വനിടുകയമ്മാണക്ട്.    ഒരഭമ്മാഗതക്ട്  ഇങ്ങേചന

പറയുപമമ്മാള്  എനനികക്ട്  രസകരമമ്മായനി  പതമ്മാനനതക്ട്,  ഇനരയനിചലെ    മറ്റു  പധമ്മാന

നഗരങ്ങേളമ്മായ ഡലഹനി,  മുരദബ,  ബമ്മാരഗ്ലൂര്,  പകമ്മായമത്തൂര്,  മധുര,  തനിരച്ചനിറപള്ളനി

ഇവനിചടചയമ്മാചക  ഇഹൗ  പരസരങ്ങേചളമ്മാചക  ചകമ്മാടുകമ്മാറണക്ട്.  പചക്ഷേ,

ചകമ്മാലകതയനില  മമ്മാത്രര  അതനില.   പകരളതനിചന്റ  പതനിചമ്മായ  സരബനനിച്ചക്ട്

ആശങ്കെകളുള്ള മലെയമ്മാളനികളുര തപദ്ദേശനീയരമമ്മായനിട്ടുള്ള ആളുകള് ഇലമ്മാത ഒരനിടര ഇനക്ട്

ഇനരയനില ചകമ്മാലകത മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്, ബരഗമ്മാള് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് എന തനിരനിച്ചറനിവനിപലെയക്ട്

കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  എതനചണങ്കെനില,  40  വര്ഷപതമ്മാളര  അവനിചട
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അടകനിഭരനിച്ചവര്കക്ട്  ആ  സരസമ്മാനചതക്കുറനിച്ചുള്ള  ഇനചത  വനിലെയനിരതലുകള്

എനമ്മാചണനള്ളതനിചന്റ സൂചെന കൂടനിയമ്മാണതക്ട്. ഞമ്മാന അതനിപലെയക്ട് കടനപപമ്മാകുനനില.

ഇതരതനിലുള്ള ധൂര്തനിചന്റ തുടര്ച്ചയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് ഇഹൗ പറയുന നനിയമനനിര്മമ്മാണവര

അചലങ്കെനില ഇതനിനുപശഷമുള്ള കമ്മാരരങ്ങേളുര   കടനവരനതക്ട്.  ഇനക്ട് സമ്മാന്ദര്ഭനികമമ്മായനി

പനമ്മാകനിയപപമ്മാള്,  രമ്മാവനിചലെ                             ശനീ.  വനി.  ഡനി.  സതനീശന

അവതരനിപനിച്ച  അടനിയനരപപമയവമമ്മായനി  ബനചപട  പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനില

വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമചതക്കുറനിച്ചക്ട്,  അതക്ട്  അടനിമറനിക്കുനതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  നല

രനീതനിയനിലുള്ള  ചെര്ച്ച  ഇവനിചട  നടക്കുകയുണമ്മായനി.    ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മുഖരമനനി

പറയുന, 'ഇതക്ട്  അപമ്മാപയമ്മാഗനികമമ്മാണക്ട്, ചെനീഫക്ട് ചസക്രടറനികക്ട് ഇഹൗ വനിവരങ്ങേള് മുഴുവന

പശഖരനിച്ചക്ട്  ബനചപട  ആളുകള്കക്ട്  നല്കുന  കമ്മാരരതനില  വലെനിചയമ്മാര  ബുദനിമുടക്ട്

പനരനിടുനണക്ട്.  അതനിചന്റചയമ്മാര കമ്മാരനിഫനിപകഷന മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് പകമ്മാടതനിയനില നനിനക്ട്

പചെമ്മാദനിച്ചതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്.'  അപദ്ദേഹരതചന  ഇവനിചട  വനിശദനീകരനിച്ചു.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ

വനിശദനീകരണര ഒട്ടുര തൃപനികരമമ്മായനിരനനില എനള്ള കമ്മാരരതനില ഭരണപക്ഷേതള്ള

എചന്റ  സുഹൃതകള്പപമ്മാലുര  മഹൗനപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാചണങ്കെനിലുര  അരഗനീകരനിക്കുചമനക്ട്

എനനിക്കുറപ്പുണക്ട്.  അപദ്ദേഹതനിചന്റതചന പതനിവരനീതനിയനില നനിനക്ട്  വനിഭനിനമമ്മായനിട്ടുള്ള

ചപര്പഫമ്മാമനസമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹതനിനക്ട് ഇനക്ട് ഇവനിചട കമ്മാഴ്ചവയ്പകണനി വനതക്ട്.   48
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മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില  ബനചപട  ഓര്ഡറകള്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുചമന്റുകള്

ഇറകണര.   കരമ്മാബനിനറക്ട്  'ഒര കമ്മാരരര  തനീരമമ്മാനനിച്ചതനിനുപശഷര'  എനക്ട്  ചെടതനില

പറയുപമമ്മാള് വനിവരമ്മാവകമ്മാശനനിയമര പറയുനതക്ട് '30 ദനിവസതനിനകര അതനിനക്ട് മറപടനി

ചകമ്മാടുതമ്മാല  മതനിചയനമ്മാണക്ട്'.   അപപമ്മാള്  രണക്ട്   ദനിവസതനിനകര  ബനചപട

വകുപ്പുകള്കക്ട്  ഓര്ഡര്  ഇറകമ്മാര.   ആ  ഓര്ഡര്  എനമ്മാചണനള്ളതക്ട്  ബനചപട

പചെമ്മാദരകര്തമ്മാവനിനക്ട്  വനിവരര പശഖരനിച്ചു നലമ്മാന ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനിയുചട ഓഫനീസനിനക്ട്

വനീണ്ടുര  28  ദനിവസര കനിടക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എനനിടമ്മാണക്ട് അതക്ട് അപമ്മാപയമ്മാഗനികമമ്മാചണന

പപരപറഞചകമ്മാണക്ട്,  അതരതനിലുള്ള  ഒര  പുകമറ  സൃഷ്ടനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്,

പകമ്മാടതനിയനിപലെയക്ട്  വലെനിച്ചനിഴയകയുര  ഇഹൗ  വനിവരങ്ങേള്  നലമ്മാതനിരനികമ്മാന

എചനങ്കെനിലുചമമ്മാചക  സമ്മാധരതകളുപണമ്മാ  പഴുതുകളുപണമ്മാ  എനക്ട്  ആപലെമ്മാചെനിക്കുകയുര

ചചെയ്യുന സമനീപനര ഗവണ്ചമന്റക്ട് സസനീകരനിക്കുനതക്ട്.    സമ്മാന്ദര്ഭനികമമ്മായനി,   മുനകമ്മാലെ

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകളുചട  റനിപപമ്മാര്ടനിലൂചട  ഞമ്മാന  കടനപപമ്മായനി.  ഇവനിചട

പരമ്മാമര്ശനികചപടതുപപമ്മാചലെ ആദരചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മായതക്ട്

1957-ലെമ്മാണക്ട്.  അനചത  മുഖരമനനി  ഇ.  എര.  ശങ്കെരന  നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടമ്മായനിരന

അതനിചന്റ  ചചെയര്മമ്മാന.   അനക്ട്  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

രൂപനീകരനിപകണതനിചന്റ അനനിവമ്മാരരതയുണമ്മായനിരന.  കമ്മാരണര പകരള സരസമ്മാനര
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ആദരമമ്മായനി രൂപനീകൃതമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതുവചര മലെബമ്മാര്,  ചകമ്മാച്ചനി,  തനിരവനിതമ്മാരകൂര്

എന  നനിലെയനില  വനിഭജനികചപട്ടുകനിടനനിരന   സലെമമ്മാണക്ട്.  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര

അഡനിനനിപസ്ട്രേറനീവക്ട് ചമഷനിനറനികക്ട് ഒര ഏകനീകൃത രൂപര ദകവനനിടനില.  നനിയമങ്ങേള്

തചന  പലെപപമ്മാഴുര  ഏകനീകരനികചപടനിടനിലമ്മായനിരന.   ചമമ്മാതതനിലുള്ള  ഒര

ഏകനീകൃതമമ്മായനിട്ടുള്ള ഒര കള്ച്ചര് ചഡവലെപക്ട് ചചെയ്തുവനനിടനില. അതുചകമ്മാണ്ടുതചന ഒര

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ അനനിവമ്മാരരത അനക്ട് പബമ്മാധരചപടനിരന.  1965-ല  എര.

ചക.  ചവപള്ളമ്മാടനി  ചഎ.സനി.എസക്ട്.-ചന്റ  പനതൃതസതനിലെമ്മാണക്ട്  രണമ്മാമചത

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  രൂപനീകരനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അനര  പഞമ്മായതകചള

ശകനിചപടുതനതടകമുള്ള  കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്  ആ  റനിപപമ്മാര്ടനില  ചെര്ച്ച  ചചെയ്തതക്ട്.

മൂനമ്മാമചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  രൂപനീകൃതമമ്മാകുനതക്ട്  1997-ലെമ്മാണക്ട്.

അനചത മുഖരമനനി  ഇ. ചക. നമ്മായനമ്മാര് ആയനിരന അതനിചന്റ ചചെയര്മമ്മാന.  1997-

ല ഇഹൗ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മാകുപമമ്മാള് അനചത ഗവണ്ചമന്റനിചലെ

മനനിയമ്മാണക്ട്  ഇനക്ട്  മുഖരമനനി  സമ്മാനതക്ട്  ഇരനിക്കുനതക്ട്.   ഇ.  ചക.  നമ്മായനമ്മാര്

മുഖരമനനിയുര              ശനീ. പനിണറമ്മായനി വനിജയന മനനിയുമമ്മായനിട്ടുള്ള കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്

മൂനമ്മാമചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മാകുനതുര 2000-ലെമ്മാണക്ട് അതനിചന്റ

ആദര  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്   സമര്പനിക്കുനതുര.     ആ  റനിപപമ്മാര്ടനിചലെ  ചെമ്മാപ്റര്-3-ല  '
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Transparency and Right to Information'-ചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട് പറയുനതക്ട്. 'Right to

Information  Act'  എനമ്മാണക്ട്  മൂനമ്മാമചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  നനിര്പദ്ദേശര

നലനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.   Transparency-ചയക്കുറനിച്ചുര  Right  to  Information-ചനക്കുറനിച്ചുര

വളചര നല  ഭമ്മാവനമ്മാപൂര്ണമമ്മായനിട്ടുള്ള വമ്മാദങ്ങേളുര സങ്കെല്പങ്ങേളുമമ്മാണക്ട് നലകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്

എന   ദനീര്ഘദര്ശനപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട്  ആ  കമനീഷന  റനിപപമ്മാര്ടനിചന  നമുകക്ട്

കമ്മാണമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുനതക്ട്.   Transparency  -ചയക്കുറനിച്ചക്ട്

പറയുനതക്ട്, .....'Transparency is the best form of audit. Transparency implies

that every decision is taken on accepted and  published norms and criteria,

based on the principle of fairness and equity and such decision making is

visible  to  everyone.  Transparency   throws  open  the  process  of  decision

making  and  allows  verification  by  the  ordinary  citizen'.   അതനിനുപശഷര

അതനില തചന പറയുന, 'Transparency is not merely confined to the limited

act  of  lifting  the  curtains.'   പനരചത  ഇവനിചട  സരസമ്മാരനിച്ചപപമ്മാള്

ഇരമ്പുമറകചളക്കുറനിച്ചു പറഞ. ആ ഇരമ്പു മറകള് നനീകര ചചെയ്യുക എനതുമമ്മാത്രമല,

'it is a  pro-active process of reaching out of the people and making them

understand  what  has  been  opened  out.'  അതക്ട്  എങ്ങേചനചയമ്മാചകയമ്മാണക്ട്
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ഭരണരരഗതക്ട് സുതമ്മാരരത ചകമ്മാണ്ടുവരനതക്ട് എനതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  ചപമ്മാതുസമൂഹചത

പബമ്മാധരചപടുതമ്മാനപവണനി   pro-active ആയനിട്ടുള്ള  സസപമധയമ്മാ

ഏചറടുപകണതമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  ഉതരവമ്മാദനിതസമമ്മാണക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇ.ചക.

നമ്മായനമ്മാരചട  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഇവനിചട

നനിര്പദ്ദേശരൂപതനില  വച്ചനിരനിക്കുനതക്ട്.    Right  to  Information  Act

നടപമ്മാകചപടുനതക്ട്  2005-ലെമ്മാണക്ട്.  അതനിനുര  5  വര്ഷര മുനപക്ട് ഇ.ചക.  നമ്മായനമ്മാരചട

പനതൃതസതനില  നലനിയ  ഇഹൗ  കമനീഷചന്റ  റനിപപമ്മാര്ടനിചലെ  അനന്തഃസതയക്ട്

വനിരദമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ദഹൗര്ഭമ്മാഗരവശമ്മാല  അപദ്ദേഹതനിചന്റ

കരമ്മാബനിനറനിചലെ  മനനി  കൂടനിയമ്മായനിരന  ഇനചത  മുഖരമനനിയുചട  പനതൃതസതനില

ഇനചത  സര്കമ്മാര്  സസനീകരനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.   സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.ചക.

നമ്മായനമ്മാപരമ്മാടുരകൂടനി  അനമ്മാദരവക്ട്  കമ്മാണനിക്കുന  സര്കമ്മാരമ്മായനി  ഇനചത  സര്കമ്മാര്

മമ്മാറകയമ്മാണക്ട്.  

ഇവനിചട ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ പസകനിചയ ഞമ്മാന പചെമ്മാദരര ചചെയ്യുനനില.

അതരതനിലുള്ള  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനക്ട്  പനതൃതസര  നലമ്മാന  ഇപപമ്മാള്

നനിര്പദ്ദേശനികചപടുന വരകനികക്ട് കഴനിയണചമനള്ളതമ്മാണക്ട് നമ്മുചടചയമ്മാചക ആഗ്രഹര.

പചക്ഷേ,  പുതനിയ  തലെമുറയനിചലെ  ജനപതനിനനിധനിയുര  ചചെറപകമ്മാരനുചമന  നനിലെയനില
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ഞമ്മാന പറയമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുന, പുതനിയ ആശയങ്ങേചള ഉള്ചകമ്മാണ്ടുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇഹൗ

പരനിഷമ്മാരങ്ങേചളമ്മാചക വപരണതക്ട്.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന കമ്മാലെഹരണചപട

പനതമ്മാവമ്മാചണനക്ട്  ഞമ്മാന  ഒറയടനികക്ട്  ആപക്ഷേപനിക്കുനനില.  അപ്പുറതനിരനിക്കുന  മറ്റു

പലെപരകമ്മാളുര  ഇപപമ്മാഴുര  പുതനിയ  തലെമുറയുചട  രമ്മാഷനീയചത  ചസനസക്ട്  ചചെയ്യമ്മാന

കഴനിയുന,  അതനിലെനിടചപടമ്മാന  കഴനിയുന  ഒര  രമ്മാഷനീയ  പനതമ്മാവക്ട്  തചനയമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര എനര ഞമ്മാന അരഗനീകരനികമ്മാന തയ്യമ്മാറമ്മാണക്ട്.  മറ്റു പലെപരകമ്മാളുര യുവതസര

അപദ്ദേഹതനിനുചണനക്ട്  ഞമ്മാന  അരഗനീകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ  ഇഹൗ

പമ്മായതനില  അപദ്ദേഹചതപപമ്മാലുള്ള  ഒര  വന്ദരവപയമ്മാധനികചന  ഇത്ര  വലെനിചയമ്മാര

ഉതരവമ്മാദനിതസര  ഏല്പനിച്ചക്ട്  ബുദനിമുടനിക്കുനതക്ട്  അപദ്ദേഹതനിചന്റ  പമ്മാര്ടനി  ചചെയ്യുന

ശരനിയമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാപണമ്മാചയനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   പനരചത

ഇവനിചട പറഞതുപപമ്മാചലെ ബഹുമമ്മാനരനമ്മായനിട്ടുള്ള ശനീ. വനി.എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്...

ശനീ  .   പനി  .   ടനി  .   പതമ്മാമസക്ട്  : സര്,  ചപമ്മാളനിറക്ട് ബഡ്യൂപറമ്മാ ചമമര് ശനീ. പകമ്മാശക്ട് കമ്മാരമ്മാടക്ട്

തനിരവനനപുരതക്ട്  നടതനിയ  ഒര  പത്രസപമളനതനില,    എനചകമ്മാണമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹചത  മുഖരമനനിയമ്മായനി  പരനിഗണനികമ്മാതചതനക്ട്  പചെമ്മാദനിച്ചപപമ്മാള്  അപദ്ദേഹര

വരകമമ്മാകനിയതക്ട്  'അനമ്മാപരമ്മാഗരമമ്മാണക്ട്  മുഖരഘടകര'  അതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അപദ്ദേഹചത

മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാതതക്ട് എനമ്മാണക്ട്.   അതക്ട് അങ്ങേയുചട ശദയനിലചപടനിട്ടുപണമ്മാ?
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ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  തനീര്ച്ചയമ്മായുര,  ആ  ദനിവസങ്ങേളനിചലെ

ചെര്ച്ചകചളമ്മാചക നമള് കണനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്…..  

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട്  : സര്,   ആ  മനുഷരചന  …..  പപമ്മാചര.   ഇനനിയുര

പവപണമ്മാ...  … ഒര  കമ്മാരരര  മനസനിലെമ്മാകണര.   ഇനര  ഇഹൗ  നനിയമസഭയനില

വനനിട്ടുപപമ്മായ മനുഷരനമ്മാണക്ട്.  അനമ്മാപരമ്മാഗരചമനക്ട് പറയരതക്ട്.  ശനീ. പനി. ടനി. പതമ്മാമസുര

ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുര കൂടനി പനിടനിച്ചമ്മാല ശനീ.  പനി.  ടനി.  പതമ്മാമസക്ട് പതമ്മാലര;

ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദപന  ജയനിക്കുകയുള.   അരമണനിക്കൂര്  തറയനില

കുതനിയനിരന മനുഷരനമ്മാണക്ട്….

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന  : ..… ചയസക്ട്…..  പനീസക്ട്…..ചയസക്ട്…...ബഹുമമ്മാനചപട അരഗര

സരസമ്മാരനിക്കൂ………

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    പതമ്മാമസക്ട്  : സര്,  പമ്മാര്ടനിചയ  നനിരവധനി  വര്ഷകമ്മാലെര  നയനിച്ച

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ സഖമ്മാവമ്മാണക്ട്.   ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിചന ഉദരനിക്കുക മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന  ചചെയ്തതക്ട്.  അലമ്മാചത  എചന്റ  വകയല.  എനനികക്ട്  അങ്ങേചനചയമ്മാര

അഭനിപമ്മായവമനില.  

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:  ഇഹൗ  സഭയനിചലെ  എലമ്മാ  അരഗങ്ങേളുര  പൂര്ണ

ആപരമ്മാഗരവമ്മാനമ്മാരമ്മാണക്ട്. .… ചയസക്ട്…….. ബഹുമമ്മാനചപട അരഗര സരസമ്മാരനിക്കൂ…..
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ആ കമ്മാലെചത ചെര്ച്ചകചളലമ്മാര  നമള്  എലമ്മാപപരര കണതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുമമ്മായനി   മനീഡനിയമ്മാ  വണ്  ചെമ്മാനലെനിചന്റ

മമ്മാധരമപവര്തകനമ്മായ       ശനീ.  പഗമ്മാപനീകൃഷ്ണന നടതനിയ  ഒര ഇന്റര്വഡ്യൂവനിചന്റ

കനിപനിരഗക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  സമൂഹ  മമ്മാധരമങ്ങേളനില  ദവറലെമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്

ഇടതുപക്ഷേ അനുഭമ്മാവനികള് തചന പചെരനിപനിക്കുനണക്ട്.  ആ മമ്മാധരമ പവര്തകചന്റ

മുഖതടനിക്കുന  തരതനിലുള്ള  ചുട  മറപടനിയമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.

നലകനിയതക്ട്.  ഞങ്ങേപളമ്മാടക്ട്  കളനിച്ചമ്മാല  ഇങ്ങേചനയനിരനിക്കുര,  എനനിങ്ങേചനയുള്ള

പചെരണപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട്  ദസബര്  സഖമ്മാകള്  അതക്ട്  ചഫയ്ബുകനിലൂചട

പചെരനിപനിക്കുനതക്ട്.   മനീഡനിയമ്മാ  വണ്  ചെമ്മാനലെനിചലെ  ഇന്റര്വഡ്യൂ  എനനികക്ട്   ഒനകൂടനി

പകള്കമ്മാന അവസരമുണമ്മായനി.   ആ ഇന്റര്വഡ്യൂവനില,  ഒര അവസരവമ്മാദനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങേള്  ഇപപമ്മാള്  എചന  അഭനിമുഖനീകരനിച്ചു  ചകമ്മാണനിരനിക്കുനചതനമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  പറയുനതക്ട്.    സമ്മാനര  കനിടമ്മാന  പവണനി  ഒര

അവസരവമ്മാദനിചയപപമ്മാചലെ  ശത്രുകളുചട  മുനപനില  കനീഴടങ്ങേനിചയന  നനിലെയനില

വരമ്മാഖമ്മാനര  നടതനതനിനുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള്  നടതനിചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.

സതരസനനമ്മായ  ഒര  പത്രപവര്തകചനന  നനിലെയനില  നനിങ്ങേചള  ചപടുതമ്മാപന

കഴനിയുകയനില.   തനികച്ചുര  വഞകനമ്മായ  ഒരമ്മാള്കലമ്മാചത  അങ്ങേചനയുള്ള  പചെമ്മാദരര
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പചെമ്മാദനികമ്മാന  കഴനിയനിലമ്മാചയചനമ്മാചക  പറഞക്ട്  ആ  പമ്മാവര  മമ്മാധരമപവര്തകചന്റ

വമ്മായക്ട്  അടപനിക്കുന തരതനില  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന

അവനിചട പതനികരനിക്കുകയുണമ്മായനി.  എന പചെമ്മാദനിച്ചപപമ്മാഴമ്മാണക്ട് എനക്ട് ഓര്കണര.

ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷരസനീര്:    സര്,  പപമ്മായനിന്റക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓര്ഡര്.

ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  ചെര്ച്ചയമ്മാണക്ട്.   നനിങ്ങേള്  ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  കമ്മാരരങ്ങേള് 

സരസമ്മാരനികണര.  

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള ചെര്ച്ചയനില ഇതുര പറയമ്മാര.

പുതനിയ അരഗമമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്   അറനിയമ്മാതതമ്മാണക്ട്.  ഏചതലമ്മാര സമ്മാഹചെരരതനിലെമ്മാണക്ട്

ആ  പരമ്മാമര്ശര  വനതക്ട്  എനള്ളതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  അതനില  ഇല.   ടനി.പനി.

വധചതക്കുറനിച്ചുര  എസക്ട്.എന.സനി.  ലെമ്മാവനിചനക്കുറനിച്ചുര  പനി.ബനി.യനിപലെയക്ട്

പപവശനതനിനുപവണനി വനീണ്ടുര ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന ആഗ്രഹനിക്കുനപവമ്മാ;

അതനിനുപവണനി പമ്മാര്ടനികക്ട്  കനീഴടങ്ങേനി ചകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാപണമ്മാ  എചനമ്മാചകയമ്മാണക്ട്

മമ്മാധരമപവര്തകന  പചെമ്മാദനിച്ചതക്ട്.   അതനിനമ്മാണക്ട്    അനചത  ബഹുമമ്മാനചപട

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ഇങ്ങേചനചയമ്മാചക  ആപക്ഷേപനിച്ചതക്ട്.    പചക്ഷേ

ഏതമ്മായമ്മാലുര  ഇനക്ട്  ഇപപമ്മാള്  കമ്മാരരങ്ങേള്  എവനിചട  എതനി  നനിലക്കുചവനള്ളതക്ട്

നമുചകലമ്മാര കമ്മാണമ്മാന സമ്മാധനിക്കുനണക്ട്.   ഇവനിചട ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പനി. സനി. പജമ്മാര്ജക്ട്
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പറഞതുപപമ്മാചലെ  അപദ്ദേഹചത  ആപക്ഷേപനികമ്മാപനമ്മാ  പയമ്മാഗരതചയ  പചെമ്മാദരര

ചചെയ്യമ്മാപനമ്മാ  ഞമ്മാന ആളല.   എചന്റചയമ്മാചക പമ്മായപതകമ്മാള് എത്രപയമ്മാ  കൂടുതല

കമ്മാലെര  രമ്മാഷനീയതനില  പവര്തനപരനിചെയര  കൂടനിയുള്ള  അപദ്ദേഹര  ഏതക്ട്  ഉനത

പദവനിക്കുര  അര്ഹനമ്മാണക്ട്  എനതചനയമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭനിപമ്മായര.  അപപമ്മാഴുര  ഒര

പര്പസനിനുപവണനി  സരസമ്മാനതനിചന്റ  ചചെലെവനില   മുപനമ്മാട്ടുപപമ്മാകുപമമ്മാള്

അകമ്മാരരങ്ങേള് യഥമ്മാവനിധനി നടക്കുപമമ്മാ;  വനിചെമ്മാരനിച്ച ഔടക്ട്പുടക്ട് അതനിലനനിനര കനിട്ടുപമമ്മാ

എനള്ള  ആശങ്കെ  ഈ  നമ്മാടനിചലെ  ടമ്മാകക്ട്  ചപപയഴ്സനിനക്ട്  മുഴുവനുമുണക്ട്.      മമ്മാര്കനിസക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുചട  ആഭരനര തര്കങ്ങേള് തനീര്കമ്മാന പവണനി ഇതരതനില വലെനിചയമ്മാര

ബമ്മാധരത സരസമ്മാനതനിചന്റ ചപമ്മാതുഖജനമ്മാവനിനുപമല അടനിപച്ചലപനികചപടുന ഒര

സമ്മാഹചെരരര  ഒഴനിവമ്മാകചപടമ്മാന  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  കൂടനി

ആഗ്രഹനിക്കുചമനമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പതമ്മാനനതക്ട്.  എചനമ്മാചക പറഞമ്മാലുര ഇതനിചന്റ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി ഒരപമ്മാടക്ട് ബമ്മാധരതകള് ക്രനിപയറക്ട് ചചെയ്യചപടുചമന കമ്മാരരതനില യമ്മാചതമ്മാര

സരശയവമനില.   ഈ ബനിലനിനക്ട് 1951 മുതലുള്ള മുനകമ്മാലെ പമ്മാബലെരമമ്മാണക്ട് നലകുനതക്ട്.

മുനകമ്മാലെ പമ്മാബലെരര നലകനി ശനീ.  വനി.  എസക്ട് അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ആദരനിപകണതക്ട് ഈ

ബനിലനിലൂചടയല;  മറനിച്ചക്ട്  മുനകമ്മാലെ  പമ്മാബലെരപതമ്മാടുകൂടനി  അപദ്ദേഹചത  സനി.പനി.ഐ.

(എര.)  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായനില  തനിരനിചച്ചടുതചകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  അങ്ങേചനയമ്മാണക്ട്
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അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്  എചനങ്കെനിലുചമമ്മാചക  ആദരവക്ട്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന

ആളുകള്ക്കുചണങ്കെനില  അതക്ട്  ചചെപയ്യണതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പതമ്മാനനതക്ട്.

അങ്ങേചന എടുകമ്മാന അവര് തയ്യമ്മാറമ്മാകനില. ...... (ബഹളര)

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:   ഒര അരഗര സരസമ്മാരനിക്കുപമമ്മാള്  നനിങ്ങേള്കക്ട് അഭനിപമ്മായ

വരതരമ്മാസമുചണങ്കെനില  അതക്ട്  നനിങ്ങേളുചട  ഭമ്മാഗതനനിനര  സരസമ്മാരനിക്കുപമമ്മാള്

അതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട് മറപടനി പറയമ്മാര. ദയവമ്മായനി ശദനിക്കുക.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   സര്,  സനി.പനി.ഐ. (എര.)  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മാ  രണ്ടു

വനിഭമ്മാഗമമ്മായനി  തനിരനിഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ബനി.ചജ.പനി.ചയനപറയുനതക്ട്  ഫമ്മാസനിസക്ട്

സരഘടനപയ  അലമ്മാചയനമ്മാണക്ട്  ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിചന്റ  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഒര

വനിഭമ്മാഗര  വമ്മാദനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.   ബനി.ചജ.പനി.  ഫമ്മാസനിസക്ട്   സരഘടന

തചനയമ്മാണക്ട്,  അതനിചന ചചെറകമ്മാന പവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പപമ്മാലുള്ള ഒര മപതതര

പസമ്മാനവമമ്മായനി  കൂട്ടുകൂടുകചയനള്ളതക്ട് സനി.പനി.ഐ (എര)-ചന്റ ധര്മമമ്മാണക്ട് എനള്ള

നനിലെയനില  മറഭമ്മാഗതക്ട്  ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ചയച്ചൂരനി  പറയുന.  ഈ  രനീതനിയനിലുള്ള

രണ്ടുവനിഭമ്മാഗങ്ങേള്  സനി.പനി.ഐ  (എര)-ചന്റ  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായനില  ഉണമ്മാകുപമമ്മാള്

ഇവനിചടനനിനര   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  വനീണ്ടുര  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മാ

ചമമറമ്മായമ്മാല ഏതക്ട്  ഭമ്മാഗതക്ട്  ചചെനക്ട്   നനിലക്കുര എനള്ളതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  അവര്കക്ട്
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കൃതരമമ്മായനിട്ടുള്ള അറനിവണക്ട്.

ശനീ  .   ആര്  .   രമ്മാപജഷക്ട്: സര്, പപമ്മായനിന്റക്ട് ഓഫക്ട് ഓര്ഡര്..  ***** അതക്ട് ശരനിയല,

വസ്തുതമ്മാവനിരദമമ്മാണക്ട്.

മനി  .   ചചെയര്മമ്മാന:  അതക്ട് പരനിപശമ്മാധനിച്ചക്ട് ചചെയ്യുനതമ്മാണക്ട്.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   അപദ്ദേഹര  വമ്മാക്കുകള്  വളചച്ചമ്മാടനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നനിലെവനിലുള്ള അഖനിപലെനരമ്മാ ജനറല ചസക്രടറനിയല പറഞതക്ട്,  മുന  അഖനിപലെനരമ്മാ

ജനറല ചസക്രടറനിയമ്മായ ശനീ.  പകമ്മാശക്ട് കമ്മാരമ്മാടമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട്.  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.

ചനയല  പറഞതക്ട്  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റനിചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.  അതക്ട്

തമനില പവണചമങ്കെനില സമ്മാപങ്കെതനികമമ്മായനിട്ടുള്ള വരതരമ്മാസമുചണനക്ട് വരമ്മാഖരമ്മാനനികമ്മാര.

പചക്ഷേ  രണ്ടുര  അടനിസമ്മാനപരമമ്മായനി  ഒനതചനയമ്മാചണനക്ട്  ആര്കമ്മാണക്ട്

അറനിയമ്മാതതക്ട്?  ****  അതനിപലെയക്ട് നയനിച്ച കമ്മാരണങ്ങേചളക്കുറനിച്ചക്ട് നമുചകലമ്മാവര്ക്കുര

അറനിയമ്മാര.   പത്രങ്ങേളനിചലെമ്മാചക അതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  വമ്മായനിച്ചതമ്മാണക്ട്.   എന.ഡനി.ടനി.വനി.

ചെമ്മാനലെനിചനതനിചര പകന്ദ്ര സര്കമ്മാര് നടപടനിചയടുകമ്മാന തുനനിയുപമമ്മാള് ആ   ചെമ്മാനലുര

അതനിചന്റ  ഉടമസനമ്മായ   പപണമ്മായക്ട്  പറമ്മായനിയുമമ്മായനിട്ടുള്ള  ബനര

എചനമ്മാചകയമ്മാചണനക്ട് എലമ്മാപപര്ക്കുര അറനിയമ്മാര.  അതനിചന്റ പപരനില ബനി.ചജ.പനി.

ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  പനീതനി  പനടുനതനിനുപവണനി,  നപരന്ദ്ര  പമമ്മാദനിയുചട  പനീതനി

* പരഖയനിലനനിനര നനീകര ചചെയ്തു.

* പരഖയനിലനനിനര നനീകര ചചെയ്തു.
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പനടുനതനിനുപവണനി  ബരഗമ്മാളനിചലെ  യൂണനിറനിചന  തള്ളനിപറയുകയുര  അവര്  എടുത

രമ്മാഷനീയ  സമനീപനചത  തള്ളനിപറയുകയുര  ചചെയ്യുന  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്

കമ്മാരമ്മാടക്ട്  എടുതതക്ട്.   ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ചയച്ചൂരനി  അതക്ട്  തനിരതനതനില  നമുകക്ട്

സപനമ്മാഷപമയുള.  ഞമ്മാന വനിഷയതനിപലെയക്ട്  തനിരനിച്ചുവരനികയമ്മാണക്ട്.   ഇതരതനില

സരസമ്മാനതക്ട്  വലെനിയ  രനീതനിയനിലുള്ള  അധനിക  ചചെലെവക്ട്  ഉണമ്മാക്കുന  ഈ  പുതനിയ

തസനിക ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ തലെയനില ചകടനിവച്ചക്ട് അപദ്ദേഹചത വനീണ്ടുര

പമമ്മാശകമ്മാരനമ്മാക്കുന  സമനീപനര  ദഹൗര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനി  പപമ്മായനി  എനമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.     ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന  ചതരവനിലെനിടക്ട്  വലെനിച്ചനിഴച്ചക്ട്

അപദ്ദേഹചത  അപമമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്   ഭരണപക്ഷേതള്ള  ആളുകള്  ചചെയ്യുനതക്ട്.

ഞങ്ങേള്  അപദ്ദേഹപതമ്മാചടമ്മാപമമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹതനിചന്റ  പമ്മായചതയുര

ഔനതരചതയുര  അപദ്ദേഹര  പകരള  രമ്മാഷനീയതനില  ഏതക്ട്  തലെതനിലെമ്മാണക്ട്

അടയമ്മാളചപടുതചപപടണതക്ട്  എനതനിചനക്കുറനിച്ചുര  ഞങ്ങേള്ചകമ്മാര  കമ്മാഴ്ചപമ്മാടുണക്ട്.

ഒരനികലുര  നടപനിലെമ്മാകമ്മാന  കഴനിയമ്മാത  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ

തലെവനമ്മായനിടല അറനിയചപപടണതക്ട്;  മറനിച്ചക്ട് പകരളതനില ഏറവര കൂടുതല ജനകനീയ

പശ്നങ്ങേള്  ഉയര്തനി  മുപനമ്മാട്ടുവന  ഒര  രമ്മാഷനീയ  പനതമ്മാവമ്മായനിടമ്മാണക്ട്,  ഒര

ഭരണമ്മാധനികമ്മാരനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹര അറനിയചപപടണതക്ട്.
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ശനീ  .    ആര്  .    രമ്മാപജഷക്ട്:   അധനിക  ബമ്മാധരതചയക്കുറനിച്ചക്ട്  വമ്മാചെമ്മാലെനമ്മാകുപമമ്മാള്

പമ്മാണകമ്മാടക്ട്  കുടപനകുനക്ട്  തറവമ്മാടനില  അഞമ്മാര  മനനിചയ  പഖരമ്മാപനിച്ചപപമ്മാള്

പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനിചയനമ്മാണക്ട് ഒറയക്ഷേരര മനിണമ്മാതനിരനതക്ട്?

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:    അഞമ്മാര  മനനിചയനള്ളതല,  പകരളതനില  21

മനനിമമ്മാചര  നനിയമനികമ്മാനുള്ള  ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായ  അധനികമ്മാരര  ഉണക്ട്.   140

അരഗങ്ങേളുള്ള നനിയമസഭയുള്ള ഒര സരസമ്മാനതക്ട് 21 മനനിമമ്മാര് വചരയമ്മാകമ്മാര.  അനക്ട്

20 മനനിമമ്മാര് മമ്മാത്രപമ ഉണമ്മായനിരനള.  അതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇരപതനിചയമ്മാനമ്മാമചത

മനനിചയ തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്.  ഞമ്മാന എചന്റ പസരഗര അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    എര  .    സസരമ്മാജക്ട്:  സര്,  ഇരപതനിചയമ്മാനമ്മാമചത  മനനി

ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി  ശരനിയമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാചണനക്ട്  പറഞ.   നനിങ്ങേള്  ഇവനിചട

പരമ്മാമര്ശനിക്കുന   ഭരണപരനിഷമ്മാര   കമനീഷന  അദരക്ഷേന  വനമ്മാല   അതക്ട്

ഭരണഘടനമ്മാ വനിരദമമ്മാപണമ്മാ?

ശനീ  .   വനി  .   റനി  .   ബലറമ്മാര   :  അല. അങ്ങേചനചയമ്മാനര ഞങ്ങേള് പറഞനിടനിലപലമ്മാ.

നനിങ്ങേള്  ഇപപമ്മാള്  പറഞവച്ചനിരനിക്കുന  പനിദമസനില  നനിനചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങേള്

പറയുനതക്ട്.   പകരളതനിനക്ട്  ഇനനിചയമ്മാനര  തമ്മാങ്ങേമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുകയനില,  ഞങ്ങേള്

മനനിമമ്മാരചട  എണര  കുറയകയമ്മാണക്ട്,  സമ്മാഫനിചന്റ  എണര  കുറയകയമ്മാണക്ട്,
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ഇതനിചന്റചയമ്മാചക  കമ്മാരണര  പകരളതനില  കഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഖജനമ്മാവനിനക്ട്

ഉണമ്മാകനി വച്ച ബമ്മാധരതയമ്മാചണനക്ട് പറയുനതക്ട് നനിങ്ങേളുചട രമ്മാഷനീയ പചെരണമമ്മാണക്ട്.

അതനിചന്റ  മുനചയമ്മാടനിയുന  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്  കമ്മാണുനതക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

ശനീ  .    ചക  .    രമ്മാജന  : ആദരചത  ദനിവസര  പകരള  നനിയമസഭയനില  പസരഗനിച്ച

ആദരണനീയനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ  പസരഗര  നടക്കുപമമ്മാള്  അപദ്ദേഹര

നമ്മാലെക്ട് മനിനനിടക്ട്  കൂടതചലെടുതചവനക്ട് കണക്ട് പകരളതനില ഇതുവചര കമ്മാണമ്മാത വനിധര

ബഹളമുണമ്മാക്കുകയുര  ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന  തചന ഇടചപടക്ട്  ആ  നമ്മാലെക്ട്  മനിനനിടക്ട്

സനി.പനി.ഐ  (എര)-ചന്റ  പൂളനിലനനിനര  തനിരനിച്ചു  വമ്മാങ്ങേനിക്കുകയുര  ചചെയ്ത  നനിങ്ങേള്

ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ഇങ്ങേചന ഇപപമ്മാള് ആരമ്മാധനിക്കുനതനിചന്റ പനിനനിചലെ

തമ്മാലപരരചമമ്മാചക  ഇതക്ട്  പകള്ക്കുന  ഏതക്ട്  മലെയമ്മാളനിക്കുര  മലെസനിലെമ്മാകുര.   ഇതക്ട്

മനസനിലെമ്മാകമ്മാത ചപമ്മാടനമ്മാരമ്മാണക്ട് ഇവനിചട ഇരനിക്കുനചതനക്ട് വനിചെമ്മാരനികരതക്ട്.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര  : സര്,  ബനിലനിചന്റ  കമ്മാരരതനില  നമുകക്ട്

എത്രപവണചമങ്കെനിലുര  ദനീര്ഘമമ്മായനി  സരസമ്മാരനികമ്മാര.  എനമ്മാല  മറക്ട്  ചെര്ച്ചകളനില

കൃതരമമ്മായ  സമയര  നനിശയനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്   സമയ  ചറസ്ട്രേനിക്ഷേന  പവണചമനക്ട്

ബഹുമമ്മാനചപട ചചെയറമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട്.  അതക്ട് അനക്ട് സരസമ്മാരനിച്ചനിരന പതനിപക്ഷേ
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അരഗങ്ങേള്കക്ട്  ബമ്മാധകമമ്മാക്കുകയുര  അപ്പുറതള്ള  ആളുകള്കക്ട്

ബമ്മാധകമമ്മാതനിരനിക്കുകയുര ചചെയ്ത ഇരടതമ്മാപനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്   ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.   ചചെയര്

തചന  ഇടചപടക്ട്  അതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണുകയുര  ചചെയ്തു.   ചചെയറനിചന്റ

റൂളനിരഗനിചനതനിരമ്മായനി  നമുകക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന അധനികമ്മാരമനിലമ്മാചയനക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട

അരഗതനിനക്ട് അറനിയമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമ്മാപജഷക്ട്:   സര്,   ബഹുമമ്മാനചപട  ചമമര്  കഴനി ഞ

നനിയമസഭയനിചലെ  അരഗമമ്മായനിരന.   ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിരമ്മായനി   ഇലമ്മാത  അഴനിമതനിയുപട  പപരനില  പകസക്ട്  എടുതപപമ്മാള്

അതനിചന പപമ്മാലസമ്മാഹനിപനികമ്മാന നനിങ്ങേളുര കൂട്ടുനനിനനിപല?

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  ഒര  വരകനി  ഏചതങ്കെനിലുര  പമഖലെയനില

ബഹുമമ്മാനരനമ്മാണക്ട്  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  അപദ്ദേഹചത  എലമ്മാ  അര്തതനിലുര  നമുകക്ട്

അരഗനീകരനികമ്മാന സമ്മാധനിക്കുപമമ്മാ?  ലെയണല ചമസനി പലെമ്മാകതനിചലെ ഏറവര വലെനിയ

കളനികമ്മാരനമ്മാണക്ട്.   (… ബഹളര)...

മനി  .   ചചെയര്മമ്മാന:  ദയവമ്മായനി നനിശബ്ദത പമ്മാലെനിക്കുക.  അപദ്ദേഹര സരസമ്മാരനികചട.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   പലെമ്മാകതനിചലെ  ഏറവര  വലെനിയ  ഫു ടുപബമ്മാള്

കളനികമ്മാരനമ്മാണക്ട്.   അര്ജന്റനീന  എനപറയുന  രമ്മാജരചത  സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര
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അപദ്ദേഹര അഭനിമമ്മാന തമ്മാരമമ്മാണക്ട്.  പചക്ഷേ അവനിചട ലെയണല ചമസനിചകതനിചര  ടമ്മാകക്ട്

ചവടനിപനിനക്ട്  പകസക്ട്  എടുതനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഏചതങ്കെനിലുര  പമഖലെയനില

ബഹുമമ്മാനനിക്കുനണക്ട്  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  ആ  വരകനിചയ  മുഴുവനമ്മായനി

ഉള്ചകമ്മാള്ളുകയുര  അപദ്ദേഹര  ചചെയ്യുനചതമ്മാനര  പചെമ്മാദരര  ചചെയ്യചപടമ്മാന

പമ്മാടനിലമ്മാചയനള്ള സമനീപനര സസനീകരനിക്കുനതക്ട് ശരനിയല. 

ശനീ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമനില :  സര്,  അപങ്ങേയക്ട്  പശ്നര  മനസനിലെമ്മായനിട്ടുണമ്മാകുചമനക്ട്

ഞമ്മാന കരതുന.  നനിങ്ങേള്പപമ്മാലുര ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന

അനുപമമ്മാദനിച്ചക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്  അവര്കക്ട്  ഇഷ്ടചപടുനനില.  അങ്ങേക്ട്  അതക്ട്

അവസമ്മാനനിപനികണചമനമ്മാണക്ട്  അവര്  പറഞതനിചന്റ  അര്തര.  അതക്ട്  അപങ്ങേയക്ട്

മനസനിലെമ്മായനിട്ടുപണമ്മാ?

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:  ദയവമ്മായനി  ചചെയറനിപനമ്മാടക്ട്  സഹകരനികണര.  ഇനനിയുര  മൂനക്ട്

അരഗങ്ങേള് സരസമ്മാരനികമ്മാനുണക്ട്. കഴനിയുനത്ര ചുരകനി സരസമ്മാരനിക്കുക ......പനീസക്ട്.....

ശനീ  .   വനി  .   റനി  .   ബലറമ്മാര: സര്, ഞമ്മാചനചന്റ പസരഗര അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ മുഖമുദ്രയമ്മാകുനതക്ട് ഇരടപദവനിയുര ഇരട ചെങര ഇരട നനീതനിയുമമ്മാണക്ട്.

ഇഹൗ  രനീതനിയനില  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  മുപനമ്മാടക്ട്  പപമ്മാകുപമമ്മാള്  അതനിചന്റ  ഭമ്മാരര

തമ്മാപങ്ങേണനിവരനതക്ട് പകരളതനിചലെ ഖജനമ്മാവമ്മാചണനള്ള ഒര സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരചന്റ
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വനികമ്മാരര  ഞമ്മാന  വനീണ്ടുര  ആവര്തനിക്കുന.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനനില അവര്കനിലമ്മാത പതനീക്ഷേ ഇപപമ്മാഴുര എനനിക്കുണക്ട്. അപദ്ദേഹതനിചന്റ

ധമ്മാര്മനികതയനില ഞമ്മാന ഇപപമ്മാഴുര വനിശസസനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹര ഇവര്കനിടക്ട് ഒര

പണനി  ഒരകനി  വച്ചനിരനിക്കുകയമ്മാപണമ്മാചയനക്ട്  ഞമ്മാന  സരശയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അപദ്ദേഹചത മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാതതനിചന്റ പപരനിലുള്ള പതനിപഷധര അപദ്ദേഹര വരര

ദനിവസങ്ങേളനില  പകടനിപനിക്കുചമനതചനയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  ഇഹൗ

ബനിചലമ്മാചക പമ്മാസമ്മായനി ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനിഷചന്റ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകനി ഗവണ്ചമന്റക്ട് ഉതരവക്ട് പുറചപടുവനിക്കുപമമ്മാള്, ഇഹൗ സരസമ്മാനതനിനക്ട്

ഭമ്മാരമുണമ്മാകനിചകമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  ഇതരതനിലുള്ള  പദവനി  ആവശരമനിലമ്മാചയനക്ട്

അപദ്ദേഹര  പറയുചമനമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  കമ്മാരണര  ശനീ.

വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ  ധമ്മാര്മനികത       ശനീ.  എര.  ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരചന്റ

ധമ്മാര്മനികതചയകമ്മാള്  ഉയര്നനനിലക്കുനചവനതചനയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  കരതുനതക്ട്.

ശനീ.  എര.ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരന പപമ്മാലുര പനിനസനിപല ചസക്രടറനിയുചട പദവനി  എനനികക്ട്

പവണമ്മാചയനക്ട്  പറഞക്ട്  ഒഴനിഞമമ്മാറപമമ്മാള്  അതനിപനകമ്മാള്  ധമ്മാര്മനികതയുള്ള

വരകനിതചനയമ്മാണക്ട്  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.എസക്ട്.  എനമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞങ്ങേള്

വനിശസസനിക്കുനതക്ട്.  അതുചകമ്മാണ്ടുതചന   ഇഹൗ  ബനില  നനിയമമമ്മായനി,  അതനിചന്റ
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അടനിസമ്മാനതനില  അപയമ്മാഗരത  മമ്മാറനി,  പുതനിയ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസനിചന ഗവണ്ചമന്റക്ട്   പഖരമ്മാപനിക്കുപമമ്മാള്, എനനികക്ട്

ഈ  പദവനി  പവണമ്മാചയനക്ട്  മുഖരമനനിയുചടയുര  പമ്മാര്ടനിയുചടയുര  മുഖതടനിച്ചക്ട്

പറയമ്മാനുള്ള  ആര്ജവര  പകരളതനിചലെ  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനി  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.എസക്ട്.

കമ്മാണനിക്കുചമനക്ട്  തചനയമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  അപദ്ദേഹര  ഒര

അവസരവമ്മാദനിയല എന അപദ്ദേഹതനിചന്റ തചന വമ്മാക്കുകപളമ്മാടക്ട്  നനീതനിപുലെര്തമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുചമനക്ട്  പതനീക്ഷേനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  എചന്റ  വമ്മാക്കുകള്

അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .   എസക്ട്  .   ശര്മ: സര്,  സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിപപമ്മാര്ടക്ട് ചചെയ്ത പകമ്മാരമുള്ള 2016-

ചലെ നനിയമസഭ  (അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി ബനില വനീണ്ടുര അപത

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുചട  പരനിഗണനയക്ട്  അയയണചമന  പഭദഗതനി  ഞമ്മാന

അവതരനിപനിക്കുന. 

ഭരണ  നനിര്വഹണതനിന്റ  ബനിലനില  ഭരണനനിര്വഹണതനിചന്റ  വനിവനിധ

വശങ്ങേചള  സരബനനിച്ചക്ട്  പഠനര  നടതനതനിനുര  അതുചമച്ചചപടുതനതനിനുര

നടപടനികള്  നനിര്പദ്ദേശനിക്കുനതനിനുമമ്മായനി  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  യഥമ്മാസമയര

രൂപനീകരനിക്കുന വനിദഗ്ദ്ധരചട ഒര സരഘര എനള്ള നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്  ഭരണപരനിഷമ്മാര
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കമനീഷചനക്കുറനിച്ചക്ട് വനിവക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷചനനള്ള ആശയര

പകരള സരസമ്മാനതനിചന്റ രമ്മാഷനീയ ഭരണ ചെരനിത്രതനില ആദരചത ഒര ആശയമല.

1956  നവരബര്  1 -ാം  തനീയതനിയമ്മാണക്ട്  ചഎകരപകരളര  രൂപര  ചകമ്മാണതക്ട്.

അതനിനുപശഷര  1957-ല  സരസമ്മാന  നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്,  ഏകനീകൃത  പകരള

നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്  ചതരചഞടുപക്ട്  നടന.  അതനിനുമുമക്ട്  മലെബമ്മാര്,   ചകമ്മാച്ചനി,

തനിരവനിതമ്മാരകൂര്  എനനീ  പപദശങ്ങേളുണമ്മായനിരന.  പനിനനീടക്ട്  തനിരവനിതമ്മാരകൂറര

ചകമ്മാച്ചനിയുര  സമനസയനിപനിച്ചക്ട്  തനിരചകമ്മാച്ചനിയമ്മായനി.  തനിരചകമ്മാച്ചനിയനിചലെ

ഭരണസരവനിധമ്മാനതനിചന്റ സസമ്മാധനീനര  രമ്മാജവമ്മാഴ്ചയുചട സസമ്മാധനീനമമ്മായനിരന.  മലെബമ്മാര്

പപദശതക്ട് പകമ്മാളനനിവലകരണതനിചന്റ സസമ്മാധനീനമമ്മായനിരന. വരതരസ രൂപതനിലുര

വരതരസ  തലെങ്ങേളനിലുര  വരതരസ  ഭരണസരവനിധമ്മാനങ്ങേളനിലൂചട  പനിനനിട  ഒര

ചെരനിത്രതനിചന്റ ഉലപനമമ്മായനി,  ജനമ്മാധനിപതര വനികസനതനിചന്റ ഒര മുഖമമ്മായനിരന

1957-ല  നടന  നനിയമസഭമ്മാ  ചതരചഞടുപനിലൂചട  ഒനമ്മാര  പകരള  നനിയമസഭ

രൂപനീകരനികചപടതക്ട്.   കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനികക്ട്  ഭൂരനിപക്ഷേ പനതൃതസര  ലെഭനിച്ചു.  പകരള

സരസമ്മാനതനിചന്റ ആദരചത മുഖരമനനി എനള്ള നനിലെയനില മഹമ്മാനമ്മായ സഖമ്മാവക്ട്

ഇ.എര.എസക്ട്.-ചന്റ  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ചതരചഞടുകചപട്ടു.  അനക്ട്

ഇ.എര.എസക്ട്-ചന്റ  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന
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നനിപയമ്മാഗനിച്ചക്ട്  പവര്തനങ്ങേള്   പരനിപശമ്മാധനിച്ചു.    മുഖരമനനിയമ്മായനിരന  അതനിചന്റ

ചചെയര്മമ്മാന.  മുഖരമനനി  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിഷചന്റ ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  പവര്തനിച്ചു.

നനിരവധനി ചറകചമപന്റഷനസക്ട് വന.  അനചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനിഷന ചെര്ച്ച

ചചെയ്യചപട  ഒര  പധമ്മാനചപട  വനിഷയമമ്മായനിരന  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പരനിഷമ്മാരര.  ഇനക്ട്

വനികസനിച്ച  പകരളര,  ആധുനനിക  പകരളര,   വളര്നവന  പകരളര,  ആ  വനികസനിച്ച,

വളര്നവന,  പകരളതനിചന്റ  വളര്ച്ചയനില   പധമ്മാന പങവഹനിച്ചതമ്മായനിരന

ചെരനിത്രപതമ്മാളര  പമ്മാധമ്മാനരമുള്ള, സമഗ്രമമ്മായ  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പരനിഷമ്മാര  ബനില.  അതക്ട്

ഇനര  പനിനതുടരന.  പകരളതനിചലെ  നനിയമസഭയനില  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  വകുപക്ട്  ഇനര

പനിനതുടരന  ആ  നനിയമതനിചന്റ  ഹൃദയതനിലുര  ഘടനയനിലുര  നനിനചകമ്മാണക്ട്,

കമ്മാപലെമ്മാചെനിതമമ്മായ  ചെനിലെ  പഭദഗതനികള്  പനിലകമ്മാലെതക്ട്  വനനിടനിലമ്മാചയനല,  പപക്ഷേ

അതനിചന്റ  അടനിതറ  ഇഹൗ  രൂപതനില  വളര്നവനനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.   ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന  ഏപതമ്മാ  ഒര  കമ്മാരരതനിനുപവണനി  എപനമ്മാ  ഒരമ്മാവശരതനിനക്ട്

തലകമ്മാലെപതയക്ട്  തടനിക്കൂട്ടുനചവനള്ള  വരമ്മാഖരമ്മാനര  ചെരനിത്രപരമമ്മായ  നനിപഷധവര

ചതറ്റുര  അസരബനവര  അടനിസമ്മാനരഹനിതവമമ്മായ  വമ്മാദഗതനിയമ്മാണക്ട്.   അതമ്മാണക്ട്

പതനിപക്ഷേര ഉനയനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്. 

ശനീ  .    പനി  .  ടനി  .    പതമ്മാമസക്ട്:   1957-ല പത്രമ്മാധനിപന ചക.  സുകുമമ്മാരചന്റ പസരഗര
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.......(ചചമകക്ട് ഓഫക്ട്)................ അങ്ങേക്ട് ഓര്ക്കുനപണമ്മാ ?

ശനീ  .    എസക്ട്  .    ശര്മ: 1957-ല ഞമ്മാന ഇലമ്മായനിരനചവനമ്മാണക്ട് എചന്റ ഓര്മ.

പനിചന ഇകമ്മാരരര ഓര്ക്കുനചതങ്ങേചനയമ്മാണക്ട്. 

മനി  .   ചചെയര്മമ്മാന:  പനീസക്ട്...............പനീസക്ട്......

ശനീ  .    എസക്ട്  .    ശര്മ:  എനനികറനിയനില. 1957-ചലെ കമ്മാരരമപല?  അനക്ട് എനനികക്ട്

രണ്ടുവയപസകമ്മാണുകയുള.  പവചറചയമ്മാനര  അകമ്മാലെചതക്കുറനിച്ചക്ട്  എനനികക്ട്

അറനിയനില.  പത്രമ്മാധനിപര്  സുകുമമ്മാരചന്റ  പസരഗങ്ങേചളമ്മാചക  ഞമ്മാന  വമ്മായനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.

അങ്ങേക്ട് ഓര്ക്കുനപണമ്മാചയനക്ട് പചെമ്മാദനിച്ചതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് അങ്ങേചന പറഞതക്ട്.  ഇവനിചട

പസകമമ്മായ ഒര പചെമ്മാദരര,  അനചത ഗവണ്ചമന്റനിചന ഭരണഘടനമ്മാവനിരദമമ്മായനി

പനിരനിച്ചുവനിട ഒര രമ്മാഷനീയ പനതൃതസമപല ഇനരയനിചലെ പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പനതൃതസര. ഞങ്ങേള്

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനിഷചന ചകമ്മാണ്ടുവന. ആധുനനിക പകരളതനിചന്റ നനിര്മനിതനിയനില

ചെരനിത്രപരമമ്മായനി  നനിര്വഹനിപകണ  സവനിപശഷതകചളനക്ട്,  ഭൂതകമ്മാലെചത  ബനിടനീഷക്ട്

മലെബമ്മാര്  പപദശര,  ചകമ്മാച്ചനിരമ്മാജരര   തനിരവനിതമ്മാരകൂര്  സമനസയനര,   ഏകനീകരനിച്ച

പകരളര വരന,  പുതനിയ  പകരളര,  മമ്മാറനിയ സമ്മാഹചെരരര,  മമ്മാറര,  വളര്ച്ച,  പുപരമ്മാഗതനി,

ഇതനിചനചയലമ്മാര  സൂക്ഷ്മമമ്മായനി  നനിരനീക്ഷേനികണര,  അതനിനമ്മാണക്ട്   ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന  1957-ല ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.  അതുകഴനിഞക്ട്,  ഒരനികലപപമ്മാലുര നനിങ്ങേള്കക്ട്
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അങ്ങേചന  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന  ചകമ്മാണ്ടുവപരണനി  വനനിടനില.  നനിങ്ങേള്

അങ്ങേചന ആപലെമ്മാചെനിച്ചനിട്ടുമനില. അതലപലമ്മാ ഇപപമ്മാള് ഇവനിചട ചെര്ച്ച ചചെയ്യുനതക്ട്. ഭരണ

പരനിഷമ്മാര കമനീഷചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട്.  ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനിഷന വനീണ്ടുര വന. 1996-

ല  സഖമ്മാവക്ട്  നമ്മായനമ്മാരചട  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഇടതുപക്ഷേജനമ്മാധനിപതരമുനണനി

ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  മുഖരമനനിയമ്മായ  നമ്മായനമ്മാര്  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  വനീണ്ടുര  വന.  1994-ല  നമളനില  പലെരര  ഇഹൗ

നനിയമസഭയനിലുണമ്മായനിരനപലമ്മാ,  എലമ്മാവരമനില,  കുറച്ചുപപചരങ്കെനിലുമുണമ്മാകുര.

ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  ആ   അരഗങ്ങേള്  ഓര്ക്കുനണമ്മാകുര  ചവളുപമ്മാനകമ്മാലെരവചര  ഇഹൗ

നനിയമസഭയനിലെനിരന ചെര്ച്ച ചചെയ്തു.  1994-ചലെ ഭരണഘടനമ്മാ പഭദഗതനി അനുസരനിച്ചക്ട്

പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  ആകക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനി.   ഞമ്മാന  അതനിചന്റ  ചസലെകക്ട്

കമനിറനിയനിലുണമ്മായനിരന ആളമ്മാണക്ട്.  ഇനരയുചട വനിവനിധ പപദശങ്ങേളനില സഞരനിച്ചക്ട്,

പപതരകനിച്ചക്ട്  ഒനര  പുറതനനിനര  പഠനികമ്മാനുണമ്മായനിരനനില.  എലമ്മാര  ഇവനിടുനക്ട്

തചനയമ്മാണക്ട്  പഠനിപകണനി  വനതക്ട്.   നനിയമസഭ  പമ്മാസമ്മാകനിയ  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

ആകക്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  നനിയമര  പമ്മാസമ്മായനി.  അതനിചന്റ  പപയമ്മാഗതനിചന്റ

പശ്നമുണമ്മായനിരന.  അപപമ്മാഴമ്മാണക്ട്  1996-ചലെ എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  വനതക്ട്.

അധനികമ്മാരവര  സമതര  ജനങ്ങേളനിപലെയക്ട്  എനള്ള  ആശയതനിചന്റ



Uncorrected/Not for publication
56

അടനിസമ്മാനതനില  എടമ്മാര പദതനി-  ജനകനീയ പദതനി എനള്ള ആശയര വച്ചതക്ട്.

ഇതരചമമ്മാര  ആശയര  മുപനമ്മാട്ടുവച്ചക്ട്  അതനിചന്റ  പപയമ്മാഗതനിപലെകക്ട്  പപമ്മാകുന

സന്ദര്ഭതനില  ശനീ.  വനി.ടനി.  ബലറമ്മാര  പറഞതുപപമ്മാചലെ  1997-ല  ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന നനിയമനിച്ചു. അങ്ങേചന നനിയമനിച്ച ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന റനിപപമ്മാര്ടനിചന്റ

ചറകചമപന്റഷനസനിചന്റ  ഭമ്മാഗമമ്മാണക്ട്  പലെമ്മാകല  അഡനിനനിപസ്ട്രേഷന  ചചടബഡ്യൂണല.

ഞങ്ങേള്  അനക്ട്  നനിയമസഭയനില  ഉറകമനിളച്ചനിരന  ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  ചെര്ച്ച

ചചെയ്തപപമ്മാള്  പലെമ്മാകല  അഡനിനനിപസ്ട്രേഷന  ചചടബഡ്യൂണല  ഞങ്ങേളുചട  ആരചടയുര

തലെയനില  വനനിലപലമ്മാ;  ഒരനികലുര  വനനിരനനില.  അതുപപമ്മാചലെ  പകമ്മാടതനി

സസഭമ്മാവപതമ്മാടുകൂടനിയ  പലെമ്മാകല  അഡനിനനിപസ്ട്രേഷന  ഓരബുഡ്സ്മമ്മാന  അനക്ട്

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന ചറകചമന്റക്ട് ചചെയ്തതമ്മാണക്ട്.  അതനില ബരഗമ്മാളനില നനിനള്ള

പശസനമ്മായ  പഡമ്മാ.  ചസന-ചന്റ  സരഭമ്മാവന  വളചര  വനിലെചപടതമ്മായനിരന.

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന റനിപപമ്മാര്ടക്ട് പരനിപശമ്മാധന എനപറയുനതക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്  പറഞതുപപമ്മാചലെ  അലെമമ്മാരനികകതക്ട്  ചപമ്മാടനി  തടമ്മാന

പവണനിമമ്മാത്രര  എടുതപനമ്മാക്കുന  ഒനല.  അതനിചന്റ  പരനിപശമ്മാധനയുചട

അടനിസമ്മാനതനില  പലെമ്മാകല  അഡനിനനിപസ്ട്രേഷന  ചചടബഡ്യൂണല  രൂപനീകരനിച്ചു,

പലെമ്മാകല  അഡനിനനിപസ്ട്രേഷന  ഓരബുഡ്സ്മമ്മാന  രൂപനീകരനിച്ചു.  പകരളചത
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നവനീകരനിക്കുനതനില  അധനികമ്മാരവര  സമതര  ജനങ്ങേളനിപലെകക്ട്  എനള്ള  ആശയര

സമ്മാക്ഷേമ്മാത്കരനികചപടുനതനിനമ്മായനി  പമ്മാപയമ്മാഗനികമമ്മായനി  അഭനിമുഖനീകരനിപകണനി  വന

പച്ചയമ്മായ സതരങ്ങേചള ചെര്ച്ച ചചെയ്തക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണുനതനിനുപവണനി രമ്മാഷനീയവര

ഭരണപരവമമ്മായ  ഇടചപടല എലമ്മാകമ്മാലെതര ഇടതുപക്ഷേ രമ്മാഷനീയര സസനീകരനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.

അതക്ട്  ഇടതുപക്ഷേ രമ്മാഷനീയതനിചന്റ മുഖമുദ്രയമ്മാണക്ട്.  ഇപപമ്മാള് ഇ-ഫയലെനിരഗക്ട്  സനിസര

നനിലെവനിലവന. ഇനഫര്പമഷന ചടപകമ്മാളജനി അപല നമചള നയനിക്കുനതക്ട്; ആധുനനിക

പലെമ്മാകതക്ട്  ശമ്മാസ്ത്ര  സമ്മാപങ്കെതനിക  രരഗങ്ങേളനില  മഹതമ്മായ  പനടങ്ങേള്

ചചകവരനിച്ചുചകമ്മാണക്ട് മുപനമ്മാട്ടുപപമ്മാകുന ഇനചത മമ്മാറനിയ  സമ്മാഹചെരരമുണക്ട്. 1957-ചലെ

സമ്മാഹചെരരമല  ഇനള്ളതക്ട്.  1967-ചലെപയമ്മാ,  1970-പലെപയമ്മാ,  1977-പലെപയമ്മാ,   1980-

പലെപയമ്മാ  സമ്മാഹചെരരമല  ഇനള്ളതക്ട്.  ഇനചത  മമ്മാറനിയ  പലെമ്മാകര,  വലെനിയ

പമ്മാധമ്മാനരമുള്ള,  ശമ്മാസ്ത്രതനിനക്ട്  മുനനിയ  പരനിഗണനയുള്ള,  പരനീക്ഷേണ

നനിരനീക്ഷേണങ്ങേളുചട സപങ്കെതമമ്മായനി പലെമ്മാകര വനികസനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുന സന്ദര്ഭതനില

മമ്മാറതനിചന്റ............  ഇറനിപഗഷന  ചസക്രടറനിയുചട  ഓഫനീസനിലനനിനര  ഒര  ഫയല

ഒപനിടക്ട് ചതമ്മാടടുതള്ള  പനി.ഡബവ്യു.ഡനി. ചസക്രടറനിയുചട ഓഫനീസനിചലെതമ്മാന മൂനമമ്മാസര

വചര  എടുക്കുമമ്മായനിരന.  ഒര  മുറനിയുചട  വരതരമ്മാസര  മമ്മാത്രപമയുള.  മൂനമമ്മാസര

എതപമമ്മാഴമ്മാണക്ട് ഫയല വരനതക്ട്. ആ സനിസര മമ്മാറനി. ഇപപമ്മാള് ഒനക്ട് പസക്ട് ചചെയ്തമ്മാല
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മതനി ഫയല അവനിചടചയതര.  അത്രമമ്മാത്രപമയുള.  ആ വളര്ച്ചമ്മാമമ്മാറമുണമ്മായനിട്ടുര ആ

പനടര അര്ഹതചപട ജനങ്ങേള്കക്ട്  അനുഭവപവദരമമ്മാകമ്മാന കഴനിയതക വനിധതനില

പങവഹനിക്കുനനില  എന  പരനിമനിതനിയുര  പപമ്മാരമ്മായ്മകളുമുണക്ട്.  ഇചതലമ്മാര

പരനിപശമ്മാധനികചപടപണ?  മമ്മാറനിയ  പലെമ്മാകര  വളരകയുര  വനികസനിക്കുകയുര  ചചെയ്യുന

പലെമ്മാകതനിചന്റ  മമ്മാറവര  വളര്ച്ചയുര  വനികസനവര  കണകനിചലെടുതചകമ്മാണക്ട്

മുപനമ്മാട്ടുപപമ്മാകുപമമ്മാള്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  പസമ്മാനര  കഴനിഞ  നനിയമസഭമ്മാ

ചതരചഞടുപനില  ജനമ്മാധനിപതര  പകമ്മാടതനിയുചട  മുമനില  ആധുനനിക  പകരളതനിചന്റ

നനിര്മനിതനിയനില ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന എനള്ള ആശയര മുപമമ്മാട്ടുവച്ചനിരന. ആ

മമ്മാനനിചഫപസമ്മാചയ  അടനിസമ്മാനമമ്മാകനിചകമ്മാണ്ടുള്ള  പച്ചയമ്മായ  സതരങ്ങേളുചട

തനിരനിച്ചറനിവമ്മാണക്ട്  ഈ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന.  ഈ കമനീഷനക്ട്  പകരളതനിചലെ

ജനമ്മാധനിപതര  പകമ്മാടതനി  മമ്മാനപഡറക്ട് നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.  നനിങ്ങേള്  വരകനിപരമമ്മായനി

പശ്നങ്ങേചള  അടര്തനി  അതനിചന്റയടനിസമ്മാനതനില  കമ്മാരരങ്ങേള്  വനിശകലെനര  ചചെയ്തക്ട്

ഈ  കമനീഷചന്റ  സദുപദ്ദേശചത  രമ്മാഷനീയ  ദുരപദ്ദേശമമ്മാകനിതനീര്കമ്മാനുള്ള

പതനിപക്ഷേതനിചന്റ നടപടനി  വനിലെപപമ്മാകനില എനകമ്മാരരര  ഞമ്മാന ഈയവസരതനില

വരകമമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എനനിനമ്മാണക്ട്  അങ്ങേചന  കമ്മാണുനതക്ട്?  കമഡ്യൂണനിസകമ്മാര്

എനപറഞമ്മാല,   മഹമ്മാനമ്മായ  ചലെനനിന  നനിരനീക്ഷേനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്  പലെമ്മാകതക്ട്  തനനികക്ട്
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ലെഭനികമ്മാവനതനില  വച്ചക്ട്  ഏറവര  വലെനിയ  പദവനി  ഏചതനക്ട്  പചെമ്മാദനിച്ചമ്മാല  ഒര

കമഡ്യൂണനിസക്ട് ആകുക എനതമ്മാണക്ട് ഏറവര വലെനിയ പദവനി എനമ്മാണക്ട്.  അതുകഴനിപഞ

മുഖരമനനിയുള,  മനനിമമ്മാരള,  പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവള,  എര.എല.എ.-മമ്മാരള.  ഒര

കമഡ്യൂണനിസക്ട് എനള്ള നനിലെയനില ഈ രമ്മാജരതനിചന്റ പപമ്മാരമ്മാട ചെരനിത്രതനില പദശനീയ

പസമ്മാനതനിലുര സസമ്മാതനര പസമ്മാനതനിലുര ഉതരവമ്മാദ പപക്ഷേമ്മാഭ സമരതനിലുര

രമ്മാജരതനിചന്റ  മുപനറതനിചന്റ  ധമ്മാരയനിലുര  ചതമ്മാഴനിലെമ്മാളനി  കര്ഷക  ബഹുജന

പസമ്മാനങ്ങേചള സരഘടനിപനിച്ചക്ട് മുപമമ്മാട്ടുപപമ്മാകുനതനില ഏഴക്ട് പതനിറമ്മാണനിലെധനികകമ്മാലെര

നനിര്വഹനിച്ച  തരമ്മാഗസുരഭനിലെമമ്മായ  ഒര  വനിപവ  ജനീവനിതതനിചന്റ  വരകനിതസമമ്മായ

മഹമ്മാനമ്മായ  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന  ആപക്ഷേപനികമ്മാപനമ്മാ

അധനിപക്ഷേപനികമ്മാപനമ്മാ  മുതനിരനതക്ട്  ചെരനിത്രപതമ്മാടക്ട്  ചചെയ്യുന  അനനീതനിയമ്മായനിരനിക്കുര.

അതുചകമ്മാണക്ട്  ആ  ചതറമ്മായ  രൂപതനിലുള്ള  വമ്മാദഗതനികള്  ഉനയനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ഈ

ബനിലനിചന്റ,  പകരള  സമൂഹതനിനക്ട്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരപസമ്മാനര

ഭരണപരനിഷമ്മാരതനിലൂചട  നലകമ്മാന  ഉപദ്ദേശനിക്കുന  മമ്മാനവനികതയര  സദുപദ്ദേശതനിനുര

വളര്ച്ചയര തടസര നനിലക്കുന വനിധതനിലുള്ള വമ്മാദഗതനികള് ഉനയനികരതക്ട്.  അതക്ട്

തനികച്ചുര ചെരനിത്രപതമ്മാടക്ട് ചചെയ്യുന ചതറമ്മായനിരനിക്കുര. 

ചപമ്മാതുമരമ്മാമതര  രജനിപസ്ട്രേഷനുര  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    ജനി  .    സുധമ്മാകരന):  സര്,
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ബഹുമമ്മാനചപട  പതനിപക്ഷേതനിചലെ  പലെ  പധമ്മാനചപടയമ്മാളുകളുര  ഇവനിചട  ശനീ.  വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുപവണനി  വമ്മാദനിക്കുനതമ്മായനി  അവര്കക്ട്  പതമ്മാനര.  നമുകക്ട്

പതമ്മാനകയനില.  കഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിചരയുര

അപദ്ദേഹതനിചന്റ  മകചനതനിചരയുര  എത്ര  അടനിസമ്മാനരഹനിതമമ്മായ  വനിജനിലെനസക്ട്

പകസ്സുകളമ്മാചണടുതതക്ട്;  അപപമ്മാള്  സപനമ്മാഷമ്മാശ്രുകളമ്മാപണമ്മാ  മുതലെകണനീരമ്മാപണമ്മാ

ഇവനിചട ഒഴുകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്?

ശനീ  .    എസക്ട്  .    ശര്മ:  സര്,  കഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  കമ്മാലെചതടുത

നടപടനികചളചനലമ്മാമമ്മാചണനക്ട് ഈ സഭ കണതമ്മാണക്ട്.  പകമ്മാടതനി പരനിപശമ്മാധനിച്ചതമ്മാണക്ട്.

നനിയമസഭമ്മാ  കമനിറനി  തചന  പരനിപശമ്മാധനയക്ട്  വനിപധയമമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്.  ഒര  കമ്മാരരര

ഉറപമ്മായനി.  ഉനയനികചപടനിരന  കമ്മാരരര  അടനിസമ്മാനപരമമ്മായനി

ചതറമ്മായനിരനചവനള്ളതക്ട്  സമ്മാപനികചപടുകയുണമ്മായനി.  പനിനനീടതക്ട്  ചപമ്മാസനീഡക്ട്

ചചെയ്യമ്മാന  അനചത  ഗവണ്ചമന്റനിനുപപമ്മാലുര  കഴനിഞനില.  ഉനയനികചപടനിട്ടുള്ള

ആപക്ഷേപചത അടനിസമ്മാനമമ്മാകനി സസനീകരനിച്ചുവനനിരനതനില പകമ്മാടതനി ഇടചപടതുര

പനിനനീടതക്ട്  ചപമ്മാസനീഡക്ട്  ചചെയ്യമ്മാന  അനചത  ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  കഴനിയമ്മാചത

പപമ്മായതനിചന്റയുര  അടനിസമ്മാനതനില  പനമ്മാക്കുപമമ്മാള്  ആ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  സസനീകരനിച്ച

നടപടനി  ചതറമ്മായനിരനചവനക്ട്  പബമ്മാദരര  വന.  ഞമ്മാന  കൂടുതല സരഭമ്മാഷണതനിനക്ട്
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മുതനിരനനില.  ഈ ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന എനപറയുനതക്ട് ഒര ആശയമമ്മാണക്ട്.

അതക്ട് പുതനിയ ആശയമല.  അതനിനക്ട് പഴകമുണക്ട്.  അതനിനക്ട് ആധുനനിക പകരളതനിചന്റ

ചെരനിത്രപതമ്മാളര  പഴകമുണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഓപരമ്മാ  ഘടതനിലുര  വരന  മമ്മാറങ്ങേള്.

എല.ഡനി.എഫക്ട്  പഠന  പകമ്മാണ്ഗ്രസനിലൂചട  ചെര്ച്ച  നടതനി  ഉയര്നവന

അഭനിപമ്മായങ്ങേചള  സസമ്മാരശനീകരനിച്ചക്ട്  വരതരസ  തലെങ്ങേളനില  സസനീകരനിപകണ

ഭരണപരമമ്മായ നടപടനിക്രമങ്ങേള്കക്ട് ഒര മമ്മാനപഡറക്ട് ലെഭനിക്കുനതനിനുപവണനി ഇടതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതര  പസമ്മാനര  സമഗ്രമമ്മായനി  ചെര്ച്ച  ചചെയ്തക്ട്  അരഗനീകരനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഒര

വനീക്ഷേണമമ്മാണക്ട്.  ആ  വനീക്ഷേണര  പകരളതനിചലെ  ജനമ്മാധനിപതര  പകമ്മാടതനി

അരഗനീകരനിച്ചുകഴനിഞ.  ജനങ്ങേള്  അരഗനീകരനിച്ചുകഴനിഞമ്മാലുര  അരഗനീകരനികമ്മാതവര്,

കണറനിഞനിട്ടുര  മനസനിലെമ്മാകമ്മാതവര്  ചകമ്മാണറനിയുന  അവസയനിപലെകക്ട്  മമ്മാറന

സനിതനി   വനപചെരകയമ്മാണക്ട്.  അതുചകമ്മാണക്ട്  നചമ  സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര  ഇതക്ട്

സദുപദ്ദേശപതമ്മാടുകൂടനി  കണക്ട്  ഈ  നമ്മാടനിചന്റ  വളര്ച്ചയര  ഭൂതകമ്മാലെതക്ട്  ഇതുപപമ്മാചലെ

കമനീഷനുകള് രൂപനീകരനികചപട സന്ദര്ഭതനില നലകനിയ സരഭമ്മാവനകളുര മമ്മാറങ്ങേളുര

കണകനിചലെടുതചകമ്മാണക്ട് ഈ ബനില  ഏകകണ്ഠമമ്മായനി പമ്മാസമ്മാകനിചകമ്മാടുക്കുനതനിനക്ട്

പതനിപക്ഷേവരകൂടനി  സഹകരനികണചമനക്ട്  അഭരര്തനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  എചന്റ

വമ്മാക്കുകള് നനിര്തന. 
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ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്:  സര്,  ശനീ.  വനി.റനി.  ബലറമ്മാര  അവതരനിപനിച്ച

പഭദഗതനിചയ  ഞമ്മാന  അനുകൂലെനിക്കുന.  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ  വളചര  സഹൗമരനമ്മായ

ഭരണകക്ഷേനി  എര.എല.എ.-യമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹര  ഇവനിചട   കഥയറനിയമ്മാചത  ആടര

കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.    സരസമ്മാന  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഒര  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

രൂപനീകരനിക്കുനതനിചന സരബനനിച്ചക്ട്  ഇവനിചട  ബനില അവതരനിപനിച്ച ശനീ.  എ.  ചക.

ബമ്മാലെന  പറഞനില.  അങ്ങേചനചയമ്മാര  ഡനിസനിഷന  കരമ്മാബനിനറക്ട്  എടുതനിടനില.

അങ്ങേചനചയമ്മാര തനീരമമ്മാനര ഉണമ്മായനിടനിചലനമ്മാണക്ട് ശനീ. എ.ചക. ബമ്മാലെന പറഞതക്ട്.

ഉണമ്മാവകയമ്മാചണങ്കെനില   ഒര  എര.എല.എ.  അതനിചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകുനതക്ട്

അപയമ്മാഗരതയമ്മാകമ്മാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള  ബനില  മമ്മാത്രമമ്മാണനിതക്ട്.  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ

പറഞ പപമ്മായചതലമ്മാര ഒനര രണ്ടുര മൂനര കമനീഷനുകചള ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്

വലെനിയ മമ്മാറങ്ങേളുചട മുപനമ്മാടനിയമ്മായനി കമനീഷന വരമ്മാന പപമ്മാകുന എനമ്മാണക്ട്.  ഭരണ

പരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകരനികമ്മാന നനിങ്ങേള് തനീരമമ്മാനനിച്ചനിട്ടുപണമ്മാചയനക്ട് ശനീ.  എ.

ചക.  ബമ്മാലെന  പറയണര.  തനീരമമ്മാനനിച്ചനിടനില.   തനീരമമ്മാനനികമ്മാതതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ധനകമ്മാരര ചമപമമ്മാറമ്മാണതനില തുക വകയനിരതനിയനിടനില എനക്ട്  അങ്ങേക്ട് പറഞതക്ട്.  

ഗതമ്മാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന):  സര്,  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചന അദരക്ഷേനമ്മാകനി  ഒര ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷചന ഉണമ്മാക്കുചമനക്ട്
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ആചരങ്കെനിലുര ഇവനിചട പറഞനിട്ടുപണമ്മാ; നനിങ്ങേള് എനചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ആ പപരക്ട് പറഞക്ട്

ഇവനിചട ചെര്ച്ച  നടതനിയതക്ട്?

ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്: സര്, ആരര  പറപയണ ശനീ. എ. ചക. ശശനീന്ദ്രന.

നമുചകലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാമപലമ്മാ;  യമ്മാഥമ്മാര്തരങ്ങേള്  മൂടനിവയരതക്ട്.  സതരര

മറച്ചുവയരതക്ട്.  ഇവനിചട  ഇരനിക്കുന 141 എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുര  ജനങ്ങേള്ക്കുമറനിയമ്മാര

ഈ  ബനിലനിചന്റ  പര്പസക്ട്  എനമ്മാണക്ട്;  ഉപദ്ദേശരചമനമ്മാണക്ട്;  ഈ  ബനിലനിചന്റ  ഉപദ്ദേശരര

രമ്മാഷനീയമമ്മായ ഒര അപകമ്മാമപഡഷന അപല; ഇതമ്മാരര പറഞനിചലങ്കെനിലുര പറയമ്മാചത

മനസനിലെമ്മാകുമപലമ്മാ.  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ  പറഞതുപപമ്മാചലെ  ഒര  നമ്മാലെമ്മാര

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചനക്കുറനിച്ചക്ട്  തനീരമമ്മാനചമമ്മാനര  എടുതനിടനില.  ശനീ.  എസക്ട്.

ശര്മ  ചതറനിദരനികരതക്ട്.  ഇവനിചട  ബനിലനിചന്റ  പര്പസക്ട്  ലെനിമനിറഡമ്മാണക്ട്.  ഒര

കമനീഷനുണമ്മായമ്മാല  ഒര  എര.എല.എ.  അതനിചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകുനതക്ട്

അപയമ്മാഗരതയമ്മാകമ്മാന പമ്മാടനില.  ഞമ്മാന പചെമ്മാദനികചട,  ഒനമ്മാമചതയുര മൂനമ്മാമചതയുര

കമനീഷചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമമ്മാര്  ആരമ്മായനിരന;  അനചത  മുഖരമനനിമമ്മാരമ്മായ  ഇ.എര.

ശങ്കെരന  നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടുര  ഇ.ചക.  നമ്മായനമ്മാരമമ്മായനിരന.  ഇപപമ്മാഴചത  മുഖരമനനി

പമമ്മാശകമ്മാരനമ്മാപണമ്മാ;  അപദ്ദേഹര  ആയമ്മാലപപമ്മാപര;  ഇവനിടചത  കനീഴ്വഴകര  അതപല;

അപദ്ദേഹമമ്മാണക്ട്  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകുനചതങ്കെനില  ഈ  ബനിലനിചന്റ  ആവശരമുണമ്മാകുനനില.
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നനിങ്ങേള്  പറയമ്മാചത  പറയുനതക്ട്  നനിങ്ങേള്ക്കുള്ള  ഒര  ചപമ്മാളനിറനികല

അപകമ്മാമപഡഷനുപവണനിയമ്മാചണനമ്മാണക്ട്. ഇവനിചട കഴനിഞ കമ്മാലെങ്ങേളനില  ഈ ബനില

അവതരനിപനിച്ചപപമ്മാചഴമ്മാചക  മുന  എര.എല.എ.മമ്മാര്,  സനി.പനി.ഐ.(എര.)

പനതമ്മാകനമ്മാര്,   പനി.  കരണമ്മാകരനടകര  പറഞ  വമ്മാക്കുകള്  എചന്റ  കയ്യനിലുണക്ട്.

എനമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്;  രമ്മാഷനീയ  അഴനിമതനിയുചട  മുഖമുദ്രയമ്മാണക്ട്  ഈ  ബനില.  ആ

വമ്മാദമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ആവര്തനിക്കുനതക്ട്.  ഈ  ബനില  രമ്മാഷനീയമമ്മായ  അഴനിമതനിയമ്മാണക്ട്.

ധമ്മാര്മനികതയനില. ഈ ബനില ഈയവസരതനിചലെങ്കെനിലുര ദയവമ്മായനി പനിനവലെനികമ്മാപനമ്മാ

അചലങ്കെനില  ഞങ്ങേളുചട  അചമന്റക്ട്ചമന്റക്ട്  സസനീകരനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  സര്ക്കുപലെറക്ട്  ചചെയ്യമ്മാപനമ്മാ

തയ്യമ്മാറമ്മാകണര. 

ശനീ  .    എര  .    സസരമ്മാജക്ട്  : ഇവനിചട  വളചര  പധമ്മാനചപട  ഒര ബനിലനിചന്റ പഭദഗതനി

അവതരനിപനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട  അരഗര  സരസമ്മാരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പചക്ഷേ

അപദ്ദേഹപതമ്മാചടമ്മാപമുള്ള  ആരര  ഇവനിചട  കമ്മാണുനനില.  പപതരകനിച്ചക്ട്  പുതനിയ

തലെമുറയനിചലെ  ഊര്ജസസലെരമ്മായനി  പവര്തനിക്കുന  ചചെറപകമ്മാചര.  അങ്ങേക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്  പകള്കമ്മാന  ഇഷ്ടമനിലമ്മാതതുചകമ്മാപണമ്മാ;  അങ്ങേക്ട്  പറയുന

കമ്മാരരങ്ങേപളമ്മാടക്ട് പയമ്മാജനിപനിലമ്മാതതുചകമ്മാപണമ്മാ അവര് പബമ്മാധപൂര്വര വനിട്ടുനനിനതമ്മാപണമ്മാ

എനറനിയമ്മാന പചെമ്മാദനിക്കുനതമ്മാണക്ട്.
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ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷരസനീര്  : ഇവനിചട  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിചര

രൂക്ഷേമമ്മായ  ഭമ്മാഷയനില  വനിമര്ശനങ്ങേള്  ഉള്ചപചട  നടതനി.  ഞങ്ങേചളലമ്മാര

സഹനിഷ്ണുതപയമ്മാചട പകട്ടുനനിന.  ഞങ്ങേള് പറയുന മറപടനി പകള്കമ്മാനമ്മായനി അങ്ങേയുചട

ഭമ്മാഗതള്ള  യുവനനിരയുചട  മനസക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്

പമ്മാകചപടുതനിചയടുകണര.  സഹനിഷ്ണുത  പുതുതലെമുറചയ  പഠനിപനികമ്മാന  അങ്ങുര

അങ്ങേയുചട പമ്മാര്ടനിയുര തയ്യമ്മാറമ്മാകണചമനള്ളതമ്മാണക്ട്.   

ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്  : ആ  സഹനിഷ്ണുത  അപങ്ങേമ്മാടക്ട്  പറഞമ്മാല  മതനി.

പതനിമൂനമ്മാര പകരള നനിയമസഭയനിചലെ ചെര്ച്ചയനില പചങ്കെടുതപപമ്മാള് മുഖരമനനി ഉതരര

പറയമ്മാന എഴുപനറപപമ്മാള് അതക്ട് പകള്കമ്മാചത ഇറങ്ങേനിപപമ്മായവരമ്മാണക്ട് അവനിടനിരനിക്കുന

പലെരര.  ചെര്ച്ചയനില  പചങ്കെടുക്കുകയുര  മുഖരമനനി  എഴുപനലക്കുപമമ്മാള്

ഇറങ്ങേനിപപമ്മാകുകയുമമ്മായനിരന.  എനമ്മായനിരന  കനീഴക്ട് വഴകചമനക്ട്  ശനീ.  മമ്മാതവ്യു  ടനി.

പതമ്മാമസനിപനമ്മാടക്ട് പചെമ്മാദനികണര. ഇതക്ട് വലെനിയ വനിപവകരമമ്മായ നനിയമമമ്മാചണനക്ട് ഇവനിചട

പറഞ.  ബഹുമമ്മാനചപട  മുഖരമനനി  പറഞ  ഒര  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന  പറയുകയമ്മാണക്ട്,

ഇനരയനിചലെ നനിയമസഭകളനില ഉണമ്മായ വലെനിയ നനിയമ നനിര്മമ്മാണമമ്മായനിരന 1957-

ചലെ ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അവതരനിപനിച്ച,  പലെമ്മാകതക്ട് ആദരമമ്മായനി  ബമ്മാലെറനിലൂചട ഭരണതനില

വന  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ചകമ്മാണ്ടുവന  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമചമനക്ട്  നനിങ്ങേള്
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ചകമ്മാടനിപഘമ്മാഷനിക്കുന.  2016-ല ഈ സര്കമ്മാരനിചന്റ ആദരചത ബനിലമ്മായനി ….....

ശനീ  .    എര  .    സസരമ്മാജക്ട്  : സര്,  പപമ്മായനിന്റക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓര്ഡര്.  അങ്ങേക്ട്  ഇവനിചട

പരമ്മാമര്ശനിച്ചു, പലെമ്മാകതനില ആദരമമ്മായനി ബമ്മാലെറക്ട് പപപറനിലൂചട അധനികമ്മാരതനില വന

ഗവണ്ചമന്റമ്മാണക്ട് പകരളതനിപലെചതനക്ട്.  അതക്ട് വസ്തുതമ്മാപരമമ്മായനി ചതറമ്മാണക്ട്.  1953-ല

ഗയമ്മാനയനിലെമ്മാണക്ട്  പലെമ്മാകതനില ആദരമമ്മായനി  ബമ്മാലെറക്ട്  പപപറനിലൂചട  അധനികമ്മാരതനില

വനതക്ട്.  അതനിനക്ട് മുമക്ട്  1948-ല സമ്മാന മമ്മാറനിപനമ്മാ എന രമ്മാജരതര അധനികമ്മാരതനില

വനനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  Partito  Socialista  Sammarinese  എന  ഒര  സഖരകക്ഷേനികൂടനി

പചെര്നതമ്മായതുചകമ്മാണക്ട് കമഡ്യൂണനിസക്ട് പമ്മാര്ടനി തനനിച്ചുവനചവനക്ട് പറയമ്മാറനില.  പചക്ഷേ

ഗയമ്മാനയനിലെമ്മാണക്ട്  പലെമ്മാകതനില ആദരമമ്മായനി  ബമ്മാലെറക്ട്  പപപറനിലൂചട  അധനികമ്മാരതനില

വനനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അങ്ങേക്ട് പറഞതക്ട് ചതറമ്മാണക്ട്.  

 ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്  : എചന്റ അറനിവനിലമ്മായ്മചകമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട് സദയര

ക്ഷേമനികണര.  2016-ചലെ  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന  ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  ഒനമ്മാമചത

നനിയമമമ്മായനി മമ്മാറനിയതക്ട് ഈ അഴനിമതനിയുചട കറ പുരണ രമ്മാഷനീയ നനിയമമമ്മാണക്ട്.  ഈ

നനിയമതനിനക്ട്  ഇത്ര  അതരമ്മാവശരര  എനമ്മായനിരന;  ഒര  സരസമ്മാന  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

തനീരമമ്മാനനിച്ചതനിനുപശഷര ഇതക്ട് നനിയമമമ്മാകമ്മാമമ്മായനിരന.  ഇതനിചന്റ പനിനനിലുള്ള എലമ്മാ

കഥകളുര  നമുകക്ട്  അറനിയമ്മാവനതപല;  രമ്മാഷനീയമമ്മായ  ചെര്ച്ചകള്,  ടനി.വനി.  ചെര്ച്ചകള്,
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സനി.സനി.-യനിചലെ  ചെര്ച്ചകള്  തുടങ്ങേനിയവചയലമ്മാര  കഴനിഞക്ട്  ഒര

അപകമ്മാമപഡഷനുപവണനി ഈ നനിയമര ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട് ഈ ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ പമലുള്ള

വലെനിചയമ്മാര  കരനിനനിഴലെമ്മാണക്ട്.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  എപനമ്മാ  പമ്മാളനിപപമ്മാകുനണക്ട്.

തുടകര പമ്മാളനിപപമ്മാകുനനിപലചയനക്ട് നനിങ്ങേള് ആപലെമ്മാചെനികണര.  ഇവനിചട മുഖരമനനികക്ട്

ഒര  പസക്ട്  ചസക്രടറനിയുണക്ട്.  ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  പനി.ആര്.ഡനി.-യുര  ഐ.  ആന്റക്ട്

പനി.ആര്.ഡനി.  ചസക്രടറനിയുമുണക്ട്.  അതനിനക്ട്  പുറചമ  മമ്മാധരമ  ഉപപദഷ്ടമ്മാവമ്മായനി  നമ്മുചട

സുഹൃതമ്മായ  ശനീ.  പജമ്മാണ്  ബനിടമ്മാസക്ട്.  ഗവണ്ചമന്റനിചന  ഉപപദശനികമ്മാനമ്മായനി

ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി എ.ജനി.-യുര ലെമ്മാ ചസക്രടറനിയുണക്ട്.  അതനിനുപുറചമ ഒര ലെനീഗല

അദഡസസര്.  സയനസക്ട് ആന്റക്ട് ചടപകമ്മാളജനി കമനിറനിയുര അതനിനക്ട്  ചചെയര്മമ്മാനുമുണക്ട്.

അതനിനുപുറചമ ശമ്മാസ്ത്രസമ്മാപങ്കെതനിക ഉപപദഷ്ടമ്മാവക്ട്.  ഇങ്ങേചനയുള്ള അധനിക തസനികകള്

ഉണമ്മാകനിയതക്ട്  എനനിനുപവണനിയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങേള്  തുടകര  മുതല  രമ്മാഷനീയമമ്മായ

അപകമ്മാമപഡഷചന്റ പമ്മാതയനിപലെയക്ട് പപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിചട പറഞതുപപമ്മാചലെ ഒര

എര.എല.എ.-ചയ  അദരക്ഷേനമ്മാപകണ  ആവശരമുപണമ്മാചയനമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   മുഖരമനനിയമ്മാണക്ട്  ചചെയര്മമ്മാചനങ്കെനില  ബനിലനിചന്റ  ആവശരമനിലപലമ്മാ;

നനിങ്ങേള്  ഉപദ്ദേശനിക്കുന  ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  ഇനനി  എനക്ട്

പകമ്മാണ്ടനിബഡ്യൂടക്ട്  ചചെയ്യമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുര;  പുതനിയ  കമ്മാഴ്ചപമ്മാടുര  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ
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പറഞതുപപമ്മാലുള്ള ഐ.ടനി. രരഗചത വനിപവര വലെനിയ മമ്മാറങ്ങേളുര ഉള്ചകമ്മാള്ളമ്മാനുള്ള

പശഷനി  ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  ഉണമ്മാകുപമമ്മാ;  പലെമ്മാകതനിചലെ

പുതനിയ  മമ്മാറങ്ങേള്  പതനിഫലെനിക്കുന  ഒര  കമനീഷനമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള്

ആഗ്രഹനിക്കുനചതങ്കെനില  നനിങ്ങേളുചട  ശനീ.  എര.  സസരമ്മാജനിചനപപമ്മാലുള്ള  ചചെറപകമ്മാര്

ഇവനിചട ഉണപലമ്മാ, ചചെറപകമ്മാര് വരചട.

വരവസമ്മായവര പസമ്മാര്ട്സുര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമ്മാജന  ): ശനീ. എര.

സസരമ്മാജനിനക്ട് ഇതനില അരഗമമ്മാകണചമങ്കെനിലുര ഈ പഭദഗതനി പമ്മാസമ്മാകണര.  

ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്  : ഈ ബനിലനിചനപറനി പനരചത പറഞതുചകമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന  അചതമ്മാനര  ആവര്തനിക്കുനനില.   ഈ  ബനില  അധമ്മാര്മനികമമ്മാചണനമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഈ ബനില രമ്മാഷനീയമമ്മായ അഴനിമതനിയുചട ഒര ഭമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.

ധനകമ്മാരര  ചമപമമ്മാറമ്മാണര  ബനിലനില  ഇചലനക്ട്  ഈ  ബനില  ഇവനിചട

അവതരനിപനിച്ചപപമ്മാള് ഞങ്ങേള് പറഞതമ്മാണക്ട്.  ശനീ. എ. ചക. ബമ്മാലെന പകള്കണര.

ഈ  ബനിലനില  ആദമ്മായകരമമ്മായ  പജമ്മാലെനി  വഹനിക്കുനതമ്മാണക്ട്  തടസര  പറയുനതക്ട്.

ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറക്ട്.  ആദമ്മായകരമമ്മായ  പജമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്  നലകമ്മാന

പപമ്മാകുനചതങ്കെനില ഒര ആദമ്മായര ഉണമ്മാകനിപല; ശമളവര ആനുകൂലെരവര ഉണമ്മാകനിപല;

അങ്ങേചന  ആദമ്മായമുള്ള  ഒര  പജമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള്  ഒര  എര.എല.എ.-ചയ
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ഏലപനികമ്മാന പപമ്മാകുനചതങ്കെനില ധനകമ്മാരര ചമപമമ്മാറമ്മാണതനില പറയചണ;  അതക്ട്

പറയുനനിലപലമ്മാ;  2012-ചലെ ബനില അവതരനിപനിച്ചപപമ്മാള് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ എ.  ചക.

ബമ്മാലെന അവതരനിപനിച്ച പസരഗര ഞമ്മാന വമ്മായനികമ്മാര.  "ഒര വരകനിക്കുപവണനി മമ്മാത്രര

ബനില  അവതരനിപനിക്കുന  ചെരനിത്രതനിചലെ  ആദര  സരഭവമമ്മാണനിതക്ട്".  അങ്ങേചന

ആയനിരപനമ്മാ;  ആ  ബനില  ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിനുപവണനി

മമ്മാത്രമമ്മായനിരനനില.  അനചത  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവമ്മായനിരന  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനുകൂടനി  പവണനിയമ്മാണക്ട്.  1977-ല  ചക.  കരണമ്മാകരചന്റ  കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്

പകരളതനില ആദരമമ്മായനി പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിനക്ട് കരമ്മാബനിനറക്ട് റമ്മാങ്കെക്ട് ചകമ്മാടുക്കുനതക്ട്.

1957-ല പനി.  ടനി.  ചെമ്മാപകമ്മായക്ട് റമ്മാങ്കെക്ട് ഉണമ്മായനിരനനില.  1977-ല ചക.  കരണമ്മാകരന

മുഖരമനനിയമ്മായനി പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിനക്ട് കരമ്മാബനിനറക്ട് റമ്മാങ്കെക്ട് ചകമ്മാടുത.  2012  വചര

ആരര  പചെമ്മാദരര  ചചെയ്തനില.  2012-ല  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിചന  ചെനീഫക്ട്  വനിപക്ട്

ആകനിയപപമ്മാള്  ശനീ.  ചസബമ്മാസരന  പപമ്മാള്  തടസവമ്മാദര  ഉനയനിക്കുകയുര

പകമ്മാടതനിയനില പകസനിനക്ട് പപമ്മാകുകയുര ചചെയ്തു.  ആ അവസരതനില,  ആ തടസവമ്മാദര

മറനികടകമ്മാനപവണനിയമ്മാണക്ട്  നനിയമര  ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.  അലമ്മാചത  ആചരയുര

ഉപദ്ദേശനിച്ചമ്മായനിരനനില.  കരമ്മാബനിനറക്ട് പദവനി വഹനിക്കുന ശനീ. പനി. സനി. പജമ്മാര്ജനിചന്റയുര

ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റയുര അപയമ്മാഗരത ഒഴനിവമ്മാകമ്മാന കൂടനി പവണനിയമ്മാണക്ട്
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നനിയമര ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.  

ചപമ്മാതുമരമ്മാമതര രജനിപസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .   ജനി  .   സുധമ്മാകരന  ): അതനിചന്റ

ആപനിപകഷനനിലുള്ള  ചതറമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പറയുനതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനചപട  പനി.  സനി.

പജമ്മാര്ജനിനക്ട്  ചെനീഫക്ട്  വനിപമ്മാകമ്മാന  പവണനിയമ്മാണക്ട്  അനക്ട്  ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.  ചതറനില.

ഇപപമ്മാള്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുപവണനിയമ്മാചണനക്ട്  ഇവനിചട

ഔപദരമ്മാഗനികമമ്മായനി  പറഞനില.  ഏചതമ്മാര  എര.എല.എ.-യര  ചമമറമ്മാകമ്മാന

പവണനിയമ്മാചണനമ്മാണക്ട്.  ഇതനില  ദവരദരമനിലമ്മാതനിരനിചക  എനനിനമ്മാണക്ട്  ഈ

ബനിലനിചന എതനിര്ക്കുനതക്ട്? 

 ശനീ  .    ചക  .    സനി  .    പജമ്മാസഫക്ട്  : ദവരദരമനില.  പകരളതനില  എലമ്മാകമ്മാലെതര

പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട് ഉണമ്മായനിരന.  പചക്ഷേ പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവമ്മായ ഇ.എര.എസക്ട്.-

നക്ട്  കരമ്മാബനിനറക്ട്  റമ്മാങ്കെക്ട്  ചകമ്മാടുതതക്ട്  1977-ല  ചക.  കരണമ്മാകരനമ്മായനിരന.   അതക്ട്

കഴനിഞക്ട് 2012 ആയപപമ്മാപഴയര ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട് കരമ്മാബനിനറക്ട് റമ്മാങള്ള ചെനീഫക്ട്

വനിപമ്മായനി  വന.   അതക്ട്  പചെമ്മാദരര  ചചെയ്യചപട്ടു.   പചെമ്മാദരര  ചചെയ്തപപമ്മാള്  അപയമ്മാഗരത

മമ്മാറമ്മാന  പവണനി  ഈ  നനിയമര  ചകമ്മാണ്ടുവന.  അതനിചന്റ  കൂചട  അപയമ്മാഗരത

ഉണമ്മാകുചമനക്ട്  സരശയനികചപടനിരന  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവനിനുര  സരരക്ഷേണര

ചകമ്മാടുത.  ഇനക്ട്  അങ്ങേചനയല.  ഇനക്ട്  പപതരകമമ്മായ  തമ്മാലപരരര  മുനനില
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കണ്ടുചകമ്മാണക്ട്,  ആദമ്മായകരമമ്മായനി  കമ്മാണുന  ഒര  തസനിക  വഹനിക്കുനതനിനക്ട്  ഒര

എര.എല.എ.-യള്ള  അപയമ്മാഗരത  നനീകമ്മാനുള്ള  ഈ  ബനില  അങ്ങേക്ട്

പനിനവലെനികണചമനമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അപപക്ഷേനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇതക്ട് അധമ്മാര്മനികമമ്മാണക്ട്.

ഇതക്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  പചെര്നതല.  ഈ  സര്കമ്മാരനിചന്റ  ആദരചത  ബനില

ഇതമ്മാകമ്മാന  പമ്മാടനിലമ്മായനിരന.  ദയവമ്മായനി  ഈ  ബനില  പനിനവലെനികമ്മാനുള്ള  രമ്മാഷനീയ

മരരമ്മാദ  ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന  കമ്മാണനികണര.  അതുപപമ്മാചലെതചന  ഈ  ബനില

പനിനവലെനിച്ചക്ട്  ധനകമ്മാരര  ചമപമമ്മാറമ്മാണതനിലുള്ള വരവസ ഉള്ചപടുതനി ഈ ബനില

മടകനിചകമ്മാണ്ടുവരനതമ്മാണക്ട് നനിയമപരമമ്മായനി നലതക്ട്.  

ശനീമതനി  ഇ  .    എസക്ട്  .    ബനിജനിപമമ്മാള്:  സര്,  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ  അവതരനിപനിച്ച

പഭദഗതനിചയ ഞമ്മാന പനിനമ്മാങ്ങുന.  മൂനപപര്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട് സരസമ്മാരനിക്കുനചതന

പറഞമ്മാണക്ട്  ഏറവര  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  അപദ്ദേഹതനിചന്റ

വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപക്ട്  ഇവനിചട  അവതരനിപനിച്ചതക്ട്.  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  എനള്ള

നനിലെയനിലുര,  ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണനി,  ശനീ.  പനി.  ചക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനി

എനനിവര്ക്കുപവണനിയുമമ്മാണക്ട് സരസമ്മാരനിക്കുനചതനക്ട് അപദ്ദേഹര തുടകതനില പറഞ.

അപദ്ദേഹര തചന്റ  പസരഗതനില പറഞതനിചന്റ പനര്വനിപരനീതമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ അരഗങ്ങേചളനള്ള നനിലെയനില ശനീ. വനി. ടനി. ബലറമ്മാര, ശനീ. ചക. സനി.
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പജമ്മാസഫക്ട്  എനനിവര് ഈ ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  നനിയമസഭയനില സരസമ്മാരനിച്ചതക്ട്.

പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിചന്റ പസരഗര വളചര ആകമ്മാരക്ഷേപയമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട് പകടനിരനതക്ട്.

16-ാം  നൂറമ്മാണക്ട്  മുതലുള്ള  ഒടനവനധനി  കമ്മാരരങ്ങേള്  പറഞചവങ്കെനിലുര  ആ

പസരഗതനിലനനിനര ഒര കമ്മാരരര  വരകമമ്മാണക്ട്,  പനചരചചെമ്മാപവ ഒര ഗവണ്ചമചന്റക്ട്

പപമ്മാകുനതനിലുള്ള  ബുദനിമുട്ടുര  അസൂയയുര  അപദ്ദേഹതനിചന്റ  വമ്മാക്കുകളനില  വളചര

വരകമമ്മായനി  വരനണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്  പറഞതനിനക്ട്  പനചര

വനിപരനീതമമ്മായനി  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ  ശനിപമ്മാര്ശകളുള്ചപട  ബുക്കുര

പനിടനിച്ചുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് ശനീ.  വനി.  ടനി.  ബലറമ്മാര അപദ്ദേഹതനിചന്റ പസരഗര നടതനിയതക്ട്.

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകള്  ചകമ്മാടുതനിട്ടുള്ള  ശനിപമ്മാര്ശകചളമ്മാചകയുര

ചപമ്മാടനിപനിടനിച്ചു കനിടക്കുകയമ്മാണക്ട്,  അവനിചടയനിരനിക്കുന ആളുകള്ചകമ്മാചക ജലെപദമ്മാഷര

ഉണമ്മാകുന.  അതുചകമ്മാണക്ട്  ഒര  കമ്മാരണവശമ്മാലുര  ഇനനിചയമ്മാര  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന നനിപയമ്മാഗനികമ്മാന പമ്മാടനിചലനമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്

പറഞതക്ട്. അങ്ങേചന നനിപയമ്മാഗനിച്ചമ്മാല അതക്ട് കൂടുതല ആളുകള്കക്ട് ജലെപദമ്മാഷതനിനുര

പനനിക്കുര കമ്മാരണമമ്മാകുചമനര അതുചകമ്മാണക്ട് ഒര കമ്മാരണവശമ്മാലുര ഇനനിചയമ്മാര ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന  നനിപയമ്മാഗനികരചതനര  അപദ്ദേഹര  പറഞപപമ്മാള്

അപദ്ദേഹതനിചന്റ തചന എര.എല.എ.-യമ്മായ ശനീ. വനി. ടനി. ബലറമ്മാര ഭരണ പരനിഷമ്മാര



Uncorrected/Not for publication
73

കമനീഷന നടതനിയനിട്ടുള്ള മനികച്ച ശനിപമ്മാര്ശകള് ഊനനിചകമ്മാണമ്മാണക്ട് പസരഗവമമ്മായനി

മുപനമ്മാട്ടു പപമ്മായതക്ട്.  ഇതനിലനനിചനലമ്മാര തനികച്ചുര വരതരസമമ്മായനിടമ്മാണക്ട് ശനീ.  ചക.  സനി.

പജമ്മാസഫക്ട്  പസരഗനിച്ചതക്ട്.  അപദ്ദേഹചത  സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര  ഒറ  സങ്കെടര

മമ്മാത്രപമയുള.  ഒനമ്മാര  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായതക്ട്  അനചത

മുഖരമനനിയമ്മായനിരന  ഇ.എര.എസക്ട്.  നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടുര  മൂനമ്മാമചത  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  ചചെയര്മമ്മാന  അനചത  മുഖരമനനിയമ്മായനിരന  ഇ.ചക.

നമ്മായനമ്മാരമമ്മായനിരന.  രണമ്മാമചത  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനനില  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്

വരതരസമമ്മാചയമ്മാര ചചെയര്മമ്മാനഷനിപക്ട്  വനതക്ട്.  മുഖരമനനിചയ എനചകമ്മാണക്ട്   ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാക്കുനനില  എനപറഞ  അപദ്ദേഹതനിചന്റ

വമ്മാക്കുകളനില  ഒളനിഞവച്ചനിരനിക്കുന  അമക്ട്  എനമ്മാചണനക്ട്  ഈ  സഭയക്ട്  വരകമമ്മായ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. ഇചതമ്മാനര നനമ്മാകമ്മാനപവണനി പറയുന കമ്മാരരങ്ങേളല. ഭരണ പരനിഷമ്മാര

കമനീഷന നടതനിയനിട്ടുള്ള ശനിപമ്മാര്ശകളുചട മനികവക്ട് പരഖകള് പരനിപശമ്മാധനിച്ചമ്മാല വളചര

വരകമമ്മായനി മനസനിലെമ്മാകുര.  ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ പവര്തനങ്ങേചള എങ്ങേചന

കൂടുതല  മനികവറതമ്മാകമ്മാര  എന  ചെര്ച്ചയമ്മായനിരന  ബഹുമമ്മാനചപട  പതനിപക്ഷേ

പനതമ്മാവനിചന്റ ഭമ്മാഗതനനിപനമ്മാ ശനീ.  ചക.  സനി.  പജമ്മാസഫനിചന്റ ഭമ്മാഗതനനിപനമ്മാ ശനീ.

വനി.  ടനി.  ബലറമ്മാമനിചന്റ  ഭമ്മാഗതനനിപനമ്മാ  ഉണമ്മായചതങ്കെനില  ഈ  സഭയനില  നടന
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പസരഗങ്ങേള്  കുറച്ചുകൂടനി  മനികവറതമ്മാകുമമ്മായനിരന.  മറനിച്ചക്ട്  തനികച്ചുര  രമ്മാഷനീയമമ്മായ

ഒരമ്മായുധര എന നനിലെയനില മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ഈ അചമനഡക്ട് ചമന്റനിചന അവര് കമ്മാണുനതക്ട്.

1951 -ല  ആണക്ട്  ആദരമമ്മായനി  നമ്മുചട  നനിയമസഭ  ഈ  ആകക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുനതക്ട്.

അതനിനുപശഷര നനിരവധനി അചമനഡക്ട് ചമന്റുകള് വന.  കഴനിഞ സഭയുചട കമ്മാലെതര

അപയമ്മാഗരത  നനീകര  ചചെയ്യലുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  അചമനഡചമന്റുകള്  വരനികയുര

നനിയമസഭയകതക്ട് ഗഹൗരവകരമമ്മായ ചെര്ച്ചകളുണമ്മാകുകയുര ചചെയ്തു. 

ആവര്തനിച്ചമ്മാവര്തനിച്ചക്ട് ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ പപരപറഞക്ട് വനി.

എസക്ട്.-ചന  ഒളനിഞടനിക്കുനതനിനുപവണനിയമ്മാണക്ട്  ഓപരമ്മാ  ഘടതനിലുര  ഒമ്മാപരമ്മാ

അരഗങ്ങേളുര  അവരചട  പസരഗങ്ങേളനിചലെമ്മാചകയുര  ശമനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഏറവര

നനിരമ്മാശമ്മാജനകമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  ചപര്പഫമ്മാമനസമ്മാണക്ട്  ഈ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്

ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  അരഗങ്ങേള്  ഈ  സഭയനില  നടതനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  പപതരകനിച്ചക്ട്,

ആവര്തനിച്ചക്ട് ഒളനിഞര ചതളനിഞര അവര് പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിചന പസ്നേഹരൂപപണ

ആക്രമനിക്കുനതനിനുപവണനി  നടതനിയ  ശമങ്ങേള്  ഈ  സഭയുചട  അനസനിനക്ട്

പചെരനതമ്മാചണനക്ട്  ഒര  കമ്മാരണവശമ്മാലുര  ഞമ്മാന  ധരനിക്കുനനില.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചന സഹമ്മായനികമ്മാചനന രൂപപണ ഒളനിഞര ചതളനിഞര എഴുപനറ്റുനനിനക്ട്

സരസമ്മാരനിച്ചവരചട  ഉപദ്ദേശരവര,  അതത്ര  നലതമ്മാചണനക്ട്  ഞമ്മാന  കരതുനനില.
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ആഭരനര  കുഴപങ്ങേളുണമ്മാകനി  അതനിനനിടയനില  എങ്ങേചനചയങ്കെനിലുര  സസനര  പപരക്ട്

പുറതകമ്മാണനിക്കുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങേളമ്മാണക്ട്  പലെരചടയുര  വമ്മാക്കുകളനിലുണമ്മായനിരനതക്ട്

എനതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  ഇതുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  പതമ്മാനനിയ കമ്മാരരര.  ഭരണ പരനിഷമ്മാര

കമനീഷനുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ഒടനവധനി  ഗഹൗരവതരമമ്മായ

ശനിപമ്മാര്ശകളുണക്ട്. അതനില പലെപപമ്മാഴുര ചപടമ്മാചത പപമ്മായതക്ട് ബനിടനീഷുകമ്മാര് ഉപപക്ഷേനിച്ചു

പപമ്മായതുര  ഇനരന  പഹൗരനമമ്മാചര  രണമ്മാരതരര  പഹൗരനമമ്മാരമ്മായനി  മനന്തഃപൂര്വര  കുറച്ചു

കമ്മാണനിക്കുനതനിനുര  പവണനി  അവര്  നടതനിയനിട്ടുള്ള,  അവര്  ഉള്ചപടുതനിയനിട്ടുള്ള

ധമ്മാരമ്മാളര  നനിയമങ്ങേള് നമ്മുചട രമ്മാജരതനിചന്റ നനിയമങ്ങേളുചട  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്

എനതമ്മാണക്ട്.  അതനിചലെമ്മാനമ്മാണക്ട്  കമ്മാകനി.  കമ്മാകനി  എനവമ്മാകനിചന്റ  അര്തര

ഡനിക്ഷ്ണറനിയനില  പനമ്മാകനിയമ്മാല  അതത്ര  നലതമ്മാചണന  അഭനിപമ്മായര  എനനികനില.

വൃതനിചകടതക്ട്  എന  തുടങ്ങുന  ഒടനവധനി  വനിശദനീകരണങ്ങേള്  അതുമമ്മായനി

ബനചപട്ടുണക്ട്.  സമ്മായനിപനമമ്മാരമ്മായ പപമ്മാലെനീസുകമ്മാര്കക്ട് ചവള്ള വസ്ത്രര ചകമ്മാടുതപപമ്മാള്

ഇനരമ്മാകമ്മാരമ്മായ  പടമ്മാളകമ്മാര്ക്കുര  പപമ്മാലെനീസുകമ്മാര്ക്കുര  കമ്മാകനി  വസ്ത്രര,  വൃതനിചകട

വസ്ത്രര  ചകമ്മാടുക്കുനതനിനുപവണനി  അവര്  ശമനിച്ചു.  ചചവകമ്മാരനികമമ്മായ  ബനമമ്മാണക്ട്

കമ്മാകനിപയമ്മാടുള്ളതക്ട്  എനപറഞക്ട്  അതനിട്ടു  നടക്കുപമമ്മാള്  അതനിചന്റ

അര്തചമനമ്മാചണന  തനിരനിച്ചറനിവക്ട്  നമുകക്ട്  പലെപപമ്മാഴുര  ഉണമ്മാകമ്മാചത  പപമ്മാകുനണക്ട്.
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ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷനുമമ്മായനി ബനചപടക്ട് നനിരവധനി പപജുകളുള്ള - 750-ഉര 800-

ഉര  ഒചക  പപജുകളുള്ള  ശനിപമ്മാര്ശകളമ്മാണക്ട്  പലെപപമ്മാഴുര  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അതനില

ഏറവര  ഗഹൗരവതരവര  ശപദയവമമ്മായനി   വനതക്ട്,  ത്രനിതലെ  പഞമ്മായതകളുചട

രൂപനീകരണവമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  കമനീഷന  നടതനിയനിട്ടുളള  ശനിപമ്മാര്ശകളമ്മാണക്ട്.

അതനില  കമനീഷന  പറയുന  ഗഹൗരവകരമമ്മായ  ഒര  ശനിപമ്മാര്ശ,  "Like  the  First

Committee, the Second Committee also favoured the direct recruitment of

the middle level”എന തുടങ്ങുന ആ പമ്മാരഗ്രമ്മാഫക്ട് അവസമ്മാനനിക്കുപമമ്മാള്, "Finally

the Committee felt that the efficiency of a department should not be judged

by the  quantum of  money spend but  the  output  measured  in  relation  to

input”എന  പറഞക്ട്  തുടങ്ങുന  ശനിപമ്മാര്ശകള്.  രണമ്മാമചത  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനിറനിയുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  ഗഹൗരവതരമമ്മായ  ശനിപമ്മാര്ശകള്  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മൂനമ്മാര

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര   കമനീഷനുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  അനചത  മുഖരമനനി  ഇ.  ചക.

നമ്മായനമ്മാര് ചചെയര്മമ്മാനമ്മായ കമനിറനി നടതനിയ ശനിപമ്മാര്ശകളുര ഏചറ ശപദയമമ്മാണക്ട്.

ഒര  സരശയവര  പവണ.  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്  ഇനക്ട്

നമചളടുക്കുന,  ചെര്ച്ച  ചചെയ്യുന  നനിലെപമ്മാടുകള്  -  നനിലെവനിലുള്ള  കമ്മാലെഘടതനിനക്ട്

അനുസൃതമമ്മായനി  നമുചകമ്മാരപമ്മാടക്ട്  മമ്മാറങ്ങേള്  ആവശരമുണക്ട്  എനനിരനിചക  അതരര
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വനിഷയങ്ങേചള സരബനനിച്ചക്ട് ഗഹൗരവതരമമ്മായ ചെര്ച്ചകള് പലെ പവദനികളനിലുമുണമ്മാകണര.

ഇവനിചട  സൂചെനിപനികചപട  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസര,  ആപരമ്മാഗരര,  മമ്മാനപവര്,

അണ്എരപപമ്മായ്ചമന്റക്ട്,  മമ്മാറനിമമ്മാറനി വരന കമ്മാലെവസ തുടങ്ങേനി പലെ പമഖലെകളുമമ്മായനി

ബനചപട വനിഷയങ്ങേളനില നമുകക്ട്  നയങ്ങേളുണമ്മാകുനനില.  നമ്മുചട സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്

രമ്മാജരതനിനക്ട്  പലെ  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  പവദനികളനിലുര  മമ്മാതൃകയമ്മാകുനതക്ട്.  പകരളര

ഏചതമ്മാചക  പമഖലെകളനില  ചമച്ചചപട  പനടര  ചചകവരനിച്ചനിട്ടുപണമ്മാ  ആ

പനടങ്ങേളുചടചയമ്മാചകയുര അടനിസമ്മാനചമന പറയുനതക്ട് ഇതരര ഗഹൗരവതരമമ്മായനിട്ടുള്ള

ശനിപമ്മാര്ശകളുര നനിര്പദ്ദേശങ്ങേളുമമ്മാണക്ട്.  അതനിചനചയമ്മാനര കുറഞതമ്മാണക്ട്,  പമമ്മാശമമ്മാണക്ട്

എന  നനിലെയനില  പരനിഗണനിക്കുകപയമ്മാ  വനിലെയനിരതകപയമ്മാ  ചചെയ്യുനതക്ട്  ശരനിയല.

ഗഹൗരവകരമമ്മായ  ചെര്ച്ചകള്  ഉണമ്മാപകണ  പവദനികളനില  അതരര  ചെര്ച്ചകള്

ഉണമ്മാകമ്മാചത  പപമ്മാകുന  എനള്ളതക്ട്  നമചള  സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര  ഒര

കുറവതചന എനള്ള നനിലെയനില പവണര പരനിഗണനികമ്മാന. 

ചക.ഇ.ആര്. പരനിഷരനിക്കുനതടകര ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ മുനപനിപലെയക്ട്

വപരണ  ഗഹൗരവകരമമ്മായ  പശ്നങ്ങേളുണക്ട്.  സനീനനിപയമ്മാറനിറനിയുചട  അടനിസമ്മാനതനില

മമ്മാത്രര നമള് ചപമ്മാപമമ്മാഷന ചകമ്മാടുക്കുനതക്ട് ഉചെനിതമമ്മാപണമ്മാ,  ആളുകളുചട സര്വനീസുര

പജമ്മാലെനിയനിലുള്ള  കസമ്മാളനിറനിയുര  ചപമ്മാപമമ്മാഷന  ചകമ്മാടുക്കുന  അവസരങ്ങേളനില
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പരനിഗണനിപകണതപല എന പചെമ്മാദരമടകര വപരണതുണക്ട്. ഇനക്ട് പലെ സരഘടനകളുര

വളചര  ശകമമ്മാണക്ട്.  സരഘടനമ്മാപരമമ്മായനിതചന  അതരര  ശനിപമ്മാര്ശകളുര

നനിര്പദ്ദേശങ്ങേളുമുണമ്മായമ്മാല  ഒര  മനനിയുചട  ഇടചപടലുണമ്മായമ്മാല  ചപമ്മാളനിറനികല

എകനികഡ്യൂടനീവനിചന്റ ഭമ്മാഗതനനിനക്ട് ഒര ആക്ഷേനുണമ്മായമ്മാല ആ ആക്ഷേനുകചള ചചെറത

പതമ്മാലപനിക്കുനതനിനുപവണനി കൂടമ്മായനി  അവര് നടതന ആക്രമണങ്ങേളുണക്ട്.  അതനിനക്ട്

പടഡക്ട്  യൂണനിയചനമ്മാനര  ബമ്മാധകമല.  എലമ്മാ  ആളുകളുര  അതരര  കമ്മാരരങ്ങേളനില

ഒനനിച്ചുനനിനക്ട്  ചപമ്മാളനിറനികല  എകനികഡ്യൂടനീവനിചന  ചചെറത  പതമ്മാലപനിക്കുന

നയസമനീപനങ്ങേളുണമ്മാകുപമമ്മാള്  ജനമ്മാധനിപതര  സരവനിധമ്മാനങ്ങേളനില  ജനങ്ങേളുചട

വനിശസമ്മാസര  നഷ്ടചപട്ടുപപമ്മാകുന എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഏറവര  പസകമമ്മായനിട്ടുള്ള കമ്മാരരര.

ജനമ്മാധനിപതര  സരവനിധമ്മാനങ്ങേളനില  ജനങ്ങേളുചട  വനിശസമ്മാസര  നനിലെനനിര്തക

എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഏറവര  അടനിസമ്മാനപരമമ്മായ  കമ്മാരരര.  ജനങ്ങേള്കക്ട്  എനക്ട്  ഈ

ജനമ്മാധനിപതര  സരവനിധമ്മാനങ്ങേളനിലുള്ള  വനിശസമ്മാസര  നഷ്ടചപട്ടു  പപമ്മാകുനപവമ്മാ  അനക്ട്

പലെമ്മാകചത തചന ഏറവര വലെനിയ ജനമ്മാധനിപതര രമ്മാജരചമനക്ട് നമള് അഭനിമമ്മാനനിക്കുന

ഈ  ഇനരമ്മാ  മഹമ്മാരമ്മാജരതനിചന്റ  നനിലെനനിലപ്പുതചന  വലെനിയ  കുഴപതനിലെമ്മാകുര.

അതുചകമ്മാണക്ട് ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷനുകള് കമ്മാലെമ്മാനുസൃതമമ്മായനി പരനിഷരനിക്കുകയുര

രൂപനീകരനിക്കുകയുര  അതനിചന്റ  പവര്തനങ്ങേള്  കൂടുതല  ഗഹൗരവമമ്മായനി  ചെര്ച്ച
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ചചെയ്യുകയുര മുപനമ്മാട്ടു ചകമ്മാണ്ടുപപമ്മാവകയുര ചചെപയ്യണതക്ട് അനനിവമ്മാരരതയമ്മാണക്ട് എനള്ള

നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന കമ്മാണുനതക്ട്. ഗഹൗരവകരമമ്മായ ഒര കമനിറനി എനള്ള നനിലെയനില

അതനിചന്റ  പവര്തനങ്ങേളമമ്മായനി  മുപനമ്മാട്ടു  പപമ്മാകുപമമ്മാള്  എലമ്മാ  അര്തതനിലുര

ഇതനിപനമ്മാടക്ട്  സഹകരനിക്കുകയുര  പനിനണ  അര്പനിക്കുകയുര  ചചെപയ്യണ  ആളുകള്

അകമ്മാരരങ്ങേളനില  നനിചനലമ്മാര  മുഖര  തനിരനിഞനനിനക്ട്  ഏചതങ്കെനിലുര  തരതനിലുള്ള

രമ്മാഷനീയ ആയുധമമ്മായനി  ഇതനിചന കമ്മാണുനതനിനുര  ഒര ഗവണ്ചമന്റനിചന ചകമ്മാച്ചമ്മാകനി

കമ്മാണനിക്കുനതനിനുര  ഒചകപവണനി  നടതന  നനിലെപമ്മാടുകപളമ്മാടക്ട്  ശരനി  എനള്ള

നനിലെയനില നമുചകമ്മാരനികലുര പയമ്മാജനികമ്മാന കഴനിയുകയനില.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ അരഗര

ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട്  ഒര  പസരഗതനില  ഇടചപട്ടുചകമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്  അര

മണനിക്കൂര് തലെകുതനിനനിനക്ട് തചന്റ കരതക്ട് ചതളനിയനിക്കുന ആളമ്മാണക്ട് ശനീ. വനി. എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന എനമ്മാണക്ട്. ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന പപമ്മാചലെമ്മാരമ്മാള്കക്ട് കരത

ചതളനിയനികമ്മാന  അര  മണനിക്കൂര്  തലെകുതനി  നനിലപകണ  ഏചതങ്കെനിലുര  തരര

ആവശരമുണക്ട് എനക്ട് വനിശസസനിക്കുന ആളല ഞമ്മാന. അചലങ്കെനില തചന സഖമ്മാവക്ട് വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ  കരതക്ട്  എനമ്മാചണനക്ട്  ഈ  പകരള  ജനത

തനിരനിച്ചറനിഞതമ്മാണക്ട്.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ഇതരര വമ്മാക്പപയമ്മാഗങ്ങേള്

ചകമ്മാണക്ട്  ബുദനിമുടനികരതക്ട്,  ആപക്ഷേപനികരതക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഏറവര
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ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിപനമ്മാടുള്ള  അഭരര്തന.എത്രപയമ്മാ  കമ്മാലെര

മുനപക്ട്  നമള്  ടമ്മാനസരനസനിയുമമ്മായനി  ബനചപട  വനിഷയങ്ങേള്  പറയുനണക്ട്.

ഇതനിനകതക്ട്  ടമ്മാനസരനസനിയുചട  പശ്നങ്ങേചളമ്മാനമനില.   വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമര

നമ്മുചട  രമ്മാജരര   പമ്മാസമ്മാകനിയനിടക്ട്  വളചരക്കുറച്ചക്ട്  നമ്മാളുകചളയമ്മായനിട്ടുളള.

വനിവരമ്മാവകമ്മാശതനിചന്റ  പരനിധനിയനില  വരന  അചലങ്കെനില  വനിവരമ്മാവകമ്മാശവമമ്മായനി

ബനചപട  ഒര  മറപടനി  ചകമ്മാടുതനില  എനളളതുചകമ്മാണക്ട്,  ഗവണ്ചമന്റനിചന

ആപക്ഷേപനിക്കുനതനിനുളള  ഒര  വടനിയമ്മായനി   ആ  വനിഷയര  ഇഹൗ  ബനിലനില  പപമ്മാലുര

ഉള്ചപടുതനി ചെര്ച്ചചചെയ്യുനതനിനുപവണനിയമ്മാണക്ട് യഥമ്മാര്തതനില പതനിപക്ഷേര സമയര

കചണതനതക്ട്.   ഒര  ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  മുപനമ്മാട്ടുളള  പപമ്മാകനിനക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

സഹമ്മായകരമമ്മായതക്ട്  എന  ഗുണകരമമ്മായ  ചെര്ച്ചക്കുപകരര  ഗവണ്ചമന്റനിചന

ആക്രമനിക്കുകയുര പമമ്മാശമമ്മാക്കുകയുര  ചചെയ്യുനതനിനുപവണനി പതനിപക്ഷേര സസനീകരനിക്കുന

നനിലെപമ്മാടുകള് ഏചറ വനിമര്ശനമ്മാത്മകമമ്മാണക്ട്.  യഥമ്മാര്തതനില പതനിപക്ഷേര കൂടനി ഇഹൗ

ബനിലനിനക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായനിനനിനക്ട്,  അതക്ട് വനി.എസക്ട്.  ആകചട ആപരമ്മാ ആകചട, ആരമ്മാണക്ട്

എനളളതനിചന  സരബനനിച്ചക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനനി  ബനില  അവതരനിപനിച്ചപപമ്മാള്

അപദ്ദേഹര  ഇവനിചട  വരകമമ്മാകനിയനിടനില.  ആരമമ്മാകചട,  അവരചടകൂടനി,  ഇഹൗ

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഉണമ്മാപകണതക്ട്,  പതനിപക്ഷേതനിരനിക്കുനവരചട   കൂടനി
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ആവശരമമ്മാചണനക്ട്  മനസനിലെമ്മാകനി,  ഒര ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരതനിചന്റ ആവശരമമ്മാണക്ട്,

നമ്മാടനിചന്റ  ആവശരമമ്മാചണനക്ട്  മനസനിലെമ്മാകനി  ഒര  പകരള  പമമ്മാഡല  ഉണമ്മാകുനതനിനക്ട്

സഹകരനിപകണ പതനിപക്ഷേര അതനിനക്ട് വനിരദമമ്മായനി തനികച്ചുര ബമ്മാലെനിശമമ്മായ രമ്മാഷനീയ

ചെര്ച്ചകളനില  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങേള്  ചകമ്മാചണതനിക്കുന  എനപറയുനതക്ട്  ഏചറ

പഖദകരമമ്മാണക്ട്.   എലമ്മാവരരകൂടനി  ഒനനിച്ചക്ട്  ഇഹൗ  വനിഷയചത  കമ്മാണണചമനര,

ചഎകരപതമ്മാടു  കൂടനി  ഇഹൗ  ബനില  പമ്മാസമ്മാകണചമനമുളള  അഭരര്തനപയമ്മാടുകൂടനി

എചന്റ പഭദഗതനി ഞമ്മാന മൂവക്ട് ചചെയ്യുന.

പടനികജമ്മാതനി  പടനികവര്ഗ  പനിപനമ്മാകസമുദമ്മായപക്ഷേമവര  നനിയമവര

സമ്മാരസമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെചമന്ററനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .  ചക  .    ബമ്മാലെന): സമ്മാര്,

14-7-2016-ലെമ്മാണക്ട്  ഇഹൗ  ബനില  അവതരനിപനിച്ചതക്ട്.   അനക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവര  മമ്മാണനിസമ്മാറര  ശനീ.  പജമ്മാസഫുര അഡസപകറക്ട്  എര.  ഉമറര

പധമ്മാനചപട കുപറ ക്രമപശ്നങ്ങേള് ഉനയനിച്ചനിരന.  ആ ക്രമപശ്നങ്ങേള്കക്ട് അവര്കക്ട്

പബമ്മാധരര വരമ്മാവന വനിധതനില മറപടനി പറചഞനമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന വനിശസസനിക്കുനതക്ട്.

ഇതക്ട്  ഭരണഘടനമ്മാ  വനിരദമമ്മാണക്ട്,  ഫനിനമ്മാനഷരല  ചമപമമ്മാറമ്മാണര  ഇല,

ഉപദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങേള് ഇഹൗ ബനിലനില പറഞനിടനില,  1951  മുതല മുനകമ്മാലെ പമ്മാബലെരര

ചകമ്മാടുക്കുനതക്ട്  ശരനിയല  ഇചതമ്മാചകയമ്മായനിരന  ക്രമപശ്നതനിചന്റ  ഉളളടകര.   ആ
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ക്രമപശ്നര നനിലെനനിലകനിചലനക്ട് ഗവണ്ചമന്റക്ട് വരകമമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട് ചചെയര് റൂള്

ചചെയ്യുകയുര ചചെയ്തു.   അതനില വലെനിയ പസകനിയനിചലന പതമ്മാനനിയനിടമ്മാണക്ട്  സബ്ജകക്ട്

കമനിറനിയനില  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ രപമശക്ട് ചചെനനിതലെയുര പനി.ചക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനിയുര

ഉമനചെമ്മാണനിയുര  വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപക്ട്  എഴുതനിയതക്ട്.   അതനില  പറയുനതക്ട്  മൂനക്ട്

കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്,  ഒനക്ട് ഇതക്ട് ബഡ്ജറക്ട് പസരഗതനിചന്റ അനസതയക്ട് വനിരദമമ്മാണക്ട്,

രണക്ട്,  ഇതക്ട്  ദുര്വനിനനിപയമ്മാഗമമ്മാണക്ട്,  മൂനക്ട്,  ഇതക്ട്  സസമ്മാര്ത

തമ്മാലപരരങ്ങേള്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട്.   ഇഹൗ  മൂനക്ട്  കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്

വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപനിലുളളതക്ട്.   ഇഹൗ  വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപ്പുമമ്മായനി  ബനചപട്ടുചകമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട് ഇവനിചട കുചറ കമ്മാരരങ്ങേള് സൂചെനിപനിച്ചു കഴനിഞ.

ഇവനിചട  സമയര  കുറവമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്  വളചര  വനിശദമമ്മായനി  പറയമ്മാന  ഞമ്മാന

ആഗ്രഹനിക്കുനനില.    ഇതക്ട്  ബഡ്ജറനിചന്റ അനസതയക്ട്  നനിരകമ്മാതതമ്മാണക്ട്  എനക്ട്

വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപനില  വനപതമ്മാടുകൂടനി  ഇഹൗ  ബഡ്ജറനിചന്റ  ഉളളടകതനില   ഒര

അനസതയുചണനക്ട്  സമതനിക്കുവമ്മാന  നനിര്ബനനികചപടപലമ്മാ.   ബഡ്ജറനിചന്റ

ഉളളടകചത  സരബനനിച്ചക്ട്  വലമ്മാത  ആശങ്കെ  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവനിനക്ട്  ഇപപമ്മാള്

ആവശരമനില.  അതനില എചനങ്കെനിലുര ആശങ്കെയുണമ്മായനിരനചവങ്കെനില ബഹുമമ്മാനചപട

ധനകമ്മാരരവകുപ്പു  മനനി,   സഖമ്മാവക്ട്  ചഎസകക്ട്  ഇഹൗ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനചപടക്ട്
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പറയുമമ്മായനിരന.  ഇതക്ട് കരമ്മാബനിനറനിചന്റ അരഗനീകമ്മാരപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട് ഇഹൗ സഭയനില

സമര്പനിച്ചതക്ട്.  ബഡ്ജറനിചന്റ കമ്മാരരതനില ബഹുമമ്മാനചപട ചഎസകനിനക്ട് ഇലമ്മാത ഒര

തമ്മാലപരരര,  ആശങ്കെ  ബഹുമമ്മാനചപട  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവനിനക്ട്  ഉണമ്മാപകണതനില.

എനമ്മായമ്മാലുര  ബഡ്ജറനിചന്റ  ഉളളടകചത  സരബനനിച്ചക്ട്  നല  അഭനിപമ്മായമമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര  പറഞതക്ട്  എനളളതുചകമ്മാണക്ട്  ആ  ഭമ്മാഗപതമ്മാടക്ട്  പരനിപൂര്ണമമ്മായ

പയമ്മാജനിപമ്മാണുളളതക്ട്.   രണമ്മാമതക്ട്  ഇതക്ട് ദുര്വനിനനിപയമ്മാഗര നടതമ്മാന പവണനിയുളള ഒര

ബനിലമ്മാചണനമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.   ഒര  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന  പറയമ്മാര,  ഞങ്ങേള്  എങ്ങേചന

വനിചെമ്മാരനിച്ചമ്മാലുര യു.ഡനി.എഫക്ട് കമ്മാടനിയ ദുര്വനിനനിപയമ്മാഗതനിചന്റ നൂറനില ഒനനിചലെതമ്മാന

പപമ്മാലുര    അഞവര്ഷരചകമ്മാണക്ട്  കഴനിയനില.   സമ്മാമതനികരരഗചത  അച്ചടകര

എങ്ങേചനയമ്മായനിരനികണചമനക്ട് സഖമ്മാവക്ട് പനിണറമ്മായനി വനിജയചന്റ പനതൃതസതനിലുളള ഇഹൗ

ഗവണ്ചമന്റക്ട് അധനികമ്മാരതനില വനതനിനുപശഷര ആദരര തചന  ചതളനിയനിച്ചു.  അതക്ട്

ഇഹൗ  ചപമ്മാതുസമൂഹര  അരഗനീകരനിച്ചു.   യു.ഡനി.എഫക്ട്-ചന്റ  കമ്മാലെഘടതനില  21

മനനിമമ്മാരര,  ഒര  ചെനീഫക്ട്  വനിപ്പുമുള്ചപചട  22  കരമ്മാബനിനറക്ട്  റമ്മാങളള  ആള്കമ്മാരമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മായനിരനതക്ട്.   അതക്ട്  ഞങ്ങേള്  19  ആകനി ചുരകനി.   ഓപരമ്മാ  മനനിമമ്മാര്ക്കുര  32

പപഴ്സണല സമ്മാഫുകളുണമ്മായനിരന.  അതക്ട്  25  ആകനി ചുരകനി.  ഞമ്മാന ഒര കണകക്ട്

രമ്മാവനിചലെചയടുത, ശമളര, ഡനി.എ., ടനി.എ. ഇനതനില മമ്മാത്രര ഇതനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മായനി 40
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പകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  ലെമ്മാഭര  കനിടമ്മാന  പപമ്മാകുനതക്ട്.   മൂനക്ട്  മനനിമമ്മാര്

പവണ  എനവച്ചപതമ്മാടുകൂടനി  90  പപഴ്സണല  സമ്മാഫുകളമ്മാണക്ട്  ഇലമ്മാതമ്മാകുനതക്ട്.

ബമ്മാകനിയുളള  19  മനനിമമ്മാര്,   31-32  പപഴ്സണല  സമ്മാഫുകചള   25  ആയനി

ചുരകനിയതനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മായനി  100 എണര അതനിലുര ചവടനിക്കുറവക്ട് വരതനി.   മനിനനിമര

40  പകമ്മാടനി  രൂപ ഇഹൗ ഇനതനില ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട്  കനിട്ടുകയമ്മാണക്ട്.   ടനി.എ.,  ഡനി.എ.,

ശമളര  ഇവയുചട  കണകക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പറഞതക്ട്.    ബമ്മാകനിയുളളതുകൂടനി

കൂടനിയമ്മാല ഇതനിലുര കൂടുര.   വനിമമ്മാനയമ്മാത്ര സരബനനിച്ചക്ട്   മനനിമമ്മാര് തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്,

ബഹുമമ്മാനചപട  ശശനി  തരൂരനിചന്റ  ഭമ്മാഷയനില  പറഞമ്മാല  കമ്മാറനില  കമ്മാസമ്മാണക്ട്,

കനകമ്മാലെനികമ്മാസക്ട്  മതനി,   എകനികഡ്യൂടനിവക്ട്  കമ്മാസക്ട്  പവചണനവച്ചു.    വനീടക്ട്

പമമ്മാടനിപനിടനിപനിപകണ  എന  തനീരമമ്മാനനിച്ചു,  വനിപദശയമ്മാത്രകള്  പരമമ്മാവധനി  കുറയമ്മാന

തനീരമമ്മാനനിച്ചു.  ഇതനിചന്റ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  എത്രപകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ലെമ്മാഭനികമ്മാന  പപമ്മാകുക?

അതനിചന്റ അഞനിചലെമ്മാന പപമ്മാലുര വരനില   ഇഹൗ കമനീഷചന്റ ചചെലെവക്ട്.    കഴനിഞ

യു.ഡനി.എഫക്ട് സര്കമ്മാര് പത്രപരസരര ചകമ്മാടുതതക്ട് 150 പകമ്മാടനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  അതനില

25 പകമ്മാടനി രൂപ ചകമ്മാടുകമ്മാന ബമ്മാകനിയമ്മാണക്ട്.  ജനസമര്ക പരനിപമ്മാടനിയുചട ഭമ്മാഗമമ്മായനി

പരസരവര,  പനലുര,  ഭക്ഷേണവര കൂടനി  16  പകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.   ചെമ്മായ സലകമ്മാരര

1,77,00,000 രൂപയമ്മാണക്ട്, അതക്ട് കുറച്ചക്ട് കുറഞനിട്ടുണക്ട്.  മനനിമമ്മാരചട വമ്മാടക ചകടനിടര
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പമമ്മാടനിപനിടനിപനികല  37,93,000  രൂപയമ്മാണക്ട്,  വനീടക്ട്  അറകുറപണനി  26,15,00,000

രൂപയമ്മാണക്ട്,  ഈ തുക ചകമ്മാണക്ട് ഓപരമ്മാ വനീടക്ട് ഉണമ്മാകനിചകമ്മാടുകമ്മാര.  അവനിചട കര്ടന

ഇടതക്ട്  36,16,000.   വനിപദശയമ്മാത്ര  205  എണര,  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  തലെതനില

പപമ്മായതമ്മാണക്ട്,  ബമ്മാകനി  എനനികക്ട്  കണകക്ട്  കനിടനിയനിടനില.     44,15,00,000

രൂപയമ്മാണതക്ട്.   ഒര മനനിപയമ്മാടക്ട്  വനിപദശതക്ട്  വച്ചക്ട്  പചെമ്മാദനിച്ചതക്ട്  എപപമ്മാഴമ്മാണക്ട്  ഇനനി

പകരളതനിപലെകക്ട് പപമ്മാകുനതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്.   ഡനി.എ.,  ശമളര,  മനനിമമ്മാര്  22  ആളക്ട്

വരമപലമ്മാ,  220,76,00,000  രൂപ.   ആചക  460  പകമ്മാടനി  രൂപയുചട  അധനിക

സമ്മാമതനിക  ബമ്മാധരതയമ്മാണക്ട്  ഇഹൗ  ഖജനമ്മാവനിനക്ട്  വരതനിയതക്ട്.   അതനിചന്റ

ഇരപതനിയഞനിചലെമ്മാനപപമ്മാലുര  പവണ  ഇഹൗ  കമനീഷന  പമ്മാവര്തനികമമ്മായമ്മാല

ഉണമ്മാകുന ചചെലെവക്ട്.    ഇഹൗ ഘടതനില ഇവര് പമ്മാവചപടവചര മറന,  ചപനഷന

കുടനിശ്ശനിക  1074  പകമ്മാടനി രൂപ ചകമ്മാടുകമ്മാന ബമ്മാകനി,  കരമ്മാറകമ്മാര്കക്ട് കുടനിശ്ശനിക  1632

പകമ്മാടനി  രൂപ,  ചചെലെവഴനിച്ചു  എന  വരതമ്മാന  പവണനി  ഇലെപകമ്മാണനികക്ട്  ലെഡ്ജര്

പപമ്മാസനിരഗക്ട്  1431  പകമ്മാടനിരൂപ.  പക്ഷേമനനിധനിയനില നനിനര വമ്മായ്പചയടുത ഇനതനില

1365 പകമ്മാടനി രൂപയുര  ചനലകൃഷനികമ്മാര്കക്ട് ചനലെക്ട് ല്ല് സരഭരനിച്ച ഇനതനില ബമ്മാകനി 332

പകമ്മാടനി രൂപയുര  കടമ്മാശസമ്മാസ ധനസഹമ്മായര ചകമ്മാടുകമ്മാന 9732 എണവര    ഇപപമ്മാഴുര

കുടനിശ്ശനികയമ്മായനിട്ടുനണക്ട്.    ഞങ്ങേള്  വരപമമ്മാള്  എസക്ട്.സനി./എസക്ട്.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.
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വനിഭമ്മാഗങ്ങേള്ക്കുള്ള  പസമ്മാളര്ഷനിപക്ട്  ഇനതനില   169  പകമ്മാടനി  രൂപ  ചകമ്മാടുകമ്മാന

ബമ്മാകനിയുണമ്മായനിരന.   ചമമ്മാതതനിലുള്ള  കണചകടുതപപമ്മാള്

എസക്ട്.സനി.വനിഭമ്മാഗങ്ങേളുചട  വനീടുകള്ക്കുള്ള  കുടനിശ്ശനിക  312  പകമ്മാടനി  രൂപയുര  എസക്ട്.ടനി.

വനിഭമ്മാഗങ്ങേളുചട വനീടുകള്ക്കുള്ള  കുടനിശ്ശനിക ചകമ്മാടുതതനീര്കമ്മാന  730 പകമ്മാടനി രൂപയുര

കടര  എഴുതനിതള്ളമ്മാന  77  പകമ്മാടനി  രൂപയുര  ആവശരമമ്മായനിവരന.   ഇതരചമമ്മാര

ഘടതനിലെമ്മാണക്ട് ഒര ബദല നയര ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകമ്മാണക്ട് അവനിശസസനനീയമമ്മായനിട്ടുള്ള

ഒര ബഡ്ജറനില   12,000 പകമ്മാടനി രൂപയുചട മമ്മാന്ദരവനിരദ പമ്മാപകജക്ട് പഖരമ്മാപനിച്ചതക്ട്.

പകരളര  രക്ഷേചപടുചമന  കമ്മാരരതനില  യമ്മാചതമ്മാര  സരശയവമനില.   ഇതനിനക്ട്

ഭരണരരഗതക്ട്  സമൂലെമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  മമ്മാറര  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   ഇനചത

ബഡ്യൂപറമ്മാക്രമ്മാറനികക്ട് ഘടന അടനിമുടനി മമ്മാപറണനിയനിരനിക്കുന.  അതനിനമ്മാണക്ട് ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന്റ  ആവശരകത.   ഇവനിചട  കമനീഷചന്റ  രൂപനീകരണര  വരനനില.  അതക്ട്

പനരചത  പറഞ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   ഇഹൗ  സഭയനിലുള്ള  ഒര  ചമമര്  ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായമ്മാലുണമ്മാകുന  നനിയമതടസര മമ്മാറ്റുനതനിനക്ട് പവണനി മമ്മാത്രമുള്ള

ഒര  നനിയമമമ്മാണനിതക്ട്.   ഇതനിചന്റ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  രൂപരചകമ്മാള്ളുന  കമനീഷനുണമ്മാകുന

ചചെലെവകളുര മറ്റുര  പരനിപശമ്മാധനിച്ചനിടനില.   ഇതനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മായനി ഒര പുതനിയ നനിയമര

പവപണമ്മാ അപതമ്മാ എകനികഡ്യൂടനീവക്ട് ഓര്ഡര് മതനിപയമ്മാചയനക്ട് പനിനനീടക്ട് നനിയമവകുപ്പുമമ്മായനി
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ആപലെമ്മാചെനിച്ചക്ട് തനീരമമ്മാനനിക്കുനതമ്മാണക്ട്.  അതനിചന സരബനനിച്ചക്ട് ഒര ആശങ്കെയുര പവണ

എത്രമമ്മാത്രര തുക അതനിനുപവണനി ചചെലെവഴനിക്കുനപവമ്മാ അതനിചന്റ ഇരടനി  റനിപടണ്സക്ട്

ഇഹൗ  സമൂഹതനിനക്ട്  കനിട്ടുചമനള്ള  കമ്മാരരതനില  യമ്മാചതമ്മാര  സരശയവര  പവണ.

സസമ്മാര്തതമ്മാലപരരമമ്മാണക്ട് ഇതനിചന്റ പനിനനിലുള്ളചതനമ്മാണക്ട് ഇഹൗ വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപനില

പറയുനതക്ട്.  അങ്ങേചനചയമ്മാര തമ്മാലപരരവമനില.  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിചന ചെനീഫക്ട്

വനിപമ്മാക്കുനതനിചന്റ   ഭമ്മാഗമമ്മായനി  നനിങ്ങേള്  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടതനിയപപമ്മാള്

എനമ്മാപണമ്മാ  നനിങ്ങേളുചട  മനസനിലുണമ്മായനിരനതക്ട്  അതരര  തമ്മാലപരരങ്ങേചളമ്മാനര

ഞങ്ങേള്കനില.  കൂടമ്മാചത  1979-ല  ഇപത  രൂപതനിലുള്ള  ഒര  നനിയമര  നനിങ്ങേള്

ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്,  മുസ്ലേനീര ലെനീഗനിചന്റ എര.എല.എ.  ആയനിരന ശനീ ഇ.  അഹമദനിചന

സനിഡ്പകമ്മായുചട   ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാനമ്മായനിരന.  അനക്ട്  അപദ്ദേഹചത

ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകണചമങ്കെനില  ഈ  നനിയമര   പഭദഗതനി  ചചെയ്പത  പറ.   ആ

സസമ്മാര്തതമ്മാലപരരവര  ഞങ്ങേള്കനില.   ബഹുമമ്മാനചപട  പസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാനനി

യു.പനി.എ.യുചട  ചചെയര്പപഴ്സണമ്മായപപമ്മാള്  അവര്കക്ട്   കരമ്മാബനിനറക്ട്  റമ്മാങ്കെക്ട്

നലകുനതനിനമ്മായനി  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടതനി,  ആ  തമ്മാലപരരവര  ഞങ്ങേള്കനില.

ഇതുമമ്മായനി  ബനചപട്ടുചകമ്മാണക്ട്  കുചറ  കമ്മാരരങ്ങേള്  ഇവനിചട  സൂചെനിപനികമ്മാനുണക്ട്.

അതനിപലെയ്ചകമ്മാനര  കടകമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.   ബഹുമമ്മാനചപട
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പതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങേള്തചന  ഒര  കണ്സനസപസമ്മാടു  കൂടനിയമ്മാപണമ്മാ  ഇതനിചനപറനി

അഭനിപമ്മായര  പറയുനതക്ട്.     ശനീ.   വനി.  റനി.  ബലറമ്മാര  പറഞതക്ട്  ഇങ്ങേചനചയമ്മാര

നനിയമര  ആവശരമമ്മാചണനര  പചക്ഷേ  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാന്ദചനപപമ്മാചലെ  ഒരമ്മാള്

പവണപമമ്മാചയനമമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹതനിചന്റ ആശങ്കെ. ശനീ. ചക. സനി. പജമ്മാസഫമ്മാചണങ്കെനില

ഇഹൗ  ബനില   പരനിഗണനമ്മാ  പസജനിലതചന  പനിനവലെനികണചമനമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.

അതനിനക്ട് പനചര കടകവനിരദമമ്മായനിടമ്മായനിരന  ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്

ശനീ.  രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെയുചട  അഭനിപമ്മായര.  യഥമ്മാര്തതനില പകരളതനില ഒര

ഭരണ  നവനീകരണര  ആവശരമപല?  ഇഹൗ  ബനിലനിചന്റ  തുടര്ച്ചയമ്മാണക്ട്  മപറതുര  ആ

കമ്മാരരതനില  യമ്മാചതമ്മാര  തര്കവമനില.  ഭരണപരനിഷമ്മാരര   പകരളതനില

അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   ആ  ബനിലനിചന്റ  പമ്മാധമ്മാനരചത  സരബനനിച്ചക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട

എസക്ട്. ശര്മ ഇവനിചട സൂചെനിപനിക്കുകയുണമ്മായനി. നമ്മുചട ഭരണ വരവസ നടപമ്മാക്കുന

ബഡ്യൂപറമ്മാക്രസനി  ചകമ്മാപളമ്മാണനിയല കമ്മാലെഘടതനിചന്റ  തുടര്ച്ചയമ്മാണക്ട്.   ഇവനിടചത

സമ്മാമൂഹനിക സമ്മാഹചെരരങ്ങേള്കനുസരനിച്ചക്ട് നമ്മുചട ഭരണവരവസ രൂപചപടുതനിയമ്മാല

മമ്മാത്രചമ ജനങ്ങേളുചട ആഗ്രഹമ്മാഭനിലെമ്മാഷങ്ങേള്കനുസൃതമമ്മായ ഒര ഭരണ സരവനിധമ്മാനര

നമുക്കുണമ്മാക്കുവമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുകയുള.   ഇനരന  ഭരണഘടന  ഇഹൗ  ദനിശയനിലുള്ള

ധനീരമമ്മായ ഒര ചുവടുവയ്പമ്മാണക്ട്.  പനിലകമ്മാലെതക്ട് ഭരണഘടന വനിഭമ്മാവന ചചെയ്യുന പലെ
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സമ്മാപനങ്ങേളുര  ജനങ്ങേളനിപലെയക്ട്  ഇറങ്ങേനിചച്ചല്ലുനതനിനുള്ള  സരവനിധമ്മാനമമ്മായനി

രൂപചപടുതമ്മാന  പരനിശമങ്ങേള്  പലെതുര  നടനചവങ്കെനിലുര  പൂര്ണമമ്മായുര

വനിജയനിപനികമ്മാന  നമുകക്ട്  കഴനിഞനില.   കുറചച്ചങ്കെനിലുര  ഇഹൗ  ദനിശയനില

പനടമുണമ്മാകനിയതക്ട്  പകരളമമ്മാണക്ട്.   അതനിനക്ട്  പധമ്മാനചപട  കമ്മാരണര  പകരളതനിചലെ

അദസമ്മാനനിക്കുനവചന്റ  രമ്മാഷനീയപമ്മാര്ടനിയമ്മായ  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  പകരളതനില

അധനികമ്മാരതനില  വന  എനതമ്മാണക്ട്.   മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേചള  അപപക്ഷേനിച്ചക്ട്

പകരളതനില    ഭരണപരനിഷമ്മാര  നടപടനികള്  ബഹുദൂരര  മുപനമ്മാടക്ട്  പപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  സരവനിധമ്മാനര  രമ്മാജരവരമ്മാപകമമ്മായനി    നനിയമരമൂലെര

നടപമ്മാകനിയനിട്ടുചണങ്കെനിലുര  പകരളതനില  ഉണമ്മായതുപപമ്മാലുള്ള  ഫലെപദമമ്മായനിട്ടുള്ള

ത്രനിതലെ പഞമ്മായതക്ട് സരവനിധമ്മാനര മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേളനില രൂപചപടുതമ്മാന നമുകക്ട്

കഴനിഞനില.  ജനകനീയമ്മാസൂത്രണരപപമ്മാലുള്ള  മഹൗലെനികമമ്മായ  പരനിഷമ്മാരങ്ങേള്

രമ്മാജരതനിനുതചന  മമ്മാതൃകയമ്മായനിരന.   പകരളതനിചലെ  മചറമ്മാര  സവനിപശഷത

ഭൂപരനിഷരണവമമ്മായനി  ബനചപടതമ്മാണക്ട്.   രമ്മാജരചത  ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങേളനിലുര

ഇനനിയുര സമഗ്രമമ്മായ ഭൂപരനിഷരണര നടപനിലെമ്മാകനിയനിടനിചലനള്ളതക്ട് നമള് കമ്മാണണര.

സമ്മാര്വത്രനിക  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസര  പകരളതനിചന്റ  ഭഹൗതനിക സമ്മാഹചെരരങ്ങേചള

ക്രനിയമ്മാത്മകമമ്മായനി പരനിവര്തനര ചചെയ്തനിട്ടുണക്ട്.  സമൂഹതനിചലെ ഉയര്ന തടനിലുള്ള ഒര
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വനിഭമ്മാഗതനിനക്ട്  മമ്മാത്രര  പമ്മാപമമ്മായനിരന  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പമഖലെ,  പപതരകനിച്ചക്ട്  ഉനത

വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പമഖലെ  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്ക്കുകൂടനി  പമ്മാപമമ്മാകമ്മാന  പകരളതനിചലെ

വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  പരനിഷരണ  നനിയമതനിനക്ട്  കഴനിഞ.   ആപരമ്മാഗര  പമഖലെയനിലുര

ചപമ്മാതുവനിതരണ  പമഖലെയനിലുര  ഇനരയക്ട്  മമ്മാതൃകയമ്മാണക്ട്  പകരളര.   പകരളതനിചലെ

സമ്മാറഡ്യൂടറനി പറഷന സരവനിധമ്മാനര ഇതരതനിലുള്ള ഒര പുതനിയ ചുവടക്ട് വയ്പമ്മായനിരന.

ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങേളനില  ഇതക്ട്  നടപമ്മാകനിയനിരനനില.   ഇഹൗ  രനീതനിയനില

സമ്മാമൂഹനികപക്ഷേമ രരഗങ്ങേളനില പകരളതനിനക്ട് പുപരമ്മാഗതനി ചചകവരനികമ്മാന കഴനിഞതക്ട്

ഭരണരരഗതക്ട്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെമമ്മായനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  സമഗ്ര

പരനിഷമ്മാരങ്ങേളനിലൂചടയമ്മായനിരന. അവയ്ചകലമ്മാര ആധമ്മാരമമ്മായതക്ട് മുന ഭരണപരനിഷമ്മാര

കമനീഷനുകളുചട നനിര്പദ്ദേശങ്ങേളുര അവ മുപനമ്മാട്ടുവച്ച ആശയങ്ങേളുമമ്മായനിരന.  ഇതനിനക്ട്

മുമചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന  1997-ല  ഇ.  ചക.  നമ്മായനമ്മാര് അദരക്ഷേനമ്മായനി

സമര്പനിച്ചതമ്മായനിരന. അധനികമ്മാര വനിപകന്ദ്രനീകരണതനിനക്ട് ആധമ്മാരമമ്മായ ആശയങ്ങേള്

രൂപചപടതക്ട് ആ റനിപപമ്മാര്ടനിചന്റ അടനിസമ്മാനതനിലെമ്മായനിരന.  അതുകഴനിഞക്ട് ഇപപമ്മാള്

രണക്ട് പതനിറമ്മാണക്ട് പൂര്തനിയമ്മാകുകുയമ്മാണക്ട്.  വനിവരസമ്മാപങ്കെതനിക വനിദരയുചട  കുതനിച്ചുചെമ്മാടര

അതനിനു പശഷര സരഭവനിച്ച പധമ്മാന പുപരമ്മാഗതനിയമ്മാണക്ട്.  വനിവരസമ്മാപങ്കെതനിക വനിദരയുചട

വരമ്മാപനതനിനുപശഷര  രണക്ട്  പതനിറമ്മാണനിനനിടയനില  പലെമ്മാകര  ഒരപമ്മാടക്ട്  മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.
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മമ്മാറനിയ  കമ്മാലെഘടതനിചന്റ  രനീതനികള്കനുസരനിച്ചക്ട്  നമ്മുചട  ജനീവനിതരനീതനികളനില

സമൂലെമമ്മായ  മമ്മാറവര  സരഭവനിച്ചു.  ഇപതമ്മാചടമ്മാപര  നമ്മുചട  ഭരണസരവനിധമ്മാനവര

കമ്മാപലെമ്മാചെനിതമമ്മായനി   പരനിഷരനിച്ചക്ട്  മുപനമ്മാട്ടുപപമ്മാപകണതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

ചപമ്മാതുജനങ്ങേളുചട  ആവശരങ്ങേള്  ഒര  അപപക്ഷേയുചട  രൂപതനില  സര്കമ്മാരനിപലെയക്ട്

സമര്പനികചപട്ടുകഴനിഞമ്മാല  അചതമ്മാര  ഉതരവമ്മായനി  ജനങ്ങേളനിപലെയക്ട്

എതനിക്കുനതനിനക്ട്  മമ്മാസങ്ങേളുചട  കമ്മാലെതമ്മാമസമുണമ്മാകുന.   ഒര  വര്ഷപതയള്ള

പദതനികള് ബഡ്ജറനില അവതരനിപനികചപടുപമമ്മാള് അതമ്മാതക്ട് വര്ഷര തചന പസ്തുത

പദതനികള്  നടപനിലെമ്മാകമ്മാന  നമുകക്ട്  കഴനിയുനനില.   നമ്മുചട  ഭരണരനീതനിയുര

ഉപദരമ്മാഗസ  സരവനിധമ്മാനവര  ഇപപമ്മാഴുര  മമ്മാറനിയനിടനില.   പലെ  തട്ടുകളനിലെമ്മായനി

വനിനരസനികചപട നനിലെവനിലുള്ള ഉപദരഗസ സരവനിധമ്മാനര തങ്ങേളനിലെര്പനിതമമ്മായ പജമ്മാലെനി

നനിര്വഹനിക്കുനതനില  പരമ്മാജയമമ്മാണക്ട്.   ഫയലുകള്  ഒപര  ആവശരതനിനക്ട്  പലെ

ഉപദരഗസനമ്മാര്  കണക്ട്  ദനിവസങ്ങേചളടുതക്ട്  പപമ്മാപകണ  സനിതനിയമ്മാണുള്ളതക്ട്.

കമഡ്യൂടര്വലകരണര  എലമ്മാ  ഓഫനീസുകളനിലുര  നടപനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുചണങ്കെനിലുര  ഒര

ഓഫനീസനിലനനിനര  ഏചതങ്കെനിലുചമമ്മാര  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ലെഭനികണചമങ്കെനില  കമഡ്യൂടപറമ്മാ,

വനിവരസമ്മാപങ്കെതനികവനിദരപയമ്മാ ഇലമ്മാത കമ്മാലെതക്ട് അനുഭവചപട അപത കമ്മാലെതമ്മാമസര

ഇപപമ്മാഴുമുണമ്മാകുന.  സസകമ്മാരര പമഖലെയനില വനിവരസമ്മാപങ്കെതനിക വനിദരയുപടയുര പുതനിയ
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മമ്മാപനജുചമന്റക്ട്  തനങ്ങേളുപടയുര  ഫലെമമ്മായനി  കമ്മാരരക്ഷേമത  വര്ദനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.   എനമ്മാല

സര്കമ്മാര്  സരവനിധമ്മാനങ്ങേളനില  ഇപപമ്മാഴുര  കമ്മാലെഹരണചപട  ചെനിലെ  രനീതനികള്

പനിനടരകയമ്മാണക്ട്.   അതുമൂലെര സസകമ്മാരര  പമഖലെചയകമ്മാള് കമ്മാരരപമ്മാപനിയുര  മതനിപ്പുര

തനീചര കുറഞ ഒര സരവനിധമ്മാനമമ്മായനി സര്കമ്മാര് പമഖലെ വനിലെയനിരതചപടുകയമ്മാണക്ട്.

ചപമ്മാതുപമഖലെമ്മാ  കമനനികള്  കപമമ്മാളതനില  സസകമ്മാരരപമഖലെമ്മാ  കമനനികളുമമ്മായനി

മത്സരനിച്ചക്ട് പരമ്മാജയചപടുന സനിതനിയുമുണക്ട്.  ഒര സസകമ്മാരര കമനനിപയകമ്മാള് കൂടുതല

സുരക്ഷേനിതതസവര  സരരക്ഷേണവര  സര്കമ്മാര്  കമനനികള്ക്കുണമ്മായനിട്ടുര  ഇഹൗ  സനിതനി

സരജമ്മാതമമ്മാകുനതക്ട്  പരനിപശമ്മാധനികചപപടണതമ്മാണക്ട്.   മുകളനിലപറഞ  നനിരവധനി

കമ്മാരരങ്ങേള്ക്കുപുറചമ  പുതനിയ  പലെമ്മാകര  ആവശരചപടുന  ഒടനവധനി  പരനിഷമ്മാരങ്ങേള്

നമ്മുചട  സമൂഹതനിനക്ട്  ഇനക്ട്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.   ഇതക്ട്  രൂപചപടുതനതനിനുള്ള

നടപടനികള്  കമ്മാലെഘടതനിചന്റ  ആവശരകതയമ്മാണക്ട്.   സമഗ്രമമ്മായ

ഭരണപരനിഷമ്മാരങ്ങേചള  സരബനനിച്ചക്ട്  പഠനിച്ചക്ട്  നനിര്പദ്ദേശര  സമര്പനിക്കുന  ഒര

കമനീഷചന  നനിയമനികമ്മാന  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്  ഇഹൗ

പശമ്മാതലെതനിലെമ്മാണക്ട്.കരചളടുതക്ട്  കമ്മാണനിച്ചമ്മാലുര  ചചെമരതനിപ്പൂവമ്മാചണനക്ട് പറയുന

ഒര  സമനീപനമമ്മാണക്ട്   പതനിപക്ഷേതനിനുളളതക്ട്.   ഞമ്മാചനമ്മാര  കമ്മാരരര  കൂടനി  പറയമ്മാര.

ഇവര്  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിചയ  തളളനിപറഞനിട്ടുണക്ട്.  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി  ഭമ്മാരതയക്ഷേനിചയനര
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പറഞക്ട്   എ.  ചക.  ജനി.  ചസന്ററനില  വനനിട്ടുണക്ട്.   അതനിചന്റ  കൂചടനനിന  കുറച്ചക്ട്

ആള്കമ്മാപര ഇപപമ്മാള് ഇവനിചടയുളള.  പനിചനയമ്മാണക്ട്  5  ചകമ്മാലര ഭരനികമ്മാന ശനീ.  എ.

ചക.  ആന്റണനിചയ ചുമതലെചപടുതനിയതക്ട്.  മൂനര ചകമ്മാലര ഭരനിച്ചപപമ്മാള് പുകച്ചുചെമ്മാടനിച്ചു.

അതക്ട്  ഓര്മയുപണമ്മാ?  ഇഹൗ  അനുഭവചമമ്മാചക  ഇവര്ക്കുണക്ട്.  ചക.  കരണമ്മാകരചന

കുതനിപനമ്മാവനിച്ചതുപപമ്മാലുളള  ഒരനുഭവര  പകമ്മാണ്ഗ്രസനിചലെ  മചറമ്മാര  പനതമ്മാവനിനുര

ഉണമ്മാകനില. ആ അനുഭവചമലമ്മാര വച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട സനി.പനി.ചഎ (എ ര).-ഉര  ശനീ.

വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദനുര തമനില രണക്ട് ധ്രുവമമ്മാചണനക്ട് പറയുന.   ശനീ. വനി. എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചന സമമ്മാധമ്മാനനിപനികമ്മാന പവണനി,  സപനമ്മാഷനിപനികമ്മാനപവണനി  വമ്മായനില

കുറച്ചക്ട്  പഞസമ്മാര   വച്ചുചകമ്മാടുക്കുന  എന  ധമ്മാരണയനില   പതനിപക്ഷേര  പറയണ,

അങ്ങേചനയുളള  പഞസമ്മാരകളനില  വനിപധയനമ്മാകുന  ആളല  അപദ്ദേഹര.  അതുകൂടനി

മനസനിലെമ്മാകണര.   അതുചകമ്മാണക്ട്    ഇവനിചടയുളള  ഇഹൗ  വനിപയമ്മാജനക്കുറനിപനിപനമ്മാടക്ട്

പയമ്മാജനികമ്മാന കഴനിയനില.  പതനിപക്ഷേതനിചന്റ ഭമ്മാഗതനനിനവന പരമ്മാമര്ശങ്ങേചളലമ്മാര

പകരളതനിചന്റ  ചപമ്മാതുതമ്മാല്പരരതനിനക്ട്  വനിരദമമ്മാണക്ട്.   അതുചകമ്മാണക്ട്  കൂടുതല

കമ്മാരരങ്ങേളനിപലെയക്ട്  കടകമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  ഇഹൗ  ബനിലനിചന്റ  മറക്ട്

ഘടങ്ങേളനിപലെയക്ട്  കടകണചമനക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട  സനീകപറമ്മാടക്ട്  അഭരര്തനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന എചന്റ പസരഗര അവസമ്മാനനിപനിക്കുന. 
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പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്   (ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ):  സര്,   സരസമ്മാനതനിനക്ട്

അധനിക  സമ്മാമതനിക  ഭമ്മാരമുണമ്മാക്കുനതുര   സരസമ്മാനര  ഭരനിക്കുന

മമ്മാര്കനിസപമ്മാര്ടനിയുചട   ആഭരനര  പശ്നങ്ങേള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുരപവണനി

ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന ഇഹൗ വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ബനില പമ്മാസമ്മാക്കുനതനിപനമ്മാടക്ട്

ഞങ്ങേള്കക്ട്  സഹകരനികമ്മാന  കഴനിയനില.   ഇഹൗ  രകതനില  ഞങ്ങേള്കക്ട്  പങ്കെനില.

അതുചകമ്മാണക്ട് ഞങ്ങേള് വമ്മാകഹൗടക്ട് ചചെയ്യുന. 

(സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്തപകമ്മാരമുളള  2016-ചലെ   നനിയമസഭ

(അപയമ്മാഗരതകള് നനീകരചചെയ്യല) പഭദഗതനി ബനില പമ്മാസമ്മാക്കുനതനില  പതനിപഷധനിച്ചക്ട്

പതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങേള്  ഒനടങ്കെര സഭവനിടക്ട് പുറതപപമ്മായനി)

 
മനി  .   സനീകര്: ശനീ. വനി. റനി. ബലറമ്മാര, അങ്ങേയുചട 1 (എ) നമര് പഭദഗതനി പസക്ട്

ചചെയ്യുനപണമ്മാ ?

(അരഗര സനീറനിലെനില)

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര് …......

ശനീ.  വനി.  റനി.  ബലറമ്മാര  അവതരനിപനിച്ച  1  (എ)  നമര്  പഭദഗതനി  സഭ
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നനിരമ്മാകരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ,  അങ്ങേയുചട  2(ബനി)  നമര് പഭദഗതനി പസക്ട്

ചചെയ്യുനപണമ്മാ?

ശനീ  .   എസക്ട്  .   ശര്മ: ഞമ്മാന പസക്ട് ചചെയ്യുനനില.

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  എസക്ട്.  ശര്മ  അവതരനിപനിച്ച  2(ബനി)  നമര്  പഭദഗതനി

സഭയുചട അനുമതനിപയമ്മാടുകൂടനി പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന. 

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്തപകമ്മാരമുളള  2016-ചലെ   നനിയമസഭ

(അപയമ്മാഗരതകള് നനീകരചചെയ്യല)  പഭദഗതനി ബനില  പരനിഗണനയ്ചകടുകണചമന

പപമയചത  

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര് …......

പപമയര സഭ അരഗനീകരനിച്ചനിരനിക്കുന.  ബനില പരനിഗണനയ്ചകടുക്കുന. 

വകുപക്ട് തനിരനിച്ചുളള പരനിഗണന 

2 -  ാംവകുപക്ട്

(പഭദഗതനികള്  അവതരനിപനിപകണ  അരഗങ്ങേള്  സനീറനിലെനിലമ്മാതനിരനതനിനമ്മാല

അവതരനിപനികചപടനില)
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2-ാം വകുപക്ട് ബനിലനിചന്റ  ഭമ്മാഗമമ്മാകണചമന പശ്നചത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര് …......

രണമ്മാര വകുപക്ട് ബനിലനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മാകണചമന പശ്നര സഭ അരഗനീകരനിച്ചനിരനിക്കുന.

രണമ്മാര വകുപക്ട് ബനിലനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന. 

1-  ാംവകുപ്പുര പനീഠനികയുര  പപരര

(പഭദഗതനികള്  അവതരനിപനിപകണ  അരഗങ്ങേള്  സനീറനിലെനിലമ്മാതനിരനതനിനമ്മാല

അവതരനിപനികചപടനില)

1-ാം വകുപ്പുര പനീഠനികയുര പപരര ബനിലനിചന്റ  ഭമ്മാഗമമ്മാകണചമന പശ്നചത  

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര് …......

1-ാം വകുപ്പുര പനീഠനികയുര  പപരര   ബനിലനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മാകണചമന പശ്നര സഭ

അരഗനീകരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

1-ാം വകുപ്പുര പനീഠനികയുര പപരര ബനിലനിചന്റ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന. 

മൂനമ്മാര വമ്മായന

മനി  .    സനീകര്:  പടനികജമ്മാതനി പടനികവര്ഗ പനിപനമ്മാകസമുദമ്മായപക്ഷേമവര നനിയമവര
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സമ്മാരസമ്മാരനികവര  പമ്മാര്ലെചമന്ററനികമ്മാരരവര  വകുപ്പുമനനി,  അപങ്ങേയക്ട്   ബനില

പമ്മാസമ്മാകണചമന  പപമയര അവതരനിപനികമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

പടനികജമ്മാതനി  പടനികവര്ഗ  പനിപനമ്മാകസമുദമ്മായപക്ഷേമവര  നനിയമവര

സമ്മാരസമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെചമന്ററനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ബമ്മാലെന): സര്,

2016-ചലെ   നനിയമസഭ   (അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകരചചെയ്യല)  പഭദഗതനി  ബനില

പമ്മാസമ്മാകണചമന പപമയര ഞമ്മാന അവതരനിപനിക്കുന.   

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    വനി  .    എസക്ട്  .    സുനനിലകുമമ്മാര്):സര്,  ഞമ്മാന പപമയചത

പനിനമ്മാങ്ങുന.

മനി  .    സനീകര്:  2016-ചലെ   നനിയമസഭ   (അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകരചചെയ്യല)

പഭദഗതനി ബനില  പമ്മാസമ്മാകണചമന പപമയചത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര് …......

പപമയര സഭ അരഗനീകരനിച്ചനിരനിക്കുന.  ബനില പമ്മാസമ്മായനിരനിക്കുന. 


