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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   12,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  ചകേനാടുതബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഈ  സകമ്മേളനതബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുചടെ നമ്പറബചന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1(*1 &*8)             അഴബമതബകകസുകേളബചല അകനന്വേഷണലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

നബലവബചല  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളനായ  ശസ്പീ  വബ.  എസക്ക്.  ശബവകുമനാര,

ശസ്പീ. വബ. ചകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞക്ക്, ശസ്പീ. ചകേ. എലാം. ഷനാജബ,  ശസ്പീ. പബ. ഉണബ,

ശസ്പീമതബ  യ.  പ്രതബഭ  എന്നബവരചകതബചര വബജബലനസക്ക് കകേസുകേളുചണനലാം

അതബല് ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  ശബവകുമനാര,  ശസ്പീ.  വബ.  ചകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞക്ക്,

ശസ്പീ.  ചകേ.  എലാം.  ഷനാജബ  എന്നബവരചകതബചരയളള  കകേസക്ക്
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അകനന്വേഷണഘട്ടതബലനാചണനലാം  ശസ്പീ.  പബ.  ഉണബചകതബരനായ  കകേസബചന്റെ

അകനന്വേഷണ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സൂഷ്മപരബകശനാധനയബലനാചണനലാം  ശസ്പീമതബ

യ.  പ്രതബഭചകതബചരയളള  കകേസബചന്റെ  അകനന്വേഷണലാം  ചചഹകകനാടെതബ  കസ

ചചയബരബക്കുകേയനാചണനലാം   ശസ്പീ.  എലാം.  സബ.  കേമറുദസ്പീചനതബചര  149  വഞ്ചന

കകേസുകേളുലാം  ശസ്പീ.  പബ.  വബ.  അനവര,  ശസ്പീമതബ  ഇ.  എസക്ക്.  ബബജബകമനാള്

എന്നബവരചകതബചര  ഒകരനാ  കകേസക്ക്  വസ്പീതലാം  രജബസര  ചചയബട്ടുചണനലാം  സഭചയ

അറബയബച.  ബനാറുടെമയനായ ശസ്പീ.  ബബജുരകമശക്ക് കേഴബഞ സരകനാരബചന്റെ കേനാലതക്ക്

ബനാര  ചചലസനസക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്  കൂട്ടനാതബരബകനാന  അന്നചത  ചകേ.പബ.സബ.സബ.

പ്രസബഡന്റെനായബരുന്ന  ഇകപ്പെനാഴചത  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവബനക്ക്  ചചകേക്കൂലബ

നല്കേബചയന്ന  കകേസബകന്മേലലാം  പ്രളയതബല്  വസ്പീടെക്ക്  നഷ്ടചപ്പെട്ടവരകക്ക്

വസ്പീടെക്ക്  വചനല്കുന്ന  പുനരജനബ  പദതബയചടെ  ധനകശഖരണനാരതലാം

ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന നടെതബയ വബകദശയനാത്രകേളുലാം വബകദശ ഫണക്ക് വനാങ്ങലലാം

സലാംബനബച്ച പരനാതബയബകന്മേലലാം അഴബമതബ നബകരനാധന നബയമലാം 1988 പ്രകേനാരമുളള

പ്രനാഥമബകേനാകനന്വേഷണതബനക്ക് അനുമതബ നല്കുന്ന കേനാരദലാം സരകനാര പരബകശനാധബച

വരബകേയനാചണനലാം തൃകനാകര എലാം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  പബ.  റബ.  കതനാമസക്ക്   റബയല്

എകസറക്ക്  ബബസബനസ്സുകേനാരുമനായബ  ഇടെപ്പെളളബ  കകേന്ദ്രമനാകബ  സനാമ്പതബകേ
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തബരബമറബയലാം നബകുതബ ചവട്ടബപലാം നടെതബചയന്ന വബഷയതബല് വബജബലനസക്ക് വകുപ്പെക്ക്

പ്രനാഥമബകേനാകനന്വേഷണവലാം  നസ്പീകലശന്വേരലാം  ജന്വേല്ലറബതട്ടബപ്പെക്ക്,  കസനാളനാര  തട്ടബപ്പെക്ക്

എന്നബവയബകന്മേല്  തുടെരനടെപടെബകേളുലാം  സന്വേസ്പീകേരബച  വരബകേയനാചണനലാം  മുഖദമനബ

അറബയബച. പനാലനാരബവട്ടലാം പനാലലാം അഴബമതബ സലാംബനബച്ച കകേസബല് ശസ്പീ. സുമബതക്ക്

കഗനായല്  (മനാകനജബലാംഗക്ക്  ഡയറക്ടര,  ആര.ഡബ.എസക്ക്.  കപ്രനാജക്ടക്ക്സക്ക്  ലബമബറഡക്ക്)

ശസ്പീ.  ടെബ.  തങ്കച്ചന  (മുന  അഡസ്പീഷണല്  ജനറല്  മനാകനജര,

ആര.ബബ.ഡബ.സബ.ചകേ),  ശസ്പീ.  ചബന്നബ  കപനാള്  (കജനായബന്റെക്ക്  ജനറല്  മനാകനജര,

കേബറക്ക്കകേനാ),  ശസ്പീ. ടെബ. ഒ. സൂരജക്ക് (മുന ചപനാതുമരനാമതക്ക് ചസക്രട്ടറബ), ശസ്പീ. ബബ. വബ.

നനാകഗഷക്ക്  (മനാകനജബലാംഗക്ക്  പനാരട്ണര,  നനാകഗഷക്ക്  കേണ്സള്റനസബ,  ബനാലാംഗ്ലൂര),

ശസ്പീ.  വബ.  ചകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞക്ക്  (മുന  ചപനാതുമരനാമതക്ക്  മനബ)  എന്നബവചര

അറസക്ക്  ചചയബട്ടുചണനലാം  ടനാവനകൂര  ചചടെറനാനബയലാം  മനാലബനദ  നബരമ്മേനാരജ്ജന

പനാന്റുമനായബ  ബനചപ്പെട്ട  അഴബമതബ  ആകരനാപണതബകന്മേല്  വബവബധ

കേനാരണങ്ങളനാല്  കകേസകനന്വേഷണലാം  ഏചറടുകനാന  സബ.ബബ.ചഎ.-യക്ക്

സനാധബകബചല്ലനള്ള  നബലപനാടെനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  കപഴ്സണല്  മനനാലയലാം

സന്വേസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന്നചതനലാം  മുഖദമനബ  പറഞ.  അഴബമതബരഹബത  ഭരണലാം

കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതബചന്റെ ഫലമനായബ നബരവധബ ബഹുരനാഷ്ട്ര കേമ്പനബകേള് സലാംസനാനതക്ക്
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നബകക്ഷപലാം  നടെതനാനുലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  തുടെകലാം  കുറബകനാനുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുവന്നബട്ടുചണനലാം തകദശഭരണ ചതരചഞടുപ്പെബല് യ.ഡബ.എഫക്ക്.-നുണനായ

പരനാജയലാം  മറചവയനാനനാണക്ക്  പുതബയ  ആകരനാപണവമനായബ  പ്രതബപക്ഷലാം

മുകന്നനാട്ടുവന്നബരബക്കുന്നചതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മുഖദമനബ

അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത  417

കചനാദദങ്ങളബല്  43  എണതബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട  മനബമനാര  കരഖനാമൂലലാം  ഉതരലാം

നല്കേബ.)


