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 മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര, ഓരഡര........ചചചോദദദ്യം നമ്പര *1.

ശസ്പീ  .    കക  .    സമ  .    ചജചോസഫഫ:  സര,   റൂള്  36  (ഇ),  "ആരുകടെകയെങമലദ്യം

സസ്വഭചോവകത്തെചയെചോ,  കപെരുമചോറ്റകത്തെചയെചോ കുറമചഫ അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ ഒഒൗചദദചോഗമക

നമലയെമചലചോ,  കപെചോതുകചോരദനമലയെമചലചോ  അലചോകതെ  അതെമല

ആവശദകപ്പെടെരുതെഫ".  ഇഒൗ  സഭയുകടെ  ചരമത്രത്തെമല  ഇന്നുവകര   ഒരു

കമമ്പകറപ്പെറ്റമ,  പ്രതെമപെക്ഷ  ചനതെചോവമകനപ്പെറ്റമ,  അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  conduct-

കനപ്പെറ്റമ,  കഴമഞ്ഞ  ഒരുകചോലതദ്യം  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കചോന്  അനുവചോദദ്യം

കകചോടുത്തെമടമല.   നമയെമസഭചോ  കസക്രചടറമയെചറ്റചോ,  സസ്പീക്കചറചോ  അത്തെരദ്യം

ചചചോദദങ്ങള് disallow കചയ്യുകയെചോണഫ ഉണചോയെതെഫ.  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുന്നതെമല

ഞങ്ങള്ക്കഫ  ഭയെമമല,  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കകട.  പെചക്ഷ,  അങ്ങഫ  കതെറ്റചോയെ

കസ്പീഴഫ വഴക്കമുണചോക്കമയെമരമക്കുകയെചോണഫ.  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവമകനപ്പെറ്റമയുളള ഒരു

ആചരചോപെണദ്യം  ചചചോദദരൂപെത്തെമല  സഭയെമല  ഉന്നയെമക്കുന്നതെഫ;   അതെഫ

പ്രസദ്യംഗത്തെമല  പെറയെചോദ്യം,  ചചചോദദമചോയെമടഫ  അങ്ങയുകടെ  കസക്രചടറമയെറ്റഫ

അനുവചോദദ്യം  കകചോടുത്തെതെഫ  കതെറ്റചോണഫ;  ചടങ്ങള്ക്കഫ  വമരുദ്ധമചോണഫ.  ദയെവചോയെമ

ഇത്തെരദ്യം  കസ്പീഴ് വഴക്കങ്ങളുണചോക്കരുതെഫ,  ഇന്നുവകര  ഇഒൗ  സഭയെമല

ഇങ്ങകനകയെചോരു കസ്പീഴഫ വഴക്കമുണചോയെമടമല.  
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  സചോധചോരണഗതെമയെമല  ചചചോദദങ്ങളുകടെ  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

പെരമചശചോധമക്കചോന്  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഇവമകടെയുണഫ.   അവകരലചോദ്യം

പെരമചശചോധമചഫ അദ്യംഗസ്പീകരമചഫ വരുന്ന മുറയചോണഫ അതെമനഫ അനുവചോദദ്യം കമട്ടുന്നതെഫ.

അങ്ങഫ  ഉന്നയെമച  തെരത്തെമല  എകന്തെങമലദ്യം  അബദ്ധങ്ങള്

സദ്യംഭവമചമട്ടുകണങമല അതെഫ പെരമചശചോധമചഫ സഭകയെ അറമയെമക്കുന്നതെചോണഫ. ഇഒൗ

ചചചോദദത്തെമനഫ അങ്ങകനകയെചോരു പ്രചതെദകതെയുളളതെചോയെമ ചതെചോന്നമയെമടമല.  

1-ാം നമ്പര ചചചോദദവുമചോയെമ  2-ാം നമ്പര ചചചോദദദ്യം ക്ലബഫ കചയ്യുന്നതെമനഫ

ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ശസ്പീ.  വമ.  കക.  പ്രശചോന്തെഫ ചനചോടസ്പീസഫ  നലകമയെമട്ടുണഫ,

ക്ലബമദ്യംഗഫ അനുവദമക്കുകയെചോണഫ, ഒരുമമചഫ മറുപെടെമ പെറയെചോവുന്നതെചോണഫ.  

അഴമമതെമ ചകസുകളമകല അചനസ്വഷണദ്യം

1(*1) ശസ്പീ  .   ഡമ  .   കക  .   മുരളമ  :
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   സസ്വരചോജഫ  :
ശസ്പീ  .   മുരളമ കപെരുകനലമ  :
ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   വമജയെദചോസഫ  : തെചോകഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ മുഖദമനമ

സദയെദ്യം മറുപെടെമ നലകുചമചോ;

(എ) നമലവമകല  നമയെമസഭചോദ്യംഗങ്ങളമല  ആരകക്കലചോകമതെമകര

അഴമമതെമചക്കസുകളുദ്യം വഞ്ചനചോ ചകസുകളുദ്യം രജമസ്റ്റര കചയമട്ടുണഫ, ചകസുകളുകടെ

അചനസ്വഷണ പുചരചോഗതെമ അറമയെമക്കചോചമചോ;
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(ബമ)സദ്യംസചോനകത്തെ  ഒരു  പ്രമുഖ  ബചോറുടെമ  കഴമഞ്ഞ  സരക്കചോരമകന്റെ

കചോലത്തെഫ  ബചോര  കകലസന്സഫ  ഫസ്പീസഫ  കൂടചോതെമരമക്കചോന്  അന്നകത്തെ

കക.പെമ.സമ.സമ.  പ്രസമഡന്റെചോയെമരുന്ന  ഇചപ്പെചോഴകത്തെ  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവമനഫ

കകകക്കൂലമ  നലകമകയെന്ന  പുതെമയെ  കവളമകപ്പെടുത്തെലമകന്റെ  അടെമസചോനത്തെമല

അചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെചോന്  നടെപെടെമ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ;  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ

അചദ്ദേഹത്തെമകനതെമകര  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെരുകതെന്നഫ  ആവശദകപ്പെട്ടുകകചോണഫ

ഗവരണകറ  സമസ്പീപെമചമരുന്നുകവന്ന വചോരത്തെ ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുചണചോ;

(സമ)  കകലഫഫ  മമഷകന്റെ  കസ്പീഴമലളള  ഒരു  ഫചോറ്റഫ  നമരമചോണത്തെമല

വമചദശ  സഹചോയെദ്യം  ലഭദമചോക്കമയെതെമകനതെമകര  ആചരചോപെണമുന്നയെമച  പെറവൂര

എദ്യം.എല.എ.  ലഞ്ചഫ  മസ്പീറ്റഫ  നടെത്തെമ  വമചദശ  പെണദ്യം  സസ്വസ്പീകരമച്ചുകവന്ന

വചോരത്തെയുകടെ അടെമസചോനത്തെമല ചകകസടുത്തെഫ അചനസ്വഷണദ്യം നടെതചമചോ;

(ഡമ)  തൃക്കചോക്കര  എദ്യം.എല.എ.  കളളപ്പെണ ഇടെപെചോടെമനഫ  കൂട്ടുനമകന്നന്ന

പെരചോതെമയെമല ഏകതെങമലദ്യം ചകന്ദ്ര ഏജന്സമ അചനസ്വഷണദ്യം ഏകറ്റടുത്തെതെചോയെമ

അറമയെചോചമചോ;  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഇക്കചോരദത്തെമല  അചനസ്വഷണദ്യം

നടെതചമചോ?

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്): 
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 (എ)  നമലവമകല നമയെമസഭചോദ്യംഗങ്ങളമല ശസ്പീ.  വമ.  എസഫ.  ശമവകുമചോര,

ശസ്പീ. വമ. കക. ഇബചോഹമദ്യം കുഞ്ഞഫ, ശസ്പീ. കക. എദ്യം. ഷചോജമ,  ശസ്പീ. പെമ. ഉണമ,

അഡസ്വ.  യു.  പ്രതെമഭ   എന്നമവരകക്കതെമകര  വമജമലന്സഫ  ചകസുകളുണഫ.

ശസ്പീ.  വമ.  എസഫ.  ശമവകുമചോര,  ശസ്പീ.  വമ.  കക.  ഇബചോഹമദ്യം കുഞ്ഞഫ,  ശസ്പീ.  കക.

എദ്യം.  ഷചോജമ  എന്നമവരകക്കതെമകരയുളള  ചകസഫ  അചനസ്വഷണഘടത്തെമലചോണഫ.

ശസ്പീ.  പെമ.  ഉണമകക്കതെമരചോയെ  ചകസചനസ്വഷണദ്യം  പൂരത്തെമയെചോയെമ  റമചപ്പെചോരടഫ

സൂക്ഷ്മപെരമചശചോധനയെമലചോണഫ.   അഡസ്വ.  യു.  പ്രതെമഭയ്കക്കതെമകരയുളള

ചകസമകന്റെ അചനസ്വഷണദ്യം കകഹചക്കചോടെതെമ ചസ്റ്റ കചയമരമക്കുകയെചോണഫ.

നമലവമകല നമയെമസഭചോദ്യംഗങ്ങളമല ശസ്പീ. എദ്യം. സമ. കമറുദ്ദേസ്പീകനതെമകര 149

വഞ്ചനചോ ചകസുകളുദ്യം ശസ്പീ.  പെമ.  വമ.  അന്വറമകനതെമകര ഒരു ചകസുദ്യം ശസ്പീമതെമ

ഇ. എസഫ. ബമജമചമചോള്കക്കതെമകര ഒരു ചകസുദ്യം രജമസ്റ്റര കചയമട്ടുണഫ.

(ബമ)  ബചോറുടെമയെചോയെ  ശസ്പീ.  ബമജു  രചമശഫ  കഴമഞ്ഞ  സരക്കചോരമകന്റെ

കചോലത്തെഫ  ബചോര  കകലസന്സഫ  ഫസ്പീസഫ   കൂടചോതെമരമക്കചോന്  അന്നകത്തെ

കക.പെമ.സമ.സമ.  പ്രസമഡന്റെചോയെമരുന്ന  ഇചപ്പെചോഴകത്തെ  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവമനഫ

കകകക്കൂലമ  നലകമകയെന്ന  പുതെമയെ  കവളമകപ്പെടുത്തെലമകന്റെ  അടെമസചോനത്തെമല

സമ.വമ.4/2020/എസഫ.കഎ.യു.II  ആയെമ  ഒരു  രഹസദചോചനസ്വഷണദ്യം
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നടെതകയുണചോയെമ.  ഇഒൗ വമഷയെത്തെമല അഴമമതെമ നമചരചോധന നമയെമദ്യം  1988

പ്രകചോരമുളള  പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണത്തെമനഫ  അനുമതെമ  നലകുന്ന  കചോരദദ്യം

സരക്കചോര പെരമചശചോധമച്ചുവരുന്നു.

പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ  അചദ്ദേഹത്തെമകനതെമകര  അചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെരുകതെന്നഫ ആവശദകപ്പെട്ടുകകചോണഫ ബഹുമചോനകപ്പെട ഗവരണകറ സമസ്പീപെമച

വമവരദ്യം ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുണഫ.

(സമ)  പ്രളയെത്തെമല വസ്പീടെഫ  നഷ്ടകപ്പെടവരക്കഫ വസ്പീടുവചഫ  നലകുന്നതെമനചോയെമ

പുനരജനമ പെദ്ധതെമപ്രകചോരദ്യം വസ്പീടുവയ്ക്കുന്നതെമനഫ ധനചശഖരണചോരതദ്യം ചനചോരത്തെഫ

പെറവൂര  എദ്യം.എല.എ.  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതെസ്പീശന്  വമചദശയെചോത്രകള്

നടെത്തെമയെതെമകനക്കുറമച്ചുദ്യം വമചദശ ഫണഫ വചോങ്ങമയെതെമകനക്കുറമച്ചുദ്യം പുനരജനമ

പെദ്ധതെമയെമലൂകടെ  തെടമപ്പെഫ  നടെത്തെമയെതെമകനക്കുറമച്ചുദ്യം

അചനസ്വഷമക്കണകമന്നചോവശദകപ്പെട്ടുളള  പെരചോതെമയെമല  സമ.വമ.3/2020/

എസഫ.കഎ.യു  II   അചനസ്വഷണദ്യം നടെതകയുണചോയെമ.   പ്രസ്തുതെ റമചപ്പെചോരടമല

വമജമലന്സഫ ഡയെറക്ടര ആവശദകപ്പെട പ്രകചോരദ്യം അഴമമതെമ നമചരചോധന നമയെമദ്യം

1988  പ്രകചോരമുളള പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണദ്യം നടെതന്നതെമനഫ അനുമതെമ നലകുന്ന

കചോരദദ്യം സരക്കചോര പെരമചശചോധമച്ചുവരുന്നു.
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(ഡമ)  കളളപ്പെണ ഇടെപെചോടെമനഫ  കൂട്ടുനമകന്നന്ന പെരചോതെമയെമല ഏകതെങമലദ്യം

ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമ  അചനസ്വഷണദ്യം  ഏകറ്റടുത്തെതെചോയെമ  അറമവമല.   തൃക്കചോക്കര

എദ്യം.എല.എ.    ശസ്പീ.  പെമ.  ടെമ.  ചതെചോമസുദ്യം   റമയെല  എചസ്റ്ററ്റഫ

ബമസമനസ്സുകചോരുമചോയെമ ഇടെപ്പെളളമ ചകന്ദ്രമചോക്കമ 90 ലക്ഷത്തെമകന്റെ സചോമ്പത്തെമക

തെമരമമറമയുദ്യം നമകുതെമ കവടമപദ്യം നടെത്തെമകയെന്നതെഫ സദ്യംബനമച വമഷയെത്തെമല

പെമ.ഇ. 7/2020/സമ.ആര.ഇ.  നമ്പരചോയെമ വമജമലന്സഫ പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെമ വരുന്നു.

മുന്സരക്കചോരമകന്റെ പ്രവരത്തെനദ്യം സദ്യംബനമച ചകസുകള്

2(*8)ശസ്പീ  .   കചോരചോടഫ റസചോഖഫ  :
ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷദ്യംസസ്പീര  :
ശസ്പീ  .   ചജചോരജഫ എദ്യം  .   ചതെചോമസഫ  :
ശസ്പീ  .    വമ  .    കക  .    പ്രശചോന്തെഫ  : തെചോകഴ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ മുഖദമനമ

സദയെദ്യം മറുപെടെമ നലകുചമചോ;

(എ)  മുന്സരക്കചോരമകല  (2011-16)  ഏകതെലചോദ്യം  മനമമചോരകക്കതെമകര

വമജമലന്സഫ ചകസുകള് രജമസ്റ്റര കചയമരുന്നു.  ആ ചകസുകളുകടെ നമലവമകല

സമതെമ അറമയെമക്കചോചമചോ;

(ബമ)മുന്  മുഖദമനമ,  ഇചപ്പെചോഴകത്തെ  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ  തുടെങ്ങമയെവര

ഉള്കപ്പെട  ടചോവന്കൂര  കകടെറ്റചോനമയെദ്യം  അഴമമതെമ  ചകസഫ  അചനസ്വഷണദ്യം
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ഏകറ്റടുക്കചോന് സമ.ബമ.കഎ. തെയചോറചോയെമട്ടുചണചോ; അന്തെചോരചോഷ്ട്ര ബനമുളള ചകസഫ

ഏകറ്റടുക്കചോത്തെതെമനഫ  ആധചോരമചോയെമ  പെറഞ്ഞമരമക്കുന്ന  കചോരദങ്ങള്

അറമയെമക്കചോചമചോ;

(സമ)  ചസചോളചോര  അഴമമതെമ  അചനസ്വഷമച  കമസ്പീഷന്

റമചപ്പെചോരടമകന്റെയെടെമസചോനത്തെമല തുടെരനടെപെടെമകയെടുക്കുചമചോ;

(ഡമ)  മുന്സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലകത്തെ  പെചോലചോരമവടദ്യം  പെചോലദ്യം  അഴമമതെമ

സദ്യംബനമച ചകസമല ആകരലചോദ്യം അറസ്റ്റമലചോയെമട്ടുകണന്നഫ അറമയെമക്കചോചമചോ;

(ഇ)  ഇത്തെരദ്യം  അഴമമതെമകള്  കവളമകപ്പെടതെമകന്റെ  പെശചോത്തെലത്തെമല

മുന്സരക്കചോരമകന്റെ  അവസചോനകചോലകത്തെടുത്തെ  നടെപെടെമകള്

അഴമമതെമപൂരണമചോയെമരുകന്നന്ന  ആചരചോപെണദ്യം  അചനസ്വഷമക്കുന്ന  കചോരദദ്യം

പെരമചശചോധമക്കുചമചോ?

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്): 

 (എ) വമശദചോദ്യംശങ്ങള് അനുബനമചോയെമ ചചരത്തെമരമക്കുന്നു.* 

(ബമ)  ടചോവന്കൂര  കകടെറ്റചോനമയെത്തെമല  മചോലമനദ  നമരമചോരജ്ജന

പചോന്റുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  അഴമമതെമ  ആചരചോപെണത്തെമചന്മേല  വമജമലന്സഫ

ആന്ഡഫ  ആന്റെമ  കറപ്ഷന്  ബബ്യൂചറചോ  രജമസ്റ്റര  കചയ

* അനുബനമചോയെമ ചചരത്തെമട്ടുണഫ.
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വമ.സമ.1/2015/എസഫ.കഎ.യു  I  ചകസമകന്റെ  അചനസ്വഷണദ്യം  ഏകറ്റടുക്കചോന്

സമ.ബമ.കഎ.യ ആവമകലന്നഫ ചകന്ദ്ര ചപെഴ്സണല മനചോലയെദ്യം അറമയെമചമട്ടുണഫ.

ചകസഫ  ഏകറ്റടുക്കചോത്തെതെമനഫ  പെറഞ്ഞമട്ടുളള  കചോരണങ്ങള്

തെചോകഴപ്പെറയുന്നവയെചോണഫ.

1. ആചരചോപെണവമചധയെമചോയെ സദ്യംഭവദ്യം  നടെന്നതെഫ  20  വരഷദ്യം മുമ്പഫ  2000-

2001-ല ആയെതെമനചോല കമഷമനറമ സകകപ കചയതുമചോയെമ ബനകപ്പെട

ചരഖകള് വമചദശ കമ്പനമകളചോയെ Chematur Eco Planning, Finland,

M/s.  AVI  Europe  എന്നസ്പീ  സചോപെനങ്ങളമല  നമന്നഫ  ചശഖരമക്കചോന്

പ്രയെചോസമചോയെമരമക്കുദ്യം.

2.  MECON  കമ്പനമയുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  ഭൂരമപെക്ഷദ്യം  സചോക്ഷമകളുദ്യം

ഇചപ്പെചോള് റമടയെര കചയ്യുകചയെചോ കമ്പനമ വമടുകചയെചോ കചയമട്ടുളളതെമനചോല

അവകര കണ്ടുപെമടെമചഫ കമചോഴമ ചരഖകപ്പെടുതക പ്രയെചോസമചോണഫ.

3. സസ്വസ്പീചവജഫ  ടസ്പീറ്റുകമന്റെഫ  പചോന്റെഫ  നമരമമക്കചോനുദ്യം  പ്രസ്തുതെ  ചകചോണ്ടചോക്ടഫ

ചമചക്കചോണ്  കമ്പനമക്കഫ  നലകുന്നതെമനുമുളള  തെസ്പീരുമചോനകമടുത്തെതെഫ

ഡയെറക്ടര  ചബചോരഡചോണഫ.  ആയെതെമനചോല  അതെമകന്റെ  ഉത്തെരവചോദമതെസ്വദ്യം

നമശയെമക്കുന്നതെഫ പ്രയെചോസമചോയെമരമക്കുദ്യം.  കൂടെചോകതെ ഡയെറക്ടരമചോര റമടയെര
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കചയമട്ടുമുണചോകുദ്യം.

4. സദ്യംസചോന  വമജമലന്സഫ  നടെത്തെമയെ  അചനസ്വഷണത്തെമല  മതെമയെചോയെ

ചരഖകള്  ചശഖരമചമടമല.   ഇഒൗ  ചകസമല  വമചദശ  കമ്പനമകളുമചോയെമ

ധചോരണ ഉറപ്പെമച മുഖദസൂത്രധചോരനചോയെ ആളമകന്റെ ചമലവമലചോസചമചോ  മറ്റഫ

വമവരങ്ങചളചോ കകണത്തെചോന് സദ്യംസചോന വമജമലന്സമനഫ കഴമഞ്ഞമടമല.

ഇവകയെചോന്നുദ്യംതെകന്ന  അചനസ്വഷണദ്യം  ഏകറ്റടുക്കചോതെമരമക്കചോന്  മതെമയെചോയെ

കചോരണങ്ങളചോവുന്നമല.

(സമ)  ചസചോളചോര  തെടമപദ്യം  അനുബന  സചോമ്പത്തെമക  ഇടെപെചോടുകളുദ്യം

സദ്യംബനമചഫ  ജസ്റ്റമസഫ  ശമവരചോജന്  കമസ്പീഷകന്റെ  റമചപ്പെചോരടമകല

കകണത്തെലകളുദ്യം   ശമപെചോരശകളുദ്യം  കപെചോതുവമല  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുകകചോണ്ടുദ്യം

തുടെരനടെപെടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചുകകചോണ്ടുദ്യം     08-11-2017-കല  സ.ഉ.

(കകക)നദ്യം.231/2017/ആഭദന്തെരദ്യം  പ്രകചോരദ്യം  ഉത്തെരവഫ  പുറകപ്പെടുവമചമട്ടുണഫ.

അതുപ്രകചോരമുളള തുടെരനടെപെടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

(ഡമ)  പെചോലചോരമവടദ്യം  പെചോലദ്യം  അഴമമതെമ  സദ്യംബനമചഫ  രജമസ്റ്റര  കചയ

വമ.സമ.01/2019/ഇ.കക.എദ്യം.  ചകസമല  കുറ്റചോചരചോപെമതെരചോയെ  ശസ്പീ.  സുമമത്തെഫ

ചഗചോയെല  (മചോചനജമദ്യംഗഫ  ഡയെറക്ടര,  ആര.ഡമ.എസഫ.  ചപ്രചോജക്ടഫസഫ  ലമമമറ്റഡഫ)
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ശസ്പീ.  ടെമ.  തെങചന്  (മുന്  അഡസ്പീഷണല  ജനറല  മചോചനജര

ആര.ബമ.ഡമ.സമ.കക),  ശസ്പീ.  കബന്നമ ചപെചോള്  (ചജചോയെമന്റെഫ ജനറല മചോചനജര,

കമറ്റഫചകചോ),  ശസ്പീ. ടെമ.  ഒ. സൂരജഫ (മുന് കപെചോതുമരചോമത്തെഫ കസക്രടറമ),  ശസ്പീ. ബമ.

വമ.  നചോചഗഷഫ  (മചോചനജമദ്യംഗഫ  പെചോരട്ണര,  നചോചഗഷഫ  കണ്സള്ടന്സമ,

ബചോദ്യംഗ്ലൂര),  ശസ്പീ.  വമ.  കക.  ഇബചോഹമദ്യം കുഞ്ഞഫ  (മുന് കപെചോതുമരചോമത്തെഫ മനമ)

എന്നമവകര അറസ്റ്റഫ കചയമട്ടുണഫ.

(ഇ)  ശദ്ധയെമലവന്നമട്ടുളളവ  പെരമചശചോധമക്കുകയുദ്യം  ആവശദമചോയെ

നടെപെടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയുമചോണഫ.

ശസ്പീ.  ഡമ.  കക.  മുരളമക്കു  ചവണമ  (ശസ്പീ  .    കജയെമദ്യംസഫ  മചോതെത  ): സര,

ചഫചോറമന് ചകചോണ്ടമബബ്യൂഷന് കറഗുചലഷന് ആക്ടഫ ലദ്യംഘമചഫ ചനചോരത്തെഫ പെറവൂര

എദ്യം.എല.എ.  ബരമമദ്യംഗ്ഹചോദ്യം  (Barmingham)  ഉള്കപ്പെകടെ വമവമധ വമചദശ

രചോജദങ്ങളമല  സഹചോയെദ്യം  അഭദരതമചതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  വസ്പീഡമചയെചോ

അങ്ങയുകടെ  അനുവചോദചത്തെചോകടെ  ഇഒൗ  സഭയുകടെ  ചമശപറത്തെഫ  ഞചോന്

വയ്ക്കുകയുണചോയെമ.  ഇതുസദ്യംബനമചഫ  അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ

നമചയെചോജകമണ്ഡലത്തെമകല  ഒരു  ആക്ഷന്  കഒൗണ്സമല  സമ.ബമ.കഎ.യഫ

പെരചോതെമ  നലകമയെമരുന്നു.  പ്രസ്തുതെ  പെരചോതെമയെമല  കഴമ്പുകണന്നഫ
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കണക്കമകലടുത്തെഫ  സമ.ബമ.കഎ.  സദ്യംസചോന  വമജമലന്സഫ  ഡയെറക്ടരക്കഫ

പെരചോതെമ  ചഫചോരചവഡഫ  കചയമരമക്കുകയെചോണഫ.  ആ  പെരചോതെമയുകടെ  ഉള്ളടെക്കദ്യം

സദ്യംബനമച  അചനസ്വഷണത്തെമനചോയെമ  അനുമതെമ  ആവശദകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടുള്ള

ഫയെല  വമജമലന്സഫ  ബഹു.  സസ്പീക്കരക്കഫ   നലകമയെമട്ടുകണന്നചോണഫ  ഞചോന്

മനസമലചോക്കുന്നതെഫ.  ബഹു.  സസ്പീക്കര  ഇതുസദ്യംബനമച  കൂടുതെല  ചരഖകള്

ആവശദകപ്പെടുകയുദ്യം  പ്രസസ്തുതെ  ചരഖകള്  സദ്യംസചോന  വമജമലന്സഫ  ഡയെറക്ടര

ഹചോജരചോക്കുകയുദ്യം അചനസ്വഷണത്തെമനുള്ള അനുമതെമക്കചോവശദമചോയെ അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

ചനടുകയുദ്യം കചയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട വമ.  ഡമ.  സതെസ്പീശന്

എദ്യം.എല.എ.-യുകടെ  ചനതൃതെസ്വത്തെമല  വമചദശ  പെരദടെനദ്യം  നടെത്തെമ  പ്രളയെ

ദുരമതെചോശസ്വചോസത്തെമനചോയെമ  ഫണഫ  ചശഖരമച  പെരചോതെമയെമല  സദ്യംസചോന

വമജമലന്സഫ  വകുപ്പെഫ  അഴമമതെമ  നമചരചോധന  നമയെമദ്യം  17  (എ)  പ്രകചോരദ്യം

പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണത്തെമനുള്ള  അനുമതെമ  ബഹു.  സസ്പീക്കറുകടെ  പെക്കലനമന്നുദ്യം

ചതെടെമയെമരുന്നു.  ഇതുസദ്യംബനമചഫ അധമകചരഖകള് എകന്തെങമലമുചണചോകയെന്ന

ചചചോദദദ്യം  സസ്പീക്കര  ഫയെലമല  ഉയെരതകയുദ്യം  ഫയെല  വമജമലന്സമനഫ

മടെക്കമയെമരമക്കുകയുമചോണഫ.   Public  servant  എന്ന നമലയെമല എദ്യം.എല.എ.
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ആയെ  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതെസ്പീശകന്റെ  കചോരദത്തെമല  പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെചോന്  വമജമലന്സമനഫ  അധമകചോരപെരമധമയുണഫ.  എന്നചോല  വമചദശ

സദ്യംഭചോവന  സസ്വസ്പീകരമക്കല  നമയെമദ്യം  2010  പ്രകചോരദ്യം  ഒരു  സചോമചോജമകന്

അദ്യംഗസ്പീകചോരമമലചോകതെ  വമചദശ  സദ്യംഭചോവന  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുകണങമല

അതെമനചോയുള്ള  നടെപെടെമകള്  മുചന്നചോട്ടുനസ്പീചക്കണതെഫ  ആ  നമയെമത്തെമല

വമജചോപെനദ്യം  കചയമട്ടുള്ള  ഏജന്സമകളചോണഫ.   ഇഒൗ  നമയെമത്തെമകല  വകുപ്പെഫ

(43)  പ്രകചോരദ്യം  ഒരു  ചകചോടെമ  രൂപെയെമല  തെചോകഴയുള്ള  ചകസുകള്  കകകകചോരദദ്യം

കചയ്യുന്നതെഫ  അതെതെഫ  സദ്യംസചോന  കകക്രദ്യംബചോഞദ്യം  അതെമനുമുകളമലള്ള

തുകയെചോകണങമല സമ.ബമ.കഎ.-യുമചോണഫ.   

ശസ്പീ  .    കജയെമദ്യംസഫ മചോതെത:  സര, ഇവമകടെ ഉന്നയെമച പെരചോതെമ സദ്യംബനമചഫ

സമ.ബമ.കഎ.  അചനസ്വഷണദ്യം  ആവശദകപ്പെട്ടുകകചോണഫ  നലകമയെ  പെരചോതെമക്കഫ

തുടെരനടെപെടെമയുണചോകുന്നമകലന്നഫ  പെറഞ്ഞുകകചോണഫ  ആക്ഷന്  കഒൗണ്സമല

കകഹചക്കചോടെതെമയെമല  ഒരു  കപെറ്റസ്പീഷന്  ഫയെല  കചയ്യുകയുണചോയെമ.  ആ

കപെറ്റസ്പീഷന്  പെരമഗണമക്കുന്ന  സന്ദരഭത്തെമല,  പ്രസ്തുതെ  പെരചോതെമ  സദ്യംസചോന

വമജമലന്സമനഫ  നലകമയെമട്ടുകണന്നുദ്യം  വമജമലന്സമകന്റെ

അചനസ്വഷണഘടത്തെമല  നമലനമലക്കുകയെചോകണന്നുദ്യം  ചകചോടെതെമയെമല
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ചൂണമക്കചോണമചതെമകന്റെ  അടെമസചോനത്തെമല  ഇഒൗ  ഘടത്തെമല  വമഷയെദ്യം

സമ.ബമ.കഎ.  അചനസ്വഷമചക്കണതെമകലന്നഫ  ബഹു.  കകഹചക്കചോടെതെമ

നമരസ്പീക്ഷമക്കുകയുദ്യം കചയ.  പെരചോമരശമക്കകപ്പെട  അഴമമതെമ ഒരു ചകചോടെമ രൂപെയഫ

തെചോകഴയെചോചണചോ  അചതെചോ  അതെമചനക്കചോളുപെരമയെചോചണചോകയെന്നഫ  പ്രചോഥമമകമചോയെമ

അചനസ്വഷമക്കുന്നതെമനുദ്യം  ഒരു  ചകചോടെമ  രൂപെയഫ  തെചോകഴയെചോകണങമല  ചസ്റ്ററ്റഫ

കകക്രദ്യംബചോഞദ്യം  അതെമനഫ  മുകളമലചോകണങമല  സമ.ബമ.കഎ.യുദ്യം

അചനസ്വഷമക്കുന്നതെമനുമുളള  നമരചദ്ദേശദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന്റെ

ഭചോഗതനമന്നുദ്യം  അടെമയെന്തെരമചോയെമ ഉണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  പ്രസ്തുതെ  ഫയെല  ഇചപ്പെചോള്

വമജമലന്സമനഫ  മടെക്കമയെമരമക്കുകയെചോണഫ.  വമജമലന്സമകന്റെ  മറുപെടെമ

ലഭമചചശഷദ്യം  മറ്റുകചോരദങ്ങള് പെരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   സസ്വരചോജഫ:  സര, അഴമമതെമ ഒരു വലമയെ സചോമൂഹദ ദുരന്തെമചോണഫ.

കഴമഞ്ഞ യു.ഡമ.എഫഫ ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കചോലത്തെഫ മനമമചോരകക്കതെമരചോയെ  96

ചകസുകള്  ബഹുമചോനകപ്പെട  ചലചോകചോയുക്തയുകടെ  മുമ്പചോകകതെകന്ന  വന്നു.

ഉയെരന്നുവരുന്ന  അഴമമതെമകളുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  സദ്യംസചോനത്തെമനഫ  പുറതദ്യം

രചോജദത്തെമനഫ  പുറതദ്യം  വദചോപമയുള്ള  ചകസുകളമല  നമയെമപ്രകചോരദ്യം
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അചനസ്വഷണദ്യം  നടെചത്തെണതെഫ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകളചോണഫ.   ഇവമകടെ  പെറഞ്ഞ

മറുപെടെമ അനുസരമചഫ  'കകടെറ്റചോനമയെദ്യം'  ചകസമല അത്തെരത്തെമല അചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെചോന്  സചോധമക്കമകലന്ന  നമലപെചോടെഫ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമ

സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുകയെചോണഫ.  പ്രസ്തുതെ  ചകസമല  ഉള്കപ്പെട  ചമലരുകടെ

ചമലവമലചോസദ്യം  അറമയെമകലന്ന  തെരത്തെമല  ബചോലമശമചോയെ  കചോരണങ്ങളചോണഫ

ചകന്ദ്ര ഏജന്സമ പെറയുന്നതെഫ.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. എദ്യം. സസ്വരചോജഫ, ചചചോദദത്തെമചലയഫ വരൂ..

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    സസ്വരചോജഫ:   സര,  വളകര  ഗഒൗരവമുള്ള  ചചചോദദമചോണഫ,

കകടെറ്റചോനമയെദ്യം  ചപെചോലള്ള,  ഗഒൗരവതെരമചോയെതുദ്യം  സദ്യംസചോനകത്തെതെകന്ന

തെകരക്കുന്നതുമചോയെ  അഴമമതെമ  ചകസുകളമല ചകന്ദ്ര അചനസ്വഷണ ഏജന്സമ

സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്ന ഇഒൗ സമസ്പീപെനദ്യം,  ഇചപ്പെചോഴകത്തെ സചോഹചരദത്തെമല ചകന്ദ്ര

അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമകളുദ്യം  അവകര  നമയെനമക്കുന്ന  രചോഷ്ട്രസ്പീയെ  ചനതൃതെസ്വവുദ്യം

ചകരളത്തെമകല  യു.ഡമ.എഫഫ  ചനതൃതെസ്വവുദ്യം  ഏരകപ്പെടമരമക്കുന്ന  അവമശുദ്ധ

സഖദകത്തെ  തുടെരന്നചോകണന്ന  വദചോപെകമചോയെ  സദ്യംശയെദ്യം

ഉയെരന്നുവന്നമരമക്കുകയെചോണഫ. (...ബഹളദ്യം...)

മമ  .   സസ്പീക്കര:   അങ്ങഫ ചചചോദദത്തെമചലയഫ വരൂ...
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    സസ്വരചോജഫ:  സര,  ഇഒൗ  സചോഹചരദദ്യം  ചകരളത്തെമകല  വമ്പന്

അഴമമതെമകകളക്കുറമച്ചുദ്യം  തെസ്പീകവടമകക്കചോള്ളകകളക്കുറമച്ചുമുള്ള  സുഗമമചോയെ

അചനസ്വഷണത്തെമനഫ  തെടെസദ്യം  സൃഷ്ടമചമരമക്കുകയെചോണഫ.  ഇഒൗ  അവസയെമല

ചകരളകത്തെ  തെകരക്കുദ്യംവമധമുള്ള  വലമയെ  അഴമമതെമകകളക്കുറമച്ചുള്ള

അചനസ്വഷണദ്യം എങ്ങകന മുചന്നചോടഫ കകചോണ്ടുചപെചോകചോനചോകുകമന്നചോണഫ ഗവണ്കമന്റെഫ

കരുതുന്നതെഫ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ഇക്കചോരദത്തെമല  സദ്യംസചോന

ഗവണ്കമന്റെഫ  ആവശദകപ്പെടതെഫ  മതെമയെചോയെ  കചോരണങ്ങള്  സഹമതെമകലന്നുദ്യം

അതുകകചോണഫ  അചനസ്വഷമക്കചോന്  പെറ്റമകലന്നുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകള്

നമലപെചോകടെടുത്തെമരമക്കുകയെചോണഫ.  ഒന്നചോമതെചോയെമ,  ഇത്രയുദ്യം വരഷദ്യം മുമ്പഫ നടെന്ന

സദ്യംഭവമചോയെതെമനചോല വമവരങ്ങള് ചശഖരമക്കല പ്രയെചോസകരമചോയെമരമക്കുകമന്നഫ

ഒരചനസ്വഷണവുദ്യം  നടെത്തെചോകതെതെകന്ന  നമഗമനത്തെമകലത്തെമയെമരമക്കുകയെചോണഫ.

കൂടെചോകതെ ചമചക്കചോണ് കമ്പനമയുമചോയെമ (Mecon Limited) ബനകപ്പെട ആളുകള്

റമടയെര കചയ്യുകചയെചോ കമ്പനമ വമടുകചയെചോ കചയമരമക്കുകമന്നതെമനചോല അവകര

കണ്ടുപെമടെമക്കലദ്യം കമചോഴമ ചരഖകപ്പെടുത്തെലദ്യം പ്രയെചോസകരമചോകണന്ന വചോദവുദ്യം ഒരു

മുന്ധചോരണയുകടെ  അടെമസചോനത്തെമലള്ള  നമലപെചോടെഫ  മചോത്രമചോകണന്നഫ  കചോണചോന്
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കഴമയുദ്യം.  കചോരണകമകന്തെന്നചോല,  അചനസ്വഷണത്തെമകന്റെ  ഭചോഗമചോയെമ  റമടയെര

കചയവരചോകണങമലദ്യം  അവചരചോടെഫ  ചചചോദമചചോല  കചോരദങ്ങള്  വദക്തമചോയെമ

മനസമലചോക്കചോന് കഴമയുദ്യം.   അതുചപെചോകലതെകന്ന,  ആ ഘടത്തെമല ഡയെറക്ടര

ചബചോരഡമല  ഉണചോയെമരുന്നവരമലനമന്നുദ്യം  ഏകതെങമലദ്യം  തെരത്തെമലള്ള

വമവരങ്ങള്  അറമയെണകമങമല  ഡയെറക്ടരമചോചരചോടെഫ  ചചചോദമചചോല

സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം ലഭമക്കചോവുന്നചതെയുള. ഇകതെലചോദ്യം പ്രയെചോസമചോയെമരമക്കുകമന്ന

നമലപെചോടെഫ  ഇചപ്പെചോള്ത്തെകന്നകയെടുക്കുന്നതെഫ  ഞങ്ങള്  ഇഒൗ  ചകസഫ

അചനസ്വഷമക്കമകലന്ന  നമലപെചോടെമകന്റെ  ഭചോഗമചോയെമ  മചോത്രചമ  കചോണചോന്

സചോധമക്കുകയുള.  വമചദശ  ബനങ്ങളുണചോയെമരുന്നതുകകചോണചോണഫ  ഇഒൗ

കമ്പനമയുകടെ  കചോരദത്തെമല  വമജമലന്സമനഫ  അചനസ്വഷണദ്യം

പൂരത്തെമയെചോക്കുന്നതെമനുള്ള  വമഷമദ്യം  വന്നതെഫ.  അതുകകചോണചോണഫ

സചോധചോരണനമലയഫ  ഇഒൗ  അചനസ്വഷണദ്യം  സമ.ബമ.കഎ  ഏകറ്റടുക്കണകമന്നഫ

ആവശദകപ്പെടതെഫ.  പെചക്ഷ ഇതെമകല മുഖദസൂത്രധചോരനചോയെ ആകള കകണത്തെചോന്

പ്രയെചോസമചോകുദ്യം,  വമജമലന്സമനുദ്യം കചോണചോന് കഴമഞ്ഞമടമല.  അതുകകചോണഫ ഇഒൗ

ചകസഫ  ഞങ്ങള്  ഏകറ്റടുക്കമകലന്ന  നമലപെചോടെമചലയ്കക്കതന്നതെഫ.  ഇകതെലചോദ്യം

കചോണമക്കുന്നതെഫ,  ഇതെമല  എകന്തെചോകക്കചയെചോ  ദുരൂഹതെയുകണന്നചോണഫ.
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സചോധചോരണഗതെമയെമല  ഇത്തെരത്തെമലള്ള  ഒരു  നമലപെചോടെഫ  സമ.ബമ.കഎ.

ചപെചോലള്ള ഒരു അചനസ്വഷണ ഏജന്സമ സസ്വസ്പീകരമചക്കണതെല.  എന്തുകകചോണഫ

ഇങ്ങകനകയെചോരു നമലപെചോടെഫ സസ്വസ്പീകരമച്ചുകവന്നതെമനഫ വദക്തതെയെമല. 

ശസ്പീ  .   മുരളമ കപെരുകനലമ:  സര,  കഴമഞ്ഞ യു.ഡമ.എഫഫ. ഭരണദ്യം, കഹചോ!

അകതെചോരു  കചോലദ്യം  തെകന്നയെചോണഫ.  ആ  കചോലഘടദ്യം  അഴമമതെമയുകടെ

കപെരുമഴക്കചോലമചോയെമരുന്നു.  അമ്പുകകചോണഫ  മുറമചവറ്റഫ  പെമടെയുന്നവരുകടെ

കചോലമചോയെമരുന്നു.  മുന് മുഖദമനമ ശസ്പീ.  ഉമന് ചചോണമ,  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ

ശസ്പീ.  രചമശഫ  കചന്നമത്തെല,  മുന്മനമ  ശസ്പീ.  വമ.  കക.  ഇബചോഹമദ്യം  കുഞ്ഞഫ

തുടെങ്ങമയെവര ആചരചോപെണവമചധയെരചോയെമട്ടുള്ള (...ബഹളദ്യം...)    

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മുരളമ കപെരുകനലമ,  അങ്ങഫ പ്രസചോവന നടെത്തെചോകതെ

ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ. (...ബഹളദ്യം...) ചചചോചദദചോത്തെരചവളയെമല പ്രസചോവനകളമല.

ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    മുരളമ  കപെരുകനലമ:  സര,  കകടെറ്റചോനമയെദ്യം  അഴമമതെമചക്കസമല

ആചരചോപെണവമചധയെരചോയെമട്ടുള്ള  (....ബഹളദ്യം...)  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കചോന്

സദ്യംരക്ഷണദ്യം തെരണദ്യം.  മചോസമലചോകതെ സദ്യംസചോരമക്കുന്നവകര പുറത്തെചോക്കണദ്യം..  

മമ  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ, ശസ്പീ. പെമ. കക. ബഷസ്പീര ഇരമക്കൂ. 
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ശസ്പീ  .   മുരളമ കപെരുകനലമ: സര, ടചോവന്കൂര കകടെറ്റചോനമയെദ്യം അഴമമതെമചക്കസഫ

ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമയെചോയെ  സമ.ബമ.കഎ.യഫ  ചവണ.  (...ബഹളദ്യം...)  ചകചോവമഡഫ

ചപ്രചോചടചോചക്കചോള്  ലദ്യംഘമച്ചുകകചോണചോണഫ  സദ്യംസചോരമക്കുന്നതെഫ.  അതുകകചോണഫ

പുറത്തെചോക്കണദ്യം.  (...ബഹളദ്യം...)

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുന്നുചണചോ?  പ്രതെമപെക്ഷചോദ്യംഗങ്ങള്

ഇരമക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    മുരളമ  കപെരുകനലമ:  സര,  ഇക്കകര  നമകന്നചോരു  മചോരന്,  അക്കകര

നമന്നഫ  സമ.ബമ.കഎ  ഓടെമവന്നഫ  കകലഫഫ  മമഷന്  പെദ്ധതെമ  തെകരക്കചോനുള്ള

അചനസ്വഷണദ്യം  നടെക്കുന്ന  ഒരു  കചോലഘടദ്യം  കൂടെമയെചോണമതെഫ.  യു.ഡമ.എഫഫ-കന്റെ

അഴമമതെമ  ഒളമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  എല.ഡമ.എഫഫ-കന്റെ  മുചന്നറ്റദ്യം  തെടെയെചോനുദ്യം  ഇവമകടെ

ഒചരതൂവല  പെക്ഷമകള്  ചപെചോകലയെചോണഫ  ചകചോണ്ഗ്രസുദ്യം  യു.ഡമ.എഫദ്യം

ബമ.കജ.പെമ.യുദ്യം  പ്രവരത്തെമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതെഫ.  എകന്റെ  ചചചോദദദ്യം  ഇതെചോണഫ,

ഇവമകടെ  കപെചോളമറ്റമക്കല  ഫണഫ,  ലസ്പീഗല  ഫണഫ  തുടെങ്ങമയെവ  പെമരമചതുമചോയെമ

ബനകപ്പെട ചകസുകള് നമലനമലക്കുകയെചോണഫ.  ശസ്പീ.  രചമശഫ  കചന്നമത്തെലയഫ

ഒരു  ചകചോടെമ  രൂപെ  ചകചോഴ  നലകമയെതെമനുള്ള  ഡമജമറ്റല  കതെളമവഫ.

അതുചപെചോകലതെകന്ന  ബചോറുടെമകളുകടെ  ചയെചോഗത്തെമലചോണഫ  ചകചോഴക്കചോരദദ്യം  ആദദദ്യം
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കവളമകപ്പെടുത്തെമയെതെഫ.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മുരളമ  കപെരുകനലമ,  ചചചോചദദചോത്തെരചവളയെമല

പ്രസചോവനയെമല, ചചചോദദദ്യം ചചചോദമചചോല മതെമ.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  കപെരുകനലമ:  സര,  ബചോര  ചകചോഴയുമചോയെമ

ബനകപ്പെട്ടുണചോയെമട്ടുള്ള പുതെമയെ കവളമകപ്പെടുത്തെലമകന്റെ പെശചോത്തെലത്തെമല ഇഒൗ

ചകസമകന്റെ ഇചപ്പെചോഴകത്തെ അവസ എന്തെചോകണന്നഫ വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര,  അവസചോനദ്യം അചദ്ദേഹദ്യം ചചചോദമചതെഫ

ബചോരചകചോഴകയെപ്പെറ്റമയെചോണഫ.  അതെമല  ചനരചത്തെതെകന്ന  ഉത്തെരദ്യം

പെറയുകയുണചോയെമ.  ബചോറുടെമയെചോയെ ശസ്പീ.  ബമജു രചമശഫ കഴമഞ്ഞ സരക്കചോരമകന്റെ

കചോലത്തെഫ ബചോര ലലസന്സഫ  ഫസ്പീസഫ  കൂടചോതെമരമക്കചോന് അചദ്ദേഹദ്യം ലകക്കൂലമ

കകചോടുതകവന്ന ആചരചോപെണമചോണഫ  പുതുതെചോയെമ  കവളമകപ്പെടുത്തെമയെമരമക്കുന്നതെഫ.

അതെമകന്റെ  അടെമസചോനത്തെമല  ഒരു  രഹസദചോചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെമയെമട്ടുണഫ.

പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണത്തെമനഫ  അനുമതെമ  നലകുന്ന  കചോരദദ്യം  സരക്കചോര

പെരമചശചോധമച്ചുവരമകയെചോണഫ.  മകറ്റചോരു  കചോരദദ്യം,  ബഹുമചോനദനചോയെ

പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ  അചദ്ദേഹത്തെമകനതെമകര  അചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെരുകതെന്നചോവശദകപ്പെട്ടുകകചോണഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  ഗവരണകറ  സമസ്പീപെമച
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വമവരവുദ്യം  ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുണഫ  എന്നുള്ളതെചോണഫ.  ഇചപ്പെചോഴകത്തെ  സമതെമ,

ഇതെമനഫ  പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണത്തെമനഫ  അനുമതെമ  നലകുന്ന  കചോരദദ്യം  സരക്കചോര

പെരമചശചോധമച്ചുവരുന്ന അവസയെചോണഫ. 

ശസ്പീ. കക. വമ. വമജയെദചോസമനുചവണമ (ശസ്പീ  .    റ്റമ  .    വമ  .    രചോചജഷഫ):  സര,

എദ്യം.എല.എ.-മചോരമല  ചമലര  കള്ളപ്പെണമമടെപെചോടെഫ  നടെതന്ന  ഗുരുതെരമചോയെ

വമഷയെമചോണഫ  പുറതവന്നമട്ടുള്ളതെഫ.  എറണചോകുളകത്തെ  പ്രമുഖ  ചകചോണ്ഗ്രസഫ

എദ്യം.എല.എ.,  അഴമമതെമകക്കതെമരചോയെമ നമരന്തെരമചോയെമ സദ്യംസചോരമക്കുന്ന വളകര

കചോപെടെദപെരമചോയെ  നമലപെചോടെഫ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന  അചദ്ദേഹദ്യം  ഇടെപ്പെള്ളമയെമകല  ഒരു

കുടുദ്യംബകത്തെ  സഹചോയെമക്കചോന്  ഒരു  സസ്വത്തെമടെപെചോടെഫ  ചകസമല  മചോദ്ധദസദ്യം

വഹമചഫ  80  ലക്ഷദ്യം രൂപെ ചനരമടഫ ലകമചോറുന്നതെമനഫ സചോക്ഷദദ്യം വഹമച്ചുകവന്ന

വളകര  കഞടമപ്പെമക്കുന്ന കചോരദമചോണഫ പുറതവന്നമരമക്കുന്നതെഫ. ആദചോയെനമകുതെമ

ഉചദദചോഗസര വന്നചപ്പെചോള് അചദ്ദേഹദ്യം അവമകടെനമന്നുദ്യം സലദ്യം വമടുകയുദ്യം കചയ.

മചോചസ്റ്റഴ്സഫ  മസ്പീറ്റമല  പെകങടുത്തെമരുകന്നങമല  അചദ്ദേഹത്തെമനഫ  സസ്വരണദ്യം

കമട്ടുമചോയെമരുന്നു. അമചോതെമരമ ഒചോടമചോണഫ അചദ്ദേഹദ്യം അവമകടെ നടെത്തെമയെമട്ടുള്ളതെഫ.

വമചദശതചപെചോയെമ  വന്ചതെചോതെമല  പെണദ്യം  സമചോഹരമക്കുകകയെന്ന  മകറ്റചോരു

വമഷയെവുദ്യംകൂടെമ  ഇവമകടെ  വന്നമരമക്കുകയെചോണഫ.   ചനരകത്തെ  അഴമചക്കചോടെഫ
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എദ്യം.എല.എ.  പെണദ്യം  സസ്വസ്പീകരമചഫ  കുറച്ചുചപെരക്കഫ  ധനസഹചോയെദ്യം  കകചോടുത.

അചതെചോകടെചോപ്പെദ്യംതെകന്ന  പെറവൂര  എദ്യം.എല.എ.യുദ്യം  വമചദശതചപെചോയെമ

പെണപെമരമവഫ  നടെതകയെചോണഫ.  ഇത്തെരത്തെമല  യെചോകതെചോരു

നമയെനണവുമമലചോകതെ പെമ.എദ്യം.എല.എ. ആക്ടഫ (The Prevention of Money

Laundering  Act)  ചപെചോലദ്യം  ലദ്യംഘമച്ചുകകചോണഫ  എദ്യം.എല.എ.മചോര  നടെതന്ന

കള്ളപ്പെണമമടെപെചോടെഫ  സദ്യംബനമചഫ,  തൃക്കചോക്കര  എദ്യം.എല.എ.  നടെതന്ന

കള്ളപ്പെണമമടെപെചോടുകകള  സദ്യംബനമചഫ  സമഗ്രമചോയെ  ഒരചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെചോന്

സരക്കചോര  തെയചോറചോകുചമചോ,  രചോഷ്ട്രസ്പീയെത്തെമകല  ഇത്തെരദ്യം  കള്ളനചോണയെങ്ങകള

തുറന്നുകചോണമക്കചോന്  എന്തെഫ  നമലപെചോടെചോണഫ  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതെഫ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:   സര,  വദതെദസ  സദ്യംഭവങ്ങകള

ഒചരരസ്പീതെമയെമല കണ്ടുകകചോണചോണഫ ബഹുമചോനദനചോയെ അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമചമട്ടുള്ളതെഫ.

ഒന്നഫ,  കൃതെദമചോയെമ  ലകക്കൂലമ  നടെന്നുകവന്നഫ  പെറഞ്ഞുകകചോണ്ടുള്ള

പെരചോതെമയെമചന്മേലള്ള  അചനസ്വഷണമചോണഫ.  അതെഫ  ഒരുതെരത്തെമലദ്യം  നടെക്കചോന്

പെചോടെമലചോത്തെതെചോണഫ,  സസ്വചോഭചോവമകമചോയെ  അചനസ്വഷണരസ്പീതെമകള്

നടെന്നുകകചോണമരമക്കുകയെചോണഫ.   മകറ്റചോന്നഫ,  റമയെല  എചസ്റ്ററ്റഫ
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ബമസമനസ്സുകചോരുമചോയെമ  90 ലക്ഷത്തെമകന്റെ  സചോമ്പത്തെമക  തെമരമമറമയുദ്യം

നമകുതെമകവടമപദ്യം  നടെത്തെമയെതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണദ്യം

നടെന്നുവരുന്നുകവന്നുള്ളതെചോണഫ. അതെഫ സചോധചോരണഗതെമയെമല നമയെമവമരുദ്ധമചോയെ

കചോരദമചോണഫ.   മൂന്നചോമകത്തെ  കചോരദദ്യം,  വമചദശയെചോത്ര  നടെത്തെമ  അവമകടെനമന്നുദ്യം

ഫണഫ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുകവന്ന  പ്രശ്നമചോണഫ.  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ

സചോധചോരണഗതെമയെമല  വമജമലന്സമനുള്ള  പെരമമമതെമകയെക്കുറമചഫ  ചനരകത്തെ

ഞചോന്  വദക്തമചോക്കമയെമട്ടുണഫ.   അതെമകന്റെ  മറ്റുകചോരദങ്ങള്  പെമന്നസ്പീടെഫ

പെരമചശചോധമചക്കണതെചോണഫ. 

ശസ്പീ  .    കചോരചോടഫ  റസചോഖഫ  : സര,  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകളുകടെ  അചനസ്വഷണദ്യം

സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  ഇരടത്തെചോപ്പെചോണഫ.  മുന്സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലത്തെഫ  ഹരമപ്പെചോടെഫ

സസ്വചോശയെ കമഡമക്കല ചകചോചളജമനഫ കകടമടെദ്യം നമരമമക്കചോന് കണ്സള്ടന്സമ

കരചോര  നലകമയെതെമല  വന്ക്രമചക്കടെഫ  നടെന്നതെചോയുള്ള  വമജമലന്സമകന്റെ

കകണത്തെലമചന്മേല എന്തെഫ നടെപെടെമയെചോണഫ സസ്വസ്പീകരമചകതെന്നഫ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര, ബഹുമചോനദനചോയെ അദ്യംഗദ്യം പെരചോമരശമച

കചോരദകത്തെക്കുറമച്ചുള്ള  വമവരങ്ങള്  ഇചപ്പെചോള്  എകന്റെ  കയമലമല.  അതെഫ

പെരമചശചോധമചഫ മചോത്രചമ പെറയെചോന് സചോധമക്കൂ.
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ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  ചകരളത്തെമകല  രണഫ  എദ്യം.പെമ.മചോര,

ചനരകത്തെ മനമമചോരചോയെവര,  അതെമകലചോരചോള് ഫചോസമസകത്തെ പെമടെമച്ചുകകടചോന്

ഡലഹമയെമചലയഫ ചപെചോയെ ഒരചോളചോയെമരുന്നു.  കയെര കമടചോത്തെതുകകചോണഫ തെമരമചഫ

ചകരളത്തെമകല  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവചോകചോന്  തെയചോകറടുക്കുകയെചോണഫ.

(.....ബഹളദ്യം.....) 

മമ  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ, പസ്പീസഫ......  അങ്ങഫ ചചചോദദത്തെമചലയഫ വരൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  ഞചോന്  ചചചോദദത്തെമചലയഫ  വരചോദ്യം.

എന്തെമനചോണഫ ഇത്ര അസഹമഷ്ണുതെ? 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടചോചണചോ  ചചചോദമക്കുന്നതെഫ?

( ....… ബഹളദ്യം.......)

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  ഡലഹമയെമചലയഫ  ചപെചോയെമടഫ

ഫചോസമസകത്തെ  പെമടെമച്ചുകകടചോന്  കയെര  കമടചോത്തെതുകകചോണഫ  തെമരമചഫ

ചകരളത്തെമകല  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവചോകചോന്  തെയചോകറടുക്കുന്ന  ഒരചോളുണഫ.

ബഹുമചോനദനചോയെ   പെമ.  കക.  കുഞ്ഞചോലമക്കുടമ  സചോഹമബഫ.

അചദ്ദേഹത്തെമകനതെമകര  തെ  തൃശ്ശൂരമല  127  ഏക്കര  ഭൂമമ  തെരദ്യംമചോറ്റമ

കകചോടുത്തെതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  അഴമമതെമ  ആചരചോപെണമുണഫ.  അതെമകന്റെ
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അചനസ്വഷണദ്യം  എന്തെചോയെമകയെന്നുദ്യം  ആറ്റമങ്ങല  എദ്യം.പെമ.  ചനരകത്തെ  ചറഷന്

കമചോത്തെവമതെരണ  സചോപെനവുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  നടെത്തെമയെ  അഴമമതെമയുകടെ

ഇചപ്പെചോഴകത്തെ അചനസ്വഷണസമതെമ എകന്തെന്നുദ്യം അറമയെചോന് തെചോല്പരദമുണഫ. 

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:   സര,  ഇതെമല ബഹുമചോനദനചോയെ അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കചോണമച  കചോരദങ്ങളുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  വമവരങ്ങള്  ഇചപ്പെചോള്  എകന്റെ

കയമലമല.  അതെഫ ഏതെഫ ചസ്റ്റജമലചോണുളളകതെന്നഫ എനമക്കഫ ഇചപ്പെചോള് പെറയെചോന്

കഴമയുന്നതെല. 

  ശസ്പീ.  ചജചോരജഫ എദ്യം.  ചതെചോമസമനുചവണമ (ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമചോര  ):  സര,

കഴമഞ്ഞ  യു.ഡമ.എഫഫ.  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലത്തെഫ  വന്ചതെചോതെമല  നടെന്ന

അഴമമതെമ  പെരമ്പരകകള  സദ്യംബനമച്ചുള്ള  സദ്യംവചോദമചോണഫ  യെഥചോരതത്തെമല

ഇവമകടെ  നടെന്നുകകചോണമരമക്കുന്നതെഫ.  ആ  നമയെമസഭചോ  കചോലതതെകന്ന

വസ്തുതെകളുകടെയുദ്യം  കതെളമവുകളുകടെയുദ്യം  അടെമസചോനത്തെമല  ഒടനവധമ

ആചക്ഷപെങ്ങള്  ഇവമകടെ  ഉന്നയെമക്കകപ്പെടമട്ടുണഫ.  അതെമല

പ്രധചോനകപ്പെടതെചോയെമരുന്നു  അന്നകത്തെ  നമയെമസഭയെമല

പ്രതെമപെക്ഷചോദ്യംഗമചോയെമരുന്ന  ശസ്പീ.  വമ.  ശമവന്കുടമ  എദ്യം.എല.എ.  ഉന്നയെമച

ആചരചോപെണദ്യം.  അന്നകത്തെ  ഭക്ഷദവുദ്യം  സമവമല  സലപസുദ്യം
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വകുപമനമയെചോയെമരുന്ന  ശസ്പീ.  അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ  നടെത്തെമയെ  36.5  ചകചോടെമ

രൂപെയുകടെ അഴമമതെമകയെക്കുറമചഫ കതെളമവുകള് സഹമതെദ്യം ഉന്നയെമക്കുകയുണചോയെമ.

അതെഫ  വമജമലന്സമകന്റെ  തെസ്വരമതെചോചനസ്വഷണദ്യം  നടെന്നഫ  അചനസ്വഷണദ്യം

പുചരചോഗമമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നുകവന്നഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമ  മുകമ്പചോരു

സഭചോസചമളനത്തെമല ഇവമകടെ വമശദസ്പീകരണദ്യം നലകമയെമട്ടുണചോയെമരുന്നു.  ആ

വന് അഴമമതെമയുകടെ അചനസ്വഷണത്തെമകന്റെ ഇചപ്പെചോഴുള്ള സമതെമ എന്തെചോകണന്നഫ

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:   സര,  അകതെചോകക്ക  ചരഖവചഫ  മറുപെടെമ

പെറചയെണ  പ്രശ്നങ്ങളചോണഫ.   അത്തെരദ്യം  ചരഖകള്  എകന്റെ  കയമല  ഇചപ്പെചോള്

ഇലചോത്തെതുകകചോണചോണഫ മറുപെടെമ പെറയെചോന് സചോധമക്കചോത്തെതെഫ. അക്കചോലകത്തെപ്പെറ്റമ

പെറഞ്ഞചോല  പെല  കചോരദങ്ങള്  റമചപ്പെചോരടഫ  കചയകപ്പെടമട്ടുണചോകുദ്യം.

അതെമകനക്കുറമകചചോകക്ക  അചതെരസ്പീതെമയെമല  മറുപെടെമ  പെറയെചോന്  കഴമയെമല.

അതുകകചോണഫ പ്രചതെദകമചോയെ ചചചോദദദ്യം വന്നചോല മചോത്രചമ അതെമകന്റെ വമവരങ്ങള്

കൃതെദമചോയെമ  പെറയെചോന്  സചോധമക്കുകയുള.  ഇചപ്പെചോള്  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട

ചരഖകള് എകന്റെ കയമലമല.  അക്കചോലത്തെഫ കഒൗണര തുറന്നുകവകന്നചോകക്കയുള്ള

പ്രശ്നങ്ങള്  പെരസദമചോയെമ   ചരച  കചയകപ്പെട  കചോരദങ്ങളചോണഫ.  അകതെചോന്നുദ്യം
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ഇചപ്പെചോള് എനമക്കഫ പെറയെചോന്  കഴമയുന്നതെല. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    കക  .    പ്രശചോന്തെഫ:  സര,  കഴമഞ്ഞ  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലത്തെഫ

വമജമലന്സഫ അചനസ്വഷണവുമചോയെമ ബനകപ്പെടഫ നമരവധമ ചകസുകള് ചചോരജ്ജഫ

കചയമരുന്നു.  അതെമകന്റെ നമലവമകല സമതെമകയെ സദ്യംബനമച്ചുദ്യം അതുചപെചോകല

ചകസമകന്റെ പുചരചോഗതെമകയെ സദ്യംബനമച്ചുദ്യം വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര, ചനരകത്തെയുണചോയെ ചമല പ്രശ്നങ്ങളമല

ഗഒൗരവമചോയെ  ആചരചോപെണങ്ങള്  ഉയെരന്നുവരമകയുദ്യം  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട

അചനസ്വഷണങ്ങള് വമവമധ തെലങ്ങളമല നടെന്നുവരമകയുമചോണഫ.  അതെമല കുകറ

കചോരദങ്ങകളക്കുറമചചോണഫ ചനരകത്തെ ഇവമകടെ മറുപെടെമയെമല ചരഖകപ്പെടുത്തെമയെതെഫ.

മറ്റുകചോരദങ്ങള് വമവമധ ഘടത്തെമലചോണഫ. 

പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ  (  ശസ്പീ  .    രചമശഫ  കചന്നമത്തെല  ): സര,  ഇത്തെരകമചോരു

ചചചോദദവുദ്യം  ഉത്തെരവുദ്യം എന്തെമനഫ ചവണമയെമടചോകണന്നഫ എലചോവരക്കുദ്യം അറമയുന്ന

കചോരദമചോണഫ.  ചകരളത്തെമകല  പ്രതെമപെക്ഷദ്യം  ഈ  ഗവണ്കമന്റെമകനതെമരചോയെമ

നമരന്തെരമചോയെ  അഴമമതെമ  ആചരചോപെണദ്യം  ഉന്നയെമക്കുകയുണചോയെമ.

ആചരചോപെണങ്ങളമലദ്യം  അഴമമതെമയെമലദ്യം  മുങ്ങമക്കുളമചഫ  നമലക്കുന്ന
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ഗവണ്കമന്റെചോണഫ  ഇന്നഫ  ചകരളദ്യം  ഭരമക്കുന്നതെഫ.   അഴമമതെമയെമല

മുങ്ങമത്തെചോണുകകചോണമരമക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്കമന്റെഫ അവരുകടെ മുഖദ്യം രക്ഷമക്കചോന്

ചവണമ  പ്രതെമപെക്ഷവുദ്യം  അങ്ങകനയെചോകണന്നഫ  വരുത്തെമതെസ്പീരക്കചോനുള്ള  ഒരു

പെചോഴ ഫ ചവലയെചോണഫ നടെത്തെമകക്കചോണമരമക്കുന്നതെഫ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര   :  പസ്പീസഫ, അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    രചമശഫ  കചന്നമത്തെല  :  സര,  ഇവമകടെ  ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ

മറുപെടെമ  പെറഞ്ഞചപ്പെചോള്,   ഞചോന്  ബഹുമചോനദനചോയെ  ഗവരണകറ   സമസ്പീപെമച്ചു

എന്നുപെറഞ്ഞു.  ശരമയെചോണഫ,  കചോരണദ്യം ബചോര ചകചോഴയുമചോയെമ ബനകപ്പെട ഈ

ആചരചോപെണങ്ങള്  കഴമഞ്ഞ  അഞവരഷക്കചോലദ്യം   രണ്ടുതെവണ

അചനസ്വഷമചമട്ടുള്ളതെചോണഫ.  ഇതെമനഫ ആധചോരമചോയെമട്ടുള്ള ഒരു സമ.ഡമ.-യെമലചോണഫ

എകന്റെ ചപെരഫ പെരചോമരശമചമട്ടുള്ളതെഫ.  ഈ ഗവണ്കമന്റുദ്യം കഴമഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റുദ്യം

അചനസ്വഷമചമടഫ  ആ  സമ.ഡമ.  ചഫക്കചോകണന്നഫ  കകണത്തെമയെമട്ടുള്ളതെചോണഫ.

ചകചോടെതെമയെമല  ഇചപ്പെചോള്  ഈ  ചകസഫ  നമലനമലക്കുകയെചോണഫ.   അതെമകന്റെ

റമചപ്പെചോരടഫ  ഈ ഗവണ്കമന്റുദ്യം കഴമഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റുദ്യം സമരപ്പെമചമട്ടുള്ളതെചോണഫ.

ഈ  സചോഹചരദത്തെമല  അടെമസചോനരഹമതെമചോയെ  ഒരു  കചോരദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെഫ

അചനസ്വഷമക്കുചമ്പചോള്  അതെഫ  നമയെമപെരമചോകണദ്യം.  അതെഫ  സബ് ജുഡസ്പീസചോണഫ.
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അതെഫ  ചൂണമക്കചോണമക്കുകയെചോണഫ  ഞചോന്  കചയമട്ടുള്ളതെഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

മുഖദമനമചയെചോടെഫ  ഞചോന്  പെറയുന്നു,  അടെമസചോനരഹമതെമചോയെ  കചോരദങ്ങളചോണഫ

ഉന്നയെമക്കുന്നതെഫ.  സതെദവുമചോയെമ ഒരു ബനവുമമലചോത്തെതെചോണഫ. ഞചോന് ആരുകടെ

കയമലനമന്നുദ്യം ചകചോഴ വചോങ്ങമയെമടമല, ചചചോദമചമടമല. 

മമ  .   സസ്പീക്കര:   അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

 ശസ്പീ  .    രചമശഫ  കചന്നമത്തെല:  സര,  വളകര  ചബചോധപൂരവ്വമചോയെമ

പ്രതെമപെക്ഷകത്തെ അപെമചോനമക്കചോന് നടെതന്ന ശമമചോണഫ.  ഏതെഫ അചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെമയെചോലദ്യം  ഞങ്ങള്ക്കഫ  ഒരു  ചുക്കുദ്യം  ഇലചോകയെന്നഫ  പെറയുവചോന്

ആഗ്രഹമക്കുകയെചോണഫ.   ഏതെഫ  അചനസ്വഷണവുദ്യം  വചന്നചോകട.  ഞചോന്

അവസചോനമപ്പെമക്കചോദ്യം അഞ്ചഫ വരഷക്കചോലദ്യം നമങ്ങള് എകന്തെലചോദ്യം അചനസ്വഷമച്ചു.   

മമ  .    സസ്പീക്കര  :  ദയെവചോയെമ,  അചങ്ങയഫ ഏതെഫ സമയെതദ്യം പ്രസദ്യംഗമക്കചോന്

അവസരദ്യം  നലകചോദ്യം.    ചചചോചദദചോത്തെരചവളയെമല  അങ്ങഫ  പ്രസദ്യംഗമക്കരുതെഫ.

അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമചചചോള......(ബഹളദ്യം).... 

ശസ്പീ  .    രചമശഫ  കചന്നമത്തെല:  സര,  ഇത്രയുദ്യം  സമയെദ്യം  അപറതള്ളവര

പെറയുന്നതെഫ അങ്ങഫ ചകടമചല; അങദ്യം ഇതെമകന്റെ കൂടചോളമയെചോയെമ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

ഗവരണര  പെരമചശചോധമക്കുകയെചോണഫ,  അങ്ങഫ അതെമനഫ അനുമതെമയുദ്യം കകചോടുത.
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ഞങ്ങള്ക്കതെമല  വമഷമകമചോന്നുമമല.   ഏതെഫ  അചനസ്വഷണദ്യം ചവണകമങമലദ്യം

നടെക്കകട;  എനമക്കഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമചയെചോടെഫ  ചചചോദമക്കചോനുള്ളതെഫ

ചകചോടെതെമയെമല  നമലനമലക്കുന്ന  ഒരു  ചകസഫ,  രണഫ  ഗവണ്കമന്റുകള്

അചനസ്വഷമചഫ  ചഫക്കചോകണന്നഫ  കതെളമഞ്ഞ  ഒരു  സമ.ഡമ.,  അതെമകന

സദ്യംബനമചഫ  ഒരു  കപെറ്റസ്പീഷന്  എഴുതെമ  വചോങ്ങമ,  ഞങ്ങള്  അഴമമതെമ

ആചരചോപെണങ്ങള്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെമകനതെമകര  ഉന്നയെമക്കുന്നതെമകന്റെ

അടെമസചോനത്തെമല  തെമരമചഫ  ആചരചോപെണദ്യം  ഉന്നയെമക്കുന്ന  വമലകുറഞ്ഞ

രചോഷ്ട്രസ്പീയെദ്യം ഈ ഗവണ്കമന്റെഫ  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ എന്നുള്ളതെചോണഫ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ആദദദ്യം  എനമക്കഫ  പെറയെചോനുള്ളതെഫ

ബഹുമചോനദനചോയെ പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ വമശദമചോയെ ഒരു ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുന്നു.

സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം അചദ്ദേഹദ്യം പെറചയെണ കചോരദങ്ങള് പെറയെണദ്യം എന്തെമനചോണഫ

അവമകടെ വലമയെ ബഹളദ്യം നടെന്നതെഫ.  ..(… ബഹളദ്യം) .… ഞചോന് ആ സമയെത്തെഫ

ഇവമകടെ  തെമരമഞ്ഞുചനചോക്കമ,  ഇവമകടെ  ആകരങമലദ്യം  എഴുചന്നറ്റഫ  നമന്നഫ

എകന്തെങമലദ്യം ബഹളദ്യം വയ്ക്കുചന്നചോകയെന്നഫ,  ഒരു ബഹളവുമമല.  

മമ  .   സസ്പീക്കര  : പസ്പീസഫ, പസ്പീസഫ…. ഇരമക്കൂ,   നമങ്ങള് ഉത്തെരദ്യം ചകള്ക്കൂ.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ
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സദ്യംസചോരമക്കുചമ്പചോള്  ഭരണപെക്ഷതനമന്നുദ്യം  യെചോകതെചോരു  ബഹളവുദ്യം

കചോണമക്കുന്നമല.   അചദ്ദേഹദ്യം  പെറയുന്നതെഫ  ശചോന്തെമചോയെമ

ചകട്ടുകകചോണമരമക്കുകയെചോണഫ.   അചദ്ദേഹദ്യം  പെറയുന്നതെമനഫ  എന്തെമനചോണഫ  അവര

തെകന്ന  ബഹളദ്യം  കചോണമചതെഫ.   ഇതെചോണഫ  ഗഒൗരവമചോയെമ  ബഹുമചോനകപ്പെട

പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ തെകന്ന പെരമചശചോധമചക്കണ ഒരു കചോരദദ്യം.  ഇവമകടെ പെറഞ്ഞ

അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  പ്രസചോവനയെമകല  ആദദ  ഭചോഗദ്യം  അതെഫ  വളകര

വമചമത്രമചോയെമട്ടുള്ളതെചോണഫ.   ഈ ചകരളത്തെമകന്റെ അതുചപെചോകല തെകന്ന നമ്മുകടെ

ജനങ്ങളുകടെയുദ്യം  ഒചോരമ  ശക്തമകയെ  ചചചോദദദ്യം  കചയ്യുന്ന  ഒരു  കചോരദമചോണഫ.

ചകരളത്തെമല  2011  മുതെല   2016  വകര  എന്തെചോണഫ  നടെന്നമരുന്നകതെന്നഫ

എലചോചപെരുദ്യം മറന്നുചപെചോയെമകയെന്നചോചണചോ ബഹുമചോനകപ്പെട പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ

കരുതുന്നതെഫ.  അഴമമതെമയുകടെ കൂത്തെരങ്ങചോയെമരുന്നമചല; ഏകതെങമലദ്യം ഒരു രദ്യംഗദ്യം

ഒഴമവുണചോയെമരുചന്നചോ;  ഏകതെങമലദ്യം  ഒരു  രദ്യംഗദ്യം  മചോറ്റമുണചോയെമരുചന്നചോ?  ....

(ബഹളദ്യം)....എത്ര  വലമയെ  അഴമമതെമയെചോയെമരുന്നു;   ഏകതെലചോദ്യം

നമലയെമലചോയെമരുന്നു;  അതെമകന്റെ  ഒരു  ഭചോഗമചോണഫ  ചനരകത്തെ  ഞചോന്  പെറഞ്ഞ

കഒൗണറുമചോയെമ  ബനകപ്പെടതെഫ.   എകന്തെലചോദ്യം,  ഏകതെലചോദ്യം  തെരത്തെമലള്ളതെഫ;

എന്തെചോയെമരുന്നു  ഈ  നചോടെമകന്റെ  ധചോരണ;  എന്തെചോണഫ  നമങ്ങകളക്കുറമചഫ  നചോടെഫ



12/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

31

ധരമചമരുന്നതെഫ;  ഇതെഫ  ഈ  നചോടെമനഫ  ഒരു  ശചോപെമചോയെമരുന്നു  എന്നഫ

കണക്കചോക്കമയെതെചോയെമരുന്നമചല  ജനങ്ങള്.  ആ  കചോലദ്യം  മറന്നഫ

ചപെചോകുകയെചോചണചോ?  ആ  കചോലകത്തെക്കുറമചഫ  ഞങ്ങളുകടെ  കൂടത്തെമലള്ള  ചമലര

ഉന്നയെമചചോല  അതെഫ  മറ്റഫ  എന്തെമകനങമലമുള്ള  മറുപെടെമയെചോയെമടചോചണചോ

കചോചണണതെഫ.  നമ്മുകടെ  സദ്യംസചോനദ്യം  2016  മുതെല  ഇന്നുവകര  ചനടെമയെമട്ടുള്ള

യെശസഫ അതെഫ  നമങ്ങളുകടെ  മചനചോവദചോപെചോരത്തെമനനുസരമചഫ  തെകരക്കചോന്

കഴമയെമല.   എകന്തെലചോദ്യം  ചനചോക്കമ;  ഏകതെലചോദ്യം  ശമങ്ങള്  നടെത്തെമ  ചനചോക്കമ.

ചകരളദ്യം   മചോത്രമല,  നമ്മുകടെ  രചോജദതദ്യം  രചോജദത്തെമനഫ  പുറതദ്യം

അഴമമതെമയെമലചോത്തെ  നചോകടെന്നഫ  ഈ  ചകരളത്തെമനഫ  യെശ്ശസഫ  ഉയെരന്നു.

അഴമമതെമയെമലചോത്തെ  നചോടെചോയെതുകകചോണ്ടുതെകന്ന  അത്തെരദ്യം  ഒരു  നചോടുമചോയെമ

ബനകപ്പെടെചോന്  ചലചോകത്തെമകല  പെല  വന്  കമ്പനമകള്  വകര  തെയചോറചോയെമ.

ബഹുരചോഷ്ട്ര കമ്പനമകള് നമ്മുകടെ നചോടമചലയഫ വരുന്നു. പുതെമയെ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കഫ

തുടെക്കദ്യം കുറമക്കുന്നു.  അതെമനഫ വമഷമമുണചല?  ആ വമഷമദ്യം മനസമല വചചോല

മതെമ.  ആ  വമഷമദ്യം  ഈ  നചോടെഫ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കമല.   എന്തെമകനചോകക്കയെചോണഫ

ശമമചതെഫ;  ഏതെമനചോയെമരുന്നു ശമമചതെഫ; .(… ബഹളദ്യം)…

ശസ്പീ  .    രചമശഫ  കചന്നമത്തെല:  സര,  എനമക്കഫ സദ്യംസചോരമക്കചോന് അവസരദ്യം
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നലകണദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദമചതെമനുള്ള മറുപെടെമയെചല പെറഞ്ഞതെഫ?  അങ്ങഫ

വമശദമചോയെമ  സദ്യംസചോരമചചലചോ?  അങ്ങഫ  ഉന്നയെമച  കചോരദങ്ങള്ക്കചല  മറുപെടെമ

പെറയുന്നതെഫ. ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ, അങ്ങഫ പെറയ.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര,  അചദ്ദേഹത്തെമനഫ  ഇകതെലചോദ്യം പെറയെചോദ്യം.

എനമക്കഫ  പെറയെചോന്  പെചോടെമകലന്നചോചണചോ;  അരചോണമതെഫ  പെറഞ്ഞതെഫ;  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദദത്തെമകന്റെ രസ്പീതെമയെമല അലചോതെമരമക്കുചമ്പചോള് അതെമനഫ അരഹമചോയെ മറുപെടെമ

പെറയെചണ;  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദദത്തെമകന്റെ  സമരമറ്റമലനമന്നുദ്യം  മചോറമ  പ്രസചോവന

രൂപെത്തെമല  വരുചമ്പചോള്  മറുപെടെമയുദ്യം  പ്രസചോവന  രൂപെത്തെമല  വരുദ്യം.   അതെഫ

സസ്വചോഭചോവമകമചല;   അകലങമല  എനമക്കഫ   കചോരദങ്ങള്  വമശദമചോക്കചണ;

അചദ്ദേഹദ്യം  ഉന്നയെമച  കചോരദങ്ങള്ക്കചോണഫ  ഞചോന്  മറുപെടെമ  പെറയുന്നതെഫ.

ബഹുമചോനകപ്പെട  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ  ഉന്നയെമച  കചോരദങ്ങള്ക്കഫ  മറുപെടെമ

പെറയെചോന്  എനമക്കഫ   ബചോധദതെയുണഫ.   ആ  ബചോധദതെയെചോണഫ   ഞചോന്

നമറചവറ്റുന്നതെഫ.  അതുകകചോണഫ ഞങ്ങള്ക്കഫ ഒന്നമചനയുദ്യം ആശങകപ്പെചടെണതെമല,

ഭയെകപ്പെചടെണതെമല.  ഉളുപ്പെഫ  എന്നുള്ള ഒന്നഫ ഇലചോത്തെതുകകചോണചോണഫ ഇചപ്പെചോഴുദ്യം

ചമരമക്കചോന് പെറ്റുന്നകതെന്നഫ   മനസമലചോക്കണദ്യം.  നമ്മുകടെ നചോടമകല ജനങ്ങളുകടെ
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ലകകകചോണഫ  കരണത്തെഫ  അടെമകകചോണവരചോണഫ  ഇവമകടെ  ഇരമക്കുന്നതെഫ.  ഈ

കഴമഞ്ഞ  തെചദ്ദേശസസ്വയെദ്യംഭരണസചോപെന  കതെരകഞ്ഞടുപ്പെമല

എങ്ങകനയെചോയെമരുന്നു  ഇറങ്ങമയെമരുന്നതെഫ;   ഞങ്ങള്  അങ്ങഫ

പെമടെമചടെക്കമക്കളയുകമന്ന മടമലചോയെമരുന്നമചല പുറകപ്പെടതെഫ, എന്തെചോയെമ ഇചപ്പെചോള്?

ഇചപ്പെചോള്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  തുടെങ്ങമ  ചനചോക്കുകയെചോണഫ.   ജനങ്ങളുകടെ  സചോമചോനദ  ബുദ്ധമ

ചചചോദദദ്യം  കചയരുതെഫ.  ജനങ്ങള്  ജനങ്ങളുകടെ  അനുഭവത്തെമകന്റെ

അടെമസചോനത്തെമലചോണഫ വമലയെമരുതന്നതെഫ.  അഴമമതെമയെമല മുങ്ങമക്കുളമചവര

അഴമമതെമ  കതെചോടഫ  തെസ്പീണചോത്തെവകരക്കുറമചഫ  'ഇതെചോ  അഴമമതെമ,  അഴമമതെമ,

അഴമമതെമ'  എന്നഫ  പെറഞ്ഞചോല  ജനദ്യം  അതെഫ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുചമചോ?  അതെചോണഫ

ഇവമകടെ കചോണുന്നതെഫ. അതെഫ മനസമലചോക്കണകമചന്ന പെറയെചോനുള.  

ശസ്പീ  .    ചജചോണ്  കഫരണചോണസഫ:  സര,  നമലവമലള്ള  നമയെമ

സദ്യംവമധചോനങ്ങകളചോന്നുദ്യം ഞങ്ങള്ക്കഫ  ബചോധകമല,  ഞങ്ങള് മനനഃസചോക്ഷമയുകടെ

ചകചോടെതെമയെമല അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം ചതെടെമകക്കചോള്ളചോകമന്നഫ പെറഞ്ഞ ഒരു മുന് മുഖദമനമ

ഇവമകടെ  ഇരമപണഫ.  അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  ഭരണകചോലതനടെന്ന  അഞ്ചഫ

വരഷക്കചോലകത്തെ  അഴമമതെമയെമല  മചോത്രമല,  ഇചപ്പെചോള്  ചമല  ഓടക്കചോരന്

എദ്യം.എല.എ.-മചോര ഓടെമയെതെമകന സദ്യംബനമചഫ  ഇവമകടെ വചോരത്തെകള് വന്നു.
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എറണചോകുളദ്യം  ജമലയെമല  ചകചോരപ്പെചറഷന്  57-ാം  ഡമവമഷന്  എളദ്യംകുളദ്യം

ഭചോഗത്തെഫ  അന്നകത്തെ  ചമയെറുകടെ  ചചദ്യംബറമല  ബഹുമചോനകപ്പെട  തൃക്കചോക്കര

എദ്യം.എല.എ. അടെക്കദ്യം ഇരുന്നഫ ആചലചോചമകചടുത്തെ നമലവമലള്ള തെണസ്പീരത്തെടെ

നമയെമത്തെമകന  അടമമറമക്കചോന്ചവണമ  എടുത്തെ  നടെപെടെമയുകടെ  ഭചോഗമചോയെമ

ഇരുപെതെഫ  ചകചോടെമ  രൂപെയുകടെ  അഴമമതെമ  ആചരചോപെണദ്യം  ഉയെരന്നുവന്നമട്ടുണഫ.

അതുസദ്യംബനമച്ചുള്ള  വമജമലന്സഫ  അചനസ്വഷണദ്യം  എവമകടെവകരകയെത്തെമ

എന്നതുസദ്യംബനമചഫ  സഭയെമല  അറമയെചോന്  ആഗ്രഹമുണഫ.  ഓടക്കചോരന്

എദ്യം.എല.എ.  നദചോയെസ്പീകരമച്ചുകകചോണചോണഫ  പെലചപ്പെചോഴുദ്യം  വരുന്നതെഫ.  വലമയെ

ശുദ്ധനചോകണന്നചോണഫ  അചദ്ദേഹദ്യം  പെറയുന്നതെഫ.  പെചക്ഷ  അചദ്ദേഹദ്യം  ഓടെമയെ

വഴമയെമല ഇതുവകര പുലഫല്ല് മുളചമടമല എന്നതെഫ ഇടെപ്പെള്ളമക്കചോരക്കറമയെചോദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ദയെവചോയെമ വദദ്യംഗദചോരതത്തെമല ഓടക്കചോരന്,  ചചോടക്കചോരന്

എകന്നചോന്നുദ്യം പെറയെരുതെഫ. യെഥചോരത ചപെരഫ ചവണകമങമല പെറയെചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    ചജചോണ് കഫരണചോണസഫ:  സര,  ഓടക്കചോരന് എദ്യം.എല.എ.-കയെ

ഓടക്കചോരന് എന്നലചോകതെ ചവകറ എന്തെചോണഫ വമളമക്കുന്നതെഫ?  ആ വമജമലന്സഫ

ചകസഫ സദ്യംബനമചഫ എന്തെചോണഫ സരക്കചോരമനഫ പെറയെചോനുള്ളതെഫ?

ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്: സര, ഇവമകടെ ബഹുമചോനദനചോയെ അദ്യംഗദ്യം ഒരു
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പ്രചതെദക  സദ്യംഭവകത്തെക്കുറമചഫ  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെക്കുന്നു  എന്നചോണഫ

പെരചോമരശമചതെഫ.  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  ഇചപ്പെചോള്  എകന്റെ  കയമല  ഇഒൗ

സമയെത്തെഫ  വമവരങ്ങകളചോന്നുമമല.  അതുകകചോണഫ  അതെമകനക്കുറമചഫ  ഇചപ്പെചോള്

പെറയെചോന് കഴമയെമല.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതെസ്പീശന്:  സര,  ഇഒൗ  നമയെമസഭയുകടെ

ചരമത്രത്തെമലചോദദമചോയെമ  അദ്യംഗങ്ങള്കക്കതെമരചോയെമ  അഴമമതെമയെചോചരചോപെണദ്യം

ഉന്നയെമചഫ  ചചചോചദദചോത്തെരചവളകയെ  പെങമലമചോക്കമയെ  അപൂരവമചോയെ  ഒരു

കസ്പീഴ്വഴക്കമുണചോയെതെമല ഒരു നമയെമസഭചോദ്യംഗകമന്നുള്ള നമലയെമല ഞചോന് എകന്റെ

ദുനഃഖവുദ്യം  പ്രതെമചഷധവുദ്യം  ഇവമകടെ  ചരഖകപ്പെടുതകയെചോണഫ.  വദക്തമപെരമചോയെ

പെരചോമരശദ്യം  ഉന്നയെമച്ചുകകചോണഫ  ഒരു  ചചചോദദവുദ്യം  അതെമകന  സദ്യംബനമച്ചുള്ള

വമശദമചോയെ ചരചയുദ്യം ഇവമകടെ നടെന്നു.  എനമകക്കതെമരചോയുള്ള ഒരു ആചക്ഷപെദ്യം

ഇവമകടെ  ഇഒൗ  നമയെമസഭയെമല  ഉന്നയെമക്കുകയുദ്യം  ഞചോന്  അതെമനഫ  മറുപെടെമ

പെറയുകയുദ്യം  കചയ.  പ്രളയെത്തെമല  ഏറ്റവുദ്യം  കൂടുതെല  വസ്പീടുകള്  തെകരന്ന

ചകരളത്തെമകല  ആദദ  നമചയെചോജകമണ്ഡലദ്യം  എചന്റെതെചോണഫ.   പ്രളയെത്തെമല

സരക്കചോര വസ്പീടെഫ  നമരമമക്കുന്നചതെചോകടെചോപ്പെദ്യംതെകന്ന  'പുനരജനമ'  എന്ന ചപെരമല

അവമകടെ  ഇരുനൂചറചോളദ്യം  വസ്പീടുകള്  എകന്റെ  ചനതൃതെസ്വത്തെമല  നമരമമചഫ
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പൂരത്തെമയെചോക്കുകയെചോണഫ. ഇരുനൂറചോമകത്തെ വസ്പീടെമകന്റെ തെചോചക്കചോലചോണഫ ഇഒൗ മചോസദ്യം

കകചോടുക്കചോന് ചപെചോകുന്നതെഫ.  ചകരളത്തെമല ഒരു നമചയെചോജകമണ്ഡലത്തെമലദ്യം ഒരു

എദ്യം.എല.എ.-യുകടെ  ചനതൃതെസ്വത്തെമലദ്യം  അത്രയുദ്യം വസ്പീടുകള് പെണമതെമടമല.  ഇഒൗ

വസ്പീടുകള്  നമരമമക്കചോന്  സസ്വചദശതദ്യം  വമചദശതമുള്ള  ആളുകള്,

വമചദശതള്ള  മലയെചോളമകള്  ഉള്കപ്പെകടെയുള്ള  ആളുകള്  ധചോരചോളമചോയെമ

സഹചോയെമചമട്ടുണഫ.  വമചദശതള്ള  ഒരു  മലയെചോളമ  ഇരുപെത്തെമയെഞ്ചഫ  വസ്പീടുകള്

എകന്റെ  നമചയെചോജകമണ്ഡലത്തെമല  നലകമയെചപ്പെചോള്  അതെമകന്റെ  തെചോചക്കചോല

കകചോടുക്കചോന്  വന്നതെഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയെചോണഫ.  എനമക്കഫ  ഇഒൗ

'പുനരജനമ'ക്കഫ  ഒരു  അക്കഒൗണഫ  ചപെചോലമമല.  ഒരചോളുകടെ  കയമലനമന്നുദ്യം,

വമചദശതനമന്നുദ്യം  സസ്വചദശതനമന്നുദ്യം  ഒരു  രൂപെ  ചപെചോലദ്യം  വചോങ്ങമക്കചോകതെ

'പുനരജനമ'  കഫസമലമചറ്ററ്ററചോയെമ  നമന്നുകകചോണചോണഫ,  വരുന്ന  ആളുകള്ക്കഫ

അവര ചനരമടഫ  വസ്പീടെഫ  നമരമമക്കുകമങമല അവര ചനരമടഫ  നമരമമക്കുദ്യം.  അവര

പെണമചോയെമടചോണഫ  വരുന്നകതെങമല  ചലചോക്കലചോയെമ  ഞങ്ങള്

ചകചോണ്ടചോക്ടരമചോരുകടെ  ഒരു  പെചോനല  ഉണചോക്കമ  ആ  ചകചോണ്ടചോക്ടരമചോകര

ഏലപ്പെമക്കുദ്യം.  അവര ചനരമടഫ പെണദ്യം തെരുദ്യം.  ഇങ്ങകന കചയ ഒരു പെദ്ധതെമകയെ

സദ്യംബനമചഫ  ആദദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  മുന്നമല  ഇഒൗ  നമയെമസഭയെമലണചോയെ
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ഒരു  ആചരചോപെണകത്തെതടെരന്നഫ,  ഒരു  ആചരചോപെണദ്യം  ഉന്നയെമച്ചുകകചോണഫ

വമജമലന്സഫ  അചനസ്വഷമക്കണകമന്നഫ  പെറഞ്ഞു.  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമ

ഇവമകടെ വമശദസ്പീകരമചതുചപെചോകല വമജമലന്സഫ ആദദകത്തെ പെരചോതെമ സദ്യംസചോന

സരക്കചോരമനഫ  അയെയ്ക്കുകയുദ്യം  ആഭദന്തെര  വകുപ്പെഫ  അതെഫ  പെരമചശചോധമചഫ  ഇതെമല

കഴമ്പമല എന്നുപെറഞ്ഞഫ  ചഡചോപ്പെഫ കചയ്യുകയുദ്യം കചയ.  രണചോമതെഫ വസ്പീണ്ടുദ്യം ഒരു

പെരചോതെമ  വചോങ്ങമ,  ആ  പെരചോതെമയെചോണഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  സസ്പീക്കറുകടെ  അടുത്തെഫ

വന്നതെഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട  സസ്പീക്കര  അതെമനഫ  അനുമതെമ  നലകചോന് തെക്കതെചോയെ

കചോരണങ്ങള് അതെമലമല  എന്നഫ  കണതുകകചോണചോണചലചോ  അചദ്ദേഹദ്യം  കൂടുതെല

എകന്തെങമലദ്യം  ഉകണങമല  നലകണകമന്നഫ  അചനസ്വഷണ  ഏജന്സമചയെചോടെഫ

ആവശദകപ്പെടതുദ്യം  മടെക്കമ  അയെചതുദ്യം.  ഇതെഫ  രണചോമകത്തെ  കചോരദദ്യം.  എനമക്കഫ

ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമചയെചോടെഫ ചചചോദമക്കചോനുള്ളതെഫ, ഇതുസദ്യംബനമചഫ എകന്റെ

നമചയെചോജകമണ്ഡലത്തെമകല  ഒരു  ആക്ഷന്  കഒൗണ്സമലദ്യം  ചകചോടെതെമയെമല

ചപെചോയെമടമല. പെചക്ഷ കുറചഫ ആളുകള് ചകചോടെതെമയെമല ചപെചോയെമ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

കകഹചക്കചോടെതെമയുകടെ  സമദ്യംഗമള്  കബഞ്ചമകന്റെ മുമ്പചോകക  എനമകക്കതെമകര  ഇഒൗ

കചോരദത്തെമല സമ.ബമ.കഎ. അചനസ്വഷണദ്യം ചവണദ്യം, ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ

ഇവമകടെ പെറഞ്ഞതുചപെചോകല വമജമലന്സഫ നമലനമലക്കമല, എഫഫ.സമ.ആര.എ.
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(ചഫചോറമന്  ചകചോണ്ടമബബ്യൂഷന്  (കറഗുചലഷന്)  ആക്ടഫ  2010  -യുകടെ

വയെചലഷനചോണഫ,  അതുകകചോണഫ  സമ.ബമ.കഎ.  അചനസ്വഷമക്കണദ്യം

എന്നചോവശദകപ്പെട്ടുകകചോണഫ  ചകചോടെതെമയെമല  ചപെചോയെചപ്പെചോള്  സമദ്യംഗമള്  ബഞ്ചഫ

അഡമഷന് ചസ്റ്റജമലത്തെകന്ന അതെഫ തെള്ളമ എന്നതെഫ മൂന്നചോമകത്തെ കചോരദദ്യം. 

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതെസ്പീശന്:  സര,  എകന്റെ ചചചോദദമചോണഫ ബഹുമചോനകപ്പെട

മുഖദമനമചയെചോടെഫ. നചോലചോമചത്തെതെഫ, ഡമവമഷന് ബഞ്ചമല വസ്പീണ്ടുദ്യം ഇഒൗ ചകസമല

എനമകക്കതെമരചോയെമ  സമ.ബമ.കഎ.  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെണകമന്നഫ  പെറഞ്ഞു

എന്നുള്ളതെചോണഫ.  ഇവമകടെ  കമമ്പര  ചൂണമക്കചോണമചതെല,  കതെറ്റചോയെ  വമവരദ്യം

ചചചോദദത്തെമല  ഉന്നയെമചചോല  എനമക്കഫ  പെറയെചണ;  ഞചോന്  എവമകടെ  ചപെചോയെമ

പെറയുദ്യം?

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതെസ്പീശന്:   സര,  അചപ്പെചോള്  സമ.ബമ.കഎ.-കയെക്കൂടെമ

കക്ഷമ  ചചരത്തെമരുന്നു.  സമ.ബമ.കഎ.  ചകചോടെതെമയെമല  ചരഖകപ്പെടുത്തെമയെതെഫ

ഞങ്ങള്  പ്രചോഥമമകചോചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെമ  ഇതെമല  സമ.ബമ.കഎ.

അചനസ്വഷമചക്കണ  ഒരു  ചകസുമമല  എന്നഫ  പെറഞ്ഞു.  ഡമവമഷന്  ബഞദ്യം
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അഡമഷന് ചസ്റ്റജമലത്തെകന്ന തെള്ളമയെ ഒരു ചകസഫ,  നചോലഫ  പ്രചോവശദദ്യം  നചോലഫ

വദതെദസമചോയെ തെലങ്ങളമല ചരച കചയ ഒരു ചകസചോണമതെഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

കകഹചക്കചോടെതെമയുകടെ  ഡമവമഷന്  ബഞദ്യം  സമദ്യംഗമള്  ബഞദ്യം  ഇഒൗ  ചകസഫ

അഡമഷന്  ചസ്റ്റജമലത്തെകന്ന  തെള്ളമയെ  കചോരദദ്യം  സരക്കചോരമകന്റെ

ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുചണചോ എന്നചോണഫ ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമചയെചോടുള്ള എകന്റെ

ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:   സര,  ഇതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ

ബഹുമചോനദനചോയെ അദ്യംഗദ്യം വമശദമചോയെമ പെറയെചോനുള്ള ഒരു അവസരദ്യം  എടുത

എന്നുമചോത്രചമയുള.  എചന്നചോടെഫ  ചചചോദദദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം  ഉചദ്ദേശമചമടമല  എന്നചോണഫ

ചതെചോന്നുന്നതെഫ.  ഏതെചോയെചോലദ്യം  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  കചോരദങ്ങള്ക്കഫ  ഞചോന്

ചനരചത്തെ മറുപെടെമ പെറഞ്ഞഫ കഴമഞ്ഞമട്ടുണഫ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയെമ:   സര,  കകലഫഫ  മമഷകന്റെ ഫചോറ്റഫ  നമരമചോണവുമചോയെമ

ബനകപ്പെട  ചകസമകനക്കുറമചഫ  അങ്ങമവമകടെ  സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയെമ.

സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന്റെ  പ്രധചോന  പെദ്ധതെമകളുകടെ  നടെത്തെമപ്പെഫ

പെരമചശചോധമക്കുന്നതെമനഫ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകള്ക്കഫ  അധമകചോരമുചണചോ;

സരക്കചോരമകന്റെ  ഭരണ  നമരവ്വഹണത്തെമചലയഫ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകള്
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കകകകടെതന്നതെഫ ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ വമജയെന്:  സര,  ഇതെഫ ഒരു പ്രചതെദക വമഷയെമചോണഫ.

സദ്യംസചോന സരക്കചോര കകകകചോരദദ്യം കചയകകചോണമരമക്കുന്നതുദ്യം  ഇഒൗ സമൂഹദ്യം

വളകര ജചോഗ്രതെചയെചോകടെ വസ്പീക്ഷമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതുമചോയെ ഒരു വമഷയെമചോണമതെഫ.

സചോധചോരണനമല  വമട്ടുകകചോണഫ  നമ്മുകടെ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സമകള്  പെല

കചോരദങ്ങളമലദ്യം  നസ്പീങന്നു  എന്നുള്ളതെചോണഫ  അനുഭവദ്യം.  അതെമകന്റെ  ഭചോഗമചോയെമ

ഉയെരന്നുവന്ന  ഒരു  ചചചോദദമചോണമതെഫ.  അതെഫ  സരക്കചോരമകന്റെ

ശദ്ധയെമലള്ളതുതെകന്നയെചോണഫ.

ശസ്പീ  .    പെമ  .    ഉകകബദുള്ള:  സര,  ഒരു മുന്മനമയുകടെ വസ്പീടമല ചനചോകടണ്ണുന്ന

കമഷസ്പീനുണഫ  എന്ന  ആചരചോപെണമുയെരന്നമരുന്നു.  അതുസദ്യംബനമചഫ  ഒരു

അചനസ്വഷണദ്യം നടെത്തെമ ആ കമഷസ്പീന് കകണത്തെമയെമട്ടുചണചോ;  വല നടെപെടെമയുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ  എന്നചോണഫ  എകന്റെ  ഒരു  ചചചോദദദ്യം.  ഉത്തെരപ്രചദശമല

ബലചോതദ്യംഗദ്യം കചയഫ കകചോലകപ്പെടുത്തെമയെ ദളമതെഫ കപെണ്കുടമയുകടെ കുടുദ്യംബങ്ങകള

കണഫ വചോരത്തെ തെയചോറചോക്കചോനചോയെമ ഒചക്ടചോബര 5-നഫ ഹഥ്റസമചലയഫ പുറകപ്പെട

മചോധദമ പ്രവരത്തെകന് ശസ്പീ.  സമദ്ദേമഖഫ കചോപ്പെകന യു.എ.പെമ.എ.  ചുമത്തെമ യു.പെമ.

ചപെചോലസ്പീസഫ  അറസ്റ്റഫ  കചയ്യുകയുണചോയെമ.  അന്നഫ  അറസ്റ്റഫ  കചയ  ഇഒൗ  മചോധദമ
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പ്രവരത്തെകചനചോടെഫ സമ.പെമ.കഎ.(എദ്യം.)  ചനതെചോക്കളുകടെ ചപ്രരണയെമലചോണഫ തെചോന്

ഹഥ്റസമചലയഫ പുറകപ്പെടതെഫ എന്നഫ പെറയെചോന് ചപെചോലസ്പീസഫ ആവശദകപ്പെട്ടു.  ശസ്പീ.

രചോഹുല  ഗചോനമയുമചോയെമ  എന്തെചോണഫ  ബനകമന്നുദ്യം  ബസ്പീഫഫ

കഴമക്കചോറുചണചോകയെന്നുദ്യം  ഒരു  മലയെചോളമകക്കന്തെചോണഫ  ദളമതെചരചോടെഫ  ഇത്ര

അനുകമ്പകയെന്നുദ്യം ചചചോദമചഫ ചപെചോലസ്പീസഫ കസ്റ്റഡമയെമല ക്രൂരമചോയെ മരദ്ദേനത്തെമനഫ

ശസ്പീ.  സമദ്ദേമഖഫ  കചോപ്പെന്  വമചധയെനചോയെമകക്കചോണമരമക്കുകയെചോണഫ.  ആ  സമദ്ദേമഖഫ

കചോപ്പെകനന്ന  ഡലഹമയെമകല  പെത്രപ്രവരത്തെക  യണമയെകന്റെ  കസക്രടറമ

കൂടെമയെചോയെ  മചോധദമ  പ്രവരത്തെകകന്റെ  പെതമ  ഇന്നഫ  കസക്രചടറമയെറ്റമനുമുമ്പമല

അചദ്ദേഹത്തെമനഫ നസ്പീതെമ ലഭദമചോക്കണകമന്നചോവശദകപ്പെടഫ സമരദ്യം നടെതകയെചോണഫ.

ഇക്കചോരദദ്യം സരക്കചോരമകന്റെ ശദ്ധയെമലകപ്പെടമട്ടുചണചോ; സരക്കചോര അടെമയെന്തെരമചോയെമ

ഇടെകപെടഫ  ശസ്പീ.  സമദ്ദേമഖഫ  കചോപ്പെകനന്ന  പ്രമുഖ  മചോധദമ  പ്രവരത്തെകനഫ  നസ്പീതെമ

ലഭദമചോക്കചോന് നടെപെടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നചോണഫ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:   സര,  നമ്മുകടെ  രചോജദത്തെമകന്റെ  വമവമധ

ഭചോഗങ്ങളമല സചോധചോരണ നമയെമ നടെപെടെമകളമലനമന്നഫ വദതെമചലമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള

ഒചടകറ കചോരദങ്ങള് സദ്യംഭവമക്കുന്നുണഫ. ഇവമകടെ ഉണചോയെ പ്രശ്നദ്യം ഒരു പ്രചതെദക

തെരത്തെമലള്ളതെചോണഫ.  ഒരു  മചോധദമ  പ്രവരത്തെകനഫ  അനുഭവമചക്കണമവന്ന
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പ്രയെചോസങ്ങളചോണഫ  അചദ്ദേഹദ്യം  ചൂണമക്കചോണമചമട്ടുള്ളതെഫ.  പെചക്ഷ  അതുമചോയെമ

ബനകപ്പെടഫ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനഫ  വളകര  പെരമമമതെമകളുകണന്നഫ

അചദ്ദേഹത്തെമനുതെകന്ന അറമയെചോദ്യം. ഇതെഫ മകറ്റചോരു സദ്യംസചോനതള്ള കചോരദമചോണഫ.

അതെമനചോവശദമചോയെ  നമയെമ  നടെപെടെമകളുദ്യം  അതെമകന്റെ  സഹചോയെങ്ങളുദ്യം

ബനകപ്പെടവര  കചയകകചോടുക്കുകയെചോണഫ  ചവണതെഫ.  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനഫ

പ്രചതെദകമചോയെമ  ആ  കചോരദത്തെമല  ഇടെകപെടുന്നതെമനഫ  അചങ്ങയെറ്റകത്തെ

പെരമമമതെമകളുണഫ എന്നുള്ളതെഫ നചോകമലചോദ്യം മനസമലചോക്കണദ്യം.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപെചോലന്:  സര, 'ഒരു തെമര പെമകന്നയുദ്യം തെമര'  എന്നഫ

പെറയുന്നതുചപെചോകലയെചോണഫ  മചഞ്ചശസ്വരദ്യം  എദ്യം.എല.എ.-യുകടെ  സമതെമ.

ജസ്പീവനചോദ്യംശദ്യം  കമടമയെ  പെണമചോണഫ  എകന്റെ  മണ്ഡലത്തെമകല,  നസ്പീചലശസ്വരകത്തെ

എദ്യം.പെമ.  നസസ്പീമയഫ  ജസ്വലറമ  തെടമപ്പെമലൂകടെ  നഷ്ടകപ്പെടതെഫ.  കചോഞ്ഞങ്ങചോടെഫ

ഇടമലമകല  ഫമചറചോസഫ ഖചോനഫ,  മരമച  മകകന്റെ  ഇന്ഷുറന്സഫ  തുകയുദ്യം

ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയുകടെ  ദുരമതെചോശസ്വചോസ  നമധമയെമലനമന്നുദ്യം  ലഭമച

തുകയുമചോണഫ  തെടമപ്പെഫ  സദ്യംഘദ്യം  കകചോണ്ടുചപെചോയെതെഫ.  എണ്ണൂചറചോളദ്യം

പെരചോതെമക്കചോരചോണുള്ളതെഫ.  ഇവര  ഇഒൗ  പെരചോതെമ  നലകമയെ  ഘടത്തെമല…..,

ഇചപ്പെചോള്  അടുത്തെ  കചോലത്തെഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമക്കുദ്യം
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സരക്കചോരമനുകമതെമരചോയെമ  ഉയെരന്നുവരുന്ന  അപെവചോദ  പ്രചരണങ്ങളുണഫ.

അങ്ങകന  ആ  യുദ്ധത്തെമല  തെങ്ങളുകടെ  ആവനചോഴമയെമകല  അസ്ത്രചശഖരദ്യം

കചോലമയെചോയെചപ്പെചോള്  പുതെമയെ  ആചക്ഷപെവുമചോയെമടചോണഫ  രദ്യംഗതവരുന്നതെഫ.

കചോരണദ്യം  പുതുതെചോയെമ  വരുന്ന  ചകസുകളുദ്യം  അറസ്റ്റുകമചോകക്കത്തെകന്ന

രചോഷ്ട്രസ്പീയെചപ്രരമതെമചോണഫ  എന്നതെചോണഫ  ഇവരുകടെ  ആചരചോപെണദ്യം.  ഇവമകടെ

എണ്ണൂചറചോളദ്യം  പെരചോതെമക്കചോരമല  കതെചോണ്ണൂറ്റമഒന്പെതെഫ  ശതെമചോനവുദ്യം  ഒരു

പെചോരടമയെമല,  മുസസ്പീദ്യം  ലസ്പീഗമല  വമശസ്വസമക്കുന്നവരചോണഫ.  തെടമപ്പെഫ  നടെത്തെമയെതെഫ,

വഞ്ചന നടെത്തെമയെതെഫ മുസസ്പീദ്യം ലസ്പീഗമകന്റെ ചനതെചോക്കളചോണഫ, നമ്മുകടെ എദ്യം.എല.എ.

ഉള്കപ്പെകടെ.  ഇത്തെരകമചോരു  ആചരചോപെണദ്യം  ഉന്നയെമക്കുചമ്പചോള്  ഇതെമചനചോടെഫ

സരക്കചോരമനുള്ള പ്രതെമകരണകമന്തെചോണഫ; അചതെചോകടെചോപ്പെദ്യംതെകന്ന മുസസ്പീദ്യം ലസ്പീഗമകന

സദ്യംബനമചഫ,  തെങ്ങളുകടെ  കതെരകഞ്ഞടുപ്പെഫ  ചമഹ്നമചോയെമട്ടുള്ള  ഏണമ  മചോറ്റമ

XXXXX+ആക്കമ മചോറ്റുന്നതെചോണഫ നലതെഫ. കതെചോലമക്കടമക്കഫ ചചരന്നതെഫ അതെചോണഫ.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര, ചപെചോയെമന്റെഫ ഓഫഫ ഓരഡര.

മമ  .    സസ്പീക്കര:   ചചചോചദദചോത്തെരചവളയെമല ചപെചോയെമന്റെഫ  ഓഫഫ  ഓരഡറമല.

കതെറ്റചോയെ ഒരു പെദപ്രചയെചോഗവുദ്യം ചരഖയെമലണചോവമല. ഇരമക്കൂ.

+ ബഹുമചോനകപ്പെട സഭചോദ്ധദക്ഷകന്റെ നമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം സഭചോചരഖകളമലനമന്നുദ്യം നസ്പീക്കദ്യം കചയ.
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ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ഇതുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  നടെക്കചോന്

പെചോടെമലചോത്തെ  കചോരദമചോണഫ  നടെന്നതെഫ  എന്നതെമല  യെചോകതെചോരു  സദ്യംശയെവുമമല.

കചോരണദ്യം  ഒരു  കൂടദ്യം  ആളുകള്,  അതെഫ  വലമയെ  നമ്പരചോണഫ,  അവര

വമശസ്വസമചചലപ്പെമച  പെണദ്യം  വലമയെ  ചതെചോതെമല  ദുരുപെചയെചോഗദ്യം  കചയകപ്പെട്ടു

എന്നുള്ളതെചോണഫ വന്നമട്ടുള്ളതെഫ. അചപ്പെചോള് ഒരു വഞ്ചന നടെന്നു എന്നതെചോണഫ വന്ന

ആചക്ഷപെദ്യം.  ആ  കചോരദത്തെമല  ആവശദമചോയെ  നമയെമനടെപെടെമകള്  ഇചപ്പെചോള്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണഫ.  അതെമകന്റെ  അവസചോന  ഘടമചോയെമടമല,  തുടെരനടെപെടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയെചോണഫ. ഗഒൗരവമചോയെമത്തെകന്നയെചോണഫ അതെമകന 

സരക്കചോര കണമട്ടുള്ളതെഫ,  ഗഒൗരവമചോയെമത്തെകന്ന അചനസ്വഷണദ്യം നടെക്കുകയെചോണഫ,

സമൂഹവുദ്യം അതെഫ ഗഒൗരവമചോയെ കുറ്റമചോയെമത്തെകന്നയെചോണഫ കചോണുന്നതെഫ.

ശസ്പീ  .   അനൂപെഫ ചജക്കബഫ: സര, ഇവമകടെ ചചചോദദങ്ങള്, അവ ചബചോധപൂരവ്വദ്യം

എഴുതെമ  ഉന്നയെമക്കുന്നവയെചോണഫ.  കഴമഞ്ഞ  അഞ്ചഫ  വരഷക്കചോലമചോയെമ

അധമകചോരത്തെമലള്ള ഗവണ്കമന്റെഫ....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അതെമനഫ  അങ്ങഫ  മറുപെടെമ  പെറചയെണ.   അങ്ങഫ  ചചചോദദദ്യം
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ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ:  സര,  ഏതെഫ  അചനസ്വഷണവുദ്യം  നടെത്തെചോനുള്ള

സചോഹചരദവുദ്യം  അധമകചോരവുദ്യം  ഇഒൗ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കയമലണഫ.   ഇചപ്പെചോള്

യു.ഡമ.എഫഫ.  എദ്യം.എല.എ.-മചോരകക്കതെമകര  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെതന്നതെഫ

ജനങ്ങളുകടെ  മുമ്പമല  പുകമറ  സൃഷ്ടമചഫ  കതെറ്റമദ്ധചോരണ  ജനമപ്പെമക്കചോനുള്ള

ചബചോധപൂരവ്വമചോയെ  ശമമചോണഫ.   അതെചോണഫ  ഇവമകടെ  നടെക്കുന്നതെഫ.   ഇവമകടെ

ആദദകത്തെ  ചചചോദദമചോയെമത്തെകന്ന  അതെഫ  കയെറമവന്നമരമക്കുകയെചോണഫ.

അതെമകനക്കുറമചഫ നമയെമസഭ കസക്രചടറമയെറ്റഫ അചനസ്വഷമക്കചോന് തെയചോറചോകുചമചോ?

മമ  .   സസ്പീക്കര: കയെസഫ... കയെസഫ....  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ:  സര,  ഞചോന്  കചോരദത്തെമചലയഫ  വരചോദ്യം.

ആമുഖമചോയെമ  പെറയെകട,  ബഹുമചോനകപ്പെട  പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവഫ

സൂചമപ്പെമചതുചപെചോകല  ഏതെഫ  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെതന്നതെമനുദ്യം  ഞങ്ങള്ക്കഫ

യെചോകതെചോരു  എതെമരപമമല.   ഏതെഫ  അചനസ്വഷണദ്യം  ചവണകമങമലദ്യം  നമങ്ങള്

നടെത്തെമകക്കചോള.  ഇവമകടെ   ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമചോര  എനമകക്കതെമകര  ഒരു

ആചക്ഷപെദ്യം  ചചചോചദദചോത്തെരമചോയെമ  ഉന്നയെമചതുകകചോണഫ  അതെമനഫ  മറുപെടെമ

എനമക്കഫ പെറചയെണതെചോയെമട്ടുണഫ.  
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മമ  .   സസ്പീക്കര: മറുപെടെമ അങ്ങഫ പെറയെണ. ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .   അനൂപെഫ ചജക്കബഫ: സര, ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ പെറഞ്ഞചപ്പെചോള്

അങ്ങഫ ഇടെകപെടമലചലചോ;  എനമക്കഫ  ഇവമകടെ എകന്റെ ചസ്റ്ററ്റഫകമന്റെഫ  നടെത്തെചോനുള്ള

അവസരദ്യം ചവണദ്യം.....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയുദ്യം  മറ്റഫ  മനമമചോരുമചോണഫ

സചോധചോരണയെചോയെമ  മറുപെടെമ  പെറയെചോറുള്ളതെഫ.  അദ്യംഗങ്ങള്ക്കഫ  മറുപെടെമ  പെറയെചോന്

അവകചോശമമല.

ശസ്പീ  .    അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ:  സര,  ഞചോന്  ഒരു  മമനമറ്റുകകചോണഫ

നമരത്തെമകക്കചോള്ളചോദ്യം.  ശസ്പീ.  വമ.  ശമവന്കുടമ  എനമകക്കതെമകര

ആചരചോപെണമുന്നയെമചഫ  വമജമലന്സമല  ചകസഫ  കകചോടുക്കചോനുള്ള  കചോരണദ്യം

അന്നകത്തെ  മുഖദമനമ  ശസ്പീ.  ഉമന്ചചോണമ  ഇവമകടെ  ബഡ്ജറ്റഫ

അവതെരമപ്പെമചചപ്പെചോള്  അചദ്ദേഹദ്യം  മുന്നമരയെമലമരുന്ന  ചനതെചോക്കള്ക്കഫ  ഓചരചോ

ചപെപ്പെര കഷദ്യം എറമഞ്ഞുകകചോടുത.  എകന്റെ കയമലവന്ന ചപെപ്പെര കഷദ്യം ഞചോന്

അചതെചപെചോകല  ചുരുടമക്കൂടമ  അചദ്ദേഹത്തെമകന്റെ  മുഖചത്തെയഫ  തെമരമകചറമഞ്ഞു.

അന്നഫ  അവമകടെ  ബഹളദ്യം  വച്ചുകകചോണഫ  'നമകന്ന  കചോണമച്ചുതെരചോകമടെചോ'

എന്നുപെറഞ്ഞഫ  ഇറങ്ങമചപ്പെചോയെ  കക്ഷമ  എനമകക്കതെമകര  വമജമലന്സമല
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പെരചോതെമകകചോടുത.....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ഉന്നയെമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ:  സര,  ആ  സദ്യംഭവകത്തെക്കുറമചഫ  വമജമലന്സഫ

അചനസ്വഷണദ്യം  നടെത്തെമ.  ....(ബഹളദ്യം)...  അങ്ങയുകടെ  വമജമലന്സചോണഫ  ഇതു

സദ്യംബനമചഫ അചനസ്വഷണദ്യം നടെത്തെമയെതെഫ. ....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  അനൂപെഫ  ചജക്കബഫ,  കകമക്കഫ  ഓഫചോചക്കണമ വരുദ്യം.

ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ. ....(ബഹളദ്യം)...

ശസ്പീ  .    അനൂപെഫ ചജക്കബഫ:  സര,  അങ്ങയുകടെ വമജമലന്സഫ അചനസ്വഷണദ്യം

നടെത്തെമ  ഇതെമല  യെചോകതെചോരു  കഴമ്പുമമല  എന്നഫ  മനസമലചോക്കമ

എനമകക്കതെമകരയുള്ള  അചനസ്വഷണദ്യം  അവസചോനമപ്പെമച  കചോരദദ്യം  അങ്ങയുകടെ

ശദ്ധയെമലചണചോ എന്നതെചോണഫ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ഇവമകടെ  എചന്തെചോ  ഒരു  പുകമറ

സൃഷ്ടമക്കചോന്  ശമമക്കുന്നു  എന്ന  മടമലല  ചചചോദദങ്ങള്  വന്നതെഫ.   ഇവമകടെ

ചചചോദദദ്യം  തെകന്ന  ഉണചോയെതെഫ  നമലവമകല  നമയെമസഭചോദ്യംഗങ്ങളമല

ആരകക്കലചോകമതെമകര  അഴമമതെമ  ചകസുകളുദ്യം  വഞ്ചനചോ  ചകസുകളുദ്യം  രജമസ്റ്റര

കചയമട്ടുണഫ;  ചകസുകളുകടെ  അചനസ്വഷണ  പുചരചോഗതെമ  അറമയെമക്കചോചമചോ
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എന്നതെചോണഫ.  അതെമല നമലവമലള്ള ചമല എദ്യം.എല.എ.-മചോരുകടെ ചപെരഫ ഞചോന്

പെറഞ്ഞു. അതെമല മചറ്റകതെങമലദ്യം ഇലചോത്തെ ഒരു കചോരദത്തെമചലയഫ ചപെചോയെമടമല.

ഇചപ്പെചോള്  അചനസ്വഷണദ്യം  നടെന്നുകകചോണമരമക്കുന്ന  കചോരദങ്ങകളക്കുറമചചോണഫ

പെറഞ്ഞതെഫ.   അതുചപെചോകലതെകന്ന  ഒരു  ബചോര  ഉടെമ  ഉന്നയെമച  ആചരചോപെണദ്യം

സദ്യംബനമചചോണഫ  രണചോമകത്തെ ചചചോദദദ്യം.   മൂന്നചോമകത്തെ ചചചോദദമചോയെമ  വന്നതെഫ

ചനരകത്തെ  വമശദസ്പീകരമച  ഒരു  ഫചോറ്റഫ  നമരമചോണത്തെമല  വമചദശ  സഹചോയെദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചു  എന്ന  വചോരത്തെയുകടെ  അടെമസചോനത്തെമല  ചകസഫ  എടുത്തെഫ

അചനസ്വഷണദ്യം നടെതചമചോ എന്നതെചോണഫ.   പെമകന്ന തൃക്കചോക്കര എദ്യം.എല.എ.-

യുകടെ  ഒരു  വമഷയെകത്തെ  സദ്യംബനമചചോണഫ  ചവകറചോരു  ചചചോദദദ്യം  വന്നതെഫ.

ഇകതെചോകക്ക  specific  ആയെ  ചചചോദദങ്ങളചോണഫ.   ഏകതെങമലദ്യം  ഒരു  പുകമറ

സൃഷ്ടമക്കചോനുള്ള  ചചചോദദങ്ങളല.   ആ  ചചചോദദത്തെമനുള്ള  ഉത്തെരമചോണഫ  ഞചോന്

പെറഞ്ഞതെഫ.   മറ്റഫ  ചചചോദദങ്ങള് പെലതുദ്യം ഇവമകടെ വന്നമട്ടുണഫ.   എകന്റെ കയമല

വമവരങ്ങള്  ഇലചോത്തെതുകകചോണഫ  അതെമകനപ്പെറ്റമ  ഇചപ്പെചോള്  ഞചോന്  മറുപെടെമയുദ്യം

പെറഞ്ഞമടമല.  അതെചോണഫ വസ്തുതെ. 

ശസ്പീ  .   ആര  .   രചോചജഷഫ: സര, ഇഒൗ അഴമമതെമ ചകസുകളമകല അചനസ്വഷണദ്യം

ഒന്നചോമകത്തെ  ചചചോദദമചോയെമ  വരുന്നതെമനഫ  എന്തെമനചോണഫ  പ്രതെമപെക്ഷദ്യം  ഇത്രയുദ്യം
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അസസ്വസമചോകുന്നതെഫ?  നചോചലമുക്കചോല വരഷക്കചോലദ്യം  കഴമയുചമ്പചോള് അഴമമതെമ

ചകസുകളമല  മുങ്ങമക്കുളമചഫ  നമലക്കുന്ന  ഒരു  പ്രതെമപെക്ഷമചോയെമ

മചോറമയെമരമക്കുകയെചോണഫ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര: വളകര ചവഗദ്യം ചചചോദദത്തെമചലയഫ വരൂ.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷഫ:  സര,  വമവമധ ജനപ്രതെമനമധമകള് ജയെമലമചലയഫ

ചപെചോകുന്ന  സമതെമയെമലചോണഫ.  അതെമല  രണ്ടുചപെര  ജയെമലമചലയഫ

ചപെചോയെമക്കഴമഞ്ഞു.  എനമക്കഫ  ബഹുമചോനദരചോയെ   മുഖദമനമചയെചോടുദ്യം  ആചരചോഗദ

വകുപമനമചയെചോടുദ്യം  പെറയെചോനുള്ളതെഫ  ജയെമലകളുകടെ  മുമ്പമല  പ്രതെമപെക്ഷ

എദ്യം.എല.എ.-മചോര തെമരക്കഫ കൂട്ടുചമ്പചോള് സചോമൂഹദ അകലദ്യം പെചോലമക്കചോന് ഒരു

കരശനമചോയെ നമരചദ്ദേശദ്യം കകചോടുക്കണദ്യം എന്നുള്ളതെചോണഫ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ആ  നമരചദ്ദേശദ്യം  പെമന്നസ്പീടെഫ  കകചോടുക്കചോദ്യം.  ഇചപ്പെചോള്  അങ്ങഫ

ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.  ....(ബഹളദ്യം)...

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷഫ:  സര,   ചകരളകത്തെ  കഞടമച  ഏറ്റവുദ്യം  വലമയെ

അഴമമതെമയെചോണഫ  ചദശസ്പീയെ  കഗയെമദ്യംസുമചോയെമ  ബനകപ്പെടഫ  നടെന്നതെഫ.  ഇതുമചോയെമ

ബനകപ്പെടഫ നമ്മുകടെ നചോടെമനഫ അപെമചോനമചോയെമ മചോറമയെ ഒരു അഴമമതെമ ചകസമകന്റെ

തുടെരസമതെമ  എന്തെചോകണന്നഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമ
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വദക്തമചോക്കണകമന്നതെചോണഫ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ഇതെമല ചനരകത്തെ പെറഞ്ഞ അചതെ

മറുപെടെമ  തെകന്നയെചോണഫ  എനമക്കഫ  പെറയെചോനുള്ളതെഫ.  ഇഒൗ  പെറയുന്ന

സദ്യംഭവകത്തെക്കുറമച്ചുള്ള  വമശദവമവരങ്ങള്  ഇചപ്പെചോള്  എകന്റെ  കയമലമല.

അതുകകചോണഫ ഇചപ്പെചോള് അതെമകനക്കുറമചഫ പെറയെചോന് സചോധമക്കമല.

ശസ്പീ  .    പെമ  .    ടെമ  .    ചതെചോമസഫ:  സര,  ഇവമകടെ  ഒന്നുദ്യം  എട്ടുദ്യം  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ

മറുപെടെമയെചോയെമ ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ പെറഞ്ഞ ഒരു കചോരദദ്യം ബഹുമചോനകപ്പെട

പ്രതെമപെക്ഷചനതെചോവമകനപ്പെറ്റമ  ശസ്പീ.  ബമജു  രചമശഫ  ഉന്നയെമച

ആചരചോപെണത്തെമകന്റെ അടെമസചോനത്തെമല അചനസ്വഷണദ്യം നടെതന്നു എന്നചോണഫ.

ശസ്പീ. ബമജു രചമശഫ തെകന്ന  ചജചോസഫ കക. മചോണമ ചകസമല നമന്നുദ്യം പെമന്മേചോറചോന്

തെനമക്കഫ പെത്തെഫ ചകചോടെമ രൂപെ വചോഗചോനദ്യം കചയ എന്നുപെറഞ്ഞു.  അതെമകനപ്പെറ്റമ

അചനസ്വഷമക്കചോന്  അങ്ങഫ  തെയചോറചോയെമട്ടുചണചോ?  അചതെചോകടെചോപ്പെദ്യം  ഇവമകടെ  ഒരു

ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  പെറഞ്ഞു  കകടെറ്റചോനമയെദ്യം  ചകസഫ  നമരവധമ  തെവണ

മചോറ്റമവച്ചു എന്നഫ.   എന്നചോല യെഥചോരതത്തെമല അങ്ങയുകടെ ലചോവലമന് ചകസഫ

അചല  പെകത്തെചോന്പെതെഫ  തെവണ മചോറ്റമവചതെഫ?   ഏതെഫ  ചകസചോണഫ  മചോറ്റമവചതെഫ

എന്നഫ അങ്ങഫ പെറയെണദ്യം.  എകന്നപ്പെറ്റമ പെരചോമരശമചതെമല എനമക്കഫ  personal
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explanation  തെരചോകമന്നഫ  പെറഞ്ഞതുകകചോണഫ  ഇഒൗ  അവസരത്തെമല

അതെമകനപ്പെറ്റമ ഒന്നുദ്യം പെറയുന്നമല.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം എന്തെചോണഫ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    ടെമ  .    ചതെചോമസഫ:  സര,  പെത്തെഫ  ചകചോടെമ  രൂപെ  വചോഗചോനദ്യം  കചയഫ

ചകസമലനമന്നുദ്യം  പെമന്മേചോറചോന്  ചപ്രരമപ്പെമച   ചജചോസഫ  കക.  മചോണമകയെപ്പെറ്റമ

അചനസ്വഷണമുചണചോ? ലചോവലമന് ചകസഫ എത്ര പ്രചോവശദദ്യം മചോറ്റമവച്ചു?

ശസ്പീ  .   പെമണറചോയെമ വമജയെന്: സര, യെഥചോരതത്തെമല അചദ്ദേഹദ്യം ലചോവലമന്

ചകസചോണഫ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതെഫ.   അതുമചോയെമ  കുചറ  നടെന്നമചല.   എന്തെചോയെമ

ഇചപ്പെചോള്?  ....(ബഹളദ്യം)...  അതെഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതെമയുകടെ

പെരമഗണനയെമലമരമക്കുന്നതെചോണഫ.   അവര  എചപ്പെചോള്  എടുക്കുന്നു  മചോറ്റമവയ്ക്കുന്നു

എകന്നചോകക്കയുള്ള കചോരദദ്യം അവര തെസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതെചോണഫ.   അതെഫ  ഞചോനചോയെമ

മചോറ്റമവയചോന് ആവശദകപ്പെചടെണ ഒരു കചോരദമമലചലചോ.  കചോരണദ്യം,  കസ്പീഴ് ചക്കചോടെതെമ

കുറ്റവമമുക്തനചോക്കമ  നമലക്കുന്നയെചോളചോണഫ  ഞചോന്.  എകന്റെ  ചപെരമല

സചോധചോരണഗതെമയെമല ഇചപ്പെചോള് ഒരു ചകസുമമല.  അതെചോണഫ വസ്തുതെ.  അതെമല

എനമക്കഫ എന്തെചോണഫ പ്രശ്നദ്യം? ....(ബഹളദ്യം)...

ശസ്പീ  .    കക  .    ബചോബു:  സര,  ഇഒൗ  സഭയെമലമരമചക്കണ  മൂന്നഫ
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എദ്യം.എല.എ.മചോകര  കചോണുന്നമല.  രണചോളുകള്  അകത്തെചോകണന്നചോണഫ

അറമയെചോന്  കഴമഞ്ഞതെഫ.  അസുഖദ്യം  ബചോധമചഫ  കസ്വചോറന്റെസ്പീനമലല,  ജയെമലമലചോണഫ

എന്നചോണഫ  അറമയുന്നതെഫ.  മകറ്റചോരചോള്  ജയെമലമചലയഫ  ചപെചോകചോന്

കചോത്തെമരമക്കുകയെചോണഫ.   അര  ഏക്കര  ഇഞ്ചമകൃഷമ  നടെത്തെമ  പെതെമനചോയെമരദ്യം

സസ്വയെരഫസ്പീറ്റഫ വസ്പീടെഫ വച ആളചോകണന്നചോണഫ അറമയെചോന് കഴമഞ്ഞതെഫ.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ. ചചചോദദത്തെമചലയഫ വരൂ.

ശസ്പീ  .    കക  .    ബചോബു:  സര,  എകന്റെ ചചചോദദമമതെചോണഫ.  പെചോലചോരമവടദ്യം പെചോലദ്യം

ചപെചോകല  അഴമമതെമ  നടെത്തെമ  ചകചോടെമക്കണക്കമനഫ  രൂപെ ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

ഖജനചോവമല  നമന്നുദ്യം  നഷ്ടദ്യം  വരുത്തെമയെ  ജനപ്രതെമനമധമകള്

ഉള്കപ്പെകടെയുള്ളവരമലനമന്നുദ്യം ആ സമ്പത്തെഫ തെമരമച്ചുപെമടെമക്കചോന് ആവശദമചോയെ

ഏകതെങമലദ്യം നടെപെടെമ ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെഫ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ എന്നതെചോണഫ എകന്റെ

ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    പെമണറചോയെമ  വമജയെന്:  സര,  ഇതുചപെചോലള്ള  ചകസുകളമല

അതെമചന്മേലള്ള  ചകചോടെതെമ  വമധമ  വന്നതെമനുചശഷമചോണഫ  മറ്റഫ  കചോരദങ്ങള്

കചചയണതെഫ.  നമലവമല  ആ  ചകസഫ  വളകര  ഭദ്യംഗമയെചോയെമ  നടെക്കുകയെചോണഫ.

അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  അചനസ്വഷണങ്ങള്  നല  രസ്പീതെമയെമല  നടെന്നമട്ടുണഫ.
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അതെമകന്റെ  അവസചോനഘടത്തെമല  എന്തുചവണകമന്നുള്ളതെഫ  അചപ്പെചോള്

തെസ്പീരുമചോനമചക്കണതെചോണഫ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  എകന്റെ  ചപെരുദ്യം  ബഹുമചോനകപ്പെട

മുഖദമനമ  പെരചോമരശമചതുകകചോണഫ  എനമക്കഫ  അതുമചോയെമ  ബനകപ്പെട  കുറചഫ

കചോരദങ്ങള് പെറയെണദ്യം.  ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെഫ അധമകചോരത്തെമല വന്നതെമനുചശഷദ്യം

2016  അവസചോനമചോണഫ  എകന്റെ  ചപെരമല  ഒരു  അചനചോണമമസഫ  കപെറ്റസ്പീഷന്

കകചോടുത്തെതെഫ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  Personal  explanation  നടെത്തെചോന് ചവകറചോരു അവസരദ്യം

നലകചോദ്യം.

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസഫ  .   ശമവകുമചോര: സര, ഇതുമചോയെമ ബനകപ്പെട വമഷയെമചോണഫ.

ചഡചോ.  ചജക്കബഫ  ചതെചോമസഫ  ഡമ.ജമ.പെമ.യെചോയെമരുന്നചപ്പെചോള്  ഇചപ്പെചോള്

നമലവമലള്ള  മനമമചോര,  ചസ്പീഫഫ  കസക്രടറമ,  മുന്  ചസ്പീഫഫ  കസക്രടറമ

എന്നമവരകക്കതെമകര  കുചറ  അചനചോണമമസഫ  കപെറ്റസ്പീഷന്സഫ  വന്നമരുന്നു.

അതെമനമടെയെമല  എകന്റെ  ചപെരുദ്യം  വന്നു.   അതെമകനക്കുറമചഫ  മൂന്നഫ

പ്രചോവശദദ്യം...,മനമമചോരുകടെയുദ്യം  ചസ്പീഫഫ  കസക്രടറമമചോരചോയെമരുന്ന  കക.  എദ്യം.

എബഹചോദ്യം, ചടെചോദ്യം ചജചോസഫ എന്നമവരുള്കപ്പെകടെ മറ്റുള്ളവരുകടെ എലചോ ചകസുകളുദ്യം
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അവര  ചക്ലചോസഫ  കചയ.  എനമകക്കതെമകര  അചനചോണമമസചോയെമ  വന്ന  ഒരു

കപെറ്റസ്പീഷന്  വമജമലന്സഫ  മൂന്നഫ  പ്രചോവശദദ്യം  അചനസ്വഷമച്ചു.  മൂന്നഫ  പ്രചോവശദവുദ്യം

ഞചോന്  അനധമകൃതെമചോയെമ  സസ്വത്തെഫ  സമ്പചോദമചമടമല  എന്നഫ  റമചപ്പെചോരടഫ

കകചോടുത്തെമട്ടുണഫ.   ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയുകടെ  ഫയെല പെരമചശചോധമചചോല

മനസമലചോകുദ്യം.   അങ്ങകനയുള്ള  ഒരു  സചോഹചരദത്തെമല  വസ്പീണ്ടുദ്യം

കതെരകഞ്ഞടുപകള്  വരുചമ്പചോള്  രചോഷ്ട്രസ്പീയെചപ്രരമതെമചോയെമട്ടുള്ള  പ്രചരണദ്യം

നടെതന്നതെമനുചവണമ...  

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസഫ  .   ശമവകുമചോര: സര, കഴമഞ്ഞ അഞ്ചഫ വരഷക്കചോലദ്യം ഞചോന്

മനമയെചോയെമരുന്നചപ്പെചോള്  എനമകക്കതെമകര  ഇഒൗ  സഭയെമല  ഒരു

ആചരചോപെണവുമുണചോയെമടമല.   അതെഫ  കഴമഞ്ഞഫ  കതെരകഞ്ഞടുപ്പെഫ  വന്നചപ്പെചോള്

ബമജു രചമശഫ എനമകക്കതെമകര സചോനചോരതമയെചോയെമ മതരമച്ചു.

മമ  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ... പസ്പീസഫ....

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസഫ  .   ശമവകുമചോര: സര,  അതെമചലയഫ  ഞചോന്  വരമകയെചോണഫ.

അന്നഫ  പെറഞ്ഞു  കനയചോറ്റമന്കര  ഉപെകതെരകഞ്ഞടുപ്പെമല  എനമക്കഫ  25  ലക്ഷദ്യം

രൂപെ തെന്നുകയെന്നഫ.
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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഇകതെചോന്നുദ്യം ശരമയെല. അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  അങ്ങകനയുള്ള

അടെമസചോനരഹമതെമചോയെ  ആചരചോപെണങ്ങളുന്നയെമചഫ   മൂന്നഫ  പ്രചോവശദദ്യം

വമജമലന്സഫ  ഒന്നുമമലകയെന്നഫ  കകണത്തെമയെമട്ടുദ്യം  വസ്പീണ്ടുദ്യം  എഫഫ.കഎ.ആര.

എടുത്തെഫ  അചനസ്വഷമക്കുന്നു  എന്നുപെറയുന്നതെഫ  തെമകച്ചുദ്യം

അടെമസചോനരഹമതെമചോണഫ.  അതെമനകത്തെഫ പെറയുന്ന പ്രധചോനകപ്പെട കചോരദങ്ങള്...

....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .   സസ്പീക്കര: അകതെചോന്നുദ്യം പെറചയെണ കചോരദമമല.

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  അതുകൂടെമ എനമക്കഫ പെറയെചോനുണഫ.

ഇവമകടെ  തെമരുവനന്തെപുരത്തെഫ  ഒരു  എസഫ.കക.  ആശുപെത്രമയുണഫ.    ...

(ബഹളദ്യം)...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ..  അങ്ങഫ  ക്ലചോരമകകഫ  കചചയണ  കചോരദങ്ങള്

ചചചോദമക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  ഒരു  മമനമറ്റഫ.   ബഹുമചോനകപ്പെട

മുഖദമനമയുകടെ അറമവമചലയചോയെമ പെറയുകയെചോണഫ.  ....(ബഹളദ്യം)...

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങഫ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമചഫ അവസചോനമപ്പെമക്കൂ.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:   സര,  എസഫ.കക.  ആശുപെത്രമ  ഞചോന്

വചോങ്ങമകയെന്നഫ  പെറഞ്ഞുകകചോണഫ  പെരചോതെമ  വന്നമരുന്നു.   അതെഫ

അടെമസചോനരഹമതെമചോകണന്നഫ കകണത്തെമ.  ....(ബഹളദ്യം)...

 മമ  .    സസ്പീക്കര:  അചനസ്വഷണ റമചപ്പെചോരടമകന്റെ വമശദചോദ്യംശങ്ങള് സഭയെമല

പെറചയെണ ആവശദമമല. ....(ബഹളദ്യം)...

 ശസ്പീ  .   വമ  .   എസഫ  .   ശമവകുമചോര:  സര, എസഫ.കക. അശുപെത്രമ സദ്യംസചോന

ഗവണ്കമന്റെഫ  ഏകറ്റടുക്കണകമന്നഫ  ഞചോന്  ഇഒൗ  അവസരത്തെമല

പെറയുകയെചോണഫ.  ...(ബഹളദ്യം)...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കൂ.   അകലങമല  അടുത്തെ  ആളമകന

വമളമക്കുദ്യം. ...(ബഹളദ്യം)..

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  ഒരു മമനമറ്റഫകൂടെമ.   അതുകഴമഞ്ഞഫ

രണഫ ദമവസത്തെമനുമുന്പെഫ കതെരകഞ്ഞടുപമചോയെമ ബനകപ്പെട ഒരു വചോരത്തെ വന്നു,

മനമയെചോയെമരുന്നചപ്പെചോള് എകന്റെ ഭചോരദചോപെമതെചോവമകന്റെ ചപെരമല ഞചോന് തെമമഴചോടമല

വസ്തു വചോങ്ങമകയെന്നഫ.   എകന്റെ ഭചോരദചോപെമതെചോവഫ  മരമചമടഫ  26  വരഷമചോയെമ.   ...

(ബഹളദ്യം)..

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ....   വദക്തമപെരമചോയെ  വമശദസ്പീകരണത്തെമനഫ  ചവകറ
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സമയെദ്യം അനുവദമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:  സര,  അടെമസചോനരഹമതെമചോയെ

ആചരചോപെണങ്ങള് ഉന്നയെമച്ചുകകചോണഫ  കഴമഞ്ഞ ഒരു കചോലഘടത്തെമലമമലചോത്തെ

രസ്പീതെമയെമല  ഇവമകടെ  ഗവണ്കമന്റെഫ  പ്രതെമപെക്ഷത്തെമരമക്കുന്ന  ചനതെചോക്കന്മേചോരുകടെ

ചപെരമല  കള്ളചക്കസുകള്  എടുക്കുന്നതെഫ  ഒരു  പുതെമയെ  കസ്പീഴ്വഴക്കദ്യം

സൃഷ്ടമക്കുന്നതെചല?

 മമ  .   സസ്പീക്കര:  എന്തെചോണഫ അങ്ങയുകടെ ചചചോദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസഫ  .    ശമവകുമചോര:   സര,  ഞചോന്  നമരപെരചോധമയെചോകണന്നഫ

കകണത്തെമയെമട്ടുദ്യം  രണ്ടുചപെരുകടെ  ചപെരഫ  വച്ചുകകചോണഫ  അവരുകടെ  സസ്വത്തെഫ

അചനസ്വഷമക്കണദ്യം  എന്നുപെറയുന്നതെഫ,   നചോകള  അപറത്തെമരമക്കുന്നവര

മനമമചോരലചോതെചോകുചമ്പചോള് ഒരചോളമകന്റെ ചപെരമല ഒരു ചകസഫ കകചോടുത്തെഫ അചദ്ദേഹദ്യം

നമരപെരചോധമയെചോകണന്നഫ  കതെളമഞ്ഞചോല  രണ്ടുചപെരുകടെ  ചപെരുവചഫ

അതെമകനക്കുറമചഫ  അചനസ്വഷമക്കണദ്യം  എന്നുപെറയുചമ്പചോള്  അതെഫ   ഹരചോസഫ

കചയ്യുന്നതെമനഫ  തുലദമചല.   ഇതെഫ  ഞചോന്  ഇഒൗ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

ശദ്ധയെമലകപ്പെടുതകയെചോണഫ.
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  എന്തെചോണഫ?   ...(ബഹളദ്യം)..  അചദ്ദേഹത്തെമനഫ

പ്രചതെദകമചഫ  ചചചോദദകമചോന്നുമമല എന്നുചതെചോന്നുന്നു.  ഓരഡര......  ഓരഡര.....

ചചചോചദദചോത്തെരചവള അവസചോനമചമരമക്കുന്നു.

 (ചചചോചദദചോത്തെരസമയെദ്യം കഴമഞ്ഞു.) 

********


