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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

സടി  .   ആനന്റ് എ  .   ജടി  .   റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: മകേരള ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് ഇന്വവെസന്റ്വമേനന്റ് ഫണന്റ് മബപ്പോര്ഡന്റ്

(കേടിഫ്ബടി)  2018-19  സപ്പോമ്പതടികേ  വെര്ഷതടില്  നടതടിയ  മേസപ്പോല

മബപ്പോണ്ടുകേള്  വെടിറ്റഴടിച്ചതുള്വപവടയുള്ള  കേടവമേടുപന്റ്,  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്

കേടവമേടുപപ്പോവണെനയ  ഇതന്റ്  ഭരണെഘടനയുവട  293-ാം  വെകുപടില്  നടിശ്ചയടിച്ച

പരടിധടികേവള  വവബപപ്പോസന്റ്  വചയ്യുന്നതുയ  വഷഡഡ്യൂള്  7-വല  പടടികേ  ഒന്നടിവല

37-ാം  എന്ടടിയുവട  വെവ്യവെസ്ഥകേള്  ലയഘടിക്കുന്നതുയ  അതുവെഴടി

ഭരണെഘടനയുവട  ലയഘനമേപ്പോവണെനമുള്ള  കേയപന്റ് മടപ്പോളര്  ആനന്റ്  ഓഡടിറ്റര്

ജനറലടിവന  നടിരസ്പീക്ഷണെയ  ഉണപ്പോക്കടിയടിട്ടുള്ളതപ്പോയടി  പറയവപടുന്ന

സ്ഥടിതടിവെടിമശേഷയ  സഭപ്പോനടപടടികേള്  നടിര്തടിവെച്ചന്റ്  ചര്ച്ച  വചയ്യണെവമേന്നന്റ്

ആവെശേവ്യവപടന്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  വെടി.  ഡടി.  സതസ്പീശേന്,  ടടി.  എ.  അഹമ്മദന്റ്  കേബസ്പീര്,

മമേപ്പോന്സന്റ് മജപ്പോസഫന്റ്,  അനൂപന്റ് മജക്കബന്റ് എന്നസ്പീ അയഗങ്ങള് റൂള് 50  പ്രകേപ്പോരയ

മനപ്പോടസ്പീസന്റ് നല്കേടിയടിട്ടുണന്റ്. 

ധനകേപ്പോരവ്യവയ കേയറയ വെകുപ്പുമേനടി (മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയ  .   മതപ്പോമേസന്റ് ഐസകേന്റ്):

സര്,  സയസ്ഥപ്പോന  ഫടിനപ്പോന്സന്റ്  ഓഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  2019-വല  കേടിഫ്ബടി
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സയബനടിച്ച  പരപ്പോമേര്ശേങ്ങള്  ഗുരുതരമേപ്പോയ  അടടിയന്തര  സപ്പോഹചരവ്യയ

സൃഷടിച്ചടിരടിക്കുനവെനയ  ആയതന്റ്  നടിയമേസഭ  നടിര്തടിവെച്ചന്റ്  ചര്ച്ച

വചയ്യണെവമേനമുള്ള  വെപ്പോദതടിനന്റ്  ഒരു  അടടിസ്ഥപ്പോനവമേടില.  ഈ

നടിഗമേനങ്ങളടിമലയന്റ്  സടി.  ആനന്റ്  എ.  ജടി.  എതടിമച്ചരുന്നതടിനന്റ്  സസസ്പീകേരടിച്ച

നടപടടിക്രമേങ്ങള് ചടവെടിരുദ്ധമേപ്പോണെന്റ്,  സടി.  ആനന്റ്  എ.  ജടി.-യുവടതവന്ന  മേപ്പോര്ഗ

നടിര്മദ്ദേശേങ്ങള്ക്കന്റ് വെടിരുദ്ധമേപ്പോവണെന്നന്റ് തുറനപറഞ്ഞതടിവന അടടിസ്ഥപ്പോനതടില്

പ്രടിവെടിമലജന്റ്  ലയഘടിച്ചതടിനന്റ്  മനപ്പോടസ്പീസന്റ്  നല്കേടിയടിട്ടുണന്റ്.  പ്രടിവെടിമലജന്റ്  കേമ്മടിറ്റടി

അതുസയബനടിച്ചുള്ള  വതളടിവവെടുപ്പുകേള്  നടതടി  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

സമേര്പടിക്കപ്പോനടിരടിക്കുകേയപ്പോണെന്റ്.

അക്കപ്പോരവ്യയ  വെടിശേദമേപ്പോയടി  പരടിമശേപ്പോധടിക്കപ്പോനയ  ചര്ച്ച  വചയ്യപ്പോനയ

സന്ദര്ഭമുണപ്പോകുയ.  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്  പറയപ്പോനള്ളതന്റ്  മകേള്ക്കപ്പോവത  വപവടന്നന്റ്

ഇതരയ  മസപ്പോഭജനകേമേപ്പോയ  വവെളടിവപടുതല്  നടതടി  അടടിയന്തരമേപ്പോയ  ഒരു

സപ്പോഹചരവ്യയ  സൃഷടിക്കുന്നതടിനപ്പോണെന്റ്  ചടില  മകേന്ദ്രങ്ങള്  ശമേടിച്ചവതന്ന  കേപ്പോരവ്യയ

ഈ അടടിയന്തര പ്രമമേയമതപ്പോവട വെവ്യക്തമേപ്പോകുകേയപ്പോണെന്റ്.  സടി.  ആനന്റ് എ.  ജടി.

റടിമപപ്പോര്ടന്റ് അവെസപ്പോന തസ്പീര്മപപ്പോ മകേപ്പോടതടിവെടിധടിക്കന്റ് തുലവ്യമേപ്പോയ വെടിധടിമയപ്പോ അല.

പ്രമമേയപ്പോവെതപ്പോരകേന്തവന്ന  പറഞ്ഞവെടിധയ,  ഈ  നടിയമേസഭയന്റ്  അവലങടില്
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അതടിവന  വചറരൂപമേപ്പോയ  പബടികേന്റ്  അക്കക്കൗണന്റ്സന്റ്  കേമ്മടിറ്റടിക്കന്റ്  അതന്റ്

പരടിമശേപ്പോധടിച്ചന്റ്  ഏതന്റ്  പപ്പോരഗപ്പോഫയ  മഡപ്പോപന്റ്  വചയ്യപ്പോവന്നതപ്പോണെന്റ്.

അങ്ങവനയടിരടിവക്ക  ഇതരവമേപ്പോരു  പരപ്പോമേര്ശേയ  എങ്ങവനയപ്പോണെന്റ്

ഗുരുതരമേപ്പോയതുയ  നടിയമേസഭ  നടിര്തടിവെച്ചന്റ്  ചര്ച്ച  വചമയ്യണ  സപ്പോഹചരവ്യയ

സൃഷടിക്കുന്നവതനയ  എനടിക്കന്റ്  മേനസടിലപ്പോകുന്നടില.  ഏവതങടിലയ  അടടിയന്തര

സപ്പോഹചരവ്യയ  സൃഷടിച്ചന്റ്  സയസ്ഥപ്പോനതടിവന  വെടികേസന  പ്രവെര്തനവതയുയ

സര്ക്കപ്പോരടിവനതവന്നയുയ ഗുരുതര പ്രതടിസനടിയടിലപ്പോക്കപ്പോന് ചടിലര് നടതടിയ

ശമേമതപ്പോടന്റ്  മകേരള  നടിയമേസഭയടിവല  ബഹുമേപ്പോനവപട  പ്രതടിപക്ഷയ

മയപ്പോജടിക്കുനമണപ്പോ  എന്നറടിയപ്പോന്  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്  തപ്പോല്പരവ്യമുണന്റ്.

കേടിഫ്ബടിയുവട  നടിയമേസപ്പോധുത  സയബനടിച്ചന്റ്  സടി.  ആനന്റ്  എ.  ജടി.

എതടിമച്ചര്ന്നടിരടിക്കുന്ന  നടിഗമേനങ്ങള്  സയബനടിച്ചന്റ്  പ്രതടിപക്ഷതടിവന

അഭടിപ്രപ്പോയയ  അറടിയുന്നതടിനയ  തപ്പോല്പരവ്യമുണന്റ്.  അതടിനപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരവ്യയ

ഉചടിതമേപ്പോയ സമേയതന്റ് ചര്ച്ച വചയ്യുന്നതടിനന്റ് സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ് വെടിമരപ്പോധമേടില.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: സര്വ്വശസ്പീ വെടി. ഡടി. സതസ്പീശേന്, ടടി. എ. അഹമ്മദന്റ് കേബസ്പീര്,

മമേപ്പോന്സന്റ് മജപ്പോസഫന്റ്,  അനൂപന്റ് മജക്കബന്റ് എന്നസ്പീ അയഗങ്ങള് റൂള് 50  പ്രകേപ്പോരയ

നല്കേടിയ  മനപ്പോടസ്പീസന്റ്  സയബനടിച്ചന്റ്  ചര്ച്ച  വചയ്യപ്പോവമേന്നന്റ്  ബഹുമേപ്പോനവപട
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ധനകേപ്പോരവ്യവയ  കേയറയ  വെകുപ്പുമേനടി  അറടിയടിച്ചടിരടിക്കുകേയപ്പോണെന്റ്.

ബഡ്ജറ്റടിമന്മേലള്ള  വപപ്പോതു  ചര്ച്ചയടിടയന്റ്  ഉച്ചയ്ക്കുമശേഷയ  1.30-നന്റ്  പ്രസ്തുത

വെടിഷയയ ചര്ച്ചയ്വക്കടുക്കപ്പോവന്നതപ്പോണെന്റ്.

ശസ്പീ  .    വെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശേന്:  സര്,  സപ്പോധപ്പോരണെയപ്പോയടി  ഉച്ചയന്റ്  12.00

മേണെടിക്കപ്പോണെന്റ് അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിമന്മേലള്ള ചര്ച്ച നടതപ്പോറള്ളതന്റ്. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ശേരടി.  12.00  മേണെടിക്കന്റ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിമന്മേലള്ള

ചര്ച്ച  തുടങ്ങപ്പോയ.  ആവകേ  ഒന്നര  മേണെടിക്കൂര്  മേപ്പോത്രമേപ്പോണെന്റ്  ചര്ച്ചയപ്പോയടി

അനവെദടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  സമേയയ.   അതടിനമശേഷയ  ബഡ്ജറ്റന്റ്  ചര്ച്ച

തുടരുന്നതപ്പോണെന്റ്.  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  ചര്ച്ചയ്വക്കടുക്കുന്ന  സപ്പോഹചരവ്യതടില്

ഇന്നവത  സബ്മേടിഷനകേള്  ഒരു  മേടിനടടിനള്ളടില്  അവെതരടിപടിക്കണെയ.

അതടിവന  മേറപടടികേള്  മമേശേപ്പുറതന്റ്  വെച്ചപ്പോല്മേതടി.  ബഹുമേപ്പോനവപട

അയഗങ്ങള്ക്കന്റ് അതടിവന പകേര്പ്പുകേള് നല്മകേണതുമേപ്പോണെന്റ്.


